
سیاست

Lanjaebdulla@yahoo.com بدوع نجر: لرنووسخاوەن ئیمتیاز و س
ebdulrehmaneli@yahoo.com لیەحمان عبدولوانی: عرشتیاری رۆژنامرپس

tanya_kurdy@yahoo.com نیا كوردیر: ترنووسگری سج
behre2009@yahoo.com ڕەشمھرە حری نووسین: بوەبڕب

راوژكاری یاسایی: فوزی فق رەشید
راوژكاری دەروونی: د. توانا عبدولەحمان

راوژكاری كۆمیتی: م. ھتاو كریم
فایلكان

تندروستی: شیالن یاسین
بدوالن عرسوەرزش: ئ

نوسینگكان
كركووك: سماح سمد
سلمانی: ئازیز محمود

دھۆك: ھز علی

كۆمیتی

وەرزش

كلتوور

تندروستی

ناونیشان: ھولر  - شاری خونكان 

بڕوەبری كارگی
بدوباز عر
07504624506

    Designed by - Wshyar Muhamad mustafa 

بۆ ریكالم پیوەندی بم ژمارە بكن:
mob:07504624506

Normal: 0662647813

8

14

40

44

56

گۆڤاركی ژنانی دەزگای( وارڤین ) 15 ڕۆژ جارك دەری دەكات
سای یكم/ ژمارەی نۆیم/ 68 الپڕە/1500 دینار/ ٢٥ی نۆڤیمبر ٢٠٠٩

ژنانی كوردستان دەنگ 
بۆ دەستبركردنی 
مافكانیان ھدەبن

خاتوو ئلیسن، راوژكاری نچیرڤان بارزانی، بۆ وارڤین:

ئو كچی بر لسدارەدان دادوەرانی گریاند
حبی ڤیاگرا و نھنییكانی ژنان

خوندن ژن ئازاد دەكاتستراتیژی ھمالینتابلۆی ئازادی

arsalansport@gmail.com

Email: m.wshyar@yahoo.comMob: 0750 -794-38-38

shelan_yasen@yahoo.com

warvin.press@yahoo.com

گرووپ ئیسالمییكان ھۆكاری سرھدانی 
توندوتیژین

وەرزش ل قوتابخانكانی كچاندا ل نو 
گرنگی و پڕاوزخستندا 

رژەی مندابوون ب نشترگری زیادی 
كردووە 

كمئندام یان داھنر
ی پنجپ دەم و ب شان بنیگارك

دابشكردن: خانی سھند

88
پویست كۆتای ژنان ل یاسای پارت سیاسییكانی 

ھرم و عراق دابنرت

كار
363636 ژنانی نخوندەوار داوای ھلی كار دەكن

www.ne
tew

e.c
om



2

www.ne
tew

e.c
om



بــڕــوەبــری  تایبت:   – وارڤــیــن 
تایبتدا  للدوانكی  زاخۆ  ئاسایشی 
ژنی  ئو  نھنی كوژرانی  وارڤین  بۆ 
/١٠/٢٦ لشوی   ك كرد  ئاشكرا 

رایگیاند  كراوەو  گوللباران   ،٢٠٠٩
دەستگیر  ل“تاوانباران“  یكك   ك
نكرد،  ئاشكرا  ئوەی  بم  كراوە. 
برای  ھاوكات   ك دووھم  تاوانباری 

.دەستگیر كراوە یان ن یكژن
ل٢٠٠٩/١٠/٢٦ ھوای رفاندنی ژنك 
نناسراوەوە،  چندكسكی  لالین 
ئوەش  بووەوەو  بو  لناو خكیدا 
ئو  و  ھاووتیان  بزاری  ھۆی  بووە 
”گرووپكی   ك بوو  دروست   گومان
تیرۆریستی بت و بردەوام لمجۆرە 
كارانیان كردبت“، بم بڕوەبری 
ئاسایشی زاخۆ لوبارەیوە رایگیاند 
وا  شتی   ك دنیان  لوە  ئوان   ك
زاخۆ  ئاسایشی  بڕوەبری   .نیی
راگیاند  بوارڤینی  كۆچر،  ئاشتی 
 ك ــووە  ب  سك ئــو  (ر.ه.م)   ك
(س.ل) رفاندبوو، پشتر بموبایلكی 
(س)  مای  بۆ  تلفۆنی  نناسراو 
تیرۆریست  وەك  خــۆی  و  كــردبــوو 
دۆالری  ٣٠٠ھزار  داوای  و  ناساندبوو 
درژەی  وەھا  كۆچر،  كردبوون.   ل
بلدوانكی دا:“ئم وا تگیشتین 
وا   ك بووە  ئوە  (ر)مبستی   ك
لوە  بیر   زانخ ئو  نیشانبدات، 
نكنوە ك ئو كچكیانی رفاندووە، 
(ر)   كسا ــاوەی  م ئــوە   چونك
لنانواخانی مای خزووری (س)دا 
كاری دەكرد و ئو رۆژەش نھاتبووە 

خــزووری(س)  مای   بۆی سركار، 
گومانیان لسر (ر) ھبوو“. 

 كژن وە كردەوە كختی لر، جكۆچ
بویستی خۆی و بب ھیچ گوشارك 
چووبوو،“للكۆینوەدا  (ر)  لگڵ 
 ٣ماوەی زیاتر ل وەدا نا ك(ر) دانی ب
مانگ بوو پیوەندی خۆشویستییان 
لگڵ یك ھبووە“. ئاشتی كۆچر، 
ئاشكرای كرد ك ئو دوو كس(ژن 
بۆ  پیالنكیان  بنھنی   (پیاوەك و 
 نیبگ  گایر تالو  دانابوو  خۆیان 
بیانی (س)  موس،“لكاتژمر٨:٣٠ 
بیانووی دەرزی لدان لكوڕە شش 
شووبراكیدا  ژنی  لگڵ  مانگكی 
میانیدا  لو   .خۆشخانن  تدەچ
 ك دەت  شووبراكی  بژنی  (س) 
دنم،  دەرمــان  دەرمانخانو   دەچم
ناگڕتوە  ئیتر  چوونی  پاش  بم 
لــدرــژەدا  كــۆچــر،  ئاشتی  الی“. 
دانی  للكۆینوەدا  گــوتــی:“(ر) 
بباوكی خۆی گوتووە   نا ك بوەدا 
خۆی  بۆ  مردی   ب ژنكی  ئو   ك
منداكی  تنیا   كــ دۆزیــوەتــوە 
 تنیبیگ كردبوو كو داوای لیھ
گڕەكی(سددام)ی موس و باوكیشی 

بگوی كردبوو“. 
لرۆژی   ك بوەدا  ئاماژەی  ئاشتی، 
رووداوەكدا ئوان پیوەندییان ب(ر) 
بباوكی  پیوەندی  ئویش  و  كرد 
تا   ك لكرد  داوای  و  كرد  خۆیوە 
دەیویست  بگڕنتوە.“(ر)   كژن
 م ھاتتاوان نیشانبدات، بخۆی ب
 مئ كرد،  دەستگیرمان  و  ئاسایش 

 نامانوە ھتی خۆمانی تایبگرل
زانیبای  ئگر   چونك ئاسایش، 
ئو  ندەھات.  دەكین  دەستگیری 
 ك نا  بــوەدا  دانی  للكۆینوەدا 
 ناردووەت باوكیدا  لگڵ  ژنكی 

 .“موس
كۆچر، روونیكردەوە:“باوكی تۆمتبار 
ئو كچی لگڵ منداكیدا گڕاندەوە 
 .باتیل لشارەدی  پووری  مای  بۆ 
ئمش چووبووین بازگی ئالوكان و 
چاوەڕوی باوكی تۆمتبارمان دەكرد، 
كردین  پوە  پیوەندی  باوكی(س) 
و گوتی كشی كچكمان دابخن، 
ھاوسرەكیدا  لگڵ  كچكمان 
كشی ھبووە. بم ئاسایش گوی 
و  نگرت   كچ باوكی  قسانی  لو 
لسر كاری خۆمان بردەوام بووین 
ــرد“.  دەك رەوشكمان  وچــاودــری 
زیاتر  زاخــۆ  ئاسایشی  بڕوەبری 
ھمانۆژ  ئوارەی   ك گوتی  دواو 
ببیانووی  بناوی(ح.ل)  برای (س) 
 تدەچ خوشككی  گڕاندنوەی 
ھشتی  لكاتژمر  و  پــووری  مای 
نزیك   تند خوشككی  دا  شو 
بلقوس و بكالشینكۆف دەیكوژت و 
چند گوللیكیش بسریوە دەنت 
لالبجدەھت.  منداكشی  و 
سرچاوەیك  پیوەندییدا  ھرلو 
تاوانكان  نھشتنی  لنووسینگی 
 ك راگیاند  بوارڤینی  لسیمل 
لمیانی  كـــراوەو  دەستگیر  (ح) 
بتاوانكیدا  دانــی  لكۆینوەدا 

ناوە. 

بھۆی پیوەندی نھنی لگڵ پیاوكدا 

ل زاخۆ كوڕك خوشكی خۆی كوشت
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دەالقیك بۆ جیھان

رۆژی  لچند  بیارە 
كوردستان  ژنــانــی  شاندكی  داھــاتــوودا 
لگڵ  و  بكن  باشوور  كۆریای  سردانی 
ژنانی ئو وتدا بارودۆخی سیاسی و رەوتی 

گشكردنی ژنان تاوتوێ بكن.
 بجھ شـــارەوانـــی  ــی  ســرۆك جگری 
بۆ  للدوانكدا  فــرەج،  ئكرەم  كوستان 
سردانكیان  بئامانجی  سبارەت  وارڤین 
رایگیاند:“ئامانجی سردانك گنگشكردنی 
لكوردستان و خستنڕووی  ژنان  بارودۆخی 
لكوردستاندا   ك  یرانگت و  كۆسپ  ئو 
برەوپشچوونی  بردەم  مۆتكی   تبوون

پویستی ژنان و سوود وەرگرتن لئزمونی 
ژنان   ،تو لو   چونك باشوورە،  كۆریای 
لبڕوەبردنی  ئاشكرایان  و  دیار  پگیكی 
شارەوانی  سرۆكی  جگری   .“یھ وتدا 
رایگیاند  لدوانكیدا  لدرژەی   بجھ
سیاسی  لــبــارودۆخــی  بــاس   شاندەك  ك
ئازادی  و  دیموكراسی  پرسی  و  كوردستان 
رادەربین دەكن. كوستان ھروەھا گوتی، 
پكھاتوون   ژنان لو   شاندەك ئندامانی 
حكوومییكانی  دامــزراوە  لفرمانگو   ك

شارەكانی پارزگای سلمانیدا كاردەكن. 
 ھاوكارمحمد

ژنانی كوردستان سردانی كۆریای باشوور دەكن

 بپی ئاماری ركخراوكی 
مندانی  ٩٠٪ـی  بنتوەیكگرتووەكان،  سر 
توندووتژی  رووبــڕووی  ناوەڕاست  رۆژھتی 

جستیی و دەروونی بوونتوە.
واژۆكردنی  بسر  ٢٠ساڵ،  تپڕبوونی   ببۆنی  
ركخراوی  مندان،  مافكانی    رككوتننامی  
یونسفی سر بنتوەیكگرتووەكان، راپۆرتكی 
لبارەی رەوشی مندان، لرۆژھتی ناوەڕاست 
بوە  ئاماژە  راپــۆرتــدا  لو  بــوكــردووەتــوە. 
ناوەڕاست  كراوە ك ٩٠٪ـی  مندانی  رۆژھتی  

جستییوە  ــی و  دەرون توندووتیژی   بدەست 
خراوەتڕوو  ئوە  راپۆرتكدا  لو  دەنانن. 
رۆی   سروشتییكان،   كارەسات و  جنگ    ك
مندانی   ژیانی   رەوشی   لخراپكردنی   گورەیان 
جیھاندا  گاوە. یۆنیسف، چارەسری بارودۆخی 
برەنگاربوونوەی   ھنگاوی  بباشترین  ھژاری 
ھروەھا  دەزانت.  بمندان  دژ  توندووتیژی 
ركخراوی یونسف، لراپۆرتكیدا دەستنیشانی 
پویستیان  لعراق،  منداڵ  ك٦ملیۆن  دەكات 
بكشكی  خوندنی  دوور لتوندووتیژی   و تیرۆر 

.یو تۆقاندن ھ

٦ ملیۆن منداڵ پویستیان بخوندنی دوور 
یتوندووتیژی ھل
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 له گه ڵ ئه وه ی شه ڕ و کوشتن و تیرۆر 
به غدا  له شاری  ــه م  ب ــه ،  ــه رده وام ب له عراق 

شاجوانی عراق بۆ سای ٢٠٠٩ ھه بژردرا.
له ناو  ساه    ١٨ ته مه ن  کچکی  که نعان  یاسه مین 
بۆ  شاجوان  وه ک  عراق  جوانی  له کچانی  پۆلک 

سای ٢٠٠٩ ده ست نیشانکرا.

وه ک  که نعان  یاسه مین  به ھه بژاردنی  سه باره ت 
شاجوانی عراق، سه باح ئه لته یقوت وه ک سه رۆکی 
راگه یاندنی  به ده زگاکانی  ھه بژاردنه که   کومیته ی 
راگه یاند:“ ٥٠٪ بۆ جوانی و ٥٠٪ بۆ ئاستی رۆشنبیری 
و کلتوریی که سه که  دانراوه و تاجی زین ده درێ 

به و که سه  که  وه ک شاجوان ھه ده بژردرت.

www.neعراق شاجوانی ئه مسای خۆی ھه بژارد 
tew

e.c
om



5

لشاری  پیاوك   
ئاگری  كوردستان  رۆژھــتــی  مریوانی 
بھۆی  بــــرداو  ــی  ــك ژن لــجــســتــی 
برزبوونی رژەی سووتانكیوە پزیشكان 

لئگری زیندوومانی ژنك بھیوان.
ــادار لــرۆژھــتــی  ــاگ ســرچــاوەیــكــی ئ
رۆژی   ك راگیاند  بوراڤینی  كوردستان 
رۆژی یكشممی رابردوو پیاوك بناوی 
ژنكی  بجستی  نوتی  جھانبخش 
ساندا  تمن٣٠  ھیممتی  ناھید  بناوی 

بوھۆیشوە  تبرداوە.  ئاگری  رشتووەو 
سووتاوە.  ناھید،  ل٨٥٪جستی  زیاتر 
ــن  ــی ــــوەی بــۆ وارڤ ســرچــاوەیــكــ ئ
و  ناھید  لوەتی   ك كــردەوە  پشتاست 
ناكۆكی  كــردووە  زەواجیان  جھانبخش 
 رچاوەكبووە. سوانیاندا ھنل ئاژاوە  و 
رابردوویش  یكشممی  گوتی:“ئوارەی 
نوتی  جیھانبخش  ـــووەو  ب ــان  ــڕی ش
پاشان  كــردووەو  دا  ناھید،  بجستی 

ئاگری تبرداوە“. 

مریوان: پیاوك ئاگری بردای جستی ژنكی 

ئاماركی   بپی    
ــی  بـــدواداچـــوونـــی   ــت ــرای ــوەب ڕــ ب
لماوەی   تنیا  ژنان،  دژی   توندووتیژی  
توندوتیژی   حاتی    ٢٩٠ مانگدا،   س
پارزگای   لسنووری   ژنــان  برانبر 

سلمانیدا تۆماركراو. 
بــڕــوەبــرایــتــی  ــاری  ــام ئ بپی 
ژنان،  دژی   توندوتیژی   بدواداچوونی  
مانگی    ســ ــمــاوەی  ل لسلمانی، 
رابردوودا، توندووتیژییكان لسنووری 
كردوە.  زیادیان  سلمانی  پارزگای 

له مانگی  ئابدا ١٠٠ حاه ت  و له مانگی  
حاه ت   ٧٩ به   بووه   رژه كه   ئه یلولدا 
و مانگی  تشرینی  یه كه م به رزبووه ته وه  
بۆ ١١٢ حاه تی  توندووتیژی . ھروەھا 
حاه تی    ٦  ك ھاتووە  ئامارەدا  لو 
كوشتن  و ١٦حاه تی  خۆسووتاندن  و 
٩٨ حاه تی  ھه ڕه شه  تۆماركراوه .  ھر 
لماوەی ئو س مانگدا ١٥ حاتی 
بدرەوشتی و ١٦ حاتی دەرمانخوارد 
حاتی  یك  و  لدان  حاتی   ٩٢ و 

رەدووكوتن تۆمار كراوە.

توندووتیژی دژ بژنان لسلمانی زیادی 
كردووە
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 مــنــدانــی 
ماف  پیكری  لگۆرپانی  كــورد 
لدەوتی  داوایـــان  كۆبوونوەو 
كــوردی  بزمانی   ك كــرد  ــورك  ت

پروەردە بكرن. 
٢٠.ی  ببۆنی  ــورد  ك منداالنی 
مندان،  مافی  ھفتی  سرماوەز 
ــرۆڤ  ــكــری مــافــی م ــر پــی ــب ل
ئنجام  چاالكییكیان  كۆبوونوەو 
دا. مندان بگوتنی گۆرانی كوردی 
 ك كلوەی پانكارتگرزركردنو ب

سایم  نووسرابوو،“تا١٨  لسریان 
گۆشگیرم  مندام،  مندام“،“من 
ــوژن“، داوایـــان  ــك ــم ــن، م ــك م
لدەوت كرد ك پروەردە بزمانی 
 ك  ئاماژەی جی  بت.  ــوردی  ك
نونرانی ھر یك لسرۆكایتی 
پزیشكی،  ژووری  ئامد،  شارەوانی 
كۆمی مافكانی مرۆڤ و چندین 
مدەنی  كۆمكای  رــكــخــراوەی 
دیك پشتگیرییان لداخوازییكانی 

مندان كرد.

مندان داوای پروەردە بزمانی دایكی دەكن
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(دۆستانی  كۆمه ه ی  سه رۆكی   :كم وارڤین– 
للدوانكی  سعوودی  عرەبستانی  ده عــوه )ی 
تایبتدا بوارڤینی راگیاند ك زۆربی موفتی و 
كسایتیی ئایینییكانی عرەبستان نایانوت 

ژنان لبڕوەبردنی كۆمگادا رۆیان ھبت.
نویر  ده عــوه )   (دۆستانی  كۆمه ه ی  سه رۆكی 
محه مه د ئه لزه یدەی ب وارڤینی راگه یاند:“مه به ست 
له دروستكردن و ده ستبه كاربوونی ئه م كۆمه ه یه  
ئیسالمییه   ــوه ی  ده ع شوازی  نوكردنه وه ی 
و  پیرۆز  قورئانی  به بنه ماكانی  به پشتبه ستن 
ھروەھا  ئو  (د.خ).  پغه مبه ر  سوننه ته كانی 
كچانی  تــوــژی  لــه نــاو  زیــاتــر  ئمه   گوتیشی 
له سعوودییه   زانكۆكان  كچانی  و  تازه پگه یشتو 
نویان  شوازكی  ھیوایه ی  به و  كارده كه ین، 
له بواره   ئیسالم  ئادابی  و  ئیسالمی  له ھزری 
جیاجیاكاندا پشكه ش به نه وه ی نوی عه ره بستان  
و  فكری  له ھه چوونی  دووربــــت  كه   بكه ین 
ژنانی  و  كچان  به رامبه ر  له تروانین  توندرەویی 

.“سعوودی
نویر  ده عــوه )   (دۆستانی  كۆمه ه ی  سه رۆكی 
١٠٠كچی  له   زیاتر  كه    ئه لزه یدەی محه مه د 
خۆبه خشی موسمانی سعوودیه  له خۆده گرت و 
به سه ر ٦ بنكه ی ده عوه ی ھاوچه رخ له سعوودیه  

دابه شكراون“.
زۆر  ھشتا  دەــــت:“بــه داخــه وه   نویر،  خاتو 

ئیسالمییه كان  كه سایه تییه   و  موفتی  لــه 
كارده كه ن  له فه توادان  ته قلیدی  به ئاراسته یه كی 
له و  سعوودیه   ئافره تانی  و  كچان  ده یانه وت  و 
قابه  ته قلیدیه دا بمنته وه و رۆیان له كۆمه گادا 
شكاندووه و  رچكه یه مان  ئه و  ئمه   نه بت“. 
حكوومه ت  به پشتیوانی  و  بــه رز  به ده نگكی 
به شوازكی  ئیرشادمان  ده عــوه و  ھه مه تكی 
سه رده میانه  له ناو كچانی سعوودیه  ده ستپكردوه و 
له زیادبووندایه و  ئه ندامانمان  و  رۆژانه ش الیه نگر 
ده مانه وێ به ده نگكی به رز كۆمه گای سعوودی 
پویستی  بكه ینه وه  كه  شوازی ده عوه   ئاگادار 

له گۆرانكارییه   تگه یشتنه   و  به خۆگونجاندن 
.یراكانی جیھان ھخ

جی ئاماژەی، ھشتا له سعودیه  رگا به  مینه  
سه فه ر  به ته نیا  یان  بكات  شۆفری  نادرت 
به رگدروو  دوكانكی  بواته   ته نانه ت  یان  بكات 
كه  پیاوك خاوه نی بت. ھروەھا موفتیه كانی 
به شك  وه ك  په چه (نیقاب)یان  سعوودیه ش 
له عیباده ت به سه ر میینه دا شه رعاندوه و یه كك 
به م  كۆتایھنانه   كۆمه ه یه   ئه م  له كاره كانی 

كشانه ی كچان و ژنانی سعوودیه .
مه ریوان نه قشبه ندی

سه رۆكی كۆمه ه ی (دۆستانی ده عوه )ی عرەبستان :
 زۆربی موفتییكان نایانوت ژنان لكۆمگادا 

رۆیان ھبت

ئنجوومنی  ئوەی  دوای  تایبت:   – وارڤین 
لپچینوە  بمبستی  عیراق،  نونرانی 
حكوومتی  نوتی  وەزارەتی  لگندەییكانی 
وەزیری  لگڵ  تایبتی  دانیشتنكی  عیراق، 
پرلمان  ئندامانی  ئستا  كرد،  ساز  نوت 
حوسن  ـــی  الدان ــۆ  ب واژۆ  ــوەی  ــردن ــۆك ــك ل

شھرستانی لپۆستكی بردەوامن.
سرچاوەیكی ئاگادار لئنجوومنی نونرانی 
ئندامانی   ك راگیاند  بوارڤینی  عــیــراق، 

وەرگرتنوەی  لپناو  نونران،  ئنجوومنی 
دەستیان  شھرستانی  لحوسن   متمان
زیاتر  تائستاش  كردووەو  واژۆ  بكۆكردنوەی 
ل٨٠ نونر واژۆیان لدژی مانوەی شھرستانی 
رژەی  كردووەو  واژۆ  نوتدا  وەزیری  لپۆستی 
واژۆكردنكش رووی لزیادبوون. كۆكردنوەی 
تادوای  بغدا  پرلمانی  ئندامانی  واژۆكانی 
جژنیش  دوای  و  بت  ـــــردەوام  ب جـــژن 
واژۆكان  خۆیدا  دانیشتنی  لیكم  پرلمان 

واژۆكـــان،  رــژەی  بپی  و  دەكــات  تــاوتــوێ 
وەزارەتــی   متمان وەرگرتنوەی  لسر  بیار 
وەرگرتنوەی  دەدرــت.  لشھرستانی  نوت 
ئوەدت  دوای  شھرستانی،  لحسن   متمان
بغدا  پرلمانی  گــازی  و  نــوت  لیژنی   ك
بھۆی كۆكردنوەی چند دۆكیۆمنتك لسر 
بانگھشتی  نــوت،  ــی  وەزارەت گندەییكانی 
شھرستانی كرد، بم وەمكانی شھرستانی 

پرلمانتارانی رازی نكرد.

دوای جژن متمان ل شھرستانی وەردەگیرتوە

كۆمی دەعوە
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 ئندامی ئنجوومنی نونرانی عراق، للیستی 
 بانی، كحسین تات یمانی كوردستان، ئاھاوپ
ھاوكات سرۆكی لیژنی ركخراوەكانی كۆمگی 
مدەنی پرلمانی عراق، لھڤپیڤینكدا لگڵ 
و  عراق  ھبژاردنكانی  لیاسای  باس  وارڤین، 
كورسییكانی  رژەی  كمی  دیاریكردنی  ھۆكاری 
ھرم، بۆ پرلمانی عراق دەكات و میكانیزمی 
 رەخن ھروەھا   ،ئا دەخاتڕوو.  چارەسریش 
دەگرت  ھرم  حكوومتی  ششی  لكابینی 
ك سیستمی  داوادەكات  كمو  ژنانی  رژەی   ك
سیاسییكانی   پارت یاسای  لنو  ژنان،  كۆتای 

عراق و ھرمی كوردستاندا پەو بكرت.

ھرم مافی ٤٠ كورسی زیاتری ھبوو
 ،(٢٠٠٥ (سای  عراق  ھبژاردنكانی  یاسای 
عراقدا  لپرلمانی  ھــمــواركــردنــی  لكاتی 
شوازی  و  ھبژاردن  وادەی  دیاریكردنی  بۆ 
كراوە،  لیستی  و  پارزگاكان  ھبژاردنی  بازنی 
مشتومكی ناوخۆیی و جیھانی لكوتوە. دوای 
ئوەی پرلمانی عراق، ١١ جار لپسندكردنی 
 یاسای ئو  دواجار  خوارد،  یاسای شكستی  ئو 
پسند كرا. بم ھرمی كورستان و سوننكان، 
پارزگاكان،  كورسییكانی  دیاریكردنی  لبارەی 
كردوو  كورسییكانیان  رــژەی  برھستكاری 
سرۆككۆماری  جگری  ھنگاویشدا  لیكم  و 
 ی ڤیتۆ كرد. ئالھاشمی، یاساكراق تاریق ئع
دواخستنی  دەت:“بھۆی  لوبارەیوە  تابانی 
حكوومتوە  لالین  عراق،  گشتی  سرژمری 
دژی  عراق،  پكھات سیاسییكانی   ك وایلھات 
ئو یاسای بوەستنوە، چونك رژەی دیاریكردنی 
ژمارەی  رژەی  وەك  پارزگاكان،  كورسییكانی 
دانیشتووان نبوو“. وەك ئا، باسی لوەدەكات، 

پشت  كورسییكان  ـــژەی  ر دیــاریــكــردنــی  بــۆ 
بئامارەكانی وەزارەتی بازرگانی حكوومتی بغدا 
بسترا، ئو وەزارەتش پشتی بفۆڕمی خۆراك 
بپی  نبوو.  ئاماركی وردی  بست ك ئویش 
ئو یاسایی بۆ ھر ١٠٠ھزار كس لپارزگاكانی 
نونرانی  ئنجوومنی  ئندامكی  عــــراق، 
كورسییكانی  ژمارەی  تیدا  دیاریكراوەو  عراق 
زیادكردووەو  بۆ٣٢٣   ٢٧٥ل بغدای  پرلمانی 
 ٣٨ ھرمیش  پارزگاكانی  كورسییكانی  رژەی 
نونران  ئنجوومنی  ئندامی  ئم   .كورسیی
كوردستان  ھرمی  بۆ   ژەیر ئو   ك  یوایپ
كم،(ھولر ١٤ كورسی، سلمانی ١٥ كورسی 
رژەی  بالنیكم  دەبــوو  كورسی)،   ٩ دھۆك  و 

كورسییكانی ھرمی كوردستان، لسرووی ٤٠ 
.بووای

زیادبوونی ژمارەی دانیشتووان
ھندێ لپارزگاكانی عراق، برژەیكی برچاو 
رژەی كورسییكانی زیادكراوە، لكاتكدا ئگر 
ھر پارزگایك لماوەی ساكدا ٥٪ـی ژمارەی 
پداچوونوە  ئوا  كردبت،  زیادی  دانیشتووانی 
دەكرت،  پارزگایدا  ئو  ھبژاردنی  بئنجامی 
ھرم  بكورسییكانی  چــاو  ــر  ــگ ئ  بــۆیــ
دروست  ھرم  بۆ   شك ئوا  نخشنرتوە، 
 وەكراوە كحیسابی ئ و یاسایی ئپت. بدەب
ژمارەی دانیشتووانی ھرمی كوردستان، ٣ ملیۆن 
و ٨٠٠ ھزاركس (٣٨) كورسی، لكاتكدا ژمارەی 
دانیشتووانی ھرم ٤ ملیۆن و ٥٠٠ ھزار كسو 
لرووی زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانوە كش بۆ 
ھرم دروست دەبت. لوبارەیوە ئا تابانی، 
گوتی، دەتوانین وەك ھاوپیمانی كوردستان پش 
ھموو شتك رەخنمان لو لژنیی ك دانراوە 
 ش دەتوانین رەخنمت،“ ئبوە ھداچوونبۆ پ
لكورسییكانی موس (٣١كورسی) و بسرە (١٨ 
رژەی   ك بگرین،   دیك پارزگاكانی  و  كورسی) 
جگی  لكاتكدا  دانراوە  بۆ  زۆر  كورسییكانی 
بۆچارەسری  بغدا  پرلمانتارەی  ئو   .گومان
روونیدەكاتوە  ھرم،  كورسییكانی  كشی 
دەتوانت  ھبژاردنكان،  بای  كۆمیسیۆنی   ك
لو  بچتوەو  ھرمدا  كورسییكانی  برژەی 
رگیوە ژمارەی كورسییكانی ھرم زیاد بكرن، 
ھرم  پارزگاكانی  دانیشتووانی  ژمارەی   چونك
دەت،  ھروەھا  دانــراون.   ك زیاترە  لوە  زۆر 
بپی لكۆینوەكانی وەزارەتی پالندانانی عراق، 
 نسا عراق  دانیشتووانی  زیادبوونی  ــژەی  ر

بغدابغدا

ئا تابانی بۆ وارڤین:
 یاسای پارت كۆتای ژنان ل ویستپ
سیاسییكانی ھرم و عراق دابنرت
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 نم“سارم ژمارەی دانیشتووانی ھب ،٢,٦ـ
٣,٤ زیاد دەبت“. بوپی ئگر رژەك بۆ ٤ 
ساڵ لھرمی كوردستان وەربگریت، النیكم ھر 
پارزگایكی ھرم رژەیكی زۆری كورسییكانی 
تدا زیاد بووە كچی پارزگای سلمانی،١كورسی 

.ی گومانگوەش جبووە، ئبۆ زیاد ن

نبوونی ھماھنگی لگڵ كۆمیسیۆندا
ھۆكاری   ك نایشارتوە  پرلمانتارە،  ئو 
ھرم  پارزگاكانی  كورسییكانی  رژەی  كمی 
پرلمانتارانی  لنوان  ھماھنگی  نبوونی  بۆ 
كوردی  ئندامانی  بغداو  ھاوپیمانی  لیستی 
عراق  ھبژاردنكانی  ــای  ب كۆمیسیۆنی 
ئاماری  لپدانی  بتایبت  ــوە،  ــت ڕــ دەگ
وەك  ھبووبـت  ھماھنگیش  ئگر  ھرم، 

دەیت:“لئاستكی الوازدا بووە“.
بارزانی،  مسعود  كوردستان  ھرمی  سرۆكی 
ھرمی  بكورسییكانی  چاو  ئگر  رایگیاند 
كوردستاندا نخشندرتوە، ئوا ھرم، بایكۆتی 
تابانی   ئا دەكــات.  بغدا  ھبژاردنكانی 
لیستی  دەكــاتــوە،  لــوە  جخت  لوبارەیوە 
سرۆكی  للدوانكی  پاپشتی  ھاپیمانی 
ھرم دەكات و بتوندی لوبارەیوە ھوست 
وەردەگرت. ئا، ئوەش رادەگینت ك لیستی 
نتوەیكگرتووەكانیش  لگڵ  ھاوپیمانی 
گونجاوی  چارەیكی   گتار لوەدەكات،  باسی 

بۆ بدۆزرتوە. 

كورد ٥٠ كورسی بدەستدەھنت
ھندێ بۆچوونی واھن ك كورد لھبژاردنكانی 
 ٢٠١٠/١/١٨  ل بیارە   ك عراق  داھــاتــووی 
بدەست  كورسی   ٦٠ نزیكی  ئنجامبدرت، 
بھنت، بم ئا تابانی، پیوای ك ئمجارە 

كورد دەتوانت ٥٠ كورسی بدەست بھنت.

 كان رەخنسیاسیی نگران و الیك رەخنندھ
لئدای لیستی ھاوپیمانی كوردستان دەگرن و، 
ھاوپیمانی بوە تۆمتبار دەكن لبغدا وەك 
پویست ئدای نبووە. ئا، دان بوەدا دەنت 
ك كمووكورتی لكارەكانیاندا ھبووە، بم ئو 
لنو پرلمانی عراق   وەدەكات ك ئاماژە ب
شوەیك  بھموو  یككیان   یھ برە  دوو 
بگكانی  ناھت  نییو  قبوڵ  دەســتــووری 
دووھمیشیان  جبجبكرت،  دەستوورە  ئو 
دەستوور  لجبجكردنی  برگری   ك  وەیئ
ھاوپیمانی،  للیستی   مئ  یوپب دەكــات، 
ئركمان سخت بووە ك برگریمان لدەستوور 
كردووەو لالین برەی دژ بدەستوور رگریمان 
لكراوە.“توانیمان برگری لبودج، دەستی 
پاپشتی  و   ١٤٠ ماددەی  كوردستان،  ھرمی 
كورد  سیاسی  سركردایتی  لھوستكانی 

بكین“. 

كابینی شش ژن پراوز دەخات
رژەی ژنانی كورد ل پۆست ئیدارییكانی بغدا 
ببراورد لگڵ ئزموونی دیموكراسی ھرمی 
لھندێ  ژنــان  كمو  عراقدا   ل كوردستان 
پۆستی لیستی ھاوپیمانی لبغدا بشدارییان 
پنكراوە. بشداری ژنانی كورد لئنجوومنی 
نونرانی عراق ٢٥٪ـو بگوتی ئا تابانی، 
داوایان كردووە رژك ٣٠٪ بت،  ئوان پشتر 
بم لو ھودا سركوتوو نبوون. ھروەھا 
ژن  وەزیری   ٢ لبغدا  پیاو  وەزیری   ٥ لكۆی 
بكیت  حیسابی  ــژە  ر وەك  ئــوەش   ،یھ
٢٥٪ی رژەك دەكات، بم ئا رووی رەخنی 
ھرم  حكوومتی  ششی  كابینی  ئاراستی 
 .“یك وەزیری ژن ھو یمژەی ژنی كدەكات:“ر
لھیكلی  ئگر   ك دەكات  لوە  باسی  وەك 
بڕوەبرایتییكان رژەك راستنكرتوە، ئوا 

لو كابینی ژنان پراوز خراون. ئو ئندامی 
لیستی ھاوپیمانی گوتی:“حزب سیاسیكانمان 
و  لدیموكراسی  باس  علمانییتوە  بوپڕی 
لیبرالییتی خۆیان دەكن، بم تائستا ژنان، 
سیاسییكانیان   بكتم و  سركردایتی  لناو 
نابینرن.  بیاردا  ناوەندەكانی  باو  پۆستی  و 
ھیوادارم لپۆستكانی تری وەك بریكاری وەزیرو 
بروەبرە گشتییكان، رژەیكی برچاوی ژن 
بخرت ئو پۆستانوە. چونك ئگر وانكرت، 

ئوا ئوكابینی ژنی پراوز خستووە.

كۆتای ژنان 
لجیھاندا  ژنان  كۆتای  سیستمی  شوە  بدوو 
 یھ ــووری  دەســت كۆتای  جبجدەكرت. 
دەكــات  ــاری  دی لپرلمان  ــان  ژن ــژەی  ر  ك
 پارت ــای  ــۆت ك  ،سیاسیی كۆتایكیش  و 
سیاسییكانی پدەن ك ئو پارتان مۆتی 
ھرمك  یان  دەوت  لسنووری  كاركردنیان 
 دەب  ك دەخرتڕوو  ئوە  لبگیكدا  ھیو 
رژەی  رەچــاوی   كحزب پرۆگرامی  پەو   ل
ژنان لھیكلی حزبدا كرابت. لبارەی دانانی 
سیاسییكانی   پارت لیاسای  كۆتا  سیستمی 
كوردستان ئا، ئاماژە بوە دەكات ك داوایان 
عراقدا  سیاسییكانی   پارت لیاسای  كردووە 
داوا  ھروەھا  دابنرت،  ژنان  بۆ  كۆتا  سیستمی 
 مو سیستین ئمی كوردستانیش دەكرھ“ل
ژنان  كم  برژەیكی   چونك بكرت،  پیەو 
 پارت یاسای  دەبینرن.  حزبدا  لپۆستكانی 
داوامان   مئ لسرەو  مشتومی  سیاسییكان 
كردووە ك دەب سیستمی كۆتا لو یاسایدا 
 یاسای ئو  جكردنوەی   ب بكرت“.  جگیر 
 م ناچاردەبن كرراق و ھكانی عسیاسیی پارت
رژەیكی دیاریكراوی ژنان لپۆست باكانیاندا 

ج بكنوە. 

پۆفایل
سای ١٩٦٦، لكركووك لدایكبووە

للندەن دیپلۆمی لمافی مرۆڤ بدەستھناوە. 
.كانی مرۆڤبواری ژنان و مافچاالكوان ل

.راقمانی عرلدەنی پی مگكخراوەكانی كۆمی ررۆكی لیژنس
١٩٩٩ تا ٢٠٠٣، لبریتانیا ئندامی مكتبی پیوەندییكانی دەرەوەی(ی.ن.ك) بووە.
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حكوومتی  پشووی  سرۆكوەزیرای  راوژكاری 
كاروباری  بۆ   ،(٥ (كابینی  كوردستان  ھرمی 
خاتون  بژنان،  دژ  توندوتیژی  بدواداچوونی 
 ،مریكاییئ خكی   كــ نیلسن،  ئلیسن 
باس  وارڤین،  لگڵ  تایبت  لھڤپیڤینكی 
بارزانی  نچیرڤان  لگڵ  كارەكانی  لچۆنیتی 
بژنان  دژ  توندوتیژی  و  سووتان  حاتی  و 
 ك نایشارتوە  و  دەكات  كوردستان  لھرمی 
تائستا نیانتوانییوە ھۆكاری سرەكی سووتانی 

ژنان لھرم، دەستنیشان بكن.

 ھبژاردن كارەكانی سست كرد
كابینی  سرۆكوەزیرانی  ــی٢٠٠٧،  ٥ـ لمانگی 
دامزراندنی  بیاری  بارزانی،  نچیرڤان  پنحم 
دژ  توندوتیژی  برەنگاربوونوەی  كۆمیسیۆنی 
فرمی  بشوەیكی  لوكاتوە  دا،  بژنانی 
ســنــوورداركــردنــی  بــۆ  حكوومت  ھوكانی 
دامزارندنی  دوای  كرد.   پ دەستی  توندوتیژی 
كوردستان،  سرۆكوەزیرانی   كۆمیسیۆن ئو 
كاروباروی  بۆ  ئمریكی  راوژكاركی  لرگی 
ژنان، بانگھشتی خاتوو ئلیسن نیلسن،.ی وەك 
توندوتیژی  بدواداچوونی  كاروباری  بۆ  راوژكار 
ئمریكایو  خكی  ئلیسن،  كرد.  بژنان،  دژ 
لوتكی  رووســـی  بزمانی  ماسترەكی 
لبارەی یاسای مافی مرۆڤ بدەستھناوە، وەك 
داواكاری گشتیی لبواری ژنان، لئمریكا كاری 
كردووە. حزی كاركردنی ئلیسن، ھر لسنووری 
ئمریكا ناوەستت و وەك راوژكاری ركخراوكی 
لبواری  لوێ  رووسیاو   روودەكات ناحكوومی، 
فرۆشتنی  و  تحروش  بژنان،  دژ  توندوتیژی 
كیسكان،  چارەسركردنی  بۆ  منداڵ،  و  ژن 
لسای  ئلیسن،  دەكات.  پشكش  لكۆینوە 
وەك  و  كوردستان  ھرمی   روودەكــاتــ  ٢٠٠٨
بۆ  بارزانی،  نچیرڤان  سرۆكوەزیران  راوژكاری 

بژنان  دژ  توندوتیژی  بدواداچوونی  كاروبای 
دەست بكاردەبت.

دەستبكاربوونم  ــت:“داوای  ــ دە خۆی  وەك   

وەك راوژكار، سرۆكوەزیران نچیرڤان بارزانی، 
كار  كوردستان،  لھرمی   ك لكردم  داوای 
ژناندا  لبواری   ك بكم   شانك ئم  لسر 

خاتوو ئلیسن، راوژكاری نچیرڤان بارزانی، بۆ وارڤین:
ژنانی كوردستان دەنگ بۆ 

دەستبركردنی مافكانیان ھدەبن
ھولر

خاتوو ئلیسن، راوژكاری نچیرڤان بارزانی
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سووتان،  و  توندوتیژی  وەك  برچاون،  تائستا 
بۆی یكك لم كشانی كبینیم سووتان بوو، 
ھماھنگیم  لكوردستان  پزیشكك  لگڵ  من 
خریكی  و  كرد  كارم  سووتان  لبواری  ھبوو 
بداخوە  بم  بووین،  راپۆرتك  ئامادەكردنی 
پرسی ھبژاردنی ئمسای پرلمانی كوردستان 
كارەكانمان  تارادەیك  ھۆیوە  بو  ھاتپش 

سست بوون“.

ژنانی كوردستان دەنگ ھدەبن
 ئلیسن، بۆ سنوورداركردنی توندوتیژی لھرمی 
شترەكانی  سنترو  سردانی  كوردستاندا 
لرگی  ــردووەو  ك ژنانی  بدادەدانی  تایبت 
سلمانی  و  ھولر  دھۆك،  بۆ  سردانكانیشی 
لو  كــۆكــردووەتــوەو  لسنترەكان  راپۆرتی 
توندوتیژی  سنوورداركردنی  چۆنیتی  رگیوە 
وەك  ــوە.  ــردووەت ــك روون ــران،  ــوەزی ســرۆك بۆ 
شترەكان  و  نوا  سنتری  دەت:“سردانی 
تا  دەكین،  توندوتیژی  بڕوەبرایتییكانی  و 
و  ھبسنگنین  ژنان  باردۆخی  لورگیوە 
براپۆرتك بۆ سرۆكوەزیران، كمووكورتییكان 
داتاكانی  دەستخستنی  لبارەی  بكین“.  دیاری 
و  لبنبكردن  ئـــوان  ھــوــی  و  توندوتیژی 
باس  ئلیسن،  توندوتیژیدا  ســنــوورداركــردنــی 
 س لھر  راھنانی  كۆرسكی   ك لوەدەكات 
پارزگای ھرم، ب١٥ ئفسری پۆلیس كردووە، 
بتیمكی  راھنان  ئوانیش  لورگیشوە  تا 
توندوتیژی  سنوورداركردنی  ھوی  و  بكن  تر 
دژ بژنان بدەن. ھروەھا چندین لكۆینوەیان 

لبارەی چۆنیتی چارەسركردنی توندوتیژی دژ 
بژنان و برەنگاربوونوەی پشكشیان كردووە. 
ھرمی   ھاتووەت  ،٢٠٠٨ لسای  ئلیسن، 
دووساڵ  نزیكی  تپڕبوونی  دوای  و  كوردستان 
داتاكانی  لكۆكردنوەی  كــاركــردن  ـــوادەی  ل
و  شتر  سنتر،  بۆ  سردانی  و  توندوتیژی 
ئوە  بژنان،  تایبت  بڕوەبرایتییكانی 
دەخاتڕوو ك كوشتنی ژنان، لھرمی كوردستان 
كمبووەتوە. ئوەش بالی ئلیسن، مانای ئوە 
دروست  كۆمیتی  ھۆشیاری   ك دەگینت 
مافكانیان  دەستبركردنی  بۆ  ژنانیش  بووەو 
كمی  توندوتیژی  رژەی   بۆی ھدەبن،  دەنگ 

كردووە.

دەب بڕوەبرایتییكان دەستیان 
ھبت 

 ك ـــن  دەزان بــبــاش  وای  ــۆچــوون،  ب ھندك 
 رسھ بژنانی  دژ  توندوتیژی  بڕوەبرایتی 
نبت  ناوخۆ  بوەزارەتی  پارزگای ھرم، سر 
ھبت،  سربخۆی  كارگی  یكیكی  و 
كسك  ئگر  دەكرت  ئوە  مترسی   چونك
سروتر  لپلیكی  ناوخۆ  وەزارەتـــی  لناو 
توندوتیژی  وەزیرك)  یان  گشتی،  (بروەبری 
 تییرایوەبڕب ئو  بكات،  كسك  برامبر 
 سك ئو  لگڵ  لپچینوە  دەتوانت  چۆن 
لسرووی   سك ئو  پۆستی  لكاتكدا  بكات، 
راوژكارەكی  بم   .یتییرایوەبرب ئو 
ئو   ك دەزانت  بباش  وای  بارزانی،  نچیرڤان 
بن،  ناوخۆ  بوەزارەتی  سر   تییانرایوەبڕب

چونك بو شوەی دەتوانرت ئمنییتی كارەكان 
 نموونب وتكی  ھروەھا  بن.  پارزراوتر 
بژنان  دژ  توندوتیژی  یكی   ك دەھنـتوە 
پۆلیسیش  ھیو  پۆلیس  لسنتری  مندان  و 
سر بوەزەراتی ناوخۆی. بم ئلیسن، لگڵ 
ئوەدای ك زیاتر دەست ببڕوەبرایتییكان 

بدرت، تابتوانن لكارەكانیاندا سركوتووبن.

ھیچ ئامرك نیی وەك جادوو سووتانی ژن 
ئاشكرا بكات

ئو ئامارانی ك ئمساڵ لالین بڕوەبرایتی 
مرۆڤوە  مافی  زانــیــاری  بانكی  و  توندوتیژی 
بوبوونتوە، ئاماژە بزیادبونی رژەی سووتانی 
چاالكوانانی  بۆچونی  ھاوكات  و  دەكــن  ژنــان 
مافی ژنان و پارزەرانی ژنیش ئوەی ك رژەی 
نكردووە.  لھرمی كوردستان كمی  سووتان، 
پشكنینی  لچۆنیتی   رەخن زۆرتــریــن  بــم 
حاتی سووتان، ك نازانرت چۆن پشكنین بۆ 
حاتی سووتان دەكرت. لو بارەیوە راوژكاری 
رــژەی   ك نایشارتوە  ــی،  ــارزان ب نیچیرڤان 
سووتان ل ھرمی كوردستان كمی نكردووە، 
بدنیاییشوە ئوە رادەگینت ك دادپزیشكی، 
 .دایشناكی پرۆفئاستمی كوردستان، لرھل
راوژكارە  ئو  تندروست،  پشكنینی  بۆ  بم 
لگڵ  لكۆینوە   ك دەزانــــت  بباش  وای 
 كسك ئگریش  بكرت،   سووتاوەك  سك
لگڵ  لكۆینوە   دەب لدەستدابت،  گیانی 
 رووداوەكب  ك ئوانی  كسووكارو  و  خزان 
ئامر  پشكنینی  تنیا   چونك بكرت،  دەزانــن 
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لھۆكارەكان  یكك  نازانت.  بسركوتوو 
ئوە  بۆ  تندروست،  پشكنینكی  نتوانینی  بۆ 
دەگڕنتوە ك سووتاو لترسی ماوە ناورت 
حاتی  ئاشكراكردنی  لــبــارەی  بكات.   قس
ئاماژە  ئلیسن،  ئامرەوە،  لرگی  سووتان 
 یگو رب رەتایی دەكات كتی سندێ حاھب
چارەدەكرت، بم جخت لوەدەكاتوە،“ئگر 
نبت،  كسكان  لگڵ  زارەكی  لكۆلینوەی 
جادوو  وەك  ھبت  ئامرك  ھیچ  ناكم  باوەڕ 
ئو   ك بوەی  بكات،  ئاشكرا  بۆ  ژنت  سووتانی 
ژن سووتنراوە یان خۆی سوتاندووە“. ئلیسن، 
خستڕوو  ئوەی  دواو  سووتان،  لبارەی  زیاتر 
بۆ  سووتانیان  سرەكی  ھۆكاری  تائستا   ك
ئاشكرانبووە، بم وەك ئاماژەیدا ك ھندكجار 
لوانی لبرخراپی بژوی ئابووری بت، یاخود 
برامبر  خۆڕانگرتن  و  نریت  الساییكردنوەی 
كشكان و پیاوساالری بت، بۆی ژنان، لجیاتی 

رووبكن چارەسر، خۆیان دەسووتنن.

كار لسر تحڕوش و مندان دەكم 
كوردستان،  لھرمی   ك مندانی  ئو  زۆرن 
بــوونــتــوەو.  خزان  توندوتیژی  رووبــــڕووی 
لھندك حاتیشدا تحروش بمنداڵ كراوە. 
كاری  برنامی  ئلیسن،   ستبم ئــو  بۆ 
ھندێ  تواوبوونی  دوای   ك رادەگینت  بوە 
لپرۆژەكانی تایبت ببدواداچوونی توندوتیژی دژ 
بژنان، پۆژەی تری كاركردن لسر توندوتیژی 
سنووری  دەبت.  بمندان  دژ  تــحــروش  و 
و  حكوومی  داموودەزگا  و  لزانكۆ  كاركردنیشی 
بڕوەبرایتییكان رادەگینت ك وەك چۆن 
بۆبنبكردنی  كار  رگیوە  لو  ئستا  لقۆناغی 
بھمانشوەش  دەكـــن،  خزان  توندوتیژی 

برنامی بۆ تحروش و مندان، دەبت.
بارزانی و تیمكی توندوتیژییان سنووردار كرد

ئایا   ك وارڤیندا  پرسیاركی  لوەمی  ئلیسن، 
تاچند سرۆكوەزیران، پداگری لچارەسركردنی 
 ك دەكات  بوە  ئاماژە  كردووە،  ژنان،  كشی 
توانرا  بارزانیدا  نچیرڤان  سرۆكایتی  لماوەی 
بژنان  دژ  توندوتیژی  نھشتنی  بۆ  بنچینیك 
لھرمی كوردستان بنیاتبنرت و توندوتیژی نو 
خزانیش كم بكرتوە. ھروەھا گوتی ببیاری 
دی  پشكنینی  بۆ  تاقیگیك  بارزانی  نچیرڤان 
كوشتن  حاتكانی  ئاشكراكردنی  بۆ  ئی،  ئن 
بشوەیكی  بتوانرت  ھۆیوە  بو  تاكو  دانرا 
مۆدن حاتی كوشتن چارسر بكرت. ئلیسن، 
گوتی ك نیچیرڤان بارزانی و تیمكی توانییان 
سنووردار  كوردستاندا  لھرمی  توندوتیژی 

بكن.

یاسای باری كستی ھنگاوكی گورەبوو
یاسای  ھمواركردنی  لئامانجكانی  یكك 
بــم  ــوو،  ب فــرەژنــی  نمانی  كستی  ــاری  ب
بھندك   یاسای ئم  ھمواركردنكش  دوای 
گۆڕانكارییوە مایوە. ئمش جگی رەخنی 
ئلیسن،  لوبارەیوە  بــوو.  ژنــان  چاالكوانانی 
ھمواركردنی  لكاتی   ك دەكــات  بوە  ئاماژە 
كوردستاندا  لپرلمانی  كستی  باری  یاسای 

ژنانی  بۆ  بئرنی  یاسایش  ئو  ئامادەبووەو 
 یارەكت:“بدە و  دەكات  وەسف  كوردستان 
بوو،  گورە  ھنگاوكی  كوردستان  ھرمی  بۆ 
بوەی ك زیاتر ماف بئافرەت دەدات سربخۆ 
بت. نموونیش بوە دەھنتوە ك لیاساكدا 
مافی ئوە بژنان داوە ك نھن ژنی دووەمیان 

بسردا بت.

دانانی دادوەری ژن
لبارەی دامزراندنی دادگایكی تایبت بكاروباری 
 ك لدادگاكان  ژن  دادوەری  دانانی  یان  ژنان، 
بكن،  كیسكان  دادگایی  راستوخۆ  ــوان  ئ
براپۆرتك   ك ــڕوو  ــات دەخ ــوە  ئ ئلیسن، 
راپڕاندنی  بۆ  ژنی  دادوەری  دانانی  پویستیی 
بژنان،  دژ  توندوتیژی  بدواداچوونی  كاروباری 
برھم  د.  شش  كابینی  سرۆكوەزیرانی  بۆ 
ساح، برزكردووەتوە ك بیرۆككی ھی رۆژانی 
ئۆفیسی   ل كــوردەو  كچكی   ك بووە  ھاوكاری 
راوژكاری سرۆكوەزیران بۆ كاروباری توندوتیژی 
كار دەكات. ئلیسن ھروەھا گوتی:“لپارزگای 
ھیو  ژنان  بكاروباری  تایبت  دادوەری  دھۆك 
داوامان كردووە لھولر و سلمانیش دابنرن“.

لبواری جندەریش كار دەكین
ھندێ  بــالی  جــــنــدەری  ـــی  وان خوندنی   
پویستییكی  ژنـــان،  بـــواری  لچاالكوانانی 
سردەمیی ك لرگی قوتابخانو پیمانگاكان 
لبارەی  كۆمگا  رگیوە  لو  تا  بخوندرت، 
تگیشتنی جندەر، ھۆشیار بكرتوە. ئلیسن، 
ئو ھنگاوە بۆ باشبونی رەوشی ژنان لھرمی 
ئوەیش  باسی  و  دەزانت  بئرنی  كوردستان 
دەكات ك لزانكۆكانی كوردستان، بشوەیكی 
كــردووەو  لجندەر  باسیان  بسیمینار  گشتی 
جندەر  بۆ  كار  لداھاتوودا   ك  یاندایرنامبل

بكن. 

ئگر لكۆلینوەی زارەكی 
نبت،  كسكان  لگڵ 
ئامرك  ھیچ  ناكم  باوەڕ 
ھبت وەك جادوو سووتانی 
ژنت بۆ ئاشكرا بكات، بوەی 
ك ئو ژن سووتنراوە یان 

خۆی سوتاندووە

پۆفایل

ئلیسن نیلسن، ھگری بوانامی ماسترە لیاساكانی مافی مرۆڤ.
لرووسیا كاری لبارەی ھڕەشی سكسی و فرۆشتنی مندان كردووە

دوای رووسیا لسای ٢٠٠٨ روودەكات ھرمی كوردستان
راوژكاری سرۆكوەزیرانی پشوو نچیرڤان بارزانی، بۆكاروباری توندوتیژی دژ بژنان بووە.
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ھولر

وەزیــران  ئنجوومنی  سرۆكایتی  راوژكاری 
توندڕەوە   گرووپ كۆمیتی،  كــاروبــاری  بۆ 
ئیسالمییكان و فتوا جۆربجۆرەكانی ئو رەوتو 
سرھدانی  سرەكی  بھۆكاری  ناوخۆ  شڕی 
كوردستاندا  لھرمی  بژنان  دژ  توندوتیژی 

دەزانت. 
جگیرنبوونی  كۆمیتی،  توژەركی  ھاوكات 
جیاوازی  بھۆكاری  دادوەری  دەستی  یاساو 
و  دادەنت  بژنان  دژ  توندوتیژی  و  ــزی  رەگ
توژینوەیكدا  لئنجامی   ك رایدەگینت 
گیشتووەت ئوەی، ئگر كسانی دەومندو 
یاساش  و  بــدەن  ئنجام  توندوتیژی  برپرس، 

پشل بكن كس لیان ناپرستوە. 

توندوتیژی چیی؟
بۆ  ١٩٧٩دا  لسای   ك سیداو،  ركوتننامی 
نھشتنی ھموو جۆرە جیاكارییك دژ بژنان واژۆ 
كردووە: مبست   ناسپ وەھا  توندوتیژی  كرا، 
كردەوەیكی  یان  رەفتارك،  جــۆرە  لھموو 

توندووتیژ ك زیان ببرامبر بگینت.
و  خست  یــاخــود  جیاكارییك  ھــر  ــان  ی  
رەگزی،  بنمای  لسر   ،ینم ھسنگاندنی 
بكمزانین  و  لكداركردن  ئاسوارەكانی   ك
 تدەچ كشش  بھندێ  ژنان  تووشكردنی  و 
 ك  ژن مافی  ھروەھا  توندوتیژییوە.  خانی 
سیاسی،   نالی لھموو  بنچینیی  سربستی 

ئابووریی و كۆمیتییكاندا ھبت. 

مژووی توندوتیژی دژ بژنان
بر  بــۆ  دەگــرــتــوە   كــ ســرچــاوە  ھندك 
ئاماژە  ــا  ــورووپ ــئ ل بــوژانــوە،  لــســردەمــی 
دەكات  بژنان،  دژ  توندوتیژی  رژەی  بزۆرترین 
تیدا ھاتووە ك ھندجار ژن بوە تۆمتبار  و 
ژنیان  ئوكات  شیتان“و  ل“ئھلی   ك كراوە 
لنو قفس بندكردوە، كاتك لماڵ دەرچوون 

قفیان داوەو كلیلكیان الی خۆیان ھگرتووەو 
ھسووكوتیان  خۆیان  پیاوانی  بمیزاجی 
لگڵ ژندا كردووە. لسردەمی ئفالتوندا ژنان، 
دوای   ،١٩٤٨ تاسای  نبووەو  دەنگدانیان  مافی 
جاركیتر  فیمنیزم،  لسرھدانی  ساڵ   ١٠٠
ژن   ك كرایوە  داوا   ١٩٤٨ لسای  لئمریكا 
مافی بشداری سیاسی ھبت، لجنگی جیھانی 
دووەمدا، شپۆلی فیمینیزم وەستاو توندوتیژی دژ 
بژنان بتوندی سریھداو چوساندنوەی ژن، 
بژنان  دژ  توندوتیژیكانی  بم  برفراوانتربوو، 
لسردەمی  تاسای شستكان.  بوو،  بردەوام 
ھر  ــرەب،  ع ــی  دورگ  نیمچل جاھیلیتدا، 
بچایان  زیندە   ،بوای كچ  منداكی  خزانك 
شووكردنی  و  كچ  ھبوونی  لبرئوەی  دەكرد. 
لناو  ھر  زانراوە.   یبع و  بشرم  لــدواڕۆژدا 
نتوەی عرەبدا، بازاڕك بۆ كین و فرۆشتنی 

ژنان و جاریی ھبووە. 
پیاوك  ـــراوەو  زان بڕاست  بسنوور،  فرەژنی 
ھر  ھبت.  زیاتری  ژن  لشش  توانیویتی 
پیاوك  كاتك  عــرەبــدا  ـــی  دوورگ  نیمچل
باوكیان  عبای  كۆدەبوونوەو  كوڕەكانی  دەمرد، 
بسرپشتی دایكیان دەداو دەیانبردە بازاڕی كین 
لعرەبستانی  تائستاش  ئافرەتان.  فرۆشتنی  و 
بكن.  شۆفری   نیی بۆیان  ــان  ژن ســعــودی، 
نتوەكانی تورك و فارسیش بپی مزھب و 
لگڵ  مامیان  پیاو،  لبرژەوەندییكانی  زۆر 
بادەست  پیاو  دەســتــی  كـــردووەو  ئــافــرەت 
لسرەتادا  بپچوانوە  كــورددا  لناو  بووە. 
ژن بادەست بووەو بژوی پیاوی پیداكردووەو 
لدەرەوەدا كاری كردووە. لالدكانی كوردستاندا 
ژن  لنوان  رەگزی  جیاوازی  و  ئازادبوون  ژنان 
وپیاودا نكراوە. بم لژر كاریگری نریتی ئو 

گرووپ ئیسالمییكان ھۆكاری 
سرھدانی توندوتیژین

مھدی ساح
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وتانی ك كوردستانیان داگیركردووە، توندوتیژی 
دژ بژنان وەك، بزۆر بشوودان و ھشتنوەی 

ژن لچوارچوەی مادا دەستیپكردووە.

ئایینكان و توندوتیژی دژ بژنان
 یامپ لبوبونوەی  ئامانج  گوتراوە   میشھ
ئایینیكان، ركخستنی ژیانی خك بووە. بم 
دەن  دەكنوەو  رەت  ئوە  بۆچوون  ھندك 
مرۆڤكاندا  لركخستنی  رەگزی  جیاكاری   ك
لھموو   چونك دەستیپكردوە،  لئایینوە 
ھیو  بادەستی  دەستی  پیاو،  ئایینكاندا 
ھاوسرگیری  بیاری  ھروەھا   .زانخ سرۆكی 
لدەستی  جیابوونوەش  و  پیوەندییكان  و 
راھنری  و  كۆمیتی  توژەری   .پیاواندای
سرھدانی   ،ــدە نــووری،  شیالن  جندەری 
بۆ سرەتای  لكوردستان  بژنان  دژ  توندوتیژی 
ئیسالم  ئایینی  ھاتنی  و  كوردستان  غزووكردنی 
دەگڕتوە.  كوردییكان   ناوچ بۆ   زۆرەملب
كاریگری  ــرەب  ع كلتووری  بوھۆیشوە 
لسر كلتووری كوردی كردووە، بم برپرسی 
كوردستان  ئیسالمی  بزووتنوەی  راگیاندنی 
محمد بازیانی، بۆچوونی ناساندنی ئیسالم وەك 
توندوتیژی  سرھدانی  لھۆكارەكانی  ھۆكارك 
دەت  رەتدەكاتوەو  لكوردستان  بژنان  دژ 
كئیسالم، ئافرەتی لزیندەبچاكردن و كین و 
ئوەش  نموونوەی  بازیانی،  رزگاركرد.  فرۆشتن 
دەھنتوە  كوردستان  گوندەكانی  بئافرەتانی 
گوندنشینكانی  لراگواستنی گوندەكان،  بر   ك
بم  بوون،  ئایین  وابستی  زۆر  كوردستان، 
نبووە.  بژنان  دژ  توندوتیژی  ئازادبووەو  ژن 

قانوونزان د. نوری تابانی، پیوای،“توندوتیژی 
نییو  عـــرەب  كـــوردو  كــلــتــوری  ــان  ــژن ب دژ 
 .“عسمی بوەكانی رژوەی رەفتارە دزرەنگدان

ھۆكارەكانی توندوتیژی
بیكك  بعس،  رووخـــاوی  رژمی  نــوری  د. 
لھۆكارە سرەكییكانی چكرەكردنی توندوتیژی 
دەزانت،“راگواستنی  لكوردستان  دژبــژنــان 
تكبوونی  و  بعس  رژمی  لالین  گوندەكان، 
بتایبتیش كلتوری شارو  كلتورە جیاوازەكان 
 چونك توندوتیژین.  سرھدانی  ھۆكاری  دێ، 
ئو  بعس  كوردییو  كۆمگای  بنمای  الدێ 

بنمایی رووخاند“. 
شیالن نوری، شڕی ناوخۆی ھرمی كوردستانی، 
 گرووپ پرەسندنی  بۆ  برگخۆشكرك 
لرگی  ــر  دوات  ك وەسفكرد  ئیسالمییكان 
ژنكوشتن  و  توندوتیژی  رەوتوە  ئو  بادەستی 
راوژكاری  سند.  ــرەی  پ شــرەفــوە  بناوی 
بۆكاروباری  وەزیــران  ئنجوومنی  سرۆكایتی 
كۆمیتی مھدی ساح، گۆڕانكاریی سیاسی و 
زیادبوونی  بھۆكاری سرەكی  كۆمیتییكان، 
دەزانت،“ھاتنی  لــكــوردســتــان  توندوتیژی 
لچۆنیتی  ھوشیاركردنوە   ب تكنۆلۆژیا 
لدروستبوونی  ــووە  ب ھۆكارك  بكارھنانی 
ھرمی  ناوخۆی  شڕی  ھروەھا  و  توندوتیژی 
ھزە  پرەسندنی  ھۆكاری  بووە   ك كوردستان 

لسر  جۆراوجۆریان  فتوای  و  ئیسالمییكان 
ژنان ك لزۆر فتواكانیان دەیانگوت ئو ژنی 
لچكی لسر نبت بئابووە، ئمان ھۆكاری 

سرھدانی توندوتیژی بوون“. 
مھدی ساح، پروەردە بھۆكاركی تری گرنگی 
و  دەزانــــت  مرۆڤكان  كسایتی  بونیادنانی 
ببوای ئو، پویست دایكان لپروەردەكردنی 
بشوەیك  نكن،  جیاكاری  منداكانیاندا 
كچدا  بسر  كــوڕ  دەســتــی  لبت  وای   ك
بسپندرت. لالیكی دیكوە پسپۆڕی دەروونی 
سرەكی  فاكتری  عبدولەحمان،  د.تــوانــا 
توندوتیژی دژ بژنان بۆ بونیادی فیزیكی پیاوو 
ھۆرمۆنی  بناوی  ھۆرمۆنك  جــۆرە  ھبوونی 
ئندرۆجین، ك ھۆرمۆنی نرینی دەگڕنتوەو 
 كان وا پیشاندەدەن كوە زانستییژینت تودە
ئو ھۆرمۆن ئارەزووی پیاو، بۆ توندوتیژی زیاد 
دەكات. ئوەش وایكردووە ك ھمیش دەست 

بدەست پیاوانوە بت. 

توندوتیژی برھمی ئیسالم یان 
كۆمگای كوردستان؟

ئیسالمییكان  ھزە  پرەسندنی  نوری،  شیالن 
دژ  توندوتیژی  بپرەپدەری  لكوردستاندا 
لئایینی  دەت:“ھرچندە  و  دادەنت  بژنان 
ئیسالمییكان  بم   ،نیی بوجۆرە  ئیسالمدا 
خۆیان  برژەوەندی  بپی  ئایینیان  دەقكانی 

توژەری كۆمیتی و راھنری جندەری شیالن نووری

گوندەكان،  راگواستنی 
بعس  ــی  ــم رژ لـــالیـــن 
كلتورە  تكبوونی  و 
بتایبتیش  جیاوازەكان 
دێ،  شـــــارو  ـــتـــوری  كـــل
ھــۆكــاری ســرھــــدانــی 
الدێ   چونك توندوتیژین. 
ــگــای  ــ بـــنـــمـــای كــۆم
ــو بــعــس ئــو  ــی كــوردی

بنمایی رووخاند
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شیكردووەتوە“. شیالن، رەوشی ژن و فتواكانی 
توو  لناوچكانی  بادەستی ئیسالمی  ھزی 
مھدی  ھاوكات  دەھنتوە.   نموونب بیارە، 
بھزبوونی  بھۆكاری  ناوخۆ،  شــڕی  ساح، 
 ك دەزانت،  توندڕەوەكان   ئیسالمیی  گرووپ
توندوتیژی  تشنكردنی  ھۆكاری  لكوردستاندا 
ژن،  پرسی  تائستاش  شیالن،  ببوای  بوون. 
لدیدی پارت سیاسییكانی كوردستان، بپرسكی 
ئوەقبووكردنی  بۆ  نازانرت،“بگش  گرنگ 
 ك عراقدا،  لدەستوری  بوو   ٤٢ ٤١و  مــاددەی 
كورد  پرلمانتارەكانی  بھموو  فرماندرا 
بوەرگرتنی  برامبر   ماددەی دوو  ئو  لبغدا 
محمد  بكن“.  قبووڵ  كوردستان  فیدراییتی 
بازیانی، ئو بۆچوونان رەتدەكاتوەو توندوتیژی 
و كوشتنی ژن بناوی شرەفوە بدابوونریتی 

كۆنی كۆمگای كوردستان وەسف دەكات. 
بناوی شرەف  دەت:“لئیسالمدا كوشتن  ئو 
 .“كی وەك  پیاو  و  ژن  بــۆ  ســزاكــان  نییو 
 دەكات ئیسالم،  پغمبری  قسكانی  بازیانی، 
كردووە،  زینام  پیگوتووە  ژنك  بگ،“جارك 
 كژن تا٣جار  وەرگاوە  خۆی  رووی  پغمبر 
حددی  داری  داوای  ــوەو  ــردووەت ك دووبـــارەی 
بپی  فــرمــانــیــداوە“.  ــو،  ئ ئینجا  ـــردووە،  ك
و  خۆشویستی  ئیسالم  بازیانی،  قسكانی 

میھرەبانی تدای. لئیسالمدا ئگر ژنك زیناو 
خیانتی ھاوسریش بكات ناكوژرت و پیاو تنیا 

دەتوانت لی جیابتوە.

جۆرەكانی توندوتیژی
بۆ  توندوتیژی  عبدەلەحمان،  د.توانا  بــرای 

سجۆر پۆلن دەكرت:
 و توندوتیژیانموو ئیی: ھست١.توندوتیژی ج
دەگرتوە ك برجست دەكون و دەبن ھۆی 
لدان  وەك  وجستیی،  دەروونـــی  ــازاردانــی  ئ
یاخود، ھر دەست لدانك ب رەزامندی خودی 

 .كسك
و  سووكایتیپكردن  ــی:  دەروون توندوتیژی   .٢
قسی ناشیرین و مافخواردن، ترساندن، بزی 
ئاماژەیكی  ھر  یان  ئافرەت،  بكمزانینی  و 
ناشیاو دەگرتوە. گوشار خستنسر ئافرەت بۆ 

قبووكردنی ھر شتك.
٣. توندوتیژی سكسی: دەستدرژی سكسی و 

ھر دەستلدانكی بزۆر دەگرتوە.
ببنمای  رەگــزی  جیاكاری  نــووری،  شیالن 
جۆرەكانی   بۆی دەزانت.  بژنان  دژ  توندوتیژی 

توندوتیژی بمشوەی دابشدەكات:
لمجۆرە  مبست  كۆمیتی:  ١.توندوتیژی 
 ،یتییانیكۆم و جیاوازییموو ئھ توندوتیژیی

كلسر بنمای مبوونی كسك دەكرت وەك، 
ئگر  سووكایتیپكردن،  و  بشوودان  بــزۆر 
كوا  جوویك  ھر  یان  ئاماژە  رەمزو  بھۆی 
قسگوتن  بكات.  بكمی  ھست  بكات   كژنل
تایبتی  ژیانی  كــاروبــاری  نــاو   دەستخستن و 
بۆ  ھــوــدان  و  تانلدان  و  تــحــڕوش   .مــ
دەستدرژی سكسی، یان ھر دەستلدانكی تر 
نخۆشی  پیاوك  ئگر  بكات.  بزار   كژن  ك
نكات،  ئاشكرای  ژنكی  الی  و  ھبت  جنسی 
بجۆرك لتوندوتیژی ھژمار دەكرت. جیاوازی 
و  كچ  و  كوڕ  پروەردەكردنی  و  لبخوكردن 

توندوتیژی خزان.
گرفت  و  رگندان  ئــابــووری:  ٢.توندوتیژی 
ھروەھا  ژندا،  كاركردنی  لبردەم  دروستكردن 
رگگرتن لبردەم ئوەی ك ژن نبت خاوەن 

داھات و رگرتنی لالینی ئابوورییوە.
٣.توندوتیژی سیاسی: ئمجۆرەی توندوتیژی زیاتر 
و  ئنجامدەدەرت  دەوت  و  لالین حكوومت 
لبیارەكانی   ك  زراوەییدام توندوتیژییكی 
دەوتوە دەردەچت وەك، رگندان ببشداری 
بیاردا،  ناوەندەكانی  و  باكان   پۆستل ژن 
ھسووكوتكی  ھر  و  بخۆپاوتن  رگندان 

 .توانایوا پیشانبدات ژن بناشیاو ك

گروپ توندڕەوە ئیسالمییكان ل كاتی دەستگیركردنی ھاووتییكدا
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كاریگرییكانی توندوتیژی
د.توانا، كاریگرییكانی توندوتیژی بحوت جۆر 

دەستنیشان دەكات:
١_ تووشبوون بترس و دڕاوك، ك كاریگری 

.ینی خراپی ھرن
٢_ ھستكردن بكمووكورتی، وادەكات ئافرەت 

ھست بنائاساییبوون بكات.
 ك نخۆشیانی  لو   ككی خمۆكی،   _٣
زۆرترین ژنانی كوردستان بھۆی توندوتیژییوە، 

تووشی دەبن.
ئنجامدانی  كــســایــتــی،  تكچوونی   _٤
توندوتیژی دەبت ھۆی تكچوونی كسایتی و 
متمانبخۆنبوون و دەبت ھۆی سرنكوتنی 
ئافرەت، بتایبت ئگر توندوتیژییك لتمنی 
ماوەیكی درژیش  بۆ  پبكات و  زووەوە دەست 

بردەوام بت.
٥_ توشبوون بنخۆشی، (پی تی ئس دی)و 

(ئی ئس دی).
لنخۆشی  جۆرك  سایكۆسی،  تكچوونی   _٦

.دەرونیی
كاریگرییكانی  ــوەی  ــان م كــمــخــوی،   _٧
لــدەروونــی ئــافــرەتــدا، بــدرــژایــی مــانــوەی 
 یوانل زۆرجاریش  و  دەمنت   كتوندوتیژیی
كوا  بمنتوە   كئافرەت تمنی  بدرژایی 
لئافرەت دەكات، بوونوەركی ترساوو ببرھمی 

ل دەربچت.

ئنجامكانی توندوتیژی
توژەری كۆمیتی شیالن نوری، جگیرنبوونی 

جیاوازی  بھۆكاری  دادوەری  دەستی  یاساو 
 ت و دەگاتژنان دەزانزی و توندوتیژی دژ برەگ
برپرس،  و  دەومند  كسكی  ئنجامی  ئو 
گوش  و  ئنجامبدات  توندوتیژی  دەتوانت 
لوەدەكات،  باسی  وەك  چونك  ندات.  بیاسا 
كرا،  رەگــزی  جیاوازی  لكۆمگایكدا  ئگر 
كۆمگایكی   تدەب و  نابت  بادەست  یاسا 
چقبستوو و بداھنان و لناوچوونی كلتوورو 
الوازی گۆڕانكارییكان و شڕەنگزی لناوخزاندا 
برھم دت. ژن، ھمیش ھست بتاوان دەكات 
و پیوای بوون و شوەی جستی عیبی، ھر 
بۆیش زۆرجار ژنان دەن:“ ئم ھموو گیانمان 
عیبی“. ببۆچوونی شیالن، متمان لدەستدان 
دژ  توندوتیژی  لئنجامی  كورد،  بدناوبوونی  و 
بژنان و ژنكوشتن ل كوردستاندا، ك زیانكی 
جیھانی   ك وایكردووە  لكوتووەتوەو  سیاسی 
دەرەوە كورد بنتوەیكی توندووتیژ بناست. 

چارەسر
ئنجوومنی  سرۆكایتی  كۆمیتی  راوژكاری 
وەزیران مھدی ساح، ھمتی ھۆشیاركردنوەی 
لرگاچارە گرنگكانی  بیكك  ھردوو رەگز، 
كاركردن  لسر  جخت  و  دەزانت  توندوتیژی 
پیاوان  تۆڕی  دەكاتوەو  نریش  رەگزی  لسر 
 نموون تی سوید، دەكاتوبۆ پاراستنی ژنان، ل
ــردووەو  پــیــاوان ك ــاری لسر  ــۆڕە ك ت ئــو   ك
برۆی  ئاماژە  ھروەھا  بــووە.  سركوتووش 
و  دەكــات  مندادا  لپروەردەكردنی  دایكان، 
ھیچ   بب منداكانیان   ویستپ  ك دەت 

ساح  مھدی  بكن.  پــرەوەردە  جیاكارییك 
جخت لوە دەكاتوە ك دەب داواكاری گشتی 
كسانك  پۆلیس،  یاساو  پیاوانی  و  كارابكرت 
 ت. چونكبی ژن ھلسمباوەڕیان ب بن ك
تائستاش“كمووكوررتی لدادگاكانی كوردستاندا 
زۆرە“. برای ئو راوژكارە كاركردن لسیستمی 
نھشتنی  بۆ   ویستپ گرنگو  پـــروەردەدا 
جیاوازی رەگزی ل باخچی ساوایانوە كاربكرت 
و وانی مافی مرۆڤ و جندەری لقوتابخانكاندا 

بخوندرت.
 بۆ كمكردنوەی توندوتیژی دژ بژنان د.توانا، 
بكاریگرو  وەك مھدی ساح، رۆی پروەردە 
 نم خاك لریت و رەچاوكردنی ھگرنگ دەزان

بپویست دەزانت:
یكسانی  لــســر  پیاو  ١.ھــۆشــیــاركــردنــوەی 

 .رومن
ئافرەت  رۆی  لسر  پیاو،  ٢.ھۆشیاركردنوی 

لكۆمگادا. 
باشتركردنی  بۆ  جیاواز  رگای  ٣.پیشاندانی 

پیوەندی نوان ژن وپیاو.
مافكانی  لسر  ئافرەت  ٤.ھۆشیاركردنوەی 

خۆی. 

بھرە حمڕەش
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ـــدان و  ـــدەســـت مــتــمــانــ ل
بــــدنــــاوبــــوونــــی كـــــورد، 
دژ  توندوتیژی  لئنجامی 
 ل  ژنكوشتن و  ــان  ــژن ب
زیانكی   ك كوردستاندا، 
لكوتووەتوەو  سیاسی 
 ـــــــــــكـــــــــــردووە كـــ وای
كــورد  دەرەوە  جــیــھــانــی 
توندووتیژ  بنتوەیكی 

بناست
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بڕوەبرایتییكانـــی  ئامـــاری  بپـــی   
 ر سھژنان، لدواداچوونی توندوتیژی دژ بب
پارزگای ھولر، دھۆك، ســـلمانی، رژەی ئو 
ژنانی ك سكایان لدادگاكاندا دژی توندوتیژی 
تۆماركردووە ببراورد لگڵ ســـانی پشوودا 
برزبووەتـــوە، بم ھندێ بۆچوونی تر ئاماژە 
بوەدەكـــن كـــ تۆماركردنی ســـكا، لبریتی 

چارەسر، كشكانی ئاۆزتر كردووە.
بپی ئامـــاری بڕوەبرایتـــی توندوتیژی دژ 
بژنـــان لھولـــر، لســـای ٢٠٠٨دا ژمارەی 
ئـــو ســـكایانی لالیـــن ئـــو ئافرەتانوە 
برزكراوەت ك رووبڕووی توندوتیژی بوونتوە 
بریتییل١٧٧٥ ســـكا. بم لســـای ٢٠٠٧دا 
تنیا ٢١٨ ســـكا تۆماركرابوو. ھر لوئامارەدا 
ھاتـــووە، لچوار مانگی یكمی ســـای ٢٠٠٩دا 
٤١٥ ســـكا تۆماركـــراوە ك ببـــراورد لگڵ 
سانی پشتوودا بڕژەیكی برچاو سكاكان، 

زیادی كردووە. 
بڕوەبرایتـــی  ئامارەكانـــی  لھمانكاتـــدا 
بدواداچوونی توندوتیژی دژ بژنان لسلمانی، 
ك دەســـت وارڤین كوتووە ئاماژە بوەدەكن، 
 ی ٢٠٠٩ـدا ٨٦٢ ســـكاماوەی٩مانگـــی ســـال
لسنووری ســـلمانی تۆماركراوەو ٢٢٣ سكاش 
تۆماركراوە.تائســـتا  گرمیـــان،  لناوچـــی 
١١٨ژنیـــش،  چارەســـركراوەو  كشـــی   ٤٩
لشـــترەكاندا، دادەدراون. لماوەی ســـای 
رابردوودا لسلمانی٩٩١ سكا ھبووە لگرمیان 
٢٨٣ ســـكا ھبووە. لكۆی ئو كیسانش ٥٣ 
حاتیان چارەسر بووەو ٨٢ حاتیشیان دادە 

دراوە. 
بپی ئامارەكانی بڕوەبرایتی بدواداچوونی 
توندوتیژی لدھۆك، لچوار مانگی سای ٢٠٠٨دا 
٥١ ســـكا تۆماركراوەو لچـــوار مانگی یكمی 
سای ٢٠٠٩دا ١٢٢سكا تۆماركراوە. ك ببراورد 

لگڵ سای پشودا رژەك برزبووەتوە.
ســـبارەت ببرزبونوەی رژەی ســـكاكردنی 
بڕوەبـــری  لبروەبرایتییـــكان،  ژنـــان 
بڕوەبرایتـــی بدواداچوونـــی توندوتیژی دژ 
بژنـــان لھولـــر ژیلمۆقـــادر، برزبوونوەی 
ئو رژەیـــی بحاتكی ئرنی وەســـفكرد. 
ئوەشی بۆ برزبوونوەی ئاستی ھۆشیاری ژنان 

گراندەوە.

بپی قسی نقیب ژیلمۆ، ئگر براووردكی 
رژەی كوشـــتن و ســـووتان و ســـكا، لنوان 
 ی دەبینی كبكـــ ســـانی٢٠٠٧-٢٠٠٨-٢٠٠٩دا 
ســـاڵ لدوای ساڵ رژەی كوشتن كمبووەتوەو 
رژەی سكا برزبووەتوە، بم رژەی سووتان 
وەك خۆیتـــی. ببوای نقیب ژیلمۆ، تارژەی 
سكا برزبتوە رژەی سووتان كمدەبتوە. 
ژیلمۆ، ئوەش بۆ ئاســـتی ھۆشیاری ئافرەتان 
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 بڕوەبری بڕوەبرایتی بدواداچوونی توندوتیژی دژ بژنان نقیب ژیلمۆ

ژنان سكا لدژی پیاوانی توندووتیژ 
برز دەكنوە

برژەیكی برچاو لھرمدا...
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دەگڕنتـــوە، چونكـــ كاتـــك ئافرەتكـــی 
ھۆشیار كشـــی دەبت، ھوی چارەسركردن 
و ســـندنی مافی خۆی دەدات، نـــوەك بچت 
خۆی بسووتنت. بپچوانوە ئافرەت ھبووە 
ئامادەبووە خۆی بســـووتنت، بم داوا تۆمار 
نكات، بمجۆرە ئافـــرەت لھموو الیك مافی 
دەخورت. ئو بڕوەبرە، جۆرەكانی ســـزادان 
بـــۆ ئافرەتـــان شـــیدەكاتوە،“زۆرجار ئافرەت 
پیوای ك خۆی ســـووتاند، ئوا پیاوەكی یان 
براكی تووشی سزاو كش دەبت و تۆی خۆی 
لدەكاتوە، پویست ئافرەتان ئوە بزانن، ك ئو 
كســـی خۆی دەسووتنت، تنیا زیان بخۆی 
دەگینـــت و ئو پیاوەی كـــ بووەت ھۆكاری 
خۆسووتاندنكی، ماوەیكی كورت رادەگیرت. 
چونك ئو خۆی، خۆی دەسووتنت و لوكاتدا 
 ویستپ كی تر سزا بدەیت. بۆیســـناتوانی ك
ئافرەتان، لكاتی ھبوونی كشـــدا روشونی 

یاسایی بگرنبرو زیان لخۆیان ندەن“.
 نقیـــب ژیلمۆ، ئامـــاژە بجۆری كشـــكان 
دەكات:“زۆرترین داواكان لسر ھڕەش، لدان 

 .“گونجانو ن
بڕوەبرایتی  بڕوەبـــری  دیكوە  لالیكی 
بدواداچوونی توندوتیژی دژبژنان لســـلمانی، 
عمیـــد كمـــال عبدولەحمـــان، ســـبارەت 
بزیادبوونـــی رـــژەی ســـكا لـــو ســـنوورە 
گوتی:“تۆماركردنـــی ســـكا، رووی لزیادبوون 
كـــردووەو ئوەش بـــۆ برزربونوەی ئاســـتی 
ھۆشـــیاری كچان و ژنانی ناوچكـــو كارامیی 
ركخراوەكانـــی ژنان دەگڕتوە ك دەبن ھۆی 
 كانیان ســـكاوەی مافڕانوەی ژنان بۆ گئـــ

تۆمار بكن“.
عمیـــد كمـــال، پیوای، پشـــتر ئنجامدانی 
لـــدان و توندوتیـــژی لنـــاو خزانكاندا قۆرخ 
كرابـــوو و ژنان لبرامبـــردا بدەنگ دەبوون، 
بم ئســـتا چندین ركخراو و داموودەزگا بۆ 
برگریكردن لژنان دامزراوە. بۆی كشـــكانی 
ژنانیـــش  نامننـــوەو  بشـــاراوەیی  ژنـــان، 
داوای مافـــی خۆیـــان دەكن. نقیـــب ژیلمۆ، 
 گایو كۆمپیاوانی ئـــنزمـــی ئاســـتی زۆر ل
دەخاتـــڕوو و دەگتوە:“پیاو ھبووە كاتك 
بانگمان كـــردووەو زانیویتـــی، ژنكی داوای 
لسرتۆماركردووە. لبرچاوی ئم ھرشی بۆ 
ژنكـــی كردووە تالی بدات. یـــان ژن ھبووە 

بھۆی ســـكا تۆماركردن، تـــق دراوە. بم 
ناكرت بوھۆیوە ژنان، ســـكا تۆمار نكن. 
چونك ئو ژن لرگای یاســـاوە ھموو ماف و 
پداویستییكانی لپیاوەك وەردەگیرتوە. ھر 
ئافرەتك داوا تۆماربكات، تاكۆتایی كشـــكی 

ئم لگی دەبین“.
ئفسری یكم، ل بڕوەبرایتی توندوتیژی 
دژ بژنان، ژیـــان تلعت، ئنجامدانی ھمت 
و بوكردنوەی ھۆشـــیاری بۆ ھـــردوو رەگز 
بپویســـت دەزانـــت وبرای ئـــو، ھندجار 
لوانیـــ گرفتك لـــدادگا بت. ئـــو، باس 
لدۆســـیی پیاوك دەكات، ك تائســـتا دوو 
ژن لبر ئـــو خۆیان كوشـــتووە، بم دادگا 
 ك ،كمان الیی پیاوئازادی كردووە،:“دۆســـی
ژنـــی یكمی لبـــر ئو، خۆی ســـووتاندبوو، 
دواتر ژنكی تری ھناو ئویش بكالشـــینكۆف، 

خۆی كوشتووە. بم ئستا ئو پیاوە، لدادگا 
ئازادكـــراوە“. لـــرەدا رووبڕووی پرســـیارك 
دەبینـــوە، ك ئایـــا ئو كســـ تاوانبارە یان 
ئوكســـانی ك دەبن ھـــۆكاری ئنجامدانی 
تاوانك، فایلدارن، وات پشتریش رووداویتریان 
 ،ییان ھبـــووەو الی دادگاو پۆلیس دۆســـیھ
رەچـــاوی تاوانكـــی پشـــتریان دەكرـــت؟. 
گوتبژی فرمی ئنجوومنی دادوەری ھرمی 
كوردســـتان، دادوەر عبدولباســـت فرھـــادی، 
لوبارەیـــوە دەت:“ لكاتـــی دادگاییكردندا، 
رەچاوی بارودۆخی كســـك دەكرت. دووجۆر 
سزا ھی، سزای سووك و سزای سخت، ئگر 
ســـزای ســـووك یان كم، پنج ساڵ بت، ئوا 
 ی كسانو كئ ،خت، پانزەســـاســـزای س
پشینیان ھیو فایلدارن، ئوا سزای سختیان 
بۆ دادەنرت و رەچـــاوی تۆمت یان تاوانكی 
پشوویان دەكرت“. سبارەت بسزای بكوژانی 
ژن، ژیلمـــۆ قادر، جخت لســـر بزرنبوونی 
تاوانكان دەكاتوەو بپی قسكانی ئو، كم 
 ت، چونككردواداچوونی بۆ نب ك یت ھحا
ئوان بدوای ھموو كشـــو رووداوكدا دەچن 
ئگـــر بتلفۆنیـــش پیانگوترابت.“ماددەی 
كوشتن، روونو كســـی بكوژ، بماددەی ٤٠٥-
 .“ی ٢٥ساڵ زیندانییـت، سزاك٤٠٦ سزادەدر
ببوای ئو بڕوەبرە، كاركردن بۆ كشـــی 
ژن، تنیا پیوەندی بوەزارەتی ناوخۆوە نییو، 
پویســـت وەزارەتی دادو كاروباری كۆمیتی 
و ئوقـــاف و ركخراوەكانی كۆمگی مدەنی 
ئرككانـــی خۆیـــان بباشـــی جبج بكن. 
پویست وەزارەتی ئوقاف، خول بۆ گوتاربژانی 
مزگوتـــكان بكاتـــوەو ھندێ پرەنســـیپ بۆ 
مامۆســـتایانی ئایینـــی روون بكرتوە ك تیدا 
مافكانـــی ژن و پیـــاو بخرتـــڕوو لچۆنیتی 
مامكردن لگڵ یكتریـــدا. ھاوكات ژیلمۆ، 
راگیاندنـــی بالینكـــی تـــری پیوەندیـــدار 
بو پرســـوە زانـــی و گوتی:“لجیاتی ئوەی 
راگیاندن، تنیا جۆری رووداوەك بنووســـت و 
بیكات مانشت، با بدوای رووداوەكدا بچت و 
باس لچارەسریش بكات. یكك لگرفتكانی 
تری راگیاندن، ئوەی ك كارەســـاتكان وەك 
خۆی دەنووســـنوەو ئوەش زۆرجـــار لالین 

كسانیترەوە دەبت ھۆی السایی كردنوە“. 

ئافرەتان، لكاتی ھبوونی كشـــدا روشونی 

 نقیـــب ژیلمۆ، ئامـــاژە بجۆری كشـــكان 
دەكات:“زۆرترین داواكان لسر ھڕەش، لدان 

بڕوەبرایتی  بڕوەبـــری  دیكوە  الیكی 
بدواداچوونی توندوتیژی دژبژنان لســـلمانی، 
عمیـــد كمـــال عبدولەحمـــان، ســـبارەت 
بزیادبوونـــی رـــژەی ســـكا لـــو ســـنوورە 
گوتی:“تۆماركردنـــی ســـكا، رووی لزیادبوون 
كـــردووەو ئوەش بـــۆ برزربونوەی ئاســـتی 
ھۆشـــیاری كچان و ژنانی ناوچكـــو كارامیی 
ركخراوەكانـــی ژنان دەگڕتوە ك دەبن ھۆی 
 كانیان ســـكاوەی مافڕانوەی ژنان بۆ گئـــ

عمیـــد كمـــال، پیوای، پشـــتر ئنجامدانی 
لـــدان و توندوتیـــژی لنـــاو خزانكاندا قۆرخ 
كرابـــوو و ژنان لبرامبـــردا بدەنگ دەبوون، 
بم ئســـتا چندین ركخراو و داموودەزگا بۆ 
برگریكردن لژنان دامزراوە. بۆی كشـــكانی 
ژنانیـــش  نامننـــوەو  بشـــاراوەیی  ژنـــان، 
داوای مافـــی خۆیـــان دەكن. نقیـــب ژیلمۆ، 
 گایو كۆمپیاوانی ئـــنزمـــی ئاســـتی زۆر ل
دەخاتـــڕوو و دەگتوە:“پیاو ھبووە كاتك 
بانگمان كـــردووەو زانیویتـــی، ژنكی داوای 
لسرتۆماركردووە. لبرچاوی ئم ھرشی بۆ 
ژنكـــی كردووە تالی بدات. یـــان ژن ھبووە 
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ـــــــــــر  ـــــــــــگ ئ
ـــژەی  ـــكـــی ر راووردـــ ب
ســـووتـــان  و  ــن  ــت كــوش
لـــنــــــوان   ،ســــكــــا و 
ســـانی٢٠٠٧-٢٠٠٨-٢٠٠٩دا 
ساڵ   ك دەبینی  بكی 
لدوای ساڵ رژەی كوشتن 
كــمــبــووەتــوەو رــژەی 
ســكــا بـــرزبـــووەتـــوە، 
بم رژەی سووتان وەك 
 سكا تارژەی  خۆیتی. 
برزبتوە رژەی سووتان 
كمدەبتوە. ئوەش بۆ 
ئاستی ھۆشیاری ئافرەتان 

دەگڕنموە
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بڕوەبرایتییكانی  بــڕــوەبــری   رسھ
بدواداچوونی توندوتیژی دژ بژنان لپارزگاكانی 
ئمش  و  پیاون  دھــۆك،  و  سلمانی  ھولر، 
و  لچاالكوانان  ھندێ  رەخنی  جگای   بووەت
داكۆكیكارانی پرسی ژن لم وت. ھاوكات یكك 
 ھۆكارەك تییانرایوەبڕم بری ئوەبڕب ل
بۆ نبوونی ژن ب پلی نقیب، دەگڕنتوە. 

و  كوشتن  ــژەی  ر بــرچــاوی  ھكشانی  دوای 
توندوتیژی برامبر ب ژنان لكوردستان، لسای 
ھرمی  حكوومتی  پشوی  سرۆكی   ،٢٠٠٧
كوردستان، نچیرڤان بارزانی، بیاری دامزراندی 
 رسھ ژنانی لتی توندوتیژی دژ برایوەبڕب
پارزگای ھولر، دھۆك و سلمانی دەركرد. ئو 
وەزارەتی   ب سر  راستوخۆ   تییانرایوەبڕب
كمبوونوەی  ئامانجی   ب ئمش  نــاوخــۆن، 
 ل بــژنــان،  دژ  توندوتیژی  و  كوشتن  ــژەی  ر

ئامارەكانی  بپی  دامــزرا.  كوردستان  ھرمی 
 رسھل توندوتیژی  بڕوەبرایتییكانی 
لگڵ  بـــراورد   ب كوشتن،  ــژەی  ر پارزگا، 
سانی پشوو كمبووتوەو رژەی سووتان وەك 
ھروەھا   ،كخ پرسیاری  جگای   ك خۆیتی 
بپی  برزبووەتوە.  تۆماركردن   سكا رژەی 
بژنان  دژ  توندوتیژی  بڕوەبرایتی  ئاماری 
لدھۆك، لسای ٢٠٠٧ـدا ٦٢ حاتی كوشتنی 
 ژەیو ری٢٠٠٨ـدا ئسال م كبووە، بژن ھ

بۆ ٢٣ حات كم بووەتوە. 

بڕوەبری ھر س پارزگاك پیاون
وەك  پیاو  لبوونی   رەخن ھاووتیان   ل زۆر 
توندوتیژی  بڕوەبرایتییكانی  بڕوەبری 
ژنك  وەك  ناتوانن  ــوان  ئ  گوای  ك ــرن،  دەگ
بدسۆزی خزمتی ئو پرس بكن، چونك وەك 
گرفتی  لكشو  باشتر  و  زیاتر  ژنان  دەگوترت 
ھاورەگزەكانیان تدەگن. ساكار، كچكی تمن 
بیست و چوار ساو قوتابی زانكۆی، برای ئو 
 تیانرایوەبڕو بری ئوەبڕب دەبوای ،كچ
ئیش  بدڵ   پ پیاو قت   چونك .بوای ئافرەت 
بۆ پرسی ژن ناكات. بۆی پویست ژنیش ئگر 
لپۆستكی برگری لمافی ژنان دانرا، راھنانی 
بواری   چونك داننرت،  ھڕەمكی  و  پبكرت 
 ،مئ گرفتی  ھستیارە،“گورەترین  كارە  ئو 
 ،پیاوانی پۆلیس و یاسای ك لبوونی زۆرباوەڕن
ئایا   ك پرسیارە  بو  سبارەت  ژن“.  بپرسی 
بۆچی بڕوەبری ئو بڕوەبرایتییان پیاون؟ 
بــدواداچــوونــی  بڕوەبرایتی  بــڕــوەبــری 
توندوتیژی دژی ژنان لدھۆك، د. سامی جالل، 
گوتی:“ھیچ ھۆكارك نیی ك دەستنیشانی بكات 
ك بڕوەبر ژن بت یان پیاو. لسر بنچینی 
 مئ دەكرت.  دیاری  ئوە   ،كسك شارەزایی 
ھشتا بۆ ئو بڕوەبرایتیی كچمان ب پلی 

نقیب نیی. ئو كچانی ك ل بڕوەبرایتی 
بدواداچوونی توندوتیژی، پلیان ھی، ئفسرە، 
یان ئفسری یكمن. بم ھر كاتك وەزارەتی 
ناوخۆ، ژنكی لو ئاستدا دۆزییوە ئوكات ئو 

ژن لوشون دەكرت بڕوەبر.

عیب ژن داوای مافی خۆی نكات 
قوتابی ماستری توژەری كۆمیتی لزانكۆی 
 ل باسی  خالید،  سعید   سومی سالحددین، 
مافی ژنان سبارەت ب تۆماركردنی سكا كرد، 
چونك كاتك ژنك سكا لدژی ھاوسرەكی 
 دەب“،یب و ناشیرین نییتۆمار دەكات، ھیچ ع
پیاو تبگات ك ژن ھاوبشی ژیانو موكی ئو 
 مئ بدات.  لی  ویستی  كاتك  ھر   ك  ،نیی
دەچین.  مدەنی  كۆمگایكی  برەو  لئستادا 

...رانی ژنانی نیگج

دھۆكدھۆك

پیاوان بڕوەبرایتییكانی توندوتیژی 
بڕوەدەبن

سومیی سعید

بڕوەبری بڕوەبرایتی بدواداچونی توندوتیژی  
دژ ب ژنان ل ھولر
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لالین  ژن  ئگر   جوان شتكی  پیاوان  لالی 
مردەكیوە ئازار بدرت و ژنك سكای لسر 
تۆمار نكات، بم بڕای من عیب و ناشیرینیی 
لوەدای ك ژن نچت و سكا تۆمار نكات و 

داوای مافی خۆی نكات“.

پویست پیاوان ھۆشیار بكرنوە
كۆمیتی  ــری  ــاود چ گشتی  ــری  ــوەب ڕــ ب
 ك پیوابوو،  ئسعد،  علی  حسن  دھــۆك، 
توندوتیژی  ــی  ــدواداچــوون ب بــڕــوەبــرایــتــی 
باش  كاركی   توانیویان كورتدا،  لماوەیكی 
ئنجامبدەن،“لرگی  دھۆكدا  لناو  گــورە  و 
كردووەو  ژندا  لكشكانی  ناوبژیوانییان  یاساوە 
بكن.  چارەسر  كشكان  زۆربــی   توانیویان
ھنگاوو   تییرایوەبڕب ئو  كارەكانی   راست
بۆ  بنچینیك   توانیویان بــم  بھنگاوە، 
گۆڕینكی بنڕەتی ئامادە بكن و كاری خۆیان 
بپویستی  علی،  حسن  بــرن“.  برەوپش 
ژنانوە  مافكانی  لبارەی  پیاوان   ك دەزانت 
تا  تبگینرن  و  بكرنوە  رۆشنبیر  و  ھۆشیار 

لدژی ژنان، توندوتیژی بكارنھنن. 

ژنان دەسووتندرن؟
رای جیاواز برامبر ب رژەی برزبوونوە یاخود 
لكوردستاندا  ژنان  سووتانی  كمنبوونوەی 
ھۆكاری   ،یانوایپ كس  زۆر   چونك  .یھ
شوازی  گۆڕانی  سووتان،  رژەی  دانبزینی 
برای  دەسوتنرن“.  ژنانو“ژنان  كوشتنی 
رژەی  كۆمیتی سومی سعید،  توژەریی 
جگای  سووتان،  كمبوونوەی  و  دانبزین 
ژنان  و  كچان   ك  یھ گومانم  پرسیارە،“من 
ژنانی  یان  كچ  ئو   چونك دەسووتنرت، 
 رزەو لیان زۆر بكژەی سووتانن ردەسووت
لبر  دەسپرن.  گیان  یكسر  نزیكو   ٪ ١٠٠
ئوە ناچت عق، كچان و ژنان وەھا خۆیان 

بسووتنن، دیارە كسك دەیانسووتنت“.

راپۆرتك دەدرت نتوەیكگرتووەكان
ــامــــدی، بــاس  ــیــۆزی ئــاشــتــی شــیــریــن ئ ــا ب
رەوشی  لسر  راپۆرتك،  لپشكشكردنی 
و  كوردستان  پرلمانی   ب كوردستان  ژنانی 
نتوە یكگرتووەكان دەكات. چونك،“نتوەی
ەكگرتووەكان ماوەی١٠ سا چاوەڕی راپۆرتی 
عراق، بم ھشتا ئو راپۆرت لسر رەوشی 

دەمانوت   بۆی دەستیان،   یشتووەتگن ژنان 
بكین“.  راپۆرت پشكش  ئو  بزووترین كات 
سرۆكی  ھاوكات   ك ئامدی  شیرین  ھروەھا 
تۆڕی یاسایی ژنانی كوردستان باس لوە دەكات 

ھیو  پالنیان  گوند  ژنانی  پشخستنی  بۆ   ك
چۆنیتی  ھۆشیاركردنوەو  لبارەی  بنیازن 
و  گرنگ  سیمیناری  مافكانییانوە  داواكردنی 

تایبتیان بۆ ركبخن.

توندوتیژی كم نبووەتوە
توندوتیژی  كمبوونوی   ل باسكردن  سبارەت 
ئوە  جــالل،  سامی  د.  لدھۆك،  بژنان  دژ 
 یك ھوەرت:“من نازانم چ پوەو دەرەتدەكات
بۆ كمبوونوەی توندوتیژی، چونك كمبوونوەی 
چندەش  پیوەستو  وتوە  پشڤچوونی   ب
ھر  بوونی  توندوتیژی  پشبكوت،  كۆمگا 

دەبت“.

 كان سندووقی سكاقوتابخان ل
دادەمزرنن

كمبوونوەی  بۆ  نھنی  بــكــاری  ســبــارەت 
بڕوەبرایتی  بڕوەبری  ژنان،  كشكانی 
دھۆك،   ل بژنان  دژ  توندوتیژی  بدواداچوونی 
چــارەســركــردنــی  بــۆ  پالنكمان  رایــگــیــانــد“ 
 ،یھ نھنی  بــشــــوازی  ژنـــان  كشكانی 
لقوتابخانو   سكا سندووقی  دانانی  ئویش 
كچك  ھر  ئــوەی  بۆ   .كچان ئامادەییكانی 
 بگات سندووقوە  ئو  لرگی  ھبوو  كشی 
دەستیان و ئوانیش لرگای یاسایی و بنھنی 

كشكانیان چارەسر بكن“.

دەبوای بڕوەبری ئو 
بڕوەبرایتیان ئافرەت 
بوای. چونك پیاو قت 
پ بدڵ ئیش بۆ پرســــی 
 ویستپ ژن ناكات. بۆی
ژنیش ئگر لپۆستكی 
برگــــری لمافــــی ژنان 
پبكرت  راھنانی  دانرا، 
و ھڕەمكی داننرت، 
چونك بواری ئو كارە 
ھســــتیارە،“گورەترین 
 ،مــــئ گرفتــــی 
 ل زۆرك  باوەڕنبوونی 
 ،پیاوانی پۆلیس و یاسای

بپرسی ژن“

بڕوەبری بڕوەبرایتی بدواداچونی توندوتیژی  دژ ب ژنان ل دھۆك
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بدواداچوونی  بڕوەبرایتی  ئاماری  بپی 
 ل دھــۆك،  لپارزگای  بژنان  دژ  توندوتیژی 
سای ٢٠٠٨دا، رژەی توندوتیژی برامبر بژنان 
لپارزگای دھۆك، كمبووەتوە. ھاوكات بپی 
لدوانی بڕوەبری ئو بڕوەبرایتیی، ئوان 
ئو  و  بكات   ھ  ك ناكن  ژنك   ل برگری 

كچانش مارە نابن، ك رایانكردووە.
ناوخۆ  وەزارەتـــی  فرمییكانی  ئامارە  بپی 
لسای٢٠٠٧دا، ٦٣ حاتی كوشتنی ژنان و ٥٨ 
روویانداوە.  دھۆك  لپارزگای  سووتان  حاتی 
بم لسای ٢٠٠٨دا، رژەی كوشتن و سووتانی 
ژنان برەو كمبوونوە چووە، وات ٢٣ حاتی 
دابزیوە   ٪٦٣ بۆ  رژەكی   ك ھبوو  كوشتن 
تیدا ١٣ ژن كوژرابوون و ١٠ ژنیش خۆیان   ك
ژنان  سووتانی  حاتی   ٥٨ ھروەھا  كوشتبوو. 
و  ماون  ژیاندا   ل كسیان   ٧ ھشتا   ك ھبوو 
 ك  بوون قدەر  قزاو  سووتانكانیش  زۆربی 

رژەی سووتانیش ٣٩٪، بووە. 

!وەی توندوتیژییمبوونی كسا
بــداواداچــوونــی  بڕوەبرایتی  بڕوەبری 
توندوتیژی دژ بژنان، د. سامی جالل، ئاماژەی 
پارزگای   ل توندوتیژی  رژەی  بكمبوونوەی 
 ١٠ستا فریای زیاتر لتائ یاند كدھۆكدا كرد و رایگ
حاتی خۆكوژی ژنان كوتوون و نیانھشتووە، 
ژن   ٢٨ رابردوودا  بكوژت.“لسای  ژنك خۆی 
ھوی خۆكوشتنی داوە، ١٠ ژن گیانی سپاردبوو 
پتر  ماونتوە.  بساغی  ١٨ژنیش  ھروەھا  و 
بۆ  چارەسری  ئموە  لالین  حاتیش   ٣٢ل
خۆكوژی“.  رادەی   نبگ نمانھشتووە  كراوەو 
لسای٢٠٠٨دا ٤٩٥  دەت،  نقیب سامی  وەك 
سكا لبڕوەبرایتییكی ئوان تۆمار كراوەو 

كراوە.  چارەسر   ٣٠٩یسكا  ٤٩٥ ئو  لكۆی 
ھشتا   ك ماوەتوە   شك  ١٨٦ تنیا  ئستا 
لژر لكۆینوەدان و چارەسر نكراون. بپی 
ئو  دامزرانی  لكاتی  بڕوەبرە،  ئو  لدوانی 
بڕوەبرایتییوە“حاتكانی توندوتیژی برەو 
وەك  سای٢٠٠٨  دەتوانن  و  چوون  كمبوونوە 
سای كمبوونوەی توندوتیژی ناودر بكن“.  

دوانزە ژن تحڕوشیان پكراوە
بپی ئامارەكان، لمانگی یكی ئم سادا ژنك 
كوژراوەو ٤ ژن خۆیان كوشتوەو٦ ژنیش خۆیان 
گیانیان  كسیان   س لوانش   ك سووتاندووە 
لژیاندا  ئستا  تاكو  كسیشیان   ٣ سپاردووەو 
 ل دا ٢٣ سكاو مانگماوەی ئروەھا لماون. ھ
لدژی  توندوتیژی  بدواداچوونی  بڕوەبرایتی 
ژنان، تۆمار كراوەو ٢ ژنیش تووشی تحڕوشی 
 نكان دەگم توندوتیژییرجس ك كسی بوونس

٣٦ حات. ھروەھا سای رابردوو ١٢ ژن، برەو 
ڕووی تحروشی سكسی بوونتوە.

 

سكای لدان ل كوشتن و سووتان زیاترە
توندوتیژی  بڕوەبرایتی  زانیارییكانی  بپی 
پیاوانی  لالین  ژنــان  لدانی  ــژەی  ر ــۆك،  دھ
كــردوەو  زیــادبــوون   ل رووی  بنماكانیانوە 
سووتاندنی  و  كوشتن  ــژەی  ر ــوەی  ئ لگڵ 
 یانسكا ئو  زۆرترین  كمبووەتوە،بم  ژنان 
ئازاردانی  و  لدان  ــدژی  ل دەكرن،  تۆمار   ك
 یانسكا ئو  گوتی:“جۆری  د.سامی   .ژنان
دەكرن،  تۆمار   مئ لبڕوەبرایتییكی   ك
زیاترن.  سووتاندن  و  كوشتن  وەك  لسكاكانی 
دا،(٤١٥-٤١٣) سكای   ٢٠٠٨ل  مئ  نموون بۆ 

ئازاردان و لدانمان ھبووە“.

سزای لسدارەدان بۆ بكوژك
ببیانوی  كوشتن  یاسای  ھمواركردنی  پش 
بۆ  تنیا  ژنان  بكوژانی  العار)،  (غسل  شرەف 
ماوەیكی دیاریكراو زیندانی دەكران، بم دوای 
 ٢٠٠٢ لسای   یاسای ئــم  ھمواركردنوەی 
بكوژانی  سزای  كوردستان  پرلمانی  لالین 
لیاسای  كوشتن  مادەی  چوارچوەی  چووە  ژن 
ئو  بگورەی  تاوانباران  عراقیداو  سزادانی 

مادەی سزادران. 
بڕوەبرایتی  بڕوەبری  بارەیوە،  لو  ھر 
نقیب  بژنان  دژ  توندوتیژی  بــدواداچــوونــی 
و  یاساین  پابندی   مت:“ئدە سامی سعید، 
 ٤٠٨ بندی   ،بۆنموون دەكین،  یاساجبجی 
دەت:(ھركسك،  عراقی  سزادانی  لیاسای 
كسكی تر بۆ كوشتن ھانبدات بۆ ماوەی زیاتر 

بڕوەبری بدواداچونی توندوتیژی دھۆك:

ئیم برگری ل كچك ناكین 
ك ھ بكات

دھۆك

نقیب سامی جالل
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ل٧ ساڵ سزادەدرت. یان ھاریكاری بكات و پی 
 نبسووت ۆ خۆتی پوە گازە یان ئاگرە بت، ئب
بۆ  لسدارەدان  ســزای  ئستا  دەدرــت).  سزا 
كسك ك ژنكی كوشتووە، بواتوەو ھروەھا 
 وە كاوەتس بتایی بۆ دوو كتاھزیندانی ھ

ھاوسری خۆیان، كوشتووە“.

 ئزموونی قوتابخانكان و خۆسووتاندنی 
كچان

ب بوای نقیب سامی، ھندك لو حاتان، ئو 
كچانن ك لئنجامی ئزموونكانی قوتابخاندا 
سركوتن بدەست ناھنن، خۆیان دەسووتنن، 
لئزموونكاندا  زیاتر  ــوڕان  ك ــوەی  ئ لگڵ 
 نموون بۆ  ناسووتنن.  خۆیان  بم  دەرناچن، 
لسای رابردوودا ١٠ كسی سركوتوو ل پۆسی 
خوندندا لسر ئاستی عراق ھموویان كچ بوون. 
 ل سرنكوتوو  بڕوەبرە،“كچانی  ئو  بڕای 
دەبن  بۆخۆسووتاندن  پنا   ك تاقیكردنوەكان 
 كواقیع و  بكن   كرەوش كۆنتۆی  ناتوانن 
قبووڵ بكن، بۆی پنا بۆ خۆسووتاندن دەبن. 
لمانگكانی٥-٦ـدا  قوتابی  كچانی  بم  دەتوانم 
زیاتر خۆیان دەسووتنن، چونك لو دوو مانگدا 
كشی  ھروەھا  وەردەگــرنــوە.  ئنجام  كچان 
سرەكی  ھۆكاری  دوو  خزان،  و  دەرنــچــوون 

.“خۆسووتاندنی كچان

ئگر ژن ھ بكات برگری لناكین
ئستا  بــارودۆخــی   ،یانوایپ لپیاوان  زۆر 
ھر   چونك نماوە،  پیاواندا  لبرژەوەندی 
بژنكی  برامبر  ھیك  پیاو  كاتك 
بكات، ئوا ھاوسرەكی سكا تۆمار دەكات. 
سكایك  ھیچ  ناتوانن  پیاوان  بپچوانوە 
سامی،  نقیب  بكن،  تۆمار  ژنكانیان  لدژی 
جخت لسر بالینی خۆیان دەكاتوە،“شتی 
وەھا نیی، ئم تنیا برگری ل ژن دەكین، 
 ل برگری   مئ بكات   ھ ژن  ئگر  بم 
ناكین، چونك ئم لبرگریكردندا بالینین 

و كار ب یاسا دەكین“. 

كچانی رفندراو روو 
لبڕوەبرایتییكمان نكن

بپ قسی نقیب سامی، ل سای رابردوودا، 
٦ حاتی رفاندنی كچان لدھۆك و دەوروبریدا 
لو  چوار  كشی   توانیویان ئوان  روویداوە، 

حاتان، چارەسر بكن، بم دوو حاتیان 
 ویستوە،“پتكراوی ماونرنچارەسشتا بھ
 تناچ كارە،  ئو   ك بزانن،  ئوە  ھاووتیان 
رفندراو  كچانی  تا  ئموە  كاری  چوارچوەی 
ل كوڕان مارە بكین. ھر كسكیش كچكی 
 مئ بڕوەبرایتییكی   ل روو  و  رفاند 
تنیا  بكو  ناكین،  چارەسر  بۆی  بكات، 
نیی. مگر   مئ كاری  ئوە  لیدەكۆینوە. 
ھندك جار ئگر حاتكی تایبت رووبدات، 
ئمش بناچاری لچارەسردا بشدار بین ”. 

باوكان و دایكان رگری لخۆشویستی 
نكن

بڕوەبرایتی  بــڕــوەبــری  ببۆچوونی 
كچان،  رفاندنی  لدھۆك،  دژبژنان  توندوتیژی 
كــوڕانــی  ئــو  بتایبت   .یھ كاركی 
دەیفنن.   ،ككچ خوازبنی   بچن برلوەی 
ئوە كشیكی قورسو بۆ چارەسر پویستی 
بكات ھی،“رفاندن بۆ خۆی كاركی ھیو 
كارەبكات.  لو  پشتیوانی  ناتوانت  ھیچكس 
چارەسركردنی ئو جۆرە كشیی ك كوڕ بر 
 ،تت، زۆر زەحمنفداوای كچ بی توەی بچل
بھواسراوی  لالیو  كیسمان  دوو  تائستا 
دەكین،  باوكان  و  لدایكان  داوا  ماوەنتوە. 
لیككرد،  حزیان  كوڕك  و  كچ  ئگر   ك
ھاوسرگیریان  و  لخۆشویستی  رــگــری 
 ك  یھ حاتیش  ھندك  ھروەھا  نكن. 

برلوەی كچ، بفندرت ئاگادار كراوینتوەو 
 شك وەو بــرمــان بــۆ دۆزیـــوەتـــچــارەســ

كۆتاییمان پ ھناوە“.

كشك كن لشخودی ژنانیش ب
كشكان   ل بشك  سامی،  نقیب  ببوای 
 شك تا   ،نیی لماڵ  پیاو  ژنان“خۆ  ھی 
دروست بكات“. ئو بڕوەبرە، كشی نوان 
دنتوە،“رۆژك   نموونب خسوو،  و  بووك 
ژنك ھات المان و گوتی، مردەكم دەمكوژت 
 كشدواداچوونمان بۆ كب لپ ش بمو ئ
كرد، لئنجامدا دەركوت ژنك بھاوسرەكی 
مردەكشی  بكت.  بۆ  موبایلی   ك گوتبوو 
كركار بوو و لوكاتدا وەك پویست نیتوانی 
كاتك   بۆی بكات.   جبج داواكــی  بوو 
مردەكی  رووبـــڕووی  كرد  بانگ  ژنكمان 
بكینوە ئامادەنبوو“. نقیب سامی، ئاماژەی 
”لنیوە  گوتی  كــردو  تر  كچكی  بكشی 
دھۆكدا  مفرەزەیكی   ل كچك  شوكدا 
 ل ككچ وت كوە دەركینكۆگیرا، پاش ل
 من بۆ خۆم چووم وە ھاتووە، بۆیمانییسل
كرد،   كشك بۆ  بدواداچوونم  و  سلمانی 
لماوە   ككچ  ك بوو  ئاشكرا  لئنجامدا 
بزار ببوو، بۆی نیدەویست بگڕتوە بۆ ماڵ. 
لراستیدا ئو ھیچ كشیكی خزانی نبوو“.

ھژا شخ ممی

دیمنكی شاری دھۆك
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 برپرسی نووسینگی ركخراوە دیموكراتییكانی 
لھڤپیڤینك  كوردستان،  نیشتیمانی  یكتی 
بناوی  ئوانی   ك رایگیاند  دا  وارڤین  لگڵ 
بۆ  پنا  خزانوە  بنماو  و  شرەف  و   خ
بیرتسكی  كسانكی  ـــن،  دەب توندوتیژی 
 ویستندروستن و پكی ناتروەردەیگۆشكراوی پ
بئاشكرا دادگایی و ریسوا بكرن. مال بخیتار، 
ھروەھا گوتی نھشتنی توندوتیژی پۆژەیكی 
لزۆربی   ت، چونكدەو ھمالینی  ستراتیژی 
وتانی دنیادا توندوتیژی ھی، بۆنمون لوتی 
سوید ك پیشكوتووترین و دیموكراتیكترین وتی 
حاتكی  جاركدا   ٧چرك لھر   ورووپایئ

توندوتیژی دژی ژنان ئنجامدەدرت.
ژناندا  لبرامبر  توندوتیژییك  جــۆرە  ھــر 
و  ئاسمانی  یاسا  و  سیستم  كۆی  بپوەری 
و  نالۆژیكی  لالدانكی   بریتیی مرۆڤایتییكان، 
ناعقنی لالین ئو كسی ك دەبت بكری 
توندوتیژییك دژ بھموو ماف و ڕزك ك مرۆڤ 
وەك  جاركیش  و  مرۆڤ  وەك  جارك  ھیتی، 
كۆمگای  لپكھنانی  پیاو  ھاوشانی  رەگزی 

مرۆڤایتیدا.
توندوتیژی  پیشاندانی  سیناریۆی  لڕاستیدا 
بئاین   یوەستپ ئوەندەی  ژناندا  لھمبر 
دووھندەش  پەوكراو،  یاسایكی  ھــر  یــان 
تروانینی  و  بئاین  پچوانی  پیوەندییكی 
تاككانی  ســردەمــیــانــی  و  مــۆدــن  عقی 
 پرسی توندوتیژی دژی ژنان ك .یوە ھكۆم
ئمۆ بووەت جگی قسو باس و تبینی شقام 
و پرلمان و دەست و ركخراوەكانی كۆمگای 
دەستوەستان،  ئاستی   یشتووەتگن مدەنی 
نییو  ئستم  چــارەســر  ــوەی  ــن دۆزی بكو 
نزیك  تاداھاتوویكی  لئستاوە  ھر  دەكرت 
 مرۆڤان زانستیانو  و  حاتك چارەسربكرت 
ببوكردنوەی  لبراییدا  ئمش  تپڕنرت. 

و  راگیاندن  لكناكانی  جندەر  ھۆشیاری 
و  ڕۆشنگری  پرۆسی  بوكردنوەی  پاشان 
ھۆشیاركردنوەی تاكی كۆمگا لڕگی بستنی 
كۆڕ و سیمیناری تایبت بچارەسر و میتۆدی 
 كلسم لونوەندەشدا  دەكرت   ك جیاواز، 
و  گــرم  لكۆینوەیكی  و  برباس   توبك
جدی، ك لزۆر ڕوەوە سرەداوەكانی ببسرتوە 

بیاساو دەستورە مرۆڤایتییكانوە.
بــرەنــگــاربــوونــوەی  ھفتی  لــچــوارچــــوەی 
ھڤپیڤینكی  وارڤین  ژنــان،  دژی  توندوتیژی 
ركخراوە  نووسینگی  برپرسی  لگڵ  كورتی 
دیموكراتییكانی (ی ن ك) مالبختیار، ئنجامدا 

ك ئمی خوارەوە دەقكیتی: 
ھفتیك  لدەستنیشانكردنی  مبست  وارڤین: 
 .ژنان چییوەی توندوتیژی دژ برەنگاربوونبۆ ب

ئایا توندوتیژی بھفتیك كۆتایی دت؟
ھفتی   ،فتانھ جــۆرە  ئــم  بختیار:  مــال 
ھفتی  سرنجاكشانن،  ھفتی  ھمایین، 
پروەردەكردن و تگیاندنی رای گشتیی، لسر 
ئوەی ك بی كشیك ھی پیدەن كشی 
من  ژنانن.   ك كۆمگا  بنیوەی  دژ  توندوتیژی 
پم وانیی بھفتیك و ساڵ و دووساڵ بتوانین 

كۆتایی بتوندوتیژی دژبژنان بھنین.

وارڤین: ئایا زەمین بۆ كۆتاییھنان بتوندوتیژی 
دژی ژنان رەخساوە؟

كاركی  دژبــژنــان  توندوتیژی  بختیار:  مــال 
ناجوامری و نامرۆڤانیو مومكین نییو ناكرت 
رگی بردەوام بوونی بدەین، چونك ئو جۆرە 
 ،وتنشكپدژب  ،دیموكراسییدژب  تونوتیژییان
 ،دەنــیــیــمــ كــۆمــــگــی  بــبــنــمــاكــانــی  دژ 
سیستمی  لناو   دیموكراسیی دوژمنایتیكردنی 
دیموكراسیدا. بۆی بھموو شوەیك پشتیوانی 
ئو ھمت دەكین تا وەكو پروەردەو عقییت 

و ئفكاری ئو كسان بگۆڕین كتوندوتیژی دژ 
بژنان ئنجامدەدەن، سرئنجام سانی داھاتوو 
بتوانین  ھمووالیك  ماندووبونی  و  بھوڵ 
روناكبیری  و  كۆمیتی  و  ئابووری  بنمایكی 
 تبب ئــوەی  بۆ  بنیاتبنین  وتــدا  لم  تازە 

.و توندوتیژیاننان بری كۆتایی ھبدەست

وارڤین: بڕای ئوە، بۆ كمكردنوەی حاتكانی 
توندوتیژی پویست چی بكرت؟

پرۆژەیكی  توندوتیژی  نمانی  بختیار:  مال 
لزۆربی   ت، چونكدەو ھمالینی  ستراتیژی 
 بۆنمون  .یھ توندوتیژی  دنیادا  وتانی  زۆری 
دیموكراتیكترین  و  پیشكوتووترین   ك لسوید 
وتی ئورووپای، ھر ٧چرك جارك حاتكی 

مال بختیار بۆ وارڤین:

سلمانی

دژبژنـــان  توندوتیـــژی 
و  ناجوامری  كاركـــی 
مومكین  نامرۆڤانیو 
رگی  ناكرـــت  نییو 
بوونـــی  بـــردەوام 
ئـــو   بدەیـــن، چونكـــ
 تونوتیژییانـــ جـــۆرە 
 ، ســـیی ا كر یمو د ب ژ د
 ، تن و شـــكپ ب ژ د
ببنماكانـــی  دژ 
 ،دەنییم كۆمگی 
نـــی  د تیكر ی منا ژ و د
لنـــاو   دیموكراســـیی
سیستمی دیموكراسیدا

نھشتنی توندوتیژی پۆژەیكی 
ستراتیژی ھمالینی دەوت
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ـــت.  دەدر ئنجام  ژنــان  ـــدژی  ل توندوتیژی 
لئمریكا، ئیتالیاو ئیسپانیا رژەكان ترسناكترن، 
ئایین،  بھۆی  ناوەڕاستیش  رۆژھتی  لوتانی 
ئزموونی  الوازی  و  خكی  عقی  مزھب، 
زەقترە  زۆر  بژنان  دژ  توندوتیژی  دیموكراسی، 

لدیاردە دواكوتووەكانی دیكی كۆمگاكان.

دادگاكان  دەبینرت  لئامارەكاندا  وەك  وارڤین: 
لسزادانی  نگاوە  خۆیان  رۆی  پویست  وەك 
بكرانی توندوتیژیدا، ئوەش بووەت ھۆی ئوەی 
بكار  توندوتیژی  ترس   بب دیسان  بكران   ك

بھننوە. رای ئوە لوبارەیوە چیی؟
ئزمونكی   مئ لبرئوەی  بختیار:  مال 
گۆڕانكاری  ھشتا   ،یھ دیموكراسیمان  تازەی 
لپكھاتی  لئابووری،  ژیان  لبنمای  قووڵ 
كۆمیتی، لعقییتی نخۆشی پیاوساالری و 
لپروەردەماندا نكراوە. بۆی ناوبناو توندوتیژی 
ئنجامدەدرت،  ژنان  لدژی  قیزەون  كردەی  و 
ـــرەف و  ــاوی خ و ش ــن ب  كــ ــشــی  ــوان ئ
دەبن،  توندوتیژی  بۆ  پنا  خزانوە  بنماو 
كسانكی بیرتسكی گۆشكراوی پروەردەیكی 
و  دادگایی  بئاشكرا   ویستپ و  ناتندروستن 
بۆ   نیی پاساوك  ھیچ   چونك بكرن.  ریسوا 
ئوەی ژن بكوژرت، یان بیكیت بكۆیلو ئازادی 

 پ ژنانی   ك پاساوانی  ئو  بكیت،  زەوت   ل
ئشكنج دەدرت ھیچیان بنمایان نیی، بكو 
پیوەندی بنخۆشی عقییتی پیاوساالرییوە 
دابوونریتوە  و  كلتوور  بو  پیوەندی   .یھ
 وە. جگژوو بۆمان ماوەتژایی مدرب ك یھ
لزیان ھیچ قازانجكی بۆ خودی ئو كسانش 
نبووە ك توندوتیژییك ئنجام دەدەن. بڕای 
پیاوان  بتایبتی  كورد  تاكی  كاتك  ھر  من، 
مرۆڤدۆستییان  معریفی  و  ھۆشیاری  ئوەندە 
بھاو  چ  مرۆڤ  بزانن   ك گلدایوە  خۆیان  الی 
ئیتر  چین،  ئاواتكانی  و  ئامانج  ھیو  نرخكی 
و  كون  لھیچ  نابتوە  ھزك  ھیچ  بۆ   گج
بۆ  چپۆك  و  توندوتیژی  دەستی  كلبركوە 

ژنان درژ بكات.

كستی  بــاری  یاسای  ھمواركردنی  وارڤین: 
یكك بوو لھنگاوەكانی پرلمانی كوردستان 
لگڵ  ھروەھا  ژنان،  مافی  دەستبركردنی  بۆ 
بم  كرا،  سنووردار  فرەژنی  یاسای   ك ئوەدا 
بۆ  بكرت  چی  ئوە  بــڕای  ــوە.  ــاوەت م ھــر 
ئوەی رژەی ئو دەنگان زیادبكرت ك ئمۆ 

لپرلمان برگری لمافی ژنان دەكن؟
مال بختیار: لدوای ئوەی یاسای باری كستی 
ئنجامكانی   ویستپ پرلمان  بردەم   خرای

پرسی ژنان ببت ھاندەركی گورە بۆ بزووتنوەی 
ژنان  رابچكن بۆ ئوەی بزووتنوەیكی فراوانی 
برپابكن،  وتدا  لم  فیمینیزم  و  دیموكراسی 
یاسایی  و  شرعی  رگیكی  ھموو  ھروەھا 
بساڵ  ساڵ  ئوەی  بۆ  بگرنبر  دیموكراسی  و 
دەست  و  پرلمان  سر   نبخ زیاتر  فشاری 
بۆ ئوەی باری كۆمیتییان چاكتربكن. ئگر 
لئاستی  پشكوتنخوازەكان  نووسرە  و  ژنان 
ژنان  داخوازییكانی  و  لماف  برگری  ئوەدان 
ھل  باشترین  ئــوا  بكن،  رەواكــیــان  دۆزە  و 
نیوەیی  ئو   ك بۆئوەی  پشوە   ھاتووەت
مافی  گرنگن  ئجگار  نیوەیكی   كــ كــۆمــڵ 
ژیانیان  كمافی  وەربگرنوە   سانوكل خۆیان 
حاتكانی  كمكردنوەی  زەوتكردووە.  لژنان 
جیاوازی  دووھزی  ئركی  ژنان  دژی  توندوتیژی 
و ھزكی  بوو  لئایین  وات ھزكی  كۆمگان. 
دیكش ك بركوتنی ھستیاری لگڵ ئاییندا 
ھــردوو   ویستپ  كگرفت توندوتیژی   .یھ
ھزەك پكوە وستگی چارەسری بۆ دیاری 

بكن.

برپرسی نووسینگی ركخراوە دیموكراتییكانی (ی ن ك) مال بختیار

ھاوكار محمد
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حمی ئحمد رەسوڵ
چمكی  جیھانی،  ئنسكلۆپیدیای  پبپی 
ئازاركی  یان  كردار  لھر   بریتیی توندوتیژی، 
ھڕەشو  یــان  دەروونـــی  جستیی(فیزیكی)و 
جنوو قسی ناشیرینك ك دەكرت سر كسی 
خزاندا   ل چ  بت،  شونكاتكدا  لھر  برامبر 
بت یان لكۆمگادا بت. توندوتیژی رووبڕووی 
تاككانی كۆمگا دەبتوە بب ئوەی جیاوازی 
بكرت لنوان كسكاندا، ھروەھا رەگزو ئایینو 

ئتنیكو كلتوور ناكرن بپوەر.
 سامان، تمن، ھز و دەستیش نابن ئاستنگ 
توندوتیژی.  كــرداری  نھشتنی  و  راگرتن  بۆ 
توندوتیژی لچندین ھۆكار و سرچاوەی دیار و 
نادیارەوە دروست دەب، بم بنیسبت كۆمگای 
كشووھوایكی  مژوو  بدرژایی  كوردستانوە، 
بۆ  بشنكانی  دارستانو  نو  ژیانی  لشوەی 
فراھمكراوە، بۆی تاكی كورد ناچار بووە ژیانكی 
تایبمندی   شبۆی ــژی،  ب  دڕنــدانــ زۆرەملو 
بگومان  ھگرتووە.  خۆی  نیارەكی  برامبرە 
لكۆمگاكماندا   نووكھ  ك توندوتیژییی  ئو 
 نیی مرج  دەژین،  لگیدا  پدەكینو  ھستی 
یان  بت  ژردەستی  مژووی  میراتی  سرتاپای 
زاڵ  نتوەی  كلتووری  سردەستیی  برھمی 
بین كۆمگاكمان خۆی  بت، بكو دەتوانین 

 !ری توندوتیژیینمھرھب
كــلــتــووری  لنو  تــونــدوتــیــژی  ــی  ــان ــارەك دەم
چــقــیــووە،  منداكانیدا  و  كۆمگاكمان 
دابوونریت   ك ھۆزگرایی  و  خكی  كلتووری 
پیرۆز  سوننتییان  و  كۆمیتی   نۆرم بھاو  و 
ئایینی  گووتاری  لنو  دەیپارزن،  راگــرتــووەو 
 نیوخۆ خۆی دەخزناڕاست ئامادەی ڕگیردا كپ
ــروەردەی  پ دووتوی   ل خزانكانمانوە  نیۆ 
بتاكی  كۆمیتییك  ھۆشیاری  كۆمیتیدا. 
كورد دەبخشرت ك لناواخندا ھگری بۆچوون و 
ئایدیاو رەفتاری توندو ڕەقن ك دواجار خوقنری 
.زەبروزەنگ كی سیخناخ للتوورتوندوتیژی و ك

ــژە  در مــــژوویــكــی  ــی  خــاوەن كۆمگاكمان 

لپیادەكردنی توندوتیژیدا بھموو جۆرەكانییوە، 
ئایینی،  كــۆمــیــتــی،  سیاسی،  توندوتیژی 
قورسایی  زۆرترینی  مخابن   ك ئابووری  خزانی، 
و  ژن  سر   تودەك بگشتی   توندوتیژییان ئو 
منداڵ، گنج و پیریش بشوەیكی كمتر. ئیدی 
پیتاپیتا   ژانتو ئو  توندوتیژی  ئاراستكانی 
دەكات بتوژكی الواز، بھز، بئرادەو دواجاریش 
تاككانی  كۆمگاوە.  پراوزی   یاندەداتف
لــڕادەبــدەریــان  توانایكی  ــوردی  ك كۆمگای 
توندوتیژی،  قبوكردنی  و  وەرگــرتــن  بۆ   یھ
چونك دەستوەستان و بباكن لم بوارەوە، لم 
ئاراستیشدا بونیادو ستراكتۆری ناوەوەی كۆمگا 
وەكو فابریكو كارگیك دەڕەخس و توندوتیژی 
 مكی ئشیرەتیوخلتووری عك .نم درھب
بتوندوتیژی، حیزبكانمان  لبوابوون   سینحناخ
توندوتیژیی  ــســر  ل ــان  ــاری ك  ــســا چــنــدیــن 
موقدەس  و  پیرۆز  مسلیكی  وەكو  كــردووە، 
كۆمیتییكانمان   یوەندییپ دەكنو  تماشای 
لوانلون لتوندوتیژیو بردەوامیش رۆژان كایی 
كۆمیتی تاككان برھمی دەھننوە. تنانت 
گیشتۆت ئو رادەیی توندوتیژی بووەت بشك 
ھموومان.  رەفتاری  و  رۆشنبیری  كلتوور،   ل
قۆناغكی   چووەت خۆی  كلتوورەكمان   چونك
 ك واتایی  بو  خۆیوە،  پمترسیداری  خراپو 
ئمی كورد بھاكانی توندوتیژی و لبووردەییمان 
مترسییكی  لخۆیدا  ئمش   ك لبیركردوون، 
داھاتوومان  ئستاو  ژینی  و  بوون  لسر  گورەی 
ھی. چونك منداڵ یكمین بونوەرە لداھاتوودا 

ئم كلتوورە جبج دەكاتوە. 
ئگر بچاوی سرنجوە لرەھندو ئاڕاستكانی 
دەبینین  بوانین،  كۆمگاكمان  نو  توندوتیژی 
پرشو  زۆر  بــاو،  شتكی   بۆت توندوتیژی   ك
 وەستھب پویستی  ئیدی   ك بــوبــۆتــوە 
و  تاككس  لئاستی  دەبــــت  لــســركــردنــو 
 تبخر گورەی  پرسیاركی  نیشانی  گروپكاندا 
رۆژانماندا  گوزەرانی  و  لژیان  توندوتیژی  سر. 
ئوەندە ئاسایی بووەتوە الی خكی ئیتر مرۆڤ 

لخودی  گوزارشت   ناتوان نبت  بتوندوتیژی 
خۆی، بوون، ھوست، رەوشتی خۆی و خزانی 
وایكردووە  توندوتیژی   ك بین  دەتوانین  بكات. 
ژیان  ئاستی  كمترین  بدەستھنانی  بۆ  خك 
لرگاكانی  رگایك  خۆی  نانكی  ــارووە  پ و 
توندوتیژی  شوازەكانی  ھبژرێ.  توندوتیژی 
زۆرن و گرنگترینیان كوشتن، رفاندن، دەستدرژی 
ژنان،  لشفرۆشی  ئافرەت،  القكردنی  سكسیو 
و  سكسی  پرۆسی  بۆ  ژن  ناچاركردنی  تنانت 
ھاوخویكردن، لدان، ھڕەشو چاوسووركردنوە 
لخۆدەگرت.  پیر  و  ژن  و  گنج  و  لمنداڵ 
 ستجب ــق  دەرھ توندوتیژی  ــرداری  ك  رەنگ
پیادە  سۆزدا  ھستو  لھمبر  یان  ئنجامبدرت 
دژ  توندوتیژی  بت.  رۆحی   یوانل یان  بكرت 
لھر  شوازك،  بھر  بھرجۆرك،  بژنان 
شون و كاتكدا بت، ئوا بتاوان دەژمردرت. 
توندوتیژی مرد، برا، باوك، مام، ئامۆزا، لدژی ژن 
بتوندوتیژیی خزانی ناودر دەكرت. پروەردەی 
بھیچ  سر   ،قلیدییت نریتیو  كوردیش  خزانی 
میتۆدكی زانستی جیھانی نیی، بداخوە خزان، 
جیاوازی   ،روەریینادادپ و  جیاوازی  كانگای 
دەستبر  نرومدا  رەگــزی  لنوان  جندەری 
خۆشدەكات   زەمین ــوردی  ك خزانی  دەكـــات. 
ئم   ك ناعدالتی  جیاوازیو  نایكسانی،  بۆ 
برھمھنانی  بۆ  سرەكین  فاكتری  ھۆكارانش 
توندوتیژی و بكارھنانی شوازەكانی زەبروزەنگ. 
كم نین ئو خزانانی ك منداكانیان بلدانو 
ئازاردانی جستیی گۆش دەكن، ھڕەشو جنو 
بپیشی  دەكات  پكردنیان  سووكایتی  پدانو 
رۆژان، ك رۆح و دەروونیان دەشون، شوازی 
زیندانكردن، كۆنترۆكردنی پارە، كات، خواردن و 

خواردنوەی مندانیش بكاردنن.
و  شرعی  توندوتیژی  كـــورددا،  خزانی  لنو 
باوی  كلتووری  و  ئایینی  گوتاری  كراوە.  ئاسایی 
كردووە  بمندانی  دژ  توندوتیژی  كۆمگاكمان 
ــاوان،  ب سرشانی  ئرككی  رەواو  بكاركی 
بارگاوی  كۆمییتیان  ـــروەردەی  پ وانكانی 

چمكی توندوتیژی لروانگی سۆسیۆلۆژیاوە
ئایا كۆمگای كوردی برھمھنری 

توندوتیژیی؟
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ـــی ئـــم  ـــان ـــك ـــاك ت
ھگری   گایكۆم
تكی  یی ژ لۆ یكۆ سا
ـــە  ــــــۆزن، پ ــــــا ئ
بزاری،  لتووڕەیی، 
نائومدی،  ـــرژی،  گ
چپاندن،  و  كبت 
 ،ڕاوكــــ تــرس و د
غوبن و چوساندنوە. 
جگیربوونی   بــۆیــ
كلتووری لبوردەیی، 
ــكــتــر  ـــاشـــتـــی، ی ئ
دیالۆگ،  قبووكردن، 
رــزوخــۆشــویــســتــی 
لداھاتوویكی نزیكدا 
ــت.  ــ ــم دەب ــت ــس ئ
دەست و دابوونرتی 
وەك  ــی  ــت ــی ــۆم ك
یـــك، زەمــیــنــیــان 
ــی  ــان ــارەك ــۆك ـــۆ ھ ب
تــونــدوتــیــژی خــۆش 
كــــــردووە. بــیــرمــان 
نـــچــــــت زۆرـــــك 
لــحــاــتــكــانــی 
توندوتیژی و كوشتنی 
ھــۆكــاری  لــبــر  ژن 
ھاوسری  خیانتی 
ـــرۆشـــی  ـــشـــف ل و 
ئنجامدراون ك ھۆی 
ســـرەكـــی ھـــژاری 
بووە. ھۆی الوەكیش 
نبوونی سزای توندە 

دەرھق بژنكوژ.
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ئازاری  لپاڵ  تھدان.  زللو  بشقو  كــردووە 
و  ژن  رۆحــی  دەروونــیــو  ئــازاردانــی  جستییدا، 
زۆری  لرژەیكی  ــراوە.  ك بشرعی  مندایش 
خزانكاندا زۆر ئاساییو رۆژان وشی برینداركرو 
قسی ناشیرینو جنو پدان بكار دت. بسووكی 
دەدەن،  بسردا  فرمانیان  دەكنو  تماشایان 
ھڕەشیان لدەكن ك ئازاری جستییان بدەن. 
ببردەوامی رەخنیان لدەگرن ك گوای تمبڵ، 
ناشیرین، زیادەو بسوودن. دەنگی زلیان بسردا 
دەستو  لیاندەدەن،  دواجـــار  ــوە.  ــن ــرزدەك ب
لدەگرنوە.  پارەو خرجییان  قاچیان دەشكنن، 
رۆحی  و  ــی  دەروون ئازاردانی  جستییو  لدانی 
برز  ئجگار  برژەیكی  ئموە  لخزانكانی 
دەكرن. حسبی   زی مرەگ و  ئاراستی كچان 
نیوەمرۆڤ و كمتریشیان بۆ دەكرت، ببیانووی 
شرەفوە ژیانیان لدەكرت بدۆزەخ و تمنیان 
 و نائاسوودەیی. بۆی ڕاوكترسو ددەكرێ ل پ
تاكی كورد بگشتی و ژنی كورد بتایبتی تاككی 
ترسنۆك و ب ئیرادەو بمتمانو ب باوەڕ بخودو 
كۆمگاو ب ناوەڕۆك، بئامانج و تۆراو ل ژیانن. 
تاكك الواز و بتوانا برامبر بئمۆ و ئرك و 
مافكانی خودی خۆشی. تاكك لنو دەروون و 
ھزریدا زەمین خۆش بۆئوەی ك الدەرو الڕێ بت 
برھمبھنتوەو  توندوتیژی   دایت ئامادەگی  و 
 تادەگات بكاتوە  بو  دنیادا  بھموو  گندەی 

ئوپڕی قیامت و محشر.
 

توندوتیژی و برپرسیارتی 
لبرپرسیارتی  باس   ك گوتارانی  ئو  زۆرن 
توندوتیژی،  برھمھنری  وەك  دەكن  كۆمگا 
 كــــراوە ك ـــوە  ل بـــاس  بــكــمــی  ـــم زۆر  ب
دەستی  لئستۆی  ــورەش  گ برپرسیارتی 
زۆرانــدا   سا لــو  نیتوانیوە   ك  كوردیدای
نیتوانی  برت.  بمدەنیكردن  برەو  كۆمگا 
مدەنی  پروەردەكردنكی  خزاندا  لكۆمگاو 
كوردی  خزانی  نیتوانی  بكات.  بسیستماتیزە 
نیتوانی جیاوازی جندەری  بكات،  بدیموكراسی 
واقیعدا)كمتر  نروم(لئرزی  نوان  رەگزی   -
بكاتوە. نیتوانی دادوەری كۆمیتی، یكسانی 
و تبایی لنوان ھاووتی ئاسایی و برپرسكدا 
و  ــژاری  ٪١٠٠ھ نیتوانی  ڕسا.  و  بیاسا  بكات 
گوندەكان  نیتوانی  كمتربكاتوە،  نخوندەواری 
ئاوەدان بكاتوەو شارەكان لقرەباغی رزگاربكات 
بكاری  و  پرەپبدەن  كشتووكاڵ  گوندییكان  و 
تكو  خوندنی  پــرۆســی  بكاتوە.  كمتر 
فراھم  ــداو  رووی ئــوەی  بم  بكات،   جبج
بوو، پچوانی ھموو ئوان بوو ك باسمان لوە 

كرد. 

لو دوو   بریتی  تی كوردی كڕاستیدا دەس ل
حیزب بادەست، سانكی زۆر لسر بكارھنانی 
رەھندەكانی  تــۆخــكــردنــوەی  و  توندوتیژی 
دۆزكی  و  بابت  وەكــو  توندوتیژی  كاریانكرد، 
لیكتری  تۆسندنوە  كراوە،  تماشای  پیرۆز 
چكداری  بزووتنوەی  ناشیرینكانی   دروشمل

كوردستان بووە. 
گومانی تدا نیی كلتووری باوی كۆمگاكمان، 
 یكییانخ و  عشیرەتگرایی  كلتووركی 
 ك توندوتیژی  بشڕ،  لبوابوون   سیخناخ  ك
وەك  لشار  و  لشاخ  كوردی  دەستی   میشھ
مرجعكی گرنگ پشتی پبستوون و پلو پایی 
مدەنیت  تائمۆش   بۆی كردونتوە،  برزتر 
گۆڕەپانی   بۆت كۆمگا  ــووەو  ب لپاشكشدا 
كایكانی  گشت  بۆ  پلی  توندوتیژیو  پیادەكردنی 
رەوشتماندا  ــردەوەو  ــك ل ھاویشتووە.  ژیانمان 
لپیوەندی  ئمش   یھ بونی  ئامادەیی 
بۆ  بدیاردەكوت.  تاككاندا  نوان  كۆمیتی 
فرۆشیاركی  و  كیار  نوان  پیوەندی   ،نموون
سرجادەكان لئاستكی زۆر ئاۆزدای، لوانلوە 
لدرۆ، بمتمانیی، قۆبین، یكتر لخشتبردن، 
مامۆستاو  نوان  پیوەندی  ناچاریی.  و  تووڕەیی 
لتوندوتیژی و یكتر قبوونكردن   قوتابی تژیی
و  نوان ژن  پیوەندی  نالبوردەیی.  و سینوەو 
 وان سیخناخوچتا پانتایی ن كیوەندییرد پم
یكتر سووككردن  لدان،   ،ڕەشھ لتوندوتیژی، 
و نایكسانی. دەستی پیاوان، خایی لئڤین، 
دیالۆگی  مدەنیانو  گفتوگۆی  خۆشویستی، 
براو  نوان  پیوەندی  ھاوتا،  مرۆڤی  دوو  نوان 
ھاووتی،  دایرەو  و كچ، پرسگی  باوك  خوشك، 
ئاسایی،  كارمندكی  حیزبیو  بڕوەبركی 
نموونی  ربوار،  نفركی  و  تكسی  شۆفری 
كۆمگایكی  كۆمیتی  لپیوەندی  شوازكن 

توندووتیژ.
تاككانی ئم كۆمگای ھگری سایكۆلۆژییتكی 
ئاۆزن، پە لتووڕەیی، بزاری، گرژی، نائومدی، 
و  غوبن   ،ڕاوكــــ د و  تــرس  چپاندن،  كبتو 
كلتووری  جگیربوونی   بۆی چوساندنوە. 
دیالۆگ،  قبووكردن،  یكتر  ئاشتی،  لبوردەیی، 
ئستم  نزیكدا  لداھاتوویكی  رزوخۆشویستی 
دەبت. دەست و دابوونرتی كۆمیتی وەك 
یك، زەمینیان بۆ ھۆكارەكانی توندوتیژی خۆش 
لحاتكانی  زۆرــك  نچت  بیرمان  ــردووە.  ك
توندوتیژی و كوشتنی ژن لبر ھۆكاری خیانتی 
ھۆی   ك ئنجامدراون  لشفرۆشی  و  ھاوسری 
نبوونی  الوەكیش  ھۆی  بووە.  ھژاری  سرەكی 
ئوانشدا  لگڵ  بژنكوژ.  دەرھق  توندە  سزای 
ھموو  سرخستنی  بــۆ  حزبی  ئایدیۆلۆژیای 
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بتوندوتیژی  بوابوونی  پتوكردنی  ئامرازەكانی 
بھر پاساوك بووە برپاكردووە. بدەزگاییكردنی 
توندوتیژی و كمترخمی لئاست قوربانییكاندا 
بــوون  گــنــج)  كــ زۆریــنــیــان(مــنــداڵ و ژن و 
و  وەزارەت  لبیارەكانی  زۆرك  لوپڕیدابووە. 
توندوتیژی  و  توڕەیی  ھۆی   تبوون حكوومت 
تۆراو  مرۆڤی  بلشاو   بۆی خكدا،  لئاستی 
توندڕەو   ببن نماوە  ھندەیان   ك برھمھاتووە 
لپارزگای  (بتایبت  توندوتیژی  ھــوادارانــی 
سلمانی). حكوومت كاری جیدی بۆ كمكردنوەی 
پرسی كوشتنی ژن نكردووەو نماندیووە ژنكوژك 
 ل منداكوژك  لسدارەبدرت،  گۆڕەپانكدا   ل

گۆڕەپانی شاركدا نفرەت بكرت. 
بمدەنیكردنی   ل ئایینی  پیاوانی  و  حكوومت 
 وھ ئو  بــوون.  كمترخم  كۆمگادا  و  تاك 
ئھلیو  بركخراوی  ســبــارەت   یھ شرمنی 
لسیستمی  جوھری  گۆڕانی  نیتوانیووە  مدەنی 
كۆمیتیو  لــپــروەردەی  فركردن،  ــروەردەو  پ
كــوردا  خزانی  لبدیموكراسیكردنی  مــدەنــی، 
میسر بكات. راگیاندنكان نیانتوانیووە یكسانی 
ژنی  بوونی  بھاووتی  بمرۆڤبوونو  و  جندەری 
 كی ھۆشیار و مرۆڤدۆست و پنن، تاكسپكورد بچ

لمعریفو پشكوتووخواز بخمنن.

ئرككانی حكوومت بۆ كمكردنوەی 
توندوتیژی

بكمكردنوەی  ســبــارەت  حكوومت  ئركی   
توندوتیژی ئمانن:

 ك واتایی  بو  یاسا،  رۆی  كردنوەی  ئاكتیڤ   
یاسا حوكم بكات و سروەرتر بت لحوكمی گوتاری 
یاسا،  پبپی  سرۆكھۆزك،  فرمایشتی  ئایینیو 
گندەڵ و بكوژ سزابدرن، پیاوی كورد رز لیاساو 

دادگا بگرت، كرداری تۆسندنوە سزا بدرت. 
نگتیڤی  لئزموونی  سوود  حكوومت   ویستپ
كۆمناس  گوتكی  و  وەربگرت  براكوژی  شڕی 
”دەست   دە  ك دی   تنین ھۆبز)  (تۆماس 
 ،سروشتی بحاتی  دژ  توندوتیژییو  خــۆی 
پشوی  لئاژاوەو  كۆمگا  یاسا،  بسروەركردنی 

كۆمیتی رزگار دەكات.“ 
ئایینیو  پیاوانی  سرەكی  رۆی  یاسا،  بحوكمی 
یكسانی  بیاسا  بكرێ،  ســنــووردار  سرۆكھۆز 
رەفــتــاری   ،سپبچ كــۆمــیــتــی  دادوەری  و 
زۆر  منداڵ  و  بژن  دژ  تاوانكاری  توندووتیژانو 
رز  دەستوور  بپی  بكرن.  محكووم  بتوندی 
بگیرت.  كورد  تاكی  ئایینی  و  رەگزی  لجیاوازی 
جیاوازییكان  كوشتنی  یكترسینوەو  كلتووری 
بكرت  محكووم  بفرمی  تۆسندنوە  و 
ئاشتی،  لــــبــوردەیــی،  كــلــتــووری  (لشونیدا 

بھای  پبدرت.  پــرەی  برایتی  و  پكوەژیان 
چمكی  راگیرت،  برز  زۆر  ئازادییكی  و  مرۆڤ 
ژیان و گوزەرانی  بكرت بسنتری  خۆشویستی 
مرۆڤ لم كۆمگایداو میدیاكان لجیاتی كلیپ و 
گۆرانی و سمای بۆش و خای لھستی مرۆڤایتی، 
ئركی گرنگی سرشانیان مرۆڤ و خون و ژیانی 
بجیدی  حكوومت   ویستپ كوردبت).  ھایالیڤی 
پالنی ھبت ك ھژاری بنب بكات ك سرچاوەی 

تاوانكاریی(كشی  و  تاریكی  نخوندەواری، 
نزیكی   ك بكاری  و  كرچتی  نیشتجبوون، 
ملیۆنك ئینسان لم كوردستاندا پوەی دەنانن 
گورەترین كشی لم رۆژگارەداو كاردانوەی ئم 
ئاریشی گرفتی كۆمیتی، دەروونی، رۆشنبیری 
و یاسایی دروستكردووەو بوونت فاكتری سرەكی 

توندوتیژی). 
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كاكشار ئورەمر:
رۆژی چوارشمم(٢٠٠٩/١٠/٢١) بر لكاتژمر٥ـی 
سپدە لخو ھیانستاند، تا برەو پیری پتی 
شتان  وەك  گــورە،  بترسكی  بــوات.  سدارە 
ھاواركی  قیژەو   ب و  سرپی   ستایھ لخو 
دسووتاو لدەستخوشككانی زیندانی، مائاوایی 
دەلرزین.  جستی  ئندامكانی  ھموو  كــرد. 
ژیانی  دۆسیی  دی،  كاتژمركی  چند  پــاش 
بارانی  وەك  چاوەكانی  ئسرینی  دەھات.  كۆتایی 
بھار، بسر روخساریدا دادەبارین. ھموو كس 
 ك پاسوانانی  گــاردو  ئو  ھتا  دەگریا.  بۆی 
ھاتبوون دوای تا پتی لسدارەدان بخن ملی، 
دەیزانی  ھركسك   چونك دەگریان،  ئوانیش 
قوربانی“كۆمگایكی   بووەت بتاوانو  ئو   ك
و  ئیسالمی  كۆماری  وشككانی  یاسا  پاشكوتوو، 

دەستی توندڕەوی سدسای ئران“.
بھاری  ھمین   ٣٠  ل بــوو.  قسخۆش  و  گنج 
تمنیدا بوو، بم روخسارە شكاوەكی وەك ژنكی 
٦٠ سان دەریدەخست. بھیوا، دشكاو، بدەنگ. 
لئمی  خۆزگی  سد  چاویدا  لروانینكانی 
مرۆڤی ئازاد دەخواست، بم كس وەمی ھاوارە 
ھزاران  ندەدایوە.  ئوی  خنكاوەكانی  لگروو 
روخساریدا  و  لرەنگ   دونیای ئم  خمی  و  ئازار 
كۆببوونوە. ب، باسی سوھیال قدیری، دەكم. 
ئو كچ رەشبختی ك لتمنی ١٥ سایدا بۆ 
لگڵ  خاۆكانی  و  بــاوك  لدەستی  رزگــاربــوون 
بم  تاران،  گیاندە  رەدووكــوت، خۆی  كوڕكدا 
كوڕەك وازی ل ھناو سوھیالش ھختنرا. 
لترسی كوژران نیدەتوانی بگڕتوە مای باوكی. 
 بكانی تاران و بنقام و كۆناو ش وتك بۆی
ھر  خۆی  سكی  تركردنی  بۆ  ــارەزوو  ئ ئیرادەو 
لو  لیكك  پیاوكوە!  لفی  ناو   وتك رۆژك 
پیاوان كوڕكی بوو، بم نیویست ك كوڕەكی 
وەك خۆی بخاوەن و رەشبخت بت، بۆی پاش ٥ 
 كردەوەو پارچ ی لكری منداقۆ سچرۆژ ب
پارچی كرد. دواتر گرتیان و سزا درا. بۆ سوھیال، 
ھتا  و  منداڵ  ماڵ،  باوك،  دایك،  ئڤین،  ژیان، 
لپش  شتك  ھموو  رەشن،  ھناسھمژینیش 
چاوەكانی رەشبوون. وەك چارەنووس رەشكی 
ك بشوەیكی تراژدیك كۆتایی بژیانی ھنا. ئو 

لدادگادا وەھا قسی كرد:“من بووم قوربانی زوم 
و توندوتیژی، ھزار ھۆكار ھبوون ك وایانلكردم 
دز،  كردە  منی   گایكۆم ئو  بكوژم.  كوڕەكم 
شوانی  رابــواردنــی  ئامركی  و  روسپی  حیز، 
پیاوانی حشیشكش و دەرمانخۆر. تنیا یكك 
لو ھۆكاران بس بۆ ئوەی كوڕەكم بكوژم...“.

سوھیال، ئیدی وەك كسكی راپڕیو لدژی ئو 
كسان قس دەكات ك رگیكی وەھای لپش 
كراوەتوە:“پیاوانی گنج ببەحمی و توندووتیژ 
بھموو   ك كسانك  دەجوونوە.  من  لدژی 
رەشتان   ژیان ئو  كوی   .نرەب واتایك 
رەشبختی  ساڵ   ١٢ بشی  كام  بكم؟  باس  بۆ 
لپناو  من  بگموە؟  بۆ  خۆمتان  رۆژەڕەشی  و 
وەھام  كاركی  منداكمدا  رزگاربوونی  و  ئارامی 
كرد. من نمویست ئو قوڕبسری و رەشبختییی 
 و رەوشم. ئی كوڕەكوە رتب دایمنی ت ك
 ١٥ نھشتووەتوە.  مندا  لدی  ھستكی  ھیچ 
پیاوان،   رۆژان دەركوتم،  لماڵ   ك بووم  سان 
منیان   وەحشیان و  لتوندوتیژی   پ بشوەیكی 
 كی پیس و بناو دواتر وەك دەسماكار دەھب
جار  ھزار  ھرجارەو  دەرەوە.   یاندەدامف خر 
لپشتر ب ماڵ و بختەشتر دەبووم. من چۆن 
بكم؟  بتاڵ  لدمدا  ئو كین كۆبووە  دەمتوانی 

بكوژم   پیاوان ئو  ھموو  دەمتوانی  من  مگر 
بۆ  ھرشیان  حیوان  وەك  پكوە  چندیان   ك
دەھنام؟ چندە توانام ھبوو؟ تا كی و چندە 
پشل  پیاواندا  ئو  وپی  زوم  لژر سبری 
كرابام؟ بۆچی ئوكات كسك نبوو بمپارزت؟ 
 یوەندییو پھۆی ئب وە دەكردەوە كمن بیرم ل
لپیاواندا  زۆرــك  لگڵ   ك سكسییانوە 
ھمبووە تووشی نخۆشیگلی (ئایدز و ھیپاتیت) 
بوومو ئوەش زۆر ئازاری دەدام. باوكم باران و 
 .“...نیی دونیایدا  لم  كسم  بردە،  دایكیشم 
كسانی  ھموو  قدیری،  سوھیال  قسانی  ئو 
 ك ناچاریكردن  و  ھژاند  لدادگادا  ئامادەبووی 
بگرین. ھموو كسك دی بۆ چارەنووسی رەشی 
سووتا. بھاوار و دادكی پ لسووتانوە رووی 
لدادوەر كردوو و گوتی:“من ئیتر قت ناڕەحت 
كوشتنی  وەحشییت،  ئو  خونی   چونك نیم، 
منی  بۆ  باوكم   ك دیمنانی  ئو  و  كوڕەكم 
دەخولقاند، نابینم. من تا كی بدەنگ ببوومای؟ 
بزانن  ھمووان  تا  شكاند  بدەنگییم  ئو  من 
كچی بسر من و كسانی وەك دت و بۆچی 
نمتوانی  ھرگیز  من  دووراوەتــوە؟  لوەكانمان 
لبرامبر ئو توندوتیژی و وەحشییتاندا خۆم 

بپارزم...“.  

كچی كورد و قدەری رەش!
ئو كچی بر لسدارەدان دادوەرانی گریاند

سوھیال قدیری
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كوردستان،  لھرمی  ژنــان  سووتانی  ــژەی  ر
تادت روو لزیادبوون دەكات و ژن پارزەركیش 
ــاون، دان  دەــــت، زۆرــك لــو ژنــانــی ســووت
ناورن  و  نانن  خۆسووتاندنكیاندا  بھۆكاری 

راستییكان ئاشكرا بكن.
بدوداچوونی  بڕوەبرایتی  ئاماری  بپی 
یكمی  مانگی  لچوار  بژنان  دژ  توندوتیژی 
سای٢٠٠٩، لھرس پارزگای ھولر، سلمانی، 
ئافرەت   ١٧٢ گرمیانیشوە،  بدەڤری  دھۆك، 
ئافرەت   ٥٥ ھولرش  لپارزگای  ســووتــاون. 
بڕوەبرایتی  مــردوون.  سووتانوە  بھۆی 
لھولر،  بژنان  دژ  توندوتیژی  بدواداچوونی 
حاتی  ئو٥٥  لسر  شیكارییان  راپۆرتكی 
 ٪٤٢ یدا ھاتووە كت ر، ئامادەكردووە كولھ
خۆیان   ك بوەداناوە  دانیان   و سووتاوانئ ـی 
ســووتــانــدووە. ھــاوكــات ٥٣٪ بــقــزاو قــدەر 
سووتاون و ٥٪ـی ھۆكاری سووتانیان نزانراوە. 
دەردەكوێ   تییرایوەبڕب ئو  ئاماری  بپی 
سووتاندووە  خۆیان  ئافرەتانی  ئو  ٦٩٪ـی   ك
خۆسووتاندنكدا  ــژەی  ر ــرزی  ب لئنجامی 
گیانیان سپاردووە. ھروەھا ٣١٪ـی سووتاوەكان 

رژەی سووتانكیان نزمو لژیاندا ماون.

”چۆن ورای خۆی ب بنزین بسووتنت“
 پارساڵ خوشك .رخۆیسدەنگ و لكی بئافرەت
رۆژ  چوار  دوای  سووتاندوە.  خۆی  بچووككی، 
لنخۆشخان گیانی لدەستداوە و بدەم گریانوە 
ھرگیز  بوو،  بگوناه  زۆر  گوتی:“خوشككم 
بیرم ندەكردەوە ك بمشوەی كۆتایی بژیانی 
لسر  ژنكی سووتاوە  بسرھاتی  ئوە  بت“. 
زاری خوشككی بناوی (ن.ع) ك دانیشتووی 
باس  ھولرە.(ن.ع)  شاری  بختیاری  گڕەكی 
لبسرھاتی خوشككی بناوی (ش.ر) دەكات، 
ك ماوەی نۆساڵ بووە شوویكردووە، بم مندای 
نبووە، بۆی بردەوام سركۆن كراوە، تارۆژك 
ئاشكرا  مندانبوونكی  ھۆكاری  ئوەی  دوای 
دەكات و دەسووتت.(ن.ع) دەت:“خوشككم 
 ك لبرئوەی  پدەكرا  سووكایتی  بــردەوام 
 ك ــوو  دەرچ لپشكنین  بــم  نابت.  مندای 
ژنانی  بووە.  كچ  ھر  لشووكردن  ساڵ   ٩ دوای 
ئم بردەوام دەسووتندرن و كسیش نازانت 
گوتی: خوشككم  ئو  سووتنراون“.  ك چۆن 

لدەنك شقارتیك دەترسا، نازانم چۆن ورای 
بنزین بخۆیدا بژت و ئاگربردات خۆی“. 

لوە  باس  ھولرە.  دانیشتووی  ژنكی  (س.ر) 
دەكات ٥ ساڵ لموپش، ھوی خۆسووتاندنی 
كمبووەوەو  سووتانكی  رــژەی  بم  داوە، 
لوكارەی   شیمانپ ئوەی  لگڵ  نمردووە. 
كردوویتی، ھۆكاری خۆسووتانكی بۆ خراپی باری 
دەروونی و گوشارە كۆمیتییكان گڕاندەوە. 
ئو  خۆسووتاندنكی  ھۆكاری  گوتی،  (س.ر) 
 رۆژان پیگوتووەو  خسووەكی   ك قسانبووە 
لسر كاری ناوماڵ بووەت كشیان و بوھۆیوە 
 ب ئو  سركۆنكراوە.  خسووەكیوە  لالین 
قورگكی پ گریانوە دەت:“ پشیمانم لوەی 

كردم، بم ناچار بووم“.
یكك  قوتابی   ك م)  (ش.  بناوی  كچكیتر 
ساڵ  دوو   ،دینالحس زانكۆی  لكۆلیژەكانی 
مۆبایلكی  ئاشكرابوونی  بھۆی  لئستا  بر 
پشكشی  خۆشویستكی  لالین   ك لمادا 
كرابوو، دەكوت ژر گوشاری ماوە، بۆی پنا 
زوو  ماوەیان  بم  دەبــات،  خۆسووتاندن  بۆ 
فریای كوتوون و بوھۆیوە رژەی سووتانكی 

ژن خۆی دەسووتنت یان دەسووتندرت؟

ھولر

لماوەی چوارمانگدا ١٧٢ ئافرەت سووتاون
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بوو،   ھ زۆر  دە:“ئوكارەم  ئو  كمبووە. 
 ــات ك ــوەش دەك ل ــووم“. باس  ب ناچار  بــم 
رزگاری   تحا لو   ك بختوەرە  زۆر  ئستا 

بووە.“ھرگیز جاركتر پنا بۆ شتی وا نابم“.

”ژنان دەسووتندرن“
چاالكوانان و داكۆكیكارانی بواری ژنان، بگومانوە 
 ژەی سووتان دەڕوانن و بۆچوونیان وایزۆری رل
رژەیدا  ئو  لھكشانی  شــاراوە  شتكی   ك
ھیو گومانی ئوە دەكرت، ك زۆر لو ژنانی 
نسووتاندبت،  خــۆیــان  دەمـــرن،  بــســووتــان 
 ری نیرۆژ، كنترپرسی سندرابن. بكوسووتب
ركخراوكی كۆمیتی تایبت بژنان، چیمن 
حم، زۆربوونی رژەی سووتانی ژنان، بۆ كمی 
ئاستی ھۆشیاری و الوازییان لھمبر كشكاندا 
ژنان   ویستپ چیمن،  بــڕای  دەگڕنتوە. 
بسر كشكانیاندا زاڵ بن. برپرسی ركخراوی 
نیرۆژ، پیوای:“لوانی بشك لو ئافرەتانی 
بسووتان دەمرن، لالین پیاوانی بنمایانوە 

سووتندرابن“. 
دەت  حمد،  شنۆ  پارزەر  دیكوە  لالیكی 
ك بشك لو ژنانی خۆیان دەسووتنن، ھیچ 
لخم  باس  و  برن  بۆ  پنای   نیی شونكیان 
خۆیان  دەبن  ناچار   بۆی بكن،  كشكانیان  و 
بسووتنن. ئو پارزەرە پیوای، دەبت ئافرەت 
لخۆكوشتندا  چارەسری  و  بت  لوەگورەتر 
 ئافرەتان لو  بزۆرك  ئاماژە  شنۆ،  نبینت. 
بھۆكاری  دەسووتنن.“دان  خۆیان   ك دەكات 

خۆسووتاندنكدا نانن و ناورن راستییكان 
سووتاندووە.  خۆم  دەن،   بۆی بدركنن. 
ماناییك  بھموو   ئافرەت ئو  لكاتكدا 

سووتندراوە، بم ناتوان دەنگ ھبێ“.
لرووبڕووبوونوەی  یاسا  برۆی  سبارەت   
 وە دەكات كزەرە، باس لو پاركاندا، ئشك
یاسا كار لسر تكستی تۆماركراو دەكات،“ژن 
برز  وبراكانیان  باوك  و  مرد  لدژی   سكا
نات  سووتاندوە.  خۆم  دەت،  ناكنوەو 
باوك، یا مردەكم ھۆكاری خۆسووتاندنكم 
دەكرت  تاوانبار  ئافرەت  ھر   بۆی بــوون، 

بوەی ك خۆی سووتاندوە“.

رژەی سووتان برزە
ــاری ســرۆكــوەزیــرانــی  ــژك وە راوــ ــارەی ــوب ل
كوردستان  ھرمی  حكوومتی  پشووی 
خاتوو  ــان،  ژن كــاروبــاری  بۆ   (٥ (كابینی 
 ك راگیاند  وارڤینی   ب نیلسن،  ئلیسۆن 
لھرمی كوردستان رژەی سووتان  تائستا 
گومانی چاالكوانانی  لبارەی  كمنبووەتوە. 
ژنانوە،  بسووتاندنی  سبارەت  ژنان  بواری 
ئلیسۆن، باس لوەدەكات ك گوبیستی ئو 
 تو حائ یاندووە كیانراگبووەو پ تحا
دەستنیشانكردنی  چۆنیتی  لبارەی   .یھ
لدادپزیشكی،  سووتان  كیسكانی  حاتی 
لكۆینوە  لرگی  دەــــت  ئلیسۆن، 
لكسكان دەزانرت ك ئایا ژنك سووتاوە 

یان سوتندراوە.

خۆسووتاندن: لوتكی بھیوایی 
پسپۆڕانی دەروونناسی، باس لزیادبوونی گوشار 
لسر ئو ئافرەتان دەكن ك پنا بۆ خۆسووتاندن 
لوتكی   گاتن مرۆڤك  ئگر  دەن  و  دەبن 
بھیوایی، خۆی ناكوژت. پسپۆڕی دەروونناسی و 
مامۆستای زانكۆ، د. یوسف حم ساح، سبارەت 
بخۆسووتاندنی ژنان دەت:“ھركسك ك پنا 
بۆ ھر جۆرە كردارك ببات بۆ لناوبردنی ژیانی، 
 دی. بۆیئومی بلوتك یشتووەتگ مانای وای
دەروونــی  برنمایی  پویستیان   ئافرەتان ئو 

ھیو دەب ھاوكارییان بكرت“. 
بۆ  پنابردن   ك دەخاتڕوو  ئوەش  یوسف،  د. 
ھی،“ژنان،  پیاو  و  ژن  بژیان الی  كۆتاییھنان 
بم  دەكنوە،  بژیان  لكۆتاییھنان  بیر  زیاتر 
ھوكانییان  جبجكارن،  الینی  زیاتر  پیاوان 
جبج دەكن. تنانت ھۆكارەكانیش جیاوازن“. 
لالین  رژەی خۆسووتاندن  ئو پسپۆڕە، زۆری 
 ك دەگڕنتوە،   رەستانك ئو  بۆ  ژنانوە، 
 ،نموون دەت:“بۆ  ئو  ھن.  ماكدا  لھموو 
نوت لھموو ماك ھیو ئاسان دەستدەكوت، 
بۆ  زیاتر  پیاو   ،یھ كاریگری  سۆزیش  الینی 
ھواسین،  (خۆ  بۆ  پنا  بژیانی  كۆتاییھنان 

كارەبا، ژەھرخواردن) دەبات“.

 ئاڤان فارس جاف

www.ne
tew

e.c
om



32

كاركاركار

  Photo PhotoPhoto

www.ne
tew

e.c
om



33

بھاوكاری ژووری بازرگانی و پیشسازی ئامد 
و پۆژەیكی یكتی ئورووپا، بۆ ئوەی ژنانی 
خولی  دوو  بكرت.  فراھم  بۆ  كاریان  ئامد، 
مڕمڕ  پاشماوەكانی   ل تابلۆ  دروستكردنی 
و خۆڵ  تۆز   ب ژن   ٦٠ لو خوالندا  كرانوە. 
ھر  دەكشن.   نو مــڕمــڕ،  پاشماوەی  و 
 ٢ تا   ٢٠٠  ب  ژنان ئو  دەستكردی  تابلۆیكی 

ھزار و ٥٠٠ لیرە، دەفرۆشرت. 
ژووری بارزگانی و پیشسازی ئامد، بھاوكاری 
پۆژەیكیان  ــا،  ــورووپ ئ یكتی  ـــۆژەی  پ
 ناوی، تۆز و خۆڵ و دروستكردنی موزاییك لب
لچوارچوەی  مڕمڕ،كردووەتوە.  پاشماوەی 
 ٦٠ ،ردەوامب كماوەی سا دا كۆژەیو پئ
 ی كو ژنانواوی ئن. تد كار دەكژنی ئام
ھاتوونت ناو ئو پۆژەیوە بریتین ل ژنانكی 

ھژارو كمدەرامت.
ك بھۆی خراپی بارودۆخی كۆمیتیان چند 
ھاوكات  ئستۆ   گرتۆت سختیان  ئرككی 
ھندك لو ژنانش لالین كس و كاریانوە 
ئوەی  پاش  بونتوە.  توندوتیژی  رووبرووی 
خولیان   ٢ پۆژەیدا  ئم  لچوارچوەی   ك
بكار كردووە،  لرەدا دەستیان  بۆ كراوەتوەو 
ئو  لژیانی  برچاو  گــورەو  گۆڕانكارییكی 

ژناندا دروست بووە.
ئو  لچوارچوەی   ك ژنــانــی  لــو  یكك 
 كچیارە. سدیقلك دا كار دەكات، سدیقخوالن
چنیندا  و  رستن  كارگری   ل ساڵ   ١١ ماوەی 
 میشوە ھیینی ١٥ سامت كاری كردووە. ل
مانگكانی ھاوین چووەت شارەكانی چۆكۆروڤا 
كمدا  پارەیكی  لبرامبر  و  رەش  زەریای  و 
ئمساڵ  بم  كردووە،  ھویری  و  بندق  كاری 
ماوەتوەو  دەستبتاڵ  ئابووری  قیرانی  لبر 
نچووەت ئو شاران. كلكچیار ك ٩ خوشك 
 ك كاتك  گوتی  خــۆی  وەك   ،یھ بــرای  و 
بازرگانی  ژووری  پۆژەی  قسوباسی   ل گوی 
و پیشسازی بووە، رووی ل پۆژەك كردووە. 

دەكات   خۆی  ژیانی   ل باس  بمجۆرە   ،سدیق
"من چند سا برەنجی شانی خۆم پارە پیدا 
 ە پارەیو بب .یم . رۆژی ١٥ لیرەم ھدەك
ھم بژوی خزانكم دابین دەكم و ھمیش 
ناچاری دەستی ھیچ كس نییم. ھندك ژن، 
ئازادی ل ھاوسرگیریدا دەدۆزنوە. ئوە راست 
نیی، پویست ژن لدەستپكدا بتوانت لبواری 
 دەب  .بوەست پی خۆی  لسر  ئابوورییوە 
بوای بخۆی ھبت. منیش بیر لوە دەكموە 
كسك  ئگر  بم  بكم،  ھاوسرگیری   ك
بۆ   چونك پناكم،  بكم شوی  كار  نھت 
خۆم،  تایبتییكانی   داویستییپ دابینكردنی 
و  كاربكم  ھاوسرگیریش  دوای  دەمــوــت 
ناتوانم داوای پارە لدایك و باوك و برا و مرد 

بكم“.
لو  لگڵ ٥٩ ھڤای خۆیدا  ئستا   ،ژن ئو 
تابلۆی  مڕمڕ  پاشماوەی  و  تۆز   ب خۆدا 
ون دروست دەكات، سدیق، وەك باسیدەكات 
سرەتاییدا  قوتابخانی  چوارەمی  پۆلی   ل
 چۆت ـــر  دوات ھــــنــاوەو  خــوــنــدن   ــ ل وازی 
بوانامی  لوێ  و  گل  پروەردەییی  كورسی 
 سدیق تــواوكــردوە،  سرەتاییی  قوتابخانی 
سبارەت ب حزو گرنگیدانی بم بوارە گوتی 
”خیای ھرەگورەی من ئوەی ك دەموت 
ئامد  چاو“ـی   ١٠ ”پردی  مڕمڕ  پارچی   ب
دروست بكم و بینخشنم. من زۆر حزم لو 
بوارەیو دەموت ئو كارە برەوپش برم“.

تابلۆ  مڕمڕ   ب  ك لوژنانی،   دیك یككی 
 .نسا  ٣٢ ئریمـی  نرمین  دەكــات  دروســت 
نرمین، ھشتا مردی نكردووەو ٦ خوشك و 
برای ھی. بنمای نرمین، دەرەبگن. پشتر 
بھیچ شوەیك دایك وباوك و برای نیانھشتووە 
 ك مكدا كار بكات. جاری یدەرەوەی ما ل
بۆ كاركی وەھا دت دەرەوەی ماڵ. ئو ئستا 
بچاوكی دیكوە سیری ژیان دەكات. نرمین، 
ئو  بازرگانی  ئوەی ك ژووری  ”لبر  دەت 

كارە دەكات، لدەستپكدا بنماكم ھاتن و 
چاویان ببرادەرەكان و شونی كارەكم كوت، 
و  ھڤاڵ  بشداربم.   ك پدام  رگیان  دواتر 
دۆستانی ئم لرە زۆر باشن. لبر ئوەی كچم 
پاش   .قوتابخان  رننامن ھرگیز  بنماكم 
ئوەی كۆرس دەستی پ كرد، من قوتابخانی 
سرەتاییم تواو كرد و بانامی خۆمم وەرگرت. 
درژە  دەموت  دیكم  ھاوڕكانی  وەك  منیش 

ژنان تابلۆی ئازادی 
دروست دەكن

 ٥٩ لگڵ  ئستا   :سدیق
ھڤای خۆمدا لو خولدا 
ــاوەی  ــاشــم ـــۆز و پ ت  بــ
 نو ــۆی  ــل ــاب ت مـــڕمـــڕ 
 ل من  دەكین،   دروست 
پۆلی چوارەمی قوتابخانی 
سرەتاییدا وازم ل خوندن 
ھناوەو دواتر چۆم كورسی 
پروەردەییی گل و لوێ 
قوتابخانی  بــروانــامــی 
ــردو.  ــواوك ت سرەتاییم 
”خیای ھرەگورەی من 
 ب دەمــوــت   ك  وەیئ
”پــردی  مڕمڕ  پارچی 
دروست  ئامد  ١٠ چاو“ـی 

بكم و بینخشنم. 
من زۆر حزم لو بوارەیو 
دەمــــوــــت ئــــو كـــارە 

برەوپش برم“.

www.ne
tew

e.c
om



34

بخوندن بدەم. ئم كۆرس، وات دروستكردنی 
منی  بیركردنوەی  ئاسۆی  مڕمڕ،   ب تابلۆ 
ناسی.  دیكم  كسانكی  من  كرد.  برفراوانتر 
كاتك ك لماڵ بووم، ھر كشیكی بچووكم 
لرە  ئستا  بم  گورە،  ئازاركی  دەبووە  بۆ 
لرە  دەكــم.  بشی  خۆمدا  ھڤانی  لگڵ 
ھر كسك پشتگیری كسانی دیك دەكات“. 
نرمین، بو پارەیی ك لوێ بدەستی ھناوە 
خزانكی  پداویستیی  كۆمك  توانیویتی 
دابین بكات، بۆ نموون بفرگر و تباخی غازی 
بووە.  ــواو  ت قیستكشی  كیوەو  بقیست 
 ی كو پارەیدواوە ئرە بیاریداوە لرمین، بن
لكار بدەستی دنت بۆ خۆیی خرج بكات.  
گوتیشی:“پاش ئوەی ھاتم ئم كۆرس، زانیم 
ك تائستا بۆ خۆم نژیاوم. ژیانی من تنیا ٧ 

مانگی ئم كۆرسی بباشی تپڕكردووە. ئم 
و  دەبت  تواو   دیك ماوەیكی  پاش   كۆرس
 م كاركردنژە بو دوا درمت لومنیش دەم
 ك دەكین  برپرسان   ل داوا   بۆی ــدەم.  ب
ھاریكاریمان بكن. مامكم ھبوو ك ب گنجی 
 وەیئ وەفاتی كرد، خیای ھرەگورەی من 
ك بتوانم بمڕمڕ، ونی دروست بكموە“.

”من تابلۆی ئازادی دروست دەكم“
 .ن بیست سامكی تنسورە، كچن متگو
گوتن،  كردبوو.  بشداری  كۆرسكدا   ل
ل١٢ ساییوە كار دەكات و بوەش ھاریكاری 
ئو  ــات.  دەك خزانكی  بژوی  دابینكردنی 
لخوندن  وازی  سرەتاییدا  پنجمی  لپۆلی 
 ،م كۆرسئ  ھاتووەت لوەتی  بم  ھناوە، 

وەرگرتووە.  سرەتایی  قوتابخانی  بوانامی 
كاتك  گنج،  منسورەی  قسكانی  بگورەی 
ویستوویتی لو كۆرسدا بشداری بكات، باوكی 
”قیامت“ـی ھناوەت پش چاوی. گوتن، ئو 
پرس وەھا بۆ گۆڤارەكمان دەگتوە:“باوكم 
خاننشین بووە، ئم ٧ خوشك وبراین. بم 
بشی  دەگرت  وەری  باوكم   ك پارەیی  ئو 
ھموومان ناكات. كاتك بیستی من دیم ئم 
تووڕە  زۆر  خۆی  ھستاند،  قیامتی   ،كۆرس
رۆژ   س پنادەم“.  رگت  من  گوتی:“  كرد. 
قسی لگڵ نكردم، بم پاش ئوەی ھات 
گــورەی  خونی  بــوو“.  نــرم  بینی  ئرەی  و 
 ل كۆترك  لداھاتوودا   ك  وەیئ گوتن، 
مڕمڕ دروست بكات و لسری بنووست،“بژی 

ئازادی“. 
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لناوچی گرمیان، لخوڕینی ئۆتۆمبل لالین 
ژن،  شوفری  رژەی  سندووەو  پرەی  ژنانوە 
تادت روو لزیادبوون دەكات. ھاوكات برپرسی 
ھاتووچۆی  بڕوبرایتی  راگیاندنی  بشی 
پابندی   ٪١٠٠  ل ژنان   ك رایگیاند  گرمیان، 

رنمایی و یاساكانی بڕوبرایتی ھاتووچۆن.
لدوای سای ١٩٩٨، ژنان لھرمی كوردستاندا 
لخورینی   لــ ـــان  رووی بــربــو  بشوەیكی 
دیارترین  گرمیان،  ناوچی  كردووە.  ئۆتۆمبل 
شونك ك تدا ژنان، لنووسینگكانی تایبت 
بفربوونی لخورینی ئۆتۆمبل، راھنان دەكن. 
لدوای  ژنانی شوفر، ساڵ  بو ھۆیوە ژمارەی 
ساڵ، لو ناوچیدا زیاد دەكات. بپی ئاماری 
لسای  گرمیان،  ھاتووچۆی  بڕوەبرایتی 
٢٠٠٨ـدا ٧٩ ژن، مۆتی لخوڕینی ئۆتۆمبلیان 
نزیكی  نۆ  مانگی  تا  ئمسایش  وەرگــرتــووەو 
لخورینی   ل ژنان،  پدراوە.  مۆتیان  ژن،   ٩٠
ئۆتۆمبلدا حز بجۆری گ ئۆتۆماتیك دەكن. 
دەرھنانی  سرقای  گنجو  شوفركی  ساكار، 
تیۆری  تاقیكردنوەی   .رییشوف مۆتی 
ئنجام داوە. ل یكم تاقیكردنوەدا دەرچووەو 
 چونك  ،پراكتیكیی تاقیكردنوەی  چاوەڕوانی 
ساكار،  یاسایی.  شوفركی   تدەب ئوە  دوای 
ئۆتۆمبیل  لخوڕینی  بفربوونی  ئوەی  لگڵ 
دخۆش، بم تانوتشری شوفرە پیاوەكان، 
لخوڕینی  نیگرانی كردووە.“بچوار مانگ فری 
ھست  ئــوەی   بب ئستا  و  بــووم  ئۆتۆمبل 
بم  لدەخوڕم.  ئۆتۆمبل  بكم،  بمترسی 
تانوتشری  و  شڕفرۆشتن  بھۆی  ــار  زۆرج
شوفری پیاو، لتووشبون بحاتی رووداو نزیك 
بوومتوە. بۆی داوا لشوفرە پیاوەكان دەكم، 
واز لو دیاردەی بھنن و ژنان لخۆیان بكمتر 

نزانن“.
رژەی  زۆربوونی  ژنو  تری  شوفركی  ژیان،   
و  شارستانی  بدیاردەیكی  ــان،  ژن شوفری 

ئویش  بم  دەزانت،  كورد  ژنانی  پشكوتنی 
لرەفتاری ھندك لشوفرە پیاوەكان نارازییو 
بزاردەكرت  ئوەندە  ژن،  ”شوفری  دەت، 
ژیان،  بكن“.  رووداوی  تووشی   یوانل  ك
 ژن  ب برامبر  ھاتووچۆی  پۆلیسی  رزگرتنی 
رزمان  گــوتــی:“زۆر  و  خستڕوو  شوفرەكان 
لدەگرن“. یكمین شوفری ژن، ل شارۆچكی 
تائستا  لسای٢٠٠٣  ئــو   .میرەیئ ــالر،  ك
شوفرەو دووجاریش بئوتۆمبلكی، لئاھنگی 
پكھنانی ھاوسرگیریدا بووكی، گواستووەتوە. 
لخوڕینی  بھۆی   ك گرفتانی  بو  سبارەت 
 وەی تاكرئبی گوتی:“لر ل ھاتووەتئۆتۆمب
ژن بووم ئۆتۆمبلم لناوچكدا لدەخوڕی، گنج 
و پیر، تانیان لدەدام و ئستاش لچاو ئوكات 
ھانی  ئمیرە،  كمبووەتوە“.  زۆر  تانلدان 
ژنانی كورد دەدات، ك پشت بخۆیان ببستن و 
ئوانیش بن گۆڕەپانی ژیان و پداویستییكانی 
شوفركی  كوڕە  سۆران،  جبجبكن.  خۆیان 
لژنی  تانوتشر  برەبرە   ،یوایپ گنجو 
و  دەبت  ئاسایی   ریكوە.“خمبووەتك شوفر 
ھیوادارم ژنان، ببن خاوەن شوفری تاكسیش“.

ژنان لشارۆچكی كالردا برژەیكی برچاو روو 
لنووسینگی بن بۆ فربوونی خولی شۆفری، 
دەكن. راھنری شوفران، لنووسینگی بن 
ئحمد محمود، زۆربوونی ژمارەی ئو ژنانی 
ك بۆ فربوونی شوفری روو لنووسینگكیان 
دەكن رادەگینت و دەت:“لكۆی چل كس 
لھر كۆم كسكدا، بۆ لخوڕینی ئۆتۆمبیل 
دن نووسینگ، چواریان ژنن و زۆر لژنكانیش 
ئۆتۆمبل  شــقــامــكــان  لــســر  ــرس  ت  بــبــ

لدەخوڕن“.
ژنــان  راھنانی  لكاتی  محمود،  ئحمد   
بابتكانی  و   خش و  لچك  شوفری،  بــۆ 
لخوڕینی  لبردەم باش  خۆڕازاندنوە ب گرفت 
سبارەت  دەزانت.  ژنانوە  لالین  ئۆتۆمبیل 
ھاتووچۆ،  برنماییكانی  ژنان،  بپابندبوونی 
گرمیان  ھاتووچۆی  راگیاندنی  بڕوەبری 
مالزم نیاز، جخت لپابندبوونی شوفرانی ژن، 
بڕژەی ل١٠٠٪ دەكاتوەو تیشك دەخات سر 
نبوونی ھیچ سرپچی و بژاردنك ك تیدا ژن، 

ھۆكار بووبت. 
سباح علی - وەفا مجید 
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“گنجكانمان ھمووی لتاو بكاری رۆیشتن. 
برزكردنوەی  لجیاتی  حكوومت،  ئگر 
چند  لدامزراندنی  بیر  برپرسان  ڤالی 
بھنانی  پویستمان   ن بكاتوە،  كارگیك 
ئم  گنجی   ن و  دەبت  دەرەوە  شتوومكی 

وتش، بكار دەبت“.

بكاری 
 ئم گوتی ژنك ك لتاو بكاریدا پیامی 
خۆی ئاراستی حكوومت دەكات. بپی ئو 
كاروكاروباری  وەزارەتــی  لالین   ك ئامارەی 
تیدا  بوكراوەتوە،  عراقوە  كۆمیتی 
ھاتووە ك لسرانسری عراقدا یك ملیۆن 
گرفتی  ئستا  تاكو  ھاووتی  ــزار  ھ  ٤٠٠ و 
بكارییان ھیو ناوی خۆیان لم وەزارەت بۆ 

دابینكردنی ھلی كار تۆماركردووە.
لناو  بكاری  رــژەی  كوردستان  لھرمی 
ئامارە  بپی  بــرچــاوەو  حاتكی  ژناندا 
بكاری  رژەی  زۆرترین  ھرم  نافرمییكانی 
رژەیان  و  ئافرەتانن  توژی  لكوردستاندا 
لھزی كاردا ١٠٪ دەبت، ئم جگ لوەی 
كوردستان،  ئافرەتانی  ــی  ٣٠٪ـ نزیكی   ك

مووچخۆرن. 
لھرمی  ژنان  بكاری  لھۆكارەكانی  یكك 
كــوردســتــانــدا بــادەســتــبــوونــی كــلــتــوور و 
بووەت ھۆی  دابوونریتی كۆمگای، ئوەش 
ئوەی ك رەگزی م بشوەیكی یكسان 
دەرفتی كاركردنیان بۆ نڕەخست و خاوەنی 
لگڵ  دیكوە  لالیكی  نبت.  خۆی  داھات 
ھاتنی  و  كوردستان  ئــابــووری  گشكردنی 
ــدەرەوەی  ل لژنان  رژەیك  كۆمپانیاكان، 
روو  دێ  تا  رژەیش  ئو  و  كاردەكن  ماڵ 
 ك وایــكــردووە  ئــوەش  ــات.  دەك لزیادبوون 
ژنانی نخوندەوار داوای دۆزینوەی ھلی كار 

لحكوومت بكن. 

نشو ب
”دایك و باوكم نماوەو چند براو خوشككین 
منداكی  دەكــم.  سرپرشتییان  بتنیا  و 
بخوكردنی  ئــركــی  ھــیــو  ئنداممان  ــم  ك
لمنداكی ئاسایی زیاترە. زۆر ھومداوە كاركم 
 .كاركردنب پویستم  زۆر   چونك دەستبكوـت، 
روو  ــم.  دەك قبووی  بت  خزمتكاری  ئگر 
لھر شونك دەكم، دەن، بوانامت ھی؟ 
 .“یرەتاییم ھشی سی شوانامنیا بمنیش ت
 .ن ٢٨ سامی ت.(باحرۆ سھ) یوە قسئ
بۆ  كاری  ھلی  دەكات،  لحكوومت  داوا  ھرۆ، 
بخوكردنی  ئركی  ئو،   چونك بەخسنت. 
 كیشیان نیییو ھیچ مووچستۆیئكی لزانخ
ھرۆ،  وەك  بكات.  دابین   پ ژیانیانی  بژوی  تا 
دەت، ژنانی نخوندەوار، وەك پیاوانی ناتوانن 
بۆن گۆڕەپان و كركاری بكن. سبریی، كچكی 
ترە لو كچانی كبھۆی نخوندەوارییوە كاری 
دەستناكوت. سبریی، پیوای ئگر كارگیك 
 و كچكاری بكات. ئت كرویش دەتوانت، ئبھ
لھموو  نخوندەوارین.  لبرئوەی  دەت:“ 
شتك ببشین. ئمش حز دەكین ھیچ نبت 
لپرلمان  داوا  بكین.  بخو  خۆمان  بتوانین، 
كچانی  ئمی  ــۆ  ب ــك  ــارەی چ رــگــا  ــن  ــی دەك
تری  كچكی   ،سب بدۆزتوە“.  نخوندەوار، 
كلتووری  و  دابوونریت  قوربانی  نخوندەوارەو 
كۆمگایو، لبرئوەی كچ، لتمنی پویستدا 
بو  گوتی،  خۆی  وەك  و  خوندن   ردراوەتنن
دەكــن،  تــواوی  تا   ،قوتابخان  بچن  نمت
دەت:“ئركی   ،سب دەبت.  سپی  سریان 
حكوومت، ھلی كار بۆ ئم بەخسنت. ئگر 
دەست  نابین  ناچار  بین.  داھاتی خۆمان  خاوەنی 
منتی  كسیش  بكینوەو  پان  لكسووكارمان 

ئوەمان لسر ناكات، ك بخومان دەكن“. 
نخوندەواردا  تری  كچانی  لگڵ  قادر،  مریم 
 مئ بۆ  پــۆژەی  حكوومت   ویستپ“:ھاوڕای

ھبت. ھم سوود لبرھمكمان وەربگیرت و 
بت“. شیالن،  رزگارمان  بكاری   ل ئمش  ھم 
بكاری  ئاماژە   ،سا وچوار  بیست  تمنی   ك
ببۆچوونی  و  دەكــات  گنجیشدا  كوڕانی  لناو 
ئو،“گنجكانمان ھمووی لتاو بكاری رۆیشتن. 
ڤالی  برزكردنوەی  لجیاتی  حكوومت،  ئگر 
كارگیك  چند  لدامزراندنی  بیری  برپرسان 
بھنانی شتوومكی  نپویستمان  ئوا  بكاتوە، 
بكار  وتش  ئم  گنجی   ن و  دەبت  دەرەوە 

ژنانی نخوندەوار داوای ھلی 
كار دەكن

رانی

www.ne
tew

e.c
om



37

دەبت“.
مرخمتت كحكووم

 مامۆستا موەفق عبدو، ئاماژە بپەوكردنی 
و  دەكــات  لكوردستان  سرمایداری  سیستمی 
 مو سیستئ پویست حكوومت،  ئو،  ببوای 
بۆ سیستمی سۆشیال بگۆڕت و پیوای، ل وتی 
ئم سیستمكان تككراون و پاشاگردانییك 
لبواری ئابووریدا ھی. ئو مامۆستای، لبرامبر 
كمترخم   ب حكوومت  بكاریدا  برزی  رژەی 
دەزانت. چونك تائستا نیتوانیوە ھزی كركار 
لدەوری خۆی كۆبكاتوەو پۆژەو كارگی ئوتۆی 
لسنوورە كشتووكاییكان ھبت ك ھزی گنجان 
تیدا كاربكات. ئو دەت:“بشكی زۆری خك 
 كارییان پو بكیان نییمرھھیچ ب زراون كدام
پشدەرو  سنووری  موەفق،  مامۆستا  داپۆشیوە“. 
 ،ییكشتوكا و  ــراوان  ف سنووركی   ك بیتون 
 ناوچ دەت:“لھردوو  و  وەردەگرت   نموونب
 یی رانیسابخانویش قئ یۆژە ھك پنیا یت

دەكــن“.  تدا  كاری  خك  زۆر  ژمارەیكی   ك
مامۆستا موەفق، بكاری بھۆكاری سرھدانی 
لو  زۆر  ئو،  برای  و  دەزانت  بۆگنجان   شك
خزانكانیان  بۆكۆمگو   شك گنجانی 
دروســتــدەكــن، بــــكــارن،“تــنــیــا لــســنــووری 
ھموویان   ك  یھ خوندكارمان  پــشــدەر،٣٥٠٠ 
 بۆی بیكن،   نیی كار  بم  كــاردان،  لتمنی 
رژەیكی زۆریان دەبن چكدار، لوانش گرفتی 
بكاری، كاریگری لسر باری دەروونی كسكان 
دروست بكات و تووشی ھبن و ببن پیاوكوژ“.

 
كابینی شش و بكاری 

قایمقامی قزای رانی علی ئحمد بگ، سبارەت 
گوتی:“رژەی  لو سنوورە  بكاری  رژەی  بزۆری 
ســروی   مئ زۆرەو  لــدەڤــرەكــمــان  بكاری 
رادەیك  تا  كردووەتوەو  ئاگادار  لوە  خۆمانمان 
زۆر   ك بوەی  بدۆزینوە،  چارەسر   توانیومان
 رگشمپۆلیس و ئاسایش و پتییانمان بھاوول

بكاری   .كرداین ــان  وام ئگر  ــدووە.  ــزران دام
بڕژەیكی زیاتر سنوورەكی دەگرت و ھراسانی 

زیاتری دروست دەكرد“. 
 قایمقامی رانی، ئو ناوچی بناوچیكی كشتووكای 
بایخپدانی  و  دەكات  وەسف  گرنگ  گشتیاری  و 
لو  دەتوانرت  ئو،  بقسی  دەزانت.  بگرنگ 
علی  برھمبھنرت.  گرنگ  پــۆژەی  ــرەدا  دەڤ
ئحمد، باس لگیاندنی چندین داواكاری خۆیان 
بۆحكوومت دەكات ك داوای كردنوەی كارگیان 
كردووە، چونك خكی ئوێ بگشتی شارەزاییان 
 یو ناوچت لدەتوانر بۆی ،یرستن و چنیندا ھل
قایمقامی  بكرت.  باش  برھمھنانی  بوارەدا  لو 
رانی، ھیوادارە كابینی ششی حكوومت، بدەنگ 

داواكارییكانیانوە بت. 
ئارز  كوردستان  پشوی  پرلمانی  ئندامی 
عبدو، لبارەی گرفتی بكارییوە گوتی:“تائستا 
پرلمانی كوردستان، پۆژەیكی جیدی سبارەت 
بكات،  لسر  كاری   ك نبووە  بكاری  بكشی 
بم لدانیشتنكاندا قس لدۆزینوەی رگاچارەی 

گونجاو بۆ ئو پرس كراوە“. 
زانكۆی  كارگی  و  بڕوبردن  لكۆلژی  مامۆستا 
سالحدین ئیدریس رەمزان، دەت، بۆ دۆزینوەی 
بكار  و  نخوندەوار  ئافرەتانی  بۆ  كــار  ھلی 
پویست حكوومت خولی راھنانیان بۆ بكاتوە تا 
بتوانن شارەزایی لبواركی كاركردندا پیدابكن و 
لو رگایشوە بتوانن بژوی ژیانی خۆیان دابین 
بكات،  دابین  بۆ  كاریان  حكوومت،  یاخود  بكن 
 شزۆر ك سانو كوەی كار بۆ ئدۆزینب چونك

لكۆمگادا برەو نمان دەڕوات.
ئافرەتانیش   ،یوایپ ھروەھا   مامۆستای ئو   
پیاوان  ھاوكاری  ئابوورییوە  لالینی  دەتوانن 
لنوان  ھماھنگییك  جۆرە   وەیمشب بكن، 
ژن و پیاودا دروست دەبت.“لو رگایشوە ژنان 
ئوەش  و  خۆیان  تایبتی  داھاتی  خاوەن   دەبن
خاوەنی   ببن ئــوەی  ھۆی   تدەب ئۆتۆماتیكی 
رۆكی  ئابووری  الینی   چونك خۆیان،  بیاری 
گرنگ دەگرت لرزگاربوونی ئافرەت لپاشكۆیتی 
حكوومت  راھنان  خولی  بكردنوەی  پیاوان“. 
دەتوانت كادری پویست بۆ ئو شونان فراھم 

بكات ك پویستیان پیتی.

گو ئحمد
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كچیاریزانی تنسی سبی (ئانا ئیڤانۆڤیچ)
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 كچ جیھاندا،   ل تنس  یاریزانانی  دواپۆلنی   ل
ئاراڤان  ئرانی  بڕەسن  و  فڕەنسی  یاریزانی 
پلكانی  بۆ   پل  ١٨ توانی  جار  یك   ب رەزایی 
 ل ئستا  و  سركوت   كندییریزب پشوەی 
پلی ٢٦دا دت، ئمش باشترین پۆلن بۆ ئو 
 یاری كردووە ل ی دەستی بوەتل یاریزانكچ

سای ٢٠٠٥ دا.
ئاراڤان رەزایی سرەتای ئم مانگ توانی نازناوی 
 ل بمش  و  بباتوە  بالی  تنسی  پاوانیتیی 

نوەندی تنسی جیھاندا زیاتر ناسرا.
جی ئاماژەی ل پۆلین تازەكدا، ك دووشممی 
بسر  گۆرانكارییك  ھیچ  كرایوە،  بو  ڕابردوو 
كچیاریزانی  و  نــھــات  پــــشــوەدا  پلكانی 
 ل ھر  ویلیامز  سیرینا  ئمریكی  رەشئسمری 
پلی یكمدا دت ب كۆكردنوەی ٩٠٧٥ خاڵ، 
ل دوای ئویش كچیاریزانی رووسی دینارا سافینا 
دت ب ٧٨٠٠ خاڵ. ل پلی سیمیش سڤتالنا 
كۆزینتزۆڤای رووسی دت ب ٦١٤١ خاڵ. پلكانی 
باشترین  تازەكی   نپۆل دەیمی  تا  چــوارەم 

:و جۆرەیجیھاندا ب نس لكانی تیاریزانكچ
 ٥٨٧٥  – دانیمارك   – ڤۆزنیاكی  كاڕۆلین   -٤

خاڵ
٥- یلینا دیمنتیڤا – رووسیا – ٥٥٨٥ خاڵ

٦- ڤینۆس ویلیامز – ئمریكا – ٥١٢٦ خاڵ

٧- ڤیكتۆریا ئازارینكا – بیالرووسیا -٤٨٢٠ خاڵ
٨- یلینا یانكۆڤیچ – سبیا – ٣٩٦٥ خاڵ
٩- فرا زڤۆناریڤا – رووسیا – ٣٥٦٠ خاڵ

 ٣٤٥٠ پۆندا-   – رادڤانسكا  ئینیسكا   –  ١٠
خاڵ. 

 می جیھانكی یپل ر لسیرینا ویلیامز ھ
(ئاراڤان رەزایی)، ئسترەیكی تازەی 

جیھانی تنس

تۆتیانا بۆشكاریۆڤا  راكری رووسی  كچیاریزانی 
ــی ســان  ــاراســۆن ــ م ــی مــیــدالــیــای زـــر ل ــوان ت
 ل بشك   ك بھنت،  بــدەســت  ئنتۆنیۆ 

 Rock’n’Roll) پشبكیكانی  زنجیرە 
Marathon Series) بوو، ك ل ئمریكا 

ساز كرا.
ھروەھا ل پشبكیكدا كچیاریزانكی دیكی 
پلی  بۆنۆماریۆنكۆ  سڤیتالنا  ناوی   ب رووسی 

دووەمی بردەوە.
 ٢  ب ماراسۆنكی  ماوەی  بۆشكاریۆڤا  تۆتیانا 
سعات و ٣٠ خولك و ٣٠ چرك بی، ئمش 
ژمارەیكی تازەی پوانیی بوو، ھروەھا سڤیتالنا 
 ٣٤ و  سعات   ٢  ب ماوەكی  بۆنۆماریۆنكۆش 

خولك و ٥٧ چرك بی.
بۆشكاریۆڤا  دووەمی  سركوتنی   مئ ھاوكات 
ئنتۆنیۆدا  سان  پشبكیكانی  زنجیرە   ل بوو 

ل ماراسۆن.

ژمارەیكی پوانیی بۆ تۆتیانا بۆشكاریۆڤا ل ماراسۆن

www.ne
tew

e.c
om



40

بدوالن عرسئ
بشی دووەم و كۆتایی

باكگراوند
ل بشی یكمی ئو بدواداچووندا، تیشكمان 
بــردەم  گرفتكی  و   شك چند  سر   خست
 ل ل پرۆسی خوندندا  وانی وەرزش  بابتی 
قوتابخانكانی كوردستان ل ئاست جیاجیاكاندا، 
یان  وەرزش،  وانی  مامۆستای  نبوونی   وانل
بر   ل وەرزشـــی  جلی  ــم  ب  یھ مامۆستا 
ئــوەی  كشی  بوونی  ــوەش  ل  جگ ناكات، 
وانكانی  قوربانی   تدەكر وەرزش  وانی   ك
دیك، لو بششدا تیشك دەخین سر چند 
الین   ل ئــوەی  ھیوای   ب  ،دیك كشیكی 
الین پیوەندیدارەكانوە چارە بكرت و وانی 
برەو  و  بدرت   پ گرنگی  زیاتر  وەرزشیش 

پشوە بچت.

وانی وەرزش لنو خشتی ھفتدا
ب پی ئو زانیارییانی ل بردەست، وەزارەتی 
داوە،  بیاری  كوردستان  حكومتی  پروەردەی 

ھفتانی  خشتی  نو   ل وەرزش  وانــی   ك
خوندنی قوتابخانكاندا، نابت ل وانی یكم 
 ل دەبت  بكو  بت،  ڕۆژدا  ششمی  یان 
ناوەڕاستی خشتی ڕۆژدا بت، ئمش ل پناو 
بم  بخوندرت.  پراكتیكی   ب  كوان ئوەی 
لگڵ ئوەشدا تا ئستا ھندك ل قوتابخانكان 

پابندی ئو بیارەی وەزارەتی پروەردە نین.
(دیلمان)ی قوتابی لو رووەوە ئاشكرای كرد:“ 
 ل وەرزش  وانی   ك داوە  رووی  جارك  چند 
بری   ل یكسریش  دانراوە،  وانی ششموە 
ماوە“.  بۆنوە  گوتووین  پیان  وەرزشكردن، 
گوتیشی: ”جاری واش ھبووە ك وانك ل كاتی 
وەرزشمان  مامۆستای   ك بم  بووە،  گونجاودا 
و  گۆڕەپان   ب ناچارین  بكین،  چی  نبت، 

حوشی قوتابخاندا سووڕاینتوە“.
ئو  تازە   ك پروەردەییش  سرپرشتیاركی 
پۆستی وەرگرتووە و حزی نكرد ناوی بھنین، 
سر  دەمنتوە  ”ئــوە  گوتی:  لمبارەیوە 
شونكی  چ   ل  كوان  ك وەرزش،  مامۆستای 
خشتكدا بت، ئگر ئو وانكی خۆی خۆش 
بووت و ھوی مومارەسكردنی بدات، ئوا ھوڵ 

 م وایت و پكی گونجاودابكات ل كدەدات وان
لوەدا  الرییان  قوتابخانكانیش  بڕوەبرایتی 

نیی و حزدەكن وانك پراكتیك بكرت“.

ھندك لخزانكان ڕگریی ل وەرزشی 
كچكانیان دەكن

مامۆستا تالر نامیق ل ئامادەیی قی كچان 
 ل ھندك   ك دەكــات  لوە  باس  ھولر   ل
خانوادەكان ڕگ نادەن كچكانیان بشداریی 
ئو چاالكیی وەرزشییان بكن، ك سان بۆ 
قوتابخانكان ئنجام دەدرت. ئو لمبارەیوە 
یاریزان  كۆمك  ھموو ساك  ”من  دەت: 
ئوەی  بۆ  دەكم،  ئامادە   قوتابخان تیپی  بۆ 
بشداریی چاالكیی قوتابخانكان بكین، بم 
تیپی  بۆ  نین  ئامادە  قوتابیان   ل ھندك 
ماوەیان  دەن  و  بكن  یــاری   قوتابخان

.“ش بۆ خۆی گرفتمیان نادەن، ئگڕ
ئو  مای   دەچم خۆم  ”بۆ  دەت:  ھروەھا 
 ڵ دایك و باوكیان قسگو ل قوتابییان كچ
 گریی لوەی رم بۆ ئم و ڕازییان دەكدەك
كچكانیان نكن، بم ئمش ب شوەیكی 
رگیان  دیاریكراو  ماوەیكی  بۆ  و   كاتیی

پدەدەن“.
 ك لندوەشی كرد ھباسی ئ (الر نامیقت)
كچ قوتابییكان ھر خۆیان حزیان ل وەرزش 
ناكن،  بشداریی  وەرزشــدا  وانی   ل و   نیی
 ی قوتابییزۆرین وەش دا كم ئاماژەی بب

كچكان بشداریی وانی وەرزش دەكن.
 

جیاكاری دەكرت
مامۆستا تالر ئوە دەخات ڕوو ك ئو گرنگی 
ب ھندك قوتابی دەدات، ك بھرە و توانای 

یاریزان  كۆمك  ساك  ھموو  ”من  نامیق  تالر 
بۆ تیپی قوتابخان ئامادە دەكم، بۆ ئوەی بشداریی 
 ل ھندك  بــم  بكین،  قوتابخانكان  چاالكیی 
یاری بكن و   تیپی قوتابخان بۆ  نین  ئامادە  قوتابیان 
خۆی  بۆ  ئمش  ــادەن،  ن ڕگیان  ماوەیان  دەن 

“گرفت

مامۆستا تالر نامیق: حز دەكین وەزارەتی پروەردە كتبك 
بۆ پۆگرامی وەرزش دابنت و قوتابیان بیخونن

وەرزش ل قوتابخانكانی كچاندا 
ل نو گرنگی و پڕاوزخستندا 

ھولر
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پكھنانی  ”بۆ  گوتی:  ئو   ،یھ وەرزشییان 
تیپی قوتابخان بۆ بشداریكردن ل چاالكییكان، 
ھموو قوتابییكان تاقی دەكموە و ئوانی 
ك ئاستیان باش و بھرەیكیان ھی، بۆ تیپی 
قوتابخان دەستنیشان دەكرن، بم جیاوازی 
 ی ئاستی خۆیان، كچپ م و بوانیاندا ناكن ل
قوتابییكان دەستنیشان دەكم، بم لرەشدا 
ھندك   چونك دەبت،  دروســت  بۆ  كشم 
چاالكییكانی   ل نین  ئامادە  قوتابییكان   ل
بشداریی  قوتابخاندا  چوارچوەی  دەرەوەی 

بكن و جلی وەرزشی بپۆشن“.
 ل نموونیی  بای  قوتابخانی  بڕوەبری   
ھولر (مامۆستا تریسك ئیحسان یاسین)یش 
بشداریكردن   ب سبارەت  خۆیوە  الی   ل
نوان   ل جیاوازی  نبوونی  و  چاالكییكان   ل
نوان   ل جیاوازییك  ”ھیچ  گوتی:  قوتابیاندا، 
 چاالكیی زۆربــی   ل و  ناكین  قوتابییكاندا 
ـــی  وەزارەت  كــ ــی  ــوان ئ وەرزشییكانیش، 
دەكین،  بشداریی  دەكات،  سازیان  پروەردە 
و   باسك تۆپی  و  تایكواندۆ  یارییكانی  وەكوو 

.“وانی دیكو ئ بال

 كی دیكیشك
كۆلیژی  ــی  ــوون دەرچ  كــ ـــالر،  ت مامۆستا 
كشیكی  باسی   ،وەرزشیی ـــروەردەی  پ
پیوەندیی  رادەیـــك  تا   ك دەكــات،   دیك
بابتی  ئویش   ،یھ ــوە  وەرزش وانــی   ب

وەرزشییكان،   كچاالكیی  ل  شداریكردنب
ئو دەت: كشی ئم لگڵ چاالكییكان 
قوتابیان   ل ھندك   ك  نیی لــوەدا  تنیا 
ئوەشمان  كشی  بكو  ناكن،  بشداریی 
چاالكییكان  دەستپكردنی  كاتی   ك  یھ
پش  رۆژك  چند  ھبووە  جار  و   نیی دیار 
ئمش  كراوینتوە،  ئاگادار  دەستپكردنی 
وای كردووە نتوانین ب باشیی خۆمان ئامادە 
بكین، ك كاریگریی بسر ئنجامكانمانوە 
دەبت، ك دواتریش كاریگریی بسر حز و 
قوتابخانكمان  وەرزشوانكانی   كچ خولیای 
گوتیشی:  ئو  دەبت.  وەرزشدا  وانی  لگڵ 
مانگك   ل زیاتر  كموە  ب الی   ویستپ  ”
ئاگادار  چاالكییكان،  دەستپكردنی  پش 

بكرینوە“.

نبوونی پرۆگرامك بۆ وانی وەرزش
وەرزش،  وانی  كشكانی   ل  دیك یككی 
 مامۆستا تریسك ،كبۆ وان كبوونی پرۆگرامن
باسی ئوە دەكات ك ئوان گرنگی ب ھموو 
قوتابییكانیان  و  دەكن  وەرزشییكان   یاریی

.یتییان ھن و مامۆستای تایبر دەكف
”حز  دا:  بــوە  ئاماژەی  تالریش  مامۆستا 
دەكین وەزارەتی پروەردە كتبك بۆ پرۆگرامی 
وەرزش دابنت و قوتابیان بیخونن، ئگرنا من 
ل الی خۆموە ھوم داوە ك زانیاری لسر 
زۆربی یاریی وەرزشییكان بۆ قوتابیان باس 

بكم و پالنم بۆ وانك ھی، ك ب شوەیكی 
ئاسان یاسای یارییكانیان بۆ روون دەكموە، 
وانی  دەبت   ك داوە  بیاری  پـــروەردەش 
لسر  تاقیكردنوەشی  و  بخوندرت  وەرزش 
بكرت، بم خۆزگ كتبی وانی وەرزشیش 

 .كانی دیكوەكو وان بووایھ

ل كۆتاییدا
رەنگ كشی دیك ل پرۆسی خوندنی وانی 
وەرزش ل قوتابخانكانی كوردستاندا ھبت و 
 وانل دەرفتی ئوەمان نبت باسی بكین، 
دابینكردنی كلوپل و پداویستی و جلوبرگی 
 ل بوونی جیاوازی  یان  قوتابیان،  بۆ  وەرزشی 
و  وەرزشكردن  بارەی   ل قوتابخانكان  نوان 
نبوونی جگورگ بۆ مومارەسكردنی وانی 
گشتی   ب بــم  دیكش،  بابتی  و  وەرزش 
وەرزش  وانــی   ك راستییی،  ئو   یندەگ
 گشتی و قوتابیی ی قوتابیان بزی زۆرینح
كچكانی ل سرە، پروەردەش دەمك گرنگی 
ئوەی  دەكــاتــوە،   ل جختیشی  و  پداوە 
 ل كیوەبردنی وانڕتیی بوە چۆنیتندەم
الین مامۆستا و ئیدارەی قوتابخانكان و ئوان 
تا چند دەتوانن وانك برەو پشوە ببن و 
پداویستییكانی بۆ دابین بكن، تا چندیش 
 ب  كوان بكن   ل وا  قوتابیانیش  دەتوانن 
باشیی و ب تواوی ئارەزووەكانیان، پراكتیك 

بكن.

  Photo PhotoPhoto
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 ب گكاتی دووگیانی رل ن كنكام تانو حائ
پیوەندی سكسی دەدات؟

كاتی   ل سكسی  پیوەندی  بۆ  گونجاو  كاتی  ئی 
دووگیانیدا كی؟

پزیشكان  ئاراستی   ك پرسیار  زۆرترین   میشھ
پیوەندی  دروستی  لبارەی   كردن پرسیار  دەكرت 
لسر  كاریگری  و  دووگیانی  كاتی   ل سكسی 

.كو دایك ندروستی وەچت
زانستییكان ئوە بدیار دەخن  زۆربی توژینوە 
ك پیوەندی سكسی، ل كاتی دوو گیانیدا شتكی 
كۆرپكی   ب و  بدایك  زیانك  ھیچ  و   ئاسایی

ناگینت. 
بم ھندك توژینوە دەریانخستووە، ك پیوەندی 
سكسی لكاتی دوو گیانی زیان ب تندروستی دایك 
و كۆرپكی دەگینت لم حاتانی خوارەوەدا:

-ئگر ھاتوو ئافرەتك پشتر بھۆی منداڵ لبارچوون 
و مندای پش وەخت ئزیتی خواردبت. 

-ئگر وشك ل شونی سروشتی خۆی نبت. 
نزیف  (ڤھور  گیانیدا  دوو  كاتی   ل خونبربوون   -

اپناء الحمل).           
-دیاركوتنی ئاوی پش مندابوون .

 خۆشیین ك لكتووشبووی ی ر ھاتوو پیاوەكگئ
 كان بوو وەك (الھربس والكالمیدیا) چونككسییس
و   كئافرەت بۆ   خۆشیین ئــم   تانحا لــم 

كۆرپكی ناو سكی دەگوازرتوە.
بالم لكاتی نبوونی ھیچ گرفتیك لمانی سرەوە 
تایبتمند  پسپۆڕانی  ئوا  تر  ھۆكاری  نبوونی  یان 
نوان  سكسی  پــیــوەنــدی  ــن،  ــ دە ـــوارە  ب ــم  ل
ھاوسران ھیچ مترسییكی نیی بۆسر ئافرەتك و 
كۆرپكی و رگی پدراوە، بگرە سۆزی زیاتریشیان 

پدەبخشت.

تندروستی و ھوەسی سكسی لكاتی دوو گیانی 
ئافرەت

سكسی  ھــوەســی  گیانیدا  دوو  لكاتی  ئــافــرەت 
بگورەی تمنی سك پیك دەگۆڕت.

ئافرەتان بگشتی ل س مانگی یكمی دوو گیانیدا، 
ھندك نیشانیان ل بدیاردەكوت وەكو (دڵ تك 
ھتن و رشانوەو ھستكردن ب ماندوتی و ئارەزوو 

نكردنی خۆراك و كمبوونوەی چژی سكسی).
بۆی پیاوەك دەبت رەچاوی ئم حاتان بكات و 
تگیشتنی بۆ ئم ماوەی ھبت، لگڵ سرەتای 

كۆتا   ب  نیشانان ئم  گیانیدا  دوو  چوارەمی  مانگی 
دت و زی ئافرەت (مھبل) زیاتر دەكرتوەو بمش 
پتر ئارەزووی سكسی دەكات و پیوەندی سكسی 
 كئافرەت و  ئنجامدەدرت  ئاسانی  و  زۆربباشی 
جالبرئوە  زیاتر.  سكسی  چژی  بۆ  ھاندەدات 
گیانی  دوو  مانگی  شش  تا  مانگی  چــوار  ــاوەی  م
پیوەندی  بۆ  دادەنرت  ماوە  چاكترین  و  بباشترین 
 ك بت  لبرچاو  ئوەمان  دەبت  سكسی.بم 
 كسی لیوەندی سوەكان بۆ پژیننجامی تودەرئ
س مانگی كۆتایی تاكو ئستا دوو بیروڕان، بشكیان 
وای دەرخستووە ك تندروست نیی ل س مانگی 
بشكی  بم  پیوەندی سكسی ھبت.  كۆتایی 
تر ك زۆرینن لگڵ ئو بوای دان و دەن، نخر 
دروست ل س مانگی كۆتایشدا ئم پیوەندی باھر 
بردەوام بت بم ب شوازی برامبر یكتر لكاتی 

جووتبوون 
و   نیی ــی  ــراپ خ كــاریــگــریــیــكــی  ھــیــچ   چــونــكــ
یارمتیدەركیش بۆ نمانی پاپستۆ لسر سكی 
 پیاوەك دەبت  كاتاندا  لم  بگشتی   ،كئافرەت

پشوو درژبت برامبر ئافرەت، چونك نگیشتنی 
 دەخات پاپستۆ  سكسی  چژی   ب ئافرەت 
بكۆرپكی  زیــان  و   كئافرەت مندادانی  سر 

دەگینت. 

بكارھنانی كۆندۆم
 بكارھنانی كۆندۆم (عازل المگاگی) لالین پیاوەوە 
یارمتیدەرە بۆكمبوونوەی حاتی دژوارو نرژانی 
لھندك توژینوە  ئافرەتوە،  ل زی  منی پیاو 
دەركوت منی پیوەندی راستوخۆی ب مندابوونی 
پش وەختوە ھی. لمانگكانی كۆتایی دووگیانیدا. 
پیوەندی  دەستبركردنی  بۆ   رەكیشس فاكتری 
ئــوەش  ســـرەڕای  دووگیانیدا  لكاتی  سكسی 
ھاوسران،  لنوان   یقینراست دەستپشخری 
 ڕاوكد و  بترس  ھست   كئافرەت بمش 
ناكات بۆ كاریگری لسر كۆرپكی و پیاوەكش 
دەبت تگیشتنی زیاتری ھبت بۆ ژنكی لكاتی 
پزیشكی  سردانی  سردانی  دەتوانن  پوستیش 

تایبتمند بكن.

ئایا پیوەندی سكسی لكاتی دوو گیانیدا دروست؟
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 لدوو سای رابردوودا رژەی لدایكبوونی مندان، 
رووی  قیسرییوە  نشترگری  ڕگی   ب
لزیادبوون كردووە و پزیشككی پسپۆڕ لبواری 
لدایكبوونی مندانیش پیوای، ئگر ژنك زیاتر 
لچوار نشترگری مندابوونی بۆ ئنجامبدرت، 
ھاوكات  دەبت.  دروست  ژیانی  لسر  مترسی 
ژنك ھۆكاری ئنجامدانی نشترگری قیسری، 

بۆ حزی پیاوەكی دەگرنتوە.
 بریتی نشترگری،  برگی  مندابوون   
لدەرھنانی منداڵ، لرگی دڕینی سكوە“فتح 
دەگڕتوە   رییرگشتن ئم  مژووی  البطن“. 
ســدەی   ل رووســیــا،  قیسری  بــۆســردەمــی 
دایكی  كاتك  لكراوە  باسی  وەك  نــۆزدەھــم. 
بھۆی  ھاتووە،  مندابوونی  وادەی  قیسر، 
مندابوونكی  پۆسی  تمنییوە،  زۆری 
زۆرسخت بووە، بۆی قیسریش داوای كردووە، 
زووتر  ئــوەی  بۆ  بدۆزرتوە  تر  رگیكی   ك
رزگــاری  ــازارە  ئ لو  دایكی  و  ببت  منداكی 
ببت. پزیشكانی ئو سردەمش لرگی دڕینی 
دەردەھنن   كمندا قیسرەوە،  دایكی  سكی 
لوكاتوە  ئیتر  رزگار، دەكن.  لمردن  دایكی  و 
ب“نشترگریی  مندابوون،  نشترگری 

قیسری“ ناسراوە. 
و  لدایكبوون  نخۆشخانی  ئــامــاری  بپی 
برگی  مندابوون  رــژەی  ھولر،  مندانی 
٢٠٠٨دا،٦٠٥٨  لسای  قیسری،  نشترگری 
كوڕ   ٣١٨٧ رـــژەیـــش،  لــو  بـــووەو  ــداڵ  ــن م
و٢٨٧١ـیان كچ بوون. لھشت مانگی سرەتای 
 ٤٧٩٩  یشتووەتگ  ژەیر ئو  ٢٠٠٩ـــدا،  سای 
كچن.  ـــان  (٢١٦٩)ی كــوڕو   (٢٦٣٠)  ك منداڵ 
مندابوون،  رژەی  ئھلیكانیشدا   خۆشخاننل
ئاماری  بپی  ھیو  بردەوامی  بنشترگری 
ل ماوەی ھشت  تایبتی ھولر،  نخۆشخانی 
نشترگری   (٢٩٢) ٢٠٠٩دا،  سرەتای  مانگی 

قیسری بۆ ژنان، ئنجامدراوە. لالیكی دیكوە 
ھولر،  ئھلی  نخۆشخانی  كارگی  دەستی 
دووگیان،  ژنانی  داخوازی  بپی   ك رەتیكردەوە 
 كژن زانــرا  ئگر  بكن،“  بۆ  نشترگرییان 
پویستی بنشترگریی، ئوكات نشترگری 
بۆ دەكرت“. بڕوەبری نخۆشخانی لدایكبوون 
ومندانی ھولر د.سبری خدر، ئوەدەخات ڕوو 
ك بھۆی سقامگییری ئمن و ئاسایش و ھبوونی 
ھولردا،  نخۆشخانكانی   ل ”خزمتگوزاری“ 
سردانی  پایتخت  ھاووتیانی  لــوەی  جیا 
نخۆشخانكانی ھولر دەكن، خككی زۆریش 
 بوون روو لو شارەن، بۆ مندادەرەوەی ئل ك

نخۆشخانی لدایكبوون و مندان دەكن.
مندای  كركووكییو  ژنكی   ك نھال،  ھاوكات   
دەت:“كاتك  بووە،  نشترگری   ب سیمی 
ك سكی یكمم ھبوو، دەكرا بشوەی ئاسایی 
مندام ببت، بم مردەكم زۆری لكردم ك بۆ 
برژەوەندی تایبتی خۆی (جووتبوون)، داوایكرد 
ئو  لترسی  ببت.  مندام  بنشترگری   ك
 ت، چونكبم نیارمدا ئیتر منداب رییرگشتن

باری تندروستیم كوت مترسییوە“. 
 ك دەكـــات   تانحا ــو  ل ــاس  ب  ،بریس د. 
دەت:“ھر  ھیو  بنشترگری  پویستیان 
بوو،  مندای  بنشترگری  جار  دوو  ژنك، 
ئاسایی  بشوەی  مندابوونی  بواری  جاركیتر 
تا  لپنج   ك بھدرت  نابت  ھروەھا  نابت. 
 پزیشك ئو  ببت“.  زیاتریان  منداڵ،  شش 
لدژی ئوەی ك ب ویستی ژنان، نشترگریی 
مندابوون ئنجام بدرت،“ تا حاتك پویست 
ئنجام  مــنــداــبــوون،  نــشــتــرگــری  ــكــات،  ن
لنخۆشخانی  ژنكی گنجو  نادەین“. شونم، 
نشترگری   ب ھولر،  مندانی  و  لدایكبوون 
یكمم  مندای  گوتی:“  ببوو،  دووەمــی  مندای 
خۆم  بویستی  و  بوو  ئھلی  لنخۆشخانیكی 

مندای  ئستا  دام،  ئنجام  بۆ  نشترگرییان 
بووە“. شونم،  بنشترگریی  دووھمیشم ھر 
لگڵ ئوەی“ پشیمان“بوو، بم رووی گلیی 
ئاراستی پزیشكانی ئافرەتان و مندابوون دەكات 
 یو ھویستی خۆم تووشی ئب ت:“راستو دە
بووم، بم دەبوای پزیشك، نشترگرییكی بۆ 
نكردبام. ئوان بۆ برژەوەندیی تایبتی خۆیان 
ھیت  پیاننگوتم،  و  بۆكردم  نشترگرییان 
نشترگرییان  زۆردا  پارەیكی  لبرامبر  و 

بۆكردم“.

لماوەی دوو سای رابردوودا:

ھولر

رژەی مندابوون ب نشترگری 
زیادی كردووە 

ــی  ــجــامــدان ــن ئ
ـــری  ـــرگ ـــت ـــش ن
 بب ــبــوون،  ــدا مــن
 كژن  ك ــوەی  ئ
پــــویــســتــی پــــبــــت، 
 ـــ ـــان ـــۆشـــخ ـــخ ـــن ل
ئــــھــــلــــیــــیــــكــــان 
وەك  ـــــك  ـــــارادەی ت
دیـــــاردەی لــــھــاتــووە 
ـــت  ـــا ھــــنــــدــــك ح
ھــــیــــ پــــویــســتــی 
ـــری  ـــرگ ـــت ـــش ــــ ن ب
وەك   ،ـــ ـــوون ـــب ـــدا ـــن م
یان  ژن،  حوزی  تسكی 
منداڵ  ســـری  نھاتنی 
قاچی“.  ھاتنی  لپشداو 
سای، ژنكی تمن نۆزدە 

.سا
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نشتر   ب پویست  حاتانی،  ئو  لبارەی 
گری دەكات، بڕوەبری نخۆشخانی ئافرەتان 
سكی   ك حاتانی  گوتی:“ئو  مندابوون  و 
ئو  ھاتووە،  بناڕكی  منداكیان  یكمیانو 
منداكیانوە  لپش  (وشیان)  ئافرەتانی 
بنشترگری  یان منداكی پشتریان  ھاتووە، 
لسرەو  گوشاریان  ژانوە  بھۆی  یانیش  بووە، 
ئافرەتانی  ئــو  یــان  ــن،  دەب  شكگ تووشی 
دەبن،  خونبربوون  تووشی  مندابوون  پش 
 ویستیان بدا، پی منداتی خراپی جوحال
نخۆشخانی  بڕوەبری   .“یھ نشترگریی 
زۆری  برژەیكی  ئاماژە  مندان،  و  لدایكبوون 
ژنان دەكات ك ببیانووی ئوەی“ برگی ژانی 
مندابوون“ ناگرن، داوای نشترگری دەكن و 
ئامۆژگاریی ژنان دەكات، ك بھیچ شوەیك بیر 
لنشترگری نكنوە، چونك ئگری مردنیان 

زیاد دەكات.
فاتیم عزیز، تازە لنشترگری مندابوون رزگاری 
ببوو، ھۆكاری ئنجامدانی نشترگرییكی، بۆ 
دەگتوە،“١٥  مندابوون  وادەی  دواكوتنی 
منداكم  دواكوتم،  مندابوون  ــوادەی  ل رۆژ 
 ،كرداین نشترگریم  ئگر  ھات،   وانچپب
ــوو“.  دەب منداكم  و  ژیانم  لسر  مترسی 
بڕای پزیشكی پسپۆڕ لنخۆشییكانی ئافرەتان 
سروشتی  شوەی  درەخـــت،  د.  مندابوون  و 
 ،م پزیشكت. ئوە دەزانباشترین شبوون بمندا
ئنجامدانی نشترگریی بب حاتی پویست 
ب“ مترسی“ بۆ سر ژیانی دایك وەسف دەكات 
خۆیان  لسرداوای   ك ژنانی  ئو  دەت:“  و 
گورە  ھیكی  تووشی  دەكن،  نشترگری 
دەبن، چونك مترسی زۆر دەكوت سر ژیانیان 
مندابوونیشیان سنووردار دەبت و ستمكی  و 

گورە لخۆیان دەكن“.
 بب نشترگریی  ئنجامدانی  د.درەخـــت،   
ئھلییكان   خۆشخاننل پویست  حاتی 
نشترگری  ئنجامدانی  دەكاتوە،“  پشتاست 
پویستی   كژن  ك ئــوەی   بب مندابوون، 
تارادەیك  ئھلییكان   خۆشخاننل پبت، 
گوتی:“  درەخــت  د.  لھاتووە“.  ــاردەی  دی وەك 
نشترگری   ب پویستی   یھ ھندك حات 
یان  ژن،  حــوزی  تسكی  وەك   ،بوونمندا
قاچی“.  ھاتنی  لپشداو  منداڵ  سری  نھاتنی 
سای، ژنكی تمن نۆزدە سا. لگڵ ئوەی 
خۆی  بــم   ،نیی نشترگری   ب پویستی 

دەیوت نشترگری ئنجام بدات ”من برگی 
دەموت   بۆی ترسنۆكم،  زۆر  و  ناگرم   ژان ئو 
یكممو  ببت. مندای  مندام  ب نشترگری 
 .“یھ خراپی  كاریگری  نشترگری  دەشزانم 
ئیمان فتحو، ژنكی تمن ٣٢ سا و مندای 
 .كیلۆی پنج  و  نوەت  كشم  ”من  پنجمیتی 
دەمــوێ   بۆی  .ــ دەب مندام  بزەحمت  زۆر 
بۆم نخۆشخانیكی ئھلی و ب نشترگری 
لنخۆشیكانی  پسپۆڕ  ببت“.  منداكم 
د.نازەنین  لدایكبوون،  و  ئافرەتان  و  نزۆكی 
 ب مندابوون  ــوەی  ــرئ ــب ل ــــت.  دە فــایــق، 
نشترگری ژانی نیی، ھندكجار نخۆش خۆی 
 رییكاریگ  چونك دەكات،  نشترگری  داوای 
خراپكانی نشترگری لسر تندروستی خۆی 

نازانت. 

 برای د.نازەنین، لو حاتدا، پویست پزیشك 
و  نبت  رازی   كرییرگشتن ئنجامدانی   ب
نخۆش  بۆ  نشترگری  خراپكانی   رییكاریگ
گوێ  تری  لھۆكارەكانی  یكك  بكاتوە.  روون 
د.نازەنین،  نخۆشكان،   ب پزیشكان  پندانی 
نخۆشخانی  یــك  ھولر،  ”ھــمــوو  دەت 
لسر  زۆر  گوشاری  ئوەش   ،یھ لدایكبوونی 
ئوە،  ھۆی   تدەب و  دەكات  دروست  پزیشكان 
پزیشك ئوەندە گوێ بنخۆش ندات. ھرچندە 
ببتوە  نخۆشیك  ھــر  دووچـــاری  نخۆش 
 ،یوایپ  پزیشك ئم  برپرسیارە“.   كپزیشك
وەزارەتی تندروستیش ئاگاداری ئو بارودۆخیو 

پویست ئوان رگاچارەی ئو گرفت بدۆزنوە.

بۆكان ھیوا

نشترگری قیسری
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ھندێ لژنان تمنكی درژیان لبكارھنانی 
ھاوسرەكیان  بنھنی  ڤیاگرا  ــی  ــان دەرم
بسربردووە، تا لكرداری سكسیدا یارمتیان 
ھاوسرەكیان  حــزی  بوھۆیوە  و  ــدات  ب
 خۆشیین پسپۆڕكی  بـــم  تــــربــكــن، 
تایبتدا  حاتی  لدوو   جگ دەروونییكان، 
بباش  ڤیاگرا،  دەرمانی  بكارھنانی  نبت 

نازانت.
ھریك لجۆرە حبكانی، جنسیاگرا، نۆڤاگرا 
ڤیاگران و ھر  لجۆرەكانی حبی  كاماگرا،  و 
بم  ــات،  دەك دروستی  بناوك  كارگیك 
ڤیاگرا.  پیاندەگوترت  گشتی  بشوەیكی 
سكسی  چاالكی  زیادبوونی  بۆ   بانح ئو 
دەرمانفرۆشان،  قسی  بپی  بــكــاردــن. 
 ،دەرمانان جــۆرە  ئــو  بكارھنانی  ــژەی  ر
ژنان  لزیادبوونو  روو  كوردستاندا،  لھرمی 
بۆ  پیاوان  و  مردەكانیان  دی  رازیكردنی  بۆ 
سكسیان  ــزی  ح و  پیاوەتی  سلماندنی 
بمترسی  پسپۆڕان،  ھاوكات  بكاریدەھنن. 
و  بساچوو  كسانی  تندروستی  سر  بۆ 
 تج و  دڵ  بنخۆشیكانی  تووشبوون 

وەسفی دەكن.

بایی ماكسی تچاالكی س
نیشتجی  ساو   ٣٠ تمن  ژنكی  منیج، 
ــ. بــگــوتــی خۆی  ــی دزــ شــارۆچــكــی ق
لرگی  كوردستان،  لرۆژھتی  سرەتا 
ــوە، حــبــی ڤــیــاگــرای  ــان ــی ــ ژنــــكــی دراوس
لمردەكی  تۆزك   ناوە“چونككارھب
بتمنترە، نایوت ھست بكات ك چاالكی 
سكسی،  چاالكی  منیج،  الوازە“.  سكسی 
ببشكی گرنگ لپیوەندیی نوان ژن ومرد 
دەزانت.“پیاو، ئگر زانی تۆ حزی سكسیت 
ئو  بم  دایگرت،  كورایی   یخۆشپ  ،نیی
بكارھنانی  بھۆی  من   بۆی نبینت.   ما
لپیاوەكم   میشھ دەموت  ڤیاگرا،  حبی 
بزەوقتربم و لپش ئویشدا ئۆرگازم بم“. ئو، 
باسی لچۆنیتی بكارھنانی ئو دەرمان كرد 

ڤیاگرا   نازان پیاوەكی  تائستا  گوتیشی،  و 
بكاردەھنت.

”ھی وەك گوبڕۆژە دەیخوات بم 
باسی ناكات“

پیاوانی  دانیشتنی  گاتی  لقسو  بشك 
 چاالكیی باسی  لقسو   بریتیی  ،رانی  ل
 باس ئو  پیاوان  زۆرجــار   ك سكسییكان، 
و  ـــن  دەزان پیاوەتی  بــرزی  بنموونیكی 
حوسن،  علی  باسیدەكن.  بشانازییوە 
لقسی  ــاس  ب  ،ــ ٦٥ســا تــمــن  پیاوكی 
دانیشتنكانی پیاوان، دەكات و دەت:“پیاوان 
 .“ن یان  مــاوە  پت  ئــرێ  دەن،  بیكتر 
مرگی  پیاو،   لی،“خۆشع مام  بڕای   بۆی
پش مرگی چاالكی سكسی بكوت“. ئو، 
باسكردن لبكارھنانی ئو حب، بجورئت 

دەزانت، چونك ھاوكات
زیانكانی ئو حب دەزانت، بم لبرئوەی، 
مانگی  ــوە،  ــووەت ــب ــم ك سكسی  چــاالكــی 

پارچیك بكار دەھنت. مام علی، ھۆكاری 
بكمبوونوەی   دەرمان ئو  بكارھنانی 
 ،یوایپ دەگرنتوەو  سكسی  چاالكی 
 وەك، گو ینن،“ھكاریدەھی پیاوان بزۆرب

بڕۆژە دەیخوات، بم وەك من باسیناكن“.

ڤیاگرا نبوای، تقدرابووم
بھۆی باكگراوندی عیبو زابوونی دابوونریت 
ژناندا  لناو  لسكس،  باسكردن  لكۆمگادا، 
 ،بۆی ــراوە.  ك ســنــووردار  لچوارچوەیكدا 
رژەیكی برچاوی ژنی كۆمگای كوردستان 
 بووەت ــوەش  ئ نییو  سكسی  رۆشنبیری 
و  سكسی  گرفتی  دروســتــبــوونــی  ھــۆكــاری 
كۆمیتی. زۆرجار بھۆی نبوونی ھوشیاری 
سكسی، ژنان لگڵ مردەكانیان رووبڕووی 
دروســتــبــوون  لــكــاتــی  ــوە.  ــت ــوون ب  شك
سكسی،  گرفتكی  بھر  ھستكردن  یــان 
 بب چــارەســردا،  ــدوای  ب گــڕان  لجیاتی 
بۆ  پنا  بنھنی  پزیشك،  سردانی  و  راوــژ 

حبی ڤیاگرا و نھنییكانی ژنان
رانی - ھولر
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سكسی  چاالكبوونی  دەرمانی  بكارھنانی 
تندروستی  كشی   ،یوانل  ك ــن  دەب
تریان بۆ دروستبكات. شیالن، ژنكی تمن 
نبوونی چاالكی سكسی،  ٣٠ سا.“بھۆی 
تقدانی  ھــڕەشــی  پــیــاوەكــی  زۆرجـــار 
 رووبكات نــاچــاربــووە،   بۆی ــــكــردووە“.  ل
دەت:“ساك  و  ڤیاگرا  حبی  بكارھنانی 
و چوارمانگ، ئو دەرمان بكاردنم. شوان 
جگای  چوونسر  پش  خولك،  بیست 
ئاودەكم  لپرداخك  قترە  پانزە  خوتن، 
و دەیخۆموە. بھۆی ئو دەرمان زۆر شو 
دەرمانش خۆم  بو  و  لپیاوەكم چاالكترم 
راگرتووە“. پسپۆڕی نخۆشیی دەرونییكان، 
 خۆشییی نزۆرب ەحمان، لبدولد. توانا ع
كشو  كــاریــگــری  وەك  سكسییكان، 
ناودەبات.  كسكان  دەروونی  باری  نالباری 
بپی قسكانی ئو پزیشك، دەرمانانكانی 
گروپی ڤیاگرا، لرووی زانستییوە كاریگری 
ئۆرگازم،  و  سكسی  حــزی  لزیادكردنی 
جۆرە  بم  د.توانا، سووڕی سكسی  ناكن. 

باس دەكات:

حزی سكسی بۆ جووتبوون: 
Libido)_halchunisexi)
(arousal)
 Orgasm (orgasm)
(kotayi(resolsion
لسر  تنیا  ڤیاگرا،  دەرمانی  ئو،  ببوای 
 پیاوان ئو  بۆ  و  كاردەكات   (arousal)
باش ك كشیان لرەقبوونی ئندامی زاوزێ 
ھی. یا ئو ژنانی ك كشی تڕنبوونیان 
لكاتی سكسكردندا دەبت. بم لھندك 
لھندك  نووسراوە،  پزیشكیدا  پشكنینی 
 یوانل سكسیدا،  حــزی  كمی  حاتی 
ھموو  نك  وەربگرت،  ڤیاگرا،   ل ســوود 
بڕزانی  ئو   ك  موایپ حاتكان.“من 
ك لدوانیان داوە، تنیا لڕووی دەروونییوە 
سوودیان  سكسی  زەوقــی  زیــادبــوونــی  بۆ 
 و راستییوەش بۆ ئڤیاگرا، وەرگرتووە. ئل
ھۆكاری  سكسی  نخۆشی   ك دەگڕتوە، 

.“یدەروونی ھ

بكارھنانی ڤیاگرا رووی لزیادبوون 
كردووە

فرۆشی  بزیادبوونی  ئاماژە  دەرمانفرۆشكان، 
دەرمانی چاالكیی سكسییكان دەكن و بپی 
جۆرە  ئو  بكارھنرانی  رژەی  ئوان،  قسی 
زۆریشیان،  زۆربــی  كــردووەو  زیــادی   دەرمانان
خاوەنی  بكاریدەھنن.  پزیشك  راوــژی   بب
دوكانی گڕانوە بۆ سروشت، خالیدەسوور، باس 
 و جۆرە دەرمانانموو ئزیادبوونی فرۆشی ھل
 .یھ بسكسوە  پیوەندییان   ك ــات،  دەك
وەكو، ئستوركردنی سنگ و ران. خالید، تمنی 
 ك دەخاتروو،  سكسییكان   دەرمان كیارانی 
تمن  گنجانی  و  نین  بتمن  پیاوانی  تنیا 
دەیكن.  سایش  پنج  و  بیست  تا  بیست، 
دوكاندارە  ئو  دەرمانكانوە،  جۆری  لبارەی 
محم  وەك،  لینجو   یھ گــوتــی:“دەرمــان 
 .“ترەیق شب و ھح یت و ھنركاردەھب
 ل تندروستی  ـــی  وەزارەت ئــاگــاداری  لــبــارەی 
دەرمانفرۆشكی   ،دەرمانان جۆرە  ئو  فرۆشتنی 
گنجكی   ك ھمن  سكسیكان،   دەرمان تری 
تمن ٣٨ سا. دەت:“ئم لسر داواكاری 
پزیشك و خاوەن دەرمانخانكان دەیھنین. بكۆ 
ڤیاگرا دەفرۆشین نوەك بدان“. ھمن، پیاوان 
سكسیكان   دەرمان بكارھنری  بزۆرترین 

ناودەبات.

 بكارھنانی ڤیاگرا مترسیدارە
بھزاد  دكتۆر   ،رانی نخۆشخانی  بڕوەبری 
سكسییكان   دەرمــانــ بكارھنانی  ــوو،  وس
بمترسیدار  پسپۆڕ،  پزیشكی  ــژی  راو  بب
 بب دەرمانك  ھرجۆرە  دەزانت:“بكارھنانی 
 چونك .خشری پزیشك زیانبنمایی و چاودر
الوەكی  نخۆشی  دروستبوونی  لسر  مترسی 
توانای  كمبوونوەی  ھۆكاری  دەكرت  ھیو 
سكسی دەروونی لبكوتوە. لو حاتانشدا 
بكارھنانی ئو دەرمانان نك سوودی نیی، بكو 
زیان بكسی بكارھنر دەگینت“. ببۆچوونی 
ئو پزیشك، زۆربی گنجان، ك بۆ ماوەیكی 
كاتی تووشی پككوتنی سكسی دەبن، ئوانن 
ك حبی ڤیاگراو تواوی ئو دەرمانان دەخۆن 
ك ئارەزوی سكسیان زیادەكات“. ئو پزیشك، باس 

 ــ ــی ــری ــگ ــاری ــك ل
 دەرمانان ئو  نرنییكانی 

 ،ڕاوكمۆكی، دتی، ختووشی حا دەكات، ك
سۆزدارییكان،   یوەندییپ شیرازەی  تكچونی 
ــارەزووی  ئ  ن كــ ــار ھست دەك دەبــن و دواج
سكسییان نامنت. بم بشوەیكی گشتیی 
گر ئو كس پویستی پبت و لژر چاودری 
پزیشك بكاری بھنت، دەتوان بكاری بنت. 
دەكات   سانك ئو  ئامۆژگاری  بھزاد،  دكتۆر 
ك“نخۆشی دڵ و زەخت و شكرەیان ھی، نابت 
بھیچ شوەیك ڤیاگرا بكاربھنن، چونك زیانی 
بۆ ماسوولكو دەمارەكانی دڵ ھیو دەمارەكانی 
دەكات“.  دیان  جتی  تووشی  و  دەگوشت 
دەروونییكان   خۆشیین پسپۆڕی  ھــاوكــات 
دەخاتروو  ڤیاگرا،  دەرمانی  زیانكانی  د.توانا، 
 ،یوایو پین و دڵ ھزیانی بۆ سووڕی خو ك
ئو كسانی ك ھستدەكن، بھۆی ڤیاگراوە 
ئو   چونك  ،یھ زیادبووە  سكسیان  حزی 
دەرمانان الینی دەروونی چاككردوونتوە نك 

فسلجی.

بریتی حبی ڤیاگرا
 ك دەكــات،   سانك ئو  ئامۆژگاری  د.توانا،   
سردانی   یھ سكسیان  حزی  كمی  كشی 
ئو  بگڕن.  ھۆیكانیدا  بدوای  و  بكن  دكتۆر 
حزی  نبوونی  ــار  زۆرج  ،دەروونیی پسپۆڕە 
سكسی، لنوان ژن ومرد دا بۆ نبوونی سۆز 
چۆنیتی  نزانینی  یا  نوانیان،  خۆشویستی  و 
بتایبتی  دەگڕنتوە.  سكس،  پراكتیكی 
بیر  تنیا  كردندا،  سكس  لكاتی   ك پیاوان، 
چۆن  نازانن  دەكنوەو  خۆیان  وخۆشی  لتام 
 جگ دابینبكن.  ژنكانیان  بۆ  سكسی،  حزی 
لوەی ك ھندكجار لوانی كشی سكسی، 
نیشانی نخۆشییكی دەروونی وەك، خمۆكی 

و دراوك و نخۆش دەرونیكانی تر بت. 

ھاوڕێ كاوە - رانی
شیالن یاسین - ھولر 

فرۆشی  بزیادبوونی  ئاماژە  دەرمانفرۆشكان، 
ــ دەرمانی چاالكیی سكسییكان دەكن و بپی  ــی ــری ــگ ــاری ــك ل

www.ne
tew

e.c
om



4848

چۆنیتی ئامادەكردن

  كنتاكی(٧)پارچ ب گۆشتی 
مریشك

كرەستكان 

شتخانچ
 وەستا بیرھات عیسا

ڕستوڕانتی دوو ب دوو 

ئامادەكردنی:

 ،كھاتبپ گۆشتی مریشك، ك
سروو،  ڕانی  سینگ،  باڵ،   ل

ڕانی خواروو.
لك٢ ھ

١پیا شیر
١كیلۆ ئارد

٥٠گرام خوێ
 ب تایبت  بھاراتی  ــرام  ١٥٠گ

كنتاكی
٤پرداخ ئاو

ڕۆنی زەیتی شاندەری نیولیتر
    

ناوقاپكی   یندەخ  ئاوەك سرەتا 
 شیرەك و  وخوێ   لك٢ھ ئینجا  قوڵ. 
ودەگیرتوە.  دەكرێ   ئاوەكب تكڵ 
پـــاشـــان بـــھـــاراتـــكـــ لــگــۆشــتــی 
دەشلدرت.  وجوان  مریشككدەدرت 
ئاوەكدەكرت.  بگیراوەی  دواترتكڵ 
ناو   تدەخر و  دەردەھندرت  ئینجا 
لناو  تر  چندجاركی  و  ئــاردەكــوە 
ولپاشان  دەشلدرتوە   ــ ــاردەك ئ
 تدەخر ئاردەكو  لناو  دەردەھندرێ 
١٥خــولــك  ــاوەی  ــۆم ب و  ڕۆن  تـــاوەی 
دەردەھندرت  دواتر  سووردەبتوە. 
لگڵ پتاتی  قاپوە  ناو   تو دەخر
 تزە و  وساس  ومایونز  سوورەوكراوە 

وەسمونی بشیر
 ـــامـــادە دەبـــ ـــــارەزو و ئ ــپــــی ئ ب

بۆخواردن.
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٣/٢١-٢٠-٤ 
دەبیتوە.  ناكاو   ل كشیكی  چند  رووبــرووی 
ــیــاری پل بــدەیــت، لــرووی  ــاچــارت دەكـــات ب ن
ناو   بچیت تاكو   نی لبار   كبارودۆخ سۆزدارییوە 
بۆكاتكی  ئوە   ویستپ ھاوسرگیریوە،  پرۆسی 

تر دوابخیت.

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
ھۆی   دەبن  ك دەبیت  گوشار  ھندك  تووشی 
ئوەی نتوانیت، كارە ئاساییكانت وەك پویست 
رایی بكیت. ل رووی سۆزداریوە كاتكی رۆمانسی 

لگڵ خۆشویستكت بسر دەبیت.

٥/٢١-٦/٢١ 
ئم ماوەی ھست ب خمۆكی دەكیت. لبرئوەی 
داراییكاندا   ركئ ووردبینی   ل كاتكانت  ھموو 
دنیایی   ب ھست  خۆشویستكت  سر.   بردۆت

ناكات ھوبدە زیاتر لی نزیك بیتوە.

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
ب ھۆی كارە ئاساییكانوە گوشار مخ سر خۆت. 
كاتكانت بۆ ئو كارانی ك پویستیان ب پالنی زۆر 
ھی ترخان بك. ئوەندە ل خۆشویستكت تووڕە 
پیوەندیكتان   ل وایلدەكات  ئوە   چونك  ،بم

بزار بت.

 ٧/٢٣-٨/٢٢
ب ھۆی ئو گۆانكاڕیانی ل كارەكتدا روویداوە 
خۆشویستكت  برامبر   .كم خمبار  خۆت 
خۆشیدەویت،  زیاتر  جاران   ل و   بم دپیس 

پویست تۆش ھمان ھستت ھبت بۆی.

 ٨/٢٣-٩/٢٢
لدەكات  داوات  بروبرەكت  كــاروبــارانــی  ئــو 
بدە.  ئنجامیان  خۆیدا  كاتی   ل و   خم ــان  دوای
ئو   ،نی تــۆدا  لبرژەوەندی  دواكوتنی   چونك
خۆشویستی بۆی دەگڕیت زۆر نزیك لتوە بم 

.كی بدەیتتنادەیت دەرفوخۆت ھ

 ٩/٢٣-١٠/٢٣ 
ئنجامدانی كۆبوونوە  بۆ   م ماوەیئ باشتروای
 ك بابتانی  ئو  بكیت.  ترخان  دواخراوەكان 
دەتوت لگڵ خۆشویستكت باسی بكیت، 

باشتر وای بۆكاتكی تری دوابخی.

١٠/٢٣-١١/٢١ 
ئوەندە كلل رەق مب و ھوبدە رزو خۆشویستی 
ھاوكارەكانت ب دەست بھنیت. ل رووی سۆزدارییوە 
 تن بتایب ك كبیر م ل تیانیكۆم و بۆنئ
خۆشویستكتت چونك ئم دەبت ھۆی خمبار 

بوونی.

١١/٢٢-٢١-١٢
ھست ب ھیالكی دەكیت و ئارەزووی ئنجامدانی ھیچ 
كارك ناكیت. ھوبدە خۆت لو حات رزگار بكیت 
ل رووی سۆزدارییوە كشكان  نكشت.  تا درژە 
 ب  خشبیب  تھ  ك لوەی  زیاتر  و   كم گورە 

خۆشویستكت چونك ئو شایانی زیاترە.

١٢/٢٢-١/١٩ 
ھاوپیشكانتوە  لالین   ك مدە   قسان بو  گوێ 
دەیبیستیت. ھوبدە دنیا بیتوە ل پوپاگندەكان 
 ب خۆشویستكت  بدەیت.  لسر  بیاریان  ئینجا 

..رسام بكك سدیاری

١/٢٠-٢/١٨ 
نوێ.  كاركی  بۆ  ئنجامدەدەیت  چاوپكوتنك 
بیربكرەوە،  باش  زۆر  بدەیت  بیار  ئــوەی  پش 
لگڵ   بم توند  ئوەندە  ســۆزداریــوە  رووی   ل

خۆشویستكت ھوبدە نرم نیان بیت لگی.

نھنگ ٢/١٩-٣/٢٠
 دارایی یرانو قل زتر بیت چونكھ بدە بوھ
رزگارت دەبت ك تووشت بووە. پیوەندیكانت 
بھزتر بك لگڵ خۆشویستكت بوەی زیاتر 

ببینیت.

دوانگاكاوڕ

گوگنمشرقرژاڵ

كواندووپشكترازوو

نھنگستگیسك

كوان

گا كاوڕكاوڕكاوڕ

٩

گوگنم قرژاڵ

١٢

كوانكوان ترازوو

/

نھنگ تس گیسك

ئسترەكان
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-روڕەسمی نان خواردن:
یان  ھاوڕیكت  لالین  ئگر 
بۆ  رازاوەدا  لچشتخانیكی 
ــوارە،  ــ ــوەڕۆ یــان ئ ــی ــی ن خــوان
ئو  دەبــــت  كــرایــت  بانگھشت 
 ویستپ  ك بن  چی   سایانر
پیەوی  نانخواردن  مزی  لسر 

بكیت.
و  ماندوبوون  تووشی  ئــوەی  بۆ 
 مانئ نبیتوە،  بگیرھنان 
دەتوانیت   ك ڕنمایین  ھندێ 
لسر  راھنانیان  ــمــاــوە  ل

بكیت.

-دیارییكان: 
ئو كاتی بمبستی نانخواردنی 
ــوارە، بــۆ مای  ــ ــان ئ نــیــوەڕۆ ی
كسك یان چشتخانیكی ڕازاوە 
دەچیت، دەكرت دیارییك بكیت 
و مرج نیی نرخكی زۆر بت. 
بۆ   كئاماژەی وەك  تنیا  بكو 
گوزارشتكردن لرز، بۆی دەكرت 
بۆ  ئامرازیك  وەك   دیاریی ئو 
سوپاس و پزانین بت و ھروەھا 

ساكار بت.
-جلووبرگ: 

بانگھشتكت  ــی  ــات ك ئـــو 
لوە  پرسیار   ویستپ پدەگات، 
بكیت ك ئایا بانگھشتی ئوارە 
ناڕەسمی،  یان   رەسمیی  كخوان
ئو  جــۆری  بزانیت  ئـــوەی  بــۆ 
دەكیت  لــبــری  جلووبرگی 
ئاھنگی  ئــگــر  بـــم   ،چیی
كردن  پرسیار  بوو  گۆشتبرژاندن 
دی  واتــایــكــی   بــ  .نیی گرنگ 
پویست جۆر و مبست و كاتی 

بۆنك بزانیت. 
 :كی خوانسدەست-

-لگڵ دانیشتنتدا پویست لسر 
ھردوو قاچت دایبنیت بۆ ئوەی 
ل تزمی خواردنك بتپارزێ. 

-چۆنتی دانیشتن: 
دیكدا  كسانی  لگڵ   ویستپ-
 ككاتل چژ  بحسیتوەو 
دانیشتندا  لكاتی  وەربــگــریــت، 
 .كم كورسییكت   ب  جوو
 ویستپ نــانــخــواردنــدا  لكاتی 

ە  و نیشتت ت ل ك ە س ست ە د
دابنیت. 

-دەستكردن بنانخواردن: 
تا  بیت،  چــــاوەڕوان   ویستپ-
ــاڵ دەســت  ــم ــی خــاوەن ــات ــوك ئ
تنیا   واتــ دەكــات  بنانخواردن 
چنگاكی  و  چقۆ  كاتی  لو 
 پ دەست  دەتوانیت  ھدەگریت 

بكیت.
-ژاوەژاو: 

دابخیت  تلفۆنكت   ویستپ-
تواو  لنانخواردن  ئوكاتی  تا 
ــی خـــواردن  ــات ــت. لــو ك ــی دەب
 ویستپ  ،كم  قس  دەمتدایل
دەنگت  خواردندا  شۆربا  كاتی   ل
بمبستی  و  لــــدەرنــچــــت 
فوو   كخواردن ساردكردنوەی 
نكیت.   كخواردن لگرمی 
رخواستن  دەتوانیت  بتوت  گر 
لمزی  دوور   ــ ب ــت  ــری ــگ وەرب

.كنانخواردن
-ب جھیشتن:

 كخواردن تــواوكــردنــی  ــاش  -پ
چــــاوەڕوان  ھــنــدــك   ویستپ
مھو  بجی  ڕاستوخۆ  بیت. 
خۆت  بقسكردنوە  دەتوانیت 

سرقاڵ بكیت.
-سوپاس:

ــوە  ئ دوای  رۆژی   ویستپ-
لــرــی تــلــفــونــوە ســبــارەت 
ــت، ســوپــاس  ــك ــردن ــك ــوەت دەع
ئاراستی الینی برامبر بكیت.

50

ڕساكانی ئتكت
ئتكت

بدور عكن 

www.ne
tew

e.c
om



51

توودڕك:

 ناوبانگی پزیشكی گیایی: 
لپزیشكی   Rubus Fruticosus
گیایی نودەوتیدا بۆ پاككردنوەی ناو دەم 
   Stomatitisوكردنی دەمری ھو چارەس
 شــــ ــن ب ــری ــت ــگ ــرن ــگ بــــكــــاردــــت. ل
مــاددەی:   ك گكی  بكارھاتووەكانی: 
 Tenic Acid، Oxalic acid،
 ی كرەكب .دایی ت Phlaphonite
 Bacten، Lanphonite، مــاددەی: 
لچارەسری   دایت Vitamin C.ی 

مایسیری  و   Diarrhea بلفیرە 
جی  بكاردت.  دا،   Hemorrhoid
 Rubus Fruticosus،ئـــامـــاژەیـــ
لكۆنوە  لپزیشك گیایی ئورووپیدا ھر 
ھوكردنی  چارەسركردنی  بۆ  برەكیان 
بۆ  گیكیان   Pharengitis گروو 
خاونكردنوەی برین بكارھناوە. جۆركی 
 Blue Beery و برەنگی شین تری ك
دا   Magic جادوو  لبواری  دەبن  ناوی 

بكاریان ھناوە.

بۆن: نیی
تام: مزر 

گگر:((-١ بۆ +٣٩ )) س٠
پلی گرمی بر

برزی رووەكك: ((٧٠ – ١٧٠ )) سم

خیزانی زانستی:Rosacese ناوی زانستی:Rubus Fruticosus ناوی كوردی: توودڕك، دەڕدووك. 

وەرزی رووان :

((٣- ٦ ))
بھار: مانگی 

 

سیراجددین محمود

تایبتمندی فیزیكی

شونی رووان:
 دەم جۆگو نزیك شوورەی باخچكان

شوەی برگرتنی:
 لوەرزی ھاویندا

ناوبانگی كوردی:
ناونراوە. ھر   دەڕدووك رووەككی دڕكاوی و برزە، بۆی بو ناوە 
چاندووە  دەڕدووكیان  باخچكانیاندا،  لدەوری  باخوانكان  لكۆنوە 
لوەرزی  دەڕدووك  باخكانیان.  بۆ  باش  پرژینكی  شوورەو   تتابب

ھاویندا برك دەگرێ لشوەی ( توو ) ك رەنگی رەشو تامكی زۆر 
مزرو خۆشی ھیو وەك میوە دەخورت، ھر بۆی ئم رووەك جاروبار 
ھندجار   ( دڕك  توو   ) لكوردەواریدا  دەبرێ.  ناو   ( توودڕك   )ب

مرەبای زۆرخۆشی ل ساز دەكرێ.

سرچاوە:
.Kurdish heritage – SMD; 2006 -1

www.academiainternational.com -2

www.ne
tew

e.c
om



52

میتۆلۆژی ل روانگی ژنوە كلتووركلتووركلتووركلتووركلتوور

www.ne
tew

e.c
om



53

روكن خاتوون
میتۆلۆژی  لسر  ئاكادمیك  لكۆینوەوی  گلك 
میتا چیی؟  میتۆلۆژی چیی؟  ئنجامدراوە.  میتا  و 
 مئ  ویستپ بۆچی  چیی؟   ژنان میتۆلۆژی 
وەمی  نووسیندا  لم  تبگین؟   ژنان لمیتۆلۆژی 
وەك  لقامووسدا  میت،  دەدەمــوە.   پرسیاران ئو 
ئو چیرۆك و قسان پناس كراوە ك باسی ئایینی 
بپی   ك چیرۆكانی  ئو  ــات.  دەك قارەمانی  و 
زارەكــی  بشوەیكی  گلك  ھــر  دابوونریتی 
دەگدرتوە.   دیك نوەیكی  بۆ  لنوەیكوە 
میتۆلۆژی،  دەگــۆردرــن.  زۆر   قسان ئو  ھاوكات 
لبارەی زانیارییكانی نو ئو چیرۆكان لكۆینوە 
میتی  چیرۆكی  بۆ  كورد  ھبوونی  چیرۆكی  دەكات. 
كاوەی ئاسنگر دەگڕتوە. ھی گلی یۆنانیش بۆ 
ئیلیاد و ئۆدیس، و ھی ئاشوورییكانیش بۆ عشتار 
ئیسیس  بۆ  میسریش  دەگڕتوە. ھی  گلگامش  و 

و ئۆسیریس.
میتۆلۆژی ژنان

ئم  لسر  لكۆینوە  زۆر  لــســاــی١٩٦٠،  بــر 
لبواری  ژن،  لشستكاندا  ئنجامدراوە.   تباب
ئو  ژنان،  برز.  ئاستكی  گیاندە  خۆی  فیمینیزم 
زانیارییانیان لسر بنمایكی ئاكادیمیك پشخست. 
لكۆینوەكان لسر ئو بابت، راستییكان ئاشكرا 
سیستمكی  باوكساالری،  لسیستمی  بر  دەكات. 
دایكساالری ھبووە. سیستمی دایكساالری لنوان 
ھبووە.  لزاییندا  بر  ٢٥٠٠)ـــی  ــی(٧٠٠٠-  ســان
بھز  خوداڤانی  و  بھز  چیرۆكی  لوكاتاندا 
ئوەیان  زانستییكان  لكۆینوە  كردووە.  ژیانیان 
ژنوە  لئالیھی  ھۆشیاری  و  ژیان   ك دەرخستووە 
خوداڤانانی  لالین  كۆمگا  كردووە.   پ دەستی 
ژنوە بڕوەدەچوو. ئالیھ ژنكان ھموو شتكیان 
بۆ  بــڕــوەدەبــرد.  خۆیانوە  سیستمی  لرگی 
ئوان  دۆزییوە.  جۆیان  و  گنم  ئوان  یكمجار 
حیوان وەحشییكانیان خۆمای كرد. لو سردەمدا 
لناوە،“دایكی  ناویان  چوواندووە.  بسروشت  ژنیان 
بدایك  سروشتی،  ”دایكی  سیستمی  سروشت“. 
و سروشت  ژن  چیرۆكدا  لگلك  دەكرت“.  ناودر 

بیك براورد كراون.
سروشت  لگڵ  سروشتی“،  دایكی  ”سیستمی   
سیستمدا  لو  سروشت  دەژیت.  لھاوسنگییكدا 

نــاوە.  زەوی  لسر  ژنیان  ــاوی  ن  بۆی پــیــرۆزە. 
و  خــاك  نــاو   ندەخ توخم  ــرم،  ن بشوەیكی 
وەك   ،ئالیھ ژنانی  لدەنن.  خاك“ی   ناوی“دایك
یكم  جاری  دەكرن.   ناسپ ئاسمان  فریشتی 
تموومژی  كردووە،  ئاسمانی  سیری  مرۆڤ  كاتك 
خۆشویستی  ھمای  وەك  ــان  شــاراوەی ئاسمانی 

بینیوە. 
ژن و زانایی ھاوواتا بوون

لسردەمی  ژن،  پگی  ــدا  ــان ژن لمیتۆلۆژی 
ھۆشیاربووندا  و  زانــایــی  لــگــڵ  دایــكــســاالریــدا، 
ھاوواتایو شوندەستیان بدیدەكرت. ژنان سیستمی 
كردووە.  ربرایتییان  دروستكردووەو  كۆمگایان 
ربرایتی ژن، سرەتاوە لسیستمی دامزراندن و 
 رەدایكردووە. ل گاوە دەستی پكخستنی كۆمر
بۆ  ژن،  داوە.  ئافراندن   ل خــۆی  مــۆری  ژن،   ك
ھموو بوارەكانی ژیان چارەسری ھبووە. مژووی 
پكردووە.  دەستی   وەیش بو  گــالن  سرجم 
ناوی  خۆداڤان“  ”دایكی  گالندا  ھموو  لمژووی 
ئندۆڵ،  مزۆپۆتامیا،   ل نراوە.   ل جۆراوجۆری 
بشوازك  یك  ھر  خوداڤان،  دایكانی  ئاشوور، 
خۆیان  نیشانداوەو رۆی جیاوازیان گاوە. لمیسر 
ھروەھا  بــوو.  نور  نــاوی  پشتر  رۆژ،  خۆداڤانی 
لمیسر گلك خوداڤان ناوی جۆربجۆریان ھبووە. 
لھندستان خوداڤانی ساراسیاتی، سرەتا پیتگلی 
(ئی.بی.سی) دروستكردووە. بۆی پیرۆزەو ستایش 
زمانی  بیرگیت  خوداڤان  ئیرلندا  لكلتی  دەكرت. 
لگڵ  زانابوون  و  ئالیھبوون  لوش  دامزراندووە. 
ژن ھاوواتا بووە. لسومر، خوداڤان ندا، ھونری 
 پ دەســت  بــرد  و  خاك  لسر  نووسینی  كتب 
رگی  نینیل،  خوداڤانی  لمیزۆپۆتامیا  كــردووە. 
داوە.  نیشان  بمرۆڤكان  كۆكردنوەی  و  چاندن 
دا  نارت  گرووپكانی  لناو  باكووردا  لقفقازیای 
چۆنیتی  دۆزیوەتوەو  كنی  خوداڤانی سلنی، 
چاندنی گنمی كشف كردووە. لئندۆڵ دەمتر، 
لمیسر ئیسیس، بوونت خاوەن بوكردنوەی رز، 
ھۆشیاری، ئامۆژگاری و یاساكانی ژیان و سیستمیان 
بنیاتناوە. لمزۆپۆتامیادا عشتار بڕوەبركی ژن 
بوو. عشتار، دەستپك ھستی كردووەو زانیویتی 
و بینیویتی. ھموو كس لو بوایدابوون ك ئو 

سزا دەدات و دادوەری و یكسانی پكدنت.

لدایكبوون و خوداڤانی
 ت و وەچنزرزان دادەمرەتادا ژن یان دایك، خسل
دەخاتوە. ئو سردەم ب“چاخی ناوەندی بردین“ 
ناسراوە ك ٨٠٠٠ تا١٥٠٠٠ ساڵ بر لزایینی عیسای 
مسیح، لخۆ دەگرت. لو سردەمدا خوداڤانانی 
كۆمگا سربخۆ و دەستداربوون. لكۆتایی ئو 
ژن  خوداڤانانی  بۆ  جگر  ھدی  ھدی  سردەمدا 
دروست بوو. جگرەكیان كوڕ یان براكانیان بوون. 
كوڕ و براكانی خوداڤانان گویان لئامۆژگارییكانی 
ئوان نگرت و گوتیان، ”بقسی ژن بڕوەناچین“ 
و لدژی ئامۆژگاری و روشونكانی ژن وەستانوە. 
لگڵ تپڕبوونی كاتدا ھدی ھدی ژن بڕوەبری، 

ئرك و رزەكی خۆی لدەست دا.

قی ئامازۆن: دوایین وستگی برخۆدانی ژن
بوون.  چیرۆككان  ناو  قارەمانی  وەك   ژنان ئو 
لباكووری رۆژھتی  شڕكر و جنگاوەر. وتك 
ئندۆی كۆن نزیك سنوورەكانی زەریای رەش ھبوو. 
دەوتكی  نبوو.  ژناندا  ئو  لناو  پیاوك  ھیچ 
تھمیشكیرا،  لشاری  دامزراندبوو.  سربخۆیان 
لژر دەستی بڕوەبركی پرەنسیس دا دەژیان. 
شڕیان  ئامازۆندا  لگڵ  تسۆس  و  ھراكلس 
پرەنسیسكیان“پنتسیلیا  شڕەدا  لو  كردووە، 
لالین ئاكھیلسوە دەكوژرت و لكۆتاییدا دوایین 
قی برخۆدانی ژنان دەكوت دەست سیستمی 
ئالیھی  مزۆپۆتامیاش  ھرمی  پیاوان.  دەستی 
ھبووە. چونك ئو خاك لمژوودا بناوی ”ھیاللی 
زین“ ناسراوە. لدەشت و پدەشتكانی زاگرۆسدا 
خوداڤانانی ژن ژیانیان كردووەو دەوتی خۆیانیان 

ھبووە. 
 و میراتلی كورد و ژنی كورد ئوەك گ مر ئگئ
بھز و پ ئزموون ببنما بگرین، دەتوانین لگڵ 
خۆمان  جیھانی“دا  پورەكانی“ژنانی  و  ــت  دەرف
دەومندە   میرات ئــو  ھــروەھــا  و  بگونجنین 

پشكش بجیھانیان و گلی خۆمان بكین. 

نامی خوداڤانكی ژن بۆ ژنانی مزۆپۆتامیا
دەستكانوە  لالین  من  مژووی  الپڕەكانی 
شاردراونتوە و سریان ببتۆن(سب) داپۆشراوە. 
لسر بنمای ئو ھیواگل قس دەكم ك لرۆكانی 
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الپڕانی  ئو  وەرمگرتووە.  نوەكانموە  و  خۆم 
لمزۆپۆتامیای  من  ھدەدەموە.  بۆ  مژووتان 
خاتوونم“.  گــورە“گــوڵ  خوداڤانی  من  ژووریــنــم. 
من  كوردستان.  باكووری  پیدەگوترت  لئمۆدا 
ژنم  سیستمی  ساڵ  بدەیانھزار  خاكاندا  لو 
باوكساالرییوە  مژووی  لبرەبیانی  دامزراندووە. 
ئافراندمان،   مئ  ك ئو شتانی  كراوم.  دەستگیر 
شارستانییتی  دزراو  شارستانییتكمان  رەنجمان، 
ئستای پ دروستكرا. لدەستپكدا السایی ئمیان 
كردەوە، دواتر نكۆییان لشارستانیتكمان كرد و 
شڕ   نساب كرد.  شڕیان  بھاكانمان  لبرامبر 
پیالنگی   .یھ درــژەی  سیستمكمان  لدژی 
 ر نرخس رش كرایشخست و ھختیان پتاج و ت
معنوییكانمان. بھرش و شوازە توندووتیژەكانی 
شارستانیتی  ــردەوە.  ب دەستی  شارستانیتی 
بتۆن(سب)یان لسرم دانا، بۆ ئوەی جاركی دی 
شارستانییتكم  ناوەندیی  شونی  نبم.  شن  من 
”دارەھین“.  ناوەندی   تودەك  ك  چیای(چۆلتا)ی
لكاتی راپڕینی شخ سعید، دا دارەھین پایتخت 
بوو. شونی ناوەندی تختی من ئو شون بوو. ئایا 
 .چارەنووس ئویش  یان  وایلھات  لخۆیوە  ئوە 
و  بــرز  ھــرە  چیای  ھرمدا  لــو  چۆلتا  چیای 
تختكم   .ئاسمان چیای  نزیكترین   .یعاس
خاتوونۆ“  تختی  تختكم“  نــاوی  بــوو.  لــوێ 
ھزی خۆمان  بوو.   ژنان بڕوەبردنم  ھونری  بوو. 
وەرگرت.  لسیستمكمانوە  ھونرەكمانمان  و 
ئوەی  بۆ  چۆلتا.  دۆی   نمیدەگ خۆم  جارجار 
كشكان چارەسر بكم. ئو گوندانی ئم لدۆی 
 كساری دۆریزن. حچۆلتادا بنیاتمان ناوە ریز ب
نوەكانی من دروستیان كردووەو ناوی“ تاوساریز“یان 
لناوە. وەك ئوە لیتگیشتوون، ئوە ناوی“ دۆی 
ژنانوە  لالی  ناوان گلك  ئو  تاووس“ە.   كلم
 .چۆلتای چیای  كلسیای   ل تختكم  ھاتوون. 
ئو ناوە لشوەزاری زازاكی ناسك، وات شوەزاری 
ئموە ھاتووە. بمانای قی رەش دت. برانبری 
لبرامبر   .یــھــ ئــاگــۆ“  مرگی  ــن“  م تختی 
ئو  دامزراندووە.  پیاوانیان  ناوەندی  تختكمدا 
گلك  زانراوە،  نبووە.  دروست  لخۆیوە   رەوش
تكۆشان بۆ ئو شون دراوە. لمژوودا دیار دەبت 
سردەمی  میتۆلۆژی  مژووە.  مامناوەندی   كات ئو 
ھۆیانوەو  بو  دەكات.  دەستنیشان  بۆ  مامناوەندی 
 ك خوداڤانكم  ئز  زازا،  میتۆلۆژییكانی  بپی 
لسردەمی ناوەڕاستدا ژیاوم. ژیانی من و قسكانم 
جیاوازم  زۆر  من   .چیی جیاوازییكانم  بكن،  دیار 
دەشت  چیاكان  دایكی  باوكساالری.  لسیستمی 
دەڕونم،  و  دەڕوم  گوندەكانم.  و  كوستانكان  و 
و  پشدەخم  ھرزانی  دەبت.  برھمم  و  دەچنم 

برەكت دەبارنم. من ھمارەكانی گنم پدەكم و 
یكسان دابشی دەكم. من دایكی دایكانم. باوەشم 
بشوەیكی سروشتی   ك گیایانی  ئو  ھموو  بۆ 
دەژین كراوەتوە. لباوەش دەگرم، دەپارزم و ژیان 
ركدەخم. برھم بھز دەكم. جاری یكم من 
تكی  ئاوم  ھواو  من  دۆزیوەتوە.  خاكم  كنی 
ـــردووە. من ئــو س رواــتــ گــورەیــم  خــاك ك
كاوڕ،  مرۆڤ،  لدایكبوونی   ل یك.  پاڵ   ناوەتھ
ھاریكار  مریشكدا  جووجو   ،پشیل مانگا،  بزن، 
بووم. گنم، زەرات، میوە، گیا و گوم لخوداڤانی 
ھنگڤینوە وەرگرتووەو پمدوان. من ئو خواردنانم 
دۆزیوەتوەو پاراستووم. دەتوانم بۆ ھموو شتك 
یكمین  یكم.  ژمــارە  ــارەزای  ش چارەسر.   ببم
 ،م ئافراندووە.  كۆمگبوونم  پزیشكی سروشتیم. 
دەستپكی ھموو شتكی دامزراندووە. ھزی خۆمم 
دەكموەو  چاك  وەرگرتووە.  خۆموە  لزانابوونی 
نودەكموەو دەگۆڕم. وەك ئاو ھمیش دەجووم 
سروشتی  بشوەیكی  مــن  ــوە،  ــم دەب روون  و 
ئیمپراتۆری  بۆ  ئندۆم.  قیبلی  دەبموە.  نوێ 
ئاشوورییكان وەك كۆتری ب باڵ،“سمیرامیس“م. 
لمیسر،“مات“و“نۆت“م. لسرانسری مزۆپۆتامیادا 
لناو  ئاناھیتام.  زەردەشتیدا  لئایینی  عشتارم. 

لئیسالمیشدا  باكیرەم.  مریمی  مسیحییكاندا 
من  ئافرۆدیتم.  یۆنانیشدا  وتی   ل فاتیمم.  من 
 ل جۆربجۆرم  ناوی  گالندا  ئازادی  لچركساتی 
نراوە. وەك رۆژ ئاشكرای من ژیاوم. نكۆیكردن لمن 
باشوور  بمزۆپۆتامیای  ئستا   .راستییل بدوور 
ژرین دەن باشووری كوردستان. لو خاكدا چندین 
ئالیھی بھز ژیاون. مژوونووسان بو خاك دەن“ 
بدوای  جیھان  فیمینیستی  ژنانی  زین“.  ھیاللی 
ریچكی ئو شارستانییتدا دەچن و بۆ ئوان وەك 
دۆزیوەتوەو  بجوانی  ژنیان  دروشمك. سیستمی 
دەزانن ژیان لبرھم، ئاشتیخوازی و گوھری ژندا 
ھی. لبرامبر سیستمی باوكساالریدا سیستمی 
خوداڤانن ژن وەك بریتك لباوەش گیراوە. لسر 
نووسراوە.  لرادەبدەر  كتبكی  زین“  ”ھیاللی 
دامزراندووە.   تباب ئو  لسر  ئینسایكلۆپدیایان 
ئو بابتیان وەك تزی بوانامكانیان بكارھناوە. 
نوە  ئوە  ئایا   .وەیدەستب باشیان  پگی 
ئسییكانی منن؟ ئی بۆچی ئوە میراتی ناناسن؟ 
بۆچی ئوە لمیراتكی من سوودتان وەرنگرتووە. 
لدتاندا،  رووناكیم  نزیكاندا  لم  ھیوادارم  من 
 تبب لژیانتاندا  لقمكانتانداو  لمشكتاندا، 

دروشمك و رەنگ بداتوە. 
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پۆفایل

 جگ كانیشم، ڕۆژانسیاسی واژەری ھن، بن ئی ئتیڤی كل
لكاری بژەری سرگرمی ئامادەكردنی ھواڵ و راپۆرتم. 

       خۆشترین ١٠ گۆرانی ب ڕای تۆ: 

زۆر  ــكــی  ــی ــی ــت ــســای ك مـــن 
ــ، لــبــر  ــی كــۆمــیــتــیــم ھ
و  ھاوركانم  لــھــمــوو  ئــوە 
خزانكشموە زۆر نزیكم، دایكم 

 .سی منویسترین كخۆش

ناو: شۆخان كریم
ڕەگزنام: سلمانی - كوردستان

باری خزانی: ست
ئاستی خوندەواری: بوانامی سھمی ناوەندیم ھیو ئمسایش بشداری تاقیكردنوەی ششمی وژەیی دەكم. 

شونی نیشتجبوون: سلمانی

كاری ئستات و پناسیكی كورتی كارەكت؟

چۆن بوو كاری بژەریت ھبژارد:
كاركردنم وەك بژەری تیڤی، یكك بوو لخولیاكانم 
و ئستا مومارەسی ئو خولیایم دەكم. دەركوتنم 
و  خۆم  بۆ   شانازیی (KNN)جگی  كنای   ل

خزانكشم. 

زۆر  ــكــی  ــی ــی ــت ــســای ك مـــن 
ــ، لــبــر  ــی كــۆمــیــتــیــم ھ
و  ھاوركانم  لــھــمــوو  ئــوە 

نزیكترین یان 
خۆشویستترین كست!

       خۆشترین 

١. وەرەھاورمب - شركۆ تالب
٢. دەدەركوە - شركۆ تالب

٣. ھواری عشقم - شركۆ تالب
٤. تۆگوكت دایدەستم - شركۆ تالب

٥. ئلو ئلو- بورھان مجید
٦. شیرینكم - بورھان مجید 

 - بولبولی  بھارە  لگڵ  زەردە   نگھ  .٧
نجمددین غومی.

٨. لپنجرەی ژورەكمب – عدنان كریم
٩. بمبخش- دیاری قرەداغی

١٠. دم نوقمی ئوارەی - دیاری قرەداغی 

Soxan kerim

ئسترەی وارڤین

Soxan kerimSoxan kerim
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كاری داھنران و پ ل كۆندان:
ل وەشانخانیكی شاری شتوتگارتی ئمانیا، 
 دەخات ھمووان  سرنجاكش  پرۆژەیكی 
بیركردنوەو رامانی قووە. رامان سبارەت 
و  بكۆندان  سبارەت  مــرۆڤ،  بتوانای 

خۆبدەستوەندانی مرۆڤ.
ونكردن و نیگاركشان بدەم و بپنجكانی 
پ. پرۆژەیك بۆ ئو كسانی لمنداییوە 
یاخود  ناكات،  كار  دەستیان  یان  ئیفلیجن، 
بزر  دەستكانیان  كارەساتك  لئنجامی 

كردووە. 
ئو  تابلۆی  و  لبرھم  لنزیكوە  ئگر 
دەردەكـــوێ  بــۆت  رامنیت   ندامانمئك
ھروەھا  سنوورە،   ب چند  مرۆڤ  توانای 
حایت دەبیت كۆندانی مرۆڤ چند شتكی 
و  دەكات  كار   یگیرانپ  ك مرۆڤ  پیرۆزە. 
ئو  نابت.  داھنان  و  ژیان  دەستبرداری 
داھنر  بنیگاركشی  بوون  كمئندامانی 
نزیكی ٧٠٠ كس دەبن، ھاووتی ٨٠ وتی 
جیاوازن و سرقای برھمھنان و نخشاندنی 
 ،پ بپنجكانی  و  بــدەم  بچی،  تابلۆن 
خۆیانوە  برھمی  و  كار  لروانگی   رۆژان
پرجوو پیشانی خك دەدەن. پرجوویك 
پە لكۆندان و تژەی لمكوڕ بوون لسر 

ژیان و خۆشویستی بۆ جوانكردنی ژیان. 
ئوە  لخۆیاندا  كارگلكن  ئوان،  برھمی 
دەسلمنن لدەستدانی ئندامكی لش نابت 
 مرۆڤان ئم  كۆدان.  و  پككوتن  بھۆی 
ناودر  بكمئندام  كۆندانوە  لسۆنگی 
دەستەنگین  بھونرمندی  بكو  ناكرن، 
وادەكــات   مرھب و  كار  ئــوە  دەناسرن. 
تــواوی  بمرۆڤی   ندامانمئك ئو  بینر 
و  دەكــن  كار  ئــوان  ببینت.  كماسی   ب
برھمیان ھی، بۆی ھرگیز نابن بمایی 

بزەیی پداھاتنوە. بپچوانوە رووبرك 
سرسامی  و  نامنت  بزەییپداھاتنوە  بۆ 
ھمووان  وادەكــات  بكارەكانیان  برانبر 
لبكن.  دەستخۆشیان  و  لبگرن  رزیان 
ئوان بھونرەكیان بینران سرسام دەكن 
و دەبن بھۆی ئوەی چژیان پببخشن و 

قووڵ برانبر بكارەكانیان رامنن. 
سرسامكرەكانی  نـــاوازەو  تابلۆ  و  ــار  ك
ھونرمندانی وەك (الرس ھۆیلرەر، گوینتر 
و  كراتز   ئانتی كاالو،  تۆماس  ھۆتزئاپفل، 
راینھار ملتزەر) ك ھر ھموو تابلۆ جوان و 
نایابكانیان بپنجی پ یان بدەم كشاوە، 
بوون ببرھمگلی نمری دیرۆكی ھونر و 
بردەوامیی  كۆششی  برھمی  كۆندان. 
و  بردەوامیی  لپای  ســووربــوون  و  مــرۆڤ 

جوانكردنی ژیاندا. 
بدەموە  پرەمووچ  یان   ندانرمھون ئو 
دەگرن و دەست بنیگاركشان دەكن یاخود 
پوەو  پنجكانی  نوان   ندەخ پڕەمووچ 
چندین   ك نیگاركشانك  دەكشن.  نیگار 

سعات بردەوام دەبت. 
دەیانبینت  خونر  لرەدا  تابلۆگلی  ئو 
ھموو برھمی كۆندانكن ئوە دەسلمنن 
جستیشی  ئندامكی  ئوەی  پاش  مرۆڤ 
نبت  و  بت  بردەوام   دەتوان دەكات  بزر 
ب كرەستی بسرچوو، یان ب مایی سۆز 

و بزەیی.
زەمینی  ئورووپایك   ،ورووپایئ  مئ
بدات ھر   ناستاھ ئوەی مرۆڤ  بۆ  لبارە 
رزلگیراو   میشھ بمنتوەو  بپیرۆزی 
و  رەوشت  ئورووپای  ئوروپا،   یمئ بت. 
ئوروپا،  سرسامكر.  مرۆڤانی  بنماگلی 
ئو سرزەمینی دەكرێ بۆ زۆر شتی بكك 

بكرت بنموونو سوودی لوەربگرین.

پیوەندی ئم پرۆژەی ب كوردستانوە:
شوورەیی  بئزموونی  و  نبینین  بگومان 
تائمۆ   مئ دنیای  نگڕاوین،   مئ  ،نیی
بكلتوور  نبووە  گڕان  داخراوە،  دنیایكی 
ئوانی  ھسووكوتی  و  ژیــان  تائستا  و 
ترمان نبینیوە. بۆی پویست ژیانی جیاواز 
و جۆری ھسووكوتی تر بسر بكینوەو 
ھاتن  ككمان   ب ئگر  وردبینوەو  لیان 

سوودیان لوەربگرین.
 نگج لئنجامی  لكوردستان   مئ دیارە 
یك ل دوا یككانوە كۆم كمئندامان 
 ندامانمئك ئو  ئوەی  بۆ  دەكرێ   .یھ
بیر  لكۆمدا ھبت  شونی شیاوی خۆیان 
لپرۆژەی جۆراوجۆری وەھا بكینوە. وتی 
 ،یھ م پرۆژانویستی بۆ زۆر پمئ مئ
پرۆژەگلك ببن بمایی كار و ببن بھۆكاری 
لبیرچوونوەو  نو   ل مرۆڤكانمان  ئوەی 
 و پرۆژانك ئجۆربن. برامۆشیدا بزر نف
ببن بنموونی كار و برھمھنان نك ھر 
بۆ كمئندامان، بكو بۆ سرجم ئندامانی 
كۆمڵ. بداخوە لوتی ئم ژمارەیكی زۆر 
لمرۆڤكان، دیارە لش ساغكانیش نك ھر 
كار ناكن، بكو نازانن كاتكیان بچییوە 
بسر برن. بۆی ركخستن و بكارخستنی 
وت  وادەكــن  و  پویستن  زۆر   پرۆژان ئم 
بۆ  بتایبتیش  بكاران،  بخانی  نبت 
ھمووان   پرۆژان ئم  دیارە  كمئندامانی. 
دەتوانن تیدا سوودمند بن و ھمووان ھست 
بوە بكن كۆندان و سووربوونی مرۆڤ بۆ 

بردەوامی و جوانكردنی ژیان ب سنوورە.
شت   لگ پرۆژانوە  و  كار  ئم  رگی   ل
فردەبین. لروانگی ئم كارانوە فردەبین 

نرخ بدەین بشتكان.

كمئندام یان داھنر
ی پنجپ دەم و ب شان بنیگارك

 ئمانیا
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تۆماس كاالو

گوینتر ھۆتزئاپفل

گوینتر ھۆتزئاپفل

كراتز

الرس ھۆیلرەر
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ھونرمندی ئۆپرابژی كورد“مزگین تاھیر“ بۆ وارڤین:

 خوندن و كار ژن ئازاد 
دەكات

ھونرمندی ئۆپرابژ مزگین تاھیر، رایگیاند 
ك ھونرمندانی كورد دەتوانن ئۆپرا بن، 
گۆرانی  ناتوانن  ئۆپرابژەكان  ھموو  بم 
تاھیر،  بن. ژن ھونرمندی كورد مزگین 
دەستنیشانی  وارڤین،  لگڵ  وتووژكدا   ل
توركی  ترەتی  تلفزیۆنی  كنای  كرد، 
كردووەو  دروست  ال  ئۆپرای  خۆشویستنی 
گوتی:“كاتك منداڵ بووم، لسوریا ستالیت 
ھبوون.  توركییكان   ناك تنیا  نبوو، 
ھفتی جارك تلفزیۆنی ترەت ئۆپرای 
نیشان دەدا، من زۆر حزم ل دەكرد. پاشان 

بیارمدا ك ببم ئۆپرابژ“. 
وارڤین: كی دەستت بموزیك كرد؟

مزگین: ل بنمایكی ھونرییدا لدایكبووم. 
باوكم گۆرانیبژ بوو. 

براو خوشككانیشم گۆرانییان دەگوت. باوكم 
 میشناوبانگ بوو. ھری بعوم جمن ب
لكۆبوونوەكاندا كالمی دەگوت. زەماوەندی 
دەچووە   ك ئوەشدا  لگڵ  دەكرد،  گرم 
دەگــوت،  گۆرانیبژیشی  كالمی  داوەتــان 
پشكوتوو  موزیككی  دەمویست  من  بم 
بكم،  ــت  دروس ــوان  ئ لھی  جیاوازتر  و 
بۆم  بگۆرانیبژی  ئاكادیمیك.  موزیككی 
لگدا  كشم   میشھ سر،  ندەچووە 
كرد،  تواو  دواناوەندیم  ئوەی  دوای  ھبوو 
ھونرە جوانكان،  پیمانگی   بچم ویستم 
بچم   ك ــوەی  ل بوو  رگر  كۆمگا  بــم 

موزیك بخونم. 
ھاریكاریت  بووی  ژن  ئوەی  لبر  وارڤین: 

ندەكرا؟
مزگین: یكم، لبر ژن بوون و دووھمیش 
گرنگ  كۆمگا  لالی  موزیك  ئــوەی  لبر 

بپزیشك،   بب ــۆ  ب ــگــوت  ــان دەی ــوو.  ــب ن
ئندازیار، پارزەر یان مامۆستا. موزیك، وەك 
بایخیان  و  نرخ  كاتبسربردن سیر دەكرا. 

پندەدا.
وارڤین: دواتر چوویت ھونرە جوانكان؟

مزگین: نخر. دواتر ناچاربووم روو لبشی 
ساڵ  دوو  بكم.  شام  زانكۆی  شونوارناسی 
ئو بشم خوند، بم سای دواتر درژەم 
الی   دەچووم ئۆپرا،  خوندنی  بۆ  پندا. 
پیمانگی   ل ئو،  رووســی.  مامۆستایكی 
بوو.  موزیك  مامۆستای  جوانكان  ھونرە 
ناوی(گلینا) بوو. لسر دەستی خۆی منی 
بۆ پیمانگا پروەردە كرد. لسای ١٩٩٩دا، 
سای  جوانكان،  ھونرە  پیمانگای   چووم
 ٢٠٠٥ سای  تا  خوند،  ئامادەكاریم  یكم 

تواوم كرد. 
گۆرانییكتان  چ  زیاتر  لپیمانگا،  وارڤین: 

دەگوت؟
كالسیككانمان   گۆرانیی زیاتر   مئ مزگین: 
و  فرەنسی  ئیتالی،  بئمانی،  دەگوتوە. 

ئینگلیزی گۆرانیمان دەگوت. 
گۆرانیگوتن   ل ئــارەزووت  بمندای  وارڤین: 

ھبوو؟
مزگین: لالی ئم كاتك نورۆز دەھات، پۆل 
ب پۆل دەچووین سیران و پكوە گشتمان 
دەكرد. لوێ نمایشی شانۆمان دەكرد و لگڵ 
دەستخوشككانم، گۆرانیمان دەگوت. ئوكات 
من ١٤ سان بووم و دەچووم پۆلی ھشت. 
لو كاتش ھندك ئاوازی بچووكم بۆ ئندامانی 
كۆمكمان دانا. ئوان زۆریان پخۆش بوو. 
الیان سیر بوو، دەیانگوت ئو كچ دەتوانت 
 ،ك بیاندەگوتم كوا گۆرانییت! پئاواز دابن
 دەب دەمگوت  ندەگوت.  گۆرانیم  من  بم 

ئاكادیمیك  توانایكی  بكم.  شتكی گورەتر 
پیشان بدەم. من ئوانم بڕوە دەبرد. دواتر 
كۆراكم دروست كرد ك لچندین كچ و كوڕ 
بھر  جیاوازم  میلۆدییكی  من  پكھاتبوو، 
دووالین دەگوت. ئوكات، نمدەزانی ك ئو 
ئو  لپیمانگدا   .گرنگ زۆر  دەیكم  شتی 
تگیشتم ك شتكی  ھاتوەو  ببیر  شتانم 
زۆر گرنگم كردووە. ب ئوەی ئاگام ل خۆم 

بت ھماھنگیم دروست كردبوو.
وارڤین: بیرۆكی ئۆپرا كی بووە خولیات؟

كناكی   لــ مــن  یــكــم  جــاری  مزگین: 
ــرا گــرت.  ــۆپ ــئ تــلــفــزیــۆنــیــیــوە گــوــم ل
لرۆژئاوای كوردستان ستالیت نبوو، تنیا 
كنا توركییكان دەبینران و منیش سیری 
ئو كنانم دەكرد. ھفتی جارك كنای 
 میشرای پیشان دەداو منیش ھئۆپ رەتت
سیرم دەكرد. زۆر سرنجی رادەكشام. ئو 
رۆژانی ك ئۆپرای نیشاندەدا نایتوە بیرم، 
بانگی  خوشككم  پیشاندەدرا  كاتك  بم 
 ك ئوانی  وەرە،  دەیگوت:“وەرە  و  دەكردم 

وەك تۆ قیژەقیژ دەكن ھاتن“.
 دیك ھونرمندانی   !رنجس جی  وارڤین: 
بنچینی ھونری خۆیان بۆ گوگرتن لرادیۆی 
بنچینی  بم  دەگڕننوە،  ئریڤان  دەنگی 
ھونری تۆ لترەتوە دەست پ دەكات...! 
بم  ــرت،  دەگ  رەتتل گوم  من  مزگین: 
شوبركی   مئ لمای  جارك  شو  دوو 
باوكم   چونك بــڕــوەدەچــوو،  گۆرانیبژان 
لمای  گۆرانیبژەكان  ھموو  بوو،  گۆرانیبژ 
دەگرتن.   ل گوم  زۆر  كۆدەبوونوە.  ئمدا 
ئوان  گۆرانیبژییی  ئو  دەمویست  بم 
لتلفزیۆنوە نیشانبدرت. بمندای زۆر بیرم 
ل دەكردەوە، بم پاش ئوەی گورە بووم، 

ئامد
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بندەستین،  نتوەیكی   مئ  ك تگیشتم 
 .یدەغزمانمان ق ،فزیۆنمان نییلت

وارڤین: لمندایدا زیاتر حزت لكام گۆرانی 
بوو؟

دەگوتم.  بۆ  زۆری  گۆرانی  ــوورم  پ مزگین: 

بۆ  سلتان“ی  دەلیلم  گۆرانی،“دەلیلم  زۆرجار 
دەگوتم. ئوە گۆرانییكی پۆپیولرە. 

دەتوانی  لبیرماوە.  گۆرانیت  ئو  وارڤین: 
تۆزكمان بۆ بی؟

 /سلتان دەلیلم  دەلیلم   ..ــبــ مزگین: 

 /ریڤانب  لكدۆشچ  /سلتان دەلیلم  دەلیلم 
پزەك   سلتان پزێ   /ریڤانب  لكدۆشچ
دەلیلم   /كۆفیخواران  دەوران و  دەم   /كاران

...ریڤانب لكدۆشچ /دەلیلم سلتان
گۆرانیت  ـــوورت  پ لــگــڵ  تنیا  ــن:  ــی وارڤ

مزگین تاھیر
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پیاوەكم خواردن درووستدەكات منیش دەیخۆم

جاری وا ھبووە شش مانگ ھاوسرەكم 

نبینیوە

دەگوت؟
پیدەگوتم،“من  و  بــــ..دەھــات  مزگین: 
ئو  كاتك  بسنوە“.  بۆم  تۆش  و  دەم 
 پ دەستم  منیش  دەبــوو،  تواو  و  دەیگوت 
نابت،  وەھــا   “نــ” دەیگوت  بــم  ــرد.  دەك
لوەرگریت  دواییم  وشی  تۆ   دەیگوت:“دەب
وشی  تۆ  ئگر  ركناكوت  بژیتوە،  و 
دواییم لوەرنگریت، گۆرانی ب وشی دوایی 
باشو  دەمــگــوت  منیش  دەبــــت“.  درـــژەی 
پكوە بۆ ماوەی چندین كاتژمر دادەنیشتین 
دووبارەم  بــردەوام  منیش  و  دەیگوت  ئو  و 

دەكردەوە.
گۆرانیت  ــوردی  ك  ب  ،یمانگپل وارڤین: 

دەگوت یان قدەغ بوو؟
 دەغق كـــوردی   بــ گۆرانیگوتن  مزگین: 
بكوردی  نیدەتوانی  كس  لسوریا  بــوو. 
خۆمم  ھڤانی  بــۆ  ــم  ب بت.  گــۆرانــی 
مامۆستاكانم.  بۆ  ھندكجاریش  دەگــوت، 
دەمویست  زانكۆدا،  كۆتایی  لتاقیكردنوەی 
”حیرانۆ  گۆرانی  و  بم  گۆرانی  بكوردی 
جارۆ“م ئامادە كردبوو. مامۆستای پیانۆكمان 
 و گۆرانییزی لدەداو زۆر حم پیانۆی لگل
ئیمتیازیان  و  بوو  زارەكی  ئزموونكی  بوو. 
قبووڵ  لیژنك گۆرانی كوردییان  بم  دەدا، 

نكرد و رگم پندرا بیم. 
كرد،  تواو  پیمانگت  ئوەی  پاش  وارڤین: 
بین چــۆن وەك  ــان  ی گــۆرانــی  بــكــام  تــۆ 

ئۆپرابژكی كورد ناسرای؟
و  من  بــووم،  سھم  سای  ھشتا  مزگین: 
لناوەندی كلتووری  رەسول سۆفی، ل شام 
ئوكات  كــرد.  كۆنسرتكمان  ئیسپانیایی 
دەخونت“ناسرام.  ئۆپرا   یھ وەك“كچك 

كاربدەستی  گلك  و  رۆشنبیری  ــری  وەزی
 كرتتانی بیانی ئامادەی كۆنسسوریاو دەو
بوون. ئوان نیاندەزانی من بكوردی گۆرانی 

دەم. 
من بكوردی ئۆپرام دەگوت ئوان سریان 

سووڕماو مات بوون. 
لبرئوەی بیانی دانیشتبوون، كاربدەستانی 
سوریا، نیاندەتوانی بشداری بكن و بن 

 .“بوەست”
بچووكیش  پیانگوتم:“پارچیكی  و  ھاتن 
برپرسان  بۆ  بتوانین  تا   ،ب بعرەبی 
ئامادەم  گوتم،  ــم  ب بكین“.  شرۆڤی 
نكردووەو نایم. دوای ئوە لپیمانگدا، 
شڕ لدژی من دەستی پ كرد. فرمانیان 
بمامۆستاكان دا ك زۆر گوێ بمن ندەن، 
پیوەندییان لگم نبت، باش پروەردەم 
نكن و لسرم نوەستن. بم من خاوەن 

بیرۆكی خۆم بووم و زیاتر تدەكۆشام. 
وارڤین: جگ ل تۆ كچی كوردی دیك ھبوون 

ك بن ئو بوارە؟
مزگین: ن. نبوون. پۆلكی ئم پنج ژنی 
تدا بوو، ك چواریان عرەب بوون و منیش 

كورد.
 چوونل رگرییان  بنمات  ــن:  ــی وارڤ

پیمانگت نكرد؟
مزگین: باوكم دوو ژنی ھبوو. ٦ خوشك و ٦ 
برام ھی. من مندای بچووكی دایكی خۆمم. 
نیاندەویست  وەستانوە،  لــدژم  بنمام 
ئو  ــوو،  ب ــرم  ن زۆر  باوكم  ــم  ب بخونم، 
نیھشت،كس  بخونت“،   بچ گوتی،“با 

رگریم لبكات. 
ناكن.  ھاوسرگیری  زوو  ھونرمند  وارڤین: 

 ل  ١٩٧٦ لسای 
سركانی رۆژئاوای 
لدایك  كوردستان 

بووە. 
ل١٩٩٩ دا دەستی 
موزیك  بخوندنی 
ــی  ــگ ــان ــم ــی ــپ ل
جوانكانی  ھونرە 
ـــردووە  دیــمــشــق ك
ــواوی  لـــ٢٠٠٥، ت

كردووە. 
لموپش  ٣ ساڵ 
تیموری  لــگــڵ 
زەواجــی  شاعیر، 

كردووە. 
ـــــاكـــــووری  ـــــب ل
كــــوردســــتــــان و 
و  ئامد  لــشــاری 
 بــاشــووریــش للــ
سلمانی كۆنسرتی 

كردووە. 

پۆفایل
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تۆ كی ھاوسرگیریت كرد؟
ھاوسرگیریم  ـــردوو  راب سای  من  مزگین: 
ئو شاعیرە.  تیمورە.  ناوی  مردەكم  كرد. 
دەكات.  بگفیلمیش  دروستكردنی،  كاری 

لھاوسگیرییكم رازیم. 
وارڤین: مندات ھی؟

 مانگ بم دوو   ،نیی مندامان   .ن مزگین: 
دووگیانم. ئستا دەچم مانگی سیم.

وارڤین: حزدەكی كچت ببت یان كور؟
.جیاوازی نیی .كخوا الم وەك یمزگین: ب

وارڤین: بیرتان لناوی كردووەتوە؟
مزگین: ناوكی كوڕانمان دۆزیوەتوە، بم 
ھرچی  دەگڕین.   كچان نــاوی  بۆ  ھشتا 
نایدۆزینوە. ئگر كوڕ بت ناوی  دەگڕین 
دەنین كاوس. ناوی كاوس ئاغای لدەنین. 
بیر  ھشتا   مئ بت،  كــچ  ئــگــر  بــم 

لدۆزینوەی ناوەكی دەكینوە.
ناوكی  ھودەدەین   .نیی روون  ھشتا 
ناوكی  دەموت  بكین.  پیدا  بۆ  خۆشی 

.ست، ٣ یان ٤ پیت بكورت ب
كاتی  دەتوانن  ھاوسرەكت  لگڵ  وارڤین: 

زۆر بۆ یكتر ترخان بكن؟
ناكوت.  بیكتر  چاومان  زۆر   مئ مزگین: 
و  كوردستان  باشووری  چووە  ئو  ماوەیك 
چوار مانگ لوێ مایوە، كاری دەكرد ك ئو 

گڕایوە، من ھاتم توركیا. 
من گڕاموە، ئو چوو بۆ شام. 

جارك   بك بوا  ببینین.  یكتر  نمانتوانی 
برنامكانمان  نبینی.  یكترمان  مانگ   ٦

تائستا یكی نگرتووەتوە.
 یھ  شتخانچ لكاروباری  حزت  وارڤین: 

یان ن؟
مزگین: زیاتر پیاوەكم خواردن دروستدەكات 
بكم.  دروســت  ــواردن  خ ناتوانم  زۆر  من  و 
ھندكجاریش پكوە دروست دەكین، بم 

بگشتی ئو دروستی دەكات. 
 ب من  دەكات.  دروست  زۆرخۆش  خواردنی 
قد ئو دەستەنگین نیم. ئو خواردنانی 

ك ئو دروستی دەكات جوانترە.
وارڤین: خۆت وەك ژنكی چۆن دەبینی؟

مزگین: وەك ژنكی لیبراڵ. گلك ئازاد. من 
 وە كم دۆزیوەتسو كئ ك یزۆر چانسم ھ
ویستووم. ھرگیز منی سنووردار نكردووە، 
 بچم دەتوانم  دەكاتوە.  بۆ  رگام   میشھ

بچم،  ــبــم،  دەرب خــۆم  رای  و  كۆبوونوەكان 
مردەكم  لگڵ  كشیكم  ھیچ  بگڕموەو 

 .نیی
وارڤین: رەوشی ژنی كورد چۆن دەبینی؟

مزگین: بڕای من ژن دەبت خۆی ئازاد بكات، 
چند  بكات.  سربست  و  ئازاد  خۆی  مشكی 
پش  ــدەش  ــوەن ئ بخونیتوە  و  بكی  كــار 
دەكوی. چارەسری پرسی ژن ئازادی خوندن 
و كارە. ئگر ژن، دەرفتی بۆ بەخست ئو 
خۆی  رگی  رۆژك  بدروستی  بكات،   دووان

دەدۆزتوە. 
ـــرەوڕووی  ــان ب ــدەڤــری ئوە ژن وارڤــیــن: ل

توندوتیژی دەبنوە؟
ژنكی   ل زۆر  ھبوو،  دراوسیكمان  مزگین: 
دەدا. ھر ك دەنگیان دەھات، دەچووم، دەرگام 
دەگریام.  لــژوورەوە  و  دادەخست  خۆم  لسر 
دەكرد.  دروســت  ژنكی  بۆ  گــورەی  كشی 
مرۆڤی دەستوەستان دەكرد. نازانم پیاو ب چ 
بڕای  دەدات.  ژن   ل شرەفك  چ   ب و  ماف 
 ب پڕی“  ئو  و  نارەوشتی  شتكی  ئوە  من 

 .“رەفییش
وارڤین: كی ئلبومكت دەكوت بازاڕ؟

مزگین: ھموو كارەكانم تواو كردووە، مانگك 
یان دوو مانگی تر دەكوت بازاڕ. ٦ گۆرانی لو 
ئلبۆمدا ھی. ئاوازەكان كالسیكی ناسیۆنالن، 
دوو  كــوردیــن.  كالسیكی  گۆرانییكان  ــم  ب
ئحمد  ئادیلوشی  لۆركی  جگرخون،  شیعری 

عارفـم وەك ئۆپرا گوتووە. 
وارڤین: لۆركی ئادیلۆش بۆچی؟

لۆركك  وەك  ــلــوش  ــادی ئ ویستم  مــزگــیــن: 
عارفم  ئحمد  شیعرەكانی  من  پشتر  بم. 
خوندووەتوە. دوو شیعریم خۆشویست. حزم 
ل٣٣ گوللو لۆركی ئادیلوش كرد. ئادیلوش تواو 
بگونجاوتر  ئوەم  من   .وەیالواندن بستایلی 
 .ردمیموری مش ھی تكی دیكزانی. شیعر

یككش   .ھیندیی ك ھی شرۆ  گۆرانییكیش 
ھی یاری مندان. شتكی عوامانیو ھروەھا 
ئاوازكی موزارتیش لخۆ دەگرت. لجیھاندا كم 
كس دەتوانن ئو گۆرانیی بینوە. كسانك 
ك بتوانا نبن ناتوانن ئو گۆرانیی بنوە. 
من دەمگوت ئگر توانیم ئو گۆرانیی بموەو 

تواوی بكم، ئوا گیشتوومت كۆتایی. 
وارڤین: كاتك مرۆڤ ئاوازەكانی گۆرانیبژی و 

ئۆپرا براوورد بكات چی دەت؟
 ب پویستی   ــكــرھــونــ ــرا  ــۆپ ئ مــزگــیــن: 
خۆشت  دەنگكی  ئگر   .یھ پروەردەكردن 
بم  بكیت.  ــرەوەردەی  پ دەتوانیت  ھبت 
بكیت.  لئۆپرا  روو  ناكرت  پرەوەردە   بب
شتكی سرنجاكش ئوەی، ك لگۆرانیبژیدا 
سیستمی دیافراگم ھی، وات سیستمی راگرتن 
ئۆپرا  لھی  ــواو  ت  ،ناسھ ــردانــوەی  ب و 

دەچت. 
وارڤین: وات، گۆرانیبژ دەتوانت كاری ئۆپرا 

بكات؟
كورد  گۆرانیبژانی  ھموو  من  بڕای  مزگین: 
دەتوانن ئۆپرا بكن، چونك ھموویان دەزانن 
ك چۆن ھناس ھدەمژن و چۆنیش وەریدەگرن 
لدەنگی   ،نموون بــۆ  دەیــدەنــوە.  چــۆن  و 
دەنگی  من  بــڕای  زۆرەو  لرزاندن  شاكیرۆدا، 
گۆرانیبژەكانمان  ئگر   .راییئۆپ تواو  ئو 
ھندك پروەردە بكرن، دەتوانن ئۆپرا بكن. 
زەحمتترە.  ئۆپرا  لھی  كوردی  گۆرانیبژی 
بكات،  ئۆپرا  دەتوانت  گۆرانیبژك  ھموو 
گۆرانیبژی  ناتوانت  ئۆپراڤانك  ھر  بم 
بكات. لناو گۆرانیبژەكاندا شاكیرۆ، لھموویان 

باشتر دەتوانت ئۆپرا بكات. 

ھاوسرگیریم  ـــردوو  راب سای  من   
ئو شاعیرە.  تیمورە.  ناوی  مردەكم  كرد. 
دەكات.  بگفیلمیش  دروستكردنی،  كاری 

 مانگ بم دوو   ،نیی مندامان   .ن  

دەتوانن  كــورد  گۆرانیبژانی  ھموو 
ئۆپرا بكن، چونك ھموویان دەزانن 
ك چۆن ھناس ھدەمژن و چۆنیش 

وەریدەگرن و چۆن دەیدەنوە

دیالر سولدار
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زنجیرەدرامایكی  زســتــان،  چیرۆكی 
لنواندنی   كــ  توركیای ــاوی  ــ وەرگ
توركی  بناوبانگی  ئكتری  ــردوو  ھ
باس   درامــایــ ئــم   .مئۆزل و  ئیمرا 
توركیاو  گوندەكانی  كۆمیتی  لژیانی 
زابوونی  بھۆی  ژن،  چــوســانــوەی 
لم  ـــات.  دەك ئاغاكانوە  ــی  دەســت
 ،یدراماك پاوانی   ك نزار،  فیلمدا، 

بــم   ،گــونــدەیــ ــو  ئ كوخای  كچی 
 ك دەبت   گوندەك مامۆستای  عاشقی 
ناوی مامۆستا (علی)یو لشارەوە بۆ 
مامۆستایتی رووی ل گوندەكی ئوان 
تر  گوندكی  ئاغای  ھاوكات،  ــردووە.  ك
بناوی جبارئاغا، عاشقی نزار، دەبت و 
لبرامبر كۆمك، دەست و ماددە 
نزار  ھاوسرگیری  لسر  نزار،  دایكی 

 تدەب نزار،  بیاردەدات.  جبارئاغا،  و 
ئاغاژنی گوندكی تر. بمجۆرە رووبڕووی 
ئاغا،  پیاوانی  دەبنوەو   شك جۆرەھا 
بربرەكانی مامۆستا علی، دەكن و 
قوتابخانكی ل دەسووتنن. بم ئو 
خكی  ھندێ  بیارمتی  و  كۆنادات 
ھژار و دۆستی گوندەك بردەوام دەبت 
لسر وانگوتنوە. لو فیلمدا مامۆستا 

درامای
درامایدرامایدرامایچیرۆكی زستان
چیرۆكی زستان
چیرۆكی زستان

زنجیرەدرامایكی  زســتــان،  بــم چیرۆكی   ،گــونــدەیــ ــو  ئ كوخای  دەبت كچی  نزار،  بیاردەدات.  جبارئاغا،  و 

چیرۆكی زستان
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علی، دەكوژرت، نزار، الی ئاغا دەڕوات 
 ك دەبت  علی،  لمامۆستا  كوڕكی  و 
ئو  دەیناسنت.  خۆی  بكوڕی  ئاغا، 
بسرھاتی  ھروەھا   ،درامای زنجیرە 
چند كچكی تر دەگتوە ك بھۆی 
 بریت، بتی پیاوساالری و دابووندەس
یاخود  بشوودراون  خۆیان  رەزامندی 
رووبڕووی دەستدرژی بوونتوە. بم 

دەستی  و  ناگرت  بۆ  گویان  كس 
بمافكانیان  خكی  نادات   گر ئاغا، 
لدەستی  خك  نانی   چونك ئاشنابن، 
ئاغادای. ئم درامای پیامك ئاراستی 
ژن خاوەنی  ئــگــر   كــ دەكـــات  ــان  ژن
ھرگیز  بت  خــۆی  ئــابــووری  پـــۆژەی 
پیامی  لبكات.  ستمی  ناتوانیت  پیاو 
رۆی  نیشاندنی   ،درامای ئو  دووەمــی 

دایك لپروەردەكردنی منداكاندا، بو 
مانایی ئگر ئاستی ھۆشیاری دایك نزم 
قوربانی   دەبن منداكانیش  ئوا  بت، 
بۆچوون چوتكان. پیامی سیمی ئو 
نوەی  درامای، خستنڕووی ھوستی 
و  بژنان  دژ  توندوتیژی  دژی   ك  ینو
قبوونكردنی سیستمی دەرەبگایتی و 

باوكساالریی دەوەستنوە.
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 ،گایتوندوتیژی بکوژی ئاسوودەیی کۆم
لھر کۆمگایکدا کم تا زۆر توندوتیژی 
توندوتیژی   ک کاتکدا   ل بم   ،یھ
و  جــیــاکــرەوەو  و  خست   ب  ــ دەب
مترسیدارە،  ئمیان   ــ رۆژان بابتی 
 گایکۆم ئو  ئگر   ،ترسیدارتریشم
 و ب بکخراو نوەی رڕووبوونبۆ رووب

.زانن ترسییو مبارەی ئق
 بــووەتــ تــونــدوتــیــژی   ــ ک لکاتکدا 
ئمدا  لکۆمگای   موایك“پدیاردەی
بھموو پودانگکان دیاردەی ”، بم 
ئو ھزە رکخراوە پویست نیی ک بۆ 
باشترین   ،ویستپ رووبڕووبوونوەی 
دەستپک و رگاش ک کۆمگایکی وا 
لوەی دەست پبکات، رگای چاکسازی 
ھر  ــروەردەش،  پ کرتی   .روەردەیپ
لشواوو  ب ”سر  من  کۆمگایدا  لو 
وەسفی  حزبایتی“،  دەستی  قوربانی 
 ل ،دەتوان رتو کم، ئیتر چۆن ئدەک
دوورودرژی،  برنامی  پویستی  ئاست 

ریشکشکردنی توندوتیژیدا ب؟؟!!!کی 
دەپرژت سرئوەی، مندان بگیانکی 
 رابردوویان گۆش بکات، ک  ل جیاوازتر 

ناتوان فریان بکات!!
ــــدوو شــــــوەدا خــۆی  ــژی ل ــی ــدوت ــون ت
بکارھنانی  ــم  ــک ی دەبــیــنــــتــوە. 
توندوتیژی برامبرخود، دووە م برامبر 
نواندن،، ھردوو  توندوتیژی  تر  کسانی 
شوەکی زۆر بئاسانی ل ناو کۆمگای 
ئمدا برجست دەکرێ. وەک شارەزایان 
دەن، کاتک مرۆڤ توندوتیژی برامبر 
بدەستو   ک  ،نکاردەھب بخۆی 
بکارھنانی   ــ ل  نیی ــوو  ــوت ســرک
ئوە  ئمش  تــر.  کسانی  برامبر 
ئو  تاککانی  زۆرینی   ک ــات  دەردەخ
کۆمگای کاردانوەی خراپیان برامبر 
کاتدا  لزۆربی   ک  ،یھ دەورووبریان 
 .نزیک وکسانی  کسووکار  و  خزان 
گشتی،  بشوەیکی   گایکۆم دواتر 
خراپن  زۆر  ئاماژەی  ھمووی  ئمانش 
 ل  ک پیوەندییانی  ئو  گندەی  بۆ 
کۆمگای ئمدا ھن و بڕوە دەچن، 
بئوەی  و  ببدەنگی  ھندکجار 
 ئاستی مادی ل توندوتیژیش تیایدا بگات
 وەدەچی و مرۆڤ بڕویدا بعنئاستی م
بدەنگی دەپووکتوە. وات دامزراوەکان 
 ،کخستنرب پویستان  ســرلــبــر 
پویستی  کۆمگا  و  تــاک  پیوەندی 
بدووبارە رکخستنوە ی ل سر بنمای 
رز و خۆشویستی و ھست بمرۆڤایتی 
ژیانی  دەرھنانی  ھروەھا   ،کترکردنی
و   ” ژیان  بۆکۆمگا  دەستی“   ل تاک 
 وەی بۆ خۆ ژیان بناو چوارچ خستن

مانا پۆزەتیفکی .
ئو کۆمگای خککی زۆر دەکوژێ و 

ل ناودەبات و فری دەکات و ھانیدەدات 
توندوتیژی برامبر بخۆی یان برامبر 
کۆتاییشدا،   ل  ،نکاربب تر  کسانی 
ئو ”کۆمگا“ ب قدەر دەزوویک ھیچ 
و  نــادات  داــدە  لکراو  ستم  مرۆڤکی 
دوژمنایتی   میشھ ناکاتوە،   ل الی 
ناکات،  دۆستایتی  ھرگیز  دەکـــات. 
کۆ  برھمی  کۆمگایش  ئو  رەفتاری 
وا  بنماوە   ل ھر   ک  کانتاک بیری 
پیان  بن  توندووتیژ  فر دەبن. ھندەی 
مردایتیش  ھندکجار   باش بکرێ 
بۆیان حیساب بکرێ. بم نرم و نیانی 
مرۆڤتی  ناو  بۆ  قوبوونوە  و  نواندن 
مرۆڤکان کاری مردان نیی. خۆی ١٠٠٪ 
پچوانکی راست، نرم و نیانی نواندن 
 دەب یقینو ئاکاری مرۆڤی راستپیش
لکاتی پویستدا مرۆڤ ھمیش بنرم 
کسووکار  دەورووبــرو  فریای  نیانی  و 
کاتک،  ھیچ  بکوت  تر  مرۆڤکانی  و 
شتک، مانایکی نیی ل گیانی مرۆڤک 
وەھم  ھندک  چی  ئگر   ،ب گورەتر 
ھن کۆمگا گورەی کردوون، تا مرۆڤ 
پوەی ئازار بخوات و ئازاری ئویتر بدات. 
 میشھ چونک .ردەوامش بتو حائ
كینش  و  دەکن  دروست   كین  وانئ
نادروست  ــوەی  ــاردان ک و  توندوتیژی 
ــو کــارانــش  ـــات. ئــنــجــامــدەری ئ دەک
 شیمانییپ ئو  با   .شیمانپ  میشھ
لرگای پروەردەو پگیاندنی دروست و 
زانستییانوە بب ب رەفتاری پشو ەختو 
بزەیی دروست بکات، مرۆڤکان خۆیان 
خاوەنی کسایتی خۆیان بن و لکدانوە 
بکن و جبجی بکن، نک بیارەکانی 
بکن،   جبج ستمکار  کۆمگایکی 

ئم ک دەیکات...دەھن بکرێ؟؟؟

 توندوتیژی...
وتار 

چیمن ساح
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