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 پشتر وەزارەتی وەرزش و الوان زۆر كش و گرفتی بۆ دروست كردین

 كچانی وەرزشوان زۆرن، بم پاپشتیی ناكرن

 نخۆشی شكرە ل كاتی دووگیانیدا

ژنكی كورد ٤ فرھنگی زمان دەنووست

دابشكردن: خانی سھند

روو ل ھرم دەكن
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وەزیری كاروكاروباری كۆمیتی ئاسۆس نجیب ل پشانگای وارڤین

مندانی كورد داخستنی DTP شرمزار دەكن

كچان بشدارییان ل كۆنگرەی دووەمی كریستیانكاندا كرد
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وارڤین – تایبت: ئفسری راگیاندنی پۆلیسی 
ھولر بوارڤینی راگیاند ك پۆلیس، بتۆمتی 
پیاوكی  موبایلوە  لرگای  بژنان  گچكردن 
 مانگ تاوانبارە ماوەی ٥  ئو  دەستگیر كردووە. 
ژن  بچندین  گچی  جیاواز  سیمكارتی   ٣ب

كردووە.
نووسینگى  لین   ٢٠٠٥/١٢/١٤ لركوتى 
ناوەڕاست بۆ نھشتنى تاوان سر ببروەبرایتى 
(ش.ع.ق)  بناوى  ھاووتییك  ھولر  پۆلیسى 
 ل یكك  فرمانبری   ك  ١٩٨٥ لدایكبووى 
گچكردن  بتۆمتى   تحكووم فرمانگكانی 

بژنان لرگى مۆبایلوە دەستگیركرا.
لوبارەیوە ئفسرى راگیاندنى پۆلیسى ھولر 
للدوانكی  على،  شخ  عبدولكریم  كــاروان 
دواى  راگیاند:“تاوانبار  بوارڤینى  تایبتدا 

دادوەرى  لین  ناوە  بتاوانكیدا  دانى  ئوەى 
لیاساى   (٤٣٢) مــادەی  بپى  لكۆلینوەوە 
دراوە“.  بندكردنى  بیارى  عراقى  ســزادانــى 
ھروەھا  ھولر  پۆلیسی  راگیاندنی  ئفسری 
بۆ  ناوەڕاست  نووسینگى  لین   ك رایگیاند 
ژمارە  بو  كــراوە  پیوەندى  ــاوان  ت نھشتنى 
گچیان  ھیو  تاوانبار  ی   ك تلفۆنانى 
ئو  لدژی   سكا یك  تائستا  بم  پكراوە، 

تاوانبارە تۆمار كراوە. 
بوەدا  دانى  (ش.ع)  لكۆینوەكاندا  لمیانی 
مۆبایلوەو  لرگى   مانگ  ٥ مــاوەى   ك ناوە 
دواى  شوانى  كــارت،  سیم   ٣ ببكارھنانى 
كاتژمر ١١ى شو پیوەندى بچندین ژنكوە 
دواو  وارڤین  بۆ  لوبارەیوە  (ش.ع)  ــردووە.  ك
دەكرد  دەستم   ١١ كاتژمر  دواى   وانگوتى:“ش
لگڵ  قسم   بوای ژن  ئگر  بتلفۆن، 
 ل سكسیم  قسى  داواى  جار  زۆر  دەكــردو 
و  دەكردم  لگڵ  قسیان  ھندكیان  دەكرد 
ئوانیتریش جنویان پدەدام“. نقیب كاروان، 
ھۆكارى سرەكى ئم حاتى گراندەوە بۆ 
كارت  سیم  فرۆشتنى  بۆ  یاسایك  نبوونى 

 ،یكى زۆر ھوزایبازاڕە فبازاڕەكان و گوتى:“لل
و  بكرت  ھموو كسك دەتوانت سیم كارتك 
بكات،  بخك  گچڵ  بسانایی  رگایوە  لو 
كوردستان  خكى  ٩٠٪ى  تائستا   موایپ من 

لرگى مۆبایلوە گچلیان پكراوە ”.
ژیانى  ھشتا  زگورتییو  ئاماژەی،(ش.ع)  جی 

ھاوسرى پكنھناوە.

پیاوك بتۆمتى گچكردن بژنان دەستگیر كرا 

وارڤین – ھه ولر: دوای ٧رۆژی دیكه  پشكه وتووترین 
به چاره سه ركردنی  تایبه ت  ته ندروستی  بنكه ی 
نه زۆكی و مندای ناو شووشه  له ھه ولری پایته ختی 
ھه رمی كوردستان ده كرته وه و خاوه نه كه شی ده ت 

له كاره كه ماندا یه نی شه رعی له به رچاوده گرین.
 

دكتۆرای  كه   ئه لئه نساری،  سه عیده   دكــتــۆره  
له“ نه شته رگه ری مندای ناو شووشه “دا ھه یه  و خاوه نی 
بۆردی ئه مریكییه  موژده ی به خه كی كوردستان دا 
كه  له رۆژی ٢٠٠٩/١٢/٢٠وه  پشكه وتووترین بنكه ی 
نه شته رگه ری  و  نه زۆكی  به چاره سه ركردنی  تایبه ت 
ده كه نه وه و  ھه ولر  له شاری  شووشه   ناو  مندای 

ئه م  به رزنجی)ده بت.  (بنكه ی  به ناوی  بنكه كه یان 
بنكه یه  تازه ترین ده زگای پشكنین و چاندنی خانه و 
ئه لئه نساری  سه عیده   تدایه .  وردی  نه شته رگه ری 
به رزنجی)ھاوسه ری  (د.مونزیر  له گه ڵ  ھه روه ھا 
نه زۆكی  چاره سه ری  خانه و  له چاندنی  دكتۆرای  كه  
بواره دا  له م  كادیری پسپۆڕ  به نیازن چه ندین  ھه یه  
له ئه مریكاوه  بھننه  ھه رمی كوردستان و به نرخكی 
ناوچه كه دا  و  له كوردستان  نه زۆكی  گونجاو كشه ی 

كۆتایی پبنن.
كرده وه   لوە  جختی  ئه نساری،  سه عیده   دكتۆره  
شه رعی  یــه نــی  ـــه وردی  ب زۆر  لــه كــاره كــه یــانــدا 
نه شته رگه ری  چه ندین  له ئه مریكا  و  ده كه ن  ره چاو 

سه ركه وتوویان ئه نجامداوه و ئه وانه ی كشه ی نه زۆكیان 
ھه بووه  چاره سه ریان كردوه و گه ره نتی ئه وه شی داوه  
له ی  نه زۆكییان  حاه ته كانی  ٩٦٪ی  به رژه ی  كه  
ژن و پیاو چاره سه ركردوه و به نیازن ئه و ئه زموونه یان 
له كوردستان جبه جبكه ن. گوتیشی من عه ره ب و 
ھانیدام   زۆر  كورده و  ھاوسه ره كه م  م  به   عراقیم 
ئارام  ھه رمه   له م  بین  و  به جبین  ئه مریكا   تا 
ناوه ڕاستدا خزمه ت  رۆژھه تی  و  عراق  جوانه ی  و 
بكه ین و خۆشبه ختانه  حكوومه تی كوردستانیش زۆر 

ھاوكاری و ئاسانكاریان بۆ كردین.
مه ریوان نه قشبه ندی

بنكه یه كی ته ندروستی كشه ی نه زۆكی چاره سه رده كات
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دەالقیك بۆ جیھان

وارڤین – ئلئھرام: ژن چاكڤانكی سحرای رۆژئاوا بۆ شرمزاركردنی 
ھوستی دەوتی مغریب لئیسپانیا ماوەی ٣٠ رۆژە مانی لخواردن 
گرتووەو زۆربی وتانی ئورووپاش داوای شكاندنی مانگرتنكی دەكن، 
بم ئو داخوازییكانیان رەت دەكاتوە. ئامیناتۆ حیدەر، ژن چاكڤانی 
سحراوی دوای ئوەی داخوازی پارت سیاسییكانی ئیسپانیاو دەوتانی 
ئورووپای بۆ شكاندنی مانگرتنكی رەت كردەوە، ئمجارەش داخوازی 
سكرتری گشتی نتوەیكگرتووەكان بان كی مۆن و وەزیری دەرەوەی 
 یشتۆ گمیدەر، ئری كلینتۆنی رەت كردەوە. ئامیناتۆ حمریكا ھیئ
دەچت.  خراپی  برەو  تندروستی  رەوشی  و  مانگرتن  سیھمی  رۆژی 
وەك دەزانرت مغریب لسای ١٩٧٥دا خاكی سحرای رۆژئاوای داگیر 
لنوان دەستی  ناكۆكی  لگدا بت وتووژ و  تائستاشی  كردووەو 
مغریب و (برەی پۆلیساریۆ)دا بۆ دۆزینوەی چارەسرییك بۆ گلی 

 .ردەوامحرا بس

ژن چاكڤانكی سحرایی مانگك مانی لخواردن گرتووە

وارڤین – ترەف: سمیرە ئوزال 
ھاوسری سرۆككۆماری پشووی 
پرۆگرامكی  لمیانی  توركیا 
 ك رایــگــیــانــد  تلفزیۆنیدا 
سمیرە  ـــوژراوە.  ك مردەكی 
سرۆككۆماری  ھاوسری  ئوزال 
پشووی توركیا تورگوت ئوزال، 
لمیانی  و  یكم  ــاری  ج بۆ 
كناڵ  پرۆگرامی“ئویھبر“ی 
لرگای   كــ تــوركــیــادا  ت.ی 
تلفۆنوە بشدار بوو لدوانكی 
سمیرە،  دا.  سرنجاكشی 

 مئ كاتك  گــوتــی:“ســپــــدە 
نانمان دەخوارد، تورگوت كوت. 
بمزندەی من، ئوارەی پشووی، 
بسپرت،  گــیــان  بـــرلـــوەی 
ناو  كراوەتوە  ژار  بشوەیك 
خواردن- خواردنوەكی. لسدا 
١٥٠٠دنیام ك كوژراوە. ھندك 
 .یل دۆكیۆمنتم  بگو 
ھروەھا لبارەی تاوانبارانیشوە 
من  بم  دەزانــم.  ھندك شت 
دواتر بگكان ئاشكرا دەكم“. 

سمیرە ئوزال: تورگوت ئوزال كوژراوە

له سعودیا  مامۆستا  ژنانی  بی سی:  بی  وارڤین – 
بۆ  پکردووه   ده ســت  بــه رفــراوانــیــان  ھه وکی 
و  بــه پــیــاوان  بــه رانــبــه ر  مافی  وه ده ستھنانی 
ــه روه رده ی  پ ــی  وه زاره ت لــه دژی  راشیانگه یاندووه  
دوو  ماوه ی  له   ــن.  ده رده ب ناره زایی  وته که یان 
سای رابردوودا مامۆستایانی ژنی سعودیا خوازیاری 

بارودۆخی  بوونی  باش  و  مافه کانیان  زیادبونی 
کاروباره کانیان بوون. 

مونا عه بدولعه زیز وته بژی ژنانی مامۆستا له سعودیا 
رایگه یاندووه : ھه وه کانی مامۆستایان بۆ باش بوونی 
بارودۆخی ژیانیان کاریگه ر بووه  به سه ر مامۆستایان 

پیاو، به م ئاکامکی بۆ ماۆستایانی ژن نه بووه .

دژی  پیاو  مامۆستایانی  کــرد  ئاشکرای  نــاوبــراو 
ھه وه کانیان ده وه ستنه وه  و زۆرجار ھه ویان داوه  

پش به چاکییه کانیان بگرن.
سعودیا  له   ژن  مامۆستای  ھه زار  حه فتا  به   نزیک 
مووچه ی که م وه رده گرن و جیاوازییه کی زۆر له  نوان 

مووچه ی پیاوان و ژنانی مامۆستا ده بیندرێ.

www.neسعودیا: مامۆستایانی ژن داوای یكسانی دەكن
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سیاستمداری   ژنــ نیوز:  ئیرۆكورد   – وارڤین 
بداخستنی  سبارەت  چتین،  ئڤین  بناوبانگ 
پارتی كۆمگای دیموكراتیك لین“دادگای بای 
بیاننامیكی بو كردەوە.  دەستوور“ی توركیاوە، 
ئڤین، داوا لحكوومتی سوید و برپرسانی یكتی 
ئندامتی توركیا  ئورووپا دەكات ك وتووژەكانی 
ئاماژەی  ھروەھا  ئڤین،  رابگرن.  یكتییدا  لو 
بوە كردووە، بیارەكی دادگای دەستووری توركیا 
رگاكانی ئاشتی و دیالۆگی چارەسری پرسی“دۆزی 
لبشكی  سیاستمدارە  ئو  داخستووە.  كورد“ی 
دیكی بیاننامكیدا گوتوویتی د.ت.پ لباشووری 
لرگی  پارتو  گورەترین  توركیا  رۆژھــتــی 

ــوە ٩٩  ــژاردن ــب ــ ھ
بدەست  شــارەوانــی 
 ــ ــۆی ھــــــــنــــاوە، ب
 پارت ئو  داخستنی 
 ورەیكی گیڕەشھ

لدیموكراسی.
كۆمگای  ــی  ــارت پ
 ٩٩ ــك  ــی ــرات ــوك ــم دی
 ٨ و  ـــــی  شـــــارەوان
ـــی  ـــن ـــووم ـــج ـــن ئ

پارزگای بدەستوەی و ھروەھا  ٢١ پرلمانتاری 
.یمانی توركیادا ھرلپل

ئڤین چتین: 
دەب سوید و ئورووپا وتووژەكانیان لگڵ توركیا رابگرن

سرچاوەیكی  تایبت:   – وارڤــیــن 
ئاگادار بوارڤینی راگیاند ك لماوەی 
بـــرەوڕووی  ژن   ٤ ـــردوودا  راب مانگی 

دەستدرژی سكسی بوونتوە. 
ھـــروەھـــا گوتی  ئـــو ســـرچـــاوەی 
ژن   ٦٤ رابــــردوودا  مانگی  ــمــاوەی  ل
ژنیش   ١٠ ــۆمــاركــردووەو  ت سكایان 
ئشكنجدراون. سرچاوەك ھروەھا 

ئاشكرای كرد ك لماوەی مانگی ١١دا  
ژن   ١٠ ھولر  پارزگای  لسنووری 
ئشكنجدراون و ١٢ ژنیش سووتاون. 
دەستدرژی  لبارەی   رچاوەیس ئو 
سكسی بۆ سر ژنان ئوەی خستڕوو 
سكسیان  ــژی  ــدر دەســت ژن   ٤  كــ

كراوەتسر و ٢ ژنیش كوژراون. 

ھولر: ٤ ژن برەوڕووی دەستدرژی 
سكسی بوونتوە

وارڤین – ئلعراقی: گوتبژی فرمی 
ھبژاردنكانی  ــای  ب كۆمیسیۆنی 
 ك رایگیاند  عبودی،  قاسم  عراق 
عراق  سیاسییكانی  قــوارە  ژمــارەی 
مانگش  ئم  ٢٣ـــی  قــوارەیــو   ٢٩٦
ژمارەی  دیاریكردنی  تیروپشكی  رۆژی 

قوارەسیاسییكان دەبت.
كۆماری  سرۆكایتی  بیاری  بپی 

 ،٢٠١٠ ــی  ــا س ـــی  ٣ـ ـــی  ٧ـ عــــراق 
ھبژاردنی  ئنجامدانی  رۆژی  وەك 
كراوە.  دەستنیشان  عراق  پرلمانی 
ناویان  سیاسی  قــوارەی  تائستا٢٩٦ 
تۆماركردووەو  لكۆمیسیۆنی ھبژاردن 
لو ژمارەیش ١٥ قوارە كشاونتوەو 

١٢ ھاوپیمانتیش پك ھاتووە.

ھفتی داھاتوو تیروپشكی قوارە سیاسییكان ئنجامدەدرت
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سیاستسیاستسیاستسیاستسیاست

یولیا تیمۆشینكۆ: سرۆكوەزیرانی ئۆكراین
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بۆ  ــن  ــی وارڤ ــــای  دەزگ راپــرســیــیــكــی  بپی 
گــورەی  شــاری   رسھل  ك ژنــان  كاروباری 
و  سلمانی  كــوردســتــان(ھــولــــر،  ھــرــمــی 
بشداربووانى  سرجم  ئنجامدراوەو  دھــۆك) 

خوندنیان  ئاستی  و  ــوون  ب ژن   كراپرسیی
بوانامی  ھگری  و  زانكۆ  پیمانگاو  (قوتابی 
ئو  لئنجامی  بووە.  دكتۆرا  ماستر،  دیپلۆم، 
راپرسییدا دەركوتووە ك٣٢٪ـی ژنان لرژەی 

نارازی  پنجمدا  لكابینی  ژن،  بشداریكردنی 
 یانوایپ ژنانیش  ــی  ٣٦٪ـ ھــروەھــا  و  بــوون 
كابینی ششم ناتوانت كشكانیان چارەسر 

بكات.

بپی راپرسییكی دەزگای وارڤین:
٣٦٪ـی ژنان دەن كابینی ششم ناتوانت كشكانیان چارەسر بكات

٣٢٪ـی ژنان لرژەی بشداریكردنی ژن لكابینی پنجمدا نارازی بوون 

رژە تمن ژمارە
٪٣٩ ٤٥٤ ١٨ تا ٢٨
٪٢٤ ٢٨٥ ٢٩ تا ٣٨
٪٢٣ ٢٨١ ٣٩ تا ٤٨
٪١٤ ١٨٠ ٤٩ تا ٦٠
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

١٨ تا ٢٩٢٨ تا ٣٩٣٨ تا ٤٩٤٨ تا ٦٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

خشتی (١) تمنی بشداربووان

ھكاری (١) 

پرسیارە گشتییكان:
 (٢٩-٣٨)نیان لمیدا بووە. ٢٤٪ـیش توان (١٨-٢٨) ساننیان لمی ٣٩٪ـیان، تشدارییان كردووە، نزیكدا بم راپرسییل س ككۆی ١٢٠٠ ك ١) ل

ساڵ بووە. تمنی(٣٩ -٤٨)ـیش رژەی ٢٣٪ـی بشداربووانی پكھناوە و ھروەھا ١٤٪ـی بشداربووانیش تمنیان لنوان (٤٩-٦٠) سای بووە. 

www.ne
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٢) باری خزانی لپرسیارە گشتییكاندا بۆ سر ٣ ئاست، دابشكرابوو و بپی ئو دابشكردنش ٥٩٪ـی بشداربووان ست، ٣٩٪ـی خزاندار و ٢٪ـی 
دیكش بوەژن بوون.

رژە ژمارە باری خزانی
٪٥٩ ٧٠٤ ست
٪٣٩ ٤٦٣ خزاندار
٪٢ ٣٣ بوەژن
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

ەژن
بو

خزاندار

ست

٣) دابشكردنی فۆرمی راپرسییك لھولر، سلمانی و دھۆك، بپی رژەی دانیشتووان دەستنیشان كراوە. بو پیش ٤٢٪ـی بۆ ھولر، ٣٣٪ـی بۆ 
سلمانی و ٢٥٪ـی بۆ دھۆك، بووە.

رژە ژمارە شونی نیشتجبوون
٪٤٢ ٥٠٠ ھولر
٪٣٣ ٤٠٠  سلمانی
٪٢٥ ٣٠٠ دھۆك
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

ھولر

سلمانی

دھۆك

خشتی (٢) باری خزانی بشداربووان

ھكاری (٢) 

خشتی (٣) شونی نیشتجبوون

www.neھكاری (٣) 
tew

e.c
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٤) ٣٦٪ـی ئاستی زانستی بشداربووان قوتابی پیمانگا، ٥٢٪ـی قوتابی زانكۆ، ٨٪ـی ماستر و ٤٪ـی دكتۆرا بووە. 
لكۆی ئو ١٥٠٠ فۆرمی دابشكراو ١٢٠٠، فۆرم گڕاوەتوە. 

رژە ئاستی زانستی ژمارە
٪٣٦ ٤٣٢ دیپلۆم
٪٥٢ ٦٢٣ بكالۆریۆس
٪٨ ١٠٠ ماستر
٪٤ ٤٥ دكتۆرا
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

دیپلۆمبكالۆریۆسماستردكتۆرا

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠

پرسیارە تایبتییكان:

رادەیك  چ  تا  ژنان   ك پرسیاركدا  لومی   (١
ھبووە،  رۆیان  وتدا  سیاسییكانی  لبیارە 
ھیچ  ژنــان   ك پیانوابووە   كنموون ــی  ١٤٪ـ
نزیكی٤٠٪ـی  نبووە.  ــوارەدا  ب لو  رۆكیان 
بوارەدا  لو  ژنان،   ك رایانگیاندووە   كنموون
٣٢٪ـی  ھروەھا  ھبووە.  رۆیان  تــارادەیــك 
كمیان  رۆكی  ژنان،   ك  گوتوویان  كنموون
ھبووەو ١٤٪ـی دیكش رۆی ژنانیان لو پرسدا 

بزۆر زانیووە.
ئندامی پرلمانی كوردستان د.عومر نورەدینی 

ك ھاوكات مامۆستای كۆلیژی زانست سیاسییكانی 
زانكۆی سحدین، سبارەت بكمى رۆى ژنان 
سیاسیكاندا،  لبیارە  بشداریپنكردنیان  و 
دەت ك پرسى بشداریكردنى ژنان لدەستى 
 كای  ل ئافرەتان  بشدارى سیاسى  یا  سیاسى، 
سیاسى و پرس سیاسییكاندا، تنیا بۆ دەستى 
سیستمی  و  حكوومت  ئداى  بۆ  یا  سیاسى، 
 یوایپ ئو  ناكرتوە.  كورت  لوتدا،  سیاسى 
ك ئم پرس رەھندى كلتوورى، كۆمیتى، 
ئو  نورەدینی   .یھ رۆشنبیریشى  و  ئابووریی 

ھۆكارانى لپشت دیاردەى وازى بشدارى ژن، 
پۆژەكانى  ئداو  بۆ  بشكى  لسیاستدا ھن، 
 چۆن مام وە كتنڕتى سیاسى، دەگدەس
لگڵ ژندا دەكن. ئو دەت، ئاستى نارەزایتی 
 مئ  ك  نیی بشوەیك   راپرسیی لو  ژنان، 
لسیاستدا  ژنان،  بین حاتى بشداریكردنى 
 راپرسیی ــو  ئ بپی   .“ردانــیــیــپــاشــاگــلــ
و  لبشداری  ژنــان،  ھشتان   ك دەردەكوت 
لپشو  ئاستنگیان  لسیاستدا  رۆگرانیان 

دەب ھوڵ بۆ بشداری كارایان بدرت“.

خشتی (٤) ئاستی زانستی بشداربووان

ھكاری (٤) 

www.ne
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رژە بیاری سیاسی ژمارە
٪١٤ ١٦٣ ھیچ
٪٣٢ ٣٨٤ كم
٪٤٠ ٤٨١ تا رادەیك
٪١٤ ١٧٢ زۆر
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

ھیچكمتا رادەیكزۆر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

بشداریكردنی  لرژەی  ئایا  پرسیاری  لومی   (٢
 كی ٥، رازی بوویت. ١٦٪ـی نموونكابین ژنان، ل
ب ئرێ وەمیان داوەتوەو ٣٢٪ـی ژنان ناڕازیبوون 
١٩٪ـیش  و  رازیبوون  تارادەیك  دیكش  ٣٣٪ـی  و 

زۆر رازیبوون.
٥ـی  لكابینی  مــرۆڤ،  مافی  پشووی  وەزیـــری 

عزیز،  شوان  دكتۆر  كوردستان،  ھرمی  حكوومتی 
لبارەی رژەی بشداری ژنان لكابینی ٥ـدا دەت 
ببشداری  گرنگی  زیاتر   ،٥ كابینی  ــرا  دەك  ك
خۆمان  ئوەى  بدات“لگڵ  باكان   پۆستل ژنان، 
بایخ   دەب دەكین،  ناودر  مدەنی  بكۆمگایكی 
حكوومت  باكانی   پۆستل ژنان  ببشداركردنی 

 ،٥ كابینی  لوەدەكات،  باسی  وەك  بم  بدەین“. 
لبشداركردنی  شش،  كابینی  لگڵ  ببراورد 
لكابینی ششدا   بووە، چونك ژناندا سركوتووتر 
د.شوان،  ھاوكات  دابزیوە.  بشداركردنیان  رژەی 
وای دەبینت ك ئگر رەچاوی یكسانی پیاو و ژن 
بكرت، ناكرت مافی بشداریكردنی ژن زەوت بكرت.

رژە بشداری ژنان ژمارە
٪١٦ ١٩٥ رازیم
٪٣٢ ٣٨٤ نارازیم
٪٣٣ ٣٩٦ رازیم تا رادەیك 
٪١٩ ٢٢٥   زۆر رازیم 
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

رازیمنارازیمتا رادەیك   زۆر رازیم 

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

خشتی یكم بیاری سیاسی

ھكاری یكم

خشتی دووھم بشداری ژنان

www.neھكاری دووھم
tew
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 ك بووە  بوە  سبارەت  سھم،  پرسیاری   (٣
ھوكانی حكوومت تا چ رادەیك توانیویتی 
ببوای  كمبكاتوە.  بژنان،  دژ  توندوتیژی 
كاركی  پنجم،  كابینی  بشداربووان  ٢٠٪ـی 
ژنان  دژی  توندوتیژی  كمكردنوەی  بۆ  ئوتۆی 
ھوكانی  بشداربووانیش  ١٧٪ـی  نكردووە. 
زانیووە.  بكم  بوارەدا  لو  پنجمیان  كابینی 
لو  تارادەیك  بشداربووانیش  ٣٢٪ـی  ھروەھا 
لھوكانی  ٣١٪ـیش  و  بــوون  رازی   نوھ

كابینی پنجم زۆر رازی بوون.
حكوومتی  ٥ـی  كابینی  ھوكانی  لبارەی   
توندوتیژی  كمكردنوەی  بۆ  كوردستان  ھرمی 
دژ بژنان، وەزیری رۆشنبیری حكوومتی ھرمی 
حكوومت  گوتی،  محمود،  د.كاوە  كوردستان 
ھنگاوى بۆ كمكردنوەى توندوتیژى دژ بژنان 

ناوەو نموونش بكردنوەى بڕوەبرایتییكانى 
بدواداچوونى توندوتیژى، دەھنتوە. ئو دەت 
برەنگاربوونوەی  یاساى  لپرلمان  ئستا 
ھنگاوانش  ئــو  ھیو  خزانی  توندوتیژى 
بۆسردەمی كابینى ٥ـى حكوومت دەگڕتوە. 
د.كاوە، ك ھاوكات گوتبژی حكوومتی ھرمی 
عقیتى   ك دەزانت  بپویستی   ،كوردستان
كلتوور   ینبك توندوتیژى  برەنگاربوونوەى 
بۆ  كار  برپرسیارتییوە   ب یــك  ھموو  و 
شین  جندەرى  راھنرى  بكات.   پرس ئو 
لكابینى  بین  ناكرت   ،یوایپ نورى،   مح
پرسى  بۆ  كارك  ھیچ  ھرمدا  حكوومتى  ٥ـى 
لچوارچوەى  كارانى  ئو  بم  نكراوە،  ژن 
یاخود  بژنان  دژ  توندوتیژى  كمكردنوەى 
چسپاندنى یكسانى رەگزى لكوردستاندا كراوە 

زۆر كمبووە“دەتوانم بسدان فایلى توندوتیژیت 
ھیو  گرتنیان  فرمانى  و  ناویان   ك پبم 
 پارت لسبری  بم  ئنجامداوە  توندوتیژیان 

سیاسییكاندا خۆیان حشارداوە“.
ژن  لمافكانی  داكۆكیكردن  لیژنی  سرۆكی   
 ،نزەنگ پخشان  پرلمان  پشووی  لخولی 
ئمدا،  لكۆمگاى   ك ــوەدەكــات  ب ئاماژە 
تائستا ژن وەك“شرەفى خزان“ سیر دەكرت، 
دژ  توندوتیژی  چمكی  بۆ  دەستبردن  لبرئوە 
 ،نزەنگ دەوـت.  لزانینى  و  جورئت  بژنان 
بڕوەبرایتییكانى  دانانى  ــوەی،  ئ لگڵ 
بئافرەتان،  دژ  توندوتیژى  ــى  ــدواداچــوون ب
 وە كتم نایشارت، بكی گرنگ دەزاننگاوھب
بڕوەبرایتییكاندا  لكارى  كموكورتى   رەنگ

   .“ركردنوەش قابیلى چارەست و ئبھ

رژە كمكردنوەی توندوتیژی ژمارە
٪٢٠ ٢٣٤ ھیچ
٪١٧ ٢٠٧ كم
٪٣٢ ٣٨٤ تا رادەیك
٪٣١ ٣٧٥ زۆر
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

ھیچكمتا رادەیكزۆر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

خشتی سھم كمكردنوەی توندوتیژی

ھكاری سھم

www.ne
tew

e.c
om



12

رژە ئاسایشی كۆمیتی ژمارە
٪١٨ ٢١٨ ھیچ
٪٢٠ ٢٣٩ كم
٪٣٦ ٣٧٨ تا رادەیك
٪٢٦ ٣٦٥ زۆر
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

ھیچكمتا رادەیكزۆر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

بوو،  ــوە  ب ســبــارەت  چـــوارەم،  پرسیاری   (٤
كابینی پنجم تاچند لدابینكردنی ئاسایشی 
كۆمیتی ژناندا سركوتوو بووە. نزیكی ١٨٪.
پنجم  كابینی   ك  گوتوویان بشداربووان  ی 
كاری بۆ دابینكردنی ئاسایشی كۆمیتی ژنان 
كابینی  كارەكانی  ژنانیش  ٢٠٪.ی  نكردووە. 
ھروەھا  بكمزانیوەو  بــوارەدا  لو  پنجمیان 
٣٦٪ی بشداربووانیش پیانوابووە ك تارادەیك 
كۆمیتی  ئاسایشی  لدابینكردنی  حكوومت 
دیكی  ٢٦٪.ی  ـــووە.  ب ســركــوتــوو  ــدا  ــان ژن

پنجمیان  كابینی  ھوكانی  بشداربووانیش 
لو بوارەدا بسركوتوو زانیوە.

سبارەت  رەحیم،  خانم  ژنان  بواری  چاكوانی 
توانیویتى  تاچند  حكومت  ئایا   ك بــوەى 
دەت  بكات،  دابین  ژنان  كۆمیتى  ئاسایشى 
ئاسایشی  دابینكردنی  بۆ  ھوی   ٥ كابینی   ك
واز  ھوكانی  بــم  داوە،  ژن  كۆمیتی 
بوون.“پموای كاركردنى كابینی ٥ لو بوارەدا 
بم  ــووە،  ب ھوداندا  لچوارچوەى  تنھا 
كۆمیتی  ئاسایشی  لدابینكردنی  حكوومت 

ژناندا سركوتوو نبووە“. خانم رەحیم، دەت 
خك،  ھندك  و  سرۆكوەزیران  لئاستی   ك
ئاسایشی  دابینكردنی  بۆ  ھوڵ   ،٥ لكابینى 
كۆمیتی ژن دراوە، بم لخوارەوە نتوانراوە 
دەستبربكرت.  ژنان  بۆ  كۆمیتی  ئاسایشی 
ئاسایشی  دابینكردنی  رەحیم،  خانم  ھرچندە 
حكوومت  ئركی  بۆ  تنیا  ژن  كۆمیتی 
بكمترخم  كۆمگاش  بكو  ناگڕنتوە، 

دەزانت. 

خشتی چوارەم ئاسایشی كۆمیتی

ھكاری چوارەم
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برازیبوونی  سبارەت  پنجم،  پرسیاری   (٥
باری  یاسای  لھمواركردنی  ھرم  ژنانی 
ژنــان  ٢٣٪.ی  ــكــی  ــزی ن بــــوو.  كــســــتــی 
لھمواركردنی ئو یاسای لین پرلمانوە 
ژنان  ٣٧٪.ی  لبرانبریشدا  و  ــبــوون  رازی
لچۆنیتی ھمواركردنی رازی نبوون. ھروەھا 
 مواركردنھ لو  تارادەیك   كنموون ٢٦٪.ی 
یاساكیان  ھمواركردنی  ١٤٪.یش  و  رازیبوون 

بسركوتوو زانیوە.
 ك كستی،  بــارى  یــاســاى  ھــمــواركــردنــى 
پرلمانى  گرنگكانى  لھنگاوە  بیكك 
بگى  چندین  تیدا  ـــراوە،  دان كوردستان 
یاسایى گرنگ لبرژەوەندى ژنان ھمواركراوە. 

وەك سنوورداركردنی فرەژنی، دانانى پناسى 
میرات.  و  ژن  شایتی  ھاوسرى،  گربستى 
پدرا  گرنگى  زۆرترین   ك خاى  ئو  بــم 
بریتیبوو  ژنانوە  بوارى  چاكوانانى  لین 
لنھشتنى فرەژنى لو یاسایدا. لوبارەیوە 
فرەژنی  باسی   كات دەت  كاوە محمود،  د. 
ھندكجار  وت  ــدەرەوەى  ل بتایبتى  كرا، 
بی  وەك  ــاس  ــرب ــب خــرای ــكــان  وامــســل
 .ڵ یاساى فرەژنیدایگمانى كوردستان لرلپ
كردن   واشچ و  وانبوو   كلسم لكاتكدا 
 شموایكردنى فرەژنیم و پدەغڵ قگبوو.“ل
ئیسم.  شریعتى  لگڵ   نیی ناكۆك   مئ
 ك  یھ شرعى  بیانووی  كۆمك  فرەژنی 

كاتكیش  ھموو  دەگینت.  بخك  زیان 
شریعتى ئیسمى لسر بنماى زیان گیاندن 
نیی، بكو برژەوەندى خكیشی تدای. ئو 
باشو  شتكى  دانراوە   یاساك بۆ  پودانگى 
پخشان  دادەنت“.   دیاردەك بۆ  سنوورك 
كستی  بارى  یاساى  ھمواركردنى   ،نزەنگ
گوتی:“  بم  كرد،  باش وەسف  بھنگاوكی 
لنوان  جیاكارى   ك نیم  یاسایكدا  لگڵ 
ئاماركم  بكات.  نتوەكاندا  و  چین  و  رەگز 
لبرەدەست نیی ك بزانم دواى ھمواركردنى 
یاسای باری كستی، رژەى فرەژنى زیادبووە 
كموكوڕی  دیارە  بووبت  زیاد  ئگر  نا.  یان 

 .“یدا ھكردنى یاساكجبجل

رژە ھمواركردنی یاسا ژمارە
٪٢٣ ٢٧٥ ب
٪٣٧ ٤٤١ نخر
٪٢٦ ٣٠٩ تا رادەیك
٪١٤ ١٧٥ زۆر
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

بنخرتا رادەیكزۆر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

خشتی پنجم ھمواركردنی یاسای باری كستی
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رژە جبجكردنی یاسا ژمارە
٪١٣ ٩٠ ھیچ
٪٣١ ٢٠٨ كم
٪٢٨ ١٩٣ تا رادەیك
٪٢٨ ١٨٨ زۆر
٪١٠٠ ٦٧٩ كۆی گشتی

ھیچكمتا رادەیكزۆر

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

جبجكردنی  لسر  ششم،  پرسیاری   (٦
نزیكی  ھرچندە  بووە.  كستی  باری  یاسای 
٧٠٠ كس لبشداربووان بشوەیك لشوەكان 
رازیبوون،  باری كستی  یاسای  لھمواركردنی 
 ك پیانوابووە   ،سك  ٧٠٠ ئو  ١٣٪.ی  بم 
بھیچ شوەیك ئو یاسای جبج نكراوە. 
 دابوون كوایو بل و ژمارەیروەھا ٣١٪.ی لھ
كم كار بو یاسای كراوەو ٢٨٪.یش پیانوابووە 
٢٨٪.ی  كراوەو   یاسای بو  كار  تارادەیك   ك
ئو  لجبجكردنی  كس   ٧٠٠ ھمان  دیكی 

یاسای رازیبوون.
گوتبژی فرمی ئنجوومنی دادوەری ھرمی 
دەت  لوبارەیوە  عبدولباست،  كوردستان 
یاسا  دەبت  كوردستاندا  لدادگاكانى  ئستا   ك
ھمواركراوەكى بارى كستی جبج بكرت، 
بم ئگر گلیی ھی لین ھركسكوە 
خودى  لسر  ئوە  جبجنكراوە  دەت   ك
مبستش  بۆئو  دەوەستت.  ـــان،  دادوەرەك

یاسا  دادوەرەى  ئــو   ك ــات  ــوەدەك ب ئــامــاژە 
 تان یناكات، داواكارى گشتی بۆى ھ جبج
لبیارى ئو دادوەرە، بدات و بیارەكى دادگاش 
دەچت دادگایكى برزتر ئگر یاساییى نبت 
 یوایپ عبدولباست،  ھدەوەشنرتوە.  ئوا 
 رەخن ھبت  بگی  كسك  ببئوەى 
 وەرداندەستت ئــوكــارە  بگرت،  لـــدادوەر 
لدەستی سربخۆی دادوەر“داوا دەكم ھر 
بابچت   ،یھ دادگا  لبیارى  گومانى  كسك 
تانى ل بدات، وات (تمییز)ى بكات. تائستا 
ھیچ بگیك نیی ك بیارەكانى دادگا یاسایی 
لمرۆژاندا  ھولر،  دەشتى  لدادگاى  نبت. 
ژنى  دادگــا  لـــدەرەوەى  ئــوەى  لبر  پیاوك 

ھناوە ٣ ساڵ حوكمدراوە“. 
لـــدەرەوەى  دووەم  ژنــى  بھنانى  ســبــارەت 
دادوەر  كـــوردســـتـــان،  ــى  ــم رــ ھ ســـنـــوورى 
ناتوانت  حكوومت   ك گوتی  عبدولباست، 
ژن  ھرم  لــدەرەوەى   ك بدات  كسك  سزای 

دەھنت“چونك كاتك تنازوع لنوان ٢ یاسادا 
ھبت یككیان لھولر دەرچووبت و ئویتر 
دەكرت،  ھرم  بیاسای  كار  ئوكات  لبغدا، 
دەستوور  بنماكانى  لگڵ  بمرجك  بم 
ئوەی  لبارەی  محمود،  كاوە  د.  بگونجت“. 
ھرم  لــدەرەوەى  ھاوسرگیری  گربستی   ك
پسولى   ك دەزانت  بباشی  ئنجامدەدەن، 
خۆراك بكرت ئامراز لكاتى ھاوسرگیریدا، بۆ 
نكات  كسك  بۆ  ھاوسرگیرى  دادگا  ئوەى 
ك لسنوورەكیدا نیی. لبارەی جبجكردنى 
 ك دەزانت  بپویستی  كستی،  باری  یاسای 
حاتى  ئگر  و  وەربگیرت  لدادگا  زانیارى 
 ر یاساكگبزانن چۆن كراوە“ئ یفرەژنیش ھ
ژنان  ركخراوەكانى   ویستپ جبجنكراوە، 
و  بكن  پیوەندیدار  ینى  پشكشى  داوا 
كارى  ھیو  یاسایك   ك بن  بحكوومت 
یاسا  لكارپنكردنى  لپچینوە  پناكرت. 

 .“كتییر ھاوومافى ھ

خشتی ششم جبجكردنی یاسا

ھكاری ششم
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رژە ژمارە كابینی ششم
٪٢٦ ٣١٢ ب
٪٣٦ ٤٣٠  نخر
٪٣٨ ٤٥٨ تارادەیك
٪١٠٠ ١٢٠٠ كۆی گشتی

تارادەیك ب

نخر

بوو  كــراوە  پرسیاركی   ك پرسیارە  ئم   (٧
لچۆنیتی  بشداربووانی  نارازیبوونی  ھۆكاری 
ئاشكرا  كسی  ــاری  ب یاسای  ھمواركردنی 
 راپرسیی ئم  بشداربووانی  ٣٧٪.ی  كردووە. 
كسی  باری  یاسای  ھمواركردنی  لچۆنیتی 

خۆیانیان  نارازیبوونی  بشداربووان  نارازیبوون. 
بۆ ئم چند خای خوارەوە گڕاندووەتوە:

لسر  ئیسمی  شریعتی  كاریگری  یكم: 
.ناوەرۆكی یاساك

لھمواركردنكدا  پیاوان  كاریگری  دووھم: 

برژەوەندی  بپی   یاساك  ك بشوەیك 
ژنانی  بــرژەوەنــدی  كمتر  داڕـــژراوەو  پیاوان 

پاراستووە.
بمافی  بوایان  پرلمانتاران  زۆربی  سھم: 

ژنان نبووە.

٨) پرسیاری كۆتایی راپرسییك لسر ئوە بوو 
كشكانی  دەتوانت  ششم  كابینی  ئایا   ك
ــی  ــر بــكــات؟ لــوەمــدا ٢٦٪ـ ــارەس ژنـــان چ
نوێ  كابینی   ك بوەی  گشبینن  بشداربووان 
دەتوانت كشكانیان چارەسر بكات. لبرامبر 
ئوەشدا ٣٦٪ـی ژنان لو بوایدانین ك كابینی 
بكات.  چارەسر  كشكانیان  بتوانت  ششش 
 رەنگ  ك  یانوایپ ژنانیش  ٣٨٪ـــی  ھروەھا 
كشكانی  بتوانت  تارادەیك  ششم  كابینی 

ژنان چارەسر بكات.
دەت  رەحیم،  خانم  ژنــان  ــواری  ب چاكوانی 
شش  كابینی   ك ــوەی  ب نیم  گشبین  من 
ئو  بكات.  چــارەســر  ــان  ژن كشی  بتوانت 
شش،  كابینی   ك دەھنتوە  بــوە   نمون
رژەی وەزیرەكانی ل ٣ وەزیری ژن بۆ وەزیرك 
ھرمی  وەزیــری  پۆستی  ھاوكات  كمكردەوەو 
رەحیم،  خانم  ھوەشاوەتوە.  ژنان  بۆكاروباری 
سرقای  شش،  كابینی   ك لوەدەكات  باس 

دانانی ئنجوومنكى   ژنانو بھۆی سرقای 
 شوەكی تر، ك ك كاریندو ھننجوومو ئئ
د.شوان  چووەتوە.  لبیر  ژنانی  بنڕەتییكانی 
ناتوانرت  تر  مانگی  پیوای ك تاشش  عزیز، 
ھسنگاندن بۆ كابینی شش بكرت و بزانرت 
ك ئو كابینی لچارەسركردنی كشی ژنان 
دواوە  ــرەو  ب ھنگاو  یان  دەبت  سركوتوو 

دەنت.

خشتی حوتم كابینی ششم و توانای چارەسری
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ال  ئــوەیــان  ھستی  عــــراق،  كریستیانكانی 
نوەكانیان  و  خۆیان  ئایندەی   ك بووە  دروست 
ئوەش  ھڕەشوە.  بر   وتووەتك لعراقدا 
دوای زنجیرەیك كاری توندوتیژی دت ك ژیانیان 
كنیسكانیان  و  در  ھروەھا  ئامانج.   كراوەت
ـــووەتـــوەو رــبــرە  ـــــڕووی تــقــیــنــوە ب رووب
پاكتاوكی  بگشتی  دەكوژرن.  ئایینییكانیان 

رەگزییان برامبر ئنجامدەدرت.
 ژمارەیكی زۆر خزانی كریستیانكانی دانیشتووی 
شپۆلك  دووچـــاری  ــوەی  ئ دوای  كــركــووك، 
دەرەوەی  بۆ  بوون  ناچار  بوونوە،  لتوندوتیژی 
لھرمی  روو  ــوەی  ئ یــان  بكن،  كــۆچ  وت 
تیدا  ئاسایش  ــی  رەوش  ك بكن  كوردستان 
سقامگیرە. تائستا ھیچ ركخراوك برپرسیارتی 
خۆی برامبر ئو كارە تیرۆرستییانی ك لدژی 

كریستییانكان دەكرت، رانگیاندووە. 
 ،تیرۆرستیان كردەوە  ئم  لچاودران  ھندك 
بكاركی رەمكی تیرۆریستی ناودەبن، ھندكی 
تر وەك بۆچوونكی سیاسی و ئایینی توندڕەوی 
 مینك برامبر  لعراقدا   ك دەكن  ناودری 
ئایینی و تایفییكانیتر ئنجام دەدرن. لعراقی 
چندین  تائیستا  ــدا،  ــاری رزگ پــرۆســی  دوای 
قشی كریستیان كوژراوە و خكانی سیڤیلیان 

ناچاركراون ك ماڵ و حای خۆیان جبھن.
قوتابی  ســاــو   ٢٤ تمنی  حبیب،  ســـارا 
دەت،  كركووكو  زانكۆی  پروەردەی  كۆلژی 
 چونك دەرۆم،  زانكۆ  بۆ  بتنیا   كات دەترسم 
كوشتن  تووشی   ك بیردەكموە  وا  ــردەوام  ب
 موسل خاۆیكم  كچی  دەبموە.“  رفاندن  یان 
ماوەیك  پاش  و  رفندرا  تیرۆرستانوە  لالین 
دۆزرایوە“.  شقامكدا  لناوەڕاستی  ترمكی 
نالباری  رەوشــی  دەخاتسر  تیشك   كچ ئو 
ھركاتك  دەت  و  كركووك  كریستیانكانی 
كــوژراوە،  یان  رفندراوە  كریستیانك  دەبیستم 
لناخمدا ترس و دڕاوك دروست دەبت. دوای 
نناسراوەوە  كسانی  لالین  چندینجار  ئوەی 

ھڕەشیان لكراوە بشكی تری بنمای سارا، 
بكن.  ئوسترالیا  و  لئمریكا  روو   بوون ناچار 
سارا، ك ئستا لگڵ دایك و برایكیدا دەژی، 
گوتی:“ھودەدەم بھر شوەیك بت خوندن 
تواو بكم و بچم الی بنماكم لئوسترالیا، 

چونك لوێ ژیان و ئاسایش فراھم كراوە.
ھزار   ١٢ كركووك،  كریستیانكانی  ــارەی  ژم
كس لتكای مسیحیكانی عراق ك ژمارەیان 

مسیحی  تایفی  پنج  دەبت.  ملیۆنك  نزیك 
لكركووك ھی، بم زۆربیان كلدو ئاشوورین 

و بزمانی سریانی قس دەكن.
مسیحیكانی  بسر  بای  نیگرانی  و  ترس 
كردن  كــۆچ  بۆ  ــیــان  زۆرب كشاوە.  كــركــووك 
لخۆسازكردندان. ھروەك سركینا ئدور، تمن 
لفرمانگكانی  لیكك  كارمندە   ك ساڵ   ٣٠
دەرەوەی  بۆ   مئ كۆچی  دەت،  كــركــووك 

كریستیانكان ئینتیمایان بۆ عراق نماوە 
كركووككركووك

كریستیانكان ل كاتی ب جھنانی ئركی ئاینییدا

كریستیانكان ئینتیمایان بۆ عراق نماوە كریستیانكان ئینتیمایان بۆ عراق نماوە 
روو ل ھرم دەكن
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ئارامدا  ئاسوودەو  لژیانكی  تا   وەیئ بۆ  وت 
ھرچندە   ك لوەدەكات  باس  سركینا،  بژین. 
رووبـــڕووی  بعس  رژمی  لسردەمی  ــوان  ئ
پردەی  لژر  ئستا  وەك  بم  ئازاربوونتوە، 
توندڕەوەكانوە  ركخراوە  لالین  و  ئیسالمدا 
ھڕەشی كوشتن و كاری توندوتیژییان برامبر 
نكراوە، بۆی بپویستی دەزانت ك لنزیكترین 
 دەبین رزگاربكن،“ئگینا  خۆیان  دەرفــتــدا 
چۆن  ــروەك  ھ تیرۆریستان.  دەستی  قوربانی 

پشتر كسووكارمان تیرۆر كران“.
قشكانی  ســرۆكــی  ســاكــۆ،  لویس  ــران  مــت
وەك  مسیحییكان   ،یوایپ لكركووك  كلدان 
عراقییكانیتر ل توندوتیژی و رفاندن دەترسن، 
 جبج پویست  وەك  ئاسایش  یاساو   چونك
ئینتیمایان  دەت:“مسیحییكان،  ئو  ناكرت. 
ئو  ــی  رۆ ناكن  ھست  نــمــاوەو  عراق  بۆ 
وتن،چونك ئایینكیان مسیحی، بۆی بشك 
بكافر ھژمار دەكن“.  ئوان  عراق،  لخكی 
بقسكانی  درــژە   وەیمشب  یشق ئــو 
توندوتیژی  ــدا  ــی دوای ــی  ــاوەی م ـــــم  دەدات،“ل
 میشھ ندووە، بۆیرەی سرمان زۆر پرامبب
لملمالن و ھڕەشداین“. ئاشوور یدا بنیامین 
پشووی  ئندامی  و  سیاسی  كسایتییكی   ك
تیشك  بووە،  كركووك  پارزگای  ئنجوومنی 
 ك دەت  و  مسیحییكان  رەوشی  دەخاتسر 
دوای ئوەی رەوشی عراق، رۆژ لدوای رۆژ برەو 

دروست  ال  زۆریــان  ترسی  دەڕوات  زیاتر  ئاۆزی 
بووە. ھرچندە ئم رەوش خراپتر بت ھڕەشی 
دەبت.  زۆرتر  ئازاردانمان  و  رفاندن  و  كوشتن 
بۆی ئو باشترین رگا بوە دەزانت ك كۆچ بۆ 
وتك بكات ك زۆربی دانیشتووانی كریستیان 
تائستا  رژموە  رووخانی  لدوای   چونك بت. 
لئنجامی  مسیحی  ھاووتی   ٤٠ لكركووك 
رفاندن و كوشتن و تقینوە، كوژراون و ئمیش 

وایكردووە ك كریستیانكان لدراوكدا بژین.
زۆر لركخراوە تیرۆرستییكان لھوی ئوەدان 
كریستیانكان،  ســر   رشكردنھ لــرــگــای 
بكن،  دروســت  لعراقدا  تایفگری  ــاژاوەی  ئ
بكن  دروســت  ناسقامگیر  رەوشكی  تابتوانن 
بیكتر  بوایان  متمانو  عراق  پكھاتكانی  و 
عراق  دەســتــدارانــی  ھانی  یــــدا،   .نمن
كریستیانكانی  شارانی  لو   ك بوەی  دەدات، 
بگرنبر،  توند  روشونی  نیشتجن،  تدا 
ئو  نتوانن  تیرۆرستییكان  ركخراوە  تاچیتر 
مسیحی  ئایینی  بپیەوانی  برامبر   كاران
 وەیو كارە تیرۆرستییانھۆی ئنجام بدەن.“بئ
ك ھزاران مسیحی ناچاربوون وت جبھن و 
 وە بچنگایو رتا ل ،تانی دراوسو نرووبك
بھزاران  ئوەشدا  لگڵ  ئمریكا.  ئورووپاو 
 چونك كوردستان،  ھرمی   تچوون مسیحی 

لوێ ژیان و مایان پارزراوە“.
ھرچندە یكتی ئورووپا لسۆنگی ھستكردن 
مسیحییكانی   ك نھامتییانی  ھڕەشو  بو 
بم  ئاسانكردوون،  بۆ  پنابری  مافی   ،دایت
ئم كۆچكردن لڕووی پكھاتی دانیشتووانوە، 
ھانی  عراق.  سروشتی  تكچوونی  ھۆی   تدەب
ئوەی  سرباری   ،سا  ٢٦ تمن  ئلیاس، 
رەت كردن  كۆچ  لكراوە،  ھڕەشی  خزانكی 
برەو  چوون   وات دەكاتوەودەت:“كۆچكردن 

و  ھات  رگای  ھبژاردنی  نادیارو  چارەنووسی 
نھات. بۆی من دژی ئو رگچارەیم و ئوانش 
خۆشتر   مئل ژیانیان  جھشتووە  وتیان   ك
و   خۆش كوردستان  ھرمی   ب دم  من   .نیی
ئگر ھیچ شونكم بۆ نمن رووی لدەكم“.

لبر رۆشنایی ئم قسان یدا، دەت، كۆچكی 
 تچوون ئوانی  پكردووە،  دەستی   وانچپ
دەرەوە، دەستیانكردووە بگڕانوە بۆ وت، بم 
بۆ شارەكانی پشوویان نا، بكو دەچن ھرمی 
و  و سقامگیری  ئاشتی  بوونی  لبر  كوردستان 
سختی ژیان لئورووپا. یدا، پداگری لسر 
بخۆیاندا  دان  مسیحییكان   ك دەكــات  ئوە 
 وە، چونكننی خۆیاندا ببمكتو ونبگرن و ل
پكھاتكانی  سرجم   توندوتیژیی شپۆلی  ئو 
 ویستپ وە، بۆیجیاوازی گرتووەت براقی بع

رووبڕووی ئو بارودۆخ ببنوەو خۆڕاگربن.
سای  پش  نتوەیكگرتووەكان  ئاماری  بپی 
كریستیان  نیو  و  میلیۆن  یك  نزیكی   ،٢٠٠٣
لعراق بھموو تایفكانوە دەژیان، بم دوای 
ئو سا ژمارەیان كمی كردووە. ئمش پاش 
دەمارگرژە  ركخراوە  چاالكی   ك ھاتووە  ئوە 
كریستیانكانیش  ــردووەو  ك زیــادی  ئایینییكان 
بوونت ئامانجی ئو كردەوە تیرۆرستیان. ھروەھا 
بپ ھندێ زانیاری ژمارەیك لمسیحییكانی 
ربازی  ناچاركراون  عراق  ناوەڕاستی  و  باشوور 

ئیسالمی بۆ خۆیان ھبژرن.

ــــراوە  ــــخ ــــك رــــ ل زۆر 
تــــیــــرۆرســــتــــیــــیــــكــــان 
لـــھـــوـــی ئــــــوەدان 
 رشكردنھ لــرــگــای 
كریستیانكان،  ســـر 
ـــــاژاوەی تــایــفــگــری  ئ
لـــعــــــراقـــدا دروســــت 
ــــــكــــــن، تــــابــــتــــوانــــن  ب
ناسقامگیر  رەوشكی 
دروســـــــــــت بـــــكـــــن و 
پــــكــھــاتــكــانــی عــــراق 
ـــو بـــــوایـــــان  ـــان ـــم ـــت م
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 ٣٠ تا   ك دەكرت  ئوە  مترسی  ئوەی  لگڵ 
سای تر كریستیانكان بتواوی عراقدا نمنن،  
لداڕشتنی  كوردستان  ھرمی  كریستیانكانی 
نینوادا  دەشتی  ئۆتۆنۆمی  ھرمی  نخشی 
لدەستووری  ھــروەھــا  ھناوەو  سركوتنیان 
ئم  كردووە.  جگیر  ئۆتۆنۆمییان  مافی  ھرمدا 
ھنگاوەش وەك سركیس ئاغاجان، گوتی ئومدی 

.كانزگاریكردنی ژیانی كریستیانوەو پارمان

جوگرافیای كریستیاننشین
لملیۆنك  زیاتر  عراق،  ئــازادی  پۆسی  پش 
و  ھبوون  عراقدا  لسرانسری  كریستیان، 
لكوردستان  رژەیش  ئو  ھزاری   ٣٠٠ نزیكی 
كریستیانكان  شونی  دیارترین  نیشتجبوون. 
لعراق و ھرمدا، دەشتی نینوا ك ناوچكانی 
قرەقوش، تلكف، شخان، حمدانی، دەگرـتوەو 
عنكاوەو  ھكاری،  سرسنگ،  لھرم  ھروەھا 
ئوەشدا  لگڵ  دەگرتوە.  لسۆران  بشك 
نزیكی ١٢ ھزار كریستیان، لپارزگای كركووك 
دەژین و نزیكی ٥٠٠ خزانیش لپارزگای سلمانی 
نیشت جن. پشتر رژەی كریستیانكان لعراق 
دوای  بــم  بــوو،  كــس  ــزار  ھ  ٥٠٠ و  ملیۆنك 
پۆسی رزگاری عراق، بھۆی تیرۆر و ھڕەشوە 
كرد.  لھندەران  روویان  لكریستیانكان،  زۆرك 
ئستا بگورەی كریستانكان نزیكی ٧٠٠ ھزار 
كسیان لعراقدا ماوەتوە. كریستیانكانی عراق، 
پرۆتستانتدا  و  كاسۆلیك  مزھبی  دوو  بسر 
كریستیانكان  ــژەی  ر زۆرتــریــن  ــن.  دەب ــش  داب
٧٦٪ـی  كلدانكان  كلدانن.  ھرم،  و  لعراق 
لدوای  پكدنن.  عراق  كریستیانكانی  رژەی 
 ٪٢٢ رژەیان   ك دن  ئاشوورییكان  ئمانوە 
دەبت.  رژەیان٢٪ـی  ئرمنییكانیش  و  دەبت 

قشو  ھندێ  كوشتنی  كنیسو  تكدانی  پاش 
 ١٧ نزیكی  لعراق،  كریستیانكان  تیرۆركردنی 
كرد.  كوردستان  لھرمی  روویان  كسیان  ھزار 
بتوندی  فاتیكان،  پاپای   ك وایكرد  ئمش 
ھوست لدژی ركخراوە تیرۆریستییكانی عراق 
وەربگرت و ستایشی كوردستانیش بكات، بوەی 

ك كریستیانكانیان دادە داوە.

پالنی ئۆتۆنۆمی
رۆمیۆ  كوردستان،  پرلمانی  دووھمی  لخولی 
كریستیانكان  لیستی  فراكسیۆنی  وەك  ھكاری، 
مافی   ك كــرد  كوردستان  لپرلمانی  داوای 
لدەستووردا  ئۆتۆنۆمی  پدانی  بۆ  كریستیانكان 
گوتی:“مافی  لوبارەیوە  رۆمیۆ  بكرت.  جگیر 
جگیر  كوردستاندا  لدەستووری  كریستیانكانمان 
كردووەو، مادەی ٣٥ بروونی باس لو پرس دەكات“. 
ل الیكی دیكوە ئنجوومنی كلد – ئاشووری - 
سریانی، لھرمی كوردستان ئنجومنك ك كار 
بۆ یكخستنی گوتاری كریستیانكان، لكوردستان 
كارای  رۆكی   ننجوومئ ئو  دەكات.  عراق  و 
لیكھوستی كریستیانكاندا ھی. لمانگی ٣.ی 
سای ٢٠٠٧ لھولر، ئنجوومنی كلد- ئاشووری- 
سریانی، كۆنگرەیكی گردبوونوەی كریستیانكانی 
لو  ئنجامدا.  كوردستانی،  ھرمی  و  عراق 
 ب كریستیان  نتوەی   ك بیاردرا  كۆنگرەیدا 
و  بھنرت  ناو  بیك  سریانوە  ئاشوور-  كلد- 
 كرا ك داوا  دواتر  نكرت.  لنوانیاندا  جیاوازیان 
كوردستان  ھرمی  لدەستووری  ئۆتۆنۆمی  مافی 
ئم  لسرەتای  بكرت.  جگیر  كریستیانكان  بۆ 
ئنجوومنی  ھولر،  ئاشتی  لھۆی  مانگشدا 
كۆنگرەی  بدروشمی  سریانی،   - ئاشووری  كلد- 
لبارەی  خۆیان  كۆنگرەی  دووەھمین  نتوەیی، 

كریستیانكانی  بۆ  ئۆتۆنۆمی  مافی  چسپاندنی 
ھرم و عراق، بست. سرۆكی ئنجوومنی كلد- 
ئاشووری- سریانی، جمیل زەیتۆ، لبارەی گرنگی 
دەیانوت  ئوان   ك روونیكردەوە   كۆنگرەی ئو 
جبجكردنی  داوای  كۆنگرەیوە  ئو  لرگی 
ئۆتۆنۆمی كریستیانكان لھرمی كوردستان بكن 
 ن كراق دەكتدارانی عدەسو ھاوكات داواش ل
مافی ئۆتۆنۆمیان لدەستوردا جگیر بكات. جمیل 
زەیتۆ، لبارەی سنووری ئۆتۆنۆمی كریستیانكانوە 
دەت:“دەشتی نینوا دەبت“. بقسی جمیل 
پگی  ئۆتۆنۆمی  ھرمی  بدروستبوونی  زەیتۆ، 
كریستیانكان لعراقدا بھز دەبت. زەیتۆ، داوا 
لكاربدەستانی عراقیش دەكات ك بھمانشوەی 
كوردستان، ھوستیان بۆ جگیركردنی ئۆتۆنۆمی 

كریستیانكان لدەستووردا دەببن. 

دەشتی نینوا: ھرمی ئۆتۆنۆم 
حیسابی  عراق  پرلمانی  بۆ  نینوا،  پارزگای 
٣١ كورسی بۆ كراوە. وای بۆ دانراوە ك ژمارەی 
بت.  كس  ھزار   ١٠٠ و  ملیۆن   ٣ دانیشتووانی 
لھرمی  كریستیان  دیارەكانی   تییسایك
ئۆتۆنۆمی  پدانی  داوای  عراق  و  كوردستان 
ئم  ــن.  دەك نینوا  لدەشتی  كریستیانكان 
سركردایتی  بــالی  كریستیانكان  ھنگاوەی 
سیاسی كوردەوە جگی بایخ بوو و پشتگیریشی 
ل كراوە. بۆ نموون چندینجار نچیرڤان بارزانی 
كوردستان  ھرمی  حكوومتی  پشووی  سرۆكی 
لوتووژ لگڵ میدیا بیانییكاندا پشتگیری خۆی 
بۆ ئو پرس دووپات كردووەتوە. كورد لبر چند 
ھۆكارك پشتگیری لو ئۆتۆنۆمی دەكات: یكم: 
جبجكردنی   یناوچ ئو   ك دەزانت  كــورد 
ئگر  بم  بووە.  سخت  تدا  ١٤٠ـی  ماددەی 

ھولرھولر

عنكاوە حوكمی دەشتی نینوا 
دەكات

سركیس ئاغاجان بۆ وارڤین: ئۆتۆنۆمی دەخین بواری جبجكردنوە
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بۆ  ئۆتۆنۆمی  ھرمكی   تبكر  نشو ئو 
كوردستان  ھرمی  بۆ  ئوكات  كریستیانكان، 
لگڵ  دەتوانن  كریستیانكان،   باشترە، چونك
ھرمدا ركوتنی ستراتیژییان ھبت. مبستی 
دووھم: بۆ ئوەی ك ھرمی كوردستان، بۆ 
لعراقدا  كریستیانكان  مافی  دەستبركردنی 
تدەكۆشت و بو سیاستش یكتی ئورووپا 
كــورد  ـــدۆزی  ل پشتگیری   كــ ــاچــاردەكــات  ن

لرۆژھتی ناڤیندا بكن.
كریستیاننشین  ھرمكی  دروستبوونی  سیم: 
 یناوچ ئو   ك ــات  وادەك نینوا  لدەشتی 
بھرمی  ئابوورییوە  و  سیاسی  لــبــواری 
بۆ  ھــاوكــات  ببسترـتوەو  كــوردســتــانــوە 

كوردستانیش وەك پشتنیكی ئمنی بت. 

سركیس ئاغاجان: داڕژەری پالنی ئۆتۆنۆمی 
سركیس  كریستیانكان  ئۆتۆنۆمی  ــژەری  داڕ
لو  كریستیان  ئۆتۆنۆمی  دەت  ئاغاجان، 
تدا  رژەیانی  زۆرترین   ك دەبت  شوندا 
 ك دەكات  لوە  باس  سركیس،   .یجنیشت
لدەستووری  كریستیانكان  مافی  ئوەی  دوای 
ھرمی كوردستان جگیركراوە، ئوان ببستنی 
 كئۆتۆنۆمیی دەدەن كوم ھكۆنگرەی دووھ
سركیس  جــــبــجــــكــردنــوە.  ــواری  ــن ــخ ب
پشوی  دارایــی  وەزیــری  پشتر   ك ئاغاجان، 
دەت:“  بووە،  كوردستان  ھرمی  حكوومتی 
لسای  كریستیانكان،  یكمی  لكۆنگرەی 

كریستیانكان   ك چسپندرا  ئــوە   ،٢٠٠٧
بناوی كلد- ئاشوری – سریان  نتوە  بیك 
مافی  و  بكرت  جگیر  لدەستووردا  ناویان 
لدەستووری  كریستانكان  بۆ  ئۆتۆنۆنۆمیش 
ئاغاجان،  بچسپنرت“.  عراقدا  و  كوردستان 
ھیوادارە ك ئو مافی لدەستووری كوردستاندا 
ب كریستیانكان دراوە لدەستووری عراقیشدا 
جختی  جــان،  ئاغا  سركیس  پیانبدرت. 
 ،وەیئ بۆ  لوە كردەوە ك كۆنگرەی دووھم 
ئۆتۆنۆمی بچت واری جبجكردنوە. ئو باس 
كریستیانكان  ئۆتۆنۆمی  ھرمی  لجوگرافیای 
 ك دەكرت  ئــوە  ــاوی  رەچ دەت  و  دەكــات 
تدا  كریستیانی  زۆرترین  لعراق   ناوچ كام 
ھرمی  بۆ   نشو ئو  ئوانیش  نیشتجیو 

ئۆتۆنۆم پشنیاز دەكن. 
سیاسی  كسایتی  ھكاری،  رۆمیۆ  ھاوكات 
جوگرافی  سنووری   ك دەت  كریستیانكان 
ئۆتۆنۆمییك دەشتی نینوا دەبت و ئوەش 
بۆ ئوە دەگڕنتوە ك بر ل٧ ھزار ساڵ، 
كلدو ئاشوورییكان لنینوا حوكمیان كردووە. 

ئۆتۆنۆمی و ماددەی ١٤٠
لیستی  لسر  كوردستان  پرلمانی  ئندامی 
لوبارەیوە  یوسف،  ســۆزان  كریستیانكان 
نتوەیكی  كریستیان   ك راگیاند  بوارڤینی 
ئو  جوگرافیا  و  مژوو  بپی  عراقو  كۆنی 
لچوارچوەی   ك  یھ ــوەی  ئ مافی   لگ

عراقدا ئۆتۆنۆمی ھبت. لبارەی ئوەی ئگر 
بوو،  ئۆتۆنۆمی كریستیاننشین دروست  ھرمی 
ماددەی  و  كشدارەكان   ناوچ لبارەی  ئوان 
دەت:  سۆزان  دەبت،  چی  توانینیان   ١٤٠
و  داین   ١٤٠ مادەی  لگڵ جبجكردنی   مئ

ھمیش لگڵ كوردستانیان ھاوڕاین.

گوكان دەگشنوە 
بردەوامی ھڕەشی تیرۆر بۆ سر كریستیانكان 
ھستیاری  بابتكی   ــ ــووەت ب لــعــــراقــدا 
ئــورووپــا.  یكتی  و  نتوەیكگرتووەكان 
لركخراوی  پالن  زانیاریكانی  بشی  بپی 
نتوەیكگرتووەكان،  مرۆڤی  مافی  چاودری 
شوەی  بــو  كریستیانكان،  رەوشــی  ئگر 
ئستا لعراق بردەوامبت، ئوا تا ٣٠ سای 
ئستا  نامنت.  تدا  كریستیانكانی  عراق  تر 
روویان  عراق،  كریستیانكانی  لنیوەی  زیاتر 
 ی كو كریستیانانك لكندەران كردووە. یھل
بھۆی ھڕەشو تیرۆرەوە بغدای جھشتووەو 
رگی   گوتی:“تاك دەژی  لھولر  ئستا 
چارەسری و رگرتن لتیرۆر و ھڕەش لسر 
 .ئۆتۆنۆم ھرمی  دامزراندنی  كریستیانكان 
ئمی  لكردوون.  ژاكــاوی  گوی  وەك  تیرۆر، 
كریستیان لناو خۆماندا زۆر ئارامین و پالماری 
ھیچ كس و الینك نادەین. نازانم بۆ پالماری 
لئندامانی  كس   س داو  ئمیان  خزانی 

خزانكمیان بناحق كوشت“. 
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عراق  ھــــبــژاردنــكــانــی  یــاســای  ـــوەی  ئ دوای 
پسندكراو تیدا رژەی ٤٣ كورسی بۆ پارزگاكانی 
دەكرت  ــاوەڕوان  چ دیاریكرا،  كوردستان  ھرمی 
زیاتر  بتوانت  داھاتوودا  شوباتی  ٧ی   ل كورد   ك
لدوانی  بپی  بھنت.  بدەست  كورسی   ٦٠  ل
رژەیدا  لو  ئوان  یكتی،  و  پارتی  برپرسانی 
كردووە.  ژنان  بۆ  كورسییكانیان  ٢٥٪ـی  رەچاوی 
لگڵ ئوەی بشداری ژن، لپرلمانی كوردستاندا 
بپی سیستمی كۆتایو رژەی بشداربوونی ژنان 
٣٣٪ی، بم لكابینی ششدا رژەی بشداری ژن 
 ك وەزارەت. كدانی یوە بۆ پتدا كورتكرایحكومل
ئمش نارەزاییكی زۆری لالین ژنان و چاالكوانانی 

ئم بوارەوە، لكوتوە. 

پوەری كاندید كردن
كوردستان،  سیاسییكانی   پارت لیستكانی  ئستا 
دەیانوت بشداری رژەی ژن لپرلمانی عراق، زیاد 
بكن. برپرسی سكرتارییتی ھاوپیمانی كوردستان 
بۆ ھبژاردنكانی بغدا، قادر نجمدین،  دەت 
ھاوپیمانی كوردستان، ١٣  بناوی  لیستكیان   ك
پارتی سیاسی لخۆگرتووە. قادر، ئاماژەی بگرنگی 
پرلمانی  داھاتووی  لخولی  ژنان  بشداریكردنی 
عراقدا كردو گوتی:“بشداری ئافرەتمان زۆر بالوە 
 ك نجمدین  قادر  پداوە“.  بایخمان  زۆر  گرنگو 
ھاوكات ئندامی مكتبی دەزگای ھبژاردنی پارتی 
پابندنبوونی  ئوەی  ورای   ،كوردستان دیموكراتی 
لدەستنیشانكردنی  كۆمسیۆن  بیاسای  پارتكی 
ئــوە  بــۆ  ھماش  دەخـــاتـــڕوو،  ژن  كــانــدیــدانــی 
ژنان  ٢٥٪.ی  رژەی  لسرووی  پارتی   ك دەكات 
دەت   رپرسب ئو  دەكات.  كاندید  للیستكیدا 
ھماھنگی لگڵ الین و كیانكانی تریش كراوەو 
لچوار   ك دەستنیشانكردووە،  رژەیان  ئوانیش 
كس یككیان ئافرەت دەبت. بپی قسی قادر 
پاوراوەكان  لدەستنیشانكردنی  پارتی  نجمدین، 
رەچاوی بوانام، زمانزانی و ئزموونی كاری پشوو 

و توانای كسكانی كردووە. 
 زانستر لی ماستوانامگری بمن میرانی، ھھ 

سیاسییكان، لگڵ ئوەدا ك بشداریكردنی ژنان 
لپرۆسی سیاسی عراق و وتانی رۆژھتی ناڤیندا 
ب الواز وەسف دەكات، رژەی ٣٣٪ـی بشداریكردنی 
ئرنی  بھنگاوكی  كوردستان،  لپرلمانی  ژنان 
لپرلمانی   ژەیر ئو   ك دەكات  داوا  و  دەزانت 
دەچت  بۆ  وای  میرانی،  بكرت.  جگیر  بغداشدا 
بۆ  زەمینی  ژن  بشداری  رــژەی  زیادكردنی   ك
كارابت،“ئگر  سیاسیدا  لپۆسی  خۆشدەكات، 
لنوان   كبك تا  نبت،  ژن  بۆ  كۆتا  سیستمی 
كمتر  دەنگی   كژن ببت،  دروســت  وپیاوك  ژن 
ژن  بۆ   مئ كۆمگای  توانینی   چونك  ،ندەھ
الوازە. لگڵ ئوەش ژنیش دەتوان ھاوشانی پیاو 
كاربكات و لپۆسی سیاسیدا كارەكتركی بھز 

بت“.

 نا بۆ دەست برزكردنوە
ھرچندە رژەی بشداریكردنی ژنان بۆ پرلمانی 

بپی  بم  نبووەتوە،  یكالیی  تائستا  عراق، 
 ك دەنگی  ئو  ــارەی  ژم ئگر  كۆتا  سیستمی 
كاندیدكراوكی ژن بدەستیدەھنت كمیش بت ئوا 
 كمسیست ت. چونكر دەبری دەرچونی ھگئ
ئندامی   .ــ ژن بۆ  كورسییكان  ٤/١ی  كۆتایو 
كوردستان،  نیشتیمانی  یكتی  سیاسی  مكتبی 
مرجكانی  ــارەی  ــب ل پــیــرە،  ئحمد  ســعــدی 
عراق،  لپرلمانی  ژن  كاندیدكردنی  بۆ  پارتكی 
 ك كــردووە  كاندید  ژنانیان  ئو  ئــوان   ك گوتی 
ركخراوی  ژنان،  لبزووتنوەكانی  ئزموونن  خاوەن 
كارییان  كارگرییكاندا   پۆستل یان  خوندكاران، 
لپاوراوەكانیان  بشك  دەیت  وەك  كــردووە. 
زۆر  بغدا  بوون،“مسلی  لپرلمان  پشتر 
گرنگ، تنیا دەستبرزكردنوە نیی. ژن دەب لوێ 
لبارەی  ببینت“.  خۆی  رۆی  و  بت  چاالك  زۆر 
نبوونی ژن لسركردایتی یكتی و ئو رەخنانی 
یكتی  پۆگرامی  لكاتكدا  دەكرت،  ئاراستیان 

”ژنان بۆ دەست برزكردنوە 
كاندید مكن“

ھولرھولر

سعدی ئحمد پیرە ئا تابانی
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دەكرت،  وەســف  دیموكرات  سۆشیاڵ  بحزبكی 
 تدەچ ژن،  رایگیاند:“لداھاتوودا  پیرە،  سعدی 
ھاتوودا  لكۆنگرەی   یوانل یكتی،  سركردایتی 
ژن  بۆ  یكتی  گرنگكانی   پۆست ل٢٠٪.ی  رژەی 
عراقی  پشووی  پرلمانتارانی  رۆی  پیرە،  بت“. 
ھیچیان  بم  گوتی:“ناتوانم  و  وەسفكرد  ب“كارا“ 
 ،نیی كارتۆنی  كارایو  بغدا  پرلمانی  نكردووە، 
لسر  چندینجار  كاران،  كورد  پرلمانتارانی   وات
ھویستی سیاسی و نتوەیی، ھۆی پرلمانیان 
جھشتووە“. بقسی ھمن میرانی، دوورەپرزی ژن 
لسیاست لكوردستاندا ھۆكارگلكی جۆربجۆری 
كۆمگاو،  دواكــوتــووی  كلتووری   وانل  .یھ
سیاست  بۆ   مئ الی   ك ھیی   وانینت ئو 
وەك  فوف“و   وات سیاست،  دروستبووە،“كاری 
ئو  بپچوانی  بم  نناسراوە.  باش  كاركی 
بڕوەبردنی  ھونری   وات سیاست،  بۆچوونوە 
دەست و خزمتكردنی وت. بۆییش تائستا ژن، 
كمتر دەرفتی بۆ رەخساوەو خۆی لسیاست بدوور 
گرتووە. میرانی، لالیكیترەوە بكاربردنی ژنان وەك 
حزبكاندا  لنو  دەستی  قۆرخكردنی  و  مرامك 
كاری   ل دەكات  لژن  وا   ك دەزانت  بھۆكارك 
سیاسی و حزبی دووربت و ئوەش كاریگری لسر 
كسایتی ژن دەكات. ئو شارەزایی بواری سیاسی 
ھندجار   ك دەكات  بوە  ئاماژە  بنیگرانییوە 

ھوی بكاربردنی ژنان دراوەو بشوازیكیتر سوودی 
لوەرگیراوە، ك ئوەش وا لژن دەكات بترست و 

نچت نو بواری سیاسییوە.

زۆربی پرلمانتارانی پشوو شارەزا نبوون
ھاوپیمانی  لیستی  فراكسیۆنی  سرۆكی  جگری 
برزنجی،  د.سعدی  بغدا  لپرلمانی  كوردستان 
لیستی  كاندیدكراوانی  زۆری  بشكی   ك  ــدە
ھاوپیمانی كوردستان بۆ پرلمانی بغدا لرابردوودا 
 یوایپ كرابوون. بۆیمای كارایی، كاندید نربنسل
ئو  كارامیی  بتواناو  گرنگی  بــوارەدا  لو  دەبت 
ئندامان  دە:“كاندیدكردنی  ئو  بدرت.  كاندیدانا 
لسر بنمای تواناو كارامیی نبووە، گرنگی دان 
بتوانای پرلمانتاران بۆ دۆزی كورد زۆر گرنگ، ئو 
كس لگڵ ئوەدا ك كوردی بزانت عرەبییكی 
ئو  لگڵ  میرانی،  ھمن  بزانت“.  تواو  و  باش 
بۆچوونی د. سعدی ھاوڕای ك نابت دانانی ژن 
تنیا بۆ پكردنوەی كورسی بت و پویست لسر 
بنمای لھاتوویی و توانای زانستی و بوانامی شیاو 
 سانو كئ ت كویستی دەزانپروەھا بت. ھب
لیاساكان  تا  بزانن  بباشی  زۆر  عرەبی  زمانی 

تبگن و گفتوگۆیان لسر بكن. 
بڕای د. سعدی برزنجی، ئو كسانی دەپاورن 
ببسترت  ببوانامكیان  پشت  تنیا  نابت 

 ،“نیی ھموو شتك  بم   ،گرنگ  وانامب“چونك
و  بت  برز  رۆشنبیری  ئاستی   كسك  ویستپ
رەگــزی  سعدی،  د.  بت.  باش  سیاستڤانكی 
كسی بۆ كاندید كردن بگرنگ نازانت بكو جخت 
لسر تواناو دسۆزی كسكان دەكاتوە ئیتر ژن 
لپرلمانی  سعدی،  د.  بقسی  پیاو.  یان  بت 
شڕ  دەبت  بكو   ،نیی بس   ڕەقسش بغدا 

لسر یاساو پۆژە گرنگكان بكرت.
ئندامی پرلمانی عراق لسر لیستی ھاوپیمانی 
و  بكارایی  سبارەت  تابانی،   ئا كوردستان 
دەرفت  دەت،  عراقدا  لپرلمانی  ژن  بشداری 
یاسای  ھبووە  ژن  ــووەو  ب یكسان  ھــمــووان  بۆ 
خۆی  ھشبووە  كــردووەو  تاوتوی  خوندووەتوەو 
عراق  لپرلمانی  ژن  ئدای  نكردووە،“  ماندوو 
 شیوایپ بت“.  باشتر  دەكرا  بم  نبووە،  خراپ 
دەستنیشانكردنی  بۆ  سیاسییكان،   پارت دەبت 
رابردوو  سای  لچوار  خول سوود  ئم  پاوراوانی 
نتوەیی كورد  ب پرسی  زیان  نا  ئگر  وەربگرن، 

دەگات.

پرلمانی عراق

 ئاڤان فارس جاف
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بژان  بناوبانگ  شاعیری  و  سیاسی  نووسری 
نوان  پیوەندییكانی   ك رایگیاند  مــاتــور، 
زۆر  توركیا  و  كوردستان  ھرمی  حكوومتی 
تندروستو تادت زیاتر پرە دەسنت. ھاوكات 
جخت لوە دەكاتوە ك تنیا رگی خراپبوونی 
 ك  ربازییس كــودەتــای  پیوەندییانش  ئــو 
 ،یوایماتور، پ .ۆدا مومكین نییمتی ئسیاسل
توركیا ناتوانت ئو قۆناغی ك ئستا لسیاستی 
دەرەوە و ناوخۆ دەستی پكردووە بیوەستنت. 

وارڤین: وەك كسكی ئاگادار لسیاستی ناوخۆی 
توركیا چۆن دەڕوانیت پیوەندی نوان حكوومت 

و سوپا؟
بژان: سرباز لتوركیا بشوەیكی ئاشكرا خۆی 
گۆڕاوەو  جیھان  بم  نیشاندەدات.  لكودەتاكاندا 
 ك دەگۆرت  كاتك  توركیا  دەگۆڕت.  توركیاش 
لوە بگات، دیموكراسی بگوشار نابت. سوپاش 
 و میتۆدە كۆنت چیدی بیشتوون، ناكروە گل
وازیان  زۆربی وتانی جیھان   ن. چونكبك كار 
لو ربازە ھناوە. سوپا ئستا، لرگاگلكی تر 
دەگڕێ بۆ تكبوون لسیاستدا. بگنامكانی 
راستیین.  ئــو  سلمنری  ئرگنكۆنیش 
قووڵ  خۆی  دیموكراسی  بــووە،  ناچار   توركیای
دەیوت   ك  یھ بشك  سوپادا  لناو  بكات. 
توركیا لھرمكدا پشبكوت. لتوركیا ئستا 
دوو  ھر  ھیو  رۆڵ  دابشكردنی  و  رككوتن 
راستییكی  بم  كردووە.  قبووڵ  ئوەیان  الین 
دیكش ھی، كاتك دەیانوت حكوومت تنگاو 
 نند دراو  پرسی  وەك  دیكی  فاكتری  بكن، 
گۆڕێ. پاراستنی رژیم ك پشتر لالین سوپاوە 
لرگی  بروونی  زۆر  ئستا  دەكــرا،   جبج
 ك دەزانت  سوپا  پدەدرت.  ــژەی  در پــارەوە 

داھاتووی ئم حكوومت لسوننتی ئیسالمییوە 
ئگری   ك ھــوــدەدات   بۆی دەبتوە،  نزیك 
راستی  برت.  لنو  موحافزكار  توانینكی 
نوان  لناكۆكی  خۆی  ئمۆش  تنگژانی  ئو 

گۆڕانخوازان و ستاتیكۆپارزاندا دەبینتوە.
لگڵ  پیوەندییكان  وارڤین:پشخستنی 
وەك“ھی  مــاوەیــك  كوردستان،  حكوومتی 
ئو  دروستبوونی  سوودەكانی  دەبینرا.  ســوور“ 

پیوەندییی ئستا چۆن؟
پەوكردنی   ك دەزانــیــن  بــاش   ،مئ بـــژان: 
سیاستی ھی سوور چ زیانكی بتوركیا گیاند. 
پشتر دەگوترا چواردەوری توركیا بدوژمن گمارۆ 
دراوە. بم ئستا توركیایك دەبینین ك تیوانینی 
پیوەندی  دراوسكانیدا  لگڵ  بووە،  برفرەتر 
بڕوویاندا  دروست دەكات و سنوور و دەرگاكانی 
دەكاتوە. ئوەش دەزانین لرۆژھتی ناڤیندا، ئو 
سنوورانی كوردی لیك جیاكردووەتوە چندە 
دەكات.  بریندار  مرۆڤ  چندەش  ھختنرەو 
ھدەگیرن،  بكردەوە   ریكخ  سنووران ئو 
ئوەش راستییكی سروشتی، مژوویی و كلتووری 
 مئ ل ك جیا دەكنوە؟   وە كئ  .شھاوب
دیتمان ك بو سنوورانی كشراون، زەوینگارییك 
بو  دا.  لدەست  خۆی  عقی  و  كرا  نخۆش 
 ردنیگارییع ئو  دیپلۆماسی،  نویی   وانینت
مردووە زیندوو دەكرتوە. كوردی باشووریش وەھا 
بیر دەكنوە. بڕای من ئم قۆناغ دەرفتكی 
گرنگ بۆ رۆژھتی ناڤین. بئاشتبوونوەی كورد 
 ك وزەیی  ئو  ناوەڕاستدا  لرۆژھتی  تورك  و 

چوساوەتوە، ئاشكرا دەبت. 
وارڤین: پیوەندییكانی نوان حكوومتی كوردستان 

و حكوومتی توركیا چۆن ھدەسنگنیت؟

نوان  پیوەندییكانی  توركیا  حكوومتی  بژان: 
دەبینت.  بیمكراو  كوردستان  ھرمی  و  خۆی 
حكوومت بمتمانوە زوو لدروستكردنی پیوەندی 
بشوەیكی  و  لگڵ حكوومتی ھرم گیشت 
چندالین خستییناو برنامی سیاسی خۆیوە. 
كوردی  لگڵ  ئاشتی   ك بت  دەتوانت  مرۆڤ 
ھرەئرنییكانی   تسیاسل یكك  باشوور، 
ــوو.  ــدان ب ــ ــپ ــش ــی دادوگ ــارت حــكــوومــتــی پ
مودای   یوەندییپ ئو  بدروستكردنی   ئاكاپ
پشڤچوونكانی نزیكتر كردەوەو ئو پیامشی 
 ،ڵ كورد نییگكم لیشڕایگشتی دا:“ھیچ كب
 وات .“یزان، ھڵ توندوتیژیپارگم لشنیا كت
ئو دیالۆگی ك نیتوانی لگڵ كوردی ناوخۆی 
پیوەندی  كــردی.  باشوور  كــوردی  لگڵ  بكات 
نییو  ئاۆز  زۆر  توركیا  دەرەوەی  كوردی  لگڵ 
ئیمتیازەكانی  بكو  نابات،  ئوتۆ  تچوویكی 

زۆرە.
وارڤین: چۆن دەڕوانیت داھاتووی پیوەندییكان؟ 
 یوەندییانپ ئو   ك بت   دەتوان مرۆڤ  ئایا 
یان  لتوركیا  كـــوردان  مافی  ناسینی  لسر 

كمكردنوەی مافكانیان پكدت؟
 .یچارەنووسی زەوینیگاری ھوام بژان: من بب
 چونك .ئاشتیی م زەوییڕای من داھاتووی ئب
ئگریش  وەرگرتنو  سوود  سیاست  ئامانجی 
سردەمی  رگایتی.  تنیا  ئاشتی  بت   یوپب
قازانج وەرگرتن لشڕ تپڕ بوو. ئستا سیاستی 
ئاشتییان بسوودترە. توركیا ناتوانت كۆتایی بو 
ناوخۆدا  دەرەوەو  لسیاستی   ك بنت   قۆناغ
خراپبوونی  رگی  تنیا  پكردووە.  دەستی 
پیوەندییكان كودەتایكی سربازیی ك ئوەش 

 .ۆدا مومكین نییمرۆژگاری ئل

بژان ماتور بۆ وارڤین:

كودەتای سربازی دەتوانت پیوەندی كوردستان و توركیا تكبدات

ئامدئامد
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سرشانی   تودەك  ك ئركانی  ئو  وارڤین: 
ھردووال بۆ پشبردنی پیوەندییكان چین؟

بژان: بر لھموو شتك مبستی باش و ئرنی 
 برا ك پویست. دەب وەك دوو  راستگۆبوون  و 
و  دابنن  پیوەندی   ،یھ بیكتر  پویستیان 
لسری ركبكون. پویست جیاوازییكان قبووڵ 

بكرت و ھاوكات وەك دەرفت ھبسنگنرت.
قۆناغك  لتوركیا  ــادارن  ــاگ ئ وەك  ــن:  ــی وارڤ
كــردووە،   پ دەستی  كــورد“  بناوی“كرانوەی 
ھۆكارەكی   ،چیی وەستانكی  ئو  ھۆكاری 
ئو  لدوان  كــردەوەو  كام  كورد.  یان   تحكووم

قۆناغی تكدا؟
بژان: ئو شتانی، دەب لتوركیا باسیان لوە 
 ت كم وەھا نیشاندەدرن. بت باس ناكربكر
كوردیشدا  لكرانوەی  دەكرت.  لسر  قسی 
ھر  رایگشتی  لنوان  ـــداوە.  رووی شت  ھمان 
 .یھ لكنگیشتن  ــورەی  گ كشی  دووالدا 
لكورد  تورككانیش  و  تناگات  لتورك  كورد، 
ھــردووالیــن   :وەیــئــ ھۆكارەكیشی  ناگن. 
بتواوەتی ناتوانن بیروبۆچوونی خۆیان دەرببن. 

ناتوانین  دوە  لقوویی  و  راست  بشوەیكی 
زمان.   نینب دەكینوە   ل بیری  شتانی  ئو 
بڕوەناچت.  ــاش  ب بشوەیكی  رایگشتی 
لالی  بدەنگبوونی چك،   ك ناگن  لوە  تورك 
 ك ناگن  لوە  تورك   .یھ واتایكی  چ  كورد 
لكشكی   بۆی تدەگن.  چۆن  لئاشتی  كورد 
وەھادا، ھما ئاشكراكان بنرختر دەبن. ھمووان 
بھماكان ھوستی خۆیان دەردەبن. لالیكی 
سیاست  كوردەوە  بناوی   ك كسانك  دیكوە 
 كوە، قۆناغنتر دەجووپاشا پاشایانن لدەك

خاو دەبتوەو تكدەچت. 
 ی كدەنییانریالو مو گشوازیكردن لوارڤین: پ
تورككانی  ھاتبوونوە  مخموورەوە  و  لقندیل 
ھشتا   ك  ب  دەتوان مرۆڤ  ئایا  كرد.  تووڕە 

تورك ئامادەییان بۆ ئم قۆناغ نبوو؟
كام   ك بكات  پشبینی  ناتوانت  مرۆڤ  بــژان: 
بپی  كۆمناسی   .ئامادەی بۆچی  كۆمگا 
لپش  رووداوـــك  دەجووتوە.  ـــان  رووداوەك
ناڕەزاییكانیش  ھاتوونتوەو  كسانك   ،چاوان
تورك   ك پرسیارەی  ئو  نتنیا   دەب لرەن. 

دەبت  بكو  بگرین،  لبرچاو  ئامادەن  بۆچی 
لبیر  پشڤچوونكانیش  و  ــوردان  ك ــوازی  داخ
ئو  راستقینكانی   داواكاریی لنوان  نكین. 
ئو  و  بوو  دروست  لسیلۆپی   ك قرەباغییی 
دیمنانی ك لمیدیاكاندا پیشاندران بقد چیا و 
زەریا فرق ھبوو. لو جالنی ك پۆشیبوویان و 
تا ھماكانی سركوتن ھموویان خاوەن واتایكی 
خۆپیشاندانكی  وەك  لرایگشتیدا  و  سمبولیكن 
سركوتوو نیشاندەدرت. بم لرەدا نسركوتن 
گورەی  داواكارییكی  بكو  ژركوتن،  ھیو 
لتوركان  بشك   .ئاشتیی ئویش   ،یھ كورد 
بوو،   ندو تا   ك مرۆڤانی  وەك“ئــو  ئوەیان 
ئم پناسی خراپمان بسردا دەباراندن، ئستا 
وەك قارەمان پشوازییان ل دەكرت“، لكدایوە. 

ئوەش لگڵ خۆیدا شۆككی دروست كرد. 
وارڤین: تۆ سیاستی الینی كوردی، وات د.ت.پ 
پویست  بپی  ئایا  ھدەسنگنی.  چــۆن 

ھاریكاری ئم قۆناغیان كرد؟ 
بژان: لبر ئو ھۆكارانی ك ئاشكران د.ت.پ 
ناتوانت سیاستی خۆی بئافرنت. جماوەركی 

“یزی ژنانھ ویستی  بت پسیاس”

 سرباز لتوركیا بشوەیكی ئاشكرا خۆی 
جیھان  بــم  نیشاندەدات.  لكودەتاكاندا 
گۆڕاوەو توركیاش دەگۆڕت. توركیا كاتك 
دیموكراسی  بــگــات،  ــوە  ل  ــت كــدەگــۆر
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زۆر دینامیكی ھی ك دەتوانت بئاسانی لرگای 
پروپاگندەوە بیانجوونت. د.ت.پ لم قۆناغدا 
پویستی بخولقاندنی سیاست ھی، بم ئوە 
مومكین نیی. پدەچت لداھاتوویكی نزیكیشدا 
دەھاوژرت،  بۆ  تۆپكیان   ك نبت.  مومكین 
ھمیش دەن،“ھز لدەستی ئمدا نیی. لگڵ 
پكك قس بكن، تۆپك لبر پی خۆی دوور 
دەخاتوە. لراستیدا د.ت.پ، كاردانوەو كردەوەی 
 دەب ئیتر  و  دەبــوو  كــاردانــوەی   خۆزگ  .نیی
ھیبت. بم سیاستی توركیا بۆ ھبوونی ئو 
لالیكوە  دانمزراندووە.  زمانكی   وەیكاردان
لسر  ئــۆجــالن،  كاریگری  و  بادەستبوون 
كماسییكانی  دیكشوە  لالیكی  و  جماوەر 
 میشد.ت.پ، ھ دیموكراسی توركیا وادەكات ك

لبابتكدا بمنتوە. بۆی ئگر مرۆڤ رەخنی، 
سیاست  نخولقاندنی  لسر   دەب بگرت،   ل
رەخنی ل بگرت. ھاوكات دەب ئو رەخنیش 
د.ت.پ،   ك بگیرت  لوە  تگیشتن  بمرجی 

بۆچی ناتوانت سیاست بكات. 
چارەسركردنی  بۆ  پویست  ھلومرجی  وارڤین: 

پرسی كورد چین؟
بژان: دەب وەك یكمین ھنگاو چككان بدەنگ 
سرچاوەی  بم  رابگیرت.  توندوتیژی  و  بكرن 
كشی كورد ئوەی، كورد ناتوانن ژیانی خۆیان 
لھمانكاتیشدا  و  یكسان  ھاووتییكی  وەك 
ئوەش  بكن.  ــردەوام  ب خۆیانوە  بھبوونی 
ئوەی  بۆ  دەبت.  چارەسر  زمان  مافی  بدانی 
شك  لھموو  بر   دەب بژیت،  بتوانت  مرۆڤ 
بتوانت بزمانی خۆی بژی. دەب ماف زمانی و 
كلتوورییكانی كورد بدرن تا كوردانیش بتوانن 
خۆیان وەك ھاووتییكی یكسان حیساب بكن 
نبینن.  دەرجــدوو  ھاووتییكی  وەك  خۆ  و 
ئو  خۆشبكرت.   زەمین وتدا  لم   ویستپ
بڕاستكردنوەی  تنیا  زەمینخۆشكردنش 
سینوەی  بۆ  دەكرت.  چارەسر  دەستوور 
بر   ویستپ تورك  و  كورد  نوان  نایكسانی 
 شنگیی“ گردەستی“سك بیرۆكر شتھل
بكرت. دەبت ھندكس دەست لھوستی 

ئاغایتیكردنی ئم وت ھبگرن.
 ب زكماكی  بزمانی  پروەردەیی  تۆ  وارڤین: 
پرسی  چارەسركردنی  لمرجكانی  یكك 

كورد دادەنیت؟ 
بزمانی زكماكی وەك  بژان: دەبت پروەردە 
مافكانی  لچوارچوەی  ســرەكــی  مافكی 

 تبب زمانك  ئگر  ھبسنگنرت.  مرۆڤدا 
زمانی پروەردە، ئوكات دەتوانت ھبوونی خۆی 
بردەوام بكات. بۆ ئوەی كۆمگایك بتوانت بۆ 
بایخكانی خۆی گۆڕەپانك دامزرنت، لھموو 
زمان  ببكارھنانی  پویستی  ژیاندا  بوارەكانی 
لگۆڕەپانی  خۆ  بزمانی  نتوانرت  ئگر   .یھ
سیاستی رۆژانو كلتووردا داھنان بكرت، ئو 
زمان دەبت زمانكی مردوو. بفولكلۆر دەتوانین 
كوردی  بزمانی  پروەدەیی   بۆی بچین؟  تاكوێ 
یكك لمرجكان. ئوەش خباتكی دوورودرژی 
پویست. ئوانی ك لدژی پروەردەیی بزمانی 
زكماكی قس دەكن، دەن:“ئگر مافی پروەدە 
تورك  و  كــورد  ئوكات  بدرت  كــوردی  بزمانی 
 ك شتك  تنیا   راست جیادەبنوە“.  لیكتر 
ریشمان  بم   ،زمان دەكاتوە  جیا  لیكترمان 
لناو ئم جۆگرافیایدا ھیو شتی ھاوبشیشمان 

زۆرە بۆ پكوە ژیان. 
وانی كوردی دەكرت  لگوتنوەی  وارڤین: باس 
ھیچ  تائستا  بم  ھبژاردە،  دەرسكی  وەك 
 ویستپ تۆ  بڕای  نكراوە.  بۆ  ئامادەكارییكی 
 دۆخ یــان  بكرت  بۆ  ئــامــادەكــاری  دەستپك 

قانوونییكی بۆ راست بكرتوە؟
بژان: بۆ ئوەی حوكم پشوەختكان لمشك 
و برچاواندا ھبگیرن راستكردنوە قانوونییكان 
زمانی  بناوی  بۆچوونی“زمانك  گرنگن.  زۆر 
مرۆڤكاندا  لمشكی   سا  ٨٠  ،“نیی كــوردی 
بتوانت  مرۆڤ   ك  تزەحم زۆر  كراوە.  جگیر 
لھر  رۆژاندا  لم  بشو و رۆژك ھیبگرت. 
 س كك كلت و گك دەردەچیوە قسكدەم
 كارانواشچ لدوانی  دەزانن  برۆشنبیر  خۆیان 

بۆ سینوەی نایكسانی 
ــــوان كـــورد و تــورك  ن
پویست بر لھر شتك 
بیرۆكی“سردەستیی“ 
ــگــشــ بــكــرــت.  گــن
دەبــــــت ھــنــدــكــس 
لھوستی  دەســــت 
 تم وتیكردنی ئئاغای

ھبگرن.
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ھبژاردە،  زمانی   تبب كوردی  دەدەن.“ئگر 
بسردت؟  چییان  ـــاوا  رۆژئ قوتابخانكانی 
ئگر  پكدت“.  چۆن  فرمی  زمانی  زابوونی 
ئم بترسوە قانوون جبج بكین ئوكات 
ــرەو  ب و  دەبــــت  ــان  ــژەی در ــر  ھ كشكان 
جیابوونوە دەچین. لفرەیك لوتانی جیھاندا 
لگڵ ھبوونی زمانی فرمیدا زمانكانی دیكش 
 وەیرە گرنگ ئن. لكار دروەردە كردن ببۆ پ
 بكات ك نو منداوا ل ت كبك ھمسیست ك
پروەردەیان دەكات، ھست بوە بكن ك زمان 
منداكی   ك  وات رزە.  ئایینكیان شیاوی  و 
كاتژمر   ٢ لھفتیكدا  لئستنبوڵ  كورد 
لبرچاوی  بكرت  ــروەردە  پ كوردی  بزمانی 
ھاوڕكانیدا بقدر و قیمتتر دەبت و ئوەش 
دەوت  لئرككانی  یكك   ك رووندەبتوە 
ئوەی ك منداكان بزمانی خۆیان پروەردە 
بكات. ئو مندانی ك زمانكیان لكۆن و 
لپۆلكیاندا قدەغ بت و وەك نبوو حیسابی 
برندار  رۆحیدا  و  دروونــی  لبواری  بكرت،  بۆ 
بوجۆرە  لمنداكی  وت  وابت  ئگر  دەبن. 
لسایكۆلۆژییكی   مئ دەبینت؟  خرك  چ 
نژیان   ك بگین  لــوە  ناتوانین  ناگین،  وا 
 .شانك كام  ھۆی   تدەب خۆمان  بكسایتی 
مرۆڤك  ھــر  ببشكردنی  و  قــدەغــكــردن 
لزمانكی ك گوزارشت لجیھانی دەروونی ئو 
مرۆڤ دەكات، گورەترین ناحقیی. لم وتدا 
 كانی دیكنگوشار بۆ الی ن كك ھلنگالی

دنن. لالی ئوان كورد، علوی و..نین. 
تكۆشانی  قۆناغكی  لچ  كورد  ژنانی  وارڤین: 

ژنانی جیھاندان؟
كـــورد ھرگیز  ــی  ــان ژن ــن  م ـــڕای  ب ــــژان:  ب  
پۆست  دیمنی  جــاربــجــار  ــوون.  ــوت ــك دوان
كۆمگای  لالین   ك دەبینرت  وەھا  مۆدنی 

 شرۆڤ فیۆدالی  چمككی  وەك  كوردستانوە 
دەكرت. دیوكی چمكی فیۆدال تنیا بشك 
كاپاسیتیكی  لراستیدا  بم  پشاندەدات. 
كورد  ھاوكات  حــشــارداوە.  لخۆیدا  ــورەی  گ
كۆمگایكی ھی ك لھنبان كلتوورییكانیدا 
دایكساالری حواندووەتوە. لكۆمگای كورددا 
بتایبت ئو ژنانی ك تمنیان لسرەوەیو 
زۆر  ھشتووەتوە،  خۆیان  سروشتی  ناسنامی 
لناو  قسكانیان   ك ھن  وا  ژنگلی  بنرخن. 
 نرخترە. دەبب پیاوان  لھی  پیراندا  كۆمی 
ئمش لوە تبگین. ژن لكۆدە كلتوورییكانی 
بم  بــوون.  بھز  زۆر  سردەمانك  ئمدا 
گنج  ژنانی  لسر  كالسیك  ژنی  ھمان  ئستا 
بكاردەھنرن.  چوساندنوە  ئامركی  وەك 
یكجار  رۆكی  دایكان  نامووسییكاندا   تقل
زۆریان ھی. بم بڕای من، مرۆڤ دەتوانت 
ئو ھزەی ژنان لگڵ ھستی ژناندا یكبخات. 
یعنی مومكین بوكارە مرۆڤ بتوانت لتوانای 
ئاشتییانی،  سروشتی  و  ژن  لــبــیــركــراوی 

ككوەربگرت. 
وارڤین: سیاسیبوون چی ب ژنی كورد بخشی 
 ك ژنانی  ئو   ،وە؟(نموونوەرگرتل چی  و 
بشداری لخۆپیشاندانكاندا دەكن و چاالكی 
وەك  لكۆنكاندا  دەتــوانــن  ئایا  دەنونن، 

پویست بناسنامی ژنوە پشبكون؟)
بھزن.  زۆر  لسیاستدا  ژنان  ئمۆ  بژان: 
مرۆڤ كاتك سیری كۆتای ژنان دەكات ئوەی 
دەبینرت   ك ژنك  بم  دەبتوە.  روون  بۆ 
زمانی پیاوان بكار دنت. ب كاردانوەكانی 
 ك وا  فیمینیستكی  بــم   ،یفیمینیستان
ئو  ھموو  پیاواندا  لگڵ  یكسانی  لرگای 
الساییان  دنن،  بكاری  پیاوان   ك ئامرانی 
دەكاتوەو بكاری دنت. لرەدا دەردەكوت 

خۆی  ژن   ك بشوەیك   .نیی ئافراندن   ك
ھم   دەب شوشتووەتوە.  لداھنان  دەستی 
ژن بی، ھم بھز بی، ھمیش بتوانت ژیانی 
دەگم  لوە  بكیت.  سیاست  تكی  خۆی 
ئاشتی  خۆیدا  لگڵ  دەتوانت  ژن  زمانی   ك
پیاو شڕ  كاتك  ئمدا،  لكۆمگای  بنت. 
زەوی  دەخنسر  لچككیان  ژنان  دەكن، 
و ئو لچك كۆتایی بشڕەك دنت. لرەدا 
بم   ،نامووس نیشانی  لچك  چند  ھر 
دەكم.  ناودر   ژنان ھزی  وەك   كردەی ئو 
ئوە ھزی ژنك ك پرچی بدیار دەكوێ و 
 .یزی ژنانعنی ھت. یبوونی ئاشكرا دەبھ
توانای  دت،  ژنوە  لسروشتی  ئاشتی  ھزی 
ئو  سیاستیش  و  دت  لزایینوە  ئافراندن 

.ویستزەی پھ
ئوەی  لبر   گوتووت لوتووژكدا  وارڤین:   
دەبیت.   شك تووشی  جارجار   ،كوردیی ناوت 
لتوركیا  علویت.  و  ژنیت  ئوەش  سرەڕای 
ئگر مرۆڤ كورد، ژن و علویش بت، ھست 

بچی دەكات؟
بژان: من خۆم لھر جۆرە ناسنامیكی برتسك 
وا  من  ھلومرجكدا  لھموو  دووردەخموە. 
بشوەیكی  دەتوانت  مرۆڤ   ك نیشاندەدەم 
 چونك بكات.  راستییكان  سیری  دیكش 
 .یورەبوون ھیلی گكاندا مسروشتی مرۆڤل
من خۆم بخاوەنی ئو ھموو شتان دەزانم و 
دەبینم.  فرەییش وەك دەرفتكی گورە  ئو 
ئگر مرۆڤ بیرۆكی فرەیی لكسایتی خۆیدا 
قووڵ بكاتوە، دەتوانت دەومند بت. ھموو 
دامزرابت  رەھائییت  لسر   ك تیۆرییك 
من  ناسنامی  ــات.  دەك  ھ تووشی  مــرۆڤ 
لژر سبری ئم وتدا ماوەتوە ك گلك 

تایبتمندی دیكی لگڵ خۆیدا ھگرتووە.

پۆفایل
بژان ماتور كی؟

ل١٤.ی ئیلولی١٩٦٨ لناوچی پازارچیكی مرعشی باكووری كوردستان لدایكبووە. لبنمایكی 
حقووقی  كۆلیژی  كردووە.  تواو  لدیلۆك  دواناوەندی  و  ناوەندی  و  سرەتایی   .وییلع كوردی 
و  بلتن  ئكین  سنعت،  ئادام  وەك  لگۆڤارگلی  شیعرەكانی  خوندووە.  ئنكرە  لزانكۆی 
یازیت، دا بوكراوەتوە. تائستا دیوانگلكی شیعری بناوی“روزگار دولۆ كۆناكالر/١٩٦٦“،“تانری 
ختگلكی  ھروەھا  نووسیوە.  ئوگوللر/٢٠٠٢“  بۆیۆتۆگو  ھارفلریمی/١٩٩٩“،“ئاین  گورمسین 
بناوی“ختی شیعری ھالیل كوجاگوز١٩٩٧/٧“ و ”ختی شیعری ئورھان موراد ئاریبورنۆ/١٩٩٧.

.ی زەماننووسی رۆژنامستاش گۆشی وەرگرتووە. ئ
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سرۆكایتی ئنجوومنی وەزیرانی حكومتی 
دامزراندنی  خركی  كوردستان،  ھرمی 
ئنجوومنكی ژنانن بناوی ئنجوومنی بای 
ئنجوومنی  سرۆكایتی  راوژكاری  ژنــان. 
حكوومت  سرۆكی  ھاوكاركی  و  ــران  وەزی
دامزراندنی ئو ئنجوومن وەك ھنگاوكی 
وەسف  ژنان  كشی  چارەسری  بۆ  گرنگ 
بواری  لچاالكوانانی  ھندێ  ھاوكات  دەكن. 
ژنان، ئوكارە ببچووككردنوەی پرسی ژنانی 

دەزانن.

كوردستان  ھرمی  حكوومتی  ٥ـی  كابینی 
لرگی  بارزانی،  نچرڤان  بسرۆكایتی 
بداواداچوونی  بڕوەبرایتی  دامزراندنی 
توندوتیژی دژ بژنان و دانانی وەزیركی ھرم 
سنوورداركردنی  ھوی  ــان،  ژن بۆكاروباری 
بــرزكــردنــوەی  و  بــژنــان  دژ  توندوتیژی 
 وەی سمبوونڵ كگیانی دا. ھاوكات لگپ
ششدا،  لكابینی  ژن  یك  بۆ  ژن  وەزیری 
سرۆكی حكومت د.برھم ساح، لھوی 
بپی  ژناندایو  ئنجوومنكی  دروستكردنی 
ئو زانیارییانی دەست وارڤین كوتوون، بر 
لدروستبوونی ئو ئنجوومن، ھندێ گرفت 
بو  پیوەندیدار  الینانی  نوان   وتووەتك

ئنجوومنوە. 

دەستی ئنجوومن
ــی ســرۆكــایــتــی  ــت ـــاری كــۆمــی ـــژك راو
لبارەی  ساح،  مھدی  وەزیران  ئنجوومنی 
دروستكردنی ئنجوومنی بای ژنانوە دەت، 
سربخۆ  دامزراوەیكی   ننجوومئ ئو 
بسرۆكایتی  ســر  راستوخۆ  و  دەبت 
ئنجوومنی وەزیران دەبت. بپی قسكانی 

گفتووگۆی  تائستا   كبیرۆك ساح،  مھدی 
ھرم،  حكومتی  سرۆكی  و  لسردەكرت 
سرۆكی ئنجوومنك دەبت و ھندێ وەزیر 
 بۆردەك دەبن.  ئنجوومن،  بۆردی  ئندامی 
داد،  و  ناوخۆ  كۆمیتی،  كاروباری  وەزیری 
لخۆ دەگرت. سرۆكی دامزراوەی خندان و 
 بدووت عكح، ھم سارھھاوكاری د.ب
لو بارەیوە گوتی:“دوای كمكردنوەی ژمارەی 
وەزارەتكان، سرۆكی حكوومت بباشی زانی 
كسایتی  خاوەنی   ك ھبت  دامزراوەیك 
معنویی خۆی بت و لبواری ئو كاروبارانی 
 ،یھ ئافرەتانوە  بپرسگلی  پیوەندیان 
سرچاوە  حكومییكان  داموودەزگا  گشت  بۆ 
ناڕاستوخۆ  یان  راستوخۆ  ھروەھا  بت. 
 ت كدەردەب النسو مبیروڕا دەربارەی ئ

.“یوە ھی ژنگپیوەندییان بپ
دامــزرانــدنــی  رەشــنــووســی  ئـــوەی  دوای   

ھندێ   درایــ ژنــان،  بۆ   با ئنجوومنكی 
ركخراوەكانی  وەك  ژنــان،  لركخراوەكانی 
یكتی ئافرەتانی كوردستان و یكتی ژنانی 
كوردستان، ھندێ لركخراوە ناحكوومییكان، 
و  ـــن  دەردەب  تباب لــو  خۆیان  بئاگایی 
ئاگادارنكردنوەیان بجگای پرسیار دەزانن. 
سرۆكی ركخراوی تواناسازی ئافرەتان سۆزان 
لئاگادارنكردنوەی  خۆی  ناڕەزایی  عارف، 
دەردەبت   یلسم لو  ركخراوەكیان 
 نیی شفاف   كلسم ــۆزان،  س ــڕای  ب و 
نابت،  سربخۆ   ننجوومئ ئو  ”دنیام 
ئگر وانبوای ركخراوە ناحكوومییكانیشیان 
لیژنی  ئندامی  ببوای  دەكردەوە“.  ئاگادار 
داكۆكیكردن لمافی ئافرەتان لپرلمان پیام 
ئحمد، ئو ئنجوومن دەب سربخۆ بت و 
ئگر وانبت، ئامانجكی ناپكت. برپرسی 
كۆمیتییكانی  و  سیاسی   یوەندییپ

مھدی ساح 
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وارڤین وردەكاری ئنجوومنی ژنان 
ئاشكرا دەكات

د.برھم سرۆكی ئنجوومنك دەبت

ھولر
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ئیسالمی،  خوشكانی  ركخراوی  سكرتاریتی 
ــح، دەــــت“تــائــــســتــا ســاغ  ســا شــوكــریــ
دەبت  سربخۆ   كننجوومئ نبووەتوە 
بچووك  گورەو  كۆبوونوەی  نا. چندین  یان 
 گ بۆ  گرمیان،  و  لسلمانی  ئوە  بۆ 
كردنی كارنامی ئنجوومنك كراوەو ئستا 
تۆڕی  ناو  ركخراوەكانی  بواژۆی  كارنامیك 
كسایتییكی  چند  و  ئافرەتان  ھاوبشی 
دیارو ناسراو ئامادەیو پشكشی سرۆكایتی 

ئنجوومنی وەزیران دەكرت“.
 

“ی ژنانلسوەی مبچووككردن”
للیستی  كوردستان  پرلمانی  ئندامی 
ئنجوومنك  دانانی  ئحمد،  پیام  گۆڕان 
مسلكانیان  ببچووككردنوەی  ژنان،  بۆ 
دروستكردنی  لگڵ  ئوان  و  دەكات  وەسف 
گــۆڕان،  لیستی  نین“وەك   ننجوومئ ئو 
ژنانمان  كارای  وەزارەتكی  دانانی  پشنیاری 
كرد، بم لپرلمان دەنگی تواوی نھناو 
دامــزرانــدنــی  لــگــڵ  كوردستانی  لیستی 
ئنجوومنكی ژنان بوون“. چاالكوانی بواری 
ژنان و راھنری جندەری شیالن حمنوری، 
پیوای پرسی ژنان لوە گورەترە ئنجوومنی 
پشتگوخستنی  شیالن،  بڕای  دابنرت.  بۆ 
ھرموە  حكوومتی  لالین  ژنــان  پرسی 
ششی  لكابینی  ژن  یك  بوونی  برچاوەو 

حكوومت ببگی قسكانی دنتوە“ئگر 
ـــواری ژنـــان و  چــاالكــوانــانــی ســربــخــۆی ب
ئنجوومندا  لو  فیمینیستی  بزووتنوەی 
بیار نبن، ئوا بكارەكانی گشبین  خاوەن 
رای  بپچوانی   ،بدوع ھكوت  نیم“. 
شیالن دامزراندنی ئو ئنجوومن بكاركی 
وەزارەتك  كاتك   ،چونك دەزانت  گرنگ 
بو  ــان،  ژن كارەكانی  راییكردنی  بۆ  نبت 
 وە كداویستی و داخوازی و گرفتانموو پھ
ھیان، بوونی دامزراوەیكی وەھا ك نزیكبت 
لناوەندی بیارەوەو سرۆكی حكوومت خۆی 
بۆ   چاك دەرفتكی  بكات،  سرپرشتیی 
ئوەی ژنانی كوردستان سوودی ل وەربگرن. 
ئوەندە  ژنــان  كشی  ھكوت،  ببوای 
 ننجوومو ئنیا بت ستیارە، كگرنگ و ھ
چارەسر ناكرت بكو دەبت ركخراوەكانی 
لو  میدیاكانیش  و  ــی  ــدەن م كۆمگای 

پرۆسیدا ھاریكار بن.

پكھاتكی ژنانی چاالك دەبن
 ھندێ لچاالكوانانی بواری ژنان بسرنجوە 
 چونك دەڕوانن،   كننجوومئ لپكھاتی 
ریزبندی  بپی  پكھاتكی  ئوان  بڕای 
لسر  كاریگری  حزب  و  دەبت  حزبایتی 
دەبت.  ئنجوومن  بــیــاری  و  دەســـت 
ــی ســرۆكــایــتــی  ــت ـــاری كــۆمــی ـــژك راو
بپكھاتی  سبارەت  وەزیــران  ئنجوومنی 
ئنجوومنك دەت، تائستا زانیارییكی ورد 
لبۆردك  بم“ئنجوومن   ردەستدانییبل
ئندام  تیدا  ژنان  ركخراوەكانی  و  پكدت 
دەبن. حكوومتیش ھیچ بیارك ببئاگاداری 
و رای ركخراوەكان نادات“. ھاوكاری سرۆكی 
حــكــوومــت ھــــكــوت عــبــدوــ، ئــامــاژە 
 ٢٠ ل دەكات، ك ننجوومو ئلی ئیكھب
كسایتی گشتی و خاوەن ئزموون پكدت 
بنچینی  لسر   كننجوومئ ئندامتی  و 
 ت و دوای سھاتوویی و شارەزابوون دەبل
و  ئنجوومن شایانی گۆڕان  ئندامانی  ساڵ، 
 ننجوومئ جۆرە  ئو   چونك نوبوونوەن. 
 یك ھسانجۆرە كب لبنچیندا پویستی 
ك بتوانن بردك بخن سر بردك و لسر 
بنچینی توانین و ئایدیۆلۆژیاو حزبایتی و 
ناوچگری كارنكن. بۆی دەشت كسانی 
ھروەھا  ھبژردرن.  شــارەزا  سربخۆی 

ئو كس حزبیانش ھبژردن ك شایتی 
ئوەیان بۆ دەدرت برژەوەندخوازو تسكبین 
نین و خزمتكردنی ژنان و ئافرەتان لسرووی 
شیالن  دادەنن.  خۆیان  برژەوەندییكانی 
 ،ننجوومئ ئــو   ،یوایپ حــمــنــووری، 
ناتوانت كاركی لوەی ھی باشتر بۆ پرسی 
مۆركی  بینیووەو  بكات“رەشنووسكیم  ژنان 
برھمی  پوەدیارە.  بادەستی  و  حزبایتی 
نۆزدەساڵ، لخباتی بزووتنوەی فیمینیستی 
حزبكان  بادەستی  بھۆی  لكوردستان، 

 .“ك وەزیری ژننیا ییارداندا تبل

گرفتی بۆ دروستبووە
بپی ئو زانیاریانی دەست وارڤین كوتوون، 
ئنجوومنی بای ژنان بر لدروستبوونی و 
ھندێ  دامزراندنی،  بۆ  كاركردن  لقۆناغی 
ھندێ  و  ژنان  ركخراوەكانی  لنوان  گرفت 
سرچاوەیكی  دروستبووە.  چاالكوانان   ل
نزیك لكارەك رایگیاند، ك برژەوەندخوازی 
 ك بوارە  ئو  لژنانی  ھندێ  تسكبینی  و 
پگی  و  رۆڵ  وناكردنی  مبستیان  تنیا 
خۆیان بوو لناو ئنجوومندا كشو گومانی 
لنیارانی  ھندێ  كردووە.“دەستی  دروست 
سرۆكی حكوومت ك ناینوت پۆژەیكی 
دروستبت“و  ئــو  لسردەستی  واگــرنــگ 
ناكۆكییكانی ناو خودی حزبك و حزبكانیتر 

ھكوت عبدوسۆزان عارف
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ھاوڕانبوونیان  و  ــان  ژن ركخراوەكانی  و 
ھۆی   بووەت ھستیارەكان،   پرس لسر 
پیام   ل تنگیشتن  و  گرفت  دروستكردنی 
و پۆژەكی سرۆكی حكوومت. بم ھمان 
سرچاوە رایگیاند“سرۆكی حكوومت لسر 
دروستكردنی ئنجوومنك پداگری دەكات“.

 
دەستی ئنجوومن فراوان دەبت

شوكری ساح، چۆنیتی دەستی ئنجوومن 
دەخات روو، ك بپی گوتكانی راوژكارانی 
د.برھم، پیانگووتراوە، ك بۆردی ئنجوومن 
دەستیان  و  دەبت  جگری  و  ســرۆك 
دەبت.  بریكار  و  ــر  وەزی دەستی  بقد 
لكۆینوە  و  بیاردەركردن  خاوەنی   واتــ
قسكانی  بپی  دەبت.  كــارەكــان  لسر 
دەستی  سنووری  تائستا  ساح،  مھدی 
گفتووگۆی  جارێ  دیارینكراوەو  ئنجوومن 
و  بیاردان  دەستی  بم  دەكرت،  لسر 
و  دەبت  گۆڕینی  و  یاسادەركردن  پشنیاری 
ئو ئنجوومن راستوخۆ سربسرۆكایتی 
شیالن  ببوای  دەبت.  وەزیران  ئنجوومنی 
 ننجوومئ ــو  ئ  ویستپ حــمــنــووری، 
چاودری  تابتوانت  بت،  بپرلمان  سر 
حكوومت  بیارەكانی  و  بكات  حكوومت 

لسر بیارەكانی ئنجوومن كاریگر نبن.

”شتكی باش حكوومت ژنی لبیرە“
ئافرەتانی  یكتی  سكرتاریتی  ئندامی 
ــدی  رەزامــن ئسعد،  ـــازدار  ن كــوردســتــان 
ركخراوەكیان لمڕ ئو ھوی حكوومت 
وەسفی  بــاش“  ب“شتكی  و  رادەگینت 
دەكات. نازدار، ئاگاداركردنوەی ركخراوەكیان 
دروستكردنی  بــۆ  حــكــوومــتــوە  ــالیــن  ل
ئنجوومنی ئافرەتان رادەگینت و دەت، 
بۆناردوون  رەشنووسكیان  و  پشنیاز   ك
و ئــوانــیــش رەزامــنــدیــیــان نــوانــدووەوە. 
یكتی  سكرتاریتی  ئندامی  ئو  بڕای 
بھۆی  بۆشاییی  ئو  حكوومت  ئافرەتان، 
درووستبووە،  ژنــان  وەزارەتكی  نبوونی 
دەت  دەكــاتــوەو  پــی   ننجوومئ بــو 
”بیرۆكیكی باش ك حكوومت ژنی لبیرەو 
بۆ  ھروەھا  ناخورت“.  بیكجاری  مافمان 
دەستنیشانكردنی بۆردی ئنجوومن، بپی 
قسكانی نازدار، كۆنفرانسك بئامادەبوونی 

ركخراوەكانی ئافرەتان دەبسترت و لودا 
بۆردی ئنجوومن ھدەبژردرت. ھرچندە 
الگرنگو  ژنانی  وەزارەتــی  ھبوونی  نــازدار، 
ببوای ئو ئگر“ھرتابلۆش بوایو كاریشی 

تدا نكرای ھرباشبوو“. 

ھیكلی ئنجوومن
پكھاتی ئنجوومنی بای ژنان بمشوەیی 

خوارەوە دەبت:
 ت كی دەبك لیژنكۆم كننجووم١ ئ.
ژنان  پرسی  جۆربجۆرەكانی   نالیب بایخ 
پۆژەیك  ھر  گبوونی  پاش  و  دەدەن 
تاوتوی  حكوومت  لیژنكانوە،  لڕگی 
پیوەندیداری  الینی  ئاراستی  و  دەكــات 
بت،  پۆژەیاسا  ئگر   نموون بۆ  دەكات. 

ئاڕاستی پرلمانی دەكات.
٢. ئنجوومن، سكرتاریتكی بسرۆكایتی 
سكرتر دەبت. جگرەكی بپلی بریكاری 
ئنجوومن  كارەكانی  راییكردنی  بۆ  وەزیر، 
دەبت ك ئركی گیاندنی بیارو ڕاسپاردەو 
بۆ   .یوەندیدارەكانپ  نالیب پشنیارەكان 
ئم مبستش بیاری دامزراندنی سكرتری 
ماوەی  بۆ  كارەكی   ك ــات،  دەردەك گشتی 
 .وەیبووننو شایانی  و  دەبت  ساڵ   س
ئنجوومن  بیارەكانی  گشتی  سكرتری 
جبجدەكات و سرپرشتیی سكرتاریت و 

كارگی  و  دارایی  و  فرمانبران  كاروباری 
بپی  ئنجوومن،  كارەكانی  ركخستنی  و 

ڕنماییكان دەكات.
لیژنانی  ئم  ئنجوومن  سكرتارییتی   .٣

راییكردنی كارەكانی دەبت:
كارەكانی   یلیژن ئو  جبجكار:  لیژنی 
بڕوەدەبات، چونك ئركی  ئنجوومن  ناو 
راییكردنی گشت بابت دارایی و كارگییكان 
كۆتاییكانی   ــ ــۆرت ڕاپ ــی  ــوون ــدواداچ ب و 
 توكان و كۆنگرەكانی دەكن و لقنجوومئ

ئستۆ.
لیژنی ھاماھنگی: ئو لیژنی ك پیوەندیی 
و  ڕكدەخات  ھمیشییكان   لیژن نوان 
باشترین ئامازەكان دەدۆزتوە بۆ كامكردنی 
دەربارەی  دەربین  بیروڕا  و  چاالكییكانیان 

ئو بابتانی دەخرتبردەمیان.
 ك لیژنانن  ئــو  ھمیشییكان:   لیژن
بپی خاكانی بندی سی و ب فرمایش 
پكدەھنرن و ھریك لبواری تایبتمندی 
خۆیدا بۆ ئامادەكردنی ڕاپۆرت و لكۆینوەو 
لڕگی  ــوەش  ئ ــات،  ــاردەك ك توژینوە 
كۆبوونوە، سمینار، وركشۆپ و دیدارەكانوە 

ك چندین بابت دەردەبدرن.

لیژن كاتییكان: ئو لیژنانن ك بشوەیكی 
دیاریكراو  و  تایبتی  مبستی  بۆ  كاتیو 
كارەكیان  بتواوبوونی  و  پكدەھنرن 

كۆتاییان پدت.
لقكانی  پكھنانی  ئنجوومن:  لقكانی 
پوانی  بپی  لپارزگاكاندا  ئنجوومن 
پاش  ئنجوومنوەو  لالین  دەبت  بابتی 
لگڵ  دەبت  گفتوگۆكردن  تاوتوكردنو 

پارزگاری.
گشتی  سكرتارییتی  گشتی:  سكرتارییتی 
ــڕــوەبــرە  ــۆی لــڕــگــی ب كــارەكــانــی خ
رایی  ڕكخراوەییوە  پیكری  گشتییكانی 
 ستبو مژكار بۆ ئك راودەكات و كۆم

ھاوكاریان دەبن.

شیالن حم نوری
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سووتاندووە،  خۆیان   ك ژنانی  ئو  گوتی  بپی 
كردووەو  كارەیان  ئو  لژیانیان  بئومدی  بھۆی 
وایان زانییوە ك ژیان الی ئوان كۆتایی ھاتووە، بم 
كات لژیاندا ماونتوە و گیانیان نسپاردووە، بۆیان 
 .ردەوامب نھاتووەو  ژیان كۆتایی   وتووە كدەرك
رایدەگینت،  دەروونناسك  لوبارەیوە  ھاوكات 
ئو ژنانی خۆیان سووتاندووە دوای چند خولكك 
 ویستوویان بكو  بمرن.  ناكن  حز  و  پشیمانن 
بۆ  دەوروبــریــان  سرنجی  سووتاندنیان  لرگای 
كشكانیان راكشن. ئو دەروونناس گوتی:“ ئوە 

الوازترین رگی ك كچان پنای بۆ دەبن“.

 ”پشیمانم“
ك.  بناوی  سای   ٢٥ ژنكی  لموبر  رۆژ  دە 
دھۆك،  پارزگای  سنووری  لشارۆچكیكی  م، 
ھۆكاری  ھشتا  ھرچندە  ســووتــانــدووە.  خــۆی 
نكراوە،  ئاشكرا  پۆلیس  بۆ  خۆسووتاندنكی 
برەو   كژن خزانی  ئندامانی  بۆچوونكانی  بم 
 شك ھبوونی  بھۆی   ك دەچن   یئاراست ئو 
ك.م،  سووتاندبت.  خۆی  ھاوسرەكیدا  لگڵ 
تنیا  ئو  سووتاووە.  گردنی  نزیك  تا  لقاچییوە 
دەمووچاوی نسووتاوە. ئو ژن دەت:“خۆم خۆمم 
سووتاندووەو پشیمانم. بم ئستا پشیمانی ھیچ 
سوودكی نیی. دەبوای من پشتر بیرم لو كارەم 

بكردایتوە“. 
ز.م،  بناوی  سان   ٢٦ كچكی  دیكوە  لالیكی 
برداوەتوە  ئاگری  بزۆر بشوودراوە  ئوەی  لبر 
سووتاوە.  جستی  ل٥٦٪ـی  زیاتر  و  جستی 
ھرچندە لبر پرسی عشیرەتی و كشی خزانی 
لدوانی  توانیمان  بــم  بــوو،  دژوار  ز.م  دواندنی 
خۆسووتانكی  ھۆكاری  ز.م،  وەربگرین.  خۆی 
خۆشدەوت،  ترم  كسكی  گایوە:“من  بمجۆرە 
بم براكم بزۆر دامی بپیاوكی تر. لبرئوەی 
 وتووەتیارەكانی ماڵ كب بووەو ھموو  باوكم پیر 
دەست براكم. ئو بكیفی خۆی بیاریدا ك مرد 
كسكی  من   ك دەیزانی  براكم،  بكم.  كوڕە  بم 
برچاوی   كین و  رق  بــم  خۆشدەوت.  دیكم 
رووم  ئستا  من  كــرد.  لخۆم  ئاوھام  و  گرتبووم 
 بوایك ھسر كگت. ئوس بككچاوم ب نیی
من  ئمۆ.  وەك  رۆژكی   وتمدەكن یارمتیدابام، 
زۆر پشیمانم، بم وامدەزانی گیشتوومت خای 
ھر  ژیان   ك دەزانــم  ئستا  كچی  ژیــان،  كۆتایی 

.“خۆمدا بگرتایت دانم بو دەبوایردەوامب
جوانكاری  و  سووتان  نخۆشخانی  بڕوەبری 
 وەكرد كمید، ئاماژەی بح حد سامدھۆك د. مح
لسای ٢٠٠٨دا ٢٧٥ حاتی سووتانی جۆراوجۆریان 
گیانیان  كسیان   ٩٧ رژەیش  لو  كردووەو  تۆمار 
لدەست داوە. لكۆی ئو ٢٧٥ كس، ٨٧ ژن و ١٣٣ 

پیاو سووتاون و لوەش ٨٣ ژن گیانیان سپاردووەو 
١٤ پیاویش مردوون و حاتكانی دیكش منداڵ و 

پیر بوون.
ھشتا ئاماری سای ٢٠٠٩ـی نخۆشخانی جوانكاری 
ئامادەنكراوە. د. محمدیش گوتی:“تا  و سووتان 
كۆتایی ساڵ ناتوانین ھیچ ئامارك بو بكینوە“. 
نخۆشخانی سووتان و جوانكاری دھۆك، تنیا بۆ 
دەسووتنن،  خۆیان   ك  یسانك ئو  چارەسری 
سووتاو  كسی  چندین   رۆژان دەسووتندرن.  یان 
تائستاش  و  دەكن   یخۆشخانن ئو  سردانی 
گیانیان  سووتانوە  بھۆی  كس  چندین  لــوێ 
 ك  یخۆشخانن لو  برینپچك  داوە.  لدەست 
دەكــات  تیمار  ســووتــاو  ژنانی  برینكانی   رۆژانـــ
 مالی ئ ھاتووەت ك كسر كستا ھگوتی:“تائ
لخۆسووتاندنكی پشیمان بووە. بم دان بوەدا 
ھبوون“.  نییو  ســوودی  پشیمانی   ك دەنن 
بپی زانیارییكان، زۆرترینی ئو كسانی خۆیان 
كــردووە،   یخۆشخانن لو  روویــان  سووتاندووەو 
كم  ژمارەیكی  بووەو  خزانی  كشی  ھۆكارەكی 
 ك  چبرینپ ئو  ــووە.  ب ــی  دەروون ھۆكارەكانیان 
 وەی كبارەی ئیویست ناوی خۆی ئاشكرا بكات لن
ئوان چۆن دیاری دەكن كسك خۆی سووتاندووە 
یان سووتندراوە، گوتی:“سووتانی سرووشتی بھۆی 
قزاو قدەرەوە لگڵ ئو سووتانی ك بدەستی 

كچانی ئاگر پشیمانن و نایانوت بمرن
دھۆك

كچانی ئاگر پشیمانن و نایانوت بمرنكچانی ئاگر پشیمانن و نایانوت بمرنكچانی ئاگر پشیمانن و نایانوت بمرنكچانی ئاگر پشیمانن و نایانوت بمرنكچانی ئاگر پشیمانن و نایانوت بمرن
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مرۆڤ ئنجامدەرت جیاوازە. چونك كات مرۆڤك 
دەسووتت،  ھمووی  جستی  دەسووتنت  خۆی 
 ی كسانو كی ئروەھا زۆربكی و ھنیا الیت ن
خۆیان دەسووتنن كاتك دن الی ئم بۆنی گازیان 
خۆیان  ئوانی  زۆربی   ك ئوەدا  لگڵ  لدت. 
سووتاندووە نان خۆمان ئاگرمان برداوەت خۆمان، 

بم ئم بنكی پۆلیسی ل ئاگادار دەكینوە“.

”نایانوت بمرن“
ئو كسی خۆی دەسووتنت یان بیر لخۆسووتاندن 
دەكاتوە، با باش بزانت ك ئوە نیشانی الوازی 
دەروونییتی و زۆرترینی ئوانی خۆیان دەسووتنن 
بنن،  بژیانیان  كۆتایی   ك  نیی ئوە  ئامانجیان 
بكو دەیانوت بدەوروبریان بن ك كشیكیان 
بئاگای ك بو كارە ئنجامكی  ھی. بم لوە 
بدواداچوونك  ئگر  دەھنت.  بدەست  خراپتر 
خۆیان  ئوانی   ك دەردەكــوــت  بۆمان  بكین، 
سووتاندووەو ھشتا دەژین، پشیمانن و حز ناكن 
بمرن. تنیا دەیانوت كشی خۆیان لو رگیوە 
چارەسر بكن. ئوە الوازترین رگی ك كچان و 
ژنانی ئم كۆمگای پنای بۆ دەبن. ئوە قسی 
 وەیو شب عید، بوو كد سمدەروونناس د. مح
بڕای  دەكات.   شرۆڤ ژنان  و  كچان  خۆسووتاندنی 
ئو، پویست ژنان و كچانی ئم وت لوە تبگن 
سختوە،  ھلومرجی   تـوكن مــرۆڤ  تا   ك
نبت  نخۆش  تا  ناكات.  ژیان  بخۆشی  ھست 
كسمان  چندین   مناكات،“ئ بسالمتی  ھست 
بم  جستیان،  برداوەتوە  ئاگریان   ك بینیوە 
ئستا   وانئ نداوە.  لدەست  گیانیان  بتواوەتی 
پشیمانن. ھر مرۆڤك ك خۆی دەسووتنت دوای 

.“شیمانك پكند خولچ
مزگوتی  وتارخونی  بخۆسووتاندن  ســبــارەت 

پیوابوو:“خۆسووتاندن  ئسعد،  زاھید  مال   لش
ل متمانبخۆنبوونوە سرھدەدات. ھركسك 
خۆی بسووتنت بدەستی خۆی داھاتوویكی رەش 
بۆخۆی دروست دەكات و پیامبری ئیسالم دەت، 
 تدەچ بسووتنت  بئاگر  خۆی   ك كسی  ئو 

دۆزەخ و سزاكی لھی دونیای زیاتر دەبت“.
 ك دەكــات،   سانك ئو  ئامۆژگاری   الیم ئو   
دەكنوەو  لخۆسووتاندن  بیر  كشوە  بھۆی 
 خۆشخانردانی نكی وەھادا با ستحات:“لدە
یان دەروونناسك بكن، تا چارەسركی گونجاویان 
محمد سعید،  دەروونی  بدۆزرتوە. پسپۆڕی  بۆ 
بۆ كسایتی خودی  مرۆڤی  لرەفتارەكانی  بشك 
و  ئــابــووری  ــی  رەوش ئینجا  ــدەوەو  ــڕان گ  كمرۆڤ

كۆمیتی و دەروونی. 

خۆی سووتاندووە یان سوتندراوە؟
 رۆشكڕەكی بگناوی ج.ف، لن بكی ١٩ ساژن
لدھۆك خۆی سووتاندووە. بپی لدوانی پزیشكانی 
ــووە.  ب  ٪٦٠ ســووتــانــكــی  رـــژەی   خۆشخانن
 ك  رەتیكردووەت پۆلیس،  بۆ  لگوتكیدا  ج.ف، 
پیدا  تباخ   ك گووتوویتی  و  سووتاندبت  خۆی 
 كی نزیك لسم كوەو ئاگری گرتووە. بقیوەتت
ج.ف، ب وارڤینی راگیاند ك ئو ژن سووتندراوەو 
 ل گووتوویتی:“ئاگاتان  ج.ف،   ك كرد  ئاشكرای 
ئستا  سووتاندووە“.  خۆی  نن  پۆلیس   ب بت 
زۆر  تندروستی  رەوشی  لنخۆشخانیو   ژن ئو 
بم  كردوویتی.  لــوكــارەی   شیمانپ خراپو 
چیرۆكی ئویش وەك كچان و ژنانی دیكیو ھۆكاری 
سووتانكی دەشارتوەو ئاشكرای ناكات ك خۆی 

سووتاندووە یان سووتندراوە؟
ھژا شخ ممی

مرۆڤ ئنجامدەرت جیاوازە. چونك كات مرۆڤك مرۆڤ ئنجامدەرت جیاوازە. چونك كات مرۆڤك 
دەسووتت،  ھمووی  جستی  دەسووتنت  دەسووتت، خۆی  ھمووی  جستی  دەسووتنت  خۆی 
 ی كسانو كی ئروەھا زۆربكی و ھنیا الیت ن ی كسانو كی ئروەھا زۆربكی و ھنیا الیت ن

پیوابوو:“خۆسووتاندن  ئسعد،  زاھید  مال   لیوابوو:“خۆسووتاندن شپ ئسعد،  زاھید  مال   لش
ل متمانبخۆنبوونوە سرھدەدات. ھركسك ل متمانبخۆنبوونوە سرھدەدات. ھركسك 
ــســی خــۆی خۆی بسووتنت بدەستی خۆی داھاتوویكی رەش خۆی بسووتنت بدەستی خۆی داھاتوویكی رەش  ئـــو ك

یان  دەســووتــــنــــت 
ن  ند تا و سو خۆ ل بیر
ــوە، بــا باش  ــات دەك
ــت كـــ ئـــوە  ــ ــزان ب
الوازی  ــی  ــشــان ــی ن
دەروونــــیــــیــــتــــی و 
ــنــی ئــوانــی  ــری زۆرت
دەسووتنن  خۆیان 
ــان ئـــوە  ــجــی ــامــان ئ
نــیــیــ كـــ كــۆتــایــی 
بنن،  بــژیــانــیــان 
دەیــانــوــت  بكو 
بن  بدەوروبریان 
كـــ كــــشــیــكــیــان 
ــوە  ھــیــ. بـــم ل
بئاگای ك بو كارە 
خراپتر  ئنجامكی 
دەھنت.  بدەست 
ئگر بدواداچوونك 
ـــن، بـــۆمـــان  ـــی ـــك ب
 ك دەردەكــــوــــت 
ــان  ــۆی ــــی خ ــــوان ئ
ھشتا  سووتاندووەو 
پشیمانن  دەژیـــن، 
ناكن بمرن.  و حز 
ــوــت  ــان تــنــیــا دەی
لو  خۆیان  كشی 
چارەسر  رگیوە 
ــــــوە  ــــــن. ئ ــــــك ب
 ك  یگر الوازترین 
ئم  ژنانی  و  كچان 
كۆمگای پنای بۆ 

دەبن. 

خۆی بسووتنت بدەستی خۆی داھاتوویكی رەش خۆی بسووتنت بدەستی خۆی داھاتوویكی رەش 
بۆخۆی دروست دەكات و پیامبری ئیسالم دەت، بۆخۆی دروست دەكات و پیامبری ئیسالم دەت، 

پیوابوو:“خۆسووتاندن  ئسعد،  زاھید  مال   لیوابوو:“خۆسووتاندن شپ ئسعد،  زاھید  مال   لش
ل متمانبخۆنبوونوە سرھدەدات. ھركسك ل متمانبخۆنبوونوە سرھدەدات. ھركسك 
ــســی خــۆی خۆی بسووتنت بدەستی خۆی داھاتوویكی رەش خۆی بسووتنت بدەستی خۆی داھاتوویكی رەش  ئـــو ك

یان  دەســووتــــنــــت 
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حه یات سه عا مردووه  ...
حه یات سه عا مردووه ...

حه یات سه عا مردووه ...
کام مه ریوانی ھه یه  ته نھا بۆ جارکیش بووبت ئه و رسته یه  نه بیستبت؟ یان له وانه شه  

خۆی گوتبتی!
حه یات پیره کچکی ھه ورامییه  که  سانکی دوورو درژه  له مه ریوان، ده ژی. ئه و له دنیایه کی 
خه یایدا که  خۆی دروستی کردووه  بۆ خۆی ده ژی. له دنیاکه ی حیاتدا که سک به ناوی 
ھیچ  به م  ھه یه ،  سه عا  ڕاستیشدا  له دنیای  ھه یه.  برازایشی  و  براژن  و  برایه تی  سه عا 
پیوه ندییه کی به  حه یاته وه  نییه . به م ئه و ھه ر سووره  له سه ر ئه وه ی که  سه عا برایه تی. 
چه ند ساڵ له مه و پش که ریمیش برای بوو، واته  ھه ر به و شوه یی که  سه عای کردبووه  

برای خۆی، که ریم ناوکیشی  به  برا دانابوو. 
ده گنه وه  که  گوایه  حه یات کاتی خۆی جارکیان شووی کردوه ، به م شه وی زه ماوه نده که ی 
کات زاوا ویستوویه تی له گه لی بخه وت ھاواری کردووه  که  خه که  ئه م کابرایه  ده یه وێ كاری 
خراپم له گه ڵ بکات و دواتریش له ده ستی ھه ھاتووه و ئیتر بۆ له وه ودوا حه یات قه د شووی 

نه کردووه توە.
پستکی ئه ستوورو سه وزه ی ھه یه ، کات له  که سک ده ڕوان چاوی مژمۆڵ ده کاته وه ، 
ده ی له گه ت ده دوێ و نادوێ یان به پچه وانه وه . ھه میشه  گله یی ھه یه  که  گوایه  سه عای 
برای لی ده دا، ده  ئه ھا قاچم شین و مۆر بووه ته وه ، سه یرکه  بام چی ل ھاتووه .. 

ده  ھه موو ئواره یه ک سه عا لم ده دا.
"ده زانم ھی چییه ، براژنم فیتنه ییم ده کات، ئا ھی ئه وه یه  ئه گینا کاکه  سه عام 

ئه وه نده  خراپ نییه" .
خــۆشــده وێ  ــراکــه ی  ب مــردن  تائاستی 
و  دەدات  لی  ھه رچندە 
ئازاری دەدات، بم ھه ر 

خۆشی ده وت. 
مندانی  له مژه   زۆر 
شـــار بـــه  خــه بــه ری 
براکه ی  مردنی  درۆیینی 
ــووڕه ی  ت براکانی  یــان 

ده که ن؛
حه یات، سه عا مردووه 
حه یات، که ریم مردووه  

ــ ئــه مــه   ــات حــه یــات ک
 ل ــه رد  ب به    ده بیست
ھه ر  دەكوت ،  دوایــان 
دەست  بــه ر  منداکی 

له م رۆژگاره     خه یاڵ قانه دا ھه موومان مه حکوومین به  ژیانی جدی

ئه و کاته ی   شت ته نیا ده که وت

حه یات سه عا مردووه  ...
حه یات سه عا مردووه ...

حه یات سه عا مردووه ...
کام مه ریوانی ھه یه  ته نھا بۆ جارکیش بووبت ئه و رسته یه  نه بیستبت؟ یان له وانه شه  

خۆی گوتبتی!
حه یات پیره کچکی ھه ورامییه  که  سانکی دوورو درژه  له مه ریوان، ده ژی. ئه و له دنیایه کی 
خه یایدا که  خۆی دروستی کردووه  بۆ خۆی ده ژی. له دنیاکه ی حیاتدا که سک به ناوی 
ھیچ  به م  ھه یه ،  سه عا  ڕاستیشدا  له دنیای  ھه یه.  برازایشی  و  براژن  و  برایه تی  سه عا 
پیوه ندییه کی به  حه یاته وه  نییه . به م ئه و ھه ر سووره  له سه ر ئه وه ی که  سه عا برایه تی. 
چه ند ساڵ له مه و پش که ریمیش برای بوو، واته  ھه ر به و شوه یی که  سه عای کردبووه  

برای خۆی، که ریم ناوکیشی  به  برا دانابوو. 
ده گنه وه  که  گوایه  حه یات کاتی خۆی جارکیان شووی کردوه ، به م شه وی زه ماوه نده که ی 
کات زاوا ویستوویه تی له گه لی بخه وت ھاواری کردووه  که  خه که  ئه م کابرایه  ده یه وێ كاری 
خراپم له گه ڵ بکات و دواتریش له ده ستی ھه ھاتووه و ئیتر بۆ له وه ودوا حه یات قه د شووی 

نه کردووه توە.
پستکی ئه ستوورو سه وزه ی ھه یه ، کات له  که سک ده ڕوان چاوی مژمۆڵ ده کاته وه ، 
ده ی له گه ت ده دوێ و نادوێ یان به پچه وانه وه . ھه میشه  گله یی ھه یه  که  گوایه  سه عای 
برای لی ده دا، ده  ئه ھا قاچم شین و مۆر بووه ته وه ، سه یرکه  بام چی ل ھاتووه .. 

ده  ھه موو ئواره یه ک سه عا لم ده دا.
"ده زانم ھی چییه ، براژنم فیتنه ییم ده کات، ئا ھی ئه وه یه  ئه گینا کاکه  سه عام 

ئه وه نده  خراپ نییه" .
خــۆشــده وێ  ــراکــه ی  ب مــردن  تائاستی 
و  دەدات  لی  ھه رچندە 
ئازاری دەدات، بم ھه ر 

ــ ئــه مــه   ــات حــه یــات ک

له م رۆژگاره     خه یاڵ قانه دا ھه موومان مه حکوومین به  ژیانی جدی
مریوان
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له م رۆژگاره     خه یاڵ قانه دا ھه موومان مه حکوومین به  ژیانی جدی

ئه و کاته ی   شت ته نیا ده که وت

بۆ  ته نیا  ئه مه   ئه به ت  گریان.  ده یکاته   لیده داو  بکه وت 
مندان نییه  به کو گه وره کانیش ھه ر به وه  تووڕه ی ده که ن. 
کاتی وا ھه یه  که  زۆر تووڕه  ده ب و شووشه ی ماڵ و دووکان 

یان ھی ئۆتۆمبیكان ده شکنت.
یه کیكیان  له به ردایه   قمسی  دوو  زستان  و  به ھاوین 
ھه ریه که و  کاتر،    نه خت تریان  ئه وی  گه شه و  سوورکی 
په   ھه میشه   که   ھه یه   گه وره ی  گه وره   گیرفانی   س دوو 
  به ت نه ک بۆ خواردنی خۆی، ئه و ده له خوارده مه نی، ھه
کوردییه که ی  کراسه   ده به مه وه “.  سه عای  منداه کانی  ”بۆ 
ھه میشه   کاڵ.  شینكی  جار  ھه ندێ  ئاه و  ھه ندجار  به ری 
قیش  و  زل  زل  قاچه کانی  ده کات،   له پ پیاوانه   پوی 
قیش لقاچی پیاوی جووتیار دەچ و، ده سته کانی زبرن 

وه ک ده ستی کرکار.
وه ک ڕاستیه ک گه وره و بچووك،  ژن و پیاو، کچ و کوڕی ئه م 
شاره  له ھه ر چینکه وه  بگره  له  حه یات، ده ترسن. ته نانه ت 
ھه موو شته کانی تری شار. ھه ر له به ر ئه وه  دایک و باوکان 

بۆ ترساندنی منداه کانیان له  حه یات که ک وه رده گرن.
مه ڕۆ ده رەوە حه یات لت ده دا.

فنه  کار مه که  ئه گینا حه یاتت بۆ بانگ ده که م.
بانگ  بۆ  حه یاتت  بخۆی  فن شت  یان  نه خۆی  فن شت 

ده که م.
به   باوکیان  و  دایک  که   مندانه ی  ئه و  له وه دایه  سه یر  جا 
به   منداه کانیان  خۆشیان  ئستا  ده یانترساندن،  حه یات 
ڕۆی  مه ریوانی،  مندانی  بۆ  حه یات  ده ترسنن.  حه یات 
حه یات  ده م  به دنیاییه وه   ده گێ.  زوو  گورگانه  شه وی 
راسته وخۆ له په روه رده ی مندانی مه ریوانیدا رۆی ھه بووه . 

سه رگه رمی  ده بته   ھه ندجار  حه یات،  گه وره کانیشدا  له ناو 
و  ده دونن  حه یات،  بکارن   کات ئه وان  بازاڕی.  خه کانی 
سه عا  ده ن  و  پده ده ن  ته له فوونی  یان  ده که ن،  تووڕه ی 
ھه رکه س  ئه ویش  بکه .  قسه   فه رموو  ھه وه یه   له وبه ری 
له وبه ری ته له فوونه وه  بت به  سه عای ده زان، بۆیه  ده ست 
ده کا به قسه  کردن و گله یی و بناشت و زۆر گوته ی تر. جاری 

وا ھه یه  ٢ کاتژمر قسه ی ھه یه  بۆ سه عای برای.
 .یی خۆی ھوای به دونیاكوە بنیاییڕی دوپحه یات، ب
لگڵ تپڕبوونی ئه م دوو ده یه دا یه ک سرە دەرزی گومان 
دزەی نه کردووه ته  باوه ڕه کانی، بگره  دونیاکه شی به رفراوانتر 
کردووه ، به بوای ئه و، ئستا سه عا ھه رزه كارە گه وره  کچی 

ھه یه .
ئستا حه یات پیر بووه ، قه یره  کچکی ماندوو که  خم و 
خفت سیمای داپۆشیوەو خه ریکه  بخنک. نازانم چ بم، 
ده ن شت خه فه تی نییه ! باوه ڕتان بت حه یات، به قه ده ر 
بووی،  ھه ر  جارانیش  خۆ  ھه یه .  خه فه تی  دونیا  ھه موو 
به م النیکه م خه ک تاقه تیان ھبوو گوێ له قسكانی دی 
بگرن. النیکه م شته  ھاوده وره کانی خۆی ھه بوون و پكوە 

دونیایه کی خۆشیان بۆ خۆیان دروست كردبوو.
حه یات، به تایبه ت به  مردنی*“ھه په“  زۆر لی قه وما. ھه ستی 
بھاوڕدا  له دونیایه کی  خۆی  کردو  زۆر  به دته نگییه کی 
که   له وه ی  په شیمانه   په شیمانه ،  ئستا  حیات  بینییوە. 
له م چوارڕیان بۆ ئو چوارڕییان بدوای دەكوت. په شیمانه  
له وه ی له به یانییه وه  تا ئواره  به تاه  ده زوویه ک ده یبه سته وه  

بداركوەو ھپ ل ترسا نیدەورا خۆی بر بدات. 
پیاوی  و  منداڵ  و  ژن  بوو  بگوڕ  حیات  تا  خۆی  كاتی 
گه ڕه ککی ده کرده  کون. جا بۆ نر ھه بوو له  په نجه ره شه وه  
فزه  بکات! که ی حه یات ئه وه  بوو دوو س منداه  لوسكی 
له گه ڵ  ئــه و  بکه ن.   پ گاتی  مامۆستایان  گــه ڕه کــی 
زیاتر  ده گرت،  زۆرانی  ئیستادیۆم  مه یدانی  دینارفرۆشه کانی 
 ل مه یلی   کات بوون  له ودا  دینارفرۆش   ٥٠٠ تا   ٤٠٠ له  
چۆڵ..  مه یدانی  ڕاوده ناو  به جارێ  ھه موویانی  ھه ر  بوایه ت 

چۆڵ ده کردو به  ته نیا ده مایه وه .
ھاتوون  ئستا  ــی  وردان منداه   ئه م  حه یات  بم،  چی 
(شتانی تازه ) به ھاوشانی خۆی نازانت له ڕاستیدا حه یات 
سه ر به مه کته بکی شتی بوو که  ئستا تاق و تنیا بۆخۆی 
ماوه ته وه . ھه موویان یان مردوون یان ته سلیمی دونیای واقیع 
بوون و پیرو په ککه وته  له ماه وه که وتوون. حیات ته نیاو 
کفت،  قاچه کانی  و  خۆیتی  ئایدۆلۆژیایكی  ھگری  تاك 
لوه کانی وشک و شانی قورس و ھه ناسه ی باو و خه ریکه  

برەو كۆتایی تمن ده ڕوات.
چۆڵ   كیدانم  ك ناكات  لوە  حز  ھیچ  حه یات،  ئستا 
بكات. رۆژانه  تاك و تنیا ملی ری زربار ده گرت و ب ورته  
ورت و له  ژر لوه وه  به  زاراوه ی ھه ورامی به  بای سه عای 

برایدا گۆرانی ده ت. 
* ھپ. پیاوكی شت بوو ك نوانی لگڵ حیات زۆر 

خۆش بوو، بم ھاوكات زۆر ل حیات دەترسا.
ئا/ بنار
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شارەزایان و شرۆڤكارانی كش كۆمیتییكان، 
و  لقانوون  دوور  ژنانی،  ئو   ك رایدەگینن 
لدەرەوەی دادگاكان تقدراون، لبواری ئابووری 
و  ئاستنگ  برەوڕووی  و خزانییوە  دەروونی  و 
ھڕەشی گورەی ژیان دەبنوەو ژنانیش دان بو 
راستییدا دەنن. ھروەھا ئو ژنانی ك تقیان 
وەرگرتووەو خاوەنی ھیچ داھاتك نین و مندایان 
ژیانكی  لگڵ  ”قوربانی“و   دەبن ئوا   ،یھ

سختدا ملمالن دەكن.
 بپی ئامارەكانی دادگای دھۆك ك لژمارە ٨ـی 
 ،٢٠٠٨ لسای  بووەتوە  بو  وارڤیندا  گۆڤاری 
لپارزگای دھۆك ٤٥ حاتی تق تۆماركراوەو 
ل٦ مانگی یكمی ئمسایشدا ٤١ حاتی تق، 

ھبووە.
سبارەت  زاخۆ  لدادگای  تاھیر،  مردان  پارزەر 
قانوونییوە  ــرووی  ل تــقــدراو  ژنانی  بمافی 
دەت ك ئگر ژنك تقدرا بت، بم دۆخی 
ھبت،  منداكانی  بخوكردنی  بۆ  پویستی 
بكات  خاوەندارتییان   ك خۆیتی  مافی  ئــوا 
نكردبتوە،  شووی   كژن بومرجی“ئگر 
بــم ئو  بــاری دەروونـــی خــراپ نبت“.  یــان 
ژنك شووی  ئگر  كرد  لوەش  باسی  پارزەرە 
منداكانی  بخوكردنی  پیاوەكشی  كــردەوەو 
نگرت ئستۆی خۆی، ئوكات مافی بخوكردنی 
منداكان بۆ مردی یكمی ژنك دەگڕتوە. 
مردبت،  یكمجاری  پیاوی  ئگر  ھــروەھــا 
بكات،  قبووڵ  دووەم  مردی  بمرجك  ئوكات 
منداكان دەتوانن لالی ئو گورە بن. لبارەی 
نفقی ژنوە ئگر ژنك تق بدرت و دوای 
بپی  نگڕاندەوە،  ژنكی   پیاوەك مانگ   س
گوتی پارزەر مردان، ئو ژن دەتوانت داوای 
ھاوكات  بكات.  منداكانی  و  خۆی  بۆ   قفن
تقدرابت، دەتوانت  دادگادا  لدەرەوەی  ئگر 
قانوون  برەوڕووی   پیاوەك و  بكات  تۆمار   سكا
بكاتوە. لوبارەیوە توژەری كۆمیتی خاتوو 
لكاتی  ژنان  رەوشی  نالباری  سعید،   یسوم

پیاوان   ك دەت  و  دەخاتڕوو  وەرگرتندا  تق 
دی  پیاوان  قانوون،“بداخوە  باری  ژر   ننای
نفقیان  تا  دەكـــن،  كــون  تــقــدراو  ژنانی 
پدەدەن و ھر جارەو بیانوویك دەگرن، تاخۆیان 
چاالكوانانی  بكن“.  قورتار   قفن لبخشینی 
بواری ژنان و توژەرە كۆمیتییكان، گومانیان 
 یانوایپ لدادگاو   یق ھئامارەكانی ت لسر 
ببۆچوونی  كردوە.  لزیادبوون  رووی   ژەیر ئو 
سانی  لم  تقدان  سعید،“رژەی   یسوم
دەڤــرە  لم   ”نموون بۆ  ھكشاوە“و  دواییدا 
بسر  عشیرەتگری  پرسی  زابوونی  بھۆی 
یاسادا، تق لدەرەوەی دادگاكان زۆرەو ئوەش 

ئاستنگكی گورەی بۆ ژنان“. 

رۆژە سختكانی ژیان
بھۆی  ساییو   ٣٧ تمن  ژنكی  سوبح،  ئاالن 
مردەكی  و  خــۆی  لنوان   شك ھبوونی 
باوكی  لمای  رووی  ”بناچاری  ــدراوەو  ــق ت

كردووەتوە“.
تقدراو  ژنی  گرفتكانی  تری  روویكی  ئاالن،   
ــرا و  ــن دایـــك و ب ــالی ـــ ل ـــڕوو،“رۆژان دەخـــات
 شی ناشیرین و كرەوڕووی قسوە بكانمخوشك
تق   بوویتای باش  گر  پمدەن،  دەبموەو 
 .ن ٣٠ سامكی تڤی ناوی ژندەدرایت“. ھن
لالین  منداكی   ٣ و  خۆی  قسكانی،  بپی 
مردەكیوە دەركراون و پاشان تقدراوە. ھڤی، 
و  من   “،یجنیشت خۆیدا  باوكی  لمای  ئستا 
 ،ننیان ٧-٨-٩ سامت م كدوو كچ و كوڕەك
بۆ حای خۆمان  و  دادەنیشین  پكوە  زۆرجاران 
دەكن  لۆمم  براكانم  خوشك،  بــراژن،  دەگرین. 
بمنداكانم  منداكانیان  و  پدەن  قسم  و 
دەریكردوون،  لماڵ  ئوە  باوكی  بۆچی  دەن، 
ماوەی   ژن ئو  كردبوو“.  چی  دایكتان  مگر 
جیابووەتوە  لھاوسرەكی  مانگی  حوت  ئو 

وەك“رۆژە سختكانی ژیان“ ناودر دەكات.

لۆمو ژنانی تق
بڕای دەروونناسان، ئو ژنانی ك تقدەدرن و 
بتایبت ك منداكانیشیان لگدا دەبت، تووشی 
ئیسماعیل  دەرونناس  دەبن.  دەروونــی  نخۆشی 
لسر  خك  قسی  كاریگرییكانی   ،بدوع
دەكات:“بردەوام  باس   ژنان ئو  دەروونی  باری 
 زەییانبب و  دەكــن   كژن لۆمی  دەوروبــر 
رۆژ  ــوەش  ئ نیت.  باش  ژنكی  تۆ  پیدەن، 
لدوای رۆژ كاریگری نرنی لسر باری دەروونی 
نخۆشیگلی  تووشی  ھندكجار  و  دادەنت  ژن 
رادەیك   تنیدەیگ ئوەش  و  دەكات  دەروونی 

ك بیر لخۆكوژی بكاتوە“.

بزۆر منداكانیان ل وەردەگرنوە
سبارەت  سعید،   یسوم كۆمیتی  توژەری 
مندان  خاوەن   ك وپیاوانی  ژن  ئو  برەوشی 
شوەیك  بھموو  دەت:“پیاو  جیادەبنوە  و 
بۆ  وەربگرتوە،   كژنل منداكانی  ھودەدات 
قسی  بر   دەبات پنا  مرامش  بو  گیشتن 
 كەوشتی و زۆر شتی ناڕەواو نادروست بۆ ژنب
 كانی لدات و مندان قفدروست دەكات، تا ن
وەربگرتوە“. ئاماژە بحاتكی تری بچارەیی 
كسووكاریان  ھندجار   كــ دەكـــات  ژنانیش 
بناچاری  و  بخوناكن  بــۆ  منداكانیان 
دەروونی   شك لوشوە  باوكیان،  دەیانداتوە 
و كۆمیتییكانی دەست پدەكن و كاریگری 

خراپی لسر بجدەھن.

منداڵ  خاوەندارتی  ناتوانت  تنیا   ب ”دایــك 
بكات“

لبارەی پروەردەكردن و بخوكردنی مندانوە، 
دەروونناس ئیسماعیل عبدو، پیوای، ك دایك 
بتنیا ناتوانت منداڵ پروەردەبكات. وەك باسی 
دەكات ك ئو مندان تا گورە دەبن لژر گوشاری 
رەفتاری  ــرەوڕووی  ب و  دەژیــن  ــی خراپدا  دەروون
ھندك  كاتك  بۆیش  ھر  دەبنوە.  ناشیاو 

 ژنانی تقدراو ملمالن لگڵ 
ژیانكی دژوار  دەكن

دھۆك
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تق  قوربانی   دەبن دەبن،  گورە   نمندا لو 
و بھۆی ئوەی ھسووكوتكی باشیان لگدا 
ئمش  دەردەچت.   ل خراپیان  مرۆڤی  نكراوە 
زیان بخۆیان، خزانكیان و كۆمگا دەگینت. 
ئو دەرووونناس، گوتیشی ك زۆرجار،“ ئافرەت 
بھۆی كمدەرامتی، بۆ بخوكردنی منداكانیان 

تووشی ھی گورەدەبن“. 

٣١ ژنی تقدراو مووچ وەردەگرن
حكوومتی  كۆمیتی  كاروكاروباری  وەزارەتــی 
 ٣٠٠ ببی  مووچیكی  كوردستان،  ھرمی 
ھزار دیناری بۆ ژنانی تقدراو بیوەتوە، بم 
سیری  ئگر  ئــابــووری،  شارەزایانی  بقسی 
 یمووچ ئو  بكین  كوردستان  ھرمی  رەوشی 
ناكات،  دابین  كس  یك  ژیانی  پداویستییكانی 
و  چاودری  بڕوەبری  منداكیش.  چند  نك 
حسن  دھۆك  پارزگای  كۆمیتی  گشپدانی 
 ك كــرد،  تــقــدراو  ژنی   ٣١بــ ئاماژەی  علی، 
مانگان لالی ئوان مووچ وەردەگرن.“راست ئو 
 یھ و ژنانرزتر لكی بژەیو رمك یمووچ
ك پویستیان بو مووچی ھی. بردەوام ژنانی 
 مئ بم  دەكن،  پشكش  فۆرممان  تقدراو 
ناتوانین رژەیكی برز وەربگرین“. رژەی ژنانی 
نازانرت،  بدروستی  دھۆك  لپارزگای  تقدراو 
 ژەیر ئو   ك  شبینگ علی،  حسن  بــم 
لداھاتوویكی نزیكدا ئاشكرا دەبت،“ئگر تۆڕی 
 مكار بوو، ئراق دەستبتی عیپاراستنی كۆم
بۆ  خۆیان  ناوی  بن   ك دەكین  لخكی  داوا 
بوشوەیش  و  بكن  تۆمار  ھاوكاری  وەرگرتنی 

رژەك دیاری دەكرت“.

تر الی حكوومچارەس
بۆ چارەسركردنی ئو پرس توژەری كۆمیتی 
سومی سعید، بپویستی دەزانت ك حكوومت 
مووچیكی  بكات.“بوونی   ژنان لو  خاوەندارتی 
وەك چاودری كۆمیتی ك لئاستی پویستدا 
نبت، قت نابت ھۆی ئوەی ك ژن بئاسانی 
ھیك  ھیچ  تووشی  یان  بڕوەبچت،  ژیانی 
جبجكردنی  و  بھزكردن   ،یسوم نبت“. 
دەزانت،“ھشتا  بگرنگ  كستی  باری  یاسای 
یاسای باری كستی وەك پویست بھز نییو 
ببوای   .“ـــزا عشیرەتگری  دەڤـــردا  لــم 
كشی  چارەسركردنی  بۆ   ،بدوع ئیسماعیل 
كردنوەی  و  كار  ھلی  رەخساندنی   ،ژنان ئم 
ئوەش  پویستو  كاركردنیان  بۆ  شون  كارگو 

دەبت ھۆی ئوەی ك وردەوردە بتوانن لبواری 
ئوەندە  و  ببستن  بخۆیان  پشت  ئابوورییوە 
كسووكاریان  للۆمی  گوێ  نمننوەو  لماڵ 

نگرن. 

 جبج بــم  ـــردووە،  دەرك یاسای  پرلمان 
نكراوە

لخولی پشووی پرلمانی كوردستاندا یاسایك 
ژنــانــی  ــو  ئ  ،یــاســاكــ بپی   كــ ــــراوە  دەرك
شوو  یان  دەدۆزــتــوە  كارك  تا  تقدەدرن، 
دەكاتوە پویست مووچیكیان بۆ ببدرتوە. 
 ك  دایت مــاددەی  چندین  یاسیدا  لو  ھر 
لبرژەوەندی ژناندای. كوستان محمد، ئندامی 
لپرلمانی  ژنان  لمافی  داكۆكیكردن  لیژنی 
كوردستان، دەركردنی ئو یاسایی بھنگاوكی 
خۆی  نیگرانی  ھاوكات  كــرد،  وەســف  ئرنی 
كوستان  ــی.  دەرب  یاساك لجبجنكردنی 
 گۆڕان لیستی  فراكسیۆنی  ئستاش سرۆكی   ك
من  گوتی:“ئوەندەی  كوردستان  لپرلمانی 
كاری  نكراوەو   جبج  یاسای ئو  بم  ئاگادار 

پنكراوە“. 

 دەب  ك  یانوایپ كۆمیتی،  توژەرانی 
داكۆكیكردن  لیژنی  و  پرلمان  ئندامانی 
یاسای بكن  لو  لمافكانی ژنان، خاوەندارتی 
و لبارەی جبجكردنی یاساكانوە، لپچینوە 

لگڵ دەستی دادوەری و دادگاكان بكن. 
پیام ئحمد، ئندامی لیژنی ژنانی پرلمانی 
كوردستان لسر لیستی گۆڕان ب وارڤینی راگیاند 
ك ئوان لبرنامیاندای ك بدواداچوون لسر 
جختی  ناوبراو  بكن.  یاساكان  جبجكردنی 
لوە كردەوە ك روشونی جیددی بۆ لپچینوە 
 دیك یاساكانی  یاسایو  ئو  لجبجنكردنی 
 رەخن سعید،   یسوم ھروەھا  دەگرنبر. 
لركخراوەكانی ژنان دەگرت ك“تائستا لبارەی 
گوشاركیان  ھیچ  یاساكانوە  جبجنكردنی 

نخستووەت سر حكووومت“. 

برەڤان ئحمد
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دوای ئوەی پۆژەیاسای بیمی كۆمیتی بۆ 
ژنانی ماوە لالین لیستی گۆڕان لپرلمانی 
پدانی  باسی  تیدا   ك خرایڕوو  كوردستان، 
مووچ بۆ ژنانی ماڵ دەكات. ئو پۆژەی لالین 
 تدەب وەی كبیانووی ئلیستی كوردستانی ب

ھۆكاری تمبكردنی ژنان، رەت دەكرتوە.
و  كۆمیتی  و  سیاسی  ــارودۆخــی  ب بھۆی 
كوردستان  ھرمی  لژنانی  ھندێ  ئابوورییوە، 
لقۆناغی ئستادا لماوە دانیشتوون و بكارن. 
لپرلمان  كــورســی   ٢٥  كــ گـــۆڕان  لیستی 
كوردستاندا  پرلمانی  سیمی  لخولی   ،یھ
ماڵ،  ژنانی  بۆ  كۆمیتی  بیمی  پۆژەیاسای 
خست بردەم پرلمانتارانوە. لخای یكمی 
ئو  یاساكدا  پــۆژە  سیمی  ــاددەی  م دەقــی 
ژنان دیاریكراون ك پۆژەیاساك دەیانگرتوەو 
ئو  تــقــدراو  شــووكــردوو،  ئافرەتی  ئوانیش 
بوەژنی ك مردی مردووەو لتمنی (روشد) 
 ژنان ئو   ك مرجی  بو  دەگتوە.  دابت، 
ئھلی  یــان  حكوومی  فرمانگیكی  لھیچ 
ھیچ  و  نبت  مووچیكیان  ھیچ  و  دانمزرابن 
داھاتكی دارایی چسپاو و سربخۆی نبت. 

 كچان بو  ئاماژە  ماددەكدا،  دووھمی  لخای 
لوادەی  تمنیان  نكردوەو  شوویان   ك كراوە 
ب(قیرە)  یاساكدا   ل تپریوەو  شووكردن 
نابراون. ھروەھا مرجی ئوە دانراوە ك دەبت 
ئو كچ تمنی لچل ساڵ تپڕی ب و ھیچ 
دەرفتكی دامزراندنی لفرمانگكانی حكومت 
نبووبت یان دەرفتی كاركی ئازادی نبووبت 
و  جستیی  باری  خراپی  یان  نخوندەواری  و 
 بووبن كۆمیتییكان   گرییر یان  عقی 

ھۆكاری كارنكردنی.
 وە دەكات كباس ل ۆژەیاساكمی پیی سخا
لتمنی  سای  شازدە   ك شووكردوو  ئافرەتی 
تواو كردب، وەك ژنكی پگیشتوو واتا تمنی 

(روشد)ی بۆ حیساب دەكرێ. 

”پۆژە یاساك ژن تمبڵ دەكات“
كوردستانی   لیستی  فراكسیۆنی  ئندامی 
دانانی  لگڵ  محمد،  سمیرە  پرلمانتار 
ئو  ببۆچوونی  و  نییو  لمجۆرە  یاسایكی 
بۆ   ۆژەیاسایپ كوردستانی“ئو  لیستی  و 
 .“وەیوەیان بۆ ماكردنی ژنان و ناردنمبت
برەتكردنوەی  ئاماژە  محممد،  سمیرە 
ژنانی  بۆ  كۆمیتی  بیمی  یاسای  پۆژە 
ماوە دەكات. ئو پرلمانتارە وایبۆدەچت 
و  دەكات  تمبڵ  ژنان   پرۆژەیاسای ئو   ك
وادەكات ك ئو ژنانی لدەرەوەی مایش كار 
دەكن، روو لماوە بكن. وەك دەیت ئو 
پۆژەیاسای كاردەكات سر رژەی زۆربوونی 
لژنان  زۆر  بشكی   چونك نخوندەواری، 
لتمنكی زۆردا   وانامب بۆ بدەستھنانی 
لداھاتوودا  تا  خوندن،  بر  دەبنوە  پنا 
مووچی  ئگر  ــم  ب بت.  جگر  ژیانی 

سرۆكی  ھاوكات  نــادات.   وھ ئو   بھ
كوردستان  لپرلمانی  گۆڕان،  فراكسونی 
رەخنانی  ئو  لبارەی  محممد،  كوستان 
 ۆژەیاساكپل یكمدا  خوندنوەی  لكاتی 
دەكن   قسان ئم  گوتی:“ئوانی  گیراوە، 
 ،ڵ دەكات وانییمبژن ت و یاسایئ گوای
ئوان پۆژەكیان بتواوی نخوندووەتوەو 
تینگیشتوون“. كوستان، باس لوەدەكات 
بیمی  پۆژەی  گۆڕانوە  للیستی  ئوان   ك
ژنی ماوەیان پشكشی پرلمان كردووەو 
ئستا  ـــراوە،  ك بــۆ  یكمی  خوندنوەی 
 دەب ئوان  پیوەندیدارەكان،   ژنلب دراوە 
كات  ئو  بنووسن،  لبارەوە  خۆیان  راپۆڕتی 
پرلمان  سرۆكایتی  رادەستی   كراپۆرت
لبارەوە  پرلمانی  تادانیشتنی  دەكرت، 

ئنجامبدرت. 

پۆژەیاسای بیمی كۆمیتی 
گۆڕان پداگرەو كوردستانی رەتی دەكاتوە

ھولر

كوستان محمد رۆناك شوانی
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تنیا لسر شاش لخزمتی ژنان دان
ــوو.  ب سپی  پست  بـــابـــرزی  كچكی  ــو  ئ
تدا  مینتی  دونــیــایــك  رەشــكــانــی  چــاوە 
لگڕەكی   .سا تمنی٣٦  دەخوندرایوە، 
ژمــارەی   .یجنیشت ھولر  شــاری  زانایانی 
باس  ــو  ئ  .ســكــ  ٣ خزانكی  ئندامانی 
بژوی  بۆ  سرچاوەیك  ھیچ   ك لــوەدەكــات 
ژیانی خزانكی نیی. چونك باوكی پش چند 
سالك برووداوی ئۆتۆمبیل گیانی لدەستداوەو 
خۆیشی بھۆی مردنی دایكییوە وازی لخوندن 
ئو  كردووە.  بخو  براكانی  و  خوشك  ھناوەو 
لسر  تنیا  دەســت،  خــاوەن  دەت“ژنانی 
شاش لخزمتی ژناندان، لكاتكانیتر تنیا بیر 
ئو  دەكنوە“.  تایبتییكانیان   رژەوەندییبل
بۆ  دەكات“مووچیكیان  لحكوومت  داوا   كچ

ببتوە“.
 روقی، باوكی نییو بتنیا لگڵ دایكی ژیان 
بسر دەبات. ئو بكاری چنین و دایكی بكاری 
 ،روقی دەگوزەرنن.  ژیانیان  بژوی  مامانییوە، 
 ویستپ دەت  نكردووە،  شووی  تائستا   ك
لو  تا  ببتوە،  بۆ  مووچیكیان  حكوومت 

ژیان سخت رزگاریان ببت. 

 ویستپ ۆژەیاساكپ 
پسپۆڕی یاسایی د.تاڤگ بوستانی، دابینكردنی 
گرنگ  بكاركی  ژنان  بۆ  كۆمیتی  بیمی 
 وە كوە دەكاتخت لم ھاوكات جت،بدەزان
ئو   چونك بكرت  یاسا  لدانانی   لپ نابت 
كارە كاتكی زۆر و دیراسیكی وردی دەوت. 

بیمی  دابینكردنی  بۆ   یوایپ  یاساناس ئم 
چاودری  لیاسای  سوود  دەكرت  كۆمیتی 
لسای   ك وەربگیرت،  عراقی  كۆمیتی 
 یاسای ــم  ئ دەرچـــووە،“دەكـــرـــت  ١٩٨٠دا 
بدابینكردنی   تتایب  ك ھمواربكرتوە 
 ك ژنانی  ئو  بۆ  ــی  دارای ھاوكاری  مووچو 
ئوانی  یان   نیی داراییان  سرچاوەیكی  ھیچ 
بوەژنن یان پككوتن چونك ناكرت بۆ ھر 

پرۆژەیك یاسایك بجیا دەربكین“.
بۆ  ئافرەتان  ھاندانی   ،تاڤگ د.  لھمانكاتدا 
بپویست  جۆراوجۆرەكاندا  لبوارە  كاركردن 
فری  ژنانیش   ویستپ دەت،  و  دەزانت 
نخۆشی  ژنك  ئگر  بم  بكرن،  ھودان 
درژخاینی ھبت و پككوتبـت شتكی ترە 

.“كی كارایسرنا“ژن بۆ خۆی كگئ

ئافرەتان  لمافی  داكۆكیكردن  لیژنی  سرۆكی 
لپرلمانی كوردستان گش دارا، گوتی، ئو 
پۆژەیاسای للیژنكی ئوان گفتووگۆی لسر 
لوجۆرە  یاسایكی  دانانی   چونك نكراوە، 
لماوەو   ژنان ــژەی  ر بزانینی  پویستی 
 یوایپ  ،شگ دەوت.  زیاتری  لكۆینوەی 
ئگر یاسایكی لمجۆرە دابنرت ئوا، ژنان بۆ 
چوارچوەی ماڵ دەگڕننوەو لجیاتی ھاندان 
بۆ پۆژەو برھمھنان تنیا كابانی ماڵ دەبن. 
خاوەنكاریش  ژنانی   نیی دوور  دەیت  وەك 
لكاركردن  واز  و  ماڵ  چوارچوەی  بگڕنوە 
ژنان  ئابووری  سربخۆیی  دارا،   شگ بھنن. 
سربخۆیی  بدەسھنانی  بۆ  گرنگ  بخاكی 
كردن  پشتیوانی  ھاوكات  و  وەسفدەكات  ژنان 
دەزانت.  الیــك  ھموو  بئركی  لژنانیش 
یاسایك  لدەركردنی  بیر   ویستپ  ،شیوایپ
جبجكردنی  توانای  حكوومت   ك بكرتوە 

ھبت.
له سیستمی  به شک  وه ک  بکاری  بیمه ی 
ـــه   ــه  وت ــی ل ــه ت ــه ی ــۆم ــوزاری ک ــگ ــه ت ــزم خ
پشکه وتووه کانی جیھان و له پناو خۆشگوزه رانی 
وەك  ئوەش  ده کرت.  په یه و  یه تیدا  کۆمه 
مافکی سه ره تایی ھه موو تاککی کۆمه گا  به سه ر 
نه خۆشیدا  و  بکاری  له کاتی  که    ه ته وه یده و
پداویستیه کانی  بتوانن  که   ھه بت  بیمه یه ک 
بیمه ی  له وانه یش  دابینبکه ن.   پ ژیانیانی 
و  بکاری  بیمه ی  که   کۆمیه تی  ڕه فاھییه تی 
بیمه ی نه خۆشی به شکن له و مافه  کۆمھیه تیانه  
له وتانكی وەك فه ره نسا، ئه مانیا و سود، که  
له م دواییانه دا ئه و گۆڕانکارییانه  تیایاندا ڕوویدا، 
کاریگه ری راسته وخۆی نگه تیڤی له سه ر ئاستی 
پیر و  به تایبه تیش خه کانی  دانا  ژیانی خه ک 
نه خۆش و بکار. ئه م وتانه یش باری ئابووریان 
به رنامه ی  که   ھه یه   ئه وه یان  توانای  باشه و 
ئابووریان به  شوه یه ک دابژن که  له  خزمه تی 
کۆمه گه دا بت و کار نه کاته  سه ر ئاستی داھاتی 

تاک و بیمه  کۆمه یه تیه کان. 
بواری  چاالكوانی  و  نووسر  لوبارەیوە  ھر 
راگیاند:“  بوارڤینی  شوانی  روونــاك  ــان  ژن
ھه موو پوه ره  ئابوورییه کان ئه وه  ده رده خه ن که  
حکوومه ت توانای ھه یه  که  بیمه  کۆمه یه تییه کان 
تاکک   ھه موو  بۆ  بکاری  بیمه ی  له وانه یش 
دابینبکات. دابینکردنی ئه و بیمه یه  له ئستادا بۆ 
ژنانی  له به رئه وه ی  پویسته .  زۆر  بکار  ژنانی 

ژیانی  سه رده مکی  نه وه ی  کوردستان،  بکاری 
سه ختی کۆمه گای کوردستانن، نه وه ی سه رده می 
ژیانی  قۆناغی  که  سه ختترین  ئه نفالن  و  جه نگ 
که   پاکتاوکردنه ی  ئه و  بوو.  ئمه   کۆمه گا که ی 
ئه و  به رکه وت.  زیانه   له و  زۆری  به شکی  ژن 
ژنانه  ئه مۆ به شکی زۆری کۆمه گه ی ئمه یان 
به سه ر  ھه یه   ئه وه یان  مافی  بۆیه   پکھناوه ، 
سه رچاوه یه کی  نه بت  ھیچ  که   حکوومه ته وه  
به گیرفانی  پشت  که   دابینبکات  بۆ  ئابوورییان 
خۆیان ببه ستن و چیتر ده ست له باوک و مرد و 

کوڕه کانیان پان نه که نه وه “. 
یه کجار  ئه رککی  ماه وه   ژنی  روونــاك،  بڕای 
به خوکردنی  ئویش  له ئه ستۆیو،  قورسی 
منداڵ و کاری ماه وه یو كاركی وەھا سانا نییه  
که  ژن ببه رامبه ر ئه نجامی ئه دات. دابینکردنی 
تاکیکی کۆمه گا   بۆ ھه موو  بیمه ی کۆمه یه تی 
کۆمه گا یه کی  بکار،  ژنانی  به تایبه تیش 
ته ندروستتر به رھه مده ھنت که  تیایدا یه کسانی 
تاڕاده یه ک به رقه رار ده بت، دایککی سه ربه خۆ 

و منداکی ئازاد په روه رده  ده کات. 
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محمد،   تریف بینیم،  میوان  ژووری   چووم“
ویستم  منیش  و  قنفكان  نوان  خــرابــووە 
قنفكی  سر  گۆشی   ك بینیم  ھیستنم 
یكسر  كردەوە  برزم   ك دانرابوو،  ملی  لسر 
تنیا   چونك ترسام!  زۆر  كوت.  بپشتدا  ملی 
 لپوە مابوو. ھاوارم كردو بملی پستی پشتپ
دراوسیكانم ئاگادار كردەوە“. ئم گوتی خوشكی 
ئو ژنی ك لگوندی گرجان، شوی سربانی 

خوشككی وەھا دەگتوە.
بناوی  گنج  ژنكی   ٢٠٠٩ ١٢ی  ٨/٧ی  شوی 
ئو  سردەبدرت.  خۆیدا  لماكی   ،  تریف
خاوەن  كردووەو  شووی   سیانزەسا ماوەی   ژن
 .یگوندی گرجانی چوارقوڕنی لو مامندا س
تائستا تاوانبار یان تاوانباران دەستگیرنكراون. 
زانیارییانی دەست وارڤین كوتووە،  بپی ئو 
ھاوسری  ئنجامدراوە   كتاوان  ك شوە  ئو 
وارڤین  وەك   مئ  ك نبووە.  لماوە   ،  تریف
چووین شونی رووداوەك ھمووان پشۆكا بوون 
 دیاربوو. كچ لروخساریاندا  پرسیار  نیشانی  و 
بچووككی تریف ، بباوەشی خوشكی دایكییوە 
دەگریا. دایكی تریف ، بدەم گریان و پاڕانوەوە 
بوو.  پاكتر  حیات  لئاوی  دەیگووت:“كچكم 
لگڵ  نبوو.  كسدا  لگڵ  كشمان   مئ
خۆشدەویست“.  زۆر  یكتریان  ھاوسرەكیدا 
د.م، خوشكی تریف ، تمنی ١٤ ساو شوی 
 ك كور شبووە. ھ ، ی تریفمال روداوەك
ھاوسری تریف ، لماڵ نبووبت براكی لمای 
خووشككی  شــوە  ئو  بــم  خوتووە،  ئو 
الی خوتووە. بپی قسكانی د.م، ئوە شوە 
فیلمیان  سیری  خوشككی  لگڵ  درەنگ  تا 
شو  دەگتوە:“درەنگانی  بمجۆرە  كــردووەو 
خوتین. بنیازبووین بۆ بیانی نان بكین. بیانی 
نمابوو.  لجگای خوتنی   ،  تریف ھستام   ك
منیش وامزانی چووە لسربان نان بكات. دوای 
ژووری  چووە  دایكم،  كوا  گوتی  كوڕەكی  ئوە 

پوەبوو.  خونی  پی  دەرەوە   ھات  ك میوان 
چووم ژووری میوان بینیم، تریف، خرابووە نوان 
قنفكان و منیش ویستم ھیستنم و گۆشی 
سر قنفكی لسر ملی دانرابوو، ك برزم 

كردەوە یكسر ملی بپشتدا كوت. زۆر ترسام! 
چونك تنیا پستی پشتملی پوە مابوو. ھاوارم 

كردو بپل دراوسیكانم ئاگادار كردەوە“. 
دراوسكانی تریف ، دتنگی خۆیان پیشاندەداو 

كوشتنی ژنان تاكی بردەوام دەبت؟
تریف ئو ژنی دوای سربین 

رۆمانكی جھشت
رانی
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كشی  باشبووەو  زۆر   ژنــ ئــو  دەیــانــگــووت، 
لدراوسكان   كی تنیا  نبووە.  كسدا  لگڵ 
بچرپوە  بكات  ئاشكرا  نــاوی  نیوویست   ك
گوتی:“مای خزووری رقیان لبوو و شووبرایكی 
 ، ناسیارانی تریفی زۆرخراپ بوو“. زۆر لگل
بگوناه   ،  تریف”  ك دووپاتدەكنوە  قسیك 
زۆر   ك ئوەبووە  ئو  تاوانكی  ھموو  بــوو. 
زاران و خك  لسر   میشھ بۆی بوو،  جوان 
چاویان زۆر لسربوو. ئوەش بووە ھۆی ئوەی 
 ن“. ژنی بۆ دروست بكشی كی شووبراكما
گوتی:“ئو  ش.ن  بناوی   ،  تریف دراوسیكی 
ژنكی  نبوو.  كس  لگڵ  كشیكی  ھیچ   ژن
یكتریان  زۆر  مردەكی  لگڵ  بوو.  پاك  زۆر 
خۆشدەویست. ئم ماوەیك دەیانناسین و ھیچ 
كاركی ناشیاوم لو ژن نبینیووە، تنیا ژنكی 
زۆر جوان و لگڵ خكدا كراوە بوو. براستی 
ئوە تاوانكی گورە بوو برامبری كرا“. پورە 
 ،  تریف وەسفی   .تریان دراوسیكی  ج.ش، 
لماڵ  بوو.  بدەنگ  فقیرو  زۆر   ژن دەكرد،“ئو 
ندەھات دەرەوە. ئو شوەش ئم گومان لھیچ 
دەنگ و چرپریك نبوو ك جی گومان بت“. 
ناوی خۆی  نیوویست   ك گرجان،  ھاووتییكی 

ئاشكرا بكات گوتی:“ئو ما پشتر لگڵ مای 
شووبرایكی كشیان ھبوو و بوھۆیوە لگوندی 
گرجان.   ھاتن  بۆی و  دەریانكردن  قرەنیاغا 
چونك شووبراكی دەیگووت، ھسووكوتی ئو 
ژنم بدڵ نیی، ھاوسرەكشی باشبوو لگی 
و بیاری دەدای دەست تریف “. ھمان سرچاوە 
گووتیشی:“كس شتكی خراپی لنبینیووە تنیا 
شووبراكی قسی بۆ دروستدەكرد، بم ژنكی 
بھرحاڵ  كراوەبوو.  خكدا  لگڵ  بوو.  جوان 
ناوچكی  خكی  و   ورەیگ تاوانكی  ئــوە 
تاوانبار  كات  بزووترین  ھیوادارم  تاساندووە. 

دەستگیربكرت“.
كوڕك  و  دووكچ   ،مندا  س خاوەنی   ،  تریف
بناوی گ، گ، ت. كچ دوانزە سانكی بناوی 
 ھات دەركرد،  ھاتووچۆی  دایكی  پرسی   ل گ، 
شڕیان  ھیچ  باوكم  و  گووتی:“دایك  ئمو  الی 

ندەكرد“. 
بڕوەبری نووسینگی بدواداچوونی توندوتیژی 
خۆشناو،  حسن  رائید   ،رانیل بئافرەتان  دژ 
 كوھ گیشتنی  راگیاند:“لگڵ  بوارڤینی 
ھیچ  بم  كرد،  تاوانكمان  شونی  سردانی 
جگای  لسر  بم  دەستنكوت،  ئاساركمان 
بناوی  لبوو  رۆمانی  كتبكی   ،  تریف خوتنی 
 كبكت الپڕەیكی  ئڕژێ،  فرمسك  ئمشو 
نووشتابووەو دوادی نووساربوو ئمشو لپناو 
زانیارییكان،  بپی  دەمرم“.  تۆدا  خۆشویستی 
تریف ، گۆڤارو بوكراوەی خوندووەتوە، بم 
ماكی تریف ، ھیچ كتبی تدانیی، بۆی گومان 
و  نبووبت   ،  تریف ھی   بكت ئو   ك دەكرێ 
حسن،  رائید  گوتی  بپی  دانرابت.  بۆی 
تنانت  نشكاوەو   كما دەرگایكی  ھیچ 
دایكی  ھاوكات  نــكــراوەتــوە.  بــو  ناومایش 
چقۆیكی  شكاوەو  دەرگا  دەت:“دوو   ،  تریف
گورەش جماوەو سر مغسلكشیان خونی 
 كتاوان ئنجامدانی  دوای  پدەچت   ك لبووە 
حسن،  رائید  شۆریبت“.  دەستیان  ــوێ  ل
كس  ھندێ  لسر  گومان  بھبوونی  ئاماژە 
لكۆینوە  و  دەستگیركراون  ئستا   ك دەكات 
ئاماژە   ،  تریف دایكی   .ردەوامــبــ لگیاندا 
مۆبایلكی  و  كچكی  ئاتوونكانی  ببردنی 
نزیك  سرچاوەیكی  قسكانی  بپی  دەكــات. 
لرووداوەك، لوانی مۆبایلی تریف ، بۆ ونكردنی 
 بۆی ھاتووە  بۆی   ك بت  تلفۆن  ژمــارە  دوا 
پویست پۆلیس لرگی كۆمپانیای تلفۆنوە 

 ك بدات   یوەندییانپ ئو  ئاشكراكردنی  ھوی 
 ، ری تریفكراون“. ھاوس ، وە بۆ تریفو شئ
سربازی  بنكیكی  پشمرگی  و  م.ك،  ناوی 

 .تی نیشتیمانی كوردستانكی
زانیارییانی دەست وارڤین كوتووە،  بپی ئو 
ئو شوەی ئو كارەسات روویداوە، م.ك، لماڵ 
نبووەو ل قالچواالن لدەوام بووە. ھربۆیش 
 كن:“گوماندە  رووداوەك دەرووبری  كسانی 
ئوەی ك چۆن زانراوە ئوشوە م.ك، لماوە 

 .نیی
الی  براكی  نبووبت،  لماڵ  م.ك،  كاتك  ھر 
تریف ، خوتووە بۆچی ئو شوە خووشككی 
 وانئ ،رچاوەیو سكانی ئی قسپالیبووە“. ب
 یوانل”  ك دروستدەكن   گومان ئو  ھموو 

تاوانبار لكس نزیككانی تریف ، بن“. 
 

بیاننام دەردەكن!
دەڤری بیتون یكك لو دەڤرانی ك زۆرترین 
رژەی توندوتیژی دژ بژنانی تدا ئنجامدەدرت. 
لماوەی یك مانگدا تنیا لگوندی گرجان، ئو 
گوندەی ك تریف ، ل تیرۆركراوە، دوو ژن كوژراون. 
ژنكیتر   ،  تریف لسربینی  بر  رۆژك  چند 
ركخستنكانی  و  لق  ھبوونی  وای  خنكندرا. 
پویستی  كاری  ئافرەتان،  و  ژنان  یكتییكانی 
 توندوتیژییان ئو  رووبڕووبوونوەی  بۆ  ئوتۆ 
نكراوە. دوای كوشتنی تریف ، ھردوو ركخراوی 
دەستی  خاوەنی   ك ئافرەتان  و  ژنان  یكتی 
زۆرن لكوردستاندا خریكی دەركردنی بیاننامن. 
كوردستان  ئافرەتانی  یكتی  لقی  لپرسراوی 
خۆمان  دەت:“ناڕەزایی  خدر،   دیعب  رانیل
 دیك ركخراوكی  لچند  داوامان  و  دەردەبین 
دەربكین“.  بیاننامیك  بیكوە   ك كردووە 
بدیع، ئاماژە بزۆرترینی ئنجامدانی توندوتیژی 
لالینی  داوا  ھاوكات  و  دەكــات  لدەڤركیان 
بكات.  دەستگیر  بكوژان   ك دەكات  پیوەندیدار 
راپڕینی  لقی  كۆمیتی  بشی  لپرسراوی 
یكتی ژنانی كوردستان، سبارەت بتیرۆركردنی 
تریف ، گوتی:“ئم ئو كارە سركۆن دەكین و 

بدەنگ نابین و برناممان دەبت“. 

گو ئحمد

گیشتنی  ـــگـــڵ  “ل
ــی  ــكــ ســردان واھــ
تــاوانــكــمــان  شونی 
كـــــــرد، بـــــــم ھــیــچ 
ـــــان  ـــــكـــــم ـــــاســـــار ئ
دەســتــنــكــوت، بــم 
خوتنی  جگای  لسر 
ـــد،  ـــم ـــح ـــ م ـــف ـــری ت
ـــی  ـــان ــــكــی رۆم ــب ــ كــت
ئمشو  بناوی  لبوو 
ــــــڕژێ،  فــرمــــســك ئ
 كبكت الپڕەیكی 
دوادــی  نووشتابووەو 
ئمشو  ــوو  ــارب ــووس ن
خۆشویستی  لپناو 

تۆدا دەمرم“
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 چووی ڕووسی، لسائافرەتانی ب ك لكۆم
نۆڤۆسیبیرسیك جۆرە وەرزشك دەكن،  شاری 
ك یكك ل یارییكانی برگریكردن ل خۆكردن 
و ب ”ئیكیدۆ“ ناسراوە. ئو یاریی ب شوەیكی 
كسانی  ئــو  و  دەدرـــت  ئنجام  پراكتیكی 
ئنجامی دەدەن، فری برگگرتنی زەحمتی و 
ئارامی دەبن، ھروەھا یارمتیان دەدات ك نرم 
و نیانی ل جووكردن ب دەست بھنن و كشی 

لشیشیان كم بكنوە.
بساچووان،  بۆ   ستج چاكییكانی  ئستا 
دەكــات،  ئاسانتر  جوویان   ك دەریخستووە 
 وتـــووە كر دەركـــســــان لــ ــوەی ــا ئ ــروەھ ھ
گۆڕانكاریی پۆزەتیڤ بسر جست و لشیاندا 
پاپستۆی  كمبوونوەی  لوانش  ھاتووە، 

خون و لدانكانی دڵ.
دەتوانن  بتمنكان   ك  یھ ئوە  بۆچوونی 

پویست  وەربــگــرن،  ڕۆیشتن   پب  ل ســوود 
ناكات وەرزشی بھز و زەحمت ئنجام بدەن، 
 و كۆمم ئوە، بن ژنانی تی لتایب ب
ژن ڕووسیی ب خۆڕاگریی مانوە و لگ كاتدا 
یاریی   ل  ،یریشس  ك ئوەی  گرت،  ئارامیان 
ئیكیدۆدا، ژنان ل پیاوان خۆڕاگرتر دەركوتوون و 
زیاتر برگی زەحمتیی و بھزیی یارییكیان 

كردووە.

 ژنان لپیاوان خۆڕاگرترن
ژنانی بساچووی ڕووسیا، یاریی ”ئیكیدۆ“ دەكن

سرۆكی یكتی تۆپی باسكی كوردستان ئاشكرای 
ڕۆژئاوای  وتانی  یانكانی  پاوانیتیی   ك كرد، 
 ئاداری داھاتوو ل ی ژنان، لیاریی باسك ئاسیا ل

ھولر دەكرت.
باسكی  یكتی  ــی  ســرۆك ــدەر  حــی ســـردار 
كوردستان ل لدوانكدا بۆ وارڤین، ئوەی ئاشكرا 
یانكانی  ژنانی  باسكی  پاوانیتیی    ك كرد 
بڕوە  ھولر  شاری   ل ئاسیا  ڕۆژئــاوای  وتانی 
باسكی  یكتی  ئــوەی  دوای  ئمش  دەچت، 
تارانی   ل دواكۆبوونوەیدا   ل ئاسیا،  ــاوای  ڕۆژئ
 ك دا،  ئوە  لسر  ڕەزامندیی  ئران،  پایتختی 

پاوانیتییك ل ھولر بكرت“.
ناوەندیی  یكتی  ئندامی   ك حیدەر  ســردار 
داواكاریمان   مئ” گوتیشی:   راقیشع باسكی 
كرد  پشكش   كتییوانیپا میوانداریكردنی  بۆ 
دەربی،  ڕەزامندیی  ئاسیاش  ڕۆژئاوای  یكتی  و 
تواوی  كوردستان  باسكی  یكتی  وەكو   مئ
خرجییكانی پاوانیتییك ل ئستۆ دەگرین.“

ئاماژەی بوەش دا: پاوانیتیی ب بشداریی ٨ 
یان بڕوەدەچت، ھردوو یانی ئكادی ھولر و 
سنحاریبی دھۆك ب نونرایتیی عراق بشداریی 
 ل كریھ یش لك یانن، یدەك كتییوانیپا

وتانی ئران، سوریا، ئوردەن، فستین، لوبنان 
 ل ن، كدەك كتییوانیشداریی پان بمو ی

مانگی ئاداری داھاتوو ساز دەكرت.
سردار حیدەر ئوەشی ئاشكرا كرد ك یارییكانی 

و  ”ئــكــاد“  ھۆی  ھــردوو   ل  كتییوانیپا
 ب  وە دەچن، كڕب ل ھولر  بلوو“  ”سنتری 
گوتی ئو، دوو ھۆی زۆر پشكوتووی وەرزشین 

ل كوردستاندا.

دوو یانی كوردستان بشداریی تدا دەكن
ئاداری داھاتوو، پاوانیتیی باسكی ژنانی 

رۆژئاوای ئاسیا ل ھولر دەكرت
ھولر

تیپی باسكی كچانی یانی ئكاد
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كۆلیژی  دەرچــووی  محممد،   بدوع ماھینور 
 ١٩٧٣ سای   ل و   غدایب زانكۆی  ــروەردەی  پ
ھاتووەت شاری دھۆك و ل یانی دھۆكیشدا یاری 
سرۆكی  ٢٠٠٧ـیشوە  سای  لوەتی  كــردووە، 

.ی ئافرەتانی دھۆكیان
ئو خانم ل بارەی یانكیوە بۆ وارڤین گوتی:“ 
بڕز  پاپشتیی   ب  ٢٤-٢-٢٠٠٧  ل یانكمان 
 رەتا لس زراندن، كدام چیرڤان بارزانی“ ھاتن”
١٥ وەرزشوانك پكھاتبوو، بم ئستا ئوەندەش 
كسیش  نبوو،  پارەمان   مئ  چونك نماوین، 
ناچار نیی بب برامبر كار بكات، ب تایبتی 
ل كۆمگیكی وەكو كۆمگی ئم، ك ھشتا 
ڕگی نداوە ب شوەیكی فراوان ژن دەربكون، 
جا چۆن ڕازی دەبن بب پارە ل بواركی وەكو 
 گل بكن،  خزمت  و  بشداربن  وەرزشـــدا 
ئوەیشدا ئم بۆ ماوەی دوو مانگ بودجیكمان 
وەرنگرت،  چیترمان  دواتر  بم  كرا،  دابین  بۆ 
ھرچندە ئم چندین بزاڤ و چاكییمان ئنجام 
 ل و  ساڵ  دوای  دواتر  نبوو،  مۆتیشمان  و  دا 
وەرگرت،  مۆتمان   مئ  ٢٣-٨-٢٠٠٩ ڕكوتنی 
 شوان زۆر ك شتر وەزارەتی وەرزش وپ چونك

و گرفتی بۆ دروست كردین.“
سرۆكی یانی ئافرەتانی دھۆك ھروەھا ئوەی 
خست ڕوو: ”ئستا دوای ئوەی مۆتی یانكمان 
پاپشتیمان  و  ھاوكاری   ك نازانین  وەرگــرت، 

دەكات.“
(ماھینور عبدو) سبارەت بو جۆرە یارییانی 
ك ل یانكیاندا ئنجام دەدرت و یاریزانكانیان، 
جــۆراوجــۆرمــان  یــاریــی  گلك   مئ” گــوتــی: 
ھبوو،  یاریزانیشمان  ژمارەیك  ھروەھا  ھبوو، 
 ،باسك تۆپی   ل ــوون  ب بریتیی  یارییكانیش 
تۆپی بال، شمشربازی، تۆپی سرمز و تنسی 
سرزەوی، تایكواندۆ و تۆپی پ، ھروەھا یاریزانی 
زۆر بتوانامان ھبوو، بم ئستا ھیچ یاریزانكی 

 بوو بپارەمان ن مئ ماوە، چونكرەكیمان نس
كردە  ڕوویان  ئوانیش   بۆی بدەین،  یاریزانكانی 
یانكانی دیك و ھلی یاریكردنیان بدەستھنا و 

مووچی باشیش وەردەگرن“.
باسكردنی   ل دھۆك  ئافرەتانی  یانی  سرۆكی 
دەت:  و  دەبت  بــردەوام  یانكی  كشكانی 
”یانی ئم تنیا ل كش و گرفت دەنانت و 
ل ینی كارگییشوە نمانتوانیوە كاری خۆمان 
ببین،  بڕوە  خۆمان  چاكیی  و  بدەین  ئنجام 

چونك ئم توانای داراییمان نبوو“.
بۆ  پیڤكانی  درـــژەی   ل  بدوع ماھینور 
”یانی  ڕوو:   خست ئــوەی  ھروەھا  ”وارڤین“ 
ئافرەتان، یكم یانی ژنان ل دەڤری دھۆك، 
ناوەكی  تنیا  ئستا  بم  كایوە،   تھاتب  ك
ماوە، ھرچندە ئم گلك كچی بھرەمندمان 
ل قوتابخان و پیمانگ و كۆلیژەكان دەستنیشان 
كرد و ھنامان یانكمان، كردمانن ب وەرزشوان 
و ھموو پداویستییكانمان بۆ دابین كردن، بم 
ئوان ھموویان ل دەست ئم چوون، ھرچندە 
 كچ لگڵ  كشمان   مئ شوەیك  ھیچ   ب
وەرزشوانكان نبووە، ئوان زۆربیان وەرزشوانی 

پاوان و خاوەن توانای باش بوون“.
بواری  نو   ل زۆری  تمنكی   ك  ،خانم ئو 
 وەیش دەكات كر، باسی ئس وەرزشدا بردووەت
 ،من ژمارەی كچانی وەرزشوان كك دەكانخ
بم ئو دەت: ”ب كچانی وەرزشوان زۆرن، 
بم پاپشتیی ناكرن و ھان نادرن، خكانك 
بكن،  وەرزش  برامبر   بب كچان  دەیانوت 
ئوەیش نابت و وەرزشوانان ب گشتی پویستیان 
ب ھاوكاریی و ئامادە نیی ب خۆڕایی یاری بكات 
و ئگر ئوەشیان بۆ نڕەخست، دەچن كارك 
دەكن بۆ ئوەی بژوی ژیانیان دەست كوت و 

وەرزش ناكن“.
”ئگر  دەت:  ئوەشدا  لگڵ  خان  ماھینور 

:(بدوماھینور ع) ی ئافرەتانی دھۆكرۆكی یانس
 پشتر وەزارەتی وەرزش و الوان زۆر كش و گرفتی بۆ دروست كردین

 كچانی وەرزشوان زۆرن، بم پاپشتیی ناكرن
دھۆك

(بدوماھینور ع)

ـــــار شـــرم   ئــــمــ زۆرج
ــن و  ــ خــۆمــان دەكــی ل
 چونك دەبین،  خفتبار 
ـــو  ــا كـــرـــی ئ ــت ــش ــ ھ
ـــداوە،  ن شوققیمان 
لی  یــانــكــمــان   كـــ
نیشتجی و ل برامبر 
خاوەن شوققك شرم 

داماندەگرت
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 كچ ئوا  ھبت،  باشمان  دارایی  توانای  و  پارە 
وەرزشوانی پاوانیشمان دەبت“.

 ل بارەگایان  دھۆك  ئافرەتانی  وەرزشــی  یانی 
یانیكی  بۆ  ئمیش   ،بچووكدای شوققیكی 
وەرزشی گونجاو نیی، سرۆكی یانكش دەت: 
”ڕاست، ئم ل شوققیكداین و ھیچ ھۆكیشمان 
ڕاھنانكانمان   مئ  ،نیی ڕاھنان  و  مشق  بۆ 
ھۆی چاكی  و  وەرزشی  پروەردەی  كۆلیژی   ل
 ل م كوەش بكت باسی ئونجام دەدا. دەمئ
زەوییكی   پارچ دھۆك  پارزگاری   ٢٠٠٧ سای 
بۆ  بــم  دا،   مئ  ب متر   ١٥٠٠ ــری  ڕووب  ب
گرفتی  و   شك شارەوانی   ،كزەویی تاپۆكردنی 
زۆری بۆ دروست كردین، جارك دەیانگوت ھشتا 
جاركی  بدەین،  پتان   نیی دیاریكراو  زەوییكی 
دیك دەیانگوت نخشی دھۆك دروست دەكین و 
كارەكان ڕك دەخین، دواجاریش گوتیان دەبت 
دۆر   ھــزار   ٢٠ بی   ،كزەویی  پارچ بری   ل
 ش پرسیارمان لمبدەن، ئ (رر دۆدوو دەفت)
پش   ك كرد،  وەرزشی  دیكی  یانیكی  چند 
ئم زەوییان بۆ ترخان كرابوو، ك ئایا ئوانیش 
زەوییكان،  برامبر  ــراوە  وەرگــی  ل پــارەیــان 
و   نیی شوە  لو  بیاركی  ھیچ   ك ــوت  دەرك
شارەوانی،   چووین دواتر  نــداوە،  پارەی  كس 
ئمجارەش پیان گوتین ك دەبت پارەی ڕسومات 
نیوك  و  ملیۆن   ك بدەن،   كزەویی مامی  و 
دینارە، ئمش گوتمان ھیچ پارەمان نیی، بم 
 تبكر  زەویی نوەكو  ئــوەی  ترسی   ل دواتــر 

فیسڵ)  (كاك  بكرت،  دابش  و   پارچ  پارچ
ك یكك ل دامزرنرانی یانكمان، ل ڕگی 
و  بكات  دابین   كڕسومات پارەی  توانی  خۆیوە 

زەوییك تاپۆ كرا“.

 بدوی ئافرەتانی دھۆك ماھینور عرۆكی یانس
دواجار ئوەی خستڕوو ك چند داواكارییكیان 
برپرسان   ك خواست  ئوەشی  ھیوای  و   یھ
 مئ” گوتی:  ئو  بكن،   جبج داواكانیان 
دەمانوت مانگان بودجیكمان بۆ دابین بكرت، 
ئنجام  چۆن  خۆمان  كاری   مئ دەزانن  ئوكات 
دەدەین، چونك ئم ملوانگیكیشمان دروست 
كردبوو، ھموو شتكیشی بۆ ئامادەكرابوو، بم 
 ك داواكاریشم  من  ببات،  بڕوەی  نھات  كس 
و  خــاوەن   ب بكن   ل خۆمان  ھبن  كسانك 
ئاوڕكمان ل بدەنوە، چونك ل ڕاستیدا ئستا 

ھموو كاركی ئم وەستاوە.
 ل شرم  زۆرجار   مئ گوتی:  ھروەھا  ماھینور 
خۆمان دەكین و خفتبار دەبین، چونك ھشتا 
یانكمان   ك ــداوە،  ن شوققیمان  ئو  كری 
 كشوقق خاوەن  برامبر   ل و   یجنیشت لی 
لو   مئ ڕاستی   ب  چونك داماندەگرت،  شرم 
جامی  و  ئنجام  و  زۆر  سركوتنی  شوققیدا 
چندین پاوانیتییمان بدەستھناوە و ھیوادارین 
كشكانمان چارەسر بكرت و بتوانین یانكمان 
زیندوو بكینوە و بۆ نو خول و پاوانیتییكان 

بگڕینوە“.
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ھز علی

پارزگاری   ٢٠٠٧ سای   ل
 كی بزەویی دھۆك پارچ
 مئ تر بری ١٥٠٠ مڕووب
تاپۆكردنی  بــۆ  بـــم  دا، 
 ششارەوانی ك ،كزەویی
و گرفتی زۆری بۆ دروست 
دەیانگوت  جارك  كردین، 
ھشتا زەوییكی دیاریكراو 
جاركی  بدەین،  پتان   نیی
نخشی  دەیانگوت   دیك
دەكین  دروســت  دھــۆك 
دەخین،  ڕك  كارەكان  و 
دەبت  گوتیان  دواجاریش 
 ،كزەویی  پارچ بــری   ل
(دوو  ٢٠ ھــزار دۆر   بی 

www.neدەفتر دۆر) بدەن
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 ل ــكـــــری دەروونـــــی، جــۆر ــاش زەب پــشــــوی پ
خانی   تدەچ و  دەروونــی  نخۆشی  جۆرەكانی 
رووبڕووبوونوەو  بھۆی  تووشبوو،  دڕاوكوە. 
بیستنی“سترسك“ ك گوشاركی زۆر توندی ھبت، 
توندوتیژییكی   ك دەروونی  گورزكی  بھۆی  یان 
 خۆشییو نتووشی ئ trauma)) تخت بزۆر س
دەبت. بالی زۆربی كسكانوە،( ئشكنجدان، 
ھــۆكــارە  كوشتن)  حاتی  تــقــیــنــوەو  جــنــگ، 

سرەكییكانی دروستبوونی ئو نخۆشیین.

جنگ تووشی كردم
و  پنج ساڵ  و  تمن چل  ژنكی   ،دیقحالم سئ
بغدایو  شاری  خكی  ئحالم،   .رەبع برەگز 
پزیشكانی  رنمایی  لژر  ھولر،  دەروونی  لیكی 
لسردەمی  لوەدەكات،  باسی  وەك   .دای دەروونی 
شڕو  بینینی  بھۆی   ،٢٠٠٣ لسای  بعس  رژمی 
دەروونـــی  نخۆشی  تــووشــی  زۆرەوە،  كوشتاری 
بارودۆخی  كۆنتۆی  نیتوانیوە  تائستاش  ھاتووەو 
جنگی  بــردەوام   وانش  ،چونك بكات.  دەروونــی 
٢٠٠٣ـی عراقی  دتوە یاد و ھراسانی دەكات. ئو 
نایشارتوە ك سردانی چندین پزیشكی پسپۆڕی 
وەرنگرتووەو  دەیت:“سوودم  وەك  بم  كردووە، 

لحاتكی دەروونی ناجگیردا دەژیم“.
 شوبۆ خلیل، ك ھاووتییكی ھولریی، كچكی 
 ڕاوكخۆشی دتووشی ن ،ن بیست و نۆ سامت
كسك،  كوشتنی  بینینی  بھۆی  شوبۆ،  بــووە. 
تووشی ئو نخۆشیی بووەو دەت، ناتوانم بتنیا 
ھاوسرگیریش  بیاری  ناتوانم  بمنموەو  لماڵ 
الناچت“.  لبرچاومو   ینو ئم  بدەم،“بردەوام 
پیاوكی  ھولرەو  شاری  خكی   ،بدوع علی 
تووشبوونكی  ھۆكاری   .سا دوو  پنجاو  تمن 
و  پشمرگبووم  خۆی  دەگتوە،“كاتی  بمجۆرە 
ئمش  بووم،  بریندار  تقییوەو  لبرقاچم  مینك 
وایكرد ك قاچكم لدەست بدەم. دوای چاكبوونوەم، 
لبرئوەی  بكم.  پشمرگایتی  كاری  نمتوانی 
بھۆی  دوایی  شژابوو.  دەروونیم  باری  ماوەیك 
سرقاڵ بوونم بكاری دووكان و قرەباغی بازارەوە 

ووردە ووردە نخۆشییكم بیر چووەوە. 

رژەی تووشبوون
سبارەت برژەی تووشبوون بم نخۆشیی، پسپۆڕی 
نخۆشیی دەروونییكان د. ئومد قادر تھا، دەت، 

رژەی تووشبوون بشوەیكی گشتی لماوەی تمنی 
مرۆڤكاندا نزیكی ٨٠٪ـی دانیشتووان دەگتوە. د. 
ئومد دەت لئافرەتدا ١٠ تا ١٢ ٪ی ژنان تووشی 
 ٦ تا   ٥  ژەكر لپیاوانیشدا  و  دەبن   كخۆشیین
پیاوان  ئوەندەی  دوو  ئافرەتان،  واتــا  دەبت.   ٪
ئم   ك دەخاتڕوو  ئوە  دكتۆرە  ئو  تووشدەبن. 
نخۆشیی لھموو تمنكدا مرۆڤ تووشی دەبت، 
 نجیدان، چونكنی گمتم زۆرترین تووشبووان لب
زیاتر رووبڕووی كشو زەبرەكان دەبنوە. ھروەھا 
دەگــۆڕدرت،   ژەكر تر  مرۆڤكی  بۆ  مرۆڤكوە   ل
چونك توانای برگری دەروونی مرۆڤكان، جیاوازە. 

ھۆكارەكانی
 ،رە گرنگر، ھۆكاری ھسستر stressor :مكی
چوونك سترسر نبت p.t.s.d. دروست نابت. 
 شینت پدەب ،نیی بتنیا ھۆكار  بم سترسر 
یاخود ئامادەیی سایكۆلۆژی، بایۆلۆژی و كۆمیتی، 

ھبت.

     Risk factorدووەم: ھۆكاری ریسك
١)بوونی زەبری دەروونی ل تمنی مندایدا.

٢) پشتر توندوتیژی برامبر كرابت.
٣)بوونی توندوتیژی خزانی.

٤)ئوانی دەستدرژی سكسییان كراوەت سر. 
٥)بارودۆخی ئافرەت خۆی گونجاوە بۆ تووشبوون.

 .مك كشكانیان  شیكاری  توانای   ك ٦)ئوانی 
وات كم سلیقن، ل شیكردنوەو رووبڕووبوونوەی 

كشكان.
 Biological :كانم: ھۆكارە بایۆلۆژیییھۆكاری س

 Factors
 وە لزانگو كان، واتھۆكارە بۆماوەیی بریتیین ل 

باوباپیرانوە بۆ وەچكانیان. 
ــــرە دەمـــاریـــیـــكـــان  ــــن ــــی شــــــــژانــــی گ
كۆمك   ل بریتین   ك  (neurotransmitters)
نور  وەك  دەردەدرــن،  دەمارەكان  كۆتایی   ل ماددە 

ئدرینالین. 

 نیشانكانی: 
بشوەی   ــ رووداوەك ونی  دووبارەبوونوەی   (١
گڕانوەی بردەوامی رووداوەك لشوەی ھرشكی 

.كر بیری مرۆڤردەوام بۆ سب
٢) بینینی خونی ناخۆش ب بردەوامی.

٣) نخۆشك واھست دەكات ك رووداوەك دووبارە 

دەبتوە.
شتك  ـــڕووی  رووب كاتك  دەروونــی  شژانی   (٤

دەبتوە ك رووداوەكی بیر دنتوە.

خۆپاراستن
ھودان بۆ دووركوتنوە ل ھموو ئو بیركردنوەو 
ھست و وتووژانی ك پیوەندییان برووداوەكوە 
چاالكی  لو  دوورخستنوە  خۆ  بۆ  ھودان   .یھ
تووشبوو  ــن  دەك كــوا  كسانی  ئــو  و  شون  و 

روداوەكی ببیربتوە. 
لمانی  دوانی  كموە  بالینی  ئاگایی  نیشانكانی 

خوارەوەی ھبت. 
بردەوامبوون  یان  لكوتن،  خو  بزەحمت   (١

لخو. 
)٢) گرژی و نۆبی ھچوون.

 (یقڤ) ٣) زۆر ئاگایی
٤) زۆربوونی وەمدانوەی جستیی. 

باسمان   ك نیشانانی  لو  جیا  ئومد،  د.  ببوای 
كرد، ھندێ نیشانی تری وەك شرمكردن و چاالكی 
كۆمیتی لگڵ ھندێ رەفتاری نادروست بۆ زابوون 
بسر حاتكدا وەك پنابردن بر جگرەكشان و 
می خواردنوەش لكسی تووشبوو بدیار دەكون. 
جگ لA.s.d . بۆ دەستنیشانكردنی Ptsd دەبت، 
نیشانكانی كۆمی (١، ٢، ٣،) بالینی كموە 
 بكات كار  و  بخاینت  مانگ  یك  ماوەی  و  ھبت 
سر توانای كاركردن و پیوەندیی كۆمیتییكانی 
 .P.t.s.d بین  دەتوانیین   واتك  .كخۆشن

.ـ .A.s.d ژكراوەیدر

چارەسر 
باسكردنی  بۆ  نخۆش  پشتگیریكردنی  و  ھاندان   (١
خۆی  چــۆن   ك نخۆش  تگیاندنی   .رووداوەكـــ
نخۆش   نموون بۆ   .نبگونج  كبارودۆخ لگڵ 
بكرت.  خـــاوبـــوونـــوە   Relaxation ــــری  ف
 Cognitive ئیدراكی.(  و  رەفتاری  چــارەســری 

 (BehavioralTherapy
چاودری  لژر   ك دەرمانوە  بھۆی  چارەسر   (٢

پزیشكدا بت.
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بگوتی پسپۆڕانی بواری ئافرەتان، ئو ژنانی 
لكاتی سكپی یكمدا تووشی نخۆشی شكرە 
ھاتوون، لسكپی دواتریشیانوە تووش دەبنوەو 
لیان دەبت نخۆشییكی درژخاین. پزیشكان، 
خشتیكی  دانانی   خۆشیین لو  رگرتن  بۆ 
بچارەسر  ژەمی خواردن،  زیادكردنی  و  خۆراك 

دەزانن.

شكرە چیی؟
بریتیی لزیادبوونی رژەی شكر لخوندا. ئگر 
بووندا  برۆژوو  لحاتی  ل١٢٦ملگم   كرەكش
یان لحاتی بر لنانخواردن زیاتربوو، یان دوو 
كاتژمر پاش نانخواردن بگات ٢٠٠ ملگم بۆ ژن، 
ھاتوو  ئگر  دووگیان،  ژنی  بۆ  بم   .ئاسایی
زیاتر  ١٢٠ملگم   ل لنانخواردن  بر  رژەی شكر 
بوو، یان دوو كاتژمر دوای نانخواردن ل ١٤٠ملگم 

زیاتر بت، ئوا بنخۆشی شكرە دادەنرت.

ھۆكارەكانی تووشبوون؟ 
 خۆشییم نھۆكارەكانی تووشبوون ببارەت بس
و  ئافرەتان  نخۆشییكانی  ــواری  ب پسپۆڕی 
سرۆكی بشی نخۆشی شكرە لنخۆشخانی 
دەت،  عالف  محمود  شھال  د.  لدایكبوون، 
ئنسۆلین  رــژەی  كمبوونی  بھۆی  شكرە 
لھاتوویی  كمی  لبر  روودەدات،  لخوندا 
خانكانی یان بھۆی دوورگی النگرھانز لرژنی 

پنكریاسدا.

نیشانكانی شكرە؟ 
لزۆر   بریتیی شكرە،  نخۆشی  نیشانكانی 
میزكردن لشو و رۆژدا. ھستكردن بتینوتی. 
ھوكردنی  وەك،  للشدا  ھوكردن  زۆربوونی 
زاوزێ،  كۆئندامی  خورانی  ــردەوام  ب میزەڕۆ، 
ھستكردن  بــكــرووەكــان.  ھــوكــردن  بھۆی 

ببتاقتی. 

گرفتكانی شكرە؟
نكرا  لخوندا كۆنترۆڵ  ئگر نخۆشی شكرە 

ھۆی   تبب لداھاتوودا   ك  یھ ئوە  ئگری 
سبوونی  گورچیلكان،  وەستانی  بــوون،  كور 
و  خون  گوشاری  زیادبوونی  و   پ و  دەســت 
جۆرەھا  و  دڵ  بنخۆشییكانی  تووشبوون 
ھۆی   تدەب لــژنــانــدا  ھــروەھــا  نخۆشیتر. 

تكچوونی ھۆرمۆنكان.

تووشبوان چی دەن:
ھــولــــرەو  ــیــشــتــووی  دان ــد،  ــحــم ئ  ناجیی
بھۆی   .یھ مندای  شش  تمنی٣٧ساو 
تووشبوون بنخۆشی شكرە لكاتی دووگیانیدا، 
خشتیكوە  لڕیگی  تایبتی  خۆراكی  پزیشك 
زۆر   خۆشیین ئم  لدەست  حای  دانــاوەو  بۆ 
خراپ. بپی پشكنینی شكرە، بۆی دەركوتووە 
نخۆشییی  ــم  ئ پشووی  لسككانی   كــ
 ،رزترە. ناجیی بژەكمجارە رم ئبووە، بھ
نخۆشییكی   بووەت شكرە  گوتی:“نخۆشی 
لشم  كشی  بوھۆیشوە  و  بۆم  درژخاین 
زیادی كردووە“. شن كریم، نیشتجی پارزگای 
 ،شن  .سا پنج  و  بیست  تمنی  ھولرەو 
ئم   ك لوەدەكات  باس  سكپیدایو  لقۆناغی 
شكرە  تووشی  بوھۆیوە  نۆبرەیو  سكی 
 ك گوتووە  شنیان   ب پزیشككان  ھــاتــووە. 
مندالكت بوو، شكرەكت نامنت، بم دوایی 

دیسان لكاتی سكپیدا تووشی دەبیتوە.
 بووەتن تمنم   دە علی،  ئاراز  ھروەھا   
دایكم  پشتر  بم   .یھ مندام   ٣ و  ٣٠ســاڵ 
شكرەی ھبوو، ئیتر لكاتی دوو گیانی لمندای 
دووەمدا تووشی نخۆشی شكرە ھاتم و تائستاش 

ئو نخۆشییم ھر ماوە.

نخۆشی شكرە و كاتی دووگیانی 
ئگر كسی توشبوو بنخۆشی شكرە، لپش 
سكپیدا یان لكاتی سكپیدا بوو، ئوا دوای چل 
 بۆی نامنت.   كخۆشیین مندابوون  رۆژی 
پویست رژەی شكر لكاتی سكپیدا لنوان٢٤ 
دەبت   چونك بكرتوە،  تاقی   فتھ  ٢٨ تا 
ئاگاداری ئوەش بین ك ئافرەتی دووگیان ئگر 

ھاتوو بھۆی سكپیوە تووشی نخۆشی شكرە 
سكپیدا  لكاتی  دیسان  لداھاتوودا  ئوا  بوو، 
تووشی دەبتوە. رژەی تووشبوونكیشی (٦٠ 
نخۆشی  ھۆیوە  بو   رەنگ و  دەبت   ٪(٨٠ بۆ 

درژخاینی لبكوتوە.

گرفتكانی شكرە و ژنانی سكپ؟
شكرە، دەبت ھۆی لبارچوونی چندجارە. مردنی 
كۆرپل لناو منداداندا. زیادبوونی ئاوی سكپی. 
خون.  گوشاری  زیادبوونی  پشكی.  وشی 
تووشبوونی  لدایكبوون.  پاش   لكۆرپ مردنی 
لدایكبوونی  (زەردك).  بــزەردۆیــی   لكۆرپ

مندای قبارە گورەو شوانی زكماكی. 

چارەسری شكرەی سكپی چیی؟
دوو  ئافرەتی  ئگر  د.شھال،  قسكانی  بپی 
گیان بر لسكپی شكرەی ھبوو، ئوا دەبت 
شكرەكی  ببت  سكی  ــوەی  ل بر  دوومانگ 

بمشوەیی خوارەوە كۆنتۆڵ بكرت:

46

ھولر

 نخۆشی شكرە ل كاتی دووگیانیدا

د.شھال عالف
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شیالن یاسین

_ ركخستنی خۆراك .
ركخستنی  لسر  راھنان  و  مشقكردن   _

خۆراك.
_ بكارھنانی دەرمانی پویست ( حبی دژی 
چارەسركردندا  لكاتی  ئنسۆلین)  یان  شكرە 
ملگم   ١٢٠ تا   ٩٠ لنوانی  رژەی شكر  دەبت، 

بت. بر لنانی بیانی و ئوارە.
بنخۆشی  تووشبوون  لكاتی  مندابوون،   _
چاودری  لژر   خۆشخاننل  دەبــ شكرە، 
كۆنتۆكردنی   چونك بت،  تایبتمند  پزیشكی 

شكرە دەبت ھۆی لدایكبوونی سروشتی. 

شكرە  بنخۆشی  تووشبوون  فاكترەكانی 
چین؟

١) گورەیی تمن،( زیاتر ل٣٥سای) 
لناوەندی  بتایبتی  قوی  و  زیاد  كشی   (٢

سك.
٣) ھبوونی نخۆشی شكرە لیكك لئندامانی 

بنماوە. 
پشوو  سكپی  لكاتی  بشكرە  تووشبوون   (٤
یان لدایكبوونی منداك كشی ل٤،٠ كگم زیاتر 

بت.
منداڵ  مردنی  مردوو،  منداكی  لدایكبوونی   (٥
منداكی  لدایكبوونی  یان  لدایكبوون،  پاش 

ناتواو.

ركخستنی خۆراكی ژنی دووگیان
 ویستپ عــالف،  شھال  د.  قسكانی  بپی 
نخۆشی   كــ  سكپ ئافرەتكی  ھــر  لــســر 
ئوانی ك تووشی شكرە  یان   ،یكرەی ھش
دانبن.  لنانخواردن  سكپیدا  لكاتی  دەبن، 
بخرت  پشتگوێ  سرەكی  ژەمكی  ھیچ  نابت 
كاتژمر  لپنچ  ژەمكانیش  مــاوەی  دەبت  و 
تنپڕت. بكو پویست دوو ژەمی تریش زیاد 
 ت. چونكزبندا دانخوكر لژەی شبكات، تار
دابزینی شكر گرفت بۆ كۆرپلكو ئافرەتكش 
و  لش  لرزینی   .كوت  د وەك  دروستدەكات. 

 .شكگتووشبوون ب

خشتی خۆراك
ئافرەتی دووگیان دەبت س ژەم سرەكییكی 
لنوانیاندا  تریش  ژەمی  و  بخوات  بڕكی  خۆی 

زیاد بكات:
ژەمی بیانی: 

نیو نان یان كوپك شیر، بچوری، یان نیو كوپ 
ماستی بچوری، لگڵ نیو سندی.

ژەمی نوانیان: 
نیو مۆز یان نیو سو یان نیو پرتقای قبارە 

ناوەند، نیو كوپ بقولیاتی برژاو. 
ژەمی نیوەڕۆ: 

نیو كۆپ لفاسۆلیا، لۆبیاو پاقل، یان ٥٠گم یك 
ماسی  یان  مریشك،  سینگی  خــوارەوە:  لمانی 

كوپ  نیو  سووركراوە.  بفن  یان  بھم  لنراو 
لنیسك، یان نۆك لگڵ نیو كوپ برنجی كوو. 
 دەنك و خیار. ھشت  لگڵ خاس   ماتت نیو 
زەیتوونی رەشی گورە، یان دە دەنك زەیتوونی 

سوز.

ژەمی نوانیان:
یان  ناوەند  قبارە  سوی  نیو  بچوری.  ماستی 

نیو پرتقاڵ یان نیو سندی.

ژەمی ئوارە:
سووركراوە.  پتاتی  یك  ســوزەوات،  شۆربای 
ھشت  لگڵ  برژاو  مریشكی  لسینگی  گم   ٥٠
زەیتوونی   دەنك دە  یان  رەش  زەیتوونی   دەنك
تری  ساسكی  جۆرە  ھر  یان  مایۆنیز،  سوز. 

كمچوری.

ژەمی پش نووستن:
٣ كوپ دەنك شامی بچوری. ھندك چرەزات. 
سپی.  پنیری  گم   ٣٠ برژاو.  مریشكی   فل نیو 
یك  كراكر.  ھندك پسكیتی  بچوری.  ماستی 

www.neكوپ شیری بچوری.
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 ھولر

 ك ئوەدەخاتڕوو  ئافرەتان  بواری  پزیشككی 
سووڕی مانگانی كچان، لتمنی ھشت سایدا 
پزیشكی  لالین  دەبت  نائاساییو  حاتكی 
ھۆكارەكانی  و  ببینرت  تایبتوە  پسپۆڕی 
 نموون پزیشكك،  ھاوكات  بكرت.  دەستنیشان 
نۆ  تمنی   ل بر   ك دەھنتوە  كچكی   ب

سای، كوتووەت نو سووڕی مانگانوە. 
 رج نییئافرەتان، م بگوتی پسپۆڕانی بواری 
ھموو كچان لتمنكی دیاریكراودا بكون نو 
گشتی،  بشوەیكی  بم  مانگانوە،  سووڕی 
یكمین سووڕی مانگانی كچان، لنوان تمنی 
١٢ بۆ ١٤ سان روودەدات. تمنی مامناوەندی 
كوتنسر سووڕی مانگان ل ١٢,٥ سایدایو 
تاتمنی٤٥ بۆ ٥٥ سای بردەوام دەبت. بپی 
قسی پسپۆڕانی بواری ژنان، بشوەیكی گشتی 
 وننیان ٥٠٠ جار دەكمژایی تدرئافرەتان، ب
شــارەزایــان،  بگوتی   .مانگان ســووڕی  سر 
ــن.  دەب باق  ــوڕان،  ــك ل ــر  ب ســاڵ  دوو  كچان 
تناسولی  ناوچی   ل تووك  باقبووندا،  لكاتی 
خون  پاشان  و  دەبت  ــورە  گ سینگی  دــت. 
دەبینت و بای درژ دەبت و زیپكی لدت. 
و  دەكات  بگشكردن  دەست  ھلكدانكانی 
ھلك دروستدەبت، واتا بدیاردەكوت ك ئو 
كچ ئامادەیی ھی بۆ زاوزێ. بم لتمنكی 
لھندك  نامۆ  حاتی  ھندكجار  زوودا  زۆر 
لتمنی  بر  ھندكجاریش،  روودەدات.  كسدا 
ھشت سای دەكون سووڕی مانگان ك ئوەش 
دەبت.  تووشی  منداڵ   ،نیی ئاسایی  حاتكی 
چونك ھشتا نگیشتووەت تمنی ھرزەكاری 
 و منداش ئموتووە. بنی خۆی كمش تو پ
دەبت.  نیگرانی  و  لئاۆزی  جۆرك  تووشی 
نازانت بۆ یاریكردن بۆ نو مندان بچت، یان 
جۆرە  بكات.  گورەكان  لگڵ  ھسووكوت 
ترس و شرمك دایدەگرت ك لم بچووكییوە 
لقوتابخانو  یان  ھاتووە.   تحا ئم  تووشی 

لناو ھاوڕكانیدا، گرفتی دەروونی و ناڕكی باری 
دەروونی و ئاۆزی تووشی دـت. 

و  ئافرەتان  نخۆشییكانی  ــواری  ب پسپۆڕی 
فرەج،  فایق  ــاك  د.رون نزۆكی  و  مندابوون 
سبارەت بسووڕی مانگانی ژنان دەت:“ئگر 
لتمنی پش دەسایدا، ئم حات بینرا، یان 
ئوا  روویندا،  سای  چواردە  دوای  تمنی  تا 
بر  منداڵ،  ھندكجار  دەژمردرت.  بنائاسایی 
 ك دت   تحا ئم  تووشی  سای  لھشت 
 بۆی  ،(IDIOPATHIC) نییو  ئاسایی  ئمش 
پسپۆڕی  پزیشكی  پیشانی   مندا ئو  دەبت 

نخۆشییكانی ئافرەتان، بدرت.

ھۆكارەكانی
 یھ رۆی  بۆماوەیی جینات،   ك لوەی   جگ 
لزوو توشبوونی كچان بسووڕی مانگان،ھندك 

:وانن لھۆكاری تریش ھ
ــــرێ، لـــســـر غـــــودەی كــچــری  ـــی گ ـــوون ١)ب
لسر   (SUPERCINAL GRANDI)
 كگر ــردنــی  الب حاتشدا  ــو  ل  .گورچیل

 .ویستپ
غــودەی  ھۆرمۆنی  (دەمـــاغ)  مشك  ٢)كاتك 
نوخامی دەردەدات، كاردەكات سر ھلكدانكان 
یان زیادبوونی ھۆرمۆناتی مین ( ئیسترۆجین) 
لم  ھر  ئــوەش   ك ھۆرمۆنكان  زۆردەردانـــی 
دەكــات.  دروســت   ككچ بۆ   شك تمنوە 
چونك لتمنی زۆر زووە. كچی ئم حاتی 
بسر ھاتووە. واتا گۆڕانكاری ھۆرمۆنات وادەكات 

باقبوون پش بكوت.
كیفلی  ــــدرۆ  ــــای (ھ ــشــك  ــ م ٣)ھـــــۆكـــــاری 
مشكدا،  ناوچی   ل ـــان  HYDROCEPHALY)ی
 كخۆشیین جۆرە  (سحایا،  یان   یھ گرێ 
ھوكردنی  یان  دەبت)  منداڵ  دەماغی  تووشی 

 ( ENCEPHALITI ) .شكم
٤)نخۆشی كمی كالسیۆم( RICHET) و دەست 
و  لش  گشی  بمش  دەبت،  شواو  قاچ  و 

سر، ركوپك نابت. 
MCC UNE-)ندرۆمس البرایت  ٥)نخۆشی 

(ALBRIGHT SYNDROME

ــــاد  ــــات زی ــــــرێ، ھــــۆرمــــۆن ـــــی گ ـــــوون ٦)ب

پزیشكك: گۆڕانكاری ھۆرمونكان باقبوون پش دەخات 
باقبوونی پشین ل كچاندا 

د.روناك فایق فرەج
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 GONDOTDTROPHIN).ـــــــــــــــــات دەك
(SECRETING TUMOUR

وەردەگرت  ئیسترۆجین  ھۆرمۆنی   كخۆش٧)ن
لمندای، ئگر ھاتوو تووشی نخۆشی پست 
بوو ك ئوەش دەبت ھۆكاری زوو كوتنسر 

 .سووڕی مانگان
سای  بھشت  خۆی  كاتی   كدایك ٨)ئگر 

عادە بووبت.

 ،مانگان ئمجۆرەی سووڕی   ك بزانیین،  دەبت 
 ،دایكدای لسكی   ك كچ   .یلكھ  ب بزۆری 
لدایك   ك ھگرتووە.  ھلكی  ملیۆن  حوت 
دەبت، دەبت یك ملیۆن. لتمنی باقبووندا، 
دەچت،  لناو   لكھ سد  پنج  تا  سد  چوار 
بزۆری   بۆی جا  نائومدی.  تمنی  قۆناغی  تا 
 لكھ ،ككردنی كچشدا تادوای گنمم تل
ساڵ  پینج  بــمــاوەی  ئمش  نابت.  دروســت 
دەگمن  حاتی  ھندك  بم  دروستدەبت، 
ھی ك كچك تمنی نۆ سان بووە مندای 
مانگانو  ســووڕی  ناو   چووەت زوو  واتا  بــووە. 
لــســووڕی  ساك  دوای  ــكــردووەو  شــووی زوو 
ھلكدانكانی  ــا  وات بـــووە،  سكی   ،مانگان
گیشتووەت گشی تواو. ئم پسپۆڕەی بواری 
نخۆشییكانی ئافرەتان پیوای، قوی لسر 
 ك منداكش  نییو  كاریگری   تحا ئم 
 تم حاژەی ئت. رت ئاسایی دەبدایك دەبل
زۆر كم،“لھر پنجا ھزار كس، یك كس 
تووشی دەبت“. د.روناك، جخت لسر كمی 
من   سا چل  ”مــاوەی  دەكاتوە،   تحا ئو 
بم  نبینیوە،  حاتم  ئم  تائستا  پزیشكم، 
زانستییوە  لالینی  ھیو  بوونی   ك دەزانــم 

باسی لوە كراوە“.

ناو سووڕی   وتك سای  نۆ   ل بر  ”كچكم   
مانگانوە“

دكتۆر ریما جورج، ك دانیشتووی شارۆچكی 

كچكی  زووباقبوونی   ل باس   ،نكاوەیع
 وتووەتكی زۆر زوودا كنمتل دەكات ك
ناو سووڕی مانگانو دەت:“كچكم پش 
ناو   وتك ساڵ   ٩  بگات تمنی  ئــوەی 
سووڕی مانگان. من خۆم لتمنی دوانزە 
ساندا كوتم ناو سووڕی مانگانوە“. ئو 
دكتۆرە ئوە پشت راستدەكاتوە ك ھندێ 

لكچان لتمنكی زۆر زوودا باق دەبن.
 

:تم حادەستنیشانكردنی ئ
ھر  ــان،  ژن ــواری  ب پزیشكی  ئــو  ــرای  ب
 ویستپ ھبت،  بوونی   ك وا  حاتكی 
دایك  بیبینن.  ئافرەتان  و  مندان  پسپۆڕی 
تبگینت،  منداڵ  و  ھبت  رۆی  دەبت 
لگڵ  ئاساییو  حاتیكی  ــوەش  ئ  ك
ئگر  دەبت،  چارەسر  كچدا  گورەبوونی 
منداك لتمنی ھشت ساییوە، سووڕی 
 كتحا ئوا  پكرد،  دەستی  مانگانی 

نائاساییو دەبت منداك بۆ الی پزیشك 
گۆڕانكارییكان  رگیوە  لــو  و  ببرت 
و  راگیرن  ھۆرمۆناتكان  و  بوەستندرت 
گریكانی الببرن. رگی دەستنیشانكردنی 
ئو حاتش پشكنین و تیشكی رەنین، یان 

.تیشكی ئاسایی و پشكنینی ھۆرمۆنیی

چارەسر كردن 
ئاستی رۆشنبیری دایك و ھاوكاری دایك بۆ 
كچان، رۆی ل چارەسركردنی ئو مندادا 
 ت. چونكد تم حاتووشی ئ ك یھ
ئگر شتك جینی( بۆماوە) بت، دەرمانی 
لتمنی  تا  وەردەگیرت،  بۆ  پویستی 
و  ھبت  ھۆرمۆنی  ھاوسنگی  سای  یانزە 

بشوەیكی سروشتی گش بكات. 

ئا: شیالن یاسین 

پۆفایل
 د. روناك فایق فرج

_سای ١٩٦٦ كۆلیژی پزیشكی زانكۆی بغدای تواو كردووە.
_ سالی ١٩٧١ ل ئیرلندا دیپلۆمی وەرگرتووە.

_ ١٩٧٣دكتۆرای وەرگرتووە و ل ١٩٧٤ تا ٢٠٠١ ل بغداد مامۆستای كۆلژی پزیشكی بووە.
 _ماوەی دوو سا ل كۆلژی پزیشكی بشی ئافرەتان وان دەتوە.

_ لنخۆشخانی لدایكبوون و مندانی ھولر، كاردەكات.
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٣/٢١-٢٠-٤ 
ب گشتی لسر ئاستی كارەكت رۆژكی باش، ھست 
ب چاالكی و زیندوتی دەكیت و ئارەزووی بجھنانی 
باشترە  وا  سۆزدارییوە  لرووی  دەكیت،  ئرككانت 
لگیدا  و  بجبھنیت  خۆشویستكت  ــاری  داواك

بچیت دەرەوە.

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
ئمرۆ ھواكی خۆشت لبواری كارەكتدا پدەگات، 
بمزوان باری دارایت زۆر باش دەبت. بروبرەكت 
كۆمك   ،رازیــ لكارەكانت  پتو  زۆری  متمانی 
دوورت  لخۆشویستكت   ك پش   تد موعیدت 

دەخاتوە.

٥/٢١-٦/٢١ 
ئمۆ كارەكانت وەك پویست نارۆن ك دەبت ھۆی 
 مئ من بیت چونكھ م باشتروایتووڕە بوونت ب
ھیچ كشیك چارەسر ناكات. لرووی سۆزدارییوە 
سربخۆت  كسایتیكی  و  بیت  توندتر   باشتروای

ھبت.

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
 ویستپ  رشانسل زۆرت  كاروباركی  ئمرۆ 
جبجیان بكیت ئمش تووشی ھیالكیت دەكات. 
ھوبدە كمك پشوو بدەیت، ئمۆ خۆشویستكت 

دەبینیت و كاتكی خۆشی لگڵ بسر دەبیت.

 ٧/٢٣-٨/٢٢
ھست ب خمۆكی دەكیت ب ھۆی كارەكانتوە 
شوازی  ھوبدە  ـــت،  دەدەی ئنجامیان   كــ
كارەكت بگۆڕیت، ئم ماوەی رۆمانسی دەبت و 
كشوھوای خۆشویستی بسرتدا زاڵ دەبت. 

 ٨/٢٣-٩/٢٢
كسی  لبووچونكانی  ــوێ  گ و   بم لــوتــبــرز 
برامبرت بگرەو لسر بۆچوونكانی خۆت پداگری 
لگڵ  دەبیت  دژوار  ھوستكی  تووشی   ،كم
خۆشویستكت، ھوبدە داوای لبووردنی لبكیت 

و پاساو بۆ ھوستكت بھنیتوە.

 ٩/٢٣-١٠/٢٣ 
ھــاوكــارەكــانــت  الی  ــاش  ب سرنجكی  ھــوــبــدە 
دەتوانیت  راستقینكت   زەردەخب بجبھیت، 
زۆر شت بدەست بھنیت، لم ماوەی ھیچ بیاركی 
بخت   چونك مدە  سۆزدارییوە  لباری   لپب

یاوەرت نابت.

١٠/٢٣-١١/٢١ 
رگا مدە ھچوون و تووڕەبونكانت كاریگری 
ھبت،  ھاوڕكتدا  لگڵ  پیوەندی  لسر 
لرووی  وەربگریت،  بئاسایی  شتكان  ھوبدە 
نگونجاو  بكسكی  گرنگی  ــیــوە  ســۆزداری

دەدەیت، پویست زیاتر ب عق بیربكیتوە.

١١/٢٢-٢١-١٢
و  گفتوگۆ  لــســر  بیت  ــــردەوام  ب ھــوــبــدە 
 شك دەتوانیت  شوازە  بم   چونك دیالۆگ 
رووی   ل بكیت،  چارەسر  ھواسراوەكانت 
سۆزدارییوە بھیوا دەبیت لكسك ك پشتر 

سرسام بوویت پی.

١٢/٢٢-١/١٩ 
بم   ،باش گشتی  بشوەیكی   ماوەی ئم 
 گــن، ر ــب ــت كــــكــ ن ــان ــارەك ھــوــبــدە ك
بدروستبوونی كش مدە لنوان خۆشویست 

و بنماكت.

١/٢٠-٢/١٨ 
ــوە و چژ  ــردن ــارك ــــرووی ك ل  ــی بــاشــ ــك رۆژ
ھیچ  وەردەگــریــت،  ئرككانت  لجبجكردنی 
بنك مدە تاتواو دنیا نبیت ل جبجكردنی 

چونك دەرئنجامكی باش نابت.

نھنگ ٢/١٩-٣/٢٠
ھودەدەیت كارەكان بڕێ بكیت تا بارودۆخكان 
ئاگاداری  دەبتوە،  یكالیی  تۆ  لبرژەوەندی 
 چونك  ،ب خۆشویستكت  تندروستی  باری 

.پشتیوانی تۆیویستی بو پئ

دوانگاكاوڕ

گوگنمشرقرژاڵ

كواندووپشكترازوو

نھنگستگیسك

كوان

گا كاوڕكاوڕكاوڕ

٩

گوگنم قرژاڵ

١٢

كوانكوان ترازوو

سرسام بوویت پی.

٢-٢-٣/٢٠-

نھنگ
دەدەیت، پویست زیاتر ب عق بیربكیتوە.

تس گیسك

ئسترەكان
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گنم شامی:

 Zea Mays ــایــی:  گــی پــزیــشــكــی  ــانــگــی  ــاوب ن
چارەسركردنی  بۆ  نودەوتیدا  گیایی  لپزیشكی 
 Renal disorder  گورچیل ناتواوییكانی 
 dysuria كاتی میزگیراندات لتایبت. بكاردب
بھۆی ھوكردنی پرۆستات Prostatits ك میزدان 
 Urinationمیزكردنیش ــرداری  ك خاودەكاتوەو 
ئاسان دەكات. ئمش بھۆی بوونی رژەیكی زۆر 
لماددەی پۆتاسیۆم K+ ل پكھاتكیدا. ھروەھا 
  Bile Secretion جگر  زراوی  دەردانی  كرداری 
 Hypertension نرزی فشاری خوكدەخات و بر
لناو  ماددانی  ئو  لگرنگترین   . دەكاتوە  كم 

 Potassium(K+)، ــن:  ھ دا    Zea Mays
 Lanoline، Mycenae، Vitamin K، Vitamin
   Parasite كخۆرجۆرە مش ،ی ئاماژەیج . C
لسری دەژی بناوی Ustilago Zeae ك ھر 
خراكردنی  بۆ  مكسیكۆ،  زۆنی  گلی  لكۆنوە 
 Normal Vaginal ئاسایی  مندابوونی   كرداری 
مندادان  خونبربوونی  راگرتنی  و   Delivery
ــردووە.  ب بكاریان   Uterus Hemorrhage
 Skin پستیش  برینی  تیماركردنی  بۆ  ھروەھا 
حساسیو  بھۆی   ك ھناوە  Ulcerبكاریان 

 .دروست بوون Itching وەخروشت

بۆن: نیی
تام: شیرین 

گر:(( +١ بۆ +٤٢ )) س٠
پلی گرمی برگ

برزی رووەكك: ((١٠٠ – ١٨٠ )) سم

خیزانی زانستی: Gramineae  ناوی زانستی:   Zea Mays  ناوی كوردی: گنم شامی، شندەری،گو پغمبرە

وەرزی رووان :

.((٣- ٦ )
 بھار مانگی (

سیراجددین محمود

تایبتمندی فیزیكی

شونی رووان:
كگی كشتوكاڵ. 

ناوبانگی كوردی: ئم رووەك پشتر ل كوردستاندا 
نبووە، بكو ھاوردە كراوە. مژووی ھاوردەكردنیشی 
دەگڕتوە  ئیوبی  سالحددینی  سردەمی  بۆ 
 ل ــان  رووی كــوردەكــان،   كاروانچیی ئوكات   ك
لووە  و  كردووە  عرەبستان  جیاجیاكانی   ناوچ
لخك  ھندێ  كردووە.  ھاوردە  كوردستانیان  بۆ 

 رووەك ئم   گوای دەبــن،  ناوی  گنمشامی   ب
 كی تر بندوە ھاوردە كراوە. ھشام مجار لكی
گو (( پغمبرە )) ناوی دەبن، گوای یكمجار 
لشاری پغمبر (( د.خ )) وات، شاری مدینوە 
ناوی  شندەری،   ب تریش  ھندكی  ھاوردەكراوە. 
دەبن ك گوای ل سردەمی گرانی گورە سانی 

(( ١٩٠٠- ١٩١٠ )) لجیاتی گنمی ئاسایی، كراوە 
ب نان. بھر جۆرك بت بری ئم رووەك ھر 
لكۆنوە كۆڕی شوانی مانی پ رازنراوەتوە. 
بتایبت لوەرزی زستاندا ك لگڵ كمك رۆن 
زەیت و خوێ تككراوەو برژنراوە. پاشان وەك 

شوچرە پشكشی میوانكان كراوە.

سرچاوە:
.Kurdish heritage – SMD; 2006 -1

www.academiainternational.com -2

شــــــوەی   
ـــــــــی  رووان
لــــــوەرزی 
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من   ك راكشم  بابتك  بۆ  سرنجتان  دەمــوێ 
بۆ خۆم زۆرم پ گرینگ. لوانی ئم بابت بۆ 
چاوەڕێ  بوو  درژ  ماوەیكی  بت.  گرنگ  ئوەیش 
بووم ژنكی كورد یان رۆژناموانكی ژن لسر ئم 
 م من لوە. بتنمت و بۆ من نبنووس تباب
ھیچ شونك شتكی وەھام نبینی. پش ماوەیك 
بیاركی سرنجاكشی  فرمی سوریا  تلفزیۆنی 

سبارەت ب بژەری ژن دەركرد. 
بیارەك چی بوو؟

سوریا  تلفزیۆنی  و  رادیۆ  فرمی  بڕوەبرایتی 
بیاریدا ژنی قو وەكو بژەر پسند نكات.

بت،  بژەری ژن دەب: الو  بیارە  ئو  بگورەی 
زراڤ بت، جوان بت و قو نبت.. ژنی قو 

ناتوان ل تلفزیۆنی سوریادا كار بكات.
ئم بیارە سبارەت ببژەری ژنو لیان داواكراوە 

جبجی بكن.
لھموو تلفزیۆنكانی جیھاندا بۆ پشكشكردنی 
ھبژاردن.   ند تایبت  بژەری  ھواڵ  برنامو 
 ت، دەبژی ١٦٠ سانتیم بدر ك كژن بۆ نمون

قورسایی ل ٥٥ كیلۆ زۆرتر نبت. 
بر  بژەردا  ل ھبژاردنی  تلفزیۆنكان  خاوەنی 
بژن  دەدەن،  ژن  جوانی  سرنجی  ھموو شت   ل
ژنی  ئو   ..ژەرەكب شنكی  و  شۆخ  بــای،  و 
بۆ  نبت،  جوان  خۆی  بای  و  بژن  گورەی   ب
پشكشكردنی ھواڵ و برنام نایت ھبژاردن. 
نبت، خاوەنی  ئو ژنی دەم و سیمای میدیایی 

تلفزیۆن ھینابژرت بۆ بژەری.
كاری تلفزیۆن بازاڕە. شاش ژنی جوان و خۆش 
تیپی دەوێ. زۆربی جار بھۆی جوانییوەی بینر 
جاران  زۆر  دەكات.  ھواكان  برنامو  تماشای 
برنامو ھواڵ ب بژەرەكانی دەناسرنوە. من بۆ 
خۆم یككم لو كسان بژەری جوان و سركوتوو 

 .كرنامت بۆ بشرنجم زۆرتر رادەكس
 ن ژنكانمان،  بژەرە   ن داخــوە   ب  موایپ
بڕوەبرانی تلفزیۆن ئم شت ھرگیز سرنجیان 
 ب بداخوە  گرنگو  زۆر  خاكی  راناكشت. 
بژەری  بستاندارتی  گوێ   مئ نابینن.  گرینگی 

جیھانی نادەین. بژەری ژنمان زۆرە لبر قویی 
چاكتیان بۆ نابت. ب زۆر بشكۆكی چاكتكانیان 
دادەخن. ئم شت ب ئاشكرا ل شاشكاندا دیارە. 
 ب بم  نبن،  دگران   شت بم   سانك ئو  با 
 ،ژەری ژنب كتباب .كی زۆر ناخۆشراستی شت
بم زۆر بژەری پیاویش بو شوەین. گلكیان 

ب زۆر پشتونی پانتۆلكانیان دادەخن.  
بینی،  تلفزیۆندا   ل بژەرم  خانمكی  رۆژە  ئو 
سبارەت  برنامیكی  كوردیدا  تلفزیۆنكی   ل
ب كردنوەی كۆگایك پشكش دەكرد. كراسكی 
كوردی لبر بوو. لبر قویی نیدەتونی بوات 
 ،ر بوایبی لر پانتۆگوە ئنوە. دە بیربكڕب

 .كی ناخۆشنراستی دیمب
دووبارە بداخوە. بشكی زۆر ل بژەرانی ژنمان 
خۆیان  شنگی  و  شۆخ  ــادەن.  ن خۆیان   ب گوێ 
ناپارزن. زۆر دەخۆن ب تایبتیش خواردنی چور 
 ،وەرزش نیی ،س نیین. فیتنمیش دەجوو ك
ركردن و جو نیی.. خواردنی زۆر و جوی كم، 
پرشانی كردوون. ئوان ب دەستی خۆیان خۆیان 

دەخن ئو دۆخ خراپوە.
نازانم ئو خانم بژەران چندێ خۆیان ب پارزی 
ھوی  جاران  چند  دەكن؟  سرقاڵ  خواردنوە 
پارزیان داوە؟ كم بخۆن و كم سواری ماشین ببن 

و زۆر بجون...
پش چند رۆژك ھوای كردنوەی كۆگای ”مانگۆ“ 
 .ئیسپانیی كۆگایكی  مانگۆ  بوبوەوە.  ھولر   ل
 .یری جیھان لقی ھرانسس ل ،ناوبانگ زۆر ب
 ب بووم.  زۆر خۆشحاڵ  خوندەوە،  ھواكم   ك
خۆمم دەگوت، لم خۆشتر! با خانمانی بژەرمان 
رگای ئو كۆگای پ بزانن و لوێ برگی جوان و 

لبار پیدا بكن.
بژەریی  ئوانی  ــورد،  ك بژەری   ژن ھــیــوادارم 
كاری  و  دەبینن  بۆ خۆیان   پیش وەكو  تلفزیۆن 
خۆیان بالوە گرنگ ئم قسانی من ب دەربست 

وەربگرن و دگران نبن.

ل تلفزیۆنی كوردیدا بژەری ژن بۆچی قون!

دلبخوین دارا
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روڕەسمكانی  و  ئتكت  رساكانی 
بوارك  ھیچ  بۆ  دەرفت  مامكردن 
تبخزنی،  دەبت خۆتی  ناھتوەو 
ئگرچی خوویكی زیانبخشی وەك 
جگرەكشانیش بت. تنانت جگرە 
 .یھ خــۆی  ئتكتی  كشانیش، 
بۆئوەی دووربی لبزاركردنی خكی 
تندروستی  پاراستنی  ـــرو  دەورووب
ھمووان، پویست رەچاوی ئتكتی 

جگرەكشان بكیت.
-ئتكت ل جگرە كشاندا:

 نیی ئوە  مانای  ئتكت،  -لرەدا 
كسانی  ئامادەبوونی  كاتی   ل مرۆڤ 
ئگر   ،شكن جــگــرە  ــكــدا  دی

ــو كــســانــ خۆیان  ئ چــی خـــودی 
 ویستپ بم  نبن،  جگرەكشیش 
جگرە  خــوارەوەدا  بارودۆخانی  لم 

نكشرت:
١.كاتی ركردنی لگڵ ژنكدا بسر 

شقامكاندا.
كسانی  لگڵ  توقكردن  ٢.كاتی 

دیكدا.
كسك  ژوورەوەی   ھاتن ٣.لكاتی 
بۆ ژووركی داخراو، نووسینگ یاخود 

سرخر، دا(مصعد ).
تنیشت   ل كورت  ئاخاوتنی  ٤.كاتی 

كسكوە.
٥كاتی ئاخاوتنی درژ لگل كسكدا 
ماوەیكی  دانیشتنی   ب پویست   ك
لو  ئگر جگرەكشان  بكات.  درژ 
 ویستپ بوو،  ڕگپدراو  شوندا 

سرەتا مۆت وەربگرت.
٦.ل شون داخراو و گشتییكاندا.

ژنكی  ئــامــادەبــوونــی  كــاتــی   ٧.لـــ
سكپدا.

٨.لبردەم ئوانی لڕووی تمنوە 
ل خۆت گورەترن.

٩.لبردەم مندانی بچووك و ساوا و 
ھرزەكاراندا.

١٠.لھمووی باشتر ئوەی ك دەست 
 چونك ھبگریت،  جگرەكشان   ل
تندروستی  بۆ  و  ژینگ پیس دەكات 

.خشریش زیانبخۆت و دەوروب

ئتكت

بدور عكن 

ئتكتئتكت ئتكتی جگرە كشانئتكتئتكت
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پۆفایل

بدەر   .یھ برنامیكم  كوردسات،  لكنای  وەرزشــم  بژەری 
لكاری بژەری مامۆستام.

       خۆشترین ١٠ گۆرانی ب ڕای تۆ: 

نزیكترین  و  خۆشویستترین 
مرەكسم ھاوسك

ناو: بناز حم ئحمد
ڕەگزنام: كوردستانی

.یكم ھزاندارم و دووكچ و كوڕزانی: خباری خ
ئاستی خوندەواری: دەرچووی پیمانگای مامۆستایان.

شونی نیشتجبوون: سلمانی

كاری ئستات و پناسیكی كورتی كارەكت؟

چۆن بوو كاری بژەریت ھبژارد:
بوون ببژەر حزی مندایم، براكم و ھاوسرەكم 
بژەریدا.  لكاری  لسركوتنم  بوون  زۆرھــاوكــارم 

لچندین یاری پاوانتیدا بشداربووم.

نزیكترین  و  خۆشویستترین 
مرەكسم ھاوسك

نزیكترین یان 
خۆشویستترین كست!

       خۆشترین 

١. عدنان كریم: لو رۆژەوە تۆی دیوە 
 ٢-زەكریا: دایكم

م ب٣-شیركۆ تالیب: وەرە ھاوڕ 
 ٤-مرزی: كانی

٥- لیال فریقی: گۆیم لی بگرن 
 ٦-ھانی: ساندرال

 ٧-ئیوب علی: واتنگی
SMS :٨- لۆك

٩- تارا جاف: كۆن ھواران
١٠- كانی: ئی خودا

ئسترەی وارڤین
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 ژنكی كوردی دانیشتووی ھۆندا لھڤپیڤینكی 
چوار   ك كرد  ئاشكرای  وارڤین  لگڵ  تایبتدا 
ئورووپا   ل بیانی  و  كوردی  بزمانی  فرھنگی 
 ل لھریك  فرھنگكانیشی  نــووســیــوەو 
سویسرا،  و  بلژیكا  ھۆندا،  فرەنسا،  وتانی 
كوردستانی  ھاووتیانی  ھاوكات  بوكراوەتوەو 
ككی  ــان  زم فربوونی  بۆ  دەتــوانــن  بیانی  و 

لوەردەگرن.
ناھیدە رەشیدیان، خكی رۆژھتی كوردستانو 
مــاوەی  ناھیدە،  ــووە.  ب لدایك   سن شــاری   ل
بۆ   ژنــ ئــو   .ندایھۆ نیشتجی   سا  ١١
فرھنگی،  چوار  كوردی  زمانی  دەومندكردنی 
ـــوردی-  ــــوردی)، (ك بــ زمــانــی (ھــۆــنــدی -ك
ــوردی-  (ك و  ــوردی)  ك فرەنسی-  ھۆلندی)،( 
تواوی  سادا  لماوەی ٨  نووسیوەو  فرەنسی) 
كردوون، ھاوكات ناھیدە خوازیاری ئوەی ك ئو 
فرھنگانش لھرمی كوردستان چاپ بكرن و 
ساڵ   ١١ ناھیدە،  ھاووتیان.  دەست   تنریبگ
بر لئستا دەچت ھۆنداو لوێ لگڵ خكی 
دروست  ئاشنایی  ھۆندا  نیشتجی  سلمانی 
دەكات، پرە ب بھزبوونی زمانی كوردی دەدات. 
ئو وەھا باسی ئو ئو ئاشنایتیی دەكات:“پاش 

دووچیرۆكم  سلمانی  خكی  لگڵ  ئاشنابوونم 
زمانوانییوە  لڕووی  و  نووسی  كوردی  بزمانی 
مامۆستا  بۆرینی   مبانھ فرھنگی   ل سوودم 
وایكرد   چیرۆك دوو  ئو  نووسینی  بینی.  ھژار 
ك بیر لنووسینی فرھنگك بكموە“. ناھیدە، 
و  رنووس   ب ھۆندی  زمانی   ك ئوەی  دوای 
 ٢ نووسینی  بۆ  دەبت،  فر  بتواوی  قسكردن 
فرھنگ ب زمانی (كوردی – ھۆندی) (ھۆندی 
– كوردی)، بماوەی ٤ ساڵ خریكبوونی بچاپی 
دوو  ئو  دەكــات،  لوە  باسی  وەك  دەگینت. 
كوردەكانی  تواوی  سرچاوەی   بووەت  نگرھف
 ك ھۆندییانی  ئــو  و  ھۆندا  نیشتجی 
دەیانوت كوردی فر ببن. ”ھم ھۆندییكان بۆ 
فربوونی كوردی و ھمیش كوردەكان بۆ فربوونی 
ئاماژە  ھروەھا  لوەردەگرن“.  ككی  ھۆندی، 
 نگرھو دوو فی لزار دان١٠٠٠ ھ وە دەكات كب
بچاپ گیاندووە.“جگی خۆشحایی ك بتوانم 
١٠٠٠ خزانی ھۆندی خۆشحاڵ بكم و ھروەھا 
ھانی ئو ھۆندییانش بدەم ك دەیانوت فری 

زمانی كوردی ببن“.
و  رنوس   ب فرەنسی  زمانی  ھروەھا  ناھیدە، 
تر  سای  ئو٤  دەزانت.  بباشی  قسكردنوە 

فرھنگی  دوو  نووسینی  بۆ  خــۆی  لتمنی 
–كــوردی)  فرەنسی   )  ، (كوردی-فرەنسی) 
دوو  ــو  ئ  مانگ  ٢ ـــاوەی  م ـــات.  دەك ــرخــان  ت
باشوری  سویسراو  لفرەنسا،  فرھنگیشی 
بلژیكا، بو كردووەتوە ك ئمیش“لناو خكدا 

جگی خۆی گرتووەو پشوازی زۆری لكراوە“.
ئو ژن، ئارەزووی ئوە دەكات ك فرھنگكانی 
ــان بــو بــكــرــنــوە. بۆ  ــوردســت لــھــرــمــی ك
رۆشنبیری  وەزارەتـــی   ل داوا  ئومبستیش 
حكوومتی ھرمی كوردستان دەكات ك كارئاسانی 
بۆ بكات، تا خكی كوردستان ل فرھنگكانی 

سوودمند بن.
نووسینی  ــــڕووی  ل  كــ ــوەی  ــال جــی نــاھــیــدە، 
لبارەی  ئو   ،یھ بای  دەستكی  فرھنگوە 
 .یتی خۆی ھوە بۆچوونیی تایبپرسی ژنانیش
سبارەت برۆی ژنی كورد ل كۆمگای ئورووپا 
باس لوە دەكات ك ژنی كورد، بدەگمن توانای 
ئو  مگر  دەربخات،  خۆی   ك ھبووە  ئــوەی 
لنو  برزبووەو  خوندنیان  ئاستی   ك ژنانی 
خزانكی ھونریدا پروەردەبووە. ئم ھۆكارەیش 
ژنی  زۆری  بشكی   ك دەگڕنتوە  ئوە  بۆ 
كورد، لئورووپا،“خریكی منداڵ ب خوكردنن“. 

ژنكی كورد ٤ فرھنگی زمان دەنووست
ناھیدە رەشیدیان: 

چارەسری كشی ژن بڕادەی پشكوتنی كۆمگایوە بستراوەتوە
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بم خاكی جوانی ژنی كورد بوە وەسف دەكات 
ك خزان پروەرن و وەك ژنی فارس و ئورووپا، 
جیاوازی  لبارەی  ناھنن.  لمردەكیان  واز  زوو 
كۆمگای كوردستان لگڵ ئورووپا، باس لوە 
دەكات ك لئورووپا كشی دەروونی بۆ تاككان 
كسكان  كۆمیتی  ژیانی  و  ناكرت  دروست 
ھاوسنگ.“كسك ك بووە ١٨ ساڵ خۆی مافی 
دیاریكردنی ژیانی خۆی و ھاوڕێ و بیركردنوەی 
خۆی دەدات. ئو كۆمگای دیدی بۆ ژیان جوانو 

یكسانی كۆمیتی پیەو دەكات“.
 ناھیدە، ئوە دەخاتڕوو ك پشكوتنی كۆمگاو 
كشی ژن بیكوە گردراون و ئگر كۆمگا 
چارەسر  ژنیش  كشی  ئوا  بت،  پشكوتوو 
دەبت. ل كۆمگی دواكوتوودا بھۆی نبوونی 
یاسا یان بھۆی جبجنكردنی یاسا، وا دەكرت 

ك ژن بچوستوە.
خزانكی  لگڵ  پیاو  دەیت:“دەبت  وەك   
ھاوكار و یكسانخواز بت و لبخوكردنی منداڵ 
و خزان، یارمتیدەری بت. دەب پیاو خزانناس 

بت و ھوی سقامگیری خزان بدات“. 
كورد  دەــــت:“ژنــی  ژنیشوە  ئركی  لــبــارەی 
مافكانی  دەبت  بناسیت،  کۆمگا  دەبت 
خزان  بۆچی   بزان  .چیی  ك بزانت  خــۆی 

وھاوسرەكی  برپرسیارتی خۆی  پكدەھنت. 
 وكاتئ بزانت.  خزان  سقامگیری  بزانت. 
دایككی چاك بۆ منداكی و ھاوسركی باش 
ھرمی  ژنانی  كمی  بشداری  ناھیدە،  دەبت“. 
دواكوتوویی  بۆ  سیاسیدا  لبواری  كوردستان 
دەگڕنتوە   گایانكۆم ئو  دواكوتوویی  بۆ 
كوردن.  دراوسی  یان  داگیركردووە  كوردستانیان 
ئو دەت:“كۆمگاكانی دراوسی كورد باوەڕیان 
ژنان  سیاسی  بشداری  پیاو  و  ژن  یكسانی   ب
كلتووری  لسر  نرنی  كاریگری  ئوە   ،نیی
كورد كردووە. بم جگی خۆشحایی ك ئستا 
پرلمانی  و  حكوومت  باكانی   پۆستل ژنان 

ھرمی كوردستاندا دەبینرن“.
ژنان  مافی  دەبت   ك  وایــ بۆچوونی  ناھیدە، 
و  بكرت  دەستبر  زیاتر  كوردستاندا  لھرمی 
ھروەھا  بكرت.  ژن  لپرسی  پشتگیری  بیاسا 
تاككی  وەك  ــورد  ك تاكی  نابت   ك  یوایپ
 چونك بیربكاتوە،  دواكــوتــوو  كۆمگایكی 
لكۆمگای دواكوتوو ژن مافی خۆی نازانت و 
زەوت  ژن  مافی  نزمو  ھۆشیاری  ئاستی  پیاویش 

دەكات.
ھرمی  سردانی   ك  وەیل ئارەزووی  ناھیدە،   
زمانی   ب خزمت  لرەیش  و  بكات  كوردستان 

كوردی بگینت.“من زور نیشتمانم خوشدەوێ و 
بئاواتم رۆژك بۆ کوردستان بگڕموەو لبواری 
فرھنگی زمانی کوردی و فرەنسی و ھۆندی 
كوردستان  بخكی  پیشكش  خوم  خزمتی 
کــوردی  زمانی   ک  وەیــئــ من  ئــاواتــی  بكم. 
و  عرەبی  وەک   کناوچ زمانكانی  شانبشانی 
فارسی و توركی پشبكوت. ئو دەیوت كورد 
سویسراو  وەك  وتانكی  زمانوانییوە  لرووی 

بلژیكا بنموون وەربگرت. 
ئا: ئاران جمال
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پرۆفایل
سنی  لشاری   ١٩٥٥ رەشیدیان  ناھیدە 
كۆلیژی  لدایكبووەو  كوردستان  رۆژھتی 

ئندازیاری تواوكردووە.
.یجندا نیشتھۆ ل ١١ سا

شــارەزایــی  نووسیوەو  فرھنگی  چــوار 
فرەنسی  و  ھۆلندی   - ئینگلیزی  لزمانی 

.یھ
.یی ھزەواجی كردووەو دوو مندا 

ناھیدە رەشیدیان

www.ne
tew

e.c
om



58

ھڤی برواری:

رەتكردنوەی پیاو واتای ئازادی ژن 
ناگینت

كارەكانی  ھموو  ژنك   ك نكن  ”واھــســت 
ئوە  من  بڕای   .ئازادیی مانای  ئنجامدا  پیاوی 
ژن،   .زانخ و  كۆمیتی  پیوەندی  تكدانی 
كشیك  ھر  لسر  بنرمونیانی  دەتوانت 
ژن  ھندێ  بكات.  مردەكی  لگڵ  دانووستان 
رەفتاریان  پیاو  پچوانی  ئگر  وابیردەكنوە 
ــوە ئــازادیــیــ. شــڕكــردن لــگــڵ پیاو  كــرد ئ
چند   مئ  .“یگكۆم تكدانی  نییو  ئازادی 
 ك روارییڤی برو چاالكوان ھكی نووسیگوت
لرگی دیمانیكی تایبت ب وارڤین، بۆ ژنانی، 

رادەگینت.
ھڤی  دھۆكدا  لپارزگای  چاالكوان  نووسرو 
شیعری  دەستپكی  و  نووسین  حزی  بــرواری، 
لرگی   ك دەگڕنتوە  مندای  ئارەزووی  بۆ 
برنامی  گوبیستی،  بغداوە  كــوردی  رادیــۆی 
دەست   كات دواتریش  دەبوو.  ئدەبیات  شیعرو 
 تیی و شیعر دەكات لیتی كۆمنووسینی بابب
بوكراوە كوردییكانی وەكو، رۆژنامی ھاوكاری، 
 ،م  دەنگ و  ــاروان  ك بیان،  گۆڤاری  ــزاڤ،  ب

برھمكانی بو دەكاتوە. 
و  كۆمات  بناوی  دوومندای   ك بــرواری  ھڤی 
دان،  سای  تمنی (١٧_١٥)   ل ھیو  ئاگری 

زۆر  كاركی   تی دەكات كدایكای لئركی  باس 
گرانو لھمانكاتیشدا بۆ ھاوسنگی نوان كاری 
نووسین و ژیانی خزانداری ب پویستی دەزانت 
ك مرۆڤ ھست ب برپرسیارتی ژیان بكات و 
مافی كسانی دەوروبریش بدات، تا لكارەكانیدا 
حیسابی  لسر  دایك  ”نابت  سركوتووبت. 
 تر وابوو دایك دەبگكانی كار بكات. ئمندا
 ببم برلوەی  من   بۆی خۆپرست.  كسكی 
لكاتی   ك رەخساندووە  وام  بارودۆخكی  دایك، 
دایكبوونی ھر منداكم، ماوەی س چوار سام 
بۆ ئوان ترخان كردووە. ھرچندە لو كاتشدا 
شتم دەنووسی، بم زۆربی كاتم بۆ منداكانم 
رەخنم  ئــوە  لسر  زۆرجــار  ھرچندە  بــوو. 
پموابوو  ھبوو.  بخۆم  باوەڕم  بم  لدەگیرا، 
منداكانم مافیان لسرم ھیو پویست كاتیان 
بدەم. واھست دەكم من بب منداڵ و نووسین 
ناژیم“. برواری، لبارەی یكسانی ژن و پیاو لنو 
كۆمگدا رووی قسكانی ئاراستی ژنان، دەكات 
مرۆڤایتی  مژووی  ئگر  بوەدەكات  ئاماژە  و 
ھبدرتوە دەردەكوت ك رۆی ژنان لپیاوان 
سرەتای  لقۆناغی  پیاو  بوەی  بوووە،  سختر 
ژیانی مرۆڤ لئشكوتكاندا مندای بھی ژنان 

بدوای  ژن،   بۆی كــردووە.  فرامۆشی  زانییوەو 
بخوكردنی منداڵ گراوەو لھمانكاتیشدا بژوی 
پیاوی دابینكردووە. ھڤی، دەت:“پویست ژن، 
مژووی خۆی بزانت. تا باوەڕ بتوانای خۆی و 
شانازی ب رەگزی خۆیوە بكات“. برواری، وەك 
 ١٩٨٣ لسای  دھۆكدا  لپارزگای  ژنك  یكم 
دھــۆك،“  نووسرانی  یكتی  ئندامی   تدەب
ئوكات زۆر زەحمت بوو، كچ لماڵ بت دەرەوەو 
بكات.  لچاالكییكان  بشداری  پیاواندا  لگڵ 
بارودۆخی سیاسی و كۆمیتی بۆ كاركردنی ژن، 
ئوكاتی  چاالكییكانی  لھموو  نبوو.  گونجاو 
لگڵ  بشداربووم.  دھۆكدا  نووسرانی  یكتی 
لمن  رزیان  ئــوێ  ئندامانی  ھموو  ئوشدا 
دەگرت، یكم كچ بوم ك لگڵ ھڤاكانمدا بۆ 
لرگادا  چاالكی دەچووین ھولر و سلمانی و 
گۆرانیمان دەگوت“. ھڤی برواری، وای نابینت 
بت،“بالی  جیاواز  پیاو  و  ژن  ئدەبیاتی   ك
 .نیی پیاوەوە  و  ژن  بناوی  ئدەبیات  منوە 
بت،  رەگــزی  نك   تییمرۆڤای كاركی   مئ
كسكانوە  داھنانی  ئاستی  لسر   چونك
دەوەستت جا ژن بت یان پیاو“. لبارەی بوونی 
دەبینت  وای  برواری،  بژنانیش  دژ  توندوتیژی 

ئمانیا

پۆفایل
ھڤی برواری:

لگوندكی نزیك چیای متین، لدەڤری برواری با لدایكبووە.
.مامۆستای زمانی كوردیی

ل سای ١٩٨٦تا ١٩٩١ ئندامی دەستی بڕوەبری یكتـی نووسرانی دھۆك بووە.
ل ئنیستیتۆی كوردی برلین كاری كردووە.

ماوەی س ساڵ ل بڕوەبری پنابرانی كورد كاری كردووە. 
.رانی ژنتی- نووسودەومی نكخراوەی قندامی رئ

سای٢٠٠٢ ل ٩٨مین كۆنگرەی جیھانی نووسرانی ژن، لمكدۆنیا بشداریكردووە. 
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 كات ــوودا،  ــوت دواك كۆمگیكی  لھر   ك
ئاستی رۆشنبیری نزم بت ژن، بشرەفی پیاو 
وەسف دەكرت و پیاوانی دەستدار كلتوور و 
یاسا بۆ برژەوەندی خۆیان بكاردەھنن و ژن، 
ئازاردەدەن. ھڤی، گوتی ك نووسر و كۆمناسی 
دۆستی   ك بشكچی  ئیسماعیل  تورك  نــاوداری 
كتبكی خۆیدا دەت:“وەختك من   ل كوردە، 
 ك بینیم  سربازبووم.  كــوردان  ناوچیكی   ل
لكوڕك  حزی  لبرئوەی  كوشتووە  كچكیان 
ئوان  لبرچاوی  دت  بم سربازك  كردووە. 
كچكانیان لكچنی دەخن و ئوان دەمی خۆیان 
ناكنوە“. ھڤی برواری، سبارەت بو تكستی 
ئیسماعیل بشكچی، دەت: كوات ژن، شرەف 
و نامووسی پیاو نیی. لبارەی رەوشی ژنانی كورد 
لھرمی كوردستان و ئورووپا لچۆنیتی ئداو 
توانینان بۆ ژیانی كۆمیتی، ھڤی بۆچوونی 
وای ك ژنی كورد لئورووپاش بپرەنسیپكانی 
لوە  باس  ئو  ــت.  دەژی كوردستان  كۆمگای 
 ب و  نخوندەوار  ژنی  ھندجار   ك ــات  دەك
 ئازادیی ئو  ئوروپاو   تدەچ كاتك   ،شینپ
ئازادییدا،  ئو  لگڵ  چۆن  نازانت  دەبینت، 
نازانن.  ئــازادی  سنووری  و  بكن  ھسووكوت 
تووشی   سانك ئو  بــرواری،  ببۆچوونی   بۆی
كشی كۆمیتی دەبن. ھڤی، دەت:“رزگرتن 

لیكتری و پكوەژیان مرجی ژن و پیاوە. ژن و 
پیاو پكوە ئاسوودەیی ماڵ دەپارزن. ببوای 
كوردستان  ژنی  لنوان  جیاوازییك  ھیچ  من، 
پیامی  گیاندنی  لبارەی   .“نیی ئورووپادا  و 
ژنی كورد بیكتی ئورووپاو ناساندنی كشی 
لمداواییاندا  دەت  بــرواری،  بجیھان،  كورد 
جمووجوویك  ھاوبش  كــاری  ھندێ  بھۆی 
كورد  كشی  نیانتوانیوە  بم   ،یھ ژنان   ل
بگینن ئاستی نونتوەیی. ”ل رۆژانی نورۆزو 
تائستا  دەكن.  چاالكی  ھندێ   ،بجھ یادی 
خۆیان  ئورووپا  كۆمگای  لگڵ  نیانتوانیوە 
ئورووپا  بژنی  كورد  ژنی  كشی  و  بگونجنن 
لماناكانی  ژن،  تگیشتنی  لبارەی  بناسنن“. 
ئازادی و بوونی لنو پگیكی ئابووریدا لگڵ 
 ،ت باشژن خاوەنی ئابووری خۆی ب ك وەدایئ
بم ئو بپویستی دەزانت ك ژنانیش لمانای 
ئازادی  وابزانن  ژنان   یوانن.“لبگت ئــازادی 
سرەتا  ژن   ویستپ  .ئابووریی ئازادی  بتنیا 
 ناسبیری خۆی ئازاد بكات. وەك مرۆڤ خۆی پ
ھبوونی  پیوابت  و  بناست  مافكانی  و  بكات 

 .“سروشتیی و مافانئ
بــرواری،  ژنیش  مافكانی  دەستبركردنی  بۆ 
بپویستی  و  دەكات  ژنان  ئاراستی  پیامك 
و  ھبت  بــخــۆی  ـــاوەڕی  ب ژن   كــ ــت  ــ دەزان

بیار  خۆییوە  ژیانی  لبارەی  خۆی  ھوبدات 
بدات. ”واھست نكن ك ژنك ھموو كارەكانی 
پیاوی ئنجامدا مانای ئازادیی. برای من، ئوە 
ژن،   .زانخ و  كۆمیتی  پیوەندی  تكدانی 
كشیك  ھر  لسر  نرمونیانی   ب دەتوانت 
ژن  ھندێ  بكات.  مردەكی  لگڵ  دانووستان 
رەفتاریان  پیاو  پچوانی  ئگر  وابیردەكنوە 
كرد ئوە ئازادیی. شڕكردن لگڵ پیاو ئازادی 

.“گایكدانی كۆمو تنیی
پوەندی  لــبــاری  ـــرواری،  ب ھڤی  لكۆتایدا 
 ك دەكــات  لوە  باس  بھاوسرەكیوە  خۆی 
ھونرمندكی  بایی)  ھاوسرەكی(فھمی 
 ی ١٩٨٦لكی سای فستڤامیانل شوەكارەو 
و  ھبوو  ھاوبشمان  ناسیویتی.“خای  ھولر 
دوای چند ساڵ ھاوڕیتی دواتر پیوەندییكمان 
و  دەگرین  یكتر  رــزی  و  خۆشویستی  بــووە 
دەكین.  یكتر  كارەكانی  بڕوەبردنی  ھاوكاری 

وەك دوو ھاوڕێ پكوە دەژین“.

ھز علی

ھیڤی لگڵ  فھمی ھاوسری

چاالكییكانی ھڤی لركخراوەی قمی نودەوتی- نووسرانی ژن
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دەزگای وارڤین بۆ برزڕاگرتنی ٢٥ـی نۆڤمبر، رۆژی برەنگاربوونوەی توندوتیژی دژ ب ژنان 
پشانگایكی ھاوبشی بۆ ھونرمندانی شوەكار كردەوە
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زنــجــیــرە 
درامــــــــــــــای 

دۆبــــــــالژكــــــــراوی 
لو  یكك  توركی“ئاسی“ 

رژەیكی   ب  ك  یدرامایان
كوردستان  لھرمی  بــرچــاو 
لجیھانی  ھـــیـــو  ــری  ــن ــی ب
ــی  ــك ــای ــ درام ســیــنــمــاشــدا ب
ئم  ـــت.  ـــر دادەن ــوو  ــوت ــرك س
درامای لنواندنی ھردوو ئكتری 
 ،ناوبانگی تورك مورات و توبایب
فیلمكی كۆمیتییو دیمنی ژنی 

الدی تورك، پیشاندەدات.
 ئاسی لو فیلمدا كچی بنمایكی 
بیركردنوەیكی  ــم  ب  ،ئاغای
 .یھ پشكوتووی  و  لــیــبــراڵ 
كگیكدا   ل خزانكی  لگڵ 
نییو  دەژی. خزانی ئاسی، كوڕیان 
ئاسی،  ــم  ب  .یھ خوشكی   س
كاربكات  باوكیدا  لگڵ  توانیویتی 
بجیاوازییكی  ھست  ئــوەی   بب
پیاوانی  و  خــۆی  لنوان  ـــزی  رەگ

كركاری ئو كگیدا بكات. 
بناوی  دەبت  كوڕك  عاشقی  ئاسی، 
ئو  جووتیارانی   ل پشتر   ك دەمیر 
بھۆی   كوڕەك دایكی  بووەو   یگك
لناو  ئاسی،  باپیری  دەستی  زومی 
خۆی  ناوچیدا  ئو  بناوباگی  ئاوكی 
خنكاندووە. بۆی ئوشون ھموو رووداوە 
تاكان ببیر دەمیر، دنتوە. سرەتا 

تــۆــكــردنــوە  بمبستی 
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دــتــوە 
بم   ،كگك

ــــی عــشــقــی ئــاســی،  دوای
دنت.  كینیی  و  رق  بو  ھــرەس 

 یادەوەریی و  ئاستنگ  ھموو  ویــای 
دژوارەكان، ژیانكی كامران دروستدەكن 
ھــردوو  ئاشتبوونوەی  ھۆی   دەبن و 
بنماش. لو درامایدا رۆی گرنگی ژن، 
ئاشتی  رۆی   میشھ  ك پیشاندەدرت 
بووە.  ستمكاری  رووبڕووبوونوەی  و 
ئاشتبوونوەو  ھونی   ب خۆشویستی 
كۆتایی ھنان بناكۆكییكان دەخاتروو. 
ونیكی  درامایدا  ئو  لدیمنی  ژن، 
برزی ھی، كات میھرەبانی ژن، جگی 
دەگرتوە.  تۆسندنوە  كینو  و  رق 
لبشی دووەمی ئو درامایدا رۆگانی 
كوڕدا.   ب بنمایكی  لنو   ئافرەت
ــازادی  ئ  كات (ئــاســی)،   ئافرەت ئــو 
باوكیدا  لگڵ  و  پدەدرت  كاركردنی 
بكرت  بۆ  ئوەی  حیسابی  ئوەی   بب
كاردەكات.  پیاو  شانبشانی   ،ژنــ  ك
ئم دەبت ھمایكی سركوتووی ئو 
بنمایو وایلدت ك ئو ئافرەت رق 
و كینی ماڵ و كۆمگیك بستوە. 
ئو درامای پمان دەت ئگر ئافرەت 
 ئافرەت ئــو  ئــوا  كــار،  ــاوەن  خ  تبب
لچوساندنوەو ستم رزگاری دەبت و 
دەتوانت پیامی ئاشتی و خۆشگوزەرانی 
بۆ كۆمگكشی بنت.
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دەوت  زانستی  وەك  مودندا  لجیھانی  راپرسی 
سیر دەكرێ. ئگر ئاوڕك لرۆژئاوا بدەینوە بۆمان 
دەردەكوت ك چندین ناوەندی ستراتیژیك و زانستی 
و كۆمپانیای گورە خركی ئنجامدانی راپرسین و 
دەرەئنجامی راپرسییكانیش بحكوومت، میدیاكان 
مودندا  لجیھانی  دەفرۆشنوە.  دامودوزگاكان  و 
بۆ  شرۆڤكردنك  و  ھسنگاندنك  وەك  راپرسی 
و  توندوتیژی  و  گندەی  پرسی  حكوومت،  ئدای 
سیاسی،  كۆمیتی،  ئــابــووری،   پرس بگشتی 
پروەدەیی وتندروستی و.. ككی لوەر دەگیرت. 
كادرانی دەزگای گالۆپ ك گرنگترین دەزگای راپرسی 
و لكۆینوەی ئمریكای فۆرمكانی راپرسی لنوان 
ھروەھا  دەكـــن،  ــش  داب كسدا   ١٥٠٠ تا   ١٠٠٠
دراوسماندا  توركیای  و  ئران  وەك  لوتانكی 
تدەپڕنت،  ملیۆن   ٧٠ دانیشتوانیان  رژەی   ك
 ١٥٠٠ یان   ١٠٠٠  كراپرسیی ناوەرۆكی  بگورەی 
 كنجامی راپرسییئ ت. بۆ نموونشدەكرفۆرم داب
زانكۆ  مامۆستایانی  زانستی  ئاستی  پماندەت 
یان  دابزیوە،  رابــردوودا  ٤سای  لگڵ  ببراوورد 
فن پارتی سیاسی جماوەرەكی دابزیوە. بگومان 
یكسر وەزارەتی خوندنی باو فن پارتی سیاسی 
 دەدات كووەو ھتخۆیدا دەچت و بترس دەیگر
 متی ئو م لر بكات. بكانی چارەسموكوڕییك
ك رژەی دانیشتوانكی ٥ ملیۆن كس تناپڕنت 
 نالی بــم  دابشدەكرت،  فــۆرم   ٢٠٠٠ نزیكی 
سیاسییكان و برپرسانی حكوومت و بگرە ھندك 
لمیدیاكانیش ھشتا گومان لدەرەئنجامكان دەكن 
 مئ بڕای  بگرن.  لراستییكان  گوێ  ئامادەنین  و 
بشك لو پرس بۆ تنگیشتن و جگیرنبوونی 
نبوونی  و  كوردستان  لھرمی  راپرسی  پرسی 

كادری پروەردەكراو دەگڕتوەو بشكی دیكشی 
نبوونی  و  سیاسییكان   نالی تنگیشتنی  بۆ 
و  رژەیی  ھسنگاندنی  داتــاو  زمانی  فرھنگی 
وەرنگرتنی رخنو رەنگ خۆ ببمنت بینین لزمانی 
ئو دەزگا و میدیایانی  بگڕتوە. ھرچندە  داتا 
ك لكوردستان راپرسی ئنجامدەدەن ماوەیكی زۆر 
كورتی   نمت لو  بم  تنپڕوە،  لتمنیان 
حكوومت،  خۆیان  بكارەكانی   توانیویان خۆشیاندا 
 پرس لــســر  میدیاكان  و  سیاسییكان   پــارتــ
بننوە.  بئاگا  كموكورتییكان  و  ھنووكییكان 
لموپش  ماوەیك  وارڤین،  ــای  دەزگ  نموون بۆ 
راپرسییكی لسر پرسی تحڕوش لچوار پارزگای 
باشووری كوردستان ئنجامدا ك تیدا دەركوت ٥٩٪.
تحڕوش  برەوڕووی   زگایپار ئو چوار  ژنانی  ی 
بوونتوە. ھندك كس ك خۆیان برۆشنبیر ناودر 
خوندبـتوەو  راپرسییكیان  ئوەی   بب دەكن 
ئاگایان لتوانایی و ئزموونی ستافی راپرسی دەزگای 
 ك لكداوەتوە  وەھا  پرسیان  ئو  ھبت،  وارڤین 
گوای بوكردنوەی ئو ئنجام ئاسایشی نتوەیی 
رایگشتی  بۆ   مئ بم  كورد دەخات مترسییوە. 
لراستییكان گل  نابت خۆمان  كوردستان دەین 
بكین و پشمانوای حكوومتی ھرمی كوردستانیش 
بشاردرنوە.  راستییكان   ك  نیی بوە  پویستی 
حكوومتك ك ھوڵ بۆ پتوكردن و جگیركردنی 
دیموكراسی بدات قت لزمانی داتا ناترست، بكو 
بپچوانوە پشوازی ل دەكات و دەرەئنجامكان 
دەكــات.  بۆ  بدواداچوونی  و  وەردەگــرــت  بھند 
بم  وەردەگرین،  رەخنش  فراوانو  سنگمان   مئ
و  ھبت  بوارەدا  لو  ئزموونكیان   ك لكسانك 
لپرسك شارەزا بن. نك ئوەی ھیچ زانیارییكیان 

نبت و چو لتاریكی بكوتن.

زمانی داتا
وتار 
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