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((درامای توركی جێی دراما 
كوردییەكانی گرتووەتەوە))

ئۆجەالن تەنیا سەرۆكی 
پەكەكە نییە

بەسەرھاتی ئەو 
كچەی جەستەی بووە 

خۆراكی سەگ
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نەبوونی هۆشیاری سێكسی
))هۆكاری جیابوونەوەی 

80%ی هاوسەرانە((

))جۆستن هینان(( 
ماڵئاوایی لە پاڵەوانیەتی 

ئیندیانا وێڵز كرد

كورد نەیتوانیوە پـــــرسی 
ئەنفال بە كۆمەڵگای 

نێودەوڵـــــــەتی بناسێنێت

نەشتەرگەری جوانكاری 
لووت و هۆكارەكانی 

44سەرنەكەوتنی
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وارڤین – كەركووك: ئەندامێكی پەرلەمانی 
بەغدا، لەلێدوانێكی تایبەتدا بۆ وارڤین ئەو 
دەنگۆیانەی رەتكردەوە كە لەالیەن لیستی 
چارەنووسی  بە  س��ەب��ارەت  عێراقییەوە 
راگەیاندراون.  كەركووك  كورسییەكانی 
ه��ەروەه��ا ئ��ام��اژەی ب���ەوەدا ك��ە لەكۆی 
لیستی  كەركووك  پارێزگای  دەنگەكانی 
دەنگی  زۆرترین  كوردستان،  هاوپەیمانی 
هاوپەیمانی  لیستی  پاڵێوراوی  هێناوە. 
كوردستان بۆ پەرلەمانی عێراق ئااڵ تاڵەبانی، 
لەلێدوانێكدا بۆ وارڤین سەرسوڕمانی خۆی 
لەبارەی ئەو دەنگۆ و هەوااڵنە دەخاتەڕوو و 
دەڵێت))نازانم ئەوان لەسەر چ بنەمایەك 
ئەو قسانە دەكەن چونكە هێشتا نزیكەی 
50%.ی دەنگەكان ماوە كە جیابكرێتەوە((. 
كورد  پێدەچێت  ئ��ااڵ،  پێشبینی  بەپێی 
زۆرینەی  ژم��ێ��ردراوەك��ان��دا  ل��ەدەن��گ��ە 
پارێزگای  بەدەستهێنابێت.  دەنگەكانی 
پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  بۆ  ك��ەرك��ووك، 
بەو  تەرخانكراوەو  بۆ  كورسی   12 بەغدا 
بەملیۆنێك  دانیشتووانی  ژمارەی  پێیەش 
دوای  خەملێندراوە.  كەس  ه��ەزار   200 و 
عێراق  دیكەی  پارێزگاكانی  وەك  ئەوەی 
و هەرێمی كوردستان، هەڵبژاردنی گشتی 
هەندێ  بەپێی  ئەنجامدرا،  پارێزگایەدا  لەو 
عەرەبییەكان  و  بیانی  میدیا  زان��ی��اری 
دەنگەكانی  زۆرینەی  ئەلعێراقییە  لیستی 
زانیاری  بەپێی  بەدەستهێناوە.  كەركووكی 
ئەودەنگانەی  61%�ی  لەكۆی  میدیاكان، 
لیستی  ج��ی��اك��راون��ەت��ەوە،  تائێستا  ك��ە 
ئەلعێراقییە توانیویەتی نزیكەی 132 هەزار 
دەنگ بەدەستبهێنێت و لیستی هاوپەیمانی 
دەنگی  هەزار   120 نزیكەی  كوردستانیش 

بەدەستهێناوە. 

ئااڵ تاڵەبانی، زانیاری ئەوەدەدات كە رێژەی 
بەدەستهێنانی كورسی لەو پارێزگایەدا 44 
هەزار دەنگەو بەو پێیە 5 كاندیدی لیستی 
رێژەیەزیاتر  لەو  كوردستان،  هاوپەیمانی 
تاڵەبانی،  ئ��ااڵ  ك��ە  هێناوە  دەن��گ��ی��ان 
و  كەریم  د.نەجمەددین  شوانی،  خالید 
وەك  ت��رن.  كاندیدێكی  و  سیروان  م��ەال 
ئاماژەیدا كە لیستی عێراقییە لەناوچەكانی 
حەویجەو عەباسیەو ناوچە عەرەبنشینەكان 
لەكاتێكدا  ك��ردووە،  زۆری��ان  ساختەكاری 
بنكەی دەنگدانێك ئەگەر پێویستی بە 400 
دەنگ بووبێت، ئەوا 700 كاغەزی دەنگدانی 
تێخراوە. ئااڵ، ئەوەش ئاشكرا كرد كە لەو 

هاوپەیمانی  لیستی  چاودێرانی  ناوچانەدا 
لەبارەی  ئ��ااڵ،  دەرك����راون.  ك��وردس��ت��ان 
كوردستان  هاوپەیمانی  لیستی  كە  ئەوەی 
چ��ۆن ك��ار بۆ گ��ەڕان��ەوەی ك��ەرك��ووك بۆ 
گوتی:  دەكات،  كوردستان  هەرێمی  سەر 
))ئێمە بەجیدی كار بۆ ئەو پرسە دەكەین 
گرنگە  پێوەرێكی  هەڵبژاردنەش  ئەم  و 
هەرێمی  بۆسەر  كەركووك  گەڕانەوەی  بۆ 
و  ریفراندۆم  وەك  چونكە  كوردستان، 
ئاشكرایشی  هەروەها  وایە((.  سەرژمێری 
داهاتوو،  ساڵی  دوو  تا  لیستەكەیان  كرد 
تا  بەغدا  دەخاتە سەر  گوشار  گەورەترین 
چارەنووسی ئەو پارێزگایە یەكالبكرێتەوە.

3

لەماوەی 2 ساڵی داهاتوودا گەورەترین گوشار دەخرێتەسەر بەغدا

ئااڵ تاڵەبانی: 
هەڵبژاردنی ئەمجارەی كەركووك ریفراندۆمە

ئااڵ تاڵەبانی
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دەنگی ژنێكی كورد فریای جینۆسایدی 
ئەرمەنییەكان كەوت

پێشنیازنامەی  سوید  پەرلەمانی  تایبەت:   – وارڤین 
پۆنتۆسە  و  كەلدانی  ئاسووری،  ئەرمەنی،  قڕكردنی 
یۆنانییەكانی كە لەساڵی 1915 لەالیەن ئیمپراتۆری 
ناسی.  بەفەرمی  ئەنجامدرابوو،  عوسمانییەوە 
بەرامبەر  لە  نەرێ  بە 130 دەنگی  پەرلەمانی سوید 
ناڕازیبوونی  لەگەڵ  هاوكات  و  ئەرێ  دەنگی   131
حكوومەتدا كوشتوبڕی ئەرمەنەكانی بە فەرمی ناسی. 
پەرلەمانتاری كورد  لەناساندنی قڕكردنەكەدا دەنگی 

بوو.  ئاشكرا  لیبەرال  گەلی  پارتی  لە  ئاڤچی  گوالن 
گەل( )پارتی  بە  سەر  ئاڤچی  گوالن  پەرلەمانتار 
بەشدارە.  حكوومەتدا  لە  لیبەراڵەو  پارتێكی  كە  ە 
1915.ی  قڕكردنی  ناسینی  بەفەرمی  پێشنیازنامەی 
ئەرمەنەكان لەالیەن پارتە سۆشیال دیموكرات، چەپ 
و سەوزەكانەوە ئامادەكرابوو، بەاڵم كۆمیسیۆنی كاری 
دەرەوەی پەرلەمانی سوید لە 2.ی ئادار، پێشنیاری 

رەتكردنەوەی ئەو پرسەی بە پەرلەمان كردبوو. 

دوای 14 رۆژ لە دەزگیرانی خۆی كوشت 
وارڤین – دهۆك: 

دژ  توندوتیژی  نەهێشتنی  نووسینگەی  بەڕێوەبەری 
بە ژنان لە دهۆك لەلێدوانێكی تایبەتەدا بە وارڤینی 
سااڵن   21 كچێكی   2009-3-9 لەشەوی  كە  راگەیاند 
بەناوی )خەیاڵ عیسا ئەسعەد( لەكاتژمێر 11 شەو 
سەربانی  بەئاسنی  خۆی  پەتێك  بە  لەژوورەكەیدا 
كۆتایی  رێگایەوە  ل��ەو  هەڵواسیوەو  ژوورەك��ەی��دا 
بەژیانی خۆی هێناوە. رائید عیسمەت، گوتی:((رۆژی 

25-2-2010 خەیاڵ نیشانكرابوو و بڕیار بوو لەمانگی 
گۆڤەندەكەی  بە  بەاڵم  بكات،  زەماوەند  داهاتوودا 
نەگەیشت و كۆتایی بە ژیانی هێنا. رائید عیسمەت، 
هەروەها روونیكردەوە كە دۆسیەكەی خەیاڵ هێشتا 
لەژێر لێكۆڵینەوەدایەو بەدروستی ئاشكرا نەبووە كە 
لەبەر ئەوەی بەزۆر بەشوویان داوە خۆی كوشتووە 

یان هۆكارێكی دیكەی خێزانی هەبووە. 
هێژا شێخ مەمی

رۆژی جیهانی ژنان خۆی سووتاند
وارڤین – شێخان: ژنێكی 25 سااڵن بەناوی )ب.ن( 
ناكۆكی خێزانییەوە لەرۆژی جیهانی ژناندا  بەهۆی 
ئاگری لەجەستەی بەرداو بەپێی راپۆرتی پزیشكی 
جەستەی  75%ی  نزیكەی  ده��ۆك  نەخۆشخانەی 
بە  )ش.م.ا(  بەناوی  هاوسەری)ب.ن(  سووتاوە. 
وارڤینی راگەیاند كە ژنەكەی خۆی نەسووتاندووە، 
سۆپا  ناو  ك��ردووەت��ەوە  نەوتی  لەكاتێكدا  بەڵكو 
لەبنەماڵەی  نزیك  س��ەرچ��اوەی��ەك��ی  س��ووت��اوە. 
دوو  ئەم  لەماوەی  كە  پێیڕاگەیاندین  )ش.م.ا( 

كردووە  هاوسەرگیرییان  كەسە  دوو  ئەو  ساڵەدا 
بۆیە  هەبووە،  ناكۆكییان  یەكتر  لەگەڵ  ب��ەردەوام 
سووتاندبێتی،  مێردەكەی  كە  هەیە  ئەوە  ئەگەری 
چونكە لەوكاتەدا بەتەنیا لەگەڵ مێردەكەی لەماڵەوە 
و  سووتان  نەخۆشخانەی  لە  سەرچاوەیەك  بووە. 
)ب.ن(  كە  راگەیاند  بەوارڤینی  دهۆك  جوانكاری 
لەژێر  ئێستا  س��ووت��اوەو  پشتی  و  پێ  و  دەس��ت 
تەندروستی  باری  پزیشكاندایەو  وردی  چاودێری 

بەرەوباشی دەچێت. 

دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان
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 سەرۆكایەتی پۆلیسی 
نەتەوەیەکگرتووەکان بە ژنێک سپێردرا

وارڤین – واشنتۆن پۆست: به بۆنه ی رۆژی جیهانی ژنان، 
سکرتێری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان بان کی مۆن، 
ژنێكی وەک سەرۆکی پۆلیسی نەتەوەیەكگرتووەكان 
دەستنیشان کرد. ماری ئۆرلەر، ئافرەتێکی پۆلیسی 
بەئەزموونی سویدییەو لە رێوڕەسمی ناساندنی وەکو 
سەرۆکی نوێی پۆلیسی نەتەوەیەکگرتووەکان گوتی:((
پۆلیسی  کاروبارەکانی  بەرێوەبردنی  لە  هەوڵدەدەین 
UNدا سوودی زیاتر لە ژن وەربگرین. ماری ئۆرلەر 

ساڵی 2008 بۆ یەکەمجار وەکو راوێژکاری کاروباری 
سپێردرا،  پێ  ئەرکی  نەتەوەیەکگرتووەکان  پۆلیسی 
لە  ه��ەب��ووەو  فەرمی  ئەرکی  چ��ەن��دان  پێشتریش 

رێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتیشدا کاری کردووە.
نەتەوەیەکگرتووەکان  پۆلیسی  هێزەکانی  ژم��ارەی 
له  سه دا  رێژەی  ژنانیش  پۆلیسه و  هەزار   13 ئێستا 

60ی پێكدێنن.

رۆژهەاڵتی كوردستان: خۆكوشتنی ژنان 
پەرەی سەندووە

دوو  راب��ردوودا  هەفتەی  لەماوەی  سنە:   – وارڤین 
رۆژهەاڵتی  جیاوازەكانی  ناوچە  لە  كچێك  و  ژن 
زانیارییەكانی  بەپێی  كوشتووە.  خۆیان  كوردستان 
لە  لەمەوبەر  ساڵێك  كە  شەریفی(  )مێهرانە  وارڤین 
شاری مەریوان هاوسەرگیری كردووە بەهۆی كێشەی 
كۆمەاڵیەتییەوە خۆی هەڵواسیوەو كۆتایی بە ژیانی 
هێناوە. لەالیەكی دیكەوە لەشاری سنە كچێك بەناوی 

بەهۆی  لەمەوپێش  ماوەیەك  كە  عەزیزیانی(  )ویدا 
بەردابوو،  لەجەستەی  ئاگری  خێزانییەوە  كێشەی 
گشتی  لەنەخۆشخانەی  برینەكانیەوە  قووڵی  بەهۆی 
دیكە  ژنێكی  هەروەها  سپاردووە.  گیانی  شارە  ئەو 
كە  جوانڕۆ  ت��ازاوای  ل��ەدەوروب��ەری  بەناوی)رەعنا( 
دەستبەجێ  سووتاندووەو  خۆی  منداڵە   7 خاوەنی 

گیانی لەدەست داوە.

یەكەمین باڵیۆزی ژن دەچێتە 
عەرەبستان

لەمێژووی  یەكەمینجار  بۆ  ئەلحەیات:   – وارڤین 
لە  نوێنەرایەتی واڵتەكەی  بڕیارە ژنێك  عەرەبستاندا 
ریاز لەئەستۆ بگرێت و ئەو ژمارە پێوانەییەش بەناوی 
ژنێكی جورجیاییەوە تۆمار دەكرێت. خاتوو یەكاترینا 
واڵتانی  لە  جورجیایە  باڵێۆزی  لەئێستادا  میكادزە، 
كوێت، قەتەر، بەحرێن و ئیمارات، هاوكات دەوڵەتی 
ئەو  دیپلۆماتیكی  كاری  مەیدانی  بڕیاریداوە  جورجیا 

لە  واڵت��ەی  ئەو  باڵیۆزخانەی  و  پێبدات  پەرە  ژنە 
ریاز پێ بسپێرێت. خانكی میكادزە كارنامەی خۆی 
پێشكەشی وەزارەتی دەرەوەی عەرەبستان كردووەو 
لەگەڵ  چاوپێكەوتنە  كاتی  دیاریكردنی  چاوەڕوانە 
كارنامەكەی  تا  سعودیا،  پاشای  عەبدوڵاڵی  مەلیك 
بەكار  دەست  فەرمی  بەشێوەیەكی  و  بكرێت  ئەرێ 

بێت. 

دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان
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سیاسەت

فۆتۆ: رەفیق شوكری
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سیروان رەحیم

غەیری ئەوەی كە سوێندی درۆی پێ بخۆن و بەس
قوربانی ناوی، ناوی لە ناوا، نەما خودا

مەحوی
رۆژی 29.11.2009 بۆ سویسرا رۆژێك بوو نائاسایی. 
بەدروستكردنی  لەو رۆژەدا، سەبارەت  گەلی سویسرا 
راپرسییەكدا،  لەئەنجامی  واڵت��ە،  لەو  نوێ  منارەی 
منارە  بنیاتنانی  ل��ەدژی  ی��ان   )57.5  ( ل��ەس��ەدا 
بوون. ئەمەیش واتەی ئەوەیە منارەی نوێ لەو واڵتە 
و  فەرمانڕەوایی  لەبواری  سویسرا  نانرێت.  بنیات 
بەڕێوەبەرێتییەوە واڵتێكی تایبەتە لەئەورووپا. لەوێ 
گەل  دەنگدانەوەو  دەخرێنە  گرنگەكان  بڕیارە  هەموو 
بدات.  لەسەر  بڕیاریان  دەبێت  سویسرا(  )نەتەوەی 
چارەنووسساز  بڕیاری  و  گەلەكەیەتی  واڵتی  سویسرا 

لەدەست خەڵكەكەی دایە. 
بەرانبەر  سویسیگەل  دەركەوتنی  لەدژ  بڕیاری  دیارە 
بنیاتنانی منارە زۆر كەسی لەئەورووپا تاساند. بۆ؟ 

و  لێبوردەیی  بەبەخشندەیی،  سویسرایی  چونكە 
هەرگیز  زۆرب��ەی��ان  ئ��ەوان،  ن��اس��راون.  لێكگەیشتن 
پاشخانێكی  ن��ەب��وون.  كەمینە  و  رەشپێست  دژی 
جوداو  زمانی  كەمینە،  كێشەی  لەگەڵ  پرشنگداریان 
سەرزەمینە،  لەو  ئەمجارە  بۆیە  هەس.  دیموكراسیدا 
كاتێك ئەو ژمارە زۆرەی گەل لەدژی بنیاتنانی منارەن 

مایەی ئێست و رامانێكی قووڵە.
باری  هەن  سویسراییم  ناسیاوی  و  دۆست  ه��اوڕێ، 
بابەتەكە  بە  سەبارەت  خۆمان  تێڕوانینی  و  سەرنج 
دیموكراتن،  و  چەپ  كەسانی  ئ��ەوان  دەگۆڕینەوە، 
ئەوان  غەمگینن.  ف��رە  راپرسییە  ئ��ەو  بەئەنجامی 
و  )بەخشندەیی  تۆلەرانس  ئەنجامە  ئەو  پێیانوایە 

لێبوردەیی( لەواڵتەكەیان دەخاتە ژێر پرسیارەوە. 

دیارە پارتی گەلی سویسرا، كە پارتێكی راستڕەو و 
كۆنەپارێزە، رۆڵێكی كارای لەرێگرتنی منارە بنیاتناندا 
هەبوو. ئەو پارتە سەرقاڵی گێچەڵكردنە، وەكو چەپ 
و دیموكراتەكانی وەاڵتەكە دەڵێن. بەاڵم دەنگی ئەو 
جوداو  لێك  دەنگی  لەچەپكێ  دەنگێكە  تاكە  پارتە 
سیاسی  كەشی  پێكەوە  كە  جیاواز  رەنگی  كۆمەڵێ 

ساز دەكەن. 
كاتێك پارتی گەلی سویسرای راستڕەو، پۆستەر چاپ 
دەنگی  دەكات،  وێنە  ئاسا  موشەك  منارە  و  دەكات 
دیكەیش هەن بەپۆستەری گەورە وەاڵمی دەدەنەوە. 
ئەو دەنگەی تر دێت و ئەویش هەر بەپۆستەری گەورە 

وەاڵمی دەداتەوەو دەنووسێت:
))ئاسمانی سویسرا ئەوەندە گەورەیە بەشی هەمووان 
بكات. نە بۆ نەبوونی لێبوردەیی. نە بۆ قەدەغەكردنی 
منارە((، لێرەدا جوانی جیاوازی دەبیندرێت. جوانییەك 
دەبێت بە وزە بۆ بەرەو پێشچوون و بەردەوام گۆڕانی 
گونجاو. بەاڵم پرسیار ئەوەیە بۆ دەنگی جیاوازی وەها 

لەناو ئیسالمدا بوونی نییە؟
بەو  ت��وڕەن  زۆر  ئ��ەورووپ��ا  و  سویس  مۆسڵمانانی 
موسڵمانانە  ئەو  هەر  بەاڵم  سویسرا،  گەلی  بڕیارەی 
گەورە  ن��ادادپ��ەروەری  كێشەو  كۆمەڵێ  بە  بەرانبەر 
لەواڵتانی موسڵماندا بێدەنگن. ئەو موسڵمانە توركانەی 
و  مزگەوت  بنیاتنانی  شەڕی  سویسرا  و  لەئەڵمانیا 
منارە دەكەن، بەرانبەر بەبێدادییەكانی واڵتی خۆیان 

بۆ كەڕ و الڵن؟ 
پاشان ئایا منارە چی بە مرۆڤەكان دەبەخشێت؟ 

لەواڵتێكی فراوانی وەكو توركیادا، لەم سەری تا ئەو 
هەن،  منارە  هەزار  بەدەیان  یان  بەهەزاران  سەری 
بەاڵم ژمارەی ئەو موسڵمانانە چەندن لەواڵتەدا كە 
تر  زۆر شتی  و  كەلتوور  زمان،  بۆ  ئەرێ  دەپرسن، 
لەگەالنی وەك كورد، ئەرمەن، الز، چەركەز، عەرەب 

و رۆمی ئەو واڵتە زەوت كراوە؟ 
لەنادیموكراسی  باس  تورك  و  عەرەب  موسڵمانانی 
ئەرێ  ناپرسن،  خۆیان  بەاڵم  دەك��ەن،  سویسرایی 
پەرێشان  و  شپرزە  یەكیان  وا  بۆ  سوننە  شیعەو 

كرد؟ 
مزگەتی  شیعەنشین  لەناوچەی  بۆ  ناپرسێ  كەس 
وەسایە؟  هەر  بەپێچەوانەیشەوە  نییەو  سونییان 

ئەگەر هەیشبێت دەتەقێندرێتەوەو وێران دەكرێت.
كاتێك  ئەورووپا  و  جیاوازانەی سویسرا  دەنگە  ئەو 
بۆ  ئەمە  دەوەستنەوە  منارە  قەدەغەكردنی  لەدژی 

خۆیان، بۆ دیموكراسی خۆیان و بۆ ئێستاو داهاتووی 
خۆیان دەكەن. ئەوان نایانەوێ منارەكانی دیمۆكراسی 
و لێكگەیشتن بلەقێ. ئەوان دەزانن ئێستاو داهاتوو 
بەو ستوونانەی دیموكراسی رەنگین و گەش دەبێت، 
سەرقاڵ  پێوە  خۆیانی  و  دەك��ەن  بۆ  شەڕی  بۆیە 
پیرۆزی خۆیان.  بە خەمی  كردویانە  لەوما  دەكەن. 
بەاڵم پیاوانی ئیسالم چیان كردووە بۆ بەخشندەیی 
و لێكحاڵی بوون؟ ئەو پیاوانەی ئیسالم، نەك هەر 
خودایش(  گوتەنی،)ناوی  مەحوی  بەڵكو  ئایینەكە، 
ئەوان  بەكاردەهێنن.  خۆیان  خراپی  مەرامی  بۆ 
چیان كردووەو چی دەكەن بۆ نزیككردنەوەی دەنگە 

جیاوازەكان و رەنگە جیاوازەكان؟
پرسیارێكە دەبێ بە بەڵگە وەاڵم بدرێتەوە نەك بە 
ریوایەت و شتگەلی 1000 ساڵ لەمەوبەر. ئایا ئەوان 
یان  جیاوازییەكان  نزیككردنەوەی  بۆ  هەوڵدەدەن 
لەناوبەرن  جیاوازییەكان  ئەوەیانە  خەمی  بەردەوام 
و  دەنگ  خوداین(  بەندەی  تارمایی)هەموو  لەژێر  و 

رەنگی جیاواز نەهێڵن؟
موسڵمان  ه��ەزار  سەد  چ��وار  نزیكەی  سویسرا  لە 
لەوێ  توركن.  و  یۆگسالفی  ب��ەزۆری  ئەمانە  هەن، 
130 مەڵبەند و مزگەوتیان هەس. لەواڵتەكەدا چوار 

منارەیش هەن. دەنگێك لە واڵتەكەدا هەیە دەڵێ:
هەموو  و  مزگەوت  با  خۆیانە،  مافی  نا،  ))ب��ۆچ 
شتێكی پێویستیان هەبێت كە خۆیان مەبەستیانە((

دەنگێكی چەند جوانە!
دەنگێكی دیكەیش هەس دەڵێ:

 ))نا جڤاكی هاوتەریب. با هەموو ئەوانەیان هەبێت، 
واڵتەكە  یاساكانی  گوێڕایەڵی  هەمووان  دەبێ  بەاڵم 

بن.(( 
لە سویسرا كاتێك دەنگی تووڕەیی موسڵمانی پەڕگیر 

بەرز دەبێتەوە، خەڵك دەپرسێ:
باشە ئیسالم بۆ ئەوەندە بنیاتنانی منارەیان بەالوە 

گرنگە؟
ئەی بۆ چارەسەر بۆ ئەو كێشانەی نێو جڤاتی خۆیان 

نادۆزنەوە؟ 
كێشەگەلی وەكو:

بە زۆر بە شوودان؟
كوشتنی لەسەر نامووس؟

نادادپەروەری؟
تۆقاندن و هەڕەشە؟

ئەو هەموو پێشێلكردنانەی مافی مرۆڤ؟ 

قەدەغەكردنی منارە
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هاوسەرۆكی پارتی ئاشتی و دیموكراسی، گولتان 
لە  داوای  وارڤینەوە  گۆڤاری  لەرێگای  كیشاناك 
بارزانی و  سەرۆكی هەرێمی كوردستان مەسعود 
تاڵەبانی  جەالل  فیدراڵ  عێراقی  سەرۆككۆماری 
بكەن.  ن��ەورۆز  ئامەد  لە  ئەمساڵ  كە  دەك��ات 
مەسعود  بەڕێز  بەهاتنی  گوتی:((ئێمە  كیشاناك 
و  سەربەرز  تاڵەبانی،  جەالل  بەڕێز  و  بارزانی 

سەرفەراز دەبین((.
وارڤین: چ چاوەڕوانییەكتان لەحكوومەتی هەرێمی 

كوردستان هەیە؟
هەرێمی  پێویستە حكوومەتی  كیشاناك:  گولتان 
و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  لەبواری  كوردستان 
باكووردا  كوردی  لەگەڵ  پەیوەندی  كەلتووریدا 
لەسەر  نەتەنیا  بگرێت.  پشتیان  و  هەبێت 
بنەمای سیاسی، بەڵكو لەسەر بنەمای نەتەوەیی 
پەیوەندییان لەگەڵ كوردی باكوور بەهێز بكەن. 
هاوبەش  كاری  باكووردا  كوردی  لەگەڵ  دەتوانن 
سوود  یەكتر  لەئەزموونی  ه���ەردووال  و  بكەن 
وەربگرین. بۆ یەكگرتنی كوردیش پێویستە هەست 
باكووردا  كوردی  لەگەڵ  تێڕوانینەكانی خۆیان  و 
ل��ەب��واری ش��ارەوان��ی، دام���ەزراوە  بكەنە ی��ەك. 
دا  وەرزش  و  ژن  رێكخراوەكانی  كەلتوورییەكان، 

دەتوانین پێكەوە كار بكەن.
نێوان  پەیوەندییەكانی  دەڕواننە  چۆن  وارڤین: 

حكوومەتی هەرێمی كوردستان و توركیا؟
كە  ئەوەداین  لەگەڵ  ئێمەش  كیشاناك:  گولتان 
لەبواری  توركیا  كۆماری  و  هەرێم  حكوومەتی 
بەهێز  پەیوەندییەكانیان  بازرگانیدا  و  سیاسی 
بكەن. بۆ دروستبوونی ئەو پەیوەندییە ئێمە هانی 
هەردووال دەدەین. بەڕای من بۆ ئەوەی هەرێمی 
دەرەوەدا  جیهانی  لەگەڵ  بتوانێت  كوردستان 

پەیوەندییانە  ئەو  بكات،  دروس��ت  پەیوەندی 
وەك  ئێمەش  گشتی  سیاسەتی  گرنگن.  زۆر 
)ب.د.پ( لەسەر ئەو هێڵە بەرەوپێش دەچێت. 
لەپەیوەندی  توركیا  كە  ئاگادارین  لەوەش  بەاڵم 
لەگەڵ كوردی باشووردا بیر لەهەندێك بەرژوەندی 
دروست  پەیوەندی  لەالیەكەوە  دەكاتەوە.  خۆی 
لەبواری  چاوەڕوانە  دیكەوە  لەالیەكی  و  دەكات 
بۆیە  بگرێت.  لەپێشڤەچوونەكان  رێ  نەتەوەییدا 
شانی  سەر  دەكەوێتە  هەم  بەرپرسیاری  لێرەدا 
هەمیش  و  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی  حكوومەتی 
لێ  داوایان  ئێمە  باشوور.  سیاسییەكانی  پارتە 
دەكەین كە لەتێكۆشانی ئازادی و دیموكراسی و 
بەدەستخستنی مافی كوردی باكوور پشتگیریمان 

بكەن. 
ئێوەو  لەنێوان  وەه��ا  پەیوەندییەكی  وارڤین: 

كوردی باشووردا نییە؟
گۆڕەپانی  ل��ەدژی  ئێستا  كیشاناك:  گولتان 
هێرش  باكووردا  كوردی  دیموكراسی  و  سیاسی 
لەمانگی  لەئارادان.  گەورە  ئۆپەراسیۆنگەلی  و 
 1500 ل��ە  زی��ات��ر  تائێستا  پ��ارەك��ەوە  نیسانی 
لەناو  ك��راون.  دەستگیر  كورد  سیاسەتمەداری 
گشتی  ئەنجومەنی  سەرۆكی  شارەوان،  ئەوانەدا 
هەیە.  شارەكانیش  ئەنجومەنی  ئەندامانی  و 
هەروەها لەناویاندا بەڕێوەبەرانی كۆمیتە ناوەندی 
دەمەوێت  هەیە.  دیموكراتیش  كۆمەڵگای  پارتی 
و  سیاسییەكان  پارتە  لەگلەیی  هەندێك  لێرەدا 
چونكە  بكەم،  كوردستان  هەرێمی  بەڕێوەبەرانی 
ئەوان هیچ پشتگیرییەكیان نەكردین. لەو بوارەدا 
نەكردین.  پێوە  پەیوەندییەكیان  هیچ  هەرگیز 
و  داواكارییەكان  شێوەیە  بەو  دەمانەوێت  ئێمە 

چاوەڕوانییەكانی خۆمانیان پێ رابگەیەنین. 

لە  توركیا  حكوومەتی  نزیكبوونەوەی  وارڤین: 
باشوور چۆن هەڵدەسەنگێنی؟

كە  ئ��ەوەی��ە  راستییەكەی  كیشاناك:  گولتان 
توركیا لەنەوەدەكانەوە دەیەوێت پەیوەندییەكانی 
ل��ەگ��ەڵ ب��اش��ووری ك��وردس��ت��ان لەسەر  خ��ۆی 
كوردستان  كرێكارانی  پارتی  لەناوبردنی  بنەمای 
پەیوەندییەكی  پەیوەندییە  ئەو  دابمەزرێنێت. 
من  بەڕای  زۆرەمالنەیە.  بەڵكو  نییە،  دۆستانە 
باشووری  كوردی  كە سیاسەتی  زۆرە  ماوەیەكی 
توركیا  كۆماری  بەرژەوەندییەكانی  كوردستان 
لەوە  باشووریش  ناكات.  جێبەجێ  ب��وارەدا  لەو 
لەدژی  توركیا  چاوەڕوانییەكانی  گەیشتووە، 
بەرژەوەندییە گشتییەكانی كوردە. من دەزانم كە 
دەیەوێت  گەشەپێدان  و  داد  پارتی  حكوومەتی 
لەگەڵ  ئابوورییەكانی  و  سیاسی  پەیوەندییە 
لەناوبردنی  بنەمای  لەسەر  هەرێمدا  حكوومەتی 
بەدوای  لەنزیكەوە  ئێمە  دابمەزرێنێت.  پەكەكە 
لەوبڕوایەدام  من  ب��ەاڵم  دەچین.  پرسەدا  ئەو 
سەرناكەوێت.  سیاسەتەیدا  ل��ەو  توركیا  كە 
بوارەدا  لەو  كوردستان  هەرێمی  سەركردایەتی 
بپارێزێت.  ك���وردان  یەكێتی  كە  ه��ەوڵ��دەدات 
بەرژەوەندییە  كە  هەڵوێستانەی  ئەو  هیوادارم 
گشتییەكانی كورد دەپارێزێت لەبەرچاو بگیرێت. 
نییە. كێشە تەنیا  كێشە تەنیا كێشەی پەكەكە 
كێشەی ئەمنیەت نییە. ئەو كێشەیە كێشەی ماف 
ناكەم كە هەرگیز  ئازادییەكانە. من پێشبینی  و 
لەناوبردنی  بۆ  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی 
ئەڵبەت،  بكات.  توركیا  هاریكاری  پەكەكە 
پێویستی  كوردستانیش  هەرێمی  حكوومەتی 
دیپلۆماتیك  و  سیاسی  بازرگانی،  پەیوەندی  بە 
هەیە.  جۆربەجۆر  بەپەیوەندی  پێویستی  هەیە. 

هاوسەرۆكی BDP بۆ وارڤین: 

BDP گوتەبێژی هێزی چەكداری 
كورد نییە

ئامەد

www.ne
tew

e.c
om



9

من نامەوێت بیر لەوە بكەمەوە كە پەیوەندییەكان 
ئێمەش  بێنێت.  بەكار  كورد  بەرژوەندی  لەدژی 
وەك پارت خوازیارین كە توركیا لەگەڵ هەرێمی 
كوردستاندا پەیوەندییەكانی بەهێز بكات. بەڕای 
من توركیا لەو بوارەدا درەنگ دەستی پێ كرد. 
بەاڵم دەبێت توركیا كوردی باشوور قبووڵ بكات 
و دەست لەدوژمنایەتی كورد هەڵبگرێت. توركیا 
ناچارە لەبواری دیپلۆماتیك، بارزگانی و ئابووریدا 
دروست  پەیوەندی  كوردستان  باشووری  لەگەڵ 
كوردستان  بەهەرێمی  پێویستی  توركیا  بكات. 

هەیە.
وارڤین: رای ئێوە لەبارەی كۆنفرانسی نەتەوەیی 

كوردەوە چییە؟
كۆنفرانس  ب��ۆ  خ��ەب��ات  ك��ی��ش��ان��اك:  گ��ول��ت��ان 
پێویستییەتی  ئ��ەوە  من  ب��ەرای  ب��ەردەوام��ە. 
بنچینەییە. بۆ پەیوەندی نێوان كوردان قۆناغێكی 
زۆر گرنگە. بۆیە دەبێ لەداهاتوودا ئەو هەواڵنە 
چاوەڕوانی  هەمووالیەك  هەبێت.  ئەنجامیان 
كۆنفرانسن. ئەو الیەنە كوردانەش كە جیاواز بیر 
كۆنفرانسەن  ئەو  پێكهاتنی  خوازیاری  دەكەنەوە 
كە  بن  پڕەنسیپانە  ئەو  پابەندی  دەیانەوێت  و 
ئەوەی  بۆ  پێشتر  دەك��ات.  دی��اری  كۆنفرانس 
كۆنفرانس بەڕێوەبچێت شاندی پارتی كۆمەڵگای 
لەگەڵ  و  باشوور  چوونەتە  جار   2 دیموكراتیك 
ئەنجامدا  چاوپێكەوتنیان  باشوور  بەرپرسانی 
د.ت.پ  ئ��ەوەی  بۆ  چاوپێكەوتنانەشدا  لەو  و 
بگرێت،  جێ  كۆنفرانسدا  ئامادەكاری  لەقۆناغی 
هەڵوێستی ئەرێنی پیشان درا. بەاڵم دواتر لەبەر 
بووەوە.  خاو  تۆزێك  قۆناغەكە  هۆكار  هەندێك 
ئەو  داهاتوودا  لەرۆژانی  كە  بڕوایەدام  لەو  بەاڵم 

پرسە جارێكی تر دەكەوێتەوە رۆژەڤ. 
وارڤین: )د. ت. پ( ئاشكرای كردبوو كە ئەگەر 
پەكەكەو پژاك لەو كۆنفرانسەدا بەشداری نەكەن، 
ئەوانیش بەشدار نابن. ئێوەش وە )د.ت.پ( بیر 

دەكەنەوە؟
گولتان كیشاناك: بەڕای من دەبێ هەموو الیەنە 
كوردییەكان لەكۆنفرانسدا بەشداری بكەن. ئەگەر 
وابێت كۆنفرانس دەتوانێت بگاتە ئامانجی خۆی. 
كوردی  دیكەی  پارتێكی  چەند  ئێمەو  چونكە 
هەمیشە پەیوەندیمان پێكەوەهەبووەو جارجاریش 
بەاڵم  دەبێت.  ه��ەر  پەیوەندی  كۆدەبینەوەو 
بەڕاستی ئەگەر كورد دەیانەوێت نزیكبوونەوەیەكی 
هاوبەشیان  هەڵوێستی  و  دابمەزرێنن  هاوبەش 
هەبێ، پێویستە هەموو الیەنەكان لە كۆنفرانسدا 

بەشدار بن. دەبێ كورد لەكۆنفرانسێكی نەتەوەییدا 
خۆیان  نەتەوەیی  داهاتووی  لەسەر  كۆببنەوەو 
زۆر  پێویستییەكی  ئەوە  بدەن.  گرنگ  بڕیاری 

خێرایە. 
وارڤین: هاوسەرۆكی پێشووی )د.ت.پ( ئەمینە 

گوتی))كرانەوەی  بەپێكەنینەوە  ئاینا 
كورد تەواو بوو((. بەوهۆیەشەوە 
ئێستا  گیرا.  لێ  رەخنەی  زۆر 
)د.ت.پ( شوێنی  )ب.د.پ( 
ئێوەش  گ��رت��ووەت��ەوە.  ی 
دەكەنەوە،  بیر  ئاینا  وەك 
ئایا كرانەوەی كورد كۆتایی 

هاتووە؟ 
بەڕای  كیشاناك:  گولتان 
من قسەكەی بەڕێز ئەمینە 
هەڵوێستەكەی  ئایناو 
ك���را.  چ���ەواش���ە  زۆر 
پ��ێ��ك��ەن��ی��ن��ەك��ەی 
پێكەنێكی خۆشحااڵنە 
پێكەنێنێكی  نەبوو، 
درام���ات���ی���ك ب���وو. 
لە))  مەبەستیشی 
كرانەوە تەواو بوو(( 
پارتی  ب��وو:  ئ��ەوە 
دادوگ��ەش��ەپ��ێ��دان 

كرانەوەدا  لەژێرناوی 
ل��ەم��اوەی ئ��ەم ح��ەوت – هەشت 
هێرشگەلێكی  دوای��ی��دا  مانگەی 
سیاسەتی  ك��ردەس��ەر  گ����ەورەی 
لەكاتی  كورد.  گەلی  دیموكراتیكی 
شەڕیشدا  و  ن��ائ��اس��ای��ی  رەوش���ی 
نەكرابووە  گ��ەورە  هێرشی  ئەوەندە 
من  ب��ەڕای  سیاسی.  پارتێكی  سەر 

گەیشتووەتە  ئیدی  ك��ورد  كێشەی 
قۆناغی چارەسەر و كەسیش ناتوانێت ئەم 
رەوشە  ئەو  بباتەوە.  پاش  بەرەو  قۆناغە 

حكوومەتی  ل�����ەدەرەوەی 
كورد  گ��ەل��ی  ئ��اك��اپ��ەی��ە. 
ئەو  خ��ۆی  بەتێكۆشانی 
قۆناغەی دامەزراند. كۆماری 
ئەو  ناتوانێت  چیتر  توركیا 
بكات.  ب����ەردەوام  ش���ەڕە 
سوپاساالری گشتی سوپای 
ت��ورك��ی��اش خ���ۆی دان���ی 
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پەیامنێری وارڤین لەگەڵ گوڵتاك

سەر  كەوتووەتە  بار  ئیتر  گوتی  و  نا  ب��ەوەدا 
شانی سیاسەت. بەاڵم زمانی ئێمە رێگەمان پێ 
بڵێین  ئاكاپە  حكوومەتی  كردارانەی  بەو  نادات 
كرانەوە. چونكە لەدەستپێكی قۆناغی كرانەوەوە 
دەستگیر  كورد  1500 سیاسی  لە  زیاتر  تائێستا 
كراون. شارەوانی كورد دەستگیر كراوە، كەلەبچە 
لەدەستیان دراوە. ئەو پارتەی كە كورد سیاسەتی 
تێدا دەكات داخراوە. دوو هاوسەرۆك سیاسەتیان 
دوای  كەوتوونەتە  پۆلیس  ك��راوە.  قەدەخە  لێ 
پەرلەمانتاران و دەیانەوێت بەزۆر بیاندەنە دادگا. 
بەدەستوەردانی  كۆمەاڵیەتی  چاالكی  گەلەك 
كوردیش  هاوواڵتی   5 و  هات  كۆتایی  پۆلیس 
كرانەوە  با  كرانەوەیە  ئەوە  ئەگەر  بۆیە  كوژرا. 

نەبێت.
كاتژمێر   24 رادیۆ  كرایەوەو   TRT6 وارڤین:   
دەتوانێت بە كوردی وەشان بكات. ئەوە الی ئێوە 

چ واتایەكی هەیە؟
پێشڤەچوونانە  ئ��ەو  ئێمە  كیشاناك:  گولتان 
دام��ەزراوەو  ئەو  ك��ران��ەوەوە.  پاكێتی  ناخەینە 
بەتێكۆشانی  گەورەو  بەقوربانی  پێشڤەچوونانە 
گەلی كورد پێكهاتووە. ئەوە خەاڵتی ئاكاپە نییە 
بۆ كورد، بەڵكو بەرهەمی خەبات و تێكۆشانی بێ 
كرانەوەی  لەقۆناغی  بەباشی  من  كوردە.  وچانی 

تەرەتە شەش ئاگادارم. من لەپەرلەماندا هەوڵم بۆ 
ئەوە داوە كە تەرەتە شەش بكرێتەوە. بەدەیانجار 
لەپەرلەمان لەسەر كرانەوەی تەرەتە شەش قسەم 
كردووە. ئێمە بەردەوام بەحكوومەتمان دەگوت((
ئێوە ناچارن بیكەنەوە. ئەگەر كورد لەم واڵتەدا 
هاوواڵتی بن و باجی خۆیان بدەن، ئەوكات ئێوە 
ناچارن تەرەتەی كوردی بكەنەوە))چونكە تەرەتە 
بەباجی هاوواڵتیان لەسەر پێ دەمێنێتەوە((. بەاڵم 
بنووسرێت:(( وەها  لەقانووندا  دەمانویست  ئێمە 
زاراوەكانی  بەهەموو  ش��ەش  تەرەتە  كەناڵی 
بكات((.  وەشان  كاتژمێر   24 ماوەی  و  كوردی 
ئێمە دەمانویست ئەو خوێندنەوەیە زۆر شەفافانە 
نەیویست  ئاكاپە  حكوومەتی  ب��ەاڵم  بكرێت، 
لەقانوونەكەدا ناوی كوردی جێگیر بكرێت. ئێستا 
راستكردنەوەیەكی قانوونیش نییە. چونكە ئەگەر 
دابخەن  كەناڵەكە  دەتوانن  ببن  ت��ووڕە  سبەی 
بەڕێز  كاتێك  راوەستێنن.  كوردی  وەشانی  یان 
مندااڵنەی  ئەو  ئەگەر  ئامەد،  هاتە  سەرۆكوەزیر 
ئامەد  خەڵكی  لەگەڵ  دەهاوێشت  بەردیان  كە 
سەركۆنەیان نەكردبایەت، تەرەتە شەش درەنگتر 
كە  دەركەوت  بۆی  ئەوە  پاش  بەاڵم  دەكرایەوە. 
ئیتر الی گەلی كورد نرخی نەماوەو دەنگەكانیان 
لەهەڵبژاردندا كەم دەبن، زوو بڕیاری كردنەوەی 

شەش  تەرەتە  دەگوترێت  بۆیە  دا.  كەناڵەكەی 
بەرهەمی رەنجی ئەو مندااڵنی بەردهاوێژانەیە كە 

ئێستا لەگرتووخانەكاندان. 

وارڤین: لە توركیا )ب.د.پ( وەها نیشان دەدرێت 
فەرمانی  بەبێ  كە  دەگیرێت  لێ  رەخ��ن��ەی  و 
ناتوانێت سیاسەت  ئۆجەالن،  عەبدوڵاڵ  پەكەكەو 
بكات. لەراستیدا وایە؟ رۆڵی پەكەكە و ئۆجەالن 

چییە؟
گولتان كیشاناك: وەك )ب.د.پ( هێشتا پارتێكی 
بەاڵم  بەستووە.  خۆمان  كۆنگرەی  تازە  نوێین، 
ئێمە میراتی ئەو پارتە كوردییانەمان وەرگرتووە 
كە داخراون. رابردوویەكی سیاسیمان هەیە. لەم 
واڵتەدا بۆ ئەوەی كورد بتوانن لەگۆڕەپانی سیاسیدا 
بمێننەوە، بەتایبەت لەماوەی 20 ساڵی رابردوودا 
قوربانی گەورەیان داوە. دەبێ ئەوەمان لەبەرچاو 
داخراوە.  پارتمان   6 قۆناغەدا  ئەو  لەناو  بێت. 
نییە.  لەو جۆرە  لەهیچ شوێنێكی جیهاندا شتی 
پەرلەمانتارەكانیان  كوژراوە،  پەرلەمانتارێكمان 
لەگرتووخانەدا  بەدەیانساڵ  زیندان.  خستبووینە 
پارتەكانمان  هەڵسووراوی  بەدەیان  ماونەتەوە. 
پارتەكەمان  ك��ادێ��ری  ب���ەه���ەزاران  ك����وژران. 
پارتێكی  ئەگەر  دران.  سزا  و  دەستگیركران 
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ئێمە  بەاڵم  بوو.  تێكچوو  بوو  لەمێژ  بوایە  دیكە 
جیهاندا  شوێنێكی  لەهیچ  پێین.  لەسەر  هێشتا 
بەرگەی  ناتوانێت  ئێمە  ئەوەندەی  پارتێك  هیچ 
تێكۆشانە  ئەم  بناغەی  بگرێت.  هێرشانە  ئەو 
بەهێزە. من دەڵێم ئەگەر ئەو هێرشانەی لەسەر 
)د.ت.پ( هەبوون لەدژی پارتی دادوگەشەپێدان 
ئەگەر  بوو.  تێكچوو  پارتە  ئەو  لەمێژبوو  بوایە، 
شارەدارەكانیان  گرتبا،  ئاكاپەیان  كادێری   1500
كاری  و  داخرابوو  لەمێژبوو  زیندان،  خستبایە 
نەدەكرد. ئێمە رەخنەی ناحەق بەهەند وەرناگرین. 
ئێمە وەك )ب.د.پ( بۆ كێشەی كورد موخاتەبین 
و بۆ پاراستنی داواكارییە دیموكراتیكەكانی گەلی 
شتێكیش  هەموو  بۆ  و  شوێنێك  لەهەموو  كورد 
ئامادەین. لەپێناو چارەسەركردنی پرسی كورد، 
الیەنێكدا  و  ك��ەس  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ  ئ��ام��ادەی��ن 
چاوپێكەوتن پێك بێنین، قسەو دیالۆگ بكەین. 
هێزی و ئیرادەی سیاسی خۆشمان هەیە. بەاڵم 
دەیڵێم،  من  كە  شتەی  هەموو  ئەو  س��ەرەڕای 

هێشتا كێشەكە بێچارەسەر ماوەتەوە.
وارڤین: بۆ؟

لە  نكۆڵی  دەوڵ��ەت  چونكە  كیشاناك:  گولتان 
لەدژی  قڕكردنی  سیاسەتی  ك���ردووەو  ك��ورد 
بەڕێوەبردووە، قۆناغێكی وەها دروست بووە. من 
دەكەم.  رێكخستنێك  لە  باس  و  شەڕ  لە  باس 
واڵتە،  ل��ەم  وەه��ای��ە.  رێكخستنێكی  پەكەكە 
سیاسییان  پارتی   6 قانوونیدا  لەگۆڕەپانی 
داخست، بەاڵم ناتوانن پەكەكە دابخەن. پەكەكە 
تەنیا پارتێكە كە دەوڵەت نەیتوانیوە دایبخات. تا 
مرۆڤ ئەو راستییە نەبینێت، ناتوانێت كێشەكە 
چارەسەر بكات. ئێمە ئامادەین لەئاستی قانوونی 
بەاڵم  بكەین،  چارەسەر  كێشەكە  سیاسیدا  و 
ئەوەش دەزانین كە بە رەتكردنەوەی پەكەكە ئەو 

كێشەیە چارەسەر نابێت.
وارڤین: ئۆجەالن، لەالی ئێوە چ واتایەكی هەیە؟
ئێمە  الی  ئۆجەالن،  بەڕێز  كیشاناك:  گولتان 
تەنیا سەرۆكی پەكەكە نییە. ئەو كاریگەرییەكی 
گەورەی لەسەر كۆمەڵگەی كورد هەیە. لەسایەی 
ئەودا ئەمڕۆ گەلەك شت باسیان لێوە دەكرێت. 
كراوەتەوە.  نۆژەن  دا  كورد  لەناو  شت  گەلەك 
لەكتێبەكانی ئۆجەالندا كە لەماوەی ئەم 10 ساڵەی 
دواییدا دەرچوون، لەپارێزنامەكانیدا زۆر تێڕوانین 
دەردەكەوێت  بۆمان  تێڕوانینەدا  لەو  ئێمە  هەن. 
كە پرسیار لەدیموكراتیكبوون دەكات و لەدەوڵەت 
دەپرسێت و دەڵێت كە ئامێری دەوڵەت زۆرداری 
لەسەر كۆمەڵگا دەكات و دەبێت بچووك بكرێتەوەو 

باس  ه��ەروەه��ا  بكرێت.  ب��ەرف��رە  كۆمەڵگاش 
دەكات.  ژینگە  كۆمەڵگەو  سروشتی  لەتێكدانی 
باس لەگرنگی ئازادی ژن دەكات و نیشاندەدات كە 
ئازادی ژن بۆ مرۆڤایەتی چەندە گرنگە. ئۆجەالن، 
سەدساڵەی  دەبێتە  ساڵە  سەد  ئەم  كە  دەڵێت 
ژنان. هەروەها باس لەهیراركیەتی دەسەاڵتداری 
دەكات. ئەو نە تەنیا پەكەكە بەرەو ئەو رێگەیە 
دەبات، بەڵكو كۆمەڵگاش بۆ ئەو داهاتووە ئامادە 
دەكات. بۆیە دەبێ ئێمەی كورد خاوەنداری لێ 
بكەین. بەڕای من ئیتر گەلەك الیەن لەتوركیا لەو 
تایبەتمەندییەی ئۆجەالن گەیشتوون. بۆ ئەوەی 
دەبێ  بگێڕێت،  خۆی  رۆڵی  بتوانێت  ئۆجەالن 

هەلومەرجی باش بكرێت. 
زیندانی  لە ماڵێكدا  بۆ ئەوەی ئۆجەالن  وارڤین: 
بەسەر  پ��ەی��وەن��دی��دار  الی��ەن��ی  ئێوە  بكرێت، 

دەكەنەوە؟
گولتان كیشاناك: زیندانیكردن لەماڵێكدا یەكێك 
لەچارەسەرەكانە. پێویست ناكات ئێمە بەتایبەت 
حكوومەت  سەردانی  پرسە  ئەو  چارەسەری  بۆ 
باشتركردنی  بۆ  خۆمان  داواك��اری  ئێمە  بكەین. 
رەوشی ئۆجەالن، بەردەوام دەكەین و هیوادارین 

حكوومەتیش گوێی لێ بێت. 
بە)شینفەین(  ئێوە  الی��ەن  هەندێك  وارڤ��ی��ن: 
دەچوێنن و هەندێكی دیكەش بە)هەرا باتاسۆنا(. 

بەراستی ئێوە لەوان دەچن؟
گولتان كیشاناك: )ب.د.پ( لە هیچكامیان ناچێت. 
شینفەین بەئاشكرا وەك باڵێكی )ئای.ئار.ئەی( 
دامەزراو رێبەرەكەشی شەڕڤانێكی)ئای.ئار.ئەی( 
زانیارییەوە  بەو  بەریتانیش  حكوومەتی  ب��وو. 
پەیوەندی لەگەڵ شینفەین دروست كرد. كاتێك 
كە  دەیزانی  پەیوەندی  كەوتە  پارتە  ئەو  لەگەڵ 
پەیوەندی  دا  میلیتانێكی )ئای.ئار.ئەی(  لەگەڵ 
لەژێرناوی)ئای.ئار. پارتەش  ئەو  و  دادەنێت 
ئەی( دا مامەڵە دەكات. )ب.د.پ( لەم قۆناغەدا 
نییە. )ب.د.پ( خۆی بەگوتەبێژی ئۆپۆزیسیۆنی 
چەكداری كورد نازانێت. پەیوەندییەكی لەوجۆرەی 
وەهایشی  بابەتێكی  و  ب��ەرپ��رس��ی��اری  نییە. 
كورد  قانوونی  لەسیاسەتی  )ب.د.پ(  نییە. 
لەچارەسەری  بۆیە  نرخەكانە،  كۆبوونەوەی  دا 
كێشەی كورد دا لە شینفەین واتادار ترەو ئەگەر 
چارەسەر  كێشەكە  دەیەوێت  ئاكاپە  حكوومەتی 

بكرێت، دەبێ لەگەڵ )ب.د.پ( دیالۆگ بكات.
هەرێمی  حكوومەتی  بۆ  پەیامێكت  چ  وارڤین: 

كوردستان هەیە؟
هەرێمی  سەرۆكی  لە  داوا  كیشاناك:  گولتان 

كوردستان بەڕێز مەسعود بارزانی و سەرۆككۆماری 
عێراقی فیدراڵ بەڕێز جەالل تاڵەبانی دەكەم كە 
ئێمە چاوەڕێی  بكەن.  نەورۆز  ئامەد  لە  ئەمساڵ 
ئەوەین كە بێن و لێرە نەورۆز بكەن. ئێمە بەهاتنی 

ئەوان سەبەرز و سەرفەراز دەبین.  

دیالر سەولەدار
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كە  پارێزەرەیە  سێ  لەو  یەكێك  ب��رۆك،  سیگریت 
كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  بانگهێشتی  لەسەر 
هەڵەبجە  كەیسی  لە  ئاگاداربوونەوە  زیاتر  بۆ  و 
بە  س��ەب��ارەت  سیگریت  ك��وردس��ت��ان.  ه��ات��ووەت��ە 
كۆمەڵگای  لە  ئەنفال  بەجینۆسایدناساندنی  پرسی 
پرسە  ئەو  كە  راگەیاند  وارڤینی  بە  نێودەوڵەتیدا 
پێویستی بە كات و كار بۆ كردن هەیە. ئەو هەروەها 
ئەو  ب��ەدوای  تەنیا  بە  نابێت  كوردستان  پێیوایە 
تا  بدات  زیاتر  هەوڵی  دەبێ  بەڵكو  بچێت،  پرسەدا 
واڵتانی دیكە لەكێشەكەی بگەیەیەنێت و لە یارمەتی 

ئەوانیش سوود وەربگرێت. 
وارڤین: چۆن لەگەڵ دۆزی كورد ئاشنا بووی؟

سیگریت بروك: من و ئەو دوو پارێزەرەی كە هاتووین 
لەبواری مافەكانی مرۆڤدا كار  ئێرە هەرسێكمان  بۆ 
دەكەین. بەرلەوەی بێینە كوردستان دۆسیەی زۆرێك 

لەو كوردانەمان وەرگرتووە كە هاتوونە نەرویج و داوای 
مافی پەنابەرییان كردووە. ئێمە هەندێ زانیارییمان 
بەاڵم  هەبوو،  كورد  كێشەی  و  هەڵەبجە  دەرب��ارەی 

ئەوە یەكەمجارە بێمە كوردستان.
كارەساتی  چەندین  لەجیهاندا  دەزانن  وەك  وارڤین: 
هاوشێوەی ئەنفال و هەڵەبجە هەبووە كە بەجینۆساید 
ناسراوە، بەاڵم تائێستا ئەو تاوانانەی كە لەدژی كورد 

ئەنجامدراون بەجینۆساید نەناسراون؟ 
كە  ئ��ەوەی��ە  هۆكار  گەورەترین  ب��روك:  سیگریت 
روویداوە  لەواڵتێكدا  هۆلۆكۆست  وەك  تاوانگەلێكی 
واڵتانە  ئەو  هەروەها  بووەو  نزیك  ئەورووپا  لە  كە 
پەیوەندییەكی بەهێزیان لەگەڵ نەتەوەیەكگرتووەكان 
هەبووە.  م��رۆڤ��دا  مافەكانی  رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی  و 
ئەنفال،  پرسی  نەیتوانیووە  تائێستا  كورد،  بەاڵم 
بەكۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بناسێنێت و پەیوەندییەكی 

پتەوی لەگەڵ واڵتانی ئەورووپا هەبێت. حكوومەتی 
كوردستان، حكوومەتێكی نوێیەو ئێستا خەریكە ئەو 
دیكە  واڵتانی  و  ئەورووپا  پەرلەمانی  بەرەو  دۆسیە 
تایبەت  حكوومەتێكی  كوردستان  ئێستا  دەب��ات. 
نەبووە  ئەوەی  توانای  پێشتر  بەاڵم  هەیە،  بەخۆیی 
دەتوانرێت  ئێستا  بكات.  دۆسیانە  ئەو  لەسەر  كار 
خاڵی دەستپێكی كاركردن بۆ ناساندنی ئەو دۆسیانە 

بەكۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێت.
تاوانی  جینۆساید  بواری  پسپۆڕانی  بەڕای  وارڤین: 
تێدایە.  جینۆسایدی  رەگەزەكانی  هەموو  هەڵەبجە 
كورد چی بكات تا لەوبارەیەوە پشتگیری كۆمەڵگای 

نێودەوڵەتی بەدەست بێنێت؟ 
سیگریت بروك: حكوومەتی هەرێم ئێمەی بانگهێشت 
كردووە تا لەنزیكەوە بارودۆخی هەڵەبجە ببینین. لەو 
ماوەیەدا بەپێی ئەو بەڵگانەی كە ئێمە بینیومانە ئەو 

كورد نەیتوانیوە پـــــرسی ئەنفال بە كۆمەڵگای 
نێودەوڵـــــــەتی بناسێنێت

سیگریت برۆك
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كورد نەیتوانیوە پـــــرسی ئەنفال بە كۆمەڵگای 
نێودەوڵـــــــەتی بناسێنێت

جینۆسایدە.  ئەنجامدراوە  هەڵەبجە  لە  كە  تاوانەی 
كەناڵە  دەبێت  پرسە  ئەو  بۆ  ب��ڕوای��ەدام  لەو  من 
قانوونییەكان و بەتایبەتیش لەپەرلەمانی ئەورووپادا 
بگرین، بەاڵم ئەوە پێویستی بەكات و سەبر هەیە. 
كۆمەڵگای  لەگەڵ  كردن  پەیوەندی  بۆ  واڵتێك  هەر 
هەیەو  بەخۆی  تایبەت  ش��ێ��وازی  نێودەوڵەتیدا 
كوردستانیش دەتوانێت ئەم كەنااڵنە تاقی بكاتەوە. 
دووپاتی  بەاڵم  نییە،  مومكین  غەیری  شتێك  هیچ 
بەردەوامی  و  ورد  كاری  پرسە  ئەو  كە  دەكەمەوە 

دەوێت. 
لە  ك��ورد  دۆستایەتی  و  نزیكایەتی  ئایا  وارڤین: 
كاریگەری  دەت��وان��ێ��ت  ئەمریكا  وەك  زلهێزێكی 
لەكۆمەڵگای  ئەنفال  بەجینۆسایدناساندنی  لەسەر 

نێودەوڵەتیدا هەبێت؟
سیگریت بروك: واڵتی من بچووكەو ئەو واڵتەی تۆ 
كوردستانیش  گەورەیە.  واڵتێكی  پێكرد  ئاماژەت 
بارودۆخی تایبەتی خۆی هەیە. من ئەوەندە شارەزاییم 
لەسیاسەتدا نییەو ناتوانم شتێكی تایبەتتان پێبڵێم. 
بەس دەتوانم بڵێم كوردستان لەو بارودۆخەدا چەندە 

بتوانێ مافەكانی مرۆڤ و دیموكراسی پەیڕەو بكات، 
ئەوەندەش دەتوانێت سەرنجی ئەورووپا بەالی خۆیدا 
ئەوروپا  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەوەش  رابكێشێت. 
گوێی لێ بگرن و پەیوەندی لەگەڵی دروست بكەن.

رات  كورد  ل��ەدۆزی  نزیك  كەسێكی  وەك  وارڤین: 
سەربەخۆی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  بە  بەرامبەر 

كوردستان چییە؟
تێبینیم  كوردستان  لە  من  ئەوەی  بروك:  سیگریت 
گرنگیش  ه��ەی��ە.  ب��اش  پێشكەوتنێكی  ك���ردووە 
بەردەوامبوونی ئەو پێشڤەچوونەوەیە، چونكە ئەگەر 
كوردستان  لەداهاتوودا  بێ،  ب��ەردەوام  رەوت��ە  ئەو 
دیكەش  راستییەكی  وەردەگ��رێ��ت.  سەربەخۆیی 
ئەوەیە كە سیاسەتی كورد لە پرسی سەربەخۆییدا 
ئامادەكردنی  دەبینێت.  گرنگ  یەكجار  رۆڵێكی 
هاوواڵتیان  ئاسایشی  پاراستنی  ئابووری،  ژێرخانی 
واڵتانی  لەگەڵ  پتەو  پەیوەندییەكی  دروستكردنی  و 
كاریگەرییەكی  دیكە  فاكتەری  چەندین  دەرەوەو 
كوردستان  سەربەخۆیی  پرسی  لەسەر  گەورەیان 
كە  هەیە  كورد  نەتەوەی  ئەورووپاش،  لە  دەبێت. 
هەر  دەیڵێمەوە  بەاڵم  بكات،  سەربەخۆیی  داوای 
بكات  بۆ  كاری  پالنەوە  بەرنامەو  بە  نەتەوەیەك 
زووتر  ئەوا  ب��دات،  زیاتر  كاناڵیزەكراوی  هەوڵی  و 

سەربەخۆیی بەدەست دێنێت. 
ئەنفالت  ژنانی  رەوش��ی  سەردانەتدا  لەم  وارڤین: 

بینی؟

سیگریت بروك: بەڵێ، وەك ئاگاداربووم ژمارەیەكی 
زۆریان بوونەتە قوربانی و ژنانی پاشماوەی ئەنفالیش 
چونكە  سەرشان  كەوتووەتە  سەختیان  ئەركێكی 
پاش تێكچوونی ماڵ و حاڵ و كوشتنی مێردەكانیان 
ناچار بوون بۆ بەخێوكردنی كەسووكارو منداڵەكانیان 

لەگەڵ ژیانێكی دژواردا ملمالنێ بكەن.

كورد  باسی  چۆن  نەرویج،  گەڕایتەوە  كە  وارڤین: 
دەكەی؟

سیگریت بروك: بەسەر هاتێكی زۆرم بینی. ئەنفال 
بەسادەیی  تەنیا  كەس  هەندێ  قورسە.  كەیسێكی 
بدەمێ.  زیاتریان  زانیاری  دەتوانم  من  بیستوویانە 
منداڵ،  ژن،  بینیمان  كردوو،  هەڵەبجەمان  سەردانی 
گاریگەری  ئەوە  بەسەرهاتووە.  چییان  پیر  و  گەنج 
ناو  چووینە  ئەورۆژەی  دانا.  ئێمە  دەروونی  لەسەر 
مۆنۆمێنتەكەی هەڵەبجە، بیستمان كە عەلی كیمیایی 
رۆژە  ئەو  چونكە  بوو،  شتێكی سەیر  لەسێدارەدرا. 

هەم خۆش و هەم ناخۆش بوو.
بەهرە حەمەڕەش

كوردستان  ل��ە  م��ن  ئ���ەوەی 
ت���ێ���ب���ی���ن���ی���م ك����������ردووە 
هەیە.  باش  پێشكەوتنێكی 
گرنگیش بەردەوامبوونی ئەو 

پێشڤەچوونەوەیە
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بادینان  لەناوچەی  ئەنفال  پاشماوەی  ژنانی 
دەكەن،  رەگەزەكانیان  هاو  لەپەرلەمانتارە  داوا 
بۆ  كار  عێراقدا  پەرلەمانی  داهاتووی  لەخولی 
چونكە))حكومەتی  بكەن  قەرەبووكردنەوەیان 

هەرێم هیچمان بۆ ناكات((.
))ئیمە 1988 ناچار بووین لەبەر زوڵمی رژیمی 
سەدام و دەستپێكردنی ئەنفال ماڵ و حاڵی خۆمان 
منداڵەكانمان  گیانی  پاراستنی  بۆ  و  بەجێبێڵین 
گەڕاوینەتەوەو  لە 1991  و  بكەین  توركیا  لە  روو 

تائێستاش هیچمان بۆ نەكراوە(( نادیا وایگوت.
یەكێكیان  كە  منداڵە   8 دایكی  حەسەن،  نادیا 
 18 لەگەڵ  نادیا،  ناتەواوە.  عەقڵییەوە  لەباری 
خێزانی )هەر یەكیان زیاتر لە 5 منداڵیان هەیە( كە 
ئەوانیش لە 1988 بەر شەپوڵی ئەنفال كەوتبوون، 
ئێستا لەبینایەكی كۆنی حكوومیدا لە زاخۆ ژیان 
زۆر  بینایدا  لەم  ژیان  دەبەن))بەڕاستی  بەسەر 

سەختەو وەك زیندانەكانی بەعسە((.
بەتایبەت  و  ئەنفالكراوەكان  لەخێزانە  زورێ��ك 
ئەوانەی كە ئاوارەی توركیا و ئێران بوون و دوای 
1991 گەڕاونەتەوە ئێستا لە رەوشێكی))نالەبار((

دا ژیان بە سەر دەبەن. لەپارێزگای دهۆك دەیان 
خێزان لەو خێزانە گەڕاوانە لەبینا حكوومییەكاندا 
دەژین كە لەهەموو پێداویستییەكی))مرۆڤایەتی((، 

تەندروستی، پەروەردەیی و دەروونی دوورە.
خواردن، چێشتخانە، نووستن، نشینگەو پێشوازی 
یەك  بەس  بینایانە  ئەو  شتیكی  هەموو  و  میوان 
ژوورەو هەندێ ماڵ چەند مەتریك كارتۆنیان كردووە 
بەدیواری ژوورێك. ئەمە ژیانی بەشێكی هەرەزۆری 

خێزانە ئەنفالكراوەكانی دەڤەری بادینانە. 
نادیا و ئەمینا كە هەر دووكیان دوو ژنی بە تەمەنن 
دەیانگوت بە حەماستەوە لەم خولەی هەڵبژاردندا 
بەشدارییان كردووەو دەنگیان بە هاوڕەگەزەكانیان 
داوە:))حكوومەتی هەرێم هیچمان بۆ ناكات، بۆیە 

بەتایبەت  بەغدا  لە  كورد  لەپەرلەمانتارانی  داوا 
لەحكوومەتی  داوا  كە  دەكەین  پەرلەمانتارانی ژن 
بەغدا بكەن تا قەرەبووی ماددی و مەعنەوی بۆ 

بكاتەوە((.
رەمزیا عەلی، تەمەن 50 ژنێكی دیكەی پاشماوەی 
ئەنفالە كە مێردەكەی بەر شااڵوی ئەنفال كەوتووە، 
ئەو هیوای خواست كە نەتەنیا پەرلەمانتاران بەڵكۆ 
هەركەس بێت بۆ ئەوان فەرق ناكات، گرنگ ئەوەیە 
داوای مافەكانیان بكات و گوندەكانیان بۆ ئاوەدان 

بكاتەوەو قەرەبوو بكرێنەوە. 
سەرۆكی سەنتەری ئەنفال لە دهۆك عەلی بەندی، 
حكوومەتی  كە  راگەیاند  وارڤینی  بە  لەوبارەیەوە 
هەرێم مووچەیەكی كەم)300 هەزار دینار( دەداتە 
لێیان  غەدرێكەو  ئەنفالكراوەكان:))ئەمە  خێزانە 
دەكرێت(( ئەو هەروەها غەمگینی خۆیشی نیشاندا 
وەك  تەنیا  ئەنفال  پرسی  حكوومەت  كە  لەوەی 
بەكردەوە  دێنێت))پێویستە  بەكار  فشار  كارتی 
ژیانی خێزانی پاشماوەی ئەنفال خۆش بكرێت نەك 

تەنیا بكرێتە كارتی فشار((. 
كەوتووە  وارڤین  دەست  ئامارانەی  ئەو  بەپێی 
خێزانی   1760 ل��ە  زی��ات��ر  ده��ۆك  لەپارێزگای 
لەالیەن  نە  تائێستا  كە  هەیە  ئەنفال  پاشماوەی 
حكوومەتی بەغداو نە لەالیەن حكوومەتی هەولێرەوە 
بەشێوەیەكی جیدی قەرەبوونەكراونەتەوە، جگە لەو 
مووچە300 هەزار دینارییە)هەندێ خێزانیش وەك 
لەوەزارەتی  دینار  هەزار   70 تا   30 كەمدەرامەت 

كاروباری كۆمەاڵیەتی وەردەگرن(.
لەپەرلەمانتارانی  گ��وت��ی:))داوا  بەندی،  عەلی 
لەمافە  خاوەندارێتی  لەبەغدا  دەكەین  كورد  نوێی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  و  بكەن  كورد  نەتەوەییەكانی 
چاویان لەمافی خێزانە پاشماوەكانی ئەنفال بێت، 

چونكە لەرەوشێكی نالەباردا دەژین((. 
هەروەها دەستنیشانی كرد كە حكوومەتی عێراق 
قەرەبووكردنەوەی  بۆ  دۆالری  ملیار   8 ب��ڕی 
تەرخان  كوردستان  ئەنفالی  زیانلێكەوتووانی 
ن��ەك��راوە. جێبەجێ  تائیستا  ب��ەاڵم  ك���ردووە، 

مندااڵنی پاشماوەی ئەنفار

دهوك

ژنانی پاشماوەی ئەنفال: 
ملمالنێ لەگەڵ ژیانێكی بێبەزەیی
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كار  ئەوەش  لەسەر  كورد  نوێنەرانی  ))پێویستە 
بكەن((.

لەدهۆك  كوردستان  هاوپەیمانی  لیستی  پاڵێوراوی 
پەریزاد شەعبان لەوبارەیەوە دەڵێ، ئەم بابەتە))زۆر 
ئەنفال  پاشماوەی  ژنانی  تائێستا  گرنگە((چونكە 
لەدەستداوە  منداڵیان  و  برا  باب،  مێرد،  ئەوانەی 
لەرەوشێكی ئابووری و دەروونی دژواردا ژیان بەسەر 

دەبن.
بەعسەوە  رژیمی  لەالیەن  باوكی  كاتێ  پەریزاد، 
ئەو  ب��ووە.  س��ااڵن   7 تەمەنی  دراوە،  سیدارە  لە 
بەش.  دوو  دەبنە  ئەنفال  دەڵێ،))قوربانیانی 
یەكیان ژنەو ئەوی دیكەش منداڵە كە ئەویش لەگەڵ 
خەمەكانی دایكیدا گەورە بووە. بۆیە ئێمە هەوڵ بۆ 
قەرەبووبكرێنەوە،  خێزانانە  ئەو  كە  دەدەین  ئەوە 
بەاڵم لەسەر بودجەی یەكگرتوو نەك لەسەر 17%ی 

كوردستان((. 
لە  ژن  پاڵێوراوی  دا)1798(  لەهەڵبژاردنی3/7 
بوون،  كوردستان  لە  لە)165(یان  زیاتر  كە  عێراق 
 325 لەكۆی  كورسی  بەدەستهێنانی)81(  لەسەر 

كورسی ركابەرییان كرد. 
بۆ  لەپەرلەمان  پارێزگای دهۆك كە 10 كورسی  لە 
دیاریكراوە زیاتر لە 55 كاندیدی لیست و الیەنەكان 
بەراییەكان  ئەنجامە  بەپێی  دەك��رد.  كێبڕكێیان 
هاوپەیمانی  لیستی  ژنی  پاڵێوراوی   3 ئێستا  تا 
پەرلەمان  بۆ چوونە  پێویستیان  دەنگی  كوردستان 

لەو  یەكیكە  شەعبانیش  پەریزاد  كە  بەدەستهێناوە 
سێ ژنەیە.

هیچ  )كە  گۆڕان  لیستی  پاڵێوراوی  سندی  حەلیما 
مخابنی  بەدەستنەهێناوە(  دهۆك  لە  كورسییەكی 
خۆی لەوە نیشاندا كە تائێستا كەس وەك پێویست 

خۆی لە ژنە ئەنفالكراوەكان نەكردووەتە خاوەن. 
حەلیما سەندی، كە مامۆستای كۆلیژی ئەندازیارییە لە 
زانكوی دهوك دەڵێت:))پیویستە پەرلەمانتارەكان 
كار بۆ لەچارەسەرییەكی گونجاو بۆ ئەو پرسە بكەن 

و بەهانای ژنانی پاشماوەی ئەنفالەوە بچن((.
دهۆك  لەزانكۆی  یاسا  كۆلیژی  مامۆستایەكی 
یاسا  بەپێی  كە  راگەیاند  وارڤینی  بە  لەوبارەیەوە 
پێویستە قوربانیان قەرەبوو بكرێنەوە، چونكە دادگای 
بااڵی تاوانەكان لە بەغدا سزای بەسەر))تاوانباران((

دا سەپاندووە. 
پارێزەرانی  گوتی:))پێویستە  ئەتروشی  فەرهاد 
كورد ئەوانەی یاساناس و یاسازانن بەباشی لەسەر 
ئەم پرسە كار كەن، چونكە ئەم تاوانە سەلمێندراو 
لەسێدارە  بەعس  هۆیەوە چەند سەركردەیەكی  بەو 
دران، بێگومان كاتی ئەوە هاتووە دەوڵەتی عێراق بە 
فەرمی داوای لێبوردن لەگەلی كورد بكات و لەڕووی 

مادیشەوە زیانلێكەوتووان قەرەبوو بكاتەوە((.
هاویەیمانی  لیستی  پ��اڵ��ێ��وراوی  ك��ە  ئەتروشی 
دەرچووە  بەراییەكان  ئەنجامە  بەپێی  كوردستانەو 
فراكسیۆنی  پێشتر  كرد:))ئەگەر  ئەوە  بۆ  هێمای 

ئێمە  كردبێت،  لەوبارەیەوە  شتێكی  هاوپەیمانی 
ئیمە  نەیكردبێت  ئەگەریش  و  پێدەدەین  درێ��ژەی 

بەپالنێكی جیدییەوە كاری لەسەر دەكەین((.
 1988 لەساڵی  كە  قورئانە  سورەتێكی  ئەنفال، 
بۆ  حوسێن  س��ەدام  بەسەرۆكایەتی  عێراق  رژیمی 
باشوری  لە  كورد  نەتەوەی  رەگەزی  پاكتاوكردنی 
كوردستان بەكارهێنرا، كە بەپێی ئامارەكان 182000 
هاوواڵتی كورد لەچوارچێوەی هەڵمەتەكانی ئەنفالدا 
بێسەروشوێن كران كە لەپاش 2003 ژمارەیەكیان لە 
لەمیانەی  هەروەها  دۆزرانەوە.  بەكۆمەڵەكاندا  گۆڕە 
وێران  گوند  ه��ەزار   5 لە  زیاتر  هەڵمەتانەدا  ئەو 

كران.
ئەنفالی ناوچەی بادینان كە لە 1998/8/25 دەست 
لە هەڵمەتەكانی  بەندی،  بەبۆچوونی عەلی  پیكرد، 
پێشتر زۆر بە هێزتر بوو ))چونكە ئەوكات شەڕی 8 
ساڵەی عێراق- ئێران وەستا بوو، بۆیە رژێم بەهەموو 

توانای خۆیەوە هێرشی كردە سەر بادینان((.
كوردستان بە 8 قۆناغ ئەنفال كرا كە قۆناغی 7و 

8.ی دەڤەری بادینانی گرتەوە.

بەرەڤان ئەحمەد

ژنانی پاشماوەی ئەنفال لەو خانووانەدا دەژین
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كۆمەاڵیەتی

دایك و خوشكەكەشی خنكاندیان

فۆتۆ: رەفیق شوكری
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رامانكێشایە  بەبرینداری  دایكم  ))لەگەڵ 
دواتر  دانا،  لەسەر دەمی  ژوورەوەو دەستم 
دایكم كراسەكەی بەری داكەندو خستیەملی 
ئەمە  نین((.  پەشیمانیش  و  خنكاندی  و 
كە  ئ��ەوەی  دوای  جوانە،  خوشكی  قسەی 
بەبرینداری الشەكەی جێدەهێڵدرێت،  جوان 

بەو شێوەیە دەیخنكێنن.
وارڤین – تایبەت:))لەگەڵ ئەوەی لەهەرێمی 
درێژەی  بەچەك  كوشتن  ژن  كوردستان، 
هەفتەیەدا  ل��ەو  3ژنیتر  كوشتنی  هەیە، 
دەرخەری ئەو نەریتە هەڵەیەیە كە تائێستا 
نێو  چەكی  قوربانی  بوونەتە  ژن،  چەندین 
ماڵەكانەوە. لەژمارەی 4�ی گۆڤاری وارڤیندا 
كە  كراوە  بەوە  ئاماژە  چەك،  لەدۆسیەی 
لەهەرێمی كوردستان، لەسەرەوەی 1 ملیۆن 
ئەو  لەنیوەی  زیاتر  هەیەو  چەكی  كەس 
ژنانەش كە لەهەرێمی كوردستانیش كوژراون، 
بەدەستدرێژی چەكەكدارانی پارتەكان بووە. 
هاوشێوەی  جوانیش،  كوشتنی  رووداوی 
بەرباڵوی  ب��ەه��ۆی  ك��ە  ت��رە  كوشتنێكی 
لەنێو  ئاسانی  بەدەستكەوتنی  و  چ��ەك 
قوربانیانەو  چەند  ئەم  روویداوە.  ماڵەكاندا 
قوربانییەكانییەكانی داهاتوویش درێژكراوەی 

زنجیرە تاوانی كوشتن بەچەكن. 
براكەی،  و  خوشك  ش��ەو،  10ی  كاتژمێر 
سەردانی ماڵەكەی دەكەن بۆ ئاشتكردنەوەی 
ئەوەی  دوای  بەاڵم  دایكی،  لەگەڵ  جوان 
شەڕو  دوای  دەبینن،  لەماڵەكەیدا  پیاوێك 
دەمەقاڵێ لەالیەن براكەیەوە جوان بەگوللە 
بریندار دەكرێت و دواتریش لەالیەن دایك و 

خوشكەكەیەوە دەخنكێندرێت.
 32 تەمەن  قادری  جوان  بەسەرهاتی  ئەوە 
رەوان���دزەو  ق��ەزای  خەڵكی  ج��وان  ساڵە، 

سەر  شوباتی  گ��ەرەك��ی1ی  دانیشتووی 
جوان  هەولێرە.  كەسنەزانی  بەشارەدێی 
خ��اوەن��ی ئ��ارای��ش��گ��ای م��ی��دی��ا ب���ووە لە 

جوان  دایكی،  قسەی  بەپێی  كەسنەزان. 
دوو شووی كردووەو شووی یەكەمی كوڕی 
خوشكی دایكی بووە. هاوكات برای جوان، 

براكەی بە دوو گوللە برینداری كرد

دایك و خوشكەكەشی خنكاندیان
هەولێر
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كە بكوژیەتی، ژن بەژنەی بە جوان كردووە، 
ماوەی  تەنیا  هاوسەرگیرییە  ئ��ەو  ب��ەاڵم 
تەاڵق  ه��ەردووال  و  خایاندوویەتی  دووس��اڵ 
شووی  جوان،  دواتر  كردووە.  تەاڵقیان  بە 
لەخۆی  زۆر  كە))  كردووەتەوە  بەپیاوێك 
گەورەتر بووە(( مانگێك بەر لەئێستا شووی 
جوان،  بەوهۆیەوە  م��ردووەو  دووهەمیشی 
بەبێ هاوسەر ماوەتەوە. جوان، لەخێزانێكی 
لەبەرئەوەی  باوكی  بەاڵم  ب��ووە،  7كەسی 

ژنێكیتری هێناوە، ئەوانی بەجێهێشتووە.
تەمەن  ج��وان،  دایكی  دەك��ات��ە  كە  )م( 
بوو  رەشتاڵە  بااڵبەرزی  ژنێكی  ساڵ،   47
رەشی  لەچكێكی  و  خەلیجی  عەبایەكی  و 
ساڵە   7 م��اوەی  گوتی  وەك  پۆشیبوو. 
و  مندااڵن  لەنەخۆشخانەی  بەردەست  وەك 

لەدایكبوونی هەولێر كاردەكات.

باسی  لەخۆدانەوە  و  گریان  ب��ەدەم  ئ��ەو 
نەهامەتییەكانی ژیانی بۆ وارڤین دەگێڕایەوە((
بۆ دەكەم و  بەردەستییان  من چەند ساڵە 
پیسایی نەخۆشخانە پاك دەكەمەوە، تەنیا 
بۆ ئەوەی ئەو مندااڵنە بەخێو بكەم ئەوەش 
هەموو  ئەو  دوای  كچەكەم،  پاداشتەكەمە 
ساڵە ئابرووی بردم و كەوتمە زیندانەوە((.

بەشەوی  سەبارەت  كچە،  ئەو  دایكی  )م( 
رووداوەكە باس لەوە دەكات كە ئەو 3 رۆژ 
بەرلە رووداوەكە لەگەڵ جوانی كچی شەریان 
كردووە، لەبەر ئەوەی كچەكەی نەیهێشتووە 

دایكی شەو لەالی بمێنێتەوە.
جوان،  كوشتنەكەی  بەرلەرووداوی  مانگێك 
كتوپر  نەخۆشییەكی  بەهۆی  مێردەكەی 
ماوەیەك  دوای  و  ل��ەدەس��ت��دەدات  گیانی 
ماڵی  لەنزیك  ماڵەوەیان  بڕیاری  لەسەر 

دایكی خانوویەكی بۆ بەكرێ دەگرن.
لەالی  ش��ەوان��ە  باسیدەكات  دایكی  وەك 
كچەكەی ماوەتەوە، دایكی بەدەم گریانەوە 
گوتی:((من چەند ساڵێكە خەڵك پێمدەڵێن 
كچەكەت كاری خراپ دەكات، منیش لەترسی 
دەمامەوە،  لەالی  ش��ەوان  خەڵكی  قسەی 
بەاڵم ئەو 3 رۆژ بەر لەمردنی شەڕی لەگەڵم 

كردو گوتی نابێت بمێنیتەوە((. 
چیرۆكی  گ��ێ��ڕان��ەوەی  ل��ەدرێ��ژەی  دای��ك��ی 
كوشتنی كچەكەی، بە وارڤینی راگەیاند كە 
)ش(ی برای جوان و )ر(ی خوشكی، دوای 
بۆ  جوان  ماڵی  دەچنە  ئێوارە  نانخواردنی 
بەاڵم  بكەنەوە،  ئاشتی  من  لەگەڵ  ئەوەی 
بەبوونی  برای هەست  دوای ئەوەی)ش(.ی 
پشكنین  پاش  لەماڵەكەو  دەكات  كەسێك 
شەریكی  پێشتر  كە  )د(  بەناوی  كەسێك 

فۆتۆ: وارڤین

چەك میوانی هەمیشەیی ماڵی كورد
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)ش(ی برای جوان بووە لەپشت كانتۆرەكە 
خۆی حەشارداوەو دەردەپەڕێت.

»من دانیشتبووم كە)ش(.ی كوڕم تەلەفونی 
كرد و گوتی دایكە خێرا وەرە ماڵی جوان، 
كە چووم بینیم كابرایەك لەوێیەو جوانیش 
جلی خەوی لەبەرە یەكڕاست شێت بووم و 

كەوتینە لێدانیان((.
دەست  پۆلیس  لە  زانیاریانەی  ئەو  بەپێی 
داوا  جوان،  برای  كەوتوون،)ش(ی  وارڤین 
بدرێنە  )د(  و  خوشكەكەیان  كە  دەك��ات 
نایشارێتەوە  جوان  دایكی  بەاڵم  پۆلیس، 
جوان  كە  داوە  ك��وڕەك��ەی  هانی  ئ��ەو  كە 

بكوژێت. 
خوشكی جوان، بەناوی )ر( تەمەن 23 ساڵ، 
هێمنییەوە  بەوپەڕی  پۆشیبوو،  لەچكێكی 
رووداوی كوشتنی خوشكەكەی دەگێرایەوەو 
لەوەكرد  باسی  قسەكانیدا  لەسەرەتای 
لەبەشداریكردن  نییە  ئەو((پەشیمان  كە 

لەكوشتنی خوشكەكەیدا((.
و  دای��ك  یارمەتی  كە  نایشارێتەوە  )ر(، 
ماڵی  چووینە  براكەم  داوە((لەگەڵ  براكەی 
جوان، چونكە دایكم بەبراكەمی گوت، جوان 
جنێوی پێداوم. لەدەرگامانداو جوان دەرگای 
كردیەوە  كە  دەگ��ەڕا،  كلیل  بۆ  نەكردەوەو 
گومانمان  ئێمە  لەبەربوو،  خ��ەوی  جلی 
لەناو  پیاوێكی  زانیمان،  دوایی  كردوو  لێ 
بەپێی قسەی  داوە((.  كانتۆرەكەی حەشار 
كە  ئ��ەوەی  دوای  ج��وان،  خوشكی  )ر(.ی 
داوای  هەردووكیان  لێدانی  كەوتۆتە  دایكی 
بهێنێت  چ��ەك  بچێت  كە  ك��ردووە  ل��ە)ر( 

لەماڵەوە بۆ ئەوەی براكەی بیانكوژێت.
براكەی  كالشینكۆفی  )ر(  ئ��ەوەی  دوای 
دەهێنێت چەكەكە سوارنابێت و دایكی داوا 
بهێنێت  چەكێكیتر  بچێت  دەكات  لە)ش( 
لەو كاتەدا هەردووكیان دەكەونە لێدانی ئەو 
و  رادەكات  لێدانەوە  بەدەم  ئەویش  كوڕەو 

جوانیش بەدووی دەكەوێت.
كوژایەوە  كارەبا  دەڵێت:))ئەوكاتە  )ر( 
برام  )ش(ی  رایانكرد  ه��ەردووك��ی��ان  كە 
دوو  بەدەمانچە  و  داب���ەزی  لەسەیارەكە 
گوللەی لەسەر زەوییەكە تەقاند بەر قاچی 
و  گ��رت  دەمیمان  ئێمەش  ك��ەوت  ج��وان 
و  دەكرد  هاواری  ژوورەوە چونكە  هێنامانە 

)د(یش رایكرد((.
دەكات  باسی  ج��وان  دای��ك��ی  )م(  وەك 

ئەوان نەیانزانیوە جوان بریندارە، بەاڵم كە 
بەری  كراسەكەی  دایكی  ژوورەوە  دەیهێننە 
دادەكەنێت و دەیخاتە ملی و دەیخنكێنێت.

بەرووداوەكانی  تایبەت  سااڵنەی  ئامارێكی 
كوشتن لەناو شاری هەولێر بۆ ساڵی 2009 
لێكۆڵینەوەی  نووسینگەی  ل��ەالی��ەن  كە 
تێیدا  ئامادەكراوە،  كوشتنەوە  تاوانەكانی 
لە  راب��ردوو  ساڵی   3 لەماوەی  كە  هاتووە 
59 گەڕەكی شاری هەولێر، تاوانی كوشتن 
ئەنجامدراوە كە بەشێكی رووداوەكانی كوشتن 
برینداركردنی  بووە.  لەگەڵ  خنكاندنیشی 
جوان بەگوللەو دواتریش خنكاندنی، دەچێتە 
چوارچێوەی جۆرێكی تر لەو تاوانانەوە كە 

هێشتا لە هەرێمی كوردستان بەردەوامە.
ج��وان  ب��ەخ��ن��ك��ان��دن��ی  س���ەب���ارەت  )ر( 
نەمردووە  زانیمان  ئەوەی  دەڵێت:))دوای 
دایكم  ژوورەوە  رامانكێشایە  دایكم  لەگەڵ 
ملی،  خستیە  داكەندو  ب��ەری  كراسەكەی 
بەاڵم  دەم��ی،  سەر  خستە  دەستم  منیش 
دایكم گوتی بڕۆ تەلەفون بۆ باوكت بكە تا 

هاتمەوە جوان، خنكابوو((. 
ئیماندارەو  كچێكی  ئەو  دەڵێت  وەك  )ر( 
باوەری بەخودا هەیە، سەبارەت بەو تاوانەی 
پرسی  گوتی:))ئێمە  ك��ردووی��ەت��ی  ك��ە 
كارانەی  ئەو  ئیسالم  ك��ردووە،  مەالشمان 
جوان قبووڵ ناكات و مەال دەڵێت خودا بە 

قتل حسابی ناكات((.
سەبارەت بەپەیوەندی جوان لەگەڵ )د(دا، 
وەك )ر(.ی خوشكی باسی دەكات )د( لە 
چەند  و  )ش(  لەگەڵ  مۆڵ  هەولێر  بازاڕی 
پیاوانەیان  جلووبەرگی  دوكانی  كەسێكیتر 
هەبووەو سالێك بەر لەئێستا)ش(.ی برایان 
پارەی بەقەرز داوەتێ، بەاڵم ئەو نەیداوەتەوە. 
جلی  پارەكە  لەجیاتی  چووە  )ش(  بۆیە 
نەمزانیوە،  ك��ات  ه��ێ��ن��اوەت��ەوە.))ه��ی��چ 
وەك  هەبووبێت((.  لەگەڵ جوان  پەیوەندی 
بەچارەی  حەزیان  ئەوان  باسدەكات،  )ر( 
جوان، نەبووە، چونكە))بەقسەی نەكردوون 

و بڕوای بەئەوان نەبووە((.
 بەپێی قسەی نزیكێكی جوان((رۆژێك بەر 
ماڵی  دەچێتە  ب��رای،  )ش(.ی  لەكوژرانی 
دەكات،  لێ  قەرزی  پارەی  داوای  و  جوان 
براكەی  نایداتێ  جوان،  ئەوەی  دوای  بەاڵم 
بەو  دواتر  رۆژی  بۆ  دەدەن.  لێی  دایكی  و 
هەر  دەیكوژن((.  و  ماڵی  دەچنە  تۆمەتە 

ئەو سەرچاوەیە گوتیشی:)) جوان خاوەن 
هەیە،  باشی  ناوماڵی  سەیارەیەو  خانوو 
چونكە هاوسەرەكەی هەژار نەبووەو خۆشی 

كاری دەكرد((. 
رەت  قسانەی  ئ��ەو  ج��وان،  دایكی  ب��ەاڵم 
باری  ك��وڕی  )ش(ی  كە  گوتی  ك��ردەوەو 
ئابووری زۆر باشەو تەنانەت بە پارەی ئەو 

سەیارە بۆ جوانی كچی كڕدراوە. 
ب��ەڕێ��وەب��ەری پۆلیسی  ل��ەوب��ارەی��ەوە  ه��ەر 
دەشتی هەولێر عەمید خەیرەددین شەهاب، 
 2010  -3-1 رۆژی  كە  راگەیاند  وارڤینی  بە 
ژنێك  كوشتنی  لە  ئێوارە  9�ی  كاتژمێر 
پۆلیس،  م��ەف��رەزەی  كراینەوەو  ئ��اگ��ادار 
و  پشكنین  دوای  رووداو.  شوێنی  گەیشتە 
شیكردنەوەی رووداوەكە دەركەوت كە ژنەكە 
لەالیەن دایك، خوشك و برایەكەیەوە كوژراوە. 
ئێستا دایك و خوشكەكەی دەستگیركراون، 
عەمید  ك�����ردووە.  رای  ب��راك��ەی  ب���ەاڵم 
روونكردەوە))دوای  ئەوەشی  خەیرەددین 
ئەوەی براكەی دوو گوللەی لێدەدات، دایك 
گوتیشی،  دەیخنكێنن((.  خوشكەكەی  و 
پشكنینی دەاللەمان كردووەو لێكۆڵینەوەش 
بەردەوامە. ئەو كەسەی كە گوایە، لەماڵی 
جوانەو  برای  )ش(ی  برادەری  بووە  جوان 
بەماددەی 240، فەرمانی دەستگیركردنی بۆ 
دەرچووە. براكەی بەماددەی 405.ی یاسای 
خوشكەكەشی  و  دایك  و  عێراقی  سزادانی 

بەهەمان ماددە سزا دەدرێن. 
تاوانەی  ب��ەو  س��ەب��ارەت  ج���وان  دای��ك��ی 
لەو  نیم،  گوتی:((پەشیمان  ئەنجامیداوە 
كچەم  ئ��ەو  چونكە  ك���ردم،  ك��ە  ش��ت��ەی 
هۆی  ب��ووە  ئەویش  نەبوو.  گوێڕایەڵمان 
جوان  دایكی  بێت((.  بەسەردا  ژنم  ئەوەی 
بەدەنگێكی بەرز و بەدەم گریانەوە هاواری 

دەكرد)) گەردەنی ئازا نەبێت((. 
لەو  پۆلیس  لێكۆلێنەوەكانی  بە  سەبارەت 
پۆلیسی  گشتی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  رووداوە، 
تەلعەت،  عەبدولخالق  عەمید  هەولێر، 
راگەیاند  وارڤینی  بە  تایبەتدا  لەلێدوانێكی 
كە لێكۆڵینەوەیەكی سەرەتایی لەبارەی ئەو 
رووداوە كراوە.))دایك و خوشكەكەی جوان، 
دەستگیركراون. فەرمانی دەستگیركردنی )د( 
و )ش( هەیەو بەدوای رووداوەكەدا دەچین، 

تا ئەو دوانەش دەستگیر دەكەین((. 
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تەرمەكەی  كچێك،  بزربوونی  لە  4رۆژ  دوای 
 - هەولێر  رێ��گ��ەی  ل��ەس��ەر  بەسووتێندراوی 
سەرچاوە  بەپێی  بەاڵم  دۆزرای��ەوە.  بنەساڵوە، 
پەیوەندیدارەكان تائێستا هۆكاری سووتانەكەی 
بەتەواوەتی نەزانراوە. لەالیەكی دیكەوە دایكی 
ماوەیەك  كە  كوڕەیە  ل��ەو  گومانی  كچەكە، 
بەاڵم  كچەكەی،  داخوازی  هاتووتە  لەمەوپێش 

رەتی كردووەتەوە. 
تەمەن19ساڵ.  محەمەد،  شین  كاكە  بۆكان 
لە  ئ��ام��ادەی��ی،  شەشەمی  قۆناغی  قوتابی 
-3-1 رێكەوتی  كچان.  باخانی  قوتابخانەی 
لەبەردەم  ئێوارە  نیوی  و   6 كاتژمێر   2010
رۆژ  چوار  دوای  دەڕفێندرێت،  خۆیاندا،  ماڵی 
رێگەی  لەسەر   2010-3-5 رێكەوتی  لە  وات��ە 
بەسووتێنراوی  تەرمەكەی  بنەساڵوە،  هەولێر- 
دەدۆزرێتەوە، بەپێی زانیارییەكانی پۆلیس دوای 
بۆكان،  سووتێنراوە.  تەرمەكەشی  كوشتنی 
باوكی مردووە. لە گەڵ دوو براو خوشكێكی و 

دایكی لەكۆمەڵگەی بنەساڵوە دەژین. 
پۆلیسی  گشتی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  ل��ەوب��ارەی��ەوە، 
هەولێر، عەمید عەبدوالخالق تەلعەت لەلێدوانێكی 
ڕاگەیاند:))شەوی  وارڤینی  ب��ە  تایبەتدا 
2010/3/5 لە رووداوێكی كوشتن لەسەر رێگەی 
پاش  كراوەنەتەوە.  ئاگادار  هەولێر-بنەساڵوە، 
كچەكە  كە  دەرك��ەوت  لێكۆڵینەوە  تەواوبوونی 
زانستییە،  شەشەمی  پۆلی  قوتابی  كوژراوەكە 

دوای كوشتنی تەرمەكەی سووتێندراوە((.
بەپێی قسەی بەڕێوەبەری پۆلیس، گومان لە((
فەرماندەی  كە  )ئەحمەد.م(  بەناوی  پیاوێكە 
پیاوە  ئەو  بووە.  سنوور  پاسەوانی  هێزەكانی 
پێبكات،  شووی  كە  ك��ردووە  بۆكان  لە  داوای 

بۆیە گومان دەكرێت ئەو كوشتبێتی((. عەمید 
تەرمەكەی  كە  ئاشكراشیكرد،  عەبدولخالق، 

بۆكان شێوێندراوە. 
لەدایكبووی  بۆكان،  دایكی  حەمید،  حەنیفە 
وەك  ب��ن��ەس��اڵوەی��ە.  دان��ی��ش��ت��ووی   .1956
كاتژمێر  1ی3ی2010  رۆژی  دەیگێڕێتەوە، 
بۆكان  ن��ان��خ��واردن،  دوای  ئ��ێ��وارە  نیوی  6و 
بەاڵم  فڕێبدات،  خواردنەكە،  پاشماوەی  چووە 
گومانی  ئەوانیش  نەگەڕاوەتەوەو  لەوكاتەوە 
لەسەر  ل��ە5ی3ی2010  ك��ردووە.  لێ  رفاندنیان 
بەسووتاوی  ب��ن��ەس��اڵوە،   - هەولێر  رێ��گ��ەی 
كە  پیاوێكە  لە  گومانی  دۆزراوەتەوە. حەنیفە، 
كچەكەیانی كوشتبێت(( گومانم لەكوڕێك بەناوی 
هەورازە، چونكە كاتی خۆی هاتە داوای بۆكان، 
نەكرد((.  پێ  ش��ووی  ك���ردەوەو  رەت��ی  ب��ەاڵم 
قسەكانی  پشتڕاستكردنەوەی  بۆ  حەنیفە، 
لە  هەڕەشەی  جارێك  چەند  گوتی:))هەوراز، 
لەبەرئەوەی  كردووە،  بۆكانیش  برای  ئاراسی، 
كچەكەمان نەداوەتێ((. ئاراس زڕبرای بۆكانەو، 
ئاشكرای  كاسبە.  پیشەی   1983 لەدایكبووی 
كرد كە)) 7مانگ لەمەوبەر، كەسێك بە چەند 
و  دەك��ردم  بۆ  تەلەفۆنی  جیاواز،  ژمارەیەكی 
پێی  خوشكەكەم  گوایە  لێدەكردم،  هەڕەشەی 
رابواردووە. 20 رۆژ بەر لە رفاندنی خوشكەكەم، 
كوشتنی  هەڕەشەی  بۆكردمەوەو  تەلەفۆنی 
دایكی  ئاراس، هەمانڕای  بۆكانی كرد((.  من و 
هەورازە((لەبەرئەوەی  لە  گومانیان  كە  هەبوو، 
كوشتی((.  پێنەكرد،  ش��ووی  خوشكەكەم، 
ئەو  كە  گوتی  بۆكانە،  زڕب��رای  كە  ئ��اراس، 
بەاڵم  ك��ردووە،  لەبۆكانیش  هەڕەشەی  پیاوە، 
ئاگادار  لەهەڕەشەكانی  ماڵەوەیانی  بۆكان، 

نەكردووەتەوە))خوشكەكەم هیچ پەیوەندییەكی 
لەگەڵ ئەودا نەبوو. خۆی رازی نەبوو شووی پێ 

بكات((.
ماوەیەك  كە  بەوەكرد  ئاماژەی  ئاراس  دواتر 
بەر لەئێستا كەسێك بەناوی )ئەحمەد( هاتۆتە 
خوازبێنی بۆكانی خوشكی بەاڵم لەبەر ئەوەی ژن 
و منداڵی هەبووە رازی نەبووە شووی پێبكات.
))بۆكان رازینەبوو شوو بەو كوڕە بكات چونكە 
ژن و منداڵی هەبوو هاوكات ئێمەش رازینەبووین 
پێیگوتین  پۆلیس  بۆكان  كوشتنی  دوای  بەاڵم 
رف��ان��دوە((.  خوشكەكەمی  )ئ��ەح��م��ەد(  ك��ە 
سەبارەت بەشێواندنی تەرمەكەی بۆكان، ئاراس 
روونیكردەوە كە))بەهۆی كراسەكەی و دەست 
ئەوەی  لەبەر  ناسیویانەتەوە.  پەنجەكانیەوە  و 
شێوێندرابوو((.  كوشتنی  دوای  تەرمەكەی 
ئاراس، لەدرێژەی قسەكانیدا بۆ وارڤین، ئاماژەی 
بەوەكرد لەبەر ئەوەی تەرمی خوشكەكەی ماوەی 
بەشێكی  فرێدرابوو  چۆڵدا  لەشوێنێكی  رۆژ   4
خواردنی  بەپاشماوەی  ببوو  جەستەی  زۆری 

سەگ و بەتەواوی شێوێندرابوو. 
جێی ئاماژەیە لەماوەی دەستپێكردنی بانگەشەی 
الی  كەیسانەی  ئ��ەو  بەپێی  هەڵبژاردنەوە، 
وارڤینن، تاكو ئێستا6 ژن لەشارو شارۆچكەكانی 
كوردستان كوژراون. بۆ پابەند بوون بەئیتیكی 
پەیوەندی  وارڤین،   3  -14 رۆژی  رۆژنامەوانی، 
بە بەڕێوەبەری گشتی بەدواداچوونی توندوتیژی 
بەاڵم  ك��رد،  عومەر،  ك��وردە  بەئافرەتان،  دژ 
بدات  لەوبارەیەوە  لێدوانێك  هیچ  نەبوو  ئامادە 
زانیاری  رۆژی پشووەو  لەبەرئەوەی((نیوەڕۆیەو 

لەسەر كێشەكان نییە((. 
لیژنەی  و  كوردستان  پەرلەمانی  ئەندامی 

بەشێك لە جەستەی سەگ خواردبووی

دوای 4 رۆژ
 لەرفاندنی بەسووتاوی دۆزایەوە

هەولێر
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لەپەرلەمان،  ئافرەتان  لەمافی  داكۆكیكردن 
سەمیرە عەبدوڵاڵ، ئاماژە بەرێژەی بەرزی سووتان 
لەكوردستاندا كرد و بەدیاردەیەكی مەترسیداری 
وە   2% لەجیهاندا  سووتان  وەسفكرد((رێژەی 
ئەوەندەی  دوو  واتە   .4% لەكوردستاندا  بەاڵم 
رێژەی جیهانە((. بەڕای سەمیرە، هۆكار زۆرەو 
سەبارەت  لەسەربكرێت.  هەڵوەستەی  پێویستە 
ژنان،  رێژەیەكی زۆری سووتان و كوشتنی  بە 
هەڵبژاردندا  هەڵمەتی  و  هەڵبژاردن  لەماوەی 
ئەمنییەكان  دەزگ��ا  كە  ئەوەبێت،  ه��ۆك��اری 
لەپرسی  ئاگایان  و  بوون  هەڵبژاردن  سەرقاڵی 
ژن، نەماوە. هەروەها ئاشكراشی كرد كە ئەوان، 
بەاڵم  نییە،  رێژەیە  لەو  لیژنە))ئاگایان  وەكو 

بەدواداچوون و هەڵوێستیان دەبێت((.
چاالكوانی بواری ژنان، راز رەسوڵ لەوبارەیەوە 
پێویستە  بەرزەو  كوشتن  ژن  رێژەی  پێیوابوو، 
ب��ەدواداچ��وون��ی  گشتی  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی 
توندوتیژی، بەزووترین كات كاری جیدی لەسەر 
بكات. ))ئەو كێشانە پێویستییان بە كاركردن 
و ئامادەیی بەردەوام هەیەو دەبێت شەفافیەت 
كە  واب��وو  رای  هاوكات  هەبێت.  لەكارەكاندا 
هەماهەنگی  بەڕێوەبەرایەتییە  ئەو  پێویستە 
توێژەری  هەبێت((.  رێكخراوەكاندا  لەگەڵ 
پێیوابوو،  عەبدولموتەلیب،  ساكار  كۆمەاڵیەتی 
كرانەوەی كوردستان بەڕووی دنیای دەرەوەداو 
هۆكارەكانی  و  تەكنۆلۆژیا  پێشكەوتنی 
ڕاگەیاندن، یەكێك لە هۆكارەكانی خۆكوشتنی 
ژنانە، چونكە ئەو ژنانەی كە دەچەوسێندرێنەوەو 
تری  ژنانی  دەكرێت،  زەوت  لێ  ئازادییەكانیان 
ئازاد دەبینن و هاوكات خۆیان ئەو دەرفەتەیان 
لەبێزاری  ئاستە  ئەو  دەگەنە  بۆیە  پێنادرێت، 
ساكار،  ب��ك��وژن.  خ��ۆی��ان  ك��ە  بێهیوایی  و 
هۆكارێكیتری خۆكوشتنی بە نەبوونی كەسێكە 
كە جێی متمانەی ئەو ژنانە بێت، كە كێشەیان 
هەیەو پێویستیان بە كەسێكە یارمەتییان بدات 
لەئەنجامی  زۆرجاریش  بگرێت.  لێ  گوێیان  و 
گوشارە كۆمەاڵیەتییەكان، ژن تووشی نەخۆشی 
ئەو  تا  نەیزانیوە.  كەسیش  و  بوون  دەروون��ی 
ئاستەی بڕیاری خۆكوشتن دەدەن. بەڕای ئەو 
بۆ  لەالی پیاوان،  توێژەرە قبووڵنەكردنی رەت 
هۆكاری ژینگەو پەروەردەیی خێزان دەگەڕێتەوە 
كە كوڕەكانیان وا پەروەردە دەكەن، كە لەژیاندا 
هەموو شتێك بەپێی خواستەكانی ئەوان بێت و 
بەتایبەت  نەكەن،  قبووڵ  لەكەس  رەتكردنەوە 

بۆكانی كوژراوئەگەر الیەنی بەرامبەر ژن بێت. 
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هەولێر

ئایا كێشەی سێكسی دەبێتە هۆكاری جیابوونەوەی 
هاوسەران. كێشە لە ژنە، یان پیاو؟ ئایا سێسكردن 
و  هۆشیاری  دەبێ  یان  هەڕەمەكییە،  كردارێكی 

زانینی لەگەڵدا بێت؟ 
جیابوونەوە

لەدادوەرێك  وارڤین  كە  زانیارییانەی  ئەو  بەپێی 
كە  كەیسانەی  ئەو  لەتێكڕای  وەریگرتووە،  كە 
لەسااڵنی رابردوو تائێستا بینوویەتی و پەیوەست 
كوردستان  لەهەرێمی  هاوسەران  بەجیابوونەوەی 
جیابوونەوەكان،  هۆكاری  80%�ی  نزیكەی  بووە، 
بۆ نەبوونی هۆشیاری سێكسی و گرفتی سێكسی 
ئەنجوومەنی  گوتەبێژی  هاوكات  دەگەڕێنەوە. 
دادوەری هەرێمی كوردستان، دادوەر عەبدولباست 
زۆری  رێژەیەكی  بەتۆماركردنی  ئاماژە  فەرهادی، 
سكااڵ لەدادگا دەكات، كە بەهۆی ناتێگەیشتن و 
پڕۆسەی سێكسی  لەسەر  هاوسەران،  نەگونجانی 
زۆربەی  كە  خستەڕوو  ئەوەشی  ت��ۆم��ارك��راون. 
سێكسی  هوشیاری  نەبوونی  بەهۆی  پ��ی��اوان، 
لەگەڵ گەیشتنی خۆیان بەچێژی سێكسی، گرنگی 
بەئارەزووی هاوسەرەكانیان نادەن. یاخود هەندێ 
گوێ  بێئەوەی  دەخوازن،  لەهاوسەرەكانیان  شت 
زۆر  بەشێكی  یاخود  ب��دەن.  ئەوانەوە  بەحەزی 
لەگەنجان، هەموو بوارەكانی خێزان، لەپەیوەندییە 
ژیان،  ت��ری  ب��وارەك��ان��ی  و  كۆمەاڵیەتییەكان 
واقیعی  دەچنە  كاتێك  بەاڵم  دەزان��ن.  بەسێكس 
هۆكارێكی  ئەوەش  وانییە.  كە  دەبینن  پڕۆسەكە 

تری دروستبوونی كێشەی نێوان هاوسەرانە.

كێشەی سێكسی
ماددەی  كەسێتی،  ب��اری  لەیاسای  هەرچەندە 
ملكەچكردنێك  ب��ەوەك��راوە((ه��ی��چ  ئ��ام��اژە   ،12
و  ژن  ناسەپێندرێتەسەر  م��ێ��ردەوە  ل��ەالی��ەن 
هەر  بۆ  مێردەكەی  نایسەپێنێتەسەر  ژنەكەش 
شەریعەو  حوكمەكانی  پێچەوانەی  كە  كارێك 
لەو  كە  ژنانەی  ئەو  نموونەی  بەاڵم  یاسابێت((، 
لەالیەن  خستووەتەڕوو  بۆچوونەكانیان  ریپۆرتاژە 
كراون.  بەسێكسكردن،  ملكەچ  پیاوەكانیانەوە 

لەچاوەڕوانی بڕیاری دادگابوو، تا لەهاوسەرەكەی 
جیاببێتەوە. ماوەی 2ساڵە هاوسەرگیری كردووە، 
خۆی  لەنێوان  سێكسی،  كێشەی  بەهۆی  بەاڵم 
داوە.  جیابوونەوەی  بڕیاری  هاوسەرەكەیدا  و 
نەسرین حەمید 24ساڵ، ژنی ماڵەوەیە. سەرەتای 
رۆشنبیری  بۆنەبوونی  گرفتەكانی،  دروستبوونی 
هاوسەرەكەی(( چونكە  دەگەڕێنێتەوە،  سێكسی 
هەمیشە هەوڵیدەدا، السایی فیلمە سێكسییەكان، 
نەدەدا،  من  ئارەزوویەكی  بەهیچ  گوێی  بكاتەوەو 
واهەستم  دەك��ردم،  لەگەڵ  سێكسی  هەرجارەی 
ئەو  گەیشتمە  بۆیە  دەك��ات.  ئەتكم  كە  دەك��رد 
جیابوونەوە  لەسەر  جەخت  نەسرین،  بڕیارە((. 
دوابخات  بڕیارەكەیان  دادگ��اش  ئەگەر  دەك��ات، 
پیاوە  ئەو  لەگەڵ  تر  جارێكی  نیم  ))ئ��ام��ادە 
بژیم((. سازان شوكر، فەرمانبەرە. لەگەڵ ئەوەی 
2منداڵیان هەیە، بەاڵم ماوەی 4ساڵە بەهۆی بوونی 
جیابووەتەوە.  لەهاوسەرەكەی  سێكسی،  كێشەی 
وەك سازان، باسی لێوەدەكات كە هاوسەرەكەی 
ئەنجامدانی  توانای  هەبووەو  سێكسی  نەخۆشی 
لەناخیدا  بۆیە  زۆرك��ەم��ب��ووە،  پڕۆسەیەی  ئ��ەو 
بووەتە گرێیەكی دەروونی و سێكسكردنی ئاسایی 
وەك  بكردایە،  سێكسمان  نەبووە((هەركاتێك 
ئەوەبوو كە تۆڵە لەكەسێك بكاتەوەو بەوهۆیەوە 
تووشی  وایلێهات كە  ئەمەش  ئازاری دەدام.  زۆر 
جیاببمەوە((.  بڕیارمدا  بۆیە  بم.  دەروونی  گرێی 
ئەمەل حوسێن، 29 ساڵە. ماوەی 3 ساڵە شووی 
لەهاوسەرەكەی  راب��ردوو  مانگی  بەاڵم  ك��ردووە، 
جیابووەتەوە. ئەو ژنە منداڵی نییەو هاوسەرەكەی 
پارێزەر بووە. ئەمەل، ئاشكرای دەكات كە بەردەوام 
لەسەر شێوازی سێكسكردن لەگەڵ هاوسەرەكەی 
دادگا،  وای��ك��ردووە  ئەمەش  هەبووە،  كێشەیان 
بكاتەوە.  یەكالیی  بەجیابوونەوە  كێشەكەیان 
وەك خۆی دەڵێت، بەهۆی كێشەی بەردەوامەوە 
نەیهێشتووە منداڵی ببێت. بەڕای ئەمەل، نەبوونی 
پڕۆسەی  و  ژن  لەشی  دەرب����ارەی  هۆشیاری 
پیاوەكە  كە  نییە  ب��ەوەوە  پەیوەندی  سێكسی، 
هاوسەرەكەی  چونكە  نا،  یان  بڕوانامەیە  خاوەن 

نادروست  زۆر  بەشێوەیەكی  بەاڵم  پارێزەرە،  ئەو 
لەبارەی  شتێكی  هیچ  كردووەو  لەگەڵ  مامەڵەی 
هۆشیاری سێكسی نەخوێندووەتەوە(( هەر گۆڤار 
و رۆژنامەیەكیش كە سەیری دەكرد، ئەگەر باسی 
الپەڕەكانی  ئەوا  كرابا،  تێدا  رۆشنبیری سێكسی 
بیركردنەوەی  باسی  وەه��ا  ئ��ەو،  دەدڕان����د((. 
هاوسەرەكەی دەكات((وایدەزانی چێژی سێكسی، 
تەنیا مافی پیاوەو بەوهۆیەشەوە، تەنیا من ئازارم 
دەچەشت((. لەبارەی دەستنیشانكردنی جۆری سزا 
رووبەڕووی  هاوسەرەكانیان  كە  پیاوانەی  ئەو  بۆ 
عەبدولباست  دەك��ەن��ەوە،  سێكسی  توندتیژی 
لەدادگا  حاڵەتانە  ئەم  سزای  دەڵێ  فەرهادی، 
دەدرێت.  لەبارەوە  بڕیاری  بەجیابوونەوە  تەنیا 
بەپێی زانیاری وارڤین، زۆرترین سزایەك كە لەو 
پیاوانەی بەگشتی لەهاوسەرەكانیان جیادەبنەوە، 
جا هۆكارەكە گرفتی سێكسی بێت یان كێشەیەكی 
ئەوا  بكات،  جیابوونەوە  داوای  پیاوەكە  و  تر 
لەپیاوەكە  ژنەكە،  بۆ  قەرەبوو  وەك  پارە  برێك 
خولع  حاڵەتەكە  ئەگەر  هەروەها  وەردەگیردرێت. 
بوو، واتە ژنەكە داوای جیابوونەوەی كرد، زۆرترین 

جار ژنەكە، مافی قەرەبووكردنەوەی پێنادرێت.

سێكسكردن
لەپێویستییەكانی   سێكس وەك غەریزە یەكێكە 
مرۆڤ، بەاڵم هەموو بنەماكانی ژیانی هاوسەرگیری 
پێكناهێنێت، بۆیە ئەنجامدانی پڕۆسەی سێكسی 
پێویستی بەهۆشیاری و چۆنیەتی مامەڵەكردنەوە 
رێزان  دەروون���ی،  تەندروستی  پسپۆڕی  هەیە. 
رۆحییەكە،  الیەنە  تێربوونی  وێ��ڕای  ئیبراهیم، 
ژی��ان و  ب��ەردەوام��ب��وون��ی  ب��ەه��ۆك��اری  سێكس 
وەچەخستنەوە دەزانێت، لەبەرئەوە دەبێت پیاو، 
لەبەرچاو  ژن،  جەستەی  ناسكی  و  هەستیاری 
بینینی  بەهۆی  ژن  جەستەی  چونكە  بگرێت، 
شیردانەوە،  و  منداڵبوون  مانگانەو  س��ووڕی 
لەجەستەی پیاو ناسكترە. هەركاتێك ژن توانای 
لێ  زۆری  ناكرێت  نەبوو،  سێكسی  ئەنجامدانی 
بكرێت، ئەگەر ژنەكە ناچار بەسێكسكردن كرا ئەوا 

نەبوونی هۆشیاری سێكسی
))هۆكاری جیابوونەوەی 80%ی هاوسەرانە((
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دەچێتە خانەی ئەتككردنەوە، كارێكی لەگەڵ دەكرێت كە بەخواستی 
خۆی نییە. بۆیە ئەو پسپۆڕەی دەروونی، دەرچوونی یاسایەك بۆ 
پسپۆڕی  دەزانێت.  بەگرنگ،  پەیوەندییانە  جۆرە  ئەو  رێكخستنی 
پڕۆسەی  بەگرنگی  ئاماژە  كەمەرخان،  فەزیڵە  لەدایكبوون  و  ژنان 
زانستییانە  و  دروست  بەشێوەیەكی  بەمەرجێك  دەكات،  سێكسی 
لەسەربێت.  هەردووالی  خواستی  پێویستە  هەروەها  ئەنجامبدرێت. 
بەپێچەوانەوە دەبێتە هۆی دروستبوونی گرفتی جەستەیی و دەروونی 
كە  ژن  زاوزێی  لەكۆئەندامی  نەخۆشی  و  ئازار  دروستبوونی  وەك، 
تاماوەیەكی زۆر كاریگەرییەكانی دەمێنێتەوە. هەروەها دەبێتە هۆی 
ئەوەی كە ئەو ژنە سێكسی لەبەرچاو بكەوێت و هیچ لەزەتێكی لێ 
نەبینێت. كاتێكیش ئەنجامیدا، تەنیا بۆ رازیكردنی دڵی پیاوەكەی 
بەو ساردییە كرد،  پیاو، هەستی  كاتێك  فەزیڵە،  د.  بەرای  بێت. 
ژنێكی  هێنانی  یاخود  تر  ژنانی  بۆ  پەنا  و  دەكات  تاوانبار  ژنەكە 
نێوان  هەماهەنگی  خدر،  هێدی  كۆمەاڵیەتی  توێژەری  دەبات.  تر 
دەزانێ�ت،  هاوسەرگیری  ژیانی  سەركەوتنی  بەنهێنی  هاوسەران، 
پڕۆسەی سێكسیش یەكێك لەبنەماكانە. زانایانی بواری كۆمەڵناسی 
گشتییە،  كۆمەڵناسی  سەرەكییەكانی  لقە  لە  یەكێك  كە  خێزانی، 
نێوان  گرفتەكانی  تەشەنەكردنی  بۆ  سەرەكی  هۆكارێكی  چەند 
جیابوونەوە.  خاڵی  دەیانگەیەنێتە  كە  دەكات  دیاری  هاوسەران 
یەكێك لەو هۆكارانە بوونی كێشەی سێكسییە، لەنێوان هاوسەراندا. 
بەبڕوای هێدی، گرفتی سێكسی، یەكێك لەهۆكارە سەرەكییەكانی، 
خیانەتی هاوسەری و فرەژنییە. پارێزەر پەیمان سدیق، خێزانی كورد 
دەربارەی ورووژاندنی كێشە سێكسییەكان بەداخراو دەزانێت، لەگەڵ 
ئەنجامدانی  بەهۆی  كە  دەكات  كەیس  هەندێ  بۆ  ئاماژە  ئەوەشدا 
تۆماركراون.  لەدادگا  لەالیەن هاوسەرەكانییان  توندوتیژی سێكسی 
پەیمان، لەئەنجامی شیكاری ئەو كەیسانەی كە بینویەتی، دەگاتە 
ئارەزووەكانی خۆیانیان  تەنیا  لەپیاوان  زۆر  دەڵێ،  كە  بۆچوونێك 
الگرنگەو وەكو، ئامراز مامەڵە لەگەڵ ژن دەكەن. یاخود ژن داوای 
ئەو  دەڕوانێت.  لێی  ناشایستە  بەچاوێكی  پیاو  بكات،  سێكس 
داوای سێكسی  پیاوەكە  هەبووە،  كێشەیان  كە  گوتیشی  پارێزەرە 
داوای  یاخود  ك��ردووە،  هاوسەرەكەی  لە  نادروست  بەشێوەیەكی 
هەركاتێك  كە  هاندەدات  ژنان،  بۆیە  لێكردووە.  دواوەی  سێكسی 
پەنا  با  خۆكوشتن،  لەجیاتی  بوونەوە،  توند  مامەڵەی  رووبەڕووی 
بۆ دادگا بەرن و داوای مافەكانیان بكەن. لەبارەی چارەسەری ئەو 
حاڵەتە، هەموو پسپۆڕان، لەسەر ئەوە كۆكن كە ئەنجامدانی سێكسی 
تەندروست پێویستی بەهۆشیاری سێكسی هەیە. د.رێزان پێیوایە، 
دەبێت زانیاری سێكسی بخرێتە ناو سیستەمی خوێندن، بۆ ئەوەی 
گەنجان شارەزایی پەیدابكەن و دووچاری ئەو جۆرە گرفتانە نەبن. 
بەدروستی  هات،  بەخەیاڵدا  وای  پرسیارێكی  منداڵێك،  هەركاتێك 
بەرلەئەنجامدانی  خول،  كردنەوەی  خدر،  هێدی  بدرێتەوە.  وەاڵمی 
تێیدا  بەمەرجێك  دەزانێت.  بەپێویست  هاوسەرگیری،  پڕۆسەی 
د.فەزیڵە،  بگەیەنرێت.  كوڕان  و  بەكچ  پێویست  زانیاری  تەواوی 
بوونی پڕۆگرامی پێویست لەدەزگاكانی راگەیاندن، بۆ دروستبوونی 
بەوپەڕی  تا  دەزانێت،  بەگرنگ  پیاوان  الی  سێكسی  هۆشیاری 
هەستكردن بەربەرپرسیارێتییەوە، پڕۆسەی سێكسی، ئەنجام بدات. 
بۆكان هیوا
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سلێمانی

لەكۆمەڵگەی  دیاردەیەكە  ئەوەی  لەگەڵ  دڵپیسی 
رۆژهەاڵتی ناویندا زۆرە و كۆمەڵگای كوردستانیش 
لەو دیارەدەیە بێبەش نییە. پسپۆڕانی ئەو بوارە، 
دڵپیسترن،  پیاوان  لە  ژنان  دڵپیسی  كە  دەڵێن 
ژن  تێیدا  پ��ی��اوس��االری��ی��ەو  كۆمەڵگا  چونكە 
بەوەدا  دان  پیاوێك  هاوكات  چەوسێندراوەتەوە. 
دەنێت كە دڵپیسەو بڕوای بەخێزانەكەیشی هێناوە 

كە ئەو رێگەیە تەندروستە.
پێناسەی  كە  دەروونناسانەی  زان��او  ئەو  زۆرن 
هەیانە  پێوەی سەرقاڵبوون،  كردووەو  دڵپیسیان 
كەس  دوو  لەنێوان  دەشێ  دڵپیسی  گوتوویەتی: 
لەقۆناغی  یان  خێزانداری  لەكاتی  ب��دات،  روو 
ئاسایی  ئەگەر  بێت.  دەزگیرانداریدا  و  دڵ��داری 
بوو، نەگەیشتە حاڵەتی گومانكردن، بێباوەڕی و 
بێمتمانەیی و ماوەی هەفتەیەك یان دوو هەفتەی 
سۆزداری  بەحاڵەتێكی  دەكرێت  ئ��ەوا  خایاند، 
خۆشەویستی  پەیوەندییەكی  پاسەوانێتی  و 
شۆخوشەنگی  و  جوانی  لەبەر  رەنگە  دابنرێت، 
فەوتاندن  لەترسی  رەنگە  بێت.  بەرامبەر  كەسی 
و مەیسەرنەبوونی پڕۆسەی هاوسەرگیری لەنێوان 
دڵپیسی  دەڵێ،  هەیانە  بەاڵم  بێت.  دڵداردا  دوو 
نەخۆشییە. چونكە گەیشتووەتە ئەو دۆخەی كە 
تێپەڕاند  سەرەوەی  چەمكانەی  ئەو  سنوورەكانی 
قۆناغی  چ��ووەت��ە  بۆیە  ك��ردن(  باسمان  )ك��ە 
نەخۆشی دەروونییەوەو پێویستە كەسی دڵپیس، 
و  بكات  تایبەت  دەروونیی  پزیشكی  سەردانی 
وەاڵمی  ریپۆرتاژەدا  لەو  بكرێت.  بۆ  چارەسەری 
سێ پرسیار، دراوەتەوە كە ئایا دڵپیسی حاڵەتە، 
یان نەخۆشی؟ رێژەكەی الی ژن زۆرترە یان پیاو؟ 

هەروەها رێگەچارەی دڵپیسی چییە؟
لەوبارەیەوە مامۆستای زانكۆ، مەریوان عومەر،   
كە هەشت ساڵە خێزانی پێكهێناوەو سێ منداڵی 
دیاردەیەو  كەدڵپیسی  ل��ەوەك��رد  باسی  هەیە، 
كوردیش  تاكی  هەیە،  كۆمەڵگاكاندا  لەزۆربەی 
تێدەگەم  نییە،((وا  بێبەش  نەگریسە  دیاردە  لەم 

و  دۆخ  نەك  بێت  نەخۆشی  دی��اردەی��ە  ئەم  كە 
حاڵەتێكی ئاسایی، چونكە كەسی دڵپیس، گومان 
دەكات.  دەوروب��ەر  شتێكی  و  كەسێك  لەهەموو 
هەروەها رێژەی دڵپیسی الی پیاوی كورد زۆرترە، 
چونكە ئەم كۆمەڵگایە پیاوساالرییەو مێرد خۆی 
بەئاغای ژنەكەی و ماڵەكەی دەزانێت و دەیەوێت 
ژنەكەی  لەهەموو رەفتارێكی  فەرمان دەربكات و 
بپرسێتەوە((. بۆ وەاڵمی چارەسەری ئەو دیاردەیە، 
ئەو مەریوان عومەر، بەپێویستی دەزانێت كەهەر 
لەسەرەتاوە هیچ لەو هاوسەرانە دڵپیسی لەیەكتر 
ژیان  نییەو  چارەسەری  چونكە  نەكەن،  قبوڵ 
د.  خۆیشەوە  لەالی  ب��ەدۆزەخ.  دەكەن  لەیەكتر 
گەالوێژ كە پسپۆڕی نەخۆشییەكانی ژنانەو نزیكەی 
20ساڵە هاوسەرگیری لەگەڵ پزیشكێكدا كردووەو 
چوار منداڵیان هەیە. بەهێمنی قسەی لەوبارەیەوە 
هاوسەرێك  دەكرێت  گ��ووت��ی:((ج��اروب��ار  ك��ردو 
یان  بێگانەیەكدا  لەگەڵ  هاوسەرەكەی  پێكەنینی 
چوونە دەرەوەی بەتەنیایی قبوڵ نەبێت و هەروەها 
نیگەرانی  ژنەكەی  خۆجوانكردنی  خۆڕازاندنەوەو 
بكات، بەاڵم ئەگەر ئەم حاڵەتە بەردەوام نەبوو، 
زوو هاتەوە دۆخی جاران و بەدیالۆگكردنی نێوانیان 
جۆرێكە  دڵپیسییە  ئەم  ئەوا  نەبووەوە،  دووبارە 
لەئیرەیی سروشتی و گوزارشتە لەخۆشەویستی((. 
ئەو پزیشكە وایدەبینێت كە دڵپیسی نەخۆشییەو 
بەیەكتر  بڕوابوون  متمانەو  چونكە  ماڵوێرانییە، 
لەهاوسەرەكەی  دڵی  زۆرتر  كورد  ناهێڵێت((ژنی 
پیسە، چونكە حەز ناكات ژنی دووەمی بەسەربێت 
و حەزی لەخیانەت نییە((. خاتوو شیرین فەرەج، 
دڵپیسی  كە  گوتی  قوتابخانەیە،  بەڕێوەبەری 
و  ن��ەزان  ناڕۆشنبیرو  كەسانی  نەخۆشییەكە 
ئەواندا  لەناو  دەب��ن��ەوەو  دووچ���اری  نامەدەنی 
گومان  و  كەللەڕەقن  كردووە(( چونكە  تەشەنەی 
لەهەموو كەسێك دەكەن و خۆیان پیسن و داوێن 
پیسی دەكەن، بۆیە وادەزانن كە هاوسەرەكەشیان 
پیسی  داوێن  دەوام،  بۆ  یان  بازاڕ،  دەچێتە  كە 

زۆربەی  كە  لەوەدەكات  باس  شیرین،  دەكات((. 
پیاوی كورد، دڵیان لە ژنەكانیان پیسەو زۆربەی 
هاوڕێكانم بەدەست ئەو حاڵەتەوە دەناڵێنن و هیچ 
بەبەردەوامی  هەروەها  نییە.  چارەسەرێكیشیان 
تەاڵقیان  داوای  بەزۆرەملێ  هەندێكیان  شەڕیانەو 
كردووە((. چارەسەر ئەوەیە كە كچەكان ئەوەیان 
شووی  ك��وڕەی  ئەو  ئایا  كە  ببێتەوە  روون  بۆ 
جۆرێك  بەهیچ  ئەوا  دڵپیسە،  ئەگەر  پێدەكەن، 
شوو نەكەن و پرچی سپی بهۆننەوە زۆر باشترە((. 
ئەوەی لەو ریپۆرتاژە دەخوێندرێتەوە دانپێدانانی 
پیاوێكە كە باس لەدڵپیسی خۆی دەكات و باوەڕی 
بەژنەكەیشی هێناوە كە ئەو رێگەیە تەندروستە. 
خۆی  خواستی  لەسەر  كە  ع.س.)  فەرهاد  م. 
نەچووەتە  دەزگیراندارەو  ناهێنین(،  سیانی  ناوی 
كە  ئاماژەیدا  وەك  هاوسەرگیرییەوە.  پڕۆسەی 
لەبەرئەوەی دایكی كەسێكی دڵپیس بووەو لەسەر 
هەق بووەو زۆرجوان و بێ هیچ گرفتێك بەخێوی 
رەفتارێكی  نەیهێشتووە((هیچ  هەرگیز  كردوون، 
یان  دراوسێ  كچە  لەگەڵ  قسە  و  بكەم  ئازادانە 
خزماندا بكەم، تاتووشی خراپەكاری نەبم، منیش 
دەمەوێت دەزگیرانەكەم قسە لەگەڵ كەس نەكات 
م.فەرهاد،  پێنەكەنێت((.  كەسەوە  ب��ەدەم  و 
ئەوەی خستەڕوو كەهاوسەرەكەی داوای مۆبایلی 
لێكردووە، بەاڵم ئامادەنییە بۆی بكڕێت، چونكە 
یەكەم زۆر جوانە، دووەم زۆر ساویلكەو دڵپاكەو 
هیچ  تووشی  دەبەن((نامەوێت  لەخشتەی  زوو 
بەاڵیەك ببم و بەبێخەم و كێشە بچینە پڕۆسەكەوەو 
پرسیارەی  ئەو  لەبارەی  هەبێت.  ماڵێكی خۆمان 
كە ئەگەر دڵپیسی لە هاوسەرەكەت بكەیت، ئەو 
ماڵە بۆ خێزانەكەت ناكەیت بەزیندان، كەوا جوان 
مەرجەكانی  نە،  گووتی  لەوەاڵمدا  ساویلكەیە؟  و 
زۆر  بەالیەوە  رازییەو  ئەویش  پێگوتووەو  خۆمم 
باشە، چونكە هەست دەكات كە خۆشمدەوێت((. 
شەوبۆ حوسێنی فەرمانبەر، یەكەم گوتەی بەوە 
لەپیاوەكەی  دەستپێكرد كە تاسەر ئێسقان دڵی 

دڵپیسی، دیاردەیەكی وێرانكەر
پرۆفیسۆر كەریم قەرەچەتانی: 

ژن زیاتر دڵپیسی لە هاوسەرەكەی دەكات
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هیچ  لەگەڵ  تەلەفۆن  قسەو  پێمناخۆشە  پیسە. 
ژنێكی تردا بكات كە نایناسم، ئەمەش بەرامبەر 
چونكە(( خۆشەویستییە،  نیشانەی  ب���ەو، 
هاوسەرەكەم چاوباشقاڵەو حەزی لە ژنی جوانەو 
بۆ  دڵپیسییەكەیشی  هۆكاری  ق��ۆزە((.  خۆشی 
و  نابێت  منداڵیان  ئ��ەوان  كە  گ��ەڕان��دەوە  ئ��ەوە 
ژن  باسی  كەچی  لەهاوسەرەكەیەتی،  خەتاكەش 
لەبارەی  پیسە((.  لێی  دڵم  دەكات((بۆیە  هێنان 
توێژەری  دڵپیسییەوە  ناساندنی  و  ه��ۆك��ار 
كەریم،  ئەحمەد  گۆنا  خ��ات��وو  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
نەخۆشییەو  دڵپیسی،  ك��ە  واب���وو  ب��ۆچ��وون��ی 
پەروەردەی  كە  دەبێت  دروس��ت  كەسانەدا  لەو 
خێزانییان ئاڵۆزە، شەڕوشۆڕ لەنێوانیاندا هەبووەو 
باوك،  و  دای��ك  نێوان  خۆشەویستی  متمانەو 
الوازە. هەروەها نزمی ئاستی رۆشنبیری و هزری 
خێڵەكی، هۆكارن لەوەی كە تاكی بێمتمانەو باوەڕ 
بەرامبەر  بێمتمانەیی  هەرەوەها  بكەن.  پەروەردە 
بیر  كە  دەكات  لەمرۆڤ  وا  بەرامبەر،  بەرەگەزی 
لەشتی وەهمی و خەیاڵێكی بێبنەما بكاتەوە. ئەو 
توێژەرە دەڵێت مرۆڤی ئاستنزم و خێڵەكی راستی 

لێ ون بووەو بەچەواشەیی تەماشای دەوروبەری 
دەكات((ئافرەت چووە دەرەوەو ماكیاژی كرد، وا 
سێكسی  كاری  بۆ  خۆی  ژنە  ئەو  كە  دەزانرێت 
و داوێنپیسی، دەڕازێنێتەوە((. هەروەها گوتی:(( 
پیاوان سەرچاوەی دروستبوونی دیاردەی دڵپیسین 
و ژنانیشیان فێركردووە كە دڵی لەهاوسەرەكەی 
پیس بێت((. بۆ چارەسەریش گوتی: تاكی دڵپیس، 
پێویستە بچێتە الی پزیشك و ئەو نەخۆشییەی 
تووشی  بەتەواوی  كۆمەڵگا  تا  بكات،  چارەسەر 
ناوداری  پڕۆفیسۆری  هاوكات  نەكات.  ئیفلیجی 
دەروونزانی د.كەریم قەرەچەتانی، دڵپیسی دابەشی 
سەر دووجۆر دەكات: یەكێكیان ئەو حاڵەتەیە كە 
گومان لەكەسی بەرامبەر دەكرێت، بەاڵم بنەمای 
یان  رەفتار  چونكە  ئاشكرایە،  هۆكارەكە  هەیەو 
بناغەیەك  لەسەر  بینراوەو  شتێك  ی��ان  قسە 
دڵپیسی لەكەسی نزیك یان خۆشەویست دەكرێت 
و ئەمەش ناكرێت بە نەخۆشی ناو ببرێت. بەاڵم 
جۆری دووەمی بەوە ناساند كە دەبێتە دیاردەیەكی 
ناوازە، یان كەسەكە نەخۆشی پارانۆیای لەگەڵدایە 
كە رۆڵێكی گەورە دەگێرێت و دڵپیس وا لێدەكات 

كە گومان لەهەموو شتێك بكات، بەبێ ئەوەی هیچ 
بنەمایەك لەئارادا بێت. هەروەها لەهەموو كەسێك 
گومانی  بەئەو  نزیك  شتێكی  یان  رەفتارێك  یان 
هەیە، وادەزانێ هەموو قسەو كردەوەیەك دژ بەو 
دەكرێت و ئاڕاستەی دەكرێت. ئەمەش خەسڵەتی 
كەسایەتی نەخۆشی پارانۆیایە. لەوەاڵمی ئەوەدا 
د.  پیاو،  یان  ژن  دڵپیسترن،  كامیان  ئایا  كە 
لەبەرئەوەی  ك��ورد  ژنی  گوتی:  قەرەچەتانی، 
دەردەس��ەری  و  مەینەتی  چ��ەوس��اوەت��ەوەو  زۆر 
بۆیە  نەماوە،  بەپیاو  بڕوای  متمانەو  چەشتووە، 
ئەو هەمیشە دڵی لەهاوسەرەكەی پیسەو رێژەكە 
لەژناندا زیاترە. هەروەها گوتی: دڵپیسی گرێدراو 
بەنەخۆشی پارانۆیایە، چونكە رادەی گومانی زۆر 
بەرزەو بڕوای بەهاوسەرەكەی نییە. ئەوپسپۆڕەی 
دەروونزانی، بەپێویستی دەزانێت كە ئەوكەسەی 
دەروونی  پزیشكی  سەردانی  دەك��ات،  دڵپیسی 
بكات، تا دانیشتن و جەلساتی لەگەڵدا بكرێت و 

دەرمانی تایبەت وەربگرێت. 

سارا محەممەد / محەممەد ئەحمەد
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كار

فۆتۆ: رەفیق شوكری

پێگەی ژن لە ئابووریی ئیماراتدا
66%ـی كارەكانی حكوومەت ژن بەڕێوەی دەبات
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ئەندازیارێكی پڕۆژە پێشكەوتووەكان لە دوبەی 
بەوارڤینی راگەیاند كە دەوڵەتی ئیمارات لەرێگەی 
كردنەوەی بانكی تایبەت بۆ ژن و بەشداركردنیان 
رێژەیەكی  حكوومەتدا  كاروباری  لەراپەڕاندنی 
ئابووری.  گۆڕەپانی  هێناوەتە  ژنی  بەرچاوی 
لەئیمارات  كە  گوتی  هەروەها  ئەندازیارە  ئەو 
ماڵ  ژن��ی  ئەنجومەنی  بەناوی  ئەنجومەنێك 
بەشدارییان  تا  دەكەن  ژن  هاریكاری  كە  هەیە 

لەپڕۆژەكاندا بەرچاوتر و زیاتر بێت.
رۆژانە  ئیمارات،  لە  ئ��اب��ووری  پێشكەوتنی 
جیهانەو  ئاژانسەكانی  و  ه��ەواڵ  س��ەردێ��ڕی 
دەكرێت  پێوانەییانە  ژمارە  لەو  باس  هەروەها 
كە سااڵنە دوبەی لەبواری ئابووری، تەالرسازی، 
تۆماری  فەرهەنگ  و  زانست  پێشڤەچوونی 
ئیمارات  لە  ئەوانەشدا  لەگەڵ  هاوكات  دەكات. 
خێرخوازی،  دام��ەزراوەی  بەرچاوی  ژمارەیەكی 
رێكخراوەی  و  ه��ەژاران  هاریكاری  كۆمەڵەی 
كە  واڵتەی  ئەم  كۆمەاڵیەتیش هەن.  هۆشیاری 
ئێستا وەها باس لەپێشكەوتنی دەكرێت، چەند 
تەنیا  بوو كە مرۆڤ�  بیابانێك  لەمەوپێش  دەیە 
رەشماڵ و حوشتری تێدا دەبینی، بەاڵم بەهەوڵی 
بەوەگەڕخستنی  و  گەلەكەی  و  بەرپرسان 
توانرا  وەبەرهێنان،  پێشكەوتووی  پالنێكی 

ئیماراتی ئەمڕۆی لێ بنیات بنرێت.

گەشەسەندنی ئابووری
نەخشەی سەركەوتنی ئابووری لەئیمارات بەوە 
رەسەنەكان  ئیسالمییە  بەها  كە  دەستیپێكرد 
گونجێندران.  ئابوورییەكاندا  بەرنامە  لەگەڵ 
لەو  كە  گ��ەورەی��ەی  ئابوورییە  هەنگاوە  ئ��ەو 
بواری  هەردوو  پێشخستنی  لەگەڵ  نرا  واڵتەدا 
بازرگانی و كۆمەاڵیەتیدا هاوشان بوو. ئەمەش 
خۆیدا  ب��ەالی  جیهانی  گەشتیارانی  سەرنجی 
تێكڕای  گەشەسەندنی  ئەوەی،  لەگەڵ  راكێشا. 
بەرزبوونەوەی  بۆ  ئیمارات،  ناوخۆیی  بەرهەمی 

گەڕایەوە،  جیهاندا  لەبازاڕەكانی  نەوت  نرخی 
سەركەوتنی پالنە ستراتیژییەكەشی لەراكێشانی 
وەگەڕخستنی  ب��ۆ  كۆمپانیاجیهانییەكان 
وەبەرهێنان، كاریگەری هەبوو. هۆكارێكی تریش 
كەمی باجدانان لەسەر وەبەرهێنانی كۆمپانیا و 
تاك بوو كە لەپڕۆسەی بنیاتنانەوەی ئابووریدا 
بەشدارییان پێكرا. تێكڕای داهاتی تاك لەساڵی 
ئەم  بوو.  دۆالر  ه��ەزار  هەشت  و  سی   ،2006
ژمارەیە داهاتی تاكی ئیماراتی خستە رێزبەندی 
25 واڵتی یەكەمی جیهان كە خاوەنی بەرزترین 
سەركەوتنی  سەرەكی  هۆكاری  تاكن.  داهاتی 
ئابووری  سەرچاوەكانی  فرەیی  بۆ  واڵتە  ئەم 
لەرێگای  ئەویش  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە.  نیشتمانی، 
كە  ئ��ازاد  بازرگانی  ناوچەی   25 دامەزراندنی 
پیشەسازی،  كەرتەكانی  سەرجەم  خزمەتی 
دەكات.  تەكەنۆلۆژییەوە  و  دارای��ی  بەبواری 
ئیمارات، پێكهاتەیەكی میرنشینییە و ئەبوزەبی، 
دوبەی، عەجمان، شارقە، ئوم قیون، راس الخیمە 
ناوچە سەرەكییەكانی ئەم میرنشینییە پێكدێنن. 
لەم ناوچانەدا بەبەراورد لەگەڵ سعودیە كەمتر 

پشت بەداهاتی نەوت دەبەسترێت. 

ئیمارات و قەیرانی جیهانی
ئابووری ئیمارات لەساڵی2006 بۆ 2009 بەهۆی 
گۆڕانی  هەندێ  جیهانەوە  ئابووری  قەیرانی 
ژێر  كەوتە  ئیمارات   ،2006 لە  هات.  بەسەردا 
كاریگەری خراپی ئەو تەنگەژە ئابوورییەی كە 
هاوردەو  بانكەكان،  ب��ازاڕ،  گرتەوە،  جیهانی 
بیناسازییە  پڕۆژە  بەركەوت.  زیانی  هەناردەی 
زەبەالحەكان بەهۆی ئەم قەیرانەوە دواخران و 
نرخی  دابەزی.   ،%7،4 بۆ  ئیماراتیش  گەشەی 
نرخی  داب��ەزی.  نەوتیش  بەرمیلی  هەناردەی 
بەرمیلێكی نەوت لەساڵی 2008، سەد و چواردە 
دۆالر بوو، بەاڵم لە 2009، نرخەكەی بۆ $59 
دابەزی، ئەوەش لەگەڵ خۆیدا داشكانی بازاڕی 

نێوخۆیی ئیماراتی هێنا، بەشێوەیەك كە بازاڕی 
بە  ئەبوزەبیش  داشكاو   %70 بەرێژەی  دوبەی 
45%. هەرچەندە ئەم قەیرانە كاریگەری لەسەر 
ئیمارات هەبوو، بەاڵم بەبەراورد لەگەڵ واڵتانی 
دراوسێی زیاتر رەهەندی ئابووری گرتەوە. لەم 
گەورەترین  زەوی،  و  خانوو  كەرتی  قەیرانەدا 
قەیرانە  ئ��ەم  ه��ەروەه��ا  ب��ەرك��ەوت.  گ���ورزی 
كاریگەری لەسەر بانكەكان هەبوو و كۆمەڵێك 
كۆمپانیا كەوتنەژێر قەرزێكی گەورەوە. بەقسەی 
بەرپرسانی ئەو واڵتە، قەیرانەكە كاریگەری زۆری 
هەبووە، بەاڵم ئەو واڵتەی نەگەیاندووەتە لێواری 
دارووخان. ئێستا كاریگەری ئەم قەیرانە لەسەر 
ئەبوزەبی كەمتر بووەتەوە، بەاڵم لەدوبەی هەر 

ماوە.

ئەبوزەبی و قەیرانی ئابووری
گەورەترین  ئیماراتەو  پایتەختی  ئەبوزەبی، 
لەریزی  نەوتدا  لەبەرهەمهێنانی  میرنشینە. 
دەگاتە  دانیشتوانی  ژم���ارەی  پێشەوەیەو 
ئابووریدا  ژێرخانی  لەبواری  و  ملێون   1.6
دنیا  شاری  پێشكەوتووترین  و  بەگەورەترین 
كار  بواری  لەهەردوو  ئەبوزەبی،  دەژمێردرێت. 
و گەشتیاریدا، ناوەندی سیاسی و ئابووری ئەو 
گەشەسەندنی  فەرمانگەی  بریكاری  واڵتەیە. 
عەبدوڵاڵ،  عومەر  محەمەد  ئەبوزەبی،  ئابووری 
لەكۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی لەمیانەی كۆربەندی 
كە  ئەوەیدا  لەگەڵ  گوتی،  ئەبوزەبیدا  ئابووری 
سیستەمی  دووه��ەزاروش��ەش،  ساڵی  قەیرانی 
حكوومەت  بەاڵم  هەژاندووە،  جیهانی  دارای��ی 
لەو  توانیویەتی  خێرا  و  گونجاو  بەپالنێكی 
بەرپرسەی  ئ��ەو  بكات.  رزگ��اری  تەنگەژەیە 
ئیمارات ئاشكرای دەكات كە بۆ ساڵی دووهەزار 
لەو  كاریگەر  گۆڕانكارییەكی  پرۆسەی  سی،  و 
شارەدێتە ئاراوە كە بەرژەوەندی هەموو الیەكی 
سیستەمی  هەیكەلی  بەسەر  گ��ۆڕان  و  تێدایە 

دوبەی

پێگەی ژن لە ئابووریی ئیماراتدا
66%ـی كارەكانی حكوومەت ژن بەڕێوەی دەبات
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فەرمانگەی  بەرپرسانی  دەهێنرێت.  شارەكەدا 
كە  دووپاتیدەكەنەوە  ئابووری  گەشەسەندنی 
ئەبوزەبی لەهەلومەرجی ئێستادا پەرەسەندنی 
بەخۆیەوە  گ��ەورە  وەبەرهێنانی  و  ئابووری 
بەرنامە  ئ��ەو  لەسایەی  ئەویش  دەبینێت. 
ل��ەس��ەر فرەیی  ئ��اب��ووری��ی��ەی��ە ك��ە ج��ەخ��ت 
پەرەسەندنی  دەكاتەوە.  تاك  سەرچاوەكانی 
كەرتی بانك و ئابووری، بەگرنگترین بنەماكانی 
پێشكەوتنی ئەبوزەبی دادەنرێت، چونكە ئەو 
شارە گەورەترین توانای لەسەر ئاستی واڵتانی 
كەنداو و رۆژهەاڵتی ناڤین هەیە. كەرتی دارایی 
ئەبوزەبی، بازاری نەختینە داراییەكان و سی 
بانكی نیشتمانی لەخۆدەگرێت كە لەنێوانیاندا 
شەش بانكی ئیسالمی و بیست و شەش بانكی 
بیانی تێدایەو بەرامبەر بەسوودێكی كەم قەرزی 
گەورە پێشكەش بەكەرتی ئابووری دەكەن و 
هەروەها چەندین كۆمپانیای گۆرینەوە پارەی 
بەبەراورد  لەناوخۆ  وزە  تێچوونی  تێدایە. 
كەمە،  زۆر  وزە  جیهانییەكانی  نرخە  لەگەڵ 
بۆ  كارئاسانی  ئەوەی  هۆی  بووەتە  ئەمەش 

وەبەرهێنەرەكان بكرێت.

وەبەرهێنان بە ملیار دۆالر 
خاتوو  ئیمارات  دەرەوەی  بازرگانی  وەزیری   
لە  كرد  هیندی  سەردانی  كاتێ  قاسمی  لبنا 
وەبەرهێنەرانی  بۆچی  كە  پرسیارێك  وەاڵمی 
بیانی و عەرەبی روودەكەنە ئیمارات، گوتی كە 
پێگەی جیۆگرافی ئیمارات لەبازاڕەكانی ئاسیاو 
بازرگانی  ناوچەی  چەندین  نزیكەو  ئەورووپا 
ئازادی تێیدا كێبركێی جیهانی و خزمەتگوزاری 
بە وەبەرهێنەران پێشكەش دەكەن و گۆڕانی 
بەرێژەی  ب��ۆی��ان  س��ەرم��ای��ەك��ان  و  ق��ازان��ج 
سەداسەدە. جگە لە نەوت كە سەدا شەست و 
سێیە. هەروەها بەئاسانی كەرەستەی خاویان 
بەدەست دەكەوێت و باج لەسەر داهاتی تاك 
كۆمپانیاكان  دامەزراندنی  بۆ  مەرجیش  نییەو 

زۆر قورس نییە. 
نۆزدە  دەگاتە  واڵتە  لەو  وەبەرهێنان  تێكڕای 
ملیار$. بەپێی راپۆرتی نەتەوەیەكگرتووەكان 
بۆ ساڵی دووهەزار وهەشت و دووهەزارو دە، 
پێشكەوتنی  سەرەكی  لەریزبەندی  واڵت  سێ 
ئەوانیش  هاتووە.  ناویان  جیهاندا  ئابووری 
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داهاتی  ئێستا  توركیان.  و  ئیمارات  سعودیە، 
ئیمارات لەسەرووی توركیایەو لەو راپۆرتەدا وەك 
باشترین پێگەی ئابووری بۆ وەبەرهێنان، ئاماژەی 

پێدراوە. 
پێگەی ژن لە ئابووریدا

لەسەدا  كە  دەریانخستووە  فەرمییەكان  ئامارە 
ئیمارات  حكومییەكانی  كارە  شەش�ی  و  شەست 
وەزیرانیش  ئەنجوومەنی  ژنانەوەیەو  بەدەست 
چ���وار وەزی���ری ژن��ی ت��ێ��دای��ە، ئ��ەم��ەش لەهیچ 
كاروباری  وەزیری  بەدیناكرێت.  عەرەبیدا  واڵتێكی 
ژنان  كۆڕبەندی  لە  روومی،  مریەم  ئیمارات  ژنانی 
لەئەبوزەبی ئاماژەی بەوەدا كە لەسەدا سی كارە 
حكوومەت  بااڵكانی  پێشەنگە  و  سەركردایەتی 
هەروەها  ب��ەڕێ��وەدەب��ردرێ��ت.  ژن��ان��ەوە  ل��ەالی��ەن 
مریەم،  ژنن.  زانكۆ  مامۆستایانی  پانزەی  لەسەدا 
روونیكردەوە كە ژنان سەدا بیست و حەوت پۆینت 
ئەم  كە  پێكدەهێنن  بانكەكان  كارمەندانی  پێنجی 
نیشتمانییەو  ئابووری  كۆڵەكەی  گرنگترین  كەرتە 
بەهۆی  كە  هەیە  سەركەوتنی  نموونەی  ه��ەزاران 
وەزیرە،  ئەو  ئاراوە.  هاتووەتە  ژنانەوە  لێهاتوویی 
زیاتر  ئیمارات  لە  خاوەنكار  ژنانی  كە  گوتیشی 
كاری  بەدەستەوەیەو  درهەمیان  ملیارد  لەدوانزە 

پێدەكەن.

ژن و پێشكەوتن
ئەندازیاری  لەپڕۆژەكانی  یەكێك  ئ��ەن��دازی��اری 
ئەبوزەبی فاتیمە حوسنی، لەوبارەیەوە بە وارڤینی 
و  دەدات  ژنان  هانی  زۆر  دەوڵ��ەوت  كە  راگەیاند 
هەوڵی رزگاری و سەرفرازیان دەدات و دەیەوێت لە 
هەموو بوارەكاندا كار بكەن(( هەرچەند ئاستەنگ 
هەیە، بەاڵم ئەمە بۆ حكوومەت ناگەڕێتەوە، بەڵكو 
بە دابوونەریتە كۆنەكانەوە پەیوەستە. هێشتا ئەوە 
نامۆیە كە ژن بەرپرسی پیاو بێت((. فاتمە، گوتی 
لەنێوان  زۆر  جیاوازییەكی  كاركردنەوە  لەبواری 
ژنان  لەرابردوودا  هەیە.  ئێستادا  و  پێشوو  ژنانی 
و  بكەن  كار  تێكەاڵودا  لەكەشێكی  نەیاندەتوانی 
نووسینگەیەكدا  لەچوارچێوەی  كارەكانیان  پێشتر 
بوو، بەاڵم ئێستا بەربەستەكان نەماون و دیوارەكان 
شكاون. ژنان لەهەموو بوارەكاندا سەربەستن لەوەی 
پڕۆژەكان  راستەوخۆ سەرپەرشتی  بەشێوەكی  كە 

بكەن.
ئایا  ل��ەب��ارەی  وارڤیندا  گۆڤاری  لەپرسیارێكی 
دەوڵەت نەخشەی بۆ پتەوكردنی رۆڵی ژن لەهەموو 
هەیە؟  ئابووریی  بواری  بەتایبەتیش  و  بوارەكان 

باشترین  گوتی:((بەدڵنیاییەوە،  فاتیمە  ئەندازیار 
لەزیادبووندایەو  ژنان  رێژەی  كە  ئەوەیە  بەڵگەش 
كاروباری  قاسمی(،  بازرگانی)لبنا  وەزی���ری 
كۆمەاڵیەتی)مریەم رومی( ژنن و هەروەها )د. قبا  
ئیبراهیم( دوو وەزیری ژنی  سالم شامی( و )ریم 

دیكەن كە وەزیری دەوڵەتن.
ژووری  ئەنجوومەنی  ب��ڕی��اری  بەپێی  ه��ەروەه��ا 
ئەنجومەنی  ئەبوزەبی  پێشەسازی  و  بازرگانی 
لەو  كار  ژنانی  دیدی  كە  دام��ەزراوە  ماڵ،  ژنانی 
ئەركیان  ژنانە  ئەو  نیشاندەدات.  پارێزگایەدا 
پاراستنی رۆڵی پێشەنگی ژنانی كارە لە ئەبوزەبی. 
كردنە  گوزارشت  ئەنجوومەنە  ئەو  كاری  هەروەها 
بۆ  داواكارییەكانیان،  و  ژن��ان  لەخواستەكانی 
یەكێك  پێویست.  خزمەتگوزاری  دەستەبەركردنی 
ئەنجومەنەپشتگیری  ئەو  دیكەی  ئامانجەكانی  لە 
ژنانی كارە تا بەشێوەیەكی گونجاو لەپێشەكەوتنی 
ئەبوزەبی  ناوی  و  بەشداربن  ئیماراتدا  ئابووری 
وەك سەنتەرێكی ئابووری و دارایی جیهانی بەرز 

رابگرن.
داوەتە  بااڵی  پۆستی  كە حكوومەت  گوتی  فاتمە 
بەروویاندا  بوارەكانی  هەموو  دەرگ��ای  و  ژن��ان 
كردووەتەوە. لەهەمانكاتدا پارێزگاری تایبەتمەندی 
خزمەتگوزاری  شوێنی  كردنەوەی  لەرێگەی  ژنانی 
تایبەت بۆیان كردووە. وەك )بانكی جەوهەرە بۆ 
خزمەتگوزاری ژنان( كە لقێكی ژنانی سەر بەبانكی 
دەڵێت:(( ئەندازیارە  ژنە  ئەو  دوبەیە.  ئیسالمی 
ناكەین  لەبیر  هەرگیز  ئیمارات،  ژنانی  ئێمەی 
رێز  بۆیە  پێوەدەكەین،  شانازی  و  ئیماراتین  كە 
لەبەردەممان  بوار  و  دەگرین  تایبەتمەندییانە  لەو 
و  بێنین  ب��ەدی  خواستەكانمان  تا  رەخ��س��اوە، 
شانبەشانی پیاوان كار بكەین. هەندێجار دەوڵەت 
پێویستی بەوەیە، ژنێك بكرێتە پۆلیس، تا ئەگەر 
لەگەڵدا  مامەڵەی  ئەو  هەبوو،  ژن  تاوانبارێكی 
ئیمارات  كە چۆن  ئەوەیە  هیوای  فاتمە،  بكات((. 
كردووەتەوە،  ژناندا  بەسەر  وەبەرهێنانی  دەرگای 
واڵتانی تریش چاو لەو هەنگاوەی بكەن((ئیمارات 
تێیدا  وەدیهێناوە،  گەلەكەی  بۆ  دەسكەوتەی  ئەو 
راستی،  دەبنە  خەونەكان  كە  دەبێتەوە  روون 
ئەمەش موعجیزە نییە، بەڵكو ئەوە دەسەلمێنێت 
كە بە هەوڵ و تێكۆشان مرۆڤ دەتوانێت هەموو 

شتێك بەدەست بێنێت((.
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د. روخۆش خاوەنی بڕوانامەی دكتۆرایە لەبواری 
دەرونناسی پیشەیی دا، ئەو ئێستا بەڕێوەبەری 
مرۆیی  گەشەپێدانی  بۆ  هۆڵەندییە  سەنتەری 
لەسلێمانی. د. روخۆش، لەدیمانەیەكی وارڤیندا 
دەڵێت، پڕۆژەیەكی بۆ ژنانی هەرێمی كوردستان، 
بڕوانامەیان  ژنانەی  بەو  ئامادەكردووە سەبارەت 
ئەو  و  كار  سەر  دەیانخاتە  ماڵەوەن،  لە  نییەو 
ئەزموونەشی لە هۆڵەنداو رۆژهەاڵتی ناڤیندا تاقی 

كردووەتەوەو سەركەوتنی بەدەست هێناوە.

وارڤین: هێنانەوەی ئەم بیرۆكەیە بۆ كوردستان 
چۆن بوو؟

ئ��ەوەی دووج��ار بۆ مەشق  د. روخ��ۆش: پاش 
و  عەمان  دوب���ەی،  سعودیە،  میسر،  چوومە 
بەسەرپەرشتی   2008 12�ی  لەمانگی  بەحرەین، 
سەرۆكوەزیرانی عێراق، نوری مالیكی، كۆنگرەیەك 
كۆنگرەیە  ئ��ەو  س����ازدرا.  عێراقییەكان  ب��ۆ 
شارەزایی)كفاوە  و  لێهاتووی  بەمەبەستی 
ل��ەدەرەوەی  كە  كەسانەی  ئەو  بۆ  والخبرات( 
كۆنگرەیە  لەو  كورد،  دوو  بەسترا.  بوون  واڵت 
خرایە  پێشنیاز  لەكۆنگرەكە  كرد.  بەشداریمان 
ئەوەبوو  بكەین.  كار  لەبەغدا  كە  ئێمە  بەردەم 
دوو پڕۆژەی گەورەم بۆ بەغدا برد، چونكە خەڵك 
بەالیەنی  گرنگیدان  و  بەگەشەكردن  پێویستی 
بدۆزێتەوە.  لەشتەكاندا  تاخۆی  هەبوو،  مرۆیی 
یەكێك لەو هۆكارانەی لەواڵتانی كەنداودا كە ئەو 
لەپڕ  بوو  هەموو گەندەڵی و الدانە هەیە، ئەوە 
گۆڕانكاریی لەو واڵتانەدا روویدا، ئەمەش بەهۆی 
لە  رووی  كە  بوو  بیانییەوە  واڵتانی  كاریگەری 
تاكی  عەقڵی  كە  وایكرد  ئەمەش  كرد.  كەنداو 
ئەوان گۆڕانكارییەكان قبووڵی نەكات. بەو هۆیەوە 
جۆرەها كارەساتی وەك گەندەڵی و الدان روویدا. 
ئێستا كۆمەڵگای عێراقی وایلێهاتووە، بەتایبەت 
لەزۆر  دەرەكی  گۆڕانكارییەكی  كە  كوردستان، 
كردووە.  كوردستان  لەهەرێمی  رووی  رووەوە 
گەورەیشی  كێشەی  و  ڕوودەدات  الدان  هەڵەو 
لێدەكەوێتەوە، بۆیە بڕیاری گەڕانەوەم بۆ هەرێمی 

هاتووە  ئ��ەوە  كاتی  پێموایە  داو  كوردستان 
لەهەرێمی كوردستان ئەو مەشقانە بكەین.

وارڤین: لەناو پڕۆژەكەتان بایەخی زۆر بە رەگەزی 
مێینە دەدەن، هۆكاری ئەمە چییە؟

راگەیاندووە  پڕۆژەمان  یەك  ئێستا  د.روخۆش: 
كە لەهۆڵەنداو سعودیە كردوومانەو لەبەحرێنیش 
ئەو  ئامادەكردنی  ئەویش  بەدەستمانەوەیە، 
ژنانەیە كە بڕوانامەیان نییەو ئاستی خوێندنیان 
خۆیان  داهاتی  بتوانێت  كە  نییە  رادەی��ە  بەو 
لەعێراقدا  دابمەزرێنن.  خۆیان  و  بكەن  پێدابین 
ڕێژەی مێینە لەپیاو زیاترە، ژنو پیاو وەك یەك 
خۆی  بەالنیكەم  نەبێت  هیچ  تا  تێدایە،  وزەی 
بارگرانی  بووەتە  ئێستا  زۆر  ژنێكی  بژێنێت، 
بەسەر پیاو و هەروەها لەئاستێكی نزمی بژێودا 
ژنان  لە  زۆریش  رێژەیەكی  بەسەردەبەن.  ژیان 

ئەوە  هۆكاریش  و  بوون  الدان  تووشی  كە  هەن 
بووە كە نەیانتوانیوە بژێوی خۆیان دابینبكەن. 
ئێمەدا  لەپڕۆژەكەی  كە  ئەوەن  هۆكاری  ئەمە 
ژنێكی  دووەم  بدرێت.  مێ  ب��ەرەگ��ەزی  بایەخ 
ماڵو  و  خ��ۆی  بەرپرسیارێتی  هەیە  زۆرم���ان 
لەهۆكارەكان  یەكێك  بەسەرداكەوتووە.  منداڵی 
مووچەی  ئەوەیە  پێیەتی،  ب��اوەڕم  ئێستە  كە 
من  ئەوكاتەی  چونكە  ببردرێتەوە.  كۆمەاڵیەتی 
ئەو  ئابووری  لەهەفتەیەكدا  لەئەورووپابووم 
سۆشیالی  مووچەی  بەوهۆیەوە  رووخاو  واڵتانە 
بڕدرا، لەو حاڵەتەدا حكوومەت بڕیاری بۆ هەموو 
و  پشكنین  بكەونە  كە  دەركرد  شارەوانییەكان 
بڕیارەی  ئەو  كە  شوێنیش  یەكەم  لێكۆلێنەوە. 
گرتەوە ئەو شوێنە بوو كە مووچەی سۆشیالی 
جەستەییو  كەموكوڕتی  كە  ئ��ەوەی  ل��ێ��دەدرا، 
ئەوەیتریشیان  نێردران،  كار  بۆ  نەبوو،  عەقڵی 

بەڕێوەبەری سەنتەری هۆڵەندی گەشەپێدانی مرۆیی:

ژنانی هەرێم دەخەینە كارەوە
سلێمانی
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بۆ  بوونی كەمووكورتی كاری گونجاویان  بەپێی 
دۆزینەوە. ئێمەش لەو گێژاوە دوور نین، ئەگەر 
رۆژێك پارە نەمێنێ یان ناوەند پارە نەدات، ئەوا 

خەڵك تووشی ئەو قەیرانە دەبێت.

وارڤین: تۆ لەگەڵ ئەو پڕۆژە پێشنیارەدانیت كە 
ئاراستەی پەرلەمان كراوەو تێیدا هاتووە مووچە 

بۆ ژنی ناوماڵ ببڕدرێتەوە؟
د. روخۆش: خۆی مەبەستەكە جوان، مرۆڤانەو 
پشتی  ئ��ەم��ڕۆ  ل���ەب���ازاڕی  ب���ەاڵم  ئەرێنییە، 
بازاڕی دەرەوە كاریگەری لەسەر  پێنابەسترێت. 
كەواتە  دەبێتەوە،  كەم  پارە  واتە  هەیە،  تۆش 
ژن  تۆ  لەواڵتی  ناكەیت،  ئ��ەوە  زەمانەتی  تۆ 
ئەوە  زەمانەتی  ناتوانی  تۆ  واتە  لەپیاو.  زیاترە 
بكەیت، تا دەساڵی تر مووچەی پێبدەیت. مانگ 
زەمانەتی  كەم  بەالیەنی  نییە،  هیچ  دوومانگ  و 
دەساڵت نەكرد بۆ پێدانی ئەو پارەیە نەكردنی 
بە  دەكەیت  ژن  تر  جارێكی  دووەم:  باشترە. 
ئامادەكراو، واتە وای لێدەكەیت كە پشت بەخۆی 
وزەی  وزەیە.  خاوەنی  ئەو  چونكە  نەبەستێت، 
بكەیت.  دابین  بۆ  كاری  لەدەرەوە  تۆ  كە  هەیە 
بۆیە من بەگوناهی دەزانم كە تۆ بێت 200 هەزار 
دینار بەو ژنە بدەیت و لەماڵەوە دابنیشێت، لێرە 

تۆ وزەی ئەو ژنە بۆ كاركردن ناهێڵێیت.

وارڤین: ئەم سەنتەرەی ئێوە چۆن دەتوانێت كار 
لەسەر ئەوە بكات كە ژنان ببن بەخاوەن داهاتی 

خۆیان؟
ئەوكارەمان  ئێمە  گوتم  وەك  روخ���ۆش:  د. 
ژنی  كردووە،  رۆژهەاڵتیشدا  واڵتانی  لەهۆڵەنداو 

و سۆماڵیم  مەغریبی  تورك،  عێراقی،  ئەفغانی، 
ب��ووە ك��ە بەهۆی  ل��ەالب��ووە ه��ەر ه��ەم��ان ژن 
بەتوانای  ب��اوەڕی  ك��راوەو  الواز  دابوونەریتەوە 
ئێمە  پێنەدرابوو.  گرنگی  هیچ  نەبووە،  خۆی 
كە  ئەوەماندا  هەوڵی  هێنا  كەسانەمان  ئ��ەو 
توانایەكی  هەڵبەتە  لەكوێدایە  تواناكەی  بزانین 
هەیە، دوای ئەوە بەچەند هەنگاویك تواناكانمان 
 makeپێیدەگوترێت ئینگلیزی  تاقیكردەوە، 
swaTch واتە دوگمەكەی بادەدەیت بەوەی كە 
تۆ بێدەسەاڵتو بێهێز نیت و تواناكانت بێسنوورە، 
پاشان كۆمەڵێ شتی مرۆڤایەتی و كۆمەاڵیەتیمان 
فێركرد. یەكێك لەوانە مەسەلەی پەیوەندی كردن 
لەگەڵ  بتوانێت  چۆن  كە  بوو  )كۆمۆنیكەیشن( 
تابتوانێ  بكات،  پەیوەندی  كەسێكدا  هەموو 
لەسەر  لەمە  جگە  بێت.  بەهێز  لەقسەكردندا 
خودی ئارەزووی كەسەكە خولێكی دوورو درێژی 
شارەزاییەكانی  هەموو  فێری  تا  دەكرێتەوە،  بۆ 
كارەكەت  ئەگەر  چۆن  بێت،  كار  بەڕێوەبردنی 
بچووك یان گەورە بێت بەڕێوەی دەبەیت. ئینجا 
دوای ئەوەی كە ژنەكە ئامادە دەبێت، پراكتیكی 
بوودجەیەكی  دوای��ی  و  دەكرێت  بۆ  پیشەیی 
شارەزا  كەسی  بەچاودێری  دیاریدەكریت.  بۆ 
هەڵسەنگاندن و سەرپەرشتی دەكرێت، دواتر ئەم 
بانكانە  ئەم  بانكێك،  چەند  دەدرێتە  دیراسەیە 
پارەیەكی قەرزی دەدەنێ، بۆنموونە پێویستی بە 
10 هەزار دۆالرە، تاكەرەستەی بەشی ماڵەكەی 
دۆالری  هەزار   10 بانكە  ئەم  واتە  بكات.  دابین 
و  لێوەربگرێت  قازانجی  ئەوەی  بەبێ  پێدەدات 
گرێبەستی لەگەڵ دەكرێت. بۆ نموونە لەماوەی 
بگەڕێنێتەوە. هەر  قەرزەكە  چوار ساڵدا دەبێت 

دابینبكرێت،  بۆ  شتانەی  ئەم  كە  نییە  ئەوەش 
بۆ  كەسێكی  ساڵە  چوار  ئەو  بەدرێژای  بەڵكو 
دابیندەكرێت كە چاودێری بكات و بزانێت هەموو 

مانگێك داهاتی باشە.
زیاتر  كارانە  جۆرە  ئەم  لەكوردستاندا  وارڤین: 
بەناوی پڕۆژەی بچووكەوە كراوە چەند رێكخراوێك 
كاریان تێدا كردووە، بەاڵم سەركەوتوو نەبوون. 

ئایا پێشبینی دەكەیت ئێوە سەركەوتووبن؟
كرد  كارێكت  ه��ەر  نییە  م��ەرج  روخ���ۆش:  د. 
سەركەوتووبیت، بەاڵم هەرشتێك بەپێی خواستی 
لەم  من  سیاسەتی  دەبێت.  ئامانجی  كرا  تۆ 
كۆمپانیایەدا ئەوەیە كە هەرگیز شتی ئامادەكراوم 
نییە پێشكەشی خەڵكی بكەم، ئێمە كار دەكەین 
لەسەر ئەوەی كە بزانین ئایا ئەو كەسە تاچەند 
فیلتەرێكمان  چەند  پاشان  هەیە.  ئامادەباشی 
توانای  بكات.  چی  دەیەوێت  بزانین  داناوە  بۆ 
لەچیدا هەیە. تاچەند پێویستی پێیەتی، تاچەند 
پاڵنەری هەیە. ئەگەر پاڵنەری نەبوو یان بۆت 
پێش  نابێت.  سەركەوتوو  ئەوا  نەكرد،  دروست 
بزوێنەرە  ئەمە  ئارەزووە،  بوونی  شتێك  هەموو 
بەهێزەكەیە كە داهێنانی تێدا دروستدەكات. بۆیە 
ئێمە دوو سێ لیژنەی پسپۆڕمان داناوە، ئێستا 
خەریكی لێكۆڵینەوەیەكین بزانین ئەو پڕۆژانەی 
پڕۆژەیەك  هەر  سەریاننەگرتووە.  بۆچی  پێشوو 
كە سەرناكەوێت كێشە لەشوێنێكیدا هەیە، كاتێ 
هەڵدەسەنگێنیتو  لەچیدا،  كێشەكە  زانیت  تۆ 
تەكنیكی  بەڕاستی  ئ��ەوەش  رێكیدەخەیتەوە، 
ئەو  شتێك  هەموو  پێش  ئێمە  هەیە.  زۆری 
سەركەوتوو  تاكارەكەمان  داناوە،  تەكنیكانەمان 
بێت، وەك ئەوەی لەشوێنیتر سەركەوتوو بووە.
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جەژنی  بەتایبەتیش  و  تایبەتییەكاندا  بۆنە  لە 
نەورۆز، خانمانی كورد روو لە پۆشینی جلی كوردی 
دەكەن. بۆ ئەوەش تازەترین و ناسكترین قوماش 
ئەمساڵ،  هەڵدەبژێردرێن.  دووری��ن  شێوازی  و 
مۆدێلی جلی كوردی، قوماشێكی تەنك و ناسكە 
بەشێوەی  خوارەوە  دامەنی  لە  جۆر  بەچەند  كە 
بەتێكەڵكردنی  ئەوەش  دەدوورێت.  پەڕپەڕەكراو 
بەجۆرێك  جیاجیا،  لەرەنگی  قۆماش  دووج��ۆر 
ڕەنگەكان لەگەڵ یەك بگونجێن. هەروەها لەگەڵ 
ئێلەگی كورت لەبەر دەكرێت و جوانییەكی تایبەت 

بەجەستەی خانمان دەدات.

جوانترین 
جلی 

كوردی، 
بەهاری 
ئەمساڵ
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وەرزش

كچەیاریزانی 
گۆڕەپان و مەیدانی 
رووسی )ئانا پیاتیخ(

گرتەیەك لە پاڵەوانییەتی گۆڕەپان و مەیدانی جیهان لە قەتەر
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ئەرسەالن عەبدوڵاڵ

بە  لە رۆژەدا  و  ژنانە  رۆژی 8�ی مارس رۆژی جیهانی 
شێوەیەكی ئاسایی چەندین بۆنە و ئاهەنگ و مەراسیم 
بۆ ژنان لە جیهاندا رێك دەخرێت و یادی ئەو رۆژە لە 

مێژوودا دەكرێتەوە.
لە كوردستانیشدا ئەو بۆنەیە بەرز رادەگیرێت و گرنگی 
پێدەدرێت و بۆنە و ئاهەنگی بۆ دەكرێت و بە كوردییەكەی 

خۆمان، پارەی باشی لێ خەرج دەكرێت.
ئەمساڵ  هەیە،  بارەیەوە  لە  سەرنجم  من  ئەوەی  بەاڵم 
كە  نەبینی  وەرزشییمان  بۆنەیەدا هیچ چاالكییەكی  لەو 
شایەنی باس بێت و بەو بۆنەیەوە لە شار و شارۆچكەكانی 
رۆژانە  كە  كاتێكدا  لە  ئەمە  بخرێت.  رێك  كوردستان 
و  دەكرێت  ئافرەتان  وەرزش��ی  بە  گرنگیدان  لە  باس 
وەزارەتی رۆشنبیری و الوان و لیژنەی ئۆڵمپیی هەرێمی 
بە شێوەیەكی  دەدەن  لێ  ئەوە  الفی  كە  كوردستانیش 
یەكسان گرنگی بە وەرزشی هەردوو رەگەز لە كوردستاندا 
دەدەن. هیچ چاالكییەكی وەرزشییان بۆ كچان و ژنانی 

كوردستان لەو رۆژەدا رێك نەخست.
ه���ەروەه���ا ل���ەو ب��ۆن��ەی��ەدا ن��ەم��اب��ی��ن��ی ك��ە دەزگ���ە 
پەیوەندیدارەكانی وەرزش و رێكخراوەكانی ئافرەتان، كە 
بكەن،  كوردستاندا خەاڵت  لە  ئافرەت  وەرزشوانی  یەك 
كە دیارە بە دەیان ئافرەتی وەرزشوانی بەتوانا و خاوەن 
دەستكەوت و میدالیای جۆراوجۆرمان لە زۆربەی یارییە 

وەرزشییەكاندا هەیە.
بۆیە پێم وایە ئەو گرنگینەدان و كەمبایەخكردنەی وەرزشی 
ئافرەتان و وەرزشوانە ئافرەتەكانی كوردستان لە رۆژی 
8�ی مارسدا، رێك رەنگدانەوەی ئەو پشتگوێخستنەیە كە 
الیەنە پەیوەندیدار و وەرزشییەكان بۆ وەرزشی ئافرەتان 

لە كوردستاندا هەیانە. ئەگەر وانییە، ئەی چییە؟
دونیادا  پێشكەوتووەكانی  كۆمەڵگە  ه��ەم��وو  ل��ە 
بزاڤی  پێشكەوتنی  و  وەرزش��وان  ئافرەتی  دەركەوتنی 
مودێرنبوون  و  پێشكەوتن  مانای  ئافرەتان،  وەرزشیی 
لە  دەگەیەنێت،  كۆمەڵگەیانە  ئەو  تەندروستبوونی  و 
الی ئێمەش لەوە گەڕێ كە تیپ و یانە وەرزشییەكانی 
ئافرەتان بایەخیان نییە و تەنیا بۆ خول و پاڵەوانیەتییە 
))سااڵنەكان(( كۆ دەكرێنەوە، لە بۆنەكانیشدا چاالكیی 
و پاڵەوانیەتییان بۆ ساز ناكرێت و رێزیان لێ ناگیرێت.

چاالكی وەرزشی
 لە 8ـی مارسدا!

پاڵەوانیەتیی  دووەم��ی  قۆناغی  میانەی  لە  هینان((  ))جۆستن  بەلچیكی  كچەیاریزانی 
دووچاری  تێنس،  یاریی  بۆ  وێڵز  ئیندیانا  نێودەوڵەتی 
كرد،  پاڵەوانیەتییەكە  لە  ماڵئاوایی  و  هات  شكست 
پاڵەوانیەتییە  ئەو  نازناوی  هەڵگری  ئەو  هەرچەندە 
یارییەكەیدا  لە  لە ساڵی 2004�دا. جۆستن هینان  بوو 
بە  دۆلكۆ((  ))جیزیل  ئەرژەنتینی  كچەیاریزانی  بەرانبەر 
ئەنجامی 1-2 كۆمەڵە دۆڕا. ئەنجامی كومەڵەكانیش 6-2، 

6-1، 4-6 بوو.
هینان كە تەمەنی 27 ساڵە، ماوەی دوو ساڵ لە یاریگەكانی 
رابردوو  ساڵی  كۆتاییەكانی  لە  بەاڵم  دووركەوتەوە،  تێنس 
بەشداریی  و  بكاتەوە  یاریی  بە  دەس��ت  دا  بڕیاری 

پاڵەوانیەتیی كراوەی ئوستڕالیای كرد.
پاڵەوانیەتیی  لە  دۆڕاندنەكەی  دوای  هینان 
بە   (( گوتی:  لێدوانەكانیدا  لە  وێڵز  ئیندیانا 
لە  خۆم  رێگەی  نەكرد،  یاریم  باش  ریتمێكی 
كچەیاریزان  بەرانبەردا  لە  نەدۆزیەوە.  یارییەكەدا 
گوتی:  سەركەوتنەكەی  دوای  دۆلكۆ((  ))جیزیل 
جۆستن  من،  بۆ  بوو  گ��ەورە  ))سەركەوتنێكی 
هینان پاڵەوانێكی نایابە و پێم وایە ئەو ئێستا 

نموونەی بەرزی منە لە یاریگەكانی تێنس((.
جێی باسە هەر لە پاڵەوانیەتیی ئیندیانا وێڵز 
بۆ یاریی تێنس، كە ئێستا بەردەوامە و یەكێكە 
بۆ  خاڵ   1000 و  گرنگەكان  پاڵەوانیەتییە  لە 
جیهانیدا  پۆلینی  لە  نازناوەكەی  ب��راوەی 
هەژمار دەكرێت، كچەیاریزانی چینی ))لی 
جیهانییە،  دەیەمی  پۆلینی  لە  كە  نا(( 
دووچاری شكست هات و ماڵئاوایی لە 
كرد،  پاڵەوانیەتییەكە  ركابەرییەكانی 
دوای ئەوەی بە كچەیاریزانی بەریتانی 
))ئیلینا بالتاشا(( بە ئەنجامی2-1 
كۆمەڵە دۆڕا. ئەنجامی كۆمەڵەكان 

6-7 6-2 و 6-7 بوو.

ئەوەی لێی بردەوە، پێی سەرسامە...

))جۆستن هینان(( ماڵئاوایی 
لە پاڵەوانیەتی ئیندیانا وێڵز 

كرد
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گ��������ۆڤ��������اری 
))ڤ��ی��ت��ن��س((
ئەمەریكی،  ی 
))م���ی���ش���ێ���ل 
ئ�����ۆب�����ام�����ا((
ه���اوس���ەری  ی 
س�������ەرۆك�������ی 
باراك  ئەمەریكا 
بە  ئ���ۆب���ام���ای 
))پ���اڵ���ەوان���ی 
ت���ەن���دروس���ت���ی 
وەرزش((  و 
ن  ستنیشا ە د

كرد.
ئەو گۆڤارە ژنی سەرۆكی ئەمەریكای وەكو نموونەی بەرز 
لە بواری گرنگیدان بە ژیان و تەندروستی و ئەنجامدانی 
مەشقە وەرزشییەكان و بەكارهێنانی خواردنی زۆرباش 

لە كۆمەڵگەی ئەمەریكدا دەستنیشان كردووە.
لە  كۆمەڵێك  ن��ازن��اوە،  ئەو  پاڵێوراوانی  لیستی  لە 
كچەیاریزانی  دیارترینیان  هەبوون،  ناسراو  كەسایەتیی 
جلوبەرگ  نەخشەسازی  و  ویلیامز((  ))سیرینا  تێنس 

))دۆنا كارن((. 
گۆڤارەكە  بۆ  لێدوانێكدا  لە  ئۆباما  میشێل 
گۆڕانكاریی  كە  شتەی  ))ئ��ەو  دەڵ��ێ��ت: 
راستەقینەی لە ژیان ئێمەدا دروست كردووە، 
لەسەر  بەیەكەوە  خێزان  وەكو  كە  ئەوەیە 
بەیەكەوە  و  كۆدەبینەوە  نانخواردن  سفرەی 
بۆ  ئەوەمان  هەلی  ئەمە  كە  دەخۆین،  نان 
بە  و  بكەین  قسە  بەیەكەوە  دەڕەخسێنێت 
شێوەیەكی تەندروست نان بخۆین و نموونەیەكی 
باش پێشكەش بە منداڵەكانمان بكەین، ئەمەش 

باشترین كارە كە دەتوانین ئەنجامی بدەین((.
ئەمەریكا  لە  كە  بوو  كەس  یەكەم  ئۆباما  ژنی 
پێ  دەست  مندااڵن  قەڵەویی  دژی  هەڵمەتێكی 

كرد و بە هەنگاوێكی گرنگیش وەسف كرا.
دەكات،  ئ��ەوە  باسی  هەروەها  ئۆباما  میشێل 
چاندنی  بۆ  منداڵ  كۆمەڵیك  بانگهێشتكردنی  كە 
و  سپیدا  كۆشكی  باخچەكانی  نێو  لە  س��ەوزە 
دواتریش رنینەوەی بەرهەمەكەی، هانی قوتابیانی 
لە زۆربەی شوێنەكانی ئەمەریكا دا كە لە باخچەی 
بكەنە  و سەوزەش  بكەن  كار  هەمان  ماڵەكانیاندا 

بەشێكی سەرەكی لە ژەمە خواردنەكانیاندا.

كچەیاریزانی ئەمەریكی لە یاریی تێنس ))سیرینا 
ویلیامز((، كە لە پلەی یەكەمی پۆلینی باشترین 
چەندین  خ��اوەن  و  جیهانە  كچەیاریزانەكانی 
بە  تێنسدا،  یاریگەكانی  لە  گەورەیە  نازناوی 
باشترین كچەوەرزشوانی جیهان بۆ ساڵی 2009 لە 
جیهان دەستنیشان كرا و خەاڵتی ))الوریۆس((

ی پێشكەش كرا.
بەهێزترین  ئەمەریكییە،  رەشئەسمەرە  كچە  ئەو 
یاریزانی تێنس و لە ساڵی 2003شدا ئەو خەاڵتەی 

وەرگرتووە.
نازناوی  ه��ەردوو  توانی  2009دا  ساڵی  لە  ئەو 

و  ئوستڕالیا  ك���راوەی  تێنسی  پاڵەوانیەتیی 
چوار  لە  دوو  كە  بهێنێت،  بەدەست  وێمبڵدۆن 
پاڵەوانیەتییە گەورەكانی تێنسدا لە جیهاندا، كە 

بە ))گراند سالم(( ناسراون.
ئیمارات  ئەبوزەبیی  لە  كە  ئاهەنگێكیشدا،  لە 

یاریزانی  لەگەڵ  ویلیامز  سیرینا  خرا،  رێك 
گۆڕەپان و مەیدانی جامایكی ))یوساین 
بۆڵت(( خەاڵتی باشترین وەرزشوانی پیاو 
و ئافرەتی جیهانیان بۆ 2009 وەرگرت. 
چەند  ئاهەنگەكەدا  ل��ە  ه��اوك��ات  ك��ە 

وەرزشوانێكی دیكەش خەاڵت كران.

))سیرینا ویلیامز(( بۆ جاری دووەم خەاڵتی  
وەرزشی ئۆسكاری وەرگرت

ژنەكەی ئۆباما پاڵەوانی وەرزش و 
تەندروستییە
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یانە  ل��ە  یەكێكە  ئ��ەك��اد  وەرزش���ی���ی  ی��ان��ەی 
عێراقیشدا  لە  و  كوردستان  بەناووبانگەكانی 
یانەیە خاوەن چەندین دەستكەوتی  ناسراوە. ئەم 
وەرزشییە لە یارییە جۆراوجۆرەكاندا، بە تایبەتی 
لە یارییەكانی ))باسكە و بالە((، كە چەندین جار 
لەسەر ئاستی عێراق و كوردستاندا پلەی یەكەمیان 

بەدەست هێناوە.
ئەو یانەیە چەندین یاریزانی ئاستبەرز و بەهرەمەندی 
لە خۆ گرتووە، كە چاوەڕێی دواڕۆژێكی پرشنگداریان 
لێ دەكرێت. یەكێك لەوانە كچەیاریزان ))رومڕاما 
هەڵبژاردەی  باسكەی  یاریزانی  كە  شمائیل((ە، 

عێراق و یانەی وەرزشیی ئەكادە.
 رومڕاما شمائیل نەنو، لەدایكبووی ساڵی 1993�ی 
قوتابخانەی  چوارەمی  پۆلی  قوتابی  عەنكاوەیە، 
ئۆرسیانی كچانە. ئەو باسی ئەوەی بۆ ))وارڤین(( 
وەرزشكردن  خولیای  منداڵییەوە  ))ل��ە  ك��رد: 
بوومە و نزیكەی بۆ پێنج ساڵ دەچێت هاتوومەتە 

ریزەكانی یانەی وەرزشیی ئەكاد.((
یاریی  باسكە،  یاریی  لە  جگە  كچەیاریزانە  ئەو 
دەڵێت:  ئەمەش  بۆ  دەدات،  ئەنجام  بادمنتۆنیش 

))زۆر حەز و ئارەزووم لە هەردوو یارییە((. 
لە بەیەكگەیشتنێكدا لەگەڵ ))وارڤین(( ئەو كچە 

یاریزانە وەاڵمی چەند پرسیارێكی داینەوە...

*چۆن بوو لە یەككاتدا خولیای دوو یاری بووی؟ 
عەبدولئەحەد(( ))ڕەن��ا  یاریزان  هۆی  بە  من   -
لە  هەر  چونكە  باسكە،  یاریی  چووە  حەزم  ەوە 
فێركەرمان،  و  پاڵپشت  ب��ووە  ئ��ەو  منداڵییەوە 
و  مەشق  تەواوبوونی  دوای  ڕۆژان��ە  تایبەتی  بە 
ئینجا  ئەكاددا،  یانەی  لەگەڵ  خۆی  ڕاهێنانەكانی 
و  مەشق  دووبارە  ماندووبوونەی خۆی،  ئەو  دوای 
بە  سەبارەت  دەدا.  یاریزانان  ئێمەی  بە  ڕاهێنانی 
لێیەتی،  حەزم  زۆر  ئەمیش  بادمنتۆنیش،  یاریی 
لەم  زۆر  خۆماندووكردنی  و  مەشقكردن  دوای  كە 
یارییە، توانیم بە هۆی ئاستبەرزیی خۆمەوە بگەمە 

ریزەكانی هەڵبژاردەی عێراق. 
بەدەستتان  كە  وەرزشییانەی  دەستكەوتە  ئەو   *

هێناوە لەسەر ئاستی یانەكاندا، چین؟ 
- یانەكەمان لە یاریی باسكەدا خاوەن گەورەترین 
و  عێراق  ئاستی  لەسەر  وەرزشییە  دەستكەوتی 
تا  كوردستان  ئاستی  لەسەر  لەوانە  كوردستاندا، 
هێناوە،  بەدەست  یەكەمی  پلەی  10ج��ار  ئێستا 
هەروەها لەسەر ئاستی عێراقیشدا چوار جار پلەی 

یەكەممان بەدەست هێناوە.
* شانازی بە چ شتێكی خۆت دەكەی ؟ 

دەكەم،  وەرزشییە  دەستكەوتە  بەو  شانازی   -
بە  عێراقدا  باسكەی  نایابی  خولی  لە  پارساڵ  كە 

كە  دەستنیشانكرام،  یاریزان  بچوكترین  باشترین 
ئەمەش بۆ من جێی فەخر و شانازییە. 

 * دوور لە یاریی باسكە، تا چەند كچان روو لە 
یاریی بادمنتۆن دەكەن، كە خۆت لە هەمان كاتدا 

یاریزانێكی سەرەكی ئەم یارییەی؟ 
لەم  یاریزانان  پێویست  گوێرەی  بە  ئێستا  تا   -
یارییەدا زۆر بە كەمی دەبیندرێن، هۆیەكەشی بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە، كە یانەكانی كوردستان زۆر بە 
لێ  بیریشان  بەڵكو  هەیە،  یارییەیان  ئەم  كەمی 
نەكردۆتەوە، كە یارییەكی لەم جۆرە دابمەزرێنن. 

كچە  وەك���و  چییە  پێشنیارت  و  *داواك�����اری 
یاریزانێك؟ 

- داواكارین لە یەكێتی ناوەندیی باسكە و بادمنتۆنی 
بۆ  زوو  زوو  پاڵەوانیەتی  و  خول  كە  كوردستان، 
یانەكان بكەنەوە، چونكە كردنەوەی تەنیا خولێك 
ساردبوونەوەی  و  سستی  دەبێتە  ساڵێكدا،  لە 

یاریزانانان لە وەرزشكردندا. 
* وەرزش چی پێبەخشیوی چی لێ سەندووی؟ 

- هیچی لێ نەسەندووم، بەاڵم زۆر شتی پێبەخشیوم، 
لەوانە رێزگرتن و هێمنی و ئارامی بۆ بەرامبەر.

تەنیا خولێك لە ساڵێكدا یاریزانان سست دەكات
هەولێر

یاریزانی باسكەی یانەی وەرزشی ئەكاد )رۆمڕاما شمائیل(:
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تەندروستی

فۆتۆ: رەفیق شوكری

www.ne
tew

e.c
om



39

بەپێی توێژینەوەیەكی ئەمریكی، ژنانی 
ژنانەی  ئەو  لەگەڵ  ب��ەب��ەراورد  ج��وان 
لەكاتی  نییە،  ج��وان  پێ  خۆیان  كە 
كێشەكاندا  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوەیان 
هەڵسووكەوت  بەتووڕەییەوە  زیاتر 

دەكەن. 
ئەم توێژینەوەیە، بەسەرپەرشتی دكتۆر 
كالیفۆرنیا  لەزانكۆی  سیل،  ئ��ارون 
بەمەبەستی  خوێندكار   156 لەگەڵ 
ژنان،  خولقی  )میزاج(  پێوانەكردنی 
رەفتاركردنیان  چۆنیەتی  ل��ەب��ارەی 
لەكاتی رووبەڕووبوونەوە بۆ هەر حاڵەت 

بەپێی  ئەنجامدراوە.  دیاردەیەك،  یان 
بە  ج��وان،  ژنانی  توێژینەوەیە،  ئ��ەو 
ژنانەی خۆیان پێ  ئەو  لەگەڵ  بەراورد 
رووبەڕووبوونەوە  لەكاتی  نییە،  جوان 
زیاتر  دیاردەیەك،  یان  حاڵەت  لەگەڵ 
هەروەها  دەك��ەن.  رەفتار  بەتووڕەیی 
ئەگەر  دەریخستووە،  توێژینەوەیە  ئەو 
دەربڕینی  لەكاتی  ج��وان��ەك��ان،  ژن��ە 
هەڵوێست، بەنەرمی رەفتار بكەن، ئەوا 
زیاتر سەرنجی خەڵك بەالی خۆیانەوە 

رادەكێشن. 
ئ���ا: عەبدوڵاڵ ئیبراهیم

توور، شێرپەنجە 
چارەسەر دەكات
هۆی  دەبێتە  ت��وور  توێژینەوەیەك،  بەپێی 
تێكدانی خانەی شێرپەنجە لەمرۆڤ و رێگری 

لە تووشبوون بەو نەخۆشییە دەكات.
لەدەرهێنانی  میسری  توێژەری  كۆمەڵێك 
چارەسەركردنی  بۆ  بایۆلۆژی،  دەرمانێكی 
هێنا.  بەدەست  سەركەوتنیان  شێرپەنجە، 
ئەو دەرمانە بەرێژەی 51.4%، توانای لەسەر 
شێرپەنجە  خانەی  البردنی  و  كۆنترۆڵكردن 
لەوكاتە  تاقیكردنەوەش  دەرەنجامی  هەیەو 
دەرمانەكەیان   ت��وێ��ژەران،  كە  بەدیاركەوت 
لەسەر خانەی شێرپەنجەی مەمك، لەدەرەوەی 
توێژینەوەیە  ئەم  تاقیكردەوە.  مرۆڤدا  لەشی 
مال  ئ��اب��ووری  كۆلێژی  خ��ۆراك��ی  لەبەشی 
ئەنجامدراو  میسر  )منوفیە(ی  لەزانكۆی 
تێیدا سەلمێندرا كە ئەو پێكهاتەیەی لەتوور 
كیمیایی  پێكهاتەی  چەند  دەره��ێ��ن��راوە، 
تێدایە.(( فیتوكیمیایاتی  بەناوی  سروشتی 
توردا  لە  پێكهاتەیەكە  ئیسوپیوسیانیات(( 
شێرپەنجەیی  خانەی  راگرتنی  توانای  هەیەو 
پێكهاتەی((فالفینویدا  ه��ەروەه��ا  ه��ەی��ە. 
خانەی  تێكدانی  توانای  هەیە  لەتوردا  كە 
شێرپەنجەی بەر لەدروستبوون هەیە. هاوكات 
توور، كاری ئەو هۆرمۆنە سترۆیدەی كە هانی 
شێرپەنجەیی  بۆخانەی  تا  دەدات،  خانەكان 
توێژینەوەكە  دەك��ات��ەوە.  بەتاڵ  بگۆڕێن، 
لە  زۆرێك  توور،  پااڵوتەكانی  كە  دەریخست 
ڤیتامین(( كۆمەڵەی  گرنگەكانی  ڤیتامینە 
))ج(( ڤیتامین((و  ب((،((بیاكاروتین((،(( 
پێكهاتەكانی  پاراستنی  بۆ  كە  تێدایە  ی 
خانەكان و رێگریكردن لە دروستبوونی خانەی 

شێرپەنجە، گرنگییان هەیە. 

ژنە جوانەكان تووڕەن
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بۆ پاككردنەوەی پێست بەرێگایەكی تەندروست، 
پێویستت بە كڕاندنە. بەاڵم دەبێ كەسانی شارەزا 
زیاتر  شارەزابوونی  بۆ  بدەن.  ئەنجام  كارە  ئەو 
لەجۆری پێستی خۆت، دەبێ بزانی كە سێ جۆر 
پێست هەیە: پێستی چەور، مام ناوەند و وشك. 
پێستی وشك زووتر لەپێستی چەور لۆچ دەگرێت. 
هەر 28 رۆژ جارێك هەمووجۆرە پیستێك دەمرێت 
ئینجا  دەبێتەوە.  دروست  تر  جۆرەپیستێكی  و 
كۆسمەتیكی(  جوانكاری  بە)چارەسەركردنی 
ئەمیرە  الببرێت.  مردووە  پێستە  ئەم  دەتوانین 
جوانكاری)جێرمنی  لەكۆمپانیای  ف��ەره��اد، 
كەرەستەیەكی خراپ  پڕۆفێشناڵ( سابوون وەك 
پێستی  پێویستە  دەسنیشاندەكات.  پێست  بۆ 
چارەسەر  بەرێكوپێكی  زیرەكانەو  زۆر  وشك، 
بكرێت. هەموو جۆرە پیستێك دەرمانی تایبەتی 

خۆی هەیە كە خۆی لە كرێم و ماسك ))قیناع(( 
دا دەبینێتەوە. بۆ چارەسەركردنی پێستی مردوو 
كڕاندن لەهەموویان بەهێزترە. بۆ نموونە پێست 
بكرێتەوە،  ڕەنگی  دەیەوێت  جوانەو  زۆر  هەیە 
یەكجار بۆی دەكەین. پێستیش هەیە پێنچ جار و 
هەیە 10 جاریش دەبات. ئەمیرە، ئاماژە بەهەندێ 
جۆری پێست دەكات كە زۆر ماندووە یا لەكەی 
زۆرە، بۆیە ئەوان هەوڵدەدەن چارەسەری فیزیكی 
نەبوو، رێگەی  بۆ بكەن، بەاڵم ئەگەر چارەسەر 

كیمیایی بۆ هەڵدەبژێرن كە رێژەی 99%یە.
پێستی  چ��ارەس��ەری  رێگاكانی  وەه��ا  ئەمیرە، 
بەشوشتنی  یەكەمجار  دەك��ات:  دی��اری  چ��ەور 
دوتر  و  دەش��وات  بۆی  گێڵ(  گیس  چەور)ڕاین 
ئەم  دادەن��ێ��ت.  بۆ  ماسكەكەی  دەیسڕێتەوەو 
ماسكە پێیدەڵێن)ئینتێم پیڵین پاسكە( ئەمەش 

لەمیوەیەك دروستكراوە. ئەم میوەیە لەو واڵتانەی 
لە  ماسكەت  ئەم  كاتێك  دەڕوێ��ت.  شێدارن  كە 
نەرم  مردووەكە  پێستە  ئۆتۆماتیكی  دا،  پێست 
و  بیشوات  دەتوانی  خولەك  پاش15  دەكاتەوەو 

ئینجا تەقشیری بۆ بكرێت. 
پێستەكە  كە  دەردەك��ەوێ��ت  تەقشیرەكە  پاش 
چەوری  ئەگەر  نموونە  بۆ  بەچییە.  پێویستی 
بۆی  هەیە  شێ  پێویستی  ئەوكات  ب��وو،  كەم 
هەبوو  لۆچیشی  پێستەكە  ئەگەر  لێدەدەدرێت. 
ئەگەریش  لێدەدەدرێت.  بۆی  ئ��ۆم(  )ماسكی 
 15 ئەمەش  شێدار،  هەمیش  و  بوو  چەور  هەم 
بۆی  دواتر  و  دەبێت  بەدەمووچاوییەوە  خولەك 
بوو،  جوان  پێستەكە  كە  كاتێك  دەشۆردرێت. 
خاوێنی  جارێك  هەفتە   6 دەتوانێت  كەسەكە 

بكاتەوە. 
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پسپۆڕێكی بواری نەخۆشییەكانی ئافرەتان و نەزۆكی 
رایگەیاند،  منداڵەوە  لەبارچوونی  هۆكاری  لەبارەی 
ئەگەر منداڵ لەو رۆژەوەی دروست دەبێت، تاماوەی 
هەشت هەفتە لەبارچوو، هۆكاری لەبارچوونەكە بۆ 

خراپی تۆوی پیاو یان هێلكەی ژن دەگەڕێتەوە.

لەبارچوون چییە؟
بریتییە لەو حاڵەتەی كە كۆرپەیەكی دروستبوو لەنێو 
سكی دایكیدا بەر لە تەواوبوونی وادەی گەشەكردن 
بەپێی  دێتە دەرەوە.  منداڵدان،  لە  لەدایكبوونی  و 
هەر  جیهانی،  تەندروستی  رێكخراوی  پێناسەیەكی 
كۆرپەیەك دوای بیست و چوار هەفتە واتا ئەگەر 
بە شەش مانگی لەدایك بوو، بە لەبارچوون هەژمار 
ناكرێت. بەوپێیەش لەبارچوون تەنیا ئەو حاڵەتانە 
تەمەنی  لەخوار  كۆرپەكە  تەمەنی  كە  دەگرێتەوە 

شەش مانگییەوە بێت.

هۆكارەكانی 
سەبارەت بەهۆكارەكانی منداڵ لەبارچوون، پسپۆڕی 
عەتیە  د.  نەزۆكی  و  ئافرەتان  نەخۆشییەكانی 
حاڵەتی  دەسنیشانكردنی  سەرەتا  سەعید،  حەمە 
لەو  نموونە  بۆ  دەزانێت.  بەگرنگ  لەبارچوونەكە 
تاماوەی  دەبێت،  دروست  منداڵەكە  كە  رۆژەوەی 
هەشت هەفتە، ئەگەر ژنەكە كۆرپەكەی لەبارچوو، 
پیاوەكە  تۆوی  خراپی  بۆ  لەبارچوونەكە  هۆكاری 
یان هێلكەی ژنەكە، دەگەڕێنێتەوە. هۆكارێكیتریش 
ناتوانێت  كە  خانەكانە  گەشەنەكردنی  باش  بۆ 
دەگەڕێنێتەوە((لەبەر  دروستبكات  تەواو  كۆرپەی 
د.عەتیە،  قسەی  بەپێی  خ��وارەوە((.  دێتە  ئەوە 
هۆكارەكە  نییە، چونكە  ئەم جۆرەیان چارەسەری 
لە دروستبوونەوەیە، یان كرۆمۆسۆمی تەواو نییە، 
یان ڤایرۆس لێیداوە. جۆرێكیتری منداڵ لەبارچوون 
بریتییەلە، لەبارچوونی كۆرپەلەی هەشت تا شانزە 
تووشی  باوك،  یان  دایك  هاتوو  ئەگەر  هەفتەیی، 
هەوكردن هاتبوون و هەوكردنەكە لەرێگەی كرداری 
واتا  پەرەسایت  یان  گواسترابووەوە،  سێكسییەوە 
نەخۆشی پشیلە میكرۆبی هەبوو. ئەمانە لەدەرچەی 
ناو  دەچێتە  و  منداڵدان  س��ەرەوەی  دەچنە  زێوە 
بەمەش  دەكات،  دروست  كۆرپەلە  كە  خانەی  ئەو 
كۆدەبێتەوەو  ل��ێ  ئ��اوی  و  ت��ێ��ك��دەدات  خانەكە 
ئەستور  س��ەری  یاخود  لەباردەچێت.  منداڵەكە 
لەبارچوون،  منداڵ  هۆكاری  تری  جۆرێكی  دەبێت. 

هەیە كە ئەوحاڵەتە، زۆركەمە. الشەی ژنەكە خۆی 
تریشیان  جۆرێكی  دەوەستێتەوە.  سكپڕی  دژی 
یەك  ژن   300 لە  كەمەو  زۆر  ئەوەشیان  كە  هەیە 
ژن تووشی دەبێت، ئەوەیە كەوا سەری منداڵدانی 
سەری  دوانزەهەم،  هەفتەی  دوای  لە  شلەو  ژنەكە 
دوو  قەبارەكەی  بچووكە  كەناڵێكی  كە  منداڵدان 
سانتیمەترە، بەهۆی ئەنجامدانی پڕۆسەی سێكسی، 
بەئاگاداری  پێویستی  حاڵەتەش  ئەو  دەكرێتەوە. 
منداڵەكە دەست و الق  دەبینین  و پشكنینە.  زۆر 
بە  ئەوە  كەواتە  تەواوە.  جەستەی  ئەندامەكانی  و 
سۆناریش دیاردەكەوێت كە دەبێ لە سكی داهاتوو 
سەری منداڵدانی بۆ ببەسترێت. ئەو كردارە لێزانینی 
بەاڵم  بیكات.  پزیشكی شارەزا  پێویستە  و  دەوێت 
هەموو منداڵ لەبارچوونێك لەتەمەنی سێ مانگیدا، 
منداڵدانەكەی شلە.  كەوا سەری  نییە  ئەوە  مانای 
منداڵدان  سەری  ناتوانرێت  حاڵەتێكیش  لەهەموو 
ببەسترێت، بەتایبەت لەو ژنانەی كە خوێنیان هەیە، 
چونكە دەجوڵێت و بەمەش جێگە بە وێاڵشەكە لەق 

دەكرێت و منداڵەكە لەباردەچێت.

لەبارچوون و تەمەنی كۆرپەلە
د. عەتیە، تەمەنی منداڵ لە 7مانگیدا بەلەبارچوون 
پێشوەختە  بەمنداڵبوونی  بەڵكو  ناژمێرێت، 
رۆژەوەی  لەو  لەبارچوون  دەبات.((منداڵ  ناوی 
كە  دەگ��رن،  یەكتر  پیاوەكە  تۆوی  هێلكۆكەو  كە 
منداڵدانی  لەناو  و  دەبێت  مانگەوە  لەناوەڕاستی 
ژن كۆدەبێتەوە، ئەگەر خۆی بەدیواری منداڵدانی 
ژنەكە نەچەسپاند و بێتە خوارەوە، تا بیست چوار 
ئەم  دەكرێت((.  هەژمار  بەلەبارچوون  ئەوە  هەفتە 
پسپۆڕەی بواری نەخۆشییەكانی ژنان، جەخت لەوە 
دەكاتەوە كە بەهیچ شێوەیەك لەبارچوونی منداڵێك 
فێربوون  و  پاشتر  لەبارچوونی سكی  هۆی  نابێتە 
منداڵ  دوای  ناشبێت  بەاڵم  لەسەری.  لێڕاهاتن  و 
بكرێتەوە،  دروست  منداڵ  یەكسەر  لەبارچوونێك، 
دەستنیشان  لەبارچوونەكە  هۆكاری  دەبێت  بەڵكو 
بكرێت و چارەسەری بۆ بكرێ، ئەوكات جارێكیتر 

هەوڵی دووگیانی بدرێت.

لەبارچوون و تەمەن
بەیەكێك  دای��ك،  تەمەنی  بچووكی  عەتیە،  د. 
چونكە  دەزان��ێ��ت،  ل��ەب��ارچ��وون  لەهۆكارەكانی 
منداڵدان بچووكەو دەبێتە هۆی لەبارچوون. ئەگەر 

تەمەنیشیان لە چل ساڵی زیاتر بێت، ئەوا بەهۆی 
لەبارچوونە  ئەم  كرۆمۆسۆمەكانەوە،  ناتەواوی 
دیكەی  فاكتەرێكی  قەڵەوی،  زۆرجار  روودەدات. 
ناتەواوی  لەبارچوونە. بەهۆی پاڵەپەستۆی زۆر و 
هۆرمۆنات  تێكچوونی  و  زۆر  كێشی  و  هۆرمۆنات 
جوواڵنەوەو  ب��ەاڵم  روودەدات.  قەڵەودا  ژنی  لە 
كاركردنی ژنان و كاری سەخت، بەهیچ شێوەیەك 
كار لە لەبارچوونی منداڵ ناكات، تەنیا لەحاڵەتێكدا 
نەبێ كە ببێتە هۆی جوواڵندنی وێاڵشەكە. وێڕای 
هەموو ئەوانەش ژینگەی پیس و ڤایرۆسی كالمیدیا، 
هۆكاری سەرەكی لەبارچوونی منداڵە. ئەو پسپۆڕە 
ئاماژەشی بەوەكرد، كەمنداڵ لەسكی دایكدا بە سێ 

پەردە داپۆشراوەو بەئاسانی لەبارناچێت.

5 منداڵم لەبارچووە
تەمەنی  فەتحی،  ساكار  قوتابخانە  مامۆستای 
هاوسەری  ژیانی  ساڵە   3 م��اوەی  كە  س��اڵ   24
چوونكە  خ��اەوەن  نەبووەتە  تائێستا  پێكهێناوە، 
پێیانگوتووە((  پزیشكان  لەباردەچێت.  سكی 
تابان  نییە.  چ��ارەس��ەری  بۆیە  ش��ل��ە((  پشتت 
22ساڵە.  تەمەنی  كۆلیژەو  خوێنكاری  ئەكرەم، 
2ساڵە هاوسەرگیری كردووەو بەگوتەی خۆی كاتێ 
سەفەری كردووە سكەكەی دوومانگ و نیو بووەو 
32ساڵ،  عومەر  سەروین  لەبارچووە.  بەوهۆیەوە 
تائێستا  ك��ردووەو  هاوسەرگیری  ساڵە   11 ماوەی 
پێیانگوتووە،  پزیشكان  لەبارچوون،  منداڵەكانی 

سك راناگرێت.

چارەسەر
لەبارچووبێت  منداڵی  ئافرەتەكە،  پێشتر  ئەگەر 
چارەسەری  تا  بكات،  سكپڕی  لە  رێگری  دەب��ێ 
پشكنین  دەبێت  مەبەستەش  بۆئەو  دەكرێت.  بۆ 
هەبوو  هەوكردنی  ئەگەر  بكرێت.  پیاوەكە  بۆ 
ژنەكە  دەبێت  بەالیەنی كەمەوە  بكرێت.  چارەسەر 
تا  بكات.  سكپڕی  لە  رێگری  مانگ   3 م��اوەی 
و  كالمیدیا  و  ڤی  پی  ئێچ  لەڤایرۆسی  بەتەواوی 
ئەم  ئەگەر  پاشان  بێت.  پارێزراو  پالزما،  تۆكسۆ 
ڤایرۆسانەی نەبوو، پشكنینی بۆ دەكرێت و ئەگەر 
ژنەكە دوو تا سێ جار منداڵی لەبارچووبوو، ئەوا 
دیارە هۆیەكە لە كرۆمۆسۆماتی خۆی و پیاوەكەیە. 
لەبارچوونی  بۆ  كە  هەیە  خراپیش  كرۆمۆسۆمی 

منداڵەكە هۆكارە. 

حاڵەتەكانی لەبارچوونی منداڵ 
هەولێر

پزیشكی وارڤین 
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لە)زێ(م  خوێن  هەیەو  ژان��ی  منداڵدانم  پ: 
دەبینم، ئایا دەكرێت بڵێم ئەوە شێرپەنجەی ملی 
بەشێرپەنجەی  توشبوون  هۆكاری  منداڵدانمە؟ 

ملی منداڵدان چییە؟
پسپۆڕی نەخۆشییەكانی ژنان و منداڵبوون 

د. باران كەمال: 
 شێرپەنجەی ملی منداڵدان، لەجیهاندا سێهەمین 
هۆكاری  شێرپەنجەیەو  ج���ۆری  -زۆرت��ری��ن 
بەهۆی  نەخۆشییە  ئەو  هاوكات  ژنانە.  مردنی 
سێكسكردن  و  پیاوی  فرە  و  منداڵ  زۆربوونی 
جگەرەكێشانیش،  روودەدات.  زوودا،  لەتەمەنی 
یەكێك لەهۆكارەكانە. ئەم جۆرەی شێرپەنجە، 
لەتەمەنی  ناسراوە.  گەنجان،  بەشێرپەنجەی 
35 تا 55 ساڵییەوە، تووشی ژنان دێت. بۆیە 
بۆ  هەمووژنێك  جارێك،  مانگ  هەر6  پێویستە 
نەخۆشییە  ئەو  تووشی  كە  لەوەی  دڵنیابوون 
نەهاتووە، پشكنین، ئەنجامبدات. چۆن بزانیین 
شێرپەنجەیە؟ ژن نییە ئیفرازاتی نەبێت، ئەوەش 

و  ئیسترۆجین  هۆرمۆنی  كاریگەری  بەهۆی 
پڕۆجیسترۆن، دەبێت، بەاڵم دەبێت بزانرێت كە 
جۆری ئیفرازات و هەوكردنەكە چۆنە. ئیفرازات 
بێ بۆن و ڕەنگە. بەاڵم هەوكردن بۆن و رەنگی 
بەردەوامی  ئیفرازاتەكە  ئەگەر  دوای��ی  هەیە. 
هەڵدەگەڕێت  پەمەیی  مەیلەو  رەنگی  هەبوو، 
زۆر  هەوكردنە  ئەم  ئەگەر  دێت.  لێ  خوێنی  و 
تەشەنەی كرد، ئەوا بۆ تووشبوون بەشێرپەنجەی 

ملی منداڵدان، هۆكار دەبێت.
پ: هەندێجار دەستەی حەبی دژە سكپڕی، 21 
دانە حەبەو هەندێك جاریش 28دانەیە، كامیان 

باشترە؟ چۆن بەكاردەهێنرێت؟
حەبی  خ��واردن��ی  عبدولكەریم:  سامیە  -د. 
دروست،  و  راست  بەرێگەیەكی  دژەسكپڕی، 
چاكترین رێگەی كۆنتڕۆڵكردنی دژی سكپڕییە. 
ئەم رێگایە زۆر باشە، بەاڵم دەبێت بەرێكوپێكی 
چاودێری  لەژێر  و  بەكاربهێنرێت  حەبەكان 
ژن  زۆر  چونكە  بێت.  پ��س��پ��ۆڕدا  پزیشكی 

هەیە، رێی پێنادرێت حەب بخوات. ئەم حەبە 
 21 جۆرێكیان  هەیە،  شێوەی  دوو  لەپاكەتدا، 
دانەیەو جۆرەكەیتریان لە 28 دانە پێكهاتووە. 
حەب  یەكەم  بەكاردەهێنرێت:  بەمشێوەیەش 
لەپێنجەمین رۆژی سووڕی مانگانەوە دەخورێت. 
هەبێت،  ب��ەردەوام��ی  لەبەكارهێنانی  دەبێت 
هەفتەیەك،  پاشان  دەبێت.  تەواو  تاحەبەكە 
سووڕی  لەنێو  ژنەكە  كە  هەفتەیەی  ئەو  واتە 
بەكاربهێنێت.  حەبەكە  ناتوانرێت  مانگانەدایە، 
ئەگەر ڕۆژێك حەبەكەی نەخوارد، ئەوا پێویستە 
ئەو  لەبارەی  بخوات.  حەب  دوو  دوایی  ڕۆژی 
هەیە،  دان��ەی   28 جۆری  كە  حەبەی  دەستە 
سووڕەكەوە  رۆژی   5 ل��ە  ش��ێ��وە،  بەهەمان 
دەبێت.  ت��ەواو  حەب   21 تا  دەستپێدەكات، 
7یان  حەبە   28 لەو  بكرێت،  تێبینی  ئەگەر 
حەبەش   7 ئەو  ژنەكە  دەبێت  و  رەنگاورەنگن 
بخوات، تا كۆتایی بەخواردنی هەموو حەبەكان، 

دێنێت. 

خوێنەرانی بەڕێز بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ناونیشانەی خوارەوە بكەن:
ناونیشانی گۆڤار: هەولێر- شاری خەونەكان

تەلەفۆن: 0662647813 
 shelaN_yaseN@yahoo.com :ئیمێل

پزیشكی وارڤین 
خوێنەری بەڕێز، بۆ وەاڵمدانەوەی هەرپرسیارێكی تەندروستی لەسەرجەم بوارەكاندا، دەتوانیت پرسیاری تایبەت بۆ فایلی تەندروستی بنێریت. 

لەالیەن كۆمەڵێك پزیشكی پسپۆڕەوە وەاڵمی شیاوت دەست دەكەوێت.
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نەشتەرگەری 
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لووت و 
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هەولێر

شیالن یاسین

هاوواڵتییانی  ب��ەرچ��او  بەرێژەیەكەی  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
جوانكاری  نەشتەرگەری  لە  روویان  كوردستان  هەرێمی 
بەوە دەكەن كە  ئاماژە  لووت كردووە، بەاڵم هەندێكیان 
ئەو  پسپۆڕێكی  نەهێناوە،  سەركەوتنی  نەشتەرگەرییەكە 
بوارەش دەڵێت لەهەرێمی كوردستان ئامێری پێشكەوتوو 
بۆ نەشتەرگەری لووت نییەو ئەوانەش كە نەشتەرگەرییان 
جێبەجێ  پزیشك  رێنماییەكانی  ئەنجامدەدەرێت،  بۆ 

ناكەن.
 

بیرۆكەی پەیدابوونی 
سەردەمی  ب��ۆ  ج��وان��ك��اری،  ن��ەش��ت��ەرگ��ەری  بیرۆكەی 
یۆنانییەكان  كاتەی  ئ��ەو  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە.  یۆنانییەكان 
پەیكەرەكە،  لووتی  ئەگەر  دەك��رد،  دروست  پەیكەریان 
ناشیرین یان گەورە بووایە، ئەوا سەری پەیكەرەكەیان لێ 
دەكردەوەو سەرلەنوێ دروستیان دەكردەوە. بەاڵم دوای 
ئەوەی بینییان پەیكەرەكە تەنیا كێشەی لەلووتدا هەیەو 
دەم، چاو و كوڵمی وەك خۆی جوانە، ئیتر دەستیان كرد 
تر  جارێكی  ئەوەی  لەبری  پەیكەرەكەو  لووتی  بەبڕینی 
سەری پەیكەرەكە لێ بكەنەوە، تەنیا دەستكاری لووتی 
بیرۆكەی  رێگەیەوە  لەو  دوات��ر  دەك��رد.  پەیكەرەكەیان 
نەشتەرگەری  بۆ  لەپەیكەرەوە  جوانكاری،  نەشتەرگەری 

جوانكاری مرۆڤ، گواسترایەوە.

كوردستان و نەشتەرگەری جوانكاری لووت
سی  بی  ئێل  سەنتەری  لە  جوانكاری  ب��واری  پسپۆڕی 
لەیزەری، د.رەوەند، دەڵێت نەشتەرگەری جوانكاری لووت 
لەهەرێمی كوردستان و واڵتانی دەرەوەدا، نزیكەی 80%�ی 
نەشتەرگەری جوانكاری دەگرێتەوە. د. رەوەند، هۆكاری 
سەرنەكەوتنی هەندێ لەنەشتەرگەری جوانكاری لووت لە 
دەگەڕێنێتەوە(( كەشوهەواكەی  نالەباری  بۆ  كوردستان، 
لەكوردستان كەشوهەوا تۆزاوییەو كار لە چوونەژوورەوی 
تۆز بۆ نێو لووت دەكات((. بەپێی قسەی ئەو پسپۆڕە، 
هیچ نەشتەرگەرییەكی جوانكاری لووت 100%، سەركەوتوو 
نابێت، چونكە كڕكڕاگەیەو نەخۆشەكەش ناتوانێت چوارتا 
پێنج مانگ لەماڵەوە دابنیشێت و پشوو بدات. كڕكڕاگەش 
ئاسایی  بارودۆخی  بۆ  گەڕانەوەی  نییە،  ئێسقان  وەكو 
كاتی دەوێت. سەبارەت بەبوونی كێشە لە لووت، لە چاو 
لووت  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی  ئەندامەكانیتری جەستە، 
جوانكاری  نەشتەرگەری  هاوكات  كە  گوێ  و  قوڕگ  و 
پێیوایە  داودی،  رەمەزان  د.شوان  ئەنجامدەدات  لووتیش 
لەبەرئەوەی لووت، لەدەم و چاو زیاتر لەپێشەوەیە، زۆرتر 

تووشی الربوون و شكان دەبێت.

 كام حاڵەت نەشتەرگەری پێویستە
نەشتەرگەری  پێویستە  كە  حاڵەتانەی  بەو  سەبارەت 
رەمەزان  د.شوان  بدرێت،  ئەنجام  بۆ  لووتی  جوانكاری 
دەڵێت، دوو جۆر الدان لە لووتدا هەیە، الدانی ناوەوەی 

لووت و دەرەوەی لووت. ئەگەر كۆڵەكەی لووت لەناوەوە 
تووشی ))ئینحراف(( الدان هاتبێت، ئەوا كار لە دەرەوەش 
شێوەی  چونكە  دەبێت،  ناشیرینی  دیمەنێكی  و  دەكات 
بەشێوەیەكی  هەناسەدانیشی  ك��رداری  و  دەبێت  خوار 
ئاسایی نابێت. بەاڵم جاری وا هەیە كێشەكە لە كۆڵەكەكە 
نییە، لەئێسقانەكەیەو پێویستی بەجوانكاری هەیە. بۆیە 
تووشبوو دەبێ بزانێت ئایا الدانی لووتی راستدەكاتەوە، 

یان جوانكاری و بچووككردنەوەی بۆ ئەنجام دەدات.

كاریگەرییەكانی 
بەڕای د. شوان، نەشتەرگەری جوانكاری، بۆ ئەوانەی كە 
پێویستیان پێیەتی بەشێوەیەكی گشتی باشە، بەاڵم دەبێ 
رەچاوی الیەنە دەروونییەكەی نەخۆشیش بكرێت، چونكە 
بووەتە  نەشتەرگەری جوانكاری  لەئێستادا  ئەو،  بەبڕوای 
چاولێكەری. وەك د.شوان باسیدەكات، كەس هەیە پەنجە 
لەسەر شوێنێكی باریك دادەگرێت و لێی ورد بووەتەوەو 
دەڵێت، نەشتەرگەریم لەو شوێنە بۆبكە. بۆ ئەو مەبەستە 
و  لەبەرچاوبگیرێت  كەسەكە  دەروون��ی  ب��اری  دەبێت، 
لەگەڵ كەسووكاری قسە بكرێت. تا بەبێ راوێژی كەسە 
نەدرێت.((ئەگەر  ئەنجام  بۆ  نەشتەرگەری  نزیكەكانی 
بۆ  نەشتەرگەری  بۆچی  نەبێت  پێ  پێویستی  یەكێك 
جوانكاریش  نەشتەرگەری  دەكاتەوە،  دووپاتی  بكرێت((. 
وەرگرتنی  بە  پێویستی  تر  نەشتەرگەرییەكانی  وەك 

رەزامەندی كەسە نزیكەكانی نەخۆش هەیە. 

تەمەنی گونجاو 
لەتەمەنی  نابێ  كە  دەكاتەوە  روونی  رەم��ەزان،  د.شوان 
بدرێت،  ئەنجام  جوانكاری  نەشتەرگەری  ساڵی  هەژدە 
چونكە گەشەی ئێسقانەكانی دەموچاو، تا تەمەنی هەژدە 
نەكاتە  كار  ئەوەی  بۆ  دەبێت.  گەورە  بەردەوامەو  ساڵی 
تەمەنە  ئەو  ل��ەدوای  دەبێ  كەسەكە،  سەرگەشەكردنی 

نەشتەرگەری جوانكاری ئەنجام بدرێت.
 

رێژە 
ئەو پسپۆڕەی بواری قوڕگ و لوت و گوێ ئاشكرای كرد 
كە نەشتەرگەری جوانكاری، بەرێژەیەكی بەرچاو زۆربووەو 
ئەوەش  زیاترە.  بەغدا،  و  موسڵ  لەچاو  لەكوردستانیش 
پسپۆڕ  بوونی  و  خەڵك  دارای��ی  باری  چاكتربوونی  بۆ 
بۆ  رێژەكە  زیادبوونی  هاوكات  دەگەڕێتەوە.  بواردا  لەم 

چاولێكەری دەگەڕێنێتەوە.

فاكتەری كەشوهەوا
كاریگەری  ك��ەش��وه��ەوا  پ��س��پ��ۆڕ،  ه����ەردوو  ب��ەب��ڕوای 
هەیە.  نەخۆشییەكانی  و  ل��ووت  لەسەر  راستەوخۆی 
هەبوونی سەرماو گەرمای بەتین و خۆڵبارین و تەپوتۆز 
كار دەكاتە سەر دروستبوونی، جیوب و كرداری هەناسە 
كە  نییە  لووت  ناشیرینی  لەسەر  كاریگەری  بەاڵم  دان. 

كە  بۆیە  ل��ووت.  خواربوونی  و  گەورەبوون  هۆی  ببێتە 
دەبێت  دەدەم،  ئەنجام  نەشتەرگەری  دەڵێت  نەخۆش 
و  بكرێت  رەچاو  جوانكاری  الیەنی  و  هەناسەدان  الیەنی 
بكرێت،  لووت  ن��اوەوەی  نەشتەرگەری  رەچ��اوی  پێشتر 
لەماوەی  پسپۆڕانە،  ئەو  بەقسەی  دەرەوە.  دیوی  ئینجا 
شەش مانگدا دەرئەنجامی سەركەوتن، یان سەرنەكەوتنی 

نەشتەرگەرییەكە، بەدیاردەكەوێت. 

))نەشتەرگەرییەكەم سەركەوتوو نەبوو((
7ساڵ  كە  دەك��ات،  بەوە  ئاماژە  ع��ارف،  مەها  پارێزەر 
ئەنجامداوەو  لووتی  جوانكاری  نەشتەرگەری  لەمەوپێش 
بەوهۆیەوە لووتی كەمێك بچووك بووەتەوە، بەاڵم هێشتا 
بەدڵی نییەو بەنیازە نەشتەرگەرییەكیتر دووبارە بكاتەوە. 
دەڵێت،  ساڵە.   32 تەمەنی  فەرمانبەرەو  عیسمەت  النە 
لووتم  بەمەش  خوارو  كەوتوومەتە  بەمنداڵی  خۆی  كاتی 
شكاو دیمەنێكی ناشیرینی هەبوو، نۆ مانگ بەرلەئێستا لە 
هەولێر نەشتەرگەریم كردووە، ئێستاش زۆر ئاسوودەم و 
پەشیمان نیم، چونكە نەشتەرگەرییەكە جوان دەرچووە.

زریان كازم 19 ساڵ خوێندكارە، بەهۆی یاری فوتبۆڵەوە 
الدان  تووشی  كەوتووەو  لووتی  بەر  تۆپێك  بەمنداڵی 
هاتووە. بۆیە لەهەولێر نەشتەرگەریی لووتی كردووەو لووتی 
راستكردووەتەوە ))ئێستاش بە نیازم نەشتەرییەكیتر بۆ 

بچووككردنەوەی لووتم بكەم((. 

مەترسییەكانی
لووتەوە  نەشتەرگەری  مەترسییەكانی  لەبارەی  د.شوان، 
مێشك  و  چاو  لە  لووت  كڕكڕاگەی  نزیكی  لەبەر  دەڵێ، 
نا  ئەگەر  بكرێت.  لەسەر  كاری  وریاییەوە  بە  زۆر  دەبێ 
هاتنەخوارەوەی  یاخود  كوێربوون  هۆی  ببێتە  لەوانەیە 
هۆشیاری  د.شوان،  بە((سحایا((.  تووشبوون  و  مێشك 
نەبێت،  ش��ارەزا  دكتۆرێك  ئەگەر  نەخۆشەكان  دەدات��ە 

ناتوانێت ئەم جۆرە نەشتەرگەرییانە ئەنجام بدات. 
ئامێرەكانی  ئێستا  كە  لەوەدەكات  باس  پسپۆڕە،  ئەم 
پێشتر  گ��وت��ی،  وەك  پ��ێ��ش��ك��ەوت��وون.  ج��وان��ك��اری 
نەشتەرگەرییەكە بەسڕكەری گشتی ئەنجامدەدراو مەترسی 
پێشكەوتوو  زۆر  ئامێری  نەماوەو  ئەوە  ئێستا  هەبوو، 
 4 بە  پێشتر  كە  گەورانەی  نەشتەرگەرییە  هەیە((ئەو 
كاتژمێر ئەنجامدەدرا، ئێستا بەبێ سڕكەری گشتی و بەبێ 

www.neخوێن، ماوەی نیو كاتژمێر ئەنجام دەدرێت. 
tew

e.c
om



46

نانە تەڕە
600 گرام ئارد

400 گرام شەكر
7 هێلكە

1 پەرداخ شیر
1 كەوچك پیكنپاودەر 

ڤ���ان���ێ���ال ب���ەگ���وێ���رەی 
پێویست.

پێداویستیەكان:

زەاڵتەی بەهاری
خواردنە  ئ��ارەزووی  خەڵكی  بەهاردا،  ل��ەوەرزی 
بەهاریش  زەاڵتەی  دەكەن.  گیاییەكان  و  بەهاری 
لەگەڵ  ژەمەكان  لە  كە  خواردنانە،  لەو  یەكێكە 

خواردنی جۆراوجۆر پێشكەش دەكرێت.
پێكهاتەكان:
دوو خەیار
دوو تەماتە

یەك چەوەندەری سور

یەك سەلكی بچووك پەنیر
كاهو

یەك گێزەر
زەیتون

لیمۆ
سەوزەوات

گەنمەشامی
چۆنییەتی ئامادەكردن:

بچووك  لەتی  بەشێوازی  پێكهاتەكان،  سەرجەم 
ئینجا  دەكەین،  تێكەڵی  پاشان  و  پارچەدەكەین 
رۆنی زەیتون و زەیتونی بەسەردادەكەین، هەروەها 
بە قاشی بچووكی لیمۆ دەیڕازێنینەوە. ئەمجۆرە 
وشكەكانی  خواردنە  لەگەڵ  زیاتر  بۆ  زەاڵتەیە 
بۆ  ب��رژاو،  ماسی  س��ورك��راوەو  مریشكی  وەك��و، 

قەرەبووكردنەوەی شلە، پێشكەشدەكرێت.
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هەموو ژمارەیەك لە وارڤین كێكێك فێربە

زبری  ئەوكاتەی  تا  تێكدەدرێت  بەجوانی  و  دەكرێت  تێكەڵ  شەكرەكە  و  شیر  هێلكەو  سەرەتا 
شەكرەكە نامێنێت، پاشان ئارد، ڤانێال و پیكنپاودەرەكەش بەهەمانشێوە تێكەڵ دەكرێت، ئینجا 
هەمووی تێكەڵ بەیەكتری دەكرێت و تێكدەدرێت تا گرێی نامێنێت، دوای ئەوە لەقاپێكدا دەخرێتە 
ناو فڕن و بەپلەی گەرمی 250 بۆ ماوەی چل خولەك لەفڕنەكەدا دادەنرێت. دوای برژانی دەخرێتە 

سەر قاپێك و دەكرێت بە چەند پارچەی یەكسانەوە.
ئامادەكردنی نانەتەڕە، بۆ خێزانێكی چواركەسی

چۆنیەتی ئامادەكردن

نانە تەڕە
شیرینی فرۆشی فیردەوس

 وەستا كارزان كانەبی

زەاڵتەی بەهاری
www.ne
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ناساندنی100 جۆر خواردنی بەسوود
بەڕێزان و خولیایانی گیا دەرمانی، باری بژێویتان 
هەر جۆرێك بێت، گران نییە گەر هەندێك گۆڕانكاری 
ئەنجام  خواردەمەنییەكانتاندا  لەسیستەمی  سادە 
بدەن، كە بۆ باشتركردنی باری تەندروستی خۆتان 
باشە. رەنگە ئێوە زیاتر مەیلتان بەالی خواردنە 
هەبێت   )caN Food( ئامادەكراوەكانەوە 
بەاڵم  بێت،  خێراتر  و  باشتر  پێی  ئەوانەتان  و 
لەالیەن  بەكاربردنیان  و  هەرسكردن  بزانن  چاك 
پارێزەر  م��اددەی  چونكە  نییە.  ئاسان  لەشەوە 
)advocaTe maTTeRs(.ی ناو قوتووەكان، 
زۆر  كە  زیانبەخشن  و  ئاڵۆز  كیمیایی  ئاوێتەی 

دروست  سەرەكی  هۆكاری  خواردنیان 
جۆربەجۆرەكانە  شێرپەنجە  بوونی 
ئێمە   .)vaRioUs caNceRs(
شتێك  چ  كە  راهاتووین  وا  هەمیشە 
بەتام و خۆشە ئەوەیان باشە! جا ئەگەر 
پڕیش بێ لە سێ ژەهرە سپی یەكە.)مە 
تا  بەستم خوێ و شەكر و چەورییە(. 
لەشساغیمان  نرخی  نەكەوین  نەخۆش 

ئەمە  باشترە،  چارەسەر  لە  نازانین. خۆپاراستن 
ئامۆژگاری پزیشكانی بەویژدانە. خوێنەری بەڕێز 
ئەو كۆمەڵە خواردنەی بۆمان ئامادەكردوون 100 

دانە لەو خواردنانەیە 
رۆژانە  ئێمە  ك��ەوا 
دەی��ان��ب��ی��ن��ی��ن و 
بەاڵم  دەیانخۆین، 
چییان  ن��ازان��ی��ن 
بۆچی  ت��ێ��دای��ەو 
ب���اش���ن؟ دەك���رێ 
دەرم������ان  وەك 
بەكاربهێنرێن یا نە؟ بەهیواین لەگەڵ هەر ژمارەیەكی 

وارڤیندا لەم خشتەیە سوود وەربگرن.

100
 Cor mîwey

be sud

بەرەو جەستەیەكی تەندروست 

      ناو:                                                  گرنگترین ماددە:                                   گرنگترین سوود:

10-پەتاتە
ڤیتامین: c ،B3، پۆتاسیۆم k+، ترشی 

)Folic acid( فۆلیك

 ،hepaTiTis شەربەتەكەی بۆ هەوكردنی جگەر
لەش  ماسولكەكانی  جواڵنەوەی  بۆ  دێت.  بەكار 

سەرچاوەیەكی سەرەكی وزەی aTp یە. 

mg، 11-نۆك مەگنیسیۆم   ،ca++ كالسیۆم 
 Folic( فۆلیك  ترشی  بیتاكارۆتین، 
 ،+k پۆتاسیۆم   ،s فسفۆر   ،)acid

پرۆتینی رووەكی.

 glomUlaRچ��االك��ك��ردن��ی ف��رم��ان��ی گ��ورچ��ی��ل��ە
 giT هەرس  رێ��ڕەوی  پاككەرەوەی   FilTRaTioN

cleaNiNg

ترشی 12- برنج  زینگ،   ،B6  ،B5  ،B3 ڤیتامین: 
فۆلیك )Folic acid(، فسفۆر s، ئاسن 

+k پۆتاسیۆم ،mg مەگنیسیۆم ،Fe

 NeRvoUsئارامكەرەوەی كۆئەندامی دەمار
 depRessioNخەمۆكی  .sysTem
وزە  سەرەكی  سەرچاوەیەكی  الدەب���ات. 
چارەسەری  ب��ۆ  ش��ل��ەك��ەی  ی��ە،   aTp
بەلەفیرە diaRRhea بەكاردێت لە منداڵی 

شیرەخۆرەدا.

13-سپێناغ
 E، K  ،B5  ،C، B3 ڤیتامین: 
 Folic( فۆلیك ترشی  بیتاكارۆتین. 
ئاسن   ،++ca كالیسیۆم   ،)acid
 ،mg مەگنیسیۆم   ،cU مس   ،Fe

 +k پۆتاسیۆم

دژە شێرپەنجە aNTi caNceR. خواردنێكی نموونەییە 
 ،immUNiTy sysTemبۆ بەهێزكردنی كۆئەندامی بەرگری
رێكخستنی   ،skeleToN sysTem پەیكەر  ئێسكە 
.Blood pRessURe RegUlaTioN فشاری خوێنwww.ne
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كەلتوور

فۆتۆ: رەفیق شوكری
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دا  وارڤ��ی��ن  لەدیمانەی  م��وژدی��ن،  هونەرمەند 
بۆچی  كە  دەگرێت  لەتێكستنووسەكان  رەخنە 
رەنگدەداتەوەو  ژن  تەنیا  هونراوەكانیاندا  لە 
لەهەندێ  رەخنە  هاوكات  لەبیركراوە.  پیاو  تێیدا 
گۆرانیبێژ دەگرێت كە بەناوی السایی كەسایەتی 
جیهانی، روویان لە گۆرانیگوتن كردووەو دەڵێ((
ئەو كەسانە لەجیاتی گۆرانیگوتن، واباشترە كاری 

مۆدە بكەن((.
شاری  خەڵكی  س��اڵ��ح،  م��وژدی��ن  ه��ون��ەرم��ەن��د 
واڵتی  نیشتەجێی  ساڵە   14 ماوەی  سلێمانییەو 
هۆڵەندایە. موژدین لەساڵی 2001 دەستی بەكاری 
هونەری كردووە. ئەو لەم دیمانەیەدا سەرنجی خۆی 
ئارەزووەكانیەوە  و  گۆرانیگوتن  لەبارەی شێوازی 

دەخاتەڕوو.
وارڤین: تائێستا چەند بەرهەم و كلیپت هەیە؟

موژدین: چوار بەرهەم و كلیپێكم هەیە. كلیپەكە 
و  میلۆدی  عومەرەو  ه��ەردی  هونەرمەند  ك��اری 
ئەسعەدە.  زی��اد  هونەرمەند  ك��اری  تێكستیش 
هونەرمەند  سلۆڤۆلیۆن،  و  میوزیك  دابەشكردنی 
گۆران كەمال، كردوویەتی و هەموو ژەنیارەكانیش 

سویدین كەبەستایلی ئۆركسترا، كاری بۆ كراوە.
وارڤین : لەگۆرانیدا چ شێوازێكت پێ باشە؟

موژدین: تائێستا ستایلی سوونەتیم پێ باشە كە 
لەفارسییەوە نزیكەو لەكوردیدا پێیدەڵێن رەسەن. 
بەگشتی  نزیكە.  لەستایلێكەوە  دەنگی  هەركەس 
واڵتانیتر  لە  دەڵێن  كە  نییم  لەوانە  و  بیرفراوانم 
بپارێزی.  خۆت  تارەسەنایەتی  مەبەرەوە،  نزیك 
نەتەوایەتیت  هەستی  كە  ئەوەیە  گرنگ  ب��ەاڵم 
بەهێزبێت، من ئەو هەستەم هەیە. بەاڵم هیچ كات 
تەتریك  و  تەعریب  كارەكانم  كە  ن��ەداوە  رێگەم 

بكرێت.
دەنگی  گرنگترن،  گۆرانیبێژ  بۆ  كامیان  وارڤین: 

خۆش یان ئەدایەكی باش؟
هەردووكیان  بەاڵم  گرنگن،  هەردووكیان  موژدین: 
تەنیا  هەندێكجار  رێكناكەوێت.  كەسدا،  لەهەموو 

دەنگ خۆشە، پێیدەڵێن گۆرانیبێژ. هەندێكجاریش 
پێیدەڵێن،موئەدی.  باشە  گوتنی  شێوەی  تەنیا 
نییە.  پۆلێنمان  گوتن  شێوەی  بۆ  تائێستا  ئێمە 
بەهەموو كەس دەڵێین گۆرانیبێژ یان هونەرمەند 

كە هەندێكجار هونەر لەدەنگیاندا نییە.
لەكام  ویستوتە  گۆرانی  لەهونەری  جگە  وارڤین: 

دەرگا بدەیت؟
دەتوانم  ه��ون��ەری،  ل��ەك��اری  جگە  م��وژدی��ن: 
واتا  هەیە،  ناوەندیشم  بەهرەی  بم.  ئەكتەریش 
پێمخۆشە لەسینەماش كاربكەم. بەاڵم لەدەرگای 
هەر هونەرێكم نەداوە لێشم داواكراوە، بەاڵم بۆم 

نەكراوە.
خۆیان،  بەویستی  پیاو  گۆرانیبێژانی  وارڤین: 
ژنانی  بەاڵم  دەڵێن،  بۆ جوانییەكانی ژن  گۆرانی 
هۆكارەكەی  ناڵێن.  كوڕان  بۆ  گۆرانی  گۆرانیبێژ 

چییە؟
موژدین: منیش هەمان پرسیار ئاراستەی شاعیران 
گۆرانی،  تێكستنووسانی  بۆچی  ك��ە  دەك���ەم 
مانگ  من  لەچاوی  نانووسن؟  كوڕان  بۆ  هۆنراوە 
ئەوە  لەجیهان،  نەدیوە  جوانتری  ئەو  لەلێوی 
هۆنراوەیەكم  و  كرد  خۆمم  دەستپێشخەری  من 
نووسی. بەاڵم ئەمە بۆ گۆرانی نابێت، پێمخۆشە 
ئەگەر تێكستنووسێك دەتوانێ هۆنراوەیەكی وام 
بۆم  ئادرێسە  بەم  دەتوانێت  ئەوا  بنووسێت،  بۆ 

بنرێرێت و مافی پارێزراودەبێت.
 mUzhdeNdiNa@hoTmail.com 

بەچی  رۆژان��ە  هونەری،  لەكاری  جگە  وارڤین: 
خەریكی؟

و  دەخوێنم  كۆمپیوتەر  لەكۆلێژی  م��وژدی��ن: 
دەدوێم.  لەنێت  هاوڕێكانم  لەگەڵ  دەخوێنمەوەو 
رۆژانەش كات بۆ ئازیزانم لەفەیسبووك، تەرخان 
دەكەم. نامەی جوان و دیاریم، بۆ دەنێرن. زۆر 
بەختەوەرم  و  دەكەم  سوپاسیان  و  الم  بەنرخن 

پێیان. بەهاوینانیش بەپایسكل دەگەڕێم.

وارڤین: بڕوات بەخۆشەویستی هەیە؟ 
بەردەوام  خۆشەویستی  بەبێ  ژی��ان،  موژدین: 
بڕوام بە هەموو جۆرەكانی خۆشەویستی  نابێت. 
خۆشەویستی  واتا  س��ۆزداری،  بەتایبەت  هەیە، 

نێوان ئافرەت و پیاو، یان كچ و كوڕ.
وارڤین: حەز بە چ خواردنێك دەكەیت؟

سوشایەو  ناوی  جیهانییە  خواردنێكی  موژدین: 
كەسانەی  ئەو  بۆ  خۆشە.  زۆر  ژاپۆنیەو  ئەسڵی 
برنج دروست دەكرێت و ماسی  نازانن چییە، بە 
كرێمی  وەك  تێكەڵەیەكی  یان  لەسەرە،  خاوی 

تێدەكرێت.
وارڤین: دواكاری هونەریت كامەیە؟

هەیە.  R&Bئیم  ستایلی  سۆنگێك  موژدین: 
بۆبكەم.  كلیپی  جیهانی  بەشێوەیەكی  دەم��ەوێ 
پاشان  بین.  جیاواز  ستایلی  خاوەن  حەزدەكەم 
الی  ك��راون.  تۆمار  ئامادەكردووەو  گۆرانیم  دوو 
هونەرمەند موكریان چەلۆ، لەسویدن. ماوە دەنگی 

خۆم تۆمار بكەم.
 وارڤین: دەڵێن، لەنێو كچاندا هەست بەمۆدیلی 
وەك  موژدین  رای  دەكرێت،  گۆرانیگوتن  نوێی 

كچەگۆرانیبێژێك لەوبارەیەوە چییە؟
هونەریدا،  لەبواری  من  مۆدێلە الی  ئەو  موژدین: 
ئەوانەی  كێن،  كە  ناهێنم  ناویشیان  نییە.  باش 
ئابڕووی هونەری گۆارنیگوتنیان برد. ئەو كەسانە 
نەك  دەتوێنەوە.  ناخایانێت  زۆر  بەفرن،  وەك 
ئاساییش  خەڵكانی  بگرە  هونەری،  رەخنەگرانی 
لەئەدایان رازی نین. بەاڵم لەواڵتانیش لەو جۆرە 
ئەوانە  كە  دەزان��م  بەباشی  بۆیە  هەن،  كەسانە 
هونەری.  كاری  نەك  بكەن،  مۆدە  كاری  تەنیا 
كەسایەتی  السایی  دەیەوێت  كە  هەیە  لەنێویاندا 
الساییكردنەوەشدا  لە  بەاڵم  بكاتەوە،  جیهانی 
الیەنی  كەسانە  ئ��ەو  بۆیە  نابن.  سەركەوتوو 
كەسانێكی  تەنیا  نییەو  كارەكانیاندا  لە  هونەری 

الساییكەرەوەی دواكەوتوون.
پیشەیە  وەك  هونەر  لەگەڵ  پەیوەندیت  وارڤین: 

موژدین بۆ وارڤین:
هەندێ كەس ئابڕووی گۆرانیگوتنیان 

بردووە
تایبەت
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یان خولیایە؟
لەرۆژ  هەبوو  هیوام  یەك  ساڵ  سەری  موژدین: 
تیڤی، مۆمێكم بۆ داگیرساند. ئەویش ئەوەبوو كە 

الیەنی هونەری ببێتە پیشەم.
بواری  هاتنە  رێی  كورد،  ژنی  پێتوایە  وارڤین: 

هونەری لێ گیراوە؟
رەچاو  ئەوە  هەر  چونكە  نە،  و  بەڵێ  موژدین: 
نەكەین كە رێگریان زۆر لێ دەكرێت. ژنیش هەیە 

كە لەو بوارەدا كار دەكات.
هونەری،  راگەیاندنی  بەرامبەر  رات  وارڤ��ی��ن: 

چییە؟
گۆرانیگوتن  بەهونەری  گرنگی  بەگشتی  موژدین: 
سینەما،  وەك  ت��ر  الی��ەن��ی  ب���ەاڵم  دەدرێ����ت، 

میوزیكژەن، كامێرەمان و دەرهێنەر لەبیركراوە.
وارڤین: ئەم وشانە الی تۆ چی دەگەیەنن؟

بوونەوەرە.  جواترین  من  الی  م��رۆڤ  جوانی؟ 
كە  خۆی  لێزانینی  و  هەوڵ  كەوتووەتە  پاشان 
جوانییەك نیشان بدات. هیچ بەجوانییەوە مەنازە 
چونكە تێربوونی هەیە. كە رۆشنبیر بووی، كاتی 

نوێبوونەوەت هەیە.
نیشتیمان؟

دەبێت  هەیە.  نەتەوایەتی  هەستی  پاراستنی 
و  بیت  كوێ  لەهەر  بیت.  بەئەمەك  بەرامبەری 
لەبیر  نیشتیمان  نابێ  كرد،  كارت  بوارێك  لەهەر 

بكەیت. 
دایك و باوك ؟

بەبێ ئەوان، من بوونم نییەو سوپاسیان دەكەم، 
بۆ ئەو هەموو نازەی پێیانداوم.

خۆشەویستی؟
 عاشقی ژیانم. ئەو كەسەی دەبێتە مانگی ژیانم و 
دەمكاتە ژنی خۆی، هاوكارم دكتۆر میران، پاشان 
هەستم  ئ��اران.  كوڕەكەم  بۆ  من  هەستی  مانای 
بەرامبەر هونەر و نیشتیمان و مرۆڤ و سروشت.

منداڵ؟
بەاڵم  كەسمە.  خۆشەویسترین  كە  كوڕم  ئارانی 
ئەگەر بەسۆزداری بگەم ئەوا هاوڕێكەم بەسۆزە. 
بەیبی  منداڵ دەبێ  نازم دەكێشت.  ماڵەوە  وەك 
نێوان  خۆشەویستی  بەرهەمی  واتا  بێت.  لۆڤ 
لەنازو  تا  بێت،  زۆر  نابێ  بەاڵم  س��ۆزدارە.  دوو 
و  نەبیت  بێزار  پ��ەروەردەی��ان  و  خۆشەویستی 

كەمتەرخەم نەبی.
ئاوێنە؟

تا  خۆی،  بۆ  مرۆڤ  خۆشەویستی  پیشاندانی   
گرنگی بەخۆی بدات. بێ ئاوێنە ژیانم وەك ئەوە 

وایە كەیەك چاوم هەبێت.
رووب���ەڕووی  ك��ە  كێشانە  ل��ەم  یەكێ  وارڤ��ی��ن: 
كۆمەڵگای ئێمە بووەتەوە توندوتیژی دژ بەژنانە، 

ئایا هۆكار دڵرەقی پیاوانی كوردە؟
موژدین: بەڕاستی ناشیرینترین كەس ئەو كەسەیە 
كە توندوتیژی بەرامبەر بەمرۆڤ، یان گیانلەبەرێك 
دەكات. لەو واڵتانەی جیهان مافی نەوەك مرۆڤ 
ناتوانن  چونكە  پارێزراوە.  گیانلەبەریش،  بەڵكو 

بدوێن كەسانی تێگەیشتوویان دەوێ لێیانتێبگات. 
ئەو  بێت،  دڵ��رەق  ك��ورد  پیاوی  پێموانییە  من 
كەسەی كە توندوتیژی دەكات ئاستی رۆشنبیری 

الوازە.
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پرسیارێك  توركییەكان،  درام��ا  سەیركردنی 
خەڵك  هێندە  ب��ۆچ��ی  ك��ە  ئ���اراوە  دێنێتە 
ئالوودەی زنجیرە تەلەفزیۆنییەكان دەبن؟ چۆن 
زنجیرەیەكی درامایی دەتوانێت زۆرینەی خەڵك 
بەالی خۆیدا رابكێشێ و ژیانی خۆیان، بەپێی 
ئەو  نهێنی  رێكبخەن.  درامایانە  ئەو  پەخشی 
دەیانەوێت  خەڵك،  ئایا  چییە؟  ئالوودەبوونە 
لەواقیع دووربكەونەوەو بچنە بواری ئەندێشەو 
ئەو  السایی  بەهۆی  لەكاتێكدا  خەیاڵەوە؟ 
كۆمەاڵیەتی  كارەساتی  چەندین  درامایانەوە، 
هەوادارو  دەب��ێ  پێودانگەوە  بەو  رووی���داوە. 
كێ  تەلەفزیۆنییەكان  زنجیرە  ئالوودەبووانی 

بن؟
لەگەڵ پەرەسەندنی درامای توركی لەرۆژهەاڵتی 
لەهەرێمی  درامایانەش  ئەو  بینەری  ناڤیندا، 
كوردستان رووی لەزیادبوون كردووە. لەكاتێكدا 
توركیان  دراماكانی  عەرەبییەكان،  كەناڵە 
ماوەی  وەرگ��ێ��ڕاوە،  عەرەبی  زمانی  سەر  بۆ 
دەستكراوە  لەكوردستان  دەبێت  ساڵیش   3
بەوەرگێڕانیان بۆ سەر زمانی كوردی و ئەمەش 
وایكردووە كە بینەری ئەو درامایانە لەكوردستان 
و بەتایبەت شاری سلێمانی زۆر بێت. مامۆستا 
لەبارەی  زانكۆ،  مامۆستای  مەریوان حوسێنی 
درامای توركی و بیانییەوە دەڵێ، ئەو درامایانە 
جێگرەوەی دراما كوردییەكانن. هۆكارەكەیشی 
ئێستادا  كەلەقۆناغی  گ��ەڕان��دەوە  ئ��ەوە  بۆ 
ك��ەم��ب��ووەت��ەوەو خەڵكیش  ك��وردی  درام���ای 
جێگەو  ئ��ەوەی  لەبەر  لەكوردستان،  شەوانە 
ئەگەر  كەمەو  دەرەوەی����ان  چوونە  شوێنی 
هەشبێت، پارەو خەرجی زۆری تێدەچێت، ئەوا 
شەوانە خۆیان بەدراما بیانییەكانەوە سەرقاڵ 
لەكارمەندان  هەن  زۆر  دەكەن((خەڵكانێكی 
پشوو  بە  پێویستیان  شەوانە  كاسبكاران،  و 

هەیە، لەرێگەی سەیركردنی دراما بیانییەكان، 
خۆیان سەرقاڵ دەكەن. لەبەرئەوەی ژنان زیاتر 
حەزیان لەدراماو فیلمە، كوردی، عەرەبی، یان 

توركی بێت، ئیتر پێوەی ئالودە دەبن((.
نیگەرانی  بەجێگەی  ئەوەی  مامۆستایە  ئەو   
درامایانەیە  لەو  هەندێ  كاریگەری  بزانێت، 
هەندێ  ئاكاری  و  مۆڕاڵ  سەر  دەكەنە  كەكار 
بەكارهێنانی  و  پۆشاك  ل��ەڕووی  لەگەنجان، 
و  بەنهێنی  ژنهێنان  و  خۆشەویستی  زێ��ڕو، 
رووداوەكانی  السایی  كە  هاوسەری  خیانەتی 
بەڕێوەبەری  ب���ەاڵم  دەك���ەن���ەوە.  درام��اك��ە 
قوتابخانەی خاتووزین لەسلێمانی خاتوو كەژاڵ 
زیاتر  عاشقن،  ئ��ەوان��ەی  دەڵێت،  حوسێن، 
كەسانەی  دەبن((ئەو  درامایانە  ئەو  ئالوودەی 
زووتر خوو  كە عاشقی حیكایەت و چیرۆكن، 
بە زنجیرە دراماكان دەگرن، چونكە سەردەمی 
چیرۆكی بەرئاگردان و سەرگوزەشتە گێڕانەوە 
بەسەرچووە. بەاڵم خاتوو نەسرین ئەحمەد، كە 
لەیەكێك لە فەرمانگەكانی حكوومەتی هەرێم، 
بەقسەكانییەوە  راڕایی  كارمەندە،  لەسلێمانی 
زنجیرە  كە  ل��ەوەك��رد  باسی  كاتێ  دی��ارب��وو 
نەنگی  یان  ئالوودەبوون،  تەلەفزیۆنییەكان 
ناگەیەنێت((زۆر حەز بەدرامای توركی ناكەم، 
سەیری  لەژیانیدا  هەیە  ك��ەس  ك��ەم  ب��ەاڵم 
خۆت  شەوانە  چونكە  نەكردبێت،  درامایەكی 
دڵخۆش  هەر  بكەیت،  خەریك  بەهەرشتێكەوە 
سەیری  رۆژان��ە  هەیە  وا  جاری  بۆیە  نابیت. 
خۆم  هەر  بەاڵم  دەكەم،  جیاواز  درامای  سێ 
ئەو  لەوەاڵمی  نازانم.  دراماكان  بەئالوودەی 
پرسیارەی كە ئایا لەو درامایانە چی فێربوویت؟ 
باسی  وەك  و  پەندن  هەمووی  دەڵێت  ئەو 
رووداوەكانی  چونكە  وایە،  بكەن  ئێمە  ژیانی 
نزیكن لەو جۆرە رووداوانەی كە لەكۆمەڵگەی 

كوردستاندا روودەدەن. هاوكات شەهال كە ژنی 
دەخاتەڕوو،  ئەوە  راشكاوانە  زۆر  ماڵەوەیە، 
ئەگەر سەیری دراماكان، بەئالوودەبون حیساب 
و  لێناكەم  بوێری  ش��ەو  من  ئ��ەوا  بكرێت، 
ئەلقە  سەیری  هەبێت  كارەبا  بەرۆژیش  ئەگەر 
خۆشەكان دەكەم، جا چ كوردی، عەرەبی یان 
زمانی  نییە((  جیاوازی  من  بۆ  بێت،  توركی، 
دەگەم.  تێیان  ه��ەر  ب��ەاڵم  ن��ازان��م،  عەرەبی 
زۆر  هاوسەرەكەشم  بەڵكو  هەرخۆم  ن��ەوەك 
حەزی لەدراماكانەو زۆرجار بۆشم وەردەگێڕێتە 
سەر زمانی كوردی((. بەاڵم كەریم ئیبراهیم كە 
حكومییەكانە،  لەدامەزراوە  یەكێك  كارمەندی 
لەفەرمانگەدا  هاوڕێكانی  كە  لەوەدەكات  باس 
بۆ  تەلەفزیۆن  دراماكانی  باسی  ئەوەندەیان 
كردووە، لەیال وایەو ئەسمەر وایەو جەبار ئاغا 
وایە، ئیتر منیش وەك هەوادارێكی شەوانەم بۆ 
دراماكان لێهاتووە، ئەگینا جاران هەر سەیری 
دراما كوردییەكان و بەرنامەی بەرنامەم دەكرد، 
بەاڵم ئێستا هەر لەرەمەزاندا دراماكانی خۆمان 
لەقەڵەم  بەئالوودەبون  ئەمە  ئەگەر  ه��ەن، 
نیشتمان  ئالوودەین.  هەموومان  ئەوا  بدرێت، 
عەلی، خوێندكاری زانكۆ لەسەر بابەتەكە رای 
وابوو كە زۆرینەی خەڵكی تەماشای دراماكان 
چوونە  لەكوردستان  شەوانە  چونكە  دەكەن، 
ئەو  بۆیە  هاوین،  مەگەر  نییە  دەرەوەی���ان 
درامایانە رەواجیان هەیەو هەموو لەدەوری كۆ 
دەبینەوە، تا بزانین ژیان الی توركەكان چۆنەو 
دەكەن.  هەڵسووكەوت  دەكەنەوەو  بیر  چۆن 
كامەرانی كاسبكاریش هەواداری دراماكان بووەو 
دەڵێ، كە دراما و فیلمەكان، ژیانی شەوانەمان 
بەدیار  كە  ئەوەی  لەجیاتی  و  دەكەن  خۆش 
روو  دانیشین،  سیاسییەوە  دەنگوباسی  قسەو 
دراماكان دەكەن((خۆ هەر هیچ  لەسەیركردنی 

ئالوودەبوون بە دراما توركییەكان
))درامای توركی جێی دراما 
كوردییەكانی گرتووەتەوە((

سلێمانی
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بووینە((. دیمەن،  ئالوودەی  بۆیە  نەبێت هەموومان كۆ دەكاتەوە، 
كارمەندی كۆمپانیایە، باس لە هاوسەرەكەی دەكات كە لەو زیاتر 
زیاتر  لەخۆم  پیاوەكەم  بووە((  توركی  و  بیانی  درامای  ئالوودەی 
هەواداری دراماكانەو گوڵەبەڕۆژەو كاستەر دێنێتەوە بۆ ئەوەی بەدەم 
توركیەكان((.  دراما  بەتایبەت  بیخۆین،  دراماكانەوە  تەماشاكردنی 
دراما  بۆ  سەیركردنی  بازرگان،  عوسمانی  رەئووف  خۆیەوە  لەالی 
بیانییەكان بۆ ئەو خاڵە دەگەڕێنێتەوە كە شەوانە كەس نییە قسەی 
لەكاتی  دەڵێت  ئەو  كردووە.  لەدراماكان  رووی  بۆیە  بكات،  لەگەڵ 
درامادا تەواوی ئەندامانی خێزانەكەم بێدەنگ دەبن و ئەگەر منیش 
وەك ئەوان سەیری نەكەم، بەدرێژای ئەو درامایانە شەوانە كەسێك 
كامەران  دەروون��ی  توێژەری  سەرنجی  بكەم.  لەگەڵ  قسەی  نییە 
هەمووی  دراماكان  ناوەڕۆكی  ئەوەبوو،  لەوبارەیەوە  محەممەد، 
لەیەكتر دەچن، خۆشەویستیەكی رۆژاواییانەو ناوەرۆكەكەشی پارەو 
خواردنەوەو چەك بەكارهێنان، هەبوونی ئاغاو ملمالنێی نێوان شارو 
گوندەو چارەسەرەكانیش سادەن و لۆژیكی نین. هەروەها پەروەردەو 
لێوەر  سوودیان  رۆژانەماندا  لەژیانی  كە  نابین  فێر  لێوە  پەندێكی 
بگرین. ئەو توێژەرە، وەك باسی لێوەكرد كە ئەو درامایانە بنەمای 
جوان و ئاكاری بەرزی مرۆڤایەتیمان فێرناكەن و هەندێ لەالوان و 
ژنانی كوردیش كاریان تێدەكات و رەفتاریان دەگۆڕێت. ئەو هۆكاری 
ئالوودەبن، بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە كە دراماكان دڵخۆشترمان دەكەن 
و تۆزقاڵێك لەواقیعی بێزاركەر دوورترمان دەكەونەوەو وادەكات كە 
بحەسێتەوە.  درامایانە  ئەو  بەبینینی  لەرۆژدا  خەڵك  ماندووبوونی 
لەالی خۆیشەوە توێژەری كۆمەاڵیەتی حەمەی ئەحمەد ڕەسوڵ، باسی 
لەوەكرد كە زۆرێك لەمرۆڤەكانی جیهان یەك خەسڵەتیان تێدایە كە 
ئەویش بریتییەلە، پەیوەندی پتەویان بەئامێرەكان كە یەكێك لەو 
ئامێرانەش تەلەفزیۆنەو جێگەی شیاو و دیاری هەیە لەنێو گشت ماڵ 
و خێزانێكدا، چونكە كەرەستەی سەرەكی لەژووری میواندا بریتییە 
لەمێزو تەلەفزیۆن. بۆیە ئاساییە كە مرۆڤ هەواداری تەلەفزیۆن بێت 
و لەگەڵیدا پەیوەندی و یەكانگیری هەبێت. ئەو توێژەرە بەئاسایی 
دەزانێت كە هەموو كەس ئارەزوو لەفیلم و دراماو شانۆو دەنگوباس، 
لەرادەبەدەر  و  رێژەیی  و  بێت  ئاسایی  بەشێوەیەكی  بەاڵم  بێت، 
نەبێت و ئەگەر سنووری ئاسایی تێپەڕاند دووچاری گرێ و نەخۆشی 
كەلتوورێكی  وەك  بەداخەوە  كورد  دەكات((ئێمەی  ئالودەبوونی  و 
لێهاتووە كە شەوانە ناچینە دەرەوەو بەتایبەت لەزستاناندا، چونكە 
شوێنێكی شیاو لە سلێمانیدا شك نابرێت كە زۆرینەی خێزانەكان 
بووەتە  دراماییەكانەوە  بەزنجیرە  ئالودەبوون،  بۆیە  بچن،  بۆی 
شتێكی ئاسایی و زۆرینەش پێی دڵخۆش دەبن. بەاڵم ناوەڕۆكی ئەم 
درامایانە رەفتاری هاوسەرگیری ناشەرعی و خیانەتی هاوسەرگیریان 
كردووەتە بنچینەی دراماكە كە لەرۆژئاوادا باوەو بۆ ئێمەی كۆمەڵگای 
كوردستان ئاسەوارو ماكی خراپی دەبێت. هەروەها بەهۆی كاریگەری 
الساییكردنەوەو چاولێكەرییەوە هەمان رەفتارو خوی ئەوان، دووبارە 
دەبێتەوە. الوانی ئەم سەردەمە چاولێكەری شتە نێگەتیڤەكان و الیەنی 
سێكسی زیاتر سەرنجیانڕادەكێشێت و خولیایان بەرەو خراپەكاری، 
كوشتن، خواردنەوە، رابواردن، سێكسكردن، خۆشەویستی بێبنەماو 

قوماركردن، چووە((.     
سارا محەمەد
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ئەنیتا  دانیماركی  شێوەكاری  هونەرمەندی 
دەڵێت:((دووری  چاوپێكەوتنێكدا  لە  ئێسپاندەر 
بەوەوە  پەیوەندی  وێنە  كێشانی  بۆ  نزیكی  و 
نییە كە هونەرمەند خۆی ئامادەیی هەبێت، یان 
لەبەردەم دیمەنی ناوچەیەكدا، یاخود لە تەنیشت 
ئەو  چونكە  بكێشێت،  وێنەكان  ئاوێك  شەاللی 
هەیە((.  بەتێڕامانەوە  پەیوەندی  زۆرجار  هونەرە 
ئەو لەنزیكەوە زۆرێك لەهونەرمەندانی شێوەكاری 
كورد دەناسێت و بوونی مۆزەخانەیەكیش بەگرنگ 
هونەرمەدانی  تابلۆی  كۆكردنەوەی  بۆ  دەزانێت، 

كورد. 
ئەنیتا ئیسپاندەر، لەم دیمانەیەدا سەرەتا باسی 
گوتی:(( كردو  شێوەكاری  هونەری  لەكێشانی 
دووری و نزیكی، پەیوەندییان بەتێڕامانەوە هەیە 
بۆ ئەو شتەی كە مەبەستمانە لێڕابمێنین، چونكە 
ناكرێن،  حیساب  كیلۆمەتر  نە  و  بەزەمەن  نە 
لەبەر ئەوە دەكرێت، ئێمە شتەكانی ناو ماڵەكەی 
خۆمان نەبینین، بەاڵم لە دوورەوە هەست بە شتی 
دیكە بكەین، كە لە ڕۆحمانەوە نزیكن((. ئەنیتا 
گوتیشی((نابێت  و  خۆیەتی  بەبۆچوونی  بڕواشی 
لەبیرمان بچێت، هیچ شتێك لەدەرەوەی مرۆڤەوە 
واتە  دەڕوانین،  لەخۆمان  كاتێ  هەر  بۆیە  نییە، 

لەدنیامان ڕوانیوە((. 
خۆیشی  ئاشنابوونی  هونەرمەندە  خانمە  ئەو 
و  ئاشكراكرد  ك��وردس��ت��ان،  سروشتی  لەگەڵ 
دەڵێت:((پەیوەندیی من بە كوردستان و سروشتی 
دەگەڕێتەوە  كارەساتانە  ئەو  بۆ  كوردستانەوە، 
نەتەوەیەو  ئەو  بەسەر  هەشتاكاندا  لەسااڵنی  كە 
سروشتەكەی هاتوون. بۆیە هەر ئەمەش وایلێكردم 
هێندە هەست بەنزیكی نێوان كوردستان و خۆم 

بكەم((.
لە  تابلۆكانی  زۆربەی  كە  شێوەكار  هونەرمەندی 
تاڕادەیەكی  ڕەنگەكان  پێكهاتوون،  ئاوی  زەیتی 
بەردەوامبوونیان  و  ژیان  واتای  كە  بەهارین  زۆر 
تێدا بەر جەستە دەكرێت و تابلۆكانی سەرجەم 

جوانن و سەرنجڕاكێشن، ئەو لەوبڕوایەدایە، كاری 
شێوەكاری لەگەڵ ئەوەی پەیوەندی بەتێڕامانەوە 
گوزارشتێكی  دەش��ت��وان��ێ��ت  ه��اوك��ات  ه��ەی��ە، 
كۆمەڵگاو  لەناو  بكات،  بەرجەستە  رووناكبینانە 
وێنە نەبینراوەكان نیشان بدات، لەكاتی ئاساییدا، 
هەر  وەك  شێوەكاریش  دەڵێت:((هونەری  ئەنیتا 
لە  و  مرۆڤ  لە  كار  دەتوانێت  دیكە  هونەرێكی 
هونەرەكە  م��ادام  ئ��ەوە  لەبەر  بكات،  كۆمەڵگا 
پشت بە تێڕامان و ڕەنگ و هێڵەوە دەبەستێت 
شێوەكاری  هونەری  بۆیە  ژیانن.  ئەوانەش  كە 
نیشان  دنیامان  وردەكارییانەی  ئەو  دەتوانێت 

بدات كە لە كاتی ئاساییدا نەماندیون((.
ناوچەیەك  پێیوایە،  كێشە  نیگار  خاتوونە  ئەو 
ئەوتۆیان  تر جیاوازییەكی  بەناوچەیەكی  بەراورد 
مرۆڤەكانن  هەمووی  لە سروشتدا، چونكە  نییە، 
تێكدانی  و  ب��وون  ناشیرن  ب��ۆ  ه��ۆك��ار  دەب��ن��ە 
سروشت، ئەگینا سروشتەكان وەك یەكن، ئەنیتا 
دەڵێت:((هەرچەندە من لەرێگای كارەساتەكانەوە 

بەاڵم  بوومەوە.  نزیك  لێێ  و  ناسی  كوردستانم 
ئەمەشە  هەر  كە  جیاوازن  یەكتر  لە  شوێنەكان 
خۆماندا  لە  جیاواز  بینینی  ئێمەش  وایكردووە، 
لەسروشتدا،  من  بەبۆچوونی  بەاڵم  بدۆزینەوە. 
بێت،  جوانتر  دیكە  لەشوێنێكی  نییە  شوێنێك 
ئەوە  بووە،  خراپ  كە  سروشتەی  ئەو  پێموایە 
بڵێم  ناتوانم  بۆیە  دەیشێوێنن.  مرۆڤەكانن 
دیكە  شوێنێكی  لە  باشووریش  كوردستانی 

جوانترە((.
لەگەڵ ئەوەی ئەنیتا ئێسپاندەر دیمەنی ناوچەكانی 
وێنە  بە  تێڕامانەوە،  لەرێگەی  كوردستانی 
كێشاوە، بەاڵم بەرهەمی شێوەكارانی كوردستان، 
بە جوانی وەسف دەكات و دەڵێت:((كوردستان 
من  هەیەو  باشی  زۆر  شێوەكاریی  هونەرمەندی 
بەش بەحاڵی خۆم ئاگاداری بەرهەمی هەندێكیانم. 
هەیە،  )ڕێبوار سەعید(یشدا  لەگەڵ  هاوڕێیەتییم 
كە بەڕاستی یەكێكە لەو هونەرمەندانەی خاوەنی 
ستایلی تایبەتی خۆیانن. چونكە پێموایە هونەری 
دەتوانێت  موزیك  هونەری  وەكو  شێوەكارییش 
ئەو كارەسات و ناخۆشییانەی بەسەر ئەو گەلەدا 
هاتوون بۆ شێوەیەكی دیكە بگوازێتەوە، چونكە 
تێڕوانینی  هەیە  توانایدا  لە  شێوەكاری  هونەری 
مرۆڤ لە بارەی خۆی و دنیاوە بگۆڕێت، كە ئەمە 
ئەو شتەیە ئەمڕۆ كورد زۆر پێویستی پێیەتی. 

كوردستان،  لەهەرێمی  تائێستا  ه��ەرچ��ەن��دە 
بەئەرشیفكردنی  نییە  تایبەت  مۆزەخانەیەكی 
وێنەی شێوەكاران، بۆ ئەوەی وەك هەر جێگایەكی 
تری شارستانی، تۆریست و خەڵكانی دەرەوە كە 
دێنە ناو كوردستان ئاشنای بەرهەمی هونەرمەندان 
بن، چونكە بوونی مۆزەخانە روویەكی شارستانی 
بەهەموو كۆمەڵگەكانی تر نیشان دەدات، بەبڕوای 
هونەرمەندیش((بوونی  ئێسپاندەری  ئەنیتا 
مۆزەخانە بۆ هونەری شێوەكاری زۆر پێویستە، 
چونكە لەالیەك هەموو ئەو تابلۆیانە دەپارێزێت 
نیشتیمانەكەی  وێرانكردنی  س��ەرەڕای  كورد  كە 

پێویستە كورد تێڕوانینی لەبارەی 
خۆی و جیهانەوە بگۆڕێت

هەولێر

ونەرمەندی ئەنیتا ئێسپاندەر
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لەالیەن داگیركەرانەوە پاراستوونی و نەیهێشتووە، 
شارستانی  رووی  دیكەش  لەالیەكی  و  لەناوبچن  

كوردستان نیشان دەدات((. 
هونەرمەندانی  رۆڵی  لە  باس  ئیسپاندەر  ئەنیتا 
مۆزەخانەیەك  كردنەوەی  بۆ  دەكات،  كوردستان 
هەبێت،  مۆزەخانە  روونیكردەوە((كاتێك  و 
و  دەك��ات  بەدڵنیایی  هەست  زیاتر  هونەرمەند 
پێدەدرێت.  بایەخیان  بەرهەمەكانی  دەزانێت 
هەوڵ  بێت  لێ  ئاگام  من  ئەوەندەی  ئەوە  لەبەر 
بەهۆی  بەاڵم  دراوە،  مۆزەخانە  دامەزراندنی  بۆ 
خراپی كاركردن لە بیناكەوە، مەترسی رووخانی 
هەیە. وەك بزانم زۆر لەهونەرمەندان لەو رووەوە 

ناڕەزاییان دەربڕی و هەقی خۆشیانە.
نەكردووە،  كوردستانی  سەردانی  ئەو  هەرچەندە 
ئاواتم  گ��وت��ی:((ل��ەم��ێ��ژە  خ��ۆی  وەك  ب���ەاڵم 
پالنم  بكەم.  كوردستان  سەردانی  خواستووە 
رەنگە  كەیە.  نازانم  بەاڵم  سەردانی،  بۆ  هەیە 
لەم نزیكانەش بێت(( ژنە هونەرمەندی شێوەكار 
ك��ورددا،   لەتەك  ئاشنایەتییەوە  ئ��ەم  بەهۆی 
روناكبیرانی كوردی  لە  لەگەڵ زۆرێك  بەتایبەتی 
نیشتەجێی واڵتی دانیمارك، هێدی هێدی شارەزای 
ژیان و كەلتوورو هونەری كوردی بووەو لەڕێگەی 
كوردییەكانەوە،  تیڤییە  بەرنامەی  وێنەو  بینینی 
هەر  سەرسامە،  كوردستان  جوانی  سروشتی  بە 
هانیداوە  سەرسامییەی  و  خۆشەویستی  ئەم 
كوردستان  بە  تایبەت  پێشانگایەكی  پێشتر  كە 
بە  س��ەب��ارەت  زهنیانەی  وێنە  ئ��ەو  بكاتەوە. 
لەپێشەنگاكەدا  هەیەتی  كوردستان  سروشتی 
بەرجەستەیان بكات، دەربارەی پەیوەندی لەگەڵ 
هونەرمەندان و رۆشنبیرانی كورد، ئەو خاتوونە 
هەیە  كوردم  هاوڕێی  ))زۆر  گوتی:  شێوەكارە، 
لە ئەدیب و رۆشنبیر و هونەهەرمەندان، مامۆستا 
و  ئازیزەكانم  لەهاوڕێ  یەكێكە  سیوەیلی  رێبوار 
بۆیە  گەورەكان.  نووسەرە  لە  یەكێكیشە  دەزانم 
پێشتر گوتوومە رێبوار سیوەلی لە سلڤادۆر دالی 
دەچێت، من مەبەستم لە شێوەیەتی كە ئەو لە 
دەچێت.  دالی  سەلڤادۆر  سوریالی   هونەرمەندی 
زۆر  رێبازێكی  خاوەنی  دالی  سەلڤادۆر  چونكە 
تایبەتە لە هونەر. ئەگەرچی من سورڕیالی نییم، 
هونەرمەندە  ئەو  تابلۆكانی  لە  كاتێ  هەر  بەاڵم 
رادەمێنم، وا دەزانم دنیا ون بووەو سەلڤادۆر دالی 

دۆزیویەتەوە((.
شوان سدیق
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وارڤین: حەزت دەكرد لەكام گۆرانیبێژ بچیت؟ 
ڤینا: سەرەتا كە دەستم بەگۆرانیگوتن كرد، زۆر 
دەكرد  خەیات،  ئیبراهیم  كیژان  لەدەنگی  حەزم 
ستایلی  ئێستا  بەاڵم  دەك��ردەوە،  الساییم  زۆر  و 

تایبەت بەخۆم هەیە.
وارڤین: چ شتێك زۆر توڕەت دەكات؟ 

ڤینا: بێ وەفایی
وارڤین: خەونت بۆ داهاتوو چییە؟ 

ڤینا: ببمە بەهونەرمەندێكی سەركەوتوو، لەهەموو 
جیهان ناوبانگ دەربكەم.

وارڤین: ئەستێرەی بەختت چییە؟ 
ڤینا: سەتڵ 

وارڤین: حەز لە چۆن كوڕێك دەكەیت؟
و  ئەسمەر  ب��ااڵب��ەرز،  كوڕێكی  لە  ح��ەزم  ڤینا: 

چاوڕەشە، بەاڵم قژی كاڵ بێت.
وارڤین: بەكام یاریزانی تۆپی پێ سەرسامی؟ 

ڤینا: میسی 
وارڤین: خۆشترین خواردن بەالی تۆوە؟ 

ڤینا: كفتەی ڕواندزی.
وارڤین: خۆشترین رۆژت؟ 

ڤینا: رۆژی باڵوبوونەوەی كلیپەكەم.
وارڤین: حەزت لە كام مۆدێلی قژە؟ 

ڤینا: كورتی كوڕانە.
وارڤین: بەجلووبەرگی كام واڵت سەرسامی؟

ڤینا: ئەمەریكا
میوزیكدا  ئامێرێكی  چ  لە  ش��ارەزای��ت  وارڤین: 

هەیە؟ 
خەریكی  ئێستا  هەیە،  كەمان  ئامێری  ڤینا: 

فێربوونی عودم.
تۆجوانی،  پێتبڵی  ك��وڕێ��ك  ئ��ەگ��ەر  وارڤ��ی��ن: 

كاردانەوەت چۆن دەبێت؟ 
ڤینا: دەڵێم تۆش جوانی.

وارڤین: كام رەنگ شای رەنگەكانە؟
ڤینا: رەساسی، مۆر و شین.

وارڤین: حەزت لە چ بەرهەمێكی سروشتە؟ 
ڤینا: گوڵ.

وارڤین: حەز لە چ ژمارەیەك دەكەیت؟ 
ڤینا: 38 

وارڤین: تا چەند حەز لە ناوبانگ دەكەیت؟
ڤینا: وەك هەموو هونەرمەندان حەزم لەناوبانگە.

وارڤین: پێتوایە لەژیاندا سەركەوتووی؟
ڤینا فەرشید: تاڕادەیەك.

وەرزەك��ان��ت  ل��ەه��ەم��وو  وەرزت  ك��ام  وارڤ��ی��ن: 
پێخۆشترە؟
ڤینا: بەهار 

وارڤین: چ واڵتێكت پێخۆشە؟ 
ڤینا: ئەڵمانیا 

وارڤین: حەز لە مكیاژ دەكەیت؟ 
ڤینا: زۆر 

وارڤین: جوانی تاچەند بۆ هونەرمەند پێویستە؟
ڤینا: بۆ هەموو هونەرمەندێك پێویستە.

وارڤین: حەز لەجلی كوردی دەكەیت؟
كوردیم  جلی  9دەستە  لێیەتی.  حەزم  زۆر  ڤینا: 

هەیە.

  

نا فەرشید 
 ناو: ڤی

ر- قوتابی
ووی:1997 – هەولێ

  لەدایكب

ی بنەڕەتی 
ناغی حەوت

  قۆ

ڤینا فەرشید

پڕۆفایل 
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دوو وشە بۆ دوو جۆر هونەرمەند

دلبخوین دارا

بەاڵم  بنووسم.  لەئێستا  بەر  دەمەویست 
نەمنووسی. چەند هاوڕێیەكم داوایان لێكرد 
سەبرم هەبێت. گوتیان لەوانەیە هەستیاری 
ئاشكرا  ئاڵۆزی.  بەهۆی  ببێت  بابەتەكە 
پێتان بڵێم خۆم رانەگرت، خۆم بۆ زەوت 
نەكرا. بەخۆمم گوت دەنووسم، چ دەبێ با 
ببێت. پاشان چ دەبێت؟ خراپترینی ئەوەیە 
هەڵوێستم  و  بشكێ  دڵیان  كەس  هەندێك 

لەدژ بنوێنن. 
هەندێك  دەدەم��ە  سەرنج  ماوەیەكە  ئەمە 
كەس كە خۆیان وەكو هونەرمەند دەناسێنن، 
بەتەنیا لە بۆنەكاندا دەردەكەون. مرۆڤ جگە 
لە بۆنەگەل لەهیچ شوێنێكی تر نەدەنگیان 
من  دەبینێ.  رەنگیان  نە  و  دەبیستێ 
ناویانم ناوە((سترانبێژانی نەورۆز((. هەموو 
نەورۆزێك دەبینی دەنگیان هاتێ و وێنەیان 
ئەوەیە  خراپ  شتی  درا.  لەپۆستەرەكان 
هەمان  نەورۆزێكدا  لەهەموو  كەسانە  ئەو 
گۆرانییانەی  ئەو  دەڵێنەوە.  گۆرانیگەل 
ئێشاندووە  پێ  خەڵكیان  سەری  سااڵنێك 

دووبارەی دەكەنەوە. ئەمەیش واتەی ئەوە 
دەگەیەنێت كە ئەو كەسانە بۆ پێشخستنی 
هونەرەكەیان هیچ رەنجێك نادەن. نە كار 
بۆ  نە  و  دەك��ەن  خۆیان  دەنگی  لەسەر 
بەرهەمهێنانی سترانێكی نوێ سەری خۆیان 
هونەرمەند  هەندێك  بێگومان  دەیەشێنن. 
هەن، خودایە، زۆرتر لە گۆرانیگوتن قسە 
وەكو  خەڵكەكە.  دەدەن��ە  ئەقڵ  دەك��ەن، 
ئامۆژگاری  بن. چۆن  ئەو خەڵكە دەبەنگ 
منداڵ دەكرێ، ئەوانیش ئاوا بۆ خەڵكەكە 
ئیتر  ئامۆژگارییانەیش  ئەو  دەكەن.  قسە 
یان  نایەن.  بیری كەسدا  بە  بوون و  كۆن 
با بڵێم باویان نەماوە. بەاڵم لەبەر ئەوەی 
ئەو هونەرمەندانەمان كەم دەخوێننەوە یان 
هەرگیز ناخوێننەوە، لەوانەیە ئیمایلیشیان 
نەبێت، ئەگەر هەیشیان بێ نازانن بیكەنەوە، 
هەیە  ئیمایلمان  بڵێن  ئ��ەوەی  بۆ  تەنیا 
كردوویانەتەوە. بۆیە ئەوان لەرۆژەڤ دوور 
كەوتونەتەوەو هەمان ئەو قسانەی خۆیان 
دەكەنەوە.  دووب��ارە  نەورۆزێكدا  لەهەموو 
لەكاتی  هەن،  هونەرمەندانە  لەو  زۆرێ��ك 
بوون،  بەناوبانگ  بوون،  ئەستێرە  خۆیدا 
رۆژدا  لەگەڵ  خۆیان  ئەوەی  لەبەر  بەاڵم 
بەنوێبوونەوە  بەرانبەر  ن��ەك��ردەوە،  نوێ 
سااڵنی  پاشماوەی  لەسەر  ب��وون.  ك��ۆن 
دەخۆنەوە.  و  دەخ��ۆن  دەژی��ن.  كۆنیان 
لەو دۆخەدا  بۆیان دەسووتێ. كاتێك  دڵم 
دەیانبینم، غەمگین دەبم. بەزەییم پێیاندا 
هۆیانەی  لەو  یەكێك  دەڵێم  من  دێتەوە. 
خۆیان  ئەوەیە،  ناكەنەوە  نوێ  خۆیان  كە 
تەواو، كامیل و موكەممەل، و هەمیشە نوێ 
دەبینن. وەكو ئەوەی بڵێن، دنیایش كاول 
كەس  و  منم  هەرەگەورە  هونەرمەندی  بێ 
شتێكی  بێگومان  بكەوێ.  پێشم  ناتوانێ 
گەورە  هەمیشە  هونەرمەندی  هەڵەیە، 

نینە. هەموو كەس لەكاتی خۆیدا گەورەیە. 
هونەرمەندی هەرەگەورەیش ئەگەر گەورەیی 
هونەرەكەی هەمیشە نەپارێزێ، دەیدۆڕێنێ. 
لەرۆژی ئەمڕۆیشماندا دۆڕاندن زۆر ئاسانە. 
هەندێكیش هەن دەردیان گرانترە. دەیانەوێ 
لەهەموو  ببن.  بەناوبانگ  گۆرانی  یەك  بە 
تەلەفزیۆنێك  و  گۆڤار  رۆژنامە،  پێگە، 
چاوەڕوانن رێكالمیان بۆ بكەن. بۆ نموونە 
ئەو پێگەیەی رێكالمیان بۆ نەكات، لەدژی 
ه��اوار:(( و  هات  بەقسەو  دەكەن  دەست 
نازانن،  بەهیچ  من  ن��ادەن،  من  بە  گوێ 
حەزم پێناكەن، بۆ رێكالم بۆ فاڵن كەس 
لەو  من  بۆچی  ناكەن،  منی  بۆ  و  دەكەن 

كەمترم؟((
دەكەن.  دژ  قسەی  شوێنێك  هەر  دەچنە 
بەدیار  ج��اری��ك  ساڵی  كەسەیش  ئ��ەو 
دەكەوێ، یەك كلیپ دەكات و بۆ هەموو 
یەك  بە  پێیانوایە  ئەوانە  دەنێرێ.  دنیای 
ناوبانگیان  كۆتایی  بێ  دەرگایەكی  كلیپ 
بۆ دەخرێتە سەر پشت. ئەمەیش شتێكی 
و  سەخت  كارێكی  ن��اوب��ان��گ  ه��ەڵ��ەی��ە، 
ماندووبوونێكی گەورەی گەرەكە. ئەوەی كە 
منیش ئازار دەدات ئەو كەسانە پارەیەكی 
لە  دەكەن.  سەرف  كلیپانەدا  لەو  زۆریش 
نانی ماڵەكەی خۆیان دادەبڕن و دەیدەن 
بەدروستكردنی كلیپ. حەیفێكی گەورەیە. 
ناتوانن  نایكەن  ئەنجام چییە؟ دەیكەن و 
كلیپەیان  ئەو  مسرەفی  و  ببن  بەناوبانگ 
بوارەكانی  ئێستە  ك��ەوێ��ت��ەوە.  دەس��ت 
رۆژگارەدا  لەم  تەنگن،  دەركردن  نێوبانگ 
بە  گۆرانییەك،  بە  م��رۆڤ  نییە  ئاسان 
بە  یان  كلیپێك  بە  یەك،  دی((  ))سی 

جارێك دەرچوون لە تیڤی بناسرێت.
نوێ  سترانی  لەبری  ك��ەس  ئیتر  با  دە 
منداڵمان  بە  و  نەكات  ئێمە  ئامۆژگاری 
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یەكەم بینین:
كاریگەری یەكەم بینین بەردەوام دەبێت. ئەمە 
بیستبێتان  چەندینجار  رەنگە  و  گوتەیەكە 
لەكاتی  بەتایبەت  راس��ت��ە.  واقیعدا  لە  و 
بینینی  یەكەم  دا.  نوێ  ئەركێكی  وەرگرتنی 
خاوەنكار یان بەرپرس كاری مەبەست، یاخود 
قبووڵكردن و وەرگیرانت لەكار دیاریدەكات كە 
بێگومان بەالتەوە زۆر گرنگە. بۆیە پێویستە 

ئامادەكاری پێویستی بۆ بكەیت.
*چۆن وا دەكەیت یەكەم بینین، بەردەوامی 

بەخۆوە ببینێ؟
زۆر بیری لێ مەكەرەوە.. تەنیا یەك دەرگایە 
كە دەكرێت لێی بدەیت، ئەویش ))ئەتەكێت((
ئەتەكێت،  خەڵكە.  رووب��ەڕووب��وون��ەوەی  ی 
لەهەڵوێستە  كە  دەرچوونەیە  دەرگ��ای  ئەو 
تەنگاوكەرەكان یان ئەو هەڵوێستانەی كەمێك 
لەرووخۆشی و نەرمونیانییان دەوێ، رزگارت 
بینیندا  یەكەمین  لە  دەبێت  بۆیە،  دەكات. 
لەڕووی ڕواڵەتەوە ئەم خااڵنە رەچاو بكەین. 

- پێاڵوی پاك.

- جوان پۆشینی جلووبەرگ.
-نینۆكی پاك وخاوێن.

-قژی بریقەدار.
لەجلووبەرگدا)نەپۆشینی  -خۆنەڕازاندنەوە 

خشڵ بۆ كچان و ژنان(
-پێدوایستییەكانی كار لە فایلەكەتدا هەڵگیراو 

بێت.
- ناونیشان و ژمارەی تەلەفۆنی ئەو شوێنانەی 
كە چاوپێكەوتنی لێ ئەنجام دەدرێت، بزانە.

شوێنی  ب��گ��ە  دی���اری���ك���راودا  -ل��ەك��ات��ی 
مەبەست)باشترە پێش ژوانەكەش بێت(.

كە  بزانیت  كەسانە  ئ��ەو  ن��اوی  -باشترە، 
چاوپێكەوتنیان لەگەڵ ئەنجام دەدەیت.

گرنگ  سەرنجێكی  ه��ەر  تۆماركردنی  -ب��ۆ 
پێویستە كاغەز و پێنووست پێ بێت.

گرنگەكانت  پێویستییە  و  جانتاكەت  -تەنیا 
هەڵبگرە، با شتی زیاترت پێ نەبێت.

* یەكەمین بینین لەگەڵ پێنج شتی دیكەدا 
ئەنجامدانی  لەكاتی  دەب��ێ��ت،  ب����ەردەوام 

چاوپێكەوتن لەگەڵ لێپرسراواندا:
- زەردەخەنە.

-ل��ەك��ات��ی ق��س��ەك��ردن��دا س��ەی��ری چ��اوی 
بەرامبەرەكەت بكە.

-تەوقەیەكی گەرمی لەگەڵ بكە.
یان((  بەپرسیاری((چۆنی((  -س��اڵوك��ردن 
كاك.. چۆنی - یان ......خان چۆنی ...((.

ئاشكرا  و  بەهێواشی  هەناسەداندا،  -لەگەڵ 
ناوەكەت دەهێنی.

پەیڕەوكردنی ئەم رێسا جەهەنەمیانە، دەبێتە 
هۆی ئەوەی كارەكانت بەباشی بەڕێوە بچن 
خاوەنكار  لەسەر  باشیش  كاریگەرییەكی  و 

دابنێیت.

Kner_abdullah@yahoo.com   كنێر عەبدوڵاڵ

كاریگەرییەكانی یەكەم بینین ئەتەكێتئەتەكێت
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ناو: میهرەبان ئەحمەد ئیسماعیل
رەگەزنامە: كوردستانی
باری خێزانی: سەڵت

بەشی  پەیمانگە،  قوتابی  خوێندەواری:  ئاستی 
گەشتوگوزار

شوێنی نیشتەجێبوون: هەولێر

دایكمە.  ك��ەس��م  نزیكترین 
خێزانەكەم  ئەندامانی  دوات��ر 
الم  بەگشتی  ه��اوڕێ��ك��ان��م  و 

خۆشەویستن. 

نزیكترین یان 
خۆشەویستترین كەست!

 پڕۆفایل

       خۆشترین 10 گۆرانی بە ڕای تۆ: 
زەكەریا: بگەڕێوە

-1

2-ئەژدەر وەهبی: تۆ بۆچی دەنگت نییە

3-هەردی سەاڵح: تۆبە

ومێد باڵەبان: هەی ناز
4-ئ

5-گۆران ساڵح: دەردی دڵ

وان كامل: تو بتنێ
6-كار

7-جورج یوسوف: لیل عاشقین

موراد: قمر زمان
8-ودیع 

9-ئیراهیم تاتلیساس: ئاشك سن

اینور: كچا كوردا
10-ئ
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كاری ئێستات و پێناسەیەكی 
كورتی كارەكەت؟

   بێژەرم، لەرادیۆی زین، پێشكەشكاری هەواڵەكان  
و چەند بەرنامەیەكی، سیاسی، كۆمەاڵیەتیم.

چۆن بوو كاری بێژەریت هەڵبژارد:   

لەمێژینەم  ئارەزوویەكی  راگەیاندن،  لە  كاركردن 
بوو. لەرێگەی هاوڕێیەكمەوە هاتمە رادیۆی زین و 

ماوەی ساڵێكە لێرە كار دەكەم. 

میهرەبان:
 هاوڕێكانم خۆشەویستترین كەسمن
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4-20-3/21 
زۆر  جووڵەیەكی   و  بەچاالكی   هەست  ئەمڕۆ 
كە  سەرشانە  ل��ە  زۆرت  ئەركێكی  دەك��ەی��ت. 
ئەنجامیان  خۆیاندا  لەكاتی   بەوەیە  پێویستیان 
هۆگر  و  زیاتر  زۆر  خۆشەویستەكەت  بدەیت، 

پەیوەست دەبێ بەخۆشەویستییەكەتانەوە.

 5-20-4/21 
رۆژی   لەچەند  كە  زۆرەی   گوشارە  ئەو  پاش 
رابردوودا لەسەرت بووە، هەوڵبدە ئەمڕۆ بكەیتە 
خۆشەویستەكەت  زۆری   پرسیاری   پ��ش��وو. 
بێزارت  راب���ردووت  پەیوەندییەكانی   لەبارەی  

دەكات. هەوڵبدە ئارام بگریت.

6/21-5/21 
بەڕێوەبەرانی   كە  مەخە  پشتگوێ   كارانە  ئەو 
لەكاتی   كارەكەت دەیخەنە سەر شانت. هەوڵبدە 
خۆیاندا بەجێیان بگەیەنیت  و بەو كاتانەوە پابەند 
بیت كە بۆت دیاری  كردوون. بەهۆی  پەیوەندییە 
پشتگوێ   خێزانەكەت  خۆشەویستییەكەتەوە 

مەخە، ئەوانیش شایەنی  بایەخپێدانێكی  زیاترن.

 7/22-6/22 
هەست  دەبیت  و  زۆر  هەڵچوونێكی   تووشی   ئەمڕۆ 
لەشوێنی   ئەوەی   بۆ  نییە  گونجاو  بارودۆخت  دەكەیت، 
كورت  پشوویەكی   وایە  باشتر  بمێنیتەوە.  كارەكەت 
خۆشەویستەكەت  لەگەڵ   ژوانێك  هەوڵبدە  بدەیت، 
رێكبخەیت تا تۆزێك لەو ماندووبوونەت كەم بكەیتەوە. 

 8/22-7/23
هیچ  بەڕێدەكەیت و  ئاسایی   و  هێمن   رۆژێ��ك��ی  
روونادات.  كاركردنت  لەشوێنی   ئەوتۆ  رووداوێكی  
هەوڵبدە ژوانێكی  رۆمانسی  لەگەڵ  خۆشەویستەكەت 
دروست بكەیت  و كاتێكی  خۆش پێكەوە بەسەر 

بەرن.

 9/22-8/23
جێی   ن��اب��ن��ە  ك��ە  دەبیستیت  ه��ەواڵ��ێ��ك  چ��ەن��د 
ئارام  بگریت  و  بەخۆتدا  دان  هەوڵبدە  خۆشحاڵیت. 
بیت. رەنگە لەئێوارەی  ئەمڕۆدا هەندێك لەو كێشانە 
دەبیت  ناچار  دواج��ار  بكەن.  لەچارەسەربوون  روو 
راستگۆیانە هەست  و سۆزت بۆ ئەو كەسە دەرببڕیت 

كە یەك الیەنە خۆشت دەوێت.

 10/23-9/23 
باشتر  س��ەرش��ان.  ناكەوێتە  نوێت  ئەركێكی   هیچ 
ئەركە  بەئەنجامگەیاندنی   ب��ۆ  بیقۆزیتەوە  وای��ە 
گۆڕانكارییانەی   ئەو  سەرشانت.  كەڵەكەبووەكانی  
نابێتە  روودەدات  خۆشەویستییەكەتدا  لەپەیوەندییە 
ڕا  بیرو  بەگفتوگۆ،  هەوڵبدە  خۆشحاڵیت.  مایەی  

چەوتەكانی  خۆشەویستەكەت راست بكەیتەوە.

11/21-10/23 
گوشارت  دەوروب��ەرەك��ەت  هەموو  دەك��ەی��ت  هەست 
كردنی   جێبەجێ   داوای   هەریەكەیان،  دەخەنەسەرو 
لەهەڵچوون  خۆت  هەوڵبدە  دەكات.  خۆی   ئەركەكەی  
بەدووربگریت، رەنگە ئەوانیش وەك تۆ گوشاریان لەسەر 
بێت. هەوڵبدە ماوەیەك خۆت لەخۆشەویستەكەت بەدوور 

بگریت، تاباشتر هەست بەخۆشەویستیت بكات.

12-21-11/22
لەهەموو رۆژانی  رابردوو زیاتر رووبەڕووی  هەڵوێستی  
سەخت دەبیتەوە. چەندین كێشە لەشوێنی  كارەكەت 
هەیەو هەمووشیان پێویستیان بەبڕیاری  یەكالكەرەوەو 
پەیوەندییە  لەپچڕانی   بڕیار  كتوپڕ  تۆیە.  خێرای  
بۆ  دەرفەتێك  هەوڵبدە  مەدە،  خۆشەویستییەكەت 

گفتوگۆ بهێڵیتەوە.

1/19-12/22 
لەجۆرەكان  بەجۆرێك  كە  دەكەیت  هەست  ئەمڕۆ 
رێگەیەك  چ  ل��ەوەی،   راماویت  رۆیشتووەو  خەیاڵت 
بگریتە بەر بۆ كاركردن تا بەزووترین كات بەسوودێكی  
زۆر بگەیت. هەوڵبدە خۆت لەهەموو گفتوگۆیەكی  توند 

لەگەڵ  خۆشەویستەكەت بەدوور بگریت.

2/18-1/20 
لەكارەكەت  هاوڕێكانت  لەگەڵ   زیاترەوە  بەڕێزێكی  
مامەڵە بكەو هاوكارێكی  باشتر بە لەگەڵیاندا، بۆ زوو 
ئەمڕۆ  كە  دەدەیت  بڕیار  ئەركەكانیان.  بەجێهێنانی  
هەست  و سۆزت بەئاشكرا بۆ ئەو كەسە دەرببڕیت كە 

خۆشت دەوێت، ئەمە رێگەیەكی  راستە.

نەهەنگ 3/20-2/19
ناچار دەبیت بەشێك لەو بڕیارە گرنگانە بگۆڕیت كە پێشتر 
بەئازایەتییەكی   مەبە و  دوودڵ   داوتن.  كارەكەتدا  لەبواری  
پێویستت  لەئێستادا  بكە،  بڕیارانە  لەو  روو  زیاترەوە 
بەوەیە. هەرچەندە تامەزرۆی  بینینی  خۆشەویستەكەتی ، 
بەاڵم باشتر وایە ئەمڕۆ هەوڵی  بینینی  نەدەیت تا خۆت 

لەكێشەی  البەال بەدوور بگریت.

دوانەگاكاوڕ

گوڵەگەنمشێرقرژاڵ

كەواندووپشكتەرازوو

نەهنگسەتڵگیسك

ئەستێرەكان
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شانۆوە،  هونەری  سەرهەڵدانی  لەسەرەتای 
سەرەكییەكەی  جەمسەرە  ژن،  هەنووكە  تا 
چۆن  ب��ووە.  شانۆ  هونەرەكەی  و  ئ��ەدەب 
شیكسپیر واتەنی((ژیان شانۆیە هەر یەكەمان 
واتە  كە  سپێردراوە((.  پێ  تیادا  رۆڵێكمان 
هەر هەموومان لەخۆ دەگرێ، بەاڵم بۆ پتر 
و  هەموومان  هەبوونی  لەسەركردنی  جەخت 
هەمیشە،  بەژیانەوە  بوون  پەیوەست  زیاتر 
هەر لە رۆژانی شاگردیمەوە لەبواری شانۆدا و 
تائێستا و لەداهاتووی دوور و نزیكیشدا هەر 
دەیڵێمەوە:)شانۆ ژیانە(و بۆ هاوتابوونەوەو 
و  نەنگی  و  نادادی  و  ناتەبایی  نەهێشتنی 
ناتەواوییەكان هاتۆتە ئاراوە. بۆیە نەك هەر 
هەبوونی خانمان لەشانۆدا، چ وەك، دایك و 
كچ و دەستگیران و هاوسەر و...هتد، بەڵكو 
سەرەكییەكانیش  كەرەستە  و  بابەت  وەك 
ملمالنێ  و  كێشمەكێش  گەوهەری  بوونەتە 
سەختەكان، چ لەرۆژانێكدا هێزە)میتافیزیك(
ییەكان چارەنووسەكانیان دەستنیشان دەكرد 

و چ سەردەمانی دیكەش.
كارەكتەرە  و  لەتووخم  ب��ەر  دەڵ��ێ��م  م��ن 
مایەی  دەب��وون��ە  مێینەكان  نێرینەكان، 
ئەوە  ئاكامەكان،  هەڵبژاردنی  بینینەوەو 
بۆ  كە  یۆنانییەكاندا  دێرینی  لەشانۆی 
دووهەزار و پێنج سەد ساڵێك دەگەڕێتەوە 
دەیان نموونەی وەك)كلیمنیسترا، ئەفگینیا، 

ئەلێكترا، جۆكاستاو(
بەروونی و ئاشكرا دەبینرێ كە چۆن لەپێناو 
نەفسبەرزی و  لەبەر  راستی و راستگۆییداو 
و  دڵەراوكێ  ئاستی  بەبێ سڵ،  سەربااڵیی، 
خۆلێالدان و هەاڵتن بەجێدەهێڵن و ئازایانە 
تراژیدیاییەكان  چارەنووسە  بەرەنگاری 
و  بەئارامی  هەست  لەناخەوە  دەب��ن��ەوەو 
لەگەڵ  دەك��ەن.  پاكژبوونەوە  و  دڵنیایی 
و  گەردنشكاندن  دەزانن  چاك  كە  ئەوەشدا 
كۆتایی پێهێنانی ژیانی پێوەیە، ناگەرێنەوە. 
زۆر  ك��ە  بكرێت  ب���ەوەش  ئ��ام��اژە  دەب���ێ 
نەستی  و  هەست  ریالیزمانە  راستگۆیانەی 
لەناخیانەوە  خانمانە  ی��ان  كیژانە  ت��ەواو 
نموونە  بۆ  تەنیا  لێرەدا  س��ەره��ەڵ��دەدات. 
)ئەفگینیا  لەشانۆی  كەسایەتی)ئەفگینیا( 

كە  دەهێنمەوە  )یۆرپیدس(  ئۆلیس(ی  لە 
لەشاری  پ.ز(   405( ساڵی  یەكەمجار  بۆ 
بابەتی  ك����راوە.  پێشكەش  )ئ��ەس��ی��ن��ا( 
شانۆییەكە باسی )جەنگی تەروادە( دەكات 
یۆنانییەوە  كە بەهۆی هەڵگرتنی )هێلینی( 
لەالیەن )پارس(ی تەروادییەوە ئەو جەنگە 
بەرپا دەبێت و بەسەركردایەتی)ئاگا مەمنوون 
پاشا( لەشكر سازدەكرێ بۆ رووبەڕووبونەوە، 
خواوەندی)با(  لەالیەن)ئارتیمس(ی  بەاڵم 
هەتا  و  هەڵناكات  )با(  جەنگڵستانەوە  و 
كەشتیە چارۆكەدارەكان دەریا نەبڕن، بۆیە 
مەرجیان بۆ دادەنێ بۆ)با(هەڵكردن، ئەویش 
ئاگا  نازدارەكەی)  بەوەی)ئەفگینیا(ی كچە 
مەمنوون پاشا( بكرێتە قوربانی ئەوسا )با( 

هەڵدەكات.
و  دەست  دێتە  ئازایانە  ئەفگینیا(  بەاڵم) 
دەبێتەوەو  چارەنووسەكەی  رووب���ەڕووی 
هەبوونی خۆی وەال دەنێ و دەڵێت:((ئەگەر 
نەیكەم  و  بكرێت  لێ  خۆبەختكردنم  داوای 
هەرگیز ئەوە من نیم. من گیانم قوربانی گەل 
و واڵتەكەم دەكەم. گیانم خەاڵتی )ئاراگۆس( 
دەكەم. با من بمرم و )تەروادە( لەناوبچێ. 
سەركەوتن  و  ئ���ازادی  خۆمدا  مەرگی  لە 
خەڵكی  گشت  دەم��ە  ئ��ەو  لەدایكدەبێت. 
منیش  و  من  رۆڵ��ەی  دەبنە  )ئەرجیف( 

هەتاهەتایە بەنەمری ئەمێنمەوە....((
یەكێ لەنموونە هەرەدێرینەكان شانۆی)كیژانی 
نزاكار(ی )ئەسكیلۆسە(ە كە باسی كێشەی 
ئامۆزاكانیان  ك��ە  دەك���ات  كیژانە  ئ��ەو 
ببنە  و  بكرێن  مارە  لێیان  بەزۆر  دەیانەوێ 
بەزاڵبوونی  كارە  ئەو  كیژان،  هاوسەریان. 
دادەنێن،  بەسەریاندا  ئامۆزاكانیان  ئیرادەی 
بۆیە دژ دەوەستن و ناچار لەپێناو پاراستنی 
لەواڵتی)میسر(ەوە  كەرامەتیاندا  و  خواست 
ئاواتەكەیان  ئاكام  و  روودەكەنە)یۆنان( 
بەهۆی رازیبوونی)پەرلەمان(ەوە دێتە دی. 
سەلماندنی  بۆ  هەر  بڵێین  ئ��ەوەش  دەبێ 
بایەخبەرزی  بە  س��ەب��ارەت  گوتەكەمان 
و  كۆن  شانۆی  سەدان  لەشانۆدا،  خانمان 
ناودێر  قارەمانەكانەوە  خانمە  بەناوی  نوێ 

كراوە.

ژن و شانۆ

ئەحمەد ساالر
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فیلمی شكسپیر لەخۆشەویستیدا فیلمێكی رۆمانسی ساڵی 1998�ەو لەباشترین فیلم و دەرهێناندا 
خاوەنی 7 خەاڵتی ئۆسكارە. ئەو فیلمە باس لەچێرۆكی ژیانی نووسەری بەناوبانگ )شكسپیر( 
دەكات كە لەسەدەی شازدەهەم لەتافی الویدا عاشقی كچێكی جوان و نموونەیی دەبێت و زۆربەی 

كارەكانی بۆ ئەو خانمە تەرخان دەكات.
ئەو فیلمە كە زۆرترین بینەری هەبوو و بلیتەكانی بەبڕی 250 ملیۆن دۆالری ئەمریكی دەفرۆشران 
و لەساڵی،1998 خەاڵتی باشترین فیلمی بەدەستهێناوە. فیلمەكە لەنواندنی هەریەك لە جۆنیس 
هەڵبژێردرا   1998 ساڵی  ئەكتەری  بەباشترین  پالرو،  جۆنیس  كە  بوو  دینتش  جودی  و  پالترو 
یەكێك  بوو،  ئەو كچەی كە شكسپیر عاشقی  باوكی  فیلمەدا شكسپیر، گەنجێكی هەژارەو  .لەو 

لەدەوڵەمەندەكانی ئەوكاتە بووە.
فیلمەكە بەوەدەست پێدەكات كاتێك كە فیلیپ هێنسڵوی خاوەنی هۆڵی شانۆ، قەرزێكی زۆری 
قەرزەكەی  وەرگرتنەوەی  لەبری  دەكات  شارك،  لە  داوا  دەبێت،  لەسەر  فێنیمانی  هۆگ  شارك 
لەسامانی نمایشكردنی شانۆگەری كۆمیدی )رۆمیو و جولێت– كچی چەتەی دەریا( كە لەنووسینی 
ئەو  سەرەكی  ئەكتەری  پالرو،  جۆنیس  و  شكسپیر  كە  فیلمەدا  لەو  بێت.  شەریكی  شكسپیرە، 
فیلمەن. پاش ئەوەی شكسپیر عاشقی ئەم خانمە دەبێت، تێكستە شانۆییەكانی دەسووتێنێت 
تێكستی  بەسەر  گۆڕان  ئەمجارە  بەاڵم  دەنووسێتەوە.  لەسەرەتاوە  و شانۆگەرییەكە، سەرلەنوێ 
و  رۆمیۆ  بەناوی  رۆمانسی  تێكستێكی  دەیكاتە  كۆمیدییەوە  لەتێكستێكی  و  دەهێنێت  شانۆكەی 
جولێت. لەكاتێكدا لەو سەردەمەدا پیاوان بەجلووبەرگی ژنانە لەسەر شانۆ رۆڵی ژنانیان دەگێرا، 
رۆڵی  هاوكات  شكسپیرەو  خۆشەویستی  كە  پالرو  جۆنیس  شكسپیردا  لەشانۆگەرییەكەی  بەاڵم 
ژنێك  واڵتە  ئەو  لەمێژووی  یەكەمجارە  بۆ  ئەمەش  و  تەختی شانۆ  دێتە سەر  دەگێرێت  جولێت 

لەسەر شانۆ رۆڵ بگێرێت. 
لەگەڵ نمایشكردنی شانۆكە خەڵك سەرسامی ئەو شانۆیە دەبن و لەوكاتەدا كە شاژنی بەریتانیا 

شكسپیر لە خـــــۆشەویستیدا

لەهۆڵی شانۆكە ئامادەبوو، رق و قینەی هەڵدەستێت و بڕیاری داخستنی هۆڵەكە دەدات. ئەوكات 
بەبڕیاری شاژنی بەریتانیا شكسپیرو خۆشەویستەكەی لەیەكتری دوور دەخرێنەوە. لەو فیلمەدا ئەوە 
دەخرێتەڕوو كە شكسپیر، توانی مێژووی شانۆ لەبەریتانیا لەسەدەی 16 بگۆڕێت و بەرووداوێكی 
خۆشەویستی، خەڵك سەرسامی شانۆ بكات. هاوكات توانی بۆ یەكەمینجار لەمێژووی بەریتانیادا 
ژنێك بهێنێتە سەرتەختی شانۆ و شانۆ لەبەرگی پیاوانە رزگار بكات، تا ژنیش بتوانێت گوزراشت 

لەرووداوەكاندا بكات.
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شكسپیر لە خـــــۆشەویستیدا
دەرهێنان: جۆن مادێن.

نووسین: ماك نۆرمان و تۆم ستوپارد. 
نواندن: جۆزیف فێنیس، جۆنیس پالرو. 
 UNiveRsal picTURes:وێنەگرتن
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ئەو بەڕێوەبەرەی لەرۆژی 
پشوودا قسە ناكات!؟

هەوڵدەدات  واڵت��ە  ئەو  پۆلیسی  سوید  لە 
لەماوەی دوو دەقیقەدا بگاتە الی ئەو ژنانەی 
تەلەفۆن  بە  و  دەكرێت  لێ  هەڕەشەیان  كە 
داوای یارمەتی لەپۆلیس دەكەن. بەاڵم ئێستا 
خەریكی دانانی سیستەمێكن لەماوەی كەمتر 
لە دوو خولەكدا فریای ئەو ژنانە بكەون كە 
سویدی  حكوومەتی  لەمەترسیدایە.  ژیانیان 
و  دیموكراسیەت  جێگیری  الف��ی  ئ��ەگ��ەر 
مافەكانی مرۆڤیش لێ بدات مافی خۆیەتی، 
كردنی  پەیڕەو  بۆ  پالنی  تۆكمەترین  چونكە 
دیموكراسیەت و مافەكانی مرۆڤ داڕشتووەو 
كەمكردنەوەی  بۆ  ك��ار  ت��وان��اوە  ب��ەوپ��ەڕی 
مافەكانی  پاراستنی  و  توندوتیژی  رێ��ژەی 
حكوومەتی  مەڵێن،  تكایە  دەك��ات.  مرۆڤ 
دەكات،  بەراورد  سوید  بەحكوومەتی  هەرێم 
مادی  سەرمایەی  لەكوردستانیش  چونكە 
كراوە،  دابین  لەبەردەستەو  تەواو  مرۆیی  و 
ئەو  وەاڵمی  نییەو  بەرهەمێكیان  هیچ  بەاڵم 
چونكە  حكوومەتە.  لەالی  بەرهەمییەش  بێ 
لە كوردستان، دوای تەرخانكردنی ئەو رێژە 
زۆرەی بودجەو كردنەوەی بەڕێوەبەرایەتییەكی 
تری  ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی  چ��ەن��د  و  گشتی 
بەدواداچوونی توندوتیژی دژ بەژنان، لەماوەی 
ژن  هەڵبژاردنەوە6  هەڵمەتی  دەستپێكردنی 
لەشاروشارۆچكەكانی كوردستان، كوژراون و 
و  دەور  و  هەولێر  لەناوشاری  سیانیان  كە 
بەرن. بەاڵم نە لیژنەی داكۆكیكردن لەمافی 
ئافرەتان لەپەرلەمان و نە بەڕێوەبەری گشتی 
بەدواداچوونی توندوتیژی دژ بە ژنان، ئاگای 
دەستپێكردنی  لەماوەی  نییە!  رێژەیە  لەو 
ئافرەت   6 ئەمڕۆ،  تا  هەڵبژاردندا  هەڵمەتی 
حەسەن،  لیمۆ  كوژراون.  كوشتووەو  خۆیان 
قەاڵدزێ،  بەقەزای  سەر  دێرێی  لەگوندی 
كچێك بەناوی لەیال ئیبراهیم لە قەاڵدزێ، لەیال 
جەبار لەگوندی سێبەردانی سەر بەپارێزگای 
سێ  راب���ردوودا  هەفتەی  لەماوەی  هەولێر. 
كە  هەیە،  هەولێر،  لەشاری  حاڵەتی كوشتن 
بۆكان  كەسنەزان،  لەناحیەی  ق��ادر  ج��وان 
لە  حەمید  روپاك  بنەساڵوە،  لەكۆمەڵگەی 
وەك  بكوژانیان  تائێستاش  و   94 گەڕەكی 

دەستگیر  و  دەگەڕێن  ئازادانە  بانان  بەرزی 
هەڵوەستە  جێی  ئ��ەوە  بێگومان  نەكراون. 
پالنەكانی  ب��ەرن��ام��ەو  ئایا  ل��ەس��ەرك��ردن��ە، 
كەسانی  یاخود  نین،  گونجاو  حكوومەت 
خودی ئەو دەزگایانە كەسانێكی پڕۆفیشناڵ و 
خەمخۆری جیدی پرسی ژن نین. بۆچی هەموو 
كاركردن  بۆ  حكوومەت  كە  ریكالمەی  ئەو 
لەسەر ئازادی ژن و كەمكردنەوەی توندوتیژی 
ژن،   6 رۆژێكدا  چەند  لەماوەی  دەیكات، 
دەكوژرێت و خۆی دەكوژێت، لەگەڵ ئەوەی 
بەڕێوەبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی دژ 
بەئافرەتان، لەراپۆرتی سااڵنەی خۆیدا ئاماژە 
دەكات.  توندوتیژی  رێژەی  بەكەمبوونەوەی 
ژن،  كێشەكانی  چ��ارەس��ەری  بۆ  ك��ارك��ردن 
كەسانی شارەزاو ماندوونەناسی دەوێت. بەاڵم 
لەكاتی بەداداچوون لەسەر ئەو 6 حاڵەتەی 
كوشتن لەماوەیەكی كەمدا، بەڕێوەبەری گشتی 
بەئافرەتان،  دژ  توندوتیژی  بەدواداچوونی 
كوردە عومەر ))لەبەرئەوەی پشووەو كاتی 
زانیاری  بۆ  پێویستە  هەروەها  نیوەڕۆیە. 
بكات((  بەبەڕێوەبەرایەتییەكانەوە  پەیوەندی 
ئامادەنەبوو لێدوان بدات، لەگەڵ ئەوەی پۆست 
و كارەكەی كوردەخان، پێویستی بەكاركردنی 
24 سەعاتەیەو بەدواداچوونی بەردەوام هەیە. 
ئایا ئەگەر لەرۆژی هەینی یان رۆژێكی پشووی 
بەڕێوەبەرایەتییەكانی  ك��وژرا  ژنێك  ت��ردا، 
بەدواداچوونی توندوتیژی كاری لەسە رناكەن؟ 
ئەگەر وابێت مانگی 3 مانگی قڕكردنی ژنان 
دەبێت، چونكە زۆربەی رۆژەكانی ئەو مانگە 
پشووە. هەموو ئەو هەڵوێستانەی لەكەسانی 
ژن،  بەپرسی  پ��ەی��وەن��دی��دار  و  ب��ەرپ��رس 
پیشاندەدەن  ئەوە  و  داخن  جێی  دەبینرێن 
كە لەكوردستاندا هەرەزۆری كارەكان رۆتینین 
و ئەو كەسانەش كە لەپۆستەكان دادەنرێن، 
رازیكردنی  و  پەیداكردن  كار  بەمەبەستی 
كەسانێكە تاكو، نەچنە بەرەی ئۆپۆزیسیۆن 
بەرامبەر. پێویستە حكوومەت چاوێك بەكارو 
كێشەكانی  چیتر  بخشێنێتەوەو  بڕیارەكانیدا 
ژنان، قوربانی ملمالنێی سیاسی و بەرژوەندییە 

حزبییەكان نەكات. 
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