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وارڤین – سلێمانی: لێپرسراوی راگەیاندن 
و پەیوەندییە گشتیەكان لە بەڕێوبەرایەتی 
گشتی كاروباری مین لە سلێمانی رایگەیاند 
نزیكەی  رابردوودا  ساڵی  نۆزدە  لەماوەی 
كوردستان  هەرێمی  ه��اوواڵت��ی   14000
و  مین  قوربانی  كەمئەندامی  و  شەهید 

تەقەمەنین.
لێپرسراوی  ح��ەس��ەن،  ئەحمد  م��ی��روان 
گشتیەكان  پەیوەندییە  و  راگ��ەی��ان��دن 
كاروباری  گشتی  ل��ەب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی 
راگەیاند:«بەپێی  ب��ە)وارڤ��ی��ن(ی  مین 
راپ��ۆرت��ەك��ان س��ااڵن��ە رێ��ژەی��ەك��ی زۆر 
و  مین  قوربانی  دەب��ن��ە  ل��ەه��اوواڵت��ی��ان 
زانیارییەكانی  بەپێی  و  تەقەمەنی 
بەردەستمان لەساڵی )1991( وە تائێستا 
نزیكەی )14000( چواردە هەزار هاوواڵتی 

بوونەتە قوربانی«.
كە  لەهەوڵداین  گ��وت��ی��ش��ی:«ب��ەردەوام 
قەرەبووی  بەغداوە  حكوومەتی  لەالیەن 
ئەو  ب��ن��ەم��اڵ��ەی  ئ���ەو  و   ق��ورب��ان��ی��ان 
لەكاتی كاری  كارمەندانەش بكرێتەوە كە 

پاكسازیدا شەهید بوون«.
ئەو بەڕێوەبەرە هەروەها ئاماژەی بەوەشدا 
كە ئەم رێژەیە زۆر گەورەیەو دەبێت كاری 
بەهاریكاریكردنی  ئەویش  بكرێت،  جدیتر 
بەتایبەتی  مین  چاالكییەكانی  زیاتری 
هاوواڵتیان  هۆشیاركردنەوەی  چاالكی 

لەمەترسییەكانی مین و تەقەمەنی.
و  مین  لە  جگە  كە  كرد  ل��ەوەش  باسی 
تەقەمەنی مەترسییەكی زیاتر هەیە ئەوەش 
بەهۆی بوونی رێژەیەكی زۆر لەتەقەمەنی 
نەتەقیونەتەوەو  تائێستا  هەندێكیان  كە 

هەندێكیتریان هاوێژرای نەتەقیوەن.
عێراق  حكوومەتی  ئامارەكان،  بەپێی 

مینی  ملیۆن  بیست  نزیكەی)20،000،000( 
كۆمپانیایەكی  چەند  لە  ج��ۆری  ج��ۆراو 
نزیكەی  رێژەیەش  لەو  كڕیوە  جیهانی 
لە  مینی  ملیۆن  ش��ەش   )6،000،000(
نزیكەی  بەسەر  كە  چاندووە  كوردستان 

)3150( كێڵگەی میندا دابەشكراوە.
لەالیەن  كە  زانیارییانەی  ئ��ەو  بەپێی 
مینەوە  كاروباری  بەڕێوەبەرایەتییەكانی 
لەسنووری  تەنیا  كراوەتەوە  پشتڕاست 
لە  26،273،634م2  سلێمانی  پارێزگای 
هەروەها  كراوەتەوە.  پاك  پیسبوو  زەوی 
پیسبوو  زەوی  ل��ە  16،798،400م2 
كراوەتەوە.  پاك  گەرمیان  لەسنووری 

هەروەها 1،167،673م2 لە زەوی پیسبوو 
بەڕێوەبەرایەتی  دەسەاڵتی  سنووری  لە 
لەپارێزگای  مین  ك���اروب���اری  گشتی 
ئەو  ژم��ارەی  ك��راوەت��ەوە.  پ��اك  هەولێر 
لەالیەن  و  هەڵگیراونەتەوە  كە  مینانەی 
كراون  تۆمار  بەڕێوەبەرایەتییەكانەوە 
دەگاتە نزیكەی 270،000 مین و هەروەها 
بەاڵم  هەڵگیراون،  دیكەش  مینی  گەلەك 

تۆمار نەكراون.
 بەپێی زانیارییەكان بەڕێوبەرایەتی گشتی 
پاكسازییەوە  ل��ەڕووی  مین،  ك��اروب��اری 

چاالكەو كاری باشی ئەنجام داوە.
ئازیز مەحمود
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سێ ساڵ سزا بۆ لەیال زانا بڕایەوە
وارڤین – ئامەد: بەتۆمەتی«پرۆپاگەندەی رێكخستنی 
گەلی  ئۆجەالن«رێبەری  عەبدوڵاڵ  گوتنی  تیرۆر«و 
ئامەد دووجار  تاوانە قورسەكانی  كورد«ە، دادگای 
سزای ساڵێك و شەش مانگ زیندانی بۆ لەیال زانا 
بڕییەوە. كۆنەپەرلەمانتاری پارتی رەنج)دەپ( لەیال 
كۆمەڵگای  كۆنگرەی  لە  قسەكردن  بەهۆی  زان��ا، 
دیموكراتیك و چاالكییەكی دانیشتندا 3 ساڵ سزای 
بۆ بڕایەوە. خانمی لەیال زانا، كە ئەندامی كۆنگرەی 
پێنجەمین  لەالیەن  ئەمڕۆ  دیموكراتیكە،  كۆمەڵگای 

بەسەردا  سزای  ئامەدەوە  قورسەكانی  سزا  دادگای 
سەپێندرا، بەاڵم زاناو پارێزەرەكانی لەدانیشتنەكەی 
دادگادا ئامادەنەبوون. لیژنەی دادگاكە لەم دانیشتنەدا 
بڕیارەكەی خۆی ئاشكرا كرد. دادگا بەتۆمەتی ئەوەی 
كە زانا،«پرۆپاگەندەی رێكخستنی تیرۆری«كردووەو 
ئۆجەالنی  عەبدوڵاڵ  كرێكاران،  پارتی  بەرێبەری 
گوتووە«رێبەری گەلی كورد« دووجار سزای ساڵێك 
و شەش مانگی بۆ بڕایەوە. ئەگەر ئەو بڕیارە لەالیەن 
 3 ماوەی  زانا  لەیال  بكرێت،  ئەرێ  بااڵوە  دادگ��ای 

زیندانی  س��اڵ 
دەك�����رێ�����ت. 

جێی ئاماژەیە، تائێستا چەندینجار سزای زیندان بۆ 
بااڵوە  دادگای  لەالیەن  بەاڵم  بڕاوەتەوە،  زانا  لەیال 
دا.  ئامەد  لە  لەدانیشتنەكەی  زانا  نەكراوە.  ئەرێ 
رایگەیاندبوو كە ئەگەر بەدەیانساڵ زیندانی بكرێت، 
بكات  پێویست  ئەگەریش  و  جێناهێڵێت  كوردستان 

دەچێتەوە گرتووخانە.
دیالر سەولەدار

داقوق: كچێكی توركمان خۆی دەسووتێنێت
وارڤین – داقوق: 

سەرلەبەیانی رۆژی 7-4-2010 كچێكی توركمان ئاگر 
لە جەستەی بەردەدات و لەو رێگایەوە كۆتایی بەژیانی 
)م.ە(  لەبنەماڵەی  نزیك  سەرچاوەیەكی  دێنێت. 
لەوبارەیەوە بەوارڤینی راگەیاند كە رۆژی چوارشەممە 
7-4-2010 )م.ە( بەهۆی كێشەیەكی كۆمەاڵیەتییەوە 
كۆتایی ئاگری بەرداوەتە جەستەی و كۆتایی بە ژیانی 

)م.ە(  ئەوەی  گوتی:))پاش  سەرچاوەكە  هێناوە. 
بنەماڵەكەیەوە  لەالیەن  جەستەی  بەردایە  ئاگری 
ئەوەی  بەهۆی  ب��ەاڵم  ك��را،  نەخۆشخانە  رەوان��ەی 
نەیانتوانی  پزیشكان  بوو   %90 سووتانەكەی  رێژەی 
چارەسەری بكەن و پاش چەند كاتژمێرێك گیانی لە 
دەست دا((. سەرچاوەكە هەروەها ئاشكرای كرد كە 

)م.ە( بە رەگەز توركمانە.

زاخۆ: كچێكی تەمەن 20 ساڵ خۆی خنكاند
وارڤین – زاخۆ: 

ساڵ   18 ژێر  تەمەن  كچێكی  مانگ  6.ی  رۆژی 
هەڵواسیوەو  خۆی  بەپەتێك  حەمامەكەیاندا  لە 
هێناوە.  خۆی  ژیانی  بە  كۆتایی  رێگایەوە  لەو 
سەرچاوەیەكی ئاگادار لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی 
بە  بكات  ئاشكرا  خۆی  ناوی  نەیویست  كە  زاخۆ 
كچێكی  مانگ  4.ی  رۆژی  كە  راگەیاند  وارڤینی 
زاخۆ  )ئیزل(ی  گەڕەكی  لە  ساڵ   18 ژێر  تەمەن 

رووداوەكە،  پاش  خنكاندووەو  حەمامەكەیاندا  لە 
تەرمی كچەكە رەوانەی نەخۆشخانەی زاخۆ كراوەو 
ئەو  دراوە.  ئەنجام  بۆ  پزیشكی  لێكۆڵینەوەی 
كچەكە  كە  كرد  ئاشكرای  هەروەها  سەرچاوەیە 
وارڤین  زانیارییەكانی  بەپێی  ب��ووە.  چنار  ناوی 
چنار، حەزی لە كوڕێك كردووە، بەاڵم بنەماڵەكەی 
پێیان نەداوەو بەزۆر ویستوویانە بە كوڕێكی دیكەی 

بدەن. 

دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان
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بەهۆی خوێبنەربوونەوە بووكێكی 13 سااڵن 
گیانی سپارد

وارڤین – التغیر: كچێكی 13 ساڵەی یەمەنی 3 رۆژ پاش 
بووكێنی بەهۆی خوێبنەربوونەوەی گیانی لەدەست دا. بەپێی 
بەناوی«ناوەندی  ژن،  لەمافەكانی  بەرگریكار  رێكخراوێكی 
خوشكانی عەرەب« ئەم كچە كە لەژێر گوشاری بنەماڵەكەیدا 
پارێزگای  لە  ئەپریل  دووه��ەم��ی  رۆژی  ك��ردب��وو،  ش��ووی 
»حجە«ی باكووری رۆژئاوای یەمەن گیانی لە دەست داوە. 
لەبەیاننامەیەكی ناوەندی خوكانی عەرەبدا هاتووە كە بەپێی 

راپۆرتە پزیشكییەكان، ئەو كچە بەهۆی كونبوونی پەردەی 
كچێنی و خوێبنەربوونی زۆری زێی، پاش سێكسەوە مردووە. 
الیەنگرانی مافەكانی مرۆڤ لە یەمەن هەوڵدەدەن یاسایەك بۆ 
دیاریكردنی تەمەنی هاوسەرگیری پەسەند بكەن، بەاڵم الیەنە 
رێكخراوی  دەك��ەن.  یاسایە  ئەو  دژایەتی  كۆنەپەرستەكان 
یونیسێف، سەر بە نەتەوەیەكگرتووەكان دەڵێت، 25% كچانی 

یەمەن، لەژێر 15 ساڵییەوە بەشوودەدرێن. 

بەریتانیا: دەستدرێژی سێكسی و جەستەیی بۆ سەر 
كچانی خوێندكار

وارڤین – لەندەن: 
نەتەوەیی  یەكێتی  لێكۆڵینەوەیی  راپۆرتێكی  بەپێی 
زانكۆكانی  خوێندكاری  كە   7 هەر  لە  خوێندكاران 
بەریتانیا یەكێكیان رووبەڕووی دەستدرێژی سێكسی 
تەنیا  كە  لەكاتێكدایە  ئەمە  دەبێتەوە.  و جەستەیی 
ئاگادار  پرسە  لەو  پۆلیسیان  كەمیان  ژمارەیەكی 
كردووەتەوە. بەپێی ئەو لێكۆڵینەوەیە كە لەناو 2000 
دەركەوتووە  ئەنجامدراوە،  بەریتانیدا  خوێندكاری 
و  سێكسی  دەستدرێژی  ب���ەرەوڕووی  18%ی��ان  كە 

جەستەیی یان هەردووكی بوونەتەوە. 7% بەرەوڕووی 
دەستدرێژی سێكسی و 11% دەستدرێژی جەستەییان 
كە  كەسانەی  ئەو  لەنیوەی  زیاتر  س��ەر.  كراوەتە 
هەستیان  كە  گوتوویانە  كراوەتەسەر  دەستدرێژییان 
بە شەرمەزاری كردووەو لەڕوویان نەهاتووە بنەماڵە 
یان كەسێكی دیكەی لێ ئلگادار بكەنەوە. هەروەها 
لەبەر  گوتوویانە،  كەسیان   10 لە  4 كەس  لە  زیاتر 
ئاگادار  كەسیان  بكرێن  سەرزەنشت  نەكات  ئەوەی 

نەكردووەتەوە.

ئیسرائیل: ژنە رۆژنامەنووسێك دادگایی دەكرێت
وارڤین – ج.پۆست: 

ژنە رۆژنامەنووسێكی تەمەن 23 ساڵەی ئیسرائیلی بەناوی 
)ئانات كام( بەتۆمەتی ئاشكراكردنی نهێنی سەربازی 5 
مانگ زیندانی، ماڵی بۆ بڕایەوە. ئانا، لەالیەن بەرپرسانی 
سەربازییەوە بەوە تۆمەتبار كراوە كە لەكاتی ئەنجامدرانی 
نهێنی  بەڵگەی   2000 نزیكەی  س��ەرب��ازی��دا،  خزمەتی 
سوپای كۆپی كردووەو خستوویەتە بەردەست رۆژنامەی 

بەڵگانە  بەو  بەپشتبەستن  هائارێتز،  رۆژنامەی  هائارێتز. 
لەمانگی نۆڤەمبەری 2008دا، چەندین راپۆرتی ترسناكی 
لەو  ك��ردەوە.  باڵو  كوشتن«  بۆ  لەژێرناوی«رێگەپێدان 
ئیسرائیل  بەوە كرابوو كە سەربازانی  ئاماژە  راپۆرتانەدا 
بەپێچەوانەی قەدەخەكردنی كوشتنی ئامانجداری توندڕەوە 
فەلەستینییەكان لەالیەن دادگای بااڵی ئیسرائیلەوە بەجێی 

دەستگیر كردن، كوشتوویانن. 

دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان
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حەمەی ئەحمەد رەسوڵ
روویدا،  ناڤیندا  لەرۆژهەاڵتی  تراژیدیی  زۆر  كارەساتێكی  لەمەوبەر،  ساڵ   22
دیكتاتۆر وایدەزانی ئەگەر سەدو هەشتاودوو هەزار مرۆڤی كوردی دەستوپێ 
سپی قاتوقڕ بكات و دوور لەمیدیاكانی دونیا نیوەیان هەر بەزیندەبەچاڵكردن و 
بەكۆمەڵ قەتلوعام بكات، دەتوانێت هەتا سەر ئەو جینۆسایدە دیزەبەدەرخۆنە 
بكات و لەتاریكیدا، رووناكی ئەو هەموو رۆحە سپی و بێگەردە بشارێتەوە. 
بەاڵم زۆری نەبرد، هەموو جیهان بۆی ئاشكرابوو كە چ تراژیدیایەكی دڵتەزێن 

لەم نیشتمانە هەتیو و بێكەسەدا روویداوە.
ئەگەر وەك كۆمەڵناس یان دەروونناسێك بچینە ژێر پێستەوە، یان تەقەمووسی 
یەك ژنە ئەنفالكراو بكەین و بۆ تاقە یەكرۆژ بچینە نێو رۆحیانەوەو هەست 
ئەوان  وەك  بەشێوازێكی  و  بكەین  رۆحیان  و  دەروون  ئەشكەنجەی  بەئازارو 
چركەش  یەك  ناتوانین  تەنانەت  دەبێت،  ئاشكرا  بۆمان  بكەین،  گ��وزەران 
زۆر  كە  بژین  كائینەدا  ب��وون��ەوەرو  ئەو  نەستی  و  هەست  و  لەبیروهۆش 
لەسەركردە، پادشا، دیكتاتۆرەكانی دونیا بڵندتر، شكۆدارتر، مەزنتر، خاوەن 

ئیرادەی بەرزتر و نیشتمانپەروەرترن.
گڕی  و  ژان  و  ئ��ازار  لە  ئۆقیانووسێكە  خاوەنی  ئەنفالكراو  ك��وردی  ژنی 
جەرگسووتاوی و مێرد، باوك، دایك، برا، خوشك و كوڕو كچی شەهیدو بەزۆر 

شەهید و زیندەبەچاڵكراو.
قەساب  ج��ەالدو  ئەگەر  هەبێت،  جیهانەدا  ل��ەم  كەسێك  هیچ  ئەستەمە 
ئازیزو  چاوی  دووری  بێ  ڕۆژ  و  شەو  یەك  بتوانێت  و  بێت  دیكتاتۆریش  و 
و  لێبكەوێت  ئاسوودەی  و خەوی  نەڕژێ  فرمێسكی خوێن  جگەرگۆشەیەكی، 
بێخەم و خەفەت و ساتێك بەبەختەوەری بژی، چ جای دووری چاوی جوان 
و بێگەردی بە یەكجار هۆزێك یان خێزان و بنەماڵەیەك. زۆر ئەستەمە ژیانی 
زیندوویەك، 24 سەعاتە، ببێتە گۆڕی مردن و مەرگ، ئەستەمە ژیان بە بێ 

بزەو خەندەی جگەرگۆشەو خۆشەویست و ئازیزان!
ئەگەر بۆ ساتێكیش بێت پێویستە هەستێكی مرۆڤانەو هەڵوێستێكی مەردانەمان 
لەهەمبەر رەوشی دژواری ژنێكی ئەنفالكراودا هەبێت، هەر هیچ نەبێت لەیادی 
سااڵنەی ئەو كارەساتە تراژیدییەدا، وەك كۆمەڵناسێكی بەئەمەك لەرەوشی 
مەزنە،  ژنە  ئەو  خەڵووزینی  كوانووی  و  سووتاو  هەناوی  و  نوغرۆ  دەروونی 
بدوێین كە 22 ساڵ لەمەوبەر دیكتاتۆرێكی دڕندە شەرەفی شەهیدێكی زیندووی 

پێبەخشی و تاجی سەركردەیی و شكۆداری و نەمری خستە سەر سەری.
ئاشتی دەچێت كە بێ  لە رۆحی كۆترێكی سپی  ئەنفالكراو،  ژنێكی   رۆحی 
سەرابی  بەنێو  و  دەدات  باڵ  شەقەی  لە  نییەو  هەدادانی  هەردەم  سرەوتەو 
نیشتمانێكی سەربڕاودا، گمەگمیەتی و  لەنێو دڵی  ئاسمانێكی خۆڵەمێشیداو 

بێكەس  تەنیا،  دەناڵێنێت.  دەتلێتەوەو  ئازارەوە  بەدەم  بێبڕانەوە  و  هەردەم 
و قەلەندەر، لەم دونیا بەرفراوانەدا تەنیا خودای كردگاری مەزن، پاڵپشت و 

كەسیەتی.
بەاڵم حزب و حكوومەت، دەستەوەستان و دەستەویەخەن. بەرپرسەكان، وەزیرو 
گزیرە زۆرو زەوەندەكان، ئێمە، داخی گرانم كە بەم سەرە قەڵەمە ناتوانین 
هەزارانجار  ڕۆژانە  كە  بكەین  ئەنفالە  ژنە  ئەو  ژیانی  لەچركەیەكی  گوزارشت 
ژنی  دەگوزەرێنێت.  بەكولەمەرگی  دەكرێتەوەو  زیندەبەچاڵ  دەبێت،  شەهید 
بێ  ئاو،  بێ  كارەبا،  بێ  لێكراو،  نەفرەت  ئەنفالی  تراژیدیای  پاش  كوردی 

سووتەمەنیی، بێ خزمەتگوزاری، بێ ئومێدو ئامانج و بێكەسە.
و  قارەمان  كوڕی  كەوتووەو  هەناسە  لە  دیكتاتۆر  ساڵە  ن��ۆزدە  ئەوە  خۆ 
میهرەبانی  دەستی  كێیە  كەسە  ئەو  كوا  ئەی  دەكەن،  حوكم  ئازادیخوازانن 
دێنێت؟  شكۆمەندەدا  ژنە  ئەم  كاسی  و  نامۆ  سەری  بەسەر  نەرمونیانی  و 
هاوینی  سەرسڕو  زستانی  نووتەكی  و  تاریك  شەوانی  لە  ئامادەیە،  كێ 
مەنجەنیقی ئەم زێدە هەتیوەدا، الیالیەی دڵی شەقار شەقاری دایكێكی كوڕ 
و كچ ئەنفالكراوی ئەم كوردستانە ئازاد و دیموكراسی و زەنگینە بكات؟ ئەو 
ژنێكی الی  پیرە  مانگی خۆی پێشكەشی  یەك  كێیە كە مووچەی  بەرپرسە 

گەرمیان یان پیرەمێردێكی پاشماوەی ئەنفال دەكات؟
تۆز  لەنێو  هێشتا  دەژین.  ژینی  هێشتاكە  ئەوان  كەوا  و جەخار،  ئەفسووس 
ئاوی  هێشتاكە  ئەوان  دەژین.  مەرگەسات  ژینی  ئەنفالدا  رۆژگاری  خۆڵی  و 
پێستی  ئەوان  ئاوەدانییانە. هێشتاكە  توخمی  و  رەگەز  ڤایرۆس  لە  سیخناخ 
رەشداگەڕاوی رۆژانی ئەنفالیان نومایشی میدیاكانی جیهان دەكەن. هێشتاكە 
پێخەف و جێی زستانیان رەقبۆتەوە لە زوقمداو لە گەرمەسێری هاوینیشدا 
بوونەتە تەنوور. لەڕاستیدا ژنی ئەنفالكراوی كورد، نەخۆیان، نەمنداڵیان، نە 
كەسووكار و خزمیان، ئاسوودەو بەختەوەر نین. ژینیان پڕە لە حەسرەت و ئاخ 
و هەناسەی سارد، بێئومێدن لە زۆر شتی ژیان. ئەوان تا ئەو ڕۆژەی دەچنەوە 

بەر دەرگای كردگار، لەم ژیانە هەیتو و بێبەهایە تۆراو و نامۆن. 
چونكە ئێمەی تاكی كورد، كۆمەڵگای كوردستان و حكوومەت و زەنگین و 
مرۆڤدۆستەكانیش، مرۆڤدۆست و هاوڕێ و خزم و خانەخوێ و هاودەمی ئەو 
نەبووین و دەستگیرۆیی كەسیانمان  ئەنفالكراوە  هەزاران هەزار ژن و مرۆڤە 
و  مرۆڤ  مافی  پەنابەرێك  وەك  كافرەكانیش  و  دین  غەیرە  هێندەی  نەكرد. 
مافی ژیانمان پێنەبەخشیون. كەسمان نەمانتوانیوە خەندەو بزەیەكی دۆستانە 
بخەینە سەر لێوی تاقە یەك ژنی شكۆداری ئەنفالكراو. ئەوانەش وا دڵفراوان 
و دۆستن مەخابن كە نەدار و هەژار و دەسكورتن. تەنیا دەتوانن دوو وشەی 

جوان و بە ئەمەك پێشكەش بە دڵی گەورەو مەزنی ئەوان بكەن.

))بۆ یادی بیست و دوو ساڵەی ئەنفالی نەفرەت((
ژنێكی ئەنفال، لە هەموومان شكۆدارتر و مەزنتر و پیرۆزترە
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ژنە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��دا  بانگەشەكردنی  لەكاتی 
پاڵێوراوێك بۆ پەرلەمانی عێراق، بەشەو و رۆژ 
لە گوند، ماڵ و گەڕەكەكانی ناوچەی بادینان، 
بەمەبەستی بەدەستهێنانی دەنگ لەنێو خەڵكدا 
بوو، ئەو لەئەنجامدا توانی پلەی یەكەم، لەئاستی 
هەرێمی كوردستان و پلەی دووەمیش لەئاستی 
بەدەست  كاندیدكراوەكاندا،  ژنە  لەناو  عێراقدا 

بهێنێت.
پارێزگای  عێراق،  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  بۆ 
ب��ۆ دی��اری��ك��راب��وو و لەو  ده��ۆك 10 ك��ورس��ی 
 9 كوردستان  هاوپەیمانی  لیستی  رێژەیەشدا 
یەكگرتووی  كورسیش   1 بەدەستهێناو  كورسی 
پیاواندا  لەئاستی  هێنا.  بەدەستی  ئیسالمی 
گۆڕان  لیستی  سەرۆكی  لەتیف،  شیخ  حاكم 
هەرێمی  لەئاستی  یەكەمەی  پلەی  لەسلێمانی، 
كوردستان، بە 82 هەزار و668 دەنگ بەدەست 
عێراق،  لەئاستی  ژنیشدا  لەپالێوراوانی  هێنا. 
مەها ئەلدوری، وەك ژنێك كە پاڵێوراوی لیستی 
ئیتیالفی نیشتمانی عێراقییە بوو لەبەغدا، پلەی 
ئاستی  لە  دەنگ  و 97  هەزار  بە 27  یەكەمی 
پەریزاد  ئەوەیش  دوای  بەدەستهێنا.  عێراق، 
شەعبان بەرواری، دێت كە لەدهۆك، پاڵێوراوی 
توانی  ب��وو،  كوردستانی  هاوپەیمانی  لیستی 
و  یەكەم  پلەی  كوردستان  هەرێمی  لەئاستی 

ئەو ژنەی لە هەڵبژاردنی پەرلەماندا زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا

پەریزاد 
نهێنی 

سەركەوتنی 
ئاشكرا 
دەكات

لەئاستی عێراقیشدا پلەی دووەم، بە 22 هەزار 
ژنانی  ژم��ارەی  بەدەستبهێنێت.  990دەن��گ  و 
پەرلەمانی  بۆ  كوردستان  هەرێمی  كاندیدكراوی 
دهۆكدا 6  لەپارێزگای  و  بوون  ژن   164 بەغدا 

ژنی كانیدكراو هەبوون. 
خێزاندارە،  ساڵەو  تەمەن40  بەرواری،  پەریزاد 
هوزانڤان و نووسەرەو خوێندنی ئامادەیی تەواو 
كردووە. ماوەی چەند ساڵێك نیشتەجێی واڵتی 
بۆ  نهێنی سەركەوتنی خۆی  ئەو  بووە.  سوید، 
وارڤین ئاشكرا كرد بەوەی كە لەكاتی بانگەشەی 
هەڵبژاردندا هەندێجار لە كاتژمێر 7 بەیانی لەماڵ 
دەرچووەو تا 12.ی شەو دیداری لە گەڵ هەموو 
لەبارەی  كردووە.  خەڵك  توێژەكانی  و  چین  و 
لەكاتی  پێیانوایە،  ئەو بۆچوونەی كە زۆركەس 
تایبەتی  گرنگی  جوانی  هەڵبژاردندا،  هەڵمەتی 
هەیەو هۆكارێكە بۆ بەدەستهێنانی دەنگ؟ ئایا 
جوانی  بۆ  پەریزادیش  سەركەوتنی  هۆكاری 
بەپێكەنینەوە  پەریزاد،  دەگەڕێتەوە.  روخسار 
مرۆڤدایە  لەدەروونی  ئەوەدەخاتەڕوو((جوانی 
جوان  دەروونم  لەبەرئەوەی  لەروخساریدا،  نەك 
بەدەستم  كە  بوو  دەنگانە  ئەو  بەڵگەش  بوو، 

هێنا((.
ه��اوك��ات ئ��ام��اژەی ب��ەرۆڵ��ی دای��ك��ی، سەبریە 
هەكاری، كرد كە كارگێڕی لقی یەكی پارتییەو 
ساڵی  پ��ەری��زاد،  باوكی  ك���ردووە.  پشتگیری 
لەسێدارەدراوە.  بەعسەوە  رژێمی  1977لەالیەن 
دایكیەوەدەڵێت:((ئەگەر  رۆڵی  لەبارەی  پەریزاد 
باوكم جارێك شەهید بووە، دایكم هەموو رۆژێ 
لەپێناو پێگەیاندنی ئێمەدا شەهیدبووە، تا توانی 
لەناو جەرگەی دوژمندا 9منداڵ گەورە بكات((. 
لەكاتی هەڵمەتی هەڵبژاردنی 7-3- 2010 دا لە 
بادینان، زۆربەی پاڵێوران ناوی عەشیرەتەكانیان 
بەدەستهێنانی  بەمەبەستی((پڕوپاگەندە((و 
دەنگ بەكارهێنابوو. پەریزادیش، یەكێك بوو لەو 
پاڵێوراونەی كە ناوی عەشیرەتكەی نووسیبوو. 
هاوكات نكۆڵیشی لەوە نەكرد كە بەشێكی زۆری 
خۆیەتی.  عەشیرەتەكەی  هی  ئەو،  دەنگەكانی 
ئەو  بەدەستهێانی  هۆكاری  گوتی  ه��ەروەه��ا 
دەنگانە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، كە خەڵك بڕوایان 
بەكەسایەتی من هەیە، نەك لەبەر ئەوەی پارتیم، 

یان كچی شەهیدم. 
بەرەڤان ئەحمەد

دهۆك
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ئەندامێكی پەرلەمانی سوید لەسەر لیستی پارتی 
وارڤین  لەگەڵ  تایبەتدا  لەهەڤپەیڤینێكی  گەل 
ئاشكرای كرد كە سۆسیال دیموكراتەكانی سوید 
بەپاساوی ئەوەی كەیسی ئەنفال لەالیەن دادگای 
بااڵی تاوانەكانی عێراقەوە بەجینۆساید ناسراوە، 
پەرلەمانی  رۆژەڤ��ی  بخرێ�تە  ن��ەداوە  رێگەیان 
لەسەر  دەنگی  ئەرمەن  پرسی  وەك  سویدەوەو 

بدرێت.  
هەڤپەیڤین: عەبدولڕەحمان عەلی

وارڤ���ی���ن: ت��ۆ ت��ەن��ی��ا ك��ەس��ێ��ك ب���ووی ك��ە لە 
لە  ئەرمەنییەكان  پرسی  بەجینۆسایدناساندنی 
پەرلەمانی سوید بەرەواژی پارتەكەی خۆت دەنگت 
دا. بەرلەچوونە ژوورەوەی هۆڵی پەرلەمان بیرت 

لەوە كردبۆوە كە بەپێچەوانەوە دەنگ بدەی؟
هۆڵی  ناو  بچمە  بەرلەوەی  بەڵێ،  ئاڤچی:  گواڵن 
بەپێچەوانەی  ك��ە  ب��ڕی��ارم��داب��وو  پ��ەرل��ەم��ان��ەوە 
دەنگی)ئەرێ(  واتە  بدەم.  دەنگ  پارتەكەمەوە 
سوپای  ل��ەالی��ەن  ئەرمەنیان  جینۆسایدی  بۆ 

عوسمانییەوە بەكار بێنم.
وارڤین: بۆچی بەپێچەوانە دەنگت دا؟

هۆكاری  من  دەن��گ��دان،  پ��اش  ئاڤچی:  گ��واڵن 
دەنگدانەكەمم بۆ میدیاكانی سوید روون كردەوە. 
راگەیاند  میدیاكانم  بەپەرلەمانتارانی سوید و  من 
بە  و  تورك  لەالیەن سەربازانی  قڕكردنە  ئەو  كە 
ئەنجامدراوە.  عوسمانییەوە  دەوڵەتی  فەرمانی 
بەشداربوون.  كورد  خەڵكانێكی  قڕكردنەشدا  لەو 
بەڕادەیەك كە هەندێك خزمی منیش بەشداربوون 
و هەندێك لەخزمەكانیشم بەپێچەوانەوە یارمەتی 

ئەرمەنەكانیان داوە.
وارڤین: تۆ لە میانەی گوتارەكەتدا لە پەرلەمانی 
لە  كورد  خەڵكانێكی  كە  بەوەدا  ئاماژەت  سوید 
جینۆسایدكردنی ئەرمەنەكاندا رۆڵیان هەبووە. تۆ 

بەراستی  یان  گوت،  باانس  راگرتنی  بۆ  ئەوەت 
لەو سەردەمەدا  رۆڵی هەبووە. گەلۆ كورد  كورد 
هیچ هێزێكی رێكخراوی هەبووە كە بەشێوەیەكی 
سیستەماتیك وەك سوپای عوسمانی ئەرمەنەكان 

قەتڵوعام بكات؟
هەندێك  دەم��ەوێ��ت  ئاڤچی:  گ��واڵن 
بەوردی و درێژی لەسەر ئەم پرسیارە 
لە  نە  من  شتێك  لەهەر  بەر  بدوێم. 
قسەكانی پەرلەماندا و نە لە لێدوانە 
نەمگوتووە:(( رۆژنامەنووسییەكانمدا 
كورد بەشێوەیەكی سیستەماتیك وەك 
سوپای عوسمانی نەتەوەی ئەرمەنیان 
بوختانی  ئەوە  كردووە((.  قەتڵوعام 
یەك دوو كەسەو دەزانم لەسەر ناوی 
كێ و بۆ چ بەرژەوەندییەكی ماددی 
لەپەرلەمانی  خۆیان قسەكانی منیان 
باڵویان  ك��ردووەو  چەواشە  دا  سوید 
من  كە  شتانەی  ئەو  ك��ردووەت��ەوە. 
ئەمەیە:  دەیڵێم  ئێستاش  گوتوومەو 
بەرپرسیارەكانی  رێكخستنە  و  كەس 
ئەو پرسە دەسەاڵت و دەسەاڵتدارانی 
كارەیان  ئ��ەو  ئ���ەوان  عوسمانین. 
نەهێشتنی  سڕینەوەو  بۆ  و  بەپالن 
نەتەوانەی  كەمە  ئ��ەو  و  ئ��ەرم��ەن 
عوسمانیدا  دەس��ەاڵت��ی  ل��ەژێ��ر  ك��ە 
لەهەندێك  ئ��ەن��ج��ام��دا.  دەژی����ان، 
شوێنیش بەداخەوە، هەندێك سەرۆك 
بەرژەوەندی  بۆ  ك��ورد،  عەشیرەتی 
خ��ۆی��ان ی��ان ل��ەب��ەر ك��ەوت��ن��ە ژێر 
سوپای  پڕوپاگەندەی  كاریگەری 
بەاڵم  كردن.  هاریكارییان  عوسمانی، 
لەزۆر شوێن كورد و هەندێك لە سەرۆك 
عەشیرەتە كوردەكان، هەزاران ئەرمەنیان 
لەو قەتڵوعامە رزگار كردووە. زۆر بەكورتی ئەو 
شتانەی كە من گوتم ئەوانە بوون. بێگومان ئەوە 
پرسێكی زۆر دوور و درێژەو مرۆڤ ناتوانێت بە چەند 

پەرلەمانتاری پارتی گەلی سوید گواڵن ئاڤچی بۆ وارڤین: 

سۆسیال دیموكراتەكان نەیانهێشت 
ئەنفال بخرێتە رۆژەڤی پەرلەمانەوە 

تایبەت
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رستە شرۆڤەی بكات. لەخۆیدا بەهەڵەتێگەیشتن 
یانیش بەهەڵە تێگەیاندنی بەمەبەستی قسەكانی 
لەچوارچێوەی  ئەستەمە  دیكەیە.  پرسێكی  من 
قوواڵیی  ناو  بچینە  بتوانین  ئێمە  هەڤپەیڤینێكدا 
پرسەكەوە. زۆر جاران، بەداخەوە هەندێك كوردی 
ئێمە لەپرسی((كوشتنی نامووس و خەتەنەكردنی 
وەها  كاردانەوەیەكی  كوردستان((دا  لە  كچان 
بێسەروبەر و بەكینە نیشاندەدەن. بۆیە، پێویستە 
نەرێنییەكانی  رووداوە  و  بویەر  و  نەترسین  ئێمە 
ناو كۆمەڵگەی خۆمان باس بكەین، بەشێوەیەك 
و  بكەین  دەستنیشان  هۆكارەكانیان  بتوانین  كە 
رێگرتن  شاردنەوەو  بدۆزینەوە.  بۆ  چارەسەریان 
نییە.  چارەسەر  رووداوان��ە  ئەو  باڵوبوونەوەی  لە 
توركە  ئێمەو  نێوان  جیاوازی  دەی  وابێت  ئەگەر 
پێویستە  چییە؟  فاشیستەكان  و  ناسیۆنالیست 
بەكورتی  نەكەوین.  ئەوان  رێچكەی  دوای  ئێمە 
لەدواییدا  من  وەهان.  بوارەدا  لەو  بۆچوونەكانم 
بۆ وەاڵمی پرسیارەكەتان پرسیارێك لە خۆمان و 
لەو كەسانەی كە بەشێوەیەكی دیكە لە پرسەكە 
كە  دەزان��ن  كەسانە  ئەو  ئایا  دەك��ەم.  دەڕوان��ن 
لەئێستادا لەكوردستان ژمارەی ئەو كەسانەی كە 
ئایا  ئەرمەنەكان چەندن؟  دەگەنەوە  لەدایكییەوە 
هەڵەی  لەمێژوودا  لەئێمە  كەس  هەندێك  ئەگەر 
كردبێت، ئێمە ناچارین هەڵەكانیان درێژە پێبدەین 
كاری  ك��ارە  ئ��ەوە  بكەین؟  لێ  خاوەندارییان  و 

نەتەوەیەكی كۆنی وەك كورد نییە. 
وارڤین: پاش ئەوەی ئاشكرا بوو كە تۆ بەپێچەوانە 
دەنگت داوە. هەڵوێستی حزبەكەت بەرامبەرت چی 

بوو. هیچت پێگوترا؟
گواڵن ئاڤچی: لە سوید دیموكراسی هەیە، پارتەكەم 

هیچ هەڵوێستی نەرێنی بەرامبەرم نەنواند. 
وارڤین: وەك دەزانن ئەو دەنگەی تۆ بووە هۆی 
ئەوەی كە پەیوەندی توركیا و سوید بەرەو ئاڵۆزی 
خۆی  باڵیۆزی  توركیا  كە  بەشێوەیەك  بچێت، 
سیاسییەكانی  هەڵوێستی  كشاندەوە.  سوید  لە 

دەرەوەی حكوومەت و میدیاكانی سوید بەرامبەر 
ئەو دەنگەی تۆ چی بوو؟

هەڵوێستی  بزانم  من  ئەوەندەی  ئاڤچی:  گواڵن 
لەبەرامبەر  دەرەوەی حكوومەت و میدیای سوید 
ئەو پرسەدا وەك یەك نەبوو. خەڵكیش قەتڵوعامی 

وەهایشی پێ خۆش نییەو قبووڵی ناكات.
وارڤین: چەند كاتژمێرێك پاش دەرچوونی بڕیاری 
دەرەوەی  وەزی��ری  و  سەرۆكوەزیران  پەرلەمان 
كاریگەری  بڕیارە  ئ��ەو  كە  رایانگەیاند  سوید 
سوید  لە  نابێت.  حكوومەت  كارەكانی  لەسەر 
بڕیارەكانی  دەتوانێت  حكوومەت  رادەیەك  چ  تا 

پەرلەمان پشتگوێ بخات)جێبەجێ نەكات(؟
هەندێك  سیستەمێكی  سوید  ئاڤچی:  گ��واڵن 
پێشنیار  پەرلەمان  بڕیارەكانی  هەیە.  جیاوازی 
و  حكوومەت  حكوومەت.  بۆ  شرۆڤەكردنن  و 
وەهادا  پرسگەلێكی  لە  دەرەوەش  وەزارەت���ی 
دەكەوێتە  بڕیارەكەیان  جێبەجێكردنی  ئەركی 

ئەستۆ. 
وارڤین: پاش دەنگدان تۆ بوویتە ئامانجی هێرشی 
رۆژنامەو رۆژنامەنووسانی تورك. چ پەیامێكت بۆ 

راگەیاندن و رۆژنامەنووسانی تورك هەیە؟
گ����واڵن ئ��اڤ��چ��ی: ب���ەب���ڕوای م��ن رۆژن���ام���ەو 
منیان  باسی  بەمەبەست  تورك  رۆژنامەنووسانی 
پێش خست. ئەوەش لەبەر كورد بوونی من بوو. 
واتە ئەو رووداوە جارێكی دیكە ئەوەی بۆ ئێمە 
رۆژنامەنووسی  رۆژنامەو  هەندێك  كە  سەلماند 
چەندەش  و  سەربەخۆن  رادەی��ەك  چ  تا  تورك 
پابەندی ئەخالقیاتی رۆژنامەنووسین. زۆر درۆی 
نەبینراویان كرد. من بوومە ئەندامی هەموو ئەو 
پەردەیەكی  دەیانەوێت  ئەوان  كە  رێكخستنانەی 
تاریكیان بەسەردا بكێشن. بگرە كاریان گەیاندە 
شوێنێكی وەها كە خزم و ناسراوەكانی منیان لە 
كوردستان و توركیا ناڕەحەت كرد. لەسەر ناوی 
رۆژنامەو  هەندێك  باڵوكردەوەو  درۆی��ان  ئەوان 
سووكایەتی  ئاستی  گەیاندیانە  رۆژنامەوانان 

پێكردنیش. بەاڵم وەك لە پرسەكەدا دەركەوت، 
ئەوان خێوەت و ئەساسەكانی خۆیان لەسەر چ 

بنەمایەك بنیاتناوە. 
وارڤین: بەڕای تۆ بۆچی پەرلەمانی سوید پرسی 
ناساند،  بەجینۆساید  ئەرمەنەكانی  قەتڵوعامی 

بەاڵم چاوپۆشی لە پرسی ئەنفال كرد؟
سۆسیال  بەتایبەت  پرسەدا  لەو  ئاڤچی:  گواڵن 
كرد.  دووڕوویەتییان  سوید  دیموكراتەكانی 
ئەو  عێراق  دادگای  بوو:  ئەوە  پاساوەكەشیان 
ئەو  بۆیە  ناساندووە،  جینۆساید  بە  رووداوەی 
دیكە  جارێكی  تا  نییە  بەوە  پێویستی  پرسە 
لەالیەن پەرلەمانی سویدەوە بناسرێت. من دەنگی 
خۆمم لەو بوارەدا بەپێی بەرژەوەندی پارتەكەم 
ئەرێكردنی  چونكە  هێنا.  بەكار  حكوومەت  و 
پەرلەمانێكەوە  ل��ەالی��ەن  وەه��ا  رووداوێ��ك��ی 
كە شەهیدبوونەو  كەسانەی  ئەو  بۆ  رێزلێنانێكە 
كەسووكاری  بۆ  ئێمەشە  نوێی  پشتگیرییەكی 
ئەو شەهیدانە، واتادارەو گەڕانەوەیە بۆ وێژدانی 
ئەركێكی  ئ��ەوە  ئ��ەوان��ەش  س���ەرەڕای  خۆمان. 

ئینسانییە.  
وارڤین: بۆچی پەرلەمانی سوید پرسی ئەنفال و 

هەڵەبجە ناخاتە رۆژەڤەوە؟
كرد،  باسم  ل��ەس��ەرەوە  وەك  ئاڤچی:  گ��واڵن 
و  ئەنفال  پرسی  لە  وەه��ا  سوید  پەرلەمانی 
ئێمە  من،  بەبڕوای  بەاڵم  دەڕوانێت.  هەڵەبجە 
واتە ئەو كەسانەی كە بە سیاسەتەوە مەشغوڵین 
پێویستە  سوید  پەرلەمانی  ئەندامانی  هەموو  و 
اكسیۆنەكان  فر  ئاستی  لەسەر  ك��ورد  پرسی 
و  پەرلەمان  رۆژەڤی  بیخەینە  و  دەست  بگرینە 

كاری لەسەر بكەین. 
بەرامبەر  لیبەرال  پارتی گەلی  روانگەی  وارڤین: 

بە پرسی ئەنفال چییە؟
پارتی  وات��ە  م��ن،  پارتەكەی  ئاڤچی:  گ��واڵن 
جینۆساید  و  ئەنفال  پرسی  پارتی(  گەل)فولك 

دەبینێت و هەڵیدەسەنگێنێت.

پڕۆفایل
گواڵن ئاڤچی كێیە: كچێكی كوردەو خەڵكی باكووری كوردستانە. گواڵن لەساڵی 1977 لە قەزای تاتوانی بەدلیس و لەبنەماڵەیەكی واڵتپارێزدا 
لەدایك بووە. بنەماڵەكەی بەهۆی چاالكی سیاسی باوكییەوە ناچاربوون پاش كودەتای سەربازی 1980 واڵت بەجێبێڵن و بچنە سوید. ئەوكاتەی 
ئەوان چوونەتە سوید گواڵن 5 سااڵن بووە. گواڵن، لەسوید گەورە بووەو وەك خۆی دەڵێت:((واڵتی دووهەمی منە((. ئەو ئێستا لەسەر لیستی 
پارتی گەل ئەندامی پەرلەمانی سویدە. گواڵن، بەشێوەیەكی سەرەكی لەسەر پرسگەلی كورد و كوردستان، مافەكانی مرۆڤ، ژن، ئازادی چاپەمەنی 

و باڵوكراوەكان كار دەكات. 
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لە  شیخولئیسالمی  نگین  ژنان  بواری  چاالكوانی 
هەڤپەیڤینێكی تایبەت لەگەڵ وارڤیندا رایگەیاند كە 
هاوسەری میر حسێن موسەوی عەبای زۆرە ملێی 
بەسەر خوێندكارانی زانكۆكانی ئێرادا سەپاندووە.

 وارڤین: ژن لەرۆژهەاڵتی كوردستان لەژێر زوڵمی 
خەسارەكانی  دەژی��ن،  پیاوساالریدا  سیستەمی 
چۆن  ژن���ان  ل��ەس��ەر  سیستەمە  ج���ۆرە  ئ���ەم 

هەڵدەسەنگێنی؟
لەزۆربەی  دی��اردەی��ەك  وەك  توندوتێژی  نگین: 
بەرامبەر  توندوتیژی  بەاڵم  هەیە،  كومەڵگەكاندا 
نییە،لەزۆربەی  بەكوردستان  تایبەت  تەنیا  ژن  بە 
جیهانی  تەنانەت  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی 
ئەورووپاو  وەك  دیموكراسی  و  پێشكەوتوو  بەناو 
و  گرنگی  تێڕوانین،  بەپێی  ه��ەی��ە.  ئەمریكا 
خواستەكانی هەر كومەڵگەیەك جۆری توندوتیژی 
لە  تەنیا  پرسە  ئ��ەو  بڵێین  ناكرێت  ج��ی��اوازەو 
كوردستان هەیە. بەستنەوەی ئەو دیاردەیە تەنیا 
بیرتەسكییە  یان  من  بەبۆچوونی  بەكوردستان 
بااڵدەستی  سیاسەتەكانی  هەمان  دیسان  یان 
كورد  ژنێكی  وەك  من  بە  كە  دەستییە  بن  و 
پیاوەكانی  و  كومەڵگەكەم  هێشتا  بیسەلمێنێت، 
بەدرێژای  كە  سیستەمێكە  پیاوساالری  دڕندەن. 
و  كومەڵگەكان،  مێژوو سێبەری خستووەتە سەر 
ئەركانەكانی  سەرجەم  سیستەمە  ئەو  زیانەكانی 
لەو  پیاوانیش  تەنانەت  دەگرێتەوە.  كومەڵگە 
ژنێك  كوشتنی  دەب��ن.  زەرەرم��ەن��د  سیستەمە 
بڕیاری  بنەماڵە  كە  كاتێك  كومەڵگەیە.  كوشتنی 
نرخەكانی  سەرجەم  دەدەن،  كچەكەیان  كوشتی 

ئەو بنەماڵەیە لەسێدارە دەدرێت.
رۆژهەاڵتی  لە  ژن��ان  و  كچان  رۆژان���ە  وارڤ��ی��ن: 
بۆ  دەكرێت،  بەرامبەر  توندوتیژیان  كوردستان 
چارەسەرییەك  چ  توندوتیژییانە  ئ��ەم  نەمانی 

پێشنیار دەكەیت؟
نگین: لەهەر كومەڵگایەكدا بابەتی شیاو و نەشیاو 
رەخساندنی  ب��ەپ��ەروەردەو  دەتوانرێت  كە  هەیە 
نەشیاوە  پێویست،  راهێنانی  و  كەلتووری  بواری 
بدۆزرێتەوە.  بۆ  بریتی  و  لەناوببرێت  باوەكان 
حكوومەتی  سیستەمەكانی  و  دەوڵ��ەت  بەگشتی 
روڵێكی بەرچاویان لەو بۆارەدا هەیە كە بەداخەوە 
لەوبوارانەدا  دەوڵ��ەت  كوردستان  لەرۆژهەاڵتی 
قەیران و توندوتیژیەكان زیاتر دەكات. دامەزراندنی 
رەخساندنی  یارمەتیدەری  مەدەنییەكان،  ناوەندە 
دەبێت  پێویست  پ��ەروەردەی  و  كەلتووری  بواری 
ئەمڕۆ  بەاڵم  كێشەیە،  ئەو  كردنی  چارەسەر  بۆ 
ئەو ناوەندانە الی كۆماری ئیسالمی ئێران جێگای 
شێوازیك  بەهەموو  حكوومەت  نین.  پەسەند 
وەها  ناوەندگەلی  لەپێكهاتنی  رێ  ه��ەوڵ��دەدات 
بگرێت كە دەتوانن ببنە بنەمای پێگەی كەلتووری 
و پەروەردەیی و یارمەتیدەری كۆمەڵگاو حكوومەت 
بن. پرسی ژن لەپرسەكانی دیكەی كۆمەڵگا جیا 
پرسی  گرێدراوە.  پێكەوە  هەمووی  ناكرێتەوەو 
پرسی  گ��رێ��دراوی  كومەڵەگەكاندا  لەهەموو  ژن 

نەتەوەیی، سیاسی و ئابوورییە. 
لەدەرەوەی  كوردستان  رۆژهەاڵتی  ژنانی  وارڤین: 
لەناوخۆ  بەاڵم  هەیە،  بەرچاویان  چاالكی  ئێران 
بۆچی  هۆكارەكەی  نییە.  ئەوتۆیان  چاالكییەكی 

دەگەڕێنییەوە؟
بەبۆچوونی  دەكەمەوە.  بیر  پێچەوانە  من  نگین: 
و  كەلتووری  سیاسی،  لەباری  ناوخۆ  ژنانی  من 
كۆمەاڵیەتیشەوە لە ژنانی دەرەوە چاالكترن. باشە 
ئەو ژنانەی كە لەدەرەوەن لەسەدا چەند توانیویانە 
و  هەبووبێت  كاریگەرییان  جمووجووڵێكی  كە 
و  ژن��ان  كەمكردبێتەوە.  ژنانیان  لەئازارەكانی 
كچانێكی زۆر هەن كە لەناوخۆ شەو و رۆژ بەبێ 
لێوە  باسیان  كەم  زۆر  بەاڵم  دەكەن،  كار  وچان 
دەكرێت. بەڕای من ئەوەش بۆ نەبوونی هەماهەنگی 
و یەكێتی و متمانەبەخۆنەبوون لەناو ژنانی كورد دا 
دەگەڕێتەوە. بۆ نموونە، ساڵی رابردوو چەندینجار 
بینیمان كە كەسانی غەیرە كورد چەندین خەاڵتی 
كچە  و  ژن  ئ��ەو  ئایا  ب���ردەوە،  نێودەوڵەتییان 
كوردانەی كە ئیستاكەش لەگرتووخانەدان شیاوی 
بردنەوەی ئەو خەاڵتانە نەبوون؟ لەالیەكی دیكەوە، 
نابێ دوواكەوتوویی كۆمەڵگا، دابونەریت و ئاینیش 
لەبیر بكەین كە وەك زنجیرێك دەست وپێی ژنانی 
گرتووە. پرسی ناموسیش وەك دارێكەو بەردەوام 
و  بەنامووس  دەكوترێت.  دا  كورد  ژنانی  بەسەر 
بەمرۆڤبوونی  ب��اوەڕی  و  هزر  ژن،  زانینی  موڵك 
لەوان گرتووەتەوەو ژنی كردووەتە بووكەڵەگەلێك 
كە ئیتر بۆ خۆیان و مرۆڤبوون هەنگاو هەڵناگرن. 
ئەو  دەخ��ەن��ە  چاالكیەكانیان  س��ەرج��ەم  ئ��ەوان 
دەستنیشان  بۆیان  پیاوان  كە  چوارچێوەیەوە 
دەكەن و خۆیان پێناسەیەكیان بۆ شتەكان نییە.

وارڤین: رۆڵی ژنانی ئێران لەبزووتنەوەی سەوز دا 
چۆن هەڵدەسەنگێنی؟

چاالكڤانی بواری ژنان لە رۆژهەاڵتی كوردستان)نگین شێخولئیسالمی(:

هاوسەری موسەوی عەبای زۆرەملێی 
بەسەر زانكۆكاندا سەپاند

ستۆكهۆڵم
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دا  سەوز  بزووتنەوەی  لە  ژنان  ئێران  لە  نگین: 
ئەوان  هەبووە.  بەرچاویان  و  دیاریكەر  روڵێكی 
بەناوی جۆراوجۆری وەك دایكانی ئاشتی، دایكانی 
غەمبار، پشتیوانانی دایكانی غەمبار، رۆژنامەوان، 
یەكسانخواز، كەمپینی یەك ملیون واژۆ، پارێزەری و 
لەژێر زۆر ناوی دیكەدا لەو بزووتنەوەدا بەشدارن. 
لە  تا چەند  ژنانی رۆژهەاڵتی كوردستان  وارڤین: 
)بزووتنەوەی سەوز(دا بەشدارن و الیەنە باش و 

خراپەكانی بەشداربوون چۆن لێكدەدەیتەوە؟
جمووجووڵی سەوز شەپۆلێكە،  من  بەڕای  نگین: 
بزووتنەوە نییەو هێشتا نەگەیشتووەتە ئاستی یەكێتی 
و یەكگرتوویی سەرانسەری. رۆڵی ژنی ئێرانی لەو 

كورد  ژنانی  ب��ەاڵم  ب��وو،  ب��ەرچ��او  شەپولەدا 
روڵێكیان نەبوو. نەتەوەكانیتری ئیرانیش ڕوڵیكی 
چونكە  گ��رت،  ب��ەدوور  خۆیان  و  نەبوو  وای��ان 
سااڵنێكە لەالیەن ناوەندنشینەكان و دەشتوانرێت 
بگوترێت عەقڵییەتی فارس بەچاوێكی سووكەوە 
نەتەوانە  ئەو  و  دەكرێ  تر  نەتەوەكانی  سەیری 
لەسەرەتاییترین مافەكانی خۆیان بێبەشن. كەواتە 
و  كورد  نەتەوەی  كە  ئەوەی  بۆ  نییە  هۆكارێك 
راست  الیەنە  دەسەاڵتەی  شەڕی  لە  كورد  ژنی 
ئامرازی  ببنە  ئیسالمیدا  كۆماری  چەپەكانی  و 
یاری ئەوان. لەبیر نەكەین، هاوسەری میرحسین 
موسەوی واتە زەهرا رەهنەوەرد كە ئەمڕۆ باس 

لەمافی ژن و یەكسانی دەكات، لەو كەسانە بوو 
كە لە زانكۆكانی ئێران پرۆژەی((پۆشینی عەبای 

زۆرەملێ((ی بەسەر ژناندا سەپاند؟!!!
كورد  مەدەنی  و  سیاسی  چاالكی   21 وارڤین: 
ئێران حوكمی لەسێدارەدانیان بۆ دەرچووە.  لە 
هاوكات لەناو ئەو كەسانەدا دوو ژن بەناوەكانی 
بەدی  عەلەمهویی،  شیرین  و  جەاللیان  زەینەب 

دەكرێت. رات لەوبارەیەوە چییە؟ 
نگین: نەبوونی بزووتنەوەیەكی ناوەندی و تۆكمە 
كە بتوانێت بەرگری لەمافی ئەو كەسانەو هەروەها 
یەكگرتوویی  نەبوونی  بكات  كوردە  كچە   2 ئەو 
كوردستاندا  بەشەی  لەم  كوردی  یەكدەنگی  و 
دەرخست. كەمپینێك بۆ پاراستنی شیرین عەلەم 
هولو وەگەڕ دەخرێت، خاتوونێك لە تاران بەناوی 
دایكی ئاشتی و چاالكی مافی مرۆڤ پشتیوانی 
كاریگەری  دەتوانێت  بەرگری خراپ  لێ دەكات. 
ماڵ  لە  كچێك  دەڵێت  كاتێك  هەبێت،  خراپی 
مرۆڤە  ئەو  ئامانجەكانی  سەرجەم  هەڵهاتووە، 
تێكوشانی  ناوەڕۆكی  بەداخەوە  تێكدەشكێنێت. 
شوڕشگیر  هەمیشە  نەكراوە.  پێ  دەركی  ئەوان 
بۆ دژایەتیكردنی زوڵم و ستەمە كە دەستدەداتە 
دوو  بەشوێن  هەم  دەبێت  كورد  ژنی  خەبات، 
و  نەتەوەیی  شوناسی  هەم  بێت،  شووناسەوە 

هەمیش شوناسی رەگەزی.
رۆژهەاڵتی  ژنانی  نێوان  پەیوەندی  وارڤین:   
چۆن  دیكە  پارچەكانی  ژنانی  و  كوردستان 

دەبینی؟ 
شوناسەكەم  نیوەی  كورد  ژنێكی  وەك  نگین: 
ئەو  ئ��ەم��ڕۆ  ك��وردس��ت��ان��ە.  لەبەشەكانیتری 
حكوومەتی  هەوڵەكانی  بەهۆی  پەیوەندییە 
هەوڵی  بەهۆی  هەمیش  و  كوردستان  هەرێمی 
توانیویەتی  پەكەكەوە  لە  نزیك  رێكخستنەكانی 
نزیكایەتی  بێ،  كەمیش  هەرچەند  تائاستێكی 
دەتوانێت  پەیوەندییانە  ئەو  ئ��اراوە.  بێنێتە 

لەدوارۆژدا كاریگەری ئەرێنی هەبێت.

هەڤپەیڤین: جەمال نەجاری

پڕۆفایل
نگین شیخولئیسالمی كێیە؟

لەدایكبووی 25ی گەاڵڕێزانی ساڵی )1353(هەتاوی بەرامبەر بە 1975 زایینی شاری سنەی رۆژهەاڵتی كوردستانە. نگین، بەهۆی چاالكی لەبواری 
رووی  بەناچاری  رابردوو  بووە. ساڵی  ئێراندا  ئەمنییەكانی  هێزە  گوشاری  ژێر  لە  و  دەستبەسەر  زۆر  ماوەیەكی  كوردستان  لەرۆژهەاڵتی  ژنان 

لەهەندەران كردووەو ئێستا لە سوید دەژی. 

چاالكڤانی بواری ژنان لە رۆژهەاڵتی كوردستان)نگین شێخولئیسالمی(
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2010 هەولێر - لە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی عێراق ژنان دەنگی كەمیان هێنا 

لیستە  ه��ەرچ��وار  پ��اڵ��ێ��وراوی   634 لەكۆی 
كوردستانییەكە، واتە هاوپەیمانی كوردستان، 
هەڵبژاردنی  بۆ  كۆمەڵ،  گ��ۆڕان،  یەكگرتوو، 
ئەنجوومەنی نوێنەرانی عیراق، لە كۆی 164یان 
بەدەنگی  توانی  1ژن  تەنیا  بەاڵم  بوون،  ژن 
خۆی بچێتە پەرلەمانی عێراق و6 ژنی دیكەش 

بەكۆتا دەرچوون.
هەڵبژاردنەكان  سەربەخۆی  بااڵی  كۆمسیۆنی 
بڕیاریدا كە دەبێ هەر لیستێك كە بەشداری ئەم 
خولەی هەڵبژاردنەكان دەكات، رێژەی 25%ی 
پاڵێوراوانی ژن بێت. واتە لەهەرپێنج پاڵێوراو، 
كە  لیستانەش  ئەو  بۆیە  بێت.  ژن  یەكێكیان 
ناچاربوون  نەبوو،  ژن  بەپااڵوتنی  بڕوایان 
ئەوەی  بن.  كۆمسیۆن  مەرجەكانی  پابەندی 
پاڵێوراوانی  هەڵبژاردنەدا  لەم  بوو  بەرچاو 
كەمیان  دەنگێكی  كوردستان  لەهەرێمی  ژن 
پاڵێوراوانی  تەنیا  لەئەنجامدا  و  بەدەستهێنا 
توانی  شەعبان،  پەریزاد  هاوپەیمانی  لیستی 
عێراق.  پەرلەمانی  بچێتە  خ��ۆی  بەدەنگی 
كە  ژنانەی  پاڵێوراوە  ئەو  دیكەوە،  لەالیەكی 
بەكۆتاش دەرنەچوون، هۆكارەكەی دەخەنە ملی 
پارتەكانیان و دەڵێن كە جیاكارییان كردووەو 
زیاتر كاریان بۆ پاڵێوراوە پیاوەكان كردووە، 
تێنەگەیشتن  بەهۆی  پێیانوایە،  هەندێكیش 
دەنگی  نەیانتوانیوە  ژنان  كۆتا،  لەسیستمی 

پێویست بەدەست بیهنن. 

تێنەگەشتن لە كۆتای ژنان
گۆڕان  لیستی  كاندیدی  رەزاق،  سەید  سوعاد 
دەكات  ل��ەوە  ب��اس  هەولێر،  پارێزگای  لە 
بانگەشەی  لەسەرەتای  هەر  ژنێك  وەك  ئەو 
كەم  دەنگی  ژن��ان  گوتوویەتی،  هەڵبژاردن 
دەهێنن. بەبۆچوونی سوعاد، بەهۆی داخراوی 
بە  پێ  ناتوانێت  ژن  كۆمەڵگە،  كەلتووری 
ژن  بە  متمانەیان  ب��ڕوات.  پیاودا  لەگەڵ  پێ 

ژن دەنگی كەمیان بەدەست هێنا
ژنە پاڵێوراوێك:

پارتەكان كاریان بۆ سەرخستنی پیاو دەكرد
هەولێر
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هێزو  بڕیارو  بەسەرچاوەی  زیاتر  پیاو  نییە، 
سوعاد،  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەزان��ن.  دەس��ەاڵت 
كە  بەوەی  ئێستا  بارودۆخەی  لەو  گەشبینە 
و  دەچین  كراوە  نیمچە  كۆمەڵگەیەكی  بەرەو 
لەداهاتوودا متمانەی زیاتر بە  ژنان، دەتوانن 
كۆتا  بەسیستمی  سەبارەت  بهێنن.  دەس��ت 
گوتی:((خەڵكی  هەڵبژاردنەكاندا  لەیاسای 
ئەوەش  نەگەیشتوون،  سیستەمە  لەو  ئێمە 
ژن  هەڵبژاردندا،  بانگەشەی  لەساتی  وایكرد، 
هێندەی پیاو گرنگی پێنەدرێت، دەگوترا ژنان 
ئاشكراشیكرد،  دەردەچ���ن((.  هەر  كۆتا  بە 
الیەنە  چەتری  لەژێر  ژن،  پێشەوەی  چوونە 

سیاسییەكاندایە.

پارتەكان رێگرن 
لەپارێزگای  هاوپەیمانی  لیستی  پاڵێوراوی 
بەكۆتاش  نەیتوانی  كە  زرار،  خەمان  هەولێر 
بەوەدەدات  ئاماژە  عێراق،  پەرلەمانی  بچێتە 
و  لەسیاسەت  ژن  تائێستا  لەكوردستان  كە 
ناوەندی بڕیاردا رۆڵی نەبووە((نەماندیوە ژن، 
لەو شوێنانەدا كار بكات، بۆیە متمانەمان بە 
دەنگ  كە  رانایەت  بەئاسانی  ژن،  نییە.  ژن 
ب��ە ه��اوڕەگ��ەزێ��ك��ی خ��ۆی ب��دات ب��ۆ ئەوەی 
ئەو  سەرەكی  هۆكاری  بكات.  نوێنەرایەتی 
سیاسییەكانن((.  حزبە  بێمتمانەییەش، 
بۆ  كار  ئەوەندەی  دەڵێ،((حزبەكان  خەمان 
بۆ  خەمان،  ناكەن((.  ژنی  بۆ  دەك��ەن  پیاو 
بانگەشەی  لەكاتی  كە  كرد  ئاشكرا  وارڤینی 
پیاوەكان  بۆ  كار  ئ��ەوەن��دەی  هەڵبژاردندا، 
ر  ه��ەروەه��ا  خەمان،  نەكرا.  ژن  بۆ  دەك��را 
دەگرێت:((ئێمەی  ژن  لەپاڵێوراوانی  ەخنە 
نەمانتوانیوە، متمانە الی خەڵك دروست  ژن 
بكەین و كار بۆ داخوازییەكانی ژن بكەین((.
بیمتمانەییە  ئەو  دروستنەبوونی  بۆ  هاوكات 
قسەی خۆی هەیەو دەڵێت، ئەزموونمان لەناو 
سیاسەت كەمە، بۆیە نەمانتوانیوە وا لە ژنان 
بكەین دەنگ بەهاوڕەگەزەكانی خۆیان بدەن. 

 
ژن دوو جار مافی پێشێل دەكرێت

زانكۆی  سیاسییەكانی  زانستە  مامۆستای 
هۆكاری  مەنتك،  كامەران  د.  سەالحەددین 
ئەوە  بۆ  ژنەكان  پاڵێوراوە  دەنگنەهێنانی 
دەگەڕێنێتەوە، كە نەك هەرپیاوان رێگە نادەن 
ژنان،  بەڵكو  بڕیار  ناوەندەكانی  بچێتە  ژن 
نییەو  بەهاوڕەگەزەكانیان  بڕوایان  خۆشیان 

دەنگیان نەداوەتە كاندیدە ژنەكان. بەڕای د. 
كامەران، ناكرێت تواناكانی ژن لەگەڵ پیاودا 
بەراورد بكەین، چونكە كەلتوور رێگەی زۆری 
مافەكانی  الوە  ل��ەدوو  گ��رت��ووە.((ژن،  ژن  لە 
لەالیەكتری  پیاوان،  لەالیەك  پێشێلكراوە، 
پێشێل  مافەكانیان  ژن��ان  خ��ودی  ل��ەالی��ەن 
دەكەن((. ئەو پسپۆڕە، شێوازی بیركردنەوەی 
وەك  ژن،  توانای  بۆ  تێڕوانیان  كۆمەڵگاو 
ژن  پێشكەوتنی  بەردەم  گەورەی  لەمپەرێكی 
بەبڕوای  دەكات.  هەژمار  سیاسیدا  بواری  لە 
و  لەسیاسەت  ژن  دوورەپ��ەرێ��زی  د.مەنتك، 
تەنیا  لەهەڵبژاردنەكان،  سەرنەكەوتنیان 
كێشەیەكی  بەڵكو  نییە،  سیاسی  كێشەیەكی 
كۆمەاڵیەتیشە((ئەنجامەكان ئەوەیان دەرخست 
شتێك  بەرلەهەر  كوردستان  كۆمەڵگەی  كە 
هەیە.  هۆشیاركردنەوە  بەهەڵمەتی  پێوێستی 
دوورەپەرێزی ژن لەناوەندی بڕیار كێشەیەكی 

مەعریفی، كەلتووری و میژوویی قووڵە((.

دەنگی ژنانی دەوروبەر كاریگەر بوو
كاندیدی پاریزگای هەولێری پارتی دیموكراتی 
یەكێك  رەشید،  ئەنوەر  نەسرین  كوردستان، 
لەهۆكارەكانی دەنگنەهێنانی كاندیدی ژن، بۆ 
ئەوە دەگەڕێنێتەوە كە لەدەرەوەی سەنتەری 
بەڵكو  نین،  ئ��ازاد  لەبڕیارداندا  ژنان  ش��اردا 
لەژێر كاریگەری برا، باوك و هاوسەرەكانیانن. 
قۆناغەی  ئەم  بۆ  كۆتا  سیستەمی  نەسرین، 
بەپێویست دەزانێت، چونكە ئاستی  كۆمەڵگا 
هوشیاری تاك الوازە، ژن ناتوانێ بۆ وەرگرتنی 
پێگەی سیاسی، دەنگی خەڵك بەدەستبهێنێت. 
هیچ  پەرلەمان  لە  ئ��ەوان  گوتی  نەسرین، 
جیاوازییەك لەنێوان پیاو و ژندا نابیینن، بەاڵم 
ئەركیان بۆ ئەم قۆناغە قورسەو دەبێت كار بۆ 
بكەن.((بتوانین  ئەو جیاوازییەكان  نەهێشتنی 
بەبێ  تا  هەبێت،  باشمان  ئەدایەكی  ئەمجارە 
رێژەی كۆتا متمانە بۆ ژنانی دوای خۆشمان 

بەدەستبهێنین((. 

7 كورسی بۆ ژن
لەسەرانسەری  ژن  كاندیدی   801 ك��ۆی  لە 
 20 تەنیا  پەرلەمان،  هەڵبژاردنی  بۆ  عێراق، 
 62 سەركەتوون،  كۆتا  بەبێ  كاندیدانە  لەو 
ژنیش بە كۆتا دەچنە پەرلەمان. حەوت كەس 
بەرپرسی  كوردستانن،  هەرێمی  لە  ژنانە  لەو 
سەربەخۆی  بااڵی  كۆمیسیۆنی  هەولێری  لقی 

دەڵێن:(( محەمەد،  هەندرێن  هەڵبژاردنەكان، 
كورسییەكانی  بەدەسهێنانی  بۆ  ژن  دەنگی 
پەرلەمان، لەم هەڵبژاردنەدا لەئاستی پێویست 
دەچنە  ژن   7 تەنیا  لەكوردستاندا،  نەبوو. 
پەرلەمان و دەبێ 12 پیاو كورسییەكانیان بۆ 
ژن بەجێبهێڵن((. هەندرین، روونیدەكاتەوە كە 
یاسای  بەپێی  پیاوەكان  كاندیدە  كشانەوەی 
 289 بااڵیە.  كۆمیسیۆنی  و  هەڵبژاردنەكان 
قەوارەی سیاسی لەم هەڵبژاردنەی پەرلەمانی 
 9 تەنیا  لەئەنجامدا  بەشداربوون،  عێراقدا 
لەكۆی  پەرلەمان.  بگەنە  توانییان  ق��ەوارە 
سەرجەم لیستەكان 82 ژن دەچنە پەرلەمان 
بەمشێوەیەی  لیستەكان  بەپێی  ژمارەیان  كە 
خوارەوەیە: لیستی ئەلعێراقییە 25 ژن، لیستی 
ئیتالفی دەوڵەتی یاسا 23، ئیتالفی نیشتمانی 
بەكەمە  كوردستانییەكان  لیستە   ،18 عێراق 

نەتەوەكانیشەوە، 12 ژن.

))ژنانی پاڵێوراو وەك پیاو بیر دەكەنەوە(( 
ماڵەو سێ  ژنی  تەمەنی)37(  عەلی،  نەرمین 
منداڵی هەیە. نەرمین، دەڵێت كە بەئارەزووی 
نەبووە  ئامادەش  بەاڵم  داوە،  دەنگی  خۆی 
ئەو  ب��ەڕای  كاندیدەكان.  ژن��ە  بداتە  دەن��گ 
بیر  پیاوان  وەك  ژنەكانیش  پەرلەمانتارە 
ماڵم،  ناكەن((ژنی  ژنان  خزمەتی  دەكەنەوەو 
ژنێك  لە  گوێم  تائێستا  نییە.  داهاتێكم  هیچ 
نەبوو بڵێت با كارێك بۆ ئەو ژنانە بكەین((. 
ئەسما كەریم)29( فەرمانبەری بانك، دەڵێت 
ئەو  بداتە  دەنگ  نییە  ئامادە  كاتێ  هیچ  كە 
ژنانەی كە خۆیان بۆ پلەو پۆست دەپاڵێۆن. 
بەبڕوای ئەسما((هەر ژنێك كە گەیشتە دەسەاڵت 
وەكو پیاو، بیر دەكاتەوە((. چاالكڤانی بواری 
دەنگهێنانی  كەمی  ئیسماعیل،  ئۆسكار  ژنان 
و  كۆمەاڵیەتی  هۆشیاری  ئاستی  بۆ  ژن��ان 
دەڵێ:((زۆربەی  دەگەڕێنێتەوەو  و  سیاسی 
پاڵێوراوە ژنەكان كەسانێكی دیار بوون، بەاڵم 
و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی،  هۆشیاری  نەبوونی 
كەمتەرخەمی پارتەكان وایكرد كە دەنگی كەم 

بدەست بێنن((. 

ئاڤان فارس
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لەوە  باس  ده��ۆك،  كەتنی  دادگ��ای  دادوەری 
وەرگرتنی  داوای  هەیە  مافی  ژن  كە  دەك��ات 
تەاڵق بكات و شوو بە پیاوێكی دیكە بكات كە 
ئاماژەی  هەروەها  ببێت.  لێی  منداڵی  بتوانێت 
لەدادگاكەیان  شێوەیە  لەم  كەحاڵەتی  بەوەدا 
هەبووە. هەندێك ژن، روویان لەدادگا، كردووەو 
داوای وەرگرتنی تەاڵقنامەیان لە هاوسەرەكانیان 
نەبووەو  منداڵیان  ئ��ەوەی  بەهۆی  ك���ردووە، 

هۆكاری منداڵ نەبوونەكەش بۆ پیاوان بوون. 
دادوەری دادگای كەتنی دهۆك موستەفا موختار، 
باسی  وارڤیندا  گۆڤاری  تایبەتی  لەدیدارێكی 
لەوەكرد، زۆربەی ئەو سكااڵیانەی كە ئاراستەی 
بەرووداوەكانی  پەیوەندی  دەكرێن،  دادگاكە 
ه���ات���وچ���ۆوەوە ه��ەی��ە. ه���ەروەه���ا ئ���ەوەش 
دەخاتەڕوو((ساڵی رابردوو نزیكەی 1500 سكااڵ 
لە دادگاكەمان تۆماركراوە كە 253 یان هێشتا 
ماونەتەوەو چارەسەرنەكراون((. ناوبراو ئاماژەی 
لە  زیاتر  ئەو سكااڵیانە،  بەپێی  كە  بەوەشكرد 
و  پیاون  950ی��ان  كە  س��زادراون  تاوانبار   1000
ژن   8 و  پیاو   133 لەنێوانیاندا  ژنن،  یان   80
بەندكراون و 9 پیاو 3ژن، بێتاوان دەركەوتوون. 
لەبارەی  ئ��ازادك��راون.  ژنیش   5 و  پیاو   66
موختار،  موستەفا  كۆمەاڵیەتییەكانەوە  كێشە 
دەڵێت:((ئەگەر هاتوو خێزانێك منداڵیان نەبێت 
ئەوە  بێ،  پیاو  منداڵنەبوونەكەش  هۆكاری  و 
بەپێی یاسا ژن، مافی هەیە داوای تەاڵق بكات 
و شوو بەپیاوێكی دیكە بكات كە بتوانێ منداڵی 
لەو جۆرە  ببێت((. گووتیشی كە حاڵەتی  لێی 
لەداگاكەیان، تۆماركراوە كە ژن هاتوون و داوای 
كردووەو  هاوسەرەكانیان  لە  جیابوونەوەیان 

لەگەڵ  هەڵسووكەوتی  یاسا،  بەپێی  دادگ��اش 
دۆسیەكانیان كردووەو تەاڵقنامەیان وەرگرتووە، 
دواتر شوویان بەپیاوێكی دیكە كردووەو منداڵیان 

لەهاوسەرە نوێیەكانییان بووە. 
دادوەر موستەفا موختار، هەروەها ئاشكرای كرد 
كە لەماوەی ساڵێكدا 4800 گرێبەستی مارەبڕین 
 42 لەنێوانیاندا  كە  تۆماركراوە  دادگاكەیان  لە 
واتە  هەبووە.  دووهەم  ژنی  مارەبڕینی  حاڵەتی 
لەماوەی  دووەم،  ژنی  مارەبڕینی  گرێبەستی 
لەبارەی  بووە.   %0.87 تەنیا  رابردوودا  ساڵی 
سزای ئەو كەسانەی بەبێ ئاگاداری دادگا ژنی 
دووەم مارە دەكەن، دادوەر گوتی:((هەر كەسێك 
ژنی دووەم، بەبێ لەبەرچاوگرتنی مەرجەكان و 
بكات،  مارە  كەسێك  هەر  بۆ  دادگا  ئاگاداری 
زیندانی  تاساڵێك  مانگ  شەش  سزاكەی،  ئەوا 
ملیون   10.000.000 بەبڕی  ماددی  سزای  یان 
دینار دەدرێت. لەبارەی رێوشوێن و مەرجەكانی 
دەڵێت:((هێنانی  دادوەر،  دووەم  ژنی  هێنانی 
ژنی دووەم، ئەرك نییە، دەكرێت كەسێك ژنی 
زۆرجار  چونكە  بەمەرج،  بەاڵم  بهێنێ،  دووەم 
چارەسەری  هۆی  دەبێتە  دووەم،  ژنی  هێنانی 
كە  باسیكرد  وەك  خێزان((.  نێو  كێشەكانی 
چەندین مەرج دانراوە، تا كەسێك بتوانێ ژنی 
نەخۆشی  منداڵ،  نەبوونی  وەك  بهێنێ،  دووەم 
توانای  و  یەكەم  ژنی  رەزامەندی  درێژخایەن، 
بەبێ  بتوانێ  كە  بەشێوەیەك  كەسەكە،  دارایی 

جیاوازی بژێوی هەردوو ژنەكە دابین بكات. 
لەبارەی  ده��ۆك،  كەتنی  دادگ���ای  دادوەری 
كاروچاالكی رۆژانەی دادگاكە، تیشكی خستەسەر 
زۆرترین رووداوی هاتووچۆ كە بەهۆی سەرخۆشی 

گشت  دادگایەدا  روودەدەن((ل���ەم  شوفێرەكان 
و  هاتووچۆ  بەرووداوەكانی  تایبەت  سكااڵكانی 
ئەو كێشانەی لەئەنجامی سەرخۆشی و شەڕ و 
تۆمار  كردن،  دەستدرێژی  هەڕەشەو  پێكدادان، 
و یەكالیی دەكرێنەوە((. هەروەها گوتیشی كە 
بەشی چاكسازی و سڤیل لەدادگاكە هەیە، بۆیە 
هەر سكااڵیەك لەهەر دادگایەكی دیكەی ناوچەیی 
سەرەتا  تۆماربكرێن،  پۆلیس  لەبنكەكانی  یان 
دوای  و  تۆماردەكرێن  لێكۆڵینەوە  لەدادگای 
رەوانەی  دۆسییەكان  لێكۆڵینەوە  تەواوبوونی 
ماددەی  ئەگەر  دەكرێن.  تایبەتییەكان  دادگا 
یاسایی هەر دۆسیەیەك لە 5 ساڵ زیاتر بێت، 
بەاڵم  دەك��رێ،  تاوان  دادگ��ای  ئاراستەی  ئەوە 
ئەگەر ماددە یاساییەكەی لە 5 ساڵ كەمتر بێت، 
ئێمەش  دەكرێت،  كەتن  دادگای  رەوانەی  ئەوا 
لێرە بەپێی یاسا هەڵسوكەوتی لەگەڵدا دەكەین. 
دەڵێت:((هەموو  دادوەر  حوكمەكانەوە  لەبارەی 
كەمە،  ماوەیەكی  بۆ  دادگایە  ئەم  حوكمەكانی 
لەنێوان مانگێك تا ساڵێكە، هەندێكیش بەسزای 
دارایی حوكم دەدرێن. بۆ نموونە پێش ماوەیەك 
هەاڵتبوو،  و  دابوو  هاوواڵتییەكی  لە  شۆفێرێك 
دەستگیركرا،  پۆلیسەوە  لەالیەن  ئەوەی  دوای 
مانگ  سێ  و  بەندكردن  مانگ  سێ  بە  ئێمە 
ماددی  وسزای  لێخوڕین  مۆڵەتی  وەرگرتنەوەی 
بەاڵم  سزاماندا،  دینار  هەزار   300.000 بەبڕی 
هاوواڵتییەكە  لە  خۆی  هەڵنەهاتبوایەو  ئەگەر 
سووكتر  سزاكەی  بێگومان  خاوەن،  بكردایەتە 

دەبوو.

هێژا شێخ مەمی

دادوەری دادگای كەتنی دهۆك بۆ وارڤین:

لەماوەی ساڵێكدا 42 كەس ژنی دووهەمی مارەبڕیوە 
دهۆك
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هەولێر

))فرمێسكەكانم، نیشانەی الوازیم نییە، بەڵكو 
بێدەسەاڵتیمە بەرامبەر بە رەگەزی پیاو، ئەو 
نەریتەش كۆمەڵگا سەپاندوویەتی((. ژنێك بەو 

جۆرە گوزراشت لە گریانی دەكات.

 گریان چییە؟              
خەم  ناخۆشی  لەكاتی  كە  فرمێسكانەی  ئەو 
لە  خۆشحاڵی  هەندێجاریش  و  دڵتەنگیدا  و 
بەسروشتی  پەیوەندییان  خوارەوە،  دێنە  چاو 
فیزیۆلۆژی یان دەروونی مرۆڤەوە هەیە. جەستە 
زۆربوونی  و  دەردەدات  پرۆالكتین،  هۆرمۆنی 
مێشكیش  گ��ری��ان.  ه��ۆی  دەبێتە  ڕێ��ژەك��ەی 
ئازارەكان  و  دەردەدات  كیمیاوی  مادەیەكی 
لێدانی دڵ  بەگریان  هێور دەكاتەوە. هەروەها 
بۆ  بەسوودە  راهێنانی  دەكات،ئەمەش  زیاد 
ماسوولكەكانی سنگ و شانەكان. دوای گریان، 
ماسوولكەكان  دەبێتەوەو  ئاسایی  دڵ  لێدانی 
خاو دەبنەوە، بەجۆرێك كە ئاسوودەیی بەلەش 
دەبەخشن. ئەمەش وادەكات تێڕوانینی مرۆڤ، 

بۆ گرفت و ناخۆشییەكان باشتربێت.
 

نیوەی تەمەنم گریانە
شەش  خ��اوەن  47س��اڵ،  تەمەن  ئافرەتێكی   

وشەی  لە  گوێی  ئەوەی  لەگەڵ  هەر  منداڵە. 
گریان  بە  تەمەنم  گوتی:((نیوەی  بوو  گریان 
بەسەر بردووە((. وەك گوتی، تا گەنج بووە، 
خۆشەویستی  و  رێز  نەیزانیووە  هاوسەرەكەی 
بۆ  كێشەی  ب����ەردەوام  و  بكات  پێشكەش 
ژوورێك  لە  بەناچاری  ئەویش  دروستكردووە. 
دەربڕیووە.  بەگریان  خەمەكانی  دانیشتووە، 
گوڵستان، لەگەڵ ئەوەی ئێستا هاوسەرەكەی 
بۆڵەبۆڵی  ش��ەڕو  ت��وان��ای  و((  بەسااڵچووە 
 6 پێگەیاندنی  دوارۆژو  خەمی  ن��ەم��اوە((، 
منداڵەكەیەتی. گوڵستان، ژن بە بوونەوەرێكی 
چونكە  دەزانێت،  خۆڕاگر  و  بەسۆز  و  پیرۆز 
وێڕای هەموو ئازارەكانی((كاتێ كە منداڵەكانم 
لەگەڵیان  بەیانی  تا  شەو  دەب��وون،  نەخۆش 
دانیشتووم و نەمتوانیوە ئاگام لێیان نەبێت((. 
ئاڤان جەالل كە دانیشتووی هەولێرە، هەرگیز 
لەو  دانانێت،  الواز  بەخاڵی  خ��ۆی  گریانی 
نیشانەی  دەڵێت:((فرمێسكەكانم،  بارەیەوە 
بەرامبەر  بێدەسەاڵتیمە  بەڵكو  نییە.  الوازیم 
كۆمەڵگە  نەریتەش  ئەو  پیاو،  رەگ��ەزی  بە 
لە  تا  زۆری دەوێت  كاتێكی  و  سەپاندوویەتی 
هەیمەنەی كەم بكەینەوە((. بەناز عەزیز كچی 
ماڵەوەیەو 32ساڵ تەمەنیەتی. ئاماژە بۆ ئەوە 
و  رۆژانەیەتی  خوویەكی  گریان،  كە  دەك��ات 

دەڵێت لەگەڵ گریان ڕاهاتووم، چونكە بەمنداڵی 
زۆر  باوكی  و  دایك  یاریكردن،  جۆری  لەسەر 
بووم  كە((گەورە  ئیستاش  بۆیە  گریاندوویانە. 
قوڕگم  بكەم.  قسە  شوێنێك  لەهەموو  ناتوانم 
دەگیرێ و چاوەكانم پڕ لەفرمێسك دەبێت. هەر 
كێشەیەكم هەبێت، لەگریان زیاتر رێگاچارەیەكم 

بۆ نادۆزرێتەوە((.
 

پیاوانیش دەگرین             
ئەو  س��اڵ��ە.   22 گەنجەو  كوڕێكی  ش��اه��ۆ، 
تێڕوانینەی كۆمەڵگا كە گریان بەخاڵی الوازی 
بەبۆچوونی  دەك��ات��ەوە.  رەت  دەزان��ن  ژن��ان، 
هەستی  و  سۆز  بە  پەیوەندی  ئ��ەوە  شاهۆ، 
ئەو  بەوە دەكات كە  ئاماژە  ئافرەتەوە هەیە. 
كاتانەی دڵم پڕدەبێت ))دەگریم(( ئەوەندەی 
پەیوەندی بە سۆزو باری دەروونیمەوە هەیە، 

پەیوەندی بە بێدەسەاڵتیمەوە نییە.
بەشی  لە  زانكۆ  رێبەر حەیدەر، خوێندكاری   
بەخەسڵتێكی  تەنیا  گریان  ك��وردی،  زمانی 
من  دەگ��ری��ت((  ))پیاویش  نازانێت  ژن��ان، 
تێ  ڕووم  ناخۆشییەك  كە  دەگریم  ئەوكاتانە 
خۆم  بەچاوی  دڵتەزێن  ڕوداوێكی  یان  بكات، 
دیدار  دەب��م��ەوە.  ئ��ارام  بەگریانیش  ببینم. 

گریان خاڵی 
الوازی 
ئافرەتە؟
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نورەدین، نایشارێتەوە كە زۆرجار پێیانگوتووە، 
غیرەتییە،  ب��ێ  ع��ەی��ب��ەو  ب��ۆپ��ی��او،  گ��ری��ان 
هەروەها  بیردەكاتەوەو  پێچەوانە  ئەو  بەاڵم 
كە((هەست  بەوەدادەنێت  ژنانیش،  گریانی 
ئەحمەد،  دەك���ەن((.  غ��ەدر  بەچەوسانەوەو 
خاوەنی  ئەو  ساڵە.   54 كاسبكارەو  پیاوێكی 
4 منداڵەو دەڵێت لە ژیانمدا 3 جار گریاوم((
جارێكیش  باوكم.  و  دایك  مردنی  بۆ  دووجار 
سەختی  نەشتەرگەرییەكی  ه��اوس��ەرەك��ەم 
بەاڵم  ب��دەم((.  لەدەستی  دەترسام  بۆدەكرا، 
نییەو  ئەو  ئەحمەد، دەڵێت كە ژنەكەی وەك 
زۆر بەهەست و سۆزە، تەنانەت بۆ رووداوێكی 

خەمگینی ناو فیلمەكانیش دەگریت. 

گریان جوانترین هەستە
چاالكوانی بواری ژنان، چلورە هەردی، باسی 
هەموو  ئەو  كاتێك  دەك��ات،  خۆی  بێتاقەتی 
خاڵی  بە  ئافرەت،  جوانەی  سۆزە  و  هەست 
الی  هەستە  ئ��ەو  پێیوایە،  دادەن��ێ��ن.  الواز 
هەموو مرۆڤێك هەیە، بەاڵم ژنان راستگۆترن 
ئافرەت،  ئەگەر  دەپرسم  دەریدەبڕن((من  و 
چ  ب��ەرەو  جیهان  نەبێت.  دڵنەرم  و  بەسۆز 
دڵڕەق  ژنیش  ئەگەر  دەچێت؟  ئاراستەیەك 

بێت، ئەوا ژیان زەحمەت دەبێ((. بۆیە چلورە، 
گریان بە دەربڕینی جوانترین هەست و سۆز، 

وەسفدەكات، نەك خاڵی الواز.
 

جیهان بەسۆزی ئافرەتەوە 
بەستراوە

عبدوڵاڵ  د.س���ی���روان  دەروون����ی  پ��س��پ��ۆڕی 
چیاوك،سەبارەت بە گریانی ژنان دەڵێ،مرۆڤ 
خاوەن  لەدایكبوونیەوە  ل��ەس��ەرەت��ای  ه��ەر 
خۆیەتی.  ب��ە  تایبەت  سۆزێكی  و  هەست 
بەهەستە.  و  ناسك  زۆر  ئافرەت،  بەتایبەتی 
لە هەمانكاتیشدا بەرامبەر كێشەكان خۆڕاگرە. 
ئافرەت لەالیەنی دەروونی لەگەڵ پیاودا جیاوازی 
ئەگەر  ناسكە،  ئافرەت  دەروونی  بەوەی  هەیە 
نەبوایە،  بەهێز  ئەوەندە  ئافرەت،  دەروون��ی 
منداڵ  ئەركەكانی  بێبەرامبەر  نەیدەتوانی 
دەوامیش  هەندێجار  هاوسەرگیری،  و  وم��اڵ 
بەسۆزی  دنیا،  بڵێم  ))دەتوانم  راپەڕێنێت 
ئافرەتەوە بەستراوە. من گریان بەخاڵی الواز و 
بێدەسەاڵتی ئافرەت دانانێم بەرامبەر بەڕەگەزی 
پیرۆزە،  ئەوندە  ئافرەت  كەسێتی  نێر،چونكە 
بكرێت((.  الواز  كەسێتی  گریان  بە  ناكرێ 
بەرامبەر  كە  دەكات  ژنان  ئامۆژگاری  هاوكات 

ئەوەی  لەگەڵ  چونكە  خۆڕاگربن،  گرفتەكان 
گریان سوودی هەیە، زیانیشی لێ دەكەوێتەوە. 
و  گوشار  دامركاندنەوەی  هۆی  دەبێتە  گریان 
سەر  وەك  نەخۆشی  هەندێك  بەاڵم  شڵەژان، 
لێ  م��رۆڤ  ب��ۆ  گ��ەدەش��ی  ق��ورح��ەی  ئێشەو 
دەكێتەوە،لەوانەشە دوچاری كێشەی دڵ، یان 

گەدەو ژانی جومگەكانی بكاتەوە.
       

پەیوەندی بەسرووشتی ئافرەتەوە 
هەیە

ئەوە  محەمەد،  بەهزاد  كۆمەاڵیەتی  توێژەری 
ژن  الوازی  خاڵی  گریان  كە  دەكاتەوە،  روون 
نییە. بەڵكو پەیوەندی بە سروشتیەوە هەیە. 
بەتوانایەو  زۆر  ئافرەت  توێژەرە  ئەو  بەبڕوای 
كۆمەڵگا  ستەمی  و  زوڵ��م  هەموو،  بەرگەی 
دەسەاڵتێكی  لەماڵێكدا  كاتێكیش  دەگرێت. 
بباتە  پەنا  ناچارە  دەسەپێندرێت،  بەسەردا 

بەرگریان. 
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دوو كچی كورد مێـــــــــــژووی كوردستان 
بۆ سویدییەكان دەگێڕنەوە

كەی كوردستان دەچێتـــــە سەر نەخشەی جیهان؟

لەسوید  ساڵە   5 م��اوەی  كە  دهۆكی  كچی   2
مێژووی  نووسینەوەی  پ��ڕۆژەی  نیشتەجێن، 
ناوی”كەی  لەژێر  سویدی،  زمانی  بە  كوردیان 
كوردستان لەسەر نەخشەی جیهان دیار دەبێت” 
قوتابخانەكەیان  بەرپرسانی  بە  پێشكەش 
كردووە. ئەو دوو كچە بەوارڤینیان، راگەیاند كە 
بەدەستهێنانی وەاڵمی ئەو پرسیارە زەحمەتە، 

بەاڵم ئەوان هەوڵدەدەن بەدوایدا بگەڕێین. 

ئەڤین 19 و بەفرین 21 ساڵە. ماوەی 5ساڵە، لە 
شاری سلڤسبووری باشووری سوید نیشتەجێن. 
درێژەی  لەوێ  ناوەندییەوە  یەكی  لە  بەفرین، 
كردووە.  ت��ەواو  ئامادەیی  داوەو  بەخوێندن 

ئەڤینیش، لە6�ی ئامادەییە.
لە  ب��اس  وەه��ا  سیستەمی  حسێن،  ئەڤین 
دەكات:”هەر  واڵتە  ئەو  خوێندنی  سیستەمی 
دەبێ  بكات،  تەواو  ئامادەیی  6.ی  قوتابییەك 
پڕۆژەیەكی زانستی پێشكەش بكات. ئێمەش بۆ 
نووسینەوەی  بیرۆكەی  لەپڕۆژەی  بیرمان  ئەوە 
كرد.  پێشكەشمان  ك��ردەوەو  ك��ورد،  مێژووی 
هەموو هەوڵێكماندا بۆ بەدەستهێنانی رەزامەندی 
بەڕێوەبەرانی  رازیكردنی  سەرەتا  مامۆستاكان. 
قوتابخانە زۆر زەحمەت بوو، بەاڵم هەرچۆنێك 
پڕۆژەكەی  قوتابخانەكەمان  بەڕێوەبەری  بێت، 
قبووڵ كرد، بەمەرجێك كە خۆی سەرپەرشتی 
هەر  كرد.  قبووڵ  مەرجەكەمان  ئێمەش  بكات. 

قوتابخانەیە،  ئەو  بۆ  چوونمان  لەسەرەتای 
بەڕێوەبەرەكە دركی بەزیرەكی من و بەفرین كرد. 
ئەوەی لە ئێمەدا دەبینی كە بتوانین پڕۆژەیەكی 
وەها ئەنجام بدەین، بۆیە پشتگیری لێكردین”. 
بەفرین، زۆرجار كە غەریبی نیشتیمان تینی بۆ 
دەهێنێت، بەنووسینی شیعر دەری دەبڕێت.”ئەو 
چەندین  لەدایكبوونی  هۆی  بووەتە  غەریببە 
شیعر، بۆ كوردستان”. راشیگەیاند، كە ئێستا 

دەستیان بەنووسینەوەی پڕۆژەكە كردووە.
سەرچاوەگەلی  بەدەستهێنانی  بە  سەبارەت 
مێژوویی كورد لە سوید، ئەڤین گوتی”زەحمەتە، 
سەرچاوەی  كۆمەڵێك  ئەوانەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
سوید  لە  كورد  كۆمەڵەی  هاوكات  هەیە.  باش 
هەندێك  خۆشمان  و  كردووین  هاریكاری  زۆر 
لێ  كەڵكیان  ه��ەی��ەو  ل��ەم��اڵ  پ��ەرت��ووك��م��ان 

وەردەگرین”. 
گوتی،  بەفرین  پڕۆژەكەیان،  ئامانجی  لەبارەی 
لەرێگەی ئەو پڕۆژەیەوە دەمانەوێ بە جیهانیان 
بڵێین، كورد كێیەو كوردستان دەكەوێتە كوێی 
كوردی  خواردنی  و  جلووبەرگ  و  زەوی  گۆی 
چییەو چۆنە. بەفرین دەڵێت:”لەسوید هەمیشە 
هاوپۆلەكانمان لێمان دەپرسن كە ئێوە خەڵكی 
كوێن و لە چ نەتەوەیەكن، ئێمەش بە زارەكی 
وەاڵمیان دەدەینەوە، بەاڵم ئەمجارە دەمانەوێ 
بە كردەوە پێیان نیشانبدەین كە كورد كێیەو 

واڵتەكەی لە كوێیە”. 

بەفرین كە كچێكی بااڵبەز و ئەسمەرە ئاماژەی 
بە  كۆتاییهێنان  دوای  ئ��ەوان  كە  ب��ەوەك��رد، 
پ��ڕۆژەك��ەی��ان دەی��ان��ەوێ��ت س��ەردان��ی هەموو 
قوتابخانەكانی سوید بكەن و باسی پڕۆژەكەی 
بەنیازیشن  بكەن.  قوتابییەكان  بۆ  خۆیان 
لە  و  كتێب  بكەنە  سویدی  زمانی  بە  پڕۆژەكە 

سەرانسەری ئەو واڵتەدا باڵوی بكەنەوە. 
)كەی كوردستان لەسەر نەخشەی دەستنیشان 
و  ئەڤین  كتێبەكەیانەو  ن��اوی  دەك��رێ��ت؟( 
دەگەڕێن”بۆ  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  بۆ  بەفرین، 
و  ب��ەدواداچ��وون  دەمانەوێت،  مەبەستە  ئ��ەو 
ئەو  دەگەینە  تا  بكەین،  زۆر  چاوپێكەوتنی 
دەوڵەت  دەبێتە  كوردستان  كەی  كە  وەاڵمەی 
و شوێنی لەسەر نەخشەی جیهان دەستنیشان 
دەكرێت. ناوەڕۆكی ئەو كتێبە مێژووی كوردەو 
دەكرێت”.  تێدا  هەڵەبجەیشی  و  ئەنفال  باسی 
لە  ئێستا  كە  كرد  ئاشكرای  ئەڤین،  هەروەها 
پارتێكی سویدیدا كار دەكات و هەموو هەوڵێكی 
بۆ ئەوەیە، كە بچێتە پەرلەمانی سوید. بەقسەی 
ئەڤین، لەگەڵ بەفرینی خوشكی، هەموو ساڵێك 
لەسەر ئاستی قوتابخانە یەكەم بوون و لەساڵی 
داهاتوودا دەچنە كۆلیژی پزیشكی. ئاواتیشیان 
بە  كورد  ناساندنی  و  پڕۆژەكەیان  تەواوكردنی 

سویدی و جیهانیانە. 
هێژا شێخ مەمی 
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سلێمانی

كورد  ژنێكی  بكوژی  دادگاییكردنی  ئەوەی  دوای 
لەدادگای سلێمانی بەڕێوەچوو كە دواجار بڕیاری 
ژنانی  درا،  بەریتانیا  واڵتی  بە  رادەستكردنەوەی 
دەربری  خۆیان  خۆشحاڵی  كوردستان  هەرێمی 
بەو بڕیارەو هاوكات داوایان لە حكوومەت كرد كە 
رێگە نەدات هەرێمی كوردستان ببێتە پەناگەیەك 

بۆ بكوژانی ژن.  
لەمیانەی  سلێمانی  دادگ��ای   2010/3/10 رۆژی 
بەناز  بكوژانی  بڕیاریدا  خۆیدا  كۆتایی  دانیشتنی 
ئەو  بكاتەوە.  بەریتانیا  رادەس��ت��ی  مەحمود، 
پاش  بوون،  بەریتانیا  نیشتەجێی  كە  بكوژانەش 
كوشتنی بەناز، روویان لەهەرێمی كوردستان كرد، 
بەاڵم دواتر الیەنە پەیوەندیدارەكان دەستگیریان 

كردن و رادەستی یاسایان كردن.
 لێكۆڵەڕ و هەڵسووڕاوی بواری ژنان رووناك فەرەج، 
كە یەكێك لەئامادەبووانی ئەو دادگاییكردنە بوو، 
داوام  بڕیارەو  بەو  دەڵێت:((خۆشحاڵم  لەوبارەوە 
و  بزانێ  بەخاوەنمان  خۆی  حكوومەت  دەك��ەم 
بەبڕوای  نەدات((.  ژن  بكوژی  بەداڵدەدانی  رێگە 
بۆ  زۆرن  هۆكار  ژنان،  بواری  هەڵسووڕاوەی  ئەو 
كوردستان  لەهەرێمی  روو  بكوژانە  ئەو  ئ��ەوەی 
كەسانێك  وایكردووە  ب��ارودۆخ  بكەن((كۆمەڵێك 
لێرە  تاوانی شەرەف  بەتایبەت  تاوان دەكەن  كە 
جێیان بێتەوە، بكوژان دەیانەوێت بیكەنە شوێنی 
داڵدەدان، بەاڵم لەبارێكی وادا رێكخراوەكان رێگەی 

پێ نادەن((. 
عەقڵییەتەكان  گوتیشی:((زۆرینەی  روون��اك، 
بەداخەوە  حەقە،  تۆڵەسەندنەوە  پێیانوایە 
لەسەر  كۆكن  كوردستان  كۆمەڵگای  زۆرینەی 
ئەوەی شەرەف كێشەیەكی خێزانییەو خێزان بۆی 

هەیە بڕیاری لەسەر بدات((. 
بەناز، كە تەمەنی 21 ساڵ بوو لە مانگی جۆنیوەری 

2006، لەناكاو دیار نامێنێت، بەاڵم پاش گەڕانێكی 
4.ی  لەمانگی  بەدوایدا  بەریتانی  پۆلیسی  وردی 
لەگەڕەكێكی  بەخنكێندراوی  تەرمەكەی  2006دا 
دەوروبەری شاری بیرمەنگهام كە لەناو جانتایەكدا 
 10 لەتەمەنی  بەناز،  دۆزرای��ەوە.  شاردرابووەوە، 
ساڵیدا لەگەڵ كەسووكاری دەچێتە واڵتی بەریتانیا. 
بنەماڵەكەیەوە  لەالیەن  17ساڵیدا  لەتەمەنی 
ژیانی  لە  ساڵ   3 دوای  و  دراب��وو  بەشوو  بەزۆر 

هاوسەرێتی لە مێردەكەی جیا ببووەو لەگەڵ ماڵی 
باوكی دەژیا. 

دەیویست  كە  بوو  ئەوە  بەناز،  گەورەی  تاوانی 
لەگەڵ ئەو كەسەی كە بەدڵی خۆی دەستنیشانی 
هەڵگری  كە  باوكی  ماڵی  بەاڵم  بژیت،  كردبوو، 
عەشایەری  لۆژیكێكی  و  باوكساالر  بیرۆكەیەكی 
بەشێوەیەكی  نەكراو  قبووڵ  پێ  ئەوەیان  بوون 

نامرۆڤانە بەناوی((ناموسەوە((كوشتیان. 

بكوژانی بەناز مەحمود رادەستی 
بەریتانیا كرانەوە

بەناز مەحمود

)) با كوردستان نەبێتە شوێنی داڵدەدانی بكوژانی ژن((
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لێكۆلینەوە  لە  ماوەیەك  پاش  بەریتانیا  پۆلیسی 
لە كوشتنی بەناز، هەریەك لە مەحمود مەحمود، 
كە دەكاتە باوكی بەناز، لەگەڵ ئاری مەحمودی 
كە مامی بەنازبوون بەتۆمەتی كوشتنی كچەكەیان 
دران.  حوكم  ساڵ   25 بەریتانیا  دادگای  لەالیەن 
عەلی  )محەمەد  بەناوی  دیكە  كەسی  دوو  بەاڵم 
ساڵح و عومەر حسێن(كە ئامۆزا و پورزای بەنازن 
و لەو تاوانەدا دەستیان هەبووە بەرەو پارێزگای 
سلێمانی هەڵهاتن و خۆیان شاردەوە. هەرچەندە 
لەنێوان  پێشتر بەپێی ئەو رێككەوتننامەیەی كە 
بەریتانیا  هەبوو،  عێراقدا  حكوومەتی  بەریتانیاو 
داوای رادەستكردنەوەی تاوانبارانی كردبوو، بەاڵم 

چاودێری  و  گوشار  گوتی:((لەژێر  رووناك  وەك 
رێكخراوە مەدەنییەكاندا دادگای سلێمانی بڕیاری 
دادگاكانی  بە  تاوانبارانی  رادەس��ت��ك��ردن��ەوەی 

بەریتانیا دا((. 
لەپارێزگای  نێودەوڵەتی  پۆلیسی  لێپرسراوی 
كە  س��اڵ��ح،  حەمە  مەحمود  رائ��ی��د  سلێمانی 
بەرەو  تاوانبارەكانی  دادگ��ا  بڕیارەكەی  ل��ەدوا 
پۆلیسی  رادەستی  و  برد  سلێمانی  فڕۆكەخانەی 
نێودەوڵەتی)ئینتەر پۆڵی( كردنەوە. لەوبارەیەوە 
گوتی:((لە رێگەی ئینتەرپۆڵەوە ئاگادار كراینەوە 
لەكوشتنی  بەشدارییان  تۆمەتبارانە  ئ��ەو  كە 
هەیە،  دەستگیركردنیان  بڕیاری  كردووەو  ژنێكدا 
ئێمەش  بۆیە  زێدی خۆیان،  بۆ  هەڵهاتوون  بەاڵم 
لەسەر داوای ئەوان چاودێریمان كردن و توانیمان 
دەستگیریان بكەین((. گوتیشی:((دوای وەرگرتنی 

یاساییدا  بەرێوڕەسمێكی  وەزی��ر  رەزام��ەن��دی 
رادەستی ئینتەرپۆڵمان كردن((. 

بكوژرێت،  بەرلەوەی  كەم  بەماوەیەكی  بەناز، 
چەندینجار پەنای بردبووەبەر پۆلیسی بەریتانیا و 
ئاگاداری كردبوونەوە كە باوكی و مامی دەیانەوێ 
بیكوژن. بەاڵم پۆلیس بڕوایان بەقسەكانی نەكردبوو 
و گوتبوویان چۆن نزكیترین كەسی مرۆڤ لەسەر 
بۆیە  دەیكوژێت.  بكات،  خۆشەویستی  ئ��ەوەی 
پاش  وەرنەگرتبوو.  بەجددی  بەنازیان  قسەكانی 
كوژرانی بەناز ئەو پۆلیسانە بەتوندی رەخنەیان 

لێ گیراو سزا دران.
گوتی:(( ژنان  بواری  هەڵسووڕاوەكەی  روون��اك 

بەاڵم  بكرێت،  لێ  بێدەنگی  كێشەكە  دەیانویست 
درا،  رادەستكردنەوەیان  بڕیاری  خۆشبەخاتنە 
ژنێك  بكوژانی  ب��وو،  دڵخۆشی  جێی  ئ��ەوەی 
لەوەش  و  بەریتانیا  وەك  واڵتێكی  بە  درای��ەوە 
دڵنیام كە لەوێ زۆر دادپەروەرانە بەسزای خۆیان 
لە  كە  كرد  داواشی  هەروەها  رووناك  دەگ��ەن((. 
هەر پێشێلكاریەكی دژ بەمافەكانی مرۆڤدا دەبێت 
ژنانیش  بكوژی  و  بێت  س��ەروەر  یاسا  حكوومی 
پارتێكی  و  ن��اوەن��د  و  الی��ەن  و  گ��رووپ  لەهەر 

سیاسیدا بێت بە سزای خۆیان بگەن. 
بەڕێوەبەری دەنگی پیران و چاالكی بواری مافەكانی 
مرۆڤ لەسلێمانی پەروین عەزیز، یەكێكی دیكە لەو 
كەسانە بوو كە لەدادگاییكردنەكەدا بەشدار بوو. 
لەدوای  بەداخەوە  كە  كرد  لەوە  باسی  پەروین، 
راپەڕینەوە پارتە سیاسییەكان هاتنەوەو هەر لەو 

كاتەشەوە رەشەكوژی ژنان بەناوی بێڕەوشتییەوە 
دەستی پێ كرد و ئەو نەریتە لە كۆمەڵگاكەماندا 
ئەو  ژێر  لە  ژن  تائێستاش چەندین  و  كرا  پیرۆز 
ئاگادارین  هەموومان  وەك  و  دەكوژرێت  ن��اوەدا 
لێ  بێدەنگی  پەیوەندیدارەكانەوە  الیەنە  لەالیەن 

دەكرێت. 
هاوكات بەبڕوای رووناك بارودۆخی ژن بەبەراوورد 
لەگەڵ سااڵنی پێشوودا باشتر بووە،((بەاڵم لەئاست 
خواستەكانی ئێمەدا نییە، كۆمەڵێك هەلومەرجیش 
وایكردووە كە ئەو بكوژانە یان كەسانێك كە تاوان 
دەكەن و بەتایبەتیش تاوانی شەرەف لەهەرێمی 
كوردستاندا جێیان بێتەوە((. رووناك، گوتیشی((

زۆری ماوە تا یاسا جێگیر بێت، دامودەزگاكانمان 
بەداخەوە  بێت.  بەهێز  تاوانباراندا  لەدۆزینەوەی 
خۆیانەوە  كەسووكاری  لەالیەن  ژنانیش  بكوژی 
پارێزگارییان لێ دەكرێ�ت((. ئەو چاالكڤانەی بواری 
لەهەندێك  دا:((  بەقسەكانی  درێژەی  وەها  ژن، 
باردا پارتە سیاسیەكان لەسەر پرسەكان سازش 
لەئاست  ب��ووەو  زۆر  گۆڕانكاری  ب��ەاڵم  دەك��ەن، 
خواستەكانی ئێمەدا نییەو بەداخەوەش لەهەندێ 

رەوشدا چاو لە ژن كوژی ئەنوقێنرێت((.
رووناكی  بۆچونی  هەمان  هاوكات  كە  پەروین، 
حاشاهەڵنەگرە  راستییەكی  دەڵێت:((ئەوە  هەیە، 
كە هێشتا بكوژی ژنان لەژێر سێبەری حزبەكاندا 
عەشایەری  سوڵحی  بە  یان  دەشارنەوەو  خۆیان 

بێدەنگی لە كوشتنی ژن دەكرێ�ت((. 
ئازیز مەحمود

ئەو جانتایەی كە تەرمی بەنازی تێدا شاردرابووەوە

مامی بەناز

باوكی بەناز
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هەولێر

دەچم،  باوكم  بۆالی  قوتابخانە،  تەواوبوونی  دوای 
بەردەوام  هەیە.  ئافرەتانمان  جوانكاری  دوكانی 
باوكم، درۆ بۆ كڕیارەكانی دەكات. تا شتەكانی لێ 
دەهاتە  قەرز  بۆ  پیاوێك  كاتێ  زۆرجاریش  بكڕن. 
ماڵمان، بابم دەیگووت، بڕۆ بڵێ بابم لەماڵ نییە((. 
كە  بوو  سااڵن   11 تەمەن  منداڵێكی  قسەی  ئەمە 
درۆكردن،  فێربوونی  هۆكاری  لە  باس  بەوشێوەیە 

دەكات.

درۆكردن چییە؟
سابیر،  ئامانج  مندااڵن،  دەروونی  بواری  پسپۆڕی 
پێیوایە دیاریكردنی پێناسەیەكی تایبەت بەدرۆكردن، 
چەمكەیە،  ئەو  ئاڵۆزی  بەهۆی  ئەوەش  ئەستەمە. 
منداڵ،  الی  درۆك��ردن  گشتی  بەشێوەیەكی  بەاڵم 
فریودانی  یاخود  راستییەك  لەشاردنەوەی  بریتییە 
بێت،  مامۆستا  یان  دایك،  باوك،  ئینجا  بەرامبەر، 
گەیشتن  بۆ  یاخود  لەسزا.  رزگاربوون  بەمەبەستی 
بەمەرامێكی تایبەت كە دەورووبەری بۆی جێیبەجێ 
منداڵ،  الی  درۆكردن  پسپۆڕە،  ئەو  بەڕای  ناكەن. 
پەیوەستە بەئاستی هۆشیاری دەرووبەرو تێگەیشتن 
بەكۆمەاڵیەتیبوونەی كە  ئەو پڕۆسە  لێی. هەروەها 
سەرەكین  فاكتەری  دەكرێت،  ئاراستە  پێ  منداڵی 
لەدروستی یاخود ناتەندروستبوونی رەفتاری منداڵ.

هۆكارەكانی درۆكردن الی منداڵ
ئەنجامدانی هەر كارێك لەژیاندا، پەیوەستە بەژینگەی 
دەوروبەرەوە. ئەو كارە باش بێت یاخود نەخوازراو، 
ژینگە  ئ��ەو  بەرئەنجامی  منداڵیش  درۆك��ردن��ی 
كۆمەاڵیەتییەیە كە تێیدا دەژی. توێژەری كۆمەاڵیەتی 
درۆكردنی  هۆكارەكانی  لە  یەكێك  ئەكرەم،  شەیدا 
دەگەڕێنێتەوە،  كۆمەاڵیەتی  ژینگەی  بۆ  منداڵ، 
بەو پێیەی درۆكردن، خەسڵەتێك نییە كە مرۆڤ، 
دەورووب��ەری  بەڵكو  مابێتەوە،  بۆی  لەزكماكەوە 
ئاراستە  بڕیاردەدات كە منداڵ بەڕاستگۆیی  منداڵ، 
بەكارهێنانی  هەرچەندە  درۆزن.  بیكاتە  یان  بكات، 
ئەو چەمكە بۆ منداڵ، كاریگەری خراپی بۆ الیەنی 
سایكۆلۆژی دەبێت. بەبڕوای ئەو توێژەرە، دەكرێت 
هۆكارەكانی فێربوونی درۆكردن الی منداڵ، لە چەند 

خاڵێكدا چڕبكەینەوە.
خێزانی  هۆكاری  یەكەمیان، 
باوك:  و  دای��ك  كاریگەری  و 
الی  كە  وباوكانەی  دایك  ئەو 
درۆدەك����ەن.  منداڵەكانیان 
بۆنموونە، بەڵێنێك بەمنداڵەكان 
جێبەجێی  دوات���ر  و  دەدەن 
ناكەن. یاخود كاتێك ژن، شت 
دەشارێتەوەو  لەهاوسەرەكەی 
منداڵەكانییانەوە  بەبەرچاوی 
بەپیاوەكەی  درۆ  قسەیەكی 
بەپێچەوانەشەوە.  و  دەڵێت 
كارێكی  م��ن��داڵ  كاتێك  ی��ان 
سزای  لەترسی  دەك��ات،  هەڵە 
ئەوەش  دەیشارێتەوە،  باوكی 
توندوتیژی  بەكارهێنانی  بۆ 
دایك  هاورێیەتی  نەبوونی  و 
منداڵەكان،  لەگەڵ  ب��اوك  و 
ئەو  بەمجۆرە  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە. 
رەفتارانە لەگەڵ منداڵ، گەورە 
كەسێكی  لەئەنجامدا  و  دەبن 

درۆزنی لێ دەردەچێت. 
دووەم، هاورێی خراپ و ژینگەی قوتابخانە: زۆرجار 
بەهۆی بەكارهێنانی توندوتیژی لەالیەن مامۆستاوە، 

منداڵ ناچار بەدرۆكردن، دەكرێت.
سێیەم، دەزگاكانی راگەیاندن: كاتێك منداڵ سەیری 
نییە.  گونجاو  ئەو  تەمەنی  بۆ  كە  دەكات  فیلمێك 
یاخود فیلمێك دەبێنێت كە نواندنی درۆی تێدایە، 
بەو پێیەی منداڵ، حەز بە الساییكردنەوە دەكات، 

هەوڵدەدات السایی بكاتەوە.

لەباوكمەوە فێربووم
تەمەنی 11ساڵە. قوتابی پێنجەمی قۆناغی بنەڕەتییە. 
درۆدەكات:((دوای  زۆرجار  كە  نایشارێتەوە  كارزان، 
تەواوبوونی قوتابخانە، بۆالی باوكم دەچم، دوكانی 
باوكم،  ب��ەردەوام  هەیە.  ئافرەتانمان  جوانكاری 
لێبكڕن.  شتەكانی  تا  دەكات،  كڕیارەكانی  بۆ  درۆ 
ماڵمان،  قەرز دەهاتە  بۆ  پیاوێك  كاتێ  زۆرجاریش 

هەڤاڵ  نییە((.  لەماڵ  بڵێ  بڕۆ  دەی��گ��ووت،  بابم 
گەڕەكە  لە  لەیەكێك  ماڵی  ساڵ،   13 تەمەن  نادر 
میللیەكانی شاری هەولێرە. ئەو منداڵە وەك خۆی 
دەكێشێت،  جگەرە  4مانگە  م��اوەی  باسیدەكات، 
ئەوان  و  دەكات  وباوكیدا  دایك  لەگەڵ  درۆ  بەاڵم 
نازانن. هەڤاڵ دەڵێت:((جارێك ئاوێنەیەكم شكاند. 
شكاندوومە.  من  گووتم،  نەشاردەوەو  راستییەكەم 
بەاڵم لێدانێكی چاكم بەركەوت، بۆیە ئیتر بڕیارمدا 
ئەومنداڵە،  نەڵێم((.  باوكم،  و  بەدایك  راستییەكان 
نەیشاردەوە كەدوای تەواوبوونی دەوامی قوتابخانە، 
ناگەڕێتەوە ماڵ و لەگەڵ هاوڕێكانیدا تا رۆژئاوابوون، 

دەچێتە بازارو گەڕان.

خێزان لەرەفتاری منداڵ بەرپرسیارە
درۆكردن، لەهەموو یاسا زەوینی و ئاسمانییەكاندا، 
بەكارێكی خراپ لەقەڵم دراوەو سزای بۆ دیاریكراوە. 

كێ لە درۆكردنی  منداڵ بەرپرسیارە؟
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كوردستان،  هەرێمی  لەدانیشتوانی  زۆر  رێژەیەكی 
لەدرۆكردن،  ئایینی ئیسالمیش حاشای  موسڵمانن، 
وەسفی  خراپییەكان  هەموو  بەبناغەی  ك��ردووەو 
كردووە. دەرچووی كۆلێژی شەریعە، ئیسحاق رۆستی، 
پێیوایە، دایك و باوك لەرەفتاری منداڵ بەرپرسیارن. 
درۆبكات.  نابێت  بزانێ،  بەموسڵمان  كەسێك خۆی 
دەكرێت.  ئەژمار  دووڕووی��ی  و  بەنیفاق  لەئیسالمدا 
بەبڕوای ئیسحاق، منداڵ بوونەوەرێكی پاكەو بەهۆی 
فێری  دەرووب��ەرەوە،  و  خێزان  نەشیاوی  رەفتاری 
لەو  یەكێ  درۆك��ردن،  هەروەها  دەبێت.  درۆك��ردن 
رۆژانە  ئێمەدا  لەكۆمەڵگەی  كە  دزێوانەیە  رەفتارە 
پەیڕەو دەكرێت، بێ گوێدانە كاریگەرە نەرێنییەكانی 

لەسەر كەسایەتی تاكەكان.

دایكم هەموو شتێك لە باوكم دەشارێتەوە
بەو  ئاماژە  بەئازایەتیییەوە  ساڵ،   11 منداڵێكی 

هاوڕێكانی  بەدرۆیەك  كە  دەكات،  كاتانە 
درك  بێئەوەی  شەرمین،  دەدات.  فریو 
بكات،  درۆ  خراپەكانی  ب��ەئ��اس��ەوارە 
دەزانێت.((بەردەوام  خۆشی  بەشتێكی 
دەكات.  ب��اوك��م،  لەگەڵ  درۆ  دایكیشم 
دەڵێت،  دێتەوە  باوكم،  كە  هەمووجارێ 
دەكەم.  داخت  بگیڕیتەوە  بۆ  شتی  فاڵن 
دایكم،  لەگەڵ  نایگێڕمەوە. رۆژێك  منیش 
باوكت  الی  گوتی،  ئارایشتگاو  چووینە 

بڵێ، لەماڵی نەنكم بووین((.

كاریگەری مامۆستایان
قوتابخانەیەكی  قوتابی  تەحسین،  ئاكام 
مامۆستاكانی  هەولێرە.  شاری  بنەڕەتی 
دەزان��ێ��ت.(( درۆ  فێربوونی  بەهۆكاری 
یاخود  داوە،  بەڵێنێكی  مامۆستا  زۆرجار 
ك���ردووەو  لێمان  س��زادان��ی  ه��ەڕەش��ەی 
جێبەجێی نەكردووە. ئێمەش هەستدەكەین 
مامۆستا فێڵمان لێدەكات((. دلێر فاتیح، 
بنەڕەتی  قوتابخانەیەكی  مامۆستای 
شاری هەولێرە، ئەو زۆرجار مامۆستایان، 
لەالی  دۆرك���ردن  فێربوونی  بەهۆكاری 
لەئەنجامی  دەزان��ێ��ت((زۆرج��ار  مندااڵن 
كەمكردنەوەی  هەڕەشەی  قوتابیدا،  هەڵەیەكی 
نمرەكانی یاخود لێدانی لێ دەكەین. بەاڵم جێبەجێی 
ناكەین، ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی كە متمانە الی 
قوتابیان لەدەستبدەین. هەربۆیەش زۆر لەقوتابیان 
لەوەی  جگە  ن��ادەن.  مامۆستا  بەقسەكانی  گوێ 

قوتابی فێری درۆكانی مامۆستا دەبێت((.

درۆم لەگەڵ منداڵەكانم كردووە
خاوەنی  فەرمانبەرە.  ساڵەو   42 خۆشناو  سەلیم 
بۆ  دەڵ��ێ��ت:((زۆرج��ار  بەراشكاوانە  4منداڵەو 
رزگاربوون، لەبارودۆخێك ناچار بووم، كە درۆ لەگەڵ 
منداڵەكانمدا بكەم((. ئەو تەنگوچەڵەمەكانی ژیان 
بەهۆكاری ئەو درۆ كردنانە دەزانێت بۆیە((درۆی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  كردووە.  دەوروبەریشدا((  لەگەڵ 
ئەو،  هەڵسووكەوتی  منداڵەكانی  دەزانێت  كە 
36ساڵ.  نەجمەدین،  ئاشنا  دەكەنەوە.  دووبارە 

دایكی دوو منداڵە. بەبڕوای ئاشنا، هەموو دایك 
ئەو  لەگەڵ منداڵەكانیان دەكەن.  باوكێك درۆ  و 
منداڵەكانی  بۆ  درۆكانی  لەنموونەی  هەندێ  ژنە 
دەرچووی،  قوتابخانە  لە  دەكات:((ئەگەر  باس 
ئەو  لەسەر  دەك��ڕم.  بۆ  گ��ەورەت  زۆر  خەاڵتێكی 
هەڵەیە بابت دەتكوژێت((. نایشارێتەوە كە زۆرجار 
داوای لەمنداڵەكانی كردووە، كە هەندێ شت بۆ 
باوكیان نەگێڕنەوە، بەاڵم ئەو هۆكارەكەی بۆ ئەوە 
دەگەڕێنێتەوە كە((پیاوی كورد، نەرموونیان نین. 

ژن ناچارە درۆیان لەگەڵدا بكات((.

چارەسەر
بە بڕوای پسپۆڕی دەروونی ئامانج سابیر، ئەگەر 
رەنگدانەوەی  ئەوا  نەگیرێت،  لەدرۆكردن  زوو رێ 
و  جێدەهێڵیت  منداڵ  دەروون��ی  لەسەر  خ��راپ 
كەسایەتییەكی دووڕوو كە یەكێكیان رووە جوان 
ترە  رووەك���ەی  هەرچی  خۆیەتی،  پاكەكەی  و 
ئەوەیە كە لەالیەن دەوروبەوە فێری دەبێت. بۆیە 
پێویستە لەسەر دایك و باوكان ئامۆژگاریان بكەن 
و رێگە نەدەن فێری شاردنەوەی راستییەكان بن 
و بەهۆشیاریەوە مامەڵە لەگەڵ هەڵەكانیان بكەن. 
هانیان  ب��ەردەوام  بەڵكو  نەیاترسێنن،  بەسزادان 
بكەن.  پاداشتیان  و  راستگۆیی  لەسەر  ب��دەن 
تێكشكاو  منداڵەكانیان  دەروون��ی  بەپێچەوانەوە 
دەرچووی  رۆستی،  ئیسحاق  دەبێت.  شڵەژاو  و 
كۆلێژی شەریعەش پێیوایە، ئەركی مامۆستایانی 
ئاینییە كە لە گوتارەكانیاندا هانی دایك و باوكان 
رابهێنن  راستگۆی  لەسەر  منداڵەكانیان  كە  بدەن 
لە  دوورخستنەوەیان  و  نەرموونیان  بەشێوەیەكی 
توندوتیژی. شەیدا ئەكرەم، توێژەری كۆمەاڵیەتی، 
لەپەروەردەكردنی  راگەیاندن  دەزگاكانی  ئەركی 
منداڵ و ئاراستەكردنیان بەشێوەیەكی دروست و 
الڕێدا  بە  منداڵ  كە  ئەو شتانەی  پەخشنەكردنی 
پێویستە  بەگرنگ وەسفدەكات، هەروەها  دەبەن، 
و  عەرەبی  بەوانەی  گرنگی  قوتابخانەدا چەند  لە 
ماتماتیك دەدرێت، ئەوەندەش گرنگی بەئامۆژگاری 

قوتابیان بدرێت.
بۆكان هیوا

bokan.hawler@yahoo.com

كێ لە درۆكردنی  منداڵ بەرپرسیارە؟
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سلێمانی

سیروان رەحیم

ئەورووپا،  واڵت��ان��ی  نییە  ل���ەوەدا  گ��وم��ان 
بەتایبەتیش واڵتانی ئەندام لەیەكێتی ئەورووپا 
دا، تائاستێكی بەرچاو ئازادی بۆ هاوواڵتیان و 
دانیشتووانی تێدا مەیسەر و دەستەبەر كراوە. 
لەنێو ئەو رەوشی ئازادییەدا ژنانیش لەواڵتانی 
ئەورووپا لەزۆر ئاستی ژیان و بواری كاردا)تا 
ئەورووپا  ژنانی  ئ��ازادن.  ب��اش(  رێكارێكی 
كۆسپ  هیچ  بێ  بخوێنن،  بەئازادی  دەتوانن 
خۆیان  و  بكەن  كار  دەتوانن  ئاستەنگێك  و 
بژێنن. دەتوانن ببن بەخاوەنكار و كارمەندیان 
خۆهەڵبژاردنیان  و  دەنگدان  مافی  هەبێت. 
هەیە. هەروەها مافی خۆپاراستنیان بەرانبەر 
پیاوە  ئەو  جا  هەیە،  پیاوان  بەسەردەستی 
ژنان  بەكورتی  بێت.  ژنە  ئەو  هەرچییەكی 
لەواڵتانی ئەورووپا دەستیان لەكۆمەڵێ مافی 
و  شوێن  ل��ەزۆر  لەكاتێكدا  بووە  گیر  گرنگ 
هێشتا  مافانە  ئەو  جیهان  دیكەی  نیشتمانی 
خەون و خواستێكە دوور، زۆر دوور. بێگومان 
بەم  باج  بێ  و  بەخۆڕایی  ئەورووپا  ژنانی 
بۆ  خەباتیان  ئەوان  نەگەیشتوون،  رۆژگ��ارە 
ئەم مافانە كردووەو رەنجی زۆریان بۆ داوە. 
هەیە  ئەورووپا  لە  ئازادییەی  ئەو  ئاشكرایە 
رەگەزەوە،  ه��ەردوو  بە  مرۆڤە  بۆ  بەگشتی 
بەاڵم دیارە چەوساندنەوەی دوورودرێژی ژن 
وایكردووە لەدەستووری ئەم واڵتانەدا كۆمەڵێ 
بەقازانجی  متمانەبەخش  و  دڵنیاكار  بەندی 

ژنان هەبن. 
و  ئ���ازادی  س��ەرب��اری  ئ��ەورووپ��ا  لەواڵتانی 
چارەسەری  بۆ  هەنگاوانەیش  ئەو  سەرباری 
پیاو  و  ژن  ن��ێ��وان  ی��ەك��س��ان��ی  ك��ێ��ش��ەی 
دی��اردەی  كۆمەڵێ  كەچی  هەڵهێندراون، 

غەمگین هەن بەردەوام وەبەرچاوی هەمووانە 
بەنێوی ئازادییەوە دەكرێن و راستیش زۆرتر 
نەك  ژن،  لەدژی  ئازادییە  بەكارهێنانی  بەد 

ئازادی. 
ئازادی  بەكارهێنانی  و  ئ��ازادی  بنەماكانی   
بهێندرێن.  بەكار  بەد  ناكرێت  و  ئاشكران 
بەاڵم مرۆڤ لەو ساتەوەی هەیەو لەملمالنێی 
بەردەوامدایە، زەبروزەنگ یەكێكە لەو هۆیانەی 
و  خۆبەهێزكردن  خۆپاراستن،  بۆ  ب��ەردەوام 

بەردەوامیدان بەژیان پەنای بۆ دەبات. 
لەئەورووپا  رێكالمكردن  شێوازی  و  ریكالم 
و  زەب��روزەن��گ  ش��ێ��وازان��ەی  ل��ەو  یەكێكە 
ئازادیدا  روونی  ئاسمانی  لەژێر  توندوتیژی 

لەدژی ژنان بەڕێوە دەبات.  
باڵودەكرێنەوەو  رۆژان���ە  ریكالمانەی  ئ��ەو 
بازرگانیدا  و  بازاڕ  لەژیانی  فراوان  رووبەری 
ب��ەرج��ەس��ت��ە دەك����ەن، زۆری��ن��ەی��ان ژن و 
و  ژن  كار،  بەهەوێنی  دەكەن  ژن  جەستەی 
رەواج  هۆكاری  بەكەرەستەو  دەكەن  كیژۆڵە 
پەیداكردن بۆ كااڵو بەرهەمەكانی بازرگان و 

كۆمپانیا زەبەالحەكانی جیهان. 
توندوتیژین  دیكەی  جۆرێكی  ریكالمانە  ئەو 
لەدژی ژن. بەردەوامی شەڕێكی دزێون لەدژی 
ژن و لەپای وێرانكردنی جوانی و هێژایی ژندا 

بەڕێوە دەچن.
بۆیە میدیای بەئاگاو چاوكراوەی ئەو واڵتانە 
دەنووسن  كێشەیە  بەو  سەبارەت  ب��ەردەوام 
ئەو  سەرباری  لەوما  نابن.  دەستبەرداری  و 
بەهەوڵی  ژنان  كە  دەستكەوتانەیش  هەموو 
میدیا  هێشتا  خستووە  بەدەستیان  خۆیان 
یاخود  دەك��ات.  ژن  مافی  لەنەبوونی  باس 
لەدەستوور  دەكات  ژن  لەمافی  باس  میدیا 
ژنان((،  مافی  بێ  نزیكەی  دا،((دەستوورێك 

دووپاتی  هەمیشە  راگەیاندنانە  ئەو  وەك��و 
دەكەنەوە. 

ژنانی  بەڵكو  واڵتانە،  ئەو  میدیای  هەر  نەك 
چاالكی ئەو واڵتانەیش بەردەوام شەڕی ئەو 
كۆمپانیاگەلە دەكەن كە ئەو جۆرە ریكالمانە 
بواری  بەردەوام چاالكڤانانی  باڵو دەكەنەوە. 
لەپای  لەهەوڵدان  یەكسانی  كێشەی  و  ژنان 
رووت  ژن  نەكرێت،  ژن  بە  بێڕێزی  ئ��ەوەی 
نەكرێتەوەو جەستەی نەكرێت بەهۆكاری پارە 

پەیدا كردن. 
جۆرە  ئەو  دژی  هەر  نەك  ئەورووپا  ژنانی 
ریكالمەن، بەڵكو چاالكانە كار بۆ نەهێشتنی 
هەوڵەكانیان  تائێستا  بۆ  ب��ەاڵم  دەك���ەن. 
پەیوەندی  كێشەكە  دیارە  بوون،  بێئەنجام 
كە  هەیە  سەرمایەوە  و  ب��ازاڕ  بەسیستەمی 
سیستەمێكی ئاڵۆزەو تێگەیشتن و هەروەسا 
شەڕكردن لەدژی ئاسان نییە. بەر لەنووسین 
بەردەوام  بابەتەدا  ئەم  نووسینی  لەكاتی  و 
دیارە  ئەورووپایی،  ژنانی  گازندەی  لە  گوێم 
ئەوانەی دۆستن یان ئاشنان، سەبارەت بەو 

ریكالمانە گرتووە. 
باڵودەكرێنەوەو  ریكالمانە  ئەو  لەكاتێكدا 
رووبەری گەورەی دیوارەكان دادەپۆشن، ئەو 
دۆست و ئاشنایانە لەوبارەیەوە دەیاندوێنین، 
بەغەمگینییەوە  ئەورووپا  وریای  ژنانی  واتە 
پێیانوایە  ئەوان  دەكەن.  دیاردەیە  لەو  باس 

ئەم جۆرە كارانە هیچ نییە جگە لە:
ژن  ب��ەه��ای  و  ن��رخ  خ����وارەوەی  هێنانە   -

نەبێت. 
- هەرزانكردنی بوون و جەستەی ژن نەبێت.

- بێڕێزیكردن بە ژن نەبێت.
ژنانی ئەورووپا، ئەو جۆرە رێكالمانە تەنانەت 
دەخەنە چوارچێوەی توندوتیژی دژ بە ژنانەوە. 

بەد بەكارهێنانی ئازادی لە دژی ژن
ریكالم وەكو نموونەیەك 
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توندوتیژییەك نابێ بەهەند نەگیرێت و دەبێ 
بەدوایدا بچین و رێی لێ بگرین، وەكو ئەوان 
رایدەگەیەنن. لەم بوارەدا، لەبواری تێكۆشان 
بۆ رێگەگرتن لەو جۆرە رێكالمانە كە ژنان بە 
رووتی و نیمچە رووتی دەكەن بەكەرەستەی 
داهات، ئەو جۆرە دۆزانە زۆرن ژنانی چاالك 
كۆمپانیا گەورەكان سەبارەت بەو ریكالمانە 

دەدەنە دادگا. 
ئەو  ج��ۆری  و  شێواز  زۆرب��ەی  هەموومان 
دەكەن  ژن  چ��ۆن  بینیوە  ریكالمانەمان 
كااڵو  بۆ  سەرنجڕاكێشان  بەكەرەستەی 
شتومەك، بەداخەوە راستەو ئەو بۆچوونەی 
دەپێكێ،  كارەكە  مەبەستی  چاالك  ژنانی 
كە((جگە لە بێ نرخكردنی جەستەی ژن، ئەو 
رێكالمانە هیچ واتەیەكی دیكە ناگەیەنن.(( 

بەو  ریكالمكردن  شێوازی  دەبێت  بۆ  دەنا 
جۆرە بێت؟
رێكالمێك:

و  نوێ  و  جوان  ئۆتۆمبیلێكی  -پێشاندانی 
رووت  كچێكی  یان  ژنێك  لەتەنیشتییەوە 

راوەستاوە.
و  ژنان  ژێرەوەی  جلوبەرگی  دەرخستنی   -

دیسان لەتەكیدا ژن بە رووتی. 
ژن  دیسان  و  باش  پێاڵوی  پێشاندانی   -

بەرووتی یان نیمچە رووت.
هتد  و  ویسكی  بیرە،  بە  دان  رەواج   -
لەگەڵ وێنەی ژنی رووت و یان بە جووڵەی 

ناشایستەی ژنێكەوە. 
دیارە زۆر شتی دیكە لەو ریكالمانەدا هەن 

هەمووان دەیزانین یان بینیومانن.
كارە  لەو  یەكێك  كارە  ئەم  راستییەكەی 
ئازادیدا  لەچوارچێوەی  ناشایستانەیە 
ژنەو  بەكۆیلەكردنی  خۆی  بۆ  و  دەكرێت 
كردنیەتی بە كەرەستەو بەكوتاڵ بۆ داهاتی 

سەرمایەداری بەردەوام چاوبرسی.
و  ه��ەوڵ  دێت  رۆژێ��ك  دڵنیاین  زۆربەمان 
تەقەالی ژنانی چاالك بۆ رێگرتن لەو شێوازی 
ژن  ریكالمێك  دەبێت.  بەرهەمی  ریكالمە 
دەستكەوتی  بۆ  خراپ  كەرەستەی  دەكاتە 

هەرزان و رۆژانەی خۆی.
دیارە ئەم جۆرە ریكالمكردنە نەك ریكالمێكی 
خاڵییە  جۆرێكی  بەڵكو  نییە،  هونەری 
لەخەیاڵ و لەهەموو خەماڵندنێكی هونەری. 
بەكچانی  لەبازرگانی  جۆرێكە  هەروەها 
كە  زێدگەلێكەوە  و  شوێن  كەمتەمەنی 

بێكاری  و  هێناون  بۆ  زۆری  ه���ەژاری 
جەستەی  بۆیە  ك���ردوون،  پەرێشانی 
خزمەتی  دەخەنە  شێوەیە  بەو  خۆیان 

ئەو جۆرە كارانەوە.
لەالیەن  بیەوێت  ژنێك  هیچ  وانییە  پێم 
جەستەی  جۆرە  بەو  دیكەوە  كەسانی 
بكرێت  لەشوالری  یان  بهێندرێت  بەكار 
بەسەرچاوە بۆ داهات بەدەست خستن، 
نەبوونی  ئەگەر  و  نەكرێت  ناچار  ئەگەر 

تەنگی پێهەڵنەچنیبێت. 
برسێتی مرۆڤ ناچاری زۆر كاری ناویست 

و ناحەز دەكات، ریكالمكردن بەجەستەو 
لەبرسێتییەوە  ژن����ەوە  ل���ەش���والری 
یەكێكە  ئەمە  بۆیە  دەگرێت.  سەرچاوە 
لەواڵتگەلی  رۆژان���ە  خ��ەوش��ان��ەی  ل��ەو 
دەبیندرێت.  ئەورووپادا  پێشكەوتووی 
و  شەقام  زەبەالحی  و  بچووك  ریكالمی 
گۆڕەپانەكانی ئەورووپا كە بە وێنەی ژن و 
كچی رووت و نیمچە رووت خەمڵێندراون، 
هیچ نین جگە لە تانەیەك بەسەر چاوی 

پڕ پڕشنگی ئەورووپاوە.

www.ne
tew

e.c
om



26

هەرێمی  حكوومەتی  ناوخۆی  وەزارەتی  راوێژكاری 
كوردستانە بۆ كاروباری ژنان. دێزەرێی گۆدێی، بەپێی 
ناوخۆی حكوومەتی  وەزارەتی  نێوان  رێككەوتنێكی 
بووەتە  ئەمریكا  دەرەوەی  وەزارەت���ی  و  هەرێم 
راوێژكار. لەبارەی جۆر و شێوازی توندوتیژییەكانی 
دژی ژنان لەهەرێمی كوردستان و ئەمریكا و واڵتانی 
ئەو  لەوە دەكات كە هەموو  باس  دیكەی جیهاندا، 
جۆر و شێوازە توندوتیژیانەی لەكوردستان بەرامبەر 
تەنیا  هەیە،  ئەمریكاش  لە  ئەنجامدەدرێن  ژن��ان 
گۆدێی،  نەبێ.  خووسووتاندن  و  سووتاندن  بابەتی 
لەنزیكەوە  گ��ەڕاوەو  جیهان  واڵتی  لە35  زیاتر  كە 
واڵتانی  لەهەموو  پێیوایە،  بینیوە،  ژنانی  رەوشی 
توندوتیژی  جیاواز  رادەی  و  جۆر  بەشێوەو  جیهان 

بەرامبەر ژنان هەیە.
بەڕێوەبەرایەتی نەهێشتنی توندوتیژی دژی ژنان لە 
كوردستان،  هەرێمی  ناوخۆی حكوومەتی  وەزارەتی 
خۆی  سااڵنەی  راپۆرتی  2009دا  ساڵی  كۆتایی  لە 
لەگەڵ  بەبەراوورد  ئامارانە  ئەو  بەپێی  باڵوكردەوە، 
توندوتیژی  رێژەی  رابردوو  ساڵی  پێشوو،  سااڵنی 
لەبارەی  كەمبووەتەوە.  كوردستان  لەهەرێمی 
كەمبوونەوەی رێژەی توندوتیژی دێزەرێ، دەڵێ:((
نەهێشتنی  بەڕێوەبەرایەتییەكانی  كردنەوەی  دوای 
هەرێمی  وش��ارۆچ��ك��ەك��ان��ی  ل��ەش��ار  ت��ون��دوت��ی��ژی 
پەیوەندی  هۆشیاربوونەتەوەو  ژنان  كوردستان، 
و  دەك��ەن  توندوتیژییەوە  بەبەڕێوبەرایەتییەكانی 
تەواوبوون  بە  سەبارەت  دەك��ەن((.  تۆمار  سكااڵ 
ئەو  دەڵێ،  راوێژكارە  ئەو  ئامارەكانیش  راستی  و 
بەڕێوەبەرایەتییەكانەوە  بنكەو  لەالیەن  ئامارانە 
ئامادە دەكرێن و ئەوان لەراستی و ناڕاستی ژمارەكان 

بەرپرسیار نین.
ب���اس���ی���دەك���ات  گ����ۆدێ����ی،  خ���ان���م���ی  وەك 
كاری  ئ��ەم��ری��ك��اش،  ل��ەوی��الی��ەت��ەی��ەگ��رت��ووەك��ان��ی 
بەڕێوەبەرایەتییەكانی بەدواداچوونی توندوتیژی دژی 

ژنان بەو شێوەیە دەستی پێكردووە. ))لەهەشتاكاندا، 
لەگرفتەكانی  بەلێكۆڵینەوە  تایبەت  نەبوو  بنكەیەك 
بەشێوەیەكی  كێشەكان  بەڵكو  خێزانی،  توندوتیژی 
ساڵ،   17 كە  دێزەرێی،  دەك��ران((.  سەیر  گشتی 
لەئەزموونی  باس  وەها  ك��ردووە،  كاری  پۆلیس  لە 
دەكراو  پێوە  پەیوەندیمان  دەكات:((كاتێك  خۆی 
ژنێك  بەرامبەر  توندوتیژی  كە  پێمانڕادەگەیەنرا، 
قسەمان  ه��ەردووال  لەگەڵ  دەچووین  ئەنجامدراوە، 
كە  هەبووایە،  ئەوەش  بەڵگەی  لەوكاتەدا  دەكرد، 
ژنێك رووبەرووی توندوتیژی بووەتەوە، ئەگەر ژنەكە 
پیاوەكە  تۆمارنەكردایە،  پیاوەكە  لەسەر  سكااڵی 
نەدەبووەوە،  یاسایی  سزایەكی  هیچ  رووب��ەڕووی 
بەاڵم لەنەوەدەكانەوە سیاسەتی كاركردنمان گۆڕی، 
بەوەی ئەگەر بەڵگەی پێویست هەبێ كە توندوتیژی 
بەرامبەر ژنێك ئەنجامدراوە، ئەو كەسە سزا دەدرێت 
تاوانباری  دەستگیركردنی  دەسەاڵتی  پۆلیس،  و 

هەیە((.
و  لەئەمریكا  ژن��ان  دژی  بەتوندوتیژی  سەبارەت 
بەتایبەتیش توندوتیژی سێكسی، دێزەرێی، ئاماژەی 
و  ك��رد  خ��ۆی  ویالیەتەكەی  لە  ژن��ان،  ب��ەرەوش��ی 
گوتی:((من لەروانگەی ویالیەتەكەی خۆمەوە باسی 
ئەم بابەتە دەكەم، چونكە لەئەمریكا هەر ویالیەتێك 
رێوشوێنی یاسایی تایبەت بەخۆی هەیە. لەویالیەتی 
سێكسی  توندوتیژی  رووبەڕووی  ژنێك  ئەگەر  ئێمە 
ببێتەوە، ئەوا دەبردرێ بۆ نەخۆشخانە، لەوێ لەسەر 
ئەركی دەوڵەت پشكنینی بۆ دەكرێ، بەاڵم ئەگەر 
خەرجییەكانی  ئەوە  هەبێ،  بەچارەسەر  پێویستی 
دەكەوێتە ئەستۆی خودی ژنەكە. ئەو كەسەی كە 
ئەو  تا  دانانرێ  بەتاوانبار  ئەنجامداوە  تاوانەكەی 
ئەگەر  دەسەلمێنرێت.  تاوانەكەی  بەبەڵگە  كاتەی 
سەلمێنرا،  دیاریكراو  تاوانبارێكی  لەسەر  تاوانەكە 
قەرەبووكردنەوەو  داوای  هەیە  بۆی  قوربانی،  ئەوە 
بكات،  لەتاوانبار  چارەسەر  و  پشكنین  تێچووی 

هەن  مەدەنی  رێكخراوی  چەندین  ئەمەشدا  لەپاڵ 
لەبارەی  دەدەن((.  ژنان  یارمەتی  لەوبارەیەوە  كە 
ژنان  دژی  توندوتیژییەكانی  ش��ێ��وازی  و  ج��ۆر 
دیكەی  واڵتانی  و  ئەمریكا  و  كوردستان  لەهەرێمی 
لەوە دەكات كە هەموو ئەو جۆر و  جیهاندا، باس 
ژنان  بەرامبەر  لەكوردستان  توندوتیژیانەی  شێوازە 
بابەتی  تەنیا  هەیە،  ئەمریكاش  لە  ئەنجامدەدرێن 
لە  كە  گۆدێی،  نەبێ.  خووسووتاندن  و  سووتاندن 
زیاتر لە35 واڵتی جیهان گەڕاوەو لەنزیكەوە رەوشی 
جیهان  واڵتانی  لەهەموو  پێیوایە،  بینیوە،  ژنانی 
بەشێوەو جۆر و رادەی جیاواز توندوتیژی بەرامبەر 

ژنان هەیە. 
ئەو راوێژكارەی وەزارەتی ناوخۆ، خۆشحاڵی خۆی 
بۆ  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  ك��ردن��ەوەی  بەرامبەر 
بەدواداچوونی توندوتیژی دژی ژنان و دانانی ژنێك 
بەڕێوەبەرایەتییانە،  ئەو  گشتی  بەڕێوەبەری  وەك 
كاركردنی  ب��ەش��ێ��وازی  س���ەب���ارەت  دەرب�����ڕی. 
ئێمە،  گوتی:((كاری  ناوخۆدا  وەزاەرت���ی  لەگەڵ 
بەتوندوتیژی  تایبەت  كەیسەكانی  بەدواداچوونی 
هەماهەنگی  دروستكردنی  هەروەها  ژنانە،  دژی 
و  توندوتیژی  بەدواداچوونی  بەڕێوبەرایەتی  لەنێوان 
ئەو رێكخراوە مەدەنیانەیە كە دەیانەوێ یارمەتیمان 

بدەن((.
لەبارەی كەموكوڕییەكانی بەڕێوبەرایەتی نەهێشتنی 
بۆ  پالنەكانیان  بەرنامەو  و  ژنان  دژی  توندوتیژی 
چۆنیەتی  بەڕێوەبەرایەتییەو  ئەو  ئەكتیڤتركردنی 
ئەوان  كە  بەوەدا،  ئاماژەی  دێزەرێی،  كاركردنیان، 
بەڕێوەبەرایەتییەكانی  و  پۆلیس  بنكەكانی  لەگشت 
بەدواداچوون  هەیەو  راوێژكاریان  تاوان،  نەهێشتنی 
هەیە  پالنێكیان  هەروەها  دەك��ەن.  كەیسەكان  بۆ 
بۆ ئەو پۆلیسانەی تازە دادەمەزرێن بۆ راهێنانیان 
لەسەر چۆنیەتی هەڵسووكەوتكردن لەگەڵ كێشەكانی 
ئەو  وەك  چونكە  ژنان،  دژی  توندوتیژی  و  خێزان 

راوێژكارێكی ئەمریكی وەزارەتی ناوخۆ بۆ وارڤین:

لە ئەمریكا خۆسووتان و 
سووتێندران نییە

هەولێر
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خۆیان  پۆلیسەكان  واهەبووە،  جاری  كرد،  باسی 
بوونەتە هۆكاری گەورەرتركردنی كێشەكان. بۆ ئەم 
مەبەستەش یەكەم هەنگاویان ئەوەیە كە مامۆستای 
خولی  دوات��ر  و  بكەن  ئامادە  ب��وارە  بەم  تایبەت 
تایبەت بۆ پیاوانی پۆلیس بكەنەوە. باسی لەوەش 
كرد، كە بەڕێوەبەرایەتی ناسینەوەی بەڵگەی تاوان، 
رەوانەی  خۆیان  كارمەندانی  پیشانداوە  ئامادەییان 

ئەم خوالنە بكەن.
هەندێكجار بنەماڵەی ئەو ژنانەی كە لەسەنتەرەكانی 
و  دەچنە سەنتەرەكان  داڵدەدان حەوێندراونەتەوە، 
بەڵێنێكی نووسراو پڕ دەكەنەوە، كە ئەگەر كچ یان 
ژنەكەیان ببەنەوە، نایانكوژن، بەاڵم تائێستا چەند 
بەڵێننامەو  پڕكردنەوەی  پاش  كە  هەبووە  كەیس 
بردنەدەرەوە، كچ یان ژنەكەیان كوشتووە. سەبارەت 
لە  ئاساییەو  دەڵێت:((ئەوە  دێزەرێی  كێشەیە  بەو 
سەنتەر  چونكە  روودەدا،  وەها  شتی  ئەمریكاش 
بەندیخانە نییەو خەڵك ئازادە لەوێ بێتە دەرەوە، 
رێكوپێك  بەشێوەیەكی  حكوومەت  پێویستە  بەاڵم 
ئەو سەنتەرانە كۆنتڕۆڵ بكات و سەنتەرەكان بەشێك 
نەبن لەو كێشانەی رووبەڕووی ژنان دەبنەوە، بەڵكو 

بەشێك بن لەچارەسەر((.
كابینەی پێنجەمی حكوومەتی هەرێمی كوردستان، 
بەڕێوەبەرایەتییەكانی نەهێشتنی  بڕیاری كردنەوەی 
گوڕوتینێكەوە  بە  و  دا  ژنانی  دژی  توندوتیژی 
كارەكانی ئەنجام دەدا، بەاڵم ئێستا ساردبوونەوەیەك 
خاتوو  لەوبارەیەوە،  دەكرێت.  بەدی  پرسەدا  لەو 
شەشەم  كابینەی  دەڵ��ێ��ت:((  گۆدێی،  دێ��زەرێ��ی 
بەهەمان گوڕوتینی كابینەی پێشتر كار لەسەر ئەم 
سەبارەت  پێدەدات((.  گرنگی  و  دەكات  دۆسیەیە 
بەدەستوەردانی حزبەكان لەكاروباری دادگاو پۆلیسدا 
دێزەرێی، گوتی:((بەڕای من حزبەكان زیاتر دەست 
سیاسییەكانەوە  ئۆرگانە  و  پەرلەمان  لەكاروباری 
وەردەن تا كاروباری پۆلیس و دادگاكان كە ئەمەش 
بەبۆچوونی من خاڵێكی گرنگ و ئەرێنییەو هۆكارێكی 

باشە بۆ بەرەوپێشچوونی كارەكان((.
و  سلێمانی  لە  كاركردن  بۆ  بەرنامەیان  لەبارەی 
هەروەها  و  كوردستان  هەرێمی  دیكەی  شارەكانی 
دانانی بەڕێوەبەری ژن بۆ گشت بەڕێوەبەرایەتییەكان، 

سەردانی  ئێستا  پێش  گوتی:((ماوەیەك  گۆدێی 
سلێمانیم كرد و لەبەرنامەماندایە لەوێش بە بەرفراوانی 
كار بكەین. هەرچی گۆڕینی بەڕێوەبەرەكانە، ئەوەی 

پرسە  ئەو  بۆ  گشتی  بەڕێوەبەری  ئێستا  دەیبینین 
دانراوەو پێموایە گۆڕانكارییەكە لەشوێنێكی باشەوە 

دەستی پێكردووە((. 

پڕۆفایل

لە  ساڵە  حەڤدە  ماوەی  لەدایكبووە.  لۆئیزیانا  لەویالیەتی  ئەمریكایە.  ویالیەتەیەگرتووەكانی  خەڵكی  گۆدێی(  خاتوو)دێزەرێی 
لیۆزیانا پۆلیس بووە. لەساڵی 2005 ەوە لەهەرێمی كوردستانەو لە 2009 ەوە وەك راوێژكاری وەزارەتی ناوخۆ بۆ كاروباری ژنان 

كار دەكات.

خاتوو )دێزەرێی گۆدێی( 
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خۆم بینیم كچەكەم چی بەسەر هێنرابوو، كافریش 
داخی  بەسەربێت.  وای  بۆ  ئاخر  واناكات.  كاری 
ژیانە  ل��ەو  نەگوت  بەمنی  رۆژێ��ك  هەیە  ئ��ەوەم 
سەختەدایە«. ئەمە قسەكانی فاتمەی دایكی كاڵێ 
بوو، كە لەپرسەی كچەكەیدا لەسووچێكی ژوورەكەوە 
دانیشتبوو و لەچكێكی رەش و كراسێكی گوڵداری 
هەڵكێشانی  بەدەم  كاڵێ،  دایكی  لەبەردابوو.  سپی 
دوا  فرمێسكەوە  باراندنی  و  ق��ووڵ  هەناسەیەكی 
وارڤین  بۆ  نەخۆشخانە،  لە  كچەكەی  وتەكانی 

دەگێرایەوە.
 22 تەمەن  حەمە،  خدر  كاڵێ  رێكەوتی2010/3/19 
ساڵ، كە ژنی ماڵ و دانیشتووی گەڕەكی راپەڕینی 
مێردەكەیەوە  لەالیەن  بوو،  قەاڵدزێ  بەقەزای  سەر 
لێ  چەقۆیشی   4 و  دەسووتێنرێت  ب��ەن��اوی)ح،ع( 
دەبردرێتە  كاڵێ،  رووداوە  ئ��ەو  پ��اش  دەدرێ���ت. 
نەخۆشخانەو دوای 12 رۆژ، لە رێكەوتی 2010/4/4 
گیان  سلێمانی  فریاكەوتنی  نەخۆشخانەی  لە 

لەدەستدەدات.
لەسەرچاوەیەكی  كە  زانیارییانەی  ئ��ەو  بەپێی 
وارڤین  دەست  پۆلیسی)قەاڵدزێ(وە  باوەرپێكراوی 
نەخۆشخانەی  رەوان��ەی  كاڵی،  كاتێك  كەوتووە، 

شوێنی  س��ووت��اوەو  جەستەی  ك���راوە،  ق���ەاڵدزێ 
راپۆرتەی  ئەو  بەپێی  بەاڵم  پێوەدیاربووە،  لێدانی 
كاڵی  ناردوویانە،  نەخۆشخانە سەرەتا  پۆلیسی  كە 
لەدەستپێكدا ئیفادەی لەسەر هیچ كەسێك نەداوەو 

گوتوویەتی خۆم، خۆمم سووتاندووە. 
لەدەستپێكی  ك��ە  ك��اڵ��ی،  خوشكی  خ��ون��چ��ەی 
سووتانەكەیەوە تا مردنی لەنەخۆشخانەی سلێمانی 
قەاڵدزێ  پۆلیسی  بنكەی  قسەكانی  بووە،  لەگەڵی 
هەڕەشەی  دەڵێت:«لەترسی  پشتڕاستدەكاتەوەو 
بەپۆلیس  ئیفادەیەكی  هیچ  سەرەتا  مێردەكەی، 

نەدا«.
رازی  خوشكەكەی  مێردی  گوتی،  خونچە،  وەك 
نەبووە ماڵی باوكی لەگەڵیدا بچن بۆ نەخۆشخانە، 
چوون.  لەگەڵی  نەكردووەو  قبووڵیان  ئەوان  بەاڵم 
بەچی  كە  پرسیوە  لەكاڵێی  كاتێك  گوتی،  خونچە 
پەرەمێزدا  گوتویەتی:«بەسەر  كاڵێ،  وایلێهاتوە. 

كەوتووم«.
هاوسەری  ژیانی  مانگە  و 3  كاڵێ خدر، دوو ساڵ 
لەگەڵ )ح،ع( پێكهێناوەو بەرهەمی ئەو زەواجەش 
»ئانیا«ی تەمەن 3 مانگانە. بەپێی قسەی فاتمە 
دایكی كاڵێ، كاتێك )ح(خوازبێنی كاڵێی كردووە، 

هەر  كچەكەیان  بەاڵم  نەبوون،  رەزامەند  كەسیان 
لەگەڵ  پێبكات.  شووی  ئەوەی  لەسەر  سووربووە 
بەردەوام  بەاڵم  توڕەبوون،  لەكاڵێ،  ئەوان  ئەوەی 
الچاوێكی  چووم  كە  ك��ردووە«رۆژێ��ك  سەردانیان 
لێیداوی؟  واتلێهاتووە،  بەچی  گوتم  ببووە،  شین 
بەدەم  كاڵێ،  دایكی  ب��ەرب��ووم��ەوە«.  نا  گوتی، 
هەڵكێشانی هەناسەیەكەوە وەها قسەكانی درێژە پێ 
دەدات:«خۆم بینیم كچەكەم چی بەسەر هێنرابوو. 
بەسەربێت.  وای  بۆ  ئاخر  واناكات.  كاری  كافریش 
داخی ئەوەم هەیە رۆژێك بەمنی نەگوت لەو ژیانە 
كە  دەكات،  بەوەش  ئاماژە  فاتمە،  سەختەدایە«. 
بووە،  خۆی  هەڵبژاردەی  لەبەرئەوەی  كچەكەی 
بەماڵی باوكی نەگوتووە كە لە چ ئازارێكدا دەژیت و 

بەردەوام پێیگوتوون كە پیاوێكی باشە. 
كەوتوون،  وارڤین  دەست  زانیارییانەی  ئەو  بەپێی 
)ح.ع( 4 مانگ بەر لەئێستا بەدزی كاڵێ، ژنێكیتری 
سلێمانییە،«2رۆژ  شاری  خەڵكی  كە  هێناوە  تری 
ئەوەی  بۆ  ماڵەوە  دەباتە  ژنەكە  لەرووداوەكە  بەر 
بەكاڵێی بناسێنێت، بەاڵم دوای ئەوە كاڵێ تووشی 
هەڵچوونێكی زۆر دەبێت و لەگەڵ ژنەكەو مێردەكەیدا 

دەبێتە شەریان.

چەكدارێكی حزب ژنێك دەسووتێنێت و 4 چەقۆی لێ دەدات
)كاڵێ( بەرلەمردنی:

داوادەكەم مێردەكەم 
لەسێدارەبدرێت

قەاڵدزێ
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بۆ  دەباتەوە  ژنەكە  شەو  9ی  كاتژمێر  )ح(  دواتر 
بەیانییەكەی  دەگەرێتەوە.  شەو  12ی  و  سلێمانی 
حەمامەكەو  دەباتە  كاڵی،  ئێوارە  4ی  كاتژمێر 
كاڵێ،  چونكە  داگیرساوە  پەرەمێزەكەیان  هاوكات 
دەبێت. منداڵەكەی  شوشتنی  خەریكی  بەرلەوە 
)ح( كاڵێ، لەپەرەمێزەكە نزیك دەكاتەوەو تا ئاگر 
دەگرێت، پاشان بەسووتاوی دەیهێنێتە حەوشەكەو 
 4 لەمردنی  دڵنیابێت  ئەوەی  بۆ  دەیكوژێنێتەوەو 
چەقۆی لێدەدات«. بەپێی ئەو سەرچاوەیە، )ح( بۆ 
نەدات  لەسەر  ئیفادەی  لەنەخۆشخانە  كاڵی  ئەوەی 

تاكاتژمێر 6ی ئێوارە نایباتە نەخۆشخانە.
فاتمەی دایكی كاڵێ، باس لەو چركەساتە دەكات كە 
كچەكەی بە سووتاوی لەنەخۆشخانە بینیوەو دەستی 
گوتوویەتی:«دایە  كاڵێ  بەاڵم  هێناوە،  بەسەردا 
لەسەرمی  بەشەق  و  زۆردێشێ  سەرم  البە  دەستت 
داوا  فرمێسكڕشتنەوە  بەدەم  كاڵێ،  دایكی  داوە«. 
ژنان  و  مرۆڤ  مافی  رێكخراوەكانی  و  لەحكوومەت 
داد  بۆئێمە  گرتن  وەرگرن.  كچەكەم  دەكات«مافی 
سەبووریم  نەكرێتەوە  لێ  كچەكەمی  وەك  تا  نادات 
نایەت. من جەرگم سووتاوە. باجەرگی دایكێكی تر 
كرد.  بەخێو  مندااڵنەم  ئەو  بەهەتیوی  نەسووتێت. 

خوایە  لێبكات.  ئەوهای  بەچەیەك،  ناكەس  ئێستا 
تۆڵەمان بكەیتەوە«.

ب��ەه��ۆی كوژرانی  ك��اڵ��ێ، ك��ە  ب��رای  ع��ەب��دوڵ��اڵی 
دیاربوو،  بەدەمووچاوییەوە  نیگەرانی  خوشكەكەی 
لەگەڵ  )ح(  نەیزانیوە  قەت  كە  بەوەكرد  ئاماژەی 
رەزامەندنەبووم  زوو  خراپە«هەر  خوشكەكەی 
دەمزانی  و  پێبدەم  خۆمی  خوشكی  ئەوەی  لەسەر 
ناچاری  كاڵێ،  پێداگیری  بەاڵم  ئەوەنییە.  شایانی 
ئەوكاتە  باسی  عەبدوڵاڵ،  بم«.  بێدەنگ  كە  كردم 
سووتاوەو  خوشكەكەی  زانیویەتی  كە  دەك��ات، 
لەنەخۆشخانەیە«چوومە نەخۆشخانە، بەاڵم )ح( بە 
پاسەوانانی نەخۆشخانەی گوتبوو كە رێگام نەدەن 
رێگەیان  زۆر  پێداگرییەكی  ژوورەوە.«پ��اش  بچمە 
مۆڵەتم  ئەوەی  دەڵ��ێ:«دوای  عەبدوڵاڵ  دام«.  پێ 
كەكاڵێی  ژوورەی  ئەو  چوومە  وەرگ��رت  لەدكتۆر 
لێبوو. كە چاوی پێمكەوت گەشبووەو زۆری پێخۆش 
بوو. دكتۆر ڕێگەی پێدام كە قسەی لەگەڵ بكەم، 
با  پێیگوتم،  بوو.  پێوە  لێدانی  ئاسەواری  چونكە 
خێرا ئیفادەم لێ وەرگرن )ح( وای لێكردووم تا رای 

نەكردووە بیگرن«.
فەرمانی  دادوەر  ك��اڵ��ێ،  ئ��ی��ف��ادەی  دوای  ه��ەر 

دەستگیركردنی)ح( دەردەكات و مەفرەزەی پۆلیس، 
دەستگیری  سلێمانی،  نەخۆشخانەی  لەبەردەمی 
دەك���ەن. ع��ەب��دوڵ��اڵ، ئ��ەوەش��ی ئ��اش��ك��راك��رد كە 
لەبەرئەوەی  لەنەخۆشخانەی قەاڵدزێ،  خوشكەكەی 
نەیوێراوە  ب��ووە،  بەسەرییەوە  ه��ەر  مێردەكەی 
ئیفادەی لەسەربدات. عەبدوڵالیش وەك دایكی داوا 
بدات«داواكارم  كە )ح( سزت  دەكات  لەحكوومەت 
خۆش  كاڵێ،  لەخوێنی  ئێمە  بدرێت.  لەسێدارە 

نابین«. 
ئیفادەی  كاڵێ،  خوشكی  خونچەی  قسەی  بەپێی 
كەبەر  سلێمانی،  لەنەخۆشخانەی  خوشكەكەی، 
لەمردنی بەپۆلیسی داوە بەمجۆرە بووە«ماوەی سێ 
مانگ  دوو  دووركەوتووەتەوە.  لێم  مێردەكەم  مانگە 
زیاترە هەر لەماڵ نییە. هەر دەیگوت لە دەزگایەكی 
حزبیم، بەاڵم نەمدەزانی هۆیەكەی چیبوو. تا رۆژێك 
هێناوە.  ژنی  زانیم  خوشكێكمەوە  كوڕی  لەرێگەی 
بەنامە پێیگوتم، )ح( ژنی هێناوە. لەدەمی خەڵك 
ئەو  تا  دەكرد،  حاشای  هەر  ئەو  بەاڵم  بیستبووم، 
رۆژە پێمگوت ئەویش تووڕە بوو زۆری لێدام. دوو 
شەو پێش ئەوەی واملێبكات ژنەكەی هێنایەوە بۆ 
ماڵ. ئەوكاتە زانیم ماوەی چوار مانگە هێناویەتی، 

كاڵێ و منداڵەكەی  2010/3/16
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سلێمانی  ب��ردەوە  ژنەكەی  لێیدام.  ش��ەوەی  ئەو 
كە  بوو  شەو  نۆی  سەعات  سلێمانییە.  خەڵكی  و 
ماڵ.  بۆ  هاتەوە  گەڕایەوەو   12 سەعات  رۆیشتن 
لێدام.  زۆری  دووب��ارە  هەستا  كە  بەیانی  دیسان 
دەرگای  لەترسان  بشۆم،  كچەكەم  حەمام  چوومە 
حەمامم داخست. بەاڵم دەرگاكەی پەڕاند و كردیەوە 
بەر شەقی دام. دواتر بەسەر پەرەمێزەكەی دادام، 
ئینجا بە قژ رایكشام و هێنامیە حەوشە. هەرخۆشی 
ئاگرەكەی كوژاندەوە. كەسووكارەكەی ئاگایان لێبوو 
ئاگایان  تریش  دراوسێكانی  دراوسێمانن.  چونكە 
ئامۆزای  دوو  بێت.  كەس  نەیهێشت  بەاڵم  لێبوو، 
خۆی ئاگادار بوون. دوای ئەوە بردمیە ژووری میوان، 
هیالك  زۆر  لێیدەدام  شەق،  بەچەقۆو  لێدام  زۆری 
بووم. زۆر هاوارم كرد تۆ خوا بمبە بۆ خەستەخانە 
دەیگوت، ناتبەم تا شكایەتم لێ بكەی بەخوا لێرە 
بزانێ.  كەسیش  ناهێڵم  دەتشارمەوە.  و  دەتكوژم 
بەس  قسەناكەم،  گوتم  خوارد  بۆ  سوێندم  منیش 
قسە  بەاڵم  باشە،  گوتی  دەم��رم.  دكتۆر  بۆ  بمبە 
بكەی خوشك و برایەكت دەكوژم منیش گوتم، باشە 
بەس بمبە. ئینجا رازی بوو بردمی بۆ خەستەخانە، 

بەتەنیا بردمی تا كەس نەزانێ«.
ئەوەی  دوای  كاڵێ  دەكات،  بەوە  ئاماژە  خونچە، 
رووداوەكەی بۆ پزیشكی نەخۆشخانەكە گێراوەتەوە 
گوتویەتی:«داوادەكەم مێردەكەم، لەسێدارە بدرێت 
كچەكەم  نەشمردم  ئەگەر  ئ��ازارداوم.  زۆری  چونكە 

بدەنەوە خۆم بەخێوی دەكەم«. 
دژی  توندوتیژی  بەدواداچوونی  بنكەی  بەرپرسی 
وارڤینی  بە  لەوبارەیەوە  حەسەن،  رائید  ئافرەتان، 
دانیشتووی  22ساڵ.  تەمەن  ژنێكی  كە  رایگەیاند، 
لە3/19سووتاوەو  ق��ەاڵدزێ،  راپەڕینی  گەڕەكی 
كەوا  هەیە  وا  گومانێكی  4/4م��ردووە.  لەرێكەوتی 
دیارنییە  تائێستا  بەاڵم  سووتاندبێتی،  مێردەكەی 
لەسلێمانی  ژنەكە  35%ب���ووە.  ب��ەڕێ��ژەی  چونكە 
ئیفادەی داوەو ئیفادەكەیشی تائێستا بەشێوەیەكی 
تەمەنی  تۆمەتبار  نەگەڕاوەتەوە.  ئێمە  بۆ  فەرمی 
لەنەخۆشخانەی  پاسەوانەو  ن��اوی)ح.ع(  22س��اڵ. 
بڕگەی  بەپێی  و  دەكات  دەوام  سلێمانی  شۆڕشی 

31.ی ماددەی 406 دەستگیر كراوە. 
لەوبارەیەوە، سەرپەرشتیاری كۆمیتەی ژنانی یەكێتی 
نیشتیمانی كوردستان لەقەاڵدزێ بەهار محەمەد، بە 
وارڤینی راگەیاند كە ئەوان بەدواداچوونیان بۆ ئەو 
پرسە كردووەو هاوكات سەردانی خێزانی هەردووالیان 
كردوە«خێزانی )ح.ع( دەڵێن »ئەو ژنە خۆی خۆی 
لێمداوەو  سووتاندووەو كوڕەكەمان گوتوویەتی، من 
ئاوی گەرمم پێداكردووە. دواتر ویستوومە بەچەقۆ 

جلەكانی دابكەنم چەقۆی بەركەوتووە«. 

وارڤینی  بە  كاڵێ  خوشكی  خونچەی  لەوبارەیەوە 
تری  ژنی  دوو  كاڵێ،  لە  بەر  )ح(  كە  راگەیاند 
بووەو  مانگێك الی  تەنیا چەند  یەكێكیان  هێناوەو 
یەكێكیشیان بزربووە. بۆیە ئەوان دژی هاوسەرگیری 
)ح( و كاڵێ بوون.«گومانمان لەباشی)ح( هەبوو، 
بۆیە بەردەوام سەردانی كاڵێمان دەكرد. كەچی ئەو 
قەت باسی كێشەی خۆی بۆ ئێمە نەدەكرد«. بەاڵم 
بەپێی قسەی خونچە، لەخەڵكیان بیستووە كە )ح( 

زۆر ئازاری كاڵێ، دەدات.
توندوتیژی  بەدواداچوونی  بنكەی  ئامارێكی  بەپێی 
دژ بەژنان لەرانیە، لەماوەی ساڵی 2009 لەسنووری 
ژنان  بە  دژ  توندوتیژی  رووداوی  ڕاپ��ەری��ن309 

روویداوە.

حاڵەتانە  ئ��ەو  197ی  ئ��ام��ارە،  ئ��ەو  بەپێی  ه��ەر 
سنووری  ران��ی��ەو112ل��ە  س��ن��ووری  ك��ەوت��وون��ەت��ە 
و  كوشتن  رووداوان���ە  ئەو  ك��راوە.  تۆمار  ق��ەاڵدزێ 
سووتان و لێدان و خنكان و هەڕەشەو دەستدرێژی 
سێكسیش لەخۆدەگرێت. لەو راپۆرتەدا ئاماژە بەوە 
زۆربەی  و  كۆمەاڵیەتین  كێشەكان  زۆربەی  كراوە، 
شووكردوو،  ژنانی  لەسەر  توندوتیژییەكانیش 
لە  هەروەها  ئەنجامدراوە.  مێردەكانیانەوە  لەالیەن 
بنكەی  بەرپرسی  ئامارەدا  ئەو  راگەیاندنی  كاتی 
بەدواداچوونی توندوتیژی دژی ژنان، لە رانیە رائید 
لەگەڵ  ب��ەب��ەراورد  كە  ك��ردووە  ئاشكرای  حەسەن 
هەردوو  لە  توندوتیژی  رێ��ژەی  پێشوودا  سااڵنی 

ناوچەی پشدەرو بیتوێن زیادی كردووە.
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كە  گومانلێكراوەی،   2 ئەو  ئازادكردنی  دوای 
دەستیان هەبووە لە كوشتنی ئەو 2 منداڵەی 
بۆ  دادگ��ا،  ك��وژران،  باوكیانەوە  لەالیەن  كە 
پشكنین باوكی دوو منداڵەكە رەوانەی لیژنەی 
دەروونی دەكات و ئەم بڕیارەش پۆلیس و رای 

گشتی نیگەران دەكات.
رێكەوتی 2ی 1ی 2010 پیاوێكی نابینا بەناوی 
منداڵی  دوو  ساڵ   30 تەمەن  سەباح،  سامان 
تەمەنیان  كە  سیراج  و  سیڤان  بەناوی  خۆی 
گوندی  گۆڕستانی  ل��ە  ب��وو،  س��ااڵن   6 1و 
لەوەی  بەر  ب��ەاڵم  كوشت،  گچكە  بێستانەی 
كرا.  دەستگیر  پۆلیسەوە  لەالیەن  بیاننێژێت، 
دوای لێكۆڵینەوەی پۆلیس تاوانبار، یەكڕاست 
دانی بە تاوانەكەیدا نا، هەروەها دانی بەوەشدا 
منداڵەكانی،  لەكوشتنی  بەر  هەفتەیەك  كە  نا 
لەگەڵ هاوڕێیەكیدا بەناوی )م.ج( كە شوفێری 
تەكسییە لە گۆڕستانی گوندی بێستانەی گچكە 
گوتەكانی  لە  سامان،  هەڵكەندوون.  بۆ  گۆڕی 
بۆ پۆلیس دانی بەوەدا ناوە كە مانگێك بەرلە 
كوشتنی منداڵەكانی هەوڵیداوە ژەهرخواردیان 
رشاونەتەوەو  م��ن��داڵ��ەك��ان  ب���ەاڵم  ب��ك��ات، 
نەمردوون. بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزای دەشتی 
سەبارەت  شەهاب،  خەیرەدین  عەمید  هەولێر 
بە  ت��اوان��ە  ئ��ەو  لێكۆڵینەوەی  ئەنجامی  بە 
وارڤینی راگەیاند:«لە پەڕاوی تاوانی كوشتنی 
ئەو  )م.ج(  و  منداڵەكان  دایكی  2منداڵەكەدا، 
بەبڕیاری  هەڵكەندووە،  گۆڕەكەی  كە  كەسەی 
لەو  سامان،  تەنیا  ئێستا  ك��راون،  ئازاد  داگا 

پەڕاوەدا ماوەتەوە«. 
بڕیاری  لە  رەخنە  بەڕێوەبەرە  ئەو  هاوكات، 

كوێرە رەوانەی لیژنەی 
دەروونی دەكرێت

تایبەت

سامان سەباح
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ئازاد كردنی)م.ج( گرت و گوتی:«لەبەر ئەوەی 
گۆڕەكەی  كە  ناوە  بەوەدا  دانی  خۆی  )م.ج( 
هەڵكەندووە و هەروەها هاوسەرەكەی سامانیش 
ئاگاداری ژەهر خوارد كردنی منداڵەكانی بووە، 
نەكردووەتەوە،  ئ��اگ��ادار  ل��ەوە  كەسی  ب��ەاڵم 
نەدەبوایە ئازاد كرابان«. بەپێی ئەو زانیاریانەی 
سامانەوە  سەنگەری  لەهاوڕێیەكی  وارڤین  كە 
بەدەستی خستووە، هۆكاری كوێربوونی سامان 
بۆ شەڕێكی نێوان پارتی و پەكەكە لە چیای 
سامان  هاوڕێیەی  ئ��ەو  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە.  گ��ارە 
گوتی:«سامان پێشمەرگەی سوپای 2ی پارتی 
بووەو لەشەڕێك لەگەڵ پەكەكەدا لە چیای گارە، 
لوغمی پێدا تەقیوەتەوەو لەئەنجامدا هەر دوو 

چاوی لەدەست داوەو ئێستا خانەنشینە«.
ئاماژە  دەروون��ی  بواری  پسپۆڕانی  لەكاتێكدا 
بەوە دەكەن كە 90%ی ئەو كەسانەی منداڵی 
نییەو  تەواو  دەرونییان  باری  دەكوژن  خۆیان 
هەڵگری نەخۆشی دەروونین و لەژێر كاریگەری 
دەدەن.  ئەنجام  تاوانەكانیان  حاڵەتەدا  ئەو 
بەاڵم وەك سەرۆكی لیژنەی پزیشكی دەروونی 
لە فەرمانگەی تەندروستی هەولێر د. نەسرەو، 
باسی دەكات كە 2 مانگ بەر لە ئێستا بەبڕیاری 
لیژنەی  رەوان��ەی  پشكنین  بۆ  تاوانبار  دادگ��ا 
لەو  نەیانتوانیوە  ئەوان  بەاڵم  كراوە،  دەروونی 
ئایا  كە  بكەن  ئەوە  دەستنیشانی  سەردانەیدا 
نەخۆشی  بە  تووشبوونی  ئەگەری  تاوانبار 
دەروونی هەیە یان نا. ئەم پزیشكە لەوبارەیەوە 
زیاتر دواو گوتی:«ئێمە پێویستمان بەوە هەبوو 
لە نزیكەوە، لە قاوش ئەو كەیسە ببینین، بۆ 
ئەوەی بگەینە ئەو زانیارییانەی كە دەمانەوێ�ت. 
بەاڵم بەهۆی رۆتینیات و پرسی یاسایی، ئێمە 
رۆژی  پێیكەوتەوە.  چاومان  مانگ،   2 دوای 
5شەممەی رابردوو هێنایانەوە یەكەی دەروونی 
بەداخەوە  خەوتووە.  نەخۆشخانە  لە  ئێستا  و 
ئەمجارە سامان، حاڵی زۆر خراپە. تائێستاش 
كە  بكەین  ئ��ەوە  دەستنیشانی  نەماتوانیوە 
پێویستمان  ئ���ەوەش  ب��ۆ  ن��ا  ی��ان  نەخۆشە 

بەكاتێكی زۆرە«.
ئەو  ك��رد،  پێ  ئ��ام��اژەی  پزیشكە  ئ��ەو  وەك 
توانای  لیژنەكە  هێناوەتە  سامانیان  كاتەی 
بگێرێتەوەو  خۆی  چیرۆكی  هەبووە،  ئ��ەوەی 
باس لە چۆنیەتی ئەنجامدانی تاوانەكەی بكات، 
تەندروستی  باری  ئەوەی  لەبەر  ئێستا  سیڤان ئەو منداڵەی كە لەگەڵ سیراجی برای بە دەستی باوكی كوژرانبەاڵم 
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ناتوانن  نییە،  قسەكردنی  توانای  نییەو  باش 
بكەن.  حاڵەتەكەی  دەستنیشانی  ئاسانی  بە 
بەدیاریكردنی ئەوكاتەی كە پزیشك  سەبارەت 
پێویستیەتی بۆ دیاریكردن و دەستنیشانكردنی 
نەخۆشی دەروونی، د. نەسرەو گوتی:«حاڵەت 
كاتەكەی  ناتوانین  بۆیە  جیاوازە.  حاڵەت  بۆ 
دیاری بكەین. بۆ ئەوە پێویستمان بە هاوكاری 
كەسە نزیكەكانی حاڵەتەكەیە، بەاڵم دوای ئەو 
رووداوە، كەسە نزیكەكانی سامان، هاوكارمان 
بەهۆی  ب��دەن.  یارمەتی  نین  ئامادە  و  نین 
غیابی كەسە نزیكەكانی، ناتوانین دەستنیشانی 

نەخۆشییەكەی بكەین«.
 د.نەسرەو، ئەوەشی ئاشكرا كرد كە سەرەتا 
بەاڵم  ن��اوە،  شتێكدا  بەهەموو  دانی  سامان، 
رۆژێكە  چەند  و  بكات  قسە  ناتوانێت  ئێستا 
)سەباح  سامان،  باوكی  نەخواردووە.  هیچی 
سابیر(ی تەمەن 55 ساڵ، سەبارەت بە ئەگەری 
دەروونی  نەخۆشی  بە  كوڕەكەی  تووشبوونی 
بە وارڤینی راگەیاند كە سامانی كوڕی، دوای 
لەدەستدانی هەر دوو چاوی ماوەیەك تووشی 
دڵتەنگی و بێتاقەتی بووەو تەنانەت نەیویستووە 
لەسەر  بەاڵم  بهێنێت،  پێك  هاوسەری  ژیانی 
داوای ئەو ژنی هێناوەو بۆئەوەی«لە داهاتوودا 
كردووە.  زەواجی  بدەن«  یارمەتی  منداڵەكانی 
وەك باوكی سامان باسیدەكات، ئەو هیچكاتێك 
تووشی  كوڕەكەی  كە  نەكردووە  بەوە  هەستی 
نەخۆشی دەروونی بووبێت، تەنانەت دوای ئەوەی 
ئەویش  نەبێت  جارێك  تەنیا  هێناوە،  ژنیشی 
لەكاتی لەدایكبوونی كوڕە بچووكەكەی«شەوێك 
ژنەكەی تەلەفۆنی كرد، گوتی سامان، وەزعی 
تێكچووە منیش چووم، هەرای دروستكردبوو، 
بەاڵم لێینەدابوون. ژنەكەی منداڵەكەی بردبووە 
ماڵی  ناردمە  سبەی  بۆ  دراوسێكەیان.  ماڵە 
شێخێك و شێخ گوتی، جنی هەیە. با ناوەكانی 
حاڵی  ئەوە  دوای  بیسووتێنێ�ت.  و  بنووسێت 

باش بووەوە((.
سەبارەت بە جێبەجێكردنی بڕیاری دادگا لەالیەن 
پۆلیسەوەو ناردنی تاوانبار بۆ نەخۆشخانە بە 
ئەنجامدانی  هۆكارەكانی  و  پشكنین  مەبەستی 
ئەو تاوانە، بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێر عەمیدی 
وارڤینی  بە  تەڵعەت،  عەبدولخالق  مافپەروەر 
جێبەجێكار  الیەنی  وەك  ئەوان  كە  رایگەیاند 
و  بیدات  دادگ��ا  كە  بڕیارێكن  هەر  پابەندی 
ناتوانن جێبەجێی نەكەن.))وەك پۆلیس، المان 

ئاساییە كە بدرێتە لیژنەی پزیشكی دەروونی، 
تاوانبار  تاوانی  تسهیلكردنی  بۆ  بەمەرجێك 
نەبێت. بەڵكو بۆ چەسپاندن و سەرەوەری یاسا 
كە  كەسەی  ئەو  ئازادكردنی  لەبارەی  بێت«. 
گۆڕی بۆ منداڵەكان هەڵكەندووە، بەڕێوەبەری 
تێپەڕبوونی  گ��وت��ی:«دوای  هەولێر  پۆلیسی 
هەفتەیەك بەسەر تاوانەكەدا )م.ج( بە بڕیاری 
دادگا ئازاد كرا. لەگەڵ ئەوەی ئێمە ماوەیەك 
تا  ویستمان  جێبەجێنەكرد،  بریارەمان  ئەو 
لێكۆڵینەوە تەواو دەبێت ئازادی نەكەین. لەبەر 
ئەوەی خۆی دانی بەوەدا نا كە لەگەڵ سامان، 
گۆڕی بۆ منداڵەكان هەڵكەندووە. بەاڵم بەهۆی 
كرد«.  ئازادمان  بووین  ناچار  دادگاوە  بڕیاری 
ئاشكرا  ئەوەشی  عەبدولخالق،  عەمید  هاوكات 
لەو  لێكۆڵینەوە  كەوتووەتە  كە »ساردی  كرد 
تەواو  لێكۆڵینەوە  بەرلەوەی  چونكە  تاوانە، 
بكرێت گۆڕهەڵكەنەكە ئازاد كرا، لەگەڵ ئەوەی 
بۆ  زۆرە  بەكاتی  پێویستی  گەورەیەو  تاوانەكە 
لێكۆڵینەوە. ئێمە كەس بەكەمتەرخەم وەسف 
لەماوەیەكی  كەسێك  ئەگەر  ب��ەاڵم  ناكەین، 
ئازادیش  و  بنێت  بەتاوانەكەیدا  دان  كەمدا، 
بڕیاری  كە  الیەنەی  ئ��ەو  بێگومان  بكرێت، 

ئازادكردنی داوە بەرپرسیارە«.
لەساڵی  منداڵ،  مافەكانی  رێككەوتننامەی 
نەتەوەیەكگرتووەكانەوە  ل��ەالی��ەن   1989
ئامادەكراوەو 54 ماددەی یاسایی لەخۆگرتووە. 
لەالیەن193  تائێستا  رێككەوتننامەیە  ئ��ەو 
لەو  یەكێك  عێراقیش  ك��راوەو  واژۆ  واڵت��ەوە 
كردووە.  واژۆ  رێككەوتننامەكەی  كە  واڵتانەیە 
كوردستان  لە  رێكخراو  چەندین  لەكاتێكدا 
كار  منداڵدا  مافەكانی  پاراستنی  لەژێرناوی 
دەكەن، بەاڵم تائێستا بەرامبەر كەیسی سیڤان 
و سیراج بێدەنگییان هەڵبژاردووەو بۆ جارێكیش 
رێكخراوی  بەرپرسی  نەكردووە.  مەحكوومیان 
ئەستێرەی مندااڵن سەیران سەاڵح، لەوبارەیەوە 
هەموو  دژی  ئ��ەوان  كە  راگەیاند  وارڤینی  بە 
جۆرە توندوتیژییەكن دژی مندااڵن، بەتایبەتی 
ئەگەر لەالیەن كەسە نزیكەكانی منداڵەوە بێت 
سەیران،  بێت.  قورستر  سزاكەی  پێویستە  و 
بەپێشلكردنی  سیراج(  و  )سیڤان  كوشتنی 
و  دەزان��ێ��ت  م��ن��داڵ  مافەكانی  بەندەكانی 
دەڵێت:«ئەگەر بزانین تاوانباران سزای تەواویان 
بۆ نابڕێتەوە ئێمەش بەدواداچوون بۆ كەیسەكە 
دەكەین و لەمافی ئەو مندااڵنە خۆش نابین((.

بەڕێوەبەری پۆلیس 
هەولێر عەمید 

عەبدولخالق دەڵێ: 
وەك پۆلیس، المان 
ئاساییە كە بدرێتە 
لیژنەی پزیشكی 

دەروونی، بەمەرجێك 
بۆ تسهیلكردنی 
تاوانی تاوانبار 
نەبێت. بەڵكو 
بۆ چەسپاندن و 
سەرەوەری یاسا بێت
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وەرزش

هەولێر  ب��ەرەو  بەیانییەوە  شەشی  سەعات  لە 
بەڕێكەوتبوون، تیپەكەیان بۆ ئەنجامدانی یارییەك 
بە بۆنەی رۆژی ژنانی جیهانەوە ))8�ی مارس(( 
بە  تیپەكە  یاریزانەكانی  هاتبوون.  هەولێر  بەرەو 

گوڕوتینیەوە ساز و ئامادەبوون.
ئەوان تیپی تۆپی پێی كچانی بنكەی وەرزش و 

چاالكیی سۆران بوون.

بە  كوردستان  الوان��ی  و  رۆشنبیری  وەزارەت���ی 
بە  س��ەر  نیشتەجێكردنی  سندووقی  ه��اوك��اری 
نەتەوەیەكگرتووەكان، رۆژی 28�ی مارس و دوای 
21 رۆژ لە یادی 8�ی مارس، یارییەكی فوتساڵی 
تێیدا هەردوو  لە هۆڵی زەرد ساز دا و  كچانیان 
وەرزشیی  پەیمانگەی  كچانی  پێی  تۆپی  تیپی 
هەولێر و تیپی تۆپی پێی كچانی بنكەی وەرزش و 

چاالكیی سۆران بەیەك گەیشتن و لە ئەنجامیشدا 
كچانی سۆران یارییەكەیان بە لێدانەكانی پەناڵتی 
 1-1 ئاساییدا  كاتی  لە  ئ��ەوەی  دوای  ب��ردەوە، 

بەرامبەربوون.
توانای  س��ەرەڕای  س��ۆران  كچانی  بۆنەیەدا  لەو 
كەمتر بە بەراورد لەگەڵ كچانی هەولێر، توانیان 
یارییەكە ببەنەوە، ئەمە جگە لەوەی توانای دارایی 

وەرزشی ژنان لە سۆران
 هیدایەت ئیسماعیل:

 بارودۆخمان زۆرخراپە، كەس هاوكاریمان ناكات 
www.neهەولێر
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گرینگی بە وەرزشی ژنان نادرێت                     سۆران
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و ڕاهێنەر و زۆر شتی دیكەشیاندا لە تیپی كچانی 
پەیمانگەی وەرزشیی هەولێر كەمتر بوو.

سەرپەرشتیاری  ئیسماعیل((  ))هیدایەت  خاتوو 
بردنەوەی  لەگەڵ  ب��وو،  س��ۆران  كچانی  تیپی 
ماچ  خۆی  كچەیاریزانی  یەكەیەكەی  یارییەكەدا 
هەڵگەڕا  سووڕ  دەموچاوی  خۆشیاندا  لە  و  كرد 
بوو. كە هەر لەو یارییەدا باشترین یاریزانیش هەر 
لە تیپەكەی سۆرانەوە دەستنیشان كرا و خەاڵت 

كرا.
لە كاتی وەرگرتن و بەرزكردنەوەی جامی یارییە 
قسەی  )وارڤین(  بۆ  خان  هیدایەت  دۆستانەكە، 
وەرزشی  گرفتەكانی  و  كێشە  لە  باسی  و  كرد 
دەڤەری سۆران كرد. ئەو دەیگوت: ))بارودۆخمان 
و  ه��ۆڵ  ناكات،  هاوكاریمان  ك��ەس  زۆرخ��راپ��ە، 

یاریگەمان نییە، توانای داراییمان نییە.((
تیپەكە  سەرپەرشتیی  ))هەرخۆمان  گوتیشی: 
دیكەشمان  یارییەكی  چەند  تیپی  كە  دەكەین، 

هەیە.((
ئەو خانمە باسی ئەوەی كرد كە تیپی یارییەكانی 
جومناستیك و لەشڕێكی و تایكواندۆ و تێنسیان 
ئاوڕیان  و  ناكات  هاوكارییان  كەس  بەاڵم  هەیە، 
ژمارەیەكی  دەڤەرەكەماندا  ))لە  نادەنەوە.  لێ 
هۆی  بە  ب��ەاڵم  ه��ەن،  وەرزش���وان  كچانی  زۆری 
خۆمان  الی  لە  ناتوانین  نییە،  شوێنمان  ئەوەی 
كۆیان بكەینەوە و تیپی وەرزشییان لێ دروست 

بكەین((
ئێران  واڵتی  لە  پێشتر  كە  ئیسماعیل  هیدایەت 

ژیاوە و دواتر گەڕاوەتەوە كوردستان، باسی ئەوە 
دەكات كە خۆبەخشانە لەگەڵ تیپەكانی كچان كار 
ئەوەشدا دەڵێت: ))پێشتر هیچ  لەگەڵ  دەكات، 
بودجەیەكمان نەبوو، بەاڵم ماوەی دوو مانگە بڕی 
یەك ملیۆن دینار وەردەگرین، كە بەڕاستیش ئەو 
بڕەپارەیە بەشی هیچ ناكات و داواكارم زیاد بكرێت 
و هەروەها بە الی كەمەوە یاریگەیەكی چیمەنمان 
بۆ دروست بكەن بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر خزمەت 

بكەین و كچانی وەرزشوان كۆبكەینەوە.((
ئەو خانمە وەرزشكارە دەڵێت: ))بۆ بەدەستهێنانی 
هاوكاری، لە دەرگەی زۆر كەس و دەزگەمان داوە، 

بەاڵم هیچمان بە هیچ نەكردووە.
گوتیشی: ))داوا لە حكومەتی كوردستان دەكەم 
بۆ  هۆڵمان  و  یاریگە  و  بكەن  هاوكاریمان  كە 
دروست بكەن، مینحەكەمان بۆ زیادبكەن، چونكە 
ئێمە لە سەر رێگەیەكی راستدا وەرزشی ژنان لە 

دەڤەری سۆراندا بەرەو پێشەوە دەبەین((.
هیدایەت خان لەگەڵ ئەو بێزارییەشی كە بەهۆی 
هێشتاش  دەژی��ت،  تێیدا  گرنگیپێنەدانیانەوە، 
دەڤەری  باوكانی  و  دایكان  ))داواك��ارم  دەڵێت: 
بە  رێگە  دەوروب��ەری،  ناوچانەی  ئەو  و  س��ۆران 
لێ  رێگەیان  و  وەرزشكردن  بۆ  بدەن  كچەكانیان 

نەگرن و هانیان بدەن وەرزش بكەن((.
سەبارەت بە تۆپی پێی ئافرەتان لە كوردستانیشدا، 
كچانی  وەرزش��ی  سەرپەرشتكارەی  خانمە  ئەو 
دەڵێت:  س��ۆران  چاالكی  و  وەرزش  سەنتەری 
هەیە  هیوامان  و  دەچ��ێ��ت  باشی  ب���ەرەو   ((

زیاتریش باشتر بێت((.
هیدایەت خان خۆشحاڵ بوو بەوەی بۆ ئەو یارییە 
بە بۆنەی 8�ی مارس لە هەولێر كرا، داوەتكرابوون 

و بە بردنەوەی نازناوەكەش خۆشحاڵتربوو.
لە  وەرزش  ))پێویستە  گ��وت��ی:  دواج��اری��ش 
كوردستاندا بۆ هەمووان بێت و گرنگی زیاتریش 
بە وەرزشی ژنان بدرێت، بۆ ئەوەی ژنانیش ڕۆڵی 
خۆیان لە كۆمەڵگەی كوردستاندا بگێڕن، چونكە 

وەرزشیش هیچی لە سیاسەت كەمتر نییە((.

ئەرسەالن عەبدوڵاڵ

هیدایەت ئیسماعیل
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باكووری  وەرزشڤانێكی  كچە  دەم��ی��ر  شەنیا 
كوردستانە. وەك خۆی گوتی، لە حەوت ساڵییەوە 
دەستی بە وەرزش كردووە و ئێستاش ناوبژیوانی 
تۆپی پێی. شەنیا، جگە لە ناوبژیوانیی فوتبۆڵ، 
یارییەكانی باسكە و شاخەوانیش دەكات و هەروەها 

لە تایكواندۆیشدا یاریزانێكی پڕۆفێشناڵە. 
وارڤین: كەی دەستت بە وەرزش كرد؟

بە  دەستم  ساڵییەوە   7 تەمەنی  لە  من  شەنیا: 
وەرزش كردووە، جگە لە ناوبژیوانیی فوتبۆڵ، یاریی 
باسكەش دەكەم. لە تایكواندۆیشدا پڕۆفێشناڵم. 
هەروەها وەرزشی شاخەوانیش دەكەم. من لە 12 
ساڵیدا 2 پشتێنم وەرگرت. پاشان لە 17 ساڵیدا 
تایكواندۆدا  لە  ئەڵمانیا  پایتەختی  بەرلینی  لە 

پلەی 5�ی جیهانم بە دەست هێنا. 
وەرزش،  دەڕواننە  چۆن  بنەماڵەكەت  وارڤین: 
دروست  بۆ  ئاستەنگت  یان  دەدەن  یارمەتیت 

دەكەن؟ 
و  ب��ووە  دای��ك  لە  دیمەشق  لە  دایكم  شەنیا: 
براین.   5 و  ئێمە 5 خوشك  ئامەد.  لە  باوكیشم 
بۆ  خ��وێ��ن��دەوارن.  بنەماڵەیەكی  بنەماڵەكەم 
ئەوەی ببمە وەرزشكارێكی باش بنەماڵەكەم زۆر 
هەموو  ئەوەی سەربكەوم  بۆ  و  داوم  یارمەتییان 

هەلومەرجێكیان بۆ رەخساندم.
وارڤین: تۆ لە دەرەوە چۆن ناسراویت؟

شەنیا: جگە لە وەرزش، پەیوەندییم بە هیچ شتێكی 
سەرەكیی  خۆشەویستی  وەرزش  نییە.  دیكەوە 
منە. من بژێوی ژیانم لەو رێگەیەوە دابین دەكەم. 
هەمیشە  منداڵیدا  لە  منە.  ژیانی  وەرزش  بۆیە 
لەبەر  لە كۆاڵنان لەگەڵ كوڕاندا تۆپانێم دەكرد. 
ئەوەش كچان زۆر لێم تووڕە دەبوون. دەیانگوت: 
بەشداریی  كچاندا  یارییەكانی  لە  بۆچی  ))تۆ 
ناكەی؟(( بەاڵم یارییەكانی كچان سەرنجی منیان 
لەبەر  دەكرد.  پێم  تۆپی  بەردەوام  رانەدەكێشا. 

ئەوەش پێیاندەگوتم ))مێردی فاتم((.
لە  پێشهاتووە  ناوبژیوانێك  وەك��و  وارڤ��ی��ن: 
لێدان  دووچاری  بڕیارێكەوە  هۆی  بە  یارییەكاندا 

ببنەوە؟
شەنیا: جارێك لە ))ئیزمیر(( ناوبژیوانی یارییەكم 
دەكرد. من پەناڵتییەكم گرت. بڕیارەكەم دروست 
و  یاریگە  ناو  هاتنە  هاندەران  هەموو  بەاڵم  بوو، 
شەڕ  بە  یاریم  یەكەم  دا.  لێم  هەندێكیان  هاتن 
و لێدان دەست پێ كرد. ئەوەش زۆر ناڕەحەتی 
كردم و زۆر پێی خەمگین بووم. بۆیە تا مانگێك 
بەاڵم  دەكرد،  تایكواندۆم  من  نەكرد.  بەشداریم 

لێیاندابووم. ئەوە زۆر ناڕەحەتی كردم. 
وارڤین: بەڕای تۆ، هۆكاری ئەو لێدانە، بۆ ژنبوونی 

تۆ دەگەڕێتەوە؟
شەنیا: بە بڕوای من، پیاوان پێیان خۆش نییە 

جگە لە خۆیان، هیچ كەس سەربكەوێت. پیاوان 
ئیرەیی بە ژنان دەبەن. 

وارڤین: پیاو ناوبژیوانی ژنیان خۆش دەوێت؟
ژن  نایانەوێت  بەاڵم  دەوێ��ت،  خۆشیان  شەنیا: 

ناوبژیوانی بكەن )بەپێكەنینەوە(.
وارڤین: چۆن؟

هەبوو،  )دەزگیران(  خۆشەویستێكم  من  شەنیا: 
فوتبۆڵ  ناوبژیوانی  ئەویش  بوو.  باش  مرۆڤێكی 
بە هیچ شێوەیەك  بەاڵم دەیگوت: ))نابێ  بوو. 
ناوبژیوانی  من  نەیهێشت  بكەی((.  ناوبژیوانی 

بكەم. 
وارڤین: بۆچی؟

شەنیا: دەیگوت، لە یارییەكاندا قسە بە ناوبژیوانان 
ئەو  ناو  بچێتە  هاوسەرەكەم  نامەوێ  من  دەڵێن، 
بەاڵم  بدرێت.  پێ  جنێوی  ئەوەندە  و  پیاوانەوە 
بمانەوێ و نەمانەوێ لە هەموو یارییەكاندا قسە بە 
ناوبژیوانان دەگوترێت. بەڕای من هیچ جیاوازییەك 
بە  چ  و  بگوترێت  بەو  جنێو  چ  نێوان  لە  نییە 
من. هەردوو وەكو یەكە و باش نییە. بۆیە دەبێ 
پیاوان ئەو قسەو قسەڵۆكانە نەكەنە بیانوو و ڕێ 

لە پێشكەوتنی ژنان نەگرن. 
یان  باشترە  چۆنە،  نێوانتان  ئێستا  وارڤ��ی��ن: 

خراپتر؟
شەنیا: ئەو هیچ كات نەیدەویست من پەیوەندیم بە 
وەرزشەوە بمێنێت. پاشان دوو رێگەی بۆ من دانا 
و گوتی:((یان من یان وەرزش؟((. منیش وازم لێ 
هێنا و وەزرشم هەڵبژارد. من بێ وەرزش ناتوانم 
بژیم. ناتوانم بیر لە ژیان و جیهانێكی بێ وەرزش 
بكەمەوە. دەبوایە ئەو رێزی لە بۆچوونەكەی من 

گرتبایە. 
وارڤین: ئێستا لەگەڵ ناوبژیوانیدا چۆنی؟

درێژ  ماوەیەكی  بۆ  نیم  ب��ڕوای��ەدا  ل��ەو  شەنیا: 
ببمە  دەم��ەوێ��ت   بكەم.  فۆتبۆڵ  ناوبژیوانی 

لەبەر تۆپانێ واز لە دەزگیرانەكەی دێنێت
))شەنیا دەمیر((: 

پیاوان ئیرەیی بە ژنان دەبەن
ئامەد
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باسكە  ناوبژیوانی   FIba.ب��اش ناوبژیوانێكی 
بكەم. ئارەزووی گەورەم ئەوەیە و

بۆیە  روون��ە.  داهاتووم  و  كراوەتەوە  بۆ  رێگەم 
كارەكانم بە باشیی دەكەم و لەو بڕوایەشدا یەكێك 
لەو كەسانە دەبم، كە لە الیەن یەكیەتیی تۆپی 
باسكەی نێودەوڵەتی FIba�وە هەڵدەبژێردرێم. 
وارڤین: تۆ لە زۆربەی بەشەكاندا وەرزش دەكەی. 

ئەوە ئاستەنگ بۆ خوێندنەكەت دروست ناكات؟
شەنیا: نە. ئەوە دووهەمین كۆلیژە، كە دەیخوێنم. 
زانكۆی  ج��ەم��اوەری  بەڕێوەبردنی  كۆلیژی  من 
بەشی  لە  ئێستاش  و  ك��ردووە  تەواو  ئاناتولیام 

وەرزشی زانكۆی دیجلە، دەخوێنم. 
وارڤین: پاش ئەوەی زانكۆت تەواو كرد، دەبیتە 

مامۆستای وەرزش؟
شەنیا: نە خوا نەكات )بەپێكەنینەوە( من هەرگیز 
زانكۆ  ببمە مامۆستا. پاش تەواوكردنی  نامەوێت 

دەمەوێ ببمە راهێنەر. 
وارڤین: بۆچی راهێنەر؟

شەنیا: خەون و خەیاڵم لەسەر كاری راهێنەرییە. 
هەرێمی  و  عێراق  سوریا،  توركیا،  لە  دەم��ەوێ 
بكەون.  پێش  وەرزشدا  بواری  لە  ژن  كوردستان 
بەتایبەتیش دەمەوێ لە فوتبۆڵدا پێش بكەون. بۆ 
ئەوەش من هەوڵ دەدەم لەو سێ واڵتەدا پرۆژە 
بكەم و پێشكەشی بەرپرسانی بكەم. لە ئەنجامی 
ئەو پرۆژە و خەباتانەدا دەمەوێ لە هەر شارێك و 
هەر هەرێمێكدا یانەیەكی تۆپی پێ و تیپێكی ژنان 
كە  ئەوەیە  منیش  ئامانجی  تەنیا  بكەم.  دروست 
لەو یانانەدا ژن لە بواری تۆپانێدا پێ بگەیەنم و 
پێشیان بخەم تا سەربكەون و ناوبانگ بە دەست 

بهێنن. 
دروست  خۆش  خواردنی  دەزان��ی  ئەی  وارڤین: 

بكەی؟
كە  وەه��ا  دەك��ەم  دروس��ت  خ��ۆش  زۆر  شەنیا: 
پەنجەكانتی لەگەڵ بخۆی. بەتایبەتیش خواردنی 
هەندێك  دەكەم.  دروست  خۆش  زۆر  یاپراغێكی 
باوكم  دەكەم،  دروست  خواردن  ماڵ  لە  كە  جار 
هی  پلت  و  دەڵ��ێ��ت:((دەس��ت  پێم  گاڵتەوە  بە 

چێشت دروستكردن نییە((. 
دەڵ��ێ:(( جاریش  هەندێ 
كچەكەم  قوربان،  ئەز  وەی 
دروست  بۆ  دۆڵمەی  ئەمڕۆ 
پێی  وات���ە  ك���ردووم���ە((. 
دروست  خ���واردن  س��ەی��رە 
من  ئ��ەوەی  لەبەر  دەك��ەم. 
گەورەبوومە،  پیاواندا  لەناو 
دیار  پیاوانە  هەندێك  بۆیە 
دەكەوم. لە دەرەوەش ئەوە 
بەو  دی���ارە.  پێمەوە  زۆر 
شێوەیە دەمبینن. هەرچەندە 
پێشم ناڵێن، بەاڵم لەو جۆرە 
دەبم.  بێتاقەت  زۆر  ڕوانینە 
ببینرێم.  ژن  وەك  دەمەوێ 
بم.  خۆشەویست  ژن  وەك 
كاتێك هاتمە ئێرە هەڤاڵێك 
زۆر  ))ئ��ەم��ڕۆ  پێیگوتم: 
بەو  كەیفم  زۆر  ج��وان��ی((. 
كرد  هەستم  ه��ات.  قسەیە 
هەموو  دەم���ەوێ  ژن��م.  كە 
نزیك  لێم  وەه��ا  كەسێك 

ببێتەوە. 
سەیری  ماڵەوە  لە  وارڤین: 

یان  زنجیرە دراماكان دەكەی 
بەرنامە وەرزشییەكان؟

شەنیا: هەندێك جار لەگەڵ باوكم تا دەمەوبەیان 
شرۆڤەی  دەكەین،  وەرزش��ی  بەرنامەی  سەیری 
پاش یارییەكانیش سەیر دەكەین. هەرگیز وەرزش 
لە  فوتبۆڵ  بۆیە  ناكەم.  ب��ەراوورد  زنجیرەكان  و 

پێشەوەی هەموو شتەكانە. 
وارڤین: دایكیشت تەماشا دەكات؟

زۆرجار  تووڕەیە.  وەرزش  لە  زۆر  دایكم  شەنیا: 
لەگەڵی لەسەر وەرزش بەشەڕ دێم. ئەو سەیری 
سەیری  باوكیشم  و  من  و  دەك��ات  زنجیرەكان 
ئەوەی  دایكم  دەكەین.  وەرزشییەكان  بەرنامە 
پێناخۆشە. بۆیە هەندێك جار پێم دەڵێ: ))تۆ 

زەواج مەكە، منداڵیشت با نەبێت، ئەگەر تۆ ئاوها 
بكەی مێردەكەت دووگیان دەبێت((. ئەوەش زۆر 

تووڕەم دەكات. 
وارڤین: واز لە تایكواندۆ دێنیت؟

زۆر  دەدەم.  تایكواندۆش  بە  درێژە  نە،  شەنیا: 
بەرگرییە.  وەرزشێكی  تایكواندۆ  لێیەتی.  حەزم 
دەیویست  پیاوێك  دەچ��ووم،  پیادە  بە  رۆژێ��ك 
جانتاكەم بڕفێنێت. چەقۆی دەرهێناو ویستی لێم 
بدات. كاتێك چەقۆم لە دەستیدا بینی، خۆم پێ 
نەگیرا، كاتێك سەیرم كرد بینیم كە لەژێر دەست 
و پێمدایە و لەسەر زەوی كەوتووە و هاوار دەكات. 
تایكواندۆ بۆ كاتی وەها زۆر پێویستە. مرۆڤ لە 

هێرشێكدا دەتوانێت پیاوێك بخاتە ژێر پێی.
پڕۆفایل

شانیا دەمیر كێیە: لە ساڵی 1984، لە ئامەد لەدایك بووە. دایكی خەڵكی دیمەشقی سوریایە و باوكیشی خەڵكی ئامەدە. لە 12 ساڵیدا لەسەر 
ئاستی باشووری رۆژهەاڵتی توركیا )باكووری كوردستان( پلەی یەكەمی بەدەست هێناوە. لە 2002دا لە وەرزشی شاخەوانیدا پلەی یەكەمی 
بەدەست هێناوە. لە 17 ساڵیدا لە بەرلینی ئەڵمانیا لە بەشی تایكواندۆدا پلەی پێنجەمی بەدەست هێناوە. پاش ئەوەی لەبەر ناوبژیوانی 
تۆپانێ وازی لە خۆشەویستەكەی هێنا، ئیتر نایەوێت زەواج بكات. بەاڵم ئارەزووی ئەوەیە منداڵێكی هەبێت و بەدەستی خۆی بینیرێتە وەرزش. 

دەیەوێت منداڵەكەی لە وەرزشدا ببێتە كەسێكی بەناوبانگ. 
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تەندروستی

فۆتۆ: رەفیق شوكری
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مندااڵن چۆن
 لە نەخۆشـــــــی ئۆتیزم 

دەپارێزرێن؟
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پسپۆڕی بواری نەخۆشییەكانی مندااڵن و شارەزا 
لەبواری نەخۆشی ئۆتیزم د.رێزان حوسێن، لەو 
چاوپێكەوتنێكی لەگەڵ وارڤیندا تیشك دەخاتە 
و  چارەسەر  هۆكارو  و  ئۆتیزم  نەخۆشی  سەر 
خوێنەران  بۆ  نەخۆشییە  ئ��ەو  نیشانەكانی 
بەوە  ئاماژەش  هەروەها  دەكات.  دەستنیشان 
دەكات كە ئۆتیزم، نەخۆشییەكە تووشی منداڵ 
لەجیهاندا،  منداڵێك   166 هەر  لە  و  دەبێت 

منداڵێك تووشی دەبێت.

ئۆتیزم چییە؟
خود،  مانای  التینییە.  وشەیەكی  ئۆتیزم، 
دەگەیەنێت. لە ئۆتۆ هاتووە، واتا خودتەنیایی 
نییەو  كەسێك  بەهیچ  پێویستی  توشبوو  كە 

بەتەنیا دەژی و هاوڕێی نییە.
ئۆتیزم، بریتییەلە تێكچوونی گەشەكردنی ئاسایی 
منداڵ، لەالیەنی هەڵچوون و بیری كۆمەاڵیەتییەوەو 
ئاسایی  منداڵی  لەگەڵ  مێشكی،  پێكهاتەی 
جیاوازە، وەك بڵێی كۆمپیوتەرێكەو وایەرەكانی 
بەهەڵە پێكبەستراوەتەوە. ئەو مندااڵنە ئاسایی 
زۆریش  ئاساییەو  منداڵێكی  بەدەموچاو  و  نیین 
جوانە، بەاڵم لەڕووی هەڵسووكەوت و خواردن و 
الیەنی پەیوەندیكردن بەدەوروبەرەوە، لە منداڵی 

ئاسایی جیاوازەو منداڵێكی ناسروشتییە. 

ئۆتیزم كەی سەریهەڵدا؟
دەگەڕێتەوە،   1943 بۆساڵی  ئۆتیزم،  مێژووی 
و  وەرگ��رت  11منداڵی  لیۆكانێر،  د.  لەوكاتەی 
نیشانەكانی  ئەوكات  لەسەركردن،  توێژینەوەی 
هەموو  وەك  كە  بەدیاركەوت  نەخۆشییە  ئەو 

جۆرە تێكچوون و شڵەژانێكی ترە.

كەی هەستی پێدەكرێت؟ 
و  م��ن��دااڵن  نەخۆشییەكانی  ب��واری  پسپۆڕی 
د.رێ��زان  ئۆتیزم  نەخۆشی  ل��ەب��واری  ش��ارەزا 
دەكات  ئۆتیزم  بەنیشانەكانی  ئاماژە  حوسێن، 
كە سێ نیشانەی زۆر دیار لەنەخۆشی ئۆتیزمدا 

بەدیاردەكەوێت.
منداڵەكە  كۆمەاڵیەتییەوە،  ل��ەڕووی  یەكەم،   
لەگەڵ  پەیوەندی  ناتوانێت  جۆرێك  بەهیچ 

خوشك و برا و هاوڕێكانی دروست بكات.  
ئۆتیزمیان  مندااڵنەی  ئ��ەو  50%���ی  دووەم، 
ئەوانەشی كە قسە  بكەن،  ناتوانن قسە  هەیە، 

دەكەن وەك سەداو دەنگدانەوەیەك كە گەورەكان 
ئەوان  قسەی  هەمان  دەك��ەن،  لەگەڵ  قسەیان 
هەبێت  مانای  ئەوەی  بەبێ  دەكەنەوە،  دووبارە 
و سوودی هەبێت. پرسیاری لێ دەكەی ئامادە 
نییە وەاڵمبداتەوە، لەخۆیەوە قسەی تر دەكات 

كە سوودی لێ وەرناگیرێت.
ئەو  هەڵسووكەوتیشەوە  لەالیەنی  سێهەم،   
منداڵە گۆڕانكاری قبووڵی ناكات و دەبێ هەموو 
شتەكان وەك خۆی بەرۆتینی بڕوات. دوای هەر 
گۆڕانكارییەكی لێ بكەی توڕە دەبێت و قاچی 
و  بكات  قسەش  ناتوانێت  دەدات.  دا  ب��ەزەوی 
پێتبڵێت كەچی دەوێت. جگە لەشوێنی خەوتنی 
یان  بخەوێت،  لەشوێنێكیتر  ئامادەنییە  خۆی، 
بەبوونی  هەروەها  بگۆڕدرێت،  ماڵەوە  دیكۆری 
میوان، پەست دەبێت. كە یاری دەكات چەندین 
لەیەك  شت  كە  بەفیڕۆدەدات  ب��ەوە  كاتژمێر 
گۆشەگیرەو  هەمیشە  و  دەك��ات  رێ��ز  ئاست 
هەبوونی  بە  ئۆتیزم  دەك��ات.  سەرقاڵ  خۆی 
دەبێت  دەناسرێتەوەو  تایبتەمەندییانەوە  ئەو 

ببرێتە الی پزیشك و دەستنیشانبكرێت كە ئەوە 
ئۆتیزمە.

جۆرەكانی 
د. رێزان حوسێن دەڵێت، دوو جۆر ئۆتیزم 
لەسێ  ئاسایی،  منداڵی  بەگشتی  هەیە، 
پێكەنینی  لەدایكبوونی  سەرەتایی  مانگی 
دەبێت و لەشەش مانگی پەیوەست بەدایكی 
مانگی   9 دەبێتە  تەمەنی  كە  و  دەبێت 
بابە  دای��ەو  دەگ��ەڕێ��ت.  دایكیدا  ب���ەدوای 
دروست  وشە  مانگی   18 لە  و  فێردەبێت 
دەكات. بەاڵم منداڵی تووشبوو بە ئۆتیزم، 
بەهیچ شێوەیەك قسە ناكات. ئەوەش ئەو 
ئۆتیزمی  لەسەرەتاوە  كە  منداڵەیە  جۆرە 
هەبووە، بەاڵم جۆرێكیتر دەڵێت دایەو بابەو 
كە  بەاڵم  باوكی،  و  بەدایك  پەیوەستیشە 
بیر  شتێكی  هەموو  لەپڕ  دووسااڵن  دەبێتە 
بیری  دەیزانی  كە  ئەوانەشی  دەچێتەوەو 

دەچێتەوە.

هەولێر

40

www.ne
tew

e.c
om



خواردن
د. رێزان، ئەوە دەخاتەڕوو كە مندااڵنی تووشبوو، 
هەیە  ماددە  دوو  مكوڕن.  لەخواردن  زۆربەیان 
هەیەو  لەشیردا  كازین  كە  گلوتین،  و  كازین 
پڕۆتینە  جۆرە  دوو  ئەو  لەگەنمدا،  گلوتینیش 
دژی ئۆتیزمەو زۆربەی تووشبوانی ئۆتیزم رقیان 
لەو خواردنانەیە، چونكە كاتێ دەیخۆن تووشی 
جۆرێك لەحەساسییە دەبن و تووشی سكچوون 
دەبن. زۆربەی تووشبوانی ئۆتیزم، تەنیا پەتاتە 
جۆرە  یەك  تەنیا  یان  دەخۆن.  بەسووركراوی 
خۆراكیان  واتە  نایگۆڕێت.  و  دەخ��وات  جبس 

دیاریكراوە.
هۆكارەكان

توێژینەوە  چەندین  دەڵ��ێ��ت  پسپۆڕە  ئ��ەو 
ئەنجامی  نەگەیشتوونەتە  بەاڵم  لەجیهانداكراوە، 
هۆكارەكانی تووشبوون بەو نەخۆشییە كە ئایا 
دێت،  ئۆتیزم  تووشی  دایكیدا  لەسكی  منداڵ، 
واتا بەر لە لەدایكبوون؟ یان دایكەكە لەماوەی 
سكپڕیدا، تووشی جۆرێك لەنەخۆشی بووەو بەو 
هۆكارەكەی  ئایا  توشبووە؟  منداڵەكە  هۆیەوە 
جینات و كرۆمۆسۆماتە یانیش هۆكاری ژینگەی 
كە  دروستكراوانەی  كەرەستە  ئەو  و  دەوروبەر 
وەك  لەدەوروبەرمانە  كیمیایی  بەشتومەكی 
پارێزراوی  شتومەكی  كە  قوتو،  شەربەتی 
لەوانەیە  پارێزگارییە،  شتومەكە  ئەو  تێدایە. 
منداڵ بەرگەی نەگرێت، وەك شەندەری سوور، 
یان خۆراكی رەنگكراو. یان ئایا هۆكارەكەی بۆ 
جیناتی بۆماوەیی، دەگەڕێتەوە، چونكە زۆربەی 
90%�ی  تا   %80 جمكەكان((دووانە((  منداڵە 
تووشبووانی ئۆتیزمن و ئەوانی تر 10%�ی تووش 

دەبن.

رێژەی تووشبوون
تووشی  مندااڵن  لە  كەم  رێژەیەكی  لەجیهاندا 
جیهاندا،  لە  منداڵ   166 لەهەر  دەبن.  ئۆتیزم 

لەهەر  ئەمریكا  لە  دەبێت.  تووش  منداڵ  یەك 
94 منداڵی كوڕ، یەكێكیان تووشی ئۆتیزم دێت. 
رێژەی تووشبووانی ئۆتیزم، لەنێو منداڵی كوڕ 5 
تا 6 جار، زیاترە لەمنداڵی كچ، واتا كوڕان، زیاتر 
تووشی ئۆتیزم دێن. لەكوردستان نزیكەی 160 
منداڵ لەهەولێر و دهۆك و سلێمانی، ئۆتیزمیان 
ئۆتیزم  بەتووشبوانی  تایبەت  سەنتەری  هەیەو 
كۆبوونەوە  جارێك  مانگی  سەنتەرە  ئەو  هەیە. 
بەدایك و باوكان دەكات و ئەوانیش فێردەبن كە 

چۆن مامەڵە لەگەڵ منداڵەكانیان بكەن.

چارەسەر
نەخۆشی  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  رێ��زان،  د.   
هەر  تاهەتایە  نییەو  چاكبوونەوەی  ئۆتیزم، 
دەمێنێتەوە. چارەسەریشی بەدەرمان نییە، بەڵكو 
لەسەنتەری  راهێنانە،  و  سەنتەر  بەكردنەوەی 
لەتەمەنی3  ئۆتیزم.  بەتووشبووانی  تایبەتمەند 
ساڵییەوە منداڵ وەردەگیرێت، تا دەبێتە 6 ساڵ 
راهێنانی پێدەكرێت. تا لەسەر چوونە قوتابخانەو 
یاریكردن لەگەڵ هاوڕێكانیدا، بگەڕێتەوە دۆخێكی 
راهێنانە.  ئەوان،  بۆ  باشترین چارەسەر  باشتر. 
و  ئارامبگرن  باوك،  و  دایك  پێویستە  هەروەها 
توندیان  مامەڵەی  ئۆتیزم،  تووشبوانی  نابێت 
تووشی  70%�یان  لە  چونكە  بكرێت،  لەگەڵدا 
دەبن  تەمبەڵ  قوتابخانە  لە  و  دەبن  كەمعەقڵی 
بكەن،  هاوسەرگیری  گەورەبوون  كە  ناتوانن  و 

چونكە لەرووی عەقڵییەوە تەواو نین.

خۆپاراستن
توێژینەوەكان  كە  دەكات  لەوە  باس  رێزان،  د. 
لەكاتی  دایكان  پێویستە  دەرخستووە،  ئەوەیان 
باری دەروونییان  دووگیانیدا، خۆراكیان باش و 
ئارام بێت. یاخود ئاگاداربوون لەكاتی لەدایكبوون، 
لەوەی كە منداڵەكە تووشی حاڵەتێك نەبێت كە 
ئۆكسجینی بۆنەچێت و تووشی زەردوویی بێت. 

هۆكارن.  نەخۆشییە  بەو  تووشبوون  بۆ  ئەمانە 
و  بدرێ�ت  بەكۆرپە  دای��ك  شیری  پێویستە 

لەخواردنی دروستكراو دوور بكەوێتەوە.
شیالن یاسین

پڕۆفایل

د. رێزان حوسێن رەشوانی، لە 1986 لە موسڵ كۆلێژی پزیشكی تەواو كردووە.
1997 بووەتە چاودێری تەندروستی.

2001 چووەتە ئەمریكا و لەوێش 6 ساڵ لەسەنتەری ئۆتیزم كاری كردووە.
قوتابی خوێندنی بااڵ و ئەندامی فەخری كۆمەڵەی ئۆتیزمی كوردستان و سەرپەرشتیاری سەنتەری ئۆتیزمە.
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پسپۆڕێكی بواری نەخۆشی ژنان، هۆكاری كەمخوێنی 
باشترین  و  دەك��ات  دەستنیشان  دووگیان  لەژنی 
چارەسەریش بۆ گرفتی كەمخوێنی بەپێدانی حەبی 

كەمخوێنی دەزانێت.

كەمخوێنی چییە؟ 
خڕۆكە  ژم��ارەی  لەكەمبوونی  بریتییە،  كەمخوێنی 
سوورەكانی خوێن، یان كەمبوونی بڕی هیمۆگڵۆبین، 
تێكچونی  بریتییەلە،  یان  خوێنبەربوونەوە.  بەهۆی 
و  تێكشكاندن  خ��ڕۆك��ەك��ان،  بەرهەمهێنانی 
هۆی  دەبێتە  هۆكارانە  لەو  هەریەك  لەناوچوونیان. 
ئۆكسجین  گەیاندنی  بریتییەلەكەمی  كە  كەمخوێنی 

بۆ نێو شانەو خانەكانی لەش.
نیشانەكانی

لەش.  نێو  بۆ  ئۆكسجین  هاتنی  كەمی  بەهۆی 
زۆربەی جار لەگەڵ كەمخوێنییەكەدا، الوازی هێز و 
سەر ئێشەو دەنگدانەوە لەناو گوێ و بینینی پەڵە 
لەبەرچاو و هەستكردن بەماندوێتی و خەو بردنەوەو 
شەكەت بوون، روودەات. هەندێجاریش دەبێتە هۆی 
رەنگ زەردبوون و گەورەبوونی سپڵ. ئەگەر درێژەی 
هەبوو و چارەسەر نەكرا، توانای دڵ كەمدەبێتەوە و 

لوولەكانی خوێن تێكدەچن.

هۆكارەكانی
زۆربەی حاڵەتەكانی كەمخوێنی، لەئەنجامی یەكێك 
لەسێ هۆكاری سەرەكییەوە پەیدا دەبێت كە بریتین 
بەرهەمهێنانی خڕۆكەی  كەمی  بەربوون،  لە: خوێن 
شیبوونەوەی  و  فەوتان  و  لەناوچوون  یان  سوور، 
خڕۆكە سوورەكان. هەمیشە خوێنبەربوون بەهۆكاری 
نەبوونی  لەحاڵەتی  دادەنرێت.  كەمخوێنی  یەكەمی 
ئەم هۆكارەدا بیر لەدوو هۆكارەكەی تر دەكرێتەوە 
خڕۆكەی سوور،  بەرهەمهێنانی  كەمی  ئەوانیش  كە 
خڕۆكە  شیبوونەوەی  و  فەوتان  و  لەناوچوون  یان 
سوورەكان  خ��ڕۆك��ە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  س��وورەك��ان��ە. 
تەمەنیان120 ڕۆژە، بۆیە پێویستە هەموو ڕۆژێك 1 
ببنەوە. چونكە وەستانی  نوێ  200 خڕۆكەكان،  لە 
دەبێتە  سوورەكان،  خڕۆكە  تەواوی  بەرهەمهێنانی 
هۆی كەمی 10%�ی خڕۆكەكان لەهەفتەیەكدا یان1%�ی 

ڕۆژانەی لەبنەچەی ژمارەی بنەڕەتی خڕۆكەكان.

ئافرەتی دووگیان و كەمخوێنی
دووگیاندا،  لەئافرەتی  بەكەمخوێنی  سەبارەت 
و  منداڵبوون  و  ژن��ان  نەخۆشییەكانی  پسپۆری 
زۆربەی  پێیوایە،  سەعید  حەمە  د.عەتیە  نەزۆكی 
نییە،  باش  خۆراكیان  و  دووگیانن  ژنانەی  ئەو 
لە  بەرگریان  بەوهۆیەوە  و  دێن  هەوكردن  تووشی 
ژنێك  هەر  پسپۆڕە،  ئەو  بەڕای  نابێت.  جەستەدا 
بەر لە دووگیانی پێویستە پشكنینی هیمۆگڵۆبینی 
بۆ بكرێت و رێژەكەی بزانرێت. ئەگەر هیمۆگڵۆبینی 
بێت.  دووگیان  بهێڵێت  نابێت  كەمتربێت،   9 لە 
هیمۆگڵۆبین  رێ��ژەی  پسپۆڕە،  ئەم  بەبۆچوونی 
ئەگەر 10 بێت، كەمە. ژن هەیە دوو سێ منداڵی 
لەبارچووەو 3 منداڵیشی هەیە، پشكنینی خوێنی 
هیمۆگڵۆبینی  رێ��ژەی  هەیە.  سكیشی  نەكردووە 
هەشت و حەوتە، ئینجا دەبێ خوێنی تێ بكرێت كە 
ئەوەش چارەسەر نییە، چونكە لەهەموو جەستەی 
ماددەی ئاسنی یەدەگ) هەڵگیراو( كەمبووەتەوە.

پێشگرتن لە كەمخوێنی
ژنان،  ب��واری  پسپۆڕانی  رێنماییەكانی  بەپێی 
بەبڕی  پێویستی  ئافرەت  دووگیانیدا  لەكاتی 
بۆ  كە  م��اددان��ەی  ئ��ەو  و  ڤیتامینات  زیاتری 
بنیاتنانی لەش پێویستە هەیە، چونكە خەریكی 
مانگی  سێ  لە  زۆرج��ار  كۆرپەلەیە.  بنیاتنانی 
كەم  خۆراك  بۆ  حەزیان  ژن  سكپڕیدا  یەكەمی 
ماددەی  و  ڤیتامینەكان  بەمەش  دەبێتەوە. 
دەبێتەوەو  كەمتر  ئافرەتەكە  لەشی  لە  كانزایی 
دایەو  دروس��ت��ب��وون  ل��ە  ب����ەردەوام  خوێنیش 
لەبەر  رۆژە.  س��وورەك��ان120  خڕۆكە  تەمەنی 
خڕۆكە  نیوەی  رۆژ  بیست  و  سەد  دوای  ئەوە 
سوورەكان، نوێ دەبێتەوەو نیوەكەی تری لەناو 
دەچێت. جا لەحاڵەتی دوو گیانیدا زۆر خێراتر 
دروست  دەبنەوەو  نوێ  سوورانە  خرۆكە  ئەو 
خڕۆكەی  دروستبوونی  لەبەرئەوەی  دەبنەوە، 
ئاسن  و  كانزایی  بەماددەی  پێویستی  سوور، 
ئافرەت  نەزانینی  بۆیە  هەیە.  ڤیتامینەكان  و 
بووەتە هۆی ئەو گرفتەو دەبێت ئافرەتەكە بەر 
لەهەموو كەس پتر خەمخۆری خۆی بێت و خۆی 

ئاگاداری تەندروستی خۆی بێت.

بەهۆی لەبارچوونی منداڵەوە تووشبووم
دەڵێت،  خۆی  وەك  ساڵە.   34 شوان،  كەلسووم 
كەمخوێنی  تووشی  لەبارچوونەوە  منداڵ  بەهۆی 
بەاڵم  پ��ڕە.  سكی  شەشەمی  بەمنداڵی  هاتووە. 
پاڵەپەستۆی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  تووشی  ئەمجارە 
خوێنیش هاتووە. نەشمیل حەمەد، سی و دووساڵ. 
دانیشتووی كۆمەڵگەی بنەساڵوەیە سكی چوارمانگەو 
دایكی دوو منداڵە. بەهۆی كەمخوێنییەوە سەردانی 
نەشمیل  ك��ردووە.  ئافرەتانی  پسپۆڕی  كلینیكی 
بێتاقەت  ئ��ەوی  هۆی  بووەتە  كەمخوێنییەكەی 
تووشی  لەماڵ دەرچێت، چونكە  نەتوانێت  و  بێت 
سەرسووڕان بووە. ئەوین مستەفا، بیست و پێنج 
بەهۆی  نۆبەرەیەتی.  مانگەو  حەوت  سكی  ساڵە. 
ماك  پەڵەو  تووشی  دەموچاوی  كەمخوێنییەوە 
حەب  گوتی:((پزیشك  خۆی  وەك  بەاڵم  هاتووە، 
بەخواردنی  دەیەوێت  و  نەنووسیووم  بۆ  دەرزی  و 

میوەو سەوزە، رێژەی خوێنەكەم زیاد بێت((. 

خۆپاراستن
ئافرەتی  پێویستە  كەمخوێنی،  لە  خۆپاراستن  بۆ 
دووگیان خۆراكی هەمەچەشن و هەمەجۆر بخوات كە 
هەموو توخمە خۆراكیە سەرەكییە پێویستیەكانی 
بەدوور  لە كەمی ئەو توخمانە  تێدا بێت، تاخۆی 
بگرێت. پێویستە ئەوەش بزانرێت كە لەشی مرۆڤ 
تەنیا 10%�ی ئەو خۆراكانە دەمژێت كە دەیخوات، 
بەشەكانی دی وەك پاشەڕۆ فڕێ دەدرێتە دەرەوە. 
پێویستە،  زۆر  سەرەكییەكانیش  خۆراكیە  توخمە 

تامرۆڤ تووشی كەمخوێنی نەبێت. 

چارەسەر
بەاڵم  باشە،  زۆر  دووگیان  ژنی  بۆ  دەرزی خوێن، 
مەرج نییە بەشێوەی دەرزی بێت، بەڵكو بەشێوەی 
حەب یان دەنكۆڵە بێت باشترە. لەبەرئەوەی زۆرجار 
نەرێنی وەك هەوكردن و ماكی  كاریگەری  دەرزی 
یاخود  بەدواوەیە.  شانەكانی  ئازاردانی  و  دەرزی 
ئەو خۆراكانە بخورێت كە بەرێژەیەكی سروشتی و 
ئاسایی خوێن زیاد دەكەن، وەك جگەر و شەربەتی 

مێوژ و سەوزەوات.

ژنی دووگیان و گرفتی كەمخوێنی
هەولێر

پزیشكی وارڤین 
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پزیشكی وارڤین:
پ: من كچێكم ناوم بەنازەو تەمەنم 26 ساڵە. 
مێینەم  لەئەندامی  هەوكردنێك  جۆرە  تووشی 
هەندێكجار  زەردەو  هەوكردنەكە  رەنگی  بووم. 
رەنگی دەبێتە پەمەیی و بۆنێكی تایبەتی هەیە. 
ژێ��رەوەم دەگ��ۆڕم و  رۆژ هەیە سێ جار جلی 
مانگانەم  س��ووڕی  دەبێت  رۆژ   13 نزیكەی 
دواكەوتووە. ئایا كچ تووشی هەوكردن دەبێت؟ 

چارەسەر چییە؟
و  منداڵبوون  و  ژنان  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی 
نەزۆكی د.شەهال عەالف: هەوكردنی كۆئەندامی 
هەیە.  ژینگەیی  و  فیزیۆلۆژی  هۆكاری  زاوزێ 
ئاو  نابێت  هەستدەكات  وا  كچ  هەندێكجار 
ببینێت و لینجاوی هەبێت. ئێمە دەبێت بزانین 
مانگانەو  لەسووڕی  بەر  هەفتە  دوو  كچ  كە 
لینجاوە  ئەم  بینینیی  مانگانە،  سووڕی  دوای 
جارێكە.  رۆژ  یەك  و  بیست  كە  ئاساییە  بۆی 
مانگانە،  س��ووڕی  تەواوبوونی  دوای  هەفتەی 
لینچی  لینجاوێكی  ئیسترۆجین،  هۆرمۆنی 
هێلكە  مانگ  نیوەی  دەردەدات،  ئاوی  ڕەنگ 

بەناوی  تر  هۆرمۆنێكی  و  دەردێت  لەهێلكەدان 
پڕۆجسترۆن دەردەدرێت، ئەوەش ئاوێكی سپی 
رەنگەكەی  هەروەها  دەمینێتەوە.  كە  خەستە 
ئەگەر  بەاڵم  نائاساییە.  ئەوەش  دەبێت  زەرد 
زێ  ئەندامی  بگۆڕدرێت،  ژێرەوە  جلی  درەنگ 
بەپاكی خاوێننەكرێتەوەو وشك نەكرێتەوە، ئەوا 
ئەو لینجاوە رەنگی زەرد دەبێت و بۆنی دێت. 
نابێت جلی ژێرەوە، زۆر بمینێتەوەو تەڕ بێت. 
بەاڵم  ئاساییە،  سپی  رەنگ  لینجاوی  هەبوونی 
رەنگەكانی تر دەبێتە هەوكردن و ئاسایی نییە. 
لەگەڵدایە.  سكی  بن  ژانی  و  خوران  هەوكردن 
بە  بەتایبەت ژن كە پیاو دەچێتە الی هەست 
ئازار دەكات، بۆنێكی ناخۆشی هەیە. هەوكردن 
چەند جۆرێكی هەیە، مەیلەو زەرد و سپی وەك 
یەك  هەوكردنەكە  وەك  واتا  وایە،  پەنیر  وردە 
پارچە نییەو دەردراوێكی پچڕ پچڕە، بەلەشەوە 
كرێم  رەنگی  وەك  دەمێنێتەوە.  و  دەنووسێت 
ئارد  وردە  وەك  رەساسیە  رەنگی  یان  وای��ە، 
دەنیشێت و لەسەر لەش دەمێنێتەوە. ئەوەش 
ئەو  لەجیهانیشدا  ڤەجاینۆسەو  بەكتریای  ناوی 

جۆرە هەوكردنە بەرباڵوە.
مانگانە،  س���ووڕی  ب��ەه��ۆی  كچان  بەگشتی 
دووچاری هەوكردنی ترسناك و كوشندە نابن. 
دێن،  هەوكردن  تووشی  ب��ەزۆری  گ��رووپ  دوو 
بەرگرییان  و  بچووكترن  12ساڵی  لە  ئەوانەی 
لە  تەمەنیان  كە  كەسانەی  ئەو  لەگەڵ  كەمە. 
55 ساڵی زیاترەو سووڕی مانگانەیان وەستاوە. 
لەكاتی  زیاتر  ژناندا،  لە  هەوكردن  هۆكارەكانی 
سكپڕی و منداڵبوون لەشوێنی پیس و لەكاتی 
سەراو تەقین زوو فریا نەكەوتن، تووشی دێن. 
بۆ  پشكنینیان  زوو  بوو،  لەنەخۆشخانە  ئەگەر 
پشكنینە  ئەو  بەهۆی  زۆرجار  ئەوا  ئەنجامدا، 
بەهیچ  زانیاریش  بۆ  دێن.  هەوكردن  تووشی 
دواخستنی  هۆی  نابێتە  هەوكردن،  شێوەیەك 
سووڕی مانگانە. هەوكردنی تایبەت بەمنداڵدان 
و هێلكەدان هەیە، ئەوانە تووشی خوێنبەربوونی 
پەیوەستە  بێنوێژی  دواك��ەوت��ن��ی  دەك���ات. 
و  خەمخواردن  و  دەروونی  باری  بەرێكنەبوونی 

راڕایی و دوودڵییەوە.

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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زۆری  رێژەی  دەڵێ،  هەناو،  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕێكی 
یان كەمی ڤیتامینەكان لەمرۆڤدا دەبێتە هۆكاری چەندین 
نەخۆشی كە لەدیارترینیان كەمخوێنی، نەخۆشی جگەر، 
شێرپەنجەو  پێست،  وشكهەڵگەڕانی  خوێن،  گوشاری 
بەرزبوونەوەی گوشاری خوێنە. هەروەها كاری گورچیلە 
دەشێوێنێت، گۆڕانكاری پێست و نینۆك، وەرینی موو و 

ئازاری ئێسكیش، بەو هۆیەوە روودەدات.

ڤیتامینەكان چیین؟
لەش  خانەكانی  كە  تێكەڵن  پێكهاتەیەكی  ڤیتامینەكان، 
بریتین  چونكە  پێیەتی.  پێویستیان  گەشەكردن،  بۆ 
لەماددەی كیمیاوی كە بایەخێكی زۆریان لەپاراستنی باری 
تەندروستی جەستەدا هەیە. دەركەوتنی ڤیتامینەكان، بۆ 
بۆیان  زانایان  كە  دەگەڕێتەوە،   1910 1820ت��ا  سااڵنی 
لە  هەندێك  كەمی  بەهۆی  لەنەخۆشی  هەندێ  دەركەوت 
ئێسكەنەرمە  وەك،  دێت  مرۆڤ  تووشی  ڤیتامینەكانەوە 
توانای  لەش  گشتی  بەشێوەیەكی  )ئەسكەرپووت(. 
جگە  نییە،  ڤیتامینانەی  لەو  هیچكام  بەرهەمهێنانی 
لەڤیتامین )دی( نەبێت، بۆیە بۆ وەرگرتنی ئەوانی دیكە 

پشت بەخۆراكە جۆراوجۆرەكان دەبەستێت.
 

جۆرەكانی
 A، بەشێوەیەكی گشتی 13 جۆر ڤیتامین هەیە. ڤیتامین
C،D، E، K، B، جگە لە تێكەڵەكانی وەك سیامین
ترشی  لە  هەریەك   ،B3نیاسین  ،B2 رایبۆفالڤین   ،B1
 B12كۆمبالەمین و   B6 پایرۆدۆكسین  ،B5پانتوسینیك

.

سەرچاوەی ڤیتامینەكان
لەسەر  خۆرەوە  تیشكی  بەركەوتنی  بەهۆی   D ڤیتامین

لەهەندێك  ب��ەاڵم  دەبێت،  دروس��ت  لەشدا  لە  پێست، 
لەش  كەمبوو  ڤیتامینە  ئەو  ئەگەر  كە  هەیە  خۆراكیشدا 
دەتوانێت سوودی لێوەربگرێت. سەبارەت بەسەرچاوەكانی 
ڤیتامین، پسپۆڕی بواری نەخۆشییەكانی هەناو د. یوسف 
بەهائەدین دەڵێت، ڤیتامین A، زیاتر لە گێزەر و سەوزەو 
میوە بەهەموو جۆرەكانی شیرو بەرهەمەكانییەوە دەست 
 B B2 B1 بەگشت جۆرەكانی ،B دەكەوێت. ڤیتامین
B12 B6 5، بەگشتی لەسەوزە، پەتاتە، تەماتەو گشت 
لیمۆ،  لەپرتەقاڵ،،   ،C ڤیتامین  هەیە.  گەاڵسەوزەكاندا 
اللەنگی، میوە و مزرەمەنی دا دەست دەكەوێت. ڤیتامین 
دەستدەكەوێت.  ج��ەرگ،  و  گۆشت  و  چ��ەوری  لە   ،E
ڤیتامین K، لە خۆراك نییە، لەنێو ریخۆڵەدا جۆرێك لە 

بەكتریا، دروستی دەكات.

جۆرەكانیان بەگوێرەی توانەوە
پسپۆڕی بواری نەخۆشییەكانی هەناو د. یوسف بەهائەددین 
دەڵێت، ڤیتامینەكان بەگشتی لەڕووی توانەوەیان دەكرێن 

بەدوو بەشی سەرەكییەوە: 
دەتوێنەوە  ئ��اودا  لە  كە  ڤیتامینانەی  ئەو  یەكەمیان، 
وەك، ڤیتامین  C، ڤیتامین B، هەر بۆیە بۆ ماوەیەكی 
لەرێگای  بەزوویی  لەش  و  دەمێننەوە  لەلەشدا  كەم  زۆر 
ڤیتامین  بەاڵم  دەرەوە.  دەداتە  فڕێیان  گورچیلەكانەوە 
ئاودا  لە  ڤیتامینە  كۆمەڵەی  بە  س��ەر  ه��ەر  B12ك��ە 
تواوەكانە، لە جگەردا گلدەدرێتەوەو توانای مانەوەی بۆ 
ماوەی 6 ساڵە. خواردنی ئەو خۆراكانەی كە ئەو جۆرە 
لەژەمەكانی  بەبەردەوامی  پێویستە  تێدایە  ڤیتامینەیان، 
بەكاڵی  و  بەتەڕی  وای��ە  باشتریش  بخورێت،  رۆژان��ەدا 
بخورێت بەتایبەتی سەوزە، چونكە لەپاش كواڵنیان ئەو 

سوودانە لەدەست دەدات كە تێیدایە.

ژەهراوی بوون
لەپێویست  زیاد  تواوە،  لەئاودا  ڤیتامینەكانی  خواردنی 
نابێتە هۆی ژەهراویبوونیان لەلەشدا و زیان پێگەیاندنیان، 
زۆری  نەبێت.   ،B6پایریدۆكسین و   C ڤیتامین  تەنیا 
ڤیتامین C، دەبێتە هۆی رەوانی و گێژبوون، ژانەسك و 
هەندێكجاریش دروستبوونی بەردی گورچیلە. زیادخواردنی 
پایریدۆكسینیش، دەبێتە هۆی تێكدانی دەمارەكانی مێشك 

و لەدەستدانی توانای دەست و پەنجەكان.
دەتوێنەوە،  لەچەوریدا  كە  ڤیتامینانەی  ئەو  دووەمیان، 
وەك ڤیتامینەكانی K، A، D، E، ئەوانەن كە لەگەڵ 
توانەوەی چەوریدا لەریخۆڵە باریكەدا دەتوێنەوە و تیكەاڵو 

بەخوێن دەبن، 
بۆماوەی  لەوانەیە  كۆدەبنەوەو  لەجگەردا  ڤیتامینانە  ئەو 
چەند ساڵێك لەش گلیان بداتەوە. بۆیە زیادخواردنی ئەو 
هۆی  دەبێتە  بەردەوام  ماوەیەكی  بۆ  ڤیتامینانە،  جۆرە 
ژەهراویبوونی لەش و دەبێت لەرێگەی بەردەوام خواردنی 
جۆرە  ئ��ەو  ل��ەش  ب��ەس��وود،  خۆراكێكی  ج��ۆرە  هەموو 
ڤیتامینانە وەر بگرێت نەك بەشێوەی دەرمان وەریبگرێت. 
هەندێك لەڤیتامینەكانی وەك A، C،E، واناسراون كە 
دەبنە هۆی كەمكردنەوەی ماددەی زیانبەخش، لە لەشدا. 
ماددە زیانبەخشەكان، ئەوانەن كە لەئەنجامی بەكارهێنانی 
پیری  ب��ەرەو  و  كات  بەتێپەڕبوونی  لەش  ئەندامەكانی 
زیانبەخش  كیمیاوی  م��اددەی  دەردان��ی  بەهۆی  چوون، 
دروستدەبن و ئەگەر لەنێو نەچن دەبنە هۆی دروستبوونی 
نەخۆشییەكانی دڵ، شێرپەنجە و دەركەوتنی نیشانەكانی 

پیری بەزوویی.

رێژەی زۆری و كەمی 
ڤیتامینەكان زیانبەخشە

هەولێر
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كەمی ڤیتامینەكان
جۆرێك  ه��ەر  كەمی  كە  روونیدەكاتەوە  یوسف،  د. 
جۆرێك  سەرهەڵدانی  هۆی  دەبێتە  ڤیتامینەكان،  لە 
كەمی  زانینی  بۆ  شێوە  باشترین  لەشدا.  لە  نەخۆشی 
پزیشكەوەیە.  دەستنیشانكردنی  لەرێگەی  ڤیتامین، 
بۆ  یان  هۆ  بەبێ  ڤیتامینەكانیش،  بەكارهێنانی  چونكە 
مەبەستێكی نەزانراو، لەوانەیە ببێتە هۆی تێكدان، یان 

ناهاوسەنگكردنی ماددەیەكی دیكە لەلەشدا.
بۆ  پێویستە.  بەكارهێنانیان  حاڵەتدا  لەهەندێك  بەاڵم 
نموونە، بۆ پارسەنگكردنی كەمی ڤیتامین لەلەشدا وەك 
ساواو  لەمنداڵی  یان  شیردان،  یان  دووگیانی،  حاڵەتی 
بچووك، یان مرۆڤی بەسااڵچوو، یان ئەو كەسانەی تەنیا 
خواردنی رووەكی دەخۆن و ئەو كەسانەی بەمەبەستی 

دابەزینی كێشیان پارێزدەكەن. 

گرنگی ڤیتامینەكان 
د. یوسف، پێیوایە، نەبوونی هەر یەكێك لە ڤیتامینەكان، 
لە  بەشێك  زیانپێگەیاندنی  یان  تێكدان،  هۆی  دەبێتە 
هەر  گرنگی  گشتی،  بەشێوەیەكی  ل��ەش،  بەشەكانی 
یەكێك لە ڤیتامینەكان بۆ ئەندامەكانی لەش دەگەڕێتەوە. 

چونكە ڤیتامینەكان بریتیتن لە 
زۆرخواردن  بەاڵم  بەسوود،  و  پێویست  زۆر  م��اددەی 
هۆی  دەبێتە  حاڵەتەكەدا،  لەهەردوو  كەمخواردنی  یان 
هۆكاری  و  مرۆڤ  لەشی  بەئەندامەكانی  زیانگەیاندن 
زۆر  چ  ڤیتامین،  واتە  نەخۆشی.  هەندێك  سەرهەڵدانی 

بێت لە لەش چ كەم، هەر تووشی گرفتمان دەكات. 
ئەم  ت��ووش��ی  ڤیتامینەكان،  زۆرب��وون��ی  نموونە  ب��ۆ 

نەخۆشیانەمان دەكات.

هۆی  دەبێتە  ل��ەل��ەش��دا  ئ��ەی:  ڤیتامین  زۆرب��وون��ی 
گورچیلە  ك��اری  و  خوێن  گ��وش��اری  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
دەشێوێنێت، گۆڕانكاری پێست و نینۆك، وەرینی موو، 

ئازاری ئێسكیش، روودەدات.
زۆربوونی ڤیتامینB3: دەبێتە هۆی برینداربوونی گەدە، 
ترشەڵۆكی گەدە، رووتانەوەی سەر، سووتانەوەی بۆری 

جگەر و گیروگرفتی لێدانی دڵ.
زۆربوونی ڤیتامین B6: دەبێتە هۆی بێهێزی، سووتانەوەی 

بۆرییەكانی خوێن و كەمبوونەوەی ئۆكسجین.
دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  سی:  ڤیتامین  زۆربوونی 
كالسیۆم و ئەستوربوونی نێوپۆشی بۆرییەكانی خوێن و 

دروستبوونی خانەی شێرپەنجەیی.
بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  دی:  ڤیتامین  زۆربوونی 
بەردی  دروستبونی  و  خوێن  گ��وش��اری  كالسیۆم، 

گورچیلە.
 زۆربوونی ڤیتامین كەی: دەبێتە هۆی تێكشكانی خوێن، 

زەردوویی لەمنداڵی تازە لە دایكبوو.
تووشی  ڤیتامینەكان،  كەمی  دیسان  ئەوەشدا  لەگەڵ 
هۆی  دەبێتە  ئەی:  ڤیتامین  كەمی  دەك��ات:  گرفتمان 
شەوكوێری، چاوكزی، زیبكەی روومەت، وشكهەڵگەرانی 

پێست و نەمانی بەرگری) مناعە(.
بێهێزی،  نەخۆشی  هۆی  دەبێتە  بی:  ڤیتامین  كەمی 

گۆڕانكاری لە پێست، گرانبوونی كاری ماسولكەكان.
كەمی ڤیتامین سی: دەبێتە هۆی لێو قلیشان، هەاڵمەت، 

كەمخوێنی و گەشەنەكردنی منداڵ.
كەمی ڤیتامین دی: دەبێتە هۆی نەخۆشی ئێسكە نەرمە، 

دواكەوتنی گەشەكردن.
كەمی ڤیتامین ئی: دەبێتە هۆی نەزۆكی، سووتانەوەی 

گالندەكانی كۆئەندامی زاوزێ، ددان رەشبوون.
كەمی ڤیتامین كەی: دەبێتە هۆی نەگیرسانەوەی خوێن، 

بەئاسانی خوێنبەربوون.

تووشی پەڵە بووم
شنۆ خەلیل، تەمەن 31 ساڵەو ژنی ماڵەوەیە. ئەو كە 
كەمی  بەهۆی  دەڵێت  هەولێرە،  پارێزگای  دانیشتووی 
زیپكەش  و  بووم  چاوكزبوون  تووشی  ئەی،  ڤیتامین 
تەمەن  عەلی،  ناهیدە  دەردەچێت.  دەموچاوم  لەسەر 
35ساڵ، دانیشتووی شاری هەولێرەو ئاماژە بەتووشبوونی 
بەهۆی  كە  دەكات  كوڕەكەی  ئێسكەنەرمەی  نەخۆشی 
كەمی ڤیتامین دی، تووشبووە. ناهیدە دەڵێت، بەهۆی 
كەمی ئەو ڤیتامینەوە، كوڕەكەم، هەر بەبچووكی شەلەل 
تەمەنی  ئێستا  ودانیشێت.  بوەستێت  نەیتوانی  بوو 

14ساڵە هەر لەسەر جێگە كەوتووەو قسەش ناكات.

45

www.ne
tew

e.c
om



چوملەك

چێشتخانەی گەوەر
وەستا حەسەن

ئامادەكردنی:

پێداویستییەكان
_ بۆ ئامادەكردنی خواردنی یەك كەس 
لە چوملەك، پێویست بەو كەرەساتانەی 

خوارەوە دەبێت.
پێداویستییەكان:

گۆشتی بەرخ 200گم
بیبەری رەش 50گم

2 تەماتە
خوێ +زەیت +دۆشاوی تەماتە

چوملەك
)خواردنێكی توركیە(
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 چێشتخانەچوملەك

هەموو ژمارەیەك لە وارڤین خواردنێك فێربە

ئامادەكردن
بۆ  و  دەك��رێ��ت  ورد  گۆشتەكە  س��ەرەت��ا 
دەبێت  ئاگر  لەسەر  خولەك  م���اوەی20 
ورد  تەماتەكە  پ��اش��ان  دەك��وڵ��ێ��ت.  ت��ا 
پێداویستیەكان  هەموو  ئیتر  دەكرێت، 
تێكەڵ بەیەكتری دەكرێت و دەخرێتە ناو 
قاپێكی تایبەتی و بۆ ماوەی 10 خولەك 
دەخرێتە ناو فڕنەوە. پاشان دەردەهێنرێت 
ئامادە  كەس  یەك  خواردنی  بەمشێوەیە 

دەبێت. 
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سەرچاوە:
.Kurdish heritage – SMD; 2006 -1

www.academiainternational.com -2
سیراجەددین مەحمود
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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:

 ،cu مس   ،K، E  ،B5  ،B3 ڤیتامین: 
پۆتاسیۆم k+، ئاسن Fe فسفۆر s، ترشی 

فۆلیك )FolIc acId(، بیتاكارۆتین

بۆ  ئاسنە  بەدەستهێنانی  سەرەكی  سەرچاوەیەكی 
خواردنی  بۆیە  خوێن.   hemoglobInپێكهێنانی
دەمانپارێزێ.   anemIa كەمخوێنی  بە  لەتووشبوون 
هەروەها راگری هاوسەنگی ترشی و تفتی كۆئەندامی 

هەرس gIt system ە بەتایبەت گەدە.

ڤیتامین:، B5، كالسیۆم ++ca، مەگنیسیۆم 
 se Fe، سلیكۆن  ئاسن   ،sفسفۆر mg

.)FolIc acId( ترشی فۆلیك

چاالككەری كرداری رەوانی و خاوەنی كرداری دژە 
رێڕەوی  لە  ە   antI oxIdant ئۆكسێنەرەكان 
هەرس gIt دا، هەروەها بۆ پێكهاتەی شانەكانی 
ئێسقان و خوێن زۆر گرنگە. )) بەداخەوە كاتێ 
لەگەڵ دەغڵ و دان دەڕوێ براجووتیارەكانمان بە 

بژارناوی دەبەن و هەوڵی لەناوبردنی دەدەن((  

 ،ca++ كالسیۆم   ،A، K ڤیتامین: 
پۆتاسیۆم   ،Fe ئاسن   ،mg مەگنیسیۆم 

.)amIno acIds( ترشی ئەمینی ،+k

سەرچاوەیەكی سەرەكی پرۆتینی رووەكییە، 
هاوسەنگی هۆرمۆنی لەلەشدا فەراهەم دێنێ، 
antI cancer هەروەها دژەشێرپەنجە

یە.

پۆتاسیۆم   ،Fe ئاسن   ،c ڤیتامین: 
لەناو  )بەتایبەت  بیتاكارۆتین.   ،+k

گەاڵكانی(

ك���رداری م��ی��زك��ردن urInatIonخ���ێ���رادەك���ات، دژە 
 arthrItIs هەوكردنە، بۆ نەخۆشی هەوكردنی جومگە

زۆر بەسوودە.

20-هەرمێی سەوز)ئەڤۆگادۆ(

21-- گیــا زەنگلۆكە)شوفان

22- پەنیری تەر 
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كەلتوور

ژیان بێ خۆشەویستی واتای 
نییە

49

فۆتۆ: رەنج عەبدوڵاڵ

www.ne
tew

e.c
om



50

پەشیمانم

دەوەن نەوزاد، یەكێك 
بواری  گەنجەكانی  ئەكتەرە  لە 

هونەریدا  لەخێزانێكی  نواندنە. 

لەدایك بووەو لەگەڵ هەریەك لە 

و  مەجید  نەوزاد  هونەرمەند  كچی 

سەبیحە ئیسماعیل، لە ساڵی 2002 

كردووە.  نواندن  بەكاری  دەستی 

كاری  لە چەندین  بەشداری  دەوەن، 
دراما و نواندندا كردووە. 

كاری  ل��ەچ��ەن��د  تائێستا  وارڤ��ی��ن: 

هونەریدا بەشداریت كردووە؟

بەكاری  دەستم   2002 لەساڵی  دەوەن: 

پێنج  و  سی  خاوەنی  ك��ردووەو  نواندن 

هونەریم، كە لە دراما و كورتە 
بەرهەمی 

فیلم پێكهاتوون. 

كۆمەڵگا  دابوونەریتی  بەهۆی  وارڤین: 

زۆر  كورد  ژنێكی  بۆ  رەنگبێ  خێزانەوە  و 

زەحمەت بێت روو لە كاری هونەری بكات. 

ئەو پرسە تا چەند كاریگەری بەسەر تۆوە 
هەبوو؟ 

دەوەن: من كاری هونەریم بۆ ژن، پێ سەخت 

دەژیم  نواندا  كاری  لەناو  لەمنداڵییەوە  نییە. 

دەژیم.  هونەریدا  لەخێزانێكی  بووم.  گەورە  و 

نواندن  ك��اری  كە  دیكە  ژنانەی  لەو  لەوانەیە 

دەكەن كێشەم كەمتر بێت ئەگەر كێشەیەكیشم 

هەبووبێت، توانیومە بەئاسانی بەسەریدا زاڵبم.

رەمەزاندا  لەمانگی  تەنیا  لەكوردستان،  وارڤین: 

پێتوانییە،  دەكرێت.  پەخش  ك��وردی  درام��ای 

بەبینینی  پێویستی  مانگەكاندا  لەهەموو  بینەر 
درامایە؟

دەوەن: بەڕای من دەبێ هەوڵبدرێت، كە هونەری 

لەهەموو  كە  بكەوێت  پێش  ئەوەندە  ك��وردی 

ئەوەی  من  بكات.  پەخش  درام��ا  مانگەكاندا 

لەتوانامدا بووبێت هەوڵم بۆ داوە.

وارڤین: هونەر چی بەدەوەن، بەخشیوە؟

لێ  چ��ێ��ژی  م��ن��ە.  جیهانی  ه��ون��ەر  دەوەن: 

وەردەگرم و قەت رۆژێك پەشیمان نەبوومەتەوە 

شانازی  زۆر  دەكەم.  هونەری  كاری  كە  لەوەی 

بەتوانای خۆمەوە دەكەم. هونەر رێچكەی دایك 

سینەما،  هونەری  لەمنداڵییەوە  باوكیشمە.  و 

یەكێك لەهیوایەتەكانم بووە.

لەچ  ك��ورد،  دەرهێنەری  تۆ  ب��ەڕای   : وارڤین 
ئاستێكدایە؟

دەرهێنەرەكان  هەموو  كە  خۆشحاڵم  دەوەن: 

لەهەوڵدانن بۆ پێشخستنی هونەری كوردستان، 
من پێموایە 

هونەری  كاری  بەدڵسۆزی  و  بەپاكی  هەركەس 

بكات سەركەوتنی مسۆگەرە و كارەكەشی بەدڵی 

ئاستی  بەرەبەرە  من  بەڕای  دەبێت.  جەماوەر 
دەرهێنەرەكانی 

كوردستانیش بەرەو باشی دەچێت. 

وارڤین: كارێكی هونەری هەیە كە پێشتر ئەنجامت 

دابێ و ئێستا لێی پەشیمان بی؟

دەوەن: لەكۆمبارسەوە دەستم پێكرد، تاگەیشتمە 

ئەو ئاستەی رۆڵی سەرەكیم پێ بدرێت. لەزۆربەی 

كارە هونەرییەكانمدا، جگە لەوە بوومە خاوەنی 

فستیڤاڵی  و  كۆمەڵ  لەفستیڤاڵی  خەاڵت  دوو 

باشترین  خەاڵتی  گەنجێك،  وەك  ساڵ.  الوی 

لێی  كە  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  وەرگ��رت.  سینەماكارم 

مافی  پرس،  درام��ای  لە  كە  ئەوەیە  پەشیمانم 

كانم نەدرابوو. بەاڵم زۆر الم گرنگ 
تەواو بە كارە

ەندە كارم كردووە كە بینەر و 
نەبوو چونكە ئەو

جەماوەرەكەم لەخۆم رازی بكەم. 

مەرجی  جوانی  دەڵێن  كەس  هەندێك  وارڤین: 

سەركەوتنی ژنە لە دراماكاندا. رای تۆ لەوبارەیەوە 
چییە؟ 

دەوەن: نە، وا نییە. هونەرمەندی راستەقینە 

هەولێر
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پەشیمانم

لەناو واقیعی هونەرەكەیدا دەبینێتەوە.  خۆی 
لەپێناویدا 

بەشێكە  جوانی  رووخسارو  دەدات.  قوربانی 

لەهونەر، بەاڵم دەبێ هەوڵی زۆر و كاری جوان 

بكرێت، ئینجا هونەرمەند سەردەكەوێت. 

وارڤین: لەمپەرەكانی بەردەم ئەو كچ و ژنانەی 

كاری  بە  دەست  لەسەرەتاوە  كەدەیانەوێت 

كاری  لەدەستپێكی  تۆ  چییە.  بكەن  هونەری 

هاتە  بۆ  لەمپەرێكت  و  گرفت  هیچ  هونەریتدا 
پێش؟ 

دەوەن: من زۆر بەربەستم شكاندووە، ئەویش 

خۆشەویستم.  دایكی  و  ب��اوك  هاوكاری  بە 

جگە لەوەی كە ئامادەنیم لەكەلتووری كوردی 

 من بۆ میللەتەكەم كار دەكەم، 
البدەم، چونكە

هەست و بیری ئەوانیشم ال گرنگە. نوێگەری 

دەكەم، بەاڵم لەسنووری كەلتوورەكەی خۆمدا. 

لەم چەند ساڵەی دواییدا، توانراوە كۆمەڵێك 

پیاو  هاوشانی  بوارەكەو  ناو  بێنە  باش  ژنی 

بۆ  خۆشحاڵییە  جێگەی  ئ��ەوەش  بوەستن. 

هەموو  وەك��و  ئێمەش  بۆچی  ك��ورد.  ئێمەی 

نەتەوەكانی تر، هونەر نەكەینە ناسنامە؟!!

لێ  رەخنەت  راستەوخۆ  تائێستا  واڤین:   
گیراوە؟

دەوەن: هەمیشە بە رەخنەی كەسانی لەخۆم 

دڵێكی  بە  زۆر  دەب��م.  گ��ەورە  بەئەزموونتر 

كە  رەخنە  جا  دەگرم،  لێ  گوێیان  فراوانەوە 

لە  رێز  من  نا.  یان  بێت،  من  لەبەرژەوەندی 

لێ  رەخنەم  كە  دەگ��رم  كەسانە  ئەو  هەموو 
دەگرن.

خۆشەویستی  پێناسەی  چۆن  دەوەن،  وارڤین: 
دەكات؟

زۆر  ژی��ان��ەو  وات��ای  خۆشەویستی،  دەوەن: 
جوانە. 

هەموو  ژیانی  ل��ەب��ەردەم  رێگایە  گەورەترین 
تاكێكی كۆمەڵگادا.

لەناو  چۆنی؟  ناوماڵ  كاروباری  لەگەڵ  وارڤین: 

خێزانەكەتدا دەسەاڵتت هەیە؟

دەوەن: كەسێكی زۆر دڵپاك و راستم. زۆریش 

لەگەڵ خێزانەكەمدا دەژیم. چونكە  بەختەوەرم 

دەكەن.  پێوە  شانازیم  و  هاوكارمن  هەموویان 

منیش شانازی بەوەوە دەكەم كە لە خێزانێكی 

لەقسەكانم  رێز  هەمیشە  بووم.  گەورە  وەهادا 

وەردەگ���رن.  رام  كاریشدا  زۆر  لە  و  دەگ��رن 

خێزانەكەمدا  لەناو  بڵێم،  دەتوانم  بەكورتی 
خاوەن دەسەاڵتم.

وارڤین: جگە لەكاری هونەریت رۆژانە بەچ 

كارێكی ترەوە سەرقاڵیت؟

هونەریم،  كاری  خەریكی  ب��ەردەوام  دەوەن: 

ئەگەر كاری هونەریشم نەبێ رێگە چارە بۆ 

ە دەدۆزمەوە كە بەهۆیانەوە لەكاری 
ئەو شتان

لەگەڵ  یان  دەك��ەوم��ەوە.  دوور  هونەری 

هاوڕێكانمدا دەبم، یاخود بۆ حەسانەوە لە 

ماندووبوونی كار سەفەر دەكەم.

وارڤین: حەز لەدەنگی چ هونەرمەندێك 
دەكەیت؟

دەوەن: زۆربەی زۆری هونەرمەندەكانم 

حەزم  زۆر  هاوڕێمن.  و  خۆشدەوێت 

و مەزهەری  مەردان  لەدەنگی عەلی 
خاڵقییە.

هونەریت  ك��اری  دوایین  وارڤین: 
چییە؟

كورتە  دەرهێنەریی  دەوەن: 

ژنانی  یەكێتی  ب��ۆ  فلیمێك، 

فیلمە  كورتە  ئەو  كوردستان. 

باس لەكێشە كۆمەاڵیەتییەكان 

دەكات و سیناریۆكەشی خۆم 
نووسیومە. 

رۆشنە عومەر
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دەگوترێت،  زۆرج���ار   
بكوژی  هاوسەرگیری 
 . یستییە و شە خۆ
كەسانێكیش  هاوكات 
بڕوایان بەخۆشەویستی 
دوای هاوسەرگیرییە، 
ب���ەاڵم ل��ەه��ەردوو 
ح�����اڵ�����ەت�����دا 
یستی  و شە خۆ
ه������ۆك������اری 
بەردەوامبوونی 
هاوسەرگیرییە. 
ب���ەڕای زۆرێ��ك، 
ئەگەر تەرمۆمەتری 
هاتە  خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی 
لەژمارەی  بووە  نزیك  خ��وارەوەو 
جیابوونەوە  و  ت���ەاڵق  ئ��ی��دی  س��ف��ر، 
چونكە  ه��اوس��ەران،  ب���ەردەم  دێنە 
دوو  هاوسەرگیری  و  خۆشەویستی 
بەبێ  و  پێكەوەیین  هاوكێشەی 

یەكتر هەڵناكەن. 

خۆشەویستی بەر 
لەهاوسەرگیری گرنگە

م�����اوەی 10س��اڵ��ە 
ه���اوس���ەرگ���ی���ری 
دایكی  ك���ردووە. 
3م�����ن�����داڵ�����ە. 
 ، )3 3 ین) سر نە
لەگەڵ  ك��ات��ێ��ك 
ه���اوس���ەرەك���ەی 
پ����ەی����وەن����دی 
یستی  و شە خۆ

گرتووە، خوێندكاری ئامادەیی بووە((تا دەوام تەواو 
دەبوو بەردەگای قوتابخانەی دەگرت. دوای 10ساڵ 
هەمان خۆشەویستی لەنێوانماندا بەردەوامە. ئێستاش 
نەسرین،  بەڕای  بێت((.  من  بێ  ناتوانێت  شەوێك، 
خۆشەویستی و یەكترناسینی بەر لەهاوسەرگیری بۆ 

بەردوامبوونی، پرۆسەكە زۆر گرنگە.
ئەوەی 9 ساڵە هاوسەرگیریمان كردووە،  ))لەگەڵ 
واین((  فەرهاد  و  شیرین  وەك  تائێستاش  ب��ەاڵم 
بەبۆچوونی  )38(ساڵە.  سەعید  لەیال  قسەی  ئەوە 
خۆشەویستی  بنەماكەی  هاوسەرگیرییەك  لەیال، 
بێت، هەرەس ناهێنێت((هەموو رۆژێكمان ڤاالنتاینە. 
تۆزقاڵێك  و  گ��ەڕان  دەچینە  ب���ەردەوام  چونكە 
گوتیشی:(( كەمنەبووەتەوە.  لەخۆشەویستیمان 
ماڵە((.  ئاشتی  خۆشەویستی،  و  پ��ڕ  ك��اس��ەی 
پەیمان)22( كە لە فەرمانگەیەكی حكوومی كارمەندە، 
پڕۆسەی  بەردەوامبوونی  بەهۆكاری  خۆشەویستی 
ئێستاش  ئەو  هەرچەندە  دەزانێت.  هاوسەرگیری، 
كە  وایدەبێنێت  بەاڵم  خۆشدەوێ�ت،  هاوسەرەكەی 
بكەنەوە،  نوێ  خۆشەویستی  نازانن  كورد،  پیاوی 
بۆیە زوو رووبەڕووی كێشە دەبنەوە((ژن حەز دەكات 
خۆشمدەوێی،  پێیبڵێت  پیاوەكەی  رۆژێ،  هەموو 
لەشەڕو  حەزی  نییەو  رۆمانسی  كورد  پیاوی  بەاڵم 

شۆڕە((. 

دوای هاوسەرگیری بەهێزترە
 نەشمیل كەریم، )34( كە 6ساڵە بەخۆشەویستی 
بوە  هەست  گوتی  وەك  ك���ردووە،  هاوسەرگیری 
دەكات كە پیاوەكەی ساردەو سۆزی جارانی نەماوە. 
نەشمیل، هۆكاری كاڵبوونەوەی خۆشەویستییەكەیان 
دەگەڕێنێتەوە(( سەربەخۆ  ماڵی  نەبوونی  ب��ۆ 
روو  خوشكەكەی،  و  دایك  بەقسەی  هاوسەرەكەم، 
لەمن ناكات((. مامۆستا حسێن)35( لەگەڵ ئەوەیدا 
كە شێوازی ژنهێنانەكەی تەقلیدی بووە، خۆشەویستی 

خۆشەویـــــستی مەرجی 
بەردەوامبوونـــی هاوسەرگیرییە

سلێمانی
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گوتی،  وەك  دەزانێت.  بەگرنگ  هاوسەرگیری  دوای 
ئەوە كاریگەری لەسەر ژیانی پێكەوەییان نەكردووەو 
یەكتریمان،  بەختەوەرن((لەگەڵ هاوسەرەكەم  ئێستا 

زۆر خۆشدەوێت((. 
ساڵێك   3 كە  زان��ك��ۆ)33(  مامۆستای  گ��ەالوێ��ژ، 
دەبێت هاوسەرگیری كردووە، خۆشەویستی مەرجی 
هەژمار  هاوسەرگیری  بەئاسوودەیی  سەرەكییەو 
هەردووال  دەبێ،  دەڵێ،  گەالوێژ  دەكرێت.مامۆستا 
و  بەهێمنی  رۆژانەیان،  ناكۆكییەكانی  و  جیاوازی 
ئارامی و دوور لەحەساسییەت و میزاج و تووڕەیی 
لەو حاڵەتەدا((خۆشەویستی رۆڵی  چارەسەر بكەن. 
خۆشەویستی،  بۆخاتری  چونكە  دەگێڕێت،  بێوێنە 
بۆ  مەرجە  كەواتە  دەكرێت.  شت  لەزۆر  چاوپۆشی 
بەردەوامبوون و سەقامگیری خێزان((. بەڕای مامۆستا 
مەرج  خۆشەویستی  دەڵێت  كەسەی  ئەو  گەالوێژ، 
نییە، ئەوا هەڵەیەكی گەورە دەكات. ئەو كەسەش كە 
ئەوا  دەكوژێت،  خۆشەویستی  هاوسەرگیری  دەڵێت 
گوزەرانی  مامەڵەو  دەبێت  چونكە  ترە.  هەڵەیەكی 
عاقاڵنەو هێمنانەی ژیانی رۆژانەی، ئەو دوو هاوسەرە 
بكرێتە پێوەر. بۆ وێنە، دەبێت ژن و پیاو، خۆیان 
هیچ  خێزانی  بدۆزنەوەو  كێشەكانیان،  بۆ  رێگەچارە 

الیەك دەست نەخاتە ژیانی تایبەتییانەوە. 
كامەران )29( كە پۆلیسی هاتووچۆیە. خۆشەویستی 
بەر لەهاوسەرگیری، بەمەرجی بەردەوامبوونی ژیانی 
هاوسەرگیریش  دوای  چونكە  نازانێت،  هاوسەرگیری 
دەتوانرێت، ئەو خۆشەویستییە دروست بكرێت((من 
پێشتر پەیوەندیم لەگەڵ هاوسەرەكەم نەبوو، بەاڵم 
خۆشەویستی،  پێموایە  خۆشدەوێت،  زۆرم  ئێستا 

دوای هاوسەرگیری بەهێزترە((.
 

تا دەتخوازێ هەزار درۆت بۆ دەكات
هاوسەرگیری  نیوێكە  و  ساڵ  نزیكەی  شیرین)31( 
نازانێت  گوتی:((پیاو  بەدڵتەنگییەوە  ك���ردووە. 

بەخۆشەویستی  شیرین،  چییە((.  خۆشەویستی 
لەخەیاڵیدا  كە  ژیانەی  ئەو  كەچی  كردووە  شووی 
هەمووی  كردبوو  وێنای  هاوسەرگیری،  ب��ۆدوای 
مەكەن،  پیاو  بەقسەی  دەرچ��وو((ب��ڕوا  پێچەوانە 
عەیب  ئەگەر  دەكات.  بۆ  درۆت  هەزار  تاپێتدەگات 
نەبوایە، بۆ ژیانی كچێنیم و ماڵی باوكم دەگەڕامەوە. 

چونكە هاوسەرەكم هەرچی گوتی درۆبوو((. 

جیهانگەرایی خۆشەویستی دەكوژێت
توێژەری كۆمەاڵیەتی رازاوە ئیبراهیم، خۆشەویستی 
ئەم سەردەمە بە((قۆڵبڕین و تەلەفۆن و كارت و هاند 
بەیەكتر كڕین(( وەسفدەكات. بەتێڕوانینی ئەو توێژەرە، 
رۆمانسی  لەختەی  و  تەكنۆلۆژیان  خولیای  گەنجان 
خۆشەویستی  جێی  ئەوانە  و  توركییەكانن  فیلمە 
ئێستا  خۆشەویستی  گرتووەتەوە.  راستەقینەیان 
بۆیە  نەماوە.  تێدا  راستگۆیی  و  قوربانی  و  عەشق 
پاشاگەردانی(( بووەتە  خۆشەویستی،  داهاتووی 
و  بیانییەكان  درام��ا  و  بەمۆبایل  ب��وون،  ئالوودە 
ماددەی هۆشبەر، خەسڵەتی جیهانگەراییە((. رازاوە، 
بەڵگەی قسەكانیشی بەوە دەهێنێتەوە، كچانی ئێستا 
كڕینی كەلوپەلی كارەبایی و ناو ماڵ، بە یەكێك لە 
مەرجە سەرەكییەكانی هاوسەرگیری دادەنێن. بەڕای 
مەرجی  راستەقینە  خۆشەویستی  ئیبراهیم،  رازاوە 
خۆشەویستییەی  ئەو  نەك  خێزانە،  بەردەوامبوونی 
كراوە(( تەكنۆلۆژیا  و  ئامێر  تێكەڵی  الساییەو  كە 
لەدەست  خۆی  ئەركی  و  پێناس  و  خۆشەویستی 
داوەو لە قەیراندایە، چونكە خودی مرۆڤ ئێستا لە 
قەیراندایە. ئەمە بەگشتی رەوشی خۆشەویستییە لە 

كۆمەڵگای كوردستاندا((.
 

گوڵی سوور جێی فیشەكی گرتووەتەوە
توێژەری دەروونی، كامەران عەلی، پێچەوانەی رای 
لە  ئەرێنی  گۆڕانكاری  لەئێستادا  راك��ان،  زۆرب��ەی 

نموونە((ڤاالنتاین،  بۆ  دەبینێت.  خۆشەویستیدا 
لە  نوێیەو  مۆدیلێكی  خۆشەویستییەو  رۆژی 
رۆژئاواوە بۆمان هاتووە. شتێكی خراپ نییەو لە 
شەڕ و شۆڕی ئێمە باشترە، جاران خەڵك گرنگییان 
بەوەدەدا چەك، بەالقەدیانەوە هەڵبواسن و الیان 
مەسیج  و  مۆبایل  ئەمڕۆ  بەاڵم  بوو،  شكۆمەندی 
ئەمە  گرتووەتەوە،  جێی  ناردن  سوور  گوڵی  و 

پێشكەوتن و وەرچەرخانەو شتێكی باشە((.
لە  بریتییە  خۆشەویستی  دەڵ���ێ،  ك��ام��ەران 
بەرزەكانی  پلە  لە  نائاسایی،  دەروونی  دۆخێكی 
هەست و سۆزی مرۆڤە، كە رەنگە زیاتر لەدوای 
هەرزەكارییەوە بە قووڵی سەرهەڵبدات، پێدەچێ 
بگاتە پلەی ئەشق، بەختەوەری و ئاسوودەیی بە 
ناوەڕاستی  لە  زۆرجار  بەاڵم  ببەخشێ.  ئاشقەكە 
ئەوینەكە  رادەی  هاوسەرگیری،  دوای  یان  رێگا 
رۆژانە،  ژیانی  چونكە  دەبێتەوە،  كەمتر  و  كاڵتر 
پیشان  یەكتریان  بیركردنەوەی  رەفتارو  و  میزاج 
بە  دەب��ێ��ت  خ��ەی��اڵ��ەوە  حاڵەتی  ل��ە  و  دەدات 
هۆكاری  عەلی،  كامەران  بەڕای  واقیعی.  دۆخی 
دوو  كە  ئەوەیە  خۆشەویستی،  كاڵبوونەوەی 
بێوێنەترین  و  ب��ااڵ  نموونەی  وەك��و  كەسەكە 
دوای  یەكتر.  ب��ەرچ��اوی  نایەنە  لەجیهاندا، 
هاوسەرگیری الیەنە خراپەكانی یەكتریش دەبینن. 
ئەگەر خۆشەویستییەكە گەیشتە پلەی ئەشق، ئەوا 
هەر دووال وەكو یەك بایەخ بەو حاڵەتە دەدەن. 
بەاڵم وەكو پێوەر و ستانداردی جیهانی ئاشكرایە 
كە((ژن سووتەمەنی و داینەمۆی خۆشەویستییە. 
پیاوی كورد كەمتر بایەخ بە خۆشەویستی و ئەشق 
و رۆمانسییەت دەدات، چونكە توندوتیژەو واقیعی 
خۆشەویستی  تا  نییە  هاندەر  كوردی  كۆمەڵگای 
ڕەگ دابكووتێت و ببێتە مەرجی یەكەمینی ژیانی 

هاوسەران و خێزان((.
سارا محەمەد - محەمەد ئەحمەد

خۆشەویـــــستی مەرجی 
بەردەوامبوونـــی هاوسەرگیرییە
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كوردستاندا  لەهەرێمی 
گ���رووپ���ی  دوو  ت��ەن��ی��ا 

هەن  ژن،  م��ی��وزی��ك��ژەن��ی 
وای���ك���ردووە كە  ئ��ەم��ەش  و 
لەبواری  گ��ەورە  بۆشاییەكی 
میوزەكژەنی ژن، لەكوردستاندا 
مامۆستایەكی  ب��ب��ی��ن��رێ��ت. 
بۆ  هۆكارەكە  میوزیك،  ب��واری 
كەمتەرخەمی وەزارەتی رۆشنبیری 
بەرپرسێكی  دەگەڕێنێتەوەو 
وەزارەتە  لەو  هونەریش  بەشی 
كۆمەاڵیەتییەكان  هۆكارە  دەڵێت 
ژنانیان،  میوزیكژەنی  تیپێكی 

پێهەڵوەشاندوونەتەوە.

هونەری  لەمێژووی  ئەوەی  لەگەڵ 
ژن،  ئەستێرەی  چەندین  كوردیدا 
دەبینرێت،  هونەریدا  ل��ەب��واری 
لەهەرێمی  ئەوەی  تائێستا  بەاڵم 
زۆری  بۆشاییەكی  كوردستاندا، 
دروستكردبێت،  هونەردا  لەبواری 
میوزیكژەنە.  ژن��ی  ن��ەب��وون��ی 
هەوڵیان  كە  ژنانەی  ئەو  زۆرن، 
دابونەریتە  ئەو  تێكشكاندنی  بۆ 
هەوڵەكانیان،  تائێستا  بەاڵم  داوە، 

ماونەتەوە.  داخ��راودا  لەبازنەیەكی 
ریپۆرتاژەدا  ل��ەم  وەك  چونكە 
وێڕای  خراونەتەڕوو،  بۆچوونەكان 

بووە،  بوارە  ئەو  بەربەستی  ئەوەی كە كۆمەڵگە 
هێندەش الیەنی پەیوەندیدار كەمتەرخەم بووە.

ب����ەالی  كۆلیژی هونەرەجوانەكانی هەولێر، 

ك هونەردۆستانەوە  ە و
لەپێگەیاندی  قوتابخانەیەك 

وەك  بەاڵم  سەیردەكرێت،  میوزیكژەن  ژنی 
توێژەری پێشكەوتوو لە كۆلیژی هونەرەجوانەكانی 
تابان  میوزیك،  بەشی  سەالحەدیین-  زانكۆی 
چەندین  كۆلێژە  ئ��ەو  كە  دەڵ��ێ  حوسێن، 
ئاستەنگی لەبەردەمەو ئەمەش بووەتە 
هۆكارێك كە بۆشایی لەپێگەیاندنی 
لەڕووی  میوزیكژەن،  كچانی 
ئەكادیمییەكەوە 

كە  تابان  دروستبكات. 
پێشكەوتوو  كادیری  نەبوونی  بەهۆی 
مامۆستا  وەك  2س��اڵ��ە  م����اوەی 
لەكۆلیژەكەی خۆی كاردەكات، گوتی: 
سەرەتا كە هاتمە كۆلێژ، بەو هیوایەی كە 

حكوومەت كۆلیژێكی جیهانی كردووەتەوە. 
هەموو  ئێستا  وان��ەب��وو،  ب��ەداخ��ەوە 

خۆمانە.  لەسەرشانی  ئەركێك 
كاتێك بڕوانامە وەردەگرین، 
بەبڕوانامەی  ناچارین 
بەكالۆریۆس، یارمەتی 
كۆلیژ بدەین كە ئەوە 

یاسایی نییە((. 
لەكۆلیژ،  ماستەر  بڕوانامەی  نەبوونی  تابان، 
پێگەیاندنی  ب��واری  بۆ  گ��ەورە  بەبۆشاییەكی 
لەگەڵ  دەزانێت.  كۆلیژەكەی  لە  ژن  میوزیكژەنی 
ئەوەی((زۆرجار بەڵێنمان پێدراوە، كادیرمان 
قسەیە((.  تەنیا  ب���ەاڵم  بێنن،  ب��ۆ 
میوزیكژەنی  بەكەمی  سەبارەت 
ژن، تابان گوتی، زۆر هەوڵی 
دروستكردنی تیپێكی 
مۆسیقای ژنانی داوەو 

ر  ۆ ژنانیش ز رێكخراوی 
پێداوە ه����ەب����ووە  بەڵێنیان 

كارئاسانی  ئەو ك��ە  دامەزراندنی  بۆ 
تیپە بكەن، بەاڵم دوایی جێبەجێیان نەكردووە((
گلەیی  تابان،  هاوكات  ب��وو((.  بەڵێندان  تەنیا 
كە  دەكات  رۆشنبیری  وەزارەت��ی  و  لەحكوومەت 
زۆر  داوە((كارەكانیان،  بەهەندێ كەس  گرنگییان 
الوازن. زۆر میوزیكژەنی ژنیش هەن، لەبەرئەوەی 
دەرچووی  نین((.  دیار  ناكات،  هاوكارییان  كەس 
بەناز  میوزیك  بەشی  هەولێر  جوانەكانی  هونەرە 
لەكۆلیژی  كادیر  نەبوونی  بەهۆی  كە  ئیسماعیل، 
دام��ەزراوە،  مامۆستا  وەك  جوانەكان،  هونەرە 
بۆ  لەكەموكورتییەكان  بەشێك  تابانەو  ه��اوڕای 
نەبوونی كادیری پێشكەوتوو 
دەگەڕێنێتەوە. لەبارەی 
لەو  ك��چ��ان  ك��ەم��ی 
گوتی:(( ب���وارەدا 
ت������اراددەی������ەك 
كچان،  زیاتر  لەجاران 
هاتوونە بوارەكە. بەاڵم 
بەهۆی  زۆریش  بەشێكی 
لەبوارەكەیاندا  پێنادرێت  رێگەیان  دابونەریت 

كاربكەن((. 
كە  بەنازە  رای  پێچەوانەی  محەمەد،  نەوژین 
قۆناغە  لەو  هەبێت((ئێستا  كاریگەری  كۆمەڵگە 

بۆچی میوزیكژەنــــی  ژن لە كوردستان كەمە؟
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بۆچی میوزیكژەنــــی  ژن لە كوردستان كەمە؟
نادرێت،  ژن  بە  رێگە  بڵێین،  كە  نەم��اوی��ن، 
كۆمەڵگە  بەڕای  سەبارەت  میوزیكژەن((.  ببێتە 
دەڵێت:((زۆرجار بەربەستم بۆ دروستكراوە، بەاڵم 
نەوژین،  زاڵبووم((.  بەسەریدا  گوێمپێنەداوەو 
سلێمانییە.  كیژانی  مۆسیقای  گرووپی  ئەندامی 
گروپی مۆسیقای كیژانی سلێمانی، لەساڵی2003 
لەگروپی  چەلۆ،  ئامێری  ژەنیاری  دام���ەزراوە. 
پێیوایە،  ئاودێرمەحموود  سلێمانی  كیژانی 
بەهەوڵ  پێویستی  كارێكدا  لەهەر  سەركەوتن 
بەهەمان  هونەریشدا  لەبواری  ماندووبوونە.  و 
دەبێت  بەاڵم  دێتە پێش،  ئاستەنگی  شێوە((ژن 

كاری لێ نەكات((.
یەكێك  فەرمانبەری  ئەحمەدحەسەن)30(،   
ئاودێر  بەپێچەوانەی  حكوومەتە،  لەدەزگاكانی 
دەڵێت:((پێشكەوتنی كۆمەڵگای كوردستان، بەو 
بكات  قبووڵ  میوزیكژەن،  ژنی  كە  نییە  ئاستە 
پێیوایە  ئەو  دەكات((.  سەیری  كەم  بەچاوی  و 
لەكوردستان،هۆكارەكەی  ژنی میوزیكژەن  كەمی 
ئەوەیە، تائێستا كۆمەڵگا بەمجۆرە پێشنەكەوتووە 
كار  میوزیكدا  لەبواری  بدات  بەئافرەت  رێگا  كە 
بكات و لەگەڵ گرووپێكی میوزیك دەربكەوێت. 
گرفتی  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  ئاودێر،  هاوكات 
بۆ دروستكراوە، بەاڵم توانیویەتی بەسەریدا زاڵ 
بێت. بەڕای نارین فەرمانبەر)34(، لەكوردستان 
میوزیكژەنی پڕۆفیشناڵی پیاویش كەمە، نەوەك 
هەبێت.(( گرفتی  ب���وارەدا  ل��ەو  ژن  بەتەنیا 
لەپەیمانگەو كۆلیژەكاندا، بایەخی ئەوتۆیان پێ 

نادرێت((.

گرنگی هونەر نازانن
ئەنوەر  مامۆستا  میوزیكژەن،  هونەرمەندی 
قەرەداغی، كە سااڵنێكی زۆرە لەبواری مۆسیقادا 
گروپی  سەرپەرشتی  ه��اوك��ات  و  ك��اردەك��ات 
مۆسیقای كیژانی سلێمانییە دەڵێت كە بەداخەوە 
مۆسیقا  گرنگی  ئێمە  كۆمەڵگای  تائێستاش، 
كوردی،  میوزیكی  ئاستی  هۆیەش  بەو  نازانن. 

نەدیوە.  ب��ەخ��ۆی��ەوە  ب��ەرچ��اوی  پێشكەوتنی 
لەبەرئەوەی بەبێ بایەخ بۆ مۆسیقا دەڕوانرێت، 
تێدا دەكەن.  كاری  بەرێژەیەكی كەم،  كوڕانیش 
بەردەوامنەبوونی  یان  كەمی  ئەنوەر،  مامۆستا 
كچان لەو بوارەدا، بۆ بەربەستە كۆمەاڵیەتییەكان 
دەگەرێنێتەوە، كە كچان دەگەیەننە ئەو ئاستەی 
قسەو قسەڵۆكی پێ هەزم نەكرێت و واز بهێنێت. 
یان كاتێ كچەكە شووی كرد رێگەی پێ نادرێت 
ئاماژەی  ق��ەرداغ��ی،  ئ��ەن��وەر  بێت.  ب���ەردەوام 
بەدامەزراندی گرووپی كیژانی سلێمانی كرد، كە 
جیاكردنەوەی  2003دام���ەزراوە.((دوای  لەساڵی 
ژن  زۆر  داو  زیاتریان  هەوڵی  كچان،  گرووپەكە 
لەبوارە جیاجیاكانی تریش، هەتا ژنانی ماڵەوەش 

هەن، كە كارمان لەگەڵ دەكەن((. 

پیاوان پشتگیرییان لێ ناكەن
سروودە  لەزۆربەی  پێشتر  كە  حاجی،  بەڕێز 
نیشتمانییەكان وەك، كۆرس بەشداری كردووەو 
كوردستانە.  ئاسمانی  كەناڵی  بێژەری  ئێستا 
بەربەستی  كۆمەاڵیەتییەكان،  هۆكارە  پێیوایە، 
ژن، خۆی  دەبێ  بۆیە  بوارەكاندا،  لەهەموو  ژنە 
هەوڵ بدات و بێتە ناو بواری هونەری و كۆت و 
بەردەوامنەبوونی  لەبارەی  بشكێنێت.  بەندەكان 
تەشەرە  و  تانە  بەڕێز،  بەڕای  ب��وارەدا  لەو  ژن 
كۆمەاڵیەتییەكان رۆڵیان هەیە. بەاڵم هۆكارێكی 
تر پشتگیرینەكردنی خودی پیاوانە، لەبوارەكەدا. 
بەكەمتەرخەم  ژنانیش  خ��ودی  ئ��ەوەش  وێ��ڕای 
دەزانێت،((چاوەڕێن كۆمەڵگا بڵێت، فەرموون و 
رێگەیان بدات، نەك هەوڵبدەن كۆت و بەندەكان 

بشكێنن((.

تیپەكەی وەزارەت هەڵوەشایەوە
ل��ە وەزارەت���ی  ب��ەڕێ��وەب��ەری بەشی ه��ون��ەری 
بە)شێرزاد  ناسراو  محەمەد  شێرزاد  رۆشنبیری، 
وەزارەتی  بەهەوڵەكانی  سەبارەت  سەرسپی( 
لەبواری  ژن  هاوكاریكردنی  ب��ۆ  رۆشنبیری 

كچانمان،  مۆسیقای  گوتی:((تیپێكی  میوزیكدا 
كۆمەڵێك  كە  دامەزراند  خان(  )مریەم  بەناوی 
كاری  ت��ێ��داب��وو،  میوزیكژەنی  گەنجی  كچی 
دەكرد.  بۆنەكانیان  بەشداری  دەك��ردو  خۆیان 
هەڵوەشایەوە((.  هۆكارێك  چەند  بەهۆی  بەاڵم 
شێرزاد سەرسپی، ئەوەشی خستەڕوو كە كچانی 
هونەرەجوانەكان،  پەیمانگەی  كۆلیژو  دەرچووی 

كاری هونەری ناكەن. 
میوزیك  بەشی  بەڕێوەبەری  دیكەوە،  لەالیەكی 
سلێمانی،  هونەرەجوانەكانی  پەیمانگەی  لە 
لە  هەندێ  كە  دەڵێت  بەكر،  خالید  مامۆستا 
و  ب��ەردەوام��ن  هاوسەرگیریش  دوای  ك��چ��ان، 
هاوسەرەكانیان، نەك هەر رێگیرییان لێ ناكەن، 
رێژەی  هەروەها  دەكەن.  پشتگیریشیان  بەڵكو 
و  زانكۆ  لە  قوتابیانیشی  سااڵنەی  وەرگرتنی 
پەیمانگەكانی سلێمانی، ئاشكرا كرد و گوتی:((
سااڵنە لەپەیمانگە لە 40قوتابی دەرچووی بەشی 
گوتیشی  كچن((.  یان   6 تا   5 نزیكە  میوزیك، 
قوتابیان،  وەرگرتنی  بۆ  ئ��ەوان،  مەرجی  كە 
بەشی  بەڕێوەبەری  لەبوارەكەدا.  شارەزابوونە 
هەولێر،  هونەرەجوانەكانی  كۆلیژی  لە  میوزیك 
بۆ  ژن  میوزیكژەنی  كەمی  سەرەكی  هۆكاری 
دەگەڕێنێتەوە:(( كۆمەاڵیەتییەكان  دابونەریتە 
لەالیەكی  هەیەو  زۆر  كاریگەرییەكی  دابوونەریت 
تریشەوە، هەندێ لەو قوتابیانەش كە لە كۆلێژی 
هونەرەجوانەكان وەردەگیرێن، بەناچاری روویان 
كەمبووەو  نمرەیان  چونكە  ك��ردووە،  كۆلیژ  لە 
بەڕێوەبەری  بەڕای  وەرنەگیراون((.  لەشوێنیتر 
زۆرب��ەی  س��اڵ��ح،  ن��ال��ی(( سەفین  ))گ��روپ��ی 
پەیمانگەكانی  لەكۆلیژو  كە  قوتابیانەی  ئەو 
خۆیان  ب���ەئ���ارەزووی  ه��ون��ەرەج��وان��ەك��ان��ن، 
پەیمانگەی  1993وە  بۆیە((لە  وەرنەگیراون، 
تائێستا  دروس��ت��ب��ووە،  ه��ون��ەرەج��وان��ەك��ان، 

15میوزیكژەنیان دروستنەكردووە((.
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دوای ئەوەی ئەردەوان، لەالیەن بەعسییەكانەوە 
بێسەروشوێن كرا، خێزانەكەی لەیال حنا پۆڵس، 
2 منداڵەكەی هەڵگرت و چووە دەرەوەی واڵت. 
لەوێش شووی كردەوەو جارێكی تر بووەوە بە 
مەسیحی. ئەوە قسەی دایكی ئەردەوانە كە زۆر 
بەكوڵ چیرۆكی بێسەروشوێن كردنی كوڕەكەی 
كوڕەكەی  ت��ازە  ئ��ەوەی  وەك  دەگ��ێ��رای��ەوە، 

لەدەست دابێت. 
ئەردەوان زاخۆیی، هونەرمەندێكی شۆڕشگێڕی 
نووسەر  حاجی  ف��ەره��اد  وەك  ب��وو.  ك��ورد 
سووتەمەنی  نەتەوەییەكانی  دەڵێت:((سترانە 
لەشۆڕشدا  دووجار  ئەردەوان  بوون((.  شۆڕش 
بەشداری كردووە)1979-1980 و 1984-1981(
و بووەتە پێشمەرگەو نەتەنیا بەچەك و گوللە، 
وەك(( شۆڕشگێڕییەكانی  بەگۆرانییە  بەڵكو 
بەرگری  راب��ن((  كورد  گەلێ  رابن،  شۆڕشڤان 
گەنجێكی  ك��ردووە.  كورد  نەتەوەیی  ل��ەدۆزی 
بەپێكەنین  دەم  و  بڵند  ب��ەژن  و  زەرد  پرچ 
لەگەڕەكی  و  ل��ەزاخ��ۆ   1957 لەساڵی  ب��وو. 
 9 و  خوشك   3 بووە.  لەدایك  جوولەكەكاندا، 
گۆرانی  لەبەر  دەڵێت،  دایكی  هەبووە.  برای 

نەیتوانی خوێندنەكەی تەواو بكات. 
ژیانی هونەری ئەردەوان بەگۆرانی خەمگینەوە، 
دەچێتە  لەساڵی 1977دا  دەكات.  پێ  دەست 
 1978-3-23 ل��ە  ب��ەغ��دا.  ك���وردی  ئێزگەی 
لەبنكەی الوانی زاخۆ، گۆرانی دەڵێت. ئەردەوان 
10 كاسێت و زیاتر لە 200 گۆرانی تۆماركراوی 

هەیە. 

گۆرانی بۆ بەعس نەگوت
قەدریا عەبدولكەریم، دایكی ئەردەوان)تەمەنی 
داوا  لەهەشتاكاندا  دەڵێت،  نازانێت(  خۆی 

لەدایكبوونی  بەبۆنەی  كە  كرابوو  لەئەردەوان 
سەدام  ع��ێ��راق،  پێشووی  س��ەرۆك��ك��ۆم��اری 
بڵێت،  بەعس  سەربازانی  بۆ  گۆرانی  حوسێن، 
بەاڵم ئەو چووە الی دیوارێكی كۆن و دەستی 
كردن،  ئاڵۆزی  و  كرد  زەرگەتەیەكدا  شانە  بە 
و سووری  بدەن  دەمووچاویەوە  و  بەگەروو  تا 
تووشی  خۆی  بكەوێت.  نەخۆش  بكەنەوەو 
نەڵێت  بەعس  بۆ  گۆرانی  تا  ئازارەكرد،  ئەو 
كتێبی  لە  حاجی،  فەرهاد  نەشیگوت.  هەر  و 
زاخۆیی(( ئەردەوان  هونەرمەندی((لەبیرنەكراو 
تا  هەوڵیاندا  زۆر  بەعسییەكان  دەڵێت،  دا 

ئەردەوان گۆرانی بەبەژن و بااڵیاندا هەڵبڵێت، 
ب��ەاڵم خ��ۆراگ��رب��وو و م��ێ��ژووی خ��ۆی رەش 
بزركرا((هونەرەكەی  ئەوەدا  تۆڵەی  لە  نەكرد، 
مێژوو  دەیزانی  چونكە  خزمەتیان،  نەخستە 
هۆزانفان  ن��ای��ەت��ەوە((.  بەكەسدا  ب��ەزەی��ی 
بەمامۆستای  خۆی  كە  سلێمان  عەبدولعەزیز 
كورد  دەڵێت:((گەلی  دەناسێنێت،  ئ��ەردەوان 
وەك،  بەكەسانی  پێویستی  سەردەمەدا  لەو 
رووبەرووی  بەهونەرەكەیان  تا  بوو.  ئەردەوان 
هێرشە جۆراوجۆرەكانی دوژمن ببنەوە((. هەڤاڵ 
و دۆستە نزیكەكانی ئەردەوان، باس لە ئازایەتی 
دەسەاڵتی  بەرامبەر،  لە  ئ��ەردەوان  بوێری  و 
عەرەبی بەعس دا دەكەن و دووپاتیدەكەنەوە، 
كوردایەتی،  باسی  خۆیدا  لەگۆرانییەكانی  كە 

واڵت و پێشمەرگایەتی كردووە. 
هەمیشە  كە  زاخۆیی،  سەباح  عود  ژەنیاری 
ئ����ەردەوان،  لەتەنیشت  ل��ەگ��ۆران��ی��ی��ەك��ان��دا 
دەچوونە  شیعرانەی  ئەو  دەڵێت،  دەردەكەوت 
هەمووی  دەستكاری  ئ���ەردەوان،  بەردەستی 
زیاد  بۆ  كوردستانی  و  كورد  پەیڤی  و  دەكرد 
كوردستان  و  كورد  جەرگسووتاوی  دەك��رد(( 

بوو((.

بێسەورشوێن دەكرێت
رۆژی  بەبۆنەی  ئەردەوان،   1986-1-26 رۆژی 
لەگەڵ  بەغدا،  ك��وردی  رادی��ۆی  دامەزراندنی 
كۆمەڵێك هونەرمەند گۆرانی دەگوت. لەكتێبی 
هونەرمەندی((لەبیرنەكراو ئەردەوان زاخۆیی((دا 
و  نەتەوەیی  گۆرانی  شەوە  ئەو  كە  نووسراوە 

شۆڕشگێڕی گوتووە. 
ئ��ەوەی  دوای  دای��ك��ی،  قسەكانی  بەپێی 
لەئاهەنگەكە بۆ هوتێل دەڕوات، كاتژمێر 2�ی 

پاش مەرگی ئەردەوان ژنەكەی 
بووە مەسیحی

دایكی هونەرمەند ئەردەوان زاخۆیی بۆ وارڤین: 

زاخۆ

دایكی ئەردەوان
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و  دەدات  ژوورەك��ەی  لەدەرگای  یەكێك  شەو 
پێیدەڵێن، كە میوانی هەیەو لەخوارەوە چاوەڕیی 
دەكەن. پێیدەڵێن ئێمە نەمانزانیوە تۆ هاتووی. 
دەچێتە  بیجامەوە  فانیلەو  بە  ئەردەوان،  بۆیە 
قسەكانی  بەپێی  دەستگیردەكرێت.  و  خوار 
دایكی، هەر لەكاتی ئاهەنگەكەوە بەعسییەكان 
كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  ك��ردووەو  چاودێرییان 
لەوێبوون  تریش  لەهونەرمەندانی  هەندێ 
عەبدوڵاڵ  سیتۆ،  غانم  شاكر،  خ��ودێ  وەك، 
سەمیری  بەحسی  ح��ەس��ەن،  وەلید  زێ��ڕی��ن، 
هەڕەشەی  لەترسی  ب��ەاڵم  عەبدولعەزیز،  و 
بۆ  راستییەكەیان  نەیانوێراوە  بەعسییەكان، 
گوتیان،  گوتیشی:((هاوڕێكانی  بگێڕنەوە. 
ئێمە لەژوورەكانی خۆمان بووین. بەاڵم هەموو 
ژوورێكی هوتێل، 2تەختی نووستنی تێدایە((. 
لەهاوڕێكانی  لەگلەییكردن  بەردەوامە  قەدریا، 
ئاگاداربوون،  ئەو،  بەبڕوای  چونكە  ئەردەوان، 
هەموو  ن��ەك��ردووە((دڵ��ن��ی��ام،  قسەیان  ب��ەاڵم 
نەگوت.  هیچیان  ب��ەاڵم  دەزان���ی،  شتێكیان 
كەس  ب��وو،  تەختەكەیدا  لەژێر  جانتاكەشی 

لەگەڵ خۆی نەیهێنایەوە((. 

زیندان نەما نەگەڕێم
دوای ونكردنی ئەردەوان، دایكی ماڵی بەرپرسانی 
رژێمی بەعس، گرتووخانە، چاودێری شێتان و 
بەدوایدا  كە  نامێنێت  گوتی شوێن  وەك خۆی 
نەگەڕێت، بەاڵم هیچ هەواڵێكی دەستناكەوێت. 
گوتی:((4 جار چوومە  و  هەژاند  سەری خۆی 
شێتخانە، بانگی ئەردەوانم دەكرد، بەاڵم كەس 
ئەبوغرێب،  چوومە  نەدامەوە،6-7جار  وەاڵمی 

ئەمنی گشتی، ماڵی كوردە بەعسییەكان((.
جارێك چوومە ماڵی بەرپرسێكی كوردی بەعسی 
و پێیگوتم:(( ناتوانیت تا2 ساڵی تر بیبینیت، 
بەاڵم دوای 2ساڵ چوومەوە، بەرپرسەكە چا و 
شەربەتی بۆ هێنام، نەمخوارد و گوتم پێمبڵێ 
ئەردەوان چی لێهاتووە. ئەویش پێیگوتم دایكم 
خۆت ماندوو مەكە. بڕۆ دوعای خێری بۆ بكە. 
یەكدا  ب��ەدوای  جگەرەی   4 قسەیە  ئەو  دوای 

كێشا. ئینجا دڵنیابووم كە نەماوە((.
قەدریا، هەناسەیەكی قووڵی هەڵكێشا و گوتی، 
هیچ  نەمانتوانی  ئێمەش،  كراو  بزر  ئ��ەردەوان 

بكەین.
نەماوە،  دڵنیایە،  دایكی  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
بەردەكەیەوە  بە  سەر  كە  نەماوە  گۆڕ  بەاڵم 
نەالوێنێتەوە(( لەگەڵ  ئ��ەردەوان��ی  و  نەنێت 

هیوامان  بۆیە  دراوە.  لەسێدارە  كە  دڵنیاین 
بەگەڕانەوە نەماوە((. 

هاوسەرەكەی شووی كردەوە
ئەردەوان، ئەڤینداری كچێكی مەسیحی بەناوی 
دابوونەریتی  لەبەر  بووە،  پۆڵس  حەنا  لەیال 
خێزانەكەی،  ن��اڕازی��ب��وون��ی  و  كۆمەاڵیەتی 
ئەردەوان ناچار بوو بیڕفێنێت. دایكی ئەردەوان 
دەڵێت، لەیال موسوڵمان ببوو و نوێژ و رۆژی 
یەكتریان  زۆر  2منداڵ.  خاوەنی  بوونە  دەكرد. 
گیرا،  ئ��ەردەوان  كاتێك  بەاڵم  خۆشدەویست. 
گرت  هۆزانی  و  كۆڤان  منداڵەكانی،  دەستی 
چووە  لەوێشەوە  و  بەڕێكەوت  ئێران  بەرەو  و 

سوید. 
29ساڵە.  ئێستا  كە  ئ��ەردەوان  كچی  ه��ۆزان، 
دەڵێت:((تا گەیشتینە سوید، گەلەك نەخۆشی 
و ئازارمان بینی، دایكمان راستی پێنەدەگوتین 

و هەر دەیگوت ئەمساڵ باوكتان، دێت((. 
بەهۆی  خێزانەكەی  ئ��ەردەوان،  ونبوونی  دوای 
و  ژن  لەرەوشی  ئاگایان،  پەرۆشی  و  گ��ەڕان 
نەدۆزینەوەی  لە  نامێنێت((كە  منداڵەكانی 
ئەردەوان، دڵنیابووین، بەدوای ژن و منداڵەكانیدا 

دەگەڕاین((.
ب���ەردەوام  كە  گوتی  ل��ەوب��ارەی��ەوە  ق��ەدری��ا، 
زانیارییەكی  ب��ەاڵم  بیانبینێت،  هەوڵیداوە، 
نیشتەجێبوونیانەوە  شوێنی  لەبارەی  ئەوتۆی 
نەبووە. دوای ساڵی 2000، زانیویەتی لەسویدن، 
بەوشێوەیە  بەڕێكردوون.  بۆ  ئەردەوانی  وێنەی 
ك���ردووە.  دروس���ت  لەگەڵیاندا  پ��ەی��وەن��دی 
بەهۆی  كچەكانم  و  ئاشكراشیدەكات((من 
ئەردەوانەوە زۆر لەیالمان خۆشدەویست((، بەاڵم 
نەماوە،  لەگەڵیدا  پەیوەندییەكیان  هیچ  ئێستا 
كردووەتەوەو  دەزانین((شوی  ئەوەندە  تەنیا 

بووەتەوە، مەسیحی((.
2007دا  لەساڵی  ئ����ەردەوان  كچی  ه���ۆزان، 
سلێمانییە  خەڵكی  كە  هاوسەرەكەی  لەگەڵ 
خزم  هەموو  هاتەوە  زاخۆ((كاتێك  گەڕایەوە 
ئەردەوان  ئەوەی  وەك  هاتن  كەسووكارمان  و 
هاتبێتەوە، دواتر هەواڵی دایە براكەی و ئەویش 

لە2009دا هاتەوە((.

نهێنییەكانی بە دایكی دەگوت
كەپەیوەندی  راگەیاند،  وارڤینی  بە  قەدریا، 
لەگەڵ كوڕەكەیدا زۆر باشبووەو ئەردەوان هەموو 
كردووە((هەموو  باس  بۆ  ژیانی  نهێنییەكانی 

نەیدەهێشت،  و  دەدركاند  من  بۆ  نهێنییەكانی 
بەیادگارییەكانی  سەبارەت  بزانێت((.  باوكی 
كوڕەكەی گوتی((دوو سێ بۆینباخ و كتێبێكیم 
بێتاسی،  كامیران  دایە  ئەویشم  مابوو،  لەال 
چونكە ئەردەوانی زۆر خۆشدەوێ و وەك كوڕم 
بیرناچێتەوە(( قەت  ئەردەوانی  ئەو  وای��ە((. 

نەئێشاندووم.  دڵی  دەرزییەك،  سەری  بەقەد 
هەرگیز لێم نەداوە((.

هۆزانی كچی كە موبایلەكەی لێوانلێوە لەوێنەو 
دەڵێت:(( بەنیگەرانییەوە  باوكی،  سترانەكانی 

داخی باوكم، لەدڵمدا سارێژ نابێت((.
كە دەچێتە ماڵی دایكی ئەردەوان، هەست ناكات 
نەوەیەكی  چونكە  نییە،  ماڵ  لە  ئەردەوان  كە 
خۆی ناو ناوە ئەردەوان، كاتێك بانگی دەكات.. 
ئەردەوان، ئەردەوان، مرۆڤ وا هەستدەكات كە 
هێشتا زیندووەو لەوبەری بەرەبانەكەیانەو هەر 
ئێستا بەپیر بانگی دایكییەوە دێتە ژوورەوە. 

بەرەڤان ئەحمەد

ئەردەوان زاخۆیی
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حەزت دەكرد لەكام گۆرانیبێژ بچیت؟ 
لۆكە: ئەسمەهان 

چ شتێك زۆر تووڕەت دەكات؟
لۆكە: ناهەقی

خەونی لۆكە، بۆداهاتوو چییە؟
ئاستێكی  بگەمە  دا  هونەری  لەبواری  لۆكە: 

بەرز.
حەز بە چ كوڕێك دەكەیت؟ 

لۆكە: كوڕێكی ڕاست گۆ و ڕێز لە من بگرێت.
بەكام یاریزانی تۆپی پێ سەرسامی؟

پێ  تۆپی  لەیاری  حەزم  چونكە  كەس،  لۆكە: 
نییە.

خۆشترین رۆژی تۆكەی بوو؟
لۆكە: رۆژی پێنجشەممە رێكەوتی 11_3_2010.

زیاترحەزت لەكام مۆدێلی قژە؟ 

لۆكە: قژێكی ڕەش و درێژ 
و رێك بێت.

كوردی  لەجلوبەرگی  حەز 
دەكەیت؟

لێیەو  زۆرح���ەزم  لۆكە: 
جلی كوردیشم زۆرە.

واڵت  كام  بەجلوبەرگی 
سەرسامی؟

لۆكە: بە جلی كوردی
لەچ كاتێكدا دەگریت؟

ن��اح��ەق��ی بكات  ی��ەك��ێ��ك  ل��ۆك��ە: ك��ات��ێ��ك 
بەرامبەرم. 

شارەزاییت لە چ ئامێرێكی میوزیكدا هەیە؟
لۆكە: هیچ، بەداخەوە.

كاردانەوەت  جوانی،  تۆ  بڵی  پێت  گەركوڕێك 
چی دەبێت؟ 

چاوت  دەكەم  سوپاست  زۆر  پێیدەڵێم  لۆكە: 
جوان ئەبینێت.

شای رەنگەكان؟ 
لۆكە: مۆر و شینی پیرۆزەیی.

شای وەزرەكان؟
لۆكە: وەرزی پاییز.
خۆشەویستت هەیە؟

لۆكە: نا 
چەند حەزت لەناوبانگە؟

لۆكە: تائەوڕادەیەی خەڵك لێم بێزار نەبێت.
حەز لە دەنگی چ هونەرمەندێك دەكەیت؟

زەكەریا،  ئەسعەد،  زیاد  عەلی،  ئەیوب  لۆكە: 
هونەرمەندی  ئەیاد حوسێن،  ئیبراهیم،  هەڤاڵ 

عەرەب، ئەسمەهان و یارا.
حەزت لە ماكیاژ كردنە؟

لۆكە: زۆر.
چ واڵتێكت پێخۆشە؟

لۆكە: میسر
مۆبایلەكەت  ژم��ارەی  زوو  زوو  دەك��ەی  حەز 

بگۆڕی؟
لۆكە: وابزانم ئەوە هەشت ساڵە یەك ژمارەم 
پێیە. حەزم لەگۆرینی ژمارە نییە، چونكە پێی 

بێزار دەبم.
ببیت  دەك��رد  حەزت  نەبوایی  گۆرانیبێژ  گەر 

بەچی؟
لۆكە: لەڕێكخراوێك بۆمافی ئافرەت كاربكەم .

حەز لە چ خواردنێك دەكەیت؟
لۆكە: یاپراخ

كێ ستایلی جلوبەرگت بۆ هەڵدەبژێرێت؟
لۆكە: خۆم.

وارڤین :دوایین كاری هونەریت چییە؟
لەمانگی  بووە،  تەواو  تازەكەم  ئەلبومە  لۆكە: 
شتی  و  كلیپێك  لەگەڵ  دەبێتەوە  باڵو  پێنچ 

تازەش.

 ناو: لۆكە زاهیر
 شوێنی لەدایك بوون: سلێمانی 
 شوێنی نیشتەجێبوون: سویسرا

پڕۆفایل باری خێزانی: سەڵت

لۆكە زاهیر: 
خۆشەویستم نییە
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لۆكە زاهیر: 
خۆشەویستم نییە

ناو: ئەڤین بەهجەت عەلی
رەگەزنامە: عێراقی

باری خێزانی: سەڵت
بەشی  پەیمانگا،  قوتابی  خوێندەواری:  ئاستی 

راگەیاندن.
شوێنی نیشتەجێبوون: هەولێر

نزیكترین  و  خۆشەویستترین 
كەسم باوكمە

نزیكترین یان خۆشەویستترین 
كەست؟

 پڕۆفایل
       خۆشترین 10 گۆرانی بە ڕای تۆ: 

1-عەتا قەرەداخی: تەمەن

2-عەتا قەرەداخی: ئێوارە

ت یەحیا: تەمەن
3-بەهجە

یم كابان: بێدارانی شەو
4-كەر

5-مەزهەری خاڵقی: پەپوولەی ئازادی

نان كەریم: پاییز
6-عەد

7-كانی: ئەی خودا

8-مەرزیە فەریقی: بەڵێن بدە

9-تارا رەسوڵ: سكااڵی عەشقێكی وێڵ

10-دڵنیا رەزازی: دووری تۆ

59

كاری ئێستات و پێناسەیەكی 
كورتی كارەكەت؟

بێژەرم  كوردستان،  گەلی  سەتەالیتی  پەیامنێری   
لەبواری  2004وە  لەساڵی  هەولێر.  لەستۆدیۆكانی 
 Puk لەكەناڵی  سەرەتا  دەك��ەم.  كار  راگەیاندن 

هەولێر، دەستم بەكار كردووە. 

چۆن بوو كاری بێژەریت هەڵبژارد؟   

ئارەزووی خۆم بوو. لەماڵیشەوە زۆر هاندەرم بوون 
و بەتایبەت باوكم زۆر پشتگیری كردم.

ئەڤین مەجید:
 باوكمم خۆشدەوێت
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4- 20- 3/21 
ئەمڕۆ هەست بە چاالكی   و زیندوویەتییەكی  زۆر 
ئەركەكانی   كردنی   جێبەجێ   ل��ەڕووی   دەكەیت، 
لەگەڵ   م��اوەی��ەی   ل��ەو  هەوڵبدە  سەرشانتەوە. 
تا  نەكەیت  قسە  زۆر  خۆشەویستەكەتدایت 

نەكەویتە هەڵەوە بەرامبەری.

 5- 20 -4/21 
زیاترین كاتەكانی  ئەمڕۆت بەبیركردنەوە لەبارودۆخی  
ئاسانترین  و  باشترین   بەدوای   دەكوژیت  و  ماددیت 
الیەنەی   ئەو  باشتركردنی   بۆ  دەگەڕێیت  رێگەدا 
ژیانت. رۆژێكی  گونجاوە بۆ ئەوەی  هەست  و سۆزی  
راستەقینەت، بۆ ئەو كەسە دەربڕیت كە یەكالیەنە 

خۆشتدەوێت.

6/21 - 5/21 
هەست بەبەهێزی   و ورەبەرزی   و متمانەیەكی  زۆر بەخۆت 
رووبەڕووبوونەوەی   توانای   هەستدەكەیت  وا  دەكەی. 
خۆشەویستەكەت  ه��ەی��ە.  قەیرانەكانت  ه��ەم��وو 
باشتر  تێدەپەڕێت.  دژواردا  خێزانی   بەبارودۆخێكی  
نزیك  لێی   زیاتر  پشگوێینەخەیت و  ماوەیە  ئەم  وایە 

بیتەوە.

 7/22 - 6/22 
كاروبارەكانت  هەستدەكەیت  بەڕێدەكەیت  و  ئاسایی   رۆژێكی  
بەردەوام دووبارە دەبنەوە و هیچ شتێكی  نوێ تیایاندا روونادات. 
جێبەجێكردنی   بۆ  دەخاتەسەر  گوشارت  خۆشەویستەكەت 
بەگفتوگۆ  هەوڵبدە  نییە.  پێی   ب��ڕوات  كەخۆت  ك��ارێ��ك، 

لەدەرەنجامە خراپەكانی  ئەو كارە ئاگاداری  بكەیتەوە.

 8/22- 7/23
كە  دەدۆزیتەوە  گرفتانە  لەو  زۆرێك  بۆ  چارەسەر  ئەمڕۆ 
ماوەیەكە بوونەتە ئاستەنگ لەبەردەم پرۆژەكانتدا. بەگشتی  
لەڕووی   دەكرێت  هەژمار  سەركەوتوو  باش  و  بەرۆژێكی  
كاركردنەوە. ئەمڕۆ الپەڕەیەكی  نوێ  لەگەڵ  خۆشەویستەكەت 

هەڵدەدەیتەوەو كێشەكان لەبیر دەكەیت.

 9/22- 8/23
هەڵوێستی   نەبیت.  هەڵچوونێك  هیچ  تووشی   ئەمڕۆ  هەوڵبدە 
هەندێك  قسەی   لەئەنجامی   بەرامبەرت  كارەكەت  بەرپرسی  
لەكەسانی  دەوروبەرتە. دواتر خۆی  راستییەكان بەچاوی  دەبینێت. 
باشتر وایە بڕیاری  یەكالكەرەوە سەبارەت بەخۆشەویستییەكەت 

بدەیت، چونكە دوو دڵی  ئێستات هیچ ئەنجامێكی  نابێت.

 10/23- 9/23 
لەبواری   بەتایبەتی   بڕیارەكانت  زۆربەی   یاوەرتەو  چانس  ئەمڕۆ 
دەرفەتەكانی   هەوڵبدە  پێدێت.  كۆتایی   بەسەركەوتن  داراییدا 
لەالیەن  دەستپێشخەرییەی   ئ��ەو  ب��ق��ۆزی��ت��ەوە.  ب��ەردەم��ت 
خۆشەویستێكی  دێرینتەوە دەخرێتە بەردەستت فەرامۆشی  مەكە. 

هەوڵبدە بونیادی  پەیوەندییەكی  راستگۆیانەی  لەگەڵ  بنێیت.

11/21- 10/23 
باشتر وایە زۆربەی  كاتەكانی  ئەمڕۆت بۆ جێبەجێكردنی  ئەركە 
كەڵەكەبووەكانی  سەرشانت تەرخان بكەیت. رێگەمەدە ساردوسڕی  
بەهۆی   ماوەیەكە  خۆشەویستییەكەتەوە.  پەیوەندییە  بكەوێتە 
بێزاری   تووشی   خۆشەویستەكەت  خەریكە  تۆوە  كەمتەرخەمی  

دەبێت لەدووبارەبوونەوەی  پاساوەكانت بۆ نەبینینی  ئەو.

12-21- 11/22
كەسانی   رووب����ەڕووی   راستگۆیانە  ب��ەو  شەفافتر 
دەورووبەرت ببەرەوە بۆ ئەو هەاڵنەی  ئەنجامیانداوە. تا 
بەبێ ئاگاییەوە نەبیتە بەشداری  هیچ هەڵەیەكیان. خۆت 
لەگفتوگۆی  توند لەگەڵ  خۆشەویستەكەت بپارێزە. رێگە 

مەدە كێشە بچووكەكان پەیوەندییەكەتان تێكبدەن.

1/19- 12/22 
رۆژێكی  زۆر باشەو چەندین هەواڵی  دڵخۆشكەر دەربارەی  پڕۆژە 
زۆرەكانت دەبیستیت. هەوڵبدە دەستكەوتە داراییەكان بقۆزیتەوە 
سەرنجڕاكێش  زۆر  ئەمڕۆ  تەمەنت.  پ��ڕۆژەی   بونیادنانی   بۆ 
دەردەكەویت  و سەرنجی  كەسانێكی  زۆری  ئەو بۆنە كۆمەاڵیەتییە 

رادەكێشیت كە بەیاوەری  خێزانەكەت بەشداری  تێدا دەكەیت.

2/18- 1/20 
سەرشانت،  دەكەوێتە  ئەمڕۆ  ئەركانەی   ئەو  لەجێبەجێكردنی  
تاقیكردنەوەیەك  وەك  هەندێكیان  رەنگە  مەنوێنە.  كەمتەرخەمی  
سەلماندنی   بۆ  دەرفەتە  باشترین  بەرپرسەكانتەوە.  لەالیەن  وابن 
تواناكانت. باشتر بیر لەو كەسە بكەرەوە كە بەنیازیت پەیوەندی  
بیركردنەوەوەوە  لەڕووی   رەنگە  ببەستیت.  لەگەڵدا  خۆشەویستی  

لەگەڵ  تۆ گونجاو نەبێت.

نەهەنگ 2/19 -3/20
لەكارەكەتدا  لەخۆبردووییتەوە،  ئارامگرتن  و  بەهۆی  
پێشدەكەویت  و رەنگە ئەمڕۆ پۆستی  نوێ  وەربگریت. 
نوێیەكەتدا  پۆستە  بەرپرسیارێتی   لەئاست  هەوڵبدە 
بیت. رێگە مەدە كێشە ماددییەكانت پەیوەندییەكەت 
باری   چونكە  تێكبدات،  خۆشەویستەكەت  لەگەڵ  

ماددیت روو لەباشبوونە.

دوانەگاكاوڕ

گوڵەگەنمشێرقرژاڵ

كەواندووپشكتەرازوو

نەهنگسەتڵگیسك

ئەستێرەكان
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باشی  پێگەیەكی  ك��وردی  كەلتووری 
لەبەر گرتووە لەرووی بەشداری ئافرەت 
لەدنیای هونەریدا، گەر الیەك بكەینەوە 
بۆ مێژوویەكی زۆر نزیك زۆر گۆڕانكاری 
بەسەر  كۆمەاڵیەتییەوە  ل��ەڕووی  خێرا 
بەتایبەت  ه��ات��ووە  كۆمەڵگاكەماندا 
لەكاری  بەرانبەر  رەگ��ەزی  لەبەشداری 

هونەری مۆسیقادا. 
لەناو  نەك  هونەریدا  لەكارێكی  ج��اران 
كۆمەڵگای كوردستان، بەڵكو لەناو زۆر 
لەنەتەوە رۆژهەاڵتییەكان، هاتنە ناوەوەی 
ئافرەت بۆ جیهانی هونەر زۆر بڤە بوو، 
تەنانەت بۆ سەیر كردنی نمایشێ رۆژانی 
جیا  گوێگرتن  یان  سەیركردن  بۆ  هاتن 
بوو)رۆژێك بۆ ژنان - رۆژێك بۆ پیاوان 
–رۆژێك بۆ مندااڵن(....هتد. بەاڵم ئەم 
بەسەردا  گۆڕانكاری  بەرۆژ  رۆژ  ئاستە 
هات و لەگەڵ ئاستی رۆشنبیری كۆمەڵ 
بەشداریان  هونەردا  لەبواری  ئەوانەی  و 
نەما.  ك���ورد  ل��ەئ��اف��رەت��ان��ی  ك����ردووە 
نیشتمانپەروەری  هەستی  بەتایبەت 
پاڵپشتێكی گەورە بوو بۆ ئەم هەنگاوە 
بەرگری  هونەرێكی  وەك  هونەرەكە  كە 
لەو  دەك��رد  بەشداریان  ئەوانەش  بوو 
هەستەوە پێشبڕكێی بەشدارییان دەكرد. 
كە  بەردەوامییەك  بە  بوو  ئ��ەوە  بۆیە 
بەشداری  بەپەرۆشەوە  باوكیان  و  دایك 
لە  بەتایبەت  پێبكەن  هونەرییان  كاری 
كردنەوەی  لە  بۆیە  موسیقادا،  ب��واری 
جوانەكان  هونەرە  پەیمانگەی  و  خول 
بەگەرمییەوە  و  زۆر  بەخۆشییەكی 
دەهاتن تابەشداری بكەن یان وەرگیرێن 
ورردە  ئەنجامەكانی  ئێستا  ....ئەوەتا 
وردە دەردەكەون كە بەدەیان ئامێرژەن 
و گۆرانیبێژ هەن لەمەیداندا و پێشبڕكێ 

توانای  و  دەكەن  كوڕان  توانای  لەگەڵ 
بەوەش  هەروەها  دەسەلمێنن.  خۆیان 
بسەلمێنن  خۆیان  دەیانەوەێت  ناوەستن 
و گرووپی گەورەو بەرهەمی جوان جوان 

پێشكەش بكەن.
هەوڵدراوە  ب��ەردەوام  1970وە  لەسااڵنی 
و  ئامێز  بگیرێنە  جوانانە  توانا  ئ��ەو 
بخرێنە بەرچاو و وەك نموونەیەكی جوان 
كیژانی كورد لەفێستیڤاڵەكانی پەروەردە 
تیڕامان  جێگەی  ك��ردووەو  بەشداریان 
چەندین  تائێستا  ل��ەوك��ات��ەوە  ب���وون. 
هەوڵدراوە كە گرووپی هەمەڕەنگ لەكیژان 
شارۆچكەكانی  و  لەشار  بكرێت  دروست 
كوردستان، بەاڵم كەسانێك نەبووە وەك 
پێویست پشتگیریان لێ بكات تا بتوانن 
بەردەوام بن یان بارو دۆخێكی كۆمەاڵیەتی 
خەونەكەیانی مت كردووە. لەگەڵ ئەوشدا 
ئەوەتا  بووە.  بەردەوام  هەر  هەوڵە  ئەو 
لە سلێمانی دوو گرووپی جوان هەن كە 
خۆیان  بەرنامەی  و  چاالكن  ب��ەردەوام 
پێشكەش دەكەن كە یەكێكیان گرووپی 
گرووپی  ئەویشیان  سلێمانییەو  كیژانی 
كۆراڵی تەوار ە، جگە لەمەش دەیان بگرە 
زیاتر لە دەنگخۆشان پێشیركێی بەرهەمی 
بیسەرانیان  پێشكەشی  كە  جوانتریانە 
هونەرەجوانەكان  پەیمانگەی  بكەن. 
رۆڵێكی جوانی بینیوە لەپەروەردەكردنی 
دا.  زی��ات��ری��ش  بگرە  و  ك��ەس  دەی���ان 
ئامێزی بۆ  زیاتر  توانایانە  هیوادارم ئەو 
بڕوات  بەئاراستەیەكدا  بەاڵم  بگیرێتەوە، 
نەك  بێت  كوردی  هونەری  خزمەتی  كە 
كەلێنانە  ئەو  تا  بێسوود  كارێكی  بە 
پڕكاتەوە كە لەبەر چاون چونكە ئەمڕۆ 
وەك دوێنێ نییە، سبەینێش هەنگاوێكی 

تری دەوێت. 

مۆسیقا و كیژانی كورد

ئەنوەر قەرەداغی
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ئاڤاتار تەنیا لەهەفتەی یەكەمی پەخشی لە 
هۆڵیوود، توانی 278 ملیۆن دۆالر داهاتی 
ئەو  هەفتە   10 كە  ئەوەی  دوای  هەبێت. 
پەخشكرا  ئەمریكا  لەسینەماكانی  فیلمە 
داهاتەكەی گەیشتە 2 ملیار دۆالر و بەمەش 
تۆماركرد.  پێوانەیی  ریكۆردێكی  ئاڤاتار، 
بەسەر  پێوانەیی  ژمارەی  توانی  ئاڤاتار، 
تایتانیك تۆمار بكات. دەرهێنەری  فیلمی 
تایتانیكش جیمس كامیرۆن، بوو پێش 13 
ساڵ، بە تایتانیك توانی بەهێزترین فیلمی 

جیهان پێشكەش بكات.

ئەكتەران:
جاك سۆلی: ئەكتەری سەرەكی ناوی تەواو 

سام و رزینجتن. 
لەدانیشتووانی  بەریگریكار  سالدانا:  زوی 

هەسارەی پانتۆن
 سیجورنی ویفز: فەلەكناس 

ستیفن النگ: فەرماندەی هێزی سەربازی 
هێزی  ف��ەرم��ان��دەی  رودی��رگ��س:  میشیل 

ئاسمانی
جیوفانی ریبیسی: بەرێوەبەری پڕۆژە. 

 
زانستییەو  خەیاڵێكی  ئاڤاتار  ناوەڕۆكی 
بەكۆمپیتەر  كارەكانی  85%���ی  نزیكەی 
تەواوكراوە. سەرەتای فیلمەكە لەوەدەست 
پێدەكات كە لەهەسارەی پانتۆن یەكەیەكی 
بەدوای  پشكنین  هەیەو  گەورە  سەربازی 
و  دەك��ەن  هەسارەیە  ئەو  دانیشتووانی 

جۆرەها  كە  دەدۆزن���ەوە  شوێنێك  تێیدا 
تێدا  ئاژەڵی  هاوشێوەی  مرۆڤی  و  ئاژەڵ 
سەربازی  هێزی  فەرماندەی  نیشتەجێن. 
بڕیار  لەهەسارەكەدا  نیشتەجێ  یەكەی 
سەر  زی��ن��دەوەری  ه��ەرچ��ی  ك��ە  دەدات 
خەواندنیان  ببردرێت.  لەنێو  هەسارەكەیە 
ئەكتەری  هێنا.  بەكار  مەبەستە  ئەو  بۆ 
شێوەی  خەوێندراو  فیلمەكە  سەرەكی 
خرایە سەر یەكێك لەو هاوشێوە مرۆڤانەی 
تری  بەزیندەوەرەكانی  رووخساریان  كە 
سەر هەسارەكە دەچوو. ئەكتەرەكە جاك، 
نێردرا بۆ شوێنی زیندەوەران و مرۆڤەكانی 
چۆنیەتی  لەسەر  زانیاری  تا  هاوشێوەی 
لەوێ  چوون،  پاش  كۆبكاتەوە.  ژیانیان 
نێشتەجێی  سەربازی  هێزی  لەفەرمانی 
هەسارەكە پاشگەزبووەو پشتیوانی لەمرۆڤە 
لەوە  هەنگاوەش  ئەم  كرد.  هاوشێوەكانی 
هاوشێوەی  ژنێكی  كە  پێكرد  دەستی 
خۆی لەهەسارەكە دۆزییەوەو ئاشقی بوو. 
جاك  كە  وایكرد  ژنە  ئەو  خۆشەویستی 
هەست و سۆز و وەالئی بۆیان بچێت و ببێتە 
بەرگریكارێكی سەرسەختیان تا نەهێڵدرێت، 
خاكیان داگیربكرێت. ئەم هەنگاوەی جاك، 
بێت  تووڕە  سەربازی  یەكەی  كە  وایكرد 
سەر  زیندەوەرانی  قڕكردنی  فەرمانی  و 
هەنگاویشدا  لەیەكەم  ب��دات،  هەسارەكە 
مرۆڤە  پەرستگاكانی  سەربازی  یەكەی 
هاوشێوەكانی جاكیان لەنێو برد. ئەمەش 
جاك،  هاوشێوەكانی  مرۆڤە  كە  وایكرد 

بكوژرێن. بەاڵم لەو كاتەدا كە خەریك بوو 
بەتەواوی مرۆڤە هاوشێوەكانی جاك لە نێو 
بچن و خاكیان داگیر بكرێت، زیندەوەرەكان 
بەریگرییان كرد و بەمەش هێزی سەربازی 
ئەوەی  تێكشكان.  هەسارەكە  نێشتەجێی 
لەو فیلمەدا دەخوێندرێتەوە وەك دەرهێنەر 
كردووە،  لێوە  باسی  كامیرۆن،  جێمس 
ئامانجی ئەو فیلمە، نەمانی زوڵم و هێرشە 
لەالیەن  خاكێك  هیچ  داگیركردنی  بۆ 
دەسەاڵتێكی ترەوە. هەروەها لەو فیلمەدا 
ئەوە پیشاندرا كە كاتێ مرۆڤەكان، ناتوانن 
بەرگری لە نیشتمانی خۆیان بكەن، ئاژەڵ 
و باڵندەو زیندەوەرانی تریش وەالئیان بۆ 
نیشتمان دەبێت و وەك مرۆڤەكان ناهێڵن 
كە  فیلمە  ئ��ەو  بكرێت.  داگیر  خاكیان 
بەرێگەی خەواندن بوو خەیاڵێكی زانستی 
سەر  تا  داگیركەرێك  هیچ  كە  دەخاتەڕوو 

ناتوانێت، لە خاكێكدا بمێنێتەوە. 
دیمەنی  ل��ەڕووی 
ە  و شتیشە و سر
ف����ی����ل����م����ەك����ە 
روون  ئاماژەیەكی 
بە واڵتان دەدات كە 
بۆ  جەنگ  كارەساتی 
لەنێو چوونی سروشتی 
چەندە  خاكێك  ه��ەر 
رووخێنەرە  هۆكارێكی 
ژینگە  ب���ە  زی�����ان  و 

دەگەیەنێت.

ئاڤاتار  )2009(
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www.ne
tew

e.c
om



ئاڤاتار  )2009(
زیندەوەرانیش نیشتمان دەپـــارێزن

63

ناوی فیلم: ئاڤاتار
دەرهێنەر: جیمس كامیرۆن

ی��ەك��ەم پ��ەخ��ش��ی س��ی��ن��ەم��ا: 18 
دیسەمبەر 2009، ئەمریكا.

داهات: 2 ملیار دۆالر.
خەاڵت: 9 ئۆسكار.
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بۆچی ژنان دەنگیان بەدەست نەهێنا؟

پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  دەرئەنجامەكانی 
ع��ێ��راق ب��ەڵ��گ��ەی دەرخ��س��ت��ن��ی زۆرێ���ك 
ئەگەر  ب��ەدەرخ��س��ت.  لەراستییەكانی 
جیدی  هەڵوەستەی  و  ورد  خوێندنەوەی 
نەكرێت،  ئاستدا  لە  نەكرێت  ئەو پرسە  بۆ 
نائومێدی زیاتر بەدوای خۆیدا رادەكێشێت. 
لەو  ب��ووە  یەكێك  ژن��ان  رەوش��ی  بەگشتی 
زیاتر  ئاوڕدانەوەیەكی  كە  گرنگەی  الیەنە 
دەرئەنجام  چونكە  گەرەكە،  راستتری  و 
لە  ژن��ان  گەشەكردنی  رەوت���ی  نەتەنیا 
كۆمەڵگەدا دوادەخات بەڵكو دەبێتە مایەی 
شكستی سەرجەم بوارەكانی تری كۆمەڵگەو 
الوازكردنی پەرەپێدان و گەشەكردن. هاوكات 
عەقڵییەتی  دەرخ���ەری  دەرئەنجامە  ئ��ەو 
بۆیە  كوردستانە.  كۆمەڵگای  تاكەكانی 
و  ك��ارك��ردن  راستەقینەو  ب��ەدواداچ��وون��ی 

هۆكارانەی  ئەو  سەرجەم  لە  ئ��اوڕدان��ەوە 
واقعێكی  ك��ردە  دەرئەنجامانەیان  ئ��ەو 
ژنی  لەكۆی گشتی 1815  بەوەی،  حەتمی 
كاندیدكراو بۆ پەرلەمانی تەنیا 82 ژن بوونە 
پەرلەمانتار، بۆیە ئێمەی تاكەكانی كۆمەڵگا 
زۆر  كوردستان  پەیوەندیدارەكانی  الیەنە  و 
ئەوەش  هۆكارەكانی  بێگومان  پێویستە. 
بەشێكی  و  بابەتین  هەندێكیان  كە  زۆرن 

دیكەی خۆیین. 
هۆكارگەلێكی وەك: نەبوونی متمانە بەتوانای 
ژنان، عەقڵییەتی پیاوساالری لە كۆمەڵگە، 
پەروەردەیی  كەلتووریی  ژن��ان،  خ��ودی 
سیستمی پەروەردە لە سەرجەم قۆناغەكان، 
پێكهاتەی قۆناغەكانی كۆمەڵگە، سیستمی 
پارتە  سیاسی،  دەس��ەاڵت��ی  حوكمڕانی، 
سیاسییەكان، زاڵێتی دەسەاڵتی خێڵەكی و 
پیاوان  مەترسی  كۆمەڵگەدا،  لە  خزمایەتی 
ئاستی  الوازی  دەس��ەاڵت،  دابەشبوونی  لە 
بەگرنگی  كۆمەڵگە  تاكەكانی  هۆشمەندی 
رۆڵی بەشداریكردنی ژنان، لە ناوەندەكانی 
وابەستەبوونی  و  پابەندبوون  بڕیارسازی، 
بە  كۆمەڵگە  تاكەكانی  زوربەی  عەقڵیەتی 
سیاسییەكان.  پارتە  ئاراستەی  و  بڕیار 
گەشەكردنی  ئاستی  الوازی  و  سستی 
كۆمەاڵیەتی وسیاسی هۆشمەندی دیموكراسی 
لە  تێگەیشتن  بۆ  عێراقدا  سەرتاسەری  لە 
گرنگی بەشداریكردنی ژنان و كاریگەرییان 
و  مەزهەب  كاریگەری  لەپڕۆسەی سیاسی، 
ئایین و بنەماڵەیی لەسەر عەقڵیەت و ناخ 
كۆمەڵگە،  تاكەكانی  هۆشمەندی  ئاستی  و 
پابەندبوون  كەلتووری  و  نەریت  زاڵبوون 
بەبڕیاری ئەویدی، سەندنەوەی مافی چارەی 
خۆنووسین بە ژنان بەهۆی هۆكارگەلێكەوە، 
هزری  لەنێو  عەلمانیەت  دەسەاڵتی  الوازی 
ئابووری  ژێرخانی  سستی  تاكەكاندا، 
نەخوێندەواری  رێ���ژەی  زۆری  ژن���ان، 
ژنان  هۆشمەندی  نەبوونی  ژناندا،  لەناو 
بەگرنگی بەشداربوونی ژن لەنێو دەسەاڵتی 
رێكخراوەكانی  رۆڵی  الوازی  بڕیارسازیدا، 

فەلسەفەی  الوازی  و  مەدەنی  كۆمەڵگەی 
حوكمڕانی و دیموكراسی. 

خراپیان  كاریگەری  هۆكارانە  ئەو  هەموو 
پرۆسەی  لە  ژن��ان  دەرن��ەچ��وون��ی  لەسەر 
ئەو  ب��وون��ی  بۆیە  ه��ەب��وو.  ه��ەڵ��ب��ژاردن��دا 
لەو  زۆرێك  بۆ  وەاڵمدانەوەیەكە  هۆكارانە 
كۆتا  دانانی  كە  پێیانوابووە  كەسانەی 
و  دەگەیەنێ  ژنان  جیاكەرەوەی  ژنان  بۆ 
ئەم  واقیعی  دەرئەنجامی  نییە.  زەرورەتی 
كە  سەلماند  راستییەی  ئەو  هەڵبژاردنە 
بوونی كۆتا وەك فاكتەرێكی یەكالكەرەوەی 
كۆی  كە  دیاریكراو  قۆناغێكی  بۆ  كاتی 
گرنگێتی  نەماندەبات  بەرەو  هۆكارانە  ئەو 
بۆ  ن��ەك  واقعییە،  پێداویستییەكی  و 
بۆ  بەڵكو  پیاوان.  لە  ژنان  جیاكردنەوەی 
چەسپاندنی ژنان لەنێوەندەكانی بڕیارسازی 
دەنگی  و  جێندەری  بااڵنسی  راگرتنی  و 
چارەنوسسازەی  بڕیارە  ئەو  كۆی  بۆ  ژنان 
بوارەكانی  بەسەرتاسەری  پەیوەندیدارە 
دیكەدا  بەدیوێكی  ئەگەرچی  كۆمەڵگە. 
كە  كۆمەڵگەیەك  لەنێوەندی  كۆتا  بوونی 
كە  بێت  خەسڵەتانە  ئەو  گشت  هەڵگری 
پێشتر ئاماژەمان پێدا كێشەو گرفتی دیكە 
دەخولقێنێ. بۆ نموونە پارتە سیاسیەكان كە 
جارێكی دیكە وادەكەن ژنانێك كاندید بكەن 
كە ئەوەندەی پێوەری ناسین و خزمایەتی 
..هتد  خەباتی  راب��ردووی  و  بنەماڵەیی  و 
تەندروستی  پێوەری  ئەوەندە  بكەن  رەچاو 
شیاو وەك تواناو لێهاتوویی و بەئەزموونی 
و پسپۆڕی و ژنانی قسەكەر و بوێر ناكەنە 
ئەولەوییەتی پێوەری كاندیدەكان. نەك تەنیا 
هەرئەوەشە  پیاوانیش  بۆ  بەڵكو  ژنان  بۆ 
ژنانێك  نموونەی  دەرئەنجام  وادەك���ات، 
دەخەنە بەردەم كۆمەڵگە كە جارێكی دی 
لەبری ئەوەی متمانەی زیاتر بەتوانای ژنان 
بۆ  دەخوڵقێنێ.  پێچەوانەكەی  ببەخشێ 
چارەسەری ئەو كێشەیە ئەركی هەمەالیەنە 
لێكۆڵینەوەو  ئاوڕدانەوەو  پەیوەندیدارەكانە 

خوێندنەوەی جدی بۆ بكەن. 
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