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شەوی پەردە خوێنی نەبوو 
خوێنیان رژاند

وەزیری رۆشنبیری بۆ وارڤین:

لە بەرھەمھێنانی 
كورتەفیلم 

زێدەڕۆیی كراوە

كریستال:
لە پیری 
دەترسم

سیدییەك 
كۆتایی بە ژیانی 

كچێك ھێنا

arsalansport@gmail.com

shelan_yasen@yahoo.com

warvin.press@yahoo.com

لەچكەكەی كۆتایی بە ژیانی 
هێنا

))شۆبۆخۆڤا(( یەكەمە

دەبێ توركیا ناوی كوردستان 
بەكاربهێنێت

38گرفتە سێكسییەكان

كار
32 پیاو قەرزداری ژنە
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كچێك دوای ئەوەی لەالیەن زڕدایكەكەی بەدزینی 
سێدییەك تۆمەتبار كرا خۆی سووتاندو دادگاش 
پاش چاوپێداخشاندنێكی خێرا خەریكی داخستنی 
دەڵێت  ژنان  رێكخراوێكی  بەاڵم  دۆسیەكەیەتی، 
لەدادگا  ناهێڵن دۆسیەكەی  بەهیچ شێوەیەك  كە 

دابخرێت.
بەناوی  ساڵ   17 كچێكی   2010  -3  -20 رۆژی 
خۆی  رانیە  لەقەزای  گ��واڵوی،  ئەبوبەكر  سۆما 
كە  سووتانەكەی  رێژەی  زۆری  بەهۆی  سووتاند، 
%80 بوو، رەوانەی نەخۆشخانەی سلێمانی كراو، 
لە 20- 4- 2010، لەنەخۆشخانەی سلێمانی گیانی 
سۆما،  دایكی  رەس��وڵ،  درەخشان  لەدەستدا. 
سەبارەت بەهۆكاری خۆسووتاندنەكەی بەوارڤینی 
راگەیاند:«ماوەی 3رۆژ بوو زۆر بێزاربوو. لێمپرسی 
بۆ بێتاقەتی، گوتی،)چ( كە زڕدایكی سۆمایە، وازی 
وەیسیم  عەزیز  كاسێتێكی  دەڵێت،  و  لێناهێنێت 
ئابڕوت  نەهێنیتەوە  بۆم  دزیوتە.  تۆ  بزركردووە، 
دەبم، منیش نەمبردووە. منیش پێمگووت، هەموو 
بەرەوە.  لەبیر خۆتی  ناكەین،  دزی  ئێمە  دەزانن 
نانكردنەكەمان  كرێی  كە  دەوێت  پارەشی  ئەگەر 
وەرگرت بیدەوە«. درەخشان كە بەدەم گریانەوە 
بەقسەكانی  درێ���ژەی  وەه��ا  دەدوا  وارڤ��ی��ن  بۆ 
گێڕامەوە  بۆ  قسەكانی  سۆما،  دا:«ئەوكاتەی 
دایكی )چ( هات گوتی، چی بووە، منیش گوتم، 
)چ( وازمان لێناهێنێت، كاسێتێك ئەوە ناهێنێ، 
تەاڵقیشت  تادەمری  گوتی،  سۆماو  رووی��ك��ردە 
لەوكاتەدا  پێدەهۆنینەوە.  سپیت  پرچی  نادەین، 
ئاو  لەباخچە  دەچێت  وامزانی  رۆیشت.  سۆما، 
دێنێت، كەچی چووبووە حەمام، نەوتی پرێمزەكەی 

بۆ  بەردابوو،  لەخۆی  ئاگری  كردبوو،  بەخۆیدا 
ئەوەی كەس نەتوانیێت بچێتە ژوورەوە«. بەپێی 
دوكەڵێكی  تادرەنگ،  درەخشان،  گێڕانەوەكەی 
كەس  و  دەرەوە  ه��ات��ووەت��ەوە  لەحەمام،  زۆر 
نەیزانییوە، سۆما خۆی سووتاندووە. دوای ئەوە 
هاتووە،  خەڵك  خوشكەكانی  و  دایك  لەهاواری 
دواتر  سووتاوە،  جەستەی  زۆری  بەشێكی  بەاڵم 
رەوانەی  لەوێش  رانیەو  نەخۆشخانەی  رەوان��ەی 
ئاماژە  هاوكات  ك��را.  سلێمانی،  نەخۆشخانەی 
رانیەو  لەنەخۆشخانەی  كە  سۆمادا  بەگوتەی 
تۆماركراون  زڕدای��ك��ەك��ەی  ل��ەس��ەر  سلێمانی، 
خۆم  ئ��ەو،  بوختانی  ل��ەداخ��ی  گوتوویەتی  و 
سووتاندووە. كاتێك دایكی )چ( پێیگووتم، دەبێ 
بێدەسەاڵت  زۆر  خۆمم  بهۆنیتەوە،  سپی  پرچی 
بینی و ئەو قسەیە، كاریگەری لێكردم«. بەرپرسی 
دژ  تووندووتیژی  ب��ەدواداچ��وون��ی  نووسینگەی 
لەوبارەیەوە  حەسەن،  رائید  لەرانیە،  بەئافرەتان 
بەوارڤینی رایگەیاند كە بەپێی ئەو گوتانەی سۆما 
لەداخی  كە  گووتوویەتی  داویەتی،  لەنەخۆشخانە 
لەبەرئەوەی  س��وت��ان��دووە.  خ��ۆی  زڕدای��ك��ەك��ەی 
بوختانی بۆ كردووەو دەیانەوێ�ت بەزۆر بەشووی 
دوای  م��ارەب��ڕاوە.  زڕدایكەكەی  لەبری  و  ب��دەن 
دەسگیران،  كچێكی  و  زڕدایكەكەی  لێكۆڵینەوە 
بەاڵم ئێستا هەریەكیان بەكەفالەت بەبڕی 2ملیۆن 
دینار، ئازادكراون. گوتەی ئەو كەسانەش كە لەو 
شوێنەدا بوون، وەرگیراوە. ئێستا چاوەڕێی بڕیاری 
ئەوەشی  رائید حەسەن،  هاوكات  دەكەین.  دادگا 
لەبنەماڵەی سۆما، كەس سكااڵی  روونكردەوەكە 
تۆمارنەكردووە. هاوكات سەرچاوەیەك لە دادگای 

بڕیاری  دادگ��ای  راگەیاند:«  بەوارڤینی  رانیە، 
كەس  لەبەرئەوەی  داوە،  دۆسیەكەی  داخستنی 
سكااڵی تۆمار نەكردووە. ئێستا مۆڵەت دراوەتە 
دەرهێنن«.  بۆ  وەفاتنامەی  كەسووكارەكەی، 
لەدادگای  پارێزەر  ئەحمەد،  مستەفا  عوسمان 
رانیە، لەوبارەیەوە دەڵێ، ئەگەر لەتاوانێكدا كەس 
داخستنە.  دۆسیەكە شایانی  تۆمارنەكات،  سكااڵ 
ئەوا  دابێت،  گوتەی  قوربانییەكە  ئەگەر  بەاڵم 
دابخرێت.«ئەو  نابێ  و  پێبدرێت  گرنگی  دەبێت 
لەتاوان  بەبەشدار  تاوانە،  هاندەری  كە  كەسەی 
بڕیاری  كە  سزابدرێت.  پێویستە  و  دادەنرێ�ت 
دەبێ  بدرێت،  دۆسیەیەش  جۆرە  ئەو  داخستنی 
كۆمەاڵیەتی  بەشی  بەرپرسی  بكرێتەوە«.  تەمیز 
رابیعە  ل��ەران��ی��ە،  ك��وردس��ت��ان  ژن��ان��ی  یەكێتی 
بڕیارەی  لەو  رەخنەی  بەتوندی  مەعروف،  قادر 
پێویست  وەك  قەزا  بواری  گوتی،  و  گرت  دادگا 
بەدواداچوون  ئێمە  ناكات.  جێبەجێ  ئەركەكانی 
دۆسیەكەی  ناهێڵین  و  دەكەین  كەیسە  ئەو  بۆ 
و  كوردستان  پەرلەمانی  ئەندامی  دابخرێت«. 
لەپەرلەمان،  ژنان  لەمافی  داكۆكیكردن  لیژنەی 
ژن  رەوشی  بەخراپی  سەبارەت  عەزیز،  ئاشتی 
لەكوردستان گوتی، یەكێك لە كەموكورتییەكانی 
یاسای سزادانی عێراقی ئەوەیە كە لەكاتی روودانی 
تاواندا ئەگەر كەسە نزیكەكانی قوربانی، داوایان 
تۆماركردنی  مافی  تر  كەسی  ئەوا  تۆمارنەكرد، 
سكااڵی نییە. بەپێی تێڕوانینی كۆمەڵگا بۆ ژن، 
زۆر لەخێزانەكان داوا تۆمار ناكەن، بەمجۆرە مافی 
یاسایە  ئەو  پێویستە  دەكرێت.  پێشێل  كەسێك 

هەموار بكرێت. 

سیدییەك كۆتایی 
بە ژیانی كچێك 

هێنا
رانیە
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وارڤین – هەولێر:
لەشارەدێی   25 لەسەر   24 شەوی  1.ی  كاتژمێر   
دارەت�������ووی ه��ەول��ێ��ر س��ەرخ��ۆش��ێ��ك ژن��ەك��ەی 

دەسووتێنێت.
سااڵن  )س.ا(38  لەبنەماڵەی  نزیك  سەرچاوەیەكی 
)س(  راگەیاند:«مێردەكەی  بەوارڤینی  لەوبارەیەوە 
كە ناوی )ع.ن( تائێستا چەندینجار پەالماری داوە. 
دەگەڕایەوە  سەرخۆشی  بە  كە  شەوانە  نموونە  بۆ 
ماڵ، )س(ی دەكردە دەرەوەو تا سبەی نەیدەهێشت 
بگەڕێتەوە«. بە گوێرەی ئەو سەرچاوەیە )س( وەك 
مێردەكەی  هەستی  ئەوەی  بۆ  دەبڕینێك  ناڕەزایی 

رشتووەو  بەخۆیدا  نەوتی  رابكێشێت  خۆیدا  بەالی 
دەسووتێنێت،  خۆی  كە  كردووە  ئەوەی  هەڕەشەی 
بەاڵم مێردەكەی بەجێی ئەوەی بەزەیی پێدا بێتەوە 

ئاگری تێبەرداوە.
لەنەخۆشخانەی  ك��ە  زانیارییانەی  ئ��ەو  بەپێی 
كەوتووە  وارڤین  دەس��ت  هەولێرەوە  ئیمێرجنسی 
جەستەی  74%ی  ئاگرتێبەردانەدا  ئەو  لەئەنجامی 

)س( سووتاوە.
بەپێی زانیارییەكانی وارڤین هێشتا )ع.ن( دەستگیر 
هەولێردا  كۆاڵنەكانی  ل��ە  ئ���ازادی  ب��ە  ن��ەك��راوەو 

دەسووڕێتەوە.

وارڤین - سلێمانی: له  هۆڵی  به شی  شانۆی  په یمانگای  
شانۆ  هونه ری   به شی   سلێمانی ،  جوانه کانی   هونه ره  
شانۆ  به شی   خوێندکارانی   بۆ  شانۆیی   وه رزێکی  
ئه نجامدا. سه ره تای  وه رزه که  به  رێزلێنان له  خاتوونی  
شانۆکار به دیعه  دارتاش ده ستی  پێکرد. به خشینی  
دارتاش وه ک  به دیعه   به  مامۆستا  رێزلێنان  خه اڵتی  
ئه مه ک  و وه فادارییه کی  مامۆستا  و خوێندکاره کانی  
به شی  شانۆی  په یمانگه ی  هونه ره جوانه کانی  سلێمانی  

به خششه   خزمه ت  و  هه موو  ب��ه و  به رامبه ر  ب��وو 
شانۆی   پێشکه شی   که   خاتوونه   ئه م  به رده وامه ی  
زۆریش  سه رده مێکی   بەدیعه  ک���ردووه .  ک���وردی  
ناوبراو  په یمانگه ی   ش��ان��ۆی   به شی   مامۆستای  
په یمانگه ی   شانۆی   به شی   قۆتابی   چه ندین  بووه  و 
له   زۆرێ��ک  پ��ه روه رده ک��ردووه  و  هونه ره جوانه کانی  
خوێندکارانی  ئه و به شه  خۆیان به  قه رزدارباری  ئه و 

خانمه  گه وره یه  ده زانن.

دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان رێكخراوی  بەهاوكاری  وارڤ��ی��ن،  دەزگ��ای  وارڤ��ی��ن: 
ئایرێكسی ئەمەریكی وركشۆپێكی 4 رۆژەی سەبارەت 
لە  بە دروستكردنی بڵۆگینگ سازدا که  تیایدا زیاتر 

20 كچ ئاماده  بوون.
 راهێنەری وركشۆپەكە عوبێد هروری، لە لێدوانێكیدا 
زۆری  كاریگەرییەكی  وركشۆپانە  ئەم  رایگەیاند: 
بەسەر دەرخستنی تواناو بەهرەكانی كچانەوە هەیەو 
كچانە.  بە  خزمەتكردن  وركشۆپانە  لەو  ئامانجمان 
نییە((.  بەهرە  بێ   گوتیشی:))كەس  ه��ەروەه��ا 

دەڵێت  عەباس،  ن��ەورۆز  وركشۆپەكە  بەشداربووی 
بوو،  وركشۆپەكە  یەكەمی  رۆژی  ئەمڕۆ  هەرچەندە 
دروستكردنی  لە  بەتایبەت  بینی  سوودم  زۆر  بەاڵم 
بڵگۆینگدا. ئەو وركشۆپە ماوەی 4 رۆژ دەخایەنێت. 
ئەمڕۆ یەكەم رۆژی وركشۆپەكە بوو، زیاتر لە 20 كچ 
رێكخراوەكانی كۆمەڵگای  و  راگەیاندن  دەزگاكانی  لە 
مەدەنی بەشدارییان كرد. بڕیارە وركشۆپەكە تا رۆژی 
بڕوانامەی  لەكۆتاییدا  و  هەبێت  بەردەوامی  5شەممە 
دروستكردنی بڵۆگینگ، بە بەشداربووان ببەخشرێت.

دەزگای وارڤین بەهاوكاری ئایرێكس وركشۆپێكی
 بۆ 20 كچ كردەوە 

هەولێر: سەرخۆشێك ژنەكەی سووتاند

www.neرێز له  خانمی شانۆی  کوردی  )به دیعه  دارتاش( گیرا
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كورد  سیاسەتمەداری  هاوسەری  ئامەد:   – وارڤین 
هەواڵی))لێدانی  كاتێك  رایگەیاند  تورك،  ئەحمەد 
زۆر  شكاوەو  ئەژنۆی  بیستووە،  توركی((  ئەحمەد 
خەمبار بووە. مولكیە تورك، گوتی كە ئەوان لەوەتەی 
هەن لەناو سیاسەتدا بوون و لەبەر ئەوەش تەمەنیان 
لەناو ترس و خۆفێكی گەورەدا تێپەڕاندووە. هاوسەری 
سەرۆكی پارتی قەدەغەكراوەی كۆمەڵگای دیموكراتیك 
سەبارەت بەهێرشی هەفتەی رابردووی شاری سەمسۆنی 
توركیا بۆ سەر هاوسەرەكەی كە لەو هێرشەدا))لوتی 

ئەحمەد تورك شكا(( بەوارڤینی راگەیاند:))كاتێك لە 
سەمسۆن هێرش كرایە سەر ئەحمەد بەگ، برازاكەی 
لەژێرنووسی  ك��ردم.  بۆ  تەلەفۆنی  مێردینەوە  لە 
سەیری  من  بیستبوو.  هەواڵەكەی  تەلەفزیۆنەكانەوە 
ئەنتەرنێتم كرد، راست دەرچوو هێرشی كرابووە سەر. 
كە بینیم چۆكم شكا و هەنگاوم بۆ نەدەنرا. زۆر غەمبار 
بووم. ئەحمەد بەگ مرۆڤێكی زۆر باشە. كەسێكی بە 
لەناو  تائێستا  خۆیەوە  الوێ  لەتەمەنی  شەخسیەتە. 

سیاسەتدا بۆ كورد تێدەكۆشێ((. 

لە  كە  دا  ك��ورد  ژنی  كۆنفرانسی  لە  تایبەت:   – وارڤین 
ئەندامانی  بەڕێوەچوو،  نیساندا  مانگی   25-24 لە  و  ئامەد 
كۆنفرانسەكە داوای ئازادكردنی دوو ژنە چاالكڤانی رۆژهەاڵتی 
كوردستانیان كرد. بەپێی زانیارییەكانی وارڤین لە ماددەی 
10.ی ئەنجامنامەی كۆنفرانسەكەدا هاتووە كە ئەو كۆنفرانسە 
پەسەند  پێناسە  دژەمرۆڤی  تاوانێكی  وەك  لەسێدارەدان 
تاوانێكی  وەك  لەسێدارەدان  ئێمە  دەكات«كۆنفرانسەكەی 
پشتگیریكردنی  بۆ  و  دەك��ات  پەسەند  مرۆڤایەتی  دژە 

دەنگ  دەك��ەن  ل��ەس��ێ��دارەدان  چ��اوەڕوان��ی  كەسانەی  ئ��ەو 
و  جەاللیان  زەینەب  چارەنووسی  بۆ  هەروەها  هەڵدەبڕێت. 
شیرین عەلەمهویی كە لەزیندانەكانی ئێراندا شوێنبزر كراون، 
لەبەرامبەر دەوڵەتی ئێراندا دەكەوێتە هەوڵدانی خێرا و بڕیاری 
لەهەر  ژن   )150( كۆنفرانسەدا  لەو  رادەگەیەنێت«.  گرنگ 
چوارپارچەی كوردستان و ئەورووپاو ئەمریكایش بەشداربوون 
و بیروبۆچوونی خۆیان لەبارەی كێشەی نەتەوەیی كورد و 

كێشەكانی ژنەوە خستە بەر باس و لێكدانەوە. 

رابردوودا، دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان ساڵی   10 لەماوەی  ئەبوزەبی:   - وارڤین 
رێژەی ژنانی خاوەنكار لەواڵتی ئیمارات 5 بەرامبەری 
ئەوەی كە هەبووە زیادی كردووە. لە ئیمارات، بڕی 
سەرمایەی دارایی ژنانی خاوەنكار بەنزیكەی 30 ملیار 
سااڵنەدا  لەكۆبوونەوەیەكی  دەخەمڵێنرێت.  درهەم 
كە لەالیەن ئەنجومەنی ژنانی خاوەنكاری ئیمارات و 
بەهاوكاری شارەوانی دوبەی ئەنجامدرا، بەشداربووانی 
راپرسییانەی  ئەو  بەپێی  رایانگەیاند  كۆبونەوەكە 
دەركەوتووە  ئەنجامدراوە،  هەرێمایەتیدا  كەلەئاستی 
خاوەنكاری  ژنانی  رێ��ژەی  زۆرترین  واڵت��ە  ئەو  كە 

لەخۆگرتووە. لەوبارەیەوە سەرۆكی ئەنجومەنی ژنانی 
رایگەیاند  ئەلقاسمی  هند  د.  لەئیمارات  خاوەنكار 
ساڵی   10 ل��ەم��اوەی  خاوەنكار  ژنانی  رێ��ژەی  كە 
رابردوودا)لەساڵی 2001 كە ئەنجومەنەكەیان دامەزراوە 
تائێستا( 5 بەرامبەر زیادیكردووە. ئەلقاسمی، هەروەها 
ئاشكرای كرد كە ژنانی خاوەنكار 29%.ی سەرمایەی 
ئیماراتیان بەدەستەوەیەو بڕی سەرمایەی داراییشیان 

نزیكەی 30 ملیار درهەم دەبێت. 
سەنا كوردی

 ژنانی خاوەنكار 29% سەرمایەی ئیماراتیان 
بەدەستەوەیە 

هاوسەری ئەحمەد تورك بۆ وارڤین: كاتێك هەواڵی لێدانی 
ئەحمەدم بیست ئەژنۆم شكا

www.neژنانی كورد هۆشداری بە دەوڵەتی ئێران دەدەن 
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تایبەت

وەزیری رۆشنبیری حكوومەتی هەرێمی كوردستان 
د.كاوە مەحمود كە هاوكات گوتەبێژی حكوومەتە، 
باس  وارڤیندا  لەگەڵ  تایبەت  لەهەڤپەیڤینێكی 
لەوە دەكات كە بەمنزیكانە كارەكانی ئەنجوومەنی 
لەالیەن  بودجەكەیشی  و  تەواودەكرێت  خانمان 
دابین  وەزی��ران��ەوە  ئەنجومەنی  سەرۆكایەتی 

دەكرێت. 

ئەنجومەنی خانمان دەست بەكار دەبێت
ماوەیەك لەمەوپێش سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی 
دامەزراندنی  باسی  بەرهەم ساڵح،  د.  كوردستان 
لە  ب��ەاڵم  ك��رد،  خانمانی  ب��ااڵی  ئەنجوومەنی 
كردەیی  هەنگاوێكی  هیچ  تائێستا  پراكتیكدا 
نابینرێت كە ئەو ئەنجومەنە دەست بەكاربووبێت. 
ئەنجومەنەوە  ئەو  دامەزراندنی  كاری  لەبارەی 
ئاماژە  مەحمود،  د.ك��اوە  حكوومەت  گوتەبێژی 
بەوەدەكات كە رێنماییەكەی دەرچووەو لەئێستادا 
كە  دەكرێت  هەیكەلییەكیە  پێكهاتەو  لەسەر  كار 
شەش  و  س��ەرۆك  و  لەئەندامان  دەبێت  بریتی 
ئەنجوومەنە  ئەو  لەگەڵ  هەماهەنگی  وەزارەتیش 
دەكات))هەندێ كەس بۆ وەرگرتنی بەرپرسیاری 
ئەو ئەنجوومەنە ناوەكانیان الی سەرۆكی حكوومەتەو 
لەم  پێموایە  و  بدات  لەسەر  بڕیاریان  ماوەتەوە 
لەچاالكوانانی  هەندێك  رادەگەندرێت((.  نزیكانەدا 
كەلە  لەوەدەگرن  رەخنە  ژن،  پرسەكانی  بواری 
بودجەی 2010دا هیچ بودجەیەك بۆ ئەنجوومەنی 
دەڵێ  كاوە،  د.  بەاڵم  نەكراوە،  تەرخان  خانمان 
ئەو ئەنجومەنە بەشێكە لەدەزگاكانی سەرۆكایەتی 
ئەنجوومەنی وەزیران و بودجەكەش لەسەرۆكایەتی 
لەبارەی  وەردەگرێت.  وەزیرانەوە  ئەنجوومەنی 
بەكارهێنانی ناوی خانمانیشەوە روونیدەكاتەوە كە 
ئەگەر لە رۆژهەاڵتی كوردستان بڕوانرێت دەبینرێت 
ئافرەتێك،  یان  كە وشەی خانم، بەهەموو ژنێك 

لەقۆناغی  دەستەواژەیە  ئەو  دەگوترێت:))راستە 
جەندەری  جیاكردنەوەی  بۆ  دەرەبەگایەتیدا 
ئێمە  بەاڵم  بەكارهاتووە،  ژناندا  خودی  لەنێوان 
سیاسی  لەفۆنكسیۆنی  دوور  دەستەواژەیە  ئەو 
كە  دەشڵێت  بەكاردێنین((.  كۆمەاڵیەتی  یان 
ئەوان چەمكی ئافرەت و ژن، بەكاردەهێنن و هیچ 
حەساسیەتێكمان لەوبوارەدا نییەو ئەوەش بەالی 
دەوڵەمەندی  نیشانەی  رۆشنبیرییەوە  وەزی��ری 
زمانی كوردییەو خانمان لەگەڵ)لەیدی، ئەلسەیدی 

و مادەم( بەهاوواتا دادەنێت.

پرسی ژن كوشتن
توندتیژی دژبەژنان  لەبارەی  وەزیری رۆشنبیری، 
لەهەرێمی كوردستاندا دەڵێ كە ئەم پرسە دەچێتە 
توندوتیژییەوە  بەرەنگاربوونەوەی  یاسای  خانەی 
كە رەشنووسی كۆتایی لەبەردەستی پەرلەماندایەو 
دەك���ات.  ل��ەس��ەر  دانیشتنی  ن��زی��ك��ان��ەدا  ل��ەم 
بەڕێوەبەرایەتی  كە  بەوەدەكات  ئاماژە  هەروەها 
بەدواداچوونی توندوتیژی لەو بوارەدا كاری باشی 
خۆمان  توانای  بەپێی  ئێمەش  دەڵێت  ك��ردووەو 
بزانێت  راگەیاندن  دەكەین.))پێویستە  بۆ  كاری 
چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو كەیسانە بكات و نەچێت 
تەنیا بیورووژێنێت، بەڵكو چارەسەریش بخاتەڕوو. 
بۆ ئەو مەبەستەش دووحاڵەت هەیە: یەكەم وەك 
حاڵەتێكی سكانداڵ لەگەڵی هەڵسووكەوت بكەیت 
و دووهەمیش وەك حاڵەتێكی جەندەری((. بەڕای 
رۆژنامەنووس  كە  باشە  وا  رۆشنبیری،  وەزیری 
جەندەری  نایەكسانی  و  دووه��ەم  حاڵەتی  وەك 
و مافی مرۆڤ و دەستدرێژی بۆ سەر مافەكانی 
ژنان،  بە  دژ  توندوتیژی  پرسی  لەگەڵ  م��رۆڤ 
مامەڵەبكات. هەروەها نموونە بەوەدەهێنێتەوە كە 
ماوەیەك لەمەوپێش هەفتەنامەیەك بەمانشێتێكی 
گەورە نووسیبووی))پیاوێك دەستدرێژی دەكاتە 

سەر دوو كچەكەی(( و لەوبارەیەوە دەڵێت ئەوە 
قەڵەم  كە  بزانرێت  دەبێ  گەورەیەو  هەڵەیەكی 

بەرپرسیارێتییە.
رۆشنبیری  وەزارەت��ی  ستراتیژییەتی  لەبارەی   
بە  بەرامبەر  رۆژانە  كە  توندوتیژییانەی  ئەو  بۆ 
دەڵێت:))ئەوە  رۆشنبیری  وەزیری  ژن دەكرێت، 
وەك  بەڵكۆ  نییە،  ئێمە  وەزارەت��ی  كاری  تەنیا 
گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  ناوخۆ  وەزارەتی  دەزانن 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان هەیە، 
هەروەها وەزارەتی كاروباری كۆمەاڵیەتی چەندین 
شەڵتەری هەیەو كاری بۆ دەكات. من خۆم لەگەڵ 
سەردانی  كۆمەاڵیەتی  ك��اروك��اروب��اری  وەزی��ری 
پەناگەكانم كردووە((. وەك باسی دەكات كە كاری 
وەزارەتی رۆشنبیری لەو بوارەدا تەنیا ئەوە نییە 
كە بابەتی لەسەر بنووسێت و قسەی لەسەر بكات، 
بەڵكو كاری ئەوەیە كە لەهەموو چاالكییەكانماندا 
بەبنەما  یەكسانی جەندەری  بەپراكتیكی چەمكی 
وەربگرێت. وەزیری رۆشنبیری، دەڵێت هەفتەیەك 
كە  كران  خەاڵت  رۆژنامەنووس   16 لەمەوپێش 
یان كچ بوون. راستە كارەكە زۆر باش  تەنیا 2 
دەبوایە  گوتم  لێگرتن  رەخنەم  من  بەاڵم  بوو، 
دەمانەوێت  ئێمە  تێدابوایە.  زیاتری  كچی  رێژەی 
خەاڵتێك هەبێت بۆ رۆژنامەنووسی مێینە، بەاڵم 
بكەین.  جێبەجێی  نەمانتوانیوە  ئێمە  بەداخەوە 
بكەین،  دەستنیشانی  نامانەوێت  ئێمە  چونكە 
بەاڵم  بكات،  دەستنیشانی  سەندیكا  دەمانەوێت 

تائێستا نەیكردووە.

نەورۆزتیڤی تایبەتمەند نەبوو
وەزارەتی  لەالیەن  پێشتر  كە  نەورۆز  تەلەڤزیۆنی 
كوردستانەوە  هەرێمی  حكوومەتی  رۆشنبیری 
ئەنجومەنی  بەبڕیارێكی  دەك��را،  سەرپەرشتی 
وەزی��ران درای��ە وەزارەت��ی پ���ەروەردە. د. كاوە 

وەزیری رۆشنبیری بۆ وارڤین:
بودجەی خانمان لە سەرۆكایەتی 

ئەنجوومەنی وەزیرانە
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نەورۆزتیڤی،  دەڵ��ێ،  ل��ەوب��ارەی��ەوە  مەحمود، 
و  بوو  كوردستان  دیكەی  تەلەڤزیۆنەكانی  وەك 
كەناڵی  پەخشدا  لەجیهانی  نەبوو،  تایبەتمەند 
وەرزش،  پ���ەرەوەردە،  رۆشنبیری،  بە  تایبەت 
زانست، سەفەر و هەموو بوارەكانی دیكە هەیەو 
نەورۆزتیڤیش، مۆركێكی گشتی وەرگرتبوو، بۆیە 
لەوەكرایەوە كە چۆن بكرێتە پۆبلێك كەناڵ  بیر 
ئامادەنەبوو  ئەوە  بۆ  گشتی())زەمینە  )كەناڵی 
بە  بكرێت  بەدواداچووندا  و  هەواڵ  لەبواری  كە 
بكرێتە  ب��ڕی��اردرا  بۆیە  گشتی،  تەلەڤزیۆنێكی 
تەلەفزیۆنێكی پەرەوەردەیی((. ئەوەی كە جێگەی 
پرسیار بێت ستافی نەورۆزتیڤی، لەگەڵ كەناڵەكە 
گواستراونەتەوە سەر میالكی وەزارەتی پەروەردە، 
ئەزموونیان  ستافە  ئەو  دەزان��ی��ن،  وەك  ب��ەاڵم 
بارەیەوە  لەو  نییە؟  پ��ەروەوەردەی��ی  لەبواری 
وەزیری رۆشنبیری، دەڵێ، ئەو خەڵكانەی لەوێ 
كار دەكەن، بەشێكیان كارەكەیان تەكنیكییە))بۆ 
كامێرامانێك جیاوازی ناكات كە ناوەڕۆكی تیڤییەكە 
چی بێت، بەڵكو ئەو هەر كاری خۆی دەكات. ئێمە 
لەسەرۆكایەتی ئەنجوومەنی وەزیران راسپێردراوین 
ك��ە ل��ەگ��ەڵ ب��ەڕێ��زان وەزی����ری پ�����ەرەوەردەو 
ئەو  بۆ  نەخشەڕێیەك  كۆببینەوەو  بااڵ  خوێندنی 
نەتوانرێت  كادیرانەی  ئەو  دابنێین.  گواستنەوەیە 
لەوەزارەتی  لێوەربگیرێت،  كەڵكیان  بوارەدا  لەو 
رۆشنبیری دەتوانین سوودی لێ ببینین. لەهەموو 
كارمەندەكانیدا  لەبەرامبەر  حكوومەت  حاڵەتێكدا 
بەرپرسەو مافیان دەپارێزێت((. بەپێی قسەكانی 
وەزارەتەكەیان  ئێستادا  لەقۆناغی  د.ك���اوە، 
تیڤییەكی  كە  نییە  دیكەی  ئەلتەرناتیڤێكی  هیچ 

تایبەتیان هەبێت. 

تابلۆكان دەگۆڕێن
كوردستان  هەرێمی  پێگەی  ب���ەراوردی  ئەگەر 
لەگەڵ ئەو هەرێمانەی كە پێگەیەكی هاوشێوەی 
ئەم هەرێمەی ئێمەیان هەیە بكەین دەبینرێت كە 
تابلۆكان هەمووی بە زمانی دایك نووسراون، بەاڵم 
لە كوردستان وا نییەو بەشێكی زۆری تابلۆكان بە 
وەزیری  بارەیەوە  لەو  نووسراون.  عەرەبی  زمانی 
هەبووە،  رێنوێنییەك  گوتی))پێشتر  رۆشنبیری 
لەوبوارەدا بەاڵم جێبەجێ نەكراوە. بەمنزیكانەش 
گەشتوگوزار  و  ش��ارەوان��ی  وەزارەت���ی  لەگەڵ 
قسە  مەسەلەیە  ئ��ەو  لەسەر  پارێزگاكاندا  و 

دەكەین((.

بەپێوەری حزبی هەڵسووكەوت ناكات
هەندێكجار رەخنە لە د.كاوە دەگیردرێت كە ئەو 
لەالیەكەوە  هەیە.  حكوومەتدا  لە  پۆستی  دوو 
دیكەشەوە  لەالیەكی  رۆشنبیرییەو  وەزی���ری 
گوتەبێژی حكوومەتەو دەشگوترێت كە بەوهۆیەوە 
و  راپەڕێنێت  بەسەركەوتوویی  كارەكان  ناتوانێت 
توانای البردنی كەسێكیشی نییە كە بەمووچەیەكی 
زۆرەوە خانەنشین كراوەو پاشان بە مووچەیەكی 
وەزیری  كارەكەی.  سەر  گەڕاوەتەوە  خەیاڵییەوە 
دەڵێت:))سەرۆكایەتی  لەوبارەیەوە  رۆشنبیری 
كارەكانم  چاودێری  هەیەو  وەزی��ران  ئەنجومەنی 
لەكارەكاندا  كەموكورتیم  بزانێت  ئەگەر  دەكات، 
هەیە ئاگادارم دەكاتەوە. با روونتر قسە بكەین. 
من رێز لەهەموو ئەو بڕیارانە دەگرم كە لەالیەن 
فەرمانبەری  وەرگ��ی��راوە.  پێشترەوە  وەزی��ران��ی 
گشتی هەیەو منیش لەچوارچێوەی دامەزراوەكاندا 
ه��ەڵ��س��ووك��ەوت ل��ەگ��ەڵ پ��رس��ەك��ان دەك���ەم. 
من  بێت،  پلەیەكدا  لەهەر  و  بێت  هەركەسێك 
بەپلەی فەرمانبەری گشتی هەڵسووكەوتی لەگەڵ 
نییە((.  كەسدا  لەگەڵ  دوژمنایەتیم  من  دەكەم، 
د. كاوە، هەروەها باس لەوەدەكات كە بەپێوەری 
حزبەكان ناجووڵێتەوەو ئاماژەش بەوەش دەكات 
كە ئەگەر ملمالنێیەك لەنێوان حزبێك و حزبێكی 
رەنگدانەوەی  هەبێت  حزبێكدا  خودی  یان  دیكە 

بەسەر كاری ئەودا نابێت. 

سەنتەرەكان داناخرێن 
رۆشنبیریدا  وەزارەت����ی  ك��اری  لەدەستپێكی 

گشتییەكان  ب��ەڕێ��وەب��ەرە  ل��ەالی��ەن  لیژنەیەك 
باڵوكراوەكانی  و  بەسەنتەر  پێداچوونەوە  بۆ 
وەزرارەتدا، دروست بوو كە كاریان پێداچوونەوە 
بەكاری ئەو سەنتەرانەدا بوو، لەوبارەیەوە وەزیری 
بەهیچ شێوەیەك رێ  رۆشنبیری دەڵێ، ))ئێمە 
لە هیچ كەسێك ناگرین كە سەنتەر دامەزرێنێت و 
چاالكی بكات. بۆ ئەو مەبەستە كۆمەڵێك رێنوێی 
رێنوێنیانەی  ئەو  بتوانێت  هەركەسێك  هەیەو 
جێبەجێ بكات دەتوانێت سەنتەر دامەزرێنێت((. 
كە  دەكاتەوە  روون  ئەوەش  رۆشنبیری  وەزیری 
ئەو  كە  بووە  ئەوە  بۆ  ئەوان  پێداچوونەوەكەی 
بكرێت  زیاد  مینحەكەیان  چاالكن،  سەنتەرانەی 
كەم  مینحەكانیان  نین  چاالك  كە  ئەوانەشیان  و 
بكرێتەوە. وەك دەڵێت كە یەكێك لەو رێوێنیانەی 
ئێمە ئەوەیە كە دەبێ لەو سەنتەرانەدا رەچاوی 
پرسی یەكسانی جەندەری بكرێت. بەجۆرێك كە 
كۆتایەك هەبێت كە رێژەی ژنان النیكەم لە %25 

كەمتر نەبێت. 

بەرهەمهێنانی كورتە فیلم رانەگیراوە
رۆشنبیری،  وەزی��ری  دەستبەكاربوونی  دوای 
ماددی  یارمەتی  كە  باڵوكرایەوە  ئەوە  دەنگۆی 
بۆ دروستكردنی كورتەفیلم لەهەرێمی كوردستان 
راگیراوە، لەوبارەیەوە وەزیری رۆشنبیری دەڵێت 
بۆ  لیژنەیەك  بەڵكو  رانەگیراوە،  فیلم  كورتە 
كە  یارمەتییەی  ئەو  بۆ  هەیە  پێداچوونەوەی 
تەرخانی  فیلم  بەرهەمهێنانی  بۆ  حكوومەت 
كردووە. ))چاوەڕێی بودجە دەكەین، بۆ ئەوەی 
بەشێوەیەكی شەفاف بەڕێوەبچێت. چونكە پێشتر 
تێدا  زیادڕۆیی  سەرفیاتدا  لەبواری  مەلەفە  ئەم 

بووە((. 
لەكوردستان ژمارەیەكی زۆر كەناڵی لۆكاڵی بەبێ 
رۆشنبیری  وەزی��ری  و  دەك��ەن  وەش��ان  مۆڵەت 
حكوومەتیش ئەوە بۆ نەبوونی یاسای تیڤییەكان 
دەگەڕێنێتەوە.))مۆڵەتدان  راگەیاندن  یاسای  و 
تەنیا پەیوەندی بەئێمەوە نییە، بەڵكو پەیوەندی 
گەیاندنیشەوە  وەزارەت��ی  و  ناوخۆ  وەزارەت��ی  بە 
هەیە. ئێمە بۆ ماوەی دوو مانگ كۆمەڵێ شتمان 
راگرتووە، بۆ ئەوەی كۆمەڵێك رێنوێی دەربكەین 
كە هەر كەناڵێك داوای مۆڵەتی كرد ئەو مەرجانەی 
تێدابێت، تا مۆڵەتی پێ ببەخشرێت. بۆ نموونە 
پاش  دەبێت  تێدابێت  توندوتیژی  فیلمێك  ئەگەر 
بۆ  بنووسرێت  لەسەری  و  بێت  10 شەو  كاتژمێر 

سەرەوەی 18 ساڵ((.

هەركەسێك بێت و 
لەهەر پلەیەكدا 
بێت، من بەپلەی 
فەرمانبەری گشتی 

هەڵسووكەوتی لەگەڵ 
دەكەم
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لە كۆنفرانسی ژنی كورد دا كە لە ئامەد بەڕێوەچوو، 
دیموكراتیكی  نەتەوەیی  دروشمی))كۆنفرانسی 
كورد(( پەسەند كراو راگەیەندرا، ژن هەرگیز ناهێڵن 
ئەنجامەكانی  ببێتەوە.  دووپ��ات  براكوژی  شەڕی 
كۆنفرانسی ژنی كورد كە لە 24-25 مانگی نیسان 
لە ئامەد پێكهات، ئاشكرا بوون. لەو كۆنفرانسەدا 
و  كوردستان  چ��وارپ��ارچ��ەی  لەهەر  ژن   )150(
ئەورووپاو ئەمریكایش بەشداربوون و بیروبۆچوونی 
ن��ەت��ەوەی��ی ك��ورد و  ل��ەب��ارەی كێشەی  خ��ۆی��ان 
لێكدانەوە.  و  باس  بەر  خستە  ژنەوە  كێشەكانی 
ئەنجامنامەی كۆنفرانسەكە لەالیەن سیاسەتمەداری 
بە  ئەنجامنامەكە  كرا.  ئاشكرا  زاناوە  لەیال  كورد 
كوردی و توركی خوێندرایەوە. لەیال زانا، رایگەیاند 
باسیان  دا  كورد  ژنانی  كۆنفرانسی  لە  ئەوان  كە 
كۆمەاڵیەتییەكانی  و  ئابووری  سیاسی،  كێشە  لە 
واڵتانەیان  ئەو  كورد كردووەو هەروەها سیاسەتی 
كە لەبەرامبەر كورد دا زوڵموزۆریان بەكارهێناوە، 
كە  ك��رد  دەستنیشانی  زان��ا،  هەڵسەنگاندووە. 
زمانی  ناسنامەی  قەدەخەكردنی  لەسەر  ئ��ەوان 
باسیان  كۆنفرانسەكەشدا  لە  و  كوردیش وەستاون 
لەكەڵكوەرگرتن لە ئەزموونی یەكتر، بەدەستهێنانی 
پشتگیری نەتەوەیی دیموكراتیكیان شرۆڤە كردووەو 

چەندین بڕیاری گرنگیان وەرگرتووە. 
لەكۆنفرانسەكەدا  كە  ئەنجامانەی  و  بڕیار  ئەو 

دەركەوتوون ئەمانەن:
لەبەرامبەر  بەتایبەتی  ئێمە،  كۆنفرانسەكەی   .1
ناسنامەی  نكۆڵیكردنی  رەتكردنەوەو  سیاسەتی 
چاند،  ئەو  هەموو  لەبەرامبەر  بەگشتیش  و  كورد 
نكۆڵی  شێوەیەك  بەهەر  كە  ئایینانەدا  ناسنامەو 
جیاكاری  رووب���ەڕووی  و  دەكرێت  لەهەبوونیان 

تێكۆشان  ئامانجی  رێگای  وەك  خۆی  دەبنەوە، 
دەبینێت. 

كەلتوورەكان  ناسنامەو  هەموو  كە  ئەوەی  بۆ   .2
لێكنزیك ببنەوەو هەلومەرجی یەكسانی كۆمەاڵیەتی 
دیموكراتیك،  نەتەوەیەكی  بانگەوازی  بئافرێنرێت، 
یاسایی  روانگەیەكی  و  دیموكراتیك  واڵتێكی 

دیموكراتیك دەكات.
ئاسیمیالسیۆن)تواندنەوە(  كە  دەڤەرانەی  لەو   .3
هەیە،  درێ��ژەی  كوردی  زمانی  و  كەلتوور  لەسەر 

خەباتێكی هاوبەش بەبنەما دەگرێت.
و  ببینێت  رەگەزێك  وەك  ژن  كە  ئەوەی  بێ   .4
رۆڵی پێشەنگی وەك  بكات،  بۆ دروست  چینێكی 
دادوەر  و  یەكسان  ئازاد،  نەتەوەیەكی  لە  بەشێك 

بە ژن دەدات.
توندوتیژی  جۆرە  هەموو  باببێت،  دەبێ  چۆن   .5
بەزۆر بەشوودان،  ژنە،  بە  ژنان، وەك ژن  لەدژی 
خۆكوشتن،  سەپاندی  خەتەنەكردن،  فرەژنی، 
شەرەف،  بەناوی  كوشتن  رەگ��ەزی،  توندوتیژی 
وەك  دەوڵ��ەت،  توندوتیژی  ماڵ،  ناو  توندوتیژی 
تێكۆشانێكی  و  دەكات  هەژمار  مرۆڤایەتی  تاوانی 

هاوبەش لەدژی ئەنجام دەدات. 
6. كۆنفرانسەكە بۆ چارەسەری كێشەكان«ئۆتۆنۆمی 
دیموكراتیكی هەرێمی)) بەبنەماو ئامانج دەگرێت. 
كۆیلەیەو  ژن���ی  و  زاڵ  م��ێ��ردی  ل����ەدژی   .7
بەرێكخستنكردنی ژنی سەربەخۆ، رامانی سەربەخۆ، 

بۆ هێزی چاالكی داهێنەر بەبنەما دەگرێت. 
8. لەدژی ئەو شەڕەی كە لەعەقڵییەتی میلیتاریست 
كەلتووری  بۆ  پەنا  روودەدات  پیاوساالرییەوە  و 
ئاشتی دەبات كە بەرامبەر بە كەلتووری توندوتیژی 
و زمانی شەڕخوازی دەوەستێتەوەو بۆ چارەسەریش 

بزووتنەوەی ئاشتی ژن بە بنەما دەگرێت.
دا  كورد  ئێمەی  لەناو  لەداهاتوودا  ئەوەی  بۆ   .9
نەتەوەیی  یەكێتییەكی  و  ناوخۆیی  ئاشتییەكی 
بگێڕین  پێشەنگایەتی  رۆڵی  دەبێ  ببێت،  دروست 
دووپات  براكوژی  شەڕی  نەدەین  رێگە  هەرگیز  و 

ببێتەوە.
10. كۆنفرانسەكەی ئێمە لەسێدارەدان وەك تاوانێكی 
دژە مرۆڤایەتی پەسەند دەكات بۆ پشتگیریكردنی 
دەكەن  لەسێدارەدان  چاوەڕوانی  كەسانەی  ئەو 
دەنگ هەڵدەبڕێت. هەروەها بۆ چارەنووسی زەینەب 
لەزیندانەكانی  كە  عەلەمهویی  شیرین  و  جەاللیان 
دەوڵەتی  لەبەرامبەر  ك��راون،  شوێنبزر  ئێراندا 
گرنگ  بڕیاری  و  خێرا  هەوڵدانی  دەكەوێتە  ئێراندا 

رادەگەیەنێت. 
11. لەبەرامبەر بێ پێگە بوون و بێ ناسنامەبوون كە 
رۆژ بە رۆژ لەسەر كوردی رۆژئاوا قورستر دەبێت، 
بۆ  هەروەها  و  دەكات  چاالكی  بانگەوازی  بەپەلە 

تێكۆشانیان رۆڵێكی ئەكتیڤ دادەنێت. 
12. پشتگیری لەو ژنانە دەكەین كە لەسەر خەباتی 

دیموكراتیك لەزیندانەكانی توركیادا گیراون. 
كۆنفرانسی  كۆنفرانسە،  ئەم  درێ��ژەی  وەك   .13
كوردستاندا  باشووری  فیدراڵی  لەهەرێمی  دووهەم 

دەگیرێت. 
هەموو  بۆ  كە  ئ��ەوەی  بۆ  كۆنفرانسەكەمان   .14
بدۆزێتەوە،  چارەسەرییەك  هاوبەشەكانمان  كێشە 
بە یەك بڕوا، داوای گرێدانی كۆنفرانسی نەتەوەیی 

دیموكراتیكی كورد دەكات. 
ئێمە  خەباتی  ب���ەدواوە  لەمە  ئ���ەوەی  ب��ۆ   .15
بەشێوەیەكی هاوبەش بەردەوام بن،))كۆمەڵەیەكی 
هەوڵدان((مان دامەزراند كە لە 17 كەس پێكدێت. 

ژنانی كورد: 
رێگە نادەین 

شەڕی براكوژی 
دووپات 
ببێتەوە

ئامەد
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تایبەت

ئەرەن  مافناس  م��رۆڤ،  مافەكانی  پ��ارێ��زەری 
ناخوازێت  ئەو  كە  كرد  دەستنیشانی  كەسكین، 
بمێنێتەوە،  دەوڵەتیش  یەك  جیهان  رووی  لەسەر 
هەبێت،  دەوڵەتیان  كەس  هەموو  ئەگەر  ب��ەاڵم 
بێت.  خۆی  دەوڵەتی  خاوەن  كوردیش  پێویستە 
دا  وارڤ��ی��ن  ل��ەگ��ەڵ  لەهەڤپەیڤینێك  كەسكین 
گوتی:))من دەمەوێت لەم جیهانەدا هیچ دەوڵەت 
ژیان  راستی  بەاڵم  نەمێنێت.  زەوی  گۆی  لەسەر 
درێژەی  ژیانیش  راستییەی  ئەو  تا  نییە.  وەها 
هەبێ، منیش ناچارم بڵێم كوردستانێكی سەربەخۆ 

لەدڵی من دا هەیە. ئەوە خەیاڵی منە((.
پارێزەری مافەكانی مرۆڤ، مافناس ئەرەن كەسكین 
مافەكانی  كۆمەڵەی  سەرۆكی  درێژ  ماوەیەكی  كە 
مرۆڤ)ئیهادە(ی ئەستەنبوڵ بوو، ئەوە 13 ساڵە 
بووەتە پارێزەری ئەو ژنە كوردانەی كە رووبەڕووی 
تورك  دەوڵەتی  هێزەكانی  و  رەگەزی  توندوتیژی 
و  پانێل  لەهەموو  كە  كەسكین،  ئەرەن  دەبنەوە. 
ئاشكرا  بە  كوردستان  وشەی  خۆیدا  وتووێژەكانی 
ساڵێك  وشەیە  ئەو  لەسەر  پێشتر  بەكاردێنێت، 

زیندانی كرابوو.
وارڤ��ی��ن: ب��ا ل��ەرۆژەڤ��ی ه��ەرە گ���ەرم، وات��ە لە 
كرانەوە دیموكراتیكەوە دەست پێ بكەین. پارتی 
چارەسەری  بۆ  كورد  و  توركیا  دادوگەشەپێدان، 
لە  زیاتر  كێ  قۆناغێكدان؟  چ  لە  كورد  كێشەی 

چارەسەری نزیك بووەتەوە؟
ك��ەس��ك��ی��ن: چ��ارەس��ەرك��ردن��ی پ��رس��ی ك��ورد 
من  ئەوەیە  راستییەكەی  نییە.  ئاسان  هەروەها 
یان))كرانەوەی  كورد((  ناودێركردنی))كێشەی 
ناوی  دەزانم.  كەم  بە  چارەسەركردن  بۆ  كورد(( 
كێشەیەش  ئەو  كوردستانەو  كێشەی  كێشەكە 
ئ��ەوەش  ل��ەب��ەر  ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی��ە.  كێشەیەكی 
چارەسەركردنی گەلەك زەحمەتە. ئەو واڵتانەی كە 
ئیمپریالەكانی  هێزە  كردووەو  داگیر  كوردستانیان 

جیهان، تەنیا دەیانەوێت بەشێكی كێشەكە- ئەوان 
پارتی  بكرێت.  چارەسەر  بدەن-  فەرمان  چەندە 
بۆچوونێكی  خاوەن  بوارەدا  لەو  دادوگەشەپێدان 
نییە.  ئاشكرایشی  هەڵوێستێكی  نییەو  روون 
لەنێوان سیاسەتی ویالیەتەیەكگرتووەكانی ئەمریكا 
عاسێ  دا  توركیا  سوپای  و  ناڤین  رۆژهەاڵتی  بۆ 
و  دەكرێت  كرانەوە  لە  باس  لەالیەكەوە  ب��ووە. 
لەالیەكی دیكەوە سیاسەتمەدار و پارێزەرانی كورد 
و  دەگێرێن  دەكەن  كار  یاسایی  بەشێوەیەكی  كە 
دەهاوێژرێنە گرتووخانە. ئایا مرۆڤ چ ناوێك لەم 

رەوشە بنێت؟
وارڤین: پێگەی هەرێمی فیدراڵی كوردستان الی تۆ 

چ واتایەكی هەیە؟ 
فیدراڵی  لەهەرێمی  ك��ورد  پێگەی  كەسكین: 
دەخاتە  كوردێك  هەموو  وەك  منیش  كوردستان 
ئازارێكی زۆر گەورەیان چێشت،  ئەوانیش  جۆش. 
وەك  هەرچەندە  ئەنجامدرا.  لەدژ  جێنۆسایدیان 
ئەوەی چاوەڕوان دەكرێت پێشكەوتن نەبێت، بەاڵم 
رەوشی ئەوان لە رۆژی ئەمڕۆدا زۆر گرنگە. بەاڵم 
هێزە  لەالیەن  جیهان  رەوش��ی  هەموو  بەداخەوە 
ئیمپریالەكانەوە دەستنیشان دەكرێت. دەوڵەت یان 
بەدوای  سیاسەتانەدا  ئەو  لەناو  بچووكەكان  هێزە 
رای  ئەوە  دەگەڕێن.  رێگەدا  عاقاڵنیترین  باشترین 

منە لەسەر ستاتۆی باشووری كوردستان.
نێوان  پەیوەندییەكانی  ل��ەب��ارەی  رات  وارڤ��ی��ن: 

هەرێمی كوردستان و توركیا چییە؟
مرۆڤم.  مافەكانی  پارێزەرێكی  من  كەسكین: 
پەیوەندییەكانی  ئ��ەوەم  خ��وازی��اری  ئ��ەوە  لەبەر 
پێناسەكراو  توركیا  لەگەڵ  كوردستان  باشووری 
بڕوایەدام  لەو  من  بێت.  بە))شەخسییەت((تر  و 
كە ئەوان لەقەیرانێكی گەورەدان، بەاڵم سەرەڕای 
هەڵسووكەوت  بەڕێزانەتر  ه��ەوڵ��دەدەن  ئ��ەوەش 

بكەن. 

خۆیاندا  لەناو  دەتوانن  كورد  تۆ  بەڕای  وارڤین: 
یەكێیەتییەكی نەتەوەیی دامەزرێنن؟ ئایا هەر چوار 

پارچەی كوردستان بۆ ئەوە ئامادەن؟
كورد  بۆ  هەرەباش  شتی  من  ب��ەڕای  كەسكین: 
یەكێتی هەر چوار پارچەی كوردستانە. هەرچەندە 
لەئێستاداو لەئەرزی واقیعدا وانەبێت، بەاڵم هەرچی 
داڵندا  لەناو  یەكێتییە  ئەو  دەچین  بەرەوپێش 
ئەو  پێكهێنانی  بۆ  من  ب��ەڕای  دەبێت.  بەهێزتر 
سەر  دەكەوێتە  زیاتر  قورسی  ئەركێكی  یەكێتییە 

شانی باشووری كوردستان.
وارڤین: بەڕای تۆ لەبواری چارەسەركردنی پرسی 

كورد دا هێڵە سوورەكان كامانەن؟
كەسكین: لەو بواردەدا من هەرگیز ناتوانم دەست 
بەهۆی  چونكە  هەڵبگرم.  كوردستان  چەمكی  لە 
و  زیندان  كەوتمە  من  چەمكەوە  ئەو  بەكارهێنانی 
هێشتاش  دوورخ��رام��ەوەو  لەپارێزەری  ساڵێكیش 
باش  و  دڵنیام  لەوە  من  لەسەرە.  داوام  گەلەك 
دەیزانم كە تا مردن دەست لە چەمكی كوردستان 

هەڵناگرم و هەمیشە ناوی دێنم.
سیاسی  هەلومەرجی  لەبەرچاوگرتنی  بە  وارڤین: 
كەسكینیش  ئ��ەرەن  دڵ��ی  و  لەالیەكەوە  ئەمڕۆ 
چ  دا  كەسكین  ئەرەن  لەدڵی  دیكەوە.  لەالیەكی 
ستاتۆیەك بۆ كورد هەیە؟ تۆ بۆ كورد دوای چی 

دەكەیت؟
كەسكین: من خوازیاری ئەوەم كە هیچ دەوڵەتێك 
ژیان  راستی  بەاڵم  نەمێنێت.  زەوی  گۆی  لەسەر 
درێژەی  ژیانیش  راستییەی  ئەو  تا  نییە.  وەها 
هەبێت، منیش ناچارم بڵێم لەدڵمدا كوردستانێكی 

سەربەخۆ هەیە. ئەوە خەیاڵی منە.
بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  دەزان���ن  وەك  وارڤ��ی��ن: 
هەیە.  تێكۆشان  گەلەك  ژنان  لەدژی  توندوتیژی 
توندوتیژی  رووب���ەڕووی  هەرگیز  ژنێك  وەك  تۆ 

بوویتەوە؟

دەبێ توركیا ناوی كوردستان 
بەكاربهێنێت

ئەرەن كەسكین بۆ وارڤین:
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كەسكین: من 13 ساڵە پارێزڤانی لەو ژنانە دەكەم 
ئەشكەنجەی  رووب��ەڕووی  دەوڵەتەوە  لەالیەن  كە 
رەگەزی بوونەتەوە. ژن لەهەموو بوارەكانی ژیاندا 
توندوتیژی  دەب��ن��ەوە.  توندوتیژی  ب���ەرەوڕووی 
هەرەگەورەش كە مرۆڤ ناتوانێت ئاشكرای بكات، 
بەجۆر  ج��ۆر  بیانووی  بە  ژن  پێكدێت.  لەماڵ 
بدەنە  خۆیان  نزیكەكانی  زۆر  پیاوە  نایانەوێت 
دەست. ئەم واڵتە باوكساالر، میلیتار و فیۆدالەدا، 
توندوتیژی  رووب��ەڕووی  ژنان  گەلەك  وەك  منیش 
بوومەتەوە. توندوتیژی جەستەیی و هەستیاریش. 
هاوسەرێتی  لەژیانی  هەمیش  و  كار  لەژیانی  هەم 

خۆمدا رووبەڕووی توندوتیژی بوومەتەوە.
تۆ  لەبەركردنت  جلووبەرگ  شێوەی  وارڤ��ی��ن: 
لەهەندێك ژنانی تر جیا دەكاتەوە. تۆ خۆت چۆن 

ناودێر دەكەی؟
كەسكین: من چەندین ساڵە بەپێی))روانگەی ژن(( 
كە ))بزووتنەوەی چەپ(( پێماندەدات جلووبەرگ 
بە  دەستم  زانكۆ  هاتمە  كە  بەاڵم  دەك��ەم.  لەبەر 
مرۆڤ  كرد.  پرسە  ئەو  بۆ  لێكدانەوە  و  پرسیار 
هەمیش  و  ك��ورد  هەم  چەپگەر،  هەم  دەتوانێت 
خۆمم  شێوازەی  ئەو  من  بێت.  ))رێكوپێك(( 
خۆشدەوێت. دڵم چۆنی بوێت وا دەكەم. ئەوەش 

خۆشحاڵم دەكات.

وارڤین: ئەو ژنە كوردە سیاسییانە كە بەبەردەوامی 
لە خۆپیشاندان و لێدوانە چاپەمەنییەكاندا بەشداری 
ژیانی  تێكەڵی  ئەوەندەش  دەتوانن  ئایا  دەكەن. 

كۆمەاڵیەتی ببن؟
لە قۆناغی شەڕدا  لەڕاستیدا ژنی كورد  كەسكین: 
لە كوردستان زۆر سیاسی بوون. دەتوانم بڵێم كە 
كۆمەاڵیەتییە  بەها  بەاڵم  ئازادبوون.  بەشێكیان 
بەشێوەیەك  باوكسارەكان  و  میلیتار  فیۆدال، 
دەوروبەری ئێمەیان تەنیوە وادەكات كە ئەو پیاوانەی 
سیاسییەكاندا  لەخۆپیشاندانە  ژنان  شانبەشانی 
بەشداری دەكەن، لەماڵەوە بەشێوازێكی جیا مامەڵە 
دەسەاڵتداری  لە  دەست  دەیەوێت  نە  پیاو  بكەن. 
لەوبارەیەوە  دەهێڵن كەس  نە  و  هەڵبگرێت  خۆی 
پرسیاریان لێ بكات. لەبەر ئەوەش تێكۆشانی ژنان 

تێكۆشانێكی بەردەوام و درێژخایەنە.
ن��ێ��وان ش��ەڕ و ژن چۆن  پ��ەی��وەن��دی  وارڤ��ی��ن: 

دەبینیت؟
كەسكین: بەبڕوای من شەڕ لەدژی سروشتی ژنانە. 
مافەكانیان  دەستبەركردنی  بۆ  كە  كاتێك  ژن 
تێدەكۆشن، دەتوانن هەموو شتێك لەبەرچاو بگرن. 
كە  لەكۆمەڵگایەكدا  بكەینەوە.  لێ  بیری  هەندێك 
دەكرێت،  پ��ی��رۆز  ئ��ەوەن��دە  دای��ك��ب��وون  هەستی 
مافە  دەستەبەركردنی  بۆ  كورد  ژنانی  دەبێ  ئایا 

هەڵبگرن؟  منداڵەكانیان  لە  دەست  نەتەوەییەكان 
نەیانهێشت منداڵەكانیان بچنە چیا؟ بەاڵم دیسان 
دەتوانین بەمشێوەیە فورمولەی بكەین: ئەو ژنانەی 

تێدەكۆشن دەتوانن ئازاد ببن!
وارڤین: لەناو كورد دا قارەمانێك هەیە كە تۆ وەك 

رێبەر و پێشەنگی خۆت بیبینیت؟
كەسكین: هەموو ئەو ژنانەی كە لەدژی سیاسەتگەلی 
نكۆڵی، سڕینەوە و جینۆسایدی دەوڵەتی تورك لە 
كوردستان شەڕیان كرد و هێشتا شەڕیش دەكەن، 

بۆ من قارەمان و پێشەنگن. 
وارڤین: چ پەیامێكت بۆ ژنانی باشوور هەیە؟

كەسكین: لەگەڵ ئەوەدا كە لەباشووری كوردستان 
فیۆدالیتە زیان بە ژن دەگەیەنێت، بەاڵم ئاگادارم 
دەبێت.  زیاد  رۆژ  بە  رۆژ  ژن  رێكخراوەكانی  كە 
ئەوە تێكۆشانێكی زۆر درێژخایەنە. بۆیە هەموومان 
كە  ئ��ەوەم  خ��وازی��اری  من  پێیەتی.  پێویستمان 
روانگەیەكی  باكووردا  و  باشوور  ژنانی  لەنێوان 
گەلەك  من  لەالی  ئەوە  ببێت،  دروست  هاوبەش 

گرنگە.

دیالر سەولەدار
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كۆمەاڵیەتی

فۆتۆ: رەفیق شوكری اللەش 2010 ژنێكی ئێزیدی لە بۆنەیەكی ئایینیدا
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هاوسەرگیری  چۆن  ئێزدی،  كچانی  و  كوڕان 
دەكەن. ئایا كوڕێكی ئێزدی دەتوانێت كچێك 
بخوازێت؟  ئایینەدا  ئەو  بازنەی  ل��ەدەرەوەی 
ئەوان،  ئایینی  چۆنەو  هاوسەرگیری  نەختی 
ئایا  دەدات؟  بەهاوسەرگیری  رێگە  چ��ۆن 

كارئاسانی بۆ هاوسەرگیریان دەكرێت.
كوردستانەو  رەس��ەن��ی  ئایینێكی  ئ��ێ��زدی، 
ئایینە  ئەو  میترائییە.  ئایینی  پاشماوەی 
هیندستانەوە  ل��ە  پ.ز،   4500 ن��زی��ك��ەی 
تا ئ��ەورووپ��ای گ��رت��ووەت��ەوە. رێ��وڕەس��م و 
لەمیترائییەكانەوە  زۆر  دابوونەریتەكانی 
نزیكە. دوای لێكۆڵینەوەو بەراوردی نێوان ئەو 
دەركەوت  لێكۆڵەرانەوە،  لەالیەن  ئایینە  دوو 
كە ئێزدایەتی پاشماوەی میترائیزمە. ئایینی 
بوونی  جیاوازەكاندا  قۆناغە  لەگەڵ  ئێزدی، 
هەبووەو لەدەركەوتنی ئایینی نوێ و ملمالنێی 
هەبووە.  ب��ەردەوام��ی  ئایینەكانیشدا  نێوان 
پەیدابووە،  زەردەشتی  ئایینی  كە  لەكۆندا 
ناكۆكی  جیاوازەكان،  ئایینە  ب��اوەڕداران��ی 
بوون.  پارچەپارچە  و  نێوانیان  كەوتووەتە 
بەاڵم ئێزدییەكان بەردەوام لەسەر رێوڕەسمی 

ئایینی خۆیان بەردەوامبوون.
ئێزدییەكان  كاروباری  گشتی  بەڕێوەبەری 
هەرێمی  حكوومەتی  ئەوقافی  ل��ەوەزارەت��ی 
لەمێژووی  باس  بۆزانی،  خێری  كوردستان، 
ئایینەكەیان دەكات و دەڵێت ئەگەر بەوردی 
تووشی  ب��ڕوان��ی��ن،  ئ��ێ��زدی��ان،  ل��ەم��ێ��ژووی 
مێژوویاندا  بەدرێژایی  دەبین.  سەرسوڕمان 
بووینەتەوە.  جینۆساید  رووبەڕووی  جار   72

خێری، دەڵێ كە مێژووی ئێزدی 
دەكات  لەوەش  باس  مێژوویەكی خوێناوییەو 
بەپیرۆزی))مەلەك  بڕوایان  ئێزدییەكان  كە 

تاوس(( هەیە.
ئایینی ئێزدی، خاڵێكی تەواو جیاوازی لەگەڵ 
لەالیەن  دەب��ێ  كە  هەیە  ت��ردا  ئایینەكانی 

پەیڕەوانی ئەو ئایینە پەیڕەو بكرێت، ئەویش 
ئەوەیە كە))بەهیچ شێوەیەك بانگەشەكردن بۆ 
هاتنەنێو ئایینی ئێزدی، لەالیەن ئێزدییەكانەوە 
قبوڵ ناكرێت و رێگەی پێنادرێت. هەربۆیەش 
مرۆڤێكی پەیڕەوكاری ئایینێكی تر، بۆی نییە 
ئایینەكانیتر  بەپێچەوانەوە  ئێزدی((.  ببێتە 
رێژەی  زیادبوونی  بۆ  بانگەشە  ب���ەردەوام 
لەو  یەكێك  ئیسالم،  دەك��ەن.  پەیڕەوانیان 
بانگەشەی  مێژوو،  بەدرێژایی  كە  ئایینانەیە 
ئێزدی،  ئایینی  ئەوەشدا  لەگەڵ  ك��ردووە. 
دیكە  ئایینەكانی  و  پەیامبەران  لەهەموو  رێز 
لەئادەمەوە، تا پەیامبەری ئیسالم موحەممەد 
بەگەورەپیاوانی  س���ەب���ارەت  دەگ���رێ���ت. 
ئایینەكەیان خەیری بۆزانی، گوتی، ئێزدییەكان 
رێز لەپیاوی ئایینی خۆیان وەك، شێخ هادی 
دەگرن.  هاتوون،  ئەویش  دوای  ئەوانی  و 
ئاماژەبەوەش دەدات كە ئێزدییەكان، تاساڵی 
1991، بۆیان نەبوو گوزارشت لەبوونی خۆیان 
بكەن. لەگەڵ دامەزراندنی حكوومەتی هەرێمی 
دیموكراتی  هەناسەی  توانیانییان  كوردستان، 
هەڵبژاردنی  ئەنجامدانی  ه��ەڵ��م��ژن))دوای 
پەرلەمانی كوردستان و دامەزراندنی حكوومەتی 
هەرێم، ئێزدییەكان بەئازادی گشت رێوڕەسمە 
دەكەن.  پەیڕەو  و  بەفەرمی  ئاینییەكانیان 
باشترین بەڵگەش بۆ ئەم راستییە، دامەزراندنی 
بنكەی رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی اللشە كە لە 
1993/5/12، لەرێگەی ئەم بنكەیەوە دەنگی 
ئێزدییەكان بەجیهان گەیشت. لەساڵی 1996، 
بەشێوەیەكی  ئێزدی  ئایینی  كە  ب��ڕی��اردرا 
فەرمی بناسرێت و لەپڕۆگرامەكانی خوێندندا، 
لەناوچە ئێزدینیشینەكان، هەر لەپۆلی یەكەمی 
ئامادەیی،  شەشەمی  پۆلی  تا  سەرەتایی، 

دابنرێت((. 
رەوش و دابوونەریتی كۆمەاڵیەتی ئێزدییەكان، 
هەرلەدابەشبوونی چینەكانیان، تا پەیوەندی 

كۆمەڵگای  جیاوازە.  تارادەیەك  نێوانیان 
ج��ی��اوازدا  چینی  س��ێ  ب��ەس��ەر  ئ��ێ��زدی 
دابەشدەبێت كە بریتین لە، پیر، مرید، شێخ و 
هەروەها هاوسەرگیریان لەگەڵ ئایینەكانیتردا 
قەدەغەیە. هەر هاوسەرگیرییەكیش كە لەنێو 
هەمان  لەنێو  تەنیا  بكرێت،  ئێزدییەكاندا 
بەچینێكی  سەر  كەسێكی  واتە  چیندایە. 
یان  لەگەأل چینێكی خوارتر،  نابێت  جیاواز 
سەرووتر هاوسەگیری بكات. بەپێی قسەی 
ئێزدییەكان  كاروباری  گشتی  بەڕێوەبەری 
نەریتی  لەبەرئەوەی  ئەوقاف،  لەوەزارەتی 
ئێزدییەكاندا  لەنێو  نەخت،  و  زۆر  خەرجی 
لەنێوان  هاوسەرگیری  ماوەیەك  باوبوو، 
لەگەنجان  هەندێ  كەمبووتەوە.  گەنجانیاندا 
خۆیان  لەمێشكی  هاوسەرگیرییان  ه��زری 
رۆحانی  ئەنجومەنی  بۆیە  دەره��ێ��ن��اوە. 
بۆ  گ��ون��ج��اوی  بڕیارێكی  ئ��ێ��زدی��ی��ەك��ان، 
بەپێی  دەركردووەو  گەنجان،  هاوسەرگیری 
ئەو بڕیارە نەختی كچان تەنیا بە 75 گرام 
ئەم  دەبێت،  پارە  ئەوەندە  بەبەهای  و  زێڕ 
كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ  هەنگاوەش 
هاوسەرگیری لەڕووی مادییەوە گرنگ بووە. 
ئێزدییەكان، 6جەژنیان هەیە. جەژنی چلەی 
هاوین، چلەی زستان، جەژنی جەما، رۆژوو، 
مەراسیمی  بێلندێ.  و  سۆر  چوارشەمما 
اللش،  پەرستگای  لە  یەكەم،  جەژنی  سێ 
لەهەموو  ئێزدییەكانە  پەرستگای  تاكە  كە 

جیهان دەكرێتەوە.
رەوشی ژیانی ئێزدییەكان، وەك ژیانی هەر 
كوردێكی تری كوردستان، سااڵنە رووبەڕووی 
بێكاری و هەڕەشەی تیرۆرستان، بووەتەوەو 
هەندەران  لە  رووی��ان  لێشاو  بە  بۆیەش 
دەكرد، بەاڵم ئێستا رێژەی كۆچی گەنجان، 

لەنێو ئێزدییەكان كەمبووتەوە. 
هێژا شێخ مەمی

ئێزدییەكان چۆن هاوسەرگیری دەكەن؟
سلێمانی
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وەرچەرخاندا  بەدۆخی  هەركۆمەڵگایەك 
بێسەروبەری  چ��ڕن��ووك��ی  ت��ێ��پ��ەڕێ��ت، 
سەروسیمای  ت��ەواو  ئابووری،  و  ئیداری 
زۆرێك  دووچ���اری  بێگومان  هەڵپاچێ، 
لەئاریشە كۆمەاڵیەتییەكان دەبێت. چونكە 
پەرەسەندنی دیاردە قێزەونەكان، دەبنەهۆی 
لەسەرمایە  زۆر  بەشێكی  لەناوچوونی 
ماددی و مەعنەوی و مرۆییەكانی كۆمەڵگا. 
تەاڵق، كە ئەنتی پڕۆسەی هاوسەرگیرییەو 
پتەوی  كۆڵەكەی  روخ���ان،  بۆ  هێمایە 
خێزان دەڕووخێنێت و لێكترازان لەشوێنی 
یەكگرتن دادەنێت. كاریگەری نەرێنی بەسەر 
تاكەكانەوە جێدێڵێت و پەرتەوازەبوونی ژن 
لێدەكەوێتەوە.  كوشندەی  ماكی  مێرد،  و 
خۆكوژی  پ���ڕۆژەی  پێشبینی  ه��ەروەه��ا 
و  بەرەڵاڵبوون  و  دزی  رەنگە  لێدەكرێت. 
رەنگە  بێت.  مەیسەر  لێ  منداڵی  الدانی 
بەدوادابێت  لەشكڕینی  یان  لەشفرۆشی 
نییە.  كەمتر  دیكەیان  لەوی  هیچیان  كە 
لەوانەیە گەدایی سەرشەقام و نێو كۆاڵنە 
بێنێت.  خ��ۆی��دا  ل��ەگ��ەڵ  بێبەزەییەكان 
یەكێ  كە  زەمینەخۆشكەربێت  پێدەچێت 

ببنە  )ت��ەاڵق��دراوەك��ان(  هاوسەرانە  لەو 
ئالوودەی ماددە هۆشبەرەكان!. 

لە  تەاڵق،  ن��ۆزدەش،  سەدەی  كۆتایی  تا 
ئەوروپادا قەدەغەبووە، چونكە كڵێسا دژ 
دوای  بەاڵم  بوو،  جیابوونەوە  بەكرداری 
گەشەسەندنی  و  پیشەسازی  شۆڕشی 
ل��ەواڵت��ە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  ئ���اب���ووری و 
روو  ت��ەاڵق،  رێ��ژەی  پێشكەوتووەكاندا 
لەبەرزبوونەوەیە. ئامارەكان وادەریدەخەن 
كە لەدوای پەنجاكانی سەدەی بیستەمەوە، 
پەتایە چارەكی خێزانەكانی هەریەك  ئەم 
لەئەمەریكا، بەریتانیا، سوید و فەرەنسای 
شارەزایانی  بەبۆچوونی  گ��رت��ب��ووەوە. 
كۆمەڵناسی، یەكێك لە فاكتەرە گرنگەكانی 
ئازادبوونی  تەاڵق،  رێژەی  بەرزبوونەوەی 
ئابووری ژنان و چوونەدەرەوەو كاركردنی 
سەربەخۆبوونی  پیاو.  شانبەشانی  ژنە 
لەدەرەوەی  ئافرەت  كاركردنی  و  ئابووری 
لەدابوونەریتی  هەڵگەڕانەوەیەتی  خێزاندا، 
كۆمەڵگاو گوێنەدانیەتی بەنەریتە هەڵەكانی 
لەدەرەوەی  ژن  كاركردنی  كۆمەڵگەوە. 
ماڵدا یەكەمین هەنگاوی ژن لە كۆمەڵگای 

كۆمەاڵیەتی  نۆرمی  وەالنانی  بۆ  رۆژاوادا 
بوو. هەروەها گوێنەدانی ژنی رۆژئاوا بوو 
یان  تەاڵقدراو(  )ژنی  وەك  بەچەمكەكانی 
)بێوەژن( یان نەسڵەمینەوەیەتی لەوشەی 

)تەاڵق و جیابوونەوە(.
دواج��ار ئ��ەم رەف��ت��ارەی ژن��ی رۆژئ��اوا، 
سەبارەت  خەڵكی  ه��زری  بیركردنەوەو 
چەمكی  لەوانەش  و  زۆر  بەوشەگەلێكی 
بەئاسایی  ك��ردووەت��ەوە.  كاڵتر  ت��ەاڵق 
وەرگرتنی تەاڵق و جیابوونەوەو چەمكی 
لەالیەن  ب��ێ��وەژن  و  ت���ەاڵق���دراو  ژن��ی 
كەسووكارو كۆمەڵگای رۆژئاواوە هۆكارێك 
لە  تەاڵق  رێژەی  بەرزبوونەوەی  بۆ  بووە 
ژن،  نەترسانی  رۆژئاواییدا.  كۆمەڵگای 
رۆژانەیان  بژێوی  چ��ۆن  ئیدی  ل��ەوەی 
بەسەر  مشەخۆر  نەبنە  و  بكەن  پەیدا 
بۆ  ت��رە  هۆكارێكی  كەسووكاریانەوە، 
هەروەها  تەاڵق.  دی��اردەی  قبووڵكردنی 
كەمبوونەوەی سەبرو تەحەموول لەنێوان 
ئەمڕۆدا)بەتایبەت  نەوەی  مێردی  و  ژن 
دیكەیە  هۆكارێكی  دەكەن(  كار  ئەوانەی 
بیرمان  ت��ەاڵق.  دی��اردەی  دەركەوتنی  بۆ 
)تەاڵق(  جیهانیدا  دادگای  لەزۆر  نەچێت 
بەرێگەچارەیەك دادەنرێت بۆ كەمكردنەوەی 
كێشە زۆرەكانی نێوخێزانی مۆدێرن. ئەمڕۆ 
تەاڵق، وەك لەمپەرێك بەكاردێت بۆ رێگرتن 
لەروودانی توندوتیژی و كوشتن، بەتایبەت 
مەیسەر  بێبەرنامە  كە  خێزانانەدا  لەو 
بووەو روویداوەو ژن و مێردەكە لەیەكتری 
جەستەی  و  تەن  دوو  وەك  نەگەیشتوون 
نامۆ ئاوێتەی یەكتر نەبوون، كە ئەمەش لە 
خێزانی  لەزۆر  بەئاسانی  كۆمەڵگاكەماندا، 
نوێدا دەبینرێت. مۆدێلێكی نوێ لە كچانی 
كە  ئاراوە  هاتووەتە  دەوڵەمەند  و  جوان 
زاوا  كوڕانی  لە  داواكارییان  و  داخ��وازی 
دوای  هەیە  وا  جاری  نایەت.  لەبن  زۆرەو 
و  تاڵی  و  لێكترازاون  هەنگوینی  مانگی 
شەڕوشۆڕ، جێی شیرینی و خۆشەویستی 
هۆكارێكی  گرتووەتەوە.  ئاسوودەیی  و 
دیكەی تەاڵق، گوزەرانی نێو شار و گوندە، 
زۆری  و  جەنجاڵی  و  شارەكان  ناو  ژیانی 
داخوازی و خەرجییەكانی جودایە لەژیانی 
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و  عێراق  جەنگی  پێش  دێهاتەكان.  نێو 
هاوسەرگیری  پڕۆسەی  رێ��ژەی  ئێران، 
تەاڵق  ب��ووەو  ل��ەئ��ارادا  زۆر  بەرادەیەكی 
بووە. دوای ئەو جەنگە پڕۆسەی  دانسقە 
وەستاوەو  بەتەواوی  دروستكردن  خێزان 
بووە.  لەبەرزبوونەوە  رووی  تەاڵق  رێژەی 
بەتایبەت لەشارەكاندا كە گرفتی ئابووری و 
ناهەمواری سیاسی و پەرتەوازەیی و مردن 
و كوژران و هەاڵتن، لەئارادا بووە. هەروەها 
دووری پیاو لەژنەكەی، دیاردەی لەشفرۆشی 
پاش  هێناوە.  خۆیدا  بەدوای  خیانەتی  و 
ئەو جەنگە، جەنگێكی دژوارتر هەڵگیرساو 
كوردستانی  میلیۆنیەكەی  كۆڕەوە  پاشان 
پڕەنسیپ  بەتەواوەتی  كە  ب��ەدواداه��ات 
و  پەیوەندی  و  خێزان  قاڵبی  رێساو  و 
و  تاكەكان  لەنێو  خۆشەویستی  و  سۆز 
ئەندامانی خێزان و كۆمەڵگای كوردستاندا 

سەرەونخون كردەوە. لە كوردستاندا تەاڵق 
لەدێهاتەكاندا نەبووەو كەلتووری سەردەست 
نەداوە،  ت��ەاڵق  بەجیابوونەوەو  رێگەی 
و  وێرانكردنیان  و  راگواستن  دوای  بەاڵم 
ئەوانیش  شارەكاندا  لەگەڵ  تێكەڵبوونیان 
لێكترازان و تەاڵق یەخەی گرتوون، بەاڵم 

رێژەكەی لەشارنشینەكان كەمترە.
رێ��ژەی ب��ەرزی ت��ەاڵق، لەنێو الوان��دا زۆر 
ماڵی  داواك���ارن  نوێ  خێزانی  ب��ەرب��اڵوە، 
بەاڵم  خۆیانە،  هەقی  كە  هەبێت  جیایان 
نەبوونی  ك���ردووە،  دەس��ت��ەب��ەر  گرفتی 
بۆ  خانوو  گرانی  و  سەربەخۆ  خانووی 
كە  خەیاڵی  پێشەكییەكی  ی��ان  ك��رێ، 
خۆشەویستی  دڵ��ی  نەخاتەنێو  درزێ��ك 
چونكە  خێزانانەوە.  ئەو  ئاسوودەیی  و 
نێوان  خراپی  پەیوەندی  و  كرێ  كێشەی 
الواز  زۆر  كرێچیدا  لەگەڵ  خانوو  خاوەن 

كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  گرفتی  خراپە.  و 
گوشاری  و  فەراهەمدەكات  دەروون��ی  و 
دەروونی و ئابووری دروستدەكات كە دواجار 
لێدەكەوێتەوە.  جیابوونەوەی  و  ت��ەاڵق 
هۆكارێكی دیكە هەبوونی مۆبایل و ناپاكی 
و  م��اددی  پێداویستی  و  هاوسەرگیری 
جێگرتنەوەی پارە لەشوێنی خۆشەویستی 
و  بڕوا  كەمبوونەوەی  هەروەها  رێ��زدا.  و 
ئاستی رۆشنبیری و پەروەردەیی و نەمانی 
تووڕەیی  زیادبوونی  و  ئارامگرتن  و  باوەڕ 
بەگشتی،  خەڵكی  الی  خۆپەرستی  و 
هۆكاری دیكەی گرنگن لەم بوارەدا. ماڵی 
گەرم  لەدڵی  گەنج،  هاوسەرگیرانی  جیای 
هەردوو  باوكانی  و  دای��ك  ئامۆژگاری  و 
لە گرفتی  بێبەش دەكات كە  هاوسەرەكە 
دێنە  خەمڕەوێن  و  دادوەر  وەك  رۆژان��ەدا 
دەخەن،  دوا  تەاڵق  بڕیاری  نێوانیانەوەو 
بۆیە  الیدەبەن.  هەردووالدا  لەمێشكی  یان 
و  گەنج  زاوای  بەدەست  ت��ەاڵق،  بڕیاری 
تەنیاوە داڕووخان بەدەستی خۆی دروست 
ژن  كە  ئەوەیە  دیكە  هۆكارێكی  دەكات. 
كەسی  كە  هەیە  ب��ۆی  گەنج،  مێردی  و 
جوانی  لەبەر  كچ(  یان  بێ  )كوڕ  سێهەم 
هەرەس  ن��اوەوەو  بێتە  دەوڵەمەندی  یان 
هەست  وات��ە  بهێنێت،  بەهاوسەرێتیەكە 
كەمبوونەوەی  و  نەكردن  بەبەرپرسیارێتی 
ئەمڕۆ  خەڵكی  الی  لێكدانەوە  و  وی��ژدان 
وایكردووە كە حەزكردن لەپیاوی ژندار یان 
لەئامارێكی  بێت.  ئاسایی  مێرددار  لەژنی 
ساڵی  كوردستان  لەرۆژنامەكانی  یەكێك 
)2009(دا ئەوەم بەرچاوكەوت كە لەساڵی 
یانزە)11(هەزار  نزیكەی  )2009(دا، 
هەر  ئەنجامدراوەو  هاوسەرگیری  پرۆسەی 
هەزار  سێ   )3( نزیكەی  ساڵەشدا  لەو 
لە  جگە  هەبووە.  جیابوونەوە  و  ت��ەاڵق 
چاككردنەوەی  و  تەاڵق(  )یەك  كەوتنی 
ئاینییەكانەوە  مامۆستا  م��ەالو  لەالیەن 
سوێندخواردن  و  تووڕەیی  لەئاكامی  كە 

بەتەاڵق، هاتووەتە ئاراوە. 
توێژەری كۆمەاڵیەتی: تارا ئەحمەد 
غەفوور
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بەاڵم  ك��ردب��وو،  هاوسەرگیری  ))ت���ازە 
لەپەردەی  خوێن  كە  ئەوەی  بەبیانووی 
كچێنی نەهاتووە، كوژرا. كێشەكە بەدادگا 
نەریت  رادەستی  دادگاش  بەاڵم  گەیندرا، 
بوو و چاوپۆشی كرد((. كەسووكاری ئەو 
مافی  دادگ��ای  بۆ  هانا  كە  بەنیازن  كچە 

مرۆڤی ئەورووپا، بەرن.
دیلبەر ئۆزەر، كیژۆڵەیەكی شاری سێرتی 
ئەوەی  لەبەر  بوو.  كوردستان  باكووری 
لەشەوی یەكەمی كچێنیدا خوێن لەپەردەی 
لەمنداڵیشدا  كە  )پ��ەردەی��ەك  كچێنی 
لەالیەن  نەهاتبوو،  هەیە(  دڕان��ی  ئەگەر 
 16 لەتەمەنی  ئەو،  كوژرا.  مێردەكەیەوە 
ساڵیدا بوو كە لەدۆستێكی براكەی بەناوی 
لەبەرئەوەی  مارەكرا.  كیزلیكان(  )موراد 
تەمەنی كەمبوو دادگا مارەی نەكرد، بەاڵم 
خەزووری  لەماڵی  ئەو  كرد.  مارەی  مەال 
دەستی بەژیانێكی نوێ كرد. بەاڵم پاش 
تێپەڕبوونی 5-6 مانگ لەشووكردنەكەی، 
خەزووری  لەماڵی  خۆیدا  ل��ەژوورەك��ەی 
كە  بەشێوەیەك  دۆزرای��ەوە.  بەبرینداری 
دوو گوللەی لەالی چەپی سەری درابوو. 
ئ��ەو ش��ەوە ك��ە ب��راك��ەی ل��ەوێ میوان 

هیچ  بەاڵم  نەخۆشخانە،  بردبوویە  بوو، 
نەخۆشخانە  لەرێگەی  و  نەبوو  سوودێكی 
گیانی لەدەست دابوو. ماوەیەكی كەم پاش 
كۆماری  دۆزگەری  بەفەرمانی  رووداوەكە 
دیلبەر،  مێردی  كیزلیكانی  موراد  سێرت، 
خەسووی  و  كیزلیكان  حوسنو  براكەی 
بەاڵم  كران.  دەستگیر  كیزلیكان  زوبەیدە 
كەبەڵگە  ئەوەی  بەبیانووی  هەر سێكیان 
بۆ دەستگیركردنیان الوازە، ئازادكرابوون. 
بەاڵم موراد كیزلیكان و دایكی و براكەی 
دۆزگەر  داواك��اری  لەسەر  دیكە  جارێكی 
بەتۆمەتی))كوشتنی بەمەبەست(( لەالیەن 
دادگای سزای سێرتەوە دەستگیر كرانەوە. 
تێپەڕبوونی  پاش  تۆمەتبار،  سێ  هەر 
ساڵێك لەبەر))كەمی بەڵگە(( جارێكی دی 
بەتاوانی))توندوتیژی  دادگا،  ئازادكران. 
لەدژی هاوسەرەكەی(( بەكارهێناوە سزای 
موراد  بۆ  زیندانی  مانگ   10 و  ساڵێك 

كیزلیكان بڕییەوە. 
بەڵگەكان دەڵێن كوژراوە

مرۆڤی  سەرنجی  لەدۆسیەكەدا  ئ��ەوەی 
ژن،  دادگەری  دوو  هەڵوێستی  رادەكێشا 
لەبێتاوانی  رەخنەی  پیاو  دادگەری  بوو. 

دادگەرە  دوو  ب��ەاڵم  گ��رت،  تۆمەتباران 
ژنەكە رایانگەیاند كە تۆمەتباران تاوانبار 
لەگەڵ  كردن.  ئازادكردنیان  داوای  و  نین 
كە  هەبوون  بەڵگە  بەدەیان  كە  ئەوەیدا 
دیلبەر  لەدژی  توندوتیژی  دەیانسەلماند 
بەتاوانی))خوێننەهاتن  ئەنجامدراوە 
ئەو  رووب����ەڕووی  كچێنی((  ل��ەپ��ەردەی 
دادگەرە  دوو  بووەتەوە.  توندوتیژییانە 
نەكرد  قبووڵ  راستییەكانیان  ژنەكە، 
و دەی��ان��گ��وت خ��ۆی ك��وش��ت��ووە. چەند 
كە  دەك��ردەوە  روونیان  بەئاشكرا  بەڵگە 
دیلبەر كوژراوە. دیلبەر خۆی چەپدەست 
راستی  ب���ەالی  گوللەكە  ب���ەاڵم  ب���وو، 
بەرلەوەی  رۆژ  دوو  ن��راب��وو.  س��ەری��ەوە 
و  كردبوو  باوكی  ماڵی  سەردانی  بمرێت، 
)موراد  هاوسەرەكەی  كە  پێیگوتبوون 
كیزلیكان(بەردەوام لێیدەدات و قسەگەلی 
دیكە  جارێكی  پێگوتبوو:)ئەگەر  وەهای 
لێت بدەمەوە دەبێت یان ئیفلیجت بكەم، 
یان هەردوو پێت بشكێنم((. دیلبەر، لەو 
بچێت  نەیوێرابوو  و  ترسابوو  هەڕەشانە 
سكااڵ لەدژی مێردەكەی تۆمار بكات. موراد 
كیزلیكان و بنەماڵەكەی پێیان لەسەر ئەوە 

شەوی پەردە خوێنی نەبوو 
خوێنیان رژاند

دابوونەریت و دادگا 
كوشتیان

 ئامەد
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دادەگرت كە دیلبەر خۆی، خۆی كوشتووە، 
دادپزیشكی،  لێكۆڵینەوەی  بەپێی  بەاڵم 
هیچ ئاسەوارێكی بارووت لەدەستیدا نەبوو. 
بنەماڵەی كیزلیكان، دەیانگوت:))كاتێك 
گوتمان  ئێمە  بەخۆیەوەنا،  گوللەكەی 
دەستمان شوشت((.  بۆیە  بووە،  بێهۆش 
دادگاش بەرگرییەكەی ئەوانی قبووڵ كرد. 
دیلبەردا  ژووری  تەپڵەكێكی جگەرەی  لە 
چەند پاكەت و سووتووی جگەرە دۆزرایەوە 
دیلبەر،  مێردەكەی  برای  تێیدا مووی  كە 
واتە حوسنوو كیزلیكان دەبینرا. هەروەها 
سەلمێندرا كە دیلبەر، بەر لەوەی بكوژرێت، 
هەندێك  دڕاوەو  جلەكانیشی  لێیدراوەو 
گوللەی  لێبووەتەوەو  جلەكەی  بەشی 
نراوە.  پێوەی  ل��ەدوورەوە  دەمانچەكەش 
لیژنەی  بەڵگانەش  هەموو  ئەو  سەرەڕای 

دادگا، بڕوای نەكرد كە كوژرابێت. 

دادگا و دابوونەریت كوشتیان
هاوكات  سێرت،  شاری  سزادانی  دادگای 
لەگەڵ ئەوەدا كە بڕیاری بێتاوان ناساندنی 
كیزلیكانی  زوبەیدە  و  حوسنو  م��وراد، 
پشتی  بڕیارێكدا  وەها  لەوەرگرتنی  دا، 
بەهەندی شت بەست كە مرۆڤ ناتوانێت 
ئاماژە  ب��ڕی��ارەدا  ل��ەو  بكات.  قبووڵیان 
بەوەكرا سەرەڕای ئەوەی موراد و دیلبەر، 
چەندینجار سێكسیان كردووە، بەاڵم لەبەر 
لێنەهاتووە((  دیلبەر))خوێنی  ئ��ەوەی 
دادگا  كچە.  كە  بسەلمێنرێت  نەتوانراوە 

لەدرێژەی بیانووەكانی خۆیدا رایگەیاندووە 
كە بەپێی دابوونەریتی هەرێمەكە دەبوایە 
رەوانە  باوكی  ماڵی  بۆ  دیلبەری  موراد، 
دیلبەری  ئ���ەوەی  ل��ەب��ەر  ب��ەاڵم  ك��ردب��ا، 
دادگا  نەیناردووەتەوە.  خۆشویستووە، 
مێردی  كە  بڵێت  دەیەوێت  شێوەیە  بەو 
بەپێی  دەبوایە  كیزلیكان،  موراد  دیلبەر، 
بۆ  بناردبایەتەوە  بووكی،  دابوونەریت 
بۆ  ب��ووك  نەناردنەوەی  و  باوكی  ماڵی 
سەلماندنی))بێتاوانی  وەك  باوكی  ماڵی 
و بێگوناهی(( لەقەڵەم دەدات. بنەماڵەی 
بووك نازانن چی لەو بڕیارەی دادگا بكەن 

و چۆن لەگەڵی مامەڵە بكەن. 
تۆمار  س��ك��ااڵی  لەمردنی  ب��ەر  ب��ۆ   ((

نەكردووە؟((
كۆماری  سەردۆزگەری  كە  ئەوەدا  لەگەڵ 
لەبارەی  بەڵگەكانی  هەموو  بااڵ  دادگای 
حوسنو(  زوبەیدەو  كیزلیكان،  )م��وراد 
سێرتی  قورسەكانی  سزا  دادگای  بڕیاری 
پشتڕاست كردەوە، بەجێی ئەوەی سزای 
هەتاهەتایی بەسەریاندا بسەپێنێت، زۆری 
چونكە  بكات.  خەاڵتیان  كە  نەمابوو 
لێكۆڵەرەوەی دادی داوای ئەوەی كردبوو 
ئەو سزایەی ساڵ و 10 مانگەش كە  كە 
لەدژی  توندوتیژی  بەكارهێنانی  بەتاوانی 
دیلبەر بەسەر موراددا سەپێنرابوو، بەتاڵ 
بكرێتەوە. بیانووی لێكۆڵەر بۆ سەلماندنی 
داواكارییەكەی ئەوە بوو:))ئەگەر دیلبەر 
بەرامبەری  توندوتیژی  لێیدرابایەو  ئۆزەر، 

سكااڵی  خ���ۆی  ب��ەرل��ەم��ردن��ی  ك��راب��ا، 
بەاڵم  دەك��رد،  تۆمار  مێردەكەی  ل��ەدژی 

نەیكردووە((. 

ئەو بنەماڵە چیتر بڕوا بە یەكسانی ناكات
دیلبەر  ب���ن���ەم���اڵ���ەی  پ�����ارێ�����زەری 
بەوارڤینی  ل���ەوب���ارەی���ەوە  ئ�����ۆزەر، 
راگەیاند:))بنەماڵەی دیلبەر، زۆر لەسەر 
چركە  دوای��ی��ن  تا  وەس��ت��ان،  دۆسیەكە 
كە  كرد  داوای��ان  كردو  منیان  پشتگیری 
لەداواكە سەركەوتوو بین و تاوانباران سزا 
بدرێن. لەهەموو دانیشتنەكاندا ئامادەبوون، 
بەدوای هەموو دانیشتنەكاندا چوون. باوكی 
ئاگای لەرووداوەكە نییە. دیلبەر، دوو رۆژ 
بەر لەكوژرانی بەدایكی خۆیی گوتبوو كە 
مێردەكەی لێیدەدات. بنەماڵەی ئۆزەر، تا 
بوو.  عەدالەت  بە  بڕوایان  چركە  دوایین 
چیتر  دادگ��ا،  بڕیارەی  ئەو  پاش  ب��ەاڵم 
بەو  پەیوەندییەكیان  هیچ  نایانەوێت 
داوایەوە هەبێت. لەبەر ئەوەی بنەماڵەیەكی 
ئیماندارن، هەموو شتێك حەواڵەی خودا 
بڕیارە  ئەو  كە  بەهیواین  ئێمە  دەك��ەن. 
هەڵبوەشێتەوەو چاوەڕوان دەكەین، تا لە 
دادگای بااڵ بگەڕێتەوە. ئەگەر ئەو بڕیارە 
لەدادگا  داوا  دووب��ارە  نەكرێتەوە،  بەتاڵ 
بكات.  بۆ  پێداچوونەوەی  كە  دەكەین 
بۆ  داواكە  نەكات،  قبووڵی  دادگا  ئەگەر 
دادگای مافەكانی مرۆڤی ئەورووپا رەوانە 

دەكەین((.
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دهۆك

كە  هەڵەیە  زۆر  باوكان،  تێڕوانینەی  ئەو 
ئەوان  ئ���اژاوەی  و  ناكۆكی  هەستدەكەن 
منداڵەكە  سەر  بۆ  كاریگەری  لەنێوماڵدا 
نابێت، بەپێچەوانەوە یەكەم هۆكاری بێزاری 
سەرچاوەی  ل��ەوەوە  منداڵ،  ناڕەحەتی  و 
تووڕەیی  بەسەر  خراپی  كاریگەری  گرتووەو 

منداڵەوە دەبێت.
دەركەوتنی هەر حاڵەت و دۆخێكی نائاسایی 
ئەندامی،  نەخۆشی  هەبوونی  بۆ  لەمنداڵدا 
و  خەمۆكی  وەك  دەروون��ی  نەخۆشی  یاخود 
دڵتەنگی و پەستی دەگەڕێتەوە. بەاڵم ئەگەری 
گواستنەوەی نەخۆشی لەدایك یان باوكەوە بۆ 
لەئارادایە. منداڵ، دیاردەی  منداڵەكان بەزۆری 
و  وەردەگ��رێ  لەدایكەوە  وەڕس��ی  و  تووڕەیی 
لەڕێی  دەبێت،  لەدەمارگرژی  جۆرێك  دووچاری 
گواستنەوەی هەستی تووڕەیی و بێزاری دایكەوە 
منداڵەكە وایلێدێت كە تووشی سەغڵەتی و بێزاری 
ژینگەی  ببێت.  خەمۆكی  و  راڕایی  و  دوودڵی  و 
فاكتەرو  دەبێتە  منداڵ  خێزانی  ناو  كۆمەاڵیەتی 
پاڵنەرێكی راستەوخۆ بۆ تووڕەبوونی بەردەوامی. 
سەرەكییەكانی  هۆكارە  بەوردی  پێویستە  لێرەدا 
تۆژینەوەی  دووا  بەپێی  م��ن��داڵ،  ت��ووڕەب��وون��ی 
دەستنیشان  مندااڵن  پزیشكانی  و  دەروونناسان 

بكەین كە ئەمانەن:
و  دایك  لەنێوان  ب��ەردەوام  ئ��اژاوەی  و  ناكۆكی   -

باوكدا.
- بایەخنەدان، یان گوێنەدانی تەواو لەالیەن 

باوك، خوشك و برا، یان هاوڕێیانی.
وا  كە  كەشوهەوایەك  ژینگەو  دروستكردنی   -
كردارێكی  بەكردنی  هەست  بكات،  لەمنداڵەكە 
بەدەبەنگزانین،  و  خۆبەكەمزانین  یان  تاوانئامێز، 

بكات.
دەربڕینی حاڵەتی تووڕەیی الی منداڵ، لەگەڵ دایك 
و گەورەكان جیاوازە، بەوەی كە هەمیشە ناڕەحەت 
و دەمارگرژو كەللەڕەق دەبێت، ئارەزووی خواردنی 

 ، مێنێت نا
دەشكێنێت.  خۆی  دەوروبەری  شتومەكی  و  یاری 
كەس  بەهاوڕێیەتی  حەز  و  دەبێت  گۆشەگیر  كزو 
نابێت. لەتەمەنی مێردمنداڵی و لەنێوان )15-12( 
كردەوەی  و  چ��ەوت  رەفتاری  بەشێوەی  ساڵیدا 
هەڵە دەریدەبڕێت، یان لەشەڕكردن و توندوتیژیدا 
نومایشی دەكاتەوەو رەنگە بگاتە ئاستی درۆكردن 

و دزیكردنیش.
ناو ماڵ و خێزان كە گرنگترین و سەرەكیترین شوێنە 
بۆ منداڵ، ئەگەر هێمنی و ئارامی تێدا نەبوو، ئەوا 
ئاسوودەیی هەست  و  بۆدڵنیایی  بێبەشبوونیدا  لە 
ئاژاوەو  لەهەبوونی  هەروەها  دەك��ات،  بەبێزاری 

شەڕوشۆڕی نێوان دایك و باوكیشدا منداڵ 
رێنوێنی  دەك��ات.  ب��ەت��ووڕەب��وون  هەست 
بۆ  دەروونناسی  پسپۆڕانی  ئامۆژگاری  و 
نەهێشتنی حاڵەتی تووڕەیی بریتییەلەوەی 
كە باوك ناكۆكی و ئاژاوەی نێوان خۆیان 
لەبەردەم منداڵەكانیاندا نومایش نەكەن. 
هەروەها بۆ باسكردنی هەڵەو چەوتی و 
بچنە  دەمەقاڵی،  ئاریشەو  چارەسەری 
ژوورێكی دیكەو دەنگی بەرزو قیژەو هەرا 
و  لێدان  لە  هەوڵبدەن  نەكەن،  دروست 
خۆ  منداڵەكانیان  تۆقاندنی  هەڕەشەو 

بەدوور بگرن.
ئامۆژگاریمان بۆ باوكان، بەشێوەیەكی 
گشتی بەمشێوەیەی خوارەوە دەبێت: 
منداڵەكەتدا  ت��ووڕەب��وون��ی  ل��ەگ��ەڵ 
ئەگەر  بەتایبەت  بگرن،  دانبەخۆتاندا 
لەدەرەوەی ماڵدا بوو، شەرم نەتانگرێ 
ئەو  باسی  هەوڵبدەن  لێیمەدەن،  و 
بابەتە مەكەن كە وڕكی بۆ گرتووەو 
بگۆڕن.  باسەكە  ب��ەرن��ەوەو  بیری 
هاواركردنی  تووڕەبوونەكەی  ئەگەر 
و  بن  ئ��ارام  ئێوە  ب��وو،  لەگەڵدا 
خەریك  دیكەوە  بەشتێكی  خۆتان 
كاتی  ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی  و  ب��ك��ەن 
پشتگۆیی بخەن، چونكە ئەگەر باوك تووڕەتر بێت 
بزانن  هەوڵبدەن  دەبێت.  كەللەڕەقتر  منداڵ  ئەوا 
چییە،  منداڵەتان  هاواركردنی  و  تووڕەبوون  هۆی 
داوای  هەوڵبدەن  مەكەنەوە.  دووبارە  هۆكارە  ئەو 
هەر شتێكی كرد یەكسەر بۆی مەكڕن و بەشتێكی 
دیكەوە سەرقاڵی بكەن و سەرنجی بۆ شوێنێكیتر 
بیر  تووڕەبوونەكەی  هۆكاری  ئاوەهاش  رابكێشن، 

دەچێتەوە.
ئا: ئاشتی عەبدوڵاڵ

سەرچاوەكانی ئەم باسە:
باخوس. ان  سنوات.   6 الی  3سنوات  من  طفلك 

بیروت. دار الفراشە 1998

تووڕەیی منداڵ؟
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بە  فەرەنسی  و  دەگرین  بەئەڵمانی  ئەڵمانی  ساوایانی 
پێش  ساوایان،  كە  لەوبڕوایەدان  توێژەرانیش  فەرەنسی، 
دایكیان  زمانی  میلۆدی  و  ریتم  لەسەر  لەدایكبوونیان 
دەگرین. دایكان و باوكان، دوای هاتنە ژیانی كۆرپەكانیان 

گوێبستی ئەمە دەبن. 
فەرەنسی  ساوایانی  لە  جیاوازتر  ئەڵمانی  ساوایانی 
و  میلۆدی  بەتایبەت  دەگرین.  خۆیان  دایكی  بەزمانی 
هەروەك  دەبیسترێت،  تێدا  جیاوازی  هاواركردنی  ریتمی 
لەسەر  هاوەڵەكانی  و   »Kathleen WermKe«
»Current Biology«دا  گ��ۆڤ��اری  ڕووپ���ەری 
زمانی  دایكیانەوە  لە سكی  نووسیویانە كە ساوایان هەر 
توێژەران  لەمبارەیەوە  وەردەگ���رن.  باوكیان  و  دای��ك 
لەنەخۆشخانەی فێركاری »WürzBurg« لە ئەڵمانیا 
دایكیان  زمانی  میلۆدی  شێوازی  دەڵ��ێ��ن:))س��اوای��ان 

وەردەگرن.((
گریانی  قیژەو  لەسەر  لێكۆڵینەوەیان  ئەڵمانی  توێژەرانی 
لەرەی  توێژەران  كرد.  فەرەنسی  و  ئەڵمانی  ساوای   60
ساواكانیان لەڕۆژی یەكەمی لەدایكبوونەوە تا پێنج ڕۆژی 
تەمەنیان وەرگرت. توێژەران لەڕێگای مایكرۆفۆنەوە گریانی 
كۆمپیتەرێك  بەیارمەتی  و  وەردەگرت  كچانیان  و  كوڕان 
دەنگیان  ب��ەرزی  و  میلۆدی  شەپۆلەكان،  شەبەنگی 
شیكاركرد. دەرئەنجام بۆ توێژەران دەركەوت كە گریانی 
ساوایانی فەرەنسی لە شەپۆلێكی نزمەوە بۆ بەرز دەڕوات. 
و  دەگرین  بڵند  لەسەرەتادا  ئەڵمانی  ساوایانی  لەكاتێكدا 
دواتر بڵندتر، دواتر دەنگیان نزم دەبێتەوەو ئینجا زیاتر 
نزم دەبێتەوە. ئەگەر ساوایان لەفەرەنسا بانگی بابە بكەن، 
جەختی سوالبی )SyllaBle( دووەم دەكەن - هاوكات 
دەمێكە  دەكەنەوە.  یەكەم  لە  جەخت  ئەڵمانی  ساوایانی 
دەزانرێت كە كۆرپە هەر لەسكی دایكیانەوە دەنگی دایك 

و باوكیان دەناسنەوە.

گریانی ساوا 
بەریتمی زمانی 

دایكە
لە فەرەنسییەوە: ئارام عوسمان
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قامیشلۆ

خەمی رۆژانەیان كۆكردەوەو خێزانێك بەرەو گۆڕستانی 
بۆ  ئەوان  بەرێكەوتن.  زنجیرەیی  بەشێوەیەكی  شار 
سەردانی نەسرینی كچیان ناچن كە پێش دوو ساڵ 
لێرەدا بەخاك سپێردراوە، بەڵكو سەردانەكەیان بۆ 
ببنە  دەمرن  ئەوەی  دوای  گۆڕستانەدا  لەم  ئەوەیە 
خاوەنی مەترێك زەوی و پێشتر كە زیندوو بوون لەم 

دنیایەدا خاوەنی ماڵ و زەوی خۆیان نەبوون.
مەترە  كامە  و  دەكات  چاوەڕێیان  چارەنووس  كامە 
زەوی دەبێتە بەشیان و كامە پەیامە لەگەڵ خۆیان 
دەبەن بۆ نەسرین و پەروەردگار سەبارەت بەرەوشی 
دایكەی  ئەو  هەڵوێستەكان،  جیاوازی  و  مرۆڤەكان 
چاوەڕوانی  سووتاوەو  جەرگی  نەسرین  بەمردنی 

مردنی منداڵەكانیتری دەكات.
كە  پێیانڕاگەیاندبوو  ك��ردم،  چ��اوەڕێ��ی  عائیشە، 
خێزانە  ئ��ەم  مەرگەساتی  چیرۆكی  ب��ەروون��ی  من 
هەموو  وەك  دایكێكە  عائیشە  دەگەیەنم.  ئێوە  بە 
دایكەكانی تر و یەك پارچە سۆز و خۆشەویستییە، 
بۆ  دڵەكانی  لێدانی  كە  دەبینێت  ئ��ەوە  خەونی 
لەبەرامبەر  دەستەوەستان  بێت،  جگەرگۆشەكانی 

قەدەر وەستاوە، تەنیا دەتوانێت فرمێسك بڕێژێت. 
نایەت،  یان  دێت  كە  هیوایەك  چاوەڕوانی  لەگەڵ 
پەروەردگار  بە  تەواوت  گوت:))بڕوای  عائیشەم  بە 
سەردەمە  ئەم  بەمرۆڤی  تەواوت  متمانەی  هەبێت، 
شەرمەوە،  بە  س��ڕی  فرمێسەكەكانی  هەبێت((. 
بێت  دڵ��ی  لێچۆڕانی  خوێن  وەك  كە  بەدەنگێك 
 18 تەمەنی  كە  نەسرین،  لەدەستدانی  بەئازاری  و 
بەهار بوو لەگەڵ ئەو خەون و ئاواتانەی لەگەڵ خۆی 
بردیە ژێر گڵەوە، هاواری دەكرد ئای نەسرین گیان! 
ئای  تۆ؟  بگاتە  دەبێت  كەس  یەكەم  ئێمە  لە  كێ 
نەسرین گیان! باوكە پەككەوتەكەت بۆ پەیداكردنی 
قامیشلۆ  هیاللیەی  شەقامی  لە  رۆژانە  پاروویەكی 
عەرەبانە رادەكێشێت. قامیشلۆ، بۆ نەسرین خەمبارە، 

زیاتریش بۆ خێزانەكەی ئێمە خەمبارە.
نەسرین گیان! باوكت زۆر ماندووە ناتوانێت رۆژانە نان 
و كۆلێرەی گەرم بێنێتەوە، ناتوانێت لەگەڵ دەستی 
خۆی دیاری بۆ براو خوشكەكانت بێنێتەوە، چونكە 
زۆر  خێزانەكەمانە.  دیاری  دەرم��ان  تەنیا  و  تەنیا 
ئازارەكانی كەم بكەمەوە، بەاڵم  لە  هەوڵمدا تۆزێك 

هێنا،  شكستم  من  راستە  بوو،  بێسوود  هەوڵەكانم 
بەاڵم بێهیوا نەبووم. عائیشە، گوتی:))كچەكەم لە 
پێمدا  بەزەیی  بكە  پەروەردگار  لە  داوا  نوێژەكانتدا 
وەربگرێتەوە،  منداڵەكانم  پێش  من  گیانی  بێتەوەو 
لە  منداڵەكانم  كە  نییە  ئ��ەوەم  توانایی  كچەكەم 

گۆڕستان بە بەرچاومەوە بنێژن((.
هەوڵمدا ئەم باسە بگۆڕم و لەگەڵ)شڤان(ی كوڕی 
نەبوو،  تەمەن 16 ساڵی قسە بكەم، بەاڵم وەاڵمی 
سەیری منی كرد و بە روانینەكانی دەیویست شتێ بە 
من بڵێت، بەاڵم تەنیا چاوێكی مابوو و چاوەكەیتری 
هاواری  بەبێدەنگی  ب��وو،  لەدەستدا  نەخۆشی  بە 
فریامان  هەیە  كەس  بكەن،  دەك��رد:))رزگ��ارم��ان 
بكەوێت و كەس هەیە وەاڵممان بداتەوە((. هەوڵەكانم 
چونكە)شڤان( چوو،  بەفیرۆ  قسەكان  گۆڕینی  بۆ 
)نەسرین( كە  بوو  نەخۆشیە  ئەو  دووچ��اری  یش 
یش بەهەمان نەخۆشی گیانی لەدەستدا بوو. ناوی 
ئەم  لەئەنجامی  شڤان  نەخۆشیە*))بۆرت((ە.  ئەو 
ئەمەش  بوون  الواز  گورچیلەی  ه��ەردوو  نەخۆشیە 
لەچاوەكانی  یەكێك  و  بیستن  هەستی  وایكردووە 

ئەو خێزانەی 
مەرگ 

چاوەڕوانیان 
دەكات

قامیشلۆ 2010 وێنەی تیشكی خێزانێكی كورد كە بەدەست نەخۆشی بۆرت دەناڵێنن
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لەدەستبدات.
منداڵێكی  كە  ك��رد  چاوەكانی)بەشار(م  سەیری 
كە  كرد  )سەبریە(م  چ��اوی  تەماشای  سااڵنەو   9
كیژۆڵەیەكی تەمەن 12 سااڵنە، زۆر بەخەمباری سەیری 
ئازاری)نەسرین( و  برایی دەكرد و خەم  )شڤان(ی 
ی خوشكیان لەدڵدا بوو. سەرباری ئەوەی تەمەنیان 
كەمەو منداڵن، بەاڵم دەزانن ئەوانیش دەبێ رێگای 
دەستە  بگرنەبەر.)بەشار(  شڤان(  و  )نەسرین 

بچووكەكانی لەسەر چاوی دانابوو.
نەبینێت  دایكی  و  كە خەمی شڤان  ئەوەیە  بۆ  ئایا 
یان هەستی بەمەترسی نەخۆشی ))بۆرت(( كردووە، 
تەنیا چەكی دەستی ئەوەیە چاوی بگرێت بۆ ئەوەی 
لەبەر  دەك��ات  چاوەرێی  رەش��ەی  چارەنووسە  ئەو 
دایكیان  لە)عائیشە(ی  پرسیارم  نەمێنێت.  چاوی 
ئازارەكانیان  پرسیاركردن  دەمزانی  هەرچەندە  كرد، 
تووشی  چییە  نەخۆشیە  ئەم  گوتم،  دەكات.  زیاتر 
گوتی:))ئەم  چییە؟  چ��ارەس��ەری  ب��ووە،  ئێوە 
بۆ  نەخۆشییەكەی  وردەك��اری  نەخۆشیە)بۆرت(ەو 
بەاڵم  بوو،  سادە  ژنێكی  هەرچەندە  باسكردین،. 
چونكە لەگەڵ نەخۆشیەكەدا ژیاوە هەموو الیەنێكی 
دەزانی، ئەم نەخۆشییە منداڵەكانی بەمەرگ دروێنە 
دەكات، لەقسەكانی عائیشەوە لەوە گەیشتم كە ئەم 

دەكات،  ورد  مرۆڤ  هەستەكانی  هەموو  نەخۆشییە 
كەڕی و كوێری و لەدەستدانی گورچیلەكان و پاشان 

مەرگ بێئاگادار كردنەوە دێتە الیان.
دامەزراوەو دەزگاحكوومییەكان بێتوانا لەبەردەم ئەم 
بێئەوەی هیوا  نەخۆشیە دەستەوەستان ماونەتەوە، 

بۆ ئەو مرۆڤانە بگەرێننەوە.
پێش ئەوەی لەناو ئەم خەم و ئازارە بچمە دەرەوە 
وەكو  كە  لەپارچەیەك  و  لەبیركراو  شارێكی  لە 
سەبریەو  ناخی  چوومە  دەبینێت،  خەون  شارەكانی 
بەشار و عائیشەی دایك گوتی:))بۆ هەموو كەسێك 
وێنەی ئەم ژیانەو خەموئازارەكانمان بگەیەنە، داوای 
ئازارم هەیە  لەهەموو الیەك دەكەم، تەنیا  لێبوردن 
پەیامی خەندەو  بینێرم، خۆزگە  پەیامێك  وەك  كە 
هەناردبایە((.  كوردستانیان  هەموو  بۆ  خۆشیم 
ئازارەكانی  هیوایەی  بەو  گوت،  عائیشەم  بە  منیش 
و  بەسۆز  كەسانێكی  پ��ەروەردگ��ار  كەمبكەمەوە، 
وەاڵمدەر و باشی دروستكردووە، وێنەی ئەم رەوشە 
ئێوە دەگەیەنمە كەسانی  ئازارەی  مەرگەسات و پڕ 
جوامێر و چاك و خێرخواز، بەو هیوایەی بەهاناتانەوە 
بێن و ئازارەكانتان كەم بكەنەوە. چۆن تۆ چاوەڕێی 
ئەوە دەكەیت مەرگ دروێنەی منداڵەكانت بكات ئاوا 
فریاتان  بكە  بەسۆز  و  دڵسۆز  كەسانی  چاوەرێی 

بكەون و چارەسەری منداڵەكانتان بكەن. چاوەرێی 
كەسانی خاوەن هەڵوێستی مرۆڤانە بكەن.

* بۆرت چییە؟
رەگەزی  دووچاری  بەزۆری  بۆماوەییە  نەخۆشییەكی 
نێرینە دەبێت، لەو نەخۆشییەدا سەرەتا هەستی بینین 
لەناكاو  پاشان  و  دەبێت  الواز  تووشبوو  بیستنی  و 
لەدەستپێكەوە  هەر  دەبێ  میوانی.  دەبێتە  مەرگ 
بكرێت  نەخۆشییە  ئەم  نیشانەكانی  چ��ارەس��ەری 
گوشاری  و  كەمخوێنی  لە:  بریتین  هەندێكیان  كە 
ئەم  هەمیشەیی  چارەسەری  بۆ  پزیشكەكان  خوێن. 
گورچیلەكان،  چاندنی  بەر  دەبەنە  پەنا  نەخۆشییە 
چونكە ئەوەی تووشی ئەم نەخۆشییە بێت، گۆشتی 
خێزانەش  ئەم  جیادەبنەوە.  لەیەكتر  گورچیلەكانی 
پێویستیان بە چاندنی گورچیلەیە بۆ رزگاربوون لەو 
نەخۆشییە، بەاڵم لەبەر كێشەی ماددی رەنگە مەرگ 

میوانیان بێت.

الڤە خالید

فۆتۆ: وارڤینخێزانی عائیشە
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رانیە

بەس  نەبوو،  لێ  كەسی  ژوورێ  ))چوومە 
دایە عاسمە لەوێ بوو، بە قادرمەكانەوە خۆی 
بۆ  ملیشی  ببوو،  زەق  بوو، چاوی  هەڵواسی 
پشتەوە سووڕابوو. منیش ترسام و بەڕاكردن 
چوومە الی مامم لەدوكان و ئاگادارم كردەوە((. 
ئەمە گوتەی منداڵێكی 10ساڵە، كاتێ رووداوی 
لەماڵدا  بەلەچكەوە  عاسمە،  خۆهەڵواسینی 

دەبینێت.
لە  بوو.  ماڵەوە  ژنی  خدر،  رەس��ول  عاسمە 
گەڕەكی بناری شارۆچكەی رانیە دادەنیشت و 
تەمەنی 70 ساڵ بوو. لەبەرواری 16- 4 - 2010 
لەپیرەمەگرون، لەماڵی كوڕەكەی بەلەچكەكەی 
خۆی خنكاند. 15 ساڵ لەمەوپێش مێردەكەی 
بەنەخۆشی مردووە. دووكوڕ و كچێكی هەیە. 
تووشی  4ساڵە  ماوەی  زانیارییەكان،  بەپی 
نەخۆشی دەروونی بووە. پێشتر نەخۆشی دڵی 
هەبووەو بەهۆی قەستەرەی دڵەوە دووچاری 
نەخۆشی دەروونی بووە. بەپێی قسەی هەمین 
سادەی  جلێكی  كە  عاسمە  كچی  عەبدوڵاڵ، 
رەشی لەبەردابوو، بەدەم گریانەوە دەیگووت، 
دایەگیان بۆ وات لەخۆت كرد.))ئەو رووداوە 
دەستی كەسی تێدا نەبوو. ماوەی سێ چوار 
نەدەبوایە  تێكچووە.  دەروون��ی  باری  ساڵە 
هیچكات بەتەنیا جێی بهێڵین، چونكە هەر تەنیا 
بوایە دەستی دەكرد بەگریان و خۆڕنینەوە((. 
نەبووە  یەكەمجار  هەمین،  قسەكانی  بەپێی 
كە دایكی هەوڵی خۆكوشتن، دەدات، بەڵكو 
لەدەست  وشقارتەیان  چەقۆ  چەندینجاریتر، 
لە  ئەوەی  گلەیی  ب��ەردەوام  ئەو  دەرهێناوە، 
دەبێ  بۆیە  كە))نامرم.  ك��ردووە  گ��ەردوون 
خۆم بكوژم((. هەمین، ئەوەش دەخاتەڕوو كە 

دایكی ژنێكی لەخودا ترس بووەو چەندجارێك 
گوتوویەتی  مەالش  و  مەال  بردوویانەتەالی 
وەك  تێكچووە.  ئایینەوە  كاریگەری  بەهۆی 
دەیڵێت جارێك براژنەكەم چەقۆی لێسەندووەو 
داوە،  خۆسووتاندنی  هەوڵی  چەندجاریش 
بەاڵم نەیانهێشتووە. هەروەها ئاماژە بەوەش 
پزیشك،  الی  بردوویانەتە  پێشتر  كە  دەكات 
ئەویش گوتوویەتی تووشی نەخۆشی دەروونی 
بووەو مێشكی زۆر لەقەبارەی خۆی بچووكتر 
بووەتەوە. فاتمە حەمەد، خزمی پورە عاسمە، 
چ  تا  كە  دەك��ات  ئایین  كاریگەری  لە  باس 
باری  تێكچوونی  لە  هەبووە  رۆڵی  رادەی��ەك 
دەروونی عاسمە))باری دەروونی تەواو نەبوو 
و هەر لەخۆیەوە وای لێهات، بەاڵم زۆر بەدین 
بوو، چەندین شێخ و مەالیان پێكردو چەندجار 
بردیانە الی پزیشك، هەر چاك نەبوو. بەردەوام 
خۆی دەشوشت و دەیگوت لەشم پیسە نوێژم 
قبوڵنابێت، زۆر جار سەربەخۆ دەستی دەكرد 
زۆر  ژنێكی  دەدا.  لەخۆی  بەخۆڕنینەوەو 
ڕێكوپێك بوو((. رووناك كە بووكی عاسمەیە، 
وارڤینی  بە  رووداوەكە  بەچۆنیەتی  سەبارەت 
راگەیاند، دوو رۆژ بەرلەخۆكوشتنی خەسووم 
كردووە.))لەرۆژی  كوڕەكەی  ماڵی  سەردانی 
رووداوەكەدا من و دایكم چووینە پرسەی ژنێكی 
ئەنفال كە لەرۆژی یادكردنەوەی ئەنفالدا دڵی 
وەستابوو، سەرەتا ئەویش ویستی لەگەڵمان 
بێت، بەاڵم دوایی پەشیمان بووەوەو گوتی تۆ 

بڕۆ من الی كوڕەكەت دەبم ((. 
لە  ئەوەی  دوای  دەیگێرێتەوە  رووناك  وەك 
ئێوارە(  4ی  دەگەڕێنەوە)كاتژمێر  پرسەكە 
دەبینێت خەسووی لە هۆڵەكەیاندا پاڵخراوەو 

بێئەوەی هیچ جووڵەیەك بكات، دوای ئەوەی 
رەوانەی  یەكراست  سەری  دەگاتە  پزیشك 
لەبەشی  دەكرێت  سلێمانی  نەخۆشخانەی 
بەیانی  5:25ی  كاتژمێر  تاكو  ئینعاش 
و  لەدەستدەدات  گیانی  دواتر  دەمێنێتەوەو 

روونكردنەوش دەخاتە روو. 
))كوڕەكەم لەوكاتەدا رۆیشتبووە دەرەوە تا 
یان  ناردبووی،  ئەو  نازانم  جا  بكرێت،  شت 
ژوورێ  چووبووە  دراوسێمان  كوڕێكی  نا؟ 
رایكردبوو  مامی  الی  بۆ  بینیبوو  ئەوەی  كە 
و دراوسێكانیشی ئاگادار نەكردبووە یەكسەر 
هاتمەوە  ك��ە  گ��وت��ب��وو  ب��ەم��ام��ی  چ��ووب��وو 
خزمێكی  كە  دڵخواز،  بوو((.  لەسەر  ئەوانی 
عاسمە  دەروونی  بەباری  نزیكیەتی سەبارەت 
باری  بوو،  دەڵێت:))ماوەی سێ چوار ساڵ 
دەیگوت  زۆرج���ار  ب��وو.  تێكچوو  دەروون���ی 
بەخودا من نامرم هەردەبێ خۆم، خۆم بكوژم، 
خۆی  ئەوەیداوە  هەوڵی  دیكەش  چەندجاری 
دەستی  كەوتوون.  فریای  بەاڵم  بسووتێنێت، 
كەسی تێدا نییە، بۆ خۆی وای لەخۆی كردووە، 
پاسەوانی  دەبوایە  بەردەوام  ئەوماڵە  چونكە 
بەتەنیا  كاتێك  هیچ  ن��ەدەب��وو  بكەن.  لێ 
بێت((. نەزیرە، بووكێكیتری عاسمەیە، باس 
دەروونی  حاڵەتی  كەخەسووی  لەوەدەكات 
چاودێری  رۆژ  و  شەو  دەبوایە  نەبوو.  تەواو 
دەرگاكان  هەموو  دەبوایە  شەوانە  بكەن. 
دابخەین نەوەك شتێك لەخۆی بكات، چونكە 
داوە،  خۆكوشتنی  هەوڵی  جاریتریش  زۆر 
ئاگرو نەوت و چەقۆمان، لەدەست دەرهێناوە.
بوو،  من  الی  ڕووداوەك��ە  پێش  رۆژ  ))سێ 
خوارێ،  هەڵدایە  خۆی  لەسەربانەوە  چوو 

لەچكەكەی كۆتایی بە ژیانی هێنا

www.ne
tew

e.c
om



23

تەنانەت  گرتیەوە،  فریایكەوت  پیاوەكەم 
چووبوو  رۆژ  دوو  دوای  دەرچ��وو،  قۆڵیشی 
بۆ پیرەمەگرون بۆ ماڵی شووبراكەم، لەوێش 

ئاوای لەخۆی كرد((.
 رێكار، تەمەن 10 سااڵن ئەو منداڵەبوو كە 
یەكەم كەس بووە چووەتە سەر رووداوەكە 
بۆ  رووداوەك����ە  چۆنیەتی  ب��ە  س��ەب��ارەت 
وارڤین دواو گوتی:))چوومە ژوورێ كەسی 
بوو  ل��ەوێ  دای��ە عاسی  ب��ەس  ن��ەب��وو،  لێ 
بەقادرمەكانەوە خۆی هەڵواسی بوو، چاوی 
سووڕابوو،  پشتەوە  بۆ  ملیشی  ببوو،  زەق 
منیش ترسام و بەڕاكردن چوومە الی مامم 
لەدوكان و پێمگوت، ئەویش هاتە سەرێ و 

بردی بۆ نەخۆشخانە((.
د.  دەروون��ی��ی��ەك��ان  نەخۆشییە  پسپۆڕی 
ئەو  بۆ  خوێندنەوەی  عەبدولڕەحمان،  توانا 
لە  عاسمە،  كاتێك  كە  ئەوەبوو  رووداوە 
كە  وایلێهاتبێت  رەنگە  قووڵبووەتەوە  ئایین 
سایكۆس:)نەخۆشییەكە  نەخۆشی  تووشی 
دووربكەوێتەوەو  واقیع  لە  مرۆڤ  وادەك��ات 
بچێتە وەهمەوە(، بووبێت. وەك باسی كرد 
نەخۆشییە،  ئەو  دیارەكانی  لەنیشانە  كە 
بەهەوڵدان  تووشبووە  كەسی  پەنابردنی 
كە  عاسمەش  هەوڵدانی  خۆكوشتن.  بۆ 
ب���ەرل���ەوەی خ��ۆی ب��ك��وژێ��ت، پ��ەن��ای بۆ 
ئەمە  بردووە،  لەرێگەی چەقۆوە  خۆكوشتن 
سایكۆسە.  نەخۆشی  دی��اری  نیشانەیەكی 
سەرووی  كە  دەكات  لەوەش  باس  د.توانا، 
نەخۆشی  تووشی  كەسانەی  ئەو  10%���ی 
سایكۆس دەبن، پەنا بۆ خۆكوشتن دەبەن. 
ئایین  لە  كە  دەڵێت:))ئەوانەی  هەروەها 
كەسەكە  ئەگەر  بەتایبەت  دەبنەوە،  قووڵ 
بەتەمەن بێت، بەدەگمەن هەیە پەنا بباتەبەر 
ئەو  كە  ئاماژەیدا  وەك  بەاڵم  خۆكوشتن((. 
حاڵەتەی عاسمە، پێشتر تووشی نەخۆشی 
رێگەیەوە  ل��ەو  دوات���ر  ب���ووە،  سایكۆس 
وایلێهاتووە كە پەنا بەرێتە بەر خۆكوشتن. 
لە  گ��ۆڕان  خستەڕوو  ئەوەیشی  توانا،  د. 
و  سێكسی  توانای  نەمانی  هۆرمۆنەكان، 
بێئومێدی، وا لەو كەسانە دەكات كە تووشی 
نەخۆشی سایكۆس بوون، بیر لە خۆكوشتن 

بكەنەوە.
فۆتۆ: رەفیق شوكری
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دابنیشێت  بەرلەوەی  دەبێت  پاس  سواری  ))كچێك 
پاسەكە دەجوڵێت و دەكەوێتە باوەشی پیرەمێردێك، 
دەڵێت، عەفوو مامە، پیرەمێردەكەش دەڵێت عەفووی 

چی مامەت خەنی كرد((. 
دەروونییەو  جەنگی  لەجۆرەكانی  جۆرێك  نوكتە، 
بەمەبەست لەالیەن كەسێكەوە بۆ چینێكی كۆمەڵگە، 
دروستدەكرێت.  نەتەوەیەك،  و  عەشیرەتێك  ی��ان 
نوكتە  مەجلیسەكاندا  كۆڕو  لەدانیشتنی  جاران  ئەگەر 
دەگوترا، ئێستا لەڕێی پەیامی مۆبایلەوە، بەخێراترین 
كات دەگەیەنرێت. هاوكات رێژەیەكی زۆر لە گەنجان، 
لەجیاتی نوكتە لەسەر عەشیرەت و نەتەوە، نوكتەی 
لە  25ساڵ،  قوتابییەكی  دەنێرن.  یەكتر  بۆ  سێكسی 
كۆلیژی كارگێری و ئابووری زانكۆی سەالحەدین دەڵێ، 
نوكتەی  چەندین  هاوڕێكانیدا  لەگەڵ  لەزانكۆ،  رۆژانە 
بەپێكەنینەوە  حاجی،  نەهرۆ  دەگۆڕنەوە.  سێكسی 
نەماوە((ئاشكراشی  گۆڕینەوە  شیعر  دەڵێت:))باوی 
كچان  لەسەر جەستەی  نوكتە  زۆركات خۆی  دەكات، 
هاوكات  دەنێرێت.  هاوڕێكانی  بۆ  و  دروستدەكات 
لە  جگە  سێكسیە،  نوكتە  ئەو  كە  بەوەدادەنێت  دان 
هۆكارەكەشی  هەیە((.  تایبەتی  پێكەنین))چێژی 
دەگەڕێنێتەوە  گەنجان  ش��اراوەی��ەی  ح��ەزە  ئەو  بۆ 
دەڵێت:))چێژ  نەهرۆ  م��اوەت��ەوە.  بەكپكراوی  كە 
بەرامبە،  رەگەزی  جەستەی  ئەندامەكانی  لەناوهێنانی 

وەردەگرم((. 

نوكتەو بەتاڵكردنەوەی حەزەكان 
دابنیشێت  بەرلەوەی  دەبێت  پاس  سواری  ))كچێك 
پاسەكە دەجووڵێت و دەكەوێتە باوەشی پیرەمێردێك، 
دەڵێت، عەفوو مامە، پیرەمێردەكەش دەڵێت عەفووی 
هێژا،  نوكتەی  ئ��ەوە  ك���رد((.  خەنی  م��ام��ەت  چ��ی 
زانستە  پ��ەروەردەی  كۆلێژی  قوتابی  گەنجەو  كچێكی 
مرۆڤایەتییەكانی زانكۆی سەالحەدیینە، بەپێكەنینەوە 
دەڵێت، نوكتەی زۆر خۆشترم پێیە بەاڵم))سێكسین(( 

عوسمان،  فەرهاد  كۆمەاڵیەتی  توێژەری  ناگوترێن. 
شاراوەو  لەحەزە  گوزراشت  نوكتانە  ئەو  پێیوایە، 
كپكراوەكان دەكەن. یاخود هەر وشەیەك، یا بابەتێك 
یا  دەریببڕیت،  بەرامبەرەكەت  بۆ  راستەوخۆ  نەتوانرا 
گوتنی شیاو نەبێت، پەنا بۆ نوكتە دەبردرێت. باس 
لەوەش دەكات هەندێجار گوتنی ئەو نوكتە سێكسییانە، 
دەكەن  نوكتە  ئەوانەی  نوكتەكەیە،  نوێكردنەوەی  بۆ 
بخەنە  كەس  زۆرترین  گوێگرو  زۆرترین  لێیە  حەزییان 
هۆكاری  سێكسی،  گاڵتەوە.))كەپتی  و  پێكەنین 
سەرەكی پەنابردنەبەر نوكتەیە بەبەكارهێنانی ئەندامە 
سێكسییەكانی جەستە((. ئەو هەروەها دەست بەتاڵی 
بەیەكێك  ئێمەدا  لەكۆمەڵگای  تاك،  بێبەرنامەیی  و 
نوكتانە  ج��ۆرە  ئ��ەو  پەرەسەندنی  هۆكارەكانی  لە 
دەگەڕێنێتەوە. بەڕای فەرهاد عوسمان، ئەگەرچی نوكتە 
دەبێتە هۆی دروستكردنی كەشێكی پێكەنیناوی، بەاڵم 
نوكتە  هەندێجار  هەیە. چونكە  نەرێنیشی  كاریگەرییە 
كەسێكی  لەكەداركردنی  و  توانجلێدان  بەمەبەستی 
لەرێگەی مۆبایلەوە  دیاریكراو بەكاردێت. ئەو نوكتانە 
گەشەی كردووە. سەبارەت بەو كەسانەی زۆرترین نوكتە 
ژیان  لە  دەڵێ:))بۆشاییان  توێژەرە  ئەو  دەگێڕنەوە 
زۆرە، دەیانەوێت بەو جۆرە نوكتانە حەزەكانیان بەتاڵ 
كاتییە.  حەزەكانیان  دامركاندنەوەی  بەاڵم  بكەنەوە، 
و  وەهمی  سەمەرەو  سەیرو  خەیاڵی  بوونی  هەروەها 
نەبوونی كەشی راستەقینە كەسەكان، تووشی ئاڵۆزی 

دەروونی دەكات((. 

نەهی لێكراون
لە  زی��ادەڕۆی��ی  و  گاڵتەوگەپ  ئایینی،  شارەزایانی 
پێیانوایە  و  دەكەن  وەسف  بەناشەرعی  گاڵتەكردندا، 
ئەوانەی بۆ سەرنجراكێشان و پێكەنینی زۆر پەنا بۆ 
قسەو باسی دوور لەراستی دەبەن ئیمانیان الوازەو نەهی 
لێكراون. مامۆستا مەغدید، شارەزا لە ئایینی ئیسالم 
نوكتەی  گۆڕینەوەی  هەولێرە.  شاری  دانیشتووی  كە 

دەڵێ،  و  دەزانێت  بەكردارێكی))هەڵە((  سێكسی، 
ئەوە دوورە لە رەفتاری كەسی تەندروست و رەوشت 
بەرز))ئیسالم خۆشەویستی قەدەغە نەكردووە، بەاڵم 
پێویستە كوڕان بۆ نزیكبوونەوە لە كچان رێگای شەرعی 
د.سیروان  دەروونناسی  هاوكات پسپۆڕی  بگرنەبەر((. 
عەبدوڵاڵ، دەڵێت نوكتە شێوەیەكە لەشێوەكانی جەنگی 
دەروونی، خێرا باڵو دەبێتەوە، بەمەبەستی تایبەت و 
بەكاردەهێنرێت.  دیاریكراو  ئامانجێكی  پێكانی  بۆ 
یەكێك لە سوودەكانی نوكتە ئەوەیە دەبێتە سەرچاوە 
بۆ نوكتەیەكیتر، هیچكەس ناتوانێت رێی لێ بگرێت و 
لەمێشك جێگیر دەبێت و كاریگەری بەردەوامە. هاوكات 
نوكتە، سووكایەتی بەبەهای هۆزایەتی و نەتەوەیی و 
سامان  قبووڵیەتی.  خەڵكیش  و  دەك��ات  نیشتمانی 
كەریم، 23ساڵ، كۆگایەكی فرۆشتنی جلووبەرگی ژنی، 
لەنێو بازاری گەورەی هەولێردا هەیە. سامان، ئاماژە 

   گەنج و
باوی نوكتەی سێكسییە

نوكتە
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بەنوكتەی  جێی  سێكسی  نوكتەی  كە  دەكات،  بەوە 
لێژكردووە))جاران  ناوچەگەرێتی،  و  عەشیرەت 
پیرۆزەكانی  شوێنە  و  كەس  شكاندنی  هەوڵی  نوكتە 
دەگوترا.  دیاریكراو  ناوچەیەكی  لەسەر  یان  دەدا، 
بەاڵم ئێستا نوكتەی سێكسییە باوە ((. هۆكارەكانی 
پەرەسەندنی نوكتەی سێكسی بەبڕوای سامان، ئەوەیە 
حەزە  بۆ  ئاماژەیە  سێكسییەكان،  هەموونوكتە  كە 
سێكسییەكانی كوڕان، ئەگەر بە كچێك نەگەم، لەڕێی 
راستەوخۆ  ئەگەر  خۆ  دەردەبڕم،  بۆی  نووكتەیەكەوە 
بكەم،  بەرامبەر  كەسی  جەستەی  ئەندامەكانی  باسی 
لەرێی  دەبێت))بۆیە  توندی  كاردانەوەیەكی  دڵنیام 

نوكتەوە، حەزەكانم دەهێنمە جێ((. 

لەبری شەوباش نوكتەی بۆ ناردم
لە  فەرمانبەرێكە  كچە  خ���وازراوی  ن��اوی  نەرمین، 

سەرۆكایەتی زانكۆی سەالحەدین، ئەوە دەخاتەڕوو كە 
بەشێكی زۆری كوڕان، پاش ماوەیەكی كەم لەناسینی 
نوكتەی  دەبەن))بە  سێكسی  نوكتەی  بۆ  پەنا  كچ 
سێكسی ناوەند دەستپێدەكەن، بە داواكردنی كرداری 
بەنموونە  خۆی  كچە  ئەو  پێدێت((.  كۆتایی  سێكسی 
باس دەكات، ماوەیەكی زۆر كوڕەكەی هاوڕێی شەوانە 
لێكردووە  داواش��ی  ن���اردووە،  بۆ  سێكسی  نوكتەی 
وەاڵمی  خۆی  هاوشێوەی  نوكتەیەكی  بە  ئەویش  كە 
داوای  كەم  ماوەیەكی  تێپەڕبوونی  ب��دات��ەوە.))دوای 
سێكسی لێكردم((. نەرمین، هۆشداری دەداتە كچان، 
كە نوكتەی سێكسی لەگەڵ كوڕان نەگۆڕنەوە، چونكە 
كرداری  داواكردنی  بۆ  هێواشە  سەرەتایەكی  نوكتە، 
دەدات  ب��ەوەش  ئاماژە  كوڕانەوە.  لەالیەن  سێكسی 
نوكتەی  شەوانە  كوڕان  شەوباش،  و  ساڵو  ))لەبری 

سێكسی بۆ كچان دەنێرن((. 

تووشی كێشەیان كردم
جێهێشتبوو،  نانخواردن  مێزی  لەسەر  ))مۆبایلەكەم 
دەنگی نامەیەك هات، گوێم پێنەدا، براكەم مۆبایلەی 
هاواری  نامەكەی خوێندبووەوە،  لەرێگادا  و  هێنام  بۆ 
ناردووە؟  نامەییەی  كرد ئەوە چ))بێڕەوشتێك(( ئەو 
منیش  ب��وو،  سێكسی  نوكتەیەكی  خوێندمەوە  كە 
ئەو  ن��ەدەن��اس��ی،  ژم��ارەك��ەم  ب��ەاڵم  سەرمسووڕما، 
نەهێشت.  خێزانەكەم  ل��ەالی  منی  متمانەی  نامەیە 
خەمم  و  پەشۆكام  زۆر  گۆڕیم.  پێ  سیمكارتەكەیان 
بااڵ  ئەسمەری  كچێكی  ئەمیر،  سۆنیا  خ���وارد((. 
كۆلیژی  قوتابی  21س��اڵ��ە،  تەمەنی  ن��اوەن��دە،  م��ام 
كاتێك  زانكۆی سەالحەدینە،  ئابووریی  و  بەڕێوەبردن 
كە قسەم لەگەڵ دەكرد، سەیری ئەوالئەوالی دەكرد، 
نوكتەی  سەردەمی  گوتی:))ئێستا  بەهێواشییەوە 
سێكسییەو لەنێو قوتابیانی زانكۆدا لەهەموو شوێنێك 
زیاتر باڵوە((. سۆنیا گوتیشی، بەشێك لە قوتابیان، 
لەسەر نوێترین نوكتەی سێكسی، كێبڕكێ دەكەن.)) 
دەڵێن،  بەنوكتەی سێكسی  زانكۆدا،  قوتابیانی  لەنێو 

نوكتەی خێزانی((.

زۆر خۆشە
چاوان، كچێكی گەنجەو پیشەی فەرمانبەرە. نایشارێتەوە 
دەگۆڕێتەوەو))  نوكتە  هاوڕێكانیدا  لەگەڵ  رۆژانە  كە 
زیاتر نوكتەی سێكسی(( هەرچەندە ئەو دەڵێت، لەگەڵ 
لەگەڵ  بەاڵم  ناگۆڕێتەوە  نوكتانە  جۆرە  ئەو  كوڕاندا 
هاوڕێ كچەكانیدا بێپەردە جۆرەها نوكتە بۆ یەكتری 
دەگێڕنەوە. چاوان، رەتیدەكاتەوە كە نوكتە گۆڕینەوە 
و  پێكەنین  بۆ  چونكە  هەبێت،  نەرێنی  كاریگەری 

دڵخۆشییە. 

گەنج و نوكتە
))باو باوی نوكتەی سێكسییە((

  ئاڤان فارس جاف
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دهۆك

))كاتژمێر 10�ی بەیانی، بینیمان ئاگر لەماڵی 
)ش(�ی  چووین  كە  ب��ەرزب��ووەت��ەوە  براكەم 
خووشكم بوو، ئاگری لەجەستەی خۆی بەردابوو. 
كاتێك بۆ نەخۆشخانەم برد، دكتۆر پێیگووتین، 
بەوهۆیەوە  كراوەتەسەرو  دەستدرێژی سێكسی 
خۆی سوتاندووە((. ئەمە گوتەی برای )ش(، 
لەخۆسووتاندنی  ب��اس  ج��ۆرە  ب��ەو  كە  ب��وو 
خوشكەكەی دەكات، بەاڵم دادگا بڕیارێكی تری 

هەبوو.
بەڕێوەبەرایەتی  شیكاری  راپۆرتێكی  بەپێی 
بەوەزارەتی  س��ەر  ژنانی  بە  دژ  توندوتیژی 
كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  ن��اوخ��ۆی 
لەهەولێر، ساڵی 2009 رێژەی سووتان )151( 
سووتانی  رێژەی   2008 لەساڵی  بووەو  كەس 
ژنان )161( حاڵەت بووە. لەكاتێكدا لەسلێمانی 
زیادی  سووتان  رێژەی  گەرمیان،  ئیدارەی  و 
كردووە كە )188( حاڵەتی سووتان هەبووە، 
تەنیا  كە  كەمبووە   2008 لەساڵی  رێژەیە  ئەو 
بەپارێزگای  سەبارەت  بووە.  حاڵەت   )161(
دهۆك، لەساڵی 2009، بەهەمانشێوەی سلێمانی 
زیادیكردووەو  سووتان  رێ��ژەی  گەرمیان  و 
ئەو  لەكاتێكدا  حاڵەت،   )75( گەیشتووەتە 
ژمارەیە لەساڵی 2008 دا تەنیا )58( حاڵەت 
شارەدێی  ل��ە  خ��ۆس��ووت��ان��دن��ی)ش(  ب���ووە. 
نموونەیەكی  شێخان،  قەزای  سەربە  كەلەكچی 
براكەی  وەك  كە  خۆسووتاندنە  قوربانی  تری 
بەهۆی  ژنە  ئەو  گوتوویەتی  دەڵێ،«پزیشك 
دەستدرێژی سێكسییەوە خۆی سووتاندووە«. 
لە  خ��وش��ك��ی)ش(  وای��ك��رد  كێشەیە  ئ���ەو 
كچەكە  برای  ببێتەوە.)ت(  جیا  هاوسەرەكەی 
تاوانەیە،  ئەو  دۆسیەی  لەداواكارانی  یەكێ  كە 
 -13 راگەیاند:«رۆژی  وارڤینی  بە  لەوبارەیەوە 
ئاگر  بینیمان  بەیانی  10ی  كاتژمێر   ،2009  -6

لەماڵی براكەم بەرزبووەتەوە كە چووین )ش(�ی 
خوشكم بوو ئاگری لەجەستەی خۆی بەردابوو. 
پزیشك  ب��رد،  نەخۆشخانەمان  ب��ۆ  كاتێك 
پێیگوتین، دەستدرێژی سێكسی كراوەتەسەرو 
 -13 رۆژی  سووتاندووە((.  خۆی  بەوهۆیەوە 
4- 2010، دوادانیشتنی دادگای دهۆك، لەسەر 
كچە  خوشكی  گوتەی  بەپێی  بوو.  تاوانە  ئەو 
سوتاوەكە بەناوی )ا.ی(، شەوی 12- 6- 2009 
هاوسەرەكەی بەناوی )ج( كە تەمەنی 28 سااڵنە 
دەستدرێژی سێكسی كردووەتەسەر خوشكەكەی 
و ئەوەش بووەت هۆی ئەوەی كە خوشكەكەی 
)ا.ی(،  لەبەرئەوەی  بەاڵم  بسووتێنێت.  خۆی 
شایەتییەكەی  بوو،  رووداوەك��ە  شایەتی  تەنیا 
لەالیەن دادگاوە رەتكرایەوە. هاوكات تۆمەتبار، 
رەتكردەوەو  تۆمەتەكانی  دادگ��ا،  ل��ەب��ەردەم 
كێشەم  ه��اوس��ەرەك��ەم  ل��ەگ��ەڵ  گ��وت��ی:)) 
جیاببینەوە((.  ویستوومانە  چەندینجار  هەیە، 
لەكۆتاییدا دادگا بڕیاری ئازادكردنی تۆمەتبارو 
بڕیارە  ئ��ەو  دەدات.  دۆسیەكە  داخستنی 
بۆ  لەگوتەكانیدا  )ا.ی(  كە  درا  لەكاتێكدا 
خ���واردووە  سوێندی  لێكۆڵینەوە  دادوەری 
هاوسەرەكەی  بینیویەتی  خۆی  بەچاوی  كە 
خوشكەكەی«من  سەر  كردووەتە  دەستدرێژی 
شایەتی دەدەم كە )ج(ی هاوسەرم دەستدرێژی 
كردووەتەسەر خوشكەكەم. )ج(خۆی كەسێكی 

بەدڕەوشتە((. 
وارڤیندا  پرسیاری  لەوەاڵمی  )ج(  تۆمەتبار 
گوتی:))ئەم قسانە هیچ بنەماو راستییان تێدا 
نییە. رۆژی رووداوەكە خەسووم نەشتەرگەری 
بۆدەكرا، لەگەأل ئەو لە هەولێر بووم. كاتژمێر 
11:30�ی شەو گەڕاینەوە، لەگەأل هاوسەرەكەمدا 
نزیكی یەك كاتژمێر لەماڵی خەسووم ماینەوە. 
دواتر بەیەكەوە گەڕاینەوە ماڵی خۆمان. دوای 

دوو رۆژ برای خێزانەكەم تەلەفۆنی بۆكردم و 
داوای لێكردم كە بەهاوسەرەكەم بڵێم تەندورستی 
دایكی باشە، ئەو رۆژە هاوسەرەكەم بردە ماڵی 
دایكی و بۆ خۆم چوومە سەر كارەكەم. ئێوارە 
لەوێ میوان بووم  گەڕامەوە ماڵی خەزوورم و 
و دوای نانخواردن گەڕامەوە سەر كاری خۆم. 
دواتر لە 11:30ی شەو گەڕامەوە ماڵی خەزوورم، 
ماڵ،  ببەمەوە  خۆم  لەگەأل  هاوسەرەكەم  تا 
خەزوورم لێم توڕە بوو و پێیخۆشبوو كچەكەی 
ئەو شەوە لەالمان بمینێتەوە، بەو هۆیەوە ئەم 
تۆمەتەیان خستەسەرمن، گوایە من دەستدرێژم 
گەورەیەو  تاوانێكی  ئەوە  )ش(  كردووەتەسەر 
دەزانم تا هاوسەرەكەم لە ژیاندابێ خوشكەكەی 

ئەو، وەك خوشكی من وایە((. 
 پارێزەری )ج( بەناوی شنۆ رەسوڵ، لەوبارەیەوە 
بەوارڤینی راگەیاند كە بەپێی سكااڵكانی الیەنی 
داواكار، داواكراو بەدوو تۆمەت تاوانبار كرابوو، 
تاوانی  ماددەی،  بەهەردوو  تۆمەتبار  دەبوایە 
و  سزا  لەیاسای   396 م��ادەی  بەپێی  یەكەم 
دووەمیش  تاوانی  و  گێچەڵكردن  بە  تایبەت 
تایبەت  س��زاو  لەیاسای   408 م��ادەی  بەپێی 
سزابدرێت،  خۆسووتاندن  هۆكاری  و  بەهاندان 
پشتبەستن  بەڵگەو  نەبوونی  بەهۆی  ب��ەاڵم 
تۆمەتەكان  نەتوانرا  داواك��ارەك��ان  بەگومان، 
پشتڕاست بكرێتەوە، بۆیە تۆمەتبار ئازادكرا((. 
بەپێی قسەی ئەو پارێزەرە » پێشتریش كێشە 
لەنێوان، )ج( و )ا.ی( دا هەبووە. چەندینجار 
گەیشتوونەتە حاڵەتی جیابوونەوە. بەو هۆیەوە 
پارێزەرەكە  )ج(.  پاڵ  خستووەتە  تۆمەتیان 
ئەوەشی ئاشكرا كرد كە دوای ئازادبوونی )ج( 
دۆسیەی جیابوونەوەی ج و )ا.ی( كراوەتەوەو 

ئەوانیش بڕیاری جیابوونەوەیان داوە. 
هێژا شێخ مەمی

كچێك بەهۆی دەستدرێژی 
سێكسی خۆی سووتاند
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سووتاند،  خ��ۆی  ژنێك  ئ��ەوەی  دوای 
لەالیەن  خۆسووتاندنەكەی  ه��ۆك��اری 
ئەمەش  شاردراوەتەوەو  كەسووكارییەوە 
بۆچوونێكی جیاواز  كە چەند  وایكردووە 
باسی  خ��ۆس��ووت��ان��دن��ەك��ەوە  ل��ەب��ارەی 

بكرێت.
بەسووتان  ژن،  كوژرانی  و  خۆكوشتن 
جۆری  باڵوترین  كوردستاندا،  لەهەرێمی 
لەماوەی  تەنیا  خۆكوشتنە.  و  كوشتن 
لە شارو  راب��ردوودا، 8 ژن  یەك مانگی 
كوردستان  هەرێمی  شارۆچكەكانی 
لەدەستداوە.  گیانیان  ب��ەس��ووت��ان 
رێكەوتی1- 4- 2010 لەشارۆچكەی زاخۆ، 
بەناوی مریەم عومەر،  ژنێكی 54 ساڵ، 
رێژەی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  سووتاند.  خ��ۆی 
لەنەخۆشخانە  100%ب��وو،  سووتانەكەی 
دراوسێكانی  وەك  لەدەستدا.  گیانی 
رووداوەكەیان  رۆژی  باسی  مریەم،  ماڵی 
نانخواردنی  دوای  گێڕایەوە،  وارڤین  بۆ 
قیژەی  دەن��گ��ی  گوێبیستی  ب��ەی��ان��ی، 
كە  ب��وون  م��ری��ەم،  كچەكانی  و  ب��ووك 
مریەم،  بینیویانە،  دەرەوەو  چوونەتە 
نەوتی  م��اڵ��ەوەی��ان  دووەم���ی  لەنهۆمی 
بەخۆیدا كردووە، تا دراوسێكان دەچن و 
دەیانەوێت، فریای بكەون ئاگر بەردەداتە 
دەسووتێت.  جەستەی  هەموو  و  خۆی 
كە  م��ری��ەم،  لەماڵی  نزیك  كەسێكی 
وارڤینی  بە  بهێنین،  ن��اوی  نەیویست 
بۆكردم،  تەلەفۆنیان  راگەیاند:)0كە 
بڕوام  گوتیان مریەم، خۆی سووتاندووە 
بەاڵم  بەتەمەنە،  ژنێكی  چونكە  نەكرد، 
كاتێ بینیم، هەموو جەستەی سووتاوە((. 
خۆسووتاندنی  لەكاتی  كە  كەسێكیتر 
ئاگرەكەی  ویستوویەتی  ژن���ەدا  ئ��ەو 

نی  ا نتو ما نە (( ڵێت: ە د ، ە و ێنێتە ژ بكو
نەوتی  لەبەرئەوەی  بدەین،  یارمەتی 
هەموو  ئاگر  و  كردبوو  بەخۆیدا  زۆری 
ئێمەیش  ب���ەاڵم  گ��رت��ب��وو،  ج��ەس��ت��ەی 
هەموومان شڵەژابووین نەماندەزانی چۆن 
سەرچاوەیەك  بكوژێنینەوە((.  ئاگرەكە 
بەوارڤینی  زاخۆ  گشتی  لەنەخۆشخانەی 
راگەیاند، كە مریەم، بەهۆی زۆری رێژەی 
سووتانەكەی گیانی لەدەستداوە))رێژەی 
زوو  هەر  بۆیە  بوو،   %100 سووتانەكەی 

لەنەخۆشخانە گیانی لەدەستدا((.
سەرۆكایەتی  راگەیاندنی  بەرپرسی 
ب���ەرواری،  عیماد  زاخ��ۆ،  تەندورستی 
سەبارەت بەحاڵەتی مریەم، لەنەخۆشخانە 
ئەو  بۆ  بوو  پێویست  گوتی:))ئەوەی 
كاتژمێرێك  چەند  دوای  بەاڵم  كرا،  ژنە 
رەوانەی  نەمانتوانی  لەدەستدا،  گیانی 

نەخۆشخانەی دهۆكی، بكەین((. 
وارڤین  دەست  زانیارییانەی  ئەو  بەپێی 
كەوتووە، مریەم، بەهۆی بوونی كێشەی 
لەگەڵ هاوسەرەكەیدا، خۆی سووتاندووە. 
داوای  مریەم،  خێزانی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
لەهۆكاری  باس  نابێت  كە  دەكەن  ئەوە 
خۆسووتاندنی مریەم، بكرێت:)) باسەكە 
گەورە نەكرێت((، بۆیە تائێستاش هۆكاری 
ماوەتەوە.  بەنهێنی  خۆسووتاندنەكەی 
هەندێك لە دراوسێكان دەڵێن كە حاڵەتی 
دەروونی تەواو نەبووە، هەندێكی دیكەش 
خێزانەكەی  ئەندامانی  لەگەڵ  دەڵێن، 
تر،  سەرچاوەیەكی  هەبووە.  كێشەی 
هەوڵی  تریش  جارێكی  گوتی:))مریەم، 
سەركەوتوو  ب��ەاڵم  داوە،  خۆكوشتنی 
نووسینگەی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  ن��ەب��ووە((. 
ژنان  دژی  توندوتیژی  ب��ەدواداچ��وون��ی 

لەزاخۆ، مالزم نیهاد عەلی، لەوبارەیەوە 
شوێنی  گەیشتینە  زوو  دەڵێت:))ئێمە 
پێش  بینی،  ژن��ەك��ەم��ان  رووداوەك����ەو 
پێمانگوت  و  لەدەستبدات  گیان  ئەوەی 
لەوەاڵمدا  هەیە؟  كێ  لەسەر  سكااڵت 
خۆم  نییەو  ك��ەس  لە  سكااڵم  گوتی، 
رۆژنامەنووس،  گەنجێكی  وامكردووە((. 
ژنی  دەڵێ:))كێشەی  )م.س(،  بەناوی 
ژنی  كێشەكانی  ئەوەندەی  دوو  زاخ��ۆ، 
لێرە  چونكە  كوردستانە،  ناوچەكانیتری 
سەردانی  بەتەنیا  ناتوانن  ژن  هێشتا 
نەخۆشخانەو نۆرینگەی پزیشكان بكەن((
كێشەی  بەهۆی  دەڵ��ێ��ت:))م��ری��ەم،  و 
سووتاندووە((.  خۆی  كۆمەاڵیەتییەوە 
بەناوی)ر.ج(  كۆمەاڵیەتی،  توێژەرێكی 
لەوبارەیەوە گوتی:))ئەو ژنە دەیویست 
خۆی لە كێشە نەبڕواوەكانی ماڵ، مێرد، 
دیاردەی  بكات.  رزگ��ار  بووك  و  منداڵ 
رەنگە  ب��اوە.  ژن  ل��ەالی  خۆسووتاندن 
خراپ  رادەی���ە  ب��ەو  دەروون���ی  حاڵەتی 
نەبووبێت كە خۆی بسووتێنێت، بەاڵم بۆ 
ئەوەی خۆی لەو ژیانە رزگاربكات، پەنای 

بۆ خۆسووتاندن بردووە((.
ئەو  زۆرب���ەی  سەرنجە،  جێی  ئ���ەوەی 
ژنانەی كە تائێستا خۆیان دەسووتێنن، 
یان خۆیان دەكوژن بە تەمەن گەنج یان 
رابردوودا  لەهەفتەی  بەاڵم  مامناوەندین، 
ژیانیان  بە  كۆتاییان  بەتەمەن  ژنی  دوو 
لەشارۆچكەی  ژنانە  لەو  یەكێك  هێناوە. 
رانیەیەو تەمەنی 70 ساڵ و مریەمیش، 

لەزاخۆ، تەمەنی 54 سااڵنە. 
تێبینی: بەهۆی هەستیاربوونی بابەتەكە 
ناوی چەند كەسمان نەهێنا كە بۆ وارڤین 

قسەیان كردبوو.

بە تەمەنەكانیش 
خۆیان دەسووتێنن

زاخۆ
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كار

فۆتۆ: رەفیق شوكری هەولێر 2010 پیشەسازی باشوور 

www.ne
tew

e.c
om



29

شاری بێوەژنان

هێڤیدار زانا

بابەتە  بەم  سەبارەت  تایبەتیم  راپۆرتی  كاتێك 
خوێندەوە، خوێن لەدەمارەكانمدا مەیی. بەجۆرێك 
شەرمم لەخۆم كرد، وەك من هۆكاری مەرگەساتی 
ئەو بێوەژنانە بم. راپۆرتەكە زۆر فراوانەو رەوشی 
دەخاتە  الیەكەوە  لەهەموو  هیندی  بێوەژنانی 
بێوەژنانەی  لەو  پڕ  گەورە،  دیدە. شارێكی  بەر 
لەالیەن ماڵبات و كەسانی خۆیانەوە دەركراون. 
دوورە.  دەلهییەوە  شاری  لە  كلم   150 شارەكە 
كە  ژنانەیش  ئەو  ڤرینداڤان-ە.  شارەكە  ناوی 
مێردەكانیان مردووە یان دەمرن، روو لەو شارە 
دەكەن. تەنیا شارێكە كە ئەوان لەئامێز دەگرێت. 
خۆیان  تەمەنی  لەسەرەتای  ژنانە  لەو  هەندێك 
ئەوانی  و  تەمەن  لەنێوەڕاستی  هەندێكیان  دان، 
هەموویان  ب��ەاڵم  بەسااڵچوون.  و  پیر  تریش 
ئەوەیە  ئەوان  تاوانی  هاوبەشن.  لەچارەنووسدا 
كە لەواڵتێكی وەكو هیندستان بێوەژن كەوتوون. 
بێوەژن  باری  ئێمەدا  كۆمەڵگای  لە  دەزانم  من 

گرانە، بەاڵم نەمدەزانی بێوەژنێتی تاوانە. 
لەناوی  و  لەهیندستان  راپ��ۆرت��ە،  ئەو  بەپێی 
وەكو  بێوەژنان  هیندوسدا  ئاینی  باوەڕمەندانی 

ئیتر  بەبێوەژن  بوون  كە  دەبیندرێن.  مۆتەكە 
تەنها  دێ��ت.  كۆمەاڵیەتیان  ژیانی  لە  كۆتایی 
شوێنێك بۆ ئەوان شاری ڤرینداڤانەو پاش ئەو 

شارە كەس بێوەژنی ناوێت. 
تەواو  دنیا  كە  رۆژ،  ئاوابوونی  پاش  دەڵێن، 
تاریك دادێ، كاتێكی كەس ناتوانێ بیانبینێت، 
بەرێپێوانێكی  دەكەن.  گەورە  لەپەرستگەی  روو 
هەنگاوێكدا  هەموو  لەگەڵ  ئەوەی  وەك  سست، 
داوای لێبوردن لە ژیان بكەن، بە رێگەدا دەڕۆن 
و تەنیا سەگەلی كۆاڵنەكان شایەتی ئەو رەوشەن 

و دەیانبینن. 
ئەو  هیندو،  پەرستگەی  دەگەنە  هەتا  رێدەكەن 
ئەوان  وەك  ژنی  س��ەدان  بە  كە  پەرستگەیەی 
لەوێن و بەهیوای پاروویەك نانن. هەموو شەوێ 
بەر لەوەی سەر بخەنە سەر سەرین و بخەون، لە 
نەیەن.  بەخەبەر  كە سبەینێ  دەپاڕێنەوە  خودا 
عەوداڵی دوای مردنن، بەاڵم دەستیان ناكەوێت. 
مێردەكانیان،  لەدەستدانی  لەگەڵ  ژنانە،  ئەو 
كەس  لەدەستداوە.  كۆمەاڵیەتییان  مافی  هەموو 
ئەوەی  لەبەر  بێتەوە.  نزیك  لێیان  نایەوێت 
شوومیان دەبینن. دەڵێن:«ئەوان سەری مێردی 
و  ئێش  پاداشاتیان  دەبێ  خ��واردووەو  خۆیان 

ئازاری بێت«.
مێردەكەی  ژنەی  ئەو  هیندو،  نەریتی  بەپێی 
بێت  رەش��پ��ۆش  ژی��ان  هەموو  دەب��ێ  بمرێت، 
بۆ  ئ��ەوەی  بۆ  ببڕێت،  خ��ۆی  ق��ژی  هەموو  و 
هەروەها  نەبێت.  سەرنجڕاكێش  تر  پیاوێكی 
دەبێ خواردنیشی زۆر سووك، بێ گۆشت و بێ 
بەهارات بێ، بۆ ئەوەی ویستی سێكسی لە كن 
زۆر نەبێت. خەڵك دەریان دەكەن، لەبەر ئەوەی 
بەسەر  بەاڵیەك  لەوانەیە  سێبەریشیان شوومەو 
مرۆڤدا بێنێت. ئەو ژنانە تاوانبارن لە سۆنگەی 

مردنی مێردەكانیانەوە. 
بەپێی یاسا، حكوومەتی هیندستان مووچەیەكی 
بێوەژنانە  بەو  دۆالر(  دە  )مانگی  كەم  زۆر 
یاسایەو  ئەو  ئاگاداری  زۆری��ان  بەاڵم  دەدات. 

كاری  گشتی  بەشێوەیەكی  نین.  مووچەكەیش 
ژنان لە هیندستان كەمە، ئینجا نەخوازە بۆ ئەو 

بێوەژنانە، بێگومان هەرگیز بوونی نییە.
ناكات.  هاوسەرێتی  بێوەژنێكدا  لەگەڵ  كەس 
هەندێك لەو ژنانە هێشتا تەمەنیان 17 سااڵنە. 
مرد،  مێردەكانیان  رۆژەی  ئەو  دەزان��ن  ب��ەاڵم 
ژیان بۆ ئەوان كۆتایی هات. راپۆرتەكە باس لە 
رێكخراوێكی چاالكی مەدەنی دەكات، كە لەسەر 
رەوشی بێوەژنان كار كردووەو دەیەوێ دەرفەتی 
بەرپرسیاری  بكاتەوە.  دا  لەبەردەم  ژیانیان 
رێكخستنەكە، مۆهینی گیری، ئاشكرای دەكات، 
ڤرینداڤان  ش��اری  دەكەوێتە  رێی  رۆژێ��ك  كە 
بەربوونەتە  كۆاڵنەكان  سەگەلی  كە  دەبینێ 
ئەو الشەیە  نایەوێ  بەاڵم كەس  ژنێك،  الشەی 
هەڵبگرێت و بیشارێتەوە. لەبەر ئەوەی الشەی 
گیری  خاتوو  لە  وا  دیمەنە  ئەو  بێوەژنێكە. 
دەكات، نەوایەك بۆ ئەو بێوەژنانە بكاتەوەو بۆ 

ئەو كێشەیە دەست بەكار بێت.
دەمێننەوە.  نەوایە  لەو  بێوەژن   120 ئێستا 
نەخۆش  رۆژی سێ ج��اران خ��واردن دەخ��ۆن. 
تەماشا  مرۆڤ  وەك  و  دەكرێن  چارەسەر  بن 

دەكرێن.  
بێوەژن  ملیۆن   33 ل��ێ��دوان��ەك��ان،  بەپێی 
لەكۆاڵنەكاندا و  لەهیندستان هەن، زۆربەیشیان 

لەرەوشێكی زۆر خراپدا ژیان بەسەر دەبەن. 
كێشەی  ه��ەرچ��ەن��دە  ئێمەدا  كۆمەڵگای  ل��ە 
ئابووریش هەبێت، بەاڵم رێزی بێوەژنان دەگرن 
ئاسایی  مرۆڤێكی  وەكو  شێوەیەك  بەهەموو  و 
تەماشا دەكرێت. ئەو ژنەی پاش مردنی هاوسەری 
گەورە  منداڵ  بمێنێتەوەو  خۆی  ماڵی  لەسەر 
بكات، رێزێكی تایبەتی لێ دەگرێت. بەتایبەتیش 
باوەڕ  كردۆتەوە.  لێی  چاوم  من  دەڤەرەی  ئەو 
بەچاوی  كوردستان  دەڤەرێكی  لەهیچ  ناكەم 

سووك تەماشای بێوەژن بكرێت. 
لەكۆتاییدا دەتوانم تەنیا ئەوە بڵێم: خودا هیچ 

ژنێك لە هیندستان بێوەژن نەخات. ئامین...
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دارایی  سەرچاوەی  دابینكردنی  بەمەبەستی 
پێشكەشی  پ��ڕۆژەی��اس��ای��ەك  ك��چ��ان،  ب��ۆ 
پەرلەمانی كوردستان كراوە، تا لەو رێگەیەوە 
دوانەكەوتنی  پێشوەختەی  چ��ارەس��ەری 
بەاڵم  بكرێت،  كچ  هاوسەرگیری  تەمەنی 
پڕۆژەیاسایە  ئەو  لەپەرلەمانتاران  هەندێك 
رەتدەكەنەوەو ئەو كچانەی كە لەهاوسەرگیری 

دواكەوتوون دڵیان پێیخۆشە.
وارڤین – هەولێر: رێكخراوی ئەندازیاری ئاشتی 
بۆ الوان لە 28 /3/ 2010، پڕۆژەیاسایەكیان 
پێشكەش بەسەرۆكایەتی پەرلەمانی كوردستان 
كردووەو تێیدا داوای یاسایەك بۆ دابینكردنی 
ناوەڕۆكی  دەكەن.  كچان  دارایی  سەرچاوەی 
پڕۆژەكە بریتییەلە هاوكاریكردنی ئەو كچانەی 
ئەوانەی  یاخود  بكەن،  شوو  دەیانەوێت  كە 
هاوسەرگیریدان.  پ��ڕۆس��ەی  لەدەستپێكی 
باری  كە  دەگرێتەوە  كچانەش  ئەو  هاوكات 
ئابورییان الوازە. بەرپرسی بەشی پڕۆژەكان و 
پرسە سیاسییەكان لەرێكخراوەكە كاڵێ فەقێ 
وسوو، لەبارەی ئەو پڕۆژەیەوە باسی لەوەكرد 
لەرێگەی  رێكخراوەكەیان  ئ��ەوەی  دوای  كە 
سەرتاسەری  راپرسییەكی  ئەنجامدانی 
كە  دەركەوتووە  بۆی  كوردستاندا  لەهەرێمی 
پڕۆسەی  لەپێكهێنانی  كچان  رێژەی68%�ی 
هاوسەرگیری دواكەوتوون و تەمەنیان لەنێوان 
راپرسییەكەیان  دەرەنجامی  ساڵە،   40 30تا 
لێكۆڵینەوە  بۆ  لیژنەیەكی پسپۆڕی  لەرێگەی 
ل��ەه��ۆك��ارەك��ان، ك���ردووەت���ە پ��ڕۆژەی��ەك 
دارایی  سەرچاوەی  بۆ  بەناونیشانی«بەڵێ 
كچان« و پێشكەشی پەرلەمانی كوردستانیان 

لەو  مەبەست  دەڵێت،  كاڵێ،  وەك  ك��ردووە. 
باری  كە  كچانەیە  ئەو  یارمەتیدانی  پڕۆژەیە، 
یارمەتیدانەكەش  چۆنیەتی  الوازەو  ئابووریان 
یان  دارای���ی،  هاوكاریی  پێدانی  لەرێگەی 

بەشێوەی پێدانی قەرز دەبێت.

ئامانج
الوان،  بۆ  ئاشتی  ئ��ەن��دازی��اری  رێكخراوی 
لەساڵی 2008دامەزراوەو وەك لەپێناسەكەیدا 
هاتووە، رێكخراوێكی سەربەخۆی خۆبەخشەو 
لەو  ك��اردەك��ات.  گشتی  ب���ەرژەوەن���دی  ب��ۆ 
پەرلەمانی  پێشكەشی  ك��ە  پ���ڕۆژەی���ەدا 
ئامانجی  كە  هاتووە  ك��ردووە،  كوردستانیان 
لەالیەنی  كچانە  پاڵپشتیكردنی  سەرەكییان، 
دارایی و ئەنجامدانی پڕۆسەی هاوسەرگیرییەو 
كچانی  بە  خزمەت  رێگەیەوە  لەو  دەیانەوێت 
دڵنیاكردنەوەی  هەروەها  بكرێت.  كوردستان 
هەرێمی  ح��ك��ووم��ەت��ی  ك��ە  ل���ەوەی  ك��چ��ان 
كوردستان پاڵپشتییان دەكات. كەمكردنەوەی 
باری  الوازی  كەبەهۆی  كچانەی،  ئەو  رێژەی 
نەڕەخساوە.  بۆ  شووكردنیان  هەلی  دارای��ی 
هاندانی  پڕۆژەكە،  تری  ئامانجێكی  هەروەها 
كچانە بۆ دروستكردنی ئابوورییەكی سەربەخۆ 
خۆیان  بەداهاتی  پشت  رێگەیەوە  لەو  كە 
ببەستن. بەرپرسی پڕۆژەكانی ئەو رێكخراوە 
كچانەی  لەو  زۆر  كە  ئەوەدەخاتەڕوو  كاڵێ، 
ش��ووی��ان ن��ەك��ردووە، ه��ۆك��ارەك��ەی��ان بەوە 
سەرچاوەی  ئ��ەوان  كە  دەستنیشانكردووە 

دارایی خێزانەكانیانن. 

كچان دڵخۆشن
هەركەسێك  لەدەست  داراییت  »سەرچاوەی 
ئەودا  فەرمانەكانی  لەژێر  ناچاری  ئەوا  بوو، 
بیت«. ئەمە قسەی تارا رەحیم، 32 ساڵەو 
كچی ماڵەوەیە. تارا، دڵخۆشی خۆی بۆ پرۆژەكە 
باشەو  زۆر  گوتی:))پرۆژەیەكی  و  دەرب��ری 
لەو رێگایەوە كچان دەتوانن پشت بەدارایی، 
خۆیان ببەستن((. ئەو كچە، الوازی ئابووری 
دەگەڕێنێتەوەكە  توندوتیژییە  ئەو  بۆ  كچان، 
كچان  رووب���ەڕووی  كوردستاندا  لەهەرێمی 
دەبێتەوەو لەو رێگەیەوە دەسەاڵتی ئابووریان 
بەهۆی پیاوساالرییەوە لێ زەوت كراوە))پیاو 
هەوڵی وەرگرتنی دەسەاڵتی دارایی دەدات، تا 
ژن كۆنترۆڵ بكات((. لەبارەی ئەو پرسیارەی 
كەئایا پڕۆژەیەكی لەو جۆرە، كاریگەری لەسەر 
گوتی:))من  تارا  هەیە؟  ژنان  تەمبەڵكردنی 
داواناكەم، حكوومەت پارەم پێبدات، بێئەوەی 
هیچ كارێك بكەم. داوا دەكەم حكوومەت هەلی 
 )36( یادگار  سەروین  بۆدابینبكات((.  كارم 
كارمەندی دەزگایەكی حكوومییەو هاوسەرگیری 
نەكردووە، سەروین، هۆكاری شوونەكردنی بۆ 
بژێوی  سەرچاوەی  كە  دەگەڕێنێتەوە  ئەوە 
خێزانەكەیەتی))باوكم  ئەندامانی  ژیانی، 
كەمە،  ئەوەی  لەگەڵ  مووچەكەشم  مردووە. 
خێزانەكەمی  بژێوی  بێت،  هەرچۆنێك  بەاڵم 
ئاوا  پڕۆژەیەكی  بۆیە  دابیندەكەم((.  پێ 
داواكاری  چەندین  چونكە  دەزانێت،  بەباش 
بڕێك  ئەگەر  رەتكردووەتەوە))  هۆكارە  بەو 
پارە، بەقەرزیش بێت وەربگرم، ئەوا دەتوانم 

هەردوو كار ئەنجام بدەم((. 

سەرچاوەی دارایی بۆ 
كچان لەنێوان گەشبینی و 

ناڕەزاییدا
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كاریگەری نەرێنی هەیە
وێڕای ئەوەی كچان، ئەو پڕۆژەیە بەهەنگاوێكی 
گرنگ دەزانن. بەاڵم هەندێ لەئەندام پەرلەمان 
ئەوەی  وەك  ژن��ان،  ب��واری  چاالكوانەكانی  و 
رەوشی  سەر  لەسەر  نەرێنی  كاریگەرییەكی 
دەدەنەوە.  لێكی  دابنێت  لەكوردستان  ژنان، 
لیژنەی  ئەندامی  و  خێزان  لیژنەی  سەرۆكی 
لەپەرلەمانی  ئافرەتان  لەمافی  داكۆكیكردن 
دەركردنی  بەرواری،  عەبدولسەالم  كوردستان، 
لەو  بەگونجاوتر  كۆمەاڵیەتی،  بیمەی  یاسای 
لەسەرجەم  دەڵ��ێ،  و  دەزانێت  پڕۆژەیاسایە 
بیمەی كۆمەاڵیەتی  واڵتە پێشكەوتووەكانیشدا 
سەرچاوەی  بەدۆزینەوەی  سەبارەت  هەیە. 
هاتووە،  ل��ەپ��ڕۆژەك��ەدا  كە  بۆكچان  دارای��ی 
عەبدولسەالم، دەڵێ،))دۆزینەوەی سەرچاوەی 
یەكجار  ك��ە  نییە  ئ���ەوە  ب��ۆك��چ��ان،  درای���ی 
ئەو  پێویستە  بكرێت.  دابین  بۆ  پێشینەیان 
سەرچاوەیە بەردەوام و مانگانە بێت((. هەروەها 
بەهۆكاری  شێوەیە،  لەو  پڕۆژەیەكی  دانانی 
دروستبوونی قورسایی باری دارایی حكوومەت 
دەزانێت.  كچدا  و  كوڕ  لەنێوان  جیاوازی  و 
كە  پڕۆژەیاساكە،  تری  بەخاڵێكی  سەبارەت 
لەسەر  كاریگەری  كچان،  دارایی  باری  الوازی 
چوونە نێو پڕۆسەی هاوسەرگیرییەوە هەبێت، 
عەبدولسەالم بەرواری، ئەوە بەپێچەوانە دەزانێت 
پێداویستییەكانی  دابینكردنی  چونكە)) 
چوونەنێو پڕۆسەی هاوسەرگیری لەكۆمەڵگەی 
ژن((.  نەك  پیاوە  لەئەستۆی  كوردستاندا، 
سەرۆكی فراكسیۆنی گۆڕان، كوێستان محەممەد، 
لەبارەی پڕۆژەی دابینكردنی سەرچاوەی دارایی 
كچان و هەبوونی خاڵی هاوبەش لەنێوان ئەو 
پڕۆژەیاسایەو پڕۆژەی بیمەی كۆمەاڵیەتی، كە 
لەالیەن لیستی گۆڕانەوە پێشكەشی پەرلەمان 
كراوە، دەڵێ:)) ئەگەر زانیمان لێكچوونی زۆر 
یاساكەی  پڕۆژە  پڕۆژەیاسایەو  ئەم  لەنێوان 
ناو  بیخەینە  ه��ەوڵ��دەدەی��ن  ه��ەی��ە،  ئێمەدا 
ئەوان  كە  راشیگەیاند  خۆمان((.  پڕۆژەكەی 
پڕۆژەكە  ل��ە  پشتگیری  ج��ۆرێ��ك  بەهەموو 

دەكەن. 

جیاكاری دروستدەكات
ئافرەتان،  تواناسازی  رێكخراوی  بەرپرسی 
لەگەڵ  ئەو  كە  كرد  ئاشكرای  عارف،  سۆزان 

لەبەرئەوەی  نییە،  وەه���ادا  بیرۆكەیەكی 
لەهەوڵی  ئەوان  لەكاتێكدا  س��ۆزان،  بەبڕوای 
دەسەاڵت  كایەكانی  نێو  بۆ  ژن  هاتنەدەروەی 
دەباتەوە  ژن��ان  وەه��ا  یاسایەكی  ك��ارن،  و 
دەربچێت،  لەوجۆرە  یاسایەكی  ئەگەر  ماڵ)) 
ئەوا ئافرەت لەجیاتی درێژەدان، بەخوێندن و 
سەبارەت  ماڵ((.  دەڕوات��ەوە  خۆپێگەیاندن، 
ئەندازیاری  رێكخراوی  كە  راپرسییەی  بەو 
دەركەوتووە  تێیدا  ئەنجامیداوە  الوان،  ئاشتی 
كوردستان  هەرێمی  كچانی  68%����ی  ك��ە 
هاوسەرگیرییەوە.  پڕۆسەی  نەچوونەتەنێو 
بۆ  رێژەیە،  ئەو  زۆری  لەهۆكارەكانی  یەكێك 
الوازی سەرچاوەی دارایی كچان، دەگەڕێتەوە. 
گوێم  دەڵێت:))تائێستا  ع��ارف  س���ۆزان 
شووكردنی  وادەی  ئافرەتێك  كە  لێنەبووە، 
دارای���ی���ەوە  س���ەرچ���اوەی  الوازی  ب��ەه��ۆی 

ژنان، هودا  بواری  تێپەڕبووبێت((. چاالكوانی 
سابیر، پێیوایە كە ئەو پڕۆژەیاسایە پڕۆژەیەكی 
لەسەر  كاری  زانستی  بەشێوازێكی  سادەیەو 
دەیانەوێ�ت  گەنجێكن  نەكراوە.))كۆمەڵە 
كار، بۆ توێژێكی دیاریكراوی كۆمەڵگە بكەن. 
هەستدەكات  بخوێنێتەوە،  پڕۆژەكە  هەركەس 
كە بەشێوەیەكی وورد كاری لەسەر نەكراوە. 
پاساویش بۆ داڕشتنی ئەم پڕۆژە یاسایە، ئەو 
راپرسییەیە كە ئەنجامیان داوە. كە جارێكیتر 
پڕۆژەكە،  سەر  دەخاتە  پرسیار  نیشانەی 
پێداویستییەكانی  ئ��ام��ادەك��ردن��ی  چونكە 
پڕۆسەی هاوسەرگیری لە ئەستۆی كچدا نییە، 
بەاڵم ئەوان الوازی دارایی كچانیان بەهۆكاری 

درەنگ شووكردنی كچان، وەسفكردووە((. 
بۆكان هیوا
Bokan.hawler@yahoo.com
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ئەو قەرزەی كە پیاو دەبێ بە 
ژنی بداتەوە

 دهۆك  

دانانی ماڵی شەرعی، یەكێك لەمافە بنەڕەتییەكانی 
پێوەی  پیاو  یاساش  بەپێی  پیاوەو  لەسەر  ژن 
بەشداریكردنی  لەیاساكەدا  هەرچەندە  پابەندە، 
پیاو  ل��ەس��ەر  ب��ەق��ەرز  م��اڵ  لەبنیاتنانی  ژن، 
ئەو  چونكە  ژن،  هەندێ  بەڕای  بەاڵم  دادەنرێت، 
یاسایە لەبەرژەوەندی ژندایە، گرنگییەكی ئەوتۆی 

پێنادرێت.
هەمواركراوی  یاسای  25�ی  ماددەی  لەبڕگەیەكی 
لقی  ل��ەگ��ەڵ  مێرد  ه��ات��ووە،  كەسێتیدا  ب��اری 
ئەگەر  دەكەوێت،  چواریەكی  ژنەكەی  میراتگری 
لەگەڵ  نیوەی دەكەوێت. بەاڵم ژن،  ئەوا  نەیبێ، 
و  دەگ��رێ  ی��ەك  هەشت  میراتگر،  لقی  بوونی 
لەدوای  دەگ��رێ،  چواریەك  نەبوونیشی  لەكاتی 
بەشداریكردووە  كە  خۆی  بەشەكەی  دەرهێنانی 
پسپۆڕ  مامۆستای  میراتەكە((.  لەبەیەكەوەنانی 
رەشید،  موسا  د.  كەسێتی،  ب��اری  لەیاسای 
كەسێتی  ب��اری  یاسای  بڕگەیەی  ئەو  لەبارەی 
لەهەرێمی  ه��ەم��وارك��ردن��ەی  دەڵ��ێ��ت��ت:))ئ��ەو 
كوردستان كراوە، زیادكردنی پشكی ژنە بەتایبەت 
لەدەستەواژەی بەشداری ژن لەبنیاتنانی ماڵدا كە 
بەشێكە لەمیرات و مەبەست لێی ئەوەیە پشكی 
دەركردنی  دوای  بدرێت،   ،8/  /1 یان   4/1 ژن 
هەروەها  ماڵدا((.  بنیاتنانی  لە  ژن  بەشداری 
ئەوەدەخاتەڕوو كە لە كۆمەڵگای كوردستاندا، ژن 
كۆكردنەوەی  و  لەبنیاتنان  گەورە  بەشدارییەكی 
سامانی خێزاندا دەكات و لەكۆتایشدا لێی بێبەش 
ئەم  عێراقی،  كۆنی  یاسای  دەبێت.))بەپێی 
الیەنە لەبەر چاونەگیراوە. بەم هۆیەشەوە كاتێك 
دەكڕن،  موڵكێك  هەر  یان  خانوو،  پیاوەكان 
براو كوڕەكانیانییەوە دەكەن  یان  بەناوی خۆیان 

هەر  یان  دایك،  لەبەشداریكردنی  بیریان  هیچ  و 
د.موسا،  نەكردووەتەوە((.  بنەماڵە  تری  ژنێكی 
دەمرێت،  پیاو  كاتێك  كە  ب��ەوەدەك��ات  ئاماژە 
سەرمایەدا  ئەو  بنیاتنانی  لە  ژن،  بەشداریكردنی 
چوار،  لەسەر  یەك  تەنیا  و  دەكرێت  فەرامۆش 
پێدەدرێت.  میراتی  هەشتی  لەسەر  یەك  یان 
ئەوەیتر هەمووی بۆ منداڵەكان دەگەڕێتەوە. بەوە 
ژن، رووبەڕووی زوڵمێكی زۆر دەبێتەوەو خەبات 
بەپێی  ب��ەاڵم  دەچێت.  بەفێڕۆ  ماندووبوونی  و 
لە  ژنان  بەشداریكردنی  گشت  هەمواركردنە  ئەم 
دەبێتە  ماڵدا،  بنیاتنانی  سەرمایەو  كۆكردنەوەی 
قەرز لەسەر پیاو و پێویستە پێش دابەشكردنی 

میرات ئەوە لەبەرچاو بگیرێت.  
لەبارەی چۆنیەتی ژماركردنی ئەم بەشداریكردنەی 
موسا  د.  م���اڵ���دا،  ل��ەب��ن��ی��ات��ن��ان��ی  ژن�����ان، 
بەشداریكردنێكی  جۆرە  روونیدەكاتەوە:))هەموو 
ژن، هەتا ئەگەر لەگوندەكان و لەبواری كشتوكاڵی 
و ئاژەڵداریشدا بەشداریكردبێت و لەئەنجامی ئەو 
ئەوە  میرات و سامان كۆكرابێتەوە،  بەشدارییەدا 
هەمووی دەژمێردەرێ و پێش دابەشكردنی میرات 
بە ژنان دەدرێتەوە((. یاریدەدەری راگری كۆلێژی 
ئسماعیل  د.  ده��ۆك،  زانكۆی  رامیاری  یاساو 
دەكاتەوە  ئاگادار  ژنان  لەوبارەیەوە  بامەڕنی، 
لەمافەكانی  یەكێكە  شەرعی،  ماڵی  كە))دانانی 
بەاڵم  پابەندبێت.  پێوەی  پیاو،  پێویستە  ژنان، 
لەسەر ژن پێویست نییە، بەشداری لە بنیاتنانی 
ماڵدا بكات، بەاڵم بۆی هەیە، پێش دابەشكردنی 

بەشداریكردنەی  ئ��ەو  داوای  میراتیش 
بەمەرجێك  بكات.  پیاو  لە  خۆی 
بەشێوەی  پێشتر  بەشداریكردنەكە 
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كەسێك  هەر  ئەگەر  چونكە  نەبووبێت،  بەخشین 
یاسا  و  نەریت  بەپێی  بەخشرا،  شتێك  لەهەر 
نابێت داوای لێ بكرێتەوە، بەاڵم ئەگەر بەشێوەی 
رێككەوتن  ژن  و  پیاو  و  نەبووبێت  بەخشین 
لەنێوانیان هەبووبێت، ئەوا ژن، مافی هەیە داوای 
پەیدابوو،  ناكۆكی  لەمبارەیەوە  ئەگەر  بكاتەوە، 
یەكالیی  دادوەر  لەالی  كێشەكە  پێویستە  ئەوە 

بكرێتەوە.
لەهەمواركردنەكە  رەخنە  موسا،  د.  هاوكات 
ئەم  ب���وو  دەڵ��ێ��ت:))پ��ێ��وی��س��ت  و  دەگ��رێ��ت 
چونكە  بوایە،  دیكە  بەشێوەیەكی  هەمواركردنە 
تێنەگەیشتوون  لەهەمواركردنەكە  ژنان،  هێشتا 
بەر  دەبوایە  دەخورێت.  مافیان  بەوهۆیەوە  و 

لەهاتنی دۆسیەی میرات بۆ دادگا، 
ژن  بەشداریكردنی  پشكی 

ماڵدا  بنیاتنانی  لە 

دەربهێنرێت و دەقی هەمواركردنەكە بەم شێوەیە 
لە  ژن  ق��ەرزی  و  ماف  دەرهێنانی  دوای  بوایە: 
ماڵدا، میرات دابەش دەكرێت. حاجی فاتمیە )60( 
بەسااڵچووە،  ژنێكی  دهۆكەو  شاری  دانیشتووی 
سامانی  و  لەماڵ  كە  ژنانەیە  ئ��ەو  نموونەی 
بێبەشكراوە))بەشدارییەكی  خ��ۆی  ماڵەكەی 
زۆرم لە بنیاتنانی ئەو ماڵەدا كردبوو كە لەگەأل 
بەاڵم  ژیاین،  تێیدا  بەیەكەوە  هاوسەرەكەمدا 
هێنا،  دیكەی  ژنێكی  هاوسەرەكەم  ئەوەی  دوای 
گەڕامەوە ماڵی براكەم، هاوسەرەكەم هیچی لەماڵ 
و سەروەت، پێنەدام و هەمووی بە موڵكی خۆی 
دانا. ئێستا من بەبێ هیچ داهات و سەرچاوەیەكی 
م.سۆزان  دەژیم((.  براكەم  لەماڵی  ژیان،  بژێوی 

ش����ەه����ان)32( ئ��ام��اژە 
ب��ەوەدەك��ات كە 
لە مووچە 

ی  كە نە نگا ما
خۆی بۆ كڕینی خانوو هاوكاری 

دوای  بەاڵم  كردووە.  هاوسەرەكەی 
كێشەیەكەوە  چەند  بەهۆی  ئ��ەوەی 

و  خانوو  جیادەبێتەوە،  لەهاوسەرەكەی 
دەمینێت  پیاوەكە  بۆ  هەمووی  سامانەكە 
بوو  دەكرێت))پێویست  بێبەش  لێی  ئەو  و 
بوایە،  من  بۆ  خانووە  و  موڵك  ئەو  نیوەی 
بەاڵم دوای جیابوونەوەمان هیچم بەرنەكەوت، 
ئێستا پیاوەكەم و هاوسەرە نوێیەكەی تێدا 
دەژین((. هەر لەبەدواداچوونی بێبەشكردنی 
رووی  وارڤین،  ماڵدا،  لەبیناتنانی  ژن��ان، 
پرسیاری ئاراستەی س. یاسین، هاوسەری 
گوتی:))لە  وەاڵم���دا  لە  ك��رد  س���ۆزان، 
كۆمەڵگای ئێمەدا هەرچی لە ماڵدا هەبێت 
تێدا  پشكێكی  هیچ  ژن  پیاوە،  موڵكی 
نییە. ئەوە تەنیا من نیم كە وامكردووە. 
باوك و باپیرانی ئێمە بەمشێوەیە بوون، 
ئێمەش بەمشێوەیە دەبین. دابوونەریتی 
ئێمە ئەوە قبووڵ دەكات((. پارێزەر 
سەبارەت  ع���ارف،  عیسمەت 

لە  دەڵێت،  میراتدا،  و  لەماڵ  ژنان  بەمافەكانی 
پاشینەی  و  سامان  و  ماڵ  �ی   8/1 شەریعەتدا 
ژنە،))ئەم  بۆ  زێڕە،  مارەیی كە 19.5 میسقال 
مافە بەتەواوەتی بە ژنان نادرێت و لەم بابەتەدا 
شەریعەت و یاساش جێبەجێ ناكرێت((. هاوكات 
پێكهاتنی  بەهۆی  كە  خستەڕوو  كێشەیەكی 
شەرعییەكەی  بەشە  لە  تێیدا،  ژنێك  عەشایەری 
پیاوەكەی  لە  بێبەشكراوە))ژنێك  ماڵەكەی 
جیابووەوە كە بەپێی بەیاسا و شەریعەت، دەبوایە 
سەرۆكی  بەاڵم  بوایە.  ئەو  بۆ  لەماڵەكە  بەشێك 
عەشیرەتەكە هاتە نێو كێشەكەو ژنەكەی لەمافی 

خۆی بێبەشكرد((. 
هێژا شێخ مەمی
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گرتەیەك لە 
ماراسۆنی 

لەندەن 25�ی 
نیسانی 2010

))شۆبۆخۆڤا(( یەكەمە

وەرزش
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لە پاڵەوانیەتیی پایسكلسواریی یانەكانی كوردستان، 
پلەی  نەورۆز  یانەی  پایسكلسواریی  كچانی  تیپی 

یەكەمیان بەدەست هێنا و بوونە پاڵەوان.
لە شاری هەولێری پایتەختی هەرێم، پاڵەوانیەتیی 
چوو،  بەڕێوە  كوردستان  یانەكانی  پایسكلسواریی 
نەورۆزی  یانەی  پایسكلسواریی  كچانی  تێیدا  كە 
شار سلێمانی توانیان لەسەر ئاستی كچاندا پلەی 

یەكەم بەدەست بهێنن.
تیپی  راه��ێ��ن��ەری  سامی  س��ی��روان  ب���ارەوە  ل��ەم 
یانەكەی  بە سایتی  یانەكە  كچانی  پایسكلسواریی 
یەكەم   پلەی  تیپ،  پێشبڕكێی  لە  كە  راگەیاندووە 
و لە ئاستی تاكیشدا پلەكانی دووەم  و سێیەم  و 

چوارەمیان بەدەست هێناوە.
بە  ئەنجامی  كە  راگەیاندووە  ئەوەشی  هەروەها 
كۆتایی توانیان پلەی یەكەم بەدەست بهێنن  و ببنە 

پاڵەوان.
كچانی  تیپی  راهێنەری  لێدوانەكەیدا  درێژەی  لە 
بەوەداوە  ئاماژەی  نەورۆز  یانەی  پایسكلسواریی 
وەكو  وەردەگ��رن  و  پاڵەوانیەتییە  لەو  سوود  كە 
ئامادەكارییەك بۆ بەشداریكردن لە  قۆناغی دووەمی 
بەشدارییان  عێراقدا  پایسكلسواریی  پاڵەوانیەتیی 

كردووە.

گوتیشی »لە رێی ئەم پاڵەوانیەتییەوە بە  باشی 
عێراق  پاڵەوانیەتیی  دووەمی  قۆناغی  بۆ  خۆمان 
ئامادە دەكەین، كە بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا 

بەڕێوە بچێت.« 
لە  یەكێكە  ن��ەورۆز  یانەی  پایسكلسواریی  تیپی 
و  كوردستان  لە  پایسكلواریی  تیپەكانی  باشترین 
عێراقدا و تا ئێستا چەندین نازناویان بەدەست هێنا 
هاوكات  ئاستبەرزن،  یاریزانی  چەندین  خاوەنی  و 

یانەكەش گرنگییەكی باش بەو تیپە دەدات.

كچانی پایسكلسواری یانەی نەورۆز یەكەم بوون

توانی  یلینا شۆبۆخۆڤا  رووسی  كچەیاریزانی 
ببێتە پاڵەوانی ماراسۆنی لەندەن، كە رۆژی 
25�ی نیسان ئەنجام درا و تێیدا زیاتر لە 36 

هەزار كچ و كوڕ بەشدارییان تێدا كرد.
ماراسۆنەكە  ماوەی  توانی  شۆبۆخۆڤا  یلینا 
)42.195( كیلۆمەتر بە ماوەی 2 كاتژمێر و 
21 خوەك و 59 چركە بڕی. بەمەیش توانی 

باشترین كات لە ئەم ساڵدا تۆمار بكات.
كچەیاریزانێكی  دووەم  پلەی  لە  هەروەها 
ئینگا  ئەویش  كە  ه��ات،  رووس��ی  دیكەی 
 2 بە  ماوەكەی  ئەویش  كە  بوو،  ئەبیتۆڤا 
بڕی.  چركە   19 و  خولەك   22 و  كاتژمێر 
ئەسیوپی  كچەیاریزانی  سێیەمیش  پلەی  لە 

ئەسیلیڤچ مێرگیا هات.
بوو  سێیەم  ج��اری  ب��ۆ  شۆبۆخۆڤا  یلینا 
كە  خۆیدا،  وەرزش��ی��ی  ژیانی  رێچكەی  لە 
لەندەن  سااڵنەی  ماراسۆنی  لە  بەشداریی 
بكات، ساڵی رابردووش توانی پلەی سێیەم 
رابردوودا  ساڵی  لە  هەر  هەروەها  بباتەوە. 
ئەمەریكا  لە  شیكاگۆی  ماراسۆنی  نازناوی 

بەدەست هێنا.

))شۆبۆخۆڤا(( یەكەمە

35

www.ne
tew

e.c
om



36

هەولێر

هەموو خولیام ئەوەیە ئامادەیی تەواو بكەم و 
بەاڵم  وەرزش،  كۆلێژی  یان  پەیمانگە،  بڕۆمە 
گوایە  بیستوویەتی،  دایكم  كە  ئەوەی  دوای 
پەردەی  لە  زی��ان  هەیە  ب��ۆی  وەرزش��ك��ردن 
كچێنی بدات، لە ئێستاوە ئاگاداری كردوومەوە 
ئەوە  دەربێنم.  خۆم  خەیاڵی  لە  ئ��ەوە  كە 
كە  16ساڵە،  تەمەن  ))هاوژین((�ی،  قسەی 
قوتابی ئامادەییە و وا لە بارەی وەرزشكردنەوە 

تێگەیندراوە.
 

داب��وون��ەری��ت��ی رووس����وری ))پ����ەردە(( لە 
تا  كە  كۆنانەیە  نەریتە  ل��ەو  كوردستاندا، 
ئەگەرچی  دەكوژرێت.  لەسەر  ژنی  ئێستاش، 
پەردە  جۆر  سێ  پسپۆڕان،  قسەی  پێی  بە 
خوێنی  ب��ن��ەڕەت��دا  ل��ە  هەیە  ج��ۆر  و  هەیە 
لێنایەت، بەاڵم وەرزش كاریگەرییەكی ئەوتۆی 
لەسەری نییە. كچانی كوردستان، لە زۆر بوار 
بێبەشكراون، وەرزش یەكێك لەو بوارانەیە كە 
كچ  بۆ  بە ))عەیبە((  تائێستا  ئەوەی  وێڕای 
لە خێزانەكان،  وەسف دەكرێت، هاوكات زۆر 
كچێنی  پ��ەردەی  لەدەستدانی  هۆكاری  بە 
بڕۆنە  كچەكانیان  نادەن  رێگە  بۆیە  دەزانن، 
هەر  یاخود  وەرزش��ی،  پەیمانگەی  و  كۆلێژ 

وەرزش بكەن.
ساڵە،   19 و  چاوسەوزە  بااڵبەرزی  كچێكی   
لە  رێگەنەدانی  و  وەرزش  بۆ  ئارەزووی خۆی 
چۆن  كە  دەگێڕێتەوە  خێزانەكەیەوە  الیەن 
حەزەكانی  كوشتنی  ه��ۆی  ب��ووەت��ە  دایكی 
لە  ب��دەن  رێگە  ئ��ەوەی��ە،  ئاواتم  ))ه��ەم��وو 
یانەیەكی وەرزشیدا بەشداربم، بەاڵم ماڵەوەمان 
پێیوایە  كە  دایكم  تایبەتیش  بە  رێگەنادەن، 
هاژە،  دەدات((.  كچێنیم  پ��ەردەی  لە  زی��ان 
كچێنی  پەردەی  دەڵێت ))  نیگەرانییەوە  بە 

ئارەزووەكانی كوشتووم((. 

وەرزش زیان لە پەردەی كچێنی دەدات؟ 

فۆتۆ: وارڤین
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كاریگەری هەیە
و  ئ��اف��رەت  كتێبی  لە  د.ن���ەوال س��ەع��داوی، 
پەردەی  كە  دەكاتەوە  ڕوون  ئەوە  سێكسدا، 
یەكەمیان،  جۆری  هەیە.  جۆری  سێ  كچێنی 
ئاوێكی  تەنیا  دڕانیدا  كاتی  لە  تەنكە.  زۆر 
ئاساییە  دووەمیان،  جۆرێكی  لێدێت.  ڕوونی 
مەتاتییە.  سێیەم،  جۆری  لێدێت.  خوێنی  و 
واتە بە سێكسكردنیش نادڕێت، بۆ ئەم جۆرە 
پسپۆڕ  پزیشكی  س��ەردان��ی  كچەكە  دەبێت 
بە  زۆرجار  كە  دەكات  بەوە  ئاماژەش  بكات. 
هۆی وەرزشێكی سەخت، یاخود پایسكلسواری 
درز  كچێنی  پ���ەردەی  ئەسپسوارییەوە،  و 
بوكێنیدا  شەوی  لە  شێوەیە  بەم  دەخ��وات، 
خوێنی لێنایەت. زۆرجاریش ئەوەبووەتە هۆی 
لە كەداربوونی كەسایەتیی كچێك، تا كوشتن، 
یان هەوڵدان بۆ كوشتنی لێكەوتووەتەوە. هەر 
بۆ  ئاماژەی  سەعداوی،  ن��ەوال  كتێبەدا  لەو 
هەندێ كەس كردووە كە بەو هۆیەوە سەردانی 
كێشەی  رووبەڕووی  و  كردووە  نۆڕینگەكەیان 
كۆمەاڵیەتی بوونەتەوە، چونكە لە رۆژهەاڵتی 
ناویندا، پێوەری كەسایەتی كچ، بەو پەردەیە 

دەكرێت. 

وەرزش پەردە نادڕێنێ 
منداڵبوون،  و  ژنان  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی 
))د.رووناك ئیبراهیم((، ئەوە ڕوون دەكاتەوە 
كە دڕانی پەردەی كچێنی، ئاوا ئاسان نییە كە 
))ئەگەر  د.روون��اك:  رای  بە  دەكرێت.  باس 
و  خ��وارەوە  نەڕواتە  كچدا  دامێنی  بە  شتێك 
نادڕێت((.  پەردە  نەبێت،  دروست  گوشارێك 
هاوكات ئەوەش دەخاتەڕوو، كە )) زۆركچ، بە 
هۆی رووداوێكەوە تووشی لەدەستدانی پەردە 
گوتویەتی  الم  هاتووەتە  كچ  بەاڵم  دەبێت. 
كەوتوومە خوارەوە، یان شەقیان لە میزەڵدانم 
نەماوە،  كچێنی  پەردەی  وایزانیووە  هەڵداوە، 
دەركەوتووە  كردووە  بۆی  بەاڵم كە پشكنینم 

كە پەردەی نەدڕاوە((. 
لە شێوازی پەردە دەكات،  د. رووناك، باس 
كە هەیە وەكو، حەلەقەیە. جۆریش هەیە وەك 
بێژینگ وایە و چەند كونێكی تێدایە. هەردوو 
الی پەردەی كچێنی، نزیكەی 3سم لە رووی 
دەرەوەی لەشی كچەوە دوورە. بۆیە پێویستە 
ئەگەر  دوورب��ك��ەون��ەوە.  راڕاییە  لەو  كچان، 
پەردە بەهەر هۆكارێك بدڕێت، ئەوا لە كاتی 

پشكنینی دكتۆردا دەردەكەوێت. 

بۆچوونێكی الوازە
سەرچنار،  ئامادەیی  لە  وەرزش  مامۆستای 
كاریگەریی  وای��ە،  پێی  ئەحمەد،  سەرگوڵ 
بۆچوونێكی  كچێنی  پەردەی  لەسەر  وەرزش، 
الوازە. مامۆستا سەرگوڵ، ئاماژە بە ئەزموونی 
12 ساڵەی خۆی لە بواری وەرزشدا دەكات )) 
یارییە  زۆرترین  وەرزشوانم.  ساڵە   12 ماوەی 
وەرزشیەكانم كردووە. زۆربەی قوتابیەكانیشم، 
لە ئاستێكی باشدان. تائێستا نەمبیستوە كە 
پەردەی  وەرزش��ەوە،  بەهۆی  كچێك  رۆژێ��ك 
بۆچوونی  ب��ە  داب��ێ��ت((.  ل��ەدەس��ت  كچێنی 
درووخستنەوەی  بۆ  قسانە  ئەو  سەرگوڵ )) 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ل��ەوەرزش��ك��ردن((.  كچانە، 
بەو قسانە  قوتابییەكانی،  زۆرجار  دەڵێت كە 
ئەوەی   (( بەاڵم  دەب��ن،  دڵەڕاوكێ  تووشی 
لە  قسانە  بەو  هەبێت،  وەرزش��ی  رۆحییەتی 

وەرزشكردن دوورناكەوێتەوە((. 

تەاڵق بۆ وەرزش 
بەرپرسی یانەی وەرزشی ئافرەتان لە هەولێر، 
كافیە رەئووف، بە نیگەرانییەوە دەڵێت: ))ئەو 
لە  هۆیەوە  بەو  كچان  ناكرێت  كۆنن.  قسانە 
وەرزش دووربكەونەوە، لەبەرئەوەی كاریگەریی 
ئەرێنی بۆ جەستەی مرۆڤ هەیە. ئەزموونێكی 
نەمدیوە  هەرگیز  وەرزش  نێو  لە  هەیە  زۆرم 
جەستەی  وەرزش،  بڵێت  بێت  كچێك  رۆژێك 
پێچەوانەوە  بە  دەشڵێت،  كافیە  تێكداوم((. 
وەرزشكاران، تەندروستن و منداڵی جوانیشیان 
دەخات  تیشك  وەرزشوانە،  ژنە  ئەو  دەبێت. 
كە  وەرزشوانەكان  لە كچە  زۆر  سەر كێشەی 
بۆ  ئارەزووەكانیان  بەردەم  لە  خێزانەكانیان 

رووكردنە یانە وەرزشییەكان رێگرن
وەرزش  لە  هەیە،  ))كچمان  دەڵێت:  ئەو 
تەاڵقی  باوكی  چونكە  دوورك��ەوت��ووەت��ەوە، 
خواردووە كە نابێت بێتەوە یانەی وەرزشی((. 
لە  كچان  بەشدارنەبوونی  دیكەی  هۆكارێكی 
وەرزش بە رای كافیە، سازنەدانی قارەمانێتییە 
بەرپرسانی  ئ��ەوەش  كچان،  یانەكانی  بۆ 
وەرزشی لێی بەرپرسیارن، چونكە ئەنجامدانی 
قارەمانێتی كاریگەریی زۆری لەسەر زیادبوونی 

رێژەی كچان، لە وەرزشدا هەیە.
 

بە وەرزش خۆشحاڵم
كۆلێژی  قوتابی  و  24ساڵە  محەممەد،  ناز 
خۆی  ئ��ارەزووی  بە  وەرزشییە.  پ��ەروەردەی 
هاتووەتە ئەو بەشە، ئێستا كە وەرزش دەكات 
لەو كاتە خۆشحاڵترە كە ئارەزووی بووە ))كە 
خۆشحاڵییەكی  بە  هەست  ك��رد،  وەرزش��ت 
پڕوپاگەندانەش  ئەو  هەموو  دەكەیت.  زیاتر 
لەبیردەكەیت كە ئاڕاستەی كچانی وەرزشوان 
كاریگەری  وەرزش  ناز،  بڕوای  بە  دەكرێت((. 
ئەرێنی هەیە، بۆیە ناكرێت بە هۆی بۆچوونێكی 

كۆنەوە، كچان لە وەرزش دووربكەونەوە. 

كوڕان حەز لە كچی وەرزشوان دەكەن
پسپۆڕی بواری جومناستیكی میوزیكی كچان، 
)روون���اك رەش��ی��د((، ب��اس ل��ەوەدەك��ات كە 
وەرزشكردن لەسەر پەردەی كچێنی كاریگەریی 
الوازی  بۆچوونێكی  بە  بۆچوونە  ئەو  و  نییە 
كەلتووری ناو دەبات. ئەوەش دەخاتەڕوو كە 
وانە دەڵێتەوە،  بواری وەرزشدا  لە  17 ساڵە 
خ��ۆش��ی وەرزش���وان���ە، ب��ە ت��ای��ب��ەت ب��واری 
وەرزشە  لە  یەكێكە  خ��ۆی،  پسپۆڕییەكەی 
هەرە پڕ جووڵەكان. كەچی هیچ شتێكی وای 
بەسەر نەهاتووە كە پەردەی كچێنی لەدەست 
بدات. مامۆستا رووناك، ئەوە بۆ كچان روون 
هۆی  نابێتە  وەرزشكردن،   (( كە  دەكاتەوە 
و  جەستەیان  كوێیەكی  هیچ  بە  زیانگەیاندن 
بە پێچەوانەوە. ئەو بۆچوونە هیچ بنەمایەكی 
پڕكردنەوەی  بە  سەبارەت  نییە((.  زانستی 
پەیمانگە  لە  كچ  قوتابیانی  وەرگرتنی  فۆرمی 
رووناك  مامۆستا  وەرزشییەكان،  كۆلێژە  و 
كچانەیە  ئەو  بۆ  بەڵێننامەیە  ))ئەو  دەڵێت: 
كە شوو دەكەن، چونكە قوتابییەكە لە كاتی 
هەر  چونكە  وەردەگرێت.  مۆڵەت  دووگیانیدا 
زیانێكی  كاتی وەرزشكردندا، هەر  لە  كچێك، 
خۆیەتی((.  لەسەر  ئەوا  پێبگات،  جەستەیی 
دووەمی  قۆناغی  قوتابی  ئیبراهیم،  خەندە 
وەرزشییە. دەڵێت، ئەو بۆچوونانە راڕایی الی 
))بەاڵم  دەكەن  دروست  وەرزش��وان  كچانی 
وەرزش  كە  نییە  ب��ەوە  ب��ڕوام  راڕان��ی��م.  من 
پێكەنینەوە  بە  خەندە  پێبگەیەنێت((.  زیانم 
گوتیشی: ))كچانی وەرزشوان، خاوەنی سیما 
و بەژن و بااڵیەكی رێكن، كوڕان زیاتر حەز لە 

كچی وەرزشوان دەكەن((. 
ئاڤان فارس جاف
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تەندروستی

فۆتۆ: رەفیق شوكری

پزیشكی وارڤین 
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ئایا جگەرەكێشان كاردەكاتە سەر كۆرپەلەی ناو 
سكی دایك. چۆن؟

هەموو  جگەرەكێشان  حەمەسەعید:  د.عەتیە 
زیانی هەیە،  بۆ هەموو بەشەكانی لەش  كاتێك، 
بەاڵم لەكاتی سكپڕیدا، زیانی بۆ كۆرپەلە زیاترە، 
خوێن،  بۆرییانەی  ئەو  نیكۆتین  ماددەی  چونكە 
بەمەش  دەچ��ن.  منداڵدان  بۆ  كە  كرژدەكاتەوە 
وێاڵشەكە بچووك دەبێتەوە. كە وێاڵشەكە بچووك 
دەگەیەنرێت  منداڵ،  بە  كەمتر  خوێنی  ب��ووە، 
و  دەبێت  بچووك  قەبارەی  كۆرپەكە  بەمەش  و 
دەبێت.  كەمتر  ئۆكسجینی  و  تەنگ  هەناسەی 
رۆژانە  وات��ە  بێ،  زۆر  جگەرەكێشانەكە  ئەگەر 
لەدایكبوونیدا  لەكاتی  بكێشرێت،  زیاتر  جگەرەی 

كۆرپەكە هەناسەی تەنگ دەبێت.
ئەوانەی كە قەڵەون تا چەند ئەگەری تووشبوونیان 

بەنەخۆشی زیاترە؟
یوسف  د.  ودڵ،  هەناو  نەخۆشییەكانی  پسپۆری 
ئەو  هەموو  زیندەپاڵ،  كۆنیشانی  بەهائەدین: 
لە  پەتایەك  وەك  ئێستا  كە  نەخۆشییانەیە 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و لەالی ئێمە باڵو بوونەتەوە، 
بریتییە لەهەبوونی پاڵەپەستۆی خوێن، شەكرە، 
دڵ و زیادبوونی رێژەی چەوری لە لەشدا. زۆرجار 
لەوانەیە  یاخود  روودەدەن.  بەیەكەوە  ئەوانە 
بەیەكەوە  نەخۆشییانەیان  لەو  دووان  م��رۆڤ، 
قەڵەوی.  لە  برییتە  دەستپێكیان  كە  تووشبێت 
پاڵەپەستۆی  یان  دڵ،  نەخۆشی  تووشی  دواتر 
بەرز  بەرێژەیەكی  قەڵەوی  واتە  كە  دەبن.  خوێن 

هۆكارە بۆ تووشبوون بەنەخۆشی درێژخایەن.
ملی  لەشێرپەنجەی  خۆپاراستن  رێگاكانی 

منداڵدان؟

پسپۆڕی نەخۆشییەكانی ئافرەتان و منداڵبوون، 
رێكوپێك  چارەسەری  عەبدولكریم:  سامیە  د. 
كە  سێكسییەكان  نەخۆشییە  و  هەوكردن  بۆ 
دەگوازرێتەوە،  دی  یەكێكی  بۆ  كەسێكەوە  لە 
خۆپارێزییەكی چاك دروستدەكات. بەو پێیەی 
گەشەی  لەپەیدابوونی  هەوكردنانە  ئەو  كە 
نائاسایی خانەكاندا یارمەتیدەرن، دەبێ بزانین 
شێرپەنجەی ملی منداڵدان، تاكە شێر پەنجەیە 
كە بەر لەپەیدابوونی، چاوەڕوانی بۆ دەكرێت. 
ئەویش لەرێگەی پەیدابوونی گەشەی نائاسایی 
بۆ  خولی  سااڵنەی  لێنۆڕینی  خانەكانەوەیە. 
چارەسەرە.  باشترین  منداڵدان،  توێژاڵەكانی 
و  چارەسەر  لێنۆڕینە،  بەم  دەتوانرێت  بەڵێ 
منداڵدان  ملی  سێرپەنجەی  دژی  خۆپارێزی 

بكرێت.

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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دژەزیندەییەكان، لەچەند جۆرێك پێكدێت كە 
شروب،  و  حەب  دەرزی،  كیمیایی،  لەرێگەی 
دروستدەكرێت و كاری ناچاالككردنی بەكتریایە 
بوارە  ئەو  پسپۆڕێكی  م��رۆڤ.  لەشی  لەنێو 
باس لەوە دەكات كە نابێت ئەنتی بایۆتیك، 
راستەوخۆ بەنەخۆش بدرێت، چونكە كاریگەری 
هۆی  دەبێتە  هەیەو  نەخۆش  لەسەر  الوەكی 
ژانی گەدە، یاخود حەساسیە دروستدەكات و 

زۆرجاریش بەوهۆیەوە نەخۆشەكە دەمرێت.

دژەزیندەییەكان)ئەنتی بایۆتیك( چین؟
بەوەناسراون  و  دەرم��ان  لەكۆمەڵێك  بریتین 
سستكردنی  یان  لەناوبردن،  هۆی  دەبنە  كە 
ئەنتی  جۆرەكانی  هەموو  بەكتریاكان.  كاری 
هەیەو  میكرۆب  لەسەر  كاریگەری  بایۆتیك، 
حەب  دەرزی،  بەشێوەی  كیمیایی،  بەرێگای 
و شروب، دەستدەكەوێت كە بەكتریا ناچاالك 

دەكات، یان دەیكوژێت.
 

جۆرەكانی 
رۆماتیزم  و  هەناو  و  دڵ  ب��واری  پسپۆڕی 
د.دەشتی عەباس، جۆرەكانی ئەنتی بایۆتیك، 
روون دەكاتەوەو دەڵێ، چەندین جۆریان هەیە 
وەك، كۆمەڵەی پەنسلینەكان، ئەنتی بایۆتیكی 
و  گارامایسین  تۆكسیسایكلین،  تتراسایكلین، 
سلفا، فیوسیدین، لینكۆمایسین و كەفەلێكس. 
هەروەها ئاماژە بەوەدەكات كە ئەنتی بایۆتیكی 

نوێ، بەردەوام لەدۆزینەوەدایە.
 

گرنگترین كارەكانی 
- رێگە لەدەركردنی ئەنزیمی دیواری بەكتریاكان 

دەگرێت.
- دەبێتە هۆی برینداربوون و تێكدانی پەردەی 

سایتۆ پالزما.
- رێگە لەدەردانی پڕۆتینی بەكتریا دەگرێت.

دروستكراوەكان،  ئەسیدە  لەناوكە  رێگە   -
دەگرێت.

- رێگە نادات بەكتریاكان زیاد بكەن و گەورە 
ببن.

ئەو  رەچاوی  بەكارهێناندا،  لەكاتی  پێویستە 
خااڵنە بكرێن:

تەمەنی  رەچ��اوك��ردن��ی  ن��ەخ��ۆش  تەمەنی 
نەخۆش كە ئایا بچووكە یان گەورەیە. ئەگەر 
لەبارەی  پێویستە  بێت،  ژن  نەخۆشەكە 

سكپڕییەوە پرسیاری لێ بكرێت.
كێشی  رەچ��اوی  پێویستە  نەخۆش:  كێشی 
نەخۆش بكرێت، ئایا بەرگەی ئەو چارەسەرە 

دەگرێت.
دڵنیابین كە  لەوە  فەرمانی گورچیلە: دەبێت 
میزكردنی  كادەكات،  بەئاسایی  گورچیلەكانی 

نەخۆش ئاساییە.
لە  میكرۆبەكە  ناسینەوەی  جیاكردنەوەو   -
خوێن لەشلەی مێشك و پەتكە دەمار، لەبۆری 

هەرس و لەنێو میزدا.
كە  ببێتەوە  روون  بۆی  پزیشك  پێویستە   -
كام جۆری دەرمانەكە بەكتریاكە دەكوژێت و 

لەناوی دەبات.
بەڵكو  بدرێت،  بەمنداڵ  زۆر  جورعەی  نابێت 
نەگاتە  و  بێ  منداڵەكە  كێشی  بەپێی  دەبێت 
رادەی كاریگەر، چونكە تووشی ژەهراویبوونی 

دەكات.

ئەنتی بایۆتیك بەرگری بەكتریاكانی ریخۆڵە 
زیاددەكات

لەتوێژینەوەیەكی نوێدا كە لەشاری ئۆپساالی 
سوید لەسەر ئەو نەخۆشانە كراوە كە لەماوەی یەك 

 KlaritromyCin(دەرم��ان��ی هەفتەدا 
چارەسەركردنی  بەمەبەستی   ))KlaCiD
ب��ەك��ت��ری��ای ری��خ��ۆڵ��ە، ب��ەك��اره��ێ��ن��اوە. 
دەرمانی  كە  دەركەوتووە  لەوتوێژینەوەیەدا 
ناوبراو بەكتریاكانی رێخۆڵە لەناو دەبات. بەاڵم 
ریخۆڵە  لەناو  تر  بەكتریای  جۆری  هەندێك 
پەیدادەكەن.  دەرمانەكە  بەرامبەر  بەرگری 
نێو  بەكتریاكانی  كە  لەوەدایە  مەترسییەكە 
ریخۆڵە، كاردەكەنە سەر دەرمانەكە. لەوبارەشدا 
ئەو نەخۆشانەی كە ناتوانن پەنسلین وەربگرن، 
بەهۆی بەرگری بەكتریاكەوە سوود لەدەرمانی 

ناوبراو وەرناگرن.

   ئەنتی بایۆتیك و تووشبووانی نەخۆشی دڵ
كتوپڕ  مردنی  مەترسی  بایۆتیك،  ئەنتی   
ب��ەدڵ دووج��ار زی��اد دەك��ات، چونكە بەپێی 
 neW(گۆڤاری ف��راوان��ی  توێژینەوەیەكی 
 englanD Journal oF
كەس  1.25م��ل��ی��ۆن  ك��ە  دا   )meDiCin
 1476 تەنیا  ت��ێ��داك��ردب��وو،  ب��ەش��داری��ی��ان 
وەستاوە.  لێدان  لە  دڵیان  كتوپڕ  نەخۆش 
كرد  راستییە  بەو  ئاماژەیان  توێژەرەوەكان، 
)ئێریترۆمایسین(  دەرمانی  كەسانەی  ئەو  كە 
كتوپڕی  مردنی  مەترسی  بەكارهێناوە  یان 
كە  كەسانەی  ل��ەو  زی��ات��رە،  دووج��ار  دڵیان 
مەترسییەكە  بەكارناهێنن.  دەرمانێك  هیچ 
كاتێك زیاد دەكات كە نەخۆش ئەو دەرمانانە 
بەكاردەهێنیت كە ئەنزیمی )CYP3A4( ی 
ئەو  كە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەوەش  تێدایە. 
لەشدا  لەنێو  )ئیرۆترۆمایسین(  بەرزەی  رێژە 
زیندە پاڵ نەكرێت، چونكە بەبڕوای توێژەران، 

نابێت ئە و دەرمان وئەنزیمە، تێكەڵبكرێت.

كاریگەری دژەزیندەییەكان 
ANTIBIOTIC )ئەنتی بایۆتیك(

لەسەر مرۆڤ
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بەدەرمان تووشبووم 
شاری  دانیشتووی  )25(ساڵ  سەعدی  بۆتان   
بەوەدەكات  ئاماژە  زانكۆیە.  قوتابی  هەولێرەو 
لەالیەن  دەرم���ان  بەكارهێنانی  بەهۆی  كە 
یاریدەدەرێكی پزیشكییەوە، تووشی حەساسییە 
بووە))نەخۆش بووم چوومەالی یاریدەدەرێكی 
دەرزییەكی  گ��ەڕەك��ەك��ەم��ان،  پ��زی��ش��ك��ی 
پێدام.  كەفلێكسی  حەبی  لێمداو  گارامایسینی 
و  بووم  تووشی حەساسیە  كاتژمێر  نیو  دوای 
خوران  تووشی  هەڵگەڕاو  سور  لەشم  هەموو 
تەواو  نەیدەبینی  چاوم  زۆرب��ووم.  ئازارێكی  و 
كە  نەما  رۆیشتنم  توانای  تا  بووم،  بێتاقەت 
چومەوە الی یاریدەدەری پزیشكەكە گوتی، تۆ 
دەرزییەكی  هەیەو  دەرزییە  بەو  حەساسیەت 
تری لێدام((. بۆتان دەڵێت، لەوكاتەوە لەترسی 

دەرزی  ناوێرم  حاڵەتە  ئەو  دووبارەبوونەوەی 
لەخۆم بدەم. فاتمە عەبدوڵاڵ)60( دانیشتووی 
شاری هەولێرە. بە بەكارهێنانی دەرمان، بەبێ 
كەوتووە))ئێستا  نەخۆش  پزیشك،  راوێ��ژی 
پسپۆڕ  پزیشكی  سەردانی  ناڕەحەتم،  بزانم 
كە  دەك��ات  لەخەڵك  داوا  فاتمە،  دەك��ەم((. 
بەكارنەهێنن،  دەرمان  پزیشك،  راوێژی  بەبێ 
بەتایبەتیش الی یاریدەدەری پزیشكی، چونكە 
تووشی  مرۆڤ  دەرم��ان،  هەندێ  بەكارهێنانی 

نەخۆشی ترسناكتر دەكات.

رێنمایی پزیشك 
دەشتی  د.  نەخۆش  بەرێنماییەكانی  سەبارەت 
عباس، جەخت لەوە دەكاتەوە كە: نابێ ئەنتی 
بایۆتیك، راستەوخۆ بەنەخۆش بدرێت، بەڵكو 
دەبێت نەخۆش، لەژێر رێنمایی پزیشك بەكاری 

لەسەر  الوەك��ی  كاریگەری  چونكە  بهێنێت. 
نەخۆش هەیەو دەبێتە هۆی ژانی گەدە یاخود 
حەساسیە دروستدەكات. زۆرجار ئەو حەساسیە 

دەبێتە هۆی مردنی نەخۆش.

بنەماكانی چارەسەركردن
1.پێویستە نەخۆشەكە، بێ هەڵە پشكنینی بۆ 
دەستنیشان  نەخۆشییەكەی  جۆری  و  بكرێت 

بكرێت.
چارەسەركردن  ل��ەس��ەر  ب��ڕی��ار  2.پێویستە 

بدرێت.
بەپێی  دەبێت  بایۆتیك،  ئەنتی  3.هەڵبژاردنی 
توندە،  ئایا  كە  بێت  نەخۆشییەكە  ج��ۆری 
درێژخایەنە.  ی��ان  هێواشە  مامناوەندییە، 
ت��ادەت��وان��رێ��ت دەب��ێ��ت ی���ەك دەرم����ان بۆ 
چارەسەركردنی نەخۆش هەڵبژێردرێت. لەكاتی 
دەرمانەكە،  ك��اری  زیادكردنی  بۆ  پێویستدا 
دەرمانەكە  ج��ۆری  سێ  یان  دوو  دەتوانرێت 

تێكەڵبكرێت.
تەشەنەكردنی  نەخۆشییەكە،  شوێنی  بەپێی 
سۆی  ناوپۆشە  خوێن،  پیسبوونی  بەكتریا، 
تێستی  ئەنجامی  نەخۆشییەكە،  رێڕەوی  دڵ، 
و  بەجیا سەیردەكرێت  تاقیگەیی، هەریەكەیان 

پاشان دەرمان بەكاردەهێنرێت.
پێویستە چاودێری دەرمانەكە بكرێت و بزانرێت، 

ئایا ئەو دەرمانە بۆ نەخۆشەكە دەگونجێت.

ماوەی كاریگەری ئەنتی بایۆتیك بۆچارەسەركردن 
د.دەشتی  چارەسەركردن،  بەماوەی  سەبارەت 
بەرادەی  چ��ارەس��ەرك��ردن،  م��اوەی  پێیوایە، 
خێرایی  و  ژەمەكان  كاتی  دەرمانەكەو  كاری 
خواردنی دەرمان و حەبەكانەوە بەندە. دەبێت 
بەنەشتەرگەری  پێویستدا،  لەكاتی  نەخۆش 
بەپێی  پێویستە  هەروەها  چارەسەربكرێت، 

پالن، دەرمان بەنەخۆش بدرێت. 
خۆپاراستن،  وەك  دەرم��ان  بەكارنەهێنانی 
بۆماوەیەكی درێژ، لەهەندێك حاڵەتدا، دەبێتە 
پەیدا  بەرگری  بەكتریایەكە  كە  ئەوەی  هۆی 

بكات.

شیالن یاسین
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حەبی ئەسپرین و چەند 
زانیارییەكی پێویست

سپی،  دەن��ك  حەبی  بەشێوەی  ئەسپرین، 
لەرێگەی دەمەوە، یان بە شاف لەرێگەی كۆمەوە 
یان   ،reCtal SuPPoSitorieS
 ،aSPegiC ئەسپیجیك  دەرزی  بەشێوەی 
خوێنهێنەرەوە  م��اس��ول��ك��ەو  ل��ەرێ��گ��ەی 
توێژینەوەیەكیش  بەپێی  و  بەكاردەهێنرێت 
تووشبوون  رێژەی  %30�ی  كە  دەركەوتووە 
بەرێگەی  ل��ەژن��ان،  مەمك  بەشێرپەنجەی 

بەكارهێنانی ئەسپرین، كەمبووەتەوە.
كە  دەرم��ان��ان��ەی  ل��ەو  یەكێكە  ئەسپرین، 
و  بەكاریدەهێنێت  م���رۆڤ  ل��ەم��ێ��ژە  زۆر 
چەندین  ئەسپرین،  لێوەردەگرێت.  سوودی 
 raSPerine’ وەك،  بازرگانی  ن��اوی 
بەاڵم  هەیە،   )  ).aSiaPirine’a.S.a
سالیسیلیك  ئەسیتایڵ  زانستییەكەی  ناوە 
 aSPirin=( سالیسیلەیت.  ئ��ەس��ی��دا: 
 )aCetylSaliCyliC aCiD:

)SaliCylateS
 

پێشینەی بەكارهێنان
هیپۆكراتی  لەمەوبەر  ساڵ،   2500 نزیكەی 
رووەكێك  ل��ە  شلەیەكی  ج���ۆرە  گریكی، 
تا،  و  ئازار  دژی  دەرم��ان  وەك  دەرهێناوەو 
كیمیازانی   1897 لەساڵی  بەكاریهێناوە. 
ئەڵمانی، فێلیكس هۆفمان، دەرمانی ئەسپرینی 

دروست كرد. لەساڵی 1899 لەهەموو جیهان 
باڵو بووەوە. لەساڵی 1982 توێژەری ئینگلیز 
John Vane، كاریگەرییەكانی ئەسپرینی 
بۆ لەشی مرۆڤ، روونكردەوە. لە 1994 ئەنجام 
خستەڕوو  ئەوەیان  توێژینەوەكان،  ئاماری  و 
كەمكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەسپرین،  كە 
رێژەی مردن، لەو كەسانەدا كە شێرپەنجەی 

گەروو، یان گەدەیان هەیە.

شێوازی بەكارهێنان 
د.  دڵ  و  هەناو  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی 
بەشێوەی  ئەسپرین  دەڵێت،  بارزانی  مزەفەر 
دەم���ەوە،  ل��ەرێ��گ��ەی  سپی،  دەن��ك  حەبی 
 reCtal كۆمەوە  لەرێی  شاف  بە  یان 
بەشێوەی  ی��ان   ،SuPPoSitorieS
لەرێگەی   ،aSPegiC ئەسپیجیك   دەرزی 

ماسولكەو خوێنهێنەرەوە بەكاردەهێنرێت.

ئەسپرین و كاریگەری لەبیرچوونەوە
تاقیكردنەوە  ب��ۆ  ئەسپرین،  دەرم��ان��ی   
باشی  ئەنجامی  بەكارهێنراوەو  لەبواریتردا 
بەڕێكی  كەسانەی  ئەو  داوە.  بەدەستەوە 
ئەسپرینیان وەرگرتووە، رێژەی تووشبوونیان 

بەگیروگرفتی لەبیرچوونەوە، یان نەخۆشی
زۆر  ئ��ەل��زه��ای��م��ەر   )alzheimer(

رێژەی  بەتەمەنیشدا  لەمرۆڤی  كەمبووەتەوە. 
شت بیرچوونەوە، زۆر باشبووە.

ئەسپرین و شەكرە
ئەسپرین، كاریگەری ئەرێنی لەسەر تووشبووانی 
شەكرە هەیە، چونكە خوێن، شل دەكاتەوەو 
نایەڵێت بمەیێت. زۆرجار خوێنی شەكرەدار، 
رێژەیەكی زۆر ماددەی ترۆمبۆكسانی مەیینی 
خوێن  نایەڵێت  ئەسپرین،  تێدایە.  خوێنی 

بمەیێت.

ئەسپرین و شێرپەنجە
چەندین توێژینەوەی ئەمریكی دەریانخستووە 
كە ئەسپرین، بۆ خۆپاراستن دژی شێرپەنجەی 
ریخۆڵە، كاریگەری باشی هەیە. بەتایبەت دژی 
هەروەها  ئەستورەیە.  ریخۆڵە  شێرپەنجەی 
بەشێرپەنجەی  تووشبوون  رێ��ژەی  %30���ی 

مەمك لە ژناندا كەم دەكاتەوە.

ئەسپرین و ژنی دووگیان
بەكاربهێنێت،  ئەسپرین  سكپڕ  ژنی  نابێت 
دایك  خوێنبەربوونی  هۆی  دەبێتە  چونكە 
كۆرپەلە.  كێشی  كەمبوونەوەی  كۆرپەو  و 
هەروەها بۆ ژنی شیردەریش كاریگەریی خراپی 
دەكاتە  كار  لەرێگەی شیرەوە  هەیە، چونكە 
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پزیشك  رێنمایی  بەبێ  نابێ  كۆرپەلە.  سەر 
پێگەیشتووانە  تازە  و  منداڵ  بەو  ئەسپرین، 
بدرێت كە تایان لێبێت ) تاداربن( دەبێ لەو 

حاڵەتەدا پاراسیتامۆڵ، بەكاربهێنرێت.

كاریگەرییە باشەكانی 
- كاریگەری دژی سووربوونەوەو سوورهەڵگەرانی 

شوێنی ئازار inFlammation هەیە. 
تا،  رۆماتیزم،  ئ��ازاری  وەك  ئازارشكێن   -
ئێشان.  ددان  و  ژانەسەر  مانگانە،  سووڕی 

ئازاری جومگە، ئازاری گورچیلە. 
ئەسپرین  لەمێژە  زۆر  مەیینە:  خوێن  دژی   -
مەیینی  لە  لەخۆپاراستن  تایبەتی،  رۆڵ��ی 

خوێنی دڵ و مێشكدا هەبووە.
 

كاریگەرییە خراپەكانی
ئەسپرین،  باشەكانی  كاریگەرییە  وێ��ڕای 
خراپەكانی  كاریگەرییە  بە  ئاماژە  د.مزەفەر، 
ئەسپرین دەكات و دەڵێ كە نیشانەی الوەكی 
پێویستە  هەیە.  خراپیشی  كاریگەری  و 
چونكە  بێت،  وریا  لەبەكارهێنانیدا  نەخۆش 

لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا مەترسی هەیە بۆ:
ریخۆڵە،  نێوپۆشی  برینی  دروستبوونی   -

گەدەو خوێنبەربوون. 
مەترسی  زی��ادب��وون��ی  ه���ۆی  دەب��ێ��ت��ە   -

خوێنبەربوون.
بەتەنگەنەفەسی،  تووشبوون  هۆی  دەبێتە   -
لەو كەسانەی كە گۆشتی زیادە لەلووتیاندا دا 
هەیە، یان تووشی هەوكردنی لووت، هاتوون. 

- گۆڕانكاری پێست و هەاڵمەت.
گەدەو  ئازاری  دروستبوونی  هۆی  دەبێتە   -

دڵەكزێ. 
هەندێكجار  خۆراك.  ئ��ارەزووی  كەمبوونی   -
ریخۆڵە.  گەدەو  خوێنبەربوونی  هۆی  دەبێتە 
هەروەها دەبێتە هۆی دەركەوتنی پەڵەو لیری 
بۆیە  دروستدەكات.  بینین  كێشەی  و  پێست 

برێكی  یان  شیر،  لەگەڵ  ئەسپرین،  دەب��ێ 
خۆرن،  مەی  ئەوانەی  بخورێت.  ئ��اودا،  زۆر 
بۆ  ل��ەگ��ەدەدا  زیاتریان  كێشەی  ئەسپرین، 

دروست دەكات. 

ئەسپرین و كاریگەری مردن لەسەر تووشبوانی 
جەڵتەی دڵ

تەندروستی  رێ��ك��خ��راوی   ،1998 لەساڵی 
هەوڵیدا  لەهەڵمەتێكدا   ،)Who(جیهانی
وەربگرێت،  ئەسپرین  لە  س��وود  زانستیانە 
كەس  ملیۆن   32 نزیكەی  سااڵنە  چونكە 
مێشك  و  دڵ  جەڵتەی  تووشی  لەجیهاندا، 
دەبن. بەمەبەستی كەمكردنەوەی رێژەی مردن 
لەزۆر  نوێ،  جەڵتەی  دووبارەنەبوونەوەی  و 
ئەنجامی  بەكاردەهێنرێت.  ئەسپرین  واڵت��دا 
توێژینەوەكان، دەریانخست كە دوای جەڵتەی 
دڵ، كاتێك كەسی جەڵتە لێدراو، رۆژانە دوو 
ملگم  چل  ی   aSPirin CarDioحەبی
تەمەن  لەپیاوی  بەتایبەت  بەكارهێناوە،  �ی 
سەروو پەنجا ساڵ، دەركەوتووە كە ئەسپرین 
كردووەتەوە.  ك��ەم  مردنی  رێ��ژەی  20%���ی 
حەمید سەعید، 57ساڵەو دانیشتووی شاری 
هەولێرەو مامۆستای بنەڕەتییە. كێشی زۆرەو 
دوچاری نەخۆشی دڵ بووەو دەڵێ كە جەڵتەی 
دڵی هەیەو لەكاتی وەرگرتنی چارەسەردا، بۆ 
نەمەیینی خوێن، پزیشكەكەی حەبی ئەسپرینی 
بۆ نووسیووە. ماوەی سێ مانگە بەبەردەوامی 
 aSPirin CarDio ( رۆژانە دوو حەبی
ی پەنجا ملگم (ی دەخوات«تەندروستیم زۆر 
باشە. بەاڵم پارێز دەكەم، چونكە ئەو حەبە 

بۆ ئەوەیە كە خوێنم نەمەیێت«. 

كاریگەری لەسەر دەرمانی تر
تردا  دەرم��ان��ی  ل��ەگ��ەڵ  ئەسپرین  ئ��ەگ��ەر 
و  دێت  زی��ان  تووشی  ئ��ەوا  بەكاربهێنرێت، 
یان  زیاد  لەدەرمانەكان  بەشێك  كاریگەری 

كەم دەكات. بۆیە نابێ ئەسپرین لەگەڵ ئەو 
دەرمانانە بەكاربهێنرێت:

چونكە  خوێن،  پەستانی  بەرزە  دەرمانی   -
كاریگەری كەمتر دەكاتەوە. 

ئەگەر  زۆرتر،  خوێنبەربوونی  هۆی  دەبێتە   -
خوێن  مەیینی  خاوكەرەوەی  دەرمانی  لەگەڵ 

بەكاربهێنرێت. 
و  خوێن  پەستانی  نزمی  ه��ۆی  دەبێتە   -
نایترۆگالیسیرین  حەبی  لەگەڵ  ئەگەر  گێژی، 

وەربگیرێت.
- لەگەڵ ئەو دەرمانانەدا ناگونجێت، دەرمانی 
شەكرە،  دەرمانی   ،DiuretiCSمیزپێكەر
دەرمانی دژە هەوكردنی ناستیرۆیدەكانی تر، 
 .)SteroiDS( دەرمانی پەركەم و كۆرتیزۆن
ب��ۆی��ە ن��ەخ��ۆش ل��ەك��ات��ی وەرگ��رت��ن��ی ئەو 
بەپزیشكەكەی  راوێ��ژ  دەبێت  دەرمانانەدا، 

بكات.
- نابێت تووشبووانی ئایدز كە دەرمانی ئەی 
زێد تیa.z.t.  وەردەگرن ئەسپرین بخۆن، 

چونكە دەبێتە هۆی خوێنبەربوون. 
نابێت  نییە،  ت��ەواو  جگەریان  ئ��ەوان��ەی   -

ئەسپرین بخۆن.
دەكرێت،  بۆ  نەشتەرگەری  كەسەی  ئەو   -
بەر  نابێت  خوێنبەربوون،  مەترسی  لەبەر 

لەنەشتەرگەری ئەسپرین خواردبێت. 
- نابێت هیچ نەخۆشێك، بەبێ چاودێری پزیشك 

لە دەرۆژ زیاتر ئەسپرین بەكاربێنێت. 
ماڵەوەیە.  ژنی  ساڵەو   40 حەسەن  نەسرین 
بەهۆی ئازاری رۆماتیزمی جومگەی قاچەكانی، 
پزیشك دەرمانی ئەسپرینی بۆ داناوە. بەاڵم 
خراپی  بەكاریگەری  هەستی  بەپێچەوانەوە 
چونكە«پەستانی  ك����ردووە.  ئەسپرین، 
و  زەخت  حەبی  كە  لەوكاتەی  هەیە.  خوێنم 
حەبە  بەهۆی  دەخوارد،  بەیەكەوە  ئەسپرینم 
گوشاری  و  دانەبەزی  زەختم  ئەسپرینەكەوە 

خوینم بەرز بووەتەوە«.
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ئایا هۆكاری گرفتە سێكسییەكان بایلۆژییە 
و  سایكۆلۆژی  وەك  تری  هۆكاری  یان 
هۆكاری  لەپشتەوەیە؟  سۆسیۆلۆژیشی 
لەچییەوەیەو  گرفتە  ئەو  سەرهەڵدانی 
چۆن دەتوانرێت چارەسەری بۆ بكرێت؟ 
دەروونییەكان  نەخۆشییە  پسپۆڕی 
زانیاری  بارەیەوە  لەو  قادر،  ئومێد  د. 

رادەگەیەنێت و ئەوەش دەخاتەڕوو كە تا 
پیاوێك تووشی گرفتی سێكسی دەبێت، 

3 ژن ئەو گرفتەیان دەبێت.

گرفتە سێكسییەكان چین؟
نەخۆشییەوە،  كۆمەڵێك  بەهۆی  زۆرجار 
 Sexual(وگرفتی سێكسی ناڕەحەتی 

هاوسەراندا  لەنێوان   )Disorders
دەبێتە  ئ���ەوەش  و  دەب��ێ��ت  دروس���ت 
دەروون��ی.  گرفتی  دروستبوونی  ه��ۆی 
نەخۆشییە  ب��واری  پسپۆڕانی  بەبڕوای 
دەروونییەكان، نەخۆشییە سێكسییەكان، 

بۆ 3 بەشی سەرەكی پۆلێن دەكرێت: 
 1( تێكچوونی سێكسی

))رێژەی 
تووشبوونی 
ژن بەگرفتی 
سێكسی، سێ 
بەرامبەری 

پیاوە((
هەولێر
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.Sexual dysfunctions 
بۆ  سێكسییەكان،  ئ�����ارەزووە   )2  
ئ���ارەزووی ن��ادروس��ت دەگ��ۆڕێ��ن. وەك
فەرمانە  لێرەدا  كە   Paraphilias
سێكسیەكان بەرێكوپێكی بەڕێوەدەچێت، 
نموونە،  بۆ  هەیە.  تری  كێشەی  بەاڵم 
لەبەردەم  دەكات  حەز  نەخۆش  كەسی 
بكاتەوە.  رووت  خ��ۆی  پەنجەرەیەك 
ئەوەش زیاتر لەپیاواندا بەدیار دەكەوێت 

و لەژناندا كەمترە.
3( تێكچوونی ناسنامەی سێكسی، راكردن 
 Gender Identity  لەرەگەزی خۆت
Disorder. بۆ نموونە، پیاوێك كە بە 
لەم  دروستبووە،  نێر  رەگەزی  واتا  پیاو 
ژن  وەك  هەوڵدەدات  و  رادەكات  واقیعە 
رەفتار بكات. یان بەپێچەوانەوە كچ وەك 
پۆلێنكردنی  بەپێی  دەردەچێت.  كوڕان 
ئەمریكی،  دەروون��ی  كۆمەڵەی  جیهانی 
بەبەردەوامی  سێكسیەكان،  نەخۆشییە 
دووبارە دەبێتەوەو ناڕەحەتی دەروونی بۆ 
دەبێتە  ئەوەش  دروستدەكات.  مرۆڤەكە 
بەبەردەوامی  كە  لەنیشانەكان  یەكێك 
و  ب��ەدی��اردەك��ەوێ��ت  توشبوو  لەكەسی 
دەچێتە  نەكرێت،  بۆ  چارەسەری  ئەگەر 

خانەی تووشبوون بە نەخۆشییەوە.

گرفتی دەروونی
پسپۆڕی بواری نەخۆشییە دەروونییەكان 
گرفتە  بەو  سەبارەت  ق��ادر،  ئومێد  د. 
سێكسەوە  بەهۆی  كە  دەروونییانەی 
دروست دەبن، یاخود دەبنە هۆی نەخۆشی 
سێكسی گوتی:))جۆری نەخۆشی هەیە 
بەدرێژایی تەمەن دەمێنێتەوە، هەشە بۆ 
جۆرێكیتر  دەبێت.  دیاریكراو  ماوەیەكی 
پیاوەكە  و  گشتاندن  خانەی  دەچێتە 
گرفتەی  ئ��ەم  ژنێكدا،  هەموو  لەگەڵ 
دەبێت. نەك تەنیا لەگەڵ هاوسەرەكەی 
شوێن  گۆڕینی  لەگەڵ  هەشیانە  خۆی. 

دەگۆڕێت((.

راوێژ ناكەن
گرفتە  ب����ەزۆری  ئ��ام��اژە  ئ��وم��ێ��د،  د. 
كێشەكە  بەاڵم  دەك��ات،  سێكسییەكان 
لەوەدا دەبینێت كە خەڵك پێی شەرمەو 

دانی پێدانانێت، چونكە هۆشیاری نییە. 
لەڕووی نایەت لەگەڵ پزیشكی تایبەتمەند 
راوێژ بكات. بۆ نموونە، زۆرجار پیاو یان 
سێكسی  ئ���ارەزووی  هەستدەكات  ژن، 
هەشیانە  ناكات.  باسی  بووەتەوە،  كەم 
چونكە  پ����ەرەوەردەی����ە،  ك��اری��گ��ەری 
كە سێكس،  كراوە  فێر  وا  لەمنداڵییەوە 
روحییەوە  ل��ەڕووی  عەیبەیەو  شتێكی 
بەندە،  و  كۆت  كۆمەڵێك  جۆشكراوی 
زیاتری الی  رەنگدانەوەی  نەریتەش  ئەو 
ژن هەیە، بەرێژەی دوو ئەوەندەی پیاو، 
بەگرفتی  ژن  تووشبوونی  رێ��ژەی  وات��ا 
پیاوە«تا  بەرامبەری  سێ  سێكسی، 
پیاوێك تووشی گرفتی سێكسی دەبێت، 

3 ژن ئەو گرفتەیان دەبێت«.

هۆكارەكانی 
تووشبوون  بەهۆكارەكانی  س��ەب��ارەت 
بۆ  هێما  ق��ادر،  د.ئومێد  گرفتە،  بەم 
و  سایكۆلۆجی  و  بایۆلۆژی  ه��ۆك��ارە 
هۆكارە  دەك���ات.  سۆسیۆلۆژییەكان 
لەش  ئۆرگانەكانی  بۆ  بایۆلۆژییەكان، 
دەگەڕێنێتەوە. لەوانەیە بەهۆی وەرگرتنی 
بە  تووشبوون  یان  دەرمانێك،  ج��ۆرە 
نەخۆشی شەكرەو نەخۆشییەكانی وەك، 
غودەی دەرەقی و رژێنی سەر گورچیلە، 

ئەدرینال، رووبدات. 
لەو  زیاتر  سایكۆلۆژییەكان،  هۆكارە 
كەسانە دەبێت، كە بەمنداڵی تەحەڕوشی 
سێكسی  ئارەزووی  هۆیە  بەم  پێكراوە. 
ئەو، چەق  لەالی  ئەو كێشەیە  و  نابێت 
تووشبوون  هۆكارێكیتر  بووە.  بەستوو 
ئەوەی  هۆی  دەبێتە  كە  بەخەمۆكییە 
نەتوانرێت قۆناغەكانی گەیشتن بەچێژی 
ببڕێت))ئارەزووی  بەڕێكی  سێكسی، 
ئارەزووشی  ئەگەر  نابێت،  سێكسی 
هەبێت ئامادەیی بۆ سێكسكردن نابێت. 
ئەگەر ئامادەیشی هەبێت ناگاتە قۆناغی 
یان  نییە((.  كامل  چونكە  ئ��ۆرگ��ازم، 
هاوسەرەكەی  بە  بەزۆر  ژنەكە  زۆرجار 
جیاوازی  یان  ناوێت.  خۆشی  دراوەو 
ژنەكە  ل��ە  زۆر  پ��ی��اوەك��ە  ك��ە  ت��ەم��ەن 
بڵێت،  نایەت  لەڕووی  ژنەكە  گەورەترەو 
گشتیان  ئەوانە  سێكسە.  بە  پێویستیم 

بەاڵم  سایكۆلۆژییەوە.  خانەی  دەچنە 
وات��ا الیەنە  ه��ۆك��اری س��ۆس��ی��ۆل��ۆژی، 
كۆمەاڵیەتییەكە، ئەو تێڕوانینە هەاڵنەی 
كە لەكۆندا ماوەتەوەو بە هەڵە خەڵك لێی 
تێگەیشتوون دەگرێتەوە. بۆ نموونە، لە 
تەمەنی هەرزەكاریدا، لە گۆڕانكارییەكانی 
جەستەی خۆی تێ نەگەیەنراوە، زۆرجار 

بۆی دەبێتە گرفت. 

هاوسەرەكەم گلەیی هەیە
خەڵكی  ساڵەو   29 حەكیم،  خەرمان 
رانیەیە، وەك خۆی باسیدەكات، ماوەی 
11ساڵە ژیانی هاوسەرگیری پێكهێناوەو 
ب���ەردەوام  ب��ەاڵم  هەیە.  منداڵی  دوو 
كە  لێیە  ئەوەی  گلەیی  هاوسەرەكەی، 
ناكات.  سێكس  لەگەڵی  پێویست  وەك 
خەرمان، ئاماژە بەوەش دەكات كە هیچ 
نازانم  نییە«خۆشم  دەروون��ی  گرفتی 
بایەخ  پێویست  وەك  ناتوانم،  بۆچی 
بەسێكس كردن، بدەم. ئەوەندە دەزانم، 
كە ئارەزووم لێی نییە«. عەلی ئەحمەد، 
39 ساڵەو كاسبە. گرفتەكەی ئەوەیە كە 
ماوەی  نییە،  سێكسكردن  بۆ  ئارەزووی 
پێكهێناوەو  هاوسەری  ژیانی  ساڵە   12
بەهۆیەوە  عەلی،  هەیە.  منداڵی  پێنج 
تا  بكات  رازی  هاوسەرەكەی  ناچاربووە 
خۆی داوای سیكسی لێ نەكات، ئەو داوای 
لەچارەسەری  بیری  تائێستا  بۆیە  نەكا، 
نەكردووەتەوە. هەیفا كەریم، تەمەنی 43 
ساڵەو خاوەنی سێ منداڵە. ئەو گرفتی 
لەوەدایە كە ناتوانێت، وەك جاران چێژی 
سێكسی وەرگرێت، بەاڵم بەبڕوای خۆی 
ئەوە بۆ زیادبوونی تەمەنی دەگەڕێتەوە، 

نەك گرفتی تر. 

چارەسەر
كە  كەسانەی  ئەو  د.ئومێد،  بەگوتەی 
دەتوانن  لەتەمەنێكدان  یاخود  گەنجن، 
هەیەو  گرفتیان  ب��ەاڵم  بكەن،  سێكس 
لەباری دەرونییەوە سەقامگیرن، پێویستە 
لەگەڵ پسپۆڕێكی دەروونی دابنیشن، تا 
لە گرفتەكەی بكۆڵدرێتەوەو هۆكارەكانی 
دەس��ت��ن��ی��ش��ان ب��ك��رێ��ت و دوات��ری��ش 

چارەسەری پێویستی بۆ بكرێت.

گرفتە سێكسییەكان
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قەلی سیلك  ریستۆرانتی سوڵتان
وەستا مەحەمەد ئەحمەد

ئامادەكردنی:

پێداویستییەكان
250 گرام گۆشتا بەرخ

بیبەری تیژ
دوو تەماتە
یەك پیاز

قەلی سیلك
خواردنێكی توركییە
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ئامادەكردن
بیبەری  ناو  دەخرێتە  گۆشتەكە  سەرەتا 
تیژ و خوێ و ئاو، بۆ ماوەی دوو كاتژمێر 
بۆنەكەی.  و  تام  خۆشبوونی  بەمەبەستی 
سوور  بەرخدا،  رۆنی  ناو  لە  ئەوە  دوای 
دەكرێتەوە و بیبەری تیژی دەكرێت بەسەر 
تا ماوەی دە خوولەك لەسەر ئاگر دەبێت. 
و  گ��ەورە  قاپێكی  سەر  دەخرێتە  ئینجا 
چواردەورەكەی بە بیبەر و پیاز و تەماتە 
خواردنی  شێوەیە  بەم  دەرازڕێنرێتەوە، 

یەك كەس ئامادە 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:

كالسیۆم ++Ca، مەگنیسیۆم mg، فسفۆر 
.+K پۆتاسیۆم ،S

خواردنێكی نموونەییە بۆ كەشەنگ بوون و رشانەوە 
بۆ   . دا   git SyStem ه��ەرس  لەكۆئەندامی 
مانگانەی  سووڕی  ی   CramP گیران  چارەسەری 

ئافرەت بەسوودە.

پۆتاسیۆم   ،  C K، B6:ڤ��ی��ت��ام��ی��ن
تریبتۆفان  م��اددەی  و  بیتاكارۆتین   ،+K

.)tryPtoPhan(

كارای  یارمەتیدەرێكی  خەوە،  كرداری  ئاسانكەری 
خوێن  چەوری  دابەزێنەری  و  برین  چاكبوونەوەی 
)CholeSterolS( و البەری توخمە ژەهرەكانە 

ئەمەش لەبەر بوونی ماددەی BeCtin تێیدا. 

ڤیتامین : C، B3، كالیسیۆم Ca++، فسفۆر 
 FoliC( فۆلیك  ترشی   ،Fe ئاسن   ،S
چەورییە  ت��رش��ە  بیتاكارۆتین،   ،)aCiD
بنەرەتییەكانی وەك ) ئۆمیگا سێ ( پرۆتین.

هەموو ترشە ئەمینییە بنەرەتییەكانی تێدایە كە 
بۆ پارێزگاری لە شێرپەنجەی مەمك و هێلكەدانی 
بەكاردێت.  نموونەیی  خۆراكێكی  وەك  ئافرەتان 
سەرچاوەی یەكەمی بۆیسیتینە كە چەوری خوێن 

كۆنترۆڵ دەكات. 
 ،++Ca كالیسیۆم   ،C،E ڤیتامین: 
ئاسن   ،mg مەگنیسیۆم   ،S فسفۆر 
فۆلیك  ترشی   ،+K پۆتاسیۆم   ،Fe

)FoliC aCiD(، زنك. 

دەكات.  چ��االك  مێشكدا  لە  گەیاندن  دەم��اری  ك��رداری 
فرمانی  بەهێزكردنی  لە  هەیە  راستەوخۆی  كاریگەری 

گورچیلەو سییەكان و رێڕەوی هەرس بەگشتی. 

24 - زەنجەبیل

25 – مـــــۆز

26 - پاقلەی سۆیـــــا

27www.ne - كاكلی گوێز
tew
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كەلتوور

جیهانی كاری 
هەڵكەوت 
زاهیر و 

هونەرمەندێكی 
نوێ
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هەولێر
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هونەرمەند كریستاڵ، لەهەڤپەیڤینێك لەگەڵ گۆڤاری 
راستەقینەی  ن��اوی  كە  كرد  ئاشكرای  وارڤیندا 
)كانی(یە، بەاڵم هونەرمەند هەڵكەوت زاهیر ناوی 
لەم  هەروەها  كریستاڵ،  ناوە.  لێ  )كریستاڵ(ی 
خوێنەرانی  بۆ  خۆی  كاری  یەكەم  هەڤپەیڤینەدا 

وارڤین ئاشكرا دەكات.
تازە  كە  هونەرمەندانەیە  لەو  یەكێك  كریستاڵ، 
كاری هونەری لەالیەن هونەرمەند هەڵكەوت زاهیر، 
كلیپی  یەكەم  باڵوكردنەوەی  سەرقاڵی  كراوەو  بۆ 
شاری  خەڵكی  كە  دەڵ��ێ،  كریستاڵ،  گۆرانییە. 
كانییە))مامۆستا  راستەقینەی  ناوی  سلێمانییەو 
ناوم((.  لێ  كریستاڵی  ن��اوی  زاهیر،  هەڵكەوت 
ئەزموونێكی  چەند  كە  دەڵێ  هەروەها  كریستاڵ، 
گوتی  وەك  هەیە.  هونەریدا  لەبواری  جیاوازی 
ئێستا  بەاڵم  ك��ردووە،  نواندنی  كاری  پێشتر  ئەو 
لەكاری  رووی  زاه��ی��رەوە  هەڵكەوت  رێگەی  لە 
لەئەدای  زیاتر  كردووە:))گۆرانیگوتن  گۆرانیگوتن 
نواندن  لەبواری  باشیش  كاری  ئەگەر  نزیكە،  من 
هەڵكەوت  لەبارەی  دەك��ەم((.  پەسەندی  هەبێت، 
گەورەترین  زاهیر،  گوتی:))هەڵكەوت  زاهیرەوە 
رۆڵی لەدروستكردنی هونەرمەندی ئافرەتدا بینیووە. 
هەڵكەوت، ئەستێرەی هونەری كوردییەو ئەو خاڵی 
سەركەوتنی كارە هونەرییەكانی منە((. كریستاڵ، 
یەكێكە لەو كچانەیە كە زۆر لەكارەكانی هەڵكەوت 
زاهیر، رازییە، بۆیە داوای لێكردووە كە كاری بۆ 
هەڵكەوت  لەبارەی  قسەكانی  لەدرێژەی  بكات. 

هونەرییەكانی  ك��ارە  گوتی:))ئەمڕۆ  زاه��ی��رەوە 
كوردستاندا  كۆمەڵگەی  لەنێو  زاهیر،  هەڵكەوت 
دیارەو ئەگەر كەسێكی بەتوانا نەبووایە ئەو هەموو 
ئەنجامنەدەدا.  لەال  هونەرییان  كاری  هونەرمەندە، 
لەگۆرانیگوتندا  كە  بڕوایەدایە  ل��ەو  كریستاڵ، 
هونەری  چونكە))بەهرەی  دەبێت،  سەركەوتوو 
سلۆیەو  زۆرترینیان  كریستاڵ،  ستایلی  تێدایە((. 
ئەمەش هەڵكەوت، بۆی دیاریكردووەو دەڵێت:))ئەو 
ستایلە لەخۆم نزیكەو دڵم پێیخۆشە((. هەڵكەوت 
هونەرمەندێكی  بۆ  هونەری  ك��اری  كاتێ  زاهیر، 
جوانكاری  وەك  مەرجی  كۆمەڵێك  دەك��ات،  كچ 
مەرجەكانی  لەبارەی  هەیە.  هونەری  نواندنی  و 
ئەو  كریستاڵ،  بۆ  زاهیرەوە  هەڵكەوت  هونەرمەند 
زۆری  مەرجی  گوتی:))هەڵكەوت،  هونەرمەندە 
بكەمەوەو  كەم  كێش  دەبێت  شت  یەكەم  هەیەو 
وەرزش بكەم و پرۆڤەی زۆر بكەم. لەگەڵ گرنگیدان 
میللەتان و  بەرهەمی هونەری هەموو  بەگوێگرتنی 
هونەرمەندانی كوردستان و رێزگرتن لەكاری هەموو 
هونەمەرندان(( . لەبارەی ناوی كریستاڵیشەوە ئەو 
هونەرمەندە باس لەوەدەكات كە هەڵكەوت زاهیر، 
ئەو ناوەی بۆ داناوە))ئەمەش فۆرمێكە لەهەموو 
لەالیەن  هەنگاوە  ئەم  لێرەش  هەبووەو  میللەتان 

مامۆستا هەڵكەوت زاهیرەوە دەستی پێكرد((.
شانێل  كۆمپانیای  كە  كرد  ئاشكرای  كریستاڵ، 
موزیك و چەند كۆمپانیایەكی تر دەبنە سپۆنسەری 
تێكستیشەوە  نووسینی  لەبارەی  ئەلبوومەكەی. 

ئاماژە بەوە دەكات كە ئێستا سەرقاڵی تۆماركردنی 
یەكەمین ئەلبوومەو سەرجەم میلۆدییەكانی لەالیەن 
مامۆستا هەڵكەوت زاهیرەوە، دانراون و تێكستەكانی 
ئیبراهیم،  حەمەسەعید  تێكستنووس  لەالیەن 
ڕەنج  چەلكی،  ئەدیب  ح��ەس��ەن،  حەمەسەعید 
كانەبییەوە  زەیتو  و  زاهیر  هەڵكەوت  و  سەنگاوی 
مۆسیقاش  دابەشكردنی  ه��ەروەه��ا  ن��ووس��راون. 
لەالیەن هێمن حوسێن و كاری دەنگیش مامۆستا 
كاوە شێخ، كردوویەتی))لەنزیكترین كاتدا كلیپێك 
جمیل،  محەمەد  مامۆستا  لەالیەن  گۆرانییەكم  بۆ 
حەسەن ئەمیر و بۆتان، ئەنجامدەدەم((. كریستاڵ، 
گۆرانیبێژێك  لەهەموو  گوێ  كە  ئەوەدەخاتەڕوو 
دەگرێت، بەتایبەت ئەو هونەرمەندانەی كە هەڵكەوت 
كاری  لەبارەی  كردوون.  بۆ  هونەری  كاری  زاهیر، 
نەشتەرگەری جوانكاری، كریستاڵ، دەڵێت تائێستا 
جوانكاری دەموچاوم نەكردووە. ئەو خەون بەوەوە 
لەكارەكانیدا سەركەوتوو  لەداهاتوودا  دەبینێت كە 
لەیادی  هەرگیز  ك��ە  ئ���ەوەی  ه��ەروەه��ا  و  بێت 
لەبارەی  هونەرەكەیەتی.  و  دایكی  دەمێنێتەوە 
خۆشەویستییەوە كریستاڵ، باس لەوە دەكات كە 
كاتی  نەكردووە:))هێشتا  خۆشەویستی  تائێستا 
تەنیا  پێكبهێنم،  هاوسەری  ژیانی  نەهاتووە  ئەوە 
چاوپێكەوتنە  لەم  سەرسامم((.  كوڕ  بەراستگۆیی 
هەموو  فێری  ژیان  كە  روونیكردەووە  كریستاڵ، 

شتێكی كردووە، بەاڵم زۆر لەپیری دەترسێت. 
رۆشنە عومەر 

كریستاڵ بۆ وارڤین: 

لە پیری دەترسم و بەراستگۆیی 
كوڕان سەرسامم
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وارڤین: حەزت دەكرد بەكام گۆرانیبێژ بچیت؟ 
 زامبیا: هونەرمەند فەیروز، چونكە زۆر كاریگەری بەسەرمەوە هەیە.

وارڤین: چ شتێك زیاتر تووڕەت دەكات؟ 
 زامبیا: درۆ و پابەندنەبوون بەكات.

وارڤین: خەونی زامبیا، بۆ داهاتوو چییە؟ 
 زامبیا: هەموو كەسێك رێز لەهونەر بگرێت.

 وارڤین: بەكام یاریزانی تۆپی پێ سەرسامی؟ 
زامبیا: هیچ یاریزانێك ناناسم. 
وارڤین: حەزت لەچ خواردنێكە؟

زامبیا: برنج و شلە. 
وارڤین: خۆشترین رۆژی تۆ كەی بوو؟ 

 زامبیا: ئەو رۆژەی گەڕامەوە كوردستان.
وارڤین: حەزت لەكام مۆدێلی قژە؟ 

 زامبیا: حەز لەهەموو ئەم ستایلە تازانە دەكەم. 
وارڤین : بەجلووبەرگی كام واڵت سەرسامی؟ 

 زامبیا: بەگشتی سەرسامی هەموو جۆرە جلووبەرگێكم.
وارڤین: لەچ ئامێرێكی میوزیكدا شارەزاییت هەیە؟ 

 زامبیا: كەمێك لەئامێری سەتراڵ و كەمێكیش گیتار. 
 وارڤین: حەز لەچ رەنگێك دەكەیت؟

  زامبیا: پەمەیی. 
 وارڤین: حەز بەچی سروشت دەكەیت؟

 زامبیا : سەوزایی و ئاو، زۆر سەرنجمڕادەكێشن. 
وارڤین: حەز لەچ ژمارەیەك دەكەیت؟ 

زامبیا:3
وارڤین: تاچەند حەز لەناوبانگی دەكەیت؟

لەبەر  نەداوە.  بۆ  نەرۆیشتووم، هەوڵیشم  ناوبانگ  بەدوای  زۆر  زامبیا:   
ئەوەی پێموایە، هەندێكجار ناوبانگی زۆر كێشەت بۆ دروست دەكات.

وارڤین : حەز بەدەنگی كام هونەرمەند دەكەیت؟ 
لەیال  فەتاح،  چۆپی  ساڵح،  گۆران  كەریم،  عەدنان  زەكەریا،  زامبیا: 

فەریقی 
وارڤین : چ پێناسەیەكت بۆ خۆشەویستی هەیە؟

زامبیا: ئەگەر خۆشەویستی نەبێ ژیان نابێت.
وارڤین: ژیانی هاوسەریت بەخۆشەویستی پێكهێنا؟

زامبیا: من و هاوسەرەكەم سەرەتا هاوڕێ بووین. دواتر بووینە خۆشەویست 
و دواتریش ژیانی هاوسەریمان پێكهێنا.
وارڤین: حەز بەجلی كوردی دەكەیت؟

لەبۆنەكاندا  تەنیا  دەكەم.  كوردی  بەجلووبەرگی  حەز  كەم  زۆر  زامبیا: 
دەیپۆشم.

ناو: زامبیا حەمە عەزیز 
شوێنی نیشتەجێبوون: سلێمانی و سوید، ماوەیەك لە 

كوردستان و ماوەیەك لەسویدم 
شوینی كاركردن: فەرمانبەر لە نەورۆزتیڤی  

پڕۆفایل باری خێزانی: خێزاندار 

زامبیا:
 حەزم لە ژمارە یە

ئارەزووی هونەرمەندان
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كێتە كۆلڤیتز:
ئەو هونەرمەندەی حەسرەتی 

ئاشتی بە گڵ سپارد
سیروان رەحیم

Käthe KollWitz كێتە كۆلڤیتز، )1867-
1945( ژنە هونەرمەندی شێوەكاری بەنێوبانگی 
ئەڵمانیایە. لە ئەڵمانیا بەیەكێك لەهونەرمەندە 
لەبواری  بیستەم  س��ەدەی  بەنێوبانگەكانی 
هونەری شێوەكاریدا دەداندرێت. سەرباری ژیانی 
سەخت و ئاڵۆزی ئەو پشكی داهێنان و نوێكاری 
لەچەند شێوازێكی هونەری هێڵكاری، هەڵكۆڵین 
لەسەر تەختەو نیگاركێشی دا هەیە. ژیانی كێتە 
كۆلڤیتز، نموونەی ژیانی پڕ حەسرەت و لێوانلێو 
لەبانكە  یەكێك  بەپشتگیری  ك��ۆژان.  لە  بووە 
 )KreiSSParKaSSe( ئەڵمانیا  گەورەكانی 
لەشاری كوێلن مۆزەخانەی تایبەت بۆ كارەكانی 
لەسۆنگەی  كراوەتەوە.  هونەرمەندە  خانمە  ئەم 
شەڕی  ه��ەردوو  هونەرمەندە  ژنە  ئەو  ئ��ەوەدا 
لەهەلومەرجی  بینیووەو  جیهانگری  گ��ەورەی 
تارمایی  كەمهاوتا  بەشێوەیەكی  ژیاوە،  شەڕدا 
شەڕی لەبەرهەمەكانیدا بەرجەستەكردووە. كێتە 
جیهانیدا  یەكەمی  لەشەڕی  خۆی  بۆ  كۆلڤیتز، 
)پێتەر(ی كوڕی لەدەست دەدات، كوژرانی پێتەر 
بۆ كێتەی دایك و هونەرمەند دەبێت بەیەكێك 
ئەو  سێبەری  پاشتر  ژی��ان،  لەكارەساتەكانی 
بەرهەمەكانیەوە  زۆربەی  بەرووبەری  كارەساتە 
ئەو  وای��ك��ردب��ێ  ئ��ەوە  رەنگبێ  دەبیندرێت. 
تارمایی  كەمهاوتایە  شێوازە  بەو  توانیبییەتی 
بەرجەستە  تابلۆكانیدا  و  هێڵكاریی  لە  شەڕ 
بكات. چونكە شەڕ جەرگی سوتاندووەو یەكێك 

لە هەرە ئازیزەكانی لە دەستداوە.  
ماوەی  هەروەها  لەشەڕدا.  كوڕ  لەدەستدانی 

باری  بەتایبەتیش  و  ش��ەڕ  ه���ەردوو  ن��ێ��وان 
داتەپینی ئابووری ئەڵمان بەر لە شەڕ و لە ژێر 
دەسەاڵت و جێگیربوونی هەژموونی نازییەكاندا، 
ئەو رۆژانەی كرێكارێك دەبوو دەموودەست كرێی 
ئەو رۆژەی بدات بەخۆراك بۆ خۆی و خێزانی، 
پارەیە  ئەو  بەهایەكی  هیچ  ئایندە  رۆژی  دەنا 
رۆژە  ئەو  هونەرمەندی  كۆڵڤیتز،  كێتە  نەدەما، 
رەش و نەهاتانەی وەاڵتەكەیەتی، بۆیە كارەكانی 
پڕن لە حەسرەت و هەر تابلۆیەكی كارەساتێكی 

لە هەناودا هەڵگرتووە. 
زنجیرە تابلۆی شەڕ، لە كن خانمی هونەرمەندی 
ئەو ناوانەیان هەڵگرتووە:))تابلۆكانی پشتگیری. 
سەربازن.  مێردەكانیان  كە  چ��اوەڕوان  ژنگەلی 
بێوەژنان. نان، بێكاری((كە تەماشای قووڵی ئەم 
تابلۆیانە بكەیت دەزانی پەڕەموچ بەشێوەیەكی 
چەند سەرسامكەر سیماگەلی ترساو و نیگاگەلی 
چوارچێوەی  ناو  بۆ  گواستۆتەوە  حەپەساوی 
تابلۆ. بێئەوەی زۆر لە خۆی بكات، بێ ئەوەی 
زێدەڕۆیی بكات لە بەكارهێنانی پەڕەموچەكەیدا 

توانیویەتی ئەوەی دەیەوێ بیكێشێت. 
تا  كۆلڤیتز،  كێتە  الی  لە  دەست  نەخشاندنی 
الی  لە  دەست  نیگاری  تێڕامانە.  جێگای  بڵێی 
ئەم هونەرمەندە مانای تایبەتی و پڕواتای هەس. 
لە كەم تابلۆیدا دەست بەدی ناكرێت، دەنا لە 
زۆرینەی كارەكانیدا دەست پانتاییەكی پڕ رەنگی 
داگیركردووە. دەست لەكن ئەم بەشێكی زۆری 
دەستی  هەڵدەگرێت.  كەسەر  و  خەم  قورسایی 
بێكارەكان  كرێكارە  دەستی  لێوبەبارەكان،  ژنە 
و دەستی هەموو ئەوانەی كە چەمۆڵە لە شەڕ 
زۆربەی  لە  كۆڵڤیتز،  كێتە  دەڵێی  هەر  دەنێن. 

خۆی  پەیامی  جاراندا  گەلێ  لە  و  رەوشەكان 
خستۆتە ناو لەپ و نێو دەستی ئەو بوونەوەرانە، 
ئەو بوونەوەرانەی بوون بە هەوێنی حەسرەت و 
بێئەوەی بەر  خۆزگەی هەمیشەیی، خۆزگەیەك 
ئەفسوونی  خوازیارە  هونەرمەندە  ئەم  بگرێت. 
بكات،  دەستانە  ئەو  ئاوێتەی  خۆی  هێڵكاری 
ئاوێتەیان بكات و لەسەردەستی ئەوان پەیام و 

بۆچوونەكانی خۆیمان پێڕابگەیەنێت.
تەختەو  لەسەر  هەڵكەنین  قەڵەم،  بە  كاركردن 
ئەم  ب��ەره��ەم��ان��ەن  ل��ەو  ب��رۆن��ز  بەكارهێنانی 
هونەرمەندە بەجۆرێكی تا بڵێی شیاو و شایستە 
بەكاری هێناون. دوای وردبوونەوەو رامانی درێژ 
لە تابلۆكانی ئەم ژنە، بیرۆكەیەكی وەها لە كن 
مرۆڤ دەخەمڵێ كە ئەم مرۆڤە هەر لەسەرتاوە 
بۆ نەخش و نیگاركردن خولقاوە. ئەو كەسێك 
كارتۆنەكان  و  كاغەز  لەسەر  لێزانانە  زۆر  بووە 
ك��ردووە.  پ��ەڕەم��وچ  بە  و  قەڵەم  بە  سەمای 
بەاڵم  سپین،  و  رەش  زۆربەیان  ئەو  تابلۆكانی 

پڕن لە رەنگی حەسرەت و رەنجبێوەری.  
بەكارەكانی  تایبەت  گەلەری  سەردانی  كاتێك 
سەرداندا،  دەفتەری  لە  كرد،  كۆلڤیتزم  كێتە 
نووسیم )نزیكەی دوو سەعاتە لەم گەلەرییەدام، 
راستییەكەی ئەم هونەرمەندە بەكارەكانی لە كن 
خۆی رامدەگرێ و گلمدەداتەوە. ئەم هونەرمەندە 
دەسەاڵتێكی  دەدات  پێیشانمان  بەكارەكانی 
بەدەستەوەبووە.  ه��ون��ەری  بەتوانای  چەند 
و  بەهەبوون  نەمری  هونەرمەندە  ئەم  كارەكانی 
ژیانی خاوەنەكەی بەخشیووە یان بەپێچەوانەوە، 
گیانانەدا  بێ  كەرەستە  ئەم  وەبەر  گیانی  ئەو 
كردووەو نەمری پێ بەخشیوون. من كە هاتمە 
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هونەرمەندەم  ئەم  ناوی  پێشتر  گەلەرییە  ئەم 
نەبیستبوو، بەاڵم كاتێك دەردەچم ئیتر هەرگیز 

ناوی ئەوم لەبیر ناچێ(. 
دەمرێ،  دا   22.04.1945 لە  كۆلڤیتز،  كێتە 
بەمانگێك،  جیهانی  شەڕی  لەتەواوبوونی  بەر 
بەداخەوە ژیانی ئارامی دوای شەڕ و سەردەمی 
نەبینی،  وەاڵتەكەی  گەشەكردنی  بووژاندنەوەو 
نازییەكان  دوای  ئەورووپای  ئەڵمانیاو  نەیبینی 
و فاشییەكان بەرەو سەردەمێكی چەند رەنگین 
هەنگاویان نا. سەردەمی گەشانەوە، دیمۆكراسی 
و م��اف��ی م���رۆڤ. س��ەردەم��ی ل��ێ��ب��وردەی��ی و 
لێكحاڵیبوون و رۆژگاری پێكەوە ژیانی رەنگگەلی 

جیاواز لەژێر ئاسمانی روونی ئەورووپادا. 
كۆچی  شەڕ  لەكۆتاییهاتنی  بەر  كۆڵڤیتز،  كێتە 
یەكێك  خاتوونە  ئەم  كە  شەڕێك  كرد،  دوایی 
بوو لە نەیارە سەرسەختەكانی. خانمی كۆلڤیتز، 
كەسێك بوو كاری بۆ جوانی و ئاشتی دەكرد. 
ئەڵمانیا  نەژیا كە  رۆژگارە  ئەو  نەیبینی و  ئەو 
سەردەمی شەڕ و نەهاتی تێپەڕ دەكات و بەرەو 
داهاتوویەكی چەند جوان هەنگاو دەنێ، بەداخەوە 
ئەو،  هونەرییەكانی  كارە  بەاڵم  نەیبینی،  ئەو 
تابلۆ نایابەكانی ئەو و هەڵوێستە جوانەكانی ئەو 
هونەری  رووبەری  و  دیرۆك  ئارشیڤ،  مانەوەو 

ئەو وەاڵتەیان جوانتر كرد. 
ئارامیدا  و  لەئاشتی  وەاڵتەكەی  كۆڵڤیتز،  كێتە 
نەبینی، بەاڵم لە ئیمڕۆدا تابلۆكانی ئەو هونەرمەندە 
لەسایەی ئاشتی، ئازادی و پێشكەوتندا لەئامێزی 
گەلەری و مۆزەخانەی شایستەدا خراونەتە بەر 
بینینی هونەری  ئەو كەسانەی شەیدای  دیدەی 

جوان تابلۆی دڵكێشن. 

ساڵی 1954 وێنەی هونەرمەند بەسەر پولی پۆستەوە 
لە ئەڵمانیا
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لەهەڤپەیڤینێكی  زاهیر،  هەڵكەوت  هونەرمەند 
تایبەت لەگەڵ وارڤیندا ئەو مەرجانەی ئاشكرا كرد 
كە بۆ وەرگرتنی كچان هەیەتی و دووپاتی كردەوە 

كە خوازبێنی كەسی نەكردووەو ناشیكات.
هونەری  كاری  لەوەكردەوە  بیرت  چۆن  وارڤین: 
)لۆكەو  وەك  گەنج  هونەرمەندی  كۆمەڵێك  بۆ 

دەشنێ، بكەیت؟
 هەڵكەوت: كاتێ بینیم گۆڕەپانی كوردی لەبواری 
هونەریدا پێویستی بەگۆڕانكاری هەیە، بەتایبەت 
چەندین  پێگەیاندنی  بۆ  خۆشكردن  لەزەمینە 
ناو  هەنگاوەم  ئەو  ژن،  تازەی  دەنگی  روخسارو 
سەرەتا لەدڵنیا رەزازی و باخانەوە دەستم پێكرد، 
دواتر دەشنێ، تاهەموو ئەو هونەرمەندانەی ئێستا 

كە كاری هونەری لەالی من ئەنجام دەدەن. 
بە  دەك���ات  كێیتر  ه��ەڵ��ك��ەوت  ل��ەداه��ات��وودا 

گۆرانیبێژ؟
هەڵكەوت: چەند رووخسارێكی تازەی ژن هاتوون 
و  ناسلی  نلیسا،  لەوانە  بۆدەكەم،  كاریان  كە 
كریستاڵ. هەروەها ژمارەیان 40 كچە هونەرمەندەو 
جگە  بەگۆرانیبێژ،  دەبن  نزیكدا  لەداهاتوویەكی 

لەوەی كە ئیلینا و لینا، بەڕێوەن.
وارڤین: ئەمانە چۆن پەیوەندیت پێوەدەكەن؟

هەڵكەوت: لەڕێگای ئیمێڵ و خەڵكەوە پەیوەندی 
دەكەن، منیش دوای ئەوەی رازی دەبم پرۆگرامی 

كاركردنیان بۆ دادەنێم. 
هونەرمەندانە  ئەو  بۆ  تۆ  مەرجەكانی  وارڤین: 

چین؟
و  هەبێت  تەواویان  ئ��ازادی  دەبێت  هەڵكەوت:   
ئەو  ئ��ازاد،  بەزمانێكی  ئافرەتێك  وەك  بتوانن 
تێكستانەی كە ئێمە لەگەڵ حەمەسەعید ئیبراهیم 
بۆیان دادەنێن، بیكەن بەگۆرانی. لەكلیپدا بتوانن 
گونجاو  روخسارەوە  لەرووی  و  كاربكەن  ئازادانە 
بن، تا ببن بە ئەستێرەی گۆرانیبێژەكان. هەروەها 

توانای دەنگیان وەك ستاندار، هەبێت.
وارڤین: بۆچی نازناویان بۆدادەنێیت؟

چونكە  دووب��ارەن،  هەن  ناو  هەندێك  هەڵكەوت: 
بێت،  جیاواز  گۆرانیبێژ  ناوی  واباشە  هەندێكجار 
من و مامۆستا حەمەسەعید ئیبراهیم، ناویان بۆ 

دادەنێین.
 وارڤین: ئەگەر هاتوو كەسێك یەكێك لەمەرجەكانی 

تێدا نەبێت، بەاڵم بەس دەنگی خۆش بێت، كاری 
بۆدەكەیت؟

هەڵكەوت: بەدڵنیاییەوە كاری بۆ دەكەین، چونكە 
دەنگ بەالی منەوە یەكەم شتە.

وارڤین: هەندێك لە رەخنەگران دەڵێن بەشێك لەو 
زیاتر  هێناویەتی  زاهیر  هەڵكەوت  گۆرانیبێژانەی 

سەماكارن؟ 
هەڵكەوت: ئەمەش هونەرێكە دەبێ هەبێت. هەموو 
دەنگخۆشێك ناتوانێت كارێكی شادی و نمایشكار 
بكات، بۆ نموونە ستایلی دەشنێ ستایلی پۆپەو 
دەبێ  شێوازەش  ئەو  دەك��ات،  لەگەڵ  سەمای 
دەنگی  كە  نییە  ئەوە  بەمانای  ئەمەش  هەبێت. 
دەشنی، خۆش نییە، بەپێچەوانە دەنگی خۆشە، 
كارێكی  دەیكات،  دەشنی  كە  ئ��ەوەی  هەروەها 

ئاسان نییە.
وارڤین: تۆ تێكستێك قبووڵ دەكەیت كە كچێك 

بەسەر شان و باڵی ئافرەتدا هەڵبڵێت؟
ئەمە  ناكەم، چونكە  ئەمە قبووڵ  نا.  هەڵكەوت: 

لەبەرهەمی هەڵكەوتدا نییە.
هونەرمەندەكان  شەڕی  ناكەی  هەست  وارڤین: 

40 كچە هونەرمەندی گەنج لەگەڵی كار دەكەن
هەڵكەوت زاهیر بۆ وارڤین:

هەولێر

ئیلینا و  لینا بەڕێوەن
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لەگەڵ تۆ هۆكارەكەی ئەوەیە كەسەردەمی ئەوان 
تێپەڕیووە؟

بەاڵم  مانەوەیە،  شەڕی  بەدڵنیاییەوە  هەڵكەوت: 
دەبێ من قبووڵم بێت. دواتر ئەگەر كەسێك هات 
كە  ئامادەم  من  ئەوكات  بێت  باشتر  لەمن  كاری 
دان بەوەدابنێم و شوێنی خۆمی بۆ چۆڵ بكەم، 
ئەوەش مانای ئەوە نییە كە كوژانەوەی من بێت.

پاڵپشتی  پێنجەمدا  لەكابینەی  چەند  تا  وارڤین: 
تۆ كراوە؟

 هەڵكەوت: نێچیرڤان بارزانی، بەگشتی زەمینەی 
بۆ هونەرمەندان لە كوردستاندا خۆشكرد. من زۆر 
جیهانییەكانە،  كۆمپانیا  سپۆنسەری  لەكارەكانم، 
بارزانی،  نێچیرڤان  مەعنەوییەوە  لەڕووی  بەاڵم 

پشتگیری منی كردووە. 
هونەرمەندانەی  لەو  هەندێ  دەگوترێت  وارڤین: 
كارت  پێشتر  كە  ئەیوب  و  باخان  هانی،  وەك 

لەگەڵ كردوون پەشیمانن؟ 
نوێی  پڕۆژەی  ئێستا  هانی،  وانییە.  هەڵكەوت:   
گرێبەستێكمان  تازە  چونكە  هەیە،  من  لەگەڵ 
كارەی  ئ��ەم  ك���ردووە،  واژوو  ن��وێ  كارێكی  بۆ 
ئێستاشی كە باڵوكراوەتەوە، هی پێش كاركردنی 

بووە لەگەڵ من، واتە پێش ئەلبوومی سەندرێال، 
دەیزانی  پێشتر  ب��ەاڵم  ئەنجامداوە.  كارەكەی 
ئەگەر ئەم ئەلبوومە باڵو بكاتەوە ئەو ناوبانگەی 
هەروەها  هێناوە.  بەدەستی  كە  نابێت  ئێستای 
منەوە  ب��ەالی  بێت  پەشیمان  هەركەسێكیش 
ئاساییە، بابەتی ئەیوب عەلی، بەم شێوەیە نەبوو 
عەلی،  ئەیوب  لێكرد،  وای��ان  رۆژنامەنوسەكان 

تائێستاش پەیوەندی لەگەڵم هەیە.
وارڤین: راستە كە تۆ داوای باخانت كردووە؟

رێزم  نەكردووە.  شتەم  ئەم  من  نە.  هەڵكەوت: 
هەیە بۆ باخان، من خوازبێنی كەسم نەكردووەو 
ناشیكەم. بۆنموونە ئەگەر كێشەی من و باخان، 
بێت  نەگونجان  و  بێت  شەخسی  كێشەیەكی 
لەنێوان من و ئەودا، ئەوە پەیوەندی بەوەوە نییە 
باخان، الی  لەنێوانماندا هەبێت.  دوژمنایەتی  كە 

من مرۆڤێكی بەڕێزە.
دەشنێ  بەدەركەوتنی  ناكەیت  هەست  وارڤین: 
لەمیدیاكانی دەرەوە تۆ زیاتر ناوبانگت دەركرد؟ 

كرد.  دروست  دەشنێم  من  بێگومان  هەڵكەوت: 
بتوانێت سنووری كوردستان  یەكەمین كەسە كە 
بەرەو جیهانی دەرەوە بشكێنێت و ببێتە ئەوەی 

لەسەری  جیهان  رۆژنامەكانی  لەسەرجەم  كە 
وێنەی  دەشنی  یاهوو  لەماڵپەری  و  بنووسرێت 
هەبێت. نكۆڵی لەوەش ناكەم كە كاریگەری لەسەر 
ناوبانگی منیش هەبووە. لەو وتارانەی كە لەسەر 
هاتووە  لەگەڵدا  منی  ناوی  نووسراوە،  دەشنێ 
ئەوەش دوو قاتی جاران منی بە دەرەوە ناساند. 
وارڤین: باس لەوە دەكرێت كە بەنیازیت كەناڵێكی 

تەلەفزیۆنی دامەزرێنیت؟
هەڵكەوت: چەند پێشنیارێكم لەبارەی دامەزراندنی 
بۆكراوەو  هەولێر  لە  ن��اوەن��دی  تەلەڤزیۆنێكی 
هەروەها  بدات.  هونەری  بەبواری  گرنگی  زیاتر 
چەند  و  دەشنێ  كە  هەبێت  بەرنامەیەكی  چەند 
هونەرمەندێكیتر پێشكەشی بكەن، بەاڵم تائێستا 

بڕیاری تەواوم لەوبارەیە نەداوە.
وارڤین: لەڕووی ماددییەوە كێ هاوكاری ئەو كچە 

گۆرانیبێژانە دەكات كە لەگەڵ تۆ كار دەكەن؟
هەن  كۆمپانیا  لەسپۆنسەری  زۆر  هەڵكەوت: 
دەكەن.  لەگەڵ  كارمان  و  دەك��ەن  هاوكاریمان 
بەهۆی  دەرەوە  واڵتانی  لەهەندێ  داهاتم  زۆرجار 
خۆیان،  بەشایەتی  ئەمەشیان  میوزیكە،  كاری 

یارمەتی هونەرمەندانم پێداوە.

ئیلینا و  لینا بەڕێوەن
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هەولێر

له  مێژووی ئۆسکار دا کاترین بیگلو یه که م ژنه  
که  خه اڵتی باشترین ده رهێنه ر وه رده گرێت.

ئه م  پاڵێوراوی  ژن   3 تائێستا  ل��ه و  جگه  
خه اڵته  بوون: سوفیا کاپوال بۆ فیلمی))بزر 
بوو له  وه رگیران(( )2002(، جین که مپین بۆ 
ورتمولێر  لینا  و   ،)1994( فیلمی))پیانۆ(( 
))حه وت  فیلمی  بۆ  ئیتاڵی  ده رهێنە ری 

جوانی(( )1977(.
هه ڵبه ت مارلین گوریس ده رهێنه ری هۆڵه ندیش 
ئانتۆنیا((  فیلمی))هێڵی  به    1996 سالی 
ده ره کی  فیلمی  باشترین  خه اڵتی  توانی 
له بواری  خه اڵته که ی  به اڵم  بێنێت،  به ده ست 

باشترین ده رهێنه ره وه  نه بوو.
پرسیاره   ئه و  جارێکیت  بیگلو  سه رکه وتنی 
تائێستا  باس))بۆچی  به ر  ده خاته وه   گرنگه  

ده رهێنه ری ژن له  هۆلیوود که مه ؟((
ناکات  حه ز  زۆر  بیگلوش  خودی  راستیدا  له  
له   و  بناسرێت  ژن((  ))ده رهێنه رێکی  وه ک 

)خه اڵتی  خه اڵته کەی  وه رگرتنی  رێوڕه سمی 
به   ئاماژه ی  ئۆسکار(  ده رهێنه ری  باشترین 

ره گه زه که ی واته  ژنبوونی نه کرد.
ئه و ماوه یه ک به ر له ئێستا له کاتی به خشینی 
ئه مریکا  ده رهێنه رانی  یه کێتی  خه اڵته کانی 
له کاتی وه رگرتنی خه اڵتی باشترین ده رهێنه ر 
بۆ فیلمی)شوێنی مه رگ( رایگه یاندبوو))حه ز 
ده که م وه ک ده رهێنه رێک سه یری خۆم بکه م 

نه ک وه ک ده رهێنه رێکی ژن؟((
کاترین بیگلو لەرێوره سمی هشتاو دووهه مین 
ساڵه ی ئۆسکار به  فیلمی ))شوێنی مه رگ(( 
توانی خه اڵتی باشترین ده رهێنه ر وه ربگرێت.

سیلینگ((  ئاماره کانی))سلۆلۆئید  پێی  به  
سان  ویالیه تی  زانکۆی  سااڵنه ی  له راپۆرتی 
دیگۆ له نێوان 250 فیلمی گرنگی ساڵی 2099 
به رێژه ی 7% ی کاری  ته نیا  ژنان  له ئه مریکا 
داوه ،  ئه نجام  فیلمانه یان  ئه م  ده رهێنه ری 
رابردوو  له ساڵی  که متره    %2 رێژه یه ش  ئه م 

و 7% رێژه یه که  که  جێی نیگه رانییه،  چونکه  
ئه م ژماره یه  له گه ڵ ده رهێنه رانی ژن له ساڵی 

1987 له  یه ک ئاست دایه .
))سلۆلۆئید  راپۆرتی  نووسه ری  الزن  مارتا 
ژنانی  نه بوونی  هۆڵیوود  ده ڵیت:  سیلینگ(( 

پشت کامیرا ره ت ده کاته وه .
راگه یاند:   )aFP( ئاژانسی  به   ن��اوب��راو 
ب��ی��س��ت��ووم��ه  ه��ه ڵ��ه چ��ن��ه ک��ان��ی ب���اڵوک���راوه  
ستۆدیۆکان  به رێوه به ری  وه ک  مه زنه کانیش 
کێشه یه ک  جۆره   هه ر  بوونی  به ئاسانی  زۆر 
بوونی  بنه ره تدا  له   یان  ئه وان  ره تده که نه وه . 
ئه م ئامارانه  ره تده که نه وه  یان ناوی سێ یان 
شانیان  و  ده به ن  ناو  ژن  ده رهێنه ری  چوار 

هه ڵده ته کێنن و ده ڵێن:))کێشه یه ک نییه ((
مارتا الزن ده ڵیت: ))ئه گه ر وا بیر بکه نه وه  
رێگه   به  شوێن  نییه ،  له ئارادا  کێشه یه ک  که  
ره وشه که   که   وایلیدێ  تا  و  ناچن  چاره کاندا 

به م شێوه ی که  هه یه  ده مێنێته وه ((.

ده رهێنه ری ژن له  
هۆلیوود هێشتا که مه 
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ئیمی مۆل به رێوه به ری فستیڤاڵی فیلمی )بردز 
ئای ویو( که  مه به ستی په ره پێدانی تواناکانی 
خولی  ده رهێنه ر  ژنانی  یارمه تی  بۆ  ژنانه و 
راهێنان و فێرکاری به رێوه  ده بات له گه ڵ ئه م 

خاڵه  هاوڕایه .
ده بێته   بیگلو  سه رکه وتنی  که   پێیوایه   ئه و 
له گه ڵ  خۆی  پیشه یه   ئه م  که   ئ��ه وه ی  هۆی 

ره وشی نوێ بگونجێنێ.
نابراو ده ڵیت:))له  پیشه ی به رهه مهێانی فیلمدا 
په یوه ندییان  که   هه یه   هه ڵه   بۆچوونی  چه ند 
نییه.   کێشه وه   ئه م  راسته قینه ی  به هۆکاری 
یه کێ له  بۆچوونه  هه ڵه کان ئه وه یه  که  زۆربه ی 
ئه و که سانه ی روو له  سینه ما ده که ن پیاوانی 

ته مه ن 20 تا 30 ساڵەن((.
الزن ده ڵێت: له  واڵتی به ر یتانیا ئه م بۆچوونه  
دێنن.(( کار  به   ساڵه    40 30ت��ا  ژنانی  بۆ 
سه رکه وتنی بیگلو ده رفه تێکی له بیرنه کراوه یه ، 
ده رهێنه ری  باشترین  خ��ه اڵت��ی  ئ��ۆس��ک��ار 
پێده به خشێ و ئه و ده کاته  سیمبۆل. هیوادارم 
به   فیلمه   ئ��ه م  ده رهێنه ری  کچان  و  ژن��ان 

چاوێکی تایبه ته وه  ببینن.
خانمی مول ده ڵێت: رێژه ی ده رهێنه رانی ژن 
له   دایه و  نزم  له ئاستێکی  به ریتانیا  واڵتی  له  

12% بۆ 10% له  ساڵی رابردوودا دابه زیوه .
ئاشکراشی کرد((زۆر سه خت و ناخۆشه ، کاتێ 
من کاره که م له )بردز ئای ویو( ده ست پێکرد، 
بیرم ده کرده وه  که  رێژه ی 25% یش رێژه یه کی 

زۆر خراپه )).
ژن  ده رهێنه رانی  رێ��ژه ی  بۆچی  وات��ه   که  

که مه ؟
له   یه کێک  که   باوه ره یه   ئه م  له سه ر  م��ول، 
کاره (( ئه م  ))سروشتی  گرنگه کان  هۆکاره  

یه .
ئه و ده ڵێت: ئه منیه تی کاری ئه م پیشه یه  زۆر 
دێت  پیش  وا  زۆرج��ار  نییه و  جێگیر  که مه و 
که  ده رهێنه ر ناچار ده بێت، ماوه یه کی زۆر له  

لۆکه یشێنی وێنه گرتنه کاندا بمێنێته وه .
بۆیە، کاری ده رهێنه ری بۆ وێنه  له گه ڵ کاری 
منداڵداری یه ک ناگرنه وه و پێکه وه  ناگونجێن.

چین که مپه ین داوا له  ژنان ده کات جلی ئاسن 
بکه نه  به ریان.

راگه یاندنی  ناوه ندی  به رپرسی  گرین  جمۆ 
ژنانی نیویورکه . ئەو كار بۆ ئەوە دەكات که  
و پشت  پیش  له   به شدارییان  بۆ  ژنان   هانی 

کامێرا بدات.
ناوبراو له  وێبلۆگی ئه م ناوه نده دا ده نووسێت: 
له یانه یه کی  پتر  خۆی  به شێوازی  هۆڵیوود 
بۆ  ته رکیزی خۆی  هه موو  و  ده چێت  پیاوانه  
به رهه مهێنانی ئه و فیلمانه یه  که  به رده نگه کانیان 

پیاوانی ته مه ن 14 بۆ 25 ساڵه .
ئه مریکا  ک��اری  هێزی  له نیوه ی  زیاتر  ژن��ان 
له   هێشتا  ئه وه شدا  له گه ڵ  به اڵم  پێکدێنن، 
نووسین و ده رهێنه ری و به ر هه مهێنانی فیلمه  

به رچاوه کان دوور که وتوونه ته وه .
کارگێری  ب��ه رێ��وه ب��ه ری  کنینمونت،  کیت 
فیلم و  ل��ه   ب��ه ری��ت��ان��ی))ژن��ان  رێ��ک��خ��راوی 
ته له فزیۆن(( )WFtV( ئاماژە بە جیاوازی 

ره گه زی له م کاره دا ده كات.

 )BBC( ه��ه واڵ��ی ب��ه ش��ی  ب��ه   ن���اوب���راو 
راگه یاندووه :))زۆربه ی ژنان فیلمی کورت به 
فیلمی  به رهه مهێنانی  بۆ  به اڵم  دێنن،  ر هه م 
توانای  گوایه   ئه و  بڵێین  ده ب��ێ  سینه مایی 
دابینکردنی بودجه ی پێویستیان بۆ ئه م کاره  

نییه .
ئاخۆ  ده ڵ���ێ���ت:  ک��ن��ی��ن��م��ۆن��ت  خ��ان��م��ی 
به رهه مهێنه ره کان ئاماده ن سه رمایه کانیان بۆ 
ژنان وه گه ڕ بخه ن؟ زۆر له مێژه  باس له یه کسانی 
نێوان ژن و پیاو ده کرێ، به اڵم کاتێ سه یری 
کابینه و پۆسته  بااڵکانی یاسا ده که ین که متر 
هۆکاره که شی  ده بینین.  شوێنانه دا  له م  ژنان 
متمانه ی  خۆیان  ژنان  که   بێت  ئه وه   ره نگه  
ته واویان به  خۆیان نییه و هه وڵ ناده ن خۆیان 

بە پله ی به رز بگه یه نن.
به اڵم کیت کنینمۆنتیش هیوادره  سه رکه وتنی 
بیگلو ده سپێکێکی باش بێ له م بواره دا و ژنان 
ده ڵێت:  کنینمۆنت  مه یدان.کیت  بێنه   زیاتر 
که   به رهه مهێناوه   فیلمێکی  بیگلو  کاترین 
زۆرینه ی خه ڵک وا بیر ده که نه وه  که  له وانه یه  
به رهه مهێنه ره کان  و  بێت  پیاوێک  کاری  ئه م 
بۆ سه رمایه ی خۆیان له  کاری کاترین تووشی 
فیلمی((شوێنی  ب��ه اڵم  بووبێتن،  مه ترسی 
نیشاندا  سه رمایه داره کان  به   ئه وه ی  مه رگ(( 
به رهه م  گه وره   فیلمی  ده توانن  ژنانیش  که  

بێنن.

ئاماده کردنی: جه مال نه جاری
سه رچاوه : بی بی سی 
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تەوقەكردن، یەكێكە لە ئەتەكێتەكانی 
ناسینی كەسێك و رێزلێنانە لەكاتی 
پێویستە  بۆیە  كەسەكاندا،  بینینی 
لەكات  و  رێكوپێك  ئەتەكێتێكی  بە 
و ش��وێ��ن��ی گ��ون��ج��اودا رەچ���اوی 
زۆر  جیاوازی  بكرێت.  تەوقەكردن 
تەوقەكردنی  ئەتەكێتی  لەنێوان 
و  ك��ارك��ردن  تەوقەكردنی  و  ك��ار 
كۆمەاڵیەتیدا هەیە. ئەو جیاوازییەش 
لەدوو وشەی جوامێری و میهرەبانیدا 
بەدەردەكەوێت، چونكە مامەڵەكردنی 
هاوشێوەی  رادەی��ەك  تا  كاركردن 

دیسپلینە سەربازییەكانە.

تەوقەكردن بەدەست 
پەسەندە  لەكاردا  رێگەیەی  ئەو   
دیكەدا  كەسانی  لەگەڵ  س��اڵو  بۆ 
دەشێت  ب��ەدەس��ت،  تەوقەكردنە 

ماچكردنیشی تێبكەوێت.
لەگەڵ  ت��ەوق��ەك��ردن  ك��ات��ی  ل��ە 
ماچكردنی  ه��ەوڵ��ی  كەسەكاندا، 
بدە،  یەك  وەك  كەسەكان  هەموو 

نەك هەندێكیان فەرامۆش بكەیت.
تایبەت  ه����ەن  رێ��س��ا  ه���ەن���دێ 
بەرەفتاركردن لەپێناوی تەوقەكردندا 
ڕەچاو دەكرێت، دەشێ فێری ببیت، 
بەستوویەك  راست  تەوقەكردنی  بۆ 
لەنێوان گشت دوو پەنجەیەكدا بوونی 
پەنجە  بەمانەوەی  پێویست  هەیەو 
گ��ەورە دەك��ات بۆ س��ەرەوە لەگەڵ 
لەنیوان  بەستووەی  ئ��ەو  گرتنی 
دۆشاومژەدا  گەورەو  پەنجە  هەردوو 

هەیە، پێش ئەوەی پەنجەكانی ترت 
بۆ  بەرامبەرەكەوە  دەستی  بخەیتە 

تەوقەكردن.
كۆمەاڵیەتیدا  لەئەتەكێتی  ئ��ەوەی 
لەسەری راهاتووین پێویستە سەرەتا 
ژن، دەستپێشخەر بێت لەتەوقەكردن، 
بەاڵم  بەرامبەردا.  كەسێكی  لەگەڵ 
نیە  گرنگ  كاركردندا  ئەتەكێتی  لە 
دەست  بەتەوقەكردن  كێ  سەرەتا 
پێ دەكات و باشترە ئەو كەسە بێت 

كە كارەكانی بەدەستە.
بەسەر  ن��اوی  هاتوو  ئەگەر  ب��ەاڵم 
جلەكانەوە هەڵواسراو بوو و ویستت 
و  بێشڵەژان  تەوقەكردندا  لەكاتی 
راكێشانی سەرنج بیزانیت، رێسایەك 
ناو،  هەڵواسینی  سەبارەت  هەیە 
پێش چۆنێتی سەیركردنی. باشترین 
ب����ەرزی شانی  ب��ە  ب���ۆی  ش��وێ��ن 
شوێنەش  ئەو  هۆكاری  راستەوەیەو 
چاو  تەوقەكردندا  لەكاتی  ئەوەیە 
دەڕوات  قۆڵە  ئەو  جووڵەی  بەرەو 
بەشی  و  دەكرێت  پێ  تەوقەی  كە 
راستی جەستەی كەسەكەی دیكەیە. 
ناوەكە  بەئاسانی  چاو  لەوەی  جگە 
الی  بەپێچەوانەی  دەخوێنێتەوە 
بەگیڕانی  دەبێت  ناچار  كە  چەپ 
چاو بەشێوەیەكی فراوان و ئاماژەی 
شتی ناپەسەند دەكات.. بۆیە ئەگەر 
ڕاست  رێگەیەكی  بە  ناوەكە  هاتوو 
هەڵنەواسرا بوو هەوڵی تەوقە كردن 

مەدە. 

Kner_abdullah@yahoo.com   كنێر عەبدوڵاڵ

ئەتەكێتی تەوقەكردن
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ناو: شلێر باپیری
رەگەزنامە: كوردستانی
باری خێزانی: سەڵت

خوێندكاری  خوێندەروای:  ئاستی 
كۆلێژی ئاداب، بەشی راگەیاندن
شوێنی نیشتەجێبوون: هەولێر 

خۆشەویسترین  باوكم  و  دایك 
كەسی منن

نزیكترین یان خۆشەویستترین 
كەست؟

 پڕۆفایل
       خۆشترین 10 گۆرانی بە ڕای تۆ: 

ونەرمەندە دەگرم
من تەنیا گوێ لەو پێنج ه

1-میكایل: ست فاتیمە

2-حەسەن زیرەك: ناڵەشكێنە

3-عەلی مەردان: ست فاتیمە 

4-رۆژ كەریم: عاشقم من 

ن: جادە چۆڵ و سێبەر بوو 
5- قادر دیال

59

كاری ئێستات و 
پێناسەیەكی كورتی 

كارەكەت؟
بەشی  ه��ەواڵ��ەك��ان��ی  ب��ێ��ژەری 

سۆرانی زاگرۆس تیڤی. 

چۆن بوو كاری بێژەریت 
هەڵبژارد؟   

هەروەها  ب��وو.  خ��ۆم  ئ���ارەزووی 
هاندەرم  بەگشتی  هاوڕێكانم 

بوون. 

شلێر باپیری: دایك و باوكم 
خۆشەویستترین كەسی منن
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4- 20- 3/21 
ئهەندێك پارە بۆ كاتی پێویست پاشەكەوت بكە. 
بتگەیەنێتە چەند شوێنێكی  هەندێك پالن دابنێ 
نوێ. ئاگاداربە هیچ زانیارییەكی خۆت و پیشەكەت 
مەدركێنە. كەللەڕەقیت زۆر كارت لێ تێكدەدات. 

بیروڕاكانت لەگەڵ برادەرەكانتدا ئاڵوگۆڕ بكە.

 5- 20 -4/21 
زپەیوەندییەكانت زۆر باشن با خەمساردییەكانت 
باشت  دەرفەتێكی  لەدەستدانیان.  هۆی  نەبنە 
هەواڵێكی  چەند  بەدەستهێنانی  بۆ  لەپێشە 
خزمانت  و  دۆست  سەردانی  باشتروایە  خۆش. 
بمێنیتەوە.  ماڵەوە  لە  ئەوەی  لەجیاتی  بكەی 
سەركێشی، هەمیشە كێشەی دارایی بەدواوەیە.

6/21 - 5/21 
بێنە،ئەوكات  بەكار  باش  بەشێوەیەكی  تواناكانت 
لەگەڵ  باش  خاڵێكی  چەند  بگەیتە  دەتوانیت 
بەڕێوەبەكەت. خەیاڵڕۆیشتن كێشەت بۆ دەنێتەوە. 
ببەخشە،  بەهاوبەشەكەت  خۆشەویستی  و  سۆز 
كە  پێدەبەخشێ  خۆشەویستیت  زۆر  ئەو  چونكە 

لە تۆ دا كەمە.

 7/22 - 6/22 
چارەسەركردنی  ب��ۆ  دەدا  یارمەتیت  ه��اوڕێ��ك��ت 
دڵنیابیت  ل��ەوە  پێویستە  ب��ەاڵم  گرفتەكانت،  
هەنگاوەكانت دووربن لەخۆ پەرستی. كاتێكی باشە بۆ 
ئەوەی چەند كەسانێك هەوڵی راكێشانی سەرنجیان 

بدەیت بۆ الی خۆت.

 8/22- 7/23
مامەڵە داراییەكانت سەركەوتن بەدەست دێنن، رێگا 
بشێوێنێ،  ژیانت  مەدە  رۆژانە  بچووكەكانی  بەگرفتە 
كەناڵەكانی پەیوەندیكردن پێویستە كراوەو راستگۆیانە 
بن. لەوانەیە گلەییت لە رەوشی ئێستای خۆت هەبێ، 

بەاڵم زۆر نابات ئەو هیالكییەت دەڕەوێتەوە.

 9/22- 8/23
بەژیری هەڵسووكەوت بكەو خۆت لەهەڵچوون و تووڕەیی دوور 
خەرەوە. بایەخ بەكارەكەت بدەو خۆت لەكێشە سۆزدارییەكان 
بەدوور بگرە. لەكاتی چوونە بازاڕ دەست باڵو مەبە. دەتوانی 
هەڵوێستی خۆت لەگەڵ هاوبەشەكەت چاك بكەیتەوە لەرێگای 

بەسەربردنی كاتێك لەو شوێنەی هەردووالتان پێتانخۆشە.

 10/23- 9/23 
ئەوانەی بە تۆ سەرسامن چاوەڕێی دەرفەتێكی لەبار دەكەن، 
و  رێكوپێكی  دەرب��ڕن.  بۆ  خۆیانت  سەرسامی  ئ��ەوەی  بۆ 
جوانییەكانت بپارێزە. مەچۆرە ناو هەر مامەڵەیەكی دارایی 
بكە  خۆشەویستی  نەبێت.  ڕوون  بۆ  ئەنجامەكەیت  ئەگەر 
بۆ  دەكات  بۆ  ئاسانكاریت  ئەوەی  لەبەر  خۆت  بەئامانجی 

هەبوونی هاوڕێیەتی تازە.

11/21- 10/23 
مەشقی وەرزشییەكی بە بەرنامەت پێویستە، بڕ و بیانوو 
مەهێنەوە كە زۆر سەرقاڵیت یان هیالك و ماندوویت لەبەر 
ئەوەی وەرزش سوودی دەروونیت پێ دەگەیەنێت. دوودڵ 
ئەوەی  بۆ  بەخۆت،  تایبەت  بچووكەی  پرۆژە  لەو  مەبە 

لەئامادەكردندا یارمەتیت بدەن رای هاوڕێكانت وەربگرە.

12-21- 11/22
بەهیچ شێوەیەك داوای قەرز لەكەسانی دەوروبەرت 
مەكە، ئێستا كاتی ئەوە رەخساوە داوای هاوكاری 
لەكەسانێكی نزیكت بكەی. پەیوەندییە رۆمانسیە 
نوێكانت لەخاڵی سفرەوە دەست پێ بكە. بەخت 

یاوەرتە كە لەالیەنی داراییەوە یارمەتی بدرێیت.

1/19- 12/22 
هاوڕێیەكی كۆنت هاوكارییەكت پێشكەش دەكات رەتی 
مەكەرەوە. تۆ راڕایت و بیر كردنەوە بەالتەوە گرانە. 
بگەڕێوە سەر ئەو رێگایانەی خۆتی تیادا دەدۆزییەوە، 
بەدوای كار و مامەڵەدا بگەڕێ و النیكەمی ئەو شتانە 

بكڕە كە پێتوایە پێویستت پێیەتی.

2/18- 1/20 
لەشادییەكی  لەگەڵتایەو  ئێستاكەش  خۆشەویستی 
بەدوور  ناوخۆییەكان  لە كێشە  تەواودا دەژیت، خۆت 
بگرە، پەیوەندییەكی باشت لەگەڵ هاورێیەكتدا دەبێت. 
دەستبەسەر  مەدە  كەسێ  بەهیچ  رێگا  بەو  ئاگادار 
ئەنجامی ئەو كارەدا بگرێت كە تۆ جێبەجێت كردووە.

نەهەنگ 2/19 -3/20
ئاگاداری رەوشی دارایی خۆت بە، لەبەرئەوەی پێدەچێت 
سەرگەردانی،  خۆت  وەك  هەر  تۆش  و  بێت  شڵەژاو 
بەاڵم شتێكی وا نییە مایەی نیگەرانی بێت، زۆر بیر 
لە سەفەر دەكەیتەوە، بەاڵم پێویستە لەوە دڵنیابیت 

كارەكەی خۆت بەبێ دواخستن ئەنجامدابێت.

دوانەگاكاوڕ

گوڵەگەنمشێرقرژاڵ

كەواندووپشكتەرازوو

نەهنگسەتڵگیسك

ئەستێرەكان
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 Surrey توێژەری بەریتانی نیل ستانلی لە زانكۆی
BritiSh SCienCe FeStiValدا  لەمیانەی 
دەڵێت: ئەو هاوسەرانەی لەسەر یەك جێگا دەنون، 
بەبەردەوام یەكتری بێزار دەكەن، ئەمەش دەرئەنجامی 

كێشەی ناهەمواری تەندروستی لێ دەكەوێتەوە.
ستانلی، پسپۆری بواری خەو، پێیوایە كە هاوسەران 
باشترە لەسەر  وا  بۆ پاراستنی تەندروستی خۆیان، 
جێگای جیاواز بخەون و هەریەك لە پێخەفێكدا رۆژ 
پسپۆڕی  زوولی،  یورگن  ترەوە  لەالیەكی  بكاتەوە. 
ساڵە   35 م��اوەی  بۆ  كە  خەو،  ب��واری  بۆ  ئەڵمانی 
لەو  خ���ەو،  ل��ەس��ەر  لێكۆڵینەوەیەكە  س��ەرق��اڵ��ی 
خەوتندا  لەكاتی  یەكتر  بێزاركردنی  كە  باوەڕەدایە، 
نێوان ژن و مێردەوە.  بەپەیوەندی  زیاتر پەیوەستە 
پرخی  پرخە  كە  پێیوایە  ناوبراو  ئەڵمانی  پسپۆڕی 
باڵوترین  هەرە  لە  بەیەكێك  نووستن  جێگای  سەر 

دەدانرێت  سەرجێگا  بێزاركردنەكانی  ناسراوترین  و 
لە  بكرێتەوەو هەریەك  بۆیە، پێویستە جێگا جیا  و 

شوێنێكدا بخەوێت.
لێكۆڵینەوە  ل��ە  زان��ی��اری��ی��ەك��ەی  ستانلی،  نیل 
بەریتانییەكانەوە وەرگرتووە كە لە 50%�ی تێكچوونی 
خەو لەئاكامی پێكەوەخەوتن لەسەریەك جێگا بووە. 
ناوبراو دەڵێت:((ژووری نووستن بۆ هاوسەر و خەوتن 
پیشەسازییەوە  شۆڕشی  ل��ەدوای  جێگا  لەسەریەك 
لەژووری  هاوسەرەكان  پێشتر  ئ��اراوە،  هاتووەتە 
بەبێ  مێردێك  و  ژن  ئەگەر  دەخ��ەوت��ن.  ج��ی��اوازدا 
خەویان  جێگا  لەسەریەك  یەكتر  بێزاركردنی  كێشەو 
جیا  جێگا  و  بن  ب���ەردەوام  دەتوانن  لێدەكەوێت، 
ئەوەیان  ترسی  مێرد  و  ژن  نابێ  بەاڵم  نەكەنەوە. 
ئەگەر  بكەنەوە،  جیا  خۆیان  جێگای  كە  هەبێت، 

نەتوانن پێكەوە لەسەریەك جێگا بخەون.((

كێشەی خەوتن بە یەكێك لە گرفتە گەشەسەندووەكان 
خەمۆكی،  هۆی  دەبێتە  دەرئەنجامی  كە  دادەنرێت 
نەخۆشییەكانی  دڵ،  نۆبەی  دڵ،  نەخۆشییەكانی 
شوێنی  یان  شەقامەكان  لەسەر  بوورانەوە  و  سی 
كاركردن. پسپۆری ناوبراو سەرپشكی ئەوە دەكاتەوە 
پیشەسازیدا،  و  پێشكەوتن  لەسەردەمی  ئێستاو  كە 
تێكچوونی خەوتن، گەنجانیشی گرتووەتەوە. هەروەها 
كەمتر  جێگاوە  چوونەناو  پێش  گەنجان  كە  پێیوایە 
دەتوانن بەئارامی سەر بخەنە سەر سەرینەكانیان و 

بەوجۆرەش تێكچوونێك لە خەوتنیاندا روودەدات.
BBC سەرچاوەی هەواڵ:سایتی

لە ئینگلیزییەوە: ئاشتی ئەحمەد

نووستنی ژن و مێرد لەسەریەك جێ
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دەنگ، بەشێوەیەكی دیارو بەرچاو، گوزارشت 
هیواكانی  و  ئامانج  پێگە،  لەكەسایەتی، 

لەپێكهاتەو  یەكێكە  دەك���ات.  م��رۆڤ 
الی��ەن��ەك��ان��ی گ��وزارش��ت��ی م���اددی. 
تێگەیشتن  بۆ  هۆكارە  باشترین 
لەدەوروبەرماندان  كە  ل��ەوان��ەی 

پێداویستیەكانیان،  دابینكردنی  بۆ 
دەورووبەریشە  شتەكانی  گەیاندنی  هەروەها 
زۆرینەی  دەن��گ،  ئاماژەكانی  بەئەوانیتر. 
شێوەداری  بەروخسارێكی  پەیوەستە  جار 
گونجاو و هەندێ جوڵەو ئاماژەی گوزارشتی 
خامانە  بابەتە  ئەو  دەن��گ،  لەشماندا.  لە 
دەخاتەبەر دەستمان كە نقومی رستە، وشەو 
پارچە رستەكانی پێدەكەین. كاتێ النكەزاوە 
بووین گوێمان لێبووە، بۆیە هەر لەمنداڵییەوە 
راهێنان لەسەر دەربڕینی دەكەین. زمان یاخود 
زمانی نەتەوەیی دەكەوێتە قۆناغی چوارەمی 
بەپێی  ئەمەش  مرۆیی،  فكری  و  پێشكەوتن 
ئینگلیز )ماكسموللر( لێكۆڵەری  دیاریكردنی 
�ەوە بووە. ئەمەیان لەقۆناغی یەكەمیدا چەند 
مرۆڤ  كە  بووە  دیاریكراو  زانیاری  دەنگێكی 
لەگیانلەبەرەكانی خوار خۆی جیا كردووەتەوە، 
و  رێكبخات  زمانە  ئەو  توانیویەتی  چونكە 
بەرەو پێشەوەی ببات. هەروەها بەو هۆیەوە 
زەوی،  و  سروشت  و  لەدونیا  تێگەیشتن  بۆ 

توانیویەتی 
گ����وزارش����ت ل��ەو 
كە  بكات  ئەفسانانە 

ی���ارم���ەت���ی���دەری���ب���ووەو 
لەمڕوانگەیەوە توانیویەتی رێگا بۆ نووسینەوەو 
لەسەرەتای  بگرێتەبەر.  ئ��ەزب��ەرك��ردن��ی 
دروستبوونی زمانە سەرەتاییە بنەرەتییەكان 
و  مسماری  نووسینەوەی  هەردوو  داهێنانی 
دیاری  تایبەتمەندییەكی  دەنگ،  هیرۆگرۆفی، 
نێو  شارەوەكانی  شتە  توانیویەتی  كە  هەیە 
هەناو و دڵ، بەهەندێ وشەی نەغمەدار وااڵ 
شتانەی  ئەو  دەیدركێنێ،  مرۆڤ  كە  بكات 
پەنگی  مێشكەوە  و  دڵ  ل����ەدەروون،  ك��ە 
خواردووەتەوە، هەموویان بەیەكجار لەسینەدا 
دەردەپەڕن و نهێنیەكانی نێو باخەڵی ئاشكرا 
زمان  گوتوویانە،  لەكۆنەوە  هەر  دەك��ات. 
دەگەڕێ  زم��ان  كە  وات��ە  مرۆڤە،  وەرگێڕی 
راستەوخۆ  ئ��ەوا  دەدركێنێت،  وشەكان  و 
كەسی  فیكری  س��ۆزو  و  هەست  دەتوانێت 
بەرامبەر بگوازێتەوە بۆ ئەوانیتر، لە«ریچارد 

بۆ  )1813_1883(ئ���ەوەم���ان  فاگز« 
بۆ  هۆكارێكە  تەنیا  )وش��ە  كە  جێماوە 
خەڵك،  بەیكگەیشتنی  ئایدیاو  گواستنەوەی 
بەاڵم كاریگەری ئەو وشەیە تەنیا بەمیوزیكی 
رەنگدانەوەی  و  ئاشكرا  مرۆییەوە  دەنگی 
رۆمانسی  هونەرمەندی  ڤاگنەر،  دەبێت. 
یاخود  وشە،  میوزیكی  دەخاتەسەر  تیشك 

بەرجەستەكراوە،  كە  گوتراوەیە  رستە  ئەو 
دەنگێكی  لەچینە  ن��ەغ��م��ەدارە  ئ��اوازێ��ك��ی 
دركاندنە.  بەهێزی  پلەیەكی  و  دیاریكراو 
نەرمونیانی  گوشارو  شوێنەكانی  هەروەها 
دیاریكراوەو  رستەكەدا  و  وشەیان  لەسەر 
لەرینەوەی بریسكایی و خێزانی ئەداكردنیشی، 
ئاسانە كە  كارێكی  و  .دەتوانیت  دەخاتەڕوو 
وەاڵمی سەالمكردنی ئەو كەسە بدەیتەوە كە 
سەالمت لێدەكات، پێتدەڵێت )سەالمی خوات 
لەبەرامبەرت  وا  تۆ  وەاڵمدانەوەی  لێبێت(. 
دەكات كە هەست دەكات تاچ رادەیەك ئەو 
كەسە الی تۆ پەسەندە، ئایا لەگەڵیدا هەست 
ئایا  بێزاریت.  لیێ  یان  دەكەیت،  بەخۆشی 
لێی تووڕەییت، یان بەگاڵتەجاڕییەوە سەیری 
لەنێو  بەیەكەوە  هەموو  ئەمانە  دەكەیت. 
نەستی  و  هەست  و  ش��اراوەن  شتی  دڵتدا 
گۆڕانكاری  كە  لەوكاتەی  دەردەخ���ات،  تۆ 
وەاڵمی  و  روودەدات  دەنگتەوە  لەموزیكی 
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دەدەیتەوە بە)سەالمی خوا لەتۆش بێت(.
هەموو  دیاریكراو  بەمیوزیكی  رستەیە  ئەو 
ئاشكرا  شارەوەكان  نەستە  و  هەست  ماناو 
دەكات، لەوەی ئەم كەسە تاچ رادەیەك الی 
دەنگی  بەگوزارشتكردنێكی  گەیشتن  بۆ  تۆ 
دەستەواژەو  دەڕبرینی  لەكاتی  داواك���راو 
رستەكانی قبووڵە. پێویستە بابەتی دەنگ و 
وەربگیردرێت  بەهەند  پەروەردەكردنی  رێگای 
و  پ��ەروەردەی��ی  و  زانستی  میتودە  لەگشت 
كە  ئەوانەی  بۆ  بەتایبەت  هونەرییەكانمان، 
مامەڵە بەدەزگا دەنگییەكانەوە دەكەن، وەك 
هۆكاریكی بنەرەتی گەیاندنی ئەو ئایدیاو ئەو 
كاركردنیاندا  لەكاتی  رۆژان��ە  كە  چەمكانەی 
ئێمە  بەڕای  كەسانەش  ئەو  دەهێنن.  بەكاری 
خەتیب،  ئەكتەر،  بێژەر،  كۆرس،  گۆرانیبێژ، 

لەرێگەی  كە  گوتەبێژەكانن  و  شاعیر 
بیستراو  راگەیاندنی  هۆیەكانی 

پەیامەكەیان،  و  ب��ی��ن��راو 
دەگەیننە خەڵك.

( )س����ام����ی ع���ەب���دو  مید لحە
لەبوارە  هونەرییەكانی پرۆفیسۆر 

كە دەنگ و وشە، دەمودوو، پێوایە 
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی ل��ەب��اب��ەت��ە 

پەیامەكانمانن  گەیاندنی 
بۆ ئەوانیتر لەپاڵ دەنگ و 
بەتایبەت  دەموچاو  وش��ەدا. 

تری  ئەندامانی  و  چاوەكان 
سەرەكییان  رۆڵ��ی  لەشیش 

چونكە  ل��ەوب��وارەدا،  هەیە 
دەتوانین  دەنگەوە  بەهۆی 

دیاربكەین  وشە  ئاماژەكانی 
لەهەست  گ��وزارش��ت  و 

نەستەكانمان  و 
هەروەها  بكەین. 

دەنگیشە  هەر
دەب��ێ��ت��ە 

هۆكاری 

نی  د نكر یا بە
و  رووداو 
راس���ت���ی���ی���ەك���ان و 
بیروڕاو  گ��ۆڕی��ن��ەوەی 

بابەتانەی  ئەو  رەتكردنەوەی  و  پەسەندكردن 
كە راستەڕێ نابن. 

لەبەر گرنگی ئەو بابەتە، دەبێت هەمیشە لەو 
توانستەكانی  پێشخستنی  بۆ  كە  بڕوایەدابین 
دەنگ و قسەكردن، وا لەدەنگ بكەین كەهێز 
لەگوێچكەی  سادەیی  و  هەمەڕەنگ  نەرمی  و 

ئەوانی تردا بنوێنێت.
پڕۆسەی دەنگ و رەنگدانەوەی لەدەوروبەرمان، 
و  ڕوون��ب��ێ  بیستراوێكی  بەشێوەی  دەبێت 
هەمیشە گوزارشتكاربێت، وەك ئەو میلۆدییەی 
ئاوێتەیەش  ئەو  و  بیچڕین  دەمانەوێت  كە 
لەزنجیرەیی و یەك لەدوای یەكهاتنی نەغمەی 
وشەكان دروست بكات و ئاگاداری ئەو میانە 
میوزیكانەش بین كە دەكەوێتە نێوان وشەكان، 

ڵ ب����ەش����ێ����وەی����ەك  گە لە

ن�����اوەڕۆك�����ی 
دەق و گۆڕانكارییە 
نی  كا ییە غمە نە
هونەری  ب��ەش��ە 
لیریكی درامی دابێت 
كە خۆی لەو نیشانانەی 
دینامیكی  گ���ۆڕی���ن���ی 
جوانكاری  ك��ە  دەب��ی��ن��ێ��ت��ەوە 
بەمانایەكی  وشەكان.  دەبەخشێتە 
ئەداكردنەوە  بەهێزی  ل��ەوپ��ەڕی  ت��ر 
بۆ   )forte،fortissimo(
ئەوپەڕی الوازی هێمنی ئەدای دەنگ 

.))pian،pinossimo
ه��ەر ل��ەگ��ەڵ ی��ەك��ەم ه���اوار كە 
و  دەبینرێت  لەدایكبووەوە  لەمنداڵی 
دێتە نێو كۆشی ژیان، لەگەڵ نەشونمای 
مرۆڤ، پرۆسەی دەنگ چەكەرە دەكات، ئەو 
هەردوو  گەشەكردنەكە  دەكات.  بااڵ  دەنگەش 
لەقۆناغی  خۆی  دەگرێتە  مێ  و  نێر  رەگەزی 
پێگەیشتن و هەرزەكاریدا كۆمەڵێ گۆڕانكاری 
لەدەربڕینی دەنگدا ڕوودەدەن. ئەو دەنگەی كە 
كردووەو  لەگەڵدا  مامەڵەت  لەمنداڵییەوە  هەر 
بەشێوەیەك كە كاریگەری خێزان و بوارەكانی 
كۆمەاڵیەتی، ژینگە، جوگرافی، ئاووهەوا ڕۆڵی 
جۆری  لەنەشونماكردنیدا.  هەبووە  بەرچاویان 

بەكارهێنانی وشەكان لەرووی خێرایی بەهێزی 
گوندێكی  بۆ  لەگوندێك  ئ���اوازەوە  و  ریتم 
تر،  شارۆچكەیەكی  بۆ  لەشارۆچكەیەك  ترو 
تەنانەت  ترەوە،  بۆعەشیرەتێكی  عەشیرەتێك 
دەربڕینی  جیاوازی  تر  بۆشارێكی  شارێك 
چونكە  قسەكردندا.  لەكاتی  هەیە  جیای 
بەستراونەتەوەو  بەزمانەوە  زمان  موفرەداتی 
مرۆیی  و  كۆمەاڵیەتی  لەچاالكییەكی  بریتین 
نەوەكاندا  لەنێو  هاوبەش  لەكۆمەڵگایەكی 
پتەو  بەشێوەیەكی  دەنگەكان  رواڵەتە  سیماو 
كە  دەبینین  بۆیە  داكوتاوە،  خۆیانی  رەگی 
بۆدیاریكردنی  بەكۆمەڵ  ڕێكەوتنێكی  جۆرە 
ماناو مەرام و خواستەكانی ئەو زمانە یاخود 
ئەو وشەیە هەیە كە سەرچاوەكەی دەگەڕێتەوە 

تەقلیدە  ئەو  بۆ 

دەن���گ���ی���ی���ان���ە 
بەژیانی  ب��ەس��ت��راوەت��ەوە  ك��ە 

كۆمەڵگەكەیەوە. ئەمەش لەمیانی بەسەربردنی 
ژیانی رۆژانەیاندا پێویستی بەگواستنەوەیەكی 
هزری هەیە، كە بگونجێ و یەكسان بێ لەڕووی 
ئەو  دەربڕینی  ڕێگاكانی  لەگەڵ  ماناكانییەوە 
لەڕووی  تا  پێدەكات،  قسەی  كە  كەسەی 
دیاربێت  رازیكردنەوە  كاریگەری  و  تێگەیشتن 
و ئامانجەكانی بپێكێت. بۆ نموونە: دەربڕینی 
جیاوازی  نەجەف،  خەڵكی  زمانی  یان  وشە 
لەگەڵ زمانی خەڵكی حیللە و كەربەال هەیە، 
و  نزیكن  لەیەكەوە  3ش��ارە  ئەو  هەرچەندە 
دەكەونە ناوچەی فوراتی ناوین، كەواتە ئەگەر 
ویستمان زمانی قسەپێكردنی ئەنبارو موسڵ، 
یان  كەركووك،  زیقارو  و  بەسرا  دیالەو  یان 
یەكتر  لەگەڵ  عێراق،  تری  هەرپارێزگایەكی 
بەروارد بكەین، جیاوازی هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا 
سیفەتە  ئ��ەو  س��ەر  بچینە  نامانەوێ  ئێمە 
رێگاكانی  یاخود  بۆدەنگەكانمان،  غەریزەییە 
دەربڕینی پارچە وشەكان كە لەدایك و باوك و 
ئەوانەی لەدەروبەرماندا دەژین وەرمانگرتووە.
ن: پرۆفیسۆر تاریق حەسون فەرید
و: ئامانج غازی  
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گۆڤاری سڤیل چاوپێكەوتنێك  ژمارە 31ی  لە 
لەگەڵ بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی 
هەولێر بەڕێز ژیلەمۆ عەبدولقادر باڵوكراوەتەوە، 
باس  گشتی  بەشێوەیەكی  بەڕێزە  ئەو  تێیدا 
لەبارودۆخی ژنان و جۆری ئەو كەیسانەی كە 
رۆژانە روو دەكەنە بەڕێوبەرایەتییەكەیان دەكات. 
ئەم بەڕێزە لەسەرەتای چاوپێكەوتنەكەی وەك 
هەر پیاوێكی ئاسایی لە كۆمەڵگایەكی ئیسالم 
بە  بەرامبەر  ژن  واجباتی  و  ئ��ەرك  ئاییندا 
پیاوەكەی شی دەكاتەوە كە ئەویش بریتییە لە 
لەهەموو  تاعەتكردنی  و  لەمێرد  ژن  گوێگرتنی 
فەرمان و بڕیارێك كە دەیدات. بەاڵم ئەوەی جێی 
نیگەرانی و سەرسورمانی من بوو بەكارهێنانی 
ئەو  بۆ  پەندكردن«بوو،  دەس��ت��ەواژەی«ب��ە 
و  دەكەن  لەمێردەكانیان  خیانەت  كە  ژنانەی 
گوتبووی دەبێ سزاكەیان لە3- 7 ساڵ كەمتر 
نەبێ، بۆ ئەوەی ببنە نموونەیەك بۆ ژنانیتر. 
باس  هاتووە  هەڕەمەكی  بە  بەڕێزی  دوات��ر 
لەخیانەت و جۆرەكانی سزاكانیان دەكات بەبێ 
رێكوپێك  داتایەكی  بەبەڵگەو  بتوانێت  ئەوەی 
هۆكاری راستەقینەو فاكتەرەكانی زۆربوونی ئەم 
حاڵەتە شی بكاتەوە. رەنگە بەكارهێنانی ئەم 
دەستەواژەیە بۆ پیاوێكی ئاسایی و نەخوێندەوار 
نەكات،  دروست  من  الی  هەڵوەستەیەك  هیچ 
بەاڵم بەكارهێنانی دەستەواژەیەكی بازاڕی لەم 
جۆرەو لێوانلێو لەبێڕێزی و سووكایەتیكردن بۆ 
ژن دەبێ بۆ بۆبەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتییەك 
ژنانەی  ئەو  هەموو  ژیانی  بەرپرسیارێتی  كە 
دەگرێتە  لێدەكرێت  هەڕەشەیان  رۆژان��ە  كە 
كاك  ئەگەر  هەبێت؟!  تەفسیرێكی  چ  ئەستۆ 
ئەزموونی  و  كاركردن  ساڵ   4 دوای  ژیلەمۆ، 
و  بەڕێوەبەرایەتییەكەی  لەخزمەتكردنی  خۆی 
سزای  لێكراوە  هەڕەشەیان  ژنانەی  ئەو  ژیانی 
دەبێ  دەكات  پێشنیار  بۆ  بە«پەندبوونیان« 
چ چارەسەرێكی پێ بێت بۆ ئەو پیاوانەی كە 
رۆژانە خیانەت لە ژنەكانیان دەكەن و شەوان 

ژنەكانیان  لەشفرۆشەكانەوە  بەرامی  و  بەبۆن 
دەخەوێنن ؟.

بەڕای من خیانەتكردنی هەر یەك لە رەگەزی 
نێر و مێ كۆمەلێك تەفسیر و هۆكاری جیاوازی 
بەداخەوە  كە  دەك��رێ��ت  لەخۆ  كۆمەاڵیەتی 
تائێستا هیچ دەزگایەك و رێكخراوێكی تایبەت 
بۆ  زانستیانەی  شرۆڤەیەكی  لەكوردستان 
هۆكارەكانی ئەم حاڵەتە هەستیارە نەكردووە. 
داوە  شەرعیەتم  من  نییە  ئ��ەوە  مانای  ئ��ەوە 
بەخیانەتی ژن بۆ مێردەكەی یان پێچەوانەكەی 
بەسەر  پیاوێك  وەك  تۆ  حوكمكردنی  بەڵكو 
عەقلیەتی  رەنگدانەوەی  بەرامبەر  رەگ��ەزی 
ئەو  بۆ  تۆیە  چارەسەرییەكانی  و  كاركردن 
دەبنەوە  رووب���ەڕووت  رۆژان��ە  كە  كەیسانەی 
جیاواز  پ��رس��ی��اری  كۆمەڵێك  ئ��ەم��ەش  ك��ە 
ئەم  لەدەربڕینی  پێموایە  دەك��ات.  دروس��ت 
بەرپرسیاریت  ئەوەندە  بەڕێزت  دەستەواژەیەدا 
مێت  رەگەزی  نەتتوانیوە  تائێستا  كە  لەوەی 
ئەوەندە خۆشبوێت كە بەڕێزەوە ناوی بهێنیت، 
تەنانەت با ئەو كەسە تاوانباریش بێت، بەاڵم 
ئەستۆی  دەكەوێتە  یەكەم  بەرپرسیارێتی 
كە  حكوومەتێك  و  پەیوەندیدار  وەزارەت���ی 
تۆكمە  بەرنامەیەكی  بە  نەیتوانیوە  تائێستا 
بەڕێوەببات  بەرێوبەرایەتییەك  دیراسەكراو  و 
ژنانی  بۆ  پەناگەیەك  ببێتە  بەراستی  كە 
واڵتەو  ئ��ەم  ب��ەش��خ��وراوی  و  هەڕەشەلێكراو 
لەئاست  خۆی  شەربەت  ك��ەڕەی  وەك  رۆژان��ە 
هەموو ئەو توندوتیژی و كوشتنانەی ژنان گێل 
مانگدا   7 لەماوەی  نەیتوانی  تەنانەت  كردوەو 
ئەنجوومەنێك بۆ ژنان پێكبهێنێت. هەرچەندە 
من نامەوێت ئەرك و ماندووبوونی كاك ژیلەمۆ 
و هاوكارانی لەم ماوەیەی رابردوودا كۆی سفر 
بكەم و كارەكانیان رەش بكەمەوە، بەاڵم بەڕای 
ئەم  بۆ  ژیلەمۆ،  كاك  چارەسەرییەكانی  من 
سەردەمە زۆر كالسیكین و چارەنووسی هەموو 

ژنێك بەرەو كوشتن و ماڵوێرانی دەبات. 

وشە و بەرپرسیارێتی

لەنجە عەبدوڵاڵ
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