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ژنێكی  تەرمی  ئێوارە  ئەمڕۆ  زاخۆ:  وارڤین – 
زاخۆ  هیزلی  لەناوچەی  كوردستان  باكووری 

بەخنكێندراوی دۆزرایەوە.
لەوبارەیەوە سەرچاوەیەكی ئاگادار لە پۆلیسی 
ناوی  ژنە  راگەیاند:))ئەم  بەوارڤینی  زاخۆ 
رۆژ  بیست  ساڵەو   35 تەمەنی  بەسمەیەو 
لەمەوپێش لەناو ئاوی رووباری هیزل دا خنكاوە، 

بەاڵم تائێستا تەرمەكەی نەدۆزرابوویەوە((.
كەسووكاری  كە  زانیارییانەی  ئ��ەو  بەپێی 
بەسمە، بەپۆلیسی زاخۆیان داوە، بەسمە ژنی 

ماڵەوەیەو 2 منداڵی هەیە. بنەماڵەی بەسمە، 
هەروەها بە پۆلیسیان راگەیاندووە كە چەندین 
رۆژە لەدوای گەڕاون و ئەوەشیان راگەیاندووە 
كە بەسمە هیچ كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی نەبووە، 
و  هیزل  رووباری  ئاوی  ناو  كەوتووەتە  بەڵكو 
خنكاوە. تەرمی بەسمە، بۆ لێكۆڵینەوەی زیاتر 
دهۆك  دادپزیشكی  نەخۆشخانەی  رەوان��ەی 

كراوە.
بەسمە، خەڵكی دەڤەری )پێشابیرێ(ی سەر 

بە شاری جزیرەی باكووری كوردستانە.

وارڤین: هه ڵبژاردنه  گشتییه کانی ئه م دواییه ی به ریتانیا 
سه رکه وتنی به رچاوی بۆ ژنانی ئاسیایی هه بوو.

توانییان  ئاسیایی  به ره گه ز  ژنی   6 جار  یه که م  بۆ 
))وێست  بینای  ناو  بێنه   په رله مان  نوێنه ری  وه ک 

مینستێر((ی به ریتانیا.
یه که م پیاوی به ره گه ز ئاسیایی 120 ساڵ له مه به ر واته  
به ریتانیا  په رله مانی  نوێنه ری  وه ک   1892 ساڵی  له  
هاته  ناو بینای ))وێست مینستێر((، هه وه ها مێژووی 

نوێنه ر  وه ک  پێست  ره ش  ژنی  یه که م  هه ڵبژاردنی 
ده گه رێته وه  بۆ 20 ساڵ له مه وبه ر.

وه ک  ئاسیایی  به ره گه ز  ژنانی  هه ڵبژاردنی  ب��ه اڵم 
نوێنه ری په رله مان بۆ یه که م جار له م هه ڵبژاردنانه ی 
کرێکار  پارتی  دی،  هاته   به ریتانیا  دواییه ی  ئه م 
هاندانی ژنان بۆ به شداری چاالکانه  له  هه ڵبژاردنه کان 
و پاڵێوراوبوونیان بۆ په رله مان له  ماوه ی یه ک ساڵی 

رابردوودا له  ریزی به رنامه کانی خۆیان دانابوو.

دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان

پاشنیوەڕۆی  ئ��ەوەی  دوای  سلێمانی:   – وارڤین 
خوێندكارێكی  كچە   2010-10- بەرواری5  چوارشەممە 
ت��ەم��ەن 13س���ااڵن ل��ەگ��ەڕەك��ی ح��اج��ی��اوای شاری 
سلێمانی كۆتایی بە ژیانی خۆی دەهێنێت، هێزەكانی 
گومان  و  سەرەتاییەكاندان  لێكۆڵینەوە  لە  پۆلیس 

لەخۆخنكاندنەكەی دەكرێت. 
بەوارڤینی  لەوبارەیەوە  پۆلیسیش  سەرچاوەیەكی 
راگەیاند كە بۆ بەدواداچوون و گەیشتن بە راستییەكان 

لیژنەیەك پێكهێنراوە. 

رەزا  نەقیب  سەیوان،  پۆلیسی  كەرتی  بەڕێوەبەری 
تایبەتدا  لەلێدوانێكی  لەوبارەیەوە  ئەحمەد  عەبدوڵاڵ 
لە  لێكۆڵینەوەكان  رایگەیاند:))هێشتا  وارڤینی  بە 
پزیشكی  راپۆرتی  گەڕانەوە  چاوەڕێی  و  سەرەتادان 
دادوەرین و پاشان رێوشوێنی دیكە دەگرینەبەر((.  

بۆ  گوماناوییەو  كرد:))خۆخنكاندنەكەی  ئاشكراشی 
بگەیەنە  تا  پێكهێناوە  لیژنەیەكمان  مەبەستە  ئەو 

راستییەكان((. 
ئازیز مەحمود

بەدواداچوون بۆ خنكاندنی
 كچە قوتابییەك دەكرێت 

تەرمی ژنێكی باكووری لە زاخۆ دۆزرایەوە

www.neشه ش ژنی ئاسیایی بوونه  ئه ندامی په رله مانی به ریتانیا
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رۆژهەاڵتی  چاالكڤانی  كچە  تایبەت:   – وارڤ��ی��ن 
لەزیندانی  ساڵە   2 لە  زیاتر  ماوەی  كە  كوردستان 
ئەوەی  بەبێ  ب��وو،  دەستبەسەر  ت��اران  ئەوینی 
پارێزەر و بنەماڵەكەی ئاگادار بكرێتەوە لەگەڵ چوار 
درا.  لەسێدارە  بەنهێنی  ك��ورد  دیكەی  چاالكڤانی 
لەلێدوانێكی  بەهرامیان،  پارێزەر خەلیل  لەوبارەیەوە 
تایبەتدا بە وارڤینی راگەیاند:))وەك پارێزەر مافی 
كەسە   5 ئەو  لەسێدارەدانی  كەلە  هەبوو  ئەوەمان 
لەوبارەیەوە  شتێك  هیچ  بەاڵم  بكرێینەوە،  ئاگادار 

ئێمەیان  رۆژ   20 تێپەڕینی  پاش  نەگوتراو  بەئێمە 
لەو پرسە ئاگادار كردووەتەوە كە ئەوەش بەئاشكرا 
دیكەوە  لەالیەكی  مرۆڤە((.  مافەكانی  پێشێلكردنی 
سەرچاوەكانی هەواڵ لەرۆژهەاڵتی كوردستانەوە باس 
پرسەی  ئێران  ئەمنییەكانی  هێزە  كە  دەكەن  لەوە 
چاودێری  ژێ��ر  خستووەتە  عەلەمهوییان  شیرین 
وردەوەو ئاستەنگ بۆ ئەو كەسانە دروست دەكەن كە 

سەردانی خێزانەكەی دەكەن.

وارڤین – دوبەی: سەرچاوە فەرمییەكانی دەوڵەتی 
ئیمارات ئاشكرایان كرد كە وەزیری بازرگانی ئەو واڵتە 
كوردستان  هەرێمی  سەردانی  نزیكدا  لەداهاتوویەتی 

دەكات.
ئیمارات  بازرگانی  وەزی��ری  سەرچاوانە  ئەو  بەپێی 
لەرۆژانی 18 و 19 دا و بە  ئەلقاسمی  لبنی  خاتوو 

یاوەری شاندێك بااڵی بازرگانی سەردانی كوردستان 
دەكات و لەگەڵ گەورەبەرپرسانی هەرێم كۆدەبێتەوە. 
سەردانی  پ��اش  ئەلقاسمی  لبنی  س��ەردان��ەی  ئ��ەم 
سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان د. بەرهەم 
ساڵح دێت كە لەمانگی فیریوەری رابروودا سەردانی 

ئیماراتی كردبوو. 

رابردوو دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان سێشەممەی  رۆژی  هەولێر:   – وارڤین 
بەئاگر  بنەڕەتی  دووی  پۆلی  قوتابییەكی  كچە 
هێنا.  خۆی  ژیانی  بە  كۆتایی  جەستەی  بەردانە 
سەرچاوەیەك لەنەخۆشخانەی ئیمێرجنسی هەولێر 
بەوارڤینی راگەیاند كە كاتژمێر 5.ی ئێوارەی رۆژی 
هەولێر  تەیراوەی  لەگەڕەكی  رابردوو  یەكشەممەی 
ئاگری  سااڵن   14 تەمەن  بەناوی)ب.ع(ی  كچێك 

بەرداوەتە جەستەی و كۆتایی بە ژیانی هێنایەوە. 
)ب.ع(  ئەوەی  ))پاش  گوتی:  سەرچاوەیە  ئەو 
ئاگری بەرداوەتە جەستەی بنەماڵەكەی هەوڵیانداوە 
بیگەیەننە نەخۆشخانە، بەاڵم لەرێگەی نەخۆشخانە 
گیانی لەدەست دا((. بەپێی زانیارییەكانی وارڤین 
هۆكاری خۆسووتاندنی )ب.ع( دیار نییەو پۆلیس 

دەستی بەلێكۆڵینەوە لەرووداوەكە كردووە.

كچە قوتابیەك خۆی سووتاند

شیرین عەلەمهولی لەسێدارە درا 

www.neوەزیری بازرگانی ئیمارات سەردانی كوردستان دەكات
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سیاسەت

هەولێر 2010 كچێك لە خۆپیشاندانەكەی هەولێر         فۆتۆ: رەفیق شوكری
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تایبەت

رفاندنی  بەسەر  هەفتە  دوو  تێپەربوونی  دوای 
دۆزینەوەی  و  رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان 
شاری  الوحدە(ی  )حی  گەرەكی  لە  تەرمەكەی 
رۆژنامەنووسە  لەو  نزیك  سەرچاوەیەكی  موسڵ، 
قۆناغی  لە  سەردەشت  كە  راگەیاند  وارڤینی  بە 
یەكەمی كۆلیژدا ماوەی 2 رۆژ رفێندراوەو دواتر لە 
قۆناغی سێهەمی كۆلیژیشدا راستەوخۆ هەڕەشەی 

كوشتن و لەناوبردنی لێكراوە.
رێكەوتی 4-5-2010 كاتژمێر 8:20 سەر لەبەیانی 
و لەبەردەم پەیمانگای هونەرە جوانەكانی شاری 
نەناسراو  كەسانێكی  چەند  لەالیەن  هەولێر، 
عوسمان  سەردەشت  خوێندكار  و  رۆژنامەنووس 
لەرفاندنەكەی لەگەڕەكی  رفێندراو پاش دوو رۆژ 
تەرمەكەی  م��وس��ڵ  ش���اری  ال��وح��دە(ی  )ح��ی 

دەدۆزرێتەوە.

بەگوللە دەمكوتدەكرێت 
23ساڵ،  تەمەن  حەسەن،  عوسمان  سەردەشت 
دوا  وخوێندكاری  هەولێر  ش��اری  لەدایكبووی 
بوو  ئینگلیزی  بەشی  زم��ان  كۆلێژی  قۆناغی 
لەچەند  وەرگێریش  و  رۆژن��ام��ەن��ووس  وەك  و 
4�ی  رۆژی  كردووە،  كاری  راگەیاندن  دەزگایەكی 
كاتژمێر  كۆلێژ  دەوامی  بۆ  هاتنی  لەكاتی  ئایار 
لێدانێكی  پاش  كەسێكەوە  چەند  لەالیەن   8:20
سپی  )هۆندا(�ی  ج��ۆری  بەئۆتۆمبێلێكی  زۆر 
لەوبارەیەوە،  رفێندرا.  ده��ۆك  كاتی  ژم��ارەی 
سەرچاوەیەكی نزیك لەدەزگا ئەمنییەكانی شاری 
هەولێر بەوارڤینی راگەیاند كە تەرمەكەی شوێنی 
تەنانەت  پێوەبووەو  زۆری  لێدانێكی  ئەشكەنجەو 
شێوازی كوشتنەكەی ئاماژەیەكە بۆ دەمكوتكردنی 
ئەو كەسە چونكە یەكێك لەگوللەكان لەناودەمی 

دراوە.
خوێندكاران  ن��اڕەزای��ی  دەن��گ��ی  رووداوە  ئ��ەم 

هۆی  ب��ووە  ب��ەرزرك��ردەوەو  رۆژنامەنوسانی  و 
ئەنجامدانی رێپێوان و ناڕەزایی دەربرین لەهەریەك 
دەروبەری.  و  سلێمانی  و  هەولێر  شارەكانی  لە 
سنوورەكانی  كارەساتە  ئەم  كاردانەوەی  هاوكات 
زۆری  بەشێكی  رووب���ەری  و  ب��ڕی  كوردستانی 
ئەلیكترۆنیەكانی  ماڵپەرە  و  گۆڤار  رۆژن��ام��ەو 

جیهانی گرتەوە.

قۆناغی یەكەمی زانكۆ رفێندراوە
)ه،س( تەمەن 22 ساڵ خوێندكاری كۆلێژی زمان 
هاوڕێكانی  لەنزیكترین  یەكێكە  ك��وردی،  بەشی 
ئەو  هاورێیەتی  باسیدەكات  وەك  و  سەردەشت 
یەكەمی  قۆناغی  بۆ  دەگەرێتەوە  سەردەشت  و 
زانكۆ))من و سەردەشت لەزانكۆ یەكترمان ناسی 
بۆیە  بوو.  توندوتۆڵ  زۆر  نێوانمان  پەیوەندی  و 
دەزانی((.  یەكترمان  ژیانی  نهێنییەكانی  زۆربەی 
نەبووە  )ه(ئاشكرای كرد كە ئەمە جاری یەكەم 
یەكەمی  رفێندرابێت))لەقۆناغی  سەردەشت، 
سەردەشت  رۆژ  دوو  ماوەی  بۆ  كە  بووین  زانكۆ 
چاوترسێنیان  تەنیا  هێنایانەوە  دواتر  رفێندراو 
سێ  لەقۆناغی  جارێكیتر  ئەوەش  دوای  كردبوو، 
لەناو زانكۆ چەند كەسانێك رووبەڕوو هەڕەشەیان 
لێكرد بەوەی كە واز لەرەخنەو نووسین بهێنێت، 
لەرەخنەكانی  پێنەداو  گوێی  ه��ەر  ئ��ەو  ب��ەاڵم 

بەردەوام بوو((.
لەبواری  ك��ارك��ردن��ی  س��ەرەت��ای  س��ەردەش��ت، 
گۆڤاری  لە  رۆژنامەنووس  وەك  رۆژنامەگەری 
ك��ردووە.  ك��اری  ئاشتینامە  و  پۆست  ساماڵ 
سەرنووسەری گۆڤاری ئاشتینامە نەهرۆ عوسمان، 
هیچ  بۆ  سیاسی  ئینتیمای  دەڵێ:))سەردەشت 
لیبڕاڵ  روانگەیەكی  هەڵگری  و  نەبوو  حزبێك 
لەماوەی  بەهێزبوو،  كەسایەتییەكی  خاوەن  بوو، 
هیچ  رووداوە  ئەو  تاپێش  ئێمە  لەگەڵ  كاركردنی 

كێشەیەكی پێوە دیارنەبوو((.
پاش مردنیش بابەتەكانی باڵو دەكرێتەوە 

دواتر ئەم هاوڕێ نزیكەی سەردەشت كە سەرتاپای 
جلەكانی رەش بوو بەدەم سەرسوڕمان و خەمێكی 
سەردەشتی  نهێنییەكانی  و  بەسەرهات  زۆرەوە 
دەگێرایەوەو باسی لەكاریگەری سەردەشت دەكرد 
كە چۆن وایكردووە ئەم هاوڕێیەی لەناو ریزەكانی 
یەكێك لەو حزبانە وازبێنێت و بیرو هزری خۆی 
ئازاد بكات. وەك )ه( باسیدەكات كوژراو بەرلە 
ئەوی  پیشانی  بابەتێكی  ه��ەر  ب��اڵوب��وون��ەوەی 
ئەم  روودانی  بەرلە  رۆژێك  چەند  تەنانەت  داوە، 
كارەساتە فالش میمۆرییەكەی الی ئەو بووە كە 
زۆربەی بابەتەكانی تێدابووەو))رۆژێك بەرلەوەی 
نازانم  ئێستاش  پێدایەوە  فالشەكەم  بڕفێندرێت 
الی كێیە چونكە 2 رۆژ دوای كوژرانیشی بابەتی 

ناو فالشەكەی باڵوكراوەتەوە((.
 

یەكەمین زەنگی كوشتنم لێیدا 
رۆژی 21-1-2010 سەردەشت، وتارێك بەناونیشانی 
)یەكەمین زەنگی كوشتنم لێیدا( باڵو دەكاتەوەو 
لێكراوەو  كوشتنی  هەرەشەی  كە  رایدەگەیەنێ 
هەریەك  ئەوكات  هەر  نووسینەی  ئەو  بەپێی 
كۆلێژی  راگری  و  هەولێر  پۆلیسی  لەبەڕێوبەری 

زمان�ی لەو هەڕەشەیە ئاگادار كردووەتەوە. 
راگری  نامەكەیەتی:))دوێنێ  بەشێكی  ئەمەش 
رابردوو  شەوی  كە  كردەوە،  ئاگادار  كۆلێژەكەم 
ئەو  بەاڵم  كردووم،  كوشتنیان  تەهدیدی  ئیهانەو 
وتی ئەمە كێشەی پۆلیسە، نازانم ئەبێت لەم سەر 
زەمینە واڵتێك هەبێت، كە خوێندكاری زانكۆكەی 
هەڕەشەی كوشتنی بكرێت و زانكۆش بێموباالتانە 
دەبوو  دابنیشێت؟  خۆیەوە  ریسوایی  بەدیار 
راگرەكەم كەیسی من بكات بەكەیسی خۆی، یان 
خودی زانكۆ، چونكە من لەئێستادا بەشێكم لەم 

دوای كوژران بابەتەكانی باڵو 
دەكرێنەوە
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نەبووم،  شۆك  تووشی  هەرگیز  بەاڵم  زانكۆیە، 
چونكە دەمێكە دەزانم كە زانكۆی ئەم واڵتە ماڵی 

ئاسوودەیی ئێمە نییە.
عەبدولخالقی  بەعەمید  پەیوەندیم  ئەوەش  دوای 
ب���ەڕێ���وەب���ەری پ��ۆل��ی��س��ی ه���ەول���ێ���رەوە كرد 
هی  مۆبایلە  ژم��ارەی  ئەم  پێیگوتم))لەوانەیە 
شەخسی  كێشەیەكی  یان  بێت،  واڵت  دەرەوەی 
دووبارە  دیكەش  چەندجارێكی  لەوانەیە  بێت، 
ئارامەو شتی وای لێ ڕوو  بێتەوە، بەاڵم هەولێر 

نادات((.

»پۆلیس كەمتەرخەم بووە«
بەڕێوەبەری  ب��ەئ��اگ��ادارك��ردن��ەوەی  س��ەب��ارەت 
بەمۆبایل  كە  هەڕەشانەی  لەو  هەولێر  پۆلیسی 
تەڵعەت  عەبدولخالق  عەمید  كراوە،  لەسەردەشت 
بۆ  لێدوانێكدا  لە  هەولێر  پۆلیسی  بەرێوبەری 
لەالیەن  شێوەیەك  بەهیچ  گوتی:))من  وارڤین 
سەردەشتەوە ئاگادار نەكراومەتەوە كە هەڕەشەی 
لێكرا بێت. من نەسەردەشتم دیوەو نەدەیناسم و 
ئەگەر  نەكردووە  بەمنەوە  پەیوەندی  هەرگیزیش 
تۆمار  سكااڵی  تائێستا  بۆ  لێكراوە  هەڕەشەی 

نەكردووە((.
باڵوبوونەوەی  و  سەردەشت  تیرۆركردنی  دوای 
هەولێر  پۆلیسی  بەڕێوبەرایەتی  وت��ارەك��ەی، 
وێڕای  لەبەیاننامەیەكدا   2010/10/9 لەرێكەوتی 

مەحكوومكردنی ئەوكارە، ئەوەشی رەتكردەوە كە 
هەڕەشانەی  لەو  كرابنەوە  ئاگادار  ئەوان  پێشتر 

كەلە سەردەشت كراوە.
لە  كە  سەردەشت  گ��ەورەی  برا  عوسمان،  بەكر 
واڵتی سوید دەژی لەبارەی رەتكردنەوەی پۆلیس 
و بێئاگاییان لەو رووداوە بەخەندەیەكی خەمناكەوە 
بەڕێوەبەری  سەردەشت  لەوەی  گوتی:))دڵنیام 
ئەوان  نازانم  ئیتر  كردووەتەوە،  ئاگادار  پۆلیسی 
چونكە  دەردەكەن  لەمشێوەیە  بەیاننامەی  چۆن 
ناتوانێت بەدرۆ بڵێت بەڕێوەبەری پۆلیسم  كەس 
بەرپرسیارێتییەكی  ئەمە  ك��ردۆت��ەوە،  ئ��اگ��ادار 
پێی  كە  سەردەشتیش  راستگۆیی  گ��ەورەی��ە، 

ناسرابوو زیاتر ئەو راستییە دەردەخەن((. 
بەكر، لەدرێژەی وتەكانیداو بە تووڕەییەوە گلەیی 
دەكات«هەر  ئاسایش  و  پۆلیس  لەهێزەكانی 
لەرۆژی رفاندنەكەیەوە تائەمڕۆ هێزەكانی پۆلیس 
شتێكی  هیچ  و  ب��وون  كەمتەرخەم  ئاسایش  و 
قسەیە((.  تەنها  هەیە  ئەوەی  نەدی  كردەییمان 
دایكی  س��اڵ،   56 تەمەن  حەمەدەمین،  سێوێ 
تووشبوونی  و  ژیان  مەینەتییەكانی  سەردەشتە. 
بەتەمەنتر  كە  وایكردووە  نەخۆشییەك  بەچەند 
بوو  بەسەرەوە  سپی  سەرپۆشێكی  دەربكەوێت، 
گریانەوە  ب��ەدەم  پۆشیبوو،  رەشی  سەرتاپا  و 
رۆژێ  گوتی:))نەمبیستووە  دەكردین  بۆ  قسەی 
لەرۆژان زیانی بۆ میرۆلەیەك هەبووبێت و قەتیش 

پێینەگوتووین هەڕەشەی لێكراوە، دەچووە كۆلێژ 
ژوورەكەی((.  دەچووە  دەهاتەوەو  بەبێدەنگی  و 
دایكی لەكاتی قسەكانیدا ئاماژەی بۆ ژووری كوڕە 
دەستی  گریانەوە  بەدەم  و  دەكرد  كوژراوەكەی 
بەرز دەكردەوە بۆ ئاسمان و لەخودا دەپاڕایەوە 
ئاهەنگی  رۆژی  بكاتەوە))سەردەشت  تۆڵەی  كە 
و  گرت  وێنەی  چوو  نەكرد  لەكۆلێژ  دەرچوونی 
بووم،  لەنەخۆشخانە  چونكە  من  الی  بۆ  هاتەوە 
لەنەخۆشخانە  من  خۆزگە  بم.  كوێر  كوڕم  ئاخ 

دەمردم و مەرگی تۆم نەدیایە((.
بەشڵەژانی  سەبارەت  سەردەشت،  هاوڕێی  )ه(، 
سەردەشت  هەڵسووكەوتی  و  دەروون���ی  ب��اری 
هەفتەیەك بەرلەكوشتنی دەڵێ))هەفتەیەك پێش 
شڵەژاوەو  كە  پێدەكرد  هەستم  برفێنرێت  ئەوەی 
ترسێك لەناخیدا هەیە، بەاڵم هیچی پێنەگووتم، 
 )10( كاتژمێر  بڕفێندرێت  ئەوەی  پێش  رۆژێك 
گەڕایەوە بۆ ماڵەوە، ئەوەش بەالی منەوە سەیر 
لە كۆلێژ  تاكاتژمێر )12:30(  بوو چونكە رۆژانە 
چەند  كە  دەردەخ��ات  ئەوە  ئ��ەوەش  دەمایەوە، 
لەماوەی دواییدا هەڕەشەیتری  بەتایبەتی  جاریتر 
لێكراوە، چونكە ترس و شێوانەكەی زۆر ببوو((.

شێوازی  و  س��ەردەش��ت  كوشتنی  لەكاتێكدا 
وا  هاورێكانی  و  كەسووكار  الی  رفاندنەكەی 
خوێندنەوەی بۆ دەكرێت كە راستەوخۆ دەستێكی 
هەن  بۆچوونیش  هەندێك  بەاڵم  لەپشتە،  حزبی 

دیمەنێك لە خۆپێشاندانەكەی هەولێر بۆ سەركۆنە كردنی كوژرانی سەردەشت         فۆتۆ: رەفیق شوكری
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برای  كۆمەاڵیەتییەوە.  چوارچێوەیەكی  دەخەنە 
خۆی  دڵگرانی  عوسمان،  بەكر  س��ەردەش��ت، 
دەردەبرێت بەوەی كە هەندێك كەس دەیانەوێت 
بیخەنە  ببەن  تردا  بەئاراستەیەكی  كێشەیە  ئەم 
من  كۆمەاڵیەتییەوە))بەبڕوای  كێشەیەكی  قاڵبی 
بەشدارن  ئەوانیش  وادەڵێن  كە  كەسانەی  ئەو 
لەتیرۆركردنی براكەمدا، ئەمەش الی ئێمە بەهیچ 
بەڵكو  نییە،  قبووڵكردن  جێگەی  شێوەیەك 
قێزەونە  شێوە  بەو  براكەم  تیرۆركردنی  هۆكاری 
تەنیا لەسەر نووسین و رەخنەگرتنەكانی بووە((.

دیكەی  برایەكی  كە  عوسمان  بەشدار  هاوكات   
بۆ  لەهاندەرەكانی  ب��ووە  یەكێك  سەردەشتەو 
رەتدەكاتەوە  ئەوە  رۆژنامەگەری  بواری  هاتنەنێو 
كە براكەی بەهیچ شێوەیەك كێشەی كۆمەاڵیەتی 
هەبوو بێت))تا ئەو شوێنەی من بزانم سەردەشتی 
تەنیا  نەبووە،  كۆمەاڵیەتی  كێشەیەكی  هیچ  برام 
وەك رۆژنامەنووسێكی ئازاد نووسینی لەرۆژنامەو 

گۆڤارەكاندا باڵو كردووەتەوە((.
)ه(قسەكانی بەشدار پشتڕاست دەكاتەوەو ئەوە 
كێشەیەكی  هیچ  سەردەشت،  كە  رەتدەكاتەوە 
كۆمەاڵیەتی هەبووبێت، بەاڵم ئەوەش ناشارێتەوە 
كارەساتە  ئەو  تووشی  ئەوەی  پێش  مانگێك  كە 
بێ لەگەڵ كچێكی كۆلێژ پەیوەندی خۆشەویستی 

هەبووە.
كەوتووە،  وارڤین  دەست  زانیاریانەی  ئەو  بەپێی 

لەراگرەكانی  یەكێك  لەگەڵ  كێشەی  سەردەشت 
بابەتێكی  بەدواداچوونی  بەهۆی  هەبووە  كۆلیژ 
راگرەوە  ئەو  لەالیەن  چەندجارێك  رۆژنامەوانی. 
هاوڕێی  )ه(ی  وازبهێنێت.  كە  ئاگاداركراوەتەوە 
ل��ەوب��ارەی��ەوە دەڵ��ێ ك��ە مانگێك  س��ەردەش��ت 
زانكۆ  لە  راگ��رەوە  ئەو  لەالیەن  كوژرانی  بەرلە 
بانگكراوەو بەرامبەر بەبێدەنگبوونی بڕی 300$ی 
پێدراوە))سەردەشت كە هاتەدەرەوە بەپێكەنینەوە 
دەمكوتمان  بەپارە  دەیەوێت  راگر  گوتی جەنابی 
لەو   3 بە  دام  و  وەرگرت  پارەكەم  منیش  بكات 
باجییانەی كە كاری پاكردنەوە دەكەن«. لەگەڵ 
بۆ  راگ��رەوە  بەو  كرد  پەیوەندی  وارڤین  ئەوەی 
پشتڕاستكردنەوەی ئەم قسانە، بەاڵم ئامادەنەبوو 

هیچ لێدوانێك لەوبارەیەوە بدات.
پاش دۆزینەوەی تەرمەكەی سەردەشت، لەالیەن 
پێكهێنانی  ب��ڕی��اری  ه��ەرێ��م��ەوە  سەرۆكایەتی 
دۆزینەوەی  و  ب��ەدواداچ��وون  بۆ  درا  لیژنەیەك 

بكەرانی ئەم تاوانە.
لەبارەی كاری ئەو لیژنەیە كاروان ساڵح ئەندامی 
لیژنەی ئاسایش و ناوخۆی پەرلەمانی كوردستان 
بەوارڤینی راگەیاند:))دوای رووداوی تیرۆركردنی 
و  لەئاسایش  لیژنەیەك  عوسمان،  سەردەشت 
پۆلیس پێكهات بۆ دۆزینەوەی بكوژانی سەردەشت، 
بەڵێنی ئەوەشیانداوە كە درێغی نەكەن و تائێستا 
ناوخۆ  و  ئاسایش  لیژنەی  بۆ  لێدوانێكیان  هیچ 

نەداوە((.
وەك  سەردەشتە،  باوكی  كە  حەسەن،  عوسمان 
بووە،  ئەیلوول  پێشمەرگەی  پێشتر  باسیدەكات 
و  ك��وڕەك��ەی  لەدەستدانی  بۆ  ب��وو  ب��ەداخ  زۆر 
بەیەكداو چاوەكانی  جارجار دەستەكانی دەكێشا 
سوورهەڵگەرابوون)) نازانم بۆ بەو شێوە ناشیرین 
ئەو  پاكی  خوێنی  چ��ووە  دەستیان  قێزەونە  و 
كوڕەم((. لە بارەی هەوڵی دەزگا ئەمنییەكان بۆ 
دۆزینەوەی بكوژانی سەردەشت دەڵێ:))چوومەتە 
پۆلیس و ئیفادەی خۆم داوە، ئەوەی دەمێنێتەوە 
لەئەستۆی  كوڕەكەم  چارەنووسی  دۆزینەوەی  بۆ 
سەرۆكی  خ���ودی  ه��ەرێ��م��دای��ە،  ح��ك��ووم��ەت��ی 
خوێنی  ناهێڵێت  كە  پێدام  بەڵێنی  حكوومەتیش 
كوڕەكەم بە فیڕۆ بروات، برواش ناكەم سەرۆكی 

حكوومەت بەڵێن بدات و جێبەجێی نەكات((.
نزیك  لەسەرچاوەیەكی  زانیارییانەی  ئەو  بەپێی 
لەماڵی سەردەشت دەست وارڤین كەوتووە، رۆژێك 
لەلەالیەن  سەردەشت  تەرمی  دۆزینەوەی  پێش 
ئەندام مەڵبەندێكی كۆیە بەناوی )س.ح( هەریەك 
لەباوك و برای سەردەشت و زاوایەكیان بانكراون 
و لەوێ شوێنی تەرمی كوڕەكەیان پێڕاگەیاندوون، 
رەت  قسانە  ئەو  سەردەشت،  برای  بەكری  بەاڵم 
ژمارە  ئەو  لەرێگای  ئەوان  كە  دەڵێ  دەكاتەوەو 
باڵوكراوەتەوە  كوردستانتیڤی  كەلە  تەلەفۆنەی 

توانیویانە چارەنووسی سەردەشت بزانن.
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هەولێر

 1976/6/1 لە  كوردستان،  نیشتمانی  یەكێتی 
دوو  تائێستا  هەیەو  مەڵبەندی   39 دامەزراوەو 
ئەنجامداوە.   ،2001  ،1992 لەساڵی  كۆنگرەی 
ئ��ەو ح��زب��ەدا هاتووە  ن��اوخ��ۆی  ل��ەپ��ەی��ڕەوی 
بۆ  ك��ار  دیموكراتەو  سۆشیال  پارتێكی  كە 
ئازادی،  ئاشتی،  بەهاكانی  سەقامگیركردنی 
هاوواڵتیبوون،  و  سولیدارێتی  دیموكراسی، 
ب���اڵوك���ردن���ەوەی ك��ەل��ت��ووری ی��ەك��س��ان��ی و 
لەپڕەنسیپە  ه��ەروەه��ا  دەك��ات.  لێبووردەیی 
دا،  یەكێتی  ناوخۆی  پەیڕەوی  گشتییەكانی 
ئاماژە بەوەكراوە))دەبێ لەهەموو ئۆرگانەكانی 
یەكێتی رێژەی 25%�ی بەشداری ژن، جێبەجێ 
بكرێت((. ئەندامی مەكتەبی سیاسی و بەرپرسی 
نیشتمانی  یەكێتی  پەیوەندییەكانی  مەكتەبی 
دەڵێ،  لەوبارەیەوە  پیرە  سەعدی  كوردستان 
كە لەكۆنگرەی ئەمجارەیان كاری باش دەكرێت 
بەرەو  بواردا  لەزۆر  ژن،  لەئێستادا  پێیوایە  و 
بگیرێت((.  ل��ەژن  رێ  نابێت  پێشچوون)) 
كۆنگرەی  لە  دەكات  ئاشكرای  پیرە،  سەعدی 
سێی یەكێتیدا 8 ژن، دەچنە سەركردایەتییەوە. 
نیگەرانی  جێی  ئەوەی  ژن،  چاودێرانی  بەپێی 
ژنانی نێو یەكێتیە، تائێستا ژن، لەسەركردایەتی 
ئەو حزبەدا بوونی نییە. لەوبارەیەوە بەرپرسی 
مەڵبەندی رێكخستنی 21�ی هەڵەبجەی یەكێتی، 
كەژاڵ كامیل محەممەد دەڵێ))ئەگەر ئەمجارە 
ئەوا  سەركردایەتییەوە،  قۆناغی  نەچێتە  ژن، 

كردەیی  بە  و  دەكات  ژن  لە  خیانەت  یەكێتی 
سۆشیاڵ  پارتێكی  ك��ە  دەك���ات���ەوە  رەت���ی 
پارتە  لە  وپیاو  ژن  چونكە  بێت،  دیموكرات 
لەپلەو  تردا  واڵتانی  دیموكراتەكانی  سۆشیال 
بۆ  ژن،  یەكسانن))نابێ  بەرپرسیارێتیدا 
رازاندنەوەی دەسەاڵت بەكار بهێنین((. هەروەها 
خدر  رێزان  راپەڕین   24 كۆمیتەی  لێپرسراوی 
عەبدوڵاڵ، دەڵێ كە یەكێتی پێ دەنێتە قۆناغێكی 
بەڕای  بكرێت.  فەرامۆش  ژن  ناكرێت  نوێیەوەو 
رێزان، دەبێ یەكێتی، بیر لەوەبكاتەوە بەشداری 
وەك  بكات.  ف��راوان  لەرێكخستنەكانیدا  ژن، 
كە  لەخۆیانە  گرفت  كۆمەڵێ  كە  باسیدەكات 
لەنێوان یەكتردا تەبانین، گرفتێكی تریش لەوەدایە 
كە »یەكێتی لەرابردوودا خۆی نەیویستووە ژن 
مەڵبەندی  جێگری  سەركردایەتییەوە((.  بخاتە 
ژن،  نەبوونی  دڵشاد،  بێگەرد  پشدەر،  24�ی 
كوردستان،  نیشتمانی  یەكێتی  لەسەركردایەتی 
بەگرفت و بۆشایەكی گەورەی دەزانێت و دەڵێ، 
لەگرفت و كەموكوڕییەكان  یەكێكە  بابەتە  ئەم 
و مەكتەبی سیاسی و سەركردایەتیش هەستی 
پێكردووە. ئاشكراشی دەكات كە یەكێتی دانی 
لەسەركردایەتی  ژن،  نەبوونی  كە  بەوەداناوە 
وەها  بێگەرد  بكرێتەوە.  پڕ  دەبێ  بۆشاییەو 
رێژەی  دەدات))دان��ان��ی  بەقسەكانی  درێ��ژە 
كۆتای ژن هەنگاوێكی گرنگە بۆ بەشداركردنیان 
رای  پێچەوانەی  یەكێتی((.  سەركردایەتی  لە 

بێگەرد، كوێستان محەممەد، كادیری پێشووی 
گۆڕان  لیستی  فراكسیۆنی  سەرۆكی  و  یەكێتی 
لەپەرلەمانی كوردستان، لەگەڵ ئەوەی كە ئەو 
دەزانێت،  باش  بەهەنگاوێكی  یەكێتی  بڕیارەی 
دادەنێت))زۆر  درەنگی  بەهەنگاوێكی  بەاڵم 
درەنگە، بۆ حزبێك خۆی بە سۆشیال دیموكرات 
بگەیەنێتە  ژن،  بكاتەوە  بیرلەوە  تازە  بزانێت، 
ئاماژەی  كوێستان،  هەروەها  سەركردایەتی((. 
و  حزب  وەك  لەوكاتەی  یەكێتی  كە  دا  بەوە 
وا  گۆڕانكارییەكی  نەیتوانی  بوو،  حكوومەت 
بكات، تا ژن بڕوای پێ بێت. لەالیەكی دیكەوە، 
بەرپرسی مەڵبەندی رێكخستنی 21�ی هەڵەبجە، 
كەژاڵ كامیل محەممەد، ناتەبایی ژنان بەهۆكارێك 
بۆ دروستبوونی ئەو بۆشاییەی لەسەركردایەتی 
ناتەبابوونیان  كە  پێیوایە  و  دەزانێت  هەیە 
بەفیرۆ  ماندووبوونەكانیان  و  هەوڵ  وادەك��ات 
یەكێتی  ئەندامی سەركردایەتی  هاوكات  بچێت. 
ل��ەوەی كە  ع��ارف روش��دی، ه��اوڕای كەژاڵە، 
نێو سەركردایەتی  بۆچوونە  لەنێو خۆیان  ژنان 
یەكێتی هاوڕانین. كەژاڵ، زانیاری ئەوە دەدات 
رێكخستنەكانی  لەنێو  ژن  رێ��ژەی  ئێستا  كە 
یەكێتی 15%�ەو بەهۆی كەمی ئەو رێژەیە لەنێو 
بدات.  قوربانی  زیاتر  ژن  واكراوە  ئۆرگانەكان، 
هەروەها دەڵێ نابێ ژن بوون تەنیا بۆ ئەوە بێ 
كە لەسەركردایەتی بەشداری پێ بكرێ))تواناو 
جێبەجێكردنی  ب��ۆ  ك��ارك��ردن  و  لێهاتوویی 

دوای تێپەڕینی 34 ساڵ
8 ژن بۆ سەركردایەتی یەكێتی 

دیاری دەكرێت
دوای 34 ساڵ لەدامەزراندنی یەكێتی نیشتمانی كوردستان، 8 ژن بۆ سەركردایەتی ئەو حزبە دیاری دەكرێت. هاوكات 
ژمارەیەك لە ژنانی ناو ئەو پارتە دەڵێن كە یەكێتی لەرابردوو بایەخی بە ژن نەداوەو هەروەها ئەوەش بۆ وارڤین 

دەدركێنن كە ژنان، لەنێو خۆیاندا بۆ بوونیان بە ئەندامی سەركردایەتی، هاوڕا نەبوون. 
 ئاڤان فارس جاف
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وایدەبینێت  ئەو  گرنگترە((.  ژن  خواستەكانی 
لەناو  ژنەكانی  كادیرە  ئەوەندەی  یەكێتی  كە 
حكوومەتن، لەنێو سەركردایەتیدا نیین. ئەمەش 
هۆكارێكیتری دروستبوونی ئەو بۆشاییە، چونكە 
لەناوەندە  چاالكەكان  و  بەتوانا  ژنە  زۆرب��ەی 
سەركردایەتی  ئەندامی  حكوومەتییەكاندان. 
روشدی،  عارف  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 
باس لەوە دەكات كە یەكێتی وەك ئەندامێكی 
لەمیانەی  جیهانی،  ناسیۆنالی  ئەنتەر  كارای 
بە  ژنان  دەبوو  ژن،  بەتواناكانی  باوەڕبوونیان 
ئۆرگانەكان  و  لەسەركردایەتی  زۆر  رێژەیەكی 
سەركردایەتی  ب��ەاڵم  ب��ك��ات،  پ��ێ  ب��ەش��داری 
سروشتی  بۆ  ژن،  نەبوونی  هۆكاری  یەكێتی، 
بەهۆی  دەگەڕێنێتەوە،  كوردستان  كۆمەڵگای 
ئەوەی كە رێگە بە ژن نادرێت تێكەڵی سیاسەت 
لەمپەرێكی  بێت. روشدی، دەڵێ))خودی ژن، 
بۆشاییە.  ئ��ەو  دروستبوونی  بۆ  كاریگەرە 
كۆنگرەی رابڕدوو ژمارەیەكی زۆر لەژنانی هێنایە 
خۆپااڵوتنی  كێبڕكێی  ب��ەاڵم  كۆنگرەوە،  نێو 
هاوڕانەبوونیان  و  پۆستەكان  بۆ  ژن  زۆری 
بوونی  ژن  یەكێتیدا  لەسەركردایەتی  وایكرد 
ژن  بۆ  گوتیشی))كۆتا  روش��دی،  نەبێت((. 
لەكۆنگرەدا  ژنان  20%���ی  پێیە  بەو  دان��راوەو 

بوونیان دەبێت((. هەریەك لە ژنە كادیرەكانی 
یەكێتی نەیانشاردەوە كە ئەوان لەنێو خۆیاندا 
هاوڕانەبوون، تا لەكۆنگرەی رابردوو بەرێككەوتن 
بەرز  یەكێتی  سەركردایەتی  بۆ  ژنێك  چەند 
بكەنەوە. لەوبارەیەوە كارگێری مەڵبەندی 1�ی 
یەكێك  كە  ئەمین  محەممەد  مهابات  سلێمانی 
بەاڵم  پێشوو،  كۆنگرەی  لەكاندیدەكانی  بووە 
بهێنێ.  بەدەست  پێویست  دەنگی  نەیتوانیوە 
هاوڕەگەزەكانیشی  و  ل��ەخ��ۆی  رەخ��ن��ە  ئ��ەو 
دەگرێت بەوەی خۆیان هۆكاری ئەو بۆشاییەن 
كە ئێستا هەیە، چونكە نەیانتوانیوە یەك دەنگ 
ئەوان  ئەگەر  كە  ئەوەدەخاتەڕوو  مهابات،  بن. 
یەك دەنگ بوونایە، ئەوا چەند ژنێك دەچووە 
روونی  محەمەد،  كوێستان  سەركردایەتییەوە. 
لەگەڵ  ملمالنێیان  ب��ەردەوام  دەكاتەوە))ژنان 
كراوەو ئەوانەی لە رێكخستنەكان بوون، لەنێو 
لەبواریتردا  ئێستا  نەماون،  یەكێتیدا  ریزەكانی 
كار دەكەن، چونكە یەكێتی كار ئاسانی بۆ ژن 
چاالك  ژنی  كە  وایدەبینێت  هەروەها  ناكات((. 
زۆرە،  ژنان  پرسەكانی  لەبواری  بەئەزموون  و 
لەگەڵ ئەوەی ژمارەیەكی زۆری ژن لە یەكێتی 
بەتواناو  ژنی  هێشتا  بەاڵم  نەماون،  ت��ۆراوەو 
خۆیەوە  ل��ەالی  تێدایە.  زۆری  بەئەزموونی 

بێگەرد دڵشاد، گەشبینە بە كۆتای ژنان لە نێو 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  لەوەی  یەكێتی))گەشبینم 
ژنان دەچنە سەركردایەتی، چونكە ژنی چاالك 
و بەتوانا لە ناو رێكخستنەكانی یەكێتی زۆرن((. 
دەتوانن  ئ��ەوان  كە  ئەوەدەخاتەڕوو  بێگەرد، 
بكەن. هەندێ  دیار  یەكێتی  داهاتووی سیاسی 
بۆچوون لەدەرەوەی یەكێتی ئاماژە بەوە دەكەن 
یەكێتی  سەركردایەتی  لە  ژنان  بەشداری  كە 
بەرپرسی  پۆستی  بەرزكردنەوەی  بەمەبەستی 
مەڵبەندی 1�ی سلێمانی و هاوسەری سكرتێری 
بێت،  ئەحمەد  ئیبراهیم  هێرۆ  یەكێتی،  گشتی 
كە  رەتدەكاتەوە  بۆچوونە  ئەم  مهابات  بەاڵم 
ئەوە  بۆ  لەسەركردایەتی،  ژن  دانانی  پرسی 
بێت كە هێرۆخان لەو رێگەیەوە بكرێتە ئەندامی 
بەپڕوپاگەندە  ئەمە  یەكێتی،  سەركردایەتی 
زۆر  گۆڕانكاری  دەڵێ))لەكۆنگرە  و  دەزانێت 
بڕیار  لە دەرەوەی كۆنگرە  ناكرێ  روودەدات و 
راپەڕینی   24 كۆمیتەی  لێپرسراوی  بدەین((. 
پرسی  لەبارەی  عەبدوڵاڵ،  خدر  رێزان  هەولێر 
دەڵێ  سەركردایەتی،  بۆ  هیرۆخان  چوونی 
هاوكات  ب��ەپ��ڕوپ��اگ��ەن��دەن.  دەنگۆیانە  ئ��ەم 
دەڵێت))شانازییە كە هێرۆخان ببێتە سكرتێری 

حیزب، یا لە سەركردایەتی بێت((.

ژن  رێ���ژەی  ئێستا 
لەنێو رێكخستنەكانی 
15%�یەو  یەكێتی 
ب����ەه����ۆی ك��ەم��ی 
لەنێو  رێ��ژەی��ە  ئ��ەو 
واكراوە  ئۆرگانەكان، 
قوربانی  زیاتر  ژن 

بدات
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تایبەت

وارڤین: ئێوە چۆن دەڕواننە گۆڕانی پاكێ�تی دەستوور 
كە پارتی دادوگەشەپێدان موژدەی دەدات؟

ئاكاپە  كە  دەستوور  نوێیەی  پاكێتە  ئەو  پەروین: 
تەواوی  داواكارییەكانی  بخات،  س��ەری  دەیەوێت 
پشتگیری  ل��ەب��ەرئ��ەوەش  نییە.  تێدا  كۆمەڵگای 
لەو  پشتگیریمان  تەنیا  ئێمە  ناكەین.  هەوڵەكانیان 
سەختتر  پارتەكان  قەدەغەكردنی  كە  كرد  ماددەیە 
هێمایی  بەشێوەیەكی  پشتگیرییەكەشمان  دەكات. 
بوو. 5 هەڤاڵمان بەشێوەیەكی سەمبولیك دەنگیان 

دا. ئێمە پشتگیری هیچ ماددەیەكی دیكەمان نەكرد. 
كودەتای سەربازی  بەدەستووری  توركیا  تائێستاش 
ئەوەش  ب��ەڕێ��وەدەچ��ێ��ت.   1980 ئەیلوولی  12ی 
دەستوورە  ئەو  دەمانەوێ  ئێمە  دەدات.  ئازارمان 
هەمووی بگۆڕدرێت. پێویستە گیانی ئەو دەستوورە 
پینەكردن  بە  نەگۆڕدرێت  گیانە  ئەو  تا  بگۆڕدرێت. 
رزگار  دەستوور  ناتوانێ  مرۆڤ  خاڵەكان  گۆڕینی  و 

بكات.
وارڤین: رەخنەی ئەوەتان لێ دەگیرێت كە ئێوە بەو 

هەڵوێستە))چوونەتە بەرەی پارتی گەلی كۆماری و 
پارتی نەتەوەپەرستەوە((. لەوبارەیەوە چی دەڵێن؟

لەو  نییەو  پارتەوە  دوو  بەو  كارمان  ئێمە  پەروین: 
)م.ه.پ(  و  )ج.ه.پ(  چونكە  نین.  بەرەیەشدا 
بەاڵم  بگۆڕدرێت.  دەستوورە  ئەو  نایانەوێ  هەرگیز 
ئێمە دەمانەوێ دەستوور بەتەواوەتی بگۆڕدرێت و بۆ 
گۆڕینی دەستووریش پێشنیازی خۆمان هەیە. ئێمە 
رامانگەیاند كە ئامادەین پشتگیری لە ئاكاپە بكەین، 
بەاڵم بەمەرجێك ئەویش داواكارییەكانمان جێبەجێ 

بولدان، رایگەیاند كە پاش فەرمانی سەرۆكوەزیری پێشووتری توركیا  پەرلەمانتاری پارتی ئاشتی و دیموكراسی شاری ئیدیر پەروین 
تانسۆچیللەر هاوسەرەكەی كوژراوە. پەروین، گوتی:))هاوسەرەكەم و گەلەك كارسازی دیكە پاش فەرمانەكەی چیللەر كوژران. ئێمە 
پارتی  حكوومەتی  هەوڵدانەكانمان،  هەموو  سەرەڕای  بەداخەوە  بەاڵم  بكرێنەوە.  روون  نادیارەكان  بكوژ  كردەوە  كە  ئەوەین  خوازیاری 
دادوگەشەپێدان نایەوێ كردەوە بكەر نادیارەكان روون ببێتەوە. چونكە ئەگەر ئەو كوشتنانە روون بكرێنەوە، هەموو سیستەم گۆشەگیر 
دەكرێت((. ساواش بولدان، مێردی پەروین بولدان، لەگەڵ دوو هاوڕێ خۆیدا لەمیانەی زنجیرە كوشتارێك كە لە توركیا بە ))كردەوە بكەر 

دیالر سەولەدارنادیارەكان(( ناوبانگی دەركردووە، كوژران و تائێستاش چیرۆكی كوشتنەكەیان بەنهێنی ماوەتەوە.

پەرلەمانتاری
BDP

 پەروین بولدان: 

تانسۆچیللەر 

مێردەكەمی بە 

كوشت دا
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دادوگەشەپێدان  پارتی  لەدەستوور،  جگە  بكات. 
هەڵبژاردن،  یاسای  تورك،  سزای  یاسای  دەیتوانی 
بگۆڕیبایەو  تیرۆری  بەرەنگاربوونەوەی  یاسای 
ئەو  كردبا.  پەسەند  كوردیشی  زمانی  بە  پەروەردە 
بەاڵم  هەڵبگرێ،  هەنگاو  بوارانەدا  لەو  دەبێ  پارتە 

هیچ هەنگاوێك بۆ كورد هەڵناگرێت. 
لە  دەڵێ))ب.د.پ  دادوگەشەپێدان  پارتی  وارڤین: 
بەرامبەر دیموكراسیدا ئاستەنگە(( ئێوە واڵمتان بۆ 

ئەو گوتەیە چییە؟
كە  دەزانن  كوردیش  هەموو  و  گشتی  رای  پەروین: 
ئەمڕۆ  ئاستەنگە.  دیموكراسیدا  بەرامبەر  لە  كێ 
 1500 منداڵەكانمان،  و  سیاسەتمەدار  و  ش��ارەوان 
دیكەشەوە  لەالیەكی  بەاڵم  زیندانەكاندان.  لە  كورد 
بەزمانی  كە  نییە  ئەوەیان  مافی  كورد،  تائێستاش 
خۆیان پەروەردە بكرێن و فێری كوردی ببن. تا ئەو 
پشتگیری  چۆن  ئێمە  نەكرێت،  جێبەجێ  داخوازییە 
خۆمانمان  پێشنیازی  و  داواكاری  بكەین؟  دەستوور 
داواكارییەكانمان  لەپەرلەماندا  ئێمە  كاتێك  هەیە. 
باس دەكەین لەدژمان دەوەستنەوەو ئاكاپەش قەت 

گوێ لەو داواكارییانە ناگرێت.
داواكارییەكانتان  لە  گوێ  ئاكاپە  ئەگەر  وارڤین: 
نەگرێت، ئێوە بەشداری ریفراندۆمی پاكێتی دەستوور 

دەكەن یان بایكۆتی دەكەن؟
لەئێستاوە  ئێمە  ئەڵبەت  دیارە.  وا  ئێستا  پەروین: 
سبەی  رەن��گ��ە  روودەدات.  چ��ی  سبەی  نازانین 
جێبەجێی  و  وەربگرن  جیدی  بە  داواكارییەكانمان 
هەیە.  دەنگدانیش  دووهەمی  تۆڕی  چونكە  بكەن. 
پاش تۆڕی یەكەم لە تۆڕی دووهەمدا پێشنیارنامەكان 
گەنگەشە دەكرێن. ئەگەر ئێمە هەنگاوێكی بچووكیش 
دەگۆرین.  خۆمان  هەڵوێستی  ببینین،  ئاكاپە  لە 
ریفراندۆمەكەشدا  لە  دەتوانرێت  ئێمە  هەڵوێستی 
ئاكاپە  و  پێشبچێت  وەها  ئەگەر  بەاڵم  بگۆڕدرێت. 
ئێمە  نەگرێ،  لەداخوازییەكانمان  گ��وێ  هەرگیز 

ریفراندۆمەكە بایكۆت دەكەین. 
ئەرگەنەكۆنەوە  دۆسیەی  لەبارەی  رات  وارڤین: 

چییە؟
برینێكی  ن��ادی��ارەك��ان  بكەر  كوشتنە  پ��ەروی��ن: 
 17 تائێستا  توركیا  لە  توركیایە.  ساڕێژنەبووی 
ئاكاپە  ئەنجامدراوە.  نادیار  بكەر  كوشتنی  هەزار 
بەاڵم  بەدەستەوەیە،  دەسەاڵتی  خولە  دوو  ئ��ەوە 
لەبارەی روونكردنەوەی ئەو كوشتنانەوە هەنگاوێكی 
كوشتنە  ئەو  ئەوەی  بۆ  هەڵنەگرتووە.  بچووكیشی 
هەنگاوی  گەلەك  ئێمە  بكرێنەوە،  روون  سیاسییانە 
بەرچاومان هەڵگرت، بەتایبەتیش لە قۆناغی پارتی 
لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  ئێمە  دا،  كۆمەڵگای دیموكراتیك 
كوشتنە بكەر نادیارەكان و دەستگیركردنی ئەو كەس 
و الیەنانەی كە لەو كارەدا دەستیان هەبووە، پڕۆژە 

یاسایەكمان پێشكەش كرد، بەاڵم بەداخەوە ئاكپارتی 
وەاڵمی نەداینەوە. 

وارڤین: بۆ وەاڵمی نەدانەوە؟
كوشتنانە  ئەو  نایەوێت  ئاكاپە  چونكە  پەروین: 
بكەر  كوشتنە  كێشەی  لەبەرئەوەی  بكاتەوە.  روون 
نادیارەكان لە توركیا كێشەی سیستەمە. ئەگەر ئەمڕۆ 
دەبێ سیستەم  ببنەوە،  روون  كوشتنە  زنجیرە  ئەو 
دەوڵەت  چونكە  بكرێت.  گۆشەگیر  بەتەواوەتی 
بەشێوەیەكی راستەوخۆ لەو كوشتنانە بەرپرسیارە. 
دەستی  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  دەزان��ن  ئێوەش 
و  ئاسایش  گشتییەكانی  بەڕێوەبەرە  سەرۆكوەزیر، 
سەرۆككۆمارەكانی ئەوكات لەو كوشتنانەدا هەیە. بۆ 
لەبەر دڵی سیستەمی ئێستادا  ئاكاپە خۆی  ئەوەی 
شیرین بكات و بیسەلمێنێ كە الیەنگری سیستەمە، 

نایەوێ ئەو كوشتنانە روون بكاتەوە.
هیچ  تانسۆچیللەر،  ئەوكات  سەرۆكوەزیری  وارڤین: 
هاوسەرەكەت)ساواش  كوشتنی  بە  پەیوەندییەكی 

بولدان(ەوە هەیە؟
ئەوكات  س��ەرۆك��وەزی��ری  ب���ەداخ���ەوە  پ��ەروی��ن: 
ئەو  گوتی))لیستی  ئ��ەوەی  پ��اش  تانسۆچیللەر 
لە  دەكەن  پەكەكە  هاریكاری  كە  سەرمایەدارانەی 
بەردەستمانە، ئێوە لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەكەین((، 
لە توركیا لەبەرامبەر سەرمایەداراندا كوشتنی بكەر 
گەلەك  قۆناغەدا  ل��ەو  ك��رد.  پێ  دەستی  ن��ادی��ار 
رۆشنبیر، سیاسەتمەدار و نووسەری كورد كوژران. 
بولدان(  )ساواش  خۆم  هاوسەرەكەی  بۆ  تەنیا  من 
بێت،  هێمایەك  ساواش  كە  دەبێ  ناكەم،  سیاسەت 
كوژراون.  مەدەنی  مرۆڤی  گەلەك  توركیا  لە  بەاڵم 
مرۆڤی سیڤیل لەناو كۆاڵندا بەشێوەیەكی وەحشیانە 
دەبێ  كوشتنیان.  و  دا  ملیان  لە  تەوریان  كوژران، 
بۆ  بنرخێندرێت.  گشتی  بەشێوەیەكی  كێشەیە  ئەو 
ئەوەی بەرپرسیارانی ئەو كوشتنانە گۆشەگیر بكرێن 
ئێمە  بكرێتەوە،  روون  ونبووەكان  چارەنووسی  و 
گەلەك  نێونەتەوەییدا  لەئاستی  توركیاو  لەئاستی 

هەوڵمان داوە.
ئااڵی  دەڵ��ێ��ن))ف��ەرم��ان��دەی  ئاكاپەیی  وارڤ��ی��ن: 
 32 كوشتنی  بەهۆی  تەمیسۆز  جەمیل  قەیسەرییە 
كوردەوە دەستگیر كراوە، بەاڵم ئێوە وەك )ب.د.پ( 
بەهیچ شێوەیەك توانای خۆیان لە دادگا بەكارناهێنن 

و پشتگیری لەو گۆشەگیركردنە ناكەن. بۆچی؟ 
پەروین: رەنگە لەو بوارەدا ئێمە كەموكورتیمان هەبێت. 
ئێمە لەقۆناغێكی هەستیارداین. ئەڵبەت رەنگە ئێمە 
نەمانتوانیبێت بەشێوەیەكی بەهێز لەهەموو دۆسیەكاندا 
ئەو  ئێمە  لەراستیدا  بەاڵم  هەبووبێت،  بەشداریمان 
بەتایبەتی  خۆمانەوە.  رۆژەڤ��ی  خستە  بابەتەمان 
لەدوایین كۆبوونەوەی پارتی و لە كۆبوونەوەی كۆمیتە 
ناوەندیدا ئەو بابەتەمان هەڵسەنگاند. لەمەبەدواوەش 

بڕیارمانداوە هەم پەرلەمانتار و هەمیش الیەنگرانمان 
پێكەوە لەنزیكەوە چاودێری ئەو دۆسیانە بكەین. 

وارڤین: ئێوەش لە كۆنفرانسی ژنانی كورد لە ئامەد 
كۆنفرانسەوە  ئەم  لەبارەی  رات  كرد.  بەشداریتان 

چییە؟
رۆژدا  دوو  لەماوەی  لێرە  ئێمە  بەڕاستی  پەروین: 
یەكەمە  جاری  بووین.  مێژوویی  قۆناغێكی  شاهێدی 
ژنانی  ئامەد  كوردستان  پایتەختی  لە  لەتوركیاو  كە 
هەر چوار پارچەی كوردستان كۆنفرانسێك دەگێڕن. 
ئێمەی ژنانی كورد لە عێراق، توركیا، ئێران، سوریا و 
هەموو جیهان یەك ئازارمان هەیە. لەهەموو شوێنێك 
بەرەوڕووی یەك زوڵموزۆرداری دەبینەوە. كێشەكانمان 
وەك یەكن. ژنانی كورد لەهەر شوێنێكی جیهاندا بن 
لەالیەن  هەمیشە  و  سیستەمدان  زوڵموزۆری  لەژێر 
چەوساندنەوە  و  توندوتیژی  بەرەوڕووی  سیستەمەوە 
توندوتیژییان  خێزانیشدا  لەناو  هەروەها  دەبنەوە. 

بەرامبەر دەكرێت. 
وارڤین: كاتێك مرۆڤ ژنی كوردی باكوور و پارچەكانی 
تابلۆیەكی  بكات،  قیاس  پێكەوە  كوردستان  دیكەی 

چۆن دێتە پێش چاوی؟
پێشەنگایەتی  لەژێر  بەتایبەتیش  توركیا  لە  پەروین: 
بزووتنەوەی ژنانی كورد دا، لەئەنجامی تێكۆشانی ئازاد 
و دیموكراتیكدا، ئێمەی ژن گەیشتووینەتە ئاستێكی 
لەگەڵ  توركیا  لە  كورد  ژنانی  ئێمەی  كاتێك  باش. 
ژنانی پارچەكانی دیكەی كوردستان بەراوورد بكەین، 
بۆمان دەردەكەوێت كە ژنانی باكوور پێشكەوتووترن. 

لەراستیدا ئەوەش كاریگەری تێكۆشانی ئازادییە. 
روودەدەن.  توركیا  لە  رووداوان����ەی  ئ��ەو  وارڤ��ی��ن: 

كاریگەرییەكی چۆن لەسەر ژن دادەنێن؟
توركیا  لە  ئەمڕۆ  كە  ئەوەیە  راستییەكەی  پەروین: 
كاریگەری  بەتایبەتی  ش��ەڕەش  ئەو  هەیەو  شەڕێك 
لەالیەن  شەڕ  بڕیاری  چونكە  دادەنێت.  ژنان  لەسەر 
منداڵ  و  ژن  هەمیشە  بەاڵم  وەردەگیرێت،  پیاوانەوە 
نە  دەبێ  ژن  لەبەرئەوەش  شەڕ.  قوربانی  دەبنەوە 
تەنیا بۆ ئازادی ژن، بەڵكو بۆ دژایەتی شەڕیش بێنە 
الی یەك و دەنگی ئاشتیخوازانەیان بەرز بكەنەوە. ئەو 
ژنانەی كە لەئێران، عێراق و سوریاوە هاتبوون، دەبێ 
لەگەڕانەوەدا لە واڵتی خۆیان بەدەسەاڵت بڵێن ئەوان 
لەدژی شەڕن. ئێمەی ژن دەبێ لەو جۆرە كۆنفرانسانە 
زیاتر بكەین. دەبێ زیاتر یەكڕیز بین. دەتوانم بڵێم كە 
تێكۆشانی ژنی كورد سیستەمی توركیا زۆر دەخاتە 
ژنە  چەندین  ئێستا  دەدات.  ئازاری  گوشارەوەو  ژێر 
بڕوا  بۆیە  زیندانەكاندان.  لە  كورد  سیاسەتمەداری 
قبووڵ  پێ  ژنانیان  تێكۆشانی  زۆر  پیاوان  كە  ناكەم 
بكرێت. سەرەڕای ئەوەش دەبێ ئێمەی ژن لەبەرامبەر 
دی  هێنانە  بۆ  دەن��گ  و  تێبكۆشین  سیستەمدا 

داخوازییەكانمان هەڵبڕین.
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ساڵی  لەدایكبووی  پێترینی،  بارابارا  خاتوو 
كوردناسە.  و  كوردیزان  بیرن-سویسرا،   1976
ناوین  )كرمانجی  رەوان  بەكوردییەكی  ئ��ەو 
زانستی  ب��ك��ات.  قسە  دەت��وان��ێ��ت  س��ۆران��ی( 
زویرخ  زان��ك��ۆی  ل��ە  كۆمەڵناسی  و  سیاسی 
كێشەی  لەسەر  ماستەری  خوێندووە.  سویسرا 
بەراووردێكە  ماستەرەكەی  نووسیوە.  كوردی 
لەنێوان دەسەاڵتی كوردی لەسەردەمی كۆماری 
هەرێمی  حكوومەتی  و  كوردستان-مەهاباد 
لەگەڵ  دیدارەكەمان  بەشەی  ئەم  كوردستاندا. 
خاتوو پێترینیدا سەبارەت بە كوردستان و ژنی 
كوردە. پاشتر و لە دیدارێكی جیاوازدا سەبارەت 
بەبابەتی ماستەرەكەی قسەی لەگەڵ دەكەین. 

سەرەتا لەفێربوونی زمانی كوردییەوە دەستمان 
ئەو كەسانەی دەیانەوێ كوردی  ئێستا  پێكرد. 
ببینن  كوردستان  بەرلەوەی  و  هەن  ببن  فێر 
و  فێرببن  بەزمان  سەبارە  شتێك  دەی��ان��ەوێ 
كە  پێبكەن  قسەی  ئەوەندە  بتوانن  هەروەها 
خاتوو  ببەن.  بەڕێوە  رۆژانەیان  كاری  خۆیان 
پێترنی، بێئەوەی پێشتر كوردستان ببینێت، لە 
سویسرا فێری كوردی بووە. ئەو بەردەوام خۆی 
بۆ ئەوە ئامادە كردووە سەر لە كوردستان بدات. 

زمانێك زمانی دەوڵەت نییەو ئەو فێری دەبێت. 
بەهاندەرەكانی  سەبارەت  پرسیارێكدا  واڵمی  لە 
سویسرییەك،  بۆ  ك��وردی  زمانی  فێربوونی 
كوردی  خێزانێكی  لەالی  من  دەڵێت:))سەرەتا 
كەركووكی لە سویسرا دەستم كرد بە فێربوونی 
زمانی كوردی. دەبوو ئەو خێزانە كە ژمارەیان 
ببن.  ئەڵمانی  زمانی  فێری  بوو،  كەس  چوار 
پێكەوە بڕیارماندا، ئەوان یارمەتی من بدەن بۆ 
فێریوونی زمانی كوردی و منیش یارمەتی ئەوان 
بدەم بۆ فێربوونی زمانی ئەڵەمانی. بەو جۆرە 
فێربووم.  منیش  و  كرد  ئاڵۆگۆڕ  تواناكانمان 
ئەوان وانەی كوردییان بە من دەگوتەوەو منیش 
ئەوانم لەزمانی ئەڵمانی نزیك دەكردەوە. پاشتر 
كۆمەڵی هاوڕێی كوردم ناسی، چ ژن، چ پیاو، 
سوودی زۆرم لەوانیش وەرگرت بۆ بەهێزكردنی 

كوردییەكەم.   
باربارا پێترینی، لەكۆتایی نەوەدەكاندا دەستی 
چەندین  ك��ردووە،  ك��وردی  زمانی  بەفێربوونی 
لە  دەبێت،  ك��وردی  فێری  ئ��ەوەی  پاش  ساڵ 
سەر  یەكەمجار  بۆ  2008دا  ساڵی  ب��ەه��اری 
دەبێت  لەكوردستان  ئەو  دەدات.  لەكوردستان 
هەستێكی  دیارە  نابێت.  پێویست  وەرگێڕی  و 

بیر  دەڵێ،))لە  وەكو خۆی  هەستێكە  خۆشە. 
ناكرێت((. 

پارچەی  لە  دەڵ��ێ��ت:))م��ن  پێترینی  خاتوو 
شارەكانی  سەردانی  بووم.  عێراقی  كوردستانی 
هەروەها  كرد.  چەمچەماڵم  سلێمانی،  هەولێر، 
سەرم لەناوچەی رەواندز دا و لە پانك مامەوە. 
بەگەشتە  سەبارەت  باسوخواسدا  ل��ەدرێ��ژەی 
دەڵێت:))واڵتێكی  كوردستان  لە  كورتەكەی 
گەاڵڵەم  ن��ی��وەڕۆی��ەك��ی  ك��وردس��ت��ان.  ج��وان��ە 
بەاڵم  بوون،  بەفر  هەموو  چیاكان  لەبیرناچێت. 
خۆرەهەتاوێكی خۆش لەو حەوشەیەی دەدا كە 
لێی دانیشتبووین. كۆمەڵێ كەس بووین پێكەوە 
و  شەڕ  هەموو  ئەو  سەرباری  دەكرد.  قسەمان 
بە  دەم  و  خۆشحاڵ  چەند  خەڵكە  ئەو  شۆڕە، 

كەن بوون.((
لەگەشتە تیژتێپەڕەكەیدا، سەبارەت بەوەی خۆی 
وەكو غەریبێك نەهاتۆتە بەرچاو لە كوردستان، 
هەروەها ئەو شتانەی كە كاریگەرییان بەسەریەوە 

داناوە، خاتوو پێترینی دەڵێت: 
))من زۆر شتم سەبارەت بەكوردستان خوێندۆتەوە. 
هەروەها زۆرم گوهداری باسی كوردستان كردووەو 
كوردییەكانم  تەلەفزیۆنە  تەماشای  زۆرجاریش 

هەرجارەو ژنێك

باربارا پێترینی:
لە ئەورووپایش ژن هێشتا ئەو یەكسانییەی نییە 

كە دەبێ هەیبێت

سیروان رەحیم - ئەڵمانیا

سااڵنێكە كوردستان دەرگا داخراوەكانی لەسەر كراوەتەوە. سااڵنێكە ئیتر كوردستان ئەو سەرزەمینە كێوییە نییە 
لە ئەورووپا مرۆڤ وەكو سەرزەمینی ناو ئەفسانەكان تەماشای بكات. زۆرن ئەو كەسانەی لە ئەورووپاوە بۆ كار، 
گەڕان یان ناسینی كورد روو لە كوردستان دەكەن. ئیتر كوردستانیش واڵتێكە سەرنجڕاكێش و خەڵكی دەیەوێ 

رووی تێبكات و خەڵك و زمان و كەلتوورەكەی بناسێت.
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كردووە. 
بۆیە من لە كوردستان، 

كە  نەبوو  الدروس��ت  غەریبیم  هەستی 
شتی  زۆر  نەناس.  و  نامۆ  واڵتێكی  چوومەتە 
بوون  سەرنجڕاكێش  منەوە  بەالی  كوردستان 
بەجۆرێكیتر  لەوێ  مرۆڤەكان  مانەوە.  لەالم  و 
جیاواز  تەواو  بەجۆرێكی  رێكخستووەو  خۆیان 
خەڵكێكی  سویسرا.  لەخەڵكی  وەك  دەژی��ن 
شەقام  لەسەر  دەبیندرێن.  ل���ەدەرەوە  زۆر 
هەروەها  ب��ەش��ەو.  و  رۆژ  بە  كۆاڵنەكان،  و 
روونتر  زۆر  كۆمەڵگە  نێو  جیاوازییەكانی 
بكەم  بەراووردی  ئەمە  ئەگەر  دیارن،  لێمانەوە 
بێگومان سروشتی  لە سویسرا.  خۆمان  بەالی 
كاریگەری  ژێر  خستە  زۆر  منی  كوردستانیش 
دیارە  خودایە.  دڵگیرە  واڵتێكی  چ  خۆیەوە. 
من سەرەتای بەهار لەوێ بووم و هەموو شت 
لەهەموو  گوڵەكانی  دەچ��وو.  سەوزایی  بەرەو 

الوە دەپشكوتن. 
كورد  ژنگەلی  كوردستان  لە  پێترینی،  خاتوو 
یەكتر  و  دەك��ات  لەگەڵ  قسەیان  دەبینێت، 
گوهداری  ك��ورد  ژنانی  دی��دی  ئەو  دەدوێ��ن��ن. 
جیهانبینیان  و  دەبینێت  ژیانیان  دەك���ات، 
دەبیستێت. خاتوو پێترینی سەبارەت بەجۆری 
ژی��ان و ب��وارەك��ان��ی ژن��ی ك���ورد، دەرب���ارەی 
هەبوونی توانا بۆ ژیانێكی باشتر و رەوشێكی 
دەڵێت:))دەمویست  كوردی  ژنی  لەالی  لەبار 
ئامادە  درێژ  لیستێكی  لێرەدا  بەخۆشحاڵییەوە 
ب��ك��ەم، ك��ە م��ن ئ����ارەزووی چ��ی ب��ۆ ژنگەلی 
ك��ورد دەك���ەم، دی��ارە ئ���ارەزووی زۆر شتی 
ئەوەی  بۆ  دەك��ەم.  بۆ  شایستەیان  و  ب��اش 
و  یەكسانی  ئاستی  بچێتە  كورد  ژنانی  ژیانی 
وەكهەڤی لەگەڵ پیاوانی جڤاكی كوردستاندا((. 
بەوە  هەستم  دەڵێ:))بەاڵم  قسەدا  لەدرێژەی 
كرد، لە كوردستان نەك تەنیا ژنان ئازاد نین، 
بەڵكو هەموو كۆمەڵگاكە ئازاد نییە. بەاڵم لە 
كۆمەڵێكی وەهادا، نایەكسانی، نادادپەروەری، 
هەروەها  دەپێكێت((.  بەهێزتر  و  زۆرتر  ژنان 
لەكوردستان  پێموایە  دەڵێ،  پێترینی  خاتوو 
بەردەوام  مرۆڤەكان  كە  بێت  رۆژە  ئەو  دەبێ 
كە،  بكەن  واهەڵسووكەوت  بكەنەوەو  بیرلەوە 
بۆیان گرنگ نەبێت دەرو دراوسێ یان خزم و 
كەس چ دەڵێن یان بۆچوونیان چییە بەرانبەر 
بەشتێك من دەیكەم یان دەبێ بیكەم. دەبێ لە 
بڕیاردا بۆچوونی ئەوانیتر لەبەرچاو نەگیردرێن. 

خۆی  بكات  ئەوە  كوردستان  لە  خەڵك  دەبێ 
ئەوەی  گونجاوە.  و  راست  بۆی  و  راستە  پێی 
بەالوە گرنگ نەبێت ئەوانیتر بە دڵیانە یان نا. 
بۆ ژنانی كوردستانیش بەالی منەوە گرنگە كە، 
بیركردنەوە  لە كۆمەڵگەی كوردستاندا گۆڕینی 
دەست پێبكات، دەبێ دابەشكردنی كار هەبێت 
پیاوانیش  بۆنموونە،  لەنێوان هەردوو رەگەزدا. 
بخەنە  چ��ای  بچن،  میوانەوە  ب��ەدەم  بتوانن 
ژنانیش  بكەن.  خزمەتی  و  میوان  بەردەست 
بكەن  سیاسەت  لە  قسە  بتوانن  بەهەمانشێوە 
ئەوەندەی  یان  لێدەكەن.  قسەی  پیاوان  وەكو 
بتوانن  خراپ  ئەوان  وەكو  یاخود  باش  پیاوان 

قسە لەسیاسەت و لەكێشەكانیتر بكەن. 
ئارەزووەكانیدا  لەكۆتایی  پێترینی  خاتوو 
دەڵێت:))بۆ ژنانی كوردستان خوازیارم و زۆر 
دەست  یەك.  بدەنە  دەست  بەهەڤڕا  هیوامە 
بۆ  و  مافەكانیان  بۆ  پێكەوە  كە  بكەن  بەوە 
داخوازەكانیان بەهەرەوەزی كار بكەن. پەیگیرانە 
هەوڵدەر بن بۆ بەدەستخستنی مافەكانیان((. 

ژنان،  بە  سەبارەت  باسوخواسدا  درێ��ژەی  لە 
ئەورووپا  لە  ژن  ئ��ازادی  باسی  سەر  هاتینە 
لەئەورووپا  ژن  ئ��ازادی  ئاستی  ب��ەراووردی  و 

بەشوێنەكانی 
ئازادی  ت��رەوە. دەرب��ارەی 

ژنان لەئەورووپا بەو پێیەی خاتوو پێترینی 
كە  دەژی  وەاڵتێك  لە  ئەورووپاییەو  ژنێكی 
دیمۆكراتی  گرنگی  پاشخانێكی  و  دیمۆكرات 
باس  زۆر  ئیمڕۆ  چونكە  هەس.  یەكسانیی  و 
یەكێتی  لەواڵتانی  دەكرێت  ژن��ان  ل��ەئ��ازادی 
بەشوێنانی  ب��ەب��ەراورد  بێگومان  ئ��ەورووپ��ا، 
ئایا  ب��ەاڵم  هەیە.  ئ��ازادی  ل��ەوێ  جیهان  دی 
پێترینی،  خاتوو  وەك  خوێندەواری  كەسێكی 
چۆن ئەو ئازادییەی لە واڵتەكەی بۆ ژن هەیە 
دەنرخێنێت. ئەو خاتوونە پێیوایە:))هێشتا لە 
ئەورووپایش لە مافدا ژن و پیاو یەكسان نین. 
ئەمە خەمێكی گەورەیە. بەداخەوە. بەاڵم ژنانی 
تر،  شوێنی  زۆر  لەگەڵ  بەبەراوورد  ئەورووپا، 
ئازادییەكی زۆریان هەیە. لەباری یاساییەوە ژن 
تەنیا  بە  دەتوانێ  ژن  لێرە  یەكسانن.  پیاو  و 
بجوڵێ و بگەڕێ، بە رۆژ یان بە شەو، كێشەیەك 
دەتوانی  ژن  وەكو  مرۆڤ  گرنگتر  لەوە  نییە. 
هەبێ  خۆی  تایبەتی  ماڵی  و  بژێت  تەنیا  بە 
و داهاتی تایبەتی خۆیشی هەبێت. لەئەورووپا 
تۆ وەكو ژن، دەتوانی ئەوەندە پارەت دەست 
و  كار  لەبواری  هەروەها  بژیت.  پێی  بكەوێت 
دایە.  لەبەردەست  زۆریان  بواری  ژنان  پیشەدا 
گەورە  باجی  دەبێ  ئەوە  بۆ  زۆرجاریش  بەاڵم 
بدەن. بۆ نموونە، ژن لەپێناوی ئەوەی بەردەوام 
بێت و دەستبەرداری كار و پێشكەوتن نەبێت، 
منداڵبوون  لەمافی  س��ازش  دەب��ێ  ئ��ەوە  بۆ 
ژنانی  بۆ  ب��وارە  ئەو  بكات.  هاوسەرێتی  یان 
ئەورووپا رەخساوەو دەشێت لەهەموو بوارێكدا 
ناو دەربكەن.  كار بكەن، خۆیان پێشبخەن و 
هەروەها مافی خوێندن لەقۆناغی سەرەتاییەوە 
بەاڵم  یەكسانە.  پیاوان  و  ژنان  بۆ  زانكۆ  تا 
هەیە  ئەوە  كێشەی  تائێستا  داهاتەوە  لەباری 
كە، زۆرجاران ژنان داهاتیان لە پیاوان كەمترە. 
زۆر  ژنان  ژم��ارەی  سەرنجیشە،  جێی  ئەوەی 
كەمن لە ئەورووپا كە لە شوێنگە گرنگەكانی 

سیاسەت و ئابووریدا هەن((. 

باربارا پێترینی
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كۆمەاڵیەتی

كوردستان پێنجوێن 2010. ئافتاو مەحمود لە ساڵی 92بەهۆی تەقینەوەی مین قاچێكی پەڕیوە. ئەوكات بەتەمای ئاهەنگی بووكێنی دەبێت، بەاڵم ئەو 
رووداوە لەگەیشتن بە خۆشەویستەكەی نائومێدی دەكات. چەند رۆژێك دوای ئەو رووداوە دەستگیرانەكەی لەناكاو دەچێتە نەخۆشخانەو لەوێ مارەی دەكات. 

خێزانی ئافتاو و خۆشەویستەكەی ئیستا خاوەن سێ منداڵن.    فۆتۆ: ژولی عەدنان
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چاالكوانی   27 لەالیەن   ،2010/4/30 رێكەوتی 
مەدەنی  كۆمەڵگەی  رێكخراوی  و  ژن��ان  ب��واری 
بەیاننامەیەك  كوردستان،  دەرەوەی  و  لەناوخۆ 
بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  ئاسوودە  رێكخراوی  لەسەر 
توندوتیژی دژی مێیینە، باڵوكرایەوە كە تێیدا چەند 
رێكخراوەكەو  پاڵ  خراوەتە  مەترسیدار  تۆمەتێكی 

بەڕێوەبەرانی.
خاڵێك  بەچەند  ئاماژە  بەیاننامەكەدا  لەناوەڕۆكی 
كەیسانەی  بەو  ))بازرگانیكردن((  وەك  ك��راوە 
رێكخراوە  ئ���ەو  داڵ���دەدان���ی  ل��ەش��ەڵ��ت��ەری  ك��ە 
ح��ەش��اردراون،))ب��ەك��اره��ێ��ن��ان��ی ت��ون��دوت��ی��ژی و 
بڕێكی  لەدیارنەمانی  جگە  ئەمەش  و  تەحەروش(( 
چەند  لەالیەن  كە  ماددییانەی  هاوكارییە  لەو  زۆر 
رێكخراوێكی دەرەوە لەچوارچێوەی پرۆژەدا دراوەتە 
داوا  لەبەیاننامەكەدا  ه��اوك��ات  رێ��ك��خ��راوە.  ئ��ەم 
لیژنەیەك  كات  بەزووترین  كە  كراوە  لەحكوومەت 
پێكبهێنرێت.  پرسە  ئەم  لەسەر  بەدواداچوون  بۆ 
رێكخراوی  بەڕێوەبەری  رەحیم،  خانم  لەوبارەیەوە 
ئاسوودە دەڵێ كە ئەو هیچ وەاڵمێكی نییە بۆ ئەو 
یەكالیی دەكاتەوە))من  لەدادگا  كەسانەو كێشەكە 
مەسەلەكەم بردووەتە دادگا و سكااڵم لەدژی هەموو 
رێكخراوی  ن��اوی  كە  ت��ۆم��ارك��ردووە  كەسانە  ئ��ەو 
سووكایەتییان  زڕان�����دووەو  منیان  ئ��اس��وودەو 

پێكردووم((.
دوابەدوای باڵوبوونەوە بەیاننامەكە لەهەندێك سایت 
سەرنجی  جێی  ب��ووە  پرسە  ئەو  رۆژنامەكان،  و 

بۆ  ج��ی��اوازی  خوێندنەوی  چەندین  و  میدیاكان 
هەندێك  چەندرۆژێك،  تێپەڕینی  پاش  بەاڵم  كرا، 
كردبوو  واژۆ  بەیاننامەكەیان  كە  كەسانەی  لەو 
رایانگەیاند، ئەوان  روونكردنەوەیەكیان باڵوكردەوەو 
))مەبەستیان لە وشەی بازرگانیكردن ئەوە نەبووە 
كە كار بەجەستەی كەیسەكانەوە كرابێت((، بەپێی 
هەندێك  كەوتووە  وارڤین  دەست  زانیارییانەی  ئەو 
لە واژۆكەرانی بەیاننامەكە لەرێگەی ئیمێڵەوە داوای 
بێئاگایی  كردوەو  ئاسوودە  لەرێكخراوی  لێبوردنیان 
خانم  راگەیاندوە.  بەیاننامەكە  لەناوەرۆكی  خۆیان 
دەڵێ:))تۆمەتباركردنی  ل���ەوبارەی��ەوە  رەحی���م، 
هاتووە  بەیاننامەكەدا  كەلە  شتانەی  بەو  ئاسوودە 
باشتر  لەدادگا شتەكان  بۆیە  نییە،  ئاسان  كارێكی 
نەكردووە  وای��ان  كارێكی  روون��دەب��ێ��ت��ەوە،ئ��ەوان 
ئەو  بەیاننامەكەدا  لەبەشێكی  بیانبوورین((.  ئێمە 
چاالكڤانانە داوا لە حكوومەت دەكەن كە لیژنەیەك 
رێكخراوەكە  ك��اروب��اری  لەسەر  ب��ەدواداچ��وون  بۆ 
دروست بكرێت، بەاڵم وەزیری كاروباری كۆمەاڵیەتی 
نەجیب،  ئاسۆس  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی 
بەهیچ  ناتوانن  ئ��ەوان  كە  راگەیاند  بەوارڤینی 
شەڵتەرێك  هیچ  لەكاروباری  لێپێچینەوە  شێوەیەك 
بكەن كە لەدەرەوەی وەزارەتەكەیان بێت))چونكە 
كۆمەڵگای  رێكخراوەكانی  بە  سەر  شەڵتەرانە  ئەم 

مەدەنین((.
گوتی:))ئێستا  ه��ەروەه��ا  نەجیب،  ئ��اس��ۆس   
چاودێریكردنی  بۆ  سیستەمێكین  دانانی  خەریكی 

كۆتایی  هەفتەیتر   2 لەوانەیە  شەڵتەرانەو  ئ��ەو 
پێبێت. ئەگەر زانیمان سیستەمەكە سەركەوتوو بوو 
ئەوكات دەتوانین چاودێرییان بكەین و لێپرسینەوە 
ناتوانین  ئێمە  بەاڵم  بكەین،  ئەو شەڵتەرانە  لەگەڵ 
لەخۆمانەوە پشت بەقسەی هەفتەنامەو رۆژنامەكان 
رێكخراوێكی  ئ��اس��ودە،  رێكخراوی  ببەستین((. 
دامەزراوە.   2000 لەساڵی  ناحكوومییەو  سەربەخۆی 
بەیەكەم رێكخراوی ژنان دادەنرێت كە تایبەتمەندە 
مێیینە  دژی  توندوتیژی  بەبەرەنگاربوونەوەی 
لەهەرێمی كوردستان كە ئۆفیسی سەرەكی لەشاری 
سلێمانییەو هاوكات لەهەریەك لەشارەكانی هەولێر و 

بەغداش نووسینگەی هەیە.
توانیویەتی  رێكخراوەكەیان  كە  دەڵێ  رەحیم  خانم 
لەپێناو  پێشكەوتوو  و  سیستەماتیك  بەمیتۆدێكی 
و  كوردستان  لەهەرێمی  ژنان  پێگەی  باشتركردنی 

عێراقدا كار بكات. 
رێكخراوی  تائێستا  كارەكانیەوە  لەدەستپێكی 
ئاسوودە توانیویەتی ژیانی 900 كەیس كە هەڕەشەی 
كوشتنیان لەسەر بووە، بپارێزێت.))لەسەرانسەری 
دەرەوە  واڵتانی  و  كوردستان  هەرێمی  و  عێراق 
تائێستا توانیومانە پارێزگاری لەژیانی900 ژن بكەین 
كە هەڕەشەی كوشتنیان لەسەر بووە. هەروەها ئەو 
هەڕەشەیان  كە  پاراستووە  بیانییانەمان  كرێكارە 
چارەسەركردون((.  بۆ  كێشەكانمان  لێكراوەو 
سوپاسنامەو  چەندین  تائێستا  ئاسوودە  رێكخراوی 
خەاڵتی رێزلێنانی لەالیەن باڵیۆزخانەی والتانی بیانی 

لەدژی ئەو تۆمەتانەی داویانەتە پاڵی

رێكخراوی ئاسوودە 28 كەس دەداتە دادگا
دوای ئەوەی لەالیەن ژمارەیەك چاالكوانی بواری ژنان و كۆمەڵگەی مەدەنی لەدەرەوەی كوردستان بەیاننامەیەك لەدژی 
رێكخراوی ئاسوودە باڵوكرایەوە، بەڕێوەبەری ئەو رێكخراوەیە لەدادگای سلێمانی سكااڵی لەسەر هەموو ئەو كەسانە تۆمار 

كرد كە بەیاننامەكەیان واژۆ كردووە.

سلێمانی
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ئاسوودە  پێدراوە.  نێودەوڵەتییەكان  رێكخراوە  و 
هەروەها لە 4 تۆڕی گەورەی ناوخۆیی و زیاتر لە 6 

تۆڕی جیهانی تایبەتمەند بە ژناندا ئەندامە.
كە  كەسانەی  ئەو  سكااڵكەو  بەجۆری  سەبارەت   
سكااڵیان  لەدادگا  ئاسوودەوە  رێكخراوی  لەالیەن 
رێكخراوی  پارێزەرێكی  ك���راوە،  ت��ۆم��ار  ل��ەس��ەر 
ئاسوودە بە وارڤینی راگەیاند كە ئەوان لەدادگا دوو 
لەسەر جێگری  یەكێكیان  تۆمار كردووە،  سكااڵیان 
سەرنووسەری هەفتەنامەی رووداو كە لەژمارە 111ی 
رێكخراوەكە  لەسەر  جیاوازیان  بابەتێكی  چەند  دا 
گوتی:))وەك  پ��ارێ��زەرە  ئ��ەو  ب��اڵوك��ردووەت��ەوە. 
سكااڵ  بەرلەوەی  هاتووە  رۆژنامەگەریدا  لەیاسای 
تۆمار بكەین، هەفتەنامەكەمان ئاگادار كردووەتەوە 
كە دەبێ بەسایزی پێشوو كە 2 الپەرەو نیوی بۆ 
تەرخان كرابوو لەهەفتەنامەكەیان داوای لێبووردنی 

رەسمییان لەئاسوودە بكەن، بەاڵم لەبەر ئەوەی هیچ 
وەاڵمێكیان نەبوو، سكااڵمان تۆماركرد((.

لەبارەی سكااڵی دووەم كە تایبەتە بەو 27 كەسەی 
پارێزەری  وەك  ك��ردووەو  واژۆ  بەیاننامەكەیان  كە 
لەبەیاننامەكەدا  ئ��ەوان  ك��رد،  باسی  ئ��اس��وودە 
یەكێكیان  كە  ك��ردووە  تۆمەت  ب��ەدوو  ئاماژەیان 
كەلە  كەیسانەی  بەو  بریتییەلە))بازرگانیكردن(( 
ئەو  ب���ەڕای  داڵ�����دەدراون.  ئ��اس��وودە  شەڵتەری 
نێودەوڵەتییە،  تۆمەتێكی  پارێزەرە))ئەمەیان 
و  ماددی  زیانی  ئەمەش  رێكخراوە  تاوانێكی  واتە 
مەعنەوی هەیە بۆ رێكخراوەكە، زیانە مەعنەوییەكە 
بەو  باوەڕیان  كە  دەكات  كەیسانە  لەو  وا  ئەوەیە 
زیانی  ن��اوزڕان��دن��ە،  ئەمەش  نەمێنێ.  رێكخراوە 
رێكخراوانە  لەو  وا  ئەمەش  ماددییە  زیانی  دووهەم 
نەنێرن  ئاسوودە  بۆ  دەكات كە جارێكیتر هاوكاری 

وەرنەگرن((.  رێكخراوە  ئەو  پرۆژەیەكی  هیچ  یان 
پارێزەرە  ئەو  وەك  دووه��ەم  بەتۆمەتی  سەبارەت 
رێكخراوەكە  تۆمەتباركردنی  گوتی:))بریتییەلە 
بەگەندەڵی و دیارنەمانی پارەیەكی زۆر كە ئەمەش 

دەبێت لەدادگا بەبەڵگە بسەلمێندرێت((.
ژنانەیە  لەو  یەكێك  س��اڵ،   30 تەمەن  م(  )س. 
ساڵە   2 ماوەی  لەسەرەو  كوشتنی  هەڕەشەی  كە 
سەبارەت  دراوە.  داڵ��دە  ئ��اس��وودە  لەسەنتەری 
چۆنیەتی  ئ��اس��وودەو  ستافی  بەهەڵسووكەوتی 
ئەوان  دەڵ��ێ،  كەیسەكان  لەگەڵ  مامەڵەكردنیان 
تائێستا  دابینكراوەو  بۆ  پێداویستسەكییان  هەموو 
نەبینیوە.  ستافە  لەو  نابەجێیان  رەفتارێكی  هیچ 
هیچ  لێرەم  ساڵە   2 ئ��ەوە  گوتی:))من  )س.م( 
هەموو  نەبینیوە،  لەكەس  ناشیرینم  رەفتارێكی 
پێداویستییەكەمان بۆ دابینكراوە، نەك لێرە لەهیچ 

كوردستان - سلێمانی 2010:    بەرپرسی سەنتەری ئاسوودە بە تەلەفۆن سەرقاڵی چارەسەركردنی كێشەی ئافرەتێكی هەرەشەلێكراوە
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چونكە  پێنەكراوە  سووكایەتیم  تریش  رێكخراوێكی 
زۆرشار  من  حاڵەتەكەمەوە  هەستیاری  بەهۆی 

گەڕاوم((. 
)ژ.ع( تەمەن 28 ساڵ، یەكێكیتر بوو لەو ژنانەی 
كە ماوەی 4 مانگە لەشەڵتەری ئاسوودە داڵدەدراوە. 
)ژ.ع( دوو ساڵ لەمەوپێش شوویكردووەو دانیشتووی 
كەسووكاری  ئ��ەوە  ب��ەه��ۆی  بادینانە،  ن��اوچ��ەی 
هەڕەشەی كوشتنیان لێكردووە، لەالیەن پۆلیسەوە 
سەبارەت  )ژ.ع(  ك��راوە.  شەڵتەرە  ئەو  رەوان��ەی 
ستافی  مامەڵەكردنی  و  هەڵسووكەوت  بەچۆنیەتی 
من  ئەوەی  ئەگرن  رێزمان  دەڵ��ێ:))زۆر  ئاسوودە 
نەبووە.  رێزەم  ئەو  باوكیشم  لەماڵی  بینیومە  لێرە 
هەموو پیپداویستییەكیان بۆ دابینكردووین لەخواردن 
سووكایەتییەكمان  هیچ  نەتەنیا  و  كەلوپەل  و 
پێنەكراوە بگرە تائێستا یەك قسەی ناشیرینیشمان 

پێنەگوتراوە((.
دام��ەزراوە.   2004 لەساڵی  كە  راس��ان  رێكخراوی 
یەكێك لەو رێكخراوانەیە كەلەبواری داكۆكیكردن لە 
چەندین  تائێستاش  و  دەكات  كار  ژنان  مافەكانی 
كەیسی بۆ بەشی داڵدەدانی ئاسوودە بەڕێكردووە. 
راس��ان  ب��ەڕێ��وەب��ەری  دەروێ����ش،  ك��ەم��ال  تانیا 
ئاسوودە  لەگەڵ  كارمان  لەوەتەی  دەڵێ:))ئێمە 
كردووە تائێستا نەمانبیستووە كەیسێك گلەیی لەو 
رێكخراوە كردبێت یان سووكایەتی پێكرابێت بەڵكو 

بەردەوام دەستخۆشیان لێكراوە((. 
وەك  دا:))م��ن  بەقسەكانی  درێ��ژەی  وەها  تانیا، 
بەرپرسی رێكخراو ئەو بەیاننامەیە مەحكووم دەكەم، 
چونكە من لەنزیكەوە ئاگاداری كاروباری ئاسوودەم 
و ئەو جۆرە بەیاننامە بێ بەڵگانە دەبێتە هۆكارێك 
ژنان  متمانەی  و  بێت  زیاد  توندوتیژی  ئەوەی  بۆ 

بەرێكخراوەكانی ژن كەم ببێتەوە. ئەوەی كردوویانە 
هیچ خزمەتێك ناكات بە كۆمەڵگا بەڵكو زەرەرمەند 
دەبێت، ئەوان خۆیان لە ئەورووپا دانیشتوون و هیچ 
كێشەیەكیان نییە بەڵكو كێشەیەكی زۆر گەورەیان 

بۆ ژنی كورد دروستكردوە((. 
)وادی  رێ��ك��خ��راوی  ه��ەرس��ێ  دی��ك��ەوە  لەالیەكی 
ئەلمانی(، )ئێن پی ئەی نەرویجی( و )هارتالندی 
رایانگەیاند  روونكردنەوەیەكدا  چەند  لە  هۆڵەندی( 
كە ئەوان هیچ كێشەیەكی داراییان لەگەڵ رێكخراوی 
ئاسوودە نییەو وەك ئەوەی لەهەفتەنامەی رووداو 

باسی لێوەكرابوو. 
بەئەخالقیاتی  پابەندبوون  وەك  وارڤین  تێبینی: 
رۆژنامەوانی پەیوەندی بەنووسەرانی بەیاننامەكەوە 
پرسیارەكانیان  وەاڵم���ی  ئ���ەوان  ب���ەاڵم  ك���رد، 

نەداینەوە.

وێنەی راست و چەپ دوو ژنی داڵدەدراوی سەنتەری ئاسوودەن كە هەرەشی كوشتنیان لەسەرە.  فۆتۆ: وارڤین
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لەڕووی  ژیان  رۆژ  لەدوای  رۆژ  بیرۆكەیەكی جوان: 
دژوارتر  كۆمەاڵیەتییەوە  و  سیاسی  و  ئابووری 
بەزنجیرە  ئێمە  دەك���رێ  دەب��ێ��ت،  ق��ورس��ت��ر  و 
بەیەوەكەوە  هەموویان  چونكە  نەكەین،  باسیان 
تاكەكان  ژیانی  الیەنی  بەاڵم  نەبەستراونەتەوە، 

زۆرجار دەبنە وێستگەی باسوخواستەكان.
بەپێداویستی  هەست  ئ��ەوان��ەی  پێشوو  واڵتانی 
لەگۆڕانكارییەكان  و  دەك���ەن  كۆمەڵگەكانیان 
بەڵكو  دواوە  بۆ  ناگەڕێنەوە  بەوردی،  گەیشتوون 
البدەن،  كێشەكانیان  لە  خۆیان  ئەوەدان  لەهەوڵی 
ئەمرۆ  شارستانییەی  ئەم  سەردەمی  لەهەناوی  كە 
دامەزراندنی  لەرێگەی  ئەویش  ب��ووە،  لەدایك  دا 
كۆلێژ و ریكخراوەكان بۆ خزمەتی تاكی كۆمەڵگەو 
چارەسەركردنی كێشەكانیان و كەمكردنەوەی باری 

قورسی سەرشانیان.
ئەم  دامەزراندنی  پێشەنگی  ئیمارات،  دەوڵەتی 
الوان  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ  دامەزراوانەیە 
كێشەیەكی  كە  هاوسەرگیری  پرسی  بەتایبەتی 
دامەزراندنی  لەرێگەی  ئەوەیش  الوان��ە  گ��ەورەی 

سندوقی هاوسەرگیرییەوە.

سندووقی هاوسەرگیری چییە؟
بیرۆكەی دامەزرادنی سندوقی هاوسەرگیری لەساڵی 
1992 سەریهەڵدا مەبەست و بەرنامەكانی پتەوكردنی 
كۆڵەگەكانی دامەزراندنی كۆمەڵگەو پێكەوەبەستنی 
پێكهاتەكانی بوو، هەروەها بەرزكردنەوەو كاراكردنی 
هەموو الیەنەكانی ئەم خاڵە گرنگە بوو، بۆ ئەوەی 
ببێتە مایەی خێر و سەقامگیری بۆ ئەو كەسانەی 
ئەم  ه��ەروەه��ا  دەب��ن.  سوودمەند  سندووقە  ل��ەم 
جێگیر  خێزانێكی  دامەزراندنی  پەرۆشی  پرۆژەیە 
ئامانجەكانی  لەخزمەتی  كە  پێكەوەبەستراوە  و 

دەوڵەتدا رۆڵی بەرچاوی خۆیان بگێڕن و لەكاروانی 
الیەنی  بەتایبەتی  گەشەسەندن،  و  پێشكەوتن 
ئەویش  دانیشتووان،  پێكهاتەی  و  كۆمەاڵیەتی 
ئەم  هاوواڵتییەكانی  نێوان  هاوسەرگیری  لەڕێگەی 

دەوڵەتە دێتە دی.
و  كۆمەاڵیەتی  دامەزراوەیەكی  وەك  سندووقە  ئەو 
كۆمەاڵیەتی  گەشەسەندنی  سەرەكی  هاوبەشێكی 
بۆ  الوان  پشتگیریكردنی  ت��وان��او  بەرپرسی  و 
كاردەكات.  خێزان  پێكهێنانی  و  هاوسەرگیری 
دیارترین خزمەتگوزارییەكانی سندووقی هاوسەرگیری 
و  دەوڵ��ەت  وەزی��ری  شامسی  میساء  دكتۆرە  كە 
سندووقەیە  ئەو  كارگێری  ئەنجومەنی  سەرۆكی 
سازدانی  خێزانی،  ئاراستەی  و  رێنمایی  بریتیەلە: 
ئەو  هاریكاریكردنی  و  بەكۆمەڵ  هاوسەرگیری 
كەسانەی دەیانەوێت هاوسەرگیری بكەن. رێنمایی 
هاوسەرگیری  سندووقی  خێزانی:  ئاراستەكردنی  و 
بنیاتنانی  و  خێزانەكان  رێنوینیكردنی  ئەركی 
كۆمەڵگە جێبەجێ دەكات، ئەویش بەپالنی بەردەوام 
تاكەكان كە  توانای  بۆ وەگەڕخستنی هۆشیاری و 
بكەن  بتوانن كێشەكانیان چارەسەر  رێگەیەوە  لەو 
و هیواو ئاواتەكانیان بێتە دی و هەلی خۆیان بزانن 
ئەوەی  بۆ  بێ.  وااڵ  لەبەردەمیاندا  رێگەچارەكان  و 
بتوانن  ئەوەی  وێڕای  بدەن،  بڕیاری خۆیان  بتوانن 
راهێنەرانی  لەرێگەی  راهێنان  و  مەشق  لەرێگەی 
بین  هاوسەرگیری  ژیانی  ش��ارەزای��ی  خێزانەوە 

لەقۆناغی پێش هاوسەرگیری و دواییدا.
هەروەها ئامانجی رێنمایی خێزانی ئەوەیە پشتیوانی 
دروست  كۆمەڵگەیەكی  و  بكرێت  لەخێزانەكان 
بەردەوامی  و پڕۆسەی  لەرێگەی پالن  بنیاتبنرێت، 
هەموو  ئەوەی  بۆ  خێزانەكان  سەرپەرشتیكردنی 
كەسێك بتوانێ كێشەكان چارەسەر بكات و زاڵ بێت 

بەسەر ئاستەنگەكانی ژیانیدا، ئەم خزمەتگوزارییە 
هەموو هاوواڵتیانی ئیمارات و ئەوانەی لەو واڵتەدا 

نیشتەجێن دەگرێتەوە.
سندووقی هاوسەرگیری زۆر كیشەو پرسیاری رووبەڕوو 
دەكرێتەوە، هەمووی لەالیەن كەسانی شارەزاو پسپۆڕ 
و ئەوانەی لەناو سندووقی هاوسەرگیری كار دەكەن 
چارەسەر دەكرێن و وەاڵمدەدرێنەوە. هاوسەرگیری 
بەكۆمەڵ: هەروەها سندووقی هاوسەرگیری یەكێك 
لەخزمەتگوزارییەكانی تری هاوسەرگیری بەكۆمەڵە. 
ئەم چاالكییەش بەبەردەوامی لەبەرنامەی سندووق 
و  الوان  هاوكاریكردنی  لەمە  ئامانج  كراوەو  جێگیر 
هەروەها  هاوسەرگیرییە.  تێچوونی  كەمكردنەوەی 
لەبەردەم  وااڵی��ە  ب��واری  هاوسەرگیری  سندووقی 
ئافرەتان، كچان و كوڕان، بۆیان هەیە لێرە داواكاری 
خۆیان تۆمار بكەن تا بەشداربن بەكۆمەڵ و لەڕێگەی 
بن.  بەشدار  پڕۆسەیە  لەم  دەتوانن  ئەنتەرنێتەوە 
ئەنجامدانی  بۆ  هاوسەرگیری  سندووقی  پاشان 
پڕۆسەكە رێوشوێنی پێویست دەگرێتەبەر و لەكاتی 
سازدانی هاوسەرگیری بەكۆمەڵ پەیوەندی بەوانەوە 
مەرجی  ك��ردووە.  تۆمار  داواكارییان  كە  دەك��ات 
لەهاوسەرگیری  دەیانەوێت  ئەوانەی  بۆ  پێویست 
سندووقەو  ئەم  كە  ئەوەیە  بن  بەشدار  بەكۆمەڵدا 
و  ناكەن  لەفرەژنی  پشتیوانی  ئیمارات  یاساكانی 
لەوكاتانە  تەنیا  دەكەن.  ئافرەتان  مافی  پاڵپشتی 
دووهەم  ژنی  كە  دەكرێت  كەسە  ئەو  پشتیوانی 
بێنێت كە ژنەكەی مرد بێت یان ژنی یەكەم منداڵی 

نەبێ، یان پێش گواستنەوە ژنەكەی تەاڵقدابێت.

سندوقی 
هاوسەرگیری

 دوبەی
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بەخشینی هاوسەرگیری
گرنگترین  سندووقەو  ئەم  لەچاالكییەكانی  یەكێك 
لەالیەن  دەك��ات،  پێشكەشی  كە  خزمەتگوزاری 
هاوواڵتیانەوە پێشوازی لێدەكرێ، بەخشینی پارەیە 
بۆ هاوواڵتیانی ئیمارات بۆ سازدانی هاوسەرگیرییە 
بۆ ئەوانەی توانای داراییان سنووردارە. حكوومەتی 
ناوەندی لەئیمارات سااڵنە بودجەیەكی دیاریكراو بۆ 
لەم چوارچێوەیەدا  ئەم مەبەستە تەرخان دەكات. 
ئەنجوومەنی كارگێری مەرج و رێكاری بۆ ئەوانەی 
دیاریكردووە.  بەخشینە  ل��ەم  دەب��ن  سوودمەند 
سنوردار  ماددی  توانای  كەسە  ئەو  دەبێ  ئەویش 
بیگرێتەوە، ئەم مەرجەش  یاسای سندووق  بێت و 
دەرگ��ای  دەك��ات��ەوەو  ك��ەم  الوان  قورسی  ب��اری 
دەكات  وااڵ  لەبەردەمیان  هاوسەرگیری  پێكهێنانی 
دەكات.  و جێگیر  پتەو  كۆمەڵگاو خێزان  ژیانی  و 
سندووقی  یاسای  الوان��ەی  ئەو  دەستنیشانكردنی 
ئەنجومەنی  لەالیەن  دەیانگرێتەوە  هاوسەرگیری 
ئەویش  دیاریكراوە.  ئێستاوە  و  پێشوو  كارگێری 
بێت،  ئیماراتی  درهەمی   15000 داهاتەكەی  دەبێ 
هاوسەنگ  دیدێكی  لەچوارچێوەی  دیاریكردنە  ئەم 
كەمە  داهاتیان  الوان��ە  ئ��ەو  كە  ك��راوە  پ��ەی��ڕەو 
بەتوێژێكی گرنگی كۆمەڵگە تەماشا دەكرێن لەڕووی 
خێزانەوە،  پێكهێنانی  كۆمەڵگەو  دروستكردنی 
بۆیەش سندووقی هاوسەرگیری هەموو پێداویستی 
سەركەوتن و بەردەوامی بۆ ئەو الوانە دابین دەكات، 
تابتوانن درێژە بەهیواو ئاواتەكانیان بدەن و ژیان و 

خێزانێكی نوێ دروست بكەن. هەروەك ئاماژەمان 
ئەو  دەبێ  دەهێنن  دووهەم  ژنی  ئەوانەی  كرد  بۆ 
سێ مەرجەی سەرەوەیان تێدا بێت ئینجا دەتوانن 

لەهاوسەرگیری بەكۆمەڵ بەشدار بن.

ژمارەو بۆچوونەكان
تێكڕای ئەوانەی لەسندووقی هاوسەرگیری لەساڵی 
دەگاتە  بوون،  سوودمەند   2008 ساڵی  تا   1993
ئەوانەی سوودمەند  58 هەزار كەس. ساڵی 2009 
ئەو  ب��ڕی  ب��وون،  ئیمارات  ه��اوواڵت��ی   237 ب��وون 
هاوكارییانەش لەوساڵەدا 8ملیۆن و900 هەزار درهەم 
هاوواڵتیانی  هێشتا  ئامارانە،  ئەم  سەرەڕای  بوو. 
ئیمارات رەخنەی ئەوە دەگرن كە ئەو بڕە پارەییەی 
دەكات)15000.  هاوواڵتیانی  پێشكەشی  سندووق 
پڕۆسەی  تێچوونی  چونكە  كەمە  ئەمە  دره��ەم( 
هەندێ  تەنانەت  زیاترە،  لەوە  زۆر  هاوسەرگیری 
هاوكاری  ئەو  دەكەن  داوا  باشە  داهاتیان  لەوانەی 

بەخشینە بیانگرێتەوە.
پڕۆسەی  سازدانی  لەكاتی  ئیماراتی  كۆمەڵگەی 
هاوسەرگیری پارەیەكی زۆر خەرج دەكەن بەتایبەتی 
بۆ ئاهەنگگێڕان و دیكۆر و هۆڵی ئاهەنگ و هۆتێلی 
ملیۆنەها  دەگاتە  كە  جلووبەرگ  و  ئەستێرە  پێنج 

درهەم.
بەخشینی  یاسای  من  دەڵ��ێ،  هاوواڵتی)سەعید( 
چونكە  رەتدەكەمەوە،  هاوسەرگیری  سندووقی 
هەیە.  دارایی  بەهاوكاری  پێوستی  كەسێك  هەموو 
پارەیەكی  ئێمە  لەواڵتی  هاوسەرگیری  لەبەرئەوەی 

ئەو  زای��د  شێخ  خ��ۆی  كاتی  تێدەچێت،  زۆری 
مەرجانەی دانەنابوو بۆ داهاتی هاوواڵتیان و هەموو 
كەسێك ئەو هاوكارییە دەیگرتەوە، بۆیە پێویستە 
البەرێت.  مەرجانە  ئەو  هاوسەرگیری  سندووقی 
هەروەها خاتوو«عەلیە« دەڵێ، داواكارم چاو بەو 
هەموو  هاوكارییە  ئەو  بخشێندرێتەوەو  یاسایەدا 
ئەوانە بەبێ جیاوازی بگرێتەوە، لەگەڵ رەچاوكردنی 
بدرێتێ،  بایەخیان  زیاتر  كەمە  داهاتیان  ئەوانەی 
بێنن  دووه��ەم  ژنی  دەیانەوێت  ئەوانەی  هەروەها 
قەیرە  ئافرەتانی  رێژەی  چونكە  بكرێن،  هاوكاری 
پێكهاتەی  دەكاتەسەر  ك��ار  ئ��ەوەش  ب��ووە،  زۆر 
لەدەرەوەی  من  )محەمەد(دەڵێت،  دانیشتووان. 
بااڵ  خوێندنی  وەزارەت���ی  حیسابی  لەسەر  واڵت 
ساڵە  دوو  هەیەو  كەمم  مووچەیەكی  دەخوێنم، 
لەبەرئەوەی  بیگوازمەوە،  ناتوانم  هەیە  دەزگیرانم 
زۆرە،  خێزانێكی  خ��اوەن  بانكەو  ق��ەرزاری  باوكم 
مانگت  سێ  تۆ  پێیانووتم  هاوسەرگیری  سندووقی 
لەكاتێكدا  كەمترە.  هاوسەرگیری  ئەنجامدانی  بۆ 
زۆر لەهاوواڵتیانیتر باس لەرۆڵی ئەرێنی سندووقی 
رۆڵی  و  الوان  لەهاوكاری  دەك��ەن  هاوسەرگیری 
پێكهاتەی  پاراستنی  و  كۆمەاڵیەتی  سەقامگیری 
كۆمەڵگای ئیماراتی و پشتیوانی الوانی ئەو واڵتە.

كۆمەڵگەی كوردستان و سندووقی هاوسەرگیری
بۆ تەواوكردنی بیرۆكەی عەشایەری و هاریكاری و 
دارایی  گرانی  باری  لەكەمكردنەوەی  هاوبەشبوون 
باڵوە،  كوردستان  ناوچەی  لەهەندێ  تائێستا  كە 
لەچوارچێوەی  زیاتر  بیرۆكەیە  ئەم  باشترە  بۆیە 
پێكهاتەكانی  هەموو  و  بكرێت  كاراتر  دامەزراوەیی 
كۆمەڵگای كوردستان بگرێتەوە، ئاشكرایە كە تاكی 
سندووقی  دژواردای���ە،  و  سەخت  لەبارێكی  كورد 
لەو كێشانە چارەسەر  هاوسەرگیری دەتوانێت زۆر 
كەمتەرخەم  روەوە  لەم  ك��وردی  میدیای  و  بكات 
لەنێوان  گفتوگۆ  نەخستۆتەسەر،  تیشكی  بووەو 
پسپۆڕانی  ن��ەك��راوە.  پسپۆڕان  و  ش��ارەزای��ی��ان 
كوردستان  كۆمەڵگای  دەڵێن  كۆمەڵناسی  بواری 
كەموكوری  هاوسەرگیرییەوە  هۆشیاری  ل��ەڕووی 
هەیەو شارەزایی پێویستی نییەو بنەمای دروستی 
و  مارەیی  كێشەی  سەرباری  نازانن،  هاوسەرگیری 
شیربایی و تێچوونی هاوسەرگیری كە باری گەنجی 
كورد قورستر دەكات. گەنجی كورد، زۆرجار لەبەر 

ئەم هۆیانە ناتوانێت هاوسەرگیری بكات.

سنا كوردی
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نه رویجه ،  دانیشتوی  کوردێکی  کچه   سه ناریا، 
تازه   به جێبهێڵێت،  خێزانه که ی  بڕیاریدا  کاتێک 
پێی نابووه  ته مه نی 18 ساڵییه وه ، ئه و دووساڵه  
 400 ماڵه که ی  و  ده ژی  کوره که ی  هاوڕێ  له گه ڵ 

کیلۆمه تر له  خیزانه که یه وه  دووره .
پێنج  خێزانه   بڕیاریدا  که   دواینجار  سه ناریا، 
بوو،  زستان  شه وێکی  جێبهێلێت  که سییه که ی 
په یوه ندییه   ئه و  باوکی  ئ��ه وه ی  دوای  ئه ویش 
نهێنییه ی ئاشکرا کرد که  کچه که ی له گه ڵ کوڕێکی 
شه وه   ئه و  که   ده ڵێ  سه ناریا،  هه یبوو.  بیانیدا 
باوکی دوای لێدانێکی باش هه ڕه شه ی کوشتنیشی 
له ڕێگه ی  توانیویەتی  ئ��ه و  ب��ه اڵم  ل��ێ��ک��ردووه ، 

پۆلیسیه وه  خۆی له ده ستی باوکی رزگار بکات.
گوتیشی:))باوکم وتی تۆ شه ره فی منت شکاند، 
فیلمێک  به   رووداوه ک���ه   ئ��ه و  بتکوژم((.  ئه بێ 
کاتژمێر  لە   ئەكتەرەكەی  که   کاتێک  وه سفده کات 
دوای  ده ره وه و  دێته   له ماڵه وه   ش��ه ودا  دووی 
نیوکاتژمێر رۆشتن به ناو به فردا خۆی ده گه یه نێته  
به   په یوه ندی  دوات��ر  و  کوڕه که ی  ه��اوڕێ  ماڵی 
بۆ  ش��ه وه  ئه و  ده ک��ات.  شاره که یه وه   پۆلیسی 
سه ناریا، بووە دواین شه و و جارێکیتر نه گه ڕایه وه  
به هۆی  کورد  کچی  ده ی��ان  خێزانه که ی.  ناو  بۆ 
فشاری که سووکاریانه وه  له خیزانه کانیان هه ڵدێن و 
به ته نها ده ژین، ئه و کچانه  زۆربه ی جار رووبه ڕووی 
توندوتیژی ده بنه وه و هه ندێجاریش ده گاته  حاڵه تی 
کوشتن. ئه و خێزانه  کوردانه ی که  دانیشتوی واڵتانی 
به گه وره ترین  کچه کانیان  گه وره بوونی  ئه ورووپان 

کیشه  داده نێن که  رووبه ڕووی ده بنه وه .
ئیسالمه ،  زۆرینه ی  که   کوردستاندا  له کۆمه ڵگه ی 
خێزانه کان رێگه  به کچانیان ناده ن هاوڕێی کوڕیان 
هه بێت، موماره سه کردنی سێکس به ر له  شووکردن 
ئه و  داده نرێت.  له ))حه رامکراوه کان((  به یه کێک 
کەلتووره   له و  و  ده که ن  گیانبازی  که   کچانه ش 
دێن،  ئ���ازاردان  و  کوشتن  تووشی  الده ده ن، 

ته نانه ت ئه گه ر خێزانه که  له  کۆمه ڵگه یه کی وه ک 
ئه ورووپاشدا بژی.

به پێی ڕاپۆرتێکی به ڕێوه به رایه تی پۆلیسی ئۆسلۆی 
پایته ختی نه رویج، ته نها له  سااڵنی 2008 بۆ 2009 
دا 173 کچی کورد، سكااڵیان لەدژی که سووکاریان 
تۆمار کردووه و له  خێزانه کانیان هه ڵهاتوون. جگه  
له و کچانه ی به هۆی فشاری زۆری خیزانه کانیانه وه  

ناتوانن سکااڵ تۆمار بکه ن.
هه ر به پێی ڕاپۆرته که  360 حاڵه تی توندوتیژی و 
ده ستدرێژی سێکسی دژ به  ژنانیش تۆمار کراون 

که زۆربه یان له الیه ن کورده وه  ئه نجامدراون. خێزانه  
دابوونه ریتی  به   هێشتا  ئه ورووپا  له   کورده کان 
عەشایەرییەوە مامه ڵه  له گه ڵ کچه کانیاندا ده که ن، 
کێشانه   ئه و  تووشی  ده گمه ن  به   ک��وڕان  ب��ه اڵم 

ده بن.
خه ڵکی  له بنه ڕه تدا  ساڵ،  ته مه ن21  )چ��اوان(ی 
بوو  سااڵن   3 ته مه نی  هێشتا  هه ولێره ،  شاری 
له   چ��وون��ه ده ره وه ی��ان  بڕیاری  خێزانه که ی  که  
کوردستان دا و خۆیان گه یانده  واڵتی نه رویج، ئه و 
کچه  بچووکی خێزانێکی شه ش که سییه و ناتوانی 
به اڵم  بخوێنێته وه ،  و  بنووسێ  کوردی  زمانی  به  

ده رچووی په یمانگایه کی پزیشکییه  له  نه رویج.
ئاسایی  خێزانه که ی  له گه ڵ  چ��اوان،  په یوه ندی 
بوو تا ئه وکاته ی شه وێک له گه ل کوڕه  کوردێکی 

هاوڕێیدا له  دیسکۆ له الیه ن براکه یه وه  ده بینرێن.
چاوان گوتی:))براکه م دوو کچی له باوه شدا بوو، 
خێرا  کوڕه ،  ئه و  له گه ڵ  بینی  منی  کاتێک  به اڵم 

که وته  لێدانی و منیشی به زۆر هێنایه ده ره وه ((.
ماڵه وه   گه یشتمه   که   گوتیشی:))هه ر  هه روه ها 
ماوه ی  بۆ  لیدانم،  که وتنه   براکه م  و  ب��اوک  به  
ده ره وه و  بچمه   نه یانده هێشت  هه فته یه کیش 

مۆبایله که شیان لێسه ندم((.
به به رچاوی  براکه ی چه ندینجار  چاوان، ده ڵێ که  
هێناوه ته وه   کچه کانی  هاوڕێ  باوکییه وه   و  دایک 
ماڵه وه و له گه ڵی خه وتوون، بێئه وه ی باوکی هیچ 

قسه یه ک بکات.
چاوان، وەها درێژه ی به  قسه که یداو گوتی))باوکم 
پێیگوتم براکه ت کوڕه   هه رچی بکا ئاساییه ، به اڵم 
له ناو  بشکێنی  شه ره فم  ئه ته وێ  نییه ،  بۆت  تۆ 

خه ڵکا((.
چاوان که  رووداوی له و جۆره  چه ندجارێکی تریش 
لێدانی  به هۆی  دواینجار  تا  رووی��داوه ،  له ژیانیدا 
براکه یه وه  ده ستی ده شکێت و له کۆتایدا بڕیارده دا 

خێزانه که ی جێبهێلێت.

کچانی کورد له  ئه ورووپا له ده ست 
خێزانه کانیان هه ڵدێن

ئامانج خه لیل - نه رویج
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دوو  ))ب�����راک�����ه م 
کچ�����ی له باوه شدا 
بوو، به اڵم کاتێک 
منی بینی له گه ڵ 
خێرا  ک����وڕه ،  ئ���ه و 
ک��ه وت��ه  ل��ێ��دان��ی و 
م��ن��ی��ش��ی ب����ه زۆر 

هێنایه ده ره وه ((
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چاوان و کچە کوردێكی هاوڕێی، نزیکه ی ساڵیکه  
له  ماڵێکدا ده ژین. ئەو كچە كوردەش  له ده ست 
به نهێنی  جارجاره ش  هه ڵهاتووه ،  خێزانه که ی 
دایکی سه ردانی ده کات به اڵم به بێئه وه ی باوک و 

براکانی پێی بزانن.
))بۆ کچی کورد ئه ورووپا تا ئه وکاته  خۆشه که  
منداڵه ، که  گه وره بوو ئه بێ وه ک نه نکی بژی که  
هه موو  خۆیان  براکانمان  و  باوک  له کوردستانه ، 
شتێک ئه که ن، به اڵم بۆ ئێمه  قه ده غه یه((. کچه  

هاوڕێ که ی چاوان وای گوت.
زۆری کێشه  کۆمه اڵیه تییه کانی خیزانه  کورده کان 
له   داکۆکی  رێکخراوی  چه ندین  که   وای��ک��ردوه  
مافه کانی ژنانیش له والتانی ئه ورووپا دابمه زرێنن،  

به هه مانشێوه ی کوردستان.
ئه و ڕێکخراوانه  به دوای ئه و ده ستدرێژی و کێشانه دا 
ده چن که  کچان و ژنانی کورد له  ئه ورووپا تووشی 

ده بن.
هه ڵهاتنی کچان له خێزانه کانیان وای له  چاالكڤنان 
ب��ه دوای  ک��ه   ک���ردووه   ژن��ان  رێکخراوه کانی  و 
رۆڵی  حاڵه تیشدا  له هه ندێک  و  بچن  دیارده که دا 
رێگا  ب��ده ن.  خیزانه کان  پێکهێنانه وه ی  به یه ک 
و  ئافره تان  سه ربه خۆی  رێکخراوی  له   ڕه ئ��وف، 
هه ڵسووڕاوی مافه کانی ژنان، که  زیاتر له  15 ساڵه  
دانیشتوی واڵتی سویده،  دەڵی که  هێشتا خیزانه  
له گه ڵ  لێره   کۆنه وه   دابوونه ریتی  به   کورده کان 
منداله کانیاندا هه ڵسووکه وت ده که ن. رێگا پێیوایه  
له به رامبه ر  که  وایکردووه   کچه کان  هۆشیاری  که  

فشاری خیزانه کانیاندا بێده نگ نه بن.
بڕیارێکی  خێزان  گوتی:))جێهێشتنی  رێگا 
کچان  که   دیاره   به اڵم  کچه کان،  بۆ  قورسه   زۆر 
ده ده ن،  بڕیاره   ئه و  بۆیه   له سه ره   زۆر  فشاریان 
چونکه  کاتێک کچێک بڕیاری هه ڵهاتن ده دا، هیچ 

په یوه ندیه کی به خیزانه که یه وه  نامێنێت((.
رێگا دەڵێ، کچانی کورد هه ست به وه  ده که ن که  
هاوڕێکانیان ته واو ئازادن و ئه وانیش 24 کاتژمێر 

له ژێر کۆنترۆڵ وچاودێری خیزانه کانیاندان، هه ست 
بێبه ش  ئه وانیش  بۆئه وه ی  ده ک��ه ن،  نه قس  به  
بڕیارده ده ن که  خێزانه کانیان  ئازادییه ،  له و  نه بن 

جێبهێلن.
له ناو  زی��ات��ر  ک��چ��ان  هه ڵهاتنی  ه��ەرچ��ەن��دە، 
واڵتانی  دانیشتووی  که   کوردانه دایه   ئه وخیزانه  
ئه ورووپاش  تری  واڵتانی  به اڵم  ئه سکه نده ناڤین، 

بێبه ش نین له  دیارده که .
یاسایی  الیه نی  که   ده ک��ات  ب��ه وه   ئاماژه   رێگا، 
دەیانپارێزێت،  و  ده ک��ات  کچانه   له و  پشتیوانی 
ئه وه ش به هۆکارێکی تر ده گه ڕێنێته وه  که  کچه کان 

نه ترسن له  بڕیاری هه ڵهاتن.
خوێندکاره و  هێشتا  که   ساڵ   16 ته مه ن  هانای 
باوکێکی  له   نه رویج  سنووری  سه ر  شارێکی  له  
تا  له دایکبووه ،  رۆژهه اڵتی  دایکێکی  و  باشووری 
بوو  مانگ   6 چاوپێکه وتنه که   ئه نجامدانی  کاتی 
ئه وه ی  دوای  هانا،  جێهێشتبوو.  خێزانه که ی 
له گه ڵ  سێکسی  په یوندی  که   ده بێت  ئاشکرا 
باوکی  ترسی  له   ئه نجامداوه ،  فارسێکدا  کوڕه  
باوکی  هاناو  کێشه ی  جێده هێڵێت.  خێزانه که ی 
پۆلیس  نه کراوه ته وه و  یه کالیی  پۆلیس  له   هێشتا 

به وردی چاودێری هاناو باوکی ده کات، چونکه  
به گوته ی هانا، باوکی هه ڕه شه ی کوشتنی 

لێکردووه .
چاودێری  له ژێر  هانا،  هه رچه نده  
هه ست  هێشتا  به اڵم  ده وڵه تدایه ، 
لەوە  ب��ه اڵم  ناکات،  به دڵنیایی 
که وتووه ته   ک��ه   پەشیمانە 
له گه ڵ  سێکسییه وه   په یوه ندی 
گوتی:))من  هانا،  کوڕێكدا. 
هه ڵه م  که   ده نێم  ب��ه وه دا  دان 

تێناگا((.  له مه   باوکم  ب��ه اڵم  ک���ردووه ، 
ئه و  چیرۆکی  گێڕانه وه ی  که وته   هانا، 
له گه ڵ  سێکسی  په یوه ندی  که   شه وه ی 

که   گوتی  ئه نجامداوه و  ک��وڕه ک��ه دا 

له کاتی گه شتێکی قوتابخانه یه کدا دوای مانه وه یان 
له   له یه کێک  رۆژێ��ک،  چه ند  بۆ  تر  شارێکی  له  
ڤۆدگا  زۆر  بڕێکی  هاوڕێکانیدا  له گه ڵ  شه وه کاندا 
دواتر  ده خۆنه وه و  کحولییه ،  خواردنه وه یه کی  که  

سه رخۆش ده بن و تووشی سێکس ده بن.
روویداو  چه ندجارێک  گوتیشی:))ئه مه   هه روه ها 
دواتر له ڕێگه ی دایکمه وه  باوکم زانی، چه ندجارێک 
لیدانه که وه   به هۆی  ده موچاوم  جارێکیان  لێیدام، 
شین بووه وه  کاتێک چووم بۆ قوتابخانه  مامۆستاکه م 
وت((.  پی  شته کانم  هه موو  منیش  و  یزانیم  پی 
دواتر  که   گوتی  گێڕانه وه که داو  به   درێژه ی  هانا، 
کردووه و  پۆلیسه وه   به   په یوه ندی  مامۆستاکه ی 
کراوه ،  ئازاد  پاشان  کردووه ،  ده ستگیر  باوکیان 
له وکاته وه  هانا، بڕیاردا نه گه ڕێته وه. هانا ده ڵێ که  
ئه و ئێستا له  بارودۆخێکی ده رونی خراپدا ده ژی، 
له الیه ک بێزاره  له  ژیانی و له الیه کیش بیری دایک و 
باوکی ده کات. گوتیشی که  هیچ په یوه ندییه کیشی 
له گه ڵ هاوڕێ فارسه که یدا نه ماوه . ))هێشتا زوو 

بوو بۆ ئه وه ی که  من بتوانم به  ته نها بژیم((. 
تێبینی: بۆ ئه نجامدانی ئه م راپۆرته  چاوپێکه وتن 
به اڵم  ک��راوه ،  کچدا  ده   له   زیاتر  له گه ڵ 
به هۆی رازینه بوونیان به  باڵوکردنه وه ی، 
نه کرا.  ت��ەواوی��ان  بەناوی  ئاماژه یان 
قسه کانیان  له   س��وود  تەنیا  بەڵكو 

وه رگیرا.
ئ������ه و ک����ه س����ان����ه ش ک���ه  
له گه ڵدا  چاوپێکه وتنیان 
ته واویان  ن��اوی  ئه نجامدراوه  
كێشەیان  ئ��ەوەی  بۆ  به اڵم  هه یه ، 
ناوی  به   ئاماژەمان  نه بێت،  دروست  بۆ 

باوکیان نه دا.
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ئەشكەنجە  قوربانیانی  چارەسەركردنی  بنكەی 
لەهەولێر، لەهەوڵی چارەسەركردنی ئەو ژنانەدایە 
دەروون���ی  كێشەی  ئەشكەنجەو  ت��ووش��ی  ك��ە 
هاتوون، هەروەها چەندین كەیسی ژن و پیاو و 
منداڵیان الیە كە لە زیندانەكانی رژێمی پێشوو و 
زیندانەكانی هەرێمی كوردستان، تووشی نەخۆشی 

و ئەشكەنجەی جەستەیی و دەروونی هاتوون. 

چۆنیەتی دامەزراندن
لەجیهاندا، بنكەی تایبەت بەچارەسەری قوربانیانی 
لەو  هەیەو  دەروون��ی  و  جەستەیی  ئەشكەنجەی 
رێگەیەوە هەوڵدەدرێت بەباشترین شێوە، كار بۆ 
چارەسەركردنی ئەو كەسانە بكرێ كە تووشی ئەو 
حاڵەتە هاتوون. لەگەڵ ئەوەی گەلی كورد، زۆرترین 
زیندانەكانی  و  نێوخۆیی  ئەشكەنجەی  قوربانی 
تا  لەوجۆرە  بنكەیەكی  بەاڵم  هەیە،  بەعسیان 
ئەو  دان��ەم��ەزراوە.  هەولێردا  لە  راب��ردوو  ساڵی 
بنكەیە لەالیەن رێكخراوێكی خێرخوازی ئەڵمانی، 
بۆ چارەسەری قوربانیانی ئەشكەنجەو توندوتیژی 
بەرپرسی  دامەزرێندراوە.  و جەستەیی،  دەروونی 
چارەسەركردنی  بنكەی  هەولێری  نووسینگەی 
ئەنوەر  كەمال  گەیالن  ئەشكەنجە  قوربانیانی 
لەبارەی بیرۆكەی دامەزراندنی ئەم بنكەیەوە دەڵێ 
دامەزراو  كەركووك  شاری  لە   2005 لەساڵی  كە 
هۆكاری دەستنیشانكردنی شاری كەركووكیشی بۆ 
ئەوە گەڕاندەوە كە خەڵكی ئەوشارە لەژێر سایەی 
حوكمی )35( ساڵی رابردووی بەعس رووبەرووی 
زۆرترین توندوتیژی بوونەتەوە))دوای كردنەوەی 
نووسینگە لەوشارەدا ژمارەیەكی زۆری خەڵك بۆ 

ئەمەش  دوای  و  كردین  سەردانیان  چارەسەر 
سلێمانی  و  هەولێر  بۆ  كارەكانمان  سنووری 
فراوانبوو((. وەك باسی كرد بەمنزیكانەش بنكە 
دەكرێتەوەو  چەمچەماڵ  هەڵەبجەو  لە  لەهەریەك 

بنكەی چەمچەماڵیش، تایبەت بە مندااڵن دەبێت. 
هەروەها ئاماژەی بەوەدا كە بنكەی چارەسەركردنی 
ئەوان، بێالیەنانەو بەستایلی ئەورووپی كار دەكات. 
كرد  الیەنانەی  ئەو  كەمال، دەستنیشانی  گەیالن 
بنكەكەیان  بە  پێشكەش  دارای��ی  هاوكاری  كە 
دەكەن، ئەوانیش هەریەك لە وەزارەتی دەرەوەی 
ئەڵمانی«بی  خێرخوازی  رێكخراوی  و  ئەڵمانیا 
جیهانییەو  رێكخراوێكی  كە  ئۆ«�یە  ئێف  زێت 
كاری خێرخوازی دەكات. بەگوتەی خۆی لەرووی 
الیەنە  لەگەڵ  باشیان  پەیوەندی  مەعنەوییەوە 

پەیوەندیدارەكانی حكوومەتی هەرێم دا هەیە. 

ئامانج لەكردنەوەی بنكە
ئامانج  لەبارەی  هەولێر،  نووسینگەی  بەرپرسی 
قوربانیانی  چارەسەركردنی  بنكەی  كردنەوەی  لە 
ئەشكەنجە دەڵێ كە بەهۆی بوونی ژمارەیەكی زۆر 
لەكەسانی ئەشكەنجە دراو و قوربانیانی دەستی 
توندوتیژی لەعێراق و بوونی بۆشایی لەو بوارەدا 
بیریان لەكردنەوەی ئەو بنكەیە بۆ چارەسەركردنی 
تووشی  كەسانەی  ئەو  ئەشكەنجەو  قوربانیانی 
خورپە هاتوون، كردووەتەوە. ئەو بەرپرسە كاری 
بنكەكە وەها دەخاتەڕوو كە بۆ چارەسەری الیەنی 
دەروونی، جەستەیی، توندوتیژی ئەو كەسانەیە كە 
دووچاری پێشێلكردنی مافە مرۆییەكان بوونەتەوە. 
ئەو گوتی كە لەهەموو نەتەوەكان و بەبێ جیاوازی 
رەگەزی دەیان كەیسیان هەیە. هەروەها لەبواری 
ژنەوە  قوربانیانی  ئامادەسازی  و  چارەسەركردن 
دەڵێ:«بەشی ژنان لەو بنكەیەدا لەرێگەی كادیری 
پسپۆڕی ژنەوە لە بوارەكانی پزیشكی، دەروونی، 

34 كەیسی ژن هەیە....
ژنانی ئەشكەنجەدراو لە هەولێر 

چارەسەر دەكرێن
 هەولێر

زۆرت�����ری�����ن ق���ورب���ان���ی 
نێوخۆیی  ئەشكەنجەی 
و زیندانەكانی بەعسیان 
بنكەیەكی  بەاڵم  هەیە، 
ساڵی  ت���ا  ل����ەوج����ۆرە 
هەولێردا  ل��ە  راب�����ردوو 
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جەستەیی و راهێنانەوەی كۆمەاڵیەتییەوە یارمەتی 
كەیسەكان دەدات.

پێكهاتەی بنكە
ئەشكەنجە،  قوربانیانی  چارەسەركردنی  بنكەی   
لەسێ بەشی سەرەكی پێكدێت ئەویش بەشەكانی 
پیاوان، ژنان و مندااڵنە. هەروەها پسپۆڕی تایبەتی 
لەبواری دەروونی، تەندروستی و كۆمەاڵیەتی هەیە 
واڵت  ل��ەدەرەوەی  و  ئەكادیمین  زۆر  كەسانی  كە 
خولیان بۆ كراوەتەوە. سەبارەت بە بەشی ژنان 
بەشەدا  لەو  رۆژانە  كە  ئاماژەیدا  كەمال،  گەیالن 
كەیس وەردەگیرێت))تائێستا 34 كەیسی ژنمان 
هەیە كە بەشێوەی جیاواز رووبەڕووی توندوتیژی 
ئێمەش  بۆیە  بوونەتەوە.  و دەروونی،  جەستەیی 
لەهەموو روویەكەوە چاودێریان دەكەین و پسپۆڕی 
پزیشكی، دەروونی، كۆمەاڵیەتیمان بۆ دابینكردوون 
و لەالیەنی تەندروستییەوە چارەسەرمان كردوون. 
لەسەر  كاریان  دەروونییەوە  ل��ەڕووی  هەروەها 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە  پسپۆڕە  لەرێگەی  ك��راوەو 
زۆرجار ئەو ژن و پیاوانەمان ئاشت كردووەتەوە 
كە گرفت كەوتووەتە نێوانیان((. ئامانجێكی تری 
ئەو  بۆ  سیمینارە  و  كۆڕ  كردنەوەی  بەشە  ئەم 
كراوە.  لەبەرامبەردا  توندوتیژیان  ئافرەتانەی 
گەیالن، روونیكردەوە كە ئەوان پەیوەندی باشیان 
كەسانەی  ئەو  هەیەو  نەوجەوانان  خانەی  لەگەڵ 
ماوەی گرتنیان تەواو دەبێت راستەوخۆ رەوانەی 
گرتووخانە  لەكاریگەری  تا  دەكرێت،  بنكەكەیان 
رەفتارە  ئەو  بۆ سەر  جارێكیتر  بكەونەوەو  دوور 
خ��راپ��ەی ك��ە ل��ەس��ەری زی��ن��دان��ی ك��را ب��وون، 
نەگەڕێنەوە. سەبارەت بەبەشی پیاوان و مندااڵن 
دەڵێ:))61 كەیسی پیاو و 12 حاڵەتی منداڵمان 
رژێمی  لەكاتی  پیاوانە  لەو  بەشێك  كە  هەیە 
بەعسەوە تووشی ئەشكەنجە هاتوون و بەشێكی 

تریش ئەو پیاوانە لەخۆدەگرێت كە لەزیندانییەكانی 
دەروونییەوە  و  جەستەیی  لەالیەنی  كوردستان 
بە  زیان  بەوهۆیەوە  بوونەتەوەو  ئازار  رووبەڕووی 

پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانیان كەوتووە((. 

))بنكە فریام كەوت((
چارەسەری  ب��ەه��ۆی  ك��ە  ژن��ان��ەی  ل��ەو  یەكێك 
ناوی  سوودمەندبووە  بنكەیە  ئەو  تەندروستی 
لە  ساڵەو   48 ژنە  ئەو  تەمەنی  بوو.  س(  )م. 
دایكبووی شاری هەولێرە. )م.س( شوویكردووەو 
كۆمەڵگەی  لە  ئێستا  ك��وڕەو  ش��ەش  خ��اوەن��ی 
پیرزین، نیشتەجێیە. ئەو ژنە باسی لەوەكرد كە 
لەساڵی 1981 شووی بە پیاوێك كردووە، ئەندامی 
بووە))لەرێگەی  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی 
هاوسەرەكەمەوە بوومە ئەندامی نهێنی ئەو حزبە، 
بووم  ب��ەردەوام  شێوەیە  بەو   1991 راپەرینی  تا 
و دوای راپەڕین بەسەردانێك بۆ پارێزگای بابل، 
گەڕامەوە كە ئەوكات ماڵی باوكم بەهۆی كارەوە 
برایەكی  گەڕانەوەم  كاتی  نیشتەجێبوون.  لەوێ 
شكاتی  و  بەعس  حزبی  بارەگایەكی  چووە  خۆم 
لێكردم بەوەی كە من ئەندامی پارتێكی كوردیم، 
ئیتر بەو هۆیەوە ماوەی سێ ساڵ لە زیندانەكانی 
تائێستاش  ك��ە  ژن��ە  ئ��ەو  م��ام��ەوە((.  بەعسدا 
بەسەرەوە  بەندیخانەی  ساڵەكانی  كاردانەوەی 
بوو دەڵێت، لە زینداندا رووبەڕووی هەموو جۆرە 
توندوتیژیەكی دەروونی و جەستەیی بووم، وەك 
كوژاندووەتەوەو  مەمكم  بە  ئەوەی))جگەرەیان 
پێداوم((.  نانیان  ژەم  یەك  هەبووە  وا  رۆژی 
لەكاریگەری زیندان بەسەر ژیانی  ئەو ژنە باسی 
ئێستای دەكات كە بەوهۆیەوە وایلێهاتووە كە رۆژو 
لەئەشكەنجەی  بخەوێت))بیر  كاتژمێر  دوو  شەو 
زیندان دەكەمەوەو شەو رۆژ، سێ پاكەت جگەرە 
بووم،  )وەرەم(  تووشی  لەوەی  جگە  دەكێشم، 

لەگەڵ ئەوەشدا هاوسەرەكەم خۆی ناكاتە خاوەنم، 
كەچی بەهۆی ئەو تووشی زیندان بووم((.

بنكەیە  لەم  یەوە   2010-2-16 لە  دەڵێ  )م.س( 
چاودێری دەكرێم و تائێستا )7( دانیشتنی دەروونی 
و تەندروستیم بۆ كراوە. بایەخدانی ئەو بنكەیە بە 
چارەسەركردنی من، وایكردووە ئۆمێدێكی زیاترم 
بە ژیان هەبێت، ئێستا كەمتر بیردەكەمەوەو زیاتر 
بووە.  باشتر  دەروونیم  الیەنی  چونكە  دەخەوم، 
)م.س( ئەوەی كە بەنیگەرانییەوە باسی لێوەكرد 
هەوڵدانی ئەو بنكەیەبوو بۆ هێنانی هاوسەرەكەی 
كە ئەویش لەو بنكەیە چارەسەری بۆ بكرێت، بەاڵم 
وەك گوتی:))مێردەكەم پێی عەیبە لەو شوێنە 
كە  دەزانێت  وا  چونكە  بكرێت،  بۆ  چارەسەری 
لەكەسایەتی كەم دەبێتەوە((.)گ.ع( ژنێكی ترە 
لەو بنكەیەدا چارەسەری بۆ دەكرێت و تەمەنی41 
بەخێوكردنی  بۆ  منداڵەو  چوار  خاوەنی  ساڵە. 
دەكات.  خەڵك  بەردەستی  ئێستا  منداڵەكانی 
بەگوتەی خۆی هاوسەرەكەی شوفێری ئۆتۆمبێلی 
بەغدا  لەرێگەی   2004_12_26 لە  بووەو  خەڵك 
كراوەتە  هێرشی  تیرۆرستێكەوە  چەند  لەالیەن 
سەر و كوژراوە))لەڕووی داراییەوە دەستمان زۆر 
كورتەو مووچەكەم 230 هەزار دینارەو لە خانووی 
هاوسەرەكەم  لەدەستدانی  دوای  هەر  كرێشدام. 
خۆم و كچێكی تەمەن 10 ساڵی تووشی نەخۆشی 
پزیشكەوە  لەالیەن  هەرچەندە  بووین،  دەروون��ی 
چونكە  نەكەم،  كار  كە  پێدراوە  ئەوەم  رینمایی 
تووشی )فەقەرات( بووم، بەاڵم بە ناچارییەوە كار 
دەكەم چونكە گەر وانەكەم لە برسان دەمرم((. 
ئەو ژنە كە سەرپۆشیكی رەشی پۆشیبوو دەڵێت 
لەو بنكەیە چارەسەری دەروونی دەكرێین و ئێستا 

الیەنی دەروونیمان كەمێك جێگیرترە. 
بۆكان هیوا

Bokan.hawler@yahoo.com
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پەیامی دۆسیەی تایبەت
ئاگر كۆمەڵگای كوردستان و زەنگی مەترسی 

سووتان

لێكدانەوەی دیاردەی خۆكوشتن

رەهەندەكانی خۆكوشتن

ئامار و شیكاری

ژمارەی كوشتن لەكوردستان مەتەڵە یان 
شوێنكەوتنی گشتییە؟

پێشەنگی رووداوەكانی سووتانە!

هۆكارەكانی سووتان

ئایا ئاگر زمانی كوردی تایبەت و بێگەردە 
لەئاخاوتنی مردوو لەگەڵ زیندووەكاندا؟

ئاگر نهێنییەكان دەكاتەوە؟ا

چارەسەر

راسپاردە 

ئەنجام

ئامادەكاران: 
1. الڤە خالید

2. تەنیا كوردی
فۆتۆ: رەفیق شوكری

24

www.ne
tew

e.c
om



25

تایبەت

كۆمەڵگای كوردستان و زەنگی مەترسی سووتان
دۆخەكانی  ل��ەب��ارەی  ورد  ئامارێكی  نەبوونی 
سووتان، لەهەرێمی كوردستان كە بەردەوام دۆخی 
سیاسی لەگۆڕاندایەو كۆنتڕۆڵنەكردنی قەیرانەكان 
كەوتووەتەوە،  لێ  كوشتنی  و  سووتان  بەردەوام 
خوڵقاندووە.  كۆمەاڵیەتی  تەنگژەیەكی  لەراستیدا 
بەرگری  رێكخراوانەی  ئەو  بۆچوونی  دیدو  بەپێی 
دواییدا  سااڵنەی  لەم  دەك��ەن،  ژن  لەمافەكانی 
لەگەڵ  بەاڵم  كراون،  دەستبەر  ئامار  ژمارەیەك 
ئاماری  بەدەستخستنی  بۆ  ئەوەشدا هەوڵەكانیان 
بۆ  ئەوەش  بووەتەوە.  كێشە  رووب��ەڕووی  وردتر 
نەبوونی  لەوانە،  دەگەڕێتەوە  هۆكار  چەندین 
ئامارێكی دروست و تێكەڵبوونی خۆكوشتنی ژن 
بەپیالن  كردەوانەی  ئەو  لەگەڵ  سووتان،  لەگەڵ 
لەالیەن گروپە تیرۆرستییەكان بۆكاری خۆكوشتن 
بەكار دەهێنرێت. وێڕای ئەوەی لەدنیادا جۆرەها 
خۆكوشتن  ه��ەی��ە.  خۆكوشتن  تایبەتمەندی 
بەسووتان، لەكۆمەڵگای كوردستاندا دیاردەیەكی 
ژمارەی  بەرزبوونەوی  بەهۆی  بەاڵم  نییە،  نوێ 
لەرێگەی  خۆكوشتن  دەبەنەبەر  پەنا  ئەوانەی 
بوارە  خۆسووتاندنەوە، زۆر كەسی پسپۆڕی ئەو 
دیاردەكە بە)زەنگێكی ترسناكی كۆمەاڵیەتی( ناو 

دەبات. 
لەئاكامە  دەكاتەوە  ئاگادارمان  خۆسووتاندن، 
رەش و كاریگەرەكانی و هۆكاری نوێبوونەوەی، 
كەوتووەتە  كە  وای��ە  رەش،  كونێكی  وەك 
مەترسییەكەی  كە  كۆمەڵگەكەمان  ئاسمانی 
كار  هەڕەشە  نییەو  كەمتر  ئ��ۆزۆن  لەكونی 
لەكۆمەڵگایەك  دەكات.  مرۆڤایەتی  لەتێكڕای 
بە جوانترین شێوە  گوتارە سیاسییەكان،  كە 
كۆمەڵگا دەخەنەڕوو، بەپێچەوانەوە پرسیارەكان 
كە  دەكرێت  ئ��ەوە  پرسیاری  و  دەب��ن  زیاتر 
لەنێو  خۆكوشتن  دۆخەكانی  دەرهاوێشتەی 
ئێمەدا  هەرێمەی  ل��ەم  بۆچی  چین؟  ژناندا 

زیاترە،  عێراق  تری  لەبەشەكانی  خۆكوشتن 
الی  ئێمە  حوكمڕانی  ئەزموونی  لەكاتێكدا 
و  الواز  خاڵی  ستایشە؟  جێگەی  هەمووان 
كەموكورتی لەكوێدایە؟ هۆكارەكان چین؟ ئایا 
دەبێت لە خودە ئازاردراوەكانی ئێستادا بێ و 
پێشینەكەی لە 5000 ساڵ لەمەوپێش مابێتەوە، 
یان هۆكارەكەی ئەو فەرهەنگە كۆمەاڵیەتییەیە 
كەكاریگەری دیاریكراوی لەسەر رەفتاری مرۆڤ، 
هەبووە. یاخود لەجۆری ئەو پێكهاتەوەیە كە 
كردووەو  كوردستانی  كۆمەڵگای  فەرمانڕەوایی 
لەرێگای دەزگای سیاسی، كارگێڕی و گوتاری 
سیاسییەوە، كاریگەرییان لەسەر ژن هەبووبێت 
و ژن لەو رێگایەوە بەشوێن شووناسی خۆیدا 
بگەڕێت. گرنگترین خاڵ ئەوەیە كە لەچەمكی 

ئەم دیاردەیەو تایبەتمەندییەكانی ئاشنابین.

لێكدانەوەی دیاردەی خۆكوشتن
قوتابخانەو  بەپێی  خۆكوشتن،  دی���اردەی 
چەمكە سایكۆلۆژییەكان، چەند لێكدانەوەیەكی 
لەوانە:  دیاریكراوە  هۆكارەكانی  ب��ۆك��راوەو 
دوژمنكارییە  خۆكوشتن  دەڵ���ێ،  ف��رۆی��د، 
قوتابخانەی  بەاڵم  مرۆڤ،  بەناخی  بەرامبەر 
مەعریفی وا لێكیدەداتەوە كە بیركردنەوەیەكی 
دژوار.  و  سەخت  ژیانێكی  بەرامبەر  نەرێنییە 
روخسارییە،  گریانێكی  دەڵێن،  هەندێكیتر 
ئاگاداركردنەوەیە.  و  سەرنجڕاكێشان  بۆ  یان 
دۆركهایمی  ئەمیل  كۆمەڵناسی  بواری  زانای 
تێكشكانی  خۆكوشتن،  دەڵێت،  فەرەنسی 
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانەو دوورەپەرێزییە، 
بەاڵم ئەریك فرۆم، بۆ ملمالنێی نێوان ناخ و 
دەروونی  پزیشكانی  دەگێڕێتەوە.  دەرەوەی، 
دەڵێن، ئەمە دوژمنكارییە بەرەوخود و ناخی 
دەباتە  پەنا  كەسەی  ئەو  چونكە  مرۆڤەكە، 
بەر خۆكوشتن، لەبەر هۆكارێك ناتوانێت ئەو 

بەكاربهنێت.  كەسێك  بەرامبەر  دووژمنكارییە 
لەالیەكی دیكەوە، زانایانی زانستی بۆماوەیی، 
سیرۆتۆنینف  ماددەی  كەمی  بەهۆی  دەڵێن، 
لەجەستەی مرۆڤدا كەسەكە خۆی دەسووتێنێت. 
د.توانا  دەرونییەكان  نەخۆشییە  پسپۆڕی 
دەڵێت:))كەمی  لەوبارەیەوە  عەبدولرەحمان 
دەبێتە  پیاودا  و  لەژن  سیرۆتۆنینفی  ماددەی 
هۆیەوە  بەو  و  بەخەمۆكی  تووشبوون  هۆی 

كەسی وا هەیە خۆی دەسووتێنێت((.

رەهەندەكانی خۆكوشتن 
خۆكوشتن  رەهەندەكانی  دەروونزانی  زانایانی 

بۆ 3 خاڵ دەگەڕێننەوە:
1. ئارەزووی خۆكوشتن.

 2. ئارەزووی مردن.
 3. ئارەزووكردن بەوەی كە بكوژرێت.

كە  نەكراوە  چوارەم  بەخاڵی  ئاماژە  لێرەدا   
ئارەزووی مردنێكی لەسەرخۆیە، كاتێك مرۆڤ 
نامێنێت  لەال  خەمی  و  بەخۆشی  هەستكردن 
و لەدەستی دەدات خەونەكانی دەمرێت. دڵی 
تر.  هیچی  و  خوێنبردن  ئامێرێكی  دەبێتە 
لێوەربگیرێت.  ئاماری  نەتوانراوە  ئەمجۆرە 
ملیۆنەها كەس بەمشێوەیە خۆیان كووشتووەو 
شووشە  تۆپی  یان  پیشەیەك،  وەك  ژیانیان 
سەیركردووە. رەهەندی چوارەمی خۆكوشتن كە 
زانایانی دەروونزانی باسیان نەكردووە، پەیامی 
بێكۆتاییە،  بەاڵم  تاكە،  الپەڕەكانی  كۆتایی 
چونكە بەشێوەیەك لەدەرەوەی ئاخاوتنە، تا لە 
بیرەوەری تاك و كۆمەڵدا بمێنێتەوە. رەهەندی 
خەونێكە  كپكردنی،  دوای  دەنگێكە  چوارەم، 
دوای تیرۆركردنی، ئارەزوویەكی لە قوتو نراوە 
ئاینگەرادا.  كۆمەڵگەیەكی  دارەبازەیەكی  لە 
رووخساری  بەشوێن  چ��وارەم��دا  لەرەهەندی 
بەزمانی  كە  دەگەڕێین  كوردی  تایبەتمەندی 

ئایا كورد تایبەتمەندییەكی بۆ 
دیاردەی خۆكوشتن هەیە؟
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ئاگر، لەجەستەی ژنانی كورد دا نەخشێندراوەو 
هاوار دەكەن ئێمە لەسەر هەقین.

ئامار و شیكاری 
دەریخستووە،  فەڕەنسی  توێژینەوەیەكی 
سااڵنە 160 هەزار هاوواڵتی ئەو واڵتە هەوڵی 
خۆكوشتنیان دەدەن و رۆژانە 32 كەس بەهۆی 
لەسەر  كێبڕكێ  و  ژیان  گوشاری  و  خەمۆكی 
لەدەست  گیان  خۆدەوڵەمەندكردن،  و  قازانج 
لەالیەن)جۆن  توێژینەوەیەی  ئەو  دەدەن. 
شۆكیە( سەرۆكی یەكێتی نەتەوەیی فەرەنسی 
تێیدا  ئەنجامدراوەو  خۆكوشتن  نەهێشتنی  بۆ 
هەموو  خۆكوشتن،  دی���اردەی  ك��ە  ه��ات��ووە 
چینەكانی كۆمەڵگای فەرەنسی بەبێ جیاوازی 
گەنجانەی  ئەو  لەناو  بەتایبەت  گرتووەتەوە. 
ئەو  سااڵندایە.  16ت��ا17  لەنێوان  تەمەنیان 
خۆكوشتن  تێكڕای  دەریخستووە  توێژینەوەیە 
لەفەرەنسا، لەنێوان سااڵنی 1993 بۆ 1999، 
بەرێژەی 40% بۆ كچان و 20%�یش بۆ كوڕان، 
زیادی كردووە. هاوكات لە ژاپۆن، ساڵی 2003 
)34427( كەس خۆیان كوشتووە كە رێژەكەی 
بەبەراورد لەگەڵ سااڵنی پێشوو دا 71% زیادی 
كوشتووە  خۆیان  ئەوانەی  ك��ردووەو70%���ی 
كە  یەمەن  ساڵە.   20 تەمەنیان  و  نێرینەن 
یەكێكە لە واڵتە هەژارەكانی جیهان، لەساڵی 
كوشتووە  خۆیان  ئەوانەی  ژم��ارەی  1997دا 
100 كەس بوون، لەوانە 78 نێرینەن و 22یان 
مێینە بوون، بەاڵم لەئەمریكا ژمارەكان زیاترن. 
بەپێی ئەو ئامارانەی لە ئەمریكا باڵوكراونەتەوە، 
رێژەی  پێشوودا  سااڵنی  لەگەڵ  ب��ەب��ەراوورد 
بەرزبووەتەوە.   %67 ژنان  لەناو  خۆكوشتن 
 15 لەنێوان  تەمەنیان  ژنانەی  ئەو  هەروەها 
بەرزبووەتەوە.   32% بەڕێژەی  سااڵنە   19 بۆ 
رەگەزی  گەنجانی  لەناو  خۆكوشتن،  رێ��ژەی 
بووەتەوە.  9%ب��ەرز  تەمەن  لەهەمان  نێرینە 
ئەمریكی  ت��ودەی(  ئ��ەی  رۆژنامەی)یوئێس 
ئامارەی  ئەو   2005 مارسی  9�ی  ژم��ارەی  لە 
باڵوكردووەتەوە كە ئەوانەی خۆیان كوشتووە 
ژمارەیان لەتاوانی كوشتن زیاترە. بەپێی ئەو 
ئامارانەی لەو رۆژنامەیەدا باڵوكراونەتەوە سااڵنە 
و  لەوێ روودەدەن  29000 حاڵەتی خۆكوشتن 
رۆژانەش 80 حاڵەت. ئەو رۆژنامەیە هەروەها 
خۆكوشتن  حاڵەتی  سێ  كە  دووپاتیدەكاتەوە 
بەرامبەر یەك حاڵەتی تاوانی كوشتن روودەدات. 
هەستكردن  و  خەمۆكی  بۆدۆخی  ئەمەشی 
دەروونییەكان  نەخۆشییە  و  بەنیگەرانی 

گەڕاندووەتەوە. بۆ نموونە، رەوشی خۆكوشتن 
لەویالیەتی ئۆریجۆن 518 حاڵەتی خۆكوشتن 

بەرامبەر 71 تاوانی كوشتن بووە لەساڵێكدا. 
جیهانی،  تەندروستی  رێكخراوی  راپۆرتەكانی 
 60 بۆ   20 نزیكەی  لەجیهاندا  سااڵنە  دەڵێن 
دەدەن،  خۆكوشتن  ه��ەوڵ��ی  ك��ەس  ملێون 
لەهەوڵەكانیاندا  ملێون   1 تەنیا  ژمارەیە  لەو 
هەروەها  دەكوژن.  خۆیان  و  سەركەوتوودەبن 
بەرامبەر  مردن  حاڵەتی  هەوڵی3000  رۆژان��ە 
هەموو  دەدرێ��ت.  خۆكوشتن  حاڵەتی  بەیەك 
و  دەكوژێت  خۆی  كەس  یەك  چركەیەك   40
ببێت  زیاد  ژمارەیە  ئەم  واچاوەڕواندەكرێت 
ملێون   5.1 بگاتە  ژمارەكە  دا   2020 لەساڵی 
رێژەی  ب��دەن.  خۆكوشتن  هەوڵی  كە  كەس 
ئەوانەی خۆیان كوشتووە لەسەرتاسەری جیهان 
60% لە پەنجا ساڵی رابردوودا بەرز بووەتەوە، 
پێشكەوتوودا.  ت��ازە  واڵتانی  لە  بەتایبەت 
بەرزترین  ئەوەدەكەن  بۆ  ئاماژە  راپۆرتەكان 
رۆژهەاڵت  لەئەورووپای  خۆكوشتن  ژم��ارەی 
تۆماركراوە بەتایبەت لەلیتوانیا، روسیای سپی 
ئاسیا  لەكیشوەری  هەروەها  كازاخستان،  و 
ئوسترالیا،  هیندیستان،  چین،  لە  بەتایبەت 
ئەمریكا،  و  سویسرا  دانیمارك،  بەلجیكا، 
واڵتە  و  التین  لەئەمریكای  رێژەیە  ئەو  بەاڵم 

ئیسالمییەكان كەمترە. 

شیكاری خشتە
1. پەرەسەندنی ژیاری، پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا، 
رەوشی ئابووری و تێكڕای داهاتی تاك لە واڵت 
و كۆمەڵگەكان، پێوەر نییە لەوەی كە خۆكوشتن 
واڵتانی  نموونە  بۆ  بێت،  ئەوحاڵەتانە  وابەستەی 
وەك سوید، فەرەنسا، ئەڵمانیا و ئەمریكا لە واڵتە 
خۆكوشتنی  رێژەی  بەاڵم  پێشكەوتووەكانن،  زۆر 

هاوواڵتییان تێیدا بەرزە.
2. سەربەستی و ئازادی ژنان، لەبواری یاسایی، 

سەرچاوە: رێكخراوی تەندروستی جیهان
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دیاردەی  لێكدانەوەی  بۆ  سیاسی،  و  ئابووری 

خۆكوشتن ئاماژەیەك نابێت لەوەی كە ژنكوشتن 
نییە، بۆ نموونە سوید و واڵتانی ئەسكەندەناڤیا 
لەپێشەوەی ئەو واڵتانەن كە خۆكوشتنی تێیاندا 
روودەدات. سەرباری ئەوەی ژیانی ژنان لەو واڵتانە 
ژمارەی  واڵتانەی  ئەو  لەگەڵ  ئەگەر  نموونەیە 
ب��ەراووردی  نزمە،  تێیدا  خۆكوشتنی  حاڵەتی 

بكەین.
بەرهەمهێنان  شیوازی  و  سیاسی  سیستەمی   .3
هێمایەك  خۆكوشتن،  جۆركانی  لێكدانەوەی  بۆ 
نییە. بۆ نموونە ئەو واڵتانەی لەپێشەنگی ژمارەی 
خۆكوژاندان، ئەو واڵتانەن كە لەسیستەمی سیاسی 
و شێوازی خۆكوشتن جیاوازییان هەیە، بۆ نموونە 
واڵتانی دیموكراتی رۆژئاوایی و واڵتانی تاكڕەوی 
وسەركوتكاری لەنێوان ئەو واڵتانەی كە شێوازی 
تائێستا  هەیەو  سەرمایەدارییان  بەرهەمهێنانی 
سیستەمی  وەك  كە  دەكەن  ئەوە  لەسەر  گرەو 
لەهەردووكیاندا  بمێننەوە،  سۆسیالیستی 

خۆكوشتن هەیە.
4. پەیوەندی لەنێوان جۆرەكانی خۆكوشتن و ئەو 
نموونە هەندێ واڵت  بۆ  باڵوە.  نییە كە  ئایینانە 
كۆمەڵگایەكی ئایینی و دواكەوتووی هەیە، بەاڵم 
مەسیحی،  ئاینی  وەك  بەرزە  خۆكوژان  ژمارەی 
ئیسالم، بودی و تەنانەت لەو واڵتانەش كە بڕوایان 

بەهیچ ئاینێك نییە وەك سوید. 
خۆكوشتن،  كە  لێكیدەدەنەوە  وا  هەندێك   .5
دوای گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتی و سیاساسییەكان 
بەڵگەشیان  دێ��ت،  مرۆڤایەتی  لەكۆمەڵگای 
خۆكوژان  لیستی  یەكەمەكانی  زنجیرەی  ئەوەیە 
شێوازی  سیاسی،  سیستەمی  كە  واڵتانەیە  ئەو 
بەرهەمهێنان، بیردۆزی ئابووری و ئایدۆلۆژی تێدا 

هەرەسی هێناوە، وەك واڵتە سۆسیالیستەكان.

ژمارەی كوشتن لەكوردستان مەتەڵە یان 
شوێنكەوتنی گشتییە؟

بەدواداچوونی  بەڕێوەبەرایەتی  ئاماری  بەپێی 
كوردستان  لەهەرێمی  بەژنان،  دژ  توندوتیژی 
لەساڵی 2009 دا 2 هەزار و 658 ژن، بەرەوڕووی 
توندوتیژی بوونەتەوەو تێیدا 414 ژن سووتاون. 
ئەو  70%���ی  تەمەنی  كە  هاتووە  ئامارەدا  لەو 
بەپێی  رێژەكان  ساڵیدایەو   30-14 لەنێوان  ژنانە 
پارێزگاكان بریتییە: هەولێر 151 حاڵەتی سووتان، 
هاوكات  حاڵەت.   75 ده��ۆك  و   188 سلێمانی 
بەڕێوەبەرایەتی،  هەمان  2008�ی  ساڵی  ئاماری 
بەمشێوەیە:  هەرێم،  پارێزگاكانی  سێ  لەهەر 
پارێزگای هەولێر 163 حاڵەت، پارێزگای سلێمانی 
و سنووری گەرمیان 161 و پارێزگای دهۆك 58 

بەراوورد  ساڵە  دوو  ئەو  ئاماری  ئەگەر  حاڵەت. 
بەرز  زۆر  سووتان  رێ��ژەی  دەردەك��ەوێ��ت  بكەین 
بووەتەوە، بەشێوەیەك كە لەساڵی 2008دا 382 
ژن و لەساڵی 2009دا 414 ژن، خۆیان سووتاندووە 
لەبارەی  ئاماردا  لەهەمان  سووتێندراون.  یان 
رووداوەكانی كوشتن ئاماژەبەوە كراوە كە لەساڵی 
2009، لەپارێزگای هەولێر 37 رووداوی كوشتنی 
تەنیا   ،2008 لەساڵی  لەكاتێكدا  هەبووە،  ژن 
لەپارێزگای  بەاڵم  هەبووە.  كوشتن  حاڵەتی   52
سلێمانی بەئیدارەی گەرمیانەوە ساڵی 2009، 29 
حاڵەت بووە كە هەمانڕێژەی ساڵی 2008 بووە. بۆ 
پارێزگای دهۆكیش لەساڵی 2009 رێژەی كوشتنی 
ژنان 19 حاڵەت بووە. لەكاتێكدا لەساڵی 2008 ئەو 
رێژەیە 23 حاڵەت بووە. بەپێی ئاماری رێكخراوی 
كوردستان،  لەهەرێمی  ئافرەتان  تواناسازی 
سووتاندووە  خۆیان  ئ��ەوان��ەی   2006 لەساڵی 
545 كەس لە شاری هەولێر بوون. لەو ژمارەیە 
333 ژن و 212 پیاو بوون. سەبارەت بەتەمەنی 
ئاماژە  ئامارەكە  سووتاندووە  خۆیان  ئەوانەی 
لەوانەی خۆیان سوتاندووە،  بەوەداوە 400 كەس 
هاوكات  ساڵیدایە.   29 بۆ   14 لەنێوان  تەمەنیان 
میللی  فریاكەوتنی  بەپێی دەزگای  لەساڵی 2005 
لەئەنجامی  كەس   203 كوردستان،  لەهەرێمی 
97%�ی  كە  لەدەستداوە  گیانیان  خۆسووتاندن 
رێكخراوی  ئاماری  بەپێی  هەروەها  بوون.  گەنج 
دژی  توندوتیژی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  ئاسوودە 
بەشێوەیەكی  سااڵنە  ئافرەتان  كوشتنی  مێینە، 
ژن   329  ،2003 لەساڵی  دەبێت.  زیاتر  ترسناك 
بووەتە  2004دا  لەساڵی  ژمارەیە  ئەو  و  كوژراون 
291 حاڵەت. لەساڵی 2005 ژمارەكە بوو بە 778 
و لەساڵی 2006، بووەتە 812 كوژراو. بەو ژمارانە 
دەردەكەوێت لەماوەی ئەو سێ ساڵەدا 2222 ژن 
ژیانیان  بە  كۆتاییان  خۆسووتاندنەوە  لەرێگای 
 5 تێكڕای  بە  ب��ۆ2006،   2003 لەساڵی  هێناوە. 
حاڵەتی خۆكوشتن لەیەك رۆژدا، سیانیان گیانیان 
وەزارەت��ی  ئامارەكانی  بەپێی  داوە.  لەدەست 
تەندوستی لەهەرێمی كوردستان، رێژەی %44.67 
بەخۆسووتاندنەو  ژنان  خۆكوشتنی  لەحاڵەتی 
تەمەنیشیان لەسەرووی 18 ساڵەوەیە. بەڕێوبەری 
د.  لەسلێمانی،  دادوەری  پزیشكی  پەیمانگای 
بارزان محەممەد گوتوویەتی، 98%�ی ئەو ژنانەی 
بوونە.  كارە  ئەو  ئەنجامدەری  خۆیان  سووتاون، 
لەهەرێمی  م��رۆڤ،  مافی  وەزارەت���ی  راپ��ۆرت��ی 
ئافرەت   533 كە  دەكاتەوە  دووپاتی  كوردستان 
بەرخۆكووشتن  بردووەتە  پەنایان   2006 لەساڵی 
ئەو  ژمارەی  بوونەتەوە.  كوشتن  رووبەڕووی  یان 
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یان  كوشتووە  خۆیان   2005 لەساڵی  ژنانەی 
لەنێو  خۆكوشتن  رێ��ژەی  ب��ووە.   289 ك��وژراون 
لەساڵی  بۆ %88   2005 لەساڵی   %22 قوربانیان 
كوشتن  رێژەی  هەروەها  بووەتەوە.  بەرز   2006
 2006 6.64%لەساڵی  بۆ   2005 لەساڵی   %4 لە 
بەرز بووەتەوە. راپۆرتەكانی دەزگاكانی راگەیاندن 
لەساڵی  ئافرەت   12.500 كوشتنی  بۆ  ئاماژە 
شەرەف  بەپاساوی  كە  دەك��ەن  و2007   1991
هەرێمی  پارێزگاكانی  هەرسێ  لە  خۆكوشتن  یان 
ئامارە  دوای��ی��ن  بەپێی  رووی���داوە.  كوردستان 
فەرمییەكان لە هەرێمی كوردستان، 461 لەساڵی 
لەساڵی  بەاڵم  داوە،  خۆكوشتیان  هەوڵی   2008
 779 كوشتووە  خۆیان  ئەوانەی  ژم��ارەی   2007
ئەوە  پێشوو  ساڵی  ئامارەكانی  بوون،  ئافرەت 
دەردەخەن خۆكوشتنی ژن بەخۆسووتاندن لەدوای 
راپەڕین لەزیادبووندایە) تەنیا ساڵی 1991 نەبێ 

كە 39 ئافرەت بووە(.
 

پێشەنگی رووداوەكانی سووتانە!
لەخۆكوشتن  كوردستان،  هەرێمی  ژنانی  بۆچی 
ژنانی  ه��ەم��وو  پێشەنگی  خ��ۆس��ووت��ان��دن  و 
لەهەرێمی  ژن  كوردستانن؟  دیكەی  پارچەكانی 
و  ئابووری  ژیان،  ئازادی،  لەڕووی  كوردستاندا 
سیاسی لەپارچەكانیتر ئازادییان زیاترەو 30 ژن 
ئەندامی پەرلەمانن، جگە لەوەزیر و بەڕێوبەری 
ژمارەی  هەروەها  دادوەر.  و  قایمقام  و  گشتی 
زیاترە.  لەكوڕان  لەزانكۆكاندا  كچ  خوێندكارانی 
گۆڕانكاری  كۆمەڵێك  كوردستان،  پەرلەمانی 
لەیاسای باری كەسێتیدا كردووە. لەوانە دانانی 
كۆتوبەند لەسەر فرەژنی و وەرگرتنی شایەدیی 
ژن وەك پیاو، لەكاتی گرێبەستی هاوسەرگیریدا. 
دووچاری  ژنانەی  ئەو  بۆ  پەناگە  كردنەوەی 
بوونەتەوە.  كوشتن  و  توندوتیژی  هەڕەشە، 
 2002 ساڵی  كوردستان  حكوومەتی  هەروەها 
سزای  سووككردنی  تێیدا  و  دەركرد  یاسایەكی 
شەرەف،  پاراستنی  بەبیانووی  ژنانی  بكوژانی 
لەهەرێمی  كوژراو  و  سووتان  ژماری  نەهێشت. 
كوردستان، ئەوە بەدیاردەخات كە ژمارەیە ئەو 
ژنانەی خۆیان دەكوژن لەئاستی جیهان بەرزترین 
زیاترە  چین  كۆماری  لە  تەنانەت  ژم��ارەی��ەو 
تێدا  ئافرەتی  خۆكوژی  ژمارەی  بەرزترین  كە 
ئاشكرای دەكات  تۆماركراوە. ژمارەی كوشتن، 
پێشەنگی  دەكەوێتە  كوردستان،  هەرێمی  كە 
لەخۆسووتاندنی  ناوچەكان  و  واڵت��ان  لیستی 

ژنان. 

هۆكارەكان
كەیسی سووتێندراو خۆسووتێنەر، لەهەرێمی 
رووداوەكانی  لەهۆكاری  بەشێك  كوردستاندا 
س��ووت��ان ب��ەروون��ی ب��ەدی��اردەخ��ات. بەپێی 
 24 ش��ەوی  1�ی  كاتژمێر  وارڤین،  زانیاری 
لەسەر 25/ 4 /  2010 لەشارەدێی دارەتووی 
)ع.ن(  ب��ەن��اوی  س��ەرخ��ۆش��ێ��ك  ه��ەول��ێ��ر، 
پێشتریش  و  دەدات  خێزانەكەی  پەالماری 
گێچەڵی  سەرخۆشییەوە  بەهۆی  چەندینجار 
لەبەرامبەردا  ك���ردووە.  ب��ەه��اوس��ەرەك��ەی 
زەنگێكی  وەك  )س.م(  ه��اوس��ەرەك��ەی 
رشتووەو  بەخۆیدا  نەوتی  ئ��اگ��ادارك��ەرەوە 
لەگێچەڵكردن  ئەگەر  ئاگاداریكردووەتەوە 
دەسووتنێت.  خۆی  ئەوا  بەردەوامبێت،  بۆی 
بەخۆدا  نەوتی  ژنەكە  كە  لەوكاتەی  ب��ەاڵم 
تێبەردەدات  ئاگری  هاوسەرەكەی  رشتووە، 
بەڕێوەبەری  دێنێت.  ژیانی  بە  كۆتایی  و 
بەژنان  دژ  توندوێژی  بەڕێوەبەرایەتی  گشتی 
هەرێمی  حكوومەتی  ناوخۆی  ل��ەوەزارەت��ی 
دەڵێ))نزیكەی  عومەر،  كوردە  كوردستان، 
ژن���ان،  س��ووت��ان��ی  ح��اڵ��ەت��ەك��ان��ی  10%ی 
كەخۆی  ك��راوە  ژنەكە  لە  وا  هاندراوبوونەو 
هاوكات،  سووتێندراوە((.  یان  بسووتێنێت، 
هەرێمی  داوەری  ئەنجوومەنی  گوتەبێژی 
دەڵێ،  فەرهادی  عەبدولباست  كوردستان، 
كە  عێراق  سزاكانی  408���ی  یاسای  بەپێی 
سزای  هەمواركراوە،  كوردستان  لەپەرلەمانی 
ئەوەن  هاندەری  كە  دەدرێ��ت  كەسانە  ئەو 
كەسێك خۆی بسووتێنێت یان بسووتێندرێت. 
باسی  فەرهادی،  عەبدولباست  وەك  ب��ەاڵم 
نەكراوەو  جێبەجێ  یاسایە  ئەو  كە  لێوەكرد 
گوتە  سووتانەوە  بەهۆی  ئەوانەی  زۆرب��ەی 
و  تۆمارناكەن  كەس  لەسەر  داوا  دەدەن، 

یاساش پشت بەدەقی نووسراو دەبەستێت.
كوردە عومەر، باس لەوەدەكات كە هۆكاری 
كۆمەالیەتی، ئابووری و سیاسی، لەپشتەوەی 
سووتانی ژنەو هەندێجار گوشاری دەروونی زۆر 
دەخرێتە سەر كەسەكەو پێدەگوترێت بۆ خۆت 
كەسەكە  كە  وادەكات  ئەمەش  ناسووتێنیت، 
بدرێت))زۆربەی  ه��ان  خۆسووتاندن  ب��ۆ 
حاڵەتەكانی تر بۆ الوازی كەسەكە دەگرێتەوە 
ببێتەوە،  كێشەكان  رووبەڕووی  ناتوانێت  كە 
ئەو  دەسووتێنێت((.  خۆی  بەناچاری  بۆیە 

لەورووژاندنی  راگەیاندن  هەندێجاریش  دەڵێ، 
كەسێك  كە  هۆكارن  سووتاندن  حاڵەتەكانی 
میدیاكە  ورووژاندنی  چۆنیەتی  بەكاریگەری 
رەحیم  خانم  چاالكڤان،  بسووتێنێت.  خۆی 
وەك  ئاگر  هەندێجار  دەڵ��ێ،  ل��ەوب��ارەی��ەوە 
دا  ك��ورد  لەكەلتووری  پیرۆز  پەیكەرێكی 
كە  دەهێنێتەوە  بەوە  نموونە  سەیركراوەو 
شكۆداری  وەك  ن��ەورۆز  بۆ  واه��ەب��ووە  ژنی 
دەڵێ،  خانم،  بۆیە  ب��ەرداوە.  لەخۆی  گڕی 
و  نەهێڵدرێت  بیركردنەوەیە  ئ��ەو  دەب��ێ 
بەشێوەیەكی  بشكێندرێت.  پەیكەرە  ئ��ەو 
كە  دەخاتەڕوو  ئەوە  چاالكڤانە  ئەو  گشتی 
هەرێمی  ئێستای  لەقۆناغی  سووتان  رێژەی 
پێشوو  سااڵنی  لەگەل  بەبەراورد  كوردستان 
هۆشیار  ژن��ان  چونكە  ن��ەك��ردووە،  زی��ادی 
بوونەتەوەو قسە لەسەر مافەكانیان دەكەن. 
د.توانا  دەروونییەكان  نەخۆشییە  پسپۆڕی 
عەبدولڕەحمان، دەڵێ:))لەكەلتووری كوردیدا 
گرێدراوەو  بەیەكەوە  ئاگر  و  رۆحی  پێوەندی 
ئاگر بە پیرۆز دانراوە، ئەمەش هۆكارێكە كە 
ئەو ژنەی بیر لەخۆكوشتن دەكاتەوە لەڕێگەی 
ئەنجامبدات((.  ئەوكارە  ئاگرەوە  هەڵبژاردنی 
واڵتانی  لەنێو  خۆسووتاندن  دەڵ��ێ  ئ��ەو 
عەرەبی كەمترە، وەك ئەوەی كە لەهەرێمی 
نەبوونی  بۆ  هۆكارێكیتر  هەیە((.  كوردستان 
الیەنی هۆشیاری و رۆشنبیری دەگەڕێنێتەوە 
كە ئەو ژنەی پەنای بۆ خۆسووتاندن دەبات، 
نییە،  زۆر  رۆشنبیری  و  هۆشیاری  ئاستی 
لەبریتی  كێشەكەی  لەچارەكردنی  بیر  تا 

خۆسووتاندن، بكاتەوە.

ئایا ئاگر زمانی كوردی تایبەت و بێگەردە 
لەئاخاوتنی مردوو لەگەڵ زیندووەكاندا؟

بەڕێوبەری  جێگری  ك��وردی:  تایبەتمەندی 
بە  پەكین،  لە  لۆنگ(  )هۆی  نەخۆشخانەی 
چین  كە  راگەیاندووە  چاینادەیلی  رۆژنامەی 
لە  ژنی  خۆكوژرانی  ژمارەی  كە  واڵتە  تاكە 
پیاوان زیاترە. بەپێی ئەو توێژینەوەیەی كە 
باڵویكردووەتەوە  پزیشكی  النیستی  گۆڤاری 
بۆ19   10 لەنێوان  خۆكوژەكان  كچە  تەمەنی 
خۆكوژانی  ژمارەی  بەرامبەری  دوو  سااڵنەو 
چین  لە  ژمارانەی  ئەو  تەمەنەدا.  لەو  كوڕە 
دووپاتدەكەنەوە  بۆ  ئ��ەوەم��ان  وەرگ��ی��راون 
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ژنان  لەنێو  بەتایبەتی  خۆكوشتن  ك��ە 
بە  تایبەت  تەنیا  پیاوان  لەگەڵ  بەبەراورد 
پێشەوەو  دێتە  پرسیارێك  لێرە  نییە.  كورد 
تایبەتمەندیەكی كوردی ئاشكرا دەبێت ئەویش 
خۆكوشتن  بەمەبەستی  ئاگر(  بۆ  )پەنابردن 
ئافرەتانی  لەناو  باڵو  نەریتێكی  بووەتە  كە 
كوردو تەنانەت پیاویشدا. دەبێ هۆكاری ئەو 
لەسەر  شیكردنەوە  جیابكرێتەوەو  كێشەیە 
خۆسووتاندن  بۆ  پەنا  كە  بكرێت  ژنانە  ئەو 
تا  نییە  ئاسان  كارێكی  ئ��ەوەش  دەب���ەن. 
دەربكەوێت،  بۆ  خۆسووتاندنەكەت  ئەنجامی 
ب���وارەدا  ل��ەو  ه��ەرێ��م  ی��اس��اك��ان��ی  چونكە 
هەیە  داڕشتنەوە  لەنوێ  بەسەر  پێویستی 
بتوانرێت بەوردی كەیسێك  لەو رێگەیەوە  تا 
بە  خۆكوشتن  بكرێت.  لەگەڵ  لێكۆڵینەوەی 
گەرماوی  چێشتخانەو  لەنێو  زۆرج��ار  ئاگر، 
هۆكاری  ئەمەش  و  ئەنجامدەدرێت  ماڵەوە 
باڵوبوونەوەی  هۆی  بووەتە  كە  هەیە  زۆری 
كوردستان.  لەكۆمەڵگای  خۆسووتاندن 
بەفر،  لەرۆمانی  پامووك،  ئۆرهان  رۆماننوس 
كە  دەك��ات  ك��وردان��ە  ئافرەتە  ب��ەو  ئ��ام��اژە 
بە  كۆتایی  و  دەسووتێنن  خۆیان  لەتوركیا 
ژیانیان دێنن، ئەمەش ئەندێشەیەكی ئەدەبی 
لەژینگەی  راستییەكە  و  واقیع  بەڵكو  نییە، 
كۆمەڵگای كوردیدا بووەتە رێوڕەسمێكی باو. 
ئەم دیاردەیە شوێنی خۆی لەئەدەبی جیهانیدا 
كردووەتەوە، لەبەر ژمارەكەی نا، بەڵكو لەبەر 
ئەو هێزەی لەپشتەوەیەتی. ئاوات مەحەمەد، 
ژنان  خۆكوشتنی  دی��اردەی  بواری  توێژەری 
مێژووی  رەهەندێكی  خۆسووتاندن  دەڵێت، 
وابەستەی  هەیەو  كوردیدا  كۆمەڵگەی  لەنێو 
فەرهەنگی ئێران، ئەفغانی و هیندییە))لەنێو 
كۆمەڵگەی كوردیدا ئاگر بەپیرۆز دادەنرێت و 
كاریگەری زەردەشتی بەسەرەوەیە كە ئاگریان 
بەردەوامی  ئاگر  لەماڵەكانیاندا  پیرۆزەو  ال 
لەپەرستگاكانیان،  بەهەمانشێوە  هەیە. 
لەو  مرۆڤ  لەپاكبوونەوەی  گوزارشت  ئاگر 
لێرە  دەك��ات((.  دەژی��ت  تێیدا  كە  ئ��ازارەی 
ئەوەی تێبینی بكرێت تەنیا كەلتووری ئایینی 
خۆسووتان،  و  خۆكوشتن  لێكدانەوەی  بۆ 
تەنیا  ئاڵۆزترە  لەوە  گرفتە  ئەو  نییە.  بەس 
رێوڕەسمەكانی  و  ئایینی  بەلێكدانەوەی 
بزانین. بۆ نموونە دوای كەرتبوونی كەنیسەی 
دێهاتەكان  دانیشتوانی  چەندین  رووس��ی 

ئەم  و  مردن  سووتاندو  خۆیان  بەتەواوەتی 
ناودێر  ئاگر((  بە))پەرستنی  رووداوەش 
قەشەكانی  تر  نموونەیەكی  هەروەها  ك��را. 
 1600 لەساڵی  كە  بوون  رووسیا  مەسیحی 
پیاوانی  وەك  خۆیان  جەستەی  بەشێكی 
لەالیەن  لەبەرئەوەی  سووتاند  بوزی،  ئایینی 
دەچەوسێندرانەوە.  كاسۆلیك  قەشەكانی 
ڤێتنام  ب��ۆ  ئەمریكا  داگ��ی��رك��اری  لەكاتی 
دەكردە  خۆیان  واڵتە جەستەی  ئەو  خەڵكی 
خەڵوز. دوایین نموونە ژمارەیەك لەئەندامانی 
لەبەردەم  كە  مەغریبین  ن��وری  كۆمەڵەی 
وەزارەت��ی پ��ەروەردەی ئەو واڵت��ەدا ئاگریان 

لەجەستەی خۆیان بەردا، بەاڵم هاوڕێكانیان 
دەبوونە خۆڵەمێش.  ئەگەرنا  كەوتن  فریایان 
ئەو كەلتوور و فەرهەنگانەی لەنێوان گەالنی 
هیند و ئەورووپی باڵوبوونەتەوە، كاریگەرییان 
لە زەمینەخۆشكردن و سازكردنی هەلومەرجی 
لەبار بۆ پیادەكردنی خۆكوشتن لەرێی ئاگرەوە 
ژن  لەخۆكوژانی   %83 نموونە  بۆ  هەبووە. 
بەژیانیان  كۆتاییان  ئاگر  لەرێگەی  لەئێران 
لورستانی  لەهەرێمی   2003 لەساڵی  هێنا. 
كوردنشین 67%ی ئەوانەی خۆیان كوشتووە 
ژن، بوون. لەمیانەی ژمارەو راستییە ئاشكراو 
دیارەكان خۆكوشتن لەرێگای خۆسووتانەوە، 

فۆتۆ گرافیك: ئاریان ئەبوبەكر

www.ne
tew

e.c
om



30

پیادە  ك��وردەوە  ئافرەتانی  لەالیەن  تەنیا 
ناكرێت، بەاڵم نابێ ئەوە لەیاد بكەین كە ئاگر 
نوێترین رێگەیە لەهزری ئافرەتانی كورد دا. 

من هەقم...
ئاگر نهێنییەكان دەكاتەوە؟ا 

سەرچاوەیەك لە پۆلیسی هەولێر، بە وارڤینی 
راگەیاند كە 22 /2010/1 لە گوندی ئۆخسەری 
سەر بەشارۆچكەی شاوێس ژنێكی تەمەن 22 
ساڵ خۆی سووتاندووەو بەهۆی زۆری رێژەی 
سووتانەكە گیانی لەدەستداوە. بەپێی زانیاری 
خۆسووتاندنەكە  هۆكاری  سەرچاوەیە  ئەو 
هاوسەری  كچەكە  ب��اوك��ی  گ��وت��ەی  بەپێی 
لەدژ  سكااڵی  بەوهۆیەشەوە  و  كچەكەیەتی 

تۆماركردووە. 
لە سلێمانیش ژنێك بەناوی)ی-س-س( تەمەن 
24ساڵ لەماڵەكەیدا لە گەڕەكی عەقاری لە 11 
بەردا.  لەجەستەی  ئاگری  /2009/11بەنەوت 
دوای  سووتانەكەی  رێژەی  زۆری  لەئەنجامی 

سێ كاتژمێر گیانی لەدەست دا.
دوای گەیاندنی بۆ نەخۆشخانەو بەرلەوەی گیان 
راگەیاندووە  بەپۆلیسی  ناوبراو  لەدەستبدات 
كە  خەسووی  هەلسووكەوتی  خراپی  بەهۆی 
بەردەوام هانی مێردەكەی داوە لێی بدات، زۆر 
لەژیان بێزار بووە، بۆیە ئاگری لە جەستەی 
بەرداوە. ئەمەش نموونەیەكی تری خۆسووتاندنە 
كە ئاگر دەكاتە زمانی دیالۆگ بۆ كۆتاییهاتن 
خەسوویەكەوە  بەهۆی  كە  بێزارییەی  لەو 
مەنسوری  كاتێك  هەروەها  هاتووە.  تووشی 
بوو  زاهید  پلەی  لە  )سۆفیگەرایەك  حەالج 
عوسمانی  خەالفەتی  حوكمرانی  لەسەردەمی 
دەنگی  بەهەموو  ئاگر  ناو  خرایە  لەبەغدا( 
داپۆشیبوو  جەستەی  ئاگر  و  كرد  ه��اواری 
دەیگوت، من هەق و راستم. ئێستا ئافرەتانی 
بەردەدەن،  لەجەستەیان  ئاگر  كاتێك  كورد 
ئێمە باسی خۆسووتاندنی هەندێ  وا دەڵێن. 
كرێكارانی  پارتی  ئەندامانی  ئافرەتانی  لە 
كوردستان و هەندێ جەنگاوەرانی ئەو پارتە 
تیشك  بەڵكو  ناكەین،  توندوتیژە  شێوە  بەو 
ژنی  سایكۆلۆژیای  بیركردنەوەو  دەخەینەسەر 
كورد بە ئاگر خۆیان دەسووتێنن، بەمەستی 
نهێنیەكانی  ك��ردن��ەوەی  و  الدان  پ���ەردە 
زیاتر  بۆ  خۆكوشتن.  رێگایەكی  وەك  ئاگر، 
دەتوانین  بیرۆكەكەمان  روون��ك��ردن��ەوەی 

لەنێوان  بكەین  نزیكبوونەوە  و  ب���ەراوورد 
ژاپۆنی.  هەراكیری  و  كوردی  ئاگری  دیمەنی 

ئەو ژاپۆنییەی كە لەجەنگدا شكست بخوات، 
لەجەنگدا  خۆئامادەكردن  بەهەمانشێوەی 
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دادەنێ  راس��ت  بەشێوەیەكی  شمشێرەكەی 
پەیامێكەو  هەراكیری  پێدەكوژێت.  خۆی  و 
ئاراستەی خەڵكانیتر دەكرێت بەوەی كە ئەم 
نەبەزیوە.  راینەكردووەو  لەشەڕدا  جەنگاوەرە 
ئایا ئافرەتان و جەنگاوەرە ئافرەتەكانی كورد 
لەئێستا و رابردوودا لەرێگای خۆسووتاندنەوە 
ئەو  كردووە.  خەڵكانیتر  ئاراستەی  پەیامیان 
پەیامە ئاگرینە سیاسییەی لەگۆڕەپانی واڵتە 
ئەوروپییەكان و شارەكانی كوردستان بینیمان، 
پێویستی بەزیرەكی زۆر نییە بۆ خوێندنەوەی 
دێڕەكان، ئەوانەی هاواریان دەكرد و بەجیهانیان 
دەگوت، تاكەی لەم جیهانەدا بەگەمارۆدراوی 
دەمێنینەوە لەكاتێكدا ئێوە داوای یەكگرتنێكی 
دەبن  بێدەنگ  ت��اك��ەی  دەك���ەن.  درۆزن��ان��ە 
بەشێوەیەكی  تاكەی  برینە،  ئەم  بەرامبەر 
دەكرێت.  كورد  دۆزی  لەگەڵ  مامەڵە  خراپ 
هەرچەندە ئەم پەیامە رەتكراوەتەوە تەنانەت 
لەالیەن سەركردەكانی كوردەوە، بەاڵم الیەنی 
گەالنی  ئایا  نیشاندەدات.  كورد  كەسایەتی 
بردووەتەبەر  پەنایان  كچەكانیان  و  كوڕ  تر 
خۆكوشتن و خۆسووتاندن دژ بە خەڵكانی تر؟ 
بەاڵم ئافرەتانی كورد بە زمانی ئاگر دەنووسن 
و خۆكوشتن هەڵدەبژێرن. بە رووناكی ئاگر و 
بەخەڵكی  دژ  خۆكوژ  نابنە  وێنەكەی  گەرمی 
خۆیان  ئەوانەی  ك��ورد  ئافرەتانی  بێتاوان. 
لە شارەكانی كوردستان پەیامی  دەسووتێنن 
خۆیان ئاراستەی ئەوانیتر كردووە، پەیامێكە 
و  زەردەشتی  كەلتووری  بە  بەستراوەتەوە 
بارەكانی  لێكدانەوەی  بۆ  ئاگر  پیرۆزراگرتنی 
سادەو  بە  دەڵێن  ئافرەتان  خۆكوشتنە.  ئەم 
ساكاری ئێمە ئەم شێوازی توندوتیژییەمان دژ 
بە توندوتیژی ئێوە هەڵبژاردووە. ئەم پەیامە 
دەكاتەوە  دووپات  كورد  ژنی  توانای  و  هێز 

لەوپەڕی الوازی و بێدەسەاڵتیدا. 

چارەسەر
بەڕێوەبەرایەتی  گشتی  ب���ەڕێ���وەب���ەری 
لە  ژن��ان  بە  دژ  توندوتیژی  ب��ەدواداچ��وون��ی 
هەرێمی  حكوومەتی  ن��اوخ��ۆی  وەزارەت����ی 
ئەوەدەخاتەڕوو  عومەر،  ك��وردە  كوردستان 
ك��ە ئ���ەوان ب��ەرن��ام��ەی��ەك��ی ت��ۆك��م��ەی��ان بۆ 
سووتانی  سنوورداركردنی  چارەسەركردنی 
بایەخدان بەهۆشیاری  ژنان هەیەو لە رێگەی 
بەهێزكردنی  و  سمینار  و  كۆڕ  پەروەردەیی، 

رۆڵی یاسا رووبەڕووی ئەو حاڵەتە دەبنەوە. 
هەروەها دەڵێ، چەندین كەیسیان لەبەردەستە 
كە بەشێوەیەكی جیدی كاری لەسەر دەكەن و 
بەوردی لێكۆڵینەوە لەكەسووكاری ئەو كەسە 
دەكەن كە خۆی سووتاندووە. لەالی خۆیەوە 
چاالكوانی بواری ژنان خانم رەحیم، بۆ رێگرتن 
لە سووتان نایشارێ�تەوە كە چارەسەری ئەو 
حاڵەتە بە بەرنامەرێژی حكوومەت لەگرتنەبەری 
بنەما  دوو  هەروەها  دەكرێت.  توند  رێوشێنی 

بۆ چارەسەری ئەو حاڵەتە دەخاتەڕوو:
یەكەم: یاسایەك بتوانێت سزای توند بۆ ئەو 
بۆ  كەسەكە  هانی  كە  بكات  دیاری  كەسانە 
خۆسوتاندن دەدات و لە پەرلەمان گفتوگۆی 
دەكات  باسی  وەك  چونكە  بكرێت،  لەبارەوە 
دەبێتە  كە  ئەوكەسەی  بزانێت  ژنێك  ئەگەر 
لەدژ  سكااڵی  ئەگەر  خۆسووتاندنی،  هۆكاری 
ئەوا  بدرێت،  سزا  بەتوندی  و  بكات  تۆمار 

ناچێت خۆی بسووتێنێت.
دووەم: هۆشیاری كۆمەاڵیەتی كە لەو رێگەیەوە 
بایەخ بە كۆڕ و سیمنار و هۆشیاركردنەوەی 
چارسەركردن  بۆ  پەنا  ژن  تا  بدرێت.  تاك 
بەرێت نەوەك خۆی بسووتێنێت. خانم رەحیم 
دەڵێ لە قۆناغی ئێستادا رێژەی خۆسووتاندن 
لەگەڵ سااڵنی رابردوو وەك خۆیەتی و جیاوازی 
ژمارەیەكەوە  بەچەند  لەوبارەیەوە  داتاكان 

لەهەڵكشان و داكشاندایە.
د.توانا  دەروونییەكان  نەخۆشییە  پسپۆڕی 
ع��ەب��دول��ڕەح��م��ان، ب��ۆچ��وون��ی واب����وو كە 
ئەگەر  كە  لەوەی  خەڵك  هۆشیاركردنەوەی 
دەروونی  لەپزیشكی  روو  هەبوو  كێشەیەكی 
كە  لەوەی  باش  سەرەتایەكی  دەبێتە  بكات، 
لەبریتی  بكاتەوە  لەچارەسەر  بیر  كەسەكە 
هەڵبژرێت.  خۆسووتاندن  رێگەی  ئ��ەوەی 
هەروەها بۆچوونی وابوو كە ئێستا لە هەرێمی 
كەم  خۆسووتاندن  دی���اردەی  ك��وردس��ت��ان 

بووەتەوە.
هەرێمی  دادوەری  ئەنجوومەنی  گوتەبێژی 
جەخت  فەرهادی،  عەبدولباست  كوردستان، 
دەكات  دادەوەری  هەوڵێكی  چەند  لەسەر 
لە  داوای��ان  كۆنفرانسەكاندا  لە  كە  دەڵێ  و 
كردووە  رێكخراوەكان  و  ئایینی  مامۆستایانی 
كە كار بۆ هۆشیاری خەڵك لەو روانگەیەوە 
زۆر  دیاردەیە  ئەو  دەڵ��ێ،  هەروەها  بكەن. 
لەالی  ك��ەس��ەو  ه��ەر  پێویستە  ترسناكە، 

خۆیەوە هۆشیاری باڵو بكاتەوە. ))پێویستە 
ژنان،  رێكخراوەكانی  ئایینی،  مامۆستایانی 
مامۆستایانی زانكۆ و الیەنی پەیوەندیدار رۆلی 

تەواو لەهۆشیاری كۆمەاڵیەتیدا بگێڕن((.

راسپاردە: 
1. داڕشتنەوەی پڕۆژەیاسای بەرەنگاربوونەوەی 
دانانی  و  كوردستان  لەهەرێمی  توندوتیژی 
كەسانە  ئەو  بۆ  توند  سزای  كە  ماددەیەك 
هاندەری  و  هۆكار  كە  بكات  دەستنیشان 

سووتان بووە.
شار  لە  دەروون��ی  سەنتەری  كرانەوەی   .2  
هۆشیاری  باڵوكردنەوەی  و  شارۆچكەكان  و 

كۆمەاڵیەتی.  
3. بایەخدان بەكەیسی سووتاوەكان، لەڕووی 
نەخۆشخانەو  دادوەری  پزیشكی  راپۆرتی 
و  لەهۆكار  پەیوەندیدار  الیەنی  لێپێچینەوەی 

چۆنیەتی سووتانەكە.
4. ب��ای��ەخ ب��ەو ئ��ام��اران��ەی ك��ە ب���ەوردی 
دەكەن،  سووتان  حاڵەتەكانی  دەستنیشانی 
بۆ  پێویست  رێگەچارەی  تێیدا  و  بدرێت 
پەیوەندیدارەوە،  الیەنی  لەالیەن  حاڵەتەكان 

بدۆزرێتەوە.

ئەنجام:
جێبەجێكردنی  ل��ە  ك��ەم��ت��ەرخ��ەم��ی   .1
كەسی  بەرامبەر  عێراقی  سزادانی  یاسای 
هەروەها  و  س��ووت��ان  لەهاندانی  تاوانبار 
بەهەندوەرنەگرتنی راپۆرتی پزیشی دادوەری 

لەنەخۆشخانەكان. 
بەرەنگاربوونەوەی  ی��اس��ای  نەبوونی   .2
توندوتیژی لەهەرێمی كوردستان كە تێیدا بە 
بنبڕكردنی سووتاندن و  بە  بایەخ  ماددەیەك 

خۆسووتانی ژنان بدات. 
 3. تێكشكاندنی ئەو پەیكەرەی كە بەهۆی 
كەلتووری كوردییەوە ئاگری وا پیرۆزكردووە 
كە لەو رێگەیەوە تاك بیر لە كۆتاییهێنان بە 

ژیانی بكاتەوە.
لەبواری  ژن��ان،  ئ��ازادی  و  سەربەستی   .4
یاسایی، ئابووری و سیاسی، بۆ لێكدانەوەی 
دیاردەی خۆكوشتن ئاماژەیەك نابێت لەوەی 
كە ژن كوشتن نییە، بۆ نموونە سوید و واڵتانی 
واڵتانەیە  ئەو  لەپێشەوەی  ئەسكەندەناڤیا 

ژمارەی خۆكوشتنیان تێدا روودەدات. 
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ژنێكی گەنج، ماوەی 13ساڵە لەواڵتی دانیمارك، 
زانیاری  تەكنۆلۆژیای  بڕوانامەی  و  دەژی��ت 
ئەوەی  دوای  بەدەستهێناوە.  واڵتە  لەو   ،I.T
گەرم،  هێڵی  پ��ڕۆژەی  بیرۆكەی  ویستوویەتی 
بهێنێتە كوردستان، حكوومەت وەاڵمی پڕۆژەكەی 
رێكخراوێكی  لەرێگەی  ئێستا  بۆیە  نەداوەتەوە، 
ناحكوومییەوە كار بۆ بەرەوپێشبردنی پرۆژەكەی 

دەكات. 
 24 ماوەی  تەلەفۆنییەو  هێڵێكی  گەرم،  هێڵی 
رووب���ەڕووی  ژن��ان��ەی  ئ��ەو  ك��راوەی��ە.  كاتژمێر 
دەكەن،  پێوە  پەیوەندی  دەبنەوە،  توندوتیژی 
پێشكەش  یارمەتیان  م��اوەدا،  لەكەمترین  تا 
بكرێت. لەواڵتانی پێشكەوتوودا، پۆلیس، سوود 
بەیان  وەردەگرێت.  هێڵە  ئەو  لەبەكارهێنانی 
زانیاری  تەكنۆلۆژیای  لە  بڕوانامەی  كە  ساڵح، 
لەبواری  خزمەتكردن  ئ��ارەزووی  هەیە،   ،I.T
و  وەسفدەكات  لەمێژینە  بەئارەزوویەكی  ژنان، 
ئەو  واڵت،  دەرەوەی  بڕواتە  لەوەی  بەر  دەڵێ، 
بوارەی بۆ نەڕەخساوە. بۆیە دوای ئەوەی ساڵی 
زانیویەتی  2009 سەردانی كوردستانی كردووە، 
كە رەوشی ژنان، ناجێگێرە))ویستم بەهاوكاری 
حكوومەت، ئەو پڕۆژەیە بێنمە كوردستان، بەاڵم 
ئەوان، بەبیانووی ئەوەی كاتیان نییە، گفووگۆ 
لەسەر ئەو بابەتە بكەن، بەتەنگ داواكارییەكەمەوە 
تری  بەپڕۆژەیەكی  ئاماژە  بەیان،   .)) نەهاتن 
هاوشێوەی ئەو پڕۆژەیە دەكات، لەكوردستان و 
بۆیە  بەدەستنەهێناوە((،  دەڵێ،))سەركەوتنی 
بیری لەوە كردووەتەوە كە ئەو پڕۆژەیە بهێنێ�تە 
بكاتە  كوردستان  ب��ەاڵم  عێراق،  سەرانسەری 
دەروازەی))چونكە لەئێستادا زەمینەی كاركردن 
تری  لەناوچەكانی  وەك  لەكوردستان، خۆشترە 
عێراق((. دوای ئەوەی حكوومەت وەاڵمی ئەرێنی 
بۆ  دەڵێت،  بەیان،  نەداوەتەوە  داواكارییەكەیان 
ئەنجامدانی پڕۆژەكەی بیری لەهەماهەنگی لەگەڵ 

كردووەتەوە))لەگەڵ  ئافرەتان  رێكخراوێكی 
دانیشتم.  ئافرەتان،  تواناسازی  رێكخراوی 
زۆر  ك��رد.  پ��ڕۆژەك��ەوە  لەبارەی  گفتووگۆمان 
ئەوەی  دوای  دای���ەوە((.  وەاڵمیان  بەئەرێنی 
گەڕاوەتەوە دانیمارك، باسی رەوشی ناجێگیری 
ژنی هەرێمی كوردستان بۆ رێكخراوی كیڤین فۆ، 
بەكاروباری  تایبەت  بەناوبانگی  رێكخراوێی  كە 
بەڕێوەدەبات،  شەڵتەر   24 دانیماركییەو  ژنانی 
كاركردنی  لە  پێشوازی  ئ��ەوان  دەگێڕێتەوە، 
هۆتالین،  بیرۆكەی  بەیان،  دەك��ەن.  هاوبەش 
 70 تا  لە)12  كورد  ژنی  هاتنی  بەتەنگەوە  بۆ 
وارڤین  بۆ  ئەوەش  دادەنێت.  بەئەرێنی  ساڵ( 
كەوتە  پڕۆژەكە  هەركاتێك  كە  دەكات  ئاشكرا 
رێكخراوی  لەرێگەی  ئەوا  پراكتیكییەوە،  بواری 
تایبەتی  بارەگایەكی  ئافرەتانەوە،  تواناسازی 
لەسەر  بەكاركردنیان  سەبارەت  دەكەنەوە.  بۆ 
كردنی  پەیوەندی  چۆنیەتی  كێشەو  جۆرە  كام 
ژنێك  دەڵ��ێ��ت:))ه��ەر  بەیان،  ئافرەتانەوە، 
دەبێتەوە،  توندوتیژی  یاخود  كێشە  تووشی 
پەیوەندی  گەرمەوە  هێڵی  لەرێگەی  دەتوانێت 

تەلەفۆن،  بەشێوەی  ئێمەش  بكات.  بەئێمەوە 
بۆ  ناردنی  و  پۆلیس  ئاگاداركردنەوەی  یاخود 
شوێنی رووداوەكە بێت، بەزووترین كات فریای 
ئامانجێكی  گوتی،  بەیان  وەك  دەك��ەوی��ن((. 
دیكەیان، هاوكاریكردنی ئەو ژنانەیە كە پەنا بۆ 
ئەوەش  بۆ  و  دەب��ەن  سووتاندن  و  خۆكوشتن 
كۆمەاڵیەتییەوە  و  دەروونی  پسپۆڕی  لەرێگەی 
دەدەن.  كێشەكەی  چارەسەركردنی  هەوڵی 
دروستكردنی  گوتی:))بە  ه��ەروەه��ا  بەیان، 
داڵدەدانی  سەنتەرەكانی  لەگەڵ  پەیوەندی 
كە  دەدەین  ژنانەی  ئەو  یارمەتیدانی  ئافرەتاندا 
هەڕەشەی كوشتنیان لێ دەكرێت((. بەیان ساڵح، 
عەرەبییەكان،  لەواڵتە  هۆتالین،  پڕۆژەی  كاری 
بەنموونە دەهێنێ�تەوە كە تارادەیەك لەكەلتوری 
لەو  پرۆژەیە  ئەو  دەڵێت  و  نزیكن  كوردستان 
واڵتانەدا زۆر سەركەوتوو بووە. بەاڵم ئەو خاڵەی 
ئەوەیە))قسەم  كردووە  نیگەران،  بەیانی  كە 
لەوانەیە  دەڵێن  ك��ردووە  ژن  كۆمەڵێك  لەگەڵ 
لەالیەن  بكەین،  هێڵەوە  بەو  پەیوەندی  ئەگەر 
زیاتر  هەڕەشەی  رووب��ەڕووی  مێردەكانمانەوە 
گرەنتی  پڕۆژەیە  ئەو  بەپێی  بەاڵم  ببینەوە، 
كێشەكە  هەوڵدەدرێت  و  دەكرێت  حاڵەتە  ئەو 
بەبەڕێوەبردنی  سەبارەت  بكرێت((.  چارەسەر 
كەس  كۆمەڵێك  دەیەوێت  ژن��ە،  ئەو  هێڵەكە 
بەباشترین شێوە  بتوانن  دەستنیشان بكات كە 
كاری هێڵەكە راپەڕێنن. ئەوەش لەسەر بنەمای 
دەروونی،  لەبوارگەلی  پسپۆڕی  و  شارەزایی 
ئەو  ب��ۆ  دەب��ێ��ت.  یاساییەوە  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
مەبەستەش بەنیازن، بۆ ماوەی 10رۆژ 10 كەس 
بۆ راهێنان بنێرنە واڵتی ئەردەن، لەوێ لەالیەن 
رێكخراوێكی ئەردەنی و دانیماركییەوە راهێنانیان 

پێ بكرێت. 
بۆكان هیوا

  Bokan.hawler@yahoo.com

هێڵە گەرمەكەی بەیان ساڵح 
دەكەوێتە كارەوە

هەولێر

بەیان ساڵح
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ژن
و 
بازاڕ
پ��ەی��وەن��دی ژن����ان، ل��ەگ��ەڵ ب����ازاڕدا 
ژن  زۆرج��ار  نائاساییەو  پەیوەندییەكی 
پرسیارە  ئەو  بەسەرسورمانەوە  خۆیان 
بۆ  ئ��ەوان  ئایا  كە  دەك���ەن،  لەخۆیان 
ئەوەندە خولیای بازاڕ و شت كرینن؟ بۆ 
زانینی ئەو نهێنیانەی كە لەپشت حەزی 
ژنانەوەیە بۆ بازاڕ، وارڤین رای كۆمەڵێك 
كوردستان  هەرێمی  شارەكانی  لە  ژن 

دەخاتەڕوو.
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خووگرتن بە بازاڕ
ژنێكی دەم بەپێكەنین، لەبارەی ئارەزووی بەردەوامی 
نەبێ،  پێویست  دەڵێ))هیچیشم  بازاڕ،  چوونە  بۆ 
هەر حەز دەكەم بڕۆمە بازاڕ((. خووگرتنی ئەو ژنە 
بەبازاڕ، ئارامییوكی لەال دروست كردووە كە خۆیشی 
هەولێرەو  دانیشتووی  نەسرین  لێكنادرێتەوە.  بۆی 
وەك  هەاڵڵە.  قوتابخانەی  لە  ئامادەییە  مامۆستای 
دەڵێ، هەفتەی دوو تا 3جار دەچێتە بازاڕ. هەروەها 
وایدەبینێت كە قەرەباڵغی و بوونی ئەو تێكەاڵوییەی 
ژن  بۆ  تایبەتی  خۆشییەكی  جۆرە  هەیە،  لەبازاڕدا 
هەیە. چونكە ژن، بەردەوام لەماڵ دادەنیشێت. ئەو 
ژنە بەهۆی نەبوونی شوێنی گشتی وەك، كافتریاو 
شوێنێكی حەسانەوە بۆ ژنان، رووكردنە بازاڕ وەك 
رێگایەك بۆ كاتبەسەربردن دەزانێت. ئەو هەروەها 
دەڵێ))ژن بۆ كڕینی كااڵو پێداویستییەكان لەپیاو 
شارەزاترە. پیاو سەیری هەرشتێك بكات دەیكڕێت، 

ژن لێیدەكۆڵێتەوەو ئەوكات دەیكڕێت((.

كاتبەسەربردن
گەورەی  كیسەیەكی  چەند  دەستەكانی  بەهەردوو 
دانایە  كیسەكانی  قسەكردندا  لەكاتی  هەڵگرتبوو، 
پێوەدیاربوو.  ماندووبوونی  تەواو  زەوییەكە،  سەر 
بەدەم هەڵكێشانی هەناسەیەكەوە گوتی كە ژمارەی 
نا  رۆژ  ناچارە  بۆیە  زۆرە،  خێزانەكەیان  ئەندامانی 
بازاڕ.  بڕواتە  پێداویستییەكانیان  كڕینی  بۆ  رۆژێك 
پێویستی  ئەگەر  خۆی،  بەقسەی  ماڵە،  ژنی  ئەو 
ئەوەندە  و  بازاڕ  نایەتە  كار  بەبێ  نەبێت،  بەبازاڕ 
تامەزرۆی هاتنە بازاڕی نییە. بەبۆچوونی ئەو، ئەو 
ژنانەی هیچ كارێكیان نییەو سەردانی بازاڕ دەكەن، 
بۆ گۆڕینی كەش دێن. شیرین لوقمان)37( و ژنی 
ماڵە، وەك دەڵێ))ژن دەناسم تەنیا بۆ سەیركردنی 
شتومەك و جلووبەرگ دێتە بازاڕ، ئەمەش وادەكات 

كە قەرەباڵغی دروستببێت((.

پاساو
زۆرە،  هۆكاری  ب��ەب��ازاڕ،  ژن��ان  بوونی  پەیوەست 
چونكە ژماریەكی زۆری ئەو ژنانەی كە روو لەبازاڕ 
كە  كۆمەاڵیەتییەی  كەلتوورە  ئەو  بەهۆی  دەكەن، 
بۆ  بەچوونیان  بۆیە  لەماڵەوەن،  ب��ەردەوام  هەمانە 
لە  ژن  مانەوەی  لەنەریتی  دەیانەوێ جۆرێك  بازاڕ، 

ماڵدا، بشكێنن.
كە  پێیوایە  سەاڵح،  سەروین  كۆمەاڵیەتی  توێژەری 
زۆرێك لە ژنان بەپاساوی چونە بازاڕ، لەچوارچێوەی 
دەرفەتێك  وەك  ب��ازاڕ  چوونە  دێ��ن��ەدەرەوەو  ماڵ 

ژنان،  هاوكات  بەكاردێنن.  لەماڵ  دەرچ��وون  بۆ 
پێویستی  ئەوەش  دەكڕن،  ماڵ  پێداویستییەكانی 

بەچوونە بازاڕ هەیە.

 رێكالم و بازاڕ
تیڤییەكاندا  لەشاشەی  كااڵكان  دەرخستنی  بەهۆی 
دەبێ.  ب��ازاڕی��ان  چوونە  ئ���ارەزووی  زیاتر  ژن��ان 
پەیمانگای  راگەیاندنی  لەبەشی  ریكالم  مامۆستایی 
تەكنیكی هەولێر، ئیبراهیم حاجی ساڵح، دەڵێ كە ژن 
زیاتر كاریگەری الساییكردنەوەیان لەسەرە))زۆرجار 
دەكەنە  ئەكتەرێك،  یان  وەرزش��ی  كەسێكی  ژنان 
نموونەی بااڵی خۆیان و السایی دەكەنەوە، هەمان 
ئەو كەرەستانە بەكاردەهێنن كە ئەكتەرەكە بەكاری 
بازاڕە،  لەچوونە  حەزیان  بەردەوام  بۆیە  دەهێنێ، 
كە  دەستكەوێت  لەجلووبەرگیان  جۆرێك  تابتوانن 
دەیانەوێت  كە  بچێت  كەسە  ئ��ەو  لەجلووبەرگی 
ئیبراهیم، وەها درێژە  السایی بكەنەوە((. مامۆستا 
هەندێ  تیڤییەكدا  لە  دەدات:))كاتێك  بەقسەكانی 
دەكرێت،  بۆ  ریكالمی  ماڵ  بە  تایبەت  كەلوپەلی 
راستەوخۆ ژنەكە حەز بەو شوێنە دەكات، كە سەردانی 
بكات و كااڵكان بكڕێت((. ئەو مامۆستایە، باس لەوە 
و  بەجوانكاری  تایبەت  كااڵی  كۆمەڵێك  كە  دەكات 
ماڵ، وەك، گەسكی كارەبایی و فڕن، چەندین كااڵی 
تر، ژن بەكاریان دەهێنێت و پەیوەندی راستەوخۆی 
كە  روونیشیكردەوە  مامۆستایە  ئەو  هەیە.  لەگەڵی 
دەكڕن،  پیاون  پێداویستییەكانی  ئافرەتان  زۆرجار 
ژن  بوارەدا  لەو  هەیەو  زیاتریان  شارەزایی  چونكە 

لەپیاو سەركەوتووترە. 

بیرەوەری بازاڕ
فەرمانگەیەكی  فەرمانبەری  كە  حسێن،  شادیە   
لەبازاڕە.  حەز  زۆری  كە  نایشارێتەوە  حكوومییە، 
كچێتی  سەردەمی  بیرەوەرییەكانی  بەپێكەنیینەوە 
دەگێڕێتەوە كە ماوەی 2 ساڵ دەستگیراندار بووەو 
دەستگیرانەكەی  لەگەڵ  نەیانهێشتووە  ماڵەوەیان 
بچێتەدەرەوە))بەبیانووی بازاڕ، هەفتەی چوار جار 
لەگەڵ دەستگیرانەكەم دەچوومە دەرەوە((. ئەو ژنە 
بینینی دەستگیرانەكەی  بۆ  بازاڕی  هۆكاری چوونە 
لەبەر  ژنەو  هەر  ئەو،  بەڕای  بۆیە  دەگەڕێنێتەوە، 

هۆیەك حەز بەچوونە بازاڕ دەكات.

بازاڕ و پارە
بە  ژن  پەیوەستبوونی  ئابووری  بواری  شارەزایانی 
بازاڕ، بۆ حەز و ئارەزووی هەر تاكێك دەگەڕێننەوەو 

پەیوەندی  بازاڕ،  بۆ  ژن  حەزی  كە  رەتیدەكەنەوە 
ئەیوب  مامۆستا  زۆرەوەبێت.  دارایی  بەسەرچاوەی 
زانكۆی  ئابووری  و  كارگێڕی  كۆلێژی  لە  محەمەد، 
سەالحەدین، ئاماژە بەوە دەكات كە پەیوەستبوونی 
ئابووریدا  سەرچاوەیەكی  لەهیچ  ب��ەب��ازاڕەوە  ژن 
ئەو  نەخراوەتەڕوو.  هۆیەكانی  پێنەكراوەو  ئاماژەی 
دەڵێ كە ئەم دیاردەیە لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكیتر 
ئەوە  ژن،  دارایی  سەرچاوەی  لەبارەی  دەگۆڕێت. 
كە  ئەوكەسەی  وات��ە  بەكاربەر،  كە  دەخ��ات��ەڕوو 
شتومەك بەكاردەهێنێ، خۆی الیەنی پارەكەی پەیدا 
كردبێت یان نا، بەكاریدەهێنێ و بیری لێناكاتەوە. 
پێداویستیەكانی  كە  گرنگە  بەالوە  ئەوەی  چونكە 

دابین بكات.

بازاڕ و خەمی ژن
)73(ساڵەو  بەسااڵچووی  ژنێكی  سابیر،  روقییە 
دانیشتووی شاری هەولێرە. ئەو، ئارەزووكردنی ژن 
بۆ بازاڕ، بۆ خەمخۆری و كاری ژن دەگەڕێنێتەوە. ئەو 
پێیوایە، ژن لەبەدەستهێنانی كەلوپەل و مامەڵەكردن، 
ستار،  بەكاردەهێنێت.  پارە  چۆن  دەزانێ  باشترەو 
بازاڕی هەولێر، خاوەن كۆگایەكی فرۆشتنی  لە  كە 
ساڵە   5 م��اوەی  خواردەمەنییەكانەو  پێداویستی 
بەتایبەتمەندییەكی تری ژنانیش  ئاماژە  كاردەكات، 
نرخەكەی  و  شتوومەك  لەجۆری  زۆر  كە  دەك��ات 
دەكۆڵنەوەو ئەوكات دەیكڕن. ئاسكە جوتیارە )29( 
دانیشتووی شاری سلێمانی، دەڵێ كە لەهەفتەیەكدا 
چوار جار سەردانی بازاڕ دەكات)) سوپەرماركێت 
زۆرە كە پێداویستییەكانی لێ جێبەجێبكەم، بەاڵم 
بازاڕی گەورەی هەولێر، تاموچێژی خۆی هەیە، بۆیە 

بەردەوام حەز بەچوونی ئەو بازاڕە دەكەم((. 

بازاڕ و فەرمانبەران
تەكنیكی  فێركردنی  دەستەی  فەرمانبەرێكی  كچە 
پارەی  هەركاتێك  كە  ل��ەوەدەك��ات  باس  هەولێر، 
پێبێت، دەڕواتە بازاڕ. شاناز)25(، ئەو پارەی كە 
مانگانە لەدەستەی فێركردنی تەكنیكی وەریدەگرێت، 
هەمووی لەبازاڕ خەرج دەكات))كەس داوای پارەم 

لێناكات((. 
ئاساییەو))هەركەس  حاڵەتە  ئەم  شاناز،  بەبڕوای 
ئاشكراشی  هەیە((.  ژیان،  بۆ  بەرنامەیەكی  جۆرە 
دەكات، كە رۆژانە چەندین ژن، بەهۆی چوونە بازاڕ 
وەردەگرێت.  حكوومەت  فەرمانگاكانی  لە  مۆڵەت 
فەرمانگە  ك��ارەك��ان��ی  ل��ە  بەشێك  ه��ۆی��ەوە  ب��ەم 

دوادەكەوێت. 

هەولێر
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هەولێر

لەگەڵ ئەوەی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی 
گەشتی  ئەنجامدانی  و  دەرچوون  ئاهەنگی  زانستی، 
قەدەغە  خوێندكاراندا  دەوامكردنی  لەكاتی  زانستی 
راب��ردوو  سااڵنی  وەك  خوێندكاران،  ب��ەاڵم  ك��رد، 

لەئاهەنگگێڕانی دەرچوون، بەردەوام بوون.
ئەو  س��ااڵن��ەی  نەریتێكی  دەرچ����وون،  ئاهەنگی 
و  زانكۆ  خوێندنی  قۆناغی  دوا  كە  خوێندكارانەیە 
10هەزار  نزیكەی  سااڵنە  دەكەن.  تەواو  پەیمانگاكان 
تەواو  قۆناغە  ئەو  كوردستاندا  لەهەرێمی  خوێندكار 
دەكەن كە زۆرینەیان دەرچووی زانستە مرۆڤایەتییەكانن. 
نزیكەی 9 هەزار خوێندكار بەشداری  ئاهەنگەدا  لەو 
تا وەك  دەگ��رن،  دەرچ��وون  وێنەی  تێیدا  و  دەكەن 
یادگارییەك الیان بمێنێت�ەوە. دواتریش بەپێی خشتەی 

دیاریكراویان))گەشتی زانستی(( بۆ شارێكی هەرێمی 

سەرەڕای  س��ازدەدەن.  رۆژ   3 بۆماوەی  كوردستان، 
ئەوەی وەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی 
حكوومەتی هەرێمی كوردستان، لە 7�ی نیسانی 2010، 
رێنمایی قەدەغەكردنی ئاهەنگی وێنەگرتن و گەشتی 
داوە،  زانكۆكان  بەسەرجەم  دەوامدا  لەكاتی  زانستی 
بەاڵم خوێندكاران ئاهەنگی دەرچوون و وێنەگرتنیان، 
سەرۆكی  یاریدەدەری  دا.  ئەنجام  كۆلێژەكاندا  لەنێو 
زانكۆی سەالحەددین بۆ كاروباری كارگێری د. جەمال 
بەباش  بڕیارەیان  ئەو  سەرەتا  كە  دەڵێ  موختار، 
زانستی  گەشتی  و  دەرچ��وون  ئاهەنگی  كە  زانییوە 
الیەنی  رەچاوی  دواتر  بەاڵم  نەكرێت،  لەكۆلێژەكان 
بڕیارەكەیان  ئەمساڵی  كراوەو  خوێندكاران  دەروونی 
بە  كە  خوێندكارانە  نەكردووە))مافی  جێبەجێ 

رێوڕەسمێك كۆتایی بەخوێندنیان بهێنن((.
 كۆلێژی ئادابی زانكۆی سەالحەددین، زۆرترین 
خوێندكاری لە زانكۆكانی هەرێمی 
كاتێ  لەخۆگرتووە.  كوردستان 
كردە  رووم���ان  دەرچ���وون،  لەئاهەنگی 
جلی  بە  خوێندكاران  زۆرب��ەی  كۆلێژە،  ئەو 
كوردییەوە خۆیان بۆ ئاهەنگەكە ئامادە كردبوو. 
7�ی  كاتژمێر  كە  دەیگوت  كچ،  خوێندكارێكی 
خۆی  شێوە  بەجوانترین  لەئارایشتگابووەو  بەیانی 
رازاندووتەوە))بەنیازم بۆ ئاهەنگی ئێوارەش لەهۆڵ، 

جارێكیتر بڕۆمەوە ئارایشتگاو خۆم بڕازێنمەوە((. ئەوە 
خوێندكارە ناوی فرمێسك سامی، بوو لەبەشی مێژووی 
ئاهەنگی  سەالحەددین،  زانكۆی  ئەدەبیاتی  كۆلێژی 
تەواوكردنی  فرمێسك،  بەبڕوای  گێڕا.  دەرچوونی 
ئاواتەكانی  بەدیهێنانی  بەڕووی  پەنجەرەیەك  كۆلێژ، 
دەتوانم  بڕوانامە،  بەوەرگرتنی  دەڵێ،  دەكاتەوەو 
بۆ  كارم  دەرفەتی  ئەگەر  بكەم،  واڵتەكەم  خزمەتی 
بڕەخسێنرێت. سەبارەت بەهەوڵی وەزارەتی خوێندنی 
فرمێسك،  دەرچ��وون،  ئاهەنگی  نەهێشتنی  بۆ  بااڵ، 
ناڕەزایی خۆی دەردەبڕێت)) لەگەڵ ئەوەی تێچووی 
لەجیاتی  بەاڵم  زۆرە،  ئێمە  بۆ  دەرچوون،  ئاهەنگی 
ئەوەی حكوومەت هاوكارمان بێت، هەوڵی نەهێشتنی 
16ساڵ  كە  بەوەدەكات  ئاماژە  هەروەها  دەدات((. 
بەالوە  دەرچ��وون��ی  ئاهەنگی  بۆیە  خوێندوویەتی، 
قوتابی  بمێنێتەوە.  الی  یادگارێك  وەك  تا  گرنگە، 
كۆلێژی بنیاتی زانكۆی سەالحەددین، دیلمان غازی، لە 
كۆلێژەكەیدا سەرقاڵی وێنەگرتنی ئاهەنگی دەرچوون 
بااڵوە  خوێندنی  وەزارەتی  بڕیارەكەی  لەبارەی  بوو، 
دەركردنە،  بڕیار  هەرخەریكی  حكوومەت  دەڵ��ێ)) 
بەاڵم بۆ خەڵكی هەژار سوودی نییە. نابێ ئاهەنگی 
گلەیی  بگێڕین!  ژیانیشمان  نیوەی  ماندووبوونی 
ئەوەشمان لێدەكەن كە ئینتیمامان بۆ واڵت نەماوە((. 
بەاڵم یاریدەدەری سەرۆكی زانكۆ لەوبارەیەوە دەڵێ، 

خوێندكاران بە نیگەرانییەوە زانكۆ جێدەهێڵن

))زانكۆ تەواو بوو،    ژیان تەواو بوو(( 
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خوێندكاران بە نیگەرانییەوە زانكۆ جێدەهێڵن

))زانكۆ تەواو بوو،    ژیان تەواو بوو(( 
وەزیران  ئەنجوومەنی  سەرۆكایەتی  لەالیەن 
و وەزارەت��ی خوێندنی ب��ااڵوە، ب��ڕی��اردراوە كە 
ئەنجامنەدرێت و بوودجەی بۆ  گەشتی زانستی 
تەرخان نەكرێت، چونكە دەبێتە هۆی بارگرانی 
دارایی بەسەر حكوومەتەوە. بەرپرسی كاروباری 
سكرتاریەتی  مەكتەبی  كارگێری  و  قوتابیان 
دەكرێت  دەڵ��ێ،  عەبدولعەزیز،  دان��ا  )ی.ق(، 
قوتابیانی دەرچوو بەهەماهەنگی لەگەڵ راگرایەتی 
خنجیالنەی  ئاهەنگێكی  پەیمانگەكان  كۆلیژو 
ئەوەدا  بكەن.))لەگەڵ  ساز  بەخۆیان  تایبەت 
نین كە ئەم ئاهەنگانە نەهێڵدرێت و دەتوانرێت 
بەشێوەیەكی زانستیانەو سەردەمیانە كە لەگەڵ 
پرەنسیپەكانی زانكۆ بگونجێنرێت((. دانا، باس 
لەوەدەكات كە سااڵنە حكوومەتی هەرێم، بڕی 2 
تا 3 ملیاردینار بەناوی گەشتی زانستی خەرج 
تێدا  زانستی  سوودێكی  هیچ  دەكات))كەچی 
دەچێت((.  تەرفیهی  گەشتێكی  لە  تەواو  نییەو 
خوێندكارانەوە  ل��ەب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی  ئ���ەوەی 
دەخوێندرایەوە خەمی دوای دەرچوونی زانكۆیان 
دانامەزرێن.  دەك��رد  ب��ەوە  ئاماژەیان  كە  بوو 
بۆئەو مەبەستە حكوومەتی هەرێمی كوردستان، 
بەپێی  یاسای  بودجەی  2010، بڕیاریداوە 9547 
بەشی  كە  دابمەزرێنێت  فەرمانبەر  وەك  كەس 
بااڵو  خوێندنی   وەزارەت��ی   دامەزارندنەكە  زۆری  
پەروەردە  وەزارەت��ی   زانستی   و  توێژینەوەی  
دڵخۆش  بەوە  خوێندكاران  بەاڵم  دەگرێتەوە. 
دامەزراندن  زۆری  بەشی  پێیانوایە،  و  نین 
كەسانی  حكوومەت))بۆ  فەرمەنگەكانی  لە 
قوتابی  ئەسعەد،  روناك  واسیتەیە((.  خاوەن 
كۆلێژی بەڕێوەبردن و كارگێڕی، لەگەڵ ئەوەی 
بەاڵم  تەواودەكات،  خوێندن  بەوەی  خۆشحاڵە 
 16 دوای  و  نیم  گەشبین  بڕیارە  دەڵێ))بەو 
لەماڵەوە  چارەنووسمان  رەنجكێشان،  س��اڵ، 
بەدامەزراندنی  بایەخ  حكوومەت  دانیشتنە. 
پڕۆژە  بڕوانامە  بێ  خەڵكی  ن��ادات،  قوتابیان 
وەردەگرێت و خاوەن بڕوانامەش لەماڵەوەیە((. 
ئاهەنگی  بەشداری  زانكۆ  خوێندكارانی  زۆربەی 
بەشداری  كە  ئەوانەی  بەاڵم  دەكەن،  دەرچوون 

ئاهەنگە  ئ��ەم  ك��ە  وای��ە  بۆچوونیان  ن��اك��ەن 
كاریگەری خراپی لەسەر رەوتی خوێندن دەبێت. 
زووبێدە مەحمود خوێندكاری كۆلێژی ئەندازیاری 
جۆرە  لەو  بەشداریكردن  سەالحەددین،  زانكۆی 
دەبن  ناچار  رەتدەكاتەوە))كچان  چاالكیانە 
توانای  بەشێكیان  كە  بكەن  زۆر  خەرجییەكی 
ماددی ئەو خەرجیاتەی نییە((. سەرەڕای هەموو 
خوێندنی  لەسیستمی  كە  كەموكورتیانەی  ئەو 
زانكۆكاندا هەیە، خوێندكاری كۆلێژی یاسا، سانا 
خدر، بەماڵئاواییكردنی لەزانكۆ، دڵگرانەو 4ساڵ 
تەمەنی  رۆژان��ی  بەخۆشترین  زانكۆ،  تەمەنی 
ژمارەیەكی  م��اوەی��ەدا  دەك��ات))ل��ەو  وەس��ف 
یەكجار زۆر كەسم ناسی. چوومە هەندێك شوێن 
بەهۆی كۆلێژەوە نەبوایە، هەرگیز ئەو شوێنانەم 
نەدەبینی((. سانا، لەهۆڵی های ستی، خەریكی 
گێڕانی ئاهەنگی دەرچوونی بوو، بەاڵم خەمبارە 
هەیەو  كاری  دەستكەوتنی  هیوای  كە  بەوەی 
نەیتوانی لەو 4 ساڵەشدا، كوڕێكی بەمەرجەكانی 
ماڵەوە،  بڕۆینەوە  دەستكەوێت))دەبێ  خۆی 
كۆلێژ  هەمانبوو.  كە  نەما  ئازادییەشمان  ئەو 
ت��ەواو، ژی��ان ت���ەواو((. بۆ م��ان��ەوەی گەشتی 
زانستی و ئاهەنگی دەرچوون، یەكێتی قوتابیانی 
كوردستان، لەهەوڵی پێشنیازێك بۆ حكوومەتی 
ئەوە  داوای  تێیدا  كە  كوردستانە  هەرێمی 
دەكرێ گەشتی زانستی لەسەر بنەمای زانستی 
لێكۆڵینەوە  گەشتەدا  لەو  سااڵنە  و  رێكبخرێت 
ئامادە بكرێت. لەو بارەیەوە دانا عەبدولعەزیز، 
حكوومەتی  بۆ  پێشنیاز  رێكخراوەكەیان  گوتی 
هەرێمی كوردستان دەكات كە بایەخی زیاتر بەم 
گەشتانە بدات و بەشە زانستییەكان ناچار بكات 
زانستی  بەرنامەیەكی  لەسەر  لەگەشتەكاندا  كە 
رێكخراو بڕۆن))بۆ نموونە خوێندكارانی بەشی 
بەنداو و سەرچاوەكانی ئاو لەكۆلێژی ئەندازیاری، 
با سەردانی پڕۆژەی گاپ لە توركیا بكەن و لەم 
گەشتەدا خوێندكاران ناچار بكرێن كە راپورتێكی 
و وەك  بنووسن  پڕۆژەیە  ئەم  لە سەر  زانستی 

هەڵسەنگاندێك سەرنج و پێشنیاز، بدەن((.
بۆكان هیوا
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یاریی  لە  پاڵەوانی جیهان  و  روسی  كچەیاریزانی 
كە  ئیسنبایێڤا((  ))ئیلینا  دار  بە  خۆهەڵدان 
لە  ك��راوەی  مۆڵەتێكی  داوای  راب���ردوو  مانگی 
یاریگەكانی گۆڕەپان و مەیداندا كردبوو، ئەگەری 
ئەوەی خستە ڕوو، كە رەنگە هەر ئەم ساڵ بۆ 
بگەڕێتەوە،  پاڵەوانیەتییەكان  لە  بەشداریكردن 
بەاڵم ئەوەی دووپات كردەوە كە لە ڕكابەرییەكانی 
و  گۆڕەپان  پاڵەوانیەتییەكانی  2011ی  ساڵی 

مەیداندا لە ئاستی جیهان، دەگەڕێتەوە.
ساڵە،   27 تەمەنی  كە  ئیسنبایێڤا((  ))ئیلینا 
وەرگرتووە،  ))پشوویەكم  دەڵێت:  بارەیەوە  لەو 

بەاڵم بێگومان مەشق دەكەم و خۆم بۆ ساڵی 
2011 ئامادە دەكەم، لەگەڵ ئەوەشدا ژیانی 

ئاسایی خۆم بەسەر دەبەم((.
پاڵەوانی  ك��ە  ))ئیسنبایێڤا(( 

ئۆلمپیادەكانی ئەسینا 2004 و پەكین 
2008�ە، گوتیشی: ))نازانم لە 

ئەمساڵدا  پاڵەوانیەتییەكانی 
ب��ەش��داری��ی دەك���ەم یان 

بڕیارم  ئێستا  تا  نا، 
چونكە  ن����ەداوە، 

ئێستا  ت�����ا 

كاتێكیش  هەر  وەرنەگرتووە،  تەواوم  پشوویەكی 
لە  ب��ەش��داری��ك��ردن  ب��ۆ  بەتینم  هەستێكی 
پاڵەوانیەتییەكاندا بۆ دروست بوو، دەگەڕێمەوە و 
بەشداریی دەكەم، بەاڵم بۆ ئەمساڵ ناتوانم هیچ 

بەڵێنێك بدەم((.
 

بێهیوایی
كچەیاریزان ئیسنبایێڤا كە بە ئەنجامە بەهێزەكانی 
سەرنجی هەموو دونیای بۆ خۆی ڕاكێشا و توانی 
یارییەكەیدا تۆمار  لە  پێوانەیی  چەند ژمارەیەكی 
بكات، لەم ماوەیەی دواییدا دووچاری بێهیواییەكی 
لە  ئ��ەوەی  دوای  ئەمەیش  ب��ووەوە،  زۆر 

دەوحە  پاڵەوانیەتیی  لە  راب��ردوو  ئاداری  مانگی 
هۆڵە  نێو  لە  مەیدان  و  گۆڕەپان  بۆ  قەتەڕ  لە 
باش  ئەنجامێكی  هیچ  نەیتوانی  داخراوەكاندا، 
تۆمار بكات و هیچ میدالیایەكی نەبردەوە، ئەمەش 
ئیسنبایێڤا  كە  بوو،  جیهان  پاڵەوانیەتیی  دووەم 
دوای  ب��ك��ات،  نمایش  تێدا  خ��راپ��ی  ئاستێكی 
پاڵەوانیەتیی ساڵی ڕابردووی بەرلین، كە لە سێ 

هەوڵدا شكستی هێنا.
لە  دووركەوتنەوەی  م��اوەی  لە  ئاماژەشە  جێی 
یاریگەكان بە هۆی پشوو وەرگرتنەوە، ئیسنبایێڤا 
وەرزشییەكانی  یارییە  خولی  باڵیۆزی  رۆڵ��ی 
ئۆڵمپیادی الوان دەبینێت، كە مانگی ئابی ئەمساڵ 
خولێكی  و  دەكات  میوانداریی  سەنگافورە  واڵتی 
وەرزشوانانی  تێدا  و  تازەیە 
تەمەن نێوان 14 تا 18 
بەشداریی  س���ااڵن 
ت��ێ��دا دەك����ەن. 
ئ������ەو خ���ول���ە 
تازەیە بە ئامانجی 
بەرەنگاربوونەوەی 
لە  قەڵەوییە  كێشەی 

نێوان الواندا.

كار بۆ نەهێشتنی قەڵەوی لەنێو الواندا دەكات

))ئیلینا ئیسنبایێڤا(( خۆی بۆ 
ساڵی 2011 ئامادە دەكات
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لە كاتێكدا ڕۆژ بە ڕۆژ ژمارەی ڕۆژنامە و گۆڤار و 
میدیا وەرزشییەكان لە كوردستان بەرەو زیادبوونە 
و ئاستی وەرزشیش لە كوردستاندا بەرەو پێشەوە 
ژنانەی كە  ئەو  دەچێت، كەچی هێشتا ژمارەی 
لە بواری ڕۆژنامەنووسیی وەرزشیدا كار دەكەن، 

هێندەی ژمارەی پەنجەكانی دەستێكە. 
ڕۆژنامەنووسیدا  دیكەی  بوارەكانی  لە  ژن��ان 
هتد...(  و  هونەر  و  كۆمەاڵیەتی  )سیاسی، 
شێوەیەكی  ب��ە  و  داوە  ت��او  خ��ۆی��ان  ئەسپی 
زۆر  كەسانی  دەبینرێن،  مەیدانەكەدا  لە  فراوان 
و  ڕاگەیاندن  بواری  لە  بەاڵم  تێدایە،  بەتوانایان 
ڕۆژنامەنووسیی وەرزشیدا لە ئاستێكدا وەستاون 

و ژمارەیان زیاد ناكات.
ئایە هۆكاری ئەمە چییە، بۆچی ژنان گرنگی بە 

كاركردن لە ڕاگەیاندنی وەرزشیدا نادەن؟
بواری  رۆژنامەنووسێكی  كە  كەریم،  نەجیبە 
وەرزشییە و سااڵنێكە لەو بوارەدا كار دەكات، لە 
بارەی كەمیی ژمارەی ڕۆژنامەنووسانی وەرزشیی 
))بەشدارینەكردن  گوتی:  وارڤین  بۆ  ژنانەوە 
بۆ دوو هۆ  بوارەدا  لەو  ژنان  یان دەرنەكەوتنی 
دەگەڕێنمەوە، یەكەم ڕەنگە لە ماڵەوە ڕێگە بە 
ژنان نەدرێت بۆ ئەو كارە و پشتگیریی ناكرێن، 
كۆمەڵگەیەكی  ئێمە  كۆمەڵگەی  دووەمیشیان 
عەشایرە و دەبێت ژن هەزار حیساب بۆ دەورووبەر 

بكات ئەگەر بیەوێت ڕوو لەو كارە بكات((.
تریفە ئازاد�یش كە كچەڕاگەیاندنكارێكی دیكەیە و 
كەمتری ساڵێكە دەستی بە كاری رۆژنامەنووسیی 
ب��ارەی��ەوە پێی وایە:  ل��ەو  وەرزش��ی ك���ردووە، 
یارییە  بارەی  لە  پێویست  زانیاری  »نەبوونی 
وەرزشییەكان، هەروەها هاننەدانی بەڕێوەبەرانی 
لەو  كچان،  بۆ  وەرزشییەكان  راگەیاندنە  دەزگە 
هۆكارەكانەن، كە تا ئێستا وایان كردووە ژنان و 
كچان نەهێنە پێش بۆ كاری مێدیای وەرزشی((.
تاكە  كوردییەكاندا،  ئاسمانییە  كەناڵە  نێو  لە 
نێو  لە  كە  هەیە  ژن  وەرزشیی  پەیامنێرێكی 
چاالكییە  رووماڵی  و  دەبینرێت  یاریگەكاندا 

)كچان و ژنان خۆیــــان كەمتەرخەمن(
كەمی ژمارەی ژنان لەنێو راگەیاندنی وەرزشیی كوردستاندا، بۆچی؟

كچەڕۆژنامەنووسێك:

هەولێر
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)كچان و ژنان خۆیــــان كەمتەرخەمن(

»نەشمیل  ئ��ەوی��ش  دەك���ات،  وەرزش��ی��ی��ەك��ان 
محەممەد((ە لە كوردستان تیڤی، ئەو لە بارەی 
))هێشتا  دەچێت:  بۆ  وای  پرسیارەوە  هەمان 
كۆمەڵگەی ئێمە داخراوە و خانەوادە بە سەختی 
هۆڵە  و  یاریگە  نێو  لە  كچەكانیان  دەزان��ێ��ت 
رۆژنامەنووسیی  ك��اری  ببینن  وەرزشییەكاندا 

وەرزشی بكات.((
هەوڵ  خۆیان  دەبێت  ژنان  ))ب��ەاڵم  گوتیشی: 
بدەن بۆ ئەوەی كۆت و بەندە كۆمەاڵیەتییەكان 
ئەو  هانی  كەس  نەبن،  خۆیان  ئەگەر  بشكێنن، 

كارەیان نادات((.

ئ���ەوە ب��ۆچ��وون��ی »ژی���ال ت��ەی��ف��ور((ی��ش��ە، كە 
ئەویش  هەولێرە،  شاری  كچەرۆژنامەنووسێكی 
خۆیان  زۆر،  رادەیەكی  تا  ))كچان  وایە:  پێی 
و  راگەیاندن  بواری  نێو  هاتنە  بۆ  كەمتەرخەمن 
چونكە  كوردستاندا،  لە  وەرزشی  رۆژنامەگەری 
مەرج نییە هەموو كچێك لە ماڵەوە ڕێگریی ئەو 
كارەی لێ بكەن، بە پێچەوانەوە، هەیە لە ماڵەوە 

پشتگیریی باشی لێ دەكەن.((
»لە  دەك��ات:  ئاشكرای  محەممەدیش  نەشمیل 
ماڵەوە پشتگیرییەكی گەورەم دەكەن، بەڕاستی 
ئەو  نەمدەتوانی  هەرگیز  نەبوایە،  باوكم  ئەگەر 

هەیە  وا  ج��اری  چونكە  بكەم،  سەختە  ك��ارە 
سەعات 11ی شەو لە كاری گەڕاومەتەوە.((

وەرزشییەكانی  هەواڵە  بێژەری  بەرانبەردا  لە 
بیروڕایەكی  بەكر((  ))شادان  تیڤی  كوردستان 
ژمارەی  ))كەمیی  دەڵێت:  و  هەیە  دیكەی 
ژنان لە نێو راگەیاندنی وەرزشیدا بۆ دەسەاڵتی 
پیاوساالری نێو كۆمەڵگەی كوردی دەگەڕێتەوە، 
كە كاریگەریی گەورەی بەسەر ژیانی ئاسایی و 

رۆژانەی ژنان لەو واڵتەدا هەبووە((.
ئاماژە بەوەش دەكات: ))ئەو ڕێگرییەی پیاو بۆ 
ژنان، وای كردووە كە هەرچی بەهرە و توانای 
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تواناكانیان  نەهێڵدرێت  و  بێت  بزر  هەیە  ژنان 
دەربكەوێت، بە تایبەتی بۆ بواری رۆژنامەگەری 

و مێدیای وەرزشیدا((.
شوێنە  و  یاریگە  نێو  ل��ە  ژن���ان  ك��ارك��ردن��ی 
وەرزشییەكان وەكو رۆژنامەنووس و راگەیاندنكار 
و  كۆمەڵگە  تێڕوانینی  ئاست  ل��ە  بڵێی  ت��ۆ 
بێت،  ئاسان  كوردستان  خەڵكی  بیركردنەوەی 

ئایە دیاردەكە بە نامۆ سەیر ناكرێت؟
هەیە:  وەاڵمێكی  ب��ارەی��ەوە  ل��ەو  ئ��ازاد  تریفە 
یاریگە  نێو  بچنە  ناتوانن  ئاسانی  بە  ))ژن��ان 
رۆژنامەوانی،  كاری  و  راپۆرت  بۆ  وەرزشییەكان 
و  نین  ئاسوودە  دەروونییەوە  رووی  لە  چونكە 
كە  نییە،  هەڵسوكەوت  بۆ  باشەی  ئازادییە  ئەو 
چاوتێبڕین  دووچاری  ڕەنگە  پێیەتی،  پێویستی 
و توانج ببێتەوە، هێشتا ئاستی زۆربەی خەڵكی 
لێرە، نەگەیشتۆتە ئەو ئاستەی كە ڕێز لە كچە 
یاریگەیەك،  دێتە  كاتێك  بگرن  رۆژنامەنووسێك 
بۆیە بە هۆی نەبوونی ئازادییەكەی فرەوە، ژنان 
ناتوانن لەو بواردەدا بە شێوەیەكی سەركەوتوو 

كار بكەن((.
))ژنان  وایە:  پێی  پێچەوانەوە  بە  تەیفور  ژیال 
لە  بیر  نابێت  و  بێت  بەخۆیان  بڕوایان  دەبێت 
ئەگەر  تایبەتی  بە  بكەنەوە،  توانج  و  قسەلۆك 
عەشقیان بۆ كارەكەی خۆیان هەبێت و بیانەوێت 

بەهرەی خۆیان دەربخەن((.
ئەوە  باسی  خۆیەوە  الی  لە  محەممەد  نەشمیل 
دەكات: ))بۆ كچان زەحمەتە كاتێك لە نێو پۆلە 
رۆژنامەنووسێكی پیاودا بە تەنیا لە یاریگەكاندا 
ئامادە بن و خەڵكیش بە چاوێكی دیكە سەیری 
دەكەن، بەاڵم تۆ ئەگەر بتەوێت بە ئامانجی خۆت 
بكەیت،  سەركەوتوویی  بە  كارەكەت  و  بگەیت 
قسەی  بە  گوێ  و  بێت  بە خۆت  بڕوات  دەبێت 

خەڵك نەدەیت.((
نەجیبە كەریمیش دەڵێت: ))تۆ دەبێت سەرەتا 
چونكە  خۆت،  نەوەكو  بكەی،  ڕازیی  دەوروب��ەر 
تەنیا  و  دەبینی  یاریگەیەكدا  لە  خۆت  كاتێك 
سەیرت  نامۆ  بە  زۆر  دیكە  كەسانی  كچی،  تۆ 
ناخۆشت  دەروونیی  حاڵەتێكی  ئەوەش  دەكەن، 

بۆ دروست دەكات.((
بەاڵم ئەوەیش دەڵێت: ))ئەگەر بێتو تۆ كچێك 
بیت و بڕوا بە خۆت هەبوو و زۆر بوێرانە كارت 
كرد، ڕەنگە جارێك - دوو جار تووشی ئەو جۆرە 
خەڵكەوە  الی  بە  دوات��ر  ب��ەاڵم  بیت،  گرفتانە 
ئاسایی دەبێت كە كچان لەو بوارەدا ببینرێن((. 
هەروەها ))شادان بەكر((، پێی وایە: ))ژنان بۆ 
ئەوەی ئەفراندن لە بواری رۆژنامەگەری و میدیای 

هاتنە  بۆ  زۆر  هەوڵی  دەبێت  بكەن،  وەرزشیدا 
پێش بدەن و بڕیار لەسەر كارەكە بدەن، دەبێت 
بەسەر بەربەستەكاندا باز بدەن، چونكە هێشتا 
زۆرمان ماوە بە سنووری ئامانجەكانمان بگەین، 
بەاڵم بەم دواییەش پێشكەوتن لەو بوارەدا بەدی 

دەكرێت((.
پاشكۆیەكی  ئەگەر  رۆژنامەكان  زۆربەی  ئێستا 
وەرزشییان نەبێت، ئەوا الپەڕەیەك یان زیاتریان 
بۆ وەرزش تەرخان كردووە، بەاڵم ئایە ڕۆژنامە 
تا  كوردستان،  لە  میدیا  دیكەی  هۆكارەكانی  و 
چەند پاڵپشت و هاوكاری ژنان بوونە بۆ كاری 
هاتنەپێشیان  هانی  و  وەرزش��ی  رۆژنامەگەری 

داون؟
بۆ ئەو پرسیارە، ژیال تەیفور، كە ماوەیەكی باشە 
))دەزگەكان  دەڵێت:  دەكات،  كار  بوارەدا  لەو 
هانی كچانی رۆژنامەنووسیان داوە و پاڵپشتیی 
ئەوەیان لێ كردوون، كە لە بوارەكەدا كار بكەن 

و بواریان داون((.
هەیە:  دیكەی  ڕایەكی  ئ��ازاد((  ))تریفە  بەاڵم 
»دەزگە راگەیاندنەكان تا ئێستا بە شێوەیەكی 
باش و فراوان پاڵپشتیی لە هاتنە پێشی كچان 

بۆ نێو راگەیاندنی وەرزشی ناكەن((.
دەزگە  ئێستا  تا  وای��ە  پێی  نەشمیل))�یش 
كچان  هانی  باش  شێوەیەكی  بە  راگەیاندنەكان 
ن��ادەن بۆ ك��اری رۆژن��ام��ەگ��ەری وەرزش���ی، تا 
ئێستاش لە هەندێك شوێن كچەرۆژنامەنووس بە 

چاوێكی نامۆ سەیر دەكرێت((.

ئەوەی  ترسی  لە  كچان  كە  دەڵێت  ئ��ەوەش 
نەوەكو لە نێو دەزگە راگەیاندنەكاندا دووچاری 
كارە  ئ��ەو  بۆ  كەمتر  ببنەوە،  ئیستغاللكردن 
ناوەندی  نێو  بۆ  تایبەتی  بە  پێشەوە،  دێنە 

وەرزشیش((.
لیژنەیەكیان  وەرزش��ی  رۆژنامەنووسانی  ئێستا 
كوردستاندا  رۆژنامەنووسانی  سەندیكای  لە 
هاتنە  بۆ  كار  لیژنەیە  ئەو  ئایە  ب��ەاڵم  هەیە، 
دەكات،  وەرزشی  میدیای  نێو  بۆ  كچان  پێشی 
زاگرۆس نانەكەلی كە ئەندامی ئەو لیژنەیەیە، بۆ 
))وارڤین(( دەبێژیت: ))ئامانجمان ئەوەیە كە 
یارمەتی كچان بدەین بۆ هاتنە پێش بۆ ئەو كارە، 
دەمانەوێت خولێكی دوورودرێژ بۆ كچان و ژنان 
بكەینەوە، بۆ ئەوەی فێری كاری رۆژنامەنووسی 
دەتوانێت  لیژنەكەمان  ئایە  بەاڵم  ببن،  وەرزشی 
هەیە  تایبەتمەند  ئایە خەڵكی  بكات،  كارە  ئەو 
بەڕێوەببات،  شێوەیە  لەو  خولێكی  بتوانێت 

ئەمانە هەمووی كێشە و گرفتن((.
دەكات،  كار  بوارەدا  لەو  سااڵنێكە  كە  زاگرۆس 
چەوساندنەوەی  بەهۆی  ك��ورد  ژنی  وای��ە  پێی 
بژیت،  تەنیا  ك���ردووە  ح��ەزی  ب���ەردەوام���ەوە، 
نەوەكو بێتە نێو بواری راگەیاندن. ئەو هەروەها 
دەڵێت: ))تا ئێستا نەمزانیوە دەزگە راگەیاندنە 
وەرزشییەكان هانی كچانیان دابێت بۆ هاتنە پێش 
هەوڵی  رەنگە  وەرزشی،  رۆژنامەگەری  كاری  بۆ 
شێوەیەكی  بە  ب��ەاڵم  هەبووبێت،  تاكەكەسی 

فراوان نەبووە((.

چیمان دەست كەوت
دەكەوێت،  دەست  بەدواداچوونەدا  لەو  ئەوەی 
ئەوەیە كچان و ژنانی كورد تا ئێستا بە شێوەیەكی 
فراوان حەزیان لە بواری رۆژنامەگەریی وەرزشی 
نییە، بە هۆی ئەو هۆكارانەی باس كران و چەندین 
نەبوو،  باسكردنیان  دەرفەتی  كە  دیكەش  هۆی 
جگە لەوەش دەزگە راگەیاندنە وەرزشییەكان و 
كێشە و تێڕوانینە كۆمەاڵیەتییەكانی كۆمەڵگەی 
كوردیش بەربەستێكی دیكەی بەردەم هاتنەپێشی 

ژنانە بۆ ئەو بوارە. 

 ئەرسەالن عەبدوڵاڵ

ترسی  ل���ە  ك��چ��ان 
ئ�����ەوەی ن��ەوەك��و 
ل����ە ن���ێ���و دەزگ�����ە 
ا  ند كا نە ند یا گە ا ر
دووچ���������������������اری 
ن  د لكر ئیستغال
كەمتر  ب���ب���ن���ەوە، 
ئ��ەو ك��ارە دێنە  بۆ 
بە  پ�����ێ�����ش�����ەوە، 
نێو  ب��ۆ  ت��ای��ب��ەت��ی 

ناوەندی وەرزشی
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تەندروستی

فۆتۆ: ئادەم سۆنمە باكوری كوردستان 2006  پزیشكێك چارەسەری مندااڵنی توشبوو بە نەخۆشی پەتا دەكات
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پزیشكی وارڤین 
توێژینەوە زانستییەكان سەلماندوویانە 
لەرۆژێكدا  م��ۆز  دوو  خ��واردن��ی  ك��ە 
دەگەیەنێت  بەمرۆڤ  زۆر  سوودێكی 
كەسەكە  پاراستنی  هۆی  دەبێتە  و 

لەچەندین نەخۆشیدا.
زۆر  توانایەكی  وزەو  مۆز،  -خواردنی 
بەلەش دەبەخشێت كە دەتوانێت 

90 خولەك وەرزش بكات.
باش  تەندروستییەكی  -ت��وان��او 

بەمرۆڤ دەبەخشێت. 
زاڵبوون  ب��ۆ  ل��ەش  یارمەتی   -
بەسەر ژمارەیەكی زۆری نەخۆشی 

دەدات. 
-بەهۆی ئاسان هەرسبوون و رێژەیەكی 
زۆر كالسیۆم و فۆسفۆر تێیدا، ئێسك، 

ددان و نینۆك، بەهێز دەكات.
لەماوەی  مۆز  -خواردنی 
س���������ووڕی 
ا  د نە نگا ما
رێژەی كلوكۆز 
ل���ەخ���وێ���ن���دا 

باری  و  رێ��ك��دەخ��ات 
مرۆڤیش  دەروون������ی 
چونكە  رێ���ك���دەخ���ات، 
ڤیتامین B6 تێدایەو ئازاری 

سووڕی مانگانە كەم دەكاتەوە.
تێدایە.  ئاسنی  زۆر  -رێ��ژەی��ەك��ی 
یارمەتیدەرە بۆ پاراستن و دروستكردنی 
بۆ  هەروەها  لەخوێنداو  هیمۆگڵۆبین 
بەنەخۆشی  كەسەكە  تووشنەبوونی 

كەمخوێنی، یاریدەدەرێكی باشە.
-پ��ێ��ك��ه��ات��ەی م���ۆز، ب��ڕێ��ك��ی باش 
فۆسفۆری تێدایەو بەو هۆیەوە توانای 
زیاد  م��رۆڤ  مێشكی  بیركردنەوەی 
دەكات، بۆیە زۆر گرنگە منداڵ، مۆز 

بخوات.
-خواردنی شەربەتی شیرمۆز بۆ بڕینی 
هەوكردنی  مەعیدە(و  )قورحە  گەدە 

ریخۆڵە زۆر باشە. 
رۆژانە  بەشێوەیەكی  مۆز،  -خواردنی 
گورچیلەو  چاالككردنی  هۆی  دەبێتە 
ب��ۆ ن��ەخ��ۆش��ی پ���ووك و ن���اودەم، 

چارەسەرێكی باشە.
-خ��واردن��ی م��ۆز، وادەك���ات مرۆڤ 
بەرۆماتیزم  تووشنەبوون  بۆ  بەرگری 

و هەوكردنی مێشك، پەیدابكات.
خ���واردن���ی  رۆژێ������ك  ه���ەم���وو   -
لەش  كێشی  ب��ەب��ەردەوام��ی  م��ۆز، 
بەرێژەی  ه��ەروەه��ا  كەمدەكاتەوەو 
دڵ  ب��ەن��ۆرەی  ت��ووش��ب��وون   ،%40

كەمدەكاتەوە. 
- بە بەراوردكردنی مۆز لەگەڵ سێو، 
چوار ئەوەندەی سێو، ڤیتامین، ئاسن 
دەتوانرێت  بۆیە  تێدایە،  پڕۆتینی  و 
وەك  و  بخورێت  بەیانی  ژەمی  وەك 
ژەمە نانێكی تەواو سوودی دەبێت. 

سوودەكانی مۆز
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پ. تەمەنم بیست و دوو ساڵەو كێشی لەشم 
حەفتاو پێنج كیلۆیە. ماوەی پێنج ساڵە شووم 
هاوسەرەكەشم  سانتیمەو   170 بااڵم  كردووە. 
تەمەنی 3  هەیە  منداڵێكم  29 ساڵە.  تەمەنی 
لەمنداڵێكی ترە، بەاڵم  ساڵە، ئێستاش حەزم 
پێشتر بەزەحمەت و لەژێر چاودێری پزیشكەوە 
بەوەرگرتنی چارەسەر منداڵم بووە، ئێستا چی 

بكەم باشە؟
و  ئافرەتان  لەنەخۆشییەكانی  پسپۆڕ  و. 
منداڵبوون و نەزۆكی د. ئاریان شێخ خاڵس: ئەو 
حاڵەتەی تۆ زۆرجار لەزۆر ئافرەتدا روودەدات، 
بزانرێت  تا  هەیە،  بەپشكنین  پێویستیت  بۆیە 
ئەگەر تووشی هەوكردن و گیرو گرفت بوویت، 
ئەوا پێویستیت بەچارەسەرە. یان ئەگەر تۆ لەو 
ئافرەتانەی كە خۆیان لە بنەڕەتەوە بە زەحمەت 
ئەویش  تەمبەڵە،  هێلكەدانت  و  دەكەن  سك 
هەر دەبێ بەدواداچوونی بۆ بكرێت. لەوانەشە 
ئێستا بۆری هێلكەدانت گیرابێت. ئەگەر هاتوو 

چارەسەرت  دەبێ  ئەوا  گیرابوو،  بۆرییەكانت 
بۆ بدۆزرێتەوە. ئەگەر هەر چارەسەرت نەبوو، 
بۆ  منداڵدانت  لەدەرەوەی  پیتاندن  دەبێ  ئەوا 

بكرێت.

لەدوانزەی  ساڵەو   27 تەمەنم  كچێكم  من  پ. 
و  بەرێكی  مانگانەم  سووڕی  مانگێكدا  هەموو 
بێدواكەوتن دێت، بەاڵم ئەمجارەیان دوانزە رۆژ 
پچڕ  كە  بینییەوە  خوێنم  خۆم،  وادەی  دوای 
پچر و بێ ژان بوو. بەردەوام هەوكردنم هەیەو 
رەنگی  هەندێجار  زەردە.  مەیلەو  سپی  رەنگی 
ئەمجارە  كەچی  قاوەیی،  یان  پەمەیی  دەبێتە 
هەر خوین بوو بەپچڕ پچڕی، من ژان و خورانم 

نییە؟
و  ئ��اف��رەت��ان  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی  و. 
فەرەج:  فایق  د.نازەنین  نەزۆكی  و  منداڵبوون 
چەندین  هۆرمۆنەكانەو  هەوكردنی  تۆ  ئەوەی 
تایبەتی  پزیشكی  پێویستە  هەیە.  هۆكاری 

ئافرەتان ببینیت. لەوانەیە گرێی منداڵدان، یان 
لەوانەشە  هەبێت.  درێژخایەنت  نەخۆشییەكی 
هەوكردنەوە  تایبەتی  جۆری  هەندێك  بەهۆی 
كردووەو  تەشەنەی  هەوكردنەكەت  و  بووبێت 
زەردەوە  مەیلەو  و  سپی  لەرەنگی  بەوهۆیەوە 
بووەتە خوێندانان و تەشەنەی كردووە، ئەوەش 
دەروونی،  باری  ناڕێكی  ئاساییە.  حاڵەتێكی 
چارەسەر  بۆ  پێویستە  بەاڵم  ترە،  هۆكارێكی 

سەردانی پزیشكی پسپۆڕ بكەیت.

پ. دانانی الپتۆپ لەسەر مێز یان لەسەر ران، 
بكەوێت،  سكت  بەر  لەیزەرەكەی  گڵۆپی  كە 

زیانی لەسەر منداڵدان هەیە؟
و. د. نازەنین فایق فەرەج: نا. بەهیچ شێوەیەك 
مەترسییەكی  هیچ  نییەو  ئافرەت  بۆ  زیانی 
یان  نەزۆكی،  هۆی  ببێتە  كە  نییە  ئەوتۆی 
و  ئازار  دروستبوونی  و  منداڵدان  شێرپەنجەی 

گرفت. 

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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هەولێر

ئازاری سێكسی چییە؟
ئازاری سێكسی، بریتییە لەبوونی ئازاری بەردەوام 
14%�ی  ماسوولكەكانەوەو  گرژبوونی  بەهۆی 
ئافرەتانیش لەكاتی سێكسكردندا، ئەو گرفتەیان 
 %2 لە  پیاوان،  الی  رێژەیە  ئەو  ب��ەاڵم  هەیە. 

كەمترە. 

هۆكارەكان
ئازاری  كە  ل��ەوەدەك��ەن��ەوە  جەخت  پسپۆڕان، 
سێكسی الی ئافرەتان زیاترە تا پیاوان. هۆكاری 
ئەوەش بۆ بوونی ترس لەسێكسكردن و نەمانی 
دەروونییەكان،  گرێ  بوونی  و  كچێنی  پ��ەردەی 
الوازی  و  سێكس  ئ����ارەزووی  نەمانی  ی��اخ��ود 

بڕوابەخۆبوون و كیشەی سۆزداری، دەگەڕێننەوە. 
هاوكات نەبوونی هۆشیاری سێكسی، بۆ روودانی 
دەستنیشان  گرنگتر  بەهۆكارێكی  حاڵەتە  ئەو 
دەكەن. د.ئومێد قادر تەها، پسپۆڕی نەخۆشییە 
دەروونییەكان، دەڵێ))جاری وا هەیە ئافرەتەكە 
نەگەیشتووەتە  یان  نییە،  لەسێكسكردن  حەزی 
قۆناغی لوتكە، بەاڵم پیاوەكە گەیشتۆتە ئۆرگازم 
و هەست بەپشوودان دەكات و تەواویش بووە«. 
دادەنێت.  ئازاری سێكسی،  بەحاڵەتێكی  ئەمەش 
زۆرجار  كە  دەك��ات  ب��ەوە  ئاماژە  پسپۆڕە  ئەو 
ژنەكە  ئەگەر  ئازار،  مایەی  دەبێتە  سێكسكردن، 
بەچێژی  هەستنەكردن  و  ئۆرگازم  نەگەیشتە 
لەهەر  هۆكارەكە  حاڵەتەدا  لەو  ئەوا  سێكسی، 

و  گرفت  دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  بێ،  كامیان 
زیاتر  ئ��ازاری  بەڕێوەناچێت.  بەڕێكی  كردارەكە 
لەوقۆناغەدا  چونكە  دروستدەبێت،  ئافرەت  الی 
قۆناغی  نەگەیشتووەتە  هێشتا  كە  دەمێنێتەوە 
ئەراوزەڵ، واتا حەزەكە هەیە، بەاڵم نەگەیشتووەتە 
قۆناغی ئامادەیی و تەڕبوون و جەستەی ئامادە 
و  دەكات  پەلە  پیاوەكە  حاڵەتەدا  لەو  نەبووە. 
گەیشتنە  قۆناغی  ئازاردەبێت.  تووشی  ژنەكە 
نموونە  بۆ  جیاوازە،  پیاو  و  ژن  لەالی  ئۆرگازم 
لەپڕۆسەی  خۆشی  لوتكەی  فیسیۆلۆژی  حاڵەتی 
شێوازێكی  بە  ژن  سێكسیدا))ئۆرگازم((بۆ 
لوتكەی  دەگاتە  وردە  وردە  ئافرەتەكە  هێواشە، 
هەرەمی چێژ وەرگرتن. بەاڵم هەرچی ئاراستەكەیە 

Vajinismus ئازارە سێكسییەكانی ژن

شیالن یاسین

زۆرجار سێكسكردن، دەبێتە مایەی ئازار، ئەگەر ژنەكە نەگەیشتە ئۆرگازم و هەستنەكردن بەچێژی سێكسی، ئەوا 
لەو حاڵەتەدا هۆكارەكە لەهەر كامیان بێت، دەبێتە هۆی دروستبوونی گرفت و كردارەكە بەڕێكی بەڕێوەناچێت. 
ئازاری زیاتر الی ئافرەت دروست دەبێت، چونكە لەو قۆناغەدایە كە هێشتا نەگەیشتووەتە قۆناغی ئەراوزەڵ، واتا 

حەزەكە هەیە، بەBم نەگەیشتووەتە قۆناغی ئامادەیی و تەڕبوون و جەستەی ئامادە نەبووە.
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لەالیەن پیاوەوە یەكسەر بەرەو سەرەوە دەچێت 
بۆیە  دەبێتەوە.  خاو  و  نزم  یەكسەر  دوات��ر  و 
گرنگەو  كەس  هەموو  بۆ  سێكسی،  هۆشیاری 
نادروست  بەشێوەیەكی  كردەیە  ئەو  پێویستە 
نەكرێت و تێگەشتن لەویست و ئارەزووی بەرامبەر 
هەبێت. ئەوەش بەشێك لەرۆشنبیرییەو رێزگرتنە 
لەكەسی بەرامبەر و خۆشی بەخشینە بە یەكتر. 
كە  دوپاتكردووەتەوە،  ئەوەیان  توێژینەوەكانیش 
حەزی  كێشەی  و  سێكسییەكان  كێشە  هەمیشە 
بۆیە  پیاوە.  بەرامبەری  لەالی ژن، دوو  سێكسی 
پێویستە پیاو، بەرلەئەنجامدانی كرداری سێكسی، 
ئافرەت،  ن��ائ��ارام��ی  و  ن��اڕەح��ەت��ی  ه��ەوڵ��ب��دات 
بڕەوێنێتەوەو ئامادەباشی تەواو بۆ كاری سێكسی 
دروستبوونی  تری  هۆكارێكی  پسپۆڕان،  بكات. 
ئازاری سێكسی، بۆ ئەوە دەگەڕێننەوە كە زۆرجار 
بەهۆی گرفتی نێوان ژن و پیاو ئافرەتەكە ناگاتە 
هۆیەشەوە  بەو  تەڕنابێت،  و  ئامادەیی  قۆناغی 
روودەدات.  زووتر  ماسوولەكەكان  خاوبوونەوەی 
ئەوەش گەرمی كەم دەكاتەوەو بەهۆی وشكی زێ، 
لێكخشاندنەكەش دەبێتە هۆی برینداربوون، یاخود 
گرفت  زۆرجاریش  منداڵ.  لەدروستبوونی  ترسان 
لەپێكهاتەی ئەندامی نێرینەی پیاودا هەیە، ئەوەش 
دەبێتە هۆی دروستبوونی ژانی زێی ژن. پسپۆڕی 
منداڵبوون،  و  ئافرەتان  نەخۆشییەكانی  بواری 
كردارێكی  هەر  كە  روونیدەكاتەوە  كامیلیا،  د. 
سێكسی دەستبازی و ورووژاندنی لەسەرەتاوە بۆ 
الی  ئازار  دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  نەكرابێت، 
یاخود  ژن  مێینەی  ئەندامی  هەوكردنی  ئافرەت. 
ئازاری  سەرەكییەكانی  بەهۆكارە  زام،  هەبوونی 

هەندێ  هاوكات  و  دەكات  دەستنیشان  سێكسی، 
هۆكاری تر دەخاتەڕوو:

- تووشبوونی ئەندامی مێینە بەهەوكردنی میكرۆب 
یان كەڕوویی. 

- بوونی هەستداریتییەك لەئەنجامی بەكارهێنانی 
جۆرێكی دیاریكراو، لەدژەسكپڕی وەك، لەناوبەری 

 .spermicide تۆو
زێ،  تووشی  كە  پێست  نەخۆشیی  بوونی   -

بووبێت. وەك، تووشبون بە هێرپس. 
- ساڕێژنەبوونی برینی زێ، پاش منداڵبوون.

حەبی  بەكارهێنانی  بەهۆی  زێ،  وشكهەاڵتنی   -
پڕۆجسترینیان  زۆر  رێژەیەكی  كە  دژەسكپڕی 
هەروەها  زۆر.  سێكسكردنی  منداڵبوون،  تێدایە. 
قوواڵیی  لە  پاكژكەرەوە،  م��اددەی  بەكارهێنانی 
زێدا كە دەبێتە هۆی تیكچوونی پێكهاتەی شلەی 
وەستانی  بەهۆی  كە  نائومێدیدا  لەتەمەنی  زێ، 

چاالكییەكانی هیلكەدانەوە، روودەدات. 
ترەوە،  هۆكارێكی  چەند  بەهۆی  ژن،  زۆرجار   -
نەبوونی  هەروەها  سێكسییە.  لەكرداری  رقیان 
خۆشەویستی بۆ یەكتر و یەكتر قەبووڵنەكردنیش، 
كۆنیشانەی  كامیلیا،  د.  ب���ەڕای  ك��اری��گ��ەرە. 
تەسكبوونەوەی زێی ژن، تووشی ئەو حاڵەتە دێ 
كە تێیدا ماسوولكەكانی زێ بەڕادەیەكی زۆر كرژ 
دەبن و رێگە لەچوونە ژوورەوەی چووك دەگرن، 
لەئەنجامی پەستاوتنی پیاوەكە بۆ ناوەوە ئازارێكی 
برینداربوونی  هاوكات  دروستدەبێت.  ژن،  بۆ  زۆر 
دیواری منداڵدان و بوونی زیادە گۆشت، وەرەمی 
حەمیدە، هەوكردن و فتریات، هۆكاریتری ئازارن 

بۆ ژن.

))بەهۆی هەوكردنەوە ئازارم هەیە((
ماوەی  ماڵەوەیەو  ژنی  20س��اڵ،  كەریم،  شاناز 
دوو  پێكهێناوەو  هاوسەری  ژیانی  ساڵە  یانزە 
دەڵێ))هاوسەرەكەم  وەك  بەاڵم  هەیە،  منداڵی 
پێویست  وەك  دەڵێت،  هەیەو  گلەیی  بەردەوام 
لەگەڵ  شاناز،  چێژ((.  ناگەمە  ت��ۆوە  بەهۆی 
ئەوەی لە رەفتاری هاوسەرەكەی رازییە، ئاماژە 
لەنێوانیاندا  زۆر  خۆشەویستی  كە  دەكات  بەوە 
هەیە، بەاڵم لەكاتی سێكسكردندا، هەست بەئازار 
دەكات))چەندینجار سەردانی پزیشكم كردووە، 
دەڵێ، هیچ كێشەیەكی جەستەییت نییە، لەوانەیە 
كۆمەڵگەو  سەركۆنەی  و  كەلتوور  هۆكارەكەی 
تێڕوانینان بۆ ئەو پڕۆسەیە بێت كە وا لەژن دەكات، 
لەوحاڵەتەدا هەست بەئارامی نەكات((. سەمیرە 

قوتابخانەیەكی  مامۆستای  حەسەن،34ساڵ، 
ئەو  هەیە.  دوومنداڵی  و  هەولێر  لە  بنەڕەتییە 
ئاماژە بەگرفتێك دەكات كە لەكاتی ئەنجامدانی 
هاتووە))ئازارێكی  تووشی  سێكسیدا  پرۆسەی 
زۆرم هەیە. هەندێجار خوێنیش دەبینم. دكتۆر، 
پێیگووتم كە نابێ تاماوەیەك سێكس بكەیت و 

ئێستاش دەرمانم وەرگرتووە((. 

 
 چارەسەر

 زۆربەی پسپۆڕان، هۆكارەكانی ئازاری سێكسی 
رێنمایی  دەك��ەن.  دی��اری  دەروون���ی،  بەگرفتی 
كە  دەك��ەن  حاڵەتە  ب��ەم  تووشبوو  كەسانی 
لەكاتی تووشبووندا، سەردانی پسپۆڕی دەروونی 
بكەن. د. ئومێد قادر تەها، پسپۆڕی نەخۆشییە 
حاڵەتانەدا،  لەو  پێویستە  دەڵێ،  دەروونییەكان 
ژن و پیاو، هەریەك لەدانیشتنی جیادا، راوێژی 
دكتۆری دەروونی وەربگرن. دواتر لەدانیشتنێكدا 

هەردووال ئامادەبن.
ماستەر و جۆنسن، دووپسپۆڕی بواری دەروونی، 
ئەنجامدانی  بۆ  قۆناغیان،  چ��وار  بەریتانین، 
پڕۆسەی سێكسی، دەستنیشان كردووە: یەكەم، 
پێدانی  دووەم،  )كۆمۆنیكەیشن(.  پەیوەندی 
زانیاری لەرووی فیسیۆلۆژییەوە)ئینفۆرمەیشن(. 
و  سێكسییەكان  لەگەمە  بریتییە  سێهەم، 
ئامادەیی  بوونی  چ��وارەم،  یەكتر.  ورووژاندنی 

لەالیەن هەردوكیانەوە. 
واتا  ئ��ەراوزەل،  دووەم،  حەز،  بوونی  یەكەم، 
جەستە ئامادەبێت و هەڵچوونی سێكسی هەبێت. 
ئەم حاڵەتە لەپیاو دا، پێكهاتە ماسوولكەییەكانی 
ئەندامی نێرینە رەق و گەورە دەبێت و لەژنیشدا 

ئەندامی مێینە، ئۆرگانی سێكسیش تەڕدەبێت.
شەهوەتی  كە  حاڵەتەیە  ئەو  ئۆرگازم،  سێهەم، 
هەرەمی  دەگاتە  ژنیش  دەرەوەو  دێتە  پیاو، 

خۆشی و چێژوەرگرتن.
حاڵەتەدا  لەم  لەخاوبوونەوە.  بریتییە  چوارەم، 
هەست بەپشوودان دەكرێت. ژن و پیاو، توانای 
زۆریان نامێنێت. ئەوەش حاڵەتی فیسیۆلۆژییەو 
چوار  بەم  كە  سێكسی  بەچێژی  هەستكردنە 

قۆناغەدا دەڕوات. 
ئارەزووی  بە  منداڵ،  دروستكردنی  پێویستە 
پیاو،  و  ژن  پێویستە  هەروەها  هەردووالبێت. 
كێشەكانی نێوانیان چارەسەربكەن و لەتوندوتیژی 

و ئازاردانی یەكتر دووربكەونەوە.
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كاریگەری دووگیانی لەسەر دەم و ددان 
گەورە  گۆڕانێكی  دووگیانیدا،  لەكاتی 
جەستەی  ئ��ەن��دام��ان��ی  ه��ەم��وو  ب��ەس��ەر 
رێژەی  و  ئاست  گۆڕانی  دێ��ت.  مرۆڤدا، 
هۆی  دەبێتە  ژندا  لەشی  لە  هۆرمۆنەكان 
یەكێك  فیسیۆلۆجی.  ل��ەب��اری  گ���ۆڕان 
كە  ژن  لەشی  هەستیارانەی  شوێنە  لەو 
پووكەكانیەتی.  تێدەكرێت،  ك��اری  زۆر 
زۆرجار دووگیانی دەبێتە هۆی هەوكردنی 
كۆبوونەوەی  و  ئ��اوس��ان  و  پ��ووك��ەك��ان 
واش  جاری  پووكدا.  لەناو  خوێن  زۆری 
شێوەیەكی  پووكەكان،  ئاوسانی  هەیە 
ئەمەش  وەردەگ��رێ��ت.  ترسناك  دەرەك��ی 
پێویستی  زیاتر  ددان،  رۆژان��ە  وادەك��ات 
لەددانەكان،  جگە  بێت.  بەپاككردنەوە 
پووكەكانیش پێویستییان بەپاككردنەوەیە، 
بۆ مەساجكردنی پووك و دەرچوونی ئەو 

خوێنە زیادەیەی كە لەپووكدا كۆبووەتەوە. 
زۆرجار ژنی دووگیان بەهۆی كەمتەرخەمی 
و گرنگینەدان بەجەستەی، بەشێكی لەشی 

تووشی نەخۆشی و هەوكردن دەبێت. 

 ددان كێشان 
بەهۆی پێشكەوتنی زانستی پزیشكییەوە، 
لەئێستادا تەنیا ئەو ددانانە دەكێشرێت كە 
هیچ هیوایەك بۆ چارەسەركردنیان نەماوە. 
چارەسەركردنیان  پڕناكرێنەوەو  وات��ا 
پڕكردنەوەی  بەهۆی  ناتوانرێت  مەحاڵەو 
تری  چ���ارەس���ەری  ی��ان  ددان،  رەگ���ی 
سەردەم  ددان��ی  پزیشكی  پێشكەوتووی 

چارەسەربكرێت.
پسپۆڕان، ئامۆژگاریمان دەكەن كە نەهێڵین 
ددانەكانمان، ئەوەندە كلۆر و بێسوود بێ كە 
بگاتە كێشان. بەاڵم لەئافرەتی دووگیاندا، 

لە  ئەوا  رادەیە،  ئەو  هەر كاتێك گەیشتە 
سێ مانگی دووەمی سكپڕیدا، واتا لەدوای 
سێ مانگی تا شەش مانگ، سەالمەتترین 
كاتە بۆ كێشانی ددان. لەهەمووشی گرنگتر 
ئەوەیە كە ژنەكە نەترسێت، چونكە ترس 
دەبێتە هۆی دەردانی ماددەی ئەدرینالین 
كە دەبێتە هۆی كرژبوونی ماسوولكەكانی 
لەش. لەوانەشە ماسوولكەكانی منداڵدانیش 
لەبارچوونی  هۆكاری  ببێتە  بگرێتەوەو 

منداڵ. 

دانیشتووی  ع���ەب���دوڵ���اڵ)21(  ئ����اوات 
مامۆستای  لەهەولێر.  ئیسكانە  گەڕەكی 
سكی  خ��ۆی  كاتی  دەڵ��ێ،  سەرەتاییەو 
ساڵیتر  دوو  لەبارچووە))دوای  نۆبەرەی 
سكم  كۆرپەكەی  تەمەنی  هەبوو،  سكم 
كلۆرییەوە  بەهۆی  كاتێ  بوو،  مانگ  دوو 

پاككردنەوەی ددانەكان، كردارێكی پێویستی رۆژانەیەو پسپۆڕانیش هەمیشە رێنمایی گرنگ بۆ پارێزگاریكردن 
لەدەم و ددان پێشكەشی هاوواڵتییان دەكەن و رایدەگەیەنن كە پێویستە هەر مرۆڤێك رۆژانە دووجار كە 

ماوەكەی زیاتر لەدوو خولەك بێ، دەم و ددانی بشوات. 
پسپۆڕی بواری نەشتەرگەری دەم و ددان، د. رزگار محەممەد ئەمین، جەخت لەسەر پاككردنەوەی دەم و 
ددانەكان بۆ مرۆڤ و بەتایبەتی ژنی دووگیان دەكاتەوەو ئەوەدەخاتەڕوو كە پێویستە ژنی دووگیان، بایەخی 

تەواو بەپاككردنەوەی ددانەكانی بدات كە بەجۆرێك بێ پاشماوەی خۆراك لەبەینی ددانەكانی نەهێڵێت.
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ددانم ئازاری هەبوو چومە الی دكتۆر، تا 
ددانم دەربێنێ، نەمن گووتم سكم هەیەو 
لەددان  رۆژ   3 دووای  پرسی؟  نەئەویش 
دەرهێنانم سكەكەم لەبارچوو كە پرسیم 
گوتیان ترساویت و بەوهۆیەوە سكەكەت 
بواری  پسپۆڕی  رزگار،  د.  لەبارچووە((. 
ژنانی  كە  ب��اوەی  بیرۆكە  ئ��ەو  ددان، 
سكپڕ، وادەزانن، بەهەر سكێك، ددانێك 
ئاماژەبەوە  ب��ەاڵم  چەوتە.  دەفەوتێت، 
دەكات كە خۆپاراستنی ژنانی دووگیان، 
لەكێشانی ددانەكانیان پێویستەو نابێ ئەو 
یەكەمیانە،  سكی  كە))نۆبەرە((  ژنانەی 
یاخود ئەو ژنانەی لەبارچوونی دووبارەیان 

هەیە، ددانەكانیان بكێشن. 
 

بۆنی ناخۆشی دەم و هۆكارەكانی 
بۆنە  لە  یەكێك  دەم،  ناخۆشی  بۆنی 
هۆی  دەبێتە  زۆرجار  كە  جاڕسكەرەكانە 

گرفت. هۆكارەكەشی كلۆربوونی ددانەكان، 
هەوكردنی پووك، هەوكردنی گیرفانەكانی 
نەخۆشییەكانی  ل��وت))ل��ەوزەت��ێ��ن(( 
هەندێكجار  نەدانە.  لەدەم  فڵچە  گەدە، 
خواردنی وەك سیر و پیاز، یان بەهۆی 
چەندەها  یانیش  جگەرەكێشانەوە، 

هۆكاریتر ئەو حاڵەتە روودەدات. 

پارێزگاری كردن
ددان،  و  دەم  ل��ە  پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن   
بەكارهێنانی  بەهۆی  بەپاكڕاگرتنیان، 
فڵچەو مەعجوون كە دەبێ رۆژانە بەالیەنی 
كەمەوە، دووجار بشۆردرێت و هەرجارەش 
لەدوو خولەك زیاتر بێ. واتا زۆر بایەخی 
ئەویش  بیشۆین.  بەجوانی  و  پێبدەین 
و  ددان  رووەكانی  هەموو  بەشووشتنی 
شووشتنی پووك و رووی ناوەوەی ددان و 
بەكارهێنانی داوی نێو كەلێنەكانی ددان. 

هەروەها پێویستە هەر شەش مانگ جارێك 
لەالی پزیشكی ددان، ددانەكانمان بشۆین 
كلسانەی  ئەو  تایبەتەوە  ئامێری  بەهۆی 
رووی ددانی داپۆشیوە لێ بكرێتەوە كە 
ئەنجامدەدرێت.  پزیشك  لەالی  ئەوەش 
پێویستە  ددانەكان،  كردنەوەی  پۆڵیش 
لەسەر  كلسی  بەئاسانی  ئ���ەوەی  ب��ۆ 
كلسانە  ئەو  بوونی  چونكە  نەنیشێتەوە، 
و  دەبێت  پووك  بۆ  خراپی  كاردانەوەی 
ناخۆش  بۆنی  و  زۆر  خوێنی  بەوهۆیەوە 

باڵودەبێتەوەو دەبێتە هۆی هەوكردن.
پركردنەوەی ددان 

باشترە،  لەكێشانی  ددان،  پڕكردنەوەی 
ئەگەر ددانەكە چانسی ئەوەی مابوو كە 
بەپڕكردنەوە چارەسەر بكرێ�ت. بۆ ژنانی 
یەكەمی  لەدوومانگی  پێویستە  سكپڕ، 
لەالیەن  هەبوو  ل��ەددان  كێشەی  ئەگەر 

پزیشكەوە چارەسەری بكات.

 Nexoşyekanî
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بینجی یەمەك

ریستۆرانتی سوڵتان
وەستا دیار شەهاب

ئامادەكردنی:

پێداویستییەكان

ئامادەكردن

250 گم گۆشتی بەرخ
یەك رانی مریشك

قیمە
برنج

 باینجان+بیبەر+تەماتە

پاشان  پاكدەكرێت،  باینجانەكە  سەرەتا 
لەگەڵ قیمەكەدا بۆ ماوەی دە خولەك لە 
رۆندا، سوور دەكرێتەوە. بە هەمان شێوە 
دە  ماوەی  بۆ  مریشكەكە  رانی  و  گۆشت 
ناو فڕنەوە، دوای ئەوە  خولەك دەخرێتە 
ناوەڕاستی  دەخرێتە  شتەكان  ت��ەواوی 
قاپێكی گەورە لەگەڵ یەك كەوگیر برنج، 
و  بیبەر  قاپەكە  دەوروب���ەری  لە  ئینجا 
خواردنی  شێوەیە  بەم  دادەنرێت،  تەماتە 

یەك كەس ئامادە دەبێت.

بینجی یەمەك 
)خواردنێكی توركییە(
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Deşnê كەلتوور

رۆتانا لە 
بەیروت چی 
بە دەشنێ 

لەكاتی گووت؟
تەنیاییدا 
دانس 
www.neدەكەم

tew
e.c

om



دەشنێ لەگەڵ كوڕان������ی عەرەب گۆرانی دەڵێت

deşnê
Bo warvin

هەولێر

موراد،  دەشنێ  هونەرمەند 
وارڤیندا  ل��ەه��ەڤ��پ��ەی��ڤ��ێ��ك��ی 
كلیپە  لەپەخشكردنی  ب��اس 
رۆتانا،  لەكەناڵی  ت��ازەك��ەی 
چ���ۆن���ی���ەت���ی گ���رێ���ب���ەس���ت و 
پەیوەندیكردنی بەو كەناڵەوە 
پەیامێكی  هاوكات  دەك��ات. 
كورت ئاراستەی ئەو كەسانە 
دەڵێ))بوختان(( كە  دەك��ات 
لەسەر  پ����ێ����ك����ردووەو  ی�����ان 
ئ�����ەوەش پ��ێ��داگ��ری دەك���ات 
لەناوم  ك���ە))وی���س���ت���ووی���ان���ە 

ببەن((.

deşneدەشنێ
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گۆرانیبێژی  یەكەم  وەك  موراد،  دەشنی  هونەرمەند 
بەرچاو  سەركەوتنێكی  توانی  پۆپ،  ستایلی  بە  ژن 
میدیا  سەرنجی  جێی  ببێتە  و  بهێنێت  ب��ەدەس��ت 
هونەرمەندە  ئەو  ئێستا  بیانییەكان،  و  كوردستانی 
كلیپێكی نوێی بەناوی))شیكە واوا((لەكەناڵی رۆتانا 
هونەرمەندی  یەكەم  بووەتە  بەمەش  باڵوكراوەتەوەو 
كەناڵی  وەك  عەرەبی  دیاری  لەكەناڵێكی  كە  كورد 
رۆتانا، بایەخ بەكارە هونەرییەكانی بدرێت. سەرەتای 
لە  بێكۆنتڕۆڵ  بەرنامەی  بە  دەش��ن��ێ،  كارەكانی 
لەو  وازی  دوات��ر  و  پێكرد  دەستی  كوردستانتیڤی 
بەرنامەی  كۆرەكتیڤی  لەكەناڵی  هێناو  بەرنامەیە 
هەنگاوە  ئەو  دوای  كرد.  پێشكەش  شۆی،  دەشنێ 
میوزك  لەبواری  هونەری  راهێنانی  زاهیر،  هەڵكەوت 
و گۆرانیگووتن پێكرد، وەك خۆی دەڵێت:))80%�ی 

كارە هونەرییەكانم، لە هەڵكەوت زاهیر فێر بووم((.
  

هونەرمەند دەشنێ، دەڵێ كە لەكارەكانیدا سەركەوتووەو 
رۆژ  كە  دەگەڕێنێتەوە  ئەوە  بۆ  سەركەوتنەكەشی 
لەدوای رۆژ پێشكەوتن لەكارەكانیدا دەبینرێت))خۆم 
زاهیر،  هەڵكەوت  هونەرمەند  و  دەكەم  ماندوو  زۆر 
دروستەكانی  لەرەخنە  گ��وێ  و  پ��ێ��دەدات  بایەخم 
دەگرم. هەوڵی زۆریش بۆ رازیكردنی دڵی گوێگرەكانم 
حەز  پۆپبێژ،  هونەرمەندەی  كچە  ئەو  دەدەم((. 
بەكاری هاوبەش لەگەڵ گروپێكی گۆرانیبێژانی بیانی 
دەكات ئەگەر داوای كاركردنی هونەری لێ بكەن، بۆیە 
داوایان  عەرەب،  كوڕانی  لە  نایشارێتەوە))گروپێك 
لێكردووم و بۆ ساڵی داهاتوو خۆم بۆ ئەو پڕۆژەیە 
ساڵی  بەرنامەیەكی  شۆ،  دەشنێ  ئامادەدەكەم((. 
دەشنێ،  ئێستا  بوو،  كۆڕەكتیڤی  كەناڵی  راب��ردووی 
بكاتەوە،  بەرنامەیە پێشكەش  ئەو  بەنیازە جارێكیتر 
بەرنامەكەی  كە  نەدركاند  كەناڵەی  ئەو  ناوی  بەاڵم 
تێدا پەخش دەكات.))مانگێكە خەریكی نووسینەوەی 
بەناوی دەشنێ شۆ. هەروەها سەرقاڵی  بەرنامەیەكم 
كلیپكردنی چەند گۆرانییەكی ئەلبوومی«شیكە واوا((
كوردی  كەناڵی  لەهەندێ  بوو  ماوەیەك  دەشنێ،  �م. 
كلیپەكانی پەخش نەدەكرا، بەاڵم ئێستا ئەو لەكەناڵی 
رۆتانا، كلیپێكی پەخش دەكرێت((دەمەوێت بەو كەسە 
بكاتەوە،  ببات و الساییم  لەناو  ویستی من  بڵێم كە 
بەاڵم لەكۆتاییدا سەركەوتوو نەبوو. من ئەگەر بمەوێت 
نەك  دەیكەم.  جوانەوە  بەكاری  ئەوا  بفرۆشم  شەڕ 

لەپشتەوە وەك مار بەخەڵكەوە بدەم((.

كاری  خۆشەویسترین  باسیدەكات  وەك  دەشنێ،   
برا  زۆزان��ی  هاوكات  ب��ووەو  ه��ۆپ  هێال  ئەلبوومی 
زۆری  ك��ە  ك��ەس��ان��ەی  ل��ەو  یەكێكە  بچووكیشی 
لەكاتی  كە  ئاماژەبەوەدەدات  هەروەها  خۆشدەوێت. 
بە  تریش  كاتی  هەندێ  و  دەكات  دانس  تەنیاییشدا 
بەرنامەدانانی  بۆ  وبیرۆكەدانان  نووسین  و  گۆرانی 
وەك  لەمنداڵیدا  دەشنێ  بەسەردەبات.  هونەری، 
خەتێن  خەت  بە  ح��ەزی  ئاسایی،  منداڵێكی  هەر 
زۆر  ماڵیشەوە  لەالیەن  ب��ووە،  هێمن  زۆر  ك��ردووەو 
یاریم  زۆر  جوانی،  پێدراوە))پێیاندەگووتم،  بایەخی 
باجی  هاوڕێكانمدا  لەگەڵ  لەكۆاڵن  دەكردو  بەبووك 
باجێنەمان دەكرد((. دەشنێ، لەبارەی ئەو رەخنانەی 
بەدڵ  ئ��ەوی��ان  ستایلی  ی��ان  دەگ��ی��ردرێ��ت  لێی  كە 
لەالیەن  چەندجارێك  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  نییە، 
هەڵبەستراوەو  بۆ  ناڕاستی  قسەی  لەكەسان  هەندێ 
كەمدا  لەماوەیەكی  بەاڵم  پێكراوە،  زۆری  بوختانی 
لەپەیامێكی  دەداتەوە.  قسانە  ئەو  وەاڵمی  بەكلیپ، 
یەكێكە  گۆرانیگوتندا،  لە  دەڵێت))جیاوازی  كورتدا 
لەجیهاندا هەموو ستایلێك  و  لەسنوورە جیاوازەكان 
دەكرێت و رۆژانە بەدوای تازەگەریدا دەگەڕێن. ئەوە 
شارەزای  كە  كەسەی  ئەو  هونەر.  پێیدەگوترێت، 
الیەنی هونەری نییە، قسە نەكات باشترە((. لەبارەی 
بیانی،  و  ناوخۆیی  هونەرمەندانی  لەگەڵ  پەیوەندی 
بیانیدا  هونەرمەندانی  لەگەڵ  كە  لەوەدەكات  باس 
نێوانی زۆر نییە. لەهۆڵەندا راپەرێك دەناسێت و لە 
كوردستانیش پەیوەندی لەگەڵ هونەرمەند لۆكە، زۆر 

باشە.
كە  واڵتەی  )ئەو  لەهۆڵەندا  كوردستانی  دەشنێ،   
لە8 ساڵییەوە لێی ژیاوە(، پێی خۆشترە))بەهەموو 
واڵتی  چونكە  جوانە،  پێ  كوردستانم  شێوەیەك 
كوردستان،  ج��وان��ی  ب��ۆ  گۆرانییەكیشم  خ��ۆم��ەو 
بۆ  هۆڵەندا  بۆ  نەگەڕانەوەی  هۆكاری  گ��وت��ووە((. 
ژیانی  لەكوردستان  ئەو  كە  دەگەڕێنێتەوە  ئ��ەوە 
خۆی دروستكردووە. ئەو هونەرمەندە پێداگری لەوە 
دەكات كە لەهەموو كارێكدا زۆر باوەڕی بەخۆیەتی، 
دابوونەریتی  هەندێ  وایكردووە كە سنووری  ئەوەش 
لەوە دەكات كە  باس  كۆمەڵگە بشكێنێت. هەروەها 
لێ  باشەو  زۆر  باوكیدا  و  دایك  لەگەڵ  پەیوەندی 
تێدەگەن))لەهەموو كۆمەڵگایەك گۆڕانكاری یەكەم، 
شانازی  زۆر  من  ب��ەاڵم  وەردەگیرێت،  سەخت  زۆر 
بەخۆم، دایكم و باوكم دەكەم، كە پشتگیری لەستایلە 

تازەگەرییەكەم دەكەن((. 
))شیكە  بەناوی  تازەكەی  كلیپە  لە  باس  دەشنێ، 
واوا(( دەكات كە لە 15 تراك پێكهاتووەو سەرجەم 
ئاوازی گۆرانییەكان لەالیەن هەڵكەوت زاهیر دانراوەو 
بۆ  میوزیكی  دابەشكردنی  كاری  حوسێنیش  هێمن 
و  كردوویەتی  ك��اوە شێخ  دەن��گ،  ك��اری  ك��ردووە. 
كاری میوزیكەكەشی لەتوركیا كراوە. تێكستەكانیش 
لەالیەن هەریەك لە دەرباز یونس، هەڵكەوت زاهیر، 
مامۆستا  و  چەلكی  ئەدیب  ئیبراهیم،  حەمەسەعید 
و  گیراون  لەهۆڵەندا  فۆتۆكانیش  نووسراون.  سەید 
لەبارەی  كردوویەتی.  تاهیر،  شڤان  دیزاینەكەشی 
لە  كلیپەكەی  باڵوكردنەوەی  و  گرێبەست  چۆنیەتی 
كەناڵی رۆتانا، دەشنێ دەڵێ كە هێال هۆپ، تەواو بوو، 
لەگەڵ مامۆستا هەڵكەوت، لەنووسینگەی فادی حەداد 
پرۆدۆكارێكی  ئەوكات  و  دەكرد  لەبەیروت، سەیرمان 
رۆتانا لەوێ بوو، بەكلیپكە زۆر سەرسامبوو. گۆرانی 
و دانس و كاراكتەری منی بەالوە جوان بوو. لەوێوە 
و  كرد  دروست  لەگەڵ  پەیوەندی  زاهیر،  هەڵكەوت 
ئەوان گوتیان هەركاتێك گۆرانییەك بەعەرەبی كاری 
لەسەر بكەیت و پرۆڤەی كلیپی بۆ بكەیت، ئەوا بۆتی 
باڵو دەكەینەوە. دوای ساڵێك گۆرانییە عەرەبییەكەم 
بە  پەیوەندی  زاهیر،  هەڵكەوت  دواتر  كرد.  تۆمار 
رۆتاناوە كردو هەموو شتەكانیان بڕاندەوەو گوتیان، 
ئێمە هەموو كارەكانی دەشنێ، باڵو دەكەینەوە. كە 
زاهیر،  من زۆر پێی دڵخۆشم و سوپاسی هەڵكەوت 

دەكەم كە هەموو خەونەكانی هێنامەدی.
 لەبارەی خەرجی كلیپەكەی كە خۆی ئەركی گرتووەتە 
حەداد،  فادی  ئەوەدەخاتەڕوو  رۆتانا،  یان  ئەستۆ 
دەشنێ،  كردووە.  هاوكاری  زۆر  كلیپەكان،  لەپارەی 
دەڵێ كلیپی ))شیكە واوا(( لەبەیروت تۆمار كراوە. 
رۆتانا،  كەناڵی  و  دەشنێ  نێوان  گرێبەستی  بەپێی 
دەبێ تا 3 مانگ كلیپەكەی تەنیا لەو كەناڵەدا پەخش 
دەشنێ  گرێبەستەكە  تەواوبوونی  دوای  و  بكرێت 

بەنیازە لەكەناڵە جیهانییەكانیش پەخشی بكات. 

رۆشنە عومەر

دەشنێ لەگەڵ كوڕان������ی عەرەب گۆرانی دەڵێت
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سلێمانی

سەباو بۆ وارڤین: 
درامای كوردی بینەر تێر ناكات

وارڤین: ساڵی چەند بۆ یەكەم جار چوویتە سەرتەختی شانۆ؟
نەرمین: لەساڵی 1993 ئەوكات لە قۆناغی یەكەمی پەیمانگە بووم 
كە  كرد  بەشداریم  سۆفۆكلیسدا  شانۆیی))ەنتیگۆنا((�ی  لەكاری 

مامۆستا موەفەق عارف لهۆنی، دەرهێنەری شانۆكەبوو.
وارڤین: چەند بەرهەمی شانۆ و درامات هەیە؟

درامای  كاری  بۆ  ناژمێردرێت.  زۆرەو  شانۆییم  كاری  نەرمین: 
تەلەفزیۆنیش 3 كارم هەیە)كاتێك خەم گۆڵ دەگرێت، ژیلەمۆ، 
ئارەزوو( فیلمێكیش بەناوی )عەشقی تەنیایی( لەگەڵ دوو كورتە 

فیلم. كورتە فیلمی هیوا و رزگاری. 
وارڤین: چۆن دەڕوانیتە كاری دراما؟ 

بەمەبەستی  شانۆكارانیش  هەیەو  زۆر  قەرەباڵغییەكی  نەرمین: 
دەركەوتن روو لەبەردەمی كامێرا دەكەن. ئێمە دەرچووی بەشی 
تەنیا  خۆم،  لە  جگە  هەیە.  بەكەمی  زۆر  سینەمامان  و  درام��ا 
چەند ناوێكی وەك )كامەران رەئوف، حەمە عەلی خان، عەباس 
عەبدولڕەزاق و عەتا عوسمان( دەناسم كە بەشی سینەمایان تەواو 
لەمەرگەساتی  پڕ  ئێمەی  وەك  گەلێكی  بۆ  ژمارە  ئەو  كردبێت. 
و  پێرفێكت  كارێكی  تائێستا  بڵێم  دەشتوانم  كەمە.  مێژوویی 

نەرمین كاوانی: سەباو سادەیی منی سڕییەوە
نەرمین ئەحمەد كاوانی، كە وەك ئەكتەرێكی سەركەوتوو لە هەریەك لە درامای ژیلەمۆ و ئارەزوو، ناوبانگی 
هونەری دەركرد، ئێستا لە الیەن دەرهێنەر جەلیل زەنگە بانگهێشت كراوە كە لەدرامای گەردەلولدا بەشداری 
بكات. نەرمین ئەحمەد كاوانی، كە لەالی بینەری كورد بە سەباو ناوبانگی دەركردووە، دەرچووی بەشی شانۆی 
پەیمانگای هونەرە جوانەكانی سلێمانییە. ئەو لەهەڤپەیڤینێك لەگەڵ وارڤین دا دەڵێ كە درامای كوردی الوازەو 

رۆشنە عومەربینەر تێر ناكات. نەرمین، هەروەها دەڵێ، كە لە كوردستان دەرچووی بەشی دراماو سینەما زۆر كەمە. 
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پڕۆفیشناڵ لە گرتە هونەرییە بەرزەكانی درامادا 
نییە كە چاوی بینەر تێر بكات و لەیادەوەریدا 
زیاتر  ئ��ەك��ت��ەرەك��ان،  پێموایە  بمێنێتەوە. 
بەتایبەت  دەردەك��ەون،  خەڵك  الی  لەكارەكان 
دەكەن.  پێشكەش  جیاواز  كاراكتەرێكی  كاتێك 
ئەم الوازییەی دراماش بۆ الوازی سیناریۆكان و 
هەژاری بابەتە پێشكەشكراوەكانی نێو چیرۆكی 
سیناریۆ و گرێنەدانی رووداوەكانی نێو دراماكە 
بێئەزموونی  و  كەمی  پاشانیش  بەیەكەوەو 
تریشەوە  لەالیەكی  دەگەڕێتەوە.  دەرهێنەران، 
دراماو  ب��واری  بە  تایبەت  ئەكتەری  نەبوونی 
كردووە.  خراپتر  دۆخەكەی  كامێرا،  ب��ەردەم 
حكوومەت  كەمتەرخەمی  كاتیشدا  لەهەمان 
وایكردووە  درام��ا  و  شانۆ  ب��واری  بە  بەرامبەر 
بۆ  شتێك  هەموو  و  بێت  چەقبەستوو  بوارەكە 
دروستكردن و بەرهەمهێنانی كارێكی جوان و پر 

مانا، فەراهەم نەبێت.
وارڤین: بەشداریكردنت لەدرامای ئارەزوو، تاچەند 

كاریگەری لەسەر كەسایەتی تۆ هەبوو؟ 
خەڵكی  خۆشەویستی  ك��ارە  ئ��ەو  ن��ەرم��ی��ن: 
پێبەخشیم و نەرمینی گەیاندە ئەو بڕیارەی كە 

لە كاری دراماو بەر كامێرا، بەردەوام بێت. 
وارڤین: كاتێك تێكستێكی هونەری وەردەگریت، 

خۆت سەر پشكی یان دەرهێنەر؟
هاوتایی  راستەقینە  ئەكتەری  بێگومان  نەرمین: 
لەنێوان بۆچوونەكانی خۆی و دەرهێنەر دروست 
كاراكتەرێكی  هەرچی  ئەكتەر  پێویستە  دەكات. 
هاوتایی  دەرهێنەرانەوە  لەالیەن  پێدەدرێت، 
دروست بكات و بزانێت كە ئەو دەرهێنەرە بۆچی 
ئەوی بۆ ئەوكارە دەستنیشانكردووە تا ماف و 

ئەركەكانی خۆی لەو روانگەیەوە دابڕێژێت. 
وارڤین: تاچەند هاوسەرەكەت لەكاری هونەریدا 

پاڵپشتی كردوویت؟
نەرمین: بێگومان لە واڵتێكی بەندی دەستی بیرە 
خانمێك  هەر  سواوەكاندا،  دابوونەریتە  و  كۆن 
یان  هونەری،  الیەنی  بكات،  كارێك  بیەوێت 
پیاوێك  دەبێ  بێ،  ئافراندن  تری  بوارێكی  هەر 
بە  شەپۆلەكان  و  گێژاو  دەنا  بكات.  پشتیوانی 
قسەو قسەڵۆكە ناشیاوەكانی خەڵك 
هاوسەرەكەم  دەیبەن. 

و  دەك��ات  هونەرییەكانم  ل��ەك��ارە  پشتیوانی 
هەمیشەش پاڵپشتمە.

لەخەیاڵتدا هەیە  دیاریكراو،  وارڤین: كەسایەتی 
كە بەنواندن رۆڵەكانیان بەرجەستە بكەیت؟

رووناك  خاتوو  نەقیب،  حەپسەخانی  نەرمین: 
و  دارتاش  بەدیعە  گەورەم  مامۆستای  رەئوف، 

خانزادی میری سۆران. 
وارڤین: بۆچی ئەو كەسانە؟

گەورانە  خانمە  لەو  یەك  هەر  چونكە  نەرمین: 
وەك  خۆیان،  بوونی  كوردستاندا  لەمێژووی  كە 
پاشكۆی  وەك  وەك  نە  سەلماندووە  خانمێك 

پیاوێك.
 وارڤین: بۆچی لەدرامای ژیلەمۆ حەزت دەكرد 

رۆڵی تریفەی كچت پێ بدرێت؟ 
نەرمین: چونكە تەمەنم لەو كەسێتییەوە نزیكتر 
رۆڵەی  ئەو  كچم  تریفەی  كە  لەوەی  وەك  بوو، 

گێڕا.
لێ  چی  خەڵكدا  لەنێو  سەباو  نازناوی  وارڤین: 

وەرگرتیتەوە؟
نەرمین: كەسێتی سەباو سادەیی منی سڕییەوە، 
ئێستا بەدەركەوتنم لەهەر جێگەیەك، چاوەكان 
هەمووی ڕووم تێدەكەن، ئەوەش شتێكە نایزانیت 
تا ناوبانگ دەرنەكەیت. ئەوكات دەزانێت هونەر 
و ناوبانگ چۆن ژیانی تۆی خستە بازنەیەكەوە 
جێی  تێیدا  ساكاری  و  ئاسایی  و  سادەیی  كە 

نابێتەوە.
پێشەنگی  سلێمانی  ژنانی  دەگوترێت  وارڤین: 

درامای كوردین، هۆكاری ئەمە چییە؟
نەرمین: قسەیەكی جوانە، بەاڵم بیریشت نەچێت 
»هەبوو  شانۆی  حەفتاكاندا  لە  هەولێریش  لە 
نەبوو« یاخود وەك الی خۆمان ناسراوە«رەجەبی 
پەلكە پاقلە خۆر« خانمی بەتوانای تێدا بوو، 
رۆڵی))ناسكە(( خانمەی  ئ��ەو  بەتایبەتیش 
خانمانی  ئێستا  ب��ەداخ��ەوە  ب��ەاڵم  دەگێڕا،  ی 
هونەری  لەبواری  كەركووك،  و  دهۆك  هەولێر، 
بڵێیت،  دەتوانیت  بۆیە  دووركەوتوونەتەوە. 
یان  پێشەنگن.  سلێمانی  خانمانی  لەئێستادا 
ئەوانیش  كاری  ئێمە  ئەمڕۆ  بڵێیت،  دەتوانیت 

دەكەین و پێشەنگی بوارەكەی خۆمانین. 
بەشداری  گ��ەردەل��وول��دا  درام���ای  لە  وارڤ��ی��ن: 

دەكەیت؟ 
بەخۆشحاڵییەوە  ن��ەرم��ی��ن: 

كاری  داوایكردووە،  زەنگەنە((  كاك))جەلیل 
لەگەڵدا بكەم، بەاڵم ئەگەر كارەكانم رێگە بدات 
و بتوانم، بەو بەڕێزە دەڵێم بەڵێ، كارت لەگەڵدا 
لەبەشی  كە  دەخ��ەم��ەوە  بیریشتان  دەك���ەم. 
كەسایەتی))هەنار((م  گەردەلولدا  یەكەمی 
شانۆییەوە  كارێكی  بەهۆی  بەاڵم  وەرگرتبوو، 
كە لەدەرەوەی كوردستان، ئەنجامدرا، نەمتوانی 

بەشداری بكەم. 
وارڤین: دەگوترێ سەركەوتنی هونەرمەند دەبێتە 

هۆی لەخۆبایی بوون؟
بێگومان زۆر هونەرمەند هەیە تووشی  نەرمین: 
ئەو حاڵەتە دەبێت، بەاڵم من دەڵێم هونەرمەند 
بەرەو  لەخۆباییبوون  و  میللەتەكەیەتی  موڵكی 
ئەو  وەك،  دەب���ات.  ونبوونی  و  چەقبەستن 
شەقەی  لە  لەئاسۆدا  چەند  كە  باڵندەیەی 
بچووك  خەڵك  بەرچاوی  لە  هێندە  بدات،  باڵ 

دەبێتەوە.
وارڤین: خۆشترین كاتەكانی نواندنت؟

ئەكتەرێكی  بەرامبەر  كە  كاتانەی  ئەو  نەرمین: 
خۆشە،  كاتێكی  دەك���ەم،  ن��وان��دن  ت��وان��ا  ب��ە 
باشترم  نواندنی  توانای  هەستدەكەم  چونكە 
دەرهێنەرێكی  لەبەردەستی  یان  پێدەبەخشێت، 
بەتوانادا كار بكەم و هەموو تواناو بیری هونەری 
كاتوساتە  ئەو  ئەكتەر،  منی  ببەخشێتە  خۆی 

هەستێكی خۆش دامدەگرێت.

وارڤین: حەزت لەدەنگی چ هونەرمەندێكە؟
خانمی  گ����ەورەو  ه��ون��ەرم��ەن��دی  ن��ەرم��ی��ن: 
رۆژهەاڵت((.  ئەستێرەی  كەلسوم،  ناوازە))ئوم 
عەدنان  فەریقی،  مەرزیە  كۆكچكردوو  خاتوونی 
كەریم، میكایل، دیاری قەرەداغی، گۆران ساڵح 

و كازم ساهیر. 
وارڤین: بێجگە لەكاری هونەریت رۆژانە بەچییەوە 

خەریكیت؟
هونەری  چاالكی  لەبەڕێوەبەرایەتی  نەرمین: 
سەر بەوەزارەتی رۆشنبیری حكوومەتی هەرێمی 

هونەریم.  سەرپەرشتیاری  كوردستان، 
بە  ه��ەی��ەو  ك��وڕی��ش��م  دوو  ه��اوك��ات 

www.neبەخێوكردنی ئەوانیشەوە سەرقاڵم.
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email:kakshar_oremar@yahoo.de

هەولێر

مزگین تاهیر:
دەنگێكی 
ئاسمانی و 
مزگێنی 
هونەرێكی 

ئەنتەرناسیۆناڵ

mizgîn tahîr
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مزگین تاهیر:
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كاكشار ئورەمار

لەمێژووی 
هونەری كوردیدا 
دەستپێكێكی نوێ 
و مزگێنییەكی 

گەورەیە. با رۆحی 
لەیال بەدرخان، 
نەسرین شێروان، 
ئایشێ شان و 

مەریەم خان شاد بێ
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تایبەت  ئەتەكێتی  رێساكانی 
بەاڵم  جۆربەجۆرن،  بەمیوانداری 
یان  نیوەڕۆ  نانی  بۆ  هاتوو  ئەگەر 
ئێوارە بۆ ئاهەنگێك بانگهێشتكرایت. 
شێواز  بەڕێكترین  ئ���ەوەی  ب��ۆ 
ماوەی میواندارییەكە تەواوبكەیت. 
رێساكانی  رەچ����اوی  پێویستە 

ئەتەكێتی میوانداری بكەیت.

رێساكان: 
حەساسییەتت  ئ��ەگ��ەر   .1
دیاریكراو  ب��ەج��ۆرێ��ك��ی  ه��ەب��وو 
نەخۆشی  ی����ان  ل����ەخ����واردن 
هەبوو،  هەستیاری«حساسییە«ت 
پێویستە بەرلە چوون و ئامادەبوونت 
بانگهێشتەكە  خ��اوەن  ئ��اگ��اداری 
بكەیت و داواكارییەكانت بۆ جۆری 
گونجاودا  لەسنووری  خواردنەكە 

بەخاوەن بانگهێشت بڵێیت.
ئ�����ەگ�����ەر ق���ب���ووڵ���ی   .2
سەبارەت  ك��رد،  بانگهێشتەكەت 
پۆشینی  بۆ  بانگهێشت  بەجۆری 
مەبە.  رارا  گوونجاو  جلووبەرگی 
ئاهەنگی  ه��ات��وو  ئ��ەگ��ەر  ب���ەاڵم 
پێویست  ب���وو،  ب���رژان���دن  ش��ت 

خۆئامادەكردنی  و  بەپرسیاركردن 
ج��ی��اواز ن��اك��ات. ڕێ��س��ای گشتی 
ئاهەنگ،  ج��ۆری  ب��ۆ  ب����ەردەوام 
هەڵبژاردنی  لەكاتی  كە  ئەوەیە 
بێ  شەو  كاتەكەی  جلووبەرگدا، 
دایبنێی.  لەخەیاڵتدا  رۆژ  ی��ان 
ئەگەر شەپقەت لەسەربوو، لەكاتی 
دانیشتنت لەسەر مێزی نانخواردن 

شەپقەكە دابنێ.
3. لەهەندێ شوێن، دەستهەڵگرتن 
وەاڵمدانەوەی  بۆ  نانخواردن  لە 
بەاڵم  نییە.  ش��ی��او  ت��ەل��ەف��ۆن، 
بۆیە  ئاساییە.  شوێن  لەهەندێ 
لەوكاتەدا پێشتر هەوڵی  پێویستە 
زانینی دابوونەریتی خاوەن خوانت 
نانخواردندا  لەكاتی  ك��ردب��ێ��ت. 
یان  مژین  هەوڵی  مەكە،  پەلە 
گەرمەكە  خواردنە  ساردكردنەوەی 
مەدەو فوی لێ مەكە. لەكاتێكدا كە 
خواردن لەدەمتدابوو، قسە مەكە، 
لەكاتی نانخواردندا لووتت مەسڕە، 
هەبوو،  پەلەت  حاڵەتێكی  ئەگەر 
دووركەوتنەوە  و  یارمەتی  داوای 

لەخوانەكە بكە. 
بۆ  كە  الیەنەی  و  كەس  ئەو   .4
دەكەن،  بانگهێشتت  نانخواردن، 

  Kner_abdullah@yahoo.com

ئەتەكێتی میوانداری

 كنێر عەبدوڵاڵ
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ناو: شلێر دەروێشی
رەگەزنامە: رۆژهەاڵتی كوردستان - مەهاباد

 باری خێزانی: خێزاندار 
ئاستی خوێندەروای: بڕوانامەی دیپلۆم

شوێنی نیشتەجێبوون:
 شوێنی نیشتەجێبوون: فەرەنسا

هەموومرۆڤێكم خۆشدەوێ و هەموو ئەو كەسانەی لەژیانمدان، لەالی من 
خۆشەویستن. بەاڵم لەسەرووی هەموویانەوە خاك و نیشتمان. هاوسەر و 

جگەرگۆشەكەم لەوپەڕی خۆشەویستیم دان.

نزیكترین یان خۆشەویستترین كەست؟

 پڕۆفایل

كاری ئێستات و پێناسەیەكی كورتی كارەكەت؟
لە تەلەفزیۆنی كورد كەناڵ، وەك بێژەر و 

ئامادەكاری هەواڵ كار دەكەم. 

چۆن بوو كاری بێژەریت هەڵبژارد؟   
ئارەزووی خۆم بوو. جەمالی هاوسەرم 

هاندەری سەرەكیم بوو.

شلێر دەروێشی:
 نیشتیمانم لەهەموو كەس 

زیاتر خۆشدەوێت

خۆشترین 10

گۆرانی بەڕای تۆ: 

şilêr

derwêşî 
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4- 20- 3/21 
هەست  و  دەبێ  لەسەر  زۆرت  فشارێكی   لەكارەكەتدا 
شێوەیە  ب��ەو  كارەكانت  دەك��ەی��ت.  بەماندووبوون 
ل���ەڕووی   ب��ۆداڕش��ت��ووە.  كەپالنت  بەڕێوەناچێت 
بەسەر  ت��ووڕەب��وون��ەك��ان��ت  ه��ەم��وو  س��ۆزداری��ی��ەوە 
زیاتر  لەگەڵیدا  مەكەرەوەو  بەتاڵ   خۆشەویستەكەتدا 

لەسەرخۆبە.

 5- 20 -4/21 
هەست دەكەیت ئەمڕۆت پڕە لەرووداوی  جیاواز، 
لەیەككاتدا  رووداو  و  زۆر  كێشەی   كۆمەڵێك 
سۆزدارییەوە  ل��ەڕووی   دەب��ن��ەوە.  رووب���ەڕووت 
گومانە زۆرەكانت دەبێتە هۆی  دووركەوتنەوەی  

خۆشەویستەكەت لێت.

6/21 - 5/21 
دەچێت.  بەرەوزیادبوون  كارەكەت  كێشەكانی  
هاوڕێیانی   لەگەڵ   بیت  و  هێمن  زیاتر  پێویستە 
كارەكەتدا هییچ بەریەككەوتنێكت نەبێت. لەگەڵ 
كارێكی   هیچ  داوای   بەو  واقعی  خۆشەویستەكەت 

مەحاڵی  لێ مەكە.

 7/22 - 6/22 
ئەمڕۆ بەزیرەكی   و خێرایی  لەكارە داهێنەرەكانتدا 
دەبێ  زۆرت  تواناییەكی   ج��ی��ادەك��رێ��ی��ت��ەوە، 
كێشەكان.  بۆ  خێرا  چارەسەری   لەدۆزینەوەی  
لەڕووی  سۆزدارییەوە خۆشترین كاتەكانت لەگەڵ  

خۆشەویستەكەتدا بەسەردەبەیت.

 8/22- 7/23
تۆ بیرلە هیچ شتێكیتر ناكەیتەوە جگە لە كارەكەت، 
باری   لەسەر  دان��اوە  خراپی   كاریگەرییەكی   ئەمەش 
زیاتر  گرنگییەكی   ئەمڕۆ  پێویستە  تەندروستیت. 
سۆزدارییەوە  لەڕووی   تەندروستیت،  بەالیەنی   بدەیت 
لەگەڵتدا  گ��ۆڕاوە  خۆشەویستەكەت  هەستدەكەیت 

پێویستە لەمبارەیەوە گفتوگۆی  لەگەڵدا بكەیت.

 9/22- 8/23
ئەمڕۆ دەكەویتە ژێر كاریگەری  كۆمەڵێك فشارەوەو 
كارەیان  كام  نازانیت  كەڵەكەدەبن  و  كارەكانت 
سۆزدارییەوە  لەڕووی   ئەنجامبدەیت.  لەپێشەوە 
رۆژ لەدوای  رۆژ خۆشەویستیت بۆ دڵدارەكەت زیاد 

دەبێ و زیاتر لەیەك نزیك دەبنەوە.

 10/23- 9/23 
باشتر  ب��ۆ  دەدات  یارمەتیت  ی��ی��ەك��ەت  ش����ارەزا 
كاركردنی   دەرگای   بەمەش  كارەكانت،  بەڕێوەچوونی  
بچووك  كێشەیەكی   دەكرێتەوە.  لەبەردەمتدا  باشتر 
لەخێزانەكەتدا ئەوە ناهێنێت وا خەمبار دەربكەویت، 
بیروهۆشت  خۆشەویستی   س��ۆزداری��ی��ەوە  ل���ەڕووی  

داگیردەكات چێژ لەوهەستە جوانەت وەربگرە.

11/21- 10/23 
بەخەمۆكی   هەست  دەبێتەوەو  كەم  چاالكییەكانت 
چاالكییەكانت  ت��ا  ب��دە  پشوو  كەمێك  دەك��ەی��ت. 
بگەڕێتەوە سەر باری  پێشوو. باشتر وایە ئامۆژگاری  
چونكە  وەرب��گ��ری��ت  ب��ەه��ەن��د  نزیكەكانت  ك��ەس��ە 
لەبەرژەوەندی  تۆدایە، لەڕووی  سۆزدارییەوە هەوڵبدە 

زیاتر لە خۆشەویستەكەت نزیك بیتەوە.

12-21- 11/22
نوێ   دەستپێشخەرییەكی   هاوبەشەكانتەوە  لەالیەن 
پێش  لێیبكۆڵەرەوە  ب��ەوردی   بەردەمت،  دەخرێتە 
پەیوەندی   ئەمڕۆ  ب��دەی��ت،  بڕیارێك  ه��ەر  ئ��ەوەی  
بەهاوڕێیەكی  سەردەمی  خوێندنگەتەوە دەكەیت، وشە 
خۆشەویستەكەت  و  تۆ  نێوان  ناكۆكی   جوانەكانت 

ناهێڵێت كەخەریك بوو بەرەو جیابونەوە دەچوون.

1/19- 12/22 
خۆت  ب��ەب��ڕوای   كە  روودەدات  كتوپڕ  رووداوێ��ك��ی  
كاریگەری  نێگەتیڤی  لەسەر داهاتووت دەبێت. كەمێك 
بەخۆتدا  دان  هەوڵبدە  تێدەكات،  رووت  رەشبینی  
بگریت  و رەشبینی لەسەر كارەكەت رەنگ نەداتەوە. 
گوزارشت  بەبێ ترس  پێویستە  سۆزدارییەوە  لەڕووی  

لەهەستی  خۆت بكەی بەرامبەر بەخۆشەویستەكەت.

2/18- 1/20 
لەژیانتدا  كە  گەورەبە  گۆڕانكارییەكی   ئامادەی  
روودەدات. باری  تەندروسیت زۆرباش دەبێ، بەاڵم 
ئاگاداربە لەدەستی  نەدەیت. لەڕووی  سۆزدارییەوە 
وتەكانی   ب��ەرام��ب��ەر  دەك��ەی��ت  ب��ەت��رس  هەست 

خۆشەویستەكەت.

نەهەنگ 2/19 -3/20
باشترین  ك��ارەك��ەت  هاوڕێیانی   ل��ەگ��ەڵ   هەوڵبدە 
لێدەكەیتەوە  بیری   خۆت  وەك  هەبێت.  پەیوەندیت 
لەكاتی   نین.  شادییەكان  هەموو  گ��ەڕان  و  گەشت  
گفتوگۆكردن  و هەڵسووكەوت لەگەڵ  خۆشەویستەكەت 

زیاتر هێمن بە. 

دوانەگاكاوڕ

گوڵەگەنمشێرقرژاڵ

كەواندووپشكتەرازوو

نەهنگسەتڵگیسك

ئەستێرەكان
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ئەزەل، درامایەكی توركییەو رووداوی كەسێك 
لەالیەن  كە  دەگێڕێتەوە  ع��وم��ەر،  ب��ەن��اوی 
لێكراوەو  خیانەتی  هاوڕێكانییەوە  نزیكترین 
عومەر،  كوژراوە.  و  زیندانیكراوە  بەوهۆیەوە 
ئەو پیاوەی كە هاوڕێكانی پیالنی كوشتنیان 
بۆ دانا، لەالیەن ئەوان بەكوژراوی جێهێڵدراو 
كەسێكی  كە  خستەپاڵی  ئەوەشیان  تۆمەتی 
كوشتووە، بۆیە خرایە زیندان و دواتر هەواڵی 

مردنی راگەیەندرا. 
كە  بوو  ئ��ەزەل  هاوڕێی  نزیكترین  جەنگیز، 
خۆشەویستەكەی  ئیشان،  بەدەستهێنانی  بۆ 
خستە  ئ��ەوی  ك��ردو  لێ  خیانەتی  ع��وم��ەر، 
ئەزەل  خۆشەویستەكەی  ئیشان،  زیندانەوە. 
جەنگیز،  لەگەڵ  و  كرد  خیانەتی  بەاڵم  بوو، 
هاوسەرگیری كرد. عەلی، ئەو پیاوە بكوژەیە 
عومەر  لەكوشتنی  جەنگیزی  یارمەتی  كە 
ئەو  ئ���ەزەل،  جەنگیزە.  پ��ارێ��زەری  داوەو 
پیاوەی كە ناوی عومەرە، بكوژانی دەناسێت، 
بەاڵم بكوژانی هەست ناكەن كە ئەو عومەرەو 
نەمردووە. دوای ئەوەی كەلە زیندان رادەكات 
خۆی لەكەسووكاری نەناس دەكات. ئەزەل، بۆ 

بەدەستهێنانی بەڵگەیەك كەلە دادگا بێتاوانی 
خۆی بسەلمێنێ لەوەی كە تۆمەتی كوشتنی 
هاوڕێیەتی  پاڵ، جارێكیتر  پیاوێكی خراوەتە 
جەنگیز، عەلی، ئیشان و بەهار دەكات و خۆی 
دەكات.  نەناس  راستەقینە  باوكی  و  لەدایك 
ئەزەل  بۆ  خۆشەویستی  هەستی  ئیشان، 
عومەرەو  ئەو  كە  نازانێ  بەاڵم  دەجووڵێت، 
خۆشەویستەكەی پێشووتریەتی و نەمردووە. 
ئەو  رۆژنامەنووسە.  ئەزەلەو  برای  مەمەد، 
لەرێگەی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ب���ەدوای  ب����ەردەوام 
كە  بكات  لەوە  بەدواداچوون  رۆژنامەوانییەوە 
كێ عومەری كوشت و سەروەت و سامانەكەی 
چی لێهات؟، بەاڵم مەمەد، نازانێت كە ئەزەل، 
برایەتی و نەمردووە. ئیشان، بەردەوام دەڵێت 
بەنارامی  هەست  ب��ەدوام��ەوەی��ەو  راب���ردوو 
بۆیە  كردووە،  خیانەتی  كە  دەكات  ویژدانی 
هاوسەری خۆش  بەجەنگیزی  دڵی  كات  هیچ 
نییە. ئەزەل، كاتێ ئیشان، دەبینێت هەموو 
ناتوانێت  لەكاتێكدا  بیردێتەوە،  رووداوەكانی 
پێی بڵێت كە خۆی عومەرە. دوای ئاشكرابوونی 
راستی رووداوەكە، لەدادگا دەسەلمێنرێت كە 

و  جەنگیز  نەمردووە،  نەبووەو  بكوژ  عومەر 
ئەزەل،  هۆیەوە  بەو  و  دەبن  شۆك  عەلی، 
ئیشان،  جارێكیتر  و  دەردەچ��ێ��ت  بێتاوان 
درامایە  لەو  ئەوەی  دەهێنێتەوە.  بەدەست 
دەتوانێت  كە  ئەزەلە  ژیری  دەخوێندرێتەوە 
بكات،  مامەڵە  رووداوەك��ان  لەگەڵ  بەئارامی 
تا ئەوكاتەی بكوژانی دەداتە دادگا و تۆڵەی 
دراماكە  خاڵێكیتری  دەسەنێتەوە.  خ��ۆی 
ویژدانی  هەمیشە  كە  بەتاوانە  هەستكردن 
لەپێناو  كە  دەدت  ئازار  ئ��ەزەل،  هاوڕێكانی 
كچێك و سەروەت و ساماندا خیانەتیان كرد. 
بەرابردوو  ئیشانە  پەیوەستبوونی  خاڵێكیتر 
كە هەمیشە وەك كابووسێك لەخەودا دیتەوە 
هەمیشە  و  دەكات  تاوان  بە  هەست  و  یادی 
لەگەڵ  راب��ردوو  كەلە  شوێنەی  ئەو  دەچێتە 
دەنگەی  ئەو  لەكۆتاییدا  ژیاوە.  لێی  عومەر، 
دەڵێت  عەلی  و  ئیشان  بەجەنگیز،  لەناخەوە 
و  واقیع  دەبێتە  ئەمە  دەگەڕێتەوە  ئ��ەزەل 

عومەر بەنەمری دەمێنێتەوە.
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ئەو  هەموو  سەركوتكردنی  و  بێدەنگكردن 
هەڕەشەو  م��ای��ەی  دەب��ن��ە  ك��ە  دەن��گ��ان��ەی 
حزب  دەسەاڵتی  دزێوەكانی  دیوە  دەرخستنی 
نییەو  نوێ  ش��اراوەو  شتێكی  كوردستان،  لە 
كە  توندوتیژیانەی  و  پێشێلكاری  ئەو  هەموو 
ئازادی  و  كار  بەرامبەر  راب���ردوودا  لەماوەی 
ئەم  شایەتحاڵی  ئ��ەن��ج��ام��دراوە  رادەرب��ری��ن 
لەماوەی  رۆژنامەنووس  واقعەن. كوشتنی دوو 
ئەم دوو ساڵەدا زەنگێكی ئاشكرایە بۆ هەموو 
و  ویست  بەپێچەوانەی  كە  قەڵەمانەی  ئەو 
گەیشتن  بۆ  ملمالنێكانیان  و  دەسەاڵت  حەزی 
بەهەیمەنەی سیاسی لە كوردستان دەنووسن. 
رەتكردنەوەی  بۆ  پەیامێكە  لەخۆیدا  ئەمەش 
رەنگە  كە  رەخنانەی  و  نووسین  ئەو  هەموو 
بۆ جوواڵندن و  بوونەتە هۆكارێك  یان  ببن و 
و  كوردی  تاكی  هۆشیاری  ئاستی  كاراكردنی 
دەرخستنی دیوە شاراوەكانی حزب و دەسەاڵتی 
بەرژەوەندییە  لەداهاتوودا  رەنگە  كە  سیاسی 
سیاسییەكان بەرەو ئاقارێكی مەترسیدار ببات 
دەسەاڵتی  ئاوابوونی  بۆ  سەرەتایەك  ببێتە  و 
و  كالسیكییەی(  بەمشێوە  حزب)ئەڵبەت 
كردنەوەی دەالقەیەك بەرەو دیموكراتیزەكردنی 

كۆمەڵگا. 
راستە لە كوردستان ژمارەی گۆڤارو باڵوكراوەكان 
تا دێت روو لەزیادبوون دەكات ئەمەش زۆرجار 
بووەتە  سیاسییەكان  سەركردە  گوتاری  لە 
ئازادی  هەبوونی  بۆ  لەشانازی  پڕ  دروشمێكی 
رادەربرین و گرنگیدانی دەسەاڵت بە میدیا لە 
كوردستان، بەاڵم بەداخەوە كاریگەری هەموو 
توانی  ئاستە  ئەو  تا  گۆڤارانە  رۆژنامەو  ئەو 
لەسەر دەسەاڵت كاریگەری هەبێ كە بەرەیەك 
بۆ دژایەتی و بەدرۆخستنەوەی زۆر لەو راپۆرت 
بۆ  رۆژنامەنووسان  كە  بەدواداچوونانەی  و 

دەرخستنی راستییەكان دەیكەن دروستبكرێت. 
بەكارهێنانی  رادەی  دەگاتە  زۆرجار  ئەمەش 
و  سووكایەتیكردن  هەڕەشەو  و  توندوتیژی 
گەمەی  لەهەندێك  رۆژنامەنووس  تێوەگالنی 
سیاسی كە بەپێی بارودۆخی سیاسی كوردستان 

زۆرجار ئاكامی جیاوازی لێكەوتووەتەوە.
نووسینەدا  ل��ەم  منە  مەبەستی  ئ���ەوەی 
نییە  دیاریكراو  الیەنێكی  تۆمەتباركردنی 
بەڵكو ئەمە جێدەهێلین بۆ دوای لێكۆلینەوەی 
من  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  پەیوەندیدارەكان،  دەزگ��ا 
لەناو  رۆژنامەنوسێك  رفاندنی  پشتڕاستم  لێی 
و  كوردستان  هەرێمی  پایتەختی  جەرگەی 
بە  دەمكوتكردنی  و  كوشتنەكەی  شێوازی 
بۆ هەبوونی دەستێكی حزبی  ئیماژێكە  گوللە 
لەم كارە قێزەون و نامرۆڤایەتییە كە دەرهەق 

بەو گەنجە بێتاوانە ئەنجامدراوە.
ئەوەی زیاتر جێی نیگەرانی و داخی من بوو، 
نەبوونی هیچ هەڵوێستێكی كاریگەربوو لەالیەن 
كە  سەندیكاوە  و  هەولێر  رۆژنامەنووسانی 
و  خۆیان  تاكەكەسی  بەرژەوەندی  بۆ  زۆرجار 
پاراستنی بژێوی ژیانیان نقە لە خۆیان دەبڕن 
ئەركی  نەیبات.  با  تا  دەگرن  كاڵوەكەیان  و 
 2 لەكڕینی  حاڵەتانەدا  جۆرە  لەم  سەندیكا 
مەتر قوماشی رەش بۆ الفیتەكە زیاتر نابێت 
و زۆرجار بۆ پاساوهێنانەوە بۆ بێهەڵوێستیان، 
بەبەر  ناوچەگەرێتی  و  حزبی  چوارچێوەیەكی 
رووداوەكاندا دەكەن. بەاڵم شكاندنی بێدەنگی 
ناڕەزایی  دەنگی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  و  هەولێر 
دڵخۆشكەربوو  دیمەنێكی  زانكۆ  خوێندكارانی 
مردنی  دوای  توانی  كە  سەردەشت  رۆحی  بۆ 
گەنجانەی  ئەو  هەموو  بۆ  نموونەیەك  ببێتە 
كە چەندین ساڵە كۆمەڵگاو دەسەاڵت دەنگی 
هەڵوێست و نارەزاییەكانیانی قەتیس كردوون. 

بێدەنگییەكان دەشكێن...
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