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وارڤین – زاخۆ:
بەرپرسی سەندیكای كرێكارانی كوردستان رایگەیاند كە 
زیاتر لە 450 ژن لە زیاتر لە 25 كارگەی زاخۆ دا كار 
زیاد  بە ساڵ  ژنانی كرێكاریش ساڵ  دەكەن و رێژەی 

دەبێت. 
لەزاخۆ،  كوردستان  كرێكارانی  سەندیكای  بەرپرسی 
بەوارڤینی  تایبەتدا  لەلێدوانێكی  سوری  سەربەست 
كرێكار  ژن��ی  رێ��ژەی  راب���ردوو  سااڵنی  كە  راگەیاند 
هۆشیاری  ئێستا  ب��ەاڵم  ب��وو،  ك��ەم  زۆر  زاخ��ۆ  ل��ە 
رێژەیە  ئەو  بەهۆیەشەوە  بەرزبووەتەوەو  كۆمەاڵیەتی 

لەهەڵكشاندایە. 
مەال  ئایینی  مامۆستای  پەیوەندییەدا  ل��ەو  ه��ەر 

محەمەد، بە وارڤینی راگەیاند كە پێشتر خەڵكی وەها 
تێگەیەندرابوون كە ئیسالم كاری ژنی حەرام كردووە، 
بەاڵم لەراستیدا هیچ بنەمایەكی شەرعی بۆ رێگرتن لە 
هاوسەری  نموونە، خەدیجەی  نییە.«بۆ  ژن  كاركردنی 
پێغەمبەر د.خ بەرلەوەی شوو بە پێغەمبەر بكات كاری 

بازرگانی دەكرد«. 
سەربەست سوری هەروەها گوتی كە ئەوان بەشێوەیەكی 
تۆكمە پشتگیری لەو ژنانە دەكەن كە لە دەرەوەی ماڵ 

كار دەكەن.
لەرێگەی  تائێستا  كوردستان  كرێكارانی  سەندیكای 
باڵوكردنەوەی  و  سیمینار  و  وركشۆپ  ك��ردن��ەوەی 

هۆشیارییەوە ژنی هانداوە تا بچنە گۆڕەپانی كارەوە.

دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان

وارڤین – تایبەت:
سەرچاوەیەك لەنەخۆشخانەی فریاكەوتنی هەولێر بە 
وارڤینی راگەیاند كە كچێك بە ئاگربەردانە جەستەی 

ویستوویەتی كۆتایی بە ژیانی بێنێت. 
ئەو سەرچاوەیە بە وارڤینی گوت كە رۆژی 2010-5-25 
كچێكی تەمەن 16 سااڵن بەناوی )ئ.م( لە گوندی 
ئاكرێ  قەزای  نزیك  بجیلی  بەناحیەی  سەر  كەاڵتی 
بەهۆكارێكی نادیار ئاگری لەجەستەی خۆی بەرداوە. 
بەپێی زانیارییەكانی نەخۆشخانەی فریاكەوتن بەهۆی 
بەرزی رێژەی سووتانەكەی پێدەچێت گیانی لەدەست 
بدات. لەالیەكی دیكەوە رۆژی 23-5-2010 لە قەزای 

كۆیە ژنێك بەناوی نێرگز، سووتاوەو لەرێگەی گەیاندنی 
بۆ نەخۆشخانەی فریاكەوتنی هەولێر گیانی لە دەست 
داوە. بەپێی سەرچاوەیەكی ئاگادار لەبنەماڵەی نێرگز 
بەرداوەتە  ئاگری  خۆی  نێرگز  كە  نییە  دیار  هێشتا 

جەستەی یان سووتێندراوە.
پۆلیس  رووداوە  دوو  ئ��ەو  دوای  ئاماژەیە،  جێی 
دەستی بەلێكۆڵینەوە لەهەر دوو كەیسەكە كردووە. 
بەپێی زانیارییەكانی وارڤین، زۆربەی ئەو ژنانەی كە 
ژیانیان دێت، مەرج  بە  لەرێگای سووتانەوە كۆتایی 

نییە خۆیان ئاگریان بەردابێتە جەستەیان. 

 سووتانی ژن لە كوردستان بەردەوامە

زاخۆ: زیاتر لە 450 ژن لە كارگەكان كار دەكەن 
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وارڤین – ئاگری: 
شارۆچكەی  سەربە  یولچۆپیناری  گوندی  لە 
ژن  دوو  ت��ەرم��ی  ئ��اگ��ری  ش���اری  گیادینی 
دۆزرایەوە.  بەهەڵواسراوی  چۆڵدا  لەخانوویەكی 
بەپێی زانیارییەكان، پاش ئەوەی لەناوەڕاستی 
مانگی رابردوودا دوو ژن بەناوەكانی ئوزلەم)18( 
ماوەی  و  دەبن  شوێنبزر  شەهریبان.د)21(  و 
نابێت، بەاڵم پاش  لێیان  15 رۆژ كەس ئاگای 
بەهەڵواسراوی  تەرمەكانیان  زۆر  گەڕانێكی 

لەالیەكی  دۆزرای���ەوە.  یولچۆپینار  لەگوندی 
ژنە  دوو  ئەو  خزمی  دیكەی  ژنێكی  دیكەوە، 
گوندێكی  كەلە  س��اڵ   )20( سانیە  ب��ەن��اوی 
رۆژێك  نیشتەجێیە  یانیكچوكور  بەناوی  دیكە 
پاش دۆزرانەوەی تەرمی ئەو دوو ژنە، ئەویش 

لەماڵەكەی خۆیدا بەهەڵواسراوی دۆزرایەوە. 
دەستی  جەندرمە  وارڤین  زانیارییەكانی  بەپێی 
بەاڵم  ك���ردووە،  ل��ەرووداوەك��ە  بەلێكۆڵینەوە 

تائێستا هۆكاری ئەو رووداوانە دیار نییە.

وارڤین – هەولێر:
 رۆژی 30 مانگ لە میانەی تۆپبارانكردنی دۆڵی 
سەكرانی دەڤەری باڵەكایەتی لەالیەن تۆپخانەكانی 
 14 تەمەن  كچێكی  ئێرانەوە  ئیسالمی  كۆماری 
شەهید  ئاغا(  جەبار  )ب��ەس��ۆز  ب��ەن��اوی  س��اڵ، 
هەرێمی  حكوومەتی  گوتەبێژی  لەوبارەیەوە  بوو. 
تایبەتدا  لەلێدوانێكی  مەحمود  د.كاوە  كوردستان 
بە وارڤینی راگەیاند، ئەو تۆپبارانكردنەی كۆماری 
ئیسالمی ئێران لەگەڵ پرەنسیپەكانی دراوسێیەتیدا 
مرۆڤە.  مافەكانی  بەبنەماكانی  دژ  و  ناگونجێت 
حكوومەتی  كە  خستەڕوو  ئ��ەوەش��ی  د.ك���اوە، 

هەرێمی كوردستان ئەو بارودخەۆ هەڵدەسەنگێنێت 
گوتی  وەك  دەنێت.  بۆ  پێویستی  هەنگاوی  و 
تۆپبارانەی  ئەو  سەركۆنەی  بەردەوام  حكوومەت 
كردووە. گوتەبێژی حكوومەت گوتی، حكوومەتی 
كوردستان لەگەڵ پتەوكردنی پەیوەندی بازرگانی 
نێوان هەرێم و ئێراندایەو ئەو جۆرە تۆپبارانكردنە 
هیچ قازانجێك بەپەوەندییە بازرگانییەكانی نێوانیان 
ئیسالمی  كۆماری  ئاماژەیە،  جێی  ناگەیەنێت. 
ئێران لە 29 ئەو مانگە دەستی بە تۆپبارانكردنی 
ناوچەی باڵەكایەتی كردووەو بۆ ماوەی هەفتەیەكە 

تۆپبارانەكە بەردەوامە. 

دەالقەیەك بـــــە رووی جیهان

باكووری كوردستان: 3 ژن بە هەڵواسراوی دۆزرانەوە

تۆپبارانی ئێران كچێكی 14 سااڵنی شەهید كرد
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بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی گشتی توندوتیژی دژ 
هەرێمی  حكوومەتی  ناوخۆی  وەزارەتی  بەژنانی 
وارڤیندا  لەگەڵ  لەهەڤپەیڤینێك  كوردستان 
ئامارێكی  شەش  مانگی  كە  دەك��ات،  ئاشكرای 
خۆكوشتن،  كوشتن،  ل��ەب��ارەی  س��ەرت��اس��ەری 
رادەگەیەنێت  بەژنان  دژ  توندوتیژی  و  سووتان 
و هەروەها نایشارێتەوە كە نزیكەی 10%�ی ژنان 

لەهەرێمی كوردستاندا سووتێندراون.
بەژنان،  دژ  توندوتیژی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی 
هەرێمی  حكوومەتی  ناوخۆی  بەوەزارەتی  سەر 

)هەولێر،  بەڕێوەبەرایەتی   4 لە  كوردستانەو 
پێكهاتووەو  گ��ەرم��ی��ان(  و  ده��ۆك  سلێمانی، 
هەولێر  دهۆك،  سلێمانی،  پارێزگای  لەسنووری 
هەروەها  هەیە.  نووسینگەی  گەرمیانیش  و 
سۆران،  لە  تر  نووسینگەی   7 نزیكەی  بەنیازن 
بیتوێن  و  پشدەر  ناوچەی  رانیەو  كەالر،  كفری، 
بەڕێوەبەرایەتییە،  ئەو  بكەن.  زیاد  ده��ۆك،  و 
كۆكردنەوەی  و  توندوتیژی  بەدواداچوونی  كاری 
ئامارە لەبارەی كەیسەكانی كوشتن، خۆكوشتن، 
سووتان، لێدان و هەڕەشەكردن لەژن، ئامانجیشی 

نەهێشتنی توندوتیژییە. وەك بەڕێوەبەری گشتی 
ئەو بەڕێوەبەرایەتیە كوردە عومەر، دەڵێ، تازە 
بودجەكەیشیان  ك��ردووەو  بەكارەكان  دەستیان 
هەرێمی  حكوومەتی  ناخۆی  وەزارەت��ی  لەالیەن 
كوردستانەوە بۆ تەرخانكراوە. كوردە دەڵێ، كاری 
جیدیان لەمانگی شەشەوە بەئامار و راگەیاندنی 
دەست  ژنان،  خەتەنەكردنی  لەسەر  راپرسیەك 
هەیكەلی  رێكخستنەوەی  پێدەكات))لەسەرەتای 
رێكخستنی  ئامانجمان  و  بەڕێوەبەرایەتیەین  ئەو 
ئاماری سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییەكانە((. كوردە 

كوردە عومەر:
 نزیكەی 10%ـی ژنانی هەرێم سووتێندراون

ئامەد

فۆتۆ: رەفیق شوكریكوردستان هەولێر 2010.  كوردە عومەر
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ئامارەكان  فۆرمی  پێشتر  كە  نایشارێتەوە، 
بەنیازن  ئەوان  بەاڵم  هەبووە،  تێدا  كەموكورتی 
لەمانگی شەشدا ئامارێكی توندوتیژی دژ بەژنان 
كە سووتان، سووتاندن، خۆكوشتن و خنكاندن 
لەخۆدەگرێت، باڵوبكەنەوە. لەبارەی راپرسییەكەی 
خەتەنەكردنی ژنانیشەوە گوتی كە ئەو راپرسییە 
هۆكاری  و  ئەنجامدەدەن  ف��ۆرم  ه��ەزار   10 بە 
وەزارەتی  بەردەست  دەخەنە  چارەسەركردنیش 
ئەو  كوردستان.  هەرێمی  حكوومەتی  ناوخۆی 
گلەیی لەهەندێ كەناڵی راگەیاندن دەكات و دەڵێ 
كە ئەو راپرسیانەی باڵویانكردووەتەوە كەموكورتی 
بەراپرسیەك  نموونەش  تێداهەبووەو  زۆری 
ژنانی  73%���ی  هاتووە  تێیدا  كە  دەهێنێتەوە 
هەرێمدا  حكوومەتی  لەفەرمانگەكانی  فەرمانبەر 
تەحەروشیان پێكراوەو ئەمەش وەك مەترسییەك 
بۆ وازهێنانی ژنان لەكاری فەرمانبەرێتی دادەنێت. 
مانگی شەش  بەنیازە  كە  ئامارەی  ئەو  لەبارەی 
لەپۆلیس  دەڵێ))ئامارەكەمان  بكاتەوە،  باڵوی 
و دادگاو بەڕێوەبەرایەتییەكانی دەستخستووە((. 
هەرچەندە هیچ زانیارییەكی لەبارەی ئامارەكەوە 
لەڕووی  كە  گوت  ئەوەندەی  بەاڵم  رانەگەیاند، 
توندوتیژی سووتان و كوشتن، رێژەكە بەبەراورد 
ئامارە  ك��ردووە.))ئ��ەو  كەمی  پارساڵ،  لەگەڵ 
بەبێسانسۆر دەرەنجام و رێژەكەی رادەگەیەنین. 
هیچ ژمارەیەكیش ناشارینەوەو لەهەموو كوردستان 

چۆنە وا باڵوی دەكەینەوە((.
كە  وایكردووە  ژن  دادوەری  نەبوونی  زۆرج��ار   
كەیسەكانی تایبەت بەژنان لەالیەن دادەوەری پیاو 
چاالكوانانی  بەالی  ئەمەش  بكرێتەوەو  یەكالیی 
چونكە  گومانە،  جێگەی  حاڵەتدا  لەهەندێك  ژن 
بەپیاو  زیاتر  شەرعیەتی  پیاو  دادوەری  رەنگە 
بدات. لەوبارەیەوە كوردە عومەر، ئەوەدەخاتەڕوو 
كە ئێستا پەرلەمانی كوردستان پڕۆژەیاسایەكی 
لەبارەی توندوتیژی دژ بەژنان لەبەردەستدایەو لەو 
یاسایەدا ئەوە چارەسەركراوە كەلەنێو دادگاكانی 
هەرێمدا بەشێكی تایبەت بەبەدواداچوونی كەیسی 
دەتوانێت  ژن  دادوەری  ئەوكات  هەبێت،  ژنان 
مامەڵە لەگەڵ كەیسی ژن بكات))لەگەڵ ئەوەدام 
ژنانەوە  كەیسی  لەبارەی  بڕیار  ژن  دادوەری  كە 
تووشی  ژنەی  ئەو  ئەوەیە  ئێمە  ئامانجی  بدات. 
نەچەوسێندرێتەوە.  دووب��ارە  بووە،  توندوتیژی 
هەرچەندە لەسلێمانی و هەولێر دوو دادوەری ژن 
دادگاكاندا  لەدامودەزگاكانی  دەبێ  بەاڵم  هەیە، 
و  هەبێت  ژنان  بەتوندوتیژی  تایبەت  بەشێكی 

چارەسەر  بەرێكی  كەیسەكان  دەتوانرێت  لەوێدا 
رابردوو  مانگی  زانیارییەكان،  بەپێی  بكرێت((. 
یەكالكراونەتەوەو  لەدادگاكان  كەیسێك  چەند 
ژنی  هاوسەرەكەی،  رەزامەندی  بەبێ  پیاوەكە 
چووەتە  كێشەكە  لەوكاتەی  هێناوە،  دووهەمی 
ئازادكردنی  بڕیاری  دادەوەر  دادگ��ا،  ب��ەردەم 
پیاوەكەی داوە، لەكاتێكدا ئەو بڕیارە پێچەوانەی 
لەوبارەیەوە  ك��وردە،  كەسێتییە.  باری  یاسای 
هەیەو  بوونی  حاڵەتە  ئەو  كە  روونیدەكاتەوە 
ناچار  توندوتیژی  بەرێگەی  ژن��ەك��ە  زۆرج���ار 
رەزامەندی  دووهەم  ژنی  هێنانی  بۆ  كە  دەكرێت 
یاسای  مەرجەكانی  یان  بنوێنێت،  پیاوەكە  بۆ 
چارەسەری  بۆ  جێبەجێنەكرێت.  كەسێتی  باری 
ئەو حاڵەتەش بەپێویستی دەزانێت كەلە دادگاندا 
بكرێتەوەو  ژن  كەیسەكانی  بەدواداچوونی  بەشی 
بەپێی  بكرێنەوە.  یەكالیی  لەوێدا  دۆسیەكان 
سووتان  رێ��ژەی  لەبەردەستدان  ئامارانەی  ئەو 
پالنێكی  تائێستاش  زۆرەو  كوردستان  لەهەرێمی 
تۆكمە بۆ چارەسەركردنی سووتان دانەنراوە كە 
لەماددەی14  بوەستێنێت.  حاڵەتە  ئەو  بتوانێت 
پەرلەمانی  خێزانی  توندوتیژیی  پڕۆژەیاسای  �ی 
كوردستاندا ئاماژەیەك بەوەكراوە كە ئەو كەسەی 
دەبێتە هۆكاری سووتاندنی ژنێك، ئەوا بەبژاردنی 
مادی و زیندانیكردن سزادەدرێت؟ بەاڵم تائێستا 
پڕۆژەدایەو  لەچوارچێوەی  پرۆژەیاسایە  ئەو 
كوردە  جێبەجێكردنەوە؟  واری  ن��ەخ��راوەت��ە 
عومەریش جیا لەوەی باس لەهۆكاری دەرنەچوونی 
ئەوكەسەی  دەبێت  دەڵ��ێ،  بكات،  یاسایە  ئەو 
هۆكاری سووتاندنی ژنێكە بەتوندی سزا بدرێت، 
لەوەدا  كێشەكە  لێوەكرد  باسی  وەك  ب��ەاڵم 
ژنەی  ئەو  كەسووكاری  گوتەی  كاتێ  دەبینرێت 
دەگۆڕن،  خۆیان  گوتەی  وەردەگیرێت،  سووتاوە 
جەخت  ناكەن))ئێمە  ئاشكرا  هۆكارەكەی  یان 
رێژەی  دەكەینەوە((.  گوتە  یەكەم  لەوەرگرتنی 
مانگەكانی  لەگەڵ  بەبەراورد  هەرچەندە  سووتان 
پێشوو كەمتربووە، بەاڵم هێشتان رێژەكە زۆرەو 
دەبێ حیسابی بۆ بكرێت((. بەپێی توێژینەوەیەكی 
ئەمریكی دەركەوتووە ئەگەر ژن، الیەنی دەروونی 
لەو  پیاو  بەڵكو  ناسووتێنێت،  خۆی  تەواونەبێ 
بۆیە  دەب��ات؟  خۆسووتاندن  بۆ  پەنا  حاڵەتەدا 
لەحاڵەتەكانی  هەندێك  كە  لەوەدەكرێت  گومان 
سووتان لەهەرێمدا سووتێندرابن و راستییەكە بۆ 
كوردە  لەوبارەیەوە،  حەشاردرابێت؟  گشتی  رای 
نایشارێتەوە كە لەو چەند مانگەدا دوو حاڵەتی 

بەوەدەكات  ئاماژەش  هەبووەو  ژن  سووتاندنی 
ئەو  دەسووتێندرێن.  ژنان  10%���ی  نزیكەی  كە 
بەنیازن  دەڵ��ێ،  حاڵەتە  ئ��ەو  چ��ارەس��ەری  بۆ 
پێشنیاری كردنەوەی چەند سەنتەرێكی دەروونی 
بكەن،  هەرێم  لەسەرتاسەری شاروشارۆچكەكانی 
تا بەهۆی هۆشیاری كاری ئەو سەنتەرانەوە خەڵك 
لەوە ئاگادار بكرێتەوە كە كێشەكان بەسووتاندن 
ژنەی  ناكرێن.))ئەو  چارسەر  خۆسووتاندن  یان 
خۆی دەسووتێنێ و نامرێ پەشیمانە لەوكارەی 
كردوویەتی، بۆیە دەبێ ژن رەچاوی ئەوە بكەن 

كە سووتاندن كێشەكانیان چارەسەر ناكات. 
پشدەرو  ناوچەی  سنووری  و  ق��ەاڵدزێ  رانیەو 
رێژەی  ك��ە  ل��ەون��اوچ��ان��ەی  یەكێكە  بیتوێن، 
خۆسووتان و سووتاندن و كوشتنی ژنانی تێدا زۆر 
بەرزە، كەچی تائێستا شەڵتەرێك بۆ داڵدەدانی 
ژن لەو ناوچەیەدا نییە؟ كوردە، دەڵێت لەهەوڵی 
ناوچەیەو  ئ��ەو  بۆ  شەڵتەرێكدان  ك��ردن��ەوەی 
لەبارەی رێژەی زۆری كوشتنیش دەڵێ))شێوەی 
سووتان  خنكاندن،  لەجۆری  ژنانە  ئەو  كوشتنی 
و لێدان لەناوچەكانی دیكەی هەرێمی كوردستان 
لەو  كە  كرد  ئاشكرای  وەك  بەاڵم  ج��ی��اوازە((، 
ناوچەیەدا  لەو  رێژەیە  ئەو  رابردوو  دوومانگەی 
شارەكانی  لەهەموو  كوشتن،  ژن  كەمیكردووە. 
لەناوچەی  كوردستان هەیەو شێوازی كوشتنیش 
بیتوێن و پشدەر مەترسیدارە. ئەو ژنە بەرپرسەی 
وەزارەتی ناوخۆ، ئاماژە بەوەدەكات كەلە هەوڵی 
و  پشدەر  ناوچەی  رانیەو  لەسۆران،  ئ��ەوەدان 
لەكاتێكدا سەرجەم  دابمەزرێنن.  بیتوێن شەڵتەر 
پیاون  ژنان،  بە  دژ  توندوتیژی  بەڕێوەبەرەكانی 
و ئەمەش بووەتە جێگەی نیگەرانی چاالكوانانی 
ب���واری ژن���ان، ك���وردە ع��وم��ەر ل��ەگ��ەڵ ئەوەی 
بكرێنە  بەڕێوەبەرانە  ئەو  كە  دەزانێت  بەباشی 
كە  دەكات  پیاوانە  لەو  دەستخۆشی  بەاڵم  ژن، 
هەروەها  ئەنجامداوە.  كارەكانیان  بەجیدی  زۆر 
ئەو  بۆ  شیاو  ژنی  ئەگەر  دەخ��ات��ەڕوو  ئ��ەوەش 
ئەو  حەزدەكات  بەدڵنیاییەوە  هەبێت،  پۆستانە 
پۆستانە بۆ ژن بێت. لەگەڵ دانانی ئەنجوومەنی 
خانمان كە بەبڕیارێكی سەرۆكوەزیرانی كوردستان 
ئەنجوومەنە  ئەو  تائێستا  بەاڵم  دادەم��ەزرێ��ت، 
عومەر،  كوردە  نەكردووە؟  بەكارەكانی  دەستی 
دەڵێ))لەگەڵ دروستبوونی ئەو ئەنجوومەنەدام، 
بەاڵم تێیدا ئەندام نیم((. ئاماژە بەوەش دەكات كە 
ئەو لەگەڵ وشەی خانم نییە، چونكە ئەو چەمكە 

گوزارشت لەچینێكی ئاریستۆكرات دەكات.
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ئامەد

وارڤین: كێشەی ژنی كورد لە ئەورووپا چییە؟
رەوشەن: لە ئەورووپا ئێمە وەك ژنی كورد گەلەك 
كوردەكان  ژن��ە  زۆرب��ەی  هەیە.  كەموكورتیمان 
كێشەی  بەهۆی  چونكە  هەیە.  زمانیان  كێشەی 
ئاراوە، ئەگەر زمان  زمانەوە كێشەی كاریش دێتە 
نەزانێت ناتوانێ كار پەیدا بكات. ئەگەر ئێمە ژنی 
دەبێ  بكەین،  ب��ەراوورد  پێكەوە  ع��ەرەب  و  كورد 
كورد لەئەورووپا، لە فەڕەنسا كێشەی تێكەڵبوونی 

نەبێت. 
وارڤین: بۆچی؟

رەوشەن: چونكە لەنێوان فەڕەنسا و كورد دا هیچ 
بەگشتی  كورد  پێویستە  بۆیەش  نییە.  كێشەیەك 
كەڵك  دەرفەتە  لەو  بەتایبەتی  كوردیش  ژنی  و 

وەربگرێت.
وارڤین: رەوشی ژنی كورد لەئەورووپا چۆنە؟

لەزۆربەی  شەرمنن،  زۆر  ك��ورد  ژن��ی  رەوش���ەن: 
لەتەلەفزیۆنە  كەناڵە  سەیری  داخراون.  بوارەكاندا 
كوردی یان توركی دەكەن. بە كوردی یان توركی 
قسە دەكەن. زۆر فەڕەنسی نازانن و بەباشی ناتوانن 
بە زمانی فەڕەنسی قسە بكەن. لەبەرئەوەش وەك 

ژنی كورد هێشتا رێگەمان زۆر دوور و درێژە. 
وارڤین: رەوشی ژنی كورد لە ئەورووپا لەناو خێزاندا 

چۆنە؟
ماڵەكانی  لەناو  لەئەورووپا  كورد  ژنانی  رەوشەن: 
نایانەوێت  بەمزووانە  پیاوان  بندەستن.  خۆیاندا 
دەسەاڵتداری خۆیان لەدەست بدەن. ژن زۆرجاران 

وەك بینەرن بەس رووداوەكان دەبینن. لەبەرئەوەی 
بكەن،  كوڕەكانیان  منداڵە  لە  شتێك  هیچ  ناتوانن 
كچەكانیان.  سەر  دەخەنە  خۆیان  كۆنتڕۆڵی  زیاتر 
زیاتر كچەكانیان تەنگاو دەكەن، ناهێڵن كچەكانیان 

ئازادانە هەناسە هەڵمژن. 
یان  پەیامنێرەكانمان  لەرێگەی  هەندێكجار  وارڤین: 
رۆژنامەو باڵوكراوەكانەوە دەبیستین كە ژنی كورد 
توندوتیژییان  خێزانەكانیاندا  لەناو  ئەورووپا  لە 

بەرامبەر دەكرێت. ئەوە چۆنە؟
لەئەورووپایش  ك���ورد  ژن��ی  راس��ت��ە  رەوش����ەن: 
بەرامبەر  توندوتیژییان  خێزانەكانیانەوە  لەالیەن 
بكەین.  فەڕەنسا  سەیری  ئەگەر  بەاڵم  دەكرێت. 
لەالیەن  ژن   3 هەفتە  هەر  لێكۆڵینەوەكان  بەپێی 
فەڕەنسا  لە  كورد  ژنی  دەكوژرێن.  مێردەكانیانەوە 
هەیە.  ئینتگراسیۆنی)تێكەڵبوون(  كێشەی 
رەخنە،  توند  بەشێوەیەكی  كورد  ئێمەی  پێویستە 
بگرین.  ژن  ل��ەدژی  توندوتیژی  لەبەكارهێنانی 
كاتێك  بەلجیكا  و  فەڕەنسا  وەك  واڵتانێكی  لە 
زووبەزوو  دێ��ت،  عەرەبەكاندا  بەسەر  رووداوێ���ك 
باسی لێوە ناكرێت یان رەخنەی لێناگیرێت. چونكە 
ئەوان كارتی هەڵبژاردنیان هەیە. مافی بەكارهێنانی 
رەخنە  دەیانەوێ  كاتێك  بۆیە  هەیە.  دەنگەكانیان 
چیچانیەكان  لە  رەخنە  یان  بگرن،  لەموسوڵمانان 
دەگرن یان لە كورد. ئەوەش لەبەرئەوەیە كە لۆبییان 
نییە. لەبەرئەوەی لەگۆڕەپانی سیاسیدا ئامادە نین، 
لەناو كۆمەڵەو رێكخراوەكاندا نین، لەناو لۆبییەكاندا 

لەگۆڕەپانی  نین،  وەه��ا  عەرەبەكان  ب��ەاڵم  نین. 
دەزگاكاندا  دام��ەزراوەو  لەهەموو  و  هەن  سیاسیدا 
شتێكیان  كاتێك  بۆیە  كردووەتەوە.  خۆیان  جێی 
هەڵدەبڕن  خۆیان  دەنگی  بەزوویی  پێدەگوترێت، 
رای  نیشاندەدەن.  كاردانەوە  قسانە  ئەو  لەدژی  و 

خۆیان دەردەبڕن و دەردی خۆیان باس دەكەن. 
وارڤین: ئاستی خوێندەواری ژنی كورد لە ئەورووپا 

چۆنە؟
پاریس  كوردی  ئەنستیتۆی  وەك  ئێمە  رەوش��ەن: 
هەر  بەهاوواڵتیانی  خوێندن(  ب��ورس)زەم��ال��ەی 
تائێستا  ئێمە  دەدەین.  كوردستان  پارچەی  چوار 
لەناو  ك��ورد.  خوێندكاری   400 داوەت��ە  بورسمان 
بە  ئەولەوییەتمان  زیاتر  ئێمە  ئەو خوێندكارانەشدا 
كچان داوە. چونكە ژن زیاتر لە سەختیدا دەژین. 
پێڕەو  ژنان  بۆ  ئەرێنیمان  جیاكاری  ئێمە  بۆیەش 
كردووە. لەراستیشدا هەم ژنان و هەمیش ئەو كوڕە 
لەخوێندندا زۆر  بۆ خوێندن هاتوون  كوردانەی كە 
یان  ماستەر  خوێندنی  بۆ  ئەوانە  سەركەوتوون. 

دۆكتۆرا دێن. 
و  ماستەر  بۆ خوێندنی  تەنیا  بورسە  ئەو  وارڤین: 

دكتۆرایە؟
باشووری  ئ��ەوەی  پ��اش  وای��ە.  بەڵێ  رەوش���ەن: 
كوردستان ئازادبوو، ئەو خوێندكارە باشوورییانەی 
گەڕانەوە  هەموویان  پێدابوون،  بورسمان  ئێمە  كە 

واڵت و ئێستا لە زانكۆكاندا وانە دەڵێنەوە.
وارڤین: سیاسەتی ئەنتگراسیۆن لە فەڕەنسا چۆن 

رەوشەن وەردی: 
زۆربەی ژنانی كورد لە ئەورووپا 

زمان نازانن
مافناسی كورد رەوشەن وەردی كەلە ئەنستیتۆی كورد لە پاریس كار دەكات، رایگەیاند، ئەورووپییەكان كورد وەك )كوردی 
باش( و )كوردی خراپ( ناودێر دەكەن، بەاڵم پاش رزگاركردنی باشووری كوردستان لە ئەورووپا قورسایی كورد زیادی 
كردووە. وەردی، لە وتووێژێكدا لەگەڵ وارڤین، ئاماژەی بەوەدا كە ئەوانەی كار بۆ لۆبی كورد دەكەن لەئەورووپا زۆر كەمن 
و دەستنیشانی كرد كە تا كورد لۆبی نەبێ ناتوانێت دەردەكانی خۆی بەجیهان بگەیەنێت. مافناس رەوشەن وەردی، 27 

ساڵە لە ئەورووپا دەژی و ئێستا لە شارەوانی پاریس، وەك پارێزەر كار دەكات.
دیالر سەولەدار
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دەبینیت؟
ژنە  ئەو  ه��ەوڵ��دەدات  فەڕەنسا  ئێستا  رەوش��ەن: 
بیانییانەی كەلە سیاسەتدا كار دەكەن پێش بخات. 
بۆ نموونە، ژنێكی بیانی كە باوكی خەڵكی واڵتێك 
داد  وەزی��ری  وەك  ئەلجەزایەرە  خەڵكی  دایكی  و 
هەڵبژێردرا. وەزارەتی داد لە فەڕەنسا وەزارەتێكی 
هەمان  ب��ەرگ��ری��ش  وەزارەت����ی  ب��ۆ  گرنگە.  زۆر 
ئەو  كە  ئ��ەوەدا  لەگەڵ  برد.  بەڕێوە  سیاسەتیان 
وەزارەتانە وەك وەزارەتی پیاوان دەبینرێت، ژنێكی 
فەڕەنسییان كردە وەزیر. لەبەرئەوەش هەموو ئەو 
ناچار  هەڵبژاردن  چوونە  كە  سیاسییانەی  پارتە 
بە كەڵكوەرگرتن لە ژنانی بیانی بوون. بۆ ئەوەی 
ژنانی چاالك  بەدوای  بیانپاڵێون  لەهەڵبژاردنەكاندا 
و بەتوانادا گەڕان. بەاڵم بەداخەوە ژنانی كورد زۆر 
رێكخراوە  دەزگ��او  لە  تەنیا  و  داخ��راون  و  شەرمن 

كوردییەكاندا ئەندامن. 
وارڤین: خەباتی لۆبی كورد چۆن دەبینی؟

رەوشەن: كورد هیچ خەباتێكی لۆبی نییە. كاتێك 
بۆیەش  دەی��ك��ەن.  لەناوخۆیاندا  دەك��ەن  لۆبیش 
پاش  نموونە،  بۆ  بین.  لۆبی  فێری  ماوە  زۆرم��ان 
ئەوەی پارتی دادوگەشەپێدان لە توركیا هاتە سەر 
كار، لەئەورووپا لۆبی خۆی بەباشی پێش خست. 
ئەوان لۆبییەكی بەهێزیشیان لە فەڕەنسا هەیە. بۆ 
ئەوەی دەنگمان ببیستن ئێمە پێویستییەكی زۆرمان 
بە لۆبی هەیە. بەاڵم تا دەچێت كورد لە ئەرووپا 
لەو شتانە دوور دەكەوێتەوەو خۆی لەهەموو شتێك 
وەك  كەسانێكی  ئەڵبەت  دەگرێت.  دوورەپ��ەرێ��ز 
)فەلەكناس ئۆجا(ش هەن كە دەنگی كوردیان لە 
ئەورووپا داوەتە ناساندن. بەاڵم لە ئەڵمانیا النیكەم 
500 هەزار كورد و لە فەڕەنساش النیكەم 150 هەزار 
ئێستا  گرنگە.  زۆر  شتێكی  ئەوەش  هەیە.  كورد 
النیكەم 800هەزار كورد لە تاراوگە هەیە. بەاڵم كەم 

كەس لەوانە لەهەڵبژاردنەكاندا هەڵبژێردراون. 
وشكی  قانوونێكی  لەمدواییانەدا  فەڕەنسا  وارڤین: 
سەبارەت بە پەنابەران دانا. تۆ چۆن سەیری ئەو 

قانوونە دەكەی؟ 
ئەورووپا  لە  قانوونەكان  هەموو  راستە.  رەوشەن: 
سێ  بوونەتەوە.  وشكتر  پەنابەری  بە  سەبارەت 
لەو  فەڕەنسا.  هاتە  كەشتییەك  لەمەوپێش  مانگ 
كوردستانیش  رۆژئاوای  كوردی  گەلەك  كەشتییەدا 
كورد  لە  بەخۆشبینی  فەڕەنسییەكان  هەبوون. 
كورد  لەرەوشی  كەشتییە  ئەو  بەهاتنی  دەڕوان��ن. 
فەڕەنسییەكان  لەڕاستیدا  تێگەیشتن.  سوریا  لە 
نییە،  ناسنامەیان  لە سوریا  كورد  كە  نەیاندەزانی 
بۆیەش  ئاگاداربوونەوە.  كەشتییە  ئەو  بەهاتنی 

ئەوانی نەگەڕاندەوە بۆ سوریا.
كوردی  بە  بەرامبەر  فەڕەنسا  سیاسەتی  وارڤین: 

باكوور چۆنە؟
رەوشەن: بەهۆی لۆبی پارتی داد و گەشەپێدانەوە، 
ئێستا روانینی ئەوان بۆ توركیا بەتەواوەتی گۆڕاوە. 
یەكەمدایە.  واڵتانی  لیستی  لە  ئیتر  توركیا  ئێستا 
لەبەرئەوەش هاوواڵتیانی توركیا چ كورد چ تورك لە 
فەڕەنسا بۆ وەرگرتنی مافی پەنابەری زۆر زەحمەتی 
دەكێشن. واتە بەسەختی پەنابەرییان پێدەدرێت. 

وارڤین: ئایا پێگەی هەرێمی كوردستان كاریگەری 
لەسەر قورسایی كورد لە ئەورووپا داناوە؟

قورسایی  كوردستان  باشووری  ئازادی  رەوش��ەن: 
هەرچەندە  ك��ردووە.  زیاتر  ئ��ەورووپ��ا  لە  ك��وردی 
قورساییە  بەو  هەست  زیاتر  دەچین  بەرەوپێشتر 
))كوردی  وەك  هێشتا  ئەورووپی  بەاڵم  دەكرێت. 

باش(( و ))كوردی خراپ(( سەیرمان دەكەن. 
كوردی  و))ك��ێ  باشە((  ))ك��وردی  كێ  وارڤین: 

خراپە((؟
رەوشەن: كوردی باشوور وەك كوردی باش و كوردی 
باكووریش وەك كوردی خراپ ناودێر دەكرێن. ئێمە 

بشكێنین،  سیاسەتە  ئ��ەو  دەب��ێ 
لۆبی خۆمان بەهێز بكەین و بتوانین دەردی خۆمان 

لەهەر شوێنێكی ئەورووپا دەرببڕین. 
چ  لە  ئەورووپا  لە  باشوور  كوردی  لۆبی  وارڤین: 

ئاستێكدایە؟
باشوورییەكان  الوازە.  زۆر  فەڕەنسا  لە  رەوشەن: 
زیاتر لە ئەڵمانیا، بەریتانیا و هۆڵەندا كار دەكەن. 
پارتە  فەڕەنسا  لە  لەئێستادا  ئەوەی  بەهۆی  بەاڵم 
راستگەراكان لەسەركارن بۆچوونیان لەسەر باشوور 

باشە. 
رەوشەن وەردی كێیە؟

كچێكی كوردە، لەساڵی 1972 لەناوچەی )دەپێ(
ی سەر بە پارێزگای ئەلعەزیزی باكووری كوردستان 
لە فەڕەنسا دەژی. وەردی  لەدایكبووە. 27 ساڵە 
پاش ئەوەی بەشی مافی تەواو كردووە، لە پاریس 
بارۆی  ئەندامی  ئێستا  رەوشەن،  بووە.  نیشتەجێ 
لەئەنستیتۆی  هاوكاتیش  پاریسەو  مافپەروەرانی 

كوردی پاریس كار دەكات.

فۆتۆ: وارڤینمافناس رەوشەن وەردی 
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تیرۆری سیاسی چییە؟
بریتییەلە  تیرۆر  گشتی،  پێناسەیەكی  بەپێی 
بەكارهێنانی هێز و توندوتیژی لەپێناو دروستكردنی 
دڵەڕاوكێ  ن��ان��ەوەی  و  مەترسیدار  دۆخێكی 
كە  ئامانجێك  و  بەمەرام  گەیشتن  بۆ  لەكۆمەڵگا 
لەوانەیە ئامانجەكە سیاسی، ئایینی، یان شەخسی 
مرۆڤایەتی،  مێژووی  دروستبوونی  لەگەڵ  بێت. 
تیرۆر هەبووەو لەپێش زایین و سەردەمی یۆنان، 
تیرۆر ئاماژەی پێكراوە، بەاڵم بەپێی سەردەمەكان، 
فۆرمی جیاوازی وەرگرتووە. بەشێوەیەكی گشتی 
سەندو  پەرەی  دووهەم،  جیهانی  جەنگی  لەدوای 
چەمكە  ئ��ەو  جارێكیتر  سێپتێمبەر   11 دوای 

سەریهەڵدایەوە.

جۆرەكانی 
دەوڵەت  كە  تیرۆرەیە  ئەو  دەوڵ��ەت:  تیرۆری   .1
رژێمی  دەدات.  ئەنجامی  هاوواڵتییانی  بەرامبەربە 
بەعس، یەكێك لەو رژێمانەبوو كە تیرۆری بەرامبەر 
لەسێدارەدان،  وەك،  ئەنجامدا  بەهاوواڵتییان 
دروستكردنی  وات��ە  تۆقاندن.  و  زیندانیكردن 
و  نازییەكان  دەسەاڵتی  خەڵك.  الی  دڵەڕاوكێ 

ستالین، نموونەگەلی تری ئەمجۆرە تیرۆرەن.
2. لۆكاڵی: ئەو تیرۆرەیە كە هاوواڵتییان دەیكەن، 
لەوانەیە باندێك بێت دژی داموودەزگاكانی دەوڵەت، 

وەك رێكخراوی ئێتا، ئێرلەنداو قاعیدە.
3. نێودەوڵەتی: لەئاستی نێودەوڵەتی و نەتەوەیی 
كاردەكەن، لەهەموو جیهاندا، بنكەیان هەیە وەك، 

رێكخراوی قاعیدە.

4. ئایدۆلۆژیك: وەك تیرۆری ئیسالمی، مەسیحی. 
ئایدۆلۆژیایەكە  سەپاندنی  ئامانجی  ئەمجۆرە 
بیروڕا،  جیاوازی  بەهۆی  یاخود  هێزەوە.  بەهۆی 
نووسین و قسەكردن دەكرێ�ت، وەك، تیرۆركردنی 

رۆژنامەنووسان.
بزووتنەوەی  هەندێ  لەگەڵ  تیرۆر  زۆرج��ار   .5
مەبەستیان  كە  دەكرێت  تێكەڵ  ئ��ازادی��خ��وازی 
و  ن��ەت��ەوەی��ی  ئامانجێكی  ب��ەدەس��ت��ه��ێ��ن��ان��ی 
تامیل  پڵنگەكانی  وەك،  بۆنموونە  نیشتیمانییە. 
كە بۆ بەدەستهێنانی سەربەخۆیی و بەڕێوەبەردنی 

واڵتی خۆیان تێدەكۆشن. 

هۆكارەكان
تیرۆر  ل��ەب��ارەی  لێكۆڵینەوانەی  ئ��ەو  بەپێی 
تیرۆر  س��ەره��ەڵ��دان��ی  ه��ۆك��اری  خ��راون��ەت��ەڕوو 
دروستكردووە.  جیاوزای  بۆچوونی  لەجیهاندا 
ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  واڵت��ە  بەتێڕوانینی 
عەرەبی  لەجیهانی  ئەورێكخراوەتیرۆریستیانەی 
لەبەشداری  كە  ئەوەیە  ئەنجامی  دروستبوون، 
بەئۆپۆزسیۆن  رێگە  دوورخراونەتەوەو  سیاسی 
تیرۆر.  دەبەنەبەر  پەنا  بۆیە  بوونیاننەدراوە، 
نموونەی ئەوەش رێكخراوی ئەلقاعیدەیە كە سەرەتا 
دەستی  سعودیەوە  لەسیستمی  لەرەخنەگرتن 
ئەو  بەهۆی  دەوڵ��ەت،  تیرۆری  لەئێران،  پێكرد. 
ئایدۆلۆژیا تۆتالیتارییانەیە كە دەوڵەت، لەسیستەمە 
تۆتالیتارەكان بەرهەمی دێنێت. تیرۆر لەرای جیاواز 
تاك  لەسیستمە  كە  خەڵكیتر  بەشداریكردنی  و 
حیزبییەكاندا زیاتر بەرچاودەكەوێت. بەپێی هەندێ 

9

هەولێر

چاودێرانی سیاسی جەخت لەوەدەكەنەوە كە تیرۆری سیاسی لەهەرێمی كوردستاندا بوونی هەیەو 
رێگە چارەی بنبڕكردنیشی بەرێكخستنەوەی سیستەمی سیاسی، كۆمەاڵیەتی و ئابووری دەزانن.

تیرۆری سیاسی لەهــەرێمی 
كوردستان بوونی هەیە؟

ئەو رێكخراوە 
تیرۆریستیانەی 

لەجیهانی 
عەرەبی 

دروستبوون، 
ئەنجامی ئەوەیە 
كە لەبەشداری 

سیاسی 
دوورخراونەتەوەو 

رێگە 
بەئۆپۆزسیۆن 
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لێكۆڵینەوە ئەو خەڵكانەی پەنا دەبەنەبەر كرداری 
زیاتر  و  ناهۆشیارن  خەڵكانێكی  تیرۆریستی، 
ناوشارەكان،  هاتوونە  لەدەورووبەرەوە  ئەوانەن 
رێگا  باشترین  نامۆن.  شار،  كەلتووری  و  بەژیان 
بۆ  گەڕانەوەیە  نامۆبوونە  ل��ەو  رزگ��ارب��وون  بۆ 
ناسنامەی خود. لەوانەیە ناسنامەكە سیاسی یان 
دنیایەكی  لەكۆتاییدا  مەرامەی  بەو  بێت،  ئایینی 
ئابووریناسان پێیانوایە، زۆربەی  زۆرجوان هەیە. 
ئەو خەڵكانەی كە پەنادەبەنەبەر تیرۆر لەئەنجامی 
خراپی بارودۆخی ئابورییە. نموونەی ئەوەش ئەو 
تیرۆرەیە كە بەهۆی خراپی بارودۆخی ئابورییەوەیە 
كە  خەڵكانەی  ئەو  زۆربەی  هەیە.  لەئەفغانستان 
كاردەكەن،  تیرۆریستییەكان  رێكخراوە  لەگەڵ 
لەعێراقیشدا  ئەوە  نموونەی  مادییە.  مەرامی  بۆ 
هەبوو كە بۆ بەدەستهێنانی 50 دۆالر تەقینەوەیان 
ئەنجامداوە یان كەسێكیان كوشتووە. مامۆستای 
یاسای زانستە سیاسییەكان لەزانكۆی سەالحەدین، 
دەڵێت:))زۆرجار  لەوبارەیەوە  رەس��وڵ،  زوبێر 
جیاواز  دەنگورەنگی  تۆتالیتاری،  دەس��ەاڵت��ی 
قبووڵ ناكات و تیرۆر ئەنجامدەدات. بەپێچەوانەوە 
ئەنجامی  لەدەسەاڵت،  ن��اڕازی  گرووپی  زۆرج��ار 
پێویستە  حاڵەتێكدا  لەهەموو  بەاڵم  دەدات((. 
رێ بۆ ئەوەخۆش بكرێت كە ئۆپۆزسیۆن، دەنگە 
بۆ  نارازیبوون  نەهێڵێت  و  رێكبخات  ناڕازییەكان 
توندتیژی بگوازرێنەوە((. مامۆستا زوبێر، هۆكاری 
بەوەدەستنیشان  ت��اك،  تیرۆری  پەنابردنەبەر 
كۆمەاڵیەتی،  و  چینایەتی  جیاوازی  كە  دەكات 
هۆكارێكی سەرەكی چوونی خەڵكە بۆ ریزەكانی 

بۆنموونە))زۆرجار  تیرۆریستییەكان.  گروپە 
هەموو  كە  دەبینێت  قوتابییەكییتر  قوتابییەك، 
شێوە  بەئاسانترین  ژیانی  پێداویستییەكانی 
بۆدابینكراوە، بەاڵم ئەو دەستی ناكەوێت. یاخود 
خۆشگوزەرانیتر  و  ژیان  تەكنۆلۆژیاوە،  بەهۆی 
ئایدۆلۆژیایەك،  دەگەڕێتەوە  بۆیە  دەبینێت. 
ژیانەی  ئەو  لەجیهانێكیتر،  كە  ئامانجەی  بەو 
ئەندامی  بكرێت((.  فەراهەم  بۆی  لەخەیاڵیدایە، 
دلێر  كوردستان،  شیوعی  حیزبی  سەركردایەتی 
محەممەد، هۆكارەكانی بوونی تیرۆر، بۆ سروشتی 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی واڵت و ئینتیمای تاكەكان 
و  سیاسییەكان  حیزبە  و  رێكخراو  و  گرووپ  بۆ 
سەركردەو  بەكاریزماكردنی  لە  حیزبەكان،  رۆڵی 
پیرۆزكردنی حیزبی سیاسیدا، دەبینێت. ئەوەش 
تیرۆر،  ئاراستەبوونی  و  قبووڵكردن  بۆ  زەمینە 
لەتیرۆری  جۆرێك  دەخوڵقێنێت))بەبەردەوامی 
فكری ناراستەوخۆ لەرێگەی حیزبە سیاسیەكان، 
یان كۆمەڵگاوە رووبەڕووی حیزبەكەمان كراوەتەوە. 
لەعێراقدا  سیاسی  مێژووی  بەدرێژایی  هەڵبەتە 
شیۆعییەكان،  رووب����ەڕووی  سیاسی  ت��ی��رۆری 

بووەتەوە((.

تیرۆری سیاسی لەكوردستان هەیە؟
عوسمان،  مەحمود  دكتۆر  سیاسی،  چاودێری 
هەیە.  سیاسی،  تیرۆری  دەڵێت))لەكوردستان 
چونكە  رەتدەكرێتەوە،  یاسا  بەپێی  هەرچەندە 
هەیە.  پەرلەمان  جیاكراونەتەوەو  دەسەاڵتەكان 
هاوكات  ئەنجامدەدرێت((.  تیرۆر  جارجار  بەاڵم 

ئاماژە بەسەردەمی شاخیش دەكات كە))لەنێوان 
حیزبە سیاسیەكاندا، تیرۆر هەبووەو زۆرجاریش، 
د.  لەسێدارەدراوە((.  خەڵك  دادگاییكردن،  بێ 
مەحمود، ئاماژە بەئەزموونی تاڵی شەڕی ناوخۆ 
لوتكە((.  گەیشتبووە  تێیدا،  كە))تیرۆر  دەكات 
چاودێری سیاسی فەرید ئەسەسەرد، شەڕی ناوخۆ، 
لەكوردستان  تیرۆر،  پەرەسەندنی  بەهۆكارێكی 
دەزانێت و ئاماژە بەوەدەكات كە ئیسالمی سیاسی 
ئەندامی  كوردستان.  هەرێمی  هێنایە  تیرۆری 
زانا  ئیسالمی كوردستان،  سەركردایەتی كۆمەڵی 
لەكوردستان  كە  لەوەدەكاتەوە  جەخت  رۆستایی 
بۆچوونەی  ئەو  لەبارەی  هەیەو  سیاسی  تیرۆری 
هۆكاری  ئیسالمییەكان،  دەڵێن))گرووپە  كە 
دەڵێ))حیزبە  تیرۆرن،  سەرهەڵدانی  سەرەكی 
سیاسین  تیرۆری  قوربانی  یەكەم  ئیسالمییەكان، 
خوا  نییە،  لەئیسالمدا  تۆقاندن  لەكوردستاندا((. 
واتە زۆركردن  الدین((،  دەفەرمێت))الاكراهە فی 
سیاسی  مەكتەبی  ئەندامی  نییە.  لەئیسالمدا 
مەولود  لەكوردستان،  ئیسالمی  یەكگرتووی 
سیاسی  تیرۆری  لەبنەڕەتدا  دەڵێت  ب��اوەم��راد 
پەیوەندی بەكێشە سیاسییەكانەوە هەیە، حیزبە 
تیرۆرە  لەو  بەشێكن  خۆیان  بۆ  سیاسییەكان 
سیاسییەی كە روودەدات و بەرامبەر نەیارەكانیان 
میكانیزمێك  بووەتە  ئەنجامیدەدەن.))ئەوەش 
را  هەندێ  بەمەرامە سیاسییەكان((.  گەیشتن  بۆ 
هەن كە پێیانوایە))توندوتیژی لەئیسالمدا هەیە، 
ترساندن بەجەهەننەم، دەكەنە نموونەی ئەوە((. 
روونیدەكاتەوە  بارەیەوە  لەو  باوەمراد،  مەولود 

فۆتۆ: وارڤین
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نییە.  ئیسالمدا  لە  توندوتیژی  و  كەترس  كە 
بەتیرۆرەوە  پەیوەندی  قیامەت  ترسی  باسكردنی 
كە  ئەوەیە  بۆ  جەهەننەم،  باسكردنی  نییە. 
خۆی  دوورە،  یاسا  و  دادوەر  لە  كاتێك  مرۆڤ 
كەسێكی ساڵح  لەدنیادا  و  بێ�ت  چاودێری خۆی 
بەرهەمی  تیرۆر  حاڵەتەكاندا،  بێت))لەهەموو 
بیركردنەوەی ناتەندروستە((. ئەندامی پەرلەمانی 
لەتیف،  حاكم  گۆڕان،  لەفراكسیۆنی  كوردستان 
بەڕاست  لەكوشتندا،  تیرۆر،  بەرتەسككردنەوەی 
تۆقاندن  واتە  لەمانادا،  خۆی  دەڵێ،  و  نازانێت، 
واتە  ت��ر.  هەرشتێكی  ی��ان  سیاسەت،  لەسەر 
مەرامێكی،  بۆ  كەسێك  هەر  گوشارخستنەسەر 
تیرۆردایە.  لەچوارچێوەی  ب��ی��روڕا،  سیاسی، 
زۆرجاریش،  و  دەس��ەاڵت  تیرۆرە  ئ��ەو  زۆرج��ار 
یاسایەكمان  ئێمە  دەیكەن.  دەس��ەاڵت  نەیارانی 
لەپەرلەمانی  ت��ی��رۆر،  ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوەی  بۆ 
تێدایە.  كە))كەموكورتی  هەیە  كوردستاندا 
بۆ  فكری  یەكڕاست  بیخوێنێتەوە  هەركەسێك 
الیەنە ئیسالمییەكان دەچێت، كە لەڕاستیدا تەنیا 

الیەنی ئیسالمی، تیرۆر ناكات((.
حەمەی  قەسرێ،  عەبدوڵاڵی  مەال  لە  هەریەك 
حەالق، رێناسی زەحمەتكێشان، نوری نانەكەلی، 
د.محەمەد  هەورامی،  سەاڵح  ئەمین،  مامۆستا 
سۆرانی  و  مەحمود  سەربەست  ق��ەرەداخ��ی، 
سیاسین،  تیرۆری  قوربانی  نموونەی  مامەحەمە 

لەكوردستان.

راگەیاندن و تیرۆر
شارەزایان، جەخت دەكەنەوە كە زۆرجار كەناڵەكانی 
تیرۆر  پەرەسەندنی  باڵوبوونەوەو  بۆ  راگەیاندن، 
هۆكارێكن. بەپێی لێكۆڵینەوەكان، هەندێ كەناڵی 
راگەیاندن، راستەوخۆ یان ناراستەخۆ، بەئاگایانە 
بەو  دەك��ەن.  بەتیرۆر  خزمەت  بێئاگایانە،  یان 
و  تۆقینێك  و  ترس  هەر  دروستكردنی  مانایەی 
بەتیرۆر  ت��رس،  باڵوكردنەوەی  بۆ  یارمەتیدان 
گروپ  جار  زۆربەی  هەربۆیەش  دەكرێت.  ئەژمار 
بۆ  راگەیاندنیان  كەناڵی  تیرۆر،  ئەنجامدەرانی  و 
زوبێر  مامۆستا  بەكارهێناوە.  خۆیان  بارزكردنی 
ئەلجەزیرە،  كەناڵی  بە  ئەوە  نموونەی  رەسوڵ، 
زۆری  كاری  كەناڵە  ئەو  كە  دەڵێ  دەهێنێتەوەو 
ئەلقاعیدە  تیرۆریستی  رێكخراوی  بارزكردنی  بۆ 

كردووە. 

یاسایەك بۆ بەرنگاربوونەوەی تیرۆر هەیە؟
كە  ب��ەوەدەك��ات  ئاماژە  عوسمان،  د.مەحمود 
پەیماننامەی نەتەوە یەكگرتووەكان رێ لەتیرۆری 
تێدا  مرۆڤییەكانی  مافە  و  دەگ��رێ��ت  سیاسی 
بڕیاردەركردن  و  جێبەجێكردن  بەاڵم  پارێزراوە، 

ئاماژە بە هەڵوێستی ئەمریكا  جیاوازە. هەروەها 
دەكات و دەڵێ كە ئەو واڵتە جەنگی ستراتیژی 
))چاوپۆشی  ب��ەاڵم  راگ��ەی��ان��دووە  دژەت��ی��رۆری 
ك��ردووە،  هاوپەیمانی  دەوڵ��ەت��ان��ی  لەتیرۆری 
كوردی  بە  بەرامبەر  توركیا  تیرۆرەی  ئەو  وەك 
ئێستا  كە  روونیكردەوە  لەتیف،  دەكات((. حاكم 
نێودەوڵەتیدا هەیە كە  لەكۆمەڵگەی  ئاڕاستەیەك 
ئەو دەوڵەتانەی توندوتیژی، لەگەڵ هاوواڵتییاندا 
فەرید  داب��ن��رێ��ت.  ب��ۆ  ی��اس��ای  بەكاردەهێنن، 
نێودەوڵەتاندا،  لەیاسای  دەڵێت،  ئەسەسەرد، 
تیرۆری  بۆرووبەڕووبوونەوەی  دەرفەت  كەمترین 
دەوڵەت تەرخان كراوە. بەشێكی زۆر لەلێكۆڵەرەوان 
رایانوایە كە دەوڵەت ناتوانێ تیرۆر بكات، چونكە 
هاوواڵتییانی  بە  دژ  زەب��روزەن��گ  بەكارهێنانی 
بەاڵم))لەواڵتە  ناگونجێت،  یاسادا  لەگەڵ  خۆی، 
دواكەوتووەكانداو ئەو واڵتانەی كە دیموكراسییان 
بەكارهێنانی  هاوكات  ئەنجامدەدرێت((.  تێدانییە، 
هاوواڵتییانی  لەگەڵ  دەسەاڵتێك،  زەنگی  زەبرو 
واڵت،  ئەمنییەكانی  دەزگا  كە))زۆرجار  خۆیدا 
پەنای بۆ دەبەن. لەگەڵ خودی یاساكانی دەوڵەتدا، 
ناگونجێ�ت((. هاوكات فەرید ئەسەرد، تیرۆركردنی 
سەدر، بە))تیرۆرێكی سیاسی، لەقەڵەم دەدات، 
هەبوو.  سیاسی،  رەوشی  لەسەر  كاریگەری  كە 
دوای 2003 بەڵگەنامە فەرمییەكان، پیشانیاندا كە 
دەوڵەتی عێراق، دەستی لەو تیرۆرەدا، هەبوو((. 
بەاڵم ئەگەر دەوڵەتێك باندی تیرۆریستی بۆ ناو 
كردەی  لەوێ  باندە  ئەو  نارد.  تر،  دەوڵەتێكی 
دەوڵەتە،  ئەو  دەكرێت  ئەنجامدا،  تیرۆریستی 

بەدەوڵەتێكی تیرۆرست لەقەڵەمبدرێت.

كاریگەری
نەرێنی  كاریگەری  واڵتێك،  لەهەر  تیرۆر  بوونی 
لەسەر رەوشی ئابووری، كۆمەاڵیەتی، رۆشنبیری، 
كۆمەڵگا دەبێت. تێكچوونی هەموو ئەو الیەنانە 
پسپۆڕی  سیاسین.  تیرۆری  بوونی  دەرئەنجامی 
نەخۆشییە دەرونییەكان، د.توانا عەبدولڕەحمان، 
كۆمەڵگەیەی  ئ��ەو  تاكێكی  ه��ەم��وو  دەڵ��ێ��ت، 
كاریگەری  بكرێت،  پراكتیزە  تێدا  تیرۆری  كە 
بەو  هەیە  دەبێت))زۆركەس  لەسەر  دەروون��ی 
چونكە  بووە،  فۆبیا  نەخۆشی  تووشی  هۆیەوە 
تیرۆر بریتییەلە ترس و تۆقاندن. بوونی تیرۆر، 
مرۆڤەكان تووشی ترس و دڵەڕاوكێ و قەتیسبوون 
لەبازنەیەكی دارخراودا دەكات((. هەروەها دەڵێ، 
هەیە  بۆی  كائینێكی سیاسییە.  مرۆڤێك  هەموو 
و  كۆمەاڵیەتی  ئ��اب��ووری،  ل��ەب��ارودۆخ��ی  ب��اس، 
بگرێت.  رەخنە  و  بكات  واڵت��ەك��ەی  سیاسی، 
و  ترس  بەهۆی  كە  بەوەدەكات  ئاماژە  د.توانا، 
دڵەڕاوكێیەوە مرۆڤ تووشی نەخۆشی سایكۆسی 

دەبێت كە ئەو نەخۆشییە هەندێجار وا لەمرۆڤ 
دەكات خۆی بكوژێت.

كاریگەری ئابووری
ئەیوب  زانكۆ  مۆستای  ئابووری  لەبواری  شارەزا 
سماقەیی، روونیدەكاتەوە، كەمی دەرفەتی كارو 
دەبێتە  لەواڵتێكدا،  ئابووری  بارودۆخی  خراپی 
هۆی ئەوەی خەڵك روو لەباندە تیرۆریستییەكان 
واڵتێكدا  لەهەر  تیرۆر،  بوونی  هاوكات  بكەن. 
كاریگەری راستەوخۆی لەسەر رەوشی ئابووری، 
ئەو واڵتە هەیە. ئارامی سیاسی، مەرجی ئارامی 
توندوتیژی  ئەگەر  ئابوورییە.  پەرەسەندنی  و 
لەواڵتێكدا هەبێت، سەرمایەداران ناوێرن رووبكەنە 
ئەو واڵتە، ئەوەش كاریگەری لەئاستی وەبەرهێنان 

و گەشەسەندنی ئابووری دەبێت.

كاریگەرییە كۆمەاڵیەتییەكان
سەعد  د.چنار  كۆمەاڵیەتی،  لەبواری  پسپۆڕ 
لەسەر  تیرۆر  بوونی  كاریگەرییەكانی  عەبدوڵاڵ، 
كۆمەڵگا، بەهەموو شێوازەكانی، تیرۆری فكری، 
دەروونی، سیاسی، كۆمەاڵیەتی، بە زیان بۆسەر 
گشت الیەنەكانی كۆمەڵگا، وەسفدەكات، چونكە 
هەر جۆرێك لەتیرۆر سەرهەڵبدات، زەمینەسازی 
دەكات،  تریش  جۆرەكانی  سەرهەڵدانی  بۆ 
كۆمەڵگان. ئەندامانی  یەكەم  زەرەرمەندی  كە 
و  ب��ەش  كۆمەڵیك  كۆمەڵگا،  ))بەوپێیەی 
دامەزراوەی بەیەكەوە گرێدراوەو بەردەوام لەگەڵ 
یەكتریدا لەكارلێككردن دان، بۆیە هەر گۆڕانكاری 
یا رووداوێك، ئەرێنی یان نەرێنی، كاردەكاتەسەر 
مەحمود،  د.  دامەزراوەكانی((.  و  بەش  هەموو 
بەئامانجەكانی  گەیشتن  بۆ  كە  وایە  بۆچوونی 
كۆمەڵگەیەكی  بنیاتنانی  لەهەوڵی  دەبێ  گەل، 
سڤیل و دیموكراسیدا بین و جیاوازییە رەگەزی 
سیاسی،  ریفۆرمی  و  نەهێڵین  چینایەتییەكان  و 
دەبێتە  ئەوەش  بكەین.  كۆمەاڵیەتی،  و  ئابووری 
كۆمەڵگای  سەرنجدانی  بۆ  دیموكراتیك  هێزێكی 

نێودەوڵەتی، بەالی هەرێمی كوردستان دا.

 رێگاچارەی كەمكردنەوە
بۆ بنبڕكردنی تیرۆر، د. مەحمود عوسمان دەڵێ، 
خەباتی  ئادابی  و  لەچۆنیەتی  خەڵك  پێویستە 
سیاسی، ئاگاداربكرێتەوەو هۆشیاری پێبدرێت و 
سیستمی دەزگاییبوون بەرەوپێشبچێت و دەرگای 
گفتووگۆكان بۆ یەكتر وااڵ بكرێن. فەرید ئەسەسەرد، 
تۆكمەكردن و هۆشیاری كاری دەزگا ئەمنییەكان 
ئاسایشی  دەزانێت))دابینكردنی  بەپێویست 

خەڵك، لەئەستۆی دەزگا ئەمنییەكاندایە((.
بەهرە حەمەرەش
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كۆمەاڵیەتی

فۆتۆ: جەمال پێنجوێنیبەغدا  2008 . ژنە كوردێكی فەیلی لە گەڕەكی سەدرییەكان                                
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تایبەت

الیەنی  لێدوانەكانی  ئامارو  زۆرب��ەی  لەكاتێكدا 
بەڕێوبەرایەتی  و  پۆلیس  ل��ە  پ��ەی��وەن��دی��دار 
رێژەی  بەكەمبوونەوەی  ئاماژە  توندوتیژی، 
كوشتن و سووتانی ژنان دەكەن، بەاڵم تائێستا 
پێچەوانەی  باڵودەكرێتەوە  لەمیدیاكاندا  ئەوەی 
توێژەرێكی  هاوكات  دەردەخ��ەن.  راستەیە  ئەم 
شێوازە  ئ��ەو  رای��دەگ��ەی��ەن��ێ��ت  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
تۆقێنەرانەی ژنانی پێدەكوژرێت لە كوردستان، 
جۆرێكە لە تیرۆری كۆمەاڵیەتی و هەڕەشەیە لە 

ژیانی ژنانی واڵتەكەمان. 
ئێوارە،  نیوی  و  كاتژمێر،6   2010  -3-1 رۆژی 
كچێكی تەمەن 19 ساڵ بەناوی بۆكان كاكەشین 
دوای  بنەساڵوە،  قەزای  دانیشتووی  محەمەد، 
ناگەرێتەوەو  دەچ��ێ��ت��ەدەرەوە،  لەماڵ  ئ��ەوەی 
لە  هەندێك  مانشێتی  دەبێتە  رووداوەك����ەی 
لەونبوونی  رۆژ   5 دوای  و  رۆژنامەكان  گۆڤارو 
تەرمی كچێك دەدۆزرێتەوە بەسووتاوی و دواتر 
و  دەبینن  تەرمەكە  لەدادپزیشكی  خێزانەكەی 

دەڵێن كە تەرمی كچەكەیانە. 
دوای لێكۆڵینەوەی وردی پۆلیسی بەرێوەبەرایەتی 
نەهێشتنی تاوان لە هەولێر، لەرۆژی 4/15/ 2010 
بۆكان لەگەڵ ئەو كوڕەی كە لەگەڵی هەاڵتووە 
بۆكان  پیاوەی  ئەو  دەدۆزن���ەوە.  بەزیندوویی 
لەگەڵی هاڵهاتبوو ناوی)ه(. )ه( كە خێزاندارەو 
راكردنی  پالنی  بۆكان  منداڵە.   3 خ��اوەن��ی 
لەگەڵ )ه( بۆ وارڤین گێڕایەوە. بۆكان لەسەر 
دزداشەیەكی خەنەیی  و  دانیشتبوو  كورسییەك 

ئااڵندبوو  لەسەری  درێژیی  قاوەیی  لەچكێكی  و 
لەكاتی گێڕانەوەی بەسەرهاتی ئەو شەوە وەك 
ئەوەی نوكتەیەك بگێرێتەوە سەیری )ه(ی كردو 
دەستی بە پێكەنین كرد))پێكەنینم بەوە دێت 
دۆڵمەكەم  كەلوپەلی  رابكەین  ئەوەی  پێش  كە 
پەرش و باڵوكرد بۆ ئەوەی واهەست بكەن كە 
رفێندراوم، ئێمە مانگێك بەرلەوە پالنی ئەوەمان 
دانابوو كە رابكەین ئەوەش مافی خۆمانە چونكە 
)ه( هاتە داوام، بەاڵم )ئ( برام رازی نەبوو((. 
بۆكان، سەبارەت بەباڵوبوونەوەی هەواڵی مردنی 
لەریكالمی  خۆمم  وێنەكەی  دەڵێ))كاتێك 
پێ  زۆرم  بینی  لەتەلەفزیۆن  وارڤین  گۆڤاری 
تازە  گوتم  بوو  خۆش  دڵیشم  بەاڵم  سەیربوو، 
)ه(  ك��ە  بەیانی  ب��ۆ  ن��ام��ان��دۆزێ��ت��ەوە،  ك��ەس 
بینی  خۆمم  وێنەكەی  هێنام  بۆ  گۆڤارەكەی 
بوو  جوان  زۆر  چونكە  هەڵمگرت  لێمكردەوەو 
هەرچەندە ناخۆشە هەست بكەن كە مردوویت، 

بەاڵم بۆ من ئەوە باشتربوو((.
كە  راگەیاند  وارڤینی  بە  )ه(  لەوبارەیەوە  هەر 
ئەو بەهیچ شێوەیەك پەشیمان نییە لەهەڵگرتنی 
پێشتر  ئەوان  باسیدەكات  خۆی  وەك  و  بۆكان 
لەزەماوەندێك یەكتریان ناسیوەو دواتر بەڵێنی 
ئەوەی بە بۆكان داوە كە بیخوازێت. سەبارەت 
هەیە،)ه( لێی  منداڵی   3 كە  یەكەمی  ژنی  بە 
كەسم  خۆشەویستمەو  یەكەم  دەڵێت:))بۆكان 
ژنی  راستە  خۆشنەویستووە،  ئەو  ئەوەندەی 
یەكەمم خزمی خۆمەو 3 منداڵمان هەیە، بەاڵم 

بكات،  جێبەجێ  خۆی  واجبی  ناتوانێت  ئەو 
چونكە نەخۆشەو جەستەی تەواو نییە، بۆیە من 

هەر كە بۆكانم ناسی بڕیارمدا بیخوازم((. 
و  بۆكان  دۆزی��ن��ەوەی  بەچۆنیەتی  س��ەب��ارەت 
كە  ژنەی  ئەو  تەرمی  بكوژانی  ئاشكراكردنی 
مافپەروەر،  موقەدەمی  جەستەی سووتێندراوە، 
ئەفسەری  سلێمان،  ئەمین  محەمەد  جەمیل 
لە  كوشتن  تاوانی  لە  لێكۆڵینەوە  نووسینگەی 
دوای  ئەوان  كە  راگەیاند  وارڤینی  بە  هەولێر، 
تەرمێكی  بەبوونی  ئاگاداركراونەتەوە  ئ��ەوەی 
سنووری  كەلە   2010-3-5 ل��ەرۆژی  نەناسراو 
لە  پرسیاریان  فڕێدرابوو،  هەولێر  پارێزگای 
بنكەكانی پۆلیسی هەولێرودەوروبەر كردووە بۆ 
ئەوەی بزانن كە ئایا لەو نزیكانەدا چ ئافرەتێك 
بزربووەو دیارنەماوە))خێزانێك هاتن كە خێزانی 
بۆكان بوون و گوتیان كچەكەی ئێمە دیارنەماوە، 
كە سەیری تەرمەكەیان كرد لەگەڵ ئەوەی هیچ 
ئاسەوارێكی نەمابوو گوتیان ئەوە كچی ئێمەیە، 
رێكەوت  رووداوەك��ە  هەردوو  لەبەرئەوەی  بەاڵم 
بوو دوای لێكۆڵینەوەیەكی ورد توانیمان بۆكان 
بدۆزینەوەو بكوژانی ئەو ژنەش ئاشكرا بكەین كە 

سووتێندراوە((. 
ژنە  ئەو  تەرمی  كە  گوتی  جەمیل  موقەدەم 
سووتاوە تەرمی ژنێكە بەناوی، )شیالن عومەر 
دانیشتووی كۆمەڵگەی  خدر( تەمەن 23 ساڵ، 
شووی  لە  ش��ووی��ك��ردووەو   2 كە  بنەساڵوە، 
یەكەمی كوڕ و كچێكی هەیە، دواتر شووی بە 

پاش لێكۆڵینەوەی پۆلیس دەركەوت

ئافرەتەی  ئەو  دەركەوت  لێكۆڵینەوە،  لە  رۆژ   45 پاش  بۆكان،  كوشتنی  لەبارەی  پۆلیس  بەدواداچوونی  دوای 
سووتێندراوەو بەشێكی جەستەی سەگ خواردوویەتی قوربانییەكیترە و بۆكان نییە. بۆكان، لەگەڵ خۆشەویستەكەی 

هەڵهاتووەو ئەو ژنە بووەتە خۆراكی سەگ شیالنە.

بۆكان زیندووەو شیالن
 بووەتە قوربانی
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پیاوێكیتر كردووە كەلە خۆی بەتەمەنتر بووە، 
بەاڵم هەردوو جارەكە تەاڵقدراوە.

كە   ،1955 ساڵی  لەدایكبووی  خ��در،  عومەر 
دەكاتە باوكی شیالن، وەك باسیدەكات كارمەندە 
دانیشتووی  هەولێر،  شاری  منارەی  پاركی  لە 
گەرەكی بنەساڵوەیەو 4 منداڵی هەیە، شیالنی 

كچی تاقانە بووە تەنیا ئەو كچەی هەبووە.
بەو  كردبوو  لەسەر  سپی  جامانەیەكی  عومەر، 
پەڕی باوەربەخۆبوونەوە باسی لە كوشتنی كچە 
شیالنی  باسیدەكات  وەك  دەك��رد،  تاقانەكەی 
و  نەكردوون  بەگوێی  شێوەیەك  بەهیچ  كچی 
دوای ئەوەی لەمێردی دووهەمی جیابۆتەوە 12 
بۆ  نەیدەزانی  بەجێهێشتووە))كەس  ماڵی  جار 
نەدەهاتەوە  هەفتە  بە  دەرۆیشت  دەچوو،  كوێ 
كە لێماندەپرسی دەیگوت مافی خۆمە من ئازادم 
ئەوەش منی بێزار كرد ناچاربووم كە بیكوژم((. 
رۆژانەی شیالن،  ئەو  باسیدەكات  وەك عومەر، 
هاوڕێ  كچێكی  الی  چووەتە  جێهێشتووە  ماڵی 
بەناوی بێگەرد، بەاڵم ئەوان هیچ زانیارییەكیان 
دەربارەی ئەم هاوڕێیەی كچەكەیان نییەو ئەمەش 
بووەتە هۆی ئەوەی رووبەڕووی تانەو تەشەری 

خەڵكی گەڕەك ببنەوە.
گوتی:))خەڵك  بەتووڕەبوونەوە  شیالن  باوكی 
خەڵكی  پیاوی  لەگەڵ  كچەكەت  دەیانگوت 
دەروات، زۆرجار گوێم لێبوو پێیاندەگوتین ئەوە 
ماڵی)گ( كەیە. ژنەكەشم دەیگوت تۆ پیاو نیت، 
زیاتر  لەوە  منیش  دەكەیت  قبووڵ  ئەمە  بۆیە 

تەحەمولم نەما چونكە نامووس گرانە!!((.
وەك باوكی شیالن، باسیدەكات كچەكەی چەند 
جارێك سكااڵی دژی خێزانەكەی بەرزكردۆتەوەو 
خێزانەكەی چەندجارێك لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی 
ئەوەی  بۆ  بانگكراون  ئافرەتانەوە  توندوتیژی 
لەوبارەیەوە  ب��ك��ەن.  چ��ارەس��ەر  كێشەكەی 
بەڕێوەبەری بەڕێوبەرایەتی نەهێشتنی توندوتیژی 
دژ بە ژنان لەهەولێر نەقیب ژیلەمۆ عەبدولقادر، 
بەوارڤینی راگەیاند كەلە رێكەوتی 2010-12-29، 
سكااڵی  بنەساڵوە  پۆلیسی  بنكەی  لە  شیالن، 
دژی خێزانەكەی تۆماركردووەو دواتر كێشەكەی 
دراوەتە دادگاو پاشان رەوانەی بەڕێوەبەرایەتی 
كرد،  بانگ  خێزانەكەمان  ك��راوە.))ك��ات��ێ��ك 
نییەو  تەواو  دەروونی  باری  كچەكەمان  گوتیان 
لیژنەی  رەوانەی  ئەوەی  دوای  بەاڵم  نەخۆشە، 
دەروونی كرا دەركەوت شیالن، هیچ كێشەیەكی 
ئێمەش  ماڵەوە  بگەڕێتەوە  داوایكرد  دواتر  نییە 

بەڵێننامەمان بە كەسووكاری پڕكردەوە كە دەبێ 
ژیانی پارێزراو بێ ئەوانیش واژوویانكرد((. 

دواتر نەقیب ژیلەمۆ، رایگەیاند، كە ئەوان تائێستا 
هیچ بەڵگەیەكی رەسمییان نییە كە ئەم كچەیان 
هەریەك  هاوكات  كردبێت.  لەشفرۆشی  كاری 
كە  بەوەدانا  دانیان  براكەی  و  شیالن  لەباوكی 
نییە  شیالن  لەسەر  بەڵگەیەكیان  هیچ  تائێستا 
تەنیا  گوتیان  و  كردبێت  لەشفرۆشی  كاری  كە 

گوێیان لەقسەی خەڵك بووە. 
لەگەڵ  هاوسەری  ژیانی   2003 لەساڵی  شیالن، 
كوڕ  دواتر  )ع(  بەناوی  پێكدەهێنێت  كابرایەك 
بەهۆی  پاشان  و  پیاوەدەبێت  لەو  كچێكی  و 
كێشەیەك  چەند  هەبوونی  و  نەگونجانیان 
برا  دەكاتە  كە  )ئا(  جیادەبنەوە.  لەنێوانیان 
بچووكی شیالن و ئەویش هاوكاری باوكی بووە 
دەڵێ:))شیالن،  خوشكەكەی  كوشتنی  لە 
بەردەوام  بوو،  زۆر  كێشەی  مێردەكەی  لەگەڵ 
ماڵی جێدەهێشت و تەلەفونی بۆ خەڵك دەكرد، 
دواتر  تەاڵقدرا  بەتۆمەتی خیانەی زەوجی  بۆیە 

مێردەكەی  كە  تۆمەتەی  ئەو  رقی  لە  شیالن، 
مێردەكەی  بۆ  منداڵەكانی  دروستكردووە  بۆی 

گەڕانەوە((.
جارێكیتر شوو  باسیدەكات شیالن،  وەك )ئ( 
بەهەمانشێوە  ب��ەاڵم  دەك��ات��ەوە،  بەكابرایەك 

رێكناكەون و دواتر لەیەكتر جیا دەبنەوە.
باوكی  شیالن،  كوشتنی  بەشەوی  سەبارەت 
و  بچووكەكەم  كوڕە  دەڵێ))كاتژمێر 9ی شەو 
خێزانەكەمم ناردە ماڵی كوڕە گەورەكەم، چوومە 
سەرەوە زۆر قسەم لەگەڵی كرد، بەاڵم سوودی 
نەبوو، بۆیە یەكسەر خنكاندم و هێنامەخوارەوە 
دەبەیەك  و  )ئ(ك��وڕم  ئۆتۆمبیلی  فڕێمدایە 
نەوتم هەڵگرتوو لەرێگای بنەساڵوەو كەسنەزان 
فڕێمدایە كەندێكەوەو نەوتم پێداكرد و سووتاندم 

بۆ ئەوەی نەناسرێتەوە((.
)ئ(، برای شیالن، وەك باسیدەكات ئەو ئاگای 
خنكاندوە  باوكی خوشكەكەی  كە  نەبووە  لەوە 
كاتێك تەرمەكەی هێناوەتە خوارەوە داوایكردوە 
ئەوەی  ب��ۆ  بنەساڵوە  دەرەوەی  بیباتە  ك��ە 

موقەدەمی مافپەروەر، جەمیل محەمەد ئەمین سلێمان، ئەفسەری نووسینگەی لێكۆڵینەوە لە تاوانی كوشتن لە هەولێر

www.ne
tew

e.c
om



15

تەرمەكەی فڕێبدات ))كە دەستم دا لە شیالن 
تەواو ببوو زۆر ترسام، بەاڵم نەمتوانی قسەی 
زۆر  روویدا  تازە شتەكە  جێبەجێنەكەم،  باوكم 

پەشیمانم((.
كە  بەوەی  سەبارەت  شیالن،  باوكی  عومەری 
ئایا تا چەند پەشیمانە لە كوشتنی كچەكەی بە 
پێكەنینەوە گوتی:))من هیچ پەشیمان نیم كە 
بێتەوە  زیندوو  جارێكیتریش  ئەگەر  كوشتوومە 
مەحەتە  سجنی  دەچمە  بۆخۆم  دەیسووتێنم، 

هۆتێل بەالش((.
كە  رایگەیاند  جەمیل  موقەدەم  لەوبارەیەوە 
هەریەك لە باوكی شیالن و براكەی بەپێی ماددەی 
دادگا  بڕیاری  چاوەڕێی  و  دەستگیركراون   406
دادپزیشكیش  راپۆرتی  بە  سەبارەت  و  دەكەن 
كە  بەوەكراوە  ئاماژە  راپۆرتەكەدا  كەلە  گوتی 

خنكێندراوەو پاشان سووتێندراوە.
عەبدولوەهاب،  رەمزیە  كۆمەاڵیەتی  توێژەری 
سەبارەت بەوەی كە ئایا دەوروبەری مرۆڤ تاچەند 

تاوانی  ئەنجامدانی  لەسەر  نەرێنی  كاریگەری 
راگەیاند))زۆرجار  وارڤینی  بە  هەیە،  لەمجۆرە 
لەسەر  زۆری  كاریگەری  دەوروب���ەر  قسەی 
هەیە  تاكانە  ئەو  كەسایەتی  و  هەڵسووكەوت 
میللیدا  شوێنی  لە  ی��ان  نەخوێندەوارن  كە 
خاوەن  نزمەو  خوێندەوارییان  ئاستی  و  دەژین 
كەسایەتییەكی الوازن. حاڵەت هەیە خێزانەكەی 
گەڕەك  كەس،  و  خزم  بەاڵم  دەكات،  قبووڵی 
بۆكردووەو  هەڵەیان  لێكدانەوەی  دراوس��ێ  و 

ئەمەش بۆتە هۆی كوشتنی ژنەكە((. 
دەرونییەكان  نەخۆشییە  ل��ەب��واری  پسپۆڕ 
د.س��ی��روان چ��ی��اوك، ل��ەوب��ارەی��ەوە دەڵ��ێ، 
یان  دەدرێ��ت��ێ  زۆری  ن��ازی  منداڵێك  كاتێك 
كە  جێبەجێدەكرێ،  بۆ  پێداویستییەكانی 
دەگاتە تەمەنی هەرزەكاری بۆی هەیە لەقسەی 
ماڵەوە دەربچێت یان كە ئەو ئیهتیمامەی نەما 
رەنگە تووشی شۆك ببێت، بەاڵم ئەوەش نابێ 
بكوژرێت.))لەهەرحاڵەتێك  ئەوەی  هۆی  ببێتە 

بكوژێت  خۆی  منداڵی  بتوانێت،  هەركەسێك 
دەروونی  حاڵەتی  لەوانەیە   %80 شێوەیە،  بەو 
لەتیرۆری  جۆرێكە  ئەوە  نەبێت،  ت��ەواو  بكەر 
كۆمەاڵیەتی  ت��ی��رۆری  ئ��ەوەی  كۆمەاڵیەتی، 

ئەنجامدەدات لەحاڵەتێكی دەروونیدایە((.
   )Psychotic( پێیدەڵێن 

حاڵەتەدا  لەم  باسیدەكات،  پزیشكە  ئەم  وەك 
خۆی  كردەوەكانی  و  لەبۆچوون  ئاگای  مرۆڤ 
دەوروبەریش  كە  لەوەدانییە  گومان  و  نامێنێت 
دەبێت،  كەسانە  جۆرە  ئەو  لەسەر  كاریگەری 
بەخۆیان  تایبەت  بۆچوونی  راو  خاوەن  چونكە 
نین.))بەپێی هەندێ لێكۆڵینەوە ئەم حاڵەتە، 
حاڵەتی رقلێبوونەوە لەكۆمەڵگای پێدەڵێن، بیر 
لەئەنجامی كردەوەكانیان ناكەنەوە پەشیمانیش 
ئەو  ئەوانەی  چونكە  لەتاوانەكەیان،  نابنەوە 
نین.  ئاسایی  مرۆڤی  دەك��ەن،  تاوانانە  جۆرە 
بەاڵم بۆ دڵنیابوونی زیاتر پێویستە ئەو كەسانە 

پسپۆڕی تایبەت بیانبینێ�ت((. 

فۆتۆ: وارڤینكوردستان - هەولێر  2010. عومەر خدر ئەو باوكوی بە دەستی خۆی كچە تاقانەكەی كوشت
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وارڤین دۆسیەكی  ئابی 2009، گۆڤاری  لەمانگی 
زانیاری  تێیدا  ب��اڵوك��ردەوەو  بەچەكی  تایبەت 
كوردستاندا،  هەرێمی  كەلە  خستەڕوو  ئ��ەوەی 
لەو  هەیە.  چەكیان  كەس  ملیۆنیك  س��ەرووی 
ئەگەر چەك  ئەوەخرایەڕوو  مەترسی  دۆسیەیەدا 
بەچەك  ژن  قوربانیانی  بمێنێتەوە،  لەنێوماڵدا 
چیرۆكی  دەبێت.  زیاتر  بەبەردەوامی  لەهەرێمدا 
 13 تەمەن  محەمەد،�ی  كەوسەر  خۆكوشتنی 
بەپارێزگای  سەر  حەسارۆكی  لەگوندی  ساڵ، 
هەولێر، قوربانییەكی تری بەردەوامی خۆكوشتن 
كەوسەر،  ب��ەاڵم  چ��ەك.  بە  ژنانە  كوشتنی  و 
ساڵی   14 مۆمی  مابوو  رۆژی   2 ب��وو.  منداڵ 
داگیرساندنی  لەجیاتی  كەچی  دابگیرسێنێت، 
و  تەمەنی  ئێوارەی  كۆتایی  كردە  چەكی  مۆم، 
كەوسەر،  باوكی  كرد.  لەخێزانەكەی  ماڵئاوایی 
تەمەنی 52 ساڵەو پاسەوانی بیری ئاوە. ماوەی 
لەماڵەو  توركی  جۆری  دەمانچەیەكی  ساڵە   10
لەوەدەكات،  باس  ئەو  نییە.  چەكیشی  باجی 
گیانی  پاراستنی  بەمەبەستی  دەمانچەیەی  ئەو 
كچەكەی بەو دەمانچەیە كۆتایی بەژیانی بێنێت. كڕیووەو هەرگیز بیری لەوە نەكردووەتەوە رۆژێك 

مانگی  18���ی  ش��ەوی  9:15�خولەكی  كاتژمێر 

دەمانچەی  ساڵ،   13 تەمەن  كەوسەر،  رابردوو 
لەژێر  دەرهێناوەو  ژوورەكەی  لەكانتۆری  باوكی 
دوای  ناوەو  بەخۆیەوە  گوللەیەكی  پێخەفەكەی 

نیوكاتژمێر لەنەخۆشخانە گیانی لەدەستداوە.
كەوسەر محەمەد، 20-5-1996،لەدایكبووە، بەاڵم 
بەرلەو رێكەوتەی كە یادی لەدایكبوونی بكاتەوە، 
بەو دەمانچەیەی كە 10ساڵە باوكی لەماڵەكەیدا 
دایناوە كۆتایی بەتەمەنی 13 ساڵی خۆی هێنا.

كەوسەر،  ماڵی  ب��ەرەو  گ��ەرم،  نیوەڕۆیەكی 
حەسارۆكی  لەگەڕەكی  ماڵەكەیان  بەڕێكەوتین. 
خانوویەكی  م��اڵ��ەك��ەی��ان  ه��ەول��ێ��رە،  ن��زی��ك 
ماندووبوونێكی  ك��ەوس��ەر،  باوكی  ب��وو.  گڵی 
دەنكی  ریزكردنی  ب��ەدەم  پێوەدیاربوو.  زۆری 
هیچ  گ��وت��ی:))ك��چ��ەك��ەم  تەسبێحەكەیەوە 
كێشەیەكی نەبوو و كەس تووڕەی نەكردبوو((. 
داو  بەقسەكانی  درێژەی  پڕلەگریانەوە  بەقورگی 
ئەو  دڵی  ل��ەرۆژان  رۆژێ��ك  كە  لەوەكرد  باسی 
كچەی نەشكاندووەو نازانێت بۆ خۆی كوشتووە. 
باسیدەكات،  كەوسەر  باوكی  )محەمەد(ی  وەك 
خێزانەیە  ئ��ەو  منداڵی  هەشتەمین  ك��ەوس��ەر، 

كچێك بە دەمانچەیەكی توركی خۆی كوشت
لەجیاتی داگیرساندنی مۆم بە فیشەك 

تەمەنی كوژاندنەوە
بەهۆی بوونی چەك لەنێو ماڵیاندا، كچێكی تەمەن 13 ساڵی كە دوو رۆژی مابوو یادی رۆژی لەدایكبوونی 
لەرێگەی  لەهەرێمی كوردستاندا  بەردەوام  قوربانیانەی كە  لەو  یەكێكیتر  بووە  و  بكاتەوە، خۆی كوشت 

چەكەوە، ژیانیان كۆتایی پێ هاتووە.

هەولێر

 ئاڤان فارس جاف

محەمەد باوكی كەوسەر

www.ne
tew

e.c
om



17

كوڕم  و3  ك��ردووە))4ك��چ  دوای��ی  كۆچی  كە 
كەوسەر  مردوون((.  كارەساتیتر  و  بەنەخۆشی 
قۆناغی3�ی  تا  بوو.  ئەو خێزانە  بچووكی  كچە 
لەپۆلی  باوكی  بەگوتەی  سەرەتایی خوێندووە. 
گوتوویەتی چیتر  كەوسەر  سێهەمی سەرەتایی 
هەرشتێكی  داوای  دەڵێت  باوكی  ناخوێنێت. 
ك���ردووە))ئ���ەو  جێبەجێ  ب��ۆی��ان  ك��ردب��ێ��ت 
تووڕەبوونێكی  هیچ  كوشت،  خۆی  ئێوارەیەی 
برای  ب��وو((.  ئاسایی  زۆر  دیارنەبوو،  پێوە 
كەوسەر،  بەرلەوەی  )ل.م(  بەناوی  كەوسەر، 
خۆیبكوژێت بینویەتی و ماچی كردووە. بەگوتەی 
ئاسایی  زۆر  ئێوارەیە  ئەو  براكەی))كەوسەر، 
دیارنەبوو((.دایكی  پێوە  تووڕەبوونیشی  و  بوو 
كەوسەر، بەناوی )ش.ل(جلێكی سادەو رەشی 
لەبەردابوو. لەسووچێكی ژوورەكە، بەدەنگێكی 
منداڵ  هێشتا  قسەیدەكرد))كچەكەم  نزمەوە 
بوو. نازانم بۆچی خۆی كوشت؟((. دایكی باسی 
ئەو ئێوارەیەی كرد كە كچەكەی ماڵئاوایی دوا 
گوتی  میوە،  خواردنی  لێكرد))دوای  ئێوارەی 
دەچم دەخەوم، رۆشتە ژوورەوەو پاش كەمێك، 
چووینە  كە  بوو  تەقەیەك  لەدەنگی  گۆێمان 
ژوورەوە بینیمان لەژێر پێخەفەكەی گوللەیەكی 
لەسكی خۆیداوەو هاواریدەكرد )وەی دایكە گیان 
لەهۆش  لەوساتەدا  باوكی  گیان(.  باوكە  وەی 

زاواكەیان )ك(، دەیگەیەنێتە  و  خۆی دەچێت 
نەخۆشخانەی فریاكەوتنی هەولێر و لەوێ دوای 

نیو كاتژمێر گیانی لەدەستدەدا.
كە  بەوەداناوە  دانی  لەنەخۆشخانە،  كەوسەر، 
كەس تاوانبار نییەو خۆی گوللەیەی لەخۆیداوە. 
ئەمین،  محەمەد  جەمیل  مافپەروەر،  مقەدەمی 
و  لەتاوان  لێكۆڵێنەوە  نووسینگەی  ئەفسەری 
كەلە  راگەیاند،  وارڤینی  لەوبارەیەوە  كوشتن 
چارەكی  11و  كاتژمێر   2010-5-18 ش��ەوی 
رووداوێكی  بەبوونی  كراونەتەوە،  ئاگادار  شەو، 
كوشتن لەگوندی حەسارۆكانی سەر بەپارێزگای 
دوورە.  لەهەولێرەوە  كیلۆمەتر   5 كە  هەولێر 
كرا،  تەرمەكەی  بۆ  پشكنین  ئەوەی  ))دوای 
رەوانەی دادپزیشكی كراو تائێستا ئەنجامەكەی 
سەرەتاییەكاندا  لەپشكنینە  بەاڵم  دەرنەچووە، 
لەخۆیداوە.  گوللەیەی  ئەو  خۆی  دەركەوتووە، 
براكەشیدا  و  دایك  و  باوك  دانپێدانانەكەی  لە 
نەبووە.  كێشەیەكی  هیچ  كچە  ئەو  دەركەتووە 
دەروونی  پسپۆڕی  محەممەد،  نەشمیل  دكتۆر 
م��ن��دااڵن، ل��ەوب��ارەی��ەوە دەڵ���ێ، م��ن��داڵ زۆر 
ئەگەر  دەكاتەوەو  لەخۆكوشتن  بیر  بەكەمی 
پاڵنەرێكی  دەبێ  لێبكاتەوە،  بیریشی  و  بێت 
لەبارەی  ئەو  هەبێت.  حاڵەتەی  ئەو  بۆ  بەهێز 
خۆكوشتنەكەی كەوسەرەوە دەڵێ، پەڕینەوەی 

تەمەن لەقۆناغێك بۆ قۆناغێكیتر زۆركات كێشە 
بۆ تاكەكان دروست دەكات))بەهۆی گۆڕانكاری 
كەسەكە،  مێشكی  جەستەو  هۆڕمۆنەكانی 
لەكچ  هۆڕمۆنییەكان  گۆڕانكارییە  بەتایبەت 
جیاوازترەو زووتر دەردەكەوێت. هەروەها بەهۆی 
هەڵچوونی لەناكاو، زۆركات كەسەكە والێدەكات 
بكات((.  كۆنتڕۆڵ  خۆی  بەئاسانی  نەتوانێ 
كچەكەیان  كەوسەر،  باوكی  و  دایك  بەگوتەی 
زۆركات  بووە.  تووڕە  كەسێكی  لەمنداڵییەوە 
شكاندووە.  خۆی  نزیكی  كەلوپەلی  بەوهۆیەوە 
باس  مندااڵنیش،  دەروونی  بواری  پسپۆڕەكەی 
لەوەدەكات تووڕەبوون پێویستی بەبەدواداچوون 
و  ت��ووڕەب��وون  نابێت  هەیە،  لێكۆڵینەوە  و 
هەڵچوونی منداڵ پشتگوێبخرێت. باوكی كەسەر، 
بەسەیركردنی  زۆری  كاتێكی  كچەكەیان  دەڵێ، 
تیڤییەوە، بەسەر بردووە))زۆركات تا 1�ی شەو 
ئاشكرای  د.نەشمیل،  دەكرد((.  تیڤی  سەیری 
زیاتر  تەلەڤزیۆن  فیلمەكانی  و  درام��ا  دەك��ات 
لەكردارە  هەیەو  كوڕانەوە  بەسەر  كاریگەری 
دراماكان  السایی  كوڕان  زیاتر  توندوتیژییەكان 
دەكەنەوە، بەاڵم بۆ كچان درامای سۆزداری و 
خۆشەویستی، كاریگەرترن. وەك باسی دەكات 
ئەو  بەكاریگەری  خۆكوشتن  حاڵەتی  زۆر  كە 

درامایانە روویداوە. 

كوردستان هەولێر - 2010 .  ماڵی كەوسەر

www.ne
tew

e.c
om



18

رێكەوتی23-5-2010 ژنێك بەناوی شادومان رەشید، 
تەمەن 27 ساڵ، دانیشتووی كۆمەڵگەی بنەساڵوە، 
و  بوو  ماڵەوە  ژنی  شادومان  دەخنكێنێت.  خۆی 
هاوسەرەكەی  وەك  هەبوو.  منداڵی  یەك  تەنیا 
دەیگێڕێتەوە ئەو منداڵەشی بەنەشتەرگەری بووە، 
بە  شادومان،   . نەبووە  منداڵی  ئەوە  دوای  ئیتر 
ماڵەكەیانەوە  ژوورێكی  بەبنمیچی  خۆی  پەتێك 
پێیدەزانێت،  هاوسەرەكەی  كاتێك  هەڵواسیوە، 

گیانی لەدەستداوە. 
شاری  شۆریجەی  لەگەڕەكی  رەشید،  شادومان 
قۆناغی  لەدایكبووەو  س��اڵ��ی1983  ك��ەرك��ووك 
سەرەتایی تەواو كردووە. ساڵی 2004 هاوسەرگیری 
)م.ع(  بەناوی  خۆیان  ناسراوی  پیاوێكی  لەگەڵ 
پێكهێناوەو كچێكیان بەناوی )س( هەیە.)م.ع(�ی 
هاوسەری بەهەمانشێوەی خێزانەكەی لەدایكبووی 
بەعس،  رژێمی  لەترسی  بەاڵم  كەركووكە،  شاری 
لەدوای ساڵی1990 كەركووكی جێهێشتووە و رووی 
شادومان،  هاوسەری  ك��ردووە.  هەولێر  شاری  لە 
خێزانەكەیەوە  خۆكوشتنی  چۆنیەتی  لەبارەی 
براكەم  لەدوكانی  من  ل��ەوك��ات��ەدا  دەڵ��ێ��ت:)) 
بووم، تا ئامێری جلشۆر بۆالی وەستایەك بنێرم 
بینیم  ماڵ،  گەڕامەوە  كاتێك  بكاتەوە،  چاكی  و 
منداڵەكەم لەماڵ نەبوو،منیش گوێم پێنەداو بیرم 
كردەوە رەنگە هاوسەرەكەم چووبێتە الی پزیشك. 
و  پێوەكردم  پەیوەندی  دراوسێیەك  لەوكاتەدا 
گەڕامەوە  منیش  كۆاڵنە،  لە  منداڵەكەت  گوتی 
نهۆمی  تا چوومە  ماڵ و هەموو شوێنێك گەڕام، 
هەڵواسیوەو  خۆی  هاوسەرەكەم  بینیم  سەرەوە، 
دراوسێكانم  ئیتر  هەڵگەڕابوو.  رەش  رووخساری 
ئاگادار كردەوەو هێزەكانی پۆلیس هاتنە شوێنی 

رووداوەكە((. 
دەرچ����ووی  س��اڵ��ەو   )36( ت��ەم��ەن��ی  )م.ع( 
چوار  ماوەی  مامۆستایانە،  مەڵبەندی  پەیمانگەی 

ناسین  سەرەتای  چۆنیەتی  مامۆستایە.  ساڵە 
باسدەكات  خێزانەكەی  لەگەڵ  هاوسەرگیری  و 
شادومان  خوشكێكی  بنەساڵوە  لە  دەڵ��ێ،  و 
دراوسێیان بووە. بەو هۆیەوە تێكەاڵوی و هاتووچۆ 
لەنێوانیاندا دروست بووە))تا رۆژێك لەكەركووك 
چووینە ماڵیان. سەرەتا بڕیاربوو داوای شادومان، 
بۆ برایەكم بكەین، بەاڵم براكەم رازینەبوو لەگەڵی 
بەكچێكی  دڵ��ی  چونكە  بكات،  هاوسەرگیری 
بەقسەكانی  درێ��ژە  ب��وو((. )م.ع(وەه���ا  ت��رەوە 
رازینەبوو  براكەم  ئەوەی  دەڵ��ێ«دوای  و  دەدات 
و  كرد  داوام  من  بكات،  لەگەڵدا  هاوسەرگیری 
نایشارێتەوە  پیاوە  ئەو  كرد((.  قبووڵی  ئەویش 
بەهۆی  هاوسەرگیری  پرۆسەی  سەرەتای  كەلە 
كەمێك  ژیانیان  مووچەوە،  كەمی  و  دەستكورتی 
ناخۆش بووە))لەژوورێكی قوتابخانەیەك دەژیاین 
كە وانەم تێدا دەگووتەوە، بەاڵم دوای دوو ساڵ 
بژێوی ژیانمان گۆڕاو توانیم ببمە خاوەنی خانوو 
و قەرزەكانیشم بدەمەوە((. )م.ع( ئێستا لەبنكەی 
لێكۆڵینەوەی  دەستبەسەرەو  بنەساڵوە  پۆلیسی 
لەگومانی  بەشێك  چونكە  دەك��رێ��ت،  لەگەڵدا 
هۆكاری  ئەو  لەسەرە.  خێزانەكەی  خۆكوشتنی 
دەگەڕێنتەوە  ئەوە  بۆ  خێزانەكەی  خۆكوشتنی 
یەكەمی  ببێت))ساڵی  منداڵی  نەیتوانیووە  كە 
بوو.  بەنەشتەرگەری  كچێكی  هاوسەرگیریمان 
دوای ئەوە نەیتوانی منداڵی ببێتەوە، چونكە ئەو 
نەشتەرگەرییە كاریگەرییەكی زۆری لەسەر منداڵدان 
و هێلكەدانی كرد. دوای ئەوەش چەندینجار بردمە 
پشكنینێكدا  لەئەنجامی  تادواجار  پزیشك،  الی 
بووەو  نەخۆشی  تووشی  هێلكەدانی  دەرك��ەوت 
جیاوازترە((.  لەیەكێكیتر  هێلكەیەكی  قەبارەی 
لەبارەی هەڵسووكەوتی لەگەڵ خێزانەكەی )م.ع( 
هەستم  هەندێكجار  ب��ووم،  باش  لەگەڵی  دەڵ��ێ، 
گرفتەكانی  باسی  هەرگیز  بەاڵم  بێتاقەتە،  دەكرد 

پۆلیسی  ب��ەڕێ��وەب��ەری  ل��ەوب��ارەی��ەوە،  ن��ەك��رد. 
دەوروبەر عەمید خەیرەددین شەهاب، بە وارڤینی 
ئەو  لەلێكۆڵینەوەی  راگەیاند:))بەردەوامین 
دەستبەسەرەو  ئێمە  الی  مێردەكەشی  رووداوەو 
گومان  چونكە  دەكرێت،  لەگەڵدا  لێپێچینەوەی 
لەسەر مێردەكەیشی هەیە((. لەبارەی ئەو هۆكارەی 
هۆكاری  گوایە  كە  دەك��ات  بۆ  ئاماژەی  )م.ع( 
لەبەر ئەوەیە كە منداڵی  خۆكوشتنی خێزانەكەی 
نەبووە، بەڕێوبەری پۆلیسی دەورووبەر قسەكانی 
دەكات:))ئەو  بەوە  ئاماژە  رەتدەكاتەوەو  )م.ع( 
ژنە منداڵی هەبووەو بۆچی لەبەرنەبوونی منداڵێكیتر 
گومانانەوە  ئەو  لەبارەی  دەك��وژێ��ت((؟.  خۆی 
)م.ع( دەڵێ))خۆم هاتوومەتە بنكەی پۆلیس و 
نیگەران  كارەساتە  بەو  من  بەئەندازەی  كەسیش 
بەوەدەكات  ئاماژە  )م.ع(  ئەوەی  نییە((.لەگەڵ 
تا ئەوپەڕی باشی لەگەڵ خێزانەكەی باش بووە، 
زاواكەی  قسەكانی  شادومان،  برای  )ك.ر(  بەاڵم 
خوشكەكەم،  خۆكوشتنی  رەتدەكاتەوە))هۆكاری 
زۆرخراپ  هەڵسووكەوتی  چونكە  بوو،  مێردەكەی 
تا  و  هەبوو  گرفتیان  ب��ەردەوام  و  لەگەڵی  بوو 
بكات((.لەبارەی  رزگار  ژیانە  لەو  خۆی  وایلێكرد 
لەنێوان ئەو دوو هاوسەرە، )ك.ر( بوونی گرفت 
كار  تا  هەبوو.  گرفتیان  شەڕو  دەڵێ))بەردەوام 
گەیشتە ئەوەی جارێك تۆراو هاتەوە ماڵی خۆمان، 
بەڵێنیدا  هێناو  بنەماڵەكەی  هەموو  )م.ع(  بەاڵم 

جارێكیتر ئازاری خوشكەكەم نەدات((.
برای )م.ع(  دەكاتە  كە  دیكەوە،)ه.ع(  لەالیەكی 
رەتیدەكاتەوە كە براژنەكەی تۆرا بێت و گرفتێكی 
ئەوتۆیان هەبوو بێت، بەاڵم نەیشاردەوە كە وەك 
هەموو خێزانێك هەندێك گرفتی بچووكیان هەبوو، 
كە  بوو  ئەوە  تەنیا  خۆكوشتنی  هۆكاری  بەاڵم 

منداڵی نەدەبوو((.
بۆكان هیوا

چیرۆكی ئەو ژنەی بە پەتێكەوە خۆی هەڵواسی
هاوسەرەكەی  پۆلیس  هێنا،  بەژیانی  كۆتایی  و  هەڵواسی  خۆی  بەپەتێكەوە  ژنێك،  ئەوەی  دوای 
منداڵی  كە  دەگەڕێنێتەوە  ئەوە  بۆ  ژنەكەی،  خۆخنكاندنی  هۆكاری  هاوسەرەكەی  دەستگیردەكات. 

نەدەبوو، لەكاتێكدا پۆلیس ئەو هۆكارە بە راست نازانێت.

هەولێر
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هاوسێكەمان

دلبخوین دارا

سەر  هاتوومەتە  یەكشەممە.  رۆژی  ئیمڕۆ 
باوەشم  لەسەر  الپۆتەپەكەم  باڵكۆنەكە. 
هیچ  بەاڵم  بنووسم،  دەمەوێ شتێك  دایەو 

شتێك نایەتە بیرم. 
بیر  هیچم  دەبەم،  و  دێنم  هەرچەندە خۆم 

ناكەوێتەوە. 
نامەوێ خۆم لەسیاسەتیش نزیك بكەمەوەو 
بەمڕۆژی یەكشەممەیە سەری خۆم بەالیەن 
و ئەو الیەن بیەشێنم. دەزانم هەرچەندێك 
ئەوەندەیش  بكەی،  نزیكی سیاسەت  خۆت 
كەس  دەتوانێ  تۆ  نە  دەیەشێت.  سەرت 
قایل بكەی و نە بەهەر كەسێكیش قایلیت. 
بەناوی))پۆست((  وتارێكم  جارێكیان 
نووسیبوو، من دەمویست شیوازێكی جودا 
ئەدەبیاتی  و  رۆژن��ام��ەوان��ی  ن��او  بكەوێتە 
لێم  رەخنەیان  كەس  هەندێك  كوردییەوە. 
جیدی  شتی  بۆ  گوتیان:))تۆ  و  گ��رت 
پێاڵوی  لەسەر  دەچیت  تۆ  نانووسیت، 
زۆریش  دەن��ووس��ی��ت...((  خ��ۆت  ژنەكەی 
بەبابەتێكی وەها خۆشحاڵ بوون و گوتیان 
نێو  دەخ��ەن��ە  ج��وداب��وون  وەه��ا  بابەتی 

رۆژنامەوانی كوردی. 
من ق��اوەم ل��ەب��ەردەم خ��ۆم دان���اوە، لەم 
لەدەنگی  جگە  بێدەنگەدا،  یەكشەممە 

هیچ  حەوشە،  درەختەكانی  سەر  باڵندەی 
دەنگێكیتر نابیستدرێت. 

شتێكم  ئ����ەوەی  ب��ەن��ی��ازی  ج��ارێ��ك��ی��ت��ر 
و  هەڵدەبڕم  خۆم  س��ەری  بیربكەوێ�تەوە 

لەباڵكۆنەكەی بەرانبەرم دەڕوانم. 
وەكو هەمیشە، هاوسێكەمان تەنها شۆرتێكی 
خۆیدا  لەبەردەم  سووری  شەرابی  لەبەرەو 
هێدی  بەدەستەوەیە،  كتێبێكی  دان��اوە. 
دەخواتەوەو  ش��ەراب  بەكەیفەوە  و  هێدی 

بەدەمییەوە الپەڕەی كتێب هەڵدەداتەوە.
و  هاوسێم  خانمەی  ئەو  دانیشتنی  ژووری 
ژوورە  ئەو  بەسەریەكەوەن.  باڵكۆنەكەی 
هەزاران  رەنگبێ  وایە.  كتێبخانەیەك  وەكو 
ژوورە  لەو  كتێب  سەدان  بە  بەاڵم  نەبێ، 

بچووكەدا هەن. 
هاوسێكەمان ئیمڕۆ خۆشحاڵ دیارە. 

ئیمڕۆیش  ئ���ەو  رۆژێ����ك  ه��ەم��وو  وەك���و 
رۆژ  هەموو  دای��ە.  میوان  ل��ەچ��اوەڕوان��ی 
كەسانێك دێنە سەردانی ئەم خانمە. جاری 
وایە بەگروپ دێن و گوهداری ئەو خاتوونە 
كەسانێك  هەیە:  وەه��ا  ج��اری  دەك���ەن. 
و  دەردەه��ێ��ن��ن  ق��ەڵ��ەم  میواناندا  لەنێو 
وەكو  هاوسێكەمان  دەنووسنەوە.  تێیبینی 
هەڵسووكەوت  بەرانبەریان  مامۆستایەك 

دەكات. 
هیچ  سەرنجڕاكێش.  ژنێكە  هاوسێكەم 
باڵكۆنە.  ئەو  نەهاتۆتە  كتێب  بێ  كاتێك 
رۆژنامەیەكی  ی��ان  كتێب  ی��ان  هەمیشە 
بەدەستەوە بووە. هەموو دوو یان سێ رۆژ 
جارێك خانمێك دێت و ماڵەكەی بۆ خاوێن 
كردنەوەی  بۆ خاوێن  كاتی  ئەو  دەكاتەوە، 
ماڵ نییە. خواردنیشی یان پارچەیەك دوو 
لەگەڵ  سپی  شەرابی  كە  ماسییە،  پارچە 
هەرگیز  سووكە،  شتێكی  یان  دەخواتەوە، 
قورسی  و  زۆر  خ��واردن��ی  نەمبینیووە 

لەبەردەم بێت. 

بۆم  وەك��و  ب��ەاڵم  ناناسم،  هاوسێكەم  من 
پێشتر  یان  نووسەرە،  یان  دەردەكەوێت، 

مامۆستای زانكۆ بووە. 
دیارە  تەمەنی  بەاڵم  نەپرسیووە،  لێم  من 
باڵكۆنەكانمان  سااڵنەوەیە.   70 لەخوار 
دەچمە  كە  هەمیشە  یەكن.  بە  بەرانبەر 
بێئەوەی  زۆرج��اران  دەیبینم.  باڵكۆنەكە 
یەكترمان  تەماشای  ب��خ��وازی��ن،  خ��ۆم��ان 
كردووە. بەاڵم نە من و نە ئەو تائێستا هیچ 

پرسیارێكمان لەیەكتر نەكردووە. 
باڵكۆنەكەی  لەسەر  كە  جارێك  هەموو 
بینیومە، شتێكی سەرنجڕاكێشی هەبووە بە 

المەوە. 
وەها  بەاڵم  نەبینیووە،  بەگەنجی  ئەوم  من 
دیارە ئەو لەالوێتی خۆیدا زۆر جوان بووە. 
بێت،  زۆرتر  70یش  لە  تەمەنی  هەرچەندە 
هێشتا  بااڵی  و  بەژن  دیارە.  گەنج  هێشتا 
ئەو  س��ااڵن��ە.   25-20 كچێكی  هی  وەك��و 
جالنەی ئەو دیانكاتە بەر، جلی تەمەنی ئەو 
نین. ماكیاژی ئەو خانمە تایبەتییە، وەكو 

بەنیازبێ 70 ساڵی تریش بژی.  
ژنانی  دەبینم،  ئەو  من  كە  جارێك  هەموو 
كورد لە تەمەنی ئەودا دێنە بەرچاوم. ئەو 
ژنەی لە 70 ساڵی خۆیدا بەڵكو رۆژێكیش 
ئەو  نەژیابێت،  ئێمە  هاوسێەی  ئەو  وەكو 
ئازاردا  و  ئێش  لەنێو  ژیانی  هەموو  ژنەی 
ئازار  ه��ەر  ئێستایش  ب����ردووەو  ب��ەس��ەر 
و  تێناپەڕێت  رۆژێك  بەداخەوە  دەچێژێت. 

ئەو هەواڵە نەبیستین:
خنكاند.  خ��ۆی  ژنێك  گوند  ف��اڵن  ))ل��ە 
بەگوریس  خ��ۆی  م��ن��داڵ  ش��ەش  دای��ك��ی 

هەڵواسی...((.
هەموو جار كە هاوسێكەمان لەسەر باڵكۆن 
لەبەر  كورد  ژنی  دەبینم،  رەوش��ەدا  لەو  و 

چاوم گەورەتر دەبێت.
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توندوتیژی دیاردەیەكە لەهەموو واڵتانی جیهاندا، 
بەژن،  دژ  رۆژهەاڵتییەكان  لەكۆمەڵگا  بەتایبەت 
كەلە  بەژنان  دژ  توندوتیژی  ئەنجامدەدرێت. 
چەندین  و  لێدان  و  خۆسووتاندن  سووتاندن، 
جۆری وەك ئەشكەنجەی جەستەیی و دەروونیدا 
لە  هەرێمدا  ناوچەی  لەهەندێ  دەبینێتەوە  خۆی 
زیادبووندایە. بەپێی ئامارێك كە وارڤین بەدەستی 
خستووە لەماوەی 5 مانگی رابردوو، لە ناوچەی 
پشدەرو بیتوێن 25 حاڵەتی كوشتن و سووتان، 
و20  خ��ۆك��وژی  حاڵەتی   5 تێیدا  كە  ه��ەب��ووە 
دیكەوە،  لەالیەكی  بووە.  ژن  سووتانی  حاڵەتی 
و  دەستدرێژی  حاڵەت   13 ئامارە  ئەو  بەپێی 
تەمەن 18 ساڵەو  ژنێكی  لێدان هەبووە. )ه.ح( 
سەنگەسەرەو  ئازاری  5�ی  گەڕەكی  دانیشتووی 
كچی ماڵەوەیە. ئەو یەكێكە لەو قوربانیانەی چەك 
كە لەو ئامارەدا ئاماژەی پێكراوەو لە 2010-1-20 
لەماڵی خۆیدا فیشەكێكی كاڵشینكۆفی بەخۆیەوە 
لەگەڵ  كێشەیەك  هەبوونی  هۆكارەكەیشی  ناوە. 
گیانی  بەوهۆیەوە  ب��ووە.)ه��ە.ح(  زڕدایكەكەی 
لەدەستدا. هەروەها كەیسێكی تر كە لەو ئامارەدا 
ئاماژەی پێكراوە ژنێكە بەناوی )ل. ش( تەمەنی 
20 ساڵەو دانیشتووی قەالدزێیە. ئەو ژنە فەرمانبەر 
بوو و لە 6 - 2 -2010 بەهۆی كێشەی خێزانی 
خۆی سووتاند و گیانی لەدەستدا. دادوەر بەپێی 

بڕیاری  عێراقی،  سزادانی  لەیاسای   408 مادەی 
دەستگیركردنی باوك و برای )ل. ش(یان دا. 

لەالیەن  بەژنان،  دژ  توندوتیژی  رێژەی  زۆرترین 
پیاوانەوە ئەنجامدەدرێت و لەنێو هەندێ خێزانیشدا 
بووەتە شتێكی سروشتی و ئاسایی، تەنانەت وەك 
مافێكی پیاو بۆ مانەوەی دەسەاڵت و زاڵبوونی، 
پەیڕەودەكرێت. لەوشوێنەی دەسەاڵتی عەشیرەت، 
زیاتر  ژنان  گرتبێتەوە،  یاسای  سەرەوەری  جێی 
رووبەڕووی توندوتیژی بوونەتەوە، چونكە لەیاسای 
دیوەخان و عەشیرەتدا پیاو بااڵدەستەو ژن یەكێك 
لەئامرازەكانی خۆشگوزەرانی و پاراستنی شەرەفی 
پیاوانە. پێشتر لەماددەی 409�ی یاسای سزادانی 
ژن،  بەكوشتنی  شەرعییەت  تارادەیەك  عێراقی، 
ژنێكی  پیاوێك  هەر  درابوو.  شەرەف  بەبیانووی 
3ساڵ  تەنیا  حاڵەتێكدا  لەهەموو  كوشتبا، 
زیندانی دەكرا. بەاڵم دوای هەمواركردنی یاساكە 
بەبیانووی  ژن  كوشتنی  كوردستان  لەپەرلەمانی 
كەمیكردووە،چونكە سزاكەی  تارادەیەك  شەڕەف 
بۆ كەسی تاوانبار لە 15 تا20 ساڵ كەمتر نییە. 
باس  ئەوەی  لەگەڵ  ئیسماعیل مستەفا،  مافناس 
ژنان  كوشتنی  شێوازی  ئێستا  كە  دەكات  لەوە 
بەاڵم  سەریهەڵداوە،  سووتاندن  و  بەخنكاندن 
كوشتن  ژن  قەدەغەكردنی  یاسای  جێبەجێكردنی 
دەزانێت.  باش  بەهەنگاوێكی  بەبیانووی شەرەف 

بۆ  هەبووە  وا  حاڵەتی  زۆر  دەڵێ،  مافناسە  ئەو 
سووتانی ژنێك بە بێئاگاداری ئەو، بەنزین كراوەتە 
ناو ئامێری سەماوەر و چێشتلێنان و لەو رێگەیەوە 
سووتێندراوە. ئیسماعیل مستەفا، هاوكات رەخنە 
دەگرێت  گشتی  داواك��اری  رۆڵی  لە))بێتوانایی 
بەدواداچوون  دروست  بەشێوەی  نەیانتوانیوە  كە 
بكەن.  سووتان))یان  هۆكاری  و  ژن  لەكوشتنی 
ژنەكەی  هەبووە  وا  پیاوی  دەڵێ،  مافناسە  ئەو 
كەچی  بهێنێت  ژنێكیتر  بتوانێت  تا  كوشتووە، 
بەاڵم  هەیە،  لەجاران  باشتر  یاسای  لەئێستادا 

نەخراووەتە واری جێبەجێكردنەوە((.
سەرەڕای هەمواركردنی یاسای باری كەسێتی كە 
مافەكانی  بەپاراستنی  ئاماژە  بڕگەكانی  زۆربەی 
ژن، دەكات، بەاڵم كەمتەرخەمی لەجێبەجێكردنی 
كاتێك شەرەف،  هەموو  چونكە  هەیە،  یاساكەدا 
وابەستەی  ژن��ی  ئ��ەوەش  ب��ووە،  ژن  پێناسەی 
لقی  لێپرسراوی  كردووە.  دابوونەریت  كۆمەڵێك 
حەمە  مریەم  كوردستان،  ژنانی  یەكێتی  رانیەی 
پیاوان  ئ��ەوەی  لەبەر  دەڵ���ێ:))  ل��ەوب��ارەی��ەوە 
لەبەرژەوەندی  یاساش  یاساكانن،  داڕێ���ژەری 
پیاواندا دەنووسرێتەوە((. مریەم، هەروەها دەڵێ، 
تێڕوانینی كۆمەڵگە، هۆكاری  تاك و  ناهۆشیاری 
تاكی  بەژنانن.  دژ  توندوتیژی  درێ��ژەپ��ێ��دەری 
كورد، لەژینگەی ئارام و ئاساییدا نەژیاوە، بۆیە 

لە 5 مانگی رابردوودا نزیكەی 25 
حاڵەتی كوشتن و سووتان هەبووە

 رانیە

لە بیتوێن و پشتدەر...

گوڵە ئەحمەد

بەپێی ئامارێكی فەرمی كە گۆڤاری وارڤین دەستی خستووە، لەماوەی 5 مانگی رابردوو لەناوچەی پشدەر و بیتوێندا 
25 حاڵەتی كوشتن و سووتانی ژن هەبووەو ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە تائێستا لەپرسی دەستدرێژی بۆ سەر ژندا 

ئەو ناوچەیە بەهێڵی سوور دادەنرێت.
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بە«دەماغگەرمی مامەڵە لەگەڵ ژن، دەكات((. 
بەهەڵە  تەكنۆلۆژیاو  پێشكەوتنی  ه��اوك��ات 
لەدەرئەنجامەكانی  یەكێك  بەكارهێنانی، 
بواری  توندوتیژییە. چاالكوانی  رێژەی  زیادبوونی 
سۆز  بۆشایی  بوونی  عەلی،  حەمە  سازان  ژنان، 
و راستگۆیی، لەنێوان ژن و مێرد دا، بەهۆكاری 
كوشتنی  تاوانی  دواتر  كە  دەزانێت  خیانەتكردن 
لێدەكەوێتەوەو ئەوەش كاردانەوەی نەرێنی لەسەر 
ئەحمەد،  خەدیجە  دەك��ات.  دروس��ت  كۆمەڵگا 
76ساڵ، دانیشتووی قەاڵدزێ، باس لەوە دەكات 
و  كوشتن  ئ��ەوان��دا  گەنجێتی  س��ەردەم��ی  كەلە 
خۆسووتاندنی ژن نەبووە،))كوڕ و كچ بەیەكەوە 
كوشتنی  و  دڵپیسی  دەكرد.  هەرەوەزیمان  كاری 
منداڵیش دەتوانێت،  ئێستا  تازەیە.  ژن، مۆدێلی 
كوشتنی  هەواڵی  رۆژی  هەر  بكوژێت.  خەڵك 
رێزان  كۆمەاڵیەتی  توێژەری  دەبیستین((.  ژنێك 
رەوشی  و  كەلتوورەكان  تێكەڵبوونی  ئەحمەد، 
تەكنۆلۆژیاوە  پێشكەوتنی  بەهۆی  خەڵكی  ژیانی 
دەزانێت((  ژن،  سووتانی  و  كوشتن  بەهۆكاری 

كە  ئەوانەی  بۆ  سزاكە  یاساوە  لەڕووی  راستە 
ژن، دەكوژن قورستركراوە. بەاڵم بەتەواوی ئەو 
پاڵنەری  زۆرجاریش  جێبەجێناكرێت.  یاسایە 
خۆسووتاندنی ژن ئاشكرایە، بەاڵم لێپێچینەوەی 
جیدی بۆ ناكرێت((. ئەو توێژەرە بەباشی دەزانێت 
كە داواكاری گشتی ئەركی خۆی جێبەجێ بكات 
و بە وردی لە كەیسەكان بكۆڵێتەوە. بەڕێوەبەری 
رانیە،  لە  بەژنان،  دژ  توندوتیژی  نووسینگەی 
بەژنان  توندوتیژی دژ  دیاردەی  رائید حەسەن، 
دەڵێ،  و  وەسفدەكات  جیهانی  بەدیاردەیەكی 
بەرپرسی  ناكوژرێت.  ژن  لەكوردستان  تەنیا 
كوردستان  ئافرەتانی  یەكێتی  رانییەی  لقی 
بۆ  ژنكوشتن  رێژەی  زیادبوونی  حەمە،  مریەم 
ئەو  و  بەمافەكانیان  ژنان،  ئاشنابوونی  زیاتر 
جیاوازییە جێندەرییەی كە لەكوردستان دەكرێت 
دەگەڕێنێتەوە. سۆزان حەمە عەلی بۆ پێشكەوتنی 
بەشێوازێكی  مۆبایل  بەكارهێنانی  تەكنۆلۆژیاو 
ناهوشیارانە دەگەڕێنێتەوە. ئیسماعیل مستەفا، 
لە  هۆكار  بەسەرەكیترین  ئ��اب��ووری  هۆكاری 

دەزانێت،))كێشەی  ژن  سووتانی  و  كوشتن 
ئابووری  كێشەی  ژیان،  سەرقاڵی  كۆمەاڵیەتی، 
و گرانی ژیان و نەبوونی یەكەی نیشتەجێبوون 
بۆ خێزانە تازەكان هۆكارە((. هاوكات مافناس 
ئیسماعیل، هەمواركردنی یاسای باری كەسێتی 
نازانێت  بەباش  فرەژنی،  سنوورداركردنی  و 
بۆ  بوختان  هەیە  ئەو))پیاو  ب��ەڕای  چونكە 
ژنەكەی دەكات، یان دەیكوژێت تا بتوانێت، ژنی 
چوونە  زوو  دەڵێ،  هەروەها  بهێنێت((.  دووەم 
كە  گەنجانەی  ئەو  هاوسەرگیری  پڕۆسەی  نێو 
تەمەنیان نەگەیشتووەتە لەگەڵ یەك نەگونجاوە 
كوشتنی ژنی لێكەوتووەتەوە. خەدیجە ئیسماعیل 
پیاو  تێدایە.  چەكی  ماڵێك  دەڵێت:))هەموو 
رابكات.  بەئاسانیش  و  بكوژێت  ژن  دەتوانێت 
یان بەرپرس و حیزبێك دەیپارێزێت((. لەبارەی 
دانانی رێگا چارەی گونجاو بۆ دیاردەی كوشتن، 
هەمووان لەسەر، جێبەجێكردنی یاسا، هوشیاری 
ژنان، كاراكردنی داواكاری گشتی، قەدەغەكردنی 

چەك لەماڵەكاندا، كۆكن.

كوشتنحاڵەتی 
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زیادبوونی دیاردەی لەشفرۆشی لەشاری كەركووك، 
بژێویی  ئاستی  خراپی  بۆ  لەهۆكارەكەی  یەكێك 
ژیان دەگەڕێتەوەو لەدوای پرۆسەی ئازادی عێراق، 
دەكات،  لەزیادبوون  روو  دێت  تا  دیاردەیە  ئەو 
بەتایبەت لەالیەن ئەو ژنە عەرەبانەی لەناوچەكانی 
لەكەركووك  روویان  عێراقەوە  باشووری  دیكەی 
كردووە.)س.ع( ژنێكی تەمەن 29 ساڵەو خەڵكی 
لەسەنتەرەكانی  لەیەكێك  عێراقە،  ب��اش��ووری 
حەشارداوە. خۆی  لەكەركووك،  ژنان  پاراستنی 
كاری  فێربوونی  لەسەرەتای  باس  وەها  )س.ع( 
كوشتن  لەترسی  دەكات))لەبەغداد  لەشفرۆشی 
لەشفرۆشی  كاری  لێرە  كردو  لەكەركووك  رووم 
دەكەم((. )س.ع( دەڵێ، كە لەڕێگەی مۆبایلەوە 
ساڵێك  دوای  ناسیووەو  كەركووكی،  كوڕێكی 
قسەكردن، بەهۆی ئەو كوڕەوە هاتووەتە كەركووك، 
بەاڵم پاش مانەوەی بۆ ماوەی سێ رۆژ لەگەڵی، 
كوڕەكە خۆی لێ شاردووەتەوە))ئێستا ژمارەی 
الی  چوومە  ناچار  بۆیە  نەماوە،  مۆبایلەكەشی 
ژنێك كە چەند لەشفرۆشێكی هەبوو. لەبەرامبەر 

حەواندنەوەدا، كاری لەشفرۆشی پێدەكردین((. 
لەكاری  )س.ع(  مانگ  چەند  تێپەڕبوونی  پاش 
رادەستی  خۆی  بووەتەوە،  پەشیمان  لەشفرۆشی 
پۆلیس كردووە))لەڕێگەی پۆلیسەوە هاتوومەتە 
سەنتەری پاراستنی ژنان و ئێستا لەگەڵ دەیان ژنی 
تری لەوشێوەیە بەترسێكی زۆرەوە، كات بەسەر 
دەبەین و ناوێرین بۆ ماڵەوە بگەڕێینەوە. ئەوانیش 
نازانن ئێمە لەكوێین((. بەپێی قسەی سەرچاوەیەك 
لەبەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی كەركووك، لەشفرۆشان 
كەركووكیان كردووەتە مەڵبەندی سەرەكی خۆیان. 
ئەو سەرچاوەیە كە نەیویست ناوی ئاشكرا بكرێت 
لەشفرۆشی  راگ��ەی��ان��د:))دی��اردەی  بەوارڤینی 
لەكەركووك بەرەو زیادبوون چووەو بەدەیان باند 
كەركووك  عەرەبنشیینەكانی  لەگەڕەكە  بەتایبەت 
لەو  هەندێك  هەرچەندە  ك��ارەن.  ئەو  خەریكی 
باندانە دەستگیركراون، بەاڵم ناتوانرێت، كۆنتڕۆڵ 
دەستگیركردنی  چۆنیەتی  لەبارەی  بكرێت((. 
پۆلیسی عروبە شێرزاد  بەڕێوەبەری  باندانە،  ئەو 
مۆفەری دەڵێ:))هەر كاتێك زانیاریمان پێبگات 

دەستگیریان  هەیە،  لەشفرۆشی  باندێكی  كە 
كەیسەكەیان  دادگاوە  لەڕێگەی  دواتر  و  دەكەین 
كارە  ئەو  ئەوكەسانەی  دەكەینەوە.  یەكالیی 
بۆ  سێ  لەنێوان  زیندانیكردنیان  ماوەی  دەكەن، 
شەش مانگ دەبێت((. بەگوتەی ئەو بەڕێوەبەرەی 
دەستگیركراون  باندانەی  ئەو  زۆرب��ەی  پۆلیس، 
ئەوكەسانەن كەلە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە 

هاتوون((. 
كە  لەشفرۆشی  كاری  مەترسیانەی  لەو  یەكێك 
هاوكات دوورە لە چاودێری تەندروستی، بریتییەلە 
بەپێی  ئایدز.  نەخۆشی  باڵوبوونەوەی  مەترسی 
راپۆرتی بەڕێوەبەرایەتی تەندورستی كەركووك كە 
 2009 لەساڵی  دەستخستووە،  كۆپییەكی  وارڤین 
ئایدز  پارێزگای كەركووك 7 حاڵەتی  لەسنووری 
هەبووەو ئەگەری زیادبوونیشی لەئارادایە. یەكێك 
لە هۆكارەكانی باڵو بوونەوەی ئەو نەخۆشییەش 
كرداری سێكسییە. لەبەرامبەر زۆربوونی دیاردەی 
ڕێكخراوی  بەدەیان  لەسنوورەكە،  لەشفرۆشی 
دێن،  لەشفرۆشانەوە  بەتەنگ  بەژنان  تایبەت 

دیاردەی لەشفرۆشی لەكەركووك هەڕەشەی باڵوبوونەوەی نەخۆشی ئایدز لەو شارە دەكات و پۆلیسی شارەكەش، لەگەڵ 
دەستگیركردنی باندەكانی لەشفرۆشی، تائێستا نەیتوانیووە ئەو دیاردەیە كۆنتڕۆڵ بكات. بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی 
كەركووكیش ئاشكرایكرد كە چەند حاڵەتێكی نەخۆشی ئایدز لە شارەكەدا تۆماركراوە. بەپێی سەرچاوەیەكی پۆلیسیش، 

چەندین باندی لەشفرۆشی لەكەركووكدا بوونیان هەیە.

لەشفرۆشانی عەرەب لــــەكەركووكدا خۆیان حەشارداوە
حاڵەتی ئایدز تۆماركراوە

  كەركووك
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لەشفرۆشانی عەرەب لــــەكەركووكدا خۆیان حەشارداوە
حاڵەتی ئایدز تۆماركراوە

دەخرێتە  ژیانیان  لەشفرۆشییەوە  بەهۆی  كاتی 
محەممەد،  ژی���ان  ه���ەڕەش���ەوە.  و  م��ەت��رس��ی 
بەرپرسی سەنتەری پەنا كە سەنتەرێكی تایبەت 
بارەگاكەیان  ژنان،  لەمافەكانی  بەداكۆكیكردنە 
سەنتەرەكەمان  دەڵ��ێ:))  ئیسكانە،  لەگەڕەكی 
مادی  هاوكاری  بیانییەوە،  ڕێكخراوێكی  لەالیەن 
ئەوەی  دوای  ژن،  ب��ەدەی��ان  ئێستا  دەك��رێ��ت، 
كوشتنیان  هەڕەشەی  لەشفرۆشییەوە  بەبیانووی 
دەمانەوێت  داڵ����دەدراون.  ئێمە  الی  لێكراوە، 
بەشێوزاێكی تەندروست جارێكیتر ئەوكەسانە بۆ 
نێو كۆمەڵگا بگەڕێنینەوە، بەاڵم ئەوەش كارێكی 

تا  دەوێت  زۆری  دەكات،  ماندوومان  زەحمەتەو 
ژنێكی لەشفرۆش بۆ نێو كۆمەڵگە بگەڕێنیتەوەو 
بكات((.  تەماشای  ڕێ��زەوە  بەچاوی  خەڵكیش 
بەحكوومەتی  بەرامبەر  خۆی  نیگەرانی  ژی��ان، 
كە  و گوتی  دەربڕی  هەرێم  عێراق و حكوومەتی 
ناكەن))بودجەمان  هاریكارییان  پێویست  وەك 
لەالیەن رێكخراوێكی بیانییەوە دابیندەكرێت، نەك 
كارەكانمان  بۆیە  بكات،  هاوكاریمان  حكوومەت 
ناتوانین هاوكاری زۆربەی ئەو ژنانە  سنووردارە. 
بكەین، ئەگەر بێت و حكوومەت هاوكاریمان بكات، 
لەشفرۆشی  كە  ژنانەی  لەو  زۆر  دەتونین  ئەوا 

دەكەن لەو كارەیان دووربخەینەوە((. بوونی ئەو 
باندانە بەڕێژەیەكی زۆر، لەڕووی كۆمەاڵیەتییەوە 
كاریگەری خراپی بەدوای خۆیدا هێناوە. توێژەری 
باندانە  ئەو  مەترسی  كامیل،  هێمن  كۆمەاڵیەتی 
لەكاریگەری خراپیان بۆ سەر كۆمەڵگا دەخاتەڕوو 
و دەڵێ))لەگەڵ زۆربوونی ئەو دیاردەیە، كێشە 
بۆ  ئەمەش  ك��ردووەو  زیادیان  كۆمەاڵیەتییەكان 
هەڵوەشاندنەوەی  و  خێزان  شیرازەی  دارووخانی 

بنەماكانی خێزان، جێگای مەترسییە.

زانا چەمچەماڵی
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  ئاڤان فارس جاف

لەشفرۆشی لە شەقامە شاراوەكانی هەرێمدا
80%ـی لەشفرۆشەكان لەدەرەوەی 

هەرێم هاتوون

لەشفرۆشی
لەشفرۆشی دیاردەیەكی جیهانییەو لەهەندێك واڵتدا 
قاڵبی  ب��ۆك��راوەو  حسابی  پیشە  وەك  ك��ارە  ئ��ەم 
بازرگانی، كڕین و فرۆشتنی وەرگرتووە. هەمیشە ئەو 
ژنانەی كە بۆ ئەو مەبەستەش قۆرخكراون ئەوانەن 
كە لەواڵتە دواكەوتووەكاندا ژیاون. لەشفرۆشی وەك 
مرۆڤدا  بوونی  لەگەڵ  كۆمەاڵیەتییەكانیتر،  دیاردە 
كە  لەسەردەمێكدا  هەبووە.  بوونی  بەفۆرمی جیاواز 
رێژەی دانیشتووان كەمبوون، ناهاوسەنگییەك لەنێوان 
ژمارەی رەگەزی نێرومێدا هەبوو و پێویستی حەزە 
وەك  حاڵەتدا  لەهەندێك  وایكردبوو  سێكسییەكان 
هەموو پێویستییەكانیتری ژیان چەند پیاوێك لەگەڵ 
بەاڵم  بگۆڕنەوە.  سێكسییەكانیان  حەزە  ژندا  یەك 
دوای پێشكەوتنی مرۆڤایەتی و دروستبوونی یەكەی 
كەمبووەوە.  دیاردەیە  ئەم  لەكۆمەڵگەدا،  خێزان 
لەشفرۆشی لەواڵتێك بۆ واڵتێكیتر، بەپێی بارودۆخی 
سیاسی، ئابووری، دەگۆڕێت. لەو واڵتانەی جەنگ و 
وەك،  تێیدا  لەشفرۆشی  تێدایە،  پاشماوەی جەنگی 

دیاردە سەرهەڵدەدات. 

نهێنی كارەكەیان ئاشكرا ناكەن
جار  )ر.ك(2  بەناوی  س��اڵ،   31 تەمەن  ژنێكی 
لەگەڵ  ئێستا  جیابووەتەوەو  ب��ەاڵم  شوویكردوە، 
3منداڵەكەیدا دەژیت. ماوەی 3ساڵ كاری لەشفرۆشی 
هێناوەو  وازی  ئێستا  خ��ۆی،  بەگوتەی  ك��ردووەو 
دەگەڕێنێتەوە.  بژێوی  خراپی  بۆ  هۆكاركەیشی 
كە  دەگ��ێ��ڕای��ەوە  ئەوكاتانەی  باسی  بەگریانەوە 
خۆی  مرۆڤایەتییەكەی  مانا  ك���ردووە،  هەستی 
لەدەستداوە))وەك ئاژەڵ، دەكەونە گیانت، ئازارت 
ناهێڵنەوە((.  تۆ  هەستی  بۆ  مانایەك  هیچ  دەدەن. 

كچێكی بااڵبەرزی پێست ئەسمەر بەناوی گوڵستان، 
خەڵكی شاری هەولێرەو تەمەنی 23 ساڵە. گوڵە، وەك 
خۆی گوتی4 ساڵە كاری لەشفرۆشی دەكات))دوای 
ئەویش  و  كرد  بەمامم  شووی  دایكم  باوكم،  مردنی 
بەجێبهێڵم.  ماڵ  بڕیارمدا  بۆیە  بوو،  خراپ  لەگەڵی 
لەشفرۆشی  تووشی  هاوڕێیەكەمەوە  لەڕێگەی  دواتر 
خەریكی  ژنیتر  دوو  لەگەڵ  ئێستا  ئ��ەو  ب���ووم((. 
كچێنیم  پ��ەردەی  2ج��ار  ))تائێستا  ك��ارەن.  ئەو 
دووریوەتەوە، بۆ ئەوەی واز لەو كارە بهێنم، بەاڵم 
تائێستا بەردەوامم((. ئەو مامەڵەی پیاوە لەشكڕەكان 
بەتوندوتیژی وەسف دەكات و دەڵێ:))دەبێ هەموو 
خۆ  پێماندەڵێن،  جێبەجێبكەیت،  داواكارییەكانیان 

بەخۆڕایی دەستمان نەكەوتوویت((. 

تووشبوون بەنەخۆشی
بوونی دیاردەی لەشفرۆشی، كۆمەڵگا تووشی جۆرەها 
نەخۆشییانەی  ئەو  خراپترین  دەك��ات.  نەخۆشی 
بەهۆی ئەم كردارەوە دروستدەبن، تریكۆمۆناسی زێ، 
كالمیدیۆز كە دەبێتە هۆی نەزۆكی، مایكۆپالیمۆز و 
هێرپس. بەشێكی زۆری ئەو نەخۆشیانە بێنیشانەن 
و كاریگەری زۆریان بەسەر كرداری سێكسەوە هەیەو 
زۆركات دەبێتە هۆی ئازار لەكاتی كرداری سێكسیدا. 
عاسی،  د.ئەكرەم  سێكسۆلۆژی،  لەبواری  پسپۆڕ 
لەشفرۆشییەوە  نەرێنییەكانی  ئەنجامە  لەبارەی 
دەڵێ، سەرەكیترینیان نەزۆكییە، ئەوەش لەئەنجامی 
كرداری سێكس لەتەمەنی بچووك و چاالكی سێكسی 
و گۆڕینی هاوبەشی سێكسی بەبەردەوامی، روودەدات.
))ئەم حاڵەتانەش لە لەشفرۆش دەردەكەوێت. ئەو 
دەگوازرێنەوە  ك��ردارەوە  ئەو  بەهۆی  نەخۆشیانەی 
ئاسان  هەروا  چارەسەریشیان  و  ساكارنین  سادەو 

لەو  دووركەوتنەوە  بۆ  چارەسەر  باشترین  نییە. 
سێكسیی  ل��ەك��رداری  دوورك��ەوت��ن��ە  نەخۆشیانە، 
ئەندامی  پاككردنەوەی  هاوسەرگیری،  ل��ەدەرەوەی 
لەپەیوەندی  دووركەوتنەوە  و  بەبەردەوامی  زاوزێ، 
و  نەخۆشی  نازاوزێ، چونكە دەبێتە هۆی  سێكسی 

باڵوبوونەوەی میكرۆب لەریخۆلەوە بۆ نێو زێ((.

كاریگەری كۆمەاڵیەتی
دەڵێ،  نەجمەدین،  عەممار  كۆمەاڵیەتی  توێژەری 
نەبووەتە  كوردستان  لەهەرێمی  لەشفرۆشی  هێشتا 
دیاردە، بەڵكو لەپاڵ ئەم چەمكەدا دیاردەی خیانەتی 
بێبەرنامەو  سێكسی،  مومارەسەی  و  ه��اوس��ەری 
بەشێوەیەكی  ژن��ان  بەجەستەی  بازرگانیكردن 
سەندووە.  پ��ەرەی  دی���اردەو  ب��ووەت��ە  نامرۆڤانە، 
تایبەت  رێسای  یاساو  دنیا  لەواڵتانی  لەشفرۆشی 
تەندروستی،  چاودێری  دیارترینیان  هەیە.  بەخۆی 
ئەو  تەمەنی  ئاستی  رەچاوكردنی  و  كۆمەاڵیەتی 
ژنانەیە كە ئەوكارە لەو شوێنە فەرمیانە دەكەن كە 
نەجمەدین  عەممار  بەاڵم  دەستنیشانكراوە.  بۆیان 
كە  ل��ەوەی  جیا  كوردستان  هەرێمی  دەڵ��ێ:))ل��ە 
كۆمەڵێك  ئاوێتەی  نییە،  كارە  بەم  تایبەت  شوێنی 
بەجەستەی  بازرگانیكردن  وەك  دیكەی  دی��اردەی 
ژنان، بازرگانی مادە هۆشبەرەكان، كاری تیرۆرستی 
هۆكاری  دیارترین  توێژینەوەكان،  بەپێی  ك��راوە((. 
لەشفرۆشی بارودۆخی ئابورییە، بەاڵم لەكوردستان، 
پیاوان،  الی  سێكسی  هۆشیاری  نەبوونی  بەهۆی 
بەزۆر بەشودان، خیانەتی پیاو كە زۆرجار ژن وەك 
تۆڵەسەندنەوە، دەیكات، لەشفرۆشی هەیە. هەروەها 
خۆشەویستی،  و  سۆز  نەبوونی  و  سێكسی  كەبتی 
نەخۆشییە سێكسییەكان الی رەگەزێك، بەتایبەت مێ 

كوردستان،  هەرێمی  لە  لەشفرۆشی  دی��اردەی  سەرهەڵدانی  لە  رێگرتن  بۆ  كوردستان  پەرلەمانی 
پڕۆژەیاسایەكی بۆ قەدەغەكردن و سزادانی لەشفرۆش و لەشكڕ، خستووەتە بەردەست پەرلەمانتاران. 
چاودێری  بەبێ  لەشفرۆشەكان  كە  لەوەدایە  كوردستاندا  لەهەرێمی  لەشفرۆشی  مەترسی  هاوكات 

تەندروستی ئەوكارە دەكەن و ئەمەش بەالی توێژەرانەوە جێگەی مەترسییە.
هەولێر
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كە خەتەنەكردن یەكێك لەهۆكارەكانی ئەو الوازییەیە، 
هۆكاری ترن. ئەو توێژەرە كۆمەاڵیەتییە، پێیوایە كە 
بوونی شوێنێكی تایبەت بەكاری لەشفرۆشی، لەژێر 
سنوورداركردنی  بۆ  پەیوەندیدار،  الیەنی  چاودێری 
بەنهێنی  لەشفرۆشی  كە  لەوەی  باشترە  لەشفرۆشی 
هەبێت و زیانی تەندروستیشی لێبكەوێتەوە. هەروەها 
شاردنەوەی  عەلی،  خوناو  ژنان،  بواری  چاالكوانی 
بەقسەی  چونكە  نازانێت،  ب��ەراس��ت  ك��ارە،  ئ��ەو 
ئەو))بوونی هەیەو ئەگەر رێی لێنەگیردرێت، زیاتر 
هۆكاریشی،  دیارترین  خوناو،  دەك��ات((.  تەشەنە 
سێكسی  كەبتی  بوونی  بێگانەو  خەڵكی  هاتنی  بۆ 
ژنانەی  ئەو  زۆرب��ەی  پێشیوایە،  دەگەڕێنێتەوە. 
پەنا بۆ كاری لەشفرۆشی دەبەن، جەستەی خۆیان 
ناناسن، بۆیە نازانن رێزی لێبگرن. هاوكات بۆشایی 

خۆشەویستی و ئابووریی، بەهۆكارێكیتر دادەنێت. 

یاسا رێی لێناگرێت
لە دانیشتنی ژمارە 7�ی ئاسایی، رۆژی 2010/5/5، 
یەكەمی  خوێندنەوەی  ك��وردس��ت��ان،  پەرلەمانی 
هەرێمی  لەشفرۆشی  نەهێشتنی  پڕۆژەیاسای  بۆ 
ئەندامی  عەبدولكەریم  پەیمان  ك��رد.  كوردستان 
فراكسیۆنی گۆڕان، لەلیژنەی كۆمەاڵیەتی پەرلەمان، 
))دیاردەیە((  ئەو  كە  پێیانوایە  ئەوان  كە  دەڵێ 
پەرەدەسێنێت.))لەشفرۆشی بەیاسا رێی لێدەگیرێت، 
سزاكان دیاریدەكەن ئەو كەسەی باندی لەشفرۆشی 
دروست دەكات، سزای لە سێدارەدانە((. پەرلەمانتار 
ئیسالمی  یەكگرتووی  لەفراكسیۆنی  تۆفیق،  ناسك 
دوو  عێراقی،  سزدانی  لەیاسای  دەڵێ،  لەوبارەیەوە 
كە  دیاریكردووە  كەسانەی  ئەو  سزای  هەیە  ماددە 
پەنا بۆ لەشفرۆشی دەبەن، بەاڵم لەو پڕۆژەیاسایەی 
چەند  هەمواركردنی  كوردستان،  پەرلەمانی  ئێستای 
رێگە  یاسایە  ئەو  كە  سزادانە  یاسای  ماددەیەكی 
كاروباری  لیژنەی  سەرۆكی  دەگرێت.  لەلەشفرۆشی 
دەڵێ))ئەو  بەشیر،  د.خەلیل  لەپەرلەمان  ئایینی 
پڕۆژەیاسایە لەگەڵ یاسای سزادانی عێراقی بەراورد 
دەكەین، ئەگەر هاتوو لەو یاسایە جیاوازبوو، شتێكی 
باشە، ئەگەر وەك یەك بوو، تێكهەڵكێشی دەكەین((. 
د. بەشیر دەڵێ، ئەو لەشفرۆشی، دژی كەرامەت و 
قبووڵی  ئەوەیەو  دژی  ئیسالمیش  ژنە.  كەسایەتی 

نییە.

شوێنی نادیار هەن
عەبدولباست  دادوەری،  ئەنجوومەنی  گوتەبێژی 
وەزیران  ئەنجوومەنی  ئێمەو  دەڵێت،  ف��ەره��ادی، 
لەسەر داوای وەزارەتی كاروباری كۆمەاڵیەتی،داوای 
قەدەغەكردنی  بۆ  پڕۆژەیاسایەكیان  رەشنووسی 
بەدواداچوون  دوای  كردو  كوردستان  لە  لەشفرۆشی 
ژنانەی  ئەو  لەگەڵ  دیدار،  چەندین  لێكۆڵینەوەو  و 

تێیدا  و  داڕش��ت  رەشنووسێكمان  لەچاكسازین، 
چەندین خاڵمان خستووەتەڕوو. دەقی رەشنووسەكە 
ژنانە  ئەو  تەنیا  لەشفرۆشی  دیاردەی  بەمجۆرەیە) 
ناگرێتەوە كە گیراون یا لەسەر ئەوكارە حوكمدراون، 
نادیار هەن كە دەستی  ماڵ و شوێنی  زۆر  بەڵكوو 
لەشفرۆشی  ژنانەی  ئەو  زۆربەی  پێیانناگات.  یاسا 
ئەو  بەپێی  ساڵیدان.   45 تا   15 لەتەمەنی  دەكەن 
لەشفرۆش  ژنی  لەگەڵ  پیاوەی  ئەو  هەیە،  یاسایەی 
وەك  تەنیا  دیارینەكراوە  بۆ  س��زای  رادەبوێرێت، 
شایەت، رای وەردەگیرێت، بۆیە لەو پڕۆژە یاسایەدا 
وەها  فەرهادی  دی��اری��ك��راوە((.  ئەوانیش  بۆ  سزا 
رەشنووسەدا  لەو  دەدات:))هەر  بەقسەكانی  درێژە 
ئەو  بۆ  خ��راوەت��ەڕوو)م��ووچ��ەی��ەك  چ��ارەس��ەری��ش 
ژنانەی كە لە ماڵەوەن و بێمووچەن، دیاری بكرێت. 
كەسانەی  ئەو  بۆ  چاكسازی،  شوێنی  دابینكردنی 
شوێنی  دابینكردنی  ئەوكارە.  بردووەتەبەر  پەنایان 
یاسایەك  داڕشتنی  تر.  لەكەسانی  دوور  تایبەت 
ل��ەگ��ەڵ لەشفرۆش  پ��ی��اوان��ەی  ئ��ەو  ب��ۆ س��زادان��ی 
دەكەون.  پێناوی  كە  بۆئەوانەش  دەكەن.  سێكس 
چاودێری گشت سنوورەكان بكرێت، چونكە 80%�ی 
لەشفرۆشەكان، لەدەرەوەی هەرێم دێن و هۆكاركەش 
لەبەر ئارامی رەوشی ئاسایشی هەرێمەو بەگونجاوی 
دەزانن. بە بڕیارێك ئەو كەسانە بنێردرێنەوە شوێنی 
تۆمار  رەش  لەلیستی  وێنەیان  و  ن��او  و  خۆیان 
هەرێمی  بگەڕێنەوە  جارێكیتر  نەتوانن  تا  بكرێت، 

كوردستان((. 
هەرێمی  حكوومەتی  ناوخۆی  وەزارەت��ی  بریكاری 
كوردستان، جەالل كەریم، لەوبارەیەوە دەڵێ:))لەهەر 
هەبێت،  بوونیان  لەسەر  بەڵگە  و  زانیاری  شوێنێك 
دادگا((.  ودەیاندەینە  دەكەین  دەستگیر  كەسەكان 
بۆ  هەرێم  نێو  بۆ  بێگانە  خەڵكی  هاتنی  لەبارەی 
گوتی))خۆ  بازگەكان،  چاودێری  مەبەستەو  ئەو 
یان  لەشفرۆشە  ئەوە  نەنووسراوە،  چەوانی  لەنێو 
كەسێكی ئاساییە، بۆیە، ناتوانین بەبێ بەڵگە كەس 
تاوانباربكەین((. جەالل كەریم، پێیوایە كە ئەو پرسە 
دەستگیركرابێت،  هەركەسێك  نەكردووە،  تەشەنەی 
ناوی لەبازگەكان، هەیە. بەرێوەبەری چاكسازی ژنان 
دەڵێ،  لەوبارەیەوە  حوسێن،  پەیمان  مندااڵن،  و 
دەستگیركراون،  لەشفرۆشی  لەسەر  ژنانەی  ئەو 
زۆریان  لەبەڕێوەبەرایەتییەكەیانن))بەشێكی  ئێستا 
روویان  و  كوردستانن  هەرێمی  دەرەوەی  خەڵكی 
ژمارە3�ی  لەیاسای  س��ۆران((.  ناوچەی  كردووەتە، 
عێراق،)ساڵی 1968(  كاتی  دەستووری  لە  )بغاە( 
دەستكەوتنی  بەمەبەستی  كەسەی  ئەو  هاتووە،  دا 
سزادەردرێت.  مادەیە  بەم  دەكات  لەشفرۆشی  پارە 
هەروەها ئەو كەسەی دەاڵلی لەشفرۆشەكەیە، بەپێی 
)مادەی 4�ی بغاە( بەزیندانی 6مانگ كەمتر و 1 ساڵ 

زیاتر نەبێ سزا دەدرێت.
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هێندە  كە  تێدەپەڕیم  بەشوێنێكدا  سلێمانی  لە 
بۆنێكی ناخۆشی لێدەهات خەریك بوو تێكدەچووم 
شوێنە  بەو  خێراترە  هەرچی  كە  لەهەوڵدابووم  و 
بچكۆالنە  بەكوڕێكی  چاوم  لەناكاو  بەاڵم  تێپەڕم، 
بۆ  بوو.  سااڵن  نۆ  هەشت  هەر  تەمەنی  كە  كەوت 
چەند ساتێك تێیڕامام، ئەو هەر سەری داخستبوو 
دەتگوت شتێكی ون كردووە. پەتێكی بە دەستەوە 
بەسەرەكەیەوە  گ���ەورەی  موگناتیسێكی  و  ب��وو 
بەستبوو و بەسەر زەویدا رایدەكێشا. جلووبەرگێكی 
شڕۆڵی لەبەردابوو. وەستام و لێیوردبوومەوەو گوتم 
داخوا ئەو منداڵە خەریكی چییە؟! بەنێو زبڵەكاندا 
دەگەڕاو موگناتیسەكەشی بەداوی خۆیدا رادەكێشا. 
موگناتیسەكەی  كاتێك  خوالنەوە  چەندجار  دوای 
بەرز كردەوە چەند كوتە ئاسنێكی پێوە بوو. كوتە 
ئاسنەكانی لێكردنەوەو لەو كیسە بەتاڵەی هاویشتن 

بەگەڕان  دەستی  جارێكیتر  بەدەستیەوەبوو.  كە 
وەستابووم،  لەوشوێنە  دوورت��ر  كە  من  ك��ردەوە. 
هێندە بۆنێكی ناخۆشم بۆ دەهات كە هەناسەی توند 
بۆماوەیەكی  دەیتوانی  چۆن  منداڵە  ئەو  كردبووم. 
زۆر لەنێو ئەو بۆنەدا بمێنێتەوە؟! دەمویست بزانم 
كرد  بانگم  دەكات؟  ئاسنانە  كوتە  لەو  چی  داخوا 
بەكارەكەی  هەر  و  نەدامێ  سەرنجێكی  سەرەتا 
دیسانەوە  و  پێشتر  چوومە  بوو.  خەریك  خۆیەوە 
بەئاماژە بانگم كرد. نزیك بووەوەو بەسەرسوڕمانەوە 

لێیڕوانیم و پرسی چ كارێكت هەیە؟
وەاڵمی  وش��ە  ب��ەی��ەك  چییە؟  ن��اوت  پرسی  لێم 
زبڵەدا خەریكی  ئەم  پرسیم:لەنێو  دالوەر.  دامەوە: 
دەدا،  مۆنجی  لەچاوانیدا  شەرم  لەكاتێكدا  چی؟ 
جوواڵند  زبڵەكەدا  لەنێو  قاچی  و  داخست  سەری 
تێكوەردەدا.  زبڵەكانی  هەر  بەقاچی  وردەوردە  و 

كە  بێئەوەی  ئەویش  دووپاتكردەوە،  پرسیارەكەم 
سەر هەڵبڕێت پێیگوتم ئەوانە دەفرۆشم. گوتم خۆ 
لەوەاڵمدا  ناكات.  بۆ  پارەیەكت  ئاسنە  نەختە  ئەو 
كیسەكەی دەستی راتەكاندو گوتی: تا شەو زۆرتر 
دەبێت. كەسەیری دەستی راستم كرد بینیم برینێكی 
تازەی پێوە بوو. لێم پرسی دەستت بۆ وایلێهاتووە؟ 
گوتی:))كاتێك  سڕییەوەو  دەستی  سەر  خوێنی 
ئاسنەكانم لە موگناتیسەكە جیا دەكردنەوە دەستم 
بریندار بوو((. گوتم ئەی بنەماڵەكەتان لەكوێیە؟ لە 
ئاماژەی  دواتر  نییەو  كەسێكم  هیچ  گوتی:  وەاڵمدا 
هەروەك  دیكەش  منداڵی  سێ  كە  كرد  بەدوورتر 
و  دەگ���ەڕان  زبڵەكەدا  لەنێو  ب��وون  خەریك  ئ��ەو 
ماڵتان  پرسیم:  دەژی��ن((.  پێكەوە  گوتی:))ئێمە 
نییە  گوتی:))ماڵمان  بەپێكەنینەوە  لەكوێیە؟ 
لەهەر  شەقامەكان،  قەراخ  لە  یان  پردەكان  لەژێر 

منداڵێك لەسەر خۆڵ و خاشاك دەژیت
لەو ریپۆرتەدا دیمەنی منداڵێك لەكوردستان خراوەتەڕوو كە چۆن كاردەكات و هەوڵدەدات ژیانی هاوڕێیەكی كچی هاوتەمەنی 
كە لەنێو گۆڕستاندا دەخەوێت، رزگار بكات؟ ئایا ئەو منداڵە بەخەونەكانی دەگات كە لەوپەڕی ژیانی ناخۆشیدا بەبێ دایك 
و  كۆمەاڵیەتی  كاروباری  وەزارەتی  و  منداڵپارێزی  رێكخراوەكانی  ئەی  دەكات؟  منداڵێكیتر  بەیارمەتیدانی  هەست  باوك،  و 

پەرلەمانی كوردستان، وەاڵمیان بۆ دیمەنی ژیانی ئەو منداڵە چی دەبێت؟
سلێمانی

www.ne
tew

e.c
om



27

بۆم  پێمگوت،  دەمێنینەوە.  بێت  شوێنێك 
باس دەكەی چۆن دەژی؟ و چی دەخۆی؟ گوتی: 
یەكێك  بەاڵم  بووم،  شاگرد  لەدوكانێكدا  پێشووتر 
لەو مندااڵنەی كە لەگەڵمان بوو نەخۆش بوو. داوای 
منیش  پێینەدام.  كرد،  دوكانەكە  لەخاوەن  قەرزم 
و  لێكرد  چاوم  كرد.  دزیم  لەدوكانەكە  بەناچاری 
بەروخسارێكی  كرد؟  كارەت  ئەو  بۆ  باشە  گوتم: 
گوتی  و  بەسوێندخواردن  دەستیكرد  تێكچڕژاوەوە 
هاوڕێكەم نەخۆش بوو و دەبوایە دەرمانی بۆ بێنم. 
سەری  تێكناو  نێوچاوانی  لێهات؟  چی  ئاخرەكەی 
دواتر  لەدەستداو  گیانی  گوتی:))هاوڕێكەم  باداو 
ئەو،  پرسی  بەبێ  زانی  كە  دوكانەكەش  خ��اوەن 
دوای  دەریكردم.  هەڵگرتووە،  دوكانەكە  لە  پارەم 
بەناچاری  بدۆزمەوەو  كارێك  نەمتوانی  ئیتر  ئەوە 
بوون.  خەریك  دۆستەكانم  كە  كارەكرد  لەو  رووم 
زبڵەكاندا  لەنێو  و  شەقام  لەسەر  رۆژ  بەدرێژایی 
دەگەڕێین و ئاسن و شتیتر كۆدەكەینەوە و شەوانە 

دەیفرۆشین.
گوتم: پارەكە چی لێدەكەی؟ سۆمایەك لەچاوانیدا 
دەركەوت و گوتی:))هەموومان پارەكەمان لەسەر 
خۆراك  بڕێك  پارەكە  بەنیوەی  و  دادەنێین  یەك 
دەكەینەوە.  ك��ۆ  تریش  ن��ی��وەك��ەی  و  دەك��ڕی��ن 
بە  نادەن  پارەكەتان  هەموو  بۆچی  گوتم:))ئەی 
نان و خۆراك، تا برسی نەبن؟ لێیڕوانیم و گوتی 
تەنیا  لەدەستداوە،  گیانی  گوتم  كە  هاورێیەم  ئەو 

خوشكێكی هەیە، چونكە ئەویش بچكۆلەیە ناتوانێ 
لە  داوامان  هەربۆیە  بخەوێت.  شەقامەكان  لەسەر 
پێبدات  مۆلەتی  ك��ردووە  گۆڕستانەكە  پاسەوانی 
شەوانە لەوێ بمێنێتەوەو ئێمەش لە بەرامبەر ئەو 
كارەدا پارەی دەدەینێ. پرسیم خوشكی هاوڕێكەت 
تەمەنی چەندە؟ شانی هەڵتەكاندو گوتی: پێموایە 
من  وەك  ه��ەر  ب��ااڵی  چونكە  منە،  هاوتەمەنی 
كچۆڵەیەك  چۆن  بوو  ئەوەم  دڵەخورپەی  دەبێت. 
بۆخۆی  ئەویش  بەدڵنیاییەوە  كە  تەمەنەدا  لەو 
شەوانە  دەتوانێ  هەیە،  ئاواتی  و  حەز  كۆمەڵێك 
لە  كە  ئێرە  گۆڕستانەكانی  بخەوێت،  گۆڕستان  لە 
خوشكی  باشە  پێمگوت:  كاولترن؟!  كەالوەكان 
لەو  بەتەنیا  لەوەی كە شەوانە  ناترسێ  هاورێكەت 
لەوە  نییە. خۆ  گۆڕستانە دەخەوێت؟ گوتی: چار 
باشترە كە لەگەڵ ئێمەو لەسەر شەقامەكان لەنێو 
مرۆڤی جۆراوجۆر و خراپكاردا بخەوێت. هێشتاش 
دەزرینگێتەوە،  زەینمدا  لە  دالوەر  وەاڵمەكەی  هەر 
سەرەڕای ئەوەی كە تەمەنیشی بچووك بوو، چاوەڕێی 
ئەوەم نەدەكرد سەرباری ئەو ژیانە پڕژانەی خۆی، 

بیر لەژیانی كەسێكی تریش بكاتەوە.
دالوەر، دنیایەكی سەیر و سەمەرەی هەبوو. رەنگە زۆر 
كەس سەرەڕای ئەوەی كە بۆ خۆیان بەئاسوودەیی 
كەمیش  یارمەتییەكی  تەنانەت  دەتوانن  و  دەژین 
بێت بەكەسانی تر بدەن، بەاڵم بەداخەوە رەنگە ئەو 
یارمەتیانەیان لەبیر كردبێت، بۆیە جیهانی دالوەر، 

ئاسمان  تا  زەوی  كەسانە  ئ��ەو  جیهانی  لەگەڵ 
بەڕاستی  دالوەر،  وەاڵم��ەك��ەی  هەبوو.  جیاوازی 
هاوڕێكەت  خوشكی  كرد:  پرسیارم  بوو.  هەژێنەر 
من  هەرچەندە  مەعسومە.  گوتی:  چییە؟  ن��اوی 
مەعسومەم لە نزیكەوە نەدیتبوو، بەاڵم روخساری 
دەهاتە پێش چاوم. جانتاكەم كردەوە گوتم بزانم 
بڕێك  نا؟  یان  بدەم  یارمەتییەكی دالوەر،  دەتوانم 
پارەی وردم پێبوو هەركە ویستم بیدەمێ، لێیڕوانیم 
و گوتی پورێ! من سواڵكەر نیم. ئەگەر سواڵكەر 
پەیدای  ئێستا  كە  پارەی  بڕە  لەو  زیاتر  بوومایە 
بەدەستی  شەقامەكان  لەسەر  دەمتوانی  دەك��ەم، 
بێنم. بەچەشنێك قسەی دەكرد كە وامدەزانی لەگەڵ 
مرۆڤێكی گەورە قسە دەكەم. ئەو منداڵە وردیالنە، 
بەو دڵە ساف و بێگەردەیانەوە لەجیاتی خوێندنی 
وانە لە خوێندنگاكان، وێڵی شەقامەكانن، تابرسێتی 
نەكێشن. داهاتووی ئەو مندااڵنە چی لێدێت؟ كاتێك 
هاوڕێكەی  چارەسەری  بەمەبەستی  تەمەنەدا  لەو 
دزی كرد، تەنیا لەبەر ئەوەی كە دڵە بچكۆالنەكەی 
بەرگەی ئازاری دۆستەكەی نەبوو، سبەینێ ئەگەر 
خێزانی پێكەوە نا، بۆ تێركردنی سكی منداڵەكانی 
دەكات؟!  چی  دەبێت،  ئازیزتر  لەدۆستەكەی  كە 
كیسەیەك  و  موگناتیس  دێت  دڵی  دالوەر،  ئایا 
و  سەرشەقام  وێڵی  و  منداڵەكانی  دەست  بداتە 

كۆاڵنەكانییان بكات؟.
سارا محەمەد - محەممەد ئەحمەد
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بەتیڤی  تایبەت  یاسایەكی  لەكوردستاندا  تائێستا 
ئەوەی  هۆی  بووەتە  ئەوەش  نییە،  رادیۆكان  و 
كەناڵی تیڤی و رادیۆكان، بەسیستەمێكی رێكخراو، 
بەڕێوەنەچن و لەكاتی روودانی هەر سەرپێچییەكدا، 
دایك  نەبنەوە.  لێپرسینەوە  س��زاو  رووب���ەڕووی 
راگەیاندنەكان  كەناڵە  ئاراستەی  گلەیی  وباوكان، 
بەتایبەت تیڤییەكان دەكەن كە كاریگەری نەرێنی 
كردووە،  منداڵەكانیان  پ��ەروەردەی  لەسەر  زۆری 
فیلمی  و  توندوتیژ  دیمەنی  پێیانوایە  چونكە 

ناشیاو، لەهەموو كاتەكاندا پیشان دەدرێن. 
بینینی  بەهۆی  منداڵ،  كە  بیستوومانە  زۆرج��ار 
و  دەروون��ی  نەخۆشی  تووشی  توندوتیژ،  دیمەنی 
دایك  س��روە،  و  مەحمود  ب��ووەت��ەوە.  جەستەیی 
پەروەردەی  كە  نایشارنەوە  منداڵێكن،  وباوكی 
چونكە  دەرچ����ووە،  ل��ەدەس��ت  م��ن��داڵ��ەك��ەی��ان، 
و  فیلم  هەندێ  پێشكەشكردنی  بە  تیڤییەكان، 
منداڵەكەیان  لەسەر  نەرێنیان  كاریگەری  بەرنامە 
داناوە. محەمەد تەمەن 6 ساڵ، لەكاتی قسەكردندا 
لەفیلمی  دەڵێ:))حەزم  و  دەكات  باوكی  سەیری 
شەڕە. لەقوتابخانەش لەگەڵ هاوڕێكانمدا، السایی 
دەكەینەوە((. كاتێك سەرنجی یارییەكانی محەممەد، 
دەدەی ئەفالم كارتۆنی توندوتیژ و پلەیستەیشنی 
الی  پلەیستەیشنیش  ی��اری  خۆشترین  هەیە، 
لەت  پیاوەكە  سەری  كە  محەممەد،))ئەویارییەیە 
دەكات((. ماڵ و قوتابخانە، بەرپرسی راستەوخۆی 
پەروەردی منداڵن. وێڕای كەموكورتییەكانی بواری 
بەوەدەكەن،  ئاماژە  مامۆستایانیش  پ��ەروەردە، 
فیلمە  لەدەستداوە.  قوتابیانیان،  كۆنترۆڵی  كە 
زۆربەی  بەرنامە))نادروستەكان((ی  و  دۆبالژكراو 
عەبدوڵاڵ،  س��ۆران  بەهۆكاردەزانن.  تڤییەكان، 

مامۆستای قوتابخانەیەكی بنەڕەتییەو نایشارێتەوە 
جوڵەو  هەمان  لەقوتابخانە  قوتابی،  زۆرج��ار  كە 
دەكەنەوە.  السایی  فیلمەكان  هەڵسووكەوتی 
مامۆستا سۆران، باس لەهەڵسووكەوتی قوتابییەك 
گوتووە))عاشقتم((  بەمامۆستاكەی  كە  دەكات 
ئەو  هۆكاری  سەرەكیترین  مامۆستایە،  ئەو  بەڕای 
بەبێسانسۆر  كە  دۆبالژكراوەكانن  فیلمە  دیمەنە، 
هەمەالیەنەو  منداڵ،  پەروەردەی  دەكرێن.  پەخش 
بوونی  هەبێت.  تێیدا  رۆڵیان  هەمووالیەك  دەبێت 
كەناڵێكی تایبەت بەمندااڵن، پێویستییەكی گرنگە، 
و  دانەبڕێت  خۆی  تایبەتی  لەجیهانی  منداڵ  تا 
تێكەڵی جیهانی گەورەكانی نەبێت. لەكوردستاندا، 
هەن.  ب��اڵوك��راوە  و  كەناڵ  بەرچاو  ژمارەیەكی 
دانەمەزراوە  بەمنداااڵن  تایبەت  كەناڵێكی  بەاڵم 
گونجاو  و  دروس��ت  پ��ەروەردەی��ی  بوارێكی  كە 
لەگەڵ ئەو جیهانە پاك و بێگەردەی وەرگرتبێت. 
تەكنیكی  لەپەیمانگای  راگەیاندن  بەشی  سەرۆكی 
هەولێر، د.دلێر ئەحمەد، نەبوونی كەناڵی تایبەت 
كە  دەڵێ  و  وەسفدەكا  بەكەموكورتی  بەمندااڵن، 
هەرزەكار  و  منداڵ  پەروەردەی  لەسەر  كاریگەری 
بەڕای  ببینێتەوە.  تێدا  خۆی  منداڵ  و  هەبێت 
ئەو، كەناڵێكی تایبەت بەپەروەردەو دروستكردنی 
دابمەزرێت.  پێویستە  حكوومەتەو  ئەركی  منداڵ، 
د.دلێر، ئاماژە بۆ كەموكورتییەكی تری كەناڵەكان 
پەخشكردنی  لەكاتی  نەیانتوانیووە،  كە  دەكات 
فیلم و بەرنامەكاندا، رەچاوی تەمەن بكەن. خێزان 
پێویستە  منداڵەو  پەروەردەی  پلەیەكی  بەرپرسی 
دایك و باوكان، رێگەنەدەن منداڵەكانیان، بینەری 
ناگونجێن.  ئەوان  بۆ  كە  فیلمانەبن،  بەرنامەو  ئەو 
هاوكات رێگەنەدرێت ئەو یارییانەش بەكاربهێنن كە 

دەكەن.  دروست  توندوتیژ  رەفتاری  كاردانەوەی 
توێژەری كۆمەاڵیەتی د.سەباح ئەنوەر، بایەخنەدان 
بەپەروەردەی منداڵ، بەمەترسی بۆ سەر كۆمەڵگا 
دوو  ماڵێكدا،  لەهەر  ئێستا  لەبەرئەوەی  دەزانێت. 
باوك،  و  دایك  پێویستە  هەیە،  تەلەفزیۆن  سێ 
نەهێڵێت  و  بكات  منداڵەكەی  چاودێری  بەردەوام 
سەیری هەموو بەرنامەكان بكات. د.سەباح، ئاماژە 
بەبەرنامەیەكی بەناوبانگی كوردی دەكات كە لەیەكێك 
پەخشدەكرێت))تەنیا  كوردییەكان  كەناڵە  لە 
پیشاندەدات.  كۆمەڵگە،  ناشیرینەكانی  الیەنە 
پێویستە  بۆیە  پێشكەشدەكرێت((.  لەكاتێكدا 
لەسەیركردنی  منداڵەكانیان،  بتوانن  خێزانەكان 
ئەو جۆرە بەرنامانە دووربخەنەوە. لەبارەی هەموو 
ئەو رەخنانەی كە پسپۆڕان، لەنەبوونی كەناڵێكی 
گشتی  بەڕێوەبەری  دەیگرن،  بەمندااڵن  تایبەت 
دەڵێ:  حەوێزی،  د.شەماڵ  هونەر،  ڕۆشنبیری 
و  بەتوانا  پێوستی  بەمندااڵن،  تایبەت  ))كەناڵی 
تەكنیكی بەهێز، هەیە. ئێمە ئەم توانایەمان نییە. 
بەپێی بڕیارێكی سەرۆكایەتی ئەنجوومەنی وەزیران، 
بە  دراوە  ڕۆشنبیری،  وەزارەتی  نەورۆزی  كەناڵی 
بەڕای شارەزایان،  هاوكات  پەروەردە((.  وەزارەتی 
لەدەركردنی  بیر  پێویستە هەرچی زووە پەرلەمان 
یاسایەك، بۆ رێكخستی كاری كەناڵە راگەیاندنەكان 
زۆرجار  ئازادی،  لەچەمكی  تێنەگەیشتن  بكاتەوە. 
لەهەموو  ئ��ەوەی  لەگەڵ  لێكدەدرێتەوە.  بەهەڵە 
بەمانا  دیموكراسی،  و  ئ��ازادی  كە  واڵتانەی  ئەو 
سنوورە  تائەو  بەرقەرارە،  تێیدا  راستەقینەكەی 
ب��ەب��ەرژەوەن��دی گشتی و  زی���ان  ئ����ازادن، ك��ە 
لەكوردستان  بەپێچەوانەوە  نەگەیەنن.  كەسانیتر 
تایبەت  بەرژەوەندی  قوربانی  گشتی  بەرژەوەندی 

))میدیا لە توندوتیژی منداڵدا بەرپرسیارە((

هەولێر

بەهۆی نەبوونی سانسۆر لە كەناڵەكانی تەلەفزیۆن، پەخشكردنی چەندین فیلم و بەرنامەی جۆراوجۆر كاریگەری 
هەندێك  خێزانی  و  منداڵ  بواری  شارەزایانی  دروستكردوە.  منداڵ  پەروەردەی  و  كەسایەتی  لەسەر  نەرێنیان 
لەو مندااڵنە رەخنە لەحكوومەتی هەرێمی كوردستان و الیەنی پەیوەندیدار دەگرن كە بەو هۆیەوە پەروەردەی 
منداڵەكانیان لەدەستداوەو تارادەیەك ئەم كەنااڵنە كاریگەری دەروونی لەسەر منداڵەكانیان جێهێشتووەو بووەتە 

سانا سلێمانهۆی ئەوەی كە زۆرجار السایی بەرنامەی تیڤییەكان بكەنەوە.
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بەشی  تەكنیكی  پەیمانگای  مامۆستای  دەكرێت. 
تیشك  ق��ەرداغ��ی،  حەسیب  بەهات  ڕاگەیاندن، 
كۆپیكردنی  نەرێنییەكانی  كاریگەرییە  دەخاتەسەر 
لەكەناڵەكانی  بیانییەكان  كەناڵە  ب��ەرن��ام��ەی 
تایبەت  كەناڵێكی  كوردستان))لەكوردستاندا، 
كۆپیكراوی  هەیە،  ئ��ەوەی  نییە،  بەمندااڵنمان 
ئێمە  كەناڵەكانی  چونكە  بێگانەیە،  كەناڵێكی 
داهێنان ناكەن. هەندێ لەو بەرنامە كۆپیكراوانەش 
رەچاوكردنی  بەبێ  تێدایەو  لەتوندوتیژیان  جۆرێك 
كۆپی  خ��راپ��ی��ان  و  چ��اك  س��ان��س��ۆرێ��ك،  هیچ 
تەلەفزیۆن،  كەناڵەكانی  كاری  ئاڵۆزی  دەكرێت((. 
رێنماییەك  ب��ەدەرك��ردن��ی  پێویستی  بەجۆرێكە 
هەیە كە بەرلەو كارانە بگرێت، تا زیان لەرەوشی 
كۆمەڵگە نەدەن. بەرای مامۆستا بەهات، پێویستە 
وەزارەت���ی  گ��ەی��ان��دن،  گواستنەوەو  وەزارەت����ی 
وەزارەتی  و  تەندروستی  وەزارەت���ی  پ���ەروەردە، 
رێنماییەكی  كۆببنەوەو  كۆمەاڵیەتی،  كاروباری 
دیاریكراو بەناوی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە دەربكەن 
و ئاراستەی هەمووكەناڵە راگەیاندنەكان بكرێت، تا 
بەرنامەو كاری كەناڵەكان لەالیەن كەسی شارەزاوە 
لێكۆڵینەوەی لەسەربكرێت و رێگەنەدرێت، دیمەنی 
زۆربەی  بكرێتەوە.  باڵو  ناتەندروست  و  توندوتیژ 
سیانزە  تا  رۆژ  لەیەك  منداڵ  تەمەنی  توێژەران 
هەستیارو  بەتەمەنێكی  و  دەك��ەن  دی��اری  س��اڵ، 
پێنج  لە  بەتایبەت  دەكەن،  وەسف  مەترسیداری 
هەموو  لەوكاتەدا  ژیانیدا،  قۆناغی  یەكەمی  ساڵی 
لێكدانەوەكانی،  و  بۆچوون  و  بیر  بناغەو  بنەماو 
بەچاو  كە  دیاردانەی  ئەو  دەبێت.  ماوەیەدا  لەو 
رۆڵێكی  و  پێدەكرێت  هەستی  بەگوێ  دەبینرێت 
گەورەی لەدروستكردنی داهاتوو و كەسایەتی منداڵ 
عەبدوڵاڵ  د.سیروان  دەروون��ی  توێژەری  دەبێت. 
كە  باوكان  و  دای��ك  دەدات��ە  هۆشداری  چیاوك، 
ئەتاری  یاری  و  كارتۆنیەكان  فیلمە  لەسەیركردنی 
ئەوانەی كە  بەتایبەت  بن،  منداڵەكانیان  ئاگاداری 
توندوتیژی تێدایە، چونكە رەنگدانەوەی نادروستی 
منداڵ  چونكە  دەبێت،  منداڵدا  لەهەڵسووكەوتی 
بەردەوام السایی دەكاتەوە، تا وایلێدێت هەستدەكات 
پەیوەندیكردن  لە  رەوشتێكە  شەڕانگیزیە  ئەم 
دەروونییەكان  لێكۆڵینەوە  دەوروب��ەری��دا.  لەگەڵ 
دژی  دەب��ن  گ��ەورە  كاتێك  مندااڵنە  ئەو  دەڵێن، 
شەڕانگێزی  مامەڵەیەكی  رادەوەستن.  كۆمەڵگا 
لەگەڵ هەموو بوونەوەریكی دەوروبەریاندا دەكەن. 
هاوكات ئەگەری تووشبونیان بەچەندین، نەخۆشی 
دەروونی وەك، خەمۆكی وەسواسی دەبێت. یەكێك 
بۆ  ب��اوك  و  دای��ك  پەروەردەكردنی  لەهەڵەكانی 

دەدەن،  بەمنداڵەكانیان  رێگە  كە  ئەوەیە  منداڵ، 
تا درەنگانی شەو سەیری بابەتە جۆراوجۆرەكانی 
تیڤییەكان بكەن. كاتی دیاریكراویان بۆ سەیركردن 
بەسەربردنی  و  دابەشكردن  كات  پالنی  نییە. 
كاتیان بۆ منداڵەكانیان نییە. بەڕای توێژەران، ئەو 
دەكات،  تیڤی  سەیری  خەوتن  تاكاتی  مندااڵنەی 
و  دەك��ات  دروس��ت  مێشكیان  لەسەر  كاریگەری 

پەروەردەیەكی  مندااڵنەی  ئەو  لەگەڵ  بەبەراورد 
دروستیان هەبووە، توانای عەقڵییان الواز دەبێت 
و ناتوانن لەداهاتوودا لەگەڵ خەڵك و دەوروبەریان 
كێشەكان  بۆ  و چارەسەر  بكەن  مامەڵە  بەنەرمی 
و  هۆشیاربن  باوك،  و  دایك  پێویستە  بدۆزنەوە. 
تەندروست  پەروەردەیەكی  رەچاوكردنی  ئاگاداری 

بۆ منداڵەكانیان بن.
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6/12 هەموو ساڵێك رۆژی هەوڵدان بۆ رێگریكردن 
كۆمەڵەی  رۆژەدا  لەو  مندااڵنەو  لەكاركردنی 
گشتی نەتەوەیەكگرتووەوكان كاركردنی مندااڵنی 
قەدەغە كردووە. عێراق، لەساڵی 1989 چووەتە 
پاڵ ئەو رێككەوتننامەیەی نەتەوەیەكگرتووەكان. 
نەوجەوانان  سەرپەرشتیكردنی  یاسای  بەپێی 
لەبڕگەی  عێراق،  1982ی  ساڵی   76 یاسای 
یەكەمدا منداڵ وا پێناسە كراوە،))ئەو كەسەیە 
لە بڕگەی  لە 9 ساڵ تێپەڕ نەبووبێت.  تەمەنی 
دووهەمدا هاتووە، نەوجەوان ئەو كەسەیە كە 9 
ساڵی تەواوكردووە، تاخوار 18ساڵ. بەاڵم رۆژانە 
منداڵی  چەندین  سەرشەقامەكان  و  لەترافیك 
كوڕوكچی تەمەن، خوار هەژدەساڵی دەبینرێت. 
منداڵپارێزی  رێكخراوی  رووپێوێكی  بەپێی 
كوردستان كە رێكخراوێكی ناحكوومییەو لەساڵی 
كوردستان  لەهەرێمی  ئەنجامیداوە،   2007
14878 منداڵ كار دەكەن، زۆرترینیان لەشاری 
هەولێردان كە ژمارەیان 8246منداڵە. لەكۆی ئەو 
مەترسیدارە.  كارەكانیان  منداڵ   4153 ژمارەیە 
4745منداڵ بەهۆی هەژارییەوە كاردەكەن. 3264 
بەبەردەوامی كاردەكەن. 1619 منداڵ  منداڵیش 

بگەڕێنەوەو  بۆ خوێندن  دەكەن  ئەوە  ئارەزووی 
قسەی  بەپێی  نییە.  ل��ەك��ارك��ردن  ح��ەزی��ان 
پسپۆڕان، كاركردنی مندااڵن جێگەی مەترسییە، 
چونكە لەوانەیە زۆر لەو مندااڵنە، بەئاراستەیەكی 
بكرێن.  سێكسی  الدانی  تووشی  و  ببرێن  تردا 
ناحكوومیی  رێكخراوێكی  ئەستێرە،  رێكخراوی 
بەرپرسی  دام��ەزراوە.   ،2004 لەساڵی  مندااڵنەو 
بەشێك  دەڵ��ێ،  س��ەاڵح،  سەیران  رێكخراوەكە 
لەخێزانەكان باری ئابوورییان باشە، بەاڵم لەرێی 
خۆیان  دەیانەوێت  منداڵەكانیانەوە  كاركردنی 
دەوڵەمەند بكەن. وەك باسی دەكات كاركردنی 
منداڵ، كاریگەرییەكی زۆری بەسەر كەسایەتییەوە 
دابڕانییەتی  سەرەكیتریینیان  جێدەهێڵێت، 
ئاڵۆزی  هۆی  دەبێتە  ئەوەش  منداڵی.  لەدنیای 
رێكخراوی  بەڕێوەبەری  منداڵ.  دەروون��ی  باری 
دەڵێ))بەشێك  بەنیگەرانییەوە  ئەستێرە، 
رووبەڕووی  گەورەكان،  لەالیەن  مندااڵنە،  لەو 
زۆرجاریش  دەب��ن��ەوە.  سێكسی،  دەستدرێژی 
نەخۆشیتر  جۆرەها  و  پێست  نەخۆشی  تووشی 
دەبن، چونكە لەپاشماوەی مااڵن و زبڵخانەكاندا، 
و  خ��ێ��زان  سەنتەری  س��ەرۆك��ی  دەگ���ەڕێ���ن((. 

جەخت  سیوەیلی،  سامان  دەروون��ی  پسپۆڕی 
دەروونی  لەسەر  كاركردن،  خراپی  لەكاریگەری 
منداڵ دەكاتەوە، چونكە ئەو منداڵەی كاردەكات 
هەڵسووكەوت و باری كۆمەاڵیەتی بەرەو خراپی 
دەچێت و روودەكاتە پارە پەیداكردن و لەجیهانی 
منداڵێتی خۆی دووردەكەوێتەوە. روونیشكردەوە 
لەو  دابڕانی  بەچاودێرییە.  پێویستی  منداڵ،  كە 
بەكەمی  هەست  وایلێدەكات  كاركردنی  جیهانەو 
بەشێوەیەكی  تەمەنی،  قۆناغەكانی  و  بكات 
پێشیوابوو،  سیوەیەلی،  تێپەڕنەكات.  سروشتی 
لەگەڵ  كاركردنەوە  بەهۆی  منداڵ  تێكەڵبوونی 
رەوشتی  ئاراستەی  وادەك��ات  خ��راپ،  كەسانی 
بگۆڕدرێت و)) تووشی الدانی سێكسی(( بێت. 
یەكێكیتر  بە  ئاماژە  دەروونییە،  پسپۆڕە  ئەو 
لەكاریگەرییە خراپەكانی كاركردنی مندااڵن دەكات 
و دەڵی، كاتێك منداڵێك كاربكات، وەك گەورە 
رەفتار دەكات و كە گەورەش بوو، وەك منداڵ، 
ئەوەش الی كۆمەڵگە نەخوازراوەو دەبێتە كەسێكی 
نامۆ. بەڕای سامان سیوەیلی، لەكوردستان یاسا 
لەخزمەتی منداڵدا نییە، چونكە بەپێی یاسا نابێ 
كاربكات.  ساڵییەوە   15 تەمەنی  لەخوار  منداڵ 

لە كوردستان 14878 منداڵ كاردەكەن
هەولێر

لەكوردستان 14878 هەزار منداڵ كاردەكەن و زۆرترینیان لەشاری هەولێردان، بەشێكی زۆری ئەو مندااڵنە بەهۆی كاركردن 
لەخوێندن دابڕاون و لەسەر شۆستەكان، رووبەڕووی سووكایەتی و هەڕەشە دەبنەوە. وێڕای بوونی وەزارەتی كاروباری 

كۆمەاڵیەتی و چەندین رێكخراوی مندااڵن، تائێستاش لەكوردستان یاسایەك بۆ قەدەغەكردنی كاركردنی منداڵ نییە.
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ئەوەش بەزوڵمكردن لەمنداڵی دەزانێت، چونكە 
لەیاسای واڵتە پێشكەوتووەكاندا، مرۆڤ لەخوار 
تەمەنی 18ساڵییەوە كاری پێناكرێت. جەختیش 
قەدەغەكردنی  ب��ۆ  حكوومەت  رۆڵ��ی  ل��ەس��ەر 
كاركردنی مندااڵن دەكاتەوە))دەبێ حكوومەت، 
لێپێچینەوە لەگەڵ ئەو خێزانانەدا بكات كە كار 
ئەو  بۆ  كۆمەاڵیەتی  بیمەی  و  دەكەن  بەمنداڵ 

خێزانانە دابینبكات((.
چەندجارێك  قسەكردندا  لەكاتی  منداڵێك 
بەراكردن دەچووە الی كڕیارەكان و دەهاتەوە. 
بەهەناسەبڕكێوە  ن��ەك��رد.  ئ��اش��ك��را  ن���اوی 
گاڵتەمان  دەی��گ��ووت))دەوڵ��ەم��ەن��دەك��ان 
بەهێواشی  12ساڵیەو  كچێكی  پ��ێ��دەك��ەن((. 
گوتی:))ناچارم كاربكەم. هەرچەندە دەترسێم، 
بەاڵم  پێدەدەن،  زۆرم  پارەی  پیاوەكان  چونكە 
وەری ناگرم، چونكە دەزانم لەبەرامبەردا چییان 
ئەسمەرە،  منداڵێكی  بێستوون،  دەوێ���ت((. 
لەكاتی قسەكردندا پەنجەی خستبووە نێودەمی، 
شەقاڵوە،  هەولێر-  گشتی  لەشەقامی  ئ��ەو 
هەرچەندە  كلینێكسە.  فرۆشتنی  خەریكی 
دەڵێ((ناچارم  بەاڵم  بنەڕەتییە،  4�ی  لەپۆلی 
بكەم((.  ژیانمان  بژێوی  دابینكردنی  بۆ  كار 
حەزدەكات،  ب��ێ��زارەو  لەكاركردن  بێستوون، 
ئەركانە  ئ��ەو  قوتابخانەی،  هاوڕێكانی  وەك 
بەاڵم  پێیاندەڵێت،  مامۆستا  كە  جێبەجێبكات 
ناخۆشەكانی  قسە  رووب��ەڕووی  جارێك  هەموو 
كلینێكس  لەبەر  چونكە  دەبێتەوە،  مامۆستا 
فرۆشتن كاتی وانە خوێندنی نییە. بەپەنجەكانی 
بەاڵم  بڵێت،  خۆی  تەمەنی  دەیویست  دەستی 
تەمەن  لێكنەدرایەوە، سۆما، كچێكی  بۆی  هەر 
شاری  چوارریانەكانی  لە  یەكێك  لە  ساڵە،   6
هەولێر، خەریكی فرۆشتنی بنێشت بوو، زوو زوو 
دەیبردە نێو ئەو ئۆتۆمبیالنەی كە لەترافیكەكە 

وەستابوون و تكای دەكرد، لێیبكڕن))هەموومان 
كاردەكەین وپێڕاناگەین. باوكم مردووەو دایكیشم 
و  براین  سێ  و  دووخوشك  لێیداوە.  جەڵتە 
هەڵۆ  كۆمەاڵیەتی  توێژەری  دەفرۆشین((.  شت 
مندااڵنە  ئەو  لەسەر  توێژینەوەیەكی  ئەنوەر، 
بۆی  لەتوێژینەوەكەدا  كاردەكەن  كە  ك��ردووە 
مندااڵنە،  ئەو  زۆری  بەشێكی  كە  دەركەوتووە 
بەسەر  زۆری  كاریگەری  سەختەو  كارەكانیان 
جەستەیانەوە، هەیە وەك گواستنەوەی كەلوپەل 
بەپشت هەڵگرتن و گواستنەوەی خشت، كاری 
پەنچەرچی و ئەمانەو چەندین كاری قورستر كە 
بەهیچ شێوەیەك لەگەڵ تەمەنی منداڵ و توانایدا 
تەمەنیان  كە  دەخاتەڕوو،  ئەوەش  ناگونجێت. 
پارێزەر  و سەرەوەیە.  تا 14 ساڵی   5 لەنێوان 
فەرهاد گۆمەشینی، تیشك دەخاتە سەر نەبوونی 
مندااڵن  ژیانی  بەرەوشی  تایبەت  یاسایەكی 
و  لەكوردستان  كاركردنیان  قەدەغەكردنی  و 
دەڵێ، ئەوەش پابەندنەبوونە بەرێككەوتننامەی 
بەمافی  تایبەت  كە  نەتەوەیەكگرتووەكان 
منداڵەو بۆ نەبوونی بایەخی حكوومەت بەمنداڵ 
بەڕێوەبەرایەتی  بەڕێوەبەری  دەیگەڕێنێتەوە. 
گشتی پەرەپێدانی كۆمەاڵیەتی د.عارف حیتۆ، 
دەڵێ، لەكوردستان یاسایەك بۆ قەدەغەكردنی 
كاركردنی منداڵ نییە، بۆیە كار بەیاسای عێراقی 
دەكەین. بەپێی ئەو یاسایە منداڵ ئەو كەسەیە 
تەمەنی لە 15 ساڵ كەمترەو نابێت لەو تەمەنەدا 
كار  تەمەنەوە  ئەو  لەسەرووی  ئەگەر  كاربكات، 
بكات، دەبێت كارەكە سووك بێت و كاریگەری 
كاركردن  لەیاسای  نەبێت.  جەستەی  لەسەر 
كەلە ساڵی 1989، دەرچووە رێگە بەكاركردنی 
منداڵ نادرێت كەلە خوار 15 ساڵ بێت. بەڕای 
بزانین،  كار  پێناسەی  بەڕێوەبەرە))دەبێ  ئەو 
یارمەتیدەری  منداڵەكە  هەندێكجار  چونكە 

ئیسالمدا  و  كوردستان  لەكەلتووری  باوكیەتی، 
كاربكات،  زووەوە  لەتەمەنی  م��ن��داڵ  دەب��ێ 
بیركردنەوەیەكی  ئەوە  بێت.  كاركردن  تافێری 
بەڵكو  پێبكرێت،  كاریان  نابێ  بەاڵم  دروستە، 
هۆشیاریان پێبدرێت، تا فێری كاركردن ببن و 
ئاماژەی  هاوكات  پێنەكرێت((.  كاری سەختیان 
پەرەپێدانی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  بەرۆڵی 
كۆمەاڵیەتی كرد كە لەسێ ئاستدا هەوڵیان بۆ 
چارەسەركردنی كێشەی كاركردنی منداڵ، داوە. 
جێبەجێبكرێت،  كاركردن  یاسای  دەبێ  یەكەم: 
منداڵی  ببینرێت  كاركردندا  جێگایەكی  لەهەر 
سزای  ئەوا  تێدادەكات،  كاری  ساڵی   15 خوار 

خاوەنی ئەو شوێنە دەدرێت.
هەوڵی  توێژەرەكانمانەوە،  لەڕێی  دووه���ەم: 
بەوەی  دەدەین،  خێزانەكان  هۆشیاركردنەوەی 

كە كار بەمنداڵ نەكەن.
كە  دەدرێ��ت  خێزانانە  ئەو  یارمەتی  سێهەم: 
بەقسەكانی  درێژە  وەها  حیتۆ،  كەمدەرامەتن. 
منداڵپارێز  رێكخراوی  لەگەڵ  دەدات:))ئێمە 
دەكەین،  توێژینەوەیك  جارێك  مانگ  سێ  هەر 
خێزانەوە  ه���ەژاری  ب��ەه��ۆی  منداڵێك  ه��ەر 
چاودێری  ت��ۆڕی  س��ەر  دەیخەینە  بكات،  ك��ار 
ئەوە  دابڕابێت،  لەقوتابخانە  ئەگەر  خێزانەوە، 
ئێمە  دەدەن،  گەڕانەوەی  هەوڵی  توێژەرەكان 
لەگەڵ چارەسەرین، نەك سزادانی ئەو مندااڵنەو 
كە  بەوەكرد  ئاماژەی  هەروەها  خێزانەكانیان((. 
پۆلیسیان  بەڕێوەبەرایەتی  بەنووسراوێك  ئەوان 
لەبەكارهێنانی  رێگرتن  بۆ  كردووەتەوە،  ئاگادار 
وەزارەتی  سواڵكردندا))ئەركی  لەكاتی  منداڵ 
ئەو  بارودۆخی  كە  ئەوەبچێت  بەدوای  ناوخۆیە 
تا  بكرێت  مندااڵنەی سواڵ دەكەن چۆنە؟ چی 

ئەو دیاردەیەسنوورداربكرێت((.
 ئاڤان فارس جاف

فۆتۆ: رەفیق شوكری
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لەجیهاندا رۆژانە 30 
هەزار منداڵی تەمەن خوار

5ساڵی دەمرن
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بەپێی لێكۆڵینەوەی سااڵنەی رێكخراوی یونسێف، 
رۆژانە 30 هەزار منداڵی خوار تەمەن پێنج ساڵی 
لەجیهاندا گیان لەدەستدەدەن. كۆمیسیۆنی بااڵی 
لە  مندااڵن  رێژەی مردنی  رایگەیاند كە  یونسێف 
واڵتانی هەژارنشین زۆرە، بۆیە داوای لەسەرۆكی 
واڵتانی سەرمایەداری جیهان كرد، بۆ كۆمەككردن 
و  درێژبكەن  هاوكاری  دەستی  هەژار  بەواڵتانی 

هاوسۆزی خۆیان بنوێنن.
 یونسێف لەم لێكۆڵینەوەیەدا ئاماژەی بەخاڵێكی 
بەهۆی  ڕابردوودا  دەڵێ:))لەساڵی  داوەو  گرنگ 
رێژەی  مندااڵن،  كوتانی  سیستەمی  بەرنامەكانی 
دابەزیوە.  لەجیهاندا  بەرچاو  بەشێوەیەكی  مردن 
تا   1960 لەساڵی  یونسێف،  راپۆرتێكی  بەپێی 
پێنج  تەمەن  مندااڵنی خوار  مردنی  رێژەی   2009
ساأل 60% دابەزیوە. هەروەها بەپێی ئەو راپۆرتە 
مردن  رێژەی  رابردوودا  ساڵی  كەلە  دەركەوتووە 
لە 10 ملیۆن كەمتر بووە، بەاڵم لەگەأل ئەوەشدا 
لەهەندێك  مندااڵن  مردنی  مەترسی  راپۆرتەكە 
بەرزەو  تێیدا  رێژەكەی  كە  دەخ��ات��ەڕوو  واڵت��دا 
دانەبەزیوە. وەك سیرالیۆن، ئانگۆاڵ، ئەفغانستان، 
نیجیریا. هۆكارەكەشی بۆئەوە گەڕاندووەتەوە كە 
ئەم واڵتانە هەمیشە دەستەویەخەن لەگەأل جەنگ 
و هەژاریدا، بۆیە زیاتر لەهەر چوار منداڵی خوار 
لەدەست  گیان  یەكێكیان  ساڵ،  پێنج  تەمەنی 
دەدات. 189 واڵت رێككەوتننامەی مافی مرۆڤی 
1990لەئێران  لەساڵی  ك��ردووە.  واژۆ  منداڵیان 
لەنێوان هەزار منداأل 35 كەس گیانیان لەدەست 
داوە، بەاڵم لەم ئامارە تازەی یونسێفدا پێوانەی 
مردنی منداڵی خوار پێنج ساأل لەئێراندا دابەزیوەو 
ژمارەكە لە 35�ەوە بووەتە 17. هەروەها یونسێف 
هۆكاری  دەڵێت:))گرنگترین  تریدا  لەراپۆرتێكی 
تووشبوونیان  بەهۆی  لەجیهاندا  منداأل  مردنی 
بەدخۆراكیەو  و  سكچوون  مەالریا،  بەنەخۆشی 
مردنی مندااڵنی خوار تەمەن پێنج ساڵیش زیاتر 
لەواڵتی ئەفریقای ڕەش بەرچاو دەكەوێت. زۆربەی 
ئەو مندااڵنەی كەدەمرن لەتەمەنی یەك مانگیدان. 

ئاشكراكرد  ئەوەشی  یونسێف  بااڵی  كۆمیسیۆنی 
ئەم  نەهێشتنی  بۆ  پڕۆژەیەك  هیچ  بەداخەوە 
هەروەها  ئاراوە.  نەهاتووەتە  لەجیهاندا  دیاردەیە 
سیستەمی  تارادەیەك  كە  بەوەكردووە  ئاماژەی 
كەمكردنەوەی  لە  باشی  كاریگەری  تەندروستی 
بەڕێوەبەری  ك���ردووە.  مندااڵن  مردنی  رێ��ژەی 
یونسێف گوتی، باڵوكردنەوەی ئامارێكی لەمجۆرە 
ریكخراوە  كۆمەڵەی  بۆ  شەرمەزارییە  مایەی 
نێودەوڵەتیەكان كەلە ساڵێكدا7،9 ملیۆن منداڵی 
قابیلی  وئەمە  بمرێت  ساڵی  پێنج  خوارتەمەن 
قبووڵكردن نییە، لەكاتێكدا بەرەنگاربوونەوەی ئەم 
دیاردەیە شتێكی سەخت نییەو دەتوانرێت كۆنتڕۆڵ 
بكرێت، ئەگەر بەشێوەیەكی جیدیو مرۆڤدۆستانە 
كاری بۆ بكرێت. نموونەی چارەسەركردنیش بەوە 
دایكان  تەندروستی  پاراستنی  كە  دەهێنێتەوە 
منداڵی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  سكپڕیدا،  لەكاتی 
لەوەش  جگە  لەدایكببێت.  تەندروست  و  ساغ 
هۆشیاركردنەوەی دایكان بۆ پێدانی شیری خۆیان 
بەكۆرپەلەكەیان یەكێكە لە رێگەچارەی پاراستنی 
منداأل لەمردن و نەخۆشی، بەتایبەت لەو واڵتانەی 
خواردنەوە  بۆ  پاكیان  ئ��اوی  س��ەرچ��اوەی  كە 

كەمە.
و  كوتان  تەندروستی  سیستەمی  جگەلەمەش   
لەڤیتامینەكان،  دەوڵەمەند  خۆراكی  دابینكردنی 
هەروەها  دەك��ات.  رزگار  لەمردن  مندااڵن  ژیانی 
واڵت  بەشەش  ئاماژەی  ئامارەیدا  لەم  یونسێف 
هەبووە  منداڵی  مردنی  رێ��ژەی  كەمترین  داوە، 
هەر  كەلە  ئیرلەندا  سەنگاپور،  سوید،  وەك: 
تەنیا  ساڵ،  پێنج  تەمەن  خوار  منداڵی   )1000(
سیانیان دەمرن. كەمی ئەم رێژەیەش بۆ بایەخدان 
مندااڵن،  و  دایكان  تەندروستی  بەسیستەمی 
دەگەڕێتەوە. بەپێی داڕشتنی بەرنامەمەكانی واڵتە 
لەجیهاندا  مندااڵن  مردنی  دەبێ  یەكگرتووەكان، 

تاساڵی2015 بۆ 30% داببەزێت.
و. لەهۆڵەندییەوە: حەمەی ئەحمەد بچكۆڵ

سەرچاوە سایتی: هێت كیندرن/ هۆاڵند ئۆنالین

www.ne
tew

e.c
om



34

وەرزش

كچەیاریزانی تێنسی رووسی دینارا سافینا لە پاڵەوانیەتیی رۆالند 
گارۆسیشدا چووە دەرەوە و ئەستێرەی بەرەو كوژانەوەیە.

دینارا سافینا، كە یاریزانێكی شۆخ و شەنگی رووسییە و تا ئێستا 
12 پاڵەوانیەتیی بردۆتەوە، بەم دواییە ئاستی بەرەو داكشانێكی 
زۆر چووە و خەریكە ئەستێرەی ناوبانگی دەكوژێتەوە. ئەو كە 
لە پۆلینی دووەمی باشترین كچەیاریزانەكانی جیهانە، لە رۆژانی 
رابردوو لە قۆناغی یەكەمی پاڵەوانیەتیی رۆالند گارۆسدا چووە 
دەرەوە، دوای دۆڕانی بەرامبەر بە كچەیاریزانی ژاپۆنی كایمیكۆ 

دایت كرۆم.
بەرز  خۆی  ئاستی  ئەگەر  1986�ە،  دایكبووی  لە  كە  سافینا 
نەكاتەوە، دوورنییە بەم زووانە ناوی لە یاریگەكانی تێنسدا لە 
بیر بكرێت و لە پلەكانی پێشەوەی پۆلینیشدا دووربكەوێتەوە.

دینارا سافینا، ئەستێرەی بەرەو 
كوژانەوەیە
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جیهاندا  سەرتاسەری  لە  كە  راپرسییەكدا  لە 
پیاوان  90%���ی  دەرك��ەوت��ووە  دراوە،  ئەنجام 
یەكەم  پلەی  بە  دادەنیشن،  بەیەكەوە  كاتێك 
یاریزانە  و  تۆپی پێ  بە  گفتوگۆكانیان سەبارەت 
ناسراوەكانە، باسكردنی ژنانیش بە پلەی دووەم 
دێت بە رێژەی 45% و پاشانیش كاركردن بە پلەی 
كە  دێت،  پیاوان  گفتوگۆیەكانی  باسی  سێیەمی 

رێژەی 34%ی وەرگرتووە.
هاینكین  دام������ەزراوەی  ل��ە  ئ��ەل��ی��رت��ۆن  ت��ی��م 
چاودێریی  ك��ە  ه��ۆڵ��ەن��دی،  ئینتەرناسیونالی 
دەڵێت  بارەیەوە  لەو  ك��ردووە،  راپرسییەكەیان 
»رەنگە ژنان نەیانەوێت گوێیان لە ئەنجامی ئەو 
لە  پیاوان  بەاڵم  بێت،  هەوااڵنە  ئەو  و  راپرسییە 
كاتی كۆبوونەوە و بەیەكگەیشتنیاندا تەنیا شتێك 

بیری لێ بكەنەوە، تۆپی پێیە«.
بە  و  واڵت   15 لە  كە  ڕاپرسییەكە،  پێی  بە 
دراوە،  ئەنجام  ك��ەس  ه��ەزار   5300 بەشداریی 
بە  پیاوان،  نێوان  قسەوباسی  كە  دەركەوتووە 
رێژەی  بە  رووسیادا  و  چین  واڵتانی  لە  تایبەتی 
93 و 94% لە بارەی تۆپی پێیە، هەروەها باسی 
ژنان لە پلەی دووەم و باسی كاركردنیش لە پلەی 
سێیەمە، بە تایبەتیش لە گفتوگۆی نێوان پیاواندا 

لە ئەڵمانیا و فەڕەنسا.
واڵتی ئینگلتەراش رووخساری راستەقینەی خۆی 
دەرخست، كە واڵتێكە تێیدا خۆشەویستی بۆ تۆپی 
پێ شێتانەیە و خەڵكی ئەوێ زیاتر لە خەڵكی هەر 
شوێنێكی دی، سەیری تۆپی پێ دەكەن و پیاوی 
ئینگلیزی هەر هەفتەیەك بە رێژەی 2 سەعات و 

22 خولەك سەیری تۆپی پێ دەكات. كاتێكی زۆر 
زیاتریش لە گفتوگۆ و باسی ئەنجام و كاردانەوە 
و گۆڵەكان و هێرش و پڕوپاگەندەكانی تۆپی پێی 

جیهان، دەباتەسەر.
لە دوای ئەویش واڵتی بەڕازیل دێت، بە جۆرێك 
 32 و  سەعات  یەك  هەفتانە  بەڕازیلی  پیاوی 
خولەك بە دیاری تۆپی پێیەوە دادەنیشتێت، لە 
دوای ئەوانیش تایلەند، ئێرلەندا و مەكسیك دێن.
57 %�ی پیاوان، ئەوانەی بەشداریی راپرسییەكەیان 
كردووە، ئەوەیان ئاشكرا كردووە كە ئەوەی زیاتر 
پاڵەوانیەتیی  رادەكێشێت،  گرنگیان  و  سەرنج 
)چامپیۆنس  ئەوروپا  پاڵەوانەكانی  یانە  جامی 
پێی  تۆپی  پاڵەوانیەتیی  بەهێزترین  كە  لیگ(�ە، 

جیهانە لە ئاستی یانەكاندا.

الی پیاوان، تۆپی پێ لە ژن گرنگترە
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تۆپی  مۆندیالی  یارییەكانی  دەستپێكردنی 
پێ نزیك بووەتەوە، كە چوار ساڵ جارێك 
رێك دەخرێت و ئەمجارەیان لە 2010-6-11 
 32 بەشداریی  بە  ئەفریقیا  باشووری  لە 
یارییەكان  جیهان  پێی  تۆپی  هەڵبژاردەی 

دەكرێت و ماوەی مانگێك دەخایەنێت.
گشتی  شێوەیەكی  بە  مۆندیال  یارییەكانی 
گەنجان  تایبەتی  بە  پ��ی��اوان،  سەرنجی 
جێی  شتێك  هەر  لە  زیاتر  و  رادەكێشێت 
حەزیان  ئەوانەی  تەنانەت  ئەوانە،  بایەخی 
لە وەرزشیش نەبێت، لە بەرامبەردا بەشێكی 
زۆری ژنان بە هاتنی مۆندیال بێتاقەت دەبن 

و تەلەڤزیۆنەكانیان لێ داگیر دەكرێت.
ژنان  بۆ  ئامۆژگاری  وەكو  خاڵ   12 لێرەدا 
دەخەینە ڕوو بۆ ئەوەی ئەوانیش مانگێكی 
خۆش و بێ گرفت ببەنە سەر و لە بەردەم 
پیاوەكانیاندا خوڕەوشتی مندااڵنە نەنوێنن و 
كێشە و گرفت دروست نەكەن، بە تایبەتی 
گیانیان  و  ڕۆح  كە  پیاوانەی  ئەو  لەگەڵ 

تۆپی پێ و یارییەكانی مۆندیالە.
وەرزشییەكان  رۆژنامە  بدە  هەوڵ  یەكەم: 
بخوێنیتەوە و سەیری یارییەكانی مۆندیالیش 
یارییەكانەوە  بارەی  لە  ئەوەی  بۆ  بكەی، 
بكەیت،  پیاوەكەتدا قسە و گفتوگۆ  لەگەڵ 
لەو  پیاوەكەت  ئ��ەوا  نەكەی  ئەمە  ئەگەر 

مانگەدا پشتگوێت دەخات.
كاتەكانی  هەموو  لە  دابنێ  وای  دووەم: 
موڵكی  تەلەڤزیۆنەكە  مۆندیالدا  م��اوەی 
پیاوەكەتە، هەروەها پێویستە ئەوەی لە بیر 

خۆت ببەیتەوە كە 
دەست بۆ كۆنتڕۆڵی 
ببەی،  تەلەڤزیۆنەكە 

كاتی  لە  تایبەتی  بە 
یارییەكاندا.

س��ێ��ی��ەم: واب��اش��ە بۆ 
ب��ەردەم  لە  هاتوچونت 
مەشق  ت��ەل��ەڤ��زی��ۆن��دا 

بكەیت، بە تایبەتی لە كاتی 
یارییەكاندا،  بەڕێوەچوونی 
ئ��ەم��ەش ب��ۆ ئ���ەوەی كێشە 
و  نەكەیت  دروس��ت  گرفت  و 

نەبێت بە شەڕتان.
چوارەم: پێویستە ئەوە بزانیت 
لە  وەرزش��دۆس��ت  پیاوانی  كە 
كاتی مۆندیالدا، نە دەبینن و نە 

دەكەن،  قسەش  نە  و  دەبیستن 
نان  بە  پێویستیان  ئەگەر  تەنیا 

یان ئاو بێت، بۆیە پێشبینیی مەكە كە 
لێ  داوای  بتەوێت  ئەگەر  بگرێت  لێ  گوێت 
بكەیت، بۆ نموونە: بڕۆ دەرگە بكەوە یان 
فاڵنە  بچۆ  یان  بدەوە،  تەلەفۆن  وەاڵمی 

شت بكڕە.
بەفرگری  ل��ە  واب��اش��ە  پێنجەم: 

خواردنانە  لەو  هەندێك  ماڵەوەدا 
ئامادە  زوو  ك��ە  داب��ن��ێ��ی، 

دەكرێن، ئەو كاتەشی كە 
برادەر  لە  هەندێك 
دۆستانەكانی  و 

دوازدە ئامۆژگاری بۆ ئەو ژنانەی  پیاوەكانیان سەیری مۆندیال دەكەن
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یارییەكانی مۆندیال زۆری نەماوە دەستپێبكات

www.ne
tew

e.c
om



دێنە  پ��ی��اوەك��ەت 
بۆ  م���اڵ���ەوەت���ان 
یاری،  سەیركردنی 
ه��ی��چ ن��اڕەزای��ی��ەك 
بۆ  دەرم������ەب������ڕە، 
رێگەت  ئەویش  ئ��ەوەی 
نەبوونی  كاتی  لە  ب��دات 
پشووەكاندا  و  یارییەكان 
دیكەی  بەرنامەكانی  سەیری 

تەلەڤزیۆن بكەیت.
شەشەم: ئەو كاتەی پیاوەكەت 
بۆ دۆڕانی تیپەكەی خەمبارە، 
دەی  بڵێی:  نەكەی  ئاگاداربە 
گوێی مەدێ و ئەوە یارییە و 
بیباتەوە،  یەكێك  دەبێت  هەر 
داهاتوو  ج���اری  بڵێی  ی���ان 
تیپەكەی تۆش دەیباتەوە و خەم 
توڕەی  زیاتر  ئەمە  چونكە  مەخۆ، 
كەم  تۆ  بۆ  خۆشەویستیشی  و  دەكات 
دەبێتەوە، ئەوە بە بیر خۆت بهێنەوە، كە 
مۆندیال  ب��ارەی  لە  ئەو  وەكو  هەرگیز  تۆ 
چونكە  نیت،  ش��ارەزا  پێیەوە  تۆپی  و 
ناخۆش،  قسەیەكی  هەر  نییە  دوور 
خوانەكات تەاڵق و كێشەی گەورەتری 

لێ بكەوێتەوە.
حەوتەم: ئەوە بزانە كە پیاوەكەت 
لەوە  الری��ی  ك��ات  هیچ 

تەنیا  سەیری  ئەودا  لەگەڵ  تۆش  كە  نییە 
كاتی  لە  و  بكەیت  زیاتریش  و  یارییەك 
پشووی نێوان گێمەكان یان كاتی ریكالمدا، 
بزانە  ئەوە  بەاڵم  بكەیت،  لەگەڵدا  قسەی 
كاتێكی  بەسەربردنی  كاتی  مانگە  ئەو  كە 
خۆش نییە لەگەڵ پیاوەكەتدا، بە تایبەتی 
ئەگەر تۆ ئارەزووت بۆ وەرزش و تۆپی پێ 

نەبێت.
ناڕەزایی  كاتێك  هیچ  تكایە  هەشتەم: 
یارییەكانی  گۆڵەكانی  ئەگەر  دەرم��ەب��ڕە 
مۆندیال دووبارە لە تیڤی پەخش كرایەوە، 
الی  لە  یارییەكانی  گرنگیی  هەمان  چونكە 
پیاوەكەتدا هەیە، تەنانەت ئەگەر 100 جار 

یەك گۆڵ سەیر بكاتەوە.
نۆیەم: ئەوەت لە بیر نەچێت، كە بە دۆست 
بۆنەیەك  هیچ  بۆ  كە  بڵێ  هاوڕێیەكانت  و 
چونكە  مانگەدا،  ل��ەو  نەكەن  داوەت��ت��ان 
دڵنیابە لە كاتی مۆندیالدا پیاوەكەت لەگەڵدا 

نایەت.
پێشوو  ئامۆژگارییەی  ئەو  دەكرێت  دەیەم: 
ئەگەر  كاتێكدا  لە  ئەویش  بكەیت،  بیر  لە 
سەیركردنی  بۆ  هاوڕێیەكانتان  لە  یەكێك 
چونكە  كردن،  داوەتی  ماڵەوە  بۆ  یارییەك 
لەگەڵت  دڵنیاییەوە  بە  پیاوەكەت  ئەوكات 

دێت و كێشەی نییە.
))كورتەی  پەخشكردنی  كاتی  لە  یازدە: 
پێویست  مۆندیال((  یارییەكانی  رۆژان��ەی 

سەیری  بۆچی  ))ئ��ازی��زم  بڵێی  ن��اك��ات 
دەكەیت، خۆ تۆ یارییەكانت بینیوە بۆچی 
دووبارە سەیری دەكەیتەوە((. چونكە هەمان 
گرنگیی یارییەكانی لە الی پیاوەكەت هەیە. 
)دەكرێت ئامۆژگاری دووەمیش بە بیر خۆت 

بهێنیتەوە(.
یارییەكانی  كۆتاییهاتنی  كاتی  لە  دوازدە: 
مۆندیالدا نەكەیت لە بەردەمی ئەودا بڵێی: 
تەواو  مۆندیال  كە  خ��ودا  بۆ  ))سوپاس 
ك��ە 4 ساڵ  ئ��ەوەی��ە  باشە  ئ���ەوەی  ب��وو، 
نەكەی،  بیر  لە  چونكە  دێتەوە((.  جارێك 
خولی  یارییەكانی  پێناچێت  هێندەی 
ئەڵمانیا  ئیتاڵیا و  ))ئینگلیزی، ئیسپانیا، 
و خولی پاڵەوانانی ئەورووپا و ....هتد...
وەرزێك  هەموو  كە  دەستپێدەكەنەوە، 

هەیە.
ماڵەكان  زۆرب���ەی  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
و  هەیە  تەلەڤزیۆنیان  ئامێرێكی  لە  زیاتر 
هۆی  بە  گرفت  و  كێشە  روودان��ی  ئەگەری 
پیاوانەوە  الیەن  لە  تەلەڤزیۆن  داگیركردنی 
كاتی  لە  ژنان  دەبێت  هەر  بەاڵم  كەمترە، 
خۆیان  ئەركی  بە  مۆندیالدا  بەڕێوەچوونی 
هەست  و  پێداویستی  ڕەچاوی  و  هەڵبستن 
تایبەتی  بە  بكەن،  پیاوەكانیان  حەزی  و 
ئەوانەی كە زۆر حەزیان لە یاریی تۆپی پێ 

و مۆندیالە.
ئامادەكردن: ئەرسەالن عەبدوڵاڵ

دوازدە ئامۆژگاری بۆ ئەو ژنانەی  پیاوەكانیان سەیری مۆندیال دەكەن
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نەبوونی تاقیگەیDNA چەند كەیسێكی دادگای دواخست

 ئامێرەكان هەن و كاریان پێ 
بكرێت

شیكردنەوەی ترشی ناوەكی DNAچییە؟
 DEOXY RIBOك����ورت����ك����راوەی  DNA
ناوەكی  ترشی  واتە  �یە.   NEUCLIC ACID
DNAبریتییەلە،  ناوەكی  ترشی  كەمئۆكسجین. 
كەلەنێوهەموو  پێچخواردوو  دووڕی��زی  شریتێكی 
یەكەی  خانەش  هەیەو  مرۆڤدا  لەشی  خانەیەكی 
پێكهێنان و فرمانی لەشی مرۆڤە، جگە لەخڕۆكە 
120رۆژ  دوای  ك��ە  نەبێت  خوێن  س��وورەك��ان��ی 
دەكەن.DNAتایبەتمەندییە  ون  ناوكەكەیان 

بۆماوەییەكانی مرۆڤی هەڵگرتووە كە لەباوكانەوە 
بۆی ماوەتەوەو لەئەنجامی یەكگرتنی هێلكەی مێ 
و سپێرمی نێرینە، دروستبووەو خەسڵەتی مرۆڤ، 
هیچ  بەوهۆیەوە  جیادەكاتەوە.  دیكە  لەمرۆڤێكی 
لەیەكچوو  لەویتر ناچێت. تەنیا دوانەی  مرۆڤێك، 
یەك  پیتانی  ئەنجامی  كەلە  ))هاورەگەز((نەبێ 

سپێرم و یەك هێلكە، دروستدەبێت. 

DNAبایەخی

ل�����ەڕووی پ��زی��ش��ك��ی��ی��ەوە DNAس������وودی بۆ 
نەخۆشی  چارەسەركردنی  و  دەستنیشانكردن 
تاوانكاری،  ب��واری  زانایانی  هەیە.  بۆماوەیی، 
سوودییان لەو خەسڵەتە تایبەتەی ترشی ناوەكی 
وەرگرتووە. جاران بۆ دۆزینەوەی تاوانێك، پشت 
دەبەسترا  سیرۆلۆژی،  و  پڕۆتین  خوێن،  بەجۆری 
بەدڵنیاییەوە  تاوانبار،  كەسی  نەدەتوانرا  كە 
دەستنیشان بكرێت، چونكە رێژەی دووبارەبوونەوە 
سەدەی  هەشتاكانی  لەناوەڕاستی  بۆیە  بوو.  زۆر 

بەهەڵپەسێردراوی  لەدادگاكاندا  كەیس  وایكردووەچەندین  كوردستاندا  لەهەرێمی   DNA تاقیگەی  كارنەكردنی 
بهێڵدرێتەوەو گوتەبێژی ئەنجوومەنی دادوەری هەرێمیش دەڵێت، بەوهۆیەوە ناچارین ئەو كەیسانە لەدادگا دوابخەین. 
هاوكات گوتەبێژی دادپزیشكی هەولێر هۆكارەكە بۆ مەترسی رێگای بەغدا دەگەڕێنێتەوە كە نەتوانراوە نموونەكان بۆ 

تاقیگەی بەغدا بنێردرێن.

بەهرە حەمەڕەش هەولێر

تەندروستی
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واڵتەیەكگرتووەكانی  بۆیەكەمجار  راب���ردوودا، 
DNAتاوانبارێكیان  پشكنینی  بەهۆی  ئەمریكا، 
دەستنیشانكردو بەبەڵگەی متمانەپێكراو، لەدادگا 
ناساندیان. دەتوانرێت DNAلەهەموو هەوكردنێك 
بەدەستبهێنرێت.  م���رۆڤ،  پاشماوەیەكی  و 
خوێن  نینۆك،  پرچ،  موی  ئێسقان،  وەك،لیك، 
قۆناغێك  ب��ەچ��ەن��د  پشكنینە  ئ��ەو  ددان.  و 
ئەنجامدەدرێت كە یەكەمجار بەهۆی تێكشكاندنی 
خانەكەو دەرهێنانی ترشە ناوەكییەكەی بەرێگەی 
لەدادگا   DNA كیمیایی.  پێكهاتەیەكی  چەند 
بەكاردێت،  حاشاهەڵنەگر،  بەڵگەیەكی  وەك 
ئەستەمە.  تێیدا  دووبارەبوونەوە  رێژەی  چونكە 
بەكاردەهێنرێت  ئێستا  ئەو سیستەمەی  بەتایبەت 
بوهێڵی  16خەسڵەتی  وات��ە  16بوهێڵیە،  كەلە 
كە  وەرگ��ی��راوە.  لەدایك  16خەسڵەتی  و  ب��اوك 
بەوەش  خەسڵەت.   32 دەكاتە  گشتییان  كۆی 
دووبارەبوونەوە تێیدا مەحاڵ، دەبێت. وەك ئەوە 
بنووسیت.  32باوكانی  تا  كەسێك  ناوی  كە  وایە 
ناوی   32 هەبێت  كەسێك  زۆرئەستەمە  بۆیە 
باوكانی بەیەك بچێت. یەكەی بنچینەیی پێكهاتەی 
DNAپێیدەگوترێت نیوكلۆتاید كە ئەویش چوارن، 
دوو  بەملیۆنەهاجار  4نیكلۆتایدە  A.G.C.T.ئەم 
شریتی لێ دووبارەبوونەتەوەو جیاوازی لەریزبوون 
و بەدوای یەكداهاتنی ئەم نیكلۆتایدانە، وایكردووە 

كە دوو مرۆڤ لەیەكتر جیاوازبن. 

DNA بوارەكانی بەكارهێنانی
لەیاسادا  تاوانبار  ناسینەوەی  بۆ   DNA بایەخی 
دەڵێت))هیچ  هەیە  گوتەیەك  و  ب��ەك��اردێ��ت 
تاوانێك تەواو نییە(( واتە هەر تاوانبارێك لەكاتی 
واتە  دەك��ات.  هەڵەیەك  تاوانێكدا،  ئەنجامدانی 
سەرەداوێك  دەبێتە  كە  بەجێدەهێڵێت  بەڵگەیەك 
باوكی  دۆزینەوەی  بۆ  هەروەها  لێكۆڵینەوە.  بۆ 
DNA پشكنینی  كەبەهۆی  بەكاردێت  بایۆلۆژی 
دەتوانرێت باوكی راستەقینەی مرۆڤ، بدۆزرێتەوە. 
گومان  یان  دەبێ�ت  بزر  منداڵێك  كە  لەكاتێكدا 
بەو  دەتوانرێت  دەكرێت،  راستەقینەی  لەباوكی 
پشكنینەدەستنیشان بكرێت. بایەخیشی بۆ گۆڕی 
بەكۆمەڵ هەیە، ئەگەر گۆڕێكی بەكۆمەڵ بدۆزرێتەوە 
دەتوانرێتDNA لەمۆخی ئێسقانیان وەربگیرێت، 
ساڵ  تاچەندین  پتەوەو  ئێسقان  مۆخی  چونكە 
كەسووكاریدا   DNA لەگەڵ  پاشان  دەمێنێتەوەو 
كێیە.  كەسەكە  بزانرێت  تا  دەكرێت،  ب��ەراورد 
تەرمێكی  دۆزینەوەی  بۆ  هەیە  ترییشی  بایەخی 
كە  كەسێك  لەشی  لە  پارچەیەك  یان  نەناسراو، 

لەكاتی شەڕ یان تەقینەوەدا، دەدۆزرێتەوە.

DNA قۆناغەكانی شیكردنەوەی

شارەزا لەبواری DNA مالزم شاخەوان، قۆناغەكانی 
شیكردنەوەی DNAبۆ 4 قۆناغ دابەشدەكات:

دەرهێنانی  و  ت��ێ��ك��ش��ك��ان��دن  ق��ۆن��اغ��ی   .1
DNA،)sTAGE)EXTRACTION(: بەچەند رێگایەك 

كیمیایی،  م��اددەی��ەك��ی  چەند  بەكارهێنانی  و 
ئەنجامدەدرێت. 

ئەو  بڕی  واتە  QuANtificAtioN.2، چەندایەتی: 
بەالیەنی  كە  چەندە  هێناوە  بەدەستمان   DNA
نانۆگرام،  یەك  بەنزیكەی  پێویستمان  كەمەوە 
 REAL time PCR ئامێری  لەرێگەی  كە  دەبێت 

ئەنجامدەدرێ�ت. 
قۆناغە  ئەم  گەورەكردن:   ،AmPlificAtioN.3
قەبارەی،  گەورەكردنی  و  زیادكردن  بریتییەلە، 
بەهۆی  ئەمەش  DNAبەملیۆنەهاجار.  شریتی 
 PCR )POLYmERAsE chAiNئ��ام��ێ��ری

REACTION( دەكرێت.
 :ANALYzING sTAGE ش��ی��ك��ردن��ەوە،   .4
 GeNeticجینی شیكەرەوەی  ئامێری  بەهۆی 
بەپڕۆگرامی  دواتر  ئەنجامدەدرێت.   ،ANALYzER
و  رەنگ  بەچەند  كۆمپیوتەر،  بەرێگەی  تایبەت 
ژمارەیەك، پڕۆفایل و خەسڵەتی بایۆلۆژی مرۆڤەكە 

دەستدەكەوێت كە ناسنامەی كەسەكەیە. 

كێشەكان بەهەڵواسراوی ماونەتەوە
حكوومەتی  پێشووی  سەرۆكی  2008دا  لەساڵی 
مژدەی  بارزانی،  نێچیرڤان  كوردستان  هەرێمی 
كردنەوەی تاقیگەی DNA، بەهاوواڵتییاندا و بەاڵم 
تائێستاش نزیكەی 6تاقیگە لەكوردستاندا هەن كە 
ئامێرەكان  چونكە))بەشێكی  پێناكرێت،  كاریان 
گەڕ  بیانخاتە  نییە  یان كەسی پسپۆڕ  نین  تەواو 
یاخود پارەی تەواویان بۆ دابیننەكراوە((. بەپێی 
قسەی گوتەبێژی ئەنجوومەنی دادوەری كوردستان، 
لەدادگا  كێشە   6 ئێستا  فەرهادی،  عەبدولباست 
بەرێگەی  دەبێت  كە  ماونەتەوە  بەهەڵواسراوی 
كێشەكە   ،DNA تاقیكردنەوەی  ئەنجامدانی 
یەكالیی بكرێتەوە. كە هەندێكیان زیاتر لەساڵێكیان 
بەاڵم  DNAدان��راوە،  بەسەرداچووە))تاقیگەی 
شاندی  هاتنی  لەكاتی  تەنیا  پێناكرێت،  ك��اری 
وەك  هەیە((.   ،DNA تاقیگەی  دەڵێین،  واڵتاندا 
رووكەشدا  بەدوای  زیاتر  ئێمە،  لەواڵتی  ئاماژەیدا 
ناكرێتەوە.  بابەتەكان  لەناوەڕۆكی  بیر  و  دەچین 
نازانێت  بەكەمتەرخەم  حكوومەت  دادوەرە  ئەو 
بابەتدا چونكە))حكوومەت تاقیگەی داناوە،  لەو 
كەسی بۆ خولی فێركردن ناردووەتە دەرەوە، بەاڵم 
كەسانێك دەستیان بەسەر ئەو شوێنانەدا گرتووە 
ئێن  دی  فەرهادی،  نییە((.  لێ  شارەزاییان  كە 
ئەی، بەیارمەتیدەرێكی گرنگی دادگا وەسفدەكات 
و  ب��ەدەس��ت��ەوەدەدات  ئەنجامەك�ان  100%���ی  كە 

دادوەر بەبێ دوودڵی بڕیار دەدات. راشی وایە كە 
خۆیان  ئەركی  دادوەری،  دەسەاڵتی  وەك  ئەوان 
جێبەجێ كردووەو كەیسەكانیان رەوانەی بەڵگەی 
دووب��ارەی  بەاڵم))چەندینجار  ك��ردووە،  ت��اوان 
كەیسەكان   DNA تاقیگەی  بەبێ  كە  دەكەینەوە، 
لەوە  خۆشمان  س���ەرووی  ناكرێنەوەو  یەكالی 
ئاگاداركردووەتەوە((. فەرهادی، ئەو كەمتەرخەمییە 
بۆئەوە دەگەڕێنێتەوە كە)) هەندێ كەس، لەپلەی 

بەرپرسیارێتیدان و واڵتییان خۆشناوێت((. 
یاسای ژمارە 23 ساڵی 1971دا یاسای رێوشوێنی 
كوردستان  هەرێمی  لە  ت��اوان  دادگاییكردنی 
باسی  یاسایەدا  لەو  بڕگەیەك  هیچ  بەاڵم  هەیە، 
بۆیە  نەكردووە،   DNA تاقیگەی  لەبەكارهێنانی 
رێكخستنی  پێویستی  پەیوەندیدار،  الیەنگەلی 
تاقیگەكان و دابینكردنی كەرەستەكان لەچوارچێوەی 
یاسایەكدا، بەكاری پەرلەمان دەزانن. شارەزایەكی 
ناوی ئاشكرابكرێت،  نەیویست  بواری DNA، كە 
 ،DNAبە تایبەت  بڕیارێكی  دەركردنی  بایەخی 
تاقیگەیەكی  چەند  خستەڕوو:))لەكوردستان 
تەواونین،  ئامێرەكانیان  كە  هەیە  ئەی،  ئێن  دی 
لەتاقیگەیەكدا  ئەوانە  هەموو  بەبڕیارێك  پێویستە 
دادگادا  فەرمانی  لەچوارچێوەی  كۆبكرێنەوەو 
پەرلەمان،  یاسایی  لیژنەی  ئەندامی  كاربكەن((. 
گۆران ئازاد، دەركردنی یاسایەك بۆ كاركردنی دی 
ئێن ئەی، لەئێستادا بەپێویست نازانێت))لەڕووی 
كاركردنی  بە  رێگەی  یاسا  تاوانەوە  ئاشكراكردنی 
تاقیگەكان  هەركاتێكیش  داوە.   ،DNA تاقیگەی 
وردەك���اری  ویستی،  ه��اوواڵت��ی  و  كەوتنەكار 
بەرێكخستنە،  پێویستی  ئەوا  بزانێت،  منداڵەكەی 
مەسەلەی  بۆ  سەربكێشێت  نییە  دوور  چونكە 
پێویستە  دەرئەنجامێكەو  ئ��ەوەش  كۆپیكردن. 
وێڕای  پەرلەمانتارە  ئەو  رێكبخرێت((.  بەیاسا 
رەخنە   ،DNA بەگرنگییەكانی  ئ���ام���اژەدان 
دەڵێت))3ساڵە  و  دەگرێت  ناوخۆ  لەوەزارەتی 
وەزارەتی ناوخۆ دەڵێت، كار بەتاقیگەكان دەكەین 
بەاڵم كوا؟((. لەالیەكی دیكەوە بەڕێوەبەری گشتی 
دەڵێ،  تاریق،  حاكم  ناوخۆ،  لەوەزارەتی  دیوان 
لەرێوشوێنی دادگاییكردنی تاوان، ئاماژە بەوەكراوە 
بەڵگەكانی  ئاشكراكردنی  بۆ  ئامرازێك  هەر  كە 
لێوەربگیرێت،  سوودی  دەتوانرێت  هەبێت،  تاوان 
تەكنۆلۆژیانەش  ئامێرە  ئ��ەو  ه��ەم��وو  ك��ەوات��ە 
سەردەمدا  گۆڕانكاری  لەگەڵ،  كە  دەگرێتەوە 
لەوانەیە.  یەكێك   ،DNA پشكنینی  ئامێری  دێن 
هاوكات نەبوونی یاسایەك تایبەت بە DNA، بە 

))بۆشایی تەشریعیی((لەیاسادا وەسفدەكات.
زیاتر لە2ملیۆن دۆالری تێچووە

ناوخۆ،  وەزارەت��ی  لە  دیوان  گشتی  بەڕێوەبەری 
بوارەدا  لەو  حكوومەت  كاركردنی  تاریق،  حاكم 
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وادەی منداڵبوون بریتییەلە، ئازاری یەك لەدوای یەك و كرژبوونی 
منداڵدان، لەگەڵ فراوانبوونی ملی منداڵدان كە بەهاتنەخوارەوەی 
و  لەگرنگترین  یەكێك  پێدەكات.  كۆرپە دەست  دیارەكەی  بەشە 
لەماوەی  كە  خوێنبەربوونەیە  ئەو  منداڵبوون  ماكی  ترسناكترین 
نێوان لەدایكبوونی كۆرپەو هاتنەدەرەوەی وێاڵش، روودەدات كە 
تا كاتژمێری یەكەمی دوای هاتنەدەرەوەی وێاڵش، بەردەوامدەبێت. 

بۆ ئەو حاڵەتەش دەكرێ هانا بۆ ئۆكسیتۆسین ببردرێت. 

ئۆكسیتۆسین چییە؟ 
ئۆكسیتۆسین، بەشێوەی دەرزی و بەخاخ هەیە، بەاڵم حەب نییە. 
لەكاتی لەدایكبوون بەكاردێ تا تەقەلوسات لە رەحمدا بكات كە بۆ 
دروستبوونی ژانی منداڵبوون، سوودی هەیە. هەرچەندە منداڵدان 
هەرچەندە  و  دەبێت  زیاتر  ئۆكسیتۆسین  كاری  بێت  گەورەتر 

منداڵدان بچووك بێت ئەوەندە ئەوكارە زەحمەتترە. 
پێدانی  رێ���ژەی  منداڵبوونەكە،  ژان��ی  ب��ەگ��وێ��رەی  پێویستە 
ئۆكسیتۆسین، بگۆڕێت. هەروەها لەژنێكەوە بۆ ژنێكی تر جیاوازە، 
ژن هەیە پێویستی بە 10 یونت، یان 5 یونت، یان 2 تا3یونتەو 
ئۆكسیتۆسین،  زۆرجار  دەگۆڕێت.  حاڵەتەكە  بەگوێرەی  ئەوەش 
دوای لەدایكبوون بەمەبەستی وەستاندنی خوێن، بەكاردەهێنرێت.

ئۆكسیتۆسین زیانی هەیە؟ 
ئۆكسیتۆسین بەهیچ شێوەیەك زیانی بۆ ژن نییە. تەنیا لەكاتی 
دووگیان  ژنێكی  هەموو  بۆ  بەكاردێت.  منداڵبووندا  و  دووگیانی 
بەبێ رەچاوكردنی تەمەن و بوونی نەخۆشی شەكرەو پاڵەپەستۆی 

خوێن بەكاردەهێنرێت.

سوودەكانی
ژانی منداڵبوون بەهێز دەكات و وادەكات دایكەكە زوو لەمنداڵبوون، 
رزگاری بێت. هەروەها دوای منداڵبوون، خوێنبەربوون ناهێڵێت و 
منداڵبوونیش ئاسان دەكات. جگە لەوەش ماوەی هێنانەدەرەوەی 
وێاڵش كورتتر دەكات. ئۆكسیتۆسین، شیری دایك زیاد دەكات و 

بۆ كۆرپە بەسوودە.
** پسپۆڕی نەخۆشییەكانی ژنان و منداڵبوون و نەزۆكی 

بەبەردەوام دەزانێت و ئاشكرایدەكات كە ئامێری ئەو تاقیگەیەی ئێستا لە بەڵگەی 
بۆیان  بەدیاری  هاوپەیمانان  هێزەكانی  نەمانكڕیوە،  هەیە))خۆمان  تاوانەكان 
وەزیران،  ئەنجوومەنی  سەرۆكایەتی  بەرەزامەندی  دەڵێت  هەروەها  هێناوین((. 
بینایەكیان بۆ تاقیگەكە بەبڕی زیاتر لە 2ملیۆن دۆالر دروستكردووە. گوتیشی، كە 
دوو ئەفسەریان بۆ ماوەی 6مانگ بەمەبەستی خول بینین بۆ كاركردن بەتاقیگەكە، 
ناردووە.  ئوسترالیا  بۆ  تریان  ئەفسەرێكی  3مانگ  بۆماوەی  بەریتانیا.  ناردووەتە 
كارپێكردنی  پێكهاتەی  گەڕاندەوە))هەندێ  ئەوە  بۆ  كارنەكردنیشی  هۆكاری 
بیكڕین.  دەرەوە  لەبازاڕەكانی  پێویستە  گرانەو  نرخیان  كە  ماوە  ئامێرەكانمان 
پێویستی  تاقیگەیە  ئەو  چونكە  دەرەوە،  بنێرینە  پەرەوەردە  بۆ  كەسیتر  هەندێ 
بەكاری گروپییەو بەدوو سێ كادیر بەڕێوەناچێت((. بەپێی زانیارییەكانی وارڤین، 
هەندێ كەس دەیانەوێت، تاقیگەی DNA، ئەهلی دابنێن لەوبارەیەوە حاكم تاریق، 
ئەوەرەت دەكاتەوە كە رێگە بدرێت تاقیگەی ئەهلی بكرێتەوە، چونكە ئەو تاقیگانە 
مامەڵەو كاریان لەگەڵ بەڵگەی تاوان و دادگادا دەبێت و تەنیا دەتوانن كار لەگەڵ 

دەزگای فەرمیدا بكەن.

بودجە نییە
نەبوونی تاقیگەی DNA، بووەتە گرفت لەبەردەم هەندێ كەیسی دادگا بەتایبەت 
لەدیاریكردنی باوكایەتیدا، زۆرجار بووەتە هۆی ئەوەی تاوانبار بەسزای خۆی نەگات، 
بەهۆی  كێشە   6 كوردستان،  لەدادگاكانی  لەیەكێك  سزابدرێت.  بێتاوانێك  یاخود 
ئاشكرای  دادوەر عەبدولباست،  ماوەتەوە.  ئەی،  ئێن  تاقیكردنەوەی دی  نەبوونی 
تاقیكردنەوەی  لەدادپزیشكی،  ئەوەین  هەیە، چاوەڕوانی  كرد))چەندین كێشەمان 
DNA، یان بۆ بكرێت. بەاڵم ئەوان دەڵێن، تەنیا 60%�ی تاقیگەكەمان تەواوبووە. 
بەهۆی نەبوونی بودجەی تایبەت كارەكانمان وەستاوەو تەواونەكراوە((. ئەو دادوەرە 
نەیشاردەوە كە ناچارن ئەو دۆسیانە لەدادگا، دوابخەین. یەكێك لەو كەیسانە ژنێكە 
بەناوی)ر.م( كە خۆی سووتاندووەو بەوهۆیەوە منداڵێكی ناو سكیشی سووتاوە. 
پیاوەكە  مانگێكە  چەند  م��اوەی  كە  داوە  پیاوێك  لەسەر  گوتەی  بەرلەمردنی 
زیندانیكراوەو دادوەر لەدادگا بڕیاریدا كە كەیسەكە بەشیكردنەوەی DNA یەكالیی 
شیكردنەوەیان  و  هەولێرن  لەدادپزیشكی  منداڵەكان،  تائێستا  بەاڵم  بكرێتەوە، 
هەرێمی  لەدادگاكانی  لەیەكێك  دەڵێت  عەبدولباست،  دادوەر  ئەنجامنەدراوە.  بۆ 
كێشەیەك،  یەكالییكردنەوەی  بەمەبەستی  مانگێكە  چەند  م��اوەی  كوردستان، 
یەكالیی  كەیسەكە  تائێستا  بەاڵم  كراوە،  هەولێر  دادپزیشكی  رەوانەی  كەیسێك 
بەرێگەی  كەیسە  ئەو  كە  بڕیاریدا  دادگ��ا  مەبەستەش  ئەو  بۆ  ن��ەك��راوەت��ەوە، 
لە  كەیسێك  زانیارییەكان،چەند  بەپێی  بكرێتەوە.  یەكالیی   ،DNA شیكردنەوەی 
دادگا بەهەڵپەسێردراوی ماونەتەوە كە تێیدا نازانرێت ئەو مندااڵنەی كە لەدایكبوونە 
منداڵەكە  باوكی  بۆدەستنیشانكردنی  ژنێك سكی هەبووەو  لەوانە  كێیە؟  باوكیان 
پێویستی بەتاقیكردنەوەی DNA بووە. ئێستا تەمەنی منداڵەكە یەك ساڵە، بەاڵم 
باوكی نەدۆزراوەتەوە. ژنێكیتر سكپڕ، پێویستی بەشیكردنەوە هەیە، بەاڵم ئێستا 
منداڵەكەی تەمەنی 6مانگەو شیكردنەوەكە ئەنجامنەدراوە. بەڕێوەبەری دادپزیشكی 
بۆ  كەیسانە  ئەو  شیكردنەوەی  ئەنجامنەدانی  هۆكاری  كەریم،  یاسین  د.  هەولێر 
لەبودجەی  زۆر  بڕێكی  تێدایەو  مەترسی  بەغدا،  كە))رێگای  ئەوەدەگەڕێتەوە 
پێویستە، تاقیگەكانی بەغدا گوشاریان زۆر لەسەرەو كاریان زۆرە، بۆیە ناتوانرێت، 
بۆ بەغدای بەرێبكرێن((. هاوكات بەپێچەوانەی رای د. یاسین، بەڕێوەبەری گشتی 
دەڵێت،  تاریق  حاكم  كوردستان،  هەرێمی  حكوومەتی  ناوخۆی  وەزارەتی  دیوانی 
تاقیگەی DNA، لەبەغدا، كارناكات بۆ هەر كەیسێك ئەگەر بۆ یەكالییكردنەوەی 
دەرەوەی  رەوان��ەی  دەبێ  هەبوو،   ،DNA بەتاقیكردنەوەی  پێویستی  كێشەكە 
واڵت))ئوردون(( بكرێ�ت. سەبارەت بەالیەنی بەرپرسیار لەدواكەوتنی چارەسەری 
كەمتەرخەمییەدا  لەو  جێبەجێكار  دەڵێ:))الیەنی  عەبدولباست  دادوەر  كێشەكان 

بەرپرسیارە((. 

ئۆكسیتۆسین و سوودەكانی 
بەكارهێنانی 

نازەنین فایەق فەرەج
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منداڵبوون بە نەشتەرگەری سیزاریان، بریتییەلە 
لەرێگای  بەنەشتەرگەری  كۆرپە  دەرهێنانی 
ئەمەش  دای��ك.  منداڵدانی  و  سك  ك��ردن��ەوەی 
لەمەترسی  و  دادەنرێت  گەورە  بەنەشتەرگەری 
منداڵبوون  دوای  دایكێك  هەموو  نییە.  بەدوور 
پێویستی بەچاودێری و كات هەیە، تا ئەندامانی 
لەشی بگەڕێتەوە سەر باری پێشوو، بەتایبەتیش 
دەبێت.  منداڵیان  بەنەشتەرگەری  كە  ئەوانەی 

پێویستە  دەكرێت،  نەشتەرگەری  كە  ژنەی  ئەو 
نەخۆشخانە  لە  رۆژ  ت��اچ��وار  سێ  م��اوەی  بۆ 
ژنەكە  كە  لەوماوەیەی  پێویستە  بمێنێتەوە. 
بەهۆی نەشتەرگەرییەوە لەنەخۆشخانە، ماوەتەوە 

ئەم رێنماییانە جێبەجێ بكات. 
تەواو  بەشێوەیەكی  ئازار  و  ئێش  دەربڕینی   .1
كەم  ژانەكەی  تا  پێویست،  دەرمانی  پێدانی  و 
هۆیەكیتر  هەر  چارەسەركردنی  یان  بێتەوە، 

ئەگەر هەبێت.
2. ئامۆژگاری دایك بكرێ، بەوەی شیری خۆی 
بەكۆرپەكەی بدات كە دەتوانرێت بەزووترین كات 
ئەو هەنگاوە لەدوای بەهۆشهاتنەوەی لە سڕكەر 

)بەنج( دەست پێبكات.
بچووك  سەرینی  یان  دەس��ت  بەكارهێنانی   *
توندو كۆكە  لەكاتی پێكەنینی  تا  برین،  لەسەر 
یان پشمین، پاڵپشتی برینەكە بكات لەوەی كە 

ئازاری پێنەگات.
نەشتەرگەرییەكە  دوای  یەكەمی  رۆژی  لە   *
ئەمەش  دەستپێبكات.  هاتووچۆ  و  پیاسەكردن 
یارمەتی كەناڵی هەرسدەدات، تا زوو بگەڕێتەوە 
لەوحاڵەتە  ه��ات��ووچ��ۆك��ردن  ج��اران��ی.  دۆخ��ی 
سك  ئێشی  غازات،  كەمكردنەوەی  دەبێتەهۆی 
كە   BLOOD clotدروستبوونی نەهێشتنی  و 

دەبێتە هۆی جەڵتەی دڵ.
پڕۆسەی  لەبارەی  بەكەسەكە  پێدان  زانیاری   *
كە  پێشوو  ج��اری  بۆ  منداڵدان  گ��ەڕان��ەوەی 
خوێنە  ئەو  نەبێت،  راڕا  دەبینێت  خوێن  كاتێ 
رەنگی  دەبێتەوەو  كەم  كات  تێپەڕبوونی  لەگەڵ 
لەسوورەوە بۆ پەمەیی دەگۆڕێت. دوایی رەنگی 
رەش دەبێت و بۆ ماوەی چوار تا شەش هەفتە 

دەمێنێتەوە. 
تا  باش،  خواردنی  و  ئاو  خواردنەوەی  زۆر   *

تووشی قەبزی نەبێت.
* لەكاتی گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە ئاگادار بكرێتەوە، 

شتی  هەڵگرتنی  و  قورس  لەكاری  خۆی  كەوا 
شتێكی  ئەگەر  بەجۆرێك  بەدووربگرێت،  قورس 
قورسی هەڵگرت، نابێت كێشی شتەكە لەكێشی 

منداڵەكە قورستر بێت.
* ل��ەح��اڵ��ەت��ی ت��ووش��ب��وون��ی ب��ە ت��او ئ��ازار 
هەردووكیان  چونكە  بكرێت،  چ��اودێ��ری  دا 

هێمای)iNfectioN(�ە.
خااڵنەی  لەو  خۆی  منداڵبوون  دوای  ژن  دەبێ 

خوارەوە دووربگرێت.
1. جووتبوون تا ماوەی چوار هەفتە یان زیاتر 
)تا بەتەواوی لەش و جەستەو الیەنی دەروونی( 

دەگەڕێتەوە سەر بارودۆخی جاران.
2. بەكارنەهێنانی ئەو سانتیانەی كەلەنێو لەش 
.)iNfectioN( دادەنرێ، چونكە هۆكارێكە بۆ

زۆر  گەرماوی  یان  ساونا  بەكارنەهێنانی   .3
گەرم. 

4. هەڵنەگرتنی شتی قورس.
5.زۆر نەڕۆیشتنی بەسەر پەیژەدا.

6.وەرزشنەكردنی قورس بەبێ راوێژی پزیشك.

لەم كاتانەدا پێویستە سەردانی پزیشك بكات:
•تا لێهاتن.

•ئێش و ئازاری لەناكاو، لەناوچەی سك و جێی 
برین.

•ناخۆشبوونی بۆنی ئەو خوێنەی كە دەیبینێت.
•قاچ ئەستووربوون و سووربوونەوەو ژانگرتن.

بۆ  میز،  رەنگی  گ��ۆڕان��ی  س��ووت��ان��ەوەو  •میز 
سوور.

•خوێن بینینی زۆر بەجۆرێك كە لەماوەی یەك 
تا دوو كاتژمێر، پێویستی بەسانتی گۆڕین بێت.

•لەكاتی بینینی پارچە خوێنی گەورە.
•ئەستووربوون و هەبوونی ئازار لە مەمكەكاندا.

•هەستكردن بەدڵتوندی و خەمۆكی.
**پسپۆڕی نەخۆشییەكانی ژنان و منداڵبون

چاودێری دوای نەشتەرگەری سیزاریان

د. تریفە یوسف
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پاڵەپەستۆی خوێن، یەكێكە لەنەخۆشییە باڵوەكان 
روودەدات.  دڵ،  كرژبوونی  خاوبوونەوەو  لەكاتی  و 
90%�ی  هەناو  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕێكی  بەقسەی 
هۆكارەكانی ئەو نەخۆشییە دیارنییە، بۆیە ناونراوە 

بكوژە نادیارەكەی مرۆڤ.

پاڵەپەستۆی خوێن چییە؟
پاڵەپەستۆی خوێن، بریتییەلەو پەستانەی تەوژمی 
خوێن،  بۆرییەكانی  و  سەردڵ  دەیكاتە  كە  خوێن 
لەهەموو  خوێن،  پاڵەپەستۆی  خوێنبەرەكان.  واتا 
لەكاتی  ج��ۆرەو  دوو  رێژەییە،  هەیەو  كەسێكدا 
لەكاتی  روودەدات.  دڵ،  كرژبوونی  خاوبوونەوەو 
تا   60 لەنێوان  دڵ،  ماسوولكەی  خاوبوونەوەی 
كرژبوونی  لەكاتی  ئاساییە.  جیوە،  میلیمەتر   85
ماسوولكەی دڵ، لەنێوان 100 تا 140، بەرزدەبێتەوە. 
 ،90  -140 لە  خوێن،  پاڵەپەستۆی  هاتوو  ئەگەر 
بەرزە، بەاڵم  پاڵەپەستۆی خوێنی  ئەوا  بوو،  زیاتر 
بوو،  كەمتر   60  -90 پاڵەپەستۆی  كەسێك  ئەگەر 
باوەكەی  بەشێوە  نزمە.  خوێنی  پاڵەپەستۆی  ئەوا 
لەنێو خەڵكدا، یەك ژمارە الدەدرێت، بۆ نموونە كە 

 170 واتا  17�یە،  خوێنت  پاڵەپەستۆی  دەگوترێت 
ملیمەتر جیوەیە.

هۆكارەكانی 
عومەر  د.  هەناو،  نەخۆشییەكانی  بواری  پسپۆڕی 
هۆكاری  90%����ی  ك��ە  رایدەگەیەنێت  س��ورچ��ی، 
دیارنییە،  خوێن،  پاڵەپەستۆی  ب��ەرزب��وون��ەوەی 
وەك  لێنراوە.  مرۆڤی  نادیاركەی  بكوژە  ناوی  بۆیە 
حاڵەتی  دەروون��ی،  ب��واری  زانایانی  باسیدەكات، 
زكماكی، هۆكاری ژینگەیی، خوێ خواردن، سستی 
بۆ  تریان  هۆكارێكی  چەند  و  گورچیلەكان  كاری 
دەستنیشان  خوێن،  پاڵەپەستۆی  بەرزبوونەوەی 
هەوكردن  بەهۆی  هۆكارەكانیتر  10%���ی  ك��ردووە. 
گورچیلە  تووشبوونی  گورچیلە،  ئ��اوس��ان��ی  و 
گورچیلە،  خوێنبەری  تەسكبوونەوەی  و  بەكیس 
رژێنی  گالندەكان،  نەخۆشیی  هەروەها  روودەدات. 
رژێنی  گەشەكردن،  هۆرمۆنی  زۆربوونی  دەرەق��ی، 
ئەدرینال چەند هۆكارێكیتری پاڵەپەستۆی خوێنن. 
زیاتر  دووگیانیدا  لەكاتی  ژن،  گشتی  بەشێوەیەكی 
تووشی پاڵەپەستۆی خوێن دەبێت. خواردنی حەبی 

رێگاكانی  بەكارهێنانی  ئازارشكێن))مسكن((، 
دژی سكپڕی، خواردنی حەبی دیكسۆن و هۆكاری 
ئاڵۆزی  دڵ،  خوێنبەری  گیرانی  وەك،  زكماكیش 
دەروونی و بەرزبوونەوەی گوشاری مێشك، هۆكاری 
روودانی ئەو حاڵەتەن. عەلی محەممەد، لەنێو بازاری 
گەورەی هەولێر، دوكاندارەو تووشی بەرزبوونەوەی 
پاڵەپەستۆی خوێن، هاتووە. هۆكاری تووشبوونی بۆ 
شڵەژانی باری دەروونی دەگەڕێنێتەوەو دەڵێ«سێ 
و  دەرن��ەچ��ووم  وێ��ژەی��ی  شەشەمی  لەپۆلی  س��اڵ 
تووشی  ئەمەش  هێنا.  لەخوێندن  وازم  بەوهۆیەوە 
پاڵەپەستۆی  ئێستا  كردم.  نیگەرانی  و  نەخۆشی 

خوێنم، بەرزدەبێتەوە((.
 

هۆكارەكانی نزمبوونەوەی پاڵەپەستۆی خوێن
جەخت  هەناو،  نەخۆشییەكانی  بواری  پسپۆڕانی 
زكماكدا  لە  م��رۆڤ،  هەندێ  كە  ل��ەوەدەك��ەن��ەوە 
لەتوێژی  بەتایبەت  نزمە،  خوێنیان  پاڵەپەستۆی 
گەنجاندا. هەندێ حاڵەتیش هۆكاریان دیارە، وەك 
سكچوونی بەردەوام، ئارەقەكردن، رشانەوەی زۆر و 
نەخۆشی  كە  كەسانەی  ئەو  لەگەڵ  خوێنبەربوون، 

پاڵەپەستۆی خوێن بكوژە نادیارەكەی مرۆڤ

رێگرتن و چارەسەر و رێنمایی پێویست
هەولێر
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شەكرەیان هەیەو كۆنتڕۆلیان نەكردووە. چونكە زۆر 
پاڵەپەستۆی  نزمبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  میزكردن، 
هۆی  دەبێتە  دەرمان،  بەكارهێنانی  زۆرجار  خوێن. 
 24 یاسین،  سانا  خوێن.  پاڵەپەستۆی  دابەزینی 
ساڵەو فەرمانبەرە. ئەو دانیشتوی شاری هەولێرە. 
خوێنی  پاڵەپەستۆی  ب��ەردەوام  ئاماژەیدا،  وەك 
خوێنم  پاڵەپەستۆی  پێوانەی  نزمە))هەركاتێك 
ئەو  پێیگوتم،  دكتۆر  بەاڵم  50/80�یە،  كردبێت، 
حاڵەتە ئاساییەو زیانی نییە، بەاڵم دەبێ میوەو ئاوی 
دانیشتووی  28ساڵ،  سابیر،  هالە  بخورێت((.  زۆر 
گەڕەكی مامۆستایانی هەولێرە، تووشی نزمبوونەوەی 
هالەی  هۆكاری  دكتۆر  بووە.  خوێن،  پاڵەپەستۆی 
بەوە دەستنیشانكردووە كە))بەهۆی دووگیانییەوە، 
خوێنم  پاڵەپەستۆی  منداڵبوون  دوای  تووشبووم، 

ئاسایی بووەتەوە((. 

تەمەن
خوێن،  بەپاڵەپەستۆی  تووشبون  لەسەر  تەمەن، 
جۆراوجۆر  بەهۆكاری  زۆرج��ار  ب��ەاڵم  كاریگەرە، 
گەنجانیش دەگرێتەوە. بەرزبوونەوەی پاڵەپەستۆی 
ساڵی   50 تەمەن  كەسانی  تووشی  زیاتر  خوێن، 
تووشی  گەنجیدا  لەتەمەنی  ئەگەر كەسێك  دەبێت. 
كات  بەزووترین  دەب��ێ  ب��وو،  خوێن  پاڵەپەستۆی 
هۆكاری تووشبوونی بۆ دەستنیشان بكرێت. شێرزاد 
زانكۆی  گەڕەكی  نیشتەجێی  57س��اڵ،  ئەحمەد، 
ماوەی  ئەو  كاسبكارە.  پیشەی  هەولێرەو  شاری 
دووساڵە تووشی بەرزبوونەوەی پاڵەپەستۆی خوێن 
حاڵەتە  بەو  تووشبوونی  هۆكاری  لەبارەی  بووە. 
دەڵێ:)) هەموو جۆرە خواردنێكم دەخواردو بیرم 
تووشی  تا  ن��ەدەك��ردەوە،  تەمەن  لەبەسەرچوونی 
كە  پێیوایە  هاوكات  ب��ووم((.  خوێن  پاڵەپەستۆی 
چونكە  هەیە،  ب��ەس��ەرەوە  كاریگەری  بۆماوەیی 
پاڵەپەستۆی  بنەماڵەكەی  ئەندامانی  زۆرب���ەی 

خوێنیان هەیە.

خواردن 
بەرنامەی  رێكی  لە  جەخت  پسپۆڕان،  هەمیشە 
خ����واردن و ت��ەن��دروس��ت��ی دەك���ەن���ەوە. زۆرب���ەی 
نەخۆشییەكانی وەك، پاڵەپەستۆی خوێن، شەكرەو 
ب��ەه��ۆی خواردنی  چ���ەوری،  رێ���ژەی  زی��ادب��وون��ی 
خواردنەكانە.  رێژەی  كەمی  و  زیاد  و  ناتەندروست 
د.عومەر سورچی، دەڵێ كە چەوری، خوێ و زیادی 
كێشی لەش سێ هۆكاری كاریگەری بەرزبوونەوەی 
كتوپڕ  هەڵچوونی  هەروەها  خوێنن.  پاڵەپەستۆی 
بەرزبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  كاتی  بەشێوەیەكی 

پاڵەپەستۆی خوێن، بەاڵم دەتوانین بڵێین، بارگرژی 
دەروونی درێژخایەن بەبەردەوامی بۆ بەرزبوونەوەی 
پاڵەپەستۆی خوێن، هۆكارێكی سەرەكییە. هاوكات 
و  پەست  و  گرژ  بەبەردەوامی  كە  هەن  خەڵكانێك 
ئاساییە.  خوێنیان  پاڵەپەستۆی  بەاڵم  ت��ووڕەن، 
خوێن،  پاڵەپەستۆی  دەبێ  پزیشكیدا،  لەیاسای 
12- 8، كەمتر بێت. ئەگەر 14- 9 بوو، پێویستی 

بەچارەسەرە.

مەترسییەكان 
لەنەخۆشییە  یەكێك  خ��وێ��ن،  پ��اڵ��ەپ��ەس��ت��ۆی 
یەكێك  لەسەر  كاریگەری  زۆرج��ار  كوشندەكانە، 

لەئەندامانی جەستە دەكات:
زۆرج��ار  چ��او:  ش��ەب��ەك��ەی  ل��ەس��ەر  مەترسی   *
تۆڕی  تێكدانی  هۆی  دەبێتە  خوێن،  پاڵەپەستۆی 

چاو و لەوانەیە كەسی تووشبوو كوێر بكات.
دەماغ،  خوێنبەربوونی  هۆی  دەبێتە  مێشك:   *
)شەلەل  لەش  الیەكی  مردنی  و  مێشك  سەكتەی 

بوون(.
ماسوولكەی  ئەستووربوونی  هۆی  دەبێتە  دڵ:   *
تووشی  لەئەنجامدا  دڵ،  خوێنبەری  گیرانی  و  دڵ 

جەڵتەی دڵ و پەككەوتنی ماسوولكەكانی دێت.
* گورچیلەكان: دەبێتە هۆی كرژبوون و لەكاركەوتنی 

گورچیلەكان.

پلەی ترسناك
بەرزتربوو،   11-18 خوێن،  پاڵەپەستۆی  ئەگەر 
ئەوا ترسناكە. هەمیشە مەترسی زیاتر لەسەر ئەو 
كەسانەیە كە پاڵەپەستۆی خوێنیان بەرزدەبێتەوە. 
ل��ەح��اڵ��ەت��ی داب��ەزی��ن��دا ئ��ەگ��ەر، ه��ۆك��اری وەك 
خوێنبەربوونی هەبێت، ئەوا ترسناكە، بەاڵم ئەگەر 

بێ هۆكار بوو، ئەوا ترسناك نییە.

 راڕایی
هەموو  70%�ی  دەڵێن،  دەرونزانی  بواری  زانایانی 
بۆیە  دەروونییە.  الیەنی  هۆكارەكەی  نەخۆشییەك، 
ئەو حاڵەتە  بۆ چارەسەری  راڕایی،  لە  خۆپاراستن 
بەباشترین رێگا دەزانرێت. د.عومەر، بەباشی نازانێت 
بكاتەوە،  نەخۆشییە  لەو  بیر  بەردەوام  خەڵك  كە 
رۆژانە چەندینجار پێوانەی پاڵەپەستۆی خوێن بكات 
و راڕا بێت، بەاڵم پێوانەكردنی پاڵەپەستۆی خوێن 
نەخۆشییەیان  ئەو  ئەوانەی  بۆ  لەرۆژێكدا  یەكجار 
هەیە بەباش دەزانێت))ئێستا ئامێری پاڵەپەستۆی 
لەو  جیاوازە  كە  هەیە  دكتۆرەكان  لەالی  ش��اراوە 
ئامێرەی كە لەمااڵن هەیەو پێوانەكردن بەو ئامێرە 

زۆر باشە((. هەروەها دەڵێ باشترین شێوازی پێوانی 
پاڵەپەستۆی خوێن، لەكاتی خەوتنە. 

بەرەنگاربوونەوە
تەندروستی  وەزارەت��ی  و  پەیوەندیدارەكان  الیەنە 
بەرەنگاربوونەوەی  ب��ۆ  پێشكەوتوو،  واڵت��ان��ی 
پێویست  رێنمایی  خوێن،  پاڵەپەستۆی  نەخۆشی 
بەبۆچوونی  دەك���ەن.  ه��اوواڵت��ی��ان  پێشكەشی 
پسپۆڕان، وەرزشكردن بەیەكێك لەچارە گرنگەكانی 
بەپێ  بەتایبەت  دادەن��رێ��ت،  خوێن  پاڵەپەستۆی 
و  لەشجوانی  وەرزشی  بەاڵم  مەلەكردن،  و  رۆیشتن 
بۆكسێن، زیانیان هەیە. هەروەها خواردنی سەوزەو 
میوە، بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو نەخۆشییە گرنگە، 
چونكە ئەو پۆتاسیۆمەی كەلە سەوزەو میوەدا هەیە، 
لەلەشدا كەمببێتەوە.  پاڵەپەستۆی خوین  وادەكات 
و  لەخواردنی چەور، سوێر  دووركەوتنەوە  هەروەها 
باوی،  و  گوێز  و  ماسی  بەاڵم چەوری  سووركراوە، 

سوودبەخشە. 

 چارەسەر
پێویستە  خوێن،  پاڵەپەستۆی  چارەسەركردنی  بۆ 
سەرەتا راوێژ بەپزیشكی پسپۆڕ بكرێ تا بزانرێ ئایا 
پاڵەپەستۆی خوێنی، كاتی یان بەردەوامە. چونكە 
زۆرجار پاڵەپەستۆی خوێن، كاتییەو بەهۆی ترسەوە 
تووشی بووە. بۆئەوەش پێویستە ماوەی دوومانگ 
بەدرێژایی  ئەگەر  بكرێ،  پزیشكی پسپۆڕ  سەردانی 
ئەو ماوەیە پاڵپەستۆی خوێنی هەبوو، ئەوا تووشی 
نەبوو  ئەوحاڵەتە  ئەگەر  هاتووە،  نەخۆشییە  ئەو 
هەندێجار،  چونكە  بزانرێت.  هۆكارەكەی  دەب��ێ 
لەئەندامانی  هەندێ  خوێنەوە  پاڵەپەستۆی  بەهۆی 
لەش وەك، چاو، مێشك، دڵ و گورچیلە، تێكدەچن. 
هەندێجاریش خواردنەوە كحولییەكان و جگەرەكێشان، 
بۆ  بەپاڵەپەستۆی خوێن.  تووشبوون  دەبێتە هۆی 
خوێن  پاڵەپەستۆی  ئەگەر  سەرەتایی،  چارەسەری 
قاچی  و  پاڵبكەوێت  كەسەكە  دەبێ  ئەوا  بەرزبوو، 
بەرزبكاتەوە، تا خوێن لە رانی و قاچی بچێتە دڵی 
بچێت.  س��ەری  دەمارەكانی  نێو  بۆ  لەوێشەوە  و 
ببێتەوە.  كەم  سەرسووڕانی  و  گێژبوون  هەروەها 
سوێر  خەیاری  یان  تەماتە  پێویستە  حاڵەتەدا  لەو 
پێویستی  لەش  كە  باشە  خوێ  كاتێك  بخوات. 
پێبێت، بەتایبەت لەحاڵەتی سكچوون و رشانەوەدا. 
لەكاتی بەرزبوونەوەی پاڵپەستۆی خوێندا پێویستە 
كەسەكە پاڵبكەوێت، تا ماسوولكەكانی لەشی خاو 
ببێتەوە، هەروەها دڵنەواییكردن و خواردنی میوەو 
ئاو، لەو كاتەدا پێویستە.                                                             
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پزیشكی وارڤین 
لە لێكۆلینەوەیەكی زانكۆی شیكاگۆ دا دەركەوتووە كە بۆ 

دابەزینی كێشی لەشی مرۆڤ، خەوتن باشترین رێگەیە.
زانایانی پزیشكی بواری وەرزش و خۆراك رایانگەیاندووە 
مرۆڤ،  جەستەی  كێشی  داب��ەزان��دن��ی  ل��ە  خ��ەو  ك��ە 
لەو  كە  كەسەی  ئەو  بەاڵم  هەیە،  زۆری  كاریگەرییەكی 
شێوازی  ئاگاداری  دەبێ  دادەبەزێنێت،  كێشی  رێگەیەوە 
د.لویس  بێت.  خەوتنی  وادەی  و  خۆراك  جۆری  ژیان، 
زۆر  ئەوكەسەی  دەڵێت،  الوازی  كتێبی  دانەری  ئارۆن، 
بەرەو  كێشی  قۆناغ  بە  قۆناغ  بەدڵنیاییەوە  دەخ��ەوێ، 
لە  پۆلێك  كە  لێكۆڵینەوەیەكدا  لە  دەچێت.  دابەزین 
تێیدا  داوە  ئەنجامیان  شیكاگۆ،  لەزانكۆی  لێكۆڵەران 
گرفت  دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  كەمخەوی  كە  هاتووە 
دەبێتە  ه��ەروەه��ا  ل��ەش��دا.  هۆرمۆناتی  رێكبوونی  لە 
بۆ  ماددەیە  ئەو  كە  لیبتین  ماددەی  كەمدەردانی  هۆی 
لەشە.  یارمەتیدەری  لە خواردن،  بەتێربوون  هەستكردن 
هانی  ماددەیەكە  كە  گریلین  ماددەی  زیادبوونی  لەگەڵ 
و  بەبرسێتی  هەست  مرۆڤ  وادەكات  و  دەدات  برسێتی 
گەڕان بەدوای خواردندا بكات. تەنانەت ئەگەر كەسەكە 
برسیش نەبێت وایلێدەكات بەدوای خۆراكی باش و زیاتر 
مرۆڤ،  كێشی  بەدابەزێنەری  خەوتن  بۆیە  بگەڕێت،  دا 
دادەنرێت. لەو لێكۆڵینەوەیەدا ئەوەش خراوەتەڕوو كە 6 

كاتژمێر خەوتن لەشەودا باشترین جۆری خەوتنە.

ب����������ەردەوام 
مندااڵنەوە  لەالیەن  تیڤییەكان  سەیركردنی 
زوو  و  ژی��ری  لەسەر  خراپی  كاریگەری 

قسەكردنیان هەیە. 
لە توێژینەوەیەكدا كە لەسەر ئەو مندااڵنەی 
زۆر سەیری تیڤییەكان دەكەن ئەنجامدراوە، 
ناتوانن  مندااڵنە  ئ��ەو  كە  دەرك��ەوت��ووە 
بەشێوەیەكی زۆر ئاسایی لەتەمەنی خۆیاندا 
قسە بكەن. واتا لەبری ئەوەی لەتەمەنی یەك 
تەمەنی  تا  ببن،  فێری قسەكردن  ساڵیدا، 
هەروەها  نابن.  قسەكردن  فێری  ساڵی   3
ژیری  ئاستی  لەسەر  خراپی  كاریگەری 
ئەمساڵ  توێژینەوەیە  ئەم  هەیە.  مندااڵن 
لەالیەن چەند پسپۆڕێكی ئەمریكی، لەسەر 
ساڵ،   4 تا  6مانگی  تەمەن  منداڵی   100
ئەنجامداروە كە بێسانسۆر و بەبەردەوامی 
سەیری تیڤییەكانیان كردووە. توێژینەوەكە 

خایاندووە.  مانگی   6 م���اوەی 

ئەوتوێژینەوەیە 
دەریخستووە كە ئەو مندااڵنەی بەرێژەیەكی 
زیرەكی  دەك��ەن  تیڤییەكان  سەیری  زۆر 
كار  ئاسایی  بەشێوەیەكی  مێشكیان 
ناكات و درەنگیش فێری قسەكردن دەبن. 
هۆكارەكەشی بۆ بێسانسووری لەسەیركردنی 
تیڤییەكان دەگەڕێتەوە، چونكە وایكردووە 
ئەو منداڵە نەتوانێت بەشێوەیەكی ئاسایی 
بیركردنەوەی  ل���ەدەرەوەی  بیربكاتەوەو 
خۆی، بیربكاتەوە. ئەوەش بووەتە هۆكاری 
ئەوەی بەشێوەی سروشتی خۆی، ژیرییان 
قسەكردن  فێری  درەن��گ  و  نەكات  گەشە 
ببن. بۆیە ئامۆژگاری دایك و باوكان دەكەن 
بەبەردەوامی  منداڵەكانیان  رێگەنەدەن  كە 
بۆ  ه��ەروەه��ا  بكەن.  تیڤییەكان  سەیری 
گونجاویش  بەرنامەی  و  كەناڵ  هەڵبژاردنی 

چاودێریان بكەن. 

ئاسانترین رێگە بۆ دابەزینی 
بۆچی منداڵەكەت درەنگ فێری كێشی مرۆڤ

قسەكردن دەبێت؟
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* كەی و چۆن شیر بەدیار دەكەوێت؟
درەخت  د.  ژنان  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی 
ئەرشەد: مەمكی دایك سێ تا چوار رۆژ دوای 
منداڵبوون ژەكی لێدێت و شیری بۆ دەچێت. 
لەوكاتەدا مەمك، هەڵئاوساو و رەقدەبێت، 
هەست  دەتوانرێت  لێبدرێت  دەستی  ئەگەر 
بەبوونی تۆپی بچووك بكرێت كە تا نزیك 
ژێرباڵ درێژ دەبێتەوەو ئەو تۆپە بچووكەش 
لوولەكانی  هەروەها  شیرەكانن.  هێشووە 
لەرێگای  و  لە مەمكدا هەڵدەئاوسێن  خوێن 
پێستەوە خوێنهێنەری شیرباو دەردەكەوێت، 
بەمەش مەمكەكان زۆر ئازاری دەبێت و دایك 

هەست بەئازاری دەكات.
* چۆن خۆمان لەهەوكردنی كۆئەندامی میز 

بەدوور بگرین؟
یوسف  د.  هەناو  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی 
كۆبوونەوەی  قەدەغەكردنی  بۆ  بەهائەدین: 
دەبێ  میزدا،  لەجۆگەكانی  میكرۆبەكان 
ئاو  نیو  و  لیتر  یەك  بەالنیكەمەوە  رۆژانە 
بخورێتەوە. هەروەها پاككردنەوەی دەرچەی 
زێ و كۆم، گرنگە. میزكردنی راستەوخۆ دوای 
میكرۆبانەی  ئەو  تا  گرنگە،  جووتبوونیش 

كتوپڕ هاتوون، لەگەڵ میزكردندا دەربچن.
رێگای  باشترین  م��ن��داڵ��ب��وون  پ��اش   *

دژەسكپڕی چییە؟
د.تریفە  ژن��ان  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی 
پزیشكەوە  لەرێگەی  پێویستە  یوسف: 
باشترین رێگە بۆ ئەو حاڵەتە دیاری بكرێت، 
تا  بیست  ل���ەدوای  نابێ  ل��ەول��ەب  چونكە 
بەكاربهێنرێت،  كەمتر  رۆژ  پێنج  و  بیست 
لەدایكبوونەكە  كە  مەرجەی  بەو  ئ��ەوەش 
بێكێشە روویدابێت. بەكارهێنانی حەبەكانی 
نۆ  چونكە  رێگایە،  باشترین  سكپڕی  دژە 
مانگی سكپڕیی و ماوەی لەدایكبوون و ئەو 
بەسەریدادێت،  هۆرمۆنییانەی  گۆڕانكارییە 

جەستەی ژن هیالك دەكات. 

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.

بۆچی منداڵەكەت درەنگ فێری 
قسەكردن دەبێت؟
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هەولێر

ئەو هاوڕێیەی بەهێواشی دەتكوژێت

شیالن یاسین

لەجیهاندا، سااڵنە 4 ملیۆن كەس دەبنە قوربانی جگەرەكێشان و ژمارەی قوربانییەكانی جگەرە لەقوربانیانی خواردنەوە 
رێژەی  عەرەبیدا  لەواڵتانی  جیهانی،  تەندروستی  رێكخراوی  راپۆرتی  بەپێی  زیاترە.  بێهۆشكەرەكان  ماددە  و  كحولی 
جگەرەكێشان لەنێوان مندااڵنی هەرزەكار گەیشتووەتە23%، بەاڵم ئەو رێژەیە لەعێراق، بەهۆی ناجێگیری باری سیاسی 
و ئابووری گەیشتووەتە 30%. لەتەواوی جیهانیش رێژەكە 9% زیادی كردووە. هەروەها70%�ی ئەوانەی ئاڵوودەی ماددە 
بێهۆشكەرەكانن بەهۆی جگەرەكێشانەوە تووشبوون. بەپێی ئاماری رێكخراوی تەندروستی جیهانی 1،8 ملیار كەس 

لەجیهاندا جگەرە دەكێشێت.
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زیانەكانی جگەرەكێشان
كە  نیكۆتین  م���اددەی  پ��س��پ��ۆڕان،  ب��ەب��ڕوای 
دەیكشێت  كەسەی  ئەو  بۆ  هەیە  لەجگەرەدا 
دەبێتە هۆی خێرابوونی لێدانی دڵ و كرژبوونی 
مولولەكانی خوێن، بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن 
و زیادبوونی یەكەم ئۆكسیدی كاربۆن، لەلەشدا. 
كەمی  و  زیاد  بەهۆی  جگەرەكێشان،  زیانەكانی 
رێژەی جگەرەكێشان لەكەسێكەوە بۆ كەسێكیتر 
هەناو  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی  دەگ��ۆڕێ��ت. 
د.یوسف بەهائەدین، لەوبارەیەوە دەڵێت:))زیانە 
تەندروستییەكانی جگەرەكێشان، بەپێی ژمارەی 
هەڵمژینی  و  جگەرەكێشان  ماوەی  جگەرەكان، 
دووكەڵی، جیاوازە. چونكە لەهەر جگەرەیەكدا، 
نزیكەی 4000 ماددەی كیمیاوی هەیە كە 400یان 

ژەهراوین((.

نەخۆشییەكان
پسپۆڕان ئاماژە بەو نەخۆشییانەدەكەن كە بەهۆی 

جگەرەكێشانەوە دووچاری مرۆڤ دەبێت:
و  )دڵ  س��ووڕان  كۆئەندامی  نەخۆشییەكانی   -

لوولەخوێنییەكان(. 
دەبێتە  س��ووڕان،  كۆئەندامی  نەخۆشییەكانی 
جگەرەكێشانەوە  لەئەنجامی  كە  م��ردن  ه��ۆی 
و  كۆلسترۆڵ  كاتێك  چونكە  دروستدەبێت، 
چەورییەكانی دیكە لە لوولەخوێنییەكان دەنیشن، 

دەبێتە هۆی تەسكبوونەوەو رەقبوون، یان گیرانی 
بۆرییەكانی خوێن. كاتێك رەقبوونی بۆرییەكانی 
خوێنی  دەبێت،  دروست  )خوێنبەرەكان(  خوێن 
مەییو بەرهەمدێت، ئەم مەییوە بەهۆی جووڵەی 
خوێنبەرەكانی  زۆرب���ەی  دەچێتە  خوێنەوە 

لەشەوە.
- رەقبوونی خوێنبەرەكان، لەكەسانی جگەرەكێش 

زووتر و زیاتر سەرهەڵدەدات.
 بەهۆی گیرانی خوێنبەرەكانی مێشكەوە مرۆڤ، 
 sTROKE تووشی ئیفلیجی و جەڵتەی دەماغ

دەبێت. 
بگیرێت،  گورچیلە  خوێنبەرەكانی  ئەگەر   -
دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن، یان 

لەكاركەوتنی گورچیلە. 
ببێتە  لەوانەیە  - گیرانی خوێنبەرەكانی قاچ كە 

هۆی گارگرین. 
- بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن، لەالی خۆیەوە 

یارمەتی جەڵتەی دڵ و جەڵتەی دەماغ دەدات.
تووشبووانی  لەسەر  خراپی  زۆر  كاریگەری   -
دژی  جگەرە  چونكە  هەیە،  رەب��ۆ  نەخۆشی 
دەوەستێتەوەو  رەبۆ  دەرمانەكانی  چارەسەری 
حاڵەتی نەخۆشییەكە زیاتر دەكات، یان ئەگەری 

باشتربوونی كەم دەكاتەوە.
دووكەڵی جگەرە،  بۆ  چاو  لوولە خوێنەكانی   *
زۆر هەستیارن، لەوانەیە تێكبشكێن و ببێتە هۆی 

هەوكردن و خورانی چاو و لێڵبوونی بینین.
گەدەو  بەبرینی  تووشبوون  رێ��ژەی  جگەرە   *
دوانزەگرێ، زیاد دەكات. زۆربەی ئەو كەسانەی 
جگەرە  لەكاتی  ب��وون،  هەوكردنە  ئەو  تووشی 

كێشاندا ئازاریان زیاتر دەبێت.
تامكردن  هەستی  الوازكردنی  هۆی  دەبێتە   *
لەدەمدا، دروستكردنی تامێكی تاڵ بەبەردەوامی 
ئامار  بەپێی  كردن.  بۆن  هەستی  الوازبوونی  و 
رێژەی  جیهانییەكان،  تەندروستییە  هەواڵە  و 
جگەرەكێشان،  بەنەخۆشی  تووشبوون  و  مردن 
غازی،  محەممەد  زی��ات��رە.  ئاسایی  لەمردنی 
شاری  تەیراوەی  گەڕەكی  دانیشتووی  42ساڵ، 
ماوەی  دەڵ��ێ��ت،  مامۆستایە  پیشەی  هەلێر، 
برینی  تووشی  جگەرەكێشانەوە  بەهۆی  9ساڵە 
دەكەم.  ب��ەژان  هەست  ب��ەردەوام  گەدەبوومەو 
دەكات  دكتۆر  بەقسەی  ئاماژە  مامۆستایە  ئەو 
كەپێیگووتووە بەهۆی جگەرەكێشانەوە تووشبوەو 
واز  چارەسەركردنی))دەبێ  لەرێگاكانی  یەكێ 
چونكە  ناتوانم،  بەاڵم  بهێنم،  جگەرەكێشان  لە 
رەسوڵ  دەیكێشم((.  16ساڵییەوە  تەمەنی  لە 
دانیشتووی  بەتەمەنی  پیاوێكی  حوسێن، 
بەوردی  ئەگەرچی  هەولێرە.  كورانی  گەڕەكی 
سەرووی  دەڵێت  بەاڵم  چەندە،  تەمەنی  نازانێت 
70ساڵییم. ئەو بەهۆی جگەرەكێشانەوە تووشی 
جگەرە  دێ��ت  بەبیرم  ب��ووە«ل��ەوەت��ەی  رەب��ۆ 
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بەاڵم  ب��ووم،  رەبۆ  تووشی  ئەگەرچی  دەكێشم. 
و  تەنگەنەفەسم  بەردەوام  لێبێنم،  وازی  ناتوانم 
زۆرجار  دەبێت،  توند  هەناسەم  هەیە  وا  جاری 
دەیانەوێت  لێبێنم، خێزانەكەشم  وازی  هەوڵمداوە 
هاوكاریم بكەن و رێملێبگرن، كەچی ناتوانم، بەاڵم 
ئێستا جگەرەكێشانم كەم كردووەتەوەو لەماوەی 

2رۆژدا 1 پاكەت دەكێشم((. 

جگەرە و شێرپەنجە
زۆربەی  كە  ل��ەوەدەك��ەن��ەوە  جەخت  پسپۆڕان 
جۆرەكانی شێرپەنجە وەك، شێرپەنجەی سییەكان، 
قوڕگ و دەم، بەهۆی جگەرەكێشانەوەیەو رێژەی 
تووشبوان بەمجۆرە نەخۆشییانە لە جگەرەكێشێك 
ناكێشن،  جگەرە  كە  ئەوانەی  لەگەڵ  بەبەراورد 
زیاترە. پسپۆڕی نەشتەرگەری گشتی، د. بۆتان 
نێوان  پەیوەندی  كە  روونیدەكاتەوە  عەبدولقادر، 
جگەرەكێشان و شێرپەنجەی سی، پەیوەندییەكی 
بەهۆی  سی  شێرپەنجەی  90%���ی  بەتینەو  زۆر 
كەسانەی  لەو  رێژەیە  ئەو  كێشانەوەیە.  جگەرە 
هەرچەندە  %�ە.   0،5 نەكێشاوە  جگەرەیان  كە 
ماوەی جگەرەكێشان و ژمارەی جگەرە زیاتر بێت، 
زیاتر  سی  بەشێرپەنجەی  تووشبوون  مەترسی 
جگەرەو  دووكەڵی  هەڵكێشانی  هەروەها  دەبێت. 

ماوەی جگەرەكێشان، كاریگەرن.

شێرپەنجەی دەم
د.  ددان  و  دەم  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی 
جگەرەكێشان  دەڵ��ێ��ت،  محەممەد،  رزگ���ار 
چوار  دەم،  بەشێرپەنجەی  تووشبوون  رێژەی 
شێرپەنجەیەش  ئەو  دەكات.  زیاتر  ئەوەندە 
بەدیاردەكەوێت.  زمان  لەژێر  یان  لێو  لەسەر 
هەڵئاوسانی  وەك،  دەم  ناو  نەخۆشییەكانی 
كەوتنی  هەناسەو  بۆنی  ناخۆشی  پ��ووك، 
ددانەكان، هەروەها زیادبوونی ترش و برینی 
تووشی  جگەرەكێشانەوە  بەهۆی  دەم،  نێو 
كە  رایدەگەیەنێت  هەروەها  دەبێت.  م��رۆڤ 
كەسانی  زیاتر  گشتی شێرپەنجە  بەشێوەیەكی 

جگەرەكێش دەگرێتتەوە وەك:
*شێرپەنجەی ملی منداڵدان لە ژنان. 

*شێرپەنجەی گورچیلە.
 *شێرپەنجەی سورێنچك. 

*شێرپەنجەی میزڵدان. 
*شێرپەنجەی مەمك. 

*شێرپەنجەی پەنكریاس. 
*نەخۆشییەكانی كۆئەندامی هەناسە، 

درێژخایەنی  هەوكردنی  وەك 

سییەكان،  هەڵئاوسانی  هەناسە،  بۆرییەكانی 
هەناسە تەنگی، كۆكەو بەڵغەم. 

كاریگەری لەسەر پڕۆسەی سێكسی
پیاوانی  ك��ە  دەریانخستووە  توێژینەوەكان 
جگەرەكێش لەتەمەنی 30 تا45 ساڵی بەبەراورد 
بەرێژەی  جگەرەناكێشن،  كەسانەی  ئەو  لەگەڵ 
50%، توانای كرداری سێكسییان كەم دەبێتەوە، 
چونكە نیكۆتینی نێو جگەرە دەبێتە هۆی مەیینی 
لەو  یەكێك  خوێن.  بۆرییەكانی  گیرانی  و  خوێن 
بۆرییانەش بۆری خوێنبەرەكانی چووكە) ئەندامی 
نێرینەی زاوزێ( كە دەبێتە هۆی تەسكبوونەوەو 
كەمتر  خوێن  رۆیشتنی  خوێنبەرانەو  ئەو  گیرانی 
كات  بەتێپەڕبوونی  تەسكبوونەوەیە  ئەو  دەكات. 
زیاد دەكات. بەپێی توێژینەوەیەك كەلە بەریتانیا 

ئەنجامدراوە دەركەوتووە كە 120000 پیاو، بەهۆی 
سێكسی  پەككەوتنی  تووشی  جگەرەكێشانەوە 

بوون.

سكپڕی 
كە  دەدەن  هاوواڵتییان  بە  هۆشداری  پزیشكان 
نەوەكانیان،  و  خۆیان  تەندروستی  پاراستنی  بۆ 
جگەرە نەكێشن. پسپۆڕی نەخۆشییەكانی ژنان، 
د.عەتیە حەمە سەعید، دەڵێ، جگەرەكێشی ژنی 
كۆرپەلەش  بۆ جەستە،  زیانەكانی  وێڕای  سكپڕ، 
ئەگەری  دەك���ات���ەوەو  نەخۆشی  رووب�����ەڕووی 
لەبارچوونی كۆرپەلە بەرێژەی 60% زیاد دەكات. 
زیاد   %40 بەرێژەی  ئەندامییەكانی  تێكچوونە 
تووشبوونی  رێژەی  زیادبوونی  هەروەها  دەكات. 
ئەگەری  هەناسەو  بەنەخۆشییەكانی  كۆرپەلە 
دەبێت  زیاتر  لەدایكبوون  دوای  منداڵەكە  مردنی 
كاتی  تەواونەبوونی  هۆی  دەبێتە  زۆرجاریش  و 
هەروەها  پێشوەختە.  لەدایكبوونی  و  سكپڕی 
منداڵەكە  كێشی  جگەرەكێشاندا  لەئەنجامی 
كەمدەبێت و گەشەی سییەكانی، ئاسایی نابێت.

جگەرەكێشانی ناڕاستەوخۆ
جگەرەكێشی  كە  رووندەكەنەوە  ئەوە  شارەزایان 
ئەو  واتە  دەبێت،  زیان  تووشی،  ناڕاستەوخۆش 
دەژین.  جگەرەكێشدا  مرۆڤی  لەگەڵ  كەسانەی 
ژنان  نەخۆشییەكانی  پسپۆڕی  كەمال،  د.ب��اران 
كەسانەی  ئەو  دەڵێ،  نەزۆكی،  و  منداڵبوون  و 
كاری،  شوێنی  ی��ان  ماڵەكەی  ئەندامێكی  كە 
لەو كەسە  وا  لەتەنیشتییەوە جگەرە دەكێشێت، 
بێت.  تەندروستی  زیانی  تووشی  ئەویش  دەكات 
چونكە كێشانی شەش جگەرە لە نزیك كەسێكی 
كەسەكەیش  كە  وایە  ئەوە  وەك  جگەرەنەكێش، 
دەڵێت  دك��ت��ۆرە  ئ��ەو  كێشابێت.  جگەرەیەكی 
لەگەڵ  بەبەراورد  لەژن  جگەرەكێشان  زیانەكانی 
شێرپەنجە  تووشی  ژنەكە  چونكە  زیاترە،  پیاودا 
سێكسی  حەزی  كەمبوونەوەی  و  منداڵدان  ملی 
دەكات.  لێوی  و  دەم  و  پێست  تێكچوونی  و 
هەولێرەو  دانیشتوی  57س��اڵ،  عەزیز،  بەسمە 
بەرەگەز عەرەبە. ئاماژە بەوە دەكات كە بەهۆی 
شێرپەنجەی  ت��ووش��ی  جگەرەكێشانەوە 
بەرلە  مانگ  بووە))سێ  منداڵدان  ملی 
كردم،  بۆ  نەشتەرگەری  دكتۆر  ئێستا 

بەوهۆیەوە تەندروستیم باشە((. 
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تێكەاڵوی 
تكەی گۆشت

ریستۆرانتی سوڵتان
)وەعدەت كەمال(

ئامادەكردنی:

پێداویستییەكان

ئامادەكردن

50گم گۆشتی بەرخ
50گم سنگی مریشك
50گم تەماتەی برژاو
20گم باڵی مریشك

ی���ەك پ��ارچ��ە گ��ۆش��ت بە 
هەویر)لحم بالعجین(

برنج+ تەماتە + پیاز+ خەیار+ 
بیبەر

سوور  رۆن��دا  لەنێو  گۆشتەكە  س��ەرەت��ا 
و  شیر  و  رەش  بیبەری  دەك��رێ��ت��ەوە، 
سنگ  ئینجا  دەكرێت.  بەسەردا  دۆشاوی 
پاشان  دەبژێنرێت،  تەماتەكە  و  باڵ  و 
هەمووی دەخرێتە سەر بەلەمێكی گەورە، 
ئامادە  كەس  یەك  خواردنی  بەمشێوەیە 

دەبێت.

بینجی یەمەك 
)خواردنێكی توركییە(
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سەرچاوە:
.Kurdish heritage – SMD; 2006 -1

www.academiainternational.com -2
سیراجەددین مەحمود

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

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

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

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

وارڤیندا لەم خشتەیە سوود وەربگرن.

100
 Cor mîwey

be sud

بەرەو جەستەیەكی تەندروست 

      ناو:                                                          گرنگترین ماددە:                                   گرنگترین سوود:

ڤیتامین: c، كالیسیۆم cA++، مەگنیسیۆم 
بۆرۆن   ،fe ئاسن   ،+K پۆتاسیۆم   ،mG
 ،)folic AciD( فۆلیك  ترشی   ،Bo

بیتاكارۆتین.

لەرێڕەوی  رەوانی  كرداری  بۆ  نموونەییە  خواردنێكی 
دژە  دا،   GIT system ه��ەرس  كۆئەندامی 

.ANti OxiDAN ئۆكسێنێكی بەهێزە

كالسیۆم ++cA، مەگنیسیۆم mG، هەروەها 
چەورییە  ترشە  گرنگی  س��ەرچ��اوەی��ەك��ی 
 esseNtiAl AmiNo بنەرەتییەكانە 

fAts، بەتایبەت)ئۆمیگا سێ( .

هەربۆیە  خوێنە،  چەوری  گرنگی  پاككەرەوەیەكی 
تەندروستراگرتنی  لە  دەبینێ  گرنگ  زۆر  دەورێكی 
 cARDIO VAsCULAR س��وڕان  كۆئەندامی 

.system

كالیسیۆم   ،)folic AciD( فۆلیك  ترشی 
 ،s فسفۆر   ،mG مەگنیسیۆم   ،++cA

پۆتاسیۆم K+، پڕۆتینی رووەكی.

قەبزی  ك��ە  رووەك���ی  بەریشاڵی  دەوڵ��ەم��ەن��دە 
كۆئەندامی  رێ���ڕەوی  پ��اك��ك��ەرەوەی  الدەب���ەن، 
) كۆلیسترۆڵ  چ��ەوری)  دابەزێنەری  هەرسە، 
سوودبەخشەكانی  بەكتریا  چاالككەرەوەی  ە، 

كۆڵۆنە.
 Folic( فۆلیك  ترشی   ،C ڤیتامین: 
 ،Fe ئاسن   ،++Ca كالیسیۆم   ،)Acid
مەگنیسیۆم Mg، مەنگەنیز Mn، فسفۆر 

 +K پۆتاسیۆم ،S

  cLEANING هەرسە  كۆئەندامی  رێرەوی  پاككەرەوەی 
GIT. بەردی گورچیلە ReNAl stoNe و ژەهراویبوونی 

جگەر lIVER POIsONING ال دەبات.

28 - بەری قەیسی

29 - تیرە ماسی)رەنكە(  

30- فاسـۆلــیـا
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تارا جاف

دەنگێك ناسكتر لە سروە و سەما لەسەر 
ریتمی قورینگ

سەرەتا
ئەو هەمیشە ناسكییەكی لەگەڵە لەناسكی پەلكە گیا دەچێ. نەك هەر دەنگی لە سروە ناسكترە، بەڵكو خۆی 
لەهەمان  یان  دەئاخڤێ  كاتێك  بەڵكو  گۆرانی دەچڕێ،  كاتێك  نەك  ناسكن،  وەها  بوونی  بڵێم هەموو  با  یان 
بنمیچدا دانیشتووە بەچەشنێكی بەرچاو ئارامی بەبەرانبەر دەبەخشێ. ئەو توخمێكە بۆ خاوبوونەوەی هەڵچوون 

و گرژبوون خوڵقاوە. هەوێنی هێمنییە، نەك هەر بەچەنگەكەی، بەڵكو بەدەنگی و بەئامادەبوونیشی.
تارا جاف، ساڵی 1958 لەشاری بەغدا لەدایكێكی ترك و باوكێكی كورد لەدایك دەبێت. باوكی تارا، جەاللی 
حامی بەگی جاف، ئەو كاتە لەئانكارا كار دەكات. لەسەیرانێكدا خاتوو توركان ئۆكان دەناسێت، ئەو ناسینە 
پاش مانگێك دەگات بەوەی زەماوەندی لەگەڵ بكات و پێكەوە خێزان دروست بكەن. ئەوان دوو كچ و دوو 

كوڕیان دەبێت. تارا سێهەمی منداڵەكانیانە.

بێ ناڵە نییە سانیەیەك تاری روبابم!
گۆران

یەكەمین دیداری موزیك
ئەوكاتەی بۆ یەكەمجار باوكی تارا، مامۆستایەكی 
لەماڵێ  تا  بۆ شیرینی كچی جۆر دەكات  پیانۆ 
شەش  تەمەنی  ئەم  پێبڵێت،  موزیكی  وان��ەی 
تارایە  دیدەنی  یەكەمین  ئەوە  دەبێت.  سااڵن 
لەگەڵ موزیك، یەكەمین ژووانەو هەرگیز لەبیری 
تارایش  خوشكی،  شیرینی  شانبەشانی  ناكات. 
ماوەی  بۆ  ت��ارا،  دەبێ�ت.  پیانۆژەنین  فێری 
ئەوەی  پیانۆژەنین دەبێت، پاش  فێر  دوو ساڵ 
گیتار  فێری  خۆی  دەبێت،  پیانۆ  دەستبەرداری 
دەكات. گیتار دەژەنێت و ئیتر بەردەوام دەبێت، 
بەدەنگێكی  دەبێت  ئەمڕۆ  كە  بەردەوامبوونێك 
ئاسمانی و لەساماڵی دڵی حەزكەرانییدا هەمیشە 
 1976 ساڵی  دەبێت  ناچار  تارا،  فڕیندایە.  لە 
عێراق بەجێ بهێڵێت و بەرەو لەندەن دەرچێت. 
ئەمە چیرۆكی نەوایەكی سەرهەڵگرتووە، ئەو كە 
لە بەغدا قۆناغی ئامادەیی تەواو كردووە، لەشاری 
لەندەن دەروونزانی دەخوێنێت و تەواوی دەكات. 
لە لەندەن بەردەوام دەبێت لەگیتارژەنین، گۆرانی 
ئینگلیزی دەچڕێت و لەگەڵ مۆزیكڤانانی واڵتەكە 

كار دەكات.

چەنگ
))هارپ((  چەنگ  ت��ارا،  كاتێك  یەكەمجار  بۆ 
مۆزەخانەی  لەسەردانێكی  منداڵەو  دەبینێت، 
سۆمەری  چەنگی  خێزانەكەیان  لەگەڵ  بەغدا 
تێیدا  لەژیاندا مرۆڤ  دەبینێت. چركەیەك هەیە 
عاشق دەبێت. ئیتر عاشقی كارێك، هونەرێك یان 
مرۆڤێك، بۆ تارا، ئەو چركەیە لەو مۆزەخانەیەدا 
موزیك  فریشتەی  لەو ساتەدا  ئەو  ئاراوە،  دێتە 
بەعاشقی  دەیكات  و  دەبێ�ت  گیانی  ئاوێتەی 
عاشقی  ت��ارا،  وادەك��ەن  هەن  هۆ  دوو  چەنگ. 

چەنگ بێت:
یەكەم: دیداری ئەو چەنگە لەمۆزەخانەی بەغدا.

دووهەم. هەبوونی قەوانی چایكۆفسكی.
ئەم دوو شتە پێكەوە تارا، دەكەن بە سەوداسەری 

موزیك.
قەوانی  دەبێ�ت،  ب��ەغ��دا  ل��ە  ماڵیان  كاتێك 
چایكۆفسكییان دەبێت، قەوانی بالێتی))قورینگی 
زەمینەیەكی  لەماڵ  قەوانە  ئەو  هەبوونی  زێ((. 
ئەفسوناوی بۆ تارا، دەرەخسێنێت. لەو موزیكی 
لەبەشێكیدا  بەتایبەتی  هەیە.  چەنگ  بالێتەدا 
تارا  دی����ارە.  و  چ���االك  ئامێرێكی  چ��ەن��گ 
دووبارە  قەوانەم  ئەو  لێدانی  دەڵێ:))ئەوەندە 
چەندجارم  ناكرێت  ب��اوەڕ  هەرگیز  ك��ردب��ۆوە، 
گوێ لێ گرتووە. كاتێك هەمووان دەخەوتن من 
قەوانەكەم دەخستەسەر و لەگەڵ موزیكدا دەستم 

دەبووم  خۆمدا  لەخەیاڵگەی  دەك��رد.  بەسەما 
بەقورینگ و چاوەڕوانی فریادڕەسێك بووم. باشم 
لەبیرە كاتێك بەردەوام بەدەم موزیكی قورینگی 
زێوە سەمام دەكردو خۆم وەكو قورینگ دەهاتە 

بەرچاو((.
لەمۆزەخانەی  چەنگ  بینینی  رەوشە،  دوو  ئەو 
دەكەن  ت��ارا،  زێ،  قورینگی  قەوانی  بەغداو 
بەئەڤینداری بەردەوامی موزیك. تارا، خۆی كە 
لەئامێزی  ژیانی  بەفرئاسا  مەنگییەكی  و  كپی 
گرتووە، دواتر چەنگ دەكاتە ئامێز و هاوكاتیش 
بەدەنگێك، نەوایەك، ناسكتر لە سروە سترانی 

پڕئەڤین دەچڕێت.
تارا، دەڵێ:))كاتێك لەخەیاڵی خۆمدا تەماشای 
چەنگە سۆمەرییەكەم دەكردەوە، حاڵی دەبووم 
دیرۆكێكی چەند كۆنی هەس. كاتێكیش بەراوردم 
ئێستا  كە  ق��ەوان��ەك��ە،  ن��او  بەچەنگی  دەك��رد 
ئەفسوونەیە،  پڕ  دەنگە  ئەو  چاوگی  زیندووەو 
پڕ سۆزەی  دەنگە  ئەو  بۆ  هەژێنەرم  هەستێكی 
موزیك لەال دروست دەبوو. بەردەوام دەمپرسی، 
لە  بم؟.  ژەنینی  فێری  و  هەبێت  چەنگم  دەبێ 
ئایرلەندییەكانم دەچوومە  لەگەڵ هاوڕێ  لەندەن 
جێگەگەلە  لەو  ئ��ەوان  ئایرلەندییەكان،  ب��اڕی 
رۆژێك  هەیە.  زی��ن��دووی��ان  موزیكی  هەمیشە 
تەماشام كرد ژنێكی ئایرلەندی چەنگی ئایرلەندی 
كرد،  ژنە  ئەو  لەگەڵ  قسەم  چ��ووم  دەژەن��ێ. 

سیروان رەحیم

كۆڵن
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ئەمە  دەركەوت  بۆم  هێنا.  بەئامێرەكەدا  دەستم 
هەبێت  چەنگم  دەتوانم  من  نییە،  خەیاڵ  هەر 
بكەم.  كارە  ئەو  دەتوانم  ببم.  ژەنینی  فێری  و 
پاشان كەوتمە گوهداری موزیكی بریتۆن، وێڵش، 
ئەوان  موزیكەكانی  هەموو  چونكە  ئایرلەندی، 

ئامێری چەنگی تێدایە((.
پاش  دەدات:))  بەقسەكانی  درێژە  وەها  تارا، 
دەركەوت  بۆم  زۆرم،  سۆراخی  و  لێكۆڵینەوە 
ئێرانییە،  چەنگی  لەمێژوودا،  چەنگ  گرینگترین 
گەلێك  نەماوە.  حەڤدەوە  لەسەدەی  ئەمە  بەاڵم 
لە شاعیرانی سەردەمی خۆی، چ فارس چ كورد 
باسیان لەو ئامێرە كردووە. دەمگوت: بزانە ئەو 
ئامێرە چۆن سەریهەڵداوەو چۆن لە گەڕاندا بووە. 
لە سۆمەرەوە بەرەو ئێران، پاشان بەرەو ئەورووپا 

بەگشتی((.
تارا، فێری ژەنینی ئەو ئامێرە بوو. ئەو چەنگەی 
ئێستایش دەیژەنێ چەنگێكە ئایرلەندی.))حەڤدە 
ساڵە سەرقاڵی ژەنینی ئەم ئامێرەم. ئیتر بووە 
بووین  لێكدانابڕێین.  جۆرێك  بەهیچ  بەهاوڕێم، 
بێ  من.  لە  بەشێكە  ئیتر  ئامێرە  ئەو  یەك،  بە 
ئەو ناتوانم هیچ بكەم. بەردەوام ئەم ئامێرە ها 
جۆراوجۆر  بینەری  پێكەوە  هەمیشە  تەكمدا.  لە 
دەبینین((. تارا بەسیمای پڕ ئەڤینەوە سەبارەت 

بە چەنگەكەی وەها دەدەوێت.

یەكتر ناسینمان :
ویستم لەم نووسینەدا شتێك سەبارەت بەمێژووی 
تارا بنووسم، بەاڵم نەیهێشت. بە هێمنی گووتی، 
نەك  ئێستایە،  من  بۆ  ژی��ان  ناكات،  پێویست 

رابردوو. ئێستا گرنگە. با نەگەڕێینە دواوە.
تارا  هەیە،  هاوبەشمان  پرۆژەیەكی  كە  ئێمە 
بڕیارە  گۆرانی،  بە  دەكات  من  شیعری  هەشت 
لەچەند شوێنێك بیكەین بەئێوارە كۆڕ و پاشان 
جاری  باڵوببێتەوە،  هاوبەش  بەرهەمێكی  وەكو 
یەكەم لەكۆتایی نەوەدەكاندا لە بروكسل- بەلجیكا 
كاری  بۆ  و  میدیاتێڤی  شوێن  بینی.  یەكترمان 
هونەری بوو . پاشان ساڵی 2001 لە ڤێستیڤاڵی 
هەمان  لە  دواتریش  لەندەن.  لە  كوردی  فیلمی 
فێستیڤاڵی فیلمی كوردی لە لەندەن، ساڵی 2004 
تارام بینی چۆن پاش ژەنینی 72 خولەك بەردەوام 
چەنگ هاوشانی فیلمێكی بێدەنگ پەنجەكانی لە 
سەما ناكەون. تارا، لەو فێستیڤاڵەدا بەشێوەیەكی 
چاوی  لەگۆشەیەكەوە  دەژەن��د،  چەنگی  زیندوو 
كەشی  لەسەر  ب��ەردەوام  و  دەك��رد  فیلمەكە  لە 
كاتێك  بوو.  بەشدار  بەچەنگەكەی  دیمەنەكان 
سوورهەڵگەڕا  چاوی  تارا،  بوو،  تەواو  فیلمەكە 
سینەماكە  پ��ەردەی  لە  نزیك  زۆر  چونكە  بوو، 
دیمەنەكان  بەردەوام  بوو  ناچاریش  دانیشتبوو، 

ساڵی  ن��اوی))زارێ((ی��ە،  فیلمە  ئەو  ببینێت. 
باس  هێندراوە.  بەرهەم  لەئەرمەنستان   1926
كوردێك  كوڕە  و  كچ  خۆشەویستی  لەچیرۆكی 
فیلم  یەكەم  رەنگبێ  و سەیدۆ«.  دەكات،«زارێ 

بێت سەبارەت بە كورد.
تارا،  چاالكیدا  و  فێستیڤاڵ  كۆنفرانس،  ل��ەزۆر 
چاالكانە ئامادەیە. چ ئامادەبوونێكی جوان و لەبار 
مانگی  لە  كەركووك  كۆنفرانسی  لە  كاتێك  بوو 
بەچەنگەكەی  تارا،  لەندەن،  لە  2007دا،  یەكی 
ئاوازەكانی عەلی مەردانی، دەژەند و ئامادەبووانی 

دەبردەوە بۆ كۆاڵن و شەقامەكانی كەركووك.
دەربارەی ئازادی ژن، تارا، پێیوایە مرۆڤ دەبێت 
ئازاد بێت، ئیتر چ ژن چ پیاو. ئازادی بە مێشك، 
لە مێشكی خۆیدا و لەبیركردنەوەی خۆیدا. كاتێك 
ئێمە بەو ئازادییە گەیشتین، دەتوانین كۆمەڵگای 
ئازادی  لەسەر  كورتی  بە  زۆر  هەبێت.  ئازادمان 
مێشكدا،  لە  ئازادبوون  مەبەستم  دەكەم.  قسە 
ئازاردانی  و  رق  لە  دور  رەفتاری  و  بیركردنەوە 

ئەوانی ترە.

حاڵەتی روحی
ئارامە.  روحی  حاڵەتێكی  دروستكەری  موزیك 
بێدەنگبوونی مێشك، حاڵەتی روحی دەگەیەنێت 
بەو  س��روش��دا  ل��ەن��او  پیاسەیەك  ئ���ەم.  الی 
مەبەست  دەڵێت،  ئەو  دەگەیەنێت.  حاڵەتەمان 
تارا،  جودا،  شتێكە  ئەم  الی  روحی  لەحاڵەتی 
بابەتە  ئەم  تەماشای  دینییەوە  لەروانگەیەكی 
جۆرە  و  هارمۆنی  مەبەست  بەڵكو  ن��اك��ات. 
مرۆڤدا.  لەناوخۆی  كپییەكە  و  جێگیربوون 
و  ژەنین  موزیك  لەنێوان  هەیە  جیاوازییەكیش 
هونەرەكانی دی، موزیك پێویستی بە زمان نییە. 
لەئاستەنگی  دەتوانێ  هونەرێكە  تاكە  موزیك 
زمان بەسانایی بپەڕێتەوە. مێشك، زمان، وشە، 
واتە خۆپەرستی))ئیگۆ(( دەخاتە الوە. كاتێك 
مرۆڤ بە روح گوهداری موزیك دەكات دەچێتە 
جۆرە خەڵوەتێكی تایبەتەوە. دەچێ�تە رووبەری 
دەتوانێ  مێشك  ئاستێك  دەچێتە  بێدەنگەوە. 
واتە  تێپەڕێنێت.  ئاخافتن  دەسەاڵتی  وش��ەو 
دەگوزەرێنێت.  خۆپەرستی  و  لەخۆ  بیركردنەوە 
ساز  رەوشە  ئەو  دەتوانێ  هونەرە  تاكە  موزیك 
ئەو  بچێتە  مرۆڤ  بكات  وا  و  مرۆڤ  بۆ  بكات 

رەوشەوە.
ئەوەی  بۆ  بەكاردەهێنن؟  موزیك  بۆ  دەروێشان 
خۆپەرستی  ك��ردن،  خۆلەبیر  بەحاڵەتی  بگەن 
یەك  دەروێشەكان  زیكر  بەدرێژایی  وەالنێن. 
روحییە  حاڵەتە  بەو  بەاڵم  بەكاردەهێنن.  وشە 
ئارامییەكی وەها بەدەستدەخەن كە بە وشەو بە 
هەموو  ئارامی  بەدەستبخرێت.  ناتواندرێ  زمان 

بوون دادەگرێت. كێشە ئەوەیە، كە لە زێدی ئێمە 
تەنها تەكیەو خانەقا هەن بۆ دەستەبەركردنی ئەم 
رەوشە روحییە. كۆمەڵی ئێمە زانیاری سەبارەت 
لە  گوێگرتن  كەمە،  زۆر  یان  نییە،  شتانە  بەو 
موزیكی خۆڕوو، موزیكی بێ وشە وادەكات بیر 
بیر  وادەكات  موزیك  نەكەینەوە.  لەخۆپەرستی 
موزیك  نەكەینەوە،  بێواتاكان  و  پووچ  لەشتە 
لەخۆمان  هەرزانەكان  حەزە  ئەوەی  بۆ  هۆكارە 
و  لێوبەبارەكان  نەخۆشەكان،  موزیك  داماڵین. 

مرۆڤە غەمگین و بێداڵدەكان دەالوێنێت�ەوە.
شمشاڵەكەی  بكە،  تەماشا  دەڵێت:))تۆ  تارا 
ئەوەی  بێ  دەبەخشێ!  ئارامییەك  چ  قالەمەڕە 
وشەی لەگەأل بێت، چۆن دەتوانێ روحمان بدوێنێ 

و بمانخاتە ئەو رەوشەوە كە باسمان كرد.

ئەی دەنگی ئاسمانی تا ئێستا تۆ لە كوێ 
بوویت؟**

ئ��ەم��ە دەن���گ���ی س��ت��ران��ب��ێ��ژێ��ك��ە دەس��ت��رێ 
خەزانە***((و  فەسڵی  یان))بولبولەكەی 

))دڵی دێوانەی(( دەناڵێنێ؟
كەچی  و  بڵێن  گۆرانی  نابێ  ئ��ەوان��ەی  زۆرن 
بڵێن  گۆرانی  دەبێ  تۆ  وەكو  هەیشن  دەیڵێن. 
گۆرانی  دەبێ  تۆ  پێدەكەن.  دەست  درەنگ  و 
بڵێیت، تۆ كە خاوەنی دڵی دێوانەو ئەو دەنگە 
بەسۆزەی، دەبێ گۆرانی بڵێیت و دەروونمان پڕ 

بكەیت لەشنەی خۆشەویستی.
دەنگی تۆ ئاوێتەیەكە لەسۆزی الیەالیە، سروەی 
ئەڤینداران.  خۆزگەگەلی  و  سروشت  سەرمەدی 
ئەی دەنگی بێ گرێ و گۆڵی ئاسمانی، تائێستا 
تۆ  دێوانەی((  تائێستا))دڵەی  بوویت؟  لەكوێ 
گرتبوو؟  سرەوتی  دڵگیر  چریكەی  بێ  چلۆن 
گوڵێكی  چ  لەئامێزی  دەنگت  بوویت؟  لەكوێ 
كێویدا ئارامی گرتبوو؟ چ كانیەك دەستبەرداری 
دارستانێك  چ  ن��ەدەب��وو؟  دەن��گ��ت  س���روەی 
بێ؟  دەنگت  هەمیشەیی  هاودەمی  دەیەویست 
لەماڵی سترانی  ترت  ئاوا چرایەكی  ماڵت  تارا، 
كوردیدا پێخست. ماڵت ئاوا بۆ ئەو چرا گەشەی 
دەكاتەوە.  گ��ەش  دەروون  و  دڵ  كە  دەنگت 
تارا، با دەنگت بێ، سترانان بێژە، دەنگی تۆ: 
ئاوازان  ئامێزی  و  بۆنتر  پڕ  ستران  گوڵزاری 

ڕەنگینتر دەكات.
موزیكی  )1840-1893(دان��ەری  *چایكۆفسكی 
رووس. یەكێك لە بالێتە بەنێوبانگ و پڕ واتاكانی 

چایكۆفسكی ناوی قورینگی زێیە
)swANLAKE(

** ئەم چەند وشەیەم لەكاتێكدا نووسیوە كە 
تارا گۆرانی ))دڵی دیوانەم((ی باڵوكردەوە.

*** نیوەبەیتێكی مەحوی-یە.
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بەمیوانداری  ت��ای��ب��ەت  ئەتەكێتی  رێ��س��اك��ان��ی 
نیوەڕۆ  نانی  بۆ  هاتوو  ئەگەر  بەاڵم  جۆربەجۆرن، 
یان ئێوارە بۆ ئاهەنگێك بانگهێشتكرایت. بۆ ئەوەی 
بەڕێكترین شێواز ماوەی میواندارییەكە تەواوبكەیت. 
میوانداری  ئەتەكێتی  رێساكانی  رەچاوی  پێویستە 

بكەیت.

رێساكان: 
1.ئەگەر حەساسییەتت هەبوو بەجۆرێكی دیاریكراو 
لەخواردن یان نەخۆشی هەستیاری))حساسییە((ت 
هەبوو، پێویستە بەرلە چوون و ئامادەبوونت ئاگاداری 
بۆ  داواكارییەكانت  و  بكەیت  بانگهێشتەكە  خاوەن 
بەخاوەن  گونجاودا  لەسنووری  خواردنەكە  جۆری 

بانگهێشت بڵێیت.
سەبارەت  كرد،  بانگهێشتەكەت  قبووڵی  2.ئەگەر 
بەجۆری بانگهێشت بۆ پۆشینی جلووبەرگی گوونجاو 
رارا مەبە. بەاڵم ئەگەر هاتوو ئاهەنگی شت برژاندن 
خۆئامادەكردنی  و  بەپرسیاركردن  پێویست  بوو، 
جۆری  بۆ  ب��ەردەوام  گشتی  ڕێسای  ناكات.  جیاواز 
ئاهەنگ، ئەوەیە كە لەكاتی هەڵبژاردنی جلووبەرگدا، 
دایبنێی.  لەخەیاڵتدا  رۆژ  یان  بێ  شەو  كاتەكەی 
ئەگەر شەپقەت لەسەربوو، لەكاتی دانیشتنت لەسەر 

مێزی نانخواردن شەپقەكە دابنێ.
نانخواردن  لە  دەستهەڵگرتن  شوێن،  لەهەندێ   .3
بەاڵم  نییە.  شیاو  تەلەفۆن،  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ 
لەوكاتەدا  پێویستە  بۆیە  ئاساییە.  شوێن  لەهەندێ 
خوانت  خاوەن  دابوونەریتی  زانینی  هەوڵی  پێشتر 
هەوڵی  مەكە،  پەلە  نانخواردندا  لەكاتی  كردبێت. 
مژین یان ساردكردنەوەی خواردنە گەرمەكە مەدەو 
فوی لێ مەكە. لەكاتێكدا كە خواردن لەدەمتدابوو، 
مەسڕە،  لووتت  نانخواردندا  لەكاتی  مەكە،  قسە 
و  یارمەتی  داوای  هەبوو،  پەلەت  حاڵەتێكی  ئەگەر 

دووركەوتنەوە لەخوانەكە بكە. 

4. ئەو كەس و الیەنەی كە بۆ نانخواردن، بانگهێشتت 
دەكەن، نیشانەی بایەخدانیانە بە تۆ، دەكرێت تۆش 
و  سوپاس  بەئاڕاستەكردنی  پێبدەیت،  بایەخیان 
پێزانین. ئەوەش لەرێگای ناردنی كارتی سوپاس یان 
پۆستی ئەلەكترۆنی یاخود قسەكردنێكی تەلەفۆنی. 

چۆن بۆت گونجا.
5. ئەگەر هاتوو كەسەكەت ناسی دیارییەكی گونجاوی 
بۆ هەڵبژێرە كە بتوانێت لێی سوودمەند بێت. مەرج 
بەاڵم  بێت.  گران  نرخەوە  لەڕووی  دیارییەكە  نییە 
گوڵ  چەپكێ  كڕینی  نەناسی،  كەسەت  ئەو  ئەگەر 
بەسەو باشترە دیارییەكە راستەوخۆ، لەگەڵ سپاسدا 

پێشكەش بەخاوەن بانگهێشتەكە بكەیت.
كەسێك  شوێنێك،  بۆ  بانگهێشتكردندا  لەكاتی   .6
لەگەڵ خۆتدا مەبە كە بانگهێشتنەكرا بێت. بێگومان 

ئەوە بەسەر منداڵیشدا جێبەجێ دەكرێت.
7.دەست مەكە بەخواردن و خواردنەوەی هەر شتێك 
گەر ئاماژەت لەخاوەن بانگهێشتەكەوە وەرنەگرتبێت، 
كاتێك خاوەن بانگهێشت چنگاڵی بەدەستەوە گرت، 

تۆش دەست پێدەكەی.
8.پێویستە كاتی گونجاو بۆ بەجێهێشتنتی داوەتەكە 
هەڵبژێریت. ئەگەر بۆ نانخواردنی نیوەڕۆ یان ئێوارە 
بانگیهشتكرابووی، كاتی بەجێهێشتنت لەو شوێنەدا 
بەهیچ  دەكات.  دیاری  بانگهێشتەكە  خاوەن  هێمای 
پاشماوەكە  خواردنی  بردنەوەی  داوای  شێوەیەك 

نەكەیت.
9.لەگەڵ دانیشتنت لەسەر مێزەكە، ئەو دەستەسڕەی 
كەلە سەر مێزەكە دانراوە، بیخە سەر هەردوو رانت، 
بۆ ئەوەی جلووبەرگت بپارێزێ لە رژانی شۆربا یان 

هەر شلەمەنییەكی دیكە.
پشوو  پێویستە  خواردنەكە  تەواوكردنی  پاش   .10
ئانیشكت  مەدە،  هەوڵ  دانیشتندا  لەكاتی  بدەیت. 
لەسەر مێزەكە دابنێی. بەڵكو رێك لەگەڵ جەستەت 

رایگرە.

  Kner_abdullah@yahoo.com

ئەتەكێتی میوانداری

 كنێر عەبدوڵاڵ
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نـــــــاسلی
وارڤین: ئارەزووت دەكرد لەكام 

گۆرانیبێژ بچیت؟
ناسلی: ناسلی. 

وارڤین:چ شتێك توڕەت دەكات؟
ناسلی: پابەندنەبوون بەكات.

وارڤین: خەونی داهاتووت چییە؟
هونەری  لەكاری  ب��ەردەوام��ب��وون  ناسلی: 

وسەركەوتنم لەگەڵ هەڵكەوت زاهیردا.
وارڤین: جوانكاریت كردووە؟

ناسلی: نە.
وارڤین: ئەستێرەی بەختت چییە؟ 

ناسلی: دووانە.
وارڤین: خۆشەویستیت كردووە؟
ناسلی: دنیا بێخۆشەویستی نابێت.
 وارڤین: حەزت لە چ جۆرە كوڕێكە؟

دەمەوێت،  من  كە  تایبەتمەندییانەی  ئەو  كە  كوڕێك  ناسلی: 
تێیدا هەبیت.

وارڤین:گەر كوڕێك پێتبڵێ جوانی، تۆ چی پێدەڵێت؟
ناسلی: سوپاسی دەكەم.

وارڤین: خۆشترین رۆژی تۆ كەی بوو؟
ناسلی: گەیشتن بە هەڵكەوت زاهیر. 

وارڤین: بەجلووبەرگی كام واڵت سەرسامی؟
 ناسلی: هەموو جلێكی جوان.

وارڤین: تاچەند حەزت لە جلی كوردییە؟
ناسلی: بێگومان زۆر.

خۆشترین رۆژم گەیشتن بەهەڵكەوت زاهیر بوو
پرۆفایل

 ناو: ناسلی
ساڵی  هەولێر  لەدایكبوون:  شوێنی  و  س��اڵ 

   1989
 شوێنی نیشتەجێبوون: سوید 

لەگەڵ  گۆرانی  و  میوزیك  ك��اری  ك��ارك��ردن:   
هونەرمەند هەڵكەوت زاهیر.

باری خێزانی: سەڵت
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كوردی  مێژووی شانۆی  نەبێت،  شاراوە  زۆربەی خوێنەران  لەالی  رەنگە 
هونەرە  ئەم  دەركەوتنی  سەرەتاكانی  نییە.  دوورودرێ���ژ  مێژوویەكی 
لەكۆمەڵگای كوردستاندا هێشتا سەدەیەكی تێنەپەڕاندووە، وەلێ لەگەڵ 
تاوتۆێكردن خستووەتە  و  باس  بۆ  ئەوەشدا رەهەندگەلێكی جۆراوجۆری 
لە  ژن،  پرسی  لەڕاستیدا  ژنە.  پرسی  رەهەندانە  لەو  یەكێك  ئ��اراوە. 
شانۆی ئێمەدا لەدوو الیەندا خۆی بەرجەستە كردووە: یەكەم، بەشداری 
ژنانی هونەرمەند لە رەوتی بزاڤی شانۆ، لەسایەی هەلومەرجێكی ژیاریی 

دواكەوتوودا.
دووهەم: نمایشكردنی رەوشی ژیانی ئافرەتە لەئاستی هەموو ركێفەكانی 
بوون  كورد  ژنی  بواریش  هەردوو  بۆ  پیاوساالریدا.  تەواو  كۆمەڵگایەكی 
ژنانیان  رۆڵی  پیاوان  لەسەرەتادا  راستە  سەلماندووە.  خۆی  كارایی  و 
لەسەر شانۆ بەرجەستە كردووە، بەاڵم زیاتر لەنیو سەدەیە ژنی كورد بە 
سەر تەختەی شانۆ كەوتووەو بوێرانەو بەگیانێكی پڕ لەهیواو داهێنانەوە 
زەهرا  لەقوتابخانەی  كچانی سلێمانی  1930�ەوە  لەساڵی  ناوە.  هەنگاوی 
چی  م��رۆڤ  و  بەناوی))دایك  شانۆگەرییان  دوو  و  ب��وون  سەرئامەد 
بچێنێت ئەوە ئەدوورێتەوە(( پێشكەشكردووە كە تەواوی كارەكتەرەكانی 
توانستی  ش��ارەدا  لەم  هەر  پاشان  پێشكەشكراوە.  كچانەوە  لەالیەن 
لەرێگای  جارێكیتر  شانۆكار  هونەرمەندی  ژنانی  ئەكادیمی  و  هونەریی 
ناكام،  نەرمین  عومەر،  )گوڵزار  وەك  درەوشاوەكانی  لەناوە  چەردەیەك 
بەدیعە دارتاش، عەتیە محەمەد ئەمین، گەزیزە عومەر، نیگار حەسیب، 
و  رەئووف  میدیا  ئیبراهیم،  ژیان  هیرانی،  خەرمان  مستەفا،  فرمێسك 
شادان فوئادو...هەتد( سەلمێندراوە. تەنانەت ناویان نراوەتە سەر تیپەو 
هۆڵی شانۆیی وەك )هۆڵی بەدیعە دارتاش( و )تیپی شانۆی هاوڕێیانی 
گەزیزە(، ئەوە سەرەڕای توناكانی هەموو ئەو خانمە شانۆكارانی دیكەی 

شارەكانی كوردستان.
ژنی كورد، پرسە تایبەتییەكانی لەكارەكانیدا خۆی فەرامۆش نەكردووە. 
پەیامی  لەنێو  كە  وبنچینەییەدا  بەشدارییە جومگەیی  ئەو  لەگەڵ  ئەوەتا 
شانۆی كوردیدا لەپێش راپەڕین نواندوویەتی، لەرووبەڕووبوونەوەی سەختی 
شانۆی كوردی لەگەڵ سیاسەتی قڕكردنی گەلی كورد و سڕینەوەی ناسنامە 
نەتەوەییەكەی، بەدەیان رۆڵ و بەرهەمی ناوازەی سەبارەت بەپرسگەلی 
ژنان لەدوای راپەڕین ئامادە و پێشكەش كردووە. بێگومان ئەم پڕۆسێسە 
نەك بەتەنیا سەروەرییە بۆ ژنی كورد، بەڵكو بەسەركەوتنێكی بابەتیانەش 
لەرەوشی شانۆی كوردیدا دادەنرێت. كارێكی ئاسان نییە لە هەلومەرجێكی 
كۆمەاڵیەتی سەخت و ساتەوەختێكی مێژوویی پڕ لە ئاریشەو دژواردا ئەم 
ئامادەییە هەبێت، ئەگەر بوێرییەكی گەورەو ئیرادەیەكی مەزنتری لەدوواوە 
كەلە  رەخساندووە  كورد  ژنی  بۆ  زەمینەی  بوێرییەشە  ئەم  هەر  نەبێت. 
ژیانی رووناكبیری كۆمەڵگاكەیدا، تەریب و بێنەوا نەبێت و دەنگ و رەنگی 

خۆی لەنێو بینراوە شانۆییەكەی كوردستاندا بەدیار بخات.

شانۆی كوردی و 
بوێری ژن 

ئەرسەالن دەروێش

نـــــــاسلی
وارڤین: حەز بەدەنگی كام گۆرانیبێژ دەكەیت؟

ناسلی: میرا. 
وارڤین: تاچەند حەز بەمكیاژ دەكەیت؟

ناسلی: زۆر نا.
وارڤین: حەز بە چ سەیارەیەك دەكەیت؟

ناسلی: مارسیدس.
وارڤین: حەز بە چ وەرزێك دەكەیت؟

ناسلی: زستان.
وارڤین: كام رەنگت ال جوانە؟

ناسلی: سپی.
وارڤین :حەز لە چ خواردنێك دەكەیت؟

 ناسلی: دۆڵمە و مەقلوبە.
وارڤین: گەر گۆرانیبێژ نەبواییت حەزت دەكرد ببیتە چی؟

 ناسلی: نمایشكردنی جلووبەرگی مۆدە.
وارڤین: حەز لەچ ژمارەیەك دەكەیت؟

ناسلی: 8
وارڤین: لەگەڵ وەرزشكردن چۆنیت؟

ناسلی: باشم.
وارڤین: بەڕای تۆ جوانی لەسەركەوتنی هونەرمەند دا كاریگەرە؟

ناسلی: مەرج نییە.
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كەركووك
درامای )كەركووك 4( لەدەرهێنانی هونەرمەند 
ناسر حەسەنەو باس لەپێكەوە ژیانی خەڵكی 
شاری كەركووك، بەهەر چوار نەتەوە، كورد، 
ئاشووری،  و  ع��ەرەب  مەسیحی،  توركمان، 
دەكات. هاوكات ئەو درامایە، نەهامەتییەكانی 
بەعس،  رژێمی  لەسەردەمی  خەڵك،  ژیانی 

دەخاتەڕوو.
 ئەو درامایە لە 4بەش پێكهاتووەو لەرووداوەكانی 
پێدەكات.  1979دەست  ساڵی  تەموزی  17�ی 
بەهۆی  كە  دەك��ات  گۆڕانكارییانە  لەو  باس 
بەسەر  حسێن،  س��ەدام  سەرحوكمی  هاتنە 
بەپێی  هاتووە.  كەركووكدا،  خەڵكی  ژیانی 
 ،4 كەركووك  درام��ای  دەرهێنەری  لێدوانی 
ناسر حەسەن بۆ وارڤین، »دراماكە چواربەش 
ئەڵقە   )150 )120ت���ا  ب��ە  و  ل��ەخ��ۆدەگ��رێ 
پەخشدەكرێ و هەربەشێكی نزیكەی 30 بۆ34 
باس  دراماكە  یەكەمی  بەشی  ئەڵقەدەبێت«. 
لەقۆناغەكانی  كەركووك،  ش��اری  لەمێژووی 
بەشە  دەكات.))ئەو  سااڵنی )1979_1984( 
زیاتر باس لەجەنگی عێراق و ئێران دەكات((. 
كەركووك،  خەڵكی  ژیانی  دووەم،  قۆناغی 
لە1988 تا راپەڕینی 1991دەخاتەڕوو كە تێیدا 
باس لە شااڵوەكانی ئەنفال و جەنگی كەنداو 
قۆناغی  دەستپێكی  سێهەم،  قۆناغی  دەكات. 
لەمیانەی  كوردستان،  بەهاری  راپەرینی  دوای 

زیاتر  كە  دەگێڕێتەوە   )2003_1991( سااڵنی 
باس لە ئابڵوقە ئابوورییەكەی عێراق بەتایبەت 
رژێمی  لەالیەن  چۆن  كە  دەك��ات  كەركووك 
چوارەمی  بەشی  پشتگوێخراوە.  بەعسەوە 
كوردستان  ئەمڕۆی  واقیعی  لە  زۆر  دراماكە 

نزیكە، بەاڵم ئەو بەشە هێشتا تەواو نەبووە.
 

ئەكتەرەكان كەركووكین
زۆربەی  دەڵێت،  حەسەن  ناسر  هونەرمەند 
كەركووك4،  لەدرامای  بەشداربوو  ئەكتەرانی 
ئەكتەر   180 بەگشتی  ش��ارەك��ەن،  خەڵكی 
خەڵكی  4���ی��ان  تەنیا  ب���ەش���دارەو  تێیدا 
))هەریەك  ئەوانیش  و  سلێمانین  ش��اری 
لەهونەرمەندان، جیهاد دڵپاك، نەرمین كاوانی، 
ئازاد جەالل و عەتیە محەممەد(( �ە. سەبارەت 
حەسەن،  ناسر  درام��ای��ە،  ئ��ەو  بەپشتگیری 
لە  سینەما  بەشی  گوتی:))بەڕێوەبەرایەتی 
دەكات.  پشتگیریمان  رۆشنبیری،  وەزارەت��ی 
دەبووایە بەشی درامای نەورۆزتیڤی كاری ئەو 
نەیتوانی،  بەاڵم  بكردایە،  جێبەجێ  درامایەی 
بۆیە وەزارەتی رۆشنبیری بڕیاریدا بۆ ماوەیەكی 
كاتی، كاری دراماكە بێنێتە بەشی سینەما((. 
لەبارەی پەخشی دراماكەشەوە دەڵێ، تائێستا 

دیار نییە لەچ كەناڵێك، پەخش دەكرێ.
 

كارێكی سینەماییە
لەدرامای  ئەكتەر،  و  ه��ون��ەری  راوێ��ژك��اری 
ئەم  كە  دەڵێ،  دڵپاك،  جیهاد   ،4 كەركووك 
درامایە، بەسیستەمێكی تازە كاری بۆدەكرێت 
وێنە  دوو(  پ��ی  دی  )ئ��ێ��چ  ب��ەك��ام��ێ��رای  و 
كارەكە  بڵێین،  دەتوانین  دەگیرێت.))بۆیە 
زیاتر سینەماییە، نەك دراما بێت. %90�ی ئەو 
دەگیرێت.  وێنەی  كەركووكدا  لەشاری  درامایە 
هەروەها ناوچەكانیتری كوردستانیشی تێدایەو 
وێنەی  بەغدا،  لەشاری  لەفیلمەكەش  بەشێك 
دەگیرێت، چونكە هەندێ لەگەنجەكان لەبەغدا، 

خوێندن تەواودەكەن((. 

 كەموكورتی تێدایە
لەبارەی بەهێزی ناوەڕۆك و تێكستی دراماكە، 
دراماكە  دەڵێ�ت،  ج��ەالل،  ئ��ازاد  هونەرمەند 
درامایە،  ئ��ەو  چونكە  تێدایە،  كەموكورتی 
یەكەم كاری سعود ئەحمەدە، بەاڵم بەهاوكاری 
پڕ  كەموكورتییانە  ئەو  دەتوانرێت  هەمووان، 
ئەكتەرێكی  ژنە  محەمەد،  عەتیە  بكرێتەوە. 
دراماكە  تێكستی  درامایەیە،  ئەو  بەشداربووی 
خوێندەوەو  دەزانێت))تێكستەكەم  بەباش 
بەدڵمە، بۆیە بڕیارمدا بەشداری تێدا بكەم((. 
دراماكە،  لەنێو  خۆشەویستی  بوونی  لەبارەی 
پەیوەندی  كە  ئاشكرایكرد  ئەحمەد  سعود 

لە درامای )كەركووك4(ـدا 30 
ژن بەشدارە

 بە 150 ئەڵقە پەخش دەكرێت
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لەنێو دراماكەدا  نێوان كوڕ و كچ  خۆشەویتی 
هەیە. وەك باسی كرد كە كچە توركمانێك حەزلە 
كوڕە كوردێك دەكات و برای كچەكە هاوڕێی 
كوڕە كوردەكەیە. هەروەها دووكچیتر لەقۆناغی 
خۆشەویستیان  پەیوەندی  و  دوان��اوەن��دی��ن 
سروە  هەیە.  نەتەوەكانیتر  كوڕی  دوو  لەگەڵ 
دەبینێ�ت  دنیا  بەناوی  كچێك  رۆڵی  حوسێن، 
خۆی  وەك  بەاڵم  دەبێت،  كوڕێك  عاشقی  و 
دیكتاتۆرییەكەی  بەهۆی))سیستەمە  دەڵێ 
رۆڵی  فاتح،  هونەر  ناگەن.  بەیەك  بەعس((، 
شوفێری تاكسییە كە پەیوەندی خۆشەویستی 
لەگەڵ كچێكدا هەیەو لەئاكامدا بەهۆی چوونە 

سەربازی لەیەك دادەبڕێن.
 

 30ئافرەت بەشدارە 
ناسر حەسەن، رۆڵی ژن لەو درامایەدا بە گەورە 
ژن   30 نزیكەی  كە  دەڵێ  و  دەك��ات  وەسف 

كۆمەاڵیەتی  لەبوارە سیاسی،  بەشدارەو  تێیدا 
بەقسەی  دەگێرن.  رۆڵ،  ئابوورییەكاندا  و 
زەحمەت  رۆڵی  درامایەدا  لەو  حەسەن،  ناسر 
كە  پیشانداوە  ژنانەیان  ئەو  ماندووبوونی  و 
پاقلەفرۆشتن  كوژراون، ))بە  هاوسەرەكانیان 
منداڵەكانیان  پێگەیاندنی،  هەوڵی  هەژاری  و 
داوە((. هەروەها لەبەشی دووهەم و سێهەمی 
حكوومەتدا  لەداموودەزگاكانی  درام��اك��ەدا، 
رۆڵێ  محەمەد،  عەتیە  هونەرمەند  كاردەكەن. 
خۆی ئاشكرادەكات كە رۆڵی میمی فاتمە، بە 
و  بەخێودەكات  منداڵەكانی  فرۆشتن،  بەپاقلە 

لەكاری سیاسیش بەردەوامە.

تێكستنووسیش رۆڵ دەبینێت
تێكستی  ن��ووس��ەری  ك��ە  ئ��ەح��م��ەد،  سعود 
دراماكەیە. هاوكات رۆڵی موختاری گەڕەكێك 
سەنتەری  خانووەو  سێ  خاوەنی  دەبینێ�ت، 

جەالل،  ئازاد  گەڕەكەكەیە.  نێو  رووداوەكانی 
كەسێكی  دەبینێ�ت.  ئەفەندی،  رەزا  رۆڵ��ی 
بەبێ  زۆرە،  ئەزموونێكی  خ��اوەن  ناسراوەو 
بەهەموو  پەیوەندی  ئایین،  نەتەوەو  جیاوازی 
لەالیەنی  هەیە.  ش���ارەوە  ئ��ەم  گەنجەكانی 
كۆمەاڵیەتییەوە، پەیوەندییەكی تایبەتی لەگەڵ 
خەڵكدا، هەیە. جیهاد دڵپاك، رۆڵی دەروێش، 
شێتەو  ب��ەن��او  كاراكتەرێكی  ك��ە  دەبینێت 
گوزارشت لەئێش و ئازاری هەموو نەتەوەكانی 
كەركووك دەكات. پێشبینی هەموو رووداوەكان 
رووداوەكان  هەموو  لەسەر  قسەی  و  دەكات 
داهاتوودا،  مانگی  لە شەش  كەركوك4  هەیە. 
یەك  ئێستا  و  تەواودەبێت  یەكەمی  بەشی 
لەسەر سێی دراماكە وێنەگیراوە. ناسرحەسەن 
یەكەم  بەشی  تەواوبوونی  دوای  ئەگەر  دەڵێ، 
بەشەكانیتری  لەوێنەگرتنی  بكرێت،  پشتگیری 

دراماكە، بەردەوام دەبێت. 

فۆتۆ: رەفیق شوكریكوردستان كەركوك - 2010.  چەند دیمەنێك لە دراماكە
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هۆڵەندایەو  نیشتەجێی  عەلی  دانیا  هونەرمەند 
بەناوی))چاپیدی/  خ��ۆی  گ��ۆران��ی  ی��ەك��ەم 
ئەم  تۆماركردووە.   1995 لەساڵی  چاپیدی(( 
لەگەڵ  خانەقینەو  ناوچەی  هی  لوریەو  گۆرانیە 
گوتوویەتی  بەدوێت  وەه��اب  ب��ارزان  هونەرمەند 
كلیپی  ع��وم��ەرەوە  ئاكۆ  دەرهێنەر  لەالیەن  و 
رۆژئاوایی  بەستایلی  لەوكاتەوە  ئیتر  بۆكراوە. 
بەهۆنراوەكانی  دانیا،  دەڵێت.  گۆرانی  پ��ۆپ، 
تائێستا  سەرسامەو  خورماڵی  ئیسماعیل  شاعیر 
پێنج لەهۆنراوەكانی كردووەتە گۆرانی. تازەترین 
گۆرانییەكە  كلیپكردنی  هونەرمەندە  ئەو  كاری 
دەڵێت:))كاری  لەوبارەیەوە  ))چرا((و  بەناوی 
لەسلێمانی  نزار  میوزیكژەن  لەالیەن  میوزیكی 
هەروەها  ماوە((.  مۆنتاژی  كاری  تەنیا  بۆكراوەو 
باس لەگۆرانیەكی تری دەكات بەناوی ))عەشق((
كە لەواڵتی سربیا میوزیكژەن )هارس لێو( كاری 
میوزیكی بۆكردووەو كاری دەنگیشی لەستۆدیۆی 
عەشق،  بۆكراوە((گۆرانی  لەهەولێر  میدیا  یاد 
كلیپەكەش  دەرهێنانی  كراوەو  تەكنۆ  بەشێوازی 
شاهۆ تەیبە. سەبارەت بەوەی بۆچی تائێستا بۆ 
كۆمپانیا ئەورووپییەكان سپۆنسەری هونەرمەندانی 
كوردنین؟ دانیا دەڵێ:))كاری گۆرانیبێژی كورد 

سپۆنسەر  ئەورووپییەكان  كۆمپانیا  ل��ەالی��ەن 
نەگەیشتووەتە  ناكرێت، چونكە میوزیكی كوردی 
ئاشنابن.  پێی  دەرەوە  واڵتانی  كە  ئاستەی  ئەو 
نەیانتوانیووە  كە  زۆرن  تریش  واڵتانی  هەروەها 
ئەو سنوورە ببڕن و بگەنە ئەو ئاستەی كە تاكی 
گلەیی  لەبارەی  لێبگرێت((.  گوێیان  ئەورووپی 
جەماوەر و بینەر كە ئاراستەی الوازی كلیپەكانی 
ئێستای هونەرمەندانی كورد دەكرێت، دانیا، ئاماژە 
بەوەدكات كە زۆر هونەرمەندی بەتوانا لەهەرێمی 
كوردستان هەیەو كارەكانیشیان زۆر جوانە، بەاڵم 
توانای ماددیان باش نییە، تا بتوانن كلیپی باش 
بكەن. ئەو هەریەك لە شاهۆ تەیب، هەردی عومەر، 
ئامانج  و  عومەر  ئاكۆ  بەكرفەرج،  ئاسۆجەمال، 
كلیپكردن  لەبارەی  بەتوانا  بەدەرهێنەری  كەمال، 
و  تێكست  لەشارەزایانی  زۆرێك  دەكات.  وەسف 
ئاواز رەخنە لەوەدەگرن كەلە كلیپەكانی ئێستای 
هونەرمەنداندا رەچاوی گونجاندنی تێكست و ئاواز 
ناكرێت، هونەرمەند دانیاش هۆكارەكە بۆ نەبوونی 
تێكستی گۆرانی باش و الوازی پەیوەندی نێوان 
شاعیر و هونەرمەند دەگەڕێنێتەوە و دەڵێ:))ئێمە 
هۆنراوەكانمان  وئیمێڵەو  تەلەفۆن  لەڕێگای  زیاتر 
پێدەگات و چەند جارێكیش تێكستەكە دەستكاری 

دەكرێت، ئەمەش وادەكات كە پێكبەستەی نێوان 
تری  لەتەوەرێكی  الوازبێت((.  تێكست  و  ئ��اواز 
كە  لەوەدەكات  باس  دانیا،  هەڤپەیڤینەدا  ئەم 
یادگاری زۆری لەهەڵەبجە جێهێشتووە))برینێكی 
قووڵەو تائێستاش ئازارەكەی لەجەستەم دایە((. 
برینداربووەو  هەڵەبجەدا  كیمیابارانی  لەكاتی  ئەو 
دوای  ئەنجامدراوە.  بۆ  لەهۆڵەندا  نەشتەرگەری 
لە  داكۆكی  كە  چاك  ناوەندی  بەرێگەی  ئەوەی 
كەیسی هەڵەبجەو ئەنفال دەكەن ئاگادار دەكرێتەوە 
كە تاوانبار ڤان ئانرات ئەو بازرگانە هۆڵەندییەی 
كە لەساڵی 1988 چەكی كیمیاوی بەحكوومەتی 
عێراق فرۆشتووە، وەك یەكەم هونەرمەندی كورد 
سكااڵی لەسەر تۆماركرد و بەسزای گەیاند))من 
بەسزاگەیاندنی  بۆ  شاهێدبووم  بەڵگەو  باشترین 
خەڵكی  تری  برینداری  دوو  لەگەڵ  ئانرات،  ڤان 
هەڵەبجە لەدادگای گشتی الهای سكااڵمان لەسەر 
تۆماركرد ودادگاش بە16 ساڵ و نیو زیندانی كرد((. 
هەروەها دەڵێ، زۆر خۆشحاڵم بەو بڕیارەی دادگا، 
قورسترین  هۆڵەندا  لەدادگای  سزایە  ئەو  چونكە 
لەوەدەكات كە زیندانیكردنی  سزایە. دانیا، باس 
میدیاكانی  سەرنجی  جێگەی  بووە  ئانرات  ڤان 
دانیا،  دا.  پرسە  بەو  زۆریان  بایەخی  هۆڵەنداو 

هونەرمەند دانیا عەلی
ئەو ژنەی لەتۆڵەی هەڵەبجەدا ڤان ئانراتی

 16ساڵ زیندانی كرد

تایبەت

هونەرمەند دانیا عەلی لەهەڤپەیڤینێك لەگەڵ وارڤیندا باس لەوەدەكات كە خەریكی ئامادەكردنی 
كلیپێكی گۆرانیەكی نوێیە بەناوی))عەشق(( و لە واڵتی سربیا كاری میوزیكی بۆ كردووە. دانیا، 
هەروەها باس لەچۆنیەتی بەسزاگەیاندنی ڤان ئانرات، ئەو بازرگانە هۆڵەندییەی كە چەكی كیمیاوی 

بەحكوومەتی عێراقی فرۆشت.
رۆشنە عومەر
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ت  كا ە حەز
لەفلیمێك  بەشداری 

هەڵەبجەبكات،  كارەساتی  لەسەر 
بەخۆی  متمانەی  دەڵ��ێ،  خۆی  وەك  ب��ەاڵم 

نییە،))كاری ئەكتەر وائاسان نییە تا گۆرانیەكی 
مانگمان  چوار  دەكەین،  كلیپ  خولەكی  چوار 
كە  بەوەدەكات  ئاماژە  هەروەها  پێدەچێت((. 
لەتەمەنی 18ساڵی ژیانی هاوسەری پێكهێناوەو 
تا  ن��ەك��ەوت��ووە،  شت  زۆر  فریای  بەوهۆیەوە 
ئەنجامی بدات چونكە ))زوو دڵیان بردم، بەاڵم 
و  هاوسەرەكەم  لەگەڵ  بەختەوەرم  زۆر  ئێستا 
یەكترمان زۆر خۆشدەوێت(( . لەبارەی پەیوەندی 
ئەو  ك���ورد،  هونەرمەندانی  ل��ەگ��ەڵ  ه��ون��ەری 
گۆرانیبێژەكان  هەموو  لەگەڵ  پەیوەندیم  دەڵێت 
زیاتر  كە  دەزانێت  بەپێویستی  دانیا،  باشە. 
بەتایبەت  و  بكرێت  ژن  گۆرانیبێژی  پشتگیری 
دانیا  بكرێن.  سەیر  بەیەكسانی  لەمیدیاكاندا 
جوانكاری  واتا  دیزاین((  و  بەشی))دینامیك 
لەپەیمانگایەكی  سروشتی  گوڵی  رازان��دن��ەوەی 
بگەڕێتەوە  دەكات  حەز  تەواوكردووەو  هۆڵەندا 
هەرێمی كوردستان، تا لەوبوارەدا زانیاری بەتاكی 
كورد بگەیەنێت))حەزدەكەم لەكوردستان وانەی 
ئارەزوومەندان  فێری  جوانكاری  و  گوڵ  رواندنی 
گوڵ  بۆنەكاندا  و  ل��ەی��اد  چ��ۆن  ك��ە  بكەم 

دەڕازێندرێتەوە((.

پرۆفایل
هەڵەبجەی  لە  عەلی،  دانیا 

كیمیابارانی  لەكارەساتی  بووەو  لەدایك  شەهید 
ساڵی 1988 برینداربووە.

بەشی وێنەكێشانی پەیمانگای هونەرەجوانەكانی 
سلێمانی تەواوكردووە. 

لەپەیمانگایەكی  گوڵی  ڕازان��دن��ەوەی  بەشی 
هۆڵەندی تەواو كردووە.
دانیشتووی هۆڵەندایە.
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ناو: هێدی فایق عومەر
رەگەزنامە: كوردستانی
 باری خێزانی: سەڵت 

ئاستی خوێندەروای: بڕوانامەی دیپلۆم
شوێنی نیشتەجێبوون:هەولێر

خۆشەویستترین و نزیكترین كەسم، 
باوكم و ئەژینی هاوڕێمە.

 پڕۆفایلنزیكترین یان خۆشەویستترین كەست؟

كاری ئێستات و پێناسەیەكی كورتی كارەكەت؟
دۆبلێر و جێبەجێكار لە تەلەفزیۆنی نیوالین

چۆن بوو كاری بێژەریت هەڵبژارد؟   
هاوڕێكانم  و  باوكم  ب��وو.  خ��ۆم  ئ���ارەزووی 

هاندەرم بوون. 

1 -كانی: ئەی خودا 
2 - نوێنەر ئەحمەد: دوعا 

3 -خالید رەشید: خۆشەویستی 
4 -گۆران ساڵح: دەردی دڵ

5 -شێركۆ تاڵیب: تەنیا وەرە 
6 -مەرزیە فەریقی: بەڵێن بدە

7 -زیاد ئەسعەد:پێی بڵێن 
8 -كەریم كابان: تەمەن 

9 -سەالح داودە: ئاشقی مەست 
10 -هانی: سەندرێال 

خۆشترین 10

گۆرانی بەڕای تۆ: 

هێدی فایەق
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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،  ك��وژراوە.  و  زیندانیكراوە  بەوهۆیەوە 
كوشتنیان  پیالنی  هاوڕێكانی  كە  پیاوەی  ئەو 
بەكوژراوی جێهێڵدراو  ئەوان  لەالیەن  دانا،  بۆ 
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  ل��ێ  خیانەتی  ع��وم��ەر، 
ئەزەل  خۆشەویستەكەی  ئیشان،  زیندانەوە. 
جەنگیز،  لەگەڵ  و  كرد  خیانەتی  بەاڵم  بوو، 
هاوسەرگیری كرد. عەلی، ئەو پیاوە بكوژەیە 
كە یارمەتی جەنگیزی لەكوشتنی عومەر داوەو 
پیاوەی  ئ��ەو  ئ��ەزەل،  جەنگیزە.  پ��ارێ��زەری 
بەاڵم  دەناسێت،  بكوژانی  عومەرە،  ناوی  كە 
عومەرەو  ئ��ەو  كە  ناكەن  هەست  بكوژانی 
نەمردووە. دوای ئەوەی كەلە زیندان رادەكات 

خۆی لەكەسووكاری نەناس دەكات. ئەزەل، بۆ 
بەدەستهێنانی بەڵگەیەك كەلە دادگا بێتاوانی 
كوشتنی  تۆمەتی  كە  لەوەی  بسەلمێنێ  خۆی 
هاوڕێیەتی  جارێكیتر  پاڵ،  خراوەتە  پیاوێكی 
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، 
نەمردووە.  و  پێشووتریەتی  خۆشەویستەكەی 
ئەو  رۆژنامەنووسە.  ئەزەلەو  ب��رای  مەمەد، 

drama
ئەو پیاوەی بكوژانی دەناسێت و ئەوان هەستی پێ ناكەن

EZEL
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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 
رابردوو بەدوامەوەیەو هەست بەنارامی ویژدانی 
كات  هیچ  بۆیە  كردووە،  خیانەتی  كە  دەكات 
دڵی بەجەنگیزی هاوسەری خۆش نییە. ئەزەل، 
رووداوەكانی  هەموو  دەبینێت  ئیشان،  كاتێ 
بڵێت  پێی  ناتوانێت  لەكاتێكدا  بیردێتەوە، 

ئاشكرابوونی راستی  كە خۆی عومەرە. دوای 
عومەر  كە  دەسەلمێنرێت  لەدادگا  رووداوەكە، 
بكوژ نەبووەو نەمردووە، جەنگیز و عەلی، شۆك 
دەبن و بەو هۆیەوە ئەزەل، بێتاوان دەردەچێت و 
جارێكیتر ئیشان، بەدەست دەهێنێتەوە. ئەوەی 
كە  ئەزەلە  ژیری  دەخوێندرێتەوە  درامایە  لەو 
دەتوانێت بەئارامی لەگەڵ رووداوەكان مامەڵە 
و  دادگا  دەداتە  بكوژانی  ئەوكاتەی  تا  بكات، 
تۆڵەی خۆی دەسەنێتەوە. خاڵێكیتری دراماكە 
ویژدانی  هەمیشە  كە  بەتاوانە  هەستكردن 

لەپێناو  كە  دەدت  ئ��ازار  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 
ئەزەل دەگەڕێتەوە ئەمە دەبێتە واقیع و عومەر 

بەنەمری دەمێنێتەوە.
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كارگەی  دەب��ێ��ت��ە،  ح��ی��زب  ئ��ەوك��ات��ان��ەی 
بێبەرهەم  ئەندامانی  و  بت  بەرهەمهێنەری، 
دەكات.  پ��ەروەردە  سنگ،  لەسەر  دەس��ت  و 
بەفەرمانی ئاغاكانیان، بەڕەش بڵێن، سپی، بە 
سپی، بڵێن، رەش، ئەوكاتەیە كە حزب تووشی 
دەبێت،  نەمان  و  مان  دووڕیانی  و  كارەسات 
رێكخراوێك،  دام��ەزراوەو  دەزگاو  هەر  چونكە 
ئەندامانی چاالك و رەخنەگری پەروەردە نەكرد، 
دەبێت.  سەرلێشێوان،  و  دۆگمابون  دوچاری 
هەركاتێك كەسانێكی هەلپەرست، بەرژەوەندی 
بەرژەوەندییە  ق��ورب��ان��ی  ك���ردە،  ح��زب��ی��ان 
تایبەتییەكانی خۆیان حزب، فۆرمی دیوەخان 
ئەویتر  دەك��ات،  ئەمر  یەكێك  وەردەگ��رێ��ت، 
دڵی  لێدانی  بەمجۆرە،  دەك��ات.  جێبەجێی 
ئەندامانی  سەرجەم  و  دەبێت  الواز  حیزب، 
دووچاری نەخۆشی دەبنەوە. ئەوەش كێشەكان 
دەگەیەنێتە ئاستێك كە كوشندەو بێچارەسەر 
رەخنەقبووڵكردن،  رەخنەو  كەلتووری  دەبن. 
بزوێنەری هزرو كردارو بەرهەمهێنەری چینێكی 
رۆتین  بەپێچەوانەوە  كارویستە.  پڕجووڵەو 
كەڕوو  و  وكەلەبەركانی حزب  كون  روودەكاتە 
حزب،  كۆبوونەوەكانی  پێویستە  دەگرێت. 
جێی رەخنەو رەخنە قبووڵكردن بێت، چونكە 

ئەگەر وانەبێت بەپێچەوانەوە ئەندامانی حزب، 
بەتایبەت چینی هەژار، كە هەمیشە لەچاوەڕوانی 
هەموو  داینەمۆی  و  ب��ارودۆخ��دان  گ��ۆڕان��ی 
شۆڕشێكن، تووشی بێهیوایی و بێزاری دەبن. 
گەورەو  دیوەخانێكی  بووە  حزب،  ئەوكاتانەی 
بەڵێ،  گوت،  ئاغایان،  بەفەرمانی  هەمووان 
دەبێتە دوژمنی چینی چەوساوە. ئەو حزبەی 
دەیەوێت لەگۆڕەپان، بمێنێت، دەبێ هەمیشە 
دانانی  لەهەوڵی  جووڵەدابێ�ت،  لەنوێبوونەوەو 
خەڵكدا  خەمەكانی  لەگەڵ  و  نوێ  سیستەمی 
بژیت. پێویستە ئەندامانی حزب فێری كەلتووری 
بكرێن،  قبووڵكردن  رەخنە  و  رەخنەگرتن 
چونكە هەركەس حزبەكەی خۆی خۆشبوێ�ت، 
دەبێ رەخنەی لێبگرێت، بەو مەبەستەی پێگە 
باشتر  خزمەتی  بەرفراوانترو  جەماوەرییەكەی 
پێشكەشی نیشتمان و جەماوەرەكەی بكات. ئەو 
حزبەی كە مەبەستی خزمەتكردنی هاوواڵتییان 
بەرپرسیارێتی  لەئاستی  كەسانێك  بێت، 
بەرژەوەندییە  فكری  لە  هەمیشە  كە  دانانێ�ت 
دەرەوەی  سەفەری  و  پشوو  و  تەسكەكانیان 
واڵتدا بن. حزبی سەركەوتوو ئەو حزبەیە كە 
تێڕوانینی بۆ رەوشی كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگا لەو 
ئاستەدا بێ كە خۆی بەخوڵقێنەری مرۆڤەكان 
لەدەستدانی  نیازی  هەرحزبێك  نەزانێت. 
خەڵكی  نابێت  نەبێ،  جەماوەرییەكەی  پێگە 
بگەیەنێتە ئەو بڕوایەی بڵێ«خۆزگەم بەپار«. 
حزب، دەبێ رێز لەئیرادەو بۆچوونی جەماوەر 
و  نێوان خۆی  ئەستوورەكانی  دیوارە  بگرێت، 
خەڵك بشكێنێت، فەلسەفەی جەماوەر، وزەی 
حزب  حكوومەتەو  و  دەس��ەاڵت  ب��ەردەوام��ی 
دەبێ هەمیشە لەدەستی نەدات. بەپێچەوانەوە 
و  دروستدەبن  خۆشخوان،  ئاغاو  كۆمەڵێك 
بەهیوای  خۆشەوە،  خەوێكی  دەخەنە  حزب 
بەردەوامی بارودۆخ. ئێمە خەڵكی واڵتێكین كە 

لێوانلێو لەتوندوتیژی، رق، یەكترچەوساندنەوەو 
بەشەڕ،  رەخ��ن��ە  قبووڵنەكردنین.  یەكتر 
بەگێرەشێوێن  رەخنەگر  بەئاشتی،  ش��ەڕ 
و  رەخنەگرتن  كەلتووری  فێری  تا  دەزانین. 
وەكو  شتەكان  نەبین،  قبووڵنەكردن  یەكتر 
كەلتووری  نزیك  دوورو  ئاڵۆزتردەبن.  هەن، 
بیركردنەوەو  ل��ەش��ێ��وازی  بەعس  شوڤینی 
بوو  پێویست  ب��ەاڵم  زاڵ��ە.  هەڵسووكەوتمان 
توانیبای  كوردستان،  نۆزدەساڵەی  دەسەاڵتی 
بەجێی  بسڕێتەوەو  كینانە  و  رق  ئەو  هەموو 
شەڕ، خەڵكی فێری رەخنەقبووڵكردن كردبا. 
پێویستە كەلتووری لێبوردەیی، جێی كەلتووری 
هەڕەشەو شەڕ بگرێتەوە. ئەوەی ئینتیمای بۆ 
بەرەو  بەهیوای  هەبێت،  نەتەوەكەی  و  خاك 
باشترچوونی رەوشی هاوواڵتیان و بووژانەوەی 
دەگرێت،  ل��ەدەس��ەاڵت��ەك��ەی  رەخ��ن��ە  واڵت، 
رێگە  خۆشبوێت،  واڵتەكەی  دەسەاڵتەی  ئەو 
گوێ  و  كاركردن  بۆ  دەدات  ش��ارەزا  بەچینی 
بۆ رەخنەی رۆشنبیران دەگرێت. ئەو حزبەی 
دەبێ  بێت،  واڵت  خزمەتكردنی  ئامانجی 
رێز  بەرپرسەی  ئەو  خۆشبوێت.  هاوواڵتیانی 
بەنایاسایی  و  ناگرێ�ت  هاتووچۆ  لەپۆلیسێكی 
لەگڵۆپی سوور دەدات، بناغەی شێواندنی واڵت 
بەپرسەی  ئەو  دادەڕێژێت.  یاسا  لەقبوونی  و 
مەكتەبی  بەردەرگای  پاسەوانەكانی،  شەوان 
شەوان، دەگرن و قوتابیان هەراسان، دەكەن 
بەشداری دەكات،  لەتاقیكردنەوەكان،  تەنیا  و 
دیمەنێكی ناشیرنی حزب دەداتە چینی قوتابی. 
ئەو بەرپرسەی چەند مانگ جارێك، سەفەری 
دەرەوەی واڵت، دەكات و هاوواڵتییەك، بەهۆی 
تەندروستی،  سلكی  بێبەرنامەیی  و  نەخۆشی 
و  رق  لە  نیشتمانێك  لەدەستدەدات،  گیان 
هاوواڵتییان  لەدەروونی  گلەیی،  لە  دەریایەك 

جێدەهێڵێت. 

حزب و رەخنە 

بەهرە حەمەڕەش

www.ne
tew

e.c
om




