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گۆڕان بزووتنوەی كاركردنی یكساڵ دوای
ئو تائستا ھرمدا سیاسی گۆڕەپانی ل
ژن لكشكانی جیدی ئاوڕكی  وەیبزووتن
بوار كمترین راگیاندنوە لڕووی نداوەتوەو
سرۆكایتی پرلمانیشدا  ل و ژن  ب دراوە
سرەڕای سندرایوەو ژن ل گۆڕان فراكسیۆنی
پۆژەیاسای دوو تنیا  گۆڕان  تائستا  ئوانش
كردووە. پرلمان ب پشكش ژن خزمتی بۆ
ژن چاالكوانانی الی بۆچووونی ئو ئمش
ژناندا لپرسی تائستا گۆڕان ك درووستكردووە،

نبووە“. پ سرنجاكشی شتكی ھیچ
مژووی ل ینو سیاسی بزووتنوەیكی گۆڕان
ب وەیبزووتن ئــو  دا. كوردستان ھرمی
لھبژاردنكانی بشداری تایبت لیستكی
پرلمانی رابـــردووی سای تمموزی ٢٥ی 
١١١ كورسی ٢٥  لكۆی كرد و توانی كوردستان
یكك ئوەی لگڵ  بنت. بدەست  كورسی
حزب ئو ھبژاردنی بانگشی لدروشمكانی
ئامانجكانی بدیھنانی بۆ ھوڵ ك ئوەبوو
ژنان تپڕینی ساك دوای بم ژنان دەدات،
ھبژاردنی لبنكانی باس ببئومدییوە

دەكن. لیست ئو
رەحیم، تۆفیق مح گۆڕان بزووتنوەی گوتبژی
باشیان پگیكی وەكبزووتن لناو دە“ژنان
ئو بۆ كاردەكات، كورت ماوەیكی گۆڕان ،یھ
نو ژنانی  كاروچاالكیكانی دەب سیری پرس
ژنان ئو سركوتنی گۆڕان بكین“. فراكسیۆنی
دەبستتوە پۆستوە بدەستھنانی لڕووی
بۆ ئوەش ئاماژە و ژنان خودی توانای بھوڵ و
شانسی لداھاتوودا ژن خۆیان بھوی دەكات

دەبت. زیاتریان
كوردستان لپرلمانی گۆڕان فراكسیۆنی سرۆكی
چاالكوانی ھندك لالین ئمش بــوو، ژن
بدەستكوت دەزانرا، بم بواری مافكانی ژنان
پۆستی بیاریدا گۆڕان كاركردن، ساك دوای
بسنتوە. ژن ل كفراكسیۆن سرۆكایتی
لسیاستی ئوە گۆڕان گوتبژەكی ھرچندە
دە دەخاتوەو  دوور بزووتنوەكیان  رەسمی 
بژیانی پیوەندی كوستان دەستلكاركشانوەی
تنیا گوتبووی ھی“كوستان  خۆیوە  تایبتی
بكات“. فراكسیۆن سرۆكایتی دەتوان ساك
عوسمان مونیرە گۆڕان بزووتنوەی ھسووڕاوی
لداواكانیان پشتیوانی ــۆڕان گ ــدە علی،
گۆڕان ھسووڕاوانی  الی  تچووین ــات“ دەك
بین، جیاواز دەمانوت پماناگیاندوون و
رژەی ھشتا بم بگۆڕین، پیاویش عقیتی

تنپڕیووە“. لنیوە ژن
كوردستان پرلمانی ل گۆڕان فراكسیۆنی ئندامی
زووە ھشتا ،دایوایب لو عوسمان، عدنان
لناو ژن  لپگی باس چندایتییوە لڕووی 

دەزگــای خــاوەن ھشتا بكرت“گۆڕان گۆڕاندا
ئۆرگانكانی و سركردایتی ،نیی بڕوەبردن
باس لئستاوە تزەحم بۆی دیارینكراوە،
و لسركردایتی بكرت، ژنان لجگاوڕگای

دەزگاكاندا“.
لسنگی نیی“بیر مانای بو مئ گوتیشی ئو
ھرچندە بزووتنوەكدا“، لنو نكرتوە ژنان
بۆ  نیی ئستادا شوازانی ئو لگڵ ئو 
ژن لدەزگا حزبییكاندا“لگڵ رژەی زیادكردنی
قوایھ ــان، ژن بۆ نیم  كرەمم و بخشش
بۆ بكین بیرل رەخساندنی دەرفت ئوە لبری
لھموو ژنان ئارەزوومندانی ھاتنپشوەی

بوارەكاندا“.
عدنان، گــۆڕان ناو ژنانی  بخمی سبارەت
تنیا گــۆڕان ژنانی گر كارەسات دە“ئوە
ژن پرسی  چونك بن، ژنــدا  پرسی لخزمتی
كاركردن كۆمیتییكان، شكل كشب
ئوە ،نیی ژنــان ئركی  تنیا  پناوەدا لــو
ناكرت ھمووانو ئركی كۆمگایو پرسی

بچووكبكرتوە“.
لفراكسیۆنی ژنان، كاروباری لیژنی ئندامی
ئوان ك ئحمد، باس لوەدەكات پیام گۆڕان
داوە خك ھموو كشی و بگرفت بایخیان
و دە“گرفت خۆی  وەك ژنان، تنیا  ب نك
.“گرنگ وە گۆڕان خك بالی ھموو كشی

لو تائستا ك دە ژن، بۆ پۆژەیان لبارەی
دووانیان كردووە، پشكشیان ئوان پۆژانی
ئوانیش(پۆژەی توندوتیژی ژن بووە لخزمت
پۆژەی بوو، بم ماڵ)، خزان، بیمی كابانی
ژنانوە لیژنی لالین مــاڵ كابانی بیمی

رەتكرایوە.
ژنن،  گۆڕان ١٠ یان ٢٥ كسییكی فراكسیۆنل
بۆ كاتیان وزەو  ترخاننكردنی  ب سبارەت
عدنان كورد، ژنی  خمكانی بدەموەچوونی 
دەھنتوە“فراكسیۆن ئوە پاساوی عوسمان،
بۆ تنیا وزەی تواناو ئو گر ناكات، باش كاركی
بكو بكرت، ترخان ژن ب تایبت كشكانی
مافی برگریكاری بگشتی  فراكسیۆن  ویستپ
داكۆكی گۆڕان پرلمانتارەی ئو بت“. ژنان
بدوای بردەوام “دە و دەكات لھاوڕكانی

دەچن“. كشكاندا
براگیاندنی زۆرتــر ژن رۆــی پراوزخستنی
رۆژنامی و سبی سایتی و دەبینرت گۆڕانوە
رۆی و قم  بۆ رووبریان كمترین  رۆژنام
سبی سایتی سرنووسری ترخانكردووە، ژن
رۆی ژنان پراوزخستنی لبارەی نژاد عزیز،
و كمترخمن رووەوە لو خۆیان دە“ژنان
سیاسی، بتایبتی  گرنگكانوە پرس لبارەی 
سیاسی پرسی چونك ،ییان ھرۆ كمتر ژنان

پیاوە“. الی زیاتر تو لم

ھاوكارییكی ھیچ برپرسكانی و گـــۆڕان
پرسی و لبارەی ناكن ل پرلمان لیستكیان
نبووە، لنوانییاندا راگۆڕینوەیك ھیچ ژنانوە
ئگرچی باسیكرد. ئحمد پیام ئوەی وەك
وەسفدەكات، بئرنی دانوەرندەست ئو پیام
ھسووڕاوانی ك دەزانت  بگرنگیشی  ھاوكات
فراكسیۆن ئندامانی لــگــڵ وەكــبــزووتــنــ

ھبت“. ھماھنگیان
نڤین گــۆڕان لرادیۆی ھــواڵ بشی برپرسی
كار ژن ژمارەیك ئــوان لالی ،ــدە جمال
لبرئوەی بــم پدراوە، رۆیان و دەكــن
بئیمتیازاتی ژنكانیان كارمندە ئۆپۆزسیۆنن

رادەكشرن. دیك دەزگاكانی بۆ زیاتر
،مندا دوو دایكی  ســاڵ، ھاشم(٣٦)  ماریی
باس ،یبا خوندنی وەزارەتــی  فرمانبری
بھۆی كبژاردنھ لــھــردوو  ــوەدەكــات،  ل
ب گۆڕان، داوە و بانگشكانوە دەنگی دروشم
مئ دەیانگوت  ئوان “یھ لیان بم گلیی
بم دەكین، ژن رەوشی باشتركردنی بۆ كار
تپڕیووە ھبژاردندا بسر زۆر ماوەیكی ئوە
گۆڕانم ــاری ك برھمی كـــردەوە ب منیش و 

ندیوە“.
گوزەرانمان ئوەی  بۆ  دا، گۆڕان   ب ”دەنگمان
كابانی بیمی  دەیگوت  گۆڕان  چونك  ،ب باش
ھیوایی ئو بم دەكن، دابین ژنی بۆ ماڵ
پروا زانكۆ قوتابیكی  گوتی  مئ كوشتین“
 سا  ١٠ ماوەی  ،دە ئو  .(٢٤)سا كریم
ئستۆ، گرتۆت بخوكردنی دایكی نماوە، باوكی
ب دەنگیان خزانكی رەوشی كردنی باشتر بۆ

گۆڕان داوە.
ئاماژەكردن وای  ساح،  چیمن  رۆژنامنووس 
دەرخستنی بزووتنوەكو سرەتایی كاری بۆ
بانگشی لسرەتادا گوتی“ئوان ژن رۆی
كۆمگای ل ژنانیش دەكرد، گندەییان دژایتی
زیاتر رۆشنبیر تا نخوندەوارەوە ل كوردستاندا
رژەیكی بۆی ناعدالتین، دەستی قوربانی
لكرد“. برگرییان خۆیان بدەنگی ژن زۆری
لماوەی چیمن، گۆڕان بگورەی گوتی بم
جیاكردنوە خۆ بۆ وزە ئوەندەی یكسادا ئو
بكارھناوە كوردستان نیشتیمانی یكتی ل
ژن مافكانی چسپاندنی  بۆ كــاری  ئوەندە
بوو كــمــتــرخــم ــ ــوەك ــن ــزووت ــردووە.“ب ــك ن
وردەوردە بۆی تواناكان ھموو لكۆكردنوەی

بوو“. كز و لیھات دیكی پارتكانی وەك
لبزووتنوەی ئــوە رەخنی ساح، چیمن
ژندا لپرسی  تائستا  گۆران ك دەگرت  گۆڕان 
پنبووە، ھرچندە شتكی سرنجاكشی ھیچ
ب“موفاجئیكی بزووتنوەكی دەركوتنی

وەسفكرد. گورە“
فارس ئاڤان

تایبت
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یاساگلكی ویستگوتی:“پ جبو، سلوا
بگالنی خزمتكردن لپناو ردەمییانس
ئستا ئوەكرد، بۆ دەربكرن“ئاماژەشی عراق
پشخستنی و كاركردندای بۆ سرخستن لھوی
لدەستداوەو ھاوسرییان ژنانی ئو توانای
ناھموارەی و رەوشل بۆ ئوەی ھاوكاریكردنیان

بن. رزگار تیكوتووە وت
نزیكی بردەستمان داتاكانی گوتیشی:“بگورەی
 ل كمدەرامت و ھژار خزانی  ٢٣,٨ لسدا
لرگی تنیا زانانو خئ كشی و ھن عراقدا
تایبت سردەمییانی یاسایكی دەركــردنــی
توژەكانی ھموو بۆ كۆمیتی بدەستبری

جیابكینوەو ژانتو ئو  ببئوەی كۆمگا
دەبت. چارەسر بكین لنوانیاندا دابشكاری

مندانی و ــان ژن لیژنی بــرۆــی ــارەت ســب
جبو سلوا ئنجومنی نونرانی عراق پشووی
گرت پشوو لیژنیی ئو كاری لئداو رەخنی
بشوەی مندان و ئافرەتان لیژنی رایگیاند، و

ویستپ رایگیاند، جبو) كاروباری ژنان(سلوا بۆ فیدراڵ عراقی سرۆككۆماری وارڤین راوژكاری لگڵ تایبتدا لدیمانیكی
كاری زیاتر و ھژارەكان دەربكرن زانخ و ژنانی عراق كشكانی ئمۆی چارەسركردنی پویست بۆ زنجیرە یاسایكی
زۆرك چارەسری دەتوانرت رگیوە لو چونك عراقدا، تی لیكۆم تایبت بدەستبری یاسایكی دەركردنی بكرت بۆ

بكرت. عراق ئمۆی كشكانی ل

باویبغدا ناسر حال

وارڤین: بۆ ژنان كاروباری بۆ تابانی راوژكاری

پویست ھوی جدیمان
یاسای سرخستنی بۆ

كۆمیتی دەستبری
ھبت
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ھویشیندا تنانت نكردو كاری پویست
كۆمگای ركخراوەكانی  لگڵ ھماھنگی 
ئو لكاتكدابوو  مئ دروستبكات،  مدەنی
لئنجومنی دیك لیژنكانی وەك یلیژن
لبارەی پویستبوو  و دەكــرد كاری نونران
و بگت زیاتر  ــی رۆ ژنــانــوە  كیسكانی
ژنان برژەوەندییكانی  لپناو زیاتر ھوی 
داواشــی سرۆككۆمار  راوــژكــارەی  ئو ــدات.  ب
عراق نونرانی ئنجومنی  نوی  لئندامانی
ھرچی بۆئوەی بخنگڕ ھوكانیان كرد،
لپناو ــوێ ن یــاســای دەكــرــت  پیان زیــاتــر 
دەربكن عراق ھاووتییانی ھموو برژەوەندی
مدەنیش كۆمگای بركخراوەكانی سبارەت و
گوتی:“ھرچندە تابانی ــارەی ــژك راو ئــو 
باشیان كاری مدەنی  كۆمگای ركخراوەكانی 
سنووردارە“. كاریگرییان تائستا بم كردووە،

ركخراوەكان چاالكی برچاوترین ب سبارەت
ــن دەك بــۆ ژنـــان ــار ك ــو ســنــتــرانــی و ئ
لخزمتی ئستا ك چاالكی گوتی:“برچاوترین
ك یچاالكیی ئو ئنجامدەدرت ژنان توژی
تدا كاری  بكن“ ناونیشانی“رزگاریان لژر 
و ژنانئ ھموو ھاوكاری لرگیوە دەكرت و
جیابوونوەوە یان مردن بھۆی ك دەكــات،
ھویشدەدرت لدەستداوەو  ھاوسرەكانیان 
كۆمیتی چاودری بڕوەبرایتی لرگی
ترخانبكرت ژنان ئو بۆ تایبت مووچیكی
ھاوكاری رگیوە لو بتوانرت ئوەی بۆ و

بكرن.
روونیشیكردەوە، راقییع رپرسب ــو ئ
ژنان داواكارییكانی بدەموەچوونی لپناو
لرگی كردووەتوەو  پیوەندییان  ھی  دوو
ھزار   ١٤ ل زیاتر تائستا ھوە دوو ئو

مردمردوو، تقدراو،  ژنانی ل پیوەندییان
قیرە تنانت و بیكار بسروشونبوو، مرد

پگیشتووە. كچانوە
بوەژناندا تواناسازی لسنتركی جبو،
 ٢٠٠٥ لئایاری سنترە ئــو و كــاردەكــات
معنوی و مادی بپشتیوانی و ئركی لسر
تابانی دامزراوە. جالل عراق سرۆككۆماری
سربخۆیی سنتركی جبو، سنترەكی
لو چاالكییانی بریتیی ناحكوومییو كارەكی
تقدراو ژنانی باشتركردنی رەوشی لپناو ك
و ئنجامیاندەدات عراق مــردووی ھاوسر و 
پشكش پویستیان ھاوكاری  ھــوــدەدات

بكات.
جبو، سنترەكیانوە پۆژەی و ئرك لبارەی
مرۆییانی كاركی مئ سرەكی گوتی:“ئامانجی
ھساندنوەو بۆ كار رگیوە لو بقازانجو
و بگشتی عراق ژنانی رەوشی كردنی باشتر
و ئابووری و تندورستی و كۆمیتی رەوشی
و بھموو دەكین عراق رۆشنبیری بوەژنانی
ھۆشیاری بــوكــردنــوەی بۆ كــار شوەیك 
دەوەستینوە. توندوتیژی دژی و دەكــیــن
ئو نبگ خۆیان ژنان ھودەدەین ھروەھا
بن بشدار و بكن لمافكانیان داكۆكی ئاستی
شوەش بھمان و سیاسی بیاری لدروستكردنی
لرووبڕووبونوەی بكن كارا بشدارییكی
و بشداریبكن لبنیاتنانوەی دژەتیرۆر شڕی
رۆشنبیری بوكردنوەی لرگی وتكیان
ھروەھا و ملمالنل ودووركوتنوە ناتوندوتیژی
لھموو بتوانن بۆ ئوەی ژنان ھنانپشوەی
گونجان و پویست  بگورەی ژیان بوارەكانی 

بگن. شایستی خۆیان رۆی
بۆ عراق سرۆككۆماری راوژكاری كۆتاییدا، ل
ركخراوە داوایكرد سلوا جبو،  ژنان كاروباری
حكوومییكان ــــزراوە دام و مدەنییكان
پۆژەگلكی و  ستراتیژیتك دانانی  ھوی
و بن ژنــانــدا ــدی ــرژەوەن ب لك ــدەن ــا ب وەھ
ئاستی و جۆر لسر كاریگری بھۆیانوە
لھموو و ببت دروست عراق ژنانی ژیانی
رۆشنبیری، كۆمیتی، ئابووری، رووەكانی
ویستپ ھروەھا پشكوت. ژنان رەوشی
لگڵ ھماھنگی ئـــوەی بــۆ بكرت كــار 
ئھلییكان حكوومییكان و دامزراوە دامزراوە
بدرت ئوە ھوی و بكرت دروست ھماھنگی
سرچاوەی و بازاڕ ننربھ توژە ئو وردەوردە

بدۆزرتوە. بۆ بخۆیان تایبت ئابووری

جبو) ژنان(سلوا كاروباری بۆ فیدراڵ عراقی سرۆككۆماری راوژكاری
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عارف ستارە

ژنان بۆ رژەیك عراقدا *لپرلمانی
ناسراوە، كۆتا بسیستمی ك دیاریكراوە
ژمارە١٦ی ھبژاردنكانی یاسای بگورەی
بپی ژنان كۆتا بۆ سیستمی سای٢٠٠٥،
زاراوەیكی كۆتا دیاریكرا، دەستوری دەقكی
دت، رژەیی بواتای بشكی ئینگلیزییو

ژنان بۆ  كۆتا سیستمی چاودران بڕای 
ژنان لكاراكردنی بگشتی لپرلماندا
رۆكی پرلماندا بتایبتیش لكۆمگاو
كۆمگای لبرئوەی ،یھ برچاوی
جیدی كموكوڕی كوردستانی و عراقی
سیاسییوە دابونریتو كلتوورو لبواری
تواناكانیان ناتوانن كارا  ژنانی بۆی یھ

دەربخن.
رگرە كۆتا دیكش كسانكی بــڕای
تواناو بگورەی  ژنان پشوەی  چوونل
لگلك كۆتا سیستمی  خۆیان،  كارایی
لمغریب وانل كراوە، پیەو دیك وتی
ژنان  بۆ كورسی  ٣٠ كورسی   ٣٢٥ لكۆی
و  ٦ كــورســی ــوردون ــئ ل دابــیــنــكــردووە،
دابینكراوە،  ١٠-٣٥ كورسی لنوان لسودان
ك لـــ٢٥٪ە،  عراقیشدا لپرلمانی
لكاتكدا  پرلمانی، كورسی  ٨٢دەكات

رژەی نیشتمانی بپی ئاماركی پالتفۆرمی
بۆ كۆتا  بــم لــ٥٤٪ە، لعراقدا  ژنــان 
كوتل لنوان ل٢٥٪ە، پرلمانوە چوون
بشداری و رۆڵ عراقییكاندا سیاسیی
و ناكرت نكراوەو رەچــاو ژنــان سیاسی

پیاون. و برپرسكان لسركردە زۆرك
نودەوتی پیماننامی *لمادەی٢٥ی
سیاسیكاندا و مدەنی مافب تایبت
دەتوانت ھاووتییك ھموو ھــاتــووە،
بكاربھنت، بردەمی ھلكانی و ماف
بخرتسر، كۆتكی ھیچ ببئوەی
،وەیمانشھب ژنانیش بۆ ماف ئــم
لوتانی زۆرك و لعراق تائستا بم
كات و لھبژاردن ژنان ناوین، رۆژھتی
توانا بپی خۆیان و ھستیارەكاندا، وەك
بدەستناھنن پویست دەنگی چاالكیان و
بسریاندا حوكم سوننتی كلتووری و

ساح ئحمد برھم د. كوردستان ھرمی حكوومتی سرۆكی

بۆ حكوومت كۆتا

وارڤین فۆتۆ:

Stare_arif@hotmail.com
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دەدات.
ئازاری لھبژاردنی٧ی ئمانشدا *لگڵ
ژن   ١٧٩٨ كوردستاندا، و عراق ئمسای
لسر٨٢  ركابرتیان و بــوون پاوراو
پرلمانی كورسی كورسی كۆتا لكۆی٣٢٥ی
لبارەی یۆنامی راپۆرتی بپی بم كرد،
بۆ رابردوو سای لعراق، مرۆڤوە مافی
كوشتن بووە،  سخت زۆر مندان و ژنان
ھاوسرگیری لتمنی و ببیانووی شرەف
و ــژن ب بازرگانی و لشفرۆشی كمداو
لژنانی زۆرك  كــردووەو  زیادی منداوە
سختی ھمان رووبڕوی  سیاسیش  بواری

بوونتوە. رۆژان
چند عراقوە ئازادی  پۆسی  *لدوای
ئندامی ھاشمی قیلع دكتۆرە وانل ژنك
وەزیــرــك، وەكیل و حوكم ئنجومنی
ــوژراون ك توندڕەوەكانوە ھزە لالین
كردن تیرۆر رووبــڕووی ھندكیشیان  و 
وەزیری لسای٢٠٠٦دا وانل بوونتوە،
رووبڕووی بووە ژن ك كۆچبران و كۆچ

بووەتوە. كردن تیرۆر
پۆست یشتنگ ئاسایی كۆتا بۆ چند *تا
مئ دابنرت؟  حكوومییكانیش  پل و
بۆ دەدرت، لئستادا لو ھونی ككی
عراقدا ژنان داھاتووی ئوەی لحكوومتی
حكوومییكانیشدا پۆستل بشداری بكۆتا
ك عراقی نیشتمانی پالتفۆرمی بكن.
ژنان سرەكییكانی شك نونرایتی
داوای لماوەی رابردوودا دەكات،  لعراقدا
بالینی كرد، عراقی داھاتووی لحكوومتی
بن، ژن وەزیران ئنجومنی ٪٢٥ل كموە
رژەیكی عراقدا ئستای  لحكوومتی
وانل وەزارییكاندان، پۆستل لژنان كم
ژن نیشتجبون و ژینگ وەزیری ھردوو

بوون. كورد ك بوون
لسای١٩٥٩داو عراقی *لدەستووری
ژنان قاسمدا، عبدولكریم لسردەمی
وەزیری ژن یكم ھبووەو دەنگدانیان مافی
بووە، دلیمی زیھن سردەمدا لو عراقی،
ھر سای١٩٥٩داو كستی باری لیاسای
قاسم عبدولكریم ك ســردەمــدا لــو 
دەغق فرەژنی كردووە، عراقی حوكمانی
لتمنی١٨سایدا ھاوسرگیری كــراوەو
كــمــكــراوەتــوە. ــــراوەو ســنــووری بــۆ دان
ك بوون ماف كۆمك لوكاتدا مانئ

ناویندا رۆژھتی لناوچكانی لزۆرك 
ھونی ئــم بۆی بدەستنھاتوون،
بۆ ھنگاوكن عراقی، ژنانی ئستای
ئمۆ ك مافان ئو بدەستھنانوەی

ناكرن. پیەو نیوەی
پۆستل ژنــــان  ســیــاســی ـــداری  ـــش *ب
لو ككی بــكــۆتــا، حكوومییكانداو
داواو عراق ل ئستا ك ئاسانكارییانی
یشتنگ لكۆتای جگب دەكرت بۆ كاری
ئوەی ببیانووی یاسادانان، دەستی
گر عراقییكان حزبیی و سیاسی نالی
پشوەو نب خۆیان بتوانای نادەن بژنان
دیكیو رگركی  كۆمگاش كلتووری 
لكاتكدا ناكن. ژن بتواناكانی متمان
چونك ژنان، بۆ خوشكیترە ھنگاوە ئم
دەستی پۆستی یشتنگ بۆ كۆتا پرسی
بیاسا ركدەخرت ك كقۆناغ یاسادانان، تا
وەرگرتنی كۆتا ب بم نابت، ھتاھتایی و
پارزگا ئنجومنكانی حكوومتو پۆستی
پسندی ژنان دەب ك ،كوشخ گورەترین
لخۆماندوونكردن جۆرك چونك نكن،
لچاوی ژنانوەو لالین خباتنكردن و

دەگینت. پیاواندا
ئو كمكردنوەی كلتوورو  *گۆڕینی
خا لـــو ـــان ژن ــــردەم رــگــریــیــانــی ب
شارەزایانیش بــڕای  ك یرەكییانس
چاوەڕوانی بكرت، نك كاریان بۆ ویستپ
و حزبییكان نالی ل دەستگیرۆیی و بخشین
پۆستكانی بدەستخستنی بۆ بكرت، پیاوان
مئ ھرچندە جبجكردن، و یاسادانان
لكاتكدا كوردستانیش ھرمی كشی
پسندكراوە، پرلمان كۆتای رژەی ٪٣٠ل
یك تنیا جبجكردندا لدەستی بم

وەزیرە. ژن
ك دەكن بوە ئاماژە لسرچاوەكان *زۆرك
كۆكن دەكات و لژنان ستم سیستمی كۆتا
گۆڕانكاری ئوەی سرەڕای ئوەش، لسر
ژنان رۆكی بم روویداوە، بواردا لگلك
یھ سیاسییدا لبشداری سنوورداریان
پاوتنی وای بواشیان بپیاوان، بــراورد
بشوەیكی عراقدا لھبژاردنكانی ژنان
پیوەندی لئنجامی پاوتن نییو زانستی
و حزبی ئاراستی و  ناسین  و خزمایتی
دەچن پرلمانوە ك بۆی  ،وەیسیاسیی

بن. كارا و رۆبگن رۆشانپ ناتوانن
تایبتمندی و پوان دیكوە *لالیكی
بۆی ،مك زۆر عراقیدا  لژنانی  سركردە
شمئ ھر پشوە، ناچن خۆیان بتوانای
دەكــات چاالكییان و  رۆڵ  لنبوونی كــار
بای ھستی پبكن. كۆمیسیۆنی ببئوەی
باسی لعراق، ھبژاردنكانیش سربخۆی
بسای٢٠٠٥  براورد ژنان ژمارەی كرد لوە
پاوتووە،  خۆیان ژن ٢٠٠٠ل زیاتر بووەو برز
نونراندا لئنجومنی ژنان دەپرسین بۆی
سك ھمان ئو دەتوانن بسیستمی كۆتاوە
بتایبتیو ژنان لمافكانی بن داكۆكیكارە

بگشتی؟ نتوەییكان ماف
برنامی ژناندا، لگڵ بشداری *ھمتی
وەزیرانی داوا لئنجومنی ژنان بۆ نیشتمانی
ژنانی وەزیر رژەی ئوەی بۆ عراقی دەكات،
ژنانی ئمی  دەن نبت، ل٢٥٪كمتر 
ركخراوەكانی و سیاسی نالیل ك عراقی
كۆمگای و جــیــاوازەكــان توژە و  ــان  ژن
گۆڕانكاری دەكین داوا پكدین، مدەنی
و بكرت بژناندا تایبت  لپرسكانی
و تندروستی چاودری ژنان بۆ ئولیت
بت، ئابووری و سیاسی بشداری و فركردن
دانیشتووانی ل٥٠٪ی زیاتر  ژنان  ئستا   ك
بشداری ب كۆمگاش پكدنت، عراق

پشناكوت. ژنان
پابندبوون و عراقی دەستووری بگورەی
بنی ھبژاردنكانیشوە، و مرۆڤ بمافی
بپی بكرت، ھر پرسدا گۆڕان لم دەب
مافی پیاو دا لگڵ ژن دەستووری عراقی
دەنگدانیان خۆپاوتن و و سیاسی بشداری
ژن نونرایتی ـــژەی ر دەبـــ ھــیــو 
نونران ئنجومنی ئندامانی لچارەكی

نبت. كمتر

ئوەی   سرەڕای
لگلك گۆڕانكاری

روویداوە، بواردا
رۆكی ژنان بم

سنوورداریان
لبشداری سیاسییدا

یھ
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گرفت ب ھونرییوە لڕووی
پالندانانی ــــی وەزارەت ھــونــریــیــوە ـــڕووی  ل
و یكم قۆناغی  كارەكانی عراق حكوومتی 
سرژمری ئنجامدانی بۆ ئامادەكاری دووھمی
لئستاوە ــردووەو ك تــواو دانیشتوانی گشتی 
سانك ئو مشقپكردنی و راھنان پرۆسی
ئۆكتۆبر ٢٤ی ل بیارە ك دەستیپكردووە 
و  رۆژدا  ١٨ لماوەی و ئنجامبدەن كپرۆس
نتوەی  س لھر ٢٥٠ كس و ھزار یك تیدا

دەكن. بشداری توركمان و عرەب كورد،
عدنان كركوك ئاماری فرمانگی بڕوەبری

گرفتك ھیچ ھونرییوە لڕووی دە بابا رەزا
دوای نماوەو پرۆسكدا بڕوەچوونی لبردەم
نوكردنوەی لقۆناغكانی  ھریك  ــوەی ئ
ژمارەدانان و گمارۆدان و دەنگدەران تۆماری
خولكی داھاتوو، ئیلولی دووی رۆژی بوو، تواو
ك دەكرتوە  ندانكارم ئو بۆ  رۆژی ھژدە

ئنجامبدەن. كرییرژمس بیارە
شارەكانی ھموو ك گشتی سرژمری دوا
 ١٩٨٧ سای ژمری سر گرتبتوە عراقی
١٠ ساڵ  ھر حكوومت پالنی بگورەی بووەو
و ئنجامدەدرت سرژمری  لعراقدا  جارك

ئنجامدرا،  سرژمری دوا  ١٩٩٧ ل  یپ بو 
نگرتوەو كوردستانی ھرمی شارەكانی بم
عدنان  وەك ئنجامبدرت.  ٢٠٠٧ــ ل بیاربوو
كاتی ئو ئمنی رەوشی گوتی:“بھۆی بابا،
دواتریش  و  ٢٠٠٩ بۆ دواخرا كپرۆس عراقوە
بۆ دواخرایوە دیك جاركی حكوومت ببیاری

ئمساڵ. ئۆكتۆبری ٢٤ی

توركمان عرەب و ترسی
بڕوەچوونی بۆ ئامادەكارییكان ســرەڕای
جگ لكورد الینكانی دیكی كركوك كپرۆس

تایبت

دەبات؟ كوێ برەو كركوك چارەنووسی سرژمری

كشانوە كارتی كورد دەكرت داوا
بھنت بكار بغدا ل

بڕوەچوونی لسر كورد پداگری سرەڕای و بڕوەبچت لعراقدا سرژمری پرۆسی داھاتوو ئۆكتۆبری ٢٤ی ل بیارە
لوادەی پرۆسین ئو بڕوەچوونی دژی كركوك پارزگای ئنجومنی توركمانییكانی و عرەبی نالیل پرۆسك ھریك
لسر بڕوەچوونی پداگری توندی ب كوردستان ھاوپیمانی دەكات داوا ئنجومنكش كوردی دیاریكراوداو ئندامكی

بكار بھنت. بغدا ل كشانوە كارتی و پرۆسك بكات
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یپرۆس ئو  ك ئوەدەكن لسر پداگیری 
ئنجامندرت. دیاریكراودا لوادەی

پارزگای ئنجومنی ل عرەبی لیستی ئندامی
ئو ویستپ رایگیاندووە، خزر، محممد كركوك
٢٣ و ١٦ی كار بمادەكانی دوا بخرت و یپرۆس
عراق پارزگاكانی ئنجومنی ھبژاردنی یاسای
دواتر دەرچوونو كركوك ب تایبت ك بكرت

ئنجامبدرت. سرژمری
دیموگرافیای بگۆڕینی كورد توركمانكان و عرەب
لدوای بوایدان، لو و دەكن تۆمتبار كركوك
كورد روویان بعسوە، بھزاران رووخانی رژمی
ئو و نیشتجبوون تیدا كــردووەو كركوك  ل
مئ .یھ ئاساییكردنوە ب پویستی رەوشش
حكوومتی لرابردوودا ئوەی بھۆی كدایكاتل
سرمری داتاكانی چكك وەك میشھ عراق
كركوك پــارــزگــای ناسنامی شواندنی بــۆ 
نزیك  ١٩٥٧ ب سرژمری تنیا كورد بكارھناوە،
بسرژمرییكانی دان و لقمدەدات لراستی
كركوكیش ئاماری بڕوەبری و نانت دیكدا
ساختكاریی پشوو سرژمرییكانی دە“ئنجامی

كراوە“. تدا زۆریان

ركوكییك ك
پارزگای ئنجومنی ل توركمان لیستی ئندامی
ناڕەزایتی دەربینی وای موفتی تورھان كركوك
مئ“دە ،كپرۆس بڕوەچوونی برامبر
كركوك ل سرژمری گشتی برژەوەندی لبر
دانیشتوانی ژمارەی لوبوایداین رەتدەكینوەو
و عرەب زۆری بسردا ھنراوە“. گۆڕانی كركوك
كركوك بخكی گڕاوەكان ئاوارە توركمانكان،
لتۆماری وردبینی زووە ھرچی دەكن داوا و نازانن
ئوە عدنان، بــم بكرت، دانیشتووان نــاوی
ناسنامی خكی تۆماری پشتاستدەكاتوە، ئو
دادەنرت كركوكی ب ركوك بك شارستانی باری
خاوەنی ناسنامن كركوك ئوانی گڕاونتوە و
كركوكو ھــی شارستانیان بــاری تــۆمــاری و 
ب بن كركوكدا  تۆماری ل ناوی ھركسك 

دانانرت. كركوكی
پارزگای ئنجومنی ئندامی دیكوە لالیكی

فازڵ ئماس برایتی  لیستی لسر  كركوك
ھموو دژی توركمانكان و ـــرەب ع “ـــ دە
مترسییان چونك سیاسین،  پرۆسی  ھنگاوكی
نابت، بدییان ئنجامكان دنیان، ئوان ھیو

پكبخن“. كپرۆس دەیانوت بۆی

دایكدا زمانی نتوەو لنوان
دواخستنی داوای  وــای عرەبكان و توركمان
فۆرمی لــ” دەكــن ئــوەش  داوای پرۆسك؛
نتوەیی بناسنامی ئاماژە سرژمرییكدا
دایك بكرت“، ئوە ئاماژە زمانی و لبری نكرت
بم ،یھ ئــوروپــا وتــانــی  ل ئــوەی وەك 
بوردی ــوردەوە ك لالین ھرچندە داوایــ ئو 
پارزگای ئنجومنی ئندامی تاوتونكراوە.
محممد ئمین ئاوات برایتی لیستی ركوك لك
نكراوە، بمزھب ئاماژە دە“لسرژمرییكدا
مادەی بگورەی  چونك كراوە، نتوە  ب بم
ئگر ناوچیك ھر عراق دەستووری چواری
ئو تدابوو، نتوەیی دیاریكراوی  پكھاتیكی
داوای خۆی لناوچكی یھ مافی یكھاتپ
بكات، خۆی زمانی ب و نوسین و خوندن مافكانی
رەنگ ،بن تدا نتوەیی ناوی كفۆرم ئگر
پكیان ھاتوون لوبارەیوە دستوورییانی مادە ئو

بكوت“.
ل كسك  گوتیشی:“رەنگ كوردە ندامئ ئو 
نزانت، دایكی  زمانی بــم بت، نتوەیك
دیاریكردنی بۆ پوەر تناب دایــك زمانی بۆی
نونرانی لناو  بۆچوون ئو تائستا  و نتوە
ئوە ئیمكانی یكحاتدا ل و نخراوەتڕوو كورد
وەیئ ئویش بت.  رازی داوای بو  كورد یھ
ئو بدیھاتنی لبرامبر دیك الینكانی ئگر
ئمسای گرەنتی ئوە بدەن سرژمری خواستیان،
١٤٠ی بناغ بۆ جبجكردنی مادەی تركوك ببك
پشت و ئنجامندرت سرژمری قۆناغی وكاتئ و
راستوخۆ و ببسترت ئمساڵ بسرژمری
بڕوەبچت“. شارەك چارەنووسی لسر راپرسی
عراق دەســتــووری ١٤٠ی  ـــادەی م بــگــوــرەی
یكال قۆناغدا ســ لــ كــركــوك چــارەنــووســی
راپرسی“ سرژمری، دەكرتوە“ئاساییكردنوە،
یاخود بناغ تبكر ئمساڵ سرژمری ئگر و
مادەی جبجكردنی دووھمی قۆناغی بۆ بریت
 ل گورە ھنگاوكی كركوك چارەنووسی ١٤٠ ئوا

یكالبوونوەی یكجاری نزیكدەبتوە.

بغدا ل كشانوە
ئاستنگك ــر  ھ درووســتــكــردنــی لــبــرامــبــر 
ئندامی ئمساڵ،  سرژمری لبردەم 
ئماس كركوك پارزگای ئنجومنی
كــورد وەك ویستیاند“پرایگ ــازڵ ف
پرس ئو و داواكانمان لسر سووربین
لیست و كوردستان ھاوپیمانی لــالی
بۆ و بت سوور ھی بغدا كوردییكانی
دایك“ پرلمانی بۆ بگڕینوە دوابیاریش

.كوردستان پرلمانی مبست ك
ھاوپیمانی كرد داواشی فازڵ، ئماس
لئاست نبت  بدەنگ نتنیا ئمجارە 
بكو“ھڕەشی ھوستاندا، ئــو
ل مئ بكات.“بۆچی بغدا ل كشانوە
بكین تــواو كسیاسیی پرۆس بغدا
مئ ـــوان ئ بـــم بخین، ســـری و 
نگرن“. لداواكانمان گوێ نخوننوەو

رەحمان ئرسالن
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نیی ششدا كابینی ئولویتی ل ژن
وەك ھوەشندرایوەو ژنــان وەزارەتــی ششدا لكابینی
ئنجومنی ژنان، دەستی بۆشایی پكردنوەی بۆ  بریتك
-١٢ ل ساح د.برھم سرۆكوەزیران ببیاركی خانمان بای
 ننجومئ ئو كارەكانی لپراكتیكدا بم راگیندرا. ٢٠٠٩ -١٢
ننراوە. بۆ جیدی ھنگاوی ماوەتوەو  خۆی وەك تائستا

.ی١٠ گۆڤارەكماندا  ژمارە لك وارڤینش دەزگای لراپرسییكی
شش نیشان لكابینی خۆیان ژن بئومدی بوكرایوە٣٦٪ـی
سرۆكوەزیران وەرگرتنی پۆستی راپرسیی لدەسپكی ئو دابوو.
تپڕبوونی بم دوای ئنجامدرابوو، ساحوە د.برھم لالین
لو خۆی ژن ھشتا كابینكدا پكھاتنی بسر ساكیش
ئنجومنی كارەكانی  ھپساردنی ندۆزیوەتوە. كابینیدا 
بجھشتووەو شش كابینی ژن و لنوان بۆشایی خانمانیش،
شونك دەن“لكابینی ششدا ھیچ چاالكوانانی بواری ژنانیش
درژ بۆ ژن دەستی كشكان بمبستی چارەسركردنی نیی

بكنوە“.
ل پخشان داوا برھموە د. لالین لدەسپتكدا ئگرچی
برپرسیارتی ئنجومنی خانمان، بۆ وەرگرتنی زەنگن، كرابوو
یكجار ب وارڤینی راگیاندبوو“تنیا پشتر پخشان وەك بم
ھودا ژن  چاالكوانی پنگوتموە“.  ھیچیان چیتر  لكراو داوام
پۆست ئایا ك نیی روون شتك ھیچ تائستا ،دە ،نزەنگ
دەچن، و دن گریك وەك شتكان ،نارازیی ك و دەدرت كب
كس نایزانت تدایو ئاۆزی خانمان و ئنجومنی ژن پرسی
لچوارچوەی بنكدا یان دەكرت، بۆ جیدی بابت كاری ئم
دەستنیشان پۆست ئو بۆ نزەنگ پخشان خاتوو دەمنتوە“
بۆ پشنیازی یكجار تنیا ك كرد لوە باسی ئویش بم كرا،

پینگوتراوەتوە“. دواتر نا، یان بكات ئمكارە ك كراوە
پۆست ئو بۆ ،نزەنگ پخشان  دەستنیشانكردنی  لبارەی
پخشان گوتی حسن ئمیرە برھم، د. یاسایی راوژكاری
كننجوومئ سرۆكی بۆ پارتی لیستی كاندیدی ،نزەنگ
پۆست ئو بۆ  خۆی كاندیدی یكتی تائسشتاش بم  بوو،
دواخستنی ھۆكاری  ھروەھا ئمیرە، نكردووە. دەستنیشان 
و پارتی ركنكوتنی بودجو نبوونی بۆ ئنجومنی ئو

تایبت

ھناوە شكستی خانمان ئنجـــــومنی پكھنانی

بئومدن شش لكابینی ژنان
خانمانی ئنجومنی پكھنانی  بیاری بپیەو پرلمان دەستی لدەرەوەی شش، كابینی ئوەی دوای
كارەكانی ئولویتی ل ژن دەن، و بئومدبوون ننجومئ ئو لپكھاتنی ژن چاالكوانانی ئستا دەركرد،

ببات. بۆ پنای ك نیینشو ھیچ نییو لوكابینیدا ششدا كابینی
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ھلومرجی سیاسی و پۆستكان یكتی لسر
سرۆكی گوتیشی گڕاندەوەو كوردستان ھرمی
ك دەبت وەزیری بریكاری  پلی  كننجومئ
ــران وەزی ئنجومنی پــیــەوی لگڵ ئمش 

گونجاوە.
دەستی ئگر ك دە ،نزەنگ ھودا ھاوكات
وەزارەتــكــان لئاستی  خانمان  ئنجومنی
وەك و  بكات خۆی  كاری ناتوان ئوكات  بت، 
لشونی تنیا و دەب ناحكوومی ركخراوكی
ژن چاالكوانی ببۆچوونی  دەكات. ھاوار  خۆیوە
ننجومئ ئو كاری پراوزخستنی بدوع كنر

لئولویتی ژن تائستا ك دەگینت ئوە
ئو نیی.“تائستا ششدا كابینی كارەكانی
ستراتیژییتی و پالن نو چووەتن ننجومئ
ئمش و كــوردســتــان  ھــرــمــی حــكــوومــتــی 
برپرسانی لئولویتی ژن پرسی ك دەریدەخات

.“نیی كابیندا

زیادبوون ل روویان گوشارەكان
٢٧ ركخراوی  ك ژنان ركخراوەكانی ھاوبشی تۆڕی
وەك لخۆدەگرت، سلمانی لپارزگای مدەنی
راگیاندن دواخستنی لبرامبر كاردانوەیك

خانمان ئنجومنی كــاری دەستبكاربوونی و 
بڕگی كرد داوایان بوكردەوەو بیانامیكیان
دەستبكاربوونی لجبجكردنی لپ یاسایی
لوەدەربی ناڕەزاییان و بكرت ئنجومندا ئو
كارەكانی لبارەی حكوومت تائستا بۆچی ك
“دە ،نھودا زەنگ .دەنگوە بننجومئ ئو
تایبت  راوژكاری وەزیران ٥ ئنجومنی لكابینی
راستوخۆی پیوەندی ھبوو، ژنــان بپرسی
ركخراوەكانی ژنان و راگیاندن لگڵ دەزگاكانی
لوەی جگ مئ ھبوو، كۆمگی مدەنیدا و
خۆی حكوومت سرۆكی ك ھبوو كۆمسیۆنك

ھناوە شكستی خانمان ئنجـــــومنی پكھنانی
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وەك مئ لئستادا  بم دەكرد، سرپرشتی
دەزگاكانی تنانت و ركخراوەكان چاالكوانانی
خای ك نازانین ركخراوەكان و راگیاندن
وەزیران. تائستا ئنجومنی لگڵ پیوەندی ژن
ئنجومنی ل كۆبوونوەیك زانیاریمان بپی
تاوتوی تا نكراوە، ژنان بپرسی تایبت وەزیران
لخك گــوێ  لنزیكوە  و بكرت  پرسكان
دا كۆبوونوەكانی زانیاری وەك ھودا، بگیردرت“.
لئاستی كــراوە  ئــوەی  ژن لبارەی ئنجومن
كراوە، لگڵ قسی ژنك چند بووەو كسی
بنماو تناب ئمش ركخراوەكان، لئاستی نك
چونك بت،  ژنان ھموو كۆدەنگی ك بریتك 
و كــاردەكــن بــوارەدا  لم ھن زۆر خككی
دا گرووپی لئاستی كۆبوونوەكان ویستپ
بو ئقیی ئم تائستا  بداخوە  ت“بۆیب

.“ون دەمانبستتوە، ننجومئ

بیار دەدات پرلمان كابین لدەرەوەی
 سمب ژنان تواناسازی  ركخراوی بڕوەبری   
ئنجومنی دامزراندنی بیاری كات ،دە محمد
ننجومئ بو زۆریان ئومدی درا، خانمان بای
لی بئومدبوون.“لكابینی دواتر بم ھبووە،
یارمتی دەستی ژن نیی شونك ھیچ ششدا
كشكان چارەسركردنی داوای و بكات درژ بۆ
جیاوازیی بو ئاماژە ،بدوع ھاوكات كنر بكات“.
حكوومت و ژنان ركخراوەكانی لنوان دەكات
ھبوو و خانمانوە ئنجومنی كاری ك لبارەی
لگڵ ژنان ركخراوی  ڕوو كدەخات ئوە تیدا
ننجومئ ئو  كارەكانی ركخستنی ئوەدابوون 
الینی بم بت، بپۆژەیاسایك لپرلمان
دەستی لدەرەوەی و نكرد ئوەی حكوومت
دا. ئو ئنجومنی بیاری پكھنانی پرلمان

ئنجومنی ك دەكات  ئاشكرای  ،نزەنگ ھودا
گیری یاساییدا گریكی لنو لئستادا وەزیران
پشووتری لدوانكانی بپی خواردووە“چونك
لدەزگاكانی ك حكوومت سرۆكی راوژكارانی
پۆژەیاسایكیان ئوان  دەكرد  باسیان  راگیاندن
سرۆكی ك رایانگیاندووە تیدا كردووەو گ
وەزیــر بپلی دەستكی ننجومئ ئــم
ك ئنجومنكیش دامــزرانــدنــی بۆ  دەبــــت. 
بت، ــر وەزی بپلی ســرۆكــكــی دەســتــی 
پرلمانوە لالین كۆژەیاسایو پئ ویستپ
ئنجومنی چونك لدەستی بكرت، پسندی
ئم بسرۆكی تدەس جۆرە ئو نیی وەزیراندا
وەزیربت، بپلی و وەزیر ئگر بدات. ننجومئ
پسند یاساكی پرلمان ننجومئ ئو دەب

بپی ئوكات  چونك پبدات. متمانی و  بكات
ھیچ بم  دەكرت. دەستنیشان دەستی یاسا
یاسایی راوژكاری ننراون. نگاوانھ لو یكك
بۆی“دە حسن ئمیرە ــران، ســرۆكــوەزی
چونك دەرنچوو، بۆ پۆژەیاسای لپرلمان
دووسای  رەنگ رەوانكرابا پرلمان بۆ  ئگر
گوتی ھروەھا ركدەخرا“. كارەكانی تا خایاندبا،
ھیچ ئمش ك دەركرد بۆ پیەوی حكوومت
لپرلمان ك ئوەی لگڵ نیی جیاوازیكی
دەتوانت دەربچت، چونك حكوومت بۆ یاسای
ئندامی دیكوە لالیكی دەربكات. پیەو بیارو
بورھان كوردستان پرلمانی یاسای لژنی
پكھنانی لبارەی پۆژەیك ھیچ دە رەشید،
پرلمانی نكراوەو پشكش خانمان ئنجومنی
شش دە“كابینی ئو نكراوەتوە. ئاگادار ل
وەبوو كش ئگب باشترین ژنی پراوز خستووەو
ئنجومنی و لپكھنانی نھشت ژنانی وەزارتی
ئوەدا لگڵ ئو ھناوە“. شكستی خانمانیشدا
ژن بھیواكردنی لپشتی سیاسی، دەستكی ك
بھۆكار پرسكانیاندا لبردەم بربستدانان و
لڕگی ژنان ك دەزانــ بپویستی ،ــ دەزان
مافكانی داوای مدەنییانوە خۆپیشاندانكی
ئومدیك ھیچ ،دە بكن. ئو كابین لو خۆیان
ك نابینرت تدەس ئو  و شش كابینی  ل
ژنانوە كشی چارەسركردنی بدوای راستگۆیان
بتوانرێ ششدا لكابینی ژن نیی بت.“ئومد
لـــدەرەوەی كابین  چونك بكرت، بۆ ھیچی

دەدات“. بیار پرلمان
لئنجومنی تنیا كموكورتییك ،نزەنگ ھودا
پرلمانیشی بــۆ بكو نابینت، وەزیــــران
دەب كدەزگای پرلمان دە دەگڕنتوەو
بدواداچوون دەب بۆی بت. حكوومت چاودری
ك ئنجومنی و رنماییان بكات ئو بیاڕ كۆی بۆ
لالی زۆری گلییكی ئمش دەریدەكات، وەزیران
دروست گكۆم ناو كاریگری و دیار خكی
ك خۆیدایتی ئركی لكوی پرلمان ك دەكات
تناچ بۆ كردووەتوە برزی بیارەی ئو ئایا
تدەچ ئمش جبجكردنوە.“لخۆیدا واری
ئینتیما چند تا ئایا ك ــوەی ئ چوارچوەی
زۆرجار چونك ،یھ ژن بپرسی گرنگیدان بۆ
پرسكی ك ژن پرسی بۆ كاركردن دەگوترت
بۆ ئنجومنكی ك وەنییب پویستی تییمرۆڤای
كوا سیاستكیتر ئی وابت دابمزرنرت، ئگر
وەزارەتكاندا و دەزگاكان ھموو لناو دەتوانیت ك
ھودا ھاوكات بكیتوە“. ئینتیمای ئم جی
خۆیشی وەزیران دەكاتوە“ئنجومنی لوە جخت

چونك ئگر بدۆزتوە، یگر ئو نازان چۆن
بۆ ببگڕانوە  پكبھنت  ئنجومنك  و بت 
ننجومئ ئم دەستی وكاتئ پرلمان، 
تپڕناكات، گشتی بڕوبرایتییكی لدەستی
ئو .“نیی دا ژنان خواستی لئاستی ئمش
لئستادا ژن پرسی  دە قسكانیدا  لدرژەی
نك وەیب پویستی ك دواوە چووەت ئوەندە
بۆ كار دەزگاكانیتر كۆی بكو دەزگایك تنیا

بكن. پرس ئو چارەسركردنی

ششدا كابینی ل ژن بچووككردنوەی پالنی
ئاشكرابوو

ك پدادەگرن ئوە لسر ژنان ركخراوەكانی
وەزیری ئو ئنجومن دەستی سرۆكی دەب
بۆ بڕوەبرك دەیوێ حكوومت بم ھبت،
سرپرشتیاری لڕگی و دابنت كننجومئ
ــرانــوە ســرۆكــوەزی بــ ئنجوومنكیشوە
داوای ــان ژن ركخراوەكانی بكات. پیوەستی 
نبت پیوەست ننجومئ ئو ك دەكن ئوە
لكاتی چونك كابینیكوە، بسرۆكوەزیرانی
دەستی بسر گۆڕانیش سرۆكوەزیران گۆڕانی
محممد، سمچاالكوان ب دت. دا كننجوومئ
ئنجومنكبسرۆكوەزیرانكوە كاری ناب“دە
بیاسا پرلمان ل دەب بكو ببسترتوە،
گوتیشی، ئو  ركبخرت“. ننجومئ ئو  كاری
و معنوی مادی دەستی ننجومئ ئو دەب
بسم، باسی وەك بت. بفۆرم تنیا ھبت نك
لئستادا ننجومئ ئو پراوزخستنی ك كرد
دروستكردووەو حكوومتدا و ژن لنوان بۆشاییكی
كشی شش ئوەدەردەخات ك كابینی ئمش

.نیی گرنگ ال ژنی
ركخراوەكانی ك روونیدەكاتوە ،بدوع كنر
ك دەزانــی بگورەتر لوە ژنیان پرسی ژنان
بڕوەبرایتی ھــاوشــــوەی ننجومئ ــو  ئ
ژنان ب دژ توندوتیژی بــدواداچــوونــی گشتی 
وەزارەتكدا دەستی كلچوارچوەی بت
دەیویست حكوومت بكرت.“لكاتكدا قتیس
بریكاری ك ب بڕوەبری ئنجومنك كسك
سرپرشتی بكات كابینل كسكیش و وەزیر ب
بسرۆكوەزیرانوە راستوخۆی پیوەندی ك
پرسی لبرژەوەندی  شوەش  بو ك ھبت 
كاری ك بباشی دەزانت ندەبوو“. كنر، ژناندا
سرچاوە ژنانوە بتوژی لپرسكردن كننجومئ
بكو لوەربگرت، پشنیاریان تنیا بگرت“نك
بڕوەبردنی و لدروستكردن بیاردانی رۆی ژن

ھبت“. ئنجومندا ئو
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سای   ٢٠ جــژنــی تــر ساكی ــن: ــی وارڤ
كوردستان ھرمی ل كــوردی حوكمانی
پیاوان تنیا لوجژندا بــم دەگین، 
حوكمانی ل ژن تیدا  و  زەماوەنددەكن
ژن دەیانھزار ك ھرمی لو .ھیوایب
رشتووەو ئمۆ  ئازادییی ئو بۆ  خونی
شاردا و شاخ  لخباتی دراون،  نجشكئ
سیاسی بزووتنوەی ل بینیووەو خۆیان رۆی
سیاسی كۆمیتی، ئركی كوردستاندا
و ئنفاڵ بووە.  سختتر لپیاو ئابووری  و
 ل ١٨ ساڵ دوای و زیندانی كراوە، كیمیاباران
ھرمدا ششدا پراوزخراوە. لو كابینی
سرۆكی جگری پۆستی تنیا نــك ژن 
نبینیووە، حكوومتی و پرلمان ھرم،
لكابینی ژنیش وەزارەتكی تاك تنانت
ھندك بگوتی ھوەشندرایوەو ششدا
لو رەخــنــگــرتــن ژنــیــش لــچــاالكــوانــانــی
سای جژنی بۆ قدەغكراوە. كابینیدا
ژن كارەساتكی بو پروازخستنی داھاتوو
مۆدلكی خاوەن مئ بین ك ورەیگ
بۆ كاری مافدا و ئرك ل ژن و دیموكراسین
برگكی لنو كابینی پنجدا ژن ل كراوە.
دەنگھبینی وستگی یكم پیاوساالریدا
توندوتیژی دژی بڕوەبرایتیكی لچند
ك لكابینی شش كرایوە. بم بۆ ژنان
ژن پرسی تائستا ،نڕدەپت ساك ریكخ
ئو چاالكوانانی بگوتی یكالنكراوەتوەو
كۆبوونوەیكیشی وەزیران ئنجومنی بوارە
ھرچندە نــداوە. ئنجام  ژنــان لبابت
ژن ــ ب ــخــدان ــای ب كــ ـــرا  دەك پشبینی 
یكابین ئو كارەكانی ئولویتی لكارنامو
مئ گوتبووی  سرۆكوەزیرانیش و  بت
نوەك بم پشووین، كابینی میراتگری
دەبت، تپڕ بئومدبوون قۆناغی ب ژن

بۆ ھانای كابینیدا لو نیی شونك بكو
ژن پرسی ئستای لواقیعی ئوەی برت.
بۆ دەبینرێ،ھودان كوردستاندا ھرمی ل
ئمش كردووە. پاشكشی چارەسركردنی
دیموكراسی باالنسی ك مترسیدارە زەنگی
ژر تبچ نودەوتیدا لئاستی ھرم
پیاوساالری حوكمانی  وەك پرسیارەوەو 

بھنرت. ناوی
یكمی  بــاجــی ژن كــ ـــوەی ئ لــگــڵ   
كوردستان كۆمگی نریتی و پیاوساالری
سیاسی دەدات باجی ئستا دەدات، ھندەش
ئابووری دەستی بوونی ل بوھۆیشوە و
تنیا نك شش ون.كابینی كۆمیتییدا و
سرەتاییكانی ھنگاوە ب نیتوانیدرژە
ئنجومنش ئو بكو بدات، پنج كابینی
دایبمزرنت، بوو بیار خانمانوە بناوی ك
و پالن نو چووەتن بكردەوە تائستا
حكوومتوە.پراوزخستنی ستراتیژیتی
ئمش ئاشكرایو ششدا كابینی ل ژن
كشی ك ئوەبت ھۆكارەكی رەنگ
گرنگ  ب یكابین ئو  سیاستی  ل ژن

نزانرابت.
ل كوردستان ھرمی ئزموونی ــرا دەك
عراق بۆ  مۆدلك تبب ئستادا قۆناغی 
لو ئوان و ناوەڕاست وتانی رۆژھتی و
ــردووی راب سای چند دەستپشخرییی
ئستادا قۆناغی م لب بكرن، موترب كورد
و دیموكراسی بكرانوەی ك ھرمی لو
دیموكراسی مۆدلی بدروشم ژن مافی پدانی
دەستی نیی شونكی ژن ئستا گۆڕیوە،
بو شش بكات.كابینی درژ بۆ یارمتی
و دەبت درژتر سمی ژن پراوزخستنی
خۆش مۆدرن ساالری پیاو رگ بۆ بمش

دەكات.

دەبت شش درژتر كابینی سمی
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سلمانی لپارزگای ئاگركوتنوە رووداوی
پیاوانی لكۆنترۆی ك پرەیسندووە بجۆرك
كوتنوەی ھۆكاری ــووەو دەرچ ئاگركوژنوە 

”بدەستكی دەرەكی دەزانرت.“
تائستا ئمنی  برپرسانی  گوتی  بگورەی 
 ل ئاگر كردنوەی بتۆمتی كس  ١٥ نزیكی
شنروێ“ كارزە، سرسیر، ناوچی“چوارتاو
ناوە دانیانبوەدا ژمارەیكیان و دەستگیركراون

ھبووە. دەستییان ئاگرەكان كردنوە ل ك
عمید سلمانی پــۆلــیــســی بـــڕـــوەبـــری

سانك ئو یھ گومانی كریم، نجمدین
كردبتوەو ئاگرەكانیان ئنقست بدەستی
ك زانی بدووریشی سووتاندبت. ناوچكانیان
ئاگركوتنوەكانوە لپشت دەرەكی دەستكی
ئنقست بدەستی ئاگرەكان بت“كردنوەی
ــژراو داڕ بۆ پیالن نیی ــاوەڕم ب بــم ــم، دەزان

بت.“
ئاگر كوتنوەی سلمانی پارزگای سنووری ل
ل ناكرت، كۆنترۆڵ سنوورك ھشتا كجۆرب
مادی دەكوتوەو زیانكی دیك ئاگر سنووركی

ئاگركوتنوە، رووداوی دوایین دەدا. زۆریــش
ئامادەكردنی تا قرەداغو  ناوچی  ئاگرەكی
زەوی ــم دۆن ــان دەی ــو ــردەوام ب م راپــۆرتــئــ

گرتووەتوە“.
بروەبرایتی ل راگیاندن بشی لپرسراوی
ھمن سلمانی پارزگای دارستانی پۆلیسی 
زیانكی ئاگرەك راگیاندووە، ئوەی كمرخان،
گیاندووە. كناوچ باخكانی لوەڕگو ب زۆری
 ٣ ل زیاتر سنگسریش لناوچی ھروەھا
لوەڕگكانی بھۆیوە سووتاوەو زەوی دۆنم ھزار

سلمانی ل دەرەكی ئاگر ((دەستكی
بردەدات))

سلمانی

دەگرت گ سلمانی

دەوربری گرتووەتوەو  و سلمانی دەشتاییكانی و برزایی بھز ئاگركوتنوەی رابردوودا دوو مانگی  لماوەی
بربدات. سلمانی ئاگر ل دەرەكی دەكرت دەستكی ئوەش گومانی

ئو چونك ئاگر بوو، زیانمندترین و گورەترین چوارتا و سرسیر ناوچی مانگی ئم ئاگركوتنوەكی سرەتای
قوربانی. كردە كوژنوەی ئاگر كارمندی دوو گیانی ئاگرە
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زیانی زۆریان بركوتووە. ھرم
پارزگای سلمانی ل ئمنی ھرچندە برپرسانی
بم ،نیی پالن ئاگرەكان كوتنوەی دەن،
سووتاندنی دەكــن، بوە  ئاماژە  زانیارییكان 
ئیسالمی كۆماری سنوورییكان“دەستی ناوچ

“.وەیپشتل
بجھ نزیك ل شنروێ شاخی رابردوو ھفتی
و رەز دەیان و بینی بخۆیوە ئاگری گورەترین

خۆمش. كردە ھاووتیانی باخی
بـــ(وارڤـــیـــن)ی ــ ــك ــاوچ ــن ــك ل ــرســ ــرپ ب
لــالیــن ــروێ شــن شــاخــی ــی ــرەك ــاگ ــوت:“ئ گ
ــوەش ئ كـــراوەتـــوە، ئیسالمییوە كــۆمــاری 
ژیانی پارتی گریالكانی دوورخستنوەی بۆ

ئران“. سر رشكردنھ ئگری و كوردستان
سنوورەوە لو پژاك  دەترست گوتیشی:“ئران 
بۆی ئنجامبدات، ھزەكانیان لــدژی چاالكی
لوە كو رگری تا تبردەدات ناوچان ئاگر ئو

بكات.“
زۆرەوە بارینكی باران بھۆی رابردوو زستانی
و دەشتایی بووەتوەو برز  زۆر گژووگیایكی
لوەرگیكی تبوون ھرم  چۆوانییكانی
كمبوونوەو ئاژەڵ و بھۆی نبوونی و سروشتی
وەرگل ئو بۆ خم كس ئاژەداری كاری نمامی
ئاگركوژنوەش پیاوانی و ناخوات سروشتیی

كھۆكار ئمساڵ پاوەنی و پووش زۆری دەن
ئاگركوتنوەكان. زۆری بۆ

كوژاندنوە ئاگر ھۆیكانی كوردستان ھرمی ل
ئاگران ئو بۆ ئۆتۆمبیل تنیا و سنووردارن
بم دەكونوە، ناوشار لك بكاردەھنرین
كرەوش دەشتودەر  و شاخاوییكان  ناوچ بۆ
ئاگری ئاگركوژنوە  پیاوانی ،یدیك جۆركی 
ئاگر بسخترین  برزاییكان و ناوچ شاخاوی
برزەكاندا ناوچل ناتوانن چونك وەسفدەكن،
ئاگرەكان كۆنترۆڵ بكن. تنیا دەتوانن لڕگی
ئاگرەكان كۆنترۆی كۆن بشوازی دەستوەو

بكن.
یادگار سلمانی شارستانی برگری بڕوەبری
ھشت لماوەی ك گوت (وارڤین)ی ب محممد،
ئاگركوژاندنوە كارمندی  یك رابردوودا  مانگی
شارباژ گیانی كدا لوەی ئاگركاتی كوژاندنل
لكاتی  كارمندیان  ٢٠ ل زیاتر لدەستداوەو

بوون. بریندار ئاگردا كوژاندنوەی
سلمانی شارستانی ــرگــری  ب ــری ــوەب ڕــ ب
بكمترخمی نواندن لبارەی تۆمتباركردنیان
سۆمای ئوتل كارەساتكی روودانی لبرامبر
تۆمتكانی بتوندی مگوتی“ئ سلمانی
توانای بگورەی  رەتــدەكــیــنــوەو  كلیژن
لبارەی كردووەو كارمان رووداوەدا لو خۆمان

ھیچمان پۆستكانمان  ل البردنیشمان پرسی
پنگوتراوە.“

سلمانی ل سنووری پارزگای ئاگر كوتنوەی
نــگــرتــووەتــوەو دەشتكانی و شــاخ تنیا 
گرتوەتوەو باخانكانی و بــازاڕ زۆرجاریش

دۆالر زیانی گیاندووە. بملیۆنھا
برگری لبڕوەبرایتی ئامارك بگورەی
لماوەی تنیا  سلمانی پارزگای شارستانی 
حاتی   ١٠٠٠ نزیكی  ــــردوودا راب مانگی  ٨
تنیا وەیش بو روویــانــداوەو ئاگركوتنوە
برامبری دوو رابردوودا مانگی ھشت لماوەی

كوتوونتوە. ئاگر پار
سلمانی میوانخانی سۆمای ئاگر ل كوتنوەی
رووداوی گورەترین ئمسادا تموزی لمانگی
تیدا و كوردستاندا ھرمی ل ئاگركوتنوەبوو
بریندار  و ٢٠ كسیش لدەستدا گیانیان ٣١ كس

بوون.
ھرم حكوومتی رووداوەكــــدا لبرامبر 
بڕوەبرایتی ل ھریك لیژنیكوە لڕگی
سلمانی، شارستانی بــرگــری تندروستی،
نــاوخــۆی فــریــاكــوتــن، ــووچــۆ، پــۆلــیــس، ــات ھ
داوای رووداوەكداو لبرامبر زانی بكمترخم

دەكرت. لگدا یاساییان لپچینوەی
خلیل ئامانج

وارڤین فۆتۆ:
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بزۆرەملی  ١٢ سایدا ل دوی“ پال ”سمپیت
دەستفرۆش  سای  ٢٠ تمن لپیاوكی
ھشتا تمنی نیدیبوو. پشتر مارەكرا ك
پنج  خاوەنی  بووە ساڵ،   ٢٠ نگیشتبووە
سركوتووی ئزموونكانی یكم ئو منداڵ.
لدراوسیكی ژنــان لمافكانی برگری
شاھدی بوو.“سمپیت“رۆژان فر خۆیان
سردانی دراوسی بوو، لدانی ژنكی بینینی
بنیت تی پناعق تا كرد، ئو ژنی مردی

ندات. ئازار ژنكی چیتر ئوەی بۆ
و دراوســـ پیاوی بحورمتی  و بزی
ھی كاركی ـــوەی، ب پــتــوی ـــوای  ب
بشوازكی تا ھاندا نكردووە“سمپیت“ـی
بكات، ھسووكوت پیاوە ئو لگڵ دیك
پیاو ك بكات  لگڵ گفتۆگۆی بزمانك 

ژنی چند و بت.“سمپیت“ ئاشنا لگیدا
پیاوەكو چوونالی دراوسیان لژنانی دیك

و پلق لیاندا. مشت ب
ئازار ژنكی  پیاوەی  ئو لدانی  ھوای 
تنانت گوندەكو ژنانی  بگوی دەدا
ــدواوە ب ــوە ل گیشت، دیك گوندەكانی
”پمیی“ بواتای بچووكی“گالبی“ گروپی
تمن كچكی سریھدا، رزگاری بھواشی
ساڵ   ٤٠ تمن  پیاوكی لدەست ساڵ  ١٠
پمییپۆش ژنانی گشتی جووی یكم
ھدەگرت سوننتی“لتی“یان داری ك بوو
ككیان لخۆیان برگری بۆ چك وەك و
سرەتا ھاوڕكانی ”سمپیت“ و لوەردەگرت.
گوندەكیان پۆلیسی نووسینگی سردانی
ئاگادار خۆیان لمبستی  ئوانیان  و كرد

ناب دەركوت، بۆیان ئوەی پاش كردەوەو
برتیلوەرگر یاسایی بدەزگای ئومدكیان ھیچ
و كرد كچكیان  مای سردانی ھبت، 
بنماكیان لدانیش، تنانت بھڕەشو
ئاگادار ناشایست ئوكارە لبئنجامگیاندنی
ئوەبوون خوازیاری زاواش، بنمای كردەوە.
بوون ناچار بھمانشوە بكرنوە، قرەبوو

ببنوە. خۆیان پاشگز لخواستی
رابردوو، لدابونریتكانی گورە بشكی
زەماوەندی ،زۆرەمــلــ ھاوسرگیری  وەك 
لپاڵ زۆرەمــلــ خۆكوژی ناباغ، كچانی
ژنان لالین كوشتنی ھاوسری كۆچكردوو،
جیاوازی ھروەھا و توندڕەوەكان مابن
بوونی و برتیلوەرگرتن ــی، ــت ــزای رەگ
نخۆشییانن، لو یاساگلی“كاست“بشك

سرھدەدەن پمییپۆشكان

ژن ھیند رۆبینھودەكی
بساچووی ژنكی پــراداش، پارزگای ل ژنان سرھداوی گرووپی ربری
دەكات. ربری ربرایتی ك گرووپی ”گالبی“ پال دوی“ بناوی“سمپیت ھیندیی
لسرەخۆیی  و بھوری رابــردوودا، سای  ١٥ لماوەی گرووپی“پمییپۆشان“
ل زیاتر لئستادا و گروپكی شۆڕشگی ژنانی ریزی ھناوەتناو زۆری ژنانكی
 ماف ل بشك وەرگرتنوەی سرقای ھوود“، شوازی“رۆبین لسر ژن ٢٠ ھزار

ھیندستان. ببشكانی لپارزگا خۆیانن پشلكراوەكانی
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مۆدرنی كــۆمــــگــای ــســر ب بــاــی   ــ ك
بخۆشییوە بــم كشاوە.  ھیندستاندا
ھیندستان، ل ژینمل دیموكراسی بوونی
و تنانت مدەنی ناڕەزایی ھۆی ئوەی، بۆت
درووستبوونی وەك ،رانرشبھ دژكردەوەی
و ھبت ئیمكانی یش ژنانی“گالبی“ گروپی
و ھانبدرن ھیندەوە راگیاندنكانی لالی

لبكرت. پشتگیرییان
نایوە، ھرای بابتانی لو دیك یككی
 ٣٢ تمن بكوژی پیاوكی بۆ دەگڕتوە
دەكردە سر دەستدرژی سكسی ساڵ، ك
شتكی ئنجامدابوو،  تاوانی  گلك و  ژنان
دەزگای برتیلوەرگرتنی بھۆی واینمابوو،
لكاتی ئو بم ھبت، یاسا یاسایی لداوی
ژنكوە لالین چند دادگا بۆ گواستنوەی
پالماردراو ماركسیستی ژنكی بربرایتی
خۆیان  مئ دوای  ژنان ئو  ھموو كوژرا. 
پشتیوانی بم ناساند، یاسایی بدەزگای 
راگیاندنكانی بربوی پوپاگندەی و
خۆشبن لتاوانكیان وایكرد، حكوومت
تائستا   ٢٠٠٦ لسای بكرن.  ئـــازاد  و 
بھواشی  كسی“گالبی“ ٥٠٠ گرووپكی
لژنانی  كسی ٢٠ ھزار حشیمتكی بوون
لناوچی دەستیان ئاستی ”پمییپۆش“و
پراوداش لپارزگای ھژارنشینی“باندلخند“
جوونوەیكی بۆ ــۆڕدرا گ و پرەیسند
ك نایكسانی دژی شڕ  بئامانجی  بربو

ئنجامدەدرا. ھیند بژنانی برامبر
ویستییخۆش ئو دوای گرووپ ئو ربری
ھنا، ھیند بدەستی لنو ژنانی گشتییی،

سیاسی پیاوانی  ــورە  گ لــالیــن زۆرجـــار
لھبژاردنكاندا ئوەی بۆ دەكرا بانگھشت
دوی“ پــال بم“سمپیت بت، پاوراو
داواكیانیرەتدەكردەوە.لئستادا“رۆبینھودی
بۆ ئوە خۆی ھزی ھموو بتوندی ھیند“ 
توانای گــرووپــكــی ژنانی بكاردنت،
ھیچكام ھبت، نووسینیان خوندنوەو
شۆڕشگی ژنانی گرووپی ربری لكچانی
سای   ١٨ تمنی رلــبــ پمییپۆش،
تچوون گشتیان و نكرد  زەمــاوەنــدیــان

.قوتابخان
لسنوورەكانی خۆشویستی“سمپیتپالدوی“
سای ــراو ــاوب ن تــــپــڕیــكــردووە، ھیندیش 
چند ك كتبك، پروپاگندەی بۆ رابردوو
ئو لبارەی فمینیزمی فرەنسی و پیامنر
لوش پاریسی كردو نووسیبوویان سردانی
ل“گرووپی لقك كردنوەی لگڵ ھاوكات
رۆژئــاوا ژنانی پشتیوانی ھویدا، گالبی“
ئیمكاناتی ركخستی  و مادی پشتگیری  بۆ

بدەستبھنت. ھیندی ژنانی بۆ راھنان
ئستووری فایلكی دوی“ پــال ”سمپیت
پكھاتووە ،یھ ھیند یاسایی لدیوانی
وەك نــووســراو، تۆمتی سكاو لــدەیــان 
پیاوانی ــر س ــۆ ب ــی ــك ــرووپ گ ھرشی 
سر بــۆ ھرش تنانت و ــان ژن بــ دژ 
پارزگا  ل پۆلیس برتیلوەرگری ھزەكانی 

ھیندستان. جۆراوجۆرەكانی
ھزكی شوەیك  بھیچ گالبی“ ”گرووپی
كگرووپ ھوی نییو فمینیستی توندڕەوی
نابت. تواو پیاوان سر بۆ بھرش تنیا
ماوەیك دوای پال دوی“ ”سمپیت ھاوسری
ھیند پیاوانی  ل زۆر ژمارەیكی لگڵ 
گرووپی ھوادارانی و الینگران ریزی ھاتنناو

پمییپۆش.
 ك گنج ژنی  ١١ توانیویتی گرووپ ئو
دەركرابوون لماوە ھاوسرەكانیان لالین
بگڕنـتوە، ماكانیان بۆ ھتبوون یان
ژیان پیاوەكانیان پاڵ ل دەب چونك“ژن
ك راپۆرتكدا، لمیانی ببن“. بسر
كرابوو، ربری ئامادە سی) بی. لالین (بی.
تیشكدەخاتسر بــتــواوی ،گرووپ ئو 
شارە و  گوندەكان ژنانی گرنگی كشی 
دە“كۆمگای كراپۆرت بچووككان،
توندی لدابونریتی پە  ھیندستان، گوندی

میلی لبنڕەتدا گایكۆم ئو ژنان. ب دژ
گوند كچانی ،ندەواركردنی ژنان نییخو بۆ
بمرد بخرایی مــادی مامی بھۆی
،كیگر تنیا پروەردە و راھنان دەدرن.
بتوانن و بن دەسلمن سربخۆ ژنان ب ك

مافكانیان بكن“. رگری لب
سیستمی دەزانــــت، دوی“ پال ”سمپیت
بسردەبات، ل ژیانی ئوپارزگایی سیاسی
ربرایتی دەست، گمی بنمای لسر
برتیلخۆرەكان و زەوی خاوەندارانی گورە
بۆ نیی زۆری شانسكی ئو و بڕوەدەبردرت
دابنت كۆمگاكی لسر كاریگری ئوەی
مگ ب دە:“تكبوون ئو لوبارەیوە و
باش ھبژاردنكی حكوومت، سیاسییكانی
دەدەین، باشان بو كارە درژە مئ .نیی
وابیرنكنوە، ئوان تا ئنجامیدەدەین ك
ھر ئــوان  و داماوین كسی پۆلك مئ

حزیان لی بت ئنجامیبدەن“. كارك،
دواكوتووەكانی زۆر ناوچل وادەردەكوت
و لستم  پ كشوھوایكی  ل و ھیند
بكارھنانی ژنان، لــرادەبــدەری ببشی
لالین جستیی پكدادانی و توندوتیژی
یكك لو مافكانیان، وەرگرتنوەی ژنان بۆ
بارودۆخی بلبرچاوگرتنی ك ،ب گایانر
خۆی كاریگری رادەیـــك تا ھنووكیی

نواندووە.
نجاڕی جمال وەرگان:
یوكی ئیرانین ماپڕی سرچاوە:
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ھرمی دادوەری ئنجومنی گوتبژی
فــرھــادی، عبدولباست كــوردســتــان
یكمی مانگی شش   ل رایگیاند،
جیابوونوە(تق) رژەی ئمسادا،
داوای رــژەی ھروەھا زیادیكردووە،
روولزیادبوونو جیابوونوە بۆ ژنان
شك بھۆی حاتكانیش زۆرینی
دەت ھاوكات بووە.  سكسییكانوە 
ــردوودا راب سای  لگڵ ــراورد  ب  بك

كمیكردووە. دووھم ژنھنانی حاتی تنیا
حاتانی ئو دەدات بوە ئاماژە فرھادی،
دادگا ل حاتانن تنیا ئو وانئ لبردەستی
كیسكان ك لشب و نایشارتوە تۆماركراون
لوش ھر و تۆماردەكرن دادگا ــدەرەوەی ل
ن كتانحا ئو ھی ژەیر جیا دەبنوە“ئو
ھولر پارزگای لسنووری دادگا. تیشتوونگ

ھن“. دادگا ١٥ دەوروبری
شش ل ھولر، دادگای ئاماری دوا بگورەی
جیابوونوە بۆ ژنان داوای رژەی رابردوودا مانگی
ئنجومنی گــوتــبــــژەكــی زیــادیــكــردووە.
ھۆشیاری بۆ مئ ھۆكاری ،ــ دە دادوەری
ژنان ئوانی تق، دەگڕتوە(رژەی ژنان 
بم ١٢٠ پیاو  بووە، حات ٥٥٠ داوایانكردووە
ھردووال برازامندی كردووە. جیابوونوەی داوای
رژەی  تۆماركراوەو تقیش حاتی ٤٧٠ نزیكی
شش لماوەی بۆتوەو كم دووھمیش ژنھنانی
دووھم ژنی حاتی تنیا(٦) ئمسادا مانگی

تۆماركراوە).

شش گشتی تۆماركردنی ھاوسرگیری لو كۆی
بگورەی  بووە، و ٣٣٠ حات ٨ ھزار مانگ
رژەی شار دەوروبری ل فرھادی، زانیارییكانی
بۆدەچت، وای ئو لزیادبوونو روو ھاوسرگیری
لوێ پابندبوون بكلتووری ھب یاخود ھاندان

بت. كۆمیتی زیاتر
جیابوونوەش رژەی روونیدەكاتوە فرھادی،
بكرت بــروارد ــر دەوروب لگڵ و بت ئگر
رابــردوو لسانی ئو بمزەندەی  .نیی زۆر
شكستی یككی ھاوسرگیری ســ لــھــر
لسر ئگر ژەكر لئستادا ھناوە،“بم
ھشت  ل باشترە، وەریگریت دەروبــر ئاستی
حاتی ھاوسرگیری یك ھاوسرگیری شكستی
شار زیاترە ناو ل جیابوونوەش و رژەی پدت

دەوروبر“. ل وەك
ھۆكارەكانی دادوەری، ئنجومنی گوتبژی
كۆدەكاتوە خاك، چند  ل جیابوونوە
خــراپ الساییكردنوە، ئــوانــیــش(ئــابــووری،
ل گوتیشی:“پلكردن تكنۆلۆژیا) بكارھنانی

زووی جیابوونوەی زۆركات ،كپرۆس پكھنانی
كیسانی ئو بگورەی  وە، چونكتودەكل
ل پیاو  و ژن چواری لسر یك ،یمئ الی 

دەبنوە“. جیا یكم سای
جیابوونوە لــھــۆكــارەكــانــی  دیك یككی 
زانیارییكانی بگورەی .كسس كشی
شك بھۆی توندوتیژییكان ل فرھادی“بشك
زۆرك ك ئاشكراشیكرد .“وەیكانكسییس
سكایان دەكن، جیابوونوە داوای ژنانی لو
پیاوەكانیان بوەی ،یھ پیاوەكانیان لسر
ھاوسرەكانیان كسی نادروست لس داوای بزۆر

دەكن.
لڕی ـــا دادگ ــ ــۆ ئـــوەكـــرد، ل ــامــاژەشــی ب ئ
حاتی زۆردەدرـــت، ھوی توژەرەكانوە
داوای پیاوانی و ژن دوابخرت“ئو جیابوونوە
دەیــان گشتی ـــاری داواك ــن  دەك جیابوونوە
ناو دەچن دەزانت“ئوانی و“بباشی بینت
بۆ و شار باشترە بچندەرەوەی ھاوسرگیرییوە

برن“. لوێ ژیان بسر ماوەیك

سكسی  داوای بھۆی
مردەكانیان، نادروستی

زۆربی ژنان داوای
دەكن جیابوونوە

تایبت

(٢٠٠٩) یكمی مانگی شش
جیابوونوەی كردووە داوای حات ژن ٣١٦

كردووە جیابوونوەی داوای پیاو ٥٣
جیابوونتوە ھردووال برەزامندنی ٢٩٣

یھ ھاوسرگیری ٤١٣٢
دووھم ژنی پدانی گر ١٤ ھولر لناو

(٢٠١٠) یكمی مانگی شش
 ٥٥٠ ژن داوای لسر تق

كردووە جیابوونوەی داوای پیاو ١١٥
بووە. ھردووال رەازامندی ب ٤٦٥

ھبووە. ھاوسرگیری ٤١٨٨
ھبووە.  ٦ حات دووھم ژنی

فرھادی كوردستان عبدولباست ھرمی ئنجومنی دادوەری وارڤینگوتبژی فۆتۆ:
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گوندەكانی كۆمگو ھولر، دەشتی
كۆمگاكانی وەك ھولر  دەرووبــــری
ــر،. ــۆم ئ مـــال ــزان، ــن ــس شــاوــس، ك
ناسراون بــوە ناوچان ئو دەگرتوەو 
ئوەش زاــو  تیاندا عشیرەتی نریتی
توندوتیژی رژەی برزبوونوەی بھۆكاری

دەزانرت. ناوچاندا لو ژنان ب دژ
علی مرۆڤ، مافكانی لبواری چاالكوان
توندوتیژی ـــاردەی دی ھبوونی كــریــم،
ھولر، لدەوروبری بربو بشوەیكی
نالی ھموو ئو، برای پشتاستدەكاتوە.
ركخراوەكانی حكوومت، پیوەندیدارەكان،

ئو برپرسیارن. مــدەنــی،  كۆمگای 
كۆمیتی، ئابووری، نالی بۆ ھۆكارەكان
دەكــات. پۆلن كارگییكان، سیاسی،
زیاتر بایخدانی  ك روونیشیدەكاتوە، 
بسیاستی پیوەندی بسنترەكان
بھبوونی ئاماژەش  ،یھ حكوومتوە 

تایبت

بژنان دژ توندوتیژی مبندی ھولر: دەشتی
لسر  كوڕ و كچ  تائستا
وژرن یوەندی ئاسایی دەك پ

٢٠١٠ تا  ١ی مانگی لسرەتای كوتووە، وارڤین ك كۆپییكی دەست فرمی، سرچاوەیكی ئاماری بگورەی
ببراورد  ھولر ئنجامدراوە. دەشتی لسنووری ب ژنان دژ توندوتیژی ٩١ حاتی ،٢٠١٠ ٦ی كۆتایی مانگی
بۆ توندوتیژی حاتكانی برزبوونوەی ھۆكاری شارەزایان زۆرە. ژمارەی ئو ھرم دیكی ناوچكانی لگڵ

دەگڕننوە. مدەنی، كۆمگای ركخراوەكانی و حكوومت لالین ناوچان پراوزخستنی ئو
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ــم ب ــــات، ــاوشــار دەك ــن تــونــدوتــیــژی ل
لحكوومت  رەخن كمتر. برژەیكی 
ھرم، حكوومتی ك“تائستا دەگرت
روونی ستراتیژیتكی كابینكاندا لھموو
بژنان، دژ توندوتیژی برەنگاربوونوەی بۆ
بردەوامبوونی بھۆكاری  سبارەت  .“نیی
دایوایب كریم، لو توندوتیژیی علی ئو
كلسر سیاسی، ــورەی گ پاشخانكی
كوردستان لھرمی توندوتیژی بنمای
عراق حكوومتی پشتر  بجماوەو
حزب سیاستی دواتر كــردووە، پیەوی 
لتوندوتیژی، نیی بدەر كوردستانییكان،
برھمدەھنت. توندوتیژ مرۆڤی ئوەش
بۆ كۆمیتییكان، ھۆكارە كریم، علی
نبوونی و كمی ھۆشیاری نخوندەواری،

بزووتنوەی وەك، رۆشنكرەوە سرچاوەی
گنجان، سنترەكانی ،بخانكت رۆشنبیری،
ئو دە“ھموو دەگڕنتوەو لدەوروبر
لدەوروبر توندوتیژی وایانكردووە ھۆكاران
و كوڕ، تائستا كچ ناوچاندا زیاتر بت. لو
دەكوژرن“. ئاسایی پیوەندییكی  لسر
ئابووری بــواری الوازی و سستی ھاوكات
زیادبوونی دیكی بھۆكاركی ناوچان ئو
ئو“خكی بــڕای دادەنت.  توندوتیژی
پشكوتووەكانی لــھــۆكــارە دەوروبــــر
ــ رۆژان ببشن. ژیــان،  خۆشگوزەرانی 
خكی ستالیتوە  لرگی وانــئــ
ناتوانن خۆیان بم دەبینن، ناوشارەكان
زیاتر ناوخۆش لشڕی بھنن. بدەستی
ھۆكاران ئو ھموو بكاردەھنران. ئوان

خكی الی نائاسایی دەروونی حاتكی
ئو دەیخات و دروستدەكات ـــر دەوروب

بكات“. توندوتیژی ك حاتی
بھزی  بوونكی  ئابوورییكان، ھۆكارە   
بگورەی .یــھــ پرسكاندا لھموو
خكی یكگرتووەكان، نتوە ستانداردی
ھی ــوار ــخ ل شــارەكــان، ـــــری دەوروب
تاككی ھر داھاتی رۆژانی ھژارییوەن.
زۆر كمترە. دۆالر لــیــك ــــر، دەوروب
كسیان یك ھی، بم ٨كسی خزانی
لدۆالرك داھات  حاتدا لو كاردەكات. 
بژوی كمترین ئاستی دەبت، ئوە كمتر

.ژارانھ توژی
 ،بدوع سعد پسپۆڕی كۆمیتی چنار
ناوچان لو توندوتیژی  بوونی  ھۆكاری
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عرەب، كلتووری كاریگری و بتكبوون
ھبوونی ھندێ وردە لسر ئوان دەزانت.
ھرم، ناوچی ھندك داخرانی كلتوورو
دیكی لناوچكانی زیاتر بشوەیكی
دەگڕنتوە ئوە بۆ كوردستان، ھرمی
بعس، رژمی لسیاستكانی ك“یكك
خكی لگڵ بوو، عــرەب تككردنی
لسر تائستا ك ھولر،  ـــری دەوروب
خكی دابــوونــریــتــی و ھــــســووكــوت
ناوچان ئو رەنگیداوەتوە. ناوچان ئو
ــاون. داب گشتی لكلتووری تــاڕادەیــك
كۆمیتییكانیش، گۆڕانكاریی بزووتنوەی
عرەب، كلتووری ناگرتوەو ناوچان ئو
چنار، دەكرت“.  بدی لناویاندا بزەقی 
بفرھنگكی عرەب، كلتووری فرھنگی
و وەسفدەكات عشیرەتی  و  پیاوساالری
بئاڕاستیك كۆمگا  ئــوەی  دە“بۆ
شارەكان دەوروبری ناب بچت، پش برەو
بۆ حكوومت، كار ویستپ پراوز بخرن.
خزمتگوزاری،  جیاوازیی ھموو  نھشتی
پروەردەییكان و تندروستی و رۆشنبیری

بكات“.
پیمان كوردستان،  پرلمانی  ئندامی 
بدەرھاویشتی توندوتیژی عیزەدین،
دە و  ــ دادەن نریتییكان، كۆمگا 
سیستمی ك نریتییانی كۆمگا ”لھموو
شارۆچككان توندوتیژی نیی، لشارو تدا
زابوونی دەرھــاویــشــتــی و روودەدات 
ھاوكات .“مییسیست ب و دابوونریت
بشدارینكردنیان ماداو ل ژن مانوەی
ـــار، بــھــۆكــارــكــی ســرەكــی لــھــــزی ك
پیاو دەستی زابوونی و ژردەستیی
یكتی ركخراوی سرۆكی دەكات. ھژمار
كوردستان موكریانی د. ئافرەتانی كوردستان،
پالنی چو بكاری پویستی ئوە ،یوایپ
كردن دە“بۆكار موكریانی .ستراتیژیی
ھروەھا ،یھ ئنجوومنكمان سنوورە لو
بھاوكاری  مانگیمان  ٦ گــڕۆكــی تیمی 
شارەزا، كسانی  و تندروستی وەزارەتــی 
دامزراندووە، گوند ھندك ل كاركردن بۆ
دانساس ك كلتووركچاكسازی ل بم

.“نیی ئاسان چسپاوە،
فرمی، سرچاوەیكی ئاماری بگورەی
كوتووە، وارڤین دەســت  كۆپییكی   ك
مانگی  كۆتایی تا  ٢٠١٠ سای لسرەتای

بژنان،  دژ توندوتیژی ٩١ حاتی ،٢٠١٠ -٦
ئنجامدراوە، ھولر، دەشتی لسنووری

خوارەوە: بمشوەیی
١٤ حات، توندوتیژی ببیانووی گومان. ٤ 
٣ تحڕوش.  سكسی. دەستدرژی حات
 ١٧ لدان.   ٢٧ ســووتــان.   ٦ كوشتن.   ٣
 بب ماڵ چوون  ٦ كوشتن. ھڕەشی 
 .ف  ٣ ھاوسرگیری. ناپاكی رەزامندی،
باری  یاسای  ٢ بمۆبایل.  تحڕوش  ٧
ژنی ــدی، ــن رەزام بب كسی“ژنھنان
ئو زۆرترین لئامارەكدا ھاتووە، یكم“.
كراوە، برامبر توندوتیژییان ئافرەتانی
تمنیان كردووە، شوویان و نخوندەوار
توندوتیژی   .یدایسا  ٤٠  –  ١٤ لنوان
ھاوسرەكانیانوە لالین یك، بپلی
باوك. و برا لالین  دواتــر ئنجامدراوە،
گومان كشی توندوتیژی بھۆی، زۆرترین

ــی  زۆرب ــاوەی ــرچ س كــ ،وەیكردنل
پۆلیسی برپرسكی .ناوچان لو كانشك
ــردەوە، ــك روون ئــوەشــی ھولر دەشتی 
تۆماركردووە، حاتانیان ئو تنیا ئوان
بنككانی ھــاتــووەتــ كشكانیان  كــ
داوای ،یھ حات پۆلیس“بدنیاییوە 
زیاترە ژەكر واتك نــكــردووە. تۆمار

تۆماركراوە“. لوەی
توندوتیژی بڕوبرایتی ئاماری بگورەی
سای ٢٠١٠دا ٦ مانگی لماوەی لھولر،
لسر  داوا لالین ژنانی دەشتی ھولر ١٤٢
حاتی   ١٨ تــۆمــاركــراوە، كسووكاریان
حاتكانی  بــووە. كوشتن  ٤ و سووتان
ــڕەشــو ھ ــدان، ــ ل :لـــ بریتین   دیــكــ
یكم ئفسری سكسی. دەستدرژی
توندوتیژی بدواداچوونی لبڕوەبرایتی
رژەیكی ھبوونی تعت، ژیان بژن، دژ
كمی بۆ ناوچان لو توندوتیژی زۆری
ئو بڕای دەگڕنتوە. ھۆشیاری ئاستی
زیاترە. ببایخی پویستی ھولر دەشتی
كردووە، ك“داوامان كرد ئاشكرا ئوەشی
لسنووری لبڕوەبرایتییكمان، لقك
تائستا بم بكرتوە، ھولر دەشتی

ندراوەتوە“. داواكارییكمان وەمی
كمكردنوەی بۆ برگاچارە سبارەت
شار، دەرەوەی لناوچكانی توندوتیژی،
حكوومت ویستگوتی:“پ كریم، علی
ستراتیژیتكی پۆفیشناڵ كسانی براوژی

دابژت. راندەڤ لو بۆكاركردن گونجاو،
خۆیان  كــ بــكــات، كسانك  بــ ــرس  پ
بۆ دامایوەو تایبتییكان رژەوەندییبل
سوود ھروەھا بیردەكنوە. كۆمگا،
كۆریای وەك، وتانی دوای جنگ لئزمونی
علی ببوای وەربگرت“. ژاپۆن، باشوور،
نبخ گوشار  ،كخراوەكانر كاری كریم، 
ھروەھا بكن. ئكتیڤی و سرحكوومت
زانكۆو و  ركخراو حكوومتیش،  ویستپ
لبیارداندا رۆشنبیرییكان، ــاوەنــدە ن
ببودجی ئاماژە ھاوكات پبكات. بشداری
بشی كــ دەكـــات ــم، رھــ حكوومتی 
بوارەكاندا لھموو بووژاندنوە و كاركردن
١٠ملیار ھرم، حكوومتی دەكات“بودجی
تورە، بخرگ بعقیتكی دۆالرە. ئگر
بھموو نیشتمانی، بنیاتنانوەی پۆسی
٤جار ك دەكات، ئوە  بشی  مانایكوە 
جگ بكیتوە. پدروست كوردستانی

.“دیك لداھاتكانی
ئو  ــد، بـــووژانـــدنـــوەی ــار ســع ــن  د.چ
بایخدان و خزمتگوزاری لڕووی ناوچان
دامزراندنی و كار بۆیان ھلی بدۆزینوەی
لو رۆشنبیری، سنترەكانی نــاوەنــدو
كــمــكــردنــوەی ــگــاچــارەی رــ نــاچــانــ ب
خكی ویستت“پدادەن توندوتیژی
لڕووی بوایی، بگیندرن ئو دەوروبر
خكی لچاو خزمتگوزاری ھۆكارەكانی
بۆ كار دواتــر .نیی كموكورتییان شار،
پیاو، و ژن ھۆشیاری ئاستی برزكردنوەی
پروەردەیی تواو ببواری بایخی بكرت.
ك ــوەدەدات ئ ھۆشداری چنار، بدرت“.
ناوچكانی لسر كار حكوومت ئگر
دووچینی ئوا نكات، شارەكان دەوروبری
یككیان ك دروستدەبن، لكۆمگا جیاواز،
دەڕوات، گۆڕانكارییكان ــی رەوت لگڵ
دابوونریت كلتوورو لبازنی ئویتریان
كلتوریی جیاوازییكی ئوە دەمنتوە،
كۆمیتی كشی و برھمدەھنت گورە
دانانی عیزەدین، پیمان لدەكوتوە.
لھموو ،وپچ ھۆشیاری برنامیكی
ــی، ــروەردەی پ تندروستی، بــوارەكــانــی
“دادەن بگرنگ لوناوچاندا رۆشنبیری،
ناوچان لو توندوتیژی، بڕوبرایتی دەب
كاری شارەزا و مدەنی كسانی دابنرت،

بكن“. تدا
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زاخۆ ل كۆمیتی و رۆشنبیری یانی خواردنگو
ھونریدا و رۆشنبیری بڕوەبرایتی تالری لناو
سماكردن یانی وەكو  ئوەی دوای  كرابووەوە،
الوان و رۆشنبیری وەزیری ببیاری بكارھنرا،

داخرا.
روو جارك چند فتانھ كنجگ علی، ئازاد
نانشو ئو سردانی ئوەی بۆ دەكات دھۆك ل
دەكن، سما  تیاندا عــرەب كچانی ك بكات
پنجا ل زیاتر رگی  ناچارم دە:“ئستا  ئو
ئوەی سردانی بۆ دھۆك بچم و كیلۆمتر ببم
دە:“كاتك ھروەھا بكم“. سماكردن یانیكی
دخۆشبووین، پی زۆر كرایوە زاخۆ ل كیان
نخایاند دخۆشییمان زۆری بداخوە ئو بم

پووكایوە“. و
ــردەوام ب گنجانی  لو ككی ھاشم،  ربر
كــــردووە، ـــی ـــوان ش ــی ــان ــك ــان ـــی ی ـــردان س
یانیم ئو سردانی وانش گوتی:“چندینجار
كردووەو سمایان عرەبكان   كچ تدا كردووەو

.“خۆش بووند پی گنجانی شارەكش
یانكو درواسكانی و مزگوتكان وتارخونی
بڕوەبرایتی رۆشنبیری ل فرمانبرانی ھندك

دخۆشن. كیان داخستنی ببیاری زاخۆ
ھونری و رۆشنبیری بڕوەبری شوكر فرمان
تنیا ئوان دەكاتوە، ئوە لسر جخت زاخۆ

واژۆ كیان خاوەنی لگأل خواردنگیان گربستی
سماكردن“كاتك بشونی بیكات نك كردبوو،
ئمش داوە، الی كستبگر لناوەڕۆكی ئو

ھوەشاندەوە“. گربستكمان
داوای تــۆمــاركــردووەو  سكای كیان خاوەنی
ھزار (٢٣٠,٠٠٠) ببی دەكات قرەبووكردنوە
بكوێ سكاكی  نیی دیار ھشتا بم دۆالر،
پیوەندی بخاوەنی ھویدا گیشتووە. (وارڤین
بردەست ــی  ــارەك ژم ــم ب بكات، یانكوە

نبوو).
بازرگانییو و سنووری شارۆچكیكی زاخــۆ
و بازرگانی بمبستی زۆر خككی ــ رۆژان
بگورەی دەكـــن، ســردانــی  گــشــتــوگــوزاری
زاخۆ، گشتوگوزاری بڕوەبرایتی ئامارەكانی
٢٠١٠دا یكمی مانگی شــش  لــمــاوەی تنیا 
شارەك ل روویان  بیانی گشتیاری  (٤٢,٤٤٣)

كردووە.
نسا عرەبو ھاووتییكی حمود، جاسم
زاخۆ سردانی چندجارك گشتكردن بمبستی
ھیچ دەمنینوە بشوان مگوتی:“ئ دەكات،
گشتیاری بۆی بچین، تنیا شونی نیی شونك

ھن“.
ئورووپا ل رابردوو سای وارڤین حسن،(٢٤ساڵ)،
سبارەت پیشاندا، خۆی سرسوڕمانی گڕاوەتوە،

گوتی:“باشترە زاخۆ و ل وانی شیان بنبوونی
ناچار گنجان ئوەی  بۆ ھبت، لزاخۆدا  یان
سوریا یان وتكی وەك كی دیكشار روول نبن

نخوازراو بن“. رووداوی تووشی بكن و
ـــزان رەم زاخـــۆ ــری گــشــتــوگــوزاری ــوەب ڕــ ب
ل وا یانی دەزانت بپویستی ئیسماعیل،
لزاخۆ روو بیانی خكی ھبت.“كاتك شارەك
كوێ روول نبت وا شونكی ئگر دەكــن،

برن؟“. بسر خۆیان چۆن كاتی و بكن
كسك ھیچ تائستا بوەشدا ئاماژەی ناوبراو
نكردووەو لوجۆرەی پشكش بئوان پۆژەیكی
لوجۆرەمان پۆژەیكی كسك ئگر گوتیشی“
لدەكین“. پشتیوانی مئ ئوە بكات پشكش
كردنوەی لبارەی ئایینی مامۆستایانی ھوستی
نورەدینی، حمید مامۆستا دژەو یانانوە جۆرە ئو
ئوشارۆچكیو ئایینی مامۆستایانی  ل ككی
شارەك ل لوجۆرە یانی نیی ئــوەدا لگڵ
مئ و موسمانین كۆمگایكی موە“ئتبكر

.“ناگونج كوردەواریدا دابونریتی لگأل
گوتارخونانی لو بووە یكك ئاینیی مامۆستا ئو
نادروستی  ب ئاماژەی ھینیدا رۆژی گوتاری  ل
جخت داوەو ئستاش یانان ئو جۆرە كردنوەی
كاركی كیان داخستنی دەكاتوە، ئوە لسر

بوو. پویست و باش

كچ سمای ل زاخۆ گنجانی
كران ببش عرەبكان

ھاووتییك، درابووە زاخۆ كۆمیتی لشارۆچكی و رۆشنبیری یانیكی كردنوەی مۆتی رۆشنبیرییوە وەزارەتی لالین
گنجانی زاخۆ خۆرھتییان بۆ سمای نمایشی عرەبكان كچ وانش بكاردەھنراو سماش یانی وەك ییان ئو بم
یانی داخرا، ئو دراوسكانییوە، و ئایینی مامۆستایانی داواكاری بھۆی دواتر تدەكرد، روویان بحزەوە و ئوانیش دەكرد

سما. یانكانی بچن ئوەی بۆ بكن سوریا و دھۆك ل روو ناچارن ئستا ناڕەزایتی دەربینی وای زاخۆ گنجانی

زاخۆ

ئحمد برەڤان
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ئاگاھاتنوە ب زەنگی
گرتیكی رابردوودا تمموزی مانگی لكۆتایی
تۆماركرابوو مۆبایل بكامرای  ك ڤیدیۆی
و لرگی مۆبایل لسر بت ببئوەی دەنگی
فیسبووك بتایبتی ئلیكترۆنییكانوە سایت
یك  كڤیدیۆیی گرت مــاوەی بوویوەو بو
ژنكی ئسمر چركبوو و تیدا و شش خولك
گنمییدا كوڕكی لگڵ سكسكردن لكاتی
ناوی دەردەكوت. تاریكدا نیمچ لشونكی
كناڵ و كۆڕەكتیڤی كنای ھردوو بڕوەبری
بوو. لسر ئاسۆ“ی ”ئڤین خاتوو وات ،٤
بخرایی خكیدا لناو كگرت وایكرد ئوەش

بتوە. بو
لو گرتی نیی یكمجار كوردستان لھرمی
رابردوودا سای لچند دەبتوە، بو وەیش
خكی كوڕكی سكسی گرتی بوبوونوەی
ھردووكیانی كوژرانی  كچك لگڵ  ھولر
برچاو ھۆیوە ژمارەیكی رۆژان بو لكوتوەو
دەبنوە. خزانی توندوتیژی رووبڕووی ژنان ل
ریپۆرتكدا ل وارڤیندا گۆڤاری ٢ی ژمارە ل

پكرابوو ئــامــاژەی سكسی تــری گرتیكی
كارگركی ژنــ بۆ سیاسی بمبستی   ك
كوردستان نیشتیمانی  یكتی  ٣ـی مبندی
رگری بوھۆیوە تا دروستكرابوو، ھولر ل
سھمی خولی بۆ ژنــ ئــو  لكاندیدبوونی
گرتی بگیردرت. ھاوكات بوبوونوەی پرلمان
دەركوتووی ژنانی تۆمتخستنپاڵ و سكسی
ژنان ئو الی نیگرانی بینراو بواری راگیاندنی
بكن. كار تیڤی كناكانی لك دروستكردووە،
كاتبسربردن برنامیكی پشكشكاری كچ
جاف)، (شھال زاگــرۆس ئاسمانی كنای ل
شتان ــو ئ ــوەی ــوون ــوب ب ــ ــدای ــوای ــو ب ل
میدیای لبواری ژن رەوشی لسر كاریگری
ھۆی تدەب مئ دەكات“بداخوە بینراودا
دەركوتنی بوارانی لو كچان دووركوتنوەی
بۆ كزەنگ یگرت ئو بوبوونوەی .دایت

راگیاندن“. بواری كچانی بئاگاھاتنوەی

سارد دەركوتن ل خولیای كچانی كینو گرت
كردووەتوە

پیمانگی ل ــی دەروون توژەری مامۆستاو
جمال كــارزان سلمانی  ھونرەجوانكانی 
كسانی ئو گرتی بوكردنوەی  ،ــ دە
دەكن، كار  بینراودا میدیای لبواری و  دیارن
باردۆخ ئو ژەرەكتو دیاردە، تدەب ریكخ
ھسووكوتانی وەسفدەكات.“ئو ب“ترسناك“
ھۆی تدەب دەكــرــت كچان ئــو برامبر
لو م ــزی رەگ كشانوەی دووركــوتــنــوەو
دەگڕنتوە ئمش  ھۆكاری ئو  .“بواران
حاتی بوونی و پیاوساالری دەستی بۆ
ئوانی بۆ تاككانوە لالین بخیلیبردن 
،رایوای ئو  دەبن. سركوتوو و دەردەكــون 
بسر خراپی كاریگری پشكشكاری و موزیك
رەگزی لكداركردنی بكو ،نیی كۆمگاوە
ناشیرین روویــكــی ھیو  كاریگری ینم

.خشدەب بكۆمگا
پیمانگی ل راگیاندن  بشی  مامۆستای
قرەداغی، حسیب بھات ھولر تكنیكی
ھسووكوتانی ئــو كاریگری ــبــارەی ل
بینراو راگیاندنی ــواری ب بكچانی برامبر

كورد ژنی كسایتی تیرۆری دیكی رگیكی سكسی: گرتی

دەبت بابتی گرتیكی ك
نــــــــــــــــــــوێ؟

لدایكبووی تازە كناكی برنامكانی پششكارانی ل یكك پاڵ خراوەت ك سكسی گرتیكی بوبوونوەی
راگیاندن دەزگاكانی ناو كچانی ل ژمارەیك كایوەو ناوەتھ كوردیدا شقامی ل نوی مشتومكی كوردی ئاسمانی
بۆ مترسیدار“ ئو گرتی ب“زەنگكی بوبوونوەی و نیگرانن دەكن كار بینراو میدیای لبواری ئوانی بتایبتی
بمبستی گرتان ئو بوبوونوەی دیك ھندكی كردووەو پیدا دەنگیان و ناو میدیادا لك دەزانن و ژنانئ ھموو
یاسایك دەرچوونی زانكۆش مامۆستایانی و دەفرۆشن سكسی سیدی ك دەزانن سیدیفرۆشان ئو بازاڕی جووندنی

جافبپویست دەزانن. فارس  ئاڤان

ھولر
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ھۆكارگلكی ئمۆدا واقیعی گوتی“ل دەكرن،
ژنان و كچان ساردكردنوەی بۆ ئارادایل زۆر
و بژەری و ھونری كاری دەستبدەن لوەی
سامناكیشی دیاردە ئم ئستا دواتر نواندن،

سر“. ھاتووەت
كاریگری بجۆرك گرتان ئو بوكرنوەی
خولیای ریككیانخندھ ك كچان كردووەتسر
لدەستبدەن.“یكك راگیاندن كاری ھاتنناو
دەزانیت پیگوتم چاتوە لرگی ھاوڕكانم ل
لسر ناوی ئو كچ پشكشكارە بوكردنوەی
تازە بتاقتی كردووم من گرت سكسی زۆر ئو
بئومد تازە راگیاندنوە، ناو بچم دەموت
دواقۆناغی خوندكاری حسن، شیالن بووم“.
ئوەی سالحددین، زانكۆی كۆمناسی بشی
قسكانی و خۆی گفتووگۆی ئامادەبوو و گوت

بكاتوە. بو

كانكسییس گرت بوبوونوەی باسی باس
فرمانبر، تمن(٢٦)ساڵ، محمود، كیژان
تووشی و گرتانئ بوكردنوەی لوەدەكات باس
فرمانگو دەكات:“لناو نالباری حاتكی
بوكردنوەی باسی باس گشتییكان نشو
بو زۆر بتاقتم ژنك وەك گرتیی، من ئو
ویستپ ،زارییرمش مایی بارودۆخ بڕاستی
گرتی دەبیستم گوتیشی:“كات لبگیرت“. رێ
دەبم، بئومدی تووشی بووەتوە، بو ژنك
كتباب لڕاستی ئوەی بب دەوروبر چونك
ژنی ئابووی ئافرەت ئوە دەن بكۆنوە

بردووە“.
دكتۆر دەروونــیــیــكــان  خۆشیین پسپۆری 
ئو بوبوونوەی ك ئاماژەیدا جالل كارزان
ك یھ كپتوە بو پیوەندی  گرتان جۆرە
سكسوە لبارەی كۆمگا كلتووری بھۆی
توندی ب زۆر وایكردووە ئوە بووە، دروست
كسیانس گرت بو بۆی بوانین یۆسپ لو

پدەكنوە. گنج بۆ بۆشاییكان
گنجان  ئستا ك روونیدەكاتوە دكتۆرە ئو  
بڕدەكن، تكنلۆژیا بدیار كاتكانیان زۆربی
تكنلۆژیاوە ل شتكی ھموو وایكردووە ئمش
ھر بھمانشوە سكسیش دەستبكوت،

لوەردەگرن. سوودی تكنلۆژیاوە لڕی
كچانوە بسر گرتان ئو كاریگری لبارەی
كچانوە بسر  كرییكاریگ  ك روونیكردەوە

ھۆیوە بو چونك پیاوان، ل وەك زیاترە
دەبنوەو ھست دەروونی باری تووشی ئاۆزی
پیوەندیكان لسرجم بۆی دەكن، كمی ب

دەترسن.

سكسی كوردی زووتر بودەبتوە گرتی
بینیینی ــارەزووی ئ ئستا لگنجان ھندك
حزەش ئو و دەكن كوردی سكسی گرتی
بگڕن نودا شتی بدوای بردەوام وایكردووە
ئگر گرتیكی سكسی بماوەیكی كورت و
بو زووتـــر بت  كـــوردی بكرت گومانیش

ببتوە.
 ،سا  ٢٠ گنجكی ــوڕە ك عــومــر، كـــاوان 
ئو سردانی زووزوو گنجك، وەك نایشارتوە
گرتانی“زۆر ئو وەرگرتنی بۆ دەكات دوكانان

نون“.
یبا كورت ھیو ئسمری كاوان، روخساركی
زیاترە“، كوردی گرتی لسر دە:“داواكاری
نایشارتوە بم ،نیی زۆر تمنی ھشتا ئو
 گرت بــدوای  بــبــردەوامــی  سا  ٥ ــاوەی م

بیانبینت. حزدەكات و دەچت سكسیكان
ئاشكرا ناوی نایوت مۆبایل، كۆگایكی خاوەن

ئاسۆ ئڤین
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بۆ دن گنجانی ئو دەخاتڕوو  ئوە بكات،
كوردی سكسی گرتی داوای زیاتر ــان دوك
چند سای لو لوەدەكات باس دەكن، ئو
زۆر زیادی گرتان لسر ئو كۆتایی داواكاری
زۆر لوكسانی بشك وادەكات مئ كردووە،
ببنبر پنا تی ئای مۆنتاژو لبورای شارەزان
دەستكاری كۆمپیوتری ببرنامی ئــوەی
كوردی گرتی نایشارتوە بكن، گرتكان
باش روون نین“ونكان بم زۆر ھن، زۆریش
دیكوە لالیكی و بمۆبایل لالیك چونك نین،
دوكانی مۆبایل ئو خاوەن بترسوە گیراون“.
دەستكاری گرتكان زۆری بشكی نایشارتوە

شارەزاوە دەكرن. لالین كسانی

دەشوندرن ونكان
لك نقشبندی، ھردەوان زانكۆ مامۆستای
دە“زۆر یھ ماستری دا تی ئای زانستی
و بكرت  نو دەستكاری دەتوانرت بئاسانی 
تی ئای چونك زانستی تدا بكرت، گۆڕانكاری
لو یك پكھاتووەو سرەكی  لقكی لچند
 image)لقی زانست ئم سرەكییكانی لق
برنامو ھندك  بھۆی  ــ processing)ـ
بئاسانی زۆر دەتوانرت تایبتوە سۆفتوری
ونو و دەستكاریبكرت دیجتاییكان نو
و بــویــســت كساییتییكان روخــســاری
بوارەدا لو  شــارەزان  كسانی ئو ئــارەزووی
بمبستی رنامانب ئو ھرچندە بگۆڕدرن.
و چاككردن لیان ئامانج  و داھنراون  زانستی
و پوەر ئو بگورەی كاننو باشتركردنی
پدا ونیكی ھموو ك زانستییانی قۆناغ

دەبت. تپڕ
ــوەدەكــات  ل بــاس نقشبندی،  ھـــردەوان  
 image)لــ كك زۆر رۆژئـــاوا لوتانی
وەردەگرن لزانستی تاوانناسی (processing
تاوانباران“بداخوە ونی كشانی ناسینوەو بۆ
لم كك بپچوانوە  زۆر كورد ئمی  الی
كورد ژنانی و و زۆرجار كچان وەردەگرین زانست

ئامانج“. ندەكر

“نیی گرفتك:“یاسا سرچاوەی
لھرمی تایبت یاسای نبوونی بھۆی
شواندنی لبوكردنوەو رگگرتن كوردستان بۆ
دەفرۆشن سیدی شونانی لو سكسی گرتی
بوكردنوەی مۆبایل، دەخنسر گرت یا و

سندووە. پرەی گرتان ئو

دەرچوونی پویستی لــبــارەی نقشبندی،
لوجۆرە یاسایكی دە:“تائستا یاسایكوە
پرس ــو ل رێ نیی كــوردســتــان لھرمی 
ھبكارھنانی بھۆی ك بگرت زەونانق

ئنجامدەدرت“. زانیارییوە تكنلۆژیای
نقشبندی لگڵ ھاوڕای قرەداغیش بھات
ــوە ــراوەت ــت ــس ب ـــارەســـر و دەــــ كــ چ
گردراوە یاساوە“چارەسر ببادەستبوونی
ھۆشیاری پشكوتنی و پرەسندن بئاستی
سزای دانانی یاساو  بادەستی و كۆمیتی

.“ردانو رەفتارە نامئ بۆ سخت
یاسای كــوردســتــان لــھــرــمــی ــدە  ھــرچــن
نقشبندی ھی، بم خراپبكارھنانی مۆبایل
بۆ نیی بس تنیا ب یاسا رایوای“ھبوونی
بكو لكۆمگادا، دیاردان ئم بنبكردنی
بقد یاساكانیش پیەوكردنی و جبجكردن
بیاسای نموونش .“گرنگ یاساك ھبوونی
تائستاش دەھنتوە“ مۆبایل بكارھنانی
بــردەوام جبجنــكراوەو یاسای ئو  ٪١٠
بھات مامۆستا پشلدەكرت“. یاسای ئو
ھۆشیاری ئاستی برزكردنوەی قــرەداغــی،
یاسایك تا “دە و دەزانت بگرنگ كۆمگا
دادەنرت، پویستی سرشانی میدیای بشوازی
دیــاردەو جۆرە  ئو لسر پــردە زانستییان
زات ئو و ھمات تییانیكۆم خۆشیین
بیانكات نك بكات ریسوا سایكۆپاتان و نخۆش

چاولكردنیان“. بۆ نموون و قارەمان

دەزانت تیرۆری كسایتی ب ئاسایش
كوردستان ھرمی گشتی ئاسایشی بڕوەبری
ئـــوەی وارڤــیــن ــۆ ب ــۆشــی ــرگ ئ عیسمت 
ئاسایش  ل ئاسۆ  ئڤین ئگر  ك خستڕوو 
بۆ ــوون ــدواداچ ب ــوان ئ تۆماربكات،  سكا
ئو تاوانبارانی و  دەكن  كسییس گرت ئو
دەكن. یاسایان رادەستی  دەدۆزنــوەو  كارە
ئو دروستكردنی ئــوەی لگڵ عیسمت 
دەزانت، كستی تیرۆری ب كسییس گرت
ل بوو ماوەیك ك دەخاتڕوو ئوەش ھاوكات
لسر نادروست زانیاری دەرەوە سایتی ھندێ
ئو بوكرایوەو ئاسۆ ئڤین و چوار كناڵ
كناو ئو دژایتی ھنگاوكیتری  گرتیش
نیشاردەوە عیسمت، ھروەھا كسبوو. ئو
ئو و دەكن لكۆینوە ب دەست ئوان ك

دەكن. ركۆنس كارەش
ئاڤان فارس

ئرگوشی: عیسمت

ئڤین ئگر
تۆماربكات، سكا

بدواداچوون
گرت ئو بۆ

سكسیی دەكین
و تاوانباران 
دەدۆزینوە
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یكم  ل دووســـاڵ نسرین و ــاوە ك چیرۆكی
كاوە،كوڕكی دەستیپكردووەو بیكگیشتنیانوە
ئمساڵ  نسرینیش و ئاسنگرە سانو ٢٤
سایدا   ١٦ لتمنی بووەو ئامادەیی پۆلی١١ی

دەبت. كاوە ھۆگری
و دۆست وەك ساڵ دوو ماوەی  نسرین و كاوە
چند و دەبن یكوە ب یكدی خۆشویستی
یك لگڵ كات بسربردنی بۆ یكوە ب جارك

دەبستن. ژوان
ك لوەكرد، باسی ھردووكیان ل نزیك كسكی
لگأل چندینجار سادا دوو ئم لماوەی ككچ
كوڕەك سكسی و چۆوانی بۆ كوڕەك دەرچووە
ببوون تكوی یكدی بشوەیك لگكردووە،

بژین. یكدی بب نیاندەتوانی ك
ھبووە گومانی ــاوە ك ھاوڕكانی لــ یكك
و خۆشویستبت كچی ئو دڵ ب كــاوە لــوە 

بوو“. لگیدا رابواردن بۆ لوبوایدای“تنیا
لدادگا  سرینن ھاوڕیانی ل یكك نیشتمان، 
و نسرین پیوەندی  لبارەی ئامادەبوو شاھدی
ك كرد لوە باسی دادوەردا بردەم ل و بدات كاوە
چووەت كاوە لگڵ ھاوڕی نسرینی چندینجار
قوتابخان بۆ ھاتنی ئاشكرایكرد“نسرین دەرەوەو
نوڕینگی و نخۆشی ببیانووی دەقۆستوەو
بیك دوایین  دەردەچوو، قوتابخان ل پزیشكی 
و بوو نسرین مای بانی  سر  ل گیشتنیشیان
من  جارە ئو ك بوو، شو ١٠ ی كاتژمر نزیكی

ئاگاداربووم“.
ككچ ــرای ب كــ لــوەشــكــرد باسی نیشتمان 
و زانیوە كاوەی لگڵ خوشككی بپیوەندی

ئوەی بۆ نسرین سر بخات فشار ھویداوە زۆر
بوو. بسوود بم بكوتوە، دوور كاوە ل

بوو، ئامادە دادگا ل شاھد  وەك ك نیشتمان،
كردارە ئو چاوی خۆم دادگا گوتی:“ب بردەم ل
روویداوەو ھردووكیان لنوان ك بینی سكسیم
خستووە“. ل كچنی كاوە ھاوڕكمی ك دەزانم

لسنتركی  ئستا كــ ســاڵ  ١٦ نسرینی
دەبات، بسر ژیان ژنان حواندنوەی ب تایبت
دادگای ب ناوەو بھكیدا دانی دادگا لبردەم
بۆی و نازانت خۆی لپاشڕۆژی ھیچ راگیاندووە“
بنی ئو چونك كردووە كاوە ب پشكش خۆی

خۆی“. ھاوسری بیكات و بیخوازت پداوە
ئستا پش چوار مانگ یسو كئ ئاشكرابوونی
ل نسرینی كــاوە ك لوكاتوەی  واتــ بــووە،
پارزەری محممد كوسر بم خستووە، كچنی
دانی ”تاوانبار“ ك ــوەدا ب ئاماژەی نسرین، 
دادپزیشكی راپۆرتی لرگی نناوە، بتاوانكیدا
روونبووەتوە بۆ ئوەی دادگا شاھدان گوتی و
كچنی پردەی نمانی سرەكی ھۆكاری كاوە ك

.سرینن
مانگی لسرەتای  دھۆك دادگای بیاریدا دوا  ل
 ل  ٣٩٣ مــادەی   ٣ و   ٢ بگی بگورەی ئابدا
ناساند تاوانبار عراقی كاوەی وەك سزادانی یاسای
یشتووەتگن نسرین  تمنی  ئوەی  بھۆی و
مندایدابووە تمنی  ل ھشتا و ساڵ ھــژدە

حوكمدا. زیندانی ساڵ ١٠ ب كاوەی
ھژا شخ ممی
خوازراون ناوەكان تبینی:

دادگاوە... ل
كچك  بۆ سر دەستدرژی سكسی تاوانی ب

بۆبایوە زیندانی ساڵ دە
سر بۆ سكسی دەستدرژی تاوانی ب كوڕك  دا دھۆك دادگای بیاری لدوا
ناچار  كچكش سپنراو، بسردا زیندانی حوكمی ١٠ ساڵ ١٦ ساڵ تمن كچكی

بكات. ژنان دادەدانی بنكیكی روول بوو

دھۆك
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بردەكوت شریان پشكی توركییكان، دراما
كوردییكان ناك كــ ــی ــان درامــای ــو  ل
ب و داگیردەكن پ كوردی بینری چاوی
فرمسك پوەگرتووە.  خوویان ھزاران كس
گنجانو كچ لو ككی تاھیر(١٩)ساڵ،
زنجیرەی (٣) سیری ببردەوامی ــ رۆژان
چوار ـــ“رۆژی دە ئــو ــات. دەك دۆبــالژكــراو
بۆ تنیا دەكم  قانئ ئو  سیری سعات
نابینم. ل سوودكیشی ھیچ و كاتبسربردن
زەرەر ل جگ توركییكان قئ بتایبت
شتی گوتیشی:“ھندێ .“نیی تدا ھیچیتری
زۆر كاتیش ھیو خراپی كاریگری ك دایت
ناتوانم فربوم تازە من بم دەدات، بفیۆ

نكم“. سیری
خوندنگیكی مامۆستای   ك (پروین)یش
نی٤٥سامت سلمانی و ل ئامادەیی كچان
ل لكاتكدا لگڵ منداكانی سیری یكك
و وارڤین دوا بۆ دۆبالژكراوەكانی دەكرد زنجیرە
زنجیرەكان سیری گنجكم كچ و گوتی:“كوڕ
،٩سا ك تمنی بچووككشم و كچ دەكن

من ــم ب دەكـــات، ق٣ئ سیری  رۆژانـــ
ب ئو دەكم“. وانل یكك سیری تنیا
بچووككم كچ گوتی“زۆرجار پكنینیشوە
دەستپكردنی كاتی كــ ــوە ــات دەخ بیرم 
وەك گوتیشی:“من پروین .“یزنجیرەك
كلناو قوتابییكانم ئاگاداری مامۆستایك
درامایان ئو باسی  حزەوە  ب زۆر خۆیاندا
ماوە بگڕنوە  زووتر دەیانوێ و  دەكن
ئو بكون“. سیركردنی فریای ئــوەی بۆ 
و ھبوو كناكان ك لندھ ل گلیی دایك
ناكن ئوە بۆ حیساب كناڵ گوتی:“ھندك
كۆمگای لگڵ ئقان تا چند ئم ناوەڕۆكی
ھی لسر چند كاریگری ئمدا گونجاوەو
ب ھستكردن ب ھیو گنجان و مندان

دەكنوە“. برپرسیاری بوی
بووەت دۆبالژكراوەكان زنجیرە بوكردنوەی
بواری پسپۆڕانی ل بشك رەخنی جی
ئم ك یانوایپ پسپۆڕان ئو راگیاندن.
لناویشیاندا كۆمگاو ئستای لسر زنجیران
دروســتــدەكــن. مترسی گنجان تــوــژی 

پیمانگای راگیاندنی بشی مامۆستای
لمبارەیوە جومع عباس سلمانی تكنیكی
و كلتوور ب نامۆی یھ دە:“كۆمك شت
زنجیراندا لو ك متی ئیكۆم سیستمی
مئ گنجی زنجیران ئو ،نموون بۆ ھن.
بكات، ھاوسرگیری بئاسانی زۆر ھاندەدات
بكات خیانت یان جیاببتوە، بئاسانیش زۆر
ئاسایی زۆر لالی شتان ئم ك رایاندەھنت و
مامۆستا زنجیرەكان ناوەڕۆكی دەربارەی بن“.
شڕو كلتووری باسی زنجیران گوتی:“ئم
ك دەكن، رەدووكوتن و توندوتیژی و ڕاوڕوت
بم دەبنوە، كم ریكخ خۆیان بۆ مانئ
زیندوو زنجیران ئم كاریگری  ب جاركیتر
لژر گنج یھ نموونشمان ك دەبنوە

رەدوكوتووە“. زنجیراندا ئم كاریگری
زنجیرە ل ھندك باش پی ئوەی لگڵ ئو
وەرگــــاون باشی نموونی ك كۆرییكان
زۆر باسیدەكات وەك بــم بوبكرتوە،
توركیا سوریاو ھی دۆبالژكراوان زنجیرە لو
كوردستانیان ك وتانن وات ئو ئرانن، و

زنجیرە ب كچان خوویان
گرتووە دۆبالژكراوەكانوە

فزیۆنییلت ناك برنامی زۆری بشكی دۆبالژكراوەكان، زنجیرە كماوەی
راگیاندنیش بــواری پسپۆڕانی كــردووەو كۆنترۆڵ ناوخۆییكانیان و ئاسمانی
توژی بۆ بتایبتیش كۆمگاو سر بۆ بگشتی زنجیران ئم بوبوونوەی

دادەنن. بمترسی گنجان

ھژان خالید
سلمانی
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ون كوردیش ل گوتارەكانیاندا داگیركردووەو
نازانم كراوە. باس دواكوتوو دڕندەو ب یان
فربین“. ئو لوە جوانیان شتكی دەب چ
ك ھبوو نناك لــو  رەخنی پسپۆڕە
گوتی:“بداخوە و دەكن دۆبالژ زنجیرەكان
ب و بازاڕیی زمانكیان گشتی ب زنجیرەكان
وەریانگاوە“. گڕەكك یان شارك شوەزاری
بھۆی كناكان ل گوتیشی:“بشك ئو
دۆبالژكراوان زنجیرە ئو بۆ پنا ببرنامیی
كات بكوژن“. بھۆیانوە و دەیانوێ دەبن
الینی رۆشنبیری، وەزارەتــی ئوەی لگڵ
لسر سانسۆر دانــانــی ل پیوەندیدارە
بودەكرنوە بابتانی ئــو چۆنیتی
یھ كاریگرییان تاچند و لكناكان
پیشاندانی و توندوتیژی كمكردنوەی لسر
ئو بم ،تانو ئو جوانی كلتووركی
ھنگاوكی ل پراكتیكدا تائستاش وەزارەت
پرس ــو ئ ــۆی بــۆ چــارەســركــردنــی ــوت ئ
گلیی عــبــاس، مامۆستا ھنگرتووە.
ئــوان و ــات دەك رۆشنبیری ـــی وەزارەت  ل
گلیی دواتر دادەنت،  یكم ببرپرسیاری 
كوالیتی وەزارەت تائستا وەك ك ئوەدەكات
كتباب ھسنگاندنی بۆ نیی كۆنترۆیان
ئابوورییوە. و سیاسی كۆمیتی، لڕووی
لگڵ زنجیران ئو ئایا  بزانن ئــوەی بۆ 
ئمدا پروەردەی  و كۆمیتی سیستمی
رۆشنبیری ــی ــا.“وەزارەت ن یــان دەگونجت
چاودریكردنی بۆ  نناوە ھنگاوكی  ھیچ
ئستای واقعی لگڵ ئایا ك زنجیران ئو
ل كمتر كــوڕان دەگونجت“. كوردستان
دەكن دۆبالژكراوەكان زنجیرە سیری كچان
یانوایپ ناكن و سیری بشكیشیان ھر و
ئاسۆ بسوودە.  سرقاكردنو خۆ تنیا 
ب” دە  یمانگپ دەرچــووی  خلیل(٢٣) 
دۆبالژكراوەكان زنجیرە سیری شوەیك ھیچ
زنجیران ئم نییو  پیان  بــوام  و ناكم
مشكی شوشتنوەی و سرقاكردن بۆ تنیا
گوتیشی“گنج ئو دەكرن“. پخش خك
زنجیران ئم سیركردنی لتاو وایلھاتووە
و زانستی و كۆمیتی رنامب  ل ئاگای
سیری تنانت نماوەو  تندروستییكان 

دەكنوە“. دووبارەكشی
دەن ھــن كسانك  ك ئـــوەدا  لگڵ 
تابلۆی ـــم ب ــوودن، ــس ــ ب ــجــیــرەكــان زن
ششمی خوندكاری   ك تمن(٢٠)ساڵ
پكوە وشــك و تــڕ دەــ“بــا  ئامادەیی

قئ زۆری بشكی ئوەی لگڵ نەسووتت.
ھندكیان بــم بسوودن، دۆبــالژكــراوەكــان
چونك دەكم. سیریان تدایو باشیان زانیاری
دەكــن“. كۆندان و  خۆڕاگری فری گنج
بزانم سوور ناكم شتك سیری گوتیشی:“من
ئقیك بزانت ئگر گنجكیش .نیی سوودی
خۆی دەب خراپ ناوەڕۆككی زەرەرمندەو
نكات سرقاڵ پوە  خۆی و  نكات سیری

بكات“. برنامیكی باش ئوە سیری لبری
دۆبالژكردنی ب كناكان گرنگیدانی لبارەی
ناوخۆیی كنای بڕوەبری ،زنجیران ئو
عــلــی، حــاجــی ــان ــورھ ب ــان ــوردســت گــلــی ك
وتان زنجیرەكانی زۆربی  گوتی:“ھومانداوە 
زنجیرە بتایبت كوردی، زمانی سر ینوەربگ

زیاتر ئمش كۆرییكان. و توركی و فارسی
ئو ژیانی شوەی و كلتوور ناساندنی بۆ

.“یگایانكۆم
ل ی كــزنــجــیــرانــ ــو ئ ــو دەـــ ھــمــوو ئ
لالین دەكرت دۆبالژ تلفزیۆنكی ئوانوە
ب و سیردەكرێ كۆمیتییوە تــوــژەری
بیاری دواتــر و تدەپڕت فلتردا چندین
واقعی لگڵ ت.“دەبدەدر لسر بوكردنویان
لبارەی بگونجت“.  دا كوردستان كۆمگای 
زنجیرەكاندا دۆبالژكردنی ل بكارھاتوو زمانی
ئوەی ســرەڕای و لسرەتاداین مگوتی“ئ
،نیی ستاندارد زمانكی دا كوردستان لك
كارەكان بۆ گونجاو زمانكی ھومانداوە بم

بكاربھنین“.
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ھولر
دەدا ژنان نج بواری بپ كابینی

لدەسپكی ،نــزەنــگــ ھـــودا ــوان ــاالك چ  ــ ژن
٥ دەكات  لكابینی ژن لرەوشی باس وتووژەكدا
نخرابوو، پرازز ژن  پرسی  ئوكات ــدە و 
عراقدا و كوردستان لمژووی ھرگیز چونك
ژن پرسی دەزگایكی تایبت بۆ ،٥ كابینی وەك
بۆ ھرم وەزارەتی ب ئاماژەی ھودا، دانمزرا.
و  دەكات  ٥ كابینی لسردەمی  ژنان كاروباری 
خۆی پسپۆڕی لبواری پۆستكی پدانی ،دە
لپشت نیتكی ئو كارە وە كتنایشار و نبوو
ئوەندەی ،بن حزبی كتنی بووە“رەنگ
رەگزكوە ل بیركردنوە و قعب پیوەندی
گروپك رەنگ یان ھبت. تر رەگزەكی بۆ
سركوتن خۆیدا لبواری  ژن نیانوت  ھبت
پۆستی د.جینان ئگر من بدەستبھنت.“بڕای
باشی سركوتنكی بوایھ تندروستی وەزیری
ئو بۆ وەیئ پرسیار  بم دەھنا، بدەست 
كاریان خۆیاندا لبواری پدەدرێ پۆستیان ژنانی
رەنگ وەی كل نیی ترسك مئ پنادرت، ئایا

نموونیی“. كسكی تبب ژن ئو
توندوتیژی بڕوەبرایتییكانی دامزراندنی ھودا،
لپناو جیدی ٥بھنگاوكی كابینی لسردەمی
زۆر دە و دادەنــ ژن  پرسی چارەسركردنی
كراوە. چارەسر كشكانی رگیوە لو كیس
سرۆكی  ك ھبوو كۆمسیۆنك گوتی ھروەھا 
كارەكانی  سرپرشتی  ٥ لكابینی حكوومت
زۆر تییانرایوبڕب ئــو موایدەكرد.“مپ

چونك ژنان، وەزارەتكی لحقیبی جیدیتربوون
دەكرد“. بواقیعی كاریان ئوان

خانمانوە  بای ئنجومنی دامزراندنی لبارەی
ك وایــ بۆچوونی ھــودا دا، شش لكابینی
بدەیان پویستی لكوردستاندا ژن واقیعی
تایبتی ئنجومنكی ناچاریت ھیو ئنجومنیتر
زەروورە، زۆر ننجومئ ئو دابنیت“بوونی بۆ
ئوانی كن ئوەی چۆن پكدت؟ گرنگترە بم
چۆن ئینتیمای چین؟ دەستكانی پكیدنن؟
،بجوانی ھ برنامی دەیان  یاساو با دەبت؟ 
كپرس بۆ ئینتیمایان كسكانی ئگر بم

بوونی. ل باشترە زۆر نبوونی نبت

ششیت كابینی دژی پمگوترا
لبابت ركخراوەكان بدەنگبوونی لــبــارەی
ششدا لكابینی ژن پراوزخستنی پرسی
ركخراوەكان زۆری بشیكی ك وایدەبینت ھودا،
كاركردنی یكتیدا دابشبوونو، و پارتی بسر
ھرم وابستی واقیعی ركخراوەكانیش لئستادا
بدەنگییان و بۆیكانتی حزبسیاس شوازی و
كوردستان دە:“كۆمگای ئو ھبژاردووە.
بشكی بم ،ویستپ ركخراوەكانی لئستادا
ھژماردەكرت دەســت بپنجی ك كمیان
بمژە ئمانش  دروستیكردوون، زەروورەت 
كۆمگا لسر كاریگرییان ناتوانن كمیان
حزبی ركوتنی و بــرژەوەنــدی لبر ھبت.

واقیع بگرن“. لم رەخن ناتوانن دەمبكنوەو

دا:“بشكی بقسكانی ــژەی در وەھــا ھــودا،
ئوەیان رابردوو گلیی ئندامانی پرلمانی زۆری
بكین، بانگ وەزیر فن ناتوانین دەكردو دەیانگوت
ركوتنی حزبی ئمش حزب فالنب سر چونك
كاری حزبی وتنكر ئم .یھ لنوانماندا
ئندامانی و ركخراو كاری و راگیاندن كردووەتسر
ئم ھبژردراوی ئوانیش   چونك پرلمانیش،
ئم دەمننوە لئاست ك و ئوانی حزبن دوو

ھوستیان ھبت“. زۆریدا ناتوانن
ئــوان  رابــــردوودا لك كــرد ئاشكرای  ــودا،  ھ  
حكوومت كمترخمی  ب برامبر  ویستوویان
ھوست دا ژن پرسی لئاست پرلمان و
دەیكات ئو ئوەی پیگوتراوە بم وەربگرن،
بدەنگ ــ دەب بۆی  ،شش كابینی ــدژی ل
ئوەی لبر پگوترا ئمم بت.“راستوخۆ
یھ حزب نف بۆ ئینتیمایان خزانكت گوتیان
ناب بكرێ تۆ چاالكییكیش ھر ئگر خۆت، نك
شخسییوە، قابی تدەخر چونك ئامادەبیت،

.“ناخۆش زۆر ئمش

بدەنگ ژنی ركخراوەكانی ستراتیژی رككوتنامی
كردووە

ركخراوەكان  بدەنگبوونی ك نایشارتوە  ھودا،
ئوە بۆ پرسی ژن، ئاست ل كناكانی میدیا و
 دەب ٦ وایو كابینی سیاستی ك دەگڕتوە
ژن پرسی بۆ باش ھنگاوی ھندك بگوترت
بگوترت و بگیرێ یكابینل رەخن ناب نراوەو

وارڤین: بۆ نزەنگ ھودا چاالكوان ژن
شش ل كابینی رەخنگرتن

یدەغق
كوردستان ھرمی حكوومتی ٥ و ٦ـی كابینی لنوان ژن لپرسی باس (وارڤین) لگڵ وتووژك ل ،نزەنگ ھودا ژنان بواری چاالكوانی
ك دەكات ئاشكرا ئوەش ھاوكات بگیردرت. یكابین رەخن لو نییو رگنادرت روون ژن بۆ شش كابینی سیاستی ك دە و دەكات

دەبوو. سركوتوو درابا، د.جینان ب تندروستی وەزیری پۆستی ئگر ٥ـدا لكابینی
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یتخرئ وابیت ئگر كردووە“چونكن ھیچی
پنجی سرۆكایتی كابینی ی كحزب ئو ریزی

پكھناوە“.
گرتووەو  ٥ رەخنیان لكابینی  گوتی ك ھودا،
ئو لگیراوە“من گویان ھبووەو پشنیاریان
پشوو دەیتوانی لكابینی ژن ك برپچدانوەی
پیوەندی ئمش نابینم، لئستادا ھیبت،
لكابینی ــم  ب ،نیی حزبیوە بئینتیمای
دواتر ھبووەو  رەخنمان لكناكان پنجم 
بارودۆخ ئم تا بكین، كار ك لكراوە داوامان
ناب ئستا ،دە چاالكوان ئو  باشتربكرت“.
دەب بكو  بگریت، شش كابینی ل  رەخن
بۆ لكدانوەت شوە بھزار بیت“چونك بدەنگ
ئوە باسی ببگوە  خۆم وەك من  دەكرت.
كابینی برامبر ھوستكانم لسر دەكم

لكراوە“. ھڕەشم شش

پارتی گۆراوە شوازی كادیرانی
كــاركــردنــی  نھجی ـــدە ،نــزەنــگــ ھـــودا   
ــۆڕاوە، گ ششدا لكابینی پارتی كادیرانی
٥ كاریان دەكرد،  لكابینی ئوكسانی ھمان
لكابینی رەخن تۆ نیی قبووڵ پیان ئستا
وتنككر بو پیوەندی ئمش بگریت شش
حزبدا ھــردوو لنوان ك یھ ستراتیژییوە
پیوەندی قسبكات سك ھر یانوایپ“.یھ
بیر ـــوەی ئ بب ،یــھــ بئۆپۆزسیۆنوە
بزانن بكنوەو واقیعی قسكانی تۆ و لزەرورەت

رەخن دەگریت“. بۆ
رەخن تۆ ك بیردەكاتوە وا دە،“ئو ھروەھا
كردووەتوەو ئاشتی ئو ك دەگریت لكسك
رەخنی چۆن دەب تۆ ئیتر ،ی نییگل كشی
برژەوەندی ھمووی كیت. تووڕەی و لبگریت
دەكات، ژن  لپرسی كار نك مئ  سیاسیی

دەكات“. بوارەكانیتر لھموو كار بكو

ژنانوە لبارەی كۆبوونوەی وەزیران ئنجومنی
نكردووە

شش كابینی  لوەتی دە ،نزەنگ ھودا 
كۆبوونوەیك ھیچ ك نیی ئوە ئاگاداری دامزراوە
كرابت، ركخراوەكان كاری و ژنان پرسی لبواری
لنبووە ئاگام ساومتوەو   كگۆڕەپانل من
ناوچگرتی كپرس كرابت.“ئگر كۆبوونوە
ژنانو لپرسی حكوومت ترسی ئوا نبت،
ھودا، .“یھ كابینكوە بسیاستی پیوەندی
سیاستی   ٥ لكابینی ك دەخــاتــڕوو ئــوە 

قس توانیویان ئوان بووەو روون حكوومت
ھبت.“سیاستی پشنیایشیان و بكن
،نیی ژنوە روون پرسی شش لبارەی كابینی
دیار ئنجومنكش پكھنانی بنی تنانت
خكانك باسكردنی البالو كۆبوونوەی  ،نیی
كاری بنمای و سیاست تناب تاك لئاستی
ئوكارە چونك ژن، پرسی بۆ حكوومتك
ھموو ھاوكاریكردنی و  بھاوبشی پویستی

.“یھ الیك

نین شارەزا پرلمانتاران
پرلمانی ئندامانی ــدای ئ ــوداوە ھ لدیدی
ئو بۆ ژن بپرسی گرنگیندان بۆ كوردستان
بۆ كسكان ھبژاردنی ك دەگڕتوە خا
و بنمایكی زانستی لسر ئندامتی پرلمان
دەبت پرلمانتار پش ك كسك ،قووڵ نیی
بۆ چوونت پینگوتراوە بكرت، كاندید ئوەی
دەكیت، چۆن مام مانای چییو پۆست ئو
تنیا پیوەندی پرلمان ئندامی بوون ب لرە
بۆ خۆت ئینتمای یان خزانكت بئینتیمای
بر  ٦ مانگ سانك ئو ویستپ“یھ حزبك
ئزمونیان خولكی پرلمانتار، بۆ لھبژاردنی
پیەوی و خۆیان ئرككانی ل تا بكرتوە بۆ
خك بم ببنوە، ئاگادار پرلمان ناوخۆی
كاتك لرە پرلمان. ئندام تدەب لناكاو لرە
ئوكات كاركردنیان چوارەمی سای ندەگ

.چیی پرلمان كارەكانی  و  ئرك دەبن فر
خولی پرلمانی چوارەمی  سای  ،نموون بۆ
چونك بوو، پرلمان خولی ئكتیڤترین رابردوو
ئوەندە سھمدا لخولی وەرگرت“. ئزموونیان
دروستبووەپرس پرلماندا لنو حزبی ملمالنی
كردووە“ئۆپۆزسیۆن پاشكشی مرۆڤییكان
لیستی دەكــات پشكش پۆژەیاسایك دت
و ھــاوپــیــمــانــی بــبــــئــوەی بـــدواداچـــوون
ئۆپۆزسیۆن بكات، لبرئوەی بۆ ھسنگاندنی

رەتیدەكاتوە“. یكاست كردووە پشكشی

كارەسات نادروست ئاماری بوكردنوەی
كوشتن توندوتیژی، ئاماری بوكردنوەی لبارەی
بڕوەبرایتی لالین ك ژنــان  سووتانی و 
ناوخۆی ــی وەزارەت  ب سر  توندوتیژی گشتی
،نزەنگ دەكرتوە، ھودا بو حكوومتی ھرم
تییرایوەبڕب ئو پشتر ئامارانی دە:“ئو
توندوتیژی و كوشتن لبارەی بویدەكردەوە
چونك ــوون. ب دروســت ژمارەكانی بژنان دژ 
ك ئوەی لبارەی .“كارەسات وانبت ئگر
ئستا بڕیوەبرایتییی ئو كاربدەستكی
ھودا، نبووە، دروست پشوو ئامارەكانی یوایپ
ئوا نبت، دروست پشووتر ئاماری ئگر دە
بنمایكی راستی ھیچ مانگش شش ئاماری ئو
رژەی گوتی:“ئستا  كۆتاییدا ل ھودا  .“نیی
لزیادبوونو روو ژنان كوشتنی و توندوتیژی

ناكات حكوومت بیشارتوە“. پویست

وارڤین چاالكوان ھودا زەنگن                                               فۆتۆ: ژن
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كار

فۆتۆ: راسینگر باكووری كوردستان - وان.                                                              

www.ne
tew

e.c
om



33

نرخی رەمزاندا مانگی ھاتنی لگڵ نسا
ژیانی ســرەكــی پداویستی و كــلــوپــل
ئمش دەبتوەو  بــرز نرخكی ــ رۆژان
ھندكیان ــردووەو ك نیگران  ھاووتییانی 
لپناو كار راستوخۆ حكوومت دەخــوازن
ھندكیش و بكات نرخ  ھاوسنگی  راگرتنی
مانگدا لو شمك  گرانبوونی لوبوایدان 

كا لسر خواست چونك ئاسایی كاركی
،٤٥سا ئــنــوەر دەرخــشــان دەبــــت. زۆر 
دوكانك ل بوو لدەست كیسی كۆمك
ئیویست و دەكرد سووری گۆشتی مامی
و بدات) بخۆیدا بڕە لبت تای (برلوەی
رەمزان ھاتنی بۆ پش بازاڕ  گووتی:“ھاتم
رەمزاندا ل چونك بكم، پداویستییكانمان

برزدەبـتوە“.درەخشان ھمووشتك نرخی
تایبتو پداویستی خــاوەن ھاوسرەكی
،یانگل دایكیشی ٣كوڕەو و ٦كچ  دایكی
بووە“كوڕەكانم شرپنجی خون تووشی ئو
دكتۆر بۆ پارەكیان كــاردەكــن كركارن
پارە ناچاربووم مانگ ئم بۆ دەرمان و

وەرگرم“. بقرز لدراوسیكمان

ھولر

رەمزان
دەكات؟ پ ك  گیرفانی

پنجونی جمال ل كاتی كینی شیرینی بۆ بربانگ                 فۆتۆ: پیاوكی بساچوو
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نیگران بگرانی دخۆشم رەمزان ب
 ،ڕەتییبن مامۆستای ٢٥ ساڵ، جمال ئاالن
،خۆشد رەمزان زۆر بھاتنی مانگی دە
.نیگران زۆر ـــازاڕ  ب ــاو ن بــگــرانــی بـــم 
زۆرخــۆشــ مانگكی گــوتــیــشــی:“رەمــزان
تا بت مانگم ئو چاوەڕیی نسا لژیانداو

لدەكم“. پشوازی پرۆشوە ب
لناو كلوپل رەمزان مانگی ھاتنی بھۆی
برزبوونوەیكی نرخكانیان ــان ــازاڕەك ب
جمال، ئاالن بینییوە، بخۆوە برچاویان
بگرتبر حكوومت روشونی توند یباشپ
و ــــزان  رەم مانگی رـــزی پــاراســتــنــی ــۆ  ب
ئو داخرانی كاكان و نرخی برزنبوونوەی

دەكرنوە. بب مۆت چشتخانانی
ھیو حكوومت ل داوای ھمان درەخشانیش
ھژارانیش یارمتی  مانگ لم دە“ئگر 
ودوكــانــدارەكــان بــازرگــان ل رگا با  ــادات  ن
برز نرخ خۆیان بئارەزووی نھت و بگرێ

بكنوە“.

ھۆكارن بازرگانكان
سوپرماركتو ــی خــاوەن خالید، ھمن 
بۆنو لك لــوەدەكــات ــاس ب بئاشكرا
چونك دەبنوە، برز نرخی كاكان یادەكاندا
مئ نرخكان، دەخنسر زیادە بازرگانكان
خاوەن قاسم، بۆچوونی ئحمد بھمانشوە
زیادبوونی لبارە گۆشتفرۆشتنو كۆگایكی
بكمی گوتی:“ئاژەڵ گۆشت كیلۆیك نرخی
بگرانی ئاژەفرۆشكان و بخودەكرێ
ناچارین ئمش و پمان دەیــفــرۆشــنــوە

برزبكینوە“. نرخكان
بپقازانجترین رەمزان مانگی ساح، سالم
فرۆشگیكی ئو خۆی خاوەنی و دەزانت مانگ
ب گوتی:“بازرگان  ژنان بكلوپلی  تایبت
ئمش دووئوەندەی شمكمان پدەدات و گران
و رەمزان دوای چونك دەكین، زیاد كنرخ
ناب ببازاڕ پویستی ئوەندە خك جژن
قازانج زۆر باشیش مانگدا بڕژەیكی لو و

.” دەكین

پكردن مانگی گیرفان رەمزان
تندەھ ئاژەڵ بازرگانو گۆشتی عارف، مرعی
كاتك خواست دەزانت بسروشتی بازار، ئو
دەبتوە“ بــرز  نرخ بوو زیــاد كا لسر

نرخكی ئوا زۆربوو خواستی ھرشتكیش
لك دانبوەدادەنـت ئو دەبتوە“. برز
ت“لودەستدەك زۆری داھاتكی رەمزاندا
دەستدەكوت، زۆرمــان داھاتكی رەمــزان
پنادات رگام ویژدانم بازرگانك وەك بم
خۆیان دوكانكان خاوەن بگۆڕم، نرخكان

بازرگانان“. سرملی ندەیخ
جۆرە ھموو بــازرگــانــو ـــوزاد، ن شــــرزاد 
تندەھ چینوە  توركیاو ل كلوپلك 
بقد رەمزاندا مانگی ل دە و كوردستان
بۆ ئاماژە نیوەی ساك قازانج دەكات و داھاتی
بپی ھركسك ئازادە دەكات“بازاڕ ئوەش
خۆی نرخ دیاری دەكات كس پیوەندی ویستی
برپرسیارتی ب سبارەت .“نیی بكسوە
بازاڕدا ل رەوشی ئو ئاست ل حكوومت
پارزگای ل بازرگانی  چاودری ئاراوە،  تد
گوتی:“ھرچندە بازاڕ عباس ھولر محممد
نادەین رگا  شوەیك بھیچ بم ئــازادە،
بتوەو نرخی برز كلوپل لالی بازرگانكان
ھفتبازاڕكی كوردستان ھرمی حكوومتی
نرخی درووستكردووە، ك خكی كوردستان بۆ
ھرزانترەو لھمووشونك  كلوپلكان 

بسردانایت“. گوڕانكاری جۆرك بھیچ

بازرگان بووەت سیاسی، سیاسیش بازرگان
دایوایوبل حمید باجالن ھیوا ئابووریناس
بازرگانكانی یادەكاندا بۆنو ل ویستپ
بپچوانوە نك دابشكنن نرخ ھرم
چارەسركردنی بۆ بكنوە. برز نرخكان
ویستدەكات“پ بازار روول گرانییی ئو
بكن ویژدان و ئایین رەچاوی بازرگانكان
حكوومت بین چاوەڕوان و ئگربت چونك
ناكرێ بكات، تباب ئم چارسری راستوخۆ
بانگشی ــردەوام  ب حكوومت لبرئوە
بــواری ــی شــارەزای ئـــازادی دەكـــات“. ئــو
وەك گورە كارەساتی دایوایب لو ئابووری
ئم بازرگان وتی ل“وەیبرد ئ ناوی خۆی
بازرگان“ بووەت سیاسیش سیاسی، بووەت

.وەیدەستب بازاریان جوی و

دایت قازانجی
گڕەكی ل ھمت چشتخانی خاوەنی
بوای بھۆی رەســول  مال عزەدین نرگز
باسیكرد خۆی وەك بئایینكیوە پتوی

ــوە ــردووەت ــك ن چشخانكی ئــمــســاڵ 
قازانج بیكینوە دەشت“ئگر ھرچندە

دەكین“.     
خاوەنی ئبوبكر، عوسمان ــازم ح ــم ب
پزیشكان شقامی  ل سفین  چشتخانی
دەمنتوە بكراوەی رەمزانك ھموو ك
گارسۆنانی ئو چونك دایبخم گوتی“ناتوانم
مندا كاردەكن ھموو خاوەن خزانن لالم

بھموە“. بكاریان ناكرێ ھژارن
پارەیان چشتخانكان خاوەن پشوو سانی
وەردەگرت مۆتیان و ھولر بپارزگای دەدا
بھۆی بم پدەدرا بكرنوە، ئینجا رگیان
ئازادن چشتخانكان خاوەن شار بوونی گورە
دە:“لگڵ حازم عوسمان كرانوەیان. ل
چشتخان، بم كردنوەی ل ئوەی ئازادین
لبر و بپارزین پارزگا رنماییكانی ،دەب

ھواسین. پردە رەمزان رزی
راگیاندن  لبواری و ساڵ  ٢١ خش رزگار 
لم چشتخانكان ھبوونی ــات، دەك كار
ــ:“زۆر دە و دەزانت بپوست مانگدا
چونك بــن. ــراوە ك چشتخانكان گرنگ
ناتوانن نخۆشن ك ھبن  كسانك رەنگ
زۆر گشتیارن ئستادا ل یاخود بگرن رۆژوو
چیشتخان ب ناكرێ دەكن ھرم سردانی
زانكۆی قوتابی ٢٣ساڵ، ھورامی شھن بین.
مانگی ھاتنی دە:“لگڵ دینالحس
پشوازی بگرموە زۆر خكی رەمــزان
،ئاسایی مانگكی من ”الی بم لدەكات،
بكرنوە“. چشتخانكان دەزانم بپویستی

دەـت چی ئایین
شرعوە ــڕووی ل چنگنیانی عومر  مال
ئوەی بۆ كا بشارتوە گوتی: ھركسك
بر موحتكیرەو ــوە ئ بت گــران نرخی 
دەگرتوە ئوانش دەكوت خودا تووڕەیی
ككا نرخی رەمزانوە ھاتنی كبھۆی
چشتخانكان كردنوەی دەكن“بۆ زیــاد
عومر، مال ــزان رەم لمانگی ــازادی ئ  ب
بوونی ب رگا شرعوە لڕووی تنیا :دە
گشتیاری بۆ ك دەدرــت، چشتخانیك 
ل دەب بوابوون و شار ئامادە ب دەرەوەی

 ژوور برژەوەندییوە بت.
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بجیاوازی ھست ماكی، یترووودەك كات
ئاسایی دەكیت، كسانی مای ئو لگڵ مای
دەتبنناو رازاوەكی باخچ سردەرگاو حوشو
ندیمل دەستەنگینییكی. و خیاڵ دنیای
ئوكاتی نابیت،  تر حوشكی جوانكانی 
ژووری دەستییكانی كارە و بوردەكاری چاوت
بغداییو ژنكی ئو دەكوت.  دانیشتنكی
ھولر روویكردووەت عراق رووداوەكانی دوای
و كچ ــوڕو ك لگڵ  كسا چند  مــاوەی  و 
ئزھار ،ژن ئو ژیان بسردەبات،  نوەكانییدا

.نسا ٦١ كینانی
ژیانی، زەحمتییكانی وای كینانی، ئزھار
سرقای لرزۆككانی  دەستب تائستاش 
بۆ كاتكانی زۆربی لماوەو ،دەستیی كاری
بۆ رازاندنوەی ماڵ ئو شتانی و كاری دەستی

دەبات. بسر بكاردت،
و ــات دەك كــارە ئــو بۆخۆی نتنیا ئــزھــار،
كچ حزدەكات  بكو لوەردەگرت، چژی 
بكات“زۆرم ھونرەكی فری دراوسكانیشی
ئو فری دیك كسانی ،بھ شونك خۆشپ
ك خۆم دەیانزانم“. ئو لمنداییوە بكم شتان
شت خۆی بدەستی ھبووە ئوەی ــارەزووی ئ
بدەستی مندای یارییكانی زۆربی دروستبكات،
لخولیاو وازی لگنجیشدا دروستكردووە، خۆی
بۆ ئو نھناوە. دەستییكانی كارە ئارەزووی
پیمانگی چووەت ببھرەكی پرەدان زیاتر
لچند دواتر بغدا، ل ماڵ رازاندنوەی ھونری
بشداری بغدا شداریكردووە“لب پشانگایك
شانگاكپ میوانانی كردووە، پشانگایكم چند
كسانی و بوو بالوە جوان زۆر كارەكانی منیان
زۆر بالیانوە و دەبینی منیان كارەكانی بیانیش

بوو“. جوان

لو ســوود دەستییكانیدا كــارە ل كینانی،
بم فــــدەدرــن، ك دەبینت رەستانك
پاشماوە و قوتوو بــو ــر  زۆرت بھایكی  ئــم 
ك دەبــخــشــــت، الیلۆنییان و  پالستیكی
خك قوتووانی فیاندەدەین.“ئو ــ رۆژان
دیكی شتی زۆر و گوڵ ئینجانی من فیدەدەن
ئوەی كلینكس“. قوتووی وەك لدروستدەكم
وەك دروستدەكرت كینانی خاتوو بدەستی
چونك ناوت، پارەی  و  زۆر دە“كاتی  خۆی

.“دایت كرەستانی ئو ماك ھموو
ھموو تا دەرگــا لبر ھر ئزھار ماكی
خۆی بدەستی  ك شتانی لو پە  ژورەكانی
وا .یھ رەنگكی كریھ كــردووەو دروستی
ماكی نك پشانگا، ترۆیشتووی ھستدەكی
میوانانكاندا ژووری دیواركی لبنمیچی ئاسایی،
كتبی كی پیبخانكت و بوو ھۆكی گورە ك
وشكی داركی  پارچ تدابوو، نوی و  كۆن
ماوە پوە لقی كۆمك ھواسیوە، بچووكی
ھواسیووە، پوە مووروكی زنجیرە لقكی ھر
بخشیبووە. ژوورەك ب جوانی زۆر دیمنكی
ئاساكیدا، گلری ما دیكی لژووركی
گوی ب دانــاوە برزی وشكی داركی كینانی
ل پە باخچكشی رازاندوویتوە، پمیی
ھریكیان گوڵ ئینجانی و رەنگاورەنگ بردی
جوانییكی زەرد، شین، سوز و سوور، كرەنگ
قوتووی ل ئینجانكان ھموو پداوە. زۆری
سرووی لگۆشیكی دروستكراوون، بكك
لوالترەوە كمك دانراوەو كاتژمرك كباخچ
سوزی چاو كچكی نیگاری پلتك پارچ لسر
لرەدا ھواسرابوو، خنجیالن كوبسری
و دەردەكوت بۆ نوەكانی كینانی جوانی ھستی
پیریدا وایلكردبوو لتمنی بۆ ژیان ئو ھستی

ساوادا چند كۆرپی راژەناندنی النكیكی لناو
بالنك ژیان مانای و بكات ریز گوڵ ئینجانیك

بداتوە.
بۆ ژینگ بخزمتك خۆی ھوی كینانی ئو
فریدەدەن خك شتانی وەسفدەكات“ئو
ھۆی تدەب پالستیك،  قوتووی كارتۆن، وەك 
بكاردەھنرت كاتك بم ،ژینگ پیسبوونی
ژینگ بۆ ماڵ رازاندنوەی شتی درووستكردنی بۆ

دەیپارزت“. پیسبوون ل ھیو سوودی
قوماش و كارتۆن قوتوو، ل لوەی جگ ئزھار،
دروستدەكات، ماڵ رازاندنوەی كرەستكانی
رەنگب جــۆراوجــۆریــشــی تابۆیكی چند 
دروستكردووە“سرەتا زەیتی رەنگی و ئاوییكان
دوای بم بكشم، دەستی ونی نمدەزانی
درووستكرد“. تابۆیكم چند ھودانك چند

تابۆكانی، و دەستییكان  كارە وای  كینانی،
درووستكردنی چۆنیتی لسر كتبكیشی
راستكانی بناوی(رگا نووسیووە ــواردن خ
بچاپی تائستا بم خــواردن)، دروستكردنی

نگیاندووە.

دوورنكردووەتوە لخولیاكانی تمن ھكشانی

خۆی  بدەستی سان ٦٠ ژنكی
دەڕازنتوە ماكی

ھولر
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وەرزش

محممد) (یادی توركمان دەستی یانی وەرزشی قی تۆپی تیپی وارڤینگۆچی فۆتۆ:

www.ne
tew

e.c
om



37

ب ئاشنابوونت چۆنییتی و خۆت پناسیكی *
باس بكن...؟ وارڤین بۆ خونرانی وەرزش

سای١٩٨٦ـی دایكبووی ل سدیق محممد یادی ناوم -
قوتابخان ل قوتابییك ھر وەكو سرەتا ھولر، شاری
ل زۆر ئارەزووم و حز بم كرد، وەرزش ب دەستم
ھر گۆچیاتی، ھبوو، ب تایبتی دەست تۆپی یاریی
ئم قوتابخانكم رگی ل سرەتا توانیم بۆیش
كاروانی ب درژەدان بۆ پاشانیش بدەم، ئنجام یاریی
ھولر ئافرەتانی  وەرزشی یانی ل ڕووم وەرزشیم 
قی وەرزشیی یانی كردە ڕووم ئمساڵ كرد، بم

بردەوامم. لگیاندا ئستاش تا و توركمان
چووی بۆ  و یانی ئافرەتانت جھشت بوو * چۆن  

یانی قی توركمان؟  
رۆژان ل دەكرد رۆژك لوە حزم من زۆر ڕاستیدا ل -
ب توركمان یاری بكم، قی یانی ریزی ل بتوانم
ئامانج دەتوانم یانوە ئو رگی ل ئوەی ھۆی

دی. نمبھ وەرزشییكانم
كردووە؟ پاوانیتییكدا ھیچ ل بشدارییت *ئایا

ل دەچت ساڵ (٨) بۆ  نزیكی بگومان، ب  -
یانی لگڵ بم دەتوانم وەرزشكردندام، بواری ناو
قوتابخانكان ئاستی لسر و ھولر ئافرەتانی
ناتوانم ك بدەستھناوە، برچاومان ئنجامی چندین

بكم ھموویان ب ئاماژە لرەدا
ب ھولر كچان لشاری تۆپی دەستی یاریی *ئاستی

دەبینی؟ چۆن خۆت توانینی
ڕۆژ ب ڕۆژ كوردستاندا ل دەست تۆپی بم دەتوانم -
كۆششی و  ھوڵ ب دەنت، پشوە برەو ھنگاو 
ھولر شاری ئم وەرزشی وبرپرسانی خمخۆران
ھنگاو پشوە برەوە زیاتر مل ك زۆرە ھیوام

بنت.
چیتان ،نانڕاھ و مشق خریكی ئستا تیپكتان *

ھی؟ پشدا ل
-

ڕۆژان یكدی، لسر  مانگ دوو بۆ  نزیكی مئ
خۆئامادەكردنمان بۆ دەدەین، ئنجام ڕاھنان و مشق
بم نازانم كوردستان، دەستی تۆپی نایابی خولی بۆ
تۆپی ناوەندیی یكیتیی بیاری ب بوو چی ھۆی
دوای بۆ  دواخست خولكیان كوردستان دەستی 
برژەوەندیی ل دواخستنیش ئم رەمزان، جژنی
جژنی دوای ئوەی ھۆی ب ،نیی یانیكدا ھیچ

دەكرتوە. قوتابخانكان دەرگی رەمزان
چیی؟ گیروگرفتكان دیكتان *

شتك ھموو ب ئاماژە ناتوانم زۆرن گیروگرفت -
نبوونی ئوەیش گرنگتر ھموویان ل بم بكم،
و مشق بۆ ئافرەتان ب تایبت وەرزشــی ھۆی 
كی چارەسركی نازانم كگرفت ك ئمش ڕاھنان،

دەكرت. بۆ تواوی
پیوەندیدارە نالی و برپرسان ل *داواكارییت

چیی؟ وەرزشییكان
كوردستان، دەستی تۆپی ناوەندیی یكتی ل داواكارم
ئنجام یانكان بۆ پاوانیتی و خول زوو زوو ك
رەوانی ناوبژیوانانیش و ڕاھنران بكرێ بدات،ئگر
ل بشداریكردنیان مبستی ب بكن وت دەرەوەی
شت ھنووكییكان ل ئوەی جۆراوجۆر، بۆ خولی
ب یان ئاگارداربن، دەست تۆپی یاریی یاساكانی و
ئزموون خاوەن ڕاھنرانی بكرت ئگر پچوانوە
بۆ كوردستان ننبھ پشكوتووەكان ــ وت ل

.یاریی بو تایبت جۆراوجۆری خولی كردنوەی

محممد): (یادی دەست تۆپی توركمانی قی یانی گۆچی

دەچت برەو پش كوردستان ل تۆپی دەست

جماوەركی خاوەن دیكش وتانی ل خۆمان، كوردستانی  ل جگ دەست تۆپی  یاریی
وەرزشی ب بایخ كمی سای ڕابردوودا، سرەڕای لم چند تایبتی ب ،وەرزشیی باشی
كچاندا، و كوڕان ئاستی سر ل دەستوە دیارە ب تۆپی باش پشڤچوونكی ئافرەتان، بم
یانی دەستی تۆپی تیپی گۆچی ،یھ برچاوی ئاستكی ك كچیاریزانانی لو یكك

دا. ئنجام لگدا وارڤین دیداركی ك ،ـ(دممیادی مح) توركمان قی وەرزشیی

ھولر

توركمان قی وەرزشی یانی دەستی تۆپی وارڤینتیپی فۆتۆ:
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و دەستكوتكانی سر خست دیكی نازناوكی كۆزینتسۆڤا سڤیتالنا رووسی كچیاریزانی
بردەوە. دیگۆی سان پاوانیتیی

چوو، بڕوە كالیفۆڕنیا ویالیتی ل ك دیگۆدا، سان پاوانیتیی كۆتایی یاریی ل
نازناوی و كرد تۆمار سركوتنی كۆزینتسۆڤا رووسی سڤیتالنا كچیاریزانی كچیاریزانی
پۆندی  كچیاریزانی ل ٢-١ كۆم ئنجامی ب ئوەی دوای بردەوە، پاوانیتییكی

بوو. ٦-٧ و ٦-٣ ،٦-٤ كۆمخاكانیش ئنجامی بردەوە. رادڤانسكای ئنیسكا
گشتیی ریزبندی ل ئنجامش بو و سڤتیالنا بۆ بوو دیك دەسكوتكی ئمش 

دەكات خۆی باشتر شونی و دەھنت بدەست زیاتر یاریزاناندا خای

سڤیتالنا بۆ دیك نازناوكی
كۆزینتسۆڤا

الین ل بوودج دابیننكردنی ھۆی ب
كوردستانوە، ھرمی ئۆمپیی لیژنی
یانكانی نایابی دەستی تۆپی پاوانیتیی

دواخستن. ھات كوردستان
تۆپی یكتی سكرتری  ــوە  ــارەی ب ــو  ل
ب موحسین سركوت كوردستان دەستی
ئوەی ھۆی ب” ڕاگیاند: ”وارڤیمن“ـی
بودجی كوردستان ھرمی ئۆمپیی لیژنی
نكردین، دابــیــن بــۆ  پاوانیتییكی

نادیار كاتكی تا ناچاری ب ئمش بۆی
خۆمان الی ل مئ چونك دوانخست،
لو پاوانیتییكی خرجیی ناتوانین

بگرین.“ ئستۆ ل ئاست
ل بزانین دەكــیــن ـــاوەڕێ ”چ گوتیشی: 
بودجی چارەنووسی دیك ماوەیكی دوای
بۆمان ئگر دت، ل چی كتییوانیپا
بڕوە كتییوانیپا مئ كرا، دابین

دەبین“.
سرەتای دەبــوو
ــ ــگ ــان ــــــم م ئ
پــاــوانــیــتــیــی
ــی دەســتــی ــۆپ ت
یانكانی نایابی
ل كــوردســتــان
كچانی ئــاســتــی
بڕوە  كۆی ل
 ٧ كـــ ــت، ــ ــچ ب
ئامادەبوون یان
بكن. بشداریی

بوونی بودجھۆی نب
كچانی دەستی تۆپی پاوانیتی

دواخرا لكوردستان ــورۆز ن كچانی پاراستنی مبستی  زگاریبپار ھاتوچۆ، رووداوەكــانــی  مشقكانیمترسی بۆ تایبتی ئوتۆمبكی دەكات.سلمانی دابین تیپ لوئو ك كردەوە سلمانی بوی یانی لگڵسایتی پشوو ھفتی ك دا،كۆبوونوەیی، ئنجامی یانی نورۆزدا كارگیی دادەستی بیاری محممد بھرۆز سلمانی پایسكلسوارییپارزگاری تیپی بۆ تایبتی ل كاتیئوتۆمبكی بكات تا دابین رگوبانكان،كچانی یانی نورۆز لسر ڕاھنانكانیاندا و دووربن.مشق ھاتوچۆ رووداوی مترسییكانی ورۆزلن ئیدارەی گلیی پاش پارزگار مشقكاندابیارەكی كاتی ل تیپكیان ك بوەی گرفتبوو دووچاری  دەرەوە شقامكانی بۆیلسر  لسرە، ھاتوچۆیان مترسی ئاراستیدەبن و نووسراوك ك دا بیاری سلمانیپارزگار ھاتوچۆی پۆلیسی یانی نورۆزبڕوەبرایتی بۆ تایبتی تا ئوتۆمبلی بكرت.بكات دابین

سلمانی تایبتیپارزگاری نورۆزئۆتۆمبلكی یانی كچانی تبخشدەب

ھولر
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برپرسانی و وت برپرسانی بای ئوەی لگڵ
وەزارەتی ل وەرزشی برپرسانی و حكوومت و حزب
ھرمی ئۆمپیی لیژنی و الوان و رۆژشنبیری
بریقدارەكانیان  دوانل ل ھــردەم  كوردستان،
بۆ ”وەرزش  ك دەكنوە ئــوە لسر جخت
رەگز ھردوو بۆ وەرزش ویستپ و “مووانھ
ھردوو ب گرنگیدان  و ماف و بت یكسانی  ب
تدا جیاوازیی  ویستپ وەرزش رووی ل رەگز 
یاریزانان من و قسی ،وانئ ئوە قسی نكرت.

.نیی وەرزشوانان و
و دەیبینین واقیعدا ئرزی ل ئوەی داخوە ب بم
.یوانچپ تواو دەكین، گوزەر لگیدا رۆژان
نایابی دەستی تۆپی پاوانیتیی :نموون بۆ
بیار ك كچان، تیپكانی بۆ كوردستان یانكانی
كچی بكرت، كۆی ل مانگ ئم سرەتای بوو
ئۆمپیی لیژنی ك ئوەی ھۆی ب ندرا، ئنجام
تۆپی یكتی بیدات نیی پارەی كوردستان ھرمی
خۆ ئ ببات، بڕوە كتییوانیپا تا دەست،
بڕوە خوا ل راھی و ب خۆڕایی پاوانیتییش

ناچت.
یانكانی كچانی فوتسای تیپكانی ھــروەھــا
پنجی ل ژمــارەیــان چندە ھــر كوردستان،
بوكراوە و رۆژنام ل رۆژان نابت، تپڕ دەست
خۆیان ناڕەزایی و   دادیانب و  داد  وەرزشییكان
یاریی بۆ پاوانیتیی ئنجامندانی ب برانبر
لوەی بزارن ئوان ــن، دەردەب كچان فوتسای
(یا) جارك بم سای دەكن، رۆژان مشق

بكن. ساز بۆ پاوانیتییكیان
 ل گلیی كوردستانیش پی تۆپی یكتی  
،نیی كچانیان تیپی ك دەكات، كوردستان یانكانی
تیپی دامزراندنی بۆ نیی پارەمان دەن یانكانیش
.نیی ئوان مشقی بۆ ھۆمان و یاریگ و كچان

ئاستدا لو ژنان وەرزشی خمخۆرانی بڕاستی جا

مافی ژنــان بكن. ك ل رەخن رووی نازانن
یكتی بخرت، رك بۆ پاوانیتییان  خۆیان
تیپی چند یانیك ك مافی خۆیتی پش تۆپی
رك بۆ پاوانیتییان تا  ھبت یاریییان ئو
ك تیپی ،خۆیان مافی یانكانیش بخات، ھروەھا
لوەی جگ چونك نبت، كچانیان فوتسای
یاریگی زۆریان كم، زۆربی بودجیان و مینح

.نیی داخراویان ھۆی و پویست
ك دەخونموە، جارە چندین دیكوە ل الیكی
داخراوی ھۆكی داوای سۆران دەڤــری كچانی
بتوانن وەرزش ئوەی ئوانیش بۆ وەرزشی دەكن
بم بخن. پش ب خۆیان تواناكانی و بكن
ھموو و ل ناداتوە ل ئاوڕیان داخوە كس ب
ل ھۆك ،تگوزارییانخزم پۆژە و ئاوەدانی

نابینن. ڕەوا سۆران ب كیژۆكان
ل جیاوازیی ،داخ جی ك دیكیش، نموونیكی
نموون بۆ كچ، و كوڕ وەرزشوانانی پاداشتی نوان
ئاستی ل زی میدالیای  دوو محمود  گولستان
پاداشتی  دۆالر ٢٠٠ كچی بردەوە، عرەبی وتانی
پی كوردستان تۆپی ھبژاردەی دراوە، كچی پ
ماتا، چووبوون ك شاندەكیان، ئندامكی ھر
وەیئ ئا بخشراوە، پ دۆالریان ھزار نزیكی 
خۆ كوردستاندا، وەرزشــی  ل رەگــزی یكسانی 
گولستان دەستكوتكی لۆژیك، سر ینب ئگر

گورەترە. كوردستان ھبژاردەی لوەی
نابت  وەیش بو   بارودۆخ ئو  دەم:  لرەدا 
خراپی رەنگدانوەی و كاردانوە چونك بمنتوە،
دامزراوە و حزب و حكوومت ویستپ دەبت،
نبب قسكانیان و كارنام و بن وەرزشییكان
و زل قسی ل واز دەكرت نا، ئگریش سر،
وتدا ”لو نن چیدی و بھنن ھختنر

ھمووان بت“. بۆ دەبت وەرزش

ژنانیش!؟ بۆ وەرزش كوردستان ل دەن

بدوع ئرسالن

arsalansport@gmail.com
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نانخواردن، ئامرازەكانی ل یكك
لكاتی ویستپ واتك دەستسە.
بكارھنانی برسای بایخ نانخواردندا
سدەست بكارھنانی بدەین. سدەست
تــواوی وەك نــانــخــواردنــدا لكاتی 
دەسپنت. خۆی  ،دیك ئامرازەكانی 
و بكارھنان سروشتی ئگرچی
لسرەتای بم وەزیفكی دەگۆڕت،
پویستت تاكۆتایی نــانــخــواردنــوە

پیتی.
 

بكارھنانی چۆنیتی
لكاتی نافرمییكاندا، شتبانگھ ل*
لسر سدەست خوان، لسر دانیشتن

. ران دادەنرت ھردوو
ویستپ فرمییكاندا، شتبانگھ ل*
و بكرت بانگھشت خاوەن چاوەڕوانی
ئوەوە، لالین سدەست دانانی دوای

دەستس دابنت. پویست میوان
ســدەســتــ ــدا، ــواردن ــخ ــان لــكــاتــی ن
ـــراس، ك یــخــی ــی، ــان ــك ــاوچ ــن ل
كراسدا، قۆپچی لنوان كمربست،

دادەنرت.
بــمــبــســتــی ـــخـــواردن، ـــان ن دوای 

بنرمی دەمــولــــو، پــاكــكــردنــوەی
لوەكان. دەخرتسر ھواشی و
لكاتی و ــواردن ــخ ــان ن لــكــۆتــایــی
ەكسدەست دەشت نانخواردنیشدا،
لــھــردوو بــاردا بــتــواوی البــدرــت.
خوارەوە خانی ئم پویست رەچاوی

بكرت.
قاپكوە چپی الی ەكس١.دەست

دادەنرت.
مزی لسر قاپكان البردنی ٢.لكاتی
لناوەڕاست ەكسدەست نانخواردن،
دادەنرت. دانیشتندا، شونی لبردەم
فیمدە، كنانخواردن میزی ٣.لسر
دیك جاركی مدە ئوە ھوی یان
بشوەیكی دایبنیتوە، خۆی وەك
پاشماوەكی ئوەی بۆ ،دایبن ناڕك

نبتوە. پرشوبو ناوی
سرەتا فرمییكاندا، شتبانگ٤.ل
ەكسدەست كشتبانگھ خــاوەن
وەك كــــزی نــانــخــواردنــر مــســلــ
،كژەم بتواوبوونی ئــامــاژەیــك
ــدوای ل میوانكان پاشان دادەنــــت

دایدەنن. ئوەوە
KNER_ABDULLAH@YAHOO.COM

بدوع كنر

نانخواردن  بكارھنانی دەستسی

ئتكت
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تندروستی

نانخواردن   دەستسی

رەفیق فۆتۆ: سفرە    تییدا ھژارنشین ك پلی خزمتگوزاری گرەككی .٢٠١٠ - ھولر
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بون، زۆر بچووكی كورتو لقكانی داركی نخ
ئیجا وشكدەكرنوەو لكردنوەیان دوای گكانی
دەكرتناو ھاڕاوەیكدا لشوەی و دەكرت ورد
دەكرت. بازاڕ ھناردەی تایبتییوەو كیسی
ھرمدا بازاڕەكانی لك نخ كۆنكانی لجۆرە
جوت یان فیسڵ جووت خنی ھبووە رەواجی

بووە. برا
بۆ  نخ ــار زۆرج ــاڵ)، س  ١٩) ــوف، رەئ ئڤین
جاری گوتی“ بكاردەھنت، قژی رەنگكردنی
داوە“.  قژم ل خنم ٣٠ جار لمانگك واھبووە
نابم، بزار نخ لبكارھنانی كات گوتیشی“ھیچ
شتكی چونك ھبووە،  قژم بۆ زۆری  سوودكی

.“سروشتیی
بردەوام  (٣٦ ساڵ)، ماوەی ٢٠ ساو دایكی الن
و بكاردەھنت ــژی ق جوانكردنی  بــۆ  نخ
تندروستییوە لڕووی  كردووە  دە“پرسیاریشم 

.“یھ زۆری سوودی
ئافرەتانی بتمن تنیا نك لھرمی كوردستاندا
دەھنن، بكار نخ زانــكــۆش كچانی بكو
زۆر  ،زانكۆی قوتابیكی كچ سال)  ٢٤) پری
نخ خنی“ببردەوامی لبكارھنانی حزی
قژ ب نوب جوانییكی  چونك دەھنم،  بكار

دەبخشت“.
بۆ  نخ سا  ٨ مــاوەی ساڵ  (٢٧) دارا ھرۆ
قژە دایوایوبل و بكاردەھنت قژی رەنگكردنی
خنوە“زۆر بكارھنانی بھۆی بھزەكی و تنك
سروشتیی” گوتی خۆی وەك بووە“چونك باش

.“یھ زۆری سوودی بۆی
فرۆشتنی دوكــانــی  كــ نجمدین سیفدین
سبارەت یھ ژنانی جوانكاری  كرستكانی
نخ كــس گــوتــی“زۆر نخ بكارھنانی  ب
یاننو نــخــ ــو ئ ــاتــر زی و بكاردەھنت
تنیا مزۆر ك بكارھنانی كاتی نن ككاردەھب

١٠ خولكك دەبت“. 
كوردستاندای لبازاڕەكانی ئستا ك خنیی ئو
تر و كاڵ قاوەیی سوور، رەش، :یھ رەنگی زۆر
ئوەش لگڵ دەبت. قژك جۆرە ھموو بۆ ك
گوڵ و و ملخوار ھیندی خنی ك یھ جۆری زۆر

.ناسراوترینیانل
رەنگكردن دیكی لدەرمانكانی نخ ئــوەی
پرسی لسروشتیبوونكی، جگ جیادەكاتوە
ئیسالم ئاینییوەو لـــڕووی بكارھنانییتی
دەخق ژن بۆ خنی بكارھنانی ئایین وەك

نكردووە.

ھاڕاوەی تۆزە ئو بكارھنان بمبستی ژنان
و ئاوی تدەكن پویست خن بگورەی گی
و تكدەكن تۆزەك ئاوەكو ھویر وەك دواتر
لسری خوتن  رلب شوان زیاتر و دەیشلن 

دەگرن.
و قژ بۆ نخ سوودەكانی و كاریگری ب سبارەت
محمد، مشیر دكتۆر پست پزیشكی مرۆڤ پستی
نكراوە، نر خسل ئستا تاقیكردنوە دە:“تا
لكۆنوە بم نا، ھی یان سوودی بزاندرت تا
برین بۆ پاككردنوەی بكاریان ھناوە زۆر خك
بۆ دادەنت بچارەسر نخ خكیش ھندك و
ئمش دیك كشی  كۆمك و پرچھوەرین 
گوتی“بكارھنانی خۆیان“.  ئزموونی  بگورەی
پیوەندی زیاتر شر ئركردنی سچارەس بۆ نخ

.“یھ دەروونیوە بالینی
خنی خك ئزموونی گوتیشی“بگورەی ئو
ھندك ئستا بــم ،یھ ســوودی سروشتی
بۆی تدایو دیكیان  ماددەی ھن  نخ جۆری
تووشی بكاریانھناوە كسانی  ئو ھندكجار
بوایدام سوودی لو بۆی ،بوون نخۆشی پست
سروشتی و باشی و  جۆر دەوەستت سر نخ

.“كنخ

...نخ
ژنان سا پنجھزار دەرمانی ئو

نبوون دەستبرداری

ھولر

بدرژایی وایكردووە  مئ ھر  خۆشكیدایو بۆن و جوان   رەنگ ل ،نخ نھنی
ژنی و بگشتی ژنان الی خۆی بایخی سروشتی خنی تائستا رابردوو سای پنجھزار

لدەستندات. بتایبتی كورد
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قژی بۆ  نخ  ٢٥سا مــاوەی  (٤٥) قادر ژیان
زۆری ــ ســـوودی ك  ـــ دە و بــكــاردەھــــنــــت
نخۆشی تووشی ماوەیك بم لوەرگرتووە، 
خننانی ئو بكارھنانی بھۆی بووە پست
خنم دەفرۆشت“پشتر ــازاڕ ب ل ئستا   ك
لگڵ بم نبووە،  كشیكم ھیچ بكارھناوە 

تووشی یاننو نخ لو جۆرك بكارھنانی
دەموچاوم بكارمدەھنا كاتك و بووم ساسییح

ھدەگڕا“. سوور
جۆنس) ــرت (د.رۆب ك نوێ توژینوەیكی  ل
سۆربۆنی زانكۆی  ل بایۆلۆژی بشی مامۆستای 
كاریگرییكانی خنو لسر ئنجامیداوە فرەنسا
ككی نخ ئنجامی ئو یشتووەتگ قژ، لسر
قژ لھوەرینی رگر دەرمانكانی كاریگرترین ل
ھیچ بكاریبھنت ببردەوامی كسك ئگر و

نابت. تووشی ھوەرینی قژ كات
رەنگكردنی بۆ نخ بكارھنانی لــوەی جگ
رەنگب ژنان لناو بووە  باو  لكۆنوە ھر قژ
لسر ونیان و نخش  جۆرەھا  سوورەكشی
ماوەیكی بۆ رەنگ ئو دروستكردووە. پستیان
دەڕوات. پست لسر زوو و نامنیتوە زۆر
و عرەب فارس، كورد، نتوەگلی  ل ھریك
خنیان و پاكستانیش نتوەكانی ھیند تنانت
پگو دەربینی خن، ھندكجار بۆ بكارھناوە.

ھاتووە. ژنان بكار كسایتی
 مسیریی ـــن  زای پش ســاڵ  ٥٠٠٠ یــكــمــجــار
نخشی نخ ب بكارھناوە، خنیان كۆنكان
مردووەكانیان دەســتــی لــســر  ــان جــۆراوجــۆری

ئگر ــووە واب باوەڕیان چونك دروستكردووە،
ل ئوا بنخشنن نخ ب مردووەكانیان دەستی
ئو دەبت و دوور شڕەنگزەكان ترسی روحم

جستی دەكن. پاریزگاری ل خشانن
تایبتدا بۆنیكی لــ نخ كــوردســتــان   لــ
تنانت و خۆشی دەربینی بۆ بكارھنراوەو
ك یوكاتئ ئویش و  كچان مرازگرتنوەی
ھاوڕیكانی خۆی بووك گواستنوە پش شوی 
پكدت كچان ت بكی تایبو كۆڕ بانگھشتدەكات
لدەستی نخ و گۆرانیدەن خۆیان كچان ئو و
لدی مرازك ھریكیان و دەدەن بووك و خۆیان
بو دەخوازت، بۆ ھاتندی ئاواتی و دادەنت خۆی

دەگوتورت“خنبندان“. مراسیمش
خنبندانی  ئاھنگی ساڵ)  ٢٢) ھادی سروە
گوتی:“ئستاش بووە خۆش بالیوە زۆر كردووەو
لگڵ لبیرە ــوەم ش ئــو چرككانی ھموو
خۆمان مای باخچكی ل ھاوڕم كچكانی

گا“. خنجیالنمان ئاھنگكی
نــگــئــاھــ ئــــو ئــــو ســــبــــارەت بـــبـــوونـــی
بوایان ك ماوەتوە بۆمان گوتی:“لداپیرانمانوە
و بووك مرازەكانی ھناندی  ھۆی  تدەب وابووە

.“كنگبۆ ئاھ كسانی بانگھشتكراون ئو
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ككی نخ
كاریگرترین ل

رگر دەرمانكانی
ئگر و لھوەرینی قژ
ببردەوامی كسك

كات ھیچ بكاریبھنت
قژ ھوەرینی تووشی

نابت
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چییان ھاوسران
پیوەندی كسی لس 

دەستدەكوت؟
سكسی، پیوەندی  دوای  بۆنكردن:  ھستی  .١
ھۆرمۆن ئو دەبت. زیاد پرۆالكتین ھۆرمۆنی رژانی
مشك بنچینییكانی خان ئوەی ھۆی تدەب
بۆنكردن(ئۆلفاكتری لپیازی نوێ نۆرۆنگلكی
شیردان لماوەی بكن.( دروست مشكدا بۆب)ی
ژنان بۆنكردنی ھستی باشبوونوەی بمندایشدا

دەبینرت).
دڵ: نخۆشییكانی مترسی كمبوونوەی .٢
لماوەی سكسی پیوەندی ل٣جار زیاتر ھبوونی
بنخۆشییكانی تووشبوون مترسی ھفتیكدا
كۆلسترۆی و دادەبزنت نیوە بۆ پیاواندا ل دڵ

كمدەكاتوە. خونیش خراپی
:ستج ركوپكی و كش كمكردنوەی .٣
.ییستج لچاالكی جۆرك سكسی پیوەندی
وزە  كالۆڕی  ٢٠٠ گــرم سكسی پیوەندییكی
راكردن  خولك  ١٥ برامبر وات دەسووتنت.
لماوە ژنان ئامرەی تردمیل(ئو ئامری لسر
،وای پایسكیل وەك دنن- بكاری وەرزش بۆ
پیوەندی لكاتی ناجووت). خۆی لجی بم
ــواری ــب ورووژاو(ل كسی دی لدانی سكسیدا
بۆ ١٥٠جار لخولككدا ٧٠ جار ل سكسییوە)
گرژبوونوەی دەبتوە. بــرز خولكدا لیك
و راھنان ھۆی تدەب سكسی پیوەندی كاتی
كۆم، پشتوەی ران، ماسوولككانی جووندنی

سنگ. بازۆ، مل و

گری ك دایت ھۆرمۆنگلكی پیاوان تۆی پالسمای
ببتھۆی دەتوانت ئو كارە دەورووژنن. تیرۆئید
كشیان ژناندا و ل بنڕەتی زیادبوونی متابۆلیسمی

دابزنت.
زۆربــوونــی دەبتھۆی سكسی پیوەندی  .٤
ھۆرمۆن تستۆسترۆن: ئم برھمھنانی ھۆرمۆنی

ئسقانكان. ماسوولكو بھزبوونی دەبتھۆی
بواری لك ژنانی ئو خمۆكی: كمبوونوەی .٥
كۆندۆم ھاوبشی سكسییان چاالكن و سكسییوە
ك دایت ئوەیان ئامادەیی  كمتر  ،نكارناھب
پرۆستاگالندینی ھۆرمۆنی بن. خمۆكی تووشی
ژنانوە زاوزی كۆئندامی لرگی پیاوان تۆی
ھۆرمۆن ھمواركردنی دەبتھۆی و وەردەگیرت
و ئیسترۆجن ھۆرمۆنگلی پیاوان تۆی ژنانكان.
لباشبوونی ھردووكیان  ك دایت پرۆجسترۆنی 
ك ژنانی ئو .یھ كاریگرییان مرۆڤدا میزاجی
كسی بس پدەگات(پیوەندی تۆی پیاوەكانیان
دووگیانی دەب شادۆمانترن.(ھبت كۆندۆم)
لك نخۆشییانی بو تووشنبوون و نخوازراو
لبرچاو دەبن دروســت سكسییوە پیوەندی

بگیرت)
ل بـــر رـــك ئــــــازار: كـــمـــكـــردنـــوەی  .٦
ھۆرمۆنی سكسی) ئاستی ئۆرگازم(لوتكی چژی
خۆی  ئاسایی ئاستی  قاتی  ٥ بۆ ئۆكسیتۆسین
رژانی دەبتھۆی ھۆرمۆن ئم دەبتوە. برز
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ھموو جست)و سروشتی ئاندۆرفین(دژەئازاری
تكسی دەبیوەندی سپ ئازارك ئارام دەكاتوە.
ئمش دەتوانت ئیسترۆجین، رژانی ھۆرمۆنی ھۆی

بكاتوە. كم مانگان سووڕی ئازاری
كسانی ئو كمدەكاتوە: پتا ب تووشبوون .٧
پیوەندی  ھفتیكدا لــمــاوەی جــار   ١-٢ ك
بۆدی) (ئنتی ستدژەج ئاستی ،یھ سكسییان
دەبتھۆی ئمش دەبت. ٪٣٠ لجستیاندا

.ستج ئاسایشی سیستمی بھزبوونی
سكسی پیوەندی میزدان: باشتری كۆنترۆی .٨

و ـــــوون ج ــ ھــــۆی ــت ــ دەب
ماسوولككانی بھزبوونی

میزدان.
ددانــگــلــــكــی  .٩
ــر: ــت ــت ــدروس ــن ت
پیاو تۆی پالسمای
(لرگی كــ
ــدامــی ــن كــۆئ
زاوزێ)یژنوە

وەردەگــیــرــت،
كانزایی مــادەگــلــی 
كالیسیۆمی وەك
ئو ك دایت

ــن. دەك ددان لــپــووكــانــوەی رگری  مــاددانــ
دەبتھۆی روڕەسمی پیوەندی سكسی ھروەھا
پرەنسیپب ككسییس شھاوب دوو ئــوەی
شوشتنی وەك تندروستییوە سرەتاییكانی

پابندبن. ددانكانیان
ئۆرۆلۆژیستكان ندێ لپرۆستات: ھ ئاسایشی .١٠
و دەردان ژمــارەی نوان  بپیوەندی  بــوایــان
شلی برھمھنانی بۆ .یھ پرۆستات شرپنجی
وەك مادەگلكی تۆوەك شونی و پرۆستات تۆ،
و وەردەگرن خون ل پۆتاسیۆم و سیتریك ئسید
ھر  نوانشدا  لو دەیپچنوە. قات   ٦٠٠
نجرپش دروستكری  فاكتركی 
لگڵ یوانل ،ب خونیشدا لك
ل ـــ رادەی ــم ب ــم مـــاددانـــداو ئ
كك بپچرتوەو پرۆستاتدا
دەردرانی و سكسی پیوەندی بت.
لككبوونی دەتوانت بردەوام
لناو شرپنجھنرەكان  ھۆكارە 
ئبت بكات. رگری دا تیرۆئید گری
سكسی پــیــوەنــدی بــوونــی دەركــوتــووە 
دەتوان سكسیدا ھاوبشی چند لگڵ
شرپنجی ٪٤٠ بڕژەی پیاواندا ل
بــكــاتــوە.(بــھــۆی پــرۆســتــات بـــرز
تووشبوون مترسی برزبوونوەی
لرگی گوازراوەكان خۆشیین ب

سكسوە).
پیوەندی لــ زــدەڕۆیــی  .١١
ژن ــۆ ب ــرســی مــت سكسیدا 
سكسی ــدی ــوەن ــی پ  :نــیــیــ
ــوەی ــوون ــرژب گ دەبــــتــھــۆی
دوای و سك ماسوولككانی
پكھاتی باشتربوونی و كۆم
ك بمرجك بم ژن. بای
نزیكایتی نخۆشی تووشی
نخوازراو دووگیانی سكسی،
نبت. (ئو ھیچ سترسك و
تمنی تیشتوونگ ك ژنانی
لپیوەندی خۆیان و بئومدی
دەگرن، بدوور سكسی
ــی ــووش ت ـــ ـــی ـــوان ل
(پووكانوە)ی ئاترۆفی
و زاوزێ كــۆئــنــدامــی
ببن. بئازار نزیكایتی
ھۆرمۆنانی ئو تواوی
بئومد ــی  ژنــان  ــ ك

سكسی پیوەندی لرگی پیتی پویستیان
دەكرت. دابین مردەكانیان لگڵ تندروستوە

كۆندۆم). بب سكسی (پیوەندی
دەتوانت سكسیدا پیوەندی ل زدەڕۆیی .١٢
كۆئندامی زاوزی بكات: دروست بۆ پیاوان شك
ورووژانی یان و رووشان  تووشی  یوانل پیاوان
سكسی پیوەندی ل ھــروەھــا  بت.  پستی
زاوزی كۆئندامی یوانل درژخایندا و توندوتیژ
كۆئندامی بت. خاوبوونوەی زیان تووشی پیاوان
كاتی بردن .ھۆ نیی ب و دەردان بردن زاوزێ پاش
دەبت، خون) لخون(جووی پ پیاو كۆئندامی
بۆ نامنت. ئیتر خون جووی ئوە پاش بم
ماسوولككانی دەبت ئۆكسجین دووبارەی وەرگرتنی
ك ندەی بوە گر ئگر  خاوببنوە.  كۆئندام
بمكارە بكات،  ئیسراحت خاوببتوەو كۆئندام 
كۆئندام ماسوولككانی ك گرتووە لوە رگت

ئۆكسیجینی پویست وەربگرن.
سكسی پیوەندی خون: جووی زۆربوونی .١٣
دیكی ئندامكانی  و مشك بۆ خون جووی 
و ئۆكسیجین لبرئوەش دەكات. خراتر ستج
جستو خانكانی ندەگ زیاتر خۆراكی ماددەی

الدەبرن. ستجل خراتر زیادەكانیش ماددە
ك كساندا لو مردن رژەی درژی: تمن .١٤
ئو  نیوەی  ئۆرگازم ندەگ لھفتیكدا جار   ٢
تاقی ئۆرگازم جارك لمانگكدا ك یسانك

دەكنوە.
ئیسترۆجین ھۆرمۆنی زیادبوونی دەبتھۆی .١٥
دەبتھۆی نرمبوون و ھۆرمۆن دا: ئم ل ژنان
ب تووشبوون ژنان ل و زیاتری كۆئندام تڕبوونی

دەپارزت. دڵ نخۆشییكانی
ڕاوكد و (سترس) پاپستۆ و فشار .١٦

ركدەخات. خو و كمدەكاتوە
خۆشویستیشی سكسی پیوەندی ئگر .١٧
ئگر :خششیفاب دەرمانكی بــ لگدا
و خۆشتانی پدەدات گرنگیتان ك یكتان ھسك
و پدەدەن گرنگی ئوەش لبرامبردا و دەوێ
ل جستوە و ھست  لبواری دەوت،  خۆشتان
تووشی  كمتر برامبر  ٣-٥ ئوكات نزیكن، یك
جۆربجۆر دیكی  نخۆشی یان ھات زوو  مرگی
ئرنییكانی ھۆكارە بھۆی لوە بشك دەبیت.
و لباوەشكردن دەبت. (لمسكردن)دەستلدانوە
كیمیاوییكانی كت گۆڕانی دەبتھۆی نازكشان

جستتان.
ھۆی تدەب تندروست سكسی پیوەندی .١٨

دا. پیاو و ژن ل نفسبرزی و بوابخۆبوون
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بكن: خوارەوە ناونیشانی بم پیوەندی دەتوانن زیاتر زانیاری بۆ بڕز خونرانی
خونكان شاری ھولر- گۆڤار: ناونیشانی

و
١٩٧٢ كۆلژی پزیشكی  سای موراد سوعاد جوان د.
بغداد لزانكۆی نزۆكی مندابوون و و ئافرەتان بشی
بشی  ل دكتۆرای بروانامی خاوەنی كردووەو تواو 

سوید. زانكۆیكی ل نزۆكی و مندابوون
لكۆرپ دەتــوانــن رەگــزی ــاوك ب و ــۆن دایــك پ:چ
(اتفال شووشیی لمندای بكن دەستنیشان

انابیب)؟
كی ژنلكھ ك ئو رگایی یھ رگا وەم: دوو
یك ئینجا واتا(بیبی)  دەبت(ئمبریۆ) و  دەردەكن
دەكن سیری بیبی(ئیمبریۆ) لو وەردەگرن لیخ
 X-Yرگئ كچ ئوە  ،ب XXیككرۆمۆسۆم ئگر
خۆیان بئارەزووی ئیمبریۆك ئینجا كوڕە. ئوە ب
كچكش  بۆ بتX-Y دەبات كوڕی ئوەی دەگڕننوە
و حرام  اللح ئایینوە لرووی ئوەش دەبات XX
دەكرت رەچاو ك یھ پیەو ھندك لرە .نیی
،كچ ل حزیان یان نیی كوڕیان ك ئوەی وەكو
و دەب مندایان زەحمت ب زانانخ ئو چونك
پش تد دەرفتیان بۆ كمتر مندایان دەبت. یك
كردارەش ئو سركوتنی رژەی ببت. مندایان ك
ئوەندە بت گنجتر تمنی كژن ھرچندە و باش

باشترە.
سكپبوون سای شــش  و سی تمنی دوای پ: 

ئاسایی؟
بكات زەواج زوو  ژن ھرچندە  دەین   مئ وەم:
دەب و دەكات  سك زووتر بمش باشترە ئوەندە 
بت گنجتر تمنی چند ھر ئافرەت دایــك.  ب
كمتر دەبت. مندابوونیشی كشی ئوەندە باشترەو

مندابوون  كشی سای  ٣٦ تمنی پاش چونك
ھم .یھ كشی كمندا زۆرجاریش و دەبت پتر
تندروستییوە، لڕووی ھمیش و لدایكبوون لكاتی
گرفتی حاتی چاودرییوە  بھۆی ئستا  ئگرچی
كژن ل جگ بووەتوە. كمتر تندروستی تارادەیك
تمنی رەچاوی دەب و یھ رۆی پیاوەكش تمنی
بوو بم ئگر ژنك تمنی باش بكرت، پیاوەكش
كمتر تارادەیك ئوە لخۆی بوو گورەتر زۆر پیاوەك

دروستدەكات. شك
مندای  بتوانیین چۆن سای  ٣٥ تمنی لپاش پ:

تندروست برھم بنیین؟
پشكوتوو زۆر تندروستی ئامرازی ئستا وەم:
زوو بتمنكی  دایكوە سكی لناو ھــرزوو یھ
دەكرت، كمندا تندروستی  الینی  دەستنیشانی
الینی كشی بتمن  ژنــی بۆ زۆرجـــار چونك
دەرفتی بمش و دەبت دروست كمندا تندروستی
لوە لبار برت، منداكی ماوە دەتوانت لپشدا

لدایكبت. بناتواوی ك چاكترە
منداڵ؟ دروستكردنی ل یھ رۆی پیاو تمنی پ:

بت بچووك ھرچندە تمنی رۆی زۆرە، .ب وەم:
تۆوەكشی دەچت بناوسادا پیاوەك چونك باشترە،
٤٨ ساڵ  تمنی پیاوكی تۆی نموون بۆ دەبت. پیر

جیاوازە. سی سای پیاوكی تمن لگڵ
لھاوسرگریدا چ پیاو ل بت تمنتر ب ژن پ: ئگر

دەبت؟ كاریگرییكی
مندابوون، بۆ ئویش ،یی ھرۆ حاتدا یك ل وەم:
٣٦ ساییوە  لسرووی تمنی كژن ھاتوو ئگر

 ٣٥ لخوار دایك تمنی ئگینا دەبت. كشی بوو،
منداڵ نیی شك بت گنج باوككش و بت سای
لسرەوە زۆر ژن تمنی ئگر دەبت. بم دروست

بكات. دروست منداڵ دەتوانت بزەحمت بت
سكس دەتوانت ئافرەت دووگیانیدا لكاتی پ:

بكات؟
بم دەكرت، لكاتی دووگیانیدا سكس ب وەم:
بۆی ،یھ لبارچوونی ئگری كسك مانگی یكمی
لو بتایبتی كمبكرتوە سكسی پیوەندی واباش
”ئۆرگازم“. چژ لوتكی ندەگ بئاسانی ك ژنانی
لكۆرپ لبارچوونی ھۆی تدەب ھندكجار چونك

خونبربوون. یان
 لكۆرپ بۆ زیانی سكپری لكاتی جگرەكشان  پ:

ھی؟
چونك  .یھ زیانی  زۆر تاڕاددەیكی  .ب وەم: 
كرژدەكاتوە. خون بۆرییكانی نیكۆتین ــاددەی م
بوو بچووك ئوەش ك دەبت بچووك كشو بمش
قبارەی ككۆرپ دەدات منداكی و كمتر خونی
ئۆكسجینی و دەبت تنگ ھناسی و دەب بچووك
تنگی ناسھ ئوەش دەبتھۆی ك پدەگات، كمتی

لدایكبووندا. لكاتی ككۆرپ
و بت  قو كژن ئگر ــا وات كش زۆری پ: 
دروست گرفتك ھیچ بت بپچوانوە پیاوەك الواز

دەبت لكاتی سكس؟
گرفت جیاوازیی ئم شوەیك بھیچ .ن وەم:

ناكات. و پیاودا دروست ژن لنوان

تلفۆن:0662647813  

بنریت. تندروستی فایلی بۆ تایبت پرسیاری دەتوانیت بوارەكاندا، لسرجم تندروستی ھرپرسیاركی بۆ وەمدانوەی خونری بڕز،

دەكوت. دەست شیاوت وەمی پسپۆڕەوە پزیشكی لالین كۆمك

وارڤین پزیشكی
خونران   پرسیاری
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بكن: خوارەوە ناونیشانی بم پیوەندی دەتوانن زیاتر زانیاری بۆ بڕز خونرانی
خونكان شاری ھولر- گۆڤار: ناونیشانی

وارڤینو پزیشكی
خونران   پرسیاری

ماككانی
دروستبوونی و میزەرۆ كۆئندامی •ھوكردنی

دومڵ(ئبسیس)
میزكردنی و ــزەرۆ ــی م ــوەی  ــوون ــســكــب •ت

بزەحمت
پرۆستات •ھوكردنی گون و

یینم ل •ئازاری پشت
زاوزێ كۆئندامی یان لمیزەڕۆ •دەردراو

ل سووڕی مانگاندا •پشوی
•كمخونی

لزۆر ھوكردن خون، لگڵ •تكبوونی
جومگكان ئۆرگان دروستدەكات وەك و شون

دڵ پردەی و
چارەسر

ــراكــس، ســوپ ــرپــرۆمــایــســیــن، ـــرۆدار، ئ ـــپ س
سفترایكسۆن.

سفلس نخۆشی
بكتریای بھۆی ،زاییندەیی •نخۆشییكی

ڕوودەدات تریپۆنیماپلیدەم
ل زیاتر بوە، جیھاندا لھموو كخۆشیین•

روودەدات گنجان
 ٣٥-٣٩ ل رینن ،٢٤-٢٥ لتمنی یینم•

دەگرت. خۆشیین ئو
بوو. تازە •مندای

گواستنوە   رگاكانی
.كخۆشیین ببرینی راستوخۆ •بركوتنی
لسر  ككسی(برینس كـــرداری لكاتی

لسر ھندكجار دەردەكوت) زاوزێ ئندامی
دەردەكوت. دەمیش و لو

ھست پنكراو و بچووك كبرین •ھندجار 
نزانراوە. یان

.كۆرپ بۆ دایكوە ل•
ناگوازرتوە. ھۆیان بو سفلس

خاولی، وەك كلوپل بكارھنانی بھۆی
خواردن. كلوپلی كوچك و یاخود جلوبرگ
دەستشۆر و گرماو ملوانگو •بكارھنانی

ئاودەست. و
 

نیشانكان
نیشانیكیان ھیچ لتووشبووەكان •زۆر
ماككان دەركوتنی لكاتی تنیا بكو ،نیی
روودەدات لكاتكدا ئوەش پدەكن، ھستی

تووشبوو چارەسر وەرنگرت. ك

یكمی) یكم(سفلسی قۆناغی
پیدەلین وە كتدەناسر •بدەركوتنی برینك

برین لیك زیاتر ھندكجار چانكری،
١٠-٩٠رۆژە(٣  لنوان ككوتن ـــاوەی •م

(فتھ
ل .بچووك و رەق كمك بئازار، ،خ كبرین•
روودەدات. كژوورەوەی میكرۆبچوون شونی

و پاشان  دەب ٣-٦ ھفت بردەوام كبرین•
دەرمان. بكارھنانی بب ننام

یوانل ،نھكارنب ـــان دەرم ــگــر •ئ
دووھمی. قۆناغی بۆ بگوازرتوە

دووھمی  قۆناغی  
لش. ناوپۆشكانی برینی و پست •پی

روودەدەن لش شونی لھموو •پكان
(ناسینوە) خورشتی پ بن و ناو لپ وەك

.نیی لگڵ
خورشتی ،خ سور، سفلس، ناسراوەی •پی

.پ بن و دەست لناو لپی نیی لگڵ
ورەبوونی لیمفگ تا، وەك •ھندێ نیشانیتر
،شرئس ،ماسوولك ژانی  بھزی گركان،

پرچھوەرین كش، دابزینی

درەنگ قۆناغی شاراوەو قۆناغی
دووھم و یكم قۆناغی نمانی دیار •دوای
ل كمیكرۆب چارەسر بب دەستپدەكات،
ھرچندە ساڵ چندین بۆ دەمنتوە لش
٢٠ ساڵ  -١٠ پاش نیشانش دروست ناكات، ھیچ
قوناغ ئو كسكان ٪١٥ ل دەبت. بردەوام
تووشی ك تیایدا ئۆرگانكان روودەدات درەنگ
مشك، چاو، وەك دەبن نخۆشی و لكاركوتن
یوانل ك دەمار  كۆئندامی  ،گورچیل دڵ،

ببت ھۆی مردن.
بۆ نخۆشییكی لــدایــكــیــوە  ــ ــۆرپ •ك
تبب یوانل و سكپی لكاتی دەگوازرتوە
دواتر یان دوای بوون یان لناو سك مردنی ھۆی

چارەسر. بب مردن گشكو ھۆی تدەب
دەستنیشانكردن

مایكرۆسكۆپ. برگی كتریاكب •دۆزینوەی
.كتریاكب دژی دژەتن •دۆزینوەی

سفلس و ئایدز نوان پیوەندی
ب تووشبوون ئگری  سفلس برینی  •بوونی

ئایدز.  زیاتر دەكات ب ٢-٥ جار
مترسی واتــ ،بــھــ نخۆشی  ـــوەی  •ئ

.یھ ئایدزیش ب تووشبوونی
چارەسر:

زیندەكییكان •دژە
ئگری ــوا ئ جارك تووشبووی •ئــگــر
دروست برگری چونك ،یھ زیاتر دووبارەو

نابت.
خۆپاراستن

ژیانی لــدەرەوەی سكس ل •دووركوتنوە
ھاوسری

كۆندۆم •بكارھنانی
بھۆشكر ماددە لبكارھنانی •دووركوتنوە
زیاتر تووشبوون ئگری چونك كحولیكان و

دەكات.
چــارەســر دەبــــ •ھـــاوســـری نــخــۆش

وەربگرت.
چارەكردنی و نخۆش دۆزینوەی •خیرا

چین؟ زایندەییكان خۆشیین

قادر خالیس د.
دووھم بشی
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بۆچی دن؟
پزیشكانی زۆرەی ژمارە  ئو بھاتنی  سبارەت
بۆچوونكان جیاوازن كوردستان بۆ ھرمی بیانی
ھاووتییان پویستی بۆ ھۆكارەكی ھندك و
ئــابــووری دەستكوتی بــۆ  دیك ھندكی و 

دەگڕننوە.
شخ مومتاز شیفا) (كۆمگای بڕوەبری
بۆ پزیشكی چندین كۆمگكیان ك بیالل،
ھاووتییان نخۆشی حاتكانی چارەسركردنی
ئرنی ب پزیشكان ئو ھاتنی ھرم، ناوەتھ
كاركردنییوە سرەتای لبارەی ئو دەزانت.
داوای گوتی:“لسر نخۆش ناردندەرەوەی بۆ
ئلجراحی عمان نخۆشخانی ھردوو بڕوبرانی
رككوتین و  كرد ئردەنم سردانی  خالیدیی و
بۆ ــ وت ــو  ئ  رینبن نــخــۆش  لــســرئــوەی 
ناردندەرەوەی چیرۆكی  جۆرە چارەسكردن“بو 

دەستیپكرد. ٢٠٠٥ لدوای نخۆش
بۆ ــامــاژەی ئ یخۆشخانن ــو ئ بــڕــوەبــری
ل زیاتر نخۆشك رگا بۆ ھر تچوونی ئوەكرد،
 بۆی لچارەسركردن جگ مئ بووە، دۆالر ١٥٠٠
سردانی بكات پزیشككان بانگھشتی بیاریداوە،
بۆ بھنم پزیشككان كردەوە بیرم بكن.“ ھولر

توانایدا نیی ل كسكیش ھموو ھرم باشترە،
نخۆش زۆر بچتدەرەوە.  كردن چارەسر  بۆ
بم دەكرا،  چارەسری لــدەرەوە تنیا ھبوو
لگڵ ربۆیھ دەرەوە، تبچ دانبوو لدەستی
ھولر“. نب ئوەی بۆ رككوتم پزیشك (٢٥)
ھرم بۆ پزیشكانوە ئو ھاتنی ھۆی لبارەی
تندروستی دكتۆر گۆران پسپۆڕی بواری سیاستی
ھاتنی ھۆكارەكانی دە“لگرنگترین ،نزەنگ
جیھانی بڕووی مرھ كرانوەی بیانی، پزیشكی
بازاركی وەك ،مانكمرھ دەركوتنی دەرەوەو

تندروستیشوە“. بخزمتی ،كا گورەی
ھرمیشی تندروستی سیستمی دواكوتوویی ئو
سیستمی گوتی:“دواكوتوویی و زانی بھۆكار
شك كموكورتی لبدەموەچوونی و تندروستی
ھاووتییان وایكردووە خك تندروستییكانی
نرووبك چــارەســر، دۆزیــنــوەی بۆ بن  ناچار 

دەرەوە“.
بیانی پزیشكی ھاتنی گشتی ”بشوەیكی
ئوان ھاتنی  ،تیانھاوو گشتی لبرژەوەندی
بكو ،نیی خۆمان پزیشكی لسر كاریگری
وەردەگـــرن، ــوان ل ســوود  خۆمان پزیشككانی
پزیشكمان ئم پسپۆری چونك زۆرباش ھنانیان

كمتری پارەی ئابووریشوە لڕووی كمو زۆر
خالس قادر برپرسی دكتۆر تدەچت“ ئم گوتی

بوو. تندروستی وەزارەتی راگیاندنی

بازرگانیی كستبم
مبست لھنانی لوبوایدان ل پزیشكان ھندك
كوردستان ھرمی بۆ بیانی پزیشكی بلشاوی
گشتی، ب خك، بشوەیكی نیی خزمتكردن

.وەیپشتل بازرگانی مبستی بكو
ــواری ــب ل شــــارەزا ئــحــمــد، چیمن  ــۆر  ــت دك
رییموزەف نخۆشخانی ل ئافرەتان تندروستی
زیاتر ھرم بۆ بیانی پزیشكی دە:“ھاتنی
مئ راست  ،نیی بــاش  ئمش ،بازرگانیی
مئ .“نیی بم بو شوەیش ،نیی پسپۆڕمان
بواری پسپۆڕی بكو ،نچیم دكتۆر رای نتنیا
ئو ھنانی عبدولەحمان توانا دكتۆر دەروونی

ھولر

ھنانی پزیشكی بیانی
نخۆش ب بازرگانیكردن
برژەوەندی پاراستنی یان

ھاووتییان؟
لزیادبوون رووی دواییدا سانی لم كوردستان ھرمی بۆ بیانی پزیشكی ھاتنی
نخۆشوە ب ب“بازرگانیكردن“ تحا ئو ھرم پزیشكانی ل ژمارەیك كردووە،
و بفیۆنچوونی سامان بھۆكاری پزیشكان ئو ھاتنی دیك ھندكی ناودەبن و

لقمدەدەن. ھاووتییان سوودی
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ناودر نخۆش“ ب ”بازرگانیكردن وەك پزیشكان
ھرم بۆ بیانی پزیشكی دە“ھنانی و دەكات
ئو نازانی كس چونك نخۆش، ب بازرگانیكردن
ب ئو .“یھ چیان بوانامی بیانییان پزیشك
پسپۆڕی بوانامو لپرسی وردبینی دەزانت باشی

بكرت. پزیشككاندا
راگیاندن كناكانی ل رەخنشی توانا، دكتۆر
ئو بۆ ركالم بربو بشوەیكی ك گــرت
زۆرەی دانخپبای لو گومانی و دەكن پزیشكان
ھی“لھمووی دەدرــت بیانی پزیشكانی بك
گۆڤارەكان و حكوومییكان ناكل وەیئ خراپتر
دەكن بیانییكان  پزیشك بۆ ركالم بگشتی
حكوومت ئایا دەدرــت، مب گر لبرچی

بنخۆش“. بازرگانیكردن لم بشدارە
پزیشك ل چارەسر روویان ھاووتییانی بۆ ئو
عائیش جیاوازە. بۆچوونییان كردووە بیانییكان
ل دەم گلییكردن ب ساڵ، (٤٩) عبدولەحمان

ل باسی ھرم پزیشككانی
رییرگشتو نئ سركوتنی
بۆی بیانی پزیشككی ك كرد
بوو زۆر ئنجامدابوو“ماوەیكی
نخۆشییكموە بــدەســت
چندین ســردانــی دەمناند
بم دەكرد، خۆمانم پزیشكی
دواتر لنبینین، سوودم ھیچ
بیانی پزیشككی ــن ــالی ل
ئنجامدرا، بۆ  نشترگریم 
زۆر تندروستیم ئستاش

.“باش
ساڵ، زاھیر(٣٧) سامی نیسا
ــدەســت ب نــزیــكــی ســاــــك
پشتییوە ــەی ــب ب ئــــازاری
گوتی بگورەی دەیناند،
چــنــدیــن ـــۆی ســـردانـــی خ
بم ھرمی كردووە، پزیشكی
گوتی:“نیانتوانی ئــو وەك
ل یكك بكن، چارەسرم
لجیاتی خۆمان پزیشككانی
پگیاندم، زیانیشی چارەسر،
پزیشككی ــن ــالی ل دواتـــر
و بۆكرا نشترگریم بیانییوە

.“زۆرباش تندروستیشم
لھموو بیانییكان پزیشك
مایی تبوونن حاكدا
بۆ ــوە ــوون ــب ــاك ــدی چ ــ ــوم ئ
چارەسرنكردن وای ھندكجار ھاووتییان،
نۆڕینگكانییانوە لرگی  ھاووتییان  سامانی
سا (١٩) رەزا ئاوارە چیرۆكی ئوە بفیۆچووە،
بۆ نشترگری بیانییوە پزیشككی لالین  ك
ل سوودكم سركوتوو نبووە“ھیچ بم كراوە،
زۆرم پارەیكی ماددییوە لڕووی بس نبینی،

تچوو“.
سا (٤٠) ئافرەتكی خواستراوی ناوی سۆزان
دوای دایوایب لو بھنرت ناوی نكرد حزی ئو
ئنجامداوە نشترگری بۆ پزیشككی بیانی ئوەی
مئ نبووم“ باشتر بووە“خراپتربووم خراپتر حای
پارەیكی ماددییوە دە“لڕووی ك كدایكاتل

تچووە“. زۆرم

حكوومت و سندیكا ئركی
دەكات پزیشكان لسندیكای پرسیار توانا دكتۆر
دە“ئایا سندیكا ئاگادارە ئگریش ئاگاداربت و

كدایكاتل مئ بیانی؟“ پزیشكی بھنانی رازیی
بیانی پزیشكی ئو“ھاتنی گوتی بگورەی ك
دەب یھ حكوومتوە سندیكاو ب پیوەندی
چیمنیش دكتۆر بوانامكی“. ل ببتوە دنیا
ویستپ دە ھیو توانای دكتۆر رای ھمان

ركبخات. پرس ئو حكوومت
تندروستی دكتۆر گۆران پسپۆڕی بواری سیاستی
پزیشك ئو ھاتنی مترسی زەنگی ،نزەنگ
ل حكوومت و بت ئگر  لدەدات  بیانییان
خكی رەنگ“بن دنیا پسپۆڕتییان بوانامو
ئــوەی لجیای بكین شك تووشی خۆمان

.” بكین خزمتیان
كۆمگی بڕوەبری ك كدایكاتل مئ
تا ناھنین پزیشكك ھیچ مئ“دە شیفا
نبت، لسر رەزامندی تندروستی وەزارەتــی
بۆ دەینرین و دەكین بۆ فرمی نووسراوی مئ
رەزامندی وەزارەت ئینجا  تندروستی  وەزارەتی
بۆ دەھنین كپزیشك ئمش دەدات. لسر
كوردستان ھمی ھــاووتــی خزمتی  ئــوەی

بكات“.
دكتۆر تندروستی وەزارەتی راگیاندنی برپرسی
سندیكای دە“بھماھنگی ــادر، ق خالس
بیانی پزیشكی ھنانی بۆ مرجك چند پزیشكان
كپزیشك ھاتنی پش  مانگك  وانل ــراوە. دان
خۆی پسپۆڕییكی وانامب و سیڤی ویستپ
و پسپۆڕییئ ویستپ بۆ پشتاستكردنوە، بنرت
ھموو پابندی  كپزیشك دەب نبت،  لھرم
ناب لبرامبر ھروەھا بت، رسای ھرم یاساو
وەربگرن“. زیاتر دۆالر (١٠٠) ل نخۆش بینینی

دكتۆر تندروستی كاروباری گشتی بڕوەبری
گرانی ھۆكاری لبارەی رەشید، علی جمیل
گوتی“ئو بیانییكان پزیشك الی چارەسر نرخی
ھرم، بۆ دن تایبتوە كرتی لرگای پزیشكان
یانھ دوو جۆرن رگای كرتی گشتی و ل نك
پزیشكانو ھنانی ئو .“ییمیشھ یانھ كاتییو
یھ بركخستن پویستی ھرم ل كاركردنیان
میلی فریاگوزاری ركخراوی برپرسی ئوەی وەك
سوود ك ئاسایی گوتی:“شتكی چتۆ ھۆگر
ك ئوەی لجگی و وەربگرین بیانی لپزیشكانی
دەتوانی ئوا لرە دیك وتكی بۆ بچت نخۆش
و ركخستنیان بم وەربگرت، پزیشكان لو سوود
پویستی سوودوەرگرتن لیان، كاركردن و چۆنیتی

.“یھ تندروستی سیستمی بچاككردنی
علی ئژین
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مۆسیقای لبواری ك نورۆزا كورد ھونرمندی
رایگیاند دەكات، كار دا ئتنیك مۆسیقای و پۆپ
دابونریت و دەرەبگایتی ژیانی نخوندەواری،
نـــورۆزا، كــورد. ژنــی ــری س ــی ب  تبوون

بواری لك دەكات كورد ژنانی ل داوا ھروەھا
ھونرمند پشبخن. خۆیان خوندندا و ئابووری
ئلبۆم تازەكی لموپش فتھ نورۆزا، چند
خۆی بۆچوونی ــازاڕەوە، ب خست بناوی“نوێ“

ژیانی و پۆپ مۆسیقای ژن، كشكانی لسر
كرد. ئاشكرا وارڤین بۆ تایبتی

چۆن دا كــورد  لناو پــۆپ مۆسیقای وارڤــیــن:
مۆسیقایكی وەك ــت. ــر دەك لــ پــــشــوازی 

وارڤین: بۆ كوردستان(نورۆزا) باكووری پۆپی دەكمگۆرانیبژی داھنان كوردی  لپۆپی
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وارڤین: بۆ كوردستان(نورۆزا) باكووری پۆپی دەكمگۆرانیبژی داھنان كوردی  لپۆپی
مۆدرنی مۆسیقایكی وەك یان دەبینرێ خۆمای

رۆژئاوایی؟
كوردیش گاكانی دیككۆم وەك ھموو نورۆزا:
دا نــوێ مۆسیقای لبرامبر لدەستپكدا

ناڕازیبوون ئو دەردەبــن. خۆیان ناڕازیبوونی
بت. ھ مۆسیقای ئو ك نیی ئوە بواتای
ماوەیك پاش ك دەبینت مرۆڤ ھدی ھدی
دەكرێ قبووڵ دا كۆمگا لناو ینو شت ئو

خۆی الی بۆ گــورە جماوەركی سرنجی و 
و زوموزۆر لبر كوردیشدا لناو .شرادەك
جگیر زووتر كۆن مۆسیقای ئابووری كشی
بدەستھنا ھندك مافی كورد ئوەی بووە. پاش
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لژرناوی گڕانك كوتنناو مۆسیقادا ــواری لەب
ھۆگرییك دا ل فۆرمتی جیاواز و مۆدرن مۆسیقای
چند من ــووە. ب دروســت مۆسیقای جــۆرە ئو  بۆ 
خست خۆمم  نوكی لبۆمئ لموپش  فتھ
ئوەش لكرد. زۆر پشوازییان جماوەركی بازاڕەوە.
مۆسیقای ئو ئیتر كوردیشدا  كلناو  نیشاندەدات

پشوازی لدەكرت. بشوەیكی گشتی
دەیتوە، تۆ ك گۆرانییانی و ئاواز ئو وارڤین:

دادەنت؟ تر بۆت كسكی دایدەنی یان خۆت
دا،  ئلبۆمكم یكم ل ٤ برھم ل جگب نورۆزا:

دامناوە. خۆم ئاوازەكان و شیعر ھموو
.یھ موزیكژەنی پۆپمان چند دا لناو كورد وارڤین:

بناوبانگن؟ سانك ئو ئایا
دیارە بناوەكیوە وەك پۆپ مۆسیقای ــورۆزا: ن
بختوەری شایی، بۆ .رۆژەڤدایل میشھ گشتگیرەو
ئو ھموو برھمدەھنرت. شنگی و شــۆخ و 
و خۆشویستن خكی ندەگ ك مۆسیقایانی

لدەكات. حزیان خك
یان دەكی ناودر پۆپ موزیكژەنی وەك خۆت وارڤین:

ئتنیكی؟ مۆسیقای ھونرمندی وەك
دنم، برھمی من ك مۆسیقایی ئو نـــورۆزا:
ئگرچی .كوردان شوازی لدەرەوەی ینو شتكی
تدابت، پۆپیشی مۆسیقای تایبتمندییكانی ھموو
مۆسیقای ئتنیكی، مۆسیقای لخۆیدا من مۆسیقای
خۆیدا باوەشی  ل بالكانیش  مۆسیقای  و ھونری 

دەحونتوە.
لناو نوێ مۆسیقای  ئوەی بۆ بكرت چی  وارڤین:

بگرت؟ ج دا كورد
كشی مــتــرســی ئــگــر ھــونــرمــنــد نــــورۆزا: 
خیاڵ خون، بپی مۆسیقاكی و نبت ئابووری
لناو ئــوە بكات، دروســت خــۆی ئایدیالكانی و 
دا كورد لناو مۆسیقایش  ئو و جدەگرت  گلدا
كاتك كرایوە. پشكوتن بۆ مرۆڤ پشدەكوت.
دەبین دەكات جیھان ھونری مژووی سیری مرۆڤ
.قۆناغ ئم گیشتووەت ھنگاو ب ھنگاو مۆسیقا ك

پشدەكوت. وا ھر كوردیش مۆسیقای
نا؟ دەكی یان حیران ل وارڤین: حز

ئوە بم ،دا نییت حیرانی مۆسیقای من نورۆزا:
بم. حیران لدژی ت كنیناگ واتای ئو

كردووە. بشداریت میھرەجاندا لچند تائستا وارڤین:
كراوە؟ مۆسیقاكت ل پشوازی چۆن

وتووەتك ئلبۆمكم تازە لبرئوەی ــورۆزا: ن
مۆسیقای میھرەجانك. ھیچ تچوومن تائستا بازاڕ
بۆ لكدانوەی دیجیتاڵ مۆسیقای وەك زیاتر من

دەكرت.
قس كــوردی ب خۆتدا ــی رۆژان ژیانی ل وارڤین:

توركی؟ یان ب دەكی
ب ھردووكیان نورۆزا:

كۆنسرتت كوردستان بــاشــووری  ل تۆ وارڤــیــن:
كردووە؟

بۆ ھندك داخوازیم لئستادا یل ن. حزم نورۆزا:
دەبت. چۆن بزانم نرخاندنیانم. سرقای ھاتووەو

نورۆزا؟ یان نورۆزە تۆ راستقینی ناوی وارڤین:
دەغق لتوركیا چونك ناوی نورۆز نورۆزا. نورۆزا:
زیاد ئلیفیان  ئو بكرت پسند ئوەی بۆ بووە، 

كردووە.
چ تۆ الی زەواج كورد ھونرمندكی وەك وارڤین:

دەكات؟ دروست ھونر بۆ شك ھی؟ واتایكی
شتك ھیچ .رەسمیی دەزگایكی زەواج ــورۆزا: ن
ئاستنگ. تبب ناتوانت ویستكاندا لبرامبر
مرۆڤكانوە توانای و بداخوازی ھندك پرس ئو
ببت، با ــ دەب بابتكدا  چ  ل بــســتــراوەتــوە.

ناكات. دروست ئاستنگك ھیچ ببیاربوون
نا؟ بكات یان زەواج دەب ژن تۆ وارڤین: بڕای

خزان چمككی چمكی دا كۆمگاكان ورۆزا: لن
بدۆزتوەو راســت كسكی مــرۆڤ ئگر .گرنگ
زەواج ئوەی بۆ ك نییھیچ ھۆی بكات، پ متمانی

نكات.
كورد  ژنی سرەكی كشی  ٣ تۆ بــڕای وارڤین:

چیی؟
و ــووری ــاب ئ ــواری ــب ل زیــاتــر ــورد ــی ك ــــورۆزا: ژن ن
نخوندەواری، یكم: .یھ كشی كۆمیتیدا
دابونریت گوشاری سھم: دەرەبگایتی، دووھم:

توندوتیژی. و
ژن ئوەی بۆ بكرت چ  دەب تۆ بڕای وارڤین:
لگڵ ببتوەو ئاگادار رەگزییكان  جیاوازییل

یكسان؟ قۆناغكی بگات پیاودا
بۆ ئابووری ژن ئازادی دەب ھر شتك رلب نورۆزا:
زۆر لخۆیدا بكرت ئوە كاتك بكات. مسۆگر خۆی
بئیرادەیكی ژن دەب ھروھا دەبتوە. كم شك
ھروەھا ھبت. بخۆیان بوایان بجوونوەو ئازاد
بكنوە. برز خۆیان پروەردەی ئاستی و بخونن دەب
ھۆشیار كۆمگا دەب ھنگاوانشدا ئو لگڵ ھاوكات
لرگی ویستپ ھۆشیاربوونوەش بۆ بكرتوە.
گرنگی ل كۆمگا تاككانی ھاوبشوە پالتفۆرمكی
ژن مافكانی لوچوارچوەیشدا و مرۆڤ مافكانی

بكرتوە. ئاگادار
كی؟ نورۆزا

كوردستان  باكووری (ئامد)ی  لسای ١٩٨٠ لشاری
دەژی. توركیا لشاری ئستنبوی ئستا لدایكبووە.
لگۆڕەپانی ئلبۆمیتی. یكمین ئلبۆمی“نوێ“
دەكات.  كار و مۆسیقای ئتنیكی دا پۆپ مۆسیقای
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٣/٢١-٢٠-٤ 
وەك تۆ چونك مكوە، س شت لداواكردنی
و بكیت داوا ھرچییك و نیت دیك خكی
یوەندییپل ئاگات دەبت. بۆت بیخوازێ دت
پشتگۆی كارەوە بھۆی بت، خۆشویستییكت

.خم

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
ئنجامبدەی كارك دەكات پویست ھندجار
نیابد بم بت، زیاتر خۆت توانای لك
ركئ ــو ئ دەتــوانــیــت ــورت بــمــاوەیــكــی ك
بكی، سووكیان شانتن  لسر  قورسانی

.یھ زۆرت شاراوەو توانایكی

٥/٢١-٦/٢١ 
كمك بیت. ناركوپك ببرنامو ناتوانیت
،ھم كموكوڕییكانت بچۆرەوەو بخۆتدا
كسانی ھاوكاری چۆن بكرەوە بیرلوە ئینجا
ئستا بمشوەیی چونك بكیت، دەوروبرت

كس. ھاوكاری ببیت ناتوانیت

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
چوونھ ئو ھوبدە بۆی دەبیت. تووڕە زوو كسكیت
و سرنجاكش كسكی دووربخیتوە. لخۆت زۆران
دروست دەكی، برامبر لسر كاریگری دیاریت. زوو
چونك خۆشویستكت، لو مكوە لخیانتیش بیر

دەبت. خراپ ئنجامی

 ٧/٢٣-٨/٢٢
تۆش لدەكن، ھاوكاریت داوای میشھ ھن تھندكس
ھاوكارییان تنگاندا لكاتی و نم دەستبڕوویانوە
خۆشویست دیانوەو دەچیت زیاتر مب چونك ،بك

.كم لبیر و كسكانت خزم سردانی دەبیت.
دەن، نسرەوتن پشینان چونك ب ئامانج، دەگیت

سركوتن. تا

 ٨/٢٣-٩/٢٢
دیوارەكانی دەكی داوا و دەكیت رەھا بئازادییكی  حز
دەروونــی الینی رەچــاوی بم بروخنرت، بردەمت
ھوبدە لگڵ ،بم خۆپرست بكو كسانی دەوروبرت
دەمارگیریی لو تا ئنجامبدەیت، گشتك خزانكیت

بكویتوە. دوور زۆرە

 ٩/٢٣-١٠/٢٣ 
چونك .بم بھیوا و ب زۆر  ئومدت بژیان
خۆشكان ــا دەرگ ھموو نزیكدا لماوەیكی 
نزیك كــســانــی ــا ب ــوە. ــن ــر بـــرووتـــدا دەك
چونك لگدا بكن، لخۆشییكانت بشداریت

دەگرتوە. تۆ بۆ بقازانج مئ

١٠/٢٣-١١/٢١ 
رەوان و راست ئوەت لدەكن داوای ھسارەكان
لگڵ خۆت جیاوازی دەربكویت. بورتر و
بخگڕ، شاراوەكانت توانا بنونو كۆمگادا
زاڵ بسرتدا با بتاقتی مكوە بیر ئوەندەش

نبت.

١١/٢٢-٢١-١٢
ھاتووە  كاتی ئوە ،یھ زۆر گورەت  بیرۆكی
وەدیھنانی برەو  ویستپ كارەوە،  یتبیانخ
قسكردنی چونك ھبگریت. ھنگاو ئامانجكانت
زینی وكاتئ لوەی جگ ،نیی سوودی زۆر

ھت لدەستی دەدەیت. ك

١٢/٢٢-١/١٩ 
و بــخــۆت بــایــخ زیــاتــر شــت لھموو ھوبدە 
پشتگوخستووە، خۆتت چونك بدەی. تندروستیت
خۆشویستكت .ب دوور  ببایخكان  شتل
داخوازییكانی و لیتبگی ھوبدە ،تووڕەی لت

جبج بكیت.

١/٢٠-٢/١٨ 
ھرچییك ،نزیكت ھاوڕی ھرە بخت ماوەی ئم
تایبتیت لژیانی گۆڕانكاری ھندێ دەبت، بۆت بكی
دابانت ھۆی تبن .ب خۆت ئاگاداری روودەدات،
پارە بفیرۆدانی و خجكردن لزۆر ژیان، لكاروانی

لبرچاو بت. داھاتووت دوور بكوەو

٢/١٩-٣/٢٠ نھنگ
بشك ئسترەكانیش دەبیت. درەوشاوەتر تادێ
ك نیی بتۆ دەبخشن، بم ئوە لتیشكی خۆیان
لوانی زۆر با ئاواتكانت .یھ پی پویستت تۆ
گورە ھنگاوی بوریاییوە بن، گورەتر ئستا

ھگبرە.

دوانگاكاوڕ

گوگنمشرقرژاڵ

كواندووپشكترازوو

نھنگستگیسك

ئسترەكان
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سابونچی علی سامان
ناسراوە رامبراند“ ب“مای ئستاش ك خانووەكی
ئوكاتی  (دراوی فیۆرین  ١٣٠٠٠ ب پشتر و
یــۆرۆ)  ب بــوو وە   ٢٠٠٠ سای لك ھۆندا
دەستكوتنی ھۆی بووە خۆی دوای و كیبووی

دواتری. خاوەنكی  چاوەڕواننكراوی داھاتكی 
دروستكراوە،  دا  ١٦٠٦ لسای خانووە ئــو
ئانڤرس(١٥٦٥- بلتن پیتر یكمی خاوەنی
باوكیان، مردنی دوای كوڕەكانی ١٦٢٦)بـــوو.
گۆڕانكاریان ھندك بیاری ١٦٢٧دا لسای

مۆزەخانو ب كردنی بمبستی ماكدا، ل
نــاوداری ونكشی و  بیناساز  بسرپرشتی
ك (١٥٩٥-١٦٥٧) كامپن فان  یاكۆب  وكاتئ
بكات ناوەوە دەرەوەو لڕووی نوكاری دەبوای
بشوازك، حوشی پشتوە بكرت گلرییك

راین فان ھرمنزۆن رامبراند
ئامستردام ١٦٦٩/١٠/٤) – ١٦٠٦/٧/١٥ (لیدا

ل مژووی ونكشان ئاوڕك
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پارزراوە). روخسار بھمان (تائستاش
نوەی ١٦٣٠دا لسای كارەكان كۆتاییھاتنی دوای
چندینساڵ بۆ و فرۆشتن دەدەن بیاری ئانڤرس
بە ئو و  گرانی بھۆی فرۆشتندا، لبازاڕی 
چندینساڵ، دوای مایوە. دەكرا داوا پارەیی
بۆ ــت ڕــ دەگ و ئامستردام تد رامــبــرانــد
ئنجامبدات. تدا خۆی كارەكانی ك جگایك،
دەكن، خانووە ئو ھاوسری ساسكیای لگڵ
لگڵ و دەبت كورت خۆشییان تمنی بم
بسر ژیــان تاڵ و خۆش  یادگاری كۆمك
تراژیدیایك ل پدەبت ژیانی دواتر تا دەبن
ھمان ل مردنیان تا تمن ھموو بدرژایی ك

برنادات. برۆكیان مادا
ونكشكانی گورە ل بیكك رامبراند بگشتی
بناوبانگترین و ئــورووپــی ھونری مژووی
دەكرت، ھژمار ھۆندییكان ھونرمندە
ئویان كارەكانی سانی ئو  مژوونووسان

ھسنگاندووە. زین“ ب“سردەمی
وەك ــوە،  ــی الوی ــای ســرەت لــ ئـــوەی دوای 
ژیانی بم دەركرد، ناوی پۆرترت ونكشكی
و نبوونییوە ئابووری باری تراژیدیاو خراپی ب
لھڕەتی ھر ونكانی و تابۆ ھات. كۆتایی
مــاوەی بۆ  ــوو، ــردب دەرك ناوبانگیان الویــیــوە
ھبوو، بردەوامی ناوبانگی ئو ساأل بیست
ھونرمندە ھموو مامۆستای ھمانكاتدا ل

بوو. ھۆندی بناوبانگكانی ھرە شكنو
 ١٦٠٦ ١٥ی٦ی ل راین، فان ھرمنزۆن رامبراند
خزانكی ل نزیك شاری الیدن، لیدای ل دا،
چوارەم دونیاوەو ھاتۆت باشدا ئابووری رەوش
باوكی بووە.  مندای شش  خزانكی مندای 
لخزانكی دایكی و بناوبانگ ئاشوانكی

بووە. دەومند
 ل خوندن قۆناغكانی تــواوكــردنــی دوای   
لھمان دەكات زانكۆ بخوندنی دەست لیدا،
ھر خوندنكیدا  لگڵ التین، لبشی شون
تابۆكانی دەناسرت بونو الوییوە لسرەتای
 JACOB) سواننبورخ  فان یاكۆب لالین و
 ١٦٣٨  –  ١٥٧١  VAN SWANENBURGH
بووە ردەمس ئو بناوبانگی ونكشكی
بانگھشت ھۆندا)، ئاستی لسر و لیدا ل
پاشان بكات.  كار گلرییكیدا لك دەكرت 
 PIETER)الستمان پیتر الی دەچت ئامستردام
١٦٣٣ونكشكی  –  ١٥٨٣  LASTMAN
ونی بكشانوەی تایبتمند بناوبانگی
رامبراند مامۆستای  بگورەترین و  مژوویی

و لكاركردن كم ماوەیكی دوای دادەنرت)،
لیدا دەگڕتوە لگیدا، پیداكردن شارەزایی
لیڤنس یان ھاوڕیكی  لگڵ ستۆدیۆیك  و
 ب دا   ١٦٢٧ لسای ،(JAN LIEVENS)

دەكنوە. یكوە
ژیانی  ل وەرچرخانك دا،  ١٦٢٩ لسای
ژیانكی  دەیبات ك روودەدات، دا رامبرانت 
دواتر و بھاوسرگیری گیاندنی تا خــۆش،

ئازاراوی. و كۆتاییكی تراژیدیایی ژیانكی
ھۆندییوە شاعیری ستاتیست و لالین كاتك
CONSTANTIJNHU)نسھویگ كۆنستنتاین
دەنھاخ شاری دەیبات دەدۆزرتوە، (YGENS
میر و كسایتی بچندین  لوێ،  و (الھــای)
تابۆكانی و دەیناسنت ھندریك، فردریك
ھونرمندە ئو  ئابووریی رەوشی لدەكنوەو 

باش دەكات. زۆر
و  ـــات دەردەك ناوبانگ  ١٦٣١ سای رامبراند
پدەسپردرت گرنگی  كاری و  پۆست چندین
نیشتجدەبت، لوش ھر و ئامستردام ل
ئولنبورخ(١٥٨٧ – ١٦٦١  فان ھندریك لمای
تابۆ و ھونر گورەكانی بازرگانل بوو یكك
ئولنبورخی ساسكیا فان  لوكاتدا) ھر لوش
ھاوسرگیری دواتر و دەناست ھندریك ئامۆزای

پكدەھنن.
ھاوسریدا،  ساسكیای لگڵ  ١٦٣٩ سای
ئامستردام ل برەیسترات یۆدن گڕەكی نیشتجی
رامبراندی مای مۆزەخانی تدەب دواتر ك)
ژیانكی ئوەی لگڵ نیشتجدەبن، ئستا)
بم باشدەبت،  زۆر ئابووریان باری و  خۆش
تدەب ك دەگرت برۆكیان رۆحی كشیكی
كۆتاییھنان و  ــی دەروون باری خراپی ھۆكاری
یكم  ١٦٣٥ دا لسای رامبراند، بخیاكانی
مانگ دوو دوای رومبارتوس، بناوی كوڕیان
كۆرنلیی   ١٦٣٨ سای دەمرت، لدایكبوون
لدایكبوون دوای فتھ س دوای كچیان
١٦٤٠ كچی دووھمیشیان ھر  دەمرت، لسای
دەمرت، تمنی مانگك دوای ،لیكۆرن بناوی
و  لدایكدەبت كوڕیان  تیتۆسی  ١٦٤١ سای
خۆشییكیان ئمجارە بم دەمنتوە، بۆیان
 ١٦٤٢ لسای مانگك چند دوای و دەبت كورت
كۆچی سیل بنخۆشی ھاوسری  ساسكیای دا
رامبراند، تابۆكانی كاریگرترین و دەكات دوایی
رجسل ساسكیا كاتك ك تابۆیانن ئو

نخۆشبووە.
بپرستیارك كوڕیان تیتۆسی ساسكیا بمردنی

تدەب دواتر  ك بخوكردنی، بۆ  دەسپردرت
رامبراند. دۆستی

ندریكیھ لگڵ پیوەندی رامبراند پاشان
كچكیان  ١٦٥٤ دا لسای و دەكات پیدا ستۆفلس
ئو دابونریتی بپی ،لیكۆرن بناوی دەبت
دەكن رامبراند سرزەنشتی نیسك ردەمس
خزانی بفرمی و ئنجامدابت گوناھكی بوەی
مارەی سڤیل ل بشی لڕی یاساوە بۆی ،نیی
ئایین، بپی ئوكات ك نیسك دوورل دەكات

ھژمارنكراون. مرد و ژن ب
و بھونر بازرگانی كاری تودەك رامبراند،
سرو نرخی ك بنرخك، تابۆ كینی ھندك
كلوپلی ھندك و دەبت  خۆی كارەكانی
و ئمكارەی بــردەوامــی مژوویی، دەگمنی
 تنیدەیگ ١٦٥٦ دا لسای بردەوامی زیانی
خۆی بھاكانی تابۆ و (ئیفالس) مایپووچی
و دەكرن ھڕاج كۆنكانی نرخب للوپك و
گڕەككیتر تدەچ و دەفرۆشت خانووەكشی

دەبت. جنیشت
تیتۆسی كوڕی  ھندریكیو كوتنی،  دوای ئو
تاكو دەدەن كاری و دروستدەكن ركخراوك
لسای و پارزراوبت  قرزەكانی لدانوەی 
باخانی  دیكۆری تواوكردنی ئركی ١٦٦١ دا
پش بــم پدەسپردرت، نوی شــارەوانــی
دەكات. ژیان ئاوایی لما ركو ئئ ئنجامدانی
لسای و نادات بر رامبراند یخی تراژیدیا
بسر  ساك دوای و دەمرت ندریكیھ ١٦٦٣ دا
 ١٦٦٩ ئۆكتۆبری ٤ی ل كوڕیدا، تیتۆسی مردنی
بلیمتیكانی و دەكات ژیان ل مائاوایی خۆشی دا
تراژیدیكی ژیان و ونكشان ھونری لبواری
بناوی نناسراو كنیسیكی خاكی ژر دەبات

دەنژرت. لوێ و ڤستركرك
بیاری  ھۆندی ركخراوی دا  ١٩١١ لسای
بناوی مۆزەخان  كرای داو ماكی  كینوەی
قوتابی و كارەكانی زۆربی و خۆیوە رامبراند
شونی پكردوون، كاری  كرەستانی  ئو و
تائستاش ركخرایوەو  پشتر وەك  ژیانی
بووەت و دەكن سردانی بسدانكس رۆژان
بسركردنوەی ل چاوەڕواننكراو داھاتكی
بھژاری كۆتایی تمنی ك كندرمھون كاری

برد. بسر
سرنجاكش  ٥٠ تابۆی ل زیاتر توانی رامبراند
تبب و جیھان بناوبانگكانی   مۆزەخان بخات
دونیای و لجیھان لیادنكراو ھونرمندكی

ونكشاندا.
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دەترس مشك ل ئن ئـــــن كی بژەركی

ھاتووەت ٢٠٠٢وە ل سلمانییو سعید، لدایكبووی شاری محممد ژینۆ
كچكو خاوەنی پكھناوەو ھاوسری ژیانی ژینۆ، راگیاندن. بواری ناو
تدەب ئنوە ئن كی ئاسمانی كنای شاشی لرگی وانش ئستا
لگڵ كورتدا  وتوژكی لمیانی .ناك ئو بینرانی ھموو میوانی 
مشك لك خۆی تایبتی سروشتی باسكردنی وــای ژینۆ، وارڤین 
سیری پیشییوە بچاوی كوردستان كۆمگای ھیواخوازە دەترست

راگیاندن بكات. ژنانی ناو

بكاری راگیاندن  كیوە دەستت وارڤین: ل
كردووە؟

تــلــفــزیــۆنــی   ــ ل  ٢٠٠٢ ــی  ســا زـــنـــوێ: 
پكرد. دەستم زەحمتكشانوە

بوو؟ ھاوكارت ك وارڤین:
جمال بۆ  زۆرم خۆشویستی و رز زنوێ: 
بڕوەبری وكاتئ .یھ خزانكی و حسن
ھردی لگڵ بوو زەحمتكشان تلفزیۆنی
زۆر ھاوڕم بوو وكاتئ ،رمستا ھاوسئ ك

بوو. ھاوكارم
 

كاردەكی؟ دەزگایك چ ل وارڤین:
ئن  كی تلفزیۆنی و نورۆز رادیۆی زنوێ: 

ئن.
سركوتنی بژەر؟ بۆ رججوانی م وارڤین:

تنیا  بژەر بۆ  جوانی من  ببۆچونی ژینۆ: 
خشنابپ ئوەت جوانی ،یشاش جوانكردنی
مرجی چونك سركوتوو. بژەركی ببیت ك
و ئاستی رۆشنبیری سركوتنی بژەر لئزموون

دەردەكوت. پیامكیدا گیاندنی و
لكاتی  تۆ پش ند بربستانی وارڤین: ئو

چین؟ كاركردن
بڕوەبردن. سیستمی شواوی زنوێ:

ھاوكارتن  تا چندە نو دەزگا وارڤین: كارمندانی
پیشكت؟ لسركوتنی

ئاستی  دەگڕموەسر وەمشیان ئم بۆ ژینۆ:

و برزبت رۆشنبیری ئاستی ئوەی رۆشنبیری.
پشتگیریشت راگیاندنكار بت ھاوكارتو بكردار
نزم رۆشنبیریان ئاستی ئوانی بم دەكات،
حزدەكن و ــن دەب  پ ئیرەییت ـــردەوام ب

بۆیت. برەودواوە
دلخۆشت  شتك  چ كاركردن لكاتی  وارڤین: 

؟ دەكات
نبن. میزاجی دەوروبرەكم كاتك ژینۆ:

كاركردنت  كاتی خۆشی بسرھاتكی وارڤین: 
بك؟ باس

ــواڵ  ھ لكاتی بینیتان ھركاتك ژیــنــۆ: 
مشكك بزانن كتوپ دیارنمام ئوا خوندنوەدا
چونك دژایتیكی كردووە. لبردەممدا پیاسی
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دەترس مشك ل ئن ئـــــن كی بژەركی
مشكدا. لگڵ یھ زۆرم

سرسامی؟ كوردستان بژەری وارڤین: بكام
مئ بژەرەكانی لبرئوەی بداخوە ژینۆ: 
مبستم لیكناچت دەركوتنكانیان ھموو
پیتی پیامی میزاجی خۆی ئو بپی وەیئ
بینر رلس دەیگینت، ئم وادەكات بینر بۆ
ھواكی گیاندنی ل بینراوە زۆرجار بشوت.
لگیاندنی روخساری كاتبسربردندا و خۆشی
بپچوانشوە و دەچت  تقینوە  ھواكی
بگشتی ــا وات ھبژرم كــس ناتوانم  بۆی

مامناوەندیداین. لئاستكی
سرسامی؟ بیانی بژەری بكام ئی وارڤین:

سی بی ژینۆ: بژەرانی ئلجزیرەو بی

پشكشكردنی  ل بژەرەكان ژن وارڤین: بۆچی
برنام سیاسییكان دوورن؟

لسیاست.  دوورەپــرــزە كورد ژنی  ژینۆ: 
لو نبت سركوتوو وایــكــردووە ئمش
بۆ كپكردنی دەگڕنموە بوارەدا. ھۆیكشی
خزانكانوە. ئمش لالین لمادا ئافرەت
لوبوارەدا نبت فراوان بیری ئافرەت وایكردووە
سرقابوونی بھۆی ئافرەت ھندجاریش
لبواری نزیكببتوە ناتوانت  خزانی باری
لو یھ ئافرەتمان  دواجاریش سیاستداو 
بم دەشبینرن، و سركوتوون زۆر بوارەدا

كمن.
دەگری؟ گۆرانییك چ ل گوێ وارڤین:

خاو  لگۆرانی گوێ گشتی ژینۆ: بشوەیكی
دەگرم.

تۆ؟ پیامی وارڤین:
كوردستان  كۆمگای ل داوا ژینۆ: لكۆتاییدا
راگیاندن تماشای جوان بشوەیكی دەكم
ئوانی زۆرن چونك بكن راگیاندنكاران و
لسر یھ جیاوازیان بۆچوونی تائستاش
كارك ھر بزانین ئوە   ویستپ راگیاندن
جوان خزمتكردنكی بكرت ــوارەدا ب لو
تۆ وەییاندنراگ ھرلڕی بكۆمگاو
ئاشنادەبیت. لخۆت جیاوازتر بدونیای
ھمیشیی ھاوڕیكی  تیڤی بتایبتی 

.كانمانما

ژنــــــــــــی كـــــــــورد
دوورەپــــــــرــــــــزە

لسیاست
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رەحیم سیروان

باترین ل سینما ھونری
ئاستی خۆیدا

شڕڤان و ھموو ل ترۆی
تنیا كوژران، جنراكان

مانوە ئڤیندارەكان

ناوی فیلم: ترۆی
بنیۆف داڤید سیناریۆ:

ھۆمیرۆسوە) ئلیازەی ل)
پترسن ڤۆلڤگانگ دەرھنر:

دیانا پترسن، ڤۆلڤگانگ برھمھنران:
راتبون، كۆلین وسن

ماتا، ئمریكا،  برھمھنر: وتــانــی 
بریتانیا

مغریب ونگرتن: ماتا، مكسیك، شونی

(مارۆكۆ)
٢٠٠٤ پشاندان: سای

موزیك: جیمس ھۆرنر
پرات رۆجر كامرا:

ھۆنس پتر مۆنتاژ:
رەنگاورەنگ ملم، ١٦٢ خولك، ٣٥

ئینگلیزی زمان:
ئمریكی دۆالری ملیۆن ١٥٠ :بودج

ترۆی
ل شڕە شڕ، جوانترین پریام: ترۆی، میری

خۆشویستیدا. پناوی
دەپارزت. ھزداران خودایش ئاگاممنون:

پناوی  ل ھاووتیان خونی  ناموێ ھیكتۆر:
بژت. براكمدا

سركردەیكی فرمانی میشھ ئكیلیس:
سربازەكان مرگی بھۆی دەبت دەبنگ
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:كفیلم ب سبارەت
ڤۆلڤگانگ بم ،مریكایئ برھمی ترۆی* فیلمی
فیلمی دەرھنریتی. ئمانی پترسن**ی
 كچیرۆك برھمھنراوە.  ٢٠٠٤ سای ترۆی
وەرگیراوە. ھۆمیرۆس***-ەوە  ئلیازەی  ل
تیدا یۆنانیگل  بشڕی سبارەت  كباس
یۆنانیگل ھرشی ترۆی. شاری ھدەكوتنسر
ھنانوەی سۆنگی ل تــرۆی شــاری سر بۆ 
ھلین، .سپارتا)ی منالوس(میری ھلینی ژنی
یۆنان)**** میرانی (میری ئاگاممنون براژنی

ترۆیوە میری پریام، كوڕی  پاریس-ی لالین
میرانی میری راستییكی بم ھدەگیرت. 
ببیانوویك دەكات تباب ئم ئاگاممنون یۆنان،
ھلین ھنانوەی ئو بۆ دەنا ترۆی، گرتنی بۆ
ئوكاتی بت. گرنگ ئوەندە نیی شتكی
كۆمك بدەستخستنی بمبستی  منالوس

:یدەپ ئاگاممنون، دەچتی الی
لگمدا و بووین پكوە  شڕەكاندا  لھموو
ھنانوەی بۆ  ناكم كۆمكت چــۆن  بوویت،

ھلین؟

دەكن بیكدا باوەش برا  ھردوو دەمی ئو
لالی بیری ئاگاممنون بیكتر، پیماندەدەن و
بھز بپگیكی دەبـت ك ترۆی داگیركردنی
ئاگاممنون بۆفراوانكردنوەی قلمەوی خۆی.
ب برانبر دەن: نیارەكانی وەكو كردارس
دیارە وەكو .نیی ترخواردنی و پاوانخوازی ھز
بناوی ئاگاممنونیش دی دیكتاتۆرەكانی ھموو
بھزكردنی نتوەی یۆنان سرقای ھلوشینی
ھگرتنی خۆیتی. دەوروبری ھزەكانی ھموو
باشترین سرھدانی ئاگاممنون بۆ ھلین،
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كوڕی لالین براژنی ھگرتنی ئگر بیانووە.
داگیركردنی و نبـ بھۆی ھرش ترۆیوە میری
ئیتر  ،منونئاگام لمژینی خونی ترۆی، ك
ئو ھبت. شڕ بۆ بیانوویكی چ دەتوان
بۆی ناڕەخست. وەھا ھلی دی جاركی یوایپ
برای بكات دەدات“كۆمكی!“ منالوس-ی بیار
ئو كینوەی بم بكتوە. یۆنان شرەفی و
بۆی دەوێ، كسی دەیانھزار خونی رەفش
نب، ئاگاممنون خونی داگیركردنی ترۆی ئگر
ئو ــادات. ن  ترسییم لو خۆی  لشكرەكی
سبارەت سرەڕۆكانوە دیكتاتۆرە بھچوونی
نخشكی لسر و ــات  دەك  قس ــرۆی ت  ب
و دەكات  كناوچ گرنگی ب ئاماژە بردەستی 

:دە
ئیج ــای  زەری ھموو ئوا بگرم، ترۆی ئگر
و دەب بردەوام منوە. دەستی ژر تودەك

:دە پریام ب سبارەت
بم دەیپارزت، خودا دەزان وا ترۆی میری
ھزداران لگڵ  خودایش ك بگات لوە  دەب

.دای

دەستپك:
ئورووپاییگل، بگوتی ترایلر، یان جنریك
فیلم دەروازەی یان فیلم دەستپكردنی بواتای
بجۆرك كدەستپ ئو ترۆیدا فیلمی ل دت.
شونگی ك پاشتر حای دەبین زۆر نفرەالی
رۆژكی سرەتای گرتووە.  لخۆ  برھمكی
ئاگاممنون لشكری  ل بشك  ،روون سادەو
دەبتوە. بچووككان لھزە یكك رووبڕووی

:دە ئاگاممنون ب میری كمدەست
بكشیتوە. دەب خۆت. وەتی بگڕوە ،نب واز

دت. بقسكی  گاتی ئاگاممنون ــارە  دی
لژر لشكر  ھردوو  لدۆكدا روون،   كرۆژ
دوو ئو فرمانی چاوەڕوانی شیندا ئاسمانكی
كۆن بشوازی ــوێ دەی ئاگاممنون میرەن. 
:دە برانبر میری ن. ببخ بالدا كملمالن
باشترین و تۆ شڕكری باشترین لگڕین با
ــوت ــرك س ــ ك بجنگن، ــن م شـــڕكـــری 
ئگر سربازەكی لشكرەكیشی سركوتووە.
رزەمینس ئم میشھ بۆ سرنكوت، من
خۆی شڕكری باشترین  ئو بجدەھین. 
ب تنیا مــرۆڤ كربازس ك ــات،  دەك بانگ 
ئاگاممنونیش دەكوت. پلوپۆ ل تماشاكردنی
گورەترین ئكیلیس دەكات، ئكیلیس ل بانگ
وەك ئكیلیس ــۆی. خ ســردەمــی شڕڤانی
شڕ بۆ كپیاو ئاگاممنون دەن: راوژكارانی
ل ھشتا نییو لوێ ئكیلیس خوقاوە. بم
بن، ئكیلیس چاوەڕوانی ناچارن بم .ودایخ
و نادات بۆڕ   الحزەب سربازە  ئو كس دەنا
ئكیلیس كاتك  نابنوە. بئاسانی شڕە  ئو
تووڕە و  شت ئاگاممنونی چاوەڕوانی دەگات، 
ك دەكاتوە. ئاگر  ئكیلیسیش بم  كردووە،
ئكیلیس ب ھمووانوە برچاوی ب ئاگاممنون
شڕەكمان ــوو دەب بــوویــت؟ ترخو  :ــ دە

بخویت. باش تۆ تا ینسب بخستای
میر بوو وا باشتر :دە وەمــدا ل ئكیلیس
چاوەڕوانی كسكیتر نك بچت شڕەوە خۆی

بكات.
دیارە دەكات. بدەنگ میران میری قسیی بو
یۆناندا سرلشكرەكانی و میر ھموو لناو
ب برانبر جۆرە بو بتوان كیلیسئ تاككس

بكات. قس ئاگاممنون میران، میری

و دەبــات زل زەالمــ ئو بۆ  ھرش ئكیلیس
ئو توانایی بو برانبر  ھمووان  دەیكوژت.
سرسامی دۆڕاو میری كاتك دۆشدادەمنن.

:یدەپرسل و دەردەبت ئكیلیس بۆ خۆی
كیت؟ تۆ سرباز ئی

دۆڕاو میری پدەناسنت، خۆی ئكیلیس ك
:دە

ـــوێ دەی ــاشــان پ ــم. ــاك ن ـــاوە لــبــیــر ئـــم ن
و دەست ھمای ك دەستی  سوجانكی

:دە و بدات ەواییرمانف
میرەكت. ب بدە مئ

:دە ئكیلیس
!نیی میری من ئوە

.دەتاس ئوەندەیتر یقس بم دۆڕاو میری

:كتی فیلمباب
و منالوس ئوەی پاش زایین، ل بر ١٢٠٠ی 
و سپارتا نوان بناحزی درینی كۆتایی ھیكتۆر
شرابی و دەبن خۆشحاڵ ھمووان دەھنن ترۆی
شادیی و خۆشی ئو بم نۆش دەكن. خۆشی
ئوەی پاش دەخاینت. رۆژك و شو ل كمتر
ژنی ھلینی ك دەكرتوە ئاگادار منالوس
كوتووەو برەو ھیكتۆر برای رەدووی پاریس-ی

.دەتاس ھگیراوە، ترۆی
دەزان باشتر كس لھموو منالوس، دیارە
دەوێ گــورەی لشكركشی ھلین ھنانوەی
وەھا كاری  پكشی تاككسك رۆژەدا لو  و
وەبر پنا بۆی برایتی. ئاگاممنون-ی بكات
ب :وە دەمینسب ئویش و  دەبات ئو
بوویت تۆ پاك سریان. یندەك و ھرش لگتام
ئوان و بوویت ئاشتیخواز  تۆ ناپاك،  ئوان و
كاتك بم بدرن. سزا   دەب بۆی فریودەر،
شارەكدا گورەی دەروازەی لبر و ترۆی دەچن
سرەتا دەبنوە، یك رووبڕووی لشكر ھردوو
میری گــورەی كوڕی ھیكتۆر، ب ئاگاممنون

:دە نوبانگ، ب سرلشكری و ترۆی
سربازی پنجا ھزار میری الو، ھیكتۆری تماشا
ھلین یك:  .یھ مرجم دوو ھناوە. یۆنانم 
دەكوتژر ترۆی براكم. دوو: الی دەگڕتوە
دەب ویستم كی منوە، فرمانی و دەست

بن. شڕ ئامادەی
دەداتوە، وەمی ئوەی دووەمیان تنیا ھیكتۆر
دیارە ھاتووە. بۆچی ئاگاممنون دەزان چونك
میری داواكی رەتكردنوەی ھیكتۆر وەمكی
میری ب دەم ئو تا ك ئاگاممنون .میران

ویژدان ب سركردەی ھیكتۆرز
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:یدەپ ئمجارەیان دەكات، ھیكتۆر بانگی الوی
.یسنووری ھ من میھرەبانیی ،رۆ ھۆشیار ب
و دەكــات لشكرەكی تماشایكی ھیكتۆر،

:دە
دەبینم. میھرەباتیت سنووری

پاریس ئنجام نناگ ال ھــردوو ئوەی پاش
:دە دەكات و قس ب دەست

ژنك، لسر پیاوە دوو نوان ملمالنی مئ
رووبــڕووی مئ با نتوەكان، شــڕی نك 
ئوە. ھی ھلین، سركوت ك ببینوە یك
بم ،یرانكی بوشنیازپ :دە ئاگاممنون
ئاگاممنون ب منالوس، پاش ئوەی .نیی بس

:دە
ھموو بیكوژم، با بھ .بك پسند مرجكی
پنجا بوونمدا.“من  ل  كبرین ھناسیكی
جوانكت ژن گانوەی  بۆ سربازم  ھــزار
وەمی ھاتووم“ئمیش ترۆی  بۆ من نھناوە،
باش :الوس، دەنم براكی. بۆ منونئاگام
پاشان خۆم بكموە، ئابووی بكوژم و ئو من با
گورە پبكات. دەست ھرش بدە فرمان تۆ
و دەكات پسند كبیرۆك ئاگاممنون راوژكاری
چند پاش دەكرت. پسند پاریس مرجكی
برچاوەی دەیانھزار ب پیاوە ئو دوو خولكك

دەجنگن. ھردوو الوە سربازی
ڤینئ ھز تاك بئزمون پاریسی دیــارە
برانبر ناتوان بۆی بكات، شڕ وایلكردووە
منالوس وەك بئزمونی  شڕڤانكی  ب
پاریسوە لچاوی كامرا سربكوت. و نگبج
دەدات، پشان زەبــالح منالوسی دیمنی
.ورەیگ ترسكی مایی  پاریس  بۆ دیمنك
تنانت .ئاشكرای لسرەتاوە ڕەكش ئنجامی
بسر كمكیتر چ دەزان ھیكتۆریش چاوەڕیو

دت. براكی
ئاگاممنون منالوسدا و پاریس شــڕی ل
سیمای شــرم و غــم ھیكتۆر و پدەكنت

داپۆشیوە.
شوك باوكی ك دەكات شڕ شمشرك ب پاریس
ئم“شمشری پیگوت و دەستی دای پشتر
ئویش ماوەتوە، بۆم باوكموە ل من .ترۆی“ی
بۆی باپیرە گورەمانوە ویش لئ و باوكی ل
ئم تا .دای ترۆی لم شمشرە گیانی ماوەتوە.
داھاتووی ترۆی و دەمنین مئ نبم شمشرە
شڕكركی ناتوان شمشرە ئو بم .یھ
تووڕەیی و رق بباھۆزی برانبر بھز بوزەو
پاریس دەست ل شمشر بپارزت. منالوس

پاریس القی مینالوس دەكــوێ. و دەتــرازێ
داكان گردنی. دەخات شمشر و ندەشك
برزبۆتوە، برستییان قیەی بئاسمانوە
كمكیتر داكان  :دە پاریس  ب منالوس

شازادەیك. الشی سر ند
دەباتبر پنا شل شل و ب ھدێ پاریس بم
و دەستودامانی دەبت. ساتكی ھیكتۆری برای
ك وەك ھیكتۆر سرلشكركی شڕە بۆ سختی
بم ھدێ. وەیش بو شڕگدا ل براكی

دەیپارزێ. و برایتی
:دە ھیكتۆر پاریس. سر تدەچ منالوس
ئوەی بۆ كتكای مئ ھــات. كۆتایی شڕ
ھبگرت. ل كوشتنی پاریس دەست منالوس
رەتدەكاتوەو ھیكتۆر تكای منالوس بــم
ــڕزان ش ھیكتۆری بــكــوژێ. پاریس دەیـــوێ 
دەكوژێ. میرە ئو  بئاسانی زۆر  سركردە و
ب و تاسان ب دەبـت ئاگاممنون پكنینی
دەیكات، پاریس رۆژەدا لو شتك تاك گریان.
لشكرەكی ــاوی الف  ب و  كشان  ب برانبر
لك ئاگاممنون، دەگڕتوەو“شمشری ترۆی“
بۆ دەیباتوە و ھدەگرێ كوتووە، شڕگدا

ترۆی.
شڕكی ئاگاممنون لشكرەكی  رۆژە ئو
بشوەیكی بم ھدەگیرسنن، خوناوی
ھبن. ــن  دەب ناچار و دەدۆڕـــن خــراپ زۆر 
،دە خۆی ئاگاممنون وەك یكمجارە، ئوە

بدۆڕت. لشكرەكی

رۆی ھیكتۆر:
بـت دەگمن سركردەیكی ھیكتۆر رەنگب
و بت  بتوانا شڕڤانكی ھاوكات مژوودا،  ل
نایوێ كركردەیس ئو بكات. شڕ ل نفرەتیش
براكیشیدا لپناوی نخو ئو با بژێ، خون
ھیكتۆر یۆنان لشكری ھاتنی رلب شوك بت.
قس شڕ بئگری سبارەت باوكی پریام-ی و
ژن“ھلین“ ئم دەب :دە ھیكتۆر دەكن.
بكوژرێ ل شڕدا خك من ناموێ بنرینوە،
پاشان ھبت. دەستكوتی براكم ئوەی بۆ
ل وازمــان ئو ،باب دەناسی ئاگاممنون تۆ 
سرمان. دەكات گورە لشكركی و ناھنت
شووراكانی  سا سدان ناتوانن،  :دە باوك
دەمننوە. بپوە ھــر  و بپوەن ــرۆی ت
شڕە ئم باوە  بم :دە باوكی ب ھیكتۆر
خوداوەند دە: ئاپۆلۆی و میر باوك نابینوە.
:دەپرس توسوە ب ھیتكۆر كوڕم. دەمانپارزێ

بۆ شڕ؟ باوكی دەنرت ئاپۆلۆ چند بتالیۆن
ھیكتۆر دیارە .كم كفر :دە و دەب تووڕە
مترسی و برپابوون ب ھست لسرەتاوە
شوورای بندی ل پاشان دەكات. شڕكی گورە
بپچوانی ھمووان بۆچوونی میریشدا كۆشكی
سردەستی .ھیكتۆرەوەی ویستی و بۆچوون
پشبینی :دە میر كۆشكی ئاینییكانی پیاوە
بدۆڕن، شــڕدا لم یۆنانیگل  ــرێ  دەك ئــوە 
خیای چیرۆكی تنیا پشبینیییش ئو بۆ
داوایان ھیكتۆر ھرچندە تر. ھیچی بدەستوەیو
بكنوە بیر دی بجۆركی   دەب ك لدەكات
كاریگری دوای دیمنكی یكجار ككی نابت.
بدوای مووانھ رۆیشتنی   ،وەیكۆبوون ئو
دۆشدامانی و ھیكتۆر تنیابای مانوەی و میردا
ترسناكی بشیمانی برانبر یركردەیس ئو
شڕ بیاری  پووچكان  پیاوە  میشھ شڕ. 
شڕ ئاگری ل بردەوامیش خۆیان دوور و دەدەن

دەگرن. لنگر

ئاگاممنون: ئكیلیس- ملمالنی
باش ھرگیز نوانیان ك كسن دوو ــوان ئ
كاری ئوان ناخۆشی نوان ئمجارەیش نبووە.
ئاگاممنون زەبالحكی لشكرە ل خــراپ
بم زۆرن، ژمارە ب ئوان ھرچندە دەكات.
ك بتالیۆنكی و ئكیلیس بشدارینكردنی
وادەكات خۆیانن سردەمی شڕڤانكانی باشترین
ھرشی ل بشكت. ھموو لشكرە ئو ورەی
ئاپۆلۆی پرستگی بۆ بتالیۆنكیدا و ئكیلیس

سردەمی بنوبانگی جوانی شۆخ ھلین-ی
ھگیرساندنی شڕ. خۆی، ھۆكاری
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سربازەكان دەگیرت و دیل س بپریاس ترۆی،
ئكیلیس. ب دەیدەن شڕ، دەستكوتی وەك
ئكیلیس ل نازدارە ژن ئو ئاگاممنون بم
دەب شت  ئكیلیس بمكارە دەكــات. داگیر
ئكیلیس نكات. شڕ بشداری بیاردەدات و
بشداریكردنی ل بووە دوودڵ لسرەتاوە ھر
تا كشیوە  بن  تچوون زۆر  شــڕەو ئــم
ئكیلیسی ڕەكش گورەیی بشداریكردووە.
وەكو شڕك بكات. شڕ بشداری فریوداوە
بخۆوەی جیھان  دەمــ ئو دەن“تا ــوان ئ
راوــژی ئكیلیس ك كــس دوا نبینیبوو“. 
پیگوت:“ئگر  ك ــوو، ب دایكی پكردبت
جاركی یوانل نگڕیتوە، یوانل بۆی
نمری ب میشھ ناوت بم نتبینموە، دی
بدوای كسك ئكیلیس خۆیشی دەمنتوە“.
یۆناندا سردەمی لو نمرییش دەگڕێ. نمریدا

ھبووە. و دكشكری بھز ئفسوونكی
تۆ دەزانـــم  :ــ دە ئكیلیس  ب ئاگاممنون
بۆ نك ھاتووی. خۆت ناوبانگدەركردنی بۆ
دەچین  مئ سبی بــم یۆنان. ــروەری س
ترۆی بردكی ھموو  لسر  سبی  ترۆیوە.
پادشاكانن و میر ئوە ھدەكۆم. خۆم ناوی
باسی مژوو سربازەكان. نك دەمنتوە ناویان

شڕڤانكان. نك دەكات، پادشاكان و میر
سركوتن رلب میران، دە:“میری ئكیلیس
ترۆی بگری، جارێ با .كم شڕ ل پاش باس
ئوە پاشان  .نبھجب پالنكانت پاشان
پادشاكان. و میر نك دەبنوە شڕ سربازەكانن

دوور“. دوورن، زۆر شڕەوە ل میشھ ئوە
ببرچاوی ئاگاممنون پارزڤانكانی ئوەی پاش
دەكـــن، پلكش  پریاسس ئكیلیسوە 
دەكات ئامادە گرماو ئمشو :دە ئاگاممنون
كللیی كارە بو ئكیلیس پاشان.... و بۆم
بسر مردنم  رلب نیابد :یدەپ دەبت. 

پدەكنم. و دەڕۆم الشكدا
نــاكــات. ــڕ ش ــشــدار ب و دەڕوات ئكیلیس 
و ئكیلیس گرنگی ــی ــك ــوەی ــوون ــڕووب رووب
یكمیان كاتك یھ ئامۆزای پاترۆكلۆسی
لودا ئكیلیس  رەت دەكاتوە.  بۆ شڕ چوون
كاتك دەكــات  سربازەكان  دەبنگی  ل باس
كوشت. ب خــۆدەدەن ملھوڕ فرماندەیكی بۆ 
باس بیبینن. ناتوانن ھرگیز ك فرماندەیك
:دە كوشتونی، خۆی ــات دەك سانك لو
بۆ پمدەن:“برا و خوم ند شوێ ھموو
وتۆتك تــازە ك ئكیلیس كوشت“! ئمت

و ســام ھموو بــو پریاسس،  ئڤینی داوی 
نازدارە نیشكك ھیگرتووە بۆ ئو ك ترسوە
بگڕتوە بیاردەدات پاشان دەنووشتتوە.
لالین پاترۆكلۆس كوشتنی ــم ب یــۆنــان.
و بیارەكان پشبینی ھموو ،ھھیكتۆرەوە، ب
ترمی سووتاندنی لكاتی بۆی دەكاتوە. ئاوەژوو
و ندەكپ لناخوە ئاگاممنون پاترۆكلۆسدا،
مسۆگر بۆمان شڕەكی الوە ئو دە“مرگی

كرد“.
دەقانی و سخت بشوازی ئكیلیس
ـتنیا دەچت ب تۆ دەستن. ئو  خۆی
ھیكتۆر دەكات ھاوار و  ترۆی دەروازەی بر
جنرای ئو ھیكتۆر، من. شڕی وەرە
شڕ ل ھرگیز پیاوەی ئو نشكاوە، ھرگیز
شڕەوە، ئو تد ڕیوانرەنگپ نسمیوەتوە
و سرناكوت تدا دەزان دوە لك شڕك
بم دەیكات، كۆتایی دـت، خۆی مرگی ب
راستقینكان رانج شرەفی ئوە چونك
پنجا ب ئاگاممنونی  ھیكتۆرەی ئو  بووە.
و بزاند شڕگیدا لو  سربازەوە ھــزار
ب ئكیلیس ئستا كوشت، برایشی منالوسی
ترەمكیشی و دەیكوژێ سری، ھاتۆت نت
دەڕواتوە و رادەكشت گالیسككیدا بدوای
بارگی یۆنان لشكری كنارەی ئو برەو
كنھیكتۆر دیم كوشتنی و لخستووە. كوتن
گورەكان وانپا و پادشا مرگی تیدا
لئاستكی مرگك دەكـــات، سترجب
ترۆییگل بۆ ھیكتۆر نمانی تراژیدیادا. بای

لدانك پشتشكن.

:كسپئ
ترۆیوە،  بچن ناتوانن شڕ ب ئوەی  پاش
ورەیگ زیان و كوشتار ھموو ئو پاش
دروستكردنی بیرۆكی یۆنانیگل ال، لھردوو
ئسپكی دەبت. دروســت ال ئسپكیان
باشترین دەكن. دروست دار ل زەبالح فرە
وداینل ئكیلیسیشی ك شڕكر بتالیۆنی
دەدەن. حــشــار خــۆ  ئسپدا ــو ئ لــنــاو 
جنگاوەرە لپ  سپئ ئو  برەبیانك
حشار خۆ لشكرە ئو ھموو و بجدەھن

دەدەن.
دەچن یاوەركی چند  پریام و ئوەی پاش
ســووڕ سپئ ــو ل ــان ســری ،نشو ــو  ئ
ئو دەكات باوكی ل تكا پاریس دەمنت.
و راوژكار دیسان بم بسووتنن، سپئ
بھدا دەبن. ترۆی میری پیاوانی كۆشك
ترۆیوە. ندەب جنگ یادگاری وەكو كسپئ
سرسختكیان دوژمن خۆیان بدەستی
زۆری ھوی دوژمنی ئو ژوورێ، ندەب
دەروازەی دیوی ئو  تبچ نیاتوانی  و دا

ترۆیوە.
خوكی باوەشی ل ترۆی ھموو كاتك شوێ
ند  كسپئ ل جنگاوەرەكان ،دای ئارام 
بھكردنی و دەكوژن پاسوانكان دەرێ،
ئاگادار ئاگاممنون ئامادەی  لشكری ئاگر
یۆنانیگل دەكــنــوە، دەروازە دەكــنــوە،
ترۆی ترۆیوە. ئاگاممنون بیاردەدات ندەڕژ

بردوە نھن. بسر داری بسووتنن و
شوی لــو  بكۆتاییدا، شــڕە ئــو  لناو 
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پریاسس سۆراخی  ل ئكیلیس حشرەدا، 
یۆنان سربازەكانی  ــ دەزان چونك ،ــ دای
كاتك بــم دەیكوژن. دەستكوت كیان
ئاسنینی ئاگاممنون چنگی دەیدۆزتوە لناو
بم  ،كشھاتپ چاوەڕوانی ئكیلیس  .دای
گیرانغاف و دەردنت خنجرك پریاسس
پریاسس ب دەكوژت. ئكیلیس ئاگاممنون
ترۆی ھموو بابۆین :ــدە ــوەو ــات دەگ

ناھن. تدا كسی و دەسووت
سرباز چۆن دەدەن! روو چۆن كوشتنكان
دەچپ دەكن! تواو یكتر جنراكان و
ھیكتۆر لنكنوە. بیری خۆیان ھرگیز
ئكیلیس دەكوژێ.  پاترۆكلۆس و منالوس 
و پــریــام ئاگاممنون دەكــــوژێ. ھیكتۆر 
ئكیلیس؟ ئی بم ئاگاممنون. پریاسس
نخر دەردەچت؟ بۆی  و دەمنـتوە  ئایا
لكاتكدا ،وەیسدا نایات ئك ببیری ئوەی
پریاسس دواجار دەستی دەیوێ بۆ ئكیلیس
بر بجبھت،  شڕ  سرزەمینی  و بگرێ 
ب كــوڕەی ئــو دەكــوـــــت، پاریس  تیری 
كوشت. برچاوییوە ئكیلیس ھیكتۆری برای
ئكیلیس پاژنی بر پاریس تیری یكم
تاك ل پی دەخات. ئو شونی و دەكوت
پیرۆز“ی ئكیلیسدا“ئاوی جستی ل رووبرە
ل ھاوار پریاسس ھرچندە برنكوتووە.
بم تیر،  بر  یداتن  ك دەكــات پاریس
ئكیلیسوە تیر ب پاریس ئوەندە بسوودە.
ل ئكیلیس بوات. لبر خونی ك دەنت
دەست ل گیان پریاسسدا  ئڤینی  حزووری

:دە پریاسس ب لوە بر دەدات،
ماچی با نتگرن!“دوا تواوە، بۆ شت ”ھموو

دەكوت. و دەكات پریاسس
ئو ناوی بوو بھیوای ئاگاممنون ھرچندە
ئكیلیس ناوی  نك بمنتوە، نمری  ب
للدوان مئ ئــوەی بم تر، كسانی و 
دەیبیستین كفیلم كۆتایی  ”كۆمنتار“ی
گایوە، منتان چیرۆكی وتانی:“ئگر ئم
كسانك چوون، زۆر ھاتن و كسانی بن:
من ناوی بم ھوەرین.  گوگنم  وەكو
گورەكاندا وانپا سردەمی ل من مایوە.
و ل سردەمی ھیكتۆر من ل سردەمی ژیام.

ژیام“. ئكیلیسدا

ھونری: ئاستی
ل كمرھب بم برھمی ھۆلیودە. ترۆی
ترۆی فیلمی سینمادا. كاری ئاستی باترین
ئرنی ھسنگاندنی ن و وەرگرت ختی ن
كفیلم ئوان ترۆی كرا. بم سرباری بۆ
.حام فرامۆشكردنی سینمادا میژووی ل
دیالۆگك ھموو تــرۆی، دیمنكی ھموو
ل كفیلم دەكات. مرۆڤدا ناخی قس لگڵ
سینمادا شونگی مژووی ل یادەوەری و
یاری ل لوانلوە ترۆی .یھ خۆی تایبتی
ل ل رەنگ، ئكترەكان، باری  ل و جوان
سرسامكارەكان. ھموو ندیم و ل دەنگ
ئاستكی ل ترۆیدا ل فیلم كرەستانی ئو

بادان.
دە ساڵ بت كفسانئ بپی شری ترۆی

دەرھنرە ئم الی  بم بــووە، ــردەوام ب
ھفتیك. چــنــد بــۆ كــورتــدەكــرــتــوە
شوازە ئو دیارە .یژیران كورتكردنوەیكی
ھۆكارە پكردووە كاری دەرھنر ھونرییی
دەستپك، لگڵ سروشتی بشوەیكی بینر

بسرھاتكدا بوات. كۆتایی ھچوون و
و زۆرن تــرۆی ــارەت بــ رەخــنــكــان ســب
دەرھنر كارەی لم  ەقاند زۆربیشیان
باس زۆربیان دەدون. پترسن ڤۆلڤگانگ
ملیۆن   ١٥٠ ب دەرھنر ك دەكــن لــوە
سینماوە ئسترەگلی ھموو ئو و دۆالر
ترۆی بوە برانبر بم كردین. بھیوای
لدوان قسو میشھ برھمك ب بوو
ب میشھ فیلمك   ب بوو ھدەگرت. 

دەمنتوە. زیندوویی

ل ناوەك تروڤا، تروادە، ترۆیا، ترۆی، *
بم دەگۆڕدرێ. دی یككی بۆ زمانكوە

ھمان شارە. ست لبم
برھمھنر و سینمایی **دەرھنری
 ل ئمانیا  ــووری ــاك ب  ــ ل  ١٩٤١ ســاــی

دایكبووە.
یكم .ئۆدیسای و ئلیازە نووسری ***

دا. رۆژئاوا ل مژوو نووسری
میری ****THE KING OF KINGS

میران:

خۆی سردەمی شڕڤانی گورەترین ئكیلیس

ئو دەموە  یۆنانی ل  نخشی پڕینوە
ترۆی برەو شاری زەریای ئیجدا ب
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شامپۆی
سروشتی مایرا
ل رگرتن بۆ
قژ ھوەرینی
بھزكردنی و

پرچ بین سشوار -
رازاندنوەی - مش -
مكیاژدانانی - بووك

خاونكردنی - قژ
و پ و دەست نینۆكی

- نینۆككان درژكردنی
لو تاتۆی - برۆ تاتۆی

شقامی عنكاوە - - ناونیشان: ھولر
دەی ئڤری ریستورانتی برانبر قسرا
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