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– تایبت: وارڤین
لسای ھڕەشلكراو ژنی دادەدانی مای
تشرینی  لمانگی دامزراوە، ھولر ٢٠٠٩ ل
وەرگرتووە، كیسی ھمانساڵ یكمی
ببڕوەبرایتی ســر شترە ئــو
خزانی، وەزارەتی چاودری گشپدان و
ھرمی حكوومتی كۆمیتی كاروباری

.كوردستان
ما ئــو  بــرــوەبــری رەفــیــق، بھار 

ئو وەرگرتنی ما لو كارەكانیان ،دە
لالین لسرە ھڕەشیان ك ،یژنان
.كشك تاچارەسركردنی خزانكانیان،
بۆ یھ یما ئو تنیا لھولر بم
بۆی ھڕەشلكراو، ئافرەتی دادەدانی
تدەچ ،دیك و كشی  كیس چندین
یسانك ئو ماوە."تكوبوونی ئو
چونك دەكـــات، ــت  دروس بۆ كشمان
دەكات وا ئمش جیاوازە، كشكانیان

ئو بتایبتی  راستقینكان،  شك
لبیر لسرە، ھڕەشیان ئافرەتانی
كشی جۆری چندین چونك بچنوە،
نبوونی بھۆی ئــوانــی وەك ،دیك
نشو ل بنددەكرن حوانوەی شونی

."ما دەھنرن ئو جیاوازەكان، ئوا
ئو زۆری بشكی روونیشیكردەوە،
كوشتنیان ھڕەشی و قورسن كشانی
لسرەتای ھر ھۆیوە لون."بو لسرە

ھنراونتوە دەرەوەو ناگپ ل ببیاری دادوەرك
كراونتوە بنماكانیان رادەستی

رابردوودا لماوەی و  دەكن كار یاسایك ببوونی  تائستا  ئافرەتان  بپاراستنی تایبت  شترەكانی
كراونتوەو رادەستی كسووكارییان و شتران دەرھنراون لو ژن ھولر دوو دادوەركی ببیاری
ھڕەشلكراویش ئافرەتی دادەدانی مای بڕوەبری كوژراون. خزانكانیانوە لالین ژن دوو ئو پاشان

دەزانت. شترەكان بپویست بۆ بڕوەبردنی سیستمك بوونی

دەكـــــوژرـــــــن دووژن
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چارەسركردنیان بۆ كار یسانك ئو ھاتنی
پیوەندییكان ھودەدەین دەكــیــن،
نھن، كشكان بكینوە، ئاسایی
داــدەدەدرــن لرە  ژنانی  ئو چونك
ژن ناكرت بۆی ،نیی چووندەرەوەیان

ببات سر". و مال ھموو تمنی
لوەدەكات باس   ما ئو  بڕوەبری 
ھندكیان بچووكن، زۆر لكشكان بشك
كچكیان یا ژنكیان ئوەی لبر تنیا

دەبت، دروست شتۆماركردووە، ك داوای
مای بۆ بنردرت كژن وادەكات مئ

دادەدان.
بھۆی كوردستان كۆمگای وای رای ئو
لبچووكترین چاوپۆشی كلتوورەوە بوونی

ئافرەتانی، ئو تنانت ناكات، ژن ھی
یا دەكرن ــازاد  ئ ــر  دوات و بنددەكرن
كۆمگا دەرەوە، دەچن شتر ل
وای رای ئو .یاندەڕوانل نزم بچاوكی
ژنان و مدەنی كۆمگای ركخراوەكانی
ھوبدەن و بگرنبر ھۆشیاری الینی
ئو لسر كار كاروچاالكیكانیان لرگی
بوھۆیوە ژنان ك بكن بۆچوونان بیرو

دەبن. شك تووشی
لسرەتای دەكات ئاشكرای رەفیق، بھار
ــو مــاــوە"٣٠٠ كیس  ئ ــی ــدن دامــزران
چارەسركراوە،  شك  ١٥٧ وەرگیراوە،
دوای  ــ ــان ــس ــی ك لــــو  دوو  ــا  ــی ــن ت
بھار، كوژراون"، ما لو بردندەرەوەیان
دوو ئو لكوشتنی باس بنیگرانییوە
ك ژنی دوو دە"ئو  دەكات،  یسك
دادوەرەوە لالین ھردووكیان كوژراون،
تبردراون لكۆنوە بمبستی لرە
كسووكاریانوە لالین دواتــر دەرەوە
وارڤین گۆڤاری ژمارەیی كوژراون"(لم
یسانك یكك لو بۆ بدواداچوونی ورد

كراوە).
ـــی خــۆی ـــاڕەزای ــار، ن ــھ ب
یشك دوو  ئو  لبوونی 
دەـــ:"دوای دەردەبــــت،
ھیچ بیارماندا یشك ئو
دەرەوە ریننن كیسك
چــارەســر كشكان ــا  ت

نبت".
ــــ وای رای ـــــار، ـــــھ ب
كاغز سر ئاشتبوونوەی
،نناھ بكشكان كۆتایی
دەزانــــت بگرنگی   بــۆیــ
كاغز سر ئاشتبوونوەی
بت."ئو ئاشتبوونوە دوا
ــ پــــویــســتــیــان ــشــان ــ ك
رۆحــی بئاشتبوونوەی
گرنگی ــ ب بــۆیــ  ،ــ ــی ھ
لگڵ  ژنان ئو تا دەزانم 
لگڵ رۆح كانیان بمابن
ئوا نبنوە  ئاشت یكتر 

الی یكدی". نچنوە
بــوردی كار دەكات ــان دادوەرەك ل داوا 
بكن شانك ئــو چارەسركردنی بۆ 
بیار بخرایی لسرەو ھڕەشیان ك

ندەن. كشكان لسر
قسكانی دیكی بشكی ل بــھــار،
بۆ دەكات سیستمك بنبوونی ئاماژە
ببوای ــدەدان، دا مای بڕوەچوونی
بۆ بروەچوونی بوونی سیستمك بھار،
كارەكانیان وادەكات داــدەدان كارەكانی
بڕوەبچت. ،یھ ئستا لوەی باشتر
بباش لئستا كارەكانیشیان ئگرچی
،نیی كم كراوە دەكات:"ئوەی وەسف
گورەترین كوشتن  ل ژنك رزگاركردنی 

."وتدەستك
دادەدان مای ت بی تایبخانبا نبوونی
ئو كارەكانی بردەم دیكی كشیكی
مای ك باس لوەدەكات بھار، ،یما
بت، مان خانووی لناو نابت دادەدان
بشونی پویستیان یسانك ئو چونك
پویستیان فراوانترە"ئوان خاوەن كشن
بچندین پویستمان ئارامو بكشكی
كاری ھۆی نموون بۆ ،ورەیگ ھۆی

وەرزشی..ھتد". راھنانی دەستی،
داڕشتنی بۆ كاریان برنامی لبارەی
داــدەدان، مای بۆ نوێ سیستمكی
لگڵ نزیك  لداھاتوویكی گوتیشی 
داڕشتنی بۆ كار پیوەندیدار الینی چندین
بڕوەبردنی بۆ دەكین رەشنووسك
دادەدان، شترەكانی بۆ سیستمك
پویستمان داــدەدان شونی ل چونك
و تندروستی وەك ھۆبی بچندین

."یروەردەیی...ھپ
لگڵ پیوەندییكان بوونی لبابت ئو
ژنان، و مدەنی كۆمگای ركخراوەكانی
،یھ پیوەندیان  ـــوەدەدات ب ئاماژە
تایبت باخانی نبوونی بھۆی بم
بپیوەندییكانیان پرە ناتوانن بخۆیان

بدەن.
فارس ئاڤان

دەكـــــوژرـــــــن دووژن
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تایبت

 موس ویالیتی دانیشتووانی ژمارەی ١٩٢٠ لسای
دانیشتووانی ك ٦٩٪ـی بوو ٣٥٠ ھزارو ٣٧٨ كس
ئو دانیشتووانی ژمارەی كوردبوون. ژەیر ئو
تپڕیكردووەو  ملیۆنی  ٣ لئستادا پارزگایش 
٥٥٪ـی ژمــارەیــدا لو  فرمی ئاماركی  بپی
.و ئاشووریی توركمان ٣٧ ٪ كورد و ٥٪ عرەب،
ئاكرێ،  مخمور، ،موس ٩ قزا(قزای زگایپار ئو
و ئلبعاج شنگار، تلعفر، شخان ،مدانیح
لكۆی  ٢٠٠٥ كورد لسای لخۆدەگرت). تلكف،
خاوەنی ٣٤ كورسی پارزگاكبوو، لدوا  ٤١ كورسی
شارەش، ئو پارزگای ئنجوومنی ھبژاردنی
بووە نینوا برایتی لیستی  نــاوی لژر كــورد
 ك حدبا لیستی لكاتكدا كورسی،  ١٣ خاوەن
نینواوە ئستای پارزگاری نجفی ئسیل لالین
١٩ كورسی بدەستھناو لگڵ  دەكرا سرۆكایتی
ئیئتیالفی عراقی(٣كورسی) ئیسالمی پارتی
خۆیاندا لنوان سیادییكانیان پۆست و كرد
كوردەكان وایكرد حدبا ھوستی ئم بشكرد.
بایكۆت نینوا پارزگای ئنجومنی پكھنانی
نینوا پارزگای رابـــردوودا لدووسای بكن.
بایكۆتی دوای و تیرۆریستان وستگی بووەت
ئنجوومنی ئیدارییكانی پۆست ل كوردەكانیش
ئو ئیدارەی نیتوانی حدبا لیستی پارزگا،
بۆ ئاۆزتربووە.  كــرەوشــ و بكات زگایپار

برایتی لیستی نوان كشی چارەسركردنی
پشنیاركی نتوەیكگرتووەكان حدبا و نینوا
تیدا و عراقییكان نردەم الیبخستووەت نوی
و كوردی دوو پارزگای توا بكرینن ك ھاتووە

عرەبی.
للیستی نینوا پارزگای ئنجومنی ئندامی
بۆ لدوانكدا ل ركانی، لیال نینوا برایتی
ئو ھوستیان لسر حدبا دە ئگر وارڤین،
دامزراندنی ھوی كــورد  ئــوا بت، بـــردەوام
كورد دەدات، چونك بخۆی  تایبت  پارزگایكی 
ملیۆن   ١ ل زیاتر  نونرایتی پارزگایدا لو 
ك ئوەدا لگڵ لیال، دەكات. رەسن ھاووتی
چارەسر ١٤٠بباشترین مــاددەی جبجكردنی
بم دەردەبت، زگایپار لو شك نمانی بۆ
عوسمان نرمین ١٤٠ـی ماددەی لژنی بای جگری
ل یناوچ لو ماددەی ئو جبجكردنی ،دە
ناوچل ماددەی ئو جبجكردنی گوماندای."بۆ
ئمساڵ  لبودجی دینار ملیار كشدارەكان١٧٦ 
چكی قرەبووی شنگال ل ئستاش ترخانكرا و
كرا".  یناوچ ئو بئاوارەكانی پشكش  ١٤٠
سركردایتی ئندامی ھاوكات عوسمان، نرمین
ئاشكرایدەكات ،كوردستان نیشتمانی یكتی
لالین پارزگا، دوو بۆ نینوا بوونی پشنیازی
چۆن وەك ئو بم كراوە، نتوەیكگرتووەكان

بسخت  ناوچان لو  ١٤٠ ماددەی جبجكردنی
دابشكردنی بھمانشوەش  دەكـــات،  وەســف
ئو سنووری پارزگاو جیاكردنوەی دوو بۆ نینوا

دەزانت. بسخت زگایپار دوو
نوێ نینوای جۆگرافیای

جۆگرافیاو پسپۆڕی ئیسماعیل د.خلیل پۆفیسۆر
وارڤین، بۆ جۆگرافیای پارزگای نینوا ل شارەزا
قورسو كاركی پاریزگا بدوو نینوا بوونی دە
ئو بت. زەرەرمند ھنگاوەدا لو كورد رەنگ
ویالیتی  ١٩٦٩ لسای ك بوەدەھنتوە نموون
گفتوگۆكانی نزیكبوونوەی بۆ ئوكات ھبوو موس
دھۆك پارزگای پكھنانی بیاری بغدا و كورد
ل ئامدی زاخــۆ، ناوچكانی ل ھریك درا،
بعس رژمی دواتر و دابندران موس ویالیتی
چونك كــرد. نینوا ل بعرەباندن دەستی
دانیشتوانی رژەی زۆرترین ویالیتی لدەسپكدا 
رژەیكی عرەبكان و بوون كورد (٪٦٩) موس
پكھناوە. ویالیتیان ئو دانیشتووانی كمی
مژووی١٩٦٩ـی كورد  دیك جاركی ئگر  بم
پارزگایكی بدروستبوونی دووبارەببتوە بۆ
د. دەبت.  زەرەرمند دووبــارە نینوا، ل نوێ
نینوا پارزگای ك نیی ئوەدا لگڵ خلیل،
شارۆچكو و ناوچكان دابشبكرت"سنووری
ئوەی وەك جیاناكرتوەو یكتری ل شارەدكان

پارزگای دوو دەكات UN نینوا
عرەب و كورد

دەكن پاشتی مسیحییكانیش و قبوویتی كورد
دابشبوونوەی  موس، جاركیتر بیرۆكی دھۆك لویالیتی پارزگای جیابوونوەی بسر ساڵ تپڕبوونی ٤٠  دوای
ھنگاوە ئو نتوەیكگرتووەكاندا پشنیاركی ل سریھداوەتوەو عرەب) - كورد پارزگای( دوو بۆ نینوا

.قبوو پشنیازەیان ئو كریستانكان و كورد عرەب، الینی و كورد الینی خراوەتبردەم
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 یناوچ لو بچووك  ١٤٠ ماددەیكیتری لدت
جیابوونوەش ئگر ھاوكات بكرت. جبج
بھبژاردنی پشت ئوكات واقیع ئمری ب بوو
بتنیا كورد و دەبسترت پارزگاكان ئنجومنی
پكھاتكانی و عرەب دەكرت، حیساب لالیك
قزای ل كورد وەیش بو ئوكات لالیك، تریش
سركوتوو باعزرە ربیعو قیارە، ئلبعاج، ،موس
تلعفر، ناوچكانی ل كورد ئوەی وای نابت.
عشیقب و زمــار شخان، ئــاكــرێ، مخمور،

دەبت". سركوتوو
زانكۆی ل سیاسییكان  زانست مامۆستای بم
لبرژەوەندی دە رەســوڵ، زوبر  سالحدین
دووپارگای دابشی سر ئگر نینوا دای كورد
ئو ت كوایدەبین ئو بكرت. و عرەبی كوردی
داوای كورد وە كتبگر و ناوچانئ شكردنداب
كورد لبرژەوەندی ھنگاوە ئو ئوكات دەكات،
مادەی جبجكردنی بۆ ئومد چونك تواودەبت،

 .م١٤٠ ك
لو مبستیش دەــ:"ئــگــر رەســـوڵ، زوبر 
و كوردی ئیدارەی  ك ئوەبت تنیا  شكردنداب
جیابكرتوە پارزگا یك لچوارچوەی عرەبی
بازدانك تدەب تی، چونكزەرەری كورد ئوكات
حكوومتی  ھركاتكیش و  ١٤٠ مــادەی بسر
پراوز لدەسلتدا كورد ئوا بت، بھز بغدا
عراق نونرانی ئنجومنی ئندامی دەخــات".

دوو بۆ نینوا بوونی لبارەی سعدون، موحسین
پچوانی حدبا ھوستی لیستی ،دە پارزگا
كابینی چاوەڕی كورد بۆی ،دیموكراسیی بنماكانی
یكالكردنوەی بۆ دیاریكراوی كاتكی عراقو نوێ
١٦ یكی  ك ئو ئاماژەیدا نینوا دەوت. كشی
نینوا لپارزگای شارەدكان) (قزاو كارگی
بمش كــردووەو بایكۆت پارزگایان ئنجومنی
ئوا ندۆزرتوە، كشك بۆ چارەسرك گر
ل كوردی پارزگایكی دامزراندنی ھوی كورد
دابشبوونی سعدون، موحسین دەدات. نینوا
ــوردی، (ك پارزگای دوو  بۆ  نینوا پارزگای
نابینت، عراقی دەستووری بپچوانی عرەبی)
پكھنانی بۆ پارزگایك دابشبوونی چونك
دابشدەبت. عراق ك نیی واتای بو دووپارزگا
كورد  كارگی یكی  ١٦ دە:"تائستا ئو
ل كردووە بایكۆتیان ك شارەدكانوە قزاو ب
چاوەڕی كورد چیتر و ببشكراون خزمتگوزاری

ناكات". كاتبسرچوون
دەبن كوردی نینوای ل كریستیانكان

شخان  لناوچكانی  كریستان ھزار   ٣٠٠ نزیكی
سنتری و تلكف و قرەقۆش حمدانییو و
دوو ل كریستانكان نیشتجن. موس قــزای
داوای كوردستان ھرمی  ل خۆیاندا  كۆنگرەی
دەیانوت كردووەو  نینوا  لدەشتی  ئۆتۆنۆمیان 
كوردستاندا ھرمی ئیدارەی لژر ئۆتۆنۆمییكیان

سیاسی كسایتی پشووی لدوانكی ل بت.
وارڤین بــۆ ئــاغــاجــان سركیس  كریستانكان
دەشتی ئۆتۆنۆمی ئــوان ك دیاریكرد بروونی
ھاوكات جبجكردنوە.  دەخــنــواری نینوا
دیموكراتی پارتی سكرتری گشتی ھكاری، رۆمیۆ
لدەستووری دەــــت:" وارڤین بۆ بیتنھرن
ك كریستانكان چسپاندووە مافی ئوەمان ھرمدا
ئۆتۆنۆمیكشمان سنووری و ھبت ئۆتۆنۆمییان
پاپشتی ئوان دە رۆمیۆ، ."وایینن دەشتی
لگڵ و دەكن كوردستان سیاسی سركردایتی
ھرم ئیدارەی لژر ئۆتۆنۆمییكیان ئــوەدان
دابشبوونی لگڵ رۆمــیــو، ھــروەھــا دابــــت. 
كرا ریفراندۆمیش ئگر دووپارزگاو بۆ وایینن

ھدەبژرن. كوردی نینوای ئیدارەی ئوان
كوردی دەكن نینوای شبك پاپشتی

و كورد نتوەیی لپكھاتی بشكن شبك
كس  ھزار  ٣٥٠ نینوا پارزگای  ل ژمارەیان 
و موسن بــاكــووری نیشتجی ــوان  ئ دەبت. 
برتیلی شارەدی ل دانیشتووانیان رژەی زۆرترین
رۆشنبیری كسایتی .یمدانیح قزای ب سر
شبك جعفر فریق، و شارەزا لمژووی شبك
پارزگای دوو سر دابشی نینوا ئگر ،دە
كوردی نینوای ئوان بكرت،  عرەبی و كوردی
لھوستی سركردایتی و پاپشتی ھدەبژرن

دەكن. كورد سیاسی

كورد
عرەب

دیجلرۆژھت

 
موس

رۆژئاوا

موس نخشی
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تایبت

پارتی  سیاسی مكتبی ئندامی وارڤــیــن: 
ناخۆ پەوی دەی"بپی قادر، مال محمد
كۆبوونوە س  ل پارتی ئندامكی  ھــر
سیفتی ندات ئابوون س و نبت بشدار
پتر جوھر كاك نامنی.  حزبی  ئندامیتی
بپی بۆی نبووە، بشدار ١٠٠كۆبونوەش ل
حزب ئندامی ئستا پارتی ناوخۆی پەوی
بت." ئایا بشدار لكۆنگرەدا یھ نییو مافی

نماویت؟ پارتیدا لناو بفرمی تۆ
دەت.  وا پارتی پەوی ر نامیق: راستوھج
دەت. دیكش شتی پەو ھمان ھر وەل
وەك و ئوانی مال كاك نیی حق بھرحاڵ
باس لپەوەی بتۆخی وا مالی پارتی كاك
پەوە ئو بپی ئگر چونك بكن، ناخۆ
بدەگمیان مگر بكرت  لگدا  ماملیان
بمنت(بعوزری تدا ئندامتیان سیفتی
نیی دوور بكو نامشروع)یشوە، و مشروع

تووشی زۆریــان تندروستدا حزبی لواقیعكی
و ببیار بندە بن. قرزاریش كشمكشی
 ٢٠٠٣ ھاوینی لسرەتای ھر خۆی قناعتی
ناو مسئولیاتكی و پۆست لھموو دەستم
بیارەشم و ھوست ئم  ھگرتووە پارتی
براشكاوی ودیــداردا كۆر  و گوتار چندین  ل
ب فرمیم پیوەندییكی ھیچ ك راگیاندووە
چی پەوە دەزانین باشیش نماوەو پارتییوە
ل خۆی كاتی پدەكرت. كاری چۆن دەت
ژمارە١١٤  (رووداو رۆژنامی ل ومدانوەكیماندا
بالدانی سركردایتی  ئاماژەمان ( ٢٤-٥-٢٠١٠ ل
ئو و بگكانی مــاددەو  ل گلك  ل پارتی
بیت وەك  یان  مال  كاك  ك كرد پەوە
بۆ پنای پارتی  سیاسی مكتب ئندامكی 

بردووە.
كوردستان   لــ لۆكای گۆڤاركی ــن:  ــی وارڤ
خزمكی ھودەدات گــۆڕان ك رایگیاندووە

ئو ســركــردایــتــی تنب نامق  جــوھــر 
پرس لو رادەیــك چ تا ئوە بزووتنوەوە.
ئوەو لنوان نزیكایتییك  گلۆ  ئاگادارن؟

ھی؟ گۆڕاندا
بینی،  ھــواــم ئــو منیش  نامیق:  جوھر 
ھــمــوو وەك مئ خــزمــانــی  ،ســروشــتــیــ
سرپشك خۆیان كوردستان ئم ھاووتییكی
سیاسییوە الینكی ب چ پیوەندی ئازادن و
ئینتیما و پیوەندی ئوانیش لنوان دەكن،
دیكش. والینی بزووتنوەی گۆڕان ھاوكاری و
پیوەندی لسرەتاوە ھر  بندە ب سبارەت
وەك گۆڕان برایانی لگڵ یھ دۆستایتیمان
ھروەھا و ھزكی سیاسی ئۆپۆزسیۆن و باكی

كۆمیتیش. لبواری
یكتی  سی لكۆنگرەی ئاگادارن وارڤین: وەك
و  خۆیان بدەنگی   ٢ ژن(   ١٠ دا نیشتیمانی
حزبوە.  ئو سركردایتی چوون كۆتا) ٨ ب

وارڤین: بۆ نامیق جوھر

مۆدەو وەك زیاتر سیاستكار و  ھندێ الین
دەكن مام ژن لگڵ شووشبووك

ئافرەت پرسی عراق رزگاری دوای ك رایگیاند وارڤین لگڵ چاوپكوتنك لمیانی نامیق جوھر سیاسی كسایتی
ك ھندێ كرد ئاشكرای ھروەھا ئو كردووە. پرسكیان ئیستغاللی ممملكتی پیاوساالری بم چووەت پشوە،
ژن لگڵ شووش بووك وەك و زۆرجاریش و پویست ماف وەك مۆدە نك زیاتر وەك سیاستكار، لپرسروا و الین،

دەكن. مام
ئحمد برەڤان
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بو بتوانت پارتیش ك دەكیت پشبینی
ئافرەت ببات سركردایتی؟ ژەیر

برایانی  خودی بیاری ئوە نامیق:  جوھر 
پیاوساالری ھشتا لبیرنكین .پارتیی
سیاسی دیـــاردە و ــزب  ح كۆمگاو لــنــاو 
دوای دەستدارە. و بكار وكۆمیتییكاندا
پشوە، تدەچ ئافرەت پرسی عراق رزگاری
ئیستغاللی پرسكیان پیاوساالری ممملكتی
سیاستكار، لپرسروا و و الین ھندی كردووە.
پویست و ماف  وەك نك مۆدە وەك  زیاتر
مامیان  شووش بووك وەك زۆرجاریش  و

یان... لگدەكرت
ئگرك، وەك دەكم پشبینی بی، بھرحاڵ
و سركردایتی ئاستی ل ئــافــرەت ــژەی ر
ئستا. لوەی بكرت زیاد پارتی ناوەندەكانی
خۆش زەمین وەمئ لگڵ خۆم بشبحای
لھموو ئافرەت  بشداریكردنی بۆ  بكرت
ئساسی لسر دەبت ــ وەل بــوارەكــانــدا،
ئافرەت خودی خۆبقبوودانی كفائت تواناو
و حزبی پۆست ل ئافرەت زۆری رژەی بت.
و كن لوە گرنگتر وەل ،كاندا گرنگئیداریی
چییان و چ دەكن ئو پلوپایانو ندەگ چۆن

پدەكرت!
بۆ  ژنان لبارەی سرخستنی ئوە وارڤین: رای
رۆیان .چیی یكتی و  پارتی پلبرزەكانی
دەتوانت لناوەندی ژن دەنگی دەبت. ئایا چۆن

بت؟ كاریگر پارتدا دوو ئو بیاری
سرخستن  زاراوەی لگڵ جوھر نامیق: جاری
ئوە پبكات. خریان پیاو رەگزی وات نیم.
وپایانپل و ماف ئوە دەب ئافرەتان خودی
توانای و لیھاتویی  و بكفائت و وەدستبنن 
ئافرەت لسر دەنگی بگرانی خویان. سبارەت
قۆناغدا لم دووپارت ئو ناوەندی بیاری
لپیاوانی ــك زۆر چما دەبینم، بزەحمتی
ئو لسر كاریگرن حزب دوو ئو ناوەندی

بیاران؟!
ژن  پشنخستنی ھۆكاری ئوە وارڤین: بڕای

لناو پارتیدا چیی؟
یھ تگرە و كۆسپ دەیان  نامیق: جوھر
دەرلب ئافرەتان. بپشنخستی سبارەت
ئافرەت خــودی  كۆمیتییكان، جمسرە
دەماستی و نونر ندەكر ك ئوانی و خۆی
بدەنگی رۆو  بو قبوولكردنیان و ئافرەتان 
عقیتی ،یمام شوازە شوەو لو ئافرەتان
ئیداری و سیاسی ناوەندەكانی بیاری پیاوساالری

رۆی ئافرەت و ئافرەت بۆ و بۆچوونیان دید و
بازنیكی لالین ئافرەت پرسی بكارھنانی و
شخسی مرامی پرۆپاگندەو بۆ دەستۆیشتوو
بۆنو و لمراسیم تسویقكردنی و روومتی و

دیدارەكاندا.

دەن  پارتی برپرسانی ل ھندك وارڤین: 
رنب بكۆتا گنج  و ژن  نین نیاز  ب ئــوان
ئوە رای سیاسی. مكتبی و سركردایتی

چیی؟ كۆتاوە لبارەی
 وەل  ،خۆیان بیاری  مئ نامیق:  جوھر 
تازەی ب(بدع)یكی خۆم(كۆتا)  بشبحای
٢٠٠٣ی كوردستانی دوای عراق و ژیانی سیاسی
بدیدی ،كئیقحام و سپاندن جۆرە دادەنم،
و مرۆڤ مافكانی لڕووی ی(بدع ئم( بندە
و كۆمیتی ئایینی بنمای و ھندی دەستووری

:نموون بۆ یكناگرنوە
(١)ی لــمــاددە مروڤایتییوە: ـــرووی ١.ل
ــڕ مــافــكــانــی ــم ل ــی جــیــھــانــی ــدن ــان ــی راگ
ھاتووە:" ١٩٤٨)دا سای مرۆڤی(دیسمبری
الكرام فی متساوین أحرارا الناس جمیع یولد .١
یعامل أن وعلیھم عقال وضمیرا وھبوا والحقوق، وقد

لماددەی  ھروەھا اإلخــاو."  بروح بعضا بعضھم
إنسان لكل .٢ ” ھاتووە: راگیاندا ھمان (٢)
ھذا فی والحریات الواردە بكاف الحقوق التمتع حق
العنصر بسبب كالتمییز  تمییز، دون أی اإلعالن،
الرأی أو الدین أو اللغ أو الجنس أو اللون أو

أو اصل الوطنی أو اخر، رأی أو أی السیاسی
اخر، أو أی وضع أو المیالد الثروە أو االجتماعی
عما وفضال والنساء. الرجال بین تفرق أی دون 
الوضع أساسه تمییز أی  ھناك  یكون فلن تقدم
البقع أو  لبلد  الدولی أو  القانونی أو  السیاسی 
أو البلد ھذا كان سواء الفرد  إلیھا ینتمی التی
متمتع أو غیر الوصای تحت أو مستقال البقع تلك
قید ی سیادته خاضع كانت أو الذاتی  بالحكم

القیود." من
دستوورییوە: ٢.لڕووی

دەســتــووری ك گشتی پرەنسیپكی •وەك 
كردووە، لسر جختی (٢٠٠٥) عراق كۆماری
و ئادەمیزادا لنوان یكسانی ب سبارەت
رەگز( لسرئساسی بجیاوازی موداندان
دەت" دەستوورەك ١٤ی مــاددەی الجنس)
القانون أمــام  متساوون العراقیون  .١٤ مــاددەی

نامیق جوھر
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القومی أو بسبب الجنس أو العرق أو دون تمییز
أو المعتقد المذھب أو أو الدین اللون أو أو االصل
دەق". االجتماعی االقتصادی أو الوضع أو الرأی
عراقییكان :(١٤) مــاددەی ” كوردییكی:
رەگز ببجیاوازی یاسادا لبردەم یكسانن
ئایین یا رەنگ یا چبن یا نتوە یا نژاد یا
بارودۆخی یا بۆچوون یا بیروباوەڕ یا ئایینزا یا

كۆمیتیان." یا ئابووری
جخت بــگــیــدا ســ  لــ  (٤٩) ــــاددەی •م
نبت بگ(چوار)ی تنیا دەكات لیكسانی
االنتخابات قانون یستھدف رابعا: دەت:" ك
الربع عن تقل ال للنساو تمثیـل نسبــ تحقیــق
ــ . ”دەق ـــنـــواب ال مـــن عـــدد أعـــضـــاو مــجــلــس
ھبژاردن یاسای كــوردیــیــكــی:"چــوارەم:
دادەنت ئافرەتان بشداربوونی بۆ رژەیك
ئنجومنی ئندامانی چارەكی لك بجۆرك
یگب ئم نبت."ھرچندە كمتر نونران
لرژەی مبست وەل ھدەگرت، مومشت
كمتر لوە نابت واتا دنایئ حدی (چارەك)
(٪٢٥)راق بع ھبژاردنی یاسای بت كچی
ھرم دەستووری  لپۆژەی كردووەو جگیری 
ئم تفسیری وا سیاسییكان نالی  .(٪٣٠)
یان بت  زیاتر لــوە نابت ك دەكــن   گب

وایبۆدەچن.! لپراكتیدا
بم  نادەم، شرعییكی نالی ل زۆر خوم
نبت" دروست كۆتا) بواردا( لھندێ دوورنیی
وجعلناكم وأنثی ذكر من خلقناكم إنا الناس أیھا یا
أتقاكم عند الله أكرمكم إن وقبائل لتعارفوا شعوبا

المشط"....ھتد كأسنان سواسی یان"الناس ”
ی(بدع) نابت ئم خودی ئافرەتان پوختكی
ھردوو لنوان كجیاكاریی جۆرە قبووكن
الینی ھندێ وەكو ھر معلومیش وەك رەگز
فی ضالل وكل ضالل بدع (كل دەین شرعی

نار).
حزبكانی دیكی  پارتی و وارڤین: بڕای ئوە
چ دەب ژنان ھاتنوەپشوەی بۆ كوردستان

بكن؟ پەو میكانزمك
بكن  فراھم بۆ  زەمینیان نامیق:  جوھر 
و توانا و  كسایتی  ــاوەن خ و  مــرۆڤ وەك 
تایبتی و ئارەزووی و ویست دید دوورل ماف،
ئافرەتان خودی با خۆھكشان. و ریكالم و
خۆیان كساییتی و كفائت بــتــوانــاو
رەگزی و بكن ملمالنكان شفافان بشداری
و حزب پیاوساالری دەستی ئیستغاللی پیاو

!.. نبن ئینتیقائی و نكات ئیدارە

حكوومتی  بارزانی نچیرڤان ئوەی وارڤین: پاش
پارتیدا لناو ك دەیوت رایگیاند بجھشت،
سیاسی لچاودرانی ھندك بكات. چاكسازی
بپراكتیكی بارزانی نچیرڤان رفۆرمی دەن
ئایا ئوە بڕای دەستپدەكات. كۆنگرەیوە لم

بكات؟ ریفۆرم دەتوانت
جیاجیا  پناسی  ریــفــۆرم  نامیق:  جــوھــر 
ئویتر بۆ دەزگایكوە و كس ل و ھدەگرت
بئندازەی نیی ریفۆرم گرنگ دەگــۆڕدرــت.
گشبین و تاكوێ. بھرحاڵ بۆ و چۆن ئوەی
ئمۆی ئیدارەی و بنڕەتی حزب لریفۆرمی نیم

دەبت. بی روومتی كوردستان
 كوتل كانی دیكحزب وارڤین: بڕای ئیوە وەك
لناو دەكی ئایا پیشینی  ،یھ پارتیدا لناو

ھبت؟ لمجۆرە شتكی كۆنگرەدا
و  گروپ نیی ریكخراو و نامیق: حزب جوھر 
گروپ پناسی نبت. تیدا كوتلكاری كوتلو
دەگوڕت. ئویتر بۆ لیككوە دیسان كوتل و
پارتی دامزراندنی لسرەتای ھر لبیرنكین
جیا  ركخستنی  یــان  بــاڵ  یــان   كوتل سل
كسایتی و گروپ ل جگ درووستبوو. جیا
بحوكمی وئیمكانیات. بنفوز كۆمیتی
رووداوەكـــان و گورەیی  حزبو  ئم تمنی
ئو گرفتاری حزبكیتر لھموو رادەیــك تا 
شوازی شوەو قۆناخكان بپی بووە. دیاردەی
بوونی ل نكۆیكردن بینیوە. بخۆیوە جودای
دیاردە زیندوویی ل نكۆلیی گــروپ، كوتلو
و سینوەی برژەوەندیبكان. كۆمیتییكان
زانستییكی بمانا  ــروپ گ و بــاڵ كوتلو
ب و ناشموولی ریكخراوك و حزب ھر بۆ
،ندروستت و موحدەد سروشتی ئایدۆلۆجیتی
ناو بی پرسیارە. مایی نبوونی بكو
ل ھیو ئیستایش ھبووەو باڵ كوتلو پارتیدا
وەل ،نیی سیر مت. ئندەم ھر ئایندەیش
بۆچییو كوتالن و  باڵ ئم  وەدایل كشك
یكبیر و یكدەنگ و یكەنگ چییاندەوت..؟!

.حام برژەوەندی یك و
و  كوردستانییكان  پارت ئوە بڕای وارڤین: 
چ تا كوردستان دیموكراتی  پارتی  بتایبت

ریفۆرم؟ ب پویستیان رادەیك
 وەل ،یاتییح پویستیكی نامیق:  جوھر 
ریفۆرم لئاستی كار بوارد لزۆر بندە بدیدی
گۆڕان ب پیویستی پارتان لو زۆرك دەرچووە،

ویستپ
خاوەن  و مرۆڤ  وەك

و كسایتی و توانا
و دید دوورل ماف،
ئارەزووی و ویست
و ریكالم و تایبتی

زەمین خۆھكشان
ژن پشكوتنی بۆ
بكرت فراھم
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پبكین.  دەست ریفراندۆموە ل با وارڤین: 
گرنگ؟ ئوەندە ریفراندۆم ئم بۆچی

ـــا ســیــســتــمــــكــی  ـــی ـــورك كـــــــورت: لــــ ت
كسانك یان كس ك كوخایتی(سیستمك
توركیا ل .یدەدەن) ھ ھاووتیان بیار بجی
مرجدار و بمرج دەگوترت"دەستداری
وەھا مئ دەستوورەكی بم ."تمیلل ھی
تدارییدەس ئو دی جاركی ك ئامادەكراوە
دەــ:"گــل چونك دەستنتوە. گــل  ل
ئو بیاڕە دەستوورەوە لرگی دامودەزگاكانی
پرلمان  ل پرلمانتار   ٤١١ بكاردنت".
ئو دەستوور دادگای بم دا، ئریان دەنگی
وەك ھمووانی ئیرادەی رەتكردەوەو بیاڕەی

بیاردان توركیا سیستمی كرد. ل ھژمار نبوو
بڕاستی ئگر .ئیرادەكان ھموو لسرەوەی
ندەبوو، سیستمی كوخایتیدا لدەستی بیار
ئوەندە نادیارەكان بكوژ كوشتن وتدا لم
نادیار  بكوژ كوشتنی ھزار  ١٧ روویانندەدا.
مئ لینپرسیوەتوە. كسیش پكھاتووەو
كوخایتی سیستمی دەمانوێ ریفراندۆم بو
گل بئیرادەی  مئ ئوەش بۆ  لنوبرین.

وەردەگرین. بیارەكان ھموو
كورد تدای؟ بۆ چی پاكتی ریفراندۆم وارڤین:

 س ،ب تدا بۆ تورك چی تپاك كورت: ئو
:نموون بۆ .دایت كورد بۆ شتی زیاتر قات
پارتكانی وتدا لم دەستوور بای دادگای

زیانیان پرس لو الین دوو زیاتر داخستووە.
ئو یان ئیسالمییكان یكم، پگیشتووە.
لئیسالمیان نزیك  ربازكی  ك پارتانی
ھودەدەن پارتانی ئو دووھمیش ھیو
رابردووی"ھپ، باسی بكن. كورد نونرایتی
مئ دەكم. "پدەت و دەھاپ ھادەپ، دەپ،
دادگای دەنگی ك ھودەدەین ریفراندۆم بو
ڤنیز ستانداردەكانی بپی دەستوور بای
لیژنی لبارەی ھروەھا پاكتدا لو بت.
ئرنی خای دادوەرەكانوە  و دۆزگر  بای
شمزینان لرووداوەكی  دەزانــن وەك .یھ
ل(باسی دۆزگری بوانامی یلیژن ئو دا
وەرگرتوەو وارڤین) دەكات- ساریكایا فرھات

دادوگشپدان: پارتی پرلمانتاركی

رككوتن  ب پویستمان   لدرژخایندا
یھ BDP ڵگل
پویستیان كلدرژخایندا رایگیاند كورت، عبدولەحمان ئامد، دادوگشپدانی پارتی پرلمانتاری
پاكتی ریفراندۆمی ك كرد ئاشكرای ئو ھروەھا .یدیموكراسی ھ و ئاشتی پارتی رككوتن لگڵ ب

.یھ كورد سوودی بۆ ئوە قاتی س بت تدا تورك چندی بۆ پارتكی

ئامد
سولدار دیالر
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.یھ رەشكردنوە توركیا ل الدا. لسركاری
دەزانن وەك رەشناكرتوە. كس یاسایدا لو
ئگر دەكرت تۆمار ناویان ك كسانی ئو
فرمی وەربگرن ئرككی رۆژ بیانوت سبی
ركئ ناتوانن ئو رەشكراوە، لبرئوەی ناویان
دەردەكوت. ببشكردنك لرەدا وەربگرن.
بشوەیكی دەتوانن مرۆڤ تپاك ئم بپی
مرۆڤی ئوروپا مافی دادگای تاككسی سردانی
زیاتر ك كورد دەزانت ھموو كسیش بكن.

بسردەكنوە. دادگای ئو لھمووان
 ك و ”نا" لوبوایدان وارڤین: برەی"بایكۆت"
لجی بم تكدەدرت، پگیك تپاك بو
چیدەن بۆ ئوە دت. جماعت ئو پگی

رەخنی؟ ئو
زیاتر مئ ل پرلمان لئوروپا ــورت: ك
ھدەبژرت. دەســتــوور دادگـــای ئندامی 
كوخایی؟ سیستم  ئوروپایش ل ئایا  بم
یان ل"كوخای"؟  سانك ئــو ترسی ئایا
مافناسكان ھموو كوخایتی"؟ ل"لدەستدانی
بكن. شموناق و پرسئ ناوەڕۆكی دەتوانن
.تییخایكو لدەستدانی  ل ترسكان  ھموو
ناو شتی نان"ئو ھرگیز بكن، سیر ئگر
ناوەڕۆككی ل رەخن كس ."خراپ كتپاك
زۆر دەكن بایكۆتی ك ئوانش پرسی ناگرت.
وەمی بتوانن ك ئوان لوبوایدا نیم ئاۆزە.
ناموێ لبرئوەش بدەنوە. من رەخنكانی
سیستمی لالی بكم. نگاندنانسھ ئو
.یھ یك واتایان ”بایكۆت" ”نا" و كوخایتی
چونك جۆگلیك. سر دەچنوە ھردووكیان
كمدەكنوە. لئگری"ئرێ" ھردووكیان
كارتی مدەیگوت"ئ دیموكراسی و ئاشتی پارتی
ئایا ئو باش نیشاندەدەین. تپاك سوور بو
سیستمی بردەوامی بككی سوورە كارت
ئوان ئوەی وەك بڕاستی دت؟ كوخایتی
سڤیل دەستووركی دەمانتوانی من"ئدە
رگی تنیا یان" دەرماننكرد" دەربكین،
ك كسانك پاكتی؟" ئو نوێ دەستووری
و پرسانئ وەمی توركیان سیستمی شارەزای

دەزانن. بباشی
كــورد  پرلمانتاركی  وەك  تــۆ ــن:  ــی وارڤ
پارتی لناو خۆت ئازاد بشوەیكی دەتوانیت

ببینیتوە؟ دادوگشپداندا
بووم  كورد ئاكپارتی ببم برلوەی كورت: 
لمبدواوەش و كوردم ئاكپارتیشدا لناو و
بگۆڕم. ناسنامكم ناتوانم دەبم. كورد ھر

خۆم كــوردی ناسنامی ناموێ ھرگیزیش
پیداوم خودا شتانی ئو بۆ چۆن وەك بگۆڕم.
سوپاسی كوردبوونیشم بۆ دەكم، خودا شوكری
منی قسكانی ئاكپارتی ھیچكات دەكـــم.
لرگی لوبوایدام لبرئوەی نگۆڕیوە.
دروست معقول چارەسرییكی ئاكپارتییوە
من دەكم. سیاست پارتدا لم بۆی دەبت،
پشیمان ئاكپارتیدا  ل لئندامتیم  ھرگیز
لبرامبر منی سری ئاكپارتی چونك .بوومن
لك شتانی ئــو نكرد. شــۆڕ گلكمدا 
ب نگۆڕدران، شڕ و بخون توركیادا كۆماری

گۆڕدران. تحكووم ئم ئیرادەی
چۆن؟ گۆڕانكی وارڤین:

بگرن  نائاساییوە رەوشی  لھگرتنی كورت: 
ھوەشاندنوەی ترەتشش. كردنوەی تا
ئاسیسمیالسیۆن(تواندنو و نكۆی سیاستی
پكدادانكان و شڕ نمانتوانیبت ئگر ە).
بۆ كــردووە شتمان گلك پبنین، كۆتایی
لسیستمی بژت. كمتر  خونی ــوەی ئ
نــدەكــرا. زیاتر مئ ــارەی ك لــو توركیادا 
چتكانی ك ئوەماندا ھوی مئ لالیكوە
دیكشوە لالیكی و راوەستنین دەوت ناو
رابگرین. كۆمگاش ھاوسنگی ھوماندا مئ
بگرین، شت ھندك ل رێ نمانتوانی راست
ئگر بكن بوا گرت. شت زۆر ل رشمان بم

ھدەستا. خون الفاوی بواین ئاكپارتی
دژوارتــر  پكدادانكان  شڕو  چۆن؟ وارڤین: 

دەبوون؟
دەبوون.  قووتر و سختتر زۆر بی كورت: 
ــان زۆر شــڕی ـــت دەو ھــــزە نــادیــارەكــانــی
كوردستانی موداخلی و دەكــرد زەحمتتر
لبیرتان با بوو. ئامانج ئوە دەكرد. عراقیان
دەرەوەی ئۆپراسیۆنی لبرامبر بت،
دوای كرد. برخۆدانمان دووساڵ مئ سنووردا
ینبخ رساسیۆنانئۆپ ئو ساڵ توانیمان دوو
قت مڕۆن، پمانگوتن، خۆمان. ركفی ژر
حكوومت ئیزنی ب مكن، سیڤیل لگلی
چوونناو باسی ئوكات چونك مكن. ھیچ
ل نیشتجبوونیان باسی دەكرد. كركوكیان

قندیل دەكرد.
لموپش  مانگ چند توركیا وارڤین: سوپای
ل سربازی بارەگایكی دامزراندنی باسی
چی لوبارەیوە حكوومت دەكــرد. بامڕنی

دەت؟
 دەب ناكین. ل پشوازی گرمی ب كورت: 

ببم برلوەی
كورد ئاكپارتی
و لناو بووم

و كوردم ئاكپارتیشدا
ھر لمبدواوەش

كورد دەبم
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بكین، یكتر رادەستی ئاسایشمان بتوانین مئ
سقامگیری و  ئارامی .قۆناغ ئو  ینبگ
سقامگیری و ئارامی عراق كوردستانی گلی
مئ لبیرنچت. ئوەمان دەب .یمئ
ل كونسولخانمان رمییگد ئــو لبر 
لدەوتكی بكنوە بیرلوە كردەوە. ھولر
دوژمن"  كورد"وەك شتكی ھموو ٨٠ سایدا،
لھموو روانــگــیــش ــو ئ ـــراوە. ك سیر 
كوردی ھی. ناوی دانیشتووانی بۆرۆكراسیدا
لگڵ نیارتی تپڕیبت، شونكدا لھر
نكین. تاوانبار تورك گلی مئ دەب كراوە.
لدژی كورد گورە زۆر چونك دژەزانیارییكی
سیاستی برھمی ھموو ئوە كراوە. پەو
گوتراوە ب تورك ك شتی دژەزانیاریی. ئو
زۆر ،چیی كورد واقیعی كــوردەوەو لبارەی
لرووداوی ھرچندە تورك دوورن. یكتر ل
كورد ژیانی دەبن، ئاگادار دیاربكر زیندانی
زیاتر دەبن، كورد  چیرۆكی فری  دەناسن،
ئحمد ل دەكن. پرس لو خاوەندارتی
حسن و بشكچی ئیسماعیل ئــاــتــان،
گلك و كــوڕو  فھمی تا بگرن جمالوە 
دەكــن. كــورد ل خــاوەنــداری دیك توركی 
دا كورد بسر ك رووداوانــی لو  چونك

ئاگادارن. ھاتوون،
رازی  بـــوارەدا  لــو  توركیش گلی  وارڤــیــن: 

كراوە؟
رازیكران.  ئاكپارتیدا لسردەمی كورت: زیاتر
توركان ل شت ھندك توانی ئاكپارتی
جیاوازەو بیت  ئاكپارتی   چونك بگینت. 
لبرئوەی جیاوازە. بیت دیكش پارتكی
لسرانسری موحافزكارەو پارتكی ئاكپارتی
خكی ــردووەو  ك بركخستن خۆی توركیا
ئاكپارتی چونك دەن و لدەگرن گوی
كشی كش تنیا توركیا ل .راست ،دە
.یھ دیموكراتیكبوون كشی ،نیی كورد
چارەسر توركیا رپۆش لس كشی ھشتا

نكراوە.
ئایا  ماوە. ریفراندۆم بۆ كات ھشتا وارڤین: 

ركدەكون؟ بایكۆت برەی ئوەو پارتكی
لگڵ  رككوتن ب پویستییكمان كورت: 
ب.د.پ ئوە ئگر .نیی بایكۆت ــرەی ب
پویستییكی ھسنگنن، بایكۆت ب تنیا
ل جگ ئگر  بم  .نیی پیان وەھامان
بپرسن، درژخاین بشوەیكی ریفراندۆم،
رككوتن لگڵ ب پویستمان موكات ئئ

دەنگی ریفراندۆمدا ل چونك .یھ ب.د.پ
لسر بنچینییمان كاریگرییكی  ب.د.پ
و نژادپرست پارتی دەنگكانی ناكات.
ب لبرئوەش كاریگرن. زیاتر كۆماری
دەكرت داوا  "ككپ لگڵ  گوتنی"مام
بنچینیی ئامانجی رەتبكرتوە. تپاك ئو
دەب :وەیئ مئ بۆ ھرەگرنگ شتی .وەیئ
ھبوەشندرتوە. كوخایتی سیستمی
٥٠٪ی زیاتر ریفراندۆمدا ل دەب ئوەش بۆ

بدەستبنین. دەنگكان
مدەنی  دەستووركی ریفراندۆم وارڤین: پاش

دەخن رۆژەڤی خۆتان؟
دروستكردنی  ئامانجمان .ــبــ ـــورت:  ك
بنی دە"با ب.د.پ .سیڤیل دەستووركی
تا بدەن، سیڤیل دەستووركی دامزراندنی
تواوی .مانایب قسیكی ئوە رككوین".
چكردنی ھوی مئ ك ــن دەزان جیھان
ھزك لتوركیا ھیچ دەدەین. دەستووركی نوێ
ناوت. گیانوە و دڵ ل ئوەی مئل جگ
بو توركیا بۆرۆكوراتی ك دەزانت دونیاش
ریفۆرموە بنیاتنراوەو تنیا لرگی وەیش
مئ لوبوایدام بكرت. گۆڕان دەتوانرت
بژاردنھل نووە دەستووركی  ببنی

بئگركی دەبین.  بشدار  گشتییكاندا 
گونی مانگی ل گشتی ھبژاردنی گورە

ئنجامدەدرت.  ٢٠١١ دا
تدای؟ چی دەستوورە ئو وارڤین:

درۆی. چونك ئستا  كورت: ئستا ھرچی بم
ئامادەكراوە. رەشنووس وەك قانوون ئو

لو  چی دەب خۆت، تاككسی وارڤین: بڕای
جبكرتوە؟ نویدا دەستوورە

سرلنوێ  ھاووتیبوون چمكی دەب كورت:
بپی دەب كردنانراڤ ئو بكرتوە. شرۆڤ
زمانی كورد، كلتووری  كورد، نبت.  نژاد
ئو لژر دەب دیكش زمانكانی و كوردی

بن. مسۆگر قانووندا
كوردی؟ پرەوەردەی ئی وارڤین:

ھموو  مافی زكماكی  پـــرەوەردەی  كــورت: 
گنگشكان لتوركیا ــ دەب .كمرۆڤ
جیاواز بیروبۆچوونی بن. كامتر لوبارەیوە
خۆی ــازاد  ئ بشوەیكی بتوانرت ــ دەب
شتان ئو دەب شنگگ پاش دەرببت.
زمانی  ٨٠ سا جبجكردنوە. واری نبخر
كوردی زمانی دەب دەتونرتوە. كوردی
من ئوەشم بكرت. بھز بدەستی دەوت

گوتووە. كۆمارییكان ب

وارڤین فۆتۆ: كورت   عبدولەحمان توركیا پرلمانتاری پارتی دادوگشپدانی
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حمڕەش بھرە

تایبت

و  ئوقاف ــوەزارەتــی  ل ئامارك بگورەی  
٨٠ حوجرە  كوردستان، لھرمی ئایینی كاروباری
ھر .یئیسالمی ھ ئایینی وانی خوندنی بۆ
دەخونن.  تدا وانی ٦تا٧ قوتابی حوجرەیك
تنیا نموون بۆ خانقاكان، لتكیو جگ
دەخونن.  وان قوتابی  ٦٠ بیارەدا لخانقای
قوتابی ٣٣ھــزار ئمسادا ھاوینی لپشووی
لمزگوتكاندا قورئانخوندن لخولی بشداری
تنیا  ك مزگوتكان٤٥٦٣  ژمــارەی دەكــن.
بشوازی  دەتــوانــن مامۆستا  ٩٠٠ نزیكی
یان كۆلژ ــووی دەرچ بنوەو  وانــ زانستی

.یھ و وتارخون"یان ناونیشانی"پشنوژ
وەزارەتی گوتبژی و راگیاندن  بڕوەبری
ئو ــ دە نقشبندی ــوان ــری م ــاف، ــوق ئ

دەخونن، خانقاكاندا لحوجرەو قوتابیانی
ئوقافدان، وەزارەتی چاودری لژر زۆربیان
دەكرتوە، ماندا  لك خول ھندێ بــم
ھاوكات ئاگادارنین. ئمیو لرنمایی دوور
خوندنی ئاراستی ھندكجار یوانگوتیشی:"ل
مامۆستای ،بن مئ ویستی لگڵ وانكان
خۆی ئاراستی ئایدۆلۆژیاو بگورەی وانبژ
ئوانی بشوەیكی گشتی بم بتوە، وان
چاودری لژر  پدراوە مۆتیان  مئ الی

ئمدان".
عوسمان ــف ــوس د.ی ـــاس ـــن دەرون پــســپــۆڕی 
فری خۆیدا لقۆناغی منداڵ ویستپ"دە
بھیچ و بكرـت لبوردەیی و خۆشویستی
تبب ك نكرت بۆ كردەیكی  باسی جۆرك

لسر نرنی كاریگری چونك ترسانی، ھۆی
ترس، باسكردنی لجیاتی دادەنت. كسایتی
خۆشبوت خودای چۆن فربكرـت،  ویستپ
لكسانی رز نكات. زویر باوكی و دایك و
بپچوانوە بگرـت، كات ژینگو دەروبــرو
یوایپك لدەردەچت، گوماناوی منداكی

خۆشناوت". ئوی خوا
بحاتك ئــامــاژەی نقشبندی، مــریــوان
كرد، ھولر شاری عوزری مال لمزگوتی
لخولی  بشداری سان ٩ گوای"كچكی ك
لماوە ئوە دوای كردووە، ھاوینی پشووی
ئاھنگ، بۆ ناچم ماوە لگڵ گوتوویتی
شارەزایان باسكردنی ."نخوا دەمسووت چونك
چونك ــن، دەزان نگونجاو   ب منداڵ بۆ ئاگر

دەگوترت؟ مندان ب چی ئوقافدا وەزارەتی ھاوینی خولی ل

منداڵ بۆ و دۆزەخ بابتی ئاگر ویستپ"
نكرت" باس

پسپۆڕكی دەكن. ئیسالم ئایینی وانكانی بشداری منداڵ كوردستان، ٣٣ھزار ٢٠١٠ لھرمی لپشووی ھاوینی
پیانبگوترتوە. ھاوكات دەكن دروست منداڵ الی ترس بابتانی ئو جۆرك بھیچ نابت ك دە دەروونی
دەكات"لناو بۆ ئوە ئاماژە نقشبندی، مریوان كوردستان ھرمی حكوومتی وەزارەتی ئوقافی گوتبژی
بووەت بزھم ئو پیەوكردنی كوردستان ل مزھبو توندترین شافیعی مزھبی ئیسالم، مزھبی چوار
،دە و بوترت بمندان ئایین وەیدژی ئ پروەردەش شارەزایكی وەزارەتی دروستبوونی توندوتیژی"و ھۆی

ئوكارە بكات. نابت ئوقاف
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د.یوسف منداڵ. سایكۆلۆژیای كاردەكاتسر
لبوردەیی گیانی فری منداڵ ویستپ"دە
ئاگر، باسكردنی  بكرت. لتوندوتیژی دوور  و
كاریگری شیاو نییو منداڵ سووتان، بۆ و دۆزەخ
دروستدەكات لسر دەرونی" دەروونی"پشۆكی
لدروست ـــی راڕای داڕمـــاو كسایتییكی  و 
ــارەزا ش سعید، فــایــق مامۆستا ــــت". دەب
لداڕشتنوەی بشداربوو پــروەردەو لبواری
باس كوردستان، لھرمی خوندن پۆگرامی
یكمی  ٦ سای ل منداڵ دەكات"ناكرت لوە
چونك پبگوترتوە، ئایینی وانی قوتابخاندا
بشوەیكی نتوانن مامۆستاكان  یوانل
كسایتی لسر لكاریگری دوور زانستییانو
بۆ خول ئگر بنوە. ھروەھا كوان منداڵ
پروەردە وەزارەتی ویستپ بكرـتوە مندان
ئــوان ئــوقــاف، وەزارەتـــی نــك بیكاتوە، 
گورەكان لگڵ مام كچۆن لوەی ئازادن
مام چۆن ك لوەی نین ئازاد دەكن، بم
كار ئوقاف، وەزارەتی دەكن، مندادا لگڵ
مشكی ھشتا ك دەكات بابت ھندێ لسر
بیركردنوەدا، قۆناغكانی لروانگی منداڵ
ھندێ و ئایین باسی ك ئاست ئو یشتووەتگن
فایق، مامۆستا بۆبكرت". ترسناكی كردەی
لكوردستاندا ئایینی وانگوتنوەی شوازی

لبرئوەی"خۆیان وەسفدەكات خراپ" ب"زۆر
لروانگی ئوەش لئاییندا،  بالینگیر  دەكن
ئو كاتك گورەكان. ھل كك پروەردەییوە
١٨ساڵ خوار بمندانی وەیگوتنوان شوازی
مندادا بیركردنوەی بڕووی دەرگا دەگوترت،
ك دروستدەبـت بۆ كۆمگیكمان دادەخات.
كۆنكانی شت دووبارەكردنوەی توانای تنیا
ئو كردنوەی نابت. داھنانی توانای و دەبت

نگونجاون". بۆمندان و نازانستین خوالن
دروستبوونی ھۆكاری نقشبندی،  مریوان
شوازی ناتندروستی  و  توندوتیژی بیرۆكی 
دەگڕنتوە"لھرمی ئوە بۆ وەكگوتنوان
شافیعی ئیمامی ربازی پیەوی كوردستاندا
مزھبی چوار ئیسالم پیرۆزی دەكرت، ئایینی
شافیعی ئیمامی پیەوی لكوردستان ،یھ
،ئیسالم مزھبی توندترین ك دەكــرــت،
مامۆستایانی ــار زۆرج ك وایــكــردووە ئــوەش 
تفسیر ــت دروس بشوەی نتوانن ئایینی
لو ك"زۆر نایشارتوە بكن". ئیسالم بۆئایینی
بزمانی یوانل دەنوە   وان مامۆستایانی
باس نكن ھر موژدان ئو ھڕەش بینوەو
سزاو الینی تنیا ھاتوون، پیرۆزدا لقورئانی ك
و ترس تووشی مندان ئوەش دەخنڕوو. ئاگر
دەكات". ناسروشتی ھسووكوتی و ڕاوكد

كوردستان، لھرمی ئامارك بگورەی
ل وتاری  گوێ ٦٠٠ ھزار كس رۆژانی ھینی
لرەمزاندا ئامار دوایین بپی دەگرت. ھینی
مامۆستایانی لوتاری گوێ كس ملیۆن یك
٩٠٠ مامۆستای  لكاتكدا تنیا ئایینی دەگرت.
ئوەی دەبتھۆی ئــوەش .یھ ئكادیمی 
بپەنسیپكانی ناشارەزا كسانی زۆرجار ك
بگویان زۆر خككی و وتاربدەن وتاربژی

دەكات.
ئو د.یــوســف عــوســمــان، دەــ"بــاســكــردنــی
دەكن، وا لمندان ترس بابتانی ك باسی
تدەب ببینن. ناخۆش خونی شوان دەكات،
ھبت تكشكاوی كسایتییكی ئوەی، ھۆی
باری میشھ لدەربچت، ترسنۆكی منداكی و
ئو تكدەچت. قع و دەروونی و جستیی
لخۆی تۆ لدەكات، وای ناخۆشان ونخ
خۆی لبوونی گومانی گۆشگیردەبـت بكاتوە
خوای ك لوەدەكات گومان میشھ دەكات.
نقشبندی مریوان نابتـ". خۆش لی گورە
خۆشویستی فری منداڵ   ویستپ"یوایپ
رۆشنبیری وانی لقوتابخانكانیشدا و بكرت
بكلتووری نوەكان ئوەی بۆ ھبت، ئایینی
ئیسالم چونك بن، ئاشنا ئایینكان ھموو

."نیی زۆرین لجیھاندا

تواو كردووە قورئانیان ھاوینی خولی ك مندان ل گروپك
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تایبت
بربانگ دوای لمامكانی س و برایكی و باوكی
سلیم ســاكــار كوشتنی بــیــاری ــوەو ــوون كــۆب
بمبستی ساكار، ئوەی دوای دا. (٢٢)سانیان
دادەدانی لمای دادوەر، ببیاری لكۆینوەو
و برایكی بــاوك، لالین دەردەھنرت،  ژنــان
مانگدا، ئم سرەتای لنیوەشوكی مامكانیوە
سوپرماركتكی لپشت ترمكی و دەكوژرت
تاوان ئو دۆسیی ھشتا فدەدرت، ھولر
لالین  ســاكــار،  یــكــالنــكــراوەتــوە.  ــا  ــدادگ ل
پیوەندی بھبوونی مامكانییوە براو و باوك
و دەكرت تۆمتبار  كوڕكدا لگڵ خۆشویستی 
ھاوسرگیری ناپاكی تۆمتی شووكردنیشی دوای
ھاوسرەكیوە لالین و بوھۆیوە پاڵ دراوەت
ل خانی چاكسازی  ٣ مانگ ماوەی بۆ تقدراوەو

بردووە. بسر ژیانی ژنان،

پیوەندییو  ــو ئ بــوونــی ــارەی ــب ل ــار،  ســاك  
لدانپدانانی بھاوسرەكی برامبر ناپاكیكردن
،١٣-٥-٢٠١٠ ركوتی ل پۆلیس لبردەم خۆی
لگڵ  خۆشویستیم پیوەندی گوتوویتی:"٥ ساڵ
كچ بووم ئوكات (ت.ی). بناوی كورك ھبووە
بۆ ھاتین بوو. دواتر لگڕەكی سورچیان مامان
ھات. خوازبنیم   فت٧ھ دوای كلكین،  گوندی 
لو ساكار، (م)". بناوی كرد، بكوڕك مردم
ئو بــم ــووە. ب مندای دوو ھاوسرگیرییی 
كردووە،  لگڵ خۆشویستی  ساڵ  ٥ ك كوڕەی
دانپدانانی بگورەی دەیبینت و بازار ل رۆژك
مردەكم لگڵ  بینی منی بازار ل خۆی"رۆژك 
دواتر زانی، ئمی ماكی  تا  دوامانكوت ئیتر
و سیمكارت دوو كوڕەك بست، پیوەندیمان
دەھات زووزوو دوو ساڵ كیم. ماوەی بۆ موبایلكی
ك (ت.ی)  ھبوو". سكسیمان پیوەندی و الم 

پیوەندی ببوونی تۆمتبارە ،١٩٨٥ لدایكبووی
رەتدەكاتوە ئوە ساكار، لگڵ سكسی و نھنی
ھبووبت  پیوەندی لموبر ساڵ  ٥ ئو ك
مانگ ھشت و ساك نزیكی ژن"من ئو لگڵ
مۆبایلمان ژمارەی ناسی، یكترمان كچ ئو لگڵ
س دوای بم ،رەتا وامزانی كچس دا بیكتر،
ماڵ  ل مردەكی شوك ھر .ژن زانیم مانگ 
دانپدانانكیدا ل ساكار، دەچووم الی". بوواین
و دەكات پیوەندییكیان لئاشكرابوونی باس
پیاوەكم لگڵ شو یكی كاتژمر دە"شوك
خو ل منیش ماوە، ھات (ت) خوتبووم.
دواتر ژوورەكیتر،  بۆ الی رۆشتم و ھسام
من پالماری ھاتژوورەوە ھسا لخو مردەكم
ل دەمانچی (ت) لنوانیان، بشڕ بوو ئویدا، و
بۆ پۆلیس بنكی بۆ رۆشتم دواتر راكشا. مردەكم
،ئاسایش كارمندی (ت) ك بكم". شكات ئوەی

الی چووم من ،١٢-٥-٢٠١٠ ل"دە نایشارتوە
و بشڕمان مردەكی لوێ بوو، ئیتر بوو ساكار،
ساكاریش و ھتم منیش دا، منیان پالماری ئوان
بھۆی بوونی پیوەندی بۆ بنكی پۆلیس". رایكرد
،( م. ت و ل(ساكار ھریك كوڕە، ئو لگڵ 
ژنان چاكسازی خانی ساكار، ل دەكرن. دەستگیر
دواتر دەكرت، بند مانگ س ماوەی بۆ ھولر ل
ساكار پیوەندی لگڵ كوڕەی و ئو ھاوسرەكی
٢١ ساڵ  تمن سركار، دەكن. ھبووە(سوح)
خوشككیتی، وەك بكوژی ھاوكات برای ساكارەو
ھاوسری خیانتی بتۆمتی  ساكار،  باسیدەكات
لمای دەستگیركرا، شوەی دەستگیركراوە"ئو
ژمارەی بوو، لگی لژوورەوە پیاوك مردەكی
دەكرد، ھڕەشی بخزمكانی  دابوو  ھموومانی
كوڕە، س ئو لئاسایشی گشتی بوو. سو كئ
گوتیشی:"ساكار، ھبووە". لگی پیوەندی ساڵ
شتر  ل دواتــر  بوو،  چاكسازی  ل مانگ  س
مردەكم گوتی و كردم بۆ تلفۆنی رۆژك بوو،

ھنامدەرەوە خۆش بقسی منیش تقیدام،
ھاوسری" ناپاكی كچكی" باوكی، ببوای .”
دە"كچكم ساكار باوكی علی، سلیم كردووە.
پیوەندی پیاوك لگڵ كردبوو، زەوجی خیانتی
منداییوە ل باركرد، من ب مای سجار ھبوو،
بچووكی برا  دیكوە لالیكی دەكــرد". ئاشقاتی
ئوە رەتدەكاتوە ناوە ك سركوت(١٨)ی ساكار
دە"ھیچ و بت گیرا لگڵ كسی خوشككی
نبینیبوو. خوشككم لــالی پیاویان ــك رۆژ
كوڕك زۆر ماوەیكی بوو. تلفۆن لسر كشكان
خۆشدەوت، دەیگوت:"ساكار"م دەكرد، تلفۆنی
زوو ناناسم، كــوڕە ئــو من  گوتی خوشككم 
سبارەت دواتــر كــرد". فۆنلت لو شكاتمان
خوشككی، سركوت لمای كوڕە ببینینی ئو
چووم من كرد گوتی قسم لگڵ ساكار دە"من
دەمانچی لپشتوە (ت) موبریدە كردۆتناو ئاوم
نییتژوورەوە ئگر  گوتی داناو  لسرسرم
لكردبوو، ھڕەشی بودەكموەو ونت لگم

بوو.كوڕەك زانی پی مردەكی گوتی خوشككم
كردبوو، شڕیان دەر ھاتبووە ھبت، ویستی
دانی پۆلیس بنكی ل و ھــت خوشككم
چاكسازی مانگ ل س ماوەی بۆ بتاوانكی دانا،
و برایكم كرد، پنجمۆری ئوكاتیش باوكم بوو،

ھنایوە". خوشكمیان ئو رۆشتن باوكم
ساكار گوتكانی لك زانیارییانی ئو بپی
بتۆمتی   ٢٠١٠ -٢٨-٤ ل ساكار ھاتوون، دا
كسك لالین بمۆبایل گچپكردن ھڕەشو
ھر (ت) بم تۆماردەكات، سكا بناوی (ت)
دوای ناكرت. دەستگیر و دەب بردەوام لوكارەی
ل لكۆینوە دادوەری ببیاری ساكار، ئوەی
لھولر، ھڕەشلكراو ئافرەتانی دادەدانی مای
دەكرتوە، كسوكاری  رادەستی و دەردەھنرت 
دادەنرت. سركاری كوشتنی بۆ پیالن كسوكاری
گوتم كسوكارم الی رۆشتم"دە ساكار برای 
رازیبوون، مامكانم ھموو بیكوژم، دەموت
سلیمی دەیشارینوە". مئ بیكووژە، گوتیان

ساكار...

مامكانی براو و باوك كچی ئو
كوشتیان
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ساكار بكوژانی ل كس چوار

كچكی دەرھنانی لچۆنیتی بــاس باوكی،
گوتی:"كاك ژیلمۆ، لوبارەیوە ل شترو دەكات
وەرن و گوتی كرد تلفۆنی بڕوەبری توندوتیژی
ئوە پكردەوە، بنناممان ببنوە، كچكتان
چند ماوەی بۆ بیھنموە(پشتریش بوو دووەمجار
دموە، گوتی ساكار گیراوە)، لچاكسازی مانگك
شتر، دەچموە  بیانی دەیگوت شو  كچی
و خم ھر بیكوژین بجارك با گوتی كوڕەكم
خۆی دانپدانانی بك سركار، بۆمان". تفخ
ماوە، دە:"ھاتموە  كوشتووە خوشككی 
رۆشتم دەیكوژم، كوت باوكم ب خوتبوون، ئوان
،خۆشن ھست خزانم  گوتم ژوورەكی ساكار، 
گۆپ بۆ  گوتی ساكار، خۆم، ژوورەكــی بردم
و بیخنكنم  نا ملی ل دەستم منیش ،نیی  پ
دەستم منیش لمگڕن، گوتی ھاواركرد، زۆری

بیخنكنم، نمتوانی بدەست بخنكاندنی كرد
رایكرد، ئویش المدا من  بگرت  من  ھات براكم
خزانكم سرپۆشی رۆشتم نبوو، ھزم ھیچ
ھودا زۆرم ئاند، ملی ل سرپۆشكم ھنا
بچووكی برا  سركوتی نمرد". بم بیكوژم،
ككوشتن دژی یانكمابن كسی تاك ساكار،
باسی ئو گریانوە ھنسكی بدەم و ئویش ب
خوشككی كوشتنی ناخۆشانی ساتچرك
ھستدەكم دەمكوژن، دەیگوت دەكرد"خوشككم
ساكاری م بژوورەوە، براكم ھاتتوندە، براك دم
گوت ببراكم پاڕایوە، زۆر ئویش وەرە، گوت
منی توند باوكم ،نبل وازی رەمزان خاتری بۆ
دانابوو، ساكار ملی لسر دەستی سركار، گرت،
منیش دەكرد، ھاواری ئو ،نبیخنك دەیویست
١ شو  ھتم، سعات پچییوە، باوكم ل خۆم

بكموە". ساكار، ئاگادار پۆلیس بۆ ئوەی بوو،
كواھ بــرای سركوتی  و  نامرت بوەندە
بۆ تلفۆن باوكیشی و پۆلیس تنیدەگ
بكن. ھاوكارییان و بن ئوەی بۆ دەكات براكانی
تلفۆنی گوتی:"باوكم سركار، بارەیوە لو
ھناو بتانیمان ھاتن،  ئوان  كرد،  مامكانم بۆ
دەدا، ھناسی نمردبوو، ساكار تكرد، ساكارمان
بردیان باپیرم، مامكانم بۆ مای تیراوە چووین
بۆ دا لملیم ھنا چقۆم  نخنكابوو،  ژوورەوە
دوو لگڵ كوشتمان ئوەی دوای بمرێ، ئوەی
بارودۆخ بزانین گوتمان كرد. پیاسیكمان مامكم
چی گوتمان بوو، موبریدە لدیار كیتم ،چۆن
فی بیبن بت، لوێ ناب گوتی باوكم بكین؟
نزیكی ل برد ترمكی مامكم پاشان بــدەن،

فیدا". كۆك سوپرماركتی

ساكار، مامی ،١٩٨٣ لدایكبووی علی، سنگر
بۆ دەكات  براكان كۆبوونوەی لوردەكاری باس 
شو ھشتونیوی گوتی:"كات  و  ساكار كوشتنی
كۆنی چووین كۆبووینوە، براكانم ھموو بوو
براو بوون، لوێ ھموو براكانم كوڕی سورچیان،
گوتمان برا حوت ھر دەیكوژین، گوتیان باوكی
كس وادانــراوە كپیالن بگورەی دەیكووژین".
ئــوەی وەك بت بنھنی   كارەك و نزانت
كس دەیكوژین وا باسیدەكات"گوتمان سنگر
ھشتا  بینیمان رۆشتین  ٢ سعات ئنجا ،زانن
دەدات ل ملی چقۆ ب سركار، نمردبوو". دواتر
ندەیب لووە و سوورچیان كۆنی دەیگوازنوە و
یككی علی، سالم كوك. سوپرماركتی پشت
تۆ گوت دە"بمنیان ساكار، مامكانی ل یدیك
باركردنكی پبوو، تاكسیم مازدای من بدە فی
ساكار، باوكی دا". فم  و  چووم بوو، زەحمت

دە"وەك پاشگزبووەتوە لكارەكی ئستا ك
بمندای ئو بكرت، ئوكارە پمخۆشنبوو باوك
ھات، كئیش پشیمانم، ــرد. دەك ئاشقایتی
مافپروەر، جمیل عقیدی ."ورەیگ نامووس زۆر
نووسینگی ئفسری سلمان ئمین محممد
لــوبــارەیــوە كوشتن تــاوانــی لــ لكۆینوە 
براو باوكم  گوتی ٨ كوڕك ھات دە:"شوی١٦-
كوڕە مبستی لو بكوژن". دەیانوت خوشككم
بكوشتنی ك برابچووكی ساكار بووە، سركوتی
پۆلیس. بردووەت بر پنای رازینبووەو یكسر
كس ،كما چووین گوتیشی"ك جمیل عقید
كراینوە ئاگادار دواتر كاتژمرك نبوو، لوێ
كس شش دواتر توانرا ،كرمی ژنت بفدانی
رچكی بگورەی بكین". دەستگیر تاوانباران ل
رادەستی ژنك ھیچ دادەدان شترەكانی كاری
چارەسر كشكی  تا ناكرتوە كسوكاری 

و شتر ل ساكار، دەرچوونی بم نكرت،
ھۆكاری پرسیاری كسوكاری ب رادەستكردنوەی
بھار ــاراوە. ئ ناوەتھ حاتی ئو ــی روودان
ئافرەتی داــدەدانــی مای  بروەبری رەفیق،
ئافرەتانی ئو دەكات لوە باس ھڕەشلكراو،
ئوكاتی تا دەبن. پارزراو زۆر دەبن ما لو
بنیگرانییوە ئو دەبن. چارەسر كشكانیان
پشتر ك دەكات ساكار كشی ل دەكات لوە باس
نیانھشت ماوەیان بووە"بداخوە ئوان الی
ساكار، روونیشدەكاتوە بت". چارەسر كشك
 رەكتش ل ١٢ نیوەڕۆ كاتژمر ئاب ١٥ـی رۆژی
دادوەر داوای ــســر ل دەرەوە ــ ــووەت ــت رۆش
رادەستكردنوەی نوەك، لكۆینوە بمبستی
ساكارم دەم  ئستا گوتی:"من باوكی، مای  بۆ
كچی برد، بۆ لكۆلنوەی دادوەر بھننوە، بۆ

كوژرا".
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دەبوو، ناخۆشتر ژیانم تادەھات رۆی، و ھات ”رۆژ
چند دوای ،یوپیسك رەزیل پیاوكی دەركوت بۆم
بۆ نامیكم وت دەگڕایوە ناسیاوكمان مانگك
گوزەرانی خۆم خراپی باسی نووسی، باوكم مای 
من بختی بم نووسین، بۆ پیاوەكم خراپی و
نگیاندبوو. نامكیان گڕابوونوە، مای ئو
كنام لجیاتی ئرە، بۆ ھنایانوە خۆیان لگڵ
ئوەی دوای پیاوەكم،  ب دابوویان بمن بدەن
ئیدی لیدام، خراپ زۆر خوندبووەوە، نامكی
بوو. بردەوام  لمالماندا  شڕ و وجنودان  لدان 
دەیانگوت دەكردەوە، ئاگادار باوكمم مای زۆرجار
لدوای رۆژ دەبت، بم عیب، بكو باش دەی

دەبوو". خراپتر رۆژ
پــارەی ھــرچــی ـــو نــیــوەشــو دەھـــاتـــوە، ”ئ
لدەبردین، خۆی رابواردنی بۆ ھمووی وەرماندەگرت،
تلفۆنم دەترسام لماوە شوان بتنیا زۆرجار
خۆت بۆ دەیگوت: وەرەوە"، بۆدەكرد"لكوندەری
سرخۆش ك دەھاتوە ،كمن م چاوەڕی بخوە
ئگر پیدەگوتم، ھبوو ناشیرین قسی چی بوو،
زۆرجار بوو.  لدان وەمی  ،بكردابای قسیكم
بوو نانخواردن كاتی رۆژكیان لیداوم، بخراپی
سرم خونی خریكبوو  تگرتم، فخفورییكی 
بیانی ئوان دراوسكمان، ما بۆ رامكرد نژبپ
بم بكین، پۆلیس بۆ تلفۆن با گوتیان بوون
گورە نبت، كشك ئوەبوو، نا مبستم گوتم

دەبت". باشتر بكو

ناسیاوك، لیدام بخراپی زۆر دیك ”جاركی
پیاوەكمی دەستی ھاتژوورەوە بوو جیرانمان ك
دەنگ دەنگب كردی لگی پیاوەكم گرت، بم
دەكیت، زۆرجار مئ تدەخولی بۆ گووتی تۆ و
بوو بسوود بم كرد، قسم كسوكاری لگڵ
چی ،نیی عیبی مئ دەیانگوت:"كوڕی ئوانیش
منداكانم بكیت،  ئو  بقسی  تۆ  دەب ب
مندای بكە  بۆ ئاتاریمان باب گوتیان رۆژكیان 
دانیشن گوتی لوەمدا ،یانھ خك ھموو
بان لسر خۆیان مندای خك ئگر بدەنگبن
فبدەن. خۆتان دەب ئوەش خوارەوە ەبدەنف
كات ھیچ منداكان بۆی پندەكردن، رەحمی
پ شتكم ئگر خۆشنـدەویست، باوكیان
ئوە دەمگووت بیكم دەكرد حزم بوای جوان
تۆش ئوكات كی دایكت دەیگووت:"كی دەكم،
ئۆقرەم چیتر  بڕاستی بووم پ لی زۆر بیكە". 
ژنانم پیوەندیدار بكشی الینی نما، رۆژكیان
كردموە، ئاگاداریان ئوانیش كــردەوە، ئاگادار
منیش  ،یــھــ ــان ژن كمپی لــ بــتــاڵ ژووری 
چووم، بردو خۆم منداكانم لگڵ و جل ھندێ
ژیانی ھاتی  بسر بۆگرتم  پارزەریان  یكسر 
ھموو گانوە. بۆ تاكۆتایی لسرەتاوە خۆم
داوای پمدا، دابوو بقوماری ك پارەكانی وەسی
ئاگادار رۆژك چند دوای ئیدی كرد. جیابوونوەم
قسی زۆر دادوەر بت، ئامادە داگا لك كرایوە،
پارەی بۆچی تۆ نابیت خیزانی وا ژیانی كرد، لگڵ

ئو ئی پبكی، قوماری  دەبــی  منداكانت 
لالین ترخانكراوە پارەی ئو بخۆن چی نمندا
بۆیشت منداكان، مانگكی ژیانی بۆ دەوتوە
ببیتوە. ھر شوەیك لو ژن نزیك نیی بھیچ
دیاریكرد، بۆ  مۆتی سزادەدری، بكیت  شتك
دادوەر قسی بكات، چۆڵ بۆ دەبت خانووەكشم
من لگڵ ئایا لیپرسین كردو منداكان لگڵ
لگی جۆرك ب ھیچ باوكیان، گوتیان یان دەبن

دەبین". دایكمان لگڵ مئ نابین،
دەكات ڕەشھ كژاڵ ھاوسری جیابوونوە، دوای
بشی ئو لبارەی دەكات، گڕانوەی داوای و
خكی گوتی:"لرگی كژاڵ ژیانیوە ھاتی بسر
الی، بگڕموە ھویدا زۆر شارەكمان ناسیاوی
نگڕتوە ئگر گوتبووی كردبوو ھڕەشی
لكوردستانیش دەكوژم، كسوكاری لكوردستان

كردبوو". لماوەمان ھڕەشیان
لكاتی بھیوابوو لــگــڕانــوەم ــوەی ئ ”دوای 
پاریزەرەكم كرد، چۆڵ خانووەكی  دیاریكراودا
منداكانم و خۆم ئستا ھنام، بۆ كلیلكانی
تردردەن خۆمان مانگانی پارەی دەژین، بتنیا
پارەك ھموو پشتر خۆم، بانكی حیسابی سر
نبوو. حسابم من ئــو،  حسابی سر ــووە دەچ
كردەوە، بانكم حسابكی دادگا بیاری دوای بم
زۆر ژیانكی منداكانم لگڵ ئستا براستی

.” یھ ئاسوودەم
ئحمد رەگز.م.

ژنك بسرھاتی
لـتاراوگدا

دەومندن، خزانكیان ،باش كسكی ئو داوام گوتیان ھاتن ئوان لگڕەككمان، ناسیاوی ھندك بھۆی بم ندەناسی، "ئوم
مئ دەرەوە". ھنا منی رككوت، كزەواج بوو ئوە وابوو، قسمتم منیش بوو. چووندەرەوە سردەمی ئوكات ،دەرەوەیل خۆی
پیاوكدا لگڵ خۆی ژیانی لئازارو مینتییكانی باس تدا دەیگتوەو خۆی دواتر كژاڵ ك ،یچیرۆك ئو دەستپكی سرەتای

دەكات.

ئمانیا
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ماركتكان لوكاتاندا تایبت: – وارڤین
شو،  نیوی دەبووە٢ و كاتژمر و دادەخران
ماكانیان و دوكان  و ماركت  دەرگای

٢٠ رۆژدا ٨ دزییان  لماوەی دەكردەوە،
دانیان دەستگیركردن لكاتی ئنجامداو

نا. بتاوانكانیاندا
نووسینگی وارڤــیــن، زانــیــاری بپی 
لشاری تـــاوان نھیشتنی رۆژئــــاوای
ر) بناوی(م. تۆمتباری دوو ھولر
لماوەی ك دەستگیركردووە و(ك.ش)
و  ماركت ل دزییان ھشت رۆژدا  ٢٠
دانیشتووی (م.ر) ئنجامدابوو. ماكاندا
 .نسا ١٥ ھولرەو شاری گڕەككی
(ك.ش) ناكات. كاریش و ناخونت ئو
شاری ھولرەو ئاری دانیشتووی گڕەكی
دوای  ھردوكیان .سا  ١١ تمنی
بتاوانكانیاندا دانیان دەستگیركردنیان
بھاوبشی، مانگ ئم ١١ـی تا ك ناوە

ئنجامداوە. جۆراوجۆریان دزی ھشت
٤ـی ل (ك.ش) یكم: (م.ر) و دزیی

 تچوون ٢:٣٠ خولك كاتژمر مانگ ئم
چوارسد (ل) بناوی ھاووتییك مای

دزیوە. دیناریان ھزار
مانگدا ئــم ٥ـــی  ل دووھـــم: ــی دزی

مای  تچوون شو ٢ونیوی  كاتژمر
پنجا سدو (ك.ش) و بی ھاوسیكی

دزیوە. دیناریان ھزار
ھردوو مانگدا ئم ٨ـی ل سھم: دزیی
 ٣٥ و (م) ماركتی   تچوون  كسك

مۆبایلیان دزیوە. كارتكی ھزارو چند
ماركیتكی مانگدا ٩ـی ل چوارم: دزیی
دانیان بم بیوە،  (ئا) بناوی  تریان
تمارك لو چییان ك نناوە بــوەدا

دزیوە.
ـــــــــی  دزی  

ل پنجم:
مانگدا ٩ـی
س نك ما ھ

ــی ــت ــارم ــی ب
كاتژمر (ك.ش)

و دوو

ماركتی (ه) سد  تو چووننیوی ش
كارتی مۆبایلیان دزیوە. ٣ دینارو ھزار

و مانگدا  ئم ٧ـی  ل ششم: دزیی
لگڕەكی شــو ونیوی دوو  كاتژمر
شوشوات دوكانكی تچوون سورچیان

شكاندووە. دوكانكیان دەرگای و
مانگدا ئــم ٨ـــی  ل دزیــی حــوتــم:
دینارو  ھزار  ١٥ ماركتكیتر، تچوون

دزیوە. مۆبایلیان كارتكی چند
دوو ئو  ھشتم: دزیــی 
تچوون سك
ــك ــ ــت ــ ــارك م
كی ە ڕ گ ل
زانــــایــــان
پنجا و
ـــــــــــزار ھ

دزیوە. دیناریان
دادوەر  ــــــر دوات  
 ٤٤٣ بــــمــــاددەی
ســـزادانـــی ــای ــاس ــی ل
بـــیـــاری ـــی، ـــراق ـــ ع
ل ھــریــك بندكردنی

دا. (ك.ش) و (م.ر)

دەستگیر كرا دزی شو
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علی ئبوبكر *
دژ توندوتیژی دژی ئایین  وەك ئیسالم،
رەتیدەكاتوە. بتوندیش بئافرەتانو
گومانك ك سۆنگوە نام لو ئمش
رەتیبكموەو بموت و بت لگۆڕدا
برەنجامی بكو بسلمنم. ناڕاستی
قناعتی ساو چندین خوندنوەی
ك توندوتیژی موایواویپتب بۆی ،خۆم
ئاستل و خــــزان لــزبــانــی نــوانــدن 
دژبئافرەتان كۆمگادا فــراوانــكــی
پیمانی پشلكردنی ھمووشتك پش
بنما بگشتی و ھاوسرایتی ئیسالمی
وات .ئیسالم كۆمیتییكانی و خزانی
لوشدا ھبوو لژن ستم لھركودا
جۆرێ ھیو بھاكانی و ستم لئیسالم
ئایین ئم ببنماكانی  لسووكایتی 

دەكرت.
كتوندوتیژیی ك ئوانی موسومانبوونی
ناكات، بۆ تكایكیان ھیچ ئنجامدەدەن
پرسیارەوەو دەخاتژر ئینتمایان بكو
ئیسالم لرووحی یان   ك نیشانیدەدات
و تیگیشتوون یاخود تنگیشتوون،

رەفتاریاندا لبیركردنوەو و گویپنادەن
رەچاویان و بھاكانی بۆالی ناگڕنوە 
ئم پشتاستكردنوەی بۆ مئ ناكن.
دەقمان بگو چندەھا بۆچوونمان
ئو جگای لــــرەدا  ك وەیدەستب
تنیا ئگر تاوتوكردن درژە نیی، بم
ك بخشنین قورئانیدا تئای بو چاوێ
پیوەندی سروشتی گورە  خوای تیدا
دیاریدەكات بۆ پیاومان و ژن نوان
بنما لسر خزانك  پماندەت  و
چییو درووستبووبت ئیسالمییكان
ئــاراســتــی ـــوەی ئ ــۆ ــ، بــســ ب چــۆن
ئیسالممان میھرەبانی و دژەتوندوتیژی
ك تبگین دەربكوت. بۆ لمووەوە
جستیی، توندوتیژی پنابردنبر
برامبر نواندن  نامیھرەبانی و  معنوی
كچ و خوشك دایـــك، یــاخــود ھــاوســر 
شۆراوەو ئیسالمیدا رەوایتكی لھموو 
تدەچ ببرییو لی ــورە گ خــوای
قدەغی ئیسالم شتانی ئو خانی
بدابونریتی ھندكیشیانی و كردوون

ناوبردووە. نفامی

َنْ أ آيَاتِهِ نْ وَمِ دەفرموت{ گورە خوای
نُوا كُ لِّتَسْ ا َزْوَاجً أ مْ كُ سِ َنفُ أ نْ م مِّ لَكُ لَقَ خَ
فِي ِنَّ ةً إ مَ وَرَحْ دَّةً وَ مَّ م لَ بَيْنَكُ عَ وَجَ ا ِلَيْهَ روم/إ سورەتی { رُونَ كَّ يَتَفَ وْمٍ لِّقَ يَاتٍ آلَ ذَلِكَ
لم خوای گورە ٢١."لبگو نیشانكانی
خۆتان رەگزی رلھ ك ،وەیئ بووندا
دتان تا خوقاندون، بۆ ھاوسرانكی
بزەیی سۆزو ھروەھا بگرت. ئارام الیان
خستۆت خۆشویستی بای پلیكی و
بگو ئمش ھموو  نوانتانوەو. 
لم بیردەكنوە". ئوانی  بۆ نیشانن
بۆ ھیچ نشگڕینوە گر دەق خواییوە
پیمانی ك دەردەكوت ،دیك دەقكی
سۆزو لسربناغی لئیسالمدا ھاوسرتی
خۆشویستی(مودە) ئوپڕی و بزەیی
بۆ گــورەی خــوای ــوەی ئ دامـــزراوە.
یرازییل دووھاوسر نوان پیوەندی
خالقییئ ئیحساس ئو پاكو ھستی
ئافرەت برامبر توندوتیژی گر .یزنم
یاخود ــوون الوازب و دەقی برەنجامی
ئوا بت، بزەیی و خۆشویستی نمانی
ئمكارە ك ڕووندەبتوە  ئوە  لرەوە

ناچوسنتوە ژن ئیسالم

حمنوری شیالن *
تاككانی ئاكاری بیركردنوەو لسر ئایین
لسر بھمانشوە كاریگرە. كۆمگا
و بتایبتی توندوتیژی دژبژنان ژن پرسی
لو بشك وەك جندەریش نایكسانی و
ھی.لرەدا زۆری كاریگرییكی توندوتیژی
ئایین بكین بۆ خوندنوەیك دەكرت چند
دژبژنانوە. تیژی بتوندو پیوەندی لڕووی
داكۆكیكار كسكی  بچاوی   مئ ئگر
جندەرییوە یكسانی و ــان ژن لمافی
لنایكسانی دەبینینوە تیبنواڕین. زۆرك
رینن رەگزی بۆ فرەژنی مافی پدانی وەك
تمبكردنی ،رامح ژنــان بۆ مئ  ك
فرمان ل ئگر مردەوە لالین ژنــان
بفرمانی پیاوان ئگر  ئی دەرچــوو.
ك یھ بۆ ژنان ئایا خزانیان كرد و ژن
بجبھن؟ گرجس یان بكن تمبیان

ئیماندار بپیاوانی حۆری پدانی مژدەی
موسمان ژنانی دەبت كۆتایی، لدنیای
لدنیای خوداپرستیدا و ئیمان لپاداشتی
موتع ھاوسرگیری چییانپبدرت؟ كۆتاییدا
دووركوتنوەو لكاتی یھ پیاوان بۆ ك
ھیچ رگیرییھاوسل ئوجۆرە سفردا.
مانئ نادات...ھتد. ژنكانیان ب مافك
ھاتووەو قورئانی ئایتی بدەقی ھمووی
رەگزی تدای بۆ ناھاوسنگی نابرابری و
ھگری ئایینكان ھموو ئگرچی .ینم
و دەقنل بم یكسانین، دروشمی ئاو
ناكرت. سترجب ــوە ئ پیرۆزەكاندا
تندروستی بۆ نر رەگزی ختنكردنی
حزی ــی ــدن ورووژان زیاتر كۆئندامكو
ژنان بۆ بم ،پیاوان(كسیس)ریتوخمت
حزەیو ئو كمكردنوەی یان نھشتن
بۆ تندروستییان  كشی ك لوەی  جگ

ژنان ك ــوەی ل جگ دەكــات. درووســت
ھرەمی سیری پغمبر، ئگر تبوونن
پایان ئو ھموو ك دەبینین بكین ئایینكان
خلیفكان، وەك(پغمبر، پیاوانن بۆ
مزھبكان، خاوەن و مجتھد ئسحابكان،
وات ــد).  ــت و....ھ مــال و متران قشو 
یھ ئایینی پیاوانی ئایینكاندا لھموو
ئگرچی رەگز. ھردوو ببشداری نك
ژنان ئیسالموە سرھدانی لسرەتای ھر
ئو بوبوونوەی بۆ ھبووە كارایان دەوری
پراوزخراوەو رۆیان میشھ بم ،ئایین
بكو برباس، خراوەتن كاریگرییكانیان
لغنیمو بوون بشك ژنان ئوكاتش تا

بسرداگیراوە. دەستیان
بكین ئایین بۆ دیك خوندنوەیكی ئگر
ك دەكرت داوا ئایتدا لھندك دەبینین
ئگرنا و بكرت لگڵ ژن مام بباشی

ون
ۆچو
ەبــ

دژ

پیاوساالری فراوانتر كردووە دەستی ئیسالم
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خزانی ژیانی بۆ ئیسالمی الدان لفلسفی
بۆ ئیسالم ئخالقیی و  روحی ژیان ئو و 
كۆمگای بگشتی و خزان ئندامكانی
ناونیشانی رەحمت، سۆزو دیارە دەیوت.
پیامكیتی و پغمبر رەوانكردنی گورەیی

لھموو بوارەكانی ژیاندا.
لْنَاكَ َرْسَ أ ا گورەدەفرموت{وَمَ خوای ھروەك
.١٠٧ ئنبیا/ سورەتی { ِنيَ املَ لِّلْعَ ةً مَ رَحْ ِالَّ دیكوەإ ئایتی ئایتو چندین ئو لروانگی
كۆم یشتۆتگ قیم) وەكو(ابن زانایكی
لسرئوە دەكاتوە جخت و برەنجامی گرنگ
برژەوەندی دادپروەری و رەحمت و رشتھ
نییو لبھاكانیوە لئیسالمدا ئوە تدانبوو
تاوان و  ببوختان سدجار گرچی دوورە. 

بنرت. پوە مۆركی ئیسالمی
ئیسالمی كسك لناوەڕۆكی پیمانی ھر ،بۆی
ژیانی بیربكاتوەو و تبگات خزانی ژیانی بۆ
ركبخات راست بیركردنوەیكی لسربنمای
خۆی نكاتوەو ئو ئمو السایی رانكو و
ك كــوــرەوە، تووڕەبوونی بدەست ــدات ن
سرچاوە لرەوە تاوانكان ــازارو ئ ــار زۆرج
ل ئوا دەكن مام بخراپ وانئ دەگرن.

ئیسالم تنگیشتوون. پیامی
ی بــئــایــتــی(نــشــوز)  یوەستپ ھــرچــی 
بۆ كس ھندێ ك یشوە سورەتی(النساء)
بكاریدەھنن ھاوسر ژنی لدانی رەوایتی

گــورە زۆر ناھقیكی  و ھتگیشتن 
ھرگیز رەوایتی تئای ئو روویداوە، چونك
ك (چرب) وشی چونك بتوندوتیژی، نادا
بمانای(لدان) بگشتی ھاتووە لئایتكدا
بكو ناكات، ژن للدانی  باس  بكارھاتووە،
حاتكی ك لژنی(ناشزە)دەكات، بــاس
ك ژنك .زانییخ ژیــانــی ــاو ن دەگمنی
و مردایتییكان و  ژن  ركئ نیی ئامادە
پیاو برامبر (جنسییكان)ی ركئ لوانش

جبجبكات.
وەربگرین لدان بمانای وشی(چرب)یش ئگر
ئوا بۆ(ناشزە)بت، تنیا و تنیا و(چرب)یش
ئمجۆرە برامبر نیی مافی پیاو بزانین دەب
بكو لدان، پنابرتبر یكسر ھاوسرەش
ماوەیك دوای بكات ئامۆژگاری سرەتا دەب
ھۆكاری بوو پنابرتبر ھربردەوام ئگر
بوەش گر  وەیجیاكردن جگا ك دووھم 
لرەدا الی لدانیش لدان. ئینجا ھر سووربوو
بلدان (چرب)یان مانای ك زانایانش ئو
لدان وەك دەب رەمــزی لدانكی ــردووە، ك
من ئم لكاتكدا یاخود قمك. بسیواك
لدان مانای وشی(چرب) وەنییب باوەڕم ھر
بم نابتوە. باس ئو جگای لرەدا و ب
و قۆناغ ھموو بو بت لدانیش كباس ئگر
پشووەوە لھموو ئو و بندەی كۆت مرج و
برامبركراوە توندوتیژی لوتكماندا ژنانی

بمانای(ناشزە) دەكوت دەست كست دوو
ئو ئایا بووبن  ناشزە  ئگر  خۆ  بــووبــن؟
كتئای ك بكارھنراوە لگدا ھۆكارانیان

بووە؟ رەمزی كدانل ئایا دەكات؟ باسیان
و كۆڵ ژنــی ســدان سیری لــــرەوە  ئیتر 
ئیسالم بزان بكو تو ئم لچووی  ستم
بھاكانی لكودا وەستاوەو شانۆكدا لكوی
و یاسایی لۆژیك بۆ حیساب و ژرپنراون

نكراوە؟ ئخالقییكانی داواكاریی
ســرەوە باسی كورت ئــو روناكی لبر
بپلی توندوتیژی كشی  بم دەمــوێ
دابونریتی زەمینی بسر رەگكانی یكم
كۆمیتی، شپرزی خكی، دواكوتووی
سیاسیدا ــی دۆخ و ئــابــووری ــاری ب عــورف، 

رۆچووە.
تكوبوونی و لئیسالم  بھتگیشتن
ئایینی ــنــمــای ب ــدێ ــن ھ ــدروســتــی ــن ــات ن
ھبت الوەكیان رۆكی رەنگ بدابونریت،
چارەسری ئیسالم بخودی دەبـ ئمش و
ببریبوونی جاڕی دەتوانین بۆی بكرت. بۆ
دژبئافرەتان توندوتیژی لرواتكانی ئیسالم
گرنگ ژنانیش چاالكوانانی و ركخراو بدەین و
دژایتیكردنی لھمتی و شارەزابن استییمل
كاریگری ئیسالم بكن بچككی توندوتیژیدا

و نامیھرەبانی. دژب دەقی دەستیان
سیاستمدار و بیرمند *

خوداوەند لالی كس باشترین  ھیو سزای
ك دەبینیتوە ئایت گلك .ئیمانترینیانب

دەكات. ژن لگڵ باش مامی داوای
لبر ك وەیئ سرەكی كشی لرەدا بم
نبوونیان و  ئایینی لھرەمی ژن ببشبوونی 
بۆ خوندنوە و شیكاری ك ئوانی لنوەندی
چۆن ھروەك پیاوان وایكردووە دەكن ئایتكان
،یانی ھیپای دەست و ئو لسر راھاتوون
و بكن ئایین بۆ شیكاری روانگیوە لو ھروا
نایدركنن ستیانبم شیكردنوانی، ماناو ئو
سورەتان ئو بتایبتیش، بكاریناھنن و
بۆ كات، و شون بپی مانایكن چند ھگری
چند النساء) علی قوامون ئایتی(الرجال نموون
كریھ و ھدەگرت جیا شیكردنوەیكی
مئ دەكات.  بۆ  مانای خۆی خواستی  بپی 
یكسانی لبرژەوەندی ئایتانی ئو وایكردووە
ماناكی بشوت یان بن ون رەگزین جندەری و
باسی پیاوان دەستی لبرژەوەندی ئوەی و

لبكرت.
ئیسالم لمزھبكانی كریھ لــوەی جگ

ك خۆیتی توانینی و بــۆچــوون خـــاوەن
پیاوان جیاوازەوەو پرس  یك  بۆ توانینیان
لبرژەوەندییان مزھب كام پرسكدا لھر
جبجی بــزھــمــ ــو ئ بپی ئـــوا   ــ ب
نموون بۆ ژن. برژەوەندی دانگوب دەكن،
شافعیدا لمزھبی تنیا ك ژنان ختنكردنی
ئوان .نیی دیكدا لمزھبكانی ھاتووەو
شافعی بمزھبی  پشت ختندا لپرسی 
بوونی قورئان بدەقی ئگرچی دەبستن.
بپی دەتوانن دیك بابتكی لھر نیی. بم
ھرچۆنك بكن و چارەسری مزھبكانی دی
یان نائاكادیمی ھروەھا  بت. لبرژەوەندییان 
ك لوانی ھندك خوندەواری ئاستی نزمی
ئایین دەكن بۆ شیكردنوە یان مالن یان ربرن
ھیو زۆری نرنی كاریگری كۆمگا لسر
ماناو ھب ك وایكردووە و دەبات بھیدا
یندەگ لكۆتاییدا بگینن. ئایین مبستی
رەمھل بوونیان ژن ئگر ك ئنجامی ئو
وانشیكردن ئو  دەكرت ،بھ ئایینیكاندا 
نشكتوە. پیاوان لبرژەوەندی بوشوە

شاینی قــورئــان دەقــكــانــی كــ بتایبتی 
پیاوانی ئگر لكدانوەن. شیكردنو چندین
و مرۆڤ بمافی بوایان  و بن ئكادیمی  ئایین
وانینانت لو زۆرــك ئوا  ،بھ ژن مافی
پشتئستورن میشھ پیاوان بۆی دتگۆڕین.
پشتئستورن لكدانوانو شیكردنوەو بو
دەكــن ربرایتی  ك  ئایینیان پیاوە بــو
بشك بووەت دەقان ئو ك بتایبتیش و
و ل كلتوور بشك بووەت لیاساكان. ئمش
بۆ ھۆكارك بووەت لكوتوەتوەو پیاوساالری
.ینم رەگزی دژب بتوندوتیژی شرعیتدان
پرلمانی ل ئستادا وەك لكاتكی وەگرنا
ننگی پرلمان بالیانوە پیاوانی نو كوردستان
بۆ پرلمان دانیشتنكی ك ندەبوو یبع و
دابنن نتخ وەك ھستیاری و گرنگ بابتكی
زۆرك ترسناكتر لوە بكو پرۆژەیاسا. نبیك و
ماوەی یان ئوە ختنن، الینگری پیاوان لو
خزانی توندوتیژی پۆژەیاسای سا چند

دواندەكوت. ،ماندایرلپ لبردەم
راھنری جندەری كۆمیتی و توژەری
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ژنان توندوتیژی دژب
نھنی و بئاشكرا دژبـــژنـــان، تــونــدوتــیــژی
پیوەندیدارەكان، نالی تائستا ھیو درژەی
ژنكی دابنن.(ش.س) سنووركی بۆ نیانتوانیوە،
كردووە،  ھاوسرگیری سا  ٥ ماوەی  ،نجگ
كشیكی بھۆی  ئایاردا  مانگی  لسرەتای 
بسختی برداو خۆی لجستی ئاگری خزانی
نزیك سرچاوەیكی گوتی بگورەی سووتا.
ھڕەشی كماوەی ”مردەكی لخزانكی
بسردا دووھمی ژنی ك لكردووە، ئــوەی
بجۆركی رووداوەك بنماكی بم دنت"،
كردووەت بنزینی ھن"بدە دەگنوەو دیك

تقیوەتوە". و تباخ ناو
رابـــردوو  ــایــاری ئ  ٢١ رۆژی و كفری لــ ــر ھ
یكوتایھ نناسراو كسكی ئازادی، لگڕەكی
دایبر و ”ئ.ع" بناوی ژنكی و ماك سر
ستج و بركوتبوو ٧چقۆی كژن چقۆ.
چــارەســركــردن بمبستی خوناوییكی
دۆسیكیوە لبارەی سلمانی. بۆ گواسترایوە
چند كــراوەتــوەو  بۆ گــوتــی:"پــڕاوی پۆلیس 
تائستا بم كراون، دەستگیر تۆمتبار كسكی
ساغنبووەتوە". كسك ھیچ لسر كتاوان

باوە گــڕەكــی ل ــاردا، ــای ئ مانگی لكۆتایی 
كفری، ــازاڕی ب نزیك  ـتودەك ك شاسوار،
گنجكیان دواتر و شڕیان تدەب گنج دوو
سرمای تدەكوتھ بچك (م.ج)، بناوی
گوللو دەستژی دەیانداتبر دیكو گنجكی

دەبت. بریندار كنجگ دایكی لئنجامدا
رابردوودا، حوزەیرانی مانگی لسرەتای ھروەھا
مانگك چند (م.ج)، ك ماوەی بناوی كچك
رایانگیاند، خزانكی سووتا. مارەبابوو، بوو
ل ــاوە، ــووت س تــبــاخــوە بــھــۆی كچكیان 
لسر جختی ئوە پۆلیسیشدا لكۆینوەی
پداتقیوەتوە". كچ"تباخی ئو ك كراوەتوە
بدوای  لكۆینوەكانیدا ل پۆلیس ھرچندە  
بم دەگڕت، حاتكاندا  روودانــی  ھۆكاری
گومانی ــان ژن مافكانی ــواری ب چاالكوانكی 
سووتانی لسر زۆر ھی"شتی نجامانئ لو
حكوومت ویستپ بــم دەگوترت، كچان
بكات، یسانك جۆرە ئو بۆ زیاتر بدواداچوونی
تباخ خك چۆن گرمدا، ھاوین لو چونك
دەكوژت! ژنك دەتقتوەو یان بكاردەھنت!
تباخ دەسووتن،  ژنانی لــو زۆر پاساوی
چاالكوانی عوسمان نرمین گوتی مئ ."قینت

بوو. ژن مافكانی بواری

خۆكوژی گنجان
لشارۆچكیكی رابردوودا مانگی س لماوەی
گنج كچكی و كوڕ چند كفری وەك بچووكی
كۆمگای چــاالكــوانــانــی كــوشــتــووەو خــۆیــان 
بۆ تایبت برنامیكی داوای مــدەنــیــش

دەكن. ناوچكیان
بناوی"ع،خ" ٢٦  ٢٠١٠ گنجك ٢٧حوزەیرانی ل
دەستگیراندارەو كوڕە ئو كوشت. خۆی ساڵ
بپی .زانكۆی خوندكاری  دەستگیرانكیشی 
مای دانانی داوای ككچ وارڤین زانیارییكانی
بیاری خۆی بۆی نیتوانیوە، ئویش لكردووەو

داوە". خۆكوشتنی
مامۆستایك   ١١-٧-٢٠١٠مــمــكــشــیــ ــوی  ش
خۆی خــۆیــدا لماكی  س)،  (ه. بــنــاوی
كوڕە رایگیاند"ئو كفری پۆلیسی ھواسی.
بگورەی ."خۆكوژیی كردەك خنكاندووەو خۆی
ھناوە. ژنی مامۆستای ئو ھاوڕیانی قسی
مای گورەترە، لخۆی ١٣ســاڵ لبرئوەی
بھۆی دەبت. ئاۆز لگڵ پیوەندیان باوكی
لگڵ پیوەندی  باوكییوە مای گــوشــاری 

تباخ ئستۆی تدەخـــــــــر ژنان ســـووتـانی ئۆبای كفری ل
ھكوتانسریان، و دژبژنان توندوتیژی كۆمیتی، كشی لحاتكانی ھریك مانگی رابردوودا س لماوەی
كۆمیتیش توژەركی كردووەو لزیادبوون روویان كفری شارۆچكی ل ناوەخت، كوشتنی گنجان، خۆكوشتنی
سیستمی كۆنتۆی لژر نناك ئو چونك برھمدنن، توندوتیژی بكۆمیتیبوون دە"كناكانی پۆسی

ھناسدەدەن". چكداردا حزبی ھژموونی یان سیاسی

كفری
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لپۆلیسی سرچاوەیك تكدەچت". ژنكشی
لژنكی ك گوتیی ئو گوتی"بگورەی كفری
دیك چندجاركی پــیــاوە ــو ئ وەرگــیــراوە،

دەخنكم". خۆم گوتوویتی،
الوانی ئازادی ركخراوی كفری سنتری برپرسی
بزیادبوونی ئاماژە محمد، قادر كوردستان،
و دەكات كفری لشارۆچكی خۆكوژی حاتكانی
دەچت، برەوزیادبوون خۆكوژی دە"كردەوەی
بچووكدا شارە لم كمدا لماوەیكی ئوەتا

بپویستی ئو كوشتووە". خۆیان گنج چند
ئو چارەسری لخمی الیك  ھموو دەزانـت
پــۆژەی حكوومت ویستپ” بن حاتاندا
ھبت. الوان،  ھۆشیاركردنوەی بۆ گونجاوی
ك نیی ئوتۆمان ئابووری  توانای  مئ چونك

ئنجامبدەین". ۆژانپ جۆرە ئو بتوانین

 كوشتن 
خۆرھتی لباكووری ھكوتوو گوندكی ل
حــوزیــرانــی رابــــردوودا، ــای ــســرەت كــفــری، ل
چندكسك موكداری، كشیكی بھۆی
نوانیان پشتر ك ماك ھدەكوتنسر

شڕەدا و لو دەكن برپا بووە. شڕك ناخۆش
بكاردەھنن. تالیبر، ،دەمانچ ،تبا تور،
دەبن. بریندار بسختی  كس دوو  لئنجامدا
بریندارە دوو ئو برینكانیانوە سختی بھۆی

سلمانی. بۆ گواستراونتوە
بھۆی  ھاوڕێ گنجی حوزیرانی٢٠١٠ دوو ل٢٥ی
لگنجكان یكك  بشڕھاتن، دەمقایك 
دەداو لھاوڕكی دەڕنفیسك بناوی"ئ.ع"
نزیك كسانی قسی بگورەی دەیكوژت.

لنوانیاندا دەمقایك ئوەی لرووداوەك"دوای
دواتــر بــشــڕدــن، نجگ دوو ئــو روودەدا 
بم دەكرنوە، ئاشت چندكسكوە لالین
ك گاتكردن ب"ئ،ع" نكانیان دەستدەكھاوڕ
بۆی ناكیت.  قسش خــواردووەو لدانی گوای
ملی لال دەڕنفیسك  و ھدەستت لپكدا 
و بكوژ دەیكوژت". تمنی دەدات و ھاوڕكی

.٢٥سا كوژراو
حاتكانی  ــارەی ژم بزیادبوونی  سبارەت  
خالید كۆمیتی توژەری لكفری، توندوتیژی
بشوەیكی توندوتیژی  ،ــدە عبدولكریم
پیوەندی یكمیان :یھ ھۆكاری دوو گشتی

دەرونییوە ھیو باری ژینگو و بخودی تاك
دووھم، ھۆكاری سنووردارە. كاریگرییكانی
،یھ كنانوە ســرچــاوەو بــو پیوەندی
توندوتیژی تاك خواستی ئیرادەو دەرەوەی لك

برھمدەھنن.
زۆرجار"كناكانی لئستادا دایوایوبل ئو
،قوتابخان خزان، تیبوون واتیكۆمب پۆسی
ركخراوە و حزب گشتییكان، نشو مزگوت،
ئو چونك برھمدنن، توندوتیژی پیشییكان،
یان سیاسی سیستمی كۆنتۆی لژر نناك

حزبی چكداردا ھناسدەدەن". ھژموونی
دامــــــزراوە ـــو ئ ــــردووی ــــراب ـــارەت ب ـــب س
ھروابووە، گوتی:"لرابردوشدا كۆمیتیانش
گورەی سیاسی و ئیداری قیرانكی ل خزان
وەك ــاك ت نیتوانیوە ـــووە. ب ـــخـــوازراودا ن
كۆمگا، نو بخات كۆمیتی بوونوەركی
كنایكی بووە.  تنگژەدا  لناو  خۆی  چونك
لكلتووری رێ نیتوانیوە ھر نك ك ،دیك
ھناوە، برھمی بپچوانوە بگرت توندوتیژی
ملمالنی ئوەندی لمنوەندەدا .روەردەیپ
پرۆسی ئوەندە زلھزبووە حزبی ئایدۆلۆژیای
درووستكردنی كۆمگاو و تــاك ـــروەردەی پ
گرنگی خوندكاران  الی تندرووست  كۆمی

پندراوە".
محممد ھیوا

تباخ ئستۆی تدەخـــــــــر ژنان ســـووتـانی ئۆبای كفری ل

شوكری رەفیق فۆتۆ: فرۆشكان                                         تباخ بازاری
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میدالیای یكم سعودی كچكی
كنداو بردەوە وتانی بۆ ئۆمپی

یكمجار بۆ سعودی كچئسپسواركی
تواوی بۆ ئۆلمپی میدالیایكی  توانی
بدەست كنداو وتانی وەرزشوانانی

بھنت.
موحسین" ”دلما سعودی ئسپسواری
توانی ك كنداودا  ل وەرزشوان یكم
و وتــكــی بۆ ئۆلمپی میدالیایكی
ئمش بباتوە،  كنداو وتانی تواوی
وەرزشییكانی یاریی خولی میانی ل
سنگافورە ل ك الوان،  ئۆلمپیادی 

بڕوە دەچت.
 ،سا  ١٦ تنیا تمنی ك كچ ئو
توانی ئسپسواریدا تاكی ركابریی ل
خۆی ب ك بباتوە، برۆنزی میدالیای
ب بربستكاندا بسر ئسپكیوە و
رنجس جی دەدا. بازی جوان شوەیكی
خولی بشداریی یكمجارە موحسین دلما

دەكات. ئۆلمپیاد
ب زۆر گرنگییكی كنداودا وتانی  ل
پارەیكی زۆری و دەدرت گشتی وەرزش ب
دامزراوەی و یاریگ و دەكرت خرج بۆ
كراوە، دروست ل سرسوڕھنری  زۆر
كار جیھانی ستافی و  راھنر ھروەھا
دەكن، بم ئودا لگڵ وەرزشوانانی
ب كنداو وەرزشوانانی ئوەشدا لگڵ
نازناو و میدالیا خاوەن دەبن دەگمن
ل تایبتی ب وەرزشییكاندا، یاریی ل

نودەوتیدا. ئاستی
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یكمجار بۆ ڤۆژنیاكی" ”كارۆلین تنس یاریی بۆ دانیماركی كچیاریزانی
تییوانیپا چوار ل یكك پۆلینكراوانی  لیستی سرووی ل
كراوەی پاوانیتیی ئویش  دەبت،  تنس گورەكی

دەستپدەكات. داھاتوو دووشممی ك ریكایمئ
 ل جیھاندا ئاستی ل و سا  ٢٠ تمنی ڤۆزنیاكی
بدەستھناوە،  ٣ نازناوی ئمساڵ و دووەمدای پۆلینی
ھفتی ل بوو مۆنتریال نازناوی دواترینیان ك

رابردوو.
ككی ریكا، كمئ كراوەی ھروەھا ل پاوانیتیی
بلچیكی یاریزانی سالم، گراند پاوانیتییكانی ل
.پۆلینكراوان پلی دووەمی ل كلیسترز كیم

كـــراوەی پاوانیتیی لــ بــاســ جی 
جیھانی، یكمی ریزبندیی ئمریكادا،
ئمریكی ئسمری كچیاریزانی
پكانوە ھۆی ب ویلیامز"  ”سیرینا
ئمساڵ ھر  ك ناكات،  بشداری 
ــراوەی ك پاوانیتییكانی  لــ
بشداری ویمبدۆنیش و ئوستالیا

نكردووە.
رابردوو تمموزی مانگی ل سیرینا
چشتخانكان لــ یكك  لــ
دوای ھات،  زامداربوون تووشی 
شكاو ــكــی  شــووشــی ــــوەی  ئ

كرد. برینداری

بڕوە سنگافورەدا وتی ل ك الوان، ئۆلمپیادی وەرزشییكانی یاریی خولی یارییكانی میانی ل
گیشتن، بیك ئیستوائی غینیای چیللی و ھبژاردەی ژناندا ھردوو پی تۆپی ركابریی ل چوو،
ببنوە، زر و میدالیای بھنن بدەست یكم پلی توانیان چیللی ھبژاردەی ئافرەتانی ئنجامدا ل

كرد. تۆمار سركوتنیان یكالكرەوە سزای لدانكانی وەی بدوای ئ
٥-٣ گۆڵ  ئنجامی ب چیللی پاشان بوون، یكسان گۆك ب ال ھردوو یارییكدا كاتی ئاسایی ل

كرد. تۆمار سركوتنی یكالكرەوە سزای لدانكانی ب

چیللی ژنانی
زری میدالیای

ئۆلمپیادی
تۆپی الوانیان ل

بردەوە پ

كارۆلین ل پشوەی
مووانھ

www.ne
tew

e.c
om



24

عاسی پیمان
مین  مندان ل مترسییكانی ،پ تۆپی ب

دەكاتوە ھۆشیار

وەرزش لگڵ حزەكانی سنووری عاسی"، ”پیمان  كوردستان  و  عراق  ل فوتساڵ یاریی ناسراوی كچیاریزانی
مندانی ت بخزم گورەترین ئستا گرنگی وەرزشی، چندین وستگی دوای ئو نایت. پدا كۆتایی تۆپی و
مین ل مردمندان و مندان دەكات ئوە بۆ كار دوورەكانوە سنوورە ل و دەكات دووردەستكان ناوچ وەرزشوانی

بخاتوە. دووریان بكاتوە و مین وشیار مترسییكانی و

بدوع ئرسالن وارڤین :
یاریزانی لوەی  جگ ئستا  ك عاسی، پیمان
ھۆ داخراوەكان) نو پی فوتسای (تۆپی تیپی
وەكــو ھــاوكــات ھــولــــرە، ئافرەتانی یــانــی 
دەرەوەی ل منداڵ كۆمك لگڵ راھنرك
ل یكك  پرۆژەی میانی   ل دەكات كار شار 
ری ل وەیئ ئامانجی ك بیانییكان، ركخراوە
مترسییكانی ل مندان وەرزشوە، و پ تۆپی
وشیار سنوورییكاندا ناوچ ل چنراوەكان مین

بكاتوە.
”وارڤین" لگڵ دیمانیكدا ل عاسی پیمان
لگڵ كاركردنی و راھنر   ب بوونی بارەی ل

دووردەستكان، ناوچ و سرسنوور مندانی
ك سۆكر" ”ست ركخراوی ”پارساڵ گوتی:
حكومتی بریتانیا ھردوو الین ل و ریتانییب
شقوە ل دەكرت، پشتگیریی ئمریكاوە و
وەرزشوانك وەكو منیش و كردەوە خولكیان
تانو لو ركخراوە ئو ك كرد، تدا بشدارییم
و شڕەكان پاشماوەی چكی ك دەكــات كار
ئاگادار مین مترسییكانی ل خك و یل مینی
تۆپی رگی ل مندانیش بۆ ھروەھا دەكاتوە،
خولكدا ل من پدەگینت، وشیارییان پیوە
تاك ك راھنر، بووم و بــووم سركوتوو
خولكی پاشان بشداربوواندا، نو ل بووم ئافرەت

دەربارەی ك كردینوە، بۆ سلمانی ل دیكیان
عراق سرسنووری چووین بوو، مین جۆرەكانی
بینی، ئومان گوندنشییكانی ناوچ و ئران –
و بردەوامین زیاتریش لو كارەدا ساك ماوەی

زۆر شوندا كارمان كردووە". ستا لئ تا
كار ناوچیكدا ھر ل” گوتی: ھروەھا پیمان
پ پۆستركیان و كۆدەكینوە مندان بكین،
جیھانی ناسراوەكانی یاریزان ونی ك دەدەین
ك پدەدەین پڕاوكیشیان ھروەھا ،دایت
ل و ھوشیاری و جۆرەكانی لسرە مین ونی
لگڵ ،دایت چكوە ئو مترسییكانی بارەی
پدەدەین دیاریی وەكو یارییان تۆپی ئوەشدا

مندان ھۆشیاركردنوەی بۆ پ تۆپی
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پشكش وانیان رۆژــك چند ھفتی ل و 
چۆنیتیی و دەربارەی مترسییكانی مین دەكین
تۆپی یاریی ئوەشدا پاڵ ل لی، خۆدوورگرتن
ھونر و فری و رك دەخین نمندا ئو بۆ پ

دەكین". یارییان سرەتاییكانی كنیكت
ب دەت و دەكات كارە بو شانازیی پیمان
بشداریی ،پ خۆی بۆ تۆپی خۆشویستیی ھۆی
” دەت: ئوەشدا لگڵ كردووە، پرۆژەیی ئو
لگڵ بتوانم ركخراوەوە ئو رگی ل دەموت
بكم،  FIFA كار تۆپی پی نودەوتی یكتی
زۆر كریتانییكخراوە بر م لرەكنراھ چونك
،رازیی كاركردنم ل زۆریش و پدەدات گرنگیم
ل داھاتوودا ل  ك پداوم زۆری  بنی بۆی

بخات". رك بۆ كارم بادا ئاستكی
ب ،ركووكك شاری خكی ك عاسی پیمان
وەرزشوانی ئافرەتی یكم   تبب وەیئ ھیوای

بكات. كار عراق ل فیفادا لگڵ ك كورد

ھنا عراق ھبژاردەی ل وازی
ماوەی فوتساڵ  یاریی یاریزانكی وەكو پیمان 
كرد یاریی  عراق  ھبژاردەی ل ساك  چند 
كردووە، دەرەوەی خولی چندین بشداریی و
ھناوە عراق ھبژاردەی ل وازی ئستا بم
وازم بغداوە ئمنیی خراپی بارودۆخی ھۆی ب”
بچم ناتوانم چونك ھنا، عراق ھبژاردەی ل
بژاردەكھ ئستا ھرچندە بكم، مشق لودا

ھوەشاوەتوە".
یانی لــ ــزان ــاری ی ــو وەك ”ئستا  گوتیشی: 
ھیچ و دەكــم یاریی وەكــو ھولر  ئافرەتانی
خاوەن چندین ئستا تا پیمان ."كم نییگرفت
دەرەوە  خولكانی ل میدالیایشی  ٣ و نازناوە

وەرگرتووە. عراقدا ھبژاردەی لگڵ

نكردووە دروست بۆ گرفتی سرپۆش
دیكی وەرزشوانكانی كچ ل پیمان ئوەی
ھردەم ئو ك وەیئ دەكاتوە، جیا كوردستان
یاریكردنیشدا كاتی   ل و دەپۆشت  حیجاب
یاریزان ل كیشكی كچی دادەنت، سرپۆش
ئو .رایو خ بھز و ھرشبركی بتواناكان
من گرفتی بۆ كات ھیچ دەت: ”سرپۆشكردن
نكردووم، ل رگریی كسیش و نكردووە دروست

بكم". یاریی باشتر داوم ھانی بكو
ــی ــشــداری ب ــران ــ ئ ـــ ــی: ”ل ــوت ـــا گ ـــروەھ ھ
و تلڤزیۆن لودا كــرد، پاوانیتییكمان
مندا لگڵ چاوپكوتنیان ھموویان میدیاكان
ل سرپۆشكردنیان ئو پرسیاری و دەكــرد
ئافرەتی عراق ھبژاردەی چۆن ك دەكــردم

دادەنت." سرپۆش دایت
ئافرەتانی یانی ل سرەتا ك عاسی پیمان
بۆ یانی كردووە، پاشان ب یاری كركوك دەستی
٢٠٠٠ و ٢٠٠٣  ل ساڵ و دوو یاری كردووە ھولر
ل ”ھر دەت عراق بووە، ئو خولی گۆكاری
كوڕانی لگڵ پ بوو، ل تۆپی حزم منداییوە
ھیوام ئوە و دەكرد یارییم كركوك ڕەك لگ
و بكم بادا یاریی ئاستكی ل بت رۆژك بوو

عراق". ھبژاردەی ئاستی مبگ
ئستادا كاتی ل وای پی  وەرزشوان كچ ئو
دایكشپاش ل كوردستاندا ل ژنان وەرزشی
زیاتر ژنــان ــی  وەرزش ئاستی بووین ”چــاوەڕێ
ئستادا كاتی ل بم بچت، پشوە  بــرەو
بووەتوە، كم گرنگیدان بووەتوە، وانچپ
،نیی كچان تیپكانی بۆ  پاوانیتی و خول
رانینیگ جی ئمش ،نیی توانایان یانكانیش
بردەوام وەیش بو كبارودۆخ ھیوادارین و
ژنان بدرت، وەرزشی ب زیاتر و گرنگیی نبت
وەرزشوانی زۆر ژمارەیكی راستیدا ل چونك
حز ھموویان و یھ كوردستاندا ل كچمان
ھروەھا و باش ئاستیان و بكن وەرزش دەكن
مك گرنگیدان بم ،یھ باشیشمان راھنری
خول و نیی و شونی پویست یاریگ و توانا و
ئافرەت بۆ یاریزانانی روەھا مووچھ ناكرتوە،

."مك زۆر و یھ یان ،نیی

یمانئاواتی پ فیفا، كاركردن لگڵ
سای چندین تا ھیوای ب عاسی پیمان
وەیئاواتم ئ” بت بردەوام ل یاریكردن دیك
دروست ژنان پی تۆپی بۆ كوردستان ھبژاردەی

تییوانیپا ل كوردستان ئای بتوانم و بكرت
ئای تك ل بكموە، من نودەوتییكان برز
برز خولكاندا ل كوردستانیشم ئای عراقدا،
خۆم لگڵ بچووكم  بچووك ئای و كردۆتوە

جماوەرم دەكرد". سر و دابشی دەبرد
وەرزشی پروەردەی كۆلیژی ك عاسی پیمان
سانك ئو سوپاسی كردووە، تواو ھولر ل
تمنی جیاجیاكانی  ستگو ل ك ــات دەك
سوپاسی وانل داوە، یارمتیان وەرزشــیــدا
دارایی ئمینی ك دەكــات، عوەیید  ئنساڕ  د. 
سوپاسی ھروەھا بووە، عراق فوتسای یكتی
مامۆستا ھمزە و ”ساالر راھنران ل كریھ
دەدەن یارمتی  زۆر دەت ك دەكات، ئازاد" 
دەگرن، ل زۆری  رزی و دەكن پشتگیریی  و
راھنری ك لی سكۆت ”مستر دەت: ھروەھا
ك سك یكم ،كریتانییب ركخراوە ل من
زۆر ك كردبم، ھاوكاری عراقوە دەرەوەی ل
منوە بارەی  ل راپۆرتكی و پدەدات گرنگیم 
كس ك زۆر كردەوە، بو جیھانییكان میدیا ل
كاركردنم ك پداوم بنی ھروەھا بووی، بینی
ل منیشی باسی بخات، رك بۆ فیفا لگڵ
كردووە ك فیفا وەرزشی ژنان ل الی برپرسی
وەیش بو كوردستان و  عراق ل ئافرەتكم

دەكم". كار

وەیئ ئاواتم
ھبژاردەی

تۆپی كوردستان بۆ
دروست ژنان پی
و بتوانم بكرت
كوردستان ئای
تییوانیپا ل

برز نودەوتییكان
بكموە
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سلمانی

ماكی ل رۆژان كوردەی ژن سعید، ئو خانم
پارزگای ب سر سیدسادقی شارۆچكی ل خۆیدا
پشوازی چارەسركردن،  بمبستی سلمانی، 
٢٨سا":دە ئو دەكــات. كس چندین ل
لدایكی پشتاوپشت و پیشیم ئم خریكی
كردووم، فری  دایكم ماوەتوەو بۆم دایكموە 
تووشی چاوك ئگر و  دەردەكــم  لچاو زیخ
چارەسری بخورت یان بووبت حساسیت

ئكم".
و خانم" ب"دكتۆرە لناوچكدا دە خۆی وەك
نیی لرە ناسراوە، ئو گوتی:"كس ”دادە خانم"
شارەكانی ل ن دكتۆر. رۆژانمئپ و نمناست
ل چكی ئو پاككردنوەی بۆ خك دیكوە
زۆر خۆبارینیش ئمساڵ  الم، ند چاویاندای

كۆدەبـتوە". لچاودا زیاتر پیسی بۆی و بوو
لچاو زیــخ لدەركردنی گوتیشی:"جگ ئــو
دەردەكم، قیشاویدا لكاتی پ لژر كرمیش
ناوكی مندایش و دەكم چارەسری فقراتیش

دەھنموە". ناوكیش و دەبم
ل پیشیی ئو ك كرد لوەش باسی خانم،
كچ وردەوردە نیازیشوەو ببۆماوەت داپیرانیوە
كسكی ھیچ حز ناكات فربكات و بچووككی
پیشكی خۆی ئو ببت. فر یپیش دیك ئو
ئاگادارم دە:"ئوەندەی و ناودەبات دانسقب
بم دەكــرد،  منی كاری ھمان ھبوو یكك

كرد". دوایی كۆچی
و نخوندەوارن ئگرچی ژنان ل زۆر بشكی
پیاوان شانبشانی ھشتا بم ماوەن، ژنی

خزانكانیان ژیانی بژوی و كاركردن خریكی
ژنان لو ھریكك وەك خانمیش دابیندەكن،
ژیانی خرجی ماڵ ناو كاری بڕوەبردنی لجگ
١١ مندای  دابیندەكات"دایكی منداكانی و خۆی
بم منداكانم بخوكردنی ئركی و باوكم ب
ب دەكم، حزبی كاری جگلوەی پیشییو

سرقام". كشتوكایشوە
ئو حاتانی چارەسركردنی خانم، لبارەی دادە
گوتی:"پیاوكی قدزەیی بردەستی  تھاتوون
و الم ھات ماوەیدا لم چاوی چووبووە ئاسن
ماوەیشدا لم ھر دەرھنا، لچاوی ئاسنكم
زیاتر ئو  دەرھناوە". ژنكیش لچاوی دەرزیم 
ــاوەڕەوە ب ب و كرد خۆی تواناكانی ل باسی
١بۆ تمنی و بت خل منداك گوتی:"ئگر

و چاو دەرزی ل و زیخ، ئاسن ژنك
دەردەھنت پ ل كرمیش

لپایشیدا  و دانرابوو لسربوو پزیشكی كرەستی و پڕۆ و كلنس ك مزك ژووركدا لسووچی و خۆیدا  لماكی
پڕۆیكی سپی خۆشوە ب روویكی دانیشتبوو. ئو برامبر كوڕكی گنج كورسییك تمن(٥٥)ساڵ لسر خانمی
پاش بكاتوە. پاك بۆ تا چاوی نودان سری كرد كوڕەك ل داوای پچاو كلنسی لدەستی و راخست كۆشی لسر
زیخ چركیك چند و جووندی. پاش كوڕەكی گرت چاوی پوی و بھردوو دەستی برۆ خودای ھنا ناوی ئوەی

."كمووی چھ ئوە دەیبینیت؟ گوتی:"ئھا خانمیش سپییكو پڕۆ كوتسر چاوی كوڕەكوە ل
ھژان خالید

الی تچوون پزیشك 50 ل زیاتر
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بكموە". دەتوانم چاكی ب ٤ساڵ
پزیشكی زانستی زۆرەی وتنشكپ ئو لگڵ
بچارەسری بوایان خك زۆری بشكی ھشتا
ئازار ب تووشبونیان  لكاتی ھیو كوردەواری 
لبارەی خانم  ــن. دەب بۆ پنای نخۆشی و 
خك بچارەسری كوردەواری و بوای گرنگیدان
چارەسری مگوتی:"ئ نخۆشییكانیان بۆ
سوودی الم بۆ ھاتووە  ــوەی ئ كــوردەواریــیــو
چندبارە بوای خك ئگر خراپیش بینیووە،
لسر زۆرم و روویتندەكردم و ندەھاتوە الم
دەكم". كمیش كار نییو بنرخكی كسیش

و ــات دەب نــاو ”خر" ب خــۆی ئــو كــارەكــی
و ب تدا فی كارەی  ئو  ك رەتیدەكاتوە
تائستا زۆرەو شكاتیان لكردووم، دەی:"ناحزم
سلماند  دادوەرم بۆ ئیدی بانگكراوم، جار  ١٠
راست گوتی دادوەر و كارمكرد لبرچاویدا و
وازیان دوایی دەكی و كاركی باش و دەكیت

ھنا".
كخ لو جگ ك ئاشكرایدەكات خانم ئو

ل چارەسر روویان تكردووە"زیاتر بۆ سادەیی
ئیسماعیل،  جبار الم". ھاتوون بۆ پزیشكیش ٥٠
الی بۆ ھاتبوو كسانی لو یككبوو (٤٥)ساڵ،
دەربكات، ئو ل بردەم چاوی تا زیخ ل ژن ئو
چاوی تا داخستبوو سری و دانیشتبوو خانم
دووجار گوتی:"تائستا جبار،  پاكبكاتوە، بۆ
بوە بوام ،یھ حساسیتی چاوم و ھاتووم
دەكاتوە". ئو پاكی شتی تدایو چاوم ك یھ
بووەو سووك چاوم دەكم بوە گوتیشی:"ھست
سلمانییوە ل بینیباینل ســوودم ئگر

ئرە". بۆ ندەھاتم
سلمانییوە ل خوندكارەو ساڵ، شیالن(٢١)
خك ك گوتی:"لدوورەوە خانم الی ھاتبووە 
ھاتووم ك ئستا نكرد، بم بوام كرد باسی
راستو ك دەزانم  بینی زیخكم خۆم  بچاوی

دەكم". بسووكی چاوم ھست
خۆمای چارەسری رەنگ گوتیشی:"زۆرجار ئو
ئگر پزیشكی، چارەسری ل بت زیاتر سوودی

ندەكرد". بمشوەی سردانی خك نا

خانم دادە
ئاشكرایدەكات

جگ ك
كخ لو
بۆ سادەیی

چارەسر روویان
تكردووە"زیاتر

٥٠ پزیشكیش  ل
الم" ھاتوون بۆ

وارڤین فۆتۆ: دەرزی ل چاو و كرمیش ل پ دەردەھنت        و ئاسن زیخ، دادەخانم
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تایبت
سكسییكان گرت

سكسییكان گرت دروستكردنی كماوەی
كوردستان ھرمی ل ژنان ناشیرینكردنی بۆ
تیرۆركردنی ھوی رگیوە لو سریھداوەو
و ئاشكرابوون رووداوی دەدرت. ژن كسایتی
لالین (د.ش) بناوی كوڕك دەستگیركردنی
زنجیرەیكی درــژكــراوەی ھولر،  ئاسایشی
لرگی ك یسانك ئو ئاشكرابوونی دیكی
ناشیرینكردنی ھوی سكسییكانوە گرت

داوای (د.ش) رووداوەشدا لو دەدەن. ژن پگی
كردووە كچان لو پارەی و بردەوام سكسی
ئۆتۆمبیلكیدا لنو  بكامرایكی شاراوە ك

گرتوون. ونی
ھولر لئاسایشی سرچاوەیك زانیاری بپی
١٩٨٥و سای لدایكبووی ش) وارڤین(د. بۆ
ھولرە. شاری  خانزادی گڕەكی دانیشتووی 
(د.ش) .باش مادییان بژوی خزانكی
باوكی و دایك لگڵ  تنیا ب نھناوەو  ژنی

ساڵ چند وارڤین زانیارییكانی بپی دەژی.
(ك.ر) بناوی (د.ش) برایكی لموپش
سنووری ئیجی لدەریای ئوروپاو تدەچ
وای رووداوە ئو خنكاوە. دا توركیا – یۆنان
نازكی ك كردووە كوڕە ئو باوكی و لدایك
میشھ ئو چونك (د.ش)بكشن. زۆری
كــردووەو باوكی و لدایك ئــوەی ھڕەشی
پاش ئــورووپــا". دەچم گوتوویتی"منیش
مۆنیكای ئۆتۆمبیلكی باوكی و دایك ئوەش

كرد رزگار مۆنیكایك خاوەن لھڕەشی كچانی ھولر ئاسایشی

ئۆتۆمبیلكی لنو مۆنیكایك خاوەن راگیاندووە، وارڤینی ب ھولرەوە ئاسایشی ل سرچاوەیك ك زانیارییانی ئو بپی
كس لالین ئو دەكرد. ركۆرد دەنگیانی و دەگرت كچانی سكسی ونی رگیوە لو و دانابوو شارەوەی بنھنی كامرایكی

ھولر دەكرت. تاوانكانی دادگای رادەستی منزیكانب توابووەو لئاسایش پڕاوەكی دەستگیركراوەو ئاسایشی ھولرەوە

و دەگرت سكسی گرتی
دەكرد دۆالری ٣٠ھزار داوای

وارڤین فۆتۆ: كلوپلكانی ئو كورەی ك ھڕەشی ل كچان دەكرد                     و ئۆتۆمبیل
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لئوروپا بوھۆیوە روو دەكن تا (د.ش) بۆ
قۆناغی خوندكاری كــ (د.ش) ــكــات. ن
لزانكۆ لیكك یاسای كۆلیژی دووھمی
مۆبایلوە لرگی ھولر، ئھلییكانی
كچی كۆمك كردووەو كچانوە ب پیوەندی
پیوەندی كچانی ئو پیداكردووە. ھاوڕێ
ھندكیان ھــبــوون، لگڵ خۆشویستی
پاشان ئامادەییبوون. خوندنی لقۆناغی
شاراوە چاودری كامرایكی لرگی (د.ش)
كچانی ئو ھموو ونی مۆنیكاكی لنو
ك كچانی لو دوو كردوون. سواری ك گرتووە
و ئاسایش بردووەتبر پنایان گیراوە ونیان
ورد لكۆینوەیكی پاش ھولریش ئاسایشی
(د.ش) دەستگیربكات  ١٥-٨-٢٠١٠ توانی لرۆژی
كرەستكانی و ئۆتۆمبیلكی دەستبسر و

نویدا بگرت.

گرتووە كچی ١٥ ونی
لرگی (د.ش) تایبت سرچاوەیكی بپی
مۆنیاككیوە نو كامراشاراوەكی و مۆبایل
ركۆرد  دەنگی گرتووەو ١٥ كچی سكسی گرتی
و دەنگ مۆنكاكی  نو  كامراكی  كردوون. 
ئاسایش سرچاوەكی ھگرتووە. ونی
گوتی:"ھاردكی كامرایكیوە جۆری لبارەی
دەستگیركردندا لكاتی بم ،یھ دەرەكی
سندوقی ل نــدۆزراوەتــوە.  راككام ھاردی
ب كامراكی ھاوپچی كرەستی مۆنیكاك
بستبوو، پشتوە لكوشنی مۆنیكاك یدەی
لو دووكس نكرت". پنكرت ھستی تا
لسر (د.ش) ئاسایش ل داوایان ی ككچان
ھڕەشی (د.ش) ك گوتوویان تۆماركردووە،
لگڵ سكسی ئگر ك لكردوون ئــوەی
نكن  ئامادە بۆ دۆالری ٣٠٠٠٠ بی و نكن

بودەكاتوە. ونیان و دەنگ ئوا
الینی بناو قسكردن  و چــك  ھگرتنی 

پیوەندیدارەوە
ئنجامدانی بۆ (د.ش) زانیارییكان بپی
ئمریكی ساختی  ناسنامیكی كــارە  ئــو
پبووە. چكیشی پارچ دوو ھگرتووەو
لنو كچانی كرەستی  ھندێ  ھروەھا
خۆیدا(د.ش) لدانپدانانی داناوە. مۆنیكاك
خستووەتڕوو ئوەی ناوەو بكارەكانیدا دانی
پیوەندیدار بالینی پیوەندییكی ھیچ ك
ناسنام نبووەو چكھگرتنی مۆتی نبووەو
ئو بۆ ساختبووە"ناسنامكی ئمریكییكشی
تبچ ركاتھ ویستوویتی ك بووە ستبم
نیشتجبوونی مافی رگیوە لو ئورووپا

پوەربگرت".

دانرابوو؟ بۆچی رامكام
گرت ك ھاتووە دا دانپدانانی(د.ش) ل
بكارھناوە: مبست دوو بۆ سكسییكانی
كچان ئو ئاگاداری بیوت ركاتھ یكمیان
تا گرتووە، ئوانی دەنگی ونو ك بكاتوە
بۆ دووھمیان بكات.  لگڵ  سكسیان  داوای
بدەستبھنت، پارە رگیوە لو ك بووە ئوە
 ٣ ئگر كردووە داوای ل كچك ك ئوەی وەك
و دەنگ ئوا نكات، ئامادە بۆ دەفتر دۆالری

بودەكاتوە. ونكی

و باوك؟ ھی دایك
باوكی نازی و دایك ك (د.ش) دانیبوەداناوە
دروستیان پروەردەیكی و ــ داوەت ــان زۆری
ئو ك زانیوە بھۆكارك ئمشی نكردووەو
ئاسایش سرچاوەكی  ئنجامداوە. تاوانی 
باوكی و دایــك ــ رۆژان ك خستڕوو ــوەی ئ
لپدانی و دەكن كوڕەكیان بینینی داوای
براكانی لكاتكدا ــن،  ــردەوام ب بــۆی ســۆز 
ك ــن دەك داوا ھیو  جوانیان  ھوستی
ئامادەنین شوەیك بھیچ و سزابدرت (د.ش)

ھوستی لبارەی  پبكوت. چاویان  ك
كوڕە ھڕەشی ئو ك كچانی كسوكاری ئو
و باوك گوتی ئاسایش سرچاوەكی لكردوون،
تنیا نكردووەتوە، ئاگادار كچكانیان دایكی
براكانی ھوستی ئاگاداركراونتوە، براكانیان
لكردوون، ئو كوڕە ھڕەشی ك دووكچی ئو
مامی لگڵ یاسا بپیی (د.ش) ك وەیئ

بكرت.

دەدرت حوكم تۆمت چندین ب
ك دەكات پشبینی ئاسایش  سرچاوەكی
 ٢١ ــارە ژم عراقی ســزادانــی یاسای بپی 
 ٢ ــت(د.ش) ــۆ م بب ك ــوەی ئ بھۆی 
ھگرتووە، (دەمانچ)ـی جۆری چكی پارچ
نابت. كمتر مانگ لشش بندكردنی ماوەی
عراقی ســزادانــی  یاسای  بپی ھــروەھــا
ھگرتووەو  ساختی ٢٩٨ ناسنامی ماددەی
بۆ بندكردنی ماوەی بیاری  دادوەر ئوەش

 ٢٧٩ عراقی سزادانی یاسای بپی دیاریدەكات.
بو دادوەر بكارھناوە، بنھنی كامرای ك
دیاریدەكات. بۆ بندكردنی بیاری بگیشوە
ئامری بكارھنانی خــراپ یاسای بپی
بۆ بندكردنی و بژاردن مافی دادوەر مۆبایل،
ك عراقی سزادانی یاسای بپی دادەنت.
بندكردنی حوكمی كردووە بدرەوشتی كاری
تواونكراوەو پڕاوی رووداوەك ئستا دەبت.
ڕاوەكپ منزیكانب بردەوامو لكۆینوە
دەكرێ تاوانكان داگای دادوەری رادەستی
چارەنووسی لبارەی كۆتایی بیاری لوێ و
ئاسایش ســرچــاوەكــی ـــت.  دەدر (د.ش) 
لبدواداچوون ئاسایش ك ئوەیدا ھۆشداری
كسانی ئو و دەبت بردەوام پرسان ئو بۆ
و دەكــات دەستگیر دەكــن  لوجۆرە  كــاری 
شوە بتوندترین تا دەكات، یاسایان رادەستی

بدرن. سزا
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ھولر

كۆمپانیا كاری
ئیڤۆر  (گوین خاوەنكی  ،RWF كۆمپانیای
ساڵ س بریتانییو  ھاووتییكی رۆپیرس)
بپی كوردستان. ھرمی ھاتووەت لموپش
خستوون، بدەستی وارڤین  زانیارییانی  ئو
برھمھنانی كۆمپانیای ئو سرەكی كاری
جینۆسایدی لبارەی نتارییدۆكیۆم فیلمكی
پشووی سرۆكی لالین كۆمپانیای ئو كورد.
نچیرڤان كوردستان ھرمی حكوومتی
ئو پدرابوو. كاركردنیان فرمانی بارزانییوە
سردانی كارەكانیدا لدەستپكی كۆمپانیای
ك كرد  كوردستانیان ھرمی  شونانی ئو 
جینۆسایدی پرۆسی پشوو رژمی لالین
كۆمپانیاك ــارەگــای ب ئنجامدرابوو. تدا 
بپی ھولرە. شــاری ئینگلیزی لگوندی

بو بنیازبوون ئوان وارڤین،  زانیارییكانی
وەك كورد جینۆسایدی نتارییدۆكیۆم فیلم
ئوە تیدا و بناسنن بجیھان ھۆۆكۆست
ل كوردەكانیش یكك بخنڕوو، جینۆسایدی
ناوەڕاست رۆژھتی رووداوەكانی گورەترین 
عراقوە دەوتی لالین رابردوو لسدەی ك

ئنجامدراوە. كورد نتوەی سینوەی بۆ

لكرا دزی كۆمپانیاك
١٢-٨-٢٠١٠ دوو  لرۆژی وارڤین زانیاری بپی
تابلۆی ك (وشوەن)تویۆتا جۆری ئۆتومبلی
وەزیرانی ئنجومنی ــارەی ژم  كئۆتۆمبیل
كۆمپانیاك پارەدانانی قاسی لگڵ ھبووە،
بڕوەبری لالین رووداوەش ئو بــردراوە.
تیدا وەرگــیــراوەو  بھند  ھولر، پۆلیسی

تاوانی نھشتنی بڕوەبرایتی ئاگاداری
بكن. بۆ بدواداچوونی تا كردووەتوە

ھكاری و پشكنین
باشووری رۆژئاوای تودەك ئینگلیزی گوندی
لخۆدەگرت.  ٧٠٠ خانوو نزیكی و ھولر قی
كارەكانی بڕوەبردنی كۆمپانیای لالین
لدەرگاكانی تایبتی پاسوانی  گوندەوە ئو
دابــیــنــكــراوەو ھــروەھــا ـــژوورەوە بــۆ چـــوون
گوندەدا لو چاودری كامرای سیستمی
ھاوسی  خانووی دوو  RWFكۆمپانیای .یھ
_١٨٦ خانووەكانیشی ژمارەی ھیو یكتری
و پشكنین بۆ پۆلیس چوونی لكاتی .١٨٥ـ
دزینك دەركوت دەرگای ھكاری چۆنیتی 
ئو  تكشكندراوە.  ١٨٥_١٨٦ خانووەكانی
گراجی دوو دووخانووەك لكۆی كۆمپانیای

ل بارەگاكی ك كورد، جینۆسایدی لسر فیلمكی دۆكیومنتاری وەبرھنانی ب تایبت بریتانی كۆمپانیایكی
بارزانی، نچیرڤان كوردستان ھرمی حكوومتی پشووی سرۆكی بفرمانی ھولرەو شاری ئینگلیزی گوندی
وەنوشی دوو نناسراوەوە  كسكی  چند  لالین ئنجامبدات، كوردستان ھرمی ل كارەكانی پدراوە رگی
گوندەی ئو پاسوانانی دەستگیركردنی  فرمانی ناوخۆش وەزیری و دزراون كلوپلیان چندین  كۆمپانیایو ئو

دەركردووە.

خاوەن وەنوشو قاسی پارەی دوو
دزران بریتانی كۆمپانیایكی

نگیرا پ ھولر ونی ئینگلیزی چاودری گوندی كامرای
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بم  ،یھ پرژینی   گوندەك ھموو  ھیو 
چووندەرەوە، كامرای لكاركوتنی بھۆی
ئو بپی تۆمارنكراوە. ــ رووداوەك ونی
برپرسی بدەستیخستوون، وارڤین زانیارییانی
ئۆتۆمبیلكانی سویچی دوو كۆمپانیا ئۆفیسی
دوو ــوو، ــاب دان كۆمپانیاك لچشتخانی
كارگری بڕوەبری لالی یدەكیشی سویچی
دوو ئو دانابوو. بناوی(ب.ح) كۆمپانیاك
و دزراون دانرابوون  كشتخانچل سویچی
سندوقی ئو ھروەھا پبراوە، ئۆتۆمبیلكانی

دزراوە. دادەنرت، لنو پارەشی

كدزیكردن چۆنیتی
و كاردەكن كارمند كۆمك كۆمپانیای لو
سرپرشتیاری (ج.م) بناوی شوفر یك تنیا
ل ــ رۆژان و دەكــات ئۆتۆمبیلكان شوفری
شوندا لو ئوارە تا ٥ـی ٩ بیانی كاتژمر
ئو تنیا رووداوەك پش  رۆژی دەمنتوە.
لو كارمندانیتر بووەو كۆمپانیاكل شوفرە
(ج.م) رووداوەكش دوای رۆژی نبوون. نشو
نماون. ئۆتۆمبیلكان بینیویتی ھاتووەتو
تكای نییو پاسوانی كۆمپانیاك وانش
گڕەكی ئاسایشی لالین ئینگلیزی  گوندی
(ج.م) دەكــرــت. چــاودــری بختیارییوە
،كۆمپانیاك شوفرەكانی  سرپرشتیاری 
 ٩٢ گڕەكی دانیشتووی ١٩٦٨ـو لدایكبووی
وەرگیراوەو گوتی دادگا  لبردەم  ھولرە.
بینیم  كۆمپانیاو   ٩ چووم گوتوویتی"كاتژمر
خانووی دەرگاكانی و نمابوون ئۆتۆمبیلكان
دەرگای ھروەھا شكندرابوون، كۆمپانیاكش
ئۆتۆمبیلكانی ك گراجكان ژووری دوو
ك گوتوویتی ئو شكندرابوون". تدابوو،
كراجگ لبردەم نیسان جۆری ئۆتۆمبیلكی
بنو ئۆتۆمبیلكانیان بم وەستنرابوو،

دزیبوو. گراجكدا باخچی
دەرگاكانی  پاسوانی چوار  ١٢-٨-٢٠١٠  ل  
گوتیان و ئامادەبوون لدادگا ئینگلیزی گوندی
لوە پاسوانك نكۆییان ھر چوار لوەرگیرا.
وانانپاس بن. ئو ئاگاداری رووداوەك ك كرد
١١ شوەو دواتر  تا ٨بیانی لكاتژمر ئركیان
تا بیانی  ١١ شو ل پاسوانكان ل یكك
ل دەبت. شو ئشكگری (ئ.ن) بناوی
ھاتووە پاسوانكان (ر.ك) برپرسی  گوتی
دەرگای چــوونــدەرەوەی كامرایی كماوەی
چاكنكراوەتوە. تكچووەو ئینگلیزی گوندی

ــاگــادار ئ ــكــی ســرچــاوەی ــشــوە ــارەی ــوب ل
ھرمی حكوومتی نــاوخــۆی ــی ــوەزارەت ل
كــوردســتــان بــ (وارڤــیــن)ی راگــیــانــد"ئــو
و نین ماكان تایبتی پاسوانی وانانپاس
گشتییكانی دەرگا  پاسوانتی ئوان  ئركی

."ئینگلیزیی گوندی
مانگك خستڕوو، ئــوەشــی  رچــاوەكــســ
بڕوەبری پاسوانكان رووداوە برلو
ئینگلیزییان گوندی كۆمپانیای  كارەكانی
چووندەرەوەی ك كامرای كردووەتوە ئاگادار
پویستی لكاركوتووەو ئینگلیزی گوندی

."وەیچاككردنب
دزیكی ــوان ئ لكاری ــارەزا ش ”كسكی

ئنجامداوە"
لدایكبووی كۆمپانیاك (گوین ئیڤۆر) برپرسی
دوو ك راگیاندووە بدادگای ،١٩٤٣ سای
سرۆكی فرمانی ب ــی دزراوەك  ئۆتۆمبیل
كوردستان ھرمی حكوومتی پشووی
گوین، ھبووە. تایبتی باجی وەرگــرتــووەو
رووداوە ــو ل بــر مانگك  ك گوتوویتی
كۆمپانیاك ل ئۆتۆمبیلكان بریتانیاو چووەت
لالین (ب.ح) دزیی ئو دوای رۆژك و بوون

ل ئستا ك كۆمانیاكوە كارگی بڕوەبری
وە"كاتكراوەت رووداوەك ئاگادار ل ،رەنسایف
و شكندراون كۆمپانیاك دەرگای بینیم ھاتموە
گوین پارەك، دزراوە". و قاسی ئۆتۆمبیل دوو
بم ،نیی لكس گوتوویتی"گومانم ھروەھا
كارەیان ئو كسانی  ئو ك لوەی  دنیام

كۆمپانیاك بوون". كردووە شارەزای

كرد توندتر بیارەكی ناوخۆ وەزیری
بندكردنی  بــیــاری لكۆینوە دادوەری  
بازگو گشت ل بیاریشیدا دەركردو پاسوانانی
بكرت. ئۆتۆمبیالن ئو چاودری شونكان
پاسوانكانی   ٢٠١٠ -١٥-٨ ل دادوەر بم
ئازاد عراقی دیناری یكملیۆن  دەستبری ب
سنجاری كریم  فرمانی  ب بــم  ــردووە، ك
كوردستان، ھرمی حكوومتی ناوخۆی وەزیری
-١٧ ل بندكراونتوە. پاسوانكان جاركیتر
بیاریدا نونری  ٢٠١٠ دادوەری لكۆینوە -٨
شارەزا كسكی وەزیران ئنجومنی یاسایی
لكاركوتنی كاتی دیاریكردنی بۆ راسپرت
پاسوان ئامادەبوونی داوای ھروەھا .راككام
تا كرد كارمندەكانی كۆمپانیاو برپرسی و
زانیارییكان بپی لوەربگیردرت. گوتیان

خانووی خاوەن كۆمپانیاك ل گوندی ئینگلیزی                فۆتۆ: وارڤین
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كوردستان پرلمانی دەستپاكی لیژنی ئندامی
بو تایبت پرلمانی لیژنی سرۆكی و
ب(وارڤین)ی حداد خلیل بشیر د. ،یشك
دەستپاكی لیژنی وەك ئوەی راگیاند:"پاش
یشك لو  پرلمانوە سرۆكایتی لالین 
بانكی ل پارەی بە ئو كراینوە، ئاگادار
دەستكی گومانیشدەكرت، راكشراوەو ھرم
للیژنی ئمش ھبت. تدا ساختی
بسرۆكایتی پكھنا لیژنیكمان زاھن
زانا د. پرلمانتار دوو ھر ئندامتی و من

عومر". ئڤین و حمرەئوف
ل پارەی ئو خرجكردنی بچۆنیتی سبارەت
د.بشیر الینی پارەكی راكشاوە، ئو و بانك
ــی وەزارەت سردانی لیژن وەك مگوتی:"ئ
باس پرسكمان لگیان و كرد داراییمان
وەرگیراوە، پ پارەكی نووسراوەی ئو كرد.
بووە، پوە دارایــی وەزارەتــی بریكاری واژۆی
نیشانی نووسراوەكمان چووین ك مئ بۆی
واژۆی ئوە گوتی ئویش و دا وەزارەت بریكاری
.نیی من نووسراوی نووسراوەكش نییو من

دەرچوو". ساخت كشت واتك
وەزاریش لیژنیكی مانییرلپ لیژن لو جگ
ھروەھا لكشكو وەیینكۆل سرقای
بیاری ھرمیش حكوومتی سرۆكایتی
گڕان بۆ داوە لیژنیكی دیكی دروستكردنی

كشكدا. سرچاوەی بدوای
 ٣-٣-٢٠١٠ رۆژی زانیارییكان بــگــوــرەی

ك دارایــی ــی  وەزارەت بریكاری بنووسراوكی
 ٣٧ بــی  ،رەوەیــســبــ  ١-٣-٢٠١٠ مــــژووی
راكشراوەو ھرم لبانكی دۆالر دەفــتــر
روودانی لرۆژی بۆچی ساغنبووەتوە تائستا
كارییان چــاودــری كامراكانی تــاوانــدا  ئــو 
داوای ســنــدوق و ژمــــریــارەكــان ــردووەو  ــك ن
پارەكی ك نكردووە، سك لو ناسنامیان
بشیر دكتۆر گوتی بگورەی  راكشاوە.
،ناسنام داوانكردنی و كامراكان كارنكردنی
وەك تائستا و لیژنكن جیدی پرسیاری دوو
تائستاش مت ئب گوتی"ئوەی راستی خۆی
یشتینگ ك ئنجامك، ھیچ تیشتووینگن

باس دەكین". بۆ رایگشتی ئنجام
حكوومتی ــــی دارای ـــــی وەزارەت ــكــاری  ــری ب
لوبارەیوە تاھیر رەشید كوردستان ھرمی
كراوەو ساخت من راگیاند:"واژۆی ب(وارڤین)ی
لرۆژی كراوە.  ساخت نووسراوەكش ھروەھا 
رۆیشتووی  راكشراوەو بانك ل ٣-٣-٢٠١٠ پارەك

لسرە". ١-٣-٢٠١٠ برواری نووسراوەكش
حیسابی مروونیشیكردەوە"ئ تاھیر، رەشید
رابكشین پارە چندە ھیو بانك ل خۆمان
لبرامبر دەكــیــن.  تۆماری خۆمان لــالی
بۆ بانك) نووسراوك(كشفی بانك ئوەشدا
لحیسابی پاران ئو دەت  و دەنرت مئ
تــۆمــاری ــگــڵ ل ئمش دەرچــــووە. ئــــوە 
ك دەكین. براووردی خۆماندا نووسراوەكانی
بۆ ھات بوو، نووسراوەكی بانكمان مانگ تواو

ئو ك بینیمان  كرد، براووردمان ئمش  و
گومانمان یكسر بۆی .نیی تواو ژمارەی
بۆی  ،یساخت كشت ك زانیمان و لكرد 
بۆ لیژنیكمان دارایی لوەزارەتی ھر بخرایی
كلیژن پرس پكھنا. لسر ئو بدواداچوون
س ئندامتی و وەزیر جنابی بسرۆكایتی
بۆ ببدواداچوون دەستیان دیكیو كسی

كردووە". كپرس
چاودری دیوانی  دیك لیژنكی  س لجگ
كشك ل لكۆینوە بۆ لیژنیكی داراییش 
تاھیر، رەشید زانیاری بگورەی پكھناوەو
لكۆینوەی وەزارییكیان"سرقای لیژن

نزیكبووەتوە". كۆتایی لئنجامی وردەو
یساخت نووسراوە بو كسك ك رۆژەی ئو
وەرگرتووە ھرم لبانكی دۆالری ٣٧دەفتر
لوبارەیوە كوژابوونوە. ھرم بانكی كامراكانی
لكۆینوەی ــوە ــی:"ئ گــوت تاھیر رەشــیــد 
بكو رۆژە، ئو نك بداخوە لدەكرت.
نكردووە". خزنی كوژاوەتوەو دیكش رۆژانی
لئنجومنی با سرچاوەیكی دیكوە لالیكی
كوردستان ھرمی حكوومتی ــی ــران وەزی
تاھیر، رەشید تنیا راگیاند، ب(وارڤین)ی
بكات لوبارەیوە قس یھ ئوەی دەستی
دەستكوتووەو سرەداوی ھندك كلیژن و
ئگر و كۆتایی ئنجامی یشتووەتگن ھشتا
لكۆینوە ئنجامی ئوا بوو تواو لكۆینوە

رادەگینرت.

وەزارەتی  بریكاری بواژۆی كسكوە لالین ھرم لبانكی دەفتر دۆالر ٣٧ رابردوودا ئازاری مانگی لسرەتای
كراوە. ساخت وەزارەتی دارایی بریكاری واژۆی دەركوتووە لكۆینوە دوای و ھرم رادەكشرت حكومتی دارایی
سرقای چاودری دیوانی و وەزاری  لیژنیكی و حكوومی لیژنیكی و پرلمانی لیژنیكی  رووداوە ئو پاش

كۆتایی. ئنجامی تیشتوونگن تائستا بم ،كشكل لكۆینوەن

ھرم  بانكـــــــــی دۆالرەكی دەفتر ٣٧
بسرھات؟ چی

تایبت

www.ne
tew

e.c
om



33

ئۆسكار، خۆلیۆ  تایبت:  – وارڤین
ماوەی وتی كۆلۆمبیایو ھاووتییكی
بسر  ژیــان كوردستان  ل سا  ١١

دەبات.
لــگــڵ  ٣ مــانــگــ مــــاوەی ــیــۆ، خــۆل
كۆلۆمبیی ئویش  ك ھاوسرەكی 
بچووكدا پرۆژەیكی لچوارچوەی
خنجیالن كافتریایكی ل بریتیی ك
لناو كفی) كۆلۆمبیا بناوی(پریمیۆم
خریكی ھولر ل مۆڵ سۆفی بازاری
كۆۆمبین ـــاوەی ق پشكشكردنی

جۆراوجۆر. شوازی بچندین

ل وتكی ناساندنی قاوەی بۆ خۆلیۆ
ل كۆمپانیایك بھاوكاری كوردستان
نووسینكانی كوردی زمانی ب كۆلۆمبیا
ــاوەو ــ وەرگ قــاوەكــی كیسی ســر 
ب قــاوەی كۆمپانیایوە  لو  مانگان
خۆلیۆ بردەكرت. بۆ كوردی زمانی
.ناوبانگقاوە ب ب متی ئت:"ودە
ــوردی ك بــ كــ لـــوەی مــن ئامانجی 
بوو ئوە بنووسرت كیسكان لسر
كوردستان ل وتكمان برھمی ك
كدیاریی بناسرت. ئمش وەك باشتر

كوردستانیان". بۆ

بخۆنوە قاوەی كۆلۆمبی ھولر ل

مانگی  ل ساك ھموو تایبت: – وارڤین 
نوێ دیــاردەی ھندك لكۆمگادا رەمزاندا،
ناڕاستوخۆ ــان ی راســتــوخــۆ ــوە، ــای ك  ند
گرنگترین ل ھیو رەمزانوە ب پیوەندییان
پدەكرـت ھستی زەقــی  ب دیــاردانــی ئو 
لالین رگیرییھاوس ئاھنگی  ئنجامندانی

كچانوە. و كوڕان
ئاھنگانی ــی ھــۆــ ل ــق ــای ف مــحــمــمــد 
لماوەی لوەدەكات باس خانزاد بووكگواستنوەی
بووكگواستنوە ئاھنگی یك رەمــزان مانگی
شوانش روونیشیدەكاتوە ئنجامندراوە.
ل ھیچكسك بم بكنوە، كھۆ ئامادەن

ئنجامنادات. بووكگواستنوە ئاھنگی رەمزاندا
 كمانگ چند ــاڵ)، س  ٢٥) مھدی، ــاوڕێ ھ
خۆی كۆلژەكی كچكی كردووە، تواو خوندنی
یانلپ مئ دە:"ماوەی دەستنیشانكردووە،
رەزامند بووكخان، مای بم ئاھنگگان، بۆ
ھاوڕێ بت". لرەمزان كچكیان ئاھنگی نین
بم بگم، ئامادەبووم شو ئاھنگ گوتی:"من

رازینبوون". ھر
مانگیرەمزان  پشھاتنی نشئت(١٨ ساڵ)، یارا
گوتی:"لرەمزان كردووەو گواستنوەی ئاھنگی
كم زۆر ماوەیكی ل بۆی ناكرت، ئاھنگ

كرد". ئاھنگكمان بۆ ئامادەكاریمان

تناچ ــس ك رەمــزانــدا گوتیشی:"ل ــو  ئ
مــاوەیــك بــووایــنــ وا ئــگــر ئاھنگكان، 

دوامدەخست".
بوەدەدات  ئاماژە ساڵ) ئحمد(٢٦  یاسمین 
،یشتنكگینگی بنیازی ئاھب مانگ س ماوەی
نیانتوانیوە ئامادەكاری ھندك لبر بم
ھاتووە. بسردا رەمزانی بۆی بدەن، ئنجامی
مانگی لــم  نیی رازی ــوە ب كــس  ئستاش 
نیگرانیوە ب بگین. ئاھنگ رەمــزانــدا
نازانم ،نیی خك برۆژوو شوان دەپرست"خۆ

."نیی ئاھنگ ل حزیان بۆ
فارس ئاڤان

رەمزان
زەماوەندی
ھاوسرگیری
پكخستووە

وارڤین فۆتۆ: ماریا                      و خولیۆ
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باری یاسایی مادەیكی  بگو چند  تائستا
كوردستانوە پرلمانی لالین ك كستی
و جبجناكرت ھرم دادگاكانی ل كرا، ھموار
ھاوكاریكردنی لسر بیار یاساكدا ل ھرچندە
تائستا بم جیابوونتوە، ك كراوە ژنان ئو
و مادەیئ جبجكردنی بۆ حكوومت بودجی

ترخاننكردووە.
یاسای باری جبجكردنی یاسای ھمواركردنی
ھمواركراو  ١٩٥٩ ی سای ١٨٨ی كستی ژمارە
لالین  ١٣-١١-٢٠٠٨ ل كوردستان، لھرمی

دەركرا. كوردستانوە پرلمانی
نیزانیوە تائستا لوەدەكات باس كوسر،
ھاوكاری پدانی بۆ ھبت بڕوەبرایتییك
جیادەبنوە"ئگر ھاوسرەكانیان ل ژنانی بو
منداكمم بوایھ داراییم سرچاوەیكی من
ئاگایب نیی كوسر تنیا ئوە دەكرد". بخو
زۆرك لو ژنانی بكو ،زراوەیو دامبوونی ئل
بسر ژیان دارایی سرچاوەی ب جیادەبنوە
بۆ كشكان شارەزایانیش ل ژمارەیك و دەبن

دەگنوە. یاساك خودی
پارزەرانوە بالی یاساك دەركردنی ھاوكات
ل رەخــنــ بـــم وەســفــدەكــرــت، بئرنی 
ئومد پارزەر دەگیردرت. جبجنكردنی

ك لپرلمانی بوەدەدات عبدولسالم، ئاماژە
دەرچــوون، گرنگ یاسای  كۆمك  كوردستان
جبجكردنوە."ھمو بواری چووەتن بم
ھمواركردنكی كستی باری یاسای اركردنی
ئاستی ل بم دابوو، ژن لبرژەوەندی باشبوو،

."دایت كمترخمی جبجكردن
یاسایدا  ــو ل  كــ ــی مــادەی  ٢٨ ــو ل ئـــوەی
مــادەی جبجنكراوە، تائستا ــووەو ھــات
چوارەم بگی  ــم دووھ لبشی حڤدەھم
چاودری ھرم  ھاتووە:"حكوومتی تیدا  ك
نبت، دەستكوتكی ھیچ ك تقدراو، ژنی
مانگانی پارەیكی خــۆی،  ئستۆی دەخات
ترخاندەكرت، بۆ كۆمیتی چاودری لالین
یاخود ،دەڕەخس بۆ كاركردنی دەرفتكی تا

دەكاتوە". شوو
ئو تقدراو دە:"ئافرەتی عبدولسالم، ئومد
لنوان نیی ھماھنگی وەرناگرێ، پارەی بە
دادوەر ئگر جبجكردن، و یاسادان دەستی
ھیچی ،تییرایوەبڕب ئو بۆ بنرت ژنیش
ترخاننكراوە". بۆ بودجی چونك پنادرت،
و لقمدا بكمترخمی  ــوەی  ئ ئومد،
لكۆینوەی یاساك دەرچوونی گوتی:"پش
پۆژەیاسایك ھر لبنڕەتدا نكراوە، ورد

و وەربگیرت حكوومت رای دەب دەردەكرت
چونك داننراوە،  بم دابنرت، بۆ بودجی

نكراوە". حكوومت بپرسی
پرلمانی ئندامی بۆچووندا، ئو برامبر ل
دە:"پویست قرەداغی، سرگوڵ كوردستان
بحكوومت پرس دەردەكرت یاسا كاتك ناكات
یگب ئو بۆ بودج تحكووم ئركی بكرت،

ترخانبكات".
كموكورتییكی ب ئاماژە عبدولسالم، ئومد
ژنی دە"سنوورداركردنی و دەكات یاساك دیكی
جوانمان یاسای بن ئوەی بۆ تنیا دووھمیش،
ل رێ نیتوانیوە یاسای ئو چونك بووە، یھ
ژنی ھرم دەرەوەی دەچن پیاوان بگرت، فرەژنی
دادگاكانی نروودەك بۆنموون دەھنن. دووھم
ناتوانن و دادگاكانی ھرمیش مخموور و پردێ
تكریتوە ل گربست زۆرجار  لبدەن، تانی
ب یاساك واتك وەریدەگرت، دادوەر دێ
پلپل بكات، دەغق فرەژنی نیتوانی كردەوە

ھبووە". یاسایدا ئو لدەركردنی
چاودری كۆمیتی بروەبری بڕوەبرایتی
بودج ترخانكردنی دایوایوبل حیتۆ، عارف
ژنان دەدات ھانی زیاتر تقدراون ژنانی ئو بۆ
ئو ك خۆی كاتی موە"ئنجیابب ئوەی بۆ

یاسای ھمواركراوی بندەكانی حكوومت
ناكات جبج كستی باری

لھاوسرەكی  نگونجانیان بیكوە، بھۆی ٤ سا ماوەی وەك خۆی گوتی ،سا ژنكی تمن(٢٨) كوسر بورھان
بژوییوە سرچاوەی نبوونی بھۆی ك دەرناچت لدڵ ئوەی حسرەتی سوزە، چاو گنمەنگكی جیابووەتوە.
نمتوانی ھیچم نبوو چونك بم كوڕەكمی پدام، بكات"ھاوسرەكم و بخوی خۆی تی بگركتاقان كوڕە نیتوانیوە

نمگرت خۆم". بۆی بخوی بكم

جافتایبت فارس  ئاڤان
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و وەزارەت بۆ نووسراوكمان دەرچــوو، یاسای
ئگر ئرە ند ژنانی ئو مئ نارد پرلمان
تقدەدات، ھانی  ئوە دابنت،  بودج و بت
وەردەگرن". دینار ھزار ٣٠ تنیا لئستادا بۆی
نیگرانییوە رەداغی، بق پرس بو سبارەت
بڕوەبرایتی ل بودجیی ئو دە"بداخوە
ژنانی ئو زۆركات كمو زۆر یھ كۆمیتی
كشی تــووشــی نیی ــان ــی دارای ــاوەی  ــرچ س

زیاتردەبن".
محممد گــــالس ـــان ژن بـــواری ــی  ــوان چــاالك
سرچاوەی دە:"نبوونی ئامز، لركخراوی
دروستدەكات،  شك ژن الی ــات زۆرك بژوی
گرنگی و بئ ."نیی ھیچ سرچاوەیكی چونك
بژوی بگیدا بچتوەو حكوومت بو دەزانت

دابینبكرت. ژنان ئو
 سا  ٦ ـــاوەی  م ســـاڵ،  ٣١ ــر، ــوم ع جـــوان 
دایكی ئستا لگڵ لھاوسرەكی جیابووەتوە
دایكیان لوەدەكات باس ئو بسردەبات، ژیان
زۆر دە خۆی وەك بم دابیندەكات، بژویان
تووشی داراییوە سرچاوەی نبوونی بھۆی كات

بووە. شك
دەستی خستووە، وارڤین ك ئامار، بگورەی دوا
لك ئمساڵ، یكمی مانگی شش ماوەی ل
دوو تۆماركراوە كوردستان ھرمی دادگاكانی
بھۆكاری  جیابوونوە حاتی  ٩٤٦ و ھــزار
دوو و بیست  برامبریشدا ل ھبووە. جیاواز 

ھبووە. مارەبین ٨٤٥ و ھزار
،دە دادوەری  ئنجوومنی گوتبژی ھاوكات 
رابردوو سانی لگڵ ببراورد جیابوونوە رژەی
دەكاتوە، پشتاست ئوە ئمیش بۆتوە، كمتر
ترخاننكراوە،  ژنان ئو بۆ  بودجیك ھیچ
بھ ئگر كششیان لو ژنانی بشك بۆی
نابنوە. جیا دارایی سرچاوەی نبوونی بھۆی
حیدەری، شروان كوردستان پرلمانی ئندامی
یاسای پرۆژە ٢٠٠٨ئو لسای دەكات لوە باس
پرلمانی ب پشكش حكوومتوە الین ل
بگیكیش و ماددەو ھر بش كرا، كوردستان
ــی وەزارەت دەبت  ھاتب تدا وودجــی  باسی 

بكات. جبج پیوەندیدار
دەستبری یگب ئــو ــ وای رای شــــروان،

دەبــنــوە جیا دەكـــات كــ و ژنــانــــ ژیــانــی ئ
بڕوەبری رای پچوانی  لھاوسرەكانیان 
ژن لخزمتی یگب دە:"ئو كۆمیتی،
تیییكۆم كاروباری وەزارەتــی ئركی ،دای

جبجی بكات".
حكوومت دەزانـت بگرنگی پارزەرك ژن
ك دابینبكات و ژنانبۆ ئ تایبت بودجیكی
ھمواركردنكی زۆری جیابوونتوە"بشكی
.دای ژن خزمت ل كستی باری یاسای
ژنی بارودۆخی لگڵ ،یگب ئو بتایبت
ئو زۆری  بشكی چونك دەگونجت، كورد 
داواشدەكات ."نیی داراییان سرچاوەی ژنان

بكات. جبج یگب ئو حكوومت
ئو زۆركــات دەكات ئاشكرای كریم، مریم
بنماكانیان دەكن، جیابوونوە داوای ژنانی
ل تائستا چونك و نــاكــن ھاوكارییان
ئافرەت نگیین مایی كوردستاندا كلتووری
و باوكی مای بگڕتوە جیابوونوە دوای
كچكانیان ئوەن دژی بنماكان زۆربــی

جیاببنوە.
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ــراوەو ك ســنــووردار پرس ئــم عراقدا  ل
لكاتی تنیا ،یدەغق منداڵ لباربردنی
لكۆرپ ئوكاتی واتــ نبت. پویست
درووستكردبت، دایك ژیانی بۆسر مترسی
یاسایك تائستا كوردستان لھرمی بم
مئ ركخستبت. ــی  ــن الی ــو  ئ  نیی
پاراستنی لپناو شارەزایان ،كدایكاتل
یاسایك وەھا  دەرچوونی  ژنان  سالمتی 

دەزانن. بپویست
تندروستی دكتۆر سیاستی پسپۆڕی بواری
ھر ،ــدە لوبارەیوە ،نزەنگ گــۆران
كۆمگا تندروستی بواری خزمتی یاسایك
ناشارتوە ئوە بم ،خی بایگج بكات
لسر كار كمتر كوردستان ھرمی ل
كۆمڵ و  تاك تندروستی یاسایی الینی 
لھرمی تندروستی كراوەتوە"سیاستی
یاسایی كاری الینك، كمترین كوردستاندا
گرنگ و كایئ نبت، كراوە، بدەگمن تدا

ركنخراوە". یاسا ب
،لكۆرپ لباربردنی بیاسای سبارەت

ئوتۆ یاسایكی ھیچ گوتی:"لرە نزەنگ
وــای ."نیی بــوارە  ئــو ركخستنی بۆ 
تائستا بگورەی زانیارییكان یاسا نبوونی
حاتكانی ژمارەی لبارەی ورد توژینوەی
و تندروستییكانی  ئاكام و لباربردن
نازانرت نییو ــار  دی لــبــاربــردن شونی 
حاتكانی ژمارەی نخۆشخاندا لدەرەوەی
ئو گۆڕانكاراییانی چندە. بھۆی لباربردن
دكتۆر بینییوە، بخۆیوە كوردستان ك
مۆدرن یاسایكی  دە"لئستادا  نزەنگ

."ویستپ زیاتر ھمووكات ل
تندروستی لــیــژنــی ئــنــدامــی ــات  ــاوك ھ
پریھان دكــتــۆر كــوردســتــان  پــرلــمــانــی 
تندروستی كشكانی دە:"ھموو قوبالی
كشی گرنگ بیاسا ھی، زۆر پویستیان
ركبخرت، یاسا  ب مندایش  لباربردنی 
نالی ئو ،نیی یاسایك ھیچ تائستا بم
ئو لسر كار ویستپ لداھاتوودا ركبخات،
پۆژەیاسایكی و بكین ندروستییت نالی

پشنیازبكین". بۆ

تندروستی توژینوەی ركخراوی بگورەی
 ٢٠٠٣ بۆ   ١٩٩٥ سانی لنوان  ك جیھانی 
لجیھاندا دەركـــوتـــووە، ئــنــجــامــدراوە،

لسای ١٩٩٥  ٤٦ ملیۆن حاتكانی لباربردن
كمیكردووە. لسای ٢٠٠٣ ٤٢ ملیۆن بۆ

بكارھنانی بۆ  مكردنك ئو  تــوــژەران
لگڵ دەگڕننوە.  لسكپبوون برگری 
رژەی دەریخستووە، وەكژینتو ئوەشدا
یپرۆس ئو لو وتانی منداڵ لباربردنی
لو لرژەی لباربردن نزیك یدەغق تیدا
قدەغكردنی وات ،نیی دەغق ك وتانی
ژمارەی ھیچ كارتكردنكی لسر لباربردن
لباربردن بــر  نــدەبــ پنا ژنــانــی ئــو 

نبووە.
ــڕوو، دەخــات  راستیی ئــو  وەكژینتو
تول لباربردن پرۆسی ٩٧٪ی نزیكی
زۆركی و ئنجامدەدرت تازەپگیشتووەكان
ناتندروست لباربردن بشوازی حاتكانی
كدایك لسر ژیانی و مترسی ئنجامدەدرت

 ٦٧،وەكژینتو بگورەی  درووستدەكن، 

لكۆرپ لباربردنی دەكرت داوا
یاسا ركبخرت ب

وەك وتانی ل جیاوازن، دیك وتكی بۆ لوتكوە بلباربردنی منداڵ، تایبت یاساكانی
لوتانی بم قدەغكراوە،  شوەیك بھموو لباربردن ماتا، نیكاراگوا، سلڤادۆر،  چیلی،
دایككانوە لالین لكۆرپ لباربردنی لبارەی  بلژیكا،  بریتانیا، ئمریكا، وەك دیكی

سنووردار نكراوە.

تایبت
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خراپكانی ئاكام بھۆی نسا ژن ھزار
زۆربی و گیانلدەستدەدەن لباربردنوە
تانو لو مــردن حاتكانی ھــرەزۆری
دەغــقــ لــبــاربــردنــیــان كـــوا  روودەدەن 

كردووە.
ــردەوە، ــك روون ئــوەشــی پریھان، دكتۆر 
تایبت لــیــژنــی كــوردســتــان لھرمی 
كۆمك بوونی بھۆی یلیژن ئو ،یھ
باری لسر ھبت كاریگری ك نخۆشی
بۆ منداكی دەتوانت كژن تندروستی
زۆر چاودرییكی دوای بارببات"بۆنموونل
كبوونمندا دەركوت، لپشكنینكان ئگر
دایك تندروستی ــاری ب لسر كاریگی 
دوای یان ناتواوە،  كمندا یان دەبت،
یلیژن ئو ئوا ناژی، كمندا لدایكبوون
منداكی خۆشخاننل ئوەدەدەن بیاری

لباربرن". بۆ
ویستپ ،فراوان زۆر تباب گوتیشی:"ئو
لداھاتوودا لسر بكرت، ئیدی كاری بوردی
یاسایكی بخرتڕوو و الینش ئو ویستپ
لدەرەوەی ژنان زۆربی چونك دابنرت، بۆ
منداڵ ناتندروست بشوەیكی یاساو
،یھ زۆری كاریگری  ئمش لباردەبن، 
رووبڕووی ژنكو  تندروستی باری  لسر

دەكاتوە". مترسی
معروف، ئاورینگ دكتۆرە ژنان پزیشكی
سیری زانستییوە لڕووی ئگر ك دە
ھبت یاسایك ویستپ بكین نالی ئو
دەیانوت ئافرەتانی، بو بدات گر و
تایبت لنخۆشخانیكی ببن لبار منداڵ
ئایینیوە لالینی لباریببن"ھرچند 
بیوێ ژنك ئگر بــم قــدەغــكــراوە، 
ھر ئــوكــارە ئــوا لبارببات منداكی
برگیكی یاساو و ئایین لدەرەوەی دەكات
لسر دەبت كاریگری ئمش ناتندروست،

."كژن تندروستی و ژیان
لــبــارەی تائستا چند گوتیشی:"ھر
،نیی لبردەستدا ورد ئاماركی لباربردنوە
لباربردنی رــژەی پشبینیدەكرت  بــم
بــقــدەغــكــردن واتـــا بــــت، مــنــداڵ زۆر 

كمینكردووە".
پیام پرلمان ژنانی لیژنی ئندامی
ب(وارڤین)ی لوبارەیوە محممد ئحمد
تائستا زۆرە زۆر ژنان كشكانی راگیاند،
پۆژە یك  توانیویتی تنیا ژنان لیژنی 

بۆ نیی پۆژەیاسایكیان ھیچ و تاوتوبكات
منداڵ"دانانی لباربردنی  پرسی  ركخستنی
بلیژنی پرس تنیا بۆ ئو پۆژەیاسایك
ژنان لیژنی  ویستپ بكو ناكرت،  ژنان
لیژنی تندروستی، لیژنی لگڵ بھاوكاری
پۆژەیاسایك كۆمیتی لیژنی و یاسایی

منداڵ دابنرت". پرۆسی لباربردنی بۆ
گوتیشی:"لداھاتووھودەدەینچاالكانتركار
پۆژەیاسایكیش پرسكانی ژنان و بۆ بكین
پشنیاز لكۆرپ لباربردنی پرۆسی بۆ
ركیبخین یاسایی بشوەیكی و بكین
لسر ژیان زۆری كاریگری چونك لباربردن

."یژن ھ باری تندروستی و
ویستپ نالی ئو ئحمد، ببوای پیام
ھموو و  بكرت لگڵ  مامی  ــوردی  ب
الینی بتایبت لبرچاوبگیرت الینكانی
ویستپ پۆژەیاسا دانانی ئایینی"لكاتی
نوەك و لبرچاوبگرت الینكان ھموو 
رەخن ـــڕووی رووب ــر دوات بت، یاسایك
كۆمگایكی ل مئ چونك ببتوە،

موسمان دەژین".
روستم ساكار

دایك37 سكی ل لكۆرپ گشكردنی قۆناغكانی
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دژبــژنــان توندوتیژی رـــژەی ئـــوەی لــگــڵ 
تائستا بــم ،زیادبووندایل كوردستان ل
خزان توندوتیژی برەنگاربوونوەی پۆژەیاسای
ھرچندە نكراوە، پسند كوردستان لپرلمانی
خوندنوەی ئستا پش  مانگ  لھشت زیاتر
بواری چاالكوانانی  بقسی كراوە. بۆ یكمی
بدواداچوونی بڕوەبرایتی ژن، مافكانی
سیاستكی یاساو بوونی بب دژبژنان توندوتیژی
بكات. لمافكانی ژن داكۆكی دیاریكراو ناتوانت
بڕوەبرایتی گشتی بڕوەبری لوبارەیوە
عومر ژنان كوردۆ ب دژ بدواداچوونی توندوتیژی
یاسایكی ھیچ راگیاند ك تائستا (وارڤین)ی ب
توندوتیژی ببڕوەبرایتی بدواداچوونی تایبت
پسندكردنی تا ــوان  ئ بۆی ،نیی دژبــژنــان
خزانی توندوتیژی برەنگاربوونوەی پۆژەیاسای
كۆنكان بیاسا كوردستانوە پرلمانی لالین

كاردەكن.
بۆ ــان ــك وــ ھ بــمــبــســتــی چــكــردنــوەی
گوتی:"ئركی كوردۆ ۆژەیاساكپ پسندكردنی
ئو ك ئوە بكن بۆ كار مانرلژنانی پ لژنی
پسند كاتدا و لزووترین بخرایی ۆژەیاسایپ

بكرت".
لچند لوبوایدان ژن چاالكوانانی ل ھندك 

كشكانیان چارەسكردنی بۆ ژنان رابردوودا سای
سكایان گرتووەتبر تۆماركردنی دادگاو رگی
دەبینن، ژنان لرەوشی بپشكوتنك ئوەش و
بوارە ئو ركخستنی بۆ یاسایك دەرچوونی بۆی

دەزانن. بپویست
بــ"بــرەنــگــاربــوونــوەی تایبت پــۆژەیــاســای 
پش مانگ لھشت  زیاتر  خزان"  توندوتیژی 
لیژنی كراوە، بۆ یكمی خوندنوەی ئستا
دواخستووە. یاساكیان خۆیان پرلمان ژنانی
ۆژەیاساكپ دواخستنی بپرسی ســبــارەت
دارا شگ پرلمان ژنانی  لیژنی سرۆكی
ۆژەكبۆ دواخستنی پ كی دیكھیچ ھۆكار"دە
باشتری ئوەی بۆ دوامانخستووە، خۆمان ،نیی
باشتركردنی بۆ ھوكانیان لبارەی بكین".
كمترین ھویانداوە ئوان ك گوتی ۆژەكپ
بسانایی پرلمان   ل تا  تدابت،  كموكورتی 
پرلمان ژنانی لژنی سرۆكی بكرت. پسند
ل ۆژەیاساكدا:"پ بقسكانی درــژەی وەھا
كار برنامی  خراوەت پرلمان خولی سھمی
سرۆكایتی لالین ك ،یۆژەیاسایانپ لو و
ئگر ــدراوە، ــ پ ئولویتی پــرلــمــانــوە،
چوارچوەیك تدەب یاسای ئو پسندبكرت
بــدواداچــوونــی بڕوەبرایتی كارەكانی بۆ 

دژبژنان". توندوتیژی
ۆژەیاساكپ دواكوتنی بھۆكاری سبارەت
ئامادە ك كوردستان پرلمانی پرلمانتاركی
راگیاند:"ھندێ (وارڤین)ی ب بھنرت ناوی نبوو
لپۆژەیاساكدا یانوایپ پرلمانتارەكان ل
ژن ــی دەســت تدا ھــیــو یاسایی كشی 
ۆژەیپ ئو زیاترە، بۆی ل پیاو بگدا لھندێ
پرلمان ژنانی لیژنی سرۆكی دواخـــراوە".
بكو كۆنك رەتنكراوەتوە، دە:"پۆژەیاسا
ۆژیاسایپ دوو ئو لسر كارمان تنیا مئ
خولی ل ژنان لژنی  لالین یكك كــردووە، 
حكوومتوە لــالیــن ئویتریان و دووھـــم
كردووە، تدا گۆڕانكارییكمان و ئامادەكرابوو

رەتنكراوەتوە". ككۆن پۆژەیاسا بم
لسر جــخــتــكــردنــوە ـــای  و دارا،   شــگــ
كاروباری ركخستنی یاسایك بۆ وەھا دەرچوونی
یاسا گوتیشی:"دەرچوونی ،تییرایوەبڕب ئو
كردنی یاساكجبج بكو ،نیی بتنیا گرنگ
توندوتیژیان ك ئوكسانی ھۆشیاركردنوەی بۆ

."ت گرنگر دەكررامبب
ركخستنی بۆ تایبت یاسایكی نبوونی بھۆی
پیوەندیدارەكانی  نالی تائستا ــوارە ب ئــو
و دەكن عراقی سزادانی بیاسای كار ھرم،

تدەپڕێ دامزراندنیدا بسر ساڵ ٣ ل زیاتر

توندوتیژی بدواداچوونی بڕوەبرایتی
دەكات كار یاسا بب دژبژنان

 ١-٧-٢٠٠٧ــ ل كوردستان، ھرمی حكوومتی ناوخۆی بوەزارەتی سر  بژنان، دژ  توندوتیژی بدواداچوونی بڕوەبرایتی ئگرچی
.نیی بخۆی تایبت تائستا یاسایكی بم دامزراوە، كشكان) چارەسركردنی قۆناغی بۆ سكاكانوە بدروشمی(لقۆناغی تۆماركردنی
پرلمانیش دەن ژنانی لیژنی و دەزانت ۆژەیاساكپ دواكوتنی بھۆكاری پرلمان سرۆكایتی كوردستانیش پرلمانی ھاوكات ئندامكی
ۆژەكپ بدوورینزانی  كوردستانوە پرلمانی ل سرچاوەیك بم دواخستووە،  پرسكیان  ۆژەكپ رەشنووسی باشتركردنی بۆ ئوان

رەتبكرتوە.

رۆستم ساكار
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لمادەكانی زۆرك بواری یاسا شارەزایانی بڕای
ناگونجن. ئمۆ  سردەمی  لگڵ   یاسای ئو
كوردستان ھرمی دادوەری ئنجومنی گوتبژی
سزادانی دە:"یاسای فرھادی عبدولباست
كاری دادگاكان ل تائستا ھیو عراقیمان
بناوی نیی یاسایكمان چونك پدەكرت،
ســبــارەت تــونــدوتــیــژی". بــرەنــگــاربــوونــوەی
تییرایوەبڕب ئو كاركردنی بشرعییتی
تایبت یاسایكی بگورەی كارەكانی لكاتكدا
نبوونی گوتی"لگڵ دادوەرە ئو ركنخراون
بم ،كتییرایوەبڕب بۆ تایبت یاسایكی
فرمی ببیاری چونك ،یاسایی كاركردنیان

دامزراوە".
یكسانی بدیھنانی ھوی ژنان ركخراوەكانی
بوونی بب لوبوایدان و دەدەن جندەری
رگر و ــان ژن مافی  لــ پشتیوان  یاسایكی
توندوتیژی، حاتكانی لدووبارەبووونوەی
ھرم ل ینم ــی رەوش بتوانرت مستئ
حمنوری، شیالن چاالكوان ژن بكرت. باشتر
دەستبركردنی بۆ یاسا  بایخی  لسر جخت
چارەسركردنی دە"بۆ و دەكات ژن مافكانی
لپاپشتییكان".  ككی یاسا  ژن، كشكانی
كاری ك دەگرت، لوە رەخن چاالكوان ئو
ئوكارە و بدواداچوون بت بڕوەبرایتی تنیا
دەكات داوا و ــ دەزان ركخراوەكان بئركی

بكات. ژن  لدۆزی پشتیوانی بجیدی حكومت 
كارەكانی ركخستنی بۆ یاسایك نبوونی شیالن،
ــو ــ"ئ دەزان بننگ تییرایوەبڕب ــو  ئ
كشیك ھیچ ناتوانت تییرایوەبڕب
بھۆی چونك بكات، چارەسر ژن لكشكانی
ناوك چند لژر تاوانكان زۆربی یاسا نبوونی
عشایری سوحی و كلتوور دابوونریت، وەك
بسزاگیاندنی یاساو دانانی دەشاردرتوە، بم
دەبت ئنجامداوە رگر كسانی تاوانكیان ئو
ئو تاوانان دەكن". ئو ئو كسانی لبردەم
پراوز ژن خراوەت ئم كشی گوتیشی:"الی
لھموو دەكرت، سیر الوەكی پرسكی وەك و
كوردیدا سیاسی لعقییتی و ناوەندەكان
گرنگ، پرسكی  بووەتن حكوومت  الی و
كومك پشوە تد ژنان پرسكی كاتك
پۆژەیاسای تاوتوكردنی وەك دەھننوە پاساو
پرلمان لناو بوو پیانشرم ك ختنكردن
رەخنگرتنی وای  چاالكوان ئو بكن". باسی
ك ئاماژەیدا، بیار ناوەندەكانی و لحكومت
بكشی ــان ژن پرسكانی حكوومت ئگر
كومك گاككۆم دانبوەداننت و نزانت
،یھ بچارەسركردن پویستی یھ كشی

بكرت. ژن بۆ ھیچ ناتوانرت ئوا
بڕوەبرایتی ئــامــاری بــوبــوونــوەی دوای 
توندوتیژی بحاتكانی سبارەت توندوتیژی

رەخــنــیــان ــكــخــراو ر دژبـــژنـــان ژمـــارەیـــك
لو ككی حمنوری شیالن گرت،  ئامارەكل
و وەردەگرت بھند  رەخنكان چاالكوانانی 
تییرایوەبڕب دەكــات"ئــو ئــوە بۆ ئاماژە 
بكاتوە". كمتر  توندوتیژییكان نیتوانیوە 
كمبوونوەی باسی لوەكردەوە"ئگر جختیشی
و یاسایك چ ئوا دەكــن، توندوتیژی رــژەی
كمكردنوەی بۆ  گرتووەتبر سیاستكییان 
ب تایبت  یاسایكی لكاتكدا ،دیاردەی ئو 

."نیی لبردەستدا توندوتیژی
لفراكسیۆنی پرلمان یاسایی  لیژنی ئندامی
سرۆكایتی حمكریم، رەئــوف زانــا گــۆڕان
ۆژەیاساكپ دواخستنی بھۆكاری پرلمان
لو ككی ۆژەیاسایپ گوتیشی:"ئو دەزانت.
پشووە ئم ك پویست لدوای پۆژەیاسایانی
ئامادەكردنی خریكی ئستا بكرتوەو یكال
ــی پــۆژەیــاســایــو دوای ــو ئ راپــۆرتــیــن لــســر
بۆ تا وادەیك پرلمان بۆ سرۆكایتی دەینرین

بكات". و پسندكردنی دیاری گفتوگۆكردن
ئگری یاسایی  لیژنی ھوكانی ســرەڕای 
رەتبكرتوە، ۆژەیاساكپ ئــارادایــلــ ــوە  ئ
كوردستان لپرلمانی سرچاوەیك لوبارەیوە
وارڤینی ــ ب بھنرت ـــاوی ن نیویست  ــ ك
توندوتیژی پۆژەیاسای راگیاند"چاوەڕواندەكرت

رەتبكرتوە". خزان ب دژ

دەكات یاسایی ب ل پرسیار توندوتیژی بدواداچوونی بڕوەبرایتی رۆژناموانی كۆنفرانسی ل ژنك
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بكن: خوارەوە ناونیشانی بم پیوەندی دەتوانن زیاتر زانیاری بۆ بڕز خونرانی
خونكان شاری ھولر- گۆڤار: ناونیشانی

٢٥ سا، تووشی  تمنم سلمان الن من پ:
ھیچ چوارسا ماوەی بووم، گدە برینی نخۆشی
پیوەندی گدە برینی ئایا نبووە، چارەسری
خفت كاتك چونك .یھ مرۆڤوە بدەروونی

دەبت؟ خراپتر تندروستیم باری دەخۆم
بگومان دەروونی: پسپۆری ئنوەر سامان دكتۆر
تووشبوونی سرەكییكانی لھۆكارە یكك
تووشی مرۆڤ كاتك، گــدە.  ببرینی مرۆڤ
و ڕاوكد ئو ئوا  ،دەب خم و دڕاوكی
گدەو فرمانی تكچوونی ھۆی تدەب مخ
برینی ھندجاریش گدە. ئازاری درووستبوونی
ویستپ برینی گدە بۆ چارەسری دوازدەگرێ،
بكرت، چارەسر دەروونییكی نرەتا الیس
مانئ ،كبرین لچاكبوونوەی رگرە چونك
دەبت، پیوەندی بدڕاوكی وخمۆكی ھمووی
دەروونییكی تری حاچارەس ھاتوو ئگر
چاك بئاسانی برینی گدەكی زۆر ئوا بكرت،

دەبتوە.

سا چل  تمنم ،بدوع ــوان ج من پ:
رووخسارم بــووەو  ھوكردن تووشی مندادانم
و دەردەكـــات ورد  زیپكی دەبتوەو  ســوور
پیوەندی  مئ ئای ،یھ ئازاری گورچیلشم 

ھی؟ مندادانم بھوكردنكی

دكتۆر ئــافــرەتــان  نخۆشییكانی پسپۆڕی 
مندادان ھوكردنی ئو عبدولكریم: سامی
رووخــســارەوە بزیپكی پیوەندییكی ھیچ 
بۆ وەرگرتب چارەسركت یوانل .نیی
تكدابیت ھۆڕمۆناتی وكردنھ ئو نھشتنی
گومانی مئ مانگانت تكچووە سووڕی یاخود
سبارەت و لدەكرت  زیپكی دروستبوونی 
چونك ،یھ كاریگری گورچیلت ئازاری ب
نزیكن، لیك و كۆئندامی میز زاوزێ كۆئندامی
بگومان نزیكن لیكوە رەوەكانیان وات

.یھ لسریكتری كاریگریان

ماوەی س بۆ ١٧ساڵ بوو سارا ھادی تمنم پ:

٢٥ كیلۆم  كشم دابزینی بۆ كرد، وەرزشم مانگ
دوای بم ھنایخوارەوە، ككردن بوەرزش
ببەی ئینزیالقی لوەرزشكردن توشی وازھنانم
ھۆكاری ئایا ٢٠سا تمنم ئستاش بووم. پشت

وەرزشك؟ تووشبوونكم دەگڕتوە بۆ

سروشتی ــارەســری چ لبشی نیاز دكــتــۆر
وەرزشكردن ھندك رزگاری: لنخۆشخانی
دەبتھۆی بكرت  بناتندروستی ئگر  یھ
وەك .ــ ــك ــوان وەرزش بــۆ نخۆشی چندین 
و مل ئینزیالقی و چۆك جومگكانی تكچوونی
برنامیكی لسر ویستپ بۆی پشت. ببرەی
لسر  وستپ بكرت وەرزش پزیشكی 
وازھنانی چونك بردەوامبیت، وەرزشكردن
كرد. باسمان ك نخۆشیانی ئو ھۆی تدەب
ببەی بئینزیالقی توشبوو  چــارەســری بۆ 
سرقاڵ وەرزشكردنوە ب ھر دەب پشت،
بماسولككانی تایبت وەرزشی ھندك بت،

دەكات. چارەسری یھ پشت

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

warvin.press@yahoo.com

وارڤین پزیشكی

www.ne
tew

e.c
om



41

و تایبت ئتكتی خواردنوەیك ھر
بانگھشتی ئگر .یھ خۆی یاسای رساو
رەفتار چۆن كرای، چاخواردنوە ب تایبت

دەكی؟            
،ریتانییب چاخواردنوە دابوونریتی بنچی
پرەسندنی كات  تپڕبوونی بپی  بم
باو لگشت نریتكی بووەت بخۆوە بینیووەو

رۆژئاوادا. و رۆژھت جیھانی وتانی
چا بانگھشتی و بـــردەوام بكارھنانی
.نیوەڕۆی دوای  لكاتی زیاتر خواردنوە، 
نگانئاھ جۆرە كۆمكخوازی ئم دەتوانیت
ئاھنگگان بۆ بكیت. چاخواردنوەوە ب
تاككی ھر یان بخۆت تایبت لبۆنیكی
ئو بتایبت ھاوڕكانت، یاخود خزانكت
تچوونی خرجی بتوت ك ئاھنگانی

بت. كم
رسای و شــــواز  ،نگانئاھ ــۆرە ــوج ئ
و مبست لڕووی .یھ خۆی ئامادەكردنی
بكاردەھنی. لگدا خواردنكانی كاتوە،
ئمجۆرە كاتی بردەوام كات: دەستنیشانی

دەبت. پاشنیوەڕۆ نگانئاھ
بۆ چاخواردنی  بانگھشتی ك بۆنانی ئو 

دەكرت:
ئوارە. -خوانی

بچووك. ھاوسرگیری -ئاھنگی

خزاندا. ل نوێ منداكی -لدایكبوونی
مووچ(دەستكوت) -ئاھنگی

ك ھاوڕیانك یان ھاوڕێ لگڵ -كۆبوونوە
نتبینیبت. ب ماوەیك

لگڵ ئو خواردنانی دەكرت -جۆرەكانی
بكرت: پشكش دا چا

-شیرینی.
و جۆرەكانی بسكیت. -نان

-كك.
جۆراوجۆر. -لفی

و خواردن. چا -شوازی پشكشكردنی
ھاتنی پش ل كخواردن -ئامادەكردنی
لرگی دەكرت، یان جبوە جكانمیوان
بریتییل"خۆت دروشمكی ك كراوە مزكی
قاپی بدانانی بك"یاخود خۆت خزمتی

تاككدا. ھر لبردەم ئامادەكراو
بكین، پشكشی دەكرت ك شت -تنیا
شرەفی و میوانی تۆ چونك ،كردنت چا
كنگئاھ كاتی ھموو بم ئاھنگكی،
خۆی چــادا تكردنی و لپشكشكردن
ھاوڕكاندا لگڵ  خۆت مافی نابینتوە. 
نالی وتووژكردنی ب وەربگریت چژ
لبناغدا لــبــرئــوەی جــۆراوجــۆرەكــان،
ئاھنگكی ھر وەك  بوان گر سادەیو

دیت. كنفتكردن دووچاری دیك

بدوع كنر

ئتكت

KNER_ABDULLAH@YAHOO.COM
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بانگھشتی
چــــا 

خواردنوە
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ددانھاتنی  ئازاری چۆن
منداكانمان كمبكینوە؟

منداڵ دا، شیرییكان ددان دەركوتنی قۆناغی ل
برزدەبتوەو جستی گرمای پلی كمك
گریانكانی نۆبی تكدەچن. خوی كاتكانی
بــاوكــان و ــ دایـــك ـــك ل ــر دەبـــن و زۆر ــات زی
بھۆی ــن دەك نیگرانی و ببزاری ھست
ئركانی منداكو ئو ھستنكردنیان بئازاری
ئنجامی بكۆرپكیان برامبر شانیان لسر
منداكش بۆ ك تمنیدا  قۆناغی  لو بدەن

ئازاردەرە.
سخت قۆناغكی الی منداڵ، ددان ھاتنی قۆناغی
دەرچوونی لكاتی مندان زۆرینی بزاركرەو و
دەكن زۆر بئازاركی ھست ددانكانیاندا
دەبتوەو بــرز جستیان گرمای پلی و 
كمبوونوەی بۆ لوكاتدا دەكن ئوە ئارەزووی
دەستیاندەكوت شتكی ھر ئازارەكانییان
بكن. خریك و خۆیانی پوە دەمیان بۆ بیبن
ددانھاتنیش لمنداكوە رادەی ئازاری بگومان

جیاوازە. منداكیتر بۆ
دن؟ ددانی كی منداڵ

منداڵ قۆناغك بچند ركخراو بشوەیكی
ددانكانی سرەتا و ـــون  دەردەك ددانكانی
چوار مانگی لنوان پشوەی خوارەوەی بشی
ددانی چوار پاشان و دن تمنیدا حوتمی و
لمانگكانی دەمی  پشوەی سرەوەی  بشی
لمانگی پاشان دن. تمنیدا  نۆی و ھشت
چوارەمی و سھم بشی تمنیدا دەھمی
ددانی كۆتا و دن خــوارەوەی ریزی ددانكانی

دت. سایدا ٣ تمنی ل شیریشی
ددانی دەركوتنی ئازاری ئوەی بۆ بكین چی

بكینوە؟ كم منداكانمان
رنماییك بكرت چند پیەوی ویسترەدا پل

ئو ئازارەكانی بتوانرت زیاتر ھرچی ئوەی بۆ
دەركوتنی قۆناغی لك كمبكرنوە مندا

.كانیدایددان

و پاكوخاون قوماشی پــارچــیــك یــكــم: 
كاتژمرك، ماوەی بۆ سارد  لئاوی ھگیراو
بیخات ئوەی بۆ منداكت بردەستی بخرە
پلی كمك رگیوە لو  و ھارووەكانی سر
رجم مب خوارەوە، تب ھارووەكانی گرمای
نك بت، گورە و درژ پارچیكی كقوماش

دروستبكات. و گرفتی بۆ قورگی تبچ
شویلگی مندان ب تایبت دووھم: كرمكی
پنجی لرگی سجار تا دوو رۆژان ھیو
شویلگی نــرمــكــردنــی ھــوــی دەســتــتــوە 
پاكو پنجت رجم بــم بــدە، منداكت

شوشترابت. و خاون
دەرمان بكارھنانی  ل بكرەوە  دوور سھم:
رنمایی بــبــ مــنــداــكــت بــۆ  ئسپرین  و 
ئسپرین بكارھنانی  چونك تایبت، پزیشكی
منداكت تندروستی لسر البال كاریگری 

دروستدەكات.
ب پالستیكییان پارچ ئو ئاگاداری چوارەم:
و دەھنرن  بكار شلمنی پاراستنی بۆ  ك
شلمنی رگیانوە ل بفرگرەوەو دەخرنناو
پالستیكیان پارچ ئو ناب منداڵ. تددەدر
كمندا ناودەمی  چونك بستن  رادەی نبگ

دەدەن. ئازار
دوای قۆناغی

دەركوتنی
ددان:

ــــــــو ئ
،قۆناغ

ددانكان دەركوتنی قۆناغی ل ھستیارییكی
ددانی چاودری بوردی ویستپ نییو كمتر
تایبت فچیكی لرگی  و  بكرت كمندا
ددان ھویرانی ئو بكارھنانی و بمندان
بایخ دەگونجن تمنی منداڵ لگڵ ك شوشتن
پاك ددانكانیان خاونییان بدرت و و پاك ب

بكرـتوە.
بشوەیكی منداڵ قۆناغدا لو ویستپ ھروەھا
و بكرت ددانكانی  شوشتنی فری تندروست 
و بكن خۆشویست ال ئو كارەی و باوك دایك

بردەوامبوون لسری. بۆ ھاوكاری بكن
ئوە باوكان و دایــك ویستپ لكۆتاییشدا
ددانــی دەوری بشوەیكی ك لبیرنكن
بدەن، پسپۆڕ دكتۆری پیشانی منداكیان
منداڵ ددانكانی ل كموكورتییك ھر چونك
كاریگری لداھاتوودا رەنگ شوانك بھر

ددانكانی. سر بكات
دیجل سرچاوە:
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ڤایرۆسی زەردویی
سی و بی جۆری جگر ھوكردنی ڤایرۆسی
بی ڤایرۆسی جۆری رگاكانی گواستنوەی

پكھاتكانی خون. •خون و
پیسبوو. و سرنجی دەرزی •رگای

سكسی. •كاری
•لیكی ناو دەم.
ئندام. •چاندنی

سرتاش) موس(لالی دایك،  شیری  :دیك •رگای
نینۆكب و
نیشانكان

بھۆی جــیــاوازە دیك كسكی بۆ لكسكوە 
لش برگری جیاوازی

یان:   لوانی بنیشان بت
.پل بۆ(٣٨-٣٩) لش •برزبوونوەی پلی گرمی

و رشانوە. •ھنج
راست). •ژانی سك(الی

لش. •خوراندنی
•پی پست.

دەبت. خست و دەگۆڕدرت رەنگی نخۆش •میزی
جومگكان. •ژانی

جگر. و سپ •گورەبونی
خواردن. ئارەزووی نمانی و •بھیزی

.كوكردنھ •جۆرەكانی
نیشانكانیان توشبووان ٪٧٠ ل نزیكی توند: سۆی -١

دیاردەكوت. ب ل
 ٥ لماوەی دەردەكوت، ٣-١٣دژەتــن •لھفتی

نامنن. لش ل مانگ
١٠٪تووشی درژخاین دەبن. ل•

بنیشانن.  ٪ ٢٠ – ٢٥ :نیشانب سۆی -٢
دەگرتوە، توشبووان ل ٪٥ - ١٠ درژخاین: سۆی -٣

بت. نیشاندار یان نیشانب یوانل ك
٦ مانگ ل لشی  ل زیاتر ماوەی بۆ كڤایرۆس وات
لكاتی یان توند سۆی لباری دەمنتوە، نخۆش

.كڤایرۆس دەستنیشانكردنی
دەستنیشانكردن

ئنتیجینی دۆزینوەی تاقیگ(سیرۆلۆجی) •برگی
كڤایرۆس

 .كندژە ت  یان
. ئار سی پی •تستی

•تستی فرمانی جگر.
جگر. شانی •چاندنی

خۆپارزی
ژیانی لدەرەوەی سكسی لكاری •دووركوتنوەی

ھاوسری.
كۆندۆم. •بكارھنانی

دنیا و پویست زۆر لكاتی تنیا خون •وەرنگرتنی
نبت.

بكاربھنرت. و سرنج دەرزی •بوریایوە
ماددە بھۆشكارەكان. وە لوتندوورك•

بكارھاتوو. سرنجی دەرزی و •بكارنھنانی
ئوانی بتایبتی بی جۆری ڤایرۆسی دژی •كوتان،
توشبوو، كسی خزانی  وەك مترسین  جگای
كاری ئوانی ،تاقیگ كارمندی پزیشك، و كارمند

دەكن. سكسی
سی جۆری جگر ھوكردنی ڤایرۆسی

درژخاین  ــاری  ب ــرەو ب تووشبووان  ٧٠-٨٠ لــ•
دەڕۆن.

پكھاتكانی و خون ــنــوەی  گــوازت •بــرــگــی
دەگوازرتوە.

كمتر. بم دەگوازرتوە سكس •بڕگی
بھۆشكارەكان). دەرزی(مادە •بڕگی

خۆپارزی
پكھاتكانی و خون لوەرگرتنی ١.دووركوتنوە
خونكدا پاكی ل دنیا و پویست زۆر لكاتی تنیا

نبت.
بھۆشكارەكان. لمادە ٢.دووركوتنوە

كۆندۆم. ٣.بكارھنانی
ژیانی لدەرەوەی سكس  كاری   ل ٤.دووركوتنوە

ھاوسری.
بكارھاتوو. سرنجی و دەرزی ٥.بكارنھنانی

چین؟ زایندەییكان خۆشیین

قادر خالیس د.
سھم بشی
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نخۆشی كسانی بو تایبت یاسای پۆژە
(ھارتالند ركخراوی لالین یھ دەروونییان
و مرۆیی پداویستی بۆ  ئمریكی  ئالینسی)
تندروستی وەزارەتـــی  لگڵ ــرۆڤ، م مافی 
ھاوبش لیژنیكی و ھــرــم حكوومتی
وتووژی مانگ  س ــاوەی م بۆ ــردووال  ــھ ل

كراوە. لبارەوە
كۆنفرانسكدا  ــ ل دا  ٢٠٠٩ ئــابــی ٩ی  ــ ل
نونرانی تندروستی، وەزیری بئامادەبوونی
ئمریكی، ئالینسی ھارتالند رــكــخــراوی
ــی دەروون پسپۆڕی پزیشكی و پرلمانتار
نونری لگڵ دھۆك و  سلمانی لھولر،
دەروونــی تندروستی نیشتمانی ئنجومنی
تاوتوێ دەروونی تندروستی پرۆژەیاسای عراق

كرا.
دكتۆر ریكییمئ ركخراوە ئو بڕوەبری
ب ــوە ــارەی ــوب ل ئمین، محمد ئحمد 
تندروستی پۆژەیاسای راگیاند، (وارڤین)ی
بووە، ركخراوەكیان پرۆژەی  یكم دەروونی

دواتر پشكشكراوەو عرەبی زمانی ب پشتر
بۆ دەومندبكرت ھودراوە و كوردی كراوەت
بكرت. پرلمان پشكشی بتوانرت ئوەی

بۆ یاسای ئو دەرچووونی  بایخی  سرەڕای
،یھ دەروونــیــان نخۆشی  ئوانی ھموو
بایخی ژنانیشوە نیسبت ب ۆژەیپ ئو
ۆژەیاساكگوتی:" پ رپرسو بئ یھ خۆی
،گرنگ ژنان بۆ ناڕاستوخۆ یان و راستوخۆ
سلمانی ــ ل ــۆز س نخۆشخانی چونك
ئو لسر كار ژنان نخۆشخانی  گورەترین
دەربچت". ئگر ل پرلمان دەكن یاسای

ئالینس ھارتالند لركخراوی ركخری پرۆژە
ھرمی  لــ ،ـــدە عــزیــز شیالن ــزەر  ــار پ
بۆ پاراستنی ك نییستا یاسایكوردستان، تائ
ھیو دەروونییان كشی كسانی ئو مافی
پرۆژەیاسای ئو ــر زووت گوتی:"پویستبوو
یاساك گرنگ زۆر لئستاشدا بم ،دانرابای

جیبجبكرت". و دەربچت
ھیو  توژە  بو تایبت یاسای وت لزۆر

سوودیان كردووە گ پۆژەكیان ئوانی 
ئو دانانی بینییوە"بۆ وتك چند یاسای ل
و میسری یاسای ل سوودمان یاسای پرۆژە
وەرگرتووە". دانراوە، ٢٠٠٤ لراقی كیاسای ع
كوردستان ھرمی لرابردوودا ئوەی بھۆی
ئگری كردووە تادا گوزەری واقیعی بچندین
گرفتی كسانی ئو ژمارەی ئارادایل ئوە
بشكی یوانت"لب زۆر یھ دەروونییان
دەركردنی بۆی بگرتوە". كۆمگاكمان زۆری
تندروستی ــواری ب بتوانت یاسایك ھــر
،نزەنگ بالی دكتۆر گۆران ركبخات لھرم
و گرنگی تندروستی سیاستی لبواری پسپۆڕ
كوردستاندا ھی"لھرمی  خۆی تایبتمندی 
كاری كمترین كنالی تندروستی، سیاستی
كای ئو نبت، بدەگمن كراوەو تدا یاسایی

ركنخراوە". رسا یاساو ب گرنگ
تندروستی سیاستی بــواری پسپۆڕەی ئو
گرت، سانك ئو فرامۆشكردنی ل رەخنی
ئو ھی"مافكانی دەروونییان نخۆشی ك

بگورەی ھیو نخۆشی دەروونییان ،نیی تییانھاوو بو تایبت یاسایكی كوردستان ھرمی ل تائستا
بكرن پشل مرۆڤ مافكانی بوارە وایكردووە"زۆرجار ركخستنی ئو بۆ یاسایك نبوونی شارەزایان گوتی
دادگاییكردن رەوتی لسر زۆری كاریگری یاسایك وەھا بوونی دایوایوبل پرلمانتاریش دادوەركی و

دەبت. كوردستاندا ھرمی ل

تایبت

دەروونی پشتگوخراوە الینـــی  كوردستان ل
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تنگژەی یا شك نخۆشی یا تووشی كسانی
یھ وا جاری و پشلكراون ھاتوون دەروونی
ناكرت، لگڵ مرۆڤیشیان مامی تنانت
ئوەی بۆ ،یھ یاسا ب پویستی بوارە ئو بۆی
كمبكرنوە". پشلكارییكان و ركبخرت
پ یاساكانی دەركردنی تنیا ،نزەنگ دكتۆر
گرنگ ب جبجكردنیان بكو ،نیی گرنگ

دادەنت.
مافی پاراستنی ،یاسای ئو لدەركردنی ئامانج
ئو توژە مافكانی بڕوونی ،خۆشی دەروونیین
رووبڕووی دیاریكراوەو سرپچیكاران یاساكدا ل
نزەنگ د. دەكاتوە. یاسایی برپرسیارتی
،یاسای ئو بایخكانی ل دیك دە"یككی
دامزراندنی بۆ داناوە  گشتی رسایكی  وەیئ
ك تندروستی وەزارەتی ل گشتی دەستیكی
كوردستان دەرووندروستیكانی دەزگا چاودری
داواشی دەربكات". بۆ تایبتیان رسای و بكات
پسندكردنی بۆ كار كرد كوردستان پرلمانی ل

بكات. ۆژەیاساكپ

بم یاساكدا، پۆژە ل زۆر كاركردنی سرەڕای
پزیشكی .یھ ۆژەیاساكپ ل گلیی ھشتا
ل رەخنكانی تیب، عیسمت  نزار ــی دەروون
خادا دوو  ل دەروونی تندروستی پرۆژەیاسای 
تندروستی باسی پرۆژەیاسایدا كۆدەكاتوە"لو
ویستپ ئمش ــكــراوە، ن منداڵ ـــی دەروون
لالیكی بكرت، زیاد پرۆژەیاساك بۆ لداھاتوو
لناو دەروونــی  تندروستی باسی زۆر دیكوە
زیاتر ،گرنگ الینكی ئمش نكراوە، كۆمگا

كراوە". نخۆشخانكان باسی
رزگار محمد دادوەر كوردستان ئندامی پرلمانی
ئو بپشتگوخرانی كردنی ئاماژە وای ئمین،
تبب پرۆژەی ئم گرنگ گوتی:"زۆر ۆژەیاسایپ
ئوەی بۆ حكوومت بخرتسر فشار یاساو

بواری جبجكردن". زووترە بیخات ھرچی
یھ بدەستكاری پویستی ۆژەكگوتیشی:"پ
لشونی یھ ك وشندوە، ھداڕشتن لڕووی
،مك پناسی ھندك بكارنھنراوەو خۆی

."باش سرەتایكی بم

بیكوە دەروونی الینی و تاوان رزگار، دادوەر
الینی ب پیوەندی زۆر دەبستتوە"تاوان
الینی كسك چونك ،یھ دەروونــیــیــوە
تاوان ئوا بت ئاسایی و تندروست دەروونــی
كاریگری بۆ خۆی تاوان لگڵ ئوەش و ناكات
كاریگریان دوو شتن و باری دەروونی بسر یھ
دەروونی باری تاك چند  ،یھ یكتری لسر

دەچت". تاوان برەو زیاتر ئوەندە شوا
تاوانبار نخۆشی  بــ گــوتــی:"گــرنــگــیــنــدان
ویژدانی و یاسایی كشی دەروونییوە لڕووی
ئگر دادگا، بڕوەچوونی لكاتی دروستدەكات
دەتوانرت ئوا بكرت رەچاو دەروونــی الینی
كمبكرتوە زۆر كسكان لسر تاوانكان

ھبت". دەروونی نخۆشی تاوانبارەك ئگر
شونكی ویستگوتیشی:"پ ــار، رزگ دادوەر
خۆشانن ئــو  چاودریكردنی بۆ دیاریكراو
دەروونی پزیشكی ویستپ ھروەھا ھبت،

چاكسازیدا ھبت". لھموو فرمانگكانی
رۆستم ساكار

دەروونی پشتگوخراوە الینـــی  كوردستان ل
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لالین  كرد ك وەیسی ئاشكرای ھونرمند عزیز
بھمن كورد، سینماكاری بتوانای دەرھنر
فیلمكی نویدا ل بشداری لكراوە قوبادی، داوای
داوای لكردووە مبستش بھمن بۆ ئو و بكات
دە:"نك عزیزیش بكاتوە. كورت سمی ك
بیتاشم". ئامادەم بكو دەكموە، كورتی تنیا

گل ھبژاردووە دخۆشی خرای بۆ ریتمی
لكاتی  ١٧ ساڵ ل بر وەیسی، عزیز ھونرمند
ئران و عراق نوان شڕی بندكراوانی گۆڕینوەی
لرۆژھتی بندكراواندا پشوازی ئاھنگی ل
كرد خرا ریتمی  بگۆرانی  دەستی  كوردستان، 
.وازەیش لو حزی گل ك دەركــوت بۆی و 
بم ،یھ سلۆم گۆرانی دە:"٢٤كاستی ئو
ھبژاردووە. گل دخۆشی بۆ خرام ستایلی
رۆژھتی بھمانشوەی كوردستان لھرمی
چونك دەم، خرا بستایلی گۆرانی كوردستان،
كیمیاباران ئنفال، كارەساتی زۆر كــورد گلی
ریتم بو دەمــوێ بینیووە. ئشكنجدانی و 
لخۆشی روو پكنین و خك بھنموە جاركیتر

نبن". خمۆكی تووشی بكنوەو

گیراوە ل رەخنی كردن سما لبر
بووەت ھپڕككانیدا ل وەیسی، عزیز سمای
ئو بدەنگی حز ك ئوانی سرنجی جی
فۆلكلۆری برگی ك لمایو س دەكن ھونرمندە
و گنج منداڵ،  وایــكــردووە سماكی .كوردی
ل ھونرمند بن."گرنگ سرسامی بتمنكان
ھبت. رۆی سركوتوو ئكتركی وەك كلیپدا
بگوتنی كوردسات كنای ل بۆیكمجار كات
پیانگوتم خك دەركوتم،  گۆرانی"بچندی" 
و ھپڕت گۆرانیدا ل وا ھونرمند دەب چۆن

دووجار ناچاربووم گوتم، بۆیپ ناشرینیان قسی
زۆرترین ئستا بم بگۆڕم، مۆبایلكم ژمارەی

."ماكردنمس خك داواكاری

ھناوە ژنی سایدا ١٥ل
لژیانی ھونری كاری  ل دوور وەیسی، عزیز
خۆشی دەی چشتووەو ئــازاری زۆر گنجتیدا
فرۆشییوە نبینیوە"لجگرە نمت ئو لژیانی
پیاوانم و ژنان جوانكاری فرۆشتنی كاری تا بگرە
چژم كرد. ھونری بكاری دەستم دواتر كردووە.
ژنیان  ١٥ سایدا ل ھر و نبینی خۆشویستی ل

ئوكات وابوو". نریتی نام، چونكبۆھ

شارەوانیی سرۆكایتی لپۆستی حزی
خۆم پشم ھات پۆستك دەی:"ئگر عزیز
تا ھدەبژرم، شارەوانی  سرۆكی  پۆستی بۆ
ل واز و بپارزم كوردستان  ھرمی  پاكوخاونی

ناھنم". گۆرانیگوتنیش

دە (راپ)یش
راپی  گۆرانییكی تازەكیدا سیدیل عزیز،  
ھی گۆرانییكشی گوتووەو كلھوڕی بشوەزاری
ئو .میدییح حمید كۆچكردوو ھونرمندی
گۆرانیی ئو بۆ كلیپ  تایلند وتی  ل بنیازە
گرووپكی ھیچ لرە باسیكرد وەك چونك بكات،
وەی كئ بدات" یارمتی كلیپ كاری بۆ راپ نیی

بكات". ئوكارە ئامادەنیی شھ

عزیزی وەیسی" منم قیسی ”ھرم ھوژەو
ــازەكــی ت مــرھــبــ ــســی بــنــیــازە ــز وەی عــزی
عزیزی منم قیسی، ھوژەو و رمناوی"ھب
رەمزاندا جژنی  ل جژنانیك وەك  وەیسی"

ئو بكات. كوردستان ھاووتییانی پشكشی
لك ندەناس كچك ب خۆی گۆرانیدا لو
و دەفرۆشی قیسی ھوژەو و رمھ گوندك
نخشی لرگی دواتر عزیز، دەبت. عاشقی
بپكنیوە دەدۆزتوە. گوندەك كوردستانوە
بدەستم بم ھر دەق بوو، زۆر دە"ئگرچی

ھنا".

دەتاشت   سمی
بشداریكردنی وەیسی عزیز دیكی كاركی
باسی ك بــوو" ــ دووان بناوی"ئو فیلمك   ل
كردووەو  بشداری ١٠ خولك و دەكات خۆشویستی
عزیز، بقسی دەكــرــت. نمایش منزیكانب
لكردووە قوبادی، داوای كورد بھمن سینماكاری
ل رۆی سرەكی و شداربب فیلمكی تازەیدا ل
دەب پیگوتووە بم بھمن، بگت، فیلمكدا
عزیز لبرامبریشدا بكیتوەو كورت سمت
دە:"لپناو و پیشانداووە ئامادەیی وەیسی،
ب خزمتكردن و ھاووتییان دخۆشیكردنی
بتاشم". برۆیشم و ئامادەم سم كوردی، ھونری

دەناسنت دەنگخۆش ھونرمندی
لگڵ گۆرانییكی بــدوــت وەیــســی، عــزیــز 
”ئز بناوی ــوردی) ك (نارینا  گۆرانیبژ كچ
داوام بۆی ،دەنگی خۆش و كچلیام"گوتووە"ئح
مبشتش ئو و بۆ بت گۆرانییكم لگڵ لكرد
ھبژاردو برایم)مان (حمسعید شیعركی
دەكرت". بۆ كلیپمان فنیشوە فامیلی لالین
گۆرانی كرمانجی بشوەزاری ب دەیوت عزیز،
١٠ھزار بادینان لك دەكات ئاشكراشی و بژی
ل بیاریداوە  بۆی فرۆشراوە. لسدیكی  دان
كرمانجی شوەزاری ب گۆرانی دوو سدیكدا ھر
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لخۆكوشتن رگری
بوارەدا لو ئو سرەكی كشی بم بت،
ناناست شاعیری باشی كرمانجی ك وەیئ

بنووست. ئو شیعر بریتمی تا

"شتھب میوەی ”ژن
و ــاواز ئ ل ســوودی گۆرانیكاندا لزۆرترین
پاراستنی مبستیشی بینیووەو فۆلكلۆری شیعری
لسر زۆرجــار بم  بــووە،  كورد كالسیكی برھمی
ل وەك بــووە. شك تووشی فۆلكلۆرییكان دەقــ
دینار و دە"ماچ و دەكات وەسفی كچك كدا ككلیپ
ل لبوردن دە:"داوای لوبارەیوە عزیز، ."نبست
كردبت ژنم باسی گۆرانییكدا  ل ئگر  دەكم ژنان
شیعرانی ئو كرابت.  ل گوزارشتی  بجۆركیتر و
دینار و دەم"ماچ گۆرانیكدا ل .فۆلكلۆربوون گوتووم
ماچی بستن"ئم مانای گرانی
دەگینت ككچ
ـــوەك ن

بپارە تۆ كاركیتر،
ـــــاچـــــی عزیزم لروانگی بكیت". كچان

ئگر  باش ئوەندە بھشت ل كمیوەی ژن وەیسی، 
میوەیت ئو بھشتدا ل ئوكات باشبیت، خوا الی تۆ

پدەدرت.

بت گۆرانی كاتژمر ١٠ دەتوان رۆژان 
تنیا ئو  بت، ك خمگین ك بدەق ھیچ  ئو نایوت
بگوتی و بۆ ھپڕك دەستدەدەن ك دە گۆرانیان
گوتووە"ئگر  گۆرانی ١٠ كاتژمر ھبووە وا رۆژی خۆی
ناوەستم". گۆرانیگوتن  ل بت بدم  كڕكپھ
كارەكانی بۆ سیناریۆ نیایتب ك ئوكاتانی عزیز

دەنووست.

دن كۆنسرتی رەزازی ملیۆن كس ١
كوردستان ھاووتییانی نایشارتوە وەیسی، عزیز
دەھنتوە بوە نموونش ناكن. ھونرمندانیان پاپشتی
روویان م+وعین ئسفھانی بۆ كۆنسرتی ئرانییكان ك
ھانی كوردستان رۆژھتی كرد"كوردەكانی دوبی ل
جمشید ئاھنگی بۆ تنیا دەدەن. ھونرمندەكانیان
رۆژھت  كوردی ھزار ٤ نزیكی كوردستاندا، لھرمی
سن تب رەزازی ناسری ھونرمند ئگر باشوور. ھاتن
بشداردەبت،  كورد ١ ملیۆن ئوا سازبدات، كۆنسرتك
ناچت".  ١٥ كس كۆنسرت بكات لرە ناسر بم ئگر
ك دەگڕتوە ئوە بۆ ھۆكارەك وەیسی، عزیز بڕای
جیاناكرتوە. لیكتری  گۆرانیبژ و ھونرمند  لرە
ھولر ل الوان یكتی بۆ  كۆنسرتكم  دە عزیز، 
ئامادەیبوو،  كس ٢٠ ھزار بوو، بخۆڕایی ھاتن سازكرد
كست   ٥٠٠ پارەبووای  ب رتكۆنس ئو ئگر  بم

ندەھات.

دەبخشم خت ھپركوە بدەم
بم  ،یھ ــی زەردەخــن ـــردەوام ب وەیسی،  عزیز 
ئستا ئو دەبین دەگری. رووداوكی ناخۆش ك كات
دەكات. كاری خرخوازی كاری ھنس لگڵ كۆمپانیای
خكی بسر كشتوم دابشكردنی كۆمپانیای ئو
دی عزیز، كاكاندا دابشكردنی لكاتی كمدەرامت و
دەكات حز ماك سردانی كات ئو خك دەداتوە.
ھپڕكوە پیشانبدات"بدەم ما ئو كمدەرامتی ناكات

پدەبخشم و دیانخۆشدەكم". شتیان

ل كمیوەی ژن
ئوەندە بھشت

الی تۆ ئگر باش
ئوكات باشبیت، خوا
ئو بھشتدا ل
پدەدرت میوەیت
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كۆمگاكان نو لدیاردەكانی ككی خۆكوشتن
بڕژەی كۆمگایك ھموو بین دەتوانین و
بگورەی بردەكوت. خۆی پشكی جیاواز
نوێ كۆنكان خۆكوشتن دیاردەیكی سرچاوە
سردەمكدا لدرزەمانوە ھیو لھموو نییو
و ــن ڕدەگــ ــردن م ـــدوای ل ھــن  كسانك 
خۆرزگاركردن بۆ دەزانـــن ھــۆكــاری بتنیا 

ژیان. لمینتییكانی
ھكشان ب ئاماژە زانستییكان توژینوە
لسرتاسری خۆكوشتن رژەی زیادبوونی و
لسرژمرییكانی لیكك دەكن. جیھاندا
(W.H.O) جیھانی تندروستی  ركخراوی 
لجیھاندا خۆكوشتن ــژەی ر ــووە، ــوت دەرك
تا ٩٠٠ ھزار حات  ٨٠٠ ھزار دەگات نسا
رگرتن و چارەسركردن ھۆكارەكانی ئوەی بۆ
ئافرتوە لالیان  خۆسووتان یان لخۆكوشتن
نخۆشی پسپۆڕی ( علی   تاڤگ (د. بزانین
دیاردەی ئو نھشتنی  بۆ  :دە دەروونــی
ئو بۆ پنابردن ھۆكارەكانی سرەتا وستپ
و رگرتن بۆ ھودەین ئینجا بزانین كــارە
ببتوە پشیمان تا سوكئ ساردكردنوەی

كدەیدات. ھیی بیارە لو
یاخود خۆسووتان خۆكوشتن كسی بیاری ئو
خـــوارەوە ــارەی ــۆك ھ چــنــد ــو ئ بــۆ  دەدات 

دەگڕتوە.
 PSYCHIATRICھـــۆكـــاری دەروونـــــــــــــی*

  FACTORS
كسایتی تكچوونی A

 PERSONALITY DISORDER
 MOOD خـــــود(مـــــزاج)  ــی  ــكــچــوون ــ ت  B

     DISORDER

كحولی ناشاینی خواردنوەی C
ALCOHOL MISUSE  

       DRUG MISUSE ئالوودەبوون D
           SCHIZOPHRENIA فرینیا E شیزو
          HOPELESSNESS ژیان ل F نائومدی

SOCIAL FACTORS كۆمیتی *ھۆكاری
Aكــــــــــــــــــارنــــــــــــــــــكــــــــــــــــــردن           

    UNEMPLOYMENT 
       POVERTY ژاریھ B

            DIVORCE (قت جیابوونوە( C
 SOCIAL خــــــــزان  ـــاو  ن ــی  ــۆك ــاك ن  D

     FRAGMENTATION
خۆكشتن  باسكردنی ل راگیاندن E رۆی

              SOCIAL ISOLATION نیاییت F
         GENETIC FACTOR بایۆلۆژی *ھۆكاری

چینایتی Aھۆكاری
خۆی دەیوت ك لوئافرەتی رگرتن بۆ
كاتدا لم ویستپ  ،نبسووت یان بكوژێ
لبیارەكی ئوەی بۆ  چیبكات  ئافرەت ئو
ئوكاتی دەت: وە"د.تاڤگتب پشیمان
خۆسووتان یان خۆكوشتن ھوی ئافرەتك
سارد خۆی ناتوانت شوەیك بھیچ دەدات.
زۆر بیركردنوەی لوكاتدا چونك بكاتوە،
بۆ تنیا بیركردنوەی ئاراستكانی ئاۆزە
بڕاستی ناتوانت دەچت   یھ بیارە ئو
دەوروبری كسانی لسر  بم  بیربكاتوە،
چاودری بردەوام بن. ئاگاداری زۆر ویستپ
لناوبردنی بیاری  ئوكسی  چونك بكن،
بت بۆ تنیا لشونكی ھودات خۆی دەدات

نكات". ئاشكرا لی كس ئوەی
بباشترین شوە خوارەوە رگانی دكتۆر ئم

.دیاردەی ئم كمكردنوەی بۆ دەزانت
بشوەیكی دەروونی خزمتگوزاری ١-بوونی

زیاتر.
خۆكوشتن. كرستكانی ٢-كمكردنوەی

بخۆكوشتن. خولی رۆشنبیری دژ ٣-كردنوەی
ك ئوكسانی، ــوەی ــن ودۆزی ٤-پشكنین 
تا یھ خۆكوشتنیان ئنجامدانی بیرۆكی

بكات. دەروونی چارەسری دكتۆری
خۆكوشتن شــــوەكــانــی ــی ــردن ــك ــاســن ٥-ب
رگایكی تدەب  چونك لراگیاندنكان، 

.دیك ئافرەتی بۆ فركاری
لخۆكوشتن رگرتن یاخود چارەسر

تتایب بابتكی تــواو خۆكوشتن، بیاری
ویستپ لبرئوە خاوەنكی، بخودی
كسكدا لگڵ كار بھمنی لسرەتاوە
پرسیاركردن و پش سرزەنشت نكرت بكرت،
پتوی پیوەندییكی خۆكوشتن دەربــارەی
رگرتن یا  چارەسر بكرت. دروست لگدا 
پنج ئو یا  حاتكان بپی لخۆكوشتن 
بشوەیكی بم دەگۆڕت، ھیتی ئاستی
مام خوارەوە بمشوازانی دەتوانین گشتی

بكین: كسكاندا لگڵ
ھبوو خۆكوشتنی ھستی كسك ئگر

:ویستپ
ئوكسانی الی  راستوخۆ و بكراوەیی -
ناخی ــارەی دەرب بكات قس یانپ متمانی 

خۆی.
تایبتمندی پزیشكی سردانی كاتدا لزووترین -

بكات. دەروونی
و پزیشك رنماییكانی لسر بت بردەوام -

چارەسركردن. تیمی

لخۆكوشتن رگری
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سابونچی علی سامان
بروكسل  – ١٨٥٨/١٢/٢٢ لوك پوچینی(  مردنی
ھرگیز دام، قوی ئازاركی ،(١٩٢٤/١١/٢٩
مرۆڤكی چیدی نتوانم  ك نبووم لوباوەڕەدا
ورەیگ شانازیكی نبینموە. بۆ من گورە ئاوا
شۆنبرگ ئارنۆد راكشابت... سرنجیم ك
 ARNOLD SCHöNBERG (١٨٧٤ – ١٩٥١)

نمساوی). موزیكی بناوبانگی داھنری
بوونو موزیسیان زۆربیان  پوچینی،  بنمای
دۆمــۆی كنیسی ئۆركسترای سرپرشتی
بھرمی ســر كــردووە(شــارــكــی لوكیان 

.(ئیتالیای ناوەڕاستی تۆسكانای
سكۆندۆ لمیكی دۆمنیكۆ  ئنتۆنیۆ  ”جاكۆمۆ
سای دیسمبری ٢٢ی ل پوچینی"، مریا
موزیكزان دتدنیاوەو لخزانیكی ھموو ،١٨٥٨
خزانكیان، مندی  لشش  دەبت  پنجھم
ماكیانی، پناسی خزانكیان ھاوڕیكی

كردووە. موزیكی گورەی ببۆكسكی
تمنی جاكۆمۆ دەمرت، باوكی میكلی كاتك
خای" دەنردرت الی پاشان پنجسان دەبت.
لخوندن، بردەوامبوون بۆ ماجی"، فۆرتوناتۆ
بم بووە، ھمن و لسرەخۆ منداكی جاكۆمۆ
لھسووكوت بووە توند توڕەو زۆر خاكی
دەتوان سایدا چــواردە لتمنی لگیدا.
،لوك كنیسی لــ ئـــۆرگ لدانی بــھــۆی 
و خزانكی بۆ دابینبكات ئابووری داھاتكی
دەدزت ككی ئۆرگیلول لھمانكاتیشدا، چند
بۆ بدەستبھنت پارەیك تا دەیفرۆشتوە و
سرزەنشت و پیدەزانرت پاشتر جگرە، كینی

دەكرت.

 ١٨٧٦ لسای لژیانیدا، یكمجار  بۆ جاكۆمۆ

رگایكی لھاوڕكانی، ھندك لگڵ دا
ئۆپرا یكم پیزاو شــاری بــرەو  دووردەبـــن
ڤردی(١٨١٣  پجوز ئویش"ئایدا"ی دەبینت،
زۆر  و دەبت   GISEPPE VERDI (١٩٠١ –
ساك چند دوای دەبت. سرسام بوكارە
ك كرد، ھستم بیینی ئوكارەم دە"كاتك
ئو چوونناو بۆ كراوەتوە بڕوودا پنجرەیكم
ئۆپرا كاری یكم بنووسینی دەست ھونرە"و

دەكات.
و برەو لسای١٨٨٠ تا ١٨٨٣"لوك" جدەھت
سڤۆیا ریتمارگ شاژن لالین میالنۆ دەچت،
 MARGHERITA DI SAVOIA (١٩٢٦ –١٨٥١)
لیرە   ١٠٠ زەمالیكی دایكی داوای لسر وە
خوندن وەردەگرت بۆ ساك ماوەی لمانگكدا بۆ
ئو ك ساك دوای كۆنسرڤاتۆریۆی میالنۆ. ل

دكتۆر"چرۆ"وە لالین  دەبت،  تواو تییارم
لخوندن، بردەوامبوون بۆ دەكرت ھاریكاری
ھژاری و بنبوونی خوندنی سای چند ئو
ھاوڕی(١٨٦٣  ماسكانی لگڵ بسردەبات،
PIETRO MASCAGNI دواتر ئویش  (١٩٤٥ –
ئۆركسترا. سرپرشتیاری و موزیكدانر ب بوو

دەژیان. لژووركدا بیكوە
ئاۆز سمفۆنیكی– خوندنی،  كۆتایی بۆ
بشوەیكی  ك ئۆركسترا، بۆ  دەنووست
ھسنگندرا."پۆن كـــارەی  ــو ئ پۆزەتیڤ
 AMILCARE "(١٨٨٦  – كــیــــلــلــی(١٨٣٤ 
سرسام  ــردەوام ب مامۆستای   PONCHIELLI
لكاری پوچینی بیركردنوەی بتوانای بووە
بۆ ھاریكاریبت ك ،دەدات پیمانی و دراماتیكی
بیكات ئۆپرایك ئوەی بۆ پیداكردنی بابتك

موزیك لمژووی ئاوڕك

پوچینی جاكۆمۆ
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بۆ دەنووست، پاشان"لڤیللی" پیمانش لم و
و  ١٨٨٤ دا لسای لپشبركیكدا بشداریكردن
١٨٨٩ دا،  لسای بدەستناھنت. ختكش
لھمان"تیاترۆی بناوی"ئدگار" ئۆپرا دووھم
پشڤچوونكی و پشكشدەكات ،"رمڤ دال
بۆ نابینرت كــارەكــیــدا توانستی ل ئوتۆ 
بابتی ئو الوازی بھۆی ناوبانگدەركردن،

ئۆپرا. بكات بسرھاتكی ھیبژاردبوو
لخۆپشخستن بردەوامبوون ساڵ چندین دوای
ساڵ چوار دوای لبوارەكیداو بدواداچوون و
پشكشدەكات، لسكاوت" ”مانۆن كاركردن
لكارەكیدا سرنجاكش پشڤچوونكی ك
تۆرینۆ،  ل دا  ١٨٩٦ سای ل و بدیدەكرت 

پشكشدەكات. بشوەیك ال بۆھم" ئۆپرای"
ھموو بسر ك بدەستدنت، سركوتن
بباشترین و دەبت سركوتوتر كارەكانیتریدا

دەكرت. ھژمار لوكاتدا ئۆپرانووس
پشكشدەكات،  لشاریرۆما ”التۆسكا" سای١٩٠٠
دەنگدانوەیكی مژوییكیوە، مۆرك بھۆی
لئینگلترا، ھمانكار  لكاتكدا نابت،  ئوتۆی

دەبت. زۆری دەنگدانوەیكی
ئۆپرای  س دا،  ١٩٢٤ لسای مردنی پش
بــنــاوەكــانــی"مــدام نــووســی بناوبانگی  زۆر 
یكك  ب بگشتی ١٩٠٤ دا، سای ل بوترفلی"
سكیكی" دەژمردرت."جاننی لسركوتنكانی
بزەوقترین  و بزیرەكترین دا،  ١٩١٨ لسای
لناو ناسرا زۆر بوكارەی و دەژمردرت كاری

نكرا. تواو ك دواكاریشی"توراندۆت" خكدا.
بوەژنكدا"ئلڤیرا لگڵ ھاوسرگیری پوچینی،
بازرگانكی ھاوسری ت، كنكدەھپ جمینیانی"

 ١٨٩٦ لسای دەبت. لی كوركی و دەبت لوك
لسای ك پوچینی، خانووەی لو بیكوە و دا
بسر  الگۆ" ژیان دل ل"تۆرێ كیبووی دا ١٨٩١
ئو یادگاری و ھستك  وەك ھروەھا  دەبن،

ببوو. لدایك تیدا ك كییوە، خانووەشی
دپیسكردنی  ــۆی ــھ ب دا   ١٩٠٩ ــســاــی ل
سۆزداری پیوەندییكی گوای ك ھاوسرەكیوە
كشیكی تدەب پیداكردووە، كچكدا لگڵ
و پاشان دت كۆتایی ككچ دادگاو بخۆكوشتنی
بۆ دەسلمنت. ككچ بتاوانی دادگاش بیاری

ئو كاریگری گورەو خمكی تدەب پوچینی،
بسرەوە دەمنت. ساك چند كارەساتی بۆ
لسای بسرھاتدا ئو بسر ساك دوای
بناوی"كچكی  دەنووست، ئۆپرایك ١٩١٠ دا
و دەكــرــت نمایش  نیویۆرك  ل و ــاوا" خــۆرئ
لسر كاریگری  و دەبت نوب كاركی 
شكردنداب شوازی ئو بۆ دادەنت، بینرانی
كارەكدا لگڵ بھزەی ھارمۆنی موزیكیو

گونجاندبووی.
 

 تدەچ دا  ١٩٢٣ لسای پوچینی، جاكۆمۆ
لو ھــر و دەبت جنیشت رجۆ شقامی 
دەبت، قــوڕگ  شرپنجی تووشی سادا،
تدەچ جگرەوە، بونی كشانی بھۆی

دەكن چارەسری بۆ خۆشخانن و ل بروكسل
بھۆی كم ماوەیكی پاش دەبن، سركوتوو و
دەبت الواز دی زۆرەوە، چارەسری وەرگرتنی
و بیكجاری دەكات ئۆپرا لدنیای مائاوایی و
 ١٩٢٦ سای ك دواكاری"توراندۆت"جدەھت
لالین پاشان كردبوو. بنووسینی دەستی
 FRANCO (١٩٥٤ ئالفانۆ(١٨٧٥– فرانكۆ
 ل ”تــورانــدۆت" تــواوكــرا،  كارەك  ALFANO
دادەندرت پوچینی برھمكانی بناوبانگترین
پوچنی و بلیمتی كار ب باشترین رەخنگران و

دەكن. ھژمار داھناندا بواری ل
بروكسل، ل شایست رورەسمكی دوای
دەكنوەو (ئیتالیا) میالنۆ رەوانی ترمكی

 BENITO (١٩٤٥  –  ١٨٨٣) مۆسۆلینی
مژووی دیكتاتۆری  ــورە  گ  ،MUSSOLINI
ئیتالیا سرۆكوەزیرانی  وكاتئ ك ئیتالیا، 
پوچینی بمردنی پرلماندا لناو دەبت،
سرانسری ل رادەگینت نیشتمانی ماتمینی
لناو رزلنان وەك ھمانۆژ ھر ئیتالیادا،
ئارتورۆ بسرپرشتی"ماسترۆ پرلماندا
پوچینی سھمی"ئدگار"ی بشی تۆسكانینی"
گۆڕستانی  ل پوچینی ســرەتــا لــــدەدرــت.
بسر دووساڵ دوای دەنژرت، خزانكیان
ماكی لناو دەھننوەو روفاتكانی مردنیدا
بمردنی و دەینژن الگۆ" دل  ل"تۆرێ خۆیدا
 كرای ماكی ١٩٣٠ دا، لسای ھاوسرەكشی

.مۆزەخان
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دنیای  ناو  بچیت وایلكردی ھۆكارك  چ وارڤین: 
شیعرەوە؟

،دیك لدایكبوونكی بۆ  كدنیای نیشتمان:
بئاگابوون بۆ  عیشق. نوبوونوەی بۆ  كیامپ
نھامتییكانی نووسینوەی روحو لئازارەكانی
چندین ئمانو فیراق. تابلۆی كشانی و ژیان
مب ئوەی،  بۆ بوون ھۆكار دیك مانای جوانی
شیعر ئلفو بی شیعرەوەو نوجیھان جوانكی
سرەتاییوە سھمی  لپۆلی  بمنووستوە. 
شیعردا لگڵ شیعرو بخوندنوەی دەستمكردووە
باوكموە، لڕگی ئویش پیداكردووە ئاشناییم
جدی ئوەی خونركی بۆ ھاندەرم بوو زۆر ك
،خۆی زۆر شیعر دۆست قووی شیعر بم. باوكم و
بۆ نووسینم شیعر دەستپكردنی سرەتای بم

دەگڕتوە. سای(٢٠٠٣) سرەتای
رابــردوو  ئستاو  شیعری بۆ توانینت  وارڤین: 

چۆن؟
ساتكدا و  ــات ك لــھــمــوو شیعر نیشتمان: 
تنیا ناتوانین بین ،بئ خۆی ھر تاموچژی
لراستیدا ئمۆ. شاعیرانی یان ندو شاعیرانی
بۆ شانازین جگای ندو شیعرییكانی دەق
خۆی بۆ ك وەكو نالی ئمۆ. شاعیركی نوەكانی

نكۆی ناتوانرت ورەیگ شیعری قوتابخانیكی
شیعرەكانی تاموچژی زەمانك ھیچ و لبكرێ
بم كمناكاتوە،  ــاد و...ت وەفایی و  محوی
دیسانوە ك ،یھ جوانمان زۆر دەقی لئمۆشدا
قسیدەی وەكو نابت. لسر  كاریگری زەمن
ك بكس شركۆ مامۆستا چراكانی گۆڕستانی

نووسیوەتوە. تدا ئنفالی غدری
بۆ  ككچ شیعر كس ھندك بڕای وارڤین: 
بتایبتی تمن،  قۆناغكی خونی بدیھنانی 

چی دەی؟ تۆ قۆناغی ھرزەكاری.
ئگر من رای مئ ،موانییپ .ن نیشتمان:
شیعر خۆم  من چونك .موانییپ ئوا  واشب
ئو لنو الوك وەك  منیش  واتك دەنووسم،
بئامرازك بووە شیعر پموابت، ئگر فزایدام
دەب بگومان ئوا تاكەوی مرامی كۆم بۆ
بیار ئینجا بكم دیك ئوانی تماشای لخۆموە

بدەم.
ژن  ــای ب و ــژن ب شاعیران زۆربـــی وارڤــیــن: 
ھانت چی تۆ شیعر.  نووسینی بۆ ھانیاندەدات 

نووسینی شیعر؟ دەدات بۆ
ئــافــرەتــداو بــســر شیعرنووسین نیشتمان: 
بھستكی ئافرەتوەو  لزمانی شیعرنووسین 

كاتك جیاوازن. لیكتر  شتی دوو  ئافرەتانوە
ژنم، ك ھمیش ئوەم لبرچاوە، دەنووسم شیعر
بتوانم چۆن شیعرنووسیندا ل وەیئ منیش ھوی
كسك ئوەی بۆ بنووسموە ئافرەتبوونم ھستی
ئو بزانت یكسر دەخونتوە دەقكم ك
مبستی مئ پیاوك نك كئافرەت ھی دەق
ئافرەت ژیانی واقیعی نووسینوەی دواتر .من
حزەكانیتی. و خم و  ئافرەت عیشقی واتــ
وەیئ مانای مانئ سرجمی نووسینوەی
بسر نك دەنووسم ئافرەت بزمانی من ك

ئافرەتدا.
روان  رۆژنامی  ل نامت  پشتر تۆ وارڤین: 
ئو بۆچی. نما ماوەیك دوای بم دەنووسی،

دەنووسی؟ ك بۆ نامانت
گرمیانییكوە كچ لنامكانی ویستم نیشتمان:
و گریان تنیا گرمیانییكان كچ بدەم، نیشانی
دەربینی و عیشق  و خۆشویستی نازانن  رۆڕۆ

دەزانن. ئویندارانش
ب بــم دەنووسم،  نام دەبت ساك  چند 
بۆیكمینجار تا دەكــردەوە،  بوم پرشوبوی
كچك) ناونیشانی(فنتازیاكانی لژر گۆشیك
بم ل ڕۆیشت، زنجیرەی (١٠) گۆڤاری بانڕۆژ ل

نیشتمان بنوا:
دەنووسم دنیا بوونوەری جوانترین  بۆ

گرمیان

كچل بمائاواییكردن دونیای ل و ئنفالستاندا لمملكتی شونكراوەكانداو بسرو وتی لپایتختی
بتایبت كورد ھونری و  ئدەب لرە .ندەناس و خۆی نلمدەس خۆی بوونی ژیان ھشتا  ئازیزدارەكاندا،
و بوونی ھن كچ كوڕو شاعیری بدەیان دونیایدا لم نخشاندووە، جوانی سیمایكی ھیو بوونی دونیای شیعر
،شاعیران كچ لو برامبرەكانیان"یكك خۆشویستی نیشتمان، خۆشویستی سروشت، بۆ"جوانی دەنووسن شیعر

.وا"ینب"میل جیھاد، ناسراو بج نیشتمان
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بڕاستی ك خونر، ھندێ قسوقسۆكی لبر
گۆڤارە ئازیزە خونری كوشندەبوون نمتوانی لو
دوای بم دامخست، ناچار بردەوامبت، گۆشكم
دیسانوە روان لرۆژنامی بخۆشحای ماوەیك
كچ دیك(نامكانی ناونیشانكی ب پدا درژەم

.ردەوامب تائستا ك گرمیانییك)
دەنووسم، كی كسی روونبكموە، بۆ بۆ ناچارنیم
كچ نامكانی گۆشی سرەوەی لبشی بم
بوونوەری جوانترین بۆ نیشاندراوە، گرمیانییك
بوونوەری جوانترین دیارە دەنووسم، نامكانم دونیا
راستقینی لمانای ك یسك ئو دونیاش

تدەگات. وشكان
خونری نچت، بیرمان خونرە. توانینی ئوە
،یھ كوشندەش خونری ھیو قینراست
بیردەكاتوە، كوا ،وەیئ كوشندە خونری
تنیا ئایا دەم دەنووسم، معشووقكمی بۆ
بنووس بۆ  نامی یھ خۆشویستی نیشتمان 
ھموو ئــو و ئینترنت مۆبایل، ـــرەڕای س
پویستی كچك نیی قابیل یوەندییپ ھۆیی

پیامی ئوەی بت بۆ یان گۆڤارك برۆژنامیك
خۆشویستكی. بۆ بنرێ خۆی خۆشویستی
بیردەكاتوە، وا وەیئ راستقینش خونری
ئزموونكی مئ .دەبییئ جوانی گۆشیكی
لبرئوەی كوردییوە ئدەبی بنیسبت تازەی
مئ یھ پخشانمان شوە نامی كم زۆر
كچك بۆ بگومان شیعردا، لگڵ ببراورد
ھندك ــڕووی رووب تقیلدییدا گكۆم لم
ك ،گرنگ ئوە  بم دەبموە، قسوقسۆك
نوی بشوازكی درژەدان  بۆ  خۆمب باوەڕم

ئدەبی.
ساڵ پیاوكی(٥٢) ،وەیئ گرنگتر  لھمووی
لم رقیشت (ئگر نامی بوكردنوەی لپاش
بۆ؟؟ چونك ئزانی خۆشوێ.. رقم من ئو بت
بیرمنایل پیگوتم و كردم بۆ تلفۆنی (تۆی ھی
دەستم خوندەوە، نامكتم ك بم گریابتم،
بھ ئافرتك نكردووە بــوام كرد، بگریان 

ناخی بدوێ. ھندە ئوینداران ل ئوینی
دە  ناو وشكانی لگڵ كسی ئو وارڤین: 

كی؟ یشیعرەكانتدا بوونی ھ
ئوەی ئمم گوتووە چند جاركیش نیشتمان:
،دونیای بوونوەری جوانترین شیعرەكانم ھونی
شایانی دونیاش  بوونوەری جوانترین وابزانم 
قرزداری بنووسم،  بۆ نامی ك شیعرو وەیئ
ھژنرە وینئ ئو ئگر چونك ئوم. ئوینی
بنووسم. دیش محا بتوانم یك ئوا نبت

دروستنبووە  كشو گرفتت بۆ كچك وارڤین: وەك
كاركردنتدا؟ كاتی ل

بم درووستبووە، كشش بگومان نیشتمان:
دەیكم. ك  ،یھ بوە بــاوەڕم وەیئ گرنگ
تبئ ك بھزترە، زانھ ئو لھموو مئ
نامترسنت كشیك ھیچ لبردەممداو كۆسپ

پدانادات. چۆكم و
بت، ناوازە  كارك ھر بزانین، ئوەش دەبت 
بوبوونوەی ئگر  بۆی  ،مستئ ھزمكردنی
دروستبكات شك نامیكم  یان  شیعركم ھر
نــاوازەم شتكی  بــوەی دخۆشبم  دەبت ئوا 

نووسیوە.
ك شیعرەكانت  لوە نكردووەتوە وارڤین: بیرت

بكی؟ چاپ
لكردووەتوە بیرم كردنوە بیر وەك نیشتمان:
بم نامكانیشم، بكو شیعرەكانم، تنیا نك
پراكتیك. بووەتن بیركردنوەیو ھر جارێ
ل جیاوازەو قۆناغكی بیركردنوە  چبیرمانن

.پراكتیك قۆناغی پشوەی
شیما مامۆستا بــۆ كــ شیعرە كــورتــ ــم  ئ
لساۆژی نووسیم ئازیزم ھاوڕی جمالی

لدایكبوونیدا.

لدایكبوون جژنی
جژندا لم

بنم بۆ دیارییكت چ
ھستت و وەك بت تا ناسك

وەك شۆكاو بپ
خۆم!!! دی

سحردا نسیمی لگڵ
گرمم ھناسی گورزكی

مۆم!! داگیرساندنی بۆ دەنرم

گرمیانی ھاوڕێ ئا/

ب(بنوا). ناسراو جھاد(١٩٨٩) جمیل نیشتمان
خانقین. پروەردەی لكولژی دەروونناسیی ٢٠٠٩-٢٠١٠ دەرچووی

دەكات. كار رۆژنامگری و شیعر لبواری
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مكیاژك چ
پستتدا لگڵ
دەگونجت؟

چورە ،وشك تۆ پستی جۆری پستت، ئایا كسایتیت، لگڵ گونجاو مكیاژی ھبژاردنی بۆ پشتی پببستیت ك، كگایر یكم بڕز خانمی
ناوەندیی؟ یاخود

لكاتی ھیو جیاوازییان پستكان جۆری ژینگو سروشت،  بگورەی ھریكیان و رازاندنوەیان جۆراوجۆرن و خانمان ئارایشكردنی كرستكانی
نكن. رەنگكان سیری تنیا و لبرچاوبگرن و جیاوازییانئ میشھ خانمان ویستپ خۆڕازاندنوەدا و ئارایشتكردن

ئو درووستكراون. گیراوە شلو لشوەی یاخود ،دایت چورییان شیاون، ك زیاتر تۆ بۆ رستانك ئو بگومان ئوا وشك پستكی تۆ پستی ئگر
خانمان. بۆ شرئس دەبنمایی برزدا خۆناگرن و پلی گرمای لبردەم وەیگرفتیان ئ بم ،ئاسان ھرچندە بكارھنانیان رستانك

باشتریش وای دروستكراون، قم لشوەی زیاتر كمو چورییان ك بكاربھنن رستانك ئو ویستپ ئوا چورە، پستیان خانمانی بم ئو
سرەتا رەنگكان ئنجامبدەن و كئارایشت قوماشوە كاری پارچیك لرگی بكو تاقینكنوە، لسر پستیان رستانك و قم راستوخۆ ئو
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بیخنسر دوایی و دابنن كقوماش پارچ لسر
پستیان.

ن وات ،ناوەندیی پستیان خانمانی بو سبارەت
مكیاژان كرستو ئو ویستپ وشك، ن چورەو زۆر
بۆ و درووستكراون كرم پۆدرەو لشوەی بكاربھنن،
تایبتوە فچی لرگی دەتوانن چاویشیان بری

خۆیان بازننوە. شوە بجوانترین بكن و ئارایش
ــگ رەن ــك ــدازەی ــن ئ چ ــا ت لــكــاتــی مــكــیــاژكــردنــدا

بكاردەھنیت؟
مكیاژان ئو رەنگی مكیاژكردندا لكاتی ویستپ
و دەگــونــجــــن پستتدا  ــگــڵ  ل كــ ھــــبــژــریــت، 
نك ببخشت بروخسارت جوانی مكیاژكردنكت
روخسارت سروشتی و جوانی  رادەیـــی  ئــو  بگات
رەنگكان بكارھنانی  سرەتا واباشترە بشونت. 
رەچاوی و بكیت ئزموون دەستت پستی لسر

بكیت. و رومتت دەست نوان پستی جیاوازی
رەنگی پلی  لسر كاریگری مكیاژكردنیش شوازی 
خانمان لــ ھندك نموون بــۆ  .یــھــ  مكیاژەك
دووبارەدەكنوە مكیاژەك یك، لسر چندجارك
و رەنگكان زابوونی ھۆی تـدەب ئوكارە بگومان
لدەستدەدات. خۆی سروشتی جوانی و رەنگ ئافرەت

ئویش خبای جگی  دیك خاكی لمكیاژكردندا 
مكیاژەكی ك ،یوكاتئ ژینگو رەچاوكردنی پرسی
مكیاژكی ویستپ سبینان نموون بۆ دەكیت. بۆ
بكات پویست رەنگ لئواراندا بم بكرت،  تنك 
برەو رووناكی پلكانی  چونك بت تۆختر  مكیاژەك
مكیاژەك جۆری ویستپ ھروەھا و دەچن نزمبوونوە
دەرەوە جلوبرگی بۆ ئو رەنگی بت لگڵ گونجاو

دەپۆشرت.
ئوە دەبت ئوا لوەرزەكاندا بمیكاژكردن سبارت
لڕووی گرمو وەرزكی ھاوین ك بگیرت لبرچاو
مكیاژكی ویستپ بۆی دەومندە، رەنگوە
بپچوانی زستان بم بكرت، تنك
و ئارایشتكردن بۆ دەكرت ھاوینوە 
تۆخ رەنگی دەموچاو زیاتری رازاندنوەی

بھنرت. بكار تۆختر مكیاژی و
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بخاڵ، چاو خورشیدی و خان سورم چیرۆكی
و رادیو بدرامای كراوە برلئستا سانك
ھوادارانی بالی زۆربووە. جماوەركی خاوەنی
ھبووە، تایبتی چژكی و تام فیلموە ئو
لالین فیلم ئم دە:"چیروكی مایی، ڤیان
سترانكی ل نووسراوەو مایی، جعفر براكم

وەرگیراوە. كوردییوە فۆلكلۆری
بناوی كورد ئاغایكی فیلمدا، ئو لناوەڕۆكی
پارزگاریكردن بۆ دەیـــوێ ئاغا) (خلیل
كوڕی ب بدات كچكی خۆی، دەستی ل
رازی ككچ بــم عجم، دەستداركی
باوكی، غومكی عاشقی لــدــوە و ناب
ناوی پگوتراوەو دەوران)ی ك(خربندی

دەبت". بخاڵ)ە چاو (خورشیدی
خۆشویستكی، ب گیشتن بۆ خان، سورم
شاری ل ئزدییكان میری بر دەبات پنا
ھرش عجمكان میری ھۆیوە بو بائدرێ،

بائدرێ. شاری دەكاتسر
كورد كچی نبردی  و پاكی  رۆی  فیلم ئم
سورم لسرەتادا ھرچندە پیشاندەدات،
خۆی ئڤینی  و جوانی ئاگاداری  تنیا خان، 
برەوپشچوونی رووداوەكان بم لگڵ بووە،

وتپارز، و شۆڕشگ كچكی تدەب وردە وردە
توە دەبمانشھب بخایش، خورشیدی چاو
كات ئازادیخواز، شۆڕشگكی و جنگاوەر
ئزدییكان، میری دەكاتسر ھرش عجم
جیاوازی دانگو بب نتوەیی، یكگرتنكی
و خاك  ل برگری بیكوە ھزری و ئایینی 
گوتی:"ئم ڤیان وەك دەكن. پیرۆزییكانیان
ھموو تاككی ھیوای رگریكردنب یكگرتن و

."كوردستان دسۆزی
پشكشكردنی  بــســر ســاڵ  ئــگــرچــی٣٢ 
بغداد كوردی لرادیۆی درامای زنجیرە ئم
و بیر شتا لك ھۆژەیپ بم وەك تپڕیوە،
دەیوێ ناوەڕۆكی ماوەتوەو دا ڤیان مایی، ھزری
چیرۆك كوردیی بكات فلیمكی سینمایی. ئم

سانی١٩٨٠  دوای ك دەدات بوەش ئاماژە
فیلمكی بكات كوردیی داستان ئم ھویداوە
رگیان بعس، دەستدارانی بم سینمایی،
لئورووپا ڤیان، ئوەی دوای بۆی پنداوە.
ك بوایی دەخونت گیشتووەت ئو سینما
ئو بۆ برھمھنانی ئامادەییكی تواوی ئستا
سبری لژر بتوانت وای ھیوای ھیو فیلم

بھنتدی. ئاواتكی كوردستاندا دەستی
دەڤری ل  ژن دەرھنری تنیا مایی،  ڤیان
 مئ برھمھناوەو ٣ فلیمی بادینان، تائستا
سپی، ناویان(گڤۆكا ڤیان فیلمكانی .چوارەم
ڤیان ژڤان)ە. ب دیدارەكا نامووس، و مرگ
سپی گڤۆكا فیلمی دوو  لدووتۆی  بتایبت
كوشتنی ل گوزارشت دا  نامووس و مرگ و

دەكات كوردك كچ ئازایتی ل گوزارشت
ئژی دڤت نبی تو ئگر دزانم ل دڤی، تو بۆچی من نزانم ئز خربندا بی، یان خوالم بی تو خربند دڤی تو "من
چیرۆك ئم .دە بخاڵ"ی چاو ”خورشیدی ب ك ئاغا"ی كچی"خلیل خان"ی ی"سورمقس سرەوە، گوتیی ئم نبم".
مایی،  ڤیان ھونرمند زنجیرەكدا ل ١٩٧٨ پشكشكراوەو سای ل بغداوە كوردی رادیۆی لالین درامایكدا زنجیرە ل

بینیووە. خانی" ی"سورمرۆ

دھوك

ئحمد برەڤان

سورم داستانی
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ئازاری و ئش و نامووسییكان شك و ژنان
فیلمان بو ڤیان، دەكات. كوردستان ژنانی
و ناوخۆیی فستڤای لچندین بشداری

بیانیدا كردووە.
زومی ك ئیتر ئوە ھاتووە دە، كاتی ڤیان
و دیرۆك بۆالی خك، چاوی كامیراو كامرای
بگڕنینوە. كورد، ناسنامی و رەسنایتی
پۆژەی یكم   فیلم ئم ڤیان،  بگوتی 
ئامادە كورد میركی سر لك ماییسین
گورە زۆر و رگبج كارەساتی ت."راستدەكر
بووەتوە، نتوەكمان رووبڕووی
ئو كارەساتان لئازادی بم
بــرخــۆدانــی و جــوانــی و 
و الوك و كــورد میللتی
و گورەتر حیرانكانی

نین". زۆرتر
فیلمی ــی ــول ــب ــم ســی
ھــــزری ،ــــ ــــورم س
چاكو كاری پاك،
میری فیلمدا لم
، ن كا یی د ئز
نــمــوونــی

گلی خستكانی بناغبوونی و رەسنایتی
كوردە.

پاراستنی بۆ فیلمان ئم  ڤیان، بۆچوونی ب
چونك گرنگن نتوە، وەك مئ یكبوونی
ئم دانروان. میللتی لناوبردنی پیالن بۆ زور
ئــازادی، بۆ مئ عشقی و برخۆدان بم

ماوەتوە". سربرزی ب میللتكمان
ناسراوی كورد، ھونرمندی و چندین ئكتر
ھونرمند وەك كردووە، فلیمدا لم بشداریان
و لیال ئردۆگان، سیپل زۆزان، درسم، دیار

زەردەشت. و كا
گوتی:"تا وارڤین بۆ لدوانكدا ل درسم، دیار
خۆمم میللتی  خزمتی گۆرانیگوتن ب ئستا 
سینماش خزمتی ب دەموێ بم كردووە،

بكم". زیاتر
تیشك مایی، ڤیان فیلم ئــم دەرھنری
سرەكی رۆی ژن س ك ژن رۆی دەخاتسر
ئكتری ئردۆگان، سیپل فیلمدا لو دەبینن.
ئاغا، كچی سورم خانی توركیا، رۆی ناسراوی
ھونرمند و ژنی میر زۆزان، رۆی ھونرمند
خورشیدی رۆی درسم، دیار مامان، رۆی لیال،
میری رۆی زەردەشت ھونرمند خاڵ، ب چاو
ئاغایان خلیل رۆی ركانی سح ئزدیان و

پدراوە.
كچكانی زۆربی ك وەیئ رنجس جی ئوەی
باكووری ل خاڵ ب چاو خورشیدی فیلمی
مایی، لمبارەیوە ڤیان كوردستانوە ھاتوون،
كچانی شاری دھۆك دەگرت"كسیان ل رەخن
بۆم ناتوانم بكن. نواندن كاری ئامادەنین،
و بگرم دھۆك شاری  كچانی دەستی  بــزۆری
دھۆك كچانی ویستپ دەریانبھنم، ماوە ل

بوارەوە". بننو ئم بن و بور خۆیان
جیاجیاكانی ناوچ ل كفلیم دیمنكانی
دەڤرەكانی، وەك ونكراون، كوردستان ھرمی

دھۆك. ھولر و اللش، قی بارزان،
ئستا ونگیراوە، ئمساڵ بھاری فیلم ئم
و مۆنتاژ تنیا تواوبووە، ونگرتنی قۆناغی
وەزارەتی ل داوا ڤیان ماوە. موزیكی دانانی
بكن. ھاوكاری رووەوە لم دەكات، رۆشنبیری
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پیانۆژەن
پیانۆژەن فیلم: ناوی

ئۆرژینال:  THE PIANIST ناوی
ھارڤود رۆنالد سیناریۆ:

پۆالنسكی رۆمان دەرھنان:
ساردە ئاالین پۆالنسكی، رۆمان بنموسا، رۆبرت برھمھنر:

ئمانیا، پۆلۆنیا بریتانیا، فرەنسا، وتانی برھمھن:

رەحیم سیروان

پشاندان: ٢٠٠٢   سای
١٤٣ خولك  درژی:
كامرا: پاول ئدلمان

لوزە مۆنتاژ: ھڤ دو
كیالر ڤژجیچ موزیك:

ئمانی ئینگلیزی، زمان:
بۆ ئۆسكار ختی وەرگری
باشترین دەرھنان، باشتری
باشترین و سرەكی ئكتری

سیناریۆ
زن، دارخورمای  وەرگــری 
سای كان، ڤستیڤای ل
فیلمی  باشترین بۆ  ٢٠٠٢
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بكوژتپیانۆژەن ژەنین جریوەی ناتوانت شڕ
سرەتایك:

ئازار، واتی ،گریكیی وشیكی ھۆۆكۆست، ھۆلۆكۆست. ب سبارەت درامای فیلمكی پیانۆژەن،
شڕی ئمانیا لكاتی ل رژمی نازی بوو پرۆسسك دەگینت. ھۆلۆكۆست كارەساتی گورە یان
پوپاگندەی  لچوارچوەی نازییكان كوشت. تدا جوولكی ٥،٦ بۆ ٦،٣ ملیۆن دووھمدا جیھانی
زۆرەی ژمارە ئو دڕندان بشوازكی سامییتیزم"دژەسامی" ئانتی بنوی خۆیان بسیستمی
دەستبسركردندا لئۆردوگاكانی خراو زۆر بشوەیكی قكردنكان بگومان كرد. ق جوولكیان

تایبتی نازییكاندا. تاقیگگلی ل دەكران یان جبج
وتی خكی ك جیھانیدا شڕی لكاتی كانجول لو یكك بسرھاتی یان قینراست چیرۆكی
پیانۆژەن، شپیلمان"١٩١١-٢٠٠٠" ڤالدیسالو پیانۆژەن. فیلمی دەبت ببابتی ٢٠٠٢ سای بوو، پۆۆنیا
دەستەنگین پیانۆژەنكی ئو .كز جوولرەگ ب بوو ھونرمندك  بوو، نووسر و موزیكچكر
نازییكان كاتك بوو. پیانۆژەنین ئو كاری دەكرد، پیشی پۆۆنیا پایتختی وارشۆ رادیۆی ل بوو.
دەستبسر و راپچدەكن ئۆردوگا برەو كسوكاریشی پیانۆژەنو ئم داگیردەكن، تو ئو
برایكی و دووخوشك باوك، دایك، و لدەستدەدات خزانكی ھموو پیانۆژەن شپیلمانی دەكرن.
پاش شڕ رزگاری دەبت، پرجووئاسا بشوەیكی خۆی بم ھۆۆكۆست، ناو بخۆمشی دەبن

بپیانۆژەنین. دەكاتوە وارشۆ دەست لرادیۆی شون، لھمان
ركوتكی دت. ژەنیار واتی ب ئمانیدا زمانی ل كوش ،شپیلمان ڤالدیسالو، دووھمی ناوی

.ەنگیندەست پیانۆژەن بو ك ژەنیار دەبت شاكرنجس ھاوكات و جوان چند
مانوەی جوولكیو رەگــز  ب ۆنییپۆ پیانۆژەن ئو چیرۆكی  ل باس پیانیست فیلمی

شڕدا. ل دەكات سرسوڕھنرانی
:كناوەڕۆكی فیلم

لرادیۆی  ڤالدیسالو شپیلمان و داگیری دەكن، وارشۆ دەگات لشكری نازییكان ١٩٣٩ كاتك سای
ختوك دەنگی پیانۆیك ھست ،ئامانب لشكرە ئو تۆپكانی لگرمی پیانۆ دەژەنت. بر وارشۆ
رەنگین. لچژی دەكن مرۆڤ پ دەروونی دەنگ ئو و شپۆلكانی دەكات مست مرۆڤ دەدات،
پنجكانی ئوە .ی شپیلمانپیانۆك نوای ئوە بژەنت؟ پیانۆ وە نایابش بو دەش كژەنیار چ
بدەنگ پیانۆ ناسكانی نوا ئو ھر زوو بم دان. ل سما پیانۆكیوە بسر رەنگا وەكو ئوە
یكسر نازییكان شڕگو ت بدەب وارشۆ دەخرن. لگۆ پنجانی شپیلمان ئو سمای و دەكرن
چوساندنوەو و جوولككان دەسنیشانكردنی سرباری دەدەن. شارە ئو جوولككانی پالماری
ئو ھموو جوولكگلی وەكو و خزانكی، پاشتر شپیلمان پیان، سووكایتیپكردنی بردەوام
بكن. ھسووكوت  ئازادان ناتوانن چیتر و  دەگیرت نازیگلدا  گتۆكانی ل چواردەوریان  شارە،
شارەك جوولكی ھرچی ئامادەكران، وارشۆدا لناو ك دەگوترا ڕەكانگ بو وارشۆ گتۆكانی
و دەكرا تلبند و چواردەوریان دیواربند نازییكانوە لالین و كران دەستبسر لودا ھبوو،
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لدەگیرا. ھاتووچۆیان رگی
خك گوی رۆژان وارشۆوە لرادیۆی شپیلمان
چند دیمنكی رەنگین. نوای ل دەكات پ
كاتك دەقوھ لھستوە چند كاریگرە،
شپیلمان دەبنوە، بم تۆپكان نزیكتر دەنگی
دەستبرداری نایوت پیانۆژەنینو  سرقای
ھاوكاری كارمندەكانی ببت. پیانۆكی نازدانی
تا ژەنین، ل ردەوامب شپیلمان بم رادەكن،
دەكوت تۆپ بر ستۆدیۆكیشیان و رادیۆ بینای
ئوسان دەبت،  بریندار سووكی ب خۆیشی  و

دەبت. پیانۆكی دەستبرداری بناچاری
دەستپكی ــو ئ پیانۆكی دگیری ـــوای ن
شت ھموو تۆپكان دەنگی بدوایدا فیلمكیو

دەشونت.
تۆپبارانی  لگڵ بناچاری كاتك شپیلمان  
دەبینت. بجدەھلت"دۆرۆتا" رادیۆ نازییكاندا
ئو گیرۆدەییدا، و راكڕاك جنجای، ئو لناو
ئڤینداری و ژەنین سرسامی ك دەبینت خانم
،لۆژەنچ ك خۆیشی و خانمئ پیانۆكیتی.
گورە كۆمككی ت بتییان دەبئاشنای دواتر

.پیانۆژەن ئم بۆ
ھموو دەبینت ماوەو دەچتوە شپیلمان
دەبینت قوودا، غمكی ل خزان ئندامانی
چــنــدرۆژــك ـــاون. پــاش ـــدام ئــوانــیــش دۆش
یكی دەستنیشاندەكرن، وارشۆ، جوولككانی
شش ئسترەی  ك قۆیان  تدەكر پتك
جوولكیك ھموو .وەیپ جوولكی گۆشیی
ھموو بكات. قــۆڵ  ل ــوە ئ دەكــرــت ناچار 
شۆستدا بسر دەكرت ناچار جوولكیك
لبرچاو بردەوام و بت جیا لوانیتر رنكات،
ناچارن خزانكیشی ئندامانی و شپیلمان بت.

بوو ئوە كارەسات بكن. رسا ھمان پیەوی
ئمانی سربازی كاتك ناچاركرابوون كجوول

بكن. نوی خۆیان سری ببینن
جوولكی  ھزار  ٣٦٠ دا   ١٩٤٠ دەی لمانگی

دەكن. گتۆكان ناو راگوزی شارەك
گتۆكانی  ل شپیلمان ســانــی ئــو ژیانی 
دوور لچوساندنوە،  پ  كژیان نازییگلدا،
ساتكیدا لھموو  كژیان مرۆڤانو لمامی 
پیانۆژەنی دەخوازت. ئــاوات  ب مرگ مرۆڤ
دەچژت، برستی دەردی  نــاســك، ھست 
سختی كركاری و  كۆكشی دەكشت،  ئازار
و دەكوژرن ببرچاوییوە منداڵ پدەكرت،
نازییكان دڕندەیی دت. بالدا برسا ل مرۆڤ
ناسپ بووە بشوەیك كجوولب برانبر
لسر پرسیار، یــك لسر ــوان ئ ناكرت.
بدەستیان مرۆڤی گتۆیاندا لو ،رست یك
ئو  دا  ١٩٤٢ ئــازاری ل نازییكان كوشتووە.
دیارە دەنرن. تاقیگ برەو وارشۆ جوولكانی
بشوەیكی بــم .ناویاندایل شپیلمانیش
دەدرتوەو گل شپیلمان  رۆژە ئو  پرجووئاسا
ككخ ك ناكرت شمندەفرە ئو سواری
خۆی ھرچندە دەگوازتوە. تاقیگكان برەو
پیاوك بم  داببت، كسوكاری ل نایوت
كاتك گلیدەداتوە. الوەو الیــدەداتــ ــزۆر ب
دەنگی و دیمن رێ، تودەك شمندەفر
دەنگی و  فرزەن بۆ ژن  ھاواری  ھن،  رگبج
كشكی و دەبن تكو شمندەفر فیتۆی

سامناك دروست دەكن.
و لدەستدەدات خزانكی لوساتوە شپیلمان
دەستدەكات خۆیشی نابیننوە. یك دیك جاركی
دیارە بسریدا، سپندراو سختی بكاركی

بم نازییكاندا. ستمی لژر سخت كاری
دووكس رۆژانــ بیاردەدەن نازییكان كاتك
شارەكو ــازاڕی ب بچن خۆیان لجوولككان
گیراوەكان بۆ خواردن كرەستی و پویستی
تا دەكــات یككیان ل تكا شپیلمان بھنن،
بــدەســتــی"دۆرۆتــای بگینت بۆ نامیكی 
شپیلمان پدەگات، نامكی خانم ئو چلۆژەن".
خۆیدا لكاتوشونی و ھدت ئوەوە بھیوای
بور، و میھرەبان دۆرۆتای دەگات. خانم بو
ژیانی ك ژیاندۆست و چلنگ خانمكی نموونی
گورەوە مترسییكی دەخات ھاوسری و خۆی
لكاتكدا مئ  .پیانۆژەن ئو  پاراستنی بۆ
دەبات شپیلمان چلۆژەن خانمی .دووگیان دۆرۆتا
ئو كۆمكی زۆر ب دنیاو ماوەیكی شونكی

دەمنتوە. خانووەدا لو خاتوون
ببینری دەبت شپیلمان  باخانیدا  ل
سربازەكانی ھۆڤتی و بدی وارشۆ. رووداوەكانی
ترسی ھــم بۆی دەبینت، ــی ــروون ب ــازی  ن
ئو بپارزت. خۆی ناچارە ھمیش و لدەنیشت
خك چۆن نازیگل دەبینت باخانیوە لو
بخمیش و دەسووتنن ترمكانیان دەكوژن،
چۆن دەبینت دەخۆن. خۆیان نانی بسریانوە

خوارێ. دەدەنف ئاپارتمانوە ل ھاندیكاپ
شپیلمان ب خواردن دەتوان دۆرۆتا ماوەیك تا
كاتك دادەبــــن. لیكتر پاشان بگینت،
و بجدەھت ما ئو بناچاری پیانۆژەن
شونكیتر. بۆ لویشوە و شونكیتر تدەچ
ھموو  ئیتر بــدواوە  ١٩٤٤ ھشتی لمانگی
بۆ زۆری برستی ئیتر دەپچن. پیوەندییكانی
وارشۆ .بووندای لگرم ھر شڕیش دەھنت.
كۆتایی رلب شپیلمان وران. بكالوەیكی بووە

جولككان قركردنی لكاتی وارشۆ لشاری دیمنك
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لدەستداوە. بتواوی مرۆڤی رەنگوڕووی شڕ
دووتوێ ل لبیوە. بستیان سرما و برستی
داوە. حشار خۆی ورانیكدا ما بنمیچكی
مرگدا بكگكانی  ســانــدا لــو شپیلمان
دەروازەی دەكوتبر ری دەچــوو، و دەھــات
نا غم، دەبوو. رزگاری پرجووئاسا و كوشتن
ترسناكی ساباتی بردەوام دڕاوكی و دنیایی
ژیان ل داباو و پیانۆ ل بوون. پیاوكی سری
وایان ھرگیز بم سبرەكانی ترس ھكندراو،
پنجكانی میشھ بكات. بیر ل پیانۆ ئو نكرد
لجووی بن، پیانۆكیدا لرووبری ئوەی وەكو
بسرمای و ببرستی تنانت بوون، بردەوامدا
گورەی ئڤینداركی  چونك بۆ؟ كوشندەیش،
و موزیك بۆ بوو خوازیار ئو بوو. پیانۆ و موزیك

بژی. پیانۆژەنین بۆ
پرشانی  برستی ١٩٤٥ شپیلمان سای زستانی
داوە، حشار  خۆی ك كالوەیدا لو دەكات.
ھرچی بیخوات، ك دەگڕت شتك بۆ رۆژك
تد حشارگكی ل بخورت. تنیا بت،

،كما چشتخانی تدەچ خوارێ،
ــوە. ــت دەدۆز گـــورە قوتوویكی
كــردنــوەی خریكی بچقۆیك
بۆی دەكات ھرچند بم دەبت،
لدەست قوتووەكی تا ناكرتوە.
دەبتوەو گلۆر قوتوو بردەبتوە.
برسی ئمی بدوایدا. ئمیش دەڕوات،
دەوروبــری  ل ئاگای نابینت،  ھیچ
دەگیرستوەو قوتو كاتك ،نیی
ببینت، چی دەبات، بۆ دەستی ئم
ك دەستی نازی سبری ئفسركی
بسرییوە داناوەو پیانۆیك لسر
و تـــاڵ ساتكی چ ـــاوە. ـــت راوەس
لدەستی موو ساو ھئ .نرگھم
شنچ بو ئستا رابكو نازییان
ناكرت سانای بكوە دەستیان. بم
ھمووی ھــر گلك نتوەیك،
میشھ ــن.  ب قــكــر و مــرۆڤــخــۆر
و ئڤین ە لپ ھن دیان كسانك
سر ھدەبت ژیاندۆستی. پیانۆژەن
ئم بكات، ئوە چاوەڕی بئوەی و
ل بت  مرۆڤ پۆل لو ئفسرە 
كاپیتان دەبت. وشك خۆی شونی
دەپرست، شپیلمان  ل ھۆزەنفلد 
ئایا دەكــیــت؟ چ لرە كیت؟ تۆ 
دەكات؟ پیانۆژەن وەم ب پویست

ئو پرسیارانی بت پویست كدا نییرەوش ل
ئوەی پاش ھۆزەنفلد كاپیتان بكرت. ئاراست
ئم دەبیستت، شپیلمان ل رووداوەك راستیی
شپیلمان لدەكات:"جوولكی؟"،  پرسیارەی 
پۆلی ل كاپیتان  ــوە. دەدات وەمی "ب"ب
شڕ، سركردەی نك ژیاندۆستن، یسانك ئو
ئفسر؟ پیاوك ب بووە واید پیاوە ئم بۆچ
و تۆپ گرمی نك  ،گرنگ بۆ پیانۆی  نوای
شڕگی؟ لو ئیدی چ دەكات دەستژ. دەنگی
فریادڕەسی ئم جوانی و موزیك خودای رەنگب

كردبت؟ رەوان پیانۆژەن بۆ
وەم: كارەی؟ چ دەپرست: ھۆزەنفلد كاپیتان
كاپیتان ،بژەن ئاوازك دەفرموو پیانۆژەن.
دەت. پرشان بپیانۆژەنی ھۆزەنفلد
خۆی دەست پرشانییی ئو ئویش سرباری
ژمارەی باالدی ل پارچیك ژەنینی ب دەكات
پاش  ك موزیكی پارچ ئو شۆپان*، یكی 
خكی ـــورەی گ راپــڕیــنــی دامــركــانــدنــوەی
داگیركاری دژی ١٨٣٠دا" نۆڤمبری  پۆلۆنیا"ل

ئازادی بۆ  مایھ كموزیك بوو. دانرا  رووس
گوێ رسامانس ھۆزەنفلد، كاپیتان پۆلۆنیا.
ئو كاریگری دەكوتژر و دەگرت ژەنین لو
برستی رەوشدا، لو پیانۆژەن دیمنی ژەنیارەوە.
موزیكڤانكی وە دەردەخات كئ پرشانی، و
بارگاوی ندیم ئم زیندووە. چند ھناوی
ئمان، پۆشتی  و تر ئفسركی بدیمنی 
ئوەی دەمانخات.بیری لدەبارت. ئفسوونی
وران، لھناودا بم ئاوەدانن بشوە ھن
برسی، و رووت پیانۆژەن ئوساتی وەك ھیشن

ئاوەدان! چند ئڤین ب و بھست بم
لدەكات پرسیاری ھۆزەنفلد كاپیتان ئوەی پاش
تنیا دەت، پیانۆژەن ھی؟ خواردن بۆ ھیچت
دەڕوات دەكات. كاپیتان قوتوەك ب ئاماژە ئوە،
كاپیتان كاتك بجدەھت. كنشو و
دەبینین كارەكی مبندی دەگاتوە ھۆزەنفلد
پاش ئو پلبرزە. و بدەست كاپیتانكی چ
بۆ خواردنی و پیانۆژەن الی دتوە  كمك
دەدات كلد، خواردنكاپیتان ھۆزەنف دەھنت.
كات ھموو ئو پاش ئویش و شپیلمان ب
گیر پاك و بسوود خۆش، لخواردنی دەستی
رھاتسب لم كاریگرە ساتكی چ دەبت.
ونخ مئ دەكات؟ باوەڕ ك راستقینیدا،
ك پنجی،  شپیلمان  كسات چ راستی! یان 
شیرینییكو ناو دەكات دەبارت، ل ئــاوازی
مرۆڤ! گیرۆدەبوونی و پرشانی دەمی! دەیخات
ب پویستمان جۆرە بو كاتك ختس چند
ەقاند كاتك مست چند دەبت. خۆراك
ساتدا لو شتان ئو ھموو بكرت. برسی مرۆڤ
تامی ئوساتی دەبیندرن، پیانۆژەندا لسیمای
لشكری رۆژەی ئو تا  ــات.  دەك كشیرینیی
بجدەھن، ئو وارشۆ نازییكان و رووس دن

دابیندەكات. پیانۆژەن خواردنی ئفسرە
ل دەبینن، كاپیتان تدا یكتری كۆتایی ك رۆژی
شت ھموو ك بڕاست دەپرست:"ئرێ پیانۆژەن
دەت:"دەڕۆموە دەكیت؟"ئویش چ بوو تواو
پیانۆ وارشــۆ رادیــۆی ل خۆم،  كارەكی سر 
ھر وساتئ تا ك ھۆزەنفلد كاپیتان دەژەنم".
دەپرست:"ناوت ــردووە، ك ب"جوولك"بانگی 
گوتمان پشتر ”شپیلمان"(وەكو وەم چیی؟" 
دە:"ناوكی ھۆزەنفلد  كاپیتان ژەنیار).  وات

تۆدا!". لگڵ گونجاوە چند
دادەكنت پاتۆكی بوات دواجار بۆ برلوەی
دەپرست:"ئی ئویش پیانۆژەن. ب دەیدات و
ھس". ترم دەت:"پاتۆی كاپیتان خۆت؟"
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نزیك دەــــت:"رووســكــان پیانۆژەن ب كاپیتان 
دەڕوات. ئوەندەو نماوە". ئوەندەی كوتوونوەو

تد پیانۆژەن وارشۆ، ندەگ رووسكان ئوەی پاش
پاتۆیوە ئو بھۆی نامنت ئوەندەی و دەرێ
ترسناك ھمایكی چ و كردووە چ بیك بیری لك
زۆر بئاستنگكی بدات. لدەست ژیان لبریدا،

دەبت. رزگاری رووسكان لدەستژی
كاپیتان پیانۆژەن، بوونی ئازاد پاش رۆژك چند
لدەستی بدیلی بــم دەبینینوە، ھۆزەنفلد 
تدەپڕن لووە لوانی یكك رووسكاندا،
بجنوی ئماندا دیلكانی  بسر  خۆیان رقی و
كرد، وران منتان دەت:"ژیانی دەڕژن، جوداجودا
لو گوی ك ھتد" كاپیتان سووتان و كمانچكمتان
دەكات، لگڵ قسی و ھدەستت دەبت قسان
دەناسیت؟"پیانۆژەن؟ دەپرسـت:"شپیلمان لی
من كۆمكی دەت:"دە كاپیتان بگومان دەیناسم.
ئو كاتك   ."نیبگپ منی دەنگی و  كرد ئوم 
بت، خۆی پ ناوی دەكات داوا لكاپیتان سك
و دیل بكاپیتانی دەگینت خۆی رووس سربازكی
دەنگی جۆرە بو دەرێ. تب دەم ل ورتی نایت
چ ك ناگات پیانۆژەن بو ھرگیز ھۆزەنفلد كاپیتان

بۆی. بوو فریادڕەسك
زیندانكانی  ل  ١٩٥٢ سای ھۆزەنفلد كاپیتان
ل شپیلمان-یش ڤالدیسالو  و دەمرت سۆڤیتدا
ھشتاوھشت تمنی ل وارشۆ، ل ٦,٧,٢٠٠٠دا

دەمرت. سایدا
 

ھونری: ئاستی
با ھونری شوازكی و بوردی كفیلم پیانۆژەن،
لالین پاشان قكردنی جوولككان چوساندنوەو
لئاستكی كمرھب دەگتوە. نازییكانوە
تماشاكردن یكجار ب بینر برجستكراوە وەھادا

وەھای ھر راستییكیشی  نابت. دەستبرداری 
زۆرتر لجارك شایانی فیلمانی لو ككپیانۆژەن ی

الی. بچینوە دەب چند جارك تماشاكردنو
لتماشاكردندا جۆرك  بھیچ  جــارەو  ھر دیــارە
نــایــتــخــوارێ. ــی چــــژوەرگــرتــن لــئــاســت و ب
ھیو ــۆی ــارەو چــــژی خ ــرج ھ بــپــــچــوانــوە
برھمكدا ل ورد شتگلكی بینینك، ھرجارە
یان بینین دەرفتی پشتر ك دەبینین سرلنوێ
لبرھمكدا چونك بۆ؟ نبووە. ھستپكردنیان
گرنگ ژمارەیان رستی و دیمن وردەكاری، زانیاری،

زۆرە.
دەرھنركی ك پۆالنسكی"١٩٣٣" رۆمان دەرھنر
سرسام بینر كردووە كاركی ،ۆنییپۆ فرەنسی-
شڕكی پیانۆژەنكوە لرگی ئــو دەكــات.
دەگتوە. مرگسات پ قكردنكی و سخت
پنجكان سمای ئگر شپیلمان، نواكانی ئگر
لسر گران مرھب ئم نبووبا، باكی ھونرە و
پشووی وایانن ئو بم رادەوەستا، ویژدان و دڵ
ك بگومان كارەكدا، ل نایابن و ناڤبری رەنگین

بكاری ھناوون. زانانر لندەرھ
و جوانی ســرەڕای كمرھب پیانۆژەن، فیلمی

دەبین. فر لوە زۆریشی چژبخشین،
موزیكچكر ــان"١٨١٠-١٨٤٩" ــۆپ ش فریدەریك   *
و پیانۆژەن  ل بوو یكك پۆۆنی، پیانۆژەنی  و
زۆر كسكی نۆزدە. سدەی گرنگكانی موزیكڤان

لپۆۆنیا. موزیك مژووی گرنگی
پكوە پردك ب وارشۆ دووگتۆی ئرشڤ. ونی

١٩٤٢ سای گردراون.
خزانكیاندا لناو شپیلمان ڤالدیسالو

كفیلم پۆستری
پیانۆژەن  و  كاپیتان

وراندا وارشۆی ل
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٣/٢١-٢٠-٤ 
یكك چونك دەكیت، بڕەشبینی  ھست ئمۆ
داڕشتبوو بۆ برنامت ئوپرۆژەیی لھاوڕكانت
زیاتر ویستپ خۆشویستییوە لڕووی رەتیدەكاتوە.
خۆشویستكت، برامبر ھگری لداواكانت دەست

بھز بت. زیاتر تاكو پیوەندییكتان

 ٤/٢١-٢٠-٥ 
خۆت زۆر لكارە سرەكییكی كاری كۆمك
ئاگاداری ویستپ بۆی دەخــنــوە، دوورت
لخۆشویستی بیر  لماوەیدا بت،  كارەكت
ھوكانی دیك ئامانجی ھندك بۆ مكرەوە،

.بخ بگڕ خۆت

٥/٢١-٦/٢١ 
بم بیووە، باشت  قۆناغكی كارەوە  لڕووی
خۆشویستییوە پویست، لڕووی زیاترت ھوی

دەردەكویت. بھزتر زۆر ئمۆ

 ٦/٢٢-٧/٢٢ 
بابتی زیاتر  ویستپ بیرمكرەوە، ئوەندە 
لكاتكی خۆشویستكت و تۆ نوانی بیت،
ھوبدەی ویستپ دەكـــات، ــوزەر  گ خــراپــدا

تپڕنی. خراپ مكاتئ

 ٧/٢٣-٨/٢٢
،خشبب نزیككانت و بھاوڕێ زیاتر بواركی
برامبر ھسووكوتت دەربن، بیروڕاكانیان تا
ھۆی بووەت ئمش گۆڕاوە، خۆشویستكت

ترسی ئو.

 ٨/٢٣-٩/٢٢
كارەكانت بڕوبردنی بۆ دیك رگی ویستپ
دەبیتوە،  شك رووبڕووی ئگینا بدۆزیتوە، 
لبخشینی بكی دەستپشخری ویستپ

ژیانت. بھاوسری خۆشویستی

 ٩/٢٣-١٠/٢٣ 
دەبت، قورس زۆر ئمۆ بۆ تۆ كارەوە لڕووی
لۆمی ئوەندە .كردووت ھیی ئو بھۆی
ھنی ئــو لسر كم خۆشویستكت

كردوویتی.

١٠/٢٣-١١/٢١ 
ھوبدە دەكات، بۆی تووشی بتاقتیت كارەكت
بۆت سوودی زیاتر ك ،دیك كاركی دۆزینوە بۆ
پت، سرسامن خك زۆر ژمارەیكی ھبت،

نگۆڕی. لخۆت ھوبدە بۆی

١١/٢٢-٢١-١٢
ھسووكوتت، لكاركردن و دیبلۆماسی ب زیاتر
چونك ،ب نرمونیان خۆشویستكت لگڵ
،یھ تــۆ الوانــدنــوەی و بــســۆز پویستی 
تندروستی باری چونك لئستادا، بتایبتی

.نیی پویست وەك

١٢/٢٢-١/١٩ 
تاكو كم زیاتر ھی  بو  خۆت ئاگاداری
ھاریكاری داوای نــگــات، بــكــارەكــت ــان  زی
زۆر ماوەیدا لم چونك ،بك لخۆشویستكت

بوە. پویستت

١/٢٠-٢/١٨ 
بزیاتر بسۆز بیار مدە، پویستت بو وردبین
چاوەڕت خۆشویستكت ،یھ بابتیبوون
گومانت چونك لبیاردان، بك لپ بۆی ناكات،

لدەكات.

٢/١٩-٣/٢٠ نھنگ
لــســركــوتــن بیر  بـــــردەوام  مرۆڤكی  ــۆ  ت
و سركوتن ــرەو ب ئمخاش  دەكیتوە،
دەكات، ئاراستت ئامانجكان بدەستھنانی
خۆپرست ئوەندە خۆشویستییوە لــڕووی

.خشبب كویستخۆشب سۆز زیاتر مبو

دوانگاكاوڕ

گوگنمشرقرژاڵ

كواندووپشكترازوو

نھنگستگیسك

ئسترەكان
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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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