
42

تندروستی

Photo ھمن



43

كوردستاندا ھرمی  ل ژنــان، ختنكردنی
ئامارەكان، ندێ لھ پی ب ھی و بردەوامی
ختنكراون. كوردستان، ھرمی ژنانی ٣٨٪ـی
حاتی ھندێ دەروونیی پزیشككی ھاوكات
ختنكردن بۆ  ھاوسرگیری، جیابوونوەی 
لگڵ ژن، ھــۆیــوە بــو ك دەگڕنتوە 
و دەبت الواز  سكسی پوەندی مردەكی
ناشرعی پیوەندی پیاوان، وادەكات ئمیش

لگڵ ژنانی تر، دروست بكن.
خستی و شكاند كۆنی داری لتك دایكم
منی دواتر ددانكانم، تا گازی ل بگرم. نوان
لسرم خۆی و درژكرد  پان بردكی  لسر
و قاچكانی نوان  خست منی و دانیشت
قایم توند رانكانیدا  دەوری ب دەستكانمی 
بیبووە چاوم منیش بجووم. نتوانم تا كرد،
دانیشتبوو برامبرم ل ك قرەجی ژن ئو
تل دەكرد.  ئامادە ختنكردنم، بۆ خۆی  و
ب خۆر ھشتا برزی كردەوە، دەرھناو تیخكی
ھتوم رەق خونی من ھنھاتبوو، تواوەتی
نتخ منی پ دەیویست ك تیخوە دی بو

دەكموە ــردوو راب ل بیر ك كاتك  بكات.
چیرۆكی ئوە  بكم.  رووداوە بو بوا  ناتوانم 
خۆی ك مندای ی( دیری راستقینی( واریس
سومالیایی، خوەتنشینكانی و عشیرەت لناو
گرمدا خــۆرەتــاوی  لژر  و رووت قاچی  ب
ئاژەكاندا لوەڕاندنی و ئاو دۆزینوەی بشون
كرا. نتخ سایدا پنج تمنی ل و تپڕكرد
مۆدی گیاندە واریس)ی ) خۆڕاگری، و ھوڵ
ناوبانگی و پاریس و میالن نیۆیۆرك،  لندەن،
ركخراوی باوزی ئو ئستا پدا، جیھانی
ك یوانل یكك  و سوماڵ ل  وەییتونن
ختنكردنی دژی نونتوەییدا، ئاستی ل

.كچان
دەشتكی) (گوی  كتبی بشی گورەترین 
بگورەی ئوە.  ژیانی لئازاری  پ چیرۆكی
و ھزاران رۆژان یكگرتوەكان، نتوە ئاماری
جیھاندا  ل كچ، دووملیۆن ل زیاتر سانیش 
ژنانی ژمــارەی  ئستاش  و  دەكرن نتخ

(١٣٥) ملیۆن دەدات . ل خۆی ختنكراو
جستییی ئشكنجدانی كچان، ختنكردنی

برینك خۆیوە لدوای كئازار ،ودەروونیی
تا و ئندەنووسیا) ) ل ھر كچان جدەھت.
ئفریقا،  وتی ٢٨ ل دەبنوە، دووچاری (پیرۆ)
باوەكان. ریتن ل ككی كچان، ختنكردنی
ك روونیكردووەتوە سویدی لكۆینوەیكی
(نزۆكی)، ھۆی تدەب كچان، ختنكردنی
بشكی وەك كوردستانیش ھرمی كچدا. ل
ب ناوەراست، خۆرھتی وتانی  ل دانباو
تدا دیــاردەیــی ئــو لشوەكان شوەیك

بدیدەكرت.
 رەنگ كوردستان،  ل  دیاردەی ئو بوونی   
باری ل ژنــوە  پگی الوازی ب پیوەندی
ھبت. ئابوورییوە و سیاسی و كۆمیتی
١١٦ گوندی  ل ،٢٠٠٥-٢٠٠٦ ئاماركلسای بپی
ختنكراون.  كچ،  ٢٠٤٣ نزیكی كوردستاندا
ب گوندەكاندا ل ختنكردن رژەی بگومان
٧٢٪ـی زیاترە. شارەكاندا  گڵ ل ــراوورد  ب
ئم و ئنجامدراوە گوندەكاندا ل ختنكردن
 ٩٠ راپریندا یكمی پش دە سای ل دیاردەی
ژەكر دابزیوە. ژەیر ئو دواتر ٪بووە، بم

یھ كوردستان درژەی ھرمی ل ختنكردنی ژنان
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و  سلمانی ٢٠٠٢ بۆ ٢٠٠٥ لپارزگای سای تا
گرمیان، ناوچی ل دابزیووە. ٪٦ بۆ ھولر
 رانی ل و كچ  ٣١٠ خزان،   ١٥٤٤ كــۆی  ل
ئاماری  تازەترین ل ختنكراون. كچ،  ٢٠٧
ل مانییئ ركخراوكی ك وادیدا، ركخراوی
٥٠ گوند  ل و توژینوەیكی كوردستان ھرمی
ژن،٢٥٠٠  ٣٦٠٠ دەركوتووە لكۆی ئنجام داوە،
ئافرەتان، ٨٠٪ـی ژەكر ك ختنكراون یان

پكدەھنت.
لگرمیان، ركخراو ھمان راپۆرتی بگورەی
لیژنی كراون. نتخ ٣٩٨١ ژن، ٣١٨٨، لكۆی
ل ئافرەتان، و  ژنان مافكانی  ل داكۆكیكردن
ك خستووەتڕوو ئاماركی كوردستان پرلمانی
ل دەركوتووە ئنجامیانداوە رانی لشارۆچكی
١٧٣٣ كچ ل ٢٥ خوندنگ، ١٦٤٥ كسیان  كۆی

ختنكراون.
ھرمی سرانسری  ل  ك تردا،  ئاماركی ل
٦٢٪ی ك دەركوتووە، ئنجامدراوە، كوردستان
ئوەیشی نكراون، نتخ كوردستان ژنانی
 ،رەوەیس و برە ساڵ  ٥٠ ل تمنی كراوە
كۆمیتی، كاروكاروباری وەزارەتی ئاماری بم
ھرمی كچانی ختنكردنی ٣٨٪ی رــژەی

دەخاتڕوو. كوردستان،
ك وادی ركخراوی توژینوەكی دەرئنجامی
كوردستان ھرمی سنوورەكانی ل یكك ل
٤٠٠ ژن ٢٥٠  كۆی ل دەركوتووە ئنجامیداوە،

ختنكراون. یان،
و ــزا نریتكی كچ  ختنكردنی  واتك
"كوردستان كۆمگی كلتووری ل "بشك
لئنجامی كچان ك سختی ئازارە ئو وای
گوشاری دووچاری دەگات، پیان ختنكردنوە
تووشی میزەڕۆیان و زێ دەشت و دەبن جستیی
پیدابوونی ھۆی تبب لوانی بت. ھوكردن
و نبت گورچیل، سكسكردنیان ئاسان بردی
نتخ ژنی ل ئازاریان مندابوونیشیان كاتی
دەن پزیشكیكان  سرچاوە زیاترە. نكراو 

تووشی دەشت  ختنكراون، ژنانی ئو  ك
ل ئایدزیش تووشبوونی رژەی و ببن نزۆكی

. برزە نوانیاندا
لھاتنی بر  كچان، ختنكردنی ھرچند، 
زۆربی ئوەشدا ھبووە. لگڵ ئایینی ئیسالم
ل ن، چونكناك رەچاو ریتن موسمانان ئو
نتخ ئنجامدانی بۆ ،نیی تكستك قورئاندا
ختنكردنی  یانوایپ ھندك بدات.  ھانیان
یھ ژنوە رۆی و نپشو ب پیوەندی كچ،
و دەپڕنتوە ژنبوون و برە كچ كپرد و

.قینراست ژنكی ب دەیكات
ژنان نخۆشیكانی لبواری دەروونی پزیشكی
ختنكردن پناسی بمجۆرە ئكبر، سۆفیا
لالبردنی بریتیی ختنكردن، دەكـــات:"
زازوزــی كۆئندامی ل ــی دەرەك پارچیكی
ختنكردن جۆر دوو دەت:" ئو ئافرەت".
لبشی ئستور پارچیكی البردنی ،یھ
ئافرەت، جۆركی زاوزیی دەرەوەی كۆئندامی

لگڵ دەرەكیی شب ئــو البردنی تریش
ناسكترە و تنك پستی پارچیك البردنی
كۆئندامی نـــاوەوەی بشی ــتــودەكــ  كــ
لخۆ دەمار كۆمك بشش دوو ئم زاوزێ،
ك بناوی بچووك بشكی زۆر دەگرت، لگڵ
لسر زۆریان كاریگرییكی ھیو (كلیتۆریس)
كمووكوڕی ببوونی ،یھ ژن سكسی ھستی
سكسی لئارەزووی گرفت شانب لم یكك ل
ئامرە بو ئاماژە پزیشك ئم دەبت". دروست
ك ئنجامدەدرت  پ ختنی  ك دەكــات
بكاردەھندرت، كسك ل زیاتر بۆ پیسو
لسر كسی خراپ كاریگری ئمش چندین
نخۆشی تــووشــی و ــــت دادەن ختنكراو

دەكات.
بــوە  خــتــنــكــردن مترسی سۆفیا،  د.   
دەكــات ــارە ك ئــو كسی ئــو ــڕوو، ــات دەخ
دەماركی  یوانل نبت، شارەزا زۆر  ئگر
خونبربوونی تووشی و  ببت ئافرەت ئو
بنخۆشی تووشبوون ئگری ھروەھا بكات.
بھۆی زیاترە، ختنكراودا كچانی لناو ئایدز
ختنكردنوە. ئم ئامری پیسی بكارھنانی
ك دەكات یپارچ ئو لگرنگی باس ،پزیشك
ینم كۆئندامی ل ختنكردن، لئنجامی
بۆ مندابووندا لكاتی شب ئو دەبدرت"
ب منداڵ چونك ،باش یارمتیدەركی ئافرەت
كئافرەت و لدایكدەبت ئاسانتر شوەیكی
گۆشتش پارچ ئو  دەبت. كمتری  ئازاری
چونك دەگینت،  بئافرەت زۆر سودكی 
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ئو دەخاتڕوو، بوە ختنكردن مترسی سۆفیا، د.
نبت، زۆر شارەزا ئگر كارە دەكات ئو كسی
تووشی و ببت  ئافرەت ئــو دەماركی  یوانل
تووشبوون ئگری ھروەھا بكات. خونبربوونی
زیاترە، ختنكراودا  كچانی لناو ئایدز بنخۆشی 

ختنكردنوە ئامری بكارھنانی پیسی بھۆی
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دەپارزت (ھوكردن) جۆر لچندین ئافرەت
كــراوە ئــافــرەت (دەرەچــــ)ی نــادات  گو ر
بخاونی زاوزــش كۆئندامی ناوچی  بت.
زیادكردنی سودیشی گرنگترین دەھتوە،

."كسیئارەزووی س
دەكات ئافرەتان ئو لحاتی باس سۆفیا، د.
پۆسی ئنجامدانی لدوای و ختنكراون ك
ھندجاریش بوون، گرفت تووشی ھاوسرگیری

جیابوونوە. رادەی یشتوونگ
لبارەی رەســوڵ، كامران دەروونــی پزیشكی
گوتی:" دەرئنجامكانی و ژنان ختنكردنی
ئو لكردنوەی ل  بریتیی ختنكردن
لالی سكسی خۆشی و لزەت مانای پارچیی
پارچ ئو  ك كاتكیش دەگینت. ئافرەت 
لبشكی ئوا لكرایوەو ئافرەت لشی ل گرنگ
د.كامران، دەكرت". ببش، ژیانی گورەی
دەكات، ختنكردن لكارییگرییكانی باس
ئمش ناكات.  لژیان چژ ئافرەت ئو  ك
چندین گرفتی ك تووشی ئوەی دەبت ھۆی
چندین و  راوكد خمۆكی، وەك دەروونی 
لو بیركرنوەشی ببتوە، ــی دەروون گرفتی
دەدات زۆری ئازاركی ختنكراوە  ك رۆژەی
تمنی ختنكردن، كاتی ئگر تایبت ب
كاركی رۆژەش ئو لیادكردنی و بووبت گورە
،دەرونیی پزیشك ئو ژناندا". ھزری ل حام
جۆرەكانی كاریگرترین ل بیكك ختنكردنی
ئافرەت رووبڕووی كرد، ك توندووتیژی وەسف
سكسی لچژی ئافرەت، بھۆیوە ك دەبتوە
بھاوبشی پیاویش د.كامران، دەكرت. ببش
سارد لگی خزانكی ك دەزانت زیان ئو
دەبنوەو گرفت رووبڕووی ھۆی بو و دەبت
ناشرعی پیوەندی پیاوان، ئوەی ھۆی تدەب

دروست بكن. تر، لگڵ ئافرەتی
بروانامی ھگی كریم، مغدید مامۆستا
شرعییكان، زانستل دكتۆرا قوتابی و ماجستر
فیرعونكان بۆ سردەمی ختنكردن مژووی
تازە تو ل بردەوامو ئمۆ تا ك دەگتوە،
مامۆستای ئم باوە. زۆر پگیشتووەكانیشدا
ئیسالمیشدا لسردەمی  دیاردەی ئو  دەت،
ئو ئیسالم بگوترت ناب بــم و ھبووە
ھیچ ئیسالمیشدا ئاینی ل ھنا،" دیاردەیی
پغمبر(د فرموودەیكی یان قورئانی دەقكی
ختنكردنی ژنان، ك ھانی نیی لو بارەیوە خ)
جیاواز ل دووڕای باس مامۆستا كامران، بدات".
دەت و ئیسیالمدا دەكات ئایینی لناو زانایانی
بشكیان بش، دوو دەبن بارەیوە لو ،ك

بشكی و "باش كردن بكرت نتخ"یانوایپ
بگی بشی بكرت"، "دەبت دیكش دەن
ئو بم پغمبرە، فرموودەیكی دووەم،

.نیی سحیح رموودەیف
 ل ئوا دەكات نتخ ژن، ك كسی ئو  
میللتكی دابوونریتی و كلتوور روانگی
ڕوانگی ل نك ــات،  دەك كــارە ئو خۆیوە
یوایپ كامران، مامۆستا  ئیسالموە.  ئایینی
سكسی ساردبوونی ھۆی تدەب ختنكردن،
ومرد، ژن  ویستپ دەت، ئیسالمیش  و
پچوانوە ب تربكن، یكتر پداویستییكانی

دەكاتوە. رەت ئوە ئاییین،
سزای ئمریكا، ئــورووپــاو یكتیی وتانی
سانك ــو  ئ بــۆ زیندانیكردن بــ توندیان
دەكن. نتخ كچان، ك كردووە دەستنیشان
سزای سۆمای، رەچك  ب ژنكی  لسوید،
دۆالر،  ھــزار   ٧٠ بژاردنی  و زیندانی ساڵ  ٣
ئیتالیا سپنرا. بسردا كچكی، بۆ قرەبوو
ئو  سزادانی یاسای  ٢٠٠٥ سای بریتانیا، و
دەركرد دەكرد،  نتخ كچانیان ك كسانی 
ساڵ تاوانبار٤تا١٤، كسی  یاساك بپی  ك
دوای كوردستان ھرمی ل دەكرت. زیندانی
قدەغكردنی یاسای پــۆژە خوندنوەی
تائستا ،دیاردەی لو رگرتن و یینم ختنی
عائیش سنورداربكرت. ختنكردن، نتوانراوە
دەشتی  دانیشتووی نسا ٦٣ تمنی بكر
ئافرەتان كردنی  نتخ كــاری  شـــارەزوورە،
تمنی كراوە نتخ ك كاتك خۆی دەكات،
پویست ھموو  دەت:" عائیش سان بووە. ٤
نتخ منداییوە ر لھ موسمان ئافرەتكی

شرعییو ئافرەت ختنكردنی چونك بكرت،
نانی ئوا بت نكرا نتخ ئافرەتك ھر
رۆژان چوار دەت ئو دەبت". دەستی حرام
٣ تا ٤ ساڵ بب ھیچ  تمن مندای پنج تا
یوایپ دەسكوتكی ماددی ختن دەكات و
یوایپ ئو دەیكات.  خوا بۆ  كرخ تنیا
بچووكییوە تمنی  ل ھر  ئافرەت ویستپ
ئازاری بت گورەتر تا چونك بكرت نتخ

دەبت. زیاتر
دەت ،عایش كردن نتخ چونیتی لبارەی
ككچ میتكی  ل گۆشتك  پارچ مووس ب
و ئاو تشتی ناو تدەخر ككچ پاشان دەبدرت
تا دەمنتوە ئاو لناو كاتژمر نیو بۆماوەی

خونكی ل دەروات.
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خــتــنــكــردن  "
ــ ل ـــ ـــی ـــی ـــت ـــری ب
ـــوەی ـــكـــردن ـــ ل
ــی ــی ــارچ ـــو پ ئ
و ـــزەت مــانــای ل
سكسی خۆشی
لـــــالی ئـــافـــرەت

دەگینت
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لكوردستاندا ینم ختنكردنی بردەوامی
بۆ ھمتك ـــات دەك نــاچــار حــكــوومــت 

بدات. ئنجام بنبكردنی
ختنكردنی بنبكردنی بۆ ھوكان ھرچندە
لژر دیاردەك ھشتا بم ،ردەوامب نیم
ناوچدا لچندین ئیسالمدا ئایینی نــاوی
س بردەوامی دیاردەكش دەكرت و پیەو
ك ناچاركرد، ھرمی حكوومتی وەزارەتــی

بھنن. بۆ ڕووبڕووبونوەی پك ھمتك
مافی وەزارەتی رسشداری ھب ب كتمھ
ئایینی و كاروباری تندروستی، ئوقاف مرۆڤ،
و دەخاینت ماوەی مانگك و بڕوەدەچت
،وەزارەتــ س لو ھریك نونری تیایدا
ئاگادار ختنكردن زیانكانی ل ھاووتییان

ب ئامانجی بنبكردنی. دەكنوە
گشتیی بڕوەبری رەشید، عومر تاڤگ
ئو دوای گــوتــی:" ــرۆڤ م مافی ــاری كــاروب
دەركوت وەزارەتكمان میدانییی توژینوە
یھ كوردستاندا بوونی شونی ل زۆر دیاردەك
پیەو دەكرت، ئیسالموە  ئایینی بناوی و
و ھمتكی سرتاسری ب پویستی  بۆی
بپی ك گوت ئوەیشی ."یھ بنبكردن
ھندك ل دیاردەك دەركووتوە ڕاپۆرتكانیان
بتایبت یھ زۆر ڕژەیكی ب ناوچدا

و گرمیان. پشدەر ،كانی ڕانیناوچ
و ئوقاف وەزارەتـــی راگیاندنی برپرسی
ك نقشبندی، مریوان ئایینی كاروباری
دەكات، كتمھ بشداری وەزارەتكیان
و دیــاردەكــ بنبكردنی ئامانجمان گوتی:" 
بۆ ییھ  یشتنگت ئو ڕاستكردنوەی 
ل ختنكردن تگیشتوون وا ك خكی

ھاتووە". ئیسالمدا ئایینی
و ئــیــمــام ــی ڕــ ل ــت وــ ــان ــیــشــی:"دەم گــوت
تا بكینوە، ڕاست یھ ئو ختیبكانوە
،نتخ كچ ئیسالموە  ئایینی بناوی چیتر

نكرت".
دەیانوت  ك بوەشدا ئاماژەی نقشبندی، 
ختنكردن ك بكنوە ڕوون خكی بۆ
شرعوە و  ئیسالم ئایینی ب پیوەندی
فرمودەیكدا ھیچ  ل و  قورئان ل نییو

بكرت، نتخ كچ بكات داوا ك نھاتووە
دیاردەی لو خكی ك وەیئ ئامانجیشیان

دووربكونوە.
پرلماندا  دووەمــی  خولی ل ئــوەی دوای  
ب ئامانجی كرا پرلمان یاداشتك ئاڕاستی
قدەغی یاسای ــۆژە  پ یاساییكردنی  ب
ھزار  كوردستاندا،١٤   ل ینم ختنكردنی 
درایــ یاساك ــۆژە  پ ل پاپشتی بۆ واژۆ 
باسی نتوانرا بم پرلمان،  و حكوومت
پرلمانك ئندام  ھاوكات  بكرت.  لوە
كمترخمی بۆ یاساكی پسندنكردنی

. گراندەوە پرلمان
دەت:" بارەیوە كوستان محمد، لو ھر

كمترخم یلسم لو  پشوو پرلمانی
پرلمان، ئندامانی لــ ھندك  و ــوو ب
ناوچی ل ھندك وەی دیاردەكئ ببیانوی
یاسا بدەرچوونی پویست ھیو دیاریكراودا
بكرت لسر  قسی ئامادەنبوون ناكات، 
لوەشكرد باسی مانرلپ ئندام ئو ."
قدەغكردنی بۆ یاسایك دەركــردنــی  ك
كاركی لكوردستاندا  ،نیم ختنی 
ڕوو خست ئوەیشی كوستان،  .ویستپ
بكو ،توندوتیژیی نك "ختنكردن ك
یاسایك زوویی ب دەبت بۆی ،ژن كوشتنی
ئوانی سزادانی و دیاردەك نھشتنی بۆ
كوستان دەربكرت". دەدەن، ئنجام ئوكارە

دەكات كچان ل ڕەشھ ئو دیاردەیی ختنكردن
سلمانی
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ل ــان ــارم ك گوتیشی:"یكم محممد،
قدەغكردنی یاسای لسر كاركردن پرلمان
لناویشیاندا ك دەبت  خزان  توندووتیژی
ختنی قدەغكردنی ماددەیك بچند

دەگرت". لخۆ مینش،
وادی پۆژەكانی  ڕكخری خان، فالح موراد
،سا س ماوەی ڕكخراوەكیان ك عراق ل
دیاردەك نھشتنی بۆ كار كوردستاندا ل
پرلمانی پشوو ك بوەكرد دەكات، ئاماژەی
قدەغكردنی یاسایی پسندكردنی  لبارەی
باسی ھروەھا بــووە. كمترخم  ،نتخ
تری جۆركی ختنكردنیش ك كرد لوەش
كوشتنی و گر ژنان ب توندووتیژی برامبر
چند چوارچوەی ل شرەف بناوی ئافرەت
ل ختنكردن بم ھبت، بوونی خزانكدا
نیی خزانك ھیچ ھیو خزانكاندا زۆربی
نبووبتوە". دیاردەك ڕووبڕووی كسكی

ھمتكی ئستادا  ل بوەشدا ئاماژەی
دەستی ھــاووتــیــیــان ــوەی ھــۆشــیــاركــردن
گۆڕانكاریك چ ئوەی زانینی بۆ پكردووە

ھاتووە. دیاردەكدا بسر
دەركــوتــووە ئـــوە گوتیشی:" ــا  ــروەھ ھ
لسر ـــوورن، س خكانك ئستاش  تــا 
ئایینی بناوی ختنكردن پیەوكردنی
و ڕانی لناوچكانی تایبت  ب ئیسالموە،
ھست تردا ل ھندك ناوچی بم قدزێ،

دەكرت". بكمبونوەی
لناوچی كخراوەكڕ ئاماری تازەترین بپی
،٪٢٣ بووەت ٦٣ ٪ـوە ل ژەكڕ گرمیان
ل و كــردووە لكمبونوە  رووی  ودیاردەك
 ك دەركووتوە و پكراونتوە ك ١١١٣ فۆرم
تلفزیۆن، ركخراوەكو ھۆشیاری تیمكانی
ــدا ــاردەك دی كــاریــگــری لــ كــمــكــردنــوەی

ھبووە.
حكوومت عراق، ل وادی پۆژەكانی ڕكخری
دەركردنی ل زانی بكمترخم پرلمانی و
دیاردەی، گوتی:" ئو نھشتنی یاسایك بۆ
دروستكردنی بۆ ھوماندا جــار چندین
وەزارەتـــی و حكوومت  لگڵ  پیوەندی
الیك ب ھموو تا مرۆڤ، و مافی تندروستی
بم ببینوە، دیاردەك ڕووبــڕووی بتوانین 

نبوو". كلسم بۆ پشوەیان ھاتن
ل گورەترە لوە كشك ك بوەشدا ئاماژەی
ڕكخراوەكاندا و حكوومت تگیشتنی ئاستی
قوربانی تــبــوونــ زۆر ژنانكی و  بت 

."دیاردەك
ختنی قــدەغــكــردنــی یــاســای ـــرۆژە  پ
مادە  سب ئستادا ل لكوردستان،  ینم
برەنگاربوونوەی یاسای نــاو خــراوەتــوە
دەركردنی ئامانجی ب خزانی، توندووتیژی
كارە دەكن. ئو ئوانی سزادانی یاسایك بۆ
یاداشتكمان ساڵ دوو رلب گوتی:" فالح،
پرلماندا لناو حكوومت، و پرلمان دای
لالین دواتـــر ــم ب لكرا،  پشتگیریمان
ۆژەكپ پرلمانوە ئندامانی ل ھندك
ھیوای ئوەی خواست فالح، خرا". پشتگوێ
بتوان و بت چاالكتر جارە، پرلمانی ئم ك

بۆ نھشتنی دیاردەك دەربكات. یاسایك
وتكدا ل نیی مرج ك بوەشدا ئاماژەی
بۆ یاسایی  ئینجا تدابت، كیشیی ئو 
یھ یاسای ئو ببوونی پویستی دەربكرت،
ئم چونك ژناندا، مافی پاراستنی پناو ل
ژنان، ب دژ و ورەیگ تاوانكی دیاردەی

ئنجامدەدرت.

محمود ئازیز

Photoپۆست واشنتۆن
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یك ـــاوەی م بــۆ  مــرۆڤ  مافی ــــی وەزارەت
برەنگاربوونوەی بۆ  ھمتكی مانگ
دەست كوردستان ل  ینم ختنكردنی
تودەك تمھ ئو شری بشی كرد پ
ھوكانی بمیش و رەمــزانــوە مانگی
پرسیارەوە، ژــر  تودەك تمھ ئــو
وەزارەتی لالین تمھ ئو دەستپكردنی
و خۆشیی دەست جگی مرۆڤوە مافی
خۆی ئامانجی لجۆرەكان بجۆرك بگۆمان
ب ل زۆر ك ئامانجك  بــم  دەپكت 

.نزیك ئنجامییوە
ل دیــاردەیــ ئــو نھشتنی بۆ ھــوــدان
ئایا دەپــرســم من ــم  ب باش كوردستان
زەق ل كوردستان ھندە ینكردنی منتخ
كام ب پشتی مرۆڤ، مافی وەزارەتی ئایا یان
ك وەیئ ھر یان بستووە داتا و ئامار
بروەچووە. شنچ لو ھمتكی بگوترت
ژنان ختنكردنی كوردستان ل موایپ من
ھندە گورە ك نیی بارەیق كچان بو و
كاری وەیش ھندك حاتی لو بكرتوەو
تر جاركی دەكرتوەو زیندوو بكرت لسر
ئاكارە ئو بۆ گڕانوە بۆ دەدات ھان خكی
بنڕەتیدا و بنج بدوای چون نبت ھیچ یان
ئو تایبت ب دەبتوە زیندوو جار زۆر ك
كرابت. ببردا ئاینی روویكی ك ئاكارانی
ھرمی حوكمتی مرۆڤی مافی وەزارەتی دەكرا
رووبڕووبونوەی بۆ ھمتكی كوردستان
گشتی ب نجام بدایئ دژی ژنان توندووتیژی
ناوچ ل ،ینزی مستادا رەگئ ل چونك
جۆرەھا دەست ب كوردستان جیاجیاكانی
لوەھا ــرا دەك و دەنانن توندووتیژیوە
بگژداچونوەی بۆ بشكی  ھمتكدا
شوە بم ك بكرای ترخان ختنكردن
زۆرتری ب خزمتی و دەپكا ئامانجی زۆر تر

دەكرد. ژنان كشكانی و پرس
ك وەیئ تمھ ئم ھنی تر لو یككی
باس و رەمزانوە مانگی وتك توقیتكی

ختنكردن جۆربجۆرەكانی نالی كردنی
كۆڕ بستنی و راگیاندن  كناكانی  ل
بگرە زەحمتو شۆپوە  ورك  و سمینار و
ئمیش و  نیی تدا ئامادەیی ھیچ  وەرگر
ھمتك دروست بۆ گرفت بۆ خۆی خۆی
ختنكردن حاتی دەم  دیسان دەكات.
گوندەكاندا  ل دنیاییوە   ب ھبت  ئگر
خكی رەمزاندا لمانگی  ئایا  بم  ،یھ
لم بشداری دایت ئامادەییان  گوندەكان
بمیش دنیایوە نخر، ن ببك ھمتدا
ژر تودەك  تمھ لم ئامانج  پكانی

پرسیارەوە.
رووبڕووبوونوەی ھمتی ل پلكردن
بوای ب كوردستان ل ینم ختنكردنی
ماوەی ل ك بگڕتوە ئوە بۆ رەنگ من
لو كاركی دەبوو ــدا وەزارەت ئو تمنی 
وەزارەتیش ئو تمنی  و  بكرایوە جۆرە
ماوەی ك ئمیش وایكردووە نماوەو زۆری
مانگی توبك كتمھ دەستپكردنی
ختنكردنی ك پیی  بو  رەمــزانــوە،
ویستپ كراوە ئایینی ب بردا برگكی ینم
ھاووتیانی ئاینیوە مامۆستایانی  رگی ل
رەمزانیشدا لكاتی بكرنوەو  ھۆشیار ل
بتوان ئایینی مامۆستایاكی ھیچ موانییپ
مرۆڤ مافی وەزارەتی ھمتی لو بشداری
ھۆشیاری دەرگای گورەترین بمیش و بكات
بگرە رۆی كاریگری نك ك لبیر دەكرت،
ختنكردنی نمانی ل یھ ریشییان

كچاندا.
ئم جۆرە ك وەیئ بم  ماوەتوە ئوەی 
كات پارەو دانی بفیۆ ل جگ تانمھ
باشترە و  نیی تر ھیچی كاتكدا وەھا  ل
لگڵ مام وریاییوە ب وەزارەتكان ك
ئامانج زۆرترین بۆ ئوەی بكن، ھمتكاندا
ژنان گرفتی كشو  ب تكان و بپكت

بدات.
sabahali83@yahoo.com

رەمزان مانگی و ینم ختنكردنی
وتار

علی سباح
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كۆتایی   و چوارەم بشی
 

ب گیشتن ( دوای ل یان ) ئنجام ل  
: ئۆرگازموە

نامنت یان دەبت سووك دەمار •گرژی
.

دەبتوە) (شحن دەبتوە تازە •لش
.

وریا زیاتر  و  زیندووتر ھــزر  و  •مشك
. دەبتوە

خۆی ببوونی ــواو ت ھستی •ئافرەت
. دەبت بخۆی زیاتر باوڕی و دەكات

زیاد ئافرەتدا لالی خۆشویستی •ھستی
دەبت.

ڕایی بو دەبن ناڕەحت ئافرەت گلك
،یھ ــازم ــۆرگ ئ جــۆری دوو ــدە  كــ
میتك. سیگمۆند ئۆرگازمی و ئۆرگازمی زێ
ئۆرگازم جۆری دوو راست ك دە فرۆید،
ل ھقووە میتك ئۆرگازمی بم ،یھ
ئۆرگازمی ك پچژتر قووتری ئۆرگازمكی
چوكدا، ژوورەوەی بردن لكاتی یز
راستقینیو زێ ئۆرگازمی فرۆید بڕای
،ییشتوانگپ سكسی كاردانوەیكی
ناپگیشتوانیو میتك ئۆرگازمی كچی
كینسی سكسۆلۆژی زانای كمترە. بھای
جۆری تنھا یك ك یوایپ ،Kinsey
تد میتكوە برگای ك یھ ئۆرگازم
تری بشكانی ھموو گرژبوونوەی و پش
ب(زێ)یشوە. دەگرتوە، ئافرەت لشی
نوەندە ل وایب جی زیاتر ئمیان
بگشتی سكسۆلۆژیستكان زانستیكاندا.
جۆرە. یك ئۆرگازم ك ئــوەدان لگڵ
دە سكسی توژەری كاپن) (ھلین
گودان بب ئۆرگازم ھر ئۆرگازم ك
بزمان، میتكدا، لگڵ مگ بچۆنیتی
خودی پنجكانی یان ھاوسر بپنجكانی
بجووتبوون. یان بئامرك ،كئافرەت
ل كــ (یــــ ــوان (ل ئــۆرگــازمــی ئــافــرەت
ل رگای حاتكاندا زۆری زۆربی ھرە

بت. میتكوە بزواندنی یان ورووژاندنی
 

یك دوای ل یك ئۆرگازمی و فرەئۆرگازم
ك ئۆرگازمانی ئو وات فرەئۆرگازم •

دت. ئویتر لدوای یك یكسر
ئوانن یككان لدوای یك ئۆرگازم•
ماوەی نوانیان و دن لدوای یكتری ك

.ككخول چند
ھر ،ندەگم زۆر قینراست •فرەئۆرگازمی
ك چند دەتوانن ئافرەت چندە ھندك

ببینن. لدوای یك ئۆرگازمكی یك
ب ھست  ئافرەتان ی  ٪٩٠ نزیكی   
پاش دەكن، سكسی تواوی قناعتی
پاش ئافرەتدا لھندك ئۆرگازم. یك
بھستییاری میتك بئۆرگازم، گیشتن
زیاتری بزواندنی ك دەمینتوە، زۆرەوە
ناڕەحت پیوە ئوا بدرێ ئنجام میتك

دەبت. بئازار جاریش ھندك و دەبن
 

Foreplay مشگپ ھونری
بریتی تنھا سكس كــ ـــی دەزان ئایا 
نــدامــئــ نــیــیــ لــ بــیــكــگــیــشــتــنــی
دەزانی ئایا و زێ). سكسیییكان(چوك
باش كارامییكی بۆ  نھنی  فاكتری ك
دەگات چۆن ئافرەت چیی و سكسدا ل
وەمدا ل پچژ؟  و تواو ئۆرگازمكی 
باش سكسكری ــوەی ئ ك دەین،
سكسكری ل ــاش) ب (خۆشویستی
جیا خـــراپ  خۆشویستی ــان ی خـــراپ 
لھونری كارامیی  ل بریتی دەكاتوە
بۆ باش كاتكی ترخانكردنی پشگمدا.
سكسی بچژی درژەدان وات مشگپ
خولككیش چند  تنھا بۆ ئگر  ھتا
باشتر ئوا سكس بگشتی چتر و بت

دەكات.
تگا ــ ك ھـــن خــــكــانــــك  ھشتا 
لبھایكی و ـــن دەك مشگپب
!نیی پی ــان ــوای ب و كــمــدەكــنــوە
پتر چژی  تۆ تا ك بزان بــاش مئ

ھندە ببخشیت سكسیكت شھاوبب
و چتر ــردووال ھ بۆ سكس گوڕوتنی 
بژەمكی ك  بك باوەڕ دەبت.  خۆشتر
سكسیكت شھاوب باش پشگمی
تا بكات دەخیلت خۆی ك لدەكیت وا
،مانل جگ بكیت. لگدا سكسی
ھست ھردووكتان باش بپشگمی
جستییوە لالینی ك دەكــن  بوە
سكس. بۆ یكی چاكتان ھئامادەباشیی
،گرنگ یكجار یلسم ئم ئافرەت بۆ
دەبت تڕ بپشگمی باش زیاتر چونك
سكس بۆ باشتر سكسیكان ندامئ و
ئمش ك دەبــن ئامادە جووتبوون و 
دەكات زیاتر  پیاوەك و ئافرەت بۆ  چژ
پچژتر و  ئاسانتر جووتبوون كرداری  و
سكسكردنكی ك یوانل . ــات دەك
ھبت، تایبتی چژكی خرا و لپب
ل چژت باشی بكی ھر ھشتا بم
وروژانــدنــی لسرەخۆ كچی دەڕوات،
تكنیكی بتوانیت ك لدەكات وات یكتری
وردەكایكانی و بكاربنیت جیا جیا
ھستیارە نشو بزانیت و سكسی چژی
بمشوە بزانیت، شاراوەكان كسیس
سكسی وردەكارییكانی شارەزای زیاتر
زیاتر ئوسا دەبیت، ھاوبشكت و خۆت
شونكی لچند چدەكرتوە مشگپ
كلسم دەرەنجام ك لشدا، دیاریكراوی
نایابتر نایاب، چژكی دەگات بتكایی
سكسیكت شھاوب و خۆت ك لوەی
چژی لپب سكسی دەكن. پشنبینی
بۆ سكسیكان ندامئ دەب كمترە،
تواو ورووژانی  پاش جبھرن، كۆتایی 
بیكگیشتنی نۆرەی ك دەت پت لشت
جووتبوون و ھات سیكسیكان ندامئ
تر كمكی ھر ھشتا بم  ،وەیڕب
ھردووكتان  ك كاتی ئو تا  بخ دوای
بتن سكسكی ئوسا ،ننام سبرتان

ئنجام بدەن.
doctorkisra@yahoo.com
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بووەت باڕكی و خۆالوازكردن سردەمدا لم
ئافرەتان، و ھرەگرنگی زۆرینی بھرمھن الینی
گشت بجیھانیبوون چرخی ئوەی دوای ئمش
تندروستیشی و جوانی بتایبت ژیان، بوارەكانی

داگیركردووە.
ھمتی چندین دوای گرنگیپدانیش ــم ئ
كۆمپانیاو ك زیادیكرد  شانبانگ ئو  و ریكالمی
دەرمانی گیا شانبشانی برھمھنرەكان، نالی
دەیانكرد دەرمانان ئو بۆ میللییكان پزیشكیی و
لشی كشی كمكردنوەی و دابزاندن كاری ك

دەكرد.
پنابردنی ورووژــنــرەكــانــی ھــۆكــارە گرنگترین 
كشی كمكردنوەی و خۆالوازكردن بۆ ئافرەتان
شاشی لرگی  ك راگیاندنكانن، لشیان 
ئاسمانیكان پیشاندەدرت. ناك تلفزیۆنكان و
و زراڤ بژن ریكالمكارو كچ بپیشاندانی ئویش
دەدەن كشبرز ئافرەتی ھانی ك رككان ستج
دەرمانان و ئمجۆرە خۆراك بكن رژمی پەوی

بكاربھنن.
تمھ ئمجۆرە یكمی  بقوربانی  ئافرەت
بكارھنری دەچپ و دادەنــرــت ریكالمییان
بت. الوازكردنی ھۆكارەكانی و دەرمانكان یكمی
لشوازی تواو زانیاری نبوونی بھۆی زۆرجار رەنگ
ئافرەتان ئو تندروستی ،دەرمانان ئم بكارھنانی

بت. چاوەڕواننكراو نخۆشی چندین دووچاری
گنجو  ئافرەتكی ٣٠ ساڵ، تمن علی، چیمن
بپاپستۆی  تووشبوونی ھۆكاری ،٢ مندا دایكی
بۆ گڕاندەوە خون و شكر رژەی كمی و خون
بكارھنانی و رژیمكی خۆراكی توند پەوكردنی

مانگ. ٤ ماوەی بۆ خۆالوازكردن حبی
لشم كشی لشوەو مردەكم دەت:" چیمن،
لسر دەبینی ك كچانی ئو بزارببوو ھرجارەی
لجستم كمووكوڕی دەردەكوتن، تلفزیۆنكان
بۆی وەسفدەكرد، جوانتر لمن ئوانی دەدۆزیییوەو
بكم، رك بام و دابزنم لشم كشی بیارمدا
بكوتنم و زیانبخشن دەرمانان ئو نمزانی كچی

دت". كۆتایی خۆشخاننل
بۆ چوپری چارەسرییكی ئوەی دوای چیمن،
ماوەی دوو بۆ پدرا گیراوەی خۆراكی و كراو خون

ل بر چیمن كشی مایوە. لنخۆشخاندا فتھ
بم  بووە، كیلۆگرام ٦٧مسیست پیەوكردنی ئم
كیلۆگرام،   ٥٥ بۆت خۆشخانن بۆ  ھاتنی لكاتی

لدەستداوە. كیلۆی ١٢ ماوەیدا لو وات
چیمن، لالین تندروستی، باری سرەڕای خراپی
تنانت سرزەنشتكراوەو نزیككانییوە خزم
باسیدەكات، گل و بھختاو مردەكشی
شۆخ كچانی الساییكردنوەی بــھــۆی چونك
خۆی ژیانی تلفزیۆنكانوە ســر شنگی و 

مترسییوە. خستووەت
نیھاد دكتۆر  جوانكاری و نشترگری پسپۆری 
ژر وندەك ئافرەتان زۆربــی  دەت:"  عومر، 
جوانكان ھونرمندە  كچ و مۆدل كاریگری
ئیتر ــون، دەردەك تلفزیۆن شاشی لسر  ك
ھاوشوەی خۆیان  جستی  شوەو  ھودەدەن 
دەبن، نشترگری بۆ  ھانا  بۆی لبكن، ئوان
لداھاتوودا زیانانی ئو لبرچاوگرتنی بب

برەوڕووی دەبنوە".
ئافرەتانی ئو زۆرینی دەت:" پزیشك ئو
تندروستی الینی دەدەن، شوەیان گۆڕینی ھوی
ژیانیان لسر  كاریگرییكانی و پزیشكی  و
نشترگری لترسی شیانھ دەخن، پشگوێ
ك ــن دەب  دەرمانان گیا  و حــب ئــو بۆ پنا 
بۆ دابزاندنی ئمش خكیدا بون، لنو ئستا
گیشتن یان لشیان لكشی چندكیلۆگرامك

دیاردەی ھستبزون. سرنجاكش و بشوەیكی
پزیشكی و پزیشكییكان دەرمان گیا بوبوونوەی
متمانی ونمانی پشتگوخسن خكدا لنو خۆمای
بۆ وەیڕانگ و پزیشكیكان دەرمانب كخ
دەرمانل سروشتییكان دەرمان چونك سروشت،
كمترە. زیانیشیان زیاترەو سوودیان كیمیاییكان

چند ك كـــردووە ئاشكرایان پسپۆرك چند
شبانگ و كاردەكن بوارەدا لم ك كۆمپانیایك
كچی سروشتیی دەرمانكانیان گوای دەكــن،
مئ پكھاتوون، كیمییایی ماددەی ل لراستییدا
دەیفرۆشن  ك ماددەیی ئو زۆرجار لوەی  جگ
بازارەكان.  نندەھ تقلیدەكی نییو  ئسی
دەرمان ئمجۆرە وەبرھنانی راستی لبارەی
ھندێ كوا دەكات ئاشكرای نیھاد، دكتۆر گیاییان
كۆمپانیای برھمھنی دەرمان گیاییكانی الوازكردن
لگیای  ك نوسراوە برگكانیان لسر ئگرچی 
كچی ،نیی پكھاتووەو كاریگری خراپی سروشتی
كیمیاییان مــاددەی  بكو  لراستی،  دوورە مئ
برگكانیان لسر  مئ ھرچندە كراوە.  تكڵ
ئم شیكردنوەدا لئنجامی  بــم  ننوسراوە،

دەردەكون. ماددان
پكھاتی گیادەرمانان لــو ھندك ھــروەھــا
لسر خراپیان كاریگری ك دایت زیانبخشیان
دروستبوونی ھۆی  دەبن ھیو مرۆڤ  جستی
ئاودەبوون بھندكیان و گرفتی ھۆرمۆنی چندین

كردن خۆالواز لترسی حبی ھاووتیان

كركووك

دەبن سروشتییكان دەرمان بۆ پنا



مشك بجتی تــوشــبــوون و 
باوكی لدەكوتوە. دیشی و
٥٦ سا، ك خاوەن  ئیاد، تمن
 ١٥ گیادەرمانییو فرۆشگایكی
ك ئم دەكات، بوە ئاماژە دەكات، كارە سا ئم
بووە، بھرمن  زۆر گیادەرمانكان بازاڕی  ماوەی
دەرمان ترسناكی لئاستی  خك  ئــوەی لبر
زیانبخشی ماددەی ك تگیشتوون پزیشكییكان
زۆربــی ــت:" ــ دە ــا ــروەھ ھ .ــدایــتــ كیمیایی 
ئو لسر داواكارییكانیش  و ئافرەتن كیارەكانم 
جوانكاری الوازكــردنــوەو بۆ ك دەرمانانن گیاو

جستیانن". بپست و تایبت
ئافرەتان دنیایی نمانی بۆ ئمش ھۆكاری
دەگرتوە جوانكارییكان و پزیشكی بكلوپلی
زۆر نرخی و دەكرن ئاوگۆڕ لبازاڕەكاندا ك
نیی سوودیان ھیچ ھرچندە دانراوە بۆ برزیان
دروست بشوەیكی ئافرەتانیش ئارەزووی حزو
دەرمانی كینی  بۆ پنا ئافرەتان  بۆی ناپكت، 
ئگر نیی زیانكی  ھیچ چونك ــن  دەب گیایی

بكاربت. بدروستی
بوو  یكك ســانــو  ٤٠ تمن ژنكی  ســلــوا، 
وەستابوو ئیاد، باوكی  دوكانی لبردەم  لوانی
من ك گوتی گیایی، دەرمانی ھندێ كینی بۆ
ئوانی بتایبتیش جوانكاری لدەرمانكانی زۆر
دەھنا بكارم ــوە، ــوون دەب بــو لریكالمكان 
ھیچ بم دەمكین، برزیش بنرخكی ھرچندە
دەرمانكی جاركیان ئوەبوو نبوو سوودكی
چند بكارھنانی دوای بكارھنا پستم سافكردنی
ئمش بوو دروست پستم لسر پیك و خاڵ
روو بنم و دەرمانان ئم لبكارھنانی وایكرد واز

سروشتی. گیای مبك
لوبارەیوە عــادل، نــورا دەرمانساز پزیشككی

حبی بكارھنانی ل بــردەوامــبــوون  دەــــت:"
لڤیتامین گرنگكانی ھندك كشدابزین وادەكات
بتدەرەوە، رۆنان ئم لگڵ مرۆڤ جستی
بكارھنانی ئم لكاتی پزیشك بۆی سرپرشتی
پزیشكك قرەبووی تا ،ویستپ دەرمانان شتكی
لدەستیان نخۆش ك بكاتوە ڤیتامینان ئم
كخۆشن بئامۆژگاریكردنی ئمش دەدات،
پدانی و خۆراكی سیستمكی بدانانی دەبت
فوتاوەكان ڤیتامین جگای ك ڤیتامینگلك

بگرتوە".
ندروستیانت كچوونت و  زیان ھموو ئو ئگر
گیاو و كشدابزاندن حبكی چند دەرەنجامی
ئی چارەسركی گونجاو دەرمان میللییكان بت،

چیی؟ لقوی دەربازبوون بۆ
پرسیارە ئم وەمــی نــورا، دەرمانساز پزیشكی
تاقیكراوە و كرداریی ئامۆژگاری چند بپدانی
ویستپ ك وەیئ ئامۆژگاریش یكم دەداتوە،
سرپرشتیكردنی ژر  ل قوی  چارەسركردنی
قوی جۆرەكانی ت، چونكب تایبتمند پزیشكی
كس ھندك جیاوازە، كسكیتر بۆ لكسكوە
ئــاوە، چبوونوەی لئنجامی قوییكیان
لبر ،وەیورییچ ئنجامی ل دیك ھندكی
بۆ رجم پسپۆران الی جۆری قوی زانینی مئ

سركوتوو. رگچارەی زانینی
و ــقــــوی ل ـــوون ـــازب دەرب بــۆ  ــگــر باشترین 
بدەستھنانی و ركوپك بجستیكی گیشتن
بچند گرنگی  ویستپ باش، تندروستییكی 
شیكارییكی ئنجامدانی لوانش  بدرت، الینك
باری قوییكو زانینی جۆری بۆ تواو پزیشكی
سیستمی گۆڕینی ھروەھا ،ستج تندروستی
بی بكمكردنوەی ئمش تــواوی ب خــۆراك
بجۆری گرنگیدان و قۆناغك بچند خــۆراك

گــرمــۆكــكــان خــــۆراك و بـــی
شلمنییكان زیادكردنی تیاندا،
و ســوزە چا،  ئــاو، بتایبتیش
و دانیشتنی زەنجفیل، پیاسكردن
چونك دت. بدەست ركوپك

دانیشتن ســلــمــــنــراوە،
 ١٠٠ دروست بشوەیكی
دەسووتنت، رمۆكگ
ھــۆی ــ ــت ــ ئــمــش دەب
كیلۆگرام   ٢ لدەستدانی
بكارھنانی لھفتیكدا،
دابزاندنی ھۆكارەكانی
ــبــت ــتــای كــــش، كـــ ب
بدەست كــســانــی ــو  ل
دەنــاــــنــن، ــوە ــوی ــ ق

پزیشكی. براوژی
ریكالم گرنگی ھموومان
ــن، ــی دەزان ــدن ــان ــی راگ و 
كــاریــگــری ــــار ــ زۆرج ك
ــســر مـــتـــرســـیـــداری ل
،یھ خــــك بــزوانــدنــی
راگیاندن ھركاتك بۆی
مینژكراو پیامكی
بگومان دەخــــاتــــروو،
لدەكوتوە. قوربانیشی

ــ ــدن ــان ــی ــۆرە راگ ــج ــم ئ
ــا ت ــــــی ــــــك ــــــاوەن خ
و پـــلـــی وەلـــیـــیـــكـــان
بــدەســتــكــان موعجیزە 
ئالرەشدا برزدەكاتوە،
داوی ــ ــت ودەكــ مـــرۆڤ 
پیاھگوتنانی ئمجۆرە
دەدەن بخیاڵ پرە ك
بدەستھنانی لپناو
خرا مــاددی دەستكوتی
كچی خاوەنكانیان، بۆ
ــس ــك ســدان زیــاتــر لــ
ئــافــرەتــان بتایبتیش
ــمــجــۆرە ئ ــجــامــی ــن ــئ ل
ژیانیان راگــیــانــدنــانــوە

مترسیوە. تودەك
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سماح سمد

"زۆربــــــــــــــــی
ـــــان ـــــرەت ـــــاف ئ
ژــر ـــ ـــون دەك
كـــــاریـــــگـــــری
كچ و مۆدل
ــدە ــن ــرم ــون ھ
ك ــكــان جــوان
شاشی لسر
ـــۆن ـــزی ـــف ـــل ت
ــــــــون، دەردەك
ھودەدەن ئیتر
شــــــــــــــــــوەو
جستی خۆیان
ھــــاوشــــــــوەی
لبكن، ئوان
بۆ ــا ــۆیــ ھــان ب
ــرگــری ــشــت ن
بب دەبـــــن،
لبرچاوگرتنی
ئـــو زیــانــانــی
ـــوودا ـــات ـــداھ ل
ـــــــــــرەوڕووی ب

دەبنوە"


