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رووتكانی فیلم ئسترەی
ستالر» ئیتالیایی«ئلونا
ســـكس دەكرت دبژت:
لـــ ئاشـــتی  خزمتـــی 
بۆی وەكو بـــكات. جیھان
،ئامادەی دەسپشخرییك
كوڕی ئوســـامی خۆی بۆ
و بكاتـــوە رووت الدن

سكسی لگڵ بكات.
گاتئامزەی تـــو بابئ
بۆ ئو پرسمان ســـتالر،
ســـكس ئایا روو، دەخات
لگڵ پیوەندی تا چنـــد
سیاستھیوكاریگرییان
چ بســـر یكتـــرەوە، تا
سركردە داخوا راددەیك؟
مام و رابـــرەكان چۆن
دەكن ئارەزووە ئو لگڵ
ســـركردە و چـــۆن ئـــو
خۆیان كۆنتۆی ،زانھب
ئو ھنبر لدەستدەدەن 

بسنوورەیان؟ حزە
سیاسیی پاوانی كۆمك دوایی ســـای لو چند
تبوون كارە، بھـــۆی مومارەســـكردنیان بۆ ئـــو
پۆستكانیشیان ھندكیان و راگیاندنكان مانشتی
(كلینتۆن- ســـكانداكی زەقتترینیان لدەستداوە،

بوو. ئیسرائیل سرۆكی فزیحتكی و مۆنیكا)
دەت نیوز) (فۆكس ئاژانسی پرسیاركی ل ستالر،
مومارەســـركردنی دەستپشـــخری « كاتـــی خۆی
عراق، بم پشووی سرۆكی بردەم كسم خستس
خۆی ،بكردای قبووی دنیام گر نكرد، قبووی ئو

ندەھاتن». رییدەردەس ئو تووشی عراق و

پیرۆز نھنییكی سكس ناوین، رۆژھتی
ناوەڕاســـت رۆژھتی ل بت، لگدا تا ئستاشـــی
و دەربچـــت) ژیانـــی ســـركردە ئیســـرائیلی لـــ)
بۆ ســـوورن ھی نھنییكی پیرۆزن و ســـرۆككان
نھنی ژیانیان وردەكاری بوونـــی ئاشـــكرا ھمووان،
لوێ و ھرچنـــدە لرە ئســـتم. دەچتـــ خانی
رۆژنامیك پراوزخراوی كونجكی ل بشـــرموە،
وەزیرك نھنـــی پیوەندی لـــ باس یـــا ماپڕك،
معشوقكی، لگڵ رابرك ســـكرترەكی، لگڵ
قوتابییكی كچ لگڵ برپرسك كوڕە موغامرەی

سركردەكان ژیانی ل سكیس نھنی
راوژ* ئامادەكردنی:
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دەكرت. ھرزەكار،
دەكرت، بـــدی رۆژئاوا وتانـــی ل بـــم ئـــوەی
وردەكارییكانی ھمـــوو نـــو تـــیانـــدن دەچراگ
پۆســـتك چ ل لوەی بدەر ،رپرســـانب ژیانی ئو
ھی ســـووریش، و نتوەی ئاسایشـــی بن، بیانووی
رۆژھتی لـــ ك ئـــوەی وەكو مانا، كن بـــشـــت
ھالری ئوەی پش :نموون بۆ دەھنرتوە. ناویـــن
كردووە، لسر چی ســـرۆكی مرد كلینتۆنی بزانت
ھموو تلفزیۆن، و شاشـــكانی رۆژنام الپڕەكانی
ئنگال مركی دران. نیشـــان چرپكان و ماچ و نام
پیاسی رووتی ب پشوویكدا ل ئمانیا، راوژكاری
بیانی رۆژنامیكی بۆ كرد، قراخی دەریایك لسر
كوڕی یاخود دا. نیشـــان دنیا كانی بنو بریتانی،
سیرانگایكی ل معشوقكی لگڵ ھۆندا شـــای
بیانییكی ماچی دەگۆڕییوە، بنماكی، تایبتی

رۆژنامكانی گرتبوو. سرەكی الپڕەی ونكی
بھۆی ناوەڕاســـت، رۆژھتی ژیانی ســـركردەكانی
و كامرا سختكان رزەكان و قب شـــوورە و دیوار
چاوی ل تنانـــت زۆرەكان و بربســـتكان، نـــك
ھاووتییكی گر بكو دوورە، راگیانـــدن و كامرا
تالرەكانیان و كۆشـــك نزیك ل نامۆ یا گشـــتیار،
بگرت، ئگـــر ژیانی یـــادگاری بیوـــت ونیكی
پیان پاسوانكان كتنیعم ئوا بت، ســـالمت

كونجی زیندانكان. یانخستۆتن ك بخشیوە،
ب زۆر ،ركردانســـ ئـــو ك ئمـــ وای كـــردووە،
برانبر بت وا ژیانیان كارە تایبتكانی دەگمـــن،
نووستن ھاووتییكانیان، نخاسم زانیاری ژوورەكانی
سیاســـیی ھمیشـــ لووە بیاری ك و رابواردنیان،

دەردەچت. تدا

رایس و لیڤنی
ل یكك ل ئیســـرائیلی «معاریف»ی رۆژنامـــی
گرمی پیوەندییكی ل باس ئمدواییی، ژمارەكانی
و لیڤنی) (تســـیبی وتكی دەرەوەی وەزیری نوان
دەكات، ئمریكا وەزیری دەرەوەی رایس)ی (كۆندۆلیزا
پكوە رۆژناموانییی كۆنگرە ئـــو دوای بتایبتی
پكوە پشـــتر ھردووكیان ئوەی ك وەكوو دایان،

كمی ئو ماوە دوای ئمـــش بن! ركوتبـــن، چ
(گن ئمریكایی رۆژناموانی كتبكی دەرچوونـــی
كۆندۆلیزا نھنی: (ئافرەتـــی بنوی كۆســـر)دت،
دەخات روو ئوە ك بۆش)، میراتی داھنانی رایس و
كچی برادەركی لگڵ و ھاوڕەگزبازە رایـــس بوەی
رۆژنامی«معاریف» و بین) (رندی بنـــاوی دەژی
،بكت ئو نـــو ھواكی كـــ دەكات بـــاس لوە
چونك نكرد، دروست ئمریكا گالنی بۆ پشۆكاوی

بوون. ئارادا ل ندانۆپاگپ ئو پشتریش

سكرترەكانیان و وەزیر
پشـــووی ی ســـرەك وەزیرانی «جـــۆن مجـــر»
كاتك ،یھ بابتی لو پاوانییتییكی بریتانیا،
تندروستی وەزیری لگڵ ھبوو سكسی مومارەسی
ســـاڵ چوار نزیكی ك كاری)، (ئدۆینا كابینكی

بوو. مجر بنازی معشوقكی
(سلڤیۆ ئیتایاش ئستای و پشوو وەزیرانی سرەك
ك راگیاندن، و ھاووتییان دای پیمانی برلسكۆنی)
پش لماوەی بھنت، ســـكس واز ل مومارەســـی

.تو ئو پرمانی ھبژاردنی ھمتكانی
بالنكت) بریتانیا(دایڤد نوەخۆی پشووی وەزیری
یوەندییپ قوربانـــی بووە ك لوانی یكك بـــوو
بناوبانگكی لگـــڵ بوكـــرەوە سكســـییكی
دوای كوین) و خاتوو(كمبـــی بریتانیا ب لـــكت
ل دەست ناچار بوو پیوەندییی، بوونی ئو ئاشكرا

بكشنتوە. پۆستكی
ناوەندی پشـــووی بانكی لم دواییانش، ســـرۆكی
ل یكك پشـــتر ك ، وفۆیتز» جیھانـــی «پـــۆڵ
بھۆی بووە، عراق ئازادكردنی شڕی ئندازیارەكانی
ك لكی لگڵ كـــ ناشـــرعییی یوەندییو پئ
مووچیكی و بھۆیوە، بانكك ھیبووە فرمانبرانی
پۆســـتكی ل واز بوو ناچار بیبووەوە، بۆ خیای

بھنت.

كراقییندە عرمھون ژن چیرۆكی
یانیكی خاوەنی ئســـتا ك عراقی، ســـماكاركی
یوەندییپ ل باس بریتانیا، ل پایتختی یوانش
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پشووی سرۆكی كوڕی لگڵ دەكات پشـــووەكی
نھنی ریـــوە كۆمك ك لو عراق (عـــودەی)،
ك عودەی ئاشكرا بوو، بۆ ئو برپرسی ژیانی وردی
و عراقی سماكارە بۆ شـــوانی ئاھنگكی فتانھ
بۆ تایبتی ھبوو دەكی دەكرد، ســـاز عرەبكان

دەبژاردن. ھی تباب ئو
ھر ك بووە، ئوە عودەی ئارەزووەكانـــی ل یكك
سوڕابتوە، ل بازاڕ یا رگایكدا رۆیشتبت، ب كاتك
ل جوانی ئافرەتكی و كردبت ئاھنگكی بشداری یا
پیاوەكانی خۆی بدی بووبت، ئوا و بدی كردبت
سكسی پاشـــان كاری و بفنن ك بۆی تگیاندووە
ددانی بر وتۆتك لوانـــی كردووە، یكك لگڵ
(الشباب) تلفزیۆنی جوانكی بژە عودەی، تیژی

(م.م). بووە

لژنی بسر دەستیان ئمریكا، ھزەكانی ئوكاتی
بووە، عودەی ســـرۆكی ك عراقیدا گرت، ئۆۆمپی
یان ل یكك بڕوەبری ل ك دۆزیتوە، نامیكیان
ناوەڕۆككی ك ھاتووە، بۆی لوبنانوە شـــوانكانی
چیكی بڕوەن ئافرەتی كۆمك لوە دەكات، باس
لگی ســـۆزانییكانیش ونی ك بۆ كۆشككی،

بوو. كرا ھاوپچ
كانرڤا)  فنالند(ئلكا دەرەوەی وەزیری ٢٠٠٨ سای ل
وەی نامئ دوای بكشتوە، لكار دەست ناچار بوو
تۆكینن) وروژنر(یۆھانا سماكاری بۆ وروژنرەكانی
ل و بوكرانوە، راگیاندنـــكان بردەســـتی وتنك
 ٢٠٠ نام نزیكی كـــ) نامان یكك لو ناوەڕۆكـــی
ل پیاخشاندت نجپ» دەنووســـت كانرڤا دەبوون)
دەكات؟» دروست ھستكت ال شوان چ یانیكی

معشوقكانیان و پاشا
پاشـــاكان و ل ھمـــوو ســـردەمكاندا، ســـرۆك
ھبـــووە و لگییان جوانییان كچی و یار میشـــھ
ھبووە غوالمیان ھندكیان تنانـــت رایانبواردووە،
خاســـمن كـــردوون، لگـــڵ و كاری نربازیشـــیان
ل :نموون بۆ ئومموی. و عباســـی ل ســـردەمی
پیوەندییكی پانزەھم لویسی حڤدەھمدا سردەی
جاك ھبووە. دا خاتوو(بۆمبـــادۆ) ناشـــرعی لگڵ
ناسراوە، بوە ك سرۆكانی لو بووە یكك شیراك
.ینم رەگزی بۆ ھبووە بســـنووری ئارەزوویكی
ئویش (فرانسۆ میتران)ی كۆمك پیوەندی پش
بووە، بنجۆت) لو ئافرەتان(ئـــان یكك ھبـــووە،
نوی ب كوتۆتوە، كی (زۆڵ)یشـــیان لمندا ك
١٩٧٤ لدایكبوو،  سای ل ك مندا ئو (مازارین)،
ماسمیدیای  بردەم ل بوو ١٩٩٤ شـــاراوە تا ســـای

وت.
كچكی پشـــووی كوبا، ڤیدڵ كاســـترۆی ســـرۆكی
(ناتی خاتوو لگـــڵ پیوەندییكی ل ناشـــرعی
 تو رایكردە ١٩٩٣ لســـای ك خستوە، ریڤتا)
رەخنگر دەنگكی بووە و ئمریكا یكگرتووەكانـــی

باوكی. دیكتاتۆرییانی دەستی ل
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گوان ل سیاستدا دۆن
پیوەندییكی شـــافز) (ھۆگۆ ڤنزوـــال ســـرۆكی
ماركسمان) (ھرما كچنووسری گنج لگڵ سكسی
پشووی سرۆكی خایاند، سای نۆ نزیكی ك ھبوو،
گوان) بـــ (دۆن مونعیم) (كارلـــۆس ئرژەنتینیـــش
رەگزە بۆ رادەبـــدەری ل حزی بھۆی دەناســـرا،
پشووی كلینتۆن(ســـرۆكی ســـروەختی ،كرمن
دوو ویالیتی(ئركنســـاس) بوو، حاكمی ئمریكا)
داوایان لسر سكسی تحروشی تۆمتی ئافرەت ب

كردەوە. برز
سپی كۆشكی ل نمابوو ھندەی تۆمتی ئو بم
(مۆنیكا لگڵ بـــوو ســـكانداكی وەدەری بنت،
(تۆماس جڤرسۆن) سرۆك ئویش لوینسكی)، پش
(ســـالی ئســـمرەكی یارە ل مندای یش پنـــج
كندی)ش پیوەندییكی (جۆن ھبوو و ھمنجس)
(مارلین ھۆیۆد بناوبانگی ھونرمندی لگڵ بتینی

مۆنرۆ) ھبوو.
لگڵ ھیتلـــر) پیوەندییكی سكســـی (ئدۆف
خۆكوشتنی یارە كۆیانی دەكردەوە، دوای (ئیڤا باون)
لو ،١٩٣١ سای ل راوباڵ) (جی تری پشووەكی
ئافرەتی لگڵ تریشـــی سكسی جژوانی ســـانش
ھونرمند كچ وانـــل یكك كخســـتووە، كتر ر
خۆی زووەوە تمنكی ل ك بووە (ریناتی مۆلـــر)

كوشتوە.
عرەفات) پش ئوەی (ســـوھا عرەفات) (یاســـر
پیوەندییكی پشتر ژنی، تبب فرمی ب و بھنت

كۆیكردونتوە. سكسی سروشتی

سكسبازەكان دادوەرە دەستگیركردنی
ئبو ی«روقیســـكاندا مغریب، وتی ل مدواییل
كچ ئو كاتـــك نایوە، مزنی عالـــی» ھیكـــی
و (دادوەرەكان دادوەرییانـــ رپرســـب ونـــی ئو
باوەشـــی ك لكات گرتـــووە، پیاوانـــی كۆشـــك) ی
بوونی دوای ئاشـــكرا بتاڵ كردۆتوە. حزەكانیـــان
(فاس) شـــاری ل گشـــتی داواكاری ،تزیحو فئ
ئامادەكردنی ب كردووە، تكلیف پیوەندیداری الینی
كس (١١) ریپۆرتكدا ل بارەیوە. لـــو ریپۆرتك

پیاوانی ل و (٣) (٢) دادوەر نویان ل ك توەگالون
سیدییكی ل رەنگیان دەنگ و ك دەبینرت، كۆشك

.یھ كۆمپیوتریدا

سرچاوەكان *
elaph.com ئیالف ماپڕی -

alhayat.com لندەنی حیاتی ماپڕی -
شرقولئوست ماپڕی -


