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كتێبی:
بەیەكەوە ژیان لە كوردستان..

دیدو تێڕوانینی ئایینە جیاوازەكان

بـــە ئامادەبوونـــی بەڕێـــزان فـــازڵ میرانـــی ســـكرتێری مەكتەبـــی 
سیاســـیی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان و مەحمـــوود محەمـــەد 
ئەندامـــی مەكتەبـــی سیاســـی و بەرپرســـی دەزگای ڕۆشـــنبیری 
و ڕاگەیاندنـــی پارتـــی و ئومێـــد خۆشـــناو پارێـــزگاری هەولێـــر و 
ژمارەیـــەك لـــە وەزیـــرو بەرپرســـانی ئیـــداری و حزبـــی و نوێنەرانـــی 
ـــتان و جەماوەرێكـــی  ـــە كوردس ـــەكان ل ـــە ئایینیی ـــەرجەم پێكهات س
لـــە  ژیـــان  )بەیەكـــەوە  كتێبـــی  ناســـاندنی  زۆر، ڕێوڕەســـمی 

)كوردســـتان نموونەیەكـــی جوانـــە بـــۆ پێكـــەوە ژیانـــی ئایینـــی و نەتەوەیـــی و هەمیشـــە گەلـــی كوردســـتان 
شـــانازی بـــەوە كـــردووە كـــە ئـــەم فەرهەنگـــە زۆر كۆنـــەو دەبـــێ بپارێزرێـــت و دنیـــاش بزانێـــت كـــە كوردســـتان 

واڵتـــی پێكـــەوە ژیانـــە(.
سەرۆك مسعود بارزانی

ـــە هـــەردوو  كوردســـتان.. دیـــدو تێڕوانینـــی ئایینـــە جیـــاوازەكان( ب
زمانـــی كـــوردی و عەرەبـــی لـــە بـــارەگای دەزگای ڕۆشـــنبیری 
و ڕاگەیاندنـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بەڕێوەچـــوو، 
ـــی  ـــی ســـكرتێری مەكتەب ـــازڵ میران ـــز ف ـــەم ڕێوەڕەســـمەدا بەڕێ ل
سیاســـیی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان وتەیەكـــی پێشـــكەش 
كـــرد، هەروەهـــا مەتـــران بەشـــار وەردە ســـەرۆكی ئەســـاقیفەی 
ئەبریشـــەی كلـــدان لـــە كەنیســـەی مـــار یوســـف، دواتـــر دكتـــۆر 



عەبدوڵـــا مـــەال وەیســـی ســـەرۆكی یەكێتیـــی زانایانـــی ئایینـــی 
ـــدەوە. ـــەوە خوێن ـــەم بۆنەی ـــان ب ـــتان وتاری ئیســـامی كوردس

ــی  ــنبیری و ڕاگەیاندنـ ــە دەزگای ڕۆشـ ــە كـ ــەی باسـ  جێگـ
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــە هەماهەنگـــی لەگەڵ یەكێتیی 
ـــی ئایینـــی ئیســـامیی كوردســـتان و گۆڤاری)گـــواڵن(،  زانایان
پـــرۆژەی چاپكردنـــی كتێبـــی )بەیەكـــەوە ژیـــان لـــە كوردســـتان.. 
ـــی  ـــە هـــەردوو زمان ـــان ب ـــاوازەكان( ی ـــدو تێڕوانینـــی ئایینـــە جی دی
كـــوردی و عەرەبـــی ئامـــادە كرد،)گۆڤـــاری گواڵن(یـــش بـــە 
شـــانازییەوە لـــە چوارچێـــوەی زنجیـــرە باوكراوەكانیـــدا ئەركـــی 
ئامادەكـــردن و دیزاینـــی بـــە هـــەردوو زمـــان و وەرگێڕانـــی بـــۆ 
بەرگـــە عەرەبییەكـــەی و چاپكردنـــی ئـــەم كتێبـــەی گرتـــە 
ئەســـتۆ. ئـــەو وتـــارو دیدارانـــەی لـــەم كتێبـــەدا بـــە زمانـــی 

كـــوردی و عەرەبـــی چاپكـــراون، پێشـــتر لـــە گۆڤـــاری گـــواڵن 
ــەوە.  باوكراونەتـ

لـــەم كتێبـــەدا بـــە جیاوازیـــی ئاییـــن و ئایینزاكانـــەوە ژمارەیەكـــی 
ــەوە  ــارو دیدارەكانـ ــی وتـ ــان لەمیانـ ــایەتی و بەرپرسـ زۆری كەسـ
ـــە كوردســـتان  ـــان ل ـــەوە ژی ـــارەی بەیەك ـــان دەرب ـــی خۆی ڕاوبۆچوون

ـــوە. دەربڕی
ـــە  ـــەم ڕێوڕەســـمەدا خەاڵتـــی ڕێزلێنـــان و دیـــاری پێشـــكەش ب ل
بەشـــداربووان و نوێنەرانـــی پێكهاتـــە ئاینییـــەكان لـــە كوردســـتان 
لـــە  ژیـــان  كتێبی)بەیەكـــەوە  كۆتاییـــدا  لـــە  هـــاوكات  كـــرا، 
ـــە هـــەردوو  كوردســـتان.. دیـــدو تێڕوانینـــی ئایینـــە جیـــاوازەكان( ب
زمانـــی كـــوردی و عەرەبـــی بەســـەر ئامادەبووانـــی ڕێوڕەســـمەكە 

دابـــەش كـــرا. 
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بـــەو پێیـــەی كـــە پێشـــمەرگەیەكی پارتیمانـــم، 
یـــادی  لەســـەر  وتارێـــك  نووســـینی  بـــۆ  بۆیـــە 
دامەزراندنـــی حـــزب، وا پێویســـت دەكات كـــە مـــن 
بـــەو وشـــانە دەســـت پـــێ بكـــەم، كـــە بانگەوازێكـــە 
ـــدا،  ـــە بەیاننامەكانـــی خەباتمان و پێـــی ڕاهاتوویـــن ل
بۆیـــە ڕوو لـــە ســـەرچاوە شـــەرعییەكانمان دەكـــەم و، 

بەمـــە دەســـت پـــێ دەكـــەم: 

ئەی گەلی كورد لە بەشـــەكانی كوردســـتان..

كەســـوكاری شـــەهیدانی نـــەوە دوای نـــەوە بـــە 
درێژایـــی مێـــژووی خەباتـــی شـــكۆدارمان، ئـــەی 
ـــۆ  ـــەوە ب ـــی و ڕەزامەندیی ـــە دڵنیای ـــەی ب ـــەو ڕۆحان ئ
الی یـــەزدان گەڕانـــەوە، دوای ئـــەوەی بەهادارتریـــن 
ـــە پێنـــاو  ـــوون، ل شـــتیان كـــە خـــوای گـــەورە پێـــی داب

ئازادیـــدا كـــردە قوربانـــی.

بارزانیـــی نەمـــر و ئیدریـــس بارزانیـــی زینـــدوو 
لـــە ویژدانـــدا

 ســـەرۆكایەتیی هەرێمـــی كوردســـتان و پەرلەمـــان 
و  پەرلەمـــان  فراكســـیۆنەكەی  و  حكومـــەت  و 

نوێنەرانـــی لـــە دەســـەاڵتی فیدڕاڵیـــدا 

پێشـــمەرگەی كوردســـتان، ئەوانـــەی دەســـتتان 
بـــۆ  خاونەبـــووەوە  چـــەك  پەلەپیتكـــەی  لەســـەر 
داكۆكیكـــردن لـــە پیرۆزییەكانـــی بارەگاكانـــی حـــزب 
و لـــق و نووســـینگە و یەكیێتییـــە تێكۆشـــەرەكانی. 

دیموكراتـــی  پارتـــی  پارتەكەتـــان  ئەوەتـــا 
تەمەنـــی  تـــازەی  مۆمێكـــی  كوردســـتان، 
ــی  ــە ناخـ ــە لـ ــوە كـ ــەی ئێـ ــێنێت، پارتەكـ دادەگیرسـ
ــە خێرایـــی  ــووە، بـ ــە دایـــك بـ ــدا لـ ــەم نەتەوەیەمانـ ئـ
باڵوبـــووەوە و ئـــااڵی زەردی بەرزكـــردەوە، كـــە لـــە 

ماوەتـــەوە. بـــۆی  ئەییووبـــی  ســـەاڵحەددینی 
كێشـــاوە،  ئاســـۆدا  بەســـەر  باڵـــی  شـــانازی 
داســـتانێكە لـــە ژیانـــی هەموومانـــدا بەرجەســـتە 
دەبێـــت، هـــەر لەوەتـــەی مســـتەفا بارزانـــی زانســـت 
ــتەم و  ــتیی سـ ــووە بـــۆ بەرهەڵسـ و چەكـــی هەڵگرتـ
ـــەو  ـــوپاكانی ئ ـــە س ـــی ب ـــەوەی باك ـــێ ئ زۆرداری، ب
دەوڵەتانـــە بووبێـــت كـــە مێـــژوو لەبـــەر دڕندەییـــان 
خســـتوونیەتە گۆشـــەی ڕیســـواییەوە، بـــەاڵم بارزانـــی 

و نەتەوەكـــەی خســـتە ئـــەو پـــەڕی سەركەشـــی و 
ســـەربەرزییەوە.

هەمـــان  بـــە  هـــەر  ئێســـتاش  تـــا  كـــە  پارتـــی 
هیممەتـــی ســـەركردەكەی بەردەوامـــە لـــە كاركـــردن 
بـــۆ بەدەســـتهێنانی دەســـتكەوتەكانی بـــۆ گـــەل، 
و  شـــەو  لەگـــەڵ  پێشـــبڕكێ  و  دەبڕێـــت  زەوی 
نەگەڕێتـــەوە  نەتەوەكەمـــان  تاكـــو  دەكات،  ڕۆژدا 
ـــەوی  ـــازادی جڵ ـــی ئ ـــەو ســـەردەمەی كـــە دوژمنان ئ
چارەنووســـیان كردبـــوو، هەروەهـــا دەیانویســـت لـــە 
پیالنـــە قێزەوەنەكانیانـــدا بمانتوێننـــەوە، كـــە تەنیـــا 

زەرەرمەنـــدی و ماڵوێرانـــی بـــەدوادا دێـــت.
خەبـــات  و  تێكۆشـــان  پارتـــی  پارتەكەتـــان، 
و  ئارامگرتـــن  ســـەنگەری  پارتـــی  جیهـــادە،  و 
ســـەركەوتنەكانە،  و  شـــۆڕش  و  داكۆكیكـــردن 
پێشـــتریش و ئێستاشـــی لەگەڵـــدا بێـــت، بـــە ئێـــوەوە 
پارتـــی هـــەر بـــە دەســـتكەوتەكان و پێشـــكەوتن و 
بـــۆ  شـــانازییە  مایـــەی  دەمێنێتـــەوە،  گەشـــانەوە 
پیـــاوان و ئافرەتـــان و الوان و پیـــر و منـــدااڵن، 
ـــی  ـــە و تەمەن ـــەو پارت ـــی ئ ـــی تەمەن ـــە درێژای ـــە ب ك
كـــۆی  ڕێبـــاز  یـــەك  خەباتمـــان،  بزووتنەوەكانـــی 
و  بـــاب  كـــە  ســـەردەمەیدا  لـــەو  كردووینەتـــەوە، 
ــان لـــە كۆنـــەوە بـــە وشـــەی ئازادیخـــوازی  باپیرانمـ
هۆشـــیار بوونەتـــەوە و خۆیـــان بـــۆ گیانفیدایـــی 

كـــردووە.  ئامـــادە 
ــی  ــە زامـ ــە بـ ــەنمان كـ ــتگۆ و ڕەسـ ــی ڕاسـ گەلـ
ـــازاری  ـــە ئ ـــەوە و سیاســـەتی ئەوان شەڕوشـــۆڕ تالوەت
داون كـــە هەڵپـــەی تەخـــت و تاجـــی بـــۆش و بەتـــاڵ 
ـــری  ـــەی كـــە هەمـــوو دونیـــای فێ ـــەو گەل دەكـــەن، ئ
وانەكانـــی مكوڕبـــوون و پێشـــڕەوی و ســـەركەوتن 
كـــرد، گەلێكـــە پرۆســـەكانی ئەنفـــال نەیانتوانـــی 
ئیـــرادەی كـــۆت و بەنـــد بـــكات، چەكـــی كیمیاوییـــش 
ســـێدارەی  پەتـــی  نەبـــڕی،  لـــێ  هەناســـەی 
جەســـتە  لـــە  ســـەریان  نەیتوانـــی  جەالدەكانیـــش 
بكاتـــەوە، لـــە نـــاو زیندانیـــش بـــە ئەشـــكەنجەدان 
خوێنـــی هەڵنەچـــۆڕا و وشـــكی نەكـــرد، كانگـــەی 
ـــی  ـــگ و دڕندەی ـــە زەبروزەن ـــە ب ـــەو گەل ـــی ئ نەتەوەی

داگیركەرانـــی خـــاك و ژیـــان نەتوایـــەوە.
ــە  ــان كـ ــۆ نەتەوەكەمـ ــە بـ ــووی خەباتێكـ چ پەرجـ
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی ســـەرۆكایەتی بـــكات و 
ــەو  ــەڵ ئـ ــدات لەگـ ــی بـ ــازی باوكـ ــە ڕێبـ ــژە بـ درێـ
خەباتگێڕانـــەی لەگەڵیـــدان، كـــە بۆنـــی پاكیـــی 
ــەو  ــان بـ ــت و دەروونیـ ــێ دێـ ــیان لـ ــاری ئاراسـ ڕووبـ
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ڕووناكییـــە گەشـــاوەیە، كـــە هـــەر كاتێـــك تاریكـــی 
ــەوە.  ــن دەكاتـ ــەكان ڕۆشـ ــات، ڕێگـ داهـ

ــڕەوی  ــوو ڕێـ ــان، هەمـ ــك و برایـ ــااڵن. خوشـ هەڤـ
مێـــژووی خەباتـــی كـــورد شـــانازی بـــە گیانـــی 
خەباتـــەوە دەكات و، لـــە نێـــو ئـــەو ڕۆحـــەدا پارتەكەتان 
ـــارا، ژیانێكـــە كەرامـــەت  ـــازە دێنێتـــەوە ئ ژیانێكـــی ت
و گەشەســـەندن دەچنێـــت، لەســـەر ئـــەو خاكـــەی 
ـــر و  ـــوان خێ ـــەوەی نێ ـــە درێژایـــی ڕووبەڕووبوون كـــە ب

شـــەڕ بووەتـــە ســـووتماك. 
دا،  قوربانیتـــان  كـــە  نەوانـــەی  ئـــەو  ئـــەی 
كوردســـتان،  دیموكراتـــی  پارتـــی  پارتەكەتـــان 
نائومێدیشـــتان  و  نەكـــردن  نائومێـــدی  هەرگیـــز 
نـــاكات و، تارمایـــی شـــۆڤینییەتی ڕەواندووەتـــەوە، 
مەزنـــی  گـــەڕی  چەندیـــن  لـــە  ئـــەوەی  دوای 
شـــەرەفدا ڕووبـــەڕووی ئـــەو تارماییـــە بـــووەوە و 

كـــرد. تۆمـــاری  شـــانازییەوە  بـــە  مێـــژووش 
پارتەكەتـــان دوای حـــەوت دەیـــە و شـــەش ســـاڵ 
خاوەنـــی ماندووبـــوون و میراتێكـــی گەورەیـــە لـــە 
داكۆكیكـــردن و قوربانـــی و ئامانجـــی پیـــرۆز و 
ـــات، جەمـــاوەری  ـــن بونی ـــر و بەرزتری بنەمـــای قووڵت
نێـــوان  خاكـــی  فراوانیـــی  هێنـــدەی  حزبەكەتـــان 
ــە تاكێتیـــی ئـــەم  ــە بـــاڵوە، كـ ــتان و تاراوگـ كوردسـ
ــەر  ــە بەرانبـ ــت، كـ ــەك هەڵدەگرێـ ــە وەك كانزایـ گەلـ

ــن. ــوە دەكەیـ ــانازیی پێـ ــە شـ ــانی دیكـ كەسـ
ئـــەی ئـــەو نەوەیـــەی كـــە لەســـەر ئـــەم ڕێگایـــە 
دیموكراتـــی  پارتـــی  پارتەكەتـــان  بەردەوامـــە، 
كوردســـتان پارتـــی خەباتگێڕانەتانـــە لـــە بـــاوك و 
ـــن و  ـــی شـــۆڕش و ڕاپەڕی ـــەوە، پارت ـــك و باپیران دای
ســـەرهەڵدانەكانە، ئێـــوەش بـــە گیانـــی ئەوانـــی پێـــش 
خۆتـــان چەكـــدار بـــن، ئەوانـــەی كـــە ڕووبـــەڕووی 
زلهێـــزان بوونەتـــەوە، تاكـــو خـــۆری ئەمڕۆتـــان بـــۆ 
هەڵبێـــت، ئێـــوەش گـــەورەی خۆتانـــن، تاكـــو دوای 
ــانازییەیان بـــۆ  ــەو شـ ــە ئـ ــەك بێـــت كـ ــوەش نەوەیـ ئێـ

ــووە. ــوە هەڵتانگرتـ ــە ئێـ ــەوە كـ بمێنێتـ
پارتـــە خەباتگێڕەكەتـــان هیـــچ ئامانجێـــك نەمـــاوە 
لـــە نێـــو ئـــەو كۆمەڵگەیـــەدا كـــە هەوڵـــی بەدیهێنانـــی 
نەدابێـــت، ئێـــوەش ئـــەی هەڤـــااڵن چـــاو و زمـــان 
و دەســـت و پارێزەرانـــی بـــن، كارمـــان كـــردووە و 
چاكتریـــن  و  ئامانـــج  پیرۆزتریـــن  بـــۆ  دەیكەیـــن 
دەســـتكەوت بـــۆ ئێـــوە لـــە گونـــد و شـــارەكاندا، لـــە 
ـــی جۆراوجـــۆری  ـــە مەیدان ـــدا، ل كێڵگـــە و زانكۆكان

كاردا.

خەباتـــی پارتەكەتـــان بـــەو ڕابەرایەتییـــەی كـــە 
هاوتـــای نییـــە، مســـتەفا بارزانیـــی نەمـــر و ســـەرۆك 
مســـعود بارزانـــی )خـــوا تەمـــەن درێـــژی بـــكات( 
بەرهەمـــی ســـەركەوتنی بـــەدوای خۆیـــدا هێنـــا، 
ـــا كـــە وەك كـــۆت و  ـــان و ســـتەمەی وەالوە ن ـــەو زی ئ
بەنـــد لـــە مەچەكـــی نەتەوەكەمـــان ئـــااڵ بـــوون، ئـــەوە 
ـــەركردایەتییەكەتان  ـــان و س ـــی خۆت ـــە هیممەت ـــوو ب ب

ئـــەو زنجیـــر و كۆتەتـــان پســـاند.
ئێـــوە   . بـــرا  و  خوشـــك  هەڤااڵنـــی  ئـــەی 
ـــان  ناوەرۆكگەلێكـــی ڕەســـەن و ڕووكەشـــێكی بەهێزت
ـــاراوە، كـــە جوانتریـــن وێنـــە و بەردەوامیـــی  هێنایـــە ئ
ــن  ــە میـ ــتەمكاران بـ ــە سـ ــان كـ ــە، كێڵگەكانمـ ژیانـ
چاندبوویـــان، بـــە هیممەتـــی جووتیارانمـــان خێریـــان 
لـــێ بەرهـــەم هـــات، ئێمـــەش بـــە ڕێـــگای یاســـا و 
ـــر بێـــت و  ـــرە زیات حكومـــەت كاردەكەیـــن كـــە ئـــەم خێ

ــت. ــتەتر بێـ ــان شایسـ ــی جووتیارانمـ ژیانـ
ئێـــوە هاوچەرخبوونتـــان بـــە شـــارەكانمان بەخشـــی، 
بـــە چەشـــنێك هیـــچ شـــتێك نەتوانێـــت زیـــان بـــە 
ئاشـــتیی كۆمەاڵیەتـــی بگەیەنێـــت، ئێـــوە بەهاكانـــی 
كۆمەڵگـــە و پرەنســـیپەكانی نەتـــەوە و پڕۆگرامـــی 
ـــر قبووڵكـــردن و  ـــە یەكت ـــان چەســـپاند، ل حزبەكەمانت

ڕەتكردنـــەوەی دەمارگیریـــدا.
ــە  ــەوە بڕوانینـ ــە ویژدانـ ــی و بـ ــە قووڵـ ــەر بـ ئەگـ
تەمەنـــی پارتیمـــان لـــە 1946ــــەوە تـــا ئەمـــڕۆ، 
ــن:  ــك بڵێیـ ــچ گومانێـ ــێ هیـ ــەوەی بـ ــۆ ئـ ــە بـ بەسـ
)پارتێكـــە و گەورەتریشـــە لـــە پارتێـــك(، نەتەوەیەكـــە 
تواوەتـــەوە لـــە نێـــو جەســـتەی نەتـــەوە گەورەكـــەی 
شـــوێنێك  هـــەر  لـــە  نیشـــتمانپەروەرییەكەیدا،  و 
كـــە نیشـــتمانپەروەری جێگـــەی ببێتـــەوە، ئەگـــەر 
نیشـــتمانپەروەریش لـــە ڕەوتـــی خـــۆی الی دا، ئـــەوا 
شـــان بـــە شـــانی خێرخـــوازان كار بـــۆ ڕاســـتكردنەوەی 

دەكات.
ــوول  ــی ئەیلـ ــی مەزنـ ــەردوو شۆڕشـ ــە هـ ــە لـ ئێمـ
جومگـــەی  لـــە  و،  پێشـــكەوتنخواز  گواڵنـــی  و 
كاری ئۆپۆزســـیۆنی هاوبەشـــدا كارمـــان لەســـەر 
واقیـــع  ئـــەرزی  ســـەر  هەنگاوێكـــی  هەمـــوو 
بـــۆ  زمانێـــك  و  دەنـــگ  هەمـــوو  بـــە  و،  كـــرد 
خزمەتكردنـــی وەدیهێنانـــی ئـــەو ئامانجانـــەی كـــە 
شایســـتەی گەلەكەمـــان و نیشـــتمانێك بێـــت كـــە 
بەرگـــی سیاســـی پۆشـــی بێـــت، ئـــەوەی كار لـــەو 
نەتەوەیـــە بـــكات، كـــە خـــوای گـــەورە لەســـەری 
ــی  ــچ لەكەیەكـ ــێ هیـ ــەاڵم بـ ــن، بـ ــت كردوویـ دروسـ
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ـــان ئیدانەكردنـــی الســـاییكردنەوەی  پەراوێزخســـتن، ی
ســـتەمكار. 

بارزانیـــی نەمـــر فێـــری كردیـــن كـــە بتوانیـــن 
و  ئیـــرادە  و  كۆســـپ  ئـــەو  هەمـــوو  بەســـەر 
ئاراســـتانەدا ســـەركەوین، كـــە ویســـتیان ڕێگـــر بـــن 
لەبـــەردەم گەیشـــتن بـــەو مافانـــەی كـــە خـــوای 
گـــەورە پێـــی بەخشـــیوین و یاســـا دروســـتەكانیش 

داوە. پـــێ  ڕێگەیـــان 
خوشـــك و برایـــان، هەڤـــااڵن، ئێـــوە بۆتـــان هەیـــە 
ــە  ــەن كـ ــەوە بكـ ــژووی پارتەكەتانـ ــە مێـ ــانازی بـ شـ
مافـــی ناســـی و، خەڵكانـــی دیكـــەش پێگەیـــان 
ناســـی، و پارتێكـــی جەماوەرییـــە كـــە ســـەودا و 
ســـازش نـــاكات، لـــە قوربانیدانـــدا دوا ناكەوێـــت، 
نـــادات،  دوژمنـــان  پڕوپاگەنـــدەی  بـــە  گـــوێ 
ڕووبەڕووكارێكـــی بەهێـــز و ڕەســـەنە و سەركێشـــی 
كـــەس  و  دەكات  ســـەركردایەتی  و  نـــاكات 

نـــاكات. ئـــەو  ســـەركردایەتیی 
خەڵكـــی ئێمـــە لـــە كوردســـتانی بـــە قـــەدر و 
قیمەتـــدا، بـــە بەرزییـــەوە یـــادی هیممەتـــی كوڕانـــی 
پارتەكەتـــان دەكەنـــەوە كـــە بـــەرەوڕووی ئەســـتەم 
و  مەینەتـــی  لـــە  نەتەوەكەمـــان  تاكـــو  بوونـــەوە، 
ســـتەمی ڕژێمەكانـــی پێشـــوو ڕزگار بـــن، هەروەهـــا 
دژواری  واقیعـــی  لـــە  ســـەختانەدا  ڕێگـــە  لـــەم 
ئـــەو  تاكـــو  گـــەڕاون  نێودەوڵەتیـــدا  و  ئیقلیمـــی 
بناغەیـــان هەیـــە،  كـــە  بكەنـــەوە  بـــەرز  ئااڵیانـــە 
بناغـــەی ژێرخـــان و وەبەرهێنـــان لـــە مرۆڤـــدا، كـــە 

گەشەســـەندنن. مســـۆگەری  ســـەرمایەی 
پارتیمـــان پێشـــتر و لەمـــەودواش بەرژەوەندیـــی 
هەمـــوو  ســـەر  بـــە  دەكات  زاڵ  نەتەوەكـــەی 
میللەتەمانـــدا  لەگـــەڵ  بەرژەوەندییەكـــدا، 
ــڤەچوون،  ــدان و پێشـ ــۆ درێژەپێـ ــووە بـ ــەك بـ نموونەیـ
هەمیشـــە قوربانیـــی بـــە دەســـتكەوتە حزبییـــەكان 
داوە، كـــە ئەوانـــەی غەیـــری ئێمـــە هەڵپەیانـــە بـــۆ 
بەدەســـتهێنانی لەژێـــر دروشـــمی ناڕاســـتەقینەدا.
پارتەكەتـــان  گەلەكەمـــان.  ڕۆڵەكانـــی  ئـــەی 
كوردســـتانەوە  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ڕێـــی  لـــە 
دەســـتكەوتگەلێكی گـــەورەی پێشـــكەش كـــردووە، 
بیرۆكـــەی  پێشكەشـــكردنی  ســـەروویانەوە  لـــە 
شـــەراكەتی ڕاســـتەقینە لـــە دەركردنـــی بڕیـــاری 
ـــەردەوام و جـــددی و  ـــی ب ـــدا و، كاركردن جێبەجێكردن
هۆشـــیار بـــە پێویســـتییەكانی تاكـــی كوردســـتانی، 
كـــە  كارەوە،  و  گـــوزەران  و  ئاســـایش  ڕووی  لـــە 

ئەمـــەش دواكاری ئـــەم حكومەتـــە نییـــە.
ســـەرۆكایەتیی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
كـــە بەڕێـــز نێچیرڤـــان بارزانـــی گرتییـــە دەســـت، 
ــە  ــە بـ ــت، كـ ــی داڕشـ ــی كاركردنـ ــد بناغەیەكـ چەنـ
ــە  ــەی و هاوكاریـــی تیمـ ــد و تێڕوانینەكـ هـــۆی دیـ
وەزارییەكەیـــەوە دەســـتكەوتەكان بـــەرەو هەڵكشـــان 
چـــوون و، بـــە هەمـــوو ئاراســـتەیەكی نـــاوەوە دەرەوەدا 
بەرژەوەندییەكانـــی  ئـــەوەی  بـــۆ  نـــا،  هەنـــگاوی 
گەلـــی هەرێمـــی كوردســـتان بـــەدی بهێنێـــت لـــە 
گونـــد و شـــارو شـــارۆچكەكاندا، هەمـــوو توانایەكـــی 
خـــۆی بـــەكار هێنـــا و هەمـــوو ئامرازێكـــی نوێـــی 
لـــە  بـــكات  پەلـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  ئـــاراوە،  هێنایـــە 

پێویســـتییەكانی هاوواڵتیـــان. دابینكردنـــی 
خزمەتگوزارییەكانـــی پـــەروەردە و تەندروســـتی 
ــك  ــوون و ڕێـ ــراوان بـ ــنبیریی فـ ــایی و ڕۆشـ و یاسـ
خـــران، پەیوەندییەكانیـــش زیادیـــان كـــرد لەگـــەڵ 
حكومـــەت  بـــە  نێودەوڵەتیـــدا،  كۆمەڵگـــەی 
نەتـــەوە  لەگـــەڵ  هەروەهـــا  دەســـتەكانەوە،  و 
یەكگرتـــوووەكان و ڕێكخراوەكانـــی فریاگوزاریـــدا، 
ـــی  ـــان بارزان ـــز نێچیرڤ ـــە بەڕێ ـــەی ك ـــەو حكومەتان ئ
ـــدن، توانییـــان هـــۆكار بـــن بـــۆ كەڵەكردنـــی  دایمەزران
شـــارەزایی ئەداكـــردن، كـــە تێڕوانینـــی لووتبەرزانـــە 
پێشـــووی  حكومەتەكانـــی  فەرامۆشـــكاریی  و 
ڕاماڵـــی، كـــە پێـــش 2003 كۆنتڕۆڵـــی ژیانـــی 

تاكـــی كوردســـتانیان كردبـــوو. 
ـــووە جێگـــەی  ـــی كوردســـتان ب ـــوو حكومەت ـــەوە ب ئ
متمانـــەی گەلەكەمـــان و سەرســـامیی كۆمەڵگـــەی 
گەشـــەكردنەی  ئـــەو  هـــۆی  بـــە  نێودەوڵەتـــی، 
ســـااڵنی  كەڵەكەبـــووی  داروپـــەردووی  لەســـەر 
دیكتاتۆریەتـــەوە بـــەدی هێنـــا، بەڕێزیـــان ڕۆڵـــی 
ــان  ــتیكردنی هاوواڵتیـ ــە پاڵپشـ ــوو لـ ــەورەی هەبـ گـ
و شـــەرعییەت و بەتینكردنـــی پەیوەندیـــی نێـــوان 
جێبەجێكـــردن  و  دادوەری  و  یاســـایی  دەســـتەی 
و سیاســـییەكانەوە، ئەویـــش بـــە هـــۆی پێگـــەی 
ــتان. ــی كوردسـ ــەرۆكی هەرێمـ ــەوە وەك سـ بەڕێزیانـ
ئـــەو  میانـــی  لـــە  بارزانـــی  مســـرور  بەڕێـــز 
شـــارەزاییە پێشـــەنگەی هەیەتـــی، ســـەرۆكایەتیی 
ـــی  ـــە ڕێ ـــان ل ـــە پارتیم ـــە دەســـت، ك ـــی گرت حكومەت
ـــە ئەداكردنـــی  ـــەوە شـــەرەفمەندە ب ســـەرۆكی حكومەت
ئەركـــی جێبەجێكـــردن تێیـــدا، بەڕێزیـــان گەورەتریـــن 
ســـەركەوتنی لەســـەر هەمـــوو ئاســـتێكی كاركردنـــدا 
ـــە  ـــە قۆناغـــی تەحەددیی ـــی ل ـــا، بەتایبەت ـــەدی هێن ب



11 ژمارە )1328(  2022/8/15

ـی
سـ
ـــا
سیـ

نێودەوڵەتیـــدا  و  ئیقلیمـــی  و  ناوخـــۆ  گەورەكانـــی 
ڕۆڵـــی گرتـــە ئەســـتۆ، ئەمـــەش پێویســـتی بـــەوە 
بـــوو كـــە هەوڵێكـــی مـــەزن بدرێـــت بـــۆ پاراســـتنی 
بەدواداچوونـــی  و  كوردســـتان  ســـەقامگیریی 
ــان و گوزەرانـــی  ــە ژیـ ــتن بـ ــە پەیوەسـ ــەكان، كـ كێشـ
ســـااڵنێك  كـــە  كێشـــانەی  ئـــەو  خەڵكـــەوە، 
كـــردووە  كۆششـــیان  پارتیمـــان  و  حكومەتـــەكان 
لـــە پێنـــاو ژیـــان و گـــوزەران و دوورخســـتنەوەی 
مەترســـییەكان لێـــی. بەڕێـــز مســـرور بارزانـــی ڕۆڵـــی 
ســـەركردایەتییەكی كاریگـــەر دەبینێـــت لـــە بـــرەودان 
بـــە دەســـتكەوتەكان و كاركـــردن بـــۆ بناغەداڕشـــتن، 
كـــە  بـــە چەشـــنێك  داهاتـــوو،  قۆناغەكانـــی  بـــۆ 
لەگـــەڵ ڕۆژگاری هاوچـــەرخ و پێداویســـتییەكانیدا 
لـــە ڕێـــی گرتنەبـــەری  ئەمـــەش  بـــكات،  هـــەڵ 

تـــا دواڕاددە وردەوە.  پالنێكـــی واقیعبینانـــە و 
خوشـــكان.. برایان.. هەڤااڵن

ــە خـــۆی بـــۆ  ــتان كـ پارتـــی دیموكراتـــی كوردسـ
وەرزێكـــی دیكـــەی تەمەنـــی ڕێكخســـتن ئامـــادە 
چواردەمیـــن  بـــەرەو  ئامادەباشـــییەوە  بـــە  دەكات، 
لـــەم  ئـــەوەی  كۆنگـــرە دەچێـــت، ســـوورە لەســـەر 
كاروانـــە بـــەردەوام بێـــت و، ڕاهاتـــووە لەســـەر ئـــەوەی 
كـــە خـــۆی لەگـــەڵ پێشـــهاتەكاندا بگونجێنێـــت، 
دیـــدگای  واقیعبینیـــی  و  قووڵـــی  هـــۆی  بـــە 
ســـەركردەكەی و هەڤااڵنـــی لـــە ڕەعیلـــی یەكـــەم 
لـــە ســـەركردە بـــە توانـــا و خـــاوەن ئەزموونـــەكان 
و، گەشـــبینە بـــە گیانـــی تازەبوونـــەوە، كـــە حـــزب 
كـــە  هەیـــە،  درێـــژەی  خەباتیشـــی  و  بەردەوامـــە 
ـــووە و،  ـــە ئەمـــڕۆدا بەدیهات ـــەوەی ل ـــە هـــۆی ئ بووەت

ســـبەینێش دێتـــەدی.
ســـەربەرزەكان  شـــەهیدە  یـــادی  كاتێـــك  ئێمـــە 
دەكەینـــەوە، یـــادی ئـــەوان لـــە ویژدانـــی ئێمـــەدا 
ــە  ــە لـ ــن كـ ــەختە دەڕوانیـ ــە سـ ــەو ڕێگـ ــدووە، لـ زینـ
ئێمـــە  بـــەر،  گرتوومانەتـــە  نەتەوەكەمـــان  پێنـــاو 
متمانەمـــان زیـــاد دەكات و بڕوامـــان بـــە دۆزەكەمـــان 
پتەوتـــر دەبێـــت و لەســـەر ئـــەم ڕێگەیـــەش هەنـــگاو 

دەنێیـــن.
كوردســـتان بـــە ئێـــوە و بـــە پارتەكەتـــان بـــوو بـــە 
پەناگەیەكـــی هێمـــن بـــۆ هەمـــوو ئەوانـــەی بـــە 
ـــز و  ـــە یاســـا و ڕێ ـــن، ك ـــدا دەگەڕێ دوای ژینگەیەك
مرۆڤایەتـــی و فرەالیەنـــی تێـــدا بەرجەســـتە ببێـــت، 
هەروەهـــا هەرێمێـــك كـــە قورســـایی دیپلۆماســـی و 

سیاســـی و میللـــی هەبێـــت.

بـــە ئێـــوە و بـــە پارتەكەتـــان و ســـەركردایەتی و 
نوێنەرانتـــان لـــە هـــەردوو پەرلەمانـــی كوردســـتان 
هـــەردوو  و  دادوەری  دەســـەاڵتی  و  عێـــراق  و 
هەمـــوو  بـــە  هەرێـــم،  و  فیـــدڕاڵ  حكومەتـــی 
توانایەكمانـــەوە كاردەكەیـــن و شـــارەزاییمان ئاڵوگـــۆڕ 
دەكەیـــن، بـــۆ ئـــەوەی ســـەركەوتووترین چارەســـەر بـــۆ 
شـــەریكەكانمان ڕوون بكەینـــەوە، هەروەهـــا باشـــترین 
قەیرانـــەكان  تێپەڕاندنـــی  بـــۆ  بگرینەبـــەر  ڕێگـــە 
كـــە  دروشـــمەكانمان،  بەرانبـــەر  وەفـــاداری  و 
بـــە متمانـــەوە بەرزمـــان كـــردەوە، بـــۆ عێراقێكـــی 
ــە  ــەك لـ ــدا، نـ ــە واقیعـ ــی لـ ــی و فیدڕاڵـ دیموكراسـ

نێـــو مەرەكەبـــی دەســـتووردا. 
پارتەكەتـــان پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان كـــە 
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی ســـەرۆكایەتیی دەكات، 
پەیمـــان تـــازە دەكاتـــەوە بـــۆ نەتـــەوە و گەالنـــی 
ـــەردەم و وەك پێشـــتریش مەشـــخەڵێك  ـــە ه ـــراق، ك عێ
بێـــت لەســـەر ڕێگـــەی مرۆڤایەتـــی و دادپـــەروەری و 
بەردوامبـــوون و، پارێـــزگاری لـــە دەســـتكەوتەكانی 
بەدیهێنانـــی  هەوڵـــی  و  بـــكات  نەتەوەكەمـــان 
باشـــتریش بـــدات، هاوپەیمـــان و هاوڕێكانـــی هەمـــان 
ئـــەو متمانەیەیـــان هەیـــە كـــە بـــە هۆیـــەوە مامەڵەیـــان 
ــەن  ــی كار دەكـ ــە هەماهەنگـ ــدا دەكات و، بـ لەگەڵـ
لـــە پێنـــاو پارێزگاریكـــردن لـــە كوردســـتان و عێـــراق، 
ـــە  ـــی هاوشـــان هەی ـــۆگ و ڕۆڵ ـــە دیال ـــان ب و باوەڕی
و، لێـــدوان و كـــردەوە بارگرژییـــەكان لـــە تەواوكردنـــی 

كاروانـــی خەبـــات ســـاردیان ناكاتـــەوە.
الیـــەك  هەمـــوو  هەوڵـــی  بـــە  كوردســـتان  بـــا 
هەمیشـــە ئـــاوەدان و گەشـــاوە بێـــت، بـــە گـــەل و 
ـــن،  ـــوەش پاڵپشـــتی ب ـــەوە و، ئێ پەرلەمـــان و حكومەت
ـــەی  ـــان وەك نموون ـــرە خەباتگێڕەكانـــی پارتەكەت كادی
ـــن، ئەویـــش  ـــەردەوام دەب ـــی و كاركـــردن هـــەر ب قوربان
وەك وەفایـــەك بـــۆ نەتـــەوە و ســـەركردایەتییەكەتان، 
بـــۆ پێزانینـــی واتـــای ژیـــان، كـــە بـــە قوربانیـــی 

ــە دی. ــەس هاتووتـ ــەزار كـ ــەدان هـ سـ
شـــكۆداری بـــۆ بارزانیـــی مســـتەفا و ئیدریـــس 

ــازادی. ــەهیدانی ئـ ــەهیدانمان و شـ ــی و شـ بارزانـ
ـــی پارتـــی دیموكراتـــی  ـــادی دامەزراندن پیـــرۆزە ی
و  نەتەوەكەمـــان  لـــە  و  ئێـــوە  لـــە  كوردســـتان 

شـــەهیدان.  كەســـوكاری 

بژی كوردســـتان بە ئاشـــتی و دیموكراســـی و 
پێكەوە ژیان  
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 ،»political Party -چەمكی»پارتـــی سیاســـی
ڕێبـــەرە  زۆری  هـــەرە  بەشـــی  بیركردنـــەوەی  لـــە 
كاریزماكانـــی نەتەوەكانـــی جیهانـــدا بریتییـــە لـــە 
ئیلهـــام وەرگرتـــن لـــە مێـــژوو و شـــكۆی نەتـــەوە 
ئامرازێـــك  وەك  دامەزراوەیـــەك  دامەزراندنـــی  بـــۆ 
و  توانـــاكان  ڕێكخســـتنی  و  كۆكردنـــەوە  بـــۆ 
نوێنەرایەتیكردنـــی  ئیـــرادەی نەتـــەوە بـــۆ شـــۆڕش 
و  ژێردەســـتەیی  لـــە  نەتـــەوە  ڕزگاركردنـــی  و 
ــەوزا و  ــە فـ ــە لـ ــی دەوڵەتـ ــۆ ڕزگاركردنـ ــا بـ هەروەهـ
پاشـــاگەردانیی سیاســـی و گێڕانـــەوەی ئاشـــتیی 
كۆمەاڵیەتـــی و فەراهەمكردنـــی كۆمەڵگەیەكـــی 
ئـــازاد و خۆشـــگوزەران، كاتێـــك ڕابەرێكـــی كاریزمـــای 
نەتـــەوە بیـــر لـــە دامەزراندنـــی پارتێكـــی سیاســـی 
دەكاتـــەوە، پێـــش دامەزراندنـــی پارتـــە سیاســـییەكە، 
ـــك  ـــەوە لەدای ـــژووی نەت ـــاوی مێ ـــە هەن ـــەك ل كاریزمای
بـــووە، كـــە هەمـــوو گـــەل وەك بـــاوك و ڕابـــەر ســـەیری 
ــەر  ــەرنج لەسـ ــەر سـ ــە ئەگـ ــۆ نموونـ ــەر بـ دەكات. هـ
دیموكراتـــی  كۆمـــاری  »پارتـــی  دامەزراندنـــی 
ئەمریـــكا – 1823« بدەیـــن، دەبینیـــن ئـــەم پارتـــە 
كـــە دێرینتریـــن پارتـــی سیاســـییە لـــە جیهانـــدا و 
باوكـــی دامەزرێنـــەری  هـــەردوو  لەســـەر دەســـتی 
ـــكا »تۆمـــاس جیفرســـۆن و جیمـــس  كۆمـــاری ئەمری
مادیســـۆن« دامـــەزراوە، ئـــەوا دەبینیـــن ئـــەم دوو 
ـــۆ  ـــان ب ـــەم پارتەی ـــكا، ئ ـــەرەی ئەمری ـــە دامەزرێن باوك
ئـــەوە دانەمەزرانـــدووە كـــە دەنگیـــان بـــۆ كۆبكاتـــەوە 
و بـــە ڕێگـــەی ئـــەم پارتـــە ببـــن بـــە ســـەرۆكی 
ــەوە »تۆمـــاس جیفرســـۆن«  ــە پێچەوانـ ئەمریـــكا، بـ
»جـــۆرج  هاوتـــای  ئەمریـــكادا  گەلـــی  لەنـــاو 
ــی  ــۆی بەیانـ ــاڵی 1776 خـ ــە سـ ــە و لـ واشنتۆن«ــ
ســـەربەخۆیی ئەمریـــكای نووســـیوە و، ســـێیەمین 
ــول )1801-  ــۆ دوو خـ ــووە بـ ــكا بـ ــەرۆكی ئەمریـ سـ
1809( و »جیمـــس مادیســـۆن«یش كـــە چوارەمیـــن 
ــول )1809- ــۆ دوو خـ ــووە بـ ــكا بـ ــەرۆكی ئەمریـ سـ
1817(، ئـــەم دوو كاریزمایـــە وەك شەخســـی خۆیـــان 
پێویســـتییان بـــە دامەزراندنـــی پارتێكـــی سیاســـی 
نەبـــووە بـــە نـــاوی »پارتـــی كۆمـــاری دیموكراتـــی 
ئەمریـــكا«، بەڵكـــو زەروورەتـــی ســـەرهەڵدانی ئـــاژاوە 
ـــیی  ـــەی سیاس ـــە پرۆس ـــی ل ـــاگەردانیی سیاس و پاش
ـــارە یەكخســـتنەوە و  ئەمریـــكا وای لێكـــردن، بـــۆ دووب
ڕێكخســـتنەوەی تواناكانـــی گەلـــی ئەمریـــكا، بیـــر 
ــەوە.  ــییە بكەنـ ــە سیاسـ ــەم پارتـ ــی ئـ ــە دامەزراندنـ لـ
ــی  ــتەفا بارزانـ ــەوەی مسـ ــۆ بیركردنـ ــە بـ ــەم واقیعـ ئـ

ــتان،  ــی كوردسـ ــی دیموكراتـ ــی پارتـ ــە دامەزراندنـ لـ
ـــی  ـــە زەروورەت ـــری ل ـــك بی ـــە هەمـــان شـــێوەیە و كاتێ ب
دامەزراندنـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان كـــردەوە، 
كۆمـــاری  پارێـــزەری  پێشـــمەرگەكانی  و  خـــۆی 
ــتان بـــوون و، لـــە شـــەڕێكی ســـەختدا بـــوون  كوردسـ
ــە  ــەر بۆیـ ــران، هـ ــایی ئێـ ــوپای شاهەنشـ ــەڵ سـ لەگـ
مســـتەفا بارزانـــی بـــە ئیلهـــام وەرگرتـــن لـــە مێـــژووی 
شـــكۆی نەتـــەوە، دامەزراندنـــی پارتێكـــی سیاســـی 
وەك »بەرەیەكـــی نیشـــتمانی« بـــۆ كۆكردنـــەوە و 
ڕێكخســـتنی توانـــاكان و نوێنەرایەتیكردنـــی ئیـــرادەی 
نەتـــەوەی لـــەو قۆناغـــەدا بـــە پێویســـت زانـــی، ئەوجـــا 
لەبـــەر ئەوەشـــی مســـتەفا بارزانـــی پێـــش دامەزراندنـــی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە نـــاو هەنـــاوی 
مێـــژووی نەتـــەوەدا وەك ڕابـــەر و كاریزمـــا لەدایـــك 
ـــی  ـــی دامەزراندن ـــە دوای ڕاگەیاندن ـــوو، هـــەر بۆی بب
خەڵكـــی  كوردســـتان«،  دیموكراتـــی  »پارتـــی 
دروســـت  بـــۆ  گـــەورەی  ئومێدێكـــی  كوردســـتان 
دیموكراتـــی  پارتـــی  دەوری  لـــە  هەمـــووان  بـــوو، 
كوردســـتان كۆبوونـــەوە، ئـــەو كۆبوونەوەیـــە لـــە دەوری 
ئیـــرادەی ڕابـــەر و كاریزمایـــەك كـــە لـــە هەنـــاوی 
مێـــژوو و مێـــژووی خەباتـــی نەتەوەكـــەی خۆیـــدا 
ـــازی محەمـــەد  ـــرد، پێشـــەوا ق ـــوو، وای ك ـــك بب لەدای
كوردســـتان(  كۆمـــاری  ســـەرۆك  )یەكەمیـــن 
ـــە  ـــتان«ی ب ـــااڵی كوردس ـــتنی »ئ ـــی پاراس ئەمانەت

ــپارد. ــی سـ ــتەفا بارزانـ مسـ

پارتێكـــی  دامەزراندنـــی  زەروورەتـــی   
ـــەوەی مســـتەفا  ـــە فیكـــر و بیركردن سیاســـی ل

بارزانیـــدا
بـــۆ  و  بارزانـــی  مســـتەفا  ڕاســـپاردەی  لەســـەر 
كۆكردنـــەوەی حزبـــە سیاســـییەكانی ئـــەو ســـەردەمە 
و  نیشـــتمانپەروەرەكان  كەســـایەتییە  كۆكردنـــەوەی  و، 
ڕێكخســـتن و یەكخســـتنی تواناكان  و نوێنەرایەتیكردنی 
ـــە  ـــدا ل ـــن كۆنگـــرەی خۆی ـــە یەكەمی ـــەوە، ل ـــرادەی نەت ئی
16ی ئابـــی 1946 لـــە شـــاری بەغـــدا دامەزراندنـــی 
ـــج  ـــدرا و، ئامان پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان ڕاگەیەن
كوردســـتان،  دیموكراتـــی  پارتـــی  دامەزراندنـــی  لـــە 
یەكخســـتن و ڕێكخســـتنی تـــەواوی هێـــز و تواناكانـــی 
»كۆمـــاری  دامەزراندنـــی  بـــۆ  كوردســـتان  گەلـــی 
ــتان« بـــوو، ئـــەم ئامانجـــەش  لـــە گوتارەكـــەی  كوردسـ
زۆر   »1947  - »پاكـــۆ  لـــە  بارزانـــی  مســـتەفا 

ڕاشـــكاوانە جەختـــی لەســـەر كراوەتـــەوە.

لە حاڵەتی بیركردنەوە لە 
دامەزراندنی پارتێكی سیاسی 
وەك »بەرەیەكی نیشتمانی«، 
پێش دامەزراندنی ئەو »پارتە 
سیاسییە«، كاریزمایەك لە 
هەناوی مێژووی نەتەوە لەدایك 
بووە، كە هەموو گەل وەك باوك 
و ڕابەر سەیری دەكات

كاتێك بیری لە زەروورەتی 
دامەزراندنی پارتی دیموكراتی 
كوردستان كردەوە، خۆی و 
پێشمەرگەكانی پارێزەری كۆماری 
كوردستان بوون و، لە شەڕێكی 
سەختدا بوون لەگەڵ سوپای 
شاهەنشایی ئێران

مستەفا بارزانی بە ئیلهام 
وەرگرتن لە مێژووی شكۆی 
نەتەوە، دامەزراندنی پارتێكی 
سیاسی وەك »بەرەیەكی 
نیشتمانی« بۆ كۆكردنەوە و 
ڕێكخستنی تواناكانی نەتەوە 
و نوێنەرایەتیكردنی ئیرادەی 
نەتەوەی لەو قۆناغەدا بە 
پێویست زانی
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وەك  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  كاتێـــك 
»پارتێكـــی دامـــەزراو لەســـەر دەســـتی كاریزمایـــەك 
ـــی  ـــە دامەزران ـــتمان ئەوەی ـــن«، مەبەس ـــە دەكەی پێناس
ــی  ــی نەتەوەكانـ ــەرە كاریزماكانـ ــەی ڕێبـ ــەو پارتانـ ئـ
جیهـــان بیـــری لـــێ دەكەنـــەوە، زەروورەتـــی قۆناغـــی 
ڕزگاریـــی نیشـــتمانی و زەروورەتـــی ڕێگرتـــن لـــە 
پاشـــاگەردانی و فـــەوزای سیاســـیی نـــاو دەوڵـــەت، 
ناچاریـــان دەكـــەن، بیـــر لـــە دامەزراندنـــی پارتێكـــی 
سیاســـی بكەنـــەوە وەك ئامرازێـــك بـــۆ ڕزگاریـــی 
نەتـــەوە و چارەســـەركردنی پاشـــاگەردانی و فـــەوزای 

سیاســـی لـــە نـــاو دەوڵەتـــدا بـــەكاری بهێنـــن.
ـــە پارتـــی  ـــەم جـــۆرە ل ـــی ئ ـــەی دامەزراندن  نموون
سیاســـی و جوواڵنـــەوەی سیاســـی لـــە مێـــژووی 
كاتێـــك  نموونـــە:  بـــۆ  هـــەر  زۆرن،  نەتەوەكانـــدا 
شۆڕشـــی  ســـەركردایەتیی  واشـــنتۆن«  »جـــۆرج 
ئەمریـــكای كـــرد بـــۆ ئـــازادی و جیابوونـــەوە لـــە 
بەریتانیـــا، تەنیـــا جوواڵنەوەیـــەك هەبـــوو بـــە نـــاوی 
ـــەم  »ئاهەنگـــی چـــا- » Tea Party« و دروشـــمی ئ
جوواڵنەوەیـــەش كـــە بـــووە بڵێســـەی شـــۆڕش، ئـــەوە 
بـــوو: »بـــاج دەدەیـــن بـــە ئـــاو و ســـندوقە چـــاكان 
دەخەینـــە نـــاو دەریـــا و بـــاج بـــە حكومەتـــی بەریتانیـــا 
نادەیـــن«، بـــەاڵم دوای تێپەڕبوونـــی 47 ســـاڵ بەســـەر 
ـــە ســـاڵی 1823  دامەزراندنـــی كۆمـــاری ئەمریـــكا ل
ـــكا  ـــاری ئەمری ـــەری كۆم ـــی دامەزرێن ـــەردوو باوك ه
»تۆمـــاس جیفرســـۆن« و »جیمـــس مادیســـۆن« كـــە 
ـــۆ مـــاوەی هەشـــت ســـاڵ ســـەرۆكی  ـــان ب ـــەر یەكەی ه
ـــی پارتێكـــی سیاســـییان  ـــوون، دامەزراندن ـــكا ب ئەمری
بەنـــاوی »پارتـــی كۆمـــاری دیموكراتـــی ئەمریـــكا« 
ـــە  ـــەم پارت ـــی ئ ـــە دامەزراندن ـــی. وات ـــە زەروورەت زان ب
لـــەو كاتـــەدا زەروورەت بـــوو بـــۆ ڕاســـتكردنەوە و 
ــە ئەمریـــكادا، نـــەك  ــتنەوەی حوكمڕانـــی لـ ڕێكخسـ
ئـــەو دوو كەســـایەتییە پێویســـتیان بـــە دامەزراندنـــی 

پارتێكـــی سیاســـی هەبێـــت.
هەروەهـــا كاتێـــك فەرەنســـا كەوتـــە گێـــژاوی 
پاشـــاگەردانیی سیاســـی و گەیشـــتە لێـــواری هەڵدێـــر 
لـــە ســـاڵی 1958، شـــارل دیگـــۆل كـــە فەرەنســـای 
ـــیمبول  ـــەر و س ـــووە ڕاب ـــرد و بب ـــم ڕزگار ك ـــە نازیس ل
ـــوو  و كاریزمـــای هەمـــوو گەلـــی فەرەنســـا، ناچـــار ب
لەنـــاو ئـــەو فـــەوزا و پاشـــاگەردانییە سیاســـییەی كـــە 
حزبـــە سیاســـییەكانی ئـــەو كاتـــی فەرەنســـا دروســـتیان 
 )1958-1946( 12ســـاڵ  مـــاوەی  بـــۆ  كردبـــوو، 
خـــۆی لـــە پرۆســـەی سیاســـی كشـــاندەوە، بـــەاڵم 

ــە  ــاگەردانییە ببێتـ ــەم پاشـ ــەوەی ئـ ــتە ئـ ــە گەیشـ كـ
مەترســـی لەســـەر چارەنووســـی گـــەل و شـــكۆی 
كۆمـــاری فەرەنســـا، شـــارل دیگـــۆل پەنـــای بـــۆ 
جەمـــاوەری فەرەنســـا بـــرد و، دەســـتووری فەرەنســـای 
پێنجـــەم«ی  »كۆمـــاری  و  كـــردەوە  هەمـــوار 
ئـــەوەش »پارتـــی دیگـــۆل«ی  ڕاگەیانـــد، دوای 
ڕاگەیانـــد، بەمـــەش نـــەك هـــەر كۆمـــاری فەرەنســـای 
لەســـەر لێـــواری هەڵدێـــر ڕزگار كـــرد، بەڵكـــو بـــەردی 
بناغـــەی »بـــازاڕی هاوبەشـــی ئەوروپـــا«ی دانـــا، 
كـــە بـــووە ئـــەو »یەكێتیـــی ئەوروپا«یـــەی ئێســـتا 27 

ــەوە. ــدا كۆكردووەتـ ــاو خۆیـ دەوڵەتـــی لەنـ
 لەمـــەش نزیكتـــر، دامەزراندنـــی پارتـــی داد 
و گەشـــەپێدان لەســـەر دەســـتی »ڕەجـــەب تەیـــب 
ئـــەردۆگان« لـــە توركیـــا و بردنـــەوەی بـــە ڕێـــژەی 
تەنیـــا   ،2002 هەڵبژاردنەكانـــی  لـــە   )1  +50(
دامەزراندنـــی پارتێكـــی ئیســـامیی سیاســـی نەبـــوو، 
ـــەكان«  ـــن ئەرب ـــی ڕەفـــا« كـــە »نەجمەدی وەك »پارت
سەرۆكایەتی دەكرد، بەڵكو پارتی داد و گەشەپێدان 
یەكگرتنـــی تـــەواوی ئـــەو هێزانـــە بـــوو كـــە دژی 
ــان  ــوون و خەویـ ــا بـ ــی توركیـ ــتمی عەلمانییەتـ سیسـ
عوســـمانی«یەوە  »خەالفەتـــی  گێڕانـــەوەی  بـــە 
دەبینـــی، بەتایبەتیـــش دامـــەزراوەی »خزمـــەت« 
بـــە ســـەرۆكایەتیی »فەتحـــواڵ گوڵـــەن«، كـــە ئـــەم 
دامەزراوەیـــە بـــە ڕێگـــەی كردنـــەوەی قوتابخانـــە 
و زانكـــۆ لـــە بەشـــی زۆری واڵتانـــی ئیســـامی، 
بـــوو كەلتـــووری »ئیســـامی -  ســـااڵنێكی زۆر 
عوســـمانی« بـــاو دەكـــردەوە و، ببـــووە هێزێكـــی 
ـــە لەگـــەڵ  ـــادا، هـــەر بۆی ـــاو توركی ـــەرم لەن میللیـــی ن
ـــەم  ـــۆ یەك ـــەپێدان ب ـــی داد و گەش ـــی پارت دامەزراندن
ئیســـامی  سیاســـیی  پارتێكـــی  كـــە  بـــوو  جـــار 
بتوانێـــت، ڕێـــژەی )50+1%(ی دەنگـــەكان بەدەســـت 
ـــە ناســـەقامگیریی حكوومـــی  بهێنێـــت و، كۆتایـــی ب
و حوكمڕانـــی بهێنێـــت و، لـــە مـــاوەی تەنیـــا 10 
ســـاڵدا توانـــی گۆڕانكاریـــی گـــەورە لەســـەر ئاســـتی 
ـــكات و،  ـــا دروســـت ب ـــە توركی ـــووری ل سیاســـی و ئاب
توركیـــا بـــووە یەكێـــك لـــە ئەندامانـــی گرووپـــی 20 
دەوڵەتـــە دەوڵەمەندەكـــەی جیهـــان »G 20« . ئـــەوەی 
جێگـــەی ســـەرنجە لەســـەر پارتـــی داد و گەشـــە 
پێـــدان، ئەوەیـــە كـــە ڕاســـتە هەتـــا ئێســـتاش پارتێـــك 
بـــە نـــاوی »داد و گەشـــەپێدان« هـــەر مـــاوە و لـــە 
دەسەاڵتیشـــدایە، بـــەاڵم لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەو بناغـــە 
»بەرە«یـــەی ئـــەو پارتـــەی لەســـەر بونیـــاد نرابـــوو 

ئەو كۆبوونەوەیە لە دەوری 
ئیرادەی ڕابەر و كاریزمایەك 

كە لە هەناوی مێژوو و مێژووی 
خەباتی نەتەوەكەی خۆیدا 

لەدایك ببوو، وای كرد، پێشەوا 
قازی محەمەد )یەكەمین سەرۆك 

كۆماری كوردستان( ئەمانەتی 
پاراستنی »ئااڵی كوردستان«ی 

بە مستەفا بارزانی سپارد

ئامانج لە دامەزراندنی پارتی 
دیموكراتی كوردستان، یەكخستن 

و ڕێكخستنی تەواوی هێز و 
تواناكانی گەلی كوردستان 
بۆ دامەزراندنی »كۆماری 

كوردستان« بوو

دامەزرانی ئەو پارتانەی ڕێبەرە 
كاریزماكانی نەتەوەكانی 

جیهان بیری لێ دەكەنەوە، 
زەروورەتی قۆناغی ڕزگاریی 

نیشتمانی و زەروورەتی ڕێگرتن 
لە پاشاگەردانی و فەوزای 

سیاسیی ناو دەوڵەت، ناچاریان 
دەكەن، بیر لە دامەزراندنی 

پارتێكی سیاسی بكەنەوە وەك 
ئامرازێك بۆ ڕزگاریی نەتەوە و 
چارەسەركردنی پاشاگەردانی و 
فەوزای سیاسی لە ناو دەوڵەتدا
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ـــەوا ئێســـتا  ـــی نەمـــاوە، ئ ـــرازەوە و بوون و ئێســـتا لێكت
ئـــەو جیاوازییـــە زۆر بـــە ڕاشـــكاوی دەبینیـــن كـــە 
لـــە دوای ســـاڵی 2012وە هەمـــان پارتـــی سیاســـی 
كۆمەڵگـــەی  لێكترازانـــی  ســـەرچاوەی  بووەتـــە 
ــەرەو  ــا بـ ــش توركیـ ــە دوای ڕۆژیـ ــا و ڕۆژ لـ توركیـ
دووركەوتنـــەوە لـــە یەكێتیـــی ئەوروپـــا و هاوپەیمانیـــی 
ئابوورییەكەشـــی  دەڕوات،  ئەتڵەســـی  باكـــووری 
كەوتووەتـــە قەیرانێكـــی گـــەورەوە، ڕاســـتە هەمـــان 
حـــزب بـــە نـــاوی »داد و گەشـــەپێدان« مـــاوە و 
لـــە دەسەاڵتیشـــدایە، بـــەاڵم هـــەر ڕۆژەو پەالمـــاری 

دەوڵەتێكـــی دراوســـێی خـــۆی دەدات.
 ئاماژەكردنمـــان بـــۆ ئـــەو نموونانـــەی كاتێـــك 
دامەزراندنـــی  زەروورەتـــی  بـــە  پێویســـتی  نەتـــەوە 
پارتێكـــی سیاســـی دەبێـــت، بـــۆ ئـــەوە بـــوو، كاتێـــك 
ـــت،  ـــە سیاســـییە دووچـــاری كێشـــەیەك دەبێ ـــەو پارت ئ
كێشـــەكە وای لـــێ نـــەكات، واز لـــەو پرەنســـیپانە 
بهێنێـــت كـــە ڕابـــەر و كاریزمـــای دامەزرێنـــەری ئـــەو 
پارتـــە بـــۆ پارتەكـــەی داڕشـــتووە. ئەوجـــا ئەگـــەر 
دیموكراتـــی  پارتـــی  بـــۆ  خوێندنەوەیـــەك  لێـــرەوە 
كوردســـتان بكەیـــن لـــە دوای نســـكۆی شۆڕشـــی 
ـــە ســـاڵی 1975، ئـــەوا دەبینیـــن جارێكـــی  ئەیلـــوول ل
لەبـــەر  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  دیكـــە 
ڕاســـپاردەكانی مســـتەفا  و  ڕێنمایـــی  ڕۆشـــنایی 
ــت  ــەی پاراسـ ــیپ و بنەمایانـ ــەو پرەنسـ ــی، ئـ بارزانـ
كـــە پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانی لـــە پێنـــاودا 
ـــەوەی دوای نســـكۆ  ـــەر ئ ـــە لەب ـــەر بۆی دامـــەزراوە، ه
نەبـــوو،  لەبـــار  كۆنگـــرە  ئەنجامدانـــی  زەمینـــەی 
پێچەوانـــەی  بـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی 
ســـەر گۆڕەپانـــی  پارتـــە سیاســـییەكانی  هەمـــوو 
خەبـــات لـــە كوردســـتان و عێـــراق و ڕۆژهەاڵتـــی 
ــان  ــی دەستنیشـ ــەركردایەتییەكی كاتـ ــت، سـ ناوەڕاسـ
كـــرد و، دوای ســـاڵێك دووبـــارە هەڵگیرســـانەوەی 
»شۆڕشـــی گـــواڵن«ی ڕاگەیانـــد. ئـــەم بوێـــری و 
ــژووی  ــرادە و مێـ ــیپەكانی ئیـ ــە پرەنسـ ــە بـ پابەندبوونـ
ـــی  ـــەم پارت ـــە ك ـــەوە لەســـەر ئاســـتی جیهانیشـــدا ل نەت

سیاســـیدا پەیـــڕەو كـــراوە و بوونـــی هەبـــووە.
بـــۆ  و   1979- ســـااڵنی 1975  مـــاوەی  لـــە 
بـــۆ گرێدانـــی كۆنگـــرەی نۆیـــەم،  زەمینەســـازی 
بەڕێـــزان »ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی و ئیدریـــس 
ئاســـتی  لەســـەر  زینـــدوو«  هەمیشـــە  بارزانیـــی 
بـــەو  هەوڵەكانیـــان  واڵت  دەرەوەی  و  ناوخـــۆ 
ئاراســـتەیە گرتبووەبـــەر كـــە لەســـەر ئاســـتی ناوخـــۆی 

ـــەو گەنجـــە  كوردســـتان هـــاوكاری و دەســـتگیرۆیی ئ
سیاســـییان  جووڵـــەی  كـــە  بكـــەن  خوێنگەرمانـــە 
ــوو،  ــان دروســـت كردبـ ــتپێكردبوو و حزبـــی تازەیـ دەسـ
هەروەهـــا لەســـەر ئاســـتی دەرەوەش لـــە هەوڵێكـــی 
بێوچانـــدا بـــوون، كـــە هـــەم پشـــتیوانیی نیودەوڵەتـــی و 
ـــۆ شۆڕشـــی  ـــان ب ـــی جیه ـــەوە ڕزگاریخوازەكان بزووتن
كوردســـتان دروســـت بكەنـــەوە، هـــەم ئومێدێكیـــش 
بـــۆ ئـــەو تیكۆشـــەرانە دروســـت بكەنـــەوە كـــە دوای 

ســـاڵی 1975 ڕوویـــان كردبـــووە هەنـــدەران. 
لـــە دوای ســـاڵێك لـــە گرێدانـــی كۆنگـــرەی 
نۆیەمـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان، یەكەمیـــن 
هەنـــگاوی ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی دامەزراندنـــی 
بـــەرەی جـــود )بـــەرەی نیشـــتمانی دیموكراتـــی( 
بـــوو، كـــە چـــوار پارتـــی سیاســـی لەژێـــر چەتـــری 
خۆیـــدا كۆكردبـــووەوە و بریتـــی بـــوون لـــە »پارتـــی 
ــراق،  ــیوعی عێـ ــتان، حزبـــی شـ دیموكراتـــی كوردسـ
حزبـــی سۆشیالیســـتی كوردســـتان – حســـك، پارتـــی 
ســـەرنج  پاســـۆك«.  كوردســـتان-  سۆشیالیســـتی 
ــی  ــعود بارزانـ ــەرۆك مسـ ــە سـ ــی دیكـ ــدەن جارێكـ بـ
زەروورەتـــی »پارتێكـــی سیاســـی« بـــۆ یەكخســـتنەوە 
و ڕێكخســـتنەوەی توانـــاكان و نوێنەرایەتیكردنـــی 
ــی  ــوەی » خەباتـ ــە چوارچێـ ــەوەی لـ ــرادەی نەتـ ئیـ
زیاتـــر  لەمـــەش  كـــردەوە،  پێناســـە  بەرەییـــدا« 
هەوڵـــەكان بـــەردەوام بـــوون بـــۆ ئـــەوەی یەكێتیـــی 
نیشـــتمانیی كوردســـتان-یش بێتـــە نـــاو ئـــەو بەرەیـــە 
ـــت  ـــی بێ ـــتان كۆتای ـــی كوردس ـــی نێوماڵ و پەرتەوازەی
دروســـت  نەتەوەكەمـــان  بـــۆ  تـــازە  ئومێدێكـــی  و 
ببێتـــەوە، بـــۆ ئەمـــەش وەك خوالێخۆشـــبوو فەرهـــاد 
عەبدولحەمیـــد ئەندامـــی ســـەركردایەتیی پاســـۆك 
لـــە بەرنامـــەی »ڕووداو و مێـــژووی تەلەفزیۆنـــی 
NRT« دەڵێـــت: »ئێمـــە دەستپێشـــخەرییەكمان بـــۆ 

گرێدانـــی كۆنگرەیەكـــی نەتەوەیـــی هەبـــوو و پـــاش 
ئـــەوەی لـــە ســـەركردایەتیی پاســـۆك گەاڵڵەمـــان 
ــی و  ــس بارزانـ ــۆ الی كاك ئیدریـ ــان بـ ــرد، بردمـ كـ
دوای ئـــەوەی ناوەرۆكـــی پڕۆژەكەمـــان بـــۆ بـــاس 
»ئـــەم  گوتـــی:  بارزانـــی  ئیدریـــس  كاك  كـــرد، 
كارەتـــان هێنـــدە پیـــرۆزە بـــۆ یەكڕیزیـــی نێوماڵـــی 
ــپیتان بـــۆ  ــەوە كاغـــەزی سـ ــورد، مـــن الی خۆمـ كـ
ئیمـــزا دەكـــەم، بـــەاڵم گرنـــگ ئەوەیـــە الیەنەكانـــی 
دیكـــەش ئـــەم پڕۆژەیـــە پەســـەند بكـــەن، بـــە تایبەتـــی 
مـــام جـــەالل، بۆیـــە ئـــەم پڕۆژەیـــە بـــۆ ئەویـــش 
بـــەرن«. ئێمـــە بەڕێكەوتیـــن بـــۆ بـــارەگای مـــام 

كاتێك »جۆرج واشنتۆن« 
سەركردایەتیی شۆڕشی ئەمریكای 
كرد بۆ ئازادی و جیابوونەوە لە 
بەریتانیا، تەنیا جوواڵنەوەیەك 
هەبوو بە ناوی »ئاهەنگی چا 
– Tea Party« و دروشمی ئەم 
جوواڵنەوەیەش كە بووە بڵێسەی 
شۆڕش، ئەوە بوو: »باج دەدەین 
بە ئاو و سندوقە چاكان 
دەخەینە ناو دەریا و باج بە 
حكومەتی بەریتانیا نادەین«

شارل دیگۆل پەنای بۆ 
جەماوەری فەرەنسا برد و، 
دەستووری فەرەنسای هەموار 
كردەوە و »كۆماری پێنجەم«ی 
ڕاگەیاند، دوای ئەوەش »پارتی 
دیگۆل«ی ڕاگەیاند، بەمەش 
نەك هەر كۆماری فەرەنسای 
لەسەر لێواری هەڵدێر ڕزگار 
كرد، بەڵكو بەردی بناغەی 
»بازاڕی هاوبەشی ئەوروپا«ی 
دانا، كە بووە ئەو »یەكێتیی 
ئەوروپا«یەی كە ئێستا 
27 دەوڵەتی لەناو خۆیدا 
كۆكردووەتەوە
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جـــەالل، بـــەاڵم پێـــش ئـــەوەی بگەینـــە الی ئـــەو، 
بـــارەگای حزبـــی سۆشیالیســـت لەســـەر ڕێگەمـــان 
ـــان و دكتـــۆر مەحمـــوود عوســـمان  ـــوو، چووینـــە الی ب
و چەنـــد كەســـێكی دیكـــەی ســـەركردایەتییان لـــەوێ 
ـــاس  ـــەوان ب ـــۆ ئ ـــان ب ـــەوەی پڕۆژەكەم ـــاش ئ ـــوون، پ ب
بـــە هەمـــان  كـــرد، دكتـــۆر مەحمـــوود عوســـمان 
پێـــی گوتیـــن:  بارزانـــی  ئیدریـــس  شـــێوەی كاك 
ـــن«.  ـــزا دەكەی ـــۆ ئیم ـــپیتان ب ـــەش كاغـــەزی س »ئێم
بـــۆ نیـــوەڕۆی هەمـــان ڕۆژ چووینـــە بـــارەگای مـــام 
ــی  ــی سیاسـ ــی مەكتەبـ ـــد ئەندامێكـ ــەالل و چەن جـ
و ســـەركردایەتی الی بـــوون و پڕۆژەكەمـــان بـــۆ 
ئەویـــش بـــاس كـــرد، بـــەاڵم بەداخـــەوە زۆر بـــە تونـــدی 

ــردەوە«. ــی كـ ڕەتـ
بـــۆ  جـــەالل  مـــام  ڕەتكردنەوەیـــەی  ئـــەم 
نەتەوەیـــی،  كۆنگـــرەی  گرێدانـــی  و  یەكڕیـــزی 
هەوڵەكانـــی ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی و ئیدریـــس 
بارزانیـــی هەمیشـــە زینـــدووی بـــۆ دروســـتكردنی 
بەرەیەكـــی كوردســـتانی خـــاو نەكـــردەوە و، توانـــرا 
چوارچێـــوەی  لـــە   1986 ســـاڵی  كۆتایـــی  لـــە 
ــەوە،  ــدا یەكێتـــی و پارتـــی ئاشـــت ببنـ ڕێككەوتنێكـ
لـــەم ئاشتبوونەوەیەشـــدا ڕۆڵـــی ئیدریـــس بارزانـــی 
زۆر گـــەورە بـــووە، هـــەر بۆیـــە دوای ئیمزاكردنـــی 
ئـــەم ڕێككەوتنـــە، یەكســـەر بـــەرەی كوردســـتانی 
ڕانەگەیەنـــدرا، بـــەاڵم بـــە كردەیـــی لـــە نـــاو هێـــزی 
پێشـــمەرگەی كوردســـتاندا »هەمـــوو الیەنـــەكان« 
بـــە شـــێوازی بەرەیـــی چاالكییـــان دەكـــرد و، هـــەر 
بـــە شـــێوازی بـــەرەش »بەتایبەتـــی لـــە ســـەرەتای 
ــاڵی 1987 » پێشـــمەرگەی هەمـــوو الیەنـــەكان  سـ
پێكـــەوە لـــە یـــەك ســـەنگەر و یـــەك بـــەرەی شـــەڕەوە 
بەرامبـــەر بـــە دوژمـــن ڕادەوەســـتان. هـــەر بۆیـــە 
لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 1987  كـــە دوای ئـــەوەی 
كاك ئیدریـــس بارزانـــی شـــەهید بـــوو و دواتـــر لـــە 
ســـاڵی 1988 بـــەرەی كوردســـتانی ڕاگەیەنـــدرا، 
ـــەرەی  ـــەو ب ـــوو كـــە ئ ـــەاڵم الی هەمـــووان ئاشـــكرا ب ب
كوردســـتانییەی 1988 بـــە فەرمـــی ڕاگەیەنـــدرا، بـــە 
كردەیـــی لـــە دوای كۆتایـــی 1986 و ئاشـــتبوونەوەی 
پارتـــی بوونـــی هەبـــووە، هـــەر بۆیـــە هەمـــوو الیـــەك 
ــتانی«یان  ــاری بـــەرەی كوردسـ ــناوی »ئەندازیـ ناسـ

ــیوە.  ــی بەخشـ ــدرس بارزانـ ــە ئیـ بـ
بكەیـــن  بەراوردێـــك  ئەگـــەر  لێـــرەوە  ئەوجـــا 
وەك  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  نێـــوان  لـــە 
ــتانیی  ــەرەی كوردسـ ــتمانی« و بـ ــی نیشـ »بەرەیەكـ

 ،1988 ســـاڵی  لـــە  كوردســـتان  پارتەكانـــی 
بارزانـــی  مســـتەفا  گەڕانـــەوەی  دوای  دەبینیـــن 
ــی  ــاڵی 1958، پارتـ ــە سـ ــوو لـ ــۆڤیەتی پێشـ ــە سـ لـ
دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە ســـاڵی 1961 بڕیـــاری 
لـــە  و  داوە  ئەیلوولـــی  هەڵگیرســـاندنی شۆڕشـــی 
دوای نـــۆ ســـاڵ خەباتـــی چەكـــداری و سیاســـی 
و دیپلۆماتـــی، ڕێككەوتننامـــەی ئـــاداری لەگـــەڵ 
حكومەتـــی عێـــراق ئیمـــزا كـــردووە، لـــە بەرامبـــەردا 
لـــە  دامەزراندنـــی  دوای  كوردســـتانییش  بـــەرەی 
ســـاڵی 1988 لـــە ســـاڵی 1991 ڕاپەرینـــی كـــرد 
و، پاشـــان دانوســـتاندنی كـــرد بـــۆ جێبەجێكردنـــی 
هەمـــان  لەگـــەڵ  ئـــادار  ڕێككەوتنامـــەی  دەقـــی 
لەگـــەڵ   1970 لـــە  كـــە  بەعـــس  حكومەتـــی 
ئیمزایـــان  ئەیلـــوول  شۆڕشـــی  ســـەركردایەتیی 
كردبـــوو، بـــەاڵم كاتێـــك بـــەرەی كوردســـتانی لەگـــەڵ 
ڕژێمـــی بەعـــس و ســـەدام حوســـێن ڕێكنەكەوتـــن 
كوردســـتان  لـــە  دامودەزگاكانـــی  حكومـــەت  و 
كشـــاندەوە، ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی پێشـــنیاری 
ـــاری  ـــەوەی بڕی ـــۆ ئ ـــرد، ب ـــەرەی كوردســـتانی ك ـــۆ ب ب
هەڵبـــژاردن بـــدەن، دوای ئـــەوەش كـــە ئـــەم بڕیـــارە لـــە 
ــەرۆك  ــتانی درا، سـ ــەرەی كوردسـ ــەركردایەتیی بـ سـ
مســـعود بارزانـــی گوتـــی: »ئەمـــڕۆ خۆشـــترین 
ڕۆژە لـــە ژیانـــی منـــدا كـــە توانیمـــان ســـەركردایەتیی 
بـــۆ  قەناعـــەت  بگەیەنینـــە  كوردســـتانی  بـــەرەی 
ئـــەوەی بڕیـــاری هەڵبـــژاردن لـــە كوردســـتان بـــدات«، 
ئەمـــەش واتـــە بـــە ڕێگـــەی هەڵبـــژاردن و ئیـــرادەی 
میللـــەت ئـــەو بۆشـــاییە ئیدارییـــە پـــڕ بكەینـــەوە 
ـــی  ـــەن ڕژێم ـــەزراوەكان لەالی ـــانەوەی دام ـــە كش ـــە ل ك

عێراقـــەوە لـــە كوردســـتان دروســـت ببـــوو. 
ــۆ  ــتانی بـ ــەرەی كوردسـ ــارەی بـ ــەم بڕیـ دوای ئـ
ئەنجامدانـــی هەڵبـــژاردن لـــە كوردســـتان، دیســـان 
ــی  ــەدا پارتـ ــەی نـ ــی ڕێگـ ــعود بارزانـ ــەرۆك مسـ سـ
دیموكراتـــی كوردســـتان دروشـــمی قەبـــە و گـــەورە 
بـــەرز بكاتـــەوە و پاشـــان نەتوانـــێ جێبەجێیـــان بـــكات، 
ـــی  ـــا پارت ـــی كوردســـتان، تەنی ـــی دیموكرات ـــە پارت بۆی
سیاســـی بـــوو لـــە نـــاو پارتـــە بەشـــداربووەكانی بـــەرەی 
كوردســـتانی كـــە هەمـــان دروشـــمە ڕاســـتەقینەكەی 
لـــە  بـــوو  بریتـــی  كـــە  بەرزكـــردەوە  خـــۆی 
ـــۆ گەلـــی  ـــراق و ئۆتۆنۆمـــی ب ـــۆ عێ »دیموكراتـــی ب
كوردســـتان«، لـــە مـــاوەی ڕۆژانـــی هەڵمەتەكانـــی 
نـــاو  سیاســـییەكانی  الیەنـــە  هەمـــوو  هەڵبـــژاردن 
بـــەرە موزایەدەیەكـــی زۆری سیاســـییان بـــە ســـەر 

لەبەر ئەوەی دوای نسكۆ 
زەمینەی ئەنجامدانی كۆنگرە 

لەبار نەبوو، پارتی دیموكراتی 
كوردستان بە پێچەوانەی 

هەموو پارتە سیاسییەكانی 
سەر گۆڕەپانی خەبات لە 

كوردستان و عێراق و ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست، سەركردایەتییەكی 

كاتی دەستنیشان كرد و، دوای 
ساڵێك دووبارە هەڵگیرسانەوەی 

»شۆڕشی گواڵن«ی ڕاگەیاند

لە دوای نسكۆی شۆڕشی ئەیلوول 
لە ساڵی 1975، ئەوا دەبینین 

جارێكی دیكە پارتی دیموكراتی 
كوردستان لەبەر ڕۆشنایی 

ڕێنمایی و ڕاسپاردەكانی مستەفا 
بارزانی، ئەو پرەنسیپ و 

بنەمایانەی پاراست كە پارتی 
دیموكراتی كوردستانی لە 

پێناودا دامەزراوە
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زۆرینـــەی  بـــەاڵم  كـــرد،  پارتـــی  دروشـــمەكەی 
ـــی  ـــی دیموكرات ـــە پارت ـــان ب ـــی كوردســـتان دەنگی گەل
كوردســـتان و سیاســـەتە واقیعبینەكـــەی ســـەرۆك 
ئاكامـــی  ســـەرەنجامیش  دا،  بارزانـــی  مســـعود 
ئـــەم هەڵبژاردنـــە بـــووە دامەزراندنـــی »پەرلەمـــان 
و حكومـــەت«ی هەرێمـــی كوردســـتان و هـــەر لـــەو 
لـــە  مانـــگ  چـــوار  دوای  تەنیـــا  پەرلەمانەشـــدا 
دامەزراندنـــی، بڕیـــاری »فیدڕاڵـــی« پەســـەند كـــرا، 
كـــە ســـەرۆكی پەرلەمـــان پارتـــی و فراكســـیۆنی 

پارتییـــش زۆرینـــەی )50+1%( بـــوو.
ــتان  ــی كوردسـ ــی دیموكراتـ ــۆ پارتـ ــن بـ تێڕوانیـ
وەك پارتـــی زەروورەت لـــە قۆناغـــە جیاوازەكانـــدا، 
كادیرەكانـــی  حزبییانـــەی   تێڕوانینێكـــی  تەنیـــا 
ــوو  ــی هەمـ ــد و تێڕوانینـ ــو دیـ ــە، بەڵكـ ــی نییـ پارتـ
ئـــەو پـــارت و كەســـایەتییە نیشـــتمانپەروەرانەیە كـــە 
فیكـــری مســـتەفا بارزانـــی بـــە چەتـــری ئـــەو بـــەرەی 
نیشـــتمانییە زانیـــوە كـــە لەســـەر پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان بـــووە. هـــەر بـــۆ نموونـــە لـــە ســـەرەتای 
شەســـتەكانی ســـەدەی ڕابـــردوودا، كۆمەڵێـــك لـــە 
هەڵگرانـــی بیـــری نەتەوەیـــی گۆڤارێكیـــان دەردەكـــرد 
ئـــەم گۆڤـــارە  نـــاوی »دیســـان بارزانـــی«،  بـــە 
دوور و نزیـــك پەیوەنـــدی بـــە پارتـــی دیموكراتـــی 
ــارەی  ــەم گۆڤـ ــش ئـ ــووە و پارتییـ ــتانەوە نەبـ كوردسـ
لـــە شەســـتەكانی  زیاتـــر  لەمـــەش  دەرنەكـــردووە، 
ـــردوو، دوای دروســـتبوونی لێكترازانـــی  ســـەدەی ڕاب
ئەوانـــەی  هەمـــوو  پارتیـــدا،  نـــاو  لـــە   1964
هەڵگـــری بیـــری نەتەوەیـــی بـــوون، پشـــتگیریی 
ئـــەو ئاراســـتەیەیان كـــرد كـــە مســـتەفا بارزانـــی 
ڕێبەرایەتـــی دەكـــرد و، دژی ئـــەو خەڵكانـــە بـــوون 
كـــە بـــە نـــاوی »باڵـــی مەكتەبـــی سیاســـیی پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان« چوونـــە الی حكومـــەت و 
چەكیـــان لـــە دژی شۆڕشـــی كوردســـتان هەڵگـــرت، 
لەمـــەش زیاتـــر پـــاش ئـــەوەی هەڵبژاردنـــی 1992 
دەنگەكانـــی  زۆرینـــەی  پارتـــی  و  درا  ئەنجـــام 
خەڵكـــی كوردســـتانی بـــە دەســـت هێنـــا، هەمـــوو 
بـــەرەی كوردســـتانی  نـــاو  حزبـــە سیاســـییەكانی 
»بزووتنـــەوەی  كوردســـتانی  بـــەرەی  دەرەوەی  و 
ئیســـامی« ئاكامـــی هەڵبژاردنەكەیـــان پەســـەند 
تەنیـــا  كـــرد،  پارتـــی  لـــە  پیرۆزباییـــان  و  كـــرد 
»یەكێتـــی نیشـــتمانی« نەبێـــت، هـــەر بۆیـــە ســـەرۆك 
بارزانـــی لـــە پێنـــاوی ئـــەوەی ماڵـــی كوردســـتان 
پـــەرت نەبێـــت و جارێكـــی دیكـــە لێكتـــرازان بـــە 

خۆیـــەوە نەبینێـــت، بـــەو شـــێوەیە لەگـــەڵ یەكێتـــی 
ئاكامـــی  »دەبێـــت  كـــە  ڕێككـــەوت  نیشـــتمانی 
ــی و %49  ــۆ پارتـ ــژەی 51% بـ ــە ڕێـ ــژاردن بـ هەڵبـ
بـــۆ یەكێتـــی لـــە نـــاو پەرلەمانـــی كوردســـتان قبـــووڵ 
بكرێـــت و، لـــە نـــاو حكومەتـــدا پارتـــی و یەكێتـــی 
وەك یـــەك بـــن )50%(، بەمـــەش ئـــەو سیســـتمە 
ســـەقەتە دروســـت بـــوو، كـــە دواتـــر نـــاوی لـــێ نـــرا 

ــا«.  ــە پەنجـ ــا بـ »پەنجـ
ــە  ــەو حزبـ ــە ئـ ــرەدا ئەوەیـ ــیاری گرنـــگ لێـ پرسـ
ــاوی  ــە نـ ــتمانییانەی بـ ــی و نیشـ ــییە نەتەوەیـ سیاسـ
كـــرد،  هەڵبژاردنیـــان  بەشـــداریی  »یەكگرتـــن« 
دوای  بشـــكێنن،   )%7( بەربەســـتی  نەیانتوانـــی 
ــتگیری  ــەت، پشـ ــان و حكومـ ــی پەرلەمـ دامەزراندنـ
ئاراســـتە و لۆژیكـــی ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی 
قبووڵكردنـــی  لەســـەر  پێداگـــری  كـــە  بـــوون، 
ـــتمە  ـــەو سیس ـــان پشـــتگیریی ئ ـــرد، ی ـــژاردن دەك هەڵب
»پەنجـــا  ناچـــاری  بـــە  كـــە  دەكـــرد  ســـەقەتەیان 
ـــە دوای  ـــەوە. بێگومـــان هـــەر ل ـــێ كەوت پەنجـــا«ی ل
پەرلەمـــان و حكومەتـــی هەرێمـــی  دامەزراندنـــی 
یەكگرتـــن  نـــاو  حزبەكانـــی  هـــەر  كوردســـتانەوە، 
»حســـك، پاســـۆك، پارتـــی گـــەل« بڕیاریـــان دا، 
ببنـــە بەشـــێك لـــە پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
ــەم  ــۆن ئـ ــەوەی چـ ــەر ئـ ــش لەسـ ــۆ ڕێككەوتنیـ و، بـ
پارتـــی  ڕابگەیەندرێـــت،  و  ڕووبـــدات  یەكگرتنـــە 
ـــاری دا، كۆنگـــرەی 11  ـــتان بڕی ـــی كوردس دیموكرات
لـــە 1993 ئەنجـــام بدرێـــت و لـــە نـــاو كۆنگـــرەدا 
ـــە  ـــدرا و هـــەر چـــوار پارتەك ـــە ڕاگەیەن ـــەم یەكگرتن ئ
»پارتـــی، حســـك، پاســـۆك، پارتـــی گـــەل« بـــە 
تێكـــڕای دەنـــگ ســـەرۆك مســـعود بارزانی-یـــان 
بـــە ســـەرۆك هەڵبـــژاردەوە، هـــەر لـــەو كۆنگـــرەی 
یازدەیەشـــدا بڕیـــار درا كـــە لـــە 6ی ئۆكتۆبـــەری 
و  بارزانـــی  »مســـتەفا  نەمـــران  تەرمـــی   1993
باشـــماخی  ســـنووری  لـــە  بارزانـــی«  ئیدریـــس 
بـــۆ  بگەڕێندرێنـــەوە  ئێـــران،  لەگـــەڵ  ســـلێمانی 
كوردســـتان و، لـــە گەڕاندنـــەوەی تەرمـــی نەمرانیشـــدا 
جارێكـــی دیكـــە خەڵكـــی كوردســـتان بـــە جیـــاوازی 
ـــەر و  ـــییەكانەوە وەك ڕاب ـــە سیاس ـــوو بیروبۆچوون هەم
ـــە تەرمـــی »مســـتەفا  ـــوازییان ل ـــەوە پێش ـــی نەت باوك
ئـــەم  و،  كـــرد  بارزانـــی«  ئیدریـــس  و  بارزانـــی« 
ڕووداوە مێژووییـــە دەگمەنـــە وای كـــرد، ســـەرۆك 
مســـعود بارزانـــی بـــۆ یـــەك دوو هەفتـــە ســـەردانی 
ســـلێمانی بـــكات، بـــۆ ئـــەوەی لـــە نزیكـــەوە سوپاســـی 
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تێڕوانین بۆ پارتی دیموكراتی 
كوردستان وەك پارتی زەروورەت 
لە قۆناغە جیاوازەكاندا، 
تەنیا تێڕوانینێكی حزبییانەی  
كادرەكانی پارتی نییە، 
بەڵكو دید و تێڕوانینی هەموو 
ئەو پارت و كەسایەتییە 
نیشتمانپەروەرانەیە كە فیكری 
مستەفا بارزانی بە چەتری 
ئەو بەرەی نیشتمانییە زانیوە 
كە لەسەر پارتی دیموكراتی 
كوردستان بووە

لە سەرەتای شەستەكانی 
سەدەی ڕابردوودا، كۆمەڵێك 
لە هەڵگرانی بیری نەتەوەیی 
گۆڤارێكیان دەردەكرد بە ناوی 
»دیسان بارزانی«، ئەم گۆڤارە 
دوور و نزیك پەیوەندی بە 
پارتی دیموكراتی كوردستانەوە 
نەبووە و پارتییش ئەم گۆڤارەی 
دەرنەكردووە
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خەڵكـــی ســـلێمانی بـــكات و لـــە نزیكـــەوە پێشـــوازییان 
بـــكات، هـــەر لـــەو ماوەیـــەی ســـەرۆك بارزانـــی لـــە 
ســـلێمانی بـــوو، شـــەوێك لەگـــەڵ كادیرانـــی هـــەر 
ســـێ پارتەكـــەی پێشـــوو  »یەكگرتـــن« و بەشـــێك لـــە 
ـــزی  ـــە یەكڕی ـــووەوە و باســـی ل ـــی كۆب ـــی پارت كادیران
و یەكخســـتنی نێوماڵـــی كوردســـتان كـــرد و پێـــی 
ڕاگەیانـــدن: »پارتـــی بـــۆ ئـــەوە دروســـت بـــووە، 
بخـــات،  ڕێـــك  كوردســـتان  نێوماڵـــی  یەكڕیزیـــی 
بۆیـــە نـــاوی پارتـــی الی مـــن پیـــرۆزە و بێجگـــە 
لـــە دەســـتكاریكردنی نـــاوی پارتـــی، هەرچییەكـــی 
ئێـــوە بتانەوێـــت، دەتوانـــن لەنـــاو پارتیـــدا بیكـــەن، 
ـــە كـــە مەالمســـتەفا  ـــك و فیكرەی ـــەو لۆژی ئەمـــەش ئ
ــەر  ــتانی لەسـ بارزانـــی، پارتـــی دیموكراتـــی كوردسـ
بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  و  دامەزرانـــدووە 

درێژەپێدەریەتـــی.

 كاریزمـــا لـــە هەنـــاوی مێـــژووی نەتـــەوەدا 
پارتی سیاســـی دروســـت دەكات  سیاسەتمەدار 

لـــە نـــاو مێـــژووی ئایدیۆلۆژیـــادا
یـــان  بەرەیـــەك،  نەتەوەیەكـــدا  هیـــچ  نـــاو  لـــە 
پارتێـــك بـــەو ئاســـتە فراوانـــە دروســـت نابێـــت كـــە 
یـــان  نەبێـــت،  دژی  الیەنێـــك  و  گـــرووپ  هیـــچ 
نەكـــەن،  دروســـت  ئامانجەكانـــی  بـــۆ  ئاســـتەنگ 
بـــەاڵم لەنـــاو هەمـــوو نەتەوەیەكـــدا و لـــە یەكێـــك 
لـــە قۆناغـــە مێژووییەكانـــی خۆیـــدا »بەرەیـــەك، 
یـــان پارتێكـــی سیاســـی« دروســـت دەبێـــت، كـــە لـــە 
نـــاو منداڵدانـــی مێـــژووی نەتەوەكـــەی دێتـــە دەرەوە 
و نوێنەرایەتیـــی ئیـــرادەی نەتەوەكـــەی دەكات و، 
ئـــەم ئیـــرادە میللییـــە دروشـــمێك دێنێتـــە ئـــاراوە كـــە 
هەمـــوو خواســـتی نەتـــەوە لـــە خۆیـــدا بەرجەســـتە 
دەكات و، ئـــەو دروشـــمە دەبێتـــە ئـــەو ئیرادەیـــەی كـــە 
نەتـــەوە هیـــچ چەوســـانەوە و زوڵمێكـــی مێژوویـــی 
خۆڕســـكانە  شـــێوەیەكی  بـــە  و  نـــاكات  قبـــووڵ 
شـــۆڕش دەســـت پـــێ دەكات و، ئـــەم تایبەتمەندییـــەی 
ـــدا كـــە  ـــی جیهان ـــژووی هەمـــوو نەتەوەكان ـــاو مێ ـــە ن ل
نوێنەرایەتیـــی ئیـــرادەی نەتـــەوە دەكات، تەنیـــا بـــەو 
ــت  ــیییە« دروسـ ــە سیاسـ ــتمانی و پارتـ ــەرە نیشـ »بـ
ـــە  ـــی خـــۆی ل ـــوون و كەرامەت ـــەوە، ب ـــە نەت ـــت، ك دەبێ
ژێـــر چەتریانـــدا دەبینێتـــەوە. لەمبارەیـــەوە د.مســـتەفا 
شـــۆڕش«دا  كتێبـــی »فەلســـەفەی  لـــە  عەقـــاد 
شۆڕشـــی  دروشـــمی  ســـەیری  »كاتێـــك  دەڵێـــت: 
ــە  ــی بریتییـ ــی فەرەنسـ ــە زمانـ ــن بـ ــا دەكەیـ فەرەنسـ
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لـــە )یەكســـانی، برایەتـــی، دادپـــەوەری( و ئـــەم ســـێ 
وشـــەیەش  پێكـــەوە ڕیتمێكـــی میوزیكیـــان وەرگرتـــووە، 
وا هەســـت دەكرێـــت، كۆمەڵێـــك زانـــا و زمانـــەوان و 
سیاســـەتمەدار پێكـــەوە دانیشـــوون و ئـــەم ســـێ وشـــەیان 
هەڵبـــژاردووە، بـــەاڵم ڕاســـتییەكەی ئەوەیـــە ئـــەم ســـێ 
وشـــەیە كـــە بووەتـــە دروشـــمی شـــۆڕش، هەمـــوو 
نەهامەتییەكانـــی ئـــەو كاتـــی گەلـــی فەرەنســـای 
لـــە خۆیـــدا كۆكردووەتـــەوە و دروشـــمێكی خۆڕســـكی 
ـــە ســـەر  ـــی فەرەنســـایە«. ئەگـــەر بێین ـــرادەی گەل ئی
ـــی  ـــوول كـــە مســـتەفا بارزان دروشـــمی شۆڕشـــی ئەیل
ڕێبەرایەتیـــی ئیـــرادەی گەلـــی كوردســـتانی دەكـــرد 
و، دوای هەڵگیرســـانی شۆڕشـــەكە بـــە خۆڕســـكی 
ـــك  ـــە دای ـــان« ل ـــان نەم ـــتان ی ـــەم دروشـــمە »كوردس ئ
بـــوو، بێگومـــان ئـــەم دروشـــمەش دروشـــمی مەكتەبـــی 
سیاســـیی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان نییـــە، خـــۆ 
ئەگـــەر ئـــەم دروشـــمە بەرهەمـــی كۆبوونەوەكانـــی 
ـــی كوردســـتان  ـــی دیموكرات ـــی سیاســـیی پارت مەكتەب
مەكتەبـــی  باڵـــی  ئـــەوەی  دوای  ئـــەوا  بوایـــە، 
سیاســـی پارتـــی جیابوونـــەوە و ڕێگەیەكـــی دیكەیـــان 
دژی شـــۆڕش گرتەبـــەر، دەبـــوو هـــەر دروشـــمی 
ــەوە،  ــەرز بكردایەتـ ــان بـ ــان نەمان«یـ ــتان یـ »كوردسـ
تـــا  »نەســـرەوتن  بـــە  بیكـــەن  و  بیگـــۆڕن  نـــەك 
ســـەركەوتن«، ئەگـــەر ســـەرنج لـــەم دوو دروشـــمە 
بدەیـــن كـــە ئـــەوەی دووەمیـــان داڕشـــتنەوەیە لەســـەر 
ئـــەوەی یەكـــەم، دەبینیـــن گەلـــی كوردســـتان لـــە 
هـــەر چوارپارچـــە خـــۆی بـــە خاوەنـــی دروشـــمی 
ـــان نەمـــان » دەزانێـــت و »نەســـرەوتن  »كوردســـتان ی

تـــا ســـەركەوتن« بـــە هـــی خـــۆی نازانێـــت.
یـــان  نیشـــتمانی،  بەرەیەكـــی  دروســـتبوونی 
چـــا  وەك »ئاهەنگـــی  جوواڵنەوەیەكـــی سیاســـی 
- Tea Part«، جـــۆرج واشـــنتۆن بـــۆ ئازادكردنـــی 
ئەمریـــكا، یـــان پارتەكـــەی گانـــدی بـــۆ ڕزگاركردنـــی 
یـــان  بەریتانـــی،  كۆڵۆنیاڵـــی  لـــە  هیندســـتان 
پارتەكـــەی دیگـــۆڵ بـــۆ دووبـــارە ڕزگاركردنـــەوەی 
فەرەنســـا لـــە پاشـــاگەردانیی حزبـــی سیاســـی و 
ــۆ  ــا 2012 بـ ــەی ئەردۆگانیـــش تـ ــەت پارتەكـ تەنانـ
ڕزگاركردنـــی توركیـــا لـــە قەیرانـــی پاشـــاگەردانیی 
حوكمڕانـــی و هەاڵوســـانی ئابـــووری، هەمـــوو ئـــەم 
نموونانـــە بەرەنجامـــی بەشـــێكی زۆری یەكگرتنـــی 
ئـــەو ئیرادەیـــەن كـــە نوێنەرایەتیـــی تـــەواوی نەتـــەوە 
ئیرادەیـــەدا  ئـــەم  هەنـــاوی  نـــاو  لـــە  و،  دەكات 
كاریزمایـــەك لـــە دایـــك دەبێـــت كـــە هەمـــوو نەتـــەوە 

نەتەوەیـــی  ناســـنامەی  و  ڕابـــەر  و  بـــاوك  وەك 
خـــۆی ســـەیری دەكات، بـــەاڵم لـــە نـــاو ئـــەو پارتـــە 
سیاســـییانەی سیاســـەتمەدارەكان لـــە نـــاو مێـــژووی 
ئایدیۆلۆژیایەكـــی دیاریكـــراودا )چـــەپ، ڕاســـت، 
ئایینـــی( دادەمەزرێـــن، نەتەوەبـــوون و كەرامەتـــی 
پارتـــە سیاســـییانە  ئـــەو جـــۆرە  نـــاو  لـــە  خۆیـــان 
ـــە  ـــە سیاســـییانەی ل ـــەو پارت ـــە ئ ـــەوە، هـــەر بۆی نابینن
نـــاو مێـــژووی ئایدیۆلۆژیـــا دروســـت دەبـــن، ئەگـــەر 
دوای  و  بـــن  چەواشـــە  خەڵـــك  ماوەیەكیـــش  بـــۆ 
بكـــەون، ئـــەوا ســـەرەنجام نەتـــەوە خـــۆی لـــێ بێبـــەری 

دەكات.
لێـــرەوە ئەگـــەر بەراوردێـــك بكەیـــن لـــە نێـــوان 
لـــە  »كـــە   Tea Party چـــا-  »ئاهەنگـــی  بـــەرەی 
بـــووە  لەدایـــك  واشـــنتۆن«  »جـــۆرج  هەناویـــدا 
ڕووســـیا  كۆمونیســـتی  پارتـــی  هەروەهـــا  و، 
»ڤادمیـــر  هەناویـــدا  لـــە  كـــە  »بەلشـــەفیك« 
لینیـــن« لـــە دایـــك بـــووە و، بزانیـــن چـــی دەبینیـــن؟ 
لـــە یەكەمیانـــدا كـــە لەدایكبوونـــی كاریزمـــای جـــۆرج 
واشـــنتۆنە وەك »باوكـــی دامەزرێنـــەری كۆمـــاری 
ــەو  ــژووی ئـ ــە مێـ ــان لـ ــكا«، ئەمەیـ ــازادی ئەمریـ ئـ
دەڵێـــن  خۆیـــان  بـــە  كـــە  بـــووە  لەدایـــك  نەتەوەیـــە 
»گەلـــی ئەمریـــكا« و مـــاوەی 250 ســـاڵە هـــەر 
ئەمریـــكا  گەلـــی  ویژدانـــی  لـــە  زیندوویـــی  بـــە 
ماوەتـــەوە، لەمـــەش زیاتـــر ئـــەم ویژدانـــە گیانـــی 
 Tea Party  - چـــا  »ئاهەنگـــی  شۆڕشـــگێڕەكانی 
»یـــان هـــەر بـــە زیندوویـــی هێشـــتووەتەوە و هەتـــا 
مەحەكـــی  بوونـــە  كـــە  گرووپـــە  ئـــەم  ئێســـتاش 
هەڵبژاردنەكانـــی ئەمریـــكا، الیەنگـــری هیـــچ كام لـــە 
ـــن،  ـــی« نی ـــاری و دیموكرات ـــی »كۆم ـــەر دوو حزب ه
بەڵكـــو دەنگەكانیـــان جۆالنـــەن و بـــەرەو ئـــەو الیەنـــە 
دەچێـــت كـــە لەســـەر ئاراســـتەی باوكانـــی دامەزرێنـــەر 

بەرنامـــەی هەڵبژاردنـــی خۆیـــان دادەنێـــن.
لێـــرەوە ئەگـــەر ســـەیری نموونـــەی دووەم بكەیـــن 
نـــاو هەنـــاوی  لـــە  و  لینین«ــــە  كـــە »ڤادیمیـــر 
ــەفیك و ئایدیۆلۆژیەتـــی »ماركـــس و  ــی بەلشـ حزبـ
ئەنگلـــس« لەدایـــك بـــووە، وەك بینیمـــان بـــۆ زیاتـــر 
لـــە 70ســـاڵ لـــە »1917- 1989« دوو لەســـەر 
ــە ڕابـــەری خـــۆی دەزانـــی، بـــەاڵم  ــان بـ ســـێی جیهـ
ـــەری  ـــی دامەزرێن ـــەر و باوك ـــە ڕاب ـــیا ب ـــی ڕووس گەل
خـــۆی نەزانـــی و ئێســـتاش ئـــەو ڕاســـتییە بـــۆ هەمـــوو 
الیـــەك دەركەوتـــووە و ڤادمیـــر پوتیـــن )ســـەرۆكی 
ـــەاڵم  ڕووســـیا( دەڵێـــت: »ڕاســـتە قەیســـەر مـــردووە، ب

دوای دروستبوونی لێكترازانی 
1964 لە ناو پارتیدا، هەموو 
ئەوانەی هەڵگری بیری 
نەتەوەیی بوون، پشتگیریی ئەو 
ئاراستەیەیان كرد كە مستەفا 
بارزانی ڕێبەرایەتی دەكرد و، 
دژی ئەو خەڵكانە بوون كە بە 
ناوی »باڵی مەكتەبی سیاسیی 
پارتی دیموكراتی كوردستان« 
چوونە الی حكومەت و چەكیان 
لە دژی شۆڕشی كوردستان 
هەڵگرت

لە ناو هیچ نەتەوەیەكدا 
بەرەیەك، یان پارتێك بەو 
ئاستە فراوانە دروست نابێت 
كە هیچ گرووپ و الیەنێك 
دژی نەبێت، یان ئاستەنگ 
بۆ ئامانجەكانی دروست 
نەكەن، بەاڵم لەناو هەموو 
نەتەوەیەكدا و لە یەكێك لە 
قۆناغە مێژووییەكانی خۆیدا 
»بەرەیەك، یان پارتێكی 
سیاسی« دروست دەبێت، كە 
لە ناو منداڵدانی مێژووی 
نەتەوەكەی دێتە دەرەوە 
و نوێنەرایەتیی ئیرادەی 
نەتەوەكەی دەكات

لە دوای شۆڕشی یەكەمی بارزان 
لە سەرەتای سییەكانی سەدەی 
ڕابردوو و دوای دوورخستەوەی 
بۆ باشووری عێراق و پاشان 
گەڕاندنەوەی بۆ سلێمانی، 
كاریزمای مەال مستەفا بارزانی 
بە خۆڕسكی لە ناو ویژدانی 
نەتەوەی كورد و گەلی 
كوردستاندا لەدایك بووە و 
خەڵكی كوردستان شەرعیەتی 
ڕابەرایەتییان پێ بەخشیوە
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خەونەكانـــی قەیســـەر زینـــدوون« و باســـی لینیـــن 
ــە باوكـــی گەلـــی  ــاكات و بـ ــەفیك نـ و حزبـــی بەلشـ

ــت. ــی نازانێـ ڕووسیاشـ
و  بورووژێنیـــن  پرســـارە  ئـــەو  ئەگـــەر  لێـــرەدا 
بپرســـین: بۆچـــی ئـــەم جیاوازییـــە دەبینیـــن؟ وەاڵمـــی 
ـــر  ـــە ژێ ـــنتۆن ل ـــۆرج واش ـــە ج ـــە ك ـــیارە ئەوەی ـــەم پرس ئ
دروشـــمی ئاهەنگـــی فڕێدانـــی ســـندوقەكانی چـــا 
ـــاج  ـــاو، ب ـــە ئ ـــن ب ـــاج دەدەی ـــاوی بۆســـتن »ب ـــاو ئ ـــۆ ن ب
ــەكات«،  ــان نـ ــك نوێنەرایەتیمـ ــە پەرلەمانێـ ــن بـ نادەیـ
ئیـــرادەی  ئەمـــەش  و،  كـــردووە  بەرپـــا  شۆڕشـــی 
داگیركاریـــی  قبووڵنەكردنـــی  بـــۆ  نەتەوەیەكـــە 
بڕیارەكانـــی  و  یاســـا  جێبەجێكردنـــی  و  بەریتانیـــا 
پەرلەمانـــی بەریتانیـــا، بۆیـــە كاتێـــك جـــۆرج واشـــنتۆن 
هەمـــوو  دەكات،  شۆڕشـــە  ئـــەم  ڕێبەرایەتیـــی 
لـــە  خـــۆی  ئیـــرادەی  ئەمریكـــی  هاوواڵتییەكـــی 
»جـــۆرج واشـــنتۆن«دا دەبینێتـــەوە، لـــە بەرامبـــەردا 
دروشـــمێكدا  ژێـــر  لـــە  پوتیـــن  ڤادمێـــر  دەبینیـــن 
»شـــۆڕش« و سیاســـەتی كـــردووە، كـــە دروشـــمەكە 
لـــە هەنـــاوی ئایدیۆلۆژیـــای ماركـــس و ئەنگلـــز 
لەدایـــك  یەكگـــرن«  جیهـــان  كرێكارانـــی  »ئـــەی 
بـــووە و، گەلـــی ڕووســـیا ئـــەم دروشـــمە بـــەو دروشـــمە 
ـــی ڕووســـیا  ـــرادەی گەل ـــاوی ئی ـــە هەن ـــە ل ـــت ك نازانێ
لـــە دایـــك بووبێـــت، ئیـــرادەی خۆیشـــی لەنـــاو فیكـــری 
»لینیـــن«دا نابینێتـــەوە، هـــەر بۆیـــەش دوای ئـــەوەی 
ئیمپراتۆریەتـــە  ئـــەو  بـــووە  ســـۆڤیەت  یەكێتـــی 
گەورەیـــە و زیاتـــر لـــە 15 كۆمـــاری هەبـــوو، بـــەاڵم 
ــەم  ــدا ئـ ــەو و ڕۆژێكـ ــە شـ ــۆن لـ ــی چـ ــەس نەیزانـ كـ
ئیمپراتۆریەتـــە گەورەیـــە هـــەر بـــە دەســـتی گەلەكـــەی 

خـــۆی لەبەریـــەك هەڵوەشـــا.
و جارێكـــی  ئاراســـتەیە  ئـــەم  لەســـەر  ئەگـــەر 
ـــەوە  ـــەال مســـتەفا بارزانی-ی ـــاو فیكـــری م دیكـــە لەن
ســـەیری دامەزراندنـــی پارتـــی بكەیـــن، دەبێـــت ئـــەو 
ڕاســـتییانە بڵێیـــن و نەوەكانـــی ئێســـتا و داهاتـــوو 
ــەوە  ــۆ توێژینـ ــەت بـ ــە بابـ ــن و بیكەنـ ــنا بـ ــی ئاشـ پێـ
زانســـتییەكانیان لەســـەر ئیـــرادەی نەتـــەوە و گەشـــەی 
ــە: ــن لـ ــتییانەش بریتیـ ــەو ڕاسـ ــری نەتەوەیـــی، ئـ بیـ

1. لـــە دوای شۆڕشـــی یەكەمـــی بـــارزان لـــە 
ســـەرەتای ســـییەكانی ســـەدەی ڕابـــردوو و دوای 
پاشـــان  و  عێـــراق  باشـــووری  بـــۆ  دوورخســـتەوەی 
مـــەال  كاریزمـــای  ســـلێمانی،  بـــۆ  گەڕاندنـــەوەی 
ـــی  ـــاو ویژدان ـــە ن ـــە خۆڕســـكی ل ـــی ب مســـتەفا بارزان
ـــووە  ـــەوەی كـــورد و گەلـــی كوردســـتاندا لەدایـــك ب نەت

و خەڵكـــی كوردســـتان شـــەرعییەتی ڕابەرایەتییـــان 
بـــۆ  پـــان  كاتێـــك  بۆیـــە  هـــەر  بەخشـــیوە،  پـــێ 
ـــەر  ـــەك ه ـــت، ن ـــارزان« دادەنێ شۆڕشـــی دووەمـــی »ب
»حزبـــی هیـــوا« بەڵكـــو ئەفســـەرە ئازادیخوازەكانیـــش 
پەیوەنـــدی پێـــوە دەكـــەن و، لێژنەیەكیـــش بـــە نـــاوی 
»لێژنـــەی ئـــازادی« بـــۆ ســـەركردایەتیی شۆڕشـــەكە 

دادەمەزرێنـــن.
2. لـــە ســـاڵی 1945 كاتێـــك پێشـــەوا قـــازی 
دادەمەزرێنێـــت،  كوردســـتان  كۆمـــاری  محەمـــەد 
ئـــەوە مەكتەبـــی سیاســـیی حزبێـــك نەبـــووە پـــان 
و بەرنامـــەی بـــۆ دانابێـــت، هەتـــا مـــەال مســـتەفا 
پارێـــزگاری  بچـــن  پێشـــمەرگەكانی  و  بارزانـــی 
ئـــەوە  بەڵكـــو  بكـــەن،  كوردســـتان  كۆمـــاری  لـــە 
هەنـــاوی  لـــە  كـــە  كاریزمایەكـــە  بیركردنـــەوەی 
مێـــژووی نەتەوەكەیـــدا لـــە دایـــك بـــووە و هەمـــوو 
ـــارزان« دەزانێـــت  ـــە »ب بســـتێكی خاكـــی كوردســـتان ب
ـــدات. ـــی ب ـــەر بســـتێكی قوربان ـــە لەســـەر ه و ئامادەی
ســـەرەتای  و  ســـاڵی 1946  لـــە كۆتایـــی   .3
ســـاڵی 1947 دوای كەوتنـــی كۆمـــاری كوردســـتان، 
ئـــەوە ئیـــرادەی كاریزمـــای مســـتەفا بارزانـــی بـــووە، 
نـــەك بڕیـــاری مەكتەبـــی سیاســـیی حزبێـــك، كاتـــێ 
ــار دەدات، ڕێـــڕەوە مێژووییەكـــەی بـــۆ یەكێتـــی  بڕیـ
ــاراس  ســـۆڤیەت دەســـت پـــێ بـــكات و لـــە ئـــاوی ئـ
بپەڕێتـــەوە و كێشـــەی كـــورد بـــە هەمـــوو جیهـــان 

بناســـێنێت.
ئەگـــەر بـــە وردی هەڵوەســـتە لەســـەر ئـــەم خااڵنـــە 
ـــتاندا  ـــی كوردس ـــژووی گەل ـــە مێ ـــن ل ـــن، دەبینی بكەی
هـــەر لـــە دوای شـــەڕی »چاڵدیران«ــــەوە هەتـــا 
كاریزمـــای  هاوشـــێوەی  كاریزمایەكـــی  ئەمـــڕۆ، 
مســـتەفا بارزانـــی كـــە بـــە خۆڕســـكی لـــە نـــاو 
بووبێـــت،  لەدایـــك  نەتـــەوە  مێـــژووی  هەنـــاوی 
و  ســـەركردە  زۆر   ڕاســـتە  دەگمەنـــە،  حاڵەتێكـــی 
پێشـــەوای گەورەمـــان هەبـــووە، وەك شـــێخ مەحمـــوودی 
حەفیـــد كـــە »مەملەكەتـــی ســـلێمانی« ڕاگەیانـــد 
»كۆمـــاری  كـــە  محەمـــەد  قـــازی  پێشـــەوا  و، 
كوردســـتان«ی لـــە مەهابـــاد ڕاگەیانـــد و جەنابـــی 
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ئـــەم دوو ســـەركردەیەی 
وەك دوو ســـەركردەی گـــەورە ســـەیر كـــردووە، بـــەاڵم 
مێـــژوو پێمـــان دەڵێـــت: »هیـــچ كاریزمایـــەك وەك 
كاریزمـــای مســـتەفا بارزانـــی نەیتوانیـــوە هـــەر چـــوار 
پارچـــەی كوردســـتان لـــە نـــاو بزاڤـــی ڕزگاریخوازیـــی 

كوردســـتان پێكـــەوە كۆبكاتـــەوە«.

لە ساڵی 1945 كاتێك پێشەوا 
قازی محەمەد كۆماری كوردستان 

دادەمەزرێنێت، ئەوە مەكتەبی 
سیاسیی حزبێك نەبووە پالن 

و بەرنامەی بۆ دانابێت، 
هەتا مەال مستەفا بارزانی و 

پێشمەرگەكانی بچن پارێزگاری 
لە كۆماری كوردستان بكەن، 

بەڵكو ئەوە بیركردنەوەی 
كاریزمایەكە كە لە هەناوی 

مێژووی نەتەوەكەیدا لە دایك 
بووە و هەموو بستێكی خاكی 

كوردستان بە »بارزان« دەزانێت 
و ئامادەیە لەسەر هەر بستێكی 

قوربانی بدات

لە كۆتایی ساڵی 1946 و 
سەرەتای ساڵی 1947 دوای 
كەوتنی كۆماری كوردستان، 

ئەوە ئیرادەی كاریزمای مستەفا 
بارزانی بووە، نەك بڕیاری 
مەكتەبی سیاسیی حزبێك، 
كاتێ بڕیار دەدات، ڕێڕەوە 

مێژووییەكەی بۆ یەكێتی 
سۆڤیەت دەست پێ بكات و لە 

ئاوی ئاراس بپەڕێتەوە و كێشەی 
كورد بە هەموو جیهان بناسێنێت

هیچ كاریزمایەك وەك كاریزمای 
مستەفا بارزانی نەیتوانیوە هەر 
چوار پارچەی كوردستان لە ناو 
بزاڤی ڕزگاریخوازیی كوردستان 

پێكەوە كۆبكاتەوە
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میرو بابەشێخی ڕەحمەتی و 
جڤاتی ڕۆحانی و بیرمەند و 
شێخانی ئێزدی بۆ ڕیفراندۆم 

پاڵپشتی سەرۆك بارزانی بوون
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كەریم سلێمان

 تایبەت بۆ گواڵنی نووسیوە
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 ڕاوێژكاری جڤاتی ڕۆحانیی ئێزدی
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ـــورد  ـــەرۆكایەتیی مەرجەعـــی ك ـــە س ـــدۆم ب ڕیفران
مســـعود بارزانـــی گەورەتریـــن دەســـتكەوتی نەتـــەوەی 
كـــورد و كوردانـــی ئێـــزدی و پێكهاتـــە نەتەوەیـــی 
كوردســـتان  دیكـــەی  ئایینزاكانـــی  و  ئاییـــن  و 
ڕاســـتییە  ئـــەو  نیشـــاندەری  ڕیفرانـــدۆم  بـــوو، 
سەرســـەختی  داكۆكیـــكاری  بارزانـــی  كـــە  بـــوو 
نەتەوەیـــی كـــوردە، گەلـــی كـــورد و كوردســـتانیانی 
هەمـــووان پێكـــەوە بـــەرەو ڕیفرانـــدۆم بـــردو دەنگیـــان 
فشـــارە  وێـــڕای  تەنانـــەت  دا،  ســـەربەخۆیی  بـــە 
ـــەكان، ســـەرۆك  ـــی و ئیقلیمیی ـــی و نێودەوڵەت نێوخۆی
ئـــەم  لەســـەر  ســـازش  نەبـــوو  ئامـــادە  بارزانـــی 
داواكارییـــەی خوێنـــی شـــەهیدان و پێشـــمەرگە و 
ـــی  ـــی جیهان ـــە هەمـــوو گەالن ـــكات و ب گەلەكـــەی ب
كوردســـتان  باشـــووری  لـــە  كـــورد  گەلـــی  وت: 
مافـــی خۆیەتـــی ســـەربەخۆ بێـــت و ئـــەو خەونـــە 
مەزنـــەی لـــە دامەزراندنـــی دەوڵەتـــی كوردســـتاندا 
بێتـــەدی، چونكـــە كـــورد گەلێكـــی زینـــدووە و بـــە 
ـــی چـــۆك  كۆمەڵكـــوژی و پەراوێزخســـتنی مافەكان

دانـــادات.
ــە لێژنـــەی بـــااڵی ئامادەكردنـــی  ــە لـ ــەو دەمـ  ئـ
ـــش  ـــوون، منی ـــزدی بەشـــدار ب ـــك ئێ ـــدۆم هەندێ ڕیفران
لـــە لێژنەیەیكـــی تایبەتـــی پێكهاتـــەكان بەشـــدار 
ــزدی  ــی ئێـ ــی كوردانـ ــپاندنی مافـ ــۆ چەسـ ــووم بـ بـ
لـــە دوای ڕیفرانـــدۆم، بـــۆ مێـــژوو باســـی دەكـــەم 
جەنابـــی ســـەرۆك ڕازی بـــوو لەســـەر ســـەرجەم مـــاف 
و داواكارییەكانمـــان و تەنانـــەت یـــەك وشـــەی لـــە 
داواكارییەكانـــی كوردانـــی ئێـــزدی و پێكهاتەكانـــی 
ـــەردەوام هەمـــوو كوردێكـــی  ـــە ب ـــرد، بۆی دیكـــە ال نەب
جوامێرانـــەی  هەڵوێســـتی  بـــە  هەســـت  ئێـــزدی 
و  داكۆكیـــكار  بـــە  و  دەكات  بارزانـــی  ســـەرۆك 

باوكـــی هەمووانـــی دەزانیـــن.
 كاتێـــك گەلـــی كوردســـتان بـــە ســـەرۆكەكەیان 
گـــوت: »بەڵـــێ بـــۆ ڕیفرانـــدۆم و ســـەربەخۆیی« تـــا 
دنیـــا مـــاوە، ئەمـــە دەبێتـــە بەڵگەنامەیەكـــی فەرمـــی 
سیاســـەتمەدارانی  سەرشـــانی  بـــە  ئەركێكیشـــە  و 
كوردســـتانەوە، كـــە ڕۆژێـــك هـــەر دەبێـــت بـــە دەنـــگ 
داواكاریـــی گەلـــەوە بێـــن و دەوڵەتـــی ســـەربەخۆ 
ــدا  ــە ڕیفراندۆمـ ــێ« لـ ــە »بەڵـ ــن، چونكـ ڕابگەیەنـ
بـــۆ ســـەربەخۆیی، ئیـــرادەی گەلـــە و دەبێـــت نـــەوەی 
ــە و جیهانیـــش  ــرە گەالنـــی ناوچەكـ ــوو و بگـ داهاتـ

ڕێـــزی لـــێ بگـــرن.
ســـەرۆك  لەگـــەڵ  كۆبوونەوەیەكمانـــدا  لـــە 

ــوو  ــاز درابـ ــدۆم سـ ــە بـــۆ پرســـی ڕیفرانـ بارزانـــی كـ
بارزانـــی  ســـەرۆك  ئێـــزدی،  كوردانـــی  لەگـــەڵ 
پێـــی ڕاگەیاندیـــن: »هەمـــوو مافـــە ئایینـــی و 
نەتەوەییەكانـــی پێكهاتـــەكان پارێـــزراو دەبێـــت و لـــە 

دەكەینـــەوە«. جێـــگای  دەوڵەتەكـــەدا  نـــاو 
ــتان، بەتایبەتـــی  ــورد و پێكهاتەكانـــی كوردسـ  كـ
كوردانـــی ئێـــزدی لەبـــەر كوردبـــوون و ئایینەكەیـــان 
بـــە درێژایـــی مێـــژوو زوڵمیـــان بەرامبـــەر كـــراوە 
و چەندیـــن جـــار كۆمەڵكـــوژ كـــراون، میللەتێـــك 
بـــە  بەرامبەرەكـــەی  و  كرابێـــت  كۆمەڵكـــوژ 
شـــێوازی جۆراوجـــۆری دیكـــە بـــەردەوام بێـــت لـــە 
ڕەتكردنـــەوەی  و  مافەكانـــی  زەوتكردنـــی  ســـەر 
هەمـــوو مافێكـــی دەســـتووری و یاســـایی، واتـــا 
هـــزری ئاشـــتی و یەكترقبووڵكردنیـــان تێـــدا نییـــە، 
ــز و  ــزدی ڕێـ ــی ئێـ ــوێنكەوتووانی ئایینـ ــەی شـ ئێمـ
خۆشەویســـتیمان بـــۆ هەمـــوو ئایینەكانـــی دیكـــە 
ـــەم هـــزرەوە  ـــە هـــۆی ئ ـــە درێژایـــی مێـــژوو ب ـــە، ب هەی
ـــردووە،  ـــك نەك ـــچ ئایینێ ـــەر هی ـــۆ س ـــتدرێژیمان ب دەس
كاتێكیـــش ئێمـــە 73 جـــار لـــە مێـــژوودا قەتڵوعـــام 
كراویـــن لەبـــەر ئاییـــن و نەتەوەكەمـــان، هـــەر لـــە 
ــەدەكانی  ــا سـ ــمانی و تـ ــەردەمی دەوڵەتـــی عوسـ سـ
19 و 20 و 21 كـــە دواجـــار لەســـەر دەســـتی داعـــش 
قوربانـــی تەشـــەنەكردنی هـــزری ئـــەو توندوتیژییـــە 
بوویـــن كـــە تـــا ئەمـــڕۆ لـــە عێراقـــدا درێـــژەی هەیـــە.
 هێرشـــی داعـــش دژی كوردانـــی ئێـــزدی لـــە 
شـــنگال قێزەوەنتریـــن تاوانـــی كومەڵكـــوژی بـــووە لـــە 
ســـەدەی 21دا، ئـــەوە عەقڵییەتـــی تیرۆریســـتی و 
توندوتیـــژی و ڕەتكردنـــەوەی بەرامبـــەر بـــوو كـــە پیـــاو 
ـــك و خوشـــكەكانمانی  ـــی كوشـــت و دای و گەنجەكان
وەكـــو كەنیـــزەك ڕفانـــد و كڕیـــن و فرۆشـــتنی پێـــوە 
ـــراق پێیـــدا  ـــەم بارودۆخـــەی ئەمـــڕۆ كـــە عێ كـــردن. ئ
و  ڕاســـت  بڕیـــاری  ســـەلمێنەری  دەبێـــت،  تێپـــەڕ 
دروســـتی ســـەرۆك بارزانییـــە كـــە دەیزانـــی هـــەر زوو 
ســـەركردەكانی عێـــراق لـــە بنەماكانـــی دروســـتبوونی 
ـــن  ـــەراكەت و ڕێزگرت ـــە ش ـــراق ل ـــی عێ ـــی نوێ دەوڵەت
ــەوە،  ــگەز بوونەتـ ــورد پاشـ ــەوەی كـ ــی نەتـ ــە مافـ لـ
ـــەی كـــوردەوە كـــە هەڵگـــری كەلتـــووری  ـــە پێچەوان ب

پێكەوەژیـــان و لێبوردەییـــن.
 لـــە ڕیفراندۆمـــدا هەمـــوو نەتـــەوە و ئایینـــزاكان 
و چیـــن و توێـــژەكان و بـــە جیاوازیـــی ڕاوبۆچوونـــی 
كـــوردی  تەنانـــەت  ناوچەكانیانـــەوە،  و  سیاســـی 
ـــم و چەوســـانەوە  هەرچـــوار پارچـــەی كوردســـتان زوڵ

بۆ مێژوو باسی دەكەم جەنابی 
سەرۆك ڕازی بوو لەسەر 
سەرجەم ماف و داواكارییەكانمان 
و تەنانەت یەك وشەی لە 
داواكارییەكانی كوردانی ئێزدی و 
پێكهاتەكانی دیكە ال نەبرد

»بەڵێ« لە ڕیفراندۆمدا بۆ 
سەربەخۆیی، ئیرادەی گەلە و 
دەبێت نەوەی داهاتوو و بگرە 
گەالنی ناوچەكە و جیهانیش 
ڕێزی لێ بگرن

بەردەوام هەموو كوردێكی 
ئێزدی هەست بە هەڵوێستی 
جوامێرانەی سەرۆك بارزانی 
دەكات و بە داكۆكیكار و باوكی 
هەمووانی دەزانین

بەشداریی كوردی ئێزدیی 
شنگال و بەعشیقە و دەشتی 
نەینەوا لە ڕیفراندۆمدا هێندەی 
جێبەجێكردنی ماددەی 140 ی 
دەستووری گرنگ بوو
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و زەوتكردنـــی مافـــەكان و كۆمەڵكوژییـــان ڕەت 
كـــردەوە، گەلـــی كـــورد تاكـــە گەلـــە لـــە جیهانـــدا بـــەو 
ــە،  ــە 40 ملیـــۆن كەسـ ــارە زۆرەی كـ ــارە و ژمـ قەبـ
بـــێ دەوڵـــەت و بـــێ مافـــە، لـــە دوای هـــەر دوو 
جەنگـــی یەكـــەم و دووەمـــی جیهانییـــەوە كـــورد بـــە 
موســـڵمان و مەســـیحی و ئێـــزدی و ئایینزاكانـــی 
دیكـــەوە مافەكانیـــان زەوت كـــراوە، بـــەردەوام لەبـــەر 
ـــەدەر  ـــاوارە و دەرب ـــەت كۆمەڵكـــوژ و ئ ـــی دەوڵ نەبوون
دەكرێیـــن، ئێمـــەش دوو جـــار بووینەتـــە قوربانـــی، 
كـــە  جارێكیـــش  و  بوویـــن  كـــورد  كـــە  جارێـــك 

ــووە. ــزدی بـ ــی ئێـ ــان ئایینـ ئایینەكەمـ
ڕزگاریخـــوازی  بزووتنـــەوەی  درێژایـــی  بـــە 
ـــدا  ـــە هەمـــوو شـــۆڕش و ڕاپەڕینەكان كوردســـتان و ل
ســـەربەخۆیی  و  ئـــازادی  بـــۆ  كـــورد  میللەتـــی 
تێكۆشـــاوە، بـــەاڵم بـــە پێـــی قۆناغەكـــە و ســـەردەمەكە 
و بـــە نـــاوی جیاجیـــاوە كاری بـــۆ ســـەربەخۆیی 
كـــردووە، لـــە ســـەردەمی ڕەحمەتـــی مـــەال مســـتەفا 
كـــە  ئەیلـــوول  و  بـــارزان  لـــە شۆڕشـــی  بارزانـــی 
نموونـــەی ســـەركردە و هـــزری پێكەوەژیـــان بـــووە و 
ــتانییان لـــە دەوری بـــوون،  هەمـــوو كـــورد و كوردسـ
ــی زۆر  ــە ژمارەیەكـ ــش بـ ــی ئێزدییـ ــەی كوردانـ ئێمـ
لەگـــەڵ ئـــەو ســـەركردەیە بوویـــن و پێشـــمەرگەی 
ئـــەو  بەشـــداریی  و،  بوویـــن  بارزانـــی  مســـتەفا 
شۆڕشـــەمان كـــرد و چەندیـــن ســـەركردەی وەكـــو 
عیســـا  و  میرخـــان  )حەســـۆ  لێخۆشـــبووان  خـــوا 
ـــوون، بارزانیـــی نەمـــر غـــەدر و  ـــدا ب ســـوار(ی لەگەڵ
زوڵمـــی ڕەت كـــردەوە و شۆڕشـــەكانی هەڵگیرســـاند 
و داوای مافـــە زەوتكراوەكانـــی كـــوردی بـــە بـــێ 
جیـــاوازی دەكـــرد. مـــەال مســـتەفا بارزانـــی بارزانـــی 
ــی  ــی گەالنـ ــە مافـ ــزی لـ ــوو، ڕێـ ــتمانپەروەر بـ نیشـ
ـــە نیشـــتمان  ـــڕوای تەواویشـــی ب دیكـــەش دەگـــرت، ب
و مافـــی بـــوون بـــە خـــاوەن دەوڵەتـــی بـــۆ كـــورد 
ــدەری  ــش درێژەپێـ ــوردی ئێزدییـ ــەی كـ ــوو، ئێمـ هەبـ
ئـــەو هـــزرەی مـــەال مســـتەفا بارزانی-یـــن و ئاییـــن 
و نەتـــەوە پێمـــان دەڵێـــت ڕێزگرتـــن لـــە سرووشـــت و 
ــت،  ــرۆز بێـ ــت پیـ ــە دەبێـ ــرۆڤ الی ئێمـ ــاك و مـ خـ
ـــی  ـــعود بارزان ـــورد مس ـــدا مەرجەعـــی ك ـــە ئێستاش ل
ــی  ــە بونیاتنانـ ــداریی لـ ــە بەشـ ــەو بنەمایـ ــەر ئـ لەسـ
عێراقـــی نوێـــدا كـــرد و، كوردیـــش وەكـــو نەتـــەوە 
ســـەرەكییەكانی دیكـــەی عێـــراق لـــە نووســـینەوەی 
بەشـــدار  بـــۆ عێـــراق  دەســـتوورێكی هەمیشـــەیی 
بـــوو، تاوەكـــو لـــە چوارچێـــوەی ئـــەو دەســـتوورەدا 

مافـــە دەســـتوورییەكانی گەلـــی كـــورد بپارێزرێـــت، 
نەوەكـــو دوای ئـــەو هەمـــوو قوربانـــی و تێكۆشـــانە 
دادگایـــەك بێـــت و بـــە دەســـتێوەردانی دەرەكـــی و 
مافەكانـــی  پێشـــێلكردنی  بـــۆ  كار  سیاســـییانە 
نەتەوەیـــی و تایبەتمەندییەكانـــی كوردســـتان بـــكات 
بڕینـــی  و  ئابـــووری  گەمـــارۆی  هاوشـــێوەی  و، 
بودجـــە و تێكدانـــی گونـــدەكان گـــورزی گـــەورە 
ژیانـــی  بژێویـــی  و  كوردســـتان  ئابووریـــی  لـــە 

خەڵكەكـــەی بـــدات.
بـــەرەو  هەنـــگاو  پێویســـتە  زۆر  ئێســـتادا  لـــە 
نووســـینەوەی دەســـتوور و پەســـەندكردنی لـــە الیـــەن 
گەلـــەوە بنێیـــن، كات یاوەرمـــان نییـــە و دەبێـــت لـــە 
نـــاو ئـــەم پشـــێوی و بێســـەروبەری و توندوتیـــژی 
گەلـــی  عێـــراق،  لـــە  یەكتـــرەدا  ســـڕینەوەی  و 
كوردســـتان هەســـت بـــە ئارامـــی بـــكات و متمانـــەی 
ـــورد  ـــاڵە ك ـــن س ـــت چەندی ـــت، ناكرێ ـــە دواڕۆژ هەبێ ب
مافەكانـــی پێشـــێل بكرێـــت و ماددەیەكـــی وەكـــو 
ـــە  ـــت و بودج ـــتووری زیندەبەچـــاڵ بكرێ 140ی دەس
و پشـــكی هەرێمـــی كوردســـتان ببڕدرێـــت و هەمـــوو 
مافێـــك زەوت بكرێـــت، كەچـــی كەســـانێك هەبـــن 
ڕەوایـــەی گەلـــی كوردســـتان  ئـــەو مافـــە  دژی 
ــداریی كـــوردی  ــتنەوە، بەشـ ــەربەخۆیی بوەسـ بـــۆ سـ
ئێزدیـــی شـــنگال و بەعشـــیقە و دەشـــتی نەینـــەوا 
ـــی مـــاددەی  ـــدەی جێبەجێكردن ـــە ڕیفراندۆمـــدا هێن ل

140 ی دەســـتووری گرنـــگ بـــوو.
هـــەر كوردێكـــی ڕەســـەن لـــە كوردســـتان بێـــت، یـــان 
لـــە دەرەوەی واڵت، پاڵپشـــتی لـــە ڕیفرانـــدۆم دەكات، 
كوردســـتانە،  گەلـــی  ڕەوای  مافێكـــی  چونكـــە 
ـــن  ـــی ئایی ـــەربەخۆیی لەگـــەڵ ناوەرۆك ـــەت و س دەوڵ
ئەخالقـــی  و  نێودەوڵەتـــی  عورفـــی  و  یاســـا  و 
دەمێكـــە  كـــورد  دەگرێتـــەوە،  یـــەك  مرۆڤایەتیـــدا 
بـــووە،  قەتڵوعامكـــردن  و  جینۆســـاید  قوربانیـــی 
ـــەم  ـــی ڕەســـەنی ســـەر ئ ئێمـــە خـــاوەن خـــاك و میللەت
خاكەیـــن و زمـــان و كەلتـــووری تایبـــەت بـــە خۆمـــان 
هەیـــە، خـــودا و ویـــژان قبـــووڵ نـــاكات لـــە مافـــی 
دەوڵەتبـــوون پێبـــەش بكرێیـــن، ســـەرۆك بارزانـــی 
لـــە ڕیفراندۆمـــدا ڕای گەلـــی وەرگـــرت و میـــرو 
بابەشـــێخی ڕەحمەتـــی و جڤاتـــی ڕۆحانیـــی ئێـــزدی 
و بیرمەنـــد و شـــێخانی ئێـــزدی هەموویـــان حـــازر 
ــتكەوتە  ــەم دەسـ ــتییان لـ ــە ئاشـــكرا پاڵپشـ ــوون و بـ بـ
كـــرد  داوامـــان  و،  كـــرد  ڕیفرانـــدۆم  گەورەیـــەی 
ــردن.  ــە جێبەجێكـ ــوردان بێتـ ــەورەی كـ ــی گـ خەونـ

ئەوە عەقڵییەتی تیرۆریستی 
و توندوتیژی و ڕەتكردنەوەی 

بەرامبەر بوو كە پیاو و 
گەنجەكانی كوشت و دایك و 

خوشكەكانمانی وەكو كەنیزەك 
ڕفاند و كڕین و فرۆشتنی پێوە 

كردن

ئێمەی كوردی ئێزدی 
درێژەپێدەری ئەو هزرەی 

مەال مستەفا بارزانی-ین و ئایین 
و نەتەوە پێمان دەڵێت ڕێزگرتن 
لە سرووشت و خاك و مرۆڤ الی 

ئێمە دەبێت پیرۆز بێت

بارزانیی نەمر غەدر و زوڵمی 
ڕەت كردەوە و شۆڕشەكانی 
هەڵگیرساند و داوای مافە 

زەوتكراوەكانی كوردی بە بێ 
جیاوازی دەكرد

ئێمە خاوەن خاك و میللەتی 
ڕەسەنی سەر ئەم خاكەین 

و زمان و كەلتووری تایبەت 
بە خۆمان هەیە، خودا و 

ویژان قبووڵ ناكات لە مافی 
دەوڵەتبوون پێبەش بكرێین
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بۆ پێكەوەژیان و لێبووردەیی نێوان 
نەتەوە و ئایین و ئایینزاكان،

ئێزدییەكان شانازی بە فەلسەفەی 
مەال مستەفا بارزانی-یەوە دەكەن 

سەعید جردو مەتۆ 
سەرۆكی دەستەی بااڵی ڕۆشنبیری و كۆمەاڵیەتیی بنكەی اللش بۆ گواڵن:
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* ســـەرەتا پیرۆزبایـــی كۆنگـــرەی 14ی دەســـتەی 
دەخوازیـــن  و،  دەكەیـــن  لـــێ  اللشـــتان  بنكـــەی 
گرنگتریـــن ئامانـــج و ئەركەكانـــی بنكـــەی اللـــش 
هـــزری  باڵوكردنـــەوەی  بـــۆ  بەتایبەتـــی  بزانیـــن، 
ڕۆشـــنبیریی  بـــە  گرنگیـــدان  و  پێكەوەژیـــان 

ئێـــزدی؟ كوردانـــی  الی  پێكەوەژیـــان 
- بنكـــەی ڕۆشـــنبیری و كۆمەاڵیەتیـــی اللـــش 
لـــە  ئێزدییـــە،  كوردانـــی  جڤاتیـــی  بنكەیەكـــی 
ــورد  ــی كـ ــتیوانیی مەرجەعـ ــە پشـ ــاڵی 1993 بـ سـ
ـــی هەرێمـــی  ـــی دامـــەزراوە، حكومەت ســـەرۆك بارزان
كوردســـتانیش پاڵپشـــتیی بنكـــەی ڕۆشـــنبیری و 
كۆمەاڵیەتـــی اللشـــی كـــردووە، بنكەكەمـــان كار 
دەكات لـــە پێنـــاو ئـــەوەی ئایینـــی ئێـــزدی لە خزمەتی 
ــاندنی  ــنبیران و الیەنـــی كۆمەاڵیەتـــی و ناسـ ڕۆشـ
تێپەڕبوونـــی 29  دوای  پێكەوەژیـــان،  كەلتـــووری 
ســـاڵیش بەســـەر دامەزراندنـــی بنكەكەمانـــدا، لـــە 
كۆنگـــرەی 14ی بنكەكەمانـــدا ســـەرۆك و جێگـــر و 
دەســـتەیەكی نـــوێ هەڵبژێـــردران و، درێـــژە بـــە كار 
و چاالكییەكانمـــان دەدەیـــن و، كۆمەڵێـــك پـــان و 
ـــی  ـــە خزمەت ـــتدایە، ل ـــە بەردەس ـــان ل ـــەی نوێم بەرنام
كوردانـــی ئێـــزدی و ڕۆشـــنبیرانی ئێزدیـــدا دەبیـــن.
كوردانـــی  لێبووردەیـــی الی  و  پێكەوەژیـــان   *
لـــە ئاســـتێكی بەرزدایـــە و، ئێـــوە دژی  ئێـــزدی 
ـــە مێـــژوودا چەندیـــن  توندوتیژیـــن، وێـــڕای ئـــەوەی ل
ــراوە،  جـــار لـــە عێراقـــدا توندوتیژیتـــان بەرامبـــەر كـ
پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە چـــی وای لـــێ كـــردوون 
كەلتـــووری پێكەوەژیـــان الی كوردانـــی ئێـــزدی لـــە 

ــت؟ ــەرزدا بێـ ــتێكی بـ ئاسـ
وای  ئایینەكەمـــان  ناوەڕۆكـــی  و  كوردبـــوون   -

كەلتـــووری  پاراســـتنی  پابەنـــدی  كـــە  كـــردووە 
دژی  ئێمـــە  بیـــن،  لێبووردەیـــی  و  پێكەوەژیـــان 
هەمـــوو توندوتیـــژی و دەمارگیرییەكـــی نەتەوەیـــی 
و ئایینیـــن، هەرچەنـــدە لـــە عێراقـــدا بـــە هـــۆی 
جـــار  چەندیـــن  ئایینەكەمانـــەوە  و  كوردبـــوون 
ــان  ــاڵ و موڵكمـ ــاك و مـ ــن و خـ ــوژ كراویـ كۆمەڵكـ
داگیـــر كـــراوە، بـــەاڵم توانیومانـــە پارێـــزگاری لـــەو 
ئایینەكەمـــان  و  كوردایەتـــی  جوانـــەی  كەلتـــوورە 
ــی  ــۆ خزمەتـ ــن بـ ــەوە ئاییـ ــدی ئێمـ ــە دیـ ــن، لـ بكەیـ
مرۆڤایەتییـــە و هەمـــوو پێكـــەوە جوانیـــن، ناكرێـــت 
ـــی و  ـــی مەزهەب ـــی هـــزر و بۆچوون ـــە هـــۆی هێنان ب
ئایینـــی لـــە دەرەوەی ســـنوورەكان و بـــە دووركەوتنـــەوە 
لـــە بنەمـــا پیرۆزەكانـــی ئاییـــن، ئـــازاری یەكتـــر 
بدەیـــن و، پاســـاو بـــۆ كوشـــتن و كۆمەڵكـــوژی و 
ڕفانـــدن و لەناوبردنـــی یەكتـــر بێنینـــەوە، بەداخـــەوە 
تـــا ئێســـتاش لـــە عێراقـــدا نەتوانـــراوە پارێزگاریمـــان 
لـــێ بكرێـــت، ئەوەتـــا زۆرینـــەی كوردانـــی ئێزدیـــی 
ئۆردوگاكانـــی  لـــە  نەینـــەوا  دەشـــتی  و  شـــنگال 
پارێـــزگای دهۆكـــن و نەیانتوانیـــوە بگەڕێنـــەوە ســـەر 

ــان. ــدی خۆیـ زێـ
ئێـــوە 14یەمیـــن كۆنگرەتـــان  كاتێكـــدا  لـــە   *
بەســـت، هـــاوكات یـــادی كۆمەڵكوژیـــی كوردانـــی 
ئێـــزدی كرایـــەوە كـــە ئـــازار و مەینەتییەكـــی زۆرتـــان 
ئایینەكەتانـــەوە،  و  كوردبـــوون  هـــۆی  بـــە  بینـــی 
جڤاتـــی ڕۆشـــنبیریی بنكەیەكـــی گرنگـــی وەك 
مافەكانـــی  پاراســـتنی  دەڕوانێتـــە  چـــۆن  اللـــش 

كوردانـــی ئێـــزدی لـــە عێراقـــدا؟ 
- لـــە عێراقـــی نـــوێ و عێراقـــی دوای ڕووخانـــی 
ـــراق نەیانتوانـــی  ڕژێمـــی بەعســـدا، حوكمڕانانـــی عێ

كوردبوون و ناوەڕۆكی 
ئایینەكەمان وای كردووە كە 

پابەندی پاراستنی كەلتووری 
پێكەوەژیان و لێبووردەیی بین

تا ئێستاش لە عێراقدا 
نەتوانراوە پارێزگاریمان 

لێ بكرێت، ئەوەتا زۆرینەی 
كوردانی ئێزدیی شنگال و 

دەشتی نەینەوا لە ئۆردوگاكانی 
پارێزگای دهۆكن و نەیانتوانیوە 

بگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان
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كەلتـــووری پێكەوەژیـــان الی كوردانـــی ئێـــزدی و هـــزری ڕەتكردنـــەوەی توندوتیـــژی لـــە نـــاو ئێزدییـــان لـــە 
ـــان، هەمـــوو ئاییـــن و  ـــەواوی ناوچەكانی ـــەوا و ت ـــە شـــێخان و شـــنگال و دەشـــتی نەین ـــە، ل ئاســـتێكی بەرزدای
ئایینـــزاكان بـــێ كێشـــە و گرفـــت پێكـــەوە دەژیـــن، بـــۆ پاراســـتنی پێكـــەوە ژیانیـــش پێویســـتمان بـــە پاراســـتنی 
كەلتـــووری لێبووردەیـــی و پێكەوەژیـــان و تێگەیشـــتن لـــە ڕەســـەنایەتیی بیروبـــاوەڕی ئایینـــەكان هەیـــە. لەســـەر 
ـــد پرســـیارێكمان  ـــزدی، چەن ـــی ئێ ـــە دۆخـــی كوردان ـــدار ب ـــد تەوەرەیەكـــی دیكـــەی پەیوەندی ـــەم پرســـە و چەن ئ
ئاراســـتەی ســـەعید جـــردو مەتـــۆ ســـەرۆكی دەســـتەی بـــااڵی بنكـــەی ڕۆشـــنبیری و كۆمەاڵیەتیـــی اللـــش 

كـــرد و بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی گواڵنـــی دایـــەوە.
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مـــاددە و بڕگـــە دەســـتوورییەكان جێبەجـــێ بكـــەن 
و  پێكەوەژیـــان  بنەماكانـــی  لـــە  پاشاكشـــەیان  و 
و  دەســـتووری  مافـــە  پاراســـتنی  و  هاوبەشـــی 
بەتایبەتـــی  كـــرد،  پێكهاتـــەكان  یاســـاییەكانی 
پێكهاتـــەی كـــورد بـــە گشـــتی و كوردانـــی ئێـــزدی 
بەتایبەتـــی، ئەوەتـــا بـــە كوردانـــی ئێزیـــدی ڕەوا 
نابینـــن ڕێككەوتنـــی شـــنگال جێبەجـــێ بكرێـــت و 
ـــن  ـــدا نەمێنی ـــاو ئۆردوگاكان ـــە ن ـــگا و ل ـــر خێوەت لەژێ
و بگەڕێینـــەوە بـــۆ ســـەر مـــاڵ و حاڵـــی خۆمـــان، 
هێـــزی  و  بیانـــی  چەكـــداری  بـــە  ناوچەكانمـــان 
میلیشـــیات تەنـــراوە. ڕاســـتە ســـەرۆك بارزانـــی و 
خەڵكـــی كوردســـتان دەروازەكانیـــان وااڵ كـــرد بـــۆ 
ئاوارەكانـــی شـــنگال و دەشـــتی نەینـــەوا و لـــە شـــار و 
شـــارۆچكەكانی كوردســـتان منداڵەكانمـــان دەخوێنـــن 
بـــە  و هەمـــوو مەراســـیمێكی ئایینیـــی خۆمـــان 
ئازادانـــە بەڕێـــوە دەبەیـــن، بـــەاڵم ئێمـــە ئاواتەخوازیـــن 

بگەڕێینـــەوە بـــۆ ناوچەكانـــی خۆمـــان.
* لـــە ســـەردەمی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی و 
شۆڕشـــی ئەیلـــوول و ئێســـتاش مســـعود بارزانـــی 
پارێـــزگاری لـــە كوردانـــی ئێـــزدی كـــردووە، ئایـــا ئـــەم 
پاڵپشـــتی و پارێزگارییـــە تـــا چەنـــد كاریگەریـــی لـــە 
بەهێزبوونـــی پێكەوەژیانـــی ئایینـــی لـــە هەرێمـــی 
كوردســـتان هەبـــووە و، الی كوردانـــی ئێـــزدی چ 

مانایەكـــی هەیـــە؟
- كـــوردی ئێـــزدی شـــانازی بـــە فەلســـەفەی 
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی دەكات بـــۆ پێكەوەژیـــان و 
لێبووردەیـــی نێـــوان نەتـــەوە و ئاییـــن و ئایینـــزاكان 
ئێستاشـــدا  لـــە  نێوانیـــان،  یەكترقبووڵكردنـــی  و 
مەرجەعـــی كـــورد و كوردســـتان جەنابـــی ســـەرۆك 
مســـعود بازرانـــی درێژەپێـــدەری ڕێبـــازی كوردایەتـــی 
و مـــەال مســـتەفا بارزانی-یـــە و، هـــەردوو بەڕێـــزان 
ســـەرۆكی  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  ســـەرۆكی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانیش لەســـەر ئـــەو 
ڕێبـــازەی ئەوانـــن و پارێـــزگاری لـــە هەمـــوو پێكهاتـــە 
نەتەوەیـــی و ئایینییـــەكان دەكـــەن، ئێمـــە دڵخۆشـــین 
بـــەو كەلتـــوورەی كوردایەتـــی كـــە ڕێـــز لـــە هەمـــوو 
ــەرۆك  ــە سـ ــەكان دەگرێـــت، هەمیشـ ــەوە و ئایینـ نەتـ
ــوردی  ــە كـ ــەوە كـ ــەوە كردووەتـ ــی لـ ــی جەختـ بارزانـ
ئێـــزدی خاكـــی خـــۆی بەجـــێ نەهێڵێـــت و نەكەوێتـــە 
ـــان  ـــر فشـــار و هەڕەشـــەی تیرۆریســـتانەوە، بەڕێزی ژێ
قارەمانەكانـــی  پێشـــمەرگە  لەگـــەڵ  ئامادەیـــە 
و  بارزانـــی  ســـەرۆك  بـــكات،  لـــێ  بەرگریمـــان 

پێشـــمەرگەكانی بـــوون شـــنگال و چیـــای شـــنگالیان 
كوردســـتان  هەرێمـــی  ســـەرۆكی  كـــرد،  ئـــازاد 
ئافرەتـــە  كـــورد  داوای مەرجەعـــی  لەســـەر  بـــوو 
كوردەكانـــی ئێزدیـــی لـــە دەســـتی داعـــش ڕزگار 
كـــرد و، ســـەرۆكی حكومەتـــە پاڵپشـــتی هەمـــوو 
جڤاتێكـــی ڕۆشـــنبیری و كۆمەاڵیەتیـــی كوردانـــی 
ئێزیـــدی دەكات و ئەندازیـــاری ئاوەدانكردنـــەوەی 
ـــی  ـــی ســـەرۆك بارزان ـــن، جەناب ـــش و ناوچەكانمان الل
ـــی  ـــی مافـــە ڕەواكان ـــی دابینكردن هەمیشـــە داخوازی
ئێزدییـــە لـــە ناوچەكانـــی دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێـــم 

ــنگال. ــە شـ و لـ
جێبەجێكردنـــی  گرنگیـــی  لـــە  بـــاس  زۆر   *
ــی  ــۆ كۆتاییهاتنـ ــت بـ ــنگال دەكرێـ ــی شـ ڕێككەوتنـ
نەهامەتیـــی كوردانـــی شـــنگال و گەڕانەوەیـــان بـــۆ 
ســـەر زێـــدی بـــاوك و باپیرانیـــان، ئێـــوەی كوردانـــی 
ـــەوە  ـــەوەی بگەڕێن ـــۆ ئ ـــە ب ـــان چیی ـــزدی داواكاریت ئێ

ــنگال؟ شـ
بـــۆ  بەغـــدا  و  نێـــوان هەولێـــر  - ڕێككەوتنـــی 
ئاســـاییكردنەوەی دۆخـــی شـــنگال و پێكهێنانـــی 
هێـــزی هاوبـــەش و گەڕانـــەوەی پێشـــمەرگە بـــۆ 
ئـــەو ســـنوورە، دەرفەتێكـــی زۆر بـــاش بـــوو بـــۆ 
ئاســـاییبوونەوەی  و  دۆخەكـــە  ئاســـاییبوونەوەی 
بەداخـــەوە هەندێـــك گرووپـــی  ڕەوشـــی شـــنگال، 
هاندانـــی  بـــە  بیانـــی  و  میلیشـــیات  چەكـــداری 
واڵتانـــی ئیقلیمـــی بوونەتـــە ڕێگـــر لـــە جێبەجێكردنـــی 
ئیـــدارەی  گەڕانـــەوەی  و  شـــنگال  ڕێككەوتنـــی 
بـــێ  بـــە  ئێزدییەكانیـــش  ئـــاوارەكان،  و  شـــەرعی 
بوونـــی پێشـــمەرگە و گەڕانـــەوەی ســـەقامگیری 
بـــۆ شـــنگال هیـــچ متمانـــە و ئومێدێكیـــان نەمـــاوە 
و، ئامـــادە نیـــن لەژێـــر ســـێبەری بـــێ یاســـایی 
و ڕفاندنـــی هاوواڵتیـــان و كوشـــتن و نائارامـــی 
بخەنـــە  منداڵیـــان  و  مـــاڵ  ناســـەقامگیریدا  و 

مەترســـییەوە.
* ئێزدییـــەكان وەكـــو پێكهاتەیەكـــی ســـەرەكیی 
هەرێمـــی  پاراســـتنی  دەڕەواننـــە  چـــۆن  كـــورد 
ئێـــزدی،  كوردانـــی  ناوچەكانـــی  و  كوردســـتان 

نەینـــەوا؟ دەشـــتی  و  شـــنگال  لـــە  بەتایبەتـــی 
ــوردن و  ــەنی كـ ــەكان پێكهاتەیەكـــی ڕەسـ - ئێزدییـ
داواكاریـــی ئاشـــتی و ئارامییـــان بـــۆ هەمـــوو كـــورد 
ئـــازاد و  لـــە چوارچێـــوەی كوردســـتانێكی  هەیـــە 
ئارامـــدا، بـــۆ ئـــەوەی هەرێمـــی كوردســـتان وەكـــو 
ـــەوە  ـــوو نەت ـــۆ هەم ـــارام و ســـەقامگیر ب ـــی ئ پێگەیەك

لە عێراقی نوێ و عێراقی 
دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعسدا، 
حوكمڕانانی عێراق نەیانتوانی 
ماددە و بڕگە دەستوورییەكان 
جێبەجێ بكەن و پاشاكشەیان 
لە بنەماكانی پێكەوەژیان و 
هاوبەشی و پاراستنی مافە 
دەستووری و یاساییەكانی 
پێكهاتەكان كرد

سەرۆكی هەرێمی كوردستان بوو 
لەسەر داوای مەرجەعی كورد 
ئافرەتە كوردەكانی ئێزدیی لە 
دەستی داعش ڕزگار كرد

بە كوردانی ئێزیدی ڕەوا نابینن 
ڕێككەوتنی شنگال جێبەجێ 
بكرێت و لەژێر خێوەتگا و 
لە ناو ئۆردوگاكاندا نەمێنین 
و بگەڕێینەوە بۆ سەر ماڵ و 
حاڵی خۆمان، ناوچەكانمان 
بە چەكداری بیانی و هێزی 
میلیشیات تەنراوە

سەرۆكی حكومەت پاڵپشتی 
هەموو جڤاتێكی ڕۆشنبیری 
و كۆمەاڵیەتیی كوردانی 
ئێزدی دەكات و ئەندازیاری 
ئاوەدانكردنەوەی اللش و 
ناوچەكانمانن
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و  عێـــراق  لـــە  بمێنێتـــەوە  ئایینـــزاكان  و  ئاییـــن  و 
ناوچەیەكـــدا، كـــە بـــەردەوام پێكهاتـــە و نەتـــەوە و ئاییـــن 
و ئایینـــزا و كەمینـــەكان لـــە كۆچـــی بەردەوامدان، زۆر 
لـــە هێـــزە قیـــن لـــە دڵ و دەمارگیـــر و مەزهەبییـــەكان 
ئـــەم مەرامەیـــان دەوێـــت، بۆیـــە ئێمـــە وەكـــو جڤاتـــی 
ڕۆشـــنبیری و كۆمەاڵیەتیـــی ئێـــزدی، داواكاریـــن 
هاوپەیمانـــان  هێزەكانـــی  و  یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە 
لـــە  نەینـــەوا  دەشـــتی  و  دەوروبـــەری  و  شـــنگال 
گرووپـــە چەكـــدارەكان پـــاك بكەنـــەوە و، هاوشـــێوەی 
ئـــەم  تـــەواوی  ناوچـــەی دژە فڕینـــی كوردســـتان 
خۆیانـــەوە،  كۆنتڕۆڵـــی  ژێـــر  بخەنـــە  ناوچانـــەش 
جێگـــەی داخـــە نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان و هێزەكانـــی 
هاوپەیمانـــان و ئەنجومەنـــی ئاســـایش لـــە گەڕانـــەوەی 
مافـــی كوردانـــی ئێـــزدی و ئاســـاییكردنەوەی دۆخـــی 
شـــنگال كەمتەرخـــەم بـــوون، داوا لـــە حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتانیش دەكەیـــن ئاوڕێكـــی جـــددی 
لـــە كەمپـــەكان بداتـــەوە و، داخوازیـــی ئێمـــە و خەڵكـــی 
بگۆڕدرێـــن  خێوەتـــگاكان  ئەوەیـــە  كەمپـــەكان  نـــاو 
بـــە خانـــوو، یـــان كابینـــە و ئـــاو و ئـــاوەڕۆی بـــۆ 
بكرێـــت و شـــەقامەكانی قیرتـــاو بكرێـــن و، قوتابخانـــە 
و بنكـــە تەندروســـتییەكانی پێـــش بخـــەن و، وەكـــو 
شـــارۆچكەیەك مامەڵـــە لەگـــەڵ كەمپـــە گـــەورەكان 
بكـــەن، بوونـــی 200 هـــەزار كـــوردی ئێـــزدی لـــە 
نـــاو كەمپەكانـــی پارێـــزگای دهـــۆك، پێویســـتییان بـــە 
ـــە، ئێمـــە وەكـــو بنكەیەكـــی  ـــەوەی زیاتـــر هەی ئاوڕلێدان
ـــر  ـــی زیات ـــن گرنگی ـــی داواكاری ـــنبیری و چڤاك ڕۆش

بـــە بنەماكانـــی پێكەوەژیانـــی ئایینـــی و نەتەوەیـــی 
لـــە نـــاو پڕۆگرامەكانـــی خوێنـــدن بدرێـــت و لـــە 
ـــی ئایینیـــدا ڕەنـــگ  ـــاری مامۆســـتایان و پیاوان گوت

بداتـــەوە.
هەرێمـــی  حكومەتـــی  لـــە  داواكاریتـــان   *
كوردســـتان و دامەزراوەكانـــی هەرێـــم چییـــە، چونكـــە 
جگـــە لـــەوەی بەشـــێكی گـــەورەی ناوچەكانتـــان 
لـــە نـــاو هەرێمـــی كوردســـتاندایە، ئـــەو بەشـــەی 
ــەوا  ــتی نەینـ ــنگال و دەشـ ــە شـ ــراوە لـ ــش كـ داگیریـ
زۆرینـــەی خەڵكەكـــەی لـــە كوردســـتان دەژیـــن؟

- ئێمـــە بەشـــێكی دانەبڕاویـــن لـــە نەتـــەوەی كـــورد 
گوتـــی  بارزانـــی  ســـەرۆك  وەكـــو  كوردســـتان،  و 
ـــان  ـــن و پارێزگاریم ـــە دەژی ـــەم خاك ـــەر ئ ـــەوە لەس پێك
لـــێ دەكات و خاكـــی خۆمـــان بەجـــێ ناهێڵیـــن، 
خۆشـــبەختانە ئـــەو كەلتـــوورەی كـــورد و ســـەرۆك 
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی لـــە پێناویـــدا تێكۆشـــا 
لـــە هەمـــوو مافـــە نەتەوەیـــی و  و پارێزگاریـــی 
ئایینیەكانـــی دەكـــرد، لەالیـــەن ســـەرۆك بارزانییـــەوە 
درێـــژەی هەیـــە، بۆیـــە داواكاریـــن بـــە هەمـــوو هێـــز 
و توانـــاوە بەرگـــری لـــە كەلتـــووری پێكەوەژیـــان 
زانكۆكانـــدا  و  قوتابخانـــە  نـــاو  لـــە  و  بكرێـــت 
بایەخـــی پـــێ بدرێـــت و، ناوەندەكانـــی ئایینـــی و 
ڕۆشـــنبیری و ڕاگەیانـــدن نـــەوەی نـــوێ لەســـەر 
ــەروەردە بكـــەن،  ــان پـ ــزر و فەلســـەفەی پێكەوەژیـ هـ
ئـــەو پێكەوەژیانـــەی ســـیمای هەرێمـــی كوردســـتانە 

لـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا.

خۆشبەختانە ئەو كەلتوورەی 
كورد و سەرۆك مەال مستەفا 
بارزانی لە پێناویدا تێكۆشا 

و پارێزگاریی لە هەموو مافە 
نەتەوەیی و ئایینیەكانی دەكرد، 

لەالیەن سەرۆك بارزانییەوە 
درێژەی هەیە
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زۆرێك لە پشێوییەكانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست زادەی 

داڕووخانی دەوڵەتن

بواز ئەتزیلی  
پڕۆفیسۆری سیاسەتی نێودەوڵەتی لە زانكۆی واشنتۆن دی سی بۆ گواڵن:
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بــواری  لــە  پســپۆڕ  و  تایبەتمەنــد  كەســێكی  وەك   *
نێودەوڵەتیــدا،  سیاســەتی  و  نێوەدەوڵەتییــەكان  پەیوەندییــە 
بارودۆخــی  و  هەلومــەرج  بــۆ  چییــە  دیدوتێڕوانینتــان 
ئێســتای جیهــان، بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی كــە چەندیــن 
ئــارادان، وەك  لــە  قەیــران و تەنگــژە و بگــرە جەنگیــش 
جەنگــی ڕووســیا و ئۆكرانیــا و بــەم دواییــەش هەڵكشــانی 
بارگرژییەكانــی نێــوان ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا 

و چیــن بــە هــۆی تایوانــەوە؟
و  شــرۆڤەكار  چەندیــن  هــەروەك  ڕاســتیدا  لــە   -
ــردووە  ــێ ك ــان پ ــە ئاماژەی ــری بارودۆخــە جیهانییەك چاودێ
و شــرۆڤەكارییان بــۆ كــردووە، ئــەوا جیهــان لــە قۆناغــی 
ئــەم  خەســڵەتی  و  ســیما  ئاڵۆگۆڕدایــە،  و  ڕاگــوزەری 
گۆڕانكارییــەش ئەوەیــە كــە قۆناغــی دوای كۆتاییهاتنــی 
ــوو  ــت ب ــاوا بااڵدەس ــا زۆر ڕۆژئ ــەم ت ــە ك ــارد ك ــەڕی س ش
ــەرەو هەلومەرجێكــی  ــابوو، ئێســتا ب ــەردا كێش ــی بەس و باڵ
و  ڕواڵــەت  واتــە  دەنێــت.  هەنــگاو  و  دەڕوات  دیكــە 
بڵێیــن  بــا  یــان  پێــی دەڵێــن سیســتم،  ئــەوەی  ڕەهەنــدی 
»بــێ سیســتمی« ناڕۆشــنە و ڕوون نییــە. بــە تێڕوانینــی 
مــن داگیركاریــی واڵتــی ڕووســیا بــۆ ئۆكرانیــا زیاتــر لــە 
پاشــماوەی چەشــنێكی كۆنــی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان 
دەچێــت، واتــە پەیوەســتە بــە زۆنەكانــی دەستڕۆیشــتوویی و، 
ئەگــەر بــە ڕاشــكاوی و ڕوونــی بدویێــن، ئــەوا ئەمــە پتــر 
هاوشــێوەی گرتنەبــەری سیاســەتێكی ئیمپریالییــە لەالیــەن 
ــی  ــز و توانایەك ــەربازییەوە هێ ــە ڕووی س ــە ل ــەوە ك واڵتێك
زۆری هەیــە، بــەاڵم بــە چەشــنێكی ســنووردار و دیاریكــراو 
لــە گەشــەكردندایە )مەبەســتم واڵتــی ڕووســیایە(، ئــەوەی 
پەیوەســت بێت بە هەڵكشــانی بارگرژییەكانی نێوان هەردوو 
واڵتــی چیــن و ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكاوە، ئــەوا 
ــەی  ــر مای ــەم پێشــهات و پەرەســەندنە پت ــن ئ ــن بڵێی دەتوانی
مەترســی و هەڕەشــەیە بــۆ جیهــان لــە مــەودای دووردا، 
ئــەم دوو واڵتــە زیــان و خەســارەتێكی زۆر دەكــەن، ئەگــەر 
هاوكاریــی  ئەگــەر  بــەاڵم  ببنــەوە،  یەكتــر  ڕووبــەڕووی 
یەكتــری بكــەن، ئــەوا دەســتكەوتێكی زۆر بــۆ هــەردووال 

ــە ئێســتادا  ــەوەی ل ــت ئ ــەاڵم پێدەچێ ــت، ب بەدەســت دەهێنرێ
ڕوو دەدات، پێچەوانــەی ئــەم ڕەوتــە بێــت.

* بــوار و الیەنێكــی دیكــە كــە ئێــوە لــە توێژینەوەكانتاندا 
جەختیــان لەســەر دەكەنــەوە، یــان شــرۆڤەی لەبــارەوە دەكــەن، 
بریتییــە لــە پرســی پەیوەســت بــە دەســتەواژەی دەوڵەتــی 
چەشــنە  ئــەم  پێناســەی  چــۆن  ئێــوە  شكســتخواردووو، 
شكســتخواردنی  هۆكارەكانــی  ئایــا  دەكــەن؟  دەوڵەتــە 
دەوڵــەت چیــن و دەرئەنجــام و دەرهاویشــتەكانی ئــەم جــۆرە 

ــن؟ ــە چــی دەب دەوڵەت
ــە  ــەوەرەوە ل ــە ڕوانگــەی چــوار ت ــە ڕاســتیدا مــن ل  - ل
ــدارە  ــان پەیوەندی ــم. یەكەمی ــەت دەڕوان ــی دەوڵ ــز و الوازی هێ
ــە  ــۆ نموون ــەوە، ب ــی دەوڵەت ــز و كارایــی دامەزراوەكان ــە هێ ب
ــوپای  ــس و س ــزی پۆلی ــاج، هێ ــەوەی ب ــەپاندن و كۆكردن س
و...هتــد.  دادگاكان  و  پــەروەردە  سیســتمی  واڵتەكــە، 
لــە جێبەجێكردنــی  دەوڵــەت  توانــای  لــە  بریتییــە  دووەم، 
ئــەو سیاســەتانەی كــە حكومــەت بڕیاریــان لــێ دەدات. 
و  دەســتەبەركردن  بــۆ  حكومەتــە  توانــای  ســێیەمان 
ســەرەكییەكان  و  بنەڕەتــی  خزمەتگوزارییــە  دابینكردنــی 
ــش  ــەوەری چوارەمی ــی. ت ــۆ دانیشــتووان و هاوواڵتییەكان ب
لــە  دەوڵەتەكــە  مەشــروعییەتی  ڕاددەی  لــە  بریتییــە 
ڕوانگــەی دانیشــتووانی نیشــتەجێی واڵتەكــەوە، كەواتــە 
ئەگــەر لــەم چــوار تــەوەرەدا ئــەدای دەوڵــەت الواز بــوو، ئــەوا 
ئەمــە ئاماژەیــە بــۆ شكســتهێنانی دەوڵەتەكــە. ســەرنجی 
ئــەوە بــدەن كــە ئەمــە بریتییــە لــە شكســتی دەوڵــەت و مــەرج 
نییــە ئەمــە بــە واتــای شكســتهێنانی هەمــوو شــتێك بێــت 
لــە نێــو دەوڵەتەكــەدا. هەروەهــا ئێــوە پرســیار لــە هــۆكار 
دەكــەن،  دەوڵــەت  شكســتخواردنی  دەرئەنجامەكانــی  و 
پێــم وایــە لــەم ڕووەوە هــۆكار و دەرئەنجامــی جۆراوجــۆر 
ــە پرســی ســنوورە  ــەخ ب ــە توێژینەوەكانمــدا بای هــەن، مــن ل
نێودەوڵەتییــە جێگیــرەكان دەدەم وەك یەكێــك لــە هــۆكارەكان، 
هەروەهــا جەخــت لەســەر ناكۆكییــە توندوتیژەكانــی ســەر 
ســنوورەكان دەكەمــەوە، وەك یەكێــك لــە دەرئەنجامــەكان، 
بــە  پەیوەســتن  پتــر  دیكــە  دەرئەنجامەكانــی  و  هــۆكار 

ـــنتۆن دی ســـی  ـــە واش ـــە زانكـــۆی ئەمریكـــی ل ـــە ل ـــی پڕۆفیســـۆری سیاســـەتی نێودەوڵەتیی ـــواز ئەتزیل ب
لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، وانەبێـــژ و پســـپۆڕی پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان و سیاســـەتی 
نێودەوڵەتییـــە، لـــە توێژینەوەكانیـــدا بایـــەخ بـــە چەنـــد پرســـێكی گرنـــگ دەدات، وەك ئاسایشـــی جیهانـــی 
ـــوان ئیســـرائیل  ـــی نێ ـــە الوازەكان و پەیوەندییەكان و تیـــۆری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان و جەنـــگ و دەوڵەت
ـــێكی دیكـــەی  ـــد پرس ـــی و چەن ـــۆكار و دەرئەنجامەكان ـــی شكســـتخواردوو و ه ـــەرەب و، پرســـی دەوڵەت و ع
ـــران  ـــە قەی ـــوون ل ـــەوەرە ســـەرەكییەكانی بریتـــی ب ـــدار. گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ ســـاز كـــرد كـــە ت پەیوەندی
ـــە  ـــن ب ـــكا و چی ـــوان ئەمری ـــی نێ ـــا و هەڵكشـــانی بارگرژییەكان و تەنگـــژەكان و جەنگـــی ڕووســـیا و ئۆكرانی

ـــان. ـــی ئێســـتای جیه ـــی و بارودۆخ ـــەتی نێودەوڵەت ـــەوە و بەگشـــتی سیاس ـــۆی تایوان ه
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ڕواڵەت و ڕەهەندی ئەوەی پێی 
دەڵێن سیستم، یان با بڵێین 
»بێ سیستمی« ناڕۆشنە و ڕوون 
نییە

قۆناغی دوای كۆتاییهاتنی 
شەڕی سارد كە كەم تا زۆر 
ڕۆژئاوا بااڵدەست بوو و باڵی 
بەسەردا كێشابوو، ئێستا بەرەو 
هەلومەرجێكی دیكە دەڕوات

سەبارەت بە هەڵكشانی 
بارگرژییەكانی نێوان چین و 
ئەمریكا پەرەسەندنی پتر مایەی 
مەترسی و هەڕەشەیە بۆ جیهان 
لە مەودای دووردا و ئەم دوو 
واڵتەش زیان و خەسارەتێكی 
زۆر دەكەن، ئەگەر ڕووبەڕووی 
یەكتر ببنەوە

ناوچە ناوخۆییە ناكۆكی 
لەسەرەكان پتر كاریگەرییان 
هەیە بەراورد بە ناكۆكی 
لەسەر سنوورەكان لە نێوان دوو 
دەوڵەتدا

واڵتەكانــەوە. ناوخۆیــی  سیاســەتی 
*  ئێــوە لــە وەاڵمــی پێشــوودا ئاماژەتــان بــە پرســی 
ســنوورە نێودەوڵەتییــەكان كــرد، وەك هۆكارێــك بــۆ شكســتی 
ناوچــەی  بەســەر  ئەمــە  تایبەتــی  بــە  كــە  دەوڵەتــەكان، 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا جێبەجــێ دەبێــت، لێرەدا پرســیارەكە 
ــەك  ــا چ ڕاددەی ــوە ت ــی ئێ ــد و تێڕوانین ــە دی ــا ب ــە ئای ئەوەی
كێشــە و ناكۆكییەكانــی پەیوەســت بــە ســنوورەكان لــە نێــوان 
دەوڵەتــان و هەروەهــا كێشــەی ناوچــە جێناكۆكــەكان لــە 
نــاو چوارچێــوەی دەوڵەتێكــی دیاریكــراودا لــەم ناوچەیــەدا 
بوونەتــە هــۆی الوازكــردن و بنكۆڵكردنــی شــەرعییەت و 

ــە؟ ــەم دەوڵەتان ــی ئ كارای
- من پێم وایە ئەم ناكۆكییانە بە ئاســت و ئەندازەیەكی 
زۆر كاریگەرییــان هەیــە لەســەر كارایــی و شــەرعییەتی 
ناوخۆییــە  ناوچــە  مــن  بۆچوونــی  بــە  دەوڵەتانــە،  ئــەم 
بــەراورد  هەیــە  كاریگەرییــان  پتــر  لەســەرەكان  ناكۆكــی 
بــە ناكۆكــی لەســەر ســنوورەكان لــە نێــوان دوو دەوڵەتــدا، 
نێودەوڵەتییــە  ســنوورە  بــۆی هەیــە  دووردا  مــەودای  لــە 
ناوچــەی  دەوڵەتانــی  نێــوان  )لــە  لەســەرەكان  ناكۆكیــی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا( گوشــار دروســت بكــەن، كــە لــە 
ڕاســتیدا بــۆی هەیــە ببنــە هــۆی پتەوكردنــی شــەرعییەتی 
ناوخۆیــی و بەهێزكردنــی دەوڵەتەكــە، هەروەهــا ناكۆكییــە 
ناوخۆییەكانیــش لەبــارەی خاكــەوە بــۆی هەیــە كاریگەریــی 
شــەرعییەتی  لەســەر  بكەوێتــەوە  لــێ  زیانبەخشــتری 

دەوڵەتەكــە.
ــانەوە  ــی لەبەریەكەهەڵوەش ــە لێكەوتەكان ــوە چــۆن ل * ئێ
ــن،  ــە دەڕوان ــی ناوچەك ــە دەوڵەتان ــدێ ل ــی هەن و لێكترازان
بــە واڵتێكــی  بــە تایبەتــی كــە ئێمــە دەتوانیــن ئامــاژە 
ئــەم داڕووخانــی دەوڵەتــە چ  ئایــا  لوبنــان بكەیــن،  وەك 
كاریگەرییەكــی لەســەر ئاســایش و ســەقامگیریی تێكــڕای 

ناوچەكــە جــێ دەهێڵێــت؟
ــەم ڕووەوە دەكرێــت ئامــاژەی  ــە ئــەوەی ل ــم وای - مــن پێ
پــێ بكرێــت و بگوترێــت، ئەوەیــە كــە زۆرێــك لــە كێشــە 
و پشــێوییەكانی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە مــاوەی دوو 
دەیــەی ڕابــردوودا دەگەڕێتــەوە بــۆ داڕووخانــی دەوڵەتانــی 
ئــەم ناوچەیــە - ســەرەتا واڵتــی عێــراق )دوای داگیركردنــی 
لەالیــەن ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكاوە( و دواتــر 
لــە  ئێــوە  لوبنانیــش.  و  ســووریا  واڵتــی  داڕووخانــی 
پرســیارەكەتاندا ئاماژەتــان بــە واڵتــی لوبنــان كــرد، كــە 
ڕەنگــە بگوترێــت كاریگەرییەكانــی داڕووخانــی ئــەم واڵتــە 
كــەم و ســنووردارە بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی دەوڵەتێكــی 
و  پشــێوی  دەكرێــت  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم  بچووكــە، 
كێشــەی گەورەتــری لــێ بكەوێتــەوە، بــە ڕەچاوكردنــی ئــەو 
ــزە هەرێمایەتییەكانــی وەك ئیســرائیل و  ڕاســتییەی كــە هێ

ئێــران و ســووریا دەســتێوەردانیان لــەم واڵتــەدا هەیــە.
* هــەر لــە پەیوەنــدی بــە كێشــەی ســنوور و خاكــەوە 
ئیســرائیل  و  فەلەســتین  ناكۆكیــی  بــە  ئامــاژە  دەكرێــت 

چەندیــن  و  درێژخایەنــە  ناكۆكییەكــی  كــە  بكرێــت، 
ــت  ــا پێ ــەوە، ئای ــێ كەوتووەت دەرئەنجامــی نەخوازراویشــی ل
داخــراو  ڕێگەیەكــی  بــە  ناكۆكییــە  و  كێشــە  ئــەم  وایــە 
ڕێگەچارەیــەك  ناكرێــت  ئــەوە  ئومێــدی  و  گەیشــتووە 
بێتەئــاراوە، یــان هێشــتا ئەگــەری ئــەوە مــاوە بتوانرێــت لــە 
ڕێگــەی گفتوگــۆ و دانوســتاندنەوە ئــەم ناكۆكییــە یــەكال 

بكرێتــەوە؟
- لــە ڕاســتیدا مــن پێشــبینی ئــەوە ناكــەم لــە مــەودای 
ــەم چەشــنە بكرێتــەوە و  نزیكــدا دەرفــەت و دەروازەیەكــی ل
بێتەئــاراوە، چونكــە ســەركردایەتییەكی بەهێــز، یــان بوێرانــە 
لــە هیــچ الیەنێكــی ناكۆكییەكــە بــەدی ناكرێــت، بــەاڵم 
ئەمــە زیاتــر بــە ســەر ئیســرائیلدا جێبەجــێ دەبێــت، چونكــە 
ئیســرائیل الیەنــە بەهێزترەكەیــە، بــەاڵم دەتوانیــن بڵێیــن لــە 
ــۆ  ــە و ب ــۆ هەتاهەتای ــەك ب مــەودای دووردا هیــچ ناكۆكیی
هەتاســەر  ناكۆكییــەش  ئــەم  ناكێشــێت،  درێــژە  هەمیشــە 
بــەردەوام نابێــت، بــەاڵم ڕەنگــە بــۆ ڕۆژگارێكــی دوور و 

ــەوە. ــژ بمێنێت درێ
ڕێككەوتنەكانــی  چەنــد  تــا  ئێــوە  تێڕوانینــی  بــە   *
واڵتــی  نێــوان  لــە  پەیوەندیییــەكان  ئاســاییكردنەوەی 
بــە پێشــهات و  ئیســرائیل و چەنــد واڵتێكــی عەرەبیــدا 
پەرەســەندنێكی گــەورە، یــان ئاڵوگۆڕێكــی بنەڕەتــی دەزانــن 
لــە پەیوەندییەكانــی واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا؟ ئایا 
پێتــان وایــە دەكرێــت ئەمــە لە ئاینــدەی دووردا گۆڕانكاریی 
ئەرێنیــی زیاتــر بەســەر بارودۆخــی ناوچەكــەدا بهێنێــت؟

ــەوە هەبێــت، ئــەوا  - ئــەوەی پەیوەنــدی بــەم ڕێككەوتنان
دەكرێــت بــەم شــێوەیە شــرۆڤەكارییان بــۆ بكەیــن: لەالیەكــەوە 
دەكرێــت ئەمانــە بــە ڕێككەوتنێكــی ئاشــتی لێــك بدرێنــەوە 
لــە نێــوان چەنــد دەوڵەتێكــدا كــە هەرگیــز شــەڕیان لەگــەڵ 
یەكدیــدا نەكــردووە، كەواتــە ناكرێــت بڵێیــن ئــەم ڕێككەوتنانە 
گرنگــن، هێنــدەی گرنگیــی ڕێككەوتنەكانــی ئاشــتی لــە 
ئــەردەن و  نێــوان هــەردوو واڵتــی میســر و ئیســرائیل و 
ڕێككەوتنەكانــی  باســی  ئەگــەر  ئەمــە  ئیســرائیلدا، 
ڕزگاریــی  ڕێكخــراوی  و  ئیســرائیل  نێــوان  ئۆســلۆی 
ئــەم  دەكرێــت  دیكــەوە  لەالیەكــی  نەكەیــن.  فەلەســتین 
ڕێككەوتنانــە جیاوازییەكــی گــەورە دروســت بكــەن، ئەگــەر 
ژیرانــە بــەكار بهێنرێــن، مەبەســتم ئەوەیــە نابێت بە چەشــنێك 
بــۆ گۆشــەگیركردنی فەلەســتینییەكان،  بهێنرێــن  بــەكار 
ئیســرائیل  شــەرعییەتی  زامنكردنــی  بــۆ  دەبێــت  بەڵكــو 
بێــت لــە ناوچەكــەدا بــۆ ئــەوەی گوشــاری لەســەر دروســت 
بكرێــت، تاوەكــو دەســت بكاتــەوە بــە دانوســتان و ئامــادەی 
ــە،  ــۆ نموون سازشــكردن بێــت لەگــەڵ فەلەســتینییەكاندا، ب
بەدیهێنانــی  و  هەوڵــدان  بــۆ  بهێنرێــت  بــەكار  دەكرێــت 

چارەســەرێكی بنیاتنەرانــە بــۆ كێشــەی كەرتــی غــەزە.
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چین دەیەوێت بە گوشاری 
ئابووری تایوان ناچار بە 

خۆڕادەستكردن بكات

جون توفێڵ درەیەر
پڕۆفیسۆری زانستی سیاسی لە زانكۆی میامیی ئەمریكا بۆ گواڵن:



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1328(  342022/8/15

ڕكابەرییەكـــی  و  ملمالنـــێ  ئاشـــكرایە  هـــەروەك   *
ــە  ــن و ویالیەتـ ــی چیـ ــەردوو واڵتـ ــوان هـ ــە نێـ ــە لـ زۆر هەیـ
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، ئێـــوە لـــەم ســـاتەوەختەدا چـــۆن 

وەســـفی پەیوەندییەكانـــی ئـــەم دوو واڵتـــە دەكـــەن؟ 
ـــە  ـــەم دوو واڵت ـــوان ئ ـــی نێ ـــە پەیوەندییەكان - ئاشـــكرایە ك
ــتییەش  ــەو ڕاسـ ــت ئـ ــەاڵم دەبێـ ــتادا، بـ ــە ئێسـ ــن لـ ــاش نیـ بـ
نادیـــدە نەگریـــن كـــە بـــۆ ماوەیەكـــی زۆرە ئـــەم دوو واڵتـــە لـــە 
پەیوەندییەكـــی خراپـــدان لەگـــەڵ یەكتـــری. ســـەردانەكەی ئەم 
دواییـــەی خاتـــوو نانســـی پێلۆسی)ســـەرۆكی ئەنجومەنـــی 
نوێنەرانـــی ئەمریـــكا( بـــۆ تایـــوان هێنـــدەی دیكـــەی ئـــەم 
پەیوەندییانـــەی ئاڵـــۆز كـــرد، بـــەاڵم مـــن پێـــم وایـــە لـــە 
ـــاوەڕم  ـــدا ئەمـــە هـــەر ڕووی دەدا. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ب بنەڕەت
ــۆ  ــەڕا بـ ــاوێكدا دەگـ ــوو و پاسـ ــە دوای بیانـ ــن بـ ــە چیـ وایـ
ـــا بڵێیـــن چاالكییـــە  ـــان ب ـــی، ی ـــی چاالكییەكان بەرفراوانكردن
ـــوو پیلۆســـی-یش  ـــەم ســـەردانەی خات ـــی، ئ فراوانخوازییەكان

بیانوویێكـــی باشـــی بـــۆ چیـــن دەســـتەبەر كـــرد. 
* هـــەروەك ئاشـــكرایە ســـەردانەكەی خاتـــوو نانســـی 
پیلۆســـی، واڵتـــی چینـــی زۆر ناڕەحـــەت و نیگـــەران كـــرد، 
ـــااڵی  ـــوو بەرپرســـێكی ئەوهـــا ب ـــە پێویســـت ب ـــان وای ـــا پێت ئای
تایـــوان  ســـەردانی  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە 
ــاو بگرێـــت  ــا نەدەبـــوو ئەمریـــكا ئـــەوە لەبەرچـ بـــكات؟ ئایـ
كـــە چیـــن لـــە بەرامبـــەر هەنگاوێكـــی لـــەم چەشـــنەدا 

كاردانـــەوەی دەبێـــت؟
ــن،  ــەوە بدەیـ ــەر ئـ ــم لەسـ ــە حوكـ ــتیدا زەحمەتـ ــە ڕاسـ - لـ
ـــا.  ـــان ن ـــە، ی ـــنە پاســـاوی هەی ـــەم چەش ـــا هەنگاوێكـــی ل ئای
ــن،  ــاو بكەیـ ــتییە ڕەچـ ــەو ڕاسـ ــت ئـ ــدا دەبێـ ــەڵ ئەوەشـ لەگـ
كـــە ســـەرۆكی چیـــن )شـــی جیـــن پینـــگ( ڕووبـــەڕووی 
بەرهەڵســـتكاری ناوخۆیـــی بووەتـــەوە لـــە نێـــو واڵتەكەیـــدا، 
نـــەك لـــە نێـــو خەڵكەكەیـــدا، بەڵكـــو لـــە نێـــو گرووپەكـــەی 
خۆیـــدا لـــە بـــارەی ئـــەوەی ئایـــا بیرۆكەیەكـــی باشـــە كـــە بـــۆ 
خولـــی ســـێیەمی ســـەرۆكایەتی هـــەر بـــە ســـەرۆك بمێنێتـــەوە، 
لـــەم ڕووەوە ســـەرۆكی چیـــن هـــەوڵ دەدات ســـەركەوتنێك 
ــار بـــكات، كـــە لـــە بنەڕەتـــدا ئەمـــە  بەســـەر تایوانـــدا تۆمـ
ـــی  ـــە یەكگرتووەكان ـــەر ویالیەت ـــە بەرامب ـــت ل ســـەركەوتن دەبێ
ئەمریـــكا بـــۆ بەهێزكردنـــەوەی پێگـــەی خـــۆی و بـــۆ ئـــەوەی 

پێیـــان بڵێـــت و بانگەشـــەی ئـــەوە بـــكات كـــە »مـــن پاڵەوانـــم 
و مـــن هەنـــگاو هەڵدەگـــرم بـــۆ یەكخســـتنەوەی تایـــوان 
لەگـــەڵ چینـــدا، لەبـــەر ئـــەوە متمانـــەم پـــێ بكـــەن و بـــوار 
بـــدەن، خولـــی ســـێیەمی ســـەرۆكایەتی بگرمـــەوە دەســـت..« 
لەبـــەر ئـــەوە پێموایـــە ئـــەو هەلومەرجـــەی ئێســـتا هاتووەتـــە 

ئـــاراوە دۆخێكـــی لەبـــارە بـــۆ پالنەكـــەی ئـــەو. 
* ئایـــا بـــە دیـــد و تێڕوانینـــی ئێـــوە تـــا چەنـــد ئـــەم 
ویالیەتـــە  نێـــوان  لـــە  كـــە  بارگرژییـــەی  هەڵكشـــانی 
یەكگرتوەكانـــی ئەمریـــكا و چینـــدا دروســـت بـــووە بـــە 
ـــدن  ـــر لێكترازان ـــە هـــۆی زیات ـــەوە، دەبێت هـــۆی پرســـی تایوان
و خراپبوونـــی پەیوەندییەكانـــی نێـــوان ئـــەم دوو واڵتـــە؟ ئایـــا 
ــەوەی  ــۆ ئـ ــدات بـ ــن بـ ــە چیـ ــوار بـ ــكا بـ ــە ئەمریـ ــت وایـ پێـ

دەســـت بـــە ســـەر تایوانـــدا بگرێـــت؟
- ئـــەوەی ئێـــوە ئامـــاژەی پـــێ دەكـــەن لـــە خراپبوونـــی 
چیـــن  و  ئەمریـــكا  نێـــوان  پەیوەندییەكانـــی  زیاتـــری 
ــە  ــە ویالیەتـ ــم وا نییـ ــن پێـ ــا مـ ــتە. هەروەهـ ــتێكی ڕاسـ شـ
بوەســـتێت  دەستەوەســـتان  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی 
لەبەرامبـــەر دەستبەســـەرداگرتنی تایـــوان لەالیـــەن واڵتـــی 
چینـــەوە. دواتـــر دەبێـــت ئێمـــە ئـــەوە بڵێیـــن كـــە تەنیـــا 
ـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا نییـــە كـــە ناڕەحـــەت و  ویالیەت
نیگـــەران بێـــت لـــە ئاســـت هـــەوڵ و هەنگاوەكانـــی چیـــن، 
بەڵكـــو دەبینیـــن واڵتـــی یابانیـــش بـــە ڕاددەیەكـــی گـــەورە 
ـــە نەخشـــە  ـــەوە. چونكـــە ئەگـــەر ل ـــەم بارەی ـــووە ل ناڕەحـــەت ب
بڕوانیـــن ئـــەوا تایـــوان درێژبوونەوەیەكـــی جوگرافیـــی واڵتـــی 
یابانـــە و زۆربـــەی دوورگـــە بچووكەكانـــی باكـــووری تایـــوان 
نزیكـــن لـــە دوورگـــە بچووكەكانـــی باشـــووری یابانـــەوە 
لـــە  دەتوانیـــت  لـــە ڕۆژدا  كـــە  نزیكـــن  لێـــك  هێنـــدە  و 
ـــەو  ـــە ب ـــت. ئەم ـــەی دیكـــە ببینی ـــەوە، دوورگەك دوورگەیەك
مانایـــە دێـــت، ئەگـــەر ئـــاوی ئیقلیمـــی چیـــن درێـــژ ببێتـــەوە 
بـــۆ دوڕگەكانـــی تایـــوان ئـــەوا ڕاســـتەوخۆ نزیـــك دەبێتـــەوە 
لـــە یابانـــەوە، بـــە لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەوەی لـــە ڕووی 
مێژوییـــەوە چیـــن و یابـــان لـــە پەیوەندییەكـــی باشـــدا نەبـــوون، 
ئـــەوا هەنگاوێكـــی لـــەم چەشـــنە یابـــان نیگـــەران دەكات. 
هەروەهـــا یابـــان و ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
پەیماننامـــەی هاوپەیمانێتییـــان لـــە نێواندایـــە، مەبەســـتم 

جـــون توفێـــڵ درەیـــەر پڕۆفیســـۆری زانســـتی سیاســـییە لـــە زانكـــۆی میامـــی لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریـــكا، وانەبێـــژی سیاســـەتی بەرگریـــی ئەمریـــكا و چیـــن و پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییەكانـــە، پســـپۆڕ و 
تایبەتمەنـــدی كاروبارەكانـــی چیـــن و تایـــوان و چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــی دیكەیـــە. گـــواڵن لـــە میانـــەی 
دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد، كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە پەیوەندییەكانـــی 
ــە  ــەو بارگرژییـ ــوان و ئـ ــی تایـ ــی پرسـ ــن و بەتایبەتـ ــكا و چیـ ــی ئەمریـ ــە یەكگرتووەكانـ ــتای ویالیەتـ ئێسـ

هەڵكشـــاوەی بـــە هـــۆی ئـــەم پرســـەوە ڕووی داوە. 

ئەگەر لە نەخشە بڕوانین 
ئەوا تایوان درێژبوونەوەیەكی 
جوگرافیی واڵتی یابانە

بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی لە 
ڕووی مێژوییەوە چین و یابان لە 
پەیوەندییەكی باشدا نەبوون، 
ئەوا هەر هەنگاوێكی چین 
بۆ داگیركاریی تایوان یابان 
نیگەران دەكات

ئەگەر ئاوی ئیقلیمی چین درێژ 
ببێتەوە بۆ دوڕگەكانی تایوان 
ئەوا ڕاستەوخۆ نزیك دەبێتەوە 
لە یابانەوە



ـی
سـ
ـــا
سیـ

35 ژمارە )1328(  2022/8/15

ـــان نیگـــەران بێـــت ئـــەوا دەبێـــت ویالیەتـــە  ئەوەیـــە ئەگـــەر یاب
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكاش نیگـــەران بێـــت. هەروەهـــا 
ــەوە.  ــەم بارەیـ ــە لـ ــترالیاش زۆر نیگەرانـ ــی ئوسـ حكومەتـ

ویالیەتـــە  نێـــوان  كێشـــەی  دەزانیـــن  هـــەروەك   *
پەیوەســـت  تەنیـــا  چیـــن  و  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی 
نییـــە بـــە پرســـی تایوانـــەوە، بەڵكـــو چەندیـــن كێشـــەی 
دیكـــە هـــەن، وەك پرســـی كەمینـــەی ئیگـــۆر لـــە چیـــن و 
سیاســـەت و ڕێكارەكانـــی چیـــن لـــە بەرامبـــەر بزووتنـــەوە 
دیموكراســـییەكاندا، پرســـیارەكە ئەوەیـــە تـــا چەنـــد ئـــەم 
پرســـانە ڕەنگدانەوەیـــان هەبـــووە لـــە داڕشـــتنی سیاســـەتی 

دەرەوەی ئەمریـــكا لـــە ئاســـت چینـــدا؟
- بـــە دڵنیاییـــەوە خەڵكـــی ویالیەتـــە یەكگرتوەكانـــی 
ئەمریـــكا بـــە دڵەڕاوكێـــوە دەڕوانـــن لـــەو هەڵســـوكەوتانەی 
ــت  ــا دەبێـ ــن، هەروەهـ ــۆردا دەكرێـ ــەی ئیگـ ــەڵ كەمینـ لەگـ
ئامـــاژە بـــەوەش بكەیـــن كـــە بـــە ســـەر خەڵكـــی هۆنـــگ 
كـــە  بڵێیـــن  ئـــەوە  دەبێـــت  هەرچەنـــدە  دێـــت.  كۆنگـــدا 
ســـەردانی  ئەمریـــكا  بەرپرســـانی  كەمـــی  ژمارەیەكـــی 
ناوچـــەی جێنشـــینی ئیگۆریـــان كـــردووە، لـــە كاتێكـــدا 
ژمارەیەكـــی زۆری بەرپرســـانی ئەمریـــكا ســـەردانی هۆنگ 
ـــوە.  ـــان بینی ـــەوە بارودۆخەكەی ـــە نزیك ـــردووە و ل ـــان ك كۆنگی
ـــە ئەمـــە هەســـتی  ـــم ك ـــە بڵێ ـــرەدا مەبەســـتم ئەوەی ـــە لێ كەوات
خەڵكـــی ئەمریكایـــە لـــە ئاســـت ئـــەم كێشـــانەدا. لـــەم ڕووەوە 
ئیـــدارەی ســـەرۆك جـــۆ بایدنیـــش- هـــەروەك هـــەر ئیدارەیەكـــی 
دیكـــەی ئەمریـــكا- دەبێـــت ڕای گشـــتی واڵتەكـــەی لـــە 
بـــارەی ئـــەم پرســـانەوە لەبەرچـــاو بگرێـــت و، بـــە هـــۆی 
ئـــەوەی بـــە ســـەر كەمینـــەی ئیگـــۆر و خەڵكـــی هۆنـــگ 
كۆنگـــدا دێـــت، ڕای گشـــتیی ئەمریـــكا لـــە ئاســـت چینـــدا 
تونـــد بـــووە. لـــە هەمـــان كاتـــدا دەبێـــت ئـــەوەش لەبەرچـــاو 
بگریـــن كـــە دیپلۆماتـــكارە چینییـــەكان لێدوانـــی زۆر تونـــد و 
زبـــر دەدەن، كـــە پێـــی دەوترێـــت »دیپلۆماســـییەتی گورگـــی 
ـــە  ـــگاوەر - Wolf warrior diplomacy«، وات جەن
لێدوانـــی دیپلۆماتكارەكانـــی چیـــن ســـووكایەتی لەخـــۆ 

دەگـــرن. 
ــی  ــە دوای یەكەكانـ ــەك لـ ــدارە یـ ــە ئیـ ــكرایە كـ * ئاشـ
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا لـــە مامەڵەكردنـــی 
كـــە  گرتووەتەبـــەر  ڕێچكەیەكیـــان  چینـــدا  لەگەڵـــدا 
پێـــی دەوترێـــت ناڕوونـــی، یـــان نادڵنیایـــی ســـتراتیژی 
ئەمـــە  وایـــە  پێـــت   ،)strategic ambiguity(
ـــد پاســـاوی  ـــا چەن ـــا ت ـــووە؟ ئای سیاســـەتێكی ســـەركەوتوو ب
ـــارادا مـــاوە دوای  ـــە ئ ـــەم جـــۆرە سیاســـەتە ل ـــی ئ درێژەپێدان
ئـــەو پەرەســـەندنانەی لـــە پەیوەندییەكانـــی نێـــوان چیـــن و 

ئەمریـــكا هاتنەئـــاراوە؟
ـــەردەوام  ـــە تێڕوانینـــی مـــن ئەمـــە ســـتراتیژیەتێكی ب - ب
پـــێ بدرێـــت و  تـــا ئێســـتا درێـــژەی  بـــووە و توانـــراوە 
پیـــادە بكرێـــت، بـــەاڵم پێـــم وایـــە ئـــەم ســـتراتیژیەتە تـــا 
ئـــەو ڕاددە ســـەركەوتوو دەبێـــت و درێـــژە دەكێشـــێت كـــە 

هیـــچ الیـــەك- واتـــە نـــە ئەمریـــكا و نـــە چیـــن- هەوڵـــی 
ـــەدەن. كـــە  ناســـەقامگیركردنی بارودۆخـــە هەنووكەییەكـــە ن
ـــی  ـــە یەكگرتووەكان ـــە ویالیەت ـــوان و ن ـــە تای ئێمـــە دەزانیـــن ن
ـــەر،  ـــان نەگرتووەتەب ـــكا هەڵوێســـتێكی دوژمنكارانەی ئەمری
بـــەاڵم چیـــن خوێندنـــەوەی هەڵـــەی بـــۆ هەلومەرجەكـــە 
كـــردووە و پێـــی وابـــووە ئەمـــە بـــە مانـــای جۆرێـــك لـــە 
ملكەچبوونـــی ئەمریـــكا و تایـــوان دێـــت و ئـــەم دوو واڵتـــە 
هیـــچ هەنگاوێـــك ناگرنەبـــەر، ئەگـــەر هاتـــوو چیـــن هەوڵـــی 
ـــم وایـــە  ـــەی دا، كـــە پێ ـــی بارودۆخـــە هەنووكەییەك گۆڕین
چیـــن لەمەیانـــدا دووچـــاری هەڵەیەكـــی جـــددی بووەتـــەوە. 
ویالیەتـــە  نێـــو  لـــە  كـــەس  هەنـــدێ  ڕوانگەیـــەوە  لـــەم 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكادا پێیـــان وایـــە كاتـــی ئـــەوە هاتـــووە 
كۆتایـــی بـــە ناڕوشـــنیی ســـتراتیژی بهێنرێـــت لـــە ئاســـت 
چینـــدا، ئەمریـــكاش ئـــەم ڕێگاچارەیـــەی تەنیـــا لەبـــەر ئـــەوە 
ـــەكات كـــە ببێتـــە  ـــەك ن ـــوان هیـــچ كردەوەی ـــەر كـــە تای گرتەب
هـــۆی ورووژاندنـــی چیـــن و داگیركردنـــی لەالیـــەن چینـــەوە. 
ـــن(  ـــوان، )ســـای ئینـــگ وێ ـــەاڵم ســـەرۆكی ئێســـتای تای ب
كـــە خـــۆم چەنـــد جـــار بینیوومـــە، كەســـێكی زۆر ژیـــرە، 
هەروەهـــا زۆر بـــە وریاییـــەوە هەنـــگاو هەڵدەگرێـــت و كـــەس 
لـــەو بـــاوەڕەدا نییـــە كـــە هەنگاوێـــك بنێـــت كـــە ببێتـــە هـــۆی 
ـــدا  ـــە كۆتایی ـــە ل ـــت ك ـــە چەشـــنێك بورووژێ ـــن ب ـــەوەی چی ئ

پەنـــا بـــۆ داگیركردنـــی تایـــوان ببـــات. 
* ئایـــا پێـــت وایـــە لـــە حاڵەتـــی هەڵگیرســـانی شـــەڕ 
و داگیركردنـــی تایـــوان لەالیـــەن چینـــەوە، هەڵوێســـتی 
ــان  ــت، یـ ــۆن دەبێـ ــكا چـ ــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـ ویالیەتـ

دەبێـــت چـــۆن بێـــت؟
- بـــە تێڕوانینـــی مـــن ئەگـــەر چیـــن پەنـــا بباتەبـــەر 
داگیركردنـــی تایـــوان، ئـــەوا ئەمریـــكا دەســـتتێوەردان دەكات، 
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا دەبێـــت ئـــەوە لـــە یـــاد نەكەیـــن كـــە واڵتـــی 
چیـــن زۆر بـــە حـــەزەرە لـــەم ڕووەوە و مـــن پێـــم وا نییـــە لـــەم 
ـــە  ـــوان ببـــات. بەڵكـــو ل ـــۆ داگیركردنـــی تای ـــا ب ئێســـتادا پەن
ئێســـتادا ئامانجـــی چیـــن چـــڕ بووەتـــەوە لـــە پیادەكردنـــی 
گوشـــین و گوشـــاری ئابووریـــی هێنـــدە تونـــد لـــە بەرامبـــەر 
ــە  ــە لـ ــە كـ ــەوە ئەوەیـ ــەن چینـ ــە لەالیـ ــدا و ئومێدەكـ تایوانـ

ـــت.  ـــە خۆڕادەســـتكردن بكرێ ـــوان ناچـــار ب ـــدا تای كۆتایی
* ئـــەی چـــۆن لـــە هەڵوێســـتی چیـــن دەڕوانـــن لـــە 

ئاســـت شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــادا؟
- ئـــەوەی تـــا ئێســـتا بـــەدی دەكرێـــت، ئەوەیـــە كـــە چیـــن 
هەوڵـــی داوە الیەنگـــری هیـــچ الیـــەك نـــەكات، بـــەاڵم ئەوەی 
ــەی  ــن ئیدانـ ــتا چیـ ــا ئێسـ ــە تـ ــە كـ ــەرنجە ئەوەیـ ــی سـ جێـ
ڕووســـیای نەكـــردووە لەســـەر داگیركارییەكـــەی دژ بـــە 
ئۆكرانیـــا، كـــە ئەمـــەش باقـــی جیهانـــی ناڕەحـــەت كـــردووە، 
كـــە پێیـــان وایـــە دەبـــوو چیـــن ئیدانـــەی ڕووســـیا بـــكات. 
لـــەم ڕووەوە چیـــن ڕای زۆرێـــك لـــە واڵتانـــی لـــە دژی 
خـــۆی ورووژانـــدووە، بـــە بـــێ ئـــەوەی ئـــەم هەڵوێســـتەی 

بووبێتـــە هـــۆی باشـــتركردنی پێگـــەی ڕووســـیا. 

سەرۆكی ئێستای تایوان )سای 
ئینگ وێن( كەسێكی زۆر ژیرە 
و زۆر بە وریاییەوە هەنگاو 

هەڵدەگرێت و كەس لەو 
باوەڕەدا نییە كە هەنگاوێك 

بنێت كە ببێتە هۆی ئەوەی چین 
بە چەشنێك بورووژێت كە لە 
كۆتاییدا پەنا بۆ داگیركردنی 

تایوان ببات

نە تایوان و نە ئەمریكا 
هەڵوێستێكی دوژمنكارانەیان 
نەگرتووەتەبەر، بەاڵم چین 

خوێندنەوەی هەڵەی بۆ 
هەلومەرجەكە كردووە

ئەگەر چین پەنا بباتەبەر 
داگیركردنی تایوان، ئەوا 

ئەمریكا دەستتێوەردان دەكات، 
لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت ئەوە لە 

یاد نەكەین كە واڵتی 
چین زۆر بە حەزەرە لەم ڕووەوە 
و من پێم وا نییە لەم ئێستادا 

پەنا بۆ داگیركردنی تایوان 
ببات
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حكومەتی هەرێمی كوردستان باشتر 
مامەڵەی لەگەڵ دۆخی ئابووری و 

قەیرانەكان كردووە

دكتۆر هومام ئەلشەماع 
ڕاوێژكاری دیاری ئابووریی عێراق بۆ گواڵن:
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دەوڵەمەنـــدە،  واڵتێكـــی  عێـــراق  هەرچەنـــدە   *
كەچـــی بارودۆخـــی ئابـــووری و ئاســـتی بژێویـــی 
الوازە  زۆر  خزمەتگوزارییەكانـــی  و  هاوواڵتیـــان 
لـــێ  جەماوەریـــی  زۆری  ناڕەزایەتییەكـــی  و 
ناكۆكییەكانـــی  بەرامبەریشـــدا  لـــە  كەوتووەتـــەوە، 
نێوماڵـــی شـــیعە ئەوەنـــدەی دیكـــە بێئومێـــدی دروســـت 
كـــردووە، پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە، ئایـــا ئـــەم ناكۆكـــی 
ـــر  ـــە ســـەر زیات ـــد كاریگـــەری ل ـــە تـــا چەن و ملمالنێیان
خراپبوونـــی دۆخـــی بژێـــوی هاوواڵتیـــان هەیـــە؟

ـــدی وەكـــو  ـــە واڵتێكـــی وا دەوڵەمەن ـــە داخـــەوە ل - ب
عێراقـــدا كـــە خاوەنـــی ســـامانێكی بەهێـــزی ســـەر 
بژێویـــی  دۆخـــی  كەچـــی  زەوییـــە،  ژێـــر  و  زەوی 
هاوواڵتیـــان بـــە گشـــتی خراپـــە و ڕێـــژەی هـــەژاری 
ــری  ــە بـ ــییەكانیش لـ ــزە سیاسـ ــەرزە، هێـ ــكاری بـ و بێـ
ئـــەوەی بیـــر لـــە ڕێگـــە چارەســـەر و ئاســـاییكردنەوەی 
تادێـــت  بكەنـــەوە،  ئابـــووری  و  سیاســـی  دۆخـــی 
ملمالنـــێ و كێشـــە سیاســـییەكانی نێوانیـــان ئاڵۆزتـــر 
ـــدە تـــا ئێســـتا ئـــەم ناكۆكـــی و كێشـــە  دەكـــەن، هەرچەن
ڕاســـتەوخۆی  و  تونـــد  كاریگەریـــی  سیاســـییانە 
لەســـەر دۆخـــی ئابـــووری نەكـــردووە و، بارودۆخـــی 
ــا ڕاددەیـــەك ســـەقامگیرە، تەنانـــەت بـــە  ئابـــووری تـ
هـــۆی بەرزیـــی نرخـــی نـــەوت و بوونـــی داهاتێكـــی 
زۆرەوە، تـــا ئێســـتا ئـــەم ملمالنـــێ و كێشـــە سیاســـییانە 
كاریگەریـــی زۆر توندیـــان لەســـەر ژیانـــی ئابووریـــی 
ـــە  ـــەوێ ب ـــرە و ل ـــووە، ڕاســـتە لێ ـــە گشـــتی نەب واڵت ب
هـــۆی پڕوپاگەنـــدە و بوونـــی پێشـــبینی و پێشـــهاتی 
لـــە  ڕووی  عێراقـــی  دینـــاری  بەهـــای  خراپـــەوە 
ـــەر دۆالری ئەمریكـــی،  ـــی بەرامب داشـــكانە، بەتایبەت
و  ناڕەزایەتـــی  دەترســـن  لـــەوە  خەڵكـــی  چونكـــە 

خۆپیشـــاندانەكان پـــەل بكێشـــێت بـــۆ پشـــێویی سیاســـی 
و باڵوبوونـــەوەی جۆرێـــك لـــە فەرهـــود و دزیـــن و 
ـــی  ـــی گشـــتی و الوازبوون ـــك و ماڵ ـــی موڵ پەالماردان
زیاتـــری ئـــەدای پێشكەشـــكردنی خزمەتگوزارییـــەكان، 
ئەمـــەش دۆخێكـــی وای دروســـت كـــردووە، خەڵكـــی 
ڕوویـــان لـــە گۆڕینـــەوەی دینـــار بـــۆ دۆالر كـــردووە، 
ـــە  ـــەر دراوی دۆالری ئەمریكـــی ل ـــا خواســـت لەس وات
ناوخـــۆی عێراقـــدا بـــەرز بووەتـــەوە و مامەڵـــەی دینـــار 
لەگـــەڵ بانكـــەكان كـــەم بووەتـــەوە، بـــە بۆچوونـــی مـــن 
ئـــەم داشـــكانەی بەهـــای دیناریـــش بارودۆخێكـــی 
و  سیاســـی  بارودۆخـــە  بـــە  پەیوەندیـــی  و  كاتییـــە 
پاڵپشـــتیی  لەگـــەڵ  و،  هەیـــە  خۆپیشـــاندانەكانەوە 
بانكـــی ناوەنـــدی و ڕاگرتنـــی بەهـــای گۆڕینـــەوەی 

دۆالر و دینـــار كاریگەرییەكـــی ئەوتـــۆی نابێـــت.
ناســـەقامگیریی  و  پشـــێوی  مـــادام   *
ئابـــووری  دۆخـــی  لەســـەر  كاریگـــەری  سیاســـی 
ئەگـــەری  لـــە  هەیـــە،  خزمەتگوزارییـــەكان  و 
درێژەكێشـــانی نەگەیشـــتن بـــە چارەســـەرێك و، لەســـەر 
پرۆســـەی دووبارەكردنـــەوەی هەڵبژاردنەكانیـــش الیەنـــە 
ــوێنەوارەكانی  ــا شـ ــییەكان ڕێـــك نەكەوتـــن، ئایـ سیاسـ
لەســـەر ئابـــووری بەگشـــتی چـــۆن دەبێـــت، بەتایبەتـــی 

كوردســـتان؟ هەرێمـــی  ئابووریـــی  لەســـەر 
- گەالنـــی عێـــراق قوربانیـــی شـــەڕ و نەهامەتـــی و 
ـــەم  ناســـەقامگیریی دۆخـــی سیاســـین، خـــۆ ئەگـــەر ئ
ـــوەی  ـــژە بكێشـــێت و چوارچێ ـــتا درێ ـــەی ئێس بارودۆخ
ــو  ــت، وەكـ ــر ببێـ ــەكان فراوانتـ ــی و پێكدادانـ ناڕەزایەتـ
بكەوێتـــەوە،  لـــێ  فراوانـــی  پشـــێوییەكی  ئـــەوەی 
ســـەرجەم  لەســـەر  خراپـــی  كاریگەریـــی  ئـــەوكات 
ســـێكتەرەكانی ئابـــووری و بـــواری بژێویـــی ژیانـــی 

  ئابووریـــی هەرێمـــی كوردســـتان وێـــڕای تایبەتمەندییەكانـــی، بـــەاڵم خراپیـــی دۆخـــی ئابووریـــی عێـــراق 
كاریگـــەری لەســـەر هەیـــە، واتـــە تێكچوونـــی بارودۆخـــە سیاســـییەكە و دواكەوتنـــی پێكهێنانـــی حكومەتـــی 
ناوەنـــدی و فراوانبوونـــی ناڕەزایەتییـــە جەماوەرییـــەكان، كاریگـــەری لـــە ســـەر ڕەوشـــی ئابـــووری بـــە گشـــتی 
ـــەوت و گازی فیـــدڕاڵ  ـــت و یاســـای ن ـــك نەهێنرێ ـــوێ پێ ـــی ن ـــا حكومەت ـــە الیەكـــی دیكەشـــەوە ت ـــت، ل دەبێ
ـــت.  ـــد هیـــچ ســـوودێكی نابێ ـــم و ناوەن ـــوان هەرێ ـــۆ چارەســـەركردنی كێشـــەكانی نێ ـــژەكان ب ـــت، وتووێ دەرنەچێ
لـــەم دیدارەیـــدا لەگـــەڵ گـــواڵن، دكتـــۆر هومـــام ئەلشـــەماع ڕاوێـــژكاری دیـــاری ئابووریـــی عێـــراق بەمجـــۆرە 
هەڵســـەنگاندنی بـــۆ بارودۆخـــی عێـــراق و كاریگـــەری لەســـەر دۆخـــی ئابـــووری و ئـــەدای ئابوورییانـــەی 

كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان كـــرد.

خواست لەسەر دراوی دۆالری 
ئەمریكی لە ناوخۆی عێراقدا 

بەرز بووەتەوە و مامەڵەی دینار 
لەگەڵ بانكەكان كەم بووەتەوە

خەڵكی لەوە دەترسن ناڕەزایەتی 
و خۆپیشاندانەكان پەل 

بكێشێت بۆ پشێویی سیاسی و 
باڵوبوونەوەی جۆرێك لە فەرهود 

و دزین و پەالماردانی موڵك 
و ماڵی گشتی و الوازبوونی 

زیاتری ئەدای پێشكەشكردنی 
خزمەتگوزارییەكان
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زۆربەی خۆپیشاندەرەكانی ناو 
بینایەی پەرلەمان تەنیا لەبەر 
داواكارییەكی موقتەدا سەدر 
نەهاتوونەتە پەرلەمان و تێیدا 
ماونەتەوە، ئەوان گەنجی بێكار 
و بێبەشن لە خۆشگوزەرانی و 
ژیانێكی باش، زۆربەیان خاوەنی 
داهاتێكی وا نین ژیانێكی 
شایستە بژین

بوونی داهاتێكی زۆری نەوت 
و بەفیڕۆدانی و تەشەنەكردنی 
گەندەڵی هۆكارێكی سەرەكیی 
خۆپیشاندان و شۆڕشێكی 
جەماوەرییە

ئەوەی ئێستا لە خۆپیشاندانی 
سەدرییەكان ڕوو دەدات لە 
بەغدا، شۆڕشی برسییەكانە بە 
مۆركێكی سیاسییەوە

سەرۆك وەزیرانی عێراق 
هەرچەندە لە ئێستادا خاوەنی 
حكومەتێكی كاربەڕێكەرە و 
دەسەاڵتەكانی سنووردارە، 
بەاڵم وەكو حكومەتێكی خاوەن 
دەسەاڵتی تەواو هەڵسوكەوت 
دەكات

دەوڵـــەت  كاروچاالكیـــی  دەبێـــت،  هاوواڵتیانیـــش 
دوچـــاری  بانكییـــەكان  مامەڵـــە  و  ڕادەوەســـتێت 
و  كشـــتوكاڵ  بوارەكانـــی  و،  دەبـــن  ئیفلیجبـــوون 
بـــازاڕ  ڕەوشـــی  و  گواســـتنەوە  و  خزمەتگـــوزاری 
زیاتـــر  واڵت  و،  دەكەوێـــت  تـــێ  ناســـەقامگیری 
ــەوە و  ــرخ دەبێتـ ــانی نـ ــی و هەاڵوسـ ــاری گرانـ دووچـ
بارودۆخەكـــە بـــە تەواوەتـــی ڕوو لـــە خراپـــی دەكات.
بینایـــەی  نـــاو  خۆپیشـــاندەرەكانی  زۆربـــەی 
موقتـــەدا  داواكارییەكـــی  لەبـــەر  تەنیـــا  پەرلەمـــان 
ــەوە،  ــدا ماونەتـ ــان و تێیـ ــە پەرلەمـ ــەدر نەهاتوونەتـ سـ
ئـــەوان گەنجـــی بێـــكار و بێبەشـــن لـــە خۆشـــگوزەرانی 
و ژیانێكـــی بـــاش، زۆربەیـــان خاوەنـــی داهاتێكـــی 
و  خۆیـــان  بژیـــن،  شایســـتە  ژیانێكـــی  نیـــن  وا 
بژێویـــی  خراپـــی  دۆخێكـــی  لـــە  خێزانەكانیـــان 
ــا  ــەژارن و تـ ــكار و هـ ــگوزەرانیدان، بێـ ــان و خۆشـ ژیـ
ســـەر ئێســـقان لـــە دژی گەندەڵـــی و بەهەدەردانـــی 
دیكـــەوە  لەالیەكـــی  گشـــتین،  پـــارەی  و  ســـامان 
بەفیڕۆدانـــی  و  نـــەوت  زۆری  داهاتێكـــی  بوونـــی 
و تەشـــەنەكردنی گەندەڵـــی هۆكارێكـــی ســـەرەكیی 
خۆپیشـــاندان و شۆڕشـــێكی جەماوەرییـــە، ئـــەوەی 
ئێســـتا لـــە خۆپیشـــاندانی ســـەدرییەكان ڕوو دەدات 
لـــە بەغـــدا، شۆڕشـــی برســـییەكانە بـــە مۆركێكـــی 

سیاســـییەوە.
ســـەبارەت بـــە بڕگـــەی دووەمـــی پرسیارەكەشـــتان، 
بەشـــێكە  كوردســـتان  هەرێمـــی  ئابووریـــی  ڕاســـتە 
خراپـــی  و  باشـــی  بـــە  و  عێـــراق  ئابووریـــی  لـــە 
لێـــرە  بـــەاڵم  هەیـــە،  یەكتـــر  لەســـەر  كاریگەرییـــان 
ــەی  ــتر مامەڵـ ــتان باشـ حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
ــردووە،  ــدا كـ ــووری و قەیرانەكانـ ــی ئابـ ــەڵ دۆخـ لەگـ
كۆمەڵێـــك چاكســـازیی لـــە بـــواری زیادكردنـــی داهـــات 
وەبەرهێنانـــدا  و  زیـــاد  خەرجـــی  كەمكردنـــەوەی  و 
ـــردووە، لەســـەر ئاســـتی پەیوەندییەكانیشـــی لەگـــەڵ  ك
مامەڵەیەكـــی  بەغـــدا،  لـــە  ناوەنـــد  حكومەتـــی 
تەندروســـتی كـــردووە و، ڕێـــگای نـــەداوە ئاســـتەنگ 
لـــە پێشكەشـــكردنی  بێـــت  و بەربەســـتەكان ڕێگـــر 
ئـــەدای حكوومـــی و پیادەكردنـــی پالنـــی ئابـــووری، 
مـــن وەكـــو چاودێرێكـــی ئابـــووری دەبینـــم وێـــڕای 
ســـەرنج و تێبینەكانـــم لەســـەر پەیكـــەری ئابـــووری 
لێـــرە  بـــەاڵم  گشـــتی،  بـــە  ئابـــووری  ڕەوشـــی  و 
ـــەوە و جموجووڵێكـــی  ـــەرز بووەت داهاتـــی تاكەكەســـی ب
ـــە  ـــەوەی ل ـــم، ئ ـــاش دەبین ـــی ب ـــی و وەبەرهێنان بازرگان
هەرێمـــی كوردســـتان بەدەســـت هاتـــووە شـــتێكی كـــەم 

ــە حاڵـــی  ــدا لـ ــە، لەكاتێكـ ــەورە و ئیجابییـ ــە و گـ نییـ
ئێســـتای عێراقـــدا زەحمەتـــە پێشـــبینی و پێشـــهاتە 

ئابوورییـــەكان بـــە ئیجابـــی بكرێـــت.
*  حكومەتـــی ئێســـتای عێـــراق كـــە حكومەتێكـــی 
گـــەورەی  هەنـــگاوی  ناتوانێـــت  و  كاربەڕێكـــەرە 
ئابـــووری و دارایـــی بنێـــت، بەتایبەتـــی لـــە غیابـــی 
ـــدا،  ـــی كاری پەرلەمانی ـــە و ئیفلیجبوون یاســـای بودج
ئایـــا وەكـــو ڕاوێژكارێكـــی دیـــاری ئابووریـــی عێراقـــی 
ـــەردەم مســـتەفا كازمـــی ســـەرۆك  ـــە ب ـــەك ل چ ڕێگەی
ــە ســـەر  ــوون بـ ــدا دەبینیـــت بـــۆ زاڵبـ وەزیرانـــی عێراقـ
كێشـــە و گرفتـــە ئابوورییـــەكان و باشـــكردنی دۆخـــی 

بژێویـــی ژیانـــی هاوواڵتیانـــی عێـــراق؟
- مســـتەفا كازمـــی ســـەرۆك وەزیرانـــی عێـــراق 
حكومەتێكـــی  خاوەنـــی  ئێســـتادا  لـــە  هەرچەنـــدە 
كاربەڕێكەرە و دەســـەاڵتەكانی ســـنووردارە، بەاڵم وەكو 
حكومەتێكـــی خـــاوەن دەســـەاڵتی تـــەواو هەڵســـوكەوت 
دەكات، پێدەچێـــت بـــەرەو ئـــەو ئاراســـتەیە بچێـــت كـــە 
هەمـــووان لەســـەر مانـــەوەی حكومەتەكـــەی كـــۆك 
بـــن، یـــان لـــە غیابـــی چارەســـەرێكی گشـــتگیری 
گونجـــاو و خێـــرادا، بـــە ناچـــاری ئـــەم حكومەتـــەی 
ئێســـتا بمێنێتـــەوە تـــا ماوەیەكـــی زۆر زیاتـــر لـــەوەی 
چـــاوەڕوان دەكرێـــت، بەالنـــی كەمـــەوە تـــا ئەنجامدانـــی 
هەڵبژاردنێكـــی دیكـــە. هەمـــوو الیەنـــە سیاســـییەكانی 
عێـــراق لەســـەر ئـــەوە كۆكـــن كـــە شـــەقامی عێراقـــی 
زیاتـــری  تێكچوونێكـــی  و  نەهامەتـــی  ئامـــادەی 
بارودۆخـــی ئابـــووری و دارایـــی و دابەزینـــی ئاســـتی 
پێشكەشـــكردنی خزمەتگوزارییـــەكان نییـــە، لەگـــەڵ 
هـــەر تێكچوونێكـــی ئابـــووری و دارایـــی و خراپبوونـــی 
زیاتـــری بژێـــوی ژیانـــدا، ئاســـتی ناڕەزایەتییـــەكان 
فراوانتـــر دەبێـــت و توندوتیژیـــی لـــێ دەكەوێتـــەوە، 
بەرژەوەندیـــی  لـــە  گـــەورەش  ناســـەقامگیرییەكی 
هیـــچ الیەنێكـــی سیاســـی و كەســـایەتییەكدا نابێـــت، 
ناڕەزایەتـــی  ئـــەو  وێـــڕای  ئەمەشـــە  لەبـــەر  هـــەر 
ئـــەدای  و خۆپیشـــاندانانەی كـــە هەیـــە، دەبینیـــن 
حكومـــەت و پێشكەشـــكردنی خزمەتگوزارییـــەكان و 
ـــەدای  ـــەك ســـەقامگیرە، ئ ـــا ڕاددەی ـــی مووچـــە ت پێدان
حكومـــەت بـــە خۆپیشـــاندان و ناڕەزایەتییـــەكان تێـــك 
نەچـــووە، ئەمـــەش بەشـــێكی بـــۆ مامەڵـــەی باشـــی 

ــەوە. ــە دەگەڕێتـ ــەڵ دۆخەكـ ــران لەگـ ــەرۆك وەزیـ سـ
* بـــەاڵم لـــە دواجـــاردا بـــە هـــۆی هەاڵوســـانی نـــرخ 
و خراپیـــی خزمەتگوزارییـــەكان و هەڵكشـــانی ڕێـــژەی 
بێـــكاری و هەژارییـــەوە حكومـــەت دەكەوێتـــە بـــەردەم 
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ئەدای حكومەت و پێشكەشكردنی 
خزمەتگوزارییەكان و پێدانی 

مووچە تا ڕاددەیەك سەقامگیرە، 
ئەدای حكومەت بە خۆپیشاندان 

و ناڕەزایەتییەكان تێك نەچووە، 
ئەمەش بەشێكی بۆ مامەڵەی 
باشی سەرۆك وەزیران لەگەڵ 

دۆخەكە دەگەڕێتەوە

بەرزیی نرخی خۆراك لە 
واڵتانی بەرهەمهێنەوە دروست 
بووە، خۆ ئەگەر گرانیی نرخی 
گواستنەوە و گەمەی بازاڕیشی 

بخەینەسەر، ئەوا تێچوونەكانی 
لەسەر بەكارهێنەری عێراقی زۆر 

بەرزتر دەبێتەوە

تەحەددایەكـــی گـــەورە، ئایـــا تـــا چەنـــد لەبـــەر ئـــەم 
تەحەددایەشـــدا حكومەتەكـــەی كازمـــی ســـەركەوتوو 

دەبێـــت؟
و هەڵكشـــانی  ئۆكرانیـــا  و  شـــەڕی ڕووســـیا   -
جیهانییـــە  گـــەورەی  كێشـــەیەكی  خـــۆراك  نرخـــی 
نرخـــی  هەڵكشـــانی  لەســـەر  شـــوێنەوارەكانی  و 
و  عێراقییـــەكان  خێزانـــە  ڕووبـــەڕووی  خـــۆراك 
خـــۆراك  نرخـــی  بەرزیـــی  بووەتـــەوە،  حكومەتیـــش 
بـــووە، خـــۆ  لـــە واڵتانـــی بەرهەمهێنـــەوە دروســـت 
ئەگـــەر گرانیـــی نرخـــی گواســـتنەوە و گەمـــەی 
بازاڕیشـــی بخەینەســـەر، ئـــەوا تێچوونەكانـــی لەســـەر 
دەبێتـــەوە،  بەرزتـــر  زۆر  عێراقـــی  بەكارهێنـــەری 
گرانیـــی نرخـــی خـــۆراك كاریگـــەری لەســـەر داهاتـــی 
ڕاســـتەقینەی تاكـــی عێراقـــی دەكات، هەرچەنـــدە 
هەیـــە  خزمەتگوزارییانـــەی  و  خـــۆراك  لـــەو  زۆر 

لەالیـــەن حكومەتـــەوە پاڵپشـــتی دەكرێـــت، ئەمـــەش 
تـــا  دەوێـــت،  گـــەورەی  بوددجەیەكـــی  و  تێچـــوون 
نرخـــی بەرمیلێـــك نەوتیـــش بـــەرز بێـــت و داهاتێكـــی 
گـــەورە بـــۆ گەنجینـــەی عێـــراق بگەڕێتـــەوە، ئـــەم 
لەســـەر  ئەوتـــۆ  كاریگەرییەكـــی  مەترســـییەش 
حكومـــەت و ڕێگەچارەســـەرەكانی نابێـــت، حكومـــەت 
دەتوانێـــت لـــە ڕێگـــەی باشـــكردنی بەشـــە خۆراكـــی 
ـــا  ـــری نرخـــی كارەب ـــان و پاڵپشـــتیكردنی زیات هاوواڵتی
بارودۆخەكـــە  ســـووتەمەنییەوە  و  بەنزیـــن  و  ئـــاو  و 
ڕابگرێـــت، بەتایبەتـــی دوای پەســـەندكردنی پەرلەمـــان 
لەســـەر تەرخانكردنـــی بودجـــەی فریاكەوتنـــی خێـــرای 
ـــەم  ـــار دۆالری ل ـــە 25 ملی پاڵپشـــتیكردنی خـــۆراك ك

پێنـــاوەدا تەرخـــان كـــردووە.
* كێشـــە هەڵپەســـێردراوەكانی نێـــوان حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان و حكومەتـــی بەغـــدا، بەتایبەتـــی 

و  كوردســـتان  گازی  و  نـــەوت  یاســـای  لەســـەر 
پێكهێنانـــی  تـــا  چارەســـەركردنی  دواخســـتنی 
حكومەتـــی نـــوێ و دەرچوونـــی یاســـای نـــەوت و 
گازی فیدڕاڵـــی، تـــا چەنـــد لـــە بەرژەوەندیـــی كەرتـــی 

كوردســـتاندایە؟ گازی  و  نـــەوت 
ـــری  ـــی زیات ـــەم بارودۆخـــە و لەگـــەڵ ئاڵۆزبوون - ل
ئەنجامدانـــی  ئەگـــەری  و  سیاســـی  پرۆســـەی 
چارەســـەری  وایـــە  پێـــم  نـــوێ،  هەڵبژادرنێكـــی 
تـــەواوی ئـــەو كێشـــانەی نێـــوان هەرێمـــی كوردســـتان و 
ـــەوت و گازیشـــەوە  ـــە كێشـــەی ن ـــد ب ـــی ناوەن حكومەت
دواخـــراوە، بـــێ دامەزراندنـــی حكومەتێكـــی نـــوێ 
و دەرچوونـــی یاســـای نـــەوت و گازی فیدراڵـــی 
چارەســـەرێكی  گفتوگـــۆكان  نییـــە  مومكیـــن 
ئەوتۆیـــان لـــێ بكەوێتـــەوە، مـــن هەڵوێســـتی موقتـــەدا 
ســـەدر و شۆڕشـــگێڕەكانی بەرامبـــەر نـــەوت و گازی 

كوردســـتان بـــە ئیجابیتـــر دەبینـــم لـــە هەڵوێســـتی 
دواجـــار  بێـــت  هەرچۆنێـــك  تەنســـیقی،  ئیتـــاری 
دواكەوتنـــی گفتوگـــۆكان و بەردەوامبوونـــی كاركـــردن 
و بەرهەمهێنانـــی نـــەوت و گاز لـــە بەرژەوەندیـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان و عێراقـــدا دەبینـــم، چونكـــە 
لـــەم دۆخـــە خراپـــەدا گفتوگـــۆكان هیـــچ بەرهەمـــی 
هێشـــتا  و  دەكات  ئاڵۆزتـــر  دۆخەكـــە  و  نابێـــت 
دەرنەچـــووە،  فیدڕاڵـــی  گازی  و  نـــەوت  یاســـای 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  هـــەردوو  دەبێـــت  دواجـــار 
كوردســـتان و حكومەتـــی عێراقـــی فیـــدڕاڵ لەســـەر 
هـــەردوو  بەدڵـــی  و  گونجـــاو  ڕێگەچارەســـەرێكی 
ــەكانی  ــەری كێشـ ــە چارەسـ ــەون، چونكـ ــك بكـ ال ڕێـ
نـــەوت و گاز و هەمـــوو كێشـــەكانی دیكـــەی نێـــوان 
هەرێـــم و ناوەنـــد، لـــە بەرژەوەنـــدی هـــەردوو گەلـــی 

كوردســـتان و عێراقدایـــە.
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 پێناسەیەك بۆ ڕۆژنامەنووسی پیشەیی 
بـــە گشـــتی ڕۆژنامەنـــووس پێناســـەیەكی تایبـــەت و 
ڕێكخراوەیـــی نییـــە لـــە نەرویـــج، بـــەو پێیـــەی كـــە هـــەر 
ـــڕەو  ـــی ڕۆژنامەنووســـی پەی ـــێك ئێتیكـــی ئەخالق كەس
بـــكات و توانـــا و لێهاتوویـــی هەبێـــت، دەتوانێـــت ببێـــت 
بـــە ڕۆژنامەنـــووس، بـــەاڵم ئەوانـــەی لەســـەر كاری 
دەكـــەن،  دابیـــن  بژێـــوی ژیانیـــان  ڕۆژنامەنووســـی 
لـــە  پێیـــان دەگوترێـــت ڕۆژنامەنووســـی پیشـــەیی، 
واڵتـــی نەرویـــج پیشـــە بـــۆ ڕۆژنامەوانـــی ســـنووردار 
نییـــە، واتـــا ئـــەو كەســـەی بـــە فـــــەرمی ڕۆژنامەنـــووس 
نەبێـــت، ناتوانێـــت ئـــەم كارە بـــكات، یـــا ناتوانرێـــت پێـــی 
بگوترێـــت ڕۆژنامەنـــووس، هـــەر كەســـــێك، یان هەمـــــوو 
ـــۆ  ـــان ب ـــامانج و ئارەزووی ـــان ئــ ـــەرك، ی ـــە ئ ـــەی ك ئەوان
و  توانـــا  هــــاوكات  هەبێـــت،  ڕۆژنامەوانـــی  كاری 
لێهاتووییـــان هەبێـــت، دەتوانـــن ببنـــە ڕۆژنامـــەوان، 
ڕۆژنامەنووسییشـــیان  بڕوانــامـــــەی  هەرچەنـــدە 
نەبێـــت، ئەوانیـــش دەبێـــت لەســــــەر ئـــەو بنەمایـــە بـــن و 
پشـــــت ببەســــتن بـــە یاســـــای میدیایـــی كـــە لـــە ســـاڵی 
٢٠٢٠دا پەســـەند كـــراوە و دەڵێـــت: »هەمـــــوو ئـــەو 
دەزگا میدیاییانـــەی كـــە بـــە شـــێوەیەكی ئەكادیمـــی 
نووچـــە،  باڵوكردنـــەوەی  بـــۆ  بكـــەن  وەبەرهێنـــان 
و  بەرنامـــە  ڕۆژانـــە،  ڕووداوی  دیبەیـــت،  هـــەواڵ، 
هـــەر بابەتێكـــی گشـــتی، دەتوانرێـــت لـــە چوارچێـــوەی 
پێناســـەی ڕۆژنامـــەوان خۆیـــان ببیننـــەوە«، بـــەاڵم 
بـــۆ ئـــەوەی لــــە دەزگا حكوومـــی و فەرمییەكانـــدا 
خاوەنـــی  مەرجـــە  بكەیـــت،  ڕۆژنامەوانـــی  كاری 
بڕوانامـــەی زانكـــۆ، یـــان پەیمانگـــە بیـــت، تـــا بتوانـــی 

ڕۆژنامەوانیـــت  كاری  ئەكادیمـــی  شـــێوەیەكی  بـــە 
ـــوێندندا ڕاهێنـــان  پـــێ بدرێـــت و، لـــە نێـــوان مـــاوەی خــ

بـــكات و ئامـــادە بكرێـــت بـــۆ كاتـــی دەرچـــوون.
گرنگـــی  ئـــــەركێكی  ڕۆژنامەوانـــی  پیشـــەی 
كـــــۆكردنەوەی  و  بەرپرســـیاریەتی  كــــۆمەاڵتییە. 
دروســـتترین  بـــە  ڕووداوەكانـــە  زانیاریـــی  زیاتریـــن 
بینـــەران و  بیســـەران،  بـــە  شـــێوە و، گەیاندنیەتـــی 
ــیاركردنەوەی كۆمەڵگـــە  ــا هۆشـ خوێنەرانـــی، هەروەهـ
و ســـازكردنی ڕای گشـــتی و ڕێزگرتنـــە لـــە بەهـــا 
كۆمەاڵیەتییـــەكان. لـــە واڵتـــی نەرویـــج ڕۆژنامەوانـــی 
ــەوە زۆر  ــەر ئـ ــوارەم دادەنرێـــت، لەبـ ــە دەســـەاڵتی چـ بـ
گرنگـــە ئـــەم دەســـەاڵتە دوور بێـــت لـــە گەندەڵـــكاری 
و خـــراپ بەكارهێنـــان، مەبەســـتی ســـەرەكی لـــەوەش 
بوونـــی متمانەیـــە لـــە نێـــوان دەســـەاڵت و كۆمەڵگـــەدا.
  مـەرجــــە سەرەكییەكانی پیشەی ڕۆژنامەوانی 

لـــە واڵتـــی نەرویـــج 
ڕۆژنامـــەوان پێویســـــتە شـــارەزایی تـــەوای هەبێـــت لە 
بوارەكانـــی تەكنۆلۆژیـــا و هەمـــوو كات زانیارییەكانـــی 
نـــوێ )ئەپدەیـــت( بكاتـــەوە، پـێـــوەرەكــــــانی ئێتیـــك 
 Vær varsom-plakat پیشـــەیی  )ئەخالقـــی 
بـەرپــرســـــیاریەتی،  هەســـتی  وەك:  بێـــت،  تێـــدا   )
ــیی  ــری و چاونەترسـ ــی، بوێـ ــەربەخۆیی و بێالیەنـ ســـ
هیـــچ  كاریگەریـــی  ژێـــر  نەكەوێتـــە  بێـــت،  تێـــدا 
الیەنێـــك، وردبیــــــن، ڕاستگـــــۆ و دەســـــتپاك بێـــت و، 
ڕێزگــــرتنی بەرامبـــەری هەبێـــت لـــە هەمــــوو كات و 

شـــوێنێكدا و، پـــــــرەنسیپەكان ڕەچـــاو بكـــــات. 
 بنــەماو پـرەنسیپەكانی ڕۆژنامەنووسی پیشەیی 
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رۆژنامەگەریی پیـشەیی 
لە زەمەنی سۆشیال میدیادا

سەرەقەڵەمێك دەربارەی ڕۆژنامەگەریی پیشەیی لە واڵتی نەرویج 

بەشی یەكەم
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ـــازاد  ـــەرە ئــ ـــە هـ ـــە واڵت ـــج یەكێكـــە ل ـــی نــەرویـ واڵت
و دیموكـــراس و پێشـــكەوتووەكانی دونیـــا، كـــە تیایـــدا 
ئـــــازادیی ڕادەربڕیـــن بـــە تـــەواوی مانـــا پەیـــڕەو و 

بەرجەســـتە دەكرێـــت.
 Vær Varsom-plakaten 

 ڕێسای ئـاگــاداربـە/ وریــــابە! كە تیایدا:
1. پیادەكردنی بنەما و پرەنســـیپەكانی دیموكراســـی 

بـــە تـــەواوی وردەكارییـــەوە گرنگیـــی پـــێ دراوە.
٢. هـــەر هاوواڵتییـــەك مافـــی ئــــەوەی هەیـــە كـــە 
ـــە  ـــت، ك ـــێ بدرێ ـــەواو و دروســـتی پ ـــی ورد و ت زانیاری
پشتڕاســـتكراوە و ســـەرچاوە دیـــــار بێـــت، كەموكـــــورتی 
و  دیموكراســـی  لەكەداركردنـــی  پرەنســـیپەدا  لـــەم 
كەمتەرخەمییـــە بەرامبـــەر هـــەر تاكێكـــی واڵتەكـــە و 

ــتی. ــە بەگشـ كۆمەڵگـ
3. دەزگاكانـــی ڕاگەیانـــدن ئەركیانـــە كـــە ڕووداو بـــە 

شـــێوەیەكی بابەتیانـــە و بـــە شـــەفافییەت بگوازنـــەوە.
4. میدیـــا دەبێـــت دوور لـــە هەمـــوو ئایدیۆلــــۆژیایەك 
كــــاری میدیایـــی خـــۆی بـــكات و، لـــە بـــــەالڕێدابردنی 

بابەتـــەكان دوور بێـــت.
5. »نووســـــین بـــە ڕووناكـــی«، دەســـتەواژەیەكە 
بەكاردێت بــــۆ میـــــدیای وێنەیی )فۆتــۆگــــرافی( كـە 
گـــــوزارشتێكی فرەڕەهەندە، پــــێویستە كاتێك وێـــــنە لە 
ڕۆژنامەوانیـــدا بـــاڵو دەكرێتـــەوە، دەبێـــت بتوانرێـــت وەك 
ـــت،  ـــدا بكرێ ـــەی لەگەڵ ـــەیاندن مامـەڵــ ئامرازێكـــی گـ
چونكـــە زۆر جـــار وێـــــنەیەك زۆر زیـــــاتر لـــە نووســـین و 

ـــت.  ـــی دەبێ ـــۆ وەرگـــرەكان كاریگەری ـــك ب ڕاپۆرتێ
ـــراوەیەك،  ـــەر باڵوكــ ـــەیاندن ه ـــانی ڕاگــ 6. دەزگاكـ

ـــان بەگشـــتی هـــەر كارێـــك بكـــەن، دەبێـــت دوور بێـــت  ی
ــرانی  لـــە بەرژەوەنـــدی، ڕوون و ئاشـــكرایە كـــە وەرگــ
جیاجیـــای  ســـەرچاوەی  زۆر  و  هۆشـــیارن  ئەمـــڕۆ 
بۆیـــە  بەردەســـتە،  لـــە  زانیارییـــان  بەدەســـتهێنانی 
ــەیاندن  ــدیایی و ڕاگـــ ــی میـــ ــە دەزگاكانـ زۆر گرنگـ
ـــی  ـــە گەیاندن ـــن ل ـــوودبەخش ب ـــە و، س جێگـــەی متمان

هـــەواڵ و زانیـــاری لـــە چوارچێـــوەی یاســـادا.
7. لـــە ڕۆژنامەگەریـــی پیشـــەییدا لـــە نەرویـــج، 
بـــە  بەدواداچـــوون  و  پشتڕاســـتكردنەوە  بنەمـــای 
شـــێوەیەكی ئاشـــكرا پەیڕەو كراوە و كاری پێ دەكرێت، 
ـــەییەكاندا  ـــا پیش ـــوو میدی ـــە هەم ـــتە ل ـــەم مەبەس بـــۆ ئ
ــە  ــدا كـ ــە دامەزراوەكانیانـ ــە لـ ــەت هەیـ ــێكی تایبـ بەشـ
پێـــی دەگوترێـــت )بەشـــی دۆزینـــەوە  و بەدواداچوونـــی 
ــەم  ــی ئـ ــتییەكان- Kilder( ئەركـ ــەرچاوە و ڕاسـ سـ
ئـــەو  پشـــــتڕاستكردنەوەی  و  دڵـنـــــیاكردن  بەشـــەش 
زانیارییانەیـــە كـــە میـــــدیاكار لـــە بابەتەكەیـــدا بـــەكاری 
هێـــــناوە، گرنگیـــی ئـــەو بەدواداچوونـــەش پێـــوەری 
ـــا  ـــوان و هاوواڵتـــی و میدی ـــەی نێ ســـەركەوتن و متمان

ـــەر دەكات. مسۆگـ
ــەی  ــك ئاییننامـ ــوو ڕۆژنامەوانێـ ــت هەمـ 8. دەبێـ
ئەخالقـــی ڕۆژنامەوانـــی لەبەرچـــاو بگرێـــت لـــە 
ئاییننامـــەی  لـــە  بابەتەكانیـــدا،  باڵوكـــــردنەوەی 
ئەخالقیـــی ڕۆژنامەوانـــدا هاتـــووە كـــە »ڕۆژنامـــەوان 
دەبێـــت پارێـــزگاری لـــە تاكـــە كەســـەكان و گرووپـــەكان 
بكـــەن لـــە خـــراپ بەكارهێنـــان بـــۆ مەبەســـتی خۆیـــان، 
ئەویـــش بـــە ســـەرنج نەدانـــی كاربەدەســـتان، فەرمانگـــە 
حكوومییـــەكان، دامـــەزراوە تایبەتییـــەكان، ئـــەوان 
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تایبەت بۆ گواڵنی نووسیوە

میدیاكار و چــــاالكی مەدەنی 
دەریا قادر 
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نابێـــت لـــە مژارێـــك بـــۆ بەرژەوەندیـــی تایبەتیـــی 
خۆیـــان كەڵـــك وەربگـــرن و، نابێـــت لـــە ژێـــر پەســـتانی 
الیەنـــی ســـێیەمدا ڕاســـتیی بابەتـــەكان بگـــۆڕن«.

9. ئێتیـــك: لـــە سیســـتمی ڕاگـــــەیاندندا ئێتیـــك 
و،  دەبینێـــت  ســـەرەكی  و  گرنـــگ  ڕۆڵێكـــی 
هاوســـەنگی دروســـت دەكات لـــە نێـــوان بەرپرســـیارێتی 
و مافـــی ڕۆژنامەوانـــان، هـــەر ســـەرپێچیكردنێك 
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ نەبوونـــی ئێتیكـــی پیشـــەیی و 
ناهۆشـــیاریی ڕۆژنامەوانـــان، هـــەر ئەوەشـــە كـــە 
ئێتیـــك لـــە واڵتـــی نەرویجـــدا لـــە هەمـــوو جۆرەكانـــی 
زانكـــۆ بـــە گوێـــرەی جـــۆری زانكـــۆ و بەشـــەكەی 
و داهاتـــووی پیشـــەكەی، دەخوێندرێـــت و پڕاكتیـــزە 

ــت.  دەكرێـ
ڕۆژنــــامەنووسی  نەرویـــج  واڵتـــی  لـــــە  ئــایــــا 
سۆشـــیال میدیـــا وەك ڕۆژنامەنووســـی پیشـــەیی 

دەكرێـــت؟  هەژمـــار 
ـــا ئەگـــەر  ـــێ، ڕۆژنامەنووســـی سۆشـــیال میدی بەڵ
لـــە  یەكێـــك  لەگـــەل  هەبێـــت  كاری  گرێبەســـتی 
دیاریكـــراودا  چوارچێوەیەكـــی  لـــە  و،  دەزگاكان 
بـــەردەوام و بـــە شـــێوەیەكی ڕێكوپێـــك بابەتـــەكان 
وەك  ئـــەوا  باڵوبكاتـــەوە،  میدیـــا  سۆشـــیال  لـــە 
و  دەكرێـــت  حیســـاب  پیشـــەیی  ڕۆژنامەنووســـی 

هەمـــان مافـــی هەیـــە. 
ـــوان ڕۆژنامەنووســـی پیشـــەیی و  ـــە نێ ـــاوازی ل جی
ڕۆژنامەنووســـی سۆشـــیال میدیـــا چییـــە و، ئایـــا بـــە 
پێناســـەكردنی میدیـــا و ڕۆژنامەنووســـی پیشـــەیی 
ئاســـتەنگەكانی نێـــوان پیشـــەیی و سۆشـــیال میدیـــا 

ـــت؟  چارەســـەر دەبێ
 بـــۆ وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارەش دەبـــێ بڵێیـــن: 
»ڕۆژنامەنووســـی پیشـــەیی بـــەو كەســـانە دەگوترێـــت 
كـــە بـــە كاری ڕۆژنامەنووســـی بژێویـــی ژیانیـــان 
دابیـــن دەكــــەن«، ڕۆژنامەنووســـی ســـــۆشیال میـــــدیا 
ئـــەو كەســـانەن كـــە بەرامبـــەر كاری ڕۆژنامەوانـــی 
هیـــچ مووچەیەكیـــان نییـــە، دەبێـــت ســـەرچاوەی 
داهـــــاتی ژیانیـــان لـــە الیەكـــی دیكـــەوە مسۆگــــەر 
بكـــەن، بـــەاڵم ئارەزوومەندانـــە ســـەرگەرمی كاری 

ڕۆژنامەوانـــی دەبـــن.
ڕۆژنامەنووســـی سۆشـــیال میدیایـــی بەربەســـتی 
كەمتـــرە، لـــە كاتێكـــدا بـــە هـــۆی ئـــەو بەرژەوەنـــدی و 
یــــاسا و ڕێســـایانەی كە خۆیان دیاری دەكەن، هیچ 
ــتێكیان لەگـــەڵ هیـــچ دەزگایەكـــدا نییـــە،  گرێبەسـ
وەك چـــۆن زۆر جـــار ڕێگـــە نـــادەن ڕۆژنامەنـــووس 

هەمـــوو جـــۆرە هەواڵێـــك بـــاڵو بكاتـــەوە، بـــەاڵم لـــە 
ـــادا بـــێ بەربەســـت بـــاڵوی دەكاتـــەوە،  سۆشـــیال میدی
هـــــەروەها ئـــەو كەســـانەی وەك ڕۆژنامـــەوان بـــە 
ـــەزراون،  ـــووە و دانەم ـــان دەســـت نەكەوت فەرمـــی كاری
لـــە دەزگا ڕاگەیاندنەكانـــدا دەرفـــــەتیان هەیـــە لەســـەر 
ـــك  ـــەن و ناوبانگێ ـــان بك ـــا كاری خۆی ـــیال میدی سۆش
بـــۆ خۆیـــان پەیـــدا بكـــەن، ئەگـــەر بگەڕێینـــەوە بـــۆ 
3٠ ســـاڵ لەمەوبـــەر، دەبینیـــن سۆشـــیال میدیـــا نەبوو، 
ـــوو كـــە بتوانێـــت بیـــر و  ـــەی نەب ـــەو توانای زۆركـــەس ئ
ـــروڕای  ـــدی بی ـــەر دی ـــە ب ـــی خـــۆی بخات بۆچوونەكان
لـــە سیســـتەمی  كـــە وەك ڕەخنەگرتـــن  گشـــتی، 
ـــدە  ـــەدا هەرچەن ـــەم واڵت ـــەم دەدرا، ل ـــە قەڵ ـــیبڕاڵی ل لـ
ئازادیـــی ڕادەربڕیـــن هەیـــە، بـــەاڵم ئیمكانیـــات و 
كەرەســـتەی ڕاگـــــەیاندن تەنیـــا لـــە دەســـتی چینێكـــی 
تایبەتدایـــە و، هەمـــوو كەســـێك ئـــەو دەرفەتـــەی نییـــە 
دەنگـــی خـــۆی بگەیەنێتـــە ڕای گشـــتی، لێـــرەدا 
ــرد و،  ــەر كـ ــەی چارەسـ ــەو پرسـ ــا ئـ ــیال میدیـ سۆشـ
بـــووە هـــۆی ئـــەوەی هـــەر كەســـــێك بتوانێـــت بیـــروڕای 
ــڕ  ــاییەكان پـ ــت و بۆشـ ــازادی دەرببڕێـ ــە ئـ ــۆی بـ خـ
بكاتـــەوە، زۆر كـــەس و ڕاگـــــەیاندنەكان كەڵـــك لـــە 
باڵوكـــــردنەوەی  بـــۆ  وەردەگـــرن  سۆشـــیال میدیـــا 
ــد  ــەر چەنـ ــە سـ ــن بـ ــەش دەبـ ــە دابـ ــان، كـ بابەتەكانیـ

بڕگــــەیەكدا وەك: 
ناوەنـــدی هـــەواڵ، ڕۆژنامەوانـــی، ڕۆژنامەوانیـــی 
ـــواری هەمەجـــۆر و، ئەوانـــەی  ـــاالكانی ب ـــازاد، چــ ئــ
كاری ڕۆژنامەنووســـــین بۆ ئارەزوو و ســـەرگەرمیی 
بەرجەســـتەكردنی  پێـــی  بـــە  دەكـــەن،  خۆیـــان 
چەندیـــن  لـــە  میدیـــا  سۆشـــیال  ڕۆژنامەوانـــی، 
ســـاڵی ڕابـــردوودا ئاســـتەنگێكی وای نەخســـتووەتە 
كاتێكـــدا  لـــە  پیشـــەیی،  بـــەردەم ڕۆژنامەوانانـــی 
دیـــارە  شـــوێنان  و  كار  پیشـــەیی  ڕۆژنامەوانانـــی 
ــتەنگ  ــەر ئاسـ ــەك هـ ــۆگەرە، نـ ــان مسـ و مافەكانیـ
دەزگــــا  و  پیشـــەییەكان  كات  هەنـــدێ  بگـــرە 
میدیـــا  سۆشـــیال  لـــە  ســـوود  ڕاگـــــەیاندنەكانیش 
وەردەرگـــرن، چونكـــە باڵوكـــــردنەوە لـــە سۆشـــیال 
میدیـــا بـــە خێراتریـــن شـــێوەیە، بـــەاڵم دروســـت نییـــە 
میـــــدیاكار هەردەم وەك سەرچـــــاوەیەكی هەمیشـــەیی 
لێـــرەدا  ببەســـتێت،  میـــــدیا  سۆشـــیال  بـــە  پشـــت 
دەزگــاكـــــانی ڕاگـــــەیاندن بـــۆ نموونـــە ڕۆژنامەیـــەك، 
بـــەكار  دەتوانێـــت سۆشـــیال میدیـــا وەك كەناڵێـــك 
ڕاوبۆچوونـــی  هـــاوكات  بتوانێـــت  كـــە  بهێنێـــت 

وەربگرێـــت. خـــۆی  خوێنەرەرەكانـــی 
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د.نەژدەت ئاكرەیی 

بۆ گواڵنی نووسیوە

پسپۆر لە ئاسایشی نەتەوەیی 
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دەستپاكیی ئەكادیمی

باســـكردنی دەســـتپاكیی ئەكادیمـــی پێشـــوەختە 
هـــەر  لـــە  بڵێیـــن  كـــە  دەكات  بـــەوە  پێویســـت 
كۆمەڵگەیەكـــدا كۆمەڵێـــك كاری وەزیفـــی هەیـــە، 
وەك كاری دیپلۆماســـی، پزیشـــكی، ئەندازیـــاری، 
هەواڵگـــری، دادوەری، یەكێـــك لـــەو كارە گرنگانـــەی 
كـــە لـــەو كۆمەڵگەیانـــەدا هەیـــە، پێـــی دەگوترێـــت 
وەك  ئەمـــەش  ئەكادیمـــی«،  »كۆمەڵگـــەی 
یاســـا  كۆمەڵێـــك  و  تایبەتمەنـــدە  كۆمەڵگەیەكـــی 
دەخـــات،  ڕێكیـــان  نەریـــت  و  داب  و  ڕێســـا  و 
یەكێـــك لـــە بابەتـــە گرنگەكانـــی ئـــەم كۆمەڵگەیـــە 
ــە پەیڕەوكردنـــی  ــە بـ ــاری كاركردنـ ــەلەی ڕەفتـ مەسـ
بەرانبـــەر  پێچەوانـــەوە  بـــە  زانســـتییەكان،  پێـــوەرە 
نادەســـتپاكیی ئەكادیمـــی دەبینـــەوە، لـــە دەرئەنجامـــی 
ئـــەوەی دیـــاردەی گەندەڵیـــی ئەكادیمـــی دەســـت 
ـــەرە  ـــاردە ه ـــە دی ـــە ل ـــەش دیاردەیەك ـــێ دەكات، ئەم پ

مەترســـیدارەكان.
پێشـــەكی پێویســـت بەوە دەكات كە بڵێین گەندەڵی 
دیاردەیەكـــی بـــاوە، هەروەهـــا دیاردەیەكـــی فرەالیـــەن و 
فـــرە هـــۆكار و فـــرە دەرئەنجامـــە، كـــە لـــە زۆر شـــێوازدا 

دەستنیشـــانكردنی  بـــۆ  پێـــوەر  دوو  دەردەكەوێـــت، 
كـــە  دووقۆڵـــی«  »پێـــوەری  هـــەن،  گەندەڵـــی 
ـــردن و  ـــی كارك ـــوەری ئەخالقییات لەســـەر بنەمـــای پێ
پێـــوەری یاســـاییە، پێوەرێكـــی دیكـــە هەیـــە كـــە پێـــی 
دەگوترێـــت »پێـــوەری ســـێقۆڵی«، كـــە چەمكـــی 
ئابـــووری و پرەنســـیپە یاســـاییەكان و بەرژەوەنـــدی 
دەگرێتـــەوە، هـــەر چـــۆن بێـــت، ڕێككەوتننامـــەی 
ـــردووە  ـــی ك ـــووەكان پێناســـەی گەندەڵ ـــەوە یەكگرت نەت
كـــە مەترســـییە بـــۆ ســـەر ســـەقامگیری و ئاسایشـــی 
ـــی  ـــەوەی بنەماكان ـــۆ ئ ـــۆكارە ب ـــە ه كۆمەڵگـــەكان ك
و  ئەخالقییـــەكان  بەهـــا  بنەمـــای  و  دیموكراســـی 
ـــەت  ـــیدارەوە، تەنان ـــە دۆخێكـــی مەترس دادوەری بخات

پێشـــێلكردنی یاســـاش دەگرێتـــەوە.
ـــە دەروازەیەكـــەوە  ـــە و ئەگـــەر ل ـــەم بنەمای لەســـەر ئ
بـــۆ ئـــەم بابەتـــە بچیـــن، دەتوانیـــن بڵێیـــن كـــە دزینـــی 
زانســـتی یەكێـــك لـــە دیاردەكانـــە، زانكـــۆی كامبریـــدج 
پێناســـەی دیـــاردەی دزینـــی زانســـتی دەكات كـــە 
كەســـانێك كار و بەرهەمـــی كەســـانی دیكـــە بـــۆ 
خۆیـــان ببـــەن و ســـوودی لـــێ وەربگـــرن، زانكـــۆی 
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ئۆكســـفۆردیش وای بـــۆ دەچێـــت كـــە كەســـێك كارێـــك 
كەســـانی  بیروبۆچوونـــی  كـــە  دەكات  پێشـــكەش 
ئەكادیمـــی  دەســـتپاكیی  ڕاســـتیدا  لـــە  دیكەیـــە. 
لـــە دزینـــی ئەكادیمـــی فراوانتـــرە، چونكـــە دزینـــی 
ئەكادیمـــی بەشـــێكە لـــە دەســـتپاكیی ئەكادیمـــی، 
دەروازەی دیكـــە هەیـــە بـــۆ ئـــەم مەســـەلەیە، بـــۆ 
نموونـــە وەرگرتنـــی زۆری بیروبۆچوونـــی كەســـانی 
دیكـــە، یـــان دەســـتدرێژیكردنە ســـەر موڵكایەتیـــی 

دانـــەر.
زۆرن،  ئەكادیمـــی  دزینـــی  فاكتەرەكانـــی 
فاكتـــەری كەســـین كـــە پەیوەســـتن بـــە كەســـایەتیی 
ئـــەو كەســـەی ئـــەم كارە ئەنجـــام دەدات، كـــە جـــۆرە 
بێهێـــزی و الوازییەكـــی تێدایـــە، ناشـــارەزایی هەیـــە 
لـــە میتۆدەكانـــی توێژینـــەوەی ئەكادیمـــی، هەروەهـــا 
پەیـــڕەوی كات نـــاكات و لـــە پرەنســـیپ و یاســـاكان 
ئابوورییـــش  تەكنەلۆژیـــای  فاكتـــەری  نازانێـــت. 
ـــە  ـــە ل ـــەرە پێشـــكەوتنە تیكنۆلۆژیی ـــەم فاكت ـــە، ئ هەی
ـــۆ زوو گەیشـــتن  ـــوو ب ـــدن هـــۆكار ب ـــی گەیان تۆڕەكان
بـــە زانیـــاری و بەرانبـــەر شـــێوازێكی دیكـــە ســـوود 

ــت. ــە وەربگیرێـ ــەو زانیارییـ لـ
هـــاوكات ئـــەو كەســـانەی كاری دزینـــی ئەكادیمـــی 
ئەنجـــام دەدەن، فاكتـــەری ئابـــووری دەكەنـــە پیشـــە بـــۆ 
خۆیـــان، بـــەاڵم فاكتـــەری یاســـایی ئەویـــش ڕۆڵـــی 
خـــۆی دەبینێـــت، بـــەوەی زۆر جـــار دەبینیـــن كـــە دەقـــە 
یاســـاییەكان كەموكورتییـــان هەیـــە لـــە چارەســـەركردن، 
مەترســـیی ئـــەم دیاردەیـــە وا دەكات كـــە كۆمەڵگـــەی 
ئەكادیمـــی بـــەرەو گەندەڵـــی هەنـــگاو بنێـــت. لـــە 
ــووە  ــاری وا هەبـ ــەالنە زۆرن، جـ ــەم مەسـ ــدا ئـ جیهانـ

ـــەت كەســـانی  ـــوەی گالون، تەنان ـــاودار تێ ـــانی ن كەس
ــەم  ــی ئـ ــەاڵم ئەنجامدانـ ــش، بـ ــی و ئەكادیمیـ سیاسـ
ـــە تـــاوان دادەنرێـــت، ئـــەم  كارە لـــە ڕووی یاســـاییەوە ب
تاوانـــەش بەئەنقەســـتە و پاراســـتنی یاســـایی بـــۆ ئـــەم 
بابەتـــە هەیـــە، جگـــە لـــە پاراســـتنی شارســـتانی و 
ــە  ــەم بنەمایـ ــەر ئـ ــەوە، لەسـ ــی قەرەبووكردنـ داواكردنـ
و بـــۆ ڕووبەڕووبوونـــەوەی دیـــاردەی نادەســـتپاكیی 
ئەكادیمـــی، بیرۆكـــەی بەرنامـــە و لیســـتی ڕەش 
هەیـــە، ئەوانـــەی ئـــەم كارە ئەنجـــام دەدەن، ناویـــان لـــەم 
لیســـتانە تۆمـــار دەكرێـــن، چ كەســـانی سرووشـــتی، 
ـــە  ـــە پێویســـتی بەوەی ـــەم بابەت ـــن، ئ ـــەوی ب ـــان مەعن ی
نیشـــتمانی  و  نێودەوڵەتـــی  دیكیۆمێنتێكـــی  كـــە 
هەبێـــت بـــۆ ئەخالقییاتـــی ئـــەم جـــۆرە كارە، هەروەهـــا 
جەخـــت بكرێتـــەوە لەســـەر میتۆدەكانـــی توێژینـــەوەی 
ــنبیریی  ــەوەی ڕۆشـ ــاوكات باڵوكردنـ ــی، هـ ئەكادیمـ
ئەمانەتیـــی ئەكادیمـــی زۆر گرنگـــە، ئەمانـــەش وا 

ـــت. ـــانە نەبێ ـــەم كێش ـــژەر تووشـــی ئ ـــە توێ ـــەن ك دەك
ئـــەم  یاســـاییەوە  ڕووی  لـــە  و  عێراقـــدا  لـــە 
یاســـای  وەك  كـــراوە،  چارەســـەر  زۆر  مەســـەلەیە 
ــاڵی 1971ی  ــای سـ ــاڵی 1969، یاسـ ــزادانی سـ سـ
پاراســـتنی مافـــی نووســـەر، یاســـای ســـاڵی ٢٠1٢ی 
ـــی  ـــاڵی 1991ی بەرزەفت ـــای س ـــەر، یاس ـــی دان ماف
ــتانیش  ــی كوردسـ ــە هەرێمـ ــەران، لـ ــی فەرمانبـ مافـ
یاســـای ژمـــارە)3(ی ســـاڵی ٢٠11ی دەســـتەی 
ســـاڵی  ڕێنمایـــی  هەروەهـــا  هەیـــە،  دەســـتپاكی 
لـــە  فەرمانبـــەران،  پیشـــەیی  ڕەفتـــاری  ٢٠16ی 
ــۆ  ــە بـ ــە هەیـ ــەوە ڕێككەوتننامـ ڕووی نێودەوڵەتییشـ

گەندەڵـــی. ڕووبەڕووبوونـــەوەی  پاراســـتنی 

ڕێككەوتننامەی نەتەوە 
یەكگرتووەكان پێناسەی 
گەندەڵی كردووە كە مەترسییە 
بۆ سەر سەقامگیری و ئاسایشی 
كۆمەڵگەكان كە هۆكارە بۆ 
ئەوەی بنەماكانی دیموكراسی 
و بنەمای بەها ئەخالقییەكان 
و دادوەری بخاتە دۆخێكی 
مەترسیدارەوە، تەنانەت 
پێشێلكردنی یاساش دەگرێتەوە

ئەو كەسانەی كاری دزینی 
ئەكادیمی ئەنجام دەدەن، 
فاكتەری ئابووری دەكەنە پیشە 
بۆ خۆیان، بەاڵم فاكتەری 
یاسایی ئەویش ڕۆڵی خۆی 
دەبینێت، بەوەی زۆر جار 
دەبینین كە دەقە یاساییەكان 
كەموكورتییان هەیە لە 
چارەسەركردن
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لـــە دەرئەنجامـــدا دەتوانیـــن بڵێیـــن كـــە دەســـتپاكیی 
ـــەوە  ئەكادیمـــی ســـیما و ســـونبولێكی ئەخالقییـــە و ب
بـــۆی دەچیـــن كـــە كۆمەڵێـــك پرەنســـیپی ئەدەبـــی 
مەنزوومەیەكـــی  وەك  ئەكادیمـــی  ئەمانەتـــی  و 
و  ئەكادیمـــی  كۆمەڵگـــەی  لەنـــاو  ئەخالقـــی 
باڵوكـــراوەكان بیپارێزیـــن، هەروەهـــا پێویســـتە ئـــەم 
پێـــوەرە ئەكادیمییانـــە ڕەچـــاو بكرێـــن، بـــە پێچەوانـــەوە 

دەرئەنجامەكانـــی مەترســـیدار دەبـــن.
 دادگای بـــااڵی كارگێـــڕی لـــە میســـر ئـــەم 
دیاردەیـــە بـــە )دزەكانـــی توێژینـــەوەی زانســـتی( نـــاو 
دەهێنێـــت، ئەوانـــەی ئـــەو جـــۆرە دزییانـــە ئەنجـــام 
ـــا  ـــان دەســـت بەســـەرداگرتنی ئەكادیمـــی وات دەدەن، ی
دەســـت بەســـەر بیروبۆچوونـــی كەســـانێكی دیكـــەی 
ڕووبەڕووبوونـــەوەی  بـــۆ  دەگـــرن،  ئەكادیمیـــدا 
بەرنامـــە  زۆر  ئەكادیمـــی  دزینـــی  دۆزینـــەوەی 
هـــەن،  ئەكادیمییـــەكان  دامـــەزراوە  و  زانكـــۆ  لـــە 
ســـزادانەكانیش زۆر جـــار دەگەنـــە دەركـــردن لـــەو 
زانكـــۆكان  پێویســـتە  ئەكادیمییانـــە،  دامـــەزراوە 
لـــە ڕێـــگای لێژنـــەی تایبەتـــەوە كار لەســـەر ئـــەم 
ـــە ســـوود و ئەنجامێكـــی باشـــی  مەســـەلەیە بكـــەن ك

لـــێ دەكەوێتـــەوە.
ئەگـــەر باســـی هەرێمـــی كوردســـتان بكەیـــن، لـــە 
ڕاســـتیدا لـــەم ســـااڵنەی دواییـــدا گرنگـــی بـــەم بـــوارە 
دراوە، هەروەهـــا كۆمەڵێـــك میكانیـــزم گیراونەتـــە 
بـــەر، بـــۆ ڕووبەڕووبوونـــەوەی ئـــەم دیاردەیـــە لەبـــەر 
ڕۆشـــنایی پێشـــكەوتنی تەكنۆلۆژیـــدا، لـــە بوارەكانـــی 
لێژنـــەی  و  زانكـــۆكان  پەیوەندیـــی  و  گەیانـــدن 
تایبـــەت بـــەم الیەنـــە، گەیشـــتە ئـــەو ئاســـتەی كـــە 

وەزارەتـــی خوێندنـــی بـــااڵ و توێژینـــەوەی زانســـتی 
بـــە هەماهەنگـــی لەگـــەڵ دەســـتەی دەســـتپاكیی 
 UNDP ڕێكخـــراوی  و  كوردســـتان  هەرێمـــی 
 ٢٠٢1 ســـاڵی  دووەمـــی  تشـــرینی  مانگـــی  لـــە 
ــان  ــەوەی ئەكادیمییـ ــتپاكیی توێژینـ ــی دەسـ دیدارێكـ
مەســـەلەكانی  لـــە  زۆر  دیـــدارەدا  لـــەم  ســـازكرد، 
تایبـــەت بـــەم بـــوارە گرنگـــە تاوتـــوێ كـــران، وەك 
ئەزموونـــی زانكۆكانـــی دەرەوە و زانكۆكانـــی ناوخـــۆ 
و كێشـــە یاســـاییەكان و هەنـــگاوەكان لـــەم ڕووەوە، 
لـــە ئەنجامـــدا ڕاســـپاردە و پێشـــنیاری چـــاك بـــۆ 
ڕوو،  خرانـــە  دیاردەیـــە  ئـــەم  ڕووبەڕووبوونـــەوەی 
و  بـــااڵ  خوێندنـــی  وەزارەتـــی  هەنـــگاوەی  ئـــەم 
توێژینـــەوەی زانســـتی بـــە هەماهەنگـــی لەگـــەڵ 
و  كوردســـتان  هەرێمـــی  دەســـتپاكیی  دەســـتەی 
جێگـــەی  و  گرنگـــە  زۆر   UNDP ڕێكخـــراوی 
ــدارەدا  ــەم دیـ ــك لـ ــە پەیپەرێـ ــدەش بـ ــییە، بەنـ دڵخۆشـ
بـــە نـــاوی )گەنگەشـــەی جـــۆر و شـــێوازەكانی الدان 
ـــە دەســـتپاكیی توێژینـــەوەی ئەكادیمـــی( بەشـــداریم  ل
كـــرد، بۆیـــە دەبێـــت بەرانبـــەر ئـــەم دیاردەیـــە زۆر 
ــر  ــەوە دەكات زیاتـ ــت بـ ــاوكات پێویسـ ــن، هـ ــا بیـ وریـ
كاری لەســـەر بكرێـــت. تـــا ئێســـتا دزینـــی ئەكادیمـــی 
تەنیـــا وەك حاڵـــەت لـــە هەرێمـــی كوردســـتان هەیـــە، 
نەگەیشـــتووەتە دۆخـــی دیـــاردە، بـــەاڵم پێویســـتە 
ببینـــەوە،  ڕووبـــەڕووی  بـــە كۆمەڵێـــك میكانیـــزم 
بـــۆ ئـــەوەی تەشـــەنە نـــەكات، چونكـــە دیاردەیەكـــی 
مەترســـیدارە، جگـــە لـــە ڕووی ئەكادیمییەكـــەی، 
و  سیاســـی  و  ئەخالقـــی  ڕووی  بـــە  پەیوەســـتە 

ئابوورییـــەوە.   و  كۆمەاڵیەتـــی 

دەستپاكیی ئەكادیمی سیما 
و سونبولێكی ئەخالقییە و 

بەوە بۆی دەچین كە كۆمەڵێك 
پرەنسیپی ئەدەبی و ئەمانەتی 
ئەكادیمی وەك مەنزوومەیەكی 

ئەخالقی لەناو كۆمەڵگەی 
ئەكادیمی و باڵوكراوەكان 

بیپارێزین

تا ئێستا دزینی ئەكادیمی 
تەنیا وەك حاڵەت لە هەرێمی 

كوردستان هەیە، نەگەیشتووەتە 
دۆخی دیاردە، بەاڵم پێویستە 

بە كۆمەڵێك میكانیزم 
ڕووبەڕووی ببینەوە، بۆ ئەوەی 

تەشەنە نەكات

ـی
سـ
ـــا
سیـ
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بە هۆی هەڵكشانی ڕێژەی توندوتیژی و 
زۆربوونی تاوان، هەوڵی هەمواری یاسای 

توندوتیژیی خێزانی دەدرێت
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یاســـای بەرەنگاربوونـــەوەی توندوتیژیـــی خێزانـــی ژمـــارە )8(ی ســـاڵی 2011، دوای تێپەڕبوونـــی زیاتـــر 
لـــە 10 ســـاڵ بەســـەر دەرچوونـــی یاســـاكە، دەركەوتـــووە یاســـاكە ژمارەیـــەك هەمـــواری پێویســـتە، چونكـــە 
ـــە مافـــی  ـــەی داكۆكیـــكار ل ـــەن لێژن ـــە یاســـاكە لەالی ـــت، هـــەر بۆی ـــان بپارێزێ ـــراوە وەكـــو پێویســـت ئافرەت نەتوان
ئافـــرەت لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان و وەزارەتـــە پەیوەندیـــدارەكان هەمـــوار دەكرێتـــەوە و ســـزاكانیش توندتـــر 

دەكرێـــن. بەشـــداربووانی ئـــەم ڕاپۆرتـــەی گۆڤـــاری گـــواڵن خوێندنـــەوەی زیاتـــر بـــۆ بابەتەكـــە دەكـــەن.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

بـــە مەبەســـتی گفتوگۆكـــردن لەســـەر هەمـــواری 
ــژی  ــەوەی توندوتیـ ــای بەرەنگاربوونـ ــنیارە یاسـ پێشـ
دژی ئافـــرەت و خێـــزان ژمـــارە )8(ی ســـاڵی 2011 
 2022/6/6 ڕۆژی  كوردســـتان،  هەرێمـــی  لـــە 
ســـەرۆكی  فائـــق  ڕێـــواز  د.  سەرپەرشـــتی  بـــە 
د.  ئامادەبوونـــی  بـــە  و  كوردســـتان  پەرلەمانـــی 
ـــان، و  ـــەرۆكی پەرلەم ـــن هەورامـــی جێگـــری س هێم
لەنجـــە دزەیـــی ســـەرۆكی لێژنـــەی داكۆكیكـــردن لـــە 
ــە،  ــی لێژنەكـ ــر و ئەندامانـ ــرەت و جێگـ ــی ئافـ مافـ
گفتوگـــۆ  بەڕێوەچـــوو.  فـــراوان  كۆبوونەوەیەكـــی 
یاســـای  هەمـــواری  كۆتایـــی  ڕاپۆرتـــی  لەســـەر 
و  ئافـــرەت  توندوتیـــژی دژی  بەرەنگاربوونـــەوەی 
ــق  ــواز فائـ ــەدا د. ڕێـ ـــە كۆبوونەوەكـ ــرا. ل خێـــزان كـ
هێمـــن  د،  و  كوردســـتان  پەرلەمانـــی  ســـەرۆكی 
هەورامـــی جێگـــری ســـەرۆكی پەرلەمـــان و قوبـــاد 
ـــی هەرێمـــی  ـــی جێگـــری ســـەرۆكی حكومەت تاڵەبان
ــی  ــە و وەزارەتـ ــە لێژنـ ــییان لـ ــتان دەستخۆشـ كوردسـ
ناوخـــۆ و الیەنـــە پەیوەندیـــدارەكان كـــرد بـــۆ بـــە 
ئەنجـــام گەیاندنـــی ئـــەو پڕۆژەیـــە و هەوڵدانـــی 

زیاتـــر بـــۆ دەوڵەمەندكردنـــی ڕاپۆرتـــی پێشـــنیارە 
نوێـــوە  لـــە یاســـای  بریـــای داوە  لێژنـــە  یاســـاكە 
بكرێتـــە هەمـــواری یاســـای ژمـــارە )8(ی ســـاڵی 
2011 یاســـای )بەرەنگاربوونـــەوەی توندوتیژیـــی 

خێـــزان(ی بـــەركار.
ناوخـــۆی  وەزیـــری  ئەحمـــەد  ڕێبـــەر  هـــاوكات 
هەرێمـــی كوردســـتان، ئامـــاژەی بـــەوە كـــرد كـــە 
وەكـــو وەزارەتـــی ناوخـــۆ و حكومەتـــی هەرێمـــی 
دەكـــەن  هەوڵێـــك  هـــەر  پاڵپشـــتیی  كوردســـتان، 
و  خێزانـــی  توندوتیژیـــی  كەمكردنـــەوەی  بـــۆ 
ـــە كۆمەڵگـــەدا و  ـــارام ل ـــی ژیانێكـــی ئ بەرقەراركردن
لـــە كۆتایـــی كۆبوونەوەكـــەدا، بڕیـــار درا كـــە هەمـــوو 
ــە  ــرا، لـ ــوە كـ ــیان لێـ ــەی باسـ ــنیارە نوێیانـ ــەو پێشـ ئـ
لـــە  داكۆكیكـــردن  لێژنـــەی  داهاتـــوودا  ڕۆژانـــی 
مافـــی ئافـــرەت كۆبوونـــەوەی لەســـەر ئەنجـــام بـــدات 
و كۆتـــا ڕاپۆرتیـــان بـــۆ دەســـتەی ســـەرۆكایەتیی 

پەرلەمـــان و لێژنـــەی یاســـایی بـــەرز بكەنـــەوە.
یاســـاناس و خاوەنـــی  كاكەیـــی،  هـــاوار  شـــەنگە 
ــە چەمكـــی توندوتیـــژی،  ــتەرە لـ بڕوانامـــەی ماسـ

ئامانج لە هەمواركردنی یاساكە 
دانانی سنوورێكە  بۆ ئاریشە 

خێزانییەكان
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لـــە لێدوانێكیـــد بـــۆ گـــواڵن ســـەرەتا جەختـــی لـــەوە 
كـــردەوە كـــە »دەرچوونـــی یاســـا ئاســـانە، بـــەاڵم 
خســـتەڕوو  ئەوەشـــی  قورســـە«،  جێبەجێكردنـــی 
خێزانـــی  توندوتیژیـــی  8ی  ژمـــارە  »یاســـای 
لـــە  پێكهاتـــووە،  بڕگـــە   10 لـــە   2011 ســـاڵی 
دادگاكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان كەوتووەتـــە بـــواری 
جێبەجێكـــردن ، ئـــەم یاســـایە ئەگەرچـــی یاســـایەكی 
ڕۆشـــنایی  لـــە  بـــەاڵم  مۆدێرنـــە،  و  هاوچـــەرخ 
ــوار  ــراوە و هەمـ ــی وەرگیـ ــزادانی عێراقـ ــای سـ یاسـ
ـــی  ـــاكە دانان ـــی یاس ـــە هەمواركردن ـــج ل ـــراوە، ئامان ك
ســـنوورێكە  بـــۆ ئاریشـــە خێزانییـــەكان. بـــەو پێیـــەی 
ــی  ــۆ ئامانجێكـ ــرن بـ ــایەكی مۆدێـ ــی یاسـ دەرچوونـ
گـــەورەی وەك پاراســـتنی خێـــزان  لـــە هەڕەشـــەی 
لێكتـــرازان و هەڵوەشـــانەوە لـــە هەرێمێكـــی ئازادكـــراو 
پـــڕ لـــە كێشمەكێشـــی سیاســـی ئەگـــەر پێمـــان وابـــێ، 
ـــا  ـــی تەنی ـــان ئەركـــی جێبەجكردن كارێكـــی ئاســـانە ی
لـــە  لـــە ئەســـتۆی دامەزراوەیەكـــی حكوومییـــە، 
ـــن  ـــەدا چووی ـــە هەڵ ـــەم ســـەرنجەدا ب خســـتنە ڕووی ئ
و دەبـــێ پێداچوونـــەوە بـــەو بۆچوونـــەدا بكەیـــن، 
چونكـــە ئـــەو مەهامـــە كارێكـــی دەســـتەجەمعی 
بـــە  مەرجـــدارە  چارەســـەر  هەنـــگاوی  ەكـــو  و 
ــاو  ــەر و میكانیزمـــی گونجـ ــتەبەركردنی فاكتـ دەسـ
ڕەوشـــی  ســـەقامگیریی  بەرچاوترینیـــان  كـــە 
خەمخۆریـــی  ســـەرباری  عێـــراق.  لـــە  سیاســـییە 
دەســـەاڵتی كـــوردی بـــۆ پرســـی ئافـــرەت و خێـــزان لـــە 
ـــە دەســـەاڵتەكانی )تەشـــریعی  هەرســـێ دامـــەزراوە ل
ــتان  ــی كوردسـ ــە هەرێمـ ــی( لـ ــزی و قەزائـ و تەنفیـ
ئـــەوەی بەرچـــاو و ڕوونـــە تـــا ئێســـتا یاســـای ژمـــارە 
نییـــە،  تمووحـــدا  ئاســـت  لـــە  خێزانـــی  هەشـــتی 
بۆیـــە لـــەم تـــەوەرەدا فۆكســـمان لەســـەر هـــۆكارە 
كەلێنێكـــی  هـــەر  چونكـــە  نییـــە،  شـــكڵییەكان 
ڕەشنووســـێكەوە  ڕێـــگای  لـــە  یاســـایی  شـــكڵی 
ــانایی  لـــە پەرلەمـــان هەمـــوار دەكرێتـــەوە و بـــە سـ
دەكەوێتـــە بـــواری جێبەجێكـــردن، بگـــرە ســـەرنجمان 
لەســـەر دەرهاویشـــتەكانی ناســـەقامگیریی ڕەوشـــی 
سیاســـی  لـــە گۆڕەپانـــی عێراقیـــدا كاریگـــەری ئـــەو 
دۆخـــە لەســـەر هەڵكشـــانی ڕێـــژەی توندوتیژییـــە كـــە 
بەشـــێك لـــە ئاریشـــە خێزانییـــەكان تێكهەڵكێـــش كـــراوە 
لەمبارەیـــەوە هاتنـــی  و  بـــە فاكتـــەری سیاســـی 
ــۆ  ــەر بـ ــاوارە  و پەنابـ ــەرووی ملیـــۆن و نیوێـــك ئـ سـ
هەرێمـــی كوردســـتان هۆكارێكـــی ســـەرەكییە لـــە 
هەڵكشـــانی ڕێـــژەی توندوتیژیـــی خێزانـــی، چونكـــە 

بـــە یـــەك لیســـت لـــە ئامارەكانـــی توندوتیژیـــی خێزانی 
ــەوەی  ــتیی بەرەنگاربوونـ ــی گشـ ــە بەڕێوەبەرایەتیـ لـ
ئـــەم  دەكرێـــن،  تۆمـــار  خێزانـــی  توندوتیـــژی 
ئامارانـــە لـــە ڕێـــگای نووســـینگە و هۆبەكانـــی 
توندوتیـــژی وەردەگیرێـــن، كـــە لـــە بنەڕەتـــدا ســـەر بـــە 
ــتن  ــارەی تاوانەكانـــی كوشـ ــۆن دەربـ وەزارەتـــی ناوخـ
و خۆكوشـــتن، ســـووتان و خۆســـووتان، ســـكااڵ و 
ســـكااڵی سێكســـی.. ســـااڵنە بـــۆ ڕای گشـــتی 
بـــەو پـــەڕی شـــەفافییەتەوە ئامـــارەكان دەخڕێنـــە 
ڕوو. هەرچەنـــدە یاســـای ژمـــارە هەشـــتی خێزانـــی 
تەنیـــا لـــە ســـنووری هەرێمـــی كوردســـتان بـــەركارە 
ئەمـــەش  ناگرێتـــەوە،  كێشەلەســـەرەكان  ناوچـــە  و 
لەمپەرێكـــی بەرچـــاوە، بـــۆ نموونـــە بەشـــێك لـــەو 
ئافرەتانـــن،  داڵدەدانـــی  ماڵـــی  لـــە  ئافرەتانـــەی 
بـــە كەفالـــەت و بـــە ســـوڵحی ئاشـــتەوایی ئـــازاد 
كەركـــووك  لـــە  ماوەیـــەك  پـــاش  بـــەاڵم  دەكریـــن، 
دەدۆزرێتـــەوە،  تەرمەكانیـــان  مەخمـــوور  لـــە  یـــان 
چونكـــە یاســـای ســـزادانی عێراقـــی تایبـــەت بـــە 
»غەســـل عـــار« لـــەو ناوچانـــە هەمـــوار نەكـــراوە، 
ـــووی شـــەرەف  ـــە بیان ـــا ئێســـتا كوشـــتنی ئافـــرەت ب ت
ــزادانی  ــای سـ ــە یاسـ ــەف لـ ــە عوزرێكـــی موخەفـ بـ
عێراقـــی وەرگیـــراوە. یـــان ئـــەو پێشـــێلكارییانەی 
ـــو  ـــن، وەك ـــزان ئەنجـــام دەدرێ ـــی خێ ـــە تەبای ـــەق ب دەره
ــازەی ژنـــی  ــە بـــێ ئیجـ مارەكردنـــی ژنـــی دووەم بـ
یەكـــەم، لـــە دەرەوەی دادگاكانـــی هەرێمی كوردســـتان 
تۆمـــار دەكرێـــن، چونكـــە دادگاكانـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان ڕێـــگا نـــادات بـــە تۆماركردنـــی، تەنیـــا 
بـــە پشـــتگیریی لێژنـــەی پزیشـــكی و ڕەزامەندیـــی 
ژنـــی یەكـــەم نەبێـــت، یـــان لەكاتـــی هەڵوەشـــانەوەی 
گرێبەســـتی هاوســـەری و تـــەاڵق لـــەو ناوچانـــە 
مافـــی سەرپەرشـــتیكردن پەروەردەكردنـــی منـــداڵ 
ـــە  ـــان ل ـــاوك، ی ـــە ب ـــك ســـەندراوەتەوە و دراوە ب ـــە دای ل
ــەدراوە  ــگا نـ ــی ڕێـ ــتی خێزانـ ــارە هەشـ ــای ژمـ یاسـ
بـــە شـــوودانی كـــچ لـــە خـــوار تەمەنـــی هـــەژدە 
ســـاڵ، بـــەاڵم لـــە عێـــراق كار بـــۆ جێبەجێكردنـــی 
یاســـای جەعفـــەری دەكرێـــت لـــە بەشـــوودانی كـــچ 
ـــە  ـــەم پڕۆژەی ـــدراوە، ئ ـــاڵیدا ڕێپێ ـــۆ س ـــی ن ـــە تەمەن ل
یاســـایەك  پـــڕۆژە  وەكـــو  پێشـــوو  لـــە خولەكانـــی 
پێشـــكەش بـــە پەرلەمانـــی عێراقـــی كـــرا و  ئەگـــەر 
یەكدەنگیـــی پەرلەمانتـــارە كـــوردەكان نەبوایـــە، وەكـــو 
یاســـایەك دەســـەپێندرا، بۆیـــە پێداچوونـــەوە بـــە بڕگـــە 
ـــگ  ـــایە كارێكـــی زۆر گرن ـــەو یاس ـــی ئ و بابەتەكان

ئەو پێشێلكارییانەی دەرهەق بە 
تەبایی خێزان ئەنجام دەدرێن، 
وەكو مارەكردنی ژنی دووەم بە 
بێ ئیجازەی ژنی یەكەم، لە 
دەرەوەی دادگاكانی هەرێمی 
كوردستان تۆمار دەكرێن
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سااڵنە بۆ ڕای گشتی بەو 
پەڕی شەفافییەتەوە ئامارەكان 
دەخڕێنە ڕوو

هاتنی سەرووی ملیۆن و 
نیوێك ئاوارە  و پەنابەر بۆ 
هەرێمی كوردستان هۆكارێكی 
سەرەكییە لە هەڵكشانی ڕێژەی 
توندوتیژیی خێزانی

بەشێك لەو ئافرەتانەی لە 
ماڵی داڵدەدانی ئافرەتانن، 
بە كەفالەت و بە سوڵحی 
ئاشتەوایی ئازاد دەكرین، بەاڵم 
پاش ماوەیەك لە كەركووك 
یان لە مەخموور تەرمەكانیان 
دەدۆزرێتەوە
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ــە  ــدا بـ ــە كۆتاییـ ــە لـ ــدا زۆر قورسـ ــە هەمانكاتـ و لـ
ئامانجـــی هێنانەكایـــەی كۆمەڵگەیەكـــی ســـەالر 
و دوور لـــە توندوتیـــژی دەڵێیـــن لـــە دونیایەكـــی 
لێوانلێـــو لـــە توندوتیـــژی ئاســـان نییـــە قســـەكردن 
ــە«. ــتەمیش نییـ ــەاڵم ئەسـ ــژی، بـ ــەر توندوتیـ لەسـ
ئەنجومەنـــی  بەرپرســـی  ســـەلیم  دارا  هێشـــوو 
دەوروبـــەری ســـلێمانی )ی.ئـــا.ك( ســـەبارەت بـــە 
ـــەوەی  هەمـــان پـــرس دەڵێـــت: »یاســـای بەرەنگاربوون
ـــراوە  ـــی ســـاڵی 2011 پەســـەند ك ـــی خێزان توندوتیژی
و لـــە 10 مـــاددە پێـــك هاتـــووە و باســـی هەمـــوو ئـــەو 
ـــژی،  ـــە هـــۆكاری توندوتی ـــە دەبن ـــە دەكات ك حاڵەتان
لـــە شـــێوازەكانی خەتەنەكـــردن دەكات كـــە  بـــاس 
ـــە بكرێـــت، حوكمەكـــەی چییـــە،  هـــەر كچێـــك خەتەن
دەكات،  توندوتیـــژی  جورەكانـــی  لـــە  بـــاس  یـــان 
ـــی  ـــان دەروون ـــت، ی ـــتەیی بێ ـــی جەس ـــر توندوتیژی ئیت
سیاســـی  یانیـــش  و  كۆمەاڵیەتـــی  یـــان  بێـــت، 
بێـــت«. هێمـــای بـــۆ ئـــەوەش كـــرد كـــە »ئەمســـاڵ 
لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان ڕەشنووســـێكیان ئامـــادە 
ـــەو یاســـایە  ـــەوەی ئ ـــە هەمواركردن كـــردووە تایبـــەت ب
و بـــۆی هەیـــە هەندێـــك بڕگـــەی لـــێ زیـــاد بكرێـــت، 

یـــان كـــەم بكرێتـــەوە بـــە ئامادەبوونـــی الیەنـــی 
پەیوەندیـــدار لـــە بەڕێوبەرایەتیـــی توندوتیـــژی و 
الیەنـــی پەیوەندیـــدار لـــە ســـەرۆكایەتیی هەرێـــم 
ــەش وەك  ــا ئێمـ ــۆ، هەروەهـ ــی ناوخـ و وەزارەتـ
ڕێكخـــراوی یەكێتـــی ئافرەتانـــی كوردســـتان 
ــان  ــی ئافرەتـ ــە مافەكانـ ــردن لـ ــۆ داكۆكیكـ بـ
وەكـــو  بابەتـــە  لـــەو  بوویـــن  دەستپێشـــخەر 
تـــۆڕی هاوبەشـــی ڕێكخراوەكانـــی ئافرەتـــان 
ـــەی داكۆكیكـــردن  ـــە لێژن یاداشـــتێكمان داوە ب

لـــە  ئافرەتـــان  مافەكانـــی  لـــە 
لـــە  كـــە  كوردســـتان  پەرلەمانـــی 

بكرێـــت  كار  وردتـــر  كـــراوە  داوا  یاداشـــتەدا 
ــوو  ــە هەمـ ــژی بـ ــی توندوتیـ ــەر بابەتەكانـ لەسـ
پێویســـتە  یاســـایە  ئـــەو  واتـــە  جۆرەكانیـــەوە، 
هەمـــوار بكرێتـــەوە، چونكـــە هـــەر یاســـایەك 

كـــە دەردەچێـــت بـــۆ قۆناغێـــك دەگونجێـــت، 
بـــەاڵم لـــە ئێســـتادا دەبینیـــن توندوتیـــژی 

زیـــادی  زۆر  ئافرەتـــان  بەرامبـــەر 
كـــردووە و هەروەهـــا بەرامبـــەر 

هەمـــان  بـــە  مندااڵنیـــش 
شـــێوە زیـــادی كـــردووە 

توندوتیژیـــی  تریشـــەوە  الیەكـــی  لـــە  هەروەهـــا 
خێزانییـــش زیـــادی كـــردووە، كـــە باســـی توندوتیژیـــی 
خێزانـــی دەكەیـــن، تەنیـــا ئافرەتـــان ناگرێتـــەوە، بەڵكـــو 
پیاویـــش دەگرێتـــەوە، چونكـــە بـــە پێـــی ئـــەو یاســـایە 
ئەگـــەر پیاوێـــك لەالیـــەن ئەندامانـــی خێزانەكەیـــەوە 
ـــە ســـكااڵ تۆمـــار  ســـووكایەتی پـــێ كـــرا، بـــۆی هەی
هەمـــوار  یاســـاكە  كـــە  ئەمجـــارە  بۆیـــە  بـــكات 
ـــی  ـــت، چونكـــە ڕێكخراوەكان ـــر دەبێ ـــەوە، وردت دەكرێت
هەروەهـــا  و  ئافرەتـــان  مافـــی  لـــە  داكۆكیـــكار 
الیەنـــی دیكـــەش تێبینیـــی خۆیـــان داوە بـــە لێژنـــەی 
داكۆكیـــكار لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان و هەروەهـــا 
لـــە جـــۆری دادگاییكردنەكانیـــش هەمـــووی تێبینـــی 
ــارە بـــە میكانیزمێكـــی  ــە ئەمجـ ــووە، بۆیـ ــەر بـ لەسـ
ـــت«. ـــڕۆژە یاســـایە دەكرێ ـــەو پ ـــر كار لەســـەر ئ وردت

لە یاسای ژمارە هەشتی خێزانی 
ڕێگا نەدراوە بە شوودانی كچ لە 
خوار تەمەنی هەژدە ساڵ، بەاڵم 
لە عێراق كار بۆ جێبەجێكردنی 

یاسای جەعفەری دەكرێت لە 
بەشوودانی كچ لە تەمەنی نۆ 

ساڵیدا ڕێپێدراوە

وەكو تۆڕی هاوبەشی 
ڕێكخراوەكانی ئافرەتان 

یاداشتێكمان داوە بە لێژنەی 
داكۆكیكردن لە مافەكانی 
ئافرەتان لە پەرلەمانی 

كوردستان كە لە یاداشتەدا داوا 
كراوە وردتر كار بكرێت لەسەر 

بابەتەكانی توندوتیژی بە 
هەموو جۆرەكانیەوە

ئەو یاسایە پێویستە هەموار 
بكرێتەوە، چونكە هەر یاسایەك 

كە دەردەچێت بۆ قۆناغێك 
دەگونجێت، بەاڵم لە ئێستادا 
دەبینین توندوتیژی بەرامبەر 
ئافرەتان زۆر زیادی كردووە و 

هەروەها بەرامبەر مندااڵنیش بە 
هەمان شێوە زیادی كردووە
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ئایا دەرچووی زانكۆكان
دەتوانن پێداویستەكانی 

بازاڕ پڕ بكەنەوە
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دەگوتـــرێ بەشـــێكی زۆری قوتابییانـــی زانكـــۆ 
و  نابنـــەوە  قـــووڵ  خۆیـــان  پســـپۆڕییەكەی  لـــە 
دوای دەرچـــوون بەپێـــی پێویســـت لـــە زانیاریـــی 
پســـپۆڕییەكە پـــڕ زانســـت نیـــن. چـــۆن دەكرێـــت 
ئـــەوەی  بـــۆ  بدرێـــت  هانـــی قوتابیانـــی زانكـــۆ 
زیاتـــر لـــە پســـپۆڕییەكانی خۆیـــان قـــووڵ ببنـــەوە، 
و  كار  هەلـــی  وەدەســـتهێنانی  مەبەســـتی  بـــە 
ئایـــا  زانســـت؟  فێربوونـــی  لـــە  بەردەوامبـــوون 
چـــۆن دەكرێـــت بـــە كـــردار وەبەرهێنـــان لـــە ئەقڵـــی 
بڕوانامـــە  تەنیـــا  نـــەوەك  بكرێـــت،  مرۆڤەكانـــدا 
ــەم  ــداربووی ئـ ــتایانی بەشـ ــرێتەوە؟ مامۆسـ ببەخشـ
ڕاپۆرتـــەی گۆڤـــاری گـــواڵن وەاڵمـــی پرســـیارەكان 

دەدەنـــەوە.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ڤیـــان مەحمـــوود زامـــدار مامۆســـتای زانكۆیـــە و 
ــاری  ــە دیـ ــەی كـ ــزە نەریتییـ ــەو جوغـ ــە »ئـ ڕای وایـ
ـــە كوردســـتان،  ـــااڵ ل ـــوون و خوێندنـــی ب ـــۆ فێرب كـــراوە ب
چیدیكـــە ناتوانێـــت وەاڵمـــی ویســـت و داخوازییەكانـــی 
قوتابیـــان بداتـــەوە. سیســـتمی خوێنـــدن پێویســـتە بـــە 
شـــێوازێكی ســـەردەمیانە دابڕێژرێـــت، بـــە جۆرێـــك 
كـــە پەرەپێدانـــی بەهـــرەی قوتابیـــان و پێشـــەوەچوونی 
كۆمەڵگـــە لەبەرچـــاو بگرێـــت«. هـــەر لـــەو بارەیـــەوە 
ســـەردەمیانە،  دەگوترێـــت  كـــە  »كاتێـــك  گوتـــی: 
مەبەســـت ئەوەیـــە كـــە هاوشـــانی سیســـتمی فێربوونـــی 
نێودەوڵەتـــی و بـــە دیدگایەكـــی نوێخـــوازەوە كـــۆی 
لەگـــەڵ  مامەڵـــەی  بـــااڵ  خوێندنـــی  پڕۆســـەی 
بكـــرێ، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتەش دەبێـــت ســـتراتیژێكی 
ـــە  ـــە نێـــوان ســـەرجەم الیەنەكانـــی پەیوەســـت ب تۆكمـــە ل
فێربـــوون و خوێندنـــی بـــااڵ دابڕێژرێـــت وەكـــو هـــەردوو 
وەزارەتـــی پـــەروەردە و خوێندنـــی بـــااڵ چـــون پڕۆســـەی 
ـــە قۆناغـــە  ـــی ل ـــی هـــزر و كارامەیـــی قوتاب پێگەیاندن
و  دەســـتپێدەكات  خوێنـــدن  ســـەرەتاییەكانی  هـــەرە 
كارەكتەرێكـــی  دروســـتبوونی  هـــۆكاری  دەبێتـــە 
ــەری  ــەوە، فاكتـ ــی دیكـ ــان. لەالیەكـ ــزی قوتابیـ بەهێـ
)كات( زۆر گرنگـــە لەبـــەر ئـــەوەی بـــۆ بەدیهێنانـــی 
و  پێویســـتە  كاتـــی  پۆزەتیـــف،  كاریگەرییەكـــی 
دیاریكردنـــی  ڕەچـــاوی  ســـتراتیژێك  هـــەر  دەبێـــت 
چاالكییـــەكان لەســـەر مەوداكانـــی كـــورت و مامناوەنـــد 
و درێژخایـــەن بـــكات«. گوتیشـــی: »هەڵبـــەت زۆر 
ئامـــراز هـــەن كـــە دەبنـــە هـــۆكاری ئـــەوەی قوتابیـــان 
ــپۆڕیی  ــراوان و پسـ ــی فـ ــواری خوێندنـ ــە بـ ــر لـ زێدەتـ
ورد قـــووڵ ببنـــەوە. بـــەاڵم لێـــرەدا دوو بابـــەت زۆر 
گرنگـــن كـــە هـــەر سیســـتمێكی پـــەروەردە و خوێندنـــی 
بـــااڵی ســـەردەم لەخۆیـــان بگرێـــت و ببنـــە خاڵـــی 

وەرچەرخانـــی پۆزەتیـــڤ، ئەوانـــەش:
بەرەوپێشـــبردنی  بـــە  زیاتـــر  1.گرنگیدانـــی 
پڕۆگرامەكانـــی خوێنـــدن كـــە لەگـــەڵ داخوازییەكانـــی 
جیهانـــی ســـەردەم بگونجێـــت. بـــۆ نموونـــە )پڕۆســـەی 
بۆڵۆنیـــا( كـــە لـــە ئێســـتادا تیشـــكی خراوەتەســـەر 
لەالیـــەن وەزارەتـــی خوێندنـــی بـــااڵ و توێژینـــەوەی 
ئـــەم  كاری  چوارچێـــوەی  بەگوێـــرەی  و  زانســـتی 
پڕۆســـەیە بێـــت، قوتابـــی دەبێتـــە ســـەنتەری پڕۆســـەی 
ـــی  ـــدی قوتاب ـــی و دی ـــی و كارامەی ـــوون و بەهرەی فێرب
ســـەنگی خۆی دەبێت لە داڕشـــتنی كۆی سیاســـەتی 
فێربـــوون. هەروەهـــا، پڕۆگرامەكانـــی خوێنـــدن بـــە 
جۆرێـــك دیزایـــن دەكرێـــن كـــە ئاینـــدەی دەرچووانـــی 

ئەو جوغزە نەریتییەی كە 
دیاری كراوە بۆ فێربوون و 

خوێندنی بااڵ لە كوردستان، 
چیدیكە ناتوانێت وەاڵمی ویست 

و داخوازییەكانی قوتابیان 
بداتەوە

گرنگیدانی زیاتر بە 
بەرەوپێشبردنی پڕۆگرامەكانی 

خوێندن كە لەگەڵ 
داخوازییەكانی جیهانی سەردەم 

بگونجێت

پێویستە هەموو قوتابییەك 
بە شێوەیەكی یەكسانی و 

دادپەروەری لە بەشێكی زانستی 
وەربگیرێت و بە ئارەزومەندانە 

بێت، نەك كلیكی كۆمپیوتەر 
چانسی دیاری بكات و چوار 
ساڵیش لە سەر كورسییەك 

دابنیشێت كە ڕقی لێیەتی و 
نەتوانێت بە ئەشقەوە خۆی لەو 

پسپۆڕییە پێ بگەیەنێت
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ـــدن،  ـــش ژینگـــەی خوێن ـــژ، دواتری ـــتای وانەبێ مامۆس
ــەوە.«  ــۆكان دەبینێتـ ــە زانكـ ــن لـ ــتەمی وەرگرتـ سیسـ
گوتیشـــی: »بـــۆ ئـــەوەی هانـــی قوتابیانـــی زانكـــۆ 
بدرێـــت، ڕۆبچنـــە پســـپۆڕیەتییەكەی خۆیـــان كـــە 
دەخوێنـــن،  سمســـتەر  هەشـــت  ســـاڵدا،  چـــوار  لـــە 
كـــە هـــەر سمســـتەرێك زیاتـــر لـــە هەشـــت بـــۆ نـــۆ 
بابەتـــی هەمەجـــۆرە، دەبێـــت ســـەرەتا لـــە سیســـتەمی 
ـــت، پێویســـتە  ـــێ بكرێ ـــەوە دەســـت پ وەگرتنـــی قوتابیان
و  یەكســـانی  شـــێوەیەكی  بـــە  قوتابییـــەك  هەمـــوو 
دادپـــەروەری لـــە بەشـــێكی زانســـتی وەربگیرێـــت و 
بـــە ئارەزومەندانـــە بێـــت، نـــەك كلیكـــی كۆمپیوتـــەر 
لـــە  ســـاڵیش  چـــوار  و  بـــكات  دیـــاری  چانســـی 
ســـەر كورســـییەك دابنیشـــێت كـــە ڕقـــی لێیەتـــی 
و نەتوانێـــت بـــە ئەشـــقەوە خـــۆی لـــەو پســـپۆڕییە 
ــی  ــتای واقیعـ ــە ئێسـ ــدە لـ ــت، هەرچەنـ ــێ بگەیەنێـ پـ
كوردســـتان  هەرێمـــی  كۆمەاڵیەتیـــی  و  سیاســـی 
باشـــترین سیســـتەمی وەرگرتـــن، سیســـتەمی زانكـــۆ 
ـــت و یەكێكـــە  ـــەس نەفەوتێ ـــچ ك ـــا مافـــی هی ـــە ت الین
لـــە سیســـتەمە دادپـــەروەرەكان بـــە بـــەراورد بـــە هـــەر 
سیســـتەمێكی دیكـــە كـــە دەبێتـــە هـــۆی نـــادادی و 

نایەكســـانی«.

دەبێت قوتابی خۆیشی كۆشش 
بكات، جگە لە وانەی ڕۆژانە 
كە وەریدەگرێت، پێویستە لە 
ماڵەكەی خۆی، زۆر بە ئاسانی 
لە شاشەی ئامێرە زیرەكەی 
خۆیەوە، كە پێی دەگوترێت 
مۆبایل زۆرترین و تازەترین 
زانیاری كۆبكاتەوە 

زانكـــۆ لەبەرچـــاو بگیرێـــت و پڕۆگرامـــەكان خواســـت 
و ویســـتی بـــازاڕی كار لەبەرچـــاو بگـــرن.

بـــە  زانكـــۆ  مامۆســـتایانی  2.ئامادەكردنـــی 
شـــێوازێكی ســـەردەمیانە. بـــۆ نموونـــە بەرەوپێشـــبردنی 
بـــە  تایبەتـــە  كـــە  پێداگۆجـــی(  )پڕۆگرامـــی 
بـــۆ  زانســـتی  ناســـناوی  خوازیارانـــی  ڕاهێنانـــی 
ـــەم  ــتە ئ ــۆ. پێویسـ ــتای زانكـ ــە مامۆسـ ــەوەی ببنـ ئـ
و  بدرێـــت  پـــێ  زێدەتـــری  گرنگـــی  پڕۆگرامـــە 
بەرفراوانتـــر بكرێتـــەوە تاوەكـــو میتـــۆد و دیدگاكانـــی 
بەرەوپێشـــبردنی  بـــااڵ و  بـــە خوێندنـــی  پەیوەســـت 
كارامەیـــی قوتابـــی پێشـــەوەچوونی بەرجەســـتەیی 

ببینێـــت«. بەخۆیـــەوە 
ــەبارەت  هۆشـــمەند ڕەفیـــق مامۆســـتای زانكـــۆ و سـ
بـــە هەمـــان پـــرس دەڵێـــت: »بێگومـــان هـــۆكاری 
ــان  ــی قوتابیـ ــەوەی بۆچـ ــە لـ ــودی هەیـ ــی و خـ بابەتـ
ڕۆناچنـــە نێـــو پســـپۆڕیەتییەكەی خۆیـــان كـــە مـــاوەی 
ــەو  ــی ئـ ــن، وەاڵمـ ــر دەیخوێنـ ــان زیاتـ ــاڵ یـ ــوار سـ چـ
ــە وەك  ــە كـ ــەرەكی هەیـ ــج ڕەهەنـــدی سـ ــیارە پێنـ پرسـ
دەبێـــت  و  بەســـتراونەتەوە  یەكـــەوە  بـــە  ڕایەڵەیـــەك 
هاوشـــانی یەكتـــری كاریـــان لەســـەر بكرێـــت، كـــە 
خـــۆی لـــە خـــودی قوتابـــی، پڕۆگرامـــی خوێنـــدن، 
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پێویستە لەسەر زانكۆكان و 
سەركردە ئەكادیمییەكانی زانكۆ 
چوار ساڵ جارێك پڕۆگرامەكان 
تازە بكەنەوە كە هاوگونج بێت 
لەگەڵ بازاڕی كارو تازەترین 
زانستی سەردەمییانە
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ئـــەو مامۆســـتایەی زانكـــۆ جەختـــی لـــەوە كـــردەوە كـــە 
ــە  »دەبێـــت قوتابـــی خۆیشـــی كۆشـــش بـــكات، جگـ
لـــە وانـــەی ڕۆژانـــە كـــە وەریدەگرێـــت، پێویســـتە لـــە 
ماڵەكەی خۆی، زۆر بە ئاســـانی لە شاشـــەی ئامێرە 
زیرەكـــەی خۆیـــەوە، كـــە پێـــی دەگوترێـــت مۆبایـــل 
زۆرتریـــن و تازەتریـــن زانیـــاری كۆبكاتـــەوە و ڕۆبچێتـــە 
ـــە  ـــی وای ـــی پێ ـــدە قوتاب ـــو پســـپۆڕییەكەی، هەرچەن نێ
دەبێـــت هەمـــوو شـــتێك لـــە مامۆســـتاكەی فێـــر بێـــت 
و بخرێتـــە بەردەســـتی، كـــە ئـــەوە بیركردنەوەیەكـــی 
تەنیـــا  مامۆســـتا  ئەركـــی  چونكـــە  هەڵەیـــە، 
ڕێگەنیشـــاندان و كردنـــەوەی دەروازەی زانســـتەكەیە، 
بـــكات.  قوتابـــی  فێـــری  شـــتێك  هەمـــوو  نـــەك 
رایەڵەیەكـــی دیكـــە هەیـــە كـــە ئەویـــش پەیوەســـتە 
بـــەوەی چـــۆن قوتابـــی ڕۆبچێتـــە نێـــو پســـپۆڕییەكەی 
ـــە پێویســـتە لەســـەر  ـــە، ك ـــش پڕۆگرامـــی خوێندن ئەوی
زانكـــۆ  ئەكادیمییەكانـــی  ســـەركردە  و  زانكـــۆكان 
ــەوە  ــازە بكەنـ ــەكان تـ ــك پڕۆگرامـ ــاڵ جارێـ ــوار سـ چـ
كـــە هاوگونـــج بێـــت لەگـــەڵ بـــازاڕی كارو تازەتریـــن 
زانســـتی ســـەردەمییانە، هەرچەنـــدە بەپێـــی یاســـا 
مامۆســـتایان خۆیـــان ڕێگەیـــان پـــێ دراوە ســـااڵنە بـــە 
ڕێـــژەی 10%ی پڕۆگرامـــی خوێنـــدن گۆڕانـــكاری 
ــەك و  ــە زانكۆیـ ــە لـ ــەوە ڕەنگـ ــەاڵم ئـ ــەن، بـ ــدا بكـ تێـ
لەگـــەڵ  بەشـــێك جیـــاوازی هەبێـــت.  كۆلێژێـــك و 
ئەوانەشـــدا پێویســـتە لەســـەر مامۆســـتایان هەمـــوو 
توانـــا زانســـتییەكانی خۆیـــان بخەنەگـــەڕ بـــە باشـــترین 
ڕێگـــەی وانەوتنـــەوە زانســـتەكەی خۆیـــان بگەیەنـــن 
بـــە قوتابـــی و ئـــەو پســـپۆڕییەی هەیانـــە لـــەالی 
قوتابـــی خۆشەویســـت بكـــەن، تـــا قوتابیانیـــش هـــان 
ــە دوای  ــن بـ ــەن و بگەڕێـ ــش بكـ ــەوەی كۆشـ ــدەن لـ بـ
ــوو  ــە هەمـ ــی. لـ ــەوە لێـ ــوڵ ببنـ ــوێ و قـ ــاری نـ زانیـ
ئەوانـــەش گرینگتـــر ژینگـــەی خوێنـــدن و بوونـــی 
كەمپەســـی پێشـــكەوتووە لـــە زانكـــۆكان، كـــە خـــۆی 
لـــە ژینگەیەكـــی تەندروســـت دەبینێتـــەوە بـــۆ قوتابـــی، 
شـــیاو،  تاقیگـــەی  شـــیاو،  خوێندنـــی  هۆڵـــی 
كتێبخانـــەی مۆدێـــرن و پێشـــكەوتوو، هەمـــوو 
ئەوانـــە هانـــی قوتابـــی دەدات كـــە ببێتـــە هـــۆی 
ـــت  ـــۆش بوێ ـــۆی خ ـــەوەی پســـپۆڕییەكەی خ ئ
و شـــەونخوونی بـــۆ بـــكات و توێژینـــەوەی 
ســـونگەیەوە  لـــەو  بـــكات.  لەســـەر  تـــازەی 
ـــە ســـەرەكییە  ـــەو پێنـــج ڕایەڵ دەتوانیـــن بڵێیـــن ئ
كـــە هاوتەریبـــن بـــە یەكـــەوە، وادەكـــەن، قوتابـــی 
قـــووڵ بكەنـــەوە لـــە پســـۆڕییەكەی لـــە زانكـــۆدا، 

چونكـــە بـــە نەبوونـــی یەكێـــك لـــەو ڕایەاڵنـــە، پڕۆســـەی 
ـــە  ـــەوە دەكات ـــژەی زۆرین ـــە ڕێ ـــی ل ـــەوەی قوتاب قوڵبوون
ـــدا  ـــە زانكۆكان ـــەوەی ئێســـتا ل ـــە وەك ئ ـــژەی كەمین ڕێ

بوونـــی هەیـــە.
ـــۆكاری  ـــە ه ـــە ب ـــە ك ـــەو شـــوێنە ئەكادیمییەی زانكـــۆ ئ
قوتابـــی  كەســـایەتیی  دروســـتبوونی  ســـەرەكیی 
قۆناغەكانـــی  بڕینـــی  كاتـــی  لـــە  دادەندرێـــت، چ 
خوێنـــدن بێـــت یـــان بـــۆ دوای دەرچـــوون، قوتابـــی 
لـــە زانكـــۆ ئـــەو پســـپۆڕییە كـــە تێیـــدا دەخوێنێـــت 
پێویســـتە ببێتـــە ســـەرەتایەكی كاریگـــەر و پۆزەتیـــڤ، 
ــتی  ــووی زانسـ ــای داهاتـ ــتكردنی كاریزمـ ــۆ دروسـ بـ
دوای  لـــە  قوتابییـــان  دارایـــی  و  كۆمەاڵیەتـــی  و 
وەك  كـــردووە  تێبینیـــم  مـــن  ئـــەوەی  دەرچوونیـــان، 
ــە بەشـــێكی زۆر لـــە  ــە كـ ــتای زانكـــۆ ئەوەیـ مامۆسـ
قوتابیـــان لـــە پســـپۆڕیی خۆیـــان قـــووڵ نابنـــەوە و 
بەپێـــی پێویســـت پـــڕ نابـــن لـــە زانســـت و هۆكارەكەشـــی 
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ كۆمەڵـــە هۆكارێـــك كـــە پەیوەنـــدی 
هەیـــە بـــە خـــودی قوتابیـــی زانكـــۆ وەك ئامـــادە 
نەبـــوون لـــە هۆڵەكانـــی خوێنـــدن بەپێـــی پێویســـت، 
بەدواداچوونـــی  و  گـــەڕان  بـــۆ  كەمتەرخەمـــی 
لەگـــەڵ  هاوڕێیەتیكردنـــی  نـــوێ،  ســـەرچاوەی 
كۆمەڵێـــك قوتابـــی كـــە لـــە الیـــان گرنـــگ نییـــە 
خوێنـــدن و قوڵبوونـــەوە لـــە پســـپۆڕی و ڕووخانـــی 

هیـــوا بـــە دواڕۆژ«.
د. نادیـــە تەلعـــەت مامۆســـتای زانكـــۆ، ســـەرەتا 
ــە  ــان بـ ــە پەیوەندییـ ــەڕوو كـ ــۆكار دەخاتـ ــك هـ كۆمەڵێـ
دەڵێـــت:  هـــاوكات  و  هەیـــە  قوتابییـــەكان  خێزانـــی 
ــك و  ــی دایـ ــی و لێكترازانـ ــەی خێزانـ ــی كێشـ »بوونـ
ــاری دەروونیـــی  ــەر بـ ــاوك كاریگـــەری دەبێـــت لەسـ بـ
قوتابـــی و دووركەوتنـــەوەی لـــە هۆڵەكانـــی خوێنـــدن 
بـــردن.  بەســـەر  كات  تەنیـــا  بـــە  ئالوودەبوونـــی  و 
بـــە گرنگتریـــن  كـــە  دارایـــی  هـــۆكاری  هەروەهـــا 
لـــە  ناوەندەكانـــی خوێنـــدن،  لـــە  هـــۆكار دادەنرێـــت 
هەرێمـــی كوردســـتان بەهـــۆی نالەباریـــی دارایـــی 
ـــان  ـــە قوتابی ـــك ل ـــە هەندێ ـــان ك ـــك و باوكـــی قوتابی دای
ناچـــارن كار بكـــەن لـــە هەمـــان كاتـــی خوێندنـــدا، 
ــت  ــەر ئاسـ ــتەوخۆی لەسـ ــی ڕاسـ ــەش كاریگەریـ ئەمـ
كۆمەڵێـــك  دەبێـــت،  قوتابـــی  خۆپڕزانســـتكردنی  و 
هۆكاریـــش هـــەن كـــە پەیوەندییـــان بـــە سیســـتەمی 
ـــێوازی  ـــی ش ـــو نەبوون ـــە، وەك ـــدن هەی ـــی خوێن ئەكادیم
پێشـــكەوتوو بـــە وانەگوتنـــەوە و نالەباریـــی بارودۆخـــی 

هۆڵەكانـــی خوێنـــدن«.

بەپێی یاسا مامۆستایان خۆیان 
ڕێگەیان پێ دراوە سااڵنە بە 

ڕێژەی ١٠%ی پڕۆگرامی خوێندن 
گۆڕانكاری تێدا بكەن

هۆڵی خوێندنی شیاو، تاقیگەی 
شیاو، كتێبخانەی مۆدێرن و 

پێشكەوتوو، هەموو ئەوانە هانی 
قوتابی دەدات كە ببێتە هۆی 

ئەوەی پسپۆڕییەكەی خۆی خۆش 
بوێت و شەونخوونی بۆ بكات 

قوتابی لە زانكۆ ئەو پسپۆڕییە 
كە تێیدا دەخوێنێت پێویستە 
ببێتە سەرەتایەكی كاریگەر 

و پۆزەتیڤ، بۆ دروستكردنی 
كاریزمای داهاتووی زانستی و 

كۆمەاڵیەتی و دارایی قوتابییان 
لە دوای دەرچوونیان

تی
اڵیە
مە
كۆ

قوتابی پێی وایە دەبێت هەموو 
شتێك لە مامۆستاكەی فێر بێت 
و بخرێتە بەردەستی، كە ئەوە 

بیركردنەوەیەكی هەڵەیە، 
چونكە ئەركی مامۆستا تەنیا 

ڕێگەنیشاندان و كردنەوەی 
دەروازەی زانستەكەیە، نەك 

هەموو شتێك فێری قوتابی بكات
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بـــە  كۆمەاڵیەتییـــەكان  تـــۆڕە  رۆژێكـــە  چەنـــد 
ـــی گۆرانیبێـــژی نێودەوڵەتـــی  ـــی تۆمەتباركردن هەواڵ
ـــەوەی  ـــە دوای باڵوكردن ـــە دزیكـــردن ل )بیۆنســـێ( ب
)ڕێنێســـانس(  بەنـــاوی  نوێیەكـــەی  ئەلبوومـــە 

ســـەرقاڵن.
دوای یـــەك رۆژ لـــە باڵوكردنـــەوەی ئەلبوومەكـــەی 
بێونســـێ، ی گۆرانیبێـــژی ئەمریكـــی )كێلیـــس( 
هەوادارانـــی  لەالیـــەن  كـــە  پۆســـتێكدا  لـــە 
لـــە  كردووەتـــەوە،  بـــاڵوی  ئینســـتاگرام  لـــە 
هاوكاریـــی  بەبۆنـــەی  كـــە  ئاهەنگێكـــدا 
نێـــوان ئـــەو دوو گۆرانیبێـــژە رێـــك خرابـــوو، 
نووســـیویەتی: »عەقڵـــی منیـــش ناتوانێـــت 
تێبـــگات، نەبوونـــی ڕێـــز و نەزانیـــی رەهـــا، 

ـــە بیۆنســـێ و فارێـــل ویلیامـــز  ـــەم ســـێ كەســـە )وات كـــە ئ
سەرســـوڕهێنەرە.« دا،  پیشـــانیان  هوگـــۆ(  چـــاد  و 

ئامـــاژەی بـــەوەش كـــردووە: »مـــن وەك هەمـــوو كەســـێك 
ـــەو شـــێوەیە نییـــە  ـــی، هیـــچ شـــتێك ب ـــەوە دەمزان ـــەو بارەی ل
كـــە دەردەكەوێـــت، هەندێـــك كـــەس لـــەم بـــوارەدا بـــێ 
ڕۆحـــن و دەســـتپاكییان نییـــە و توانیویانـــە هەمـــووان 

ــدەن«. ــو بـ فریـ
هەوادارانـــی كیلیـــس لـــە تـــۆڕە كۆمەاڵیەتییـــەكان لەگـــەڵ 
لێدوانەكـــەی كاردانەوەیەكـــی باشـــیان هەبـــوو، یەكێكیـــان 
ــدا  ــیبوو و تێیـ ــی نووسـ ــتەكەوە كۆمێنتێكـ ــارەی پۆسـ لەبـ
دەڵێـــت: »ئەمـــە ئەوهاوكارییەیـــە كـــە جیهـــان پێویســـتی 
پێیەتـــی« كێلیـــس لـــە وەاڵمـــدا وتـــی: ئەمـــە هـــاوكاری 

نییـــە، بەڵكـــو دزییـــە.

دوای باڵوكردنەوەی ئەلبوومە نوێیەكەی، بێونسێ بـــــــــــــــــــــــــــــــــە دزی تۆمەتبار دەكرێت

كەناڵـــی LBCI بـــاڵوی كـــردەوە، دوای ئـــەوەی 
ــەبارەت  ــووەوە سـ ــاری باڵوبـ ــەدا زانیـ ــەم دواییانـ لـ
بـــە بەشـــداریكردنی لەیـــدی گاگا لـــە بەشـــی 
ــەر  ــە ئەكتـ ــەر«، خانمـ ــی »جۆكـ ــی فیلمـ دووەمـ
گاگا  لەیـــدی  پـــۆپ  بەناوبانگـــی  وئەســـتێرەی 
لـــە تـــۆڕی كۆمەاڵیەتیـــی تویتـــەر ڤیدیۆیەكـــی 
لـــە  بەشـــداریكردنی  تێیـــدا  و،  باڵوكـــردەوە 
فیلمـــە چاوەڕوانكراوەكـــەدا پشتڕاســـت كـــردەوە.
ســـەماكار  دوو  ســـێبەری  ڤیدیۆكـــەدا  لـــە 
گۆرانـــی  لەگـــەڵ  دەدرێـــت،  نیشـــان 
»Cheek to Cheek«دا ســـەما دەكـــەن، 
لـــە هەمـــان كاتـــدا ناوەكانـــی فۆنیكـــس و 
گاگا لەســـەر شاشـــەكە نیشـــان دەدرێـــت.

بڕیـــارە ئەكتـــەری بەناوبانگـــی ئەمریكـــی خواكیـــن 
فۆنیكـــس لـــە بەشـــی دووەمـــدا ڕۆڵـــی ســـەرەكی 
بڕیـــارە  كـــە  ببێنێـــت  فیلمـــی »جۆكـــەر«دا  لـــە 
لـــە مانگـــی ئۆكتۆبـــەری ســـاڵی ٢٠٢٤ نمایـــش 

بكرێـــت.
كۆمپانیـــای )وارنـــەر بـــرەزەر( وردەكاریـــی زیاتـــری 
لەبـــارەی بەشـــی دووەمـــەوە نەخســـتە روو، بـــەاڵم 
گۆڤـــاری ڤاریتـــی باڵویكـــردەوە، بەشـــە نوێیەكـــە 
موزیكـــی دەبێـــت، رەنگـــە لەیـــدی گاگا ڕۆڵـــی 

هاوبەشـــی »جۆكـــەر« لـــە پڵۆتەكـــەدا ببینێـــت.
فۆنیكـــس خەاڵتـــی ئۆســـكاری بەدەســـت هێنـــا لـــە 
ڕۆڵـــی پاڵـــەوان، لـــە بەشـــی یەكەمـــی فیلمـــی ســـاڵی 
٢٠١٩ كـــە بـــاس لـــە ژیانـــی دوژمنـــی ســـەرەكیی 

لەیدی گاگا بەشداریكردنی لە فیلمی )جۆكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەر ٢( پشتڕاست دەكاتەوە
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بەشـــێكی  چەنـــد  كـــە  كـــردووە  ئیدعـــای  كیلیـــس 
گۆرانییەكـــەی » Milkshake » بەبـــێ مۆڵەتـــی 
ئـــەو لـــە بەرنامـــەی » Energy » لـــە ئەلبوومـــە 

هێنـــراوە. بـــەكار  بیۆنســـێ  نوێیەكـــەی 
 هەروەهـــا كێلیـــس لـــە دوو گرتـــە ڤیدیۆییەكەیـــدا كـــە 
ــتاگرام بـــاڵوی  ــە ئینسـ ــۆی لـ ــی تایبەتـــی خـ ــە پەیجـ لـ
ئامـــاژەی  دەربڕیـــوە،  خـــۆی  بێزاریـــی  كردووەتـــەوە، 
ـــا لەگـــەڵ بیۆنســـێ  ـــەوەش كـــردووە كـــە كێشـــەكەی تەنی ب
نییـــە، چونكـــە پێشـــتر چەندیـــن جـــار رووبـــەڕووی ئـــەم 
كارە دزێوانـــە بووەتـــەوە، بـــەاڵم گلەیـــی ئـــەوەی كـــردووە 
كـــە ئـــاگاداری نەكردووەتـــەوە لـــە نیـــازی بەكارهێنانـــی 
دەتوانێـــت  كـــە  كارە  كەمتریـــن  كـــە  گۆرانییەكـــەی، 

بیـــكات.

دوای باڵوكردنەوەی ئەلبوومە نوێیەكەی، بێونسێ بـــــــــــــــــــــــــــــــــە دزی تۆمەتبار دەكرێت

ـــان دەكات. باتم
لـــە  جیاوازتـــر  ڕۆڵێكـــی  گاگا  لەیـــدی 

كـــە  دەگێڕێـــت،  كویـــن  هارلـــی  كەســـایەتی 
The Sui� »دواییـــن رۆڵـــی بـــوو لـــە فیلمـــی 
cide Squad«ی مارگـــۆت ڕۆبـــی، هەروەهـــا 
دڵنیـــا نییـــە كـــە كارەكتەرەكانـــی دیكـــەی دی 
ـــا. ـــان ن ـــت ی ـــان دەبێ ـــە فیلمەكـــەدا رۆڵی ســـی ل
دووەمـــی  بەشـــی  دەكرێـــت  پێشـــبینی 
فیلمەكـــە موزیكاڵـــی بێـــت، هەروەهـــا لەیـــدی 

گاگا كۆمەڵێـــك گۆرانـــی پێشـــكەش بـــكات، 
ماڵپەڕەكـــە ســـوپرایزێكی دیكـــەی ئاشـــكرا كـــرد، 
كـــە خواكیـــن فۆنیكـــس تـــا ئێســـتا بـــە فەرمـــی 

گرێبەســـتی بـــۆ ئـــەو ڕۆڵـــە نەكـــردووە.

لەیدی گاگا بەشداریكردنی لە فیلمی )جۆكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەر ٢( پشتڕاست دەكاتەوە
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ئەحمەد ساالر بە
 خۆر دێتەوە ئاسمانی شار

 شانازییەك تۆمار دەكات

 مامۆســـتا و رابـــەری شـــانۆی هاوچەرخـــی كـــورد 
خـــۆی  تەمەنـــی  كـــە  ســـاالر،  ئەحمـــەد  مامۆســـتا 
ــەر،  ــرد وەك )ئەكتـ ــەر بـ ــانۆدا بەسـ ــەر تەختـــەی شـ لەسـ
دەرهێنـــەر، نووســـەری شـــانۆ و مامۆســـتای پێگەیاندنـــی 
شـــانۆكاران( دواییـــن شـــانۆیی نووســـیوە و ئامادەیـــە.
شـــانۆیی )خـــۆر دێتـــەوە ئاســـمانی شـــار( دەبێتـــە )٣٨(
میـــن كاری شـــانۆیی مامۆســـتا ئەحمـــەد ســـاالر، كـــە 
ئەمـــەش ژمارەیەكـــی پێوانەییـــە لـــە نووســـینی شـــانۆ، 
بەتایبەتـــی لـــە نێـــو كـــورددا، چونكـــە تـــا ئێســـتا ئەوانـــەی 
شـــانۆییان نووســـیوە لـــە پەنجەكانـــی دەســـت تێپـــەڕی 
نەكـــردووە، لـــە عەرەبیشـــد ئـــەو ژمارەیـــە نییـــە، ویلیـــام 
شكســـپیری گـــەورە شـــاعیر و نووســـەری جیهانـــی لـــە 

ژیانـــی خۆیـــدا )٣٩( شـــانۆیی نووســـیوە.
زۆر جـــار بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە فاڵنـــە نووســـەری 
 )٩٠( ئەكســـیدۆس  یـــان  یۆرپیـــدس  وەك  یۆنانـــی 
شـــانۆییان نووســـیوە، بـــەاڵم لـــە راســـتیدا ئەوانـــەی كـــە 
ـــی دیكـــە  ـــا ٧( شـــانۆییە، ئەوان ـــەوە تەنیـــا )٣ تـــ ماونەت

ــدان بێـــت. ــادە پێهەڵـ ــان زیـ ــاڵ، یـ ــە خەیـ رەنگـ
 *خـــۆر دێتـــەوە ئاســـمانی شـــار* كـــە دەبێتـــە دواییـــن 
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كاری شـــانۆیی مامۆســـتا ئەحمـــەد ســـاالر، داڕشـــتنێكی 
تایبەتـــی هەیـــە، خەیاڵێكـــی میتافیزیكـــی، فەنتازیایـــی 
ســـەیری تێـــدا بـــەدی دەكرێـــت، مامۆســـتا فەنتازیـــای 
بـــە واتـــا جوانەكـــەی تێـــدا بەكارهێنـــاوە. ئـــەم شـــانۆییە 
ــۆی  ــاالرە و وەك خـ ــەد سـ ــەی ئەحمـ ــانازییەكی دیكـ شـ
دەبـــێ  بۆیـــە  بەرهەمیەتـــی،  دواییـــن  ئەمـــە  دەڵێـــت 
جوانتریـــن بەرهەمـــی بێـــت و كۆتاییەكـــەی دەبێـــت ئـــەو 
ــرۆزدا  ــی پیـ ــە قورئانـ ــت، وەك لـ ــە بێـ ــكە بۆنخۆشـ میسـ
ــق  ــن رحیـ ــقون مـ ــووێ: )و یسـ ــەورە دەفەرمـ ــوای گـ خـ

ختامـــه مســـك(.
لـــە شـــیعری كوردییشـــدا بـــاس دەكرێـــت كـــە ئەمـــە بـــۆن 
گواڵوێكـــە لـــە باوەشـــی جـــۆرە كارئاســـكێكی دەشـــتی 
ــە  ــەم بەرهەمـ ــن ئـ ــر بڵێیـ ــە، روونتـ ــدا هەیـ ــای چینـ قەتـ
)خـــۆر دێتـــەوە ئاســـمانی شـــار( دەبێتـــە كۆكـــەرەوەی 
هەمـــوو ژیانـــی شـــانۆیی مامۆســـتا ئەحمـــەد، كـــە 

ــاڵ دەدات. ــت سـ ــە شەسـ ــۆی لـ خـ
ـــەم بەرهەمـــە  ـــەری، ئ ـــە ســـەنگ و بەهـــای هون ـــا ل جی
خـــۆی  نرخـــی  و  ســـەنگینە  مرۆییشـــەوە  رووی  لـــە 
هەیـــە، چونكـــە مامۆســـتا ئـــەم شـــاكارەی پێشـــكەش 

بـــە قوتابییەكـــی ژیـــر و زرنـــگ، ئـــازا و چاونەترســـی 
خـــۆی كـــردووە، ئەویـــش ) ئەریـــوان عومـــەر حەســـەن 
راپەرینـــی  یەكەمـــی  رۆژی  لـــە  كـــە  دەوڵـــەت(ە، 
ـــوو، وەك وەفـــا و  ـــی شـــاری ســـلێمانیدا شـــەهید ب مێژووی
دڵســـۆزییەك پێشـــكەش بـــە گیانـــی ئـــەم قوتابیـــە ئـــازا و 

نەبـــەردەی كـــردووە.
ئـــەم شـــاكارە شـــانۆییەی كـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن دەســـتە 
و،  ســـاالرە  ئەحمـــەد  مامۆســـتا  تەمەنـــی  گوڵـــی 
پێشـــكەش بـــە میللەتـــی خـــۆی دەكات، لـــە ئێســـتادا 
ئامادەیـــە و لـــە چەنـــد بەرگێكـــدا چـــاپ دەكرێـــت، تـــا 
بگاتـــە بەردەســـتی هەمـــوو شـــانۆكار و خۆشەویســـتانی 
ـــەرە  ـــە دەرهێن ـــك ل ـــوودا یەكێ ـــە داهات ـــوردی، ل شـــانۆی ك
بەڕێـــزەكان كاری دەرهێنانـــی بـــۆ دەكـــەن و جەمـــاوەری 

پـــێ ئاشـــنا دەبێـــت.
ئـــەم شـــاكارە دەبێتـــە ســـەرچاوەیەك گرنـــگ و پـــڕ 
بایـــەخ بـــۆ شـــانۆی كـــوردی و ئەوانـــەی دڵێـــن شـــانۆمان 
نییـــە بـــا هـــەوڵ بـــدەن لـــەو جـــۆرە شـــانۆییانە تێبگـــەن، 
جونكـــە كارەكانـــی مامۆســـتا گەنجینەیەكـــی پـــڕ بایـــەخ 

و ســـەنگین و موڵكـــی هەمـــوو كوردێكـــە.
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كارای  ڕۆڵی  سینه مادا  له   وێنه گرتن  به ڕێوه به ری 
هه یه ، پێشتر وێنه ی خاوی فیلم ده گیرا، ئێستا وێنه ی 
كردنی  كۆنترۆڵ  له   وێنه گرتن  به ڕێوه به ری  دیجیتاڵه . 
كامیرا، دیاری كردنی هاوێنه  و ڕووناكی، دیاری كردنی 
دوورایی و چوارچێوه ی گرته كان، به  یارمه تیی تیمی 
وێنه گران، به رپرسه . وێنه گرتن به شێكه  له  پیشه سازیی 
سینه ما، له  پشت ئه ویشه وه  كوێخای ده رهێنه ر هه یه ، كه  

ته واوی بڕیار له  ده ستی ئه ودایه .
سه ده ی  هه شتای  سااڵنی  بۆ  هونه ره   ئه م  سه ره تای 
١٩ ده گه ڕێته وه ، ئامانج ئه وه  بوو، به  ڕیزه  وێنه  جووڵه  
ناوی  به   سینه ما  وێنه ی  یه كه مین  بكرێت.  به رجه سته  

 Roundhay ڕاوندهای:  باخچه ی  )دیمه نی 
Garden Scene(یه ، له  ساڵی ١٨٨٨دا وێنه ی 

گیراوه ، ماوه كه ی )٢،١١( چركه یه .
نه خشی  ئامێره كانی،  و  وێنه گرتن  ته كنۆلۆژیای 
سینه مادا  و  وێنه گرتن  كردنی  گه شه   له   كاریگه ریان 
هه ر  له   سوودیان  بواره كه   پیشه گه رانی  هه بوو. 
داهێنانێكی نوێی زانست و پیشه سازی وه رده گرت. له  
به راییدا فیلم ڕه ش و سپی بوو، به  ته كنیكی مۆنۆكرۆم 
فیلم  ئه وه ی  بۆ  ده گیرا،   )Monochrome(
فڵچه   به   گرته كان  یه ك  یه ك  ئه وكات  بێت،  ڕه نگدار 
به   و  زه حمه ت  فره   كارێكی  ئه مه ش  ده كران.  ڕه نگ 

هونه ری حه وته م

 تاریق كارێزی

)٢-٢( 

 Motion( جوواڵوه   وێنه ی  سینه ما،  بنه چه ی 
Pictures(، فیلم ڕیزبه ندی هه زاران وێنه یه ، به  خێراییه كی دیاری 
جمین  و  جووڵه   بینه ر  سه ره نجام  ده كرێن،  نمایش  یه كدا  دوای  به   كراو، 
پێشتر  بیرۆكه كه   زانست.  و  هونه ر  له   تێكه ڵه یه كه   سینه ما  ده بینێت. 
هێنانی  به ده ست  ده ریچه ی  چاوه ڕوانی  هونه رمه ندان  و  زانا  هه بوو، 
ئامێرێك بوون، وێنه ی جوواڵو بگرێت، ئنجا بیخاته  سه ر ناوه ندێك، 

دواتر ئه و وێنانه  له  ناوه نده كه وه  نمایش بكرێن، تا هه ستی جووڵه  
و جمین له  الی بینه ر به دی بهێنن.
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ئه رك بوو. هه وڵه كان بۆ دروست كردنی فیلمی ڕه نگدار 
بیسته م ده گه ڕێته وه ، ده شگوترێت  بۆ سه ره تای سه ده ی 
فیلمی )سیحربازی ئه وز( یه كه مین فیلمی ڕه نگداره ، 

له  ١٩٣٩دا هاتووه ته  به رهه م. 
فیلمی سێ  بیسته مدا  سه ده ی  هه شتای  سااڵنی  له  
وێنه گرتنی  كردنی  گه شه   له گه ڵ  بوو،  په یدا  مه ودا 
سینه مایی، ئه م جۆره  فیلمه  گه شه ی كرد. تا ئێستاش 
وێنه گرتن و پیشاندانی فیلمی سێ مه ودا په یوه سته  به  
ژماره یه كی كه می فیلمه وه ، نه خاسمه  ئه وانه ی تایبه تن 
ئه فسانه یی.  پاڵه وانی  و  خه یاڵ  زانسته   و  ئه كشن  به  
بۆیه ش ئه م جۆره  فیلمه  گه شه  ناكات، چونكه  پێویستی 

به  ستۆدیۆی گه وره  و بودجه ی زه به الحه .
تا سه ره تای سه ده ی ٢١ فیلم به  ته كنیكی سلیۆلید 
وێنه  ده گیرا، له گه ڵ په یدا بوونی وێنه گرتنی دیجیتاڵ، 
تازه یه   ته كنیكه   له م  سوودی  وێنه گرتن  هێدی  هێدی 
وه رگرت. وێنه ی دیجیتاڵ له  سااڵنی هه شتای سه ده ی 
له    ٢١ سه ده ی  سه ره تای  تا  به اڵم  بوو،  په یدا  بیسته م 
به رهه م هێنانی فیلمدا سوودی لێ وه رنه گیرا. له  ساڵی 
پیشه سازیی  له   دیجیتاڵ  وێنه گرتنی  ئیدی  ٢٠١٠دا 
ده روازه ی  ته كنیك  پێشكه وتنی  باو.  به   بوو  سینه مادا 
كاته دا  له م  ده كاته وه ،  سینه ماسازی  ڕووی  به   نوێ 
به  قۆناغی  په یوه سته   بنه ڕه ت  به  شێوه یه كی  وێنه گرتن 
هه مه جۆر  و  ڕه نگسازی  بۆ  هێنانه وه ،  به رهه م  دوای 
كاریگه ری و ورده كاری، ته كنیكی دیجیتاڵ به ده م خولیا 

و خواستی ده رهێنه ری فیلمه وه  دێت.
فه یله سووفانی جوانناسی و هونه رناسان، ڕشته یه كیان 

نوێترین هونه ر  داناوه ، هونه ری سینه ما وه ك  بۆ هونه ر 
هونه ر مه یلی  ڕیزبه ندی حه وته مدایه . چه شنه كانی  له  
چوونه  ئامێزی یه كدییان هه یه ، ده خوازن ئاوێته ی یه ك 
بن. سینه ما چاوی له وه یه  ته واوی هونه ره كان له  ئامێزی 
و  سه راپاگیر  هونه ری  جۆره   به م  بكاته وه ،  كۆ  خۆیدا 
ڕێكه نداز به دی ده هێنێت. سه ره تای ئه م هونه ره ش وێنه ی 
بێ ده نگ بوو، تا ئه و ڕۆژه ی سالینیۆم دۆزرایه وه ، كه  
ده نگ ده كاته  تیشك، پاشان له  تیشكه وه  ده یكاته وه  به  
و  دیده   هونه ره كانی  كۆی  سینه ما  جۆره   به م  ده نگ. 
گوێی له  خۆیدا كۆ كردنه وه ؟ ئه و )مه به ست سینه مایه ( 
شانۆ، مووزیك و شێوه كاریی له  یه ك به رهه می دانسقه دا 
كۆ كرده وه ، ئیدی بۆ هه موو هونه رێك بوو به  ئامرازی 
بۆ  سنووربڕ  هونه رێكی  به   بوو  كه ماڵ،  به   گه یشتن 
سه رانسه ری  به   هونه ر  به رهه می  نایابترین  گه یاندنی 

جیهان. ئه م كاره  به  هیچ هونه رێكی دی نه كراوه . 
ڕاسته  ئێستا هۆڵی سینه ما له  شاره كانی كوردستاندا 
نه ماوه ، به اڵم شوێنی دیكه  و ڕێكاری دیكه  بۆ دیتن 
و ته ماشا كردنی فیلمی سینه مایی هه یه . ئینته رنێت، 
پێشتریش  گه شتیاری،  شوێنانی  و  مۆڵ  نێو  هۆڵی 
ڤیدیۆ و ئنجا سی دی، ده ریچه ی پیشاندانی فیلمی 

سینه مایین.
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شایی ئومێد راهێنەری مەلەوانی: 

حەز و خولیا بۆ هەر كارێك وا 
دەكات ئاسانتر بەربەستەكان 

تێپەڕێنیت

تاكـــو ئێســـتا یارییەكانـــی مەلەوانـــی بەپێـــی پێویســـت بەرەوپێشـــچوون بەخـــۆوە نەبینیـــوە، بـــە تایبـــەت بـــۆ 
ئافرەتانـــی وەرزشـــكار، هـــەر چەنـــدە كۆمەڵێـــك ئافرەتـــی وەرزشـــوان دەیانەوێـــت ئـــەم یارییـــە بكەنـــە كولتـــوور 
ـــەم  ـــە ئ ـــردووە ك ـــزان و كەمیـــی پاڵەوانێتـــی وای ك ـــی یاری ـــەاڵم نەبوون ـــی دیكـــەی كوردســـتان، ب الی ئافرەت
ـــەم  ـــی ئ ـــە راهێنەران ـــەك ل ـــدا ژمارەی ـــت، لەگـــەڵ ئەوەش ـــێ نەكرێ ـــوازیی ل ـــاش پێش ـــێوەیەكی ب ـــە ش ـــە ب یاریی
یارییـــە بێئـــەوەی پشـــت بـــە هیـــچ یانەیـــەك ببەســـتن، دەیانەوێـــت ئاســـتی ئـــەم یارییـــە بەرەوپێـــش ببـــەن، 
شـــایی ئومێـــد یەكێكـــە لـــەو ئافرەتـــە وەرزشـــكارانەی كـــە خەونـــی گـــەورەی هەیـــە، بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم یارییـــە 
بچێتـــە قۆناغێكـــی باشـــتر، هەوڵیـــش دەدات زۆرتریـــن یاریـــزان لـــە ســـەر دەســـتی ئـــەوان دروســـت ببـــن، شـــایی 
ـــە هیـــچ یانەیـــەك یاریـــی نەكـــردووە، مـــاوەی حـــەوت  لەدایكبـــووی ســـاڵی 1991ی شـــاری ســـلێمانییە و، ل
ساڵیشـــە راهێنـــەری مەولەوانییـــە و خولـــی فێربوونـــی بەردەوامـــی هەیـــە، لـــە نزیكـــەوە چەنـــد پرســـیاریكمان 

ـــەوە. ـــی دای ـــاری گواڵن ـــێ كـــرد، ئەویـــش بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی گۆڤ ل

دیمانە: كارزان كانەبی
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پـــێ  چـــی  بـــوون  ئـــاودا  نـــاو  لـــە  بـــەردەوام   * 
؟ یت خشـــیو بە

- بێگومان هێز و متمانە و ئارامیی پێ بەخشیوم. 
 * بۆچـــی یاریـــی مەلەوانیـــت هەڵبـــژارد بـــۆكاری 

راهێنـــەری؟ 
- وەك ئاشـــكرایە مەلەوانـــی بەســـوودترین وەرزشـــە، 
لـــەم  خـــۆم  تـــا  بـــوو  بەهێـــز  پاڵنەرێكـــی  ئەمـــەش 

ببینمـــەوە. وەرزشـــەدا 
  * هەســـت ناكەیـــت یارییەكـــی قورســـت هەڵبـــژاردووە 

كـــە زۆر  جـــار مەترســـی گیانلەدەســـتدانی هەیـــە؟
-  بەڵـــێ قورســـە، بـــەاڵم حـــەز و خولیـــا بـــۆ هـــەر 
كارێك وا دەكات ئاســـانتر قورســـییەكان و بەربەســـتەكان 
تێپەڕێنیـــت، بـــە گشـــتیش بابەتـــی مەترســـی لـــە 

ــە. ــدا هەیـ ــوو بوارێكـ هەمـ
  *وەكـــو راهێنەرێكـــی ئافـــرەت ئاســـتی یارییەكانـــی 

مەلەوانـــی  چـــۆن دەبینیـــت لـــە كوردســـتان؟ 
- بـــە گشـــتی دەتوانیـــن بڵێیـــن باشـــە، بـــەاڵم لـــە ئاســـت 
ــتریش  ــتر و باشـ ــرێ باشـ ــە، دەكـ ــەدا نییـ ــی ئێمـ ئاواتـ

بكرێـــت.
ـــۆ بەروەپێشـــبردنی ئاســـتی  ـــە ب ـــت باش   * چـــی بكرێ

ـــە كوردســـتان؟ ـــە ل ـــەم یاریی ئ
-  دروســـتكردنی فێرگـــەی تایبـــەت بـــە فێربـــوون لـــە 
هـــەر چـــوار وەرزەكـــەدا، پێویســـتە بكرێتـــە وانەیەكـــی 
ـــدا كاری لەســـەر بكرێـــت  ـــە قوتابخانەكان ســـەرەكی و ل
هەبێـــت،  فێربوونـــی  مافـــی  منداڵێـــك  هەمـــوو  و 
ـــەوان لەســـەر  ـــۆ دروســـتكردنی پاڵ ـــردن ب  هەروەهـــا كارك
ئاســـتی كوردســـتان و واڵتانـــی عەرەبـــی و جیهانیـــش.

 * وەكـــو راهێنەرێـــك، خەونیـــی وەرزشـــیت مەلەوانیـــدا 
چییـــە؟ 

-ئـــارەزووم  بەرەوپێشـــبردنی ئـــەم یارییـــە و بەخشـــینی 
زۆرتریـــن ســـوودە بـــە خانمـــان لـــەم وەرزشـــەدا.

* تاچەند ئافرەتان روو لە مەلەوانی دەكەن؟ 
ـــە رێژەیەكـــی زۆر  ـــان ب ـــە خانم -بە راســـتی دڵخۆشـــم ك
روومـــان لـــێ دەكـــەن، دەیانەوێـــت فێرببـــن و ســـوود 

وەربگـــرن.
  * ئایا ئەم یارییە بووتە كولتوور لە كوردستان؟  

-لـــە راســـتیدا نەخێـــر، بـــەاڵم جێگـــە ی دڵخۆشـــییە كـــە 
ـــوودەكانی  ـــە س ـــەوە ل ـــە گرنگیی ـــك ب ـــە گشـــتی خەڵ ب

مەلەوانـــی دەڕوانـــن.
ـــە بوارێكـــی دیكـــەی  ـــەداوە روو ل ـــارت ن   * بڕی

ـــت؟ ـــەری بكەی راهێن
- كارەكـــەی خۆمـــم زۆر خـــۆش دەوێـــت كـــە 
راهێنـــەری مەلەوانییـــە، لەبـــەر خۆشەویســـتیم 
بـــۆ ئـــەم كارەم، نەخێـــر، بڕیـــارم نـــەداوە روو 
بكـــەم،  راهێنـــەری  دیكـــەی  بـــواری  لـــە 
ـــەم وەرزشـــە  ـــەك راهێنـــەری ناشـــتوانم واز ل ن

بهێنـــم بـــۆ كاریكـــی دیكـــە.
  * ئەم یارییە قورس نییە بۆ ئافرەتان؟

ـــچ  ـــەاڵم هی ـــە، ب ـــان نیی ـــتێك ئاس ـــچ ش -  هی
كـــە  نییـــە  ســـەخت  ئەوەنـــدە  شـــتێكیش 

بـــدەن. ئەنجامـــی  نەتوانـــن  ئافرەتـــان 
 *خانەوادەكەت تاچەند هاوكارتن؟ 

پاڵپشـــتی یەكەمـــم  - زۆر سوپاســـیان دەكـــەم 
ئەوانـــن، هەمیشـــە بـــە رێـــزەوە لـــە كارەكەیـــان 

مامۆســـتا  سوپاســـی  زۆر  زۆر  لێـــرەوە  و  روانیـــوم 
ـــووم و  ســـەیران دەكـــەم، كـــە هەمـــوو كات دەســـتی گرت

هـــاوكارم بـــووە لـــە هەمـــوو بوارەكانـــی ژیانمـــدا.
 * ئەگەر شتێكت ماوە؟

ــەم و  ــیتان لـــێ دەكـ -  دەســـت خۆشـ
مانـــدوو نەبـــن .
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بەرشلۆنە بەردەوامە 
لە هەوڵەکانی بۆ 

تۆمارکردنی یاریزان
ئابووریـــی  چوارەمـــی  بۆژانـــەوەی  بەرشـــلۆنە  یانـــەی 
ـــی ســـتودیۆکانی یانەکـــەی  ـــد و 25٪ـ یانەکـــەی راگەیان

بەرامبـــەر 100 ملیـــۆن یـــۆرۆ فرۆشـــت.
ــە،  ــتودیۆکانی یانەکـ ــەی سـ ــەو بەشـ ــتنی ئـ دوای فرۆشـ
بەرشـــلۆنە لـــە مـــاوەی دوو رۆژی داهاتـــوودا پەڕاوەکانـــی 
ـــگا دەکات،  ـــی اللی ـــتەی بەڕێوەبردن ـــتی دەس ـــۆی رادەس خ
لەکاتێکـــدا ئێســـتا یانەکـــە پێویســـتی بـــە 30 تاوەکـــو 
ـــەوەی مووچـــەی  ـــۆرۆی دیکـــە و کەمکردن ـــۆن ی 40 ملی
بەشـــێکی یاریزانەکانـــی هەیـــە بـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت نـــاوی 
ـــکات، کـــە  ـــە تۆمارب ـــەو یاریزانان ـــی و ئ ـــە نوێیەکان یاریزان

گرێبەســـتەکانیان نوێکراوەتـــەوە.
بەرشـــلۆنە  یانـــەی  ســـەرۆکی  الپۆرتـــا،  خـــوان 
رایگەیاندبـــوو، بـــەر لـــە 13ــــی ئـــەم مانگـــە نـــاوی یاریزانـــە 
ــپانیا،  ــای ئیسـ ــی میدیـ ــەن، بەپێـ ــان تۆماردەکـ نوێیەکانیـ
یانەکـــە  یەکەمـــی  کاپتنـــی  بۆســـکێس،  ســـێرخیۆ 
ئـــەوەی  بـــۆ  بـــووە،  رازی  بەرشـــلۆنە  داواکاریـــی  بـــە 
ـــکات  ـــەوە و هاوکاریـــی یانەکـــە ب مووچەکـــەی کەمبکات

نوێیەکانـــی. یاریزانـــە  نـــاوی  تۆمارکردنـــی  بـــۆ 
جگـــە لـــەوەش بەرشـــلۆنە لـــە دەســـتبەرداربوون لـــە ســـاموێل 
نزیکبووەتـــەوە  فەرەنســـی  بەرگریـــکاری  ئومتیتـــی 
کـــە  بـــڕوات،  یانەکـــە  لـــە  رازییـــە  یاریزانەکـــە  و 
ــە  ــۆ یانەکـ ــی بـ ــەی دارایـ ــی دیکـ ــەش هاوکارییەکـ ئەمـ

دەگەڕێنێتـــەوە.
میدیـــای ئیســـپانیا دەڵێـــت: نیکـــۆ گۆنزالێـــس، یاریزانـــی 
یانـــەی  بەشـــێوەی خواســـتن دەچێتـــە  یانەکـــەش  الوی 

ڤالێنســـیا.
یانـــەی بەرشـــلۆنە تاوەکـــو ئێســـتا گرێبەســـتی لەگـــەڵ 
ـــە فرانـــک کیســـێ، ئەندریـــاس کریستێنســـن،  هەریەکـــە ل
کونـــدێ  ژول  و  رافینیـــا  لیڤاندۆڤێســـکی،  رۆبێـــرت 
مۆرکـــردووە و گرێبەســـتی عوســـمان دێمبێلـــی و ســـێرخیۆ 
رۆبێرتـــۆش نوێکراوەتـــەوە، بـــەاڵم هێشـــتا نـــاوی هیـــچ 

یەکێـــک لـــەو یاریزانانـــەی تۆمـــار نەکـــراوە.
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ئیسکۆ ریال مەدریدی جێهێشت

مانچستەر سیتی لە گواستنەوەی هاوینە قازانجی کردووە

ــی  ــتێکی خۆڕایـ ــە گرێبەسـ ــد بـ ــی رایگەیانـ ــی فەرمـ ــە بەیاننامەیەکـ ــبیلیە لـ ــەی ئیشـ یانـ
ــان. ــە ریزەکانیـ ــپانی ببەنـ ــتکاری ئیسـ ــکۆی ناوەڕاسـ ــان ئیسـ توانیـ

یانەکـــەی هەرێمـــی ئەندەلـــوس ئاشکراشـــی کـــردووە ئیســـکۆ بـــۆ مـــاوەی دوو ســـاڵ دەبێتـــە 
موڵکـــی یانـــە ئیســـپانیەکە.

ئیســـکۆی ته مـــه ن 31 ســـاڵ، بـــۆ مـــاوەی نـــۆ ســـاڵ درێســـی ریـــال مەدریـــدی پۆشـــی و 
لـــە کۆتایـــی گرێبەستەکەشـــی لـــە کۆتایـــی وەرزی رابـــردوو لـــە یانەکـــەی جیابـــووەوە.

ـــد  ـــال مەدری ـــە ری ـــدی ب ـــەگاوە پەیوەن ـــەی مەل ـــە یان ـــاڵی 2013 ل ـــه ی س ئیســـکۆ له وه ت
کـــرد، له گـــه ڵ یانـــه ی شـــاهانه كان لـــه  كـــۆی 353 یـــاری، 53 گـــۆڵ و 56 

ئاسیســـتی كـــرد.

پێـــپ  راهێنه رایه تـــی  بـــه   ســـیتی  مانچســـته ر  یانـــه ی 
ئه مســـاڵ  هاوینـــه ی  گواســـتنه وه ی  لـــه   گواردیـــۆال، 
یاریزانـــان  گواســـتنه وه ی  لـــه   به شـــداریكردنیان  كه متریـــن 
یاریزانیـــان   3 چاوه ڕواننه كراویـــش  به شـــێوه یه كی  كـــردووه ، 

فرۆشـــتووه .
ــه   ــی بـ ــه  گوێـ ــرابوو، كـ ــه وه  ناسـ ــتر بـ ــۆال پێشـ پێـــپ گواردیـ
لـــه  گواســـتنه وه ی هاوینـــه   نـــه ده دا و  پـــاره   خه رجكردنـــی 
زۆرتریـــن یاریزانـــی ده گوازتـــه وه  و ده ســـتبه رداری كه متریـــن 
یاریزانیـــش ده بـــوو، بـــه اڵم لـــه م هاوینـــه  به هـــۆی ئـــه م 3 
بڕیـــاره  ، ده ركـــه وت گواردیـــۆال بـــۆ یه كه مجـــار وازی لـــه  

پێشـــووی هێنـــاوه . خووه كانـــی 
یه كـــه م: پێشـــتر گواردیـــۆال ته نیـــا پـــاره ی خـــه رج ده كـــرد، 
ــه   ــاره ی لـ ــۆال پـ ــپ گواردیـ ــار پێـ ــۆ یه كه مجـ ــان بـ ئه مجاره یـ
فرۆشـــتنی یاریزانـــان وه رگـــرت، به هـــای ئـــه و پارانـــه ی لـــه  
ـــه ی  ـــه و پاران ـــره  ل ـــووه  زیات ـــان ده ســـتی كه وت فرۆشـــتنی یاریزان
كـــه ، بـــۆ كڕینـــی یاریزانـــان خه رجـــی كـــردووه ، به مـــه ش 
دۆخێكـــی  لـــه   ســـیتی  مانچســـتەر  خه زێنـــه ی  ئێســـتا 
بـــاش دایـــه  و هیـــچ كێشـــه یه كی نییـــه  و بـــه  دۆخێكـــی 
هاوســـه نگی دارایـــی بـــاش تێپـــه ڕ ده بێـــت، دوای فرۆشـــتنی 
ره حیـــم ســـتێرلینگ، گابرێـــل خیســـۆس و زینچینكـــۆ، لـــه  

به رامبـــه ردا ته نیـــا هاالنـــد و فیلیپســـی گواســـته وه .
دووه م: بـــۆ یه كه مجـــار پێـــپ گواردیـــۆال لـــه  گواســـتنه وه ی 
هـــۆكاری  بـــه   و  نرخه كـــه   به هـــۆی  كشـــایه وه   یاریزانێـــك 

دارایـــی، لـــه  كاتێكـــدا كوكوریـــای به رگریـــكاری ئیســـپانی 
یانـــه ی برایتـــۆن خواســـتی ئـــه وه ی هه بـــوو لـــه  مانچیســـتەر 
ـــام  ـــه  سه رس ـــه و یاریزان ـــۆالش ب ـــكات، گواردی ـــاری ب ـــیتی ی س
ـــوو،  ـــه  یانەکـــە كردب ـــۆال داوای گواســـتنه وه ی ل ـــوو، گواردی ب
ـــۆرۆ  ـــۆن ی ـــه رووی 50 ملی ـــه  س ـــه ی ك ـــۆی نرخه ك ـــه اڵم به ه ب
ئـــه و  گواســـتنه وه ی  لـــه   كه ته لۆنییه كـــه   راهێنـــه ره   بـــوو، 

یاریزانـــه  كشـــایه وه  لـــه  كاتێكـــدا زۆر پێویســـتی بـــه و 
به رگریـــكاره  بـــوو، دواجـــار ئـــه و یاریزانـــه  

په یوه نـــدی بـــه  چێڵســـی كـــرد.
مانچســـتەر  و  گواردیـــۆال  ســـێیه م: 
ناســـراون،  بـــه و  هه میشـــه   ســـیتی 
بـــه   ئه ســـتێره كانیان  ئاماده نیـــن  كـــه  
ئینگلیـــزی  خولـــی  ركابه ره كانـــی 
هاوینـــه   ئـــه م  بـــه اڵم  بفرۆشـــن، 
یاریزانه كانـــی  بـــووه وه ،  پێچه وانـــه  
ـــی  ـــی خول ـــه  ركابه ره كان ـــه  یان ـــان ب خۆی
گواردیـــۆال  فرۆشـــت،  ئینگلیـــزی 
ـــه  چێڵســـی،  ـــوو ســـتێرلینگ بچێت رازیب
زینچینكـــۆش  و  خیســـۆس  هه روه هـــا 
ـــه ش  ـــرد، ئه م ـــناڵ ك ـــه  ئەرس ـــان ب په یوه ندی

وه كـــو بڕیـــاره  ســـه یره كانی ئـــه م هاوینـــه ی 
گواردیـــۆال هه ژمـــار ده كرێـــت كـــه  پێشـــتر ئـــه م 

نه كـــردووه . كارانـــه ی 
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ـــردوو  ـــدە وەرزی راب ـــەرە چەن ـــادق ه ـــەی وەرزشـــیی سەیدس یان
ژمارەیەكـــی قـــورس بـــووە لـــە خولـــی نایابـــی یانەكانـــی 
ـــاوە،  ـــەی ســـێیەمی خولەكـــەی بەدەســـت هێن كوردســـتان و، پل
ئەمســـاڵیش دەســـتەی كارگێڕیـــی یانەكـــە جارێكـــی دیكـــە 
ــەری  ــاڵح(ی راهێنـ ــزی سـ ــە )رەمـ ــییەوە بـ ــەی بەخشـ متمانـ
یانەكـــەی، بـــەاڵم وەرزی نـــوێ بـــۆ یانەكـــە جیـــاواز دەبێـــت، 
یانەكەیـــان  ریـــزی  ســـەرەكی  یاریزانـــی  هەشـــت  چونكـــە 
جێهیشـــتووە، لـــەم بارەشـــەوە رەمـــزی ســـاڵح بـــۆ گۆڤـــاری 
گـــواڵن گوتـــی: »ئـــەم وەرزەش گرێبەســـتەكەم لەگـــەڵ یانـــەی 
ســـەید ســـادق تـــازە كردووەتـــەوە، لەگـــەڵ ئیـــدارەی یانەكـــە 
رێككەوتـــووم و باســـی ســـەرجەم خاڵەكانـــی نێوانمـــان 
كـــردووە، ئەوەشـــیان پـــێ گوتـــووم كـــە كەمتەرخەمـــی 
ناكـــەن، لـــە 25ی ئـــەم مانگـــەش دەســـت بـــە 
ئامادەكارییەكانمـــان دەكەیـــن«، لـــە بـــارەی 
رۆیشـــتنی ژمارەیـــەك لـــە یاریزانانـــی 

ـــی  ـــی زۆری یاریزانان ـــتە ژمارەیەك ـــی: »راس ـــەش گوت یانەك
تیپەكەمـــان رۆیشـــتوون، بـــەاڵم لـــە هەوڵـــی ئەوەیـــدان یاریزانـــی 
ــە لـــە  ــا بتوانیـــن یانەكـ ــان، تـ ــە ریـــزی تیپەكەمـ ــازە بهێنینـ تـ
ــت  ــش نامەوێـ ــو راهێنەریـ ــەوە، وەكـ ــەوە بهێڵینـ ــی پێشـ ریزەكانـ
ئەوەتـــان لـــێ بشـــارمەوە كـــە ئەركەكەمـــان زەحمەتـــە، لـــە 
ـــی  ـــۆ خول ـــان ب ـــزی تیپەكەی ـــزان ری ـــزان هەشـــت یاری ـــازدە یاری پ
عێراقـــی جێهیشـــتووە، دەبـــێ تیپێكـــی تـــازە و توكمـــە دروســـت 
ــە قۆناغـــی  ــە لـ ــووە كـ ــە گوتـ ــە یانەكـ ــم بـ ــەوە، ئەوەشـ بكەمـ
یەكـــەم ئەركەمـــان زەحمـــەت دەبێـــت، بـــەاڵم هـــەوڵ دەدەیـــن بـــۆ 

قۆناغـــی دووەم باشـــتر بیـــن.
 جێگـــەی بیرهێنانەوەیـــە یانـــەی ســـەید ســـادق یەكێكـــە لـــە 
یانـــە پڕجەماوەرەكانـــی ســـەر ئاســـتی كوردســـتان و بـــەردەوام 
ـــە ئیـــدارەی یانەكـــە ئەمســـاڵیش  ـــان دەدەن، بۆی هانـــی تیپەكەی
ـــی وەرزی  ـــداری یارییەكان ـــز بەش ـــە تیپێكـــی بەهێ ـــت ب دەیەوێ

ـــتان بكـــەن. ـــی كوردس ـــوێ خول ن

سەیدسادق دەچێتە قۆناغێكی نوێ
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یانـــەی وەرزشـــیی دەربەندیخـــان ئـــەم وەرزە گۆڕانـــكاری 
كـــەالری(  هەرێـــم  )كاپتـــن  و  كـــردووە  تیپەكەیـــدا  لـــە 
یاریـــدەدەری راهێنـــەری پێشـــووی یانـــەی پێشـــمەرگەی 
ســـلێمانیی گواســـتووەتەوە ریـــزی یانەكـــە، بـــە ئامانجـــی 
و  كوردســـتان  خولـــی  تیپـــی  سەرپەرشـــتیكردنی 
نوێـــی  وەرزی  لـــە  شایســـتە  ئەنجامـــی  بەدەســـتهێنانی 
خولەكـــە، بـــۆ وەرزی نوێـــی خولەكـــەش راهێنـــەری یانەكـــە 
پانـــی تۆكمـــەی دانـــاوە، لـــەم بارەشـــەوە هەرێـــم بورهـــان 
بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »لـــە ســـەرەتادا لەگـــەڵ 
تۆكمەمـــان  پانێكـــی  دەربەندیخـــان  یانـــەی  ســـتافی 
دانابـــوو، كـــە بتوانیـــن تیپێكـــی تۆكمـــە و بـــاش دروســـت 
بكەیـــن بـــۆ یانەكەمـــان، بـــۆ ئـــەوەی بەهێـــزەوە بچینـــە نـــاو 
خولـــی نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان، بـــەاڵم لـــە ئێســـتادا 
كێشـــەی ســـەرەكیی ئـــەم یاریزانانـــە دەســـتبەرداربوونە لـــە 
ـــە 15  ـــر ل ـــەكان، مـــن وەكـــو راهێنـــەر قســـەم لەگـــەڵ زیات تیپ

یانەی دەربەندیخان تیپێكی تۆكمە دروست دەكات
یاریزانـــی یانەكانـــی دیكـــەی كوردســـتان كـــردووە، لەگـــەڵ 
ئـــەم یاریزانانـــە رێككەوتنـــی ســـەرەتاییمان كـــردووە، بـــەاڵم 
ـــی  ـــردوون و مۆڵەت ـــێ ك ـــان ل ـــەكان رێگڕیی ـــدا یان ـــە كۆتایی ل
گواســـتنەوەی پـــێ نـــەداون، رەنگـــە ئـــەوەش وەكـــو ســـەرەتا 
كێشـــەمان بـــۆ دروســـت بـــكات، كـــە نەتوانیـــن تیپێكـــی 
تۆكمـــە دروســـت بكەیـــن«، هەرێـــم كـــەالری گوتیشـــی: 
»مـــن هەوڵـــی ئـــەوەم داوە و كۆمەڵێـــك یاریزانـــی الومـــان 
هێناوەتـــە پێـــش بـــۆ تیپەكـــە، لێشـــیان رادەبینـــم، جگـــە لـــەوەش 
ــی  ــك یاریزانـ ــاوە، كۆمەڵێـ ــمان هێنـ ــی دیكەشـ ــی یاریزانـ سـ
ـــە  ـــی یەكـــەم، بەردەوامیـــش ل ـــۆ تیپ الویشـــمان سەرخســـتووە ب
گفتوگۆدایـــن لەگـــەڵ چەندیـــن یاریزانێـــك بـــۆ ئـــەوەی بیـــان 
گوازینـــەوە بـــۆ ریـــزی یانەكەمـــان، هەمـــوو هەوڵێـــك دەدەیـــن 
ـــن  ـــا بتوانی ـــن، ت ـــت بكەی ـــە دروس ـــەوەی تیپێكـــی تۆكم ـــۆ ئ ب
ـــز بكەیـــن لەگـــەڵ یانەكانـــی  ـــە ركابەریـــی بەهێ ـــەم یاریزانان ب

ــتان«. ــی كوردسـ ــی نایابـ ــە خولـ ــدار لـ ــەی بەشـ دیكـ

ــی  ــە یەكـ ــاب و پلـ ــی نایـ ــی خولـ ــی وەرزی نوێـ ــدە یارییەكانـ ــەر چەنـ هـ
ــەاڵم  ــكات، بـ ــێ بـ ــت پـ ــاوە یارییەكانـــی دەسـ ــتان دوومانگـــی مـ كوردسـ
یانەكانـــی كوردســـتان لـــە ئێســـتادا خەریكـــی خۆڕێكخســـتنەوەن، بـــۆ 
ســـەر لـــە نـــوێ دروســـتكردنی تیـــپ و بەهێزكردنـــی ریـــزی پێكهاتـــەی 
یانـــەكان، بـــە هێنانـــی یاریزانـــان و راهێنـــەری بـــە ئەزمـــوون، بـــژار ئەكـــرەم 
یەكێكـــە لـــە راهێنـــەرە بەتواناكانـــی كوردســـتان، كـــە چەنـــد یانەیـــەك 
بـــژار  بارەشـــەوە  لـــەم  بكـــەن،  دەیانەوێـــت گرێبەســـتی لەگـــەڵ واژۆ 
ـــی  ـــك چاوەڕوان ـــو راهێنەرێ ـــی: »وەك ـــاری گـــواڵن گوت ـــۆ گۆڤ ـــرەم ب ئەك
گرێبەســـتم بـــۆ ئـــەوەی لەگـــەڵ یانەیـــەك كاربكـــەم لـــە هـــەر خولێكـــی 
كوردســـتان بـــێ، بـــۆ هاتنـــی گرێبەســـتیش، لـــە دوو یانـــەی نایـــاب 
ــە،  ــی نییـ ــەاڵم فەرمـ ــراوە، بـ ــەڵ كـ ــەم لەگـ ــەك قسـ ــە یـ ــی پلـ و یانەیەكـ
ـــەاڵم مـــن  ـــە دەرەوەن، ب ـــی دیكـــە ل ـــرە ئەوان ـــە هەولێ ـــەكان ل ـــە یان ـــك ل یەكێ
ــەوەی  ــۆ ئـ ــەم، بـ ــتێكی فەرمـــی دەكـ ــتادا چاوەڕوانـــی گرێبەسـ ــە ئێسـ لـ
قســـە لەگـــەڵ ئـــەو یانانـــە بكـــەم«، گوتیشـــی: »ئێمـــە لـــە وەرزش 
زیاتـــر هیچـــی دیكەمـــان نییـــە تاكـــو ئەنجامـــی بـــدەم، بـــە هیـــوای ئـــەوەم 
ـــە  ـــە یانەكانـــی كوردســـتان بكـــەم و هەرچـــی ل ـــم خزمەتـــی یەكێـــك ل بتوان
توانامـــان بێـــت بـــۆ خزمەتكردنـــی وەرزشـــی كوردســـتان، كەمتەرخەمـــی 
نەكەیـــن و بـــە ئەزموونـــی خۆمـــان وەرزشـــی كوردســـتان پێـــش بخەیـــن«. 

بژار ئەكرەم چاوەڕوانە
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چەورییە نێوەندەكان 
هاندەرن بۆ نەخۆشیی دڵ

پیشەســـازی  لـــە   Trans fats نێوەنـــدەكان  چەورییـــە    
خۆراكـــدا دروســـت دەكرێـــن بـــە كـــرداری هایدرۆجینكردنـــی 
ـــێكی  ـــی بەش ـــان هایدرۆجینكردن ـــەواو Hydrogenation، ی ت
زەیتـــی رووەكـــی Partial hydrogenation. لـــە نوێتریـــن 
توێژینـــەوەدا هاتـــووە كـــە كەمكردنـــەوە، یـــان دووركەوتنـــەوە 
لـــەو خۆراكانـــەی كـــە چەورییـــە نێوەنـــدەكان لەخۆدەگـــرن، 
لـــە  خۆپاراســـتن  بـــۆ  كاریگـــەرە  و  ســـادە  هەنگاوێكـــی 
نەخۆشـــیی دڵ، چونكـــە چەورییـــە نێوەنـــدەكان هـــۆكارن 
 LDL بـــۆ بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی كۆلیســـتیرۆڵی خـــراپ
 HDL بـــاش  كۆلیســـتیرۆڵی  ئاســـتی  كەمكردنـــەوەی  و 
لـــە خوێنـــدا، ئەمـــەش هانـــدەرە بـــۆ رەقبوونـــی خوێنبـــەرەكان 
و زیادبوونـــی ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی دڵ و 
جەڵتـــەی مێشـــك. لـــە الیەكـــی دیكـــەوە ئـــەم چەورییانـــە دەبنـــە 
ئەگـــەری زیادبوونـــی هەوكـــردن Inflammation لـــە لەشـــدا، 
كـــە ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی دڵ و نەخۆشـــییە 
درێژخایەنەكانـــی تدیكـــە بەرزدەكاتـــەوە، هەروەهـــا دەبنـــە 
بۆڕییەكانـــی  ناوپۆشـــی  چینـــی  تێكدانـــی  ئەگـــەری 
خوێـــن. ســـەرچاوە خۆراكییەكانـــی چەورییـــە نێوەنـــدەكان 
دەســـتكرد  كـــەرەی  پرۆسێســـكراوەكان،  خۆراكـــە  وەك: 
 Vegetable )رۆنـــی رەقـــی رووەكـــی )ســـمنە ،Margarine
ghee، گەنمەشـــامیی ئامادەكـــراو بـــە مایكرۆوەیـــڤ، كێـــك، 
 ،Crackers كراكـــەر  و  بســـكویتەكان  جیبـــس،  فینگـــەر 
كریمـــەری دەســـتكرد، خۆراكـــی ســـووركراوە لـــە نـــاو زەیتـــی 

ــد. ــی ...هتـ ــی و خۆراكـ ــو كەنتاكـ ــەرم وەكـ زۆر گـ

خەمۆكـــی حاڵەتێكـــی زۆر بـــاوە لـــە تەمەنـــی وەســـتانی یەكجارەكیـــی ســـووڕی 
ـــە هۆرمۆنییـــەكان بەتایبەتـــی دابەزینـــی  ـــدا Menopuse. گۆڕان ـــەی ئافرەت مانگان
ـــن لەگـــەڵ  ـــە هاوكات ـــی ئیســـترۆجین Estrogen ك ـــتی هۆرمۆن ـــدی ئاس تون
ئـــەم تەمەنـــەدا، پەیوەندییـــان بـــە گرفتـــە دەروونییەكانـــەوە هەیـــە، بەتایبەتـــی 
خەمۆكـــی و پەســـتی، هەروەهـــا زوو تووڕەبـــوون، هەســـتكردن بـــە ناڕەحەتـــی، 
دڵتونـــدی و بێزاریـــی بـــەردەوام، هەڵبەزیـــن و دابەزینـــی مـــەزاج، نەمانـــی 
ئـــارەزوو بـــۆ بەشـــداریكردن لـــە بۆنـــە خۆشـــەكاندا، هەســـتكردن بـــە 
نائومێـــدی و بـــێ بەهایـــی، گرفـــت لـــە بیرهاتنـــەوەدا، كەمبوونـــەوەی 
هەســـتكردن  لەگـــەڵ  تەركیـــز،  كەمبوونـــەوەی  )قەناعـــەت(، 
توانـــای  نەمانـــی  و  گەنجـــی  تەمەنـــی  كۆتاییهاتنـــی  بـــە 
ــە كاریگەریـــی  ــداڵ، كـ ــاوەن منـ ــە خـ ــوون بـ ــوون و بـ دووگیانبـ
نێگەتیڤـــی دەروونـــی دەكەنـــە ســـەر ژیانـــی رۆژانـــەی ئافـــرەت 
ـــە لێكۆڵینەوەكـــی توركـــی ســـاڵی 2020  ـــەم قۆناغـــەدا. ل ل
ـــە خەمۆكـــی  ـــرەت ب ـــژەی تووشـــبووانی ئاف ـــە رێ ـــووە ك هات
پـــاش وەســـتانی یەكجارەكـــی ســـووڕی مانگانـــە دەگاتـــە 
هـــۆكارە  بـــە  ئامـــاژە  هەروەهـــا   ،%41 لـــە  زیاتـــر 
هاندەرەكانـــی تووشـــبوون بـــە خەمۆكـــی لـــەم تەمەنـــەدا 
كـــراوە، كـــە رێژەكـــە تـــا 70% بەرزدەكاتـــەوە، ئـــەم 
هۆكارانـــە بریتیـــن لـــە: تەنیابوونـــی ئافـــرەت لەبـــەر 
هـــەر هۆكارێـــك، نزمیـــی ئاســـتی رۆشـــنبیری، 
نەخۆشـــیی درێژخایـــەن، كەموكوڕیـــی فیزیكـــی، 
ـــداڵ  ـــی چـــوار من ـــار، بوون ـــی نالەب ـــاری دەروونی ب
یـــان زیاتـــر، هەروەهـــا تـــرس لـــە مـــردن كـــە لـــەم 

تەمەنـــەدا بـــاوە.

ئایا وەستانی یەكجارەكی سووڕی 
مانگانەی ئافرەت هۆكارە بۆ خەمۆكی؟
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و مەشـــقی وەرزشـــی، یـــان وەرگرتنـــی دەرمـــان بـــە 
ــان  ــت بـــكات، وازهێنـ ــی دكتـــۆر ئەگـــەر پێویسـ رێنمایـ
لـــە جگەرەكێشـــان، چونكـــە ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە 
بەرزدەكاتـــەوە،  هێنـــدە  چـــوار  تـــا  مێشـــك  جەڵتـــەی 
پاراســـتنی تەندروســـتیی دڵ و چارەســـەركردنی دروســـت 
بـــە نەخۆشـــیی خوێنبەرەكانـــی دڵ،  لـــە تووشـــبووان 
ـــەوەی خـــوێ و  ـــەش، كەمكردن ـــی كێشـــی ل كۆنترۆڵكردن
شـــەكر و چەوریـــی خـــراپ لـــە خۆراكـــدا، زیـــاد خواردنـــی 
ســـەوزە و میـــوەی جۆراوجـــۆر، نـــاوە نـــاوە پێوانەكردنـــی 
پەســـتانی خوێـــن لـــە الیـــەن دكتـــۆروزو، دووركەوتنـــەوە 
بـــە  لـــە ئەلكهـــول، ئەنجامدانـــی مەشـــقی وەرزشـــی 
ــار. ــج جـ ــە پێنـ ــەم هەفتانـ ــەالی كـ ــك بـ ـــێوەیەكی رێـ ش
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چۆن خۆت لە جەڵتەی مێشك دپارێزیت؟
ـــە ئەنجامـــی تەســـكبوونەوە،  ـــەی مێشـــك Stroke ل جەڵت
ــوون  ــان خوێنبەربـ ــەر Ischemic، یـ ــان گیرانـــی خوێنبـ یـ
دەدات.  روو  مێشـــكدا  نـــاو  لـــە   Hemorrhagic
روودانـــی  ئەگـــەری  كەمكردنـــەوەی  هەنگاوەكانـــی 
كۆنترۆڵكردنـــی  لـــە:  بریتیـــن  مێشـــك  جەڵتـــەی 
پەســـتانی خوێـــن، چونكـــە بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی 
خوێـــن بـــە بەهێزتریـــن هـــۆكار بـــۆ جەڵتـــەی مێشـــك 
هەژمـــار دەكرێـــت، كۆنترۆڵكردنـــی نەخۆشـــیی شـــەكرە 
لـــە تووشـــبوواندا لەوكاتـــەی كـــە نەخۆشـــیی شـــەكرە 
ـــا  ـــە ت ـــن و جەڵت ـــەوەی پەســـتانی خوێ ئەگـــەری بەرزبوون
چـــوار هێنـــدە بەرزدەكاتـــەوە، كۆنترۆڵكردنـــی ئاســـتی 
بـــەرزی كۆلیســـتیرۆڵ لـــە رێگـــەی پارێـــزی خـــۆراك 

67

تی
وس
ندر
تە

ژمارە )1328(  2022/8/15



ژمارە )1328(  682022/8/15

تی
وس
ندر
تە

ئـــەوە روونـــە كـــە بڕینـــی هـــەر دوورییـــەك، بۆنموونـــە یـــەك كیلۆمەتـــر 
بەپیادەڕۆیـــی، یـــان بـــە راكـــردن، هەمـــان بـــڕی وزە، یـــان كالـــۆری 
ـــی كاتێكـــی  ـــە پیادەڕۆی ـــەاڵم ب ـــت، ب ـــان ســـەرف دەكەی دەســـووتێنیت، ی
ــەم  ــتییەكی كـ ــە چوسـ ــوولكەكان بـ ــە ماسـ ــتە، چونكـ ــرت پێویسـ زیاتـ
بـــەكار دەهێنرێـــن، كەچـــی راكـــردن پێویســـتی بـــە چوســـتیی زیاتـــری 
بەكارهێنانـــی ماســـوولكەكان هەیـــە. بـــە مانایەكـــی دی، بـــە راكـــردن 
ـــۆ  50% زیاتـــر كالـــۆری ســـەرف دەكەیـــت و كاتـــی كەمتـــرت پێویســـتە ب
ــوو ئـــەم  ــە پیادەڕۆیـــی دەیبڕیـــت. لەگـــەڵ هەمـ ــە بـ ــان دووری كـ هەمـ
ـــەدا، پســـپۆڕان پێیـــان وایـــە كـــە پیادەڕۆیـــی باشـــترین مەشـــقی  جیاوازییان
وەرزشـــییە و بـــۆ هەمـــووان گونجـــاوە، بەتایبەتـــی بـــۆ بەســـااڵچووان. 
ناســـووتێنیت،  كالـــۆری  زۆری  بڕێكـــی  پیادەڕۆیـــی  بـــە  ئەگەرچـــی 
بـــەاڵم زیاتـــر كردارییـــە و پێویســـتی بـــە ئامادەكاریـــی زۆر نییـــە، وەكـــو 
گوتـــراوە »پیادەڕۆیـــی هەرزانتریـــن و ئاســـانترین و ســـەالمەتترین مەشـــقی 
وەزرشـــییە«، هەروەهـــا پێویســـتی بـــە كەفشـــی تایبـــەت و مەشـــقكردن 
و كارامەیـــی وەرزشـــیی تایبـــەت و یاریـــگای تایبـــەت نییـــە، هەمـــوو 
ـــە هـــەر شـــوێنێكدا ئەنجامـــی  ـــە بـــێ گرفـــت ل كەســـێكیش دەتوانێـــت كـــە ب
ـــوو  ـــی هەم ـــەوەی پیادەڕۆی ـــۆ ئ ـــە ب ـــەن ك ـــی دەك ـــدات. پســـپۆران رێنمای ب
ـــە  ـــرا و چاالكان ـــە خێ ـــت، پێویســـتە ك ـــتییەكانی بپێكێ ـــە تەندروس ئامانج
Brisky ئەنجـــام بدرێـــت، بۆنموونـــە بڕینـــی دووری ســـێ میـــل 
)4.37 كیلۆمەتـــر( لەمـــاوەی 45 خولەكـــدا كـــە ببێتـــە ئەگـــەری 
زیادبوونـــی لێدانەكانـــی دڵ، بـــێ ئـــەوەی پێیـــەوە هیـــچ ســـەخڵەت 

ــدوو ببیـــت. ــەتەنگ و مانـ و ناڕەحـــەت و هەناسـ

پیادەڕۆیی یان راكردن ؟
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باینجان هاندەرە بۆ دابەزاندنی كێش
مـــاددە  بـــە  دەوڵەمەنـــدە   Eggplant باینجـــان 
Poly� پۆلیفینۆلـــەكان بەتایبەتـــی   دژەئۆكســـانەكان، 
ـــتن  ـــۆ خۆپاراس ـــە ب ـــان هەی ـــی گرنگی ـــە رۆڵ phenols ك
لـــە ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــییە درێژخایەنـــەكان 
و زیادبوونـــی ئاســـتی هەوكـــردن لـــە لەشـــدا. باینجـــان 
لەگـــەڵ   A، C ڤیتامینەكانـــی لـــە  بـــاش  رێژەیەكـــی 
لەگـــەڵ  لەخۆدەگرێـــت،   B ڤیتامیـــن  كۆمەڵـــەی 
كانزاكانـــی پۆتاســـیۆم و ســـۆدیۆم، هەروەهـــا سوودبەخشـــە 
رێـــژە  بەهـــۆی  لـــەش  كێشـــی  كەمكردنـــەوەی  بـــۆ 
بەرزەكـــەی ریشـــاڵی تـــواوە و نەتـــواوە، بۆنموونـــە 
هـــەر 100 گـــرام باینجـــان نزیكـــەی 2.5 گـــرام 
ریشـــاڵ لەخـــۆ دەگرێـــت، ســـوودەكانی دیكـــەی 
ـــە  ـــەوەی ئەگـــەری تووشـــبوون ب باینجـــان: كەمكردن
نەخۆشـــیی دڵ لـــە رێـــگای كۆنترۆڵكردنـــی ئاســـتی 

كۆلیســـتیرۆڵی خوێـــن، رێكخســـتنی ئاســـتی شـــەكری 
خوێـــن، هاندانـــی فرمانەكانـــی كۆئەندامـــی 

ـــك جـــۆری  ـــە هەندێ هـــەرس، خۆپاراســـتن ل
ــتیی  ــتركردنی تەندروسـ ــێرپەنجە، باشـ شـ
ــی،  ــە كەمخوێنـ ــتن لـ ــك، خۆپاراسـ ئێسـ
تواناكانـــی  و  فرمـــان  باشـــتركردنی 

مێشـــك. 
كـــە  لـــەو خۆراكانـــەی  یەكێكـــە  باینجـــان 
دەبێتـــە ئەگـــەری هەســـتەوەری لـــە هەندێـــك 

كەســـدا، كـــە نیشـــانەكانی بریتیـــن لـــە: خورشـــت 
پەڵـــەی  شـــێوەی  بـــە  پێســـت  وســـووربوونەوەی 

پەمەیـــی یـــان ســـوور، خورشـــت لـــە لێـــو و زمـــان و 
قوڕگـــدا، كۆكـــە، ئـــازاری گـــەدە، رشـــانەوە، هەروەهـــا 

ســـكچوون.

ـــەوە دەكـــەن كـــە  ئەگەرچـــی گەلێـــك ســـەرچاوە ئامـــاژە ب
ــە  ــتن هێوركەرەوەیـ ــش نووسـ ــیقا پێـ ــە مۆسـ ــن لـ گوێگرتـ
شـــێوەی  بـــە  ئۆتۆنۆمـــی  دەماریـــی  سیســـتمی  بـــۆ 
لەســـەرخۆبوونەوەی هەناســـە و لێدانەكانـــی دڵ، لەگـــەڵ 
دابەزینـــی پەســـتانی خوێـــن، بـــەاڵم لـــە لێكۆڵینەوەیەكـــی 
نوێـــی زانكـــۆی بایلـــۆر Baylor University لە تەكســـاس 
هاتـــووە، كـــە گوێگرتـــن لـــە مۆســـیقا راســـتەوخۆ پێـــش 
نووســـتن و لەكاتـــی نووســـتندا لەوانەیـــە ببێتـــە ئەگـــەری 
تێكدانـــی خـــەو، باســـی ئـــەوەش كـــراوە كـــە لەوانەیـــە 
ببێتـــە ئەگـــەری بێداربوونـــەوە لـــە نیوەشـــەودا، لەگـــەڵ 
هەســـتكردن بـــە دەنگدانـــەوەی بەردەوامـــی مۆســـیقا، یـــان 

ــدا،  ــە گوێیەكەنـ ــر لـ ــە ریتمێكـــی خێراتـ ــی بـ گۆرانـ
Ear�  كـــە لـــە پزیشـــكیدا بـــە حاڵەتـــی كرمـــی گـــوێ
ــە  ــەلمێنراوە كـ ــەوەش سـ ــت، ئـ ــاوزەد دەكرێـ worm نـ
بێدەنگـــی، یـــان هێمنـــی زۆر گرنگـــە بـــۆ خەوێكـــی 
ئـــارام و دروســـت. هـــەر چەنـــد گوێگرتـــن لـــە 
ــاد و  ــتن زیـ ــش نووسـ ــی پێـ ــان گۆرانـ ــیقا، یـ مۆسـ

بـــەردەوام بێـــت، هێنـــدە ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە 
ــت و  ــر دەبێـ ــتندا زیاتـ ــی نووسـ ــوێ لەكاتـ ــی گـ كرمـ

ئایا گوێگرتن لە مۆسیقا پێش نووستن زیانی هەیە!
خـــەو تێـــك دەدات. هەنـــدێ ســـەرچاوەی پزیشـــكیی 
دیكـــە ئاماژەیـــان بـــەوە كـــردووە كـــە گوێگرتـــن لـــە 
مۆســـیقا، یـــان گۆرانـــی راســـتەوخۆ پێـــش نووســـتن وا 
لـــە مێشـــك دەكات كـــە بـــەردەوام بێـــت لـــە پرۆسێســـكردنی 
گۆرانـــی لەكاتـــی نووســـتندا، ئەمـــەش بـــە رێـــژەی %25 
ـــە  ـــەودا، ك ـــی ش ـــە درەنگان ـــەوە ل ـــۆی بیداربوون ـــە ه دەبێت

لـــە كوالێتیـــی خـــەو كـــەم دەكاتـــەوە.
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جیهانی الپتۆپ و گۆڕانكارییەكی نوێ

كاتێك الپتۆپ بەرهەم هات، گۆڕانكارییەكی نوێ لە جیهانی كۆمپیوتەردا هاتە دی، ئیدی كۆمپیوتەر ئەو 
ئامێرە قورس و كێش زۆرە نەبوو كە قەبارەیەكی گەورەیان هەبوو و لە شوێنێك دادەنران و بەكارهێنەر نەیتوانی لەگەڵ 
خۆی بیباتە هیچ شوێنێك. الپتۆپ هەوێنی سەرەكی بەرهەمهێنانی تەبلێت بوو، رەنگە هی مۆبایلیش. ئەوانەی 

لە خوارەوە باسیان دەكەین، چەند الپتۆپێكی ناوازەن هەم دیزاین و هەم كارایان جیاوازە.

كۆمپانیای Asus كە یەكێكە لە كۆمپانیا ناســراوەكانی بەرهەمهێنی تەكنەلۆژیای نوێ و بەتایبەت كۆمپیوتەر 
و پارچەكانــی. الپتۆپــی جــۆری Asus ROG Mothership GZ700 ویســتی گۆڕانكارییەكــی نــوێ لــە جیهانی 
الپتۆپدا پێك بێنێ. ئەم بەرهەمە كە دەیبینی لە راستیدا هیچ وەك الپتۆپ ناچێ، چونكە ناكرێت وەك الپتۆپێك 
بــە ئاســانی لەســەر كۆشــی دابنێی. هەروەها دیســكتۆپیش نییــە، چونكە دەكرێت بەكارهێنــەر لەگەڵ خۆی بۆ 
هەمــوو شــوێنێك بیبــات. بەرهەمێكــە كەوتۆتــە نێوان الپتۆپ و دیســكتۆپ. لە هیچ پێناســەیەكدا ناگونجێ، 
بەاڵم وا باشــترە ناوی بندرێ كۆمپیوتەری هەمە كارەی بێ وایەر. شاشــەكەی 17 ئینجە و زیاتر بۆ ئەوانە 
بەرهەمهاتووە كە گەیم دەكەن. لە راســتیدا تەبلێتێكی مەزنە كە دەكرێت بەشــێوەی ســتوونی لەســەر 

پایە دابندرێ.
نێوان  ئاسۆس بە بەرهەمهێنانی ئەو ئامێرە سەلماندی كە دەكرێ مەودایەك لە 

دیسكتۆپ و الپتۆپ و تەبلێتدا نەمێنێ.

رۆگ مۆزەر شیپ الپتۆپ یا تەبلێت

گۆڕانكارییەكی نوێ لە دیزاینی الپتۆپدا
دەبێ  سەردەمیەكان،  تەكنەلۆژییە  ئامێرە  جیهانی  ناو  بێتەوە  دیكە  جارێكی  الپتۆپ  كە  ئەوەی  بۆ 

گۆڕانكاری تێدا بكرێ، بەجۆرێك لە مۆبایل نزیكتر بێتەوەو ئەركی مۆبایلیش ئەنجام بدا.
كۆمپانیای Dell بە بەرهەمهێنانی الپتۆپی جۆری Dell XPS 12 ویستی گۆڕانكارییەكی نوێ بێنێتە 

ئاراوە.
ئێســتا باوی ئەو الپتۆپانەیە كە لەیەك كاتدا هەم دەبن بە تەبلێت و هەم الپتۆپ، بۆ نموونە الپتۆپی 
سێرڤێســی مایكرۆســۆفت. كۆمپانیــای Dellیــش بــە بەرهەمهێنانــی ویســتی الســاییەكی زیرەكانــەی 

مایكرۆسۆفت بكاتەوە.
یەكەم الپتۆپیش بوو كە شاشەكە هەموو چوارچێوەیەكی گرتووە، شاشەكە 

لەالی ئاسۆییەوە بە چوارچێوەیەكەوە پەیوەند دەدرێ. 
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لە  پەرەسەندنی  و  مۆبایل  فرەگیربوونی  بە 
الپتۆپ  جیهانی  زۆر  رادەیەكی  تا  جیهاندا، 
بووە.  زۆر  گۆڕانكارییەكی  یان  قەیران  تووشی 
خۆی  جارانی  پێگەیەی  ئەو  ئیدی  الپتۆپ 
بەرهەمهێنی  كۆمپانیاكانی  هەرچەندە  نەماوە. 
لە  نوێ  گۆڕانكارییەكی  دەدەن  هەوڵ  الپتۆپ 

الپتۆپدا پێكبێنن.
كە  دەبێت  ئەوانە  بۆ  زۆرتر  الپتۆپ  ئێستا 
نەبوو،  بەمجۆرە  پێشووتر  لێوەردەگرن،  سوودی 
نەبا  پێ  پێویستیشی  ئەوەی  خەڵك  زۆربەی 
الپتۆپی  یا  با  دیسكتۆپ  جا  كۆمپیوتەرێك 
بەرەو  الپتۆپی  بازاڕی  مۆبایل  بەاڵم  دەكڕی، 

سستی برد.
گۆڕانكارییەكی نوێ كە لەم دواییانەدا لەالیەن 
Acerەوە لــە مۆبایلدا كرا، بەرهەمهێنانی الپتۆپی 
جۆری Acer Iconia 6120 بوو. هەموو الپتۆپێك لە 
دوو پارچەی ســەرەكی كیبۆرد و شاشە پێكهاتووە 
كەوتوونەتــە  كــە  دوگمانــەن  ئــەو  كیبــۆردەكان  و 
خــوارەوەی شاشــەكە، بەاڵم لــە الپتۆپــی ناوبراودا 
كیبۆردێــك نابیندرێ. هەردوو بەشــەكە شاشــەیە. 
بەهۆی ئەو شاشە لەمسیەوە كە بە ئاسانی دەبێتە 
بەدەســتخەتیش  دەتوانــی  لەمســی،  كیبۆردێكــی 
بابەتەكانــت بنووســی، یــان وێنەیــەك بكێشــیەوە. 
هەروەها بە دروستكردنی كلیلی تایبەت دەتوانرێ 
راستەوخۆ و خێرا پرۆگرامەكان بكەیەوە یا سەرێك 

لە وێب سایتەكان بدەی. 

ئەیسەر الپتۆێكی 
ناوازە بەرهەم دێنێ

ركابـــەری نێـــوان ئەمەریـــكا و چیـــن هـــەر بـــە 
ملمالنێـــی سیاســـی نەوەســـتاوە، بەڵكـــو لـــە بـــواری 
تەكنەلۆژیاشـــدا ملمالنێیەكـــی بەهێـــز هەیـــە، بـــۆ 

مۆبایلـــدا.نموونـــە لـــە بەرهەمهێنانـــی 
كۆمپانیــای  هــواوی 
چینی دونیای تەنیوەتەوە، 
بــە بەرهەمهێنانی مۆبایلی 

نیــازی   P50 pocket جــۆری 
هەیە پێش ئایفۆنیش بكەوێ.

مۆبایلــی P50 pocket نوێترین 
بەرهەمــی هواوییــە. ســێ رەنگــی 

رەش و سپی و زێڕی هەیە. دیزاینی 
دیزاینەكانــی  گشــت  لــە  مۆبایلەكــە 

هواوی جیایە. دەنووشتێتەوە.
لــە  ئینجــە   7 بــە  نزیــك  شاشــەكەی 
جــۆری OLEDیــە. كامێرایەكــی زۆر 

بەهێــزی هەیــە 40 میگاپیكســل و 
لێنزێكــی 13 میگاپیكســیلی زۆر 
دوو   32 كامێرایەكــی  و  پــان 

 Ultra میگاپیكســیلی جۆری
بــە  كامێراكــە   .Spectrum
رادەیــەك بەهێــزە تەنانــەت 
چاویــش  بــە  ئــەوەی 
وێنــەی  نابینــدرێ 
رامەكــەی  دەگــرێ. 
و  گیگابایتــە   12

میمۆرییەكەی  هەروەهــا 
512 گیگابایــت. وای-فای 6ی هەیە. كێشــی 
تەنیا 190 گرامە. بارستایی تەنیا 7.2 ملمە.

هواوی نیازی هەیە پێش 
ئایفۆنیش بكەوێ
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هـــۆكاری  دەپرســـێت  بەڕێـــز  خوێنەرێكـــی 
لەخـــۆوە  ئینســـتاكەم  هەژمـــاری  چییـــە 

ســـڕایەوە؟
ــی  ــۆكاری لەكاركەوتنـ ــز هـ ــەری بەڕێـ خوێنـ
هـــۆكار  زۆر  بـــۆ  ئینســـتا  هەژمـــاری 
ـــۆ ئەكاونتـــی  ـــەم ئەگـــەر ت ـــەوە، یەك دەگەڕێت
فەیســـبوكت نەبێـــت و مـــاوەی زیاتـــر لـــە 
ــاری  ــی هەژمـ ــەردانی ئەكاونتـ ــك سـ مانگێـ
چاالكـــی  لـــە  ئـــەوە  نەكـــە،  ئینســـتاكەت 

دەكـــەوێ.
یـــا  دابنێـــی،   ناڕێـــك  وێنـــەی  ئەگـــەر 
ــەی  ــانیتر بكـ ــە كەسـ ــزی بـ ــازاری و بێڕێـ ئـ
ئەوانـــەی  هەروەهـــا  دەســـڕێتەوە.  ئـــەوە 
ئـــەوا  ســـاڵییە   13 خـــوار  لـــە  تەمەنیـــان 
جنێـــودان  دەســـڕێتەوە.  هەژمارەكەیـــان 
ــۆی  ــی بەهـ ــاك كردنـ ــە، هـ ــانی دیكـ بەكەسـ
هـــۆی  دەبێتـــە  تایبەتـــەوە  پرۆگرامـــی 
لـــە  بـــەر  هەژمارەكـــەت.  ســـڕینەوەی 
دێ،  بـــۆ  ئاگادارییەكـــەت  ســـڕانەوەش 

دەكاتـــەوە. روون  هۆكارەكـــەی 

هەر جارە و وەاڵمی 
سامسۆنگ شاشەیەكی تایبەت بەرهەم دێنێپرسیارێك

لــە ماوەیەكــی كەمــدا، زۆربەی ئــەرك و كارەكانی 
ژیان بەو ئامێرانە بەڕێوە دەچن كە لەالیەن پســپۆرانی 
بــواری تەكنەلۆژیــای ســەردەمەوە بەرهــەم دێن. هەتا 
چێشــت لێنان و گەســك لێدان و باخەوان و پاســەوان و 

چاودێری ماڵەوەش...
 Gardena گاردانــا  ئاودانــی  زیرەكــی  ئامێــری 
یەكێكــە لــەو ئامێرانە. ئەگەر حــەز دەكەی ئاگاداری 
باخچەی ماڵەوە بی. ئاودانی باخچەكەت لەال گرانە. 

ئــەوە ئەركــەكان بــە گاردانــا بســپێرە. ئــەو بەپێــی ئەو 
پرۆگرامــەی بــۆی دادەنــێ لــەكات و ســاتی خۆیــدا 
ئاودێــری دەكا. ئامێرەكــە بە مۆبایل پەیوەند دەدرێ و 
هەركاتێــك حــەزت لێ بوو كاری ئــاودان بكە. لەوەش 
گرنگتر دەتوانی گشت پرۆگرامەكە بە خودی گاردانا 
بســپێری كە هەســتەوەرێكی تێدایە و هەســتەوەرەكە لە 
ژێــر خــاك دادەنــرێ و هەركاتێك هەســت بــەوە بكا كە 

خاك وشك بۆتەوە خۆكار دەست دەكات بە ئاودان.

باخەوانە زیرەكەكە

لەوكاتەوە پەتای كرۆنا هەموو جیهانی تەنیوە، مەودای نێوان مرۆڤەكان زۆرتر بوو. زۆر ئامێر تایبەت بەم 
سەردەمە بەرهەم هاتن. شاشەی S40VA سامسۆنگ یەكێكە لەو ئامێرانە.

شاشەیەك كە مایك و وێبكەی لەخۆیدایە. رەنگە بپرسن جا مایك و وێبكەم چ رۆڵێكی هەیە چ زۆرە 
مایك و وێبكەم؟ پرسیارەكە بەجێیە، بەاڵم هەموو مایك و وێبكەمەكان بە جیان و لەگەڵ كۆمپیوتەر یا 

شاشەدا نین. ئەوانەی لەگەڵ شاشەدان كوالیتیان زۆر لە خوارەوە. 
شاشەكە 24 ئینجە. 

شاشەكە قفڵ دەدرێت و بە سیستەمی ناسینەوەی روخسار یا پەنجەمۆر دەكرێتەوە. مۆنیتۆری ناوبراو 
بۆ بەڕێوەبردنی كۆنفرانسە ئۆنالینەكان، بۆ خوێندن و وتنەی دەرس لە رێگای دوورەوە، بۆ گەمە كردن لە 

رێگای دوورەوە زۆر بە سوودە.
كامێراكە فوول ئیچ دییە. لە گۆشەی 178وە را 
دەبیندرێ. بۆیە ئەگەر كۆمەڵێك كەسیش لە پەنای 

یەك بن دەتوانن سوودی لێوەربگرن.

IT

ژمارە )1328(  722022/8/15



IT

73 ژمارە )1328(  2022/8/15

پێموایە زۆربەی خەڵكی جیهان دەزانێت 
كــە بەرزتریــن چیــا لــە جیهانــدا، چیــای 
ئیڤیرێستە، چیایەك بە بەرزی 8848 مەتر 
بەرزی لە ئاســت دەریاوە. ئەگەر حەزت لە 
شــاخەوانییە و دەتهــەوێ زانیارییەكــی ورد 
ســەبارەت بــەو چیایــە بزانی ئەوە ســەیری 
https://mount-everest3d. ماڵپەڕی
com/ بكــە. لــەو ماڵپــەڕەدا بــە شــێوەی 
3D واتــە ســێ رەهەنــدی دەتوانــی ئــەو 
چیایــە ببینــی. لــەو ماڵپەڕەدا گشــت ئەو 
رێگایانەی كە شــاخەوانان بۆ ســەركەوتنی 
بەســەر كێوی ئیڤیرســتدا دەیپێوین دەبینی. 
دەتوانــی لە هەر الیەكەوە ســەیری بكەی. 
یەكێــك لــە خاڵــە جێــگای ســەرنجەكانی 
ماڵپەڕەكــە ئەوەیــە كــە دەتوانــی بەشــێوەی 
راســتەوخۆ GPS گشت ئەو شاخەوانانەی 
چیاكــەدا  بەســەر  خەریكــن  كــە  ببینــی 

سەردەكەون.

ماڵپەڕی چیای ئیڤیرێست 
بە شێوەی سێ رەهەندی

سەردەمی ئێستا، سەردەمی ئەو شاشانەیە كە دەنووشتێنەوە، بۆ نموونە مۆبایلە زیرەكەكانی سامسۆنگ و مۆتۆرال و 
هواوی كە شاشەكانیان دەنووشتێنەوە و قەد دەكرێن و دەبنەوە بەیەك شاشە.

كۆمپانیــای لینۆڤــۆ الپتۆپێكــی لــەم جــۆرەی بەرهەم هێنــاوە. الپتۆپــی ThinkPad X1 Fold یەكەم الپتۆپە ئــەو دیزاینە 
ناوازەی هەبێ. بەكارهێنەر دەكرێت بە پێی پێویستی خۆی بیچەمێنێتەوە، وەك الستیك وایە بە ویستی بەكارهێنەر دەگۆڕدرێت. 

دەكرێت وەك كتێبێكی لێبكرێ كە كراوەتەوە. دەكرێت وەك الپتۆپێكی بچووك سەیری بكەی یاد دەكرێت وەك تەبلێتێكی مەزنی 
لێبێت. كاتێك هیچ سوودی لێوەرناگیردرێ دەكرێت وەك دەفتەری یادداشت نووسین بەكار بهێندرێت. شاشەكە 13.3 ئینجە. پایەیەكی 

چەرمی هەیە دەكرێت تەبلێتەكە بەشێوەی ستونیش دابندرێ، هەروەها دەكرێ بەشێوەی موگناتیسی لە كیبۆردێك بخرێت. ئەوكات وەك 
الپتۆپێكی بچووكی شاشە 7 ئینجی سوودی لێوەربگیردرێ.

یەكەی لێكدانەوەی Corei5ە، 8 گیگابایت رامەكەیەتی، هاردەكەی لە جۆری M2 كە 512 گیگابایتە.

الپتۆپێكی نوێ بە ستایلێكی زۆر ناوازە

پرۆگرامی دروستكردنی مینۆ بۆ خواردنگەكان
كاتێــك دەچییــە ریســتۆرانت و خواردنگەیــەك، لیســتێكی خواردن 
خــواردن  كــە  ئــەوەی  بــۆ  بەردەســت  دەخەنــە  خواردنەوەكانــت  و و 
خواردنەوەی مەبەستت هەڵبژێری. دروستكردنی لیستێكی وا واتە 
)menu( بــە زۆر پرۆگــرام دروســت دەكرێت، بــەاڵم پرۆگرامێكی 

 NCH Express تایبەتیــش بــۆ ئــەم مەبەســتە هەیــە كــە بــە
Menu Plus ناســراوە. لــەم پرۆگرامــەدا دەكرێــت رێكخســتنی 
جۆراوجۆر بۆ درووستكردنی مینۆ دروست دابندرێ. بەهۆی 
پرۆگرامەكــە دەتوانــرێ كێشــەی نوێكردنــەوەی لیســتەكەت 
نەمێنێ. لە راستیدا هەركاتێك كە ویستیت لیستەكە دەكەیەوە 
و گۆڕانكاری لە بواری نرخ و جۆری خواردنەكاندا گۆڕانی 
بەســەردا دێنــی. زیاتر لــە 20 چوارچێوەی ئامادەیی تێدایە. 
بە ویستی خۆت دەتوانی چوارچێوەكان دەستكاری بكەی. 
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بەشێكی زۆری كچان حەز بە ئێكسسواری 
گەورە دەكەن، ئێكسسوارە بچووكەكان زیاتر 
الی ئافرەتانی بەتەمەن پەسندن، رەنگە بیر 
لەوە بكەیتەوە كە پۆشینی ئێكسسواری گەورە 

و زۆر كاریگەری خراپی لەسەر جوانیت هەبێت، 
روونی  لێرەدا  هەڵەیە،  تێڕوانینێكی  ئەوە  بەاڵم 
زۆر  ئێكسسواری  دەتوانیت  چۆن  كە  دەكەینەوە 
جوانیت  ئەوەی  بەبێ  بپۆشیت،  گەورە  قەبارە  و 
)ئۆپێرا(دا  گۆڤاری  لە  روەكو  هە  بشێوێنیت، 
هیچ  گەورەوە،  ملوانكەی  بە  سەبارەت  هاتووە: 
ئەگەر  ناكات،  دروست  جوانیت  بۆ  كێشەیەك 
بێیەخە  یان  كراوە،  سینگ  جلێكی  لەگەڵ 
هەروەها  بەدی،  و  كراس  وەك  بكەیت،  لەبەری 
ئێكسسوارەكەی  بەشە  و  زنجیر  ئەگەر  نەشیاوە 
بەڵكو  بن،  گەورە  هەردووانیان  ملوانكەكەت 
قەبارەدا.  لە  بن  یەكتر  پێچەوانەی  پێویستە 
گوارەی گەورە ئاساییە، بە مەرجێك قژت كراوە 
بێت و بەشێكی ون بكات و الیەكی دەربكەوێت، 
گوارەی  گوێكردنی  لە  و  قژ  هەڵگرتنی  بەاڵم 
بازن،  بە  سەبارەت  ناگونجێن.  گەورەپێكوە 
دەتوانیت بازنی گەورەی تاك لە دەست بكەیت، 
ویستت  كاتێك  بەاڵم  كێشەیەك،  هیچ  بەبێ 
ریزێك بازن لە دەست بكەیت، هەوڵ بدە جلەكەت 
قۆڵدار بێت. لە بارەی ئەڵقە و ئەنگوستیلەوە، 

یان  زۆربوون،  ئەڵقەكانت  ئەگەر  بدە  هەوڵ 
گەورەبوون، با سادەبن و رەنگاورەنگییان 

پێوە دیار نەبێت.

هەڵبژاردنی خشڵی 
قەبارە گەورە پەسندە
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لەگەڵ  كە  پۆشاكێكە  جۆرە  بە  پێویستی  هاوین،  وەرزی  كەشوهەوای 
بە  كە  بێت  پۆشاكێك  هەروەها  و،  بگونجێت  ماوەیەدا  ئەو  مۆدەكانی 
دوورت بگرێت لە گەرما و ئارەقە كردن، قوماشی هەر جلێك جیاوازە 
وەرزەدا  لەم  خانمانیش  دانەوەی گەرما،  و  وەرگرتن  بۆ  دیكە  لەوەی 
وا  جلێكی  بتوانیت  كراسە، گرنگە  و  بەدی  و  بلووز  بە  پێویستیان 
مۆدێكی  كاتیشدا  هەمان  لە  بێزاركردن،  مایەی  نەبێتە  هەڵبژێریت 
نایاب و بەرچاو بێت. ماركەی )تریكۆ(ی بەریتانی، كە یەكێكە 

مۆدەكانی  دواترین  لە  جلوبەرگ،  بەناوبانگەكانی  ماركە  لە 
جلی هاوینەدا مۆدێكی ناوازەی پێشكەش خانمان، بە ناوی 
مۆدی )بۆنجۆر تریستیس( كردووە، كە زیاتر خۆی لە بلووز 
كەشی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  هەروەها  دەبینێتەوە،  بەدیدا  و 
گەرما، رەنگی پەمەییان هەڵبژاردووە، كە رەنگێكە لە سپی 
نزیكە و كاردانەوەی بۆ گەرما بەهێزە، ئەو مۆدە وای كرووەد 
كە زۆربەی خانمە ناودارەكانی جیهان لە فیلم و كلیپەكانیاندا 
بیپۆشن، وەك: كامێال شارێیر و كاترینا ورمێرۆد، ئەو شێوازە 
جلە بۆ دەرچوون و دەوام و گەشتكردنیش دەگونجێت، تەنانەت 

دەتوانیت لەگەڵ چاكێتدا بۆ شوێنی فەرمی بیپۆشیت.

جیاوازی برژانگی دەستكرد و سرووشتی

قەشەنگی جلوبەرگی رەنگ پەمەیی لە 
وەرزی گەرمادا
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بۆ  دادەنیشێت،  چاو  لەسەر  یەكسان  شێوەیەكی  بە  كە 
باویە،  وەك شێوەی  كە شێوەی چاویان  ئەوانە گونجاوە 
پێویستە  بازنەییە،  و  خڕ  چاویان  شێوەی  ئەوانەی  بۆ 
و  دەوام  كاتی  بۆ  بەكارهێینن،   harmony برژانگی 
زانكۆش گونجاوە، بۆ ئەوانەی چاویان لە یەكتر نزیكە، 
دەتوانن برژانگی Aylurre بەكاربهێنن كە بەشی ناوەوەی 
چاو بەجێ دەهێڵێت، بۆ ئەوانەی چاویان قووڵە، برژانگی 
Ardell بەكار بهێنن، كە چاویان بەرەو دەرەوە نیشان دەدات 

ئاسایی  رۆژانی  بۆ  و دەرچوون گونجاوە.و، 

دەردەخات،  روخسارت  گەشانەوەی  و  جوانی  برژانگ 
تەنانەت چاوەكان ئەگەر جوانیش بن، كە برژانگ ناڕێك 
بوو، ئەو كاتە هیچ سوودێكی نابیت، بۆیە تا دەتوانیت 
رازاوەكردنی  برژانگەكانت فەرامۆش مەكە، چێكردن و 
برژانگی  دانانی  هەروەها  گرنگە،  ئەركێكی  برژانگ 
چاوان،  ناسكبوونی  زیاتر  بۆ  هۆكارێكە  دەستكرد 
ئاهەنگەكان،  و  بۆنە  كاتی  بۆ  تایبەت  بە  ئێستادا  لە 
دەكەن،  دەستكرد  برژانگی  بە  حەز  ئافرەتان  زۆربەی 
بۆیە وەك خانمێك هەوڵ بدە برژانگت بە جوانترین شێواز 
پێویستە  ئاهەنگەكان  و  بۆنە  بۆ  برژانگ  دەربكەوێت، 
زۆرن،  برژانگ  شێوازەكانی  بێت،  درێژتر  و  كراوەتر 
)Lola lashes(ـە،  لەوزیی  برژانگی  دیارترینیان  بەاڵم 
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خۆشەویســـتی  و  بەتـــام  خواردنێكـــی  كەبـــاب، 
هەمووانـــە، لـــە هەمـــوو جیهانـــدا وەك خواردنێكـــی 
خێـــرا و ئاســـایی دادەنرێـــت، مێـــژووی ئـــەو خواردنـــە 
ـــاب  ـــۆ ســـەدەكانی14 دەگەڕێتـــەوە، ســـەرچاوەی كەب ب
بـــۆ واڵتـــی شـــام دەگەڕێتـــەوە، پســـپۆران دەڵێـــن: نـــاوی 
كەبـــاب لـــە كەبابـــۆی ئەرامـــی ســـووری هاتـــووە، كـــە 
ئەویـــش بـــە مانـــای ســـووتاندان بـــە رەژوو دێـــت، 
ـــوو كـــە لەســـەر  ـــە شـــێوەی بازنەیـــی ب ـــاب ب جـــاران كەب
 veggie kabob ســـێر ســـوور دەكرایـــەوە، كـــە بـــە نـــاوی
بـــوو، هـــەر شـــیش كەبابێـــك نزیكـــەی 150 گرامـــە 
و بـــڕی 1890 یەكـــەی گەرمیـــی تێدایـــە، لەگـــەڵ 
ریشـــاڵ 2 و  9 چـــەوری و كولیســـترۆڵ 102 و 
پرۆتینیـــش 25، لـــە كوردســـتان وەســـتای بەناوبانگـــی 
كەبـــاب لـــە دێـــر زەمانـــەوە هـــەن، بـــەاڵم ئـــەوەی 
دیـــارە و ماوەتـــەوە خێزانـــی مەدحـــەت كەبابچیـــە لـــە 
ــە  ــی لـ ــوڕ و نەوەكانـ ــتا كـ ــو ئێسـ ــە تاوەكـ ــر، كـ هەولێـ
ـــە نزیكـــەی 100  ـــتاون، ك ـــتكردن نەوەس ـــاب دروس كەب
ــان  ــەوە بۆیـ ــە باوكیانـ ــەكە لـ ــن و پیشـ ــاڵە كەبابچیـ سـ
ماوەتـــەوە، ئێســـتا وەســـتا هیـــوای كـــوڕی مەدحـــەت 
كەبابچـــی ئـــەو كارە دەكات، ئـــەوەی ســـەیرە ئـــەو 
ـــن و ســـووردەكەنەوە  ـــی دەبرژێن ـــی پێ شیشـــانەی كەباب
ـــو ئێســـتاش  ـــاون، تاوەك ـــەن و م ـــاڵە ه نزیكـــەی 70 س
ــەوەی  ــت بەبـــێ ئـ ــەالمەتی كاری پـــێ دەكرێـ ــە سـ بـ

ژەنـــگ بگرێـــت. 

تەمەنی كەباب 
لە كوردستان 100 ساڵە 

شـــەڕی ئۆكرانیـــا، چەنـــد مانگێكـــە بەردەوامـــە و 
خەڵكـــی ئـــەو واڵتـــەش لـــە پێشـــكەوتن و بەرگـــری 
ـــان  ـــە داهێنـــان و كاری رۆژانەی بەردەوامـــن، هەروەهـــا ل
ــر  ــا لەژێـ ــرای ئۆكرانیـ ــی ئۆپێـ ــار تیمـ ــتن، دواجـ ناوەسـ
تۆپبـــاران و جەنگـــدا نمایشـــەكانیان دەســـت پـــێ كـــردەوە، 
ئۆپیـــرای ئـــەو واڵتـــە تەمەنـــی 135 ســـاڵە و دەكەوێتـــە 
شـــاری ئۆدیســـا لـــە باشـــوری ئۆكرانیـــا، هەفتـــەی 
پێشـــوو هەڵســـان بـــە پێشكەشـــكردنی چەندیـــن نمایشـــی 

پرتەقـــاڵ  ئەوەنـــدەی  كوارگمـــان  قەبـــارەی  هەمیشـــە 
و هەنارێـــك بینیـــوە، بـــەاڵم ئەوەیـــان جیـــاوازە و دوو 
ئەوەنـــدەی مرۆڤێكـــی ئاســـایی دەبێـــت، ئـــەو جـــۆرە 
ـــت،  ـــكا دەڕوێ ـــی ئەمری ـــی ئۆریگۆن ـــە ویالیەت كوارگـــە ل
بـــە شـــێوەیەك گـــەورە دەبێـــت كـــە مـــرۆڤ ناتوانێـــت 
بیچنێـــت، چونكـــە هێنـــدە گەورەیـــە تەنیـــا بـــۆ وێنەگرتـــن 
و یـــادگاری لێـــی نزیـــك دەبنـــەوە، ئـــەو جـــۆرە كوارگـــە 
نـــاوی )Armillaria ostoyae(یـــە، نزیكـــەی )600( تـــەن 
دەبێـــت، جۆرێكـــی دیكـــەش )25( تـــەن دەبێـــت، ئـــەوەی         
ـــر  ـــە )370( مەت ـــەم دەگات ـــی جـــۆری یەك ســـەیرە رەگەكان
ـــارە  ـــش و قەب ـــە كێ ـــە ب ـــەی ك ـــۆرە كوارگان ـــەو ج ـــا، ئ دووج
solidi�و و gallicaو و ostoyae : ـــ ـــن ل ەگـــەورەن، بریتیی
كوارگانـــە،  جـــۆرە  لـــەو  هەریەكـــە   ،cepistipes و   pes
لـــە شـــێوەی بچووكـــی خۆیـــان گەورەتـــر دەبـــن، هەندێـــك 

ــت.  ــایی دەبێـ ــی ئاسـ ــدەی مرۆڤێكـ ــك دوو هێنـ جارێـ

گەورەترین كوارگ
 لە جیهاندا

ژمارە )1199(  762018/12/18

نگ
ورە
نگا
رە

ژمارە )1328(  762022/8/15

نگ
ورە
نگا
رە



77 ژمارە )1328(  2022/8/15

نگ
ورە
نگا
رە

سەركێشیی بە دەم و ددان
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ــە،  ــەو واڵتـ ــرای ئـ ــەی ئۆپێـ ــە خانـ ــرا لـ ــك و ئۆپێـ میوزیـ
ئەندامانـــی ئۆپێـــرای ئۆكرانیـــا 100 كەســـن، هەموویـــان 
لـــە نمایشـــەكە بەشـــداربوون، ئامادەیـــی خۆیـــان دەربـــڕی 
لـــە پێشكەشـــكردنی كارەكانیـــان هاوشـــێوەی ســـەربازان و 
خەڵكـــی ئـــەو واڵتـــە، زۆربـــەی نمایشـــەكانیش گوزارشـــت 
بـــوون لـــە بەرگـــری و بەهێزیـــی ئۆكرانیـــا بەرامبـــەر 
داگیركاریـــی رووســـیا، كـــە چەنـــد مانگێكـــە جەنگیـــان 

لەگـــەڵ ئـــەو واڵتـــە بەرپـــا كـــردووە. 

ئەوانـــەی یاریـــی ســـێرك دەكـــەن، بـــۆ بەرزبوونـــەوە و بـــازدان زیاتـــر دەســـت و بـــازوو بـــەكار دەهێنـــن، هەنـــدێ 
جاریـــش حاڵەتـــی ســـەیر دەبینیـــن، كـــە جێگـــەی ســـەرنجە، بـــەاڵم ئـــەوەی ئـــەو ئافرەتـــە ئەمریكییـــە دەیـــكات، لـــە 

ـــەو  یارییەكانـــی ســـێرك و وەرزشـــی ناچێـــت، بەڵكـــو سەركێشـــییەكی بـــێ ســـنوورە، ئ
خانمـــە نـــاوی )ئریەندێـــرا والیندا(یـــە، تەمەنـــی )36( ســـاڵە، لـــە ســـەیرترین 

نمایشـــی ئەوەیـــە كـــە خـــۆی بـــە هەلیكۆپتەرێكـــدا هەڵواســـیبوو، ئـــەوەی 
زیاتـــر ســـەیرە كـــە دەســـتەكانی بەكارنەهێنـــاوە، بەڵكـــو بـــە ددانەكانـــی خـــۆی 
ـــكا  ـــی ئەمری ـــە واڵت ـــاگارا ل ـــی نی ـــووە، نمایشـــەكە لەســـەر تاڤگەكان راگرت
ــەالمەتیی  ــتێنی سـ ــۆی، پشـ ــەالمەتیی خـ ــۆ سـ ــا بـ ــوو، تەنیـ ــوە چـ بەڕێـ
ــی )91(  ــە بەرزایـ ــی لـ ــەیرە توانـ ــەو كارە سـ ــتبوو، بـ ــەدی بەسـ ــە ناوقـ لـ

سەركێشـــییەكەی  مـــاوەی  ددانەكانـــی،  بـــە  تەنیـــا  بوەســـتێت 
ـــی  ـــە ماندووبوون ـــەك، ئەنجـــا هەســـتی ب گەیشـــتە )15( خول

دەم  و ددانەكانـــی كـــرد.
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فیلم
فیلمێكـــی رۆمانســـی و خۆشەویســـتییە، بـــاس لـــە ســـەرباز و كچـــە 
ـــاوازی  ـــان و جی ـــە كارەكانی ـــاوازی ل ـــك دەكات، ســـەرەڕای جی گۆرانیبێژێ
ـــە مانگـــی  ـــە ل ـــر، فیلمەك ـــە خۆشەویســـتی یەكت ـــەاڵم دەبن ـــدا، ب بیروڕایان
حەوتـــی ئەمســـاڵ تـــەواو بـــووە، لـــە دەرهێنانـــی )ئەلیزابیـــت ئەلێـــن 
ـــە  ـــە، ل ـــەوت خولەك ـــر و ح ـــە دوو كاتژمێ ـــاوەی فیلمەك ـــە، م رۆسینباوم(ـ
ئامادەكردنـــی ئیشـــای ســـیتۆن و نواندنـــی 
نیكـــۆالس  كارســـۆن،  )ســـۆفیا 
چیپـــاڵ،  كینـــدان  گالیتزیـــن، 
لینـــدان  جەیكـــوب،  چـــاواس 
ـــۆ و  ـــی لقۆلیت ـــبی و ئەنتۆن ئەش

جـــۆن هـــارالن كیم(ــــە.

كاریكاتێرێكـــە بـــاس لـــە گرانبوونـــی 
ـــن دەكات،  ـــووتەمەنی و بەنزی نرخـــی س
لـــە ســـەراپای جیهانـــدا نرخـــی  كـــە 

بەنزیـــن هەڵكشـــاوە و گرانبـــووە. 

مونی لۆنگ
Muni Long_Hrs & Hrs

یەكێكــە لــە تڕاكــە ســەیرەكانی گۆرانیبێــژ 
النــۆ دیپــە، لەالیــەن هونەرمەنــد ڤــان تێــرا 
 Muni ــە ئەلبوومــی ــراوە، ل ــۆ ك كاری ب
 Long_Hrs & Hrs (Deep Soul
لــە  تڕاكەكــە  باڵوكراوەتــەوە،   (Revisit
جــۆری ئەماپیانۆیــە، بــاس لــە پەیوەنــدی 
ئافــرەت  و  پیــاو  رەگــەزی  دوو  نێــوان 
دەكات كــە چەنــدە تەبابــن ژیانیــان خۆشــتر 

دەبێـت. 

كاریكاتێر

میوزیك

ببێـــت  دروســـت  نـــوێ  كارێكـــی  ئـــەوەی  پێـــش 
ــت بدەیـــت و دوای  ــە ئەركەكانـ ــەخ بـ ــر بایـ ــترە زیاتـ باشـ
نەخەیـــت، هەســـت بـــە ئاســـوودەیی دەكەیـــت لەگـــەڵ 
خۆشەویســـتەكەت، هەربۆیـــە دەكرێـــت بـــە ســـوپرازی 
لـــە  خـــۆش ئاســـوودەی بكەیـــت، خـــۆت بەدوربگـــرە 

توڕەیـــی.

جمك

كێشـــانە  ئـــەو  چارەســـەری  پیشـــەییەوە  لـــەروی 
دەدۆزیتـــەوە كـــە ئـــەم ماوەیـــە رووبـــەڕووت بووەتـــەوە، هـــەوڵ 
بـــدە لەگـــەڵ و بەهـــەر شـــێوازێك بێـــت خۆشەویســـتەكەت 
ناكۆكییەكانـــی نێوانتـــان وەالوە بنێـــن، گرنگیـــی زیاتـــر 
بـــە تەندروســـتیت بـــدە و كەمێـــك ئارامیـــی بـــە دەروونـــت 

ــرە. رابگـ

گا
نـــوێ  پـــرۆژەی  و  كار  بـــە  دەســـت  ئەمـــڕۆ 
نـــوێ لەســـەر ئاســـتی  دەكەیـــت و پەیوەندیـــی 
لـــەرووی  دەهێنیـــت،  بەدەســـت  پیشـــەییت 
ســـۆزدارییەوە واز لـــە رابـــردوو بهێنـــە و پالنـــی 
ــار  ــتگۆیانە رەفتـ ــترە راسـ ــو دابنـــێ و، باشـ داهاتـ

بكەیـــت.

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

گوڵەگەنم5/21 - 6/20 شێر 8/22 - 7/239/22 - 8/23

زۆرت  ئەركێكـــی  و  دەكات  مانـــدووت  كارەكان 
ــەو  ــت ئـ ــە ئاسـ ــەت لـ ــێوازی مامەڵـ ــەاڵم شـ ــە، بـ هەیـ
بەرپرســـیارێتییە كـــە تواناكانـــت دەســـەلمێنێت، لەگـــەڵ 
ـــك  ـــداریی هەندێ ـــی بەش ـــە هاوبەش ـــتەكەت ب خۆشەویس
چاالكـــی ســـوودبەخش بكـــە، هـــەوڵ بـــدە كاتێكـــی 

گونجـــاو بـــۆ وەرزش بدۆزیتـــەوە.

تواناكانـــت  و  زانیـــاری  ئاســـتی  كات  بەپێـــی 
زیاتـــر دەبێـــت، هەربۆیـــە بەشـــداریی ئـــەو پـــرۆژە 
پیشـــەییەوە  لـــەرووی  كـــە  بكـــە  چاالكییانـــە  و 
ئارەزوویـــان دەكەیـــت، پێویســـتە گفتوگـــۆ بكەیـــت 
لەگـــەڵ خۆشەویســـتەكەت و داوای روونكردنـــەوە 

بكـــە لـــەو بابەتانـــەی الی تـــۆ ناڕوونـــن.

بەشـــێوەیەكی  بـــدە  هـــەوڵ  پیشـــەییەوە  لـــەروی 
وەربگریـــت،  دیكـــە  ئەوانـــی  بۆچوونـــی  ئاســـایی 
ســـەرنجی  هەتـــە  كەســـایەتییەی  ئـــەو  بەهـــۆی 
بـــەالی خۆتـــدا  لـــە چـــواردەورت  كەســـانێكی زۆر 
و  چـــەور  خواردنـــی  ئـــاگاداری  رادەكێشـــیت، 
ناتەندروســـت بـــە، زیانـــی بـــۆ تەندوســـتیت هەیـــە.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Purple Hearts - دڵی وەنەوشەیی

ژمارە )1323(  7878782022/7/4 ژمارە )1324(  782022/7/18 ژمارە )1327(  782022/8/8

نگ
ورە
نگا
رە

ئەگەر لە دوورەوە چاوت بەو 
باڵەخانەیە بكەوێت، خۆت بۆ ناگیرێت و 

تاو دەدەیتە شوێنەكە، لەبەر ئەوەی وادەكەوێتە 
بەرچاوت كە كەسێك ژێر دیواری باڵەخانەكەدا 
كەوتووە، كەچی لە راستیدا ئەوە كارێكی هونەریی 

هونەرمەندی ئیتاڵی )فرا بیانكۆشۆك(ـە، كە یەكێكە 
لە هونەرمەندانەی بەو جۆرە كارانە بەناوبانگە، ئەو 

وێنەیەی دەیبینن كارێكی ناوازەی ئەو هونەرمەندەیە 
لە شاری پراگی پایتەختی واڵتی چیك، تا دواجار 

كەسێك پەیوەندیی بە پۆلیس كردووە، كە كەسێك 
كەوتووەتە ژێر باڵەخانەیەك، بەاڵم پۆلیسەكان پێیان 

راگەیاندووە، كە ئەوە كارەكانی )فرا(یە، پێویست 
ناكات نیگەران بێت.

الشە
لەژێر باڵەخانە

ژمارە )1328(  782022/8/15
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 ئەگـــەر كەســـێك بـــە بـــێ تـــاوان بەنـــد كـــرا، دواتـــر ئـــازاد بـــوو، مافـــی قەرەبـــووی 
هەیـــە؟

بەڵـــێ، بـــە پێـــی مـــادە 2 لـــە یاســـای ژمـــارە )15( ی ســـاڵی 2010 لـــە 
ـــدا،  ـــی بێتاوانی ـــە كات ـــدراوان ل ـــراوان و حوكم ـــەوەی ڕاگی ـــای قەرەبووكردن یاس

هـــەر كەســـێك بـــە بـــێ تـــاوان ڕاگیـــرا، یـــان مـــاوەی 
یاســـای ڕاگیرانەكـــەی تێپـــەڕ 
بـــوو، یـــان حوكـــم درا بەبـــێ بەڵگەیەكـــی 
یاســـایی، دواتـــر دەركـــەوت بێتاوانــــە، بەپێـــی 
یاســـا دەتوانێـــت داوای قەرەبـــووی مـــادی و 
ـــە  ـــەی ب ـــەو ماوەی ـــۆ ئ ـــكات ب مەعنـــەوی ب
ــەندراوەتەوە. ــاوان ئازادیـــی لێسـ بـــێ تـ

بۆنی دەم

بــاش  و  لێهاتــوو  كەســانێكی  رەنگــە 
هــاوكارت  و،  هەبێــت  لەســەرت  كاریگەرییــان 
بــن تــا لــەرووی پیشــەییەوە هەنــگاوی نــوێ 
بنێیــت، هــەوڵ بــدە یەكســانی لــە نێوانــی خــۆت 
مــەدە  رێگــە  بپارێزیــت،  خۆشەویســتەكەتدا  و 
توڕەیــی بەســەرتدا زاڵ بێــت، چونكــە زیانــی 

هەیــە. تەندروســتیی 

كەوانشایان دووپشك 10/22 - 9/2311/21 - 10/2312/21 - 11/22

ــە ئەنجامـــی كارەكانـــت دەترســـیت و  ــە لـ ــەم ماوەیـ ئـ
زیاتـــر هـــەوڵ دەدەیـــت بـــۆ ئـــەوەی زیاتـــر پێشـــكەش 
قۆناغێكـــی  بـــە  ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە  بكەیـــت، 
ئـــاگاداری  زۆر  پێویســـتە  تێپەڕدەبیـــت،  هەســـتیاردا 
و  وزە  هەمیشـــە  بیـــت،  مامەڵەكردنـــت  شـــێوازی 
تواناكانـــت لـــە چاالكـــی و بەهرەكانتـــدا بەكاربهێنـــە.

متمانـــەت بـــە تواناكانـــت هەبێـــت، ئـــەم ماوەیـــە 
دەدەیـــت  ئەنجـــام  بـــاش  بەشـــێوەیەكی  ئەركەكانـــت 
و هەنـــگاوی نـــوێ دەنێیـــت بـــەرەو ئامانجەكانـــت، 
بوونـــی متمانـــە لـــە نێـــوان تـــۆ و خۆشەویســـتەكەت 
باشـــترین یارمەتیـــدەرە بـــۆ ئـــەوەی پەیوەندییەكـــی 
باشـــتان هەبێـــت، پەســـتانی ژیـــان كەمێـــك مانـــدوت 

دەكات بەتایبـــەت لـــەروی دەرونیـــەوە.

رووبـــەڕووی كۆمەڵێـــك گرفـــت و كێشـــەی زۆر 
ــە  ــاوكاری لـ ــت داوای هـ ــەاڵم دەكرێـ ــەوە، بـ دەبیتـ
هاوپیشـــەكانت بكەیـــت، لـــەرووی ســـۆزدارییەوە 
ــاگاداری  ــت، ئـ ــە خۆراگربیـ ــدە هەمیشـ ــەوڵ بـ هـ
خواردنـــی چـــەور و ناتەندروســـت بـــە، چونكـــە 

زیانـــت پـــێ دەگەیەنێـــت.

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
بەدەســـت  ســـەركەوتن  كارەكەتـــدا  لـــە  ئـــەوەی  بـــۆ 
ـــگاو  ـــز و توانایەكـــی باشـــەوە هەن ـــە هێ ـــێ ب بهێنیـــت، دەب
بـــە  كـــە  ببینیـــت  كەســـێك  رەنگـــە  ئەمـــڕۆ  بنێیـــت، 
دیـــداری سەرســـام بیـــت و پێكـــەوە كاتێكـــی خـــۆش 
و ئاســـوودە بـــەڕێ بكـــەن، ئـــەم ماوەیـــە خـــۆت لـــە 

بپارێـــزە. هەڵچـــوون 

ئەمـــڕۆ پـــرۆژەی نوێـــت پـــێ دەســـپێردرێت و دەتوانیـــت 
ــەڵ  ــر لەگـ ــترە زیاتـ ــت، باشـ ــگاو بنێیـ ــانی هەنـ ــە ئاسـ بـ
خۆشەویســـتەكەت نەرمونیـــان بیـــت و بزانیـــت چـــۆن 
ــەوەی پەیوەندییەكـــی دروســـت  ــۆ ئـ ــت، بـ ــار دەكەیـ رەفتـ
رێكـــب  خۆراكیـــت  سیســـتمی  باشـــترە  بنیادبنێیـــت، 

خەیتـــەوە، لەپێنـــاو دابەزاندنـــی كێشـــت.

12/22 - 1/19گیسك

یاریی وێنە
ـــەدا چەندیـــن كـــەس  ـــەم وێنەی ل
هـــەن، هـــەوڵ بـــدە لـــە مـــاوەی 
كەســـەكان  چركـــەدا   )30(
بدۆزیتـــەوە و دیارییـــان بكەیـــت.

نیاریت
بۆ زا

رێگاكانی نەهێشتن و كەمكردنەوەی بۆنی دەم بریتیین لە:
1- غەرغەرەكردن بە ئاو: وشكیی ناودەم یەكێكە لە هۆكارە سەرەكییەكانی بۆنی دەم.

2- پاككردنـــەوەی نـــاو دەم بەگشـــتی: شوشـــتنی ددان بـــە فڵچـــە و مەعجـــوون یەكێكـــە لـــە ڕێگـــە ســـەركەوتووەكان بـــۆ 
نەهێشـــتنی بۆنـــی دەم، هەروەهـــا پاككردنـــەوەی ددان گرینگییەكـــی خـــۆی هەیـــە، چونكـــە ددانـــەكان ســـەرچاوەیەكی 
ســـەرەكین بـــۆ كۆبوونـــەوەی بەكتریـــا، كـــە دەبنـــە هـــۆكاری دروســـتبونی بۆنـــی دەم، وا باشـــترە بـــۆ شوشـــتنی ددانـــەكان 

ــە  ــی دواوە بـ ــی بەشـ ــە ددانەكانـ ــت كـ ــەكار بهێنرێـ ــە بـ ــۆرە فڵچانـ ــەو جـ ئـ
باشـــی پـــاك دەكاتـــەوە.

3- دووركەتنـــەوە لـــە هەنـــدێ خـــۆراك: دوور كەتنـــەوە لـــە خۆراكەكانـــی 
ـــە  ـــەوە باشـــتر وای ـــری ئ ـــی شـــەوان، لەب ـــە كات ـــە ل ـــاز و ســـیر ل وەك پی

ئـــەو جـــۆرە میوانـــە بخورێـــت كـــە دەوڵەمەنـــدن بـــە ئـــاو.
ــان دەر  ــەكان ئەوەیـ ــەوە نوێیـ ــۆز: توێژینـ ــی مـ 4- خواردنـ
ـــە كێشـــەی  ـــت ل ـــی مـــۆز دەتپارێزێ خســـتووە كـــە خواردن
بۆنـــی ناخۆشـــی نـــاو دەم هەتـــا پیچنـــج كاتژمێـــر 
ـــی  ـــە خۆراك ـــە ل ـــتر وای ـــە باش ـــی، هەربۆی دوای خواردن

پارشـــێواندا مـــۆز هەبێـــت.

797979 79ژمارە )1323(  2022/7/4 ژمارە )1324(  2022/7/18

سەرۆكی  كنێدی،  ڤیتزگیراڵد  جۆن 
سیاسەتوان،  و  ئەمریكا  35یمینی 
شكستخواردوو  كەسانی  دەربارەی 
كەسانی  دەڵێت:  سەركەوتوو  و 
دوای  بە  هەمیشە  شكستخواردوو 
و  كۆن  رەخنەی  و  پۆزش  هێنانەوەی 
كەسانی  بەاڵم  پێشووەوەن،  كاروباری 
و  چارەسەر  دوای  بە  سەركەوتوو 

راییكردنی كارەكانیانەوەن. 

پەند و وتە

یاسا

79 ژمارە )1327(  2022/8/8

نگ
ورە
نگا
رە

79 ژمارە )1328(  2022/8/15

نگ
ورە
نگا
رە



بۆ دابەزاندنی ئەپلیکەیشنی گواڵن میدیا بۆ پالتفۆری )ئای ئۆ ئێس( لەسەر ئەم لینکەی خوارەوە کلیک بکە:
https://apps.apple.com/us/app/gulan-media/id1586050534#?platform=iphone

بۆ دابەزاندنی ئەپلیکەیشنی گواڵن میدیا بۆ پالتفۆری )ئەندرۆید( لەسەر ئەم لینکەی خوارەوە کلیک بکە:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gulan.media

ئێستا دەتوانی ئەپلیکەیشنی گواڵن میدیا 
بۆ هەریەکە لە پالتفۆری )ئای ئۆ ئێس( و 

)ئەندرۆید( دابەزێنی بۆ ئەوەی سوودمەند بی لە 
دواین هەواڵ و زانیارییەکان
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