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ئەستێرە  و  كتێبی)خۆم  دووەمی  بەرگی 
عەزیز  نەجمەدین  نووسینی  لە  گەشەكان( 
سمایل بە بەرگێكی ناوازەو بە )640( الپەڕەی 
كوردییەوە،  كتێبخانەی  كەوتە  گەورە  قەبارە 
ناوو  كە  بیبلۆگرافیایەك  لە  بریتییە  كتێبە  ئەم 
نووسەرو   )82( چاالكییەكانی  ژیاننامەو 
شاعیرو چیرۆكنووس و مێژوونووس و ڕۆشنبیرو 
نووسەر  تێدایە،  ڕۆژنامەنووسی  هونەرمەندو 
شێوەیەكی  بە  توانیویەتی  لێزانانە  كارامەو  زۆر 
ئەدەبی و داڕشتنێكی كوردییانە پەی بەم ئەركە 
ببات و شان بداتە بەر ئەركی قورسی نووسین و 

ئامادەكردنی ئەم بەرهەمە.
نووسەری ئەم كتێبە زۆر بە وردی ئاماژەی بە 
ڕۆڵ و چاالكییەكانی ئەم پۆلە ڕۆشنبیرە)بەهەموو 
لە  ئەو  كردووە،  كەسایەتییەكانەوە(  و  پسپۆری 
بە  گرتووەو  ئەستۆ  لە  ئەركەی  ئەم  هەندەرانەوە 
بۆ  كەسایەتییەكان  خودی  لە  وەرگرتن  سوود 
وەرگرتنی زانیاری و وێنەو ئەرشیفەكان، یانیش 
ئەم  خۆیان  پەیجی  و  كوردیپیدیا  بە  پشتبەستن 

بەرهەمەی پێشكەش بە خوێنەران كردووە.

تێكەڵ  سااڵنێكە  سمایل  عەزیز  نەجمەدین 
میدیایی  كاری  و  نووسین  و  ئەدەب  بواری  بە 
ببنە  كتێبە  ئەم  نێو  بابەتەكانی  دەكرێ  بووە، 
سەرچاوەیەكی زانستی و ئەدەبی بۆ ئەو كەسانەی 
ئەو  بەرهەمەكانی  ژیاننامەو  بە  ئەوەی  بۆ  كە 
كتێبەكە  نووسەری  بن.  ئاشنا  ڕۆشنبیرە  پۆلە 
و  سێیەمی)من  بەرگی  كە  ڕاگەیاندووین  پێی 
ئەستێرە گەشەكان( لە ماوەیەكی نزیكدا دەكەوێتە 
كە  ناوونیشان  هەمان  بە  خوێنەران  بەردەستی 
لەخۆ  ڕۆشنبیران  دیكەی  زۆری  ژمارەیەكی 

دەگرێت.
پێشەكی ئەم كتێبە لەالیەن هیوا سەرهەنگەوە 
نووسراوەو بەهادین جەالل مستەفا ئەركی هەڵەچن 
و عوسمان پیرداودیش كاری دیزاینی ئەم كتێبەی 
ڕۆژهەاڵت  چاپخانەی  لە  و  گرتووە  ئەستۆ  لە 
لە هەولێر چاپكراوە، لە ڕێوڕەسمێكدا لە هۆڵی 
نووسەرانی  خۆشناو)یەكێتیی  مەهدی  شەهید 
ناسێنراو  ئامادەبووان  بە  هەولێر(  لقی   – كورد 
لە  دەكەین  نووسەر  لە  دەستخۆشی  دابەشكرا، 

چاوەڕوانی بەرگی سێیەمداین.
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ـــی  ـــە چاپكراوەكان ـــرە كتێب ـــوەی زنجی ـــە چوارچێ ل
گۆڤـــاری )گـــواڵن( بـــە ژمـــارە )24( و )25(، 
ــاراوەكانی  ــتییە شـ ــەردوو بەرگـــی كتێبـــی )ڕاسـ هـ
یاداشـــتەكانم.. شـــەڕی ناوخـــۆو 13ی حوزەیرانـــی 
خوێناویـــی شـــاری ســـلێمانی( لـــە نووسینی)ساســـان 
دیـــدی  بـــەر  نـــادر( كەوتـــە  دەروێـــش  محەمـــەد 

ــەوە. ــەی كوردییـ ــەران و كتێبخانـ خوێنـ
ئـــەم كتێبـــە هەوڵێكـــی بەرچـــاوە كـــە نووســـەر 
پشـــت بـــە گێڕانـــەوەو نووســـینەوەی ڕووداوێكـــی 
ـــە ساســـان  ـــەی ك ـــەو ئەرك ڕاســـتەقینە دەبەســـتێت، ئ
ـــە  ـــت ببێت ـــش ئەنجامـــی داوە، دەكرێ محەمـــەد دەروێ
لەگـــەڵ  چونكـــە  مێژوویـــی،  بەڵگەنامەیەكـــی 
جیاوازیـــی  مێـــژوودا  و  بەســـەرهات  گێڕانـــەوەی 
هەیـــە، ئـــەو خاڵـــە گرنگـــەی كـــە ئـــەم قســـەیە 
دەســـەلمێنێت ئەوەیـــە، كـــە خـــودی نووســـەر شـــاهیدی 
ڕووداوەكانـــی 13ی حوزەیرانـــی ســـاڵی 1994 بـــووە، 
وەك نووســـەر و فۆتۆگرافـــەر بـــە هاوكاریـــی هوشـــیار 
جـــاف كـــە ئەویـــش ئەركـــی فۆتۆگرافـــەری بینیـــوە، 
ئـــەوان هاتـــوون ســـات بـــە ســـات هەمـــوو دیمـــەن 
و ڕووداوەكانـــی ئـــەو كارەســـاتەیان گەرماوگـــەرم 
لـــە دەزگاكانـــی ڕاگەیاندنـــی پارتـــی دیموكراتـــی 

كوردســـتان باڵوكردووەتـــەوە.

نووســـەری ئـــەم كتێبـــە ڕۆشـــنایی خســـتووەتە 
خەباتگێڕانـــی  تێكۆشـــەرو  لـــە  یەكـــێ  ســـەر 
ـــەد  ـــمان ئەحم ـــەهیدی نەمر)عوس ـــان ش گەلەكەم
قـــادر منـــەوەر( كـــە بـــە )خاڵـــە عەفـــان( ناســـراوە، 
كـــە بەداخـــەوە یەكێكـــە لـــە شـــەهیدانی كارەســـاتی 
ســـاڵی  حوزەیرانـــی  ســـیانزەی  خوێناویـــی 
1994ی شـــاری ســـلێمانی كـــە بـــۆ جـــاری دووەم 

ــەوە. ــەهید كرایـ ــەو ڕۆژەدا شـ لـ
پێشـــمەرگەیەكی  عەفـــان  خاڵـــە  شـــەهید 
ــوو  ــوون و لێهاتـ ــاوەن ئەزمـ ــی خـ ــرو كادیرێكـ دلێـ
بـــوو، لـــە ژیانـــی پێشـــمەرگایەتیدا لـــە هـــەردوو 
شۆڕشـــی ئەیلـــوول و گواڵنـــدا چەندیـــن پلـــەو 
پۆســـتی ســـەربازی پـــێ بەخشـــرا، ڕاســـتییەكەی 
ــقەیەی  ــە دانسـ ــەم كتێبـ ــاو بـ ــەر چـ ــێ خوێنـ كاتـ
كاكـــە ساســـاندا دەخشـــێنێتەوە، ســـەرەتا هەڵوەســـتە 
لەســـەر بەرهەمـــی دەســـتی ئـــەو نووســـەرە بـــە 
یاداشـــت  لـــە  بەشـــێكە  كـــە  دەكات،  توانایـــە 
بـــە  پەیوەســـت  ڕووداوەكانـــی  گێڕانـــەوەی  و 
كاری  و  پێشـــمەرگایەتی  و  سیاســـی  ژیانـــی 
ڕۆژنامەنووســـیی خـــۆی، تەوەرەكـــەی دیكـــەش 
لەبـــارەی شـــەڕی ناوخـــۆو 13ی حوزەیرانـــی 
خوێنـــاوی و تەقەكـــردن لـــە تەرمـــی شـــەهید 
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ـــە عەفـــان و لێكەوتەكانـــی، نووســـەر هەوڵـــی  خاڵ
داوە ســـەرجەم ڕووداوەكان وەك ئـــەوەی ڕوویـــان 
ــەی  ــەو قسـ ــەو وێنـ ــرەی بەڵگەنامـ ــە گوێـ داوە بـ
شـــایەد حاڵـــەكان بگێڕێتـــەوە و تۆماریـــان بـــكات. 
نووســـەر بەرگـــی یەكەمـــی ئـــەم كتێبـــەی 
چەندیـــن  بـــە  تەرخانكـــردووە  بـــەش  بـــۆ)10( 
ــی  ــۆ مێژوویەكـ ــەك بـ ــان:)لە گەڕانەوەیـ ناوونیشـ
ـــژووی  ـــی گەشـــی مێ ـــە ڕووداو، الپەڕەیەك ـــڕ ل پ
ــاد  ــو یـ ــان لەنێـ ــە عەفـ ــورد، خاڵـ ــی كـ هاوچەرخـ
و بیرەوەرییەكانـــی دوای ڕاپەریـــن، یادگارییـــە 
ــری  ــە دوو كۆتـ ــان لـ ــە عەفـ ــی خاڵـ بەجێماوەكانـ
ئاشـــتی و ئافرەتێكـــی پۆاڵییـــن، هەڵبژاردنـــی 
پەرلەمانـــی هەرێمـــی كوردســـتان، ڕاســـتییەكی 
شـــاراوە لـــە نێـــو یاداشـــتەكانم خوێندنەوەیەكـــە 
ـــاتی 13ی  ـــینەوەی ڕووداوەكان، كارەس ـــۆ نووس ب
ســـلێمانی،  شـــاری  خوێناویـــی  حوزەیرانـــی 
13ی  كارەســـانی  وێنەكانـــی  ئەلبوومـــی 
حوزەیرانـــی خوێناویـــی شـــاری ســـلێمانی، بەشـــێك 
لـــە شـــایەدحاڵەكانی ڕۆژی 13ی حوزەیـــران، 

پێشـــمەرگە دڵســـۆزەكانی خاڵـــە عەفـــان.
بـــەش  كتێبەكـــە ) 12(  بەرگـــی دوومـــی 
ـــتیی  ـــانەكانی: ڕاس ـــە ناوونیش ـــت ب ـــە خۆدەگرێ ل

چەواشـــە  حوزەیـــران  13ی  ڕووداوەكـــەی 
ناكـــرێ، بەشـــێك لـــە پێشـــمەرگە و هاوســـەنگەرە 
نزیكەكانـــی شـــەهیدی نەمـــر خاڵـــە عەفـــان، 
نووســـەران و میدیاكارانـــی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان، خولـــی دووەمـــی شـــەڕی ناوخـــۆ 
هەڵگیرســـایەوە، فیســـتڤاڵی شـــەقاڵوە- 1995 
لـــە یـــادی یەكـــەم ســـاڵیادی 13ی حوزەیرانـــی 
خوێناویـــدا، خەزانـــی ئەســـتێرە پێشـــانگایەكی 
بەڵگەنامەیـــی  شـــێوەكاری  فۆتۆگرافـــی 
دووەم  یادكردنـــەوەی  سیاســـی،  پۆســـتەری 
حوزەیرانـــی  13ی  شـــەهیدانی  ســـاڵیادی 
ـــی ســـێیەمی  ـــی شـــاری ســـلێمانی، خول خوێناوی
شـــەڕی ناوخـــۆ، یادكردنـــەوەی ســـێیەم ســـاڵیادی 
شـــەهیدانی 13ی حوزەیرانـــی خوێناویـــی شـــاری 
یادەوەرییەكانـــی  بـــۆ  پاشـــكۆیەك  ســـلێمانی، 
13ی حوزەیرانـــی خوێناویـــی شـــاری ســـلێمانی، 
دەروازەیـــەك بـــۆ چوونـــە نـــاو یاداشـــتی بەشـــێك 

لـــە ژیانـــم. 
)ساســـان  هاوكارمـــان  لـــە  دەستخۆشـــی 
ـــی  ـــە ئەرك ـــن ك ـــادر( دەكەی ـــش ن ـــەد دەروێ محەم
ئامادەكـــردن و نووســـینی ئـــەم كتێبـــەی كێشـــاوە.. 
ــر.     ــی زیاتـ ــەركەتن و بەرهەمـ ــوای سـ ــە هیـ بـ
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قبوڵ ناكات

» »
هونەری جاران رۆحییەتی 

كاركردنی زیاتر بوو

چاوان خەلیل : 

» »

»

درۆنێك بـۆ راوەماسی

بایەخی تەندروستیی 
تەماتە لە هاویندا 

»

شاشە زیرەكەكان و بە دوو زمان 
فێركردن بە هۆكاری دواكەوتنی 
قسەكردنی مندااڵن دادەندرێت

ئەگەر پاڵپشتی بكرێن 
یاریزانە كوردەكانی
خۆمان وەكو شێر بەهێزن 

هیمداد جەالل :
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 لە ڕۆژێكی مێژووییدا گەلی 
كورد بە جیاوازیی ئایین 
و ئایدیۆلۆژیا و نەتەوە و 
بیروبۆچوونەكانیانەوە پێكەوە 
هەمووان بەشدارییان لە 
پرۆسەی ڕیفراندۆم كرد و بە 
»بەڵێ بۆ سەربەخۆیی« وەاڵمی 
زیاتر لە 150 ساڵ لە زەوتكردن 
و پەراوێزخستنی مافی كورد 
درایەوە

ریفراندۆم پرســـێكی نەتەوەیی و نیشـــتمانیی گەورە 
و گرنـــگ بـــوو بـــۆ گەلـــی كـــورد و كوردســـتانییان، 
ســـەرهەڵدانێكی  و  مێژوویـــی  وەرچەرخانێكـــی 
گرنگـــی بیـــری نەتەوەیـــی و بووژانـــەوەی هـــزری 
نەتەوەیـــی بـــوو، دوای ماوەیەكـــی زۆر لـــە ســـەرقاڵبوون 
و  داعـــش  شـــەڕی  و  حزبـــی  كێشمەكێشـــی  بـــە 
ملمالنـــێ لەگـــەڵ حكومەتـــی عێراقـــی مەركـــەزی 
و، ســـەپاندنی گەمـــارۆ و بڕینـــی قووتـــی خەڵـــك 
و جێبەجـــێ نەكردنـــی هەمـــوو ئـــەو مـــاددە و بڕگـــە 
دەســـتوورییانەی كـــە تایبەتـــە بەگەلـــی كـــورد و مافـــە 
دەســـتووری و یاســـاییەكانی دەپارێزێـــت. لـــە ڕۆژێكـــی 
مێژووییـــدا گەلـــی كـــورد بـــە جیاوازیـــی ئاییـــن و 
بیروبۆچوونەكانیانـــەوە  و  نەتـــەوە  و  ئایدیۆلۆژیـــا 
پرۆســـەی  لـــە  بەشـــدارییان  هەمـــووان  پێكـــەوە 
ــەربەخۆیی«  ــۆ سـ ــێ بـ ــە »بەڵـ ــرد و بـ ــدۆم كـ ڕیفرانـ
وەاڵمـــی زیاتـــر لـــە 150 ســـاڵ لـــە زەوتكـــردن و 
پەراوێزخســـتنی مافـــی كـــورد درایـــەوە، ئەمـــە لـــە 
كاتێكـــدا لـــەم ســـەردەمەدا بەهـــۆی جیهانگیـــری و 
گۆڕانكارییـــە خێـــرا و گەورەكانـــی تەكنەلۆژیـــا و 

بیـــر و  بەرژەوەندییـــەكان،  دەركەوتنـــی  و  ئابـــووری 
هـــزری نەتەوەیـــی ڕووی لـــە پاشەكشـــە كـــردووە و 
چەمكـــی نەتەوەیـــی الی زۆر لـــە گەالنـــی ناوچەكـــە 
میللەتـــی  كـــردووە،  كـــزی  لـــە  ڕووی  جیهـــان  و 
كـــورد میللەتێكـــی هوشـــیارە و بـــاش ئـــەو ڕاســـتییە 
دەزانێـــت كـــە لـــەم ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتە ئاڵـــۆز و 
عێراقـــە پـــڕ لـــە پشـــێوی و نائارامییـــەدا هەرگیـــز 
بـــە بـــێ چوارچێوەیەكـــی یاســـایی و دەســـتووری، 
ناتوانێـــت ڕێگـــە لـــە شـــااڵوی ئەنفـــال و تەعریـــب 
و تەرحیـــل و كۆمەڵكـــوژی بگرێـــت، كۆمەڵكوژیـــی 
كوردانـــی ئێـــزدی كارەســـاتێكی زۆر دوور نییـــە و 
دووبارەبوونـــەوەی ئـــازار و مەینەتییەكانـــی نەتـــەوەی 

ــوردە. كـ
مێـــژووی  لـــە  دانەبـــڕاوە  پرســـێكی  ڕیفرانـــدۆم 
و  خەبـــات  ئـــەو  هەمـــوو  و  كوردســـتان  گەلـــی 
زیاتـــر  درێژایـــی  بـــە  ڕزگاریخـــوازەی  بزووتنـــەوە 
ــاك  ــی پـ ــە مۆركێكـ ــام دراوە، كـ ــەدەیەك ئەنجـ ــە سـ لـ
و بێگـــەردی نەتەوەییـــان پێوەیـــە، هەمـــوو چەمـــك 
ــی  ــی مافـ ــە )داواكاریـ ــدار بـ ــی پەیوەندیـ و زاراوەكانـ
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دكتۆر حوسامەدین عەلی 

بۆ گواڵنی نووسیوە

كۆلێژی زانستە سیاسییەكان / زانكۆی سەاڵحەدسن
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بە ئەنجامدانی ریفراندۆم
سەرۆك بارزانی بە جیهانی راگەیاند

كورد ژێردەستەیی قبوڵ ناكات
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ڕیفراندۆم پرسێكی دانەبڕاوە 
لە مێژووی گەلی كوردستان و 

هەموو ئەو خەبات و بزووتنەوە 
ڕزگاریخوازەی بە درێژایی زیاتر 

لە سەدەیەك ئەنجام دراوە، 
كە مۆركێكی پاك و بێگەردی 

نەتەوەییان پێوەیە

كولتـــووری و ناســـنامەی كـــورد و ئۆتۆنۆمـــی و 
فیدڕاڵـــی( یـــەك مانـــا كۆیـــان دەكاتـــەوە، ئەویـــش 
دامەزراندنـــی چوارچێوەیەكـــی دەســـتووری و یاســـایی 
باوەرپێكـــراوی نێودەوڵەتییـــە، كـــە تێیـــدا گەلـــی كـــورد 
بـــە هەمـــوو مافەكانـــی بـــگات و دەســـتكەوتەكانی 
بارزانـــی كاتێـــك  بێـــت. مـــەال مســـتەفا  پارێـــزراو 
هەمـــوو هێـــزە نیشـــتمانی و نەتەوەییەكانـــی لـــە نـــاو 
پارتێكـــدا كۆكـــردەوە و پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانی 
دامەزرانـــد، تەنیـــا بـــۆ ئـــەوە بـــوو وەرچەرخانێـــك لـــە 
مێـــژوودا لـــە بـــواری هـــزری نەتەوەیـــی و كوردســـتانی 
شۆڕشـــگێڕە  هێـــزە  تاوەكـــو  بـــكات،  دروســـت 
نەتەوەییـــەكان ڕێكخـــراو بـــكات و هەمـــووان پێكـــەوە 
ــەربەخۆیی  ــازادی و سـ ــەی ئـ ــە گەورەكـ ــۆ ئامانجـ بـ
ـــورد  ـــی تاكـــی ك ـــدا كەرامەت ـــە تێی ـــكات، ك ئاراســـتە ب
ــزراو بێـــت و، چیتـــر گەورەتریـــن  ــتانی پارێـ و كوردسـ
نەتـــەوە لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت دوچـــاری هێرشـــی 
ســـڕینەوەی ناســـنامە و مۆركـــی نەتەوەیـــی نەبێتـــەوە. 
پێشـــتر شـــۆڕش و ڕاپەڕیـــن و بزووتنـــەوەی جـــودا 
جـــودا هەمـــوو ناوچەیـــی بـــوون و بەســـەر كۆمەڵێـــك 

ئایدیۆلۆژیـــا و بۆچوونـــی جیـــاواز دابـــەش بووبـــوون، 
هـــەر ئـــەم ڕێبـــازە بـــوو كـــە وای كـــرد ســـەرۆك مســـعود 
ـــی  ـــاوەڕای كوردایەت ـــی هەڵگـــری هەمـــان بیروب بارزان
بارزانـــی-ی  پـــەروەردەی  و،  بێـــت  كوردســـتانی  و 
بـــاوك و هـــزری نەتەوەیـــی ئـــەو بێـــت، بـــە هەمـــان 
و  داعـــش  لـــە شـــەڕی  شـــێوە دوای ســـەركەوتنی 
ناســـاندنی  و  كوردســـتانییان  و  كـــورد  پاراســـتنی 
گەلـــی كـــورد لـــە باشـــووری كوردســـتان بـــە دونیـــا، 
ڕوو لـــە ئامانجـــە گەورەكـــە بـــكات، ســـەرۆك مســـعود 
ــاری زۆری ناوخۆیـــی  بارزانـــی توانـــی وێـــڕای فشـ
و عێراقـــی و ناوچەیـــی و تەنانـــەت نێودەوڵەتیـــش، 
بـــۆ هەمـــوو گەالنـــی جیهـــان بیســـەلمێنێت كـــورد 
چیتـــر ژێردەســـتەیی و مـــاف خوراویـــی قبووڵـــی 
لـــە  كـــورد  دەكات،  ســـەربەخۆیی  داوای  و  نییـــە 
ڕیفراندۆمـــدا ئـــەو متمانەبەخۆبوونـــەی بـــۆ گەڕایـــەوە 
ــكات  ــەی بـ ــنامە نەتەوەییەكـ ــە ناسـ ــری لـ ــە بەرگـ كـ
داواكاریـــی  جۆراوجـــۆر  پاســـاوی  بـــە  چیتـــر  و 
مافـــە نەتەوەییەكانـــی دوانەخـــات، حكومەتەكانـــی 
ــورد  ــە كـ ــن كـ ــتییەدا بنێـ ــەو ڕاسـ ــەش ددان بـ ناوچەكـ
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نەتەوەیەكـــە و دەبێـــت مافـــە كولتـــووری و ئابـــووری 
ــە و  ــە ئابڵوقـ ــێل نەكرێـــت و، بـ ــییەكانی پێشـ و سیاسـ
شـــەڕ و هێـــرش زیاتـــر پێداگـــری لەســـەر مافەكانـــی 
دەكات و هـــزری نەتەوەیـــی تێـــدا گەشـــاوەتر دەبێـــت. 
بارزانـــی ئـــەو ڕاســـتییەی بـــاش دەزانـــی كـــە چیتـــر 
ئـــەو عێراقـــە نەمـــاوە كـــە لەســـەر بنەمـــای هاوبەشـــی و 
تـــەوازون و پاراســـتنی مافـــی پێكهاتـــە و كەمینـــەكان 
دامـــەزراوە، عێراقێـــك كـــە لـــە دامەزراندنیـــەوە كـــورد 
ـــەدەری  ـــی و كوشـــتن و دەرب ـــدا دوچـــاری ماڵوێران تێی
لـــە هەمـــوو  و برســـێتی و پێشـــێلكاری بووەتـــەوە، 
قۆنـــاغ و ســـەردەمێكی ئـــەم عێراقـــە بـــە زۆر لكێنـــراوە 
بـــە یەكـــەوە، بـــە پاســـاوی جۆراوجـــۆر كۆمەڵكـــوژ 

ــن. كراویـ
لـــە ڕیفراندۆمـــدا ســـەرۆك بارزانـــی لێكچوونێكـــی 
لـــە  هەبـــوو،  بارزانـــی  مســـتەفا  مـــەال  لەگـــەڵ 
شۆڕشـــی ئەیلـــوول مـــەال مســـتەفا بارزانـــی هەمـــوو 
ــی  ــرۆزی نەتەوەیـ ــی پیـ ــاو قەزییەكـ ــە پێنـ ــوردی لـ كـ
بـــە ئاراســـتەی شۆڕشـــی ئەیلـــوول بـــرد و، جۆرێـــك لـــە 
ـــاوی ئۆتۆنۆمـــی بـــۆ گەلـــی  ـــر ن ـــە ژێ ســـەربەخۆیی ل
كوردســـتان بەدەســـت هێنـــا، ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی 
لـــە ڕیفراندۆمـــدا بـــە جیاوازیـــی چەمكـــە سیاســـییەكە، 
كـــوردی لـــە فیدڕاڵییـــەوە بـــەرەو ســـەربەخۆیی ئاراســـتە 
كـــرد و ئـــەو شـــەرمە سیاســـییەی شـــكاند كـــە بـــە 
ڕەچاوكردنـــی ویســـت و حـــەزی نەیارانـــی كـــورد و 
ــی  ــاو داواكاریـ ــە نـ ــییەكان لـ ــزە سیاسـ ــێ و هێـ دراوسـ

مافێكـــی بچووكـــی كـــورد گیرمـــان خواردبـــوو. 
لـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  ڕۆڵـــی 
هەمـــوو  ئامادەیـــی  بـــوو،  گـــەورە  ڕیفراندۆمـــدا 
قوربانیدانێكـــی تێـــدا بـــوو، بـــە تونـــدی پاڵپشـــتی 
ــە  ــرد، لـ ــوردی دەكـ ــی كـ ــیی گەلـ مەرجەعـــی سیاسـ
بەرامبەریشـــدا بارزانـــی ئامـــادە نەبـــوو ســـازش لەســـەر 
ئـــەم داواكارییـــە نەتەوەییـــەی گەلەكـــەی بـــكات، 
بەمـــەش بارزانـــی و ســـەركردایەتیی كـــورد توانییـــان 
پارتـــی بگەڕێننـــەوە ســـەر هەمـــان ئـــەو پرەنســـیپ و 
پێـــوەرەی لەســـەری دامەزرابـــوو، كـــە هـــزری نەتەوەیـــی 
ـــوو، كـــە مـــەال  و خزمەتكردنـــی خەڵكـــی كوردســـتان ب

مســـتەفا بارزانـــی ڕابەرایەتـــی دەكـــرد.
شـــارەزایەكی  و  ئەكادیمـــی  وەكـــو  مـــن  كاری   
ــا  ــە ئایـ ــە كـ ــەوە نییـ ــەر ئـ ــییەكان لەسـ ــتە سیاسـ زانسـ
ڕیفرانـــدۆم كاتـــی بـــوو، یـــان كاتـــی نەبـــوو، یانیـــش 
كـــێ لـــە ڕیفراندۆمـــدا زیاتـــر ناووناوبانگـــی دەركـــردووە، 
كاری مـــن چەســـپاندنی حـــەز و ویســـت و ئیـــرادەی 

ـــۆ ســـەربەخۆیی و پاراســـتنی كیـــان  نەتەوەیەكـــە كـــە ب
و كەرامەتـــی خـــۆی ژیـــاوە و دەژی، بـــۆ هیـــچ كـــەس 
و الیەنێـــك نییـــە ئیـــرادەی پۆاڵیینـــی نەتـــەوەی كـــورد 
و خوێنـــی شـــەهیدان و قوربانـــی و خەباتـــی یـــەك 
ســـەدەی كـــورد لەكـــەدار بـــكات و، بـــە فیتـــی دەرەكـــی 
و نەیارانـــی كـــورد گومـــان بخاتـــە ســـەر مافـــی 
ــی  ــەربەخۆیی و دامەزراندنـ ــۆ سـ ــورد بـ ــی كـ نەتەوەیـ
دەوڵەتـــی كوردســـتان، مـــن توێژینـــەوەم لەســـەر هەمـــوو 
ئـــەو حكومـــەت و ڕێكخـــراو و الیەنـــە سیاســـییانە 
كـــردووە كـــە لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا دەیانڕوانییـــە 
ـــی  ـــەوان )نەیاران ـــی ئ ـــە بۆچوون ـــتە ب ـــدۆم، ڕاس ڕیفران
كـــورد( خاڵـــی ســـلبی لـــە پرۆســـەی ڕیفراندۆمەكـــە 
و كاتـــی ئەنجامدانـــی پرۆســـەی ڕیفراندۆمەكـــەدا 
ڕیفرانـــدۆم  كاتیشـــدا  هەمـــان  لـــە  بـــەاڵم  هەبـــوو، 
تێـــدا  باشـــی  خاڵـــی زۆر گرنـــگ و ســـتراتیژیی 
ـــەرەدا  ـــەر دوو ب ـــم بەس ـــە دەرەوەی هەرێ ـــوو، دژەكان ل ب
ـــدۆم دا،  ـــە ڕیفران دابـــەش ببـــوون، بەرەیـــەك ڕەواییـــان ب
ـــەك  ـــی دیكـــە ن ـــە، بەرەیەك ـــی نیی ـــوت كات ـــەاڵم دەیان ب
ڕیفرانـــدۆم، مافـــی ژیـــان و كولتـــووری كوردیشـــیان 
بـــە نـــاڕەوا دەبینـــی، ئـــەوان وایـــان دەبینـــی پێویســـت 
ــتكردەكانی  ــنوورە دەسـ ــتكاریی سـ ــورد دەسـ ــاكات كـ نـ
ـــە )ســـایكس پیكـــۆ(  ـــكات كـــە ل ـــزەكان ب ـــە زلهێ دەوڵەت
كـــورددا  میللەتـــی  بەســـەر  زۆرداری  زۆری  بـــە 
ســـەپاندبوویان، وایـــان دەبینـــی دەبێـــت كـــورد ڕازی 
ــی  ــە گەلـ ــەی كـ ــە نێودەوڵەتییـ ــەو ڕێككەوتنـ ــت بـ بێـ
ــردووە و  ــوار پارچـــەدا دابـــەش كـ كـــوردی بەســـەر چـ
مەترســـیی ســـەرهەڵدانی هەمـــان بۆچوونیـــان بـــۆ 
پارچەكانـــی دیكـــەی كوردســـتانیش هەبـــوو، بەشـــێكی 
دیكەیـــان پێیـــان وابـــوو ڕاســـتە ڕیفرانـــدۆم مافێكـــی 
ڕەوای گەلـــی كـــوردە، بـــەاڵم كاتێكـــی زۆر بەســـەر 
دابەشـــكردنی خـــاك و نەتـــەوەی كـــورددا ڕۆیشـــتووە 
و دەســـتكاریكردنی ســـنوورەكان پشـــێوی و نائارامـــی 
لـــێ دەكەوێتـــەوە، وەكـــو ئـــەوەی ســـنوورەكان زۆر ئـــارام 
بـــن و كێشـــەیەك نەبێـــت لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت 
بـــە نـــاوی كێشـــەی كـــوردەوە، بەمـــەش دەســـەاڵتدارانی 
بەشـــێكی  و  ناوەڕاســـت  و ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچەكـــە 
نێودەوڵەتـــی، خوێندنەوەیەكـــی بەرژەوەندیخوازانـــەی 
ـــەم مەبەســـتەش  ـــۆ ئ ـــوو، ب ـــدۆم هەب ـــۆ ڕیفران ـــان ب خۆی
دوژمنەكانـــی  تونـــدڕەوە  گـــەورەی  پاڵپشـــتییەكی 
كوردیـــان دەكـــرد، كـــە هـــەر كوردیـــان بـــە نەتـــەوە 
نەدەزانـــی، لەمانـــە هەمـــووی گرنگتـــر ئـــەوە بـــوو كـــە 
ڕیفرانـــدۆم بـــۆ كـــورد چـــی دەگەیەنێـــت؟ خەونێكـــی 

مەال مستەفا بارزانی كاتێك 
هەموو هێزە نیشتمانی و 
نەتەوەییەكانی لە ناو پارتێكدا 
كۆكردەوە و پارتی دیموكراتی 
كوردستانی دامەزراند، تەنیا 
بۆ ئەوە بوو وەرچەرخانێك 
لە مێژوودا لە بواری هزری 
نەتەوەیی و كوردستانی دروست 
بكات

سەرۆك مسعود بارزانی لە 
ڕیفراندۆمدا بە جیاوازیی 
چەمكە سیاسییەكە، كوردی لە 
فیدڕاڵییەوە بەرەو سەربەخۆیی 
ئاراستە كرد و ئەو شەرمە 
سیاسییەی شكاند كە بە 
ڕەچاوكردنی ویست و حەزی 
نەیارانی كورد و دراوسێ و هێزە 
سیاسییەكان لە ناو داواكاریی 
مافێكی بچووكی كورد گیرمان 
خواردبوو

سەرۆك مسعود بارزانی توانی 
وێڕای فشاری زۆری ناوخۆیی و 
عێراقی و ناوچەیی و تەنانەت 
نێودەوڵەتیش، بۆ هەموو 
گەالنی جیهان بیسەلمێنێت 
كورد چیتر ژێردەستەیی و ماف 
خوراویی قبووڵی نییە و داوای 
سەربەخۆیی دەكات
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ـــات  ـــاڵ خەب ـــەد س ـــر لەس ـــی و نیشـــتمانی زیات نەتەوەی
هەموومانـــی  بیـــری  بـــە  ڕیفرانـــدۆم  قوربانـــی،  و 
هێناینـــەوە كـــە چـــۆن لەســـەر هـــزری نەتەوەیـــی كار 
ـــدە  ـــر ئەوەن ـــەوە و چیت ـــات بنێین ـــەوە بونی ـــن و نەت بكەی
ملكەچـــی ویســـت و خواســـتی بەرژەوەندیخوازیـــی 
و  ناوچەكـــە  حوكمڕانەكانـــی  و  دیكـــە  گەالنـــی 
ـــو  ـــوردی ئەودی ـــەوەی ك ـــە نەت ـــۆ ب ـــای نام ئایدیۆلۆژی
ســـنوورەكانەوە نەبیـــن، كـــورد بـــە درێژایـــی مێـــژوو 
لـــە  كـــردووە،  كاری  دیكـــەدا  گەالنـــی  نـــاو  لـــە 
نـــاو دەوڵەتـــی ســـەفەوی و عوســـمانی و عەرەبـــی 
ــراو و  ــایەتیی ناسـ ــا و كەسـ ــن زانـ ــالمیدا چەندیـ ئیسـ
بلیمەتـــی هەبـــووە، وەكـــو كەســـایەتی و وەكـــو نەتـــەوە 
هەمـــوو نەتەوەكانـــی ناوچەكـــە قـــەرزاری كـــوردن، 
بـــەاڵم هەرگیـــز لـــە بەرامبـــەردا ددانیـــان بـــەوەدا نەنـــاوە 
كـــورد گەلێكـــی زینـــدووە و مافـــی نەتەوەیـــی و 
ـــۆ  ـــە، ڕەنگـــە بەشـــێك لەمـــە ب نیشـــتمانیی خـــۆی هەی
ــەوە،  ــورد بگەڕێتـ ــیی كـ ــنامەی سیاسـ ــی ناسـ نەبوونـ
كـــورد  و گەلـــی  بارزانـــی  ڕیفراندۆمـــدا  لـــە  كـــە 
ــایی  ــی یاسـ ــەوە و چوارچێوەیەكـ ــتیان بیگەڕێننـ ویسـ

ــدەن. ــێ بـ ــی پـ ــتووری و نێودەوڵەتیـ و دەسـ
لكێنـــراو  بەیەكـــەوە  زۆرەملـــێ  بـــە  عێراقـــی 
هەرچەنـــدە تـــا ڕاددەیـــەك بـــەراورد بـــە دەوڵەتانـــی 
دیكـــەی عەرەبـــی مەدەنیتـــر و دامەزراوتـــرە، بـــەاڵم 
ــەرەكی  ــی سـ ــەش و پێكهاتەیەكـ ــو هاوبـ ــز وەكـ هەرگیـ
ســـەیری كـــوردی نەكـــردووە، هـــەر كاتێـــك شـــەڕی 
نەبـــووە، پەالمـــاری كـــورد و دیهاتەكانـــی داوە، لـــە 
ـــوێ،  ـــی ن ـــی عێراق ـــۆ بونیاتنان ـــا ب ـــەك تەنی كاتێكـــدا ن
بەڵكـــو لـــە عێراقـــی كۆنیشـــدا لـــە ســـاڵی 1921 كـــە 
دەوڵەتەكـــە دروســـت بـــوو، گەلـــی كـــورد بەشـــدارییەكی 
ئێســـتادا ئەزمـــوون و مێـــژوو  لـــە  كارای هەبـــووە، 
پێمـــان دەڵێـــت ئەگـــەر بمانەوێـــت كۆمەڵكـــوژی و 
هێرشـــی ناوەنـــد دووبـــارە و دەبـــارە نەبێتـــەوە، ئـــەوا 
ــەرج  ــەوە، مـ ــدوو بكرێتـ ــدۆم زینـ ــتە ڕیفرانـ زۆر پێویسـ
نییـــە تەنیـــا بـــە شـــێوازی دەوڵـــەت، بەڵكـــو دەكرێـــت بـــە 
شـــێوازی جۆراوجـــۆری دیكـــەی وەكـــو كۆنفیدڕاڵییـــەت 
ـــە ســـەرۆك  ـــی كـــورد پێویســـتی ب ـــت، لەمەشـــدا گەل بێ
مـــەال  پـــەروەردەی  كـــە  هەیـــە،  بازرانـــی  مســـعود 
ــتەفا بارزانیـــی باوكـــە و لـــە شۆڕشـــی ئەیلـــوول  مسـ
هەڵگـــری  و  خەبـــات  ســـەرقافڵەی  گواڵنـــدا  و 
لـــەم ڕوانگەیەشـــەوە الی  بـــووە،  بیـــری نەتەوەیـــی 
ئەیلوولییـــەكان دەنگـــدان لـــە ڕیفراندۆمـــدا شـــتێكی 
ئاســـایی و سروشـــتی بـــوو، چونكـــە ئـــەوان پـــەروەردەی 

قوتابخانەیەكـــی بیـــری نەتەوەییـــن و خەباتیـــان بـــۆ 
گەلـــی كـــورد و ســـەربەخۆیی كـــردووە، هەمـــوو نەتـــەوە 
و بزووتنەوەیەكـــی ڕزگاریخـــوازی كـــە دروســـت دەبێـــت، 
ــەوە  ــەو نەتـ ــاوەڕەی لـ ــیپ و بیروبـ ــەو پرەنسـ ــەر ئـ لەسـ
ــت  ــی و مەنتیقیـــەوە دروسـ ــە ڕووی عەقاڵنـ ــە لـ هەیـ
دەبێـــت، هەمـــوو بزووتنەوەیەكـــی ڕزگاریخـــواز دەبێـــت 
نەتەوەیـــی بێـــت، دواتـــر هەمـــوو حـــزب و ڕێكخراوێكـــی 
سیاســـی كار لەســـەر ئـــەو ناســـنامە نەتەوەییـــە دەكات، 
ــە  ــە لـ ــوو كـ ــەوەدا بـ ــا لـ ــدۆم تەنیـ ــەی ڕیفرانـ گرفتەكـ
دوای ڕیفراندۆمەكـــە و لەنـــاو جەرگـــەی هێـــرش و 
ئابڵوقـــەدان و ســـزادانی گەلـــی كـــورددا نەمانتوانـــی 
هێـــزی  لـــە  كوردســـتانی  تۆكمـــەی  بەرەیەكـــی 
پێشـــمەرگە دروســـت بكەیـــن، تاوەكـــو بەرگـــری لـــەم 
دەســـتكەوتەی گەلـــی كـــورد و كوردســـتان بكەیـــن، 
لـــە كاتێكـــدا بـــۆ بەدەســـتهێنانی ئامانجـــە گەورەكـــە، 
ــی و  ــتە ناوخۆیـ ــە بەربەسـ ــتن بـ ــش گەیشـ ــە پێـ دەبوایـ
چونكـــە  بكردایـــە،  ئامـــادە  خۆمـــان  دەرەكییـــەكان، 
كوردســـتاندا  ناوخـــۆی  لـــە  ڕیفرانـــدۆم  دژایەتیـــی 
و مامەڵەكردنـــی بـــەراورد بـــە نەیـــار و دوژمنانـــی 
ناوچەكـــە و جیهـــان زۆر مەترســـیدارتر و قورســـترە.
لێـــرەدا  ڕیفرانـــدۆم  لەســـەر  گرنگەكـــە  پرســـیارە 
ئەوەیـــە، ئەگـــەر ســـەرۆكی كـــورد مســـعود بارزانـــی 
و  ڕیفرانـــدۆم  پرســـی  ویســـتی  دیكـــە  جارێكـــی 
ـــەوە، چـــی  ـــدوو بكات ـــتان زین ـــی كوردس ـــرادەی گەل ئی
ڕوو دەدات؟ كـــورد لـــە ڕیفراندۆمـــدا بـــە )بەڵـــێ( 
بـــۆ  خـــۆی  بۆچوونـــی  و  ڕا  لـــە  گوزارشـــتی 
ســـەربەخۆیی و دامەزراندنـــی دەوڵەتـــی كوردســـتانی 
كـــرد و، ئـــەو تەفویـــز و دەســـەاڵتەی بـــە مســـعود 
بارزانـــی داوە و بەشـــێك لـــە دەســـەاڵتەكانی خـــۆی 
بـــۆ جێبەجێكردنـــی خواســـت و داواكارییەكـــەی بـــە 
ســـەرۆك بارزانـــی داوە، ڕەنگـــە ئەمـــڕۆ دۆخەكـــە 
ـــی  ـــی دەســـەاڵتی ڕاگەیاندن ـــۆ پێدان ـــت ب ـــار نەبێ ـــە ب ل
دەوڵەتـــی كوردســـتان لـــە الیـــەن مســـعود بارزانی-یـــەوە، 
بـــەاڵم لـــە دەرفەتێكـــی مێژوویـــی و گۆڕانكارییەكـــی 
شـــێوازێكی  ڕیفرانـــدۆم  نێودەوڵەتیـــدا  و  ناوخۆیـــی 
ـــت،  ـــەربەخۆیی بێ ـــە س ـــەرج نیی ـــت، م ـــە وەردەگرێ دیك
ــە  ــە لـ ــت، كـ ــی بێـ ــتادا كۆنفیدڕاڵـ ــە ئێسـ ــە لـ لەوانەیـ
فەلســـەفەی سیاســـیدا قۆناغێكـــی پێشـــكەوتووترە لـــە 
ــی،  ــی و فیدڕاڵـ ــی زاتـ ــووری و حوكمـ ــی كولتـ مافـ
خـــۆ لـــە كۆتاجـــاردا هەمـــوو ئـــەم چەمكـــە سیاســـییانە 
كـــە تەرجومـــە دەكرێـــت، بریتییـــە لـــە جۆرێـــك لـــە 
ســـەربەخۆیی زاتـــی بـــە چەنـــد شـــێوازێكی جیـــاوازەوە.

دەبوایە پێش گەیشتن 
بە بەربەستە ناوخۆیی و 

دەرەكییەكان، خۆمان ئامادە 
بكردایە، چونكە دژایەتیی 

ڕیفراندۆم لە ناوخۆی 
كوردستاندا و مامەڵەكردنی 

بەراورد بە نەیار و دوژمنانی 
ناوچەكە و جیهان زۆر 

مەترسیدارتر و قورسترە

ڕیفراندۆم بە بیری هەموومانی 
هێناینەوە كە چۆن لەسەر 

هزری نەتەوەیی كار بكەین 
و نەتەوە بونیات بنێینەوە و 
چیتر ئەوەندە ملكەچی ویست 
و خواستی بەرژەوەندیخوازیی 

گەالنی دیكە و حوكمڕانەكانی 
ناوچەكە و ئایدیۆلۆژیای نامۆ 

بە نەتەوەی كوردی ئەودیو 
سنوورەكانەوە نەبین

گرفتەكەی ڕیفراندۆم تەنیا 
لەوەدا بوو كە لە دوای 

ڕیفراندۆمەكە و لەناو جەرگەی 
هێرش و ئابڵوقەدان و سزادانی 

گەلی كورددا نەمانتوانی 
بەرەیەكی تۆكمەی كوردستانی 

لە هێزی پێشمەرگە دروست 
بكەین، تاوەكو بەرگری لەم 
دەستكەوتەی گەلی كورد و 

كوردستان بكەین
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دەرفەت و ئاستەنگەكان 
لە قۆناخی دوای  ئەنفالەوە تا پەسەندكردنی بڕیاری فیدڕاڵی

1988 تا 4ی ئۆكۆتبەری 1992
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 قۆناخێكی تاریك و ئاڵۆز
و  »بارزانـــی  كتێبـــی  پێنجەمـــی  بەرگـــی 
بـــە  كوردســـتان  ڕزگاریخـــوازی  بزووتنـــەوەی 
ناونیشانی – ڕاپەڕین، دەرفەت و ئاستەنگەكان«، 
هەفتـــەی ڕابـــردوو كەوتـــە بـــەر دەســـتی خوێنـــەران 
ــعود  ــەرۆك مسـ ــەدا سـ ــەم كتێبـ ــتپێكی ئـ ــە دەسـ و لـ
بارزانـــی ســـااڵنی 1988-1990ی بـــە »قۆناخێكـــی 
ـــردووە و نووســـیویەتی:  ـــۆز« پێناســـە ك ـــك و ئاڵ تاری
»بـــۆ بزووتنـــەوەی ڕزگاریخـــوازی كـــورد، كارەســـات 
ـــوو  ـــر نەب ـــی ســـاڵی 1988، هیچـــی كەمت و نالەباری
بوونـــی  بـــەاڵم   ،1975 ســـاڵی  بارودۆخـــی  لـــە 
و  تەبایـــی  و  هـــاوكاری  و  كوردســـتانی  بـــەرەی 
و  یارمەتیـــدەر  خاڵێكـــی  الیەنـــەكان  یەكڕیزیـــی 
ـــانیان  ـــەوە ش ـــەكان پێك ـــوو الیەن ـــوو. هەم ـــف ب پۆزەتی
ــیاریەتی، نـــەك ئـــەوەی بكەونـــە  ــەر بەرپرسـ ــە بـ دایـ
تاوانباركردنـــی یەكتـــری، ئەمـــەش لـــە ڕاســـتیدا 

خـــۆی ســـەركەوتن و دەســـتكەوت بـــوو«.
لـــەم كتێبـــەدا »قۆناخـــی  ســـەرۆك بارزانـــی 
كۆتایـــی  ســـاڵی  دوو  بـــە  ئاڵـــۆزی”  و  تاریـــك 
 )1990-1988( ڕابـــردوو  ســـەدەی  هەشـــتاكانی 
پێناســـە كـــردووە و، ســـەرەتای ســـاڵی 1990 بـــە 
وەرچەرخـــان و گۆڕانكاریـــی گـــەورە لـــە جیهـــان 
ڕووی  بـــە  فراوانـــی  دەرگایەكـــی  كرانـــەوەی  و 
ـــەم  ـــاوە، ئ ـــەوەی ڕزگاریخـــوازی كوردســـتان دان بزوتن
ـــك بنەمـــای  تێڕوانینەشـــی لەســـەر بنەمـــای كۆمەڵێ
سیاســـی و زانســـتی بنیـــاد نـــاوە، كـــە هـــەر لـــە 
ناوەڕاســـتی هەشـــتاكانەوە جێگـــەی بایەخـــی بـــوون 
و لەســـەر بنەمـــای ئـــەو گۆڕانكارییانـــە پـــان و 
ڕزگاریخـــوازی  بزووتنـــەوەی  بـــۆ  ســـتراتیژیەتی 
ـــۆرە  ـــی بەمج ـــەرۆك بارزان ـــتووە. س ـــتان داڕش كوردس
نوێـــی  سیســـتمی  ســـەرهەڵدانی  بـــە  ئامـــاژەی 
جیهـــان داوە كـــە جـــۆرج بوشـــی ســـەرۆكی ئەمریـــكا 
لـــە دوای ڕووخانـــی دیـــواری بەرلیـــن ڕایگەیانـــدووە 

و بەمجـــۆرە نووســـیویەتی:
بـــەر لـــە ڕووخانـــی  1. نزیكـــەی 10 ســـاڵ 
دیـــواری بەرلیـــن و داگیركردنـــی كوێـــت لـــە الیـــەن 
عێراقـــەوە، »ڕالـــف دانـــدۆف« زانـــا و كۆمەڵناســـی 
ئەڵمانـــی - بەریتانـــی، بـــە داكۆكیكـــردن و پێداگـــری 
مافەكانـــی  و  ئابوورییـــەكان  ڕەهەنـــدە  لەســـەر 
بـــە  بابـــەت و ڕوانگەكانـــی ســـەبارەت  مـــرۆڤ، 

سیســـتەمی نوێـــی جیهـــان خســـتە ڕوو.
دوای   1989 ســـاڵی  لـــە  بـــاوك  بوشـــی   .2

دیـــداری لەگـــەڵ »گۆرباچـــۆف«، دواییـــن ســـەرۆك 
كۆمـــاری ســـۆڤیەت لـــە ماڵتـــا، پێگـــەی نوێـــی 
ـــد  ـــدا ڕاگەیان ـــی نێودەوڵەتی ـــە گۆڕەپان ـــكای ل ئەمری
ــە قەڵەمـــی دا. ــان لـ و بـــە سیســـتمی نوێـــی جیهـ

3. ڕۆژی 11ی نیســـانی 1990 گۆرباچـــۆف 
لـــە میوانـــداری لەگـــەڵ ژمارەیـــەك میدیـــاكار و 
بابەتـــی  لـــە مۆســـكۆ،  ڕاگەیانـــدن  دەزگاكانـــی 

سیســـتەمی نوێـــی جیهانـــی ورووژانـــد.
بدەیـــن،  خاڵـــەدا  ســـێ  لـــەم  ســـەرنج  ئەگـــەر 
ئەوەمـــان بـــۆ دەردەكەوێـــت كـــە ســـەرۆك مســـعود 
بارزانـــی هـــەر لـــە ســـەرەتای هەشـــتاكانی ســـەدەی 
بایەخـــی  چـــڕی  و  وردی  بـــە  زۆر  ڕابـــردووە 
ئاســـتی  لەســـەر  كـــە  داوە  گۆڕانكارییانـــە  بـــەو 
لەســـەر  و  داوە  ڕوویـــان  نیودەوڵەتـــی  سیاســـەتی 
ئاســـتی كوردســـتانیش شـــەڕێكی خوێنـــاوی لـــە 
نێـــوان عێـــراق و ئێرانـــدا هەبـــووە، هـــەر بۆیـــە هـــەر 
لـــە ســـەرەتای هەشـــتاكانەوە بیـــری لـــەوە كردووەتـــەوە 
كـــە دەبێـــت هەمـــوو الیەنـــە سیاســـییەكانی كوردســـتان 
ـــەوە  ـــەوە و، ئ ـــەك بگرن ـــوەی بەرەیەكـــدا ی ـــە چوارچێ ل
بـــوو لـــە ســـاڵی 1980 بـــەرەی جـــود »بـــەرەی 
چـــوار  كـــە  دامـــەزرا  دیموكراتـــی«  نیشـــتمانی 
پارتـــی سیاســـی لـــە خـــۆی گرتبـــوو، ئەمـــەش 
ــەر  ــەرۆك بارزانـــی هـ ــە سـ ــان پـــێ دەڵێـــت كـ ئەوەمـ
لـــە ســـەرەتای هەشـــتاكانەوە و دوای هەڵگیرســـانی 
شـــەڕی »عێـــراق – ئێـــران« هەســـتی بـــەوە كـــردووە 
كـــە كوردســـتان لەنـــاو ئـــەم شـــەڕ و گۆڕانكارییانـــەدا 
ــە  ــی لـ ــت، بەتایبەتـ ــەورەی بەردەكەوێـ ــكی گـ پریشـ
دوای دوو ســـاڵی یەكەمـــی شـــەڕەكەدا، هێزەكانـــی 
ــران  ــی ئێـ ــێكی خاكـ ــان بەشـ ــێن توانییـ ــەدام حوسـ سـ
داگیـــر بكـــەن، بەمـــەش ســـەدام حوســـێن گەیشـــتبووە 
بـــە عەرەبـــی  كـــە  ئەوتـــۆ  حاڵەتێكـــی غـــرووری 
ـــۆ هەمـــوو  ـــا ب ـــون العظمـــة« و پەن ـــن »جن ـــی دەڵێ پێ
هەنـــگاوی  و  دەبـــات  وەحشـــیگەری  كارێكـــی 
ئەنفالـــی  بـــە  وەحشیگەرییەشـــی  ئـــەم  یەكەمـــی 

بارزانییـــەكان دەســـتی پـــێ كـــرد.
لـــەو دوو ســـاڵەی كۆتایـــی هەشـــتاكان كـــە بـــە 
»قۆناخێكـــی تاریـــك و ئاڵـــۆز«ی دانـــاوە، ڕووداوە 
لوتكـــە و  ناخۆشـــەكان گەیشـــتوونەتە  و  ســـەخت 
لـــە دوای جێبەجێكردنـــی پرۆســـەی »10 ئەنفالـــە 
بەدناوەكـــە« كـــە سەرانســـەری كوردســـتانی گرتـــەوە، 
بردنـــەوەی  سەرمەســـتیی  بـــە  ســـەدام  ڕژێمـــی 
شـــەڕەكەی لـــە گـــەڵ ئێـــران و بـــە هەمـــوو ئـــەو 

سەرۆك مسعود بارزانی هەر لە 
سەرەتای هەشتاكانی سەدەی 
ڕابردووە زۆر بە وردی و چڕی 
بایەخی بەو گۆڕانكارییانە داوە 
كە لەسەر ئاستی سیاسەتی 
نیودەوڵەتی ڕوویان داوە و 
لەسەر ئاستی كوردستانیش 
شەڕێكی خوێناوی لە نێوان 
عێراق و ئێراندا هەبووە، 
هەر بۆیە هەر لە سەرەتای 
هەشتاكانەوە بیری لەوە 
كردووەتەوە كە دەبێت هەموو 
الیەنە سیاسییەكانی كوردستان 
لە چوارچێوەی بەرەیەكدا یەك 
بگرنەوە

سەربازە كوردەكان زۆر 
هاریكاریی هاوواڵتییە 
كوێتییەكانیان كردبوو، 
چەندی لە دەستیان هاتبێت، 
هەوڵیاندابوو كە كوێتییەكان 
لە ڕەفتارە دڕندانەكانی 
عەلی كیماوی بپارێزن، گەلی 
كوێتیش هەستیان كردبوو 
سەربازە كوردەكان هاوكارییان 
دەكەن، بۆیە ئەمەیان لە 
ناوخۆیاندا باس كرد و تەنانەت 
گەیشتبووەوە میری كوێت
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تـــۆپ و جبەخانـــە و ڕۆكێتـــەی لەبـــەر دەســـتی بـــوو، 
بڕیـــاری دا كـــە تـــەواوی ناوچـــە ئازادكراوەكانـــی 
هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان داگیـــر بـــكات، 
بـــۆ ئەمـــەش لـــە ڕۆژی 26ی تەمـــوزی 1988 
ـــەری  ـــەر دەڤ ـــردە س ـــەوە هێرشـــی ك ـــد قۆڵێك ـــە چەن ل
خواكـــورك و بـــۆ مـــاوەی 46 ڕۆژ ئـــەم هێرشـــانە 
بـــەردەوام بـــوون و هێـــزێ پێشـــمەرگەی كوردســـتان 
داســـتانی  ئاڵـــۆزەدا«  و  تاریـــك  لـــەو »قۆناخـــە 
ســـەروەریی خواكوركـــی تۆمـــار كـــرد و، دوای ئـــەم 
ســـەركەوتنە مەزنـــە، ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی 
لەســـەر لوتكـــەی چیـــای خواكوركـــەوە پەیامـــی 
ســـەركەوتنەكەی ڕاگەیانـــد و بـــە هێـــزی پێشـــمەرگە 
ڕاگەیانـــد،  كوردســـتانی  گەلـــی  تـــەواوی  و 
ـــت. ـــی گـــەورە دەچێ ـــەرەو گۆڕانكاری ـــە ب بارودۆخەك
ـــی گـــەورە،  ـــۆ گۆڕانكاری ـــەم پێشـــبینییانەی ب ئ
وای كـــرد لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 1989وە  ســـەرۆك 
بارزانـــی لەگـــەڵ ســـەركردایەتیی پارتـــی دیموكراتـــی 
ـــۆ گرێدانـــی كۆنگـــرەی 10ی  كوردســـتان زەمینـــە ب
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان ســـاز بكـــەن و، لـــە 
ــرەی 10  ــۆ كۆنگـ ــی بـ ــازادانی پارتـ ــاوەی خۆسـ مـ
واتـــە ســـەرەتای 1989 تـــا 12ی 12ی 1989، 
گۆڕانكارییـــە گەورەكـــە لـــە جیهـــان ڕووی دابـــوو، 
ــە  ــوو لـ ــن بـ ــواری بەرلیـ ــی دیـ ــە ئەویـــش ڕووخانـ كـ
ورد  ســـەرنجێكی  ئەگـــەر   ،)1989 11ی  )9ی 
ـــی  ـــی دیموكرات ـــی پارت ـــن لەســـەر خۆئامادەكردن بدەی
مەزندەكانـــی  و   10 كۆنگـــرەی  بـــۆ  كوردســـتان 
گۆڕانكاریـــی  ڕوودانـــی  بـــۆ  بارزانـــی  ســـەرۆك 
ــەو  ــاو ئـ ــن لەنـ ــەوا دەببینیـ ــدا، ئـ ــە جیهانـ ــەورە لـ گـ
خۆئامادەكردنـــەدا ڕووداوە گەورەكـــە كـــە »ڕووخانـــی 
دیـــواری بەرلین«ــــە نـــەك هـــەر سیســـتەم، بەڵكـــو 
جیهانـــی تـــازەی دروســـت كـــردووە و، كۆنگـــرەی 
گۆڕانكارییـــە  ئـــەو  لەنـــاو  پارتییـــش  دەیەمـــی 
ــە وای  ــە كـ ــەر ئەمەشـ ــت، هـ ــە بەڕێوەدەچێـ گەورەیـ
ســـەرەتای  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  كـــردووە 
نەوەدەكانـــی ســـەدەی ڕابـــردوو وەك ســـەرەتای ئومێـــد 

ــەوە. ــە بكاتـ ــان پێناسـ بۆمـ
لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 1990 و دوای ڕووخانـــی 
دیـــواری بەرلیـــن، ســـەرەتاكانی كۆتایـــی یەكێتیـــی 
ســـەركردایەتیی  لەنـــاو  و  دەركەوتبـــوو  ســـۆڤیەت 
ســـۆڤیەتدا  حكومەتـــی  و  شـــیوعی  حزبـــی 
ســـەریهەڵدابوو،  پاشـــاگەردانی  و  ناســـەقامگیری 
لەســـەر ئاســـتی دەوڵەتانـــی عەرەبـــی، بەتایبەتـــی 

ـــەن و  ـــوردن و یەم ـــداو )ســـعودیە و ئ ـــی كەن دەوڵەتان
ـــدا  ـــە شـــەڕی هەشـــت ســـاڵەی عێراق ـــە ل میســـر(، ك
پشـــتگیریی ســـەدام حوســـێن-یان كردبـــوو، ناكۆكـــی و 
ئاڵـــۆزی دروســـت ببـــوو. ســـەدام حوســـێن بـــە ئاشـــكرا 
ڕایدەگەیانـــد كـــە ڕۆكێتـــی دوانـــی »بایۆلـــۆژی 
و كیمایـــی« دروســـت كـــردووە و ئامادەیـــە كـــەی 
بیەوێـــت نیـــوەی ئیســـرائیل دەســـووتێنێت، هـــەر بۆیـــە 
لـــە مانگەكانـــی ســـەرەتای 1990ــــەوە ئـــەو ســـەرە 
داوانـــە دەركەوتبـــوون كـــە گۆڕانكارییەكـــی گـــەورە 
لەســـەر ئاســـتی جیهـــان و ناوچەكـــە ڕوو دەدات 
و، كێشـــەكانی نێـــوان ئـــەو واڵتانـــە »بەتایبەتـــی 
ـــە  ـــەو ئاســـتەی ك ـــت« گەیشـــتبوونە ئ ـــراق و كوێ عێ
پێشـــنیاری جۆراوجـــۆر بـــاس دەكـــران، بـــەاڵم ئەمریـــكا 
خـــۆی لـــەم كێشـــانە بـــە دوور خســـتبووەوە و تەنانـــەت 
ـــە  ـــی ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە »ل وەك ســـەرۆك بارزان
25ی تەمـــوزی 1990 چەنـــد ڕۆژێـــك بـــەر لـــە 
هەڵگیرســـانی شـــەڕی كوێـــت، ســـەددام پێشـــوازی 
لـــە خاتـــوو گاڵســـپی باڵیـــۆزی ئەمریـــكا لـــە عێـــراق 
كـــرد، بابەتـــی گفتوگۆكانـــی نێـــوان هـــەردووال و بـــە 
تایبەتـــی قســـەكانی گاڵســـپی لـــە كۆبوونەوەكـــەدا 
بـــە الی زۆربـــەی شـــارەزا و چاودێرانـــەوە بـــە مانـــای 
هەڵكردنـــی گۆڵۆپـــی ســـەوز بـــوو بـــۆ ســـەدام«. 

  داگیركردنـــی كوێـــت وەرچەرخانێكـــی گـــەورە 
و گۆڕینـــی هاوكێشـــەكان

لـــە  بەرلیـــن  دیـــواری  ڕووخانـــی  دوای 
لەالیـــەن  كوێـــت  داگیركردنـــی  و   )1989/11/9(
ـــن ڕووداو  ـــە گەورەتری ـــە )1990/8/2( ب عێراقـــەوە ل
ـــت، »جیمـــز بیكـــر«  لەســـەر ئاســـتی جیهـــان دادەنرێ
ـــە  ـــوو، ل ـــكا ب ـــری دەرەوەی ئەمری ـــەو كات وەزی ـــە ئ ك
كتێبـــی »سیاســـەتی دیپلۆماتـــی« نووســـیویەتی: 
كـــردم  بـــۆ  تەلەفۆنـــی  ڕۆس  دینـــس  »كاتێـــك 
لەگـــەڵ یاریـــدەدەری وەزیـــری دەرەوەی ســـۆڤیەت 
گەیشـــتووینەتە ئـــەو ڕێككەوتنـــەی كـــە ســـۆڤیەتیش 
دەبێتـــە بەشـــێك لـــە هاوپەیمانیـــی نیودەوڵەتـــی بـــۆ 
ــە كوێـــت، شـــەڕی  ــراق لـ دەركردنـــی هێزەكانـــی عێـ
ســـارد كۆتایـــی هـــات«، ئـــەم قســـانەی بیكـــەر پێمـــان 
دەڵێـــت، داگیركردنـــی كوێـــت لەالیـــەن عێراقـــەوە زۆر 
ــەر ئاســـتی  ــواری بەرلیـــن لەسـ ــە ڕووخاندنـــی دیـ لـ
ـــووە.  ـــر ب ـــی جیهـــان گەورەت جیهـــان و وەرچەرخانەكان
داگیركردنـــی  كتێبـــەدا،  لـــەم  بارزانـــی  ســـەرۆك 
ــەت  ــی تایبـ ــە ڕۆژێكـ ــەوە بـ ــەن عێراقـ ــت لەالیـ كوێـ
لـــە مێـــژووی عێـــراق و وەرچەرخانێكـــی گـــەورەی 

سەرۆك بارزانی لەسەر پرسی 
داگیركردنی كوێت و مامەڵەی 

سەربازە كوردەكات نووسیویەتی: 
»لە كاتی سەردانیكردنم بۆ 
كوێت هەستم بە شانازییەكی 
گەورە كرد، چونكە هەر لە 
ئەمیرەوە هەتا بەرپرسانی 
خوارەوەی حكومەت پێیان 

ڕاگەیاندم، سەربازە كوردەكانی 
ناو سوپای عێراق هاوكاری و 

یارمەتیی هاوواڵتیانی كوێتیان 
داوە«

شەڕی هاوپەیمانان بۆ 
ئازادكردنەوەی كوێت 41 ڕۆژی 
خایاند كە تەنیا سێ ڕۆژیان 
هێرشی زەمینی بوو كە عێراق 
تێدا تەسلیم بوو. عێراق لەم 

شەڕەدا نزیكەی 100 هەزار 
سەربازی كوژران و 30 هەزار 
سەربازیشی بەدیل گیران كە 

بەشی هەرە زۆری عەرەبی 
عێراقی بوون و هەر لەم شەڕەدا 
240 فڕۆكەی و چوار هەزار تانك 

و زرێپۆش تێكشكێندران
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هاوكێشـــەكانی  هەمـــوو  كـــە  دادەنێـــت،  ئەوتـــۆ 
گـــۆڕی، لـــە هەمانكاتیشـــدا ستایشـــی وەفـــای 
گەلـــی كوێـــت دەكات كـــە بەوەفـــا بـــوون بـــۆ واڵت 
و میرەكەیـــان و لـــەو تەنگانەیـــدا پشـــتی واڵتـــی 
خۆیـــان بەرنـــەدا و، تەنانـــەت ســـەدام حوســـێن زۆر بـــە 
زەحمـــەت كەســـێكی بـــە نـــاوی »عـــەال حوســـێن« 
ــی  ــی حكومەتـ ــەرۆكی كاتیـ ــا وەك سـ دۆزییـــەوە تـ
ــە  ــەوەی ئەمـ ــەر ئـ ــەاڵم لەبـ ــت، بـ ــت ڕابگەیەنێـ كوێـ
كارتۆنـــی بـــوو، دواتـــر عەلـــی حوســـێن مەجیـــد 
بـــووە حاكمـــی ڕەهـــای كوێـــت و هەمـــوو كارێكـــی 
دزی و تااڵنیـــان بەرامبـــەر حكومـــەت و ســـەروەت و 

ســـامانی هاوواڵتیانـــی كوێـــت ئەنجـــام دا.
گەورەیـــەی  هێـــزە  ئـــەو  لەنـــاو  بێگومـــان 
دا،  كوێتـــی  پەالمـــاری  كـــە  عێـــراق  ســـوپای 
ـــە  ـــووە و، ل ـــەك ســـەربازی كوردیشـــی تێـــدا ب ژمارەی
ڕەفتارەكانـــی عەلـــی حوســـێن مەجیـــد بەرامبـــەر 
ـــی  ـــەی عەل ـــەو ڕەفتاران ـــان ئ ـــەكان، هەم ـــە كوێتیی ب
حوســـێن مەجیـــد ناســـراو بـــە »عەلـــی كیماوی«یـــان 
ـــەكان  ـــە قۆناغـــی ئەنفال ـــەر چـــاو كـــە ل ـــەوە ب هاتووەت
بـــە  دەرهـــەق  كوردســـتاندا  كیمابارانكردنـــی  و 
بـــەاڵم  داون،  ئەنجامـــی  كوردســـتان  خەڵكـــی 
ســـەربازە كـــوردەكان زۆر هاریكاریـــی هاوواڵتییـــە 
دەســـتیان  لـــە  چەنـــدی  كردبـــوو،  كوێتییەكانیـــان 
هاتبێـــت، هەوڵیاندابـــوو كـــە كوێتییـــەكان لـــە ڕەفتـــارە 
دڕندانەكانـــی عەلـــی كیمـــاوی بپارێـــزن، گەلـــی 
كوێتیـــش هەســـتیان كردبـــوو ســـەربازە كـــوردەكان 
ـــدا  ـــە ناوخۆیان ـــان ل ـــە ئەمەی ـــەن، بۆی ـــان دەك هاوكاریی
بـــاس كـــرد و تەنانـــەت گەیشـــتبووەوە میـــری كوێـــت. 
ســـەرۆك بارزانـــی لەســـەر ئـــەم پرســـە ئامـــاژەی 
بـــەوە كـــردووە »لـــە كاتـــی ســـەردانیكردنم بـــۆ كوێـــت 
هەســـتم بـــە شـــانازییەكی گـــەورە كـــرد، چونكـــە 
هـــەر لـــە ئەمیـــرەوە هەتـــا بەرپرســـانی خـــوارەوەی 
ـــی  ـــەربازە كوردەكان ـــدم، س ـــان ڕاگەیان ـــەت پێی حكوم
یارمەتیـــی  و  هـــاوكاری  عێـــراق  ســـوپای  نـــاو 

داوە«. كوێتیـــان  هاوواڵتیانـــی 
ئاماژەكردنمـــان بـــۆ دڕندەیـــی كەســـێكی وەك 
عەلـــی كیمـــاوی بـــۆ ئـــەوە بـــوو بڵێیـــن: ئـــەم دڕندەیـــە 
بـــە گەلـــی كوردســـتان دڕنـــدە  تەنیـــا بەرامبـــەر 
ـــی  ـــی هاوزمان ـــەر هاوواڵتیان ـــو بەرامب ـــووە، بەڵك نەب
باشـــووری  شـــارەكانی  لـــە  و  كوێـــت  لـــە  خـــۆی 
عێراقیـــش دوای ڕاپەڕینەكانـــی بەهـــاری 1991 

ــارانە هـــەر دڕنـــدە بـــووە. لـــەو شـ

بێگومـــان ئەوانـــەی لەگـــەڵ ســـەدام بڕیـــاری 
داگیركردنـــی كوێتیـــان دەركـــردووە، ئـــەو كەســـانە 
ـــت  ـــوون و پێدەچێ ـــك ب ـــەدام نزی ـــە س ـــە زۆر ل ـــوون ك ب
چونكـــە  بێـــت،  یەكێكیـــان  كیمـــاوی  عەلـــی 
كـــردووە،  پـــێ  ئامـــاژەی  بارزانـــی  وەك ســـەرۆك 
ــزار  ــەل وەزیـــری بەرگـــری و نـ ــار شەنشـ عەبدولجەبـ
خەزرەجـــی ســـەرۆكی ئەركانـــی ســـوپا، ئـــاگاداری 
ــەوەی  ــۆ كۆبوونـ ــوون بـ ــە چـ ــوون و كـ ــە بـ ــەو پانـ ئـ
هێـــزە ســـەربازییەكان لـــە كۆشـــكی كۆمـــاری، ئـــەو 

كات زانیویانـــە ئـــەو پرســـە بوونـــی هەیـــە.
 كاردانەوە نێودەوڵەتی و عەرەبییەكان

زۆر توند و خێرا بوون
هـــەر دوابـــەدوای داگیركردنـــی كوێـــت لەالیـــەن 
عێراقـــەوە، ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی لـــە 
2ی ئابـــی 1990 كۆبـــووەوە و بڕیـــاری »660«ی 
دەركـــرد و، داوای كـــرد كـــە عێـــراق دەســـتبەجێ 
و بـــێ مـــەرج بگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەو شـــوێنانەی 
و،  بـــووە  لێـــی   1990 ئابـــی  1ی  ڕۆژی  كـــە 
لەســـەر ئاســـتی واڵتانـــی عەرەبـــی، هەمـــان ڕۆژ 
ـــە  ـــر ل ـــووەوە، لەمـــەش زیات ـــی كۆب كۆمـــكاری عەرەب
ـــی یەكەمـــی  ـــا 25ی كانوون ـــاب هەت مـــاوەی 2ی ئ
1990، ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی هەشـــت 
ــان  ــزای توندیـ ــرد و سـ ــراق دەركـ ــاری دژی عێـ بڕیـ
بڕیـــاری  دەرچوونـــی  بـــەاڵم  ســـەپاند،  بەســـەردا 
»670«ی ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی، 
بڕیارێكـــی جیـــاواز بـــوو، مۆڵـــەت بـــۆ عێـــراق بـــەو 
جـــۆرە دیـــاری كـــرا، ئەگـــەر عێـــراق هەتـــا 15ی 
ـــی نەكشـــێنێتەوە،  ـــی دووەمـــی 1991 هێزەكان كانوون
ئـــەوا هێـــزی هاوپەیمـــان بـــە بەكارهێنانـــی هێـــز 

عێـــراق لـــە كوێـــت دەردەكـــەن.
كوێـــت،  ئازادكردنـــی  شـــەڕی  بـــە  ســـەبارەت 
دوای  دەكات  لـــەوە  بـــاس  بارزانـــی  ســـەرۆك 
بـــۆ  دوامۆڵـــەت  وەك   670 بڕیـــاری  دەرچوونـــی 
پاشەكشـــەی ســـوپای عێـــراق، هەوڵـــە نێودەوڵەتیـــەكان 
بـــۆ ڕێگـــری لـــەو شـــەڕە دەســـتی پێكـــرد و تەنانـــەت 
كۆبوونەوەیەكـــی بـــۆ جیمـــز بیكـــەر وەزیـــری دەرەوەی 
ـــراق  ـــز وەزیـــری دەرەوەی عێ ـــكا و تاریـــق عەزی ئەمری
لـــە 9ی كانوونـــی دووەمـــی 1991 لـــە ژنێـــڤ 
ڕێكخرابـــوو بـــۆ ئـــەوەی عێـــراق بكشـــێتەوە و لەمـــەش 
ــی  ــەرۆك بوشـ ــی سـ ـــەر نامەیەكـ ــز بیك ــر جیمـ زیاتـ
باوكـــی هێنابـــوو بـــۆ ســـەدام حوســـێن، بـــەاڵم دیـــار 
بـــوو دوای كۆبوونەوەكـــە هیـــچ ئاكامێكـــی نەبـــوو، 

سەرۆك بارزانی جەخت لەسەر 
ئەوەش دەكاتەوە كە »لە 
ڕاپەڕینەكانی شارەكانی 
باشووری عێراقدا خەڵكێكی 
زۆری سوپای عێراق كوژرابوون و 
تەنانەت سووتێنرا بوون، بەاڵم 
سوپاس بۆ خوا لەگەڵ ئەوەی 
دوو فەیلەقی سەرباز كەوتنە 
دەست خەڵكی كوردستان، بەاڵم 
ئەو شتانە هیچی ڕووی نەدا.«

بەرەی كوردستانی پالنێكی 
گەورەی بۆ ئازادكردنی شاری 
كەركووك دانا و سەرۆك بارزانی 
خۆی چووە پردێ و لەوێوە 
نەخشەی ئازادكردنەی داڕشت، 
بۆ ئەوەی لە هەردوو قۆڵی 
هەولێر و سلێمانییەوە پێكەوە 
هێرش بكرێت و ئازاد بكرێت، 
بەمەش بۆ یەكەمین جار لە 
مێژووی هاوچەرخی كوردستاندا 
كەركووك لەسەر دەستی خەڵك 
و هێزی پێشمەرگە ئازاد كرا و 
گەڕایەوە سەر كوردستان، ڕاستە 
ئازادكردنی كەركووك ماوەیەكی 
كورت بوو، بەاڵم مێێژووییەكە 
كە هەرگیز لە یاد ناكرێت



ـی
سـ
ـــا
سیـ

15 ژمارە )1329(  2022/8/22

تاریـــق عەزیـــز نامەكـــەی خوێندبـــووەوە و لەســـەر 
مێـــزی هۆتێلەكـــە بـــە جێـــی هێشـــتبوو، ئەمـــەش 
ــان  ــوو جیهـ ــە هەمـ ــەوەی كـ ــدە ئـ ـــەكەی گەیانـ پرس

ــكات. ــت بـ ــی كوێـ ــەڕی ئازادكردنـ ــی شـ چاوەڕێـ
كوێـــت  داگیركردنـــی  دوای  لەمـــاوەی  هـــەر 
بـــەرەی  ســـەركردایەتیی  عێراقـــەوە،  لەالیـــەن 
ـــۆی  ـــردووە و خ ـــۆی ك ـــەوەی خ ـــتانی كۆبوون كوردس
لـــە  كـــردووە و  ئامـــادە  بـــۆ هەمـــوو ئەگـــەرەكان 
ئـــەم  لەســـەر  كوردســـتانی  بـــەرەی  كۆبوونـــەوەی 
وەك  كوردســـتانی  بـــەرەی  هەڵوێســـتی  ڕووداوە، 
ـــردووە،  ـــێ ك ـــاژەی پ ـــی ئام ـــەرۆك مســـعود بارزان س

بەمجـــۆرە بـــووە: 
1. ســـەركۆنە و تاوانباركردنـــی داگیركردنـــی 

كوێـــت.
چاودێریـــی  وردی  بـــە  ماوەیـــەدا  لـــەو   .2
بارودۆخەكـــە بكرێـــت و پەلـــە نەكرێـــت لـــە چاالكیـــی 

پێشـــمەرگایەتی. و  ســـەربازی 
3. خۆ ئامادەكردن بۆ هەموو ئەگەرەكان.

4. لێژنەكانـــی بـــەرەی كوردســـتانی لـــە دەرەوە 
دەســـت بـــە هەوڵێكـــی چـــڕو پـــڕی دیپلۆماســـی 

ــەدا. ــەم بڕیارانـ ــوەی ئـ ــوار چێـ ــە چـ ــەن لـ بكـ
بـــە  بـــن  بـــەردەوام  بـــەرە  كۆبوونـــەوەی   .5
مەبەســـتی بەدواداچـــوون و چاودێریـــی بارودۆخەكـــە.
و  ناوچەكـــە  ئاســـتی  لەســـەر  بارودۆخەكـــە 
جیهـــان و بـــەرەی كوردســـتانییش بـــەو جـــۆرە بـــووە، 
ـــراق پێـــش 15ی كانوونـــی دووەمـــی 1991  ـــا عێ ئای
كوێـــت  ڕزگاركردنـــی  شـــەری  یـــان  دەكشـــێتەوە، 
ــایەوە  ــەدام نەكشـ ــان سـ ــت پـــێ دەكات؟ بێگومـ دەسـ
و لـــە بەرەبەیانـــی 17ی كانوونـــی دووەمـــی 1991 
شـــوێنە  هەمـــوو  ســـەر  بـــۆ  ئاســـمانی  هێرشـــی 
ســـەربازی و گرنگەكانـــی عێـــراق دەســـتی پـــێ كـــرد 
و، پێنـــج ڕۆژ دوای ئـــەم هێرشـــە عێراقیـــش بـــە 
ــەاڵم  ــرائیل، بـ ــەر ئیسـ ــردە سـ ــی كـ ــەك هێرشـ مووشـ
ئیســـرائیل كاردانـــەوەی نەبـــوو، ئەمـــەش دیـــارە لـــە 
بـــەر گوشـــاری ئەمریـــكا و دەوڵەتانـــی عەرەبـــی بـــوو 
كـــە بەشـــێك بـــوون لـــە هاوپەیمانیـــی نێودەوڵەتـــی بـــۆ 

ــت. ــی كوێـ ئازادكردنـ
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكـــەی ئامـــاژەی 
بـــەوە كـــردووە دوای دەســـتپێكردنی ئـــەم هێرشـــانە 
ــوو  ــووەوە و هەمـ ــی كۆبـ ــی پارتـ ــەی ناوەندیـ كۆمیتـ
پێشـــهاتەكان هەڵســـەنگێندران و بڕیـــار درا چاودێریـــی 
گۆڕانكارییـــەكان بكـــەن، هەروەهـــا ئامـــاژەی بـــەوە 

لەبەر ئەوەی پێشتر ڕژیمی 
سەدام حوسێن تەواوی 

كوردستانی لە دەرەوەی سنووری 
شارەكان كاول كردبوو و 

ئاوەدانی تێدا نەمابوو، هەموو 
خەڵكەكە كە زیاتر لە ملیۆنێك 

كەس دەبوون، ڕوویان كردە 
سنوورەكانی ئێران و توركیا و 

لەوێش بە هۆی باران بارینێكی 
زۆرەوە بارودۆخیان زۆر خراپ 

بوو و چاوەرێی مەترسیی 
دروستبوونی كارەساتێكی مرۆیی 

دەكرا

سوپاس بۆ خوا و چاوی 
كامێرەكان كە توانییان 

دیمەنەكانی كۆڕەو بگەیەننە 
جیهان، ئەوەش وای كرد 

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە دەنگ 
بێت و شەخسی جیمز بیكەر بێتە 

سەر سنووری توركیا بۆ ئەوەی 
بارودۆخی ئاوارەكان ببینێت
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كـــردووە، دوای ئـــەوەی هێـــزی ئاســـمانیی هاوپەیمانان 
بەشـــی هـــەرە زۆری توانـــا ســـەربازییەكانی عێـــراق و 
بەشـــی هـــەرە زۆری ژێرخانەكانـــی خاپـــوور كـــرد، 
لـــە 24ی شـــوباتی 1991 هاوپەیمانـــان هێرشـــی 
ــاوەی  ــە مـ ــا لـ ــرد و تەنیـ ــان دەســـت پـــێ كـ زەمینییـ
ســـێ ڕۆژدا ســـوپای عێـــراق خـــۆی نەگـــرت و 
تاریـــق عەزیـــز وەزیـــری دەرەوەی عێـــراق نامەیەكـــی 
یەگرتـــووەكان  نەتـــەوە  گشـــتیی  ســـكرتێری  بـــۆ 
ـــەوە  ـــەر ئ ـــی لەس ـــدا جەخت ـــارد و تیای ـــار« ن »دیكۆی
بڕیارەكانـــی  بـــە هەمـــوو  كـــە عێـــراق  كردبـــووەوە 
ڕۆژی  و  دەبێـــت  پابەنـــد  ئاســـایش  ئەنجومەنـــی 
بـــوش ڕایگەیانـــد  28ی شـــوباتی 1991 جـــۆرج 
ـــدەن شـــەڕەكە  ـــە كاتـــی لەن ـــوارە ب ـــر پێنجـــی ئێ كاتژمێ
بـــە كۆمەڵێـــك مەرجـــەوە لەگـــەڵ عێـــراق ڕادەگیرێـــت 
و لـــە مـــاوەی 48 كاتژمێریشـــدا شـــاندی ســـەربازیی 
هاوپەیمانـــان لەگـــەڵ شـــاندی ســـەربازیی عێـــراق 
لـــە ســـەفوان كـــۆ دەبنـــەوە و دەبێـــت ئـــەو مەرجانـــە 

ــن. ــزا بكرێـ ــووڵ و ئیمـ ــەوە قبـ ــەن عێراقـ لەالیـ

ســـەرۆك بارزانـــی دوای ئـــەوەی لـــە ســـاڵی 1992 
لەگـــەڵ ســـەرۆك  كـــرد و  بەریتانیـــای  ســـەردانی 
ــووەوە و  ــەر« كۆبـ ــۆن مێجـ ــەو كات »جـ وەزیرانـــی ئـ
ـــی پێشـــووی  ـــەرۆك وەزیران ـــدا س ـــەو سەردانەش ـــەر ل ه
بەریتانیـــا »مارگرێـــت تارچەر«یشـــی بینیـــوە و لـــەو 
دیـــدارەدا تارچـــەر ڕەخنـــەی لـــە ســـەرۆك بوشـــی 
ـــاوك گرتـــووە و باســـی ئـــەوەی كـــردووە ئەگـــەر ئـــەو  ب
ســـەرۆك وەزیرانـــی بەریتانیـــا بوایـــە، ئـــەوا بـــە كەمتـــر 

لـــە خۆڕادەســـتكردنی ســـەدام ڕازی نەدەبـــوو.
 ڕاپەڕینی پارێزگاكانی باشوری عێراق و 

دەرهاویشتەكانی
ئازادكردنـــەوەی  بـــۆ  هاوپەیمانـــان  شـــەڕی 
ـــان  ـــا ســـێ ڕۆژی ـــە تەنی ـــد ك ـــت 41 ڕۆژی خایان كوێ
هێرشـــی زەمینـــی بـــوو كـــە عێـــراق تێـــدا تەســـلیم 
بـــوو. عێـــراق لـــەم شـــەڕەدا نزیكـــەی 100 هـــەزار 
ســـەربازی كـــوژران و 30 هـــەزار سەربازیشـــی بەدیـــل 
گیـــران كـــە بەشـــی هـــەرە زۆری عەرەبـــی عێراقـــی 
بـــوون، ئەمـــەش لەبـــەر ئـــەوە بـــوو پێشـــتر لـــە دوای 

سەرۆك بارزانی لە كتێبەكەیدا 
دەڵێت: »دوای ئەوەی لە ساڵی 
1992 چوومە ئەمریكا و جێمز 
بیكەر-م بینی، پێی گوتم: 
كاتێك سەردانی سەر سنوورەكانم 
كرد بۆ ئەوەی ڕەوشی ئاوارەكان 
ببینم كە هەرگیز ئەو دیمانەم 
لە بیر ناچێتەوە، هێشتا لە 
ناو فڕۆكەكە بووم كە قسەم 
لەگەڵ سەرۆك بوش كرد و پێم 
گوت: بارودۆخی ئاوارەكان لە 
ڕووی مرۆییەوە لە مەترسیدایە 
و ناكرێت زیاتر دوابخرێت و 
هەر ئێستا بڕیاری دامەزراندنی 
ناوچەیەكی ئارام بدەن.«
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ســـاڵی 1988 حكومەتـــی بەعـــس بـــە دوو بڕیـــاری 
ســـەربازە  هەمـــوو  ســـەورە  قیـــادەی  مەجلیســـی 
كوردەكانـــی ســـوپای عێراقـــی تەســـریح كردبـــوو، بۆیـــە 
عەرەبـــی عێـــراق بـــە تایبەتـــی لـــە ڕووی كوشـــتن 
و برینداربوونـــی ســـەربازەكانیان و زیانەكانیـــان زۆر 
ـــوون، هـــەر  ـــد ب ـــە خەڵكـــی كوردســـتان زیانمەن ـــر ل زیات
ـــك  ـــەزار تان ـــەی و چـــوار ه ـــەڕەدا 240 فڕۆك ـــەم ش ل
و زرێپـــۆش تێكشـــكێندران، لەمـــەش زیاتـــر خەڵكـــی 
بەشـــی زۆریـــان  باشـــووری عێـــراق  پارێزگاكانـــی 
كـــە  دەگـــەڕان  بـــۆ ڕۆژێـــك  و  شـــیعە مەزهەبـــن 
تۆڵـــەی خۆیـــان لـــە ڕژێمـــی ســـەدام بكەنـــەوە، هـــەر 
بۆیـــە هـــەر دوابـــەدوای تەســـلیمبوونەكەی عێـــراق 
لـــە ژێـــر چادرەكـــەی ســـەفوان، خۆپیشـــاندانەكانی 
شـــارەكانی باشـــووری عێـــراق دەســـتیان پـــێ كـــرد و 
لـــە ماوەیەكـــی كەمـــدا شـــارەكانی »بەســـرە، عەمـــارە، 
ـــد  ـــەاڵم دوای چەن ـــران، ب ـــە« ڕزگار ك ـــوت، دیوانی ك
ڕۆژێـــك هێزەكانـــی كۆمـــاری بـــە ســـەركردایەتیی 
هەلیكۆپتـــەر  بەكارهێنانـــی  و  كیمـــاوی  عەلـــی 

ــاندانەیان دامركاندنـــەوە و  زۆر دڕندانـــە ئـــەو خۆپیشـ
شـــارەكانیان داگیركـــردەوە.

ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكەیـــدا ئامـــاژە بـــەوە 
عێـــراق  بـــوون  ڕازی  بۆیـــە  دەكات »هاوپەیمانـــان 
شـــاندە  چونكـــە  بهێنێـــت،  بـــەكار  هەلیكۆپتـــەر 
ســـەربازییەكەی عێـــراق بـــە هاوپەیمانانـــی گوتبـــوو، 
ـــە هـــۆی هێرشـــی  ـــگاكان ب ـــەوەی هەمـــوو ڕێ ـــەر ئ لەب
ـــی  ـــە خێرای ـــن ب ـــەوا ناتوانی ـــمانییەوە تێكچـــوون، ئ ئاس
هـــۆكارە  ئـــەم  لەبـــەر  و  بكشـــێنینەوە  هێزەكانمـــان 
حوســـێن  ســـەدام  بـــەاڵم  دابـــوون،  پـــێ  ڕێگەیـــان 
ســـوودی لەمـــە وەرگرتبـــوو«، هەروەهـــا ســـەرۆك 
كـــە  دەكاتـــەوە  ئـــەوەش  لەســـەر  جەخـــت  بارزانـــی 
»لـــە ڕاپەڕینەكانـــی شـــارەكانی باشـــووری عێراقـــدا 
خەڵكێكـــی زۆری ســـوپای عێـــراق كوژرابـــوون و 
تەنانـــەت ســـووتێنرا بـــوون، بـــەاڵم ســـوپاس بـــۆ خـــوا 
لەگـــەڵ ئـــەوەی دوو فەیلەقـــی ســـەرباز كەوتنـــە 
ئـــەو شـــتانە  بـــەاڵم  دەســـت خەڵكـــی كوردســـتان، 

هیچـــی ڕووی نـــەدا.«

هاوكات لەگەڵ ئەو سەركەوتنە 
گەورانەی پێشمەرگە لەسەر 
ئاستی نێودەوڵەتی بڕیاری 
688ی ئەنجومەنی ئاسایش 

دەرچوو كە هەوڵێكی گەورەی 
سەرۆكی فەرەنسا فرانسۆ 

میترانی تێدا بوو، دوای ئەویش 
بە پاڵپشتیی جۆن مێجەر 

سەرۆك وەزیرانی بەریتانیا، 
ناوچەی ئارام و دژە فڕین لە 

كوردستان هاتە دامەزراندن
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 ڕاپەڕینـــی خەڵكـــی كوردســـتان و ئازادكردنـــی 
كەركووكـــی دڵـــی كوردســـتان

ــەن  ــت لەالیـ ــی كوێـ ــە دوای داگیركردنـ ــەر لـ هـ
عێراقـــەوە، بـــەرەی كوردســـتانی بەرنامـــەی »پـــان 
هەمـــوو  و  كـــرد  گەاڵڵـــە  ئەگـــەرەكان«ی  بـــۆ 
ئەگەرێكـــی لەبـــەر چـــاو گـــرت و خـــۆی بـــۆ هەمـــوو 
ئەگـــەرەكان ئامادەكردبـــوو، هـــەر لـــەو ماوەیەشـــدا 
ــی  ــۆ ئازادكردنـ ــان بـ ــەڕی هاوپەیمانـ ــە شـ ــد لـ چەنـ
كوێـــت نزیـــك دەبووینـــەوە، زیاتـــر خەڵكـــی كوردســـتان 
ورەیـــان بـــەرز دەبـــووەوە و چاوەڕێـــی الوازبوونـــی 
بـــۆ ئـــەوەی بتوانـــن  ســـوپای عێراقیـــان دەكـــرد، 
ڕاپـــەڕن، لەمـــەش زیاتـــر موستەشـــاری فەوجـــە 
بـــوون،  ڕژێـــم  چەكـــداری  كـــە  ســـووكەكانیش 
ئەوانیـــش لـــە مانـــەوەی ڕژێمـــی بەعـــس نائومێـــد 
بـــوون و پەیتـــا پەیتـــا پەیوەندییـــان بـــە الیەنەكانـــی 
ــییان  ــرد و ئامادەباشـ ــتانی دەكـ ــەرەی كوردسـ ــاو بـ نـ
لـــە هـــەر دەرفەتێكـــدا  ئـــەوەی  بـــۆ  پیشـــان دەدا 
ڕابپـــەڕن و كوردســـتان ئـــازاد بكـــەن، ســـەركردایەتیی 

ـــدا  ـــە خۆئامادەكردن ـــەردەوام ل ـــەرەی كوردســـتانیش ب ب
هەســـتیاری  بـــە  هەنگاوەكانیشـــی  بـــەاڵم  بـــوو، 
ــراپ  ــە خـ ــەی بـ ــەوەی ئاكامەكـ ــۆ ئـ ــرت بـ هەڵدەگـ
بەســـەر گەلەكەمانـــدا نەشـــكێتەوە. ســـەرۆك بارزانـــی 
نووســـیویەتی:  ئامادەكارییانـــە  بـــەو  ســـەبارەت 
بـــەرەی  ئامادەكارییـــەكان،  لەگـــەڵ  »هاوتەریـــب 
ــۆ  ــەركردایەتی بـ ــێ سـ ــاری دا سـ ــتانی بڕیـ كوردسـ
هـــەر ســـێ پارێـــزگای »ســـلێمانی و هەولێـــر و 
دهـــۆك« دابنرێـــت و بـــۆ هەمـــوو شـــار و شـــارۆچكە 
و قـــەزا و ناحیەكانیـــش ســـەركردایەتیی فەرعـــی 
دابمەزرێنـــن، هـــەر بەپێـــی ئـــەم بڕیـــارەش هێـــز و 
ــران«. ــان كـ ــتە دەستنیشـ ــەم مەبەسـ بەرپـــرس بـــۆ ئـ
دوای دەســـتپێكی یەكـــەم پریشـــكی ڕاپەڕیـــن 
بتوێـــن،  دەڤـــەری  لـــە   1991 ئـــاداری  5ی  لـــە 
ئیـــدی كاتـــی ئـــەوە هاتـــووە كـــە بـــەرەی كوردســـتانی 
سەپەرشـــتیی ڕاپەڕیـــن بـــكات و كارێـــك بـــكات 
ــت،  ــدا نەبرێـ ــتەیەكی خراپـ ــە ئاراسـ ــن بـ ــە ڕاپەڕیـ كـ
نووســـیویەتی:  بارزانـــی  ســـەرۆك  لەمبـــارەوە 

لە ئەیلوولی 1991 حكومەتی 
عێراق هەموو دامودەزگاكانی لە 
كوردستان كشاندەوە و ئەمەش 
بەو حیسابەی بەرەی كوردستانی 
ناتوانێت كوردستان بەڕێوە 
بەرێت، بەاڵم سەرۆك بارزانی 
توانی سەركردایەتیی بەرەی 
كوردستانی بگەیەنێتە قەناعەت 
بەوەی دەبێت بە هەڵبژاردن 
و ئیرادەی خەڵكی كوردستان 
ئەو بۆشاییە پڕبكرێتەوە و 
بۆ ئەمەش بڕیار درا لە 19ی 
ئایاری 1992 هەڵبژاردن ئەنجام 
بدرێت
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ڕەشـــم  قاســـمە  ســـەردانی  ئـــادار  6ی  »ڕۆژی 
كـــرد و لەگـــەڵ نەوشـــیروان مســـتەفا و برایانـــی 
كۆبوومـــەوە،  لەناوچەكـــە  بـــەرە  ســـەركردایەتیی 
لـــە  مامەنـــد  ڕەســـوڵ  كـــە  كۆبوونەوەكـــەدا  لـــە 
سۆسیالیســـت و مەالحەســـەن لـــە حیزبـــی شـــیوعی 
و مـــازم شـــوان لـــە پاســـۆك ئامادەبـــوون، دوای 
ـــە هـــەر  ـــار درا كـــە ل ـــی بارودۆخەكـــە بڕی تاوتوێكردن
دوو ئیزگـــەی دەنگـــی كوردســـتان و دەنگـــی گەلـــی 
كوردســـتانەوە زانیـــاری و ڕێنمایـــی پێویســـت بـــە 

جەمـــاوەری كوردســـتان بدرێـــت.«
كـــە  ڕێنماییانـــەی  ئـــەو  ڕۆشـــنایی  لەبـــەر 
ســـەركردایەتیی  ڕێنمایـــی  وەك  ئیزگـــە  هـــەردوو 
هاوواڵتیانـــی  بـــە  دەیانـــدا  كوردســـتانی  بـــەرەی 
كوردســـتان بـــەوەی كـــەس بیـــر لـــە تۆڵەســـەندنەوە 
هێـــز  یـــەك  هەمـــوو  دەبێـــت  ئەمـــڕۆ  و  نەكاتـــەوە 
و یـــەك ئیـــدارە بیـــن و، هەروەهـــا هیـــچ كەســـێك 
یـــان  نەكوژێـــت،  عێـــراق  ســـوپای  ســـەربازێكی 
ڕاپەڕیـــن  هەڵمەتەكانـــی  بـــە  نـــەدات،  ئـــازاری 

تـــەواوی هـــەر دوو پارێـــزگای ســـلێمانی و هەولێـــر 
ـــران و،  ـــازاد ك لەســـەر دەســـتی خەڵكـــی كوردســـتان ئ
ئیـــدی دوای ئەمـــە كاتـــی ئـــەوە بـــوو كـــە ســـەرۆك 
ـــە  ـــان بێن ـــەرەی كوردســـتانی خۆی و ســـەركردایەتیی ب
نـــاو جەمـــاوەر و كۆنتڕۆڵـــی بارودۆخەكـــە بكـــەن، 
ــتانی  ــەرەی كوردسـ ــەركردایەتیی بـ ـــەش سـ ـــۆ ئەم ب
ـــەڕێ  ـــە قاســـمە ڕەشـــەوە ب ـــادار ل ـــە ڕۆژی 11ی ئ ل
ــەوەی  ــەم كۆبوونـ ــە و یەكـ ــاری ڕانیـ ــەون بـــۆ شـ دەكـ
ــەرەی  ــەرۆكی بـ ــی وەك سـ ــعود بارزانـ ــەرۆك مسـ سـ
كوردســـتانی لـــە نـــاوەوەی واڵت لەگەڵ بەڕێوەبەرانی 
فەرمانگاكانـــی شـــاری ڕانیـــە دەبێـــت بـــۆ ئـــەوەی 
دووبـــارە خۆیـــان ڕێـــك بخەنـــەوە و بـــەردەوام بـــن لـــە 
گەیاندنـــی خزمەتگـــوزاری بـــۆ هاوواڵتیـــان و، ئیـــدی 
هەمـــوو هەوڵـــەكان چـــڕ دەكرێنـــەوە بـــۆ ڕزگاركردنـــی 
پارێـــزگای هەولێـــر و ڕۆژی 14ی ئـــادار شـــاری 
بـــەرەی  ئەمـــەش  دوای  كـــرا،  ئـــازاد  دهۆكیـــش 
كوردســـتانی پانێكـــی گـــەورەی بـــۆ ئازادكردنـــی 
شـــاری كەركـــووك دانـــا و ســـەرۆك بارزانـــی خـــۆی 

بێگومان سەرۆك مسعود بارزانی 
بۆ پاراستنی بەرژەوەندی و 

بەدەستهێنانی مافەكانی گەلی 
كوردستان، نەك هەر بانگهێشتی 

ئەمریكا ڕەت ناكاتەوە بۆ 
سەردانیكردنی، بەڵكو داوای 

بەرەی كوردستانیشی ڕەت 
نەكردەوە كە داوایان لێكرد 
بۆ ئەوەی دانوستاندنەكانی 

بەرە لەگەڵ حكومەتی عێراق 
سەركەوتوو بێت، دەبێت خۆت 

بە شەخسی وەك سەرۆكی شاندی 
بەرەی كوردستانی سەردانی 

بەغدا بكەیت و لەگەڵ سەدام 
حوسێنیش كۆببیتەوە
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چـــووە پـــردێ و لەوێـــوە نەخشـــەی ئازادكردنـــەی 
ــر  ــەردوو قۆڵـــی هەولێـ ــە هـ ــەوەی لـ ــۆ ئـ ــت، بـ داڕشـ
ئـــازاد  و ســـلێمانییەوە پێكـــەوە هێـــرش بكرێـــت و 
بكرێـــت، بەمـــەش بـــۆ یەكەمیـــن جـــار لـــە مێـــژووی 
هاوچەرخـــی كوردســـتاندا كەركـــووك لەســـەر دەســـتی 
خەڵـــك و هێـــزی پێشـــمەرگە ئـــازاد كـــرا و گەڕایـــەوە 
ســـەر كوردســـتان، ڕاســـتە ئازادكردنـــی كەركـــووك 
ماوەیەكـــی كـــورت بـــوو، بـــەاڵم مێژووییەكـــە كـــە 

ــاد ناكرێـــت. ــە یـ ــز لـ هەرگیـ
شـــارەكانی  بەعـــس  ڕژێمـــی  ئـــەوەی  دوای 
باشـــوری عێراقـــی گرتـــەوە، هێـــزی كۆكـــردەوە بـــۆ 
ئـــەوەی پەالمـــاری كوردســـتان بـــدات و، ئـــەو هێـــزەی 
ئـــەو كاتـــی عێراقیـــش وێـــڕای ئـــەوەی لـــە شـــەڕی 
ـــەاڵم  ـــێ گەیشـــتبوو، ب ـــی زۆری پ ـــان زیان هاوپەیمان
هێزێكـــی پڕچـــەك و بۆمـــب و زرێپـــۆش بـــوو، كـــە 
لەگـــەڵ چەكـــی دەســـتی پێشـــمەرگە و خەڵكیـــش 
ــە ڕۆژی 28ی ئـــادار  بـــەراورد نەدەكـــرا، بۆیـــە كـ
ــەر كەركـــووك و  ــیان بـــۆ سـ ــم هێرشـ هێزەكانـــی ڕژێـ
هەولێـــر و ســـلێمانی و دهـــۆك دەســـت پـــێ كـــرد، 
توانییـــان لـــە چەنـــد ڕۆژێكـــدا ناوەنـــدی هـــەر چـــوار 
پارێـــزگا گەورەكـــە بگرنـــەوە و خەڵكەكـــەش كـــە 
ــەدامیان  ــس و سـ ــی بەعـ ــی هێزەكانـ ــتر دڕندەیـ پێشـ
چەكـــی  بەكارهێنانـــی  ترســـی  لـــە  بینیبـــوو، 
كیمیـــاوی، زیاتـــر لـــە 80%ی هاوواڵتیـــان مـــاڵ و 
حاڵـــی خۆیـــان بەجـــێ هێشـــت و ڕوویـــان لـــە چیـــاكان 
ســـەدام  ڕژیمـــی  پێشـــتر  ئەوەشـــی  لەبـــەر  كـــرد، 
حوســـێن تـــەواوی كوردســـتانی لـــە دەرەوەی ســـنووری 
شـــارەكان كاول كردبـــوو و ئاوەدانـــی تێـــدا نەمابـــوو، 
هەمـــوو خەڵكەكـــە كـــە زیاتـــر لـــە ملیۆنێـــك كـــەس 
دەبـــوون، ڕوویـــان كـــردە ســـنوورەكانی ئێـــران و توركیـــا 
زۆرەوە  بارینێكـــی  بـــاران  هـــۆی  بـــە  لەوێـــش  و 
بارودۆخیـــان زۆر خـــراپ بـــوو و چاوەڕێی مەترســـیی 
دروســـتبوونی كارەســـاتێكی مرۆیـــی دەكـــرا، بـــەاڵم 
ئەمجارەیـــان ســـوپاس بـــۆ خـــوا و چـــاوی كامێـــرەكان 
كـــە توانییـــان ئـــەم دیمانانـــە بگەیەننـــە جیهـــان، وای 
كـــرد كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی بـــە دەنـــگ بێـــت و 
شەخســـی جێمـــز بیكـــەر بێتـــە ســـەر ســـنووری توركیـــا 
بـــۆ ئـــەوەی بارودۆخـــی ئـــاوارەكان ببینێـــت. ســـەرۆك 
ـــردووە و  ـــەوە ك ـــاژەی ب ـــدا ئام ـــە كتێبەكەی ـــی ل بارزان
ـــە ســـاڵی 1992 چوومـــە  ـــەوەی ل دەڵێـــت: »دوای ئ
ــم:  ــی گوتـ ــی، پێـ ــەر-م بینـ ــز بیكـ ــكا و جێمـ ئەمریـ
كاتێـــك ســـەردانی ســـەر ســـنوورەكانم كـــرد بـــۆ ئـــەوەی 

ڕەوشـــی ئـــاوارەكان ببینـــم كـــە هەرگیـــز ئـــەو دیمانـــەم 
ـــووم  ـــاو فڕۆكەكـــە ب ـــە ن ـــە بیـــر ناچێتـــەوە، هێشـــتا ل ل
كـــە قســـەم لەگـــەڵ ســـەرۆك بـــوش كـــرد و پێـــم 
ـــەوە  ـــە ڕووی مرۆیی ـــاوارەكان ل گـــوت: بارودۆخـــی ئ
لـــە مەترســـیدایە و ناكرێـــت زیاتـــر دوابخرێـــت و هـــەر 
ــارام  ــی ئـ ــی ناوچەیەكـ ــاری دامەزراندنـ ــتا بڕیـ ئێسـ

بـــدەن.«
  بڕیاری بەرگری و 

داستانەكانی كۆڕێ و ئەزمەر
لەنـــاو ئـــەم كارەســـاتەدا مرۆییـــە گەورەیـــەدا، 
ســـەرۆك بارزانـــی بـــاس لـــەوە دەكات كـــە ڕۆژی 
گەیشـــتەوە  جەاللیـــش  مـــام   1991 4ی  1ی 
كوردســـتان و هـــەر هەمـــان ڕۆژ بـــۆ شـــەوەكەی 
بڕیـــار دەدەن  بـــەرەی كوردســـتانی كۆدەبێتـــەوە و 
دەبێـــت بەرگـــری بكرێـــت و جارێكـــی دیكـــە خەڵكـــی 
كوردســـتان ئـــاوارە و ســـەرگەردان نەبێتـــەوە و، ڕۆژی 
دواتـــر مـــام جـــەالل گەڕایـــەوە ســـلێمانی و لـــە ڕۆژی 
ــەوە  ــلێمانیش لەالیـــەن ڕژێمـ ــان شـــاری سـ 2ی نیسـ
گیرایـــەوە، ســـەرۆك بارزانـــی ســـەبارەت بـــەم پرســـە 
ســـەرو  لـــەو   « نووســـیویەتی:  كتێبەكەیـــدا  لـــە 
ـــی و  ـــان بارزان ـــان لەگـــەڵ نێچیرڤ ـــدەدا پەیوەندیم بەن
هەڤااڵنـــی لـــەو ســـنوورە پچـــڕا و دوای دوو ڕۆژ 
پەیوەندیمـــان پێكـــەوە كـــردەوە، ئـــەوكات زانیمـــان چـــی 
ڕووی داوە«. دیـــارە مەبەســـتی ســـەرۆك بارزانـــی 
لـــەوەی ڕووی داوە شـــەڕی ئەزمـــەرە كـــە حكومـــەت 
هێرشـــی بـــۆ كـــرد و پاشـــان لەالیـــەن هێزەكانـــی 
قارەمانانـــە  داســـتانێكی  كوردســـتانییەوە  بـــەرەی 
تۆمـــار كـــرا و هێزەكـــەی حكومـــەت شـــكێندرا و، لـــە 
بـــەرەی هەولێریشـــەوە دیـــارە وەك ســـەرۆك بارزانـــی 
لـــە كتێبەكەیـــدا ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە و ئـــەو 
ــە  ــت، لـ ــاو دەبرێـ ــار نـ ــتانی كۆمـ ــە داسـ ــەڕەی بـ شـ
ــە  ــە لـ ــان كـ ــەڕی یەكەمیـ ــەڕە، شـ ــدا دوو شـ بنەڕەتـ
7ی نیســـانی 1991 هێزەكانـــی ڕژێـــم بـــە تانـــك و 
ــۆڕێ  ــدی كـ ــۆ دەربەنـ ــەن بـ ــرش دەبـ ــەوە هێـ زرێپۆشـ
لـــە دەربەندەكـــە تەنیـــا 24 پێشـــمەرگەی هێـــزی 
بارزانـــی لـــێ دەبێـــت و ئـــەو پێشـــمەرگانەش لێیـــان 
ـــە دوژمـــن دەدەن  ـــە دەســـت و زیانێكـــی گـــەورە ل دێن
كـــە ســـەرۆك بارزانـــی بەمجـــۆرە لـــە كتێبەكەیـــدا 
تۆمـــاری كـــردووە »بـــە جێهێشـــتنی 63 جەنـــازەی 
ســـووتاندنی  دەبابـــە،   4 دەســـتكەوتنی  دوژمـــن، 
كاشـــینكۆف،   75 دەســـتكەوتنی  دەبابـــە،  یـــەك 

دەســـتكەوتنی 3 ســـەیارەی جـــۆری زیـــل«.

لەو سەردانەیدا وەك شاندی 
ئۆپۆزسیونی عێراقی چەندین 
كۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی 
كۆنگرێس و سەنات و حكومەتی 
ئەمریكا كردووە، بەاڵم 
گرنگترینیان ئەو كۆبوونەوەیە 
كە لەگەڵ جیمز بیكەر وەزیری 
دەرەوە و ستاڤی وەزیری 
دەرەوەی ئەمریكا كراوە و لەو 
كۆبوونەوەیە سەرۆك مسعود 
بارزانی بەمجۆرە سەبارەت بە 
فیدڕاڵی قسەی كردووە: »داوام 
كرد گەرەنتییەك هەبێت كە 
جارێكی دیكە گەلی كوردستان 
تووشی نەهامەتی و كارەسات 
نەبێتەوە

ئەم ڕاشكاوییەی سەرۆك بارزانی 
لەناو وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا 
و دواتر بەیانەكەی وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریكا، وەك گلۆپی 
سەوز بۆ كوردستان لەقەڵەم 
دەرێت كە دەكرێت دروشمەكە 
لە »ئۆتۆنومی بۆ كوردستان و 
دیموكراتی بۆ عێراق« بگۆڕێت 
بۆ »عێراقێكی فیدڕاڵی و فرەیی 
و دیموكراتی و پەرلەمانی«
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7ی  ڕۆژی  گەورەیـــەی  نەبەردییـــە  ئـــەم 
ــان  ــان تۆماریـ ــمەرگەی قارەمـ ــە 24 پێشـ ــان كـ نیسـ
كـــردووە، هەمـــوو ســـاڵێك لـــە كاتـــی یادكردنـــەوەی 
كێشەمەكێشـــێكی زۆر دروســـت دەكات، هەندێـــك لـــە 
خەڵـــك پێیـــان وایـــە كـــە مافـــی ئەوانـــە خـــوراوە كـــە لـــە 
شـــەڕی 11ی نیســـانی 1991 بەشـــدار بـــوون، بـــەاڵم 
ـــدا بەمجـــۆرە باســـی  ـــە كتێبەكەی ـــی ل ســـەرۆك بارزان
دەكات »دوای  نیســـانی 1991  داســـتانی 11ی 
فەرمانـــدەی  ڕژێـــم  نیســـان،  7ی  شكســـتەكەی 
ــازەی  ــی تـ ــۆڕی و فەرماندەیەكـ ــەی گـ ــەو فیرقـ ئـ
بـــۆ دانـــا، بۆیـــە ئـــەو فەرمانـــدە تازەیـــە هێزێـــك 
ـــەوە  ـــۆڕێ بدات ـــدی ك ـــاری دەربەن ـــەوە پەالم كۆدەكات
بەپەرچـــی  كوردســـتانییش  بـــەرەی  هێزەكانـــی  و 
ئـــەم هێرشـــە دەدەنـــەوە و هەمـــوو هێزەكانـــی بـــەرەی 
كوردســـتانییش »پارتـــی، یەكێتـــی، سۆشیالیســـت، 
ـــەوەی ئیســـامی و  ـــی گـــەل، بزووتن ـــیوعی، پارت ش

حیزبوڵـــاڵ تێیـــدا بەشـــدار بـــوون.«
ـــەی  ـــەركەوتنە گەوران ـــەو س ـــاوكات لەگـــەڵ ئ ه
ــاری  پێشـــمەرگە لەســـەر ئاســـتی نێودەوڵەتـــی بڕیـ
كـــە  دەرچـــوو  ئاســـایش  ئەنجومەنـــی  688ی 
ــۆ  ــا فرانسـ ــەرۆكی فەرەنسـ ــەورەی سـ هەوڵێكـــی گـ
میترانـــی تێـــدا بـــوو، دوای ئەویـــش بـــە پاڵپشـــتیی 
بەریتانیـــا،  وەزیرانـــی  ســـەرۆك  مێجـــەر  جـــۆن 
ناوچـــەی ئـــارام و دژە فڕیـــن لـــە كوردســـتان هاتـــە 

دامەزرانـــدن.
 دەســـتپێكردنی دانوســـتاندن لەگـــەڵ حكومـــەت 
و زەمینـــە ســـازبوون بـــۆ هەڵبژاردنەكانـــی 1992

لـــە 13ی ئـــاداری 1991 دوای ئازادكردنـــی 
حكومەتـــی  دهـــۆك،  و  هەولێـــر  و  ســـلێمانی 
عێـــراق لـــە ڕێگـــەی حاجـــی عوبیـــدەوە نامەیەكـــی 
ناردبـــوو، داوای گفتوگـــۆ و دانوســـتاندنی كردبـــوو. 
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكەیـــدا دەڵێـــت: »دوای 
ــوو  ــتی هەمـ ــرت، بانگهێشـ ــەم وەرگـ ــەوەی نامەكـ ئـ
بـــەرەی كوردســـتانیم  ئەندامانـــی ســـەركردایەتیی 
كـــرد و لـــە كۆبوونەوەكـــەدا نامەكـــە تاوتـــوێ كـــرا و، 
بڕیـــار درا كـــە وەاڵمـــی نامەكـــە بدەینـــەوە و ئامـــاژە 
بـــەوە كـــرا كـــە دانوســـتاندن بـــژاردەی یەكەممـــان 
ســـەیارەكەی  گەڕانـــەوەی  كاتـــی  لـــە  بـــووە«، 
حاجـــی عوبێـــد دەكەوێتـــە بـــەر هێرشـــی فڕۆكـــەكان 
و ســـەیارەكە بـــە تەواوەتـــی ســـووتابوو، خۆیشـــی 
ـــی  ـــا حاج ـــە هەت ـــوو، بۆی ـــزە ڕزگاری بب ـــە موعجی ب
عوبێـــد هاتـــەوە و وێنەیەكـــی تـــری نامەكەمـــان پـــێ 

دا، بارودۆخەكـــە زۆر گـــۆڕا بـــوو، دیـــارە ڕژێـــم 
پشـــتگوێ  وەاڵمەكەمـــان  ئێمـــە  تێگەیشـــتبوو  وا 
خســـتووە و كاتێكیـــش نامەكـــەی ئێمـــەی بەدەســـت 
گەیشـــت، ڕژێـــم كەركووكـــی گرتبـــووەوە و وای 
دانابـــوو بـــەرەی كوردســـتانی لـــە الوازییـــەوە داوای 

دەكات. دانوســـتاندن 
بـــە هـــەر حـــاڵ هـــەر لـــە مانگـــی نیســـانی 
نێـــوان  لـــە  دانوســـتاندن  دیكـــە  جارێكـــی   1991
بـــەرەی كوردســـتانی و ڕژێمـــی بـــە عـــس دەســـت پـــێ 
دەكاتـــەوە و ســـێ جـــار شـــاندی بـــەرەی كوردســـتانی 
دەچنـــە بەغـــدا، شـــاندی یەكەمیـــان شـــاندێك بـــووە 
كوردســـتانی  بـــەرەی  ئەندامـــی  لـــە چەنـــد  كـــە 
ـــە ســـەرۆكایەتی  ـــەاڵم شـــاندی دووەم ب ـــوو، ب پێكهاتب
مـــام جـــەالل بـــووە و كاك نێچیرڤـــان بارزانـــی و 
ـــووە و، شـــاندی  ـــری لەگـــەڵ ب ـــد ئەندامێكـــی ت چەن
ســـێیەم بـــە ســـەرۆكایەتیی ســـەرۆك بارزانـــی بـــووە و 
نەشـــیروان مســـتەفا و چەنـــد ئەندامێكـــی دیكەشـــی 
ـــە كتێبەكـــەی ســـەرۆك  ـــەاڵم وەك ل ـــووە، ب ـــدا ب لەگەڵ
بارزانیـــدا كـــە زۆر بـــە تێروتەســـەلی وردەكاریـــی ئـــەم 
دانوســـتانانە بـــاڵو كراوەتـــەوە، ڕژێمـــی بـــە عـــس 
نەیتوانیـــوە لەگـــەڵ بـــەرەی كوردســـتانی بگەنـــە 
ڕێككەوتنێـــك و بـــە ئاشـــتییانە كێشـــەكە چارەســـەر 
بكـــەن، بۆیـــە لـــە ئەیلوولـــی 1991 حكومەتـــی عێراق 
هەمـــوو دامودەزگاكانـــی لـــە كوردســـتان كشـــاندەوە 
و ئەمـــەش بـــەو حیســـابەی بـــەرەی كوردســـتانی 
بـــەاڵم  بەرێـــت،  بەڕێـــوە  كوردســـتان  ناتوانێـــت 
ســـەرۆك بارزانـــی توانـــی ســـەركردایەتیی بـــەرەی 
كوردســـتانی بگەیەنێتـــە قەناعـــەت بـــەوەی دەبێـــت 
بـــە هەڵبـــژاردن و ئیـــرادەی خەڵكـــی كوردســـتان ئـــەو 
ـــە  ـــار درا ل ـــۆ ئەمـــەش بڕی ـــەوە و ب بۆشـــاییە پڕبكرێت
19ی ئایـــاری 1992 هەڵبـــژاردن ئەنجـــام بدرێـــت.

ــا  ــوبات هەتـ ــاوەی شـ ــە مـ ــی لـ ــەرۆك بارزانـ سـ
نیســـانی 1992 كۆمەڵـــە گەشـــتێكی دیپلۆماتـــی بۆ 
چەندیـــن واڵتـــی جیـــاوازی ئەوروپـــی بـــە مەبەســـتی 
دروســـتكردنی پشـــتیوانی بـــۆ دۆزی ڕەوای گەلـــی 
ـــە  ـــوون: »ل ـــەم جـــۆرە ب ـــە ب كوردســـتان ئەنجـــام دا، ك
21ی شـــوباتی 1992 ســـەردانی توركیـــای كـــرد 
و لەگـــەڵ ســـەرۆك توركـــۆت ئـــۆزال و ســـلێمان 
ـــووەوە،  ـــا كۆب ـــی توركی ـــی ســـەرۆكی حكومەت دیمریل
ــای  ــەردانی بەریتانیـ ــوباتی 1992 سـ ــە 25ی شـ لـ
ــی  ــەرۆك وەزیرانـ ــەر سـ ــۆن مێجـ ــەڵ جـ ــرد و لەگـ كـ
بەریتانیـــا و دۆگاس هێـــرد بـــۆ كاروبـــاری دەرەوە و 

ئەم گلۆپە سەوزە كە سەرۆك 
بارزانی زۆر لە مێژ بوو 

چاوەڕێی بوو لە ڕۆژئاوا و 
ئەمریكا بۆی هەڵبكرێت، 

لەم سەردانەیەدا نەك هەر 
لەسەر ئاستی ئەمریكا، بەڵكو 
لەسەر ئاستی تەواوی واڵتانی 
ئەوروپا قبووڵ كرا، هەر بۆیە 
دوای گەڕانەوەی لەم سەردانە 

سەركەوتووە، لە ئەیلوولی 
1992 سەردانی پەرلەمانی 
كوردستانی كرد و، دوای 

باسكردنی ئاكامی سەردانەكەی، 
پەرلەمانی ڕاسپارد بۆ ئەوەی 

پرسی فیدڕاڵی تاوتوێ بكەن، 
پەرلەمانیش لە ماوەی كەمتر لە 
مانگێكدا زەمینەسازی كرد و لە 
4ی ئۆكتۆبەری 1992 ئەم بڕیارە 

مێژووییەی دا

كاریزمای سەرۆك مسعود بارزانی 
لەسەر ئاستی دەوڵەتێكی 

گەورەی وەك ئەمریكا لە ساڵی 
1992 ەوە حیسابی وردی لەسەر 

كراوە و، هەر پرسێكیش بارزانی 
شانی بداتە بەر نەتەوەكەی 

هەر پێی دەگات.
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چەنـــد وەزیرێكـــی دیكـــە لـــە حكومەتـــی بەریتانیـــا 
ـــگای  ـــش بانگهێشـــتی پەیمان ـــووەوە و هـــەر لەوێ كۆب
لەوێـــش  و  كـــرا  هـــاوس  چاتهـــام  بەناوبانگـــی 
وتارێكـــی پێشـــكەش كـــرد، لـــە 10ی ئـــاداری 1992 
ســـەردانی فەرەنســـای كـــرد و لەگـــەڵ ســـەرۆك 
فرانســـۆ میتـــران لـــە كۆشـــكی ئەلیـــزێ كۆبـــووەوە، 
لـــە 12ی ئـــاداری 1992 ســـەردانی ئەڵمانیـــای 
كـــرد و لەگـــەڵ هانـــس دیتریـــش وەزیـــری دەرەوەی 
ئەڵمانیـــا كۆبـــووەوە، لـــە 20ی ئـــادار ســـەردانی 
نەمســـای كـــرد و لەگـــەڵ مویـــس مـــۆك وەزیـــری 
دەرەوەی نەمســـا كۆبـــووەوە،« دوای ئـــەم ســـەردانە 
پـــڕ دەســـتكەوتانە ســـەرۆك بارزانـــی گەڕایـــەوە بـــۆ 
بـــۆ  بـــوو  كوردســـتان و ســـەرقاڵی زەمینەســـازی 
ئەنجامدانـــی یەكەمیـــن هەڵبـــژاردن لـــە كوردســـتان و، 
وێـــڕای ئـــەوەی لـــەو هەڵبژاردنـــەدا ســـاختەكارییەكی 
زۆر كـــرا، بـــەاڵم ســـەرەنجام بـــۆ ئـــەوەی لـــە دەرەوە 
ـــەن  ـــتان نەك ـــەیری كوردس ـــیرین س ـــە چاوێكـــی ناش ب
و ئەزموونەكـــە ســـەركەوتوو بێـــت، پارتـــی و یەكێتـــی 
كۆبوونـــەوە كـــە ئاكامـــی هەڵبـــژاردن وەك خـــۆی 
پەســـەند بكرێـــت و حكومەتیـــش پەنجـــا بـــە پەنجـــا 

ــت. پێكبهێنرێـ
حكومەتـــی  و  پەرلەمـــان  دامەزراندنـــی   
كوردســـتان پەســـەندكردنی بڕیـــاری فیدڕاڵـــی 

لـــە پەرلەمـــان 
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكەیـــدا نووســـیویەتی: 
كۆلونیـــڵ   1992 تەممـــوزی  24ی  »ڕۆژی 
بـــە ســـێ  بەرپرســـی »ئێم.سی.ســـی«  ویلســـۆن 
هەلیكۆپتـــەرەوە لـــە ناوەنـــدی زاخـــۆوە هاتـــە المـــان 
ــدم  ــی ڕاگەیانـ ــام و پێـ ــەواری پیرمـ ــە هـ ــۆ هاوینـ بـ
ــعود  ــۆ تـــۆ »مسـ ــكا بـ ــە پەیامـــی ئەمریـ ــە ئەمـ كـ
ئۆپۆزســـیونی  ئەمریـــكا  هێنـــاوە،  بارزانـــی«م 
واشـــینگتۆن،  بـــۆ  كـــردووە  بانگهێشـــت  عێراقـــی 
مســـعود  دەكات  داوا  ئەمریـــكا  ســـەركردایەتیی 
بارزانییـــش لەگـــەڵ شـــاندەكە بێـــت بـــۆ ئەمریـــكا 
زۆر بۆمـــان گرنگـــە كـــە خـــۆی ئامـــادە بێـــت، 
چونكـــە دەزانیـــن چ كاریگەرییەكـــی هەیـــە لـــە 
ـــینگتۆن  ـــتەكەی واش ـــەر بانگهێش ـــتان و ئەگ كوردس
ـــای وەرگرتنـــی هەڵوێســـتی  ـــە مان ڕەت بكرێتـــەوە، ب
ـــەوە  ـــی ی ـــەن مســـعود بارزان ـــە الی ـــە ل دژی ئەمریكای

و، ئـــەوكات ئێمـــەش هەڵوێســـتمان دەبێـــت.«
ئـــەم پەیامـــەی ئەمریـــكا بـــۆ ســـەرۆك بارزانـــی، 
80 ڕۆژ دوای دامەزراندنـــی پەرلەمانـــی كوردســـتان 

و تەنیـــا 20 ڕۆژ دوای دامەزراندنـــی كابینـــەی 
و  كوردســـتانە  هەرێمـــی  حكومەتـــی  یەكەمـــی 
دەزانێـــت  »ئەمریـــكا  هاتـــووە:  نامەكەشـــدا  لـــە 
ـــە  ـــی چ كاریگەرییەكـــی ل شەخســـی مســـعود بارزان

ــە«. ــتاندا هەیـ كوردسـ
بـــۆ  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  بێگومـــان 
پاراســـتنی بەرژەوەنـــدی و بەدەســـتهێنانی مافەكانـــی 
بانگهێشـــتی  هـــەر  نـــەك  كوردســـتان،  گەلـــی 
ئەمریـــكا ڕەت ناكاتـــەوە بـــۆ ســـەردانیكردنی، بەڵكـــو 
ــە  ــردەوە كـ ــی ڕەت نەكـ ــەرەی كوردستانیشـ داوای بـ
داوایـــان لێكـــرد بـــۆ ئـــەوەی دانوســـتاندنەكانی بـــەرە 
بێـــت،  ســـەركەوتوو  عێـــراق  حكومەتـــی  لەگـــەڵ 
ـــە شەخســـی وەك ســـەرۆكی شـــاندی  دەبێـــت خـــۆت ب
بـــەرەی كوردســـتانی ســـەردانی بەغـــدا بكەیـــت و 

لەگـــەڵ ســـەدام حوســـێنیش كۆببیتـــەوە.
ســـەرۆك بارزانـــی لـــەم ســـەردانەیدا بـــۆ ئەمریـــكا 
كـــردووە،  پـــێ  ئامـــاژەی  كتێبەكەیـــدا  لـــە  كـــە 
نووســـیویەتی: »ڕۆژی 27ی تەممـــوزی 1992 
لـــە لەندەنـــەوە بـــەرەو واشـــنتۆن بەڕێكەوتیـــن و لـــەوێ 
لـــە فڕۆكەخانـــەی داالس مـــام جـــەالل و زۆر لـــە 
ــوو، ڕۆژی  ــوازیماندا بـ ــە پێشـ ــوردی لـ ــەی كـ جالیـ
28ی تەمـــوز لەگـــەڵ مـــام جـــەالل دوو قۆڵـــی 
باســـمان لـــە بارودۆخـــی كوردســـتان كـــرد و هەروەهـــا 
ڕاوێـــژ و پـــرس بـــە ئۆپۆزســـیونی عێراقـــی كـــرا، 
ـــەو ســـەردانەیدا  ـــی« و ل ـــی ئەحمـــەد چەلەب بەتایبەت
چەندیـــن  عێراقـــی  ئۆپۆزســـیونی  شـــاندی  وەك 
كۆبوونـــەوەی لەگـــەڵ بەرپرســـانی كۆنگرێـــس و 
ســـەنات و حكومەتـــی ئەمریـــكا كـــردووە، بـــەاڵم 
ـــە كـــە لەگـــەڵ جێمـــز  ـــەو كۆبوونەوەی ـــان ئ گرنگترینی
ـــری دەرەوەی  ـــتاڤی وەزی ـــری دەرەوە و س ـــەر وەزی بیك
ســـەرۆك  كۆبوونەوەیـــە  لـــەو  و  كـــراوە  ئەمریـــكا 
مســـعود بارزانـــی بەمجـــۆرە ســـەبارەت بـــە فیدڕاڵـــی 
ـــت  ـــەك هەبێ ـــرد گەرەنتیی ـــردووە: »داوام ك قســـەی ك
ــی  ــتان تووشـ ــی كوردسـ ــە گەلـ ــی دیكـ ــە جارێكـ كـ
نەهامەتـــی و كارەســـات نەبێتـــەوە، هەروەهـــا گوتـــم 
ــەوەی  ــت لـ ــانتر بێـ ــم ئاسـ ــی ڕژێـ ــە گۆڕینـ »ڕەنگـ
ئایـــا دوای ڕژێـــم چ بەرنامـــە هەبێـــت بـــۆ حوكمڕانـــی 
لـــە عێراقـــدا«. دواتـــر پرســـیارم كـــرد: »ئایـــا كاتـــی 
ــی  ئـــەوە نەهاتـــووە بـــە ئاشـــكرا و ڕاشـــكاوی باسـ
مافەكانـــی گەلـــی كـــورد بكرێـــت و مافەكانـــی 
دیـــاری بكرێـــت؟ هـــەر زوو وەاڵمـــی دامـــەوە و 
گوتـــی: »پـــڕۆژە و ڕەشنووســـی كۆنگـــرەی ڤیەننـــا 
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شـــتێكی باشـــە«، منیـــش پێـــم گـــوت: »جەنابـــی 
ـــەوەی  ـــی خوێندن ـــەاڵم قابیل ـــر شـــتێكی باشـــە، ب وەزی
ـــاری  ـــت، ئەگـــەر دی ـــا هەڵدەگرێ ـــاوازە و زۆر مان جی
بكرێـــت باشـــترە«، وەزیـــر پرســـیاری كـــرد: »هیـــچ 
»بـــە  گوتـــم:  هەیـــە؟«  دیاریكـــراو  شـــێوازێكی 
ـــەركەوتووە  ـــێوازێكی س ـــی ش ـــن فیدڕاڵ ـــی م بۆچوون
ـــی:  ـــرا گوت ـــش خێ ـــام جەاللی ـــەم قۆناغـــە«، م ـــۆ ئ ب
قســـەكانی  و  بۆچـــوون  هەمـــوو  »پشـــتگیریی 
دەرەوەی  وەزارەتـــی  دواتـــر  دەكـــەم«.  بارزانـــی 
ئەمریـــكا لـــە بەیاننامەیەكـــدا ئامـــاژەی بـــەو خاڵـــە 
هـــەر  لەســـەر  ئۆپۆزســـیونی عێراقـــی  كـــە  كـــرد 
ــەون،  ــك بكـ ــراق ڕێـ ــی عێـ ــۆ حوكمڕانیـ ــێوازێك بـ شـ

ئێمـــە ڕازیـــن.
لەنــاو  بارزانــی  ســەرۆك  ڕاشــكاوییەی  ئــەم 
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا و دواتــر بەیانەكــەی 
وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا، وەك گلۆپــی ســەوز بــۆ 
كوردســتان لەقەڵــەم دەرێــت كــە دەكرێــت دروشــمەكە 
ــۆ  ــۆ كوردســتان و دیموكراتــی ب ــە »ئۆتۆنومــی ب ل
عێــراق« بگۆڕێــت بــۆ »عێراقێكــی فیدڕاڵــی و 
فرەیــی و دیموكراتــی و پەرلەمانــی«، ئــەم گلۆپــە 
ســەوزە كــە ســەرۆك بارزانــی زۆر لــە مێــژ بــوو 
بــۆی  ئەمریــكا  و  ڕۆژئــاوا  لــە  بــوو  چاوەڕێــی 
نــەك هــەر لەســەر  لــەم ســەردانەیەدا  هەڵبكرێــت، 
ــەواوی  ــكا، بەڵكــو لەســەر ئاســتی ت ئاســتی ئەمری
واڵتانــی ئەوروپــا قبــووڵ كــرا، هــەر بۆیــە دوای 
لــە  ســەركەوتووە،  ســەردانە  لــەم  گەڕانــەوەی 
ئەیلوولــی 1992 ســەردانی پەرلەمانــی كوردســتانی 
كــرد و، دوای باســكردنی ئاكامــی ســەردانەكەی، 
ــی  ــەوەی پرســی فیدڕاڵ ــۆ ئ ــی ڕاســپارد ب پەرلەمان
تاوتــوێ بكــەن، پەرلەمانیــش لــە مــاوەی كەمتــر 
4ی  لــە  و  كــرد  زەمینەســازی  مانگێكــدا  لــە 
ئۆكتۆبــەری 1992 ئــەم بڕیــارە مێژووییــەی دا، 
عێراقــی  ئۆپۆزســیۆنی  كۆنگــرەی  لــە  پاشــان 
پەســەند كــرا و دوای ڕووخانــی ڕژێمــی ســەدام 
حوســێنیش، لــە نووســینەوەی دەســتووری عێــراق لــە 
ــرا. ــەردا ك ــە ب 2005 شــەرعییەتی دەستووریشــی ب
كـــە  دەڵێـــت  پـــێ  ئەوەمـــان  مێـــژووە  ئـــەم 
لەســـەر  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  كاریزمـــای 
ئاســـتی دەوڵەتێكـــی گـــەورەی وەك ئەمریـــكا لـــە 
ســـاڵی 1992 ەوە حیســـابی وردی لەســـەر كـــراوە 
و، هـــەر پرســـێكیش بارزانـــی شـــانی بداتـــە بـــەر 

دەگات. پێـــی  هـــەر  نەتەوەكـــەی 
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لەم كابینەیەدا چاودێرییەكی باشی 
بازاڕمان كرد و كەرتی بازرگانیمان 

خستە خزمەتی هاوواڵتیانەوە

سەروەر كەمال هاواری
بریكاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی بۆ كاروباری بازرگانی بۆ گواڵن:

 ســـتراتیژیەتی بازرگانـــی لـــە كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان بـــۆ خزمەتی هاوواڵتیان 
و دابینكردنـــی پێداویســـتییە ســـەرەكییەكانی خـــۆراك و بونیاتنانـــی ژێرخانـــی كەرتـــی بازرگانییـــە، ئامانـــج 
لـــەم ســـتراتیژیەتە بەهێزكردنـــی ئابووریـــی هەرێمـــی كوردســـتانە لـــە ڕێگـــەی دابینكردنـــی پێداویســـتی 
ــتوكاڵ  ــازی و كشـ ــە ئابوورییەكانـــی )پیشەسـ ــەوەی كەرتـ ــەرەكیی بووژانـ ــاوی سـ ــتەی خـ و كەرەسـ
و گەشـــتیاری و وزە و كارەبـــا و پەرەپێدانـــی خزمەتگوزارییـــەكان(، ئەمـــە وێـــڕای ئـــەوەی لـــە 
ـــە پـــان  ناوچـــە جیاجیاكانـــی كوردســـتان چەندیـــن ســـایلۆ درووســـتكرا و ژمارەیەكـــی دیكـــەش ل
ــەو  ــوارە ئـ ــەم بـ ــا و ئامارەكانـــی ئـ ــازیدایە، داتـ و بەرنامـــەی وەزارەتـــی بازرگانـــی و پیشەسـ
ڕاســـتییە دەردەخـــەن كـــە تـــا دێـــت ژمـــارەی كۆمپانیـــاكان و جووڵـــەی بازرگانـــی ڕووی لـــە 
ـــی  ـــی كەرت ـــن كار و چاالكییەكان ـــۆ قســـەكردن لەســـەر گرنگتری ـــردووە، ب ـــوون ك زیادب
بازرگانـــی و هەوڵەكانـــی حكومـــەت بـــۆ بووژانـــەوەی بازرگانـــی و دابینكردنـــی 
خـــۆراك بـــۆ هاوواڵتیـــان و ڕێگرتـــن لـــە گەندەڵـــی و قۆرخـــكاری، 
گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ ســـەروەر كەمـــال هـــاواری 
بریـــكاری وەزارەتـــی بازرگانـــی و پیشەســـازیی بـــۆ كاروبـــاری 

بازرگانـــی ســـازدا، لێـــرەدا پوختـــەی وتەكانـــی باڵودەكەینـــەوە.
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بارزانـــی  مســـرور  ڕاســـپاردەی  لەســـەر   *
بـــۆ  كوردســـتان،  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
هەاڵوســـانی  شـــوێنەوارەكانی  ڕووبەڕووبوونـــەوەی 
ســـەرەكییەكانی  پێداویســـتییە  دابینكردنـــی  و  نـــرخ 
خـــۆراك، كـــە بـــە هـــۆی جەنگـــی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
و داشـــكانی بەهـــای دینـــار دروســـت بـــووە، چەنـــد 
بزانیـــن  دەكرێـــت  دەرچـــوون،  گرنـــگ  بڕیـــاری 
گرنگترینـــی ئـــەو بڕیارانـــە چیـــن كـــە لـــەم كابینەیـــەدا 
جێبەجێكردنـــەوە؟ قۆناغـــی  چووەتـــە  و  دەرچـــووە 

- پەتـــای كۆرۆنـــا و هەڵگیرســـانی شـــەڕی ڕووســـیا 
و ئۆكرانیـــا كاریگەریـــی خراپـــی لەســـەر ڕەوشـــی 
ئابـــووری جیهـــان كـــردووە، كـــە بـــە هـــۆكاری ســـەرەكیی 
و  جیهـــان  لـــە  خـــۆراك  بەرهەمـــی  كەمبوونـــەوەی 
گرانبوونـــی نرخەكانـــی دادەنرێـــت، هەڵبەتـــە پێشـــتریش 
لـــە عێـــراق و كوردســـتان بەهـــۆی داشـــكانی بەهـــای 
دینـــار بەرامبـــەر دراوە بیانییـــەكان، كـــە لـــە الیـــەن 
بانكـــی ناوەندیـــی عێراقـــەوە پەیـــڕەو كرابـــوو، نرخـــی 
خۆراكـــی جیهانـــی لەســـەر هاوواڵتیانـــی عێـــراق و 
هەرێمـــی كوردســـتانیش گـــران ببـــوو، هەڵكشـــانی نرخی 
نـــەوت و گرانبوونـــی ســـووتەمەنییش كاریگەریـــی 
ــۆ  ــردووە، بـ ــت كـ ــتنەوە دروسـ ــی گواسـ ــەر گرانیـ لەسـ
كەمكردنـــەوەی شـــوێنەوارەكانی هەڵكشـــانی نرخـــی 
خـــۆراك لەســـەر هاوواڵتیانـــی كوردســـتان و ڕێگەگرتـــن 
لـــە بارگرانـــی و نەبـــوون و گرانیـــی نرخـــی خۆراكـــە 
بارزانـــی ســـەرۆك  ڕێـــزدار مســـرور  ســـەرەكییەكان، 
لـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  وەزیرانـــی 
ــبوونی گومرگیـــی بـــۆ  ــاری لێخۆشـ 2022/4/6 بڕیـ
بـــە تایبەتـــی  چەندیـــن كااڵی ســـەرەكی دەركـــرد، 
ــەكان و  ــت و ڕۆن و پاقلەمەنییـ ــج و زەیـ ــارد و برنـ )ئـ
ـــەو بەرهەمـــە  ـــو ئ ـــدااڵن و شـــەكر...( تاوەك شـــیری من
ــتیی ڕۆژانـــەی  ــە پێداویسـ ــەرەكییانە كـ ــە سـ خۆراكییـ
هاوواڵتیانـــە، نرخەكـــەی زیاتـــر ڕوو لـــە هەڵكشـــان 
نـــەكات و جۆرێـــك لـــە ســـەقامگیریی بـــازاڕ دروســـت 
وەزیـــران  ســـەرۆك  بڕیارەكـــەی  ڕاســـتەوخۆ  ببێـــت، 
ـــەوە و بەمـــەش حكومـــەت  ـــواری جێبەجێكردن ـــە ب كەوت
لـــە بەشـــێك لـــە داهاتـــی گومرگیـــی خـــۆی بـــۆ 
لـــە  ئێمـــە  بـــوو،  خـــۆش  بەرژەوەندیـــی هاوواڵتیـــان 
وەزارەتـــی بازرگانـــی و پیشەســـازی بەتایبـــەت لـــە 
بـــۆردی خـــۆراك، پێشـــتر ئەزموونـــی بەرەنگاربوونـــەوەی 
ــان  ــە ڕێگەمـ ــوو، كـ ــان هەبـ ــوێنەوارەكانی كۆرۆنامـ شـ
نـــەدا ئـــەو دۆخـــە ببێتـــە هـــۆی كەمبوونـــەوەی خـــۆراك 
و درووســـتبوونی قەیرانـــی خـــۆراك، ئـــەو دەمـــە زۆر لـــە 

ـــە كاتـــی  كارگـــە گەورەكانـــی خـــۆراك ڕاوەســـتابوون، ل
كەرەنتینـــە گرفتـــی گواســـتنەوەش هەبـــوو، بـــە هەمـــوو 
پێـــوەرەكان لـــە ســـەردەمی كۆرۆنـــادا مەترســـییەكانی 
زۆر  خـــۆراك  قەیرانـــی  درووســـتبوونی  ئەگـــەری 
ــتی  ــە پاڵپشـ ــدا بـ ــەڵ ئەوەشـ ــوو، لەگـ ــیدارتر بـ مەترسـ
و لەســـەر ڕاســـپاردەی ســـەرۆكی حكومـــەت ڕێگـــە 
نـــەدرا قەیرانـــی خـــۆراك دروســـت بێـــت، لەكاتێكـــدا 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان بـــە هـــۆی كۆرۆنـــا 
و دابەزینـــی بەهـــای نـــەوت، لـــە بـــەردەم كێشـــەیەكی 
گـــەورەی ســـیولەی نەختینەییـــدا بـــوو، مەترســـییەكانی 
ئـــەو دۆخـــە بـــە هیـــچ شـــێوەیەك بـــەراورد بـــە ئێســـتا 
ناكرێـــت، لـــە ئێســـتادا كەرتـــی بەرهەمهێنـــان و كارگـــە 
و كارخانـــەكان و بووژانـــەوەی كەرتـــی كشـــتوكاڵ و 
گواســـتنەوە ڕانەوەســـتاوە، لـــە ئێســـتادا هۆكارەكانـــی 
گواســـتنەوە بەردەوامـــە و كارئاســـانییەكی باشـــمان 
كارگـــە  خـــاوی  كەرەســـتەی  گواســـتنەوەی  بـــۆ 
ـــە تەواوەتـــی  ـــی خۆراكمـــان كـــردووە، ب بەرهەمهێنانەكان
و  هەڵگیـــراوە  ئـــارد  و  گەنـــم  ســـەر  گومرگـــی 
ڕۆتیـــن نەمـــاوە و پشـــكنینی پزیشـــكی خێـــرا كـــراوە، 
ئاســـانكاری لەســـەر باجـــی تایبـــەت بـــە كۆمپانیاكانـــی 
خۆراكـــی و دەیـــان هەنـــگاو و ئاســـانكاریی دیكـــەی 
هەناردەكـــردن  نووســـینگەی  كردنـــەوەی  وەكـــو 
لـــە دهـــۆك كـــراوە، تاوەكـــو بـــۆ كاری بازرگانـــی 
نەگەڕێنـــەوە بـــۆ شـــاری هەولێـــر و ئیشـــوكارەكان خێـــرا 
بەڕێـــوە بچـــن، هەمـــوو ئـــەم هۆكارانـــە وایـــان كـــرد 
مۆڵەتـــی هاوردەكـــردن زۆر زیاتـــر بێـــت و ڕێگـــە لـــە 
ـــتێكی  ـــن و پاڵپش ـــەكان بگری ـــری نرخ ـــانی زیات هەڵكش
تەنانـــەت  هاوواڵتیـــان،  بـــۆ  بیـــن  خـــۆراك  باشـــی 
ڕەچـــاوی بەرهەمـــی خۆماڵیمـــان كـــرد، بـــۆ نموونـــە 
بەرهەمـــی پەلـــەوەر و هێلكـــە و بەرهەمـــی كشـــتوكاڵیی 
جووتیـــاران و خـــاوەن پـــڕۆژە و كارگەكانـــی ناوخـــۆ 
پاڵپشـــتی كـــران و، پەیوەندییەكـــی باشـــمان لەگـــەڵ 
وەزارەتـــە پەیوەندیـــدارەكان و دەســـتەی وەبەرهێنـــان و 
ژوورە بازرگانـــی و پیشەســـازییەكان و كونســـوڵخانە و 
گـــەورە كۆمپانیاكانـــی بـــواری خـــۆراك و بازرگانـــی 
هەیـــە، هەمـــووان لـــە خزمەتـــی پەرەپێدانـــی كەرتـــی 
ــن،  ــی خۆراكیـ ــچوونی ژێرخانـ ــی و بەرەوپێشـ بازرگانـ
و  دراون  ســـزا  ســـەرپێچیكار  دەیـــان  بـــە  هـــاوكات 

ــراوە. ــەردا گیـ ــتی بەسـ ــراپ دەسـ ــەوادی خـ مـ
ــوون  ــازاڕ و بەدواداچـ ــی بـ ــی چاودێریكردنـ * باسـ
مەترســـیدارت  و  ئیكســـپایەر  بەرهەمـــی  بـــۆ 
ســـاختەكاری  و  ماركـــە  بـــە  گەمەكـــردن  كـــرد، 

بۆ كەمكردنەوەی شوێنەوارەكانی 
هەڵكشانی نرخی خۆراك 

لەسەر هاوواڵتیانی كوردستان 
و ڕێگەگرتن لە بارگرانی و 

نەبوون و گرانیی نرخی خۆراكە 
سەرەكییەكان، ڕێزدار مسرور 

بارزانی سەرۆك وەزیرانی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان لە 
2022/4/6 بڕیاری لێخۆشبوونی 

گومرگیی بۆ چەندین كااڵی 
سەرەكی دەركرد

ڕاستەوخۆ دوای دەستبەكاربوونم 
كارم بۆ دیراسەتكردن و 
كۆكردنەوەی زانیاری كرد 

لەسەر قۆرخكاری و چۆنیەتی 
كۆنتڕۆڵكردنی، ئەوە بوو 

ئەنجومەنی پاراستنی كێبڕكێ 
و قەدەغەكردنی قۆرخكاریی 

لە وەزارەت دروست كرا كە خۆم 
سەرۆكایەتیی ئەو ئەنجومەنە 

دەكەم

بۆ خێراتر و باشكردنی 
بەڕێوەچوونی كارەكان 

و كەمكردنەوەی ڕۆتین، 
لەم كابینەیە ڕەزامەندی 

درا بە دامەزراندنی 
بەڕێوەبەرایەتییەكانی چاودێریی 

بازرگانی لە زاخۆ و سۆران و 
ڕێكخستنی پسوولەی خۆراك لە 

هەڵەبجە
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هەرێمـــی  ناوخـــۆی  گـــەورەی  وا  بازاڕێكـــی  لـــە 
كوردســـتاندا كارێكـــی هـــەر وا ئاســـان نییـــە، ئایـــا 
چـــۆن توانیوتانـــە ســـەرپێچییەكان ئاشـــكرا بكـــەن و 
بـــەردەوام چاودێرییەكـــی باشـــی دۆخـــی بـــازاڕ بكـــەن و 
قۆرخـــكاری نەهێڵـــن و ســـەقامگیریی بـــازاڕ بپارێـــزن؟
- پرســـیارەكەتان چەنـــد تەوەرەیـــەك لەخـــۆ دەگرێـــت، 
ســـەرەتا بەڕێوەبەرایەتییەكانـــی بازرگانـــی و چاودێریـــی 
بـــازاڕ لـــە پارێـــزگاكان و بنكەكانمـــان لـــە ئیـــدارە 
ـــە  ـــی گـــەورەو گرنگیـــان ل ـــدا ڕۆڵ ســـەربەخۆ و قەزاكان
پشـــكنین و چاودێریكردنـــی نـــرخ و كوالێتـــی و مـــادەی 
نزیكـــەوە  لـــە  بـــەردەوام  هەبـــووە،  ماوەبەســـەرچوودا 
بەدواداچوونـــی كارەكانیـــان دەكـــەم، بـــە دڵنیاییـــەوە 
ـــە ڕێگـــەی  بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی بازرگانیمـــان ل
ـــە  ـــازاڕ و، ب ـــی ب ـــری و بەدواداچوون لێژنەكانـــی چاودێ
هاوبەشـــی لەگـــەڵ لێژنەكانـــی پارێـــزگاكان ســـزای 
ـــدی ســـەرپێچیكارانیان داوە، لەمەشـــدا هوشـــیاری  تون
و ڕۆشـــنبیریی هاوواڵتیـــان بـــۆ ئێمـــە زۆر بەســـوود 
بـــووە و بـــەردەوام هاوكارمـــان بـــوون، داوا لـــە بـــازرگان و 
كاســـبكارانیش دەكەیـــن خۆیـــان لـــە هەمـــوو ســـەرپێچی 
و كڕین و فرۆشـــتنێكی مەواد و كەرەســـتە و خۆراكی 
ــۆن  ــو چـ ــزن، هەروەكـ ــراپ بپارێـ ــەرچوو و خـ ماوەبەسـ
داوا لـــە دەزگاكانـــی ڕاگەیاندنیـــش دەكـــەم هاوكارمـــان 
بـــن بـــۆ دەستنیشـــانكردن و ناســـاندنی ئـــەو شـــوێن و 
ـــپایەر  ـــی ئیكس ـــەی كااڵ و كەلوپەل ـــۆگا و ماركێتان ك

و خـــراپ دەفرۆشـــن.
پرســـیارەكەتان  دووەمـــی  تـــەوەری  بـــە  ســـەبارەت 
ــە قۆرخـــكاری و ئـــەوەش گرفتێكـــی  ــە تایبـــەت بـ كـ
گەورەیـــە، نـــەك تەنیـــا لـــە كوردســـتان بەڵكـــو لـــە 
ــتەوخۆ  ــەر ڕاسـ ــە، هـ ــدا هەیـ ــی جیهانـ ــوو واڵتانـ هەمـ
و  دیراســـەتكردن  بـــۆ  كارم  دەســـتبەكاربوونم  دوای 
ــكاری و  ــەر قۆرخـ ــرد لەسـ ــاری كـ ــەوەی زانیـ كۆكردنـ
چۆنیەتـــی كۆنتڕۆڵكردنـــی، ئـــەوە بـــوو ئەنجومەنـــی 
پاراســـتنی كێبڕكـــێ و قەدەغەكردنـــی قۆرخكاریـــی 
ــەرۆكایەتیی  ــۆم سـ ــە خـ ــرا كـ ــت كـ ــە وەزارەت دروسـ لـ
ئـــەو ئەنجومەنـــە دەكـــەم، بـــۆردی لێكۆڵینەوەشـــمان 
ــە  ــمان لـ ــد و باجیشـ ــی دامەزرانـ ــێی گەندەڵـ ــە دۆسـ لـ
ســـەرجەم كۆمپانیـــاكان بـــە بـــێ جیـــاوازی وەرگـــرت. 
ـــی كارەكان و  ـــر و باشـــكردنی بەڕێوەچوون ـــۆ خێرات ب
كەمكردنـــەوەی ڕۆتیـــن، لـــەم كابینەیـــە ڕەزامەنـــدی درا 
ــی  ــی چاودێریـ ــی بەڕێوەبەرایەتییەكانـ ــە دامەزراندنـ بـ
ڕێكخســـتنی  و  ســـۆران  و  زاخـــۆ  لـــە  بازرگانـــی 

ــە. پســـوولەی خـــۆراك لـــە هەڵەبجـ

و  خۆماڵـــی  كۆمپانیـــا  بـــە  ســـەبارەت   *
بیانییـــەكان تاچەنـــد پێدانـــی مۆڵـــەت هانـــدەر بـــووە 
ــی  ــاكان، بەتایبەتـ ــارەی كۆمپانیـ ــی ژمـ ــۆ زیادبوونـ بـ
كـــە لـــە شـــەڕی داعـــش و بڕینـــی بودجـــە و پەتـــای 
كۆرۆنـــادا ژمارەیەكـــی زۆری كۆمپانیـــاكان دوچـــاری 

بـــوون و داخـــران؟ مایەپووچبـــوون 
- ژمـــارەی كۆمپانیـــا و كارگـــەكان لـــەم كابینەیـــەدا 
ڕوویـــان لـــە زیادبـــوون كـــردووە، كارگـــەكان مەبەســـتم 
و  كشـــتوكاڵی  كەرتـــی  كارخانـــەی  و  كارگـــە 
 553 ئامـــارەكان  بەپێـــی  نموونـــە  بـــۆ  خۆراكییـــە، 
ـــا  ـــەت دراوە، تەنی ـــی تایب ـــە كارگـــەی كەرت ـــەت ب مۆڵ
ــارەی پێدانـــی هێمـــای بازرگانـــی بـــە كۆمپانیـــا  ژمـ
خۆماڵییـــەكان 1.529 كۆمپانیـــا بـــووەو، بیانییەكانیـــش 
861 كۆمپانیـــا بـــووە، لـــە ســـاڵی 2021 ژمـــارەی 
 31.355 گەیشـــتووەتە  تۆماركـــراوەكان  كۆمپانیـــا 
كۆمپانیـــا، كـــە 90%ی كۆمپانیـــای خۆماڵـــی بـــووە، 
خۆماڵـــی  كۆمپانیـــای  ژمارەیـــەك  ســـاڵەدا  لـــەو 
تۆماركـــرا كـــە 1.371 كۆمپانیـــا بـــووە، هەمـــوو ئـــەم 
ژمـــارە و داتایانـــە بنەمایەكـــی ســـەرەكیی هەڵكشـــانی 
مۆڵەتـــی هـــاوردە و هەنـــاردە بـــووە، بـــە ڕاددەیـــەك 
25.802 مۆڵەتـــی هـــاوردە و 600 مۆڵەتـــی هەنـــاردە 
و  ملیـــار   22 ســـەرووی  لـــە  بڕەكـــەی  كـــە  دراوە، 
400 ملیـــۆن دۆالر بـــووە، لەگـــەڵ زۆربـــەی بەشـــی 
ـــۆز و كونســـوڵخانەكانیش  ـــی باڵی ـــووری و بازرگانی ئاب
ـــی وەزارەتمـــان  گفتوگـــۆی چڕمـــان كـــردووە و ئامادەی
ـــوو كارئاســـانی  ـــۆ پێشكەشـــكردنی هەم نیشـــان داون ب
و  كۆمپانیـــا  دامەزراندنـــی  بـــۆ  هاوكارییـــەك،  و 
لقەكانیـــان لـــە كوردســـتان، لەگـــەڵ ژوورە بازرگانـــی 
و پیشەســـازییەكانی كوردســـتان هەماهەنگیـــی بـــاش 

ــە.  ــان هەیـ و بەرزمـ
* كەواتـــە لـــەم كابینەیـــەدا كۆمەڵێـــك یاســـای 
نـــوێ دەرچـــوو، هـــاوكات ژمارەیەكیـــش لـــە یاســـای 
ـــا  ـــە، ئای ـــرەدا ئەوەی ـــەوە، پرســـیار لێ ـــۆن هەمـــوار كرای ك
ـــی  ـــە وەزارەت ـــە ل ـــن ك ـــایانە چی ـــەو یاس ـــی ئ گرنگترین
كەرتـــی  بـــواری  لـــە  پێیشەســـازی  و  بازرگانـــی 

بازرگانـــی جێبەجـــێ كـــراون؟
یاســـاكانی )پاراســـتنی بەرهەمـــی خۆماڵـــی   -
و  هەنـــاردە  و  هـــاوردە  بـــە  تایبـــەت  ڕێنمایـــی  و 
چاودێریـــی بازرگانـــی( هەمـــوار كرانـــەوە و پەیـــڕەوی 
قۆرخـــكاری  نەهێشـــتنی  و  كێبڕكـــێ  پاراســـتنی 
ــێوەیەكی گشـــتی یاســـاكانی  ــراوە، بـــە شـ پەســـەند كـ
ژوورە  یەكێتـــی  یاســـای  و  بازرگانـــی  وەزارەتـــی 

بەپێی ئامارەكان 553 مۆڵەت 
بە كارگەی كەرتی تایبەت 
دراوە، تەنیا ژمارەی پێدانی 
هێمای بازرگانی بە كۆمپانیا 
خۆماڵییەكان 1.529 كۆمپانیا 
بووەو، بیانییەكانیش 861 
كۆمپانیا بووە

اڵی 2021 ژمارەی كۆمپانیا 
تۆماركراوەكان گەیشتووەتە 
31.355 كۆمپانیا، كە 90%ی 
كۆمپانیای خۆماڵی بووە، لەو 
ساڵەدا ژمارەیەك كۆمپانیای 
خۆماڵی تۆماركرا كە 1.371 
كۆمپانیا بووە

یاساكانی )پاراستنی بەرهەمی 
خۆماڵی و ڕێنمایی تایبەت بە 
هاوردە و هەناردە و چاودێریی 
بازرگانی( هەموار كرانەوە و 
پەیڕەوی پاراستنی كێبڕكێ و 
نەهێشتنی قۆرخكاری پەسەند 
كراوە
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بازرگانییەكانـــی كوردســـتان و یاســـای بازرگانـــی 
ـــەوەی  ـــەوە و، لەســـەر بنەمـــای كەمكردن هەمـــوار كرای
كاتـــی پێشكەشـــكردنی خزمەتـــی كردنـــەوەی لقـــی 
یاســـای  پەیوەندیـــدارەكان  یاســـا  و  كۆمپانیـــاكان 
كـــرا،  ئامـــادە  كۆمپانیـــاكان  نـــاوی  تۆماركردنـــی 
ژمارەیەكیـــش لـــە یاســـای نـــوێ لەژێـــر دیراســـەت 
و توێژینەوەدایـــە، بـــۆ ئـــەوەی وەكـــو پڕۆژەیەكـــی 
پێشـــنیاركراو بـــۆ ئەنجومەنـــی وەزیـــران و دواتـــر بـــۆ 

پەرلەمـــان بـــەرز بكرێتـــەوە.
ــە كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی  * لـ
ــەزران،  ــوێ دامـ ــایلۆی نـ ــەك سـ ــتاندا ژمارەیـ كوردسـ
و  ســـایلۆكان  دروســـتكردنی  بـــواری  لـــە  ئایـــا 
بـــۆ  كوردســـتان  هەرێمـــی  ژێرخانـــی  باشـــتركردنی 
ئەمباركردنـــی گەنـــم و جـــۆ، چ پـــڕۆژە و هەنگاوێكـــی 

دیكەتـــان لـــە بەردەمدایـــە؟
- بـــۆ پاڵپشـــتیكردنی ئاسایشـــی خۆراكـــی كـــە 
بـــە یەكێـــك لـــە بنەمـــا ســـەرەكییەكانی حوكمڕانیـــی 
ـــدی پێشـــەوەی  ـــە ڕیزبەن ـــت و ل ـــز دادەنرێ ـــاش و بەهێ ب
كارنامـــەی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان دادەنرێـــت، حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
تەنیـــا لـــە مـــاوەی دوو ســـاڵی 2021-2022 ســـێ 
ســـایلۆی لـــە )كـــەالر و قوشـــتەپە و ڕوڤیـــا( تـــەواو 
كـــرد، هەریەكـــەو توانـــای كۆگاكردنـــی 40 هـــەزار 
تەنـــی هەیـــە، ئەمـــە جگـــە لـــە دروســـتكردنی 19 
ـــی  ـــە كۆتای ـــایلۆكان، ل ـــوێنی س ـــان ش ـــە هەم ـــۆگا ل ك
لـــە  گەنـــم  ئەمباركردنـــی  توانـــای  ســـاڵی 2020 
بـــە  بـــەاڵم  بـــووە،  تـــەن  هـــەزار   465 ســـایلۆكان 
تەواوبوونـــی ئـــەو ســـێ ســـایلۆیە و ئەمبارەكانـــی ئـــەم 
ـــایلۆ  ـــە س ـــەن ل ـــەزار ت ـــۆ 585 ه ـــە 2021 ب ـــە ل توانای
ـــەوە،  ـــەرز بووەت ـــەن ب ـــەزار ت ـــە پەنگـــەرەكان 411 ه و ل
بەمـــەش پێویســـتیی ســـااڵنەی دانیشـــتووانی هەرێمـــی 
كوردســـتان دەتوانرێـــت ئەمبـــار بكرێـــت، دروســـتكردنی 
ســـایلۆ لـــە چوارچێـــوەی دروســـتكردنی متمانـــە و 
نەمانـــی تـــرس لـــە نەبـــوون و كەمیـــی خـــۆراك و 
ـــەوەی  ـــاران و بووژان پاڵپشـــتیكردنی بەرهەمـــی جووتی
ــتوكاڵ و كەرتـــی بازرگانییـــش دێـــت. كەرتـــی كشـ

ئەنجوومەنـــی وەزیـــران ڕەزامەنـــدی داوە لەســـەر 
ــدە و،  ــایلۆی فایـ ــە سـ ــتكردنی ســـێ كـــۆگا لـ دروسـ
ـــە  هەروەهـــا ســـایلۆی هەڵەبجـــە و دروســـتكردنی بینای
ــر،  ــوولەی خۆراكـــی هەولێـ ــۆ بەڕێوەبەرایەتیـــی پسـ بـ
ــان  ــتكردنی دەیـ ــنیاركردنی دروسـ ــڕای پێشـ ــە وێـ ئەمـ
بینایـــەی جۆراوجـــۆر و نۆژەنكردنـــەوەی كۆگاكانـــی 

كەلوپەلـــی خـــۆراك و دروســـتكردنی كۆمەڵگەكانـــی 
بازرگانـــی  گشـــتیی  بەڕێوەبەرایەتیـــی  بـــە  ســـەر 
لـــە ســـۆران و زاخـــۆ و ڕاپەریـــن و، دروســـتكردنی 
ـــەر  ـــی س ـــە قەزاكان ـــری ل ـــی چاودێ ـــەی بنكەكان بینای
ــازییەكانیش  ــە پیشەسـ ــۆك، ناوچـ ــزگای دهـ ــە پارێـ بـ
چەندیـــن كارگـــەی پیشەســـازیی خۆراكـــی لەخـــۆ 
ـــەوەی  ـــی باشـــی لەســـەر دۆزین ـــت و، كاریگەری دەگرێ
هەلـــی كار و گەشـــەپێدانی كەرتـــی هەناردەكـــردن 

دەبێـــت.
و  خـــۆراك  بەشـــە  و  بازرگانـــی  ڕووی  لـــە   *
ـــی  ـــی بازرگان ـــە ســـیادی و حاكیمـــەكان كەرت خەرجیی
ــدا  ــە بەغـ ــد لـ پەیوەندییەكـــی بەهێـــزی لەگـــەڵ ناوەنـ
ــی  ــە خزمەتـ ــە لـ ــەو پەیوەندییانـ ــد ئـ ــا چەنـ ــە، تـ هەیـ

هاوواڵتیـــان و جووتیارانـــی كوردســـتاندا بـــووە؟
و  ســـیادی  خەرجیـــی  ڕێگـــەی  لـــە  ئێمـــە   -
حاكیمـــە كـــە بەشـــە خۆراكمـــان هەیـــە، پەیوەنـــدی و 
ـــۆ دابینكردنـــی شایســـتە و  هەوڵەكانمـــان بەردەوامـــن ب
ـــی و  ـــڕای كەموكورت پشـــكی هەرێمـــی كوردســـتان وێ
ـــدە وەكـــو شـــارەكانی دیكـــەی  گلەییەكانمـــان، هەرچەن
عێـــراق مامەڵەمـــان لەگـــەڵ نەكـــراوە، بـــەاڵم بـــە 
هـــەوڵ و هیممەتـــی زۆر توانیمـــان كارێـــك بكەیـــن كـــە 
ــاران  ــی جووتیـ ــی گەنمـ ــتە داراییەكانـ ــی شایسـ پێدانـ
بـــۆ  گرفتێكـــی  و  كێشـــە  هیـــچ  ئەمســـاڵدا  لـــە 
ـــەت كارئاســـانی و پاڵپشـــتیی  ـــت، تەنان دروســـت نەكرێ
ژمارەیـــەك كۆمپانیامـــان كـــرد بـــۆ كڕینـــەوەی گەنمـــی 
جووتیـــاران، ســـەبارەت بـــە كێشـــەكانیش لەســـەر ئاســـتی 
ــاش  ــی بـ ــەكان هەوڵـ ــەركردنی كێشـ ــۆ چارەسـ ــااڵ بـ بـ
هەیـــە و، لـــە هەوڵـــی بەردەوامدایـــن بـــۆ وااڵكردنـــی 
ناوچەكانـــی ناوەڕاســـت و خـــوارووی عێـــراق لـــە بـــەردەم 
ـــدا، گفتوگۆكانیشـــمان بەردەوامـــە  بەرهەمـــی خۆماڵی
بـــۆ یەكخســـتنی پێناســـەی گومرگـــی و البردنـــی 
خاڵـــە گومرگییەكانـــی نێـــوان هەرێـــم و ناوچەكانـــی 

دیكـــەی عێـــراق.
لـــەو بڕوایەدایـــن بەهێزكردنـــی پەیوەندییـــەكان لەگەڵ 
ـــە هـــەردوو كەرتـــی بازرگانـــی  حكومەتـــی ناوەنـــدی ل
و كشـــتوكاڵ و، البردنـــی ئـــەو ئاســـتەنگانەی لـــە 
ناوەنـــد بـــۆ ناردنـــی بەرهەمـــی خۆماڵـــی دروســـت 
ـــرا  ـــدی و قازانجـــی ب ـــە بەرژەوەن دەكرێـــت، هەمـــووی ل
جووتیـــار و بـــارزگان و پیشەســـازیكارانە و، دواتـــر 
ـــی  ـــی كار و ئابووری ـــی هەل ـــی زۆربوون ـــە بەرژەوەندی ل
هەوڵەكانمـــان  لـــە  پێناوەشـــدا  لـــەم  كوردســـتاندایە، 

بـــەردەوام دەبیـــن.

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
تەنیا لە ماوەی دوو ساڵی 2021-
2022 سێ سایلۆی لە )كەالر و 
قوشتەپە و ڕوڤیا( تەواو كرد، 
هەریەكەو توانای كۆگاكردنی 40 
هەزار تەنی هەیە، ئەمە جگە 

لە دروستكردنی 19 كۆگا لە 
هەمان شوێنی سایلۆكان

دروستكردنی سایلۆ لە چوارچێوەی 
دروستكردنی متمانە و نەمانی 

ترس لە نەبوون و كەمیی خۆراك 
و پاڵپشتیكردنی بەرهەمی 

جووتیاران و بووژانەوەی كەرتی 
كشتوكاڵ و كەرتی بازرگانییش 

دێت

هەرچەندە وەكو شارەكانی 
دیكەی عێراق مامەڵەمان لەگەڵ 

نەكراوە، بەاڵم بە هەوڵ و 
هیممەتی زۆر توانیمان كارێك 

بكەین كە پێدانی شایستە 
داراییەكانی گەنمی جووتیاران 

لە ئەمساڵدا هیچ كێشە و 
گرفتێكی بۆ دروست نەكرێت
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پێویستە بنیاتنانەوەی 
دامەزراوەكان بكرێتە پرسی 

بنەڕەتی لەم ناوچەیەدا

جووست هیڵتەرمان 
بەڕێوەبەری پڕۆگرامی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باكووری ئەفریقا لە گرووپی قەیرانە نێودەوڵەتییەكان بۆ گواڵن:



ـی
سـ
ـــا
سیـ

29 ژمارە )1329(  2022/8/22

ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی  ئاشـــكرایە  وەك   *
ناوەڕاســـت بـــە دەســـت چەندیـــن تەنگـــژە و قەیرانـــەوە 
ئێـــوەوە كام پێشـــهات  لـــە ڕوانگـــەی  دەناڵێنێـــت، 
و پەرەســـەندن زیاتـــر مایـــەی نیگەرانییـــە و بـــە 
واتایەكـــی دیكـــە چ كێشـــە و تەنگژەیەكـــی ئـــەم 
ناوچەیـــە دەبێـــت بكرێتـــەوە ئەولەوییـــەت و ئـــاوڕی 

بەپەلـــەی لـــێ بدرێتـــەوە؟
- لـــە ڕاســـتیدا مـــن پێـــم وایـــە ئەمـــە پرســـیارێكی 
زۆر گشـــتییە و ڕەنگـــە مـــن نەتوانـــم لـــە چەنـــد 
ئەمـــە  بدەمـــەوە،  وەاڵمـــی  كورتـــدا  دێڕێكـــی 
پێویســـتی بـــە شـــرۆڤەكارییەكی دوور ودرێـــژ هەیـــە.
* زۆر باشـــە، ئەگـــەر بمانەوێـــت پرســـیار لـــە 
بـــارەی پرســـێكی دیاریكـــراوەوە بكەیـــن لـــە بـــارەی 
ئـــەم ناوچەیـــەوە، ئـــەوا وەك ئاشـــكرایە چەندیـــن 
ڕاپەڕینـــی  تەنانـــەت  و  نـــاڕازی  بزووتنـــەوەی 
هـــۆی  بوونـــە  كـــە  داوە،  ڕوویـــان  جەماوەرییـــش 

ڕووخاندنـــی چەندیـــن حكومـــەت و دەســـەاڵت لـــەم 
ناوچەیـــەدا، بـــە چەشـــنی ئـــەوەی لـــە بەهـــاری 
عەرەبیـــدا بـــەدی كـــراوە، بـــەاڵم تـــا ئێســـتا ئـــەم 
دەرئەنجامێكـــی  بزووتنەوانـــە  و  ناڕەزایەتـــی 
نەتوانـــراوە  و  نەكەوتووەتـــەوە  لـــێ  خوازراویـــان 
لـــەم  زۆرێـــك  لـــە  دیموكراســـی  حوكمڕانییەكـــی 
ــەم  ــوە لـ ــی ئێـ ــت، بۆچوونـ ــەدی بهێنرێـ ــەدا بـ واڵتانـ

چییـــە؟ بارەیـــەوە 
- ســـەرەتا دەبێـــت ئامـــاژە بـــەو ڕاســـتییە بكەیـــن 
كـــە ناڕەزایـــی و خۆپیشـــاندانە جەماوەرییەكانـــی 
ڕاپەڕینەكانـــی  میانـــەی  لـــە  سەرشـــەقامەكان، 
بەهـــاری عەرەبیـــدا بـــە چەشـــن و ئەندازەیەكـــی 
بەدیهێنانـــی  بـــۆ  نەبـــوون  بانگەشـــە  ســـەرەكی 
دیموكراســـی، مەبەســـتم ئەوەیـــە كـــە دەســـتەواژە، 
ــە  ــی بـ ــارای دیموكراسـ ــۆ هێنانەئـ ــە بـ ــان بانگەشـ یـ
چەشـــنێكی بەربـــاو بـــەكار نەهێنـــرا، بـــەراورد بـــە 

جووســـت هیڵتەرمـــان نووســـەر و ڕۆژنامەنـــووس و چاالكـــی هۆڵەندییـــە و بەڕێوەبـــەری پڕۆگرامـــی 
ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و باكـــووری ئەفریقایـــە لـــە گرووپـــی قەیرانـــە نێودەوڵەتییـــەكان، پێشـــتریش جێگـــری 
بەڕێوەبـــەری ئـــەم پڕۆگرامـــە بـــووە لـــە هەمـــان گرووپـــدا، هەروەهـــا بەڕێوەبـــەری پـــڕۆژەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ـــییە  ـــی و تایفەگـــەری و دیموكراس ـــواری ئەمن ـــد و پســـپۆڕی ب ـــەدا، تایبەتمەن ـــەم گرووپ ـــووە ل ـــت ب ناوەڕاس
ـــە  ـــە ب ـــی عێراق ـــدی پرۆســـەی دەســـتووری و پەیوەندییەكان ـــا تایبەتمەن ـــی ناوەڕاســـت، هەروەه ـــە ڕۆژهەاڵت ل
ـــە  ـــرد، ك ـــوێ ك ـــدا تاوت ـــێكی لەگەڵ ـــد پرس ـــدا چەن ـــەی دیمانەیەك ـــە میان ـــێكانیەوە. گـــواڵن ل ـــە دراوس دەوڵەت
پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە دۆخـــی ئێســـتای ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و كێشـــە و تەنگژەكانـــی ئـــەم ناوچەیـــەوە.
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هەندێ گرووپ، یان 
تاكەكەسەكان هەوڵدەدەن بەرگ 
و ڕواڵەتێكی سیاسییانە بكەن 
بە بەر جیاوازی و دابەشبوونە 
كۆمەاڵیەتییەكاندا، هەموو 
ئەوانەش لە پێناو برەودانە بە 
بەرەژەوەندییە تایبەتییەكانی 
خۆیان

یەكەم هەنگاو كە دەبێت بە 
ئاراستەی چارەسەركردن و 
یەكالكردنەوەی هەر كێشەیەك 
هەڵبگیرێت، بریتیە تێگەیشتن 
لە هۆكار و پاڵنەرەكانی الیەنی 
بەرامبەری كێشە و ناكۆكییەكە

ئامانجی بنەڕەتی لە 
ئاساییكردنەوەی پەیوەندییەكانی 
ئیسرائیل لەگەڵ چەند 
دەوڵەتێكی عەرەبیدا بریتی بوو 
لە پێكهێنانی بەرەیەك، یان 
هاوپەیمانییەك دژ بە ئێران

ــەت  ــی، بابـ ــی كۆمەاڵیەتـ ــتەواژەی دادپەروەریـ دەسـ
ـــی دیكـــەی وەك  ـــی و بنچینەییەكان و پرســـە بنەڕەت
كار و خـــۆراك. بـــە هـــەر حـــاڵ، بـــەو ڕاددەیـــەی كـــە 
ـــی بەدەســـتهێنانی بەشـــدارییەكی  ـــە هەوڵ ـــەم گەالن ئ
ـــن  ـــن بڵێی ـــەوا دەتوانی ـــری سیاســـییان دەدا، ئ بەرباوت
هـــەوڵ و كۆششـــەكانیان دوچـــاری شكســـتهێنان 
بوونـــەوە، ئێســـتاش ئەگـــەر لـــە بارودۆخەكـــە بڕوانیـــن 
ئـــەوا دەتوانیـــن بڵێیـــن هەلومەرجـــی هیـــچ واڵتێـــك 
لـــەو واڵتانـــەی ئـــەم پێشـــهات و پەرەســـەندنانەیان 

ــووە. ــتر نەچـ ــەرەو باشـ بەخـــۆوە بینـــی، بـ
* واڵتانـــی ئـــەم ناوچەیـــە و بـــە دیاریكـــراوی 
واڵتانـــی عێـــراق و ســـووریا دوچـــاری كێشـــەی 
ســـەخت و دژوار بـــوون و، لەســـەر دەســـتی گرووپـــە 
كاولكارییەكـــی  و  كوشـــتار  تیرۆریســـتییەكان 
زۆریـــان بەســـەردا هـــات، ئێســـتاش ئـــەم گرووپانـــە 
ـــی  ـــە تێڕوانین ـــراون، ب ـــە یەكجـــاری ڕیشـــەكێش نەك ب
ئێـــوە بۆچـــی نەتوانـــراوە هـــۆكارە ڕیشـــەییەكانی 
گرووپانـــە  ئـــەم  گەشـــەكردنی  و  ســـەرهەڵدان 
چارەســـەر بكرێـــن؟ بـــە واتایەكـــی دیكـــە پێویســـتە 
چـــی  بەرپەرچدانەوەیـــان  و  بەرەنگاربوونـــەوە  بـــۆ 

بكرێـــت؟
ــوە  ــە ئێـ ــەوەی كـ ــدە بـ ــە بەنـ ــتیدا ئەمـ ــە ڕاسـ - لـ
ـــە چ  ـــە دیاریكـــراوی ب ـــە چ گـــرووپ و ب ـــاژە ب ئام
واڵت و هەلومەرجێـــك دەكـــەن، چونكـــە لـــە الیـــەك 
ـــە الیەكـــی دیكـــەوە  ـــە جیهادییـــەكان هـــەن و ل گرووپ
ئـــەو گرووپانـــەی دیكـــە هـــەن كـــە لـــە بارودۆخـــە پـــڕ 
ـــتم  ـــرەدا مەبەس ـــەن، لێ ـــە دەك ـــێوییەكاندا گەش ـــە پش ل
حاڵەتەكانـــی  پشـــێوی  لـــە  پـــڕ  بارودۆخـــی  لـــە 
داڕووخانـــی دەوڵـــەت و بەرپابـــوون و هەڵگیرســـانی 
شـــەڕی ناوخۆییـــە، ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە 
هـــۆكارە  چارەســـەركردنی  یـــان  بەرەنگاربوونـــەوە، 
ڕیشـــەییەكانی ســـەرهەڵدانی ئـــەم گرووپانـــە، ئـــەوا 
دەتوانیـــن لـــەم ڕووەوە بڵێیـــن كـــە ســـەقامگیركردنەوەی 
واڵتـــان و دووبـــارە بنیاتنانـــەوەی دامـــەزراوەكان بـــە 
چەشـــنێك كـــە بـــوار و دەرفـــەت بـــۆ مومارەســـەكردنی 
ـــدا  ـــە هەمـــان كات بەشـــداری سیاســـی بڕەخســـێنن و ل
ـــەو پرســـە  ـــن بكـــەن، ل ـــەروەری دەســـتەبەر و دابی دادپ
ـــن و  ـــتە لـــە بەرچـــاو بگیرێ ـــە پێویس بنەڕەتییانـــەن ك

بایەخیـــان پـــێ بدرێـــت. 
ـــان تەنگژەیەكـــی  * وەك ئاشـــكرایە كـــە كێشـــە، ی
ڕیشـــەقووڵ و دێرێنـــی دیكـــە كـــە دوچـــاری واڵتانـــی 
ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت بووەتـــەوە، بریتییـــە 

تایفەگـــەری،  ڕكابەریـــی  یـــان  ناكۆكـــی،  لـــە 
بەتایبەتـــی لـــە نێـــوان شـــیعە و ســـوننەدا، تێڕوانینـــی 
ئێـــوە چییـــە لـــەم بارەیـــەوە و دەبێـــت چـــۆن مامەڵـــەی 

لەگەڵـــدا بكرێـــت؟
- لە ڕاســـتیدا چەندین كێشـــە هەن كە بارودۆخی 
ناوچەكەیـــان ناســـەقامگیر و ئاڵـــۆز كـــردووە، كـــە 
دەتوانیـــن بڵێیـــن كێشـــە و ناكۆكیـــی تایفەگـــەری 
یەكێـــك  هـــەر  كێشـــەی  پرســـانە،  لـــەو  یەكێكـــە 
ــە كـــە هەنـــدێ  ــە ئەوەیـ ــە تایفەگەرییانـ ــەم گرووپـ لـ
ـــەرگ و  ـــدەدەن ب ـــان تاكەكەســـەكان هەوڵ گـــرووپ، ی
ـــەر جیـــاوازی و  ـــە ب ڕواڵەتێكـــی سیاســـییانە بكـــەن ب
ـــەش  ـــدا، هەمـــوو ئەوان دابەشـــبوونە كۆمەاڵیەتییەكان
لـــە پێنـــاو برەودانـــە بـــە بەرەژەوەندییـــە تایبەتییەكانـــی 
خۆیـــان، لـــەم ڕوانگەیـــەوە مـــن پێـــم وایـــە دەبێـــت 
كار لەســـەر جـــۆری ئـــەو سیاســـەتە بكەیـــن كـــە 
دەیگرینەبـــەر نـــەك هەوڵـــی چارەســـەركردن، یـــان 

ــن. ــەكان بدەیـ ــتنی جیاوازییـ نەهێشـ
* ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا لـــە كێشـــە 
جـــار  ئێـــران و زۆربـــەی  لەگـــەڵ  ناكۆكیدایـــە  و 
بەرپرســـانی ئیـــدارەی ئەمریـــكا ئۆباڵـــی هەنـــدێ 
ـــران،  ـــە ئەســـتۆی ئێ ـــە دەخەن ـــە كێشـــەكانی ناوچەك ل
دیـــد و تێڕوانینـــی ئێـــوە لـــەم ڕووەوە چییـــە و ئایـــا 
ـــران و  ـــە ئێ ـــەوە هەی ـــواری ئ ـــەت و ب ـــە دەرف ـــت وای پێ
ئەمریـــكا بتوانـــن هەنـــگاو هەڵبگـــرن، بـــۆ ئـــەوەی 
بـــەالی كەمـــەوە بگەنـــە جۆرێـــك لـــە تێگەیشـــتن 

لەبـــارەی كێشـــە و ناكۆكییەكانیانـــەوە؟
ئێمـــە  ئایـــا  بـــەوەی  پەیوەســـتە  ئەمـــە   -
كێشـــەكان  باســـی  كاتێـــك  چییـــە  مەبەســـتمان 
دەكەیـــن، چونكـــە ئاشـــكرایە كـــە لـــە ڕوانگـــەی 
دروســـتبوونی  و  هاتنەئـــارا  ئۆباڵـــی  ئێرانـــەوە، 
ـــی ئیســـرائیل  ـــەردوو واڵت ـــە ئەســـتۆی ه كێشـــەكان ل
و ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریكایـــە، دواتـــر 
مـــن پێـــم وایـــە یەكـــەم هەنـــگاو كـــە دەبێـــت بـــە 
یەكالكردنـــەوەی  و  چارەســـەركردن  ئاراســـتەی 
ــتن  ــە تێگەیشـ ــت، بریتیـ ــەیەك هەڵبگیرێـ ــەر كێشـ هـ
لـــە هـــۆكار و پاڵنەرەكانـــی الیەنـــی بەرامبـــەری 
كێشـــە و ناكۆكییەكـــە، دواتـــر دەبێـــت كار بكرێـــت 
كـــە  هاوبـــەش،  زەمینەیەكـــی  دۆزینـــەوەی  بـــۆ 
بـــوار و دەرفـــەت بهێنێتەئـــاراوە بـــۆ گەیشـــتن بـــە 

چارەســـەرێك.
* نكۆڵـــی لـــەوە ناكرێـــت كـــە یەكێـــك لـــە ناكۆكییـــە 
ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی  ئاڵۆزەكانـــی  و  دێریـــن 
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فەلەســـتین  كێشـــەی  لـــە  بریتییـــە  ناوەڕاســـت 
بـــە جـــار  و ئیســـرائیل، كـــە وەك دەبینیـــن جـــار 
تەقینـــەوە دەكرێـــت و دەرئەنجامـــی كارەســـاتباری 
و  هـــەوڵ  چەنـــد  ڕووەوە  لـــەم  دەكەوێتـــەوە،  لـــێ 
دەستپێشـــخەری كـــراون، هەموویـــان چارەنووســـیان 
دەرئەنجامـــی  بڵێیـــن  بـــا  یـــان  بـــووە،  شكســـت 
ـــەوە و بگـــرە نائومێدیـــی  ـــان لـــێ نەكەوتووەت خوازراوی
ـــە  ـــوە چـــۆن ل ـــاوە، ئێ ـــدا هێن ـــەدوای خۆیان ـــان ب زیاتری

ئاینـــدەی ئـــەم ناكۆكییـــە دەڕوانـــن؟
- لـــە ڕاســـتیدا مـــن ناتوانـــم پێشـــبینیی ئـــەوە 
بكـــەم كـــە ئاقـــار و ئاراســـتەی ئـــەم ناكۆكییـــە بـــە 
چ الیەكـــدا دەشـــكێتەوە، بـــەاڵم ئـــەوەی دەتوانیـــن 
ـــە  ـــە ك ـــن، ئەوەی ـــێ بكەی ـــاژەی پ ـــەوە ئام ـــە دڵنیایی ب
ـــە فەلەســـتینییەكانەوە  ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــە ل بارودۆخەك

ــر بەخـــۆوە دەبینێـــت. خراپبوونـــی زیاتـ
* هـــەر لـــە پەیوەنـــدی بەپرســـی ئیســـرائیلەوە لـــەم 
ــی  ــتادا ڕێككەوتنـ ــە ئێسـ ــكرایە لـ ــەدا، ئاشـ ناوچەیـ
ئاشـــتی، یـــان ئاســـاییكردنەوەی پەیوەندییـــەكان لـــە 
نێـــوان ئـــەم واڵتـــە و چەنـــد واڵتێكـــی عەرەبیـــدا 
ــەندنێكی  ــهات و پەرەسـ ــە پێشـ ــە بـ ــە ئەمـ ــە، كـ هەیـ
ـــۆكارە  ـــوە ه ـــی ئێ ـــە تێڕوانین ـــرا، ب ـــگ وەســـف ك گرن
بـــوون  چـــی  ڕێككەوتنانـــە  ئـــەم  بنەڕەتییەكانـــی 
ــدار  ــن و بەشـ ــەردەوام دەبـ ــە بـ ــان وایـ ــا باوەڕتـ و، ئایـ
دەبـــن لـــە كەمكردنـــەوەی بارگـــرژی و ئاڵـــۆزی و 

ــە؟ ــەم ناوچەیـ ــێوییەكانی ئـ پشـ
- لـــە ڕاســـتیدا ئـــەوەی پەیوەنـــدی بـــە ئیســـرائیلەوە 
ـــی  ـــن ئامانجـــی بنەڕەت ـــن بڵێی ـــەوا دەتوانی ـــت، ئ هەبێ
لەگـــەڵ  پەیوەندییەكانـــی  ئاســـاییكردنەوەی  لـــە 
لـــە  بـــوو  بریتـــی  عەرەبیـــدا  دەوڵەتێكـــی  چەنـــد 
پێكهێنانـــی بەرەیـــەك، یـــان هاوپەیمانییـــەك دژ بـــە 
ـــدا هەڵگرتنـــی هەنگاوێكـــی  ـــە هەمـــان كات ـــران، ل ئێ
ـــردن و تێكشـــكاندنی كێشـــەی  ـــۆ لەبارب ـــوو ب دیكـــە ب
فەلەســـتین. ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە هـــەردوو 
ــراوی،  ــە دیاریكـ ــەوە بـ ــارات و بەحرەینـ ــی ئیمـ واڵتـ
پەیوەندییەكانیـــان  ئاســـاییكردنەوەی  ئـــەوا 
گرەوێـــك  لـــە  بـــوو  بریتـــی  ئیســـرائیلدا  لەگـــەڵ 
نادڵنیایـــی  و  نائارامـــی  كـــە  ناوچەیەكـــدا  لـــە 
ــە  ــەر ویالیەتـ ــە بەرامبـ ــەریدا، لـ ــاوە بەسـ باڵـــی كێشـ
ــە  ــەم دوو واڵتـ ــە ئـ ــكادا، كـ یەكگرتووەكانـــی ئەمریـ
ئەمریـــكا  وابـــوو  پێیـــان  بەحرەیـــن(  و  )ئیمـــارات 
كەمتـــر و كەمتـــر مایـــەی متمانەپێكردنـــە، هەروەهـــا 
ــكەوتووی  ــای پێشـ ــن تەكنەلۆژیـ ــەوەی بتوانـ ــۆ ئـ بـ

ــە  ــن. كەواتـ ــت بهێنـ ــری بەدەسـ ــەربازی و چاودێـ سـ
ـــی ئیســـرائیل  ـــە پەیوەندییەكان ـــەی ك ـــەو ڕاددەی ـــا ئ ت
لەگـــەڵ ئـــەم واڵتـــە عەرەبییانـــەدا بـــەو شـــێوەیە لێـــی 
دەڕوانرێـــت كـــە هاوپەیمـــان و بەرەیەكـــە دژ بـــە ئێـــران 
ــەوە  ــاری ئـ ــارات خوازیـ ــە ئیمـ ــم وانییـ ــن پێـ ــە مـ )كـ
ــا  ــا و تەنیـ ــەوا تەنیـ ــت(، ئـ ــە ببینێـ ــەم ڕۆڵـ ــت، ئـ بێـ
ـــەم  ـــەوەی جەمســـەرگیری ل ـــۆی قووڵكردن ـــە ه دەبێت
ــەرهەڵدانی  ــۆ سـ ــت بـ ــك دەبێـ ــەدا و هۆكارێـ ناوچەیـ

كێشـــە و ناكۆكیـــی نـــوێ.
* ئـــەی چـــۆن لـــە ئاینـــدەی پەیوەندییەكانـــی 
نێـــوان عێـــراق و ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
دەڕوانیـــت و ئایـــا پێـــت وایـــە بتوانرێـــت درێـــژە بـــە 
پەیوەندییەكـــی پتـــەو بدرێـــت لـــە نێـــوان ئـــەم دوو 

واڵتـــەدا؟

یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  وایـــە  پێـــم  مـــن   -
ئەمریـــكا خوازیـــاری ئەوەیـــە كـــە بـــوون و ئامادەیـــی 
لـــە عێراقـــدا هەبێـــت، بـــۆ ئـــەوەی ڕێگـــری بـــكات 
تاوەكـــو ئـــەم واڵتـــە بـــە تەواوەتـــی و بـــە یەكجـــاری 
نەكەوێتـــە ژێـــر ڕكێـــف و بااڵدەســـتیی ئێرانـــەوە، 
ــت  ــر بـــووە و نایەوێـ ــە فێـ ــكاش وانەكـ ـــەاڵم ئەمریـ ب
ئـــەم نییـــەت و ئامانجـــەی خـــۆی بـــە تەواوەتـــی 
بخاتـــەڕوو، هـــەوڵ دەدات لـــە بارێكـــدا بێـــت كـــە 
ئـــەو  پەالمـــاری  و  هێـــرش  كەمتـــر ڕووبـــەڕووی 
گرووپـــە عێراقییانـــە ببێتـــەوە كـــە لەالیـــەن ئێرانـــەوە 
دواتـــر  دەكرێـــت،  لـــێ  پاڵپشـــتییان  و  پشـــتیوانی 
دەبێـــت ئـــەو ئامـــاژە بـــەو ڕاســـتییەش بكەیـــن كـــە لـــە 
ـــی  ـــە یەكگرتووەكان ـــران و ویالیەت ـــاڵی 2003وە ئێ س
ئەمریـــكا هـــەوڵ دەدەن ببنـــە پارســـەنگی یەكتـــر لـــە 
عێراقـــدا و، دەكرێـــت ئـــەم دۆخـــە بـــۆ ماوەیەكـــی 

ــێت. ــژە بكێشـ ــەش درێـ دیكـ

ئەمریكا خوازیاری ئەوەیە كە 
بوون و ئامادەیی لە عێراقدا 

هەبێت، بۆ ئەوەی ڕێگری بكات 
تاوەكو ئەم واڵتە بە تەواوەتی 

و بە یەكجاری نەكەوێتە ژێر 
ڕكێف و بااڵدەستیی ئێرانەوە

لە ساڵی 2003وە ئێران و 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمریكا هەوڵ دەدەن ببنە 
پارسەنگی یەكتر لە عێراقدا و، 
دەكرێت ئەم دۆخە بۆ ماوەیەكی 

دیكەش درێژە بكێشێت
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ئەتـــول كۆهلـــی پڕۆفیســـۆری سیاســـەت و كاروبـــارە نێودەوڵەتییەكانـــە لـــە زانكـــۆی پرینســـتۆن و 
تایبەتمەنـــد و پســـپۆڕی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك ئابووریـــی سیاســـی لـــە واڵتـــە تازەگەشـــەكردووەكان، 
سیاســـەتی هیندســـتان و ئیمپریالیـــزم لـــە جیهانـــی تازەگەشـــەكردوودا، گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكیـــدا 
ـــەت  ـــدان و ڕۆڵـــی دەوڵ ـــە پرســـی پەرەپێ ـــوون ب ـــدا تاوتـــوێ كـــرد، كـــە پتـــر پەیوەســـت ب ـــد پرســـێكی لەگەڵ چەن
لـــەم ڕووەوە و پەیوەندیـــی نێـــوان دیموكراســـی و حوكمڕانیـــی بـــاش و گەشـــەی ئابـــووری و چەنـــد پرســـێكی 

دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 

هیندستان نموونەی 
پێكەوەهەڵكردنی دیموكراسی 

و گەشەكردنی گشتگیرە

ئەتول كۆهلی
پڕۆفیسۆری سیاسەت و كاروبارە نێودەوڵەتییەكان لە زانكۆی پرینستۆن بۆ گواڵن:
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بەریتانیا بونیادێكی بیرۆكراسیی 
مەدەنیی باش و، هێزێكی 

چەكداری و دەسەاڵتی دادەوەریی 
كارای جێهێشت لە دوای خۆی لە 

هیندستاندا

* ئێـــوە بـــە چـــڕی توێژینەوەتـــان لـــە بـــارەی 
جیهانـــی  لـــە  ئیپمپریالیـــزم  میراتـــی  و  ڕۆڵ 
تازەگەشـــەكردوودا كـــردووە، بـــە تێڕوانینـــی ئێـــوە 
ئایـــا دەكرێـــت بڵێیـــن تـــا ئێســـتاش ئـــەم میراتـــە 
كاریگەریـــی هەبـــووە و بەربەســـت و ئاســـتەنگی 
كاریگەریـــی  كارا و  بونیادێكـــی  بنیاتنانـــی  بـــۆ 

كـــردووە؟ دروســـت  حوكمڕانـــی 
- لـــە ڕاســـتیدا میراتـــی ئیمپریالیـــزم میراتێكـــی 
ـــەاڵم دەتوانیـــن بڵیێـــن  ـــووە، ب نەرێنـــی و زیانبەخـــش ب
كاریگەرییەكـــەی یەكســـان نەبـــووە لەســـەر واڵتـــان، 
بـــۆ نموونـــە، واڵتانـــی وەك هیندســـتان و چیـــن 
ڕاددەیـــەك  تـــا  تازەگەشـــەكردوودا،  جیهانـــی  لـــە 
توانیویانـــە دەوڵەتێكـــی كارا بنیـــات بنێـــن، لـــەم ڕوەوە 
دەكرێـــت ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن بەریتانیـــا بونیادێكـــی 
بیرۆكراســـیی مەدەنیـــی بـــاش و، هێزێكـــی چەكداری 
ـــە دوای  و دەســـەاڵتی دادوەریـــی كارای جێهێشـــت ل

ــەدەی  ــتی سـ ــە ناوەڕاسـ ــتاندا، لـ ــە هیندسـ ــۆی لـ خـ
بیســـتدا ناسیۆنالیســـتە هیندییـــەكان حكومەتێكـــی 
مەدەنیـــی كارایـــان لەســـەر ئـــەم بونیـــادەی دەوڵـــەت 
بڵیێـــن  دەتوانیـــن  ڕوانگەیـــەوە  لـــەم  دامەزرانـــد، 
زۆربـــەی بەشـــەكانی واڵتـــی هیندســـتان لـــە دوای 
ئـــەوەی ئـــەم واڵتـــە ســـەربەخۆیی بەدەســـت هێنـــا، بـــە 
باشـــی حوكمڕانـــی كـــراون، بـــەاڵم ئـــەوەی پەیوەســـت 
ــە  ــە بـ ــەم واڵتـ ـــەوا ئـ ـــەوە، ئ ــی چین ــە واڵتـ ــت بـ بێـ
ـــەوە و،  ـــاری كۆڵۆنیاڵیزم ـــر ب ـــە ژێ ـــی نەكەوت تەواوەت
ـــی كارای شۆرشـــگێڕانە  ـــدا بزووتنەوەیەك ـــە كۆتایی ل
هێـــزە  شـــەڕی  ســـەركەوتووانە  واڵتـــەدا،  لـــەو 
بەرژەوەندییـــە  و  موحافیـــزكارەكان  ناسیۆنالیســـتە 
ـــە  ـــرد، ل ـــەی ك ـــەم هێزان ـــی ئ ـــە هاوپەیمانەكان دەرەكیی
كاتێكـــدا كـــە ئەزموونـــی هـــەردوو واڵتـــی چیـــن و 
هیندســـتان ئەزموونێكـــی تـــەواو ســـەركەوتوو نییـــە، 
بـــەاڵم ئـــەو ڕاســـتییەش ڕوون دەكەنـــەوە كـــە دەكرێـــت 
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هەمـــان  لـــە  و،  ببردرێـــت  نـــاو  لـــە  ئیمپریالیـــزم 
كاتـــدا دەكرێـــت دەوڵەتێكـــی خـــاوەن ســـەروەری و 
تـــا ڕاددەیـــەك كارا دروســـت بكـــەن لـــە جیهانـــی 
لـــە  زۆرێـــك  پێچەوانـــەوە،  بـــە  تازەگەشـــەكردودا، 
كەمتـــر  گـــەورە  بیابانـــی  باشـــووری  ئەفریقـــای 
هـــۆكاری  چەندیـــن  لەبـــەر  بـــوون،  خۆشـــبەخت 
جۆراوجـــۆر، ئەوروپییـــە ئیمرپالییـــەكان بونیادێكـــی 
هەروەهـــا  نەنـــا،  بنیـــات  حوكمڕانییـــان  كارای 
هێـــزە ناسیۆنالیســـتییەكان لـــەم بەشـــەی جیهانـــدا 
ـــڕان و پارچـــە پارچـــە  ـــرازان و لێكداب دوچـــاری لێكت
بـــوون بوونـــەوە، لـــە دەرئەنجامـــدا چەندیـــن دەوڵـــەت 
هاتنەئـــاراوە كـــە بونیادێكـــی الوازیـــان هەبـــوو. ئـــەوەی 
پەیوەســـت بێـــت بـــە ئەمریـــكای التیـــن و ناوچـــەی 
ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتەوە، ئـــەوا چەندیـــن كەیـــس و 
ـــی  ـــە كوالێت ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــەن ل ـــی تێكـــەڵ ه حاڵەت
دەوڵەتـــە نەتەوەییەكانـــەوە، هەرچۆنێـــك بێـــت، ئـــەوەی 
ناوچەیـــەدا  دوو  ئـــەم  نێـــوان  لـــە  بێـــت  هاوبـــەش 
دەســـتتێوەردانی  بەردەوامبوونـــی  لـــە  بریتییـــە 
ــی  ـــووڕاندنی ئابووریـ ــە هەڵس ــەكان لـ ــزە دەرەكییـ هێـ
سیاســـییە ناسیۆنالیســـتییەكان. لـــەم ڕوانگەیـــەوە، 
دەوڵەمەندبوونیـــان بـــە ســـەرچاوەكان، وەك نـــەوت، 
ــە  ــەوە، بـ ــێ كەوتووەتـ ــوازراوی لـ ــی نەخـ دەرئەنجامـ
زۆری واڵتـــە ئەورووپییـــەكان پێگـــە و هەڵوێســـتی 
نوخبـــەی پڕۆڕۆژئاواییـــان لـــەم واڵتانـــەدا بەهێـــز 
ــەری  ــەری گرتنەبـ ــدا ئەگـ ــە دەرئەنجامـ ــردووە، لـ كـ
ـــۆ پەرەپێدانیـــان  ڕێچكەیەكـــی پتـــر ناسیۆنالیســـتی ب

الواز كـــردووە. 
ـــەی  ـــارەی پڕۆس ـــە ب ـــە ل ـــینتان هەی ـــوە نووس * ئێ
پەرەپێـــدان لەالیـــەن دەوڵەتـــەوە، بـــەاڵم ئـــەوەی لـــە 
ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا بـــەدی دەكرێـــت، 
ناوچەیـــە  ئـــەم  دەوڵەتانـــی  لـــە  زۆرێـــك  ئەوەیـــە 
بەدیهێنانـــی  لـــە  بوونەتـــەوە  شكســـت  دوچـــاری 
دابەشـــبوونە  ئـــەوە،  بـــری  لـــە  پەرەپێدانـــدا، 
و،  كردووەتـــەوە  قووڵتـــر  كۆمەاڵیەتییەكانیـــان 
الوازییـــە بونیادییەكەیـــان الوازتـــر كـــردووە، ئایـــا 
پێتـــان وایـــە پڕۆســـەی پەرەپێـــدان لەالیـــەن دەوڵەتـــەوە 
لـــە بنەڕەتـــدا پرســـێكی گرفتئامێـــزە، یـــان هـــۆكاری 
دیكـــەی هـــەن كـــە بەرپرســـن لـــە هاتنەئـــارای ئـــەم 

بارودۆخـــە؟
ســـەركەوتووی  پڕۆســـەی  ڕاســـتیدا  لـــە   -
پەرەپێـــدان لەالیـــەن دەوڵەتـــەوە لـــە بنەڕەتـــدا پێویســـتی 
بـــە بوونـــی دەوڵەتێكـــی كارا هەیـــە، واڵتانـــی وەك 

ــد  ــوان چەنـ ــن و تایـ ــوور، چیـ ــای باكـ ــان، كۆریـ یابـ
خێـــرای  پەرەپێدانـــی  بـــارەی  لـــە  نموونەیەكـــن 
ئابوورییـــەوە لەالیـــەن حكومەتـــە نیشـــتمانییەكانەوە، 
جیهانـــی  واڵتانـــی  لـــە  زۆرێـــك  داخـــەوە،  بـــە 
چەشـــنە  بـــەم  حكومەتێكـــی  تازەگەشـــەكردوو 
ـــەر،  ـــە بگرنەب ـــەم ڕێگەی ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ـــە ب ـــان نیی كارای
لـــەم ڕووەوە هـــۆكارە بنەڕەتییـــەكان ئاڵـــۆزن. هـــەروەك 
پێشـــتر ئامـــاژەم پـــێ كـــرد، میراتـــی ئیســـتیعماری 
بەشـــێكە لـــە هـــۆكاری كێشـــەكان، دابەشـــبوونی 
ئیتنـــی و خراپیـــی ســـەركردەكان لـــە ئەفریقـــای 
هـــۆی  بوونەتـــە  گـــەورە  بیابانـــی  باشـــووری 
كێشـــەكانی  زیاتـــری  خراپبوونـــی  و  ئاڵۆزكـــردن 
پەیوەســـت بـــە حوكمڕانـــی، واڵتانـــی ڕۆژهەاڵتـــی 
ناوەڕاســـت بـــە دەســـت هەمـــان كێشـــەوە گرفتـــار 
دەوڵەمەندبوونـــی  حاڵەتـــدا  هەنـــدێ  لـــە  بـــوون، 
واڵتەكـــە بـــە نـــەوت هێنـــدەی دیكـــەی كێشـــەكەی 
ـــن  ـــەكان بەردەوام ـــزە دەرەكیی ـــەوە و هێ ـــووڵ كردووەت ق
ناوخۆییەكانـــی  كاروبـــارە  لـــە  دەســـتتێوەردان  لـــە 
ئـــەوەی  هـــۆی  بووەتـــە  ئەمـــەش  واڵتانـــە،  ئـــەم 
زەحمـــەت بێـــت كـــە هاوســـەنگیی هێـــز لـــە نێـــو 
ــت،  ــەدی بهێنرێـ ــدا بـ ــتمانییە ڕكابەرەكانـ ــزە نیشـ هێـ
لـــە دەرئەنجامـــدا ســـەركردەكانی ئـــەم واڵتانـــە پتـــر 
لـــە پێنـــاو  لـــە ڕكابەریـــی كورتخایەنـــە  چاویـــان 
بـــە  بایـــەخ  بەدەســـتهێنانی دەســـەاڵتدا و كەمتـــر 

دەدەن. درێژخایـــەن  ئابووریـــی  پەرەپێدانـــی 
ـــاوەڕت وایـــە كـــە پەرەپێـــدان و گەشـــەی  * ئایـــا ب
پەیوەندییەكـــی  بـــاش  حوكمڕانیـــی  و  ئابـــووری 
و  پیادەكـــردن  لەگـــەڵ  هەیـــە  لێكدانەبڕاویـــان 

دیموكراســـیدا؟ گرتنەبـــەری 
ـــە  ـــەو بیرۆك ـــم لەگـــەڵ ئ ـــاوڕا نی ـــر، مـــن ه - نەخێ
ئاسوودەبەخشـــە، بـــەاڵم ناڕاســـتەدا، كـــە پێـــی وایـــە 
ـــارادا  ـــە ئ ـــتە باشـــەكان پێكـــەوە ل ـــوو ش ـــت هەم دەكرێ
بـــن، مـــن هیـــوادار بـــووم دۆخەكـــە بـــەم شـــێوەیە 
بووایـــە، بـــەاڵم هەلومەرجەكـــە زۆر لـــەوە ئاڵۆزتـــرە، 
پـــێ  دەســـەاڵتخوازی  لـــە  دیموكراســـیم  مـــن 
ــە  ــاوەڕم وایـ ــەوەی بـ ــەر ئـ ــەك لەبـ ــەاڵم نـ ــترە، بـ باشـ
دیموكراســـی بەرهەمێكـــی باشـــتری لـــێ دەكەوێتـــەوە 
وەك گەشـــەی ئابـــووری، ئێـــوە بڕواننـــە حاڵەتـــی 
ــە  ــەاڵم لـ ــەاڵتخوازە، بـ ــی دەسـ ــە دەوڵەتێكـ ــن كـ چیـ
مـــاوەی چـــوار دەیـــەی ڕابـــڕدوودا ئاســـانكاریی 
بـــۆ گەشـــەیەكی خێـــرا و كەمكردنـــەوەی هـــەژاری 
و  گەورەیـــە  دەســـتكەوتێكی  ئەمـــە  كـــردووە، 

چین كە دەوڵەتێكی 
دەسەاڵتخوازە، بەاڵم لە 
ماوەی چوار دەیەی ڕابڕدوودا 
ئاسانكاریی بۆ گەشەیەكی خێرا 
و كەمكردنەوەی هەژاری كردووە، 
ئەمە دەستكەوتێكی گەورەیە و 
ناكرێت نادیدە بگیرێت

گەشەی ئابووری و نایەكسانیی 
كۆمەاڵیەتی هۆكاری گرنگ و 
بنەڕەتین و سەر دەكێشن بۆ 
جەمسەرگیریی سیاسی، هەر 
كاتێكیش ئەم جەمسەرگیرییە 
دروست بوو، ئەوا دروستبوونی 
دەسەاڵتێكی ناوەندی زەحمەت 
دەبێت، مۆدیس و بۆڵسانارۆس 
ڕەنگدانەوەی ئەم تەوژمەن

میراتی ئیستیعماری بەشێكە لە 
هۆكاری كێشەكان، دابەشبوونی 
ئیتنی و خراپیی سەركردەكان 
لە ئەفریقای باشووری بیابانی 
گەورە بوونەتە هۆی ئاڵۆزكردن 
و خراپبوونی زیاتری كێشەكانی 
پەیوەست بە حوكمڕانی

ئەو پاشەكشەی دیموكراسییە 
لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا بەدی دەكرێت، هاوكار 
نابێت بۆ زۆرێك لە بەشەكانی 
دیكەی جیهان، زۆرێك لە واڵتە 
تازە گەشەكردووەكان ڕووبەڕووی 
جەمسەرگیریی سیاسی بوونەوە و 
هانی دیماگۆجییەت دەدەن
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لە سااڵنی هەشتاكانی سەدەی 
ڕابردووەوە هیندستان گەشەیەكی 
بەرچاوی بەخۆوە بینی و هەژاری 
لەم واڵتەدا كەم بووەوە، لەبەر 

ئەوە دەكرێت هیندستان وەك 
نموونەیەك سەیر بكرێت كە 

چۆن دیموكراسی و گەشەكردنی 
گشتگیر پێكەوە هەڵدەكەن

دەكرێت واڵتێكی وەك ڤێتنام 
لە هەندێ ڕووەوە ئەزموونی 
چین دووبارە بكاتەوە، بەاڵم 

نەك واڵتانی وەك عێراق، یان 
نەیجیریان، یان بەرازیل كە 
تەنانەت ڕەنگە ئەم واڵتانە 

نەتوانن ئومێدی ئەوەش بكەن 
هەمان ڕێچكەی چین بۆ گەشەی 

ئابووری دووبارە بكەنەوە

نایەكسانی لە هیندستاندا بە 
ئەندازەیەكی گەورە گەشەی 
كردووە و ژمارەیەكی زۆری 
هاوواڵتی هەن كە هەژار 
و نەخوێندەوارن و باری 
تەندروستییان باش نییە

چین بەردەوامە لە سەرسامكردنی 
هەموو ئەو كەسانەی باوەڕیان 

وابوو گەشەی ئابووری 
سەردەكێشێت بۆ كرانەوەی سیاسی

ناكرێـــت نادیـــدە بگیرێـــت، لـــە كاتێكـــدا ناتوانرێـــت 
بـــە ئاســـانی ئەزموونـــی واڵتـــی چیـــن دووبـــارە 
ــەوەی  ــەر ئـ ــە، لەبـ ــوێنەكانی دیكـ ــە شـ ــەوە لـ بكرێتـ
ئـــەو دەســـەاڵتخوازییە تونـــدەی هەمیشـــە شـــتێكی 
خـــوازراو نییـــە، بـــەاڵم ئـــەو بیرۆكەیـــەش بەتـــاڵ 
و  دیموكراســـی  دەڵێـــت  پێمـــان  كـــە  دەكاتـــەوە 
گەشـــەكردن و حوكمڕانیـــی بـــاش پێكـــەوە بـــەدی 

دێـــن.
* ئاشـــكرایە لـــە ئێســـتادا دیاردەیـــەك هەیـــە پێـــی 
دەگوترێـــت پاشەكشـــە، یـــان داكشـــانی دیموكراســـی، 
بۆچوونـــی ئێـــوە لـــەم بارەیـــەوە چییـــە و ئایـــا هـــۆكار 

و دەرئەنجامەكانـــی چیـــن؟
واڵتـــە  لـــە  زۆرێـــك  ڕاســـتە،  ئەمـــە  بەڵـــێ   -
تازەگەشـــەكردووە دیموكراســـییەكانی وەك هیندســـتان 
دیموكراســـی  داكشـــانی  دوچـــاری  بەرازیـــل  و 
بوونەتـــەوە لـــە ســـااڵنی ڕابـــردوودا، ئەمـــە جێـــی داخە، 
بـــەاڵم دووبـــارە دەبێـــت ئـــەوە بڵێیـــن كـــە هـــۆكارەكان 
لـــە  دیموكراســـییە  پاشەكشـــەی  ئـــەو  ئاڵـــۆزن، 
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــەدی دەكرێـــت، 
ـــە بەشـــەكانی دیكـــەی  ـــك ل ـــۆ زۆرێ هـــاوكار نابێـــت ب
جیهـــان، زۆرێـــك لـــە واڵتـــە تـــازە گەشـــەكردووەكان 
ــەوە و  ــی بوونـ ــەرگیریی سیاسـ ــەڕووی جەمسـ ڕووبـ
ـــن،  ـــی م ـــە تێڕوانین ـــەت دەدەن، ب ـــی دیماگۆجیی هان
ــی  ــانیی كۆمەاڵیەتـ ــووری و نایەكسـ ــەی ئابـ گەشـ
هـــۆكاری گرنـــگ و بنەڕەتیـــن و ســـەر دەكێشـــن 
بـــۆ جەمســـەرگیریی سیاســـی، هـــەر كاتێكیـــش ئـــەم 
جەمســـەرگیرییە دروســـت بـــوو، ئـــەوا دروســـتبوونی 
دەســـەاڵتێكی ناوەنـــدی زەحمـــەت دەبێـــت، مۆدیـــس و 

ــەن. ــەم تەوژمـ ــەوەی ئـ ــانارۆس ڕەنگدانـ بۆڵسـ
* هـــەروەك ئاشـــكرایە هیندســـتان گەورەتریـــن 
ـــە  ـــوە چـــۆن ل ـــدا، ئێ ـــە جیهان ـــی دیموكراســـییە ل واڵت
كارایـــی بونیـــادی حوكمڕانیـــی ئـــەم واڵتـــە دەڕوانـــن 
ئەزموونـــی  لـــە  وانەیـــەك  چ  دەكرێـــت  ئایـــا  و، 

دیموكراســـیی ئـــەم واڵتـــەوە بەدەســـت بهێنرێـــت؟
بـــەاڵم  - هیندســـتان واڵتێكـــی دیموكراســـییە، 
ــەم  ــە، لـ ــووڕی نییـ ــێ كەموكـ ــییەكەی بـ دیموكراسـ
ســـااڵنەی دواییـــدا ناوبانگـــی دیموكراســـییەكەی 
زیانـــی پێگەیشـــت بـــە هـــۆی خـــراپ مامەڵەكـــردن 
دیكـــەدا،  كەمینەكانـــی  و  موســـڵمانان  لەگـــەڵ 
ــی  ــەر واڵتێكـ ــتا هـ ــدا، هێشـ ــەڵ ئەوەشـ ــەاڵم لەگـ بـ
ــەدەی  ــتاكانی سـ ــااڵنی هەشـ ــە سـ ــییە، لـ دیموكراسـ
بەرچـــاوی  گەشـــەیەكی  هیندســـتان  ڕابـــردووەوە 

كـــەم  لـــەم واڵتـــەدا  هـــەژاری  بینـــی و  بەخـــۆوە 
وەك  هیندســـتان  دەكرێـــت  ئـــەوە  لەبـــەر  بـــووەوە، 
نموونەیـــەك ســـەیر بكرێـــت كـــە چـــۆن دیموكراســـی و 
گەشـــەكردنی گشـــتگیر پێكـــەوە هەڵدەكـــەن، هەروەهـــا 
قابیلـــی  زیاتـــر  هیندســـتان  ئەزموونـــی  دەكرێـــت 
دووبارەكردنـــەوە بێـــت بـــەراورد بـــە ئەزموونـــی چیـــن، 
ـــن  ـــەوە بكەی ـــت ئامـــاژەش ب ـــت، دەبێ ـــك بێ ـــەر چۆنێ ه
كـــە نایەكســـانی لـــە هیندســـتاندا بـــە ئەندازەیەكـــی 
گـــەورە گەشـــەی كـــردووە و ژمارەیەكـــی زۆری 
هاوواڵتـــی هـــەن كـــە هـــەژار و نەخوێنـــدەوارن و 

ــە.  ــاش نییـ ــتییان بـ ــاری تەندروسـ بـ
* وەك ئێـــوە چەنـــد جارێـــك ئاماژەتـــان پـــێ كـــرد، 
ــەركردنە،  ــی هەڵوەستەلەسـ ــی جێـ ــی سیاسـ ئەزموونـ
ـــەدا  ـــەو واڵت ـــووری ل ـــەوەی گەشـــەیەكی ئاب ـــەر ئ لەب
بـــەدی هاتـــووە بـــە بـــێ ئـــەوەی هاوشـــان بێـــت بـــە 
ــی  ــەوە چـ ــەم بارەیـ ــوە لـ ــی، ئێـ ــی سیاسـ كرانەوەیەكـ

دەڵێـــن؟
ــرد،  ــێ كـ ــاژەم پـ ــتریش ئامـ ــەروەك پێشـ ــن هـ - مـ
پێـــم وانییـــە بـــە ئاســـانی بتوانرێـــت ئەزموونـــی چیـــن 
دووبـــارە بكرێتـــەوە لـــە واڵتانـــی دیكـــە، دەكرێـــت 
واڵتێكـــی وەك ڤێتنـــام لـــە هەنـــدێ ڕووەوە ئەزموونـــی 
چیـــن دووبـــارە بكاتـــەوە، بـــەاڵم نـــەك واڵتانـــی وەك 
عێـــراق، نەیجیريـــا، یـــان بەرازیـــل كـــە تەنانـــەت 
ڕەنگـــە ئـــەم واڵتانـــە نەتوانـــن ئومێـــدی ئـــەوەش 
بكـــەن هەمـــان ڕێچكـــەی چیـــن بـــۆ گەشـــەی 
ئابـــووری دووبـــارە بكەنـــەوە، دواتـــر ئـــەوەی پەیوســـت 
بێـــت بـــە ناوخـــۆی چینـــەوە، ئـــەوا مـــن شـــارەزاییەكی 
ــە  ــە لـ ــەم مۆدێلـ ــم ئـ ــەوەی بڵێـ ــۆ ئـ ــە بـ ــۆم نییـ ئەوتـ
نێـــو خـــودی ئـــەو واڵتـــەدا، بەتایبەتـــی مۆدێلـــی 
و  دەبێـــت  بـــەردەوام  زبرەكـــەی،  دەســـەاڵتخوازییە 
درێـــژە دەكشـــێت، زۆرێـــك خوازیـــاری ئـــەوەن وەاڵمـــی 
ئـــەم پرســـیارەیان دەســـت بكەوێـــت، بـــەاڵم هەرچۆنێـــك 
ـــوو  ـــە سەرســـامكردنی هەم ـــە ل ـــن بەردەوام ـــت چی بێ
ـــووری  ـــوو گەشـــەی ئاب ـــان واب ئـــەو كەســـانەی باوەڕی
سەردەكێشـــێت بـــۆ كرانـــەوەی سیاســـی، تاكـــە شـــتێك 
بمەوێـــت لـــەم ڕووەوە زیـــادی بكـــەم، ئەوەیـــە كـــە 
دەســـەاڵتخوازیی زبـــر، بەرهەڵســـەتییەكی پەنهانـــی 
نێـــو كۆمەڵگـــە لەخـــۆ دەگرێـــت، بۆچـــی )شـــی جیـــن 
پینـــگ( پێویســـتی بەوەیـــە هێنـــدە دەســـەاڵتخواز 
ـــەوە لەبەرچـــاو  ـــت ئ ـــە چـــی دەترســـێت؟ دەبێ ـــت؟ ل بێ
بگریـــن كـــە كۆمەڵگـــەی سیاســـیی چیـــن دوورە 

ــەقامگیر بێـــت. ــەوەی كۆمەڵگەیەكـــی سـ لـ
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سرووشتی ژیان و كاركردنی 
وا بووە، دەر و ماڵ نەبووە، 
واتە ڕۆڵەكانی دەر و ماڵ بۆ 
ژن و پیاو جیاواز نەبوون، 
كۆمەڵگەیەكی كشتوكاڵی بووین، 
پیشەی سەرەكیی خەڵك لە 
ژیانە سەرتاییەكانەوە باخداری 
و ئاژەڵداری و كشتوكاڵی بووە

بیرە هاوردە و ئایدیۆلۆژیا 
هاوردەكان جیاكارییان بۆ 
ژن دروست كرد، ئەویش 
تێڕوانینێكی »سێكسییانە«یە 
بۆ ژن لە عەقڵییەتی تاكی كورد 
كە وادەكات كۆمەڵگە لە پێناو 
پاراستنی ئەمە ڕێگر بێت لە 
بەردەم زۆر كاری ژن
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تێڕوانین و باوەڕبوون بە توانای ژن بناغە دەگرێت 
لەســەر ڕۆئیــای كۆمەڵگــە، واتــە كۆمەڵگــە چــۆن 
دەڕوانێتە ژن، وەك مرۆڤ، وەك كائینێكی كاریگەر، 
پێگــەی، چ كارێــك بــكات، چــۆن ڕەفتــار بكات،واتــە 
لــە ئەندێشــە و ڕۆئیــای تاكەكانــی ئــەو كۆمەڵگەیــە 
ژن چییــە؟ ژنــی ئایدیاڵــی چییــە؟ واتــە كامە جۆری 
ژن پەســەندە، لــە ڕووی هەڵســوكەوتی، ڕۆڵبینینــی، 
ــەوەی بەگشــتی  كارەكانــی، ڕەفتارەكانــی. لەگــەڵ ئ
لــە تێكــڕای كۆمەڵگــەكان ئایدیایەكــی لەیەكچــوو 
هەیــە لــە هەندێــك ڕووەوە لــە تێڕوانیــن بــۆ ژن، بــەاڵم 
سرووشــتی هەر كۆمەڵگەیەك، ژینگەكەی، شــێوازی 
كارەكانــی، سیســتمی سیاســی و حوكمڕانــی، ئاییــن، 
ــژووەی  ــەو مێ ــوور، ئ ــای كارپێكــراو، كەلت ئایدیۆلۆژی
پیایــدا تێپەڕیــوە، تــا ڕاددەیــەك جیــاوازی داوە بــە 
ڕۆئیــای جیــاواز بەرامبــەر بــە ژن لــە كۆمەڵگەیــەك 
بــۆ كۆمەڵگەیەكــی دی. بــە تێڕوانینــی خــۆم و وەك 
ئەزموونــی ژیــان و لێكۆڵینــەوەم لــە بــواری جەنــدەری 
و ژن لــە كۆمەڵگــەی كــوردی، هەمیشــە وام بینیــوە 
ــدەر و پرســی  ــە باســی جەن ــە ئەمــڕۆ بووەت ــەوەی ك ئ
كــوردی،  كۆمەڵگــەی  لــە  جەنــدەری  یەكســانیی 
)بەتایبەتــی ئــەم بەشــەی كوردســتان( باســێك نەبــووە 

میللەتــەدا، چونكــە سرووشــتی  ئــەم  مێــژووی  لــە 
نەبــووە،  مــاڵ  و  دەر  بــووە،  وا  كاركردنــی  و  ژیــان 
ــاواز  ــاو جی ــۆ ژن و پی ــاڵ ب ــی دەر و م ــە ڕۆڵەكان وات
نەبــوون، كۆمەڵگەیەكــی كشــتوكاڵی بوویــن، پیشــەی 
ســەرەكیی خەڵــك لــە ژیانــە ســەرتاییەكانەوە باخــداری 
ــان  ــە هەمووی ــووە، ژن ل ــداری و كشــتوكاڵی ب و ئاژەڵ
لەگــەڵ پیــاو بــووە، تەنانــەت پیشــەی شــوانكاریش 
منداڵــی كــوڕ و كــچ نێردراونەتــە الی كار و بــەرخ 
و ئــەوەی پێیــان دەوت »بەرغــەل«، واتــە ڕۆڵەكانــی 
دەرەوە جیــا نەكرابوونــەوە بــە تەنیــا بــۆ پیــاو، تاكــو ژن 
لــە ماڵــدا قەتیــس ببێــت، كۆمەڵگەیەكــی پیشەســازی 
و بازرگانــی نەبوویــن ئەوەنــدە، تاكــو ژن لــەو بوارانــە 
پەراوێــز بێــت، بەڵكــو جگــە لــە كاری دەرەوەی مــاڵ، 
لــە ڕســتن و چنیــن و پیشــەوەری تاكــو بازرگانییــش 
ڕەگــەزە  دوو  ئــەم  بۆیــە  بــووە،  بەشــدار  تیایــدا  ژن 
هێنــدەی پێكــەوە بــوون، كــەم جیاوازیــت بینیــوە لــە 
یــەك  كۆمەاڵیەتییەكــەوە  ڕووە  لــە  تەنیــا  نێوانیــان، 
تێڕوانیــن هەبــووە و هەیــە لــە كۆمەڵگــەی كــوردی 
ــە  ــووە، ك ــاكاری ب ــتبوونی جی ــۆوی دروس ــەوە ت ــە ئ ك
بیــرە  لــە ڕۆئیــای تاكــی كــورد بوونــی هەبــووە و 
ــان لەســەر  ــا هاوردەكانیــش كاری ــاوردە و ئایدیۆلۆژی ه

پرسی ژن لە كابینەی نۆیەمی 
حكومەتی هەرێمی كوردستاندا
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ـــووە لـــە ڕووی  ـــدا پـــەروەردە ب  “ ئایدیـــای ســـەرۆكی حكومـــەت و باكگراونـــدی و ئـــەو قوتابخانـــەی تیای
سیاســـییەوە، ڕەنگـــی داوەتـــەوە لەســـەر كارەكانـــی، ئەگەرچـــی ژن لـــە كابینەكانـــی پێشـــووش بوونـــی 
هەبـــووە، بـــەاڵم لـــەم كابینـــەدا جەنابـــی ســـەرۆكی حكومـــەت كاك مســـرور بارزانـــی كـــە پیـــادەی سیســـتم 
ـــەر چـــاو  ـــەك لەب ـــاو وەك ی ـــە سیســـتم و حوكمڕانیـــی نیشـــتماندا ژن و پی ـــرد، ل و كابینەیەكـــی نیشـــتمانی ك

دەگیرێـــت و وەك یـــەك دەرفەتیـــان بـــۆ فەراهـــەم دەكرێـــت.”
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لە كۆمەڵگەی كوردی باوەڕ و 
مۆدیلەكە بە بەشداریی سیاسیی 

ژن بوونی هەبووە، بەاڵم 
نەبوونی دەوڵەتێكی حوكمڕانی 
سەربەخۆ لە ڕابردوودا كە ئەم 

مۆدیلە لە نموونەیەكەوە لە 
ناوچەیەكەوە بگوازێتەوە بۆ 

سەر تەختی حوكمڕانیی واڵت 
هۆكار بووە، ژن لە حوكمڕانیدا 

نەبیندرێت

هاتنی ئایدیۆلۆژیا و بیری 
هاوردە )چ عەرەبی، چ بیانی( 
كە جیاواز بوون لە سرووشتی 

كۆمەڵگەی كوردی لە تێڕوانینی 
بۆ ژن، ژنی كوردی شەرمن 

كرد و جیای كردەوە لە پیاو، 
تەنانەت لە ژووری دانیشتنیش، 

لە كاتێكدا لە دیوەخان و 
كۆمەڵگەی كوردی ژن و پیاو لە 
میوانداری و بۆنەكانیشدا تێكەڵ 

بوون
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كــرد، دواتریــش جیاكارییــان بــۆ ژن دروســت كــرد، 
ئەویــش تێڕوانینێكــی »سێكســییانە«یە بــۆ ژن لــە 
كۆمەڵگــە  وادەكات  كــە  كــورد  تاكــی  عەقڵییەتــی 
لــە پێنــاو پاراســتنی ئەمــە ڕێگــر بێــت لــە بــەردەم 
زۆركاری ژن، ئەمــەش لــە ژیانــە ســەرەتاییەكانەوە 
زۆر بوونــی نەبــووە، چونكــە ئــەوەی بیســتوومانە و 
ــچ  ــوڕو ك ــان، ك ــژووی خۆم ــە مێ ــەوە ل خوێندوومانەت
پێكــەوە گــەورە بــوون لــە دەرەوەی مــاڵ بــۆ شــاخ و 
شــوانكاری و كاری كشــتوكاڵ. نامەوێت زۆر لەســەر 
ئــەم ڕەهەنــدە مێژووییــە و كــۆی ڕەهەندەكانــی پرســی 
ژن بدوێــم، چونكــە باســەكەی مــن زیاتــر بەشــداریی 
سیاســییە، ئــەم بەشــدارییە سیاســییەی ژنیــش لــە 
كۆمەڵگــەی كــوردی ئەوەنــدەی دەرفــەت هەبووبێــت، 
خۆڕســكی بــووە و ژن بەشــدار بــووە، نموونــەی بوونــی 
پادشــای ژن لــە ٨٠٠ كانــی ســەدەكانی ڕابــردوو، 
ســەرۆك خێــڵ، كاربەدەســت نموونــەی وەك »خاتــوو 
كاڵو زەڕ، عادیلــە خانــم و حەپســە خــان و...هتــد 
هەبــوون. گەڕیــدە و مێژوونووســە بیانیەكانیــش كــە 
ــە. ــان هەی ســەردانی كوردســتانیان كــردوە هەمــان ڕای
پســپۆڕی  و  ئەكادیمیســت   »Naomi Gale«
جوولەكــەكان  ژنــە  باســی  سۆســیۆلۆژیایە  بــواری 
دەكات كــە لــە كوردســتان ژیــاون و دەڵیــت: »تەنانــەت 
لــە ژنــە جوولەكەكانــی واڵتانــی دی جیــاوازن، بــەوەی 
خــاوەن كەســایەتی و ڕەفتــار و ســەربەخۆیی خۆیانــن 
و لــە جلپۆشینیشــدا ســتایلی بەرگیــان لــە پیاوەكانیــان 
نزیــك بــووە، زۆركــەم جیاوازیــت بینیــوە لــە نێوانیــان و 
هەڵگــری كەســایەتی و ڕەفتــاری ژنــی كــورد بوون«.
بــەاڵم چــی وای كــرد كــە ئەمــە بــەردەوام نەبێــت، 
سیاســییەوە؟  بەشــداریی  ڕووی  لــە  بەتایبەتــی 

ئەگەرچــی كەمــی و نەبوونــی ژن بــە پێــی پێویســت 
گرفتــی  سیاســییەكان  پێگــە  لــە  جیهانــدا  لــە 
هــەر ئێمــە نییــە بــە تەنیــا، لــە مێــژووی هەمــوو 
ئەمریــكا ســەرۆكێكی ژن نەبــووە، لــە ٢٠٢٠ بــۆ 
ســەرۆكی  جیگــری  دەبێتــە  ژنێــك  جــار  یەكــەم 
تەنانــەت  »Kamala Hrris«بــوو،  كــە  ئەمریــكا 
ئاســتی خۆپااڵوتنیــش بــۆ ســەرۆكی ئەمریــكا لــە 
مێژوویــدا دوو ژن توانیویانــە ئــەوە بكــەن، یەكەمیــان 
ــە  ــاڵی ١٨٧٢ ك ــە س ــوو ل ــۆأل« ب ــا ووده »ویكتۆری
»هیــاری  دووەمیــان  و  ســەربكەوێت  نەیتوانــی 
كلینتــۆن« لــە ٢٠١٦ كــە ئەویــش ســەركەوتوو نەبــوو. 
لــە مێــژووی هەمــوو بەریتانیــاش دوو ژن بوونەتــە 
ســەرۆك وەزیران،كــە »مارگرێــت تاتشــر« و »ترەیــزە 

مــەی« بــوون. 
لــە بەرنامەیەكــی »ڕادیــۆ 4«ی بەریتانــی لــە 
ســاڵی ٢٠١٠ گوێبیســتی ڕاپۆرتێــك بــووم، باســی 
ــر لــە ٦٠ ســاڵە  ئــەوەی دەكــرد ژنانــی بەریتانــی زیات
خەبــات دەكــەن، تەنیــا بــۆ ئــەوەی بگەنــە مافەكانیــان 
وەك پیــاو و، هیــچ نەبێــت كرێــی كاركردنیــان یەكســان 
دیكــەش  ســەدەی  نیــو  لــە  زیاتــر  ڕەنگــە  بێــت، 
هەوڵــدان نەیانگەیەنێتــە ئــەوە، بــەاڵم بــۆ كۆمەڵگــەی 
كــوردی مــن بــە جیاوازتــر دەیبینــم. لــە كۆمەڵگــەی 
كــوردی بــاوەڕ و مۆدیلەكــە بــە بەشــداریی سیاســیی 
دەوڵەتێكــی  نەبوونــی  بــەاڵم  هەبــووە،  بوونــی  ژن 
حوكمڕانــی ســەربەخۆ لــە ڕابــردوودا كــە ئــەم مۆدیلــە 
لــە نموونەیەكــەوە لــە ناوچەیەكــەوە بگوازێتــەوە بــۆ 
ســەر تەختــی حوكمڕانیــی واڵت هــۆكار بــووە، ژن لــە 
حوكمڕانیــدا نەبیندرێــت، لــەو الشــەوە لــە كۆمەڵگــەی 
كــوردی بەتایبەتــی لــە باشــووری كوردســتان دابــڕان، 

پ.ی.د. نەزاکەت حوسێن حەمەسەعید 

بۆ گواڵنی نووسیوە
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یــان بۆشــایی و گاپێــك دروســت بــوو لــەو بوونــی 
بەتایبەتــی  مێژوویــەك،  بــۆ  ژن  بەشــداریی  و  ژنــە 
ــی  ــی حوكمڕانی دوای ســەردەمی پادشــایەتی و هاتن
كۆمــاری عێــراق و ڕژێمــی بەعــس كــە دەرفەتــی بــۆ 
بەشــداریی سیاســی بــۆ كــورد )ژن و پیــاو( نەهێشــت، 
ئەگەرچــی لــەو سەردەمشــدا لــە خەباتــی نهێنیــی 
دەرفەتەكــەی  گوێــرەی  بــە  ژن  شــاخ  و  سیاســی 
بوونــی هەبــووە. لەگــەڵ ئــەم بۆشــاییە بــە هــۆی ئــەم 
سیســتمە حوكمڕانییــە و هاتنــی ئایدیۆلۆژیــا و بیــری 
هــاوردە )چ عەرەبــی، چ بیانــی( كــە جیــاواز بــوون لــە 
ــۆ  ــی ب ــە تێڕوانین ــوردی ل سرووشــتی كۆمەڵگــەی ك
ژن، ژنــی كــوردی شــەرمن كــرد و جیــای كــردەوە لــە 
پیــاو، تەنانــەت لــە ژووری دانیشــتنیش، لــە كاتێكــدا 
پیــاو  و  ژن  كــوردی  كۆمەڵگــەی  و  دیوەخــان  لــە 
لــە میوانــداری و بۆنەكانیشــدا تێكــەڵ بــوون، وەك 
چــۆن لــە دەرەوە لــەكار پێكــەوە بــوون. هەمــوو ئــەم 
بیــرە هــاوردە و ئایدیۆلۆژیــا هاوردانــە ســوودی لــەو 
تێڕوانینــەی عەقڵییەتــی كۆمەڵگــەی كــوردی بینــی 
»تێڕوانینــی سێكســییانە« بــۆ ژن گەشــەی پــێ دا 
و كــردی بــە هــۆكاری جیاكردنــەوە و بەربەســتدانان لــە 

ــە بەشــداریی سیاســی. ــەردەم ژن ل ب
ئــەوەی مەبەســتە لــەم وتــارە هەڵســەنگاندنە بــۆ 
پێگەی ژن لە كابینەی نۆیەم، سەرباری ئەو ڕۆئیا و 
مێژوویــەی هەمانــە لــە كۆمەڵگــەی كــوردی و بوونی 
ژن و كاریگەرییەكــەی لــە مێــژووی كۆمەڵگەكــەدا 
بیــری ســەركردەكان  لەســەر  كــە كاریگــەری هەیــە 
ســەرۆكی  ئایدیــای  ژن.  بەرامبــەر  ئایدیایــان  و 
حكومــەت و باكگراونــدی و ئــەو قوتابخانــەی تیایــدا 
پــەروەردە بــووە لــە ڕووی سیاســییەوە ڕەنگــی داوەتــەوە 
لەســەر كارەكانــی، ئەگەرچــی ژن لــە كابینەكانــی 
پێشــووش هەبــوون، بــەاڵم لــەم كابینەیــەدا جەنابــی 
كــە  بارزانــی  مســرور  كاك  حكومــەت  ســەرۆكی 
پیــادەی سیســتم و كابینەیەكــی نیشــتمانی كــرد، لــە 
سیســتم و حوكمڕانیــی نیشــتماندا ژن و پیــاو وەك 
دەرفەتیــان  یــەك  وەك  و  دەگیرێــت  لەبەرچــاو  یــەك 
ــە  ــەو قوتابخان ــەوەی ئ ــۆ فەراهــەم دەكرێــت. جگــە ل ب
»قوتابخانــەی  بــووە،  پــەروەردە  لێــی  سیاســییەی 
بارزانــی« مەدرەســەیەكە تێڕوانینــی هیومانیتــی و 
مرۆڤبوونــی بــێ جیــاكاری بــۆ ژن و پیــاو هەیــە، 
مــرۆڤ وەك مــرۆڤ لــەم قوتابخەنەیــە ڕێــزی هەیــە، 
نــەك وەك ژن، یــان پیــاو. ئەمــە ڕەنگــی داوەتــەوە لــە 
ــەم ســەركردە و ســەركردەكانی  ــی ئ ــا و باوەڕەكان ئایدی
دیكــەی ئــەم قوتابخانەیــە. جگــە لــەوەی ژمــارەی 

وەزیــرە ژنــەكان لــەم كابینــە بــە بــەراورد بــە كابینەكانی 
دی بــەرز كرایــەوە بــۆ ســێ هێنــدە بەبــێ دانانــی 
ــا  ــووە و ت ــژەی خــۆی وەرگرت ــا، ژن ڕێ مەرجــی كۆت

ڕاددەیــەك ڕێژەكــەی بــەرز بووەتــەوە.
سیســتمی حوكمڕانــی ڕۆڵــی كاریگــەری هەیــە 
لەســەر دروســتكردنی ڕۆئیــا بەرامبــەر بــە ژن، بــە 
هەمــان شــێوە باوەڕبوونــی ســەركردە و دیدگاكانــی 
بەرامبــەر ژن. كــە ئەمــە لــە كارەكانــی ســەرۆكی 
لــە  ئۆبامــا  بــاراك  داوەتــەوە.  ڕەنگــی  حكومــەت 
بــە  ئەمریــكا  لــە  ژن  جەماوەرێــك  بــۆ  وتارێكــی 
وتارەكــەی(  دەســتپێكی  )لــە  دەڵیــت:  ئامادەبــووان 
ئێــوە هاتــوون بــۆ بینینــی مێچێــل ئۆبامــا و هەروەهــا 
ڕكابەریــی  مــن  و  لێــرەن  دووانــە  ئــەو  كــە  ئۆپــرا، 
ئەوانــم پــێ ناكرێــت، هەروەهــا لــە ماڵــەوەش، چونكــە 
ــت«.  ــێ ناكرێ ــم پ ــەر ڕكابەری ــن ه ــە م ــی لێی میچێڵ
ئــەم گوتــارە كاریگــەری دەكاتــە ســەر ئەندێشــەی 
وتارەكانــی جەنابــی  لــە  بــە هەمــان شــێوە  خەڵــك. 
ــە  ــە بۆن ــی هەرێمــی كوردســتان ل ســەرۆكی حكومەت
ــاری كاریگــەر و  ــان، وت ــە ژن ــەت ب ــی تایب و كاتەكان
ئــەو پــەڕی باوەڕبــوون وداكۆكیكردنــە لــە پرســی ژن.
ئەگەرچــی هەڵەیــە هەڵســەنگاندن بــۆ پێگــەی ژن 
ــرەكان،  ــە وەزی ــارەی ژن ــا ســەیری ژم ــدا تەنی ــە واڵت ل
ــد  ــان چەن ــن، ی ــااڵكان بكەی ــە ب ــە پل ــان بوونــی ژن ل ی
بریتــی  تەنیــا  پرســی ژن  ســەركردەیە، چونكــە  ژن 
نییــە لــە پلــەی بــااڵ، بەڵكــو بناغــەی ئــەم پرســە 
ــەوە  ــچ و ژن ئ ــۆ ك ــا ب ــە ئایدی ــە ل ــەوەی ك ــە ل بریتیی
دروســت بــووە لــە واڵتــدا كــە دەرفــەت و دەرگا كراوەیــە 
كــە  بیانەوێــت،  پلەیــەك  هــەر  بــۆ  بەردەمیانــدا  لــە 
ئەمــە بــە ئاشــكرا و بــە ســەلماندن هەیــە، ژن هــەر 
پلەیەكــی ویســتبێت لــەم هەرێمــە و كاندیــدی بووبێــت، 
و  كەوتــووە  دەســتی  هەبووبێــت،  ئیمكانیەتــی  یــان 
ڕەگــەز نەبووەتــە هــۆی جیــاكاری و ڕێگــری لــێ 
نەكــردووە، لــە ســەرۆكایەتییەكان لــە پەرلەمــان تــا 
ســەرۆك زانكــۆ و ئیــدارە و حوكمەتــە خۆجێیــەكان 
و پلــە دیپلۆماســییەكان، تــا هــەر پلەیەكــی بــااڵی 
دیكــە، ئەمــە گرنگــە كــە لــە ئێســتادا لــەم هەرێــم و 
كابینەیــەدا بەرهــەم هاتــووە. هــەروەك بــاراك ئۆبامــا لــە 
هەمــان وتاریــدا جەخــت لــە بوونــی ئــەم ئایدیایــە وەك 
ــت:  ــەوە ودەڵێ ــەی دەكات ــی واڵتەك ــۆ ژن دەســتكەوت ب
»مــن دەمەوێــت ئــەو ئایدیایــە بــۆ كچەكانــی ئــەم 
واڵتــە دروســت بكــەم، كــە هەمــوو دەرگاكان كــراوە 
دەبێــت لــە بەردەمــی لــە ئاینــدە وەك پیــاو، ئەگــەر 
خــۆی ئیمكانیەتــی هەبێــت، هەڵەیــە هــەر باســی ژن 

ژمارەی وەزیرە ژنەكان 
لەم كابینە بە بەراورد بە 
كابینەكانی دی بەرز كرایەوە بۆ 
سێ هێندە بەبێ دانانی مەرجی 
كۆتا، ژن ڕێژەی خۆی وەرگرتووە 

وتارەكانی جەنابی سەرۆكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان لە 
بۆنە و كاتەكانی تایبەت بە 
ژنان، وتاری كاریگەر و ئەو 
پەڕی باوەڕبوون وداكۆكیكردنە 
لە پرسی ژن

»قوتابخانەی بارزانی« 
مەدرەسەیەكە تێڕوانینی 
هیومانیتی و مرۆڤبوونی 
بێ جیاكاری بۆ ژن و پیاو 
هەیە، مرۆڤ وەك مرۆڤ لەم 
قوتابخەنەیە ڕێزی هەیە، نەك 
وەك ژن، یان پیاو

ژن هەر پلەیەكی ویستبێت لەم 
هەرێمە و كاندیدی بووبێت، یان 
ئیمكانیەتی هەبووبێت، دەستی 
كەوتووە و ڕەگەز نەبووەتە هۆی 
جیاكاری و ڕێگری لێ نەكردووە
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دەكرێــت لــە ئەمریــكا، بڵێیــن تــا ئێســتا یــەك ســەرۆكی 
ئەمریــكا ژن نەبــووە، ئەمــە ئایدیایەكــی هەڵەیــە و 
نابێــت بــە نەوەكانمانــی بڵێینــەوە«. هەروەهــا دەشــڵێت: 
بــۆ ئاینــدەی  بنێــم  ئــەوە بونیــات  »مــن دەمەوێــت 
ئەمریــكا كــە نیــوە بــە نیــوەی هەمــوو پێگــەكان )لــە 
كرێكارێكــەوە تــا پۆســتە بــااڵكان( بــۆ ژن و پیــاو 
یەكســان بكــەم و جێبەجێــی بكــەم«. ئەگــەر ئێمــە 
لەمــەوە بــۆ هەرێمــی كوردســتان بڕوانیــن، دەبینیــن 
ژن زۆر دەســتكەوتی هەیــە و زۆر پێگــەی دەســت 
كەوتــووە. لــە ڕوانگەیەكــی دیكەشــەوە هەڵســەنگاندن 
بــۆ پرســی ژن دەكرێــت لــە سیســتمی حوكمڕانیــدا، 
و  دابینكــردن  بــۆ  بــەركار  یاســای  بوونــی  ئەویــش 
ــە  ــەوەی حكومەت ــی ژن و كاردان داكۆكیكــردن لەماف
ــان،  بەرامبــەر كەیســەكانی توندوتیژیــی بەرامبــەر ژن
كاردانــەوەی  هــەم  یاســا،  بوونــی  هــەم  لەمانەشــدا 
حكومــەت بــە شــێوەیەكی كاریگــەر بوونــی هەیــە. 
میدیــا  لــە  ئێمــە  ئــەوەی  ســەر  دەكەوێتــە  بــەاڵم 
و لــە وانەكانــی پــەروەردە چــی بــە گەنــج و چــی 
بــە نەوەكانمــان دەڵێینــەوە، لــە تێڕوانینیــان بــۆ ژن و 
بوونــی پێگــەی ژن لــە كۆمەڵگــەی كوردیــدا. ژن 
چەنــد دەســتی هەبــووە لــە خەباتــی شۆڕشــگێڕیدا، لــە 
ڕاپەڕیــن، لــە بەرەكانــی جەنــگ، لــە بــواری زانســتی 
ئەكادیمــی و هونــەر و...هتــد؟ هەتــا ئەمانــە نەڵێینەوە 
بــە نەوەكانمــان بــە میدیــا و بــە پــەروەردە تێناگــەن ژن 
چــی بــووە لــە كۆمەڵگــەی كــوردی و ئێســتا لــە چ 

ئاســتێكدایە..
قســەیەكی  وتارەكەیــدا  لــە  ئۆبامــا  بــاراك   
كاریگــەری كــرد و گوتــی: »هــەر باســی ژنــی 
یــان  هەیــە  ئایــا  ئەمریــكا،  لــە  مەكــەن  ســەركردە 
نــا؟ باســی ئــەو ژنانــەش بكــەن لــە مێــژووی ئــەم 
بــە  ئێمەیــان نەخشــە كــردووە،  واڵتــە چارەنووســی 
خەبــات، ئایدیــا، بــە نووســین و بەرهەمەكانیــان، یــان 
ــی  ــەت دەڵێــت: »باســی ڕۆڵ هونەرەكانیــان..« تەنان
ئــەو ژنــە جووتیــارە بكــەن كــە لــە كێڵگــەكان بــۆ 
دابینكردنــی بژێــوی ژیانــی خــۆی و خێزانەكــەی 
بــە  كاردەكات و كەرامەتــی خــۆی و خێزانەكــەی 

دەپاریزێــت«.  دەســتی  بەرهەمەكانــی 
دا،  پــێ  گەشــەی  نۆیــەم  كابینــەی  ئــەوەی 
لــە  ژنــە  بوونــەی  و  ڕۆئیــا  ئــەو  تەوزیفكردنــی 
مێــژووی كۆمەڵگــەی كــوردی، كــە كردنــی بــە ڕۆڵ 
و مۆدیلــی تواناكانــی بوونــی ژنــی زیاتــر كــرد و لــە 
هەمــوو ئاســت و شــوێنەكان ڕێژەكــەی بــەرز كــردەوە، 
ــر بكرێــت؟ ڕاســتە  ــەاڵم چــی مــاوە بكرێــت و زیات ب

سیســتمی سیاســی و حوكمڕانــی ڕۆڵــی كاریگــەری 
شــتێك،  بەمۆدیلكردنــی  و  ڕۆئیــا  لەســەر  هەیــە 
بــەاڵم پێویســتە ئەكتیڤــی ســەرچاوەكانی دیكــەی 
دروســتكردنی ڕۆئیــا و ناســنامەی تــاك بكرێــت، 
پــەروەردە  كەرتــی  و  ڕاگەیانــدن  لــە  بریتیــن  كــە 
و  ئایینییــەكان  شــوێنە  و  كەنیســە  و  مزگــەوت  و 
كــە  ئایینــی،  و  سیاســی  گوتــاری  دەســتكاریی 
بتوانــن لەگــەڵ سیســیتمە حوكمڕانییەكــە هــاوكار بــن 
بەرامبــەر تێڕوانینێكــی ئەرێنییانــە بەرامبــەر بــوون و 
ــدن و  ــن ڕاگەیان ــایەتحاڵی ئەوەی ــە ش ــای ژن، ك توان
بەرهــەم و درامــا ناوخۆیــی و هــاوردەكان ڕۆئیایەكــی 
ناباشــیان بەرامبــەر ژن دروســت كــردووە. لــە كاتێكــدا 
كۆمەڵگــە پێشــكەوتووەكان ڕاگەیانــدن و بەرهەمــە 
كاتبەســەربەرەكانی وەك درامــا و كارتــۆن و بەرنامــە 
ــەكار  ــۆ چاكســازیی كۆمەاڵیەتــی ب كۆمیدییــەكان ب
ــەو  ــە ئ ــۆ نموون ــۆ پرســی ژن، ب ــی ب ــن، بەتایبەت دێن
كۆمەڵگەیانــەی كــە كێشــەی نایەكســانیی جەندەریان 
هەیــە، لــە دراماكانیــان ڕۆڵــی ســەرەكی و پادشــا و 
میــر دەدەنــە ژن، لــە ئەمریــكا كــە نەبوونــی ژنێــك لــە 
مێــژووی ئــەو واڵتــەدا بــە ســەرۆك ڕەنگــی داوەتــەوە 
ــاڵی ١٩٢4  ــە )س ــان و ل ــە میدیاییەكانی ــە بەرهەم ل
هەتــا ١٩٩٨( ١٣ فیلمــی بەناوبانــگ لــە ئەمریــكا 
بەرهــەم هاتــوون كــە لەســەر بیرۆكــەی بوونــی ژن 
بــە ســەرۆكی واڵتــە و هــەر جــارەو بــە شــێوازێك 
 The Last« بەرهــەم هاتــووە. كــە بەناوبانگترینیــان
ــە كــە باســی ژنێــك دەكات دەبێتــە  Man on Earth »ـ

و  ئەمریــكا  یەكگرتووەكانــی  ویایەتــە  ســەرۆكی 
ــە  ــی واڵت دەمــرن ب ــەدا هەمــوو پیاوەكان ــە فیلمەك ل
نەخۆشــی، و دەیەوێــت ڕەخنــە لــەو ترســە بگرێــت كــە 
ئەمریكییــەكان هەیانــە لــە بوونــی ژنیك بە ســەرۆكی 
واڵت، هەروەها »Kisses for My President« ئەمیش 
فیلمێكــی كۆمیدییــە و باســی ئــەوە دەكات ژنێــك 
دەبێتــە یەكــەم ســەرۆكی ویایەتــە یەكگرتووەكانــی 
لــەكار دەكێشــێتەوە دوای  بــەاڵم دەســت  ئەمریــكا، 
ئــەوەی دووگیــان دەبێــت، بــۆ ئــەوەی بچێتــە ماڵەوە و 
خزمەتــی منداڵەكــەی و خێزانەكــەی بــكات. ئەمانــە 
نەبوونــەی  لــەو  ڕەخنەیــە  دیكەیــان  فیلمەكانــی  و 
ژن بــە ســەرۆكی واڵت لــە مێــژووی واڵتێكــی وا 
گــەورەدا. ئەمانــە پێمــان دەڵیــن تەنیــا حوكمڕانــی 
بكاتــەوە،  ڕاســت  پێگــەكان  و  وێنــاكان  ناتوانێــت 
ــە  ــە ل ئەگــەر دامودەزگاكانــی دی كــە ڕۆڵیــان هەی
دروســتكردنی دیــدگا و ڕۆئیــای تــاك بــۆ پرســی ژن 

ــن. ــب نەكرێ هاوتەری

ئەوەی كابینەی نۆیەم گەشەی 
پێ دا، تەوزیفكردنی ئەو 

ڕۆئیا و بوونەی ژنە لە مێژووی 
كۆمەڵگەی كوردی، كە كردنی بە 
ڕۆڵ و مۆدیلی تواناكانی بوونی 

ژنی زیاتر كرد و لە هەموو 
ئاست و شوێنەكان ڕێژەكەی بەرز 

كردەوە

ڕاستە سیستمی سیاسی و 
حوكمڕانی ڕۆڵی كاریگەری هەیە 

لەسەر ڕۆئیا و بەمۆدیلكردنی 
شتێك، بەاڵم پێویستە 

ئەكتیڤی سەرچاوەكانی دیكەی 
دروستكردنی ڕۆئیا و ناسنامەی 

تاك بكرێت، كە بریتین لە 
ڕاگەیاندن و كەرتی پەروەردە 
و مزگەوت و كەنیسە و شوێنە 

ئایینییەكان 

شایەتحاڵی ئەوەین ڕاگەیاندن 
و بەرهەم و دراما ناوخۆیی و 

هاوردەكان ڕۆئیایەكی ناباشیان 
بەرامبەر ژن دروست كردووە

كۆمەڵگە پێشكەوتووەكان 
ڕاگەیاندن و بەرهەمە 

كاتبەسەربەرەكانی وەك دراما و 
كارتۆن و بەرنامە كۆمیدییەكان 
بۆ چاكسازیی كۆمەاڵیەتی بەكار 

دێنن، بەتایبەتی بۆ پرسی ژن
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كاتێـــك باســـی میدیـــای ئەلیكترۆنـــی دەكەیـــن، 
و  پێشـــووە  ســـااڵنی  میـــــدیای  هەمـــان  دەبینیـــن 
لـــە چــواچێـــــوەی میدیـــــای پشەیـیـــــدایە، بـــەاڵم 
باڵوكـــــراوەكانیان بـــە شـــێوەی ئەلیكترۆنییـــە و لـــە 
بەناوبانـــگ و  ئینتەرنێتدایـــە، دەزگا ڕاگەیـــــاندنە 
ـــان ڕۆژنامـــە و  ـــۆ، ی ـــۆن، ڕادیــ ـــراوەكان )تەلەفزی ناســ
گـــــۆڤار( لە زەمەنی ئێســـتادا هەموو ئەوانــــە خاوەنی 
الپـــەڕەی ئینتەرنێتیـــی خۆیانـــن و لـــەوێ بابەتەكانیـــان 
تـــەواو  ئەلیكترۆنـــی  میـــــدیای  دەكـــــەنەوە،  بـــاڵو 
جیـــــاوازە لە ســــــۆشیال میـــــدیا و هیچ پەیوەندییەكیان 
بەیەكـــەوە نییــــە، ئـــەو كەســـــانەی سۆشـــیال میـــــدیا 
ــەوە، دەكرێـــت  ــۆ بابـــەت باڵوكــردنـــ ــن بـ ــەكار دەهێنـ بـ
بـــۆ ســـــەرگەرمیی خۆیــــــان بێـــت و، ئارەزوومەنـــدی 
ـــی  ـــاوكات ئەندامــ ـــن، ه ـــی نی ـــن و و فەرم ـــەم كارەب ئ
ـــس  ـــەر، فی ـــی وەك تویت ـــاوەن ئەكاونتەكان چـــاالك و خ

ــرام و بلـــــۆگن. ــتاگرام، تێلگـ ــووك، ئینسـ بـ

ـــایەك  ـــە )دەریـــ ـــج ب ـــە نەروی ـــا ل  سۆشـــیال میدی
ـــن  ـــت، كـــە بەرباڵوتری ـــاو دەبرێ ـــات( ن ـــە ئیمكانیــ ل
و گــەشـــــەسەندووترین ئــــامرازی خزمەتگوزاریی 
و  گەشـــە  لـــە  هەمیشـــە  كـــە  پەیوەندییـــە، 
ئــــەویش وەك هەمـــوو شـــتەكانی  گۆڕاندایـــە، 
ــە، كـــە هـــەم خزمـــەت،  دیكـــە دوو الیەنـــی هەیـ
ـــە  ـــدووە، ل ـــە مرۆڤایەتـــی گەیان هـــەم زەرەریشـــی ب
واڵتێكی بیــرۆكــراتی وەك نەرویج تەكنەلۆژیای 
بـــراوە )ئینەرنێـــت و سۆشـــیال میـــــدیا و ئیمەیـــل( 
كاری  بەكارهێنانـــی  ســـەرەكیی  ئامـــرازی 
ــدا، كـــە تـــەواو  ڕۆژانـــەن لـــە سەرتاســـەری واڵتـ
وەك  خــــزمەتگوزارییەكانی  لـــە  كارئاســـانی 
زانیارییـــەكان،  ئاڵــوگــــۆڕكردنی  )پەیوەنـــدی، 
بازرگانـــی و كڕیـــن و فرۆشـــتن، كاری ســـــیاسی 
و ئابـــووری و خوێنـــدن و زانیاریـــی گشـــتیدا 

ــردووە. كـ
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رۆژنامەگەریی پیـشەیی 
لە زەمەنی سۆشیال میدیادا

سەرەقەڵەمێك دەربارەی ڕۆژنامەگەریی پیشەیی لە واڵتی نەرویج 

بەشی دووەم
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هاتنـــی  دوای  خۆشـــحاڵییە  مایـــەی  ئـــەوەی 
سۆشـــیال میـــــدیا چیتـــر هیـــچ شـــتێك بـــە شـــاراوەیی 
ڕۆژ  ڕووداوەكانـــی  نموونـــە:  بـــۆ  نەماوەتـــەوە، 
لەكاتـــی خۆیـــدا دەبینیـــن و دەبیســـتین، ڕوویـــداوە 
ـــە  ـــوە ل ـــدا نەیتوانی ـــی خۆی ـــووس لەكات ـــە ڕۆژنامەن ك
ــادە بێـــت، بـــەاڵم لـــەو كاتـــەدا  شـــوێنی ڕووداو ئامـ
بـــە بەكارهێنانـــی سۆشـــیال  هاوواڵتـــی ئاســـایی 

میـــــدیا شـــوێنگرەوە بـــووە. 
بـــە  نەرویـــج  لـــە  میدیـــا  مێـــــژووی سۆشـــیال 
شـــێوەیەكی گشـــتی بـــۆ ســـااڵنی ٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
ئـــەو  پێـــش  ڕاســـتیدا  لـــە  بـــەاڵم  دەگەڕێتـــەوە، 
كاتـــە لـــە زەمەنێكـــی زووەوە ســـەری هەڵـــداوە، كـــە 
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ســـەدەی ڕابـــردووی ســـاڵی ١٩٧٠، 
ئـــەو كات ژمارەیەكـــی زۆر لە خــــزمەتگوزارییەكانی 
و  پەیوەندییـــەكان  بـــە  تایبـــەت  ئینتەرنێتـــی 
 Use Net، :ڕاگـــــەیاندن لـــە بەردەســـتدا بـــوون، وەك

 Bulle line Board System (BBS)، Multi User
 ،Dungeon (MUD)، (IRC). Internet Really Chat

هـــــاوكات لـــە واڵتێكـــی پێشـــكەوتووی وەك نەرویجـــدا 
ــادا بـــێ  ناكرێـــت لـــە بەكارهێنانـــی سۆشـــیال میدیـ
زەرەر بێـــت، لـــە هەمـــوو تەمەنـــەكان كچـــان و كـــوڕان 
بـــێ جیـــاوازی ئـــــالوودەی بەكارهێنانـــی سۆشـــیال 
یەكجـــار  كاریگەریـــی  ئـــەوەش  بـــوون،  میدیـــا 
نەرێنـــی هەیـــە و، تـــا دێ بەكارهێنەرانـــی ڕوو لـــە 
ـــادبوونە، هـــاوكات نەخۆشـــییە دەروونییەكانیشـــی  زیــ
خراپبوونـــی  لەمـــە  جـــــگە  هەڵكشـــانە،  لـــە  ڕوو 
كەمبوونـــەوەی  وەك  بەكارهێنـــەران،  تەندروســـتیی 
جەســـتەیی  چاالكیـــی  و  فیزیكـــی  پەیوەندیـــی 
مرۆڤـــەكان و دانیشـــتنی زۆر و جووڵـــەی كـــەم و 
تێكچــــوونی كاتـــی خـــەو و ئیســـراحەت، زیـــــادبوونی 
و  دڵـــــەڕاوكێ  وەك  دەروونییەكانـــی  نەخۆشـــییە 
هەڵچـــوون و گـــرژی و تووڕەیـــی و كاردانـــەوەی 

ـی
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تایبەت بۆ گواڵنی نووسیوە

میدیاكار و چــــاالكی مەدەنی 
دەریا قادر 
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میــدیای ئەلیكترۆنی تەواو 
جیــاوازە لە ســـۆشیال میــدیا و 
هیچ پەیوەندییەكیان بەیەكەوە 
نییـە

دوای هاتنی سۆشیال میــدیا 
چیتر هیچ شتێك بە شاراوەیی 
نەماوەتەوە، بۆ نموونە: 
ڕووداوەكانی ڕۆژ لەكاتی خۆیدا 
دەبینین و دەبیستین

ــەوە  ــزر و بیركردنـ ــی هـ ــۆكی و الوازیـ ــە، خەمــ هەڵـ
ــی و كەســـایەتی و هەســـتكردن  و الوازیـــی دەروونـ
ــزان،  ــان و خێـ ــۆ خۆیـ ــەنانەوە بـ ــایی، كێشـ ــە تەنیـــ بـ
بەتایبـــەت لـــە الیـــەن منـــدااڵن و هەرزەكارانـــەوە، 
بەهـــۆی پەیوەندیـــی هەڵـــە و شـــەیركردنی وێنـــە 
و نامـــەی یەكتـــر، كارەســـات و ڕووداوی ســـەیارە 
ــان  ــەرەكیترین هۆكاریـ ــە سـ ــە كـ ــتی دیكـ و، زۆر شـ
بەكارهێنانـــی زیادلەپێویســـتی سۆشـــیال میـــــدیایە.
مافـــــەكانی ڕۆژنامەنووســـی پیشـــەیی و یاســـای 

بوارەكانـــی میدیایـــی )بینـــراو، بیســـراو، نووســـراو(
ئـــەو  بەپێـــی  پیشـــەیی  ڕۆژنامەنووســـی 
گرێبەســـتەی كـــە لەگـــەڵ دەزگا ڕاگەیاندنەكـــەدا 
دیـــای  بـــۆ  ئەركەكانـــی  و  مـــاف  هەیەتـــی، 
دەكرێـــت، ڕۆژنامەوانـــی پیشـــەیی مافـــی ئەوەیـــان 
هەیـــە كـــە لـــە دادگـــــا زانیاریەكانیـــان بپارێزێـــن، 
هەروەهــــا ڕێگەپێـــدراون كـــە كەڵـــك لـــەو وێنـــە و 
ــە خەڵـــك  ــرن كـ ــە وەربگـ ــە تایبەتیانـ ــۆ و بەڵگـ ڤیدیـ
باڵویـــان دەكاتـــەوە، بـــە مەرجێـــك پەیوەنـــدی بـــە 
بابەتەكانیانـــەوە هەبێـــت. ڕۆژنامەوانـــی پیشـــەیی 
و ئــــازاد هـــەردووال كـــە گرێبەســـتیان هەبـــوو و، 
دامەزرابـــوون لـــە دەزگایەكـــی ڕاگـــــەیاندن، داهاتیـــان 
هەیـــە و ئـــەرك و مافەكانیـــان دیـــاری كـــراوە بەپێـــی 

ئـــەو گرێبەســـتەی هەیانـــە.
هـــەر ڕۆژنامەوانێـــك گرێبەســـتی نەبێـــت لەگـــەڵ 
داهاتێكـــی  هیـــچ  ڕاگەیانـــدن،  دەزگایەكـــی 
ڕۆژنامەوانییـــەوە،  كاری  ڕێگـــەی  لـــە  نابێـــت 
ڕۆژنامەوانـــی ئـــازاد وەك ڕۆژنامەوانـــی پیشـــەیی 
مافیـــان هەیـــە كـــە ببـــن بـــە ئەندامـــی ســـەندیكای 

نەرویـــج. ڕۆژنامەنووســـانی 
ئایـــــا یاســـای پاراســـتی تایبەتمەندیـــی كەســـی 
)الكراهیـــة(  كینەبـــەری  نەهێشـــتنی  یاســـای  و 
و  میدیـــا  سۆشـــیال  نـــاو  كێشـــەكانی  دەتوانێـــت 
ژیانـــی  واتـــا  بـــكات،  چارەســـەر  لێكەوتەكانـــی 

بپارێزێـــت؟ تاكـــەكان  تایبەتـــی 
لـــە  هـــەروەك  زۆر،  ڕادەیەكـــی  بـــە  بەڵـــێ، 
یاســـا  لـــە  الدان  و  ســـەرپێچیكردن  كۆمەڵگـــەدا 
ســـنووری بـــۆ دیـــاری كـــراوە و قابیلـــی ســـزادانن، 

شـــێوە. بـــە هەمـــان  سۆشـــیال میدیـــاش 
یاســـــایەكانی ســـەبارەت بـــە چارەســـەرییەكانی ئـــەم 

كێشـــانە ئەمانـــەن: 
وەك  ئینتەرنێـــت،  ڕێگـــەی  لـــە  هەڕەشـــە   .١
سۆشـــیال  ئیمەیـــل،  ئەلیكترۆنـــی،  )نامـــەی 

ئەلیكترۆنیـــی  ئامێرێكـــی  هـــەر  یـــان  میدیـــا، 
ــەوە و،  ــزدان دەیانگرێتـ ــای سـ ــان یاســ ــە، هەمــ دیكـ
لەگـــەڵ ســـەرپێچیەكانی )نووســـراو، چاپكـــراو، یـــان 

نییـــە. جیاوازییەكیـــان  هیـــچ  ڕووبـــەڕوودا( 
یاســـــای  كـــــۆنی  نوســـخەی  لـــە  جـــــاران   .٢
ســـزاداندا هیـــچ ســـزایەك نەبـــووە لـــە بـــارەی سۆشـــیال 
ـــان دەنگـــی  ـــم، ی ـــەوەی وێنـــە، فیل ـــا و باڵوكردن میدی
تۆماركـــراو بـــە بـــێ ڕەزامـــــەندیی خاوەنەكانیـــان، 
بـــەاڵم بـــە هـــۆی دەركەوتنـــی سۆشـــیال میدیـــاوە 
ئـــەم  كێشـــەكانی  چارەســـەری  بـــۆ  یاســـــایەك 
مەبەســـتە لـــە مانگـــی ٦ ی ســـاڵی ٢٠٢١ دانـــرا.
3. یاســـــای ســـزادان پاراگـــراف ٢٦٧ أ: ســـزای 
مـــاددی، یـــان ســـزای زیندانـــی تـــا یـــەك ســـاڵ 
بـــەو كەســـە دەدرێـــت كـــە هەســـتاوە بـــە وێنەگرتـــن، 
ــان  ــردن، یـ ــۆ ئیهانەكـ ــگ بـ ــی دەنـ ــان تۆماركردنـ یـ
بـــۆ  دیكـــە،  خەڵكانـــی  كەســـایەتیی  شـــكاندنی 
هەســـتیارەكانی  شـــوێنە  فیلمـــی  وێنـــە  نموونـــە 
ـــەو كاتـــەی كەوتووەتـــە ژێـــر  جەســـتە، یـــان كەســـێك ل
دەســـتدرێژی، یـــان گاڵتەپێكـــردن بـــەو كەســـانەی كـــە 
ـــە بارودۆخێكـــی  ـــەر كەســـێك ل ـــان ه كەمئەندامـــن، ی
نەخـــوازراو و نالەبـــاردا بێـــت، هەمـــوو ئەوانـــە بـــە 

ـــن.   ـــار دەكرێ ـــاوان هەژمــ تــ
 ١٠٤   )Åvl( چـــاپ  و  مـــاف  یـاســـــای   .٤
پاراگرافـــی ١، كـــە گرنگە هەموو ڕۆژنامەنووســـێك 
بیزانێـــت، دەڵێـــت: » ناكرێـــت هیـــچ وێنەیەكـــی 
ــاڵو  ــان بـ ــت، یـ ــاپ بكرێـ ــی چـ ــی و تایبەتـ شەخسـ
بەبـــێ  گشـــتییەكاندا،  شـــوێنە  لـــە  بكرێتـــەوە 

وێنەكـــە.  ڕەزامەندیـــی خاوەنـــی 
5. یـاســـــای بەرپرســـیارێتیی میدیایـــی كـــە لـــە 

ســـــاڵی ٢٠٢٠ پەســـەند كـــراوە،
تێیـــدا هاتـــووە، لـــــەبەر ئـــەوەی سانســـــۆر كەمـــە لـــە 
سۆشـــیال میدیـــادا، ڕۆژنامەنـــووس دەســـتكراوەترە 
ـــا  ـــۆ هـــەر ســـەرپێچیەك یـاســ لـــە باڵوكـــــراوەكاندا، ب
ســـزای تـــا یـــەك ســـاڵ زیندانـــی بـــۆ دانـــاوە و، 
بەپێـــی شـــێوازی تاوانەكـــە چەندییەتـــی ســـزاكە 

كـــەم، یـــان زیـــــاد دەكات. 
٦٠ لە یاســـای شـــكاندنی پێوەرەكانی مرۆڤایەتی 
أ،  پەرەگرافـــی ١35  كینەبەرایەتـــی  یاســـای  و، 
هاتـــووە: » ئاژاوەنانـــەوە و كینەبەرایەتـــی، هانـــدان 
ــووكایەتیكردن  ــان سـ ــازاردان، یـ ــژی، ئـ ــۆ توندوتیـ بـ
بـــە كەســـێك بـــە هـــۆی شـــێوە و ڕەنگـــی پێســـــت، 
دیـــن،  بیروبـــاوەڕی  و  نەتـــەوە  جیاوازیـــی  یـــان 
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پێویستە مۆراڵی پڕۆفیشناڵی 
ڕۆژنامەگەری ببێتە 

چوارچێوەیەك بۆ ئەوەی 
مامەڵەیەكی تەندروست 

لەگەڵ ئازادیی ڕادەربڕین و 
زانیارییەكان بكرێت

 ڕۆژنامەگەری زانست و 
هونەرە، دەبێت ڕۆژنامەگەری بە 
شێوەیەكی زانستی و هونەرییانە 

ڕۆڵی خۆی لە كۆمەڵگە ئەدا 
بكات و، ڕۆژنامەگەریی باش 

گەلێكی ئازاد بەرهەم دەهێنێت 
و ڕۆژنامەگەریی خراپ گەلێكی 

خراپ بەرهەم دەهێنێت

گوفتـــاری  كەمئەندامـــی،  هاوڕەگەزخـــوازی، 
Bully� )تنمـــر گاڵتەپێكـــردن  و  (گاڵتەئامێـــز 
ing/ mobbing، لـــە ســـەرەكیترین هۆكارەكانـــن بـــۆ 

ـــا  ـــە بەكارهێنانـــی سۆشـــیال میدی ـــا ل شـــكاندنی یاسـ
و قابیلـــی ســـزادان و زیندانـــن«. 

٧. یـاســای زانیــارییە تایبەتەكان )شەخسییەكان( 
كـــە لـــە ســـــاڵی ٢٠١٨ پەســـەند كـــراوە، تیایـــدا هاتووە: 
»تایبەتمەندیـــی هەمـــوو كـــەس و تاكێـــك پارێـــزراوە 
ـــك وەك  ـــۆ هەمـــوو تاكێ ـــن ب ـــی بیروڕادەربڕی و، ئازادی
یەكێـــك لـــە گرنگتریـــن فاكتەرەكانـــی دیموكراســـی 
هەژمـــار دەكرێـــت، ئـــەو ئازادییـــە سۆشـــیال میـــــدیاش 
دەگرێتـــەوە، بـــەاڵم لـــە ســـنووری خۆیـــدا«. لـــەم 
بـــە شـــێوەیەكی زۆر بەرچـــاو جەخـــت  یاســـــایەدا 
لەســـەر ئـــەو دەربڕینانـــە كراوەتـــەوە، كـــە بـــە مەبەســـتی 
ڕەگەزپەرســـتی و ئازاردانـــی تاكێـــك، یـــان گرووپێـــك 
بـــاڵو دەكرێتـــەوە و، ئەوانەشـــی كـــە پشـــتیوانی لـــێ 
ــاددی و هەنـــدێ جاریـــش  ــزای مـ ــەوا سـ ــەن، ئـ دەكـ

ســـزای زیندانـــی دەیانگرێتـــەوە. 
 ئازادیی میدیا و ئازادیی بیروڕا 

و  بیـــروڕوا  ئازادیـــی  مانـــای  بـــە  ئـــازادی 
ئازادیـــی  ڕەفتاركـــردن،  ئازادیـــی  ڕادەربڕیـــن، 
هەڵبژاردنـــی شـــێوازی ژیانكـــردن، تـــا ئـــەو جێگـــەی 
ـــە ئەوانـــی دیكـــە نەگەیەنێـــت،  ـــازار ب ـــان و ئ ـــاك زی ت
پێویســـتە هەمـــوو سانســـۆر و یاســـاخكردنێك ڕەت 
بكرێتـــەوە، نـــە دەســـەاڵتی سیاســـی و نـــە كۆمەڵگـــە 
و ڕای گشـــتی، مافـــی ئەوەیـــان نییـــە ئازادیـــی 
دەربڕینـــی ڕایـــەك، یاســـاخ، یـــان ســـەركوت بكـــەن. 
ئەویـــش  هەیـــە،  لێـــــرەدا خاڵێكـــی زۆر گرنـــگ 
جیاوازیـــی نێـــوان ئازادیـــی بیـــروڕا لەگـــەڵ ئازادیـــی 
ئازادیـــی  شـــێوەیەك  هیـــچ  بـــە  كـــە  ڕادەربڕینـــە 
ــەم  ــە ئـ ــەی كـ ــەو جێگـ ــە و لـ ــا نییـ ــن ڕەهـ ڕادەربڕیـ
ئازادییـــە دەبێتـــە هـــۆی ئازارگەیانـــدن بـــە ئەوانـــی 
دی، پێویســـتە دەســـەاڵت بـــە میكانزمـــی یاســـایی 

ئـــەو ئازارگەیاندنـــە بوەســـتێنێت.
لـــە  ڕادەربڕیـــن  ئازادیـــی  ســـنوورەكانی 
كۆمەڵگەیەكـــەوە بـــۆ یەكێكـــی دیكـــە دەگۆڕێـــت، 
ـــۆ كاتێكـــی  ـــە كاتێكـــەوە ب ـــەك كۆمەڵگەشـــدا ل ـــە ی ل
جـــۆری  و  پێشـــكەوتن  ئاســـتی  بەپێـــی  دیكـــە 

دەگۆڕێـــت. سیاســـییەكەی  سیســـتمە 
لـــە واڵتـــی نەرویـــج كۆمەڵێـــك پـــرس یاســــاخن و 
وەك تـــاوان ســـەیر دەكرێـــن كـــە پێیـــان دەڵێـــن: ڕق 
 ،)Discrimination( جیـــاكاری  و   )Hate Speech(

بـــۆ نموونـــە: ئـــەوە بـــە ئازادیـــی ڕادەربڕیـــن دانانرێـــت 
كـــە كەســـێك ڕەش پێســـتێك بـــە كەمتـــر لـــە مرۆڤــــ 
ناوزەد بكات و وەك ســــــپی پێستێك سەیری نەكات، 
یـــان ئایینێـــك و ئایینزایـــەك و شـــوێنكەوتووانی بـــە 
خـــراپ نـــاوزەد و تاوانبـــار بـــكات، ئـــەم نموونانـــە وەك 
تـــاوان لـــە یاســـادا پێناســـە كـــراون و ســـزایان هەیـــە.
لێـــرەدا ئازادیـــی ڕادەربڕیـــن بـــۆ پەرەپێدانـــی میدیـــا 
بـــەس نییـــە، بەڵكـــو لەمـــە گرنگتـــر ئەوەیـــە چـــۆن 
مامەڵـــە لەگـــەڵ ئازادیـــی ڕادەربڕیـــن دەكرێـــت؟ 
ــا  ــی ڕەهـ ــن وەك ئازادییەكـ ــی ڕادەربڕیـ ــا ئازادیـ ئایـ
بـــەكار دەهێنرێـــت بـــە بـــێ ئـــەوەی هیـــچ شـــتێك 
لەبەرچـــاو بگیرێـــت، چـــی دەڵێیـــن و چـــۆن دەیڵێـــن، 
یـــان دەبێـــت چوارچێوەیـــەك هەبێـــت بـــۆ ئـــەوەی 
لەگـــەڵ  مامەڵـــە  بەرپرســـیارانە  ڕۆژنامەنـــووس 
چـــی  بزانێـــت  و،  بـــكات  ڕادەربڕیـــن  ئازادیـــی 
ـــر  دەنووســـێت و چـــۆن دەینووســـێت، لەمـــەش گرنگت
ڕۆژنامەنووســـێكی  وەك  ڕۆژنامەنـــووس  ئەوەیـــە 
پڕۆفیشـــناڵ لـــەوەش هۆشـــیار بێـــت بـــەچ ئامانجێـــك 
پڕۆفیشـــناڵی  مۆراڵـــی  پێویســـتە  دەینووســـێت، 
ڕۆژنامەگـــەری ببێتـــە چوارچێوەیـــەك بـــۆ ئـــەوەی 
ئازادیـــی  لەگـــەڵ  تەندروســـت  مامەڵەیەكـــی 
زۆرجـــار  بكرێـــت،  زانیارییـــەكان  و  ڕادەربڕیـــن 
ڕۆژنامەنووســـان بـــە پراكتیكـــی مـــۆراڵ و ســـلووكی 
لـــە  بۆیـــە  دەكـــەن،  پێشـــێل  پڕۆفیشـــناڵی  كاری 
پێشـــلكارییانە و  ئـــەو  بـــۆ  نەرویـــج یاســـا هەیـــە 

ڕێگەپێنـــەدراون. 
ـــە  ـــەو ئازادیی ـــی ئ ـــا پیادەكردن ـــازاد وات ـــای ئ میدی
كـــە لـــە ســـەربەخۆیی ســـەردەمی ڕۆشـــنگەریی 
ئەوروپـــا هاتـــووە، كـــە ئـــازادی بـــە مانـــای لیبڕاڵیـــزم 
ــتە  ــەو ئاسـ ــا ئـ ــرۆڤ تـ ــەوەی مـ ــووە، بـ ــەكار هاتـ بـ
ئـــازادە، كـــە ئازادیـــی خەڵكانـــی دیكـــە پێشـــێل 
بەرژەوەندیـــی  لـــە  ئـــــازاد  میدیـــای  و،  نـــەكات 

كۆمەڵگـــەدا بێـــت.
ئــاشـــــكرایە كـــە كاری ڕۆژنامەگـــەری زانســـت 
و هونـــەرە، دەبێـــت ڕۆژنامەگـــەری بـــە شـــێوەیەكی 
زانســـتی و هونەرییانـــە ڕۆڵـــی خـــۆی لـــە كۆمەڵگـــە 
ــی  ــاش گەلێكـ ــی بـ ــكات و، ڕۆژنامەگەریـ ــەدا بـ ئـ
ڕۆژنامەگەریـــی  و  دەهێنێـــت  بەرهـــەم  ئـــازاد 
دەهێنێـــت،  بەرهـــەم  خـــراپ  گەلێكـــی  خـــراپ 
و  ڕادەربڕیـــن  ئازادیـــی  واڵتێكـــدا  لـــە  هەروەهـــا 
ئازادیـــی ڕۆژنامەگـــەری نەبێـــت، لـــەو واڵتـــەدا 

نییـــە. دیموكراســـییش 
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ژینگەییەكانـــدا  بایەخپێدانـــە  چوارچێـــوەی  لـــە 
بابەتێكـــی  ئەلئەوســـەت  ئەلشـــەرق  ڕۆژنامـــەی 
گرنگـــی ورووژانـــد لـــە بـــارەی كاریگەرییەكانـــی 
گەمـــەی منـــدااڵن لەســـەر ژینگـــە، لـــە ڕێگـــەی 
كـــە  كەرەســـتانەی  ئـــەو  ئایـــا  پرســـیارەوە:  ئـــەم 
دەكرێـــت،  دروســـت  لـــێ  مندااڵنـــی  گەمـــەی 
تـــا مـــاوەی چەنـــد ســـاڵ دەمێننـــەوە؟ جـــا ئـــەو 
كەرەســـتانە بووكەڵەیەكـــی لـــە پالســـتیك دروســـتكراو 
بێـــت، یـــان ورچێكـــی لـــە قومـــاش دروســـتكراو، یـــان 
شـــەمەندەفەڕێكی بچـــووك بێـــت، یـــان ئـــەو شـــەش 
پاڵووانـــە بێـــت كـــە زۆر شـــتی پـــێ دروســـت دەكرێـــت.
ســـاتە،  ئـــەم  تـــا  بەرچـــاوە  و  دیـــار  ئـــەوەی 
گەمـــەی  و  بووكەڵـــە  زۆربـــەی  چارەنووســـی 
ــە، بەتایبـــەت  ــەر فڕێدانـ ــدا هـ ــە كۆتاییـ ــدااڵن لـ منـ
لـــەم ســـەردەمی بازاڕكردنـــی خێـــرا و حـــەزی مـــرۆڤ 
ئەمەشـــدا  لەگـــەڵ  بـــەاڵم  بەكاربـــردن،  زۆر  بـــۆ 
ئێســـتا هـــەوڵ و بیرۆكـــەی نـــوێ لـــە ئـــارادان بـــۆ 
زیادكردنـــی تەمەنـــی بووكەڵـــە و گەمـــەی منـــدااڵن 

و گۆڕینیـــان بـــۆ دۆســـتی ژینگـــە.
لـــە  وەك  ڕۆژنامەكـــە  زانیارییەكانـــی  بەپێـــی 
قەبـــارەی  باڵوكراوەتـــەوە،  )ساتێســـتا(  ســـایتی 
پیشەســـازیی بووكەڵـــە و گەمـــەی منـــدااڵن لـــە 
ســـاڵی 2020دا گەیشـــتووەتە 95 ملیـــار دۆالر، 
ــان  ــە هەمـ ــایتی )فۆڕچن(یـــش بێـــت، لـ بەپێـــی سـ
ســـاڵدا گەیشـــتووەتە 130 ملیـــار دۆالر، قازانجـــی 
)لیگـــۆ(ی  كۆمپانیـــای  الی  بـــوارەش  ئـــەم 
دانیماركـــی گەیشـــتووەتە 7.2 ملیـــار دۆالر لـــە 
ســـاڵێكدا، دوای ئەویـــش الی كۆمپانیـــای )پانـــدای 
نامكـــۆ(ی ژاپۆنـــی قازانجـــی ســـااڵنە گەیشـــتووەتە 

دۆالر. ملیـــار   6.6

منداڵێكـــی  هـــەر  ڕێژەییـــش  شـــێوەیەكی  بـــە 
كڕینـــی  لـــە  ســـاڵێكدا 7 دۆالر  لـــە  ئەفریقایـــی 
تێكـــڕای  دەكات،  خـــەرج  گەمـــەدا  و  بووكەڵـــە 
خەرجكردنـــی منداڵێكـــی ئاســـیاییش دەگاتـــە 24 
خەرجكردنـــی  تێكـــڕای  و،  ســـاڵێكدا  لـــە  دۆالر 
منداڵێكـــی ئەوروپاییـــش دەگاتـــە 212 دۆالر و، 
تێكـــڕای خەرجكردنـــی منداڵێكیـــش لـــە ئەمریـــكای 

دۆالر.  300 دەگاتـــە  باكـــوور 
ـــی  ـــاردە و هاوەردەكردنیـــش، واڵت ـــە هەن ســـەبارەت ب
چیـــن یەكەمـــی بـــواری هەناردەكردنـــی بووكەڵـــە 
و گەمـــەی مندااڵنـــە بـــە 70 ملیـــار دۆالرە لـــە 
بـــواری  ســـاڵی 2020 و، ئەمریـــكاش یەكەمـــی 
ـــار دۆالر  ـــە 36 ملی ـــر ل ـــڕی زیات ـــە ب ـــە ب هاوردەكردن

لـــە هـــەر ســـاڵێكدا.
لـــە بـــارەی بـــڕی بووكەڵـــە و گەمـــەی فڕێـــدراو، 
دامـــەزراوەی  كـــە  توێژینەوەیـــەی  ئـــەو  بەپێـــی 
)هـــارت(ی خێرخوازیـــی بەریتانیـــا ئەنجامـــی داوە 

ــە: ــووە كـ ــدا، دەركەوتـ ــو خێزانەكانـ ــە نێـ لـ
لـــە 28%ی بـــاوكان ئـــەو گەمـــە و بووكەاڵنـــە 
و  بـــاش  بارێكـــی  لـــە  هەرچەنـــد  دەدەن،  فـــڕێ 

بـــن.  چاكیشـــدا 
لـــە 47% یشـــیان ددان بـــەو ڕاســـتییەدا دەنێـــن 
ــە  ــە، لـ ــا یـــەك هەفتـ ــان دوای تەنیـ كـــە منداڵەكانیـ

بووكەڵـــە و گەمـــە نوێیەكانیـــان بێـــزار دەبـــن.
لـــە  )داگۆمـــا(  كۆمپانیـــای  فەرەنســـاش  لـــە 
پـــڕۆژەی )تـــۆی ڕیســـكیو(دا بـــۆ ڕزگاركردنـــی 
گەمـــەی منـــدااڵن، بـــۆی دەركەوتـــووە كـــە خێزانـــە 
ملیـــۆن   40 نزیكـــەی  ســـااڵنە  فەرەنســـییەكان 
ســـەبەتەی  دەدەنـــە  فـــڕێ  منـــدااڵن  گەمـــەی 

فڕێدراوەكانـــەوە. پاشـــماوە 
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دروستكردنی بووكەڵە و 
گەمەی ژینگەدۆست بۆ مندااڵن
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نەتـــەوە  بەرنامـــەی  زانیارییەكانـــی  بەپێـــی 
ـــە  ـــە لەوەدای ـــۆ ژینگـــە، گرفتەك ـــش ب یەكگرتووەكانی
لەپێكهاتـــەی   %90 ڕێـــژەی  بـــە  پالســـتیك  كـــە 
لـــە  تەنانـــەت  و،  هەیـــە  مندااڵنـــدا  گەمـــەی 

پێچانەوەشـــیاندا.
ــەر  ــەكان هـ ــە خەماڵندنـ ــك لـ ــی هەندێـ ــە بەپێـ بۆیـ
یـــەك ملیـــۆن دۆالری بەدەســـتهاتوو لـــە پیشەســـازیی 
لـــە  تـــۆن   40 نزیكـــەی  مندااڵنـــدا،  گەمـــەی 

پالســـتیكی تێـــدا بـــەكار دەهێنرێـــت.
ئەمـــەش بـــە مانـــای ئـــەوە دێـــت كـــە بـــڕی ئـــەو 
بـــەكار  لـــەم پیشەســـازییەدا  ئێســـتا  پالســـتیكەی 
دەهێنرێـــت، ســـااڵنە دەگاتـــە نزیكـــەی 5 ملیـــۆن 
تـــۆن و، بـــە شـــێوەیەكی گشـــتییش نزیكـــەی 80%ی 
گەمـــەی منـــدااڵن چارەنووســـی فڕێدانـــە بـــۆ نێـــو 

ــاك. ــەبەتەی خاشـ سـ
ــی  ــتكردن و بەكارهێنانـ ــەرەو دروسـ ــگاوەكان بـ هەنـ

گەمـــەی ژینگەدۆســـت بـــۆ منـــدااڵن:
یەكـــەم: ئـــەوەی جێگـــەی دڵخۆشـــییە، لـــە ئێســـتادا 
بەشـــێك لـــە منـــدااڵن خۆیـــان گەمـــەی لـــە پالســـتیك 
دیارییـــش  بـــە  تەنانـــەت  و،  ناكـــڕن  دروســـتكراو 

بیاندرێتـــی وەری ناگـــرن.
گەمـــەی  دروســـتكارانی  لـــە  بەشـــێك  دووەم: 
مندااڵنیـــش وەك هەســـتكردن بـــە بەرپرســـیارێتیی 
كۆمەاڵیەتیـــی كۆمپانیاكانیـــان، ئێســـتا جۆرێـــك لـــە 
گەمـــەی منـــدااڵن دروســـت دەكـــەن كـــە لـــە ڕووی 

ژینگەییـــەوە پەســـەندكراو بـــن.
لـــە  لـــە كۆمپانیـــاكان ئێســـتا  ســـێیەم: بەشـــێك 
ــووەكان و  ــە بەكارهاتـ ــایكلینی گەمـ ــەی ڕیسـ ڕێگـ
لـــە قوتـــوی بەكارهاتـــووی شـــیر و ســـاردەمەنییەكان، 

ــەن. ــدااڵن دروســـت دەكـ گەمـــەی نوێـــی منـ

گەمـــە  كۆمپانیـــاكان  لـــە  هەندێـــك  چـــوارەم: 
ـــەن  ـــووەكان وەردەگـــرن و، ڕیســـایكلینی دەك بەكارهات
ـــزا و پالســـتیك لێیـــان  ـــارە دروســـتكردنی كان بـــۆ دووب
ــن. ــۆ پەیـ ــش بـ ــەز و تەختەكانیـ ــی كاغـ و، گۆڕینـ

پێنجـــەم: لـــە ئێســـتادا بەشـــێكیش لـــە خەڵـــك گەمـــە 
بەكارهاتـــووەكان دەبەخشـــن، لـــە بـــری ئـــەوەی فڕێـــی 
ــی  ــە ئابووریـ ــە لـ ــی باشـ ــەش ڕەفتارێكـ ــدەن، ئەمـ بـ
دووبـــارە  بـــە  دەبەســـتێت  پشـــت  كـــە  بازنەییـــدا، 
درێژكردنـــەوەی  و  شـــتومەكەكان  بەكارهێنانـــی 

تەمەنـــی بەكارهێنانیـــان.
و  خوێندنگـــە  لـــە  هەندێـــك  شەشـــەم: 
قوتابخانەكانیـــش هاوشـــێوەی كتێبخانـــە شـــوێنیان 
ـــی  ـــی گەمـــە تەرخـــان كـــردووە و، قوتاب ـــۆ جۆرەكان ب
ـــۆ ماوەیەكـــی دیاریكـــراو  ـــە خواســـتن و ب ـــت ب دەتوانێ
گەمـــەی دڵخـــوازی خـــۆی وەربگرێـــت و پاشـــان 

بیگەڕێنێتـــەوە.
كۆمپانیاكانـــی  لـــە  هەندێـــك  حەوتـــەم: 
بـــە دروســـتكردنی گەمـــەی منـــدااڵن،  تایبـــەت 
ـــەكان  ـــە خێزان ـــوێ پێشـــكەش ب خزمەتگوزارییەكـــی ن
دەكـــەن لـــە ڕێگـــەی خواســـتنی ســـندوقێك پـــڕ لـــە 
گەمـــەی جۆراوجـــۆری دڵخـــوازی خۆیـــان، بەرامبـــەر 
بـــە وەرگرتنـــی بڕێـــك پـــارە بـــۆ مـــاوەی مانگێـــك و، 

پاشـــان گێڕانـــەوەی ســـندوقی گەمـــەكان. 
هەشـــتەم: بەشـــێك لـــە خێزانەكانیـــش لـــە ئێســـتادا 
وەك هەســـتكردن بـــە بەرپرســـیارێتییان، منداڵەكانیـــان 
ــتیكی و  ــەی ناپالسـ ــۆ كڕینـــی گەمـ ــان دەدەن بـ هـ
كواڵێتـــی چـــاك و، تەمـــەن درێـــژ و، ڕۆشـــنبیركردنی 
و  ســـوود  خســـتنەڕووی  بـــە  منداڵەكانیشـــیان 
زیانەكانـــی جۆرەكانـــی گەمـــە لەســـەر ژینگـــە و 

پێكهاتەكانـــی.
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لێبوردەیی و پێكەوەژیانی 
ئاشتییانە لە ئایەتەكانی 

قورئانی پیرۆزدا 

یەكێكـــە  ئاشـــتەوایی  و  پێكەوەژیـــان  چەمكـــی 
لـــە بنەماكانـــی ئیســـام، بـــەو پێیـــەی یاســـایەكی 
خوداییـــە و ئامانجـــی پاراســـتنی ژیانـــی مـــرۆڤ و 
كۆنتڕۆڵكردنـــی لەســـەر بنەمـــای مافـــی ڕێزگرتـــن 
و دداننـــان بـــە مافـــی ئەوانـــی دی بـــە ژیانێكـــی 
ـــە  ـــی و پێكەوەژیانیی ـــی لێبوردەی شایســـتەیە. بنكەیەك
لـــە  كـــە  هەیـــە  ئیمانـــی  ڕیشـــەی  و  ڕەگ  كـــە 
ڕێگـــەی زنجیرەیـــەك ڕێنمایـــی خوداییـــەوە هاتـــووە، 
ســـەر  لـــە  خوایـــان  پێغەمبـــەران)دروودی  بۆیـــە 
گـــەورەن  خـــودای  بانگـــەوازی  هەڵگـــری  بێـــت( 
و  یەكتاپەرســـتی  بانگـــەوازی  باڵوكردنـــەوەی  بـــۆ 
ــی  ــە ئامانجـ ــۆزەكان، كـ ــەالن و هـ ڕێنماییكردنـــی گـ
ســـەرەكییان لێبوردەیـــی و پێكەوەژیانـــە، نـــەك ملمانـــێ 
و شـــەڕ، چونكـــە مـــرۆڤ جەوهـــەری پرۆســـەی 
پێكەوەژیـــان و ئاشـــتییە، خـــودای گـــەورە مرۆڤـــی 
ـــەوە  ـــای كردووەت ـــردووە لەســـەر زەوی و جی جێنشـــین ك
بـــۆ ئـــەوەی بەهـــای مرۆیـــی خـــۆی نیشـــان بـــدات.
 مـــرۆڤ دەبێـــت پێكەوەژیـــان لەژیـــر ســـێبەری قورئانـــی 
پیـــرۆزدا بەرپـــا بـــكات و هـــەوڵ بـــدات خزمـــەت بـــە 
ــی  ــە لێبوردەیـ ــكات. چونكـ ــتییەكان بـ ــە گشـ ئامانجـ
ئایینەكانـــی  لەگـــەڵ  ئاشـــتییانە  پێكەوەژیانـــی  و 
دیكـــەدا بەهایـــەك پێكدەهێنێـــت كـــە ڕەگ و ڕیشـــەی 
لـــە ڕۆحـــی مرۆڤـــدا هەیـــە، كاتێـــك كـــە بڕگـــە و بەهـــا 

هاوبەشـــەكان بـــەدی بهێنێـــت.
ــە بـــۆ پتەوكردنـــی پەیوەندییەكانـــی   ئیســـام پەرۆشـ

دراوســـێیەتیی بـــاش لەگـــەڵ هەمـــوو كۆمەڵگەكانـــدا، 
ــە  ــك لـ ــە یەكێـ ــان بـ ــی و پێكەوەژیـ ــا لێبوردەیـ هەروەهـ
ــە  ــەش لـ ــت، ئەمـ ــی دەزانێـ ــە گرنگەكانـ تایبەتمەندییـ
ڕێگـــەی حوكـــم و فێركارییـــە كۆمەاڵیەتییەكانیـــەوە 
دەبینرێـــت. بۆیـــە شـــەریعەتی ئیســـامی پەیوەندیـــی 
نێـــوان خۆیانـــدا ڕێـــك دەخـــات و  لـــە  موســـڵمانان 
لێبوردەیـــی  كولتـــووری  لەســـەر  جەخـــت  هەروەهـــا 
ــەوە.  ــە دەكاتـ ــی دیكـ ــی ئایینەكانـ ــەڵ پەیڕەوانـ لەگـ
خـــودای گـــەورە پەیوەندییەكانـــی مرۆڤـــی لـــە نێـــوان 
خۆیانـــدا لەســـەر بنەمـــای برایەتـــی و خۆشەویســـتی 
دانـــاوە. خـــوای گـــەورە لـــە قورئانـــی پیـــرۆزدا ئامـــاژەی 
َـــا اْلُمْؤِمُنـــوَن إِْخـــَوٌة«  بـــە برایەتـــی كـــردووە. »إِنَّ
)الحجـــرات:١٠( ژیاننامـــەی پێغەمبـــەر )ســـەالمی 
ــە  ــووە كـ ــەوە بـ ــەر ئـ ــت( لەسـ ــێ بێـ ــەورە لـ ــوای گـ خـ
قورئانـــی پیـــرۆز ئامۆژگاریـــی موســـڵمانان دەكات 
كـــە هـــاوكاری یەكتـــر بكـــەن بـــۆ چارەســـەركردنی 
كێشـــەكان. خـــوای گـــە ورە لـــە قورئانـــی پیـــرۆزدا 
ــَوى َوالَ  ــرِّ َوالتَّْقـ ــَى اْلـ ــواْ َعـ دەفەرمووێـــت: »َوَتَعاَوُنـ

َتَعاَوُنـــواْ َعـــَى اإلِْثـــِم َواْلُعـــْدَواِن« )املائـــدة:٢(.. 
جۆرەكانی لێبوردەیی و پێكەوەژیان:

ـــدا:  ـــوان تاكەكان ـــە نێ ـــان ل ـــی و پێكەوەژی  1- لێبوردەی
كـــە ئەمـــە دەبێـــت پەیوەندیـــی نێـــوان تاكـــەكان لەگـــەڵ 
یەكتـــردا بـــە جۆرێـــك بێـــت كـــە ڕێـــزی یەكتـــر بگـــرن 
و، مامەڵەیەكـــی میهرەبـــان بكـــەن و چاوپۆشـــی لـــە 
هەڵـــەی ئەوانـــی دی بكـــەن. خـــوای گـــەورە لـــە 
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خودای گەورە مرۆڤی جێنشین 
كردووە لەسەر زەوی و جیای 
كردووەتەوە بۆ ئەوەی بەهای 
مرۆیی خۆی نیشان بدات
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مامۆستا عەزیز جەبار مەنتك

بەرپرسی ناوچەی بنەساڵوەی یەكێتیی 
زانایانی ئایینی ئیسالمی كوردستان

ـــْر  ـــَو َوأُْم ـــِذ اْلَعْف ـــت: »ُخ ـــرۆزدا دەفەرموێ ـــی پی قورئان
ِباْلُعـــرِْف َوأَْعـــرِْض َعـــِن اْلَجاِهِلـــَن« )االعـــراف١٩٩(. 
خـــودا  پێغەمبـــەری  دابەزیـــوە،  ئایەتـــە  ئـــەم  كـــە 
بارەیـــەوە  لـــەو  و  كـــرد  جبرائیـــل  لـــە  پرســـیاری 
فەرمـــووی: »ئـــەی محەمـــەد )ســـەالمی خـــوای 
گـــەورە ی لەســـەر بێـــت( خـــودا فەرمانـــت پـــێ دەكات 
ــتەمیان لـــێ  ــە سـ ــت كـ ــۆش بیـ ــانە خـ ــەو كەسـ ــە لـ كـ
كردوویـــت، یـــان وتـــەی نەشـــیاویان بـــە تـــۆ گوتـــووە، 

ــوورە. ــان ببـ ــە و لێیـ بیانبەخشـ
 2- لێبوردەیـــی و پێكەوەژیـــان لـــە نێـــوان خێزانـــدا: 
شـــەریعەتی  لـــە  بەشـــێكە  لێبوردەییـــە  جـــۆرە  ئـــەم 
ئیســـامی بـــە مەبەســـتی جێبەجێكردنـــی ئەركـــی 
خێـــزان لـــە پێكەوەژیانـــی بـــاش كـــە ســـۆز و بەزەیـــی 
دەكات.  دروســـت  نێوانیـــان  لـــە  خۆشەویســـتی  و 
خـــوای گـــەورە لـــە قورئانـــی پیـــرۆزدا دەفەرموێـــت: 
َكرِْهُتُموُهـــنَّ  َفـــإِن   ۚ ِباْلَمْعـــُروِف  وُهـــنَّ  »َوَعاِشُ

ا  ـــْرً ـــِه َخ ـــُه ِفي ـــَل اللَّ ـــْيًئا َوَيْجَع ـــوا َش ـــَى أَن َتْكرَُه َفَع

و  پەســـەند  نەریتێكـــی  بـــە  )النســـاء١٩(،  َكِثـــًرا« 
ــاك بێـــت  ــان چـ ــەن و مامەڵەتـ ــان بكـ ــوان هاوكارییـ جـ
لەگەڵیانـــدا، وەكـــو ئێـــوە چاوەڕوانـــی چاكـــە لەوانـــە 
دەكـــەن. ئینجـــا ئەگـــەر بـــە هـــۆی الســـارییانەوە ژیـــان 
لەگەڵیانـــدا نەگونجـــا، ددان بـــە خۆتانـــدا بگـــرن و 
ئێـــوە هـــەر چـــاك بـــن. چونكـــە گەلـــێ شـــتی وا 
هەیـــە، ئێـــوە خۆشـــتان لـــێ نایـــەت، كەچـــی خـــوا خێـــر 

و چاكەیەكـــی زۆری بـــۆ ئێـــوە تێـــدا دانـــاوە.

ــدا:  ــوان گەالنـ ــە نێـ ــان لـ  3- لێبوردەیـــی و پێكەوەژیـ
ئـــەوە لێبوردەییـــە كـــە قورئانـــی پیـــرۆز لـــە دیـــدگای 
خۆیـــدا كـــە بڕیـــاری لەســـەر داوە ســـەبارەت بـــە بیـــر 
ــەك  ــە هیـــچ ڕێگەیـ ــەوە كـ ــاوەڕ، دووپاتـــی دەكاتـ و بـ
ـــێ.  ـــە زۆرەمل ـــك ب ـــر و باوەڕێ ـــەپاندنی بی ـــۆ س ـــە ب نیی
خـــوای گـــەورە لـــە قورئانـــی پیـــرۆزدا دەفەرموێـــت: 
 » ـــيِّ ـــَن ٱْلَغ ـــُد ِم َ ٱلرُّْش ـــنَّ ـــد تََّب ـــِن ۖ َق ي ـــرَاَه ِف ٱلدِّ »ال إِْك

)٢٥٦البقـــرة(. چونكـــە قورئـــان هەمـــوو بەڵگەكانـــی 
ڕوونـــە و لـــە ڕووی دەروونییـــەوە بـــۆ شـــوێنكەوتووانی 
ــی  ــنی و فرەڕەنگـ ــە فرەچەشـ ــەوە كـ ــی كردووەتـ ڕوونـ
ئایینـــی قبـــووڵ بكـــەن و جیاوازیـــی نێوانیـــان شـــتێكی 
سرووشـــتییە. خـــوای گـــەورە لـــە قورئانـــی پیـــرۆزدا 
ــْو  ــوا أَْن لَـ ــَن آَمُنـ ــأَِس الَِّذيـ ــْم َيْيـ ــت: »أََفَلـ دەفەرموێـ
ــد٣١(.  ــا« )الرعـ ــاَس َجِميًعـ ــَدى النَّـ ــُه لََهـ ــاُء اللَّـ َيَشـ
ئایـــا ئەوانـــەی باوەڕیـــان هێنـــاوە، تـــا ئێســـتاش بـــێ 
هیـــوا نەبـــوون لـــە بڕواهێنانـــی ئـــەو كافـــر و بـــێ 
باوەڕانـــە؟ بـــا چـــاك بزانـــن كـــە ئەگـــەر خـــوا ویســـتبای 
بـــە زۆر خەڵـــك موســـڵمان بـــكا، بێگومـــان تـــەواوی 
ئادەمیـــزادی دەخســـتە ســـەر ڕێـــی ڕاســـت و، ســـەرجەم 
ڕێنمایـــی دەكـــردن بـــۆ راســـتەڕێ، بـــەاڵم ویســـتی بـــەو 
جـــۆرە نییـــە كـــە بـــە زۆر بـــاوەڕ بـــە خەڵكیـــی بهێنـــی، 
ئەمـــەش لـــە چوارچێـــوەی جەختكردنەوەیەتـــی لەســـەر 
موعجیزەیـــی قورئـــان و ئامـــاژەدان بـــە ڕێگاكانـــی 
ــری  ــە بیـ ــێك كـ ــەر كەسـ ــۆ هـ ــەركەوتن بـ ــە و سـ چاكـ

لـــێ دەكاتـــەوە.
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مرۆڤ دەبێت پێكەوەژیان لە ژیر 
سێبەری قورئانی پیرۆزدا بەرپا 
بكات و هەوڵ بدات خزمەت بە 

ئامانجە گشتییەكان بكات
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ان و بە دوو زمان فێركردن
شاشە زیرەكەك

بە هۆكاری دواكەوتنی قسەكردنی 

مندااڵن دادەندرێت

لـــە ئێســـتادا ڕێـــژەی ئـــەو مندااڵنـــەی قســـەكردنیان دوا دەكەوێـــت، ڕۆژ دوای ڕۆژ لـــە زیادبووندایـــە، 
ـــە  ـــەوە ك ـــەوە دەكەن ـــش ل ـــن و جەختی ـــۆكاری ســـەرەكی دادەنێ ـــە ه ـــەروەردەش شاشـــەكان ب ـــواری پ پســـپۆڕانی ب
دایـــكان و بـــاوكان تاقەتـــی ئەوەیـــان نییـــە، گـــوێ لـــە منداڵەكانیـــان بگـــرن یـــان گفتوگۆیـــان لەگـــەڵ بكـــەن، 
ـــزی  ـــی ئینگلی ـــری زمان ـــەوە فێ ـــەوە دەدەن ـــیان ب ـــی خۆش ـــە بەردەســـت و دڵ ـــەردا ئایپادێكـــی دەخەن ـــە بەرامب ل
ـــە  ـــی ب ـــە ژینگـــەی خێزان ـــداڵ ل ـــك من ـــە كاتێ ـــش پێیوای ـــەروەردە و دەروونزانی دەبێت.پڕۆفیســـۆرێكی بەشـــی پ
كـــوردی دەدوێ و لـــە ژینگـــەی قوتابخانـــە بـــە زمانێكـــی دیكـــە، ئـــەو كات دەبێتـــە هـــۆی دواكەوتنـــی زمـــان. 

ـــەن. ـــەو دەك ـــە شـــەن و ك ـــدی زانســـتییەوە بابەتەك ـــە دی ـــاری گـــواڵن ل ـــەی گۆڤ ـــەم راپۆرت ـــداربووانی ئ بەش

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ژمارە )1329(  482022/8/22

تی
اڵیە
مە
كۆ



49 ژمارە )1329(  2022/8/22

تی
اڵیە
مە
كۆ

دیاردەی »بێدەنگیی منداڵ« 
لە كۆمەڵگەی كوردیدا بوەتە 

سیمایەك و هەندێك جار دایك 
و باوكان بە )منداڵێكی عاقڵ( 
ناوزەندی دەكەن و پێیان وایە 
كە حاڵەتێكی زۆر ئاساییە، 
بەاڵم لە بنەڕەتدا بابەتێكی 

مەترسیدارە و منداڵ كەرەستەی 
پەیوەندی مرۆییەكەی الوازە و 

پێویستە چارەسەر بكرێت

بەكارهێنانی شاشەكان بە 
شێوەیەكی ئاسایی ڕێگری دەكات 

لە سازدانی گفتوگۆ لەگەڵ 
كەسانی دەوروبەری

بەكارهێنانی ئایپاد كاریگەری 
هەیە لەسەر هەر چوار 

بوارەكانی )دەروونی، زمانی، 
كۆمەاڵیەتی، جەستەیی( 

منداڵەكان

لــە  زانكۆیــە  مامۆســتای  بەهادیــن  جــوان  پ.ی.د. 
ــی و ســەرتا باســی  ــەروەردە و دەروونزان ــە ـــــ بەشــی پ كۆی
ئــەو ئەندامەیــە كــە لەالیــەن  ئــەوە دەكات كــە »زمــان 
مرۆڤــەوە بەكاردێــت وەك كەرەســتەیەك بــۆ پەیوەندیكــردن 
بــە كەســانی دیكــەوە و هــەر لــە ڕێگــەی بەكارهێنانــی 
زمانەوە دەتوانرێت ئاســتی ژیری و ڕۆشــنبیری كەســەكان 
دیــاری بكرێــت، لــەالی منداڵیــش توانســتی بەكارهێنانــی 
زمــان وابەســتەیە بــە توانســتە عەقڵییەكانیــەوە«. هــاوكات 
دەڵێــت: »لــە ئێســتادا دیــاردەی »بێدەنگیــی منــداڵ« 
هەندێــك  و  ســیمایەك  بوەتــە  كوردیــدا  كۆمەڵگــەی  لــە 
ــدی  ــڵ( ناوزەن ــە )منداڵێكــی عاق ــاوكان ب ــك و ب ــار دای ج
ئاســاییە،  زۆر  حاڵەتێكــی  كــە  وایــە  پێیــان  و  دەكــەن 
منــداڵ  و  مەترســیدارە  بابەتێكــی  بنەڕەتــدا  لــە  بــەاڵم 
پێویســتە  و  الوازە  مرۆییەكــەی  پەیوەنــدی  كەرەســتەی 
چارەســەر بكرێــت. ئەگەرچــی زۆر دەمێكــە توێژینــەوەكان 
ــی دوو زمــان لــە یــەك كاتــدا  ســەلماندوویانە كــە فێربوون
و بەتایبەتــی لــەو كاتــەی كــە ســەرەتای زەنگینكردنــی 
گەنجینــەی زمانەوانــی بێــت، واتــە منــداڵ لــە ســەرەتای 
تەمەنیــدا ئەگــەر هــەوڵ بدرێــت دوو زمانــی جیــاواز فێــر 
بكرێــت، هــەر بۆیــە لــە كاتێكــدا كــە منــداڵ لــە ژینگــەی 
خێزانــی بــە كــوردی دەدوێــن و لــە ژینگــەی قوتابخانــە 
بــە زمانێكــی دیكــە، ئــەو كات دەبێتــە هــۆی دواكەوتنــی 
زمانــی و گرفــت دروســت دەبێــت لــە گفتوگــۆی ژیانــی 
ڕۆژانــەی«. گوتیشــی: »هۆكارێكــی دیكــەی بەهێــز كــە 
بووەتــە هــۆی دواكەوتنــی زمانیــی لــەالی منداڵەكانمــان، 
ســەرقاڵبوونی منداڵــە بــە شاشــەكانەوە لــە چەنــد الیەكــەوە، 
چونكــە بەكارهێنانــی شاشــەكان بــە شــێوەیەكی ئاســایی 
ڕێگــری دەكات لــە ســازدانی گفتوگــۆ لەگــەڵ كەســانی 
دەوروبــەری، لەالیەكــی دیكــەوە ئــەو پڕۆگرامانــەی كــە لــە 
ــن و زۆرینــەی  ــی ئینگلیزی ــە زمان ــدان ب ــرە زیرەكەكان ئامێ
كات ئامادەكــراوە بــۆ فێربوونــی وشــەی ئینگلیــزی، هــەر 
بۆیــە منداڵەكانمــان ناتوانــن ڕســتەیەكی تــەواو دروســت 
بكــەن بــە زمانــی كــوردی و وشــەی ئینگلیزییەكانیــش 
بــە تێكەڵــی لەگــەڵ زمانــی كــوردی بەكاردێنــن و لــە 
نموونــە  بــۆ  دەردەبــڕن.  واتــا  بــێ  ڕســتەی  ســەرئەنجام 
ڕێــد  بــەاڵم  وایتەكەیــە،  لــە  )حــەزم  دەڵێــت  منداڵێــك 
ناخــۆم.( لــەم نموونەیــەدا منداڵەكــە دەیەوێــت بڵــێ: )حــەزم 
لــە برنجــی ســپیە، بــەاڵم شــلەی ســوور ناخــۆم( كــە خــۆم 
گوێــم لێــی بــوو لــە یەكێــك لــە منداڵــەكان كــە لەگــەڵ 

دایكــی دەدوا لەكاتــی نانخواردنــدا.
  ئــەو كەســایەتییە ئەكادیمییــە لــە درێــژەی وتەكانیــدا 
دەرئەنجامەكانــی  »بەپێــی  كــرد:  ئــەوە  بــۆ  هێمــای 
مندااڵنــی  لەســەر  كــە  زانســتی  توێژینەوەیەكــی 
كــە  دەركەوتــووە  داوە،  ئەنجامــی  ســاوایان  باخچەكانــی 
بەكارهێنانــی ئایپــاد كاریگــەری هەیــە لەســەر هــەر چــوار 
بوارەكانــی )دەروونــی، زمانــی، كۆمەاڵیەتــی، جەســتەیی( 
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ڕەنگــە ئامــاژە بــن بــۆ بوونــی گرفتێــك الی منداڵەكــە«. 
لــەو  یەكێكــە  زیرەكــەكان  »شاشــە  دەڵێــت:  هــاوكات 
ــەی كــە كاریگەرییەكــی خراپیــان لەســەر منــداڵ  هۆكاران
ــەی كــە  ــەو مندااڵن ــەت ئ ــە، تەنان ــەوە هەی ــە ڕووی زمان ل
هیــچ گرفتێكــی عەقڵییــان نییــە، كاتێــك ئالــوودەی شاشــە 
زیرەكــەكان دەبــن، لــە ڕووی زمانــەوە دوا دەكــەون، بــۆ 
نموونــە لــە قســەكردن دوادەكــەون و تێكــەاڵوی دەوروبــەر 
نابــن و ناتوانــن لەگــەڵ مندااڵنــی دیكــە یــاری بكــەن، 
ناتوانــن گوزارشــت لــە ویســتەكانیان بكــەن تەنیــا بــە هــاوار 
كــردن و گریــان نەبێــت، فێــری هەنــدێ زاراوە دەبــن كــە 
هیــچ ســوودێكی بــۆ ئــەوان نییــە، واتــە ئالوودەبوونــی 
منــداڵ بــە شاشــە زیرەكــەكان وادەكات هەنــدێ دەســتەواژە 
ــی  ــی بیان ــری زمان ــداڵ فێ ــاوكات من ــەوە، ه ــار بكات دووب
دەكات كــە لــە ژینگەكــەی خــۆی ئــەو زمانــە بوونــی 
ــی  ــە كاتێكــدا زمان ــی ئینگلیــزی ل ــەی زمان نییــە، نموون

منداڵــەكان، لــە ڕووی زمانییــەوە كاریگەری هەبوو لەســەر 
بووەتــە  جۆرێــك  بــە  منداڵــەكان  گفتوگــۆی  توانســتی 
هــۆی ئــەوەی كــە بــە ڕەوانــی بــە زمانــی كــوردی نەدوێــن، 
هــەر بۆیــە پێویســتە دایــكان و بــاوكان خەمســاردانە ئامێــرە 
زیرەكــەكان نەدەنــە منداڵــەكان و بێدەنگیــی منداڵەكانیــان بە 
گرفــت دابنێــن نــەك بــە عاقڵــی و ســەالری«. گوتیشــی 
»ئەگــەر بمانــەوێ چارەســەری كەمدوویــی منداڵەكانمــان 
ــاوكان  ــكان و ب ــی دای ــە پێشــدا ڕێنمای ــن، پێویســتە ل بكەی
بكەیــن كــە كاتەكانــی بەكارهێنانــی ئامێــرە زیرەكــەكان 
بــۆ هاوڕێیەتــی لەگــەڵ  كــەم بكەنــەوە، هەروەهــا كات 
بــۆ  ئاســایی  یــاری  و  بكــەن  تەرخــان  منداڵەكانیــان 
خولەكانــی  بیانبەنــە  و  بكــەن  فەراهــەم  منداڵەكانیــان 
بەهێزكــردن، هەروەهــا منداڵــەكان هــان بدەیــن بــۆ یاریكــردن 

لــە ژینگــەی سرووشــتی و دەرەوەی مــاڵ«. 
و  ئۆتیــزم  لــە  شــارەزا  و  پســپۆڕ  عەلــی  ڕەحمــان     
»زمــان  دەكات:  ئــەوە  بــۆ  هێمــا  ژیرییــەكان،  گرفتــە 
یەكێكــە لــە خەســڵەتە گرنگەكانــی مــرۆڤ بــە گشــتی، 
كــە ڕۆڵــی هەیــە لــە دروســتبوونی پەیوەنــدی لەگــەڵ 

دوو  زمــان  مرۆڤایەتــی،  پێشــڤەچوونی  و  تاكــەكان 
الیــەن دەگرێتــەوە، الیەنــی وەرگرتــن و الیەنــی 
بــە  ســەرەتا  زمــان،  بەكارهێنانــی  و  قســەكردن 
دەبێــت،  دەربڕنــی  منــداڵ  وشــە  دوو  و  وشــە 
ــە قۆناغێــك كــە  ــر دەبێتــە ڕســتە و دەگات دوات
منــداڵ بــە باشــی قســە بــكات و چیــرۆك 
ــۆ گەشــەی  ــەر ب ــك فاكت ــەوە، كۆمەڵێ بگێڕێت

زمانــی منــداڵ بوونــی هەیــە، یەكێــك لەوانــە 
واتــە خێــزان هەیــە منداڵەكــەی زوو  بۆماوەییــە، 

ــەوە درەنــگ قســە  ــە پێچەوان قســە دەكات، هەشــە ب
دەكات، هــاوكات ژینگــەی خێــزان ڕۆڵێكــی كاریگــەری 
لــە گەشــەكردنی زمانــی منــداڵ هەیــە، كــە ئایــا دایــك و 
بــاوك تــا چەنــد كات بــۆ گفتوگــۆ كــردن و گوێگرتــن 

لــە منداڵەكەیــان تەرخــان دەكــەن. زۆرجــار كچــان 
لــە كــوڕان زووتــر فێــری قســەكردن دەبــن، بــە 

حوكمــی ئــەوەی كچــان هــەردووالی مێشــكیان 
الی  یــەك  كــوڕان  بــەاڵم  بەكاردێنــن، 
مێشــكیان. هــەر كاتێكیــش منــداڵ لــە ڕووی 
زمانــەوە دواكــەوت، كۆمەڵــێ نیشــانەی لــێ 
ــەو نیشــانانەش هەندێكجــار  ــت، ئ دەردەكەوێ

پێویستە دایكان و باوكان 
خەمساردانە ئامێرە زیرەكەكان 
نەدەنە منداڵەكان و بێدەنگیی 
منداڵەكانیان بە گرفت دابنێن 
نەك بە عاقڵی و سەالری

زۆرجار كچان لە كوڕان زووتر 
فێری قسەكردن دەبن، بە حوكمی 
ئەوەی كچان هەردووالی مێشكیان 
بەكاردێنن، بەاڵم كوڕان یەك 
الی مێشكیان

تەنانەت ئەو مندااڵنەی كە هیچ 
گرفتێكی عەقڵییان نییە، كاتێك 
ئالوودەی شاشە زیرەكەكان 
دەبن، لە ڕووی زمانەوە دوا 
دەكەون
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توێژینەوەكان هۆشداری ئەوە 
دەدەن كە منداڵ تا تەمەنی سێ 
ساڵی نابێت هیچ بەركەوتنێكی 

لەگەڵ شاشەكان هەبێت

دایكــی كوردییــە، توێژینــەوەكان هۆشــداری ئــەوە دەدەن كــە 
منــداڵ تــا تەمەنــی ســێ ســاڵی نابێــت هیــچ بەركەوتنێكی 
لەگــەڵ شاشــەكان هەبێــت. ئەگــەر لە تەمەنی ســێ ســاڵی 
ــەی  ــت ماوەك ــەكان، نابێ ــوو لەگــەڵ شاش ــی هەب بەركەوتن
لــە كــۆی گشــتی ڕۆژانــە بگاتــە نیــو ســەعات، بــەاڵم 
لــە دوای تەمەنــی پێنــج ســاڵی ئەگــەر بــە شــێوەیەكی 
ڕێكخــراو شاشــە زیرەكەكانــی بەكارهێنــا، ســوودی لــێ 

دەبینێــت«. 
مونتیســوری،  فەلســەفەی  ڕاهێنــەری  ســۆفی  ســوزان 
و  ئەرێنــی  ڕووی  دوو  شــتێك  »هەمــوو  وایــە:  ڕای 
نەرێنــی هەیــە، ئامێــرە ئەلكترۆنییەكانیــش وەك هەمــوو 
شــتەكانی دی دوو ڕوویــان هەیــە ئەرێنــی و نەرێنــی. بــۆ 
نموونــە چەقــۆ دەتوانــی بــۆ ڕاییكردنــی كاری ڕۆژانەمــان 
بــەكاری بهێنیــن، لەهەمــان كاتیشــدا بــۆ هەڕەشــەش بــەكار 
دێــت. كەواتــە ئێمەیــن بڕیــار دەدەیــن لەســەر بەكارهێنانــی 
هــەر شــتێك. شاشــەكان ئــەو مەترســییە گەورەیــە نیــن وەك 
هەمــووان بــە شــێوەی دێوەزمەیــەك دەیبینــن، بەپێچەوانــەوە 
دەكرێــت بــۆ مەســەلەی پــەروەردە و فێركــردن ســوود لــە 
دیــوە ئەرێنییەكــەی وەربگریــن«. گوتیشــی: »مندااڵنــی 
و  ئەنتەرنێــت و  و  تەكنەلۆژیــان  نــەوەی  ئــەو ســەردەمە 
مۆبایــل و تابلێــت بەشــێكن لــە ژیانیــان و ناكرێــت لێــان 
ــەیری  ــەوە س ــە ترس ــەوەی ب ــی ئ ــە جیات ــەوە، ل دوور بكەین
بكەیــن، پێویســتە بزانیــن چــۆن ئاراســتەیان دەكەیــن بــۆ 
ــە تەمەنێكــی  ــدااڵن ل ــی من ــە دانان ــی. هەڵبەت بەكارهێنان
ــەردەم شاشــەكان كاریگەریــی گــەورەی دەبێــت  ســاوادا لەب
لەســەر دواكەوتنــی گەشــەی زمانیــان، بەتایبەتــی ئەگــەر 
ئــەو بابەتانــەی منداڵەكــە ســەیریان دەكات، بــە زمانــی 
بیانــی بــن، لێــرەدا تێكەڵبوونێكــی زمانیــان بــۆ دروســت 
لــە نێوانــی زمانــی دایــك و زمانــە بیانییەكــە،  دەبێــت 
ــەی  ــاو خێزانەك ــە ن ــە هەســت دەكات ل ــە منداڵەك ــەو كات ئ
خــۆی نامۆیــە و ناتوانێــت پەیوەندییــان لەگەڵــدا ببەســتێت 
ــك  ــەش دای ــەو كات ــەوە، ئ ــە شاشــەكە دەكات و ناچــار ڕوو ل

مەبەســتی  بــە  و  نابێــت  ڕێگاچارەیــان  بــاوك  و 
خافاڵندنــی  و  منداڵەكــە  ژیركردنــەوەی 

دەیخەنــەوە بــەر شاشــە. لێــرەدا كێشــەكە 
گەورەتــر دەبێــت و گەشــەی زمانــی 
لــە  ڕوو  بــەرە  بــەرە  منداڵەكــەش 
كــزی دەكات. بــەاڵم ئەگــەر بــە 
شــێوەیەكی زانســتییانە شاشــەكان 
لــە  هەڵبەتــە  بهێنرێــن،  بــەكار 

ــەروەردە  ــت. شــارەزایانی پ ــان، سوودیشــیان دەبێ ــی زی جیات
دەڵێــن: دیراســەكان دەریانخســتووە، تــا تەمەنــی دوو ســاڵی 
نابێــت منــدااڵن بخرێنــە بــەر ئامێــرە ئەلكترۆنییەكانــەوە 
بــە هــۆی زیانــی تیشــكەكەیان بــۆ گەشــەی مێشــكی 
نیــو  ڕۆژانــە  دەكرێــت  ســاڵ  دوو  دوای  و،  منداڵەكــە 
ســەعات بــەكاری بهێنێــت، ئەویــش لەژێــر چاودێریــی دایــك 
ــەك بدرێتــە دەســتی و لێــی بگەڕێــی. دەكرێــت  ــاب، ن و ب
ــك  ــە هەندێ ــن ل ــان چێژوەرگرت ــركاری، ی ــە مەبەســتی فێ ب
گۆرانیــی مندااڵنــە بــەكار بهێنرێــت، هەتــا ئەگــەر یارییــش 
بێــت. دواتــر مــاوەی یــەك ســەعات زیاتــر نەبێــت و تــا 
ئــەو كاتــەی منداڵەكــە پێویســتیی بــە كاتــی زیاتــر دەبێــت 
بــۆ بەكارهێنانــی دروســت، ئەویــش بــە گوێــرەی پانێكــی 

داڕێــژدراو لــە نێــوان پــەروەردەكار و منــداڵ«.
 ئــەو ڕاهێنــەرە جەخــت لــەوە دەكاتــەوە كــە »كێشــەی دایــك 
و بــاوكان ئەوەیــە ئاشــنا نیــن بــە پێداویســتییەكانی منــدااڵن 
لــە تەمەنــە جیاجیــاكان، بەتایبــەت لــە تەمەنــی ژێــر ســێ 
ــام  ــی لەگــەڵ ئەنج ــن چ كار و چاالكییەك ــاڵی و نازان س
بــدەن و چــۆن ئــارەزووی لــە ڕاددە بــە دەری منداڵەكانیــان 
لێــرەدا خۆیــان  بكــەن.  تێــر  دەوروبەریــان  پشــكنینی  بــۆ 
ــە دەســت  ــە دەدەن ــەی ئیســراحەت و مۆبایلەك ــە بازن دەخەن
ــێ  ــۆ دادەگیرســێنن، ب ــان ب ــان تەلەفزیۆنەكەی ــە، ی منداڵەك
ئــاگان لــەوەی كــە چــوار هەســتەكانی تــری منداڵەكــە 
ئاشــنابوون  و  دۆزینــەوە  و  پشــكنین  لــە  دەخــەن  پــەك 
دواتــر  و  دەخەنــەوە  دووریــان  دەوروبەریــان  بــە ژینگــەی 
پەیوەندیــی كۆمەاڵیەتییــان الواز دەبێــت و دەچنــە ئــەو 
جیهانــەی كــە بــۆ خۆیــان دروســتی دەكــەن. لێرەوە كێشــەكان 
ــەكان تەمەنیــان بچووكــە دایــك و  ســەرهەڵدەدەن. تــا منداڵ
بــاوك هەســت بــە بوونــی كێشــە ناكــەن بــە بیانــووی ئــەوەی 
جــارێ  بچووكــە و گــەورە بێــت ئاســایی فێــر دەبــن، بــەاڵم 
بەداخــەوە كاتــێ  گــەورە دەبــن كێشــەكان لەگەڵیــان گــەورە 
دەبن و تا ئەوان ئەو دكتۆر و ئەو پســپۆڕ و شــارەزا بەســەر 
ــەوە و دەستنیشــانی حاڵەتــی منداڵەكــە دەكــەن، كار  دەكەن
ــەرەو  ــر ب ــت و گەشــەی منداڵەكــە زیات ــەكار دەترازێ ل
دواوە دەچێــت. واتــە تــا دەســت بــە چارەســەر دەكــەن، 
زۆر دوا دەكــەون. كەواتــە بــەر لــە منــداڵ هێنانــە دونیــا 
پێویســتە دایــكان و بــاوكان خۆیــان شــارەزا، یــان ئاشــنا 
بكــەن بــە چۆنیەتــی پەروەردەكردنــی منــداڵ و دابینكردنــی 
لــە تەمەنــە جیاجیــاكان و خۆیــان و  پێداویســتییەكانیان 

ــە دوور بگــرن.«  ــە زۆر كێشــە ب ــان ل منداڵەكانی

شاشەكان ئەو مەترسییە 
گەورەیە نین وەك هەمووان بە 
شێوەی دێوەزمەیەك دەیبینن، 

بەپێچەوانەوە دەكرێت بۆ 
مەسەلەی پەروەردە و فێركردن 

سوود لە دیوە ئەرێنییەكەی 
وەربگرین

كێشەی دایك و باوكان ئەوەیە 
ئاشنا نین بە پێداویستییەكانی 
مندااڵن لە تەمەنە جیاجیاكان، 

بەتایبەت لە تەمەنی ژێر 
سێ ساڵی و نازانن چ كار و 

چاالكییەكی لەگەڵ ئەنجام بدەن 
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بەهـــار مەحمـــوود محەمـــەد، لێپرســـراوی یەكـــەی بەشـــی زمانـــی ئاماژەیـــە لـــە پەیمانـــگای هیـــوای نابیســـتان و 
ـــتان كاردەكات  ـــاوەی 35 ســـاڵە لەگـــەڵ نابیس ـــەپێدانی مرۆیـــی و م ـــۆ گەش ـــە ب ـــی ئاماژەی ـــراوی زمان ـــەرۆكی ڕێكخ س
ـــە زمانـــی ئامـــاژەی یەكگرتـــوو،  و مامۆســـتا و هاوڕێیەكـــی نزیكـــی نابیســـتەكانە. دانـــەری دوو فەرهەنگـــە ســـەبارەت ب
ـــی  ـــە ئێستاشـــدا لێپرســـراوی یەكـــەی بەشـــی زمان ـــدا كاری خۆبەخشـــی زۆری كـــردووە، ل ـــی كەمئەندامان ـــە خزمەتكردن ل
ئاماژەیـــە لـــە پەیمانـــگای هیـــوای نابیســـتان. لـــەم دیمانەیەشـــدا لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن، بـــاس لـــە چۆنیەتـــی 
ئاوێتەبوونـــی لەگـــەڵ كەســـانی نابیســـت دەكات و تیشـــك دەخاتـــە ســـەر ئـــەو گرفتانـــەی كـــە ڕووبـــەڕووی ئـــەم توێـــژە 
دەبنـــەوە. بەهـــار مەحمـــوود لـــە دیدارێكـــی لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن بـــاس لـــە رەوشـــی نابیســـتان و گرفتەكانیـــان دەكات.

تائێستا لە زانكۆ و پەیمانگە حكوومییەكان 
قوتابی نابیست وەرناگیرێت

بەهار مەحموود:

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

لـــە وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارەدا كـــە ئایـــا نابیســـت لـــە چ 
ــك  ــا چ قۆناغێـ ــوە دەكات و تـ ــان پێـ تەمەنێـــك پەیوەندیتـ
»وەك  گوتـــی:  دەمێنێتـــەوە؟  پەیمانگەكەتـــان  لـــە 
ئاشـــكرایە تەنیـــا لـــە شـــاری ســـلێمانی نزیكـــەی دوو 
ـــە ســـاڵی 2012 وە تاكـــو  ـــەاڵم ل هـــەزار نابیســـت هـــەن، ب
ئێســـتا هیـــچ نابیســـتێك تۆمـــار نەكـــراوە، نابیســـتان لـــە 
ـــی  ـــۆی بنەڕەت ـــی ن ـــا پۆل قۆناغـــی باخچـــەی ســـاوایان ت
ئاســـایی  منداڵـــی  دەخوێنـــن،  پەیمانگەكەمـــان  لـــە 
باخچـــەی  دەچێتـــە  ســـاڵی  تەمەنـــی چـــوار  لـــە 
ــاوایان، بـــەاڵم كەســـانی نابیســـت لـــە تەمەنـــی  سـ
چونكـــە  باخچـــە،  دەچنـــە  ســـاڵییەوە  ســـێ 

منداڵـــی ئاســـایی لـــە چـــوار ســـاڵی 
ـــێ وشـــەی  ـــی كەمـــەوە كۆمەڵ بەالیەن
ــی  ــەاڵم منداڵـ ــووە، بـ ــر بـ ــاش فێـ بـ

چەنـــد  تەنیـــا  نابیســـت 
هێمایەكـــی كـــەم 

ـــی كاری  ـــۆ بەڕێكردن ـــی خێزانەكـــەی ب ـــەن ئەندامان لەالی
ـــە خۆشـــحاڵییەوە مـــاوەی  ـــووە. ئێســـتاش ب ـــر ب ـــە فێ ڕۆژان
ـــە پەیمانگـــەی تەكنیكـــی  ـــی نابیســـت ل دوو ســـاڵە قوتاب
كوردســـتان وەردەگیرێـــن، تـــا ئێســـتا ســـێ قوتابیمـــان لـــەو 
پەیمانگەیـــە وەرگیـــراون، دوو لەوانـــە یەكـــەم دوو نابیســـت 
بـــوون لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان و عێـــراق قۆناغـــی 
ــە  ــتا لـ ــەوە تائێسـ ــەاڵم بەداخـ ــرد، بـ ــەواو كـ ــان تـ دیپلۆمیـ
زانكـــۆ و پەیمانگـــە حكوومییـــەكان كار بـــۆ ئـــەوە نەكـــراوە 
قوتابـــی نابیســـت وەربگیرێـــت، هەرچەنـــدە مامۆســـتای 
سیســـتەمی  هەروەهـــا  نەبـــوو،  ئاماژەیـــان  زمانـــی 
ـــەوڵ  ـــە ه ـــان ب ـــەاڵم توانیی ـــوو، ب ـــزی ب ـــان ئینگلی خوێندنی
و تێكۆشـــان قۆناغەكـــە بـــە ســـەركەوتوویی ببـــڕن«.
ئەمـــڕۆی  كێشـــەكانی  ســـەرەكیترین  ئایـــا 
بـــۆ  چییـــان  دەبێـــت  و  چییـــە  نابیســـتان 
بكرێـــت؟ لـــە وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارەدا بەهـــار 
گەورەتریـــن  گوتـــی: »ئێســـتا  مەحمـــوود 
كێشـــەی نابیســـتان ئەوەیـــە كـــەم كـــەس لـــە 
ـــە،  ـــان نیی ـــدەگات و وەرگێڕم ـــاژە تێ ـــی ئام زمان
ـــی فەرهەنگێكـــی  ـــۆ نەبوون ـــەوە ب ـــەوەش دەگەڕێت ئ
ــە هەرێمـــی  ــە لـ ــەل، ئێمـ ــاژەی تێروتەسـ زمانـــی ئامـ
كوردســـتان یـــەك فەرهەنگمـــان هەیـــە كـــە لـــە 2500 
لـــە  دا،  پـــێ  ئاماژەشـــم  وەك  پێكهاتـــووە،  وشـــە 
دامـــودەزگاكان و نەخۆشـــخانەكان و كەناڵەكانـــی 
ئـــەو  هـــاوكات  نییـــە،  وەرگێڕمـــان  ڕاگەیانـــدن 
مەنهەجـــەی خوێنـــدن كـــە بـــۆ نابیســـتان دانـــراوە، بـــۆ 
ئـــەوان گونجـــاو نییـــە و پێویســـتی بـــە چاكســـازی و 

تازەگـــەری هەیـــە«. 

تی
اڵیە
مە
كۆ

ژمارە )1329(  522022/8/22



53 ژمارە )1329(  2022/8/22

تی
اڵیە
مە
كۆ

ــەزای  ــتووی قـ ــە و دانیشـ ــتیی تایبەتـ ــاوەن پێداویسـ ــرۆش، كچێكـــی خـ ــەنی گوڵفـ ــە گوڵشـ ــراو بـ ــاڵح ناسـ ــەن سـ گوڵشـ
سەیدســـادقە و جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە كـــە لـــە دەســـتدانی قاچەكانـــی هیـــچ كات نەبووەتـــە بـــە بەربەســـت لەبـــەردەم 
ـــۆ خوێنەرانـــی گۆڤـــاری گـــواڵن دەكات. ـــە و ئەزموونـــی كاركردنـــی ب ـــە ژیانـــی ڕۆژان ـــاس ل خەونەكانـــی و بەمجـــۆرە ب

بە خانمانی خاوەن پێداویستیی تایبەت 
دەڵێم لەو گۆشەگیرییە وەرنە دەرەوە

گوڵشەن ساڵح: 

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

گوڵفــرۆش،  گوڵشــەنی  بــە  ناســراو  ســاڵح  گوڵشــەن 
خانمێكــی تەمــەن 25 ســاڵەی خــاوەن پێداویســتیی تایبەتــە 
و دانیشــتووی قــەزای ســەید ســادقە، وەك خــۆی باســی 
دەســتی  ئامادەیــی  قۆناغــی  تەواوكردنــی  دوای  دەكات 
بــە كاركــردن كــردووە و مــاوەی چــوار ســاڵە دووكانێكــی 

دەبــات. بەڕێــوە  گوڵفرۆشــی 
لەدەســتدانی  چۆنیەتیــی  بــە  ســەبارەت  خاتوونــە  ئــەو 
بــە  ئێســتا  لــە  بــەر  ســاڵێك  دەڵێــت: »چەنــد  قاچەكانــی 
هــۆی ڕووداوێــك قاچەكانــم لەدەســت دا، ئەویــش بــە هــۆی 
ــی خۆمــان  ــە ماڵ ــێ هــات، ل ــەوە وام ل ــە ماڵ ڕووداوێكــەوە ل
ــەوە  ــە وكات ــر ل ــەرمدا و ئیت ــا بەس ــوو، ڕووخ ــان هەب ژوورێكم
نەمتوانــی لەســەر پێیەكانــم بوەســتم و ڕێ بكــەم. لــە دوای 
ئــەوە نەمتوانــی نــە لــە ژیــان و نــە لــە خوێنــدن بــەردەوام بــم«. 
ئــەو خاتوونــە گوڵفرۆشــە وەك خــۆی باســی كــرد، دوای ئــەو 
ڕووداوەی كــە بــووە هــۆی لــە دەســتدانی قاچەكانــی، تــا 
ماوەیــەك نائومێــد بــووە، بــەاڵم دوای شــەش ســاڵ بڕیــاری 
داوە: »دووبــارە خــۆم تێكەڵــی ژیــان بكەمــەوە و دەســتم 
كــردەوە بــە خوێنــدن تــا ئــەو ئاســتەی خــۆم ویســتم كــە 
12ی زانســتی بــوو«. هــاوكات دەڵێــت: »ســپاس بــۆ خــوا 
ژیانــی منداڵیــم وەك هــە مــوو منداڵێكــی دیكــە ســادە و 
ســاكار بــوو. لــە خێزانێكــی مامناوەندیــی ئــەم شــارە بــووم. 
لــە ژیانــی هــە موومــان ســەختی هەیــە، بــە الم گرنــگ 
بخوێنــم  دا  بڕیــارم  كاتێــك  بەرگەگرتنمانــە.  و  كۆڵنــەدان 

زۆر ســەخت بــوو. خوێندنــگا هەبــوو ڕێگــەی پــێ نەئــەدام 
بخوێنــم، خوێندنــگاش ئەوپــەڕی ئاســانكاری بــۆ دەكــردم تــا 
كــۆڵ نــەدەم، منیــش كۆڵــم نــەدا تــا ئــەو ئاســتەی حــەزم بــوو 
لــە خوێنــدن بــەردەوام بــووم«. گوتیشــی: »بــڕوای زۆرم بــە 
تواناكانــم هەیــە، ئەگــەر بــڕوام بــە تواناكانــی خــۆم نەبێــت، 
هــەوڵ نــادەم، بــەاڵم بــڕوام بــە خــۆم هەبــوو، بۆیــە هەوڵــم دا 

ــم«.  و ویســتم خــاوەن كاری خــۆم ب
لــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارەدا كــە زیاتــر چ كەســانێك پاڵپشــت 
و هانــدەری بــوون؟ گوتــی: »خێزانەكــەم هــاوكار و پاڵپشــت 
و هانــدەری ســەرەكیم بــوون بــۆ هــەر هەنگاوێــك كــە لــە ژیــان 

دەینێــم، خۆیشــم بــڕوام بــە ئیــرادەی خــۆم هەیــە«.
گوڵشــەنی گوڵفــرۆش وەك خانمێكــی خــاوەن پێداویســتی 
دەتوانــن  »ژنانیــش  كــە  كــرد  بــەوە  ئامــاژەی  تایبــەت 
هاوشــێوەی پیــاوان لــە بــازاڕی كاردا ڕۆڵیــان هەبێــت«، 
جەختــی لــەوەش كــردەوە: »كەســانی خــاوەن پێداویســتی 
دەتوانــن  تواناكانیــان  بەگەڕخســتنی  لــە  تایبەتیــش 
بــۆ  بــن  ســوودبەخش  ئاســایی  كەســانی  هاوشــێوەی 

كۆمەڵگــە«.
لە وەاڵمی ئەو پرســیارەدا كە چ پەیامێكت بۆ كەســانی 
خــاوەن پێداویســتیی تایبــەت هەیــە؟ گوتــی: »لێــرەوە 
بــە خانمانــی خــاوەن پێداویســتیی تایبــەت دەڵێــم لــەو 
ــە كارێكــی جــوان  ــا ب ــە دەرەوە ب گۆشــەگیرییە وەرن

ژیــان جوانتــر بكەیــن«.
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رۆحییەتی كاركردنی زیاتر بوو

* كاتـــێ بـــاس لـــە رەوشـــی شـــانۆی كـــوردی لـــە 
حەفتـــاكان و هەشـــتاكانی ســـەدەی رابـــردوو دەكرێـــت، 

ــت؟ ــی دەكەیـ ــە چـ ــت بـ هەسـ
- هەمـــوو قۆناغەكانـــی مێـــژووی شـــانۆ بـــۆ شـــانۆكار 
گرنگیـــی خـــۆی هەیـــە، چونكە هـــەر رابردووە كە ئەمڕۆ 
بەرهـــەم دەهێنـــێ بـــە هەمـــوو باشـــە و خراپەكانیـــەوە، بۆیـــە 
ـــان  مێـــژووی ئـــەو رۆژگارانـــەی رابـــردوو كـــە ئێمـــە مان
نەبوویـــن و تەنیـــا خوێندوومانەتـــەوە، یـــان مامۆســـتا و 
ــان  ــە بۆمـ ــەو رۆژگارانـ ــی ئـ ــی بەئەزموونـ هونەرمەندانـ
بـــاس دەكـــەن، لەڕاســـتیدا جیاوازییەكـــی زۆر بـــەدی 
لـــە رووی رۆحـــی كاركردنـــەوە،  دەكـــرێ، بەتایبـــەت 
ـــر  ـــەردەمە زیات ـــەو س ـــە، ئ ـــەوەی ئێســـتە هەی ـــر ل ـــە زیات ك
كار دەكـــرا، ئەوجـــۆرە لـــە كاركردنیـــش بەشـــێكی زۆری 
دەچـــووە خانـــەی بەرگـــری و هەســـتی نیشـــتمانی و 
حیزبـــی  وەك  دەســـەاڵتێكی  زوڵمـــوزۆری  دژایەتیـــی 
بەعـــس، كـــە خـــۆی بـــۆ خـــۆی شـــانۆیەكی جەماوەریـــی 
بـــەاڵم ئـــەوەی ئێســـتە هـــەر گـــرووپ و  دەخوڵقـــان، 
ـــاوەڕی  دەســـتەو ســـەنتەر و تیپێـــك بەپێـــی پرەنســـیپ و ب
ـــتایلی خـــۆی كار دەكات، ئەمـــەش دوو  ـــە س خـــۆی و ب

رەجوانەكان 
بووە، پەیمانگای هونە

ەبجە لەدایك
ەلیل لە هەڵ

چاوان خ
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ـــرە چەشـــنیمان  ـــرە فۆڕمـــی و ف ـــان ف ـــە، الیەنێكی الیەنەی
بـــۆ دەخوڵقێنێـــت و، جۆرێـــك پەرتەوازەیـــی لـــە شـــانۆی 
ـــی ناونیشـــانی  ـــە ناڕوون ـــت و ب ـــەدی دەكرێ نیشـــتمانیدا ب

شـــانۆكەمان دەڕوات.
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــە چییـــە ب * شـــانۆی كـــوردی پێویســـتی ب

ـــەو چەقبەســـتووییەی ئێســـتا دەر بچێـــت؟ ل
ــەوە خـــودی  ــتووە، ئـ ــانۆی كـــورد چەقـــی نەبەسـ - شـ
چونكـــە  بەســـتووە،  چەقیـــان  بەگشـــتی  شـــانۆكارانە 
چـــەق  یـــان  قەیـــران،  كـــە  شـــانۆكارە  ئـــەوە  دواجـــار 
بەســـتووەیی بـــۆ شـــانۆ دروســـت دەكات، بـــە بۆچونـــی مـــن 
ــتایەتی  ــە دۆسـ ــك لـ ــانۆكاران وەك جۆرێـ ــی شـ یەكگرتنـ
فراوانـــی  دیدارێكـــی  چوارچێـــوەی  لـــە  شـــانۆكاران 
شـــانۆیدا رێكخســـتنەوە بخرێتـــەوە، رێكخســـتنەوە بـــۆ 
هەمـــوو بەرهەمـــەكان بكرێـــت و لـــە رووی شـــانۆی 
و  مـــەرج  و  رێنمـــای  لـــە  جۆرێـــك  نیشـــتیمانییەوە 
ــادەوەری  ــاد و یـ ــتانی و یـ پێـــوەری كولتـــووری و شارسـ
دابڕێژرێـــت، تـــا لـــە چەنـــد ســـاڵی ئاینـــدە ئێمـــەش ببینـــە 

خاوەنـــی شـــانۆیەكی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی.
ـــووە  ـــان هەب ـــژ و پەیمانگـــەكان چ رۆڵێكی ـــا كۆلێ * ئای

ـــدا؟ ـــە پێشخســـتنی شـــانۆی كوردی ل
- لـــە ئێســـتەدا بەداخـــەوە بـــە زۆرهـــۆكار و بەشـــێوەیەكی 
گشـــتی، شكســـتی ناوەنـــدە هونەرییـــەكان لـــە رووی 
رێـــژەی بەشـــداریكردنی تاكـــی نێـــو كۆمەڵگـــە، وەك 
پەیمانگـــە و كۆلێـــژەكان بـــەدی دەكرێـــت، كـــە خوازیـــار 
خوێندنـــی هونـــەر هەڵبژێرێـــت. لـــە رابـــردوو و لـــە كـــە 
ـــە  ـــڕن ل ـــی گـــەورە دەگێ ـــدا رۆڵ ـــە بنەڕەت ـــە ل ـــەم ناوەندان ئ
دروســـكردنی كادیـــری هونەریـــدا، بـــەاڵم لـــە رێنمایـــی 
و سیاســـەتی وەزارەتـــی پـــەروەردە و خوێندنـــی بـــااڵدا 
بیرۆكەكـــەی  هونـــەر  مامۆســـتای  پێگەیاندنـــی 

رووبـــەڕووی چەندیـــن گرفـــت بوونەتـــەوە.
* ئایـــا وەك پێویســـت پشـــتیوانی لـــە شـــانۆكارە الوەكان 

دەكرێت؟
چەنـــد  پشـــتیوانیی  رەنگـــە  تـــاك  لەسەرئاســـتی   -
كەســـێك وەك شـــانۆكار و گەنـــج كرابێـــت، بـــەاڵم بەگشـــتی 
شـــانۆكاران لـــە ژیانێكـــی زۆر ناهەمـــووار و ناڕەحەتـــدا 
ـــان و گـــەڕان  ـــوی ژی ـــۆی بژێ ـــار بەه ـــە زۆرج ـــن، ك دەژی
ـــەر دەبێتـــە پالنـــی دووەم و  ـــوون، شـــانۆ و هون و هیـــالك ب
ـــەختیی  ـــۆی س ـــتەدا بەه ـــە ئێس ـــەوە ل ـــێیەم، كـــە بەداخ س
ـــە شـــانۆ  ـــان ل ـــا وازی ـــن شـــانۆكاری بەتوان ـــەوە چەندی ژیان

هێنـــاوە و، تەنانـــەت هەشـــیانە كرێـــكاری دەكات!
ـــە  ـــاوەر پێویســـتی ب ـــە جەم ـــانۆكارێك، پێتوای * وەك ش

ـــە؟ ـــۆرە نمایشـــێك هەی چ ج
كـــە  هەیـــە  بەوشـــانۆیە  پێویســـتی  جەمـــاوەر   -

ببینێتـــەوە. تێـــدا  خـــۆی  كۆژانەكانـــی 
* زیاتر حەز لە چ رۆڵێك دەكەیت لە شانۆدا؟

- ئـــەو رۆاڵنـــەی شـــانۆ پێـــت دەبەخشـــێت، هیچـــی 

ـــەاڵم باشـــترین و  ـــر نییـــە، ب ـــان زیات ـــە هیچـــی كەمتـــر ی ل
گونجاوتریـــن رۆڵ بـــۆ مـــن ئەویـــە كـــە كارەكتـــەری خـــۆم 
و كارەكتـــەری شـــانۆییم بكاتـــەوە بـــە یـــەك، تـــا بتوانـــم بـــە 

ـــڕم . ـــە بگێ ـــەو رۆڵ ـــە دڵ ئ ـــێوە و ب باشـــترین ش
* ئایـــا لـــە بـــواری شـــانۆدا ئافرەتانـــی شـــانۆكار بـــە 

رۆڵـــی خۆیـــان هەســـتاون ؟
رووە  زۆر  لـــە  كـــورد  شـــانۆكاری  ئافرەتانـــی   -
قوربانیـــن، چونكـــە مامەڵـــە و واقیعـــی كۆمەڵگـــەی 
كـــوردی هێشـــتا زۆری مـــاوە بـــۆ ئـــەوەی كچانـــی 
شـــانۆكار وەك كوڕانـــی شـــانۆكار بتوانـــن ئازادانەتـــر 
مامەڵـــە بكـــەن، ئەڵبـــەت كەمـــێ پێشـــكەوتن بـــەدی 
دەكرێـــت، بـــەاڵم لـــە ئاســـت پێویســـتدا نییـــە، بەداخـــەوەش 
و  خێزانـــی  و  هـــۆكاری كۆمەاڵیەتـــی  بـــە چەندیـــن 
دابوونەریتـــەوە چەندیـــن شـــانۆكاری ئافـــرەت لـــە شـــانۆ 

كەوتوونەتـــەوە. دوور 
ـــی كـــورد لـــە  ـــی ئافرەت * رێچكەشـــكاندن، یـــان بوێری

بـــواری نواندنـــدا الی تـــۆ چـــی دەگەیەنێـــت؟
نییـــە،  شـــكاندن  رێچكـــە  و  بوێـــری  بابەتەكـــە   -
ـــە  ـــێك ل ـــت، رەنگـــە بەش ـــێوەیە بێ ـــەو ش ـــە ئەگـــەر ب چونك
شـــانۆكاری ئافـــرەت ببنـــە قوربانیـــی ئـــەو بوێـــری و 
رێچكەشـــكاندنە، بـــە رای مـــن ئـــەوە بابەتـــی بـــاوەڕ 
و قەناعـــەت و خەونـــی مرۆڤـــە كـــە دەیگەیەنێتـــە ئـــەو 

ئاســـتەی قوربانـــی بـــۆ ئامانجەكـــەی بـــدات.
* بەدەســـتهێنانی خەاڵتـــی باشـــترین ئەكتـــەری كـــچ 
ـــۆ  ـــی دووەمـــی فێســـتیڤاڵی شـــانۆی كەركـــوك ب ـــە خول ل

ـــت؟ ـــۆ چـــی دەگەیەنێ ت
- بـــە راســـتی منیـــش یەكێكـــم لـــەو هەمـــوو ئافرەتانـــەی 
بـــۆ شـــانۆ قوربانیـــم داوە و ماندووبوونـــم چەشـــتووە، 
بۆیـــە خەاڵتـــی فێســـتیڤاڵێكی وەك شـــانۆی كـــوردی 
لـــە كەركـــوك بـــۆ مـــن نـــەك هـــەر جێگـــەی شـــانازییە، 
بگـــرە جۆرێكـــە لـــە ئومێـــد بۆمـــن و بـــۆ زۆر شـــانۆكاری 

دیكـــەی ئـــەم نیشـــتمانە.
* چـــاوان چ پەیامێكـــی هەیـــە كـــە لـــە رێـــگای 

بیگەیەنێـــت؟ شـــانۆوە 
- لـــە شـــانۆدا باشـــترین پەیـــام ئەوەیـــە كـــە ئـــازارەكان 
ســـەر  بهێنرێتـــەوە  جوانییەكانیـــش  و  بدرێـــن  پیشـــان 

تەختـــی شـــانۆی ژیـــان.
* لـــە نێـــوان راگەیانـــدن و ســـینەما و شـــانۆ و درامـــا، 

كامیـــان هەڵدەبژێریـــت و بۆچـــی؟
ــن  ــەاڵم مـ ــە، بـ ــان گرنگیـــی خـــۆی هەیـ - هەریەكەیـ

ــرم. ــانۆ هەڵدەبژێـ ــانۆكارم و شـ شـ
* ئایـــا هیـــچ پڕۆژەیەكـــی هونەریـــت لـــە بەردەســـتدایە 

بـــۆ ئاینـــدە كاری لەســـەر بكەیـــت؟
ـــم  ـــچ بەرنامـــەو پالنێكـــی كاری نوێ ـــە ئێســـتادا هی - ل
ــت و  ــك دەبێـ ــی كارێـ ــم چـ ــدە نازانـ ــەاڵم بۆئاینـ ــە، بـ نییـ

چـــۆن دەبێـــت.
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جوانی لە هۆڵیوود ئەفسانەیە
ـــی  ـــەری ناســـراو و پاڵەوان ـــت وینســـلێت خانمـــە ئەكت كەی
فیلمـــی تایتانیـــك بـــە راشـــكاوی باســـی جوانـــی و 
پیربوونـــی دەكات و دەڵێـــت: »جوانـــی لـــە هۆلیـــوود 

ــە نییـــە«. ــانە هیچـــی دیكـ ــە ئەفسـ ــە لـ جگـ
لـــە  ســـاڵە   45 تەمـــەن  ئەكتـــەرە  خانمـــە  ئـــەو 
چاوپێكەوتنێكیـــدا لەگـــەڵ گـــۆژاری ڤۆگـــی بەریتانـــی 
دەڵێـــت: »دەمەوێـــت بـــە هەمـــوو ئافرەتـــان بڵێـــم كـــە 
هـــەوڵ بـــدەن ســـتانداردەكانی جوانكاریـــی هۆلیـــوود 
وەربگـــرن و شـــێوەی ئەوانیـــان هەبێـــت، جوانیـــی هۆڵیـــۆد 

ئەفســـانەیە«. تەنیـــا  راســـتگۆیانە  ئەفســـانەیە، 
ئـــەو خانمـــە ئەكتـــەرە باســـی لـــە ئەزموونـــی خـــۆی كـــرد 
لـــە بـــواری كاتبەســـەربردندا و، ئاشـــكرای كـــرد كـــە 
ئـــەو ژنانـــەی كـــە بـــە فەرشـــی ســـووری سەرنجڕاكێشـــدا 
كورســـییەكی  لەســـەر  كاتژمێـــر  چەندیـــن  دەڕۆن، 
تیمێكـــی  لەالیـــەن  كـــە  دەبـــەن،  بەســـەر  ماكیـــاژ 
ماكیاژكارانـــی پیشـــەگەرەوە دانـــراوە، هەروەهـــا چەندیـــن 
ــەری  ــەدا چارەسـ ــەی پێـــش چاالكییەكـ ــە هەفتـ ــار لـ جـ

جوانتركردنـــی دەموچـــاو ئەنجـــام دەدەن.
بـــەالی  كـــرد  شـــت  گرنگتریـــن  لـــە  باســـی  كەیـــت 
ئـــەوەوە و گوتـــی: »بـــۆ مـــن نهێنیـــی پیربـــوون لـــە 

هـــەر تەمەنێكـــدا، لـــە راســـتیدا ئەوەیـــە كـــە تـــۆ كێیـــت 
و قبوڵكردنـــی ئەوەیـــە كـــە ناتوانیـــن كات بگەڕێینـــەوە 
بـــۆ دواوە، چونكـــە جوانـــی لـــە ناخـــەوە دێـــت نـــەك لـــە 

ــن«. ــۆ گرتـ ــە لەخـ رەخنـ
ـــە  ـــەو پێیوای ـــە ئ ـــردووە، ك ـــەوەش ك ـــاژەی ب وینســـلێت ئام
خۆراكـــی  خواردنـــی  بـــە  جەســـتە،  بـــە  گرنگیـــدان 
تەندروســـت و خواردنـــەوەی ئـــاوی زۆر یارمەتیـــدەرە، 
ئاســـتێكی  بـــە  شـــتێك  هەمـــوو  پێویســـتە  بـــەاڵم 
ــەوە  ــە گاڵتەجاڕییـ ــەو بـ ــت، ئـ ــام بدرێـ ــد ئەنجـ مامناوەنـ
ـــەوە كار رزگار بـــكات  گوتـــی چیتـــر ناتوانێـــت خـــۆی ل
كـــە پێشـــتر ئەنجامـــی داوە، ئەویـــش خواردنـــەوەی زۆری 
شـــەرابی ســـوورە، كـــە دوای چـــوار ڕۆژ ئینجـــا پێســـتی 
چاكبـــووەوە، هەروەهـــا باســـی ســـێ شـــت دەكات كـــە 
ناتوانێـــت دەســـتبەرداریان ببێـــت ئەوانیـــش هاوســـەرەكەی، 

ــر. ــی پەنیـ ــەك خواردنـ ــا راددەیـ ــی و تـ منداڵەكانـ
ئـــەو خانمـــە ئەكتـــەرە ئەوەشـــی  لەالیەكـــی دیكـــەوە 
گوتـــووە كـــە پێویســـتە ئافرەتـــان بـــە تێپەڕبوونـــی تەمـــەن 
ددان بەخـــۆدا بگـــرن و ئـــارام بـــن، چونكـــە هەمـــوو 
ئەمانـــە شـــایانی ئـــەوەن و هیـــچ بیرۆكەیەكـــت نییـــە، كـــە 
لـــە ناوەڕاســـتی چلەكانـــی تەمەنـــدا چەنـــدە ســـەرقاڵیت.

كەیت وینسلێت: 
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كۆمپانیای ئۆپرا: 
سكااڵ لەسەر بەرنامەی پۆدكاست ئۆپێرامیكس تۆمار دەكات

ـــری ســـكااڵ لەســـەر بەرنامـــەی  ـــرا وینف ـــای ئۆپ كۆمپانی
ـــاوی ئۆپێرامیكـــس تۆمـــار دەكات،  ـــە ن پۆدكاســـت كـــە ب
ــە  ــان وایـ ــدا دەبـــات و پێیـ ــران بەالڕێـ ــا كـــە گوێگـ گوایـ

سپۆنســـەری كـــردووە، یـــان پەســـەندی كـــردووە.
فیدراڵیـــی  دادگای  لـــە  كـــە  ســـكااڵیەكدا  لـــە 
كۆمپانیـــای  خاوەنـــی  كـــراوە،  تۆمـــار  مانهاتـــن 
لـــە  قازانـــج  داوای  یگەیانـــدووە،  هارپـــۆ 
نووســـەرانی بەرنامـــەكان )كێلـــی كارتـــەر-
جاكســـۆن و لیـــا رایت-ریگـــۆر( نـــاكات، 
ــی  ــتەكە پەخشـ ــت پۆدكاسـ ــا نایەوێـ هەروەهـ
بوەســـتێت، بەڵكـــو كۆمپانیاكـــە دەیەوێـــت ناوەكـــە 
بگۆڕێـــت و، دەڵێـــت پۆدكاســـتەكە و 

براندەكانـــی  )او(  و  ڕاســـتەوخۆكانی)ئۆپێرا(  رووداوە 
خاوەندارێتـــی هارپـــۆ تێـــك دەدەن و بـــە هەڵـــە ســـوود لـــەو 
ناوبانگـــە باشـــە وەردەگـــرن، كـــە وینفـــری دەیـــان ســـاڵە لـــە 

دروســـتكردنیدا بەســـەری بـــردووە.
و  جاكســـۆن  نووســـەران  )ئۆپێرامیكـــس(  ماڵپـــەڕی 
ریگـــۆر وەك مێژوونـــووس و هـــاوڕێ وەســـف دەكات، كـــە 
ـــك  ـــە ســـەر هەندێ ـــەوەی ڕۆشـــنایی بخەن ـــۆ ئ كاردەكـــەن ب
لـــە بەناوبانگتریـــن ئەڵقەكانـــی بەرنامـــەی گفتوگـــۆی 
كولتوورییەكانـــی  كاریگەرییـــە  لـــە  بـــاس  وینفـــری، 

)شـــاژنە گفتوگـــۆكان( دەكـــەن.
لـــە چاوپێكەوتنێكـــی مانگـــی نیســـاندا لەگـــەڵ كەناڵـــی 
)NPR( ڕیگـــۆر وینفـــری بـــە دامەزراوەیەكـــی وەســـف 
ئامـــاژەی  دەڕوات،  قـــاچ  دوو  لەســـەر  كـــە  دەكات، 
لـــە  ڕەشپێســـتە  ژنێكـــی  ئەمـــە  كردووەكـــە  بـــەوەش 
ســـااڵنی هەشـــتاكانی ســـەدەی ڕابـــردووەوە زاڵ بـــووە 

بەســـەر زۆررێـــك لـــە فـــەزا و گۆڕەپانەكانـــدا.
ــە  ــووی نییـ ــر بیانـ ــت: »وینفـ ــەوە دەڵێـ ــۆر لەوبارەیـ ڕیگـ
ــان  ــان هەبوونـــی تێبینـــی، یـ ــەر، یـ ــە رەخنـــەی بنیاتنـ لـ
هـــەر شـــتێكی لـــەو جـــۆرە، بەڵكـــو ددانپێدانانێكـــە بـــەو 
دامەزراوەیـــەی كـــە ئۆپـــرا وینفـــری دەربـــارەی وێنـــە و 

برانـــدی ئۆپـــرا وینفـــری بنیاتـــی نـــاوە.
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موحسین محەمەد

بۆ گواڵنی نووسیوە

دواڕۆژەكانی بابلۆ 
تێكەڵەیەك لە تەكنیكە شانۆییەكان 

رەخنەی شانۆیی
٢-٢
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 ژمێریار سی هەزار دۆالری باجەكە بدزێت، دەریا كچێكە 
بە درۆ خۆی كردووەتە كچی بابلۆ، بۆئەوەی شوو بە ژمێریار 
پێشتر  و،  شاگولە  كچی  كە  دەردەكەوێت،  دواتریش  بكات، 
خزمەتكار بووە لەماڵی بابلۆدا، ئەویش دەستدرێژیی كردووەتە 
ژنە  ویستووە،  خۆشی  گوایە  بووە،  لێی  كچێكی  و  سەری 
دەگرێت  وەری  ئاسایی  دەزانێت،  ئەمە  كە  راستەقینەكەی 
ەكێشەی  ل  ماڵەكە،  ناو  دەیباتە  و  دەكاتەوە  بۆ  باوەشی  و 
قەبوڵكراو  ماڵێكدا  لە  ژن  دوو  ڕۆژئاواییدا  كۆمەاڵیەتی 
و  ناكرێتەوە  گرێیەكە  كوردەواریشدا  كۆمەڵگەی  لە  نییە، 
ئاڵۆزتر دەبێت، لەبەرئەوەی بونیادی چیرۆكی شانۆگەرییەكە 
دەقئاوێزان و ئامادەكراوە، ڕەسەن نییە، بۆیە دەكەوێتە ناو هەر 
شانۆیی  چیرۆكی  كۆمێدیایە،  جۆرە  ئەو  بنەماكەی  چوار 
شوان  نییە.  دەقئاوێزان  یان  ئامادەكرن،  بە  پێویستی  ڕسەن 
دەقێكی  تۆكمە،  نمایشێكی  پێناوی  لە  دەرهێنەر  كەریمی 
بونیادی  نمایش  بەكەرستەكانی  كۆدەكاتەوە،  تێئاخنین  لە  پڕ 
كوالێتی  بوو،  سەركەوتوو  زۆر  لەمەدا  دادەپۆشێت،  هونەری 
شانۆگەرییەكەی زۆر بەرزكردەوە. بەداخەوە گوتاری تراژیدیی 
كۆتایی قارەمانی شانۆگەرییەكە )ڕێشان حەمۆ( جەستەیەكی 
درێژەی  گوتارە  ئەو  نمایشەوە،  بونیادی  بەسەر  بوو  دیكە 
بونیادە كۆمێدییەكەی سەرەو ژێر كرد، دەتوانم بڵێم خراپترین 
تێئاخنین، ئەو بەشە تراژیدییە بوو، كە دەبوایە كورت و پوخت 
بەڕاستی  نەسڕیبایەتەوە،  كۆمیدییەكەی  ریتمە  و،  بوایە 
ڕێشان لە گوتارە تراژیدییەكەدا زۆر ڕاستگۆتر بوو لە ئەدا 
كۆمیدییەكانی، كە سەرەتاكەی زۆر وشكوبرنگ بوو. بێگومان 
تێدا  )اقحامات(  تێئاخنینەی  ئەو هەموو  دەقی شانۆیی  كە 
دروستكاری  و  تێئاخنین  لە  دەبێت  پڕ  نمایش  بونیادی  بێت، 
شۆڕ  شانۆگەرییەكەوە  سەرەتای  لە  ئەگەر  زیادەڕۆیی،  و 
دیار  پێوە  زۆری  زەقیی  شوێن  زۆر  لە  كۆتایی،  بۆ  بینەوە 
بوو، بەتایبەتی هەندێ لەو شوێنانەی كە مۆسیقاو گۆرانی 
نمایشدا  خولەكەی  سەت  لەو  دەكردەوە،  پڕ  كەلێنەكانی 
ژەنینی  بەتایبەتی  دیاربوو،  پێوە  كاتكوشتنی  و  زیادەڕۆیی 
جازەكە زۆر بوو، كە دەیویست شارەزایی ئەكتەرەكە لە ژەنینی 
گەڕان  دیمەنی  لە  بوو.  كاسكەر  كە  بكات،  زاڵ  جازەكەدا 
بەدوای شێتەكەدا، خزمەتكارەكە دەبەن، كەچی خۆی هەواڵی 
داوە كە شێتێك لە ماڵەكەدا هەیە! ئەو گەمە شانۆییە ڕیتمی 
ملمالنێیەكەی بەرزركردەوە، هەر كەسەو دەیویست خۆی ڕزگار 
بكات، كە شێتەكە نییە، شتێكی هونەریی زۆر جوان بوو، بەاڵم 
كەموكووڕیی ئەو دیمەنەش لەوەدا بووە كە دەبوایە پۆلیسێكی 
ترسەكە  پۆلیس  هێزی  چونكە  بوایە،  لەگەڵ  نەخۆشخانەیان 
گەرموگوڕ دەكات، لە نێو سەعاتی یەكەمدا كۆمێدیاكە زۆر 
وشك بوو، بەاڵم دواتر بەهۆی كردار و جووڵەی خێرای جانتاكان 
كۆمیدیاكەی  بونیادی  نوێ،  چیرۆكی  ناوەوەی  هاتنە  و 
كۆمێدیایە  ئەو جۆرە  خاسیەتەكانی  لە  یەكێك  كرد.  گەرمتر 
لە  نمایشدا،  بونیادی  لە  زۆرە  قەرەباڵغییەكی  دروستكردنی 
بابلۆدا ئەمەمان بینی، چەندین چیرۆك و چەندین كەسایەتیی 
جیاواز زۆر بەخێرایی گرێی نوێیان پێك دەهێنا، لەوانە: لەناكاو 
داوا لە خزمەتكارەكە دەكرێ ببێتە زاوای بابلۆ، كە بە چەواشە 
كەوتووەو  لەپیاوەتی  رووداوێكدا  لە  كابرا  بەاڵم  پڕە،  سكی 
منداڵی نابێت، بۆیە ریسەكە لە بابلۆ دەبێتەوە بە خوری. كە 
نایەوێت  ئەو  بەاڵم  دەهێنێت،  بابلۆ  بۆ  حەبەكە  خزمەتكارەكە 

هەڵپچڕیوە  حەبەكەی  لەبەرئەوەی  خزمەتكارەكە  بیخوات، 
خۆی دەیخوات، ئەوەش زیادەڕۆیی و تێئاخنینێكی دیكە بوو 
لەو كەسایەتیەدا. گۆڕینەوەی جانتاكان كە گوایە پڕن لە پارە 
و دواتر دەردەكەوت پڕن لە شڕوشیتاڵ، گەمەی كۆمێدیاكە 
هۆكاری  گەمژە  كەسایەتیی  هەمیشە  كۆمێدیادا  لە  بوو، 
دروستبوونی چیرۆك و پێكەنین، بەاڵم بۆ كەسێكی وەك بابلۆ 
لە دواڕۆژەكانی ژیانیدا دەچێتە خانەی دژەیەكی و زیادەڕۆیی 
دواڕۆژەكانی  ئایا  شانۆگەرییەكەیە.  سەرەكیی  گرێی  كە 
و  نووسەر  دەبێت؟  سەرەوژێر  ئەوها  سەركەوتوو  كەسێكی 
دەرهێنەر دەبێ لە ڕەوتی دەق و دەرهێناندا مەنتقییەتی ئەو 
ڕۆژانەمان نیشان بدات. ژنەكەی بابلۆ زۆر گەنج بوو، كەچی 
خۆی زۆر گەورتر بوو. بابلۆ لەوبڕوایەدایە، لە دواڕۆژەكانی 
بەاڵم  ونادۆڕێت،  سەركەوتووە  كەسێكی  هەر  ژیانیشیدا 
لەبەرئەوەی هەموو ژیانی فێل و خیانەت بووە، دواجار دەڕوخێ 
و دەیبەن بۆ شێتخانە، ریتمی گێڕانەوە واقعیەكە لە ماڵەكەدا 
ئەوهای ئاماژە دەكرد. بیرۆكەی سەرەكیی شانۆگەرییەكە كە 
بە ئەدایەكی هونەری پەسندكراو هەموو شتەكانی داپۆشی. 
بابلۆ  دەبوو:  شێوەیە  بەو  لەسەرەتادا  چیرۆكەكە  خۆزگە 
تا  دامەزراندووە  بەكرێ  مۆسیقییەكەی  گرووپە  لەماڵەكەیدا 
بیسەلمێنێت كە لەكۆتایی ژیانیدا كەسێكی سەركەوتووە، ئینجا 
ژیانی  ناو  بچێتە  مۆسیقیەكەوە  گرووپە  ڕێگەی  لە  لێرەوە 
بابلۆی دەوڵەمەند، لە راستیدا ئەو ئاماژەیە هەبوو، هەمیشە 
دەكردە  دەمی  دەبوو، ڕووی  كێشەیەك ڕزگاری  لە  كە  بابلۆ 
لە  دەكرد  سەركەوتنی خۆی  و  بردنەوە  باسی  موسیقییەكان، 
تەنگژەكەدا. دیمەنی یەكەم، بوونی ڕۆبەكە كە گوایە بابلۆ لە 
خەودایە، ڕەنگە هەموو ئەوانەی ڕوودەدەن تەنیا خەونێك بێت، 
ئەگەر  بەاڵم  كرد،  وشك  شانۆگەرییەكەی  سەرەتای  ئەومە 
هەر لەسەرەتاوە بابلۆ لەگەڵ گرووپە مۆسیقییەكەدا بكەوتبایە 
ملمالنێ، وەكو:ـ من ئێوەم بەكرێ گرتووە دەبێ هاوكارم بن، 
سەرەتایە  ئەو  نادۆڕێم،  هەرگیز  سەركەوتووم،  كەسێكی  كە 
زۆر گونجاوتر دەبوو، بەتایبەتی بۆ ئەو شوێنەی كە گوایە 
كچی بابلۆ سكی پڕە، مۆسیقییەكان لەسەر یەك و خێرا ترس 
و چاوەڕوانی دەژەنن، بابلۆش بە توڕەیی ئاوڕدەداتەوە دەڵێت: 
تراژیدییەكەی  كۆتایی  دیمەنی  خەتەرە«.  زانیمان  »دەبەسە 
بابلۆ گوایە بەدار لەسەری دراوە، دوچاری نەخۆشیی دەرونی 
وەهمێك  بووە  نمایشكرا،  سەرەتاوە  لە  ئەوەی  هەموو  هاتووە، 
گەورەیە،  هەڵەیەكی  واقیعی،  بینینێكی  بە  بابلۆ  زەینی  لە 
لەبەرئەوەی مێشكی كەسێك كە زەبرێكی بەردەكەوێت دوچاری 
نەخۆشی  نەك  دەبێت،  یادەوەریی  لەبیرچوونەوەی  نەخۆشیی 
بەرزبوونەوەی  لەوانە  هەیە،  خۆیی  هۆكاری  كە  واهیمە، 
ئەو  تێكەڵبوونی  دار،  بەهۆی  زەبر  نەك  دەروونی  گوشاری 
خەوە،  ئەمە  دەڵێت،  كە  سەرەتا  بابەتی  لەگەڵ  بابەتە  دوو 
بێت،  خەونێك  شانۆگەریەكەدا  لە  دەدات  ڕوو  ئەوەی  ڕەنگە 
جۆرێكە لە تەكنیكی شانۆیی بە مەبەستی گەیشتن بە بینەر 
شانۆگەرییەكە  بۆیە  زانستی،  بەهەڵەی  سەرلێشێواندنی  و 
مەبەستم  من  لێرە  دەوێت،  ئەوهای  بینەر  خانەی  دەچێتە 
كۆمێدیای بازرگانیی گاڵتەجاڕی نییە، بەڵكو كۆمێدیایەكی 
ئامانجدارە بە تەكنیكە هونەرییەكانی كۆمیدیا. لەدەرفەتێكی 
دیكەدا، دێمە سەر بابەتی پێوانە نوێیەكانی ئەو شانۆییە لە 

هەوێردا. 
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شانۆگەرییەكە دەچێتە خانەی بینەر 
ئەوهای دەوێت، لێرە من مەبەستم 

كۆمێدیای بازرگانیی گاڵتەجاڕی نییە، 
بەڵكو كۆمێدیایەكی ئامانجدارە بە 

تەكنیكە هونەرییەكانی كۆمیدیا

یەكێك لە خاسیەتەكانی ئەو جۆرە 
كۆمێدیایە دروستكردنی قەرەباڵغییەكی 
زۆرە لە بونیادی نمایشدا، لە بابلۆدا 

ئەمەمان بینی، چەندین چیرۆك 
و چەندین كەسایەتیی جیاواز زۆر 
بەخێرایی گرێی نوێیان پێك دەهێنا
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پارێزگای هەولێری هەمووكات پێشەنگ بووە لە 
گرنگیدان بە یارییە جۆراوجۆرەكان، بەشێك لە یانەكانی 
شارەكەش گرنگی زۆر بە یارییە تاكەكان دەدەن، 
بۆ ئەوەی بتوانن بەم یاریزانانە لە پاڵەوانێتییە 
جیهانییەكاندا ئاست و ئەنجامی گەورە بەدەست 
بهێنین، یەكێك لە یاریزانە بەتواناكانی شاری 
هەولێریش )هیمداد جەالل(ـە كە دەیەوێت لە 
رێگەی بۆكسینگەوە بتوانێ خۆی بگەیەنێتە 
ئاستێكی بەرز و، بەردەوامی بدات بە ئەنجامە 
باشەكانی لە سەر ئاستی كوردستان و عێراق 
و واڵتە عەرەبیەكانیش، هیمداد لە دایكبووی 
ساڵی 1996ی شاری هەولێرە، جگە لە 
هۆڵی ئەسپارتە بۆ هیچ یانەیەك یاری 
نەكردووە، لە نزیكەوە چەند پرسیارێكمان 
لێ كرد، بەم جۆرە وەاڵمی پرسیارەكانی 
گۆڤاری گواڵنی دایەوە.

ئەگەر پاڵپشتی 
بكرێن یاریزانە 
كوردەكانی خۆمان 
وەكو شێر بەهێزن 

هیمداد جەالل 
یاریزانی بۆكسینگ:

دیمانە: كارزان كانەبی
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ـــە شـــارەكانی كوردســـتان  ـــە شـــێوەیەكی گشـــتی ل * ب
ئاســـتی یاریـــی كیـــك بۆكســـێنگ چـــۆن دەبینیـــت؟

- ئاســـتێكی باشـــی هەیـــە، پێویســـتە لـــە ســـەر الیەنـــی 
بەرپرســـی وەرزشـــی كـــە گرنگیـــی زیاتـــر بـــەم یارییـــە 

بـــدەن، بـــۆ ئـــەوەی بچێتـــە قۆناغێكـــی باشـــتر.
* كەمیـــی پاڵەوانێتـــی تـــا چەنـــد دەبێتـــە هـــۆكار 
ـــەم یارییـــە بەرەوپێـــش نەچێـــت؟ ـــەوەی ئاســـتی ئ ـــۆ ئ ب
ــزان  ــەوە، یاریـ ــر بكرێتـ ــی زیاتـ ــد پاڵەوانێتـ ــا چەنـ - تـ
ــادە  ــی ئامـ ــە باشـ ــۆی بـ ــت و خـ ــر دەبێـ ــەزی زیاتـ حـ
ــان  ــۆ یاریزانـ ــەوەی پاڵەوانێتـــی بـ ــە كردنـ دەكات، بۆیـ

ــە. ــۆی هەیـ ــی خـ ــوود و گرنگیـ سـ
ــەم  ــبردنی ئـ *پێـــت باشـــە چـــی بكرێـــت بۆبەرەوپێشـ
یارییـــە لـــە كوردســـتان، بـــۆ ئـــەوەی بگاتـــە ئاســـتێكی 

ـــەرز؟ ب
-كردنـــەوەی ئەكادیمیـــای بۆكســـێنگ لـــە پایتەختـــی 
كاپتنـــی  باشـــترین  دەســـتی  لەســـەر  كوردســـتان 
كوردســـتان، ئـــەوە دەبێتـــە هەنگاوێكـــی بـــاش بـــۆ 

ئـــەوەی ئـــەم یارییـــە زیاتـــر بچێتـــە پێـــش. 
*گرفتی ئەم یارییە لە چیدا دەبینیت؟

-كێشـــەی ئـــەو یارییـــە لـــە كوردســـتان خەڵكـــی بـــە 
وا  تێگەیشـــتووە،  بۆكســـێنگ  یاریـــی  لـــە  هەڵـــە 
ــە  ــت بـ ــێك نابێـ ــوو كەسـ ــە هەمـ ــەڕە، بۆیـ ــن شـ دەزانیـ

یاریزانـــی بـــاش و واز دەهێنـــن. 
ــت  ــێك دەكەیـ ــێ وەرزشـ ــە كاتـ ــتێكت هەیـ  *چ هەسـ

ــەم شـــەڕ و وەرزشـــە؟ هـ
-هەســـتێكی خۆشـــم هەیـــە، بـــەاڵم چونكـــە مێشـــك 
خێـــرا دەبێــــت زۆر دڵخۆشـــم كـــە یاریزانـــی بۆكســـێنگم.
*بـــە نیـــازی چیـــت بـــۆ داهاتـــووی خـــۆت وەكـــو 

؟ یاریزانێـــك 
- دەمەوێـــت ببـــم بـــە پاڵەوانـــی جیهانـــی لـــە یـــاری 
بۆكســـینگ، پشـــتیوان بـــە خـــوای گـــەورە لـــە داهاتـــوو 

ـــاری دەكـــەم. ـــی دەرەوە ی ـــە شـــانی یاریزانان شـــان ب
ـــەوە  ـــەورە بكەیت ـــی گ ـــەداوە قوتابخانەیەك ـــارت ن *بڕی

ـــە؟ ـــەم یاریی ـــۆ ئ ب
ــە  ــەس هەیـ ــەم كـ ــە كـ ــر، چونكـ ــتادا نەخێـ ــە ئێسـ - لـ
حـــەز بـــەو یارییـــە بـــكات بۆیـــە ئـــەوە كەمێـــك قورســـە.
بەرپرســـی  الیەنـــی  بـــۆ  پێشـــنیارت  و  *داواكاری 

چییـــە؟ وەرزش 
- هیـــوادارم هاوكاریـــی یاریزانانـــی كـــورد بكەیـــن، 
یاریزانـــە كوردەكانـــی خۆمـــان وەكـــو شـــێر بەهێـــزن 
ئەگـــەر پاڵپشـــتی بكرێـــن، ئـــەم یارییـــە مـــاوەی چـــوار 

ســـاڵە خەڵكـــی كوردســـتان پـــێ ئاشـــنا بـــووە.
*لەگـــەڵ ئەوەیـــت یانەكانـــی كوردســـتان پشـــت بـــە 

ــتن؟ ڕاهێنەرانـــی بیانـــی ببەسـ
- ئـــەوە ســـوودی بـــۆ ئێمـــە دەبێـــت، ڕاهێنـــەری بیانـــی 
پاڵپشـــتێكە بـــۆ ئـــەوەی ئێمـــەش وەكـــو یاریزانـــە 

بیانییـــەكان بیـــن.
*خەونی وەرزشیت چییە وەكو ك یاریزانێك؟

لـــە ئۆڵۆمپیاتـــی  - خەونـــی مـــن ئەوەیـــە 
وەكـــو  بكـــەم  بەشـــداری  جیهانـــی 

ئەنجامـــی  و  كـــورد  یاریزانێكـــی 
بهێنـــم. دەســـت  بـــە  شایســـتە 

ئەوەنیـــت  بەهیـــوای   *
هەڵبـــژاردەی كوردســـتان 

بكرێـــت؟ دروســـت 
- هەمـــوو یاریزانێـــك 
دەكات  حـــەز 
هەڵبـــژاردەی  لـــە 

یـــاری  واڵتەكـــەی 
ئـــەوەی  بـــۆ  بـــكات، 
بتوانێـــت  باشـــی  بـــە 
لـــە  بـــكات،  وەرزشـــەكەی 

كوردســـتان ئـــەو شـــتە نییـــە 
ـــان  ـــان و كەســـی خۆی ـــان بۆخۆی هەمووی

. هێنـــن ە د ر كا بە
*باشترین ئەنجامەكانت وەكو یاریزان؟

ـــم كـــردووە  - بەشـــداریی پاڵەوانێتیـــی عێراقی
ــلێمانیش  ــووە، لـــە شـــاری سـ ــتم بـــاش بـ و ئاسـ
بەشـــداریی پاڵەوانێتـــی جیهانیـــم كـــرد ئەنجامـــم 

ـــوو. ـــاش ب ب
لـــەم  *بـــە چ یاریزانێكـــی جیهانـــی سەرســـامیت 

یارییـــە؟
بەخـــۆم  مـــن  بـــەاڵم  زۆرن،  جیهانـــی  -یاریزانـــی 
هەیـــە،  خـــۆم  تایبەتمەندیـــی  سەرســـامم، چونكـــە 

نییەتـــی. یاریزانێـــك  هەمـــوو 
ــی  ــەن یانەكانـ ــراوە لەالیـ ــكەش كـ ــتت پێشـ *گرێبەسـ

دیكـــە؟
-نەخێر.

*ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟
بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن، ســـوپاس  - زۆر ســـوپاس 

ــپارتە كـــە  بـــۆ كاپتـــن عومـــەر و هۆڵـــی سـ
هەمـــوو كات پاڵپشـــتم بـــوون.
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ویلیان
روو دەكاتەوە ئەوروپا

مانچستەر سیتی یاریزانێکی 
ئیسپانی گواستەوە

و  ئەرســـێناڵ  پێشـــووی  یاریزانـــی  ویلیـــان 
ــەی  ــەوەی هەڕەشـ ــۆی ئـ ــد بەهـ ــی رایگەیانـ چێڵسـ
لەگـــەڵ  گرێبەســـتەکەی  لێکـــراوە  کوشـــتنی 
هەڵوەشـــاندەوە  بەڕازیلـــی  کۆرەنتیانـــزی  یانـــەی 
و دەگەڕێتـــەوە ئەوروپـــا، کـــە ئـــەم یاریزانـــە 34 
ســـاڵیە لـــە هاوینـــی رابـــردوو بـــە گرێبەســـتێکی 
سەربەســـت رووی لـــە کۆرەنتیانـــز کـــرد، بەپێـــی 
ــەوە  ــەی فولهامـ ــە دەرگای یانـ ــەرچاوەکانیش لـ سـ

ئینگلیـــزی. نایابـــی  خولـــی  دەگەڕێتـــەوە 
لـــه   كـــه   لێدوانێكـــدا،  لـــه   به رازیلـــی  ویلیانـــی 
پێگـــه ی گڵۆبـــۆی به رازیلـــی باڵوبـــووه   ده ڵێـــت: 
مـــن بـــە هـــۆکاری تایبـــەت گرێبەســـتەکەم لەگـــەڵ 
کۆرەنتیانـــز هەڵوەشـــاندەوە، بـــە دیاریکـــراوی بەهـــۆی 
تـــۆڕە کۆمەاڵیەتیـــەکان  لـــە  ئـــەو هەڕەشـــانەی 
تەنانـــەت  بـــوون،  لەســـەرم  هاندەرانـــەوە  لەالیـــەن 
هەندێکیـــان هەڕەشـــەیان لـــە منداڵەکانـــم دەکـــرد، 
جارێـــک  هـــەر  بـــوون،  بـــەردەوام  هەڕەشـــەکان 
کۆرەنتیانـــز بـــدۆڕێ یـــان بەشـــێوەیەکی خـــراپ 
یاریـــم بکردبایـــە لـــە الیـــەن کەســـانێک رووبـــەڕووی 
خێزانەکەشـــم  تەنانـــەت  دەبوومـــەوە،  هەڕەشـــە 
لێـــم  هەڕەشـــەیەی  لـــەو  نەبـــوون  بێبـــەش 
دەکـــرا، خێزانەکـــەم و کچەکانـــم ســـەرەتا 
لـــە  هەڕەشـــەیان  دواتـــر  ترســـێندران، 
دایکـــم و باوکـــم و خوشـــکەکەم دەکـــرد، 
بڕیارمـــدا  بۆیـــە 
کۆرەنتیانـــز  لـــە 

جیاببمـــەوە.
ــه  یانـــه ی  ــان لـ ویلیـ
به رازیلـــی  كۆرنتیانـــزی 
پێگه یشـــتووه ، دواتـــر لـــه  2007 ئـــه و یانه یـــه ی 
شـــاختار  یانـــه ی  ده رگا ی  لـــه   و  جێهێشـــت 
په یوه نـــدی بـــه  خوله كانـــی ئه وروپـــا كـــرد، دوای 
ئه وروپـــا  خوله كانـــی  لـــه   یاریكـــردن  ســـاڵ   14
یانـــه ی  گه ڕایـــه وه   رابـــردوو  ســـاڵی  هاوینـــی 
كۆرنتیانـــز  بـــه  ئامانجـــی ئـــه وه ی كاروانـــی وه رزشـــی 
ــان نـــه دا  لـــه و یانه یـــه  تـــه واو بـــكات، بـــه اڵم رێگه یـ
ــه وه  خوله كانـــی  ــه  بگه ڕێتـ ــه  جارێكـــی دیكـ و ره نگـ

ئه ورووپـــا.

بەفەرمـــی  ســـیتی  مانچســـتەر  یانـــەی 
ـــی الوی  ـــز، یاریزان گواســـتنەوەی ســـێرخیۆ گۆمێ
ئیســـپانی و یانـــەی ئەندەرلێختـــی بەلژیکـــی بـــۆ 

راگەیانـــد. یانەکـــەی 
مانچســـتەر ســـیتی لەســـەر ماڵپـــەری فەرمـــی 
خـــۆی گواســـتنەوەی یاریزانەکـــەی راگەیانـــد و 
ـــە  ـــی ل گۆمێـــزی 21 ســـاڵ، درێســـی ژمـــارە 21ـ

یانەکـــە وەرگـــرت.
بەپێـــی راگەیەنـــدراوی پاڵەوانـــی خولـــی نایابـــی 
ئینگلیـــزی، گرێبەســـتی یاریزانـــە ئیســـپانییەکە 
بـــۆ چـــوار ســـاڵ دەبێـــت، تیکســـیکی بێگرســـتاین، 
ئینگلیزییەکـــە  یانـــە  وەرزشـــیی  بەڕێوەبـــەری 
ـــە گواســـتنەوەی یاریزانەکـــە  خۆشـــحاڵی خـــۆی ب
بەهرەمەندێکـــی  گۆمێـــز  گوتـــی:  و  پێشـــاندا 
بەتوانایـــە و دڵخۆشـــین توانیمـــان گرێبەســـتەکەی 

ــن. تەواوبکەیـ
یاریزانـــە ئیســـپانییەکە وەرزی رابـــردوو لـــە یانـــەی 
ڤینســـێنت  سەرپەرشـــتی  لەژێـــر  ئەندەرلێخـــت 
مانچیســـتەر  پێشـــووی  کاپتنـــی  کۆمپانـــی، 
ســـیتی یـــاری دەکـــرد و بەشـــداری لـــە 49 یـــاری 
ـــی وەرز  ـــترین یاریزان ـــووە باش ـــرد و ب ـــدا ک یانەکەی

لـــە یانـــە ئەندرلەخـــت.
دەرچـــووی  و  بەرشـــلۆنە  خەڵکـــی  گۆمێـــز 
ئەکادیمیـــای الماســـیایە، ســـەرەتا وەک هێرشـــبەر 
ـــکاری  ـــووە بەرگری ـــر ب ـــەاڵم دوات ـــرد، ب ـــاری دەک ی

ــەپ. باڵـــی چـ
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ناکۆکی ئێمپاپێ و نەیمار تەشەنەی کرد
ئاشــکراکردنی  لــە  بەردەوامــن  فەرەنســا  میدیاکانــی 
نهێنییەکانــی پشــت پــەردەی تایبــەت بــە ناکۆکــی و 
ئاڵۆزییەکانــی نێــوان هــەردوو ئەســتێرەی پاریــس ســانت 
جێرمــان، کیلیــان ئێمپاپێــی فەرەنســی و نەیمــار جونیــۆری 

بەرازیلــی.
میدیاکانــی ئــەو واڵتــە ئاشــکرایانکرد، کــە ئــەو کاتــەی 
گرێبەســتی  نوێکردنــەوەی  ســەرقاڵی  پاریــس  یانــەی 
پاریــس  کارگێــڕی  لــە  داوای  ئێمپاپــێ  بــووە،  نەیمــار 
و  ببــن  نەیمــار  دەســتبەرداری  کــردووە  جێرمــان  ســانت 

نەکەنــەوە. نــوێ  گرێبەســتەکەی 
بــە گوێــرەی ئــەو ســەرچاوانە، ئێمپاپــێ پێیوایــە یاریگاکــە 
تەنیــا بەرگــەی دوو هێرشــبەری ســوپەر دەگرێــت، دوای 
لــە  یانەکــە  بــۆ  میســی  لیۆنێــل  هاتنــی 
هاوینــی رابــردوودا، هەروەهــا ئامــاژە 
یاریزانــە  کــە  دەکــەن،  بــەوەش 

ــردوودا زۆر شــت  ــە مــاوەی 5 ســاڵی راب فەرەنســییەکە ل
لــە نەیمــار فێربــووە، بــەاڵم ئــەو ئێســتا تەنیــا ســەرنجی 

لەســەر ئەوەیــە، کــە لــە لیۆنێــل میســی فێرببێــت.
بــە  نەیمــار،  و  ئێمپاپــێ  نێــوان  ناکۆکییەکانــی 
یــاری  دوو  لــە  بەرازیلییەکــە  یاریزانــە  درەوشــانەوەی 
یەکەمــی ســەرەتای ئــەم وەرزە لەگــەڵ یانــەی پاریــس 
نێــوان  لــە  خێــرا  هاوڕێیەتییەکــی  کــردووە،  خراپتــر 
ــدا دروســتبوو،  ــس ســانت جێرمان ــەردوو ئەســتێرەی پاری ه
پەیوەنــدی   2017 هاوینــی  لــە  نەیمــار  ئــەوەی  دوای 
ــە  ــەاڵم پەیوەندییەکــە ل ــی تیپەکــەوە کــرد، ب ــە ریزەکان ب
نێوانیانــدا لــە مــاوەی شــەش مانگــی یەکەمــی ئەمســاڵدا 

کــرد. تێکچــوون  لــە  رووی 
ئەســتێرە  هــەردوو  گرێبەســتی  جێرمــان  ســانت  پاریــس 
 2025 هاوینــی  تاوەکــو  بەرازیلییەکــەی  و  فەرەنســی 
نەیمــار  گرێبەســتەکەی  لــە  تەنانــەت  نوێکــردووە، 
بڕگەیــەک هەیــە، کــە بەشــێوەیەکی  ئۆتۆماتیکــی 
گرێبەســتەکەی تاوەکــو هاوینــی 2027 درێــژ دەبێتــەوە، 

مەگــەر خــۆی بیەوێــت لــەو یانەیــە بــڕوات.
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كەركووك لە چاوەڕوانی گەڕانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەوەیە بۆ خولی كوردستان
تیپی تۆپی پێی یانەی وەرزشیی كەركووك بەر لە رووداوەكانی 
خولی  نێو  بەهێزەكانی  یانە  لە  بووە  یەكێك  ئۆكتۆبەر،  16ی 
دوایی  روداوەكانی  دوای  لە  بەاڵم  كوردستان،  یانەكانی  نایابی 
16ی ئۆكتۆبەر و ئاوارەبوونی بەشێكی زۆری ئیدارەی یانەكە 
وەستان،  چاالكییەكانی  سەرجەم  تیپەكە  پایتەخت،  هەولێری  بۆ 
ماوەی زیاتر لە ساڵێكە جارێكی دیكە ئیدارەی یانەكە دەستی 
كردووەتەوە،  عێراق  و  كوردستان  خولەكانی  لە  بەشداریكردن  بە 
ئێستاش یانەكە بەفەرمی نوسراوی بۆ فیدراسیۆنی تۆپی پێی 
نایابی  خولی  بۆ  یانەكە  گەڕانەوەی  بۆ  كردووە،  كوردستان 
یەكێتییەكەن،  وەاڵمی  چاوەڕوانی  لە  و،  كوردستان  یانەكانی 
لەم بارەشەوە نەوزاد قادر سەرۆكی یانەی وەرزشیی كەركووك 
بۆ گۆڤاری گواڵن گوتی: »یانەی كەركووك خۆی ئامادە 
خولی  بەتایبەتی  پاڵەوانێتییەك،  و  خول  هەموو  بۆ  كردووە 
16ی  رووداوەكانی  لە  بەر  كوردستان،  یانەكانی  نایابی 
ئۆكتۆبەر كەركووك یەكێك لە تیپە بەهێزەكانی خولی نایابی 
كوردستان بوو، كێبڕكێی دەكرد لە سەر پلەی یەكەم، دوای 
رووداوەكان خۆتان دەزانن بااڵخانەی یانەكە داگیر كرا، ئێستا 

بە مافی خۆمانی دەزانین بەشدار بینەوە لە خولی نایابی 
ئاراستەی  نوسراوێك  مەبەستەش  ئەم  بۆ  كوردستان، 
یەكێتی تۆپی پێی كوردستان دەكەین، داوای مافی 

بـــۆ  مەلیـــك  ســـەنتەری  تەمەنـــی  چەنـــدە  هـــەر 
یارییەكانـــی شـــەترەنج كەمـــە، بـــەاڵم ئاســـت و ئەنجامـــی 
ـــك  ـــەنتەری مەلی ـــاوە، س ـــی بەرچ ـــتی عێراق ـــەر ئاس ـــە س ل
لـــە ســـاڵی )2018( لەالیـــەن چـــوار یاریزانـــی نێودەوڵەتیـــی 
یاریـــی شـــەترەنج دامـــەزراوە، ئـــەم ســـەنتەرە جگـــە لـــە 
ســـمیناری  و  خـــول  بـــەردەوام  یاریزانـــان،  پێگەیاندنـــی 
تایبەتیـــان هەیـــە بـــۆ یاریـــی شـــەترەنج بـــۆ شـــاری هەولێـــر 
و، ئەنجامەكانیشـــیان لـــە ســـەر ئاســـتی عێراقـــی دڵخۆشـــكەر 
بـــووە، لـــەم بارەشـــەوە دانـــا جەمـــال یەكێـــك لـــە دامەزرێنەرانـــی 
ـــە  ـــی: »ئامانجمـــان ل ـــاری گـــواڵن گوت ـــۆ گۆڤ ســـەنتەرەكە ب
دروســـتكردن و كردنـــەوەی ئـــەم ســـەنتەرە زیاتـــر خزمەتكردنـــی 
ــول  ــش خـ ــر، بەردەوامیـ ــاری هەولێـ ــە شـ ــەترەنجە لـ ــی شـ یاریـ
و ســـیمیناری تایبـــەت بـــەم یارییەمـــان هەیـــە، تاكـــو ئێســـتا 
ـــردووە،  ـــی شـــەترەنج ك ـــری یاری نزیكـــەی )400( كەســـمان فێ
بەهـــۆی بوونـــی چەنـــد مامۆســـتایەكی بەتوانـــا و راهێنـــەری 
ســـەركەوتووی  پرۆگرامێكـــی  بوونـــی  و،  ئەزمـــوون  بـــە 
ئێرانـــی(  پۆڵەنـــدی،  )روســـی،  شـــێوازی  بـــە  ئەكادیمـــی 
توانیومانـــە لـــە كەمتریـــن مـــاوەدا كۆنترۆڵـــی خولـــی عێراقـــی 
و كوردســـتان بكەیـــن، جگـــە لـــە ئەنجامـــە باشەكانیشـــمان 
نـــۆ یاریزانـــی ســـەنتەرەكەمان بـــۆ هەڵبـــژاردەی عێراقـــی 
عێراقـــی  نوێنەرایەتیـــی  داهاتـــوودا  لـــە  و  هەڵبژێـــردراون 
دەكـــەن لـــە ســـەر ئاســـتی عەرەبـــی و ئاســـیا و بـــەردەوام 
دەبیـــن لـــە خزمەتكردنـــی یاریزانانمـــان، بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن 
زۆتریـــن خزمـــەت بگەینـــن بـــەم یارییـــە، ركابەریـــی یانەكانـــی 
ــە  ــتر، لـ ــی باشـ ــۆ ئەنجامـ ــن بـ ــی دەكەیـ ــتان و عێراقـ كوردسـ
بـــارەی ئاســـتی كچانیـــش دانـــا جەمـــال گوتـــی: »لـــە ئاســـتی 
ـــدا  ـــاری بەغ ـــە ش ـــوون ل ـــتان ب ـــەری كوردس ـــە نوێن كچـــان تاك
و توانیمـــان پلـــەی ســـێیەم بەدەســـت بهێنیـــن، خۆبەخشـــانە 
بـــەردەوام خـــول و ســـیمینارمان كرووەتـــەوە لـــە ســـەر ئاســـتی 
زانكۆكانـــی كوردســـتان، ئەمـــە ســـەرەڕای ئـــەوەی كـــە 
ــە  ــن لـ ــان نەكردویـ ــش هاوكارییـ ــەس و الیەنێكیـ ــچ كـ هیـ
ســـەرەتای دامەزرانـــدوە تاكـــو ئێســـتا، ئەگـــەر هـــاوكاری 
بكڕێـــن، دەبینـــە گەورەتریـــن بناغـــەی پێگەیاندنـــی 

ــتان«. ــراق و كوردسـ ــە عێـ ــەترەنج لـ یاریـــی شـ

سەنتەری مەلیك گرنگی 
بە یاریی شەترەنج دەدات
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كەركووك لە چاوەڕوانی گەڕانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەوەیە بۆ خولی كوردستان
خۆمان دەكەین، لە ئێستاشدا زیاتر لە 12 یەكێتیی وەرزشیی 
كوردستان هەیە، ئەگەر ئەوان قارەمانێتییەكانیان لە ئاستی 
دەكەین،  دیكەیش  یارییەكانی  بەشداریی  بێت،  پێویست 
وەكو یانەی كەركووك بەشدارییەكانیشمان بەردەوام دەبێت، 
لە بارەی هاوكارییەكانیش نەوزاد قادر گوتی: »نە لە 
هاوكاریكردنی  بەڵێنی  كەس  كوردستانیش  لە  عێراق 
هاوكاریی  ئەوەی  تا  نەداوە،  كەركووك  یانەی  بە 
كەركووك  یانەی  هاوكاریی  كەس  بكەن،  داراییمان 

بە  پشت  ئێمە  ناكات، 
دەبەستین  خۆمان 
خول  سەرجەم  بۆ 
پاڵەوانێتییەكان،  و 

دڵمان بە هیچ كەسێك 
پشت  تەنیا  نییە،  خۆش 

بە خۆمان دەبەستین بۆ ئەوەی بتوانین وەرزشی 
و  دیكە  قۆناغێكی  ببەینە  كەركووك  شاری 
كەركووكیش لە ریزی یانە گەورەكانی كوردستان 
و عێراقی، جارێكی دیكە بدرەوشێتەوە لە سەر 

ئاستی ناوچەكە.

دەســـتەی كارگێـــڕی یانـــەی زاخـــۆ بـــۆ بەشـــداری لـــە هـــەردوو 
خولـــی نایابـــی عێراقـــی و كوردســـتان، لـــە ئێســـتادا پـــان 
ــوودا  ــە داهاتـ ــەوەی لـ ــۆ ئـ ــاوە بـ ــان دانـ ــەی تۆكمەیـ و بەرنامـ
بتوانـــن پشـــت بـــە یاریزانانـــی كـــوردی شـــارەكەیان ببەســـتن، 
بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە تیپەكـــە راهێنەرێكـــی بەرازیلیـــی هێنـــاوە 
ــۆ  ــتی الوان، بـ ــە ئاسـ ــورد لـ ــی كـ ــی یاریزانانـ ــۆ پێگەیاندنـ بـ
ئـــەم مەبەســـتەش یانەكـــە بـــە فەرمـــی گرێبەســـتی لەگـــەڵ 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــرد، ب ـــس( مۆرك ـــۆ ئالڤێ ـــی )پاول ـــەی بەرازیل راهێن
بـــۆ ســـی وەرز سەرپەرشـــتی تیپـــی الوانـــی یانـــەی زاخـــۆ 
لـــەم بارەشـــەوە بڵنـــد شـــەفیق ســـەرۆكی یانـــەی  بـــكات، 
زاخـــۆ گوتـــی: »بەفەرمـــی گرێبەســـتمان بـــۆ ســـی وەرز 
لەگـــەڵ ڕاهێنـــەری پیشـــەگەری بەرازیلـــی پاولـــۆ ئالڤێـــس 
مۆركـــردووە، بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن الوانـــی زاخـــۆ پێگەینیـــن، 
بـــەر لـــە دەستبەكاربوونیشـــمان ئەوەمـــان ئاشـــكرا كردبـــوو كـــە 
ــەك  ــن، نـ ــت بكەیـ ــان دروسـ ــە یاریزانـ ــە ئەوەیـ ــەی ئێمـ بەرنامـ
یاریزانـــان بكڕیـــن، باشـــترین بەرنامـــەش بـــۆ ئێمـــە ئـــەوە 

ــاری  ــە شـ ــە بهێنینـ ــە ناوبانگـ ــەرە بـ ــەم راهێنـ ــە ئـ ــوو كـ بـ
زاخـــۆ، كـــە یەكێـــك لـــە راهێنـــەرە بەناوبانگـــەكان 

لـــە ســـەر ئاســـتی ناوچەكـــە، الی هەمووانیـــش 
ئاشـــكرایە تۆپـــی پێـــی بەرازیـــل ناوبانگێكـــی 
جیهـــان،  ئاســـتی  لەســـەر  هەیـــە  گـــەورەی 
ـــەم  بەهیـــوای ئەوەیـــن بتوانیـــن ســـوودێكی زۆر ل
راهێنـــەرە و لـــە ئەزموونـــی ئـــەو وەربگریـــن«، 
لـــە بـــارەی ئـــەوەی تاچەنـــد متمانەیـــان بـــە 
ـــە، ســـەرۆكی  ـــەرە هەی ـــەم راهێن ـــی ئ تتواناكان
ــان زۆرە  ــی: »ئومێدمـ ــۆ گوتـ ــەی زاخـ یانـ
لەمـــاوەی ئـــەم ســـێ ســـاڵەدا ئـــەم راهێنـــەرە 
چەندیـــن الوی زاخـــۆ دروســـت بـــكات، بـــۆ 
یاریكـــردن لـــە خولـــی یانەكانـــی عێراقـــی، 
بەرنامەیەكـــی باشـــمان هەیـــە بـــۆ ئـــەوەی 
بتوانیـــن پرۆژەكەمـــان لەگـــەڵ پاولـــۆی 
ـــۆ  ـــۆ ب ـــت، پاول ـــەركەوتوو بێ ـــەر س راهێن
هەریـــەك لـــە یانەكانـــی پرتۆگێـــزا و 
گێرمیـــو و ســـاوپاولۆی بەرازیلـــی 
یاریـــی  یۆنانـــی  پانینوســـی  و 
چەندیـــن  لەگـــەڵ  كـــردووە، 
یانـــەی بەناوبانگـــی بەرازیـــل 
لـــە ئاســـتەكانی تەمـــەن كاری 
ــردووە و ئاســـت و ئەنجامـــی  كـ

ــووە«.  باشـــی هەبـ

زاخۆ بەرازیلیەك دەكاتە 
راهێنەری تیپی الوان

65 ژمارە )1329(  2022/8/22

زش
وەر



ژمارە )1329(  662022/8/22

تی
وس
ندر
تە

كاریگەرییەكانی تیشكی 
خۆر لەسەر پێست

 پێســـت ســـوود لـــە تیشـــكی خـــۆر وەردەگرێـــت بـــۆ 
بەركەوتنـــی  بـــەاڵم   ،D ڤیتامیـــن  دروســـتكردنی 
زیـــادی پێســـت بـــە تیشـــكی ســـەرووی وەنەوشـــەیی 
زیـــان  خۆردایـــە،  تیشـــكی  لـــە  كـــە   UV light
هەمـــوو  تیشـــكە  ئـــەم  دەگەیەنێـــت،  پێســـت  بـــە 
چینەكانـــی پێســـت دەبڕێـــت و كاریگەریـــی نەرێنـــی 
بەركەوتنـــی  پێســـت،  خانەكانـــی  ســـەر  دەكاتـــە 
پێســـت بـــە تیشـــكی خـــۆر بـــە تێپەربووونـــی كات 
هـــۆكارە بـــۆ: تێكدانـــی ریشـــاڵەكانی الســـتیكی و 
ــێرپەنجەی  ــش شـ ــی پێـ ــت، كولبوونـ ــی پێسـ كۆالجینـ
ببێتـــە  لەوانەیـــە  كـــە   Actinic keratosis پێســـت 
لۆچبوونـــی  و  هێـــڵ  دروســـتبوونی  شـــێرپەنجە، 
پێســـت، شـــۆڕبوونی پێســـت، فراوانبوونـــی موولوولـــە 
وردەكانـــی خوێـــن لەژێـــر پێســـتدا، پەیدابوونـــی پنتـــی 
ـــی  ـــی پێســـت، زەردبوون ـــە پێســـتدا، خاڵخاڵبوون ـــك ل تاری
روون  ئەمەیـــان  توێژینـــەوەكان  پێســـت.  رەنگـــی 
كردووەتـــەوە كـــە بەركەوتنـــی پێســـت بـــە تیشـــكی 
ــد  ــاوەی چەنـ ــۆ مـ ــەیی بـ ــەرووی وەنەوشـ سـ
شـــێرپەنجەی  ئەگـــەری  ســـاڵێك، 
ــاو  ــە رادەیەكـــی بەرچـ پێســـت بـ
هەروەهـــا  بەرزدەكاتـــەوە، 
بەركەوتنـــی راســـتەوخۆ بـــە 
تیشـــكی خـــۆر لـــە نێـــوان 
كاتژمێـــر دە ی بەیانـــی 
پـــاش  چـــواری  تـــا 
زیـــان  زیاتـــر  نیـــوەڕۆ، 
دەگەیەنێـــت،  پێســـت  بـــە 
چونكـــە تیشـــكی ســـەرووی 
بەرزتریـــن  لـــە  وەنەوشـــەیی 
ــەدا،  ــەم كاتانـ ــتدا دەبێـــت لـ ئاسـ
بەتایبەتـــی لـــە وەرزی هاوینـــدا. 
هـــەر ســـێ جۆرەكـــەی تیشـــكی 
 UVA، وەنەوشـــەیی  ســـەرووی 
UVB، لەگـــەڵ UVC كاریگەریـــی 
نەرێنـــی دەكەنـــە ســـەر DNA ی ناوكـــی 
دەبێتـــە  ئەمـــەش  پێســـت،  خانەكانـــی 
ـــە لۆچبـــوون  ئەگـــەری شـــێرپەنجە، جگـــە ل
و لەكـــەی پێســـت و خۆربـــردن، كـــە زیاتـــر بـــە 
ـــەدی  ـــۆری UVB ب ـــی تیشـــكی ج كاریگەری

دەكرێـــن.
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شەكرە زیادكراوەكان زیانبەخشن
 شـــەكرە زیادكـــراوەكان Added sugars ئـــەو جـــۆرە شـــەكرانەن 
كـــە لەكاتـــی پرۆسێســـكردنی خـــۆراك، یـــان پیشەســـازیی 
خـــۆراك، یـــان ئامادەكردنیـــدا دەخرێتـــە نـــاو خـــۆراك، یـــان 
شـــلەمەنیی جیـــاوازەوە، بۆنموونـــە: شـــەكرەكانی ســـوكرۆز، 
 .Dextrose دێكســـترۆز  لەگـــەڵ  فركتـــۆز،  گلوكـــۆز، 
هەروەهـــا لـــە پیشەســـازیی خۆراكـــدا نـــاوی دیكەیـــان هەیـــە 
شـــیرەی   ،Corn syrup گەنمەشـــامی  شـــیرەی  وەك: 
ــاری  ــی، نێكتـ ــەكری قاوەیـ ــن، شـ ــەكر، هەنگویـ ــی شـ قامیشـ
میـــوە Fruit nectar، دۆشـــاوی شـــەكر Molasses، شـــیرەی 
ـــل،  ـــج Rice syrup، كەرەمێ جـــۆ Malt syrup، شـــیرەی برن
زیادكـــراوەكان  شـــەكرە  مالتـــۆز، الكتـــۆز.  خـــاو،  شـــەكری 
زۆر جـــار بـــە كالـــۆری بەتـــاڵ Empty calories نـــاوزەد 
ـــچ  ـــێ هی ـــەش دەبەخشـــن، ب ـــە ل ـــا وزە ب ـــن، چونكـــە تەنی دەكرێ
ماددەیەكـــی خۆراكیـــی گرنـــگ لـــە ڤیتامیـــن و كانـــزا و 
ریشـــاڵ و مـــاددە دژەئۆكســـانەكان. ئـــەو شـــەكرانەی كـــە بـــە 
شـــێوەیەكی سرووشـــتی لـــە میـــوە و خۆراكـــی دیكـــەدا هـــەن، 

ــو  ــن و، وەكـ ــار ناكرێـ ــراو هەژمـ ــەكری زیادكـ ــە شـ ــز بـ هەرگیـ
شـــەكرە زیادكـــراوەكان بـــۆ تەندروســـتی زیانبەخـــش نیـــن. زیانـــە 
تەندروســـتییەكانی زیـــاد خواردنـــی شـــەكرە زیادكـــراوەكان: 
زیادبوونـــی ئاســـتی چەوریـــی گلیســـریدە ســـیانییەكان كـــە 
دەكات،  زیـــاد  دڵ  نەخۆشـــیی  بـــە  تووشـــبوون  ئەگـــەری 
كلۆربوونـــی ددان، زیادبوونـــی كێشـــی لـــەش و قەڵـــەوی، 

نەخۆشـــیی شـــەكرەی جـــۆری دوو، زیادبوونـــی 
ــا  ــەردا، هەروەهـ ــە جگـ ــەوری لـ ــژەی چـ رێـ

ــێرپەنجە. ــی شـ ــد جۆرێكـ چەنـ

  ڤیتامیـــنB9 كـــە ناســـراوە بـــە فۆلەیـــت Folate كـــە 
 Folic acid ـــان ترشـــی فۆلیـــك جـــۆرە سرووشـــتیەكەیە، ی
كـــە جـــۆرە دەســـتكردەكەیە، لـــە ئـــاودا دەتوێتـــەوە، زۆر 
ـــدا، هەروەهـــا  ـــە مرۆڤ ـــۆ گەشـــە و پەرەســـەندن ل گرنگـــە ب
ــتی مێشـــك  ــەندنی دروسـ ــە و پەرەسـ ــۆ: گەشـ ــە بـ گرنگـ
و دەمـــارەكان، جێگیركردنـــی مـــەزاج، خۆپاراســـتن لـــە 
ئەگـــەری نەخۆشـــیی دڵ و جەڵتـــەی مێشـــك لـــە رێگـــەی 
ـــەوەی ئاســـتی ترشـــە ئەمینیـــی هۆمۆسیســـتین  كەمكردن
Homocysteine كـــە ئەگـــەری نـــۆرەی دڵ و جەڵتـــەی 
بـــەوە  مێشـــك زیـــاد دەكات، توێژینـــەوەكان ئاماژەیـــان 
ـــۆ هێواشـــكردنەوەی  ـــە ب ـــی هەی ـــت رۆڵ ـــە فۆلەی ـــردووە ك ك
ـــتن  ـــە پەیوەس ـــی مێشـــك، ك ـــی تواناكان ـــرداری بێهێزبوون ك
ــە  ــا ڤیتامیـــن B9 زۆر گرنگـ ــە بەســـااڵچوون، هەروەهـ بـ

بـــۆ ئافرەتـــی دووگیـــان، چونكـــە هانـــی گەشـــەی وێـــاش 
ـــت،  ـــە ســـەقەتیی زگماكـــی دەیپارێزێ ـــە دەدات و ل و كۆرپ
بەتایبەتـــی ســـەقەتیی مێشـــك و بڕبـــڕەكان، واتـــە لـــە 
 .Neural tube ــاردا ــەرەكیی دەمـ ــان تیوبـــی سـ ــڕەو یـ رێـ
ســـەرچاوە خۆراكییەكانـــی ڤیتامیـــن B9: ســـپێناغ، كاهـــو 
)خـــاس( لەگـــەڵ ســـەوزە گـــەاڵ تاریكەكانـــی دیكـــە، 
پاقلەمەنییـــەكان، برۆكۆلـــی، تـــۆوی گوڵەبـــەڕۆژە، مـــۆز، 
كاڵـــەك، لیمـــۆ، كـــوارگ، جگـــەر، لەگـــەڵ دانەوێڵـــەی 
تـــەواو. پێویســـتە لەســـەر ئافـــرەت، بەتایبەتـــی ئافرەتـــی 
دووگیـــان كـــە گرنگیـــی زۆر بـــە دابینكردنـــی ڤیتامیـــن 
B9 لـــە خۆراكـــەوە بـــدات، ئەگینـــا پێویســـتە كـــە بـــە 
شـــێوەی دەنكۆڵـــە )حـــب( بـــە رێنمایـــی دكتـــۆر رۆژانـــە 

وەربگیرێـــت.

بۆچی ڤیتامین B9 زۆر گرنگە 
بۆ تەندروستیی ئافرەت؟
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بایەخی تەندروستیی تەماتە لە هاویندا 
ــەرچاوەیەكی  ــۆ دەگرێـــت، سـ ــەم لەخـ ــە وزەی كـ   تەماتـ
باشـــە بـــۆ ڤیتامیـــن C، A، K، لەگـــەڵ پۆتاســـیۆم، 
الیكۆپێـــن  مـــاددەی  و  ریشـــاڵ  هەروەهـــا  مەنگەنیـــز 
Lycopene كـــە دژەئۆكســـانێكی بەهێـــزە لـــە گرووپـــی 
كارۆتینۆیـــدەكان Carotenoids و رەنگـــە ســـوورەكەی 
 Lutein تەماتـــە پێـــك دەهێنێـــت، ئەمـــە جگـــە لـــە لیوتیـــن
و بیتاكارۆتیـــن كـــە ســـیفەتی دژەئۆكســـانیان هەیـــە و 
ـــت  ـــپۆڕان جەخ ـــاو. پس ـــتیی چ ـــۆ تەندروس ـــن ب سوودبەخش
لەســـەر خواردنـــی بـــڕی باشـــی تەماتـــە دەكەنـــەوە لـــە 
ــتنی  ــۆ پاراسـ ــە بـ ــە رۆڵـــی هەیـ ــدا، چونكـ وەرزی هاوینـ
پێســـت لـــە كاریگەرییـــە نەرێنییەكانـــی تیشـــكی بەهێـــزی 
خـــۆر و هاندانـــی دروســـتبوونی پرۆتینـــی كۆالجیـــن، 

كـــە پتـــەوی و الســـتیكی پێســـت دەپارێزێـــت. ســـوودە 
تەندروســـتییەكانی دیكـــەی تەماتـــە: دابەزاندنـــی ئاســـتی 
ئەگـــەری  كەمكردنـــەوەی  و  خوێـــن  كۆلیســـتیڕۆڵی 
تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی دڵ، باشـــتركردنی توانـــای 
بینیـــن و پاراســـتنی چـــاو لـــە تووشـــبوون بـــە ئـــاوی 
ســـپی و گۆڕانەكانـــی پەیوەســـت بـــە تەمـــەن، هاندانـــی 
تەندروســـتیی كۆئەندامـــی هـــەرس و رێگرتـــن لـــە قەبـــزی، 
خۆپاراســـتن لـــە تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی شـــەكرەی 
ـــە  ـــبوون ب ـــە ئەگـــەری تووش ـــتن ل ـــۆری دووەم، خۆپاراس ج
چەنـــد جۆرێكـــی شـــێرپەنجە، بەتایبەتـــی شـــێرپەنجەی 
ـــۆن لەگـــەڵ  ـــتات، گـــەدە، هێلكـــەدان، مەمـــك، كۆڵ پرۆس

شـــێرپەنجەی ســـییەكان.
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ـــانی  ـــە ئاس ـــدا ب ـــە شـــەوانی وەرزی هاوین ـــە ل ـــە ك لەوانەی
ـــی رۆژ  ـــا درەنگان ـــە ت ـــەی ك ـــەوەوە، لەوكات ـــە خ نەچیت
هێشـــتا خـــۆر بەدەرەوەیـــە، ئەمـــەش كاریگەریـــی 
دەكاتـــە ســـەر سرووشـــتی نووســـتنمان، پەرەســـەندن 
ـــی  ـــە كات ـــاوە كـــە ل ـــەوە راهێن ـــی لەســـەر ئ مرۆڤ
تاریكیـــدا بخەوێـــت و لـــە كاتـــی رووناكیـــی 
رۆژدا هەڵســـێت و بكەوێتـــە جووڵـــە. لـــە 
مانگەكانـــی وەرزی زســـتان لەگـــەڵ رۆژە 
كـــورت و شـــەوە درێژەكانـــدا، بـــە شـــێوەیەكی 
دەكەیـــن  نووســـتن  مەیلـــی  سرووشـــتی 
هاوینیشـــدا  لـــە  زیاتـــر،  ماوەیەكـــی  بـــۆ 
زســـتانە.  پێچەوانـــەی  رێـــك  مەســـەلەكە 
هـــەر چەنـــدە رووناكیـــی رۆژ بـــۆ ماوەیەكـــی 
ــی  ــر مەیلـ ــمان زیاتـ ــت، لەشـ ــەردەوام بێـ ــر بـ درێژتـ
بەئاگابـــوون، یـــان بیداربوونـــی دەبێـــت، بـــەرەو ئێـــوارە 
لەگـــەڵ كزبوونـــی رووناكـــی خـــۆردا، لـــەش هۆرمۆنـــی 
خـــەو،  هۆرمۆنـــی  بـــە  كـــە   Melatonin میالتۆنیـــن 
ــەم دەهێنێـــت،  ــراوە، بەرهـ ــان هۆرمۆنـــی تاریكـــی ناسـ یـ

ــە  ــتن. لـ ــۆ نووسـ ــوون بـ ــتی ئامادەبـ بەمەبەسـ
لەگـــەڵ  ئێســـتاماندا  ســـەردەمی 

ــە  ــی ژینگـ ــی دراماتیكیـ گۆڕانـ
و دەروبەریشـــدا كـــە زۆربـــەی 
یـــان  ژوورەوە،  لـــە  كاتمـــان 
ناومـــاڵ بەســـەردەبەین، كـــە پـــڕە 
لـــە رووناكیـــی دەســـتكرد، هێشـــتا 
كاردانـــەوەی  هەمـــان  لەشـــمان 

ـــە رووناكـــی  ـــەر ب ـــی بەرانب هۆرمۆن
و تاریكـــی هەیـــە. پســـپۆڕان لـــە 

وەرزی هاوینـــدا رێنمایـــی زوو خەوتـــن 
خۆگونجانـــدن  بەمەبەســـتی  دەكـــەن، 

لەگـــەڵ ســـووڕی هۆرمۆنـــی میالتۆنیـــن و 
نووســـتنی تـــەواو، كـــە لـــە 

دەوروبـــەری حـــەوت 
ــت. ــر بێـ كاتژمێـ

 L-theanine تیانیـــن  ل-  ئەمینـــی  ترشـــە  چـــای 
لەخۆدەگرێـــت، بەتایبەتـــی چـــای ســـەوز و چـــای رەش، 
كـــە چێـــژە تایبەتەكەیـــان پـــێ دەبەخشـــێت، ئـــەم ئاوێتەیـــە 
ســـووككردنی  و   Relaxation خاوكردنـــەوە  بـــۆ  هانـــدەرە 
 Caffeine كاریگەرییـــە وروژێنەرەكانـــی مـــاددەی كافائیـــن
كـــە لەنـــاو چایـــدا هەیـــە. گەلێـــك لێكۆڵینـــەوە جەختیـــان لـــە 
چەندیـــن ســـوودی تەندروســـتی ئـــەم ئاوێتەیـــە كردووەتـــەوە وەك: 
ــەوەی  ــی خاوبوونـ ــترێس و هاندانـ ــتی و سـ ــووككردنی پەسـ سـ
بـــە  تووشـــبووان  لـــە  نیشـــانەكان  ســـووككردنی  دەمـــارەكان، 
باشـــتركردنی   ،Schizophrenia شـــیزۆفرینیا  نەخۆشـــیی 

ئاســـتی تەركیـــز، كەمكردنـــەوەی ئاســـتی كۆلیســـتیڕۆڵ 
و  لـــەش  بەرگریـــی  سیســـتمی  بەهێزكردنـــی  خوێنـــدا،  لـــە 
كەمكردنـــەوەی ئاســـتی هەوكـــردن لـــە رێڕەوەكانـــی كۆئەندامـــی 
هەرســـدا، خۆپارســـتن لـــە ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە شـــێرپەنجە و 
 Chemotherapy هاندانـــی كاریگەریـــی چارەســـەری كیمیایـــی
بـــۆ زاڵبـــوون بەســـەر شـــێرپەنجەدا، بەتایبەتـــی شـــێرپەنجەی 
پەنكریـــاس و هێلكـــەدان، كۆنترۆڵكردنـــی پەســـتانی بـــەرزی 
خوێـــن، بەتایبەتـــی كـــە هـــاوكات دەبێـــت لەگـــەڵ سترێســـی 
باشـــتركردنی  بـــۆ  بێـــت  هانـــدەر  كـــە  لەوانەشـــە  تونـــددا، 

كوالێتیـــی خـــەو و كەمكردنـــەوەی ئەگـــەری خـــەوزڕان.

چۆن رۆژە درێژەكانی هاوین كاریگەری دەكەنە سەر نووستن؟ 

چای پەستی سووك دەكات!
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لــە ســەردەمی تەكنەلۆژیــای نوێــدا، ســینەما لــە هەمــوو بوارەكانــدا 
پێشــكەوتنێكی بەرچــاوی بەخــۆوە دی، بەهــۆی تەكنەلۆژیــای نوێــوە 
ــۆوە و لەگــەڵ ئەوەشــدا پێشــكەوتنی  تێچــووی بەرهەمهێنانــی فیلــم زۆر كــەم ب
وای بەخــۆوە دی كــە لــە مــاوەی مێــژووی خۆیــدا شــتی وا كــەم وێنــە بــوو. بــەاڵم 
لەگــەڵ ئەوەشــدا هۆڵەكانــی ســینەما لــە زۆربــەی واڵتانــدا چــۆل بــوون، ســینەما بــۆ نــاو 

تیڤــی گوازرایــەوە.
چاویلكــەی Rokid Air AR وایكــرد، ســینەما نــە تەنیــا هۆڵــی تایبەتــی نەبێــت، بەڵكــو هەمیشــە و هەمــووكات 

لەبــەر دیــدەت بێــت. شاشــەی بچووكــی چاویلكــە بەقــەد ســینەمایەكی 120 ئینجــی فیلــم نیشــان دەدا، واتــە وەك ئــەوە 
وابــی لــە هۆڵــی ســینەما دانیشــتبێ. شاشــەی چاویلكەكــە لــە جــۆری OLEDیــە.  كێشــی چاویلكەكــە تەنیــا 83 گرامــە. 
لەگــەڵ مۆبایــل و گشــت ئامێرەكانــی دیكــە پەیوەنــد دەدرێــت. مــەودای دیــد 43 پلەیــە. لــە رێكخســتنی نزیــك بینــی هەتــا 

500 پلــە بــۆ هــەردوو چــاو رێكدەخرێــت.
دوو سپیكەر بە كوالیتی زۆر بەرز لەم الو ئەوالی هەیە. لە رێگای كێبڵی HDMI وە بە ئامێرەكان پەیوەند دەدرێت. 

سینەما 
لە چاویلكەدا

ئــەرك  و  هەیــە  بەهێــزت  الپتۆپێكــی  ئەگــەر 
دیزایــن  كاری  الپتــۆپ،  لەســەر  كارەكــەت  و 
یــا  گرافیــك  و  فیلــم  یــا  نەخشەســازی  و 
ــا دوو  ــەیەك ی ــە شاش ــازییە، پێویســتت ب پرۆگرامس
ــی كارەكــەت  ــەوەی چۆنییەت ــۆ ئ ــرە ب شاشــەی زیات
بــە باشــی ببینــی، یــان بــۆ ئــەوەی چەنــد پرۆگــرام 
پێكــەوە بكەیــەوە و هــەركام لــە پرۆگرامــەكان لەســەر 
شاشــەیەك بێــت، بــۆ ئــەم مەبەســتە شاشــەی جــۆری 
One Trio Monitor باشــترین رێــگا چارەیــە. ئــەم 
ئینجــی   17 هەتــا   14 الپتۆپــی  بــۆ  شاشــەیە 

USB ــگای ــە رێ ــە. ل ــچ دیی ــوول ئی ــت. ف دەگونجێ
هــەر  و  دەدرێ  پەیوەنــد  مۆبایــل  لەگــەڵ  یــەوە 
لــەو رێگەیــەوەش وەزی پێویســت بــۆ بەكارهێنانــی 
مــاك،  وینــدۆز،  لەگــەڵ سیســتەمی  وەردەگــرێ. 
لینۆكــس و كــرۆم و ئەندرۆیــد و نیتنــدۆ دەگونجێــت. 
پەیوەنــد  مۆبایلیــش  لەگــەڵ  دەكرێــت  هەروەهــا 
بدرێــت. بــۆ هــەر چــوار دەوری خــۆی دەســووڕێت 
و كێشــی كەمــە و دەكرێــت لەگــەڵ الپتۆپەكــەت لــە 
ــی چــەپ و  ــۆ هــەردوو الیەن ــی. ب جانتاكــەی دابنێ

دەگونجێــت. راســت 

مۆنیتۆری پۆرتێبڵ بۆ الپتۆپ
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ئ گرفتــە  لــە  یەكێــك  لێدانــدا  دەرزی  كاتــی  لــە 

ســەرەكییەكان بــۆ پزیشــك و پەرســتاران دێتــە پێــش 
ــان  ــك كــەس دەمارەكانی ــە. هەندێ ــەوەی رەگەكان دۆزین
دەرناكەون و ئەوەش وا دەكات دەرزی بە هەڵە بڕوات.
دۆزینــەوەی  نوێــدا  تەكنەلۆژیــای  لەســەردەمی 
و   AccuVein AV500 ئامێــری  بــە  دەمــارەكان 
دەمــارەكان  شــێوە  ئاســانترین  بــە  هاوشــێوەكانی 
دەدۆزرێنــەوە. كاتێــك ئامێرەكــە لــە پەنــای شــوێنی 
رەنــگ  ســەوز  تیشــكێكی  رادەگــری،  مەبەســت 
دەكەوێتەســەر شــوێنی مەبەســت و ئــەوكات دەمــارەكان 

دەردەكــەون.  بەباشــی 
بــۆ كاتــی دەرزی  تەنیــا  دۆزینــەوەی دەمــارەكان 
لێــدان نییــە، بەڵكــو جــار هەیــە یەكێــك لــە دەمــارەكان 
ئامێــرەوە  ئــەو  بەهــۆی  پێــش،  دێتــە  بــۆ  كێشــەی 
دەزاندرێــت كام دەمــار و لــە چ 

شــوێنێك كێشــەی بــۆ هاتۆتەپێــش. 
دوگمــەی  ســێ   AccuVein AV500 ئامێــری 
هەیــە. دەكرێــت بەهــۆی ئــەو دوگمانــەوە دەمــارەكان 
ــە تیشــكی ســەوزدا و پێچەوانــەش  ــە رەنگــی رەش ل ب
بینــدرێ و دەكرێــت رووناكــی تیشــكە بــە گوێــری 
شــوێنەكە بگــۆڕدرێ. تایــم ئاوتــی خــۆكاری هەیــە 
كــە بــۆ دە خولــەك هەمیشــە بــە رووناكــی دەمێنێتــەوە. 
لــە شاشــەیەكی OLED كــە بــە ئامێرەكەوەیــە دەكرێــت 

بــە ئاســانی دەمــارەكان ببینــدرێ.

كۆنســـۆڵی گەیمـــی دەســـتی لـــە جـــۆری AOKZOE A1 یەكێكـــە لـــە باشـــترین كۆنســـۆلە گەیمیـــەكان. 
شاشـــەكەی 8 ئینجـــە و لـــە جـــۆری IPSە. یەكـــەی لێكدانـــەوەی لەجـــۆری Ryzen 6800Uیـــە. كارتـــی 

گرافێكـــی زۆر لەســـەرێیە و لـــە جـــۆری Radeon 680Mیـــە.
ــێ  ــك بـ ــێ و هەركاتێـ ــوێنێك بـ ــەر شـ ــە هـ ــەر لـ ــتییەكان وا دەكات بەكارهێنـ ــە دەسـ ــۆلە گەیمـ كۆنسـ
گەیمـــی ئەلكترۆنـــی بـــكات، چونكـــە هەڵگرتنـــی ئاســـانە و پێویســـتی بـــە وزەی كارەبـــا نییـــە. 
كۆنســـۆلی گەیمـــی ناوبـــراو لەگـــەڵ وینـــدۆز 11 گونجـــاوە. هەمـــوو جـــۆرە یارییەكـــی لەســـەر دەكرێـــت. 
ـــە ماوەیەكـــی زۆر  ـــرا ســـوود وەردەگـــرێ و ب ـــە شـــەحنی خێ كێشـــی ئامێرەكـــە 668 گرامـــە. ئامێرەكـــە ل
ـــا  ـــر هەت ـــۆ 48 كاتژمێ ـــەی ب ـــە. باترییەك ـــا 32 گیگابایت ـــەی 16 هەت ـــەوە. رامەك ـــارگاوی دەبێت ـــەم ب ك

65 كاتژمێـــرە.

ئامێرێكی بچووك بۆ گەیمی ئەلكترۆنی
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چۆن  دەپرسێت  بەڕێز  خوێنەریكی 
ئەپلكەیشن و یارییەكانی مۆبایلی سیستەمی 

ئەندرۆید ئاپدیت نەبنەوە؟
گــوگل  لەســەرەتادا  بەڕێــز  خوێنــەری 
پلــەی google ply دەكەیــەوە، پاشــان دەچیــە 
Net� ــر بەشــی sitting  و دوات  ســەر بەشــی
work preferences دەكەیــەوە، دوای ئــەوە 
پەنجەرەیــەدا  لــەو  و  دەكرێتــەوە  پەنجەرەیــەك 
هەڵبژێــرە.   Auto�update apps بەشــی  
Don’t auto� دواتــر  ئــەو فەرمانــە لێبــدە
كلیــك  بەشــە  ئــەم  لەســەر    update apps
یــا  یــاری  نەكردنــەوەی  ئەپدیــت  بــۆ  بكــە. 
پرۆگرامێــك بچــۆ گــوگل پــای و لەســەر 
هێمــای یــاری  یــا پرۆگرامەكــە كــە ســێ 
En�  خاڵــی لەســەریەكی تێدایــە لێبــدە بەشــی
بكــە.  دەستنیشــان   able Auto Update

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

پرۆگرامێك بۆ گەڕاندنەوەی فایلە سڕاوەكان
زۆر جــار هەیــە بــە هــەر هۆكارێك بێت، وەك بوونی ڤایرۆس یــا هەڵەیەك، یا بەكارهێنەرێكی 

ناشــارەزای كۆمپیوتــەر چەنــد فایلێكــی گرنگــت دەســڕێتەوە. بــۆ 
گەڕاندنــەوەو هێنانــەوەی فایلــە ســڕاوەكە چەنــد پرۆگرامێكــت 
بەكارهێنــاوە، بەاڵم ســوودیان نەبــووە. لەكاتێكی وادا رەنگە یەكێك 
لــە پرۆگرامــە ســەركەوتووەكانی گەڕاندنــەوەی فایلە ســڕاوەكان، 
پرۆگرامــی Wise Data Recovery بێت. بەهۆی ئەو پرۆگرامەوە 
هەرچــی ســڕابێتەوە جارێكــی دیكــە دەگەڕێتەوە. جیــاوازی نییە 
فایلەكەت وێنە بێت، یا مۆسیقی، یا فایلێكی ۆرد بەگشتی هەر 

جۆرە فایلێك بێت دەیگەڕێنێتەوە. 
ـــە  هارددیســـكی  ـــی ســـڕاوە ل ـــت فایل ـــراو  دەتوانێ پرۆگرامـــی ناوب
پۆرتێبـــڵ، یـــا فـــاش میمـــۆری یـــا میمـــۆری كارت بەگشـــتی لـــە 

هـــەر شـــتێك داتـــای لەســـەر تۆمـــار بكـــرێ دەیگەڕێنێتـــەوە. 
زۆر  بەكارهێنانـــی  و  كەمـــە  پرۆگرامەكـــە  قـــەوارەی 

ئاســـانە.

درۆن  باســی  كــە  ئێمــە  هەرێمــەی  لــەو  هەرچەنــد 
ــن، بیــرەوەری خۆشــمان لەگەڵیــدا نییــە، چونكــە  دەكەی
ــەو  ــە. Drone ئ ــر نەبوون ــەی خێ ــرە مای ــەكان لێ درۆن
زۆر  كــە  فڕۆكەوانــەن  بــێ  بچووكــە  فڕۆكــە 
دەدەن،  ئەنجــام  گرنــگ  خزمەتگــوزاری 
ــینەمادا،  ــۆن و س ــواری تەلەڤزی ــە ب وەك ل
بــواری  لــە  هەواڵنێریــدا،  بــواری  لــە 
پزیشــكی و تەندروســتیدا، لــە بــواری 
الیــەك  هەمــوو  كــە  سەربازیشــدا 

تەنیــا ئــەو الیەنــەی دەبینــن.
هەمیشــە  درۆنــەكان   
دەفڕیــن،  هــەوادا  بــە 
پــاوەر  كۆمپانیــای  بــەاڵم 

درۆنێك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆ راوەماسی
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ماڵپەڕێك بۆ دروستكردنی 
ئیمێلی كاتی

كاتێــك نیــازت هەیــە لــە ئینتەرنێتــدا بــۆ 
مەبەســتێك نــاوی خــۆت تۆمــار بكــەی، جــا 
چ بــۆ یــاری بــێ یــا كڕیــن یــا ســەیركردنی 
ــدەكا  ــەوەت لێ ــك داوای ئ ــك و فیلمێ ماڵپەڕێ
هەژمارێــك بكەیــەوە و ئێملەكــەت بنووســی. 
ئەگــەر حــەز ناكــەی ئێمیلــی شەخســی خۆت 
10minute� ــەڕی ــە ماڵپ  بنووســی، ســەر ل
mail.com/ بــدە، لــەو ماڵپــەڕەدا بــۆ مــاوەی 
ــەوە و دوای  ــۆ دەكات ــەك ئیمێلێكــت ب دە خول
ئیمێلەكــە  ئۆتۆماتیكــی  خولەكــە  دە  ئــەو 
ــەوەش  ــر ل ــی كاتەكــە زیات دەســڕێتەوە، دەتوان
بكــەی. بــە كردنــەوەی ئێمیلــی كاتــی لــە 
كــۆڵ ئــەو كێشــە ریكامیانــە دەبیــەوە كــە 

ــن. ــۆ ئیمێلەكــەت دێ ــەردەوام ب ب
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درۆنێك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆ راوەماسی
ڤێــژن درۆنێكــی تایبەتــی بەرهــەم هێنــاوە كــە وەك 
ــدا وێنــە و فیلــم  ــاو و لەوێ ــاو ئ ژێردەریایــی دەچێتــە ن
هەڵدەگرێتــەوە. درۆنەكــە زۆرتــر تایبەت بە دۆزینەوەی 
ــۆ  ــاودا خنــكاون، هەروەهــا ب ــە ئ ــە كــە ل ــەو تەرمانەی ئ
ــەوەوە  ــت بەهــۆی ئ ــەر دەتوانێ راوە ماسیشــە. بەكارهێن
ــەدا ماســی  ــا رووبارەك ــا ی ــە دەری ــت چ شــونێك ل بزانێ
زیاتــر لێكۆبۆتــەوە.  درۆنەكــە تەنانــەت قواڵیــی ئــەو 
دەكا.  دەستنیشــانی  لێیــە  ماســییەكەی  جێگایــەی 
توانــای  چواركیلۆیــە.  نزیكــەی  درۆنەكــە  كێشــی 
وێنەگرتنــی بــە كوالیتــی 4K هەیــە. هەروەهــا بە فوول 
ئیــچ دیــش فیلــم هەڵدەگرێتــەوە. ســێ مۆتــۆڕی هەیــە 
ــە شــەحنكردنەوە  ــر پێویســتی ب ــا چــوار كاتژمێ و هەت

هەیــە. بەهێــزی  رووناكــی  گلۆپــی  دوو  نییــە. 
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ماكیاژی چاوەكان تا جوان و 
ناوازە بن، دەبێتە مایەی نیشاندانی گەشیی 

چاوەكانت، ماكیاژی چاویش بە كەرەستەكانی جوانكاری 
دەكرێن، ماوەیەكە دەیان جۆرە كەرەستەی ئەو ماكیاژە دەركەوتوون، 
ئەمەش وای كردووە ببێتە مایەی دوودڵی و نیگەرانی بۆ خانمان، بە 

تایبەتی بەكارهێنانی كلی شل و ئای الینەر و جەلی و قەڵەمی چاو، گۆڤاری 
)بۆڵد سكای(، تایبەت بە خانمان جیاوازیی نێوان ئەو دوو كەرەستەیەی كردووە 
و تیایدا هاتووە: پسپۆڕانی ئەو گۆڤارە وایان پێ باشە كە زیاتر كلی شل بەكار 

بهێنرێت، هەندێكی دیكەش دەڵێن قەڵەمی چاو چاكترە لە كلی شل، بەهۆی زوو الدان 
و نەڕژانی بەسەر پێستی روخساردا، الیەنە چاكەكانی ئای الینەریش رەنگێكی 
رەشی جوانتر بە هێڵێكی راست دەبەخشێت، كە ئەوەش چاوەكان زیاتر جوانتر 

دەكات، هەمان كات الیەنی خراپیشی هەیە كە دەبێ ئای الینەر بە خێرایی 
بەكار بهێنرێت. سەبارەت بە قەڵەمی چاو، كە لەكاتی لێداندا پێویستی بە 
وشكبوونەوە نییە، دەتوانیت لە هەموو كات و شوێنێكدا بەكاری بهێنیت، 

بەاڵم خراپیی قەڵەم ئەوەیە كە هێڵی تەواوت بۆ دەستەبەر ناكات و، 
دەبێت ماوە ماوە بۆ تیژكردنەوەی هێڵی چاو بەكاری بهێنیت، 

هەروەها زوو دەسڕێتەوە.
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كلی شل و ئای 
الینەر و قەڵەم 

چاوەكانت
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هەندێ جار حاڵەتی پیسبوونی 
پۆشاك روو دەدات، كە دەرفەت نابێت بیشۆیت، 

یان لە گەشت و دەرەوەیت و ناتوانیت بە ئاسانی جلەكەت 
بشۆیت. پسپۆڕان چەند رێنماییەكیان داناوە بۆ ئەو حاڵەتە لە 

ناكاوە، كە دەتوانیت جلەكان پاك بكەیتەوە، بەبێ ئەوەی بیانشۆیت، 
سەرەتا بەم هەواڵنە دەست پێ بكە: سەرەتا دەتوانی سوود وەربگریت لە 

سركەی سپی، كە ئەوەش بە هێنانی گاڵسێك ئاو و سركەی سپی، كە تێكەڵ دەكرێت 
و پاشان بەسەر ئەو شوێنە دادەكرێت كە پیس بووە، رۆنی بۆن، یان بۆنی پەیت لەگەڵ 
ئاو تێكەڵ بكە و پاشان بەسەر جلەكەیدا دابكە كە دەتەوێت پاكی بكەیتەوە، بەمەش بە 

زووترین كات پیسییەكە نامێنێت، ئەگەر لیمۆت دەست كەوت، هەندێك دڵۆپە ئاوی لیمۆ 
لە ناو گالسێك بكە و پاشان بە پرژە )بخاخ(، لەو شوێنەی بدە كە پیس بووە. خوێ بۆنی 

ناخۆشی جلەكان هەڵدەمژێت، بۆ ئەو جالنەی كە بۆنیان بەهۆی شوێنێك،یان شتێكەوە 
ناخۆش دەبێت، دەتوانیت كیسێك بهێنیت و جلەكە و خوێی خواردنی لە ناو بكەیت، 
پاشان كیسەكە راهەژێنە و بۆ ماوەی )10( خولەك لێگەڕێ، بەم جۆرەش دەبینیت 

كە بۆنە ناخۆشەكە نامێنێت، هەروەها دەتوانیت لە رێگەی تێكەڵەی خوێ و 
كەمێك ئاو كە هەویرێكی شلەت بۆ دەردەچێت، راستەوخۆ لەو شوێنانەی 

بدە كە تووشی بۆنی پیس بووەتەوە، دەتوانی بە رێگەی 
فڵچەیەكی تایبەت شوێنەكە پاك بكەیتەوە تاوەكو 

بۆن و پیسییەكەی بڕوات.

وانەكانی جوانی، یان داهێنان لە 
جوانیدا رێگایەكە هەموو كەسێك پێی نازانێت، ئەمە 

وتەی كچە نمایشكاری ئەمریكی )كایلی جێنەر(ـە، هەروەها 
دەڵێ: گرنگە بتوانیت لە خۆتەوە داهێنان لە جوانیی جلوبەرگ و 

گرنگیدان بە جەستە و ماكیاژی تازە و نهێنیی جوانیت بزانیت«، ئەو 
خانمە پێی وایە لە رێگەی هەنگاو و وانەكانی جوانییەوە دەتوانیت ببیتە 

شازادەیەك، كە بریتییە لە: جوانیی قژت، پێویستە خەوی باش بكەیت و هەروەها 
ڤیتامینەكانی )A، C(بخۆیت، كە لە نێو رۆنی گوێزی هیندی و هێلكە و شیردا 

هەیە، هەروەها هەڵبژاردنی ئەو جۆرە كرێم و شامپۆیانەی كە لە ماوەی بەكارهێنانیدا 
بۆت دەردەكەوێت كامەی لەگەڵ پرچت دەگونجێت، شاردنەوە و ونكردنی 

وردە خاڵ و زیپكە بە رێگەی ماكیاژ هەنگاوێكی گرنگە، هاوكات 
لە هەڵبژاردنی جلوبەرگداپێوانەی خۆت بە هەند وەربگرە، پێویستە 
جلەكانت بەپێی قەبارە و جەستەی خۆت بێت، پێچەوانەش دەبێتە 
هۆی نەشیاوی و تێكدانی جوانیت، لە كۆتاییدا بیرت نەچێت 
كە خۆپاراستن لە تیشكی خۆر و هەوای وشك و گەرمای 

بەتین، هەنگاوێكی دیكەیە بۆ جوانیت و زیاتر 
گەشانەوەت.

انیت
بە جو

كایلی جێنەر و گرنگیدان 

پاككردنەوەی 
جلوبەرگ بە بێ 

شووشتن

75 ژمارە )1329(  2022/8/22

نگ
ورە
نگا
رە



ژمارە )1329(  762022/8/22

نگ
ورە
نگا
رە

زۆر كـــەس لـــە بەرزایـــی دەترســـن و دەشـــڵەژێن و ناتوانـــن بـــە تـــەواوی 
ــتا  ــا ئێسـ ــە، تـ ــەرە ئیتاڵییـ ــەو دوو هاوسـ ــارە ئـ ــەاڵم وادیـ ــەن، بـ ــە بكـ جووڵـ
ســـەردانی زۆرتریـــن شـــوێنە بەرزەكانـــی جیهانیـــان كـــردووە، نیمیـــس 

میـــرۆی و هاوســـەرەكەی رۆ)مانـــۆ بێنیـــت(، كـــە هەردووانیـــان حـــەز 
بـــە سەركێشـــیی ســـەركەوتنی شـــوێنە بـــەرزەكان دەكـــەن، نزمتریـــن 

ئـــەو شـــوێنانەی گەشـــتیان بـــۆ كـــردووە بەرزتـــر بـــووە لـــە )8( 
هـــەزار مەتـــر، گەشـــتی ئـــەو دوو هاوســـەرە بـــۆ شـــوێنە 

بـــەرزەكان لـــە ســـاڵی )1998( دەســـتی پـــێ كـــردووە، 
تـــا ئێســـتا ســـەردانی )14( بەرزتریـــن شـــوێنیان 

بـــۆ  كـــردووە، دوا گەشـــتیان  لـــە جیهانـــدا 
كـــە لووتكەچیـــای )نانجـــا باربـــات( بـــوو، 

دەكەوێتـــە )8126( مەتـــر بـــەرزە، ئـــەو زنجیـــرە  چیایـــە 
واڵتی پاكستان.

پیاو و ئافرەتێك 
خولیای شوێنی بەرزن
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كــوڕان و كچانــی دەســترەنگین و بەهــرەدار زۆرن، كــە 
هەندێكیــان پــرۆژەی تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە، یەكێــك 
لەوانــە پــرۆژەی دیزاینــی پەپوولــە كــە لەالیــەن )ئەحمــەد 
حوســێن( هاوســەری دامەزرێنــەری پڕۆژەكــەوە دانــراوە، 
رێكخســتنی  كاری  دیزاینەرێــك  وەك  كەســە  دوو  ئــەو 
باكگراوەنــدی پشــت بــووك و زاوا و یــادی لەدایكبــوون و 
بۆنــە تایبەتــی و بچووكــەكان رێــك دەخــەن، بیرۆكەكەیــان 
ــووە، ئێســتا  ــەوە وەرگرت ــە كولتــووری واڵتان ــە دەرەوە و ل ل
خۆیــان ئــەو كارە بــە كولفەیەكــی كــەم بــۆ خەڵــك دەكــەن، 
دیكــۆرەكان بــە پێــی خواســتی كەســەكان، یــان دیكــۆری 
ئامادەكراو بۆ پشــت و شــوێنی دانیشــتنی بووك و زاوا 
و ئەوانــەی بۆنەكەیــان هەیە،ئامــادە دەكرێــت، خاوەنــی 
بــوو  دەمێــك  دەڵێــت: »  پەپوولەدیزایــن  پــرۆژەی 
ــدا دەســت  ــر بڕیارمان ــوو، ئیت ــەم هەب ــەو بیرۆكەی ئ
ــا خــۆم و هاوســەرم كار  ــن، ئێســتا تەنی ــێ كەی پ
دەكەیــن، ئــەو دیكــۆرەی كــە گوڵەكــەی رەنگی 
تێكەڵــە داوای زۆری لەســەرە و زۆربــەی 
هەروەهــا  خۆمانــە،  هــی  دیكــۆرەكان 
دەربــارەی  هەیــە،  بیانیــش  دیكــۆری 
شــوێنی دیكۆرەكانیــش دەتوانیــن لــە هــەم 
مــاڵ هــەم دەرەوەش دروســتی بكەیــن، لــە 
ــە پشــتیوانی خــودای گــەورە  ــوودا ب داهات
بیرۆكــەم هەیــە بــۆ كــە پــرۆژەی گەورەتــر 

ــە«. ــەم جــۆرە دیزاینان ل

هیندییــەكان جگــە لــەو دونیــا ســەیر و ســەمەرەی هەیانــە، 
هەروەهــا بــەم دواییــە كاری تــازە و ســەیرتریش دەهێننــە 
كایــەوە، گرنگترینیــان جلــە ســەیرەكانی بووكــە، كــە لــە دوا 
نمایشــی جلوبەرگــی بووكــدا چەنــد جلێكیــان نمایش كردووە 
كــە جێگــەی ســەمەرەیە. نمایشــی جلــە پایەبەرزەكانــی 
هیندســتان لــە ژێــر نــاوی india couture week لــە 
شــاری نیودەلهــی بەڕێــوە چــوو، كــە زیاتــر لــە )12( 
دیزاینــەری بەناوبانگــی ئــەو واڵتــەوە بەشــدارییان تێــدا 
كردبــوو، جلــە ســەیرەكانی بووكــی هینــدی، كــراوە و نــاوك 
ــار دۆالر  ــە 50 ملی ــر ل ــڕی زیات ــەدەرەوەن، كــە ســااڵنە ب ب
بــۆ كراســی بــووك و دروســتكردن و بەكرێدانــی ســەرف 
دەكرێــت، كراســە ســەیرەكانی بووكــی هینــدی جۆراوجــۆرن، 
دیزاینەرێــك  كــە  ئەوەیــە  ســەیرەكان  جلــە  لــە  یەكێــك 

كراســێكی دروســت كــردووە كــە بــە چەندیــن رەنگــی 
جۆراوجــۆر رازاوەتــەوە، لەالیــەن نمایشــكاری 

ــراوە. ــا پۆش ــكا خان ــتانی ئانامی هیندس

جلە سەیرەكانی بووكی 
هیندستانی

پەپوولە دیزاین پرۆژەیەكی 
بچووك و بەسوود 
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فیلم
ــك دەكات  ــە ئەركێـ ــاس لـ ــییە، بـ ــا و سەركێشـ ــی درامـ فیلمێكـ
ـــارەی  ـــەوەش دەرب ـــت، ئ ـــد جێبەجـــێ دەكرێ ـــی تایلەن ـــە واڵت كـــە ل
لـــە  خۆیـــان  تاوەكـــو  راهێنەرەكەیـــان  لەگـــەڵ  گرووپێكـــە 
ـــە  ـــە ل ـــەن، فیلمەك ـــاز بك ـــكەوتێك دەرب ـــاوەوەی ئەش سیســـتمی ن
بەریتانیـــا وێنـــەی گیـــراوە لـــە دەرهێنانـــی رۆن هـــاوارد، مـــاوەی 
فیلمەكـــە دوو كاتژمێـــر و 27 خولەكـــە، لـــە نواندنـــی )ڤیگـــۆ 
جـــۆی  مۆرتینســـین، 
تـــۆم  ئیبگێرتـــۆن، 
ــوكولالوێت  ــان، سـ باتمـ
تیـــرردۆن  كانـــارۆت، 
ســـیپاپینجینی، پـــاوڵ 

گلیسن(ــــە.

بـــاس لـــە رۆڵـــی دایـــك دەكات لـــە 
بەخێوكردنـــی  و  خزمەتكـــردن  پێنـــاو 
ـــە جەســـتەی  ـــە ئامادەی ـــی، ك منداڵەكان
پێشكەشـــی  و  لێبكاتـــەوە  خـــۆی 

بـــكات. منداڵەكانـــی 

Boyfriend –  كوڕە خۆشەویست
تازەكانــی كچــە  تراكــە  لــە  یەكێكــە 
)دۆڤ  ئەمریكــی  گۆرانیبێــژی 
دۆڤ  بــە  كــە  كامیــرۆن(  ئۆلیڤیــا 
كامیــرۆن ناســراوە، لەدایكبووی ســاڵی 
1996 لــە ئیســالندا لەدایكبــووە، لــە 
بــاڵوی   Boyfriend ئەلبوومــی 
پــۆپ  جــۆری  لــە  كردووەتــەوە، 

خێرایــە.  میوزیكــی 

كاریكاتێر

میوزیك

لـــە رووی پیشـــەییەوە هاوكاریـــی كەســـانی دیكـــە 
بكـــە و تەنیـــا بیـــر لـــە خـــۆت مەكـــەرەوە، لـــە رووی 
ســـۆزدارییەوە خـــۆت مەخـــەرە ژێـــر كاریگەریـــی قســـەی 
كەســـانی دیكـــە، تەنیـــا خـــۆت دەزانیـــت چـــی بـــۆ 
ژیانـــی خـــۆت باشـــترینە، لـــە رووی تەندروســـتییەوە 
خواردنـــەوەی ئـــاو پشـــتگوێ مەخـــە و زیاتـــر گرنگـــی 

ــدە. ــە وەرزش بـ بـ

جمك

شـــێوازی  لـــە  پیشـــەییەوە گۆڕانـــكاری  لـــەروی 
رەفتارتـــدا بكـــە، لـــە پـــاڵ كاركەشـــتدا دروســـتكردنی 
ـــەو لەگـــەڵ هاوپیشـــەكانت گرنگـــە،  ـــی پت پەیوەندییەك
لـــە روی ســـۆزدارییەوە ئەگـــەر كێشـــەیەكت هەیـــە، 
كاربكـــە بـــۆ گەڕانـــەوەی خۆشەویســـتەكەت، رێگـــە 
ـــەوە. ـــان دوور بخات ـــە یەكترت ـــەكان ل مـــەدە كێشـــە بچوك

گا
ئەمـــڕۆ  كەســـانەی  ئـــەو  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
دەیانبینیـــت كاردانـــەوەی ئەرێنییـــان بـــۆ هـــەر چاالكییـــەك 
هەیـــە كـــە ئەنجامـــی دەدەیـــت، وا هەســـت دەكەیـــت كـــە 
زیاتـــر پەیوەندییەكـــی هاوڕێیەتیتـــان لەگەڵتـــدا هەیـــە، لـــە 
ــۆزەكەت لەدەســـت  ــەی هاوسـ ــۆزدارییەوە متمانـ رووی سـ
مـــەدە، هێنـــدەش لەخـــۆڕازی مەبـــە كـــە پێـــت وابێـــت 

ــتن. ــۆت راسـ ــی خـ ــا بیركردنەوەكانـ تەنیـ

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

تەنیـــا گرنگـــی بـــە تەندروســـتی جەســـتەت مـــەدە، 
بەڵكـــو دەروونیشـــت پشـــتگوێ مەخـــە، وریـــا بـــە، رەنگـــە 
لەســـەر  راســـتەخۆی  كاریگەریـــی  دەروونیـــت  بـــاری 
ـــزەوە  ـــە رێ ـــەوە ب ـــە رووی كۆمەاڵیەتیی ـــت، ل جەســـتەت هەبێ
ـــە  ـــز مەب ـــە لەگـــەڵ كەســـانی دیكـــە بكـــە، دووەپەرێ مامەڵ
و بازنـــەی هاوڕێیەتیـــت فـــراوان بكـــە، باشـــترە زیاتـــر 

ــت. ــت هبێـ ــزی دەوروبەرەكـ ــۆ رێـ ــت بـ پێزانینـ

لەالیەنـــی پیشـــەییەوە باشـــترینی خـــۆت پێشـــكەش 
دەكەیـــت، ئـــەم ماوەیـــە باشـــترە چـــاوت لەســـەر ئـــەو 
كاردەكـــەن،  چـــواردەورت  لـــە  كـــە  بێـــت  كەســـانە 
راســـتی دڵســـۆزی  بـــە  وریابـــە، هەمـــو كەســـێك 
تـــۆ نییـــە، بـــۆ ئارامیـــی دەروونـــت كاتێكـــی خـــۆش 
لـــە  چێـــژ  و  ببـــە  بەســـەر  خێزانەكـــەت  لەگـــەڵ 

كاتـــەكان وەربگـــرە.

ئەگەرچـــی كاركـــردن مایـــەی ئاســـوودەیی 
هاوڕێكانـــت  و  خێزانەكـــەت  بـــەاڵم  ژیانـــە، 
ـــە  ـــدە هاوســـەنگی ل پشـــتگوێ مەخـــە، هـــەوڵ ب
نێـــوان پیشـــەكەت و ژیانـــی تایبەتیتـــدا رابگـــرە، 
خۆشەویســـتەكەت  ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە 
هەیـــە،  زیاتـــر  بـــە گرنگیپێدانـــی  پێویســـتی 

پشـــتگوێی مەخـــە.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Thirteen Lives -  سێزدە ژیان
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ــان  ــە هەموومـ ــێوەیە كـ ــەو شـ ــان ئـ ــەی جیهـ نەخشـ
ــد و  ــار هونەرمەنـ ــی كەوتـــووە، دواجـ ــان پێـ چاومـ
وێنەكێشـــێكی چینـــی بـــە نـــاوی )ریـــن لـــی(، 
ـــش  ـــە ئەوی ـــی ئەنجـــام داوە، ك ـــی بچووك پڕۆژەیەك
نەخشـــەی جیهانـــە بـــە شـــانەی هەنـــگ. ئـــەو 
هونەرمەنـــدە دوای ئـــەوەی پارچەیەكـــی گـــەورەی 
ــانەی هەنگـــی دەســـت دەكەوێـــت، كار لەســـەر  شـ
جیاكردنـــەوە و نەخشـــكردنی هێـــڵ و ســـنووری 
نەخشـــەی  ســـەراپای  دواجـــار  دەكات،  واڵتـــان 
واڵتانـــی جیهانـــی نەخشـــاندووە، لـــە بەشـــێكی 
دیكـــەی كارەكانیـــدا نەخشـــەی هـــەر واڵتێكـــی 
بـــە جیـــا نەخشـــاندووە، وەك ئـــەوەی هـــەر واڵتێـــك 
ــی  ــان پێشكەشـ ــێت، یـ ــكات پێـــی بفرۆشـ داوای بـ

ــكات. بـ

نەخشەی جیهان لەسەر شانەی هەنگ
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مافی دایكایەتی
نەبوونـــی توانـــای بەخێوكـــردن و پـــەروەردە و چاودێریـــی منـــاڵ لـــە 
الیـــەن دایكـــەوە لـــە كاتیكـــدا كـــە دایكەكـــە عەقڵـــی تـــەواو نەبێـــت 
و تەمەنـــی گونجـــاوی نەبێـــت، تووشـــبوونی دایـــك بـــە نەخۆشـــیی 
دەرونـــی، یـــان گـــوازراوە، كـــە مەترســـییە بـــۆ ســـەر منـــداڵ، بڕیـــاردان 
لـــە ســـەر دایكەكـــە بـــە ئەنجامدانـــی تاوانێـــك كـــە شـــەرەف بگرێتـــەوە و 
ببێتـــە مایـــەی زەرەر بـــۆ مناڵەكـــە، دووبـــارە هاوســـەرگیریی دایـــك 
لەگـــەڵ كەســـێكی بێگانـــە كـــە كەســـەكە ڕەتـــی بكاتـــەوە مناڵەكـــە 
بەخێـــو بـــكات و بەڵێـــن نـــەدات، كاتێـــك دایكەكـــە ســـەفەر بـــە مناڵەكـــە 
بـــكات بـــۆ دەرەوەی عێـــراق بـــە بـــێ وەرگرتنـــی رەزامەنـــدی، بـــۆ ئـــەم 
بارودۆخانـــە بڕیارێكـــی تەمیزیـــە دەڵێـــت : »چونكـــە نەســـەلمێنراوە كـــە دایكەكـــە 

مەرجێـــك لـــە مەرجەكانـــی دایەنیـــی لەدەســـت داوە، بۆیـــە 
ـــدە  ـــت، هەرچەن ـــی دەمێنێ ـــی دایەنی ماف
ـــەی  ـــە مافەك ـــی ل ـــراویش تەنازول ـــە نووس ب
چونكـــە  پێشـــتر،  كردبێـــت  خـــۆی 
پەیوەندیـــی  دایەنـــی  بابەتـــی 
مندالـــەوە  بەرژەوندیـــی  بـــە 

هەیـــە«.

دەست لەسەری منداڵ مەدە 

هەمو پەیوەندییەك رەت مەكەرەوە كە دێتە ژیانتەوە، 
باشترە چاوكراوە بیت و ژیرانەتر بڕیار بدەیت، لە رووی 
سەختەوە،  دۆخێكی  بكەویتە  رەنگە  تەندروستییەوە 
تەندروست  خواردنی  و  بیت  خۆت  وریای  باشترە 
بخۆیت، بۆ تەندروستییەكی باشتر وەرزش پشتگوێ 
جێبەخێ  وەك خۆیان  دكتۆر  رێنماییەكانی  و،  مەخە 

بكە.

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

لـــە رووی پیشـــەییەوە لـــە ناوەڕاســـتی گرفتەكاندایـــت 
و پێویســـتت بـــە چارەســـەر هەیـــە، باشـــترە هەنگاوەكانـــت 
بـــە بـــێ ڕاوێژكـــردن نەنێیـــت، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە 
ــای  ــە توانـ ــارێكی زۆرەوە كـ ــر فشـ ــەرە ژێـ ــۆت مەخـ خـ
تەندروســـتیت  ئێســـتادا  لـــە  نەبێـــت،  بەرگەگرتنیـــت 
ـــی  ـــدە و ژەمەكان ـــە وەرزش ب ـــر گرنگـــی ب ـــرە، زیات جێگی

خواردنـــت رێـــك بخـــەرەوە.

چـــاوەڕێ مەكـــە هەمـــو كاتێـــك لەالیـــەن خـــاوەن 
كارەكەتـــەوە ســـتایش بكرێیـــت، باشـــترە كەمێـــك زیاتـــر 
ــەو  ــەكان بـ ــە پالنـ ــێكی زۆر لـ ــن بیـــت، بەشـ ــع بیـ واقیـ
شـــێوەیە نـــاڕۆن بەڕێـــوە كـــە خـــۆت پالنـــت بـــۆی دانـــاوە، 
بـــا بـــڕوات بـــە خـــۆت هەبێـــت ئـــەم دۆخـــە نیگەرانـــت 
ـــان  ـــڕەوی خۆی ـــە زویـــی شـــتەكان رێ ـــەكات، چونكـــە ب ن

وەردەگـــرن و نەهامەتییـــەكان كۆتاییـــان دێـــت.

ــی  ــە باشـ ــی بـ ــت لێـ ــێك بیـ ــۆ بەشـ ــە تـ ــتێك كـ هەرشـ
پیشـــەییەوە،  رووی  لـــە  بەتایبەتـــی  دێـــت،  كۆتایـــی 
هەربۆیـــە مەترســـە لـــەو بەربەســـتانەی كـــە لـــە ســـەرەتای 
چـــواردەورت  كەســـانی  پێشـــت،  دێنـــە  كارەكانـــەوە 
خۆشـــیان دەوێیـــت و گرنگیـــت پـــێ دەدەن،باشـــترە ئـــەم 
متمانەیـــە لەدەســـت نەدەیـــت، لـــە رووی تەندروســـتییەوە 

لـــە خواردنـــی چـــەور دوربكـــەوەرەوە.

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
لـــە رووی پیشـــەییەوە كارەكانـــت رێـــك بخـــەرەوە، لـــە 
ـــە، باشـــترە  ـــد پرۆژەیـــەك مەب ـــدا ســـەرقاڵی چەن یـــەك كات
كار لەســـەر یـــەك پـــرۆژەی گـــەورە بكەیـــت، بۆئـــەوەی 
رووی  لـــە  بهێنیـــت،  بەدەســـت  تێـــدا  ســـەركەوتنی 
تەندروســـتییەوە خواردنـــەوەی ئـــاو پشـــتگوێ مەخـــە، 
دڵســـۆزیی كەســـانی دەوروبـــەرت بـــە هەنـــد وەربگـــرە و 

لـــە دڵســـۆزییان دڵنیـــا بـــە.

ــانتر دەبـــن،  ــەییەوە كارەكانـــت بـــۆ ئاسـ لـــە رووی پیشـ
ــەت  ــەر ئامانجەكـ ــەرنجت لەسـ ــە سـ ــە كـ ــری مەكـ ــە بیـ لـ
ـــە  ـــرە، ل ـــە ئیســـتادا پەیوەندیـــی ســـۆزدارییت جێگی ـــت، ل بێ
رووی تەندروســـتییەوە بـــەرەو باشـــی دەڕۆیـــت ئەگـــەر 
سیســـتمی خۆراكیـــت ڕێـــك بخەیـــت، بـــەر لـــەوەی كێشـــەت 
ــەوە  ــەوری و خواردنـ ــە چـ ــۆت لـ ــت، خـ ــت ببێـ ــۆ دروسـ بـ

گازییـــەكان بـــەدوور بگـــرە.

12/22 - 1/19گیسك

یاری وێنە
لـــەم وێنەیـــەدا كـــە زۆر روون 
هەیـــە،  ئوتۆمبێلێـــك  نییـــە، 
هـــەواڵ بـــدە لـــە مـــاوەی كەمتـــر 
ئوتۆمبێلەكـــە  خولەكێكـــدا  لـــە 

بدۆزیتـــەوە. 

نیاریت
بۆ زا

لەوانەیـــە زۆربەمـــان كاتێـــك لـــە منداڵێكـــی تـــازە لەدایكبـــوو 
نزیـــك بووبینـــەوە، پێمـــان گوتـــراوە دەســـت لەســـەری مـــەدە، 
خراپـــە، یـــان ئـــاگاداری ســـەری بـــە، كەللـــە ســـەری 
ـــد  ـــە چەن ـــوو مرۆڤێكـــی پێگەیشـــتووی تەندروســـت ل هەم
بەشـــێكی پێكەوەبەســـتراو پێـــك دێـــت و مێشـــك دەپارێزێـــت، 
بـــەاڵم منداڵـــی تـــازە لەدایكبـــوو هێشـــتا ئێســـكەكانی 
ـــر  ـــە ئاســـانی زەب ـــت ب ســـەری پێكـــەوە نەبســـتراون و، دەكرێ
بـــەر مێشـــكی بكەوێـــت، بـــەاڵم دواتـــر بەتێپەڕبوونـــی كات 
و تـــا تەمەنـــی نزیـــك ســـاڵ و نیوێـــك، بـــە تـــەواوی پێكـــەوە 

دەبەسترێن و پتەو دەبێت.

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

و  فەیلەسووف  سارتەر،  پۆل  جان 
شانۆیی  نووسەری  و  رۆماننووس 
لە   1905 ساڵی  لە  فەرەنسی، 
لە  لەدایكبووە،  فەرەنسا  لە  پاریس 
كۆچی  پاریس  لە   1980 ساڵی 
دوایی كردووە، دەربارەی ژیان دەڵێت: 
بەڵگەیەكمان  و  زانیاری  »هەموو 
زانیمان،  و  كردەوە  كۆ  ژیان  لەسەر 
تەنیا ئەوە نەبێت كە نازانین چۆن و 

بۆچی بژین«. 

پەند و وتە

یاسا

79 ژمارە )1327(  2022/8/8

نگ
ورە
نگا
رە

79 ژمارە )1329(  2022/8/22

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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