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ناونیشـــانی  عێراقـــدا(  لـــە  كـــوردی  زمانـــی  )پرســـی 
ــە  ــە كـ ــل عەبدوڵاڵ(یـ ــتا )خەلیـ ــەر، مامۆسـ ــی نووسـ كتێبێكـ
بـــەم دواییـــە كەوتـــە كتێبخانـــەی كـــوردی و بـــەر دیـــدی 

خوێنەرانـــەوە. 
نوێتریـــن لێکۆڵینـــەوەی نووســـەرە لەســـەر پرســـی زمانـــی 
ــی  ــە دوو توێـ ــە لـ ــەم لێکۆڵینەوەیـ ــدا، ئـ ــە عیراقـ ــوردی لـ کـ
کتێبێکـــی 7٦ الپەڕەییدایـــە، تێیـــدا الپـــەڕە دەســـتووری و 
یاســـاییەکانی نزیکـــەی یـــەک ســـەدەی دەوڵەتـــی عیراقـــی 
ـــەوە نووســـراوە  ـــی کوردیی ـــارەی زمان ـــە ب ـــەوە، چـــی ل هەڵداوەت
خســـتوویەتییەڕوو، لەبـــەر ڕۆشـــنایی هەمـــوو دەســـتوور و 
ــی  ــاری و عێراقـ ــایەتی و کۆمـ ــەردەمی پاشـ ــاکانی سـ یاسـ
ــە نێودەوڵەتـــی  ــتان و بەڵگەنامـ ــدراڵ و هەرێمـــی کوردسـ فیـ
و ناوخۆییـــەکان،  ســـەنگ و پێگـــەی زمانـــی کوردیـــی  
ــی  ــە زمانـ ــەوە دەكات كـ ــاژە بـ ــەر ئامـ ــردووە، نووسـ ــان کـ بەیـ
کـــوردی ناســـنامە و شـــکۆی نەتەوەییمانـــە، پێویســـتی بـــە 
ــتن و  ــۆ پاراسـ ــە بـ ــۆزانەی هەمووانـ ــەوڵ و هیمەتـــی دڵسـ هـ
ـــەم شـــێوەیە ئامـــاژەی بـــە زمانـــی  بـــەرز ڕاگرتنـــی، نووســـەر ب
كـــوردی لـــە الپـــەڕە دەســـتووری و یاســـاییەكانی عێـــراق 

كـــردووە:
 یەكـــەم: یاســـای بنەڕەتیـــی دەســـتووری ســـاڵی 1925،، 

دووەم: یاســـای زمانـــە ناوخۆییەكانـــی ســـاڵی 1931، ســـێیەم: 
پـــرۆژەی  چـــوارەم:   ،1958 ســـاڵی  كاتیـــی  دەســـتووری 
دەســـتوورەكانی22  پێنجـــەم:  ســـاڵی 19٦3،  المەركەزیـــی 
كاتیـــی  دەســـتووری  شەشـــەم:   ،19٦4 نیســـانی  29ی  و 
ـــاڵی 1970،  ـــی س ـــتووری كاتی ـــەم: دەس ـــاڵی 19٦8، حەوت س
هەشـــتەم: پـــڕۆژە دەســـتووری كۆمـــاری عێراقـــی ســـاڵی 
1991، نۆیـــەم: یاســـای بەڕێوەبردنـــی دەوڵەتـــی عێـــراق بـــۆ 
قۆناغـــی گواســـتنەوەی ســـاڵی 2004، دەیـــەم: دەســـتووری 
زمانـــە  یاســـای  یازدەیـــەم:   ،2005 ســـاڵی  هەمیشـــەیی 
فەرمییـــەكان لـــە عێـــراق )ســـاڵی 2014(، دوازدەیـــەم: یاســـای 
زمانـــە فەرمییـــەكان لـــە هەرێمـــی كوردســـتان، ســـێزدەیەم: 

پـــرۆژەی دەســـتووری هەرێمـــی كوردســـتان – 2009.
ســـەرچاوەو  بـــە  ئامـــاژەی  نووســـەر  كۆتاییشـــدا  لـــە 
دەستوورانەشـــی  مـــرۆژەو  ئـــەو  دەقـــی  داوەو  پاشـــكۆكان 
بـــە زمانـــی عەرەبـــی باڵوكردووەتـــەوە، ئەركـــی دیزاینـــی 
نـــاوەوەی كتێبەكـــە لەالیـــەن هاوكارمـــان شـــاخەوان جەعفـــەرو 
بەرگەكـــەی لەالیـــەن ئامانـــج ئەمیـــن ئەنجـــام دراوە، بـــە نـــاوی 
گۆڤاری)گـــواڵن(ەوە  دەستخۆشـــی لـــە مامۆســـتای نووســـەر 
خەلیـــل عەبدوڵـــاڵ دەكەیـــن، بـــە هیـــوای بەرهەمـــی زیاتـــر بـــۆ 

دەوڵەمەندكردنـــی كتێبخانـــەی كـــوردی.   
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ڕیفراندۆم گورزێكی كوشندە بوو 
لە نەیارانی كورد درا

هەر كاتێك بمانەوێت دەتوانین جێبەجێی بكەین 
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ڕیفراندۆمەكەی میللەتی كورد 
و كوردستانییەكان كە لە 2017 

ئەنجامیان دا، دەرئەنجامی 
زوڵمێكی مێژوویی زیاتر لە 100 

ساڵە بوو، دەرئەنجامەكەشی 
بەڵگەنامەیەكی مێژووییە و هەر 

دەمێنێت

كورد بە ڕابەرایەتیی بارزانی 
لە ڕیفراندۆمدا ئەو شەرمەی 
شكاند كە پێشتر بە ترس و 

دڵەڕاوكێ و شەرمەوە داوای مافی 
سەربەخۆییمان دەكرد

ئەگەر گرووپێكی خیانەتكار لە 
پشتەوە چەقۆی ژەهراوییان لە 

پێشمەرگە و گەلی كورد نەدایە، 
هەرگیز كەركووك و ناوچە 
كوردستانییەكانمان لەدەست 

نەدەدا

ـی
سـ
ـــا
سیـ

ـی
سـ
ـــا
سیـ

  ڕیفرانـــدۆم مافێكـــی سرووشـــتی و یاســـایی 
هەمـــوو میللەتانـــی جیهانـــە. ئـــەو میللەتانـــەی 
دیكـــەوە  میللەتێكـــی  لەالیـــەن  و  ژێردەســـتەن 
پلەیـــەك  وەكـــو هاوواڵتیـــی  و  دەچەوســـێندرێنەوە 
و هاوبـــەش لـــە حوكمڕانیـــدا مامەڵەیـــان لەگـــەڵ 
پرۆســـەیەكی  ڕێگـــەی  لـــە  دەتوانـــن  ناكرێـــت، 
مەدەنییـــەوە پیـــادەی ئـــەو مافـــە سرووشـــتییەی 
خۆیـــان بكـــەن و، بـــە ڕیفراندۆمێكـــی میللـــی لـــە 
حوكمـــە چەوســـێنەر و بیانییـــەكان دەربازیـــان بێـــت. 
و  كـــورد  میللەتـــی  ڕیفراندۆمەكـــەی 
كوردســـتانییەكان كـــە لـــە 2017 ئەنجامیـــان دا، 
ـــە 100  ـــر ل ـــی زیات دەرئەنجامـــی زوڵمێكـــی مێژووی
ســـاڵە بـــوو، دەرئەنجامەكەشـــی بەڵگەنامەیەكـــی 
ئەگـــەر  خـــۆ  دەمێنێـــت،  هـــەر  و  مێژووییـــە 
هەڵبكەوێـــت،  بـــاش  دیكـــەی  دەرفەتێكـــی 
بـــە  ڕیفراندۆمەكـــە  دەرئەنجامـــی  دەتوانرێـــت 
دامەزراندنـــی  بـــۆ  ســـەربەخۆیی«  بـــۆ  »بەڵـــێ 
دەوڵەتـــی كوردســـتانی بـــەكار بهێنرێـــت، یـــان هـــەر 
هیـــچ نەبێـــت، لـــەم قۆناغـــەدا ڕیفراندۆمەكـــە بـــۆ 
گەیشـــتن بـــە كۆنفیدراڵییـــەت بـــەكاری بهێنیـــن. 
لـــە  بارزانـــی  ڕابەرایەتیـــی  بـــە  كـــورد 
ــتر  ــە پێشـ ــكاند كـ ــەرمەی شـ ــەو شـ ــدا ئـ ڕیفراندۆمـ
داوای  شـــەرمەوە  و  دڵەڕاوكـــێ  و  تـــرس  بـــە 
ـــتادا دوای  ـــە ئێس ـــرد، ل ـــەربەخۆییمان دەك ـــی س ماف
بەدەســـتهێنانی  و  ڕیفراندۆمەكـــە  ئەنجامدانـــی 
»بەڵـــێ  دەنگـــی  زۆری  هـــەرە  زۆرینـــەی 
و  الیـــەن  و  كـــەس  هیـــچ  ســـەربەخۆیی«،  بـــۆ 
و  میللـــەت  دەنگـــی  ناتوانێـــت  حكومەتێكیـــش 
پشـــتگوێ  ڕیفراندۆمـــدا  لـــە  گـــەل  ئیـــرادەی 
بخـــات و بڵێـــت كاتـــی بەســـەرچووە، تەنانـــەت ئـــەو 
ـــارەی دادگای فیدڕاڵیـــی عێراقیـــش كـــە دژی  بڕی
نایاســـایی  بڕیارێكـــی  دەرچـــوو،  ڕیفراندۆمەكـــە 
ـــەوەی كـــوردە  ـــی نەت ـــدۆم دەنگـــی زواڵڵ ـــوو. ڕیفران ب
و هەڵناوەشـــێتەوە و ناتوانرێـــت بگۆڕدرێـــت، مەگـــەر 
ئەمـــەش  نەبێـــت،  دیكـــە  ڕیفراندۆمێكـــی  بـــە 
ــت  ــتانییەك نایەوێـ ــورد و كوردسـ ــچ كـ ــە هیـ مەحاڵـ
لـــە ڕیفراندۆمێكـــی دیكـــەدا بەڵـــێ بـــۆ ســـەربەخۆیی 
ـــی ڕیفراندۆمێكـــی  ـــەوە، بگـــرە ئەنجامدان ڕەت بكات
دیكـــەش مەحاڵـــە لـــە كاتێكـــدا هـــەر خـــۆی لـــە 
»ســـەربەخۆیی«  بـــۆ  ڕیفراندۆمەكـــە  خۆیـــدا 

نەكـــراوە. جێبەجـــێ 
ــە  ــورد لـ ــو مەرجەعـــی كـ ــەرۆك بارزانـــی وەكـ سـ

پ.د.كامەران ساڵحی

بۆ گواڵنی نووسیوە

پڕۆفیسۆری یاسا لە زانكۆی سۆران 
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دەزانـــی  بـــاش  هەقیقەتـــەی  ئـــەو  ڕیفراندۆمـــدا 
ــاو بـــوو لـــە  كـــە كاتـــی ڕیفراندۆمەكـــە زۆر گونجـ
ـــی  ـــەوەی كۆدەنگییەكـــی نەتەوەی ـــەر ئ ناوخـــۆدا، لەب
جیاوازیـــی  بـــە  كوردســـتانییەكانیش  هەبـــوو، 
و  نەتـــەوە  و  ئایدیۆلۆژیـــا  و  حزبـــی  بۆچوونـــی 
ئایینزاكانـــەوە پاڵپشـــتی بـــوون. واتـــە ســـەربەخۆیی 
ویســـتی زۆرینـــەی هـــەرە زۆری گەلـــی كـــورد 
ــەوە و  ــی نەتـ ــە جیاوازیـ ــوو بـ ــتانییەكان بـ و كوردسـ
مێژوویـــی  دەرفەتێكـــی  ئایینزاكانـــەوە،  و  ئاییـــن 
ــی  ــەز و مەرامـ ــەی حـ ــە پێچەوانـ ــوو بـ ــن بـ و زێڕیـ
نەیـــاران و خیانەتكارانـــەوە، دەنگـــی »بەڵـــێ«ی 
ناوچـــە  و  كەركـــووك  لـــە  كـــورد  هاوواڵتیانـــی 
هەرێـــم  ئیـــدارەی  دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی 
ناوچانەیـــە. ئـــەو  كوردســـتانییەتی  ســـەلمێنەری 

عورفـــە  و  یاســـا  و  پێـــوەر  هەمـــوو  بـــە 
نێودەوڵەتییـــەكان ڕیفرانـــدۆم كارێكـــی بـــاش بـــوو 
هەرچەنـــدە لـــە دوای ڕیفراندۆمەكـــە جیهانـــی بەنـــاو 
ئـــازاد نـــەك هـــەر بـــە دەنـــگ داواكاریـــی خەڵكـــی 
ــرە  ــن، بگـ ــتیانەوە نەهاتـ ــەز و ویسـ ــتان و حـ كوردسـ
هاوپەیمانەكانیـــش پشـــتیان تێكردیـــن، بـــەاڵم هەمـــوو 
ئامادەیـــی  كوردســـتان  شـــارەكانی  لـــە  كوردێـــك 
ڕیفراندۆمـــی  پشـــتگیریكردنی  و  خۆبەختكـــردن 
تێـــدا بـــوو لەبـــەردەم هێـــرش و پەالماردانەكانـــی 
ناوخۆییـــەكان  و  بیانـــی  چەكـــدارە  میلیشـــیاتە 
ــتییەكی  ــەرەكیی نەبوونـــی پاڵپشـ ــۆكاری سـ ــە هـ كـ
نێودەوڵەتـــی بـــوو. ئەگـــەر گرووپێكـــی خیانەتـــكار 
لـــە پشـــتەوە چەقـــۆی ژەهراوییـــان لـــە پێشـــمەرگە و 
گەلـــی كـــورد نەدایـــە، هەرگیـــز كەركـــووك و ناوچـــە 
كوردســـتانییەكانمان لەدەســـت نـــەدەدا، بەتایبەتـــی 
بـــە  هاوپەیمانـــەكان  لـــە  هەندێـــك  كاتیـــش  ئـــەو 
شـــەرمەوە دەیانگـــوت ڕیفرانـــدۆم كاتـــی نەهاتـــووە، 
بـــڕوای تەواویـــان بـــەوە هەبـــوو كـــورد میللەتێكـــی 
بـــە  هەیـــە  ئـــارەزووی  و  عێـــراق  لـــە  جیـــاوازە 
ســـەربەخۆیی و ئـــازادی بـــە جیـــاواز لـــە عێـــراق 
ــوەرەكان  ــوو پێـ ــە هەمـ ــدا بـ ــەڵ ئەمەشـ ــژی، لەگـ بـ
ڕیفرانـــدۆم 100% ســـەركەوتوو بـــوو، گورزێكـــی 
كوشـــندە بـــوو لـــە نەیارانـــی گەلـــی كـــورد درا و 
كاتێـــك  هـــەر  مێژوویـــی  بەڵگەنامەیەكـــی  بـــووە 
بمانەوێـــت دەتوانیـــن جێبەجێـــی بكەیـــن. ڕاســـتە 
دەرئەنجامـــی ڕیفراندۆمەكـــە بـــە هـــۆی پاڵپشـــتی 
مەرامـــی  و  پیـــان  و  هاوپەیمانـــەكان  نەكردنـــی 
حكومەتەكانـــی ناوچەكـــەوە جێبەجـــێ نەكـــرا، بـــەاڵم 

ــیی  ــی خۆشـ ــورد تامـ ــی كـ ــار گەلـ ــۆ یەكەمینجـ بـ
نزیكبوونـــەوەی  و  ڕیفراندۆمەكـــە  ســـەركەوتنی 
لەســـەربەخۆیی چێـــژت، لـــە گەیاندنـــی پەیامەكـــە 
ــە  ــراق و حكومەتانـــی ناوچەكـ بـــۆ حكومەتـــی عێـ
ـــار  ـــورد خوازی ـــر ك ـــەوەی چیت ـــن، ب ـــەركەوتوو بووی س
و  تائیفـــی  عێراقێكـــی  چوارچێـــوەی  لـــە  نییـــە 
و،  بمێنێتـــەوە  دەرەكـــی  داردەســـتی  و  مەزهەبـــی 
هـــەر جـــارەو بـــە بیانـــوو و پاســـاوێك كۆمەڵكـــوژ 
زۆر  عێراقـــدا  لـــە چوارچێـــوەی  ژیـــان  بكرێـــت. 
ـــەوان  ـــە ئ ـــت و ن ـــان دەوێ ـــە ئەوانم ـــە ئێم ـــە، »ن قورس
ئێمەیـــان دەوێـــت«، خۆهەڵخەڵەتاندنـــە بـــە نـــاوی 
فیدڕاڵیەتێكـــەوە كـــە كـــەس بـــڕوای پێـــی نەمـــاوە، 
لـــەم زیندانـــەدا بمێنینـــەوە، سیســـتەمی فیدراڵییـــەت 
شكســـتیان پـــێ هێنـــا و دەركەوتیـــش بـــۆ ئێمـــە 
لەبـــار نییـــە، ئەوەتـــا دوای دادگای فیدڕاڵـــی و 
هێرشـــەكانی وەزارەتـــی نەوتـــی عێـــراق بـــۆ ســـەر 
كەرتـــی بژێـــوی و دابینكـــەری مووچـــەی هاواڵتیان 
كوردســـتانە،  گازەكـــەی  و  نـــەوت  كـــە  دێـــت، 
داواكارییەكانـــی هەمواركردنـــەوەی دەســـتووریش بـــۆ 
گەڕانـــەوەی مەركەزییـــەت و حوكمـــی هاوشـــێوەی 
ـــووە  ـــی ڕاســـتی گوت ـــەدژی كـــورد. بارزان بەعســـە ل
»عەقڵییەتـــی حوكمڕانانـــی عێـــراق مەركەزییـــە و 
پاشاكشـــەیە لـــە فیدڕاڵییـــەت.« ئـــەوان بڕوایـــان بـــە 
حوكمـــی ســـەنترالیزم هەیـــە بـــۆ كۆنتڕۆڵكردنـــی 
هەمـــوو عێـــراق و كوردســـتان و داهاتەكـــەی، هـــەر 
وەكـــو جـــاران كـــورد بـــە هاوواڵتیـــی دەرەجـــە دوو 
دەزانـــن، ئەوەتـــا ئـــەم هەمـــوو كێشـــە و ملمانـــێ 
ناوخۆییەیـــان هەیـــە، كەچـــی لـــە دژایەتیكردنـــی 
كـــورد و ڕەتكردنـــەوەی مافەكانـــی كـــۆڵ نـــادەن و 
ـــەوە  ـــن و ســـەرچاوەی كێشەكانیشـــیان دەخەن هاوكۆك
حوكمڕانیـــی  كاتێكـــدا  لـــە  كـــورد،  ملـــی  ســـەر 
عێـــراق بـــە ســـوننە و شـــیعەوە فاشـــیل بـــوون و 
ئەزموونـــی  لـــە  و  كـــردووە  قەتڵوعـــام  كوردیـــان 
حوكمڕانییانـــدا ســـەركەوتوو نەبـــوون و، تـــا دێـــت 
و  مافیایـــی  و  مەزهەبـــی  كارتۆناتـــی  بـــەرەو 
میلیشـــیات دەچـــن، بۆیـــە كاتـــی ئـــەوە هاتـــووە 
بارزانـــی دیپلۆماســـیەت و پەیوەندییەكانـــی خـــۆی 
بـــە ئاراســـتەی ئـــەو هەقیقەتـــە ببـــات، كـــە چیتـــر 
گەلـــی كـــورد و كوردســـتانییەكان ناتوانـــن لەنـــاو ئـــەو 
ـــی  ـــك و مەنتیق ـــی لۆژی ـــە عەقڵ ـــن ك ـــەدا بژی دەوڵەت
تێـــدا نەمـــاوە و ئەڵقەلەگوێـــی دوژمنانـــی كـــوردن، 
ســـەربەخۆیی  یـــان  كۆنفیدڕاڵـــی  بـــەرەو  دەبێـــت 

داواكارییەكانی هەمواركردنەوەی 
دەستووریش بۆ گەڕانەوەی 
مەركەزییەت و حوكمی هاوشێوەی 
بەعسە لەدژی كورد

ئێمەیان وا زەلیل كردووە، 
ئەوەیە كە لە ناوخۆماندا 
یەكگرتوو نین و زۆر لە الیەنە 
سیاسییەكان كە بەرژەوەندیی 
ئەم و ئەویان هەیە، دژ 
بە هێزی گەلی كوردستان 
ڕادەوەستنەوە

بۆ یەكەمینجار گەلی كورد 
تامی خۆشیی سەركەوتنی 
ڕیفراندۆمەكە و نزیكبوونەوەی 
لەسەربەخۆیی چێژت، لە 
گەیاندنی پەیامەكە بۆ 
حكومەتی عێراق و حكومەتانی 
ناوچەكە سەركەوتوو بووین، 
بەوەی چیتر كورد خوازیار نییە 
لە چوارچێوەی عێراقێكی تائیفی 
و مەزهەبی و داردەستی دەرەكی 
بمێنێتەوە
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هەنـــگاو بنێیـــن و پشـــتگیریمان بكـــەن. بـــۆ شـــەرم 
بكەیـــن لـــە داوكارییەكانـــی خۆمـــان و هـــەر لەنـــاو 
چوارچێـــوەی دەوڵەتێكـــی فاشـــیلدا بمێنینـــەوە و 
ســـەرقاڵی شـــەڕی داردەســـتەكانیان بیـــن؟ ڕۆژێـــك 
بـــە  ڕۆژێـــك  و  فیدراڵـــی  دادگای  نـــاوی  بـــە 
نـــاوی وەزارەتـــی نـــەوت و وەزارەتـــی دارایـــی و 
ـــك  ـــان و ڕۆژێ ـــە و پەرلەم ـــاوی بودج ـــە ن ـــك ب ڕۆژێ
بـــە نـــاوی میلیشـــیاتی چەكـــدار و ڕۆژێـــك بـــە 
هێرشـــی مووشـــەكی بالیســـتی و ڕۆكێـــت و درۆن 
و ڕۆژێـــك بـــە بڕینـــی بودجـــەی قووتـــی خەڵكـــی.. 
ئـــەوەی ئێمەیـــان وا زەلیـــل كـــردووە، ئەوەیـــە كـــە 
ـــە  ـــە الیەن ـــن و زۆر ل ـــوو نی ـــدا یەكگرت ـــە ناوخۆمان ل
سیاســـییەكان كـــە بەرژەوەندیـــی ئـــەم و ئەویـــان هەیـــە، 
ــتنەوە،  ــتان ڕادەوەسـ ــی كوردسـ ــزی گەلـ ــە هێـ دژ بـ
لـــە كاتێكـــدا بـــێ مەرجـــەع هەرگیـــز ئـــەو هێـــزە 
پێویســـتی  میللەتێـــك  هەمـــوو  نابێـــت،  دروســـت 
كوردیـــش  ئێمـــەی  هەیـــە،  مەرجەعییـــەت  بـــە 
ـــك دوای  ـــەاڵم هەندێ ـــە، ب ـــان هەی مەرجەعییەتەكەم
ـــراو  قســـەی كەســـانێكی بەرژەوەندیخـــوازی بەكرێگی

كەوتـــوون. 
ســـەرۆك بارزانـــی وەكـــو كەســـایەتییەكی كاریزمـــا 
و بەتوانـــا و خـــاوەن ئەزمـــوون و خـــاوەن مێژوویەكـــی 
ــەوە  ــەن هاوپەیمانەكانمانـ ــراو لەالیـ ــاك و باوەڕپێكـ پـ
ـــورد  ـــی ك ـــت مەرجەعـــی گەل ـــت و نەمانەوێ بمانەوێ
گۆڕەپانـــی  لـــە  ئەمـــڕۆ  كوردســـتانییەكانە،  و 
عێـــراق و ناوچەكـــەو جیهانـــدا كـــورد و بارزانـــی 
جیانەكـــراوەن،  تەواوكەریـــی  هاوكێشـــەی  دوو 
لەبەردەســـتدا  زۆرمـــان  و  نییـــە  یاوەرمـــان  كات 
نییـــە، بارزانی-یـــە كـــە دەتوانێـــت ئـــەم میللەتـــە 
مەزڵوومـــە بگەیەنێتـــە كەنـــاری ئارامـــی، باشـــە 
ئەوانـــەی دەیانگـــوت ڕیفرانـــدۆم هەڵـــە بـــوو ئـــەی 
بەدیلـــی ڕیفرانـــدۆم چییـــە؟ ئەمـــە حاڵـــی ئێمەیـــە 
چەقۆیەكیـــان خســـتووەتە ســـەر ملمـــان و بێشـــەرمانە 
ـــە فیـــت و مەرامـــی كەســـانی قیـــن  هـــەر ڕۆژەی ب
لـــەدڵ، فیتنـــە و ئاشـــووبمان بـــۆ دەنێنـــەوە و ڕۆژێـــك 
بودجەمـــان دەبـــڕن و ڕۆژێـــك نـــەوت و ڕۆژێـــك لـــەت 
لەتمـــان دەكـــەن بـــۆ ئـــەوەی پێمـــان بوێـــرن و دوو 

ــەن. ئیدارەیـــی دروســـت دەكـ
مەســـعود بارزانـــی وەكـــو مەرجەعـــی كـــورد و 
پارتـــی وەكـــو حزبـــی یەكەمـــی كوردســـتانی كـــە 
و  نیشـــتمانپەروەری  و  كوردایەتـــی  ســـەرقافڵەی 
ــن  ــەرمە دەربچـ ــی شـ ــەو قاڵبـ ــت لـ ــە، دەبێـ نەتەوەییـ

و لـــە مەســـەلەی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی ســـازش 
بـــۆ هیـــچ حزبێـــك نەكـــەن. لـــە مێـــژوودا هـــەروا 
ــەوە  ــاو خەڵكـ ــەركردەكان لەنـ ــەع و سـ ــووە و مەرجـ بـ
دەركەوتـــوون و خەڵكـــی گوێڕایەڵیـــان بـــووە، بـــەاڵم 
دەبێـــت هەرچـــی هێـــز و بیـــر وئایدیۆلۆژیەتـــی نامـــۆ 
هەیـــە لـــەم قۆناغـــەدا كـــە زیـــان بـــە هـــزری نەتەوەیـــی 
ئـــەم گەلـــە دەگەیەنێـــت، لەنـــاو  و چارەنووســـی 
ببرێـــت، هەروەكـــو چـــۆن دەبێـــت گەندەڵكارانیـــش بـــە 

زەبـــری یاســـا و هێـــز ســـزا بدرێـــن. 
ئەزمـــوون و وانەكانـــی ڕیفرانـــدۆم پێمـــان دەڵێـــن 
گەورەتریـــن شكســـت بـــە ســـەربەخۆیی و دەوڵەتـــی 
بـــۆ نەبوونـــی هێزێكـــی تۆكمـــە و  كوردســـتانی 
یەكگرتـــووی پێشـــمەرگە و ســـەنتەرێكی بەهێـــزی 
ـــت ئەمـــڕۆ  ـــەوە، دەبێ ـــووری و سیاســـی دەگەڕێت ئاب
هەولێـــر ئـــەو ناوەنـــدە بێـــت كـــە هەمـــووان شـــانازی 
پێـــوە دەكەیـــن و تـــا دێـــت لـــە ڕووی ئاسایشـــی 
و  نـــەرم  هێـــزی  و  ئـــاو  ئاسایشـــی  و  خۆراكـــی 
هێـــزی ڕەقـــەوە ئەوەنـــدە تۆكمـــە و بەهێـــز بیـــن، 
ـــی ناوچەكـــە حیســـابی وردمـــان  ـــە گەورەكان دوژمن

بـــۆ بكـــەن.
 ئێســـتا هەلێكـــی لەبـــارە بـــۆ بەهێزكردنـــی هێـــزی 
پێشـــمەرگە و بەدەســـتهێنانی ئابووریـــی ســـەربەخۆ 
و بەكارهێنانـــی نـــەوت و گاز بـــۆ دابینكردنـــی 
پێداویســـتییەكانی ناوخـــۆ و لـــە دەرەوەش نابێـــت 
ـــییەتی  ـــەی دیبپلۆماس ـــەرش و باڵویی ـــەو پ ـــر ئ چیت
كـــورد لـــە هـــەر دوو كیشـــوەری ئەوروپـــا و ئەمریـــكا 
دروشـــمەكانمان  و  قســـە  دەبێـــت  بێـــت.  بـــەردەوام 
بكەینـــە كـــردار و لـــە بەرامبـــەر كەســـانی خۆفـــرۆش 
بیـــن. جێـــی  تونـــد  و گەندەڵـــكار و خیانەتـــكار 
بەشـــدارە،  حكومـــەت  لـــە  هەیـــە  سەرســـوڕمانە 
لـــە  ڕەخنـــە  میدیـــا  سۆشـــیال  لەســـەر  كەچـــی 
حكومـــەت دەگرێـــت! لـــە دونیـــا كـــوا شـــتی وا 
هەیـــە؟ ئەگـــەر حكومەتەكـــە گەندەڵـــە، دەبێـــت 
حكومـــەت  حـــزب  بكشـــێتەوە،  حكومـــەت  لـــە 
حكومـــەت  پاڵپشـــتیی  دەبێـــت  و  دادەمەزرێنێـــت 
ــەت و  ــی حكومـ ــزب دژایەتیـ ــە حـ ــەك لـ ــكات، نـ بـ
ــت و كار و  ــە پۆسـ ــداریی لـ ــش بەشـ ــە حكومەتیـ لـ
داهاتـــدا بـــكات. كـــورد باشـــترین دەرفەتـــی بـــۆ 
هەڵكەوتـــووە و ئەگـــەر ئـــەم دۆخـــەی عێـــراق هـــەروا 
بـــەرەو خراپـــی بـــڕوات، دەبێـــت هەلەكـــە بقۆزینـــەوە 
ـــڕ پشـــێوییە  ـــەم عێراقـــە بێســـەروبەرە و پ و خۆمـــان ل

ــن.    ــاز بكەیـ دەربـ

هەموو میللەتێك پێویستی بە 
مەرجەعییەت هەیە، ئێمەی 
كوردیش مەرجەعییەتەكەمان 

هەیە، بەاڵم هەندێك 
دوای قسەی كەسانێكی 

بەرژەوەندیخوازی بەكرێگیراو 
كەوتوون

ئەمڕۆ لە گۆڕەپانی عێراق 
و ناوچەكەو جیهاندا كورد 
و بارزانی دوو هاوكێشەی 
تەواوكەریی جیانەكراوەن

دەبێت هەرچی هێز و بیر 
وئایدیۆلۆژیەتی نامۆ هەیە 
لەم قۆناغەدا كە زیان بە 

هزری نەتەوەیی و چارەنووسی 
ئەم گەلە دەگەیەنێت، لەناو 
ببرێت، هەروەكو چۆن دەبێت 

گەندەڵكارانیش بە زەبری یاسا 
و هێز سزا بد
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بەشی دووەم

ڕاپەڕین 
دەرفەت و ئاستەنگەكان 

لە هاتنی كۆنگرەی نیشتمانیی عێراق بۆ كوردستان  هەتا 
گێڕانەوەی شەرعییەت و دەست بەكاربوونەوەی پەرلەمان

1996 -1992
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لـــەدوای داگیركردنـــی كوێـــت لەالیـــەن عێراقـــەوە 
لەســـەر  ئابـــی1990، هەمـــوو جیهـــان  لـــە 2ی 
ئەنجومەنـــی  و  یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە  ئاســـتی 
ـــراق  ـــی عێ ـــی دژی داگیركاری ئاسایشـــی نێودەوڵەت
بـــۆ كوێـــت ڕاوەســـتانەوە و لـــە ماوەیەكـــی زۆر 
ـــی ئاسایشـــی  ـــاری ئەنجومەن ـــن بڕی ـــدا چەندی كورت
ســـەپاندنی  »ســـەركۆنەكردن،  بـــۆ  نێودەوڵەتـــی 
ســـزای زۆر قـــورس، داواكـــردن بـــۆ كشـــانەوەی 
دەســـتبەجێ و بـــێ مـــەرج، دانانـــی دواییـــن وادە 
حســـێن  ســـەدام  ڕژێمـــی  دژی  كشـــانەوە«  بـــۆ 
بـــە  پشتبەســـتن  بـــە  زیاتـــر  لەمـــەش  دەركـــران، 
بڕیارەكانـــی ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی و 
بەنـــدی حەوتەمـــی پاكتـــی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان، 
ــەرۆكایەتیی  ــە سـ ــی بـ ــی نێودەوڵەتـ هاوپەیمانییەكـ
بـــە  عێـــراق  ســـوپای  دەركردنـــی  بـــۆ  ئەمریـــكا 

ــات. ــت پێكهـ ــە كوێـ ــز لـ ــری هێـ زەبـ
ئـــەم بارودۆخـــە تازەیـــە كۆمەڵێـــك ئەگـــەری 
ــش  ــی هەرێمییـ ــتەوە و دەوڵەتانـ ــی هێشـ ــە كراوەیـ بـ
»ســـووریا، ئێـــران، مســـیر و ســـعودیە« بیریـــان 
لـــەوە دەكـــردەوە چـــۆن دوای ڕووخانـــی ڕژێمـــی 
لـــە  خۆیـــان  بەرژەوەندییەكانـــی  حوســـێن  ســـەدام 
عێراقـــدا بپارێـــزن، بـــۆ ئەمـــەش ســـەرەتا »ســـووریا 
ـــە  ـــان ل ـــرد و بیری ـــە ك ـــە جووڵ ـــتیان ب ـــران« دەس و ئێ
ــیۆنی  ــی ئۆپۆزسـ ــی فراوانـ ــی بەرەیەكـ دامەزراندنـ
ــدار  ــش بەشـ ــعودیە و كوێتیـ ــردەوە و سـ ــی كـ عێراقـ
بـــەرە  ئـــەم  بیرۆكـــەی  دامەزراندنـــی  لـــە  بـــوون 
فراوانـــەی ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی، لەســـەر ئاســـتی 
بـــەرەی كوردســـتانی  بـــە  بایـــەخ  نێودەوڵەتییـــش 
دەدرا و بـــۆ یەكەمیـــن جـــار بـــوو لـــە دوای ئـــەم 
بانگهێشـــتی  بـــە فەرمـــی  ڕووداوانـــە فەرەنســـا 

بـــەرەی كوردســـتانی بـــكات.
پێنجەمـــی  بەرگـــی  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
كـــورد  ڕزگاریخـــوازی  بزووتنـــەوەی  و  بارزانـــی 
نووســـیویەتی: »هـــەر لـــە چوارچێـــوەی هەوڵەكانـــدا 
بـــەرەی  بانگهێشـــتی  فەرەنســـا  حكومەتـــی 
كوردســـتانی كـــرد بـــۆ ئـــەو واڵتـــە، ڕۆژی 19ی 
ئەیلوولـــی 1990 شـــاندی بـــەرەی كوردســـتانی 
ســـەردانی فەرەنســـای كـــرد، شـــاندەكە پێكهاتبـــوو 
لـــە: مـــام جـــەالل، موحســـین دزەیـــی، ســـامی 
عوســـمان.  مەحمـــوود  دكتـــۆر  عەبدولڕەحمـــان، 
ـــە  ـــوو كـــە فەرەنســـا پێشـــوازی ل ـــەوە یەكـــەم جـــار ب ئ

شـــاندی بـــەرەی كوردســـتانی بـــكات.

شـــاندی  لـــە  فەرەنســـا  پێشـــوازییەی  ئـــەو 
ــوو  ــگ بـ ــی گرنـ ــتانی هەنگاوێكـ ــەرەی كوردسـ بـ
كوردســـتانی  بـــەرەی  بایەخـــی  پیشـــاندانی  بـــۆ 
لـــە هەمـــوو ئـــەو گۆڕانكارییانـــەی بـــۆ عێـــراق 
ــتی  ــەر ئاسـ ــرەوە لەسـ ــە لێـ ــران، بۆیـ چاوەڕێـــی دەكـ
هەرێمـــی و نێودەوڵەتییـــش، بـــەرەی كوردســـتانی 
ئۆپۆزســـیۆنی  لەنـــاو  ســـەرەكی  الیەنێكـــی  وەك 
لەمبارەیـــەوە  دەكـــرا.  بـــۆ  حیســـابی  عێراقـــی 
ــیویەتی:  ــدا نووسـ ــە كتێبەكەیـ ــەرۆك بارزانـــی لـ سـ
مـــام   1990 یەكەمـــی  تشـــرینی  15ی  »لـــە 
ــە  ــاردم كـ ــۆ نـ ــی بـ ــووریاوە نامەیەكـ ــە سـ ــەالل لـ جـ

ناوەرۆكەكـــەی ئەمـــە بـــوو: 
1. كێشـــەی ســـەرەكی لـــە قۆناخـــی جێگرەوەیـــە 

بـــۆ ڕژێـــم.
ــەر  ــنیار و ئەگـ ــەر دوو پێشـ ــكا لەسـ 2. ئەمریـ

دەكات: كار 
ا- كودەتـــای ســـەربازی كـــە پالنـــی میســـر و 

ــعودیەیە. سـ
ب- ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی كـــە بەرنامـــە و 
پالنـــی ئێـــران و ســـووریایە و ســـعودیەش الری نییـــە 

لەســـەری«.
هـــەر لەنـــاو ئـــەم نامەیـــەدا لەالیـــەن مـــام جـــەالل و 
مامۆســـتا عەزیـــز محەمـــەدەوە داوایـــان لـــە ســـەرۆك 
بارزانـــی كردبـــوو، كـــە ئەویـــش ســـەردانی دەرەوەی 
واڵت بـــكات، بـــۆ ئـــەوەی پێكـــەوە ســـەردانی واڵتـــان 
بكـــەن، بـــەاڵم ســـەرۆك بارزانـــی وەاڵمـــی دابوونـــەوە 
ـــت  ـــە جێبهێڵێ ـــت كوردســـتان ب ـــەدا ناكرێ ـــەم كات ـــە ل ك
و ســـەرقاڵی ڕاپەراندنـــی كاروبـــارە ناوخۆییـــەكان و 

خۆئامادەكـــردن بـــوو بـــۆ ڕاپەریـــن.
لەگـــەڵ ئـــەوەی هەتـــا ڕۆژی 3 ی ئـــاداری 
1991 كـــە شـــاندی ســـەربازیی عێـــراق لەژێـــر 
لەگـــەڵ  ئاگربەســـتی  ســـەفوان  چادرەكـــەی 
كـــرد  ئیمـــزا  هاوپەیمانـــان  ســـەربازیی  شـــاندی 
و پابەندبوونـــی خـــۆی بـــە هەمـــوو بڕیارەكانـــی 
ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی ڕاگەیانـــد، 
ـــەكان  ـــە هەرێمـــی و نێودەوڵەتیی ـــە هەوڵ ـــچ كام ل هی
ـــراق«  ـــی ئۆپۆزســـیۆنی عێ ـــی »الیەنەكان نەیانتوان
لـــە كۆبوونەوەیەكـــدا پێكـــەوە كۆبكەنـــە و لەســـەر 
جێگـــرەوەی ڕژێمـــی ســـەدام ڕێـــك بكـــەون، بـــەاڵم 
بـــەرەی كوردســـتانی چ لـــە ڕاپەریـــن و چ لـــە 
ئـــارام،  نـــەوای  دوای ڕاپەریـــن و دامەزراندنـــی 
ئـــەوەی ســـەلماند كـــە توانـــای ئـــەوەی هەیـــە، ببێتـــە 

ئەو پێشوازییەی فەرەنسا 
لە شاندی بەرەی كوردستانی 
هەنگاوێكی گرنگ بوو بۆ 
پیشاندانی بایەخی بەرەی 
كوردستانی لە هەموو ئەو 
گۆڕانكارییانەی بۆ عێراق 
چاوەڕێی دەكران

بەرەی كوردستانی چ لە 
ڕاپەرین و چ لە دوای ڕاپەرین 
و دامەزراندنی نەوای ئارام، 
ئەوەی سەلماند كە توانای 
ئەوەی هەیە، ببێتە جێگرەوەی 
دامەزراوەكانی ڕژێمی عێراق 
و ئیدارەیان بكات، لەمەش 
زیاتر تێكڕای گەلی كوردستان 
پشتگیری دەكرد
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و  عێـــراق  ڕژێمـــی  دامەزراوەكانـــی  جێگـــرەوەی 
ـــی  ـــر تێكـــڕای گەل ـــەش زیات ـــكات، لەم ـــان ب ئیدارەی
كوردســـتان پشـــتگیری دەكـــرد، بەتایبەتـــی كـــە دوای 
ئـــەوەی ڕژێمـــی عێـــراق لـــە مانگەكانـــی كۆتایـــی 
كوردســـتان  لـــە  دامەزراوەكانـــی   1991 ســـاڵی 
كشـــاندەوە و بـــەرەی كوردســـتانییش نـــەك هـــەر توانـــی 
ئـــەو بۆشـــاییە پڕبكاتـــەوە، بەڵكـــو توانـــی هەڵبـــژاردن 
لـــە كوردســـتان ئەنجـــام بـــدات و بـــە شـــێوەیەكی 
یاســـایی و دیموكراتییانـــە پەرلەمـــان و حكومەتـــی 
ــتان دابمەزرێنێـــت، ئـــەم هەنـــگاوە  هەرێمـــی كوردسـ
ســـەركەوتووانە وای كـــرد، نـــەك الیەنـــی كوردســـتانی 
ببێتـــە بەشـــێك لـــە پرۆســـەی دامەزراندنـــی بەرەیەكـــی 
ـــەو  ـــووە ئ فراوانـــی ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی، بەڵكـــو ب
ـــە  ـــدەی كـــە پێویســـتە ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی ل ئومێ
ـــە خۆڕێكخســـتنەوە و  ـــكات ب ـــتانەوە دەســـت ب كوردس
ــەوەی  ــۆ جێگرتنـ ــازە بـ ــتمێكی تـ ــەوەی سیسـ دۆزینـ

ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن لـــە عێراقـــدا.
بـــۆ    كۆنگـــرەی ڤییەنـــا وەك ســـەرەتایەك 

»INC« عێـــراق  نیشـــتمانیی  كۆنگـــرەی 
یەكێـــك لـــەو هۆكارانـــەی كـــە بوونـــە هـــۆكاری 
پشـــتگیریی  بـــاوك  بوشـــی  جـــورج  ئـــەوەی 
نـــەكات  عێـــراق  باشـــووری  خۆپیشـــاندانەكانی 
و چاوپۆشـــییش لـــە ڕژێمـــی عێـــراق بـــكات بـــۆ 
ئـــەو خۆپیشـــاندانانە،  ســـەركوتكردنی دڕندانـــەی 
نەبوونـــی سیســـتمێك بـــوو بـــۆ جێگـــرەوەی ڕژێمـــی 
ئۆپۆزســـیۆنی  الیەنەكانـــی  و  حوســـێن  ســـەدام 
و  شـــیعە  و  ســـوننە  بـــە »ئیســـالمی  عێراقیـــش 
الیەنـــە قەومـــی و عەلمانیـــەكان«، بەرنامەیەكیـــان 
نەبـــوو بـــەوەی دەبێـــت سیســـتمی سیاســـیی عێـــراق 
دوای ڕووخانـــی ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن چـــی 

ــت. بێـ
لـــە بەرامبـــەردا دوای ئـــەوەی لـــە ســـەرەتای 
نیســـانی 1991 ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی 
لەســـەر پێشـــنیاری ســـەرۆك فرانســـۆ میتـــران و 
حكومەتـــی فەرەنســـا بڕیـــاری 688ی نێودەوڵەتـــی 
ــەر  ــۆن مێجـ ــەر داوای جـ ــانیش لەسـ ــرد و پاشـ دەركـ
نـــەوای ئـــارام لـــە كوردســـتان دامـــەزرا و، لەمـــەش 
ــەوەی  ــەلماندی بـ ــتانییش سـ ــەرەی كوردسـ ــر بـ زیاتـ
ـــی  ـــی و پەرلەمان ـــی دیموكرات ـــت جێگرەوەیەك دەتوانێ
بێـــت لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا، ئـــەوا هەوڵەكانـــی 
كۆكردنـــەوەی  بـــۆ  ئەمریـــكاش  و  بەریتانیـــا 
الیەنەكانـــی ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی دەســـتی پێكـــرد 

و لـــە ڕۆژانـــی 16 تـــا 19ی حوزەیرانـــی 1992 لـــە 
ــەك  ــا كۆنگرەیـ ــای پایتەختـــی واڵتـــی نەمسـ ڤییەنـ
بەڕێـــوە چـــوو و لـــەم كۆنگرەیـــە ســـەبارەت بـــە مافـــی 
گەلـــی كوردســـتان بڕیـــار درا كـــە »ددان بـــە مافـــی 
چـــارەی خۆنووســـینی گەلـــی كـــورددا دەنێـــن، بـــە 
مەرجێـــك لـــە عێـــراق جیـــا نەبنـــەوە«. پرســـیار لێـــرەدا 
ـــەم ڕســـتە  ـــی ب ـــا ســـەرۆك مســـعود بارزان ـــە ئای ئەوەی
ڕازی  عێـــراق  ئۆپۆزســـیۆنی  »الســـتیكییەی« 
ــاواز هەڵدەگرێـــت؟  ــیری جیـ ــە زۆر تەفسـ ــت كـ دەبێـ
ــەرۆك  ــەی سـ ــەو گوتارانـ ــیارە لـ ــەم پرسـ ــی ئـ وەاڵمـ
بارزانـــی دەدۆزینـــەوە كـــە لەكاتـــی هەڵمەتەكانـــی 
هەڵبژاردنـــی ســـاڵی 1992 بـــە گەلـــی كوردســـتانی 

دەدا و بریتـــی بـــوون لـــە:
1. دەســـتكاریی لـــە دروشـــمی »ئۆتۆنومـــی بـــۆ 
كوردســـتان و دیموكراتـــی بـــۆ عێـــراق« ناكرێـــت، 
ـــۆ  ـــا كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی گلۆپـــی ســـەوز ب هەت

ـــەكات. ـــدا هەڵن ـــە عێراق ـــازە ل سیســـتمێكی ت
2. بەشـــداری هیـــچ پڕۆژەیـــەك بـــۆ ڕووخانـــی 
ــا نەزانیـــن سیســـتمی  ــەدام نابیـــن، هەتـ ڕژێمـــی سـ
ــە  ــۆن مامەڵـ ــە و چـ ــە چییـ ــەو ڕژێمـ ــرەوەی ئـ جێگـ

ــتان دەكات. ــی كوردسـ ــی گەلـ ــەڵ مافەكانـ لەگـ
بێگومـــان لـــە كاتـــی هەڵمەتـــەكان و ئەنجامدانـــی 
هەڵبژاردنەكانـــی 1992 بـــە هـــەزاران چاودێـــری 
بیانـــی لـــە كوردســـتان بـــوون و چاودێریـــی پرۆســـەی 
هەڵبژاردنەكانیـــان كـــردووە، هـــەر تیمێكـــی چاودێریش 
ڕاپۆرتـــی تایبەتیـــی خـــۆی نووســـیوە و، بینوویانـــە 
وێـــڕای ئـــەوەی هەمـــوو پارتـــە بەشـــداربووەكانی ئـــەو 
ــی  ــە پارتـ ــان لـ ــمی زۆر قەبەتریـ ــە دروشـ هەڵبژاردنـ
دیموكراتـــی كوردســـتان بـــەرز كردبـــووەوە و، لەمـــەش 
ئـــەو ســـاختەكارییە  ئەنجامدانـــی  وێـــڕای  زیاتـــر 
لـــە پرۆســـەی هەڵبژاردنەكـــەدا، بـــەاڵم ئاكامـــی 
هەڵبـــژاردن بەوجـــۆرە بـــوو كـــە زۆرینـــەی خەڵكـــی 
و  بارزانـــی  بـــە »ســـەرۆك  دەنگیـــان  كوردســـتان 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان« داوە، ئەمـــەش وای 
كـــرد كـــە جیهـــان بەگشـــتی و ئەمریـــكا و بەریتانیـــا 
بەتایبەتـــی هیـــچ گۆڕانكارییـــەك لـــە عێراقـــدا بەبـــێ 
بوونـــی »مســـعود بارزانـــی« ناكرێـــت و ســـەركەوتوو 
نابێـــت. هـــەر مانگێـــك دوای كۆنگـــرەی ڤییەنـــا و 
ــە  لـــە ڕۆژی 24ی تەممـــوزی 1992 ئەمریـــكا لـ
ـــەم  ـــل ویلســـۆن بەر پرســـی »MCC«ئ ڕێگـــەی كۆنی
ــەرۆك بارزانـــی  ــۆ سـ ــپی بـ ــەی كۆشـــكی سـ پەیامـ
»ئەمریـــكا  ڕاگەیانـــدووە:  پێـــی  و  نـــاردووە 

ئەگەر سەرنج لە دووربینی و 
بیركردنەوەی سەرۆك بارزانی 
بدەین، ئەوا ئەو ڕاستییەمان 

بۆ دەركەوێت كە لە ماوەی 24ی 
تەمموز 1992 هەتا 1ی ئەیلوولی 
1992 چ وەرچەرخانێكی گەورەی 

لە دروشمی بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی كوردستان لەسەر 
ئاستی نێودەوڵەتی و عێراق و 

ناوچەكە دروست كردووە

یەكێك لەو هۆكارانەی كە 
جورج بوشی باوك پشتگیریی 
خۆپیشاندانەكانی باشووری 
عێراق نەكرد و چاوپۆشییش 

لە ڕژێمی عێراق كرد بۆ 
سەركوتكردنی دڕندانەی ئەو 

خۆپیشاندانانە، نەبوونی 
سیستمێك بوو بۆ جێگرەوەی 

ڕژێمی سەدام حوسێن
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ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی بانگهێشـــت كـــردووە بـــۆ 
ـــكا داوا دەكات  ـــەركردایەتیی ئەمری ـــینگتۆن، س واش
ــت،  ــاندەكە بێـ ــەڵ شـ ــش لەگـ ــعود بارزانییـ ــە مسـ كـ
ـــی«  ـــكا زۆر الی گرینگـــە »مســـعود بارزان ئەمری
ـــی  ـــن چ كاریگەرییەك ـــە دەزانی ـــت، چونك ـــادە بێ ئام

لـــە كوردســـتان هەیـــە«.
بـــە ناردنـــی ئـــەم پەیامـــە لـــە كۆشـــكی ســـپییەوە، 
ســـەرۆك بارزانـــی گەیشـــتە ئـــەو قەناعەتـــەی كـــە 
ئەمریـــكا جددییـــە لـــەوەی كـــە كـــورد بەشـــێكی 
ســـەرەكی بێـــت لـــە پرۆســـەی گۆڕانـــكاری لـــە 
عێراقـــدا، بۆیـــە زۆر بـــە دڵخۆشـــی پەیامەكـــەی 
ــنتۆنی  ــەردانی واشـ ــرد و سـ ــووڵ كـ ــكای قبـ ئەمریـ
ــز  ــەڵ جیمـ ــی لەگـ ــەم كۆبوونەوەشـ ــە یەكـ ــرد و لـ كـ
بیكـــەری وەزیـــری دەرەوەی ئـــەو كاتـــی ئەمریـــكا، 
وەرچەرخانێكـــی گـــەورەی لـــە بڕگەكانـــی كۆنگـــرەی 
ڤێیەنـــا دروســـت كـــرد و پێشـــنیاری »سیســـتمی 
فیدڕاڵـــی بـــۆ عێـــراق«ی پێشكەشـــی وەزارەتـــی 
دەرەوەی  وەزارەتـــی  و،  كـــرد  ئەمریـــكا  دەرەوەی 
ئەمریـــكا بـــە بەیانـــی فەرمـــی ڕایگەیانـــد »ئێمـــە 
دژی هیـــچ سیســـتمێك نابیـــن كـــە عێراقییـــەكان 

خۆیـــان هەڵیبژێـــرن«.

ئەگـــەر ســـەرنج لـــە دووربینـــی و بیركردنـــەوەی 
ســـەرۆك بارزانـــی بدەیـــن، ئـــەوا ئـــەو ڕاســـتییەمان 
بـــۆ دەركەوێـــت كـــە لـــە مـــاوەی 24ی تەمـــوز 1992 
هەتـــا 1ی ئەیلوولـــی 1992 چ وەرچەرخانێكـــی 
گـــەورەی لـــە دروشـــمی بزووتنـــەوەی ڕزگاریخـــوازی 
ـــراق و  ـــی و عێ كوردســـتان لەســـەر ئاســـتی نێودەوڵەت
ـــد  ـــە چەن ـــت ب ـــردووە، كـــە دەكرێ ناوچەكـــە دروســـت ك

ـــن: ـــێ بكەی ـــان پ ـــك ئاماژەی خاڵێ
»سیســـتمێكی  پێشـــنیاری  بـــە  توانـــی   .1
فیدڕاڵـــی و دیموكراتـــی و پەرلەمانـــی و فرەیـــی بـــۆ 
ــن  ــتیوانیی گەورەتریـ ــەدام«، پشـ عێراقـــی دوای سـ
دەوڵەتـــی جیهـــان بـــۆ بەرەوپێشـــەوەبردنی دروشـــمی 
ـــت  ـــە دەس ـــتان ب ـــوازی كوردس بزووتنـــەوەی ڕزگاریخ

بهێنێـــت.
شـــاهیدی  بـــە  و  ماوەیـــەدا  لـــەو  هـــەر   .2
بەرپرســـانی ئیـــدارەی جـــۆرج بوشـــی بـــاوك و ســـەنات 
و كۆنگرێـــس، الیەنەكانـــی ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی 
بـــە سیســـتمی فیدڕاڵـــی و تـــەواوی مافەكانـــی 
گەلـــی كوردســـتان لـــە عێراقـــدا قەناعـــەت پـــێ 

ــكات. بـ
3. هـــەر لـــەم ماوەیـــەدا زەمینەســـازی كـــرد 
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كۆنگـــرەی »كۆنگـــرەی  یەكەمیـــن  ئـــەوەی  بـــۆ 
لـــە ڕۆژانـــی 27-30ی  نیشـــتمانیی عێراقـــی« 
ئەیلوولـــی 1992 لـــە هاوینـــە هـــەواری پیرمـــام 
ــدات  ــرێ بـ ــەركەوتوویی گـ ــە سـ ــەاڵحەددین( بـ )سـ
كۆنگـــرە   1992 ئەیلوولـــی  30ی  ڕۆژی  لـــە  و 
دوای  بـــۆ  جێگـــرەوە  وەك  فیدڕاڵـــی  سیســـتمی 

ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن پەســـەند كـــرد.
ــەم  ــەوەی لـ ــی دوای گەڕانـ ــەرۆك بارزانـ 4. سـ
 1992 ئەیلوولـــی  لـــە  ســـەركەوتووەی  ســـەردانە 
لەگـــەڵ پەرلەمانـــی كوردســـتان كۆبوونـــەوەی كـــرد 
كاری  فیدڕاڵـــی  بڕیـــاری  كـــە  ڕایســـپاردبوون  و 
لەســـەر بكـــەن، هـــەر بۆیـــە دوای ئـــەوەی كۆنگـــرەی 
ـــە 30ی ئەیلـــوول »سیســـتمی  ـــراق ل نیشـــتمانیی عێ
فیدڕاڵـــی بـــۆ عێـــراق« پەســـەند كـــرد، پەرلەمانـــی 
ــی 1992  ــرینی یەكەمـ ــە 4ی تشـ ــتانیش لـ كوردسـ
بڕیـــارە  لـــە  یەكێـــك  وەك  فیدڕاڵیزمـــی  بڕیـــاری 
مێژووییەكانـــی بـــۆ چارەنووســـی گەلـــی كوردســـتان 

پەســـەند كـــرد.
ئـــەم ســـەركەوتنە گەورانـــە كـــە هەمـــووی بـــەو 
نەخشـــە ڕێگەیـــە هاتنـــەدی كـــە ســـەرۆك بارزانـــی 
ــد،  ــە ڕایگەیانـ ــە كۆیـ ــاداری 1991 لـ ــە 23ی ئـ لـ
دەبێـــت شـــەرعییەتی شۆڕشـــگێڕی كۆتایـــی بێـــت 
لەســـەر  بڕیـــار  كوردســـتان  گەلـــی  ئیـــرادەی  و 
ــی  ــژووی بزاڤـ ــە مێـ ــدات، لـ ــۆی بـ ــی خـ چارەنووسـ
ـــەاڵم  ـــوون، ب ـــە ب ـــێ وێن ڕزگاریخـــوازی كوردســـتان ب
زۆر بەداخـــەوە پەكەكـــە چـــاوی بـــەم ســـەركەوتنانە 
هەڵنەهـــات و، هەوڵیـــان دا پەرلەر مانێكـــی كارتۆنـــی 
لـــە هەنـــدەران بـــە نـــاوی »KNK« دابمەزرێنـــن 
واڵتانـــی  داردەســـتی  وەك  خراپتـــر  لەمـــەش  و 
ـــە ســـەرەتاوە كەوتنـــە  داگیـــركاری كوردســـتان هـــەر ل
دژایەتیكردنـــی ئەزموونـــی دیموكراتـــی هەرێمـــی 
نەخوازراویـــان  شـــەڕی  چەندیـــن  و  كوردســـتان 
بەســـەر ئـــەم ئەزموونـــەدا ســـەپاند، كـــە ئەویـــش 
هـــەر بـــە ئیـــرادەی خەڵكـــی كوردســـتان ئـــەو شـــەڕ و 

مەترســـییانە دوور خرانـــەوە.
 خۆڕاگری و پشتیوانیی گەلی كوردستان

ئەزموونـــی  ســـەركەوتنی  هـــۆكاری 
بـــوو دیموكراتییەكەمـــان 

هەمـــوو ئـــەو ســـەركەوتنە گەورانـــەی ڕاپەرینـــی 
بەهـــاری 1991ی بەرهـــەم هێنـــا و پاشـــان كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتـــی هێنایـــە دەنـــگ و، لـــەوەش گەورەتـــر 
دامودەزگانـــی  عێـــراق  حكومەتـــی  ئـــەوەی  دوای 

لـــە  ســـەركەوت  كوردســـتان  بـــەرەی  و  كشـــاندەوە 
ــان  ــژاردن و دامەزراندنـــی پەرلەمـ ئەنجامدانـــی هەڵبـ
ـــان  ـــەر هەمووی ـــتان، ه ـــی كوردس ـــی هەرێم و حكومەت
بەرهەمـــی خۆڕاگـــری و پشـــتیوانیی ئیـــرادەی گەلـــی 
كوردســـتانن و ئەگەر ئەو ئیرادە و پشـــتیوانییە نەبوایە 
ــت  ــەركەوتنانەی بەدەسـ ــەو سـ ــتانی ئـ ــەرەی كوردسـ بـ
نەدەهێنـــا. لەســـەر ئـــەم پرســـە ســـەرۆك بارزانـــی زۆر 
ئـــەوە دەكات و ڕاشـــكاوانە  باســـی  بـــە ویژدانـــەوە 
ســـەردەمەدا  لـــەو  كـــە  دەردەخـــات،  بـــۆ  ئەوەمـــان 
ـــەك  ـــا »ی ـــتانی تەنی ـــەرەی كوردس ـــامانی ب ـــوو س هەم
ملیـــۆن و دووســـەد هـــەزار دۆالر« بـــووە و، كوردســـتان 
لەژێـــر دوو ئابڵوقـــەی »عێـــراق و نێودەوڵەتـــی«دا 
بـــووە و، ئـــەو ئیمكانیەتـــەی لەبـــەر دەســـتی بـــەرەی 
ئیمكانیەتـــە  ئـــەو  هـــەر  نـــەك  بـــووە،  كوردســـتانی 
نەبـــووە كـــە بتوانێـــت دامەزراوەكانـــی كوردســـتانی 
پـــێ هەڵبســـووڕێنێت، بەڵكـــو ئەوەنـــدەش نەبـــووە كـــە 
كاروبارەكانـــی بـــەرەی كوردستانییشـــی بـــە باشـــی 
ـــەم بارودۆخـــەدا ســـەرۆك  ـــاو ئ ـــێ هەڵبســـووڕێت، لەن پ
ســـەاڵحەددینمان  زانكـــۆی  بارودۆخـــی  بارزانـــی 
ــووە  ــۆ بـ ــا زانكـ ــەوكات تەنیـ ــە ئـ ــاس دەكات كـ ــۆ بـ بـ
كـــە  كـــردووە  بـــەوە  ئامـــاژەی  و  كوردســـتاندا  لـــە 
ــتایانی  ــە مامۆسـ ــەر لـ ــتان هـ ــتایانی كوردسـ مامۆسـ
پێشـــمەرگە  وەك  بـــااڵ  خوێندنـــی  تـــا  پـــەروەردەوە 
نەیانهێشـــت  و  بوونـــەوە  بارودۆخەكـــە  ڕووبـــەڕووی 
ــاس  ــتێت. بـ ــتان بوەسـ ــە كوردسـ ــدن لـ ــەی خوێنـ پرۆسـ
لـــەوەش دەكات كـــە لـــەو ســـەردەمە ســـەختەدا ڕۆژێـــك 
دكتـــۆر خەســـرەو شـــاڵی و ژمارەیـــەك مامۆســـتای 
زانكـــۆی ســـەاڵحەددین ســـەردانی ســـەرۆك بارزانـــی 
دەكـــەن و پێـــی دەڵێـــن: »بارودۆخەكەمـــان ئەوەنـــدە 
ســـەختە، ئەگـــەر هیممەتێـــك نەكەیـــت، پرۆســـەی 
خوێنـــدن لـــە زانكـــۆی ســـەاڵحەددین ڕادەواســـتێت«، 
لەوەاڵمیشـــدا ســـەرۆك بارزانـــی دەڵێـــت: »دەتوانـــم 
ــەن  ــتاكانیش داوا دەكـ ــەم؟« مامۆسـ ــۆ بكـ ــان بـ چیتـ
»تەنیـــا پێداویســـتییە تەكنیكییـــەكان كـــە پێویســـتی 
بـــە بـــری 100 هـــەزار دینـــاری عێراقـــی هەیـــە، 
خوێنـــدن  بكەیـــت،  پەیـــدا  بـــۆ  ئەوەمـــان  ئەگـــەر 

ــت« ــەردەوام دەبێـ بـ
ئەگـــەر ســـەرنج لەســـەر ئـــەم داوا ســـادەیەی 
زانكـــۆ تاقانەكـــەی كوردســـتان بدەیـــن كـــە داوای 
تەنیـــا 100 هـــەزار دینـــاری سویســـریان كـــردووە كـــە 
بـــۆ ئـــەو كاتـــە شـــتێك كەمتـــر یـــا زیاتـــر لـــە »2000 

ــووە. ــی« نەبـ دۆالری ئەمریكـ

سەرۆك بارزانی لە 23ی ئاداری 
1991 لە كۆیە ڕایگەیاند، دەبێت 
شەرعییەتی شۆڕشگێڕی كۆتایی 
بێت و ئیرادەی گەلی كوردستان 
بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆی 

بدات

پەكەكە چاوی بەم سەركەوتنانە 
هەڵنەهات و هەوڵیان دا 

پەرلەر مانێكی كارتۆنی لە 
 »KNK« هەندەران بە ناوی
دابمەزرێنن و لەمەش خراپتر 

وەك داردەستی واڵتانی 
داگیركاری كوردستان هەر لە 

سەرەتاوە كەوتنە دژایەتیكردنی 
ئەزموونی دیموكراتی هەرێمی 

كوردستان و چەندین شەڕی 
نەخوازراویان بەسەر ئەم 

ئەزموونەدا سەپاند
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ــتایانی  ــەرۆك و مامۆسـ ــن سـ ــەو كات دەزانیـ ئـ
 – ســـەالحەددین  زانكـــۆی  وەك  زانكۆیەكـــی 
ــە  ــا بـ ــە تەنیـ ــووە كـ ــان هەبـ ــەو ئیرادەیەیـ ــر، ئـ هەولێـ
»2000 دۆالر« زانكۆیـــەك بەڕێـــوە بـــەرن، بـــەوەش 
بۆمـــان دەردەكەوێـــت چ ئیرادەیەكـــی پێشـــمەرگانە 
و شۆڕشـــگێڕانە لـــە دەوری بـــەرەی كوردســـتانی 
هەبـــووە، هـــەر بۆیـــە دوای خســـتنە ڕووی ئـــەم 
داوا ســـادەیە، دیـــارە لـــە ناخـــەوە ئـــازاری ویژدانـــی 
ســـەرۆك بارزانـــی داوە، بۆیـــە لـــە بەرپرســـی دارایـــی 
بـــەرەی كوردســـتانی دەپرســـێت: »هەمـــوو پـــارەی 
لـــە  هەیـــە؟«  چەندمـــان  كوردســـتانی  بـــەرەی 
وەاڵمـــدا پێـــی دەڵێـــت: »تەنیـــا یـــەك ملیـــۆن و 200 
ـــەوە ســـەرۆك بارزانـــی داوا  هـــەزار دۆالر«، دوای ئ
ـــە  ـــۆ بهێنـــن و دەیدات ـــەو پارەیـــەی ب دەكات نیـــوەی ئ
زانكـــۆی ســـەاڵحەددین بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو تاقـــە 

ــتێ. ــە، ڕانەوەسـ ــەی هەمانـ زانكۆیـ
هەمـــان  لەســـەر  ئەگـــەر  زیاتـــر  لەمـــەش 
ســـەرنجێك  كوردســـتانی،  بـــەرەی  ئیمكانیەتـــی 
ــان  ــن پەرلەمـ ــەی یەكەمیـ ــەت و بودجـ ــە ئیمكانیـ لـ
و حكومەتـــی كوردســـتان بدەیـــن، دەبێـــت ئـــەوان 
چەندیـــان لەبـــەر دەســـت بووبێـــت، بێگومـــان بـــا 
گریمانـــەی ئـــەوە بكەیـــن، ئیمكانیەتـــی بـــەرەی 
كوردســـتانی لـــە كاتـــی دامەزراندنـــی پەرلەمـــان و 
حكومەتـــی هەرێمـــی كورســـتان 10 هێنـــدەی ئـــەو 
كاتـــە بووبێـــت كـــە ســـەرۆك بارزانـــی ئامـــاژەی پـــێ 
كـــردووە و كـــە هەمـــووی دەكاتـــە » 2 ملیـــۆن 
دۆالر«، پرســـیار ئەوەیـــە: قەوارەیەكـــی دەوڵەتـــی 
وەك »هەرێمـــی كوردســـتان« كـــە ئـــەو كاتیـــش 
ـــر  ـــە 3 ملیـــۆن كـــەس زیات ژمـــارەی دانیشـــتووانی ل
بـــووە، ئەگـــەر ئیـــرادەی خەڵكـــی كوردســـتان نەبێـــت، 
ئایـــا قەوارەیەكـــی دەوڵەتـــی بـــە تەنیـــا 12 ملیـــۆن 
لەمـــەش  بەڕێوەدەچێـــت؟  و  دادەمەزرێـــت  دینـــار 
كتێبەكەیـــدا  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك  وەك  زیاتـــر 
باســـی دەكات، زانكۆیەكـــی دیكـــە لـــە پارێـــزگای 
ــە  ــر لـ ــۆك« بیـ ــۆی دهـ ــاوی »زانكـ ــە نـ ــۆك بـ دهـ
پرســـە  ئـــەم  لەســـەر  دەكرێـــت،  دامەزراندنـــەوەی 
ســـەرۆك بارزانـــی نووســـیویەتی: »لـــە هاوینـــی 
و  خالیـــد  محەمـــەد  عیســـمەت  دكتـــۆر   1992
ژمارەیـــەك مامۆســـتا پڕۆژەیەكیـــان خســـتە ڕوو 
بـــۆ دامەزراندنـــی زانكـــۆی دهـــۆك، هـــەر چەنـــدە 
دامەزراندنـــی زانكۆیـــەك لـــە دهـــۆك خەونێكـــی 
ـــووم توانـــای مرۆیـــی  ـــوو، بـــەاڵم دڵنیـــا نەب گـــەورە ب

دوای  بـــەاڵم  هەبێـــت.  پێویســـت  زانســـتی  و 
گفتوگۆیەكـــی ورد و بابەتییانـــە قەناعەتیـــان پـــێ 
هێنـــام كـــە ئـــەو توانایـــە هەیـــە و دەكرێـــت. لـــە 
ـــە و  دایشـــتنەكەدا هەســـتم كـــرد مامۆســـتایان متمان
بڕوابەخۆبوونێكـــی بەهێزیـــان هەیـــە. بەبـــێ دوودڵـــی 
داواكەیانـــم پەســـەند كـــرد، دواتـــر ئـــەم بەســـەرهاتەم 
بـــۆ گێڕانـــەوە: »كابرایـــەك چووبـــووە ســـەر گۆماوێك 
ــاو  ــوو، نـ ــۆی بردبـ ــەڵ خـ ــتی لەگـ ــەتڵی ماسـ و سـ
بەنـــاو قاپـــێ ماســـت و قاپێـــك ئـــاوی تێكـــەڵ دەكـــرد 
و دەیڕژانـــدە نـــاو گۆمەكـــە، كابرایەكیـــش لێـــی 
ـــراش وەاڵمـــی  ـــت؟ كاب ـــەوە ســـەرقاڵی چی پرســـی: ئ
دایـــەوە: بەنیـــازم ئـــەم گۆمـــە بكـــەم بـــە ماســـتاو، 
كەســـەكە پێـــی گـــوت: كاكـــی خـــۆم نابێـــت، كابـــراش 
وەاڵمـــی دایـــەوە: دەزانـــم نابێـــت، بـــەاڵم ئەگـــەر بـــوو 

دەزانـــی چـــی ڕوودەدات!«.
مســـعود  ســـەرۆك  كـــە  بەســـەرهاتەی  ئـــەم 
بارزانـــی بـــۆ مامۆســـتایانی دهۆكـــی گێڕایـــەوە 
كـــە پـــڕۆژەی زانكـــۆی دهۆكیـــان بـــۆ هێنابـــوو، 
ئەوەمـــان پـــێ دەڵێـــت كـــە ئیـــرادەی گـــەل مەحـــاڵ 
ـــت  ـــە دەخوڵقێنێ ـــەو موعجیزەی ـــن و ئ ـــە مومكی دەكات
لـــێ  بیـــری  نیـــە  توانـــای  كەســـێك  هیـــچ  كـــە 
بكاتـــەوە، هـــەر بۆیـــە ســـەرۆك بارزانـــی وەك پێدانـــی 
ــان  ــەدا ئەوەمـ ــەو كتێبـ ــان، لـ ــە هەموومـ ــەك بـ وانەیـ
پـــێ دەڵێـــت: »ئەگـــەر ئیـــرادەی میللەتـــت لەگـــەڵ 
ــكێنێت«. ــت بمانشـ ــك ناتوانێـ ــچ دوژمنێـ ــوو، هیـ بـ

 گۆڕینی كابینەی حكومەت
گۆڕانكارییەكانی ساڵی 1993

پەرلەمانـــی   1992 تەممـــوزی  4ی  لـــە 
كابینـــەی  یەكـــەم  بـــە  متمانـــەی  كوردســـتان 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان دا كـــە تیایـــدا 
وەزیـــران  ســـەرۆك  مەعســـووم  فوئـــاد  دكتـــۆر 
و د. ڕۆژ نـــووری شـــاوەیس جێگـــری ســـەرۆك 
 1992 تەمـــوزی  مـــاوەی  لـــە  بـــوون،  وەزیـــران 
حكومەتـــی  و  پەرلەمـــان   ،1993 ئـــاداری  تـــا 
ئومێـــد  جێگـــەی  ببوونـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی 
وێـــڕای  و،  كوردســـتان  گەلـــی  خۆزگـــەی  و 
بێئیمكانیەتـــی، بـــەاڵم كاروبارەكانـــی حكومـــەت 
زۆر بـــە باشـــی بەڕێـــوە دەچـــوون و پەرلەمانـــی 
كوردســـتانیش بـــە دەیـــان یاســـا و بڕیـــاری گرنگـــی 
ـــەوە  ـــەرووی هەموویان ـــە س ـــە ل ـــوو، ك ـــەند كردب پەس
ــوو، قۆناخێكـــی باشـــی  ــاری »فیدڕاڵـــی« بـ بڕیـ
تەباییـــش هاتبـــووە ئـــاراوە و بیـــر لـــەوە دەكرایـــەوە 

سەرۆك و مامۆستایانی 
زانكۆیەكی وەك زانكۆی 
سەاڵحەددین – هەولێر، ئەو 
ئیرادەیەیان هەبووە كە تەنیا 
بە »2000 دۆالر« زانكۆیەك 
بەڕێوە بەرن، بەوەش بۆمان 
دەردەكەوێت چ ئیرادەیەكی 
پێشمەرگانە و شۆڕشگێڕانە لە 
دەوری بەرەی كوردستانی هەبووە

ئەو ئیمكانیەتەی لەبەر دەستی 
بەرەی كوردستانی بووە، نەك 
هەر ئەو ئیمكانیەتە نەبووە 
كە بتوانێت دامەزراوەكانی 
كوردستانی پێ هەڵبسووڕێنێت، 
بەڵكو ئەوەندەش نەبووە 
كە كاروبارەكانی بەرەی 
كوردستانییشی بە باشی پێ 
هەڵبسووڕێت
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كـــە هەنـــگاوی گەورەتـــر هەڵبگیردرێـــت، بـــەاڵم 
وەك ســـەرۆك بارزانـــی لـــە بەرگـــی پێنجەمـــی 
ـــاداری  ـــە ئ ـــردووە »ل ـــێ ك ـــاژەی پ ـــەی ئام كتێبەك
ـــووە  ـــی گوت ـــە ســـەرۆك بارزان 1993 مـــام جـــەالل ب
كـــە لەالیـــەن مەكتەبـــی سیاســـییەوە گوشـــارێكی 
مەعســـووم  د.فوئـــاد  بـــەوەی  لەســـەرە  زۆری 
ســـەرۆك وەزیرانـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ســـەرۆك  ڕەســـووڵ،  كۆســـرەت  بـــە  بگۆڕێـــت 
بارزانـــی ئامـــاژە بـــەوە دەكات »ئـــەم داوایـــەی 
بـــوو، دوای دوو  جیگـــەی سەرســـوڕمانی مـــن 
ڕۆژ كۆســـرەت هاتـــە الم و دوای كـــرد پشـــتگیری 
لـــە  ئـــەوەی  پێـــم ڕاگەیانـــد  لەوەاڵمـــدا  بكـــەم، 
توانامـــدا بێـــت، درێغـــی ناكـــەم، هەروەهـــا پێمگـــوت 
ـــا  ـــەاڵم ب ـــن، ب ـــی وەزارەت نی ـــە لەگـــەڵ گۆڕین ئێم

بكرێـــت«. وەزاری  تەعدیلـــی 
ئەگـــەر بندێـــڕی ئـــەم قســـانە بخوێنینـــەوە، 
مـــام  داواكـــەی  بارزانـــی  ســـەرۆك  دەبینیـــن 
مەعســـوم  د.فوئـــاد  گۆڕینـــی  بـــۆ  جەاللـــی 
بـــووە،  الســـەیر  زۆر  ڕەســـووڵی  كۆســـرەت  بـــە 
ئەمـــەش بـــەو مانایـــەی كاتێـــك ســـەرۆك وەزیـــران 
دەگۆڕێـــت، یـــان تەعدیلـــی وەزاری دەكرێـــت كـــە 
ـــەدا  ـــەو كات ـــەاڵم ل ـــت، ب ـــتەنگێك هەبێ كێشـــە و ئاس
كـــە مەكتەبـــی سیاســـیی یەكێتـــی ئـــەم داوایـــەی 
ــووە  ــان هەبـ ــرەوە بەرنامەیەكیـ ــارە لەژێـ ــردووە، دیـ كـ
بـــۆ ئـــەوەی ڕەوشـــی كوردســـتان ئاڵـــۆز بكـــەن، 
ــتیان بـــەوە كردبـــوو، پارتـــی  بەتایبەتـــی كـــە هەسـ
گـــەل«  پارتـــی  حســـك،  »پاســـۆك،  یەكگرتـــن 
ــی  ــی دیموكراتـ ــەڵ پارتـ ــە لەگـ ــان ئەوەیـ بەرنامەیـ
كوردســـتان یـــەك بگـــرن و خۆیـــان بـــۆ ئـــەوە ئامـــادە 
دەكـــەن، پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان كۆنگـــرەی 
خـــۆی ببەســـتێت، لەمـــەش زیاتـــر هەســـتیان بـــەوە 
ـــە پارتـــی  ـــر ل ـــوو كـــە خەڵكـــی كوردســـتان زیات كردب
دەچنـــە پێشـــەوە تـــا یەكێتـــی و زیاتـــر پشـــتگیری 
لـــە هەڵوێســـتەكانی پارتـــی دەكـــەن، بەتایبەتـــی 
دروشـــمی  بـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك  بینییـــان  كـــە 
هەڵبژاردنـــی  بەشـــداریی  »ئۆتۆنومـــی« 
كوردســـتانی كـــرد و هـــەر لەســـەر ڕاســـپاردەی 
بڕیـــاری  كوردســـتان  پەرلەمانـــی  خۆیشـــی 
هەڵوێســـتە  ئـــەم  كـــرد.  پەســـەند  »فیدڕاڵـــی« 
جێگـــەی  ببـــووە  نەتەوەییانـــەی  و  نیشـــتمانی 
بـــە  تـــەواوی خەڵكـــی كوردســـتان  سەرســـامیی 

بارزانـــی. ســـەرۆك  هەڵوێســـتەكانی 

 كۆنگـــرەی 90 ســـاڵەی بارزانـــی و كۆنگـــرەی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان و هێنانـــەوەی 

ـــران تەرمـــی نەم
دووەمـــی  كابینـــەی  ڕاگەیاندنـــی  دوای  لـــە 
ــتان و ســـەرقاڵبوونی  حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
و  بەرنامـــەی  و  نوێـــوە  كابینـــەی  بـــە  یەكێتـــی 
ــەت،  ــی حكومـ ــۆ میلیتاریزەكردنـ ــان بـ ــی تازەیـ پالنـ
كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  لەبەرامبـــەردا 

ســـەرقاڵی ئـــەم كارانـــە بـــوو:
1. پارتـــی لـــە كۆبوونـــەوە و وتووێژێكـــی گـــەرم 
ــن و  ــی یەكگرتـ ــەركردایەتیی پارتـ ــەڵ سـ ــوو لەگـ بـ
هەروەهـــا چەندیـــن كەســـایەتیی سیاســـی دیكـــە 
یەكێتـــی  »پارتـــی  لـــە  ســـنجاری  عەلـــی  وەك 
دیموكراتـــی« هەروەهـــا جەلیـــل فەیلـــی لـــە »حركـــە 
ـــە كۆنگـــرەی  ـــە ئەوانیـــش ل المســـلمین الفیلییـــن« ك

ــی. ــی پارتـ ــاو ڕیزەكانـ ــە نـ 11ی هاتنـ
ــتی ناوخـــۆی پارتـــی، پارتـــی  ــەر ئاسـ 2. لەسـ
ـــازی  ـــەوەی ئامادەس ـــۆ ئ ـــوو ب ـــدا ب ـــە خۆئامادەكردن ل

بـــۆ كۆنگرەیەكـــی گـــەورە بـــكات.
3. پارتـــی لـــە خۆئامـــادە كردنـــدا بـــوو بـــۆ 
ـــی و  ـــەوەی تەرمـــی نەمـــران »مســـتەفا بارزان هێنان
ئیدریـــس بارزانـــی« كـــە لـــە ئێرانـــەوە بـــۆ كوردســـتان 

بگەڕێندرێنـــەوە.
سیاســـەتمەداری  و  ڕۆشـــنبیر  كۆمەڵێـــك   .4
بـــۆ  ئامادەكردبـــوو  پڕۆژەیەكیـــان  گەلەكەمـــان، 
گرێدانـــی كۆنگـــرەی 90 ســـاڵەی لەدایكبوونـــی 

بارزانـــی. مســـتەفا 
پڕۆژانـــە  ئـــەم  ئەنجامدانـــی  دوای  لـــە   .5
هەمـــووی بـــە ســـەركەوتوویی، لـــە مانگـــی تشـــرینی 
دووەمـــەوە ســـەرۆك بارزانـــی ســـەردانی تـــەواوی 
ـــۆ سوپاســـكردنیان  ـــرد، ب ـــتانی ك ـــی كوردس دەڤەرەكان
لەســـەر ئـــەو پێشـــوازییە بـــێ وێنـــەی لـــە ڕوفاتـــی 
ــان. ــەم كردبوویـ ــرینی یەكـ ــە تشـ ــران لـ تەرمـــی نەمـ
ئـــەم پێنـــج ڕووداوە گرنگـــەی ســـەرۆك بارزانـــی 
لـــە كتێبەكەیـــدا بـــە تێـــر و تەســـلی ئامـــاژەی پـــێ 
ســـەرۆك  كـــە  دەدەن  پیشـــان  ئەوەمـــان  كـــردوون، 
لـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  و  بارزانـــی 
مانگـــی ئـــاداری 1993 كـــە كابینـــەی حكومـــەت 
تەنیـــا   1993 ســـاڵی  كۆتایـــی  هەتـــا  گـــۆڕا، 
ســـەرقاڵی پـــڕۆژەی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی بـــوون 
بارزانـــی  ســـەرۆك  شەخســـی  زیاتـــر  لەمـــەش  و 
بەرنامـــەی بـــەو جـــۆرە بـــووە كـــە هاوپەیمانییەكـــی 

بارزانی بەرنامەی بەو جۆرە 
بووە كە هاوپەیمانییەكی 

ستراتیژی و پتەو لەگەڵ مام 
جەالل گرێ بدات و پێكەوە 

ئەو قۆناخە سەختە تێپەڕێنن، 
بەاڵم وەك كۆی ڕووداوەكانی 
ساڵی 1993 دەری دەخەن و 

تۆمار كراون، یەكێتی نیشتمانی 
كوردستان سەرقاڵی ئەوە بووە 
كە حكومەت كۆنتڕۆڵ بكات و 
وەزارەتی پێشمەرگە بكات بە 

»یەكە«یەكی سەربازی یەكێتی 
نیشتمانی كوردستان

سەرۆك بارزانی لە بەرپرسی 
دارایی بەرەی كوردستانی 
دەپرسێت: »هەموو پارەی 

بەرەی كوردستانی چەندمان 
هەیە؟« لە وەاڵمدا پێی دەڵێت: 
»تەنیا یەك ملیۆن و 200 هەزار 

دۆالر«، دوای ئەوە سەرۆك 
بارزانی داوا دەكات نیوەی ئەو 
پارەیەی بۆ بهێنن و دەیداتە 
زانكۆی سەاڵحەددین بۆ ئەوەی 
ئەو تاقە زانكۆیەی هەمانە، 

ڕانەوەستێ
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ســـتراتیژی و پتـــەو لەگـــەڵ مـــام جـــەالل گـــرێ 
بـــدات و پێكـــەوە ئـــەو قۆناخـــە ســـەختە تێپەڕێنـــن، 
 1993 ســـاڵی  ڕووداوەكانـــی  كـــۆی  وەك  بـــەاڵم 
دەری دەخـــەن و تۆمـــار كـــراون، یەكێتـــی نیشـــتمانی 
كوردســـتان ســـەرقاڵی ئـــەوە بـــووە كـــە حكومـــەت 
ــە  ــمەرگە بكاتـ ــی پێشـ ــكات و وەزارەتـ ــڕۆڵ بـ كۆنتـ
بە«یەكە«یەكـــی ســـەربازی یەكێتـــی نیشـــتمانی 

كوردســـتان.
  شـــەڕی یەكێتـــی نیشـــتمانی و بزووتنـــەوەی 
ئیســـالمی 22 تـــا 25 ی كانوونـــی یەكەمـــی 

1993
لـــە دوای كۆنگـــرەی 11ی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان و یەكگرتنـــی »پارتـــی و یەكگرتـــن« 
كەســـایەتیی  و  تێكۆشـــەر  چەندیـــن  هاتنـــی  و 
سیاســـی بـــۆ نـــاو پارتـــی، ئیـــدی ڕوون بـــووەوە 
ـــی  ـــی و یەكێت ـــوان پارت ـــز لەنێ ـــەنگیی هێ ـــە هاوس ك
نەمـــاوە، ئەگـــەر كەشـــەكە ئـــارام و ســـەقامگیر 
گۆڕەپانەكـــە  لـــە  یەكێتـــی  دەبێـــت  ئـــەوا  بێـــت، 
شـــاهیدی لەســـەر شكســـتی خـــۆی بـــدات، بۆیـــە 
بڕیاریـــان دابـــوو كـــە بـــە زەبـــری هێـــز و كودەتـــای 
ســـەربازی پرســـەكە یەكالیـــی بكەنـــەوە و شـــەڕی 
بزووتنـــەوەش ســـەرەتای دەســـتپێكردنی ئـــەو پالنـــە 

ـــەو مەبەســـتە دایانڕشـــتبوو. لەســـەر  ـــۆ ئ ـــە ب ـــوو ك ب
كتێبەكەیـــدا  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك  پرســـە  ئـــەم 
بەمجـــۆرە ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە: »لـــە 20ی 
كانوونـــی یەكەمـــی 1993 بـــۆ كۆبوونەوەیەكـــی 
ــن.  ــوان بوویـ ــەالل میـ ــام جـ ــە ماڵـــی مـ گرنـــگ لـ
لەكاتـــی نانخـــواردن بروســـكەیەك بـــۆ مـــام جـــەالل 
پیشـــاندام  بروســـكەكەی  كـــە  شـــڵەژا،  هـــات، 
نووســـرابوو »ئەنـــدام و الیەنگرانـــی بزووتنـــەوەی 
ئیســـالمی لـــە ڕانیـــە هێرشـــیان كردووەتـــە ســـەر 
ســـوڵتان  محەمـــەد  و  یەكێتـــی  بارەگاكانـــی 
چەنـــد  و  شـــەش«  »مەڵبەنـــدی  ئەندامـــی 
و،  كـــوژراون  یەكێتـــی  دیكـــەی  ئەندامێكـــی 
لەگـــەڵ  پارتییـــش  ئەندامانـــی  لـــە  ژمارەیـــەك 

بزووتنـــەوە بەشـــدار بـــوون«.
ئەگـــەر هەڵوەســـتەیەك لەســـەر ئـــەم بروســـكەیە 
كتێبەكەیـــدا  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك  كـــە  بكەیـــن 
ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە، بێگومـــان نەیانزانیـــوە ئـــەو 
بروســـكەیە كاتێـــك دەگاتـــە دەســـتی مـــام جـــەالل 
سیاســـیی  مەكتەبـــی  و  بارزانـــی  ســـەرۆك  كـــە 
پارتـــی لەگـــەڵ مـــام جـــەالل و مەكتەبـــی سیاســـیی 
یەكێتـــی لـــە ماڵـــی مـــام جـــەالل لـــە كۆبوونەوەیەكـــی 
گرنگـــدان، هەروەهـــا نەشـــیانزانیوە كـــە مـــام جـــەالل 
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بارزانـــی.  ســـەرۆك  دەســـتی  دەداتـــە  بروســـكەكە 
بۆچـــی؟ لەبـــەر ئـــەوەی بروســـكەكە ڕاشـــكاوانە 
هەڕەشـــەیە بـــۆ پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان و 
تۆمبەتباركردنیەتـــی بـــە شـــتێك كـــە لـــە بنەڕەتـــدا 
بوونـــی نییـــە و ئاماژەیـــە بـــۆ نییـــەت خراپیـــی 
یەكێتـــی بەرامبـــەر پارتـــی و هەروەهـــا ئاماژەیـــە 
بارودۆخـــی  تێكدانـــی  بـــۆ  خراپـــی  نییـــەت  بـــۆ 
ســـەقامگیری و حوكمڕانـــی لـــە كوردســـتاندا، لێـــرەوە 
بزانیـــن بڕیـــار بـــوو چـــۆن ئـــەم پرســـە مامەڵـــەی 
ـــی  لەگـــەڵ بكرێـــت و پاشـــان مـــام جـــەالل و مەكتەب
سیاســـیی یەكێتـــی چـــۆن مامەڵەیـــان لەگـــەڵ كـــرد، 

ــاژەی پـــێ دەكەیـــن: ــد خاڵێـــك ئامـ ــە چەنـ بـ
مەكتەبـــی  و  بارزانـــی  ســـەرۆك  هەتـــا   
ــی لـــە ماڵـــی مـــام جـــەالل بـــوون،  سیاســـیی پارتـ
بڕیـــار بـــووە هـــەوڵ بدرێـــت ئـــەم كێشـــەیە ئاڵۆزتـــر 
ـــت، دوای  ـــە ئاشـــتییانە چارەســـەر بكرێ ـــت و ب نەكرێ
ڕۆیشـــتنی ئـــەوان مەكتەبـــی سیاســـیی یەكێتـــی 
كۆبوونەوەیەكـــی دیكەیـــان ئەنجـــام داوە و بڕیاریـــان 
داوە شـــەڕ لەگـــەڵ بزووتنـــەوەی ئیســـالمی بكـــەن.
 ئـــەو بەرنامەیـــە هەبـــووە كـــە مـــام جـــەالل 
ڕۆژی 21ی كانوونـــی یەكەمـــی 1993 ســـەردانی 
ســـووریا بـــكات، ســـەرۆك بارزانـــی ئامـــاژە بـــۆ 
ــە دوای  ــووە كـ ــە بـ ــەو قەناعەتـ ــەو لـ ــەوە دەكات ئـ ئـ
بـــەاڵم  دەخـــات،  دوا  ســـەفەرەكەی  ڕووداوە  ئـــەم 
دوای نانخواردنـــی نیـــوەڕۆ بـــە هەمـــوو الیەكـــی 
ڕاگەیانـــدووە »خواحافیـــز«، یانـــی ســـەفەر دەكـــەم. 
ئەمـــەش مانـــای ئەوەیـــە پێداگریـــی مـــام جـــەالل 
لەســـەر ســـەفەرەكەی و گوێنەدانـــی بـــەو ڕووداوە 
ترســـناكە، ئاماژەیەكـــە دەبێـــت هەڵوەســـتەی زۆر 

ــت. ــەر بكرێـ لەسـ
ــردووە،  ــەوە كـ ــاژەی بـ ــی ئامـ ــەرۆك بارزانـ  سـ
جەبـــار فەرمـــان كـــە ئـــەو كات وەزیـــری پێشـــمەرگەی 
ـــتەوخۆ  ـــووە، ڕاس ـــتان ب ـــی كوردس ـــی هەرێم حكومەت
بـــێ پرســـكردن هێزێكـــی لەگـــەڵ خـــۆی بـــردووە 
لەگـــەڵ ئـــەو چـــەك و تەقەمەنییـــەی لـــە وەزارەت 
هەبـــوون، كـــە ئـــەوە موڵكـــی حكومـــەت بـــووە و 
پارتـــی  هاوبەشـــی  حكومەتـــی  حكومەتەكـــەش 
یەكێتـــی بـــووە، ڕۆژی 22ی كانوونـــی یەكەمـــی 
1993 شـــەڕەكە دەســـتی پێكـــرد و زۆر بـــە خراپـــی 
لـــە بزووتنەوەیـــان دا و ئەوانەشـــی خۆیـــان تەســـلیم 

ــردن. ــان كـ ــرد گوللەبارانیـ كـ
ـــوو  ـــی بب ـــە خۆبای ـــەڕە زۆر ل ـــەم ش ـــی ب  یەكێت

ـــان  ـــەوە بانگەشـــەی ئەوەی ـــە ڕادیۆكەیان ـــەت ل و تەنان
بزووتنـــەوەی  چەكدارانـــی  »ئەوەشـــی  دەكـــرد، 
بزووتنـــەوەی  وەك  بـــدات،  پەنـــا  ئیســـالمی 
ئیســـالمی مامەڵەیـــان لەگـــەڵ دەكەیـــن.« ئەمـــەش 
ـــەوەی  ـــێ ئ ـــی، ب ـــۆ پارت ـــوو ب هەڕەشـــەیەكی دیكـــە ب

نـــاوی بهێنرێـــت.
ـــی،  ـــی ســـەرۆك بارزان  لەســـەر داوا و پێداگری
مـــەال  یەكێتـــی مامۆســـتا  مەكتەبـــی سیاســـیی 
و  ئیســـالمی  بزووتنـــەوەی  ڕابـــەری  عوســـمان 
خێزانەكەیـــان گواســـترانەوە بـــۆ هاوینـــە هـــەواری 
پیرمـــام، ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكـــەی ئامـــاژە 
جەبـــار  لەالیـــەن  ئـــەوەی  لەبـــەر  دەكات  بـــەوە 
فەرمانـــەوە ئەوەنـــدە ســـووكایەتی پـــێ كرابـــوو، تـــا 
ســـێ ڕۆژ شـــەرمم لـــە ڕیشـــە ســـپییەكەی دەكـــرد، 

ســـەردانی بكـــەم.
 لەســـەر ئـــەو ســـەرپێچییەی جەبـــار فەرمـــان 
وەك وەزیـــری پێشـــمەرگە كـــە ئـــەو شـــەڕەی بـــەو 
ســـەرۆك  ئەنجامدابـــوو،  دڕندەییـــە  و  ســـەختی 
بـــەاڵم  بگۆڕێـــت،  كـــە  كـــردووە  داوای  بارزانـــی 
مەكتەبـــی سیاســـیی یەكێتـــی خەاڵتیـــان كـــرد و بـــۆ 

چەنـــد مانگێـــك ناردیـــان بـــۆ هەنـــدەران .
دوای ئـــەوەی ئـــەم هەمـــوو ڕووداوە ناخۆشـــانە 
ڕوویـــان دا و ئـــەو قوربانییـــە لـــەو شـــەڕە خۆكوژییـــەدا 
كەوتـــەوە، لەمانگـــی كانوونـــی دووەمـــی 1994 مـــام 
ـــەوە  ـــەو هات ـــە ئ ـــۆ كوردســـتان، ك ـــەوە ب جـــەالل گەڕای
شـــەڕەكە ڕووی داوە و ئەوەی یەكێتی ویســـتوویەتی 
كردوویەتـــی، بـــەاڵم لەژێـــر گوشـــار و داواكاریـــی 
ـــە سیاســـییەكانی كوردســـتان ســـەرۆك بارزانـــی  الیەن
بـــە   1994 شـــوباتی  16ی  لـــە  دەبێـــت  ڕازی 
ڕێككەوتنـــی  چەلەبـــی  ئەحمـــەد  ئامادەبوونـــی 
ئاشـــتی لـــە نێـــوان یەكێتـــی و بزووتنـــەوە ئەنجـــام 
مـــەال  مامۆســـتا  بزووتنـــەوە  لەالیـــەن  و  بدرێـــت 
ـــزای  ـــەالل ئیم ـــام ج ـــی م ـــەن یەكێت ـــمان و لەالی عوس
دەكـــەن و ســـەرۆك بارزانـــی و ئەحمـــەد چەلەبییـــش 

وەك شـــاهید ئیمـــزای لەســـەر دەكـــەن.
چـــەك  بـــە  ســـەركەوتنەی  بـــەو  یەكێتـــی 
بەســـەر  پێشـــمەرگە  وەزارەتـــی  تەقەمەنیـــی  و 
بـــە  كـــرد،  تۆمـــاری  ئیســـالمیدا  بزووتنـــەوەی 
ــوو،  ــان وابـ ــە پێیـ ــوون كـ ــی كردبـ ــێوەیەك لەخۆبایـ شـ
دەتوانـــن بـــە هێـــز و كودەتـــای ســـەربازی دەســـت 
بەســـەر هەمـــوو كوردســـتاندا بگـــرن و پارتییـــش 

بـــەرن. لەنـــاو 

جەبار فەرمان كە ئەو كات 
وەزیری پێشمەرگەی حكومەتی 

هەرێمی كوردستان بووە، 
ڕاستەوخۆ بێ پرسكردن هێزێكی 

لەگەڵ خۆی بردووە لەگەڵ 
ئەو چەك و تەقەمەنییەی لە 

وەزارەت هەبوون، كە ئەوە موڵكی 
حكومەت بووە و حكومەتەكەش 

حكومەتی هاوبەشی پارتی 
یەكێتی بووە، ڕۆژی 22ی كانوونی 

یەكەمی 1993 شەڕەكە دەستی 
پێكرد و زۆر بە خراپی لە 

بزووتنەوەیان دا و ئەوانەشی 
خۆیان تەسلیم كرد گوللەبارانیان 

كردن

لەسەر ئەو سەرپێچییەی جەبار 
فەرمان وەك وەزیری پێشمەرگە 

كە ئەو شەڕەی بەو سەختی 
و دڕەندەییە ئەنجامدابوو، 

سەرۆك بارزانی داوای كردووە 
كە بگۆڕێت، بەاڵم مەكتەبی 

سیاسیی یەكێتی خەاڵتیان كرد 
و بۆ چەند مانگێك ناردیان بۆ 

هەندەران
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 هەڵگیرسانی شەڕی خۆكوژی
جەولەی یەكەمی شەڕەكە

لـــە مانگـــی نیســـانی 1994 هیـــچ گـــرژی و 
ئاڵۆزییەكـــی ئەوتـــۆ لـــە نێـــوان پارتـــی و یەكێتـــی 
و لەنـــاو حكومەتیشـــدا بـــەو شـــێوەیە بوونـــی نەبـــوو 
كـــە بۆنـــی ئـــەوەی لـــێ بێـــت، شـــەڕێكی خوێنـــاوی 
ــت  ــی دروسـ ــی و یەكێتـ ــوان پارتـ ــە نێـ ــوژی لـ و خۆكـ
لـــە  كات  ئـــەو  دێڕانـــە  ئـــەم  نووســـەری  ببێـــت. 
ڕێكخـــراوە جەماوەرییەكانـــی لقـــی چـــواری پارتـــی 
ـــە ناوەڕاســـتی  دیموكراتـــی كوردســـتان كاری دەكـــرد، ل
ـــە  ـــن ك ـــەوە بووی ـــەرقاڵی ئ ـــانی 1994 س مانگـــی نیس
یادێكـــی  كوردســـتانی  بـــەرەی  ســـەندیكاكانی  وەك 
گـــەورەی جەژنـــی كرێكارانـــی جیهـــان لـــە یەكـــی 
ئایـــاردا لـــە یاریـــگای خۆجێـــی ســـلێمانی بكەینـــەوە و، 
تەنانـــەت لـــەو ڕۆژەدا ئـــاگاداری ئـــەوەش نەبوویـــن كـــە 
ـــت،  ـــەاڵدزێ ڕووی دابێ ـــە ق ـــان شـــەڕێك ل كێشـــیەك، ی
ـــانی  ـــەواوی بەرپرس ـــە بانگهێشـــتی ت ـــە پێشـــتر ئێم بۆی
پارتـــی لـــە ســـنوورەكەمان كردبـــوو و پێشـــتر چووبووینـــە 
یاریـــگای خۆجێـــی ســـلێمانی بـــۆ ئـــەوەی پێشـــوازی 
كوردســـتان  كرێكارانـــی  جەژنـــی  میوانەكانـــی  لـــە 
بكەیـــن، كاتێـــك بینیمـــان لیوایەكـــی تایبەتـــی یەكێتـــی 
هاتـــە نـــاو یاریگاكـــە و دەســـتیان كـــرد بـــە لێدانـــی 
ئـــەو خەڵكانـــەی كـــە ئـــااڵی پارتییـــان بـــە دەســـتەوە 
بـــوو، ئااڵكانـــی پارتییشـــیان دڕانـــد و خســـتیانە ژێـــر 
ــە یاریـــگا  ــان بینـــی، لـ ــەم ڕووداوەمـ ــە ئـ ــەوە، كـ پێیانـ
ئـــاگادار  ئـــەوەی لقـــی چـــوار  بـــۆ  هاتینـــە دەرەوە 
زۆر  پارتییـــش  بەرپرســـەكانی  بینیمـــان  بكەینـــەوە، 
ـــاو یاریگاكـــە و  ـــۆ ن ئاســـایی خەریكـــە دێنـــە ژوورەوە ب
پێدەچـــوو ئەوانیـــش ئاگایـــان لـــە هیـــچ نەبووبێـــت. ئـــەم 
گێڕانەوەیـــە لـــە پێنـــاوی ئـــەوە بـــوو پیشـــانی بدەیـــن كـــە 
وەك هەڵوێســـتی فەرمـــی هیـــچ كێشـــەیەكی گـــەورەی 
ــەاڵم  ــوو، بـ ــی نەبـ ــی و یەكێتـ ــوان پارتـ ــە نێـ ــۆ لـ ئەوتـ
یەكێتـــی بـــە دوای بیانوویەكـــدا دەگـــەڕا كـــە شـــەڕێكی 

سەرتاســـەری لەگـــەڵ پارتـــی دروســـت بـــكات.
ئامـــاژە  كتێبەكەیـــدا  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
ــەڵ  ــان لەگـ ــۆ میرخـ ــی حەسـ ــە عەلـ ــەوە دەكات كـ بـ
نزیكـــەی 25 پێشـــمەرگە بەبـــێ ئـــاگاداری ئێمـــە بـــۆ 
چارەســـەركردنی كێشـــەی زەوی و چەنـــد دووكانێـــك 
ســـەردانی قـــەاڵدزێ دەكات و دەیەوێـــت ئـــەو كێشـــەیە 
چارەســـەر بـــكات، بـــەاڵم دیـــارە لـــەوێ بـــە لووتبـــەرزی 
مامەڵەیـــان كـــردووە و ســـووكایەتییان پـــێ كـــردووە 
ــەرۆك  ــەوەی سـ ــراوە و دوای ئـ ــان پـــێ گیـ و ڕێگەیـ

بارزانـــی لـــەوە ئـــاگادار دەكرێتـــەوە، بروســـكەیەكی زۆر 
ــان دەكات و داوای  ــۆ میرخـ ــۆ عەلـــی حەسـ ــد بـ تونـ
لـــێ دەكات دەســـت بەجـــێ بگەڕێتـــەوە، بـــەاڵم دیـــار 
ـــەو ســـەروبەندەدا  ـــووە و ل ـــێ گرت ـــان ل ـــوو كـــە ڕێگەی ب
لـــە  گەنجێـــك  چەنـــد  و  پێـــدەكات  دەســـت  تەقـــە 
ـــوون،  شـــەڕەكە تێوەگلێنـــران و ژمارەیەكیـــان شـــەهید ب
بۆیـــە بروســـكە بـــۆ ئـــازاد قەرەداغـــی بەرپرســـی لقـــی 
ڕانیـــە و مســـتەفا چـــاوڕەش بەرپرســـی مەڵبەنـــدی 
ـــی  ـــۆ مەكتەب ـــا بروســـكەش ب ـــە دەكات و هەروەه ڕانی
ـــەوەی بارودۆخەكـــە  ـــۆ ئ سیاســـیی یەكێتـــی دەكات، ب
كۆنتـــڕۆڵ بكرێـــت و شـــەڕی گـــەورە ڕوونـــەدات، 
بـــەاڵم دیـــارە یەكێتـــی ئـــەو بەرنامەیـــەی هەبـــووە، 
كەچـــی بـــە ســـەر بزووتنـــەوەی ئیســـالمی هێنـــا، 
هەمـــان شـــت بەرامبـــەر بـــە پارتـــی دووبـــارە بكاتـــەوە، 
هـــەر بۆیـــە ڕۆژی 2ی ئایـــاری 1994 هەرچـــی 
هێزیـــان لـــەو ناوچەیـــە هەبـــوو، كۆیـــان كـــردەوە و 
بـــەرەو قـــەاڵدزێ جووڵەیـــان پـــێ كـــرا. عەلـــی حەســـۆ 
ـــوون،  ـــی ب ـــەو پێشـــمەرگانەی كـــە لەگەڵ میرخـــان و ئ
ـــەاڵدزێ و  ـــارەگای ناوچـــەی ق ـــە ب ـــان دەچن هەمووی
بـــە پێشـــمەرگەكانی عەلـــی حەســـۆ میرخانیشـــەوە 
دەبـــوون و دوای  پێشـــمەرگە  هـــەر 50  ژمارەیـــان 
نێـــوەڕۆ  هەتـــا  ســـەریان،  دەكەنـــە  هێـــرش  ئـــەوەی 
پـــێ  تەقەمەنییـــان  لـــەوەدوا  و،  دەكـــەن  بەرگـــری 
بـــدەن.  خۆبەدەســـتەوە  دەبـــن  ناچـــار  و  نامێنـــت 
ـــەكان  ـــە دیل ـــت ل ـــك دەبێ ـــان یەكێ ـــی حەســـۆ میرخ عەل
و زۆر دڕندانـــە شـــەهید دەكرێـــت و دوای ئەویـــش 
23 پێشـــمەرگەكەی دیكـــەش گوللەبـــاران دەكـــەن، 
ــۆ  ــی حەسـ ــوكاری عەلـ ــزم و كەسـ ــان خـ ــە زۆربەیـ كـ

میرخـــان بـــوون.
لـــە   1994 ئـــاداری  2ی  لـــە  شـــەڕەی  ئـــەم 
قـــەاڵدزێ و ڕانیـــە ڕووی دا و ســـەرەنجام لقـــی 
11ی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانیش داگیركـــرا و 
ســـووتێنرا. ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكـــەی ئامـــاژەی 
مەكتەبـــی  داوای  »لەســـەر  كـــردووە  ئـــەوە  بـــۆ 
سیاســـی ڕۆژی 3 ئایـــاری 1994 كۆبوونەوەیـــەك 
ـــە مەســـیف ســـەاڵحەددین كـــرا.« ئـــەم كۆبوونەوەیـــە  ل
ـــووە  ـــەوە ب ـــۆ ئ ـــردووە ب ـــێ ك ـــاژەی پ ـــەرۆك ئام وەك س
كـــە ڕێگـــە لـــە شـــەڕی دیكـــە بگیرێـــت، بـــەاڵم 
هێشـــتا كۆبوونەوەكـــە تـــەواو نەبـــووە، كـــە بـــە بروســـكە 
هێزەكانـــی  دەكرێـــت،  ئـــاگادار  بارزانـــی  ســـەرۆك 
ــان لـــە  ــوو بارەگاكانـــی پارتییـ یەكێتـــی دەوری هەمـ
ســـنووری ســـلێمانی و گەرمیـــان گرتـــووە. دوای 

مام جەالل زۆر بە گەرمی 
پێشوازی لە پێشنیارەكەی 
پارتی دەكرد، بەاڵم هاوكات 
لە الیەكی دیكەوە هێزی 
دەهێنایە ناو هەولێر بۆ ئەوەی 
ئەمجارەیان هەولێر داگیر بكات

سەرۆك بارزانی لە دوای 
كۆتاییهاتنی جەولەی یەكەمی 
شەڕی خۆكوژی، جارێكی دیكە 
بڕیار و بەرنامەی بەو جۆرە بوو 
كە ڕێككەوتنێكی سیاسی لەگەڵ 
مام جەالل ئیمزا بكرێت و لە 
بری ئەوەی هێزەكانی پارتی و 
یەكێتی تەقە لە یەكتری بكەن، 
پێكەوە لە یەك سەنگەردا 
كوردستان بپارێزین
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ـــی هەوڵێكـــی زۆر دەدات  ـــەرۆك بارزان ـــە س كۆبوونەك
ـــكات،  ـــەر ب ـــالزم عوم ـــۆن قســـە لەگـــەڵ م ـــە تەلەف ب
ـــەرۆك  ـــەوەی س ـــە وەاڵمدان ـــۆی ل ـــوو خ ـــار ب ـــەاڵم دی ب
بارزانـــی دەدزییـــەوە و دەیانگـــوت لێـــرە نییـــە، بـــەاڵم 
وەك لـــە كتێبەكـــەی وەك دیكۆمێنتێـــك ئامـــاژەی پـــێ 
كـــردووە و نووســـیویەتی »دواتـــر هـــەر مـــالزم عومـــەر 
ـــوو قســـەی لەگـــەڵ  ـــم شـــەرم ب ـــووی: پێ خـــۆی گوتب
ـــارەگای لقـــی چـــوار  ـــوو ب ـــار دراب بكـــەم، چونكـــە بڕی
ـــرا،  ـــێ نەدەك ـــن هیچـــم پ ـــت و بســـووتێنرێت، م بگیرێ
ـــوو.« ـــانتر ب ـــەنەكردن ئاس ـــەوە و قس ـــۆم دزیی ـــە خ بۆی
»ڕاپەریـــن،  دەڤەرەكانـــی  لـــە  ئـــەوەی  دوای 
ــارەگای  ــە بـ ــە لـ ــە بێجگـ ــان« كـ ــلێمانی، گەرمیـ سـ
ســـێ لـــق و دەیـــان ناوچـــە و ســـەدان ڕێكخـــراوی 
و  داگیركـــران  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی 
بـــە ســـەدان كادر و  ســـووتێنران و تـــااڵن كـــران و 
پێشـــمەرگەی پارتـــی شـــەهید كـــران و بـــە هەزارانیـــش 
ســـووكایەتییان پـــێ كـــرا، ئێـــوارەی 3ی ئایـــاری 
1994 ســـەرۆك بارزانـــی ئـــەم پەیامـــە ئاراســـتەی 
گەلـــی كوردســـتان دەكات كـــە لـــە بەشـــێكیدا هاتـــووە: 
ـــەم  ـــراوە، ل ـــی ك ـــە پارت ـــدە زوڵمێكـــی زۆر ل »هەرچەن
ڕووداوانـــەی دوو ســـێ ڕۆژی ڕابـــردوو لـــە ناوچـــەی 
قـــەاڵدزێ و ڕانیـــە و ســـلێمانی و لەبـــەر ئـــەوەی 
مەترســـییەكی  لـــە  كـــورد  گەلـــی  چارەنووســـی 
ـــر كارەســـاتی  ـــەوەی چیت ـــۆ ئ ـــە و ب یەكجـــار گەورەدای
دڵتەزێـــن ڕوونـــەدات، داوا دەكـــەم هێمنـــی بپارێـــزن و 
شـــەڕ بوەســـتێنن، دەســـتبەجێ داواكارم ســـەركردایەتیی 
بـــەرەی كوردســـتانی لەگـــەڵ هـــەردوو مەكتەبـــی 
سیاســـی پارتـــی و یەكێتـــی كۆببنـــەوە بـــۆ دیراســـەی 

ئـــەم وەزعـــە و چارەســـەركردنی«.
هەتـــا ئێـــرە ســـەرۆك بارزانـــی دەیەوێـــت ئـــەو 
بدرێـــت  هـــەوڵ  و  ڕوونـــەدات  خۆكوژییـــە  شـــەڕە 
كۆنتـــڕۆڵ بكرێـــت، بـــەاڵم دیـــارە پالنـــی یەكێتـــی 
بارزانـــی  بنەماڵـــەی  و  پارتـــی  لەناوبردنـــی  بـــۆ 
لـــەوە ترســـناكترە كـــە ســـەرۆك پێشـــبینی كـــردووە، 
بۆیـــە كۆســـرەت ڕەســـوڵ هێزێكـــی گـــەورە دەبـــات 
ــی  ــەی یەكێتـ ــە كۆمیتـ ــێكی لـ ــیف و بەشـ ــۆ مەسـ بـ
لـــە مەســـیف ســـەالحەددین دادەنێـــت و بەشـــێكی 
بـــۆ مەكتەبـــی سیاســـی  لەگـــەڵ خـــۆی دەبـــات 
پارتـــی و دوو ســـەركردەی دیكـــەی یەكێتیـــش بـــە 
ناوەكانـــی »مـــام ڕۆســـتەم و شـــەوكەتی حاجـــی« بـــە 
ـــی  ـــە مەكتەب ـــەن ب ـــان دەك ـــدارەوە خۆی ـــەك چەك ژمارەی
سیاســـیی پارتیـــدا، بۆیـــە ئیـــدی مەبەســـتەكە بـــە 

ــت،  ــار دەبێـ ــی ناچـ ــت و پارتـ ــكرا دەبێـ ــەواوی ئاشـ تـ
ـــە  ـــەوەی كار ل ـــۆ ئ ـــت ب ڕیوشـــوێنی پێویســـت وەربگرێ
كار نەترازێـــت و دوای ئـــەوەش ئیـــدی كۆمیتـــەی 
نـــاوی  بـــە  بەرپرســـەكەی  و  دەگیرێـــت  مەســـیف 
حاجـــی مەســـیفی بـــە دیـــل دەگیرێـــت و پاشـــان ئـــازاد 
دەكرێـــت، لەالیەكـــی دیكەشـــەوە هـــەوڵ دەدەن چیـــای 
ســـەفین و دەربەنـــدی كـــۆڕێ بگـــرن بـــۆ ئـــەوەی 

مەســـیف ســـەاڵحەددین گەمـــارۆ بـــدەن.
ڕووداوەكانـــی شـــەڕی خۆكـــوژی لەگـــەڵ ئـــەوەی 
زۆر ناخۆشـــن، بـــەاڵم وەك ســـەرۆك بارزانـــی بۆمانـــی 
دەگێڕێتـــەوە، مەكتەبـــی سیاســـیی یەكێتـــی زۆر بـــە 
باشـــی دیراســـەتی نییەتپاكیـــی ســـەرۆك بارزانییـــان 
كـــردووە و زانیویانـــە كـــە هێـــزی پێویســـتیش بـــۆ 
ـــیف  ـــە مەس ـــی ل ـــی پارت ـــی سیاس ـــتنی مەكتەب پاراس
ســـەاڵحەددین بوونـــی نییـــە، هـــەر بۆیـــە دوای ئـــەوەی 
ـــی ئاشـــكرا  ـــۆ پارت ـــی ب ـــی یەكێت ـــی نییەت ـــە تەواوەت ب
دەبێـــت، ســـەرۆك بارزانـــی فەرمـــان دەكات دوو هـــەزار 
ــە و  ــۆ ناوچەكـ ــن بـ ــەك بێـ پێشـــمەرگەی ســـوپای یـ
هەزاریـــان بـــۆ نـــاو مەســـیف و هەزارەكـــەی دیكەشـــیان 
ــۆ  ــەقاڵوە بـ ــتی شـ ــراوەی پشـ ــی میـ ــۆ بەرزاییەكانـ بـ

ئـــەوەی پیالنەكـــەی یەكێتـــی ســـەركەوتوو نەبێـــت.
ئـــەم هەمـــوو شـــەڕ و كاولكارییـــە لـــە كوردســـتان 
ڕوویـــان داوە، مـــام جـــەالل هـــەر لـــە دەرەوەی واڵتـــە و 
بـــە گرنگـــی نازانێـــت بگەڕێتـــەوە و هەتـــا ڕۆژی دووی 
حوزەیرانـــی 1994 گەڕایـــەوە هەولێـــر و ڕۆژی 5ی 
ــەڵ  ــت لەگـ ــادە دەبێـ ــی ئامـ ــەرۆك بارزانـ ــران سـ حوزەیـ
مـــام جـــەالل لـــە هۆتێلـــی شـــیرین پـــااڵس لـــە هەولێـــر 
بـــە ئامادەبوونـــی كۆنگـــرەی نیشـــتمانی كۆببێتـــەوە 
و ســـنوورێك بـــۆ ئـــەم شـــەڕە خۆكوژییـــە دابنرێـــت 
و لەگـــەڵ ئـــەوەی لەنـــاو كۆبوونەوەكـــە هەموویـــان 
پێشـــوازی لـــە هەوڵەكانـــی ســـەرۆك بارزانـــی دەكـــەن، 
ــاتی  ــە كارەسـ ــەم هەوڵـ ــە دوای ئـ ــەك لـ ــەاڵم هەفتەیـ بـ
13ی حوزەیرانـــی خوێنـــاوی لـــە ســـلێمانی ڕوودەدات و 
هێزەكانـــی یەكێتـــی دەســـتڕێژی گوللـــە لـــەو جەمـــاوەرە 
دەكـــەن، كـــە لەگـــەڵ تەرمـــی شـــەهید عوســـمانی قـــادر 
منـــەوەر دەبـــن لـــە ڕێوڕەســـمی ناشـــتنی لـــە گۆڕســـتان، 
لـــەم كارە دڕندانەیـــەش 22 هاوواڵتـــی شـــەهید بـــوون و 

50 هاوواڵتـــی دیكـــەش برینـــدار بـــوون.
ـــۆ  ـــەڕی ناوخ ـــی ش ـــەی یەكەم ـــاوەی جەول ـــە م ل
هێزەكانـــی ســـنووری ســـلێمانیی پارتـــی دیموكراتـــی 
لـــە هەڵەبجـــە خۆیـــان ڕێكخســـتەوە و  كوردســـتان 
و  پارتـــی  نێـــوان  كۆبوونەكانـــی  ئـــەوەی  لەگـــەڵ 

پارتی بۆ دوورخستنەوەی 
مەترسی و كارەساتی یەكێتی 
ناچار بوو دووبارە دەست بە 

ڕێكخستنەوەی هێزەكانی بكات 
و بۆ ئەم مەبەستە فەرماندەی 

لەشكری كوردستان »ف. ل .ك« 
دامەزرا و بەمەش توانرا سنوور 

بۆ پێشڕەوییەكانی یەكێتی 
دابنرێ

لە دوای داگیركردنی شاری 
هەولێر، سەرۆك بارزانی 

مەرجی »چۆڵكردنی هەولێر 
لە چەكدار، یان هێزیكی كەمی 
هەردووال لەناو هەولێر« كردە 

پێش مەرج بۆ كۆبوونەوەی 
هاوبەشی مەكتەبی سیاسی 
پارتی لەگەڵ یەكێتی و 

هەروەها كۆبوونەوەی خۆی 
لەگەڵ مام جەالل
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بـــۆ  یەكێتـــی، هەروەهـــا كۆبوونەكانـــی پەرلەمـــان 
هەمـــان مەبەســـت بـــۆ ئاشـــتی درێژەیـــان هەبـــوو، بـــەاڵم 
ــە  ــەر هەڵەبجـ ــۆ سـ ــی بـ هێرشـــی چەكدارانـــی یەكێتـ
درێـــژەی هەبـــوو و لـــەو كاتانـــەی كـــە هێزەكانـــی 
یەكێتـــی لـــە پێشـــڕەوی بـــوون، مەرجەكانیـــان بـــۆ 
و  ســـەركەوتن  بـــەاڵم  كـــردووە،  قورســـتر  ئاشـــتی 
كـــرد  وای  پارتـــی  هێزەكانـــی  بەرەوپێشـــەوەچوونی 
كـــە یەكێتـــی ناچـــار بێـــت لـــە دوای مانگـــی ئابـــی 
1994 كۆتایـــی بـــە جەولـــەی یەكەمـــی شـــەڕی 

خۆكـــوژی بهێنێـــت.
 جەولەی دووەمی شەڕی خۆكوژی

داگیركردنی هەولێر و شەڕی سەرتاسەری
كۆتاییهاتنـــی  دوای  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
ــی  ــوژی، جارێكـ ــەڕی خۆكـ ــی شـ ــەی یەكەمـ جەولـ
دیكـــە بڕیـــار و بەرنامـــەی بـــەو جـــۆرە بـــوو كـــە 
ڕێككەوتنێكـــی سیاســـی لەگـــەڵ مـــام جـــەالل ئیمـــزا 
بكرێـــت و لـــە بـــری ئـــەوەی هێزەكانـــی پارتـــی و 
یەكێتـــی تەقـــە لـــە یەكتـــری بكـــەن، پێكـــەوە لـــە یـــەك 
ســـەنگەردا كوردســـتان بپارێزیـــن، بـــەاڵم بەداخـــەوە 
ـــەرۆك  ـــوو، س ـــیدار ب ـــەوان زۆر مەترس ـــەوەی ئ بیركردن
10ی  »لـــە  دەڵێـــت:  كتێبەكەیـــدا  لـــە  بارزانـــی 
سیاســـی  مەكتەبـــی   1994 دووەمـــی  كانوونـــی 
لـــەو  و  كردبـــوو  كۆبوونەوەیـــان  قەاڵچـــواالن  لـــە 
كۆبوونەوەیـــەدا بڕیاریـــان دابـــوو شـــەڕی سەرتاســـەری 
ڕێگرتـــن  بـــۆ  پێبكـــەن،  دەســـت  پارتـــی  لەگـــەڵ 
لـــەو شـــەڕە، لـــە 18ی كانوونـــی دووەمـــی 1994 
هەڤـــااڵن جەوهـــەر نامیـــق ســـالم و فازیـــل میرانـــی 
وەك نوێنـــەری پارتـــی ســـەردانی مـــام جەاللیـــان كـــرد 
و پێشـــنیاری پارتییـــان خســـتەڕوو، كـــە بـــە جـــددی 
و بـــە هەمـــوو توانـــاوە هـــەوڵ بدرێـــت ڕێ لـــە شـــەڕ 
ــەر  ــە هـ ــەاڵت لـ ــاوەن دەسـ ــی خـ ــن و، لێژنەیەكـ بگریـ
دووال پێـــك بهێنرێـــت، هەتـــا بارودۆخەكـــە كۆنتـــڕۆڵ 
ــەر  ــت بەرانبـ ــان هەبێـ ــەاڵتی ئیجرائاتیـ ــەن و دەسـ بكـ

هـــەر ســـەرپێچییەك«
مـــام جـــەالل زۆر بـــە گەرمـــی پێشـــوازی لـــە 
ــە  ــاوكات لـ ــەاڵم هـ ــرد، بـ ــی دەكـ ــنیارەكەی پارتـ پێشـ
الیەكـــی دیكـــەوە هێـــزی دەهێنایـــە نـــاو هەولێـــر بـــۆ 

ئـــەوەی ئەمجارەیـــان هەولێـــر داگیـــر بـــكات.
لـــە 1ی كانوونـــی دووەمـــی 1995 هێزەكانـــی 
یەكێتـــی هەڵیانكوتایـــە ســـەر بـــارەگای لقـــی دووی 
مـــۆڵ«ی  »ڕایـــان  جێگـــەی  لـــە  كـــە  پارتـــی 
ئێســـتا بـــوو، هەروەهـــا هەڵیانكوتایـــە ســـەر دەزگای 

ڕۆشـــنبیری و ڕاگەیاندنـــی گـــواڵن كـــە لـــە نـــاو 
دوو  لـــەو  بـــوون،  ئێســـتا  »شـــیراتۆن«ی  هۆتێـــل 
ــۆرە  ــوو جـ ــەوەی یەكێتـــی هەمـ ــەڵ ئـ ــە لەگـ بارەگایـ
چەكێكـــی بـــەكار هێنـــا و لەنـــاو هـــەر دوو بارەگەكـــەش 
ــەاڵم  ــوو، بـ ــێ بـ ــی لـ ــمەرگەی كەمـ ــەك پێشـ ژماریـ
هـــەر  نەیانهێشـــت  و  كـــرد  بەرگرییـــان  قارەمانانـــە 
دوو بارەگەكـــە بگیرێـــت، هەتـــا لـــە 15ی كانوونـــی 
بارەگەكـــە  هـــەردوو  درا  بڕیـــار   1995 دووەمـــی 
زۆر  كـــە  قارەمانانەشـــی  ئـــەو  و  بكرێـــت  چـــۆڵ 
بـــاش بەرگرییـــان كردبـــوو، بـــە ڕێگـــەی كۆنگـــرەی 
نیشـــمانیی عێـــراق »INC« لـــە هەولێـــر دەرچـــوون.
شـــەڕی  بـــۆ  پەنابردنـــی  وێـــڕای  یەكێتـــی 
و  تیرۆریســـتی  كاری  بـــۆ  پەنـــای  خۆكـــوژی، 
ــوباتی  داگیركردنـــی پەرلەمـــان بـــرد، لـــە 27 ی شـ
1995 ئۆتۆمبێلێكـــی بـــە مینچێـــراوی لـــە بـــازاڕی 
زاخـــۆ تەقانـــدەوە كـــە زیاتـــر لـــە 100 هاوواڵتـــی 
ـــوون،  ـــدار ب ـــش برین ـــدە زیاتری ـــوون و دوو هێن شـــەهید ب
لـــە هەولێریـــش د.محەمـــەد قادریـــان تیـــرۆر كـــرد و لـــە 
نزیـــك دێـــی زانكـــۆ شـــەهیدیان كـــرد، لـــە ناوچـــەی 
گرێـــزەی ســـەر بـــە قـــەزای ســـەید ســـادق ئەكـــەرم 
حەمـــە عەلـــی قائیمقامـــی هەڵەبجەیـــان شـــەهید كـــرد.
هـــەر دوابـــەدوای داگیركردنـــی هەولێـــر، مـــام 
ــارەگای خـــۆی  ــد و بـ جـــەالل نەفیرعامـــی ڕاگەیانـ
سەرپەرشـــتیی  لەوێـــوە  و  كۆیـــە  شـــاری  هێنایـــە 
ـــەری سلێمانیشـــەوە  ـــە ب ـــی شـــەڕی دەكـــرد و ل بەرەكان
ــی  ــەر هێزەكانـ ــۆ سـ ــیان بـ ــی هێرشـ ــی یەكێتـ هێزەكانـ
بـــۆ  پارتـــی  دەســـتپێكرد،  هەڵەبجـــە  لـــە  پارتـــی 
دوورخســـتنەوەی مەترســـی و كارەســـاتی یەكێتـــی 
ناچـــار بـــوو دووبـــارە دەســـت بـــە ڕێكخســـتنەوەی 
ـــدەی  ـــتە فەرمان ـــەم مەبەس ـــۆ ئ ـــكات و ب ـــی ب هێزەكان
و  دامـــەزرا  .ك«  ل  »ف.  كوردســـتان  لەشـــكری 
ـــرا ســـنوور بـــۆ پێشـــڕەوییەكانی یەكێتـــی  بەمـــەش توان

دابنرێـــت.
هەولێـــر،  شـــاری  داگیركردنـــی  دوای  لـــە 
ســـەرۆك بارزانـــی مەرجـــی »چۆڵكردنـــی هەولێـــر 
هـــەردووال  كەمـــی  هێزیكـــی  یـــان  چەكـــدار،  لـــە 
ـــەوەی  ـــۆ كۆبوون ـــاو هەولێـــر« كـــردە پێـــش مـــەرج ب لەن
لەگـــەڵ  پارتـــی  سیاســـی  مەكتەبـــی  هاوبەشـــی 
یەكێتـــی و هەروەهـــا كۆبوونـــەوەی خـــۆی لەگـــەڵ 

مـــام جـــەالل.
دووەمـــی  جەولـــەی  دەســـپێكردنی  دوای  لـــە 
بـــۆ  نێودەوڵەتییـــەكان  هەوڵـــە  خۆكـــوژی  شـــەڕی 

شاندی یەكێتی لە 
دانوستاندنەكاندا و لە بەردەم 
ناوبژیوانە بیانییەكاندا 
مانۆڕیان دەكرد و لە 
دانیشتنی یەكەم بە مەرجەكان 
»چۆڵكردنی هەولێر لە 
چەكدار« ڕازی دەبوون و لە 
دانیشتنی دووەم پێشنیارێكی 
دیكەیان دەهێنا كە الی سەرۆك 
بارزانی پەسەند نەبوو، بەاڵم 
پابەندی ئاگربەستەكانیش 
دەبوو بۆ ئەوەی ڕۆڵەی خەڵك 
زیاتر نەكوژرێت و كوردستانیش 
زیاتر كاول نەبێت

لە ساڵی 1996 پارتی 
دیموكراتی كوردستان زۆر 
پابەند بوو بە ئاگربەستەوە و 
تەنیا خەمی ئەوە بوو وادەی 
پەرلەمان بەسەر نەچێت و 
وێڕای هەموو ناكۆكییەكان 
پەرلەمان كۆبوونەوەی خۆی 
بكات و ماوەی خۆی درێژ 
بكاتەوە بۆ ئەوەی شەرعیەتی 
دامودەزگاكان حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بمێنێت و ئەزموونە 
دیموكراتیەكە لەبار نەچێت
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ناوبژیوانـــی و كۆتاییهێنـــان بـــۆ شـــەڕی خۆكـــوژی 
دەســـتی پـــێ كـــرد. ســـەرۆك بارزانـــی و پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان هەمـــوو كات پێشـــوازییان 
لـــەو هەواڵنـــە دەكـــرد و لەمـــەش زیاتـــر هەمـــوو 
ـــەو مەرجـــەی  ـــە نێودەوڵەتییـــەكان پشـــتگیرییان ل هەوڵ
ســـەرۆك بارزانـــی دەكـــرد كـــە پێـــش هەمـــوو شـــتێك 

دەبێـــت هەولێـــر لـــە چەكـــدار چـــۆڵ بكرێـــت.
لـــە  یەكێتـــی  شـــاندی  پرســـە  ئـــەم  لەســـەر 
دانوســـتاندنەكاندا و لـــە بـــەردەم ناوبژیوانـــە بیانییەكاندا 
بـــە  یەكـــەم  دانیشـــتنی  لـــە  و  دەكـــرد  مانۆڕیـــان 
مەرجـــەكان »چۆلكردنـــی هەولێـــر لـــە چەكـــدار« 
ڕازی دەبـــوون و لـــە دانیشـــتنی دووەم پێشـــنیارێكی 
دیكەیـــان دەهێنـــا كـــە الی ســـەرۆك بارزانـــی پەســـەند 
نەبـــوو، بـــەاڵم پابەنـــدی ئاگربەســـتەكانیش دەبـــوو 
بـــۆ ئـــەوەی ڕۆڵـــەی خەڵـــك زیاتـــر نەكوژرێـــت و 

كوردســـتانیش زیاتـــر كاول نەبێـــت.
ـــە ســـاڵی 1996 پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان  ل
زۆر پابەنـــد بـــوو بـــە ئاگربەســـتەوە و تەنیـــا خەمـــی 
ئـــەوە بـــوو وادەی پەرلەمـــان بەســـەر نەچێـــت و وێـــڕای 
ـــەوەی خـــۆی  هەمـــوو ناكۆكییـــەكان پەرلەمـــان كۆبوون
بـــكات و مـــاوەی خـــۆی درێـــژ بكاتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی 
شـــەرعیەتی دامـــودەزگاكان حكومەتـــی هەرێمـــی 
ـــار  ـــە دیموكراتیەكـــە لەب كوردســـتان بمێنێـــت و ئەزموون
نەچێـــت، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە دووجـــار پەرلەمانـــی 
كوردســـتان كۆبوونـــەوەی لـــە دەرەوەی پەرلەمـــان ئەنجام 
دا، لـــە بەرامبـــەردا یەكێتـــی نیشـــتمانی و شەخســـی 
ـــوون لەگـــەڵ  ـــی پالنێـــك ب مـــام جـــەالل خەریكـــی دانان
كۆمـــاری ئیســـالمیی ئێـــران بـــۆ ئـــەوەی كۆتایـــی بـــە 
پارتـــی بهێنـــن، بـــۆ ئەمـــەش یەكێتـــی ئامادەیـــی پیشـــان 
دابـــوو كـــە دەســـتی ســـوپای ئێـــران بگرێـــت و لـــە كۆیـــە 
بارەگاكانـــی حزبـــی دیموكراتـــی ئێـــران بۆمببـــاران 
توانـــای  هەمـــوو  ئێرانیـــش  لەبەرامبـــەردا  بـــكات، 
ســـەربازی خـــۆی بەتایبەتـــی »تۆپخانـــە« بخاتـــە 
ـــت  ـــاو بەرێ ـــی لەن ـــەوەی پارت ـــۆ ئ ـــی ب ـــی یەكێت خزمەت
و، چەنـــد ڕۆژێـــك پێـــش ئـــەوەی پارتـــی ئاهەنگـــی 
یۆبیلـــی زێڕینـــی خـــۆی لـــە 16ی ئابـــی 1996 
ـــە  ـــەالل ل ـــام ج ـــت، م ـــەالحەددین بگرێ ـــیف س ـــە مەس ل
ـــوو »دەبێـــت فاتیحـــە لەســـەر  ـــد ب پەیامێكـــدا ڕایگەیان
پارتیبخوێنرێـــت«، بـــۆ ئەمـــەش لـــە دوای بەرەبەیانـــی 
17ی ئابـــی 1996 هێرشـــە هاوبەشـــەكانی یەكێتـــی 
ـــۆ ســـەر  ـــران ب ـــەی ئێ ـــە پاڵپشـــتیی پاســـدار و تۆپخان ب
ــەوەی  ــتە ئـ ــرد و كار گەیشـ ــێ كـ ــتی پـ ــی دەسـ پارتـ
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لـــە ڕۆژی 20ی ئابـــی 1996 تۆپخانـــەی ئێـــران 
ـــرد  ـــەی ك ـــە ڕووت ـــرێ و مام ـــەرەی قەس ـــی ب تۆپباران
كـــە هێزیكـــی پتـــر لـــە 1000 پێشـــمەرگەی لـــێ 
بـــوو، كـــە 140 پێشـــمەرگە شـــەهید بـــوون و 400 
پێشـــمەرگە برینـــدار بـــوون، ئیـــدی بەڕاســـتی شـــەرەكە 
لـــە شـــەڕی نێـــوان پارتـــی و یەكێتـــی دەرچـــوو و 
بـــووە شـــەڕی نێـــوان پارتـــی و دەوڵەتێكـــی بەهێـــزی 
وەك ئێـــران، ئەمـــەش هیـــچ گومانـــی تێـــدا نەمـــا، 
بۆیـــە ســـەدام حوســـێنیش »مانـــع عەبدولڕەشـــیدی 
الی  دەنێرێتـــە  عێـــراق«  موخابەراتـــی  ســـەرۆكی 
ـــران، ســـەرۆك  ـــە دژی دەســـتتێوەردانەكانی ئێ پارتـــی ل
ـــەم  ـــە ئ ـــیویەتی: »ئێم ـــدا نووس ـــە كتێبەكەی ـــی ل بارزان
داواكارییەمـــان ڕەت نەكـــردەوە و داوای كەتیبەیـــەك 
تۆپـــی 130 ملـــم و كاتیۆشـــای 107 و تۆپـــی 122 
میلمـــان كـــرد، بەوانەشـــی كـــە دەتوانـــن بیتەقێنـــن 
ســـەربازی  خولـــی  نەبـــووە،  كات  ئـــەوەی  لەبـــەر 
ڕابهێنرێـــت،  لەســـەر  پێشـــمەرگەی  و  بكرێتـــەوە 
دوای ئـــەم داوایـــە كـــە ســـەدام حوســـێن ئامادەباشـــی 
ــان  ــر یارمەتیمـ ــی هەولێـ ــۆ ڕزگاركردنـ ــان داوە بـ پیشـ
بـــدات، ئێمـــەش بـــە مـــەرج پێشـــوازیمان لێكـــردن كـــە 
ــە  ــان لـ ــردن دەبێـــت هێزەكانیـ ــان لێكـ هەركاتێـــك داوامـ
ــە  ــان دا بـ ــەوان بەڵێنـــی ئەوەیـ ــێننەوە، ئـ ــر بكشـ هەولێـ
مەرجـــی پارتییـــش دوای ڕزگاركردنـــەوەی هەولێـــر 
نەچێـــت بـــۆ ســـلێمانی، بـــۆ ئەمـــەش بەرەبەیانـــی 
31ی ئابـــی 1996 هێزێكـــی عێراقـــی لـــە ڕێگـــەی 
ـــر هاتـــن  ـــەرەو دەروازەكانـــی هەولێ ـــەوە ب ـــردێ و خەبات پ
ـــی پێشـــمەرگەیان  ـــەش پاڵپشـــتی هێزەكان ـــە تۆپخان و ب
لـــە بـــەرەی دێگەڵـــە كـــرد، بەمجـــۆرە بـــۆ نیـــوەڕۆی 
31ی ئابـــی 1996 هێزەكانـــی یەكێتـــی ڕووخـــان و 
بەرگەیـــان نەگـــرت و هەولێـــر ئـــازاد كـــرا و دوای 
ســـێ ڕۆژیـــش داوامـــان لـــە عێـــراق كـــرد پاشەكشـــە 
بـــە هێزەكانـــی بـــكات، ئەوانیـــش بەڵێنەكـــەی خۆیـــان 
جێبەجـــێ كـــرد و بەمجـــۆرە هەولێـــر ئـــازاد كـــرا و 
ســـوپای عێراقیـــش كشـــایەوە و یەكێتیـــش بـــە جۆرێـــك 
لـــە بەریـــەك هەڵوەشـــا و هەتـــا ســـنوورەكانی ئێـــران 
خۆیـــان نەگرتـــەوە، دوای ئـــەم ســـەركەوتنە گەورەیـــەش 
پەرلەمانـــی كوردســـتان توانـــی كۆبوونـــەوەی خـــۆی 
ـــەژاد ئەحمـــەد جێگـــری ســـەرۆكی  ـــی ن ـــە ئامادەبوون ب
لیســـتی  پەرلەمانتارانـــی  ژمارەیـــەك  و  پەرلەمـــان 
ســـەوز و لیســـتی زەرد و پێكهاتـــەكان ئەنجـــام بـــدات 
شـــەرعییەت  و  بكاتـــەوە  درێـــژ  خـــۆی  مـــاوەی  و 

ــزت. ــەوە و بیپارێـ بگێڕێتـ

یەكێتی نیشتمانی و شەخسی مام 
جەالل خەریكی دانانی پالنێك 
بوون لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی 

ئێران بۆ ئەوەی كۆتایی بە 
پارتی بهێنن، بۆ ئەمەش 

یەكێتی ئامادەیی پیشان دابوو 
كە دەستی سوپای ئێران بگرێت 

و لە كۆیە بارەگاكانی حزبی 
دیموكراتی ئێران بۆمبباران 

بكات، لەبەرامبەردا ئێرانیش 
هەموو توانای سەربازی خۆی 

بەتایبەتی »تۆپخانە« بخاتە 
خزمەتی یەكێتی بۆ ئەوەی 

پارتی لەناو بەرێت

بەرەبەیانی 17ی ئابی 1996 
هێرشە هاوبەشەكانی یەكێتی بە 
پاڵپشتیی پاسدار و تۆپخانەی 

ئێران بۆ سەر پارتی دەستی 
پێ كرد و كار گەیشتە ئەوەی 

لە ڕۆژی 20ی ئابی 1996 
تۆپخانەی ئێران تۆپبارانی 

بەرەی قەسرێ و مامە ڕووتەی 
كرد كە هێزیكی پتر لە 1000 
پێشمەرگەی لێ بوو، كە 140 

پێشمەرگە شەهید بوون و 400 
پێشمەرگە بریندار بوون
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پێویستە چارەسەری مەحەلی و 
مرۆیی بۆ كێشەكانی ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست بگیرێتەبەر

ئەبوباكار باە  
پڕۆفیسۆری كۆمەڵناسی لە زانكۆی ئیلینۆی باكوور بۆ گواڵن: 
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شـــارەزای  و  تایبەتمەنـــد  كەســـێكی  وەك   *
كاروبارەكانـــی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، چـــۆن لـــە 
بارودۆخـــی ئـــەم ناوچەیـــە دەدەڕوانـــن و شـــرۆڤەكاریی 
گرنگتریـــن  ئێـــوە  تێڕوانینـــی  بـــە  دەكـــەن،  بـــۆ 
ــەی  ــە مایـ ــن كـ ــهاتانە چیـ ــەندن و پێشـ ــەو پەرەسـ ئـ
زۆرتریـــن نیگەرانیـــن و، پێویســـتی بـــە ئاوڕدانـــەوەی 

ــە؟ ــددی هەیـ ــە و جـ بەپەلـ
- بـــە تێڕوانیـــن و بۆچوونـــی مـــن، لـــە ڕوانگـــەی 
ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی  ئەمنییـــەوە 
ـــە هەمـــان  بەدەســـت كێشـــە و تەنگـــژەوە دەناڵێنێـــت، ب
ـــارن  ـــان گرفت ـــە بەشـــەكانی دیكـــەی جیه شـــێوەی ك
بـــە دەســـت كێشـــە و قەیرانـــی ئەمنییـــەوە، هەرچۆنێـــك 
ـــە ســـێ كێشـــەی دیاریكـــراوی  ـــاژە ب ـــن ئام ـــت، م بێ
پـــڕ لـــە تەنگـــژە دەكـــەم، بـــە دیاریكـــراوی كێشـــەی 
بـــە پڕۆگرامـــە  پەیوەســـت  فەلەســـتین، كێشـــەی 
بـــە  تایبـــەت  پرســـی  و،  ئێـــران  ئەتۆمییەكـــەی 

حوكمڕانـــی هـــەم لـــە ڕوانگـــەی كەمینـــەوە و هـــەم 
ــی  ــەی ئیســـامییەوە، ئـــەوەی پەیوەندیـ ـــە ڕوانگـ ل
هەبێـــت بـــە دۆخ، یـــان پرســـی فەلەســـتینەوە، ئـــەوا 
ئـــەم كێشـــەیە بووەتـــە درێژخایەنتریـــن نادادپەروەریـــی 
كۆمەاڵیەتـــی و كێشـــەی مرۆیـــی لـــە جیهانـــدا، 
بـــە چەشـــنێك كـــە ســـەركوتكاریی فەلەســـتنییەكان 
ـــی و  ـــە ڕەگ و ڕیشـــەی ناكۆك ـــین ل ـــە چاوپۆش -ب
كێشـــەی فەلەســـتین و ئیســـرائیل- تەنیـــا بووەتـــە 
زیاتـــر،  توندوتیژیـــی  هاتنەئـــارای  ســـەرچاوەی 
ـــۆ ئیســـرائیل. پرســـی  ـــۆ فەلەســـتین و هـــەم ب هـــەم ب
پەیوەســـت بـــە پڕۆگرامـــە ئەتۆمییەكەی ئێران بووەتە 
تەحەددییەكـــی گـــەورە لەبـــەر ئـــەوەی تێكهەڵكێـــش و 
پێكـــەوە گرێـــدراوی سیاســـەتی هێـــزە جیهانییـــەكان 
و، بـــە دیاریكراوییـــش ویایەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریـــكا و واڵتـــی ڕووســـیایە، ئەمـــەش دەبێتـــە 
هـــۆی درووســـتبوونی دۆخێـــك كـــە دژواری دروســـت 

پرسی پەیوەست بە پڕۆگرامە 
ئەتۆمییەكەی ئێران بووەتە 
تەحەددییەكی گەورە لەبەر 

ئەوەی تێكهەڵكێش و 
پێكەوە گرێدراوی سیاسەتی 

هێزە جیهانییەكان و، بە 
دیاریكراوییش ویالیەتە 

یەكگرتووەكانی ئەمریكا و واڵتی 
ڕووسیایە

ئەبـــووت بەكـــر بـــاە پڕۆفیســـۆری كۆمەڵناســـییە لـــە زانكـــۆی ئیلینـــۆی باكـــوور، لـــە توێژینەوەكانیـــدا 
بایـــەخ بـــە چەنـــد پرســـێكی گرنـــگ دەدات، وەك دیموكراســـی، بنیاتنانـــی نەتـــەوە، بنیاتنـــان و دروســـتكردنی 
ئاشـــتی و ڕۆڵـــی كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی، گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا، كـــە تـــەوەرە 
پرســـی  ناوەڕاســـت، وەك  ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی  بـــە كاروبارەكانـــی  بـــوون  پەیوەســـت  ســـەرەكییەكانی 
ـــە  ـــی گرووپ ـــی بوون ـــە و، پرس ـــەم ناوچەی ـــی ئ ـــە و تەنگـــژە و ئاڵۆزییەكان ـــی كێش دیموكراســـی و هۆكارەكان

ــدڕەوەكان. تونـ
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ئەوەی پەیوەست بێت بە پرسی 
دیموكراسییەوە، بە تایبەتی لە 
واڵتانی وەك عێراق و سووریا 
و یەمەندا، ئەوا ئەم پرسە بە 
هۆی تەشەنەكردنی گەندەڵی 
و سەركوتكاریی كەمینەكانەوە 
دوچاری ئاڵۆزیی زیاتر بووەتەوە

بزووتنەوە ناسیۆنالیستی 
و پۆپۆلیستییەكانەوە لە 
ڕۆژئاوادا، كە كەش و 
دۆخێكی جیهانیی ئەوتۆیان 
خوڵقاندووە، كە كەمتر لەبار 
بێت بۆ پەرەپێدان و برەودان بە 
دیموكراسی

چارەسەرەكان بەرجەستە نابن 
لە هەڵگیرساندنی شەڕی زیاتر 
لە دژی تیرۆر، یان گرتنەبەری 
ڕێكار و ڕێوشوێنی توند لە دژی 
كەمینەكان، بەڵكو پێویستە 
دەرفەت بڕەخسێنرێت بۆ 
فرەیی زیاتر و بۆ گرتنەبەری 
چارەسەری مرۆیی و مەحەلی

دەكات بـــۆ هێنانەئـــارای چارەســـەرێكی ســـەركەوتوو 
بـــۆ ئێـــران، تاوەكـــو بتوانێـــت مومارەســـەی مافەكانـــی 
ـــدا.  ـــوەی نۆرمـــە نێودەوڵەتییەكان ـــە چوارچێ ـــكات ل ب
ـــە پرســـی دیموكراســـییەوە،  ـــت ب ـــەوەی پەیوەســـت بێ ئ
ـــراق و ســـووریا و  ـــی وەك عێ ـــە واڵتان ـــی ل ـــە تایبەت ب
یەمەنـــدا، ئـــەوا ئـــەم پرســـە بـــە هـــۆی تەشـــەنەكردنی 
گەندەڵـــی و ســـەركوتكاریی كەمینەكانـــەوە دوچـــاری 
ئاڵۆزیـــی زیاتـــر بووەتـــەوە، كـــە ئەمـــەش زەمینـــەی 
زیاتـــر درووســـت دەكات بـــۆ دیكتاتۆرییەتـــی زیاتـــر و 

توندوتیـــژی لـــە فۆرمـــی شـــەڕی تیـــرۆردا.
دیموكراســـی  پرســـی  بـــە  ئاماژەتـــان  ئێـــوە   *
ـــێوەیەكی  ـــە ش ـــەدا، ب ـــەم ناوچەی ـــی ئ ـــە واڵتان ـــرد ل ك
گشـــتی چـــۆن لـــەم پرســـە دەڕوانـــن، بەتایبەتـــی 
دوای ئـــەوەی بینیمـــان كـــە تەنانـــەت شـــۆڕش و 
نەیانتوانـــی  ڕاپەڕینەكانـــی بەهـــاری عەرەبییـــش 
ــان لـــێ  ــج و ئەنجامـــی خوازراویـ ــەم ڕووەوە ئامانـ لـ
بكەوێتـــەوە، ئایـــا پێـــت وایـــە لـــە ئێستاشـــدا ئەگـــەری 
بەرەوپێشـــبردنی پرســـی دیموكراســـی ئەگەرێكـــی 

الوازە لـــەم ناوچەیـــەدا؟
- لـــە ڕاســـتیدا مـــن دەتوانـــم لـــەم ڕووەوە بڵێـــم كـــە 
ــەكردنی دیموكراســـی  ــارا و گەشـ ــەری هاتنەئـ ئەگـ
لـــەم ناوچەیـــەدا ئەگەرێكـــی بەرچـــاو نییـــە، ئەویـــش 
پەیوەســـتە  یەكەمیـــان  هۆكارێـــك،  چەنـــد  لەبـــەر 
دواكەوتنخوازییەكانـــی  بـــە هەڵكشـــانی هەڕەشـــە 
ســـەرچاوەگرتوو لـــە بزووتنـــەوە ناسیۆنالیســـتی و 
ــەش و  ــە كـ ــاوادا، كـ ــە ڕۆژئـ ــتییەكانەوە لـ پۆپۆلیسـ
دۆخێكـــی جیهانیـــی ئەوتۆیـــان خوڵقانـــدووە، كـــە 
كەمتـــر لەبـــار بێـــت بـــۆ پەرەپێـــدان و بـــرەودان بـــە 
دیموكراســـی. خاڵێكـــی دیكـــە ئەوەیـــە كـــە ئەگـــەر 
بڕوانیـــن  دیموكراســـی  لـــە  شـــێوەیە  بـــەو  ئێمـــە 
ئەنجامدانـــی  لـــە  تەنیـــا  نابێـــت،  قەتیـــس  كـــە 
لـــە  بریتییـــە  بەڵكـــو  فرەحزبیـــدا،  هەڵبژاردنـــی 
سیســـتمێك كـــە تێیـــدا حوكمڕانییەكـــی نوێنەرایەتـــی 
و بەرپرســـیارانە پیـــادە دەكرێـــت لـــە ســـەر بنەمـــای 
مافەكانـــی  لـــە  ڕێزگرتـــن  و  یاســـا  ســـەروەریی 
لـــە  نزیكـــە  بڵێیـــن  دەكرێـــت  ئـــەوا  كەمینـــەكان، 
هەمـــوو شـــوێنێك دیموكراســـی ڕووبـــەڕووی كێشـــە 
واڵتـــی  لـــە  نێویانـــدا  لـــە  بووەتـــەوە،  گرفـــت  و 
بنەڕەتیـــی خـــۆی كـــە ویایەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریكایـــە، ئەمـــە بـــەو مانایـــە نییـــە كـــە دەبێـــت 
ئێمـــە پاشەكشـــە بكەیـــن لـــە هەوڵەكانـــی بەدیهێنانـــی 
دیموكراســـی، یـــان بـــەو واتایـــە نییـــە كـــە دیموكراســـی 

بەڵكـــو  دەكەوێتـــەوە،  لـــێ  خراپـــی  دەرئەنجامـــی 
ئامانجەكـــە ئەوەیـــە كـــە دەبێـــت ئێمـــە كار و كۆشـــش 
ئـــەوەی دیموكراســـییەتی مانادارتـــر  بـــۆ  بكەیـــن 
بـــەدی بهێنیـــن، دیموكراســـییەكی بناغەداڕێـــژراو 
ــەك  ــانی، نـ ــزم و یەكسـ ــی لیبڕاڵیـ ــەر ئایدیاكانـ لەسـ
ڕەگەزپەرســـتی و شـــێوە و چەشـــنەكانی دیكـــەی 
ــی  ــە واڵتانـ ــە كـ ــۆكاری دووەم ئەوەیـ ــاكاری. هـ جیـ
كێشـــەی  ڕووبـــەڕووی  ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی 
شـــەرعییەتی دەوڵـــەت بوونەتـــەوە، لێـــرەدا مەبەســـتم 
ئەوەیـــە بـــۆ ئـــەوەی دیموكراســـی لـــە ئـــارادا بێـــت، 
هەبێـــت  دەوڵەتێـــك  پێشـــوەختە  پێویســـتە  ئـــەوا 
ئـــەوەی  بـــەاڵم  بێـــت،  شـــەرعییەت  خاوەنـــی  و 
بـــەدی دەكرێـــت ئەوەیـــە كـــە هەنـــدێ لـــە گرووپـــە 
تونـــدی  بـــە  ئیســـامییەكان  یـــان  كەمینـــەكان، 
ـــی  ـــە دەوڵەتان ـــدێ ل بەرهەڵســـتیی شـــەرعییەتی هەن
دەكـــەن،  ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی 
ــەم ڕۆژگاری  ــە ئـ ــەوە بڵێیـــن كـ ــا دەبێـــت ئـ هەروەهـ
ســـەلماندوویەتی كـــە زەحمەتـــە بتوانرێـــت چارەســـەری 
ئـــەم دوو هـــۆكارە بكرێـــت، لەبـــەر ئـــەوەی كەمینـــەكان 
ـــە  ـــان بەدەســـت ناهێنـــن، ل ـــە خۆی دەوڵەتـــی تایبـــەت ب
هەمـــان كاتـــدا ڕووبـــەڕووی ســـەركوتكاری دەبنـــەوە، 
ـــە كاتێكـــدا ئیســـامییەكان ســـەرلەبەری سیســـتمی  ل
جیهانییـــە ســـەرمایەدارییەكە ڕەت دەكەنـــەوە، كـــە 
ئـــەو سیســـتمە پـــەرە بـــە دەســـەاڵتخوازی و دەوڵەتـــی 
دیكتاتـــۆری دەدات لـــە ناوچەكـــەدا، بـــە دیـــدی مـــن 
ـــە هەڵگیرســـاندنی  ـــن ل چارەســـەرەكان بەرجەســـتە ناب
شـــەڕی زیاتـــر لـــە دژی تیـــرۆر، یـــان گرتنەبـــەری 
ڕێـــكار و ڕێوشـــوێنی تونـــد لـــە دژی كەمینـــەكان، 
ـــی  ـــۆ فرەی بەڵكـــو پێویســـتە دەرفـــەت بڕەخســـێنرێت ب
ــی و  ــەری مرۆیـ ــەری چارەسـ ــۆ گرتنەبـ ــر و بـ زیاتـ

مەحەلـــی.
* ئەگـــەر ســـەیری وێنـــە گەورەكـــە بكەیـــن، 
ـــە كێشـــە و  ـــە ك ـــت، ئەوەی ـــەدی دەكرێ ـــەوەی ب ـــەوا ئ ئ
ـــی  ـــی ناوچـــەی ڕۆژهەاڵت تەنگـــژە و تەحەددییەكان
ناچنـــە  ئاســـانی  بـــە  و  درێژخایەنـــن  ناوەڕاســـت 
دەمانەوێـــت  لێـــرەدا  چارەســـەرەوە،  بـــاری  ژێـــر 
بپرســـین بۆچـــی كێشـــەكانی ئـــەم ناوچەیـــە هێنـــدە 
ئاڵـــۆزن و ناتوانرێـــت بـــە ئاســـانی چارەســـەریان بـــۆ 

بدۆزرێتـــەوە؟
ـــوە ئامـــاژەی پـــێ دەكـــەن،  ـــەوەی ئێ ـــت ئ - پێدەچێ
ڕاســـت بێـــت، ئەگەرچـــی دەبێـــت ئـــەوەش بڵێیـــن كـــە 
كێشـــە و ناكۆكیـــی درێژخایـــەن لـــە ناوچەكانـــی 
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دیكـــەی جیهانیشـــدا هـــەن و بـــەدی دەكرێـــن، كەواتـــە 
دەڵێـــم ئەوەتـــا كێشـــەی فەلەســـتین بـــۆ ڕۆژگارێكـــی 
ـــا  ـــە، هەروەه ـــە و بەردەوام ـــە ئارادای ـــژە ل دوور و درێ
ئـــەو كێشـــانەی ڕووبـــەڕووی واڵتانـــی وەك لوبنـــان 
و عێـــراق و ســـووریا و یەمـــەن و ئێـــران بوونەتـــەوە، 
هەموویـــان كێشـــەی گـــەورە و ئاڵـــۆزن، ئەگـــەر بێینـــە 
ســـەر شـــرۆڤەكردنی هۆكارەكانـــی ئـــەم بارودۆخـــە، 
ئـــەوا بـــە تێڕوانینـــی مـــن یەكێـــك لـــە فاكتـــەرە 
گرنـــگ و یەكاكـــەرەوەكان بریتییـــە لـــە فاكتـــەری 
ڕاســـتییە  ئـــەو  دەبێـــت  چونكـــە  جیۆپۆلەتیـــك، 
ناوچـــەی  ناكۆییەكانـــی  كـــە  بكەیـــن،  ڕەچـــاو 
پەیوەســـتن  و  گرێـــدراو  ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی 
بـــە جیۆپۆلەتیـــك و بەرژەوەندییەكانـــی ڕۆژئـــاواوە، 
ئەمـــەش دەرئەنجامێكـــی خراپـــی لـــێ دەكەوێتـــەوە 
ئـــەوەی جڵـــەوی چارەســـەرەكە  هـــۆی  دەبێتـــە  و 
و  نەمێنێـــت  مەحەلییەكانـــدا  هێـــزە  دەســـتی  لـــە 
بكەوێتـــە دەســـتی سیاســـەتی ئەمریـــكا و سیاســـەتی 
جیهانـــی، ئەمـــەش جێـــی داخـــە و وەك ئامـــاژەم پـــێ 
كـــرد دەرئەنجامێكـــی خراپـــە، لەبـــەر ئـــەوەی تەنیـــا 
دەبێتـــە هـــۆی الوازكـــردن و بنكۆڵكردنـــی ئاشـــتی و 
دیموكراســـی. دواتـــر دەبێـــت ئێمـــە ئـــەو ڕاســـتییەش 
ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی  كـــە  بگریـــن  لەبەرچـــاو 
ناوەڕاســـت )وەك ســـەرچاوەی ســـەرەكیی وزە( بووەتـــە 
بەرژەوەندییەكانـــی  بـــۆ  بایـــەخ  پـــڕ  ناوچەیەكـــی 
ـــەش تێكهەڵكێشـــییەك  ـــە ئەم ـــەكان، ك ـــزە جیهانیی هێ
دروســـت دەكات لـــە نێـــوان پرســـە ئایدیۆلۆژییـــەكان و 
ـــە شـــێوەیەكی بەرچـــاو  ـــدا، ب بەرژەوەندییـــە تایبەتەكان
لـــە ویایەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا. مـــن لـــەم 
ـــی  ـــی ڕۆژهەاڵت ـــە پێویســـتە دەوڵەتان ـــم وای ڕووەوە پێ
و  بكـــەن  ئابوورییەكانیـــان جۆراوجـــۆر  ناوەڕاســـت 
كەشـــێكی داهێنانكاریـــی ئەوتـــۆ بخوڵقێنـــن، كـــە 
دەرئەنجـــام نـــەوت گرنگییەكـــی كەمتـــری هەبێـــت 
بـــۆ مانـــەوە و بەردەوامبوونیـــان، بـــەو پێیـــە ئـــەم 
ناوچەیـــە ڕزگار دەكات لـــە پشتبەســـتن بـــە نـــەوت 
ـــۆ  ـــە ب ـــە. وات ـــە ئارادای ـــە لەســـەر ئاســـتی جیهـــان ل ك
ـــا ڕاددەیـــەك ئارامـــی و ئاشـــتی  ـــەوەی ناوچەكـــە ت ئ
بـــۆ بگەڕێتـــەوە، ئـــەوا پێویســـتە كەمتـــر پشتبەســـتوو 
ــە. ــەرمایەدارییە جیهانییەكـ ــە سـ ــە ئابوورییـ بێـــت بـ

گرووپـــی  چەندیـــن  ئاشـــكرایە  هـــەروەك   *
ناوچـــەی  لـــە  هـــەن  تونـــدڕەو  و  تیرۆریســـتی 
و  كاولـــكاری  كـــە  ناوەڕاســـتدا،  ڕۆژهەاڵتـــی 
كوشـــتارێكی زۆر و بەرباڵویـــان لـــەم ناوچەیـــەدا 

خســـتووەتەوە، بـــە تێڕوانینـــی ئێـــوە هـــۆكارە بنەڕەتـــی 
و بونیادییەكانـــی ســـەرهەڵدان و گەشـــەكردنی ئـــەم 
گرووپانـــە چیـــن و، پێویســـتە بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوە و 

بكرێـــت؟ چـــی  بەرپەرچدانەوەیـــان 
ـــت  ـــە دەبێ ـــەوە بكـــەم ك ـــت ئامـــاژە ب - ســـەرەتا دەبێ
فۆرمەكانیـــدا  و  شـــێوە  ســـەرجەم  لـــە  تیرۆریـــزم 
سەرزەنشـــت و بەرهەڵســـتی بكرێـــت، هەرچۆنێـــك 
بـــە  بەنـــدە  ڕاســـتەقینەكە  ڕێگەچـــارە  بێـــت، 
و  گلەیـــی  ســـەرچاوەكانی  چارەســـەركردنی 
هـــەر  لـــە  چونكـــە  ڕەواكانـــەوە،  ناڕەزاییەتییـــە 
كۆمەڵگەیەكـــدا چەنـــد كەســـانێكی تونـــدڕەو هـــەن 
كـــە بـــۆی هەیـــە گفتوگۆكـــردن لەگەڵیانـــدا زۆر 
زەحمـــەت و دژوار بێـــت، لەبـــەر ئـــەوە دەبێـــت شـــەڕیان 
لەگەڵـــدا بكرێـــت و تێـــك بشـــكێندرێن، بـــەاڵم لەگـــەڵ 
ئەوەشـــدا، هەڵەیـــە ئـــەو كەســـانە بـــە تیرۆریســـت 
نادادیـــی  بەرهەڵســـتیی  كـــە  بكرێـــن  نـــاوزەد 
نابێتـــە  ئەمـــە  چونكـــە  دەكـــەن،  كۆمەاڵیەتـــی 
هـــۆی هێنانەئـــارای ئاشـــتی و ئارامـــی، هـــەروەك 
پێشـــتر ئامـــاژەم پـــێ كـــرد، ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ناوەڕاســـت ڕووبـــەڕووی تەحەددیـــی قـــووڵ بووەتـــەوە 
لـــە پەیوەنـــدی بـــە پرســـی دیموكراســـییەوە، بـــەالی 
منـــەوە ڕەگ و ڕیشـــە، یـــان هـــۆكارە ڕیشـــەییەكانی 
ـــە هـــۆی  ـــەو پرســـانەی بوونەت ـــدراون ب ـــزم گرێ تیرۆری
ئـــەوەی بەدیهێنانـــی دیموكراســـی لـــە ڕۆژهەاڵتـــی 
ــە  ــە لـ ــان بریتییـ ــت، دیارترینیـ ــتدا دژوار بێـ ناوەڕاسـ
پەیوەســـتبوونی پرســـی گەندەڵـــی بـــە ئابووریـــی 
ــەوت،  ــە نـ ــتوو بـ ــی پشتبەسـ ــەرمایەداریی جیهانـ سـ
دەســـتتێوەردانی  كەمینـــەكان،  ســـەركوتكردنی  و 
چـــڕی ڕۆژئـــاوا و تێكەهەڵكێشـــكردنی ئاییـــن لـــە 
بەرهەڵســـتیی سیاســـیدا، بـــە چەشـــنێك كـــە ئامانجـــە 
نەبێـــت،  ئاییـــن  بـــە  خزمەتكـــردن  ڕاســـتەقینەكە 
ــی و  ــێكی سیاسـ ــەركردنی پرسـ ــۆ چارەسـ ــو بـ بەڵكـ
دونیایـــی بێـــت. پێـــم وایـــە چارەســـەری درێژخایـــەن 
ئەوەیـــە تەركیـــز لەســـەر ئـــەوە بكرێـــت كـــە دەوڵەتانـــی 
ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت كەمتـــر پشتبەســـتوو بـــن بـــە 
ـــەوەی  ـــە هـــۆی كەمكردن ـــە ئەمـــەش دەبێت ـــەوت، ك ن
واڵتانـــە،  ئـــەم  جیۆپۆلەتیكییەكانـــی  الوازییـــە 
ــەی  ــۆ كێشـ ــەوە بـ ــورت بكرێنـ ــەكان كـ ــەر كێشـ ئەگـ
هەرێمـــی و مەحەلـــی، ئـــەوا ئاســـانتر چارەســـەریان 
بـــۆ دەدۆزرێتـــەوە، بـــەاڵم لـــە ئێســـتادا دەســـتتێوەردانە 
و  الوازكـــردن  هـــۆی  بوونەتـــە  دەرەكییـــەكان 

بنكۆڵكردنـــی چارەســـەرە مەحەلییـــەكان.

هەڵەیە ئەو كەسانە بە 
تیرۆریست ناوزەد بكرێن 
كە بەرهەڵستیی نادادیی 

كۆمەاڵیەتی دەكەن، چونكە ئەمە 
نابێتە هۆی هێنانەئارای ئاشتی 

و ئارامی

ڕەگ و ڕیشە، یان هۆكارە 
ڕیشەییەكانی تیرۆریزم گرێدراون 

بەو پرسانەی بوونەتە هۆی 
ئەوەی بەدیهێنانی دیموكراسی لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا دژوار بێت

لە هەر كۆمەڵگەیەكدا چەند 
كەسانێكی توندڕەو هەن كە بۆی 

هەیە گفتوگۆكردن لەگەڵیاندا 
زۆر زەحمەت و دژوار بێت، لەبەر 

ئەوە دەبێت شەڕیان لەگەڵدا 
بكرێت و تێك بشكێندرێن
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ڕووسیا لە مەودای درێژخایەندا 
بازاڕی ئەوروپای بۆ نەوت و غازە 

سرووشتییەكەی لەدەست داوە

جەیمس سپێرلێنگ
پڕۆفیسۆری زانستی سیاسی لە زانكۆی ئاكرۆن بۆ گواڵن: 
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بە پێچەوانەی حاڵەتی 
كریمیاوە، داگیركردنی ئۆكرانیا 

بێ باج بەسەر ڕووسیادا 
تێنەپەڕیوە، یان نەبووەتە هۆی 
دابەشبوونی هاوپەیمانەكان بۆ 
گرتنەبەری ڕێكاری پێویست لە 

دژی ڕووسیا

مانـــگ  شـــەش  مـــاوەی  ئێســـتادا  لـــە   *
تێدەپەڕێـــت بەســـەر شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــادا، 
ـــە ماوەیەكـــی  ـــت ل ـــوو دەتوانێ ـــی واب ـــە ڕووســـیا پێ ك
كەمـــدا شـــەڕەكە یـــەكا بكاتـــەوە و ئامانجەكانـــی 
بـــەدی بهێنێـــت، بـــەاڵم ئاشـــكرایە ئەمـــە ڕووی 
نـــەدا و ئۆكرانیـــا بەرگرییەكـــی سەرســـەختانەی 
ویایەتـــە  تایبەتـــی  بـــە  ڕۆژئـــاواش،  و  كـــرد 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا هاوكارییەكـــی زۆری 
ســـەربازی و دارایـــی ئۆكرانیایـــان كـــرد، سزاشـــیان 
بـــە ســـەر ڕووســـیادا ســـەپاند، ئێـــوە چـــۆن لـــە 
ـــا چ  ـــا ت ـــن و ئای ـــزایانە دەڕوان ـــەم س ـــی ئ كاریگەری

ڕاددەیـــەك حیســـاباتی شـــەڕیان گۆڕیـــوە؟
- لـــە ڕاســـتیدا ئـــەوەی لـــەم ڕووەوە دەكرێـــت 
ــی  ــە كاریگەریـ ــە كـ ــن ئەوەیـ ــێ بكەیـ ــاژەی پـ ئامـ
بـــە  و  ڕۆژئـــاوا  الیـــەن  لـــە  ســـزایانەی  ئـــەو 
دیاریكـــراوی لەالیـــەن ویایەتـــە یەكگرتووەكانـــی 

ئەمریـــكاوە بەســـەر ڕووســـیادا ســـەپێندراون، تەنیـــا 
لـــەوەدا بەرجەســـتە بـــوون كـــە بوونەتـــە ئاماژەیـــەك 
بـــۆ ســـزادانی ڕووســـیا لەســـەر پێشـــێلكردنی یاســـای 
نێودەوڵەتـــی و ئەمجـــارە بـــە پێچەوانـــەی حاڵەتـــی 
كریمیـــاوە، داگیركردنـــی ئۆكرانیـــا بـــێ بـــاج بەســـەر 
هـــۆی  نەبووەتـــە  یـــان  تێنەپەڕیـــوە،  ڕووســـیادا 
گرتنەبـــەری  بـــۆ  هاوپەیمانـــەكان  دابەشـــبوونی 
دواتـــر  ڕووســـیا.  دژی  لـــە  پێویســـت  ڕێـــكاری 
ـــەودا  ـــەكان م ـــزا ئابووریی ـــە س ـــن ك ـــەوە بڵێی ـــت ئ دەبێ
دوورن و كاریگەریـــش بـــوون، بـــۆ نموونـــە، ڕووســـیا 
ـــۆ  ـــازاڕی ئەوروپـــای ب ـــدا ب ـــە مـــەودای درێژخایەن ل
نـــەوت و غـــازە سرووشـــتییەكەی لەدەســـت داوە، 
زۆری  كۆششـــی  و  هـــەوڵ  ئەوروپـــا  یەكێتیـــی 
خســـتووەتەگەڕ بـــۆ ئـــەوەی بگاتـــە هەڵوێســـتێكی 
هاوبـــەش بـــۆ خۆبەدوورگرتـــن و خۆدابڕیـــن لـــە 
پشتبەســـتن بـــە نـــەوت و غـــازی ڕووســـیا، هەروەهـــا 

ـــدی  ـــرۆن، شـــارەزا و تایبەتمەن ـــییە لـــە زانكـــۆی ئاك ـــپێرلێنگ پڕۆفیســـۆری زانســـتی سیاس ـــس س جەیم
چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە وەك ئاسایشـــی ناتـــۆ، ڕۆڵـــی ناتـــۆ، ئاسایشـــی ئەوروپـــا و كاروبـــارە نێودەوڵەتییـــەكان، 
گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا شـــرۆڤە و تاوتـــوێ كـــرد كـــە پتـــر پەیوەســـت 
ــی و وزەی  ــاباتی ئەمنـ ــەر حیسـ ــی لەسـ ــا و لێكەوتەكانـ ــیا و ئۆكرانیـ ــتای ڕووسـ ــەڕی ئێسـ ــە شـ ــوون بـ بـ

ـــت.  ـــی ناوەڕاس ـــەر ناوچـــەی ڕۆژهەاڵت ـــی لەس ـــا و دەرئەنجامەكان ئەوروپ
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ســـزا بـــە ئامانجگیـــراوەكان لـــە دژی ئـــەو كەســـانەی 
پاڵپشـــتیی حكومەتەكـــەی ســـەرۆك پوتیـــن دەكـــەن، 
بوونـــە هـــۆی ئـــەوەی گوشـــارێكی گـــەورە دروســـت 
بێـــت لەســـەر چەندیـــن الیەنـــی نێـــو هاوپەیمانیـــی 
ـــە  ـــا بوونەت ـــیادا، هەروەه ـــو ڕووس ـــە نێ ـــی ل حوكمڕان
هـــۆی ئـــەوەی نەتوانـــن دەســـتیان بـــە تەكنەلۆژیـــای 
ـــە  ـــدا دەبێت ـــە كۆتایی ـــەش ل ـــگات، ئەم ـــاوا ڕاب ڕۆژئ
هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا لـــە ڕووی چەندێتـــی و 
چۆنیەتییـــەوە بااڵدەســـتی لەدەســـت بـــدات، كـــە 
تـــا ئێســـتا لێـــی بەهرەمەنـــد بـــووە لـــە گۆڕەپانـــی 
پەرچەكـــرداری  و  كاردانـــەوە  هەروەهـــا  شـــەڕدا. 
الدا  ڕاســـتییە  ئـــەو  لەســـەر  پـــەردەی  ڕۆژئـــاوا 
ــی  ــەدا ئامانجێكـ ــەم هاوپەیمانێتییـ ــو ئـ ــە نێـ ــە لـ كـ
ــەر  ــان لەسـ ــە تەمومژییـ ــە كـ ــەو هەیـ هاوبەشـــی پتـ
دروســـت ببـــوو بـــە هـــۆی هەنـــدێ ناكۆكیـــی نـــاو 
لـــە  بەرژەوەندییـــەكان  بـــە  پەیوەســـت  نـــاوی  بـــە 
پەیوەنـــدی بـــەو پرســـانەی ڕاســـتەوخۆ گرێـــدراو 
نەبـــوون بـــە بەرگریـــی هاوبەشـــەوە. هەروەهـــا ئـــەم 
كۆدەنگیـــی  كـــە  كـــرد  ئاشـــكرا  ئـــەوەی  شـــەڕە 
ــی  ــتمی نێودەوڵەتـ ــی سیسـ ــارەی گرنگیـ ــۆ لەبـ ناتـ
بنیاتنـــراو لەســـەر بنەمـــای ڕێســـاكان تەنیـــا لـــە 
چوارچێـــوەی گوتـــار و بەرگرییەكـــی ڕواڵەتـــی 
و ڕووكارانـــە لـــە ئاســـت كاروبـــار و بارودۆخـــی 
بەڵكـــو  نەبـــووە،  قەتیـــس  نێودەوڵەتـــی  ئێســـتای 
ــۆ  ــی ناتـ ــە ئەندامەكانـ ــەی دەوڵەتـ ــەم كاردانەوەیـ ئـ
بەرجەســـتەكاری بەرژەوەندییەكـــی بنەڕەتیـــی ئـــەم 
خۆیـــان  لـــە  بەرگـــری  ئامـــادەن  كـــە  واڵتانەیـــە 
بـــدەن.  قورســـیش  باجـــی  ڕووەوە  لـــەم  و  بكـــەن 
ــاردە  ــە هەنـ ــن كـ ــەوە بڵێیـ ــت ئـ ــدا دەكرێـ ــە كۆتاییـ لـ
-هاوكارییـــە- ســـەربازی و داراییەكانـــی ڕۆژئـــاوا 
بـــۆ ئۆكرانیـــا بووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی كـــە ئـــەم 
واڵتـــە بتوانێـــت شـــەڕ بەرپـــا بكاتـــەوە لـــە دژی 
ڕووســـیا و ڕێگـــری لـــە داگیركردنـــی واڵتەكـــەی 
هاوكارییانـــە  ئـــەم  ڕەنگـــە  ئەگەرچـــی  بـــكات. 
لـــەوەی  بكـــەن  ئـــەوەی ڕێگـــری  هـــۆی  نەبنـــە 
بێـــت،  گـــەورە  دوچـــاری شكســـتێكی  ئۆكرانیـــا 
ـــەوەی  ـــەاڵم ئ ـــدات، ب ـــان خاكێكـــی زۆر لەدەســـت ب ی
زیاتـــر  زۆر  دا،  ئەنجامـــی  ڕۆژئـــاوا  ئەمجـــارە 
ــە  ــەراورد بـ ــە بـ ــرا، بـ ــاوەڕوان دەكـ ــەوەی چـ ــوو لـ بـ
ــەرداگرتنی  ــرداری دەستبەسـ ــەوە و پەرچەكـ كاردانـ
كریمیـــا لەالیـــەن ڕووســـیاوە. كەواتـــە ئەگـــەر ئـــەم 
ـــەوا  ـــن، ئ ـــە هیچـــی دیكەمـــان پـــێ نەڵێ كاردانەوەیان

پێمـــان دەڵێـــت كـــە بوونەتـــە هـــۆی یەكخســـتنی 
هـــەوڵ و هەڵوێســـتەكانی ناتـــۆ و بووەتـــە هـــۆی 
ئـــەوەی داگیركاریـــی ڕووســـیا بـــۆ ئـــەو ناوچانـــەی 
و  دەكـــەن  قســـە  بـــە ڕووســـی  دانیشـــتووانەكەی 
كەوتوونەتـــە واڵتانـــی بەڵتیكـــەوە ئەگەرێكـــی الواز 

بێـــت. 
* ئێـــوە شـــرۆڤەكارییەكی تێروتەســـەرتان كـــرد 
ـــە ئاســـت داگیركاریـــی  ـــاوا ل ـــەوەی ڕۆژئ بـــۆ كاردان
ـــە  ـــەو واڵت ـــە ســـەر ئ ـــزا ب ـــە ســـەپاندنی س ڕووســـیا ب
و بـــە هاوكاریكردنـــی ئۆكرانیـــا، بـــەاڵم ئەگـــەر 
بێینـــە ســـەر باســـی كاریگـــەری و لێكەوتەكانـــی 
یـــان  ڕۆژئـــاوا،  واڵتانـــی  لەســـەر  شـــەڕە  ئـــەم 
پرســـەكانی  ڕووی  لـــە  واڵتـــە  ئـــەم  حیســـاباتی 
پەیوەســـت بـــە بـــواری ئاســـایش و وزەوە و ئایـــا 
ــەم  ــدەی ئـ ــەر ئاینـ ــی لەسـ ــە چ كاریگەرییەكـ ئەمـ

كیشـــوەرە دەبێـــت؟
- لـــە ڕاســـتیدا داگیركردنـــی واڵتـــی ئۆكرانیـــا 
چەنـــد دەرئەنجـــام و لێكەوتەیەكـــی نەخـــوازراو و 
ناهەمـــوار و نالەبـــاری لێكەوتووەتـــەوە بـــۆ خـــودی 
واڵتـــی ڕووســـیا. چونكـــە ئێمـــە ئەگـــەر لـــەم ڕووەوە 
ــا بڕوانیـــن  ــاز و خواســـتی واڵتانـــی ئەوروپـ ــە نیـ لـ
ســـەربەخۆییەكی  وزەوە  ڕووی  لـــە  ئـــەوەی  بـــۆ 
تـــەواو بەدەســـت بهێنـــن لـــە ڕووســـیای فیدڕاڵـــی، 
ـــووە  ـــەی هەب ســـوود و ئەنجامێكـــی باشـــی دووالیەن
و هەیـــە. زۆرێـــك لـــە ئامانـــج و سیاســـەتەكانی 
یەكێتیـــی ئەوروپـــا نـــەك هـــەر تەنیـــا سەردەكێشـــن 
ــەكان  ــا و ئەورووپییـ ــی ئەوروپـ ــەوەی یەكێتیـ ــۆ ئـ بـ
لـــە هەڕەشـــەی ڕووســـیا  بكـــەن  خۆیـــان ڕزگار 
بـــۆ پچڕانـــدن، یـــان ڕاگرتنـــی هەنـــاردەی وزە، 
ــەوەی  ــە هـــۆی ئـ ــدا دەبێتـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــو لـ بەڵكـ
یەكێتیـــی ئەوروپـــا بەشـــدارییەكی زیاتـــر بـــكات 
لـــە كەمكردنـــەوەی كاریگـــەری و لێكەوتەكانـــی 
قەیـــران و تەنگـــژەی ژینگـــە. كەواتـــە ســـوودی 
لـــە  ڕۆژئـــاوا  ســـەربەخۆبوونی  بەدەســـتهێنانی 
ڕووی وزەوە دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی وزەی نوێبـــووەوە 
جێـــی ســـەرچاوە تەقلیدییەكانـــی وزە بگرێتـــەوە، 
ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی ئەورووپییـــەكان 
نەبنـــەوە  بەنـــد  و  كـــۆت  ڕووبـــەڕووی  چیدیكـــە 
لـــە گرتنەبـــەری سیاســـەتەكانی لـــە ئاســـت واڵتـــە 
ـــارس و  ـــداوی ف ـــە كەن ـــەوت ل ـــی ن بەرهەمهێنەرەكان
باكـــووری ئەفریقـــا. هەروەهـــا ڕاددە و ئەندازەیەكـــی 
دەســـتەبەر  ئەوروپـــا  بـــۆ  ئـــازادی  زیاتـــری 

یەكێتیی ئەوروپا هەوڵ و 
كۆششی زۆری خستووەتەگەڕ 
بۆ ئەوەی بگاتە هەڵوێستێكی 
هاوبەش بۆ خۆبەدوورگرتن و 
خۆدابڕین لە پشتبەستن بە 
نەوت و غازی ڕووسیا

هاوكارییە سەربازی و 
داراییەكانی ڕۆژئاوا بۆ ئۆكرانیا 
بووەتە هۆی ئەوەی كە ئەم 
واڵتە بتوانێت شەڕ بەرپا 
بكاتەوە لە دژی ڕووسیا و ڕێگری 
لە داگیركردنی واڵتەكەی بكات
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بەم دواییە لە لوتكەی مەدرید 
و لە چوارچێوەی چەمكێكی 

ستراتیژیی نوێدا ڕاگەیەندرا 
كە ڕووسیا ڕكابەری سەرەكی 
و بنەڕەتیی واڵتانی ئەندامی 

ناتۆیە

دەرهاویشتەی شەڕ، یان 
داگیركاری ڕووسیا بۆ واڵتی 

ئۆكرانیا و كاردانەوە و 
پەرچەكرداری واڵتانی ڕۆژئاوا 

لە ئاست ئەم شەڕەدا بە 
شێوەیەكی ڕاستەوخۆ نەك 

ناڕاستەوخۆ كاریگەری هەیە 
لەسەر ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست

ویایەتـــە  لەگـــەڵ  مامەڵەكردنیـــدا  لـــە  دەكات، 
یەكگرتـــووەكان لـــە بـــارەی پرســـەكانی پەیوەســـت 
ـــە شـــێوەیەكی  ـــی كـــەش و هـــەوا ب ـــە وزە و گۆڕان ب
گشـــتی. دواتـــر دەبێـــت ئـــەوە بڵێیـــن كـــە پچڕاندنـــی 
ـــیا كاریگـــەری  ـــی وزە لەگـــەڵ ڕووس پەیوەندییەكان
و دەرهاویشـــتەی نەرێنـــی لێدەكەوێتـــەوە، ئەگـــەر 
ــەوەی  ــت لـ ــەركەوتوو بێـ ــا سـ ــدا ئەوروپـ ــە كۆتاییـ لـ
چیتـــر ناچـــار نەبێـــت غـــاز و دواتـــر نەوتـــی ڕووســـیا 
ــر  ــیای دوای ڤادمیـ ــەوا ڕووسـ ــكات، ئـ ــاوردە بـ هـ
پوتیـــن چـــۆن دەتوانێـــت ڕزگاری بێـــت لـــە هـــەوڵ 
ـــەم  ـــش ل ـــچ یەكێكی ـــی دەســـەاڵتخوازی؟ هی و مەیل
دوو دەرئەنجامـــە مایـــەی هەڕەشـــە و مەترســـییەكی 
كەمتـــر نییـــە لـــەو هەڕەشـــەی كـــە ڕووســـیای ئێســـتا 
بـــە ســـەركردایەتیی پوتیـــن دروســـتی دەكات بـــۆ 
ئەوروپـــا. دواتـــر دەبێـــت ئـــەو ڕاســـتییەش لەبەرچـــاو 
ــەوت  ــە نـ ــا لـ ــەربەخۆبوونی ئەوروپـ ــە سـ ــن كـ بگریـ
لـــە  ئـــەوەی  هـــۆی  دەبێتـــە  غـــازی ڕووســـیا  و 
ـــكا  ـــە ئەمری ـــی پشـــت ب ـــە بەردەوام ـــەردا و ب بەرامب
ــد و  ــەی مەدریـ ــە لوتكـ ــە لـ ــەم دواییـ ــتێت. بـ ببەسـ
لـــە چوارچێـــوەی چەمكێكـــی ســـتراتیژیی نوێـــدا 
ــەرەكی و  ــەری سـ ــیا ڕكابـ ــە ڕووسـ ــدرا كـ ڕاگەیەنـ

ــە.  ــی ناتۆیـ ــی ئەندامـ ــی واڵتانـ بنەڕەتیـ
ئـــەم ئاڵوگـــۆڕە لـــە تێڕوانیـــن و دیـــدی ڕووســـیادا 
لـــەوەی ببێتـــە هاوبەشـــی ئەوروپـــا بـــۆ ئـــەوەی 
ئامـــاژە  ئەوروپـــا،  تـــەواوی  ڕكابەرێكـــی  ببێتـــە 
ــەنگی  ــەنگی و پارسـ ــە هاوسـ ــتییەی كـ ــەو ڕاسـ بـ
ســـەربازی وەك حاڵـــەت و هەلومەرجێكـــی گرنـــگ 
ــدا  ــە داهاتووشـ ــەم لـ ــتادا و هـ ــە ئێسـ ــەوە لـ دەمێنێتـ
بـــە چەشـــنی ئـــەوەی لـــە ســـەروەخت و ڕۆژگاری 

شـــەڕی ســـارددا لـــە ئـــارادا بـــوو. 
ـــی  ـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵت ـــن ك ـــەروەك دەزان * ه
و  كێشـــەی  لـــە  پـــڕ  ناوچەیەكـــی  ناوەڕاســـت 
پشـــێوی و تەنگژەیـــە، هـــەروەك چـــۆن پێشـــهات 
ناوچەیـــە  ئـــەم  ڕووداوەكانـــی  و  پەرەســـەندن  و 
لەســـەر  دەبێـــت  لێكەوتەیـــان  و  كاریگـــەری 
بەشـــەكانی دیكـــەی جیهـــان، ئـــەوا لـــە هەمـــان 
كاریگەرییـــان  جیهانیـــش  ئاڵوگۆڕەكانـــی  كاتـــدا 
ـــەم ڕووەوە  ـــت، ل ـــە و دەبێ ـــە هەی ـــەم ناوچەی لەســـەر ئ
ڕووســـیا  شـــەڕی  كاریگەرییەكانـــی  لـــە  چـــۆن 
ناوچەیـــە،  ئـــەم  لەســـەر  دەڕوانـــن  ئۆكرانیـــا  و 
یـــان پێتـــان وایـــە ئـــەم ناوچەیـــە بـــە دوورە لـــەو 

كاریگەرییـــە؟

و  دەرئەنجـــام  مـــن  تێڕوانینـــی  بـــە   -
ــیا  ــركاری ڕووسـ ــان داگیـ ــەڕ، یـ ــتەی شـ دەرهاویشـ
بـــۆ واڵتـــی ئۆكرانیـــا و كاردانـــەوە و پەرچەكـــرداری 
شـــەڕەدا  ئـــەم  ئاســـت  لـــە  ڕۆژئـــاوا  واڵتانـــی 
ناڕاســـتەوخۆ  نـــەك  ڕاســـتەوخۆ  شـــێوەیەكی  بـــە 
كاریگـــەری هەیـــە لەســـەر ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ـــاژەم  ـــتر ئام ـــەروەك پێش ـــە: ه ـــۆ نموون ـــت. ب ناوەڕاس
ـــن و  ـــۆ خۆدابڕی ـــەوڵ و كۆششـــەكان ب ـــرد، ه ـــێ ك پ
ـــە پشتبەســـتن  ـــا ل ـــی ئەوروپ ـــەوەی واڵتان دووركەوتن
ڕووســـیا  سرووشـــتیی  غـــازی  و  نـــەوت  بـــە 
دەبێتـــە هـــۆی زیادبـــوون و هەڵكشـــانی خواســـت 
و داواكاری بـــۆ نەوتـــی ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ئـــەوەی  هـــۆی  دەبێتـــە  ئەمـــەش  و  ناوەڕاســـت 
ئـــەم واڵتانـــە )واڵتـــە بەرهەمهێنەرەكانـــی نەوتـــی 
لـــەم ناوچەیـــەدا، دەستڕۆیشـــتووییەكی زیاتـــر و 
ـــی  ـــت بەســـەر واڵتان ـــان هەبێ كاریگەرییەكـــی زیاتری
ـــە  ـــەم ل ـــدا و ه ـــەودای كورت ـــە م ـــەم ل ـــاوە، ه ئەوروپ
ــدا. بـــەاڵم ئـــەوەی پەیوەســـت  مـــەودای درێژخایەنـ
بێـــت بـــە مـــەودای درێژخایەنـــەوە، ئـــەوا دەتوانیـــن 
بڵێیـــن كـــە ئامانجـــی ئاشـــكرا و ڕاگەیەنـــدراوی 
واڵتانـــی ئەوروپـــا بریتییـــە لـــەوەی ســـەرچاوەی 
ـــری ســـەرچاوە  ـــە ب ـــن ل ـــەكار بهێن ـــووەوە ب وزەی نوێب
تەقلیدییەكانـــی وزە، كـــە ئەمـــەش خـــۆی لـــە خۆیـــدا 
دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی لـــە كۆتاییـــدا داواكارییەكـــی 
كەمتـــر هەبێـــت لەســـەر ئـــەم ســـەرچاوە تەقلیدییانـــەی 
ـــەوەی  ـــە هـــۆی كەمبوون ـــا ئەمـــە دەبێت وزە، هەروەه
دەوڵەتـــە  ئـــەم  داهاتـــی  ســـەرەكیی  ســـەرچاوەی 
ڕوانگەیـــەوە  لـــەم  نـــەوت،  بەرهەمهێنەرانـــەی 
دەستڕۆیشـــتوویی ئـــەم واڵتانـــەش كـــەم دەێتـــەوە لـــە 
ئاســـت واڵتانـــی ئەوروپـــا و لـــە پەیوەنـــدی بـــەو 
پرســـانەی گرێـــدراون بـــە بەرژەوەندییـــە نەتەوەیـــی 
دەرئەنجامـــەش  ئـــەم  نیشـــتمانییەكانیانەوە.  و 
ـــت  ـــە خۆدەگرێ ـــەوە ل ـــدا ئەگـــەری ئ ـــە خۆی خـــۆی ل
ناســـەقامگیركردنی  ئـــەوەی  هـــۆی  ببێتـــە  كـــە 
ناوچـــەی كەنـــداوی فـــارس و بـــە تایبەتـــی و بـــە 
ـــی هاوســـەنگیی  دیاریكـــراوی ببێتـــە هـــۆی گۆڕان
هێـــز لـــە بەرژەوەنـــدی ئێـــران. هەرچۆنێـــك بێـــت، 
ـــە چـــۆن  ـــن ك ـــەوە بكەی ـــای ئ ـــن وێن ـــە بتوانی زەحمەت
ئـــەم شـــەڕە بەرفـــراوان دەبێـــت بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم 
شـــەڕە  ئەكـــم  چـــۆن  یـــان  بگرێتـــەوە،  ناوچەیـــە 
خزمـــەت بـــە بەرژەوەندییەكانـــی ڕووســـیا دەكات 

ــەدا.  ــەم ناوچەیـ لـ
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بە تەواوبوونی ناوچە و شارە 
پیشەسازییەكان وەرچەرخان 
لە بووژانەوەی پیشەسازیدا 

دروست دەبێت

د.پشتیوان حەمە سەعید
بەڕێوەبەری گشتیی شار و ناوچە پیشەسازییەكان بۆ گواڵن:
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كوردســـتان بـــە سرووشـــتی خـــۆی جگـــە لـــە بەروبوومـــی كشـــتوكاڵی، چەندیـــن كانـــزای جۆراوجـــۆری 
ــاوە بـــۆ هەمـــوو جۆرەكانـــی پیشەســـازی، ئەمـــە وێـــڕای  ــر زەوی و ســـەر زەویـــی تێدایـــە، كـــە زۆر گونجـ ژێـ
ئـــەوەی هەرێمـــی كوردســـتان كەوتووەتـــە شـــوێنێكی گونجـــاو لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و لـــە ناوچەكانـــی 
ـــدا بایەخێكـــی زۆری  ـــە كارنامـــەی خۆی ـــی هەرێمـــی كوردســـتان ل ـــەوە نزیكـــە، حكومەت ســـاخكردنەوەی كااڵكان
بـــە پەرەپێدانـــی كەرتـــی پیشەســـازی داوە، بـــۆ قســـەكردن لەســـەر هەنگاوەكانـــی پەرەپێدانـــی كەرتـــی پیشەســـازی 
لەالیـــەن وەبەرهێـــن و كەرتـــی تایبەتـــەوە، گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ دكتـــۆر پشـــتیوان حەمـــە ســـەعید 

بەڕێوەبـــەری گشـــتیی شـــار و ناوچـــە پیشەســـازییەكان ســـازدا .

هەرێمی كوردستان لە ڕووی 
كەرەستەی خاو و دەستی كار 
و بازاڕ و چەندین خەسڵەت 
و بنەمای دیكەوە لەبارە بۆ 

پیشەسازی، بەاڵم لێكەوتەكانی 
بارودۆخی ڕابردوو لە قەیرانی 

دارایی و شەڕ، هەمووی وای 
كردبوو كەرتی پیشەسازی 

بەراورد بە كەرتەكانی دیكەی 
خانووبەرە و كشتوكاڵ و 

بازرگانی و گەشتیاری ڕوو لە 
پاشەكشە بكات

هاوكاری و پاڵپشتیی هەموو 
وەبەرهێنێك دەكەین كە لە 

ناوچە جیاجیاكانی كوردستاندا 
وەبەرهێنان لە كەرتی 

پیشەسازیدا بكات

كوردســـتان  وەبەرهێنانـــی  دەســـتەی   *
گرنگییەكـــی زۆری بـــە بووژانـــەوەی پیشەســـازی 
داوە، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە یەكێـــك لـــە بەڕێوەبەرایەتییـــە 
گشـــتییەكانی تایبـــەت كـــردووە بـــۆ بەڕێوەبردنـــی 
شـــار و ناوچـــە پیشەســـازییەكان، ســـەرەتا دەمانەوێـــت 
بزانیـــن ئەركـــی ئـــەم بەڕێوەبەرایەتییـــە و كارەكانـــی 

چیـــن؟
- فەرمانگــەی شــار و ناوچــە پیشەســازییەكان 
گرنگەكانــی  بەڕێوەبەرایەتییــە  لــە  یەكێــك  بــە 
وەبەرهێنــان دادەنرێــت، پســپۆڕی و ئەركــی ئێمــە 
جیــاوازە و تایبەتمەنــدە بــە وەبەرهێنانــی پیشەســازی 
و بووژانــەوەی. لــە كارنامــەی حكومەتــی هەرێمــی 
كوردســتان و هێڵــە گشــتییەكانی كابینــەی نۆیەمی 
حكومەتیشــدا، بایــەخ و گرنگییەكــی زۆری پــێ 
دراوە، لەبــەر گرنگیــی كەرتەكــە بــۆ بونیاتنــان و 
بەهێزبوونــی  و  كورســتان  ئابووریــی  بووژانــەوەی 
هەلــی  زۆرتریــن  دابینكردنــی  و  حكومــەت 
هەرێمــی  ڕاســتە  گەنجــان،  بــۆ  كار  بەردەوامــی 
كوردســتان لــە ڕووی كەرەســتەی خــاو و دەســتی 
بنەمــای  و  خەســڵەت  چەندیــن  و  بــازاڕ  و  كار 
دیكــەوە لەبــارە بــۆ پیشەســازی، بــەاڵم لێكەوتەكانــی 
ــی و شــەڕ،  ــی دارای ــە قەیران ــردوو ل بارودۆخــی ڕاب
هەمــووی وای كردبــوو كەرتــی پیشەســازی بــەراورد 
ــەرە و كشــتوكاڵ و  ــی دیكــەی خانووب ــە كەرتەكان ب
بازرگانــی و گەشــتیاری ڕوو لــە پاشەكشــە بــكات، 
چەندیــن كۆمپانیــا و كارگــەی گــەورە دوچــاری 

داخســتن و مایەپووچبــوون ببــوون، لــەم ڕوانگەیــەوە 
بووژانــەوەی  فەرمانگەكــە  قورســی  ئەركێكــی 
كەرتــی پیشەســازی و ئاراســتەكردنی وەبەرهێنانــە 
بــەرەو ئــەم كەرتــە و جۆراوجۆركردنــی پیشەســازییە 
ــەم پێناوەشــدا هــاوكاری  ــە هەرێمــی كوردســتان، ل ل
و پاڵپشــتیی هەمــوو وەبەرهێنێــك دەكەیــن كــە لــە 
لــە  وەبەرهێنــان  كوردســتاندا  ناوچــە جیاجیاكانــی 
ــەدا  ــەم كابینەی ــكات، ئێمــە ل كەرتــی پیشەســازیدا ب
كــەم  بازرگانیمــان  و  نیشــتەجێبوون  پڕۆژەكانــی 
زۆری  خواســتی  و  پێداویســتی  كــە  نەكــردووە، 
لەســەرە، بــەاڵم گرنگیمــان بــە كەرتــی پیشەســازی و 
بووژانــەوەی داوە، كــە پێشــتر بــە هــۆی ئــەو دۆخەی 
كارگەكانــی  كاری  دارایــی  قەیرانــی  و  كۆرۆنــا 

ڕاگرتبــوو.
خۆشـــبەختانە لـــە كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
تاوەكـــو   2019/7/28 لـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی 
پیشەســـازی  پـــرۆژەی   61  –  2022/8/18
مۆڵەتـــی پـــێ دراوە، لـــە ســـاڵی 2021 توانـــراوە 
ـــازی  ـــێكتەرەكانی پیشەس ـــە س ـــوێ ل ـــرۆژەی ن 68 پ
و كشـــتوكاڵ و گەشـــتیاریدا مۆڵەتیـــان پـــێ بدرێـــت، 
ـــە  ـــر ل ـــە زیات ـــەت ب ـــە ســـەرەتای ئەمساڵیشـــەوە مۆڵ ل
ـــان دراوە،  ـــڕۆژەی دیكـــەی گـــەورەی وەبەرهێن 17 پ
ـــە  ـــەت ب ـــێكتەری پیشەســـازی 15 مۆڵ ـــە س ـــا ل تەنی
ـــڕۆژەی  ـــا پ ـــۆن دۆالر دراوە، تەنی بەهـــای 598 ملی
ڤـــان ســـتیل ســـەرمایەكەی لـــە 380 ملیـــۆن دۆالر 

زیاتـــرە.
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* باســـی گرنگیدانـــت كـــرد بـــە پیشەســـازی 
و  ئاســـانكاری  ئـــەو  ئایـــا  هەمەجۆركردنـــی،  و 
هاوكارییانـــە چیـــن كـــە فەرمانگەكانتـــان پێشكەشـــی 
ـــە  ـــن ڕوو ل ـــەوەی وەبەرهێ ـــۆ ئ ـــی دەكات ب وەبەرهێنان

ــكات؟ ــازی بـ ــی پیشەسـ كەرتـ
نەوتـــی  ڕەیعیـــی  ئابووریـــی  ئەگەرچـــی   -
بـــەاڵم  دەبێـــت،  پەیـــدا  لـــێ  باشـــی  داهاتێكـــی 
ـــی  ـــە، كەرت ـــی كارێكـــی قورس ـــی بەردەوامبوون زامن
ــت  ــەر خواسـ ــێوە، ئەگـ ــان شـ ــە هەمـ ــتوكاڵیش بـ كشـ
و بازاڕێكـــی پیشەســـازیی نەبێـــت، لەتوانـــادا نییـــە 
زیـــادەی كشـــتوكاڵ بـــازاڕی بـــۆ بدۆزرێتـــەوە، لـــەم 
ـــدەدا كەرتـــی پیشەســـازی دێـــت كـــە كۆڵەكـــەی  نێوەن
بەهێزبوونـــی ئابوورییـــە و كار و داهاتێكـــی بـــەردەوام 
ــن دەكات،  ــتان زامـ ــزان و ئابووریـــی كوردسـ ــۆ خێـ بـ
كۆمەڵگـــە پێشـــكەوتووەكان كۆمەڵگەی پیشەســـازی 
و بەرهەمهێنـــن، حكومەتـــە بەهێزەكانیـــش داهـــات لـــە 
كەرتـــی پیشەســـازیدا زیاتـــر دەكـــەن و بەردەوامیـــی 
پـــێ دەدەن، بـــەاڵم دەبێـــت پیشەســـازی بـــە دیـــدگا 
پـــەرەی  هاوچەرخـــەوە  نوێـــی  ســـتراتیژیەتی  و 
پـــێ بدەیـــن، بـــۆ ئـــەوەی لـــە ئاســـت كێبڕكـــێ و 
ـــەم مەبەســـتەش  ـــۆ ئ ـــت، ب ـــدا بێ خواســـتی هاوواڵتیان
پێشكەشـــی  ئاســـانكارییەكمان  و  ڕێـــكار  چەنـــد 

وەبەرهێنـــەران و كۆمپانیـــاكان كـــردووە، لەوانـــە:
ــەران  ــتەوخۆی وەبەرهێنـ ــەكردنی ڕاسـ 1. بانگەشـ

بـــۆ بەشـــداریكردن لـــە وەبەرهێنانـــی پیشەســـازی.
و  بەخشـــینەكان  پێدانـــی  بـــۆ  ئاســـانكاری   .2

خـــاو. كەرەســـتەی  هێنانـــی  بـــۆ  ڕێگەپێـــدان 
ــانی بـــۆ وەرگرتنـــی  3. هەماهەنگـــی و كارئاسـ

مۆڵـــەت.
4. هەڵگرتنـــی هەمـــوو كۆســـپ و گرفتێكـــی 

بـــەردەم وەبەرهێـــن و پـــڕۆژە پیشەســـازییەكان.
لـــە  هـــەر  خزمەتگـــوزاری،  دابینكردنـــی   .5
شـــەقام و ئـــاو و كارەبـــا و پێداویســـتیی دیكـــە لـــە 

پیشەســـازییەكان. شـــارە 
6. كۆكردنەوە و پێدانی زانیاری و داتاكان.

و  گەشـــەپێدەر  مافەكانـــی  پاراســـتنی   .7
كان. بەرهێنـــەرە ە و

* بـــۆ كەمكرنـــەوەی تێچـــوون و دابینكردنـــی زۆربەی 
ئـــەم كارئاســـانییانە حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ســـتراتیژیەتی دروســـتكردنی شـــارە پیشەســـازییەكانی 
دەســـت پـــێ كـــردووە، ئایـــا دروســـتكردنی ئـــەم شـــارە 

پیشەســـازییانە بـــە كـــوێ گەیشـــتووە؟ 

- وا بڕیـــارە 13 شـــاری پیشەســـازی لـــە هەرێمـــی 
كوردســـتان بكرێتـــەوە، بـــەم شـــێوەیەی خـــوارەوە: 

ناوچـــەی  دامەزراندنـــی  هەولێـــر:  پارێـــزگای 
تیمـــار. و  ســـتی  میدیـــكاڵ  پیشەســـازیی 

پارێـــزگای ســـلێمانی: ناوچـــەی پیشەســـازیی 
عەربـــەت و ڕۆژئـــاوای ســـلێمانی. 

ناوچـــەی  دامەزراندنـــی  دهـــۆك:  پارێـــزگای 
بامەڕنـــی.  و  بـــەردەرەش  پیشەســـازیی 

پارێـــزگای هەڵەبجـــە دامەزراندنـــی دوو ناوچـــەی 
پیشەســـازی.

لـــە  ســـەربەخۆكانیش  ئیـــدارە  لـــە  هەروەهـــا 
ــە  ــن لـ ــە ڕاپەڕیـ ــەالر و لـ ــەزای كـ ــە قـ ــان لـ گەرمیـ
قـــەزای ڕانیـــە و لـــە قـــەزای زاخـــۆ و لـــە ســـۆران.
پیشەســـازییانەش  شـــارە  ئـــەم  دروســـتكردنی 
ــڕ و  ــە پچڕپچـ ــە لـ ــە، كەرتەكـ ــوودی هەیـ ــان سـ دەیـ
تێكەڵبوونـــی كارگـــەكان بـــە ســـەنتەری شـــارەكان 
و نەبوونـــی خزمەتگوزاریـــی پێویســـت، هـــەر لـــە 
ــەت  ــۆگا و، تەنانـ ــان و كـ ــاو و ڕێگەوبـ ــا و ئـ كارەبـ
ــی زۆری  ــەوە بایەخـ ــتی و ژینگـ ــەی تەندروسـ بنكـ
وەبەرهێنانـــی  ســـتراتیژیەتی  لـــە  دەدرێـــت،  پـــێ 
ناوچـــە  بـــەم  زۆر  بایەخێكـــی  پیشەســـازی 

دەدرێـــت. پیشەســـازییانە 
لـــە ئێســـتادا گرێبەســـتی )شـــاری پیشەســـازیی 
خۆراكیـــی كانـــی ســـپی( لـــە دهـــۆك كـــراوە و لـــە 
ـــی  ـــتپێكردنی ڕاكێشـــان و دامەزراندن قۆناغـــی دەس
لـــە  شـــێوە  هەمـــان  بـــە  خزمەتگوزارییەكانیـــن، 
ناوچـــە  ژێرخانـــی  گەشـــەپێدەرەوە  ڕێگـــەی 
دەكەیـــن،  دروســـت  پیشەســـازییەكان  شـــارە  و 
ــە وەبەرهێـــن دەدات  ــانیی بـــاش بـ ئەمـــەش كارئاسـ
لـــە  خزمەتگوزارییانـــەش  ئـــەم  دابینكردنـــی  و، 
ڕێگـــەی گەشـــەپێدەرەوە دەبێـــت، هـــەم خەرجـــی 
لەســـەر حكومـــەت كـــەم دەكاتـــەوە، هـــەم كارئاســـانی 
كارگـــەكان  و  وەبەرهێـــن  بـــە  پێشـــكەش  بـــاش 
دەكات، لـــە گەرمیانیـــش 2500 دۆنـــم تەرخـــان 
ــەپێدەر  ــەت، گشـ ــە عەربـ ــلێمانی لـ ــە سـ ــراوە و لـ كـ
خزمەتگوزارییەكانـــی دەســـت پـــێ كـــردووە و چەنـــد 
ــن  ــە ڕاپەڕیـ ــردووە، لـ ــە كار كـ ــتیان بـ ــە دەسـ كارگـ
ــە لـــە قۆناغـــی دابینكردنـــی زەویـــن و لـــە  و كۆیـ
ــاری  ــو دوو شـ ــار وەكـ ــارارات و تیمـ ــە ئـ ــر لـ هەولێـ
پیشەســـازی و لـــە قۆناغـــی گرێبەســـتدایە لەگـــەڵ 
گەشـــەپێدەر و، بـــەم شـــێوەیەش قۆناغـــی باشـــی 

ــوە. بڕیـ

ئەگەرچی ئابووریی ڕەیعیی 
نەوتی داهاتێكی باشی لێ 
پەیدا دەبێت، بەاڵم زامنی 
بەردەوامبوونی كارێكی قورسە، 
كەرتی كشتوكاڵیش بە هەمان 
شێوە، ئەگەر خواست و بازاڕێكی 
پیشەسازیی نەبێت، لەتوانادا 
نییە زیادەی كشتوكاڵ بازاڕی بۆ 
بدۆزرێتەوە

لەم كابینەیەدا پڕۆژەكانی 
نیشتەجێبوون و بازرگانیمان 
كەم نەكردووە، كە پێداویستی 
و خواستی زۆری لەسەرە، بەاڵم 
گرنگیمان بە كەرتی پیشەسازی 
و بووژانەوەی داوە، كە پێشتر 
بە هۆی ئەو دۆخەی كۆرۆنا و 
قەیرانی دارایی كاری كارگەكانی 
ڕاگرتبوو

ئێستادا گرێبەستی )شاری 
پیشەسازیی خۆراكیی كانی 
سپی( لە دهۆك كراوە و 
لە قۆناغی دەستپێكردنی 
ڕاكێشان و دامەزراندنی 
خزمەتگوزارییەكانین

لە 2019/7/28 تاوەكو 
2022/8/18 – 61 پرۆژەی 
پیشەسازی مۆڵەتی پێ دراوە، 
لە ساڵی 2021 توانراوە 68 
پرۆژەی نوێ لە سێكتەرەكانی 
پیشەسازی و كشتوكاڵ و 
گەشتیاریدا مۆڵەتیان پێ بدرێت
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* زۆر بـــاس لـــە ســـتراتیژیەتی وەبەرهێنانـــی 
لـــەم  مەبەســـت  ئایـــا  دەكرێـــت،  پیشەســـازی 
ـــدن و  ـــۆ دامەزران ـــی ب ـــە، بەتایبەت ســـتراتیژیەتە چیی

پیشەســـازییەكان؟ شـــارە  پەرەپێدانـــی 
- ســـتراتیژیەتی وەبەرهێنانـــی پیشەســـازی بـــۆ 
ـــەوە و دروســـتكردنی شـــارە پیشەســـازییەكانە،  بووژان
لـــە ئێســـتادا دەرفەتێكـــی بـــاش بـــۆ وەبەرهێنـــان 
پترۆكیمیاویـــات،  پیشەســـازیی  بوارەكانـــی:  لـــە 
پیشەســـازیی پزیشـــكی و دەرمـــان، پیشەســـازیی 
و  بیناســـازی  خواردنـــەوەكان،  و  خـــۆراك 
ـــن  كانزاســـازی، ڕســـتن و چنیـــن و چـــەرم و، چەندی
ـــتن  ـــو: بەس ـــۆری دیكـــەی وەك ـــازیی جۆراوج پیشەس
و بەرهەمهێنانـــی پاتـــری و پێـــوەری كارەبایـــی و 
كەرەســـتەی كارەبایـــی و پاككـــەرەوەكان و تایـــەی 
ئۆتۆمبێـــل و پالســـتیكی تەندروســـت و كەلوپەلـــی 
ناومـــاڵ و كارگەكانـــی ڕیســـایكلین بـــە هەمـــوو 
و  كاغـــەز  و  شووشـــە  و  پالســـتیكی  جۆرەكانـــی 
كارتـــۆن و بەرهەمهێنانـــی داوی خـــوری و لێفـــە 
و بالیـــف و پـــەردەی پالســـتیكی، تـــا پیشەســـازییە 
ئەلەمنیـــۆم  و  ئاســـن  و  چیمەنتـــۆ  قورســـەكانی 
دووبـــارە  و  ئەلەمنیـــۆم  ســـكرابی  تواندنـــەوەی  و 
دروســـتكردنەوەی كەرەســـتەی خاوەكـــەی و دەیـــان 

بەرهەمـــی دیكـــەی پیشەســـازیی خۆراكـــی.
ـــۆ  ـــە ب ـــرد، ك * باســـی پیشەســـازیی خۆراكیـــت ك
بووژانـــەوەی كەرتـــی كشـــتوكاڵ و هەلـــی كار زۆر 
گرنگـــە، دەكرێـــت لـــەم ڕووەوە پێمـــان بڵێیـــت چـــی 

ـــراوە؟ ك
بـــۆ  لەبـــارە  زۆر  ناوچەیەكـــی  كوردســـتان   -
لـــەو  زۆر  خۆراكـــی،  پیشەســـازیی  بووژانـــەوەی 
خەســـڵەت و بنەمایانـــەی هەیـــە كـــە تەنانـــەت لـــە 
ـــوهەوا  ـــە كەش ـــەر ل ـــە، ه ـــدا نیی ـــی دەوروبەریش واڵتان
و خـــاك و ئـــاو و كەشـــی چـــوار وەرزەوە، تاوەكـــو 
نزیكـــی لـــە بـــازاڕ و بوونـــی ســـامانێكی باشـــی 
ــەوەر، كـــە كەرەســـتەی  كشـــتوكاڵ و ئاژەڵـــی و پەلـ
خـــاوە بـــۆ كەرتـــی پیشەســـازی، بـــۆ ئەمـــە مەبەســـتە 
بەشـــێكمان  پیشەســـازییەكان  شـــارە  ســـەرجەم  لـــە 
بـــۆ پیشەســـازیی خۆراكـــی تەرخـــان كـــردووە، لـــە 
ڕێبـــەری وەبەرهێنانیشـــدا كەرتەكانـــی پیشەســـازی 
جیـــا كراوەتـــەوە و بـــە تێروتەســـەل باســـی پیشەســـازیی 

خۆراكـــی و جۆرەكانـــی كـــراوە.
* پیشەســـازیی لـــە ڕێگـــەی كارگەكانـــەوە پێـــش 
دەكەوێـــت، كارگـــەی گـــەورەو بچـــووك و مامناوەنـــد 

ــی  ــازی زۆرە و هەلـ ــی پیشەسـ ــی جۆرێكـ ــا چـ ئایـ
ــرە؟ ــدا زیاتـ ــی تێـ وەبەرهێنانـ

ناوچـــە  ژێرخانـــی  تەواوبوونـــی  لەگـــەڵ   -
پیشەســـازییەكان و دابینكردنـــی خزمەتگوزارییـــەكان، 
وەرچەرخانێـــك لـــە كەرتـــی پیشەســـازی لـــە هەرێمـــی 
ـــەپێدەر و  ـــان گەش ـــت، بەدەی ـــت دەبێ ـــتان دروس كوردس
ـــە  ـــە و كارخان ـــتكردنی كارگ ـــن داوای دروس وەبەرهێ
ژێرخانـــی  لەگەشـــەپێدانی  بەشـــداریكردنن  و 
ناوچـــە پیشەســـازییەكان، ئێســـتا ئێمـــە ســـەرقاڵی 
ـــۆ شـــارە پیشەســـازییەكان،  داڕشـــتنەوەی پالنێكیـــن ب
ســـتراتیژیەتی  و  سیاســـەت  پاڵپشـــتیكردنی  بـــۆ 
لـــەو  بووژانـــەوەی كەرتـــی پیشەســـازی، یەكێـــك 
خااڵنـــەی لـــە پالنەكەدایـــە، بەپێـــی توێژینـــەوەی 
و  دەستنیشـــانكردن  بـــۆ  كار  ئابـــووری،  كەڵكـــی 
ـــن، بەپێـــی  ئاراســـتەكردنی جـــۆری كارگـــەكان دەكەی
ئـــەو توێژینەوەیـــە بـــۆ ئـــەو شـــارە پیشەســـازییەی 
مەبەســـتمانە، بەمـــەش هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
گـــەورەی  كرانەوەیەكـــی  و  وەرچەرخـــان  بـــەردەم 
ـــی كاری  ـــی هەل ـــۆ دابینكردن ـــە ب پیشەســـازییدایە ك
پڕۆژەكانـــی  چونكـــە  پێویســـتە،  زۆر  بـــەردەوام 
دەبێـــت  تـــەواو  ســـاڵێكدا  لەچەنـــد  نیشـــتەجێبوون 
و هەلـــی كاری تێـــدا نامێنێـــت، بـــەاڵم هەرچـــی 
بەردەوامیـــی  پیشەســـازییە  كەرتـــی  و  كارگـــە 
هەیـــە و، ژمارەیەكـــی زۆری دەســـتی كار بـــەكار 
دەهێنێـــت، لـــە یاســـای ژمـــارە چـــواری ســـاڵی 2006 
ـــت  ـــڕۆژەكان دەبێ ـــە 75%ی پ ـــێ دراوە ك ئامـــاژەی پ
دەســـتی كاری ناوخـــۆ بێـــت، لـــە هەمواركردنـــەوەی 
یاساكەشـــدا گرنگیـــی زیاتـــر بـــە دەســـتی كاری 
ناوخـــۆ دراوە و، وردە وردە ئـــەو ڕێژەیـــە ڕوو لـــە 
زیادبـــوون دەكەیـــن. خاڵێكـــی دیكـــەی گرنـــگ 
پەیوەندیـــی نێـــوان دەســـتەی وەبەرهێنـــان و هـــاوكاری 
لەگـــەڵ وەزارەت و فەرمانگـــە پەیوەندیدارەكانـــە، 
كـــە زۆر ڕووی لـــە باشـــی كـــردووە و، هەماهەنگـــی 
ـــە،  ـــی باشـــمان لەگـــەڵ هەمـــووان هەی و هاوكارییەك
ـــی شـــارەوانی و كشـــتوكاڵ و  ـــی وەزارەتەكان بەتایبەت
ـــی  ـــا و، هەروەهـــا لەگـــەڵ ژوورەكان ـــی كارەب بازرگان
بازرگانـــی و هەمـــە ڕەنـــگ و فرەچەشـــنكردنی 
ــەت  ــە سیاسـ ــتان لـ ــی كوردسـ ئابـــووری لـــە هەرێمـ
و ســـتراتیژیەتی وەبەرهێنـــان، لـــەم پێناوەشـــدا پـــالن 
و بەرنامەكانمـــان دادەڕێژیـــن، ئەمـــەش هەمـــووی 
و  وەبەرهێنـــەر  و  گەشـــەپێدەر  بەرژەوەندیـــی  لـــە 

بووژانـــەوەی ئابووریـــی كوردســـتاندایە.  

هەرێمی كوردستان لە بەردەم 
وەرچەرخان و كرانەوەیەكی 

گەورەی پیشەسازییدایە كە بۆ 
دابینكردنی هەلی كاری بەردەوام 

زۆر پێویستە

كوردستان ناوچەیەكی زۆر لەبارە 
بۆ بووژانەوەی پیشەسازیی 

خۆراكی، زۆر لەو خەسڵەت و 
بنەمایانەی هەیە كە تەنانەت 
لە واڵتانی دەوروبەریشدا نییە

پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون 
لەچەند ساڵێكدا تەواو دەبێت 
و هەلی كاری تێدا نامێنێت، 
بەاڵم هەرچی كارگە و كەرتی 
پیشەسازییە بەردەوامیی هەیە 
و، ژمارەیەكی زۆری دەستی كار 

بەكار دەهێنێت

بەدەیان گەشەپێدەر و وەبەرهێن 
داوای دروستكردنی كارگە و 
كارخانە و بەشداریكردنن 

لەگەشەپێدانی ژێرخانی ناوچە 
پیشەسازییەكان
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ئەوەی پەیوەست بێت بە 
چارەسەركردنی یەكجارەكیی 
كێشە و گرفتی شكانی بۆڕیی 
پڕۆژەی ئاوی ئیفراز سێ، ئەوا 
لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆكی 
حكومەت، پارێزگاری هەولێر و 
بەڕێوەبەرایەتیی ئاو و ئاوەڕۆی 
هەولێر لەسەر هێڵن، بۆ ئەوەی 
بە زووترین كات چارەسەری ئەو 
گرفتە بكەن

كەمبوونـــەوەی  و  وشكەســـاڵی  ســـەرەڕای   *
ــە  ــر لـ ــن بیـ ــكبوونی چەندیـ ــر زەوی، وشـ ــاوی ژێـ ئـ
جـــار شـــكانی  نـــاو شـــاری هەولێـــر و چەندیـــن 
بۆڕیـــی ســـەرەكیی پـــڕۆژەی ئیفـــراز ســـێ، ئایـــا 
ـــی  ـــی گەڕەكەكان ـــی كەمئاوی ـــان گرفت چـــۆن توانیت

نـــاو شـــاری هەولێـــر چارەســـەر بكـــەن؟
لـــە  و  بارەیـــەوە  لـــەم  ئێمـــە  ڕاســـتیدا  لـــە   -
پارێـــزگای هەولێـــر و بـــە ئامادەبوونـــی پارێـــزگار، 
ــە پەیوەنـــدی  ــام دا لـ ــان ئەنجـ ــن كۆبوونەوەمـ چەندیـ
لـــە  ئـــاو،  دابەشـــكردنی  سەرپەرشـــتیكردنی  بـــە 
ڕێـــگای ئـــەو تانكەرانـــەی كـــە خێرخـــوازان دابینیـــان 
كردبـــوو، لەگـــەڵ ئـــەو تانكەرانـــەی فەرمانگەكانـــی 
خۆمـــان دەســـتەبەریان كردبـــوون، ئـــەم كارەشـــمان 
ئەســـتۆ  لـــە  ئەركێكـــی سەرشـــانی خۆمـــان  وەك 
ــاو  ــی ئـ ــی بەڕێوەبەرایەتیـ ــۆ هاوكاریكردنـ ــرت، بـ گـ
و ئـــاوەڕۆی هەولێـــر، چونكـــە دەمانزانـــی بـــە هـــۆی 
ڕووبـــەڕووی  گرفـــت  چەندیـــن  وشكەســـاڵییەوە 
بەڕێوەبەرایەتیـــی ئـــاو و ئـــاوەڕۆی هەولێـــر بووەتـــەوە، 

لـــەو كارەدا بـــۆ بەهاناهاتنـــی ئـــەو هاوواڵتییانـــەی 
ڕۆژانـــە  دەبوونـــەوە،  بێئـــاوی  ڕووبـــەڕووی  كـــە 
ســـەدان تانكـــەری ئـــاوی خواردنەوەمـــان بەســـەر 
گەڕەكەكانـــی نـــاو شـــاری هەولێـــردا دابـــەش كـــردووە، 
بـــۆ كارئاســـانیی هاوواڵتیانیـــش ژمـــارەی تەلەفۆنـــی 
هەمـــوو بەڕێوەبەرایەتیـــی شـــارەوانییەكانمان بەپێـــی 
زۆنەكانیـــان ڕاگەیانـــد، بـــۆ ئـــەوەی هاوواڵتیـــان 
زەحمـــەت نەبینـــن و، لـــە ڕێگـــەی پەیوەندیكـــردن 
ـــەو  ـــدە ئ ـــەوە ئاومـــان دەگەیان ـــە ژمـــارە تەلەفۆنەكان ب
گـــەڕەك و كـــۆاڵن و مااڵنـــە كـــە تووشـــی بێئـــاوی 
دەبـــوون، بـــەم ڕێـــكار و تانكەرانـــە توانیمـــان ئـــەم 
هاوینـــە هاوكارییەكـــی زۆر باشـــی بەڕێوەبەرایەتیـــی 
ـــەردەوام  ـــن، چونكـــە ب ـــر بكەی ـــاوەڕۆی هەولێ ـــاو و ئ ئ
لـــە مـــاوەی 24 كاتژمێـــردا ڕۆژانـــە هـــەر هاوواڵتـــی 
ــان  ــەوە فریایـ ــت، ئـ ــان كردبێـ ــك تەلەفۆنیـ و گەڕەكێـ
ــردووە  ــەش كـ ــن و ئاومـــان بەســـەریاندا دابـ كەوتوویـ
خۆشەویســـتی  هاوواڵتیانـــی  نەمانهێشـــتووە  و 
شـــارەكەمان بێئـــاو بـــن، ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە 

پەیامی سەرۆكی حكومەت ئەوەیە لە 
هاوكێشەی كاركردندا خاڵی سەرەكی 

خزمەتكردنی هاوواڵتییە

ئەندازیار عەبدولواحید ئەحمەد 
سەرۆكی شارەوانیی هەولێر بۆ گواڵن: 

ـــراوە  ـــەاڵم توان ـــووە، ب ـــردا كێشـــەیەكی بەرچـــاو ب ـــە شـــاری هەولێ كێشـــەی وشكەســـاڵی و گرفتـــی كەمئـــاوی ل
بـــە چەشـــنێك مامەڵـــەی لەگەڵـــدا بكرێـــت، كـــە بـــە ڕاددەیەكـــی بـــاش چارەســـەر بكرێـــت، ئـــەم پرســـە و 
پرســـەكانی دیكـــەی پەیوەســـت بـــە كەرتـــی هەشـــتی حەســـارۆك و تەواوكردنـــی ڕێگـــە ســـتراتیژییەكانی وەك 
شـــەقامی 150 مەتـــری، بوونـــە تـــەوەری دیـــداری گـــواڵن لەگـــەڵ ئەندازیـــار عەبدولواحیـــد ئەحمـــەد ســـەرۆكی 

شـــارەوانی هەولێـــر.
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چارەســـەركردنی یەكجارەكیـــی كێشـــە و گرفتـــی 
شـــكانی بۆڕیـــی پـــڕۆژەی ئـــاوی ئیفـــراز ســـێ، 
ئـــەوا لەســـەر ڕاســـپاردەی ســـەرۆكی حكومـــەت، 
و  ئـــاو  بەڕێوەبەرایەتیـــی  و  هەولێـــر  پارێـــزگاری 
ــە  ــەوەی بـ ــۆ ئـ ــن، بـ ــەر هێڵـ ــر لەسـ ــاوەڕۆی هەولێـ ئـ

ــەن. ــە بكـ ــەو گرفتـ ــەری ئـ ــن كات چارەسـ زووتریـ
* چەندیـــن ســـاڵە كەرتـــی هەشـــتی حەســـارۆك 
بەســـەر هاوواڵتیانـــدا دابـــەش كـــراوە، بـــەاڵم لەبـــەر 
ئـــاوەدان  خزمەتگوزارییـــەكان  پـــڕۆژە  نەبوونـــی 
نەكراوەتـــەوە، دیتمـــان لـــە مـــاوەی ڕابـــردوو مســـرور 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لـــەوێ  هـــەر  كـــرد،  شـــوێنەی  ئـــەو  ســـەردانی 
ڕایگەیانـــد كـــە پـــڕۆژە خزمەتگوزارییەكانیـــان بـــۆ 
جێبەجـــێ بكرێـــت، ئایـــا ئەمـــە بـــە كـــوێ گەیشـــتووە؟
- كەرتـــی 8ی حەســـارۆك كێشـــەیەكی چەندیـــن 
ســـاڵەیە و بـــە بـــێ چارەســـەر مابـــووەوە، بـــەاڵم 
ــرور بارزانـــی  ــزدار مسـ ــەردانەكەی ڕێـ ــە دوای سـ لـ
ئـــاگاداری تـــەواوی فەرمانگـــە پەیوەندیـــدارەكان 
ـــەر  ـــت تـــەواوی ڕێـــكارەكان بگرنەب كرایـــەوە كـــە دەبێ
بـــۆ گەیاندنـــی خزمەتگوزارییـــەكان بـــۆ ئـــەو شـــوێنە، 
ئـــەوە بـــوو هـــەر لـــە دوای ســـەردانەكەی بەڕێزیانـــەوە 
شـــارەوانی  ســـەرۆكایەتیی  شـــوێنە،  ئـــەو  بـــۆ 
ــەی  ــاو جەرگـ ــە نـ ــەربەخۆی لـ ــی سـ فەرمانگەیەكـ
توانیمـــان  و  دانـــا  حەســـارۆك  هەشـــتی  كەرتـــی 
لەســـەر 15%ی داهاتـــی خۆمـــان كار بكەیـــن، بـــۆ 
ــە،  ــەو گەڕەكـ ــی ئـ ــی پڕۆفایلـ ــان و ئامادەكردنـ دانـ
ـــەن  ـــرا لەالی ـــردوو توان ـــەی ڕاب ـــاوەی دوو هەفت ـــە م ل
وەزیـــری شـــارەوانی و گەشـــتوگوزار و پارێـــزگاری 
هەولێـــرەوە گرێبەســـتێك لەگـــەڵ كۆمپانیـــای گەلیاوە 
واژوو بكـــەن، بـــۆ گەیاندنـــی خزمەتگوزارییـــەكان بـــە 
كەرتـــی هەشـــتی حەســـارۆك وەك دروســـتكردنی 
60مەتـــری  دووســـایدی  ســـەرەكیی  شـــەقامێكی 
ــە  ــرە بـ ــێ كیلۆمەتـ ــەی سـ ــەی نزیكـ ــە درێژییەكـ كـ
هەمـــوو بڕگەكانـــی خزمەتگوزارییـــەوە، بەتایبـــەت 
جیاجیـــای  شـــێوەی  و  قەبـــارەی  بـــە  ئـــاوەڕۆ 
چـــوار  لێدانـــی  لەگـــەڵ  ســـندوقیی  و  لوولەیـــی 
بیـــری ئـــاوی خواردنـــەوە، وەك هەنـــگاوی یەكـــەم، 
دواتـــر چواربیـــری دیكـــەش بـــۆ گەڕەكەكـــە لـــێ 
دەدرێـــت، هەروەهـــا دروســـتكردنی كۆاڵنـــەكان بـــە 
قیرتاوكردنیـــان،  و  تێكەڵەڕێژكـــردن  و  ڕێككـــردن 
كـــە گوژمـــەی ئـــەو گرێبەســـتە بەگشـــتی حـــەوت 
كـــە  عێراقییـــە،  دینـــاری  500ملیـــۆن  و  ملیـــار 

ئـــەو بودجەیـــە لـــە ڕێـــگای فرۆشـــتنی زەوییـــە 
نایابـــەكان و ڕوكنەكانـــەوە دابیـــن كـــراوە و، پارەكـــەش 
ــتیدا  ــە ڕاسـ ــراوە. لـ ــدا دانـ ــی تایبەتـ ــە هەژمارێكـ لـ
ــۆز  ــارۆك زۆر ئاڵـ ــتی حەسـ گرفتـــی كەرتـــی هەشـ
بـــوو، بـــەاڵم بـــە هیممـــەت و بڕیـــاری جەنابـــی 
ســـەرۆكی حكومـــەت ئـــەو گرفتـــە ئاڵـــۆزە چارەســـەر 
كرا و لە ئێســـتادا ســـەرجەم ئامێر و پێداویســـتییەكان 
لـــەو  خزمەتگوزارییـــەكان  جێبەجێكردنـــی  بـــۆ 
شـــوێنەدا لـــە كاركردنـــدان و، مـــاوەی 110 ڕۆژ بـــۆ 
تەواوكردنـــی خزمەتگوزارییـــەكان كەرتـــی هەشـــتی 
حەســـارۆك دانـــراوە، بـــەاڵم كۆمپانیـــای گەلیـــاوە 
زۆرە،  شـــارەزاییەكی  و  ئەزمـــوون  خـــاوەن  كـــە 
ـــی  ـــەش كارەكان ـــەو ماوەی ـــر ل ـــە كەمت ـــی داوە ب بەڵێن

تـــەواو بـــكات.
ــارەوانی چەندیـــن پـــڕۆژە  * لەســـەر داهاتـــی شـ
لـــە نـــاو شـــاری هەولێـــر و گەڕەكـــەكان ئەنجـــام 

دراوە و، لـــە چەنـــد ڕۆژی ڕابـــردوودا 
ــی  ــە گەڕەكـ ــن كـ ــت بوویـ گوێبیسـ
ســـیمی خاتوونـــاوەش بـــە تـــەواوی 
قیرتـــاو دەكرێـــت، ئایـــا ئـــەم كار 

ــە؟ ــە لەئارادایـ و پڕۆژەیـ
پـــڕۆژە  لـــەوەی  جگـــە   -
بـــۆ  خزمەتگوزراییـــەكان 
هەشـــتی حەســـارۆك ئەنجـــام 
دەدرێـــت، هاوكات چەندین 
پـــڕۆژەی دیكـــەش بـــۆ 
ـــە  ـــر ل ـــاو شـــاری هەولێ ن
پالن و بەرنامەماندایە، 
دەســـتكردن  لەوانـــە 
 22 قیرتاوكردنـــی  و 
گەڕەكـــی  لـــە  كـــۆاڵن 

بـــە  و  نـــوێ  هەولێـــری 
 300 نزیكـــەی  گوژمـــەی 

لـــە  هـــاوكات  دینـــار،  ملیـــۆن 
هەولێـــری نوێـــدا چەنـــد كۆاڵنێـــك 
ــە  ــاو بكرێـــت، كـ دەمێنێـــت قیرتـ
ــەر دراوە  ــاری لەسـ ــش بڕیـ ئەویـ
ـــی زۆر نزیكـــدا  ـــە ئایندەیەك و ل
لەســـەر بودجـــەی پەرەپێدانـــی 
دەكرێـــت،  جێبەجـــێ  پارێـــزگا 
و  یەكـــەم  قۆناغـــی  هەروەهـــا 
دووەم و ســـێیەمی قیرتاوكردنـــی 
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تێچووەكـــەی  بـــڕی  كـــە  ڕۆشـــنبیری  گەڕەكـــی 
800ملیـــۆن دینـــارە، چووەتـــە بـــواری جێبەجێكـــردن، 
گەڕەكـــی  كۆاڵنەكانـــی  هەمـــوو  قیرتاوكردنـــی 
ســـیمی خاتوونـــاوە لـــە بەرنامەدایـــە، پارێـــزگای 
ــر بـــە هەماهەنگـــی لەگـــەڵ ســـەرۆكایەتیی  هەولێـ

دەكات. جێبەجێـــی  هەولێـــر  شـــارەوانیی 
 60 سەرشـــەقامی  چوارڕێیانـــی  بۆچـــی   *
دەچێـــت،  نـــەورۆز  گەڕەكـــی  بـــۆ  كـــە  مەتـــری 

چییـــە؟ پڕۆژەیـــە  ئـــەو  گیـــراوە، 
ــە،  ــاوی بارانـ ــاوەڕۆی ئـ ــە پڕۆژەیەكـــی ئـ - ئەمـ
كـــە لەالیـــان بەڕێوەبەرایەتیـــی ئـــاو و ئـــاوەڕۆی 
هەولێـــرەوە بـــە سەرپەرشـــتیی ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
جێبەجـــێ دەكرێـــت، هەروەهـــا دەبێـــت ئامـــاژە بـــەوە 
ئەنجومەنـــی  ســـەرۆكی  جەنابـــی  كـــە  بكەیـــن 
لـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  وەزیرانـــی 
خاڵێكـــی  دووپاتـــی  چاوپێكەوتنەكانـــدا  هەمـــوو 
كـــە  ئەوەیـــە  ئەویـــش  دەكاتـــەوە،  گرنـــگ  زۆر 
ســـەرەكی  خاڵـــی  كاركردنـــدا  هاوكێشـــەی  لـــە 
خزمەتكردنـــی هاوواڵتییـــە و، دەبێـــت هاوواڵتیـــان 
فەرمانگەكانـــی  دەبێـــت  بگیرێـــت،  لـــێ  ڕێزیـــان 
ــی  ــۆ ڕاپەڕاندنـ ــن، بـ ــدا بـ ــە خزمەتیانـ ــەت لـ حكومـ
كارەكانیـــان، هـــەر بۆیـــە ئـــەو هاوكێشـــەیە بـــۆ ئێمـــەش 
ــی ســـەرۆكی حكومـــەت  زۆر گرنگـــە، كـــە جەنابـ
ــدا  ــیم و چاوپێكەوتنێكـ ــە و مەراسـ ــوو بۆنـ ــە هەمـ لـ
جەختـــی لەســـەر دەكاتـــەوە، ئێمـــەش پابەنـــدی ئـــەو 
پەیـــام و بڕیـــارەی جەنابـــی ســـەرۆكی حكومەتیـــن 
ـــدا درێغـــی  ـــەی هاوواڵتیان ـــی مامەڵ ـــە ڕاپەراندن و ل

ناكەیـــن. 
* ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
هەبـــوو،  ســـەوز  پانتایـــی  كەمیـــی  لـــە  گلەیـــی 
كـــە دەبینیـــن چەندیـــن ســـاڵە نەتوانـــراوە ڕووبـــەری 
ـــەوە،  ـــك ببێت ـــی نزی ـــە ســـتانداردی جیهان ســـەوزایی ل
ـــەری  ـــۆ زیادكردنـــی ڕووب ـــان ب ـــا پـــالن و بەرنامەت ئای

ســـەوزایی بـــۆ شـــاری هەولێـــر چۆنـــە؟
- تـــا ئێســـتا ڕێـــژەی ســـەوزایی لـــە نـــاو شـــاری 
هەولێـــر -كـــە لەالیـــەن بەڕێوەبەرایەتیـــی ئەنـــدازەی 
ســـەرۆكایەتیی  بـــە  ســـەر  باخچەكانـــی  و  پـــارك 
)%19.5( دەدرێـــت-  ئەنجـــام  هەولێـــر  شـــارەوانی 
ــاری  ــۆ شـ ــە بـ ــی كەمـ ــەش ڕێژەیەكـ ــە ئەمـ ــە، كـ ــ
بـــووە  بەرفـــراوان  زۆر  هەولێـــر  چونكـــە  هەولێـــر، 
و، پێویســـتە ڕێـــژەی ســـەوزایی هەولێـــر بەپێـــی 
نەخشـــەی بنەڕەتیـــی ئاوەدانیـــی شـــارەكە لـــە %25 

ــر  ــەوزایی زیاتـ ــژەی سـ ــدە ڕێـ ــت، چەنـ ــر نەبێـ كەمتـ
ـــۆ  ـــر كەشـــوهەوایەكی باشـــتر ب ـــدە زیات ـــن، ئەوەن بكەی
ــتەبەر دەبێـــت، هـــەر بۆیـــە پالنـــی  ــان دەسـ هاوواڵتیـ
ســـەرۆكایەتیی شـــارەوانی هەولێـــر ئەوەیـــە كـــە ئـــەو 
ڕێـــژەی ســـەوزاییەی لـــە هەولێـــر هەیـــە زیاتـــر بكەیـــن، 
ئەمـــەش بـــەوە دەكرێـــت كـــە ئـــەو شـــوێنانەی لـــە نـــاو 
شـــار و گەڕەكەكانـــی هەولێـــر بـــۆ باخچـــەو پـــارك 
و ســـەوزایی تەرخـــان كـــراون، بودجەیـــان بـــۆ دابیـــن 
بكرێـــت، تاوەكـــو بچنـــە بـــواری جێبەجێكردنـــەوە. 
لـــە  كارگانـــەی  ئـــەو  پالنماندایـــە  لـــە  هەروەهـــا 
ــۆ  ــەوە بـ ـــدەدا بیانگوازینـ ــە ئاین ــە، لـ ــەوی هەیـ قەتـ
شـــوێنێكی شـــیاو و دوور لـــە شـــار، شـــوێنەكەش 
بـــە ســـوودوەرگرتنی ئـــاوی كەندەكـــە، كـــە ســـەدان 
دۆنـــم زەوی دەبێـــت، بیكەیـــن بـــە ســـەوزایی وەك 
كـــە  عەبدولڕەحمـــان،  ســـامی  شـــەهید  پاركـــی 
ــۆ  ــاو بـ ــاش و گونجـ ــوێنێكی بـ ــە شـ ــەش دەبێتـ ئەمـ
گەڕەكـــە هەژارنشـــینەكانی ئـــەو ســـنوورە و چەندیـــن 
ـــەو ســـنوورە، لەالیەكـــی دیكـــە  گەڕەكـــی دیكـــەی ئ
ــەوەی  ــۆی كەمبوونـ ــە هـ ــە دەبێتـ ــەو كارو پڕۆژەیـ ئـ
تەپوتـــۆز و لەباربوونـــی كەشـــوهەوایەكی پـــاك و 
بـــاش بـــۆ هاوواڵتیانـــی ئـــەو گەڕەكانـــەی نزیكـــن 

لـــەو شـــوێنە.
* لـــە دوای تەواوبوونـــی پـــڕۆژەی شـــەقامی 
بازنەیـــی 120 مەتـــری، كـــە یەكێـــك لـــە پڕۆژەكانـــی 
كـــە  گەشـــتوگوزارە  و  شـــارەوانی  وەزارەتـــی 
ئاســـانكارییەكی زۆری بـــۆ هاتوچـــۆی نـــاو شـــاری 
ــان پڕۆژەیەكـــی  ــردووە و، پاشـ ــتەبەر كـ ــر دەسـ هەولێـ
زۆر گـــەورە و ســـتراتیژیی دیكـــە كـــە شـــەقامی 
150 مەترییـــە ئەنجـــام دەدرێـــت، ئایـــا گرنگیـــی 
ئـــەو پڕۆژەیـــە بـــۆ هاتوچـــۆی هەولێـــر و گەیانـــدن 

بـــە شـــاڕێگەكانی دەرەوەی هەولێـــر چەنـــدە؟
- هەولێـــر گەشـــەكردن و بەرەوپێشـــەوەچوونێكی 
ســـیمای  دەزانیـــن  وەك  بینیـــوە،  بەخـــۆوە  زۆری 
ــەرەڕای  ــە، سـ ــارێك ئاوەدانییـ ــەر شـ ــتانیی هـ شارسـ
ئـــەوەی ئـــەو شـــەقامانەی وەك 120 و 150 مەتـــری 
زۆر گرنگـــن بـــۆ گەیاندنـــی خاڵەكانـــی نـــاو شـــارەكە، 
هـــاوكات بـــۆ بووژانـــەوەی بـــاری ئابووریـــی شـــاریش 
گرنگیـــی زۆر و تایبەتیـــی خۆیـــان هەیـــە، ئـــەو 
شـــەقامە ســـتراتیژییانە هۆكارێكـــی زۆر كاریگـــەرن 
نـــاو  بـــۆ كەمبوونـــەوەی جەنجاڵیـــی هاتوچـــۆی 
شـــار، وەك دروســـتكردنی شـــەقامی 120 مەتـــری 
خەڵكدایـــە،  خزمەتكردنـــی  لـــە  ماوەیەكـــە  كـــە 

كەرتی 8ی حەسارۆك كێشەیەكی 
چەندین ساڵەیە و بە بێ 
چارەسەر مابووەوە، بەاڵم لە 
دوای سەردانەكەی ڕێزدار مسرور 
بارزانی ئاگاداری تەواوی 
فەرمانگە پەیوەندیدارەكان 
كرایەوە كە دەبێت تەواوی 
ڕێكارەكان بگرنەبەر بۆ 
گەیاندنی خزمەتگوزارییەكان بۆ 
ئەو شوێنە

گرفتی كەرتی هەشتی 
حەسارۆك زۆر ئاڵۆز بوو، 
بەاڵم بە هیممەت و بڕیاری 
جەنابی سەرۆكی حكومەت 
ئەو گرفتە ئاڵۆزە چارەسەر 
كرا و لە ئێستادا سەرجەم 
ئامێر و پێداویستییەكان بۆ 
جێبەجێكردنی خزمەتگوزارییەكان 
لەو شوێنەدا لە كاركردندان

لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوو 
توانرا لەالیەن وەزیری شارەوانی 
و گەشتوگوزار و پارێزگاری 
هەولێرەوە گرێبەستێك لەگەڵ 
كۆمپانیای گەلیاوە واژوو بكەن، 
بۆ گەیاندنی خزمەتگوزارییەكان 
بە كەرتی هەشتی حەسارۆك
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لە پالنماندایە ئەو كارگانەی 
لە قەتەوی هەیە، لە ئایندەدا 
بیانگوازینەوە بۆ شوێنێكی شیاو 
و دوور لە شار، شوێنەكەش بە 
سوودوەرگرتنی ئاوی كەندەكە، 
كە سەدان دۆنم زەوی دەبێت، 

بیكەین بە سەوزایی وەك پاركی 
شەهید سامی عەبدولڕەحمان

-كـــە  مەتـــری   150 شـــەقامی  دروســـتكردنی  و 
قۆناغێكـــی لـــە 100% تـــەواو بـــووە و قۆناغـــی 
دووەمیشـــی 80%ی تـــەواو كـــراوە و، واچـــاوەڕوان 
دەكرێـــت پێـــش ســـەری ســـاڵ ئـــەو بەشـــەش تـــەواو 
ببێـــت، شـــەقامێكی دیكـــەش كـــە زۆر گرنـــگ 
و پێویســـتە كـــە شـــەقامی هەولێـــر- گۆپاڵـــە كـــە 
ـــت،  ـــەواو دەبێ ـــش ســـەری ســـاڵ ت ـــەش پێ ـــەو ڕێگای ئ
ــەش دەســـتكەوتێكی  ــی ئـــەو دوو پڕۆژەیـ تەواوبوونـ
و  كار  بـــەو  هەولێـــر،  شـــاری  بـــۆ  گرنگـــە  زۆر 
پـــڕۆژە و ئاوەدانكردنەوانـــەی حكومەتـــی هەرێـــم، 
ـــەر  ـــە شـــارە ه ـــك ل ـــە یەكێ ـــر بووەت ـــە ئێســـتادا هەولێ ل
گرنگەكانـــی عێـــراق و دەتوانـــم بڵێـــم شـــاری هەولێـــر 
پێشـــكەوتووترین و ئاوەدانتریـــن شـــاری عێراقـــە. 

* وەك دەزانیـــن 15%ی داهاتـــی خۆتـــان بـــۆ 
پـــڕۆژەكان بـــەكار دەهێنـــن، ئایـــا وەزیـــری شـــارەوانی و 
گەشـــتوگوزار تـــا چەنـــد دەســـت وااڵی كـــردوون، بـــۆ 
بەكارهێنانـــی ئـــەو ڕێـــژەی داهاتـــە بـــۆ ئەنجامدانـــی 
پـــڕۆژەكان؟ ئایـــا ســـەرۆكی حكومـــەت لەوبـــارەوە تـــا 

ـــد پشـــتیوانتانە؟ چەن
- لێـــرەدا داواكارییەكەمـــان لـــە بەڕێـــز وەزیـــری 
شـــارەوانی و گەشـــتوگوزار هەیە، ئەویش ئەوەیە كە 
ئـــەو ڕێـــژەی داهاتـــە كـــە 15%ــــە بـــۆ شـــاری هەولێـــر 

ــی  ــتانە، ڕێژەیەكـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ــە پایتەختـ كـ
كەمـــە و، پێشـــتریش ئـــەو ڕێژەیـــە 20% بـــوو، ئەگـــەر 
وەك پێشووشـــی لـــێ ناكرێتـــەوە، ئـــەوا بۆمـــان بكەنـــە 
ڕێژەیـــە،  ئـــەو  زیادكردنـــی  بـــە  چونكـــە   ،%18
ئـــەوا خزمەتگوزارییـــە مامناوەنـــد و بچووكـــەكان 
بەهاناهاتنـــی  و  شـــەقامەكان  قیرتاوكردنـــی  و 
ــر دەبێـــت، هـــەر بۆیـــە خوازیـــاری  ــان زیاتـ هاوواڵتیـ
گەشـــتوگوزار  و  شـــارەوانی  وەزیـــری  ئەوەیـــن 
موداخەلەیـــەك لەالیـــەن وەزیـــری دارایـــی بـــكات، 
بـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت ئـــەو داهاتـــەی ئێمـــە ڕێژەكـــەی 
ـــە،  ـــەو داهات ـــی ئ ـــە زیادبوون ـــكات، چونكـــە ب ـــاد ب زی
ئـــەوا ســـەرۆكایەتیی شـــارەوانیی هەولێـــر دەتوانێـــت 
خزمەتـــی زیاتـــر و باشـــتر پێشـــكەش بـــە شـــاری 
نـــۆ  بـــكات، لەالیەكـــی دیكـــەوە ئێســـتا  هەولێـــر 
بەڕێوەبەرایەتیـــی ســـەر بـــە ســـەرۆكایەتیی شـــارەوانین 
ــە  ــارەكە، لـ ــی شـ ــوون و بەرفرەوانبوونـ ــە گەورەبـ و بـ
ـــن شـــارەوانیی دیكـــە وەك بنەســـاوە  ـــە چەندی پالندای
ســـەر  بخرێنـــە  و...هتـــد،  بەحركـــە  و  دارەتـــوو  و 
ـــر و، ئێســـتا شـــەش  ســـەرۆكایەتیی شـــارەوانی هەولێ
مەزنـــدە  و  هەیـــە  شـــارەوانیمان  بەڕێوەبەرایەتیـــی 
ـــی شـــارەوانیی ســـەر  ـــۆ بەڕێوەبەرایەت ـــە ن ـــەم ببێت دەك

ــر.  ــارەوانیی هەولێـ ــەرۆكایەتیی شـ ــە سـ بـ
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گۆڕانكاری و بووژانەوەی 
ئابووری لە گرنگترین 

دەستكەوتەكانی حكومەتن

ئیدریس ڕەمەزان 
مامۆستای كۆلێژی كارگێڕی و ئابووری لە زانكۆی سەالحەدین بۆ گواڵن:
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پێدانی مووچەكان لە كاتی 
خۆیدا و كەمكردنەوەی خەرجیی 
ناپێویست و زیادكردنی داهات 
و دانەوەی زیاتر لە یەك ملیار 

دۆالر قەرز، دەستكەوتێكی 
گرنگن

عەقڵییەتی شۆڤێنی و 
مەرامی جۆراوجۆر لە دەرەوەی 

سنوورەكان بەردەوام لە دژی ئەو 
سەقامگیرییە سیاسی و ئابوورییە 

ڕاوەستاوەتەوە كە كوردستانی 
جیاواز كردووە لەگەڵ ناوچەكانی 

ناوەڕاست و خوارووی عێراق

وێرانكردنی گوند و ئەنفالكردنی 
مرۆڤی كورد و سڕینەوەی 

ناسنامە، ئەمڕۆ بە شێوەی بڕینی 
بودجە و تەرحیل و تەعریب و 
جێبەجێ نەكردنی ماددەی 140ی 

دەستووری و بڕیاری دادگا و 
فەرمانەكانی وەزارەتی نەوتی 

عێراق بەردەوامیی هەیە

حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان ســـەرەڕای تەحەددییـــەكان لـــە چەنـــد ســـاڵی ڕابـــردوودا توانیویەتـــی كۆمەڵێـــك 
چاكســـازی و گۆڕانـــكاری لـــە پەیكـــەری ئابـــووری بـــكات، كـــە گرنگترینیـــان ئاراســـتەكردنی وەبەرهێنـــان بـــوو 
بـــەرەو كەرتەكانـــی پیشەســـازی، ئەمـــەش هـــاوكات بـــوو لەگـــەڵ كەمكردنـــەوەی خەرجییـــەكان و زیادكردنـــی 
ـــووری،  ـــی و ئاب ـــواری دارای ـــۆ ســـەر هـــەردوو ب ـــە ب ـــەم گۆڕانكارییان ـــۆ قســـەكردن لەســـەر گرنگیـــی ئ داهـــات، ب
گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ ئیدریـــس ڕەمـــەزان پســـپۆر و شـــارەزا لـــە بـــواری دارایـــی و مامۆســـتا لـــە 

ـــی زانكـــۆی ســـەالحەدین ســـازدا. ـــڕی و ئابووری ـــژی كارگێ كۆلێ

ـــواری  ـــە ب ـــارەزا ل ـــێكی پســـپۆڕ و ش ـــو كەس * وەك
دارایـــی، ئایـــا هەڵســـەنگاندنتان بـــۆ كەمكردنـــەوەی 
ئـــەدای  و  داهـــات  زیادكردنـــی  و  خەرجییـــەكان 
نۆیەمـــی  كابینـــەی  لـــە  گشـــتی  بـــە  ئابووریـــی 

حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانە چییـــە؟
- شـــەڕی داعـــش و كۆرۆنـــا و قەیرانـــی دارایـــی 
و گەمـــارۆ و دژایەتیكردنـــی خەڵكـــی كوردســـتان 
ناوەنـــدەوە؛ كاریگەریـــی زۆر  لەالیـــەن حكومەتـــی 
گشـــتی  بـــە  ئابـــووری  دۆخـــی  لەســـەر  خراپـــی 
ـــەی نۆیەمـــی  ـــتپێكی كابین ـــە دەس ـــوو ل ـــەوە ب ـــرد، ئ ك
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا زۆربـــەی ئـــەم 
ـــەردەم كابینەكـــە  ـــە تەحەددییاتـــی گـــەورەی ب هۆكاران
بـــوون. بوونـــی عەقڵییەتـــی شـــۆڤێنی و مەرامـــی 
جۆراوجـــۆر لـــە دەرەوەی ســـنوورەكان بـــەردەوام لـــە 
ئابوورییـــە  و  سیاســـی  ســـەقامگیرییە  ئـــەو  دژی 
كـــردووە  جیـــاواز  كوردســـتانی  كـــە  ڕاوەســـتاوەتەوە 
لەگـــەڵ ناوچەكانـــی ناوەڕاســـت و خـــوارووی عێـــراق. 
لەگـــەڵ ئەمەشـــدا دوای تێپەڕبوونـــی زیاتـــر لـــە ســـێ 
ـــە  ـــەدا ب ـــی كابینەك ـــتپێكی كارەكان ـــەر دەس ـــاڵ بەس س
هەمـــوو پێـــوەرە دارایـــی و ئابوورییـــەكان دەتوانیـــن بڵێین 
ـــەوەی  ـــە ڕووبەڕووبوون ـــووە ل حكومـــەت ســـەركەوتوو ب
لـــە  ئاســـتەنگەكاندا،  و  كۆســـپ  لـــە  زۆر 
حكومـــەت  ســـەرۆكی  كابینەكـــەدا  ســـەرەتای 
فەرمانبـــەران  مووچـــەی  »دابینكردنـــی  وتـــی: 
ــەرواش  ــە«، هـ ــەوەی كارەكانمانـ ــدی پێشـ ــە ڕیزبەنـ لـ
دەرچـــوو، خـــۆی لەخۆیـــدا پێدانـــی مووچـــەكان لـــە 
كاتـــی خۆیـــدا و كەمكردنـــەوەی خەرجیـــی ناپێویســـت 
ــەك  ــە یـ ــر لـ ــەوەی زیاتـ ــات و دانـ ــی داهـ و زیادكردنـ
ملیـــار دۆالر قـــەرز، دەســـتكەوتێكی گرنگـــن، ئەوەتـــا 
هاتنـــی بـــە لێشـــاوی ئـــاوارە و پەناهەنـــدە كـــە بـــۆ دوو 
مەبەســـتی ســـەرەكیی ســـەقامگیری و دۆزینـــەوەی 
هەلـــی كار ڕوویـــان لـــە هەرێمـــی كوردســـتان كـــردووە، 

ــە  ــتییەن كـ ــەو ڕاسـ ــەلمێنەری ئـ ــدا سـ ــۆی لەخۆیـ خـ
بارودۆخـــی ئەمنـــی و ســـەقامگیری و ئابـــووری 
لـــە ناوچەكانـــی دیكـــەی عێـــراق و  باشـــترە  زۆر 
بـــوو،  یاوەرمـــان  بەخـــت  لەمەشـــدا  دەوروبەرمـــان، 
ـــە دەســـتپێكی  ـــە ل ـــەوت ك ـــك ن ـــەوەی نرخـــی بەرمیلێ ب
ـــۆ ئاســـتێكی  ـــادا ب ـــی كۆرۆن ـــە زەمەن كابینەكـــەدا و ل
زۆر مەترســـیدار دابـــەزی و لـــە ئێســـتادا زۆر زیـــادی 

ــردووە. كـ
ـــراق  ـــی عێ ـــاو فیدڕاڵی ـــەی دادگای بەن * بڕیارەك
ناردنـــە  نـــەوت و گازی هەرێـــم و  یاســـای  دژی 
و  لێـــدوان  تەنانـــەت  و  هەرێـــم  نەوتـــی  دەرەوەی 
ــراق  هەڵســـوكەوتەكانی خـــودی وەزیـــری نەوتـــی عێـ
نایاســـایی  و  نادەســـتووری  كارێكـــی  چەنـــد  تـــا 
ـــد  ـــە تاچەن ـــەم هەڵوێســـتە دوژمنكارییان ـــا ئ ـــووە؟ ئای ب

كاریگەریـــی لەســـەر ئابووریـــی هەرێـــم دەبێـــت؟
- هەســـت و حـــەزی دوژمنكارانـــەی عەقڵیەتـــی 
درێـــژەی  بەغـــدا  لـــە  كـــورد  بەرامبـــەر  شـــۆڤێنی 
هەیـــە، وێرانكردنـــی گونـــد و ئەنفالكردنـــی مرۆڤـــی 
كـــورد و ســـڕینەوەی ناســـنامە، ئەمـــڕۆ بـــە شـــێوەی 
ــێ  ــب و جێبەجـ ــل و تەعریـ ــە و تەرحیـ ــی بودجـ بڕینـ
ــاری  ــتووری و بڕیـ ــاددەی 140ی دەسـ ــی مـ نەكردنـ
دادگا و فەرمانەكانـــی وەزارەتـــی نەوتـــی عێـــراق 
ـــە فیدڕاڵییـــەت  ـــان ب ـــەوان بڕوای ـــە، ئ بەردەوامیـــی هەی
نییـــە و دەیانەوێـــت هەرێـــم وەكـــو پارێزگایەكـــی عێـــراق 
مامەڵـــەی لەگـــەڵ بكـــەن، ســـەرۆكی حكومەتـــی 
حەكیمانـــە  توانیویەتـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی 
ــییانە  ــت و دیپلۆماسـ ــت و دروسـ ــی ڕاسـ مامەڵەیەكـ
ــە  ــۆی لـ ــكات و خـ ــدا بـ ــی عێراقـ ــەڵ حكومەتـ لەگـ
هەمـــوو گـــرژی و ئاڵۆزییـــەك بـــە دوور كـــردووە، 
كپكردنـــی  بـــۆ  بـــوو  بـــاش  هاندەرێكـــی  ئەمـــەش 
دەنگـــی نەیارانـــی كـــورد لـــە بەغـــدا و بەهێزبوونـــی 
پەیوەندییـــەكان و لـــەم ڕووەوەش توانـــرا بەشـــێك لـــە 
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سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان توانیویەتی حەكیمانە 
مامەڵەیەكی ڕاست و دروست و 
دیپلۆماسییانە لەگەڵ حكومەتی 
عێراقدا بكات و خۆی لە هەموو 
گرژی و ئاڵۆزییەك بە دوور 
كردووە

لە زستاندا لە گەورەیی 
مەترسییەكانی كەم ئاوی و 
وشكەساڵی زانیاریمان هەبوو، 
هەرگیز پێشبینی ئەوە نەدەكرا 
ساڵێك بەڕێ بكەین بە 
كەمترین كێشە لە كاتێكدا لە 
واڵتانی پێشكەوتوو دەرهاویشتە 
و گرفتەكانی وشكەساڵی 
دەركەوتووە

بۆ دۆست و دوژمن دەركەوتووە 
كە دادگای فیدڕاڵی لە ژێر 
فشار و ئەجیندەی دەرەكییە و 
بڕیارەكانی یاسایی و دەستووری 
نییە و تەنانەت كاریگەرییەكی 
ئەوتۆی لەسەرمان نابێت

زۆرجار گەندەڵی تێكەڵ بە 
كایەی سیاسی بووە، وەكو ئەوەی 
لە فەرهودكردنی بانكەكانی 
سلێمانی و دەستتێوەردانی خاڵە 
سنوورییەكانی پارێزگای سلێمانی 
ڕوویان دا

- زۆرجـــار گەندەڵـــی تێكـــەڵ بـــە كایـــەی سیاســـی 
بـــووە، وەكـــو ئـــەوەی لـــە فەرهودكردنـــی بانكەكانـــی 
ســـلێمانی و دەســـتتێوەردانی خاڵـــە ســـنوورییەكانی 
پارێـــزگای ســـلێمانی ڕوویـــان دا، زۆربـــەی حزبـــە 
سیاســـییەكان كاتێـــك ســـەرۆكی حكومـــەت دروشـــمی 
چاكســـازی و بنبڕكردنـــی گەندەڵـــی بـــەرز كـــردەوە، 
بـــۆ  تەنیـــا  دەســـتكەوتێكە  ئەمـــە  دەزانـــی  وایـــان 
ســـەرۆكی هەرێـــم و ســـەرۆكی حكومەتـــە، بۆیـــە 
ــە  ــان بكەنـ ــەوەی خۆیـ ــری ئـ ــە بـ ــرد لـ ــان كـ دژایەتییـ
گەندەڵـــی،  بنبڕكردنـــی  و  چاكســـازی  خاوەنـــی 
الیەنـــە  هەماهەنگیـــی  نەبوونـــی  هەروەهـــا 
سیاســـییەكان و دەســـتتێوەردانی حزبـــی كۆســـپ و 
تەگـــەرەی لـــە بـــەردەم چاكســـازی و بنبڕكردنـــی 
گەندەڵـــی دانـــاوە، لـــەم كابینەیـــەدا توانـــرا بنەماكانـــی 
دژە گەندەڵـــی زیـــاد بكرێـــت، ئەویـــش لـــە ڕێگـــەی 
كەمكردنـــەوەی خەرجـــی زیـــادە و بەهەدەرنەدانـــی 
ــە  ــات لـ ــی كەمالیـ ــەوەی خەرجـ ــات و كەمكردنـ داهـ
و  دارایـــی  چاودێریـــی  دەزگاكانـــی  بەرامبـــەردا 
دەســـتەی دەســـتپاكی و دادگاكان ئـــازاد كـــران لـــە 
ــێیانەی گەندەڵـــی  ــەو دۆسـ ــەت ئـ ــەوەی تەنانـ هەڵدانـ
لـــە كابینەكانـــی دیكـــەدا هەبـــووە، بەمـــەش  كـــە 
ــتان توانـــی گەندەڵـــی  حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
بـــەو شـــێوە فـــراوان و گەورەیـــە ڕابگرێـــت و كاری 
ــەو  ــا ئـ ــت، واتـ ــی بكرێـ ــەر دژە گەندەڵـ ــددی لەسـ جـ
بـــە درز  تێـــدا دەكرێـــت و  هۆكارانـــەی گەندەڵـــی 
دادەنرێـــت،  دارایـــی  و  یاســـایی  كەلێنەكانـــی  و 
خەرجییانـــە  ئەمجـــۆرە  كەمكردنـــەوەی  دایخســـت، 
هـــەر تەنیـــا ڕێگـــر نەبـــوون لـــە بنبڕكردنـــی گەندەڵـــی، 
ــی  ــی هەرێمـ ــی داهاتـ ــۆی زیادبوونـ ــووە هـ ــو بـ بەڵكـ

كوردســـتان.  
* چاكســـازی لـــە بـــواری نەوتـــدا بـــە یەكێـــك 
ــەی كابینـــەی نۆیەمـــی  ـــتكەوتەكانی دیكـ ــە دەس لـ
دادەنرێـــت،  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
هەوڵەكانـــی بەرزكردنـــەوەی داهاتـــی نەوتـــی چـــۆن 

دەبینیـــت؟
بـــۆ  نـــەوت و گاز  - هـــەر چەنـــدە ســـێكتەری 
ــتنی  ــەاڵم پشتبەسـ ــە، بـ ــتان گرنگـ ــی كوردسـ هەرێمـ
لـــە ڕاددەبـــەدەری الیەنـــی دارایـــی و ئابـــووری بـــەم 
ســـێكتەرە كارێكـــی مەترســـیدارە، لـــە دەســـتپێكی 
وەزیرانـــی  ســـەرۆك  كابینەكـــەدا  كارەكانـــی 
گرنگییەكـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
زۆری بـــە پیادەكردنـــی سیاســـەتی فرەچەشـــنكردنی 

بەشـــە بودجـــەی هەرێـــم و شایســـتە داراییەكانـــی 
بازاڕەكانـــی عێـــراق  و  بكرێـــت  زامـــن  جووتیـــاران 
كااڵی  ســـاخكردنەوەی  بـــەردەم  لـــە  بكرێـــت  وااڵ 
جووتیارانـــی كـــورد و پیشەســـازیكاراندا. ســـەبارەت 
فیدڕاڵـــی  دادگای  بڕیـــاری  تاچەنـــد  بـــەوەی 
و  دۆســـت  بـــۆ  وابزانـــم  دەســـتوورییە،  و  یاســـایی 
دوژمـــن دەركەوتـــووە كـــە دادگای فیدڕاڵـــی لـــە ژێـــر 
فشـــار و ئەجینـــدەی دەرەكییـــە و بڕیارەكانـــی یاســـایی 
كاریگەرییەكـــی  تەنانـــەت  و  نییـــە  دەســـتووری  و 

ئەوتـــۆی لەســـەرمان نابێـــت. 
ڕاســـتكردنەوەی  و  چاكســـازی  پرۆســـەی   *
و  سیاســـەت  دانانـــی  و  ئابـــووری  سیاســـەتی 
ــی  ــە تواناكانـ ــتن بـ ــۆ پشتبەسـ ــازە بـ ــتراتیژێكی تـ سـ
كارێكـــی  ئابـــووری  فرەچەشـــنكردنی  و  خۆمـــان 
ئاســـان نییـــە، لـــەم الیەنـــەوە لـــە ڕووی داراییـــەوە 
و  چاكســـازی  بـــەم  ســـەبارەت  بیروبۆچوونـــت 

چییـــە؟ گۆڕانكارییـــە 
ــەركەوتنی  ــژەی سـ ــتی ڕێـ ــێوەیەكی گشـ ــە شـ - بـ
كەموكورتییـــەكان  چارەســـەركردنی  لـــە  كابینەكـــە 
ـــەت  ـــەرۆكی حكوم ـــەیەك س ـــوو كێش ـــۆ هەم ـــەرزە، ب ب
ڕاســـتەوخۆ كۆبوونـــەوە دەكات و بڕیـــار دەردەكات، 
بـــۆ نموونـــە هەموومـــان لـــە زســـتاندا لـــە گەورەیـــی 
مەترســـییەكانی كـــەم ئـــاوی و وشكەســـاڵی زانیاریمـــان 
ــاڵێك  ــرا سـ ــەوە نەدەكـ ــبینی ئـ ــز پێشـ ــوو، هەرگیـ هەبـ
بـــەڕێ بكەیـــن بـــە كەمتریـــن كێشـــە لـــە كاتێكـــدا 
لـــە واڵتانـــی پێشـــكەوتوو دەرهاویشـــتە و گرفتەكانـــی 
گرنگـــی  خاڵێكـــی  دەركەوتـــووە.  وشكەســـاڵی 
ـــی  ـــە دەســـتپێكردنەوە و فراوانبوون ـــی كابینەك پالنەكان
كـــە  بـــوو،  تایبـــەت  كاری وەبەرهێنـــان و كەرتـــی 
وای كـــردووە ســـەرجەم ســـێكتەرەكانی خانووبـــەرە و 
كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی و گەشـــتیاری و بازرگانی 
و پـــەروەردە و تەندروســـتی و وزە ڕوو لەگەشـــەكردن 
ــی  ــا هەلـ ــە هەزارەهـ ــدا بـ ــەڵ خۆیـ ــە لەگـ ــكات، كـ بـ
كار بـــۆ گەنجـــەكان دابیـــن بـــكات، واتـــە بـــە كردەیـــی 

ــردووە. ــووری كـ ــنكردنی ئابـ ــە فرەچەشـ ــان لـ ڕوومـ
* ئامـــاژەت بـــە ئاســـتەنگەكان كـــرد لـــە بـــەردەم 
ــی  ــە ڕێگرییەكانـ ــك لـ ــكرایە یەكێـ ــازیدا، ئاشـ چاكسـ
بـــەردەم گەشـــەی ئابـــووری و دارایـــی مەســـەلەی 
گەندەڵـــی  توانـــراوە  تاچەنـــد  ئایـــا  گەندەڵییـــە؛ 
ڕابگیرێـــت و یاســـا ســـەروەر بێـــت و چیتـــر ئەوەنـــدە 
دیـــاردە  ئـــەم  قوربانیـــی  نەبێتـــە  میللەتەكەمـــان 

مەترســـیدارە؟
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زۆربەی حزبە سیاسییەكان 
كاتێك سەرۆكی حكومەت دروشمی 
چاكسازی و بنبڕكردنی گەندەڵی 
بەرز كردەوە، وایان دەزانی ئەمە 
دەستكەوتێكە تەنیا بۆ سەرۆكی 

هەرێم و سەرۆكی حكومەتە، 
بۆیە دژایەتییان كرد لە بری 
ئەوەی خۆیان بكەنە خاوەنی 

چاكسازی و بنبڕكردنی گەندەڵی

لە ئێستادا چەند هەوڵێكی 
باش هەیە بۆ بەرهەمهێنانی 75 
مێگاوات كارەبا بە وزەی خۆر و 

بەشێكی دیكەش بە وزەی پاك

ئێستا حكومەت دەتوانێت هەنگاو 
بەرەو كەرتی پیشەسازیی 

پترۆكیمیاوی و پیشەسازیی 
نەوتی و بەرهەمهێنانی بەنزین 
و نەوت و گازوایل بنێت و گاز 
لەپێناو بەرهەمهێنانی كارەبا 

بەكاربهێنێت

چەندین بەرهەمی وەكو 
چیمەنتۆ و ئاسن و بەرهەمە 
كشتوكاڵییەكان و پەلەوەر 
و بەردی مەڕمەڕ و چەندین 

كانزای دیكە دەچێتە بازاڕەكانی 
خوارووی عێراق كە زۆر گرنگن

داوە،  ئابـــووری  جۆراوجۆركردنـــی  و  داهـــات 
ــاڵی و  ــتەنگەكانی وشكەسـ ــپ و ئاسـ ــڕای كۆسـ وێـ
ــە  ــی و ڕێگرییـ ــتی دارایـ ــیولەی پێویسـ ــی سـ نەبوونـ
وێرانبوونـــی  و  كۆمەاڵیەتییـــەكان  و  سیاســـی 
ژێرخانـــی گونـــدەكان و ناوچـــە كشـــتوكاڵییەكان و 
نەبوونـــی حـــەزی وەبەرهێنـــەران بـــۆ چـــوون بـــەرەو 
كەرتـــی پیشەســـازی، بـــەاڵم كابینەكـــە ســـەركەوتوو 
بـــوو بـــەوەی كەرتـــی كشـــتوكاڵ لـــە زۆر بـــواردا 
ببووژێنێتـــەوە و وەبەرهێنانـــی كەرتـــی پیشەســـازی 
لـــە ڕیزبەنـــدی پێشـــەوەی وەبەرهێنانـــەكان بـــكات، 
كـــە  دەخـــەن  دەری  زانیارییـــەكان  داتـــاو  و  ئامـــار 
نـــەك هـــەر  لـــە هەرێمـــی كوردســـتان  وەبەرهێنـــان 
دەســـتی پـــێ كـــردەوە، بەڵكـــو قەبارەكـــەی ڕووی 
لـــە زیادبـــوون كـــردووە، كەرتـــی نـــەوت و گازیـــش 
ــژەی  ــێوەیە، ڕێـ ــان شـ ــە هەمـ ــێكتەرەكاندا بـ ــاو سـ لەنـ
ـــوون كـــردووە و كاریگەریـــی  ـــە زیادب داهاتـــی ڕووی ل
باشـــی لەســـەر پێدانـــی مووچـــەكان هەبـــووە، ئێســـتا 
كەرتـــی  بـــەرەو  هەنـــگاو  دەتوانێـــت  حكومـــەت 
پیشەســـازیی پترۆكیمیـــاوی و پیشەســـازیی نەوتـــی 
و بەرهەمهێنانـــی بەنزیـــن و نـــەوت و گازوایـــل بنێـــت 
و گاز لەپێنـــاو بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بەكاربهێنێـــت و 
بەنزینـــی كوالێتـــی بـــاش دابیـــن بـــكات، تەنانـــەت بـــە 
داهاتـــی نـــەوت كەرتەكانـــی كشـــتوكاڵ و ڕێگاوبـــان 
و بەنـــداو و كارەبـــا و ئـــاو و دروســـتكردنی شـــارە 
لـــە  كـــە  ببووژێنێتـــەوە،  زیاتـــر  پیشەســـازییەكان 

دەركەوتـــووە. ســـەرەتاكەی  ئێســـتادا 
لـــەو  زۆر  داراییـــەوە  زانســـتی  ڕووی  لـــە   *
پێویســـتییانەی  خزمەتگوزارییـــە  ســـێكتەرە 
»حەیاتـــی«  ســـێكتەری  بـــە  كـــە  هاوواڵتیـــان 
ـــەوت  ـــا و ن ـــاو و كارەب ـــی ئ ـــن، وەكـــو دابینكردن دادەنرێ
ـــەروەردە  ـــان هـــەردوو كەرتـــی پ ـــن و خـــۆراك، ی و بەنزی
و تەندروســـتی كـــە حكومـــەت پاڵپشـــتییەكی زۆری 
دەكات تـــا چەنـــد حكومـــەت ڕێكـــی خســـتووەتەوە؟
- حكومەتـــی خەڵـــك و دابینكردنـــی مووچـــە لـــە 
ڕیزبەنـــدی كارەكانـــی كابینـــەی نۆیـــەم دادەنرێـــت و 
هەنـــگاوی بـــاش نـــراوە و ئاســـتی بەرهەمهێنانـــی 
ــاوەڕۆ  ــاو و ئـ ــڕۆژەی ئـ ــووە و پـ ــاد بـ ــا زۆر زیـ كارەبـ
لێـــرە و لـــەوێ جێبەجـــێ دەكرێـــت و بەنزیـــن لەگـــەڵ 
ئـــەوەی نرخەكـــەی لـــە ئاســـتی جیهـــان بـــەرز بووەتـــەوە، 
بـــە نرخـــی پاڵپشـــتیكراو دابیـــن دەكرێـــت، بـــەاڵم نرخـــی 
پاڵپشـــتیكراوی كارەبـــا و ئـــاو بـــەو واتایـــە نایـــەت تـــۆ 
ــتیی خـــۆت  ــە پێداویسـ ــاد لـ ــدەی و زیـ ــەدەری بـ بەهـ

بـــەكاری بهێنیـــت، كەمكردنـــەوەی ســـەرپێچییەكان 
كارێكـــی  بەدواداچوونـــەكان  و  چاودێـــری  و 
باشـــە، لەمـــەش گرنگتـــر حكومـــەت نامەركـــەزی 
ســـەربەخۆ  ئیدارەیەكـــی  چەنـــد  و  كـــردووە  پیـــادە 
و  قایمقـــام  و  قـــەزا  بـــۆ  زۆری  دەســـەاڵتێكی  و 
بەڕێوەبـــەری ناحیـــە و فەرمانگەكانـــی دابەزانـــدووە، 
لـــە ئێســـتادا چەنـــد هەوڵێكـــی بـــاش هەیـــە بـــۆ 
بەرهەمهێنانـــی 75 مێـــگاوات كارەبـــا بـــە وزەی خـــۆر 
و بەشـــێكی دیكـــەش بـــە وزەی پـــاك. خـــۆ ئەگـــەر 
ئاســـتی ئـــەم پاڵپشـــتییانە كـــەم نەكرێتـــەوە، لەگـــەڵ 
هەڵكشـــانی  و  دانیشـــتووان  ژمـــارەی  زیادبوونـــی 
و  ئـــاوارە  زۆری  ژمارەیەكـــی  بوونـــی  و  خواســـت 
پەناهەنـــدە و كرێـــكاری بیانـــی پاڵەپەســـتۆكە زۆر 

ــر دەبێـــت.   زیاتـ
زۆر  ئابـــووری  فرەچەشـــنكردنی  بـــە  ســـەبارەت 
ســـێكتەر دەكرێتـــەوە، تەنانـــەت كەرتـــی تەندروســـتی و 
پـــەروەردە و خوێندنـــی بـــااڵ و گەشـــتیاری بـــە هەمـــوو 
جۆرەكانـــی ئایینـــی و شـــوێنەوار و سرووشـــتی و 
ـــی  ـــت، دامەزراندن ـــۆ دەگرێ ـــتانەش لەخ ـــە و زس هاوین
ناوچـــە پیشەســـازییەكان و شـــارە پیشەســـازییەكان 
و ســـێ ســـایلۆ و كڕینـــەوەی گەنمـــی جووتیـــاران 
بـــۆ دروســـتكردنی  لەمـــەش گرنگتـــر هەوڵەكانـــە 
كـــە  كارگـــە گەورەكانـــی پیشەســـازیی خۆراكـــی 
لـــە ڕووی ئابـــووری و كەڵكـــی ئابوورییـــەوە زۆر 
لەبـــارە و لـــە هەرێمـــی كوردســـتان دامەزرێـــت و لـــە 
ڕووی بـــاج و ڕســـومات و دابینكردنـــی هەلـــی كار 
دەرەوەی  چوونـــە  بەفیڕۆدانـــی  كەمكردنـــەوەی  و 
دراوی گرانبەهـــا و تەنانـــەت ناردنـــە دەرەوەی بـــۆ 
خـــوارووی  و  ناوەڕاســـت  و  مووســـڵ  بازاڕەكانـــی 
نـــەوت گرنگـــە  عێـــراق زۆر گرنگـــن و داهاتـــی 
بـــۆ دابینكردنـــی ســـیولە و بونیاتنانـــی ژێرخانـــی 
ئابـــووری و دابینكردنـــی مووچـــەكان و هاندانـــی 
بووژانـــەوەی كەرتـــی پیشەســـازی، لـــەم كابینەیـــەدا 
چەندیـــن بەرهەمـــی وەكـــو چیمەنتـــۆ و ئاســـن و 
بـــەردی  و  پەلـــەوەر  و  كشـــتوكاڵییەكان  بەرهەمـــە 
دەچێتـــە  دیكـــە  كانـــزای  چەندیـــن  و  مەڕمـــەڕ 
بازاڕەكانـــی خـــوارووی عێـــراق كـــە زۆر گرنگـــن. 
ـــە  ـــكاری ل ـــی و گۆڕان بەمشـــێوەیە چاكســـازیی دارای
پەیكـــەری ئابـــووری و ئاراســـتەكردنی وەبەرهێنـــان 
و  پیشەســـازی  و  كشـــتوكاڵ  كەرتەكانـــی  بـــەرەو 
گەشـــتیاری گرنگتریـــن دەســـتكەوتەكانی كابینـــەی 
نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان بـــوون. 
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لە سیستمی پەروەردەدا دەست 
بە گۆڕانكاری و چاكسازیی 
بەرچاو كراوە

دلێر عەبدوڵاڵ حەسەن
بەڕێوەبەری پەروەردەی ناوەندی هەولێر بۆ گواڵن:

پڕۆســـەی پـــەروەردە گرنگییەكـــی بنەڕەتـــی و چارەنووسســـازی هەیـــە لەســـەر 
ـــەردەوام بایەخـــی  ڕەوتـــی كۆمەڵگـــە و پاشـــەڕۆژی هـــەر واڵتێـــك، كـــە پێویســـتە ب
پێویســـتی  چاكســـازیی  و  گۆڕانـــكاری  و،  بدرێـــت  پـــێ  جـــددی 
باشـــی  ئەنجامـــی  ئـــەوەی  بـــۆ  بدرێـــت،  ئەنجـــام  تێـــدا 
لـــێ بكەوێتـــەوە و ئامانجەكانـــی بـــەدی بهێنێـــت، 
ئـــەم  كوردســـتاندا،  هەرێمـــی  لـــە  بەتایبەتـــی 
گـــواڵن  دیدارێكـــی  تـــەوەری  بوونـــە  پرســـانە 
لەگـــەڵ دلێـــر عەبدوڵـــا حەســـەن بەڕێوەبـــەری 

پـــەروەردەی ناوەنـــدی هەولێـــر. 

ســـاڵی  لـــە  كۆرۆنـــا  پەتـــای   *
ــردوو كاریگەریـــی لەســـەر پڕۆســـەی  ڕابـ
خوێنـــدن هەبـــوو، بـــەاڵم ئایـــا تێكـــڕای 
قۆناخەكانـــی خوێنـــدن بـــە پۆلـــی )12(
شـــەوە، هەمـــوو پڕۆگرامەكانیـــان تـــەواو 
كـــرد و پڕۆســـەی خوێنـــدن لـــە ســـاڵی 
كۆتایـــی  ســـەركەوتوویی  بـــە  ڕابـــردوو 

هـــات؟
- پەتـــای كۆرۆنـــا لـــە هەمـــوو واڵتانـــی 
تـــەواوی  لەســـەر  كاریگەریـــی  جیهـــان 
ســـێكتەرەكانی ژیـــان هەبـــووە، هەرێمـــی 
كوردســـتانیش بـــەدەر نەبـــووە لـــەو پەتایـــە، 
بێگومـــان تـــا ڕاددەیـــەك پڕۆســـەی خوێندن 



ـی
سـ
ـــا
سیـ

43 ژمارە )1330(  2022/8/29

ساڵی ڕابردوو پەتای كۆرۆنا 
ڕاستە كاریگەریی لەسەر 

پڕۆسەی خوێندن هەبووە، بەاڵم 
بە هۆی ئەو پالنانەی وەزارەتی 

پەروەردە دایڕشت، قەرەبووی 
خوێندنی كردووە

بە فەرمانی جەنابی سەرۆكی 
حكومەت بۆ ساڵی ڕابردوو 

دوو جار هاوكاری بۆ تەواوی 
ناوەندەكانی خوێندن تەرخان 
كراوە و هەر جارێك بڕی سێ 

ملیار دینار بۆ دابینكردنی 
پێداویستییەكانی كارگێڕی خەرج 

كراوە

لە كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمدا بە سەرۆكایەتیی ڕێزدار 

مسرور بارزانی پاڵپشتی و 
هاوكارییەكی تەواوی وەزارەتی 

پەروەردە كراوە

ڕاهێنانی بەردەوامی مامۆستایان 
لە پڕۆسەیەكی گەورەی وەزارەتی 

پەروەردە دەستی پێ كردووە، 
كە بۆ ئەمساڵی خوێندن 

جەخت لەوە دەكاتەوە سەرجەم 
مامۆستایان بەشداریی خولەكان 
بكەن، تاوەكو هەر مامۆستایەك 

زانیاریی نوێ لەسەر 
پڕۆگرامەكەی خۆی لە شێوازی 
وانەوتنەوەدا بەدەست بهێنێت

ـــی  ـــەروەردە هەوڵ ـــی پ ـــەاڵم وەزارەت ـــوو، ب ـــد ب زەرەرمەن
ـــەو  ـــووی ئ ـــەت چارەســـەر و قەرەب ـــی تایب ـــە پالن دا ب
لەدەســـتچوونی پڕۆگرامانـــە بـــكات، كـــە قوتابیـــان 
نەیانتوانیبـــوو لەنـــاو پۆلـــەكان بیخوێنـــن، ئەویـــش 
و  پەروەردەیـــی  پالتفۆرمێكـــی  ئامادەكردنـــی  بـــە 
وێبســـایتێك بـــە نـــاوی )ئیوانـــە(، ئـــەم ئیوانەیـــە 
تـــەواوی وانەكانـــی قوتابـــی لەســـەرجەم قۆناغەكانـــی 
خوێنـــدن بـــە ڤیدیـــۆ تێـــدا تۆمـــار كرابـــوو، لەالیـــان 
باشـــترین و ناودارتریـــن مامۆســـتایانی هەرێمـــی 
ــە  ــەوەی قوتابـــی لـ ــەكان وەك ئـ ــتانەوە و وانـ كوردسـ
پـــۆل دانیشـــتبێت، دەوترانـــەوە، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 
ـــی كرابـــوون  تـــەواوی پڕۆگرامەكانـــی خوێنـــدن كۆپ
بـــە شـــێوەی )پـــی دی ئێـــڤ(، لـــە بەردەســـتی 
ئـــەو  لـــە ڕێـــگای  هـــەوڵ درا  بـــوو،  قوتابیانـــدا 
وێبســـاتەوە قوتابیـــان قەرەبـــووی وانەكانیـــان بكەنـــەوە 
ــۆ  ــەاڵم بـ ــەوە، بـ ــە ماڵـ ــەكان لـ ــی وانـ ــە گوێگرتنـ بـ
ـــاو  ـــە ن ـــان ل ـــن وانەكانی پۆلـــی 12 هـــەوڵ درا زۆرتری
ـــە  ـــۆ ئەزموون ـــن ب ـــت و ئامـــادە بكرێ ـــدا بخوێندرێ پۆل
ـــرا  ـــدا هەســـت ك ـــە كۆتایی گشـــتییەكان، دەرئەنجـــام ل
ـــەی  ـــدێ وان ـــە هەن ـــاكان ل ـــی كۆت ـــك بابەت كـــە هەندێ
ــەروەردە  ــی پـ ــە وەزارەتـ ــدراون، بۆیـ ــتی نەخوێنـ زانسـ
ــام دا و،  ــەت ئەنجـ ــە هەنـــدێ بابـ ــەوەی لـ كەمكردنـ
ــا  ــای كۆرۆنـ ــردوو پەتـ ــاڵی ڕابـ ــن سـ ــن بڵێیـ دەتوانیـ
ڕاســـتە كاریگەریـــی لەســـەر پڕۆســـەی خوێنـــدن 
ـــەی وەزارەتـــی  ـــەو پالنان ـــە هـــۆی ئ ـــەاڵم ب ـــووە، ب هەب
پـــەروەردە دایڕشـــت، قەرەبـــووی خوێندنـــی كـــردووە.
* وەك دەزانیـــن كابینـــەی نۆیـــەم لـــە هەمـــوو 
گرنگـــی  و  بـــاش  گۆڕانكاریـــی  ســـێكتەرەكاندا 
و  پـــەروەردە  پڕۆســـەی  لـــە  ئایـــا  داوە،  ئەنجـــام 
خوێنـــدن بـــۆ ســـاڵی ڕابـــردوو، یـــان لـــە تەمەنـــی 
ئـــەو كابینەیـــەدا هەســـت بـــە چ گۆڕانكارییـــەك 

دەكەیـــت؟
- بێگومـــان لـــە كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
مســـرور  ڕێـــزدار  ســـەرۆكایەتیی  بـــە  هەرێمـــدا 
تـــەواوی  هاوكارییەكـــی  و  پاڵپشـــتی  بارزانـــی 
وەزارەتـــی پـــەروەردە كـــرا، بـــە دروســـتكردنی چەندیـــن 
باڵەخانـــە، چ لـــە ڕێـــگای داهاتـــی حكومـــەت، یـــان 
لـــە ڕێـــگای دامـــەزراوە مەدەنییـــەكان و ڕێكخـــراوە 
خێرخوازییـــەكان و كەســـانی خـــاوەن دەرامەتـــەوە بێـــت، 
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا زۆربـــەی زۆری قوتابخانـــەكان لـــە 
ســـەرجەم پارێـــزگاكان و ئیـــدارە ســـەربەخۆكان نـــۆژەن 
كراونەتـــەوە، لـــە هەمـــان كاتـــدا بـــە فەرمانـــی جەنابـــی 

ـــردوو دوو جـــار  ـــۆ ســـاڵی ڕاب ســـەرۆكی حكومـــەت ب
هـــاوكاری بـــۆ تـــەواوی ناوەندەكانـــی خوێنـــدن تەرخـــان 
ـــۆ  كـــراوە و هـــەر جارێـــك بـــڕی ســـێ ملیـــار دینـــار ب
ــەرج  ــڕی خـ ــتییەكانی كارگێـ ــی پێداویسـ دابینكردنـ
كـــراوە، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا، ڕەزامەندییـــان داوە بـــە 
پێدانـــی پـــارەی كرێـــی فرۆشـــگاكان بـــە ناوەندەكانـــی 
ـــووە  ـــەوە ب ـــۆ ئ ـــە ب ـــەو هاوكارییان ـــوو ئ ـــدن، هەم خوێن
كـــە ناوەندەكانـــی خوێنـــدن بتوانـــن پێداویســـتییەكانیان 
دابیـــن بكـــەن، هـــاوكات چاپكردنـــی پەڕتووكـــەكان 
قۆناغەكانـــی  ســـەرجەم  بـــۆ  ڕێـــژەی %100  بـــە 
ـــەواوی  ـــۆ ت ـــی ســـپی ب ـــی نەوت ـــدن و دابینكردن خوێن
قوتابخانـــەكان، بـــە تایبـــەت بـــۆ شـــوێنە ســـارد و 
ســـنوور.  ســـەر  گوندەكانـــی  و  دەســـتەكان  دوورە 
لەالیەكـــی دیكـــەوە وەزارەتـــی پـــەروەردە بـــە هاوكاریـــی 
ــە  ــی لـ ــتان توانیویەتـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
بەرچـــاو  گۆڕانكارییەكـــی  خوێنـــدن  سیســـتمی 
بـــكات و تـــەواوی كارەكانـــی وەزارەتـــی پـــەروەردە 
بـــە ئەلكترۆنـــی بـــكات، لـــە پڕۆســـەی ئەزموونـــە 
گـــەورە  گۆڕانكاریـــی  و  داهێنـــان  گشـــتییەكان 
لـــە دانانـــی شـــێوازی پرســـیار و  ئەنجـــام دراوە، 
گـــرووپ و نووســـینی نـــاو و كـــۆد و زانیارییەكانـــی 
فۆڕمـــی  هەروەهـــا  پرســـیار،  لەســـەر  قوتابـــی 
)ســـۆما( كـــە قوتابـــی لەســـەری وەاڵم دەداتـــەوە، 
تـــەواوی  و  كـــراوە  تیـــا  گۆڕانكاریـــی  تـــەواوی 
ـــراوە و، لەســـەر  ـــی لەســـەر تۆمـــار ك ـــی قوتاب زانیاری
هەمـــان فۆڕمـــی ســـۆما وێنـــەی قوتابـــی لەســـەر 
كۆپـــی دەكرێـــت، لـــە ئەنجامـــدا قوتابـــی فۆڕمـــی 
ســـۆما و پرســـیارەكان بـــە تـــەواوی زانیـــاری و وێنـــەی 
خۆیـــەوە وەردەگرێـــت، كـــە تایبەتمەنـــدە بەخۆیـــەوە، 
ــە  ــتایان لـ ــی بەردەوامـــی مامۆسـ ــاوكات ڕاهێنانـ هـ
پڕۆســـەیەكی گـــەورەی وەزارەتـــی پـــەروەردە دەســـتی 
پـــێ كـــردووە، كـــە بـــۆ ئەمســـاڵی خوێنـــدن جەخـــت 
ــداریی  ــتایان بەشـ ــەرجەم مامۆسـ ــەوە سـ ــەوە دەكاتـ لـ
مامۆســـتایەك  هـــەر  تاوەكـــو  بكـــەن،  خولـــەكان 
ـــە  ـــوێ لەســـەر پڕۆگرامەكـــەی خـــۆی ل ـــی ن زانیاری

ــەوەدا بەدەســـت بهێنێـــت.     ــێوازی وانەوتنـ شـ
* ســـاڵ لـــە دوای ســـاڵ ڕێـــژەی دانیشـــتووانی 
ژمـــارەی  پێیـــەش  بـــەو  زیادبوونـــە،  لـــە  هەرێـــم 
قوتابیـــان لـــە زیادبووندایـــە، ئایـــا بینایـــەی قوتابخانـــە 
و ژمـــارەی مامۆســـتایان بەپێـــی پێویســـتە، یـــان 
پێویســـت بـــەوە دەكات بـــۆ دروســـتكردنی بینایـــەی 

ــت؟ ــالن هەبێـ ــەو پـ ــر بەرنامـ زیاتـ
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كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  راســـتە   -
هاوكارییەكـــی تـــەواوی كەرتـــی پـــەروەردەی كـــردووە، 
بـــەاڵم قەیرانـــە داراییەكانـــی ســـااڵنی ڕابـــردوو و 
شـــەڕی داعـــش كاریگەرییەكـــی زۆریـــان هەبـــووە، 
ئەگەرچـــی بەپێـــی ئـــەو توانـــا و ئیمكانیاتـــەی 
حكومـــەت هەیبـــووە لـــە دروســـتكردنی بینایـــەی 
قوتابخانـــەدا، درێغـــی نەكـــردووە، هـــاوكات ڕێكخـــراوە 
بـــارەوە  لـــەو  خێرخـــواز  خەڵكـــی  و  مەدەنییـــەكان 
هاتوونەتـــە پێـــش، بـــۆ هاوكاریكردنـــی حكومـــەت 
بـــە دروســـتكردنی بینایـــە بـــۆ قوتابخانـــە، لەگـــەڵ 
ئەوەشـــدا ناڵێیـــن 100% قوتابخانـــە بـــە پـــێ پێویســـت 
ــە  ــتمان بـ ــتاش پێویسـ ــو ئێسـ ــراون، بەڵكـ ــت كـ دروسـ
قوتابخانـــە  باڵەخانـــەی  چەندیـــن  دروســـتكردنی 
هەیـــە، بەتایبـــەت لـــەو گەڕەكـــە تازانـــەی نـــاو شـــاری 
ــە  ــتووانیان لـ ــارەی دانیشـ ــە ژمـ ــە ڕۆژانـ ــر كـ هەولێـ
زیادبووندایـــە، هـــاوكات چەندیـــن قوتابخانـــە هەیـــە 
ـــەوە  ـــە نۆژەنكردن ـــن و پێویســـتیان ب ـــان كۆن بینایەكانی
هەیـــە، هەنـــدێ بینایـــەی قوتابخانەشـــمان هەیـــە كـــە 
ـــت ســـوودیان  ـــە و ناتوانرێ ـــان كەم ـــن و پۆلی زۆر كۆن
ــەوە  ــت بـ ــەش پێویسـ ــەو بینایانـ ــت، ئـ ــێ وەربگیرێـ لـ
پۆلەكانیـــان  زیادكردنـــی  بـــە  ســـەرلەنوێ  دەكات 
ســـەرۆكی  هـــاوكات جەنابـــی  بكرێنـــەوە،  نـــۆژەن 
حكومـــەت بڕیـــاری داوە بـــە تەرخانكردنـــی ســـێ 
لـــە هـــەر  پـــۆل  بـــۆ زیادكردنـــی  ملیـــار دینـــار، 

ــت. ــەم بێـ ــان كـ ــە پۆلەكانیـ ــەك كـ قوتابخانەیـ
ـــاوە،  ـــەی دوو، ســـێ دەوامـــی م ـــا قوتابخان * ئای

ـــت؟ ئەگـــەر مـــاوە چـــۆن چارەســـەر دەكرێ
- بەڵـــێ، قوتابخانـــەی دوو دەوامـــی زۆرن لـــە نـــاو 
باڵەخانەكانـــی خوێنـــدن، هەندێكیـــان یـــەك دەوامیـــن، 
ــاو  ــە نـ ــن، لـ ــە ئامادەییەكانـ ــە ئەوانیـــش قوتابخانـ كـ
شـــاری هەولێـــر تەنیـــا یـــەك قوتابخانەمـــان ســـێ 
دەوامـــی بـــوو، ئەمســـاڵ توانیمـــان ئەویـــش نەهێڵیـــن و 
چارەســـەری بكەیـــن، ســـااڵنە چەندیـــن مامۆســـتای 
بەئەزمـــوون خانەنشـــین دەبـــن، ئەگەرچـــی بـــە هـــۆی 
لەســـەرجەم  نەكـــراوە  دامەزرانـــدن  قەیرانەكانـــەوە 
ســـێكتەرەكان، وەزارەتـــی پـــەروەردەش بـــەدەر نییـــە 
بەپێـــی  نەتوانـــراوە  بۆیـــە  هـــەر  قەیرانانـــە،  لـــەم 
پێویســـت مامۆســـتا دابمەزرێـــن بـــۆ ناوەندەكانـــی 
ـــار دراوە  ـــدن، بڕی ـــری دامەزران ـــە ب ـــەاڵم ل خوێنـــدن، ب
بـــە دانانـــی مامۆســـتایانی وانەبێـــژ، بەتایبەتـــی 
دەرچـــووی كۆلێژەكانـــی پـــەروەردە و پـــەروەردەی 
ئەركـــی  لـــە  ئامادەكـــراون  ئەمانـــە  كـــە  بنیـــات، 

مامۆســـتایەتی و پســـپۆڕن لـــە زانیـــاری و شـــێوازی 
وتنـــەی وانـــە بـــە قوتابیـــان، لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ـــە  هـــەوڵ دراوە شـــوێنی مامۆســـتایانی خانەنشـــین ب
ڕێكخســـتنەوەی میـــالك لـــە ناوەندەكانـــی خوێنـــدن 

پـــڕ بكەینـــەوە.
ــدن  ــۆ خوێنـ ــاڵتان بـ * پـــالن و بەرنامـــەی ئەمسـ
ـــتانداردی  ـــی س ـــن بەپێ ـــن بڵێی ـــا دەتوانی ـــە و ئای چۆن

جیهانییـــە؟
بـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  خوێنـــدن   -
شـــێوازێكی ســـەردەمییانەیە و، بەپێـــی ســـتانداردە 
جیهانییـــەكان بەڕێـــوە دەچێـــت، هـــەوڵ دراوە هەمـــوو 
ـــت،  ـــاد بنرێ ـــەر بنی ـــی لەس ـــەی خوێندن ـــەو بنەمایان ئ
ناڵێیـــن كەموكـــووڕی نییـــە و ئێمـــە پێویســـتمان 
پێویســـتیمان  بەڵكـــو  نییـــە،  شـــتێك  هیـــچ  بـــە 
و،  قوتابخانـــە هەیـــە  باڵەخانـــەی  بـــە  بەتایبـــەت 
وەزارەتـــی  الیەنـــەش  ئـــەو  چارەســـەركردنی  بـــۆ 
ــتان  ــەت دەستەوەسـ ــە هاوكاریـــی حكومـ ــەروەردە بـ پـ
نەوەســـتاوە، بەڵكـــو گۆڕانكاریـــی باشـــی ئەنجـــام 
داوە و توانـــراوە پڕۆســـەی خوێنـــدن لـــە ســـەرجەم 
هەرێمـــی كوردســـتان بـــە شـــێوەیەكی ڕێكوپێـــك و بـــە 

ســـتانداردی جیهانـــی بەڕێـــوە بچێـــت.
توانیویەتـــی  تاچەنـــد  پیشـــەیی  خوێندنـــی   *
كادیـــر و كەســـانی پێویســـت بـــە بـــازاڕ دروســـت 

بـــكات؟
ـــەواوەوە  ـــی ت ـــە گرنگییەك ـــەروەردە ب ـــی پ - وەزارەت
پالنـــی تایبەتـــی هەیـــە بـــۆ خوێندنـــی پیشـــەیی 
و لـــە هەوڵـــی بەردەوامدایـــە كـــە بتوانیـــن كادیـــر 
و  بكەیـــن  دروســـت  بەئەزمـــوون  كەســـانی  و 
بەپێـــی پێویســـتی كۆمەڵگـــە ســـوودیان هەبێـــت، 
پێداویســـتییانەی  ئـــەو  دراوە  هـــەوڵ  ئەمســـاڵ 
پیشـــەیی  خوێندنـــی  كـــە  كەلوپـــەل  و  ئامێـــر 
ــە  ــن بكرێـــت، واتـ ــان دابیـ ــتیان پێیەتـــی، بۆیـ پێویسـ
بـــۆ بەرەوپێشـــەوەچوونی خوێندنـــی پیشـــەیی بـــڕە 
پارەیەكـــی بـــاش تەرخـــان كـــراوە، ســـاالنەش بەپێـــی 
ـــە  ـــت ك ـــەوە دەدرێ ـــۆ ئ ـــەكان كار ب ڕێكخـــراوە جیهانیی
خوێندنـــی پیشـــەیی بـــەرەو پێشـــەوە بچێـــت، كار 
لەســـەر ئـــەوە كـــراوە كـــە تـــەواوی پڕۆگرامەكانـــی 
ــت  ــۆ بكرێـ ــەوەی بـ ــەرلەنوێ پێداچوونـ ــەیی سـ پیشـ
و بەپێـــی زانســـت و ســـتانداردی نوێـــی جیهـــان 
دابڕێژرێتـــەوە، چونكـــە هەندێـــك لـــە پڕۆگرامـــە 
پیشـــەییەكانی هەرێمـــی كوردســـتان بـــەراورد بـــەم 
ســـەردەمە كـــۆن بـــوون و پێویســـتیان بـــە گۆڕانـــكاری 

بە هۆی قەیرانەكانەوە 
دامەزراندن نەكراوە لەسەرجەم 
سێكتەرەكان، وەزارەتی 
پەروەردەش بەدەر نییە 
لەم قەیرانانە، هەر بۆیە 
نەتوانراوە بەپێی پێویست 
مامۆستا دابمەزرێن

راستە حكومەتی هەرێمی 
كوردستان هاوكارییەكی تەواوی 
كەرتی پەروەردەی كردووە، 
بەاڵم قەیرانە داراییەكانی 
سااڵنی ڕابردوو و شەڕی داعش 
كاریگەرییەكی زۆریان هەبووە

لە بری دامەزراندن، بڕیار دراوە 
بە دانانی مامۆستایانی وانەبێژ، 
بەتایبەتی دەرچووی كۆلێژەكانی 
پەروەردە و پەروەردەی بنیات، 
كە ئامادەكراون لە ئەركی 
مامۆستایەتی و پسپۆڕن لە 
زانیاری و شێوازی وتنەی وانە 
بە قوتابیان

ئێستاش پێویستمان بە 
دروستكردنی چەندین باڵەخانەی 
قوتابخانە هەیە، بەتایبەت 
لەو گەڕەكە تازانەی ناو شاری 
هەولێر كە ڕۆژانە ژمارەی 
دانیشتووانیان لە زیادبووندایە
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بۆ خوێندنی ئەمساڵ ڕێژەیەكی 
زۆر لە قوتابیانی خوێندنی 
ئەهلی ڕوویان لە خوێندنی 

حكوومی كردووەتەوە، چونكە ئەو 
پڕۆگرام و شێواز و سیستمەی لە 
خوێندنی حكوومی پیادە دەكرێت، 

سەركەوتوو بووە

ــی  ــتا بەشـ ــە، ئێسـ ــەردەمییانە هەیـ ــی سـ و نوێكاریـ
زانســـتی كۆمپیوتـــەر لـــە بەشـــی پیشـــەیی زیـــاد 
ـــاش  ـــری ب كـــراوە، كـــە ئەمـــەش هۆكارێكـــە كـــە كادی
ســـەرجەم  لـــە  كـــە  پێدەگەیەنێـــت،  ســـەركەوتوو  و 
هەیـــە،  پێیـــان  پێویســـتیمان  ژیانـــدا  كایەكانـــی 
كار بـــۆ ئـــەوە دەكرێـــت چەندیـــن بەشـــی دیكـــە 
ــە  ــەردەمە دەگونجێـــت، لـ ــەو سـ ــە لەگـــەڵ ئـ ــە كـ كـ
خوێندنـــی پیشـــەییدا زیـــاد بكرێـــت، وەك بەشـــی 
گەشـــتوگوزار، هـــەر بۆیـــە وەزارەتـــی پـــەروەردە پـــالن 
و بەرنامەیەكـــی تێروتەســـەڵی هەیـــە بـــۆ زیادكـــردن 
بەپێـــی  پیشـــەیی،  بەرفرەوانكردنـــی خوێندنـــی  و 

پێویســـتی كۆمەڵگـــە و ســـەردەمەكە.
ــان  ــتی و ئەهلـــی جیاوازییـ * قوتابخانـــەی گشـ
چییـــە و بۆچـــی خەڵكانێـــك لـــە كەرتـــی تایبەتـــدا 

پارەیەكـــی زۆر خـــەرج دەكـــەن؟
- وەزارەتـــی پـــەروەردە گرنگییەكـــی تـــەواو بـــە 
قوتابخانەكانـــی كەرتـــی گشـــتی دەدات، لەگـــەڵ 
ئەوەشـــدا پاڵپشـــتیی قوتابخانـــە ناحكوومییەكانیـــش 
دەكات، بـــەردەوام ئێمـــە هـــەوڵ دەدەیـــن كوالێتیـــی 

بـــەرز  حكوومییـــەكان  قوتابخانـــە  لـــە  خوێنـــدن 
بكەینـــەوە، بـــە ئەندازەیـــەك كـــە پێویســـت نـــەكات 
قوتابـــی هانـــا بـــۆ قوتابخانـــەی ئەهلـــی ببـــات، 
ڕێگریـــش نیـــن كـــە قوتابـــی ڕوو لـــە قوتابخانـــەی 
ئەهلـــی بكـــەن. بـــەاڵم بـــە دڵنیاییـــەوە دەڵێـــم ئاســـتی 
خوێنـــدن لـــە كەرتـــی حكوومـــی زۆر باشـــترە لـــە 
بەراوردێـــك  ئەگـــەر  نموونـــە  بـــۆ  هـــەر  ئەهلـــی، 
ـــان  ـــەی بەرزی ـــەی پل ـــەو قوتابیان ـــوان ئ ـــە نێ ـــن ل بكەی
زیاتریـــان  هێنـــاوە،  ئامادەیـــی  12ی  پۆلـــی  لـــە 
ئـــەوە  ئەمـــەش  حكوومییەكانـــن،  قوتابخانـــە  لـــە 
ــە كوالێتیـــی خوێندنـــی حكوومـــی  ــەلمێنیت كـ دەسـ
باشـــە و مامۆســـتاكانی بەپێی پێویســـتن و، ســـەرجەم 
بنەماكانـــی خوێنـــدن لـــە خوێندنـــی حكوومـــی هەیـــە 
و ســـااڵنە یەكەمەكانـــی پۆلـــی 12 لـــە قوتابخانـــە 
حكوومییەكانـــن. بـــۆ خوێندنـــی ئەمســـاڵ ڕێژەیەكـــی 
زۆر لـــە قوتابیانـــی خوێندنـــی ئەهلـــی ڕوویـــان لـــە 
خوێندنـــی حكوومـــی كردووەتـــەوە، چونكـــە ئـــەو 
پڕۆگـــرام و شـــێواز و سیســـتمەی لـــە خوێندنـــی 

ــووە.  ــەركەوتوو بـ ــت، سـ ــادە دەكرێـ ــی پیـ حكوومـ
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خانمان لە پێشوازیی بەستنی 
كۆنگرەی 14ی پارتیدا 

خوازیاری پێگەی باشترن
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ــرەی  ــتنی كۆنگـ ــۆ بەسـ ــازی بـ ــەوە ئامادەسـ ــكاری و نوێبوونـ ــمی گۆڕانـ ــە دروشـ ــتان بـ ــی كوردسـ ــی دیموكراتـ پارتـ
ــدا لـــە 16ی ئابـــی 1946 لـــە شـــاری بەغـــدا دامەزراندنـــی  14 دەكات، ئاشـــكرایە لـــە یەكەمیـــن كۆنگـــرەی خۆیـ
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان ڕاگەیەنـــدرا و تـــا ئێســـتا 13 كۆنگـــرەی بەســـتووە و دوا كۆنگـــرە واتـــا كۆنگـــرەی 
ــڕەوی  ــرەی پەیـ ــە گوێـ ــترا. بـ ــر بەسـ ــە هەولێـ ــدام لـ ــە 1500 ئەنـ ــر لـ ــداری زیاتـ ــە بەشـ ــە 11ی12ی 2010 بـ 13 لـ
ناوخـــۆی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان، دەبێـــت چـــوار ســـاڵ جارێـــك كۆنگـــرە ببەســـترێت، بـــەاڵم لـــە ســـاڵی 2010وە 
كۆنگـــرەی نەبەســـتووە و هۆكارەكەشـــی بـــۆ شـــەڕی داعـــش و قەیرانـــە سیاســـی و ئابوورییەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــە مانگـــی 11  ـــارە ل ـــت و بڕی ـــی دەكرێ ـــتنی كۆنگـــرەی 14 ی پارت ـــۆ بەس ـــادەكاری ب ـــە ئێســـتادا ئام ـــەوە. ل دەگەڕێت
ی ئـــەم ســـاڵ كۆنگرەكـــە لـــە شـــاری دهـــۆك بەڕێـــوە بچێـــت و تێیـــدا 800 ئەنـــدام ئامـــادە بـــن. ئافرەتانیـــش خوازیـــاری 

پێگـــەی باشـــتر و پشـــكی زیاتـــرن و لـــەم ڕاپۆرتـــەی گۆڤـــاری گواڵن-یشـــدا ئـــەو پرســـە پتـــر تاوتـــوێ دەكـــەن.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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لـــە خولـــی چوارەمـــی  حەیـــات مەجیـــد پەرلەمانتـــار 
ـــە  ـــەوە دەكات ك ـــەرەتا باســـی ئ ـــتان، س ـــی كوردس پەرلەمان
»لـــە نـــاو هەمـــوو گرفتـــە سیاســـی و كۆمەاڵیەتییەكانـــی 
بڕیارێكـــی  پارتـــی  ناوچەكـــەدا،  و  عێـــراق  ئەمـــڕۆی 
ـــە  ـــی كۆنگرەی ـــاری بەڕێوەبردن ـــش بڕی گرنگـــی داوە، ئەوی
كۆنگـــرەی  بەســـتنی  دەڵێـــت: »هەلبـــەت  هـــاوكات  و 
ـــۆن  ـــەرگ و ب ـــە ب ـــاڵ ب ـــزە س ـــی دوای نزیكـــەی دوان پارت
ـــت و بێگومـــان ڕۆحـــی  و نوێبوونەوەیەكـــی دیكـــەوە دەكرێ
ـــا  ـــە پێشـــەوە.« هێم ـــدا دێن ـــج تێی ـــەركردەی گەن ـــازە و س ت
بـــۆ ئـــەوەش دەكات كـــە »پارتـــی دیموكراتـــی كورســـتان 
دوای ســـێ چارەكـــە ســـەدە لـــە بەردەوامـــی، هێشـــتا وەكـــو 
پارتێكـــی یەكەمـــی نـــاو گۆڕەپانـــی سیاســـی دەردەكەوێـــت 
و مومارەســـەی سیاســـی خـــۆی دەكات و كار لەســـەر 
دەكات.« گوتیشـــی:  دەوڵەتســـازی  و  نەتـــەوە  پرســـی 
نوێبوونـــەوەی  و  نوێگـــەری  چاوەڕێـــی  »هەموومـــان 
ڕێكخســـتنەكانی  و  ســـەركردایەتی  لەنـــاو  زۆرتریـــن 
پارتیـــدا، بـــە نموونـــە كۆمەڵێـــك گەنـــج و ئافرەتـــی بەتوانـــا 
بێنـــە نـــاو كایەكـــەوە و خزمەتـــی پرســـی ئافـــرەت بكـــەن، 
ــە  ــرە لـ ــن وەك ئافرەتێـــك چۆنایەتـــی گرنگتـ ــە الی مـ كـ
ـــزی كۆنگـــرە  ـــی بەڕێ ـــت ئەندامان ـــە دەبێ ـــی، بۆی چەندایەت
بـــە مەســـئوولییەتەوە دەنـــگ بـــە كەســـانی شایســـتە و بـــە 
توانـــا بـــدەن، كـــە بتوانـــن خزمـــەت بـــە كوردســـتان و پارتـــی 
ـــەو ئاســـت  ـــن، ل ـــەو كەســـانەی هەڵدەبژێردرێ ـــە ئ بكـــەن، وات
و چاوەڕوانییـــە بـــن، كـــە كارامەییـــان هەیـــە، نـــەك چانـــس، 
هیـــوادارم خانمـــان ئافرەتانـــی دی تووشـــی نیگەرانـــی 
نەكـــەن بـــە دەنگدانیـــان بـــە كەســـی ناشـــیاو، بەڵكـــو 
ـــە  ـــترین دەرفەت ـــیاو باش ـــا و ش ـــی كەســـی بەتوان هەڵبژاردن
بـــۆ بەرەوپێشـــچوونی پرســـی ئافـــرەت لـــە نـــاو حـــزب و لـــە 
ــت  ــدا، دەبێـ ــاو كۆمەڵگەشـ ــە نـ ــتنەكاندا و لـ ــاو ڕێكخسـ نـ
كەســـانی خـــاوەن بڕیـــار و بەتوانـــا بكەینـــە پێشـــڕەوی 

ــە و كارا«.  ــی كارامـ ــەت ئافرەتـ ــزب، بەتایبـ حـ
ناوەنـــدە  ناوچـــەی  كارگێـــڕی  حســـێن  تـــەرزە 
ئەكادیمییەكانـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانە و 
ڕای وایـــە: »بـــۆ حزبێكـــی وەكـــو پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان، كـــە تەمەنـــی لـــە ســـەرووی ٧6 ســـاڵە، 
و  گرنـــگ  هـــەرە  قۆناغێكـــی  كۆنگـــرە  بەســـتنی 
چارەنووسســـازی ناوخـــۆی حزبـــە، چونكـــە پارتـــی لـــە 
الیـــەك هەڵگـــری پەیامـــی نەتەوەیـــی و بەرگریكارێكـــی 
سەرســـەختی ناســـنامەی كوردایەتییـــە، لـــە الیەكـــی 
فراوانـــی  و  بەهێـــز  پێگەیەكـــی  خـــاوەن  دیكەشـــەوە 
دەســـتكەوتە  لـــەو  جگـــە  جەماوەرییـــە،  و  سیاســـی 
گەورانـــەی كـــە لەســـەر دەســـتی پارتـــی بـــە دەســـت 
ـــە ســـەر شـــانی  ـــوون و ئەركـــی پاراســـتنیان كەوتووەت هات
پارتـــی و هەروەهـــا لـــە خەباتـــی بـــەردەوام دایـــە بـــۆ 
ــە  ــەبارەت بـ ــەكان.« سـ ــەواوی ئامانجـ ــە تـ ــتن بـ گەیشـ

كۆنگرەی پارتی دوای نزیكەی 
دوانزە ساڵ بە بەرگ و بۆن 
و نوێبوونەوەیەكی دیكەوە 
دەكرێت و بێگومان ڕۆحی تازە 
و سەركردەی گەنج تێیدا دێنە 
پێشەوە

پارتی دیموكراتی كورستان 
دوای سێ چارەكە سەدە لە 
بەردەوامی، هێشتا وەكو پارتێكی 
یەكەمی ناو گۆڕەپانی سیاسی 
دەردەكەوێت و مومارەسەی سیاسی 
خۆی دەكات و كار لەسەر پرسی 
نەتەوە و دەوڵەتسازی دەكات

هەڵبژاردنی كەسی بەتوانا 
و شیاو باشترین دەرفەتە 
بۆ بەرەوپێشچوونی پرسی 
ئافرەت لە ناو حزب و لە 
ناو ڕێكخستنەكاندا و لە ناو 
كۆمەڵگەشدا

دەبێت ئەندامانی بەڕێزی كۆنگرە 
بە مەسئوولییەتەوە دەنگ بە 
كەسانی شایستە و بە توانا 
بدەن، كە بتوانن خزمەت بە 
كوردستان و پارتی بكەن

بەســـتنی كۆنگـــرەش گوتـــی: »كۆنگـــرە پێداچوونەوەیـــە 
بـــە قۆناغـــی نێـــوان دوو كۆنگـــرە و دەستنیشـــانكردنی 
خاڵـــە ئەرینـــی و نەرێنییـــژەكان و پێداچوونەوەیـــە بـــە 
و  دوور  ئامانجـــە  و  حـــزب  پڕۆگرامـــی  و  پەیـــڕەو 
نزیكـــەكان و، دیراســـەتكردنی بـــۆ دۆخـــی سیاســـی 
ــوو،  ــی داهاتـ ــۆ قۆناغـ ــگا بـ ــە ڕێـ ــتنی نەخشـ و داڕشـ
لـــە كۆتاییشـــدا بابەتـــی هەڵبـــژاردن خاڵێكـــی هـــەرە 
گرنگـــە كـــە نوێبوونـــەوە بـــە حـــزب دەبەخشـــێت. لەگـــەڵ 
بەســـتنی كۆنگـــرەی چواردەمـــان، وەك هەمیشـــە ڕابـــەر 
ـــەوە  ـــی داكۆكـــی ل ـــزدار مســـعود بارزان و ســـەرۆكمان ڕێ
دەكات كـــە دەبێـــت ڕێـــژەی بەشـــداریی ئافرەتـــان لـــە 
25% كەمتـــر نەبێـــت، ئەمـــەش یەكێكـــە لـــە دەســـتكەوتە 
مەزنەكانـــی ئافرەتانمـــان كـــە بارزانیـــی نەمـــر هەمیشـــە 
داكۆكیـــكاری بـــوون«. گوتیشـــی: »لێـــرەدا خوازیاریـــن 
ـــر  ـــەی بەرەوپێشـــچوونی زیات ـــە مای ـــە ببێت ـــەم كۆنگرەی ئ
و هەنگاونـــان و دیراســـەتكردنی داهاتـــووی گەلـــی 
كوردســـتان و ئـــەو گۆڕانكارییانـــەی لـــە ناوچەكـــە 
كۆنگرەیـــە  لـــەم  لـــەوەی  گەشبینیشـــم  ڕوودەدن، 
دێننـــە  پێگەیشـــتوو  و  گەنـــج  كادیـــری  كۆمەڵێـــك 
ــڕەو  ــە پەیـ ــی زۆر ڕوو دەدەن لـ ــش و گۆڕانكارییەكـ پێـ
و پڕۆگرامـــی حـــزب و ئـــەرك و مافـــی ئەنـــدام و 
الیەنگرانـــی پارتەكەمـــان و، بەرەوپێشـــچوونێكی گـــەورە 
و دەســـتكەوتێكی زۆر باشـــی بـــۆ تـــەواوی كادیـــران 

دەبێـــت«.
هەڵەبجـــەی  لقـــی  كارگێـــڕی  هۆشـــیار  شـــنیا 
كـــە  دەكات  ئـــەوە  لەســـەر  پێداگـــری  )ی،ق،ك(، 
دروشـــمی  كوردســـتان  دیموكراتـــی  »پارتـــی 
كردووەتـــەوە،  بـــەرز  نوێبوونـــەوەی  و  گۆڕانـــكاری 
بێگومـــان ئەمـــە دروشـــمێكی ســـەردەمییانەیە و لـــە 
چونكـــە  بایەخداریشـــە،  و  گرنـــگ  كاتـــدا  هەمـــان 
ـــت، هاوشـــانی پێشـــڤەچوونەكان،  ســـەردەمەكە وادەخوازێ
بـــەاڵم  هەبێـــت،  خۆڕێكخســـتنەوە  و  خۆگونجانـــدن 
و  گۆڕانـــكاری  كـــە  ئەوەیـــە  گرنگتـــر  لەمانـــەش 
نوێبوونـــەوە پێویســـتە هەمەالیـــەن و گشـــتگیر بێـــت، بـــەو 
ـــكاری چـــۆن پێویســـتە  ـــی گۆڕان ـــەی هەنگاوەكان مانای
ورد و حیســـاب بـــۆ كـــراو بـــن، ئاوەهـــاش پێویســـتە لـــە 
ــەوە تیشـــكی بخرێتـــە  بچووكتریـــن پێكهاتـــە و ئۆرگانـ
ســـەر و هـــەر ناوەنـــد و ئۆرگانێـــك قورســـایی خۆیـــی پـــێ 
ـــدا هـــەم  ـــی حزب ـــژ و پێكهاتەكان ـــە گشـــت توێ ـــت، ل بدرێ
نوێبوونـــەوە وەدی بهێنرێـــت، هەمیـــش گۆڕانـــگاری 
ـــت.« گوتیشـــی:  ـــتر بكرێ ـــتەی باش ـــە ئاراس پێویســـت ب
»ئافرەتـــان وەك توێژێكـــی هـــەرە گرنگـــی كۆمەڵگـــە 
پێویســـتە لـــە كاروانـــی نوێبوونـــەوە و بەرەوپێشـــبردندا 
جـــێ نەمێنـــن و جـــێ نەهێڵدرێـــن و پشـــتگوێ نەخرێـــن، 
ئاخـــر ئەمـــان دەبنـــە بـــەردی بناغـــەی زۆر داهێنـــان و 
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ـــێ  ـــان ل ـــەر وەك پێویســـت ئاوڕی ـــەركەوتنی دی، ئەگ س
بدرێتـــەوە و لەگـــەڵ كاروانەكـــەدا بایەخیـــان پـــێ بدرێـــت، 
نوێبوونـــەوە بـــە نیســـبەت ئافرەتانـــەوە فـــرە ڕەهەنـــدە و 
لـــە هەمـــان كاتیشـــدا تایبەتمەنـــدی خـــۆی هەیـــە، 
ــەوەی  ــتەدا نوێكردنـ ــەم ئاسـ ــگ لـ ــەرە گرنـ ــی هـ الیەنـ
توانـــا و لێهاتووییەكانـــی ئافرەتانـــە، ئەویـــش بـــەوەی 
بتوانرێـــت ئافرەتـــی خـــاوەن توانـــا و لێهاتوویـــی بایـــەخ 
ـــدا  ـــە هەمـــان كات ـــت و ل ـــێ بدرێ و پێگـــەی پێویســـتی پ
تواناكانیشـــی تاقـــی بكرێتـــەوە و چاودێـــری بكرێـــت و 
هەڵبســـەنگێندرێت بـــۆ ئـــەوەی بزانرێـــت تاچەنـــد توانـــای 
داهێنـــان و وەگەڕخســـتنی تواناكانـــی هەیـــە، لـــە هەمـــان 
ــێوەیەكی بـــەردەوام لـــە ڕێگـــەی خـــول و  كاتـــدا بـــە شـ
پێدانـــی زانیاریـــی نـــوێ و هاوچەرخـــەوە پێویســـتە پـــەرە 
بـــە تواناكانـــی ئافرەتـــان بدرێـــت، بـــۆ ئـــەوەی تەیـــار بـــن 
ـــان  ـــی خۆی ـــە و مافەكان ـــی زانســـت و مەعریف ـــە چەك ب
و ئەركەكانیشـــیان بزانـــن و بتوانـــن داكۆكیكارێكـــی 
ـــن  ـــۆ مافەكانیـــان و دڵســـۆز ب ـــن ب ـــاش ب ڕاســـتەقینە و ب
ـــزی  ـــان و فاكتەرێكـــی بەهێ ـــی ئەركەكانی ـــە ڕاپەڕاندن ل
ئافرەتـــان  پێویســـتە  بـــن.  پێشخســـتنی كۆمەڵگـــەش 
بـــە شـــێوەیەك بایەخیـــان پـــێ بدرێـــت، كـــە هەســـت 
بـــە بـــوون و تواناكانـــی خۆیـــان بكـــەن و شـــانازی بـــە 
خۆیانـــەوە بكـــەن، هەســـت بـــەوە بكـــەن كـــە توانـــا و 
ـــا  ـــۆكاری بەرەوپێشـــچوونیانە و هەت ـــان ه لێهاتووییەكانی
ــش  ــن پێـ ــتر دەتوانـ ــن، باشـ ــێ بگەیەنـ ــان پـ ــر خۆیـ زیاتـ

ــن. ــت بێنـ ــتر بەدەسـ ــەی باشـ ــەون و پێگـ بكـ
جـــا ئەگـــەر ئەوانـــە كـــران كـــە باســـمان كـــرد، ئـــەوا 
ـــی  ـــە مەیدان دەبێتـــە هـــۆی گۆڕانكارییەكـــی نەوعـــی ل
چاالكیـــی ئافرەتـــان و هاتنـــە پێشـــەوەی كادری نەوعـــی 
ــتەكاندا،  ــە گشـــت ئاسـ ــای لـ ــرە و داهێنـ ــاوەن بەهـ و خـ
بـــەوەش واقیعێـــك دێتـــە پێشـــەوە كـــە ئافرەتـــان بـــە شـــێوەی 
ڕاســـتەقینە دەبنـــە نمایشـــكاری توانـــا و لێهاتووییەكانـــی 
خۆیـــان نـــەك شـــتی دی، زەمینەیەكیـــش ســـاز دەبێـــت كـــە 
ـــی و حكوومـــی  ـــاری حزب ـــی بڕی ـــە ناوەندەكان ـــرەت ل ئاف
لـــە  ڕاســـتەقینە  تەعبیـــری  ڕێكخراوەكانیشـــدا  و 
نوێنەرایەتیـــی خـــودی ئافرەتـــان بـــكات و خـــاوەن دەنـــگ 
و ســـەنگی خـــۆی بێـــت، نـــەك ســـێبەر و پاشـــكۆی 
ــوێن و  ــەال شـ ــۆكاری البـ ــەر هـ ــان لەبـ ــت، یـ ــاوان بێـ پیـ
كورســـی پـــێ پـــڕ كرابێتـــەوە. جـــا بۆیـــە گۆڕانـــكاری 
ــدا پێویســـت  و نوێبوونـــەوە ئەگـــەر لـــە گشـــت كایەكانـ
بێـــت، ئـــەوا لـــە كایـــەی خەباتـــی ئافرەتانـــدا پێویســـتتر و 
پڕبایەختـــرە، نوێبوونـــەوەی ڕاســـتەقینەش دەبێتـــە هـــۆی 
گۆڕانكاریـــی جەوهـــەری بـــە ئاراســـتەی ئەكتیڤبـــوون 
ـــی و  ـــش پێشخســـتنی پارت ـــوون و دواجاری و بەرهەمدارب
بەرنامـــەی پارتـــی لـــە هەمـــوو بوارەكانـــی دیكـــە بـــە 

گشـــتی و لـــە بـــواری ئافرەتانـــدا بـــە تایبەتـــی«.

هەموومان چاوەڕێی نوێگەری و نوێبوونەوەی 
زۆرترین لەناو سەركردایەتی و ڕێكخستنەكانی 
پارتیدا، كۆمەڵێك گەنج و ئافرەتی بەتوانا 
بێنە ناو كایەكەوە و خزمەتی پرسی ئافرەت 
بكەن

لەگەڵ بەستنی كۆنگرە، وەك هەمیشە ڕابەر و 
سەرۆكمان ڕێزدار مسعود بارزانی داكۆكی لەوە 
دەكات كە دەبێت ڕێژەی بەشداریی ئافرەتان لە 
25% كەمتر نەبێت

گۆڕانكاری و نوێبوونەوە ئەگەر لە گشت 
كایەكاندا پێویست بێت، ئەوا لە كایەی خەباتی 
ئافرەتاندا پێویستتر و پڕبایەخترە

حەیات مەجید:
پەرلەمانتار لە خولی چوارەمی پەرلەمانی كوردستان

تەرزە حسێن:
كارگێڕی ناوچەی ناوەندە ئەكادیمییەكانی )پ. د. ك(

شنیا هۆشیار:
كارگێڕی لقی هەڵەبجەی )ی،ق،ك(
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زۆر شتی ڕۆژانەی پێویست 
بە كەسەكان لە ڕێگەی 

تەلەفۆن و ئامێری گەیاندنی 
ئەنتەرنێتەوەیە، بەاڵم دەبێت 

ئەتەكێت و ڕێكاری بەكارهێنانی 
بزانرێت، نەك بە هەڕەمەكی و 
پەرشوباڵوی بەكار بێت، وەك 
ئەوەی ئەمڕۆ دەگوزەرێ، كە 

هۆكارێكی سەرەكیی كۆمەڵێك 
كێشەی جۆراوجۆرە لە هەموو 

ڕووەیەكەوە

بـــە هـــۆی ئـــەو شۆڕشـــە مەزنـــەی لـــە بـــواری تەكنەلۆژیـــادا ڕووی داوە، شـــەپۆلێكی خێـــرای ئەنتەرنێـــت و 
ئامرازەكانـــی پەیوەندیكـــردن لـــە جیهـــان بـــە هەرێمـــی كوردستانیشـــەوە ڕەنگـــی داوەتـــەوە، بـــێ ئـــەوەی ڕێـــكاری 
كۆنتڕۆڵكردنـــی بـــۆ دابندرێـــت. شـــارەزایان ڕایـــان وایـــە كـــە هێنـــدەی بـــە كارهێنانـــی تەكنەلۆژیـــا الیەنـــی 
ئەرێنـــی هەیـــە، هێنـــدەش الیەنـــی نەرێنـــی هەیـــە، هـــاوكات هۆشـــداری لـــە قەدەغەكـــردن و بلۆككردنـــی هەندێـــك 
ــان لەگـــەڵ نەریـــت و كولتـــووری كۆمەڵگـــەی  ــە پەخشـــكراو و باڵوكراوەكانیـ ــیاو دەدرێـــت كـ ماڵپـــەڕی نەشـ
ــەم  ــداربووانی ئـ ــڕەو بكرێـــت. بەشـ ــوازن پاكێجـــی ئەنتەرنێتـــی خێزانـــی پەیـ ــاوە و دەخـ ــوردی نەگونجـ كـ

ـــەن. ـــە دەك ـــەو بابەتەك ـــۆ ئ ـــر ب ـــەوەی زیات ـــاری گـــواڵن خوێندن ـــەی گۆڤ ڕاپۆرت

لە پێناو بەرژەوەندیی گشتی و پاراستنی 
بەها كۆمەاڵیەتییەكان، هەوڵی پەیڕەوكردنی 

پاكێجی ئەنتەرنێتی خێزانی دەدرێت

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ڕق و كینـــە و توندوتیـــژی و، لۆككردنـــی ماڵپـــەڕە 
سێكســـییەكان و، كریـــن و فرۆشـــتنی چـــەك و قومـــار 
بـــە هەمـــوو جۆرەكانیـــەوە و، دراوی ئەلیكترۆنـــی و 
هانـــدان بـــۆ جگـــەرە و مـــاددە كحوولییـــەكان و مـــاددەی 

هۆشـــبەر و توندوتیژیـــی خێزانـــی و...هتـــد.
ئاشـــنا بابـــان مامۆســـتای زانكۆیـــە و جەخـــت لـــەوە 
دەكاتـــەوە كـــە »خزمەتكردن و پاراســـتنی هاونیشـــتمانیان 
ـــی  و دانیشـــتووانی واڵت ئەركێكـــی ســـەرەكی و بنەڕەت
دەرچوونـــی  پەیوەندیدارەكانـــە،  الیەنـــە  و  حكومـــەت 
مەبەســـتی  بـــە  حكومـــەت  تازەیـــەی  بڕیـــارە  ئـــەو 
ـــە تایبـــەت ســـایتە  قەدەغەكردنـــی ســـایتە نەشـــیاوەكیان ب
سێكســـییەكان، بڕیارێـــك بـــوو دەبوایـــا زوتـــر بدرایـــا 
و ئیســـتاش درەنـــگ نییـــە كـــە كۆنتـــرۆڵ بكرێـــت و 
ــاوكات  ــت«. هـ ــنورداركردنیان هەبێـ ــو سـ ــۆرێك بـ سانسـ
بـــواری  لـــە  ئـــەو شۆڕشـــەی  دەڵێـــت: »بـــە هـــۆی 
تەكنەلۆژیـــادا ڕووی دا و جیهانـــی كـــرد بـــە گوندێكـــی 
ـــن  ـــك ب ـــەك نزی ـــە ی ـــە جۆرێـــك كـــە كەســـەكان ل بچـــووك ب
ـــەوە،  ـــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان ـــت و ت ـــە ڕێگـــەی ئەنتەرنێ ل
بـــوو  دونیـــا  كرانـــەوەی  ســـەرەكیی  كـــە هۆكارێكـــی 
بـــە ڕووی یەكتـــردا، گەیشـــتنی ئـــەو شـــەپۆلە بـــۆ 
كوردســـتان زۆر خێـــرا و چـــاوەڕوان نەكـــراو بـــوو، لـــە 
ماوەیەكـــی كـــورت و كـــەم و خێـــرادا كوردســـتانی داگیـــر 
كـــرد، كـــە دەكرێـــت بڵێیـــن: ئـــەوە بـــووە هـــۆی ئـــەوەی كـــە 

لـــە پێنـــاو بەرژەوەندیـــی گشـــتی و پاراســـتنی بەهـــا 
كۆمەاڵیەتـــی و خێزانییـــەكان و دانانـــی ســـنوورێك بـــۆ 
ماڵپـــەڕە خـــراپ و نەشـــیاوەكان، ڕۆژی 21ی8ی2022 
لـــە كۆنگرەیەكـــی ڕۆژنامەییـــدا د. عەبـــدواڵ مـــەال 
وەیســـی ســـەرۆكی یەكێتـــی زانایـــان و ئانـــۆ جەوهـــەر 
ــاری  ــدن ناوەڕۆكـــی بڕیـ ــتنەوە و گەیانـ ــری گواسـ وەزیـ
كۆمەڵێـــك  كـــە  خێزانـــی(  ئەنتەرنێتـــی  )پاكێجـــی 
ـــۆ ڕای گشـــتی و  ـــت ب ـــۆ دەگرێ ـــە خ ـــگ ل ـــی گرن خاڵ

ــردەوە. ــان كـ ــدن ڕوونیـ ــی ڕاگەیانـ دەزگاكانـ
وەزارەتـــی گواســـتنەوە و گەیانـــدن بـــە نووســـراوی 
1٧ی8ی2022  بـــەرواری  لـــە   )2342( ژمـــارە 
فەرمانێكـــی تایبـــەت بـــە پاكێجـــی ئەنتەرنێتـــی خێزانـــی 
پێنـــاو  لـــە  دەكات،  بـــەوە  ئامـــاژە  تێیـــدا  و  دەركـــرد 
بەرژەوەندیـــی گشـــتی و پاراســـتنی داب و نەریـــت و 
ـــی  ـــەرزی كۆمەڵگـــەی كوردســـتانی و ژیان ـــی ب ئەخالق
نەرێنییەكانـــی  الیەنـــە  كەمكردنـــەوەی  و  خێزانـــی 
دا،  بڕیارمـــان  بەكارهێنـــان،  خـــراپ  و  ئەنتەرنێـــت 
ـــواری  ـــل ب ـــت و مۆبای ـــی ئەنتەرنێ ـــەرجەم كۆمپانیاكان س

پاكێجـــی ئەنتەرنێتـــی خێزانیـــان هەبێـــت.
لـــە  نـــەدات  پـــێ  ڕێگەیـــان  پاكێجەكـــە  هـــاوكات 
ســـووكایەتیكردن بـــە ئاییـــن و پێغەمبـــەران و كتێبـــە 
و،  ئایینـــزاكان  و  ئاییـــن  ســـەرجەم  و  ئاســـمانییەكان 
باڵوكردنـــەوەی  و  پێكەوەژیـــان  ئاسایشـــی  تێكدانـــی 
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كـــە  شـــێوازێك  بوون.بـــە  تاكـــەكان  ئاراســـتەكردنی 
یەكانگیـــری كۆمەاڵیەتـــی و هاوســـەنگی و ئاسایشـــی 
ــۆ  ــەك بـ ــەر كۆمەڵگەیـ ــت. هـ ــراو بێـ ــە دابینكـ كۆمەڵگـ
ـــۆ  ـــراوی ب ـــای دیاریك ـــك بەه ـــۆی كۆمەڵێ ـــتنی خ پاراس
خـــۆی دانـــاوە، لـــە ژێـــر ســـایەی ئـــەو بەهایانـــەدا یەكـــەم/ 
قاڵـــب و ئـــاكاری كۆمەاڵیەتـــی پـــێ دروســـت كـــردووە و 
ـــراوە، دواتـــر تاكـــەكان  باشـــە و خراپـــەی لەســـەر بونیـــاد ن
لەســـەری ڕۆیشـــتوون و زانیویانـــە و ناســـیویانە كامـــە 

ــە.  ــە خراپـ ــان و كامـ ــە الی كۆمەڵگەكەیـ باشـ
لەوێـــوە  كـــە  ســـازاوە  نۆرمێـــك  و  پێـــوەر  دووەم/ 
چەمكەكانـــی عەیبـــە و ڕەوای پـــێ جیـــا كراوەتـــەوە و 
لەوێـــوە ئـــەوەی كـــە كۆمەلگـــە پێـــی عەیبـــە و نـــاڕەوا 
بووبێـــت، یـــان ئـــەوەی ڕەوا و ڕێگەپێـــدراو و ئۆكـــەی 
بۆكـــراو بووبێـــت. لـــە ڕێگـــەی پێگەیاندنـــی كۆمەاڵیەتـــی 
كۆمەاڵیەتییـــەوە  پێگەیاندنـــی  دەزگاكانـــی  و 
دەرخـــواردی تـــاك كـــراوە و فێـــر كـــراوە. ســـێیەمیش/ 
هـــەر لەژێـــر ســـایەی ئـــەو بەهایانـــە جۆرێـــك لـــە یاســـا 
و ڕێـــڕەوی ڕەفتـــاری )چ نەنووســـراو وەكـــوو عـــورف و 
ــان  ــووە. بێگومـ ــەرار بـ ــا( بەرقـ ــوو یاسـ ــراو وەكـ چ نووسـ
ــاییە  ــاوان و الدانـــە و ئـــەوەی یاسـ ــاییە تـ ئـــەوەی نایاسـ
ـــراون.  ـــاری ك ـــەو ســـۆنگەیەوە دی ـــەر ل و كاری ڕاســـتە ه
هـــەر  كۆمەاڵیەتییـــەكان  دەزگا  ئەركـــی  لێـــرەوە 
لـــەوەی  بەرپرســـیاربوونە  دەوڵـــەت  تـــا  خێزانـــەوە  لـــە 
ـــە  ـــا بچـــن، چونكـــە ب ـــن تی ـــزن و نەهێڵی كەچـــۆن بیانپارێ
تیاچـــوون، یـــان كورتهێنانیـــان ئاسایشـــی كۆمەڵگـــە تێـــك 
دەچێـــت، یـــان پیادەیـــان بكـــەن و دەزگاكانـــی پـــەروەردە 
و پێگەیانـــدن و ڕاگەیانـــدن و ...هتـــد، ڕاســـپێردراو 
بـــوون هەمیشـــە بـــۆ مانەوەیـــان و گواســـتنەوەیان لـــە 
ـــۆ نەوەیەكـــی دی و دەستاودەســـتپێكردنیان  نەوەیەكـــەوە ب

ــی دی. ــۆ زەمەنێكـ ــەوە بـ ــە زەمەنێكـ لـ
لەبـــەر ئـــەوەی كۆمەڵگـــە كاتێـــك هاوســـەنگیی خـــۆی 
دەپارێـــزێ و ئاسایشـــی كۆمەاڵیەتـــی تیـــا بەرقـــەرار 
ــدی  ــی تایبەتمەنـ ــەی مۆركـ ــەو بەهایانـ ــە ئـ ــت، كـ دەبێـ
لێكنەترازانـــی  یەكگرتـــووی  هێـــزی  و  شـــوناس  و 

كۆمەاڵیەتـــی پـــێ دەبەخشـــن، بیانپارێزێـــت.
ـــوردەواری  ـــە تەماشـــەی ك ـــەم ســـۆنگەوە ك ـــرەوە و ل لێ
بـــە بەهـــا  دەكەیـــن وەك كۆمەڵگەیەكـــی گۆشـــكراو 
كـــە  بەهایانـــەی  ئـــەو  ئینســـانییەكان،  و  ئایینـــی 
جەخـــت لەســـەر كۆمەڵێـــك پرەنســـیپی كۆمەاڵیەتـــی و 
ئەخالقـــی دەكەنـــەوە و لەالیـــەك تاكەكانـــی وەك دەســـمایە 
مرۆییەكـــەی و لـــە الیەكـــەی تریـــش كەلتـــوور و نەریـــت و 
ـــە هەمـــان  ـــی ب مەراســـیم و ڕێوشـــوێنە كۆمەاڵیەتییەكان
بەهـــا ڕەنـــگ كـــراون و، تـــا ئەمـــڕۆش فاكتەرێكـــی 
تـــەواو بـــاش بـــوون بـــۆ پارێـــزگاری لـــە مانـــەوەی وەك 
ــیمابەخش و  ــەوە، سـ ــە الكـــەی دیكەشـ ــوردەواری و لـ كـ

ــووە.  ــەنەكەی بـ ــوورە ڕەسـ زینـــدوو ڕاگـــری كەلتـ

ــت  ــە نەكرابێـ ــەو كاتـ ــەك لـ ــكار و ئامادەكارییـ هیـــچ ڕێـ
بـــۆ كۆنتڕۆڵكردنـــی ئـــەو پەیـــج و ســـایتانە. بـــەاڵم نـــەك 
ـــە گشـــتی تووشـــی  ـــەكان ب ـــداڵ، بەڵكـــو خێزان ـــا من تەنی
ئیدمانـــی ئەنتەرنێـــت و مۆبایـــل بوونـــەوە. ڕاســـتە لـــە 
ــە  ــان لـ ــاری ژیانمـ ــوو كاروبـ ــڕۆدا هەمـ ڕۆژگاری ئەمـ
ڕێگـــەی مۆبایـــل مامەڵـــە دەكریـــت، لـــە نموونـــەی 
ناردنـــی ئیمیـــل و نامـــە و دۆكۆمێنـــت و... هتـــد. زۆر 
شـــتی ڕۆژانـــەی پێویســـت بـــە كەســـەكان لـــە ڕێگـــەی 
ـــەاڵم  ـــە، ب ـــی ئەنتەرنێتەوەی ـــری گەیاندن تەلەفـــۆن و ئامێ
دەبێـــت ئەتەكێـــت و ڕێـــكاری بەكارهێنانـــی بزانرێـــت، 
نـــەك بـــە هەڕەمەكـــی و پەرشـــوباڵوی بـــەكار بێـــت، وەك 
ئـــەوەی ئەمـــڕۆ دەگـــوزەرێ، كـــە هۆكارێكـــی ســـەرەكیی 
كۆمەڵێـــك كێشـــەی جۆراوجـــۆرە لـــە هەمـــوو ڕوویەكـــەوە. 
ـــی  ـــی بەكارهێنان ـــە ئەنجامـــی كەمتەرخەمی ـــەوە ل بەداخ
هەڕەمەكیـــی ئەنتەرنێـــت بووەتـــە هـــۆكاری كوشـــتن 
و مـــاڵ تێكـــدان و سەرلێشـــێوانی تاكـــی كۆمەڵگـــە. 
ــی  ــەاڵم چۆنیەتـ ــە، بـ ــارە گرنگـ ــەو بڕیـ ــە ئـ ــەرە بۆیـ هـ
جێبەجێكردنـــی گرنگتـــرە. ئایـــا دەكرێـــت ئـــەوە تاكـــە 
چارەســـەر بێـــت، یـــان دەبێـــت لەگـــەڵ ئـــەو بڕیـــارە 
ـــە ڕێـــگای  كۆمەڵێـــك ڕێنمایـــی و زانیاریـــی زانســـتی ل
قوتابخانـــە ســـەرەتاییەكان فێـــری قوتابیـــان بكرێـــت، 
بـــە شـــێوازێك كـــە فێـــری بەكارهێنـــان و مامەڵـــەی 
ئەنتەرنێـــت و ئامێـــری تەلەفـــۆن بكرێـــن، ئاشـــنا بكرێـــن 
ســـزا  ڕووبـــەڕووی  یاســـا  ســـەرپێچیكردنی  بـــە  كـــە 
ـــە  ـــەی ل ـــەو خزمەتگوزاییان ـــە ئ ـــن ك ـــر بكرێ ـــەوە، فێ دەبن
ڕێگـــەی ئەنتەرنێـــت و تەلەفـــۆن بەردەســـتە بـــۆ خزمەتـــی 
ــت  ــك بێـ ــەی هۆكارێـ ــە پێچەوانـ ــەك بـ ــە، نـ مرۆڤایەتییـ
بـــۆ تێكدانـــی كۆمەڵگـــە، ئـــەو كاتـــە بـــە چەنـــد خـــاڵ 

تەواوكـــەری یەكتـــر دەبـــن. 
ــەم  ــەی یەكـ ــە پلـ ــاكە بـ ــی یاسـ ــەم: جێبەجێكردنـ یەكـ

بێـــت.
 دووەم: پێـــدان و باڵوبوونـــەوەی ڕۆشـــنبیریی گشـــتی 
و زانســـتی لەمـــەڕ بەكارهێنانـــی ئامێـــری تەلەفـــۆن و 
ئەنتەرنێـــت لـــە پـــەروەردە و خوێندنـــی ســـەرەتاییەكانەوە 

ـــكات .  ـــێ ب دەســـت پ
كەناڵـــە  بەرنامـــەی  بـــۆ  سانســـۆرێك  ســـێیەم: 
تیڤییـــەكان دابنرێـــت و هەندێـــك بەرنامـــە و فیلمـــی 
بەســـوود پەخـــش بكرێـــت، نـــەك ئەوانـــەی لـــە هەندێـــك 
كەنـــاڵ هەیـــە و كاریگەرییەكـــی ناڕاســـتەوخۆی بـــۆ 

ســـەر بینـــەری كوردســـتان هەیـــە«. 
بڕوانامـــەی  خاوەنـــی  زەڵمـــی  حاجـــی  ئیبراهیـــم 
ماســـتەرە لـــە كۆمەڵناســـی و ســـەبارت بـــە هەمـــان پـــرس 
ــە  ــتنی بەهاكانـــی كۆمەڵگـ ــە پاراسـ دەڵێـــت: »هەمیشـ
لـــە بەرپرســـیاریەتییەكانی تاكـــەكان و  بـــووە  یەكێـــك 
ـــاكان  ـــە تێكـــڕا، چونكـــە بەه ـــەكان ب دەزگا كۆمەاڵیەتیی
چوارچێـــوە بۆكێشـــی ڕەفتـــار و دیاریكـــەری جـــۆری 
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لە ئەنجامی كەمتەرخەمیی 
بەكارهێنانی هەڕەمەكیی 
ئەنتەرنێت بووەتە هۆكاری 
كوشتن و ماڵ تێكدان و 
سەرلێشێوانی تاكی كۆمەڵگە

لەبەر ئەوەی كۆمەڵگە كاتێك 
هاوسەنگیی خۆی دەپارێزێ 
و ئاسایشی كۆمەاڵیەتی تیا 
بەرقەرار دەبێت، كە ئەو 
بەهایانەی مۆركی تایبەتمەندی 
و شوناس و هێزی یەكگرتووی 
لێكنەترازانی كۆمەاڵیەتی پێ 
دەبەخشن، بیانپارێزێت

هەر لێكخشانێكی كەلتووری 
و هەر بەكاربردنێكی تەرزی 
ڕەفتاری كە ناتەریب بێت لەگەڵ 
بەها ڕەسەنەكانی كوردەواری، 
بێگومان كاریگەریی نەرێنی و 
لێكدژی دروست دەكات

ئەو پرسی قەدەغەكردنی سایت 
و پەیجانەی كە لەگەڵ ئاكاری 
تەندروست و بەهای كوردەواریدا 
نایەنەوە، پێویستییەكی 
هەنووكەییە و تا زووتر بكرێت، 
بێگومان بە هەنگاوێكی ئەرێنی 
هەژمارە بۆ باڵونەبوونەوەی 
كردەی نابەهایی و نائاكاری
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هـــەر  و  كەلتـــووری  لێكخشـــانێكی  هـــەر  بۆیـــە 
ــت  ــب بێـ ــە ناتەریـ ــاری كـ ــەرزی ڕەفتـ ــی تـ بەكاربردنێكـ
لەگـــەڵ بەهـــا ڕەســـەنەكانی كـــوردەواری، بێگومـــان 
كاریگەریـــی نەرێنـــی و لێكـــدژی دروســـت دەكات و 
ــاوان و الدان و  ــەوەی تـ ــۆ باڵوبوونـ ــت بـ ــك دەبێـ هۆكارێـ
ڕەفتـــاری نامـــۆ بـــە كۆمەڵگـــەی كـــوردەواری. بۆیـــە 
ــە  ــەی كـ ــایت و پەیجانـ ــی سـ ــی قەدەغەكردنـ ــەو پرسـ ئـ
لەگـــەڵ ئـــاكاری تەندروســـت و بەهـــای كوردەواریـــدا 
زووتـــر  تـــا  و  پێویســـتییەكی هەنووكەییـــە  نایەنـــەوە، 
ـــە هەنگاوێكـــی ئەرێنـــی هەژمـــارە  ـــت، بێگومـــان ب بكرێ
ـــاكاری«. ـــەوەی كـــردەی نابەهایـــی و نائ ـــۆ باڵونەبوون ب
ـــە و ئەویـــش  بەهـــرە حاجـــی ڕەزا مامۆســـتای زانكۆی
سیاســـەتی  ســـەپاندنی  »پێویســـتیی  وایـــە:  ڕای 
بلۆككردنـــی ســـایتە پۆرنۆگرافییـــەكان، وەك ئـــەوەی 
ـــێدا  ـــی دراوس ـــان و واڵتان ـــی جیه ـــە واڵتان ـــك ل ـــە زۆرێ ل
هەیـــە، دەبێـــت بـــە بابەتێكـــی نیشـــتمانی، ئایینـــی، 
ـــێوە  ـــترین ش ـــە باش ـــووری ب ـــی و ئاب ـــی، دەروون پەروەردەی
بزانرێـــت.« هـــەوكات دەڵێـــت: »زۆرێـــك لـــە واڵتـــان 
پۆرنۆگرافـــی نـــەك هـــەر بـــە شـــیاوی نازانـــن، بەڵكـــو 
بـــە نایاســـایی دەزانـــن، بـــەو پێیـــەی ڕێـــكارەكان لـــە 
واڵتێكـــەوە بـــۆ واڵتێكـــی دی جیـــاوازن، بـــۆ نموونـــە 
هەیـــە،  كەمیـــان  سانســـۆرێكی  كەنـــەدا  و  ئەمریـــكا 

یاســـایانەی  ئـــەو  هـــۆی  بـــە  نییـــە  هیچیـــان  یـــان 
كـــە گەرەنتیـــی ئازادیـــی ڕادەربڕیـــن دەكـــەن و ئـــەو 
ــەن،  ــۆ دەكـ ــان بـ ــە دادگاكان لێكدانەوەیـ ــەی كـ ڕێگایانـ
ئـــەو یاســـایانەیە و واڵتـــان هـــەن توندتـــرن، هەندێكیـــان 
تـــا ئـــەو شـــوێنە دەڕۆن كـــە سانســـۆر، یـــان قەدەغەكردنـــی 
دەكـــەن،  جێبەجـــێ  ئەنتەرنێتـــدا  لـــە  پۆرنۆگرافـــی 
كۆریـــای باكـــوور بەرزتریـــن ئاســـتی سانســـۆری هەیـــە 
و هەمـــوو شـــتێك كـــە دەجووڵێـــت، لـــە دەرەوە، یـــان لـــە 
سەرانســـەری واڵت، بـــە هیـــچ شـــێوەیەك ڕێگەیـــان پـــێ 
ــەپێنن  ــد دەسـ ــۆری تونـ ــران سانسـ ــن و ئێـ ــت. چیـ نادرێـ
ـــۆرن، هەروەهـــا واڵتانـــی عەرەبـــی  بەســـەر ســـایتەكانی پ
توركیـــا،  توركمانســـتان،  قەتـــەر،  وەك  ئیســـالمی  و 
ـــووی  ـــی یەكگرت ـــا و ئیمارات پاكســـتان، عومـــان، ئێریتری
عەرەبـــی، بـــە شـــێوەیەكی ســـەرەكی بـــۆ پاراســـتنی بەهـــا 
ئیســـالمییەكان، سانســـۆری توندوتـــۆڵ دەكـــەن، بـــەاڵم 
ڤـــی پـــی ئێـــن زۆرجـــار دەتوانرێـــت دەســـتی پـــێ بـــگات.
بـــۆ  پێویســـت  ڕێوشـــوێنی  گرتنەبـــەری  بۆیـــە 
كـــە  پۆرنۆگرافییانـــەی  ماڵپـــەڕە  ئـــەو  بلۆككردنـــی 
بەرەوپێـــش  توندوتیـــژی  و  و ڕق  قێـــزەون  ناوەڕۆكـــی 
دەبـــەن و كاریگـــەری نەرێنـــی لەســـەر خێـــزان و منـــدااڵن 
دروســـت دەكـــەن، زۆر پێویســـتە و دەبێـــت لـــە ئێســـتادا بـــە 

پێـــی یاســـا سانســـۆری لەســـەر دانرێـــت .
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گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست 
بۆ بلۆككردنی ئەو ماڵپەڕە 

پۆرنۆگرافییانەی كە ناوەڕۆكی 
قێزەون و ڕق و توندوتیژی 

بەرەوپێش دەبەن و كاریگەری 
نەرێنی لەسەر خێزان و مندااڵن 
دروست دەكەن، زۆر پێویستە و 
دەبێت لە ئێستادا بە پێی یاسا 

سانسۆری لەسەر دانرێت
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فەرهەنگ غەفور

بۆ گواڵنی نووسیوە

یادی هونەرمەندان و 
سەرنجێك
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زۆرجـــار لـــە یـــادی هونەرمەندانـــی كۆچكـــردوودا، 
كە ئێمە نیاز و مەبەستمان رێزنان و بەهەندزانینی 
خزمـــەت و هونەرەكەیـــان بـــووە، بـــەاڵم لەالیـــەن 
هەنـــدێ خەڵكـــەوە دەكەوینـــە بـــەر رەخنـــەی ئـــەوەی 
كـــە هـــەر یـــادی مـــردووان دەكەنـــەوە، یـــان وەك ئـــەو 
پەنـــد و بالـــۆرە كوردییانـــەی كـــە هـــەن و دەڵێـــن 

ـــتن.  ـــوژی مردووپەرس زیندووك
هونەرمەنـــد  یـــادی  رۆژێـــك  چەنـــد  لـــە  بـــەر 
ـــەو رەخنـــە  )ســـەالم كۆیی(مـــان كـــردەوە و دیســـان ئ
پێویســـتی  بـــە  بۆیـــە  هاتەســـەر،  و گلەییەمـــان 
دەزانـــم ســـەرنج و روونكردنەوەیـــەك بنووســـم وەك: 
لـــە  یادكردنەوەیـــە  هونەرمەنـــدان  یادكردنـــەوەی 
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رۆژێـــك وەك )رۆژی یـــادی هونەرمەنـــدان( لـــە 
ســـاڵدا دەستنیشـــان بكەیـــن و، لـــەو رۆژەدا یـــادی 
هەمـــوو هونەرمەنـــدان بـــێ جیـــاوازی بكەینـــەوە 
یـــادی  بـــۆ  ســـااڵنە  نەریتێكـــی  بـــە  ببێـــت  و 
هونەرمەندانمـــان و چاالكییەكـــی بەرفراوانـــی بـــۆ 
بكەیـــن، بەمـــەش خۆمـــان لـــەو هەمـــوو یادانـــە دوور 
ـــز كۆچـــی  ـــدی ئازی ـــان هونەرمەن ـــە دەی ـــن، ك دەگری
دواییـــان كـــردووە و هەریەكـــە و بۆنـــە و رۆژێـــك 
و مەراســـیمێكی دەوێـــت، بۆیـــە هیـــوادارم ئـــەم 
ـــەم پێشـــنیارە جێبەجـــێ  پالنەمـــان ســـەر بگرێـــت و ئ

بكرێـــت.
- ئـــەم ســـەرنج و تێبینـــی و بەرچاوڕوونییانـــەم 
نەیارانـــە  و  یـــار  و  دۆســـت  ئـــەو  هەمـــوو  بـــۆ 
نووســـی، كـــە چ لـــە پەرۆشـــییان رەخنـــە دەگـــرن، 
چ لـــە ئەمـــال و ئـــەوال بۆڵەبـــۆڵ دەكـــەن، چ بـــۆ 
ـــەن  ـــی بك ـــە گلەی ـــش، ك ـــوكاری هونەرمەندانی كەس
لـــەوەی یـــاد و مەراســـیم بـــۆ هەندێكیـــان دەكرێـــت و 

ــت. ــان ناگرێـ ــۆ هەندێكیـ بـ
خـــوای گـــەورە لـــە رۆحـــی هەمـــوو هونەرمەندانـــی 

كۆچكـــردوو و لـــە ئێمـــە و ئێـــوەش خـــۆش بێـــت.
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پەیـــام و خزمەتەكەیـــان و رێزگرتنـــە لـــە تەمەنێـــك 
خزمەتـــی هونـــەری وك زیاتریـــش بـــۆ ئاســـوودەیی 
دڵی خانەوادە و كەســـوكار و هاوڕێ و ئازیزانیانە.
لەســـەر  یادكردنەوانـــە  ئـــەو  جـــار  زۆربـــەی   -
داوای كەســـوكاریانە و بـــۆ ئێمـــە ناخۆشـــە دڵیـــان 

رانەگریـــن و خۆمانـــی لـــێ ببوێریـــن.
و  مەراســـیم  بـــە  خەڵكـــەی  ئـــەو  هەمـــوو   -
ـــەن،  ـــۆ دەك ـــن و ئیشـــی ب ـــدوو دەب ـــە مان یادكردنەوەك
و  ئامـــادەكاری  و  كار  ماوەیـــەك  هەڵبەتـــە  كـــە 
ماندووبوونیشـــی دەوێ، هەمـــووی خۆبەخشـــانەدم 
و هیـــچ ئیمتیـــاز و پاڵپشـــتییەكی لەگـــەڵ نییـــە، 
نـــەوەك خوانەخواســـتە كەســـێك گومـــان لـــەوە بـــكات، 
كـــە ئەمـــە بـــۆ پاداشـــت و دەســـكەوتێك بێـــت، بەڵكـــوو 
هەمـــوو ئەوانـــەی بـــە رێـــكالم و چاككردنـــی هـــۆڵ 
و ئامادەكردنـــی بابـــەت و بڕگەكانـــی مەراســـیم 
هەیـــە،  هەرچـــی مەســـرووفاتەوە  و  هاتوچـــۆ  و 
یـــادی  بەرزڕاگرتنـــی  تەنیـــا  و،  خۆبەخشـــانەیە 
ــوكار  ــی كەسـ ــوودەیی دڵـ ــدە و ئاسـ ــەو هونەرمەنـ ئـ
ــە. ــتەوە نییـ و هاوڕێیانـــی نەبێـــت نیازێكـــی لەپشـ
- نیازمـــان وایـــە و پالنمـــان دانـــاوە، بـــۆ لەمـــەودوا 
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)1 تا 7( هونەر
 تاریق كارێزی
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ــی  ــووفی جوانناسـ ــرۆڤەی فەیلەسـ ــرەی شـ ــە گوێـ بـ
ــەر  ــۆریو/ 1892- 1979(، هـ ــان سـ ــی )ئێتیـ فەرەنسـ
ـــن، كـــە  ـــدی هەســـت بزوێ ـــە خەســـڵەتێكی پلەبەن كۆمەڵ
دەكرێـــت هونەركارانـــە گەاڵڵـــە بكرێـــن، بـــۆ نموونـــە 
ـــە،  ـــی، جووڵ ـــت، گۆپكـــە، ڕووناك ـــگ، پن ـــڵ، ڕەن )هێ
گـــۆ كـــردن، ریتمـــی ڕووت(، دوو جـــۆر هونەریـــان لـــێ 

دەكەوێتـــەوە:
یەك: هونەری ناوێنە.
دوو: هونەری وێنە.

لـــە ڕووی كولتـــووری بـــاوی گشـــتییەوە، هونـــەر 
لەســـەر ئاســـتی كولتـــووری جیهانـــدا، بـــۆ )7( جـــۆر 
ــەم  ــە ڕەخنـ ــەو پۆلێنـ ــت بـ ــن پەیوەسـ ــراوە. مـ ــن كـ پۆلێـ
هەیـــە، ریشـــەی ئـــەم پۆلێنـــە بـــۆ بـــەر لـــە زاییـــن 
پۆلێـــن  هونـــەر  وردتـــر  ئـــەوەی  بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە. 
ـــە  ـــن، پێویســـتە ڕشـــتە و پۆلێنێكـــی دیكـــە بخەین بكەی

ڕوو.
بـــەدەر لـــە ڕەخنەكـــەی خـــۆم، قســـەی مـــن لێـــرەدا، 
ــارە كردنـــەوەی پۆلێنـــە باوەكەیـــە. هونـــەر هەیـــە  دووبـ
دوو  گۆرانـــی  هونـــەر،  چەندیـــن  لـــە  ئاوێتەیەكـــە 
ـــەر  ـــەك هون ـــەرە )شـــیعر، مووزیـــك(، شـــانۆ گورزەی هون
دەگرێتـــە خـــۆ )دەق، نوانـــدن، ســـەما، ڕەنگســـازی، 

پەیكەرســـازی، تەالرســـازی، مووزیـــك(.
هونـــەر، كاری بـــەرز و دانســـقە و پـــڕ لـــە جوانییـــە، 
ــە  ــاڵ و ئەندێشـ ــاڵ خەیـ ــە پـ ــان لـ ــی و داهێنـ كارامەیـ
گوێـــرەی  بـــە  هونـــەرە  هـــەر  دەكات.  بەرجەســـتە 
ـــە هەســـتی جۆربەجـــۆر  تایبەتمەندییەكـــەی، مـــرۆڤ ب
چێـــژی لـــێ وەردەگرێـــت. هەیـــە بـــە چـــاو، هەیـــە 
ــێ  ــژی لـ ــوێ، چێـ ــە گـ ــە بـ ــدان، هەشـ ــت لێـ ــە دەسـ بـ
ـــان بەرهەمـــی  ـــەرزی و شـــكۆی دەق ی ـــت. ب وەردەگیرێ
هونـــەر، پەیوەســـتە بـــە جوانـــی و بـــەرزی و تـــەوژم و 

پەیامەكەیـــەوە.
ـــی  ـــدا، پۆلێن ـــتی جیهان ـــە ئاس ـــەر ل ـــدی هون ـــە ناوەن ل
هونـــەر بـــە دەوری حەوتەوانـــەی )نیـــگار، پەیكـــەر، 
تەالرســـازی، شـــیعر، مووزیـــك، ســـەما، ســـینەما(
دا دەخولێتـــەوە. هونـــەری حەوتەمـــی لـــێ دەربكـــە، 
لـــە  گریـــك  ســـەردەمی  بـــۆ  هونـــەر  شەشـــەوانەی 
لـــە زاییـــن دەگەڕێتـــەوە،  بـــەر  دواییـــن ســـەدەكانی 
ئـــەوان ڕیزبەنـــدی شەشـــەوانەی هونەریـــان بـــەم جـــۆرە 
پەیكـــەر،  نیـــگار،  مووزیـــك،  )تەالرســـازی،  دانـــا 
شـــیعر، ســـەما(. پۆلێنێكـــی دیكـــە هەیـــە، شـــیعر 
دەباتـــە دەرەوەی هونـــەر، )گـــۆزەكاری: ســـیرامیك(ی 
دەخاتـــە جـــێ، ئەمیـــان وەك یەكێـــك لـــە شەشـــەوانە و 

حەوتەوانـــەی هونـــەر دادەنێـــت.
ڕەخنەگـــران،  و  جوانناســـی  فەیلەســـووفانی 
ڕشـــتەكانی هونـــەر دەخەنـــە نێـــو ڕیزبەندییەكـــەوە، 
بـــۆ نموونـــە هونـــەرەكان بـــەم جـــۆرە دادێـــت، پۆلێـــن 

دەكـــەن:
بـــە  پەیوەســـتە  تەالســـازی،  هونـــەری  یەكـــەم: 
ـــەالر،  ـــی بینـــا و ت ـــن و دروســـت كردن نەخشـــە و دیزای
ژینگەیەكـــی گونجـــاو بـــە ژیانـــی مرۆڤـــی تێـــدا 
بـــەدی دێـــت، لەگـــەڵ ژینگـــەی دەرەوەش كـــۆك و 

ــازە. سـ
ــەرچاوەی  ــك، سروشـــت سـ ــەری مووزیـ دووەم: هونـ
مووزیكـــە، بریتییـــە لـــە كۆمەڵێـــك ڕیتـــم و تـــۆن 
ــەش  ــك دابـ ــژەی مووزیـ ــرەی پەیـ ــە گوێـ ــاواز، بـ و ئـ

ــت. دەبێـ
ســـێیەم: نیـــگار، بـــە جووتـــە ڕەگـــەزی هێـــڵ و 
ڕەنـــگ گەاڵڵـــە دەبێـــت. ئـــەم هونـــەرە لـــە نێـــوان 
تێیـــدا  جوانـــە،  ڕایەڵێكـــی  خەیاڵـــدا  و  واقیـــع 

دەكات. خـــۆی  مانـــۆری  نیگاركێـــش 
چـــوارەم: پەیكـــەر، ئـــەم هونـــەرە بـــۆ بـــەرز ڕاگرتنـــی 
یـــادی كـــەس و بۆنـــە و ڕووداوە، بـــۆ بەخشـــینی 
جۆرێـــك لـــە بەردەوامـــی بـــە كەســـایەتی و كـــەش و 

شـــكۆیەك، هاتووەتـــە كایـــەوە.
پێنجـــەم: شـــیعر، ئەمـــە بـــە گوێـــرەی پۆلێنـــی 
دێریـــن هونـــەرە. بـــە بـــڕوای مـــن شـــیعر وەك دەقـــی 
ـــت،  ـــەردا بێ ـــی هون ـــە دەرەوەی پۆلێن ـــژە پێویســـتە ل وێ
ـــەوا دەبێـــت  ـــەوە، ئ ـــەو پۆلێنـــەدا مای ـــو ئ ـــە نێ ئەگـــەر ل
ڕۆمـــان و چیرۆكیـــش بچنـــە نێـــو ڕیزبەنـــدی پۆلێنـــی 
ــەی  ــێكی ڕەخنەكـ ــم، بەشـ ــەی گوتـ ــەرەوە. ئەمـ هونـ

ـــە. من
شەشـــەم: ســـەما وەك شەشـــەمین هونـــەر، خاڵـــی بـــە 
یـــەك ئاشـــنا بوونـــی جەســـتە و ناخـــی مرۆڤـــە، ســـەما 
ـــەو  ـــە ئ ـــرۆڤ دەگات ـــە م ـــت، ك ـــەدی دێ ـــە ب ـــەو كات ئ

پـــەڕی هەســـتەوەری و گەردانـــی ڕۆحـــەوە.
حەوتـــەم: پێشـــتر هـــەر لـــە )گـــواڵن(دا باســـی 

حەوتەمـــە. هونـــەری  ئـــەو  كـــرد،  ســـینەمامان 
ـــەك  ـــە ی ـــەرەكان ل ـــڕای هون ـــان دا تێك ـــك هەوڵی گری
بەرهەمـــدا كـــۆ بكەنـــەوە، توانییـــان بەرهەمـــی ئەوتـــۆ 
گەاڵڵـــە بكـــەن كـــە شـــیعر، گۆرانـــی، ســـەما و 
مووزیـــك بگرێتـــە خـــۆی، بـــە نیـــگاری بەرزیـــش 
ــەردەمی  ــە سـ ــرد. لـ ــت كـ ــۆ دروسـ ــان بـ باگراوندێكیـ
تێكـــڕای  ناوەنـــدەی  بـــەو  بـــوو  ســـینەما  نوێـــدا، 

ــەوە. ــۆ بكاتـ ــدا كـ ــە خۆیـ ــەرەكان لـ هونـ
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هۆكاری گەنجێتی توم كروز
ئەكتەرێكـــی  دەیناســـن،  هەمـــووان  ئـــەوەی  وەك  كـــروز  تـــۆم 
بەرهەمهێنـــەری  و  پلـــە  بەرزتریـــن  ئەســـتێرەیەكە  ئەمریكییـــە، 
فیلمـــە  لـــە  درەوشـــاوەی  ڕۆڵـــی  بـــە  ئەمریكییـــە،  فیلمـــی 
ئەمریكییەكانـــدا ناســـراوە كـــە ناوبانگێكـــی نێودەوڵەتییـــان بەدەســـت 
هێنـــاوە، هەروەهـــا دەســـتكەوتێكی بـــێ وێنـــەی بەدەســـت هێنـــاوە و 
پۆســـتەكانی لـــە بۆكـــس ئۆفیســـدا هەیـــە، هەروەهـــا یەكێكـــە 
لـــەو ئەكتەرانـــەی كـــە خاوەنـــی زۆرتریـــن مووچـــەن، 
ـــی ٦٠ ســـاڵە،  ـــەوەی تەمەن ـــروز ســـەرەڕای ئ ـــۆم ك ت
ـــەراورد  ـــەوە ب ـــە گەنجـــی ماوەت ـــا ئێســـتا ب ـــەاڵم ت ب
ـــە  ـــی دیكـــە و توانـــای هەی ـــە زۆر لـــە ئەكتەران ب
لـــە فڕۆكـــە بـــاز بـــدات و لـــە بەرزاییەكانـــدا 
بەرزبێتـــەوە، ئەمـــەش بـــۆ چەنـــد نهێنییـــەك 
جـــۆری  و  شـــێواز  لەوانـــە  دەگەڕێتـــەوە، 
بـــە كورتـــی  خواردنـــی كـــە هەندێكیـــان 

ــن؟ ــاس دەكەیـ بـ
خواردنـــی  هەرگیـــز  كـــروز  تـــۆم   
ــە  ــە هەمیشـ ــوات، چونكـ ــوركراوە ناخـ سـ
دەپارێزێـــت،  خـــۆی  تەندروســـتیی 
خواردنانـــە  ئـــەو  هەمیشـــە  هەروەهـــا 
پلـــەی گەرمیـــی  لـــە  كـــە  دەخـــوات 
نزمـــدا كـــواڵون و، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 
هەروەهـــا  دەخـــوات،  كەبـــاب  تەنیـــا 

هەمـــوو ئـــەو خۆراكانـــە دەخـــوات كـــە بـــۆ 
هـــەر كەســـێك كـــە تەمەنـــی لـــە ســـەرووی 

٥٠ ســـاڵەوە پێشـــنیار دەكرێـــت، كـــە بریتیـــن 
لـــە )ماســـی ســـەلەمون، شـــوكوالتەی تـــۆخ، 
زەنجەفیـــل، چەوەنـــدەر، برۆكۆلـــی، زەیتـــی 

زەیتـــون، تەماتـــە و ســـپێناخ( كـــە هەمـــوو ئەمانـــە 
بـــە پێویســـتی دەزانێـــت بـــۆ پاراســـتنی تەندروســـتی و گەنجـــان.

تـــۆم كـــروز لـــەم دواییانـــەدا رێجیمێـــك پەیـــڕەو دەكات كـــە تەنیـــا 
دوور  كاربۆهیـــدرات  لـــە  هەروەهـــا  تێدایـــە،  كالـــۆری   12٠٠
دەكەوێتـــەوە، چونكـــە كاربۆهیدراتـــەكان پیربـــوون و بەرهەمهێنانـــی 

ئەنســـۆلین خێراتـــر دەكات.
بچوكـــی  خواردنـــی  زۆر  بڕێكـــی  ڕۆژ  درێژایـــی  بـــە  كـــروز 
تەندروســـت دەخـــوات، وەك بلوبێریـــی وشـــككراوە و گوێـــز، هەروەهـــا 
خورمـــای بچـــووك كـــە پڕكـــراوە لـــە كـــەرەی فســـتق و گوێـــزی 

هینـــدی.
ــروزدا قەدەغەیـــە، چونكـــە دەبینێـــت شـــەكر  شـــەكر لـــە كاتـــی كـ
پیربـــوون خێراتـــر دەكات، هەروەهـــا دەبێتـــە هـــۆی هەوكـــردن و زیـــان 
بـــە كۆالجینـــی روخســـار دەگەیەنێـــت و ئەمـــەش ئەوەیـــە كـــە كـــروز 

ـــەوە. ـــی دوور بكەوێت زۆر حـــەز دەكات لێ

ژمارە )1330(  582022/8/29

ری
ونە
ه



59ژمارە )1330(  2022/8/29

ری
ونە
ه

لە مێژووی سینەمای میسریدا 
هێند سەبری لە لیستی خاوەن 

زۆرترین داهاتە 

هێند ســـەبری ئەســـتێرەی ناســـراوی تونســـی خۆشـــحاڵیی 
خـــۆی دەربـــڕی بـــەو ســـەركەوتنە گەورەیـــەی كـــە لـــە 
دواییـــن فیلمـــی »كیـــرا والجـــن« بەدەســـت هێنـــاوە، 
تـــا  و  داهـــات  كۆكردنـــەوەی  لـــە  بەردەوامـــە  كـــە 
ــریی  ــی میسـ ــۆن جونەیهـ ــتی 1٠٦ ملیـ ــتا بەربەسـ ئێسـ

تێپەڕانـــدووە.
ــە  ــی دەبێتـ ــە فیلمەكانـ ــەبری بـ ــد سـ ــێوەیە، هێنـ ــەم شـ بـ
فیلمـــی  دە  لیســـتی  ئەســـتێرانەی  لـــەو  یەكێـــك 
ــردا،  ــینەمای میسـ ــژووی سـ ــە مێـ ــات لـ ــن داهـ زۆرتریـ
ــە  ــل االزرق( كـ ــن و فیـ ــرا والجـ ــی )كیـ ــەردوو فیلمـ هـ
ـــە 114 ملیـــۆن جونەیهـــی میســـرییە،  ـــان ل داهاتەكانی
هـــاوكات فیلمـــی كۆریـــدۆر كـــە داهاتەكـــەی لـــە 8٠ 

ــووەوە. ــك بـ ــۆن نزیـ ملیـ
هێنـــد ســـەبری لـــە كۆمێنتێكـــدا ئامـــاژەی بـــەوە 
ـــە ســـێ  ـــە ئامادەبوونـــی ل كـــردووە كـــە خۆشـــحاڵە ب
فیلمـــی گرنـــگ و گـــەورەدا و ئـــەوەش لـــە مێـــژووی 

ــدا تەمەنێكـــی درێـــژ  ــینەمای میســـری و عەرەبیـ سـ
دەبێـــت، هینـــد خۆشـــحاڵیی خـــۆی بـــە كارەكـــە دەربـــڕی 
و پێـــی وایـــە كـــە ســـینەمای میســـر دەگەڕێنێتـــەوە 
بـــۆ ســـەردەمی پاڵەوانێتییـــە بەكۆمەڵـــە گـــەورەكان، 
هەروەهـــا داهاتێكـــی زۆریشـــی بەدەســـت هێنـــاوە، لـــە 
ـــە  ـــەوەدا ك ـــاژەی ب ـــدا ئام ـــی ڕۆژنامەوانی بەیاننامەیەك
ئـــەم داهاتانـــە بەڵگـــەن لەســـەر ئـــەوەی میســـری و 
عەرەبـــەكان بینـــەری زۆر هۆشـــیارن و ســـینەمایان 
خـــۆش دەوێـــت، هەرچەنـــدە مـــاوەی فیلمەكـــە گەیشـــتە 
ســـێ كاتژمێـــر، بـــەاڵم ئـــەو هەمـــوو ئـــەم ســـەركەوتنە 

گەورەیـــەی بەدەســـت هێنـــا.
لـــەم فیلمـــەدا، كەریـــم عەبـــدول عەزیـــز و ئەحمـــەد عـــزز، 
بەشـــدارن و لـــە دەرهێنانـــی مـــەروان حەمـــەدە، ئەمـــەش 
فیلمـــی  دوای  هاوبەشـــیانە  كاری  چوارەمیـــن 
)عمـــارە یعقوبیـــان، ئیبراهیـــم االبیـــض و الفیـــل 
ســـیناریۆكەی  كـــە  فیلمـــە  دووەم  و  االزرق( 

ــراوە. ــوراد نووسـ ــەد مـ ــەن ئەحمـ لەالیـ
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ئاسیا عەزیز
یاریزانی گۆرەپان و مەیدانی یانەی سیروانی نوێ:

پارێـــزگای ســـلێمانی لـــە باشـــووری كوردســـتان هەمـــووكات 
بـــەوە ناســـراوە كـــە لـــە یارییەكانـــی گۆڕەپـــان و مەیـــدان 
پێشـــەنگ بـــووە لـــە دروســـتكردنی چەندیـــن یاریزانـــی 
بەتوانـــا لەســـەر ئاســـتی هەرێمـــی كوردســـتان و بگـــرە 
لـــە عێراقیـــش، یانـــەی ســـیروانی نوێیـــش یەكێكـــە لـــەو 
ـــی  ـــی یاریزانان ـــی پێگەیاندن ـــەردەوام هەوڵ ـــە ب ـــەی ك یانان
ئاســـتەكانی تەمەنـــی داوە بـــۆ شـــارەكە، یەكێـــك لـــە 
یاریزانـــە بەتواناكانـــی یانەكـــەش )ئاســـیا عەزیز(ــــە 
ــان و مەیـــدان،  كـــە ماوەیەكـــە لـــە یارییەكانـــی گۆڕەپـ
بەتایبـــەت لـــە یاریـــی هاویشـــتنی رم بەشـــدارە و خاوەنـــی 
چەندیـــن ئەنجامـــی شایســـتە و ژمـــارەی پێوانەییـــە 

وكوردســـتان  ســـلێمانی  پارێـــزگای  ئاســـتی  لەســـەر 
و عێـــراق و، بگـــرە واڵتانـــی ئاســـیاش خاوەنـــی چەندیـــن 

ئەنجامـــی باشـــە، ئاســـیا لـــە دایكبـــووی ســـاڵی 2001ی شـــاری 
ســـلێمانییە و بـــۆ هـــەردوو یانـــەی پێشـــمەرگەی ســـلێمانی و 
ـــردووە، ئێمـــەش  ـــی ك ـــراق یاری ـــژاردەی عێ ـــی و هەڵب ســـیروانی نوێ
لـــە نزیكـــەوە چەنـــد پرســـیارێكمان لـــێ كـــرد ئەوەیـــش بەمجـــۆرە 

ــەوە. ــی دایـ ــاری گواڵنـ ــیارەكانی گۆڤـ ــی پرسـ وەاڵمـ

دیمانە: كارزان كانەبی

یاریزانەكانی كوردستان 
هەمیشە پێشەنگن و 

ئەنجامی باشیان بەدەسته
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ســـلێمانیش لـــە هەڵدانـــی رم لـــە ســـەر ئاســـتی پەروەردەكانـــی 
ســـلێمانیش خـــاوەن ژمـــارەی پێوانەییـــم، لەســـەر ئاســـتی 
الوانـــی عێراقـــی خاوەنـــی ریكـــۆردم و لـــە پاڵەوانێتـــی 

ــاوە. ــت هێنـ ــم بەدەسـ ــەی چوارەمـ ــر پلـ میسـ
* جگـــە لـــە گۆڕەپـــان و مەیـــدان هیـــچ یارییەكـــی دیكـــەت 

ئەنجـــام داوە؟
-نەخێر هیچ یارییەكی دیكەم ئەنجام نەداوە.

*هیواو ئاواتت وەكو كچە وەرزشكارێك؟
-ئاواتـــی مـــن ئەوەیـــە كـــە یاریـــی گۆڕەپـــان و مەیـــدان 
ڕوو لـــە زیـــاد بـــوون بـــكات و بـــەرەو ئەنجامـــی زۆر بـــاش 

ــڕوات. بـ
*بیـــرت لـــەوە نەكردووەتـــەوە لـــە بـــواری ڕاهێنەریـــدا كار 

ــت؟ بكەیـ
- لـــە ئێســـتادا نەخێـــر، بـــەاڵم لـــە داهاتـــوودا ئەگەرێكـــی 

هەیـــە ڕوولـــەم بـــوارە بكـــەم.
*هیچ گرێبەستێكت پێشكەش كراوە؟
-نەخێر هیچ گرێبەستێكم بۆ نەهاتووە.

* خێزانەكەت تا چەند هاوكارتن ؟
-زۆر سوپاســـی خانەوادەكـــەم دەكـــەم كـــە هەمیشـــە پاڵپشـــتیم 
دەكـــەن و هاوكارمـــن، ئەگـــەر ئـــەوان نەبوونایـــە نەدەگەیشـــتم 

بـــەو ئەنجامـــە باشـــانە، بـــە تایبـــەت دایـــك و باوكـــم.
*ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟

-زۆر ســـوپاس بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن بـــۆ 
بەردەوامـــەی  خزمەتـــە  هەمـــوو  ئـــەو 
دەیـــكات،  وەرزشـــیی  بـــواری  لـــە 
ـــن  ـــەد بەهادی ـــۆر ئەحم سوپاســـی دكت
ڕاهێنـــەری پێشـــووم و ڕاهێنـــەری 
كـــە  شـــەمام  مامۆســـتا  ئێســـتام 
وپاڵپشـــتنن  هـــاوكار  هەمیشـــە 

ســـوپاس بـــۆ یانـــەی ســـیروانی 
نوێـــش.

و  گۆڕەپـــان  یارییەكانـــی  نـــاو  لـــە  زۆرە  *ماوەیەكـــی 
بەخشـــیویت؟ پـــێ  چـــی  یارییـــە  ئـــەم  مەیدانیـــت، 

- مـــاوەی حـــەوت ســـاڵە یـــاری گۆڕەپـــان و مەیـــدان دەكـــەم، 
ئـــەم یارییـــە زۆر شـــتی پـــێ بەخشـــیوم لـــە مـــاددی و 

ــە. ــیی منـ ــۆكاری دڵخۆشـ ــەوی، و هـ مەعنـ
*بۆچی یاریی گۆڕەپان و مەیدانت هەڵبژارد؟

-ســـەرەتا كـــە تێكەڵـــی وەرزش بـــووم بـــاش نەمدەزانـــی 
گۆڕەپـــان و مەیـــدان چییـــە، بـــەاڵم ئێســـتا دەزانـــم كـــە 

هەڵبـــژاردووە. وەرزشـــم  باشـــترین 
*هەست ناكەیت یارییەكی قورست هەڵبژاردوە؟

-ڕاســـتە یارییەكـــی قورســـە و بـــە زۆر كـــەس ناكرێـــت، 
بـــەاڵم شـــكور بـــۆ خـــودای گـــەورە مـــن توانیـــم خـــۆم 
زۆر بـــە باشـــیی بگونجێـــم لەگەڵـــی و توانیـــم تێیـــدا زۆر 

ســـەركەوتووبم.
ـــە  ـــدان چـــۆن دەبینـــی ل ـــان و مەی * ئاســـتی یاریـــی گۆڕەپ

ـــە شـــێوەیەكی گشـــتی؟ كوردســـتان ب
-بەداخـــەوە یاریـــی گۆڕەپـــان و مەیـــدان لـــە كوردســـتاندا زۆر 
الوازە، یاریزانـــی زۆر باشـــی گۆڕەپـــان و مەیـــدان هەیـــە 
ــی  ــەی نەبوونـ ــۆكاری الوازییەكـ ــەاڵم هـ ــتان، بـ ــە كوردسـ لـ
پاڵەوانێتیەكانـــە، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا جێـــگای دڵخۆشـــییە 
لـــە  پێشـــەنگن  كوردســـتان  یاریزانەكانـــی  هەمیشـــە 
پاڵەوانێیتیەكانـــی دەرەوە و عێـــراق كـــە تێیـــدا ئەنجامەكانیـــان 

باشـــە.
*پێـــت باشـــە چـــی بكرێـــت، بۆبەرەوپێشـــبردنی ئـــەم یارییـــە 

ـــەرز؟ ـــۆ ئـــەوەی بگاتـــە ئاســـتێكی ب ـــە كوردســـتان، ب ل
یاریـــی  تـــا  بكرێتـــەوە  زیاتـــر  پاڵەوانێتیـــی  -پێویســـتە 
گۆڕەپـــان و مەیـــدان بەرەوپێـــش بچێـــت، كـــە پاڵەوانێتـــی 
هەبێـــت دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی یاریـــزان ڕوو لـــە زیادبـــوون 
ــە  ــۆن دەگاتـ ــە چـ ــەم یارییـ ــی ئـ ــەو كات دەبینـ ــكات و ئـ بـ

ئاســـتێكی بـــاش.
*خەونت لە یارییەكانی گۆڕەپان و مەیدان چییە؟

ـــی  ـــدان و هەڵدان ـــان و مەی ـــی گۆڕەپ ـــە یاری ـــی مـــن ل -خەون
ڕمـــدا شـــكاندنی ژمـــارەی پێوانەییـــە لـــە پێشـــكەوتوانی 

عێـــراق و بەدەســـتهێنانی مەدالیـــای دەرەوەیـــە.
*چۆن بوو پێشتر یانەی پێشمەرگەت هەڵبژارد؟

-لـــە ڕێگـــەی هـــەردوو بەڕێـــزان مامۆســـتا شـــۆخان و 
مامۆســـتا شـــەمام یانـــەی پێشـــمەرگەم هەڵبـــژارد، بـــۆ 
مـــاوەی شـــەش ســـاڵ بـــەردەوام بـــووم و دواتـــر چوومـــە 

یانـــەی ســـیروانی نـــوێ و هـــەر لـــەوێ بەردەوامـــم.
* باشـــترین ئەنجامـــە باشـــەكانت چیـــن وەكـــو 

یاریزانێـــك ؟
بەدەســـت  بەرچـــاوم  ئەنجامـــی  -چەندیـــن 
هێنـــاوە لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان و عێـــراق 
و پلـــەی ســـێیەم لەســـەر ئاســـتی واڵتانـــی 
عەرەبـــی، لـــە تونـــس و ژمـــارەی پێوانەیـــی 
ـــە ئاســـتی  ـــە ســـەر ئاســـتی كوردســـتان و ل ل
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دۆسیەی کریستیانۆ 
رۆناڵدۆ سەریهەڵداوە

كریســتیانۆ  كــه   سێكســی،  ده ســتدرێژی  دۆســیه ی 
رۆناڵــدۆی ئه ســتێره ی یانــه ی مانچســته ر یۆنایتــد تێیدا 
ــه رهه ڵده داته وه   ــوو جارێكــی دیكــه  س ــار كراب تۆمه تب
ــه   ــه ر ب ــه  كاتێكــدا نزیكــه ی دوو مانــگ له مه وب ل

ته واوه تــی داخــرا بــوو.
ئــه و  ســه ره ڕای  رۆناڵــدۆ  كریســتیانۆ 
هاوینــه   ئــه م  ئاڵــۆزه ی  ده روونییــه   دۆخــه  
ده نگــۆی  به هۆیــه وه   كــه   تێیكه وتــووه،  
هه یــه ،  یۆنایتــد  مــان  لــه   رۆیشــتنی 
تۆمه تــی  رووبــه ڕووی  ئێســتا  لــه  
بووه تــه وه   سێكســی  ده ســتدرێژی 
لــه  الیــه ن كاســرین مایــۆرگا خانمــه  

ئه مریكــی. مۆدێلــی 
دادگای الس ڤێــگاس دۆســیه ی ده ســتدرێژی 
سێكســی ڕه تكــرده وه،  كــه  كاســرین مایــۆرگا دژی 
كریســتیانۆ رۆناڵــدۆ تۆمــاری كردبــوو، كــه  تێیــدا بــاس لــه وه  
كردبــوو لــه  ســاڵی 2009 لــه  هۆتێلێكــی الس ڤێــگاس لەالیــه ن 

كریســتیانۆ  ده ســتدرێژی كراوه تــه  ســه ری.
بــه   سێكســی  ده ســتدرێژی  دۆســیه ی  تاوانــی  بــێ  دادگا 
لــه   كریســتیانۆ  ئــه وكات  به خشــیوه ،  رۆناڵــدۆ  كریســتیانۆ 
رێگــه ی پارێزه ره كانــی ئه ســتۆپاكی خــۆی ســه لماند و ئــه و 
ــه وه  تاوانباركــرا، كــه  ویســتویه تی خــۆی به ناوبانــگ  كچــه  ب

بــكات.
ســه نی  رۆژنامــه ی  چاوه ڕواننه كــراو،  به شــێوه یه كی 
به ریتانیــا لــه  راپۆرتێكــدا ئامــاژه ی بــۆ ئــه وه  كــردووه ، كــه  ئــه و 
ــه ی  ــۆرگا تان ــه وه ی مای دۆســیه یه  ســه ریهه ڵداوه ته وه ، دوای ئ
لــه   تێهه ڵچوونــه وه ی  داوای  و  داوه   دادگا  بڕیاره كــه ی  لــه  
بڕیاره كــه  كــردووه، هــاوكات پۆلیســی شــاری الس ڤێگاســی 
ئه مەریــكاش داواكارییه كــی پێشكه شــی دادگا كــردووه  بــۆ 

ئــه وه ی لێكۆڵینــه وه ی زیاتــر لــه و دۆســیه یه  بكرێــت.
له الی خۆشــییه وه  كریســتیانۆ رۆناڵدۆ ســااڵنێكه  به  ته واوه تی 
لــه وه   جه خــت  و  ره تده كاتــه وه   تۆمه تانــه   بــه و  تێوه گالنــی 
ده كاتــه وه ، كــه  ئــه و بابه تــه  دووره  لــه  به هــا ڕه وشــتییه كانی، 
ــه وه   ــۆ ئ ــا ئامــاژه ی ب ــی ســی به ریتانی ــی ب ــه اڵم پێگــه ی ب ب
هــه زار دۆالری  رۆناڵــدۆ 375  كریســتیانۆ  پێشــتر  كــردووه  
داوه تــه  مایــۆرگا بــۆ ئــه وه ی ســكااڵیه كه ی بكشــێنێته وه  و 
ــه  ئێســتادا ئــه و  ــه و بابه تــه  بهێنێــت، بــه اڵم ل به بێده نگــی واز ل
كچــه  نماییشــكاره  ئه مەریكیــه  دۆســییه كه ی زیندووكــردووه  و 
داوای 25 ملیــۆن دۆالر وه كــو قه ره بووكردنــه وه  لــه  كریســتیانۆ 

رۆناڵــدۆ ده كات.
بــه  گوێــره ی ئــه و زانیاریانــه ی رۆژنامــه ی ســه نی به ریتانیــا 

باڵویكــردووه .
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ئیتۆ: بە ئەستەمی نابینم 
هەڵبژاردەیەكی ئەفریقیا 
ببێتە پاڵەوانی مۆندیال 

کاسیمێرۆ بووە یەکێک لە 
گرانترین یاریزانە فرۆشراوەکانی 

خولی ئیسپانیا

ــی  ــی كامیرۆنـ ــی پێـ ــانه ی تۆپـ ــۆ، ئه فسـ ــاموێل ئیتـ سـ
هه ڵبژارده یه كـــی  ده كات  پێشـــبینی  ئه فریقیـــا  و 
كیشـــوه ره كه ی نازنـــاوی مۆندیالـــی 2022ــــی قه تـــه ر 
بباتـــه وه ، پێیوایـــه واڵته كـــه ی، كـــه  كامیرۆنـــه  یه كێكـــه  

به ربژێـــره كان. لـــه  
ــژارده ی  ــج هه ڵبـ ــه ر، پێنـ ــی قه تـ ــی 2022ــ ــه  مۆندیالـ لـ
مه غریـــب،  ئه وانیـــش  ده كـــه ن،  به شـــداری  ئه فریقیـــا 

توونـــس، غانـــا، ســـه نیگال، كامیـــرۆن.
ســـاموێل ئیتـــۆ،  كـــه  پێشـــتر یـــاری بـــۆ یانه كانـــی ریـــال 
مه دریـــد، بەرشـــلۆنە، چێڵســـی، ئەنتـــه ر میـــالن كـــردووه  
و ئێســـتاش ســـه رۆكی یەکێتـــی تۆپـــی پێـــی كامیرۆنـــه . 
TV3ــــی  كه ناڵـــی  له گـــه ڵ  چاوپێكه وتنێكیـــدا  لـــه  
غانـــا، ســـاموێل ئیتـــۆ لـــه  بـــاره ی ده رفه تـــی بردنـــه وه ی 
نازنـــاوی  بردنـــه وه ی  بـــۆ  ئه فریقیـــا  هه ڵبژارده كانـــی 
ئه ســـته می  بـــه   هیـــچ  ده ڵێـــت:  قه تـــه ر  مۆندیالـــی 
نابینـــم، ئه گـــه ر تیپێكـــی ئه فریقیـــا جامـــی مۆندیالـــی 
ــه   ــوه ره كه ی ئێمـ ــه  كیشـ ــه  لـ ــه وه ، چونكـ 2022 به رزبكاتـ
چه نـــدان واڵتـــی گـــه وره  و نایابمـــان هه یـــه  له وانـــه ، 

ســـه نیگال، غانـــا، مه غریـــب، توونـــس.
ئیتـــۆ گوتیشـــی: ســـااڵنێك له مه وبـــه ر هه ڵبـــژارده ی 
غانامـــان بینـــی نزیـــك بـــوو لـــه  گه یشـــتن بـــه  قۆناغـــی 
پێـــش كۆتایـــی مۆندیـــال، بۆیـــه  بـــه  نزیكـــی ده بینـــم 
ئه گـــه ر هه ڵبژارده یه كـــی ئه فریقیـــا مۆندیـــال بباتـــه وه .

هه ڵبـــژارده ی   3 ته نیـــا  مۆندیـــال،  مێـــژووی  لـــه  
چاره گـــی  قۆناخـــی  بگه نـــه   توانیویانـــه   ئه فریقیـــا 
كۆتایـــی مۆندیـــال، ئه وانیـــش كامیـــرۆن لـــه  مۆندیالـــی 
1990ــــی ئیتاڵیـــا، غانـــا لـــه  مۆندیالـــی 2010ــــی 
باشـــووری ئه فریقیـــا، ســـه نیگال لـــه  مۆندیالـــی 2002 
كـــه  بـــه  هاوبه شـــی لـــه  نێـــوان ژاپـــۆن و كۆریـــای باشـــوور 

به ڕێوه چـــوو.

کارلۆس کاسێمیرۆ یاریزانی بەرازیلی، کە رووی لە یانەی 
گرانترین  لیستی  نێو  چووە  ناوی  کرد،  یۆنایتد  مانچستەر 
گرێبەستەکانی فرۆشتن لە مێژووی خولی ئیسپانیادا، دوای 
ئەوەی لە ماوەی گواستنەوەی هاوینەدا ریزەکانی یانەی ریال 

مەدریدی بەجێهێشت.
 Transfer Market راپۆرتێکی نوێ، کە ماڵپەڕی بەپێی 
لە  كاسێمیرۆ  گواستنەوەی  نرخی  باڵویكردووە،  جیهانی  ـی 
 70 بە  یۆنایتد  مانچستەر  یانەی  بۆ  مەدرید  ریال  یانەی 
ملیۆن و 600 هەزار یۆرۆ مەزەندە دەكرێت، بەمەش لە پلەی 
لە  رۆیشتنە  گرێبەستەكانی  گرانترین  لیستی  حەوتەمی 

مێژووی خولی ئیسپانیا.
پاڵەوانێتییە  و  خول  لە  مەدرید  ریال  لەگەڵ  کاسیمێرۆ 
تۆمارکردووە  گۆڵی   31 کردووە،  یاری   336 جیاوازەکاندا 
پێیەی  بەو  وەرزدا،  ماوەی 8  لە  هەبوو،  ئاسیستیشی  و 29 
پۆرتوگالی  پۆرتۆی  یانەی  لەگەڵ  بەخواستن  وەرزێکی 

بەسەربردووە. 
لیستی 10 گرانترین گرێبەستی فرۆشتن لە مێژووی خولی 

ئیسپانیادا بەمشێوەیە:
1 - نەیماری بەرازیلی، لە بەرشلۆنە بۆ پاریس سانت جێرمانی 

فەرەنسی، بە بڕی 222 ملیۆن یۆرۆ.
2 - ئەنتوان گریزمان، لە ئەتلتیکۆ مەدرید بۆ بەرشلۆنە، بە 

بڕی 120 ملیۆن یۆرۆ.
3 - کریستیانۆ رۆناڵدۆی پورتوگالی، لە یانەی ریال مەدرید 

بۆ یۆڤانتوسی ئیتاڵی، بە بڕی 117 ملیۆن یۆرۆ.
4 - لۆکاس هێرناندێز لە ئەتلتیکۆ مەدرید بۆ بایرن میونیخی 

ئەڵمانی، بە بڕی 80 ملیۆن یۆرۆ.
بۆ  بلباو  ئەتلتیکۆ  لە  ئیسپانی،  گۆڵپارێزی  کێپای   -  5

چێڵسی ئینگلیزی، بە بڕی 80 ملیۆن یۆرۆ.
یۆڤانتوسی  بۆ  بەرشلۆنە  لە  بەرازیلی،  میلۆی  ئارسەر   -  6

ئیتاڵی، بە بڕی 75 ملیۆن یۆرۆ.
بۆ  مەدرید  ریال  لە  ئەرژەنتینی  ماریا  دی  ئەنخێل   -  7

مانچستەر یۆنایتدی ئینگلیزی، بە بڕی 75 ملیۆن 
یۆرۆ.

بۆ  مەدرید  ریال  لە  بەرازیلی،  کاسیمیرۆی   -  8
مانچستەر یۆنایتدی ئینگلیزی، بە بڕی 70 ملیۆن 

و 600 هەزار یۆرۆ.
9 - ئەلڤارۆ مۆراتای ئیسپانی لە ریال مەدرید بۆ 

چێڵسی ئینگلیزی، بە بڕی 66 ملیۆن یۆرۆ.
لە  ئیسپانی  الپۆرتی  ئێمێریک   -  10

سیتی  مانچستەر  بۆ  بلباو  ئەتلتیکۆ 
ملیۆن   65 بڕی  بە  ئینگلیزی، 

یۆرۆ.
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وەرزشـــیی  یانـــەی  كارگێڕیـــی 
دەســـتی  ئێســـتادا  لـــە  ئـــارارات 
بـــۆ  كـــردووە  ئامادەكارییـــەكان  بـــە 
نوێـــی  وەرزی  دەســـتپێكردنەوەی 
یانەكانـــی  نایابـــی  خولـــی 
تۆپـــی  تیپـــی  كوردســـتان، 
پێـــی یانەكـــەش بـــۆ ئەمســـاڵ 
ــەر  ــەری لەسـ ــت ڕكابـ دەیەوێـ
ئەنجامـــی  بەدەســـتهێنانی 
شایســـتە بـــكات و ئیـــدارەی 
)عەبــــــدوڵاڵ  یانەكـــــــەش 
ڕاهێنـــەری  بـــە  مەحمـــود(ی 
لـــە  راگەیانـــد،  نـــوێ  وەرزی 
ـــی یانەكـــەش  ـــارەی ئامادەكارییەكان ب
یانـــەی  ســـكرتێری  جەوهـــەر  ســـۆران 
گـــواڵن  گۆڤـــاری  بـــۆ  ئـــارارات  وەرزشـــیی 
تیپێكـــی  داوە  بڕیارمـــان  ســـاڵ  ئـــەم  »بـــۆ  گوتـــی: 
ـــە  ـــەم تیپ ـــەوەی ب ـــۆ ئ ـــن، ب ـــز دروســـت بكەی ـــە و بەهێ تۆكم
ــی  ــی نایابـ ــی خولـ ــی وەرزی نوێـ ــو یارییەكانـ ــە نێـ بچینـ

ئارارات گرنگی بە یاریزانی الو دەدات

یانەی نەورۆز پشت بە یـــــــــــــــــــــــــــــــاریزانانی كورد دەبەستێت
ــۆ دووەم ســاڵ لەســەر  ــەورزۆ ب ــەی ن تیپــی تۆپــی پێــی یان
یانەكانــی  نایابــی  خولــی  یارییەكانــی  بەشــداری  یــەك 
عێراقــی دەكات، وەرزی ڕابــردوو ئاســت و ئەنجامەكانــی 
بــە دڵــی هاندەرانــی یانەكــە بــوو، توانیــان ڕكابەریــی بەشــێك 
مانــەوەی  و  بكــەن  خولەكــە  بەشــداربووی  یانەكانــی  لــە 
شایســتە لــە خولەكــە مســۆگەر بكــەن، بــۆ ئــەم وەرزەش 
ــی  ــە )وەل ــەی بەخشــیتەوە ب ــە جارێكــی دیكــە متمان یانەك
كەریــم(ی ڕاهێنــەری وەرزی ڕابــردوو، بــۆ ئــەوەی بتوانێــت 

تیپەكــە بباتــە قۆناغێكــی تــازە، لــە بــارەی ئامادەكارییەكانــی 
یانەكــەش )جێگــر عەبــدواڵ( سەرپەرشــتیاری تیپــی تۆپــی 
پێــی یانەكــە بــۆ گۆڤــاری گــواڵن گوتــی: »وەكــو ســەرجەم 
یانەكانــی دیكــەی بەشــدار بــوو لــە خولــی نایابــی یانەكانــی 
ــەوەی  ــۆ ئ ــردووە ب ــەكان ك ــە ئامادەكاریی ــی، دەســتمان ب عێراق
بتوانیــن تیپێكــی تۆكمــەی بەهێــز دروســت بكەیــن، بــۆ ئــەوەی 
بــەر لــە دەســتپێك ئامــادە بیــن و ئاســت و ئەنجامــان لــە 
وەرزی ڕابــردوو باشــتر بێــت، ئێمــە دەمانەوێــت تیپێكــی باشــتر 

بەفەرمـــی  نـــوێ  وەرزی  بـــۆ  كوردســـتان،  یانەكانـــی 
ـــتان  ـــە ناوبانگـــی كوردس ـــەری ب ـــود ڕاهێن ـــدواڵ مەحم عەب
ــەی  ــان دەكات و متمانـ ــقی یانەكەمـ ــتیی مەشـ سەرپەرشـ
تەواومـــان بـــەم ڕاهێنـــەرە و ســـتافەكەی هەیـــە«، لەبـــارەی 
هێنانـــی یاریزانانیـــش ســـۆران جەوهـــەر گوتـــی: »بـــۆ 
ئەمســـاڵ زیاتـــر پشـــتمان بـــە یاریزانانـــی الوی یانەكەمـــان 
ــە،  ــە هەیـ ــەم یاریزانانـ ــان بـ ــەی تەواومـ ــتووە و متمانـ بەسـ
كـــە بتوانیـــن ئاســـت و ئەنجامـــی شایســـتە دەســـتەبەر 
ئەنجـــام  پزیشـــكیمان  پشـــكنینی  ئەمســـاڵ  بكەیـــن، 
یانەكەمـــان  جەســـتەیی  ڕاهێنـــەری  رێگـــەی  لـــە  داوە 
ــان  ــەوەی یاریزانەكانمـ ــۆ ئـ ــارف( بـ ــاخەوان عـ ــۆر )شـ دكتـ
لەوپـــەری تەندروســـتی دابـــن، ئـــەوەی لـــە ســـەرمان بێـــت 
بـــۆ خزمـــەت كردنـــی یانەكەمـــان ئەنجامـــی دەدەیـــن و 
دەســـتمان بـــە ئامادەكارییەكانیـــش كـــردووە بـــۆ ئـــەوەی بـــەر 
ــی  ــەرجەم یاریزانانـ ــتان سـ ــی كوردسـ ــتپێكی خولـ ــە دەسـ لـ
یانەكەمـــان لـــە ئامـــادە باشـــیدان، هەرچەنـــدە ئێمـــەش وەكـــو 
ــی،  ــی دارایـ ــە گرفتـ ــن لـ ــەش نییـ ــەكان بێبـ ــەرجەم یانـ سـ
بـــەاڵم ئـــەوەی لەتوانامـــان بێـــت وەكـــو ئیـــدارەی یانەكـــە بـــۆ 
خزمەتكردنـــی یانـــەی ئـــارارات كەمتەرخەمـــی ناكەیـــن.
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یانەی نەورۆز پشت بە یـــــــــــــــــــــــــــــــاریزانانی كورد دەبەستێت
ــە  ــەم یاریزانان ــن ب ــەوە و بتوانی ــار دروســت بكەین ــە وەرزی پ ل
ڕكابەریــی یانەكانــی دیكــەی عێــراق و كوردســتان بكەیــن«، 
گوتــی:  عەبــدواڵ  جێگــر  یاریزانانیــش  هێنانــی  لەبــارەی 
»لەئێســتادا 30 یاریزانمــان ریــزی تیپەكەیــان جێهیشــتووە و 
ــەی كــوردن،  ــەی خۆمــان، كــە زۆرب ــەم یاریزانان دەمانەوێــت ب
لەگــەڵ ژمارەیــەك لــە یاریزانــی پیشــەگەریش كــە دەیانهێنینــە 
بهێنیــن،  بەدەســت  بــاش  ئەنجامــی  یانەكەمــان،  ریــزی 
متماتــەی تەواویشــمان بــە یاریزانــان خۆمــان هەیــە كــە ئەوەیــان 

لــێ چــاوەڕوان دەكەیــن كــە دەمانــەوێ بەدەســتی بهێنیــن«، 
لەبــارەی گرفتەكانــی یانەكــەش گوتــی: »ئێمــەش بێبــەش 
یانەكانــی  ســەرجەم  وەكــو  و  دارایــی  گرفتــی  لــە  نیــن 
دیكــە گرفتــی دارایمــان هەیــە، بــەاڵم ســوپاس بۆخــودا 
گرفتەكانمــان بــەو شــێوەیە نییــە كــە نەتوانیــن چارەســەریان 
ــی  ــە یاریزانان ــە پشتبەســتنە ب ــە ئامانجــی ئێم ــن، تاك بكەی
ــۆ ئــەوەی بتوانیــن ڕكابەرییەكــی ســەخت لەگــەڵ  كــورد، ب

ــن«. ــی بكەی ــی دیكــەی عێراق ــەرجەم تیپەكان س

هـــەر چەنـــدە وەرزی ڕابـــردوو یانـــەی ئافرەتانـــی هەولێـــر 
توانـــی نازنـــاوی خولـــی فوتســـاڵی یانەكانـــی كوردســـتان 
ــتافی  ــەم وەرزەش سـ ــۆ ئـ ــر، بـ ــاری هەولێـ ــەوە شـ بهێنێتـ
ــی  ـــەی پایتەختـ ــەڵ یانەك ـــان لەگـ ـــەران و یاریزان ڕاهێن
كوردســـتان بـــەردەوام دەبـــن، ئامانجـــی یانەكـــە بـــەردەوام 
بەرەوپێشـــچوونی تیپـــی تۆپـــی فوتســـاڵی یانەكـــە و 
بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتەیە لـــە ســـەر ئاســـتی 
تیپەكـــەش  ئامادەكارییەكانـــی  لەبـــارەی  كوردســـتان، 
بـــۆ وەرزی نـــوێ )مـــەزن محەمـــەد( بـــۆ گۆڤـــاری 
گـــواڵن گوتـــی: »بەرنامـــەی تایبەتـــی خۆمـــان هەیـــە و 
دانیشـــتنمان كـــردووە لەگـــەڵ ئیـــدارەی یانـــەی ئافرەتانـــی 
ـــان  ـــەاڵم گرفتەكانم ـــان، ب ـــن لەگەڵی ـــر و رێكەوتووی هەولێ
و  حزبـــی  بەرپرســـێكی  هیـــچ  ئێســـتا  تاكـــو  ئەوەیـــە 
حكومـــی ئاوڕێكیـــان لـــەو یانەیـــە نەداوەتـــەوە، بارێكـــی 
قـــورس لەســـەر ســـەرۆك و سەرپەرشـــتیاری تیپەكەیـــە، 
تاكـــو ئێســـتا یەكێـــك نەهاتـــووە پشـــتگیرییان بـــكات بـــۆ 
ــەوە، ئێمـــەش  ــتەكان رێـــك بخەنـ ــەوەی گرێبەسـ ئـ
وەكـــو تیپـــی فوتســـاڵ چاوەڕوانـــی یانەیـــن، 

ئافرەتانی هەولێر
 چاوەڕوانی دەستپێكی خولی فوتساڵن

جگـــە لـــەوەش چاوەڕوانـــی یەكێتیـــی تۆپـــی 
پێـــی كوردســـتانین، كـــە تاكـــو ئێســـتا 

چاڕەنووســـی خولـــی فوتســـاڵی 
دیـــاری  كوردســـتانی 
ـــان  ـــردووە، هەمـــوو یاریزان نەك
چاوەڕانـــی  ڕاهێنـــەران  و 
بـــۆ مۆركردنـــی  ئەوانـــن 
 ، ن نیا كا ســـتە ێبە گر
تاكـــو  كـــە  ئاشـــكرایە 
ـــت،  خولەكـــە دیـــاری نەكرێ
گرێبەســـتیان  یاریزانـــان 

ئـــەوەش  ناكرێـــت،  لەگـــەڵ 
كێشـــەیەكی گەورەیـــە، ئـــەوەی 

ـــۆ سەرخســـتنی  ـــت ب ـــان بێ ـــە توانام ل
ــی  ــەی ئافرەتانـ ــاوی یانـ ــان و نـ تیپەكەمـ

هەولێـــر ئەنجامـــی دەدەیـــن، بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن 
لەگـــەڵ  باشـــەكانمان  ئەنجامـــە  لـــە  بیـــن  بـــەردەوام 

هەولێـــر«. ئافرەتانـــی 
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ـــی  ـــەش بەتایبەت ـــادی ل ـــی زی ـــە چەوری ـــەوە ك كردووەت
ـــەكان دەكات  ـــە چەورەخان چـــەوری دەوری ســـك، وا ل
كـــە  دەربـــدەن،  تایبـــەت  كیمیایـــی  مـــاددەی  كـــە 
ئاســـتی هەوكـــردن لـــە لەشـــدا بەرزدەكەنـــەوە، ئـــەم 
بەرگـــری  دروســـتبوونی  هـــۆی  دەبنـــە  ماددانـــە 
دژی هۆرمۆنـــی ئینســـولین Insulin Resistance لـــە 
الیـــەن خانەكانـــی لـــەش، واتـــە ئینســـولین ناتوانێـــت 
ــدات،  ــام بـ ــۆی ئەنجـ ــی خـ ــەواوی فرمانـ ــە تـ ــە بـ كـ
ــبوون،  ــە تووشـ ــە بـ ــیفەتی تایبەتـ ــەش سـ ــەم حاڵەتـ ئـ
شـــەكرەی  نەخۆشـــیی  دەستنیشـــانكردنی  یـــان 
جـــۆری دوو. لـــە الیەكـــی دیكـــەوە، كێشـــی زیـــاد 
و قەڵـــەوی هـــۆكارە بـــۆ گۆڕینـــی میتابۆلیزمـــی 
دروســـتبوونی  ئەگـــەری  دەبێتـــە  كـــە  چـــەوری، 
مۆلیكیولـــی چـــەوری بـــۆ نـــاو خوێـــن، كـــە دەبنـــە 
هـــۆی كەمبوونـــەوەی هەســـتییاریی خانەكانـــی لـــەش 
بـــۆ هۆرمۆنـــی ئینســـولین، هەروەهـــا لـــە تیۆرییەكـــی 
دیكـــەدا هاتـــووە كـــە قەڵـــەوی دەبێتـــە ئەگـــەری 
حاڵەتـــی پێـــش شـــەكرە Prediabetes كـــە گرفتێكـــی 
ـــە حاڵەتـــی  میتابۆلیزمییـــە و ئەگـــەری تووشـــبوون ب
چەســـپاوی نەخۆشـــیی شـــەكرەی جـــۆری دووەم بـــە 

تونـــدی بەرزدەكاتـــەوە.

پزیشـــكی  راســـتییەكی  ئـــەوە 
زانـــراوە كـــە كێشـــی زیـــاد، یـــان 
قەڵـــەوی ئەگـــەری تووشـــبوون 
شـــەكرەی  نەخۆشـــیی  بـــە 
دەكات،  زیـــاد  دووەم  جـــۆری 
ـــەوە  ـــاس ل ـــە پزیشـــكییەكان ب راپۆرت
دەكـــەن كـــە قەڵـــەوی ئەگـــەری تووشـــبوون 
شـــەكرەی  نەخۆشـــیی  بـــە 
رێـــژەی  تـــا  دووەم  جـــۆری 
دەكات.  زیـــاد   %85-80
توێژینـــەوەكان جەختیـــان 

قەڵەوی و نەخۆشیی شەكرە

كـــە  كردووەتـــەوە  جەختیـــان  ئیســـپانی  توێژەرانـــی 
كوالێتیـــی خـــەو پەیوەنـــدی بـــە دابەزاندنـــی كێشـــەوە 
هەیـــە و گەیشـــتوونەتە ئـــەو ئەنجامـــەی كـــە خـــەوی 
كەمتـــر  شـــەوانە  كـــە  خەوتـــن  كـــەم  یـــان  ناڕێـــك، 
ــر، كاریگەریـــی نێگەتیـــڤ  ــە شـــەش كاتژمێـ ــت لـ بێـ
دەكاتـــە ســـەر دابەزاندنـــی كێشـــی لـــەش، تەنانـــەت 
ئەگـــەر هەنگاوەكانـــی ریجیمـــی خـــۆراك و مەشـــقی 
وەرزشـــی بـــە بەرنامـــەی دروســـتیش ئەنجـــام بدرێـــن. 

ــەری  ــە ئەگـ ــن دەبێتـ ــاش نەخەوتـ ــە بـ ــە كـ ــەوە روونـ ئـ
زیادبوونـــی كێشـــی لـــەش و قەڵـــەوی لەوكاتـــەی كـــە 
ــی  ــۆ كاریگەریـ ــەوە بـ ــە دەگەڕێننـ ــژەران هۆكارەكـ توێـ
ــەر  ــەو لەسـ ــی خـ ــی خراپـ ــان كوالێتیـ ــەوی، یـ ــەم خـ كـ
خـــواردن،  ئـــارەزووی  رێكخەرەكانـــی  هۆرمۆنـــە 
مـــاوەی  بـــۆ  تەنیـــا  شـــەوانە  نووســـتن  بۆنموونـــە 
پێنـــج كاتژمێـــر، هانـــدەرە بـــۆ بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی 
هۆرمۆنـــی گهلێریـــن Ghrelin، ئـــەو هۆرمۆنـــەی 
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هەنگاوەكانی خۆپاراستن لە ئاوسانی پرۆستات 
ــەك  ــا رادەیـ ــتات تـ ــدی پرۆسـ ــی گالنـ ــە گەورەبوونـ ــە لـ ــتات BPH بریتییـ ــادەی پرۆسـ ــانی سـ   ئاوسـ

ــردن و شـــەو  ــێوەی زوو میزكـ ــزەڕۆدا بـــە شـ ــە ئەگـــەری گرفـــت لـــە كۆئەندامـــی میـ ــە ببێتـ كـ
بیداربوونـــەوە بـــۆ میزكـــردن لەگـــەڵ نەمانـــی توانـــا بـــۆ بەتاڵكردنـــەوەی تـــەواوی میزڵـــدان. 

ـــی 60 ســـاڵ و بەســـەرەوە تووشـــی  ـــە تەمەن ـــاوان ل ـــەی پی ـــێوەیەكی ئاســـایی زۆرب ـــە ش ب
دەبـــن. ئەگـــەر چارەســـەركردنی ئاوســـانی پرۆســـتات دوابخرێـــت ئـــەوا دەبێتـــە هـــۆی 
ئـــەم ئاڵۆزییانـــە: بەربوونـــی خوێـــن لەگـــەڵ میـــزدا، هەوكردنـــی میـــزەڕۆ، گیرانـــی 

بـــەردی  رێـــڕەوی میـــز، تێكدانـــی میزڵـــدان و گورچیلـــەكان، 
دواخســـتنی  یـــان  خۆپاراســـتن  هەنگاوەكانـــی  میزڵـــدان. 
ئاوســـانی پرۆســـتات بریتیـــن لـــە: خۆپاراســـتن لـــە زیادبوونـــی 

كێـــش و قەڵـــەوی، ئەنجامدانـــی مەشـــقی وەرزشـــیی رۆژانـــە، دووركەوتنـــەوە 
هاوســـەنگ،  خۆراكـــی  خـــەو،  كوالیتـــی  باشـــتركردنی  جگەرەكێشـــان،  لـــە 

پەیڕەوكردنـــی هەنگاوەكانـــی خۆپاراســـتن لـــە تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــییەكانی دڵ و 
ســـووڕان و نەخۆشـــیی شـــەكرەی جـــۆری دووەم. هەروەهـــا پێویســـتە لەســـەر تووشـــبووان 

ـــە  ـــە بگرن ـــەم هەنگاوان ـــانەكان ئ ـــووككردنی نیش ـــتی س ـــتات بەمەبەس ـــانی پرۆس ـــە ئاوس ب
لـــە دواخســـتنی هەســـتی میزكـــردن چونكـــە دەبێتـــە هـــۆی  بـــەر: دووركەوتنـــەوە 
توندبوونـــی نیشـــانەكانی ئاوســـانی پرۆســـتات و زیادبوونـــی ئەگـــەری هەوكردنـــی 
رێڕەوەكانـــی میـــزەڕۆ، دووركەوتنـــەوە لـــە ئەلكهـــول و بەكارهێنانـــی چەنـــد دەرمانێـــك 
ـــووت  ـــی ل ـــۆ ســـووككردنی گیران ـــە ب ـــەی ك ـــەو دەرمانان ـــو دژەهیســـتامینەكان و ئ وەك

ــەن. ــر دەكـ ــانەكان توندتـ ــە نیشـ ــن چونكـ بەكاردەهێنرێـ

كـــە هەســـتی برســـیبوون پەیـــدا دەكات، یـــان ئـــارەزووی 
دابەزینـــی  لەگـــەڵ  هـــاوكات  دەكاتـــەوە  خـــواردن 
ئاســـتی هۆرمۆنـــی لێپتیـــن Leptin، ئـــەو هۆرمۆنـــەی 
ــارەزووی  ــان ئـ ــدادەكات، یـ ــوون پەیـ ــتی تێربـ ــە هەسـ كـ
خـــواردن كـــپ دەكات، كەواتـــە بەشـــێكی گرنگـــی 
لـــەش  كێشـــی  دابەزاندنـــی  دروســـتی  بەرنامـــەی 
بریتییـــە لـــە خەوێكـــی دروســـت بـــە كوالێتـــی بـــاش كـــە 

شـــەوانە لـــە 7-8 كاتژمێـــر كەمتـــر نەبێـــت.
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وزەیەكـــی  بـــە   Cherries گیـــاس 
 A، كەمـــەوە دەوڵەمەنـــدە بـــە ریشـــاڵ و ڤیتامینەكانـــی

C، K، هەروەهـــا كانزاكانـــی پۆتاســـیۆم، مەگنســـیۆم، كالســـیۆم، 
ســـوودە  بیتاكارۆتیـــن.  وەكـــو  دژەئۆكســـانی  مـــاددەی  چەندیـــن  لەگـــەڵ 

ـــن  ـــە لەشـــدا، رێگرت ـــردن ل ـــەوەی ئاســـتی هەوك ـــالس: كەمكردن تەندروســـتییەكانی گێ
لـــە شـــەكەتیی ماســـوولكەكان پـــاش جووڵـــەی زۆر، یـــان مەشـــقی وەرزشـــی هـــاوكات 

لەگـــەڵ كەمكردنـــەوەی ئـــازار لەكاتـــی مەشـــقی تونـــددا، دابەزاندنـــی پەســـتانی خوێـــن، 
هاندانـــی دابەزاندنـــی كێشـــی لـــەش، دابەزاندنـــی ئاســـتی شـــەكری خوێـــن، بۆیـــە میوەیەكـــی 
بـــە نەخۆشـــیی شـــەكرە، كەمكردنـــەوی  بـــۆ تووشـــبووان  بـــۆ خۆپاراســـتن و  گونجـــاوە 
ئاســـتی كۆلیســـتیرۆڵ لـــە خوێنـــدا، ســـووككردنی نیشـــانەكانی هەوكردنـــی جومگـــە 
لـــە ئەنجامـــی بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی ترشـــی یوریـــك Uric acid لـــە خوێنـــدا، 
باشـــتركردنی كوالێتیـــی خـــەو، چونكـــە گێـــالس ســـەرچاوەیە بـــۆ هۆرمۆنـــی 
ناســـراوە،  خـــەو  هاندانـــی  هۆرمۆنـــی  بـــە  كـــە   Melatonin میالتۆنیـــن 
ـــەوەی  ـــە رێگـــەی كەمكردن باشـــتركردنی مـــەزاج و ســـووككردنی پەســـتی ل

ــایانینەكان  ــاددە ئەنتۆسـ ــا مـ ــترێس، هەروەهـ ــی سـ ــتی هۆرۆمۆنەكانـ ئاسـ
Anthocyanins كـــە رەنگـــە ســـوورەكەی گێـــالس پێكدێنـــن، رۆڵیـــان 

هەیـــە بـــۆ باشـــتركردنی تەندروســـتی و فرمانەكانـــی مێشـــك، 
بەتایبەتـــی توانـــای بیركردنـــەوە و یـــاد.

جیاوازیی نێوان سەرئێشە و شەقەسەر
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  سەرئێشـــە Headache یەكێكـــە لـــە باوتریـــن گرفتـــە تەندروســـتییەكان، گەلێـــك كـــەس سەرئێشـــەی 
مامناوەنـــدی و ســـەخت بـــە شەقەســـەر هەژمـــار دەكـــەن، بـــەاڵم دەتوانرێـــت كـــە بـــە چەنـــد خاڵێكـــی 
ـــوان سەرئێشـــە و  ـــی نێ ـــی لێكچوون ـــە خاڵ ـــە تاك ـــەی ك ـــەوە لەوكات ـــر جیابكرێن ـــە یەكت ـــەت ل تایب
Ten� لەگـــەڵ گرژەسەرئێشـــە Migraine  شەقەســـەر بریتییـــە لـــە ئـــازاری ســـەر. شەقەســـەر
sion headache تـــا رادەیـــەك لەیـــەك دەچـــن، بـــەاڵم جیاكردنـــەوە ودەستنیشـــانكردنیان 
كارێكـــی ئاســـانە. ئـــازاری شەقەســـەر زیاتـــر الیەكـــی ســـەر دەگرێتـــەوە و بـــە نـــۆرە 
ــۆ  ــەر بـ ــۆرەی شەقەسـ ــە نـ ــاودا، لەوانەیـ ــە چـ ــازار لـ ــەڵ ئـ ــەوە لەگـ ــارە دەبێتـ دووبـ
چەنـــد رۆژێـــك بـــەردەوام بێـــت، هەروەهـــا لەكاتـــی ســـەرهەڵدانی ئـــازاری ســـەردا، 
ــج  ــو: هێڵنـ ــەون وەكـ ــبوودا دەربكـ ــە تووشـ ــانەیەك لـ ــد نیشـ ــە چەنـ ــە كـ لەوانەیـ
یـــان رشـــانەوە، سەرســـووڕان، هەســـتیاری بـــۆ رووناكـــی و دەنـــگ و بـــۆن، 
توندبوونـــی ئـــازاری ســـەر لەگـــەڵ هـــەر جووڵەیەكـــی ســـادەی فیزیكیـــدا، 
هەروەهـــا پێـــش ســـەرهەڵدانی ئـــازاری ســـەر، تووشـــبوو دوچـــاری چەنـــد 
ــۆڕان  ــەكردن و گـ ــە قسـ ــت لـ ــەوە وەك گرفـ ــتەوخۆ Aura دەبێتـ ــوەختەی راسـ ــتێكی پێشـ هەسـ
ـــك  ـــد كاتژمێرێ ـــۆ چەن ـــەوە و ب ـــدا، كەچـــی گرژەسەرئێشـــە هـــەر دووالی ســـەر دەگرێت ـــە بینین ل
ـــان فشـــار  ـــە دەوری ســـەر، ی ـــە شـــێوەی ئەڵقـــە ل ـــازار ب ـــە ئ ـــەردەوام دەبێـــت، تووشـــبوو هەســـت ب ب

ــل و  ــوولكەكانی مـ ــە ماسـ ــی لـ ــەڵ ناڕەحەتـ ــە لەگـ ــە هاوكاتـ ــەردا دەكات، كـ ــەردووالی سـ ــە هـ لـ
شـــانەكاندا، هەروەهـــا گرژەسەرئێشـــە هیـــچ پەیوەنـــدی بـــە رووناكـــی و بـــۆن و دەنگـــەوە نییـــە. 
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نوێتریـــن راپۆرتـــی زانســـتیی كۆمەڵـــەی ئەمەریكیـــی 
نەخۆشـــییەكانی دڵ AHA ســـەبارەت بـــە خواردنـــەوە، 
 Energy drinks وزەبەخشـــەكان  شـــلەمەنییە  یـــان 
جەخـــت دەكاتـــەوە كـــە كاریگەریـــی نێگەتیـــڤ 
ــی دڵ  ــی لێدانەكانـ ــەر ریتمـ ــە سـ دەكەنـ
بەرزبوونـــەوی  بـــۆ  هانـــدەرن  و، 
پەســـتانی خوێـــن و خـــەوزڕان 
بەرچـــاو،  شـــێوەیەكی  بـــە 
و  پەســـتی  هەروەهـــا 
لەگـــەڵ  زووهەڵچـــوون 
شـــلەی  كەمبوونـــەوەی 
ـــەوەی یـــەك لیتـــر  لـــەش. خواردن
وزەبەخشـــەكان  شـــلەمەنییە  لـــە 
كـــە رێژەیەكـــی بـــەرزی كافائیـــن 
لەخۆدەگـــرن، هـــۆكارە بـــۆ شـــێواندنی 
ســـكۆڵەی  گرژبوونـــەوی  ریتمـــی 
ــە  ــتی دڵ، واتـ ــكۆڵەی راسـ ــەپ و سـ چـ
Arrhyth� دڵ لێدانەكانـــی   ناڕێكبوونـــی 
mia بـــە شـــێوەی خێرابـــوون، یـــان سســـتبوون، 

لێدانـــەكان.  ریتمـــی  تێكچوونـــی  یانیـــش 
توێژینـــەوە ســـویدییەكان ئاماژەیـــان بـــەوە كـــردووە 
خواردنـــەوە  البەالكانـــی  زیانـــە  هـــۆكاری  كـــە 
نییـــە،  كافائیـــن  مـــاددەی  تەنیـــا  وزەبەخشـــەكان 
ــەكر،  ــو شـ ــەی وەكـ ــی دیكـ ــو هەمووپێكهاتەكانـ بەڵكـ
Gua� گوارانـــە ،Taurine  ترشـــە ئەمینـــی تاورایـــن

ــۆری  ــە جـ ــەوە لـ ــێنگ Ginseng بەیەكـ rana، جینسـ

جیـــاوازی خواردنـــەوە وزەبەخشـــەكان بەرپرســـن لـــەم 
بۆیـــە پســـپۆڕان رێنمایـــی  زیانـــە تەندروســـتییانە، 
دووركەوتنـــەوە لـــە خواردنـــەوە وزەبەخشـــەكان دەكـــەن، 
ـــە هەراشـــەكان و بەســـااڵچووان،  بەتایبەتـــی بـــۆ منداڵ
لەگـــەڵ كەســـانی تووشـــبووان بـــە نەخۆشـــیی دڵ و 

پەســـتانی بـــەرزی خوێـــن.
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ـــان گەشـــت بكـــەی  ـــی، ی ـــە شـــار و نیشـــتمانی خـــۆت ب ـــەم ســـەردەمەدا گەشـــت و گـــەڕان، چ دووركەوتنـــەوە ل ل
ـــردووە.  ـــە گشـــت بوارێكـــەوە ئاســـانكاری ك ـــوێ ل ـــای ن ـــار، تەكنەلۆژی ـــا و دارســـتان و رووب ـــاو سروشـــت و چی ـــۆ ن ب

گەشت و گەڕان و تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەكنەلۆژیای نوێ

پەیوەندی كردن 
بەبێ هێڵ و مۆبایل

لەگــەڵ گروپێــك لەگەشــتكردندای، لــە خاڵێكــدا 
هەمووتــان لێكــدا دەبڕێــن و هــەركام بــۆ شــوێنێك 
دۆزینــەوەی  بــۆ  مۆبایــل  وادا  لەكاتــی  دەڕۆن، 
هاوڕێیانــی گــروپ، مۆبایــل باشــترین ئامــرازە، 
بــەاڵم جــار هەیــە ئــەو شــوێنەی بــۆی دەچــن، 
ــۆڕ  ــە و ت ــی هەی ــۆڕی مۆبایل كێشــەی ت
یــا هــەر نییــە یــا زۆر الوازە. بــەاڵم لــە 
 GoTenna مۆبایلیــش باشــتر ئامێــری
ــك  Mesh، ئامێرێكــی بچــووك، هەندێ
گەورەتــر.  میمــۆری  فــاش  لــە 
ئامێرەكــە لەگــەڵ ئەوانــەی خاوەنی ئەو 
ئامێــرەن پەیوەنــدی دادەمەزرێنــێ، 
و  مۆبایــل  هێــڵ  بەبــێ  ئەویــش 
ــە رێگــەی  ئینتەرنێــت و تەنیــا ل
سیســتەمی GPSەوە دەكرێــت 
لەگــەڵ  بەهۆیــەوە 
نــی  ێیا ڕ و ها
گــروپ پەیوەندی 
 . ینــی ر ز بمە ا د
زۆر  دووریــش  مــەودای 
لەســەرەتادا  نییــە.  گرنــگ 
سیســتەمی  رێگــەی  لــە 

LE لەگــەڵ مۆبایــل پەیوەنــد بلوتــوس 
لــە  پچــڕا  هێڵیــش  ئەگــەر  دواتــر  دەدرێــت. 
شــوێنی  دەكرێــت  GPSەوە  سیســتەمی  رێگــەی 
و جێــگات یــا پەیــام بــۆ هاوڕێیانــت لــە گروپــدا 

مایلــە.  4 بەڕێكــردن  مــەودای  بنێــری. 

لــە گەشــتدا هیــچ شــتێك وەك كامێرایــەك بــۆ 
ــی گەشــتەكە  ــرەوە و یادگارییەكان ــەوەی بی هەڵگرتن
پێویســت نییــە. هەرچەنــدە مۆبایلــەكان هەموویــان 
ئــەو ئەركەیــان كەمكردۆتــەوە و ئاســانتریش بــەكار 
دێــن لــە كامێــرا. بــەاڵم كامێرایەكــی ئەكشــن كــە 
نیــازت بــێ راكــردن و وەرزشــكردن و جوڵەكانیــش 
ــش  ــە پێ ــۆ بێت ــەوەی كێشــەی ب ــێ ئ ــكا بەب تۆمــار ب
زۆر پێویســتە. كامێــرای جــۆری OCLU كــە زۆر 
بچووكــە و دیمەنــە جوڵــەدارەكان بەبــێ تێكچــوون 
خــۆی  كامێراكــە  پێویســتە.  لەگەشــتدا  دەگرێــت 
ئیدیتۆرێكــی تایبەتــی تێدایــە كــە هەڵــەكان هــەر 
نموونــە  بــۆ  ناهێڵــێ،  هەڵگرتنــەوە  فیلــم  لەكاتــی 
ــە  حــەزت لــێ نییــە گرتەیەكــی تێدابــێ، پێویســت ب
كۆمپیوتــەر نــاكات هــەر لــە ســەر شاشــەی كامێراكــە 

دەكرێــت. دەســتكاری 
ــە كوالیتــی 4K وێنــە دەگرێــت و 30  كامێراكــە ب
ــی  ــەوە. كواڵیت ــم هەڵدەگرێت ــدا فیل ــم لەچركەیەك فری
خــودی  دییــە.  ئیــچ  فــوول  هەڵگرتنــەوەی  فیلــم 
GPS سیســتەمی  میگاپیكســلە.   12 كامێراكــە 
ی لەگەڵدایــە. هەروەهــا بــە هــۆی وای-فــای و 
بلوتوســەوە لەگــەڵ مۆبایــل پەیوەنــد دەدرێ. كێشــی 
بــۆ  و  تێكناچێــت  ئــاو  بــە  گرامــە.  ســەد  تەنیــا 

دەگونجێــت. مەلەكردنیــش 

كامێرایەكی بچووكی ئەكشن
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گەلێـــك ئامـــراز و كەرەســـەی نـــوێ هـــەن تایبەتـــن بـــە گەشـــت و گـــوزار، ئەوانـــەی لـــە خـــوارەوە ئاماژەیـــان پێدەكەیـــن 
بەشـــێكن لـــەو ئامـــرازە نوێیانـــەی گەشـــت كـــردن.

گەشت و گەڕان و تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەكنەلۆژیای نوێ

لـــە  ئینتەرنێـــت  بوونـــی  لـــە  شـــتێك  هیـــچ 
نییـــە،  گرنـــگ  واڵتێكیـــدا  بـــۆ  گەشـــتكردن 
بەتایبەتـــی ئەگـــەر زمانـــی ئـــەو واڵتـــەی بـــۆی 
نەبـــی.  واڵتەكـــە  شـــارەزای  و  نەزانـــی  دەچـــی 
ــۆ  ــە بـ ـــتكردن ئەوەیـ ـــی گەش ـــە گرفتەكان ــك ل یەكێـ
هـــەر واڵتێـــك دەبـــێ ســـیمكارت و هێڵـــی ئینتەرنێتـــی 
ـــە سیســـتەمی رۆمینـــگ  ـــا ل ـــەو واڵتـــەت هەبـــێ ی ئ
ســـوود وەربگـــری كـــە ئەمـــەش تێچوویەكـــی زۆری 

دەوێـــت.
ئامێــری Skyroam Solis ئــەو كێشــەیەی لە كۆڵ 
كردۆتــەوە، پێویســتت بــە ســیمكارت یــا هێڵــی هیــچ 
واڵتێــك نییــە. هێڵــی خێــرای G LTE4 هەیــە. لــە 

130 واڵتــی جیهانــدا بەبــێ گرفــت 
هێڵــی هەیــە. لــە یــەك كاتــدا 

دەكرێــت پێنــج ئامێــری 
پێــوە پەیوەنــد بدرێت. 
خــۆی  ئامێرەكــە 
نكێكــی  با ر ە و پا
بەهێــزە و مۆبایــل 

ئامێرەكانــی  و 
دەكاتــەوە.  شــەحن  دیكــەش 
رۆژانــە 24 كاتژمێــر هێڵــی 
هەیــە.  ســنووری  بــێ 
ــی  ــەوەش كامێرایەك جگــە ل
ــی پێویســتدا  لەســەرە لەكات
دەكرێــت وێنــەی پێبگــری.

ئینتەرنێت لە هەموو 
شوێنێكی جیهاندا

 )Iron man( واتــە  ئاســنی  پیــاوی  كارتۆنــی 
بیــر.  دێنێتــەوە  نۆســتالۆژیمان  زۆربەمــان،  بــۆ 
ــوێ،  ــای ن كۆمپانیایەكــی بەرهەمهێنــی تەكنەلۆژی
پاوەربانكێكــی بەهێــزی لــە شــێوەی جانتــای پیــاوی 
 .V Armor Suitcase .ئاســنی و بەرهەم هێناوە واتە
پاوەربانكێــك كــە 12000 وزە لەخۆیــدا هەڵدەگرێــت. 
لــە یــەك كاتــدا پێنــج ئامێــری پــێ شــەحن دەكرێتــەوە.
رەنگـــە  لەنـــاو شـــاردا  بـــۆ گەشـــت و گـــەڕان 
ئەگـــەر  بـــەاڵم  نەبـــێ،  گرنـــگ  زۆر  پاوەربانـــك 
بتهـــەوێ لـــە نـــاو سروشـــتدا گەشـــت بكـــەی و بـــۆ 
چەنـــد رۆژێـــك لـــە دارســـتان و چیـــادا بمێنیـــەوە، 
پاوەربانـــك لـــە ریـــزی هـــەرە گرنگـــەكان دێـــت.

پاوەربانكــی V Armor Suitcase  لەگــەڵ زۆربەی 
و  یــاری  كۆنســۆلەكانی  و  تەبلێــت  و  مۆبایــل 
 USB ئامێرەكانــی دیكــە دەگونجێــت. لــە سیســتەمی
ــە شــەحنكردنەوەدا.   ــە ل ــت. خێرایی 5 ســوود وەردەگرێ
ئاســایی  مۆبایلێكــی  لــە  هەندێــك  قەوارەكــەی 
جانتایەكــی  وەك  رێــك  ســتایلەكەی  گەورەتــرە. 

ئاســنی دەچێــت.

پاوەربانكی
 جانتای پیاوی ئاسنی
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ئەگــەر  بەتایبەتــی  گەشــتوگەڕاندا  وەرزی هاویــن بێــت و لــە قــەراخ دەریــا بــی، چاویلكــەی تایبــەت بــە لــە 
دژە خــۆر گرنگــی خــۆی هەیــە. ئەگــەر چاویلكــە دژە خۆرەكــە فیلــم هەڵبگرێتــەوە ئــەوە ســوودەكەی چەنــد قــات 

ــرە. زیات
ســـناپ چـــات ئـــەو تـــۆڕە كۆمەاڵیەتییـــەی كـــە تایبەتـــە بـــە وێنەگرتـــن و دەســـتكاری وێنەكـــردن، ڤێرژنـــی 
ــناپ  ــەوە. چاویلكـــەی سـ ــە فیلمیـــش هەڵدەگرێتـ ــتەڕوو كـ دووەمـــی چاویلكـــەی دژە خـــۆری خـــۆی خسـ
چاتـــی V2 نـــە تەنیـــا ســـەرنج راكێشـــە، بگـــرە چاوەكانیشـــت لـــە تیشـــكی خـــۆر دەپارێزێـــت. لەكاتـــی 

ــناپ  ــە سـ ــۆت لـ ــەت بەخـ ــاری تایبـ ــەڵ هەژمـ ــگ دەكات لەگـ ــەكان هاوئاهەنـ ــدا وێنـ وێنەگرتنـ
ــە  ــووە. جگـ ــتر بـ ــەرنج راكێشـ ــوو سـ ــر بـ ــە تەنكتـ ــدا، كامێراكـ ــی دووەمـ ــە ڤێرژنـ ــدا. لـ چاتـ

لـــە وێنەگرتنیـــش دەكرێـــت گرتـــەی دە چركەیـــی فیلمیشـــی پـــێ هەڵبگریـــەوە. 
تەنانـــەت لـــە ژێـــر ئاویشـــدا فیلـــم هەڵدەگرێتـــەوە. چەنـــد رەنگـــی 

ـــر ئاویشـــدا دەنـــگ  ـــە ژێ ـــە. مایكەكـــەی ل تایبەتـــی هەی
تۆمـــار دەكا.

دەپرســـێت  بەڕێـــز  خوێنەرێكـــی 
لەكاتـــی تایـــب كردنـــدا چەندیـــن الپـــەڕەم 
ــیبوو، بـــەاڵم لەبیـــرم چـــوو saveی  نووسـ
ـــەوە، چـــۆن  ـــم كوژای بکـــەم و كۆمپیوتەرەك

فایلـــە خـــەزن نەكراوەكـــەم بدۆزمـــەوە.
 2019 ورد  لـــە  بەڕێـــز  خوێنـــەری 
ـــەوە، یەكســـەر  ـــك ۆرد دەكەی ـــەدواوە، كاتێ ب
پێشـــووتر  كـــە  دەكرێتـــەوە  فایلـــە  ئـــەو 
ئەگـــەر  بـــەاڵم  نەكـــردووە،  خەزنـــت 
و   file بەشـــی  ســـەر  بچـــۆ  نەكرایـــەوە، 
و  لێبـــدە   Manage Document دواتـــر 
دوای ئـــەوە چەنـــد فایلێـــك نیشـــان دەدا 
كـــە بـــەم دواییـــە كراونەتـــەوە، بیانكـــەوە 
ئـــەو  فایانـــە  لـــەو  یەكێـــك  بێگومـــان 
فایلەیـــە كـــە نەتوانیـــوە خەزنـــی بكـــەی. 
كاتێـــك فایلەكـــەت كـــردەوە  فەرمانـــی 

لێبـــدە.  save file

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

پرۆگرامێك بۆ دروستكردنی یاری 
یاریكردنــی ئەلكترۆنــی جــا بــە چ ئامێرێــك بیكــەی چێــژی تایبــەت بەخــۆی هەیــە. بــەاڵم لــەوە خۆشــتر 
ئەوەیــە كــە بۆخــۆت یــاری دروســت بكــەی و بیــدەی بــە كەســانی دیكــە. دروســتكردنی یــاری كۆمپیوتــەری 
كارێكــی ئەوەنــدە ئاســان نییــە. زۆربــەی یارییــە بەهێــزەكان هــەم بــە تیــم و گروپــی چەنــد كەســی دروســت 
دەكرێــن و هــەم تێچوویەكــی زۆری دەوێــت و كۆمپانیایــەك بەرهەمیــان دێنێــت. ئەگــەر دەتــەوێ خــۆت یــاری 
دروســت بكــەی، لــە پرۆگرامــی GameMaker Studio ســوود وەربگــرەـ پێویســتی بــە پرۆگــرام نووســین نییــە. 
هــەر ئەوەنــدە بەســە كــە وێنــەی جــواڵ و دەنگــی تایبــەت بــە پرۆگرامەكــە بــدەی. ئــەوەی تایبەتــە بــە یــاری 

لــەو پرۆگرامــەدا هەیــە. دەتوانــی ژووری 
تایبــەت و شــوێنی تایبــەت دروســت بكــەی. 
یــاری  دەتوانــی  پرۆگرامەكــە  بەهــۆی 
ســێ  تەنانــەت  و  رەهەنــدی  دو  ســادەی 
رەهەندیــش دروســت بكــەی. پێویســتی بــە 
ــۆ  كــۆدی تایبــەت نییــە هەمــوو شــتێك ب

ــراوە. ــاری ئامــادە ك دروســتكردنی ی

چاویلكەی 
دژە خۆر فیلم 
هەڵدەگرێتەوە
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ماڵپەڕێك بۆ ناساندنی 
تەكنەلۆژیای نوێ

بـــە  ئینتەرنێتـــدا  دونیـــای  لـــە 
هـــەزاران ماڵپـــەڕ هـــەن بـــۆ ناســـاندنی 
لـــە  یەكێـــك  ســـەردەم،  تەكنەلۆژیـــای 
ــەت  ــی تایبـ ــتەبژێرەكانی ماڵپەڕەكانـ دەسـ
Giz� ماڵپـــەڕی تەكنەلـــۆژی   بـــە 
modo.comە. لـــەو ماڵپـــەڕەدا دواییـــن 
زانیارییـــەكان لەبـــارەی سیســـتەمەكانی 
و...  ios, android, windows وەك 
زانیـــاری  هەروەهـــا  تێدایـــە.  تـــاد 
لەبـــارەی نوێتریـــن تەبلێـــت، كامێـــراكان 
ئامێـــرە  و  نـــوێ  كۆمپیوتـــەری  و 
تەكنەلۆژییـــە دیجیتالییـــەكان دەبینـــدرێ. 
نەتەنیـــا ئەوانـــە بەڵكـــو نوێتریـــن زانیـــاری 
ــە  ــەكان، یارییـ ــە نوێیـ ــارەی پرۆگرامـ لەبـ
هەروەهـــا  تێدایـــە.  ئەلكترۆنییەكانـــی 
فێـــركاری  و  فێربـــوون  بـــۆ  بەشـــێكی 

تێدایـــە.

ـــدا گەشـــت  ـــاو سروشـــت و دیمەنەكان ـــت، بەگشـــت لەن ـــا و دراســـتان بێ ـــا و چی ـــاو دەری ـــۆ ن گـــەر گەشـــتوگەڕانت ب
ــەوە گرنگـــی خـــۆی هەبێـــت. درۆنەكانیـــش  ــە بەرزاییـ بكـــەی، رەنگـــە درۆن واتـــە كوادكۆپتەرێـــك بـــۆ وێنەگرتـــن لـ
جۆراوجـــۆرن و بـــۆ گەشـــتێكی ئاســـایی دەبێـــت درۆنێـــك بێـــت كـــە كێشـــی كـــەم بێـــت و گرفتێكـــی ئەوتـــۆی بـــۆ شـــەحن 

و هەڵگرتـــن نەبێـــت.
درۆنـــی جـــۆری Mavic 3 كـــە ســـەر بـــە كۆمپانیـــای DJIیـــە زۆر گرنگـــە. كامێرایەكـــی بەهێـــزی لەســـەرە كـــە بـــە 
هەرچـــواردەودا دەخولێتـــەوە. 20 میگاپیكســـلە بـــە كوالیتـــی 4K فیلـــم هەڵدەگرێتـــەوە و زۆمـــی و نزیككردنـــەوەی 28ە.  
خێرایـــی فیلـــم هەڵگرتنـــەوەی 120 فرێمـــە لـــە چركەیەكـــدا. لـــە رووناكـــی كـــەم و رۆژانـــی تـــەم و مژیشـــدا بـــە 
ـــت.  ـــە دەكەوێ ـــەدوای دیمەنەك ـــت و ب ـــەدار فۆكـــس دەبێ ـــی جوڵ ـــەوە. خـــۆی لەســـەر دیمەن ـــم هەڵدەگرێت باشـــی فیل

سیســـتەمی دژە لەمپـــەری تێدایـــە و لەكاتـــی تـــووش بـــوون بـــە بەربەســـتێك خـــۆی رێگاكـــە دەگۆڕێـــت.  تـــا 
ـــك شـــەحنی  ـــە كاتژمێرێكـــدا. هەركاتێ ـــە ل ـــەوە و خێراییەكـــەی 10 مایل ـــەك لەهـــەوادا دەمێنێت 45 خول

تێـــدا نەمـــا یـــا گرفتێكـــی بـــۆ هاتـــە پێـــش، خـــۆكار دەگەڕێتـــەوە بـــۆ خاڵـــی دەســـتپێك. 
بـــۆ  لەكاتژمێرێكـــدا.  27مایـــل  واتـــە  بەهێـــز  بابەیكـــی  لەبەرامبـــەر  خۆراگـــرە 

كۆنترۆڵكـــردن جگـــە لـــە ریمـــۆت كۆنتـــرۆڵ بـــە سیســـتەمی ئەندرۆیـــد و 
ئـــای ئـــۆ ئێســـیش كۆنتـــرۆڵ دەكرێـــت.

درۆن بۆ گەشت و گەڕان

بتڵێك ئاو دەپاڵێوێت
لـــە گەشـــتوگەڕاندا بەتایبەتـــی گـــەر لـــە نـــاو سروشـــتدا بگەڕێـــی و 
ـــەوە  ئەویـــش سروشـــتەكە وەك هـــی كوردســـتان نەبێـــت، كێشـــەی ئـــاوی خواردن
ســـەرووی هەمـــوو شـــتێكە، چونكـــە هەمـــوو ئاوێـــك شـــیاوی خواردنـــەوە نییـــە 

ـــە. ـــاك نیی و پ
ـــە GRAYL ناســـراوە، ئـــەم بتڵـــە گشـــت  ـــاو بتڵێـــك هەیـــە ب بـــۆ پااڵوتنـــی ئ
ئاوێكـــی ناپـــاك لـــە مـــاوەی 15 چركـــەدا دەپاڵێـــوێ. هـــەر بتڵێـــك فلتەرێكـــی 
تایبـــەت بـــە پااڵوتنـــی تێدایـــە كـــە دەگۆڕدرێـــت. فلتەرەكـــە ئاوەكـــە پـــاك 
ـــی.  ـــورس و مـــادەی كیمیای ـــزای ق ـــری و كان ـــرۆس و باكت ـــە ڤای ـــەوە ل دەكات
ـــا  ـــەاڵم دڵنی ـــە ب ـــار هەی ـــە رووب ـــوێنانەیدا ك ـــەو ش ـــاوی GRAYL ل ـــی ئ بتڵ
ـــە  ـــر ل ـــك زیات ـــە ســـوودە. بتڵێ ـــە زۆر ب ـــە پاك ـــاوی رووبارەك ـــە ئ ـــەوەی ك ـــی ل ن
ـــێك  ـــە كەس ـــەوەی تاك ـــاوی خواردن ـــك ئ ـــات و بەشـــی رۆژێ ـــەرداخ دەب ـــێ پ س

دەكات.
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بـــەرەو كۆتایـــی وەرزی گەرمـــا دەچیـــن، 
و  مـــۆد  كۆمەڵێـــك  وەرزەدا  لـــەو  كـــە 
ســـتایلی هەمـــە چەشـــن بـــاو بـــوون، 
گەرمـــا  لـــە  دووركەوتنـــەوە  بـــۆ 
نـــاوازە  جلێكـــی  پۆشـــینی  و 
ئەگەرچـــی  كەشـــەدا،  لـــەو 
هاویـــن  بەتێنـــی  گەرمـــای 
ئـــەوە  مانـــای  بـــەاڵم  نامێنێـــت، 
نییـــە كـــە راســـتەوخۆ لـــە جلەكانـــی 
ئـــەو وەرزەدا دوور بكەویتـــەوە و، لەنـــاكاو مۆدێكـــی 
دیكـــە بهێنیتـــە كایـــەوە، چونكـــە بـــەم جـــۆرە جوانـــی 
لـــە مـــودی جلوبەرگـــت دەردەكەوێـــت، بـــەم جـــۆرە لـــە 
نێـــوان شـــێوازی پێشـــوو و تازەتـــدا تووشـــی هەڵـــە 
)رۆمـــی  جلوبـــەرگ  نمایشـــكاری  دەبیتـــەوە. 
ســـتێگید( دەڵێـــت: »هێشـــتا مـــاوەی پۆشـــینی 
جلـــی كـــراوە و مـــۆدی وەرزی گەمـــا مـــاوە و 
ـــت،  ـــەردەوام دەبێ ـــش ب ـــی وەرزی پایزی ـــا كۆتای ت
ـــی  ـــوان جلەكان ـــی نێ ـــت تێكەڵەیەك ـــەاڵم دەكرێ ب

هـــەردوو وەرزدا بكەیـــت، بەبـــێ ئـــەوەی 
شـــێوازی ســـتایلت بشـــێوێنیت، وەك 
ئـــەوەی تێكەڵیـــی نێـــوان مـــۆدی 
شـــێوازێكی  لـــە  وەرز  هـــەردوو 
كایـــەوە،  بهێنیتـــە  جلوبەرگـــدا 

بـــۆ نموونـــە: دەتوانیـــت كراســـێكی 
لەگـــەڵ  هاویـــن  وەرزی  كـــراوەی 
ـــەدی  پانتۆڵێكـــی تەســـكی شـــێوەی ب
مـــۆدی  یەكێكیـــان  كـــە  بپۆشـــیت، 
ـــەوەی دیكـــەش  ـــە و ئ وەرزی هاوینەی
چاویلكەیەكـــی  لەگـــەڵ  پایزانـــە، 

پانتۆڵەكـــەت،  هاوڕەنگـــی 
لەگـــەڵ گۆڕینـــی كەشـــەكە بـــۆ 
ســـەرما، دەتوانیـــت لـــە جێگـــەی 
تەنـــك  بلووزێكـــی  كراســـەكە، 
چەشـــنە  بـــەم  و  بپۆشـــیت 
هێواشـــی  بـــە  ســـتایلت 
گۆڕانكاریـــی بەســـەردا دێـــت.

بـــەرەو وەرزی خەزانـــی گـــەاڵی داروبـــار دەچیـــن، لـــەو 
وەرزەدا دار و درەختـــەكان بـــە رەنـــگ زەردیـــی خۆیـــان 
پۆشـــاكی زەرد و رەنگـــی خۆرئاوابـــوون بـــەو وەرزە دەدەن، 
ـــە، ســـەراپای  ـــدا هەی ـــە ماڵەكەیان ـــان ل ـــەی باخچەی ئەوان
باخچەكـــە بـــە رەنگـــی پاییـــز دادەپۆشـــرێ، بـــۆ ئەوانـــەش 
كـــە ماڵەكانیـــان بـــێ باخچـــەن و حەزیـــش بـــە گـــوڵ و 
گوڵـــزار دەكـــەن، دەتوانـــن گـــوڵ و گوڵدانـــی سرووشـــتی 
و دەســـتكرد لـــە دیكـــۆری ماڵەكەیانـــدا بـــەكار بهێنـــن، 
چەنـــد بیرۆكەیـــەك هـــەن بـــۆ دانانـــی گـــوڵ و گوڵـــزار 
ـــا  ـــدا، تەنانـــەت ئەگـــەر وەرزی پاییزیـــش بێـــت، ب ـــە ماڵ ل
بـــۆن و دیمەنـــی گـــوڵ و نەمـــام لـــە ماڵتـــدا هەبێـــت. 
بیرۆكـــەی یەكـــەم: هـــەوڵ بـــدە ئـــەو جـــۆرە گـــوڵ و 

نەمامـــەت دەســـت بكەوێـــت كـــە هـــەر چـــوار وەرزی 
ســـاڵ ســـەوزە و، شـــوێنێكی دیاریكـــراوی لـــە ماڵەكـــەت 
ــان  ــتن، یـ ــزی دانیشـ ــەر مێـ ــە، وەك سـ ــان بكـ ــۆ تەرخـ بـ
دووەم:  بیرۆكـــەی  مـــاڵ.  دیوارەكانـــی  كۆڕنەكانـــی 
شووشـــە  و  پالســـتیك  نەمامـــی  و  گـــوڵ  دەتوانیـــت 
بـــەكار بهێنیـــت، ئەگەرچـــی جوانیـــان وەك سرووشـــتی 
ــی  ــە جوانیـ ــن لـ ــوود وەربگریـ ــت سـ ــەاڵم دەكرێـ ــە، بـ نییـ
ئـــەو گواڵنـــە. لـــە بیرۆكـــەی ســـێیەمدا هاتـــووە، لـــە 
بەشـــێكی بۆشـــایی، یـــان بەكارنەهێنـــراوی ماڵەكەتـــدا، 
باخچەیەكـــی بچـــووك دروســـت بكـــە، بـــە هێنانـــی چەنـــد 

عارەبانەیـــەك لـــە خـــۆڵ، هەروەهـــا چاندنـــی نەمـــام 
و گـــوڵ تیایـــدا.

تێكەڵكردنی شێواز و ستایلی دوو وەرز

جوانی و ناسكیی گوڵ و گوڵدان لە دیكۆری ماڵدا
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خشڵەكان لە هەموو وەرزەكان 
ساڵدا جێگەی بایەخ و گرنگی پێدانن، مۆدی 

جوانییان نامرێت و بە زیندوویی دەمێننەوە، ئەو خشاڵنەی 
لە وەرزەكانی هاوین و پاییزدا دەردەكەون، بریتیین لە: ملوانكە 

و بازن، بەهۆی پۆشینی جلی كراوە و بێ قۆڵ، بازنەكانی 
دەستت یارمەتیدەرن لە رازاوەكردنی دەستەكانت، بەم چەشنە 

دەتوانیت بازنێكی شیك هەڵبژێریت، بە تایبەت مۆدەكانی بازنی لەت 
كراو و كراوە سەرنجڕاكێشن. ماركەی مارلی marli مۆدی كالسیكی لە 

بازنەكانیدا دیزاین كردووە، كە بە كراوەیی، یان لەتكراو دیارە، مۆدێكی ناسك 
 Van Cleef & -و سەرنجڕاكێشە، بۆ دەرچوون گونجاوە. ڤان كلیڤ ئەند ئەرپێلز
Arpels مۆدێكی بە ناوی بازنی پێرڵی ئامادە كردووە، كە تیرەكەی بازنەییە و 
رەنگی سەوز و شین و سوور و وەنەوشەیی بۆ داناوە. پیاجێ - Piaget مۆدی 
بازنی پۆسیشنی ئامادەكردووە، كە سێ چارەكی بازنەكە كراوەیە و لەت كراوە، 

لە رەنگی پەمەیی و وردی موورووی لەسەر بەشی دەرەوەی بازنەكە 
نەخشاندووە، بۆ ئاهەنگ و بۆنەكان بریقەدارە و نایابە. بولگاری 

Bvlgari مۆدی سێپرینتی بازنی ئامادەكردووە، ناسك و 
رازاوە لە رەنگی شین و ئەڵماسی نیو كراوە بۆ 

گەشت شیاوە.
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گرنگیــدان بــە كولتــوور و رەســەنایەتیی كــوردەواری، 
بەرزراگرتنــی  و  بــرەودان  هەنگاوەكانــی  لــە  یەكێكــە 
ــە  ــوردەواری ك ــی و ك ــترەنگین و بەرهەمــی خۆماڵ دەس
ــك،  ــەی خۆشــحاڵیی خەڵ ــە مای ــە فیســتیڤاڵەكان دەبن ل
تەنانــەت جەماوەرێكــی زۆر لــە رۆژانــی نمایشــەكانی 
دەبــن،  ئامــادە  كوردەواریــدا  خواردنــی  و  كەرەســتە 
و  یــادگاری  وێنــەی  بــە  یــان  دەیكــڕن،  بەشــێكیان 
ســیڵفی ســناپ دیمەنــی فیســتیڤاڵەكە جوانتــر دەكــەن. 
فیســتیڤاڵی گــواڵو كــە تایبــەت بــوو بــە بەرهەمــی 
خۆماڵــی و خواردنــی كــوردەواری، لــە پاركــی ئــازادی 
بــە دانانــی خواردنــی خۆمانــە  لــە شــاری ســلێمانی 
و چــەرەز و كفتــە و دۆی ســارد، شــەربەتی مێــوژی 
دەســتكردی خۆمانــە، گــواڵوی خۆماڵــی و چەندیــن 
ــوە چــوو، هەروەهــا جلوبەرگــی  خواردنــی دیكــەش بەڕێ
كــوردەواری و رەشــماڵ و كەپــری كــوردەواری بەشــێكی 
دیكــەی فیســتیڤاڵەكە بــوون، جێگــەی ســەرەنجە لــەم 
فیســتیڤااڵنەدا خەڵكێكــی زۆر ئامــادە دەبــن و تەنانــەت 
داوا دەكــەن فیســتیڤاڵی لــەم جــۆرە بــەردەوام بێــت، یــان 
بــۆ ماوەیەكــی زیاتــر بمێنێتــەوە، چونكــە هەســتێكی 
نمایشــەی  جــۆرە  لــەم  بەشــداری  كــە  كاتێــك  خۆشــە 
كەرەســتە و خواردنــە خۆمانــە و كوردەواریانــەدا دەكەیــت، 
دەبینیــت گوزارشــت لــە هەســت و مێــژووی كــوردی 

دەكات.
فۆتۆ:  دانا حەمە غەریب

فیستیڤاڵی گواڵو بۆ 
بەرهەمی خۆماڵی و خواردنی 

كوردەواری بەڕێوە چوو
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ئـــەوەی بەســـەر تـــاوەری خەلیفـــە بكەوێـــت، لـــە خۆیـــەوە تـــرس لـــە بەرزییەكـــەی 
دەیگرێـــت و ناتوانێـــت بـــە تـــەواوی جووڵـــە بـــكات، كچێـــك لـــە بەشـــی ســـەرەوەی 
تاوەرەكـــە یـــۆگا دەكات، ئـــەو كچـــە نـــاوی )وایۆنـــا( یـــە، لەگـــەڵ وێنەگـــرە 
نەترســـەكەی )ســـید هـــارت قیســـاڵدس( كـــە هاواڵتیـــی ئەمریـــكان، لـــەو كاتـــەی 
ســـەردانی واڵتـــی ئیمـــارات و تـــاوەری خەلیفـــە دەكـــەن، كچەكـــە خـــۆی بـــۆ 
ــوە یـــۆگا  ــو لەوێـ ــاوەرە دەكات تاوەكـ ــەو تـ ــوێنی ئـ ناگیرێـــت و داوای بەرزتریـــن شـ
بـــكات و وێنەشـــی بگیرێـــت، ئـــەوە بـــوو ئاواتـــەی هاتـــە دی و لـــە بەرزتریـــن 
شـــوێنی تـــاوەری خەلیفـــە كـــە 828 مەتـــر بـــەرزە و 163 نهۆمـــە، توانـــی یـــۆگا 
ــە توانـــی  ــتبووەوە، كچەكـ ــە خـــۆی بەسـ ــا وێنەگرەكـ ــەوەی تەنیـ ــڕای ئـ بـــكات، وێـ

ــكات.  ــدا بـ ــاوەری جیهانـ ــن تـ ــە بەرزتریـ ــۆی لـ ــۆگای خـ ــانە یـ چاونەترسـ

یۆگا لەسەر تاوەری خەلیفە

بەرگـــی چوكلێـــت و شـــۆكۆاڵتە هیـــچ ســـوودێكی نییـــە، تەنیـــا بـــۆ داپۆشـــینی 
چوكلێـــت و شـــۆكۆاڵتەكەیە، بـــەاڵم بـــەالی ئـــەو پێنـــج بووكـــەوە وانییـــە، بەڵكـــو 
ـــەو پێنـــچ بووكـــە  ـــان، ئ ـــە كراســـی رۆژی زەماوەندیی ـــە بكـــەن ب ـــەو بەرگان ـــە ئ توانیویان
بـــە ســـەركردایەتیی ئافرەتێـــك بـــە نـــاوی )وینـــدی هیگارتـــی( تەمەنـــی )54( 
ســـاڵە، كـــە پێشـــتر خەونـــی بـــەوەوە دەبینـــی كـــە لەســـەر شـــێوازی هاوڕێـــی پێشـــووی 
ـــوو،  ـــە كراســـەكەی وەك كراســـی ئاســـایی نەب ـــكات، ك ـــد ب ـــاكا( زەماوەن ـــی وان )وێل
ئـــەوەی ئەویـــش لـــە پـــەڕی رۆژنامـــە بـــوو، بـــەاڵم ئەمجـــارە وێنـــدی هەڵســـا 
بـــە دروســـتكردن و دروێنـــی كراســـی بووكێنییەكـــەی لـــە بەرگـــی شـــۆكۆاڵتە و 

ــت. چوكلێـ

كراسی بووك لە بەرگی چوكلێت و شۆكۆاڵتەدا
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فیلم
ـــە ئەندامێكـــی ســـیخوڕ  ـــاس ل فیلمێكـــی ئەكشـــن و سەركێشـــی و ســـیخوڕییە، ب
دەكات، كـــە ئەركێكـــی پێدەســـپێدرێت، تاوەكـــو چەنـــد سیاســـەتوانێك لـــە گەندەڵـــی 
ئەركەكـــەی  لـــە  تاوەكـــو  بەكاردەهێنێـــت،  توانـــای  هەمـــوو  بكاتـــەوە،  پـــاك 
ســـەربكەوێت و تووشـــی كێشـــە و گرفتـــی زۆر دەبێتـــەوە، فیلمەكـــە لـــە ئیســـپانیا 
وێنـــەێ گیـــراوە و لـــە مانگـــی ســـێ تـــەواو بـــووە و لـــە مانگـــی هەشـــت نمایـــش 
كـــراوە، لـــە دەرهێنانـــی جۆرگـــی كۆیرایـــە، لـــە الیـــەن نێـــت فلیكســـەوە پاڵپشـــتی 
فیلمەكـــە  مـــاوەی  كـــراوە،  دارایـــی 
خولەكـــە،  چـــوار  و  كاتژمێـــر  دوو 
)ئەلێكســـاندرا  نواندنـــی  لـــە 
تۆســـار،  لویـــس  ماســـانگاكای، 
ــۆرۆ،  ــا ئمـ ــەر، جۆرجینـ ــارۆن پیپـ ئـ
میگویلـــی  دۆمینگویـــز،  الوار 

ریڵێـــن(. 

لـــەم كاریكاتێـــرەدا بـــاس لـــە خۆپاراســـتنی 
كاتـــی  لـــە  كـــە  دەكات  میوزیـــككاران 
ژەنینـــی ئامێرەكانیانـــدا ماســـك دەبەســـتن، 
ــووە  ــان هاتـ ــاكان كۆتاییـ ــەت پەتـ ــە تەنانـ كـ

بـــەاڵم خۆپارێـــزی بەردەوامـــە. 

First Class -  پایەی یەكەم
راپــەری  كــوڕە  تــازەی  تراكێكــی 
ئەمریكــی، جــاك هارلــۆ، لــە ســاڵی 
راپ  گۆرانیــی  بــە  دەســتی   2015
كــردووە، لە دایكبووی ساڵی1998ـــە، 
 Come ئەلبوومــی  لــە  تراكەكــە 
 Home the Kids Miss You
لــە مانگــی 8ی 2022 كاری تــەواو 
بــووە و لــە جــۆری هیــپ هــۆپ راپــە.

كاریكاتێر

میوزیك

ــە و  ــە گرنگەكانـــت فەرامـــۆش مەكـ ــز ئەركـ هەرگیـ
ــەت  ــەڵ نهێنییەكانـــی كارەكـ ــار لەگـ ــۆن رەفتـ ــە چـ بزانـ
دەكەیـــت، متمانەكـــردن بـــە خـــۆت و خۆشەویســـتەكەت 
یارمەتیـــدەرە بـــۆ ئـــەوەی لەگـــەڵ هەمـــو بارودۆخێكـــدا 
بگونجێیـــت، سیســـتمی خۆراكـــی تەندروســـت پەیڕەوبكـــە 

لەپێنـــاو تەندروســـتییەكی باشـــتر.

جمك

رەنگـــە لـــە رووی پیشـــەییەوە ئـــەم ماوەیـــە هەســـت بـــە 
ئارامـــی نەكەیـــت، لـــەروی ســـۆزدارییەوە پێویســـت بـــە 
ـــك  ـــەوەی كەمێ ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــە دووركەوتن ـــە، وات ـــەوە هەی حەوان
پەیوەندیتـــان ئاســـایی ببێتـــەوە، ماندوبـــوون هـــۆكارە بـــۆ 
پشـــوو  كەمێـــك  بـــدە  هـــەوڵ  تەندروســـتیت،  تێكدانـــی 

ــت. بدەیـ

گا
گۆڕانـــكاری  هەندێـــك  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
خـــۆت  پێویســـتە  دەكات،  دروســـت  بـــۆ  بەربەســـتت 
ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە  بكەیـــت،  ئامـــادە  بـــۆ 
خۆشەویســـتەكەت بـــەردەوام هـــەوڵ دەدات لـــە پێنـــاو 
لەگـــەڵ  مانـــەوەی  و  پەیوەندییەكەتـــان  ســـەركەوتنی 
تـــۆدا، تـــۆش بـــە هەمـــان شـــێوەبە بـــۆ ئـــەو، راهێنانـــی 

دەكاتـــەوە. ئـــارام  دەرونـــت  وەرزشـــی 

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

هەمـــوان  كاركردنـــت  شـــێوازی  لـــە  هەرگیـــز 
ئـــاگادار مەكـــەرەوە، چونكـــە هەریەكێـــك نهێنـــی 
رووی  لـــە  متمانـــە  هەیـــە،  خـــۆی  تایبەتـــی 
ـــە رێگـــەی  ـــان ل ـــۆزدارییەوە زۆر گرنگـــە، بێگوم س
دانیشـــتن  بـــەردەوام  دێتـــەدی،  راســـتگۆییەوە 
ــە  ــان بـ ــۆن، زیـ ــان تەلەفیزیـ ــەر، یـ ــەر كۆمپیوتـ لەسـ

دەگەیەنێـــت. تەندروســـتیت 

لـــەروی پیشـــەییەوە پێویســـت بـــە بیرۆكـــەی 
ــەوەی داهێنانـــی بكەیـــت  ــۆ ئـ ــە، بـ نـــوێ هەیـ
پشـــتیوانیی  بنێیـــت،  گـــەورە  هەنـــگاوی  و 
بـــۆ  دەكات  هاوكاریـــت  خۆشەویســـتەكەت 
ئـــەوەی زیاتـــر بەهێزبیـــت، گـــەڕان لـــە نـــاو 
سرووشـــتدا كاریگـــەری لەســـەر حەوانـــەوەی 

دەروونـــت هەیـــە.

كـــە  بكـــە  چاالكییانـــە  ئـــەو  بەشـــداریی 
لـــە  كارەكـــەت،  بەرەوپێشـــچونی  دەبێتەهـــۆی 
رووی ســـۆزدارییەوە پـــالن بـــۆ داهاتـــوو دابنـــێ و 
لـــە خۆتـــەوە بڕیـــار مـــەدە، بەبـــێ پرســـی پزیشـــك 
هیـــچ دەرمانێـــك مەخـــۆ، هـــەوڵ بـــدە وەرزش 
ئەنجـــام بدەیـــت لـــە پێنـــاو پاراســـتنی ئارامیـــی 

دەروونتـــدا.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Code Emperor -  كۆدی ئیمپراتۆر
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خانـــووی  بیرۆكـــەی 
هەڵواســـراو لەالیـــەن ئەندازیارێكـــی 

مانۆفـــاگ(  )فێـــرم  بەنـــاوی  ســـویدی 
داهێنـــراوە، كـــە بریتییـــە لـــە دروســـتكردنی خانـــووی 

بەرزەكانـــی  شـــوێنە  و  دیـــوار  لێـــواری  لـــە  هەڵواســـراو 
ـــەر  ـــەر دەوروب ـــەوەی كاریگـــەری لەس ـــێ ئ ـــەكان، بەب بااڵخان
نیشـــتەجێبوون،  بـــۆ  دەبێـــت  شـــوێنێكیش  و  هەبێـــت 
خانووەكـــە لەســـەر رووبـــەری )50( مەتـــر دووجـــار 
دروســـت دەكرێـــت، شـــێوەی الكێشـــە لەخـــۆ دەگرێـــت، 
ــایی تێدایـــە  هەمـــوو بەشـــەكانی خانوویەكـــی ئاسـ

و بـــۆ كەســـێك یـــان دوو كـــەس دەگونجێـــت كـــە 
ژیـــان تیایـــدا بەســـەر ببـــەن. 

خانووی 
هەڵواسراو
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Cars - ئوتۆمبێل

بۆچی هەندێك لە سەوزە و میوەكان خوارن!

دەبێتەوە،  كارەكەت  رووبەڕووی  زۆر  كێشەی 
بەاڵم پێویست بە دڵەڕاوكێ ناكات، چونكە زوو 
چارەسەر دەبێت، ئەم ماوەیە الیەنی كۆمەاڵیەتی 
و خێزانیت باش نییە، بەاڵم هەوڵ بدە لە هەموو 
وەرزشی  راهێنانی  بیت،  خۆڕاگر  بارودۆخێكدا 

فەرامۆش مەكە لەپێناو تەندروستیت.

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

رێكخســـتنی كارەكانـــت لـــە رووی پیشـــەییەوە 
رێگـــەی  ئـــەوەی  بـــۆ  گرنگـــە  هەنگاوێكـــی 
ـــەوە، رەنگـــە خۆشەویســـتەكەت  ســـەركەوتن بدۆزیت
ـــەدا، گرنگـــە  ـــەم ماوەی ـــكات ل ـــە ب كارێكـــی بوێران
بـــە  بایـــەخ  بكەیـــت،  پشـــتیوانیی  بتوانیـــت 
خواردنـــی میـــوە بـــدە و لـــە خواردنـــی قـــورس و 

چـــەور دووربكـــەوەرەوە.

بەرپرســـانی  رەنگـــە  پیشـــەییەوە  لـــەروی 
لـــە  بكـــەن  ئـــازادت  زیاتـــر  كارەكـــەت 
بـــۆ  خۆتـــی  تـــۆش  پێویســـتە  بڕیارەكانتـــدا، 
ـــەوەی رۆتینـــەكان  ـــت، رووبەڕووبون ئامـــادە بكەی
مەرجـــی ســـەركەوتنی پەیوەندیـــی ســـۆزداریتە، 
ئەگـــەر تەندروســـتیت بـــاش نییـــە ســـەردانی 

پزیشـــك لەیـــاد مەكـــە.

رەنگـــە لـــەو شـــوێنەی كاری تێـــدا دەكەیـــت، 
رووبـــەڕووی كێشـــەی دارایـــی ببێتـــەوە، ئەمـــەش 
رووی  لـــە  دەبێـــت،  نەرێنـــی  كاریگەریـــی 
هەبێـــت،  تێگەیشـــتن  گرنگـــە  ســـۆزدارییەوە 
بەهـــۆی ماندووبوونـــی زۆرەوە توشـــی ئـــازاری 
ـــت. ـــە و تێدەپەڕێ ـــەاڵم كاتیی ـــت، ب ـــتەیی دەبی جەس

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
لـــە رووی پیشـــەییەوە هەنـــگاوی گـــەورە دەنێیـــت 
و بەربەســـتەكان تێدەپەڕێنیـــت، كێشـــەكان كەڵەكەبـــوون 
ماوەیـــە  ئـــەم  هەربۆیـــە  خۆشەویســـتەكەت،  لەســـەر 
كەمتـــر بایەخـــت پـــێ دەدات، گرنگـــە لێـــی تێبگەیـــت، 
بـــۆ  پێویســـتن  ڤیتامینـــەكان  تەندروســـتییەوە  لـــەروو 

بەهێـــز. جەســـتەیەكی 

هـــەوڵ مـــەدە هیـــچ كەســـێك بـــۆ بەرژەوەنـــدی تایبەتـــی 
خـــۆت بـــەكار بهێنیـــت، رێككەوتـــن و تێگەیشـــتن لـــە 
چاالككردنـــی  بـــۆ  یارمەتیـــدەرە  خۆشەویســـتەكەت 
پەیوەندییەكانتـــان، ئەگـــەر دەتەوێـــت بحەوێیتـــەوە باشـــترە 
لـــە جەنجاڵـــی دوور  بـــۆ ماوەیـــەك پشـــوو بدەیـــت و 

بكەویتـــەوە.

12/22 - 1/19گیسك

یاری وێنە
لــەم وێنەیــەدا جگــە لــە گــەاڵی 
دارەكان، هەروەهــا گیاندارێكیــش 
هەیــە، هــەوڵ بــدە لــە مــاوەی یــەك 
خولەكــدا بیدۆزیتــەوە و بزانیــت لــە 

كوێیــە. 

نیاریت
بۆ زا

رەنگـــە ئـــەو پرســـیارەمان كردبێـــت كـــە 
بۆچـــی هەنـــدێ لـــە ســـەوزە و میـــوەكان خـــوارن و 
راســـت نیـــن، وەك خەیـــار و مـــۆز و تـــرۆزی و...هتـــد، 
ــە  ــەو میوانـ ــك ئـ ــەوەی كاتێـ ــە لـ ــەش بریتییـ وەاڵمەكـ
ـــزی كێشـــكردن  ـــەی هێ ـــە پێچەوان ـــەن، ب گەشـــە دەك

ــەرەتای  ــاوەی سـ ــە مـ ــن، لـ ــەورە دەبـ ــژ و گـ درێـ
گەشـــەكردنیدا ســـەرەتا بـــەرەو خـــوارەوە گەشـــە 
دەكـــەن، بـــەاڵم دواتـــر دەچەمێتـــەوە و رووەو 
ســـەرەوە گەشـــە دەكـــەن، ئەمـــەش بـــۆ ئـــەوەی 

خـــۆر لێـــی بـــدات.
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یوسف ئیدریس نووسەری میسری 
دایكبووی ساڵی 1927 شاری  لە 
كۆچی   1991 ساڵی  لە  و  بایروم 
بەهێزیی  دەربارەی  كردووە،  دوایی 
دایك دەڵێت: »ئەو كاتەی كە زانیم 
دایكم  هەیە،  قاچێكی  تەنیا  باوكم 
وەك  بوو،  بەهێز  بەالمەوە  هێندە 
ئەوەی سێ قاچی هەبێت و خاوەنی 

10 دەست و 100 زمان بێت.

پەند و وتە
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فلنجە چییە؟
فلنجە ئەو پارچە گرنگەی ئۆتۆمبێلە كەوا لەگەڵ 
ئۆتۆمبێل  هێواشكردنەوەی  بۆ  دیسك  یان  بانص، 
بەیەكەوە كار دەكەن، كاتێك شۆفێر ئیستۆپ دەكات، 
بانصەكان دەنوسێن بە فلنجەەوە بۆ هێواشبوونەوەی 

ئۆتۆمبیلەكە.
 چۆن بزانین فلنجەی ئۆتۆمبیلەكەمانە خراپە؟

ڕێگەی  لە  ئەگەر  لێدەخوریت،  ئۆتۆمبیل  كاتێ 
و  ئیستۆپەكە  پایدەری  و  كرد  ئیستۆپت  خێرا 
فلنجەی  ئەوا  لەرزین،  ئۆتۆمبێلەكەت  سوكانی 
یان  بكەی  تۆڕنەی  دەبێت  خوارە،  ئۆتۆمبێلەكەت 
بیگۆڕی، چونكە نابێت فلنجە شەپۆل، یان خەتی 

تێبێت و زبر بێت.
 ئایا فلنجە چەند جار تۆڕنە دەكرێت

جار  بۆ سێ  دوو  تەنیا  تازە  یەكی  فلنجە  هەموو 
بێت  تەنك  فلنجە  ئەگەر  چونكە  دەكرێت،  تۆڕنە 

ئیستۆپ باش ناگرێت و بانص فڕێ دەدات لەكاتی 
ئیستۆپ گرتن لە خێراییدا، یان هەندێك جار دەبێتە 

هۆی شكانی فلنجەكە لەكاتی ڕۆشتنی خێرادا.
چۆن فلنجەی ئۆتۆمبیلەكەمان بپارێزین: 

1. لە كاتی گەرمبوونی تەگەری ئۆتۆمبیلدا دەبێ 
شۆردنیان  و  تەگەرەكان  پێداكردنی  ئاو  لە  خۆمان 

بپارێزین. 
بەرز  كوالێت  بانصی  گۆڕیندا  لەكاتی  2.پێویستە 
و  خۆمان  ژیانی  تا  ئۆتۆمبێلەكان  بۆ  دابنێین 

سەالمەتیی ئۆتۆمبێلەكەش پارێزراو بێت.
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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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