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ریفراندۆم كوردستانییەتی
كەركووك و تەواوی ناوچەكانی 

مادەی 140ی سەلماند
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مەال مستەفا بارزانی نەك تەنیا 
لە باشووری كوردستان، بەڵكو 
لە هەر چوارپارچەی كوردستان 
كوردی بردە قۆناغێكی نوێ لە 
مێژووی هاوچەرخی كورد، گەلی 
كوردستان و گەلی كورد و مافە 

ڕەواكەی بە جیهان ناساند
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و  كـــورد  نەتەوەیـــی  بزاڤـــی  باســـی  كاتێـــك   
دەكەیـــن،  كـــورد  ڕزگارخـــوازی  بزووتنـــەوەی 
ـــی ســـیمبولی  ـــت باســـی مـــەال مســـتەفا بارزان ناكرێ
ـــی  ـــن. مـــەال مســـتەفا بارزان ـــورد نەكەی ـــی ك نەتەوەی
نـــەك تەنیـــا لـــە باشـــووری كوردســـتان، بەڵكـــو لـــە 
بـــردە  كـــوردی  كوردســـتان  چوارپارچـــەی  هـــەر 
هاوچەرخـــی  مێـــژووی  لـــە  نـــوێ  قۆناغێكـــی 
كـــورد، گەلـــی كوردســـتان و گەلـــی كـــورد و مافـــە 
بـــە جیهـــان ناســـاند، مـــەال مســـتەفا  ڕەواكـــەی 
بارزانـــی لـــە ســـاڵی 1958 كاتێـــك لـــە مۆســـكۆوە 
گەڕایـــەوە، هیوایەكـــی بـــۆ هەمـــوو كـــوردی هـــەر 
ئـــەو  و،  گەڕانـــدەوە  كوردســـتان  چوارپارچـــەی 
ــژووی  ــە مێـ ــی لـ ــن شۆڕشـ ــی گەورەتریـ ڕابەرایەتیـ
ڕزگاریخـــوازی خەڵكـــی كوردســـتان كـــرد، شۆڕشـــی 
ـــن شۆڕشـــی ڕێكخـــراوی هەمـــوو  ـــوول گەورەتری ئەیل
كـــورد و كوردســـتانییەكان بـــوو بـــە جیاوازیـــی نەتـــەوە 
و ئاییـــن و ئایینزاكانـــەوە، كۆتایـــی بـــە هەمـــوو ئـــەو 
ــی  ــی دووەمـ ــە دوای جەنگـ ــە لـ ــا كـ ــانەش هێنـ قسـ
جیهانـــی توركـــەكان دەیانگـــوت كـــورد چیتـــر نەمـــا 
و لـــە دوای قـــازی محەمـــەد لـــە ئێـــران باســـی 
ـــراق  ـــە عێ ـــان دەكـــرد و ل ـــی كوردی كۆتاییهاتنـــی بزاڤ

پرۆفیسۆر دكتۆر هۆگر تاهیر تۆفیق

بۆ گواڵنی نووسیوە

 شارەزا لە مێژووی هاوچەرخی كورد
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ــی  ــوو مافەكانـ ــی هەمـ ــی عەرەبـ ــاوی عێراقـ ــە نـ بـ
پەراوێـــز  كوردســـتانییەكانیان  و  كـــورد  گەلـــی 
بـــووەوە  پەشـــیمان  عێـــراق  خســـتبوو. حكومەتـــی 
بـــەوەی عێـــراق نیشـــتمانی كـــورد و عەرەبـــە و دەبێـــت 
بـــە هاوبەشـــی پێكـــەوە ئـــەم واڵتـــە بەڕێوەببـــەن و 
مافەكانـــی گەلـــی كـــورد زەوت نەكرێـــت، حكومەتـــی 
ـــەو دەســـتوورە كـــرد  ـــەر ئ ـــراق پێشـــێلكاریی بەرامب عێ
كـــە لەســـەری ڕێككەوتبوویـــن، بـــە ڕابەرایەتیـــی 
ــە  ــن شـــۆڕش لـ ــتەفا بارزانـــی گەورەتریـ ــەال مسـ مـ
مێـــژووی هاوچەرخـــی كوردســـتاندا ڕووی دا و، 
كاریگـــەری و شـــوێنەوارەكانی تـــا ئەمـــڕۆش بەســـەر 
بیـــری نەتەوەیـــی و ســـەربەخۆییەوە مـــاوە و، دەكرێـــت 
بگوترێـــت بناغـــەی شۆڕشـــی گـــواڵن و ڕاپەریـــن و 
ڕزگاركردنـــی كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكان 
و ڕیفراندۆمیـــش بـــوو، بـــە تایبەتـــی كـــە هـــزری 
زۆر  ئاســـتێكی  بـــە  كـــوردی  گەلـــی  نەتەوەیـــی 
ـــی  ـــدا بارزان ـــی ئەیلوول ـــە شۆڕش ـــووەوە. ل ـــەرز كردب ب
ســـەلماندی بـــۆ هەمـــوو دونیـــا و دەســـەاڵتدارانی 
هەرچـــوار دەوڵەتـــی عێـــراق و توركیـــا و ئێـــران و 
ســـووریا كـــە كـــورد میللەتێكـــی زینـــدووە و نەمـــردووە 
و ناكرێـــت مـــاف و داواكارییەكانـــی پەراوێـــز بخرێـــت 
و، وەكـــو هەمـــوو گەالنـــی دیكـــەی ناوچەكـــە كار 
بـــۆ ســـڕینەوەی ســـیمای نەتەوەیـــی بكرێـــت، پێـــش 
ـــە  ـــە ســـاڵی 1931-1932 ل شۆڕشـــی ئەیلوولیـــش ل
بزاڤـــی شـــێخ ئەحمـــەدی بـــارزان و لـــە ســـاڵی 1943- 
1945 و دواتـــر بـــە درێژایـــی 14 ســـاڵ گەلـــی 
كـــورد بـــە ڕابەرایەتیـــی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
ـــاو ناســـنامەی كوردســـتانی  ـــە پێن ـــردووە ل شـــەڕی ك
و  شـــۆڕش  واتـــا  بیانـــی،  ناســـنامەیەكی  نـــەك 
كوردایەتـــی بـــۆ هـــزر و بیـــری ســـەربەخۆیی بـــووە، 
نـــەك بـــۆ حوكمـــی زاتـــی و فیدڕاڵییـــەت، هەمـــوو 
ئـــەم داواكارییانـــە ســـەرەتای ڕێگـــە بـــووە و تەنیـــا 
بەدەســـتهێنانی  بـــەرەو  بـــووە  یەكـــەم  هەنـــگاوی 
ئامانجـــە گەورەكـــە، كـــە ســـەربەخۆیی و دەوڵەتـــی 
كـــورد  ســـەركردەكانی  هەمـــوو  بـــووە،  كـــوردی 
هەڵقـــواڵوی نـــاو ئـــەو كۆمەڵگەیـــەی كوردســـتانی 
بوونـــە كـــە لـــە مزگـــەوت و تەكیـــە و خانەقاكانـــدا 
هـــزری  و  نەتەوەیـــی  شوناســـی  و  ناســـنامە 
و  ئامانـــج  لـــە  نیشـــتمانپەروەری  و  كوردایەتـــی 
ــووە. ــەكان بـ ــە و خوێندنـ ــەوەی وانـ ــدی پێشـ ڕیزبەنـ

 ســـەركردەكانی كـــورد لـــە مێـــژوودا هەموویـــان 
بڕوایـــان بـــە ناســـنامەی كـــوردی هەبـــووە، نـــەك 

عێراقـــی و ئێرانـــی و توركـــی و ســـووری، تەنانـــەت 
بەیانـــی ســـاڵی 1944 گەلێـــك گەورەتـــر بـــوو لـــە 
بەیاننامـــەی ئەیلوولـــی ســـاڵی 1970 كـــە هەنـــگاوی 
ئامانجـــە  بەدەســـتهێنانی  بـــەرەو  بـــوو  یەكـــەم 
گەورەكـــەی ســـەربەخۆیی، مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
ســـەربەخۆیی و ناســـنامەی كوردایەتـــی لـــە مێشـــكی 
كوردانـــی باشـــوور چانـــد و بەردەوامیـــی بـــە شۆڕشـــی 
ئەیلـــوول و گـــواڵن و ڕاپەریـــن و ئازادیـــی ناوچـــە 
كوردســـتانییەكان دا، تـــا كـــورد بەئەمـــڕۆ گەیشـــت، 
ئـــەو ڕۆژەی كـــە ســـەرۆك مەســـعود بارزانـــی لـــە پێنـــاو 
ـــرد و،  ـــی ك ـــزی و تەبای ـــۆ یەكڕی ـــدا كاری ب گەلەكەی
ـــووب  ـــە و ئاش ـــەوەی فیتن ـــە كوژاندن ـــوو ل ـــی هەب ڕۆڵ
ـــە شـــەڕی داعشـــدا گەورەتریـــن داســـتانی تۆمـــار  و ل
ــی  ــە كۆمەڵكوژییەكـ ــتانی لـ ــی كوردسـ ــرد و گەلـ كـ
گـــەورە و داگیركارییەكـــی مەترســـیدار ڕزگار كـــرد.
ســـەرۆك مەســـعود بارزانـــی وەكـــو كـــوڕی مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی و وەكـــو پێشـــمەرگە هـــەر لـــە 
ســـاڵی 1962 لەگـــەڵ شۆڕشـــی ئەیلـــوول و گـــواڵن و 
ڕاپەریـــن و بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی كـــورد ژیـــاوە 
ــی  ــری نەتەوایەتیـ ــزری بیـ ــردووە و، هـ ــی كـ و خەباتـ
باوكـــی خـــۆی تێـــدا بەرجەســـتە بـــووە و، لەگـــەڵ 
بیرۆكـــەی بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی كوردیـــدا 
ژیـــاوە و خەباتـــی بـــۆ كـــردووە، ســـەرۆك بارزانـــی 
قبووڵـــی نییـــە كـــورد ببێتـــە پاشـــكۆی هیـــچ میللـــەت 
ــووڵ دەكات  ــۆن قبـ ــر چـ ــك، ئیتـ ــەوە و دەوڵەتێـ و نەتـ
بەرامبـــەر  زوڵمـــی  بكرێـــت و  پێشـــێل  مافەكانـــی 

بكرێـــت.
 بیرۆكـــەی نەتەوەیـــی مەســـعود بارزانـــی لـــە 
 2017 ســـاڵی  ئەیلوولـــی  25ی  ڕیفراندۆمـــی 
گەیشـــتە لووتكـــە و لەســـەر هەمـــان هـــزری بیـــری 
ـــووە  ـــی باوكـــی ب نەتەوایەتیـــی مـــەال مســـتەفا بارزان
و، ئـــەو نامەیـــەی لـــە باوكـــی خـــۆی وەرگرتـــووە، 
بـــەوەی لـــە ئاســـت خواســـت و ویســـتی گەلەكەیـــدا 
بێـــت و لـــە هـــزری نەتەوەیـــی النـــەدات و بەرگـــری لـــە 
ـــەكات و هەلێكـــی  ئیـــرادەی گەلـــی كـــورد بـــكات، ل
لەبـــاری مێژوویـــی و گونجـــاودا گەلەكـــەی بـــەرەو 
بـــرد و مێژوویەكـــی  بـــۆ ســـەربەخۆیی  دەنگـــدان 
ـــورد و هەمـــوو خەڵكـــی كوردســـتان  ـــۆ ك گـــەورەی ب
تۆمـــار كـــرد و، بـــە هەمـــوو دونیـــای ســـەلماند كـــورد 
گەلێكـــی زینـــدووە و كۆیالیەتـــی و ژێردەســـتەیی 
قبـــووڵ نـــاكات و ســـەربەخۆیی و دەوڵەتـــی خـــۆی 

دەوێـــت.

لە شۆڕشی ئەیلوولدا بارزانی 
سەلماندی بۆ هەموو دونیا 
و دەسەاڵتدارانی هەرچوار 
دەوڵەتی عێراق و توركیا 
و ئێران و سووریا كە كورد 
میللەتێكی زیندووە و نەمردووە 
و ناكرێت ماف و داواكارییەكانی 
پەراوێز بخرێت

سەرۆك مەسعود بارزانی لە 
پێناو گەلەكەیدا كاری بۆ 
یەكڕیزی و تەبایی كرد و، 
ڕۆڵی هەبوو لە كوژانەوەی 
فیتنە و ئاشووب و لە شەڕی 
داعشدا گەورەترین داستانی 
تۆمار كرد و گەلی كوردستانی 
لە كۆمەڵكوژییەكی گەورە و 
داگیركارییەكی مەترسیدار ڕزگار 
كرد

سەرۆك بارزانی قبووڵی نییە 
كورد ببێتە پاشكۆی هیچ میللەت 
و نەتەوە و دەوڵەتێك، ئیتر 
چۆن قبووڵ دەكات مافەكانی 
پێشێل بكرێت و زوڵمی بەرامبەر 
بكرێت

شۆڕشی ئەیلوول گەورەترین 
شۆڕشی ڕێكخراوی هەموو كورد 
و كوردستانییەكان بوو بە 
جیاوازیی نەتەوە و ئایین و 
ئایینزاكانەوە
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كوردایەتی و ســـەربەخۆیی و دەوڵەتی كوردســـتان 
لـــە مێشـــكی مەســـعود بارزانیدایـــە و مـــن دڵنیـــام 
ـــی كـــوردی خســـتە ســـەر ڕێچكـــەی  ســـەرۆك بارزان
ــەو  ــی ئـ ــگاوی یەكەمـــی مێژوویـــی بەدیهێنانـ هەنـ
خەونـــە گەورەیـــە، گرنگیـــی ڕیفرانـــدۆم لـــەوەدا بـــوو 
كـــە ســـەرۆك مەســـعود بارزانـــی هەمـــوو الیەنـــە 
كوردســـتانییەكان و پەرلەمـــان و حزبـــە سیاســـییەكان 
و  ئاییـــن  و  نەتەوەیـــی  پێكهاتـــەی  تەنانـــەت  و 
ئایینزاكانـــی لەســـەر یـــەك مێـــز بـــۆ یـــەك دەنـــگ 
كۆكـــردەوە و، بـــۆ یەكەمیـــن جـــار بـــوو گەلـــی كـــورد 
ـــج و مەبەســـت  ـــەك ئامان ـــەر ی ـــتانییان لەس و كوردس
هاودەنـــگ بـــن و بگـــرە هەمـــوو مافێكـــی نەتەوەیـــی 
لـــە  كـــرد و،  ئایینـــی پێكهاتەكانیشـــی زامـــن  و 
كۆبوونـــەوە و دانوســـتانەكانیدا لەگـــەڵ نوێنـــەری 
هەمـــوو نەتـــەوە و ئاییـــن و ئایینـــزاكان بەڵێنـــی 
پێـــدان كـــە زامنـــی داواكاری و مافەكانیـــان دەبێـــت، 
تەنانـــەت كاتێـــك پێكهاتـــە نەتەوەیـــی و ئایینـــی و 
ئایینـــزاكان بـــە كۆمەڵێـــك داواكاریـــی پێشـــوەخت 
چوونـــە حـــزووری بارزانـــی، لـــە زاری خۆیانـــەوە 
یـــەك داواكاری  بارزانـــی دەســـتكاریی  مەســـعود 
جێبەجێكردنـــی  بەڵێنـــی  و  نەكـــردن  خواســـتی  و 
ئـــەو  پێـــی ڕاگەیانـــدن كـــە  پێـــدان و  هەمـــووی 
پارێـــزەری مـــاف و دەســـتكەوتەكانیانە، كۆدەنگـــی 
ئەنجامدانـــی  بـــۆ  یەكڕیـــزی  و  یەكدەنگـــی  و 
ڕیفرانـــدۆم بـــە هیـــچ شـــێوەیەك سەركێشـــی نەبـــوو، 
بەڵكـــو هەڵوێســـتێكی جەماعـــی و ئیـــرادەی گـــەل 
بـــوو كـــە لـــە ڕیفراندۆمەكـــەدا دەنگیـــان بـــە بەڵـــێ دا 
بـــۆ ســـەربەخۆیی، ئیتـــر كـــێ بـــە دڵـــی نییـــە و كـــێ 
چـــاوی بـــەم دەســـتكەوتە هەڵنایـــەت و كـــێ دوای 
بەرژەوەندیـــی تایبەتـــی و شـــۆڤێنی و مەزهەبـــی 
و دەســـتكەوت و پـــارەی دەرەكـــی كەوتـــووە، ئەمـــە 
بابەتێكـــی دیكەیـــە. بەتەئكیـــد واڵتانـــی ئیقلیمـــی 
چونكـــە  هەڵنایـــەت،  دەســـتكەوتە  بـــەم  چاویـــان 
ڕیفرانـــدۆم هیوایـــەك بـــوو بـــۆ كوردانـــی ڕۆژهـــەاڵت 
و ڕۆژئـــاوا و باكووریـــش، لـــە ڕیفراندۆمـــدا ســـەرۆك 
بارزانـــی وەكـــو مـــەال مســـتەفا بارزانـــی جارێكـــی 
میللەتێكـــی  كـــورد  كـــە  ســـەلماندییەوە  دیكـــە 
نامرێـــت،  و  بزاڤدایـــە  لـــە  بـــەردەوام  و  زینـــدووە 
نەیـــاران مەترســـیی ئەوەیـــان هەبـــوو ئەگـــەر كـــورد 
لـــە باشـــووری كوردســـتان ببێتـــە خـــاوەن كیانـــی 
ڕابگەیەنێـــت،  دەوڵـــەت  و  خـــۆی  ســـەربەخۆی 
ـــە  ـــی ناوەڕاســـت هەمـــووی بێت نەخشـــەی ڕۆژهەاڵت

ڕیفراندۆمەكـــەش  بنەمـــای  تەنانـــەت  گۆڕیـــن، 
بـــووە. كوردســـتان  دەوڵەتـــی  دامەزراندنـــی 

ڕیفرانـــدۆم لـــە دەوڵەتـــی عێراقـــدا قۆناغـــی دووەم 
بـــوو بـــەرەو ســـەربەخۆیی، ئەمـــەش دوای ئـــەوەی 
ــاڵی 1970دا قۆناغـــی یەكەمـــی بڕیبـــوو،  لـــە سـ
كوردســـتانییەتی  ریفرانـــدۆم  گرنگتـــر  لەمـــەش 
كەركـــووك و تـــەواوی ناوچەكانـــی مـــادەی 140ی 
و  نەتەوەیـــی  و  ســـنووری سیاســـی  و  ســـەلماند 
دیـــار  بـــە  داهاتـــووی  دەوڵەتـــی  جوگرافیـــای 
تاوەكـــو  شـــنگالەوە  و  كەركـــووك  لـــە  خســـت 
ـــی، لەگـــەڵ ئەمەشـــدا  ـــەدرە و مەندەل ـــن و ب خانەقی
دوژمنەكانـــی كـــورد لـــە جـــاران زیاتـــر دژایەتیـــی 
بیـــری نەتەوایەتیـــی گەلـــی كـــورد  بارزانـــی و 
ـــێ نیشـــتووە،  ـــان ل ـــێكی زۆری ـــەن، چونكـــە ترس دەك
دەبێـــت كـــورد هێـــزی ســـەربازی و چەكـــی خـــۆی 
بپارێزێـــت، چونكـــە لـــە كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی 
ــز و چەكـــە فریـــای  ــا هێـ ــەم ســـەردەمەدا تەنیـ و ئـ
نەتـــەوە مەزڵوومـــەكان دەكەوێـــت و مافەكانیـــان 

دەپارێزێـــت.
»بارزانـــی و كوردایەتـــی و پێشـــمەرگە« ســـێ 
بابەتـــی جیانەكراوەیـــە لـــە هـــزری نەتەوایەتیـــی 
كوردســـتانی باشـــووردا، كـــە لەگـــەڵ پشـــتیوانیی 
نێودەوڵەتـــی، بەتایبەتـــی ئەمریـــكا زۆر گرنگـــە 
ڕیفراندۆمەكـــە  ئەنجامـــی  جێبەجێكردنـــی  بـــۆ 
ســـەرۆك  دەســـتی  لەســـەر  ســـەربەخۆییە.  كـــە 
بارزانـــی كـــورد بووەتـــە بەشـــێك لـــە ئەجنـــدای 
بەرژەوەندییەكانـــی ڕۆژئـــاوا و بەتایبەتـــی ئەمریـــكا، 
دەبێـــت لەمـــەدا كـــورد گەمەكارێكـــی بوێـــر و شـــارەزا 
بێـــت و ڕووداوەكان و بارودۆخـــە پێشـــبینیكراوەكان 
بـــە قازانجـــی خـــۆی وەرچەرخێنێـــت و، پارێـــزگاری 
لـــە مافـــە دەســـتووری و یاســـاییەكان و بەرژەوەندییـــە 
لـــە  بەتایبەتـــی  بـــكات،  خـــۆی  ئابوورییەكانـــی 
دۆســـێی نـــەوت و گازدا، لەگـــەڵ ئاڵۆزبوونـــی 
دۆخـــی عێـــراق و بارگرژییەكانـــی ئـــەم دواییـــە 
ــەت  ــەت و تەنانـ و دواكەوتنـــی پێكهێنانـــی حكومـ
كوردیـــش  دەبێـــت  مەزهەبگەرایـــی،  هەڵكشـــانی 
كارتـــی خـــۆی هەبێـــت، بـــۆ ئـــەوەی لـــە نـــاو ئـــەم 
هەمـــوو بەرژەوەندیخـــوازەدا مافەكانـــی نەخورێـــت، 
ــی  ــە زەوتكردنـ ــن لـ ــۆ ڕێگرتـ ــش بـ ــترین كارتیـ باشـ
لەنـــاو  كـــورد و كوردســـتان  مافەكانـــی گەلـــی 
عێراقێكـــی مەزهەبگـــەرا و پـــڕ لـــە ئاشـــووب و 

كێشـــەدا، ســـەربەخۆییە.

گرنگیی ڕیفراندۆم لەوەدا بوو 
كە سەرۆك مەسعود بارزانی 

هەموو الیەنە كوردستانییەكان و 
پەرلەمان و حزبە سیاسییەكان و 
تەنانەت پێكهاتەی نەتەوەیی و 
ئایین و ئایینزاكانی لەسەر یەك 

مێز بۆ یەك دەنگ كۆكردەوە

دەبێت كورد هێزی سەربازی و 
چەكی خۆی بپارێزێت، چونكە 

لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئەم 
سەردەمەدا تەنیا هێز و چەكە 

فریای نەتەوە مەزڵوومەكان 
دەكەوێت و مافەكانیان 

دەپارێزێت

كۆدەنگی و یەكدەنگی و یەكڕیزی 
بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بە 

هیچ شێوەیەك سەركێشی نەبوو، 
بەڵكو هەڵوێستێكی جەماعی 

و ئیرادەی گەل بوو كە لە 
ڕیفراندۆمەكەدا دەنگیان بە 

بەڵێ دا بۆ سەربەخۆیی

لە ڕیفراندۆمدا سەرۆك بارزانی 
وەكو مەال مستەفا بارزانی 

جارێكی دیكە سەلماندییەوە 
كە كورد میللەتێكی زیندووە و 
بەردەوام لە بزاڤدایە و نامرێت
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بەشی سێیەم

ڕاپەڕین 
دەرفەت و ئاستەنگەكان 
لە دامەزراندنی كابینەی سێیەمی حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە

تا بڕیاردانی ئەمریكا بۆ ڕووخاندنی ڕژێمی سەدام حوسێن

ــژووی  ــه  مێـ ــۆڕش  لـ ــن شـ ــوو ، گه وره تریـ ــه یر بـ ــی سـ ــتی رێككه وتێكـ به راسـ
ـــوول  ـــی ئه یل ـــه  مانگ ـــا ، بۆی ـــی 1961 هه ڵگیرس ـــه  11ی ئه یلول ـــتاندا ل ـــی كوردس گه ل
گرنگـــی و تایبه تمه نـــدی خـــۆی بـــۆ گه لـــی كوردســـتان هه یـــه  . هـــه ر لـــه  ســـاڵی 
2001 ه وه  11ی ئه یلـــوول رۆژێكـــی هێجـــگار گرنگـــه  لـــه  مێـــژووی ئه مریـــكا و 
ته نانـــه ت لـــه  مێـــژووی تـــازه ی هه مـــوو جیهانـــدا و دیمەنە كانـــی ئـــه و رۆژه  

هه رگیـــز لـــه  یـــاد ناچنـــه وه .
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ـــە 31ی  ـــر ل ـــاری هەولێ ـــی ش ـــی ئازادكردن پالن
ئابـــی 1996، بـــۆ ئـــەوە نەبـــوو كـــە هێزەكانـــی پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان بچنـــە ســـلێمانی و تـــەواوی 
كوردســـتان كۆنتـــڕۆڵ بكـــەن و، ڕێككەوتنەكـــەش 
هـــەر بـــەو جـــۆرە كرابـــوو كـــە هێزەكانـــی پارتـــی 
دوای  بـــەاڵم  ســـلێمانی،  پارێـــزگای  نەچنـــە 
ئازادكردنـــی شـــاری هەولێـــر، هێزەكانـــی یەكێتـــی 
ــان  ــەك هەڵوەشـ ــە بەریـ ــان و لـ ــە جۆرێـــك داڕووخـ بـ
كـــە هیـــچ كەســـێك مەزنـــدەی نەدەكـــرد، تەنانـــەت 
ئـــەو هێـــزەی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانیش 
ـــوو  ـــێ كراب ـــان پ ـــوون و فەرمانی ـــە هەڵەبجـــە ب ـــە ل ك
كـــە هیـــچ جووڵەیـــەك نەكـــەن، لـــە ســـلێمانییەوە 
هەواڵیـــان بـــۆ چـــوو كـــە هێزەكانـــی یەكێتـــی هەمـــوو 
ناوچەكانیـــان بـــە ســـلێمانییەوە چـــۆڵ كـــردووە و 
گەیشـــتوونەتە ســـەر ســـنووری عێـــراق – ئێـــران لـــە 
ــێوەیە  ــەن«ن، بەمشـ ــەیران بـ ــنووری »سـ ــی سـ خاڵـ
لـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  هێزەكانـــی 
تـــەواوی  و  ســـلێمانی  بـــۆ  هەڵەبجـــەوە هاتنـــەوە 
دەســـەاڵتی  ژێـــر  كەوتـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی 

پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان.
پێنجەمـــی  بەرگـــی  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
بزووتنـــەوەی  و  »بارزانـــی  كتێبەكەیـــدا 
دەرفـــەت  ڕاپەریـــن،   – كـــورد  ڕزگاریخـــوازی 
قۆناخـــە  ئـــەم  لەســـەر  ئاســـتەنگەكان«،  و 
ــردووە،  ــەوە كـ ــاژەی بـ ــردووە و ئامـ ــتەی كـ هەڵوەسـ
پـــالن و ڕێككەوتنمـــان تەنیـــا بـــۆ ڕزگاركردنـــی 
ــان  ــی هێزەكانمـ ــەك چوونـ ــوو، نـ ــر بـ ــاری هەولێـ شـ
بـــۆ ســـلێمانی، بـــەاڵم كـــە هێزەكانـــی یەكێتـــی لـــە 
هەمـــوو بـــەرەكان داڕووخـــان و بـــەرەو ســـنووری 
ئێـــران ڕۆیشـــتن، هێزەكانـــی پارتـــی لـــە هەڵەبجـــە 
بـــە بـــێ فەرمـــان هاتنـــە نـــاو شـــاری ســـلێمانی 
و، دواتـــر هێزەكانـــی میحـــوەری دووكانیـــش بـــەرەو 
ـــاو ســـلێمانی هـــەر  ســـلێمانی بـــەڕێ كەوتـــن و لـــە ن

دوو هێزەكـــە یەكیـــان گرتـــەوە.
ـــی  ـــەك حوكمڕان ـــەاڵت و ی ـــەك دەس ـــان ی بێگوم
ــحاڵی و  ــەی خۆشـ ــتان جێگـ ــی كوردسـ ــە هەرێمـ لـ
ــتان  ــركاری كوردسـ ــی داگیـ ــی دەوڵەتانـ ڕەزامەندیـ
نییـــە، هـــەر بۆیـــە ســـەدام حوســـێن لـــە ڕۆژی 
10ی ئەیلوولـــی 1996 » مانـــع عەبدولڕەشـــید 
»دەنێرێتـــە  عێـــراق  موخابەراتـــی  بەڕێوەبـــەری 
ئـــەم ســـەردانەش »محەمـــەدی  پـــاش  تـــاران و 
ــدا  ــەردانی بەغـ ــران« سـ ــی ئێـ ــری ئیتیالعاتـ جێگـ

ـــز  ـــك دەكـــەون كـــە هەرگی ـــەوە ڕێ دەكات و لەســـەر ئ
نابێـــت هەمـــوو كوردســـتان بكەوێتـــە دەســـتی پارتـــی 

دیموكراتـــی كوردســـتان.
ـــوون كـــە  ـــە ب ـــەو پیالن ـــراق ســـەرقاڵی ئ ـــران و عێ ئێ
بـــە هـــەر نرخێـــك بێـــت، دەبێـــت یەكێتـــی نیشـــتمانی 
دیموكراتـــی  پارتـــی  و  بگەڕێندرێتـــەوە  كوردســـتان 
ــنووری  ــۆ سـ ــەن بـ ــێ بكـ ــە پـ ــتانیش پاشەكشـ كوردسـ
خـــۆی، بـــەاڵم لـــەم هەلومەرجـــە دژوارەدا پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان ســـەرقاڵی ئـــەوە بـــوو كـــە 
جارێكـــی دیكـــە حكومـــەت لـــە كوردســـتان دەســـت بـــە 
ـــی  ـــۆ ئەمـــەش پەرلەمان ـــەوە، ب ـــی خـــۆی بكات كارەكان
كوردســـتان دوای ئـــەوەی لـــە كۆبوونـــەوەی ڕۆژی 
3ی ئەیلوولـــی 1996 تەمەنـــی خـــۆی بـــۆ مـــاوەی 
دوو ســـاڵ درێـــژ كـــردەوە و شـــەرعییەتی بـــۆ خـــۆی 
دیكـــەدا  كۆبوونەوەیەكـــی  لـــە  دواتـــر  گێڕایـــەوە، 
ئـــەوەی  بـــۆ  ڕاســـپارد  شاوەیســـی  نـــووری  د.ڕۆژ 
كابینـــەی ســـێیەمی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بـــوو،  بنكەفـــراوان  كـــە حكومەتێكـــی  پێكبهێنێـــت 
بێجگـــە لـــە پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان، حزبـــی 
ئیســـالمی  بزووتنـــەوەی  و  كوردســـتان  شـــیوعی 
و  ئاشـــووری  و  كلـــد  بزووتنـــەوەی  و  كوردســـتان 
چەنـــد كەســـایەتییەكی بێالیەنیشـــی تێـــدا بـــوو، وەك 
قـــەزاز، حســـێن شـــنگالی« و دوای  »د.شـــەفیق 
متمانـــەی  ســـێیەم  كابینـــەی  كـــورت  ماوەیەكـــی 
دووبـــارە  ســـەرقاڵی  و  وەرگـــرت  پەرلەمانـــی 
ـــەكان  ڕێكخســـتنەوە و پێشكەشـــكردنی خزمەتگوزاریی

بـــوون بـــۆ هەمـــوو كوردســـتان.
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكەیـــدا زۆر ڕاشـــكاوانە 
ئامـــاژەی بـــەوە كـــردووە، كاتێـــك ئێـــران و عێـــراق بـــە 
تەواوەتـــی لەســـەر ئـــەوە ڕێككەوتبـــوون كـــە دەبێـــت 
پارتـــی لـــە قاڵـــب بدرێـــت، هەواڵـــی ئـــەوەی بـــۆ 
چـــووە كـــە »هێزەكانـــی پارتـــی لـــە ســـلێمانی تووشـــی 
لەخۆباییبـــوون و بێدیســـپلینی ببـــوون و، شـــیرازەی 
ڕێكخســـتن و پابەندبوونیـــان لـــە نـــاودا نەمابـــوو«. 
هـــەر ئـــەم مەبەســـتە ســـەرۆك بارزانـــی بڕیـــار دەدات 
ســـەردانی ســـلێمانی بـــكات و ڕۆژی 4ی تشـــرینی 
و  ســـلێمانی  دەچێتـــە  كاتێـــك   1996 یەكەمـــی 
ــوو  ــت هەمـ ــۆی دەردەكەوێـ ــت، بـ ــە دەبینێـ بارودۆخەكـ
ئـــەو هەواڵنـــەی پێـــی گەیشـــتوون، ڕاســـت بـــوون، 
بەتایبەتـــی كـــە ســـەردانی بـــەرەی هێـــزی پێشـــمەرگەی 
ـــە  ـــە ناوچـــە ســـنوورییەكان كـــردووە، ئـــەو واقیعـــەی ب ل
ڕوونتـــر بینیـــوە، هـــەر بۆیـــە ڕاشـــكاوانە لـــە كتێبەكـــەی 

هەواڵی ئەم بێباكی و 
لەخۆباییبوونەی هێزەكانی 
پارتی دیموكراتی كوردستان 
لە میحوەری سلێمانی، بێگومان 
گەیشتووەتەوە بە ئێران و 
یەكێتی، هەر بۆیە كاتێك لە 
ڕۆژی 11ی تشرینی یەكەمی 
1996 هێزەكانی یەكێتی بە 
پاڵپشتیی تۆپخانەی ئێرانی، 
هێرش دەكەنە سەر هێزەكانی 
پارتی، هێرشەكەیان زۆر ڕێك و 
پێك و چڕ و توند دەبێت، بۆیە 
لە چەند قۆڵێكەوە هێزەكانی 
پارتی دەشكێن

هاوكات لەگەڵ ئەم هەنگاوانەی 
سەرۆك بارزانی بۆ ئاگربەست 
و كۆتاییهێنان بە شەڕی 
خۆكوژی، جارێكی دیكە یەكێتی 
نیشتمانی كوردستان بە 
پشتیوانی تۆپخانەی ئێرانی 
هێرش دەكاتە سەر هێزەكانی 
پارتی و لە ئاكامدا هێزەكانی 
پارتی زیانێكی زۆر گەورەیان 
پێ دەگات

سەرۆك بارزانی لە ڕۆژی 21ی 
تشرینی یەكەمی 1996 سەردانی 
سلۆپی كرد و لەگەڵ نوێنەرانی 
ئەمریكا و بەریتانیا بەمەبەستی 
ئاگربەست كۆبووەوە و لەو 
كۆبوونەوەیەدا سەرۆك بارزانی 
بە ئاگربەست و كۆبوونەوەی 
لەگەڵ جەالل تاڵەبانی ڕازی 
دەبێت
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هێزەكانـــی  ڕێكخســـتنەوەی  »بـــۆ  نووســـیویەتی: 
ــەاڵم  ــرد، بـ ــەرەم كـ ــن بـ ــەردانی چەندیـ ــمەرگە سـ پێشـ
بارودۆخـــی پێشـــمەرگەكانی خاڵـــە ســـنوورییەكان بـــە 
ـــەوێ  ـــان كـــردم. ژمارەیەكـــی كـــەم ل ـــەواوی بێئومێدی ت
بـــوون، بێبـــاك و بـــێ ڕێكخســـتن. وایـــان دانابـــوو، 
ـــێ  ـــووە و ناگەڕێنـــەوە، ب ـــەواو ب ـــە ت ـــا هەتای یەكێتـــی ت
ـــەرقاڵی  ـــەو و ڕۆژ س ـــران ش ـــە ئێ ـــەوەی ك ـــوون ل ئاگاب

ڕێكخســـتنەوەی یەكێتییـــە«.
لەخۆباییبوونـــەی  و  بێباكـــی  ئـــەم  هەواڵـــی 
لـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  هێزەكانـــی 
ــتووەتەوە بـــە  ــان گەیشـ ــلێمانی، بێگومـ میحـــوەری سـ
ئێـــران و یەكێتـــی، هـــەر بۆیـــە كاتێـــك لـــە ڕۆژی 11ی 
تشـــرینی یەكەمـــی 1996 هێزەكانـــی یەكێتـــی بـــە 
ـــە ســـەر  ـــرش دەكەن ـــی، هێ ـــەی ئێران پاڵپشـــتیی تۆپخان
هێزەكانـــی پارتـــی، هێرشـــەكەیان زۆر ڕێـــك و پێـــك 
و چـــڕ و تونـــد دەبێـــت، بۆیـــە لـــە چەنـــد قۆڵێكـــەوە 
هێزەكانـــی پارتـــی دەشـــكێن و، دواتـــر ســـەرۆك بارزانـــی 
بڕیـــار دەدات، كـــە هێڵـــی بەرگـــری بگوازێتـــەوە بـــۆ 
دەوروبـــەری دووكان و لەوێـــوە بەرگـــری بكـــەن، بـــەاڵم 
ســـەرۆك بارزانی زۆر ڕاشـــكاوانە هەڵوەســـتەی لەســـەر 
ـــە  ـــك ل ـــردووە »كاتێ ـــەوە ك ـــردووە و ئامـــاژەی ب ـــەوە ك ئ
ڕۆژی 14ی تشـــرینی یەكەمـــی 1996 لـــە دووكان 
لەنـــاو كۆبوونـــەوەدا بـــووم، بەداخـــەوە لەنـــاكاو بەبـــێ 
هیـــچ بەڵگـــە و پاســـاوێك فـــەوزا و بێســـەروبەری 
ســـەر  بـــە  پارتـــی. چـــی  هێزەكانـــی  نـــاو  كەوتـــە 
ـــی  ـــەر هیزەكان ـــە س ـــتیش ب ـــان ش ـــات، هەم ـــی ه یەكێت
ـــزەكان ســـەنگەریان چـــۆڵ  ـــوو هێ ـــات و هەم ـــی ه پارت
كـــرد و بـــەرەو هەیبـــەت ســـوڵتان گەڕانـــەوە بـــۆ هەولێـــر 

بـــە ڕێ كەوتـــن.
بـــەاڵم ســـوپای یـــەك و ســـوپای دوو لـــە هیـــزۆپ 
و هەیبـــەت ســـوڵتان هێڵێكـــی بەرگریـــی پتەویـــان 
19ی  ڕۆژی  لـــە  بۆیـــە  هـــەر  كردبـــوو،  دروســـت 
تشـــرینی یەكـــەم جارێكـــی دیكـــە هێزەكانـــی پارتـــی 
لـــە »هیـــزۆپ و هەیبـــەت ســـوڵتانەوە« هێرشـــیان 
كردبـــووە ســـەر هێزەكانـــی یەكێتـــی و هەتـــا دووكان 
پاشەكشـــەیان پـــێ كردبـــوون، هـــەر بۆیـــە جارێكـــی 
بـــۆ  ئەمریـــكا  و  بەریتانیـــا  هەوڵەكانـــی  دیكـــە 
ڕاگەیاندنـــی ئاگربەســـت لـــە نێـــوان پارتـــی و یەكێتـــی 
دەســـتی پێكـــرد و بـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش ســـەرۆك 
بارزانـــی لـــە ڕۆژی 21ی تشـــرینی یەكەمـــی 1996 
ســـەردانی ســـلۆپی كـــرد و لەگـــەڵ نوێنەرانـــی ئەمریكا 
و بەریتانیـــا بەمەبەســـتی ئاگربەســـت كۆبـــووەوە و لـــەو 

ــت و  ــە ئاگربەسـ ــی بـ ــەرۆك بارزانـ ــەدا سـ كۆبوونەوەیـ
كۆبوونـــەوەی لەگـــەڵ جـــەالل تاڵەبانـــی ڕازی دەبێـــت.
هەنگاوانـــەی  ئـــەم  لەگـــەڵ  هـــاوكات  بـــەاڵم 
ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ ئاگربەســـت و كۆتاییهێنـــان 
بـــە شـــەڕی خۆكـــوژی، جارێكـــی دیكـــە یەكێتـــی 
نیشـــتمانی كوردســـتان بـــە پشـــتیوانی تۆپخانـــەی 
ـــە  ـــی پارتـــی و ل ـــە ســـەر هێزەكان ـــرش دەكات ـــی هێ ئێران
ـــان  ـــی پارتـــی زیانێكـــی زۆر گەورەی ـــدا هێزەكان ئاكام
پـــێ دەگات، هەتـــا هێزەكانـــی پارتـــی لـــە ڕێگـــەی 
ـــە دەكـــەن  ـــە شـــەڕێكی قارەمانان نێـــوان كۆیـــە و دێگەڵ
و ڕێگـــە لـــە پێشـــرەوییەكانی یەكێتـــی دەگـــرن، ئـــەم 
شـــەڕەش دەبێتـــە خاڵـــی ئاگربەســـتی نێـــوان هێزەكانـــی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان و یەكێتـــی نیشـــتمانی 
پشـــتگیریی  بەریتانیـــاش  و  ئەمریـــكا  كوردســـتان، 
دیموكراتـــی  پارتـــی  كـــرد،  ئاگربەســـتەیان  ئـــەم 
ـــەو ئاگربەســـتەوە  ـــی خـــۆی ب كوردســـتانیش پابەندبوون
ئـــەم  ســـاڵێك  نزیكـــەی  مـــاوەی  بـــۆ  و  ڕاگەیانـــد 

ئاگربەســـتە درێـــژەی هەبـــوو.
 قۆناخی چوارەمی شەڕی خۆكوژی

مانگـــی  لـــە  ئاگربەســـت  ڕاگەیاندنـــی  دوای 
تشـــرینی یەكەمـــی 1996، بەداخـــەوە كوردســـتان بـــووە 
»دوو زۆن و دوو ئیـــدارە« و، یەكێتـــی نیشـــتمانی 
كەوتبوونـــە  هەولێـــر  لەدەســـتدانی  بـــە  كوردســـتان 
حاڵەتێكـــی دەروونیـــی ئەوتـــۆوە كـــە نەیاندەتوانـــی 
هەولێـــر  ئازادكردنـــەوەی  دوای  واقیعـــی  ئەمـــری 
قبـــووڵ بكـــەن، هـــەر بۆیـــە وێـــڕای هەمـــوو هەوڵـــە 
ــەش  ــی هاوبـ ــی پیالنـ ــە دانانـ ــەكان كەوتنـ نێودەوڵەتییـ
لەگـــەڵ هێزەكانـــی پەكەكـــە بـــۆ ئـــەوەی پێكـــەوە و بـــە 
هاوبەشـــی هێـــرش بكەنـــە ســـەر پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان و ئـــەوەی لـــە ئابـــی 1996 پێیـــان نەكـــرا 
لـــە تشـــرینی یەكەمـــی 1997 جێبەجێـــی بكـــەن، 
ئـــەم كارەش نـــەك هـــەر تەنیـــا یاریكـــردن بـــوو بـــە 
ئاگـــر، بەڵكـــو لەســـەر ئاســـتی نێودەوڵەتـــی یەكێتـــی 
ئـــەو  هەمـــان  دەخســـتە  كوردســـتانی  نیشـــتمانی 
ـــاندبوو. ـــە تیرۆریســـت ناس ـــەی ب ـــە پەكەك لیســـتەی ك
باســـی  كتێبەكەیـــدا  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
ئـــەوەی كـــردووە، »لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 1997 لـــە 
ــە  ــەڵ پەكەكـ ــەی لەگـ ــەو ڕێككەوتنـ ــوەی ئـ چوارچێـ
هەمـــان بـــوو، ئاســـانكارییەكی یەكجـــار زۆرمـــان بـــۆ 
پەكەكـــە كردبـــوو و تەنانـــەت بارەگایەكیـــان لـــە هەولێـــر 
كـــردەوە، گوایـــە چاودێریـــی نەخـــۆش و بریندارەكانیـــان 
ـــەوت،  ـــۆی دەرك ـــی ب ـــی پارت ـــەاڵم وەك دوای ـــەن، ب دەك

دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەست 
لە مانگی تشرینی یەكەمی 

1996، بەداخەوە كوردستان بووە 
»دوو زۆن و دوو ئیدارە« و، 

یەكێتی نیشتمانی كوردستان بە 
لەدەستدانی هەولێر كەوتبوونە 
حاڵەتێكی دەروونیی ئەوتۆوە 

كە نەیاندەتوانی ئەمری واقیعی 
دوای ئازادكردنەوەی هەولێر 

قبووڵ بكەن

سەرۆك بارزانی لە كتێبەكەیدا 
باسی ئەوەی كردووە، »لە 
سەرەتای ساڵی 1997 لە 

چوارچێوەی ئەو ڕێككەوتنەی 
لەگەڵ پەكەكە هەمان بوو، 

ئاسانكارییەكی یەكجار زۆرمان 
بۆ پەكەكە كردبوو و تەنانەت 

بارەگایەكیان لە هەولێر 
كردەوە، گوایە چاودێریی 
نەخۆش و بریندارەكانیان 

دەكەن، بەاڵم وەك دوایی پارتی 
بۆی دەركەوت، ئەو بارەگەیان 
كردبووە بارەگایەكی سەربازی 
و بە نهێنی پڕیان كردبوو لە 

چەك و تەقەمەنییەكی زۆر

وێڕای هەموو هەوڵە 
نێودەوڵەتییەكان كەوتنە 

دانانی پیالنی هاوبەش لەگەڵ 
هێزەكانی پەكەكە بۆ ئەوەی 

پێكەوە و بە هاوبەشی هێرش 
بكەنە سەر پارتی دیموكراتی 
كوردستان و ئەوەی لە ئابی 

1996 پێیان نەكرا لە تشرینی 
یەكەمی 1997 جێبەجێی بكەن
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ئـــەو بارەگەیـــان كردبـــووە بارەگایەكـــی ســـەربازی و بـــە 
نهێنـــی پڕیـــان كردبـــوو لـــە چـــەك و تەقەمەنییەكـــی 

زۆر«.
ـــری و  ـــۆ چاودێ ـــەوەی ب ـــڕای ئ ـــەر حـــاڵ وێ ـــە ه ب
بەردەوامیـــی ئاگربەســـتی نێـــوان پارتـــی و یەكێتـــی، 
هێزێكـــی توركـــی بـــە نـــاوی »PMF« بارەگایەكـــی 
ـــی ئاگربەســـتەكەی  ـــووەوە و چاودێری ـــر كردب ـــە هەولێ ل
ـــێلكارییەكانی  ـــاری 1997 پێش ـــە ئای ـــەاڵم ل ـــرد، ب دەك
ــر  ــەرەتا لەژێـ ــردەوە و سـ ــێ كـ ــتی پـ ــت دەسـ ئاگربەسـ
نـــاوی پەكەكـــە و دواتـــر لـــە بـــە هاوبەشـــیی »یەكێتـــی 
وپەكەكـــە« دەســـتی پـــێ كـــرد، بـــۆ ئەمـــەش لـــە 16ی 
ئایـــاری 1997 هێزەكانـــی پەكەكـــە لـــە نـــاكاو هێرشـــیان 
كـــردە ســـەر خاڵێكـــی پاســـەوانیی ســـوپای بـــارزان 
و لـــەم هێرشـــە خافڵگیرییـــەدا شـــەش پێشـــمەرگە 
ــیانزەی دیكـــەش برینـــدار بـــوون،  شـــەهید بـــوون و سـ
ــەوەی پارتـــی داوای  ــووە هـــۆكاری ئـ ــە بـ ــەم هێرشـ ئـ
ــردا  ــاوەی 24 كاتژمێـ ــە بـــكات لەمـ ــەوە لـــە پەكەكـ ئـ
بارەگاكانیـــان لـــە هەولێـــر چـــۆڵ بكـــەن، لەگـــەڵ 
ئـــەوەی پەكەكـــە بـــەم داوایـــەی پارتـــی ڕازی بـــوو، 
بـــە مەرجـــێ لـــە پێشـــدا ژن و منداڵەكانیـــان دەربكـــەن، 
بـــەاڵم پـــاش ئـــەوە ســـەنگەریان لـــە پارتـــی گـــرت و 
بارەگاكەیـــان چـــۆڵ نەكـــرد، بۆیـــە هێزەكانـــی ئاســـایش 
ــە  ــەوە و لـ ــان ببنـ ــار بـــوون ڕووبەڕوویـ و پۆلیـــس ناچـ

ئاكامـــدا بارەگاكـــە كۆنتـــڕۆڵ كـــرا.
ــدی  ــە ئیـ ــەپێنراوەی پەكەكـ ــەڕە سـ ــەم شـ دوای ئـ
ـــە ئاشـــكرا  ـــە هێرشـــی هاوبەشـــیان ب ـــی و پەكەك یەكێت
بـــۆ ســـەر هێزەكانـــی پارتـــی دەســـت پـــێ كـــرد و لـــە 
ـــردە  ـــیان ك ـــە هاوبەشـــی هێرش ـــاری 1997 ب 18ی ئای
ســـەر میحـــوەری قەســـرێ و ئـــەم شـــەڕە هاوبەشەشـــیان 
هێنـــدە ئاشـــكرا بـــوو، كـــە وەك ســـەرۆك بارزانـــی لـــە 
ــیویەتی  ــردووە و نووسـ ــێ كـ ــاژەی پـ ــەی ئامـ كتێبەكـ
»دوای ئـــەم شـــەڕە حەســـەن كاپـــالن فەرمانـــدەی 
ئاگربەســـت،  چاودێریـــی  بـــۆ   PMF هێزەكانـــی 
ســـەردانی كـــردم و پێـــی گوتـــم كـــە شـــەڕی قەســـرێ، 
ــووە دژی  ــە بـ ــی و پەكەكـ ــی یەكێتـ ــەڕی هاوبەشـ شـ
ئـــاگادار  بابەتـــە  لـــەو  واڵتیشـــم  ســـێ  و  پارتـــی 

كردووەتـــەوە.« 
پیالنـــی ئـــەو ســـیناریۆ ترســـناكەی كـــە ســـەرۆك 
بارزانـــی لـــە كتێبەكەیـــدا ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە، 
ـــە شـــەڕی هاوبەشـــی یەكێتـــی  ـــووە ل تەنیـــا بریتـــی نەب
و پەكەكـــە لـــە دژی پارتـــی، بەڵكـــو پشـــتگیری و 
ــراق و  ــران و عێـ ــی »ئێـ ــێ دەوڵەتـ ــەر سـ ــی هـ هاندانـ

ــی  ــەوەی كۆتایـ ــۆ ئـ ــووە بـ ــدا بـ ــی لەگەڵـ سووریا«شـ
ــدا دژی  ــە هەمانكاتـ ــەاڵم لـ ــە پارتـــی بهێنرێـــت، بـ بـ
دەوڵەتـــی  نەتەوەیـــی  ئاسایشـــی  و  بەرژەوەنـــدی 
توركیـــاش بـــووە، كـــە پەكەكـــە ببێتـــە هێزێكـــی گـــەورە 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا، هـــەر بۆیـــە دەوڵەتـــی 
توركیـــا بـــەر لـــە هێرشـــە هاوبـــەش و فروانەكـــەی 
ـــراق  ـــران و عێ ـــە پشـــتیوانی ئێ ـــە ب »یەكێتـــی و پەكەك
ــەوەی  ــابی ئـ ــد مانگێـــك حیسـ ــووریا« بـــە چەنـ و سـ
ــەركەوتوو بێـــت،  ــە سـ ــەو هێرشـ ــە نابێـــت ئـ ــوو كـ كردبـ
هـــەر بۆیـــە دوای هێرشـــەكەی ڕۆژی 13ی تشـــرینی 
ـــۆ ســـەر  دووەمـــی 1997ی »یەكێتـــی و پەكەكـــە« ب
پارتـــی و مقاوەمەتـــی جوامێرانـــەی هێزەكانـــی پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە هەمـــوو میحوەرەكانـــەوە، 
دەوڵەتـــی توركیـــا تێـــدەگات ئەگـــەر هـــاوكاری و 
یارمەتـــی هێـــزی پێشـــمەرگەی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان نـــەكات، ئـــەوا هێزەكانـــی پارتـــی ناتوانـــن 
و  »یەكێتـــی  هاوبەشـــەكەی  هێـــزە  مقاوەمەتـــی 
ــان  ــێ دەوڵەتیـ ــتگیریی سـ ــە پشـ ــەن كـ ــە« بكـ پەكەكـ
لەگەڵدایـــە، هـــەر بۆیـــە لـــە 3ی تشـــرینی دووەمـــی 
1997 شـــاندێكی سیاســـی و ســـەربازیی توركیـــا 
ســـەردانی كوردســـتان دەكات و لـــە كۆبوونەوەیەكـــدا 
ـــار دەدەن: لەگـــەڵ پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بڕی
نیشـــتمانی  یەكێتـــی  هێزەكانـــی  دەبێـــت   .1
كوردســـتان لـــە مـــاوەی 48 كاتژمێـــردا بكشـــێنەوە 
ــی  ــرینی یەكەمـ ــنوورەكانی ڕۆژی 12ی تشـ ــۆ سـ بـ

.1997
ــە  ــا دێتـ ــایەوە، توركیـ ــەر یەكێتـــی نەكشـ 2. ئەگـ
تانـــك  و  تۆپخانـــە  ئاگـــری  بـــە  و  بابەتەكـــە  نـــاو 
بـــەاڵم  دەكرێـــت،  پێشـــمەرگە  هێـــزی  پشـــتگیریی 

ناكـــەن. هێـــزی زەمینـــی بەشـــداریی شـــەڕەكە 
و  »یەكێتـــی  هێزەكانـــی  شكســـتی  دوای   .3
ســـنووری  پارتییـــش  هێزەكانـــی  نابێـــت  پەكەكـــە« 
ڕۆژی 13ی تشـــرینی یەكەمـــی 1997 تێپەڕێنـــن.
دوای ئـــەم كۆبوونەوەیـــە و نەكشـــانەوەی یەكێتـــی 
و پەكەكـــە، توركیـــا هاوكارییەكانـــی دەســـتی پـــێ كـــرد 
و ئەمجارەشـــیان هێزەكانـــی یەكێتـــی و پەكەكـــە زۆر 
ــكان  ــی 1996 شـ ــەڕەكانی 31ی ئابـ ــە شـ ــر لـ خراپتـ
بكەوتنایـــە،  دوایـــان  پارتـــی  هێزەكانـــی  ئەگـــەر  و 
جارێكـــی دیكـــەش دەیانكردنـــەوە بـــە ئێرانـــدا، بـــەاڵم 
ــتان پابەنـــدی  هێزەكانـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردسـ
تشـــرینی  12ی  هێڵـــی  و  بـــوون  ڕێككەوتنەكـــە 
یەكەمـــی 1997یـــان نەبەزانـــد و، بەمـــەش جەولـــەی 

هەواڵی ئەم بێباكی و 
لەخۆباییبوونەی هێزەكانی 
پارتی دیموكراتی كوردستان 
لە میحوەری سلێمانی، بێگومان 
گەیشتووەتەوە بە ئێران و 
یەكێتی، هەر بۆیە كاتێك لە 
ڕۆژی 11ی تشرینی یەكەمی 
1996 هێزەكانی یەكێتی بە 
پاڵپشتیی تۆپخانەی ئێرانی، 
هێرش دەكەنە سەر هێزەكانی 
پارتی، هێرشەكەیان زۆر ڕێك و 
پێك و چڕ و توند دەبێت، بۆیە 
لە چەند قۆڵێكەوە هێزەكانی 
پارتی دەشكێن

هاوكات لەگەڵ ئەم هەنگاوانەی 
سەرۆك بارزانی بۆ ئاگربەست 
و كۆتاییهێنان بە شەڕی 
خۆكوژی، جارێكی دیكە یەكێتی 
نیشتمانی كوردستان بە 
پشتیوانی تۆپخانەی ئێرانی 
هێرش دەكاتە سەر هێزەكانی 
پارتی و لە ئاكامدا هێزەكانی 
پارتی زیانێكی زۆر گەورەیان 
پێ دەگات

سەرۆك بارزانی لە ڕۆژی 21ی 
تشرینی یەكەمی 1996 سەردانی 
سلۆپی كرد و لەگەڵ نوێنەرانی 
ئەمریكا و بەریتانیا بەمەبەستی 
ئاگربەست كۆبووەوە و لەو 
كۆبوونەوەیەدا سەرۆك بارزانی 
بە ئاگربەست و كۆبوونەوەی 
لەگەڵ جەالل تاڵەبانی ڕازی 
دەبێت
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پیالنی ئەو سیناریۆ ترسناكەی 
كە سەرۆك بارزانی لە 

كتێبەكەیدا ئاماژەی پێ كردووە، 
تەنیا بریتی نەبووە لە شەڕی 

هاوبەشی یەكێتی و پەكەكە لە 
دژی پارتی، بەڵكو پشتگیری 
و هاندانی هەر سێ دەوڵەتی 

»ئێران و عێراق و سووریا«شی 
لەگەڵدا بووە بۆ ئەوەی كۆتایی 

بە پارتی بهێنرێت

ڕۆژی 24ی تشرینی دووەمی 1997 
پارتی ئاگربەستی ڕاگەیاند، 

بەاڵم یەكێتی هەمان ڕۆژ 
ڕاینەگەیاند و تەنانەت ڕۆژی 

25ی تشرینی دووەم لەگەڵ 
پەكەكە بە هاوبەشی هێرشیان 
كردە سەر هێزەكانی پارتی، 
بەاڵم كە تێكشكان و هیچیان 
پێ نەكرا، لە 26ی تشرینی 

دووەمی 1997 بە ناچاری 
ئاگربەستیان ڕاگەیاند

»یەكەم پەیوەندی لە 21ی 
تشرینی دووەمی 1997 لەالیەن 

»دەیڤید وێڵش«ـەوە كرا و، 
لە پەیوەندییەكەدا گفتوگۆ 

لەسەر ئەوە كرا، یەكێتی داوای 
ئاگربەست دەكات، ئایا پارتی 
ڕازییە؟ هەورەها داواشی كرد 
كە مانگی داهاتوو )كانوونی 

یەكەمی 1997( كۆبوونەوەیەك 
لە نێوان پارتی و یەكێتی و 

ئەمریكا و بەریتانیا لە لەندەن 
ساز بكرێت، بەبێ ڕاگەیاندن

ـــێ هـــات و  ـــی پ چوارەمـــی شـــەڕی خۆكـــوژی كۆتای
هەوڵـــەكان بـــۆ پرۆســـەی ئاشـــتی دەســـتیان پـــێ كـــرد، 
هەتـــا لـــە مانگـــی ئەیلوولـــی 1998 بـــە ڕێككەوتنـــی 
ئاشـــتیی نێـــوان پارتـــی و یەكێتـــی لـــە واشـــینگتۆن 

كۆتایـــی پـــێ هـــات.
 دەســـتپێكردنەوەی ســـەرلەنوێی هەوڵەكانـــی 
ئاشـــتی و جددییەتـــی ئەمریـــكا و بەریتانیـــا 

لەســـەر ئـــەم پرســـە
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە الپـــەڕە 356ی كتێبەكەیـــدا 
ســـەبارەت بـــە پێرۆزیـــی هێڵـــی 12ی تشـــیرینی 
نووســـیویەتی:  واڵتـــان  الی   1997 یەكەمـــی 
»ســـوبحانەڵاڵ هێڵـــی 10/21 بـــە الی ئـــەو واڵتانـــەوە 
ـــەو  ـــەخ و گرنگیـــی ئ ـــوو، دەبێـــت بای ـــد پیـــرۆز ب چەن
هێڵـــە لـــە چیـــدا بێـــت؟ وەاڵمەكـــە زۆر ڕوونـــە، 
مەبەســـتیان تەنیـــا ئەوەیـــە كـــە كوردســـتان یەكدەســـت 
و خاوەنـــی یـــەك بڕیـــار نەبێـــت«، ئـــەم تێگەیشـــتنەی 
ــەبارەت  ــان سـ ــی واڵتـ ــۆ نییەتـ ــی بـ ــەرۆك بارزانـ سـ
بەڕێوەبردنـــی كوردســـتان، وای  و  دەســـەاڵت  بـــە 
كـــرد بیـــر لـــەوە بكاتـــەوە هەرچۆنێـــك بێـــت، بـــەو 
ـــاراوە  ـــە ئ ـــە ســـەقامگیری بێنێت جـــۆرەش شـــێوەیەك ل
ـــتاندا  ـــە كوردس ـــوژی ل ـــە شـــەڕی خۆك ـــی ب و كۆتای
ســـەركەوتنە  ئـــەو  دوای  بۆیـــە  هـــەر  بهێنرێـــت، 
گەورانـــەش كـــە هەوڵـــەكان بـــۆ پرۆســـەی ئاگربەســـت 
ـــوان پارتـــی و یەكێتـــی دەســـت پـــێ  ـــە نێ و ئاشـــتی ل
دەكاتـــەوە، ســـەرۆك بارزانـــی لەســـەر ئاگربەســـت و 
ـــت،  ـــتی ڕازی دەبێ ـــەی ئاش ـــتپێكردنەوەی پرۆس دەس
بـــەاڵم یەكێتـــی وێـــڕای شكســـتە یـــەك لـــە دوا 
ــە  ــدا بـ ــە الوازیـ ــی و لـ ــە دوودڵـ ــەر بـ ــی هـ یەكەكانـ
ئاگربەســـت و ئاشـــتی ڕازی دەبێـــت و، وەك ســـەرۆك 
بارزانـــی ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە »یەكـــەم پەیوەنـــدی 
لەالیـــەن   1997 دووەمـــی  تشـــرینی  21ی  لـــە 
»دەیڤیـــد وێڵش«ــــەوە كـــرا و، لـــە پەیوەندییەكـــەدا 
داوای  یەكێتـــی  كـــرا،  ئـــەوە  لەســـەر  گفتوگـــۆ 
ـــا پارتـــی ڕازییـــە؟ هەروەهـــا  ئاگربەســـت دەكات، ئای
داواشـــی كـــرد كـــە مانگـــی داهاتـــوو )كانوونـــی 
ـــی  ـــوان پارت ـــە نێ ـــەك ل یەكەمـــی 1997( كۆبوونەوەی
و یەكێتـــی و ئەمریـــكا و بەریتانیـــا لـــە لەنـــدەن 
ســـاز بكرێـــت، بەبـــێ ڕاگەیانـــدن. لـــە وەاڵمـــدا 
ــەالل  ــێ جـ ــە مەرجـ ــن، بـ ــدن، ڕازییـ ــان ڕاگەیانـ پێمـ
تاڵەبانـــی خـــۆی لـــە پەكەكـــە دوور بخاتـــەوە و بەڵێـــن 
ـــرش  ـــە ناوچـــەكان هێ ـــە ل ـــردوو پەكەك ـــدات وەك ڕاب ب
بنەمایـــە  ئـــەم  لەســـەر  پارتـــی«.  ســـەر  نەكەنـــە 

لـــە الوازییـــەوە داوای  ئـــەوەی یەكێتـــی  وێـــڕای 
ئاگربەســـتی كـــرد، ڕۆژی 24ی تشـــرینی دووەمـــی 
بـــەاڵم  ڕاگەیانـــد،  ئاگربەســـتی  پارتـــی   1997
یەكێتـــی هەمـــان ڕۆژ ڕاینەگەیانـــد و تەنانـــەت 
ڕۆژی 25ی تشـــرینی دووەم لەگـــەڵ پەكەكـــە بـــە 
ـــی،  ـــی پارت ـــردە ســـەر هێزەكان هاوبەشـــی هێرشـــیان ك
بـــەاڵم كـــە تێكشـــكان و هیچیـــان پـــێ نەكـــرا، لـــە 
ناچـــاری  بـــە   1997 دووەمـــی  تشـــرینی  26ی 

ئاگربەســـتیان ڕاگەیانـــد.
پارتـــی  ئاگربەســـت،  ڕاگەیاندنـــی  دوای 
مانگـــی  ســـەرەتای  لـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی 
كانوونـــی دووەمـــی 1998 كۆبوونەوەیەكـــی فراوانـــی 
كۆمیتـــەی ناوەنـــدی ڕێكخســـت، كـــە بـــۆ مـــاوەی 
ــی  ــەوەی پارتـ ــۆ ئـ ــێ دا، بـ ــژەی پـ ــێ ڕۆژ درێـ سـ
دەستپێشـــخەرییەكی نـــوێ بـــۆ ئاشـــتی ڕابگەیەنێـــت، 
ـــۆ ئاشـــتی،  ـــی ب ـــەم دەستپێشـــخەرییە نوێیـــەی پارت ئ
محەمـــەد  عەزیـــز  مامۆســـتا  خوالێخۆشـــبوو 
سیاســـەتمەداری گـــەورەی كـــورد ڕۆڵـــی باشـــی 
تێـــدا گێـــڕا و وەك ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكەیـــدا 
ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە، لـــەو ماوەیـــەدا چەندیـــن جـــار 
ـــە نێـــوان »مســـعود  نامـــەی زارەكـــی و نووســـراوی ل
خاڵـــی  جـــەالل گواســـتووەتەوە،  مـــام  و  بارزانـــی 
ــوو  ــەوە بـ ــەد ئـ ــز محەمـ ــتا عەزیـ ــی مامۆسـ ئەرێنیـ
كـــە هـــەردووال بـــڕوا و متمانەیـــان بـــە هەوڵەكانـــی 
ـــوو كـــە  ـــوو، بەرهەمـــی ئـــەو هەواڵنەشـــی ئـــەوە ب هەب
هـــەردووال )پارتـــی و یەكێتـــی( ڕازی بـــوون لـــە 
ڕۆژی 12ی ئابـــی 1998 یەكەمیـــن كۆبوونـــەوەی 
هاوبـــەش ئەنجـــام بـــدەن، ئـــەم كۆبوونـــەوە هاوبەشـــەش 
بـــووە ســـەرەتای پتەوبوونـــی ئاگربەســـت و ســـەرەتایەك 
بـــۆ دروســـتبوونی زەمینەیـــەك بـــۆ ڕێككەوتنـــی 

ئاشـــتی.
هەوڵەكانـــی  بەرەوپێشـــەوەچوونی  دیـــارە 
ئاشـــتی لەســـەر ئاســـتی ناوخـــۆ و لەســـەر دەســـتی 
سیاســـەتمەدارێكی كـــورد، لەالیـــەن ئەمریـــكاوە بـــە 
وردی چاودێـــری كـــراوە و جێگـــەی خۆشـــحاڵیی 
ئـــەوان بـــووە، هـــەر بۆیـــە ئەمریـــكا بـــە هەمـــوو 
هێـــزەوە دێتـــە ســـەر هێـــڵ و دەیەوێـــت ڕێككەوتنێكـــی 
كۆنكرێتیـــی ئاشـــتی لـــە نێـــوان پارتـــی و یەكێتـــی 
دروســـت بـــكات، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتەش ســـەرۆك 
ــە ڕۆژی 30ی  ــەوە دەكات »لـ ــاژە بـ ــی ئامـ بارزانـ
حوزەیرانـــی 1998 كاك هۆشـــیار لـــە واشـــینگتۆنەوە 
هاتبـــوو  بروســـكەیەدا  لـــەو  نـــارد،  بروســـكەیەكی 
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دوای ڕاگەیاندنی ئاگربەست، 
پارتی دیموكراتی كوردستان 
لە سەرەتای مانگی كانوونی 
دووەمی 1998 كۆبوونەوەیەكی 
فراوانی كۆمیتەی ناوەندی 
ڕێكخست، كە بۆ ماوەی سێ 
ڕۆژ درێژەی پێ دا، بۆ ئەوەی 
پارتی دەستپێشخەرییەكی نوێ 
بۆ ئاشتی ڕابگەیەنێت، ئەم 
دەستپێشخەرییە نوێیەی پارتی 
بۆ ئاشتی، خوالێخۆشبوو مامۆستا 
عەزیز محەمەد سیاسەتمەداری 
گەورەی كورد ڕۆڵی باشی تێدا 
گێڕا
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دیڤیـــد  تەممـــوزدا  مانگـــی  لـــە  بڕیـــارە  كـــە 
وێڵـــش ســـەردانی كوردســـتان بـــكات لـــە پێنـــاوی 
ـــە كوردســـتاندا، نامەیەكیـــش  چەســـپاندنی ئاشـــتی ل
بـــۆ جەنابـــت »مەســـعود بارزانـــی« دێنێـــت بـــۆ 
چەنـــد  ڕێكخســـتنی  و  واشـــتینگتۆن  ســـەردانی 
دیدارێـــك لـــە ئاســـتی بـــااڵ لەگـــەڵ بەرپرســـانی 

ئەمریـــكا«.
ئـــەو بروســـكەیەی هۆشـــیار زێبـــاری كـــە تیایـــدا 
باســـی ســـەردانی »دیڤیـــد وێڵـــش« دەكات بـــۆ 
ــەوەی  ــۆ ئـ ــتنامە بـ ــتان و هێنانـــی بانگهێشـ كوردسـ
بـــكات،  ئەمریـــكا  ســـەردانی  بارزانـــی  ســـەرۆك 
بایەخدانـــی  لـــە  بـــوو  گـــەورە  وەرچەرخانێكـــی 
ــتان و  ــە كوردسـ ــتی لـ ــە پرۆســـەی ئاشـ ــكا بـ ئەمریـ
هەروەهـــا پشـــتگیركردنی ئۆپۆزســـیونی عێراقـــی بـــۆ 
ڕووخانـــی ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن. وەك ســـەرۆك 
ـــردووە، دوای گەیشـــتنی  ـــێ ك ـــی ئامـــاژەی پ بارزان
وێڵـــش بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان لـــە ڕۆژی 17ی 
تەمـــوزی 1998 بەمجـــۆرە دەســـتی بـــە قســـەكانی 

گرنگیدانـــی  بەڵگـــەی  »ســـەردانەكەم  كـــردووە: 
كوردســـتانە،  هەرێمـــی  و  عێـــراق  بـــە  ئەمریـــكا 
ــە دوو قۆڵییەكانـــی  ــە پەیوەندییـ ــەخ بـ ئەمریـــكا بایـ
دەدات.  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  لەگـــەڵ 
دواییـــە،  ئـــەم  تەنگوچەڵەمـــەی  و  كێشـــە  دوای 
هەســـتمان كـــرد باشـــترین هـــاوكاری و یارمەتیـــدان 
ــاو  ــە پێنـ ــە لـ ــان، كاركردنـ ــتنی ناوچەكەتـ بـــۆ پاراسـ
یارمەتیدانـــی پارتـــی و یەكێتـــی بـــۆ گەیشـــتن بـــە 

ڕێككەوتنێكـــی تـــەواو بـــەردەوام«.
ئـــەم قســـانەی دیڤیـــد وێڵـــش كـــە دەربـــڕی 
ـــە  ـــۆ ئاشـــتی ل ـــوو ب خواســـتی ئیـــدارەی ئەمریكـــی ب
نێـــوان پارتـــی و یەكێتـــی و پاراســـتنی هەرێمـــی 
ــەرۆك  ــە سـ ــەوەی كـ ــۆكاری ئـ ــووە هـ ــتان، بـ كوردسـ
بارزانـــی نەرمیـــی زیاتـــر بنوێنێـــت و ئامادەیـــی زیاتـــر 
دەرببڕێـــت بـــۆ كۆبوونـــەوە لەگـــەڵ مـــام جـــەالل، دوای 
ئەوەی وێڵش بانگهێشـــتنامەكەی وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریـــكای پـــێ دەدات و دواتـــر پێـــی ڕادەگەیەنێـــت 
ســـەردانەكە لـــە مانگـــی ئەیلوولـــی 1998 دەبێـــت، 
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ڕێككەوتنی پارتی دیموكراتی 
كوردستان و یەكێتی نیشتمانی 

كوردستان لە واشینگتۆن لە ڕۆژی 
17ی ئەیلوولی 1998 لە بارەگای 

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا كە 
بە ئامادەبوونی دیڤید وێڵش و 
سەرۆك بارزانی الیەنی پارتی 

و مام جەالل لە الیەنی یەكێتی 
ئیمزای دەكەن، وەرچەرخانێكی 

گەورە بووە لە بایەخدانی 
ئەمریكا بە پرسی كورد لەو 

ئاستە بەرزەدا
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ســـەرۆك بارزانـــی بانگهێشـــتنامەكە قبـــووڵ دەكات، 
بـــۆ ئـــەوەی ئاكامـــی ســـەردانەكەش ســـەركەوتوو 
بێـــت و پارتـــی و یەكێتـــی لـــە واشـــینگتۆن بگەنـــە 
ڕێككەوتنێكـــی ئاشـــتیی كۆنكرێتـــی، هـــەر لـــە 
ـــی سیاســـی  ـــاب كۆبوونەوەیەكـــی مەكتەب مانگـــی ئ
گـــرێ دەدەرێـــت و هـــەر لـــەو كۆبوونەوەیـــەدا بڕیـــار 
دەدرێـــت شـــاندیكێ پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
ســـەردانی مـــام جـــەالل بـــكات، ئـــەم ســـەردانەش زۆر 
بـــە ئیجابـــی لەالیـــەن مـــام جەاللـــەوە وەرگیرابـــوو و 
بـــووە فاكتەرێـــك بـــۆ ئـــەوەی دیـــداری نێـــوان ســـەرۆك 
درەوەی  وەزارەتـــی  لـــە  جـــەالل  مـــام  و  بارزانـــی 

ئەمریـــكا لـــە واشـــینگتۆن ســـەركەوتوو بێـــت.
ڕێككەوتنـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
و یەكێتـــی نیشـــتمانی كوردســـتان لـــە واشـــینگتۆن 
ــارەگای  ــە بـ ــی 1998 لـ ــە ڕۆژی 17ی ئەیلوولـ لـ
وەزارەتـــی دەرەوەی ئەمریـــكا كـــە بـــە ئامادەبوونـــی 
دیڤیـــد وێڵـــش و ســـەرۆك بارزانـــی الیەنـــی پارتـــی و 
ـــەن،  ـــزای دەك ـــی ئیم ـــی یەكێت ـــە الیەن ـــەالل ل ـــام ج م

بایەخدانـــی  لـــە  بـــووە  گـــەورە  وەرچەرخانێكـــی 
ــەرزەدا،  ــتە بـ ــەو ئاسـ ــورد لـ ــە پرســـی كـ ــكا بـ ئەمریـ
ــی  ــە دواتـــر بـــە بۆنـــەی ئیمزاكردنـ ــش كـ بەتایبەتیـ
مادلیـــن  ئامادەبوونـــی  بـــە  ڕێككەوتنامەكـــە 
ــەو كاتـــی ئەمریـــكا  ئۆلبرایـــت وەزیـــری دەرەوەی ئـ
و ژمارەیەكـــی زۆری كەســـایەتی، ڕێوڕەســـمێكی 
گـــەورە ڕێـــك خـــرا و چەندیـــن وتـــار پێشـــكەش 
ـــورد  ـــۆ پرســـی ك ـــە ب ـــیمە گەورەی ـــەم مەراس ـــران. ئ ك
ئـــەم  و،  گرنـــگ  مێژوویـــی  ڕۆژێكـــی  بووەتـــە 
ـــوان پارتـــی  ـــە جۆرێـــك بەســـتەڵەكی نێ ڕێككەوتنـــە ب
لـــە  ئـــەوەی  كـــە گەیشـــتە  توانـــدەوە  یەكێتـــی  و 
ڕۆژی 8ی كانوونـــی دووەمـــی 1999 مـــام جـــەالل 
هـــەواڵ بـــۆ مەكتەبـــی سیاســـیی پارتـــی دەنێرێـــت 
كـــە بەنیـــازە ســـەردانی هاوینـــەواری ســـەالحەدین 
بـــكات، ئـــەم هەواڵـــەش زۆر بـــە گەرمـــی لەالیـــەن 
ســـەرۆك بارزانـــی و مەكتەبـــی سیاســـیی پارتـــی 
ــت و  ــوازی لـــێ دەكرێـ ــتان پێشـ دیموكراتـــی كوردسـ
بڕیـــار دەدەن كـــە ڕۆژی 14ی كانوونـــی دووەمـــی 
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1999 پێشـــوازییەكی گـــەورە و شایســـتە لـــە مـــام 
جـــەالل بكـــەن و ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكـــەی 
ــام  ــوازیی مـ ــۆ پێشـ ــە بـ ــردووە كـ ــەوە كـ ــاژەی بـ ئامـ

جـــەالل بڕیامـــان دا:
1. شـــاندێكی گـــەورەی مەكتەبـــی سیاســـی 

بچێتـــە دێگەڵـــە و لەوێـــوە پێشـــوازی لێبـــكات.
چوومـــە  بارزانـــی«  »مســـعود  خۆیشـــم   .2
بـــۆ  هاتیـــن  پێكـــەوە  لەوێـــوە  و  گۆمەســـپان 

ســـەاڵحەدین. هاوینـــەواری 
ئـــەوەی  هـــۆكاری  بـــووە  ســـەردانە  ئـــەم 
زەمینەیەكـــی تـــازە بـــۆ جێبەجێكردنـــی ڕێككەوتنـــی 
واشـــنتۆن بێتـــە ئـــاراوە، لەگـــەڵ ئـــەوەی لەســـەر 
واشـــنتۆن  ڕێككەوتنـــی  بڕگەكانـــی  تەفســـیری 
یەكێتـــی هـــەر دەیویســـت بـــە لۆژیكـــی »پەنجـــا 
بـــە پەنجـــا« تەفســـیریان بـــۆ بدۆزێتـــەوە، ئەمـــەش 
خـــاو  ڕێككەوتنەكـــەی  جێبەجێكردنـــی  خێرایـــی 

كـــردەوە.
دیموكراتـــی  پارتـــی  12ی  كۆنگـــرەی   

كوردســـتان 
پرۆســـەی  بەرەوپێشـــووچوونانەی  ئـــەو  دوای 
ـــی و یەكێتـــی و دروســـتبوونی  ـــوان پارت ئاشـــتیی نێ
زەمینەیـــەك بـــۆ ئاشـــتییەكی بـــەردەوام، قۆناخێكـــی 
هـــەر  بـــۆ  و  هاتەئـــاراوە  كوردســـتان  لـــە  نـــوێ 
قۆناخێكـــی نوێـــش نەریتـــی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان بـــەو جۆرەیـــە كـــە پێویســـتە كۆنگـــرەی 
خـــۆی ئەنجـــام بـــدات و خـــۆی بـــۆ ئـــەو قۆناخـــە 
پارتـــی  ئەمـــەش  بـــۆ  بـــكات،  ئامـــادە  نوێیـــە 
ـــاداری  ـــە ڕۆژی 14ی ئ ـــتان ل ـــی كوردس دیموكرات
1999 لـــە دواكۆبوونـــەوەی كۆمیتـــەی ناوەنـــدی 
لـــە 6ی تشـــرینی یەكەمـــی  بڕیـــار دەدات كـــە 
دیموكراتـــی  پارتـــی  12ی  كۆنگـــرەی   1999

كوردســـتان گـــرێ بدرێـــت.
ـــەری  ـــەس وەك نوێن ـــەدا 1506 ك ـــەم كۆنگرەی ل
كۆنگـــرە بەشـــدار بـــوون، هەروەهـــا هەمـــوو الیەنـــە 
سیاســـییەكانی كوردســـتان میوانـــی كۆنگـــرە بـــوون و 
ـــە سەرانســـەری  چەندیـــن بروســـكەی پیرۆزباییـــش ل
جیهانـــەوە لـــە كەســـایەتی و حزبـــە سیاســـییەكانەوە 

ـــوون. ـــە كراب ـــتەی كۆنگرەك ئاراس
تـــا 14ی تشـــرینی  لـــە ڕۆژی 6  كۆنگـــرە 
ســـەرەنجام  و  خایانـــد   1999 یەكەمـــی 
ســـەركردایەتییەكی نـــوێ بـــۆ پارتـــی هەڵبژێـــردرا 
ـــدام + 9 ئەندامـــی  ـــە »31ئەن ـــوون ل كـــە بریتـــی ب

یـــەدەگ« و، دوای ئـــەوەش مەكتەبـــی سیاســـیی 
نـــوێ هەڵبژێـــردرا و لـــە یەكـــەم كۆبوونـــەوەی خـــۆی 
لـــە 19ی تشـــرینی یەكەمـــی 1999 كۆمەڵێـــك 
ـــاو پارتـــی دەركـــرد  ـــە ن ـــكاری ل ـــۆ گۆڕان ـــاری ب بڕی

كـــە بریتـــی بـــوون لـــە:
سـەرۆكایەتیی  لـە  سـالم  نامیـق  جەوهـەر   .1
پەرلەمانـەوە دەگوازرێتـەوە بـۆ سـكرتێری مەكتەبی 

سیاسـی.
لـە  شـاوەیش  نـووری  ڕۆژ  دكتـۆر   .2
سەرۆكایەتیی ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەگوازرێتەوە 

پەرلەمـان. سـەرۆكایەتیی  بـۆ 
3. نێچیرڤـان بارزانـی بـۆ پێكهێنانـی كابینەی 

چوارەم ڕابسـپێرێت.
جێگـری  بـە  عەبدولڕەحمـان  سـامی   .4

دابنرێـت. وەزیـران  ئەنجومەنـی  سـەرۆكی 
5. فازڵ میرانی ئەركی مەكتەبی ڕێكخستن 

و لقی دوو بگرێتە ئەستۆ.
بەرپرسـی  بكرێتـە  كاكەیـی  فەلەكەدیـن   .6

ڕاگەیانـدن.
بەرپرسـی  ببێتـە  زێبـاری  هۆشـیار   .7

دەرەوە. پەیوەندییەكانـی 
8. عومـەر بۆتانـی ببێتـە بەرپرسـی پەیوەندییە 

نیشتمانییەكان.
9. ڕەمزی شـەعبان ببێتە بەرپرسـی دارایی.

10. عـارف تەیفـوور ببێتە بەرپرسـی ڕێكخراوە 
جەماوەری و پیشـەییەكان.

11. سـەعد عەبدواڵ ببێتە بەرپرسـی مەكتەبی 
دیراسات.

بـۆ  بارزانـی و كەریـم شـنگالی  12. مسـرور 
گشـتی. پاراسـتنی 

13. ئـازاد بـەرواری یارمەتیـی سـەرۆك بـدات 
لـە كاروبارەكانـدا.

ــش  ــی نوێـ ــە بەرپرسـ ــەم گۆڕانكارییانـ دوای ئـ
بـــۆ هەمـــوو لقـــەكان دانـــران، بەمـــەش پارتـــی بـــە 
ـــازەكان  ـــۆ پێشـــهاتە ت ـــۆی ب ـــوە خ ـــی نوێ بەرنامەیەك
ـــەو  ـــەوە ئ ـــە ســـەرووی هەموویان ئامـــادە كـــرد، كـــە ل
ئامادەباشـــییانەی بەریتانیـــا و ئەمریـــكا بـــوو كـــە 
ـــت  ـــە دەبێ ـــەوە و ك ـــی لەســـەر دەكرای ـــەردەوام جەخت ب

ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن نەمێنێـــت و الببرێـــت.
ـــی  ـــە ســـەركەوتوویی گرێدان ـــەدوای ب هـــەر دواب
كۆنگـــرەی 12ی پارتـــی و پابەندبوونـــی پارتـــی 
واشـــنۆتن  بـــە جێبەجێكردنـــی ڕێككەوتننامـــەی 

دوای ئەو بەرەوپێشووچوونانەی 
پرۆسەی ئاشتیی نێوان پارتی 
و یەكێتی و دروستبوونی 
زەمینەیەك بۆ ئاشتییەكی 
بەردەوام، قۆناخێكی نوێ لە 
كوردستان هاتەئاراوە و بۆ 
هەر قۆناخێكی نوێش نەریتی 
پارتی دیموكراتی كوردستان بەو 
جۆرەیە كە پێویستە كۆنگرەی 
خۆی ئەنجام بدات و خۆی بۆ 
ئەو قۆناخە نوێیە ئامادە بكات

هەتا 4ی تشرینی یەكەمی 
2002 پەرلەمانی كوردستان 
نەیتوانی بە ئامادەبوونی 
هەردوو فراكسێۆنی »سەوز 
و زەرد« كۆببێتەوە، ئەم 
كۆبوونەوەیە ئەوەندە گرنگ بوو 
كە خاتوو دانیال میتران دۆستی 
گەورەی كورد لە پاریسەوە بۆ 
ئامادەبوونی ئەو كۆبوونەوەیە 
هاتبووە هەولێر 
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لەگـــەڵ یەكێتیـــدا، لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 2000 
هەوڵەكانـــی ئەمریـــكاش بـــۆ پشـــتگیریكردن لـــە 
جووڵـــە  كەوتنـــە  ڕێككەوتنەكـــە،  جێبەجێكردنـــی 
و لـــە 8ی شـــوباتی 2000 شـــاندێكی ئەمریـــكا 
بـــۆ  ســـەاڵحەدین  هـــەواری  هاوینـــە  گەیشـــتنە 
ئـــەوەی ئـــەو چەقبەســـتووییەی كـــە ڕێككەوتنـــی 
واشـــنتۆنی تێكەتـــووە، دەســـت بـــە جووڵـــە بـــكات. 
جێگـــەی ئامـــاژە پێدانـــە گەیشـــتنی چەقبەســـتوویی 
ڕێككەوتنەكـــە بـــە هـــۆی ئـــەوە بـــوو كـــە مەكتەبـــی 
ـــوو  ـــاری ناشـــەرعی داب ـــی دوو بڕی سیاســـیی یەكێت

كـــە بریتـــی بـــوون لـــە:
بریـــاری  یەكێتـــی  سیاســـیی  مەكتەبـــی   .1
شـــەرعی،  دادگایەكـــی  لـــە  جگـــە  دابـــوو، 
ســـلێمانی  لـــە  تەمیزیشـــی  دادگایەكـــی 

بـــوو. ند ا ر مەز دا
ـــی  ـــی سیاســـیی یەكێت ـــاری مەكتەب ـــە بڕی 2. ب

ـــم. ـــووە ســـەرۆكی هەرێ مـــام جـــەالل خـــۆی كردب
دوای ئـــەوەی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
شـــاندی  بـــە  یەكێتـــی  پێشـــلكارییەی  دوو  ئـــەم 
ئەمریـــكا ڕاگەیانـــد، شـــاندی ئەمریكـــی ســـەردانی 
ســـلێمانییان كـــرد و پـــاش كۆبوونەوەیـــان لەگـــەڵ 
یەكێتـــی، ئـــەم وەاڵمەیـــان بـــۆ مەكتەبـــی سیاســـی 

ــەوە: پارتـــی هێنایـ
 بـــە مـــام جەاللیـــان ڕاگەیاندبـــوو دەبێـــت هـــەر 

دوو هەڵەكـــە ڕاســـت بكرێتـــەوە.
و  پارتـــی  لـــە  ئەمریـــكا  داواكاریـــی   
ــە  ــوون بـ ــەوە و پابەندبـ ــە »نوێكردنـ ــی ئەوەیـ یەكێتـ

واشـــینگتۆن«. ڕێككەوتننامـــەی 
لەگـــەڵ ئـــەوەی لـــە مـــاوەی ســـااڵنی 2000 
تـــا 2002 بـــەردەوام پێشـــێلكاری و كۆبوونـــەوەی 
بـــەردەوام بـــۆ ڕێككەوتننامـــەی واشـــنتۆن بوونـــی 
یەكەمـــی  تشـــرینی  بـــەاڵم هەتـــا 4ی  هەبـــووە، 
بـــە  نەیتوانـــی  كوردســـتان  پەرلەمانـــی   2002
»ســـەوز  فراكســـیۆنی  دوو  هـــەر  ئامادەبوونـــی 
و زەرد« كۆببێتـــەوە، ئـــەم كۆبوونەوەیـــە ئەوەنـــدە 
ـــران دۆســـتی  ـــال میت ـــوو دانی ـــە خات ـــوو ك ـــگ ب گرن
ــی  ــۆ ئامادەبوونـ ــەوە بـ ــە پاریسـ ــورد لـ ــەورەی كـ گـ
ـــر و وەك ســـەرۆك  ـــە هاتبـــووە هەولێ ـــەو كۆبوونەوەی ئ
بارزانـــی نووســـیویەتی: »مـــادام میتـــران بـــە مـــن 
– مســـعود بارزانـــی- و مـــام جەاللـــی گـــوت: 
بوومـــەوە،  ئاشـــت  هەردووكتـــان  لەگـــەڵ  ئێســـتا 

ئەگینـــا لـــە هەردووكتـــان عاجـــز بـــووم«.

 ڕووداوەكانی 2001
  1. شەهیدكردنی فرانسۆ هەریری 

شـــەهید فرانســـۆ هەریـــری كـــە یەكێـــك بـــووە 
ــوول  ــی ئەیلـ ـــەر دوو شۆڕشـ ــەرەكانی ه ــە تیكۆشـ لـ
و گـــواڵن و یەكێـــك بـــوو لـــە كەســـە نزیكەكانـــی 
یەكەمیـــن  لـــە  بارزانـــی،  مســـتەفا  جەنابـــی 
هەڵبژاردنـــی كوردســـتان لـــە 19ی ئایـــاری 1992 
ــە  ــەی كـ ــەو پەرلەمانـ ــی ئـ ــۆ ئەندامـ ــردرا بـ هەڵبژێـ
و،  دامـــەزرا  كوردســـتاندا  لـــە  جـــار  یەكـــەم  بـــۆ 
بـــووە ســـەرۆكی فراكســـیۆنی پارتـــی دیموكراتـــی 
نـــاو  فراكســـیۆنی  گەورەتریـــن  كـــە  كوردســـتان، 
پەرلەمـــان بـــوو. شـــەهید فرانســـۆ هەریـــری لـــە 
ـــدا ڕۆڵێكـــی گرنگـــی  ـــی پەرلەمانتاری ـــاوەی ژیان م
لـــە دەركردنـــی یاســـاكان و بەدامەزراوەكردنـــی كـــۆی 
ـــەردەوام دژی  ـــووە. ب ـــی كوردســـتان هەب دامەزراوەكان
گەندەڵـــی و پاشـــاگەردانی لـــە كوردســـتان ڕۆڵـــی 
ســـەركردەیەكی بەرپرســـیاری گێـــڕاوە و، لـــە دوای 
ئازادكردنـــی شـــاری هەولێریـــش لـــە ســـاڵی 1996 
بـــووە پارێـــزگاری هەولێـــر و لـــەو ماوەیـــەی كـــە 
ــی  ــە توانـ ــوو، زۆر حەكیمانـ ــر بـ ــزگاری هەولێـ پارێـ
لـــە  ناوخـــۆ  شـــەڕی  كینـــەی  و  ڕق  ڕیشـــەی 
نێـــوان هاوواڵتیانـــی تـــەواوی پارێـــزگای هەولێـــردا 
هەڵبكێشـــیت و تـــۆوی برایەتـــی و پێكـــەوە ژیـــان 
ـــە  ـــاوازەكان و پێكهات ـــە سیاســـییە جی ـــوان الیەن ـــە نێ ل
ــەوە  ــین بكاتـ ــارە شـ ــتاندا دووبـ ــی كوردسـ جیاوازەكانـ
ــە زیهنـــی  ــر لـ ــكەوتنی هەولێـ ــتن و پێشـ و، پێشخسـ
ــدووی  ــی زینـ ــدا خەیاڵێكـ ــۆ هەریریـ ــەهید فرەنسـ شـ
ــاكاری بـــەرز  نەبـــڕاوە بـــوو و، توانـــی چەندیـــن شـ
بـــكات وەك  پایتەختـــی كوردســـتان دروســـت  لـــە 
یاریگـــەی  نۆژەنكردنـــەوەی  هونـــەر،  )كۆشـــكی 
یاریگەیەكـــی  ئاســـتی  بـــۆ  هەولێـــر  خۆجێـــی 
ــتا  ــاكارە ئێسـ ــەم دوو شـ ــی( ئـ ــتاندەری نێودەوڵەتـ سـ
پایتەخـــت،  جوانـــی  ســـیمایەكی  بووەتـــە  هـــەر 
یاریگـــەی هەولێریـــش دوای شـــەهیدبوونی كرایـــە 
یاریگـــەی نێودەوڵەتیـــی شـــەهید فرانســـۆ هەریـــری.
شـــەهید فرانســـۆ هەرێـــری دۆســـتی نزیكـــی 
و  بـــوو  كوردســـتان  الوانـــی  و  قوتابیـــان  هەمـــوو 
بایەخێكـــی زۆری بـــە هـــەر دوو توێـــژی قوتابیـــان 
ــش  ــوباتی 2001یـ و الوان دەدا و، ڕۆژی 18ی شـ
دوو  هـــەر  دامەزراندنـــی  ڕۆژی  ســـاڵیادی  كـــە 
كوردســـتانە،  الوانـــی  و  قوتابیـــان  ڕیكخـــراوی 
بچێتـــە  دەیەوێـــت  هەریـــری  فرەنســـۆ  شـــەهید 

سەرۆك بارزانی نووسیویەتی: 
» مادام میتران بە من – مسعود 

بارزانی- و مام جەاللی گوت: 
ئێستا لەگەڵ هەردووكتان ئاشت 
بوومەوە، ئەگینا لە هەردووكتان 

عاجز بووم«

شەهید فرانسۆ هەریری لە 
ماوەی ژیانی پەرلەمانتاریدا 
ڕۆڵێكی گرنگی لە دەركردنی 
یاساكان و بەدامەزراوەكردنی 
كۆی دامەزراوەكانی كوردستان 

هەبووە. بەردەوام دژی گەندەڵی 
و پاشاگەردانی لە كوردستان 

ڕۆڵی سەركردەیەكی بەرپرسیاری 
گێڕاوە 
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ـــەوكات بەرپرســـی لقـــی دووی  ســـەركارەكەی، كـــە ئ
ـــوە  ـــوو، پاشـــان لەوێ ـــی كوردســـتان ب ـــی دیموكرات پارت
بچێـــت بـــۆ مەراســـیمی یادكردنـــەوەی ســـاڵیادی 
هـــەر دوو ڕیكخـــراوی )قوتابیـــان و الوان( بـــەاڵم 
بەداخـــەوە لەســـەر شـــەقامی 60 مەتریـــی هەولێـــر، 
تیرۆریســـتانی )جوندولئیســـالم( شـــەهیدی دەكـــەن. 
جـــۆرە  بـــەم  كتێبەكەیـــدا  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
باســـی ئـــەو ڕووداوە دەكات: »یەكێـــك لـــە ڕووداوە 
خەمناكەكانـــی مانگـــی شـــوباتی ســـاڵی 2001، 
تیـــرۆری فرەنســـۆ هەریـــری بـــوو. شـــەهیدبوونی 
فرەنســـۆ هەریـــری ڕووداوێكـــی زۆر خەمنـــاك و 
ـــی  ـــە نزیكەكان ـــە كەس ـــوو ل ـــك ب ـــوو. یەكێ ـــن ب دڵتەزێ
زۆر  جەمـــاوەردا  نـــاو  لـــە  نەمـــر.  بارزانیـــی 
ــوو  ــەوەی بـ ــوو، بەتایبەتـــی دوای ئـ خۆشەویســـت بـ
بـــە پارێـــزگاری هەولێـــر. شـــەهید فرەنســـۆ كریســـتیان 
بـــوو، بـــەاڵم فەرقـــی نەدەكـــرد و ڕۆڵـــی زۆری لـــە 
پێكهاتـــەكان  لەنـــاو  پێكەوەژیـــان  قووڵكردنـــەوەی 
گێـــڕا، زۆربـــەی زۆری ئەوانـــەی خۆشـــیان دەویســـت 
و لێـــی نزیـــك بـــوون، موســـڵمان بـــوون. دوو ڕۆژ 

ـــە شـــارۆچكەی  دوای شـــەهیدبوونی، تەرمەكـــەی ل
ــە  ــەس بـ ــەزار كـ ــان هـ ــە ئامادەبوونـــی دەیـ ــر بـ هەریـ
ــە  ــی( لـ ــعود بارزانـ ــپێردرا و منیـــش )مسـ ــاك سـ خـ
خاكســـپاردنەكەی  بـــە  و  ماڵئاوایـــی  ڕێوڕەســـمی 
وتارێكـــم پێشـــكەش كـــرد، دوای ماوەیـــەك ئاشـــكرا 
بـــوو كـــە گرووپـــی تیرۆریســـتی جوندولئیســـالم لـــە 

پشـــت تیرۆركردنـــی شـــەهید فرەنســـۆ بـــووە«.
  2. كارەساتی 11ی سێپتەمبەری 2001 

ســەبارەت  كتێبەكەیــدا  لــە  بارزانــی  ســەرۆك 
»بــە  نووســیویەتی:  ئەیلــوول  11ی  رێكەوتــی 
گەورەتریــن  بــوو،  ســەیر  ڕێكەوتێكــی  ڕاســتی 
لــە  كوردســتاندا  گەلــی  مێــژووی  لــە  شــۆڕش 
11ی ئەیلوولــی 1961 هەڵگیرســا، بۆیــە مانگــی 
ئەیلــوول گرنگــی و تایبەتمەندیــی خــۆی بــۆ گەلــی 
كوردســتان هەیــە. هــەر لــە ســاڵی 2001ـــەوە 11ی 
ــژووی  ــە مێ ــوول ڕۆژێكــی هێجــگار گرنگــە ل ئەیل
ــوو  ــازەی هەم ــژووی ت ــە مێ ــەت ل ــكا و تەنان ئەمری
جیهانــدا و دیمەنەكانــی ئــەو ڕۆژە هەرگیــز لــە یــاد 

ناچنــەوە«.

شەهید فرانسۆ هەریری لە 
ماوەی ژیانی پەرلەمانتاریدا 
ڕۆڵێكی گرنگی لە دەركردنی 
یاساكان و بەدامەزراوەكردنی 
كۆی دامەزراوەكانی كوردستان 
هەبووە. بەردەوام دژی گەندەڵی 
و پاشاگەردانی لە كوردستان 
ڕۆڵی سەركردەیەكی بەرپرسیاری 
گێڕاوە 
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ـــی  ـــەو وەســـفەی ســـەرۆك بارزان ئەوجـــا لەســـەر ئ
بـــۆ 11ی ئەیلوولـــی ســـاڵی 1961ی كوردســـتان 
چـــۆن  دەكات،  ئەمریـــكای  ئەیلوولـــی  11ی  و 
ڕۆژی پێـــش 11ی ئەیلوولـــی 1961ی كوردســـتان 
ئەیلوولـــی  11ی  دوای  ڕۆژی  و  مێژوویەكـــە 
ـــی  ـــۆ گەل ـــە ب ـــی تازەی ـــتپێكی مێژوویەك 1961 دەس
كوردســـتان، بـــە هەمـــان شـــێوە ڕۆژی پێـــش 11ی 
ئەیلوولـــی 2001 مێژوویەكـــە بـــۆ ئەمریكا و تەواوی 
جیهـــان و ڕۆژی دوای 11ی ئەیلوولـــی 2001یـــش 
دەســـتپێكی مێژوویەكـــی تازەیـــە بـــۆ ئەمریـــكا و 
تـــەواوی جیهـــان و، ئـــەم كـــردەوە تیرۆریســـتییە كـــە 
ئوســـامە بـــن الدن و ڕیكخـــراوی ئەلقاعیـــدە بـــە 
ئەســـتۆی  گرتـــە  بەرپرســـیاریەتییان  شـــانازییەوە 
ــێ  ــاوی لـ ــۆڕی و نـ ــی گـ ــەرەتا جیهانـ ــان، سـ خۆیـ
نـــرا »جیهانـــی دوای 11ی ســـێپتەمبەر« و هەمـــوو 
جیهانـــی لـــە یـــەك بـــەرەدا كۆكـــردەوە، كـــە ئەویـــش 
بـــەرەی »دژی تیرۆریســـتان(« بـــوو، هـــەر لەســـەر 
ئـــەم بنەمایـــەش ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی 
بڕیـــاری دەركـــرد بـــە پێكهێنانـــی هاوپەیمانییەكـــی 

ـــووری  ـــی باك ـــە ســـەرۆكایەتیی پەیمان ـــی ب نێودەوڵەت
ئەتڵەســـی، كـــە ئەگـــەر بزووتنـــەوەی تاڵیبـــان هەمـــوو 
بنكـــە و بارەگاكانـــی ڕیكخـــراوی تیرۆریســـتیی 
نـــەكات،  دەر  ئەفغانســـتان  لـــە  ئەلقاعیـــدە 
ســـەر  دەكاتـــە  هێـــرش  هاوپەیمانییـــە  ئـــەو  ئـــەوا 
ئەفغانســـتان و حكومەتـــی تاڵیبـــان دەڕووخێنێـــت، 
بـــۆ  ملـــی  تاڵیبـــان  حكومەتـــی  ســـەرەنجامیش 
ــایش  ــی ئاسـ ــەی ئەنجومەنـ ــی بڕیارەكـ جێبەجێكردنـ
نـــەدا، بۆیـــە لـــە 7ی تشـــرینی یەكەمـــی ســـاڵی 
2001 هێرشـــی ئەمریـــكا و هاوپەیمانـــان بـــۆ ســـەر 
ئەفغانســـتان دەســـتی پـــێ كـــرد و، لـــە ماوەیەكـــی 
كورتـــدا حكومەتـــی تاڵیبـــان ڕووخـــا و هێزەكانـــی 
ئەلقاعیـــدەش لـــە كابـــول و زۆربـــەی شـــارەكانی 

ئەفغانســـتان دەركـــران.
و  ئەمریـــكا  خێـــرای  ســـەركەوتنی 
هاوپەیمانەكانـــی لـــە ڕووخاندنـــی حكومەتەكـــەی 
ــە  ــەوەی لـ ــۆ ئـ ــدەر، بـ ــۆكار و هانـ ــووە هـ ــان بـ تاڵیبـ
ســـەرەتای ســـاڵی 2002 ئەمریـــكا بڕیـــاری تـــەواو 
بـــۆ ڕووخاندنـــی ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن بـــدات 

چۆن ڕۆژی پێش 11ی ئەیلوولی 
1961ی كوردستان مێژوویەكە و 
ڕۆژی دوای 11ی ئەیلوولی 1961 

دەستپێكی مێژوویەكی تازەیە 
بۆ گەلی كوردستان، بە هەمان 
شێوە ڕۆژی پێش 11ی ئەیلوولی 
2001 مێژوویەكە بۆ ئەمریكا و 

تەواوی جیهان و ڕۆژی دوای 11ی 
ئەیلوولی 2001یش دەستپێكی 

مێژوویەكی تازەیە بۆ ئەمریكا و 
تەواوی جیهان
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و یاســـای ڕزگاركردنـــی عێـــراق لەالیـــەن جـــۆرج 
بكرێـــت. ئیمـــزا  بوشـــەوە  دەبلیـــو 

  ســـاڵی 2002 و جددییەتـــی ئەمریـــكا و 
ســـەدام  ڕژێمـــی  ڕووخاندنـــی  بـــۆ  بەریتانیـــا 

حوســـێن
پێنجەمـــی  بەرگـــی  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
هەواڵنـــەی  ئـــەو  پۆلێنـــی  بەمجـــۆرە  كتیبەكـــەی 
ئەمریـــكای كـــردووە، كـــە بڕیـــاری یەكالكـــەرەوە بـــوون 
ــەبارەت بـــە ڕووخاندنـــی  بـــۆ جددییەتـــی ئەمریـــكا سـ

ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن:
1. لـــە 30ی كانوونـــی دووەمـــی ســـاڵی 2002 
ســـەرۆك جـــۆرج دەبلیـــو بـــوش لـــە وتـــارە ئیتحادییەكەیدا، 
هێرشـــێكی زۆری كـــردە ســـەر عێـــراق و ڕایگەیانـــد 
ـــووە. ـــكا یاخـــی ب ـــە ئەمری ـــراق ل ـــاڵە عێ ـــاوەی 10 س م
2. ڕۆژی 16ی شـــوباتی 2002 كۆڵـــن پـــاوەڵ 
پێویســـتە  ڕایگەیانـــد:  ئەمریـــكا  دەرەوەی  وەزیـــری 
ڕژێمـــی عێـــراق بگۆڕدرێـــت و ئەگـــەر پێویســـت بێـــت، 

ــت. ــەم كارە ڕادەپەڕێنێـ ــا ئـ ــە تەنیـ ــكا بـ ئەمریـ
3. ڕۆژی 27ی شـــوباتی 2002 تۆنـــی بلێـــر 
عێـــراق  ڕایگەیانـــد:  بەریتانیـــا  وەزیرانـــی  ســـەرۆك 
بەردەوامـــە لـــە دروســـتكردنی چەكـــی كۆمەڵكـــوژ.
4. ڕۆژی 17ی شـــوباتی 2002 شـــاندێكی ســـەر 
بـــە )ســـی ئـــای ئـــەی( ســـەردانی كوردســـتانی كـــرد 
و پێیـــان ڕاگەیاندیـــن: ئەمریـــكا بڕیـــاری داوە كـــە 

ڕژێمـــی ســـەدام لـــە دەســـەاڵتدا نەمێنێـــت.
ـــە 1ی نیســـانی 2002 شـــاندێكی وەزارەتـــی  5. ل
دەرەوەی ئەمریـــكا بـــە ســـەرۆكایەتیی ڕایـــان كرۆكـــەر 
هاتنـــە كوردســـتان و، دوای كۆبوونـــەوە پەیامێكیـــان بـــۆ 
ســـەرۆك بارزانـــی هێنـــاوە كـــە ڕۆژی 14ی نیســـان 

ـــكات. ـــینگتۆن ب ـــەردانی واش س
بارزانـــی  ســـەرۆك  مانـــگ  15ی  ڕۆژی   .6
بـــە یاوەریـــی مســـرور بارزانـــی و هۆشـــیار زیبـــاری 
لـــە فرانكفۆرتـــەوە بـــە فڕۆكەیەكـــی تایبـــەت بـــەڕێ 
دەكـــەون و پێـــش ئـــەوان مـــام جـــەالل و بەرهـــەم ســـاڵح و 

ــنتۆن. ــتبوونە واشـ ــی گەیشـ ــڵ تاڵەبانـ پاڤـ
7. ڕۆژی 16ی نیســـان لەگـــەڵ مـــاك لۆخـــن 
ـــەوە و  ـــەی( كۆدەبن ـــای ئ جێگـــری ســـەرۆكی )ســـی ئ
لـــەو كۆبوونەوەیـــەدا لۆخـــن ڕایدەگەیەنێـــت: »ئەمریـــكا 
بڕیـــاری داوە كـــە پێویســـتە ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن 
ـــەواوی  ـــە ت ـــە دەســـەاڵتدا نەمێنێـــت، پێویســـتە كـــورد ب ل
مافەكانیـــان بگـــەن، ئەمریـــكا بـــە سیســـتمی فیدڕاڵـــی 

ڕازییـــە«.

 2002 تەممـــوزی  26ی  ڕۆژی  لـــە   .8
وەزارەتـــی دەرەوەی ئەمریـــكا پەیامێكـــی ئاراســـتەی 
ــام  ــی، مـ ــعود بارزانـ ــوو )مەسـ ــە كردبـ ــەم بەڕێزانـ ئـ
جـــەالل، ئەحمـــەد چەلەبـــی، شـــەریف عەلـــی، ئەیـــاد 
ــەردانی  ــەوەی سـ ــۆ ئـ ــم( بـ ــر حەكیـ ــالوی، باقـ عەلـ
لـــە مانگـــی ئابـــی 2002  واشـــینگتۆن بكـــەن، 
بـــری  لـــە  بـــەاڵم  ئەمریـــكا،  دەگاتـــە  شـــاندەكە 

ســـەرۆك بارزانـــی، هۆشـــیار زێبـــاری دەچێـــت.
9. لـــە ڕۆژی 16ی تشـــرینی یەكەمـــی 2002 
ســـەرۆك جـــۆرج دەبلیـــو بـــوش یاســـای بەكارهێنانـــی 

هێـــزی دژی عێـــراق ئیمـــزا كـــرد.
10. لـــە 11ی تشـــرینی یەكەمـــی 2002 كۆڵـــن 
پـــاوەڵ وەزیـــری دەرەوە ڕایگەیانـــد: پێویســـتە دوای 
ڕووخانـــی ڕژێمـــی ســـەدام، حكومەتێكـــی ســـەربازی 
هاوشـــێوەی حكومەتـــی ژاپـــۆن و ئەڵمانیـــا لـــە دوای 

جەنگـــی دووەمـــی جیهانـــی، دابمەزرێـــت.
11. ڕۆژی 11ی تشـــرینی یەكەمـــی 2002 
پیـــران(  و  )نوینـــەران  ئەنجومەنـــی  دوو  هـــەر 
بـــۆ  دا،  ئەمریـــكا  ســـەرۆكی  بـــە  دەســـەاڵتیان 

عێـــراق. دژی  هێـــز  بەكارهێنانـــی 
12. ڕۆژی 2ی تشـــرینی یەكەمـــی ســـاڵی 
شـــاندێكی  لەگـــەڵ  بارزانـــی  ســـەرۆك   2002
ــەردانی  ــی سـ ــیی پارتـ ــی سیاسـ ــەورەی مەكتەبـ گـ
مـــام جـــەالل لـــە دووكان دەكـــەن، ئـــەم ســـەردانە 
پەیوەندییەكانـــی  لـــە  گـــەورەی  وەرچەرخانێكـــی 
هـــەردوو حـــزب )پارتـــی و یەكێتـــی( دروســـت دەكات.
بـــۆ  یەكـــەم  تشـــرینی  4ی  ڕۆژی   .13
یەكەمیـــن جـــار لـــە دوای ســـاڵی 1996 پەرلەمانـــی 
ــەواوی ئەندامانـــی  ــە ئامادەبوونـــی تـ ــتان بـ كوردسـ
هـــەر دوو فراكســـیۆنی )زەرد و ســـەوز( كۆدەبێتـــەوە.
14. دوو ڕۆژ دوای ئەوە لە ســـلێمانی جارێكی 
ئامادەبوونـــی  بـــە  كوردســـتان  پەرلەمانـــی  دیكـــە 
ســـەرۆك بارزانـــی و مـــام جـــەالل كۆدەبێتـــەوە و، 
بەمـــەش قۆناخێكـــی تـــازە لـــە كاری هاوبەشـــی 
ــەوە. ــت پـــێ دەكاتـ ــتان دەسـ ــە كوردسـ ــی لـ حوكمڕانـ
بـــە  ســـەبارەت   2002 ســـاڵی  ڕووداوەكانـــی 
ڕووخانـــی ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێن و دامەزراندنـــی 
دەوڵەتێكـــی تـــازە بـــە نـــاوی دەوڵەتـــی فیدڕاڵـــی و 
پەرلەمانـــی و فرەیـــی و دیموكراتـــی لـــە عێراقـــدا، 
ـــە  ـــۆن، ك ـــی گـــەورەی ئەوت ڕووداوگەلێكـــی مێژووی
ـــكاری  ـــاوا پڕگۆران ـــدا ســـاڵی ئ ـــژووی عێراق ـــە مێ ل
لەســـەر ئاســـتی جیهـــان بەرامبـــەر بـــە عێـــراق نەبـــووە 

سەركەوتنی خێرای ئەمریكا و 
هاوپەیمانەكانی لە ڕووخاندنی 
حكومەتەكەی تاڵیبان بووە 
هۆكار و هاندەر، بۆ ئەوەی لە 
سەرەتای ساڵی 2002 ئەمریكا 
بڕیاری تەواو بۆ ڕووخاندنی 
ڕژێمی سەدام حوسێن بدات 
و یاسای ڕزگاركردنی عێراق 
لەالیەن جۆرج دەبلیو بوشەوە 
ئیمزا بكرێت

سەرۆك بارزانی زۆر ڕاشكاوانە 
بە ئەمریكییەكانیشی 
ڕاگەیاندووە و ئاماژەی بەوە 
كردووە كە ڕاستە هێزی 
پێشمەرگەی كوردستان 
ئەو توانایەی نییە لەگەڵ 
دەوڵەتێكی گەورەی وەك توركیا 
شەڕ بكات، بەاڵم جەختی لەسەر 
ئەوە كردووەتەوە ئەگەر )تەنیا 
بۆ یەك كاتژمێر(یش بتوانین، 
شەڕی خۆمان دەكەین

ڕووداوەكانی ساڵی 2002 
سەبارەت بە ڕووخانی ڕژێمی 
سەدام حوسێن و دامەزراندنی 
دەوڵەتێكی تازە بە ناوی 
دەوڵەتی فیدڕاڵی و پەرلەمانی 
و فرەیی و دیموكراتی لە 
عێراقدا، ڕووداوگەلێكی مێژوویی 
گەورەی ئەوتۆن، كە لە مێژووی 
عێراقدا ساڵی ئاوا پڕگۆڕانكاری 
لەسەر ئاستی جیهان بەرامبەر 
بە عێراق نەبووە 
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هەڵســـوكەوتە  نەرێنـــی  خاڵـــی  ســـاڵەدا  لـــەم  و، 
ئیســـتفزازی و هەڕەشـــە ســـەربازییەكانی توركیـــا 
ـــە  ـــەند، ك ـــەرەی س ـــتان پ ـــی كوردس ـــە دژی هەرێم ل
ـــا هەڕەشـــەی هێرشـــی  ـــی ســـوپای توركی ژەنڕاڵەكان
ـــی هەرێمـــی كوردســـتان  ـــۆ داگیركردن ســـەربازییان ب
ــە  ــی لـ ــەرۆك بارزانـ ــدا سـ ــە بەرامبەریشـ ــرد، لـ دەكـ
پەیامێكـــدا پێـــی ڕاگەیانـــدن: »ئەگـــەر توركیـــا 
بـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  خاكـــی  نـــاو  بێتـــە 
هەمـــوو توانامانـــەوە شـــەڕی خۆمـــان دەكەیـــن، تـــا 

چەكەكانمـــان لەســـەر الشـــەكانمان هەڵدەگـــرن«.
بـــە  ڕاشـــكاوانە  زۆر  بارزانـــی  ســـەرۆك 
ئەمریكییەكانیشـــی ڕاگەیانـــدووە و ئامـــاژەی بـــەوە 
ــتان  كـــردووە كـــە ڕاســـتە هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردسـ
ــەورەی  ــی گـ ــەڵ دەوڵەتێكـ ــە لەگـ ــەی نییـ ــەو توانایـ ئـ
وەك توركیـــا شـــەڕ بـــكات، بـــەاڵم جەختـــی لەســـەر ئـــەوە 
كردووەتـــەوە ئەگـــەر )تەنیـــا بـــۆ یـــەك كاتژمێر(یـــش 

بتوانیـــن، شـــەڕی خۆمـــان دەكەیـــن.

ســـەرۆك بارزانـــی لـــە كتێبەكەیـــدا ســـەبارەت بـــە 
ئامادەكاریـــی توركیـــا بـــۆ داگیركردنـــی كوردســـتان 
نووســـیویەتی: »ڕۆژی 13ی تشـــرینی دووەمـــی 
پێدایـــن،  2002 واڵتێكـــی ئەوروپـــی زانیاریـــی 
ـــەزار  ـــە 75 ه ـــە ب ـــردووە ك ـــی ك ـــا ئامادەكاری توركی
زرێپـــۆش   1500 و  تانـــك  هـــەزار  و  ســـەرباز 
ســـەر  بكاتـــە  هێـــرش  تۆپخانـــە  پشـــتیوانیی  و 
هەرێمـــی كوردســـتان.. بـــەاڵم لـــە ڕۆژی 14ی 
تشـــرینی دووەمـــی ســـاڵی 2002 هەڵبژاردنەكانـــی 
توركیـــا بەڕێـــوە چـــوو و حزبـــە كالســـیكی و نەتـــەوە 
ــوون،  ــەورە بـ ــتێكی گـ ــی شكسـ ــتەكان تووشـ پەرسـ
ســـێی  لەســـەر  دوو  گەشـــەپێدان  و  داد  پارتـــی 

كورســـییەكانی بـــردەوە«.
توركیـــا  لـــە  بارودۆخـــی سیاســـی  بەمـــەش 
ئەمریـــكا  ســـاڵی 2003  ئـــاداری  لـــە  گـــۆڕاو 
هێرشـــی كـــردە ســـەر عێـــراق و ڕژێمـــی ســـەدام 

ڕووخانـــد. حوســـێنی 
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 لە كابینەی نۆیەم 390 پڕۆژەی 
خزمەتگوزاری و ئاوەدانكردنەوە 

جێبەجێ كراون

دكتۆر عەلی تەتەر
پارێزگاری دهۆك بۆ گواڵن:

ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بە هاوشێوەی هەموو پارێزگا و ناوچەكانی 

دیكەی هەرێمی كوردستان گرنگییەكی باشی بە 
ئاوەدانكردنەوە و نۆژەنكردنەوەی دەڤەری بادینان داوە

دهـــۆك وەكـــو پارێزگایەكـــی گرنگـــی هەرێمـــی كوردســـتان و ناوەندێكـــی گەشـــتیاری و كشـــتوكاڵی و 
ـــە و لەشـــكری  ـــی پەكەك ـــڕای ئاســـتەنگەكانی شـــەڕی چەكداران ـــردوودا وێ ـــاڵی ڕاب ـــە ســـێ س ـــی ل بازرگان
ـــە  ـــی ب ـــڕۆژەی خزمەتگـــوزاری و ئاوەدان ـــن پ ـــەكان زۆرتری ـــە تەندروســـتی و دارایی ـــا و گرفت ســـوپای توركی
خۆیـــەوە بینیـــوە، بـــۆ قســـەكردن لەســـەر پـــڕۆژەكان و زاڵبـــوون بەســـەر ئاســـتەنگەكانی بـــەردەم بووژانـــەوە 
و ئاوەدانكردنـــەوەی گونـــدەكان و چەنـــد تـــەوەری دیكـــەی پەیوەندیـــدار بـــە كار و پڕۆژەكانـــی داهاتـــووی 
ـــزگاری دهـــۆك ئەنجـــام دا.  ـــەر پارێ ـــی تەت ـــۆر عەل ـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ دكت ـــە؛ گۆڤ پارێزگاك
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* وێـــڕای ئاســـتەنگ و بەربەســـتەكانی بـــەردەم 
حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی  لـــە  پەرەپێـــدان 
پـــڕۆژەی  كۆمەڵێـــك  كوردســـتاندا  هەرێمـــی 
خزمەتگـــوزاری و كارەبـــا و ئـــاو و ڕێگاوبـــان و 
لـــە  گەشـــتیاری  و  بارزگانـــی  و  پیشەســـازی 
ئایادەكرێـــت  دراون.  ئەنجـــام  دهـــۆك  پارێـــزگای 
ـــە  ـــوون ك ـــە چـــی ب ـــەو پڕۆژان ـــن گرنگترینـــی ئ بزانی
لـــەم كابینەیـــەدا لـــە پارێزگاكەتـــان ئەنجـــام دراون؟
 - لـــە كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان هەنگاوەكانی چاكســـازی و ئەنجامدانی 
پـــڕۆژە خزمەتگوزارییـــەكان ڕووی لـــە زیادبـــوون 
كـــرد، بـــۆ نموونـــە: لـــە ڕووی دەســـتپێكردنەوەی 
پڕۆژەكانـــەوە: لـــە پارێـــزگای دهـــۆك بـــە دەیـــان 
پـــڕۆژەی نیشـــتەجێبوون كـــە كاری تێـــدا ڕاوەســـتابوو، 
ـــەواو  ـــان ت ـــە كاركـــردن كـــردەوە، ژمارەیەكی دەســـتیان ب
بـــوون و مۆڵەتیـــش بـــە ژمارەیەكـــی دیكەیـــان دراوە، 
بـــەم نزیكانـــەش شـــوێنی گونجـــاو بـــۆ دەســـتپێكردنی 
كرێچییـــان  بـــۆ  نیشـــتەجێبوون  پڕۆژەكانـــی 

ــت. ــان دەكرێـ دەستنیشـ
ـــن  ـــە ڕووی چاكســـازییەكان و نەهێشـــتنی ڕۆتی  ل
ــەرپێچییەكانەوە:  ــە سـ ــن لـ ــی و ڕێگاگرتـ و گەندەڵـ
ـــە نزیكـــەوە گوێبیســـتی  ـــراوە و ل ـــاش ن ـــگاوی ب هەن
ڕەخنـــە و گلەییەكانـــی خەڵكیـــن و بـــەردەوام بـــە 
هـــەر  و  دەچیـــن  ڕەواكانیانـــەوە  داواكارییـــە  دەم 
داواكارییەكیشـــیان لـــە توانـــا و دەســـەاڵتی ئێمـــەدا 
بـــووە، جێبەجێمـــان كـــردووە، ئـــەوی دیكـــەش بـــۆ 
وەزارەت و الیەنـــە پەیوەندیـــدارەكان بـــەرز كراوەتـــەوە و 

زۆربەیـــان كاری لەســـەر كـــراوە.
بـــە  پـــڕۆژە   42 وەبەرهێنانـــەوە:  ڕووی   لـــە 
لـــە  لـــە 568 ملیـــۆن دۆالر  زیاتـــر  ســـەرمایەی 
كـــراون.  جێبەجـــێ  پارێزگاكـــە  سەرانســـەری 

ــار  ــا: بـــۆ یەكەمیـــن جـ ــە ڕووی كەرتـــی كارەبـ  لـ
پارێـــزگای  كارەبـــای  تـــۆڕی  كابینەیـــەدا  لـــەم 
دهـــۆك بـــە تـــۆڕی كارەبـــای نیشـــتمانیی كوردســـتان 
پـــڕۆژەی  ڕێگـــەی  لـــە  ئەمـــەش  بەســـترایەوە، 
هێڵـــی ڕاكێشـــانی پاڵەپەســـتۆی بـــەرزەوە، هەروەهـــا 
وێســـتگەیەكی كارەبـــا لـــە زاخـــۆ دامـــەزراوە و بـــە 
هێڵێكـــی پاڵەپەســـتۆی بـــەرزەوە بەســـترایەوە، بـــۆ 
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــاش دوو پـــڕۆژەی گرنگـــی 
دیكـــەی كارەبـــا بـــە هایدرۆپـــاوەر و وزەی خـــۆر 
دێتـــە جێبەجێكـــردن، بەگشـــتی لـــە سەرانســـەری 
بەهـــای  بـــە  كارەبـــا  پـــڕۆژەی  پارێزگاكـــەدا 79 

10 ملیـــار دینـــار جێبەجـــێ كـــراون، ئەمـــە وێـــڕای 
دیرەلـــۆك  هایدرۆپـــاوەری  پـــڕۆژەی  تەواوكردنـــی 
بـــە توانـــای 37 مێـــگاوات كارەبـــا كـــە بڕیـــارە لـــە 

كۆتایـــی ئەمســـاڵدا كاری پـــێ بكرێـــت. 
  لـــە ڕووی ئـــاوی خواردنـــەوە: چەندیـــن پـــڕۆژەی 
ئـــاوی خواردنـــەوە كاری لەســـەر دەكرێـــت، وەكـــو 
پـــڕۆژەی ئـــاوی خواردنـــەوەی ئاكـــرێ و باتوفـــا و 
ــەوە  ــاوی خواردنـ ــەی ئـ ــی دیكـ ــا پڕۆژەیەكـ هەروەهـ

بـــۆ فایـــدە و شـــاریاش جێبەجـــێ كـــراون. 
ــە  ــەوە: توانیومانـ ــەقام و ڕێگاوبانـ ــە ڕووی شـ   لـ
ڕێـــگا  و  شـــەقام  زۆری  هـــەرە  زۆربـــەی 
ـــووت  ـــە ج ـــۆك بكەین ـــزگای ده ـــەرەكییەكانی پارێ س
ســـاید، لەوانـــە تەواوكردنـــی جـــووت ســـایدی هەولێـــر 
– دهـــۆك و شـــەقامی ئیبراهیـــم خەلیـــل و جـــووت 
ســـایدی اللـــش و پیشـــابوور و ڕێـــگای ســـەرەكیی 
ســـەحێال و جـــووت ســـایتی 40 مەتـــری دارەتـــوو 
دەیـــان گونـــد، چەنـــد  ڕێـــگای  قیرتاوكردنـــی  و 
نموونەیەكـــی زینـــدووی ئـــەم بـــوارەن، ئەمـــە جگـــە 
ـــی شـــەقامەكان  ـــری قیرتاوكردن ـــە ســـەدان كیلۆمەت ل
كـــە نموونـــەی بەرچـــاون لـــەم بـــوارەوە، ئەمـــە و 
كردنـــەوەی گەورەتریـــن تونێلـــی پێشـــكەوتوو لـــە 

كوردســـتاندا كـــە تونێلـــی زاخۆیـــە.
لـــە ڕووی كۆكردنـــەوە و چارەســـەركردنی خـــۆڵ و 
خاشـــاكەوە: ڕۆژانـــە 1670 تـــۆن خـــۆڵ و خاشـــاك 
ـــت.   ـــەوە و چارەســـەر دەكرێ ـــە كۆدەكرێت ـــە پارێزگاك ل
 بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی ڕێـــزدار مەســـرور بارزانـــی 
بـــە  ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ناوچەكانـــی  و  پارێـــزگا  هەمـــوو  هاوشـــێوەی 
ـــی باشـــی  ـــتان گرنگییەك ـــی كوردس دیكـــەی هەرێم
دەڤـــەری  نۆژەنكردنـــەوەی  و  ئاوەدانكردنـــەوە  بـــە 
بادینـــان داوە. هـــەر ئەمســـاڵ ڕەزامەندیـــی لەســـەر 
243 پـــڕۆژەی نوێـــی خزمەتگـــوزاری و ئاوەدانـــی 
ـــەوە.  ـــواری جێبەجێكردن ـــە ب داوە و هەندێكـــی چووەت
لـــەم  جێبەجێـــكارەكان  پـــڕۆژە  كـــۆی  بەگشـــتی 

كابینەیـــەدا 390 پـــڕۆژە بـــوون.
* باســـی پڕۆژەكانـــی وەبەرهێنانـــت كـــرد، ئایـــا 
تـــا چەنـــد ئـــەم پڕۆژانـــە دەســـتیان بـــە كاركـــردن 
ـــوە  ـــان چـــۆن بەڕێ ـــەدا وەبەرهێن ـــە پارێزگاك ـــردووە ل ك

دەڕوات؟
ـــزگای دهـــۆك 22 پـــڕۆژەی گـــەورە و  ـــە پارێ  - ل
ســـتراتیژیی وەبەرهێنـــان مۆڵەتیـــان پـــێ دراوە، كـــە 
ـــازین و  ـــڕۆژە پیشەس ـــن و 5 پ ـــڕۆژەی بازرگانی 4 پ

ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ 
كارئاسانیی زیاتر پێشكەش 
بە هاوواڵتیان دەكات لە ڕووی 
ڕۆتین و خێرا بەڕێوەچوونی 
كارەكانیانەوە، لەم كابینەیەشدا 
ژمارەیەك پڕۆژەی گرنگ لە 
ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ئەنجام 
دراون

زاخۆ ناوچەیەكی گەشتیاری و 
بازرگانیی گرنگە، بەاڵم تەنیا 
كێشەكیان هەبێت ئەوەیە كە 
بە هۆی بوونی چەكدارانی 
پەكەكەوە لە كۆی 187 گوند 
تەنیا لە 49%ی گوندەكانیان 
ئاوەدان كرابێتەوە

نابێت چیتر هەرێمی كوردستان 
ببێتە پەناگەیەك بۆ هێزی 
دەرەوەی بیانی و زیان بە 
خەڵكی سڤیلی هەرێم و 
گەشتیاران بگەیەنێت
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2 پـــڕۆژەی فێركردنـــن و 2 پـــڕۆژە كشـــتوكاڵین و 2 
ـــڕۆژەی تەندروســـتی  ـــڕۆژەی نیشـــتەجێبوون و 1 پ پ

ـــە.  ـــە زیادبوون ـــەش ڕوو ل ـــەم ژمارەی و ئ
ـــی ســـەربەخۆی زاخـــۆ یەكێكـــە  ـــە ئیدارەكردن * ب
ـــی هەرێمـــی  ـــی حكومەت ـــە دەســـتكەوتە گرنگەكان ل
كوردســـتان، ئایـــا تـــا چەنـــد بڕیـــاری ســـەرۆكی 
ئیـــدارەی  بـــۆ  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 

ســـەربەخۆی زاخـــۆ بۆتـــان گرنـــگ بـــوو؟
ـــەن  ـــۆ خەڵكـــی خۆشەویســـتی ئێم  - خەڵكـــی زاخ
و پیرۆزباییەكـــی زۆرمـــان بـــۆ ئـــەم دەســـتكەوتەی 
بـــە ئیـــدارە ســـەربەخۆی زاخـــۆ هەیـــە، ئیـــدارەی 
ــر پێشـــكەش  ــانیی زیاتـ ــۆ كارئاسـ ــەربەخۆی زاخـ سـ
ــرا  ــن و خێـ ــە ڕووی ڕۆتیـ ــان دەكات لـ ــە هاوواڵتیـ بـ
كابینەیەشـــدا  لـــەم  كارەكانیانـــەوە،  بەڕێوەچوونـــی 
ئیـــدارەی  لـــە  گرنـــگ  پـــڕۆژەی  ژمارەیـــەك 
ســـەربەخۆی زاخـــۆ ئەنجـــام دراون، ئێمـــەش هـــەر 
بێـــت،  پێویســـت  یارمەتییەكیـــان  و  هـــاوكاری 
ــۆ ناوچەیەكـــی  ــن، زاخـ ــەر ناكەیـ ــان بەرامبـ درێخییـ
ــا  ــە، بـــەاڵم تەنیـ ــتیاری و بازرگانیـــی گرنگـ گەشـ
كێشـــەكیان هەبێـــت ئەوەیـــە كـــە بـــە هـــۆی بوونـــی 
چەكدارانـــی پەكەكـــەوە لـــە كـــۆی 187 گونـــد تەنیـــا 

لـــە 49%ی گوندەكانیـــان ئـــاوەدان كرابێتـــەوە.
ــە  ــی پەكەكـ ــوان چەكدارانـ ــەڕی نێـ ــی شـ * باسـ
وەكـــو  كـــرد،  زیانەكانـــت  و  توركیـــا  لەشـــكری  و 
بەرامبـــەر  هەڵوێســـتان  دهـــۆك  پارێـــزگای 
ســـنوور  بارگرژییانـــەی ســـەر  ئـــەو  بەردەوامیـــی 

چییـــە؟
 - وەكـــو عـــورف و یاســـا و ڕێســـا نێودەوڵەتییـــەكان 
ـــراق، بەهیـــچ  ـــی عێ ـــم و حكومەت و یاســـاكانی هەرێ
جۆرێـــك لەگـــەڵ بوونـــی هێـــز و لەشـــكری چەكـــداری 
بیانـــی نیـــن لەنـــاو خاكـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا، 
نابێـــت چیتـــر هەرێمـــی كوردســـتان ببێتـــە پەناگەیـــەك 
بـــۆ هێـــزی دەرەوەی بیانـــی و زیـــان بـــە خەڵكـــی 
ســـڤیلی هەرێـــم و گەشـــتیاران بگەیەنێـــت. ئێمـــە 
و  ئارامـــی  بـــە  دەمانەوێـــت  و  شـــەڕین  دژی 
ســـەقامگیری خزمەتـــی خەڵكـــی خۆمـــان بكەیـــن، 
ـــە  ـــد چییـــە كـــە ب گوناحـــی دانیشـــتووانی 500 گون
هـــۆی چەكدارانـــی پەكەكـــەوە خزمەتگوزارییـــان بـــۆ 
نەچـــووە و مـــاوەی 30 ســـاڵە ئـــاوەدان نەكراونەتـــەوە؟ 
ـــزگای دهـــۆك  گوناهـــی خەڵكـــی كوردســـتان و پارێ
و ئیـــدارەی ســـەربەخۆی زاخـــۆ چییـــە زیانـــی گـــەورە 
بـــەر كەرتـــی گەشـــتیاری و كشـــتوكاڵی و بژێـــوی 

ژیانیـــان بگەیەنرێـــت، ناحیەكانـــی نێـــروە و ڕێـــكان و 
گوندەكانـــی ناوچەكانـــی بـــەرواری بـــااڵ و گولـــی 
ــار و  ــل و زێبـ ــێ و نهێـ ــەرێ و نەهلـ ــندی و بـ و سـ
ــتووە.  ــێ نەگەیشـ ــان پـ ــتی ئاوەدانییـ ــێ دەسـ دینارتـ
دەمانەوێـــت هەمـــوو هێـــزە نایاســـایی و چەكـــدارە 
بیانییـــەكان خاكـــی هەرێمـــی كوردســـتان چـــۆڵ بكـــەن 
ـــە لەشـــكری  ـــەدەن ك ـــا ن ـــە توركی ـــر ب و پاســـاوی زیات
زیاتـــری لـــە نێـــو خاكـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا بێـــت. 
پارێـــزەری شـــەرعیی كـــورد و كوردســـتانییەكان و 
خاكـــی كوردســـتان هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتانە. 
كاتـــی ئـــەوە هاتـــووە پەكەكـــە لـــەو عینادییـــە سیاســـی 
و شكســـتە ســـەربازییە واز بهێنێت و ڕوو لە دیالۆك 
ـــەڕی  ـــكات و ش ـــی ب ـــی مەدەن و گفتوگـــۆ و خەبات
دۆڕاوی خـــۆی بباتـــەوە نـــاو باكـــووری كوردســـتان و 
ـــە  ـــووری ل زیانـــی زیاتـــری گیانـــی و مـــاددی و ئاب

ـــەدەن. ـــتان ن خەڵكـــی كوردس
* باســـی زیانگەیانـــدن بـــە كەرتـــی گەشـــتیاریتان 
كـــرد كـــە بـــە هـــۆی كارەســـاتەكەی بۆردومانـــی 
ناوچـــە گەشـــتیارییەكە ڕووی دا و ژمارەیەكـــی 
زۆری قوربانیـــی گەشـــتیارە عێراقییەكانـــی لـــێ 
بـــە  زیانـــی  كارەســـاتە  ئـــەم  تاچەنـــد  كەوتـــەوە. 
كەرتـــی گەشـــتیاری لـــە كوردســـتان و بەتایبەتـــی 
لـــە پارێـــزگای دهـــۆك و ئیـــدارەی ســـەربەخۆی 

زاخـــۆ گەیانـــدووە؟
ســـڤیل  هاوواڵتـــی  و  عێـــراق  گەشـــتیارانی   - 
میوانـــی ئازیـــز و خۆشەویســـتی ئێمـــەن، كـــورد بـــە 
میواندۆســـتی و ئاشـــتیخوازی بەناوبانگـــە، بەداخـــەوە 
ئەمـــەی كـــە لـــە ناوچـــەی گەشـــتیاریی بەرخیـــان 
ســـەربەخۆی  ئیـــدارەی  بـــە  ســـەر  باتیڤـــای  لـــە 
لـــە  بـــوو،  گـــەورە  كارەســـاتێكی  دا،  ڕووی  زاخـــۆ 
نێوخـــۆی كوردســـتان و عێـــراق و لەســـەر ئاســـتی 
ســـەرۆكی  كـــرا.  ئیدانـــە  تونـــدی  بـــە  نێودەوڵەتـــی 
هەرێـــم و ســـەرۆكی حكومـــەت هەموویـــان هاوكارمـــان 
بـــە  ئـــەم كارەســـات و ڕووداوە بەردەوامانـــە  بـــوون، 
ــە  هـــۆی چەكدارانـــی پەكەكـــەوە زیانـــی گـــەورەی لـ
ژیـــان و بژێـــوی خەڵـــك داوە، كەرتـــی گەشـــتیاری 
ســـەرچاوەی  كـــە  بەركەوتـــووە  گـــەورەی  زیانێكـــی 
كار و بژێویـــی خەڵكێكـــی زۆرە. لـــە ئێســـتادا وردە 
ـــەوە،  ـــر دەبێت ـــی كارەســـاتەكە كەمت وردە كاریگەرییەكان
ـــە هـــۆی پەكەكـــە و  ـــدەی جارێكـــی دیكـــە ب ـــەو ئومێ ب
لەشكركێشـــی توركیـــا و هێنانـــی شـــەڕێكی بـــێ ئەنجـــام 
ــتان  ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ــاو خاكـ ــۆ نـ ــاكام بـ ــێ ئـ و بـ

گوناحی دانیشتووانی 500 گوند 
چییە كە بە هۆی چەكدارانی 
پەكەكەوە خزمەتگوزارییان 

بۆ نەچووە و ماوەی 30 ساڵە 
ئاوەدان نەكراونەتەوە؟

دەمانەوێت هەموو هێزە نایاسایی 
و چەكدارە بیانییەكان خاكی 

هەرێمی كوردستان چۆڵ بكەن و 
پاساوی زیاتر بە توركیا نەدەن 

كە لەشكری زیاتری لە نێو 
خاكی هەرێمی كوردستاندا بێت

كاتی ئەوە هاتووە پەكەكە 
لەو عینادییە سیاسی و شكستە 

سەربازییە واز بهێنێت و ڕوو 
لە دیالۆك و گفتوگۆ و خەباتی 

مەدەنی بكات
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سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بووژانەوەی كەرتی 
كشتوكاڵ و ساخكردنەوەی 
بەرهەمی جووتیارانی لە 
ڕیزبەندی پێشەوەی كارەكانی 
داناوە

خەڵكـــی ئێمـــە باجـــی قورســـی شـــەڕێكی بـــێ ئەنجـــام 
ـــە ســـەدان ناوچـــەی گەشـــتیاریمان  ـــا ب ـــەوە. ئەوەت نەدات
شـــوێنە  لـــەو  وەبەرهێنـــان  و  نەكراوەتـــەوە  ئـــاوەدان 
گەشـــتیارییانە ئەنجـــام نـــەدراوە، ڕێـــژەی بێـــكاری و 
هـــەژاری لـــە پارێزگاكەمـــان زیـــادی كـــردووە. لەگـــەڵ 
ـــۆك  ـــزگای ده ـــەم بەربەستەشـــدا هێشـــتا پارێ ـــی ئ بوون
بەتایبەتـــی شـــوێنەكانی ئامێـــدی و ئاكـــرێ و شـــێخان 
و ناوچەیەكـــی زۆری ئیـــدارەی ســـەربەخۆی زاخـــۆ 
ســـەدان شـــوێنی گەشـــتیاری تێدایـــە و دەیـــان پـــڕۆژەی 
گرنگییەكـــی  و  كراونەتـــەوە  نـــۆژەن  گەشـــتیاری 
زۆرمـــان بـــە ئوتێلـــە گەشـــتیارییەكان داوە. یەكێـــك لـــە 
كارە جوانەكانـــی گەشـــتیاری پـــڕۆژەی تەلەفریكـــی 
ـــوو كـــە ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی  چیـــای زاوا ب

ــەوە. ــتان كردیـ كوردسـ
* پارێـــزگای دهـــۆك جگـــە لـــەوەی پارێزگایەكـــی 
ــی  ــاوكات ناوچەیەكـ ــە هـ ــتیاری و بارزگانییـ گەشـ
كشـــتوكاڵیی بەپیتیشـــی هەیـــە، ئایـــا تـــا چەنـــد 

گرنگـــی بـــە كەرتـــی كشـــتوكاڵ دراوە؟
 - ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ــاخكردنەوەی  ــتوكاڵ و سـ ــەوەی كەرتـــی كشـ بووژانـ
ــەوەی  ــدی پێشـ ــە ڕیزبەنـ ــی لـ ــی جووتیارانـ بەرهەمـ

كارەكانـــی دانـــاوە، لـــەم بـــوارەدا چەندیـــن پـــڕۆژەی 
كشـــتوكاڵی و دروســـتكردنی ســـایلۆ و ناوچـــەی 
پیشەســـازیی خۆراكـــی دەســـتیان پـــێ كـــراوە و لـــە 
كارگـــەی  بناغـــەی  بـــەردی  ڕابـــردوودا  ســـاڵی 
ــە  ــە پەتاتـ ــەر لـ ــتكردنی فینگـ ــۆ دروسـ ــار بـ جووتیـ
و ســـاخكردنەوەی ئـــەو بەرهەمـــەی جووتیارانمـــان 
دانـــا. هـــەر خـــۆی لـــە خۆیـــدا دانانـــی بـــەردی 
لـــە  خۆراكـــی  پیشەســـازیی  پـــڕۆژەی  بناغـــەی 
كانـــی ســـپی لـــە ســـمێڵ دەســـتكەوتێكی گـــەورە بـــوو، 
ئەمـــە وێـــڕای دانانـــی بـــردی بناغـــەی پڕۆژەیەكـــی 
و  ســـاردخانەكان  دانانـــی  و  خۆراكـــی  زۆری 
كارگـــەی ســـاوەر و ئـــارد. لـــە ئەمساڵیشـــدا پـــڕۆژەی 
بەبازاڕكردنـــی گەنمـــی جووتیـــاران بـــە هاوشـــێوەی 

هەولێـــر و ســـلێمانی بڕیـــاری لەســـەر درا. 
* ئـــەی لـــە ڕووی پیشەســـازییەوە لـــە پارێـــزگای 
دهـــۆك چـــی كـــراوە؟ ئایـــا بـــە هەمـــان شـــێوەی 
كەرتـــی كشـــتوكاڵ و گەشـــتیاری گرنگـــی بـــەم 

كەرتـــە دراوە؟
 - دانانـــی بـــەردی بناغـــەی ناوچەی پیشەســـازیی 
جوانتریـــن  كارەكانـــی  دەســـتپێكردنی  و  خۆراكـــی 
نۆیەمـــی  كابینـــەی  گرنگیدانـــی  بـــۆ  بەڵگـــەن 
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ــەوەی  ــتان بـــۆ بووژانـ حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
پارێـــزگای  تـــەواوی  لـــە  پیشەســـازی  كەرتـــی 
دهۆكـــدا، ئەمـــەش هـــاوكات بـــوو لەگـــەڵ دانانـــی 
بـــەردی بناغـــەی كارگـــەی پیشەســـازیی خـــۆراك 
بـــە گوژمـــەی زیاتـــر لـــە 98 ملیـــۆن دۆالر لـــە 
ســـیمێڵ و نۆژەنكردنـــەوەی كارگـــەی ڕیســـایكلین و 
دانانـــی بـــەردی بناغـــەی كارگـــەی ئـــارد و ژووری 
بەخێوكردنـــی مانـــگای  پـــڕۆژەی  و  پالســـتیكی 

ــیردەر. شـ
* ڕێككەوتنـــی شـــنگال لەنێـــوان حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان و حكومەتـــی عێراقـــدا تـــا 
دۆخـــی  ئاســـاییكردنەوەی  بـــۆ  گرنگـــە  چەنـــد 
ــە  ــاوارەكان بەتایبەتـــی كـ ــەوەی ئـ ــنگال و گەڕانـ شـ
ـــی  ـــە كەمپەكان ـــزدی ل ـــوردی ئێ ـــی ك ـــی برایان ڕەوش

پارێـــزگای دهۆكـــدا درێـــژەی كێشـــاوە؟
 - زیاتـــر لـــە نیـــو ملیـــۆن ئـــاوارە و پەناهەنـــدە 
ژمارەیەكـــی  و  دەژیـــن  دهـــۆك  پارێـــزگای  لـــە 
بەتایبەتـــی  كەمپەكانـــدان،  نـــاو  لـــە  زۆریـــان 
برایانـــی كـــوردی ئێـــزدی. دەتوانیـــن بڵێیـــن ئـــاوارە 
و پەناهەنـــدە بـــە ڕێـــژەی 25%ی بـــە دانیشـــتووانی 
ـــی كـــوردی  ـــردووە، برایان ـــاد ك ـــزگای دهـــۆك زی پارێ

ئـــەوان  و  خۆیانـــدان  حاڵـــی  و  لەمـــاڵ  ئێـــزدی 
بـــوون،  دەربـــەدەر  و  ئـــاوارە  كوردبوونیـــان  لەســـەر 
ــەرەتای  ــە سـ ــەر لـ ــۆك هـ ــزگای دهـ ــە پارێـ ــە لـ ئێمـ
كارەســـاتەكەوە لەســـەر فەرمانـــی ســـەرۆك بارزانـــی 
هەمـــوو كارئاســـانی و هاوكارییەكمـــان پێشـــكەش 
بـــە  و  بۆیـــان  وااڵكـــردن  دەروازەكانمـــان  و  كـــردن 
ـــەو هەمـــوو ســـاڵە خزمەتگوزارییەكانمـــان  ـــژای ئ درێ
بـــرا  و  خوشـــك  هـــەزاران  و  كـــردوون  پێشـــكەش 
ـــراون،  ـــە دەســـتی داعشـــەكان ڕزگار ك ـــەكان ل ئێزدیی
بـــەاڵم خـــۆ دەبێـــت ئەوانیـــش بـــە زێـــدی بـــاوك و 
ــنگال.  ــەوە شـ ـــەوەوە و بگەڕێنـ ــاد ببن ــان شـ پاپیرانیـ
ـــیات  ـــی چەكـــداری میلیش  بەداخـــەوە بوونـــی گرووپ
و چەكـــداری پەكەكـــە و ناســـەقامگیری و نەبوونـــی 
خزمەتگـــوزاری و ئەنجامدانـــی ڕەفتـــاری ناشـــیرین 
وای كـــرد، خەڵكـــی شـــنگال جارێكـــی دیكـــە ئـــاوارە 
كەمپـــەكان،  بـــۆ  گەڕانـــەوە  دووبـــارە  و  بوونـــەوە 
ـــەر ئاســـتی  ـــەكان و لەس ـــارە نێودەوڵەتیی ـــت گوش دەبێ
عێراقیـــش گوشـــارەكان زیاتـــر بكەیـــن بـــۆ دەرچوونـــی 
ئـــەو گرووپـــە چەكـــدارە نایاســـاییانە لـــە شـــنگال و 
دەشـــتی نەینـــەوا كـــە ڕێگـــرن لـــە ئاســـاییبوونەوەی 

ــنگال.  ــی شـ دۆخـ

زیاتر لە نیو ملیۆن ئاوارە و 
پەناهەندە لە پارێزگای دهۆك 
دەژین و ژمارەیەكی زۆریان لە 
ناو كەمپەكاندان، بەتایبەتی 

برایانی كوردی ئێزدی
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لەژێر ڕۆشنایی وتارەكەی سەرۆك 
بارزانی بۆ گرنگیدان بە پەروەردە

ئەمساڵ 181 پڕۆژەی چاالكیی 
پەروەردەییمان هەبووە
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مووسا ئەحمەد
بەرپرسی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ گواڵن:
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* دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی بـــۆ ســـاڵی 
نـــۆژەن  قوتابخانـــەی  چەندیـــن  خوێنـــدن  نوێـــی 
ــەو  ــارەی ئـ ــن ژمـ ــت بزانیـ ــا دەكرێـ ــەوە، ئایـ كردووەتـ
قوتابخانانـــە چەنـــدە و لـــە چ پارێزگایەكدایـــە و 
دەزگای  قوتابخانانـــەی  ئـــەو  هەڵبژاردنـــی  لـــە 
خێرخوازیـــی بارزانـــی نۆژەنـــی كردووەتـــەوە، كـــێ و 

چ الیەنێـــك هاوكارتـــان بـــووە؟
- هـــەر لـــە ســـەرەتای دروســـتبوونی دەزگای 
پـــەروەردە  ســـێكتەری  بارزانییـــەوە  خێرخوازیـــی 
یەكێـــك لـــە ســـێكتەرە گرنگەكانـــی كاری ئێمـــە بـــووە، 
ڕێـــزدار مەســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
ســـەرۆكی  هـــاوكات  كـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی 
بـــۆردی »دەزگای خێرخوازیـــی بارزانی«یـــە، بـــە 
بەردەوامـــی جەختـــی لەســـەر ئـــەوە كردووەتـــەوە كـــە 
بـــە هەماهەنگـــی لەگـــەڵ وەزارەتـــی پـــەروەردە و 
دامـــودەزگا و ڕێكخـــراوە پەیوەندیـــدارەكان گرنگـــی 
پـــەروەردە و فێركردنـــی قوتابیـــان و  بـــە بابەتـــی 

ــن  ــتیەكانیان بدەیـ ــتە و پێداویسـ دابینكردنـــی كەرەسـ
بـــە  لـــەم سێكتەرەشـــدا  و كار و چاالكییەكانمـــان 
ــراوان بكەیـــن.  ــێكتەرەكانی دیكـــە فـ ــێوەی سـ هاوشـ
ســـەرۆك مەســـعود بارزانـــی لـــە ســـەرەتای ئەمســـاڵدا 
لـــە وتەیەكیـــدا زۆر بـــە گرنگییـــەوە بایەخـــی بـــە 
پـــەروەردە دا و ئامـــاژە و جەختـــی لەســـەر ئـــەوە 
كـــردەوە، كـــە لـــە هەرێمـــی كوردســـتان گرنگیـــی 
زیاتـــر بـــە قوتابیـــان و پـــەروەردە و خوێنـــدن بدەیـــن. 
ــی زۆر  ــان بابەتێكـ ــۆ قوتابیـ ــەروەردە بـ ــەی پـ ژینگـ
دواڕۆژی  و  ئێســـتا  بـــە  پەیوەنـــدی  و  گرنگـــە 
بارودۆخـــی  بەداخـــەوە  هەیـــە،  گەلەكەمانـــەوە 
و  هەرێـــم  بودجـــەی  بەشـــە  بڕینـــی  و  ئابـــووری 
ــە دوای  ــەك لـ ــە یـ ــی حكومەتـ ــارۆی ئابووریـ گەمـ
ـــراق و شـــەڕی تیرۆریســـتانی داعـــش  یەكەكانـــی عێ
و شـــوێنەوارە مەترســـیدارەكانی پەتـــای كۆرۆنـــا، 
بـــەوەی  بـــوون  هۆكارێـــك  كۆمەڵـــە  هەموویـــان 
كاریگەریـــی خراپیـــان لەســـەر ژێرخانـــی كەرتـــی 

دەزگای خێرخوازیی بارزانی200 قوتابخانە 
بە تێچووی دوو ملیۆن دۆالر نۆژەن دەكاتەوە

بـــە درێژایـــی دامەزراندنـــی  ناحكوومـــی،  وەكـــو دەزگایەكـــی  بارزانـــی  دەزگای خێرخوازیـــی 
ڕێكخراوەكـــە هـــەر لـــە ســـاڵی 2005 ــــەوە تاكـــو ئێســـتا بـــە ســـەدان كاری خێرخوازیـــی بەرچـــاوی 
لەنێوخـــۆی كوردســـتان و ناوچەكانـــی عێـــراق و دەرەوەی كوردســـتان ئەنجـــام داوە، ئـــەم دەزگا 
خێرخوازییـــە لـــە هەمـــوو قۆنـــاغ و ڕووداو و كارەســـاتەكاندا بـــە فریـــای لێقەومـــاوان و ئـــاوارە و 
ـــووە. لەگـــەڵ دەســـتپێكی قۆناغـــی نوێـــی  ـــدەكان چـــووە و مـــەودای كارەكانـــی زۆر فـــراوان ب پەناهەن
خوێندنیشـــدا پتـــر لـــە 200 قوتابخانـــەی نـــۆژەن كردووەتـــەوە، لـــە دەســـتپێكی وەرزی نوێـــی خوێندنـــی 
ئەمساڵیشـــدا دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی بەرنامـــە و كاری نوێـــی لەبەردەســـتدایە بـــۆ بووژانـــەوەی 
ژێرخانـــی ســـێكتەری پـــەروەردە و قوتابیـــان و ئازیـــزان و مندااڵنـــی شـــەهیدان. بـــۆ قســـەكردن 
ـــی  ـــی بارزان ـــی دەزگای خێرخوازی ـــە خێرخوازییەكان ـــەكان و بەرنام ـــەوەی قوتابخان لەســـەر نۆژەنكردن
ـــد پرســـیارێكمان  ـــی چەن ـــزان بەتایبەت ـــی شـــەهید و ئازی ـــی منداڵ ـــان بەگشـــتی و قوتابیان ـــۆ قوتابی ب
ـــی  ـــۆرە وەاڵم ـــرد و، بەمج ـــی ك ـــی بارزان ـــەد بەرپرســـی دەزگای خێرخوازی ـــا ئەحم ـــتەی مووس ئاراس

پرســـیارەكانی گۆڤـــاری گواڵنـــی دایـــەوە. 
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ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان كە 

هاوكات سەرۆكی بۆردی »دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی«یە، بە 

بەردەوامی جەختی لەسەر ئەوە 
كردووەتەوە كە گرنگی بە 

بابەتی پەروەردە و فێركردنی 
قوتابیان و دابینكردنی كەرەستە 

و پێداویستییەكانیان بدەین
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فێربوونـــی  و  پـــەروەردە  ســـێكتەری  و  پـــەروەردە 
قوتابیـــان و منداڵـــە چاوگەشـــەكانمان هەبـــووە و 
ـــی  ـــەم ســـێكتەرە گرنگـــە بەپێ ـــەوەی ئ ـــوون ل ڕێگـــر ب

پێویســـت بایـــەخ و گرنگیـــی پـــێ بدرێـــت. 
لـــە  جگـــە  بارزانـــی  خێرخوازیـــی  دەزگای 
دامەزرانـــدن و بەڕێوەبردنـــی كەمپـــەكان و كاركـــردن 
ـــی و نیشـــتەجێبوون  لـــە چەندیـــن ســـێكتەری خۆراك
قوربانییەكانـــی  و  شـــەهیدان  و  تەندروســـتی  و 
بـــە  داوە  زۆریشـــی  گرنگییەكـــی  كارەســـاتەكان 
نۆژەنكردنـــەوەی قوتابخانـــە و كردنـــەوەی خولەكانـــی 
پێگەیانـــدن لـــە كەمپـــەكان و ئەنجامدانـــی دەیـــان 
چاالكیـــی هونـــەری و ڕۆشـــنبیری و نەتەوەیـــی، 
هـــاوكات گرنگییەكـــی زۆریشـــی بـــە دابینكردنـــی 
تەندروســـتیی  الیەنـــی  و  قوتابیـــان  پێداویســـتیی 
قوتابیـــان لـــە شـــار و شـــارۆچكەكانی كوردســـتان 
داوە، لـــە هەنگاوێكـــی نوێـــدا ئەمجـــارە دەزگای 
خێرخوازیـــی بارزانـــی ڕووی لـــە نۆژەنكردنـــەوەی 
بـــە ڕەچاوكردنـــی  قوتابخانـــەكان كـــرد، ئەمـــەش 
شـــوێنەوارەكانی چەنـــد ســـاڵی ڕابـــردوو كـــە نەتوانـــراوە 
قوتابخانـــە حكوومییـــەكان بەپێـــی پێویســـت نـــۆژەن 
بكرێنـــەوە، بەتایبەتـــی كـــە لـــە پارێـــزگای دهـــۆك 
لـــە ســـاڵی 2014 لێشـــاوێكی زیاتـــر لـــە ملیـــۆن و 
ــی  ــە هەرێمـ ــان لـ ــدە ڕوویـ ــاوارە و پەناهەنـ ــك ئـ نیوێـ
كوردســـتان كردبـــوو، كـــە ســـەرەتا زۆربـــەی هـــەرە 
زۆریـــان لـــە پارێـــزگای دهـــۆك لـــە قوتابخانـــە و 
شـــوێنە گشـــتییەكان و مزگەوتـــەكان نیشـــتەجێ 
ــوون  ــت نەكرابـ ــەكان دروسـ ــە كەمپـ ــەو دەمـ ــران، ئـ كـ
و ئەركێكـــی قورســـمان بـــۆ بەهاناوەچوونـــی ئـــەو 
لێشـــاوە گەورەیـــەی ئـــاوارە و پەناهەنـــدە لەســـەر 
شـــان بـــوو. لەســـەر فەرمانـــی ســـەرۆك بارزانـــی و 
بـــۆ بەهاناچوونـــی لێقەوماوانـــی بـــرا كوردەكانـــی 
و  فەیلـــی  كـــوردی  و  كریســـتیانەكان  و  ئێـــزدی 
تەنانـــەت ئـــاوارە و پەناهەنـــدەی كـــوردی ڕۆژئـــاوا و 
هاوواڵتیـــی عەرەبـــی مووســـڵ و ناوەڕاســـتی عێـــراق 
و هەمـــوو نەتـــەوە و ئایینـــەكان، ئـــەو دەمـــە بـــە 
ــدا  ــەكان بەڕوویانـ ــاوازی دەرگای قوتابخانـ بـــێ جیـ
ــە  ــاو قوتابخانـ ــە نـ ــی زۆر لـ ــران و، ماوەیەكـ وااڵ كـ
و مزگەوتـــەكان نیشـــتەجێ كـــران، لـــە ئاكامـــی 
ئـــەو بارگرانییـــە لەســـەر ئـــەو قوتابخانانـــە، بوونـــە 
هـــۆی تێكچوونـــی زۆر لـــە بینایـــەی قوتابخانـــەكان 
و زیانگەیانـــدن بـــە بینایـــە و دەرگا و پەنجـــەرە و 
پێداویســـتییەكانی نـــاوی، لـــەم ڕوانگەیـــەوە دەزگای 

و  نـــوێ  پڕۆژەیەكـــی  لـــە  بارزانـــی  خێرخوازیـــی 
بەرفراوانـــدا دەســـتی بـــە نۆژەنكردنـــەوەی چەندیـــن 

ــرد. ــە كـ قوتابخانـ
ــردووە؛  ــێ كـ ــت پـ ــان دەسـ ــە پڕۆژەكەتـ * كەواتـ
قوتابخانانـــەی  ئـــەو  بزانیـــن  دەكرێـــت  ئایـــا 
نـــۆژەن دەكرێنـــەوە لـــە چ پارێـــزگا و شـــوێنێكی 

كوردســـتاندان؟ 
- پێشـــتریش قوتابخانەمـــان نـــۆژەن كردووەتـــەوە 
پەروەردەمـــان  پاڵپشـــتیی كەرتـــی  هـــاوكاری و  و 
نێودەوڵەتییەكانـــدا  ڕێكخـــراوە  لەگـــەڵ  كـــردووە، 
هەنـــگاوی گرنـــگ و گەورەمـــان لـــە بونیاتنانـــەوەی 
ژێرخانـــی كەرتـــی پـــەروەردە و ئەنجامدانـــی كار و 
ـــاو  ـــە ن ـــی ل ـــاوە، بەتایبەت ـــان ن ـــی پەروەردەییم چاالكی
لـــەوە  ڕێگریمـــان  كـــە  كەمپەكانـــدا  قوتابخانـــەی 
ـــە  ـــە قوتابخان ـــدە ل ـــاوارە و پەناهەن كـــرد، مندااڵنـــی ئ
داببڕێـــن، لـــە ئەمساڵیشـــدا لـــە پڕۆژەیەكـــی گـــەورەدا 
بـــە هەماهەنگـــی لەگـــەڵ وەزارەتـــی پـــەروەردە 200 
ــتان  قوتابخانـــە لـــە سەرانســـەری هەرێمـــی كوردسـ
بـــە تێچوونـــی دوو ملیـــۆن دۆالر نـــۆژەن دەكەینـــەوە، 
50 قوتابخانـــە بـــۆ پارێـــزگای دهـــۆك و 50 بـــۆ 
ـــزگای ســـلێمانی  ـــۆ پارێ ـــر و 50 ب ـــزگای هەولێ پارێ
و 20 بـــۆ پارێـــزگای هەڵەبجـــە و 10 بـــۆ پارێـــزگای 
مووســـڵ و 20 بـــۆ پارێـــزگای كەركـــووك، هـــەر 
ــەزار دۆالری  ــڕی 10 هـ ــە بـ ــەم قوتابخانانـ ــەك لـ یـ
ـــە  ـــۆ تەرخـــان كـــراوە، پڕۆژەكـــە ل ـــەوە ب ـــۆ نۆژەنكردن ب
ڕووی پراكتیكییـــەوە دەســـتی پـــێ كـــردووە و هەمـــوو 
بـــۆ ئەوەیـــە پێـــش دەســـتپێكردنی  هەوڵـــی ئێمـــە 
ـــی  ـــە نۆژەنكراوی ـــە ب ـــەو قوتابخانان ـــدن ئ وەرزی خوێن
ڕادەســـتی وەزارەتـــی پـــەروەردە بكرێـــن و بـــە ڕووی 

قوتابییـــە خۆشەویســـتەكان بكرێنـــەوە.
* هەڵبەتـــە دابینكردنـــی بودجەیەكـــی وا گـــەورە 
بـــۆ نۆژەنكردنـــەوەی قوتابخانـــەكان لـــەم كاتـــەدا 
هـــاوكاری و پاڵپشـــتییەكی باشـــە بـــۆ ژێرخانـــی 
پـــەروەردە و قوتابیـــان، ئایـــا بـــۆ هەڵبژاردنـــی ئـــەو 
دەیانگرێتـــەوە  نۆژەنكردنەكـــە  كـــە  قوتابخانانـــەی 

ــووە؟ ــان بـ ــێ هاوكارتـ كـ
میهرەبـــان  و  گـــەورە  خـــودای  سوپاســـی   -
دەكـــەم و دواتـــر سوپاســـی ئـــەو ســـەرمایەدارانەی 
دەكـــەم  نێودەوڵەتییـــەكان  ڕێكخـــراوە  و  نێوخـــۆ 
بـــۆ پێشكەشـــكردنی هاوكاریـــی دارایـــی، دواتـــر 
و  هـــاوكار  سوپاســـەوە  بـــە  پـــەروەردە  وەزارەتـــی 
ئـــەو  دەستنیشـــانكردنی  لـــە  بـــوو  یارمەتیـــدەر 

لە ساڵی 2012 تاكو ئێستا 
نزیكەی 70 ملیۆن دۆالر پارەمان 
پێشكەشی مندااڵنی ئازیزان 
كردووە

ژینگەی پەروەردە بۆ قوتابیان 
بابەتێكی زۆر گرنگە و 
پەیوەندی بە ئێستا و دواڕۆژی 
گەلەكەمانەوە هەیە

لەگەڵ ڕێكخراوە 
نێودەوڵەتییەكاندا هەنگاوی 
گرنگ و گەورەمان لە 
بونیاتنانەوەی ژێرخانی كەرتی 
پەروەردە و ئەنجامدانی كار و 
چاالكیی پەروەردەییمان ناوە

تەنیا لە دوو ساڵی ڕابردوودا 
زیاتر لە 60 قوتابی ئێمە 
كۆنمرەكانیان لە سەرووی 90 
زیاتر بووە
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نۆژەنكردنـــەوە  بـــە  پێویســـتیان  قوتابخانانـــەی 
ـــدان  ـــواری گرنگی ــە ب ــە لـ ــی ئێمـ ـــە، هەوڵەكانـ هەی
و  ڕاناوەســـتێت  لێـــرەدا  پـــەروەردە  ســـێكتەری  بـــە 
وەكـــو نەریتێكـــی ســـااڵنەی لـــێ دەكەیـــن و لـــە 
تەنیشـــت نۆژەنكردنـــەوەی قوتابخانـــەكان بـــە دەیـــان 
پەروەردەیـــی و كاری  دیكـــەی  كار و چاالكیـــی 
ـــە ئێستاشـــدا لەگـــەڵ  ـــن، ل خێرخـــوازی ئەنجـــام دەدەی
ســـەرمایەدارانی كـــورد لـــە هەماهەنگیدایـــن بـــۆ 
بتوانیـــن  تاوەكـــو  دابینكردنـــی هاوكاریـــی زیاتـــر 
كاری دیكـــەی گـــەورە لـــە كەرتـــی پـــەروەردە ئەنجـــام 
ــد كاریگەریـــی زۆر باشـــی  ــە تەئكیـ ــە بـ ــن، كـ بدەیـ
لەســـەر پەرەپێـــدان و بووژانـــەوەی كەرتـــی پـــەروەردە 

دەبێـــت. 
* هـــەر ســـەبارەت بـــە گرنگیدانـــی دەزگای 
بـــە ژینگـــەی خوێنـــدن و  بارزانـــی  خێرخوازیـــی 
قوتابیـــان، ئایـــا لـــە ئەمســـاڵدا هیـــچ بەرنامـــە و 
لـــە ســـێكتەری  كارێكـــی خێرخوازیـــی دیكەتـــان 

لەبەردەســـتدایە؟ پـــەروەردە 
- لـــە ســـاڵی 2012 تاكـــو ئێســـتا نزیكـــەی 
70 ملیـــۆن دۆالر پارەمـــان پێشكەشـــی مندااڵنـــی 
بەرنامـــەی  وێـــڕای  ئەمـــە  كـــردووە،  ئازیـــزان 
جۆراوجۆری خێرخوازی و تەندروســـتی و پەرەپێدان، 
لـــە هەمـــان كاتیشـــدا توانیومانـــە كەشـــێكی لەبـــار 
ــە  ــاییەی منداڵـ ــەو بۆشـ ــەوەی ئـ ــۆ ئـ ــێنین بـ بڕەخسـ
ئازیزەكانمـــان لـــە دووریـــی دایـــك و باوكیـــان دروســـت 
بـــووە، بتوانیـــن بەشـــێكی كەمیشـــی بێـــت، پـــڕی 
تواناكانمـــان  پەرەپێدانـــی  پـــڕۆژەی  بكەینـــەوە. 
هـــەر  و  كردووەتـــەوە  ئازیـــزان  مندااڵنـــی  بـــۆ 
ــان  ــان توانایـ ــن، یـ ــدا الواز بـ ــە وانەكانـ ــەك لـ قوتابیـ
كـــەم بێـــت، ڕاســـتەوخۆ لـــە ڕێگـــەی كردنـــەوەی 
خولەكانـــی مەشـــق و ڕاهێنانـــەوە توانایانمـــان بـــەرز 
ـــە ئایینـــی  ـــە بۆن ـــەوە، لەالیەكـــی دیكـــەوە ل كردوونەت
ــە  ــان بردووەتـ ــە ئازیزەكانمـ ــدا قوتابییـ و نەتەوەییەكانـ
مۆڵـــەكان و بـــە ئـــارەزووی خۆیـــان و بەدڵـــی خۆیـــان 
لـــە چـــی  جلوبەرگیـــان هەڵبـــژاردووە و حەزیـــان 
ــەو  ــااڵنە ئـ ــردوون. سـ ــن كـ ــان دابیـ ــت، بۆیانمـ كردبێـ
قوتابییـــە ئازیزانـــەی یەكەمیـــش بـــوون خەاڵتمـــان 
كـــردوون، تەنیـــا لـــە دوو ســـاڵی ڕابـــردوودا زیاتـــر لـــە 
ـــەرووی 90  ـــە س ـــان ل ـــە كۆنمرەكانی ـــی ئێم 60 قوتاب
زیاتـــر بـــووە، لـــەم نزیكانـــەدا ئاهەنگـــی تایبەتیـــان 
بـــۆ ڕێـــك دەخرێـــت. دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی 
ئازیزانمانـــی  قوتابیانـــی  پاڵپشـــتیی  بـــەردەوام 

ــدن و  ــە خوێنـ ــن لـ ــەردەوام بـ ــەوەی بـ ــۆ ئـ ــردووە بـ كـ
هەماهەنگیمـــان لەگـــەڵ خوێندنگـــە و زانكـــۆكان 
كـــردووە كـــە هاوكارییـــان بكەیـــن، هەروەهـــا زۆربـــەی 
پڕۆژەیـــەدا  ئـــەو  لەنـــاو  شـــەهیدەكانمان  منداڵـــە 

ســـوودمەند بـــوون.
* ئایـــا لـــە ئەمساڵیشـــدا لەگـــەڵ دەســـتپێكردنی 
خوێنـــدن دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی هاوكاریـــی 
بـــە ســـەر قوتابیانـــدا دابـــەش دەكات، بەتایبەتـــی 
بەســـەر قوتابیانـــی ئازیـــزان و مندااڵنـــی شـــەهیداندا؟
- ئێمە بەپێی ئەو توانایەی لە بەردەستماندایە، 
نایكەیـــن  و  نەكـــردووە  درێخیمـــان  هەرگیـــز 
بەرامبـــەر ئازیـــزان و قوتابیانـــی دیكـــەی منداڵـــی 

شـــەهیدە ســـەربەرزەكانی كـــورد و كوردســـتان، لـــە 
ئەمساڵیشـــدا هـــەوڵ دەدەیـــن بەرنامـــەی هـــاوكاری و 
ـــزان  ـــی ئازی ـــان بەتایبەتـــی قوتابیان پاڵپشـــتیی قوتابی
و مندااڵنـــی شـــەهیدان دەســـت پـــێ بكەینـــەوە و لـــەم 
ــتدایە،  ــان لەبەردەسـ ــە و كارمـ ــد بەرنامـ ڕووەوە چەنـ
گرنگیدانمـــان بـــە ســـێكتەری پـــەروەردە و قوتابیـــان 
لەژێـــر ڕۆشـــنایی وتارەكـــەی ســـەرۆك بارزانیدایـــە و 
لـــەم پێنـــاوەدا لـــە ناوەندەكانـــی خوێنـــدن و ســـێكتەری 
پـــەروەردە بەگشـــتی و 181 پـــڕۆژەی چاالكیـــی 
پەروەردەییمـــان هەبـــووە، كـــە دیارترینیـــان بریتـــی بـــوو 
ــن و  ــەی كۆنـ ــەو قوتابخانانـ ــەوەی ئـ ــە نۆژەنكردنـ لـ

پێویســـتیان بـــە نۆژەنكردنـــەوە هەیـــە.  
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لە بۆنە ئایینی و 
نەتەوەییەكاندا قوتابییە 

ئازیزەكانمان بردووەتە مۆڵەكان 
و بە ئارەزووی خۆیان و بەدڵی 
خۆیان جلوبەرگیان هەڵبژاردووە 

و حەزیان لە چی كردبێت، 
بۆیانمان دابین كردوون



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1331(  322022/9/5

ئەوروپا لە هەوڵی پتەوكردنی 
ئاسایشی وزەدایە

ستروان ستیڤێنسۆن
ئەندامی پێشووی پەرلەمانی ئەوروپا بۆ گواڵن: 
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* دوای ئـــەوەی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
شـــەش مانگـــی تێپەڕانـــدووە، ئـــەوەی لـــە ئێســـتادا 
بـــەدی دەكرێـــت، ئەوەیـــە كـــە پێدەچێـــت شـــەڕی 
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا زیاتـــر درێـــژە بكێشـــێت، لەبـــەر 
ئـــەوەی هیـــچ ئاماژەیـــەك لـــە ئـــارادا نییـــە بـــۆ 
ئـــەوەی بـــەم زووانـــە یـــەكال بكرێتـــەوە چ لـــە ڕووی 
ـــوە چـــۆن  ـــە ڕووی سیاســـییەوە، ئێ ـــان ل ســـەربازی، ی
لـــەم پرســـە دەڕوانـــن و ئایـــا بۆچـــی ڕووســـیا دوای 
ئـــەو هەمـــوو خەســـارەت و ئـــەو ســـزایانەی بەســـەریدا 
ــەڕەكە دەدات؟ ــە شـ ــژە بـ ــتا درێـ ــەپێندراون، هێشـ سـ

- ئـــەوە ڕاســـتە كـــە هێشـــتا ســـەرۆكی ڕووســـیا 
ــكاری  ــتار و كاولـ ــە كوشـ ــژە بـ ــن درێـ ــر پوتیـ ڤالدمیـ
لـــە  زۆری  خوێنڕێژییەكـــی  و  پشـــێوی  و  دەدات 
ئۆكرانیـــادا بەرپـــا كـــردووە، لـــە هەمـــان كاتـــدا دەتوانیـــن 
ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە دەكرێـــت لـــەو ڕاســـتییە 
بڕوانیـــن كـــە زۆرینـــەی واڵتانـــی كۆمەڵـــەی گشـــتیی 

ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان )141 واڵت(، 
ئیدانەكردنـــی  و  سەرزەنشـــتكردن  بـــە  دا  دەنگیـــان 
هێـــرش و پەالمـــار و داگیركارییەكـــەی ڕووســـیا، 
ئەگـــەر لـــەم ڕووەوە لـــە پرســـەكە بڕوانیـــن، ئـــەوا ڕوونـــە 
ــی  ــە داگیركردنـ ــن بـ ــەرۆك پوتیـ ــەی سـ ــە بڕیارەكـ كـ
ئۆكرانیـــا دەرئەنجامێكـــی پێچەوانـــە و نەخـــوازراوی 
ــرد و  ــەوەی ئومێـــدی بـــۆ دەكـ ــەوە، وەك لـ لـــێ كەوتـ
چاوەڕوانـــی دەكـــرد، هەروەهـــا پوتیـــن بـــە چەشـــنێكی 
بـــێ پێشـــینە بـــووە هـــۆی یەكڕیزكـــردن و یەكخســـتنی 
ــی  ــدا كارێكـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــاوا و، لـ ــی ڕۆژئـ واڵتانـ
ـــەرەو  ـــەوەی واڵتەكـــەی پتـــر ب ـــووە هـــۆی ئ كـــرد كـــە ب
دەبێـــت  دواتـــر  بـــڕوات.  گۆشـــەگیری  و  دابـــڕان 
ئەوەمـــان لـــە یـــاد بێـــت كـــە بـــە گوێـــرەی ڕاپۆرتێكـــی 
ـــی  ـــردوودا هێشـــتا واڵت ـــەی ڕاب ـــاوەی دەی ـــە م ـــۆ ل نات
ڕووســـیا هەڕەشـــە و مەترســـیی ســـەرەكییە لەســـەر 
ئـــەو هاوپەیمانـــە ســـەربازییەی )ناتـــۆ( كـــە ئەمریـــكا 

سەرۆكی ڕووسیا ڤالدمیر پوتین 
درێژە بە كوشتار و كاولكاری 

دەدات و پشێوی و خوێنڕێژییەكی 
زۆری لە ئۆكرانیادا بەرپا 

كردووە

ســـتروان ستیڤێنســـۆن ســـەرۆكی كۆمەڵـــەی ئەوروپییـــە بـــۆ ئازادیـــی عێـــراق و پێشـــتر ئەندامـــی 
پەرلەمانـــی ئەوروپـــا و نوێنـــەری ســـكوتلەندا بـــوو لـــە نێـــوان ســـااڵنی) 1999-2014( و، ســـەرۆكی شـــاندنی 
پەرلەمانـــی ئەوروپـــا بـــوو بـــۆ پەیوەندییـــەكان لەگـــەڵ عێراقـــدا ) 2009-2014(. گـــواڵن لـــە میانـــەی 
دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد، كـــە پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
ـــە و دەرهاویشـــتەكانی لەســـەر ئاســـتی جیهـــان بەگشـــتی و ناوچـــەی  ـــەم شـــەڕە و لێكەوت و درێژەكێشـــانی ئ

ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت بەتایبەتـــی و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 
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بڕیارەكەی سەرۆك پوتین 
بە داگیركردنی ئۆكرانیا 
دەرئەنجامێكی پێچەوانە و 
نەخوازراوی لێ كەوتەوە، وەك 
لەوەی ئومێدی بۆ دەكرد

ئەو كاولكاری و كوشتار و 
پێشێلكارییانەی لە جەنگی 
دووەمی جیهانیدا و لەسەر 
دەستی نازییەكان ڕووی 
دا، ئێستا لە نێو خودی 
ئەوروپادا دووبارە دەبێتەوە 
و ئەمجارە ڕووسیا هۆكار و 
هەڵگیرسێنەریەتی

بە گوێرەی ڕاپۆرتێكی ناتۆ 
لە ماوەی دەیەی ڕابردوودا 
هێشتا واڵتی ڕووسیا هەڕەشە و 
مەترسیی سەرەكییە لەسەر ئەو 
هاوپەیمانە سەربازییەی )ناتۆ( 
كە ئەمریكا سەركردایەتی دەكات

لەشكركێشی و داگیركردنی 
ئۆكرانیا لەالیەن ڕووسیاوە 
بووە هۆی ڕاگرتن و ڕاوەستانی 
تەواوی بۆریی غازی )نۆرد 
ستریم 2( كە بە درێژایی 1230 
كلم لە ڕووسیاوە بەرەو ئەڵمانیا 
ڕاكێشراوە

ســـەركردایەتی دەكات و بااڵدەســـتە بـــە ســـەریدا و 
بەڕێـــوەی دەبـــات، هەروەهـــا ڕاپۆرتەكـــە جەخـــت لـــەوە 
دەكاتـــەوە كـــە ڕووســـیا ســـەرچاوەی چەنـــد هەڕەشـــە و 
ـــەر،  ـــدا گرتنەب ـــە نێویان ـــییەكی جۆراوجـــۆرە، ل مەترس
هەروەهـــا  تێكـــەاڵو،  جەنگـــی  بەرپاكردنـــی  یـــان 
هێـــرش و پەالمـــاری ئەلیكترۆنـــی و پەنابردنەبـــەر 
و  ژەهرخواردكـــردن  و  كەســـایەتییەكان  كوشـــتنی 
بەكارهێنانـــی چەكـــی كیمیایـــی و ســـەركوتكردنی 
سیاســـی و ڕێچكـــە و ڕێبازەكانـــی.  دواتـــر دەبێـــت 
ــی  ــت چـ ــاوا دەتوانێـ ــا ڕۆژئـ ــە ئایـ ــن كـ ــەوەش بڵێیـ ئـ
بـــكات لـــە ئاســـت هێزێكـــی تاكـــڕەو و ملهـــوڕدا 
بڕیـــاری داگیركـــردن و دەستبەســـەرداگرتنی  كـــە 
دەوڵەتێكـــی ســـەربەخۆ و خـــاوەن ســـەروەریی داوە، 
هێزێـــك كـــە ســـڵی نەكردووەتـــەوە لـــە كاولكردنـــی 
ـــە  ـــە بۆردومانكردنـــی تەنانـــەت قوتابخان شـــارەكان و ل
ـــوو  ـــە دەرئەنجامـــی هەم ـــە ل و نەخۆشـــخانەكانیش، ك
ئەوانـــەدا چەندەهـــا ژن و منـــداڵ گیانیـــان لـــە دەســـت 
ـــان كـــەس مـــاڵ و  ـــە هـــەزاران و بگـــرە ملیۆن داوە و ب
حاڵـــی خۆیـــان جێهێشـــتووە و ئـــاوارە و پەنابـــەر بـــوون، 
ســـەرەڕای هەمـــوو ئەوانـــەش هێشـــتا حكومەتـــی 
ڕووســـیا و خـــودی ســـەرۆكی ئـــەو واڵتـــە ڤالدمیـــر 
پوتیـــن بانگەشـــەی ئەوەیـــان كـــرد و دەكـــەن كـــە ئـــەوان 
حكومەتـــی  هاوشـــێوەی  حكومەتێكـــی  شـــەڕی 
ــوڕمانە  ــی سەرسـ ــەوەی جێـ ــەاڵم ئـ ــەن، بـ ــازی دەكـ نـ
ــكاری و  ــەو كاولـ ــودی ئـ ــە خـ ــە كـ ــەرنجە ئەوەیـ و سـ
كوشـــتار و پێشـــێلكارییانەی لـــە جەنگـــی دووەمـــی 
جیهانیـــدا و لەســـەر دەســـتی نازییـــەكان ڕووی دا، 
ئێســـتا لـــە نێـــو خـــودی ئەوروپـــادا دووبـــارە دەبێتـــەوە 
و ئەمجـــارە ڕووســـیا هـــۆكار و هەڵگیرســـێنەریەتی، 
بـــەاڵم لـــە پەیوەنـــدی بـــە كاردانـــەوەكان لـــە ئاســـت ئـــەم 
شـــەڕەدا، ئـــەوا دەكرێـــت بڵێیـــن كـــە تەنگـــژە و شـــەڕی 
گشـــتیی  ڕای  ئـــەوەی  هـــۆی  بووەتـــە  ئۆكرانیـــا 
جیهانـــی بـــە چەشـــنێكی بـــێ پێشـــینە لـــە دژی 
ــر  ــت. دواتـ ــە ببێـ ــیا گەاڵڵـ ــن و ڕووسـ ــەرۆك پوتیـ سـ
بـــۆ ئـــەوەی وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارەش بدەمـــەوە كـــە 
لـــە ســـەرەتای وەاڵمەكەمـــدا ئامـــاژەم پـــێ كـــرد، ئـــەوا 
ـــاڵی 2008دا  ـــە س ـــیا پێشـــتر و ل ـــن ڕووس ـــت بڵێی دەبێ
و بـــە داگیركردنـــی چەنـــد شـــوێنێك پەرچەكـــردار 
تاقـــی كردووەتـــەوە و،  و كاردانـــەوەی ڕۆژئـــاوای 
بـــۆی دەركـــەوت كـــە ڕۆژئـــاوا تـــا چ ڕاددەیـــەك 
بەرهەڵســـتیی ئـــەم چەشـــنە هەڵســـوكەوتە دەكات، لـــەم 
ڕووەوە بـــۆی دەركـــەوت كـــە ڕۆژئـــاوا خواســـتێك، یـــان 

ئامادەییەكـــی كەمـــی هەیـــە بـــۆ بەرهەڵســـتیكردن و 
ـــەوەی  ـــۆی ئ ـــووە ه ـــەر ئەمـــەش ب ـــەوە، ه ڕووبەڕووبون
لـــە  نـــەكات  ڕووســـیا ســـڵ نەكاتـــەوە و دوودڵـــی 
ــوو توانـــی  ــەوە بـ ــا، ئـ داگیركردنـــی هەرێمـــی كریمیـ
ـــا و شـــاری  ـــت و كریمی ـــی بەدەســـت بهێنێ ئامانجەكان

سێڤاســـتۆپۆل بكاتـــە بەشـــێك لـــە واڵتەكـــەی.
* هـــەر لـــە پەیوەنـــدی بـــەم شـــەڕەوە ناكرێـــت ئـــەوە 
ـــان دەرهاویشـــتە و  ـــەم شـــەڕە، ی ـــە ئ ـــن ك ـــدە بگری نادی
دەرئەنجامەكانـــی تەنیـــا لـــە نێـــوان هـــەردوو واڵتـــی 
بەشـــەڕهاتوودا قەتیـــس نەبـــووە، بگـــرە ئـــەم لێكەوتانـــە 
ڕەهەنـــدی جیهانییـــان هەیـــە و چەندیـــن واڵتـــی 
دەســـتێوەردانیان  جۆراوجـــۆر  شـــێوەی  بـــە  جیهـــان 
كـــردووە، ئایـــا ئـــەم شـــەڕە چ گۆڕانكارییەكـــی لـــە 

ــاراوە؟ ــان دەیهێنێتەئـ ــاراوە، یـ ــادا هێناوەتەئـ ئەوروپـ
لـــە ڕاســـتیدا لەشكركێشـــی و داگیركردنـــی   -
ئۆكرانیـــا لەالیـــەن ڕووســـیاوە بـــووە هـــۆی ڕاگرتـــن و 
ـــۆرد ســـتریم  ـــی غـــازی )ن ـــەواوی بۆری ڕاوەســـتانی ت
2( كـــە بـــە درێژایـــی 1230 كلـــم لـــە ڕووســـیاوە 
بـــەرەو ئەڵمانیـــا ڕاكێشـــراوە، ئـــەوە بـــوو ڕاوێـــژكاری 
ــە داواكاری  ــوو بـ ــۆڵتز ڕازی بـ ــا ئـــۆالف شـ ئەڵمانیـ
یەكگرتووەكانـــی  والیەتـــە  ســـەرۆكی  و خواســـتی 
بەگەڕنەخســـتنی  بـــە  بایـــدن(  )جـــۆ  ئەمریـــكا 
بۆرییەكـــە، كـــە بـــە تێچـــووی 11 ملیـــار دۆالر تـــەواو 
كـــرا و دامەزرێنـــرا، لـــە هەمـــان كاتـــدا نابێـــت ئـــەوەش 
ــەم  ــە ئـ ــن كـ ــدە بگریـ ــان نادیـ ــن، یـ ــۆش بكەیـ فەرامـ
ســـزایانە، یـــان هەوڵەكانـــی بایكۆتكـــردن و خۆدابڕیـــن 
ڕووســـیا  غـــازی  و  نـــەوت  لـــە  دەســـتهەڵگرتن  و 
ـــەوت و غـــاز لەســـەر  ـــەوەی نرخـــی ن ـــە هـــۆی ئ بووەت
ئاســـتی نێودەوڵەتـــی و جیهانـــی بـــەرەو هەڵكشـــان 
بچێـــت، كەواتـــە ئاشـــكرایە لـــەم ڕووەوە دەتوانیـــن 
داگیركارییەكـــەی  و  دەســـتدرێژكاری  كـــە  بڵێیـــن 
ـــەر  ـــووە لەس ـــتەوخۆی هەب ـــی ڕاس ـــیا كاریگەری ڕووس
ســـەرجەم واڵتـــان، هەروەهـــا ئـــەم بارودۆخـــە، یـــان 
ـــی یەكێتـــی  ـــۆ واڵتان ـــەو ڕاســـتییەی ب ـــەو شـــەڕە، ئ ئ
ــرد،  ــكرا كـ ــراو ئاشـ ــێوەیەكی دیاریكـ ــە شـ ــا بـ ئەوروپـ
بـــە هاوردەكردنـــی وزە  كـــە پشتبەســـتنی گـــەورە 
ــد  ــەوە چەنـ ــان واڵتێكـ ــە ســـەرچاوەیەكەوە، یـ ــە تاكـ لـ
ــەو  ــە ئـ ــەم داگیركارییـ ــەوە ئـ ــەر ئـ ــیدارە، لەبـ مەترسـ
قەناعەتـــەی الی واڵتانـــی یەكێتـــی ئەوروپـــا بـــە 
ـــاوا بەگشـــتی دروســـت كـــردووە  دیاریكـــراوی و ڕۆژئ
ــەن. ــە بكـ ــر تۆكمـ ــان پتـ ــە ئاسایشـــی وزەی خۆیـ كـ

و  دەرهاویشـــتە  بـــە  پەیوەنـــدی  لـــە  هـــەر   *
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لێكەوتەكانـــی ئـــەم شـــەڕەوە لەســـەر ناوچەیەكـــی وەك 
ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، ئایـــا پێـــت وایـــە ئـــەم شـــەڕە 
هیـــچ كاریگەرییەكـــی لەســـەر ئـــەم ناوچەیـــە هەبـــووە، 
یـــان دەتوانیـــن بڵیێـــن هیـــچ لێكەوتەیەكـــی دیاریكـــراو 

و بەرچـــاوی نەبـــووە؟
ــراوە،  ــتا بـــەدی كـ ــا ئێسـ ــەم ڕووەوە تـ ــەوەی لـ - ئـ
ئەوەیـــە كـــە واڵتـــە هەناردەكارەكانـــی نـــەوت و غـــاز 
لـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا ســـوودمەند 
بـــوون لـــە بەرزبوونـــەوە و هەڵكشـــانی نرخـــی وزە 
بـــە هـــۆی داگیركردنـــی ئۆكرانیـــا و هەوڵەكانـــی 
ــیا،  ــازی ڕووسـ ــەوت و غـ بایكۆتكردنـــی كڕینـــی نـ
كاریگەرییـــە  چـــۆن  بینیمـــان  بێـــت،  هەرچۆنێـــك 
ــا  ــیا و ئۆكرانیـ ــەڕەی ڕووسـ ــەم شـ ــی ئـ جیهانییەكانـ

لەســـەر ئاسایشـــی خـــۆراك چ لێكەوتەیەكـــی خـــراپ 
نرخەكانـــی خـــۆراك.  لەســـەر  دەبێـــت  نەرێنیـــی  و 
ـــەی  ـــەوە داگیركارییەك ـــەم پرس ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــەر ل ه
ــەر  ــا كاریگەریـــی زۆری لەسـ ــۆ ئۆكرانیـ ــیا بـ ڕووسـ
ــووە و  ــتوكاڵییەكان هەبـ ــازاڕە كشـ ــەی زۆری بـ زۆربـ
هەڕەشـــەی لەســـەر ئاسایشـــی خۆراكـــی چەنـــدان 
ملیـــۆن كـــەس دروســـت كـــردووە، هەروەهـــا شـــەڕەكە 
بـــووە هـــۆی ســـنوورداركردنی هەناردەكردنـــی خـــۆراك 
و  گەنـــم  بەتایبەتـــی  ڕووســـیا،  و  ئۆكرانیـــا  لـــە 
گەنمەشـــامی و زەیتـــی گوڵەبـــەڕۆژە، ئەمـــەش بـــووە 
هـــۆی بەرزبوونـــەوە و هەڵكشـــانی ئـــەم كااڵیانـــە و، 
بـــووە هـــۆی دروســـتبوونی پاڵنەرێـــك بـــۆ ئـــەوەی بیـــر 
ـــی  ـــدا زەیت ـــە نێوانی ـــەوە، ل ـــە كااڵی جێگـــرەوە بكرێت ل
چێشـــتلێنان، دواتـــر ئـــەم كاریگەرییـــە تەنیـــا خۆراكـــی 

ــنوورداركردنی  ــۆی سـ ــە هـ ــو بووەتـ ــەوە، بەڵكـ نەگرتـ
هەناردەكردنـــی پەییـــن لـــە دەریـــای ڕەشـــەوە. هەمـــوو 
ئەمانـــە بوونـــە هـــۆی ئـــەوەی گۆڕانـــكاری ڕوو 
بـــدات لـــە بـــڕ و سرووشـــتی پالنـــی بەرهەمهێنەرانـــی 
دانەوێڵـــەدا، هەروەهـــا بەرزبوونـــەوە و هەڵكشـــانی 
ــردووە و  ــت كـ ــری دروسـ ــاری زیاتـ ــی وزە گوشـ نرخـ
لـــە ئەنجامـــدا بووەتـــە هـــۆی بەرزبوونـــەوەی نرخـــی 
خـــۆراك و پەیینیـــش. ئەگـــەر بـــە زمانـــی ژمـــار 
بـــە گوێـــرەی  ئـــەوا  بكەیـــن،  قســـە  ئاماریـــش  و 
بـــە  ســـەر  كشـــتوكاڵی  و  خـــۆراك  ڕێكخـــراوی 
ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان 50 واڵت لـــە 
جیهانـــدا النیكـــەم 30%ی ئـــەو گەنمـــەی پێویســـتیانە 
لـــە هـــەر دوو واڵتـــی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــاوە هـــاوردەی 

ــەو  ــاس لـ ــراوی بـ ــە دیاریكـ ــەر بـ ــۆ ئەگـ ــەن، خـ دەكـ
و  ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی  واڵتانـــەی 
باكـــووری ئەفریقـــا بكەیـــن كـــە لـــە نێـــو ئـــەم 50 
واڵتـــەدان، ئـــەوا ئـــەم واڵتانـــە بریتیـــن لـــە لوبنـــان، 
میســـر، لیبیـــا، عومـــان، عەرەبســـتانی ســـعودیە، 
مەغریـــب.  و  ئـــەردەن  ئێـــران،  تونـــس،  یەمـــەن، 
لـــە هەمـــان كاتـــدا ئـــەو واڵتانـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ـــان  ـــی بەتینی ـــە پەیوەندییەكـــی بازرگانی ناوەڕاســـت ك
هەیـــە لەگـــەڵ ڕووســـیادا، ڕەنگـــە ناچـــار بـــن دووبـــارە 
ئابوورییەكانیـــادا  ســـتراتیژیەتە  بـــە  پێداچوونـــەوە 
ــزا  ــەڕووی سـ ــەوەی ڕووبـ ــۆ ئـ ــی بـ ــەن، بەتایبەتـ بكـ
و  ئەوروپـــا  یەكێتـــی  داراییەكانـــی  و  ئابـــووری 
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و بەریتانیـــا 

نەبنـــەوە.

هەوڵەكانی بایكۆتكردن و 
خۆدابڕین و دەستهەڵگرتن لە 
نەوت و غازی ڕووسیا بووەتە 

هۆی ئەوەی نرخی نەوت و غاز 
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و 
جیهانی بەرەو هەڵكشان بچێت

بە گوێرەی ڕێكخراوی خۆراك و 
كشتوكاڵی سەر بە ڕێكخراوی 

نەتەوە یەكگرتووەكان 50 واڵت 
لە جیهاندا النیكەم 30%ی ئەو 

گەنمەی پێویستیانە لە هەر 
دوو واڵتی ڕووسیا و ئۆكرانیاوە 

هاوردەی دەكەن
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ئەمریكا و ڕووسیا وەك 
ناوچەیەكی پڕ بایەخ لە 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەڕوانن

عیمران ئەل باداوی
بەڕێوەبەری پڕۆگرامی دیراساتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە زانكۆی هوستۆن بۆ گواڵن: 
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ئەم شەڕ و ناكۆكییەی ئێستا 
مێژوویەكی دوور و درێژی هەیە 

و من مشتومڕی ئەوە دەكەم 
كە ویالیەتە یەكگرتووەكان 

هەڵگیرسانی ئەم شەڕەی كردە 
شتێكی حەتمی

* هـــەروەك ئاشـــكرایە قســـە و باســـی زۆر كـــرا لـــە 
شـــەڕی ڕووســـیا و  پاڵنـــەری هەڵگیرســـانی  بـــارەی 
ئۆكرانیـــا، بـــەاڵم هەرچۆنێـــك بێـــت ئەوەتـــا ئـــەم شـــەڕە 
ـــە و دەرهاویشـــتەی  ـــن لێكەوت ـــژەی كێشـــاوە و چەندی درێ
بـــە  كەوتووەتـــەوە،  لـــێ  جۆراوجۆریشـــی  و  جیـــاواز 
شـــێوەیەكی گشـــتی ئێـــوە چـــۆن لـــە ڕەوت و ڕێـــڕەوی 
شـــەڕەكە دەڕوانـــن و پێتـــان وایـــە بۆچـــی ئـــەم شـــەڕە بـــەم 

ــرت؟ ــاری گـ ــتە و ئاقـ ــێوەیە ئاراسـ شـ
- لـــە ڕاســـتیدا ئەمـــە پـــرس و بابەتێكـــی ئاڵـــۆزە، 
ئـــەوەی لـــەم ڕووەوە دەكرێـــت ئامـــاژەی پـــێ بكرێـــت، 
ئەوەیـــە كـــە لەالیـــەك هیـــچ پاســـاو و بیانوویـــەك نییـــە 
ــیا  ــتارەی ڕووسـ ــتن و كوشـ ــەو كوشـ ــدات بـ ــی بـ ڕەوایەتـ
بەرپـــای  ئۆكرانیـــا  گەلـــی  و  خەڵـــك  دژی  لـــە  كـــە 
نـــادات  ڕەوایەتـــی  شـــتێك  هیـــچ  هەروەهـــا  كـــردووە، 
و  ئۆكرانیـــا  خاكـــی  لكاندنـــی  و  داگیركردنـــی  بـــە 
ناســـەقامگیركردنی بارودۆخـــی ئەمنـــی و شـــڵەژاندن و 
ــتكردنی  ــا و، دروسـ ــە ئەوروپـ ــازاڕی وزە لـ ــێواندنی بـ شـ

ــی  ــدا، لەالیەكـ ــی جیهانـ ــڕای ئابووریـ ــە تێكـ ــێوی لـ پشـ
دیكـــەوە، پێداگریـــی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
بـــۆ بەرفراوانكردنـــی ناتـــۆ، ئـــەو ڕێكخراوەیـــەی بـــە 
بەرپرســـیارێتییەكەی  و  ئـــەرك  گـــەورە  ڕاددەیەكـــی 
بریتـــی بـــوو لـــە ئیحتیواكـــردن و لـــە قاڵبدانـــی ڕووســـیا و 
یەكێتیـــی ســـۆڤییەتی پێشـــوو، بـــە شـــێوەیەكی حەتمـــی 
هەڵگیرســـانی  و  ســـەرهەڵدان  بـــۆ  دەكێشـــا  ســـەری 
ــووەوە  ــك دەبـ ــە نزیـ ــەم بەرفراوانبوونـ ــك ئـ ناكۆكـــی، كاتێـ
لـــە ســـنوورەكانی ڕووســـیا، هـــەروەك ئـــەوەی لـــە ئێســـتادا 
ـــن. دوای جەنگـــی دووەمـــی  ـــەدی دەكەی ڕوو دەدات و ب
شـــێوەی چەنـــد  لـــە  ناتـــۆ  بەرفراوانبوونـــی  جیهانـــی 
ــت  ــەی بوخارسـ ــە لوتكـ ــوو، لـ ــتە بـ ــەپۆلێكدا بەرجەسـ شـ
ــەوە  ــت، ئـ ــن ئاسـ ــتە بەرزتریـ ــاڵی 2008دا گەیشـ ــە سـ لـ
بـــوو ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا ڕایگەیانـــد 
كـــە ئۆكرانیـــا و جۆرجیـــا )كـــە هاوســـنوورن لەگـــەڵ 
واڵتـــی ڕووســـیا( پەیوەنـــدی بـــە ناتـــۆوە دەكـــەن، لـــە 
بەرامبـــەردا ڕووســـیا سەرســـەختانە بەرهەڵســـتی كـــرد و 

عیمـــران ئـــەل بـــاداوی پڕۆفیســـۆر و بەڕێوەبـــەری پڕۆگرامـــی دیراســـاتی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتە لـــە 
زانكـــۆی هوســـتۆن لـــە ئەمریـــكا، هەروەهـــا دامەزرێنـــەری پڕۆگرامـــی دیراســـاتی عەرەبییـــە لـــە هەمـــان 
زانكـــۆ. گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد، كـــە پتـــر پەیوەســـت 
بـــوون بـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و دەرهاویشـــتەكانی ئـــەم شـــەڕە لەســـەر واڵتانـــی ئەوروپـــا و ناوچـــەی 

ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت.
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ـــۆ شـــەڕی ســـاڵی  ـــەم پەرەســـەندنانەش ســـەریان كێشـــا ب ئ
ڕووســـیاوە،  بـــە  كریمیـــا  خاكـــی  لكاندنـــی  و   2014
ــە  ــاڵی 2022، كەواتـ ــەڕی سـ ــی شـ ــا بەرپابوونـ هەروەهـ
ــتا  ــەی ئێسـ ــەڕ و ناكۆكییـ ــەم شـ ــە ئـ ــن كـ ــت بڵێیـ دەكرێـ
ـــن مشـــتومڕی  ـــە و م ـــژی هەی ـــی دوور و درێ مێژوویەك
ـــووەكان هەڵگیرســـانی  ـــە یەكگرت ـــەوە دەكـــەم كـــە ویالیەت ئ

ــی. ــتێكی حەتمـ ــردە شـ ــەڕەی كـ ــەم شـ ئـ
ـــەم شـــەڕەی ئێســـتا  * شـــتێكی شـــاردراوە نییـــە كـــە ئ
تەنیـــا پەیوەســـت نییـــە بـــە هـــەر دوو واڵتـــی بەشـــەڕهاتوو 
)رووســـیا و ئۆكرانیـــا(، بەڵكـــو واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و 
ــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا،  ــراوی ویالیەتـ ــە دیاریكـ بـ
بـــۆ  هاوكارییەكـــی گـــەورەی ســـەربازی و مرۆییـــان 
ئۆكرانیـــا دەســـتەبەر كـــردووە، بـــە چەشـــنێك ئەمـــە بووەتـــە 
ـــەم  ـــت ئ ـــا دەكرێ ـــەت، ئای ـــە وەكال هاوشـــێوەی شـــەڕێكی ب
ــارد،  ــەڕی سـ ــە ڕۆژگاری شـ ــوبهێنین بـ ــە بشـ بارودۆخـ

یـــان بڵێیـــن دووبـــارە شـــەڕی ســـارد هاتووەتەوەئـــارا؟
لـــە  لـــە ڕاســـتیدا دەســـتەواژەی شـــەڕی ســـارد   -
گوزارشـــتێكی  گـــەورە  ڕاددەیەكـــی  بـــە  ئێســـتادا 
و  خەیـــاڵ  لـــە  بەشـــێك  بگـــرە  و،  نەرمكـــراوە 
ــە  ــیان، ئەمـ ــەی شوناسـ ــاوا و پێكهاتـ ــەی ڕۆژئـ ئەندێشـ
دەســـتەواژەیەكە بـــۆ یەكخســـتنی ئەوروپـــا و ئەمریـــكا 
لـــە ڕووی هاوتەریبكردنـــی بەرژەوەندییـــە ئابـــووری و 
ــەوە  ــا بكەنـ ــان جیـ ــەوەی خۆیـ ــۆ ئـ ــییەكانیانەوە، بـ سیاسـ
ـــدا مێژووییەكـــی هاوبەشـــی  ـــە بنەڕەت ـــە ڕووســـیا، كـــە ل ل
گەرموگـــوڕ هەیـــە لـــە نێوانیانـــدا. هـــەر لـــەم ڕووەوە 
ــی  ــە وەكالەتـ ــەڕی بـ ــك شـ ــچ كاتێـ ــن هیـ ــن بڵێیـ دەتوانیـ
ــیا  ــكا و ڕووسـ ــی ئەمریـ ــە یەكگرتووەكانـ ــوان ویالیەتـ نێـ
)یەكێتیـــی ســـۆڤیەت( ڕانەوەســـتاوە و لـــە ئێستاشـــدا 
دواییـــدا  دەیەكانـــی  لـــە  بگـــرە  و  ڕانەوەســـتاوە  هـــەر 
ــووریا  ــە واڵتـــی سـ ــدا لـ ــە نێویانـ ــەوە، لـ ــڕ بووەتـ ــر چـ پتـ
)لـــە ســـاڵی 2011 تاوەكـــو ئێســـتا، عێـــراق لـــە ســـاڵی 
ســـااڵنی  لـــە  ئەفغانســـتان   ،2011 تاوەكـــو   2003
نەڵێیـــن  شـــتێك  هیـــچ  ئەگـــەر  ئەمـــە   ،1989-1979
ســـەرهەڵدان  و  خوێنـــاوی  یاخیبوونـــە  ئـــەو  لەبـــارەی 
ئەمریـــكا  و  ئەفریقـــا  ئاســـیا،  لـــە  ناكۆكییانـــەی  و 
هاتنـــە ئـــاراوە، كـــە تێیـــدا هـــەردوو هێزەكـــە دەســـتیان 
ــوون.  ــار بـ ــوو و خەتابـ ــدا هەبـ ــە و ناكۆكییەكانـ ــە كێشـ لـ
هەرچۆنێـــك بێـــت، واقیـــع و هەلومەرجەكـــە ئەوەیـــە كـــە 
شـــەڕی هەمیشـــەیی نێـــوان هێـــزە مەزنـــەكان هـــۆكاری 
هەڵگیرســـێنەری شـــەڕی نێـــوان ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
بـــۆ  شـــەڕەكە  تەشـــەنەكردنی  ئێستاشـــدا  لـــە  بـــووە، 
بەرباڵوتـــری  جەنگێكـــی  بـــۆ  و  ناوكـــی  جەنگێكـــی 

مەترســـیدارە. و  ڕاســـتەقینە  ئەگەرێكـــی  جیهانـــی 
* یەكێـــك لـــە دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەكانی ئـــەم 
شـــەڕە بریتییـــە لـــە لەقبوونـــی پایەكانـــی ئـــەو سیســـتمەی 
پێـــی دەڵێیـــن سیســـتمی جیهانیـــی تەوەربەنـــد لەســـەر 

ڕێســـاكان، بـــە گوزارشـــتێكی دیكـــە ئایـــا دەتوانیـــن 
بڵێیـــن ئـــەم شـــەڕە بزمارێكـــی دیكەیـــە لـــە تابووتـــی ئـــەم 
ـــتە  ـــی ورد و دروس ـــە لێكدانەوەیەك ـــا ئەم ـــتمە و ئای سیس

بـــۆ بارودۆخەكـــە؟
ــت  ــە ئاسـ ــم لـ ــە گومانـ ــۆم بـ ــن خـ ــتیدا مـ ــە ڕاسـ - لـ
ـــد لەســـەر  ـــی هاوشـــێوەی »سیســـتمی تەوەربەن بیرۆكەكان
ڕێســـاكان« و »سیســـتمی لیبڕاڵیـــی نێودەوڵەتـــی«، 
ــیی  ــەی سیاسـ ــی دیكـ ــۆر و بیرۆكەیەكـ ــد تیـ ــان چەنـ یـ
و  ئـــەم دەســـتەواژانە ڕەنگدانـــەوە  هاوشـــێوە، چونكـــە 
وەك  و  الیەنگرانـــەن  بۆچوونێكـــی  بەرجەســـتەكاری 
پێویســـتە وێنـــای زەروورەتـــی شـــەڕ و بااڵدەســـتیی نێـــو 
هەروەهـــا  ناكـــەن،  بـــۆ  نێودەوڵەتییەكەمـــان  سیســـتمە 
ــاردراوە  ــتی شـ ــە دەسـ ــت بـ ــی پەیوەسـ ــە چەمكـ ــم وایـ پێـ
ــێوە  ــان شـ ــە هەمـ ــازاڕ )ئابـــووری( بـ ــو بـ ــاری نێـ و نادیـ
نموونـــە  بـــۆ  ئـــەوەی  لەبـــەر  هەڵەیـــە،  چەمكێكـــی 
ئەگـــەر كۆمپانیـــا گـــەورە فرەنەتەوەییـــەكان بیانەوێـــت 
قازانجێكـــی زۆر بكـــەن لـــە ڕێـــی فرۆشـــتنی كااڵ و 
)ئۆتۆمۆبیـــل،  جیهانـــدا  لـــە  خزمەتگوزارییەكانـــەوە 
نـــەوت، وزە، خـــۆراك و.. هتـــد( ئـــەوا پێویســـتە دەســـتبدەنە 
ســـەركوتكاریی خەڵكـــە بنەڕەتییەكانـــی واڵتـــان و بـــە 
تەواوەتـــی بااڵدەســـت بـــن بەســـەر ڕێگـــە وشـــكانی و 
ـــای  ـــداوی فارســـی، دەری ـــە كەن ـــۆ نموون ـــدا، ب دەریاییەكان
باشـــووری چیـــن، دەریـــای ڕەش( لـــەم پرۆسەیەشـــدا 
ـــەوە،  ـــوار دەكەن ـــان هەم ـــەكان پێشـــێل، ی ـــا نێودەوڵەتیی یاس
كەواتـــە ئەگـــەر ئـــەو سیســـتمەی ئێســـتاش بـــەردەوام بێـــت 
و درێـــژە بكێشـــێت، ئـــەوا دووبـــارە گفتوگـــۆی لەســـەر 
ـــارەی وزەوە  ـــا لەب ـــت ئەڵمانی ـــە دەبێ ـــۆ نموون ـــەوە، ب دەكرێت
بكەوێتـــە گفتوگـــۆ لـــە نێـــوان ویالیەتـــە یەكگرتـــووەكان 
و ڕووســـیا، ڕەنگـــە فەڕەنســـا بەرهەمـــی وزەی ناوكـــی 
زیـــاد بـــكات، بـــۆ ئـــەوەی خۆیـــان ڕزگار بكـــەن لـــە 
ــكا و  ــی ئەمریـ ــە یەكگرتووەكانـ ــە ویالیەتـ ــتن بـ پشتبەسـ
ڕووســـیا، ئەگـــەری ئـــەوەش هەیـــە واڵتانـــی ئەوروپـــای 
ــك  ــزە نزیـ ــەم دوو هێـ ــك لـ ــە یەكێـ ــان لـ ــەاڵت خۆیـ ڕۆژهـ
ــیا پەیوەندیـــی نزیكـــی  ــە بیالرووسـ ــۆ نموونـ ــەوە، بـ بكەنـ
هەبێـــت لەگـــەڵ ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا شـــەڕی ژیـــان 
ــك  ــێوەیە. هەرچۆنێـ ــەو شـ ــاوادا بـ ــو ڕۆژئـ ــە نێـ ــكات لـ بـ
ڕووســـیا  ســـەر  ســـەپێنراوەكانی  ســـزا  ئێســـتا  بێـــت، 
بوونەتـــە هـــۆی گۆشـــەگیربوونی زیاتـــری ئـــەو واڵتـــە 
لەســـەر ئاســـتی جیهـــان، بـــەو پێیـــە الوازتـــر بـــووە، لـــە 
بوونـــە  ناكۆكییانـــەی  و  شـــەڕ  ئـــەو  كاتـــدا،  هەمـــان 
ئـــەم سیســـتمەی  هێشـــتنەوەی  و  درێـــژەدان  تەهـــۆی 

ــن. ــاوە و بەردەوامـ ــارادا مـ ــە ئـ ــتا لـ ئێسـ
* هـــەر لـــە پەیوەنـــدی بـــە ئاراســـتە و ئاقـــاری ئـــەم 
شـــەڕەوە )شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا( ئایـــا پێـــت 
وایـــە پێشـــهات و پەرەســـەندنەكانی ئـــەم شـــەڕە چـــۆن 
دەكەونـــەوە؟ ئایـــا پێـــت وایـــە بـــەرەو هەڵكشـــانی زیاتـــر 

هیچ كاتێك شەڕی بە وەكالەتی 
نێوان ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا و ڕووسیا )یەكێتیی 
سۆڤیەت( ڕانەوەستاوە و لە 
ئێستاشدا هەر ڕانەوەستاوە و 
بگرە لە دەیەكانی دواییدا پتر 
چڕ بووەتە

ئەوەی لە بارودۆخی ئێستای 
شەڕەكەوە دەردەكەوێت، 
ئەوەیە كە ئاسۆیەك لە 
چارەسەردا بەدی ناكرێت و 
نابینرێت، چونكە هەردوو واڵتە 
بەشەڕهاتووەكە سیاسەتی 
دەرەكیی خۆیان بە چەشنێك 
داڕشتووە و پیادە دەكەن، كە 
هیچ سازشێك لەخۆ ناگرێت

شەڕی هەمیشەیی نێوان 
هێزە مەزنەكان هۆكاری 
هەڵگیرسێنەری شەڕی نێوان 
ڕووسیا و ئۆكرانیا بووە، 
لە ئێستاشدا تەشەنەكردنی 
شەڕەكە بۆ جەنگێكی ناوكی 
و بۆ جەنگێكی بەرباڵوتری 
جیهانی ئەگەرێكی ڕاستەقینە و 
مەترسیدارە
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سزا و ڕێكارە ئابوورییەكانی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمریكا بوونەتە هۆی 
تێكشكاندنی ئابووریی ڕووسیا و، 
ڕەنگە سەربكێشن بۆ برسیكردنی 

خەڵكی ڕووسیا و لەناوبردنی 
بزنێس لەو واڵتە

هیچ ئاماژەیەك لە ئارادا نییە 
كە سەرۆك پوتین و كەسە 

سەربازییە نزیكەكانی حیسابات 
و ڕەوت و ئاراستەی كاركردنی 

خۆیان بگۆڕن

مێژوو سەلماندوویەتی كە 
چۆن خواست و خستنەڕوو 

پەیوەست بە نەوت و غازەوە 
بوونەتە هۆی هەڵگیرسانی 

شەڕە كارەساتبارەكان، هەروەك 
ئەوەی لە ئێستادا لە حاڵەتی 

ئۆكرانیادا بەدی دەكەین

ـــە  ـــت كـــە ل ـــەوە بكرێ ـــت پێشـــبینیی ئ ـــان دەكرێ ـــت، ی دەچێ
ڕێـــی گفتوگـــۆوە جۆرێـــك لـــە ئاگربەســـت و چارەســـەر 

بێتـــەر ئـــاراوە؟
شـــەڕەكەوە  ئێســـتای  بارودۆخـــی  لـــە  ئـــەوەی   -
دەردەكەوێـــت، ئەوەیـــە كـــە ئاســـۆیەك لـــە چارەســـەردا 
ــە  ــەردوو واڵتـ ــە هـ ــت، چونكـ ــت و نابینرێـ ــەدی ناكرێـ بـ
بـــە  خۆیـــان  دەرەكیـــی  سیاســـەتی  بەشـــەڕهاتووەكە 
هیـــچ  كـــە  دەكـــەن،  پیـــادە  و  داڕشـــتووە  چەشـــنێك 
سازشـــێك لەخـــۆ ناگرێـــت، ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا هـــەر 
پێویســـتە  كـــە  خۆدەگرێـــت  لـــە  ئـــەوە  چارەســـەرێك 
یـــان  واتـــە  بـــكات،  ســـازش  الیەنـــەكان  لـــە  یەكێـــك 
ـــۆ  ـــدات ب ـــا ب ـــە ئۆكرانی ـــیا ڕێگـــە ب ـــی ڕووس ـــت واڵت دەبێ
ئـــەوەی ببێتـــە ئەندامـــی ناتـــۆ كـــە ئەمـــەش مەحاڵـــە، 
ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  دەبێـــت  یـــان 
ــە  ــدی بـ ــە پەیوەنـ ــت لـ ــی هەڵبگرێـ ــە پالنەكانـ ــت لـ دەسـ
ئەندامبوونـــی ئۆكرانیـــا لـــە ناتـــۆدا كـــە ئەمـــەش لـــە 
ــە  ــك لـ ــا یەكێـ ــرە، هەروەهـ ــان مەحاڵتـ ــەری یەكەمیـ ئەگـ
دەرئەنجامەكانـــی ئـــەم شـــەڕە بەردەوامـــە ئەوەیـــە كـــە 
بكاتـــە  ئۆكرانیـــا  ســـنوورییەكانی  هەرێمـــە  ڕووســـیا 
بەشـــێك لـــە واڵتەكـــەی، بـــە تایبەتـــی هەرێمـــی دۆنبـــاس، 
ـــارە  ـــە دووب ـــەو پێی ـــدا دۆنێتســـك و لوهانســـك، ب ـــە نێویان ل

دابڕێژدرتـــەوە.  ئۆكرانیـــا  ســـنوورەكانی 
* لـــە میانـــەی وەاڵمەكانـــی پێشـــوودا ئاماژەتـــان بـــە 
ــیا كـــرد، بـــە تێڕوانینـــی  ــزاكانی ســـەر ڕووسـ پرســـی سـ
ــوون  ــەر بـ ــزایانە كارا و كاریگـ ــەم سـ ــد ئـ ــا چەنـ ــوە تـ ئێـ
و  لێكدانـــەوە  لـــە  هیچیـــان  ئایـــا  و  ڕووســـیا  لەســـەر 

حیســـاباتی ڕووســـیا گۆڕیـــوە؟
ئابوورییەكانـــی  ڕێـــكارە  كـــە ســـزا و  ئاشـــكرایە   -
بوونەتـــە  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە 
هـــۆی تێكشـــكاندنی ئابووریـــی ڕووســـیا و، ڕەنگـــە 
و  ڕووســـیا  خەڵكـــی  برســـیكردنی  بـــۆ  سەربكێشـــن 
لەناوبردنـــی بزنێـــس لـــەو واڵتـــەدا، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 
ـــەم  ـــی شـــەش مانـــگ بەســـەر ئ دەكرێـــت دوای تێپەڕبوون
ــی  ــارەی كاریگەریییەكانـ ــتومڕ لەبـ ــەدا، مشـ خوێنڕێژییـ
هیـــچ  بێـــت،  هەرچۆنێـــك  بكرێتـــەوە،  ســـزایانە  ئـــەم 
ئاماژەیـــەك لـــە ئـــارادا نییـــە كـــە ســـەرۆك پوتیـــن و 
كەســـە ســـەربازییە نزیكەكانـــی حیســـابات و ڕەوت و 
ئاراســـتەی كاركردنـــی خۆیـــان بگـــۆڕن، لـــە هەمـــان 
ــكا  ــی ئەمریـ ــە یەكگرتووەكانـ ــزاكانی ویالیەتـ ــدا، سـ كاتـ
هاوشـــان بـــوون بـــە هەناردەكردنـــی چـــەك و تەقەمەنـــی 
بـــۆ ئۆكرانـــا و واڵتانـــی دیكـــەی ئەوروپـــا، لـــەم ڕووەوە 
ئۆكرانیـــادا  و  ڕووســـیا  لـــە  تەنیـــا  خوێنڕێژییەكـــە 
بـــە  بـــووە  بەرفـــراوان  پتـــر  ناتـــۆش  و  بـــووە  قەتیـــس 
هـــۆی هەوڵەكانـــی بـــوون بـــە ئەندامبوونـــی فینلەنـــدا 
ـــە  ـــە ترســـی دەســـتدرێژكارییەكانی ڕووســـیا، ب و ســـوید ل
دڵنیاییـــەوە ئـــەم پەرەســـەندنانە لـــە بەرژەوەندیـــی ویالیەتـــە 

ـــوون.  ـــادا ب ـــی ئەوروپ ـــكا و یەكێت ـــی ئەمری یەكگرتووەكان
ـــرد  ـــەم شـــەڕە ك ـــی ئ ـــە كاریگەری ـــان ب ـــوە ئاماژەت * ئێ
ـــەم  ـــەك ئ ـــا چ ڕاددەی ـــە ت ـــا پێـــت وای ـــا، ئای لەســـەر ئەوروپ
ـــە  ـــا ل ـــە هـــۆی گۆڕینـــی حیســـاباتی ئەوروپ شـــەڕە بووەت

ڕووی ئەمنـــی و وزەوە؟
- مـــن لـــە وەاڵمـــی پرســـیاری پێشـــوودا هەنـــدێ 
ـــت  ـــەم ڕووەوە دەتوانرێ ـــرد، هـــەر ل ـــەم پرســـە ك ئامـــاژەم ب
بگوترێـــت هیـــچ ڕێككـــەوت نییـــە كـــە واڵتێكـــی وەك 
ــە  ــە پەیوەنـــدی بـ ــەنگە لـ ــە واڵتێكـــی پێشـ ــا كـ ئەڵمانیـ
وزەی خـــۆرەوە، بـــەاڵم كێشـــەی ئـــەم واڵتـــە ئەوەیـــە 
ــە  ــە لـ ــتێت، كـ ــیا دەبەسـ ــازی ڕووسـ ــە غـ ــت بـ ــە پشـ كـ
بـــۆ  ئێســـتادا هـــەوڵ و كۆششـــێكی ســـەخت دەكات 
ئـــەوەی خـــۆی بـــە دوور بگرێـــت لـــەم پشتبەســـتنە، 
بـــە هەمـــان شـــێوە فەڕەنســـا پێشـــەنگی واڵتانـــە لـــە 
ــە هـــۆی  ــە ئەمـــەش بووەتـ ــەوە، كـ ڕووی وزەی ناوكییـ
ــەم  ــازاڕی وزەی ئـ ــاو بـ ــێوەیەكی بەرچـ ــە شـ ــەوەی بـ ئـ
واڵتـــە ســـەقامگیر بێـــت، پێـــم وایـــە واڵتانـــی دیكـــەی 
ئەوروپـــا ڕێچكـــەی ئـــەم واڵتـــە پێشـــەنگانە دەگرنەبـــەر. 
واقیعەكـــە ئەوەیـــە كـــە لەگـــەڵ ســـەرهەڵدانی هـــەر 
شـــەڕ و ناكۆكییەكـــەدا ئـــەوا ســـەرچاوە بەدیلەكانـــی 
وزە هـــەم لـــە باڵوبوونـــەوەدا بـــوون و هـــەم بوونەتـــە 
ـــژوو ســـەلماندوویەتی كـــە چـــۆن خواســـت  زەروورەت، مێ
و خســـتنەڕوو پەیوەســـت بـــە نـــەوت و غـــازەوە بوونەتـــە 
هـــۆی هەڵگیرســـانی شـــەڕە كارەســـاتبارەكان، هـــەروەك 
ــادا بـــەدی  ــتادا لـــە حاڵەتـــی ئۆكرانیـ ــە ئێسـ ــەوەی لـ ئـ
ـــی  ـــارەی نەفرەت ـــە ب ـــە شـــوێنی دیكـــە ل ـــن، مـــن ل دەكەی
نەوتـــەوە نووســـیومە. ســـااڵنی داهاتـــوو پشبەســـتنی 
بەخـــۆوە  بـــا  و  خـــۆر  و  ناوكـــی  وزەی  بـــە  زیاتـــر 
ــەو  ــا ئـ ــا تـ ــە ئایـ ــیارەكە ئەوەیـ ــدا پرسـ ــت، لێرەشـ دەبینێـ
بـــەدی  پشتبەخۆبەســـتن  دەتوانێـــت  ئەوروپـــا  ڕۆژەی 
بهێنێـــت لـــە ڕووی وزەوە، ئەمریـــكا و ناتـــۆ دەتوانـــن 
ـــۆ  ـــە پێویســـتە ب ـــە بكـــەن ك ـــەو توندوتیژیی ـــی ئ كۆنتڕۆڵ

درێـــژەدان بـــە بازاڕەكانـــی ئێســـتای وزەوە؟ 
لـــە كاریگـــەری و ئاكامەكانـــی  ئـــەی چـــۆن   *
ئـــەم شـــەڕە دەڕوانیـــت لەســـەر ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 

ناوەڕاســـت؟
ــتراتیژیی  ــەی سـ ــە و پێگـ ــتیدا هەڵكەوتـ ــە ڕاسـ - لـ
و  ئەفریقـــا  باكـــووری  و  ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی 
ـــەوت و غازییەكانـــی، بوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی  كێڵگـــە ن
و  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  الیـــەن  لـــە 
ــی  ــا لێـ ــرخ و بەهـ ــڕ نـ ــی پـ ــیاوە، وەك ناوچەیەكـ ڕووسـ
ســـووریا  باكـــووری  بەردەوامـــی  شـــەڕی  بڕوانرێـــت، 
و، چەنـــد بەشـــێكی واڵتـــی یەمـــەن و ناوچەكانـــی 
ـــی  ـــا واڵتان ـــە، هەروەه ـــە وێنەك ـــە بەشـــێك ل دیكـــە، بوون
دیكـــەی ناوچەكـــە دابـــەش بـــوون بـــە ســـەر زۆنەكانـــی 

دەستڕۆیشـــتوویدا.
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حكومەت و كەرتی تایبەت و 
هاوواڵتیانیش ڕوویان

لە بەرهەمهێنانی كارەبا
بە وزەی خۆر كردووە

پێشڕەو نووری
بەڕێوەبەری گشتیی بەرهەمهێنانی كارەبا بۆ گواڵن: 
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ـــواری  ـــە ب * وەكـــو كەســـێكی شـــارەزا و پســـپۆڕ ل
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا، بەتایبەتـــی لـــە وزەی خـــۆر، 
ســـەرەتا دەكرێـــت ســـوودەكانی بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا 

ـــت؟ ـــاس بكەی ـــۆ ب ـــە وزەی خۆرمـــان ب ب
- واڵتانـــی پێشـــكەوتوو و تـــازە پێشـــكەوتووش بـــۆ 
كەمكردنـــەوەی پیســـبوونی ژینگـــە و ســـوودوەرگرتن 
و  بەردەوامـــە  وزەیەكـــی  كـــە  خـــۆر،  وزەی  لـــە 
ــی  ــە دانانـ ــی زۆر بـ ــە، گرنگییەكـ ــی كەمـ تێچوونـ
وێســـتگەی وزەی خـــۆر دەدەن و، هەنگاوەكانیـــان 
چـــڕ كردووەتـــەوە بـــۆ گرنگیـــدان بـــە وزەی خـــۆر 
نـــاو  لـــە  تەنانـــەت  كارەبـــا،  بەرهەمهێنانـــی  و 
ئاژانســـە نێودەوڵەتییـــەكان و نەتـــەوە یەكگرتووەكانـــدا 
ـــا دەدەن  ـــووەی كارەب ـــەم وزە نوێب گرنگییەكـــی زۆر ب
ــۆ دانانـــی  ــاكان دەدەن بـ ــەورە كۆمپانیـ و، هانـــی گـ
ئـــەم جـــۆرە وێســـتگانە، ئەوەتـــا لەســـەر ئاســـتی 
ـــو  ـــەت واڵتێكـــی وەك ـــی تازەپێگەیشـــتوو تەنان واڵتان
ـــە وزەی  ـــا ب ـــن وێســـتگەی كارەب ســـعودییە گەورەتری
خـــۆر دادەنێـــت، بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بـــە وزەی 
ــتمی  ــە سیسـ ــان بـ ــەوە، یـ ــەن هاوواڵتیانـ ــۆر لەالیـ خـ
ـــە وەرزی  ـــاوی مـــااڵن ل ـــی ئ ـــۆ گەرمكردن ســـۆالر ب
زســـتاندا، ســـوودێكی یەكجـــار زۆری هەیـــە، هـــەم 
ـــی  ـــاك و خاوێن ـــی ســـەرچاوەیەكی پ ـــە ڕووی بوون ل
وزەی كارەبـــای بـــەردەوام و هـــەم بـــە پێـــی كات 
لەســـەر  كارەباكـــەش  بەرهەمهێنانـــی  تێچوونـــی 
ـــی  ـــتێت، بەتایبەت ـــەم ڕادەوەس ـــە ك هاوبەشـــی كارەباك
ــتان نرخـــی  ــە هەرێمـــی كوردسـ ــە لـ ــتادا كـ ــە ئێسـ لـ
موەلیـــدە و كارەبـــای گشـــتی بـــەرزە، بۆیـــە مـــن پێـــم 

وایـــە گرنگـــی و خەســـڵەتەكانی بەرهەمهێنانـــی 
دەكات  وا  تەنیـــا  نـــەك  خـــۆر  وزەی  بـــە  كارەبـــا 
حكومـــەت و كەرتـــی تایبـــەت و هاوواڵتـــی ڕوو لـــەم 
وزە پـــاك و خاوێنـــە بكـــەن، بەڵكـــو ســـودێكی زۆر 
بـــاش و خێـــرای دەبێـــت. لـــە ڕووی وزەی خۆریشـــەوە 
وەزارەتـــی كارەبـــا لـــە 31 شـــوێنی كوردســـتان لـــە ســـێ 
پارێـــزگای هەولێـــر و ســـلێمانی و دهـــۆك دیراســـە و 
داتـــا و زانیاریـــی مـــاوەی ســـاڵێكی وەرگرتـــووە و لـــە 
بەڕێوەبەرایەتیـــی وزە نوێبووەكانـــی بەڕێوەبەرایەتیـــی 
گشـــتیی بەرهەمهێنـــان هەیـــە، بـــەاڵم ئـــەو شـــوێنانەی 
لەبـــارن بـــۆ ئـــەم جـــۆرە پڕۆژەیـــە، زۆر ســـنووردارن 
و لـــە چـــوار شـــوێن زیاتـــر تێپـــەڕ نـــاكات، لەوێـــش 
ڕووی  لـــە  و  ســـنووردارە  بەرهەمهێنـــان  توانـــای 
كەڵكـــی ئابوورییـــەوە گونجـــاو نییـــە بـــۆ دانانـــی 
ــووە زۆرەی  ــەو تێچـ ــەراورد بـ ــا، بـ ــی بـ تۆڕباینەكانـ

لـــە كاتـــی دامەزراندنـــی تێـــی دەچێـــت. 
ئـــەم  بـــۆ  تاچەنـــد  كوردســـتان  هەرێمـــی   *
ـــا جوگرافیـــا  ـــەی وزەی خـــۆر گونجـــاوە؟ ئای ئامێران
و تێچوونـــی لـــە بـــارە بـــۆ زیادكردنـــی پـــڕۆژە و 
وزەی  بـــە  كارەبـــا  بەرهەمهێنانـــی  وێســـتگەكانی 

خـــۆر؟
- لەســـەر ئاســـتی دونیـــا هەرێمـــی كوردســـتان 
ڕێژەیەكـــی بـــەرزی تیشـــكی خـــۆری بەردەكەوێـــت 
ـــەرزی  ـــی ب ـــەردەوام و ڕێژەیەك ـــۆری ب و تیشـــكی خ
هەرێمـــی  جوگرافیـــای  هەڵكەوتـــەی  هەیـــە، 
چیاكانـــی  زنجیـــرە  درێژبوونـــەوەی  و  كوردســـتان 
دانانـــی  بـــۆ  لەبـــارە  ئاراســـتەیەكی  كوردســـتان 

 گرنگیـــدان بـــە بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بـــە وزەی خـــۆر، بـــە یەكێـــك لـــەو ڕێگایانـــە دادەنرێـــت كـــە بـــۆ ئیدارەدانـــی 
كەرتـــی وزە و كەمكردنـــەوەی خەرجـــی و بەردەوامبوونـــی ئـــەم ســـامانە گرنگـــە پێویســـتە، ســـەرچاوەیەكی پـــاك و 
خاوێـــن و دۆســـتی ژینگەشـــە، چونكـــە بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بـــە نەوتـــی ڕەش و گازوایـــل و گازی سرووشـــتی، 
ـــی دەســـت  ـــا هەوڵەكان ـــی كارەب ـــە. وەزارەت ـــی ژینگـــە هەی ـــۆ تێكچوون ـــەی، زیانیشـــی ب ـــە بەرزەك ـــڕای تێچوون وێ
ــە وزەی  ــا بـ ــی كارەبـ ــتگەی بەرهەمهێنانـ ــن وێسـ ــدا چەندیـ ــای وەزارەت و پڕۆژەكانیـ ــە یاسـ ــردووە و لـ ــێ كـ پـ
ـــەوە، لەســـەر  ـــواری جێبەجێكردن ـــە ب ـــۆ كـــراوە و چوونەت خـــۆر ئەنجـــام دراون، ژمارەیەكـــی دیكـــەش گرێبەســـتی ب
ئاســـتی كۆمپانیـــا و كەرتـــی تایبـــەت و هاوواڵتیانیـــش دەكرێـــت ســـوود لـــە بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بـــە وزەی خـــۆر 
ـــەری گشـــتیی  ـــووری بەڕێوەب ـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ پێشـــڕەو ن ـــەم مەبەســـتە گۆڤ ـــۆ ئ ـــت. ب وەربگیرێ

بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا لـــە وەزارەتـــی كارەبـــا ســـاز دا.

گرنگی و خەسڵەتەكانی 
بەرهەمهێنانی كارەبا بە وزەی 

خۆر نەك تەنیا وا دەكات 
حكومەت و كەرتی تایبەت 
و هاوواڵتی ڕوو لەم وزە 

پاك و خاوێنە بكەن، بەڵكو 
داهاتوویەكی زۆر باش و خێرای 

دەبێت

هەڵكەوتەی جوگرافیای هەرێمی 
كوردستان و درێژبوونەوەی 
زنجیرە چیاكانی كوردستان 

ئاراستەیەكی لەبارە بۆ دانانی 
چەندین پڕۆژەی بەرهەمهێنانی 

كارەبا بە وزەی خۆر

بەرهەمهێنانی كارەبا بە وزەی 
خۆر لەالیەن هاوواڵتیانەوە، یان 
بە سیستمی سۆالر بۆ گەرمكردنی 
ئاوی مااڵن لە وەرزی زستاندا، 

سوودێكی یەكجار زۆری هەیە
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چەندیـــن پـــڕۆژەی بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بـــە وزەی 
ـــەت كەمیـــی  ـــن و تەنان ـــی وەرزی هاوی خـــۆر، درێژی
بـــۆ  یارمەتیـــدەرە  بارانیـــش  و  هـــەور  ڕۆژەكانـــی 
ــوودەكانی  ــڕای سـ ــە وێـ ــە، ئەمـ ــۆرە پڕۆژانـ ــەم جـ ئـ
كەشـــوهەوای  پاراســـتنی  و  ژینگەپارێـــزی  بـــۆ 
پاكـــی هەرێمـــی كوردســـتان، كـــە بـــۆ تەندروســـتی 
ــتیاری زۆر  ــتوكاڵ و گەشـ ــەردوو كەرتـــی كشـ و هـ
پێویســـتمانە، لەالیەكـــی دیكـــەوە بوونـــی ملمالنـــێ 
لەســـەر نـــەوت و گاز لـــە جیهانـــدا و هەڵكشـــانی 
نرخەكانـــی تێچوونـــی یەكەیەكـــی بەرهەمهێنانـــی 
كارەبـــای بـــەو ســـەرچاوانە زۆر بـــەرز كردووەتـــەوە، 
گرانیـــی تێچوونـــی نرخـــی موەلیـــدەش لـــە هەرێمـــی 
هاوواڵتیانـــە،  دیكـــەی  كێشـــەیەكی  كوردســـتاندا 
و  دەرهێنـــان  تێچـــووی  گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە 
بـــۆ  پااڵوتنـــی  دواتـــر  و  نـــەوت  بەرهەمهێنانـــی 
و  سرووشـــتی  گازی  گواســـتنەوەی  و  گازوایـــل 
ئەگـــەری دروســـتبوونی كێشـــەی كەمیـــی ئەمجـــۆرە 
نائارامـــی  دۆخێكـــی  بـــەردەوام  ســـووتەمەنییانە 
دروســـت كـــردووە، بەرزیـــی تێچوونـــی بەرهەمهێنانـــی 
كارەبـــاش وا دەكات، بـــەردەوام مـــرۆڤ بـــە دوای 
ــەوە  ــەم ڕوانگەیـ ــت، لـ ــەدا بگەڕێـ ــەرچاوەی دیكـ سـ
نوێـــی وەزارەتـــی  لـــە یاســـای  وەزارەتـــی كارەبـــا 
بەرهەمهێنانـــی  بـــە  زۆری  گرنگیـــی  كارەبـــادا 
كارەبـــا بـــە وزەی پـــاك و ژینگەدۆســـتەكان داوە، 
ــایكڵی  ــاو و كۆمبایـــن سـ ــاو و هەڵمـــی ئـ ــە ئـ چ بـ
وێســـتگەكانی گازی بێـــت، یـــان بـــەو گەرمیـــی 
دووكەڵـــەی كـــە لـــە وێســـتگەكانی بەرهەمهێنانـــی 
گرنگتـــر  هەمووشـــی  لـــە  وەردەگیرێـــت،  كارەبـــا 
لـــە  كارەبـــادا  وەزارەتـــی  یاســـای  لـــە  نوێتـــر  و 

ئاینـــدەدا جێـــگای بـــۆ كڕینـــەوەی ئـــەو وزەیـــەی 
كارەبـــاش دانـــاوە، بـــە شـــێوەی گۆڕینـــەوە لەگـــەڵ 
و  مرۆیـــی  ڕێكخـــراوە  زۆربـــەی  هاوبەشـــەكەدا، 
ژینگەپارێـــزەكان هانـــدەری بەرهەمهێنانـــی كارەبـــان 

لـــەم ڕێگەیـــەوە.
ــتادا چەندیـــن كۆمپانیـــای تایبـــەت بـــە  لـــە ئێسـ
وزەی خـــۆر دامـــەزراون و سیســـتمی جۆراوجـــۆری 
وزەی خـــۆر هاتووەتـــە كوردســـتانەوە، كـــە بەپێـــی 
و  كوالێتـــی  كۆمپانیاكـــە  ماركـــەی  و  كوالێتـــی 
خەســـڵەتەكانی دەگۆڕێـــت، زۆربـــەی بەرهەمـــەكان 
لـــە ئێســـتادا لـــە چیـــن بەرهـــەم دەهێنرێـــت و لـــە 
دیكـــەی  واڵتـــی  زۆر  و  ئەمریـــكا  و  ئەوروپـــا 

باشـــووری ئاســـیاش بەرهـــەم دەهێنرێـــت .
ئـــەو  گرنگترینـــی  بزانیـــن  دەكرێـــت  ئایـــا   *
ـــە هەرێمـــی كوردســـتان  ـــە چیـــن كـــە ئێســـتا ل پڕۆژان
بەرهـــەم  كارەبـــا  خـــۆر  وزەی  بـــە  و  دامـــەزراون 

دەهێنـــن؟
ــو  ــە وەكـ ــا كـ - گرنگتریـــن كاری وەزارەتـــی كارەبـ
بناغەیـــەك وایـــە بـــۆ هانـــدان و بووژانـــەوەی ئـــەم 
ــا  ــوارە، دەركردنـــی یاســـای نوێـــی وەزارەتـــی كارەبـ بـ
بـــوو، كـــە گرنگییەكـــی تایبەتـــی بـــە وزەی خـــۆر و 
ـــە  ـــۆ نموون ـــە، ب ـــی تێدای ـــۆ دانان ـــی هاوبەشـــان ب هاندان
لـــە داهاتـــوودا دوای دەركردنـــی ڕێنماییـــەكان هـــەر 
ــان  ــەی، یـ ــە ماڵەكـ ــتەمەی لـ ــەم سیسـ ــێك ئـ هاوبەشـ
شـــوێنی كارەكـــەی، یـــان هۆتێـــل بێـــت، یـــان میوانخانـــە 
دابمەزرێنێـــت،  ئۆتۆمبێـــل  وەســـتانی  گەراجـــی  و 
لەكاتـــی زیادبوونـــی بـــڕی كارەبـــای بەرهەمهاتـــوو بـــۆ 
كاروبـــاری خـــۆی، دەتوانێـــت بیخاتـــەوە نـــاو تـــۆڕی 
ــێوازێك  ــە شـ ــا بـ ــی كارەبـ ــم و وەزارەتـ ــای هەرێـ كارەبـ

لە ئێستادا چەندین كۆمپانیای 
تایبەت بە وزەی خۆر دامەزراون 
و سیستمی جۆراوجۆری وزەی 
خۆر هاتووەتە كوردستانەوە، 
كە بەپێی كوالێتی و ماركەی 
كۆمپانیاكە كوالێتی و 
خەسڵەتەكانی دەگۆڕێت

تێچووی دەرهێنان و 
بەرهەمهێنانی نەوت و دواتر 
پااڵوتنی بۆ گازوایل و 
گواستنەوەی گازی سرووشتی و 
ئەگەری دروستبوونی كێشەی 
كەمیی ئەمجۆرە سووتەمەنییانە 
بەردەوام دۆخێكی نائارامی 
دروست كردووە
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ـــت،  ـــی وەربگرێ ـــت، لێ ـــاری دەكرێ ـــوو دی ـــە داهات ـــە ل ك
ــە  ــەی كـ ــەو كۆمپانییانـ ــۆ ئـ ــێوازە بـ ــەم شـ ــە ئـ ڕەنگـ
دەتوانـــن لەســـەر باڵەخانەكانیـــان سیســـتمی ســـۆالر 
لەســـەر  هـــەر  هەبێـــت.  ســـوودی  زۆر  دابنێـــن، 
ــە لـــە وەزارەتـــی  ــا، ئێمـ پڕۆژەكانـــی وەزارەتـــی كارەبـ
كارەبـــا ســـێ سیســـتمی ســـۆالرمان لـــە دوو قوتابخانـــە 
و بنكەیەكـــی تەندروســـتی دامەزرانـــدووە، لـــە ئێســـتادا 
نیـــو مێـــگاوات كارەبـــا بەرهـــەم دەهێنـــن، هـــاوكات 
چەنـــد وێســـتگەیەكی وزەی خۆریـــش لـــە هەولێـــر 
و دهـــۆك و ســـلێمانی بـــە توانـــای 25 مێـــگاوات 
گرێبەســـتی بـــۆ كـــراوە و، هـــەر پڕۆژەیـــەك توانـــای 
25 مێـــگاوات كارەبـــای هەیـــە، ڕاســـتە ئـــەم بـــڕە 
ـــە  ـــە بەرهەمهێنان ـــت ب ـــەراورد بكرێ ـــە ئەگـــەر ب كارەبای
لـــە  زۆر و بەرزەكـــەی وێســـتگە غازییـــەكان كـــە 
ئێســـتادا بـــۆ نزیكـــەی بەتێكـــڕا 3500 مێـــگاوات 
بـــەرز بووەتـــەوە، بـــڕە كارەبایەكـــی كەمـــە، بـــەاڵم 
تێچوونـــی ســـووتەمەنیی نییـــە و زامنـــی بەردەوامیـــی 
ـــە تێكـــڕای  ـــا ب ـــاكات، وات ـــە و ژینگـــەش پیـــس ن هەی
كات تێچوونـــی دامەزراندنـــی سیســـتمەكە لەســـەر 
خاوەنەكـــەی زۆر كـــەم دەبێتـــەوە و تەنانـــەت دوای 

ماوەیـــەك هـــەر نامێنێـــت.
كار  دۆمێـــز  كەمپـــی  لـــە  دیكـــەوە  لەالیەكـــی 
بـــۆ دانانـــی وێســـتگەیەكی 7 مێگاواتـــی كارەبـــا 
پاڵپشـــتیی  بـــە  كـــە  دەكرێـــت،  خـــۆر  وزەی  بـــە 
ڕێكخراوێكـــی بیانـــی و زانكـــۆی ئەمریكـــی لـــە 
دهـــۆك ئـــەم كارە بەڕێـــوە دەچێـــت و، لـــە دوای 
تەنیـــا  كارەبـــا  وەزارەتـــی  پڕۆژەكـــە  تەواوبوونـــی 
ــە  ــن دەكات و بـ ــە دابیـ ــۆ كەمپەكـ ــا بـ ــەو كارەبـ بەشـ

دەبێـــت. كارەبـــای  ڕۆژ  درێژایـــی 

لـــە ئێستاشـــدا لـــە هەنگاوێكـــی نوێـــدا وەزارەتـــی 
لەســـەر  و  وەزارەت  دیوانـــی  لەســـەربانی  كارەبـــا 
وەزارەت  ئۆتۆمبێلەكانـــی  ڕاوەســـتانی  كەپـــری 
پڕۆژەیەكـــی گرنگـــی دەســـت پـــێ كـــردووە، لـــە 
قۆناغـــی یەكەمـــدا توانـــای بەرهەمهێنانـــی 130 
كیلـــۆ واتـــە، واتـــە نزیكـــەی 240 ئەمپێـــڕ و لـــە 
قۆناغـــی دووەمـــدا هەمـــوو ســـەر كەپـــری ڕاگرتنـــی 
بـــە  و  دەگرێـــت  لەخـــۆ  وەزارەت  ئۆتۆمبێلەكانـــی 
بەڕێوەبەرایەتییەكەمـــان  نیومێگاواتـــە.  توانـــای 
نووسراویشـــی ئاراســـتەی هەمـــوو بەڕێوەبەرایەتییـــە 
ئیـــدارە  و  پارێـــزگا  لـــە  وەزارەت  گشـــتییەكانی 
ئـــەو  ڕووپێوكردنـــی  بـــۆ  كـــردووە،  ســـەربەخۆكان 
ـــت  ـــەكان دەتوانرێ ـــی بینای ـــە لەســـەر بان ـــەرەی ك ڕووب

سیســـتمی وزەی خـــۆری لـــێ دامەزرێـــت.
* ئەگـــەر هاوواڵتییـــەك یـــان خاوەنـــی باڵەخانـــە 
نەخۆشـــخانەیەكی  و  قوتابخانـــە  و  كۆمپانیـــا  و 
ــتمەی  ــۆرە سیسـ ــەم جـ ــت ئـ ــەت بیەوێـ ــی تایبـ كەرتـ
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بـــە وزەی خـــۆر دابنێـــت و، 
ـــە  ـــەوە بیبەســـتێتەوە ب ـــە ڕێگـــەی حكومەت ـــت ل بیەوێ

ــكات؟ ــتمانییەوە، دەبـــێ چـــی بـ ــای نیشـ كارەبـ
تەكنەلۆژیـــا  لـــەم  نامەوێـــت  مـــن  ســـەرەتا   -
پێشـــكەوتووەدا پەلـــە بكرێـــت، پێویســـتە كەســـانی 
شـــارەزا و لێهاتـــوو سیســـتمەكە ببەســـتن و، لـــە جـــۆر 
و كوالێتـــی لەوحـــە خۆرییـــەكان و پاتـــری و تـــەواوی 
ــت  سیســـتمەكە شـــارەزایی هەبێـــت، ئەوجـــا دادەنرێـ
و ســـوودی لـــێ وەردەگیرێـــت، تاوەكـــو لـــە وەزارەت 
ڕێنمایـــی بـــۆ دەردەكەیـــن، ئـــەو كات هاوواڵتـــی 
ـــە ڕێگـــەی گۆڕینـــەوەی وزەوە ســـوودی  دەتوانێـــت ل

لـــێ وەربگرێـــت.

چەند وێستگەیەكی وزەی 
خۆریش لە هەولێر و دهۆك و 

سلێمانی بە توانای 25 مێگاوات 
گرێبەستی بۆ كراوە و، هەر 

پڕۆژەیەك توانای 25 مێگاوات 
كارەبای هەیە

سێ سیستمی سۆالرمان لە 
دوو قوتابخانە و بنكەیەكی 

تەندروستی دامەزراندووە، لە 
ئێستادا نیو مێگاوات كارەبا 

بەرهەم دەهێنن
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ســـوودوەرگرتن لـــە وزەی خـــۆر بـــۆ بەرهەمهێنانـــی 
كارەبـــا، لـــە ئەمـــڕۆدا كارێكـــە لـــە توانادایـــە و قازانـــج 
ـــە  ـــووە، ب ـــان دەركەوت و سوودەكانیشـــی الی هاوواڵتی
ـــەوەی دەرهاویشـــتەكان  ـــە ڕووی كەمكردن ـــەت ل تایب

و كەمكردنـــەوەی خەرجییەكانـــەوە.
ئـــەوەی لێـــرەدا گرنگـــە بیخەینە ڕوو، هەنگاوەكانی 
دوای دانانـــی پانێڵـــەكان و سیســـتمەكەیە، چونكـــە 
سیســـتمەكە،  لـــە  ئاگاداربـــوون  و  بەردەوامیـــدان 
ـــەم  ـــە ئ ـــی، بۆی ـــە دانان ـــدان ب ـــە بایەخ ـــە ل ـــر نیی كەمت
چەنـــد خاڵـــەی الی خـــوارەوە گرنگـــن بـــۆ ئەوانـــەی 
كـــە لـــە ئێســـتادا ســـوود لـــە وزەی خـــۆر وەردەگـــرن 

بـــۆ بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا:
چاككردنـــەوەی  و  خاوێنكردنـــەوە  یەكـــەم: 
پانێڵـــەكان، كاتێـــك تـــۆز و خـــۆڵ لەســـەر ڕووی 
پانێڵـــەكان دەنیشـــن، پانێڵـــەكان كەمتـــر تیشـــكی 
لـــە  زۆر  بەشـــێكی  بەمـــەش  وەردەگـــرن،  خـــۆر 
توانـــای پانێڵـــەكان كـــەم دەبێتـــەوە لـــە بەرهەمهێنانـــی 
ـــك  ـــە پێویســـتە هـــەر شـــەش مانـــگ جارێ وزەدا، بۆی
پانێڵـــەكان خاوێـــن بكرێنـــەوە، باشـــترین كاتیـــش بـــۆ 
خاوێنكردنەوەیـــان، كۆتاییەكانـــی هـــەردوو وەرزی 
بەهـــار و پاییـــزە، بـــەاڵم ئەگـــەر پانێڵـــەكان لـــە نزیـــك 
ـــن،  ـــازییەكان ب ـــان پیشەس ناوچـــە كشـــتوكاڵییەكان، ی
ئـــەوا پێویســـتە خاوێنكردنەوەیـــان خێراتـــر بێـــت لـــەو 

ماوەیـــەی پێشـــوو.
دووەم: كەمكردنـــەوەی بەكارهێنانـــی كارەبـــا، تەنیـــا 
لەبـــەر ئـــەوەی وزەی كارەبـــات لـــە ســـەرچاوەیەكی 
وەك خـــۆرەوە دەســـت دەكەوێـــت، مانـــای وانییـــە بـــە 

فیـــڕۆی بدەیـــت، بۆیـــە ئـــەو ئامێرانـــە دابیـــن بكـــە 
ـــەو  كـــە وزەی كەمیـــان پێویســـتە، لەیـــەك كاتیشـــدا ئ
ئامێرانـــە پێكـــەوە بـــەكار مەخـــە كـــە وزەی زۆریـــان 
پێویســـتە، ئامێرەكانـــی وەك ســـپلیت و بۆیلـــەر و 
جلشـــۆر و قاپشـــۆر بخـــەرە كاتـــی ئـــەو پـــەڕی 
هێـــزی تیشـــكی خـــۆر، بـــۆ ئـــەوەی سیســـتمەكەت 
بتوانێـــت خێـــرا جێگـــەی ئـــەو وزەیـــە پـــڕ بكاتـــەوە كـــە 

بـــەكارت هێنـــاوە.
ــەكان چ  ــد، باڵەخانـ ــی لیـ ــی گڵۆپـ ــێیەم: دانانـ سـ
بـــۆ نیشـــتەجێبوون بـــن، یـــان بازرگانـــی، نزیكـــەی 
20%ی بەكاربردنـــی وزە تیایانـــدا بـــۆ ڕوناككردنـــەوە 
دەبـــن، بۆیـــە لـــە پێنـــاوی دەســـتگرتن بـــە وزەی 
كارەبـــاوە، پێویســـتە هەمـــوو ڕووناككـــەرەوەكان لـــە 
جـــۆری لیـــد بـــن، چونكـــە گڵۆپـــە كالســـییەكان 
ــت  ــان دەگۆڕێـ ــەی 90%ی وزەی بەكارهاتوویـ نزیكـ
بـــۆ گەرمـــی، بـــەاڵم گڵۆپـــی لیـــد هـــەر بـــە ســـاردی 
ـــەوەی هەمـــوو وزەكـــەی نێـــوی  ـــەر ئ دەمێنێتـــەوە، لەب
بـــۆ ڕووناككردنـــەوە دەبێـــت، نـــەك بـــۆ ڕووناكـــی و 
گەرمـــی، هەروەهـــا گڵۆپـــی لیـــد تەمەنـــی زیاتـــرە 
لـــە گڵۆپـــە كالســـییەكان بـــە ڕێـــژەی )3.5( ســـێ 

ئەوەنـــدە و نیـــو.
چـــوارەم: بەكارهێنانـــی پانێڵـــی ئاســـت بـــەرز لـــە 
ــی  ــە كڕینـ ــەس لـ ــك كـ ــە هەندێـ ــتیدا، لەوانەیـ چوسـ
بكەنـــەوە  لـــەوە  بیـــر  خـــۆردا  وزەی  پانێڵەكانـــی 
ــی  ــەوەی هەرزانیـ ــاگا لـ ــڕن، بێئـ ــان بكـ هەرزانترینیـ
نرخەكـــەی بـــە هـــۆی كەمچوســـتیی )كەفائـــەت(
ی پانێڵەكانەوەیـــە، ڕاســـتە لـــە ســـەرەتاوە بـــە هـــەرزان 
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كات  تێپەڕبوونـــی  بـــە  بـــەاڵم  دەكەوێـــت،  دەســـت 
زیـــادە خەرجییەكـــی زۆری لەســـەر دەكرێـــت، بۆیـــە 
پێویســـتە لـــە ســـەرەتاوە ئـــەو پانێاڵنـــە بێنـــە كڕیـــن 
ــدا  ــە نرخیشـ ــی لـ ــەرزە، ئەگەرچـ ــتییان بـ ــە چوسـ كـ
لـــەوەش  بـــن،  گرانتـــر  دیكـــە  لەوانـــی  هەندێـــك 
گرنگتـــر خوێندنـــەوەی كەتەلۆگـــی تایبـــەت بـــە 
پانێڵـــەكان و دڵنیابوونـــە لـــە مـــاوەی گەرەنتـــی و 
ـــتگۆ  ـــوێنێكی ڕاس ـــە ش ـــن ل ـــان و، كڕی چاككردنەوەی

و خـــاوەن شـــتومەكی كواڵێتـــی بـــەرز.
پێنجـــەم: بەساردهیشـــتنەوەی پانێڵـــەكان، شـــانە 
ــە  ــە بـ ــراون كـ ــن كـ ــك دیزایـ ــە جۆرێـ ــەكان بـ هەتاوییـ
وەربگـــرن،  ڕۆژ  تیشـــكی  باشـــەوە  چوســـتییەكی 
لـــە كاتێكـــدا  دەبێـــت،  پەیـــدا  بەمـــەش گەرمـــی 
گەرمیـــی  پلەیەكـــی  لـــە  هەتاوییـــەكان  پانێڵـــە 
بۆیـــە  دەبێـــت،  زۆرتریـــن چوســـتییان  دیاركـــراودا 
لەگـــەڵ بەرزبوونـــەوەی پلـــەی گەرمیـــدا چوســـتییان 

كـــەم دەبێتـــەوە.
ــەكان  ــاردیی پانێڵـ ــتە سـ ــە پێویسـ ــەم هۆیـ ــەر ئـ لەبـ
ــەوە،  ــاك جێگیركردنیانـ ــەی چـ ــە ڕێگـ ــت لـ بپارێزرێـ
بـــە جۆرێـــك كـــە مـــاوەی نێـــوان ڕووی بنمیچەكـــە 
و پانێڵـــەكان لـــە 18 ســـانتیمەتر كەمتـــر نەبێـــت، 
و  ئاســـایی  ســـاردبوونەوەی  بـــە  ڕێگـــەدان  بـــۆ 

سرووشـــتییانە.
كۆگاكردنـــی  ئامێـــری  بەكارهێنانـــی  شەشـــەم: 
وزە، هەندێـــك لـــەو ڕۆژانـــەی كـــە خـــۆر هەڵنایـــەت، 
ئەگـــەر سیستەمەكەشـــت بـــە تـــۆڕی گشـــتییەوە 
وزەی  دەكات  پێویســـت  ئـــەوا  نەبەســـترابێتەوە، 

كۆگاكـــراو بـــەكار بهێنرێـــت، ئەمـــەش لـــە ڕێگـــەی 
ــەن. ــۆگا دەكـ ــا كـ ــە كارەبـ ــەی كـ ــەو پاترییانـ ئـ

حەوتـــەم: دووركەوتنـــەوە لـــە دار و درەخـــت، ڕێگـــە 
لـــە  بـــەرز  یـــان ڕووەكـــی  مـــەدە دار و درەخـــت، 
ــوون و  ــە زیادبـ ــە بـ ــن، چونكـ ــەكان هەبـ ــك پانێڵـ نزیـ
گەورەبوونیـــان پانێڵـــەكان دادەپۆشـــن، یـــان ڕێگـــری 
لـــە گەیشـــتنی تیشـــكی ڕۆژ دەكـــەن، بۆیـــە پێویســـتە 
مـــاوە مـــاوە دڵنیـــا ببیتـــەوە لـــە نەبوونـــی هیـــچ 

شـــتێك كـــە ببێتـــە هـــۆی داپۆشـــینی پانێڵـــەكان.
هەشـــتەم: دڵنیابـــوون لـــە دەرگا و پەنجـــەرەكان، 
لـــە  كـــە  ســـاردییەی  و  گەرمـــی  ئـــەو  بـــڕی 
ماڵەكەتـــدا دەســـتت دەكەوێـــت، لـــە ڕێگـــەی كارەبـــای 
نەهێڵیـــت  پێویســـتە  خـــۆرەوە،  وزەی  پانێڵەكانـــی 
بەفیـــڕۆ بـــڕوات لـــە ڕێگـــەی كەلەبـــەر و كەلێنـــی 
ڕێگـــەی  لـــە  ئەمـــەش  پەنجەرەكانـــەوە،  و  دەرگا 
چەنـــد ڕێگەچارەیەكـــی وەك گرتنـــی كەلێنەكانـــی 
دەوری دەرگا و پەنجـــەرەكان بـــە مـــاددەی گونجـــاو، 
یـــان بـــە دانانـــی پەنجـــەرە و دەرگای دەبـــڵ جـــام، 

ــتوور. ــەردەی ئەسـ ــی پـ ــە بەكارهێنانـ ــان بـ یـ
نۆیـــەم: ئاوگەرمكـــردن، بـــۆ گەرمكردنـــی ئـــاو 
واباشـــە كـــە سیســـتمی ئاوگەرمكردنەكـــە جیـــا بێـــت 
لـــە سیســـتمی بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بـــە وزەی خـــۆر، 
ـــی  ـــە ســـەر پانێڵەكان ـــەوەی پاڵەپەســـتۆ نەكەوێت ـــۆ ئ ب
لەبـــەر  هەروەهـــا  ڤۆڵتییەكـــە،  فۆتـــۆ  كارەبـــای 
ئـــەوەی سیســـتمی ئـــاو گەرمكـــردن بەتیشـــكی خـــۆر 
ــانترە.  ــر دەكەوێـــت و چاككردنەوەشـــی ئاسـ هەرزانتـ

ـی
سـ
ـــا
سیـ

بۆ گواڵنی نووسیوە
عەبدولڕەحمان سدیق
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بە هۆی ئەو بۆشاییە 
ئەمنییەی لە كەركووك 

دروست بووە، دۆخی كوردانی 
ناوچەكە لە مەترسیدایە
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كەركـــووك لـــەرووی ئەمنـــی و خزمەتگوزارییـــەوە لـــە دوای 16 ئۆكتۆبـــەرەوە تاوەكـــو ئەمـــڕۆش لـــە قەیرانێكـــی 
گەورەدایـــە، لـــەم نێوەندەشـــدا كوردانـــی ئـــەو شـــارە پشـــكی شـــێریان بەركەوتـــووە، راكان جبـــووری، كـــە پـــاش 
ـــە  ـــە ب ـــەو پارێزگای ـــزگاری ئ ـــو پارێ ـــووك، وەك ـــەوەی كەرك ـــارە داگیركران ـــەر و دووب ـــەی 16ی ئۆكتۆب خیانەتەك
ـــە ڕۆژی دەســـت بەكاربوونیـــەوە تاوەكـــو ئەمـــڕۆ هەوڵـــی تەعریبكردنـــی ناوچـــە كوردییـــەكان  ـــرا، ل ـــەت دان وەكال
ــەت  ــە، تەنانـ ــی بەردەوامدایـ ــە هەوڵـ ــە لـ ــەو ناوچانـ ــتانیبوونی ئـ ــنامەی كوردسـ ــڕینەوەی ناسـ ــۆ سـ دەدات و بـ
ــی و  ــی سیاسـ ــەاڵم چاودێرانـ ــران. بـ ــوردەكان ڕووخێنـ ــە كـ ــووی ماڵـ ــان خانـ ــردوودا دەیـ ــد ڕۆژی ڕابـ ــە چەنـ لـ
كۆمەاڵیەتـــی لـــە كوردســـتان ڕایـــان وایـــە گۆڕینـــی شوناســـی كوردســـتانیبوونی كەركـــووك ئەســـتەمە و 
دیكیۆمێنتـــە مێژووییـــەكان ئـــەوە دەســـەلمێنن. بەشـــداربووانی ئـــەم ڕاپۆرتـــەی گـــواڵن زیاتـــر تاوتوێـــی ئـــەو 

پرســـە هەســـتیارە دەكـــەن.
گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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ــێی  ــی سـ ــڕی لقـ ــز كارگێـ ــەال پەروێـ ــعود مـ مەسـ
باســـی  ســـەرەتا  كوردســـتان،  دیموكراتـــی  پارتـــی 
ئـــەوە دەكات كـــە »لـــە ســـاڵی 1927و هـــەر لـــە 
دوای دەرهێنانـــی یەكـــەم بەرمیلـــە نـــەوت لـــە چاڵـــە 
نەوتییەكانـــی باوەگوڕگـــوڕی شـــاری كەركـــووك، 
و  مێـــژوو  كـــە  كوردســـتانییە  شـــارە  ئـــەم  ئیتـــر 
دەیســـلەمێنێت  شـــارەكەیش  كۆنـــی  كەلتـــووری 
زۆربـــەی دانیشـــتووانی كـــورد بـــوون و وەك شـــارەكانی 
تـــری كوردســـتان كەركووكیـــش بەشـــێكە لـــە خاكـــی 
و  جوگرافیـــا  گۆڕینـــی  هەڕەشـــەی  كوردســـتان، 
شوناســـی كەوتـــە ســـەر، بۆیـــە هـــەر زوو كەوتـــە 
بـــەر ملمالنێـــی سیاســـی و نەتەوەیـــی لـــە نێـــوان 
دەســـەاڵتدارانی بەغـــدا و شۆڕشـــە ئازادیخوازەكانـــی 

كەركـــووك  خێروبێـــری  هەرچـــی  چونكـــە  كـــورد، 
پڕۆژەیەكـــی  بـــە  بەغـــدا  دەســـەاڵتدارانی  هەبـــوو، 
ڕەگەزپەرســـتی دژی كـــورد و خەڵكـــی ڕەســـەنی 
ئـــەو شـــارە بەكاریـــان هێنـــا، هـــەر لـــە تەعریبكـــردن 
و بـــە زۆرەملـــێ ڕاگواســـتنی كـــورد و تێكـــدان و 
تـــا  كوردییـــەكان،  ئاواییـــە  و  گونـــد  ڕووخاندنـــی 
داگیركردنـــی زەوی و زاری جووتیارانـــی كـــورد و 
ـــەوەی  ـــادادی و دژایەتیـــی نەت ـــان، ن ـــە تەعریبكردنی ب
كـــورد لـــە ژێـــر هەژموونـــی دەســـەاڵتی بەغـــدا بـــە 
چەنـــد قۆناغێكـــدا تێپەڕیـــوە، كۆتـــا قۆناغیـــش لـــە 
ــەوە،  ــە كایـ ــراق هاتـ ــی عێـ ــەی ئازادیـ دوای پڕۆسـ
دەســـتووری  داڕشـــتنەوەی  دوای  چەنـــد  هـــەر 
نوێـــی عێـــراق، مـــاددەی 140 تایبـــەت بـــە 
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هەرچی خێروبێری كەركووك 
هەبوو، دەسەاڵتدارانی بەغدا 
بە پڕۆژەیەكی ڕەگەزپەرستی 
دژی كورد و خەڵكی ڕەسەنی ئەو 
شارە بەكاریان هێنا

ترسناكترین قۆناغ دوای 
16ـی ئۆكتۆبەر دەستی پێكرد، 
ئەویش بە سەربازگەكردنی 
كەركووك بوو لەالیەن حەشد و 
هێزە عێراقییەكانی دیكەوە و 
سەپاندنی حوكمی سەربازی لەو 
شارە بوو

هاوردەكردنی عەرەبێكی زۆر 
لە پارێزگاكانی دیكە و 
نیشتەجێكردنیان و دابەشكرنی 
زەوی بەسەریاندا و دروستكردنی 
گەڕەكی نوێ بۆیان، ئەمەیش 
لە ئایندەدا مەترسیی جددی بۆ 
ناسنامەی شارەكە دروست دەكات

لە دوای 16ی ئۆكتۆبەر و 
دەستبەكاربوونی پارێزگاری 
بەزۆر سەپێندراوی كەركووك 
ئیتر هەموو شتێك گەڕایەوە 
بۆ سااڵنی حەفتاكان و بگرە 
لەوساش خراپتر

تی
اڵیە
مە
كۆ

ــتی  ــە مەبەسـ ــرا بـ ــاری كـ ــەكان دیـ ــە جێناكۆكـ ناوچـ
ڕێكخســـتنەوە و گەڕانـــەوەی ناوچـــە كوردســـتانییەكان 
كـــە حكومەتـــی پێشـــووی عێـــراق بـــە زەبـــر و جـــەور 
تەعریبـــی كردبـــوون، بـــەاڵم تـــا ئێســـتا دەســـەاڵتدارانی 
بەغـــدا خۆیـــان لـــە جێبەجێكردنـــی ئـــەو ماددەیـــە 
دزیوەتـــەوە، وەك بڵێـــی دژی كـــورد درێژەپێـــدەری 
پڕۆســـەی  پێـــش  حكومەتـــی  سیاســـەتی  هەمـــان 

ــن«. ــازادی بـ ئـ
ـــەوە  ـــەوەش دەكات ـــز، جەخـــت ل مەســـعود مـــەال پەروێ
كـــە »ئـــەو چەنـــد ســـاڵەش كـــە كـــورد زۆرینـــەی 
ــا و  ــان پێكدەهێنـ ــزگای كەركووكیـ ــی پارێـ ئەنجومەنـ
ـــە  ـــرد ل ـــوو، بەغـــدا درێغـــی نەك ـــورد ب ـــش ك پارێزگاری
ــووك«،  ــووك و خەڵكـــی كەركـ دژایەتیكردنـــی كەركـ
دوای  قۆنـــاغ  »ترســـناكترین  دەڵێـــت:  هەروەهـــا 
بـــە  ئەویـــش  پێكـــرد،  دەســـتی  ئۆكتۆبـــەر  16ــــی 
ســـەربازگەكردنی كەركـــووك بـــوو لەالیـــەن حەشـــد و 
هێـــزە عێراقییەكانـــی دیكـــەوە و ســـەپاندنی حوكمـــی 
ســـەربازی لـــەو شـــارە بـــوو. هەروەهـــا بـــە دانانـــی 
نەكـــردووە  درێغـــی  كـــە  شـــۆڤێنی  پارێزگارێكـــی 
بـــۆ داگیركردنـــەوەی زەوی و زاری ئـــەو خەڵكـــە 
ئازادییـــەوە  پرۆســـەی  دوای  لـــە  كـــە  ڕەســـەنەی 
گەڕابوونـــەوە زێـــدی خۆیـــان، هەروەهـــا دژایەتـــی و 
ـــە  ـــڕی و ســـەربازییەكان ل ســـەندنەوەی پۆســـتە كارگێ
ـــە كەســـانی عـــارەب و نزیـــك  ـــان ب كـــورد و پڕكردنەوەی
ـــی  ـــە هاوردەكردن ـــان، جگـــە لەمان ـــە سیاســـەتی خۆی ل
و  دیكـــە  پارێزگاكانـــی  لـــە  زۆر  عارەبێكـــی 
نیشـــتەجێكردنیان و دابەشـــكرنی زەوی بەســـەریاندا 
و دروســـتكردنی گەڕەكـــی نـــوێ بۆیـــان، ئەمەیـــش 
لـــە ئاینـــدەدا مەترســـیی جـــددی بـــۆ ناســـنامەی 
ــارەكە  ــای شـ ــت دەكات و دیمۆگرافیـ ــارەكە دروسـ شـ
بـــە تـــەواوی تێـــك دەدات، حوكمـــی ســـەربازی و 
ـــی  ـــووك، كاریگـــەری خراپ ـــۆڤێنیی ئێســـتای كەرك ش
لەســـەر پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان لەنێـــوان نەتـــەوە 
ڕووی  لـــە  كـــردووە،  دروســـت  شـــارەكە  جیاكانـــی 
كارگێڕییشـــەوە گەڕەكـــە كوردییـــەكان لـــە پـــڕۆژە 
خزمەتگوزارییـــە ســـادەكانی ژیـــان پەراوێـــز خـــراون 
ــە بـــۆ ڕووخاندنـــی ئـــەو  ــتەقینە هەیـ و هەوڵـــی ڕاسـ
گەڕەكانـــەی كـــە ئـــاوارە گەڕاوەكانـــی كـــورد لـــە 
ناچـــاری تێیـــدا نیشـــتەجێبوون و دروســـتیان كـــرد. 
بۆیـــە لـــە گشـــت كاتێـــك زیاتـــر كـــورد پێویســـتە 
ســـتراتیژییەكی تایبەتـــی هەبێـــت و بـــە بەرنامـــە 
هـــەوڵ بـــدات، ڕێگـــری لـــە شـــێوازێكی دیكـــەی 

تەعریـــب بگرێـــت و، ئینجـــا كار لەســـەر شوناســـە 
ڕاســـتەقینەكەی ئـــەم شـــارە كوردســـتانییە بـــكات و 

بێگەڕێنیتـــەوە باوەشـــی كوردســـتان«.
ئاهـــورا ڕەمـــەزان ڕاگەیاندنـــكار، ســـەبارەت بـــە 
ــاڵی  ــەد سـ ــاوەی سـ ــە مـ ــت: »لـ ــرس دەڵێـ ــان پـ هەمـ
ڕابـــردوودا حكومەتـــە یـــەك لـــە دوا یەكەكانـــی عێـــراق 
ســـەڕەڕای داگیركاریـــی ئاشـــكرا و لەشكركێشـــی بـــۆ 
ســـەرخاكی كوردســـتان، بەردەوامیـــش ویســـتوویانە بـــە 
بەڵگەنامـــە و بـــە فێڵـــی ســـەر كاغـــەز كوردســـتان 
ناوچـــە  لـــە  پڕۆســـەیە  ئـــەم  بكـــەن،  داگیـــر 
بـــە  هەرێـــم  ئیـــدارەی  دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی 
زەقـــی و بـــە چـــڕی كاری لەســـەر كـــراوە و تـــا 
ئێســـتاش بەردەوامـــن لـــە بەعەرەبكـــردن و ســـڕینەوەی 
ناســـنامەی كوردســـتانیبوونی ئـــەو ناوچانـــە. ئەمـــە 
و  عێراقـــی  بەڵگەنامـــە  لـــە  كـــە  كاتێكدایـــە  لـــە 
عوســـمانییەكاندا بەڵگـــەی تـــەواو بـــۆ ســـەلماندنی 
و  بەگشـــتی  ناوچانـــە  ئـــەو  كوردســـتانیبوونی 
وا  بـــەاڵم  لەبەردەســـتدایە.  بەتایبەتـــی  كەركـــووك 
دیـــارە دەوڵەتـــی عێـــراق نـــە پەیـــڕەوی لـــە بەڵگـــەی 
مێژوویـــی دەكات، نـــە ددان بـــە مافـــی نەتەوەكانـــی 
ـــە دوای  ـــت.« گوتیشـــی: »ل ـــدا دەنێ ـــە عەرەب ـــا ل جی
16ی ئۆكتۆبـــەر و دەســـتبەكاربوونی پارێـــزگاری 
ـــر هەمـــوو شـــتێك  ـــەزۆر ســـەپێندراوی كەركـــووك ئیت ب
گەڕایـــەوە بـــۆ ســـااڵنی حەفتـــاكان و بگـــرە لەوســـاش 
خراپتـــر. لـــە 2017وە بـــە لێشـــاو عـــەرەب دەهێنرێتـــە 
ئیـــدارەی  دەشـــت و گونـــد و شـــارەكانی دەرەوەی 
هەرێـــم و نیشـــتەجێ دەكرێـــن و بەڵگـــە و تاپـــۆی 
ســـاختە و دروســـتكراوی ســـەردەمی بەعـــس وەك 
پاڵپشـــتیی یاســـایی بـــەكار دەهێنـــن، لـــە كاتێكـــدا 
خاوەنـــە كوردەكانـــی ئـــەو زەوی و دەشـــتانە بەڵگەنامـــە 
و تاپـــۆی كۆنتریـــان هەیـــە، ئەمـــە جگـــە لـــە ڕفانـــدن 
و كوشـــتنی ڕۆڵەكانمـــان بـــە ڕۆژی ڕوونـــاك لەالیـــەن 
ـــان  ـــم و دەســـتەی نەناســـرا و ناســـراوەوە كـــە ئەمەی تاق
ــۆی  ــە هـ ــە و بووەتـ ــەورە و جددییـ ــییەكی گـ مەترسـ
و  كـــورد  هاوواڵتیانـــی  بەردەوامـــی  كۆچكردنـــی 
ــاری ناوچەكانـــی  ــە ناچـ ــورد بـ ــی كـ ــەزاران خێزانـ هـ
ـــە ســـەردانیكردنی كەركـــووك  ـــان بەجێهێشـــتووە، ب خۆی
ــە  ــتییەكانی بـ ــوێنە گشـ ــەقام و شـ ــە شـ ــن لـ و ڕوانیـ
ڕوونـــی سیاســـەتی ســـڕینەوە و لەناوبردنـــی زمانـــی 
كوردییـــش دەبینرێـــت، كـــە هەمـــوو تابلـــۆ و نـــاو 
ئەمـــە  ئەگـــەر  كراوەتـــە عەرەبـــی،  ناونیشـــانێك  و 
بـــەردەوام بێـــت، كاریگەریـــی هەمیشـــەیی لەســـەر 
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تی
اڵیە
مە
كۆ

لە ٢٠1٧وە بە لێشاو عەرەب 
دەهێنرێتە دەشت و گوند و 
شارەكانی دەرەوەی ئیدارەی 
هەرێم و نیشتەجێ دەكرێن 
و بەڵگە و تاپۆی ساختە و 
دروستكراوی سەردەمی بەعس 
وەك پاڵپشتیی یاسایی بەكار 

دەهێنن

لە كەركووك تەعریبی لەسەرخۆ 
و بەپالن ئەنجام دەدرێت 

و لەالیەن ئیدارەی شارەكە 
جیاوازییەكی بەرچاو دەبینرێت 

كە لە نێوان گەڕەكەكاندا 
دەكرێن و گەڕەكە كوردنشینەكان 

پشتگوێ خراون و هیچ 
پڕۆژەیەكی خزمەتگوزارییان بۆ 

ئەنجام نادرێت

بە سەردانیكردنی كەركووك 
و ڕوانین لە شەقام و شوێنە 

گشتییەكانی بە ڕوونی سیاسەتی 
سڕینەوە و لەناوبردنی زمانی 

كوردییش دەبینرێت، كە هەموو 
تابلۆ و ناو و ناونیشانێك 

كراوەتە عەرەبی

لە ڕووی موڵك و سامانیشەوە 
بەردەوام هەوڵی زەوتكركردن و 
گۆڕینی شوناسی كوردستانیبوونی 

و ڕەسەنایەتیی شارەكە دراوە

تی
اڵیە
مە
كۆ

ســـڕینەوەی ناســـنامە كوردییەكـــەی ئـــەو ناوچانـــە 
ــتێك  ــە كورتـــی دەتوانیـــن بڵێیـــن هیـــچ شـ دەبێـــت، بـ
ـــە ئێســـتا  ـــەتەی ك ـــەو سیاس ـــراق نەگـــۆڕاوە، ئ ـــە عێ ل
لـــەو ناوچانـــەدا پەیـــڕەو دەكرێـــت هەمـــان سیاســـەتی 

ســـەردەمی ڕژێمـــی بەعســـە«.
قوتابیانـــی  لقـــی  بەرپرســـی  ســـەمەد  ئەحمـــەد 
زانكـــۆی كەركـــووك، هێمـــا بـــۆ ئـــەوە دەكات كـــە 
بەپـــالن  و  لەســـەرخۆ  تەعریبـــی  كەركـــووك  لـــە 
»لەالیـــەن  گوتـــی:  هـــاوكات  دەدرێـــت،  ئەنجـــام 
ئیـــدارەی شـــارەكە جیاوازییەكـــی بەرچـــاو دەبینرێـــت 
كـــە لـــە نێـــوان گەڕەكەكانـــدا دەكرێـــن و گەڕەكـــە 
كوردنشـــینەكان پشـــتگوێ خـــراون و هیـــچ پڕۆژەیەكـــی 
خزمەتگوزارییـــان بـــۆ ئەنجـــام نادرێـــت و، ئەگـــەر 
ــی  ــە نیوەچڵـ ــەوا بـ ــت ئـ ــی بدرێـ ــاری ئەنجامدانـ بڕیـ
شـــەقامەكانی  خاشـــاك  و  خـــۆڵ  و  جێدەهێڵدرێـــت 
ـــەوە،  ـــەواو نەكـــراوی ماونەت ـــە ت تەنیـــوە و پـــڕۆژەكان ب
بەرزبوونـــەوەی  و  نیشـــتیمانی  كارەبـــای  نەبوونـــی 
ــووی  ــی خانـ ــدە و رووخاندنـ ــری موەلیـ ــی ئەمپێـ نرخـ
ــی  ــی هێڵـ ــەوە و خراپـ ــاوی زیادەڕۆییـ ــوردەكان بەنـ كـ
گواســـتنەوەی گشـــتی بـــۆ قوتابیـــان، وای كـــردووە 
دەروونـــی  دۆخێكـــی  لـــە  شـــارەكە  كوردنشـــینانی 
ـــەرەو شـــارەكانی هەرێمـــی  ـــدا گـــوزەران بكـــەن و ب خراپ
عەرەبـــی  و  بگوازنـــەوە  ماڵەكانیـــان  كوردســـتان 
هاوردە موڵكەكانیـــان بكـــڕن.« هەروەهـــا گوتـــی: 
»گەڕەكـــە عـــەرەب نشـــینەكانی خـــوارووی كەركـــووك 
و قـــەزای حەویجـــە هەمـــوو خزمەتگوزارییەكیـــان پـــێ 
گەیشـــتووە و ســـەرجەم پڕۆژەكانیـــان تـــەواو كـــراون 
بەرپرســـی  بەردەوامـــە«  نیشـــتیمانیان  كارەبـــای  و 
لقـــی قوتابیانـــی زانكـــۆی كەركـــووك لـــە درێـــژەی 
قســـەكانیدا ئامـــاژەی بەوەكـــرد: »هەرچەنـــدە بەشـــێكی 
ئـــەم كـــەم و كوڕیانـــە دەگەڕێنـــەوە بـــۆ كەمتەرخەمـــی 
ـــەوە  ـــە نەت ـــەی ب ـــە بەڕێوبەرەك ـــووك ك شـــارەوانی كەرك
سیاســـی  الیەنێكـــی  پشـــكی  لەســـەر  و  كـــوردە 
ــە  ــەاڵتێكیان نییـ ــچ دەسـ ــە هیـ ــراوە كـ ــارە دانـ ــەم شـ لـ
و  دەكات  دۆخەكـــە  تەماشـــای  دەنگـــی  بەبـــێ  و 
ســـەپێنراوی  پارێـــزگاری  فەرمانەكانـــی  قبوڵـــی 
نیگەرانـــن  زۆر  كوردنشـــینان  دەكات،  كەركـــووك 
لـــەم بارودۆخـــەی ئێســـتای كەركـــووك و دەیانەوێـــت 
هاوشـــێوەی شـــارەكانی هەرێمـــی كوردســـتان گـــوزەران 
بكـــەن و رۆڵەكانیـــان لـــە ژینگەیەكـــی پـــاك و خاوێنـــدا 

ــەن«. ــە بكـ گەشـ
چاودێرێكـــی  وەك  شـــوانی  حەمـــەالو  ڕێبـــوار 

شوناســـی  »گۆڕینـــی  ڕایوایـــە:  سیاســـی 
و  پێـــش  ئەســـتەمە،  كەركـــووك  كوردســـتانیبوونی 
بـــە  لـــە دوای دامەزراندنـــی دەوڵەتێكـــی ســـاختە 
نـــاوی عێـــراق بارودۆخـــی كەركـــووك لـــە دۆخێكـــدا 
بـــووە، تـــا ئێســـتاش بـــەردەوام كێشـــەی نەتەوەیـــی و 
نیشـــتمانی بـــۆ گەلـــی كـــوردی تێـــدا بـــووە، بەپێـــی 
پێكچڕانـــە  ئـــەم  ســـەردەم،  جیاجیاكانـــی  قۆناغـــە 
بـــۆ  گواســـتراوەتەوە  سیاســـییەكەوە  ئاســـتە  لـــە 
ئاســـتی كۆمەاڵیەتـــی، بـــە شـــێوەیەكی كەمتـــر لـــەم 
ئاســـتە ڕووی داوە. هەروەهـــا لـــە ڕووی موڵـــك و 
سامانیشـــەوە بـــەردەوام هەوڵـــی زەوتكـــردن و گۆڕینـــی 
شوناســـی كوردســـتانیبوونی و ڕەســـەنایەتیی شـــارەكە 
دراوە، بۆیـــە ئـــەم تێگەیشـــتنە بـــۆ شوناســـی كەركـــووك 
بـــووە كـــە خاوەنـــی ســـامانی ژێـــر زەوی و ســـەر زەوی 
بـــووە لـــەو ســـەردەمەدا، دوای پێكەوەتێكەڵكردنـــی 
ــر  ــە ژێـ ــووك كەوتـ ــدا كەركـ ــە عێراقـ ــە لـ ــەم نەتەوانـ ئـ
فەرمانـــڕەوای عەرەبیـــی عێراقـــی كە بـــەردەوام هەوڵی 
ڕاگواســـتن و گۆڕینـــی شوناســـیی كەركووكیـــان 
داوە، بـــۆ كردنـــە بەشـــێك لـــە ئوممـــەی عەرەبـــی، 
پرۆســـەیەی  ئـــەم  پان-توركـــی  پێچەوانـــەی  بـــە 
ــە  ــان لـ ــڕینەوەی توركمـ ــۆ قۆناغـــی سـ ــتەوە بـ گواسـ
كەركـــووك و هەوڵـــدان بـــۆ گۆڕینـــی نـــاوی شـــوێنەكان 
وەك كەركـــووك بـــۆ )تامیـــم( و نـــاوی گـــەڕەك و 
ناوچـــەكان بـــۆ عەرەبـــی و دەركردنـــی كـــورد و پاشـــان 
هێنانـــی عـــەرەب بـــۆ شـــوێنەكانیان. ئـــەم دیمۆگرافیـــا 
ـــۆ شـــاری كەركـــووك،  ـــوو ب گۆڕینـــە زۆر مەترســـی ب
بـــەاڵم لـــە 2003 ڕاوەســـتا، بـــە هـــۆی ڕووخانـــی 
دەســـەاڵتی بەعســـییەكان، دەســـەاڵتی كوردیـــش لـــە 
دوای پرۆســـەی ئازادیـــی بـــۆ عێـــراق تـــا ڕاددەیەكـــی 
لـــە  بـــەاڵم  بـــوو،  كەركـــووك  حوكمڕانیـــی  بـــاش 
پرۆســـەیەكی جیـــاواز هـــەوڵ بـــۆ هەمـــان ڕێگـــەكان 
ـــە تایبـــەت  ـــۆ گۆڕینـــی شوناســـی كەركـــووك درا، ب ب
لـــە دوای ڕووداوەكانـــی 16ی ئۆكتۆبـــەری 2017 
بـــە پاســـاویی ڕیفراندۆمـــی ســـەربەخۆیی و هەوڵـــی 
شـــۆڤێنییەكانیش بەردەوامـــە بـــۆ خەونـــی الوازكـــردن و 
ـــتانیبوونی  ـــوون و كوردس ـــی كوردب ســـڕینەوەی مۆڕك
هەوڵەكانـــی  پێچەوانەكەشـــی  شـــارە،  ئـــەم 
ســـەركردایەتیی سیاســـی كـــورد بەتایبـــەت پارتـــی و 
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە پێنـــاو چارەســـەری ڕیشـــەییە 
بـــۆ ئـــەو شـــارە كوردســـتانییە پێكـــەوە ژیانـــە و دەبێـــت 
كەركووكییـــەكان  ناســـنامەی  لەگشـــت  ڕێزگرتـــن 

بێـــت«.
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لەگـــەڵ ئـــەو پێشـــكەوتنە گەورەیـــەی كـــە ئەمـــڕۆ لـــە دونیـــای كار 
و ســـەرمایەداریدا لـــە هەرێمـــی كوردســـتان ڕەنگـــی داوەتـــەوە، 
دەرفەتـــی كار بـــۆ ئەوانـــەی خوازیـــاری كارێـــك بـــن، بـــەدی 
دەكرێـــت، لـــەم نێوەنـــدەدا ئافرەتانیـــش دەستەوەســـتان نیـــن لـــە 
بـــازاڕی كاردا، بەڵكـــو ئەوانیـــش لـــە هـــەوڵ و كێبڕكێـــدان 
تەواوكردنـــی  دوای  خانمانـــەی  لـــەو  زۆریشـــن  و، 
ــە بـــری ئـــەوەی چاوەڕێـــی دامەزرانـــدن لـــە  خوێنـــدن لـ
تواناكانیـــان  و  بەهـــرە  بكـــەن،  حكوومـــی  كەرتـــی 
بـــرەو پێـــداوە و لـــەو گۆڕەپانـــەدا ئەســـپی خۆیـــان 
تـــاو داوە، بەشـــێكی زۆری ئـــەو خانمانـــە لـــە نێـــو 
ـــدا كار دەكـــەن، چ لـــە بـــواری كابانـــی،  ماڵەكانیان
یـــان بـــواری دەســـتڕەنگینی بێـــت. دەروون هیـــوا 
ـــی  ـــە و باســـی ژیان ـــەو خانمان ـــق یەكێكـــە ل فەری
ـــی  ـــۆ خوێنەران تایبەتیـــی خـــۆی و كارەكـــەی ب
گۆڤـــاری گـــواڵن دەكات. 

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

خوزگە دەخوازم ئێمەش وەك 
میللەتانی دیكەی دونیا زیاتر قەدری 
كارە دەستییەكانمان بزانین

وێڕای خوێندن و وەرگرتنی بڕوانامە، كاری چنینیش دەكەم، 
لەگەڵ دوو خوشكیشم لە ماڵەوە ئەو كارە دەكەین

زۆربەی كاتەكان بە چەند كار سەرقاڵم، بەاڵم لەبەر 
ئەوەی هەڵبژاردەی خۆمە، بۆیە بە ئارەزویەكی زۆرەوە و 
بەپێی توانا و مەجال هەموویان جێبەجێ دەكەم

دەروون هیوا:
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دەروون هیـــوا فەریـــق لـــە دایكبـــووی ســـاڵی 19٨9، 
دەرچـــووی بەشـــی جیۆلۆجییـــە لـــە زانكـــۆی ســـلێمانی 
و چەنـــد ســـاڵێك وەك وانەبێـــژ كاری مامۆســـتایی 
ــووە و  ــر بـ ــی بااڵتـ ــی خوێندنـ ــەاڵم عەوداڵـ ــردووە، بـ كـ
ــی  ــەوەی بەشـ ــت: »دوای ئـ ــەوە دەڵێـ ــەو بارەیـ ــەر لـ هـ
جیۆلۆجیـــم لـــە زانكـــۆی ســـلێمانی تـــەواو كـــرد، وەك 
نزیكەكانـــم پێـــم دەڵێـــن حـــەزم بـــۆ خوێنـــدن تـــەواو 
نابێـــت، بۆیـــە جارێكـــی دی پەیمانـــگای دەرمانســـازیم 
ــم بـــە پلـــەی یەكـــەم تـــەواوی بكـــەم،  خوێنـــد و توانیـ
لـــە ئێســـتادا لـــە یەكێـــك لـــە نەخۆشـــخانەكان وەكـــو 
ئەمـــڕۆ  تاوەكـــو  چونكـــە  كاردەكـــەم،  خۆبەخـــش 
بـــۆ  دامەزراندنـــم  هەلـــی  حكوومـــی  كەرتـــی  لـــە 
و  خوێنـــدن  »وێـــڕای  گوتیشـــی:  نەڕەخســـاوە.« 
دەكـــەم،  چنینیـــش  كاری  بڕوانامـــە،  وەرگرتنـــی 
لەگـــەڵ دوو خوشـــكم لـــە ماڵـــەوە ئـــەو كارە دەكەیـــن، 
دەكـــەم،  كارەكان  دیزاینـــی  زیاتـــر  مـــن  هەرچەنـــدە 
وەك  بـــەاڵم  هەیـــە،  زۆری  ماندووبونێكـــی  ڕاســـتە 
ئاشـــكرایە هیـــچ كارێكیـــش بـــێ ماندووبـــوون نابێـــت 
ــی  ــەو خەریكـ ــی شـ ــە درەنگەكانـ ــە كاتـ ــار لـ و زۆر جـ

ئامادەكاریـــم بـــۆ كارێكـــی نـــوێ.«
لـــە وەاڵمـــی ئـــەو پرسیارەشـــدا كـــە چۆن هاوســـەنگیت 
لـــە نێـــوان كاری ناومـــاڵ و كاری نەخۆشـــخانە و كارە 
دەســـتییەكەت ڕادەگریـــت؟ گوتـــی: »كاتێـــك خولیـــات 
ــان ماندووبوونـــی  بـــۆ چەنـــد كارێـــك هەبێـــت، بێگومـ
ـــە  ـــەكان ب ـــە منیـــش زۆربـــەی كات ـــە، بۆی زۆریشـــی هەی
چەنـــد كار ســـەرقاڵم، بـــەاڵم لەبـــەر ئـــەوەی هەڵبـــژاردەی 
خۆمـــە، بۆیـــە بـــە ئارەزویەكـــی زۆرەوە و بـــە پێـــی توانـــا 

و مەجـــال هەموویـــان جێبەجـــێ دەكـــەم«. 
وەك باســـی كـــرد، ئـــەو شـــتانەی دروســـتیان دەكات 
ئۆنالیـــن  شـــێوازی  بـــە  دەســـتییەكانی  بەرهـــەم  و 
دەفرۆشـــێت و هـــەر لـــەو بارەیـــەوە گوتـــی: »بـــە 
داخـــەوە زۆر كـــەس ترســـی لـــە كاری ئۆنالیـــن 
ــتەی  ــەو شـ ــە ئـ ــار ڕەنگـ ــە زۆر جـ ــە، چونكـ هەیـ
ئۆردەریـــان كـــردووە ئـــەوە، نەبووبێـــت، بـــەاڵم 
ســـوپاس بـــۆ خـــوا، ئـــەو كەســـانەی داوایـــان 
ـــە دڵ  ـــتەكانیان زۆر ب ـــردووە، ش ـــە ك ـــە ئێم ل

بـــووە واتـــە فیدباكمـــان زۆر بـــاش بـــووە«.
 ســـەبارەت بـــە داهاتـــووی كارەكەشـــی 
دەڵێـــت: »لـــە داهاتـــوو بـــە پشـــتیوانی 
خـــوای گـــەورە بەتەمایـــن شـــوێنێكی 
تایبـــەت بـــە خۆمـــان هەبێـــت، كـــە 
چنینەكەشـــدا،  كاری  لەگـــەڵ 

و  چنیـــن  پێداویســـتییەكانی  هەمـــوو 
دیكـــەش  كەســـانی  كـــە  بێـــت،  تێـــدا  دروومانـــی 

بتوانـــن كاری تێـــدا بكـــەن و 
ــدا«. ــن تیایـ ــوودمەند بـ سـ

دواپرســـیاری پەیامنێـــری 
گـــواڵن ئـــەوە بـــوو: »ئایـــا 
داهاتـــی  بـــە  توانیوتـــە 
كارەكـــەت لـــە دەســـتەبەری 
خێزانەكـــەت  بژێـــوی 
ئەركـــی  و  بەشـــداربیت 
خێزانەكـــەت  سەرشـــانی 

بكەیتـــەوە؟  كـــەم 
لـــە  هیـــوا  دەروون 
گوتـــی:  وەاڵمـــدا 
بـــە  هەیـــە،  »داهاتـــی 
دڵنیایـــی، بـــەاڵم ڕەنگـــە 
هیشـــتا الی زۆرێكمـــان 

كاتێـــك نرخەكـــەی دەزانیـــن، 
ــە و  ــە گرانـ ــت كـ ــان وابێـ پێمـ
ـــوون و كوالێتییەكـــە  ماندووب
ناگریـــن،  چـــاو  لەبـــەر 
هەندێـــك جـــار خوزگـــە 
وەك  دەخـــوازم 

میللەتانـــی دیكـــەی دونیـــا 
دەســـتییەكانمان  كارە  قـــەدری  زیاتـــر 

بزانیـــن و ئـــەو نرخـــەی لـــە ســـەریەتی بـــە شـــتێكی 
دەســـت،  كاری  چونكـــە  نەزانیـــن،  زۆری 

واتـــە هەمـــوو شـــتێك بـــە دەســـت دروســـت 
ـــە بـــێ بەكارهێنانـــی هیـــچ  دەكرێـــت، ب

ئامێرێـــك، ئـــەوەش ماندووبـــوون و 
دەوێـــت«. زۆری  كاتێكـــی 
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زیالن نار:

تا ئێستا لە كارە هونەرییەكان كەس 
هاوكاریی نەكردووم

* دەكرێت لە زاری خۆتەوە خوێنەران زیاتر ئاشنای زیالن بن؟
- من زیالن نار لە شاری وان لە دایكبووم، لە تەمەنی )10( 
ساڵی لەگەڵ خانەوادەكەم روومان لە شاری ئیستەنبول كردووە 
و، تا ئێستاش لەوێین، خوێندنیشم هەر لەو شارە تەواو كردووە.

* لە خانەوادەكەتاندا كاریگەریی چ كەسێكت لەسەر هەبوو بۆ 
ئەوەی روو لە بواری هونەری بكەی؟

- باوكم خۆی گۆرانیبێژ بوو و یەكێك بوو لەو كەسانەی هانی 
دام و كاریگەرییەكی زۆری لەسەر ژیانی هونەریی من هەبوو، 
لەبەر ئەوەی باپیریشم گۆرانیی گوتووە، لە ماڵی ئێمەدا 
هەمیشە گۆرانیگوتن و دانیشتنی هونەرمەندان هەبووە، 
زۆر لە هونەرمەندە میللییەكانی شاری وان دەهاتن 
لە ماڵی ئێمە گۆرانییان دەوت و سوودی 

زۆرم لێیان وەرگرت.
دەتوانێت  كورد  هونەرمەندی  ئایا   *
ژیانی  بژێوی  هونەرەوە  رێگەی  لە 

خۆی پەیدا بكات؟
هونەرمەندانی  زۆربەی   -
دەرەوەی  ناوەوە  لە  كورد 
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ــو  ــە نێـ ــان لـ ــی ئافرەتـ ــتان هەبوونـ ــووری كوردسـ ــە باكـ لـ
ــتی  ــاو هەسـ ــێوەیەكی بەرچـ ــە شـ ــدا بـ ــی هونەریـ گۆڕەپانـ
پـــێ دەكرێـــت، تەنانـــەت لـــە ئاهەنـــگ و كۆبوونـــەوە 
ـــەو  ـــە ل ـــار یەكێك ـــالن ن ـــارە، زی ـــان دی میللییەكانیشـــدا رۆڵی
كچانـــەی كـــە لـــە ژینگەیەكـــی هونەریـــدا گـــەورە بـــووە، 
ئەمـــەش كاریگەرییەكـــی زۆری لەســـەر ژیانـــی هونەریـــی 
مۆركـــی  تـــەواوی  بـــە  بۆیـــە  هەبـــووە،  ئـــەو 
فۆلكلـــۆر بەســـەر بەرهەمەكانیـــەوە دیـــارە، لـــە 
دەرفەتێكـــدا چەنـــد پرســـیارێكمان ئاراســـتەی كـــرد 
ــەوە. ــێوەیە وەاڵمـــی گواڵنـــی داینـ ــەم شـ و بـ
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دەدەن،  خۆیان  هونەرییەكانی  كارە  بە  بەردەوامی  واڵت 
بەاڵم من لەو باوەڕەدا نیم كە بتوانن لە رێگەی هونەرەوە 
ئەوروپا  لە  رەنگە  بكەن،  پەیدا  خۆیان  ژیانی  بژێوی 
هەر  ئەوەی  بەهۆی  بێت،  ئاسانتر  راددەیەك  تا  كارەكە 
كەسێك لە ئەوروپا سوودمەندە لە سیستەمی سۆشیالی 

ئەو واڵتانە.
كوردی  هونەری  كە  دەكرێت  لەوە  باس  جار  زۆر   *
نابینێت،  خۆیەوە  بە  پیشڤەچوون  و  چەقبەستووە 

هۆكارەكەی بۆچی دەگەڕێتەوە؟
- بە رای من هۆكاری زۆر هەیە بۆ ئەو چەقبەستووییە، 
یان  نەبوون،  ئافراندن، ئەمەش بە هۆی  نەبوونی  لەوانە 
ئاواز  یان  دەنووسن،  تێكست  كە  كەسانەی  ئەو  كەمیی 
و  تێكست  رووی  لە  پێشتر  هونەرمەندان،  بۆ  دادەنێن 
ئاوازەوە جۆرە ئافراندنێك هەبوو، ئەو رووداوە كۆمەاڵیەتی 
خۆیان  چاوی  بە  ئەوان  كە  سیاسییانەی  و  ئابووری  و 
دەیانبینی، بە شێوەیەكی هونەری دەیاننووسی و ئاوازیان 
تا  هونەرمەندان  دەبینین  ئێستادا  لە  بەاڵم  دادەنا،  بۆ 
وەردەگرن  كۆنەكان  بەرهەمە  لە  سوود  زۆر  راددەیەكی 
دووبارەیان  نوێ  شێوازی  بە  و  دەكەن  لەسەر  كاریان  و 

دەكەنەوە.
* بەشێك لە ئافرەتە هونەرمەندەكان گۆرانی دەڵێن، كە 
تێكستەكەی لە بنەڕەتدا بۆ كوڕ نووسراوە، واتە كوڕێك 

بۆ كچیكی بڵێت، رای ئێوە لەم بارایەوە چییە ؟
هونەری  لە  دەبینم  گرفتێك  بە  ئەمە  من  مخابن   -
هەڵبژاردنی  لە  هونەرمەندێك  كچە  وەك  من  كوردیدا، 
كچ  بۆ  دەبێ  كە  وردم  زۆر  گۆرانییەكانمدا  تێكستی 
كچی  بۆ  كور  پێویستە  هەیە  گۆرانی  زۆر  نووسرابێت، 
بڵێت، بەاڵم دەبینین پێچەوانەیە بە هەمان شێوە هەندێك 
لە كوڕان گۆرانی كچان دەڵێنەوە، منیش رەنگە گۆرانیم 
وتبێت كە پێچەوانە بێت، بەاڵم زیاتر گۆرانیی فۆلكلۆر 
بووە، كە بۆ رووداوێك، یان كارەساتێكی تایبەت گوتراوە.
* تا چەند سوودت لە گۆرانی و بەرهەمە فۆلكلۆرییەكان 

كردووە؟
فۆلكلۆرییەكان  بەرهەمە  كرد،  باسم  پێشتر  وەك   -
من  ئاواتی  هەبووە،  من  لەسەر  زۆریان  كاریگەرییەكی 
ئاستی  بگەنە  كورد  كالسیكییەكانی  بەرهەمە  ئەوەیە 
بەرهەمە كالسیكییە جیهانییەكان، ئێمە خاوەن بەرهەمی 
پێویستە گرنگییەكی  بۆیە  نایاب و بێ سنوورین،  زۆر 
فۆلكلۆرمان  بەرهەمی  زۆر  بدرێت،  پێ  زیاتریان 
لە  گوتنیان  شێوەی  بەاڵم  یەكترین،  هاوشێوەی  هەیە 
ناوچەیەكەوە بۆ ناوچەیەكی دیكەی كوردستان جیاوازن، 
لە  و  ئێستا  تا  هونەریمەوە  كاری  سەرەتای  لە  من 
نوێكردنەوەی  و  گوتن  لەسەر  دەبم  بەردەوام  داهاتووشدا 

بەرهەمە فۆلكلۆرییەكان.
هاوكاریت  هەیە  الیەنێك  یان  كەسێك  كلیپەكانتدا  لە   *

بكات، یانیش لەسەر ئەركی خۆت ئەنجامیان دەدەیت؟

وەك  كەس  ئێستا  تا  سەرەتاوە  لە  هەر  بەداخەوە   -
سپۆنسەر هاوكاریی نەكردووم لە بەرهەمەكان و لە ڤیدیۆ 
كلیپەكانیشدا، كەسانێك هەن لە كۆمپانیا و دەوڵەمەندەكان 
كە یارمەتی بەشێك لە هونەرمەندان دەدەن، بەاڵم كەس 
یارمەتیی منی نەداوە، خۆیشم داوام نەكردووە و هەموو 

كارەكانم بە ماندووبوون و ئەركی خۆم ئەنجام داون.
بەردەوامە،  هونەر  كوردستان  پارچەكانی  هەموو  لە   *
زیاتری  پێشكەوتنی  هونەر  پارچە  كام  لە  ئێوە  رای  بە 

بەخۆیەوە بینیوە؟
زەحمەتە،  راددەیەك  تا  پرسیارە  ئەم  وەاڵمدانەوەی   -
كوردستان  باشووری  پێموایە  هونەرمەندێك  وەك  بەاڵم 
زۆر دەوڵەمەندە بە كاری فۆلكلۆری و وەك سەرچاوەی 
پێگەیاندنی  شوێنی  زاخۆ  شاری  نموونە  بۆ  گۆرانییە، 
پێویست  وەك  بەداخەوە  بووە،  گەورە  هونەرمەندی  دەیان 
تێبینی دەكرێت كە كەوتووەتە  سوودی لێ وەرنەگیراوە، 
ژێر كاریگەریی ئەرابیسك و هونەری عەرەبی، هەرچەندە 
لەسەر  كاریگەرییەیان  ئەو  هونەرمەند  ژمارەیەك 
لە  پاراستووە،  كوردییان  هونەریی  رەسەنایەتی  و  نەبووە 
باكووری كوردستانیش هونەرمەندانی جۆلەمێرگ و لە 
رۆژئاواش هونەرمەندانی عەفرین توانیویانە رەسەنایەتی 
لە  ئەمەش  بپارێزن،  كوردی  هونەری  تایبەتمەندیی  و 
بەرهەمەكان و ئاهەنگەكانیان بە روونی رەنگی داوەتەوە.

* تێكەڵكردنی هونەری كوردی و هونەری میللەتانی 
دیكە چۆن دەبینیت؟

بووە،  پارچە  پارچە  كوردستان  ئەوەی  لەبەر  مخابن   -
بۆیە دەبینین كاریگەریی تورك و عەرەب و فارس بەسەر 
كارێكی  ئەمەش  دیارە،  روونی  بە  كوردیەوە  هونەری 

ئاساییە.
* سۆشیال میدیا رۆڵێكی گرنگی لە هەموو بوارەكانی 
بە  گرنگی  چەند  تا  هونەرمەندێك  وەك  هەیە،  ژیاندا 

سۆشیال میدیا دەدەیت؟
- ئێستا سەردەمی دیجیتاڵ و سۆشیال میدیایە لە هەموو 
بەرنامە  و  و كۆنسێرت  پێشتر سیدی  ژیاندا،  بوارەكانی 
بە هۆی سۆشیال میدیاوە  ئێستا  و فیستیڤاڵ هەبوون، 
ئەمانە كەم بوونەتەوە، لەبەر ئەوەی ئێمە ژمارەی كەناڵی 
تەلەفزیۆنیمان كەمە، سۆشیال میدیا باشترین سەكۆیە بۆ 
ئەوەی كار و بەرهەمەكانی خۆمانی تێدا باڵو بكەینەوە 
و لەگەڵ جەماوەر بەردەوام بین، بۆیە ئەگەر سەرقاڵی 
بۆ  زۆر  كاتێكی  نەبم،  فیستیڤاڵ  و  هونەری  كاری 

سۆشیال میدیا تەرخان دەكەم.
* هیچ پڕۆژەیەكی نوێت لەبەردەستە بۆ داهاتوو؟

بەر  بەردەوامن،  بەرهەمەكانم  بارودۆخ  و  كات  بەپێی   -
لە ماوەیەك دوایین بەرهەمی خۆم بە ڤیدیۆ باڵوكردەوە 
كە پێك دێت لە گۆرانییەكی فۆلكلۆری كوردی، ئێستا 
كار لەسەر دوو كلیپی دیكە دەكەم و بە نیازم لە مانگی 

ئەیلوول باڵویان بكەمەوە
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هونەرمەندان تا راددەیەكی 
زۆر سوود لە بەرهەمە كۆنەكان 
وەردەگرن و كاریان لەسەر دەكەن 
و بە شێوازی نوێ دووبارەیان 
دەكەنەوە.
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كریستین حوری:

 پێویستە ئافرەتانی كورد تەنیا

ە روخساریان نەدەن
گرنگی ب

نمایشـــكارە  لـــە  یەكێكـــە  حـــوری  كریســـتین 
ســـەركەوتووەكانی واڵتـــی لوبنـــان، كـــە لـــە تەمەنێكـــی 
نمایشـــكاراندا  نێـــو  لـــە  خـــۆی  شـــوێنی  توانـــی  زوودا 
بكاتـــەوە، جگـــە لـــە كاری نمایشـــكاری لـــە چەندیـــن 
ــردووە،  ــداری كـ ــدا بەشـ ــدە ناسراوەكانیشـ كلیپـــی هونەرمەنـ
ـــاوی شـــاجوانی كچـــە نمایشـــكارەكان  ـــی نازن هەروەهـــا توان
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كاسرین:
بەپێی كات و توانام وەرزش ئەنجام دەدەم

بـــە دەســـت بهێنێـــت.
»پێشـــتر  دەڵێـــت:  نوانـــدن  بـــە  ســـەبارەت  كریســـتین 
بەشـــداریم لـــە چەنـــد كارێكـــی نواندنـــدا كـــردووە، لەوانـــە 
زنجیـــرە درامایەكـــی لوبنانـــی، بـــەاڵم ماوەیەكـــە گرنگـــی 
ـــدن دوورم،  ـــە نوان ـــواری نمایشـــكاری دەدەم و ل ـــە ب ـــر ب زیات
چونكـــە ئـــەو رۆاڵنـــەی كـــە پێشكەشـــم كـــراون تـــا ئێســـتا 
رۆڵـــی الوەكـــی بـــوون، منیـــش حـــەز دەكـــەم ئـــەو رۆڵـــەی 
كـــە دەیبینـــم رۆڵێكـــی ســـەرەكی و گرنـــگ بێـــت، دەبێـــت 
ئـــەو رۆڵـــە لـــە ئاســـتی ئـــەو نازنـــاوەدا بێـــت كـــە مـــن لـــە 
بـــواری مۆدێـــل بەدەســـتم هێنـــاوە، نـــەك ببێتـــە هـــۆی 

ئـــەوەی لـــە بەهـــای نازناوەكـــە كـــەم بكاتـــەوە«.
كریســـتینا چەنـــد جارێـــك ســـەردانی كوردســـتانی كـــردووە، 

ــە 25ی  ــز( لـ ــا جۆنـ ــرین زیتـ ــی )كاسـ ــراوی بەریتانـ ــەری ناسـ ــە ئەكتـ خانمـ
ســـێپتێمبەری 1969 لەدایكبـــووە، ســـەرەتای دەركەوتنـــی لـــە رێگـــەی شـــانۆ 

ــتی  ــوو و خۆشەویسـ ــەر بـ ــای هونـ ــەر زوو خولیـ ــەو هـ ــەاڵم ئـ ــوو، بـ بـ
خـــۆی بـــۆ هونـــەر بـــە چەندیـــن شـــێواز دەربـــڕی، چونكـــە بـــەر 
لـــەوەی بگاتـــە تەمەنـــی 10 ســـاڵی، گۆرانـــی وتـــووە و، لـــە 

چەندیـــن نمایشـــی ســـەمادا بەشـــداریی كـــردووە.
ماوەیـــەك كاســـرین دووچـــار نەخۆشـــییەكی دەروونـــی ســـەختە 

ـــی  ـــی لەســـەر ژیان ـــی نەرێنی ـــچ كاریگەرییەك ـــەاڵم ئەمـــە هی ـــەوە، ب هات
نەبـــوو، لـــەم بارەیـــەوە مایـــكڵ دەڵێـــت: »زۆر كـــەس بیریـــان لـــەوە 
دەكـــردەوە كـــە رەنگـــە نەخۆشـــكەوتنی كاســـرین پەیوەنـــدی نێوانمـــان الواز 
ـــەوەی  ـــووە هـــۆی ئ ـــەم نەخۆشـــییە ب ـــەاڵم ئ ـــت، ب ـــان هـــەر نەیهێڵێ ـــكات، ی ب

كـــە پەیوەندییەكەمـــان زۆر لـــە جـــاران بەهێزتـــر بێـــت، چونكـــە ئـــەو دژی 
نەخۆشـــییەكەی دەجەنـــگا، منیـــش زیاتـــر هانـــم دەدا، بـــەاڵم خـــۆی كەســـێكی 

ــكات،  ــۆی بـ ــی خـ ــی بارودۆخـ ــی كۆنتڕۆڵـ ــوو و توانـ ــە بـ ــێ وێنـ ــز و بـ بەهێـ
ئەمـــەش كارێكـــی دەگمـــەن و نـــاوازە بـــوو.«

كاســـرین بـــە یەكێـــك لـــە ئەكتـــەرە جوانەكانـــی هۆڵیـــۆد ناســـراوە، ســـەبارەت 
ـــە  ـــەو كرێمان ـــە جوانیـــی خـــۆی كاســـرین دەڵێـــت: »بێگومـــان ئ ـــە گرنگیـــدان ب ب
ــام وەرزش  ــتن، بەپێـــی كات و توانـ ــن پێویسـ ــتی مـ ــۆ پێسـ ــە بـ ــم كـ بەكاردەهێنـ
ئەنجـــام دەدەم، هەروەهـــا زۆر ئـــاو دەخۆمـــەوە و خـــۆم لـــە خواردنـــەوە گازییـــەكان 
بـــە دوور دەگـــرم و، دەموچاویشـــم رۆژانـــە بـــە رۆنـــی ئـــەركان چـــەور دەكـــەم، كـــە 
زۆر گرنگـــە بـــۆ وشـــك نەبوونـــی پێســـتی ئافرەتـــان و رێگـــە لـــە پەیدابوونـــی 

ـــت«. ـــووچ دەگرێ چـــرچ و ل

بـــارەی ئافرەتـــی كـــورد دەڵێـــت:  لـــە 
»ئامـــۆژگاری ســـەرەكیم ئەوەیـــە كـــە 

پێویســـتە ئافرەتانـــی كـــورد تەنیـــا گرنگـــی 
بـــە الیەنـــی دەرەوە و روخســـاریان نـــەدەن، 

بەڵكـــو جوانیـــی نێـــو ناخـــی مـــرۆڤ پێویســـتە 
گرنگیـــی پـــێ بدرێـــت، چونكـــە ئافرەتـــی كـــورد 

میهرەبانـــە ودەزانێـــت چـــۆن مامەڵـــە لەگـــەڵ 
دەوروبـــەر بـــكات، ئافرەتـــی كـــورد قوربانییەكـــی 

زۆری داوە ســـەبارەت بـــە بـــواری مـــۆدە و جوانـــكاری 
و هونەریـــش، دیـــارە لـــەم رووەوە هەنـــگاوی زۆر باشـــی 
نـــاوە، بەتایبەتـــی لـــە گرنگیـــدان بـــە مـــاڵ و خێزانـــی 

خـــۆی، بۆیـــە شـــایەنی ســـتایش و رێزگرتنـــن.«
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خەتـــای مـــن و تـــۆ نییـــە. بـــۆ ڕوون كردنـــەوەی 
مەبەســـتم، مـــن تابلـــۆی دوو هونەرمەنـــد )ســـامان 
ــا  ــژاردووە، تـ ــم(م هەڵبـ ــاد ئیبراهیـ ــر، دڵشـ ئەبووبەكـ
بـــە بـــاری ئەرێنیـــدا، دەرهـــەق بـــە بۆچوونەكـــەم 

ــی. ــت و گەواهـ ــە پاڵپشـ ــەم بـ بیانكـ
ســـامان ئەبووبەكـــر گۆشـــەی باكـــووری ڕۆژاوای 
قـــەاڵی كەركووكـــی كـــردووە بـــە تابلـــۆ. ئـــەو تابلۆیـــە 
بـــۆ هەمیشـــە دەكرێـــت ناونیشـــانی ئـــەو مەزنـــە 
شـــارەی كوردســـتان بێـــت. تابلۆیەكـــە لـــە ڕووی 
ـــە ڕووی داڕشـــتنەوە  ـــڕە، ل ـــەوە زۆر چـــڕ و پ پێكهات
یەكجـــار دامـــەزراوە، لـــە ڕووی جوانییـــەوە ســـیحری 
ـــوێنەوە  ـــی ش ـــار كردن ـــە ڕووی تۆم ـــت، ل ـــێ دەبارێ ل
و  ئەنـــدازە  ڕووی  لـــە  ڕیالیســـتە.  و  ورد  فـــرە 
ڕوانگەشـــەوە گەلێـــك تۆكمـــە و بااڵدەســـتە. بۆیـــە 
مـــن و تـــۆی بینـــەر ئەگـــەر بـــە درێژایـــی هـــەزار 
ـــزار  ـــی بێ ـــن، لێ ـــەی ســـامان بڕوانی ـــەو تابلۆی ســـاڵ ل
نابیـــن، نـــە جوانییەكـــەی دەپووكێتـــەوە، نـــە واتـــای 
ـــەاڵتی  ـــیحر و دەس ـــە س ـــەر ئەم ـــەوە. ئەگ كاڵ دەبێت

هونـــەر نەبێـــت، ئاخـــۆ چییـــە؟
دڵشـــاد ئیبراهیـــم دیمەنـــی نێـــو چەمێكـــی كـــردووە 
ـــە  ـــی تابلۆیەكـــەی. دڵشـــاد زۆر دەمێكـــە ب ـــە بابەت ب
ڕێچكـــەی شـــای سروشـــت مامۆســـتا جەوهـــەر 
محەمـــەد عومـــەردا دەڕوات، دەســـت و پەنجـــەی 
كارا و لـــە كاری، بـــۆ نەخشـــاندنی سروشـــت تەرخـــان 
كـــردووە. تـــا دێـــت ڕووبـــەری تـــازە و دیمەنـــی نـــوێ 
ــەوە. ورد  ــت دەدۆزێتـ ــی سروشـ ــیحری جوانیـ ــە سـ لـ
ـــو  ـــە و فیگـــەری نێ ـــگ و پێكهات ـــی ڕەن ورد جوانی
سروشـــت دەچنێتـــەوە. ئەگـــەر لـــەو تابلۆیـــە بڕوانیـــت، 
تـــێ دەگەیـــت دڵشـــاد لـــە چنینـــەوەی جوانیـــی 
چـــەم و بێشـــەدا، چەنـــد ورد و كارامەیـــە. هیـــچ 
چاوێـــك بـــێ لـــە دیـــدەی هونەرمەنـــد، ناتوانێـــت 
پرشـــنگی  بچنێتـــەوە.  جوانییـــە  هەمـــوو  ئـــەو 
تیشـــكی خـــۆر، هـــەزاران گـــەاڵی دار و پەلـــك 
ــان  ــاوەی دەیـ ــەدی چەمـ ــا، قـ ــژ و گیـ ــی گـ و پەلـ
دار و دەوەن، تێـــك چڕژانـــی چەمـــەن، ڕێچكـــەی 
گڵیـــن، چـــاوی ئێمـــە بـــەو چـــڕی و خەســـتییە 
لـــە بـــەدی كردنیانـــدا كۆڵـــەوارە، هـــەر چییەكـــی 
ــان  ــان پێمـ ــە زمـ ــە بـ ــوزەرە، نـ ــن، ڕاگـ ــە بیبینیـ ئێمـ
بـــاس دەكرێـــت، نـــە لـــە نێـــو زەینمانـــدا دەمێنێتـــەوە، 
ـــەو هەمـــوو  ـــۆ دڵشـــاد كـــە ئ ـــن ب ئیـــدی ســـەد ئافەری
جوانییـــەی ڕاو كـــردووە، بـــە تابلۆیـــەك بەرجەســـتەی 

ــێ داوە. ــەوەی پـ ــردووە و مانـ كـ

لـــە گـــەورە نیگاركێشـــی كوردســـتان  جارێكیـــان 
ــان  ــەری یـ ــی »هونـ ــەوقیم پرسـ ــازاد شـ ــتا ئـ مامۆسـ
»هونـــەر  گوتـــی  و  دامـــەوە  بەرســـڤی  چـــی؟« 
واتـــە تەكنیـــك.« ئەگـــەر لـــە دواییـــن تابلۆیەكانـــی 
ئـــەو بڕوانیـــن كـــە لـــە كاتـــی نەخـــۆش كەوتنـــی 
كێشـــا بوونـــی، تێدەگەیـــن جەنابـــی مامۆســـتا لـــە 
واڵمەكەیـــدا فـــرە ڕاســـتگۆ بـــوو. تەكنیـــك لـــە دواییـــن 
تابلۆیەكانـــی ئـــەودا بـــە ترۆپـــك گەیشـــت بـــوون، 
كەمەندكێـــش  هونەرناســـی  بینـــەری  دڵـــی  بۆیـــە 
دەكـــرد. بـــەدەر لـــەوە، هونـــەری نیـــگار دارای گەلێـــك 

پێناســـەی دیكەیـــە.
ــە  ــۆری، ئێمـ ــەنگاندنی تیـ ــە و هەڵسـ ــە قسـ دوور لـ
ـــە ســـەلیقە و شـــەیدای  ـــە كردەنـــی وەك بینەرێكـــی ب ب
جوانـــی، بـــا بچینـــە ســـەیری تابلـــۆ. هونـــەر وەك 
ـــەر  ـــۆز، ه ـــت و ق ـــوان، وەك شـــۆڕە الوی قی كچـــی ج
لـــە یەكـــەم نیـــگاوە خـــۆی لـــە نێـــو پـــەڕەی دڵ و 
لۆچـــی هـــزر و هۆشـــدا دەچەســـپێنێت. ئەگـــەر مـــن 
ــم،  ــو دڵـ ــووە نێـ ــن نیـــگاوە تابلـــۆ نەچـ ــە یەكەمیـ لـ
هۆشـــمی نەالوانـــدەوە، زاتـــی ئـــەوە دەكـــەم بڵێـــم، 
ـــەر  ـــە. ه ـــە تابلۆی ـــە، ئەزموون ـــۆ نیی ـــەوە تابل ئ
بڕوانامـــەی  بـــوو،  ئەزمـــوون  شـــتێكیش 
نادرێـــت.  بەرۆكـــی  لـــە  پێگەیشـــتن 
مەبەســـتمە بڵێـــم، لـــە بـــازاڕی هونـــەری 
ـــڕ،  ـــراپ و گێ ـــك كااڵی خ ـــگاردا، گەلێ نی
ــە  ــی بـ ــەن، كەچـ ــزڕكاو هـ ــڵ و هەڵبـ ناكامـ
شـــاكار دێنـــە پێـــش چـــاوی خاوەنەكانیـــان، 
ــن و تـــۆی بینەریـــش  ــەوان هەوڵیـــش دەدەن مـ ئـ
هونەرمەنـــد  كاكـــەی  بەڵـــێ  بكـــەن،  ڕازی  بـــەوە 
كاری دانســـقە و نایابـــی كـــردووە. هەندێـــك جـــار 
چەوتـــە وتـــاری ڕەخنەگریـــش، ڕای گشـــتی بـــە 
الڕێـــدا دەبـــات، دیـــد و ڕوانینـــی خەڵـــك چەواشـــە 

دەكات. ئەمانـــە پەتـــای هونـــەرن.
مافـــی خۆمـــە منـــی بینـــەر، منـــی كڕیـــار فافۆنـــم 
ــە  ــرێت. لـ ــڕ پـــێ نەفرۆشـ ــە زێـ ــم بـ ــو، زیویشـ ــە زیـ بـ
كانـــزای گرانبەهـــادا بـــۆ هـــەر كانزایـــە عەیاریـــش 
ـــۆ هـــەر  ـــای هونەریشـــدا، دروســـت تابل ـــە دنی ـــە. ل هەی
وایـــە. خەتـــای مـــن و تـــۆ نییـــە، خەڵكانێـــك دێنـــە 
ـــان  ـــی هەڵفڕینی ـــەاڵم باڵ ـــای شـــێوەكارییەوە، ب ـــو دنی نێ
بـــە نێـــو ئاســـمانی ســـتاتیكای ڕەنـــگ و شـــێوەدا 
دەفـــڕن.  نـــزم  و  هەیـــە  باڵێكیـــان  كورتـــە  نییـــە، 
هەشـــە نەفەســـی كورتـــە و بـــڕ نـــاكات بـــەرز و دوور 
هەڵفڕێـــت. جـــا كـــە ناگـــەن بـــە پێگـــەی هونـــەر، 
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هیوادارم وەكو كچە 
كوردێك بتوانم بەشداری 
لە پاڵەوانێتییە 
نێودەوڵەتییەكاندا بكەم

شاجوان بەهرۆز: 
یاریزانی یارییە سیانییەكانی یانەی سلیمانی 
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پارێـــزگای ســـلێمانی لـــە باشـــووری كوردســـتان هەمـــووكات بـــەوە نـــاوی دەكـــردووە لـــە یارییـــە ســـیانییەكاندا، لـــە 
پێگەیاندنـــی چەندیـــن یاریزانـــی بەتوانـــا لەســـەر ئاســـتی هەرێمـــی كوردســـتان و بگـــرە لـــە عێراقیـــش پێشـــەنگ بـــووە، 
ـــی داوە  ـــی ئاســـتەكانی تەمەن ـــی یاریزانان ـــی پێگەیاندن ـــەردەوام هەوڵ ـــە ب ـــەی ك ـــەو یانان ـــلێمانی یەكێكـــە ل ـــەی س یان
بـــۆ شـــارەكە، یەكێـــك لـــە یاریزانـــە بەتواناكانـــی یانەكـــەش )شـــاجوان بەهرۆز(ــــە كـــە لـــە منداڵییـــەوە شـــەیدای یارییـــە 
ســـیانییەكانە، كـــە خـــۆی لـــە یاریـــی )ڕاكردن-مەلەوانی-پاسكیلســـواری(دا دەبینیتـــەوە، بـــەردەوام ئەنجامەكانـــی 
دڵخۆشـــكەر بـــووە لەگـــەڵ یانـــەی ســـلێمانی و هەڵبـــژاردەی عێـــراق، لەســـەر ئاســـتی پارێـــزگای ســـلێمانی و 
كوردســـتان و عێـــراق و بگـــرە واڵتانـــی ئاســـیاش، خاوەنـــی چەندیـــن ئەنجامـــی باشـــە، شـــاجوان لەدایكبـــووی ســـاڵی 
ـــە نزیكـــەوە  ـــردووە، ئێمـــەش ل ـــراق ك ـــژاردەی عێ ـــی ســـلێمانی و هەڵب ـــۆ یانەی ـــاری ب 2002ی شـــاری ســـلێمانییە و، ی

ـــەوە. ـــی دای ـــاری گواڵن ـــیارەكانی گۆڤ ـــۆرە وەاڵمـــی پرس ـــەم ج ـــش ب ـــرد ئەوی ـــی ك ـــیارێكمان ل ـــد پرس چەن
دیمانە: كارزان كانەبی

* بە شێوەیەكی گشتی ئاستی یارییە سیانییەكان چۆن 
دەبینیت؟

- ئاستی یارییەكان باش دەبینم، بەاڵم بەداخەوە پاڵەوانێتی 
كەم لە كوردستان بۆ ئەم یارییە ئەنجام دەدرێت.

هۆكار  دەبێتە  چەند  تا  كەم  پاڵەوانێتی  *ئەنجامدانی 
بەخۆیەوە  بەرەوپێشچوون  یارییە  ئەم  ئاستی  ئەوەی  بۆ 

نەبینێت؟
- ئەگەر پاڵەوانێتی ئەنجام بدرێت دەبێتە هۆی ئەوەی 
و  ببینێت  خۆیەوە  بە  زیاتر  بەرەوپێشچوونی  یارییە  ئەم 
پاڵەوانێتی  بەاڵم  دەناسرێن،  زیاتر  یاریزانانیش  یارییەكەو 
نەبێت كاریگەریی ڕاستەوخۆ لەسەر خوودی یاریزانەكەش 

دروست دەكات.
*پێت باشە چی بكرێت بۆبەرەوپێشبردنی ئەم یارییە لە 

كوردستان بۆ ئەوەی بگاتە ئاستێكی بەرز؟
-پێویستە پشتگیری هەبێت لەالیەن خیزانەكان و الیەنی 
پەیوەندیدارەوە بۆ ئەوەی ئەم یارییە زیاتر پێش بكەوێت، 
چونكە لەم یارییەدا یاریزان دەتوانێت ئەنجامی گەورە بۆ 

واڵتەكەی بەدەست بهێنێت.
* گرفتی ئێوە چییە لە یارییە سیانییەكان؟

-گرفتی سەرەكیی ئێمە كەمیی ئەنجامدانی پاڵەوانێتییە 
یارییەكە،  ئەنجامدانی  بۆ  گونجاو  شوێنی  نەبوونی  و 

ئەوانەش گرفتن پێویستە چارەسەر بكرێن.
* لە یانەكان گرێبەستت پیشكەش نەكراوە؟

- بەڵێ پێشكەشم كراوە.
كچە  وەكو  خۆت  داهاتووی  بۆ  چیت  بەنیازی   *

وەرزشكارێك؟
لە  بەشداری  بتوانم  كوردێك  كچە  وەكو  هیوادارم   -

پاڵەوانێتییە نێودەوڵەتییەكاندا بكەم.
* لەگەڵ ئەوەی یانەكانی كوردستان پشت بە ڕاهێنەر و 

یاریزانی بیانی ببەستن بۆ ئەم یارییە؟
-نەخێر پێویستە پشتگیریی یاریزانەكانی خۆمان بكەن بۆ 

ئەوەی بەرەوپێشتر بچن.
*بۆچی یانەی سلێمانیت هەڵبژاردووە؟

- من لە یانەی سلێمانییەوە دەستم پێكردووە و بەهۆی 

مامۆستا گۆرانەوە ئەو یانەیەم هەڵبژاردووە.
بەرپرسی  الیەنی  بۆ  چییە  پێشنیارت  و  *داواكاری 

وەرزشی لە كوردستان بۆ ئەم یارییە؟
وەرزشكاران  و  وەرزشە  لەم  جدی  ئاوڕێكی  داواكارم   -
جیهانییەكان  پاڵەوانێتییە  بەشداریی  ئەوەی  بۆ  بدرێتەوە 

بكەین.
*خەونی وەرزشیت لە یارییە سیانییەكان چییە؟

و  جیهانی  پاڵەوانێتی  لە  بەشداریكردنە  من  -خەونی 
بەدەستهێنانی مەدالیای ئاڵتوونییە، وەكو كچە كوردێك.
*بەهیوای ئەوە نیت هەڵبژاردەی كوردستان دابمەزرێت 

تۆش یەكێك لە یاریزانەكانی بیت؟
- بەهیوای ئەوەم و جێگەی شانازییە ئەگەر ئەندامانی 

هەڵبژاردەكە دڵسۆز بن. 
یارییە سیانییەكانی عێراقی  لە هەڵبژاردەی   *

دژایەتیت ناكرێت وەكو كچە كوردێك؟
- نەخێر زۆریش پشتگیریم دەكرێت، سوپاسیان 

دەكەم.
سەرسامیت  جیهانی  یاریزانێكی  چ  بە   *

لەم یارییەدا؟
لوچی  یاریزان  ئاستی  بە  بگەم  -دەمەوێت 

چارلیس.
ئێوەی  بۆ  نییە  ترسناك  *یاریی مەلەوانی 

ئافرەت؟
بەاڵم  ترسناكە،  یارییەكی  ڕاستە   -
ئێمەی  بۆ  هەیە  تایبەتی  چێژێكی 

یاریزان.
*ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟

-زۆر سوپاس بۆ گۆڤاری گواڵن بۆ ئەو 
هەموو خزمەتە بەردەوامەی لە بواری 

سوپاسی  دەیكات،  وەرزشیدا 
تایبەتی باوكم دەكەم، چونكە 
سەركەوتنی  هۆكاری  تاكە 
سوپاسی  زۆر  ئەوە،  من 

دەكەم. 
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گواستنەوەشـــی بـــۆ مانچســـتەر یۆنایتـــد لەســـەر 
بـــووە. خـــۆی  داوای 

ئەنتۆنـــی تەمەنـــی 22 ســـاڵە، لـــە باڵـــی راســـت 
ـــتەکەی لەگـــەڵ ئەیاکـــس  ـــدەکات، گرێبەس یاریی
تاوەکـــو 2025 بـــوو، بـــەاڵم مانچســـتەر یۆنایتـــد 
یانـــە هۆڵەندییەکـــەی رازیکـــرد دەســـتبەرداری 

ئـــەو یاریزانـــە ببێـــت.
رایگەیاندبـــوو،  بەرازیلییەکـــە  یاریزانـــە  پێشـــتر 
ئەیاکـــس  لـــە  بێبەرامبـــەر  نەکـــردووە  داوای 
بـــڕوات، بەڵکـــو بەرامبـــەر گەورەتریـــن گرێبەســـتی 

دەڕوات. خولـــی هۆڵەنـــدا 
یانـــەی ســـاوپاوڵۆی  لـــە  لـــە 2020  ئەنتۆنـــی 
ئەیاکـــس  یانـــەی  بـــە  پەیوەندیـــی  بەرازیلـــی 
یـــاری   82 یانەیـــە  ئـــەو  لەگـــەڵ  کـــردووە، 
ئەنجامـــداوە، 24 گۆڵـــی تۆمارکـــردووە و 22 
دروســـتکردووە. هاوڕێکانـــی  بـــۆ  گۆڵیشـــی 

مانچســـتەر  بـــۆ  یاریزانەکـــە  گواســـتنەوەی 
ـــە  ـــە ل ـــتی یانەک ـــەم گرێبەس ـــە پێنج ـــد دەبێت یۆنایت
گواســـتنەوەی ئـــەم هاوینـــەدا، دوای هەریەکـــە لـــە 
ـــل ماالســـیا، کریســـتیان ئێریکســـن، لیســـاندرۆ  تری

مارتینێـــز و کاســـێمیرۆ.

مان یۆنایتد
گرێبەستێکی گرانبەهای مۆرکرد

یۆنایتـــد  مانچســـتەر  یانـــەی 
فەرمـــی  بەشـــێوەیەکی 
ئەنتۆنـــی  گواســـتنەوەی 
ـــەی  هێرشـــبەری بەرازیلـــی و یان
ریزەکانـــی  بـــۆ  ئەیاکســـی 

. نـــد یا گە ا ر
مـــان یۆنایتـــد لـــە ماڵپـــەری فەرمـــی 
یاریزانەکـــەی  گواســـتنەوەی  خـــۆی 
راگەیانـــد، دوای ئـــەوەی پشـــکنینی 
و  ئەنجامـــدا  پزیشـــکی 
رێکارەکانـــی پەیوەندیکردنـــی 
ئینگلیزییەکـــە  یانـــە  بـــە 

تەواوکـــرد.
گواســـتنەوەی یاریزانەکـــە 
ملیـــۆن   95 بەرامبـــەر 
یـــۆرۆ و 5 ملیـــۆن یـــۆرۆ 
و  دەبێـــت  گۆڕانـــکاری 
گرانتریـــن  دووەم  دەبێتـــە 
دوای  یانەکـــە  یاریزانـــی 

پۆگبـــا. پـــۆڵ 
یاریزانـــە  گرێبەســـتی 
مـــان  لەگـــەڵ  بەرازیلییەکـــە 
یۆنایتـــد تاوەکـــو ســـاڵی 2027 
ئەگـــەری  لەگـــەڵ  دەبێـــت 
بـــۆ ســـاڵی  نوێکردنـــەوەی 
2028 و دەبێتـــە گرانتریـــن 
یاریـــزان، کـــە ئەیاکـــس 

فرۆشـــتبی.
ئێریـــک تێـــن هـــاگ، 
ــە ئەیاکـــس  ــتر لـ پێشـ
تـــی  یە ا ر هێنە ا ر
یاریزانـــەی  ئـــەو 
و  کـــردووە 
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به رفراوانـــی  كۆبوونه وه یه كـــی  بەرشـــلۆنە  یانـــه ی 
ـــه  چاره نووســـی  ـــن ب ـــی هات ـــاو كۆتای ـــه  پێن ـــردووه  ل ك
كۆبوونه وه كـــه دا  لـــه   یاریزانه كانـــی،  لـــه   به شـــێك 

بڕیـــار له ســـه ر فرۆشـــتنی 5 یاریـــزان دراوه .
كه ته لۆنیـــا  دیپۆرتیڤـــۆی  مونـــدۆ  ماڵپـــەڕی 
ســـه رۆكی  الپۆرتـــا  خـــوان  كـــردووه   ئاشـــكرای 
یانـــه ی بەرشـــلۆنە سه رپه رشـــتی كۆبوونه وه یه كـــی 
به ڕێوه به رانـــی  و  ئه ندامـــان  له گـــه ڵ  گـــه وره ی 
ـــاردراوه  ده ســـتبه رداری  ـــدا بڕی یانه كـــه ی كـــردووه ، تێی
ــه ر  ــی به رامبـ ــه ی چێڵسـ ــۆ یانـ ــن بـ ئۆبامیانـــگ بـ
ماركـــۆس  به رامبـــه ردا  لـــه   یـــۆرۆ،  ملیـــۆن   23

ئەلۆنســـۆی لـــه  یانـــه ی چێڵســـی بگوازنـــه وه .
لـــه  به شـــێكی دیكـــه ی كۆبوونه وه كـــه دا بڕیـــاردرا 
ده ســـتبه رداری ســـێرجینیۆ دێســـتی ئه مریكـــی بـــن 
و پێشـــوازی لـــەوە دەکـــەن،  كـــه  لـــه  الیـــه ن یانـــه ی 

پێیانگه یشـــتووه . ڤیاریـــال 
میرالیـــم پیانیـــچ لـــه م هه فته یـــه  ده بێـــت یانه یـــه ك 
بـــۆ خـــۆی بدۆزێتـــه وه ، یانـــه ی نه ســـری ســـعوودیه  
په یوه نـــدی  پیانیـــچ  میرالیـــم  گواســـتنه وه ی  بـــۆ 
بەرشـــلۆنە  بـــه اڵم  كـــردووه ،  بەرشـــلۆنە  بـــه  
ئۆفه ره كـــه ی ره تكـــرده وه،  چونكـــه  ئامـــاده  نییـــه  بـــه  
بـــه   به ڵكـــو ده یه وێـــت  بـــكات،  به ڕێـــی  خواســـتن 

بیفرۆشـــێت. یه كجـــاری  گرێبه ســـتێكی 
عه بدولســـه مه د زلزولـــی و مارتـــن برایســـوه یت بـــه  
ــه   ــت لـ ــلۆنە ده بێـ ــی بەرشـ ــی ئه ندامانـ ــۆی ده نگـ كـ

یانه كـــه  بـــڕۆن.
لـــه  الیه كـــی دیكـــه وە، بەرشـــلۆنە بیـــر لـــه  فرۆشـــتنی 
بـــه ره و  ئاســـتی  كـــه   ده كاتـــەوە،  ئالبـــا  جـــۆردی 
دابه زیـــن رۆیشـــتووه ، لـــه  به رامبـــه ردا بڕیـــار له ســـه ر 

مانـــه وه ی فرینكـــی دی یۆنـــگ دراوه .

بەرشلۆنە دەستبەرداری 
پێنج یاریزان دەبێت
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تـــا دێـــت قەیـــران و کێشـــەکانی نێـــوان پـــۆل پۆگبـــای 
لەگـــەڵ  یۆڤانتـــوس  یانـــەی  فەرەنســـی  ئەســـتێرەی 
ماتیـــاس پۆگبـــای بـــرای بـــەرەو ئاڵـــۆزی و هەڵکشـــانی 
زیاتـــر دەڕۆن، تـــا ئـــەو راددەیـــەی میدیاکانـــی فەرەنســـا 
بـــاس لـــەوە دەکـــەن، کـــە لەوانەیـــە ئـــەوە ببێتـــە هـــۆکاری 
کێشـــە کەوتنـــە نێـــوان پۆگبـــا و کیلیـــان ئێمباپێـــی 

ئەســـتێرەی پاریـــس ســـانت جێرمـــان.
ـــتاگرام ڤیدیۆیەکـــی  ـــە ئینیس ـــاس ل ـــەوەی ماتی دوای ئ
باڵوکـــردەوە و هەڕەشـــەی ئـــەوەی کـــرد، کـــە نهێنیـــی 
ـــارەی براکـــەی ئاشـــکرا  مەترســـیدار و شـــۆکهێنەر دەرب
ــەر  ــایی بەرامبـ ــوێنی یاسـ ــا رێوشـ ــۆل پۆگبـ دەکات، پـ
ـــەر و الی پۆلیســـی ســـکااڵی  ـــرای گرتەب ماتیاســـی ب
لەســـەر تۆمارکـــردووە، بـــە تۆمەتـــی ئـــەوەی ماتیـــس 
یەکێکـــە لـــە ئەندامانـــی گرووپێـــک، کـــە دەیانەوێـــت 

بـــە هەڕەشـــەکردن 13 ملیـــۆن یـــۆرۆی لێوەربگـــرن. 
بەگوێـــرەی میدیـــای ئیتاڵیـــا، ئـــەم بابەتـــە دوای دواییـــن 
ڤیدیـــۆ هـــات، کـــە ماتیـــاس لە ئینســـتگرام باڵویکردووە، 

دەڵێت:هاندەرانـــی  تێیـــدا  ، کـــە  نســـا ە ر فە
و  ئینگلیـــزی  ئیتاڵیـــا، 
ئـــەوەن  شـــایەنی  ئیســـپانیا 
هەندێـــک راســـتی بزانـــن.
ئامـــاژەی بەوەشـــکردووە، 

پێویســـتە هەمـــوو جیهـــان بزانێـــت، بـــە هاندەرانـــی براکـــەم 
ــا  ــەوە، هەروەهـ ــا و یۆڤانتوسیشـ ــژاردەی فەرەنسـ و هەڵبـ

سپۆنســـەرەکانیش.
ئـــەو لـــە ڤیدیۆکـــەدا دەڵێت:پێویســـتە زانیـــاری وەربگـــرن 
و بڕیـــار بـــدەن لەســـەر بنەمـــای ئـــەوەی، کـــە ئایـــا 
ـــە  ـــز و خۆشەویســـتی هاندەران ـــایەنی رێ ـــرای ش ـــی ب پۆل
ــۆ  ــاری بـ ــە یـ ــایەنی ئەوەیـ ــا شـ ــا ئایـ ــا، هەروەهـ ــان نـ یـ
یۆڤانتـــوس بـــکات و لەگـــەڵ هەڵبـــژاردەی فەرەنســـا 

ــکات؟!. ــدا بـ ــە مۆندیالـ ــداری لـ بەشـ
ـــک  ـــت هەندێ ـــت: دەمەوێ ـــژەی قســـەکانیدا دەڵێ ـــە درێ ل
ـــە ئاشـــکرابکەم، کـــە ئێســـتا  ـــەو خانم راســـتی لەســـەر ئ
بـــە بەهێزتریـــن خانمـــی تۆپـــی پێـــی جیهـــان دەناســـرێت و 

ـــات. ـــاوی دەب ـــە دایکـــی دووەمـــی ن براکـــەم ب
خانمـــە  بیمنتـــای  رافایێـــا  ماتیـــاس،  مەبەســـتی 
پارێـــزەری بەرازیلییـــە، کـــە 18 ســـاڵ لەگـــەڵ مینـــۆ 
ـــان کاریکـــردووە و  رایـــۆالی بەڕێوەبـــەری کاری یاریزان
ــەو  ــاڵیدا، ئـ ــە تەمەنـــی 54 سـ ــۆ لـ دوای مردنـــی مینـ
خانمـــە کـــە 6 زمـــان دەزانێـــت درێـــژە بـــە کارەکانـــی 

رایـــۆال دەدات.
لـــە کۆتایـــی ڤیدیۆکـــەدا، ماتیاســـی بـــرای پـــۆل پۆگبـــا، 
ـــەرنجی زۆر  ـــم جێگـــەی س ـــەوەی دەیڵێ ـــە ئ دەڵێت:پێموای
کـــەس دەبێـــت، شـــتێکی گرنـــگ لـــە بـــارەی کیلیـــان 

پێش مۆندیال کێشە کەوتە 
نێو ماڵی هەڵبژاردەی فەرەنسا
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ـــن بەڵگـــە و شـــایەتحاڵ هـــەن،  ـــم و چەندی ـــێ دەڵێ ئێمباپ
کـــە ئـــەوەی مـــن دەیڵێـــم پشتڕاســـتی دەکەنـــەوە، ئـــەو 
شـــتانەی مـــن ئاشـــکرایان دەکـــەم دەنگدانەوەیەکـــی 

زۆریـــان دەبێـــت و هەرایەکـــی گـــەورە دەنێنـــەوە. 
ــارەی کیلیـــان  ــیدار لەبـ ماتیـــاس شـــتێکی زۆر مەترسـ
ئیمباپێـــی ئەســـتێرەی فەرەنســـی ئاشـــکرا دەکات و 
ــوو  ــارە گرتبـ ــە پـ ــرام جادووگەرێکـــی بـ دەڵێت:پۆلـــی بـ
بـــۆ ئـــەوەی بـــە ســـیحری رەش ئـــازار بـــە ئێمباپـــێ 

بگەینێـــت. 
ماتیـــاس لـــە هەژمـــاری تایبەتـــی خـــۆی لـــە تـــۆڕی 
رووی  کـــردووە،  پۆســـتێکی  تویتـــەر  کۆمەاڵیەتـــی 
ــاری  ــەی دەکات و دەڵێت:رووخسـ ــە براکـ ــەکانی لـ قسـ
راســـتەقینەی تـــۆم بـــۆ دەرکەوتـــووە و لەوەتـــەی دەســـتت 
کـــردووە بـــە درۆکـــردن لەگـــەڵ پۆلیـــس، ناتوانیـــت مـــن 

تاوانبـــار بکەیـــت.
بمنێریتـــە  و  بکەیـــت  بێدەنگـــم  ویســـتت  دەشـــڵێت:تۆ 
زینـــدان، بـــەاڵم ئەوەنـــدەم هەیـــە قســـەکانم و درۆکانـــت 
بســـەلمێنم، دووبـــارە پێـــت دەڵێمـــەوە: براکـــەم یاریکـــردن 

ــە!. ــاش نییـ ــک بـ ــی خەڵـ و هەڵخەڵەتاندنـ
بـــەاڵم  موســـڵمانە،  پـــێ  خـــۆت  دەڵێت:تـــۆ  پێشـــی 
ســـیحری رەش لـــە خەڵکـــی دەکەیـــت، تـــۆ دووڕووی.
لـــە درێـــژەی قســـەکانیدا، ماتیـــاس دەشـــڵێت:بابەتەکە 
پـــارە نییـــە، تـــۆ منـــت بـــە بەپێچەوانـــەی ویســـتی 
خـــۆم تێوەگانـــدووە، مـــن بـــۆ تـــۆ دەمـــردم، تـــۆ منـــت 
ــاوان  ــی بێتـ ــت رۆڵـ ــت و دەتەوێـ ــەدا جێهێشـ ــە کونەکـ لـ
بگێڕیـــت، هیـــچ کـــەس لەســـەر زەوی 
لـــە تـــۆ ترســـنۆکتر، خیانەتکارتـــر و 

ــە.  ــر نییـ دووڕووتـ

ئـــەو رووی قســـەکانی لـــە کیلیـــان ئێمباپـــێ دەکات 
ـــم  ـــچ شـــتێکی نەرێنی ـــت؟ مـــن هی ـــۆ تێدەگەی و دەڵێت:ت
بەرامبـــەرت نییـــە، قســـەکانم لـــە بەرژەوەنـــدی تـــۆدان، 
ـــەم  ـــۆ ئ هەمـــوو شـــتێک راســـتە و ســـەلمێنراوە ببـــوورن ب
برایـــەم، کـــە خـــۆی بـــە موســـڵمان ناودەبـــات، کەچـــی 
ســـیحر دەکات، تـــۆ شـــایەنی ئـــەوە نیـــت دووڕوو و 

خیانەتـــکار لـــە دەوروبەرتـــدا هەبـــن. 
لـــە پێشـــهاتێکی نوێـــدا لـــەو بارەیـــەوە، میدیاکانـــی 
و  ئێمباپـــێ  کـــە  کـــردووە،  ئاشـــکرایان  فەرەنســـا 
ماڵباتەکـــەی لـــە دوورەوە چاودێـــری کێشـــەکانی نێـــوان 

پـــۆل پۆگبـــا و براکـــەی دەکـــەن.
بـــە  ئێمباپـــێ  ئەگـــەر  بەوەشـــکردووە،  ئاماژەیـــان 
ببێتـــەوە،  پشتڕاســـت  بـــۆی  یەکاکـــەرەوە  بەڵگـــەی 
کـــە پۆگبـــا پەنـــای بردووەتـــە بـــەر ســـیحری رەش بـــۆ 
ــی  ــت جارێکـ ــت، رازی نابێـ ــی پێبگەیەنێـ ــەوەی زیانـ ئـ
ــتەر  ــووی مانچسـ ــتێرەی پێشـ ــانی ئەسـ ــە شانبەشـ دیکـ
ـــە  ـــکات، ل ـــاری ب ـــا ی ـــژاردەی فەرەنس ـــە هەڵب ـــد ل یۆنایت
ـــۆ دەســـتپێکردنی  ـــە ســـێ مانـــگ ب کاتێکـــدا کەمتـــر ل
یارییەکانـــی مۆندیالـــی 2022ــــی قەتـــەر مـــاوە، کـــە 
تێیـــدا هەڵبـــژاردەی فەرەنســـا بەرگـــری لـــە نازناوەکەیـــان 
دەکـــەن، کـــە لـــە مۆندیالـــی رابـــردوودا لـــە رووســـیا 

ـــردەوە. ــان ب نازناوەکەیـ
ــۆڵ  ــەڵ پـ ــاڵە لەگـ ــە 5 سـ ــر لـ ــێ زیاتـ ــان ئێمباپـ کیلیـ
پۆگبـــا لـــە هەڵبـــژاردەی فەرەنســـادایە، لـــەو ماوەیـــەدا 
مۆندیالـــی 2018 و خولـــی نەتەوەکانـــی ئەوروپـــای 

2021 یـــان بەدەســـتهێناوە.
فەرەنســـا  هەڵبـــژاردەی  ســـەقامگیری  قەیرانـــە  ئـــەم 
ــتپێکردنی مۆندیالـــی  2022،  دەهەژێنێـــت پێـــش دەسـ
کـــە تیایـــدا لـــە کۆمەڵـــەی چـــوار لەگـــەڵ تونـــس، 

دانیمـــارک و ئوســـترالیا یـــاری دەکات.
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ــەی  ــەڵ یانـ ــتەم لەگـ ــۆ رۆسـ ــەم وەرزە ئاسـ ــدە ئـ ــەر چەنـ هـ
نـــەورۆز توانـــی ئاســـتێكی بـــەرز پێشـــكەش بـــكات لـــە 
ـــە هـــۆی  ـــی یانەكانـــی عێراقـــی، ب یارییەكانـــی خولـــی نایاب
ئاســـت بەرزیشـــەوە چەندیـــن یانـــە داوای گرێبەســـتی لـــێ 
كردبـــوو، دواجاریـــش ئاســـۆ یانـــەی ســـالمییەی كوەیتـــی 
ســـەرقاڵی  یانەكـــە  لەگـــەڵ  ئێستاشـــدا  لـــە  هەڵبـــژارد، 
ئەنجامدانـــی یارییەكانـــی خولـــی كوەیتییـــە، لـــە بـــارەی 
چوونـــی بـــۆ یانەكـــە و ئەنجامدانـــی یارییەكانـــی ئاســـۆ 
رۆســـتم بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »دەســـتپێكێكی 
باشـــمان هەبـــووە لەگـــەڵ یانـــەی ســـالمییەی كوەیتـــی و 

ئاسۆ رۆستەم لە كوەیت دەدرەوشێتەوە
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توانیمـــان لـــە دەســـت پێكـــی خولەكـــەدا 
ســـێ خاڵـــی گرنـــگ بەدەســـت بهێنیـــن، 

یانەكـــە  و  كـــردووە  باشـــمان  ئامادەكاریـــی 
ــە  ــی خولەكـ ــە بەهێزەكانـ ــە یانـ ــك لـ ــت یەكێـ دەیەوێـ
ـــە پلەكانـــی پێشـــەوەش بێـــت، منیـــش وەكـــو  بێـــت و ل
یاریزانێكـــی كـــورد زۆر ئاســـوودەم، هـــەر چەنـــدە بـــۆ 
مـــن قورســـە كـــە بـــۆ یەكەمجـــارە لـــە خولێكـــی دەرەوە 

ــی  ــت درێغـ ــام بێـ ــە توانـ ــی لـ ــەاڵم هەرچـ ــەم، بـ ــاری دەكـ یـ
ناكـــەم بـــۆ سەرخســـتنی یانەكـــە و نـــاوی خۆشـــم وەكـــو 

یاریزانێكـــی كـــورد«.
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ـــەم  ـــە یەك ـــەی چـــوار قوڕن ـــەم وەرزە یان ـــەوەی ئ لەگـــەڵ ئ
وەرزی یاریكردنـــی دەبێـــت لـــە ریـــزی یانـــە گەورەكانـــی 
یانەكانـــی  نایابـــی  خولـــی  ئەویـــش  كـــە  كوردســـتان، 
كوردســـتانە، كارگێڕیـــی یانەكـــە بـــە فەرمـــی گرێبەســـتی 
لەگـــەڵ )دارا محەمـــەد( ڕاهێنـــەری پێشـــووی یانـــەی 
بازیـــان مۆركـــردووە و، دەیەوێـــت لـــە ســـەر دەســـتی ئـــەم 
ـــارەی  ـــت، لەب ـــەرە ئەنجامـــی گـــەورە بەدەســـت بهێنێ ڕاهێن
پانـــی داهاتـــووی یانەكـــەش دارا محەمـــەد بـــۆ گۆڤـــاری 
گـــواڵن گوتـــی: »پانمـــان ئەوەیـــە گۆڕانـــكاری بكەیـــن، 
ــە  ــی لـ ــە یاریكردنـ ــاڵیەتی لـ ــەم سـ ــە یەكـ ــە یانەكـ چونكـ
خولـــی نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان، دەبـــێ گۆڕانـــكاری 
ـــە  ـــن ك ـــا بهێنی ـــەرز و بەتوان ـــت ب ـــی ئاس ـــن و یاریزان بكەی
ئەزموونیـــان هەبێـــت لـــەم خولـــە، ئێســـتاش بەردەوامیـــن 
لـــە گواســـتنەوەی یاریزانـــان، بـــەاڵم لـــە راگەیاندنـــەكان 

نهێنـــی  بـــە  كارەكانمـــان  دەمانەوێـــت  و  دووریـــن 
بێـــت«، لـــە بـــارەی هێنانـــی یاریزانـــی پیشـــەگەریش 
گوتـــی: »بەنیـــازی ئەوەیـــن ســـێ یاریزانـــی پیشـــەگەر 
یاریزانێكـــی  ئێســـتا  یانەكەمـــان،  ریـــزی  بگوازینـــەوە 
كۆدیڤـــوار مـــان گواســـتووەتەوە لـــە ئەفریقیـــا، كـــە پێشـــتر 
یاریزانـــی ئۆلۆمپیـــی كۆدیڤـــوار بـــووە و، دوو یاریزانـــی 
ــان  ــێ، یـ ــداد بـ ــە بەغـ ــا لـ ــن، ئینجـ ــگەریش دەهێنیـ پیشـ

لـــە دەرەوەی عێـــراق، گرنـــگ نییـــە یاریزانـــی 
پیشـــەگەر لـــە ســـەرەتای ئامادەكارییەكانـــدا 
لـــە  یاریزانـــە  ئـــەو  چونكـــە  بهێنیـــن، 
هەمـــوو ڕوویەكـــەوە ئامادەیـــە، دەســـت 
ـــچ  ـــن و هی ـــان دەكەی ـــە ئامادەكارییەكانم ب

ـــۆ  گرفـــت و كێشـــەیەكمان نییـــە و، ســـوپاس ب
خـــودا كارەكانمـــان بـــە باشـــی بەرێوەدەچێـــت«.

چوارقوڕنە گۆڕانكاری دەكات

چەندیـــن  وەرزە  ئـــەم  هەولێـــر  یانـــەی  چەنـــدە  هـــەر 
گرێبەســـتی لەگـــەڵ یاریزانانـــی ناوەخۆیـــی و بیانـــی 
ریـــزی  بەهێزكردنـــی  ئامانجـــی  بـــە  مۆركـــردووە 
ـــەاڵم بیـــال ســـاڵح كـــە یەكێكـــە  پێكهاتـــەی یانەكـــەی، ب
لـــە یاریزانـــە كوردەكانـــی یانەكـــە بەهـــۆی رێكنەكەوتنـــی 
گرێبەســـتەكەی  گرێبەســـتەكە،  بـــڕی  ســـەر  لـــە 
هەڵوەشـــاندوە و یانەیەكـــی دیكـــەی هەڵبـــژارد، لـــە 
ــری  ــەی هەولێـ ــی یانـ ــە بۆچـ ــەوەی كـ ــارەی ئـ بـ
ـــاری گـــواڵن  ـــۆ گۆڤ ـــاڵح( ب ـــال س جێهێشـــت )بی
ـــوو مـــن لەگـــەڵ  ـــار ب ـــدە بڕی گوتـــی: »هـــەر چەن
یانـــەی هەولێـــر بـــەردەوام بـــم، بـــەاڵم بەهـــۆی پـــارەوە 
ــەی  ــە یانـ ــن، بۆیـ ــر رێكنكەوتیـ ــەی هەولێـ ــەڵ یانـ لەگـ
هەولێریـــش زۆر دواكەوتـــن لـــە قســـەكردن لەگـــەڵ تیپەكـــە 
و نەگەیشـــتینە رێككەوتـــن، لـــە ئێستاشـــدا لـــە هەریـــەك 
لـــە یانەكانـــی نـــەورۆز و پێشـــمەرگەی ســـلێمانی و 

ــراوە،  ــكەش كـ ــتم پێشـ ــۆك گرێبەسـ دهـ
ئـــەوەی ڕاســـتی بێـــت حـــەزم دەكـــرد 
بچمـــە ریـــزی یانـــەی نـــەورۆز بـــۆ 

عێراقـــی  یانەكانـــی  نایابـــی  خولـــی 
درەنـــگ  هەولێـــر  بـــەاڵم  بكـــەم،  یـــاری 
قســـەیان لەگەڵـــم كـــرد، بۆیـــە یانـــەی نـــەورۆز 

یاریزانـــی شـــوێنی یاریكردنـــی منـــی هێنـــا، هەرچەنـــدە 
لەگـــەڵ یانـــەی پێشـــمەرگەی ســـلێمانی گەیشـــتوومەتە 
رێككەوتـــن، بـــۆ ئـــەوەی وەرزی نـــوێ لـــە خولـــی پلـــە 
یەكـــی عێراقـــی یـــاری بـــۆ یانـــەی پێشـــمەرگە بكـــەم«، 
بیـــال ســـاڵح گوتیشـــی: »لـــە ئێســـتادا گرفتـــم لەگـــەڵ 
هیـــچ یانەیـــەك نییـــە و دەمەوێـــت بچمـــە هـــەر یانەیـــەك 
خزمـــەت بكـــەم و ئەنجامـــی گـــەورە لەگـــەڵ ئـــەو یانەیـــە 
بەدەســـت بهێنـــم، هیـــوادارم بتوانـــم ئاســـت و ئەنجامـــی 

گـــەورە پێشـــكەش بكـــەم لـــە داهاتـــوودا«.

بیالل ساڵح و هەولێر لەسەر پارە رێك نەكەوتن
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ــەرزی  ــتی بـ ــە ئاسـ ــەلمێنراوە كـ ــە سـ   ئەمـ
خوێنـــدا  لـــە   Cholesterol كۆلیســـتیڕۆڵ 
ـــە نەخۆشـــیی  ـــۆ توشـــبوون ب ـــزە ب هۆكارێكـــی بەهێ
دڵ و جەڵتـــەی مێشـــك، بـــۆ كۆنترۆڵكردنـــی ئاســـتی 
ـــی  ـــە پالنیكـــی خۆراك ـــەرزی كۆلیســـتیڕۆڵ، پێویســـت ب ب
دابەزاندنـــی  دەرمانـــی  لەگـــەڵ  جـــا  دەكات،  تایبـــەت 
ــە  ــان، كـ ــی دەرمـ ــێ بەكارهێنانـ ــە بـ ــان بـ ــتیڕۆڵ، یـ كۆلیسـ
دكتـــۆر بڕیـــاری لەســـەر دەدات. خۆراكـــە گونجـــاوەكان بـــۆ 
دابەزاندنـــی كۆلیســـتیڕۆڵ بریتیـــن لـــە: میـــوەی جۆراوجـــۆر، 
ســـەوزەی جۆراوجـــۆر، دانەوێڵـــەی تـــەواو، شـــیرەمەنی بـــێ 
ــەوری،  ــێ چـ ــی بـ ــەوری، پرۆتینـ ــەم چـ ــان كـ ــەوری، یـ چـ
ئـــەو  هەروەهـــا  ریشـــاڵ،  بـــە  دەوڵەمەنـــد  خۆراكـــی 
 Unsaturated fats خۆراكانـــەی كـــە چەورییـــە ناتێـــرەكان

لەخۆدەگـــرن وەكـــو: زەیتـــوون و زەیتـــی زەیتـــوون، ئاڤـــۆكادۆ، 
زەیتـــی كانـــۆال و گوڵەبـــەڕۆژە و گەنمەشـــامی، ماســـیی 
ســـالمۆن و ماكارێـــل، كاكڵ و تـــۆوەكان وەكـــو بـــاوی، كازو، 
فســـتقی ســـوودانی، كونجـــی. هەروەهـــا دووركەوتنـــەوە، 
یـــان كەمكردنـــەوەی تونـــدی ئـــەو خۆراكانـــەی ئاســـتی 
كۆلیســـتیڕۆڵ بەرزدەكەنـــەوە وەكـــو: زەردێنـــەی هێلكـــە، 
 Saturated ــرەكان ــە تێـ ــە چەورییـ ــد بـ ــی دەوڵەمەنـ خۆراكـ
ئەندامـــەكان،  گۆشـــتی  ســـوور،  گۆشـــتی  وەكـــو:   fats
بێـــت،  پێســـتەوە  بـــە  كـــە  بەتایبەتـــی  پەلـــەور  گۆشـــتی 
روبیـــان، مەحـــار، پەنیـــر، كـــەرە، ســـەرتوو، قەیمـــاغ، گوێـــزی 
هینـــدی، زەیتـــی خورمـــا و زەیتـــی گوێـــزی هینـــدی، 
ـــك و بســـكویتەكان،  ـــیرینكراوەكان، كێ ـــلەمەنییە ش شـــەكر، ش

ــم.  ــا ئایـــس كرێـ هەروەهـ

پالنی خۆراكی
 بۆ دابەزاندنی كۆلیستیڕۆڵی بەرز
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ئایا نووستنی پاش نیوەڕۆ زیانی هەیە؟
هەمـــوو كەســـێك حـــەزدەكات كـــە پـــاش نیـــوەڕۆ كەمێـــك بخەوێـــت، بـــەاڵم ئایـــا دەزانیـــت كـــە نووســـتنی 
پـــاش نیـــوەڕۆ Napping خـــەوی شـــەوانەت تێـــك دەدات؟. نووســـتنی پـــاش نیـــوەڕۆ 
ـــە نەخۆشـــیی  ـــبوون ب ـــۆ تووش ـــدەرە ب ـــە بەردەوامـــی هان ـــاوەی زۆر و ب ـــۆ م ب
پاڵنـــەر  بوونـــی  خەمۆكـــی.  لەگـــەڵ  دڵ  نەخۆشـــیی  شـــەكرە، 
بـــۆ خـــەو لەكاتـــی رۆژدا مانـــای كەمخـــەوی لـــە شـــەودا 
ـــە نەخۆشـــیی  ـــت، ئەمـــەش ئەگـــەری تووشـــبوون ب دەگەیەنێ
درێژخایـــەن زیـــاد دەكات، لـــە الیەكـــی دیكـــەوە، بـــۆرژان لـــە 
كاتـــی رۆژدا مانـــای كوالێتیـــی خراپـــی خـــەو دەگەیەنێـــت، 
واتـــە بوونـــی گرفتێكـــی پەیوەســـت بـــە خـــەو، لـــە هەندێـــك 
حاڵەتـــدا، خـــەوی پـــاش نیـــوەڕۆ دەبێتـــە ئەڵقەیەكـــی نەپچـــڕاو، 
قەرەبووكردنـــەوەی  بەمەبەســـتی  رۆژدا  لەكاتـــی  خەوتـــن  واتـــە 
كەمخەویـــی شـــەوی رابـــردوو، بـــەاڵم پاشـــان گرفـــت بـــۆ چوونـــە خـــەو 
لـــە شـــەودا پەیـــدا دەبێـــت، دەرەنجـــام ناڕێكیـــی خـــەو بـــەردەوام دەبێـــت، لێـــردا 
ــدان و  ــوەڕۆ و گرنگیـ ــاش نێـ ــەوی پـ ــنوورداركردنی خـ ــە سـ ــە لـ ــارە بریتییـ ــە چـ تاكـ
ـــە  ـــوەڕۆ، بریتیی ـــاش نی ـــەوی پ ـــۆ خ ـــاوە ب ـــترین كات و م ـــەو. باش ـــەوی ش ـــتركردنی خ باش
لـــە خەوێكـــی مـــاوە كـــورت كـــە لـــە 30 خولـــەك زیاتـــر نەبێـــت و لـــە كاتژمێـــری نێـــوان 1-3 ی 
پـــاش نیـــوەڕۆدا بێـــت. خـــەوی پـــاش نیـــوەڕۆ بـــۆ مـــاوەی درێـــژ و لەكاتـــی درەنگتـــر لـــە كاتژمێـــر 4 
ی پـــاش نیـــوەڕۆ تـــا 9 ی شـــەو، زیـــان بـــە تەندروســـتی دەگەیەنێـــت و ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی 

دڵ و جەڵتـــە و بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن زیـــاد دەكات.
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ــی  ــاودا، چڕیـ ــی ئـ ــڕی كەمـ ــەوەی بـ ــەڵ خواردنـ   لەگـ
ئاســـتی  واتـــە  دەبێـــت،  زیاتـــر  خوێنـــدا  لـــە  شـــەكر 
ـــە كـــە هەمـــوو ئاڵۆزییەكانـــی  بەرزدەبێتـــەوە، ئەمـــەش روون
نەخۆشـــیی شـــەكرە لـــە ئەنجامـــی بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی 
ـــەوەی ســـادە و  ـــەوە روو دەدەن. كەمبوون شـــەكری خوێن
تونـــدی شـــلەی لـــەش Dehydration لـــە ئەنجامـــی 
كەمخواردنـــەوەی ئـــاودا، زیانبەخشـــە بـــۆ نەخۆشـــانی 
شـــەكرە، بۆنموونـــە كەمبوونەوەیەكـــی ســـادەی شـــلەی 
ــە  ــت، دەبێتـ ــێ نەكرێـ ــتی پـ ــە هەسـ ــە لەوانەیـ ــەش كـ لـ
ئەگـــەری بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی شـــەكری خوێـــن تـــا 
50-100 ملگـــم لـــە هـــەر دێســـلیتیرێكی خوێنـــدا بـــە 
بـــەراورد لەگـــەڵ ئاســـتی شـــەكر لەكاتـــی خواردنـــەوەی 
ــلەی  ــەوەی تونـــدی شـ ــاودا، كەمبوونـ ــەواوی ئـ بـــڕی تـ
ـــەوەی زۆر و خێـــرای ئاســـتی  ـــۆ بەرزبوون لـــەش هـــۆكارە ب
شـــەكری خوێـــن، بۆنموونـــە لەكاتـــی رشـــانەوەی زۆر، یـــان 
ژاراویبـــوون بـــە خـــۆراك، ئاســـتی شـــەكری خوێـــن زۆر بـــە 

خێرایـــی بەرزدەبێتـــەوە لـــە نەخۆشـــانی شـــەكرەدا.
ــاو  ــد ئـ ــە چەنـ ــە رۆژانـ ــتە كـ ــەكرە پێویسـ ــانی شـ  نەخۆشـ
بخۆنـــەوە؟ واباشـــترە كـــە ئـــاو بـــەردەوام لەبەردەســـت بێـــت و 
لەكاتـــی هەســـتكردن بـــە تینوێتـــی بخورێتـــەوە، هەرگیـــز 
ـــاكات كـــە یەكێـــك فشـــار لەخـــۆی بـــكات  ـــەوە ن پێویســـت ب
ــی  ــە درێژایـ ــە بـ ــە كـ ــەاڵم واباشـ ــەوە، بـ ــاو خواردنـ ــۆ ئـ بـ
رۆژ ئـــاو بخورێتـــەوە، بۆنموونـــە هەتـــا ئەگـــەر هەســـتت 
ـــك(  ـــد )فڕێ ـــە تینووبوونیـــش نەكـــرد، دەتوانیـــت كـــە چەن ب
كەمبوونـــەوەی  لـــە  خۆپاراســـتن  بـــۆ  بخۆیتـــەوە،  ئـــاو 
شـــلەی لـــەش، چونكـــە لـــە نەخۆشـــانی شـــەكرەدا هەســـتی 

تێنووبـــوون گۆڕانـــی بەســـەردا دێـــت.

گرنگیی ئاوخواردنەوە 
بۆ نەخۆشانی شەكرە
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ئاســـن Iron گرنگیـــی زۆری هەیـــە بـــۆ تەندروســـتی، ئاســـن 
ـــاو خڕۆكـــە ســـوورەكانی  بەشـــە گەورەكـــەی هیمۆگلۆبینـــی ن
لـــەش  بـــۆ  ســـییەكانەوە  لـــە  ئۆكســـجین  كـــە  خوێنـــە، 
ــووە  ــدا هاتـ ــی ئەوروپیـ ــی توێژەرانـ ــە راپۆرتـ ــەوە، لـ دەگوازێتـ
كـــە كەمیـــی تونـــدی كانـــزای ئاســـن لـــە لەشـــدا، لەوانەیـــە 
ــت  ــا دەتوانرێـ ــیی دڵ، هەروەهـ ــەری نەخۆشـ ــە ئەگـ ــە ببێتـ كـ
كـــە رێگـــە لـــە تووشـــبوونی یـــەك لـــە هـــەر 10 حاڵەتـــی 
نوێـــی نەخۆشـــیی دڵ لـــە تەمەنـــی ناوەڕاســـتدا بگیرێـــت 
بـــە دابینكردنـــی ئاســـتی دروســـتی ئاســـن لـــە خـــۆراك و 
ــن  ــوان كەمیـــی ئاسـ ــی نێـ ــدا. ئەگەرچـــی پەیوەندیـ ــە لەشـ لـ
و نەخۆشـــیی دڵ بـــە تـــەواوی روون نییـــە، بـــەاڵم جگـــە 
لـــە كەمبوونـــی ئۆكســـجین، لەوانەیـــە كـــە میكانیزمەكـــە 
بگەڕێتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی كـــە ئاســـن رۆڵـــی گرنگـــی هەیـــە 

ـــەش و میتابۆلیزمـــی  ـــوان ل ـــۆ هێشـــتنەوەی هاوســـەنگیی نێ ب
وزە، كەمیـــی تونـــدی كانـــزای ئاســـن كـــە دەبێتـــە هـــۆی 
گەیشـــتنی  كەمبوونـــەوەی  بـــۆ  هـــۆكارە  كەمخوێنـــی، 
ئۆكســـجین بـــە ماســـوولكەی دڵ، لەوانەشـــە ببێتـــە ئەگـــەری 
هەروەهـــا  لێدانەكانـــی دڵ،  ناڕێكبوونـــی  یـــان  خێرابـــوون، 
لێدانـــە  بـــە  دڵەكوتـــێ Palpitations واتـــە هەســـتكردن 
خێراكانـــی دڵ، چونكـــە دڵ بـــۆ قەرەبووكردنـــەوەی كەمیـــی 
ــاڵ  ــن پـ ــری خوێـ ــڕی زیاتـ ــە بـ ــەوڵ دەدات كـ ــجین هـ ئۆكسـ
ــی  ـــۆی گەورەبوونـ ــە ه ــە ببێتـ ــە كـ ــەش لەوانەیـ ــت، ئەمـ بنێـ
قەبـــارەی دڵ، یـــان پەككەوتنـــی. ســـەرچاوە خۆراكییەكانـــی 
ئاســـن بریتیـــن لـــە: گۆشـــتی ســـوور، گۆشـــتی پەلـــەوەر، 
هێلكـــە، ماســـیی تونـــە، رۆبیـــان، ســـپێناغ، پەتاتـــەی شـــیرین، 

پاقلەمەنییـــەكان بەتایبەتـــی نیســـك.

كەمیی ئاسن لەوانەیە ببێتە ئەگەری نەخۆشیی دڵ!
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جگەرەكێشان ترشی 
گەدە زیاد دەكات

ــەری  ـــە ئەگـ ــە دەبێت ـــن رێگـ ــە چەندی ــان بـ  جگەرەكێشـ
ــە  ــەوەی لـ ــەدە و گەڕانـ ــەڵۆكی گـ ــی ترشـ ــاد دەردانـ زیـ
گـــەدەوە بـــۆ بەشـــی خـــوارەوەی ســـوورێنچك، كـــە بریتیـــن 

ـــە: ل
زمانـــەی  خاوكردنـــەوەی  بـــۆ  هانـــدەرە  1-نیكۆتیـــن 
ــوورێنچك  ــوان سـ ــەی نێـ ــوورێنچك )زمانـ ــوارەوەی سـ خـ
ــە  ــی بەرگرییـ ــی یەكەمـ ــە هێڵـ ــەم زمانەیـ ــەدە(، ئـ و گـ
ـــۆ ســـوورێنچك  ـــەوەی ترشـــەڵۆكی گـــەدە ب ـــە گەڕان دژ ب

ــەرە  ــەم ئەگـ ــن ئـ ــی نیكۆتیـ ــە كاریگەریـ GERD، بـ
زۆر زیـــاد دەبێـــت.

ترشـــەڵۆكی  دەردانـــی  2-زیادكردنـــی 
گـــەدە لـــە خانەكانـــی ناوپۆشـــی گـــەدە 
ئەگـــەری  ئەمـــەش  دڵەكـــزێ،  و 
بەشـــەی  بـــۆ  ترشـــەڵۆك  گەڕانـــەوەی 
 Acid reflux خـــوارەوەی ســـوورێنچك
زیاتـــر دەكات، هەروەهـــا جگەرەكێشـــان 
هانـــی گواســـتنەوەی خوێیەكانـــی زراو 
دەدات،  گـــەدە  نـــاو  بـــۆ  ریخۆڵـــەوە  لـــە 
ـــر  ـــۆڵۆكی گـــەدە زیات ـــی ترش ـــەش چڕی بەم

دەبێـــت.
لیـــك،  دەردانـــی  3-كەمكردنـــەوەی 
لەوكاتـــەی كـــە لیـــك مـــاددەی بیكاربۆنـــات 

Bicarbonate لەخۆدەگرێـــت، كـــە ماددەیەكـــی 
لـــە  گـــەڕاوە  ترشـــەڵۆكی  و  تفتـــە 

گـــەدە هاوســـەنگ دەكاتـــەوە، 
قووتدانـــی لیـــك یارمەتیـــدەرە 
بـــۆ ســـووككردنی كاریگەریـــی 
ترشـــەڵۆكی گـــەڕاوە لەســـەر 

ناوپۆشـــی ســـوورێنچكدا. 
ــی  ــی لینجـ ــی چینـ 4-تێكدانـ
ئـــەو  ســـوورێنچك،  ناوپۆشـــی 
چینـــەی كـــە ســـوورێنچك لـــە 
كاریگەریـــی نەرێنیـــی ترشـــەڵۆك 

دەپارێزێـــت. 
ماســـوولكەكانی  نیكۆتیـــن   5
خـــاو  ســـوورێنچك  دیـــواری 
دەكاتـــەوە، بەمـــەش ئەگـــەری 
ترشـــەڵۆكی  گەڕانـــەوەی 
ســـوورێنچك  نـــاو  بـــۆ  گـــەدە 

دەبێـــت. زیـــاد 

  كۆالجیـــن Collagen باڵوتریـــن جـــۆری پرۆتینـــە لـــە 
لەشـــدا و لە ئێســـك، ماســـوولكە، ژێیەكان، هەروەها لە 
ـــە.  ـــە و، ســـیفەتی بەیەكبەســـتانەوەی هەی پێســـتدا هەی
ـــتكردنی  ـــی 40 ســـاڵیدا، دروس لـــە دەوروبـــەری تەمەن
شـــێوەیەكی سرووشـــتی  بـــە  لەشـــدا  لـــە  كۆالجیـــن 
ســـااڵنە بـــە رێـــژەی 1% كـــەم دەبێتـــەوە، لـــە الیەكـــی 
ـــەوەی  ـــۆ كەمكردن ـــدەرن ب ـــد هۆكارێـــك هان دیكـــە، چەن
)دەســـتكردی( دروســـتبوونی كۆالجیـــن لـــە لەشـــدا، كـــە 
بریتیـــن لـــە: تیشـــكی خـــۆر، جگەرەكێشـــان، پیســـبوونی 
هـــەوا، لەگـــەڵ زیادبـــوون و دابەزینـــی كێشـــی لەشـــدا. 
ـــە لەشـــدا ســـەرەتا  كەمبوونـــەوی پرۆتینـــی كۆالجیـــن ل
ـــی پێســـتی  ـــڵ و لۆچبوون ـــە شـــێوەی دەركەوتنـــی هێ ب
دەموچـــاو لەگـــەڵ شـــۆڕبوونەوەی Sagging پێســـتی 
بەشـــەكانی  پاشـــان  دەبینرێـــت،  مـــل  و  دەموچـــاو 
ــا دەبێتـــە هـــۆی  ــەوە، هەروەهـ دیكـــەی لـــەش دەگرێتـ
ئـــازار لـــە جومگەكانـــدا. كۆالجیـــن بـــە شـــێوەی دەرزی 
خۆجێیـــی بەكاردێـــت بـــۆ لووســـكردن، یـــان ســـافكردنی 
هێڵـــەكان و كەمكردنـــەوەی لۆچبوونەكانـــی پێســـت، 
هەروەهـــا بـــۆ قەبەكردنـــی لێـــوەكان، بـــەاڵم كۆالجیـــن 
بـــە شـــێوەی دەنـــك، كەپســـول، یـــان پـــاودەر بـــە رێـــگای 
دەم بەكاردێـــت بـــە مەبەســـتی باشـــتركردنی تـــۆن و 
ــت و قـــژ و نینۆكـــەكان، لەگـــەڵ  تەندروســـتیی پێسـ
ــەس  ــك كـ ــەكان، هەندێـ ــازاری جومگـ ــووككردنی ئـ سـ
پـــاش بەكارهێنانـــی كۆالجیـــن ســـوودێكی كەمـــی لـــێ 
ــەدا  ــی دیكـ ــك كەسـ ــە هەندێـ ــی لـ ــن، كەچـ دەبینـ

ـــت. ـــەدی دەكرێ ـــر ب ـــوودی زیات س

 بەكارهێنانی كۆالجین تا 
چەند سوودبەخشە بۆ پێست؟
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كاتژمێرەكانی گارمێن لـــــــــــــــــــــــــــــە نێوان كالسیك و نوێدا سكاینەر و پرینتەری سێ رەهەندی واتە 3D لەم 
چەند ســاڵەدا لە بوارەكانی پزیشــكی، پیشەسازی و 
بیناسازی و...تاد گرنگی خۆی هەیە. سكاینەر و 
پرینتەری ســێ رەهەندی لە بواری كێش و قەبارەوە 
گــەورەن و راگواســتنیان دژوارە. بــەاڵم ســكاینەری 
جۆری CR-Scan Lizard هەم كێشەی كەمە و هەم 
راگواســتنی ئاسانە. ســكاینەرەكە لە شێوەی چاوی 
مارمێلكــە دەچێــت، دەتوانرێــت پارچــەی بچــووك 
بەشــێوەی سێ دەوری سكان بكات. خۆی پێكهاتوە 
لــە دوو چــاو، بە وردبینییەكی تەواو تەنانەت كەمتر 

لە 0.5 ملم دەتوانێت سكان بكات.
لـــە وردتریـــن  ســـكانەكە بەشـــێوەی زیـــرەك فیلـــم 
وەك  پارچەكانـــی  بـــۆ  هەڵدەگرێتـــەوە.  بەشـــەكان 
ــتخانە،  ــپێر، پارچەكانـــی چێشـ ــێن، سـ دەرگای ماشـ
ئامێـــری یـــاری كردنـــی منـــدااڵن و چوارچێـــوەی 
دیكـــەش  شـــتی  زۆر  و  دەوری  ســـێ  نەخشـــەی 
ســـوودی دەبێـــت. ســـكاینەرەكە شـــەحن دەبێتـــەوە و 
كـــە كارەبـــاش نەمـــا كێشـــەی بـــۆ نایەتـــە پێـــش.

كۆمپانیاكانـــی  ناســـراوترین  لـــە  یەكێـــك  گارمێـــن 
ســـەرەتای  لـــە  زیرەكـــە.  كاتژمێـــری  بەرهەمهێنـــی 
ــە  ــۆی كـ ــی خـ ــری زیرەكـ ــن كاتژمێـ ــاڵدا نوێتریـ ئەمسـ
بـــە دیزایـــن و شـــێواز وەك كاتژمێـــری كالســـیك دەچێـــت 

خســـتەڕوو.
Vi- و هەروەهــا كاتژمێری Venu 2 plus یكاتژمێــر
نوێــی كۆمپانیــای  كاتژمێــری  vomove Sport دوو 
ناوبــراون و جیــاوازی زۆریان هەیە لە ڤێرژنەكانی پێش 

خۆیان.
كاتژمێــری Venu 2 Plus یەكەمیــن كاتژمێــرە لــە 
زنجیــرە كاتژمێرەكانــی گارمێــن. كاتژمێرەكــە زیرەكــە 
بەاڵم شــێواز و چوارچێوە و دیزاینەكەی وەك كالســیك 
دەچێــت. بــە مۆبایــل پەیوەند دەدرێ و پاشــان دەكرێت 

كیبـــۆرد گرنگتریـــن بەشـــی كۆمپیوتـــەر، ئـــەو بەشـــەی 
كـــە پەیوەنـــدی لـــە نێـــوان بەكارهێنـــەر و ئامێـــر دروســـت 
دەكات. كیبـــۆرد پێكهاتـــووە لـــە كۆمەڵێـــك دوگمـــە 
ـــێ ئەنجـــام  ـــی پ ـــب كردن ـــەكان و كاری تای ـــە فەرمان ك
یـــەك پارچەیـــە و دوگمەكانـــی  دەدرێـــت. كیبـــۆرد 
ـــە تەختـــەی دوگمـــەكان. ـــۆرد وات ـــای كیب لەســـەرە، وات
كیبۆردی جۆری  ›Glove80 لە هەموو بوارێكەوە 
بــەش  دوو  لــە  ئاســایی،  كیبۆردێكــی  لــە  جیــاوازە 

كیبۆردێكی ناوازە لـــــــــــــــــــــــــــــــــــە دوو پارچە پێكدێت
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كاتژمێرەكانی گارمێن لـــــــــــــــــــــــــــــە نێوان كالسیك و نوێدا
بەهۆیــەوە پەیوەنــدی بكــەی. ســەرەڕای ئــەوەش بــە 
ســوود وەرگرتــن لــە سیســتەمی دەنگــی ســێری و 
گــوگل ئاسســێنت و بێكس بــای دەتوانێت پەیامی 

دەنگی بەڕێ بكات.
هەیــە،  ناوخــۆی  مایكێكــی  كاتژمێرەكــە 

دوگمەیەكــی زیــادی هەیــە كە پاش ئــەوەی لەگەڵ 
مۆبــای پەیوەنــد درا دەكرێــت وەاڵمــی پەیوەندییــەكان 

زیرەكــەكان  كاتژمێــرە  هاوشــێوەی  كاتژمێرەكــە  بدەیــەوە. 
دەكرێــت چاودێــری تەندروســتی بەكارهێنەرەكــەی بــكات و 

هەروەهــا بــۆ جوڵە وەرزشــییەكان گرنگی خــۆی هەیە. بەهۆی 
GPSی ناوخــۆی دەكرێــت بزانــی چەند هەنگاو رۆیشــتی و چەند 

وزەت سووتاندووە. گوێ لەو مۆسیقایانە بگری كە حەزیان لێدەكەی. 
باترییەكەی هەتا 9 رۆژ دانابەزێت.

وەك حـــەز دەكـــەی كاتێـــك دەخـــەوی، لـــە ژووری نووســـتن  بگـــری  ئـــارام  مۆســـیقایەكی  لـــە  ـــڕ و مـــەل و باڵندەیەكـــی گـــوێ  لـــە دەنگخـــۆش، یـــا مۆســـقایەكی هەســـت بزوێـــن و دەنگـــی هـــاژەی ئاوهەڵدێ رووناكییەكـــی  حەزدەكـــەی  بالوێـــن.  ــە ژوورەكـــە باڵوبێتـــەوە كـــە هەســـتێكی خۆشـــت پـــێ دڵ  ــك لـ ــا بۆنێـ ــەوە. یـ ــت بكاتـ ــێ و ئارامـ ببەخشـ
ــك بێـــت. ــتەوە نزیـ دەبــن. بەهۆیــەوە دەكەوییە خەوێكی خۆش و قووڵەوە خــۆش و هــەم بۆنێكــی خــۆش باڵودەكاتــەوە. هــەم رووناكییەكــی تایبــەت، هــەم دەنگێكــی ئامێــری AROMEO Sense لــە یــەك كاتدا بۆنـــی سروشـ خــۆش  و  شــیرین  خەونەكانیشــت  سروشــتیش وەك بۆنــی گــوڵ و ریحانە و گیا و جارجــار شــەپۆالن دەدا. بۆنێكــی خۆشــی لــە پەنــای دەریایەكــی مەنــگ و ئــارام دای ئەســتێرەدا دەخــەوی. دەنگێــك وەك ئەوە وابێ رووناكییــەك وا دەكات لە ژێر ئاســمانێكی پڕ و 

بۆنخۆشە خۆرسكەكان.

ئامێرێك بۆ خەوێكی 
خۆش و ئارام

پێكهاتــووە، بە وتــەی بەكارهێنەرانی كیبۆردەكە تەواو 
ئۆرگۆنۆمیكە و لەكاتی كاردا كێشــەی تەندروســتی 
بۆ بەكارهێنەرەكەی ناڕەخسێنێ. لە شێوەی دەستەوانە 
دەچێــت هەربۆیــە بــەو ناوە ناوی لێنــراوە. بۆ ئەوانەی 
تایــب دەكــەن وا دەكات بەبــێ ماندووبوون و ژانكردنی 
پەنجــە زۆرتــر كار بكــەن. ئــەم كیبۆردە كــە بیرۆكەی 
ستیڤەن چێنگ و كرێس ئاندرە بەشێك لە گۆڕانكاری 

نوێ لە بواری ئۆرگۆنۆمیكەوە.

كیبۆردێكی ناوازە لـــــــــــــــــــــــــــــــــــە دوو پارچە پێكدێت
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خوێنەرێكی بەڕێز دەپرسێت چۆن فایلە دووبارە 
و كۆنەكانی كۆمپیوتەرەكەم بدۆزمەوە و بسڕمەوە؟
بۆ  هەن  رێگا  و  شێواز  زۆر  بەڕێز  خوێنەری 
سڕینەوەی فایلە دووبارە و كۆنەكانی سیستەمی 
مەبەستە  ئەم  بۆ  زۆریش  پرۆگرامی  كۆمپیوتەر، 
پرۆگرامی  پرۆگرامانە  لەو  یەكێك  هەن. 
و  ئاسانە  بەكارهێنانی  هەم  كە  dupeGuruیە. 
سەرەتا  دەكات.  جێبەجێ  بەباشی  ئەركەكە  هەم 
پرۆگرامەكە بەبێ بەرامبەر لە ئینتەرنێت دابەزێنە، 
پاشان دوگمەی scan دابگرە و بۆ ئەوەی گشت 
بە  ئەوە  دوای  بدۆزرێنەوە.  بووەكان  دووبارە  فایلە 
ئاسانی دەتوانی بیانسڕیەوە.. جگە لەوەش دەكرێت 
لەسەر ئەو درایڤەی مەبەستتە فایلەكانی بسڕیەوە، 
 properties بەشی  و  دابگرە  راست  كلیكی 
 disk cleanup فەرمانی  دواتر  و  هەڵبژێرە 
دابگرە و دواتر ئەو فایالنەی مەبەستتە بسڕێنەوە 
دوگمەی  دواتر  و  هەڵیبژێرە  لیستەكەدا  لە  و 

clean دابگرە.

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

ـــك لەكاتـــی سەرخۆشـــیدا ئۆتۆمبیـــل لێدەخـــوڕی، ئەفســـەران و  كاتێ
پۆلیســـانی هاتووچـــۆ بـــۆ زانینـــی ئاســـتی خواردنەوەكـــەت و رێـــژەی 
سەرخۆشـــی ئامێرێكیـــان پێیـــە كـــە ســـەرپێچیكار دەبێـــت فـــووی 
ـــە ئامێرەكـــە دەزانـــدرێ رێـــژەی سەرخۆشـــی ســـەرپێچیكار  لێبـــكات و ب

چەنـــدە.
بچووكتریـــن ئامێـــری پێوانـــەی ئەلكهـــول بـــۆ مۆبایـــل 
بەرهـــەم هاتـــووە. ئامێـــری BACtrack vio مۆبایلەكـــەت 
چ ئایفـــۆن بێـــت یـــا سیســـتەمی ئەندرۆیـــد دەكات بـــە 

ئامێـــری پێوانـــەی ئەڵكـــۆڵ. 
ئامێرەكە بچووكە بەقەد جێ سویچێك دەبێت. 

Micro- ـــووە، بەشـــی ـــەش پێكهات ـــد ب ـــە چەن ـــە ل  ئامێرەك
Check بـــۆ وردبینـــی زیاتـــرە و هەســـتەوەرەكانی وردبینتـــرن.
بەشـــی ZeroLine بـــۆ ئەوەیـــە كـــە بزاندرێـــت كـــەی 
بەكارهێنـــەری ئەلكـــۆڵ كاریگـــەری ئەڵكۆڵـــی لەســـەر 
نامێنـــێ و دەگاتـــەوە حاڵەتـــی ئاســـایی. ئامێرەكـــە لـــە 

رێـــگای بلوتـــوس بـــە مۆبایلـــەوە پەیوەنـــد دەدرێ.

بچووكترین ئامێر 
بۆ رێژەی كهول

بۆڵــد پــاوەر بانــك BOLD power bank پاوەربانكــە رەشــەكە لە ریزی باشــترین 
پاوەربانكــەكان دێــت، پاوەربانــك لــەو كاتانەیــدا كــە وزەی ســەرەكی نامێنێــت بــۆ 
بارگاوی كردنی ئامێرە دیجیتالییەكان گرنگی خۆی هەیە. بۆڵد پاوەربانك 265 
واتــە. باترییەكــەی نــاوەوەی 27000 میلی ئەمپێرە. نە  تەنیا مۆبایل و كامێرا و 
ئامێــرە بچووكــەكان، بەڵكــو الپتــۆپ و تەبلێت و تەنانەت گڵۆپەكانی ماڵەوەشــی 

پێ هەڵدەبێت. 
پاوەربانكی ناوبراو لەیەك كاتدا 6 ئامێر پێكەوە شەحن دەكاتەوە. چوارچێوەیەكی 
پتەوی هەیە و لە ئەڵەمینیۆمی تایبەت و شووشەی سكۆریتی بەهێز دروستكراوە. 

دوو شوێنی كەلێنی USB-C و 2 شوێنی USB-A هەیە.

پاوەربانكە رەشەكە وتایبەتمەندییەكانی
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مــاوس شــا كلیلــی چوونــە ناو 
جیهانــی كۆمپیوتــەرە، زۆربەی ماوســەكان یەك 

شــێوازی و ســتایلیان هەیــە ئەویــش لە شــێوەی مشــكێك 
دەچــن كــە لــە ژێــر پەنجــەی بەكارهێنــەری كۆمپیوتــەردا بێت. 
ئەنگوســیتلەی پــادرۆن padrone پێچەوانەی ماوســەكانی دیكەیە، 
ئــەو ماوســە لــە شــێوەی ئەڵقەدایــە، كاتێــك لــە پەنجــە دەخرێــت، 
بەكارهێنەر دەتوانێت بە پەنجەكانی كۆنترۆڵی كۆمپیوتەرەكەی بكات. 
ئەڵقەكــە دیزانێكــی ســەرنج راكێشــی هەیە و دەكرێــت وەك ئەڵقەیەك بۆ 

هەمیشــە لەدەســتت دابێت و لەكاتی كاركردن بە كۆمپیوتەریشــدا بەكاری 
بهێنــی. بەهــۆی ئــەو ئەڵقــەوە هەموو شــتێك دەبێتە ماوس یــا تۆچ پەدی 
كۆمپیوتەر. بەشــێوەی بلوتوس لەگەڵ كۆمپیوتەر پەیوەند دەدرێت. دواتر 
بــە جوڵــەی پەنجەكانــت دەكرێــت فەرمــان بكەی بە هێمای ماوســی 

ســەر كۆمپیوتەرەكــە. كێشــی ئەڵقەكــە تەنیا 8 گرامــە و بەقەد 
ئەنگوستیلەیەكی ئاسایی. بە كەوتنە ناو ئاویش كێشەی 

بۆ نایەتە پێش و شەحنیش دەبێتەوە.

ئەڵقە یا ماوس

ماڵپەڕێك 
بۆ فێربوونی زمان

زمان  چەندە  تۆ  دەڵێت  هەیە  پەندێك 
ساڵەی  چەند  لەم  مرۆڤەی.  ئەوەندە  بزانی، 
كۆمەڵگای  لەالیەن  زۆر  گرنگییەكی  دواییدا 
مرۆڤایەتییەوە بە فێربوونی زمان دەدرێ. چەندین 
ئامرازی وەك پرۆگرام و ئەپی فێركاری، خولی 
بەشداری  یان  ئۆنالین  شێوەی  بە  چ  فێربوون 
بە  تایبەت  ماڵپەڕی  هەروەها  و  راستەوخۆ 
https:// ماڵپەڕی  هەیە.  زمان  فێربوونی 
www.memrise.com/ یەكێكە لە ماڵپەڕە 
بۆ  ماڵپەڕەدا  لە  زمان.  فێربوونی  گرنگەكانی 
ئێستاكە  هەتا  زمان   200 لە  زیاتر  فێربوونی 
كراوەتەوە.  فێركاری  خولی  ملیۆن  لەیەك  زیاتر 
ماڵپەڕەكە بۆ فێربوونی زمان شێوازی جۆراوجۆری 
گرتۆتەبەر. دەتوانی لەگەڵ هاوڕێیانت ركابەری 
فێركاری  كۆرسی  پێكبێنی،  گروپ  بكەی. 

دابنێی و زۆر رێگای دیكەش.

بەهێزترین پرۆگرامی تایبەت بە میكەپ
گـــەر بـــەدوای باشـــترین پرۆگرامـــی تایبـــەت بـــە میكـــەپ و ئارایشـــدا دەگەڕێـــی بێگومـــان پرۆگرامـــی 
MakeupDirector لـــە ریـــزی هـــەرە باشـــەكان دێـــت. پرۆگرامەكـــە بـــە ئامرازێكـــی زۆر و هەروەهـــا 
كەرەســـەی پێویســـتی میكـــەپ و پالەتـــی جۆراوجـــۆر جوانتریـــن ئارایـــش لـــە روخســـارەكاندا دەكا. 
ئەگـــەر بەكارهێنـــەر ئافـــرەت بێـــت دەتوانێـــت جوانكارییەكـــی زۆر لـــە روخســـارەكاندا پێـــك بێنـــێ، وەك 
هێڵـــی دەموچـــاو، رەنگـــی چـــاو، رەنگـــی پێوســـت، ســـڕینەوەی پەڵـــە و زیبكـــە، گۆڕینـــی رەنگـــی 

مـــۆ و گشـــت تایبەتمەندییەكـــی دیكـــە. پرۆگرامەكـــە تایبەتـــە بـــە 
ئارایشـــگاكان، وێنەگرانـــی پیشـــەیی و كاری ســـینەمایی.. بەشـــێك 

لەتایبەتمەندییەكانـــی ئەمانـــەن:
- ئارایشـــگایەكی واقیعـــی لـــە رەنـــگ و شـــێواز بـــۆ روخســـار، چـــاو 

و لێـــو و گۆنـــا و پـــرۆ و مژۆڵـــەكان.
- هەموو جۆرە پرچ و موویەك لە میكەپەكە مەجازییەكەدا.

- بوونی چەند وێنەی ئامادە كراو بۆ خۆ فێركردن و راهێنان.
-  ناسینەوەی هۆشمەندانەی ئەندامەكانی دەم و چاو

- گونجان لەگەڵ هەموو جۆرە ویندۆزێك.
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شێوازێك یان دوو شێوازی ئارایشت بۆ

قژ  بۆ  ئارایشت  هەڵبژاردنی 
باشترە  وا  دەكات،  دروست  خانمان  بۆ  نیگەرانیی 

دیار  پێوە  گۆڕانكاریت  تاوەكو  هەبێت،  ئارایشت  شێوازی  دوو 
لە  ئەوەی  كێرلی،  ئارایشتی  لە:  بریتیین  ئارایشتەكان  شێوەی  بێت، 

نێوان كچان بە كارێ ناسراوە، مۆدێكی نایابە لە جوانیدا، كە زۆربەی قژ 
بە  دیكەشی  بەشەكەی  دەتوانیت  تۆش  دەكەوێت،  سەرەدا  بەالیەكی  شێوازەدا  لەم 

ناوازەیە و زۆربەی كچان  تاج، مۆدێكی  بە  ئارایشتی سادە  بڕازێنیتەوە.  ئێكسسوار 
ئەو شێوازەیان بەالوە گرنگە، بە تایبەت بۆ ئەوانەی پرچیان درێژە، دەتوانن تاجێكیش لە 
پرچیان بدەن و بەمەش وەك بووكێكی شاهانە دەردەكەون. ئارایشتی هەڵگیراو، شێوازێكی 
نایابە، كە زۆربەی بەشی پێشەوەی پرچ هەڵدەگیرێت بەرەو سەرەوە، چ بە سادە بێت، یان 
دەتوانی كەزی بچووك و لكی لێی بێتە خوارەوە، كە لە شێوەی بازنەیی یان شێوەی كێكدا 
دەردەكەوێت. ئارایشتی كەزی تەنیشت، یەكێكە لە مۆدە باوەكان، بە تایبەت بۆ ئەوانەی 
پرچیان خاو و كورتە، جگە لەوەی بەشی پێشەوە بە الیكدا دەبێت، هەروەها كەزیی لوول 
بەالی تەنیشتی سەردا دەچێ و دەشتوانیت ئێكسسواریشی لەگەڵدا بەكاربهێنێت، 
ئارایشتی ئاڵترۆ، بۆ ئەوانەیە كە پرچیان كورت یان قژیان تەنكە، جگە لەوەی 

ئەوانەی حەز ناكەن پرچی دەستكرد بۆ قژیان زیاد بكەن، دەتوانن ئەو 
ئارایشتە هەڵبژێرن، دانانی ئێكسسواریش زیاتر پرچت رازاوەتر و 

جوانتر دەكات.
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هەڵبژاردنـــی پانتـــۆڵ پێویســـتی بـــە رێنمایـــی و چەنـــد زانیارییـــەك هەیـــە، لێـــرەوە 
ـــت، وەك رەش  ـــك بێ ـــا رەنگـــی تاری ـــە: هـــەردەم رەنگـــی پانتۆڵەكـــەت ب ئاشـــنایان بب
و قاوەیـــی تـــۆخ، رەساســـی، چونكـــە ئەوانـــە باریـــك و كـــەم كێشـــت نیشـــان دەدەن، 
ـــە  ـــە كـــە ل ـــەو جۆران ـــەك ل ـــرە ن ـــەرم هەڵبژێ ـــە جـــۆری ن قوماشـــی پانتۆڵەكـــەت ل
ـــێت و  ـــتەوە دەنووس ـــە جەس ـــەرم ب ـــە قوماشـــی ن ـــراون، چونك ـــوو دروســـت ك پەم

ـــەو  ـــت، ئ ـــار دەكەوێ ـــر دی ـــەاڵم قوماشـــی پەمـــوو كراوەت ـــت، ب ـــر دەردەكەوی باریكت
ـــە  ـــانییەك ل ـــەش یەكس ـــكە، ئەم ـــوارەوە تەس ـــە خ ـــرە ك ـــۆڵ هەڵبژێ ـــێوازانەی پانت ش
نێـــوان ناوقـــەد و قاچـــدا دروســـت دەكات، كاتێـــك پانتـــۆڵ لەبـــەر دەكەیـــت، هـــەوڵ 
بـــدە قەمیـــس، یـــان چاكێتـــی درێـــژ لەبـــەر بكەیـــت، چونكـــە بەشـــی ناوقـــەد و 
حـــەوز ون دەكات و بەمـــەش باریكتـــر دیاردەكەویـــت. بـــۆ ئەوانـــەی الوازن و 
ـــەوە وەربگـــرن  ـــە پێچەوان ـــەرەوە ب ـــەی س ـــەو خااڵن ـــن ئ ـــتەیان باریكـــە، دەتوان جەس
تـــا جەســـتەیان ئەوەنـــدە باریكتـــر دەرنەكەوێـــت، بـــا تەنیـــا یـــەك جـــۆرە پانتۆڵـــت 
نەبێـــت، بەڵكـــو هەمـــوو جۆرەكانـــت هەبێـــت، وەك : پانتۆڵـــی قومـــاش، كاوبـــۆی 

ـــن. ـــەر دەكرێ ـــە و شـــوێنێك لەب ـــۆ بۆن ـــە ب ـــەر یەك ـــە ه ـــز(، پێســـت، ئەوان )جین

پاككردنـــەوەی مـــاڵ پێویســـتی بـــە چەندیـــن رێنمایـــی و هـــەوڵ و هەنـــگاوی دروســـت هەیـــە، هـــەر 
هەنگاوێـــك ئەگـــەر بـــە هەڵـــە بنرێـــت، تەنیـــا ماندووبوونـــت بـــۆ دەمێنێــــتەوە و ماڵەكەشـــت پـــاك 

نابێتـــەوە. پســـپۆرانی دیكـــۆری مـــاڵ ئامـــاژە بـــە هەندێـــك هەڵـــە دەكـــەن، كەواتـــە تـــۆی 
ـــە هیـــچ شـــێوەیەك نابێـــت پـــەڕۆ  ـــان نەكەیتـــەوە، ســـەرەتا: ب ـــدە دووبارەی خانمیـــش هـــەوڵ ب
و قوماشـــی پاككردنـــەوە بـــۆ مـــاوەی زیاتـــر لـــە مانگێـــك بمێنێــــتەوە و، گۆڕینـــی لـــەو 
ــۆ  ــر كـ ــۆ ماوەیەكـــی زۆر ڤایرۆســـی زیاتـ ــەوەی بـ ــە مانـ ــتە، چونكـ ــەدا پێویسـ ماوەیـ
دەكاتـــەوە و تەنانـــەت لەگـــەڵ شووشـــتنیش نـــاڕوات، كســـگی كارەبایـــی هەفتـــەی 
جارێـــك بـــە جوانـــی بشـــۆ، نـــاوەوەی خەزێنەكـــە دەربهێنـــە بیشـــۆ و لەبـــەر هەتـــاوی 
دابنـــێ، مانـــەوەی خـــواردن لەســـەر كەرەســـتەكانی چێشـــت و خـــواردن ئامادەكـــردن وەك: 
ـــەك بۆنێكـــی ناخـــۆش  ـــۆ ماوەی ـــەوەی ب ـــە و چەقـــۆ شـــتی دیكـــە، چونكـــە مان رن

پەیـــدا دەكات و هەروەهـــا دەبێتـــە هـــۆی ژەنـــگ و رەنگگۆڕینـــی كەرەســـتەكە، 
ــەوە، وەك  ــتەكانی پاككردنـ ــەوە، كەرەسـ ــاك دەكەیتـ ــاڵ پـ ــەوەی مـ دوای ئـ

فڵچـــە و كســـگ و پـــەڕۆ راســـتەوخۆ بشـــۆ، بـــە تایبـــەت فڵچـــەی 
پاككردنـــەوەی گەرمـــاو پـــاش شووشـــتن بیخـــەرەوە شـــوێنی خـــۆی 

تاوەكـــو بـــە دوور بێـــت لـــە پیســـی، هەروەهـــا هەفتـــەی جارێـــك 
پەنجـــەرە و جامەكانـــی مـــاڵ بـــە پەڕۆێكـــی خاوێـــن پـــاك بكـــەرەوە، بـــۆ 

ئـــەوەی ڤایـــرۆس و میكـــرۆب لەســـەر جامـــەكان نەنیشـــن، بەمـــەش بۆنـــی 
ـــت.  ـــی نامێنێ ناخۆش

چۆن پانتۆڵی شیك بۆ لەشوالرت 
هەڵدەبژێریت؟

هەڵە باوەكانی پاككردنەوەی ماڵ
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كچێكـــی رووســـی كـــە نـــاوی )ئیكاتیرینیـــا لیســـینا(
ـــەوە ناوبانگێكـــی  ـــی قاچەكانیی ـــۆی درێژی ـــە، بەه ی

دەســـت كەوتـــووە و ناویشـــی لـــە كتێبـــی 
تۆمـــار  گینـــس  پێوانەیـــی  ژمـــارە 
قاچێكـــی  ســـەیرە  ئـــەوەی  كـــراوە، 
ـــك  ـــد ملیمێ ـــە چەن ـــەوەی دیكـــەی ب ل
درێژتـــرە، ئیكاتیرینـــا تەمەنـــی )29( 
چەپـــی  قاچـــی  درێژیـــی  ســـاڵە، 

دەگاتـــە )132.8( ســـەنتیمەتر و قاچـــی 
راستەشـــی )132.2( ســـەنتیمەترە، بـــەم چەشـــنە 

بـــەژن و بااڵیەكـــی بـــەرزی هەیـــە، هـــەر بۆیـــە 
ــۆ یاریـــی تۆپـــی  ــیا بـ ــژاردەی رووسـ ــەن هەڵبـ لەالیـ
ســـەبەتە بانگهێشـــت كـــراوە، ئێســـتا وەك یاریزانێكـــی 
لـــە  لـــەوەی  جگـــە  دەكات،  یـــاری  واڵتـــە  ئـــەو 
ــا  ــە، هەروەهـ ــتێرەیەكی گەشـ ــدا ئەسـ ــواری وەرزشـ بـ
بەشـــداریی لـــە كاری نمایشـــكاری جلوبـــەرگ و 

دەكات.  ماكیاژیـــش 

كەلەپــووری  و  كولتــور  بــە  گرنگــی  ئەوانــەی  زۆرن 
كــوردی دەدەن، هــەوڵ و هەنگاوەكانیــان بــۆ مانــەوەو 
پارێزگاریكردنــە لــە كەرەســتە و كەلوپەلــی كوردەواریــی 
لــە  و  ســلێمانی  شــاری  لــە  رەســەنایەتی،  و  كــۆن 
گەڕەكــی ســابوونكەران ماڵێــك هەیــە كــە گوزارشــت 
لــە كەرەســتەی كولتــووری و كوردەواریــی  پڕاوپــڕ  و 
و  ئامێــر  و  كەلوپــەل  و  كەرەســتە  و  جلوبــەرگ  لــە 
رایــەخ و مافــوور و ســەراپای ئەوانــەی پێشــتر بــەكار 
ــەش ســیمایەكی ئاســەواری  ــەت خانووەك ــراون، تەنان هێن
ــە ســاڵی 1898  ــەوەی ل ــارە، بەهــۆی ئ ــوە دی ــی پێ كۆن
ئــەو ســاڵەی یەكەمیــن رۆژنامــەی كــوردی دەرچــوو، 
ماڵــی  خانــووە  ئــەو  خاوەنداریەتــی  كــراوە،  دروســت 
ــە  ــان هەڵســاون ب ســۆفی كەریمــی ســەڕاجن، هــەر خۆی
گۆڕینــی خانووەكەیــان بــۆ موزەخانەیەكــی خنجیالنــەی 
و  دەكــەن  سەرپەرشــتی  خۆشــیان  هــەر  كولتــووری، 
هاتــن بــۆ خەڵــك بــۆ خۆڕاییــە و هەمــوو كاتێكیــش 
كراوەیــە، جگــە لــەوەی موزەخانەیەكــە بــۆ كەرەســتەی 
ــەری  ــادی هون ــە و ی ــا بۆن ــوردەواری، هەروەه ــۆن و ك ك
و  ســیمینار  و  كــۆڕ  و  هونەرمەنــدان  و  شــاعیران  و 
دانیشــتنی گفتوگــۆی رۆشــنبیری و وێنــەی یــادگاری 

لــەم خانــووە كولتوورییــەدا بــەدی دەكرێــت.
فۆتۆ: دانا حەمە غەریب

خاوەنی درێژترین قاچ 
یاریزان و نمایشكاری 

جلوبەرگە
خانوویەك بە مۆركی 
كولتووری و كوردەواری
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)ســـوی  نـــاوی  كـــە  ئەمریكییـــە  كچـــە  ئـــەو 
ئەللیگرێتا(ــــە لـــە شـــاری ئۆكاڵنـــد لـــە ویالیەتـــی 
رۆژی  لـــە  دەژی،  ئەمریكـــی  نیوجێرســـی 
وێنەگرتنـــی بووكێنیـــدا، داوای ئەسپســـواریی لـــە 
نێـــو ئـــاودا كـــرد، ئەگەرچـــی وێنەگرەكـــەی كـــە 
نـــاوی )تـــرۆی ئیلۆسك(ــــە رەتـــی كـــردەوە، بـــەاڵم 
نكۆڵـــی بـــووك بـــەردەوام بـــوو، دواجـــار لـــە نێـــو 
ــد وێنەكـــی  ــدا چەنـ ــەورەی رووبارێكـ گۆمێكـــی گـ
ــەوەی  ــرا، دوای ئـ ــەی گیـ ــەڵ هاوەڵەكـ ــووك لەگـ بـ
گیاندارێكـــی نێـــو ئاوەكـــە گازێـــك لـــە ئەســـپەكەی 
ئەســـپ  پشـــتی  لەســـەر  بووكـــە  دەدات،  بـــووك 
و بـــە جلـــی بووكێینیـــەوە دەكەوێتـــە نێـــو ئاوەكـــە، 
هـــەر ئـــەوەش وایكـــرد كـــە جلەكانـــی تـــەڕ ببێـــت و 
ــتی خـــۆی بگەیەنێـــت. ــل و پشـ ــە مـ ئەزیەتیـــش بـ

بووكەخان دەكەوێت!
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فیلم
بـــاس لـــە كچێكـــی هـــەرزەكار دەكات كـــە دەیەوێـــت داهاتـــووی خـــۆی بپارێزێـــت 
و نهێنییەكانـــی ئاشـــكرا نەبـــن، دوای ئـــەوەی بـــە رێكـــەوت دەكەوێتـــە داوی 
خۆشەویســـتیی كـــوڕە شـــایەك و تـــەواوی ژیانـــی گۆڕانكاریـــی بەســـەردا 
دێـــت. فیلمەكـــە لـــە مانگـــی 8ی ئەمســـاڵ تـــەواو بـــووە، لـــە دەرهێنانـــی 
ئیمیلـــی بیـــك، پێـــر ئـــۆالڤ ســـۆرینین، بـــە زمانـــی نەرویجییـــە و لـــە واڵتـــی 
نەرویـــج بەرهەمهاتـــووە، مـــاوەی فیلمەكـــە یـــەك كاتژمێـــر و 47 خولەكـــە، 
لـــە نوندنـــی )ئەنیـــس هۆیانســـتیر، 
ئیلـــی  ســـترۆهی،  ماتیـــاس 
سپۆرشـــم،  ئیملـــی  راهینـــۆن، 
ڤیســـالمۆی  بارگـــی،  فیلـــی 
مۆركیـــد، ســـینیڤا النـــد و پیتـــەر 

ویدیت(ــــە.

ـــە  ـــە چووەت ـــك دەكات ك ـــە ئافرەتێ ـــاس ل ب
ـــەوە  ـــك و خواردن شـــوێنی دروســـتكردنی كێ
ـــت:  ـــاوەن شـــوێنەكە دەڵێ ـــە خ و شـــەربەت، ب
ـــدەرێ كـــە شـــاژنی بەریتانیـــا  ـــەو شـــتەم ب ئ
دەخواتـــەوە، ئامـــاژە بـــە وێنـــەی شـــاژن 

دەكات كـــە لەوێـــدا هەیـــە.        

No Body -  هیچ كەسێك
تازەكانــی  تراكــە  لــە  یەكێكــە 
بلەیــك  ئەمریكــی،  گۆرانیبێــژی 
 2001 ســاڵی  لــە  كــە  شــێلتۆن، 
دەســتی بــە كاری هونــەری كــردووە، 
لــە دایكبــووی 1976ـــە، تــا ئێســتاش 
ــەو  ــن، ئ ــی گوت ــە گۆران ــە ل بەردەوام
 No Body ئەلبوونــی  لــە  تراكــەی 
جــۆری  لــە  كــە  كردووەتــەوە  بــاڵو 

میوزیكــە.  كۆنتــری 

كاریكاتێر

میوزیك

ـــەر بكەوێـــت  ـــت ب ـــە كارەكـــەت زیان ـــە ل ـــەم ماوەی رەنگـــە ئ
ـــەاڵم گرنگـــە لەســـەرخۆبیت،  ـــت، ب ـــت الوازبێ و بەرهەمەكان
پێویســـتە بڕیارەكانـــت لـــە رووی ســـۆزدارییەوە دروســـتبێت و 
چارەنووســـت دیـــاری بـــكات، گرنگـــی بـــە خواردنـــی میـــوە 

و ســـەوزە بـــدە و وەرزش فەرامـــۆش مەكـــە.

جمك

ـــەوە،  ـــەڕووی كێشـــەت دەكات ـــردن رووب ـــە كارك ـــی ل خێرای
رابـــردوو  ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە  وریابیـــت،  دەبێـــت 
لەبیـــر بكـــە و هەنـــگاوی نـــوێ بنـــێ، متمانـــەت بـــە 
خـــۆت هەبێـــت، دەكرێـــت زیاتـــر پشـــوو بدەیت،لـــە رووی 
كۆمەاڵیەتییـــەوە خێزانەكـــەت فەرامـــۆش مەكـــە و زیاتـــر 

گرنگـــی بـــە پەیوەندییـــەكان بـــدە.

گا
لـــەرووی پیشـــەییەوە چانســـی نـــوێ دێتەپێشـــت، 
دەكرێـــت ســـوود ببینیـــت و ئەزموونـــی نـــوێ وەربگریـــت، 
لـــە رووی ســـۆزدارییەوە هەرچەنـــدە ئـــەو كێشـــانەی 
رووبـــەڕووت دەبێتـــەوە قـــورس بێـــت، رێگـــە مـــەدە زاڵبێـــت 
بەســـەر پەیوەندییەكەتانـــدا، لـــە كاتـــی پێویســـت نەبێـــت 

ــان بەكارمەهێنـــە. دەرمـ

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

بەڕێوەبردنـــی  و  چاالكـــی  ئەنجامدانـــی 
بـــۆ  یارمەتیـــدەرە  بـــاش،  بەشـــێوەیەكی  كارەكان 
ــە  ــات هەیـ ــت، توانـ ــر بنێیـ ــگاوی زیاتـ ــەوەی هەنـ ئـ
ناكۆكییەكانـــی پەیوەندیـــی ســـۆزداریت كۆتایـــی 
پـــێ بهێنیـــت و بـــە شـــێوەیەكی بـــاش چارەســـەری 
ـــەاڵم  ـــت، ب ـــاش نەبێ ـــتیت ب ـــت، رەنگـــە تەندروس بكەی

تێیپەڕێنیـــت. دەتوانیـــت 

بەربەســـتەكانت  و  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
ــت  ــر بەدەسـ ــی بەرزتـ ــت و پێگەیەكـ تێدەپەڕێنیـ
رەخنـــەی  رووبـــەڕووی  رەنگـــە  دەهێنیـــت، 
خۆشەویســـتەكەت،  لەگـــەڵ  ببیتـــەوە  زۆر 
ــەدە  ــە مـ ــەاڵم رێگـ ــت، بـ ــی ژیانـ ــان هاوبەشـ یـ
كاریگەریـــی زۆر بێـــت، پێویســـتە هەمیشـــە 
بایـــەخ بـــە سرووشـــت بدەیـــت بـــۆ حەوانـــەوە.

كارەكان،  بەرەوپێشـــبردنی  لەپێنـــاو 
هاوپیشـــەكانت  لەگـــەڵ  گفتوگۆكـــردن 
رەقـــی  بـــە  هێنـــدە  گرنگـــە،  هەنگاوێكـــی 
مامەڵـــەی خۆشەویســـتەكەت مەكـــە، بەڵكـــو 
گوێگـــر بـــە و تێیبگـــە، دڵەڕاوكـــێ كاریگەریـــی 
نەرێنـــی لەســـەر تەندروســـتیت هەیـــە، خـــۆت لـــە 

بگـــرە. بـــەدوور  قـــورس  خواردنـــی 

قرژاڵ 7/22 - 6/21

ســـێلڤیا هســـتێرنیۆڤا ئافرەتێكـــی ئوســـترالییە، دوای 
ئێســـتا  ســـاڵ،   )40( دەگاتـــە  تەمەنـــی  ئـــەوەی 
دایكـــی دوو كچـــە بەنـــاوی )ڤیرۆنیـــكا و ســـۆفیا( 
لـــە منداڵییـــەوە حـــەز و خولیـــای بـــە بووكەشووشـــە 
 )4( تەمەنـــی  دوای  لـــە  هەبـــووە،  باڕبییەكانـــی  و 
ـــا  ـــی تەنی ـــە دایكبوون ـــە رۆژی ل ـــا ئێســـتا ل ـــاڵییەوە ت س
داوای بووكەڵـــەی كـــردووە، تـــا ئێســـتا خاوەنـــی )54( 
بووكەشووشـــەیە، جگـــە لـــەوەی تەمەنـــی لـــە چـــل ســـاڵ 
تێپـــەڕ بـــووە، كەچـــی رۆحـــی مندااڵنـــەی هێشـــتا لـــە 
ـــە  ـــەوەی رۆژی ل ـــە یادكردن نێـــو دڵیـــدا مـــاوە، دواجـــار ل
دایكبوونیـــدا، لەالیـــەن كچەكانیـــەوە بووكەشووشـــەی بـــۆ 
هێنـــراوە، ئـــەوەی ســـەیرە ئـــەو ئافرەتـــە، بووكەڵەكانـــی 
وەك منداڵـــی خـــۆی دانـــاوە، مـــاوە مـــاوە گەشـــتیان پـــێ 
دەكات، یـــان جلوبەرگیـــان بـــۆ ئامـــادە دەكات و قســـە و 

گۆڕانیشـــیان بـــۆ دەڵێـــت.

Royalteen  هەرزەكاری راستەقینە
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Cars - ئوتۆمبێل

پاشماوەی پالستیك

لــە  دەبیتــەوە  زۆر  كێشــەی  رووبــەڕووی 
كارەكــەت، كــە رەنگــە هەندێكیــان تەنیــا قســە و 
دەنگــۆ بــن، هەربۆیــە كەمێــك وریابــە، لــە رووی 
ســۆزدارییەوە ئــەم ماوەیــە پەیوەندیــت لەگــەڵ 
هاوبەشــی ژیانــت بەهێزتــر دەبێــت، بەســەربردنی 
ئــارام  دەروونــت  خۆشەویســتانت  لەگــەڵ  كات 

دەكاتــەوە.

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

بوێـــری و پەرۆشـــیت بـــۆ كارەكـــەت، كاریگـــەری 
لەســـەر تـــەواوی پیشـــەكەت هەیـــە و هەنـــگاوی نـــوێ 
ســـەرقاڵ  خۆشەویســـتەكەت  خۆتـــەوە  لـــە  دەنێییـــت، 
كاتـــە  لـــە  پێویســـتە  خۆتـــەوە،  كاری  بـــە  مەكـــە 
قورســـەكانتدا هـــاوكاری بكەیـــت، چاالكیـــی جۆراوجـــۆر 
ـــت. ـــش ببەی ـــت بەرەوپێ ـــەوەی تواناكان ـــۆ ئ ـــدەرە ب یارمەتی

خواســـت و هیـــوای زۆرت هەیـــە، باشـــترە هـــەوڵ 
بدەیـــت تواناكانـــت بســـەلمێنیت، خۆشەویســـتەكەت 
هەســـتیارەكاندا  كاتـــە  لـــە  و  دەكات  پشـــتیوانیت 
لـــەو  بگـــرە  بـــەدوور  خـــۆت  دەكات،  هاوكاریـــت 
ــە و  ــت هەیـ ــەر ژیانـ ــان لەسـ ــەی كاریگەرییـ هۆكارانـ
زۆر مانـــدووت دەكـــەن، ئارامیـــی دەروونـــت بپارێـــزە.

وا باشـــترە لـــە كارەكەتـــدا خـــۆت لـــە هەندێـــك لـــە 
هاوپیشـــەكانت بپارێزیـــت، چونكـــە رەنگـــە زیانـــت پـــێ 
بگەیەنـــن، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە دەرگاكان بـــە رووتـــدا 
دەكرێنـــەوە و ژیانێكـــی نـــوێ دەســـت پـــێ دەكەیـــت، 
لـــە پێنـــاو تەندروســـتییەكی بـــاش كەمێـــك سیســـتمی 

ــت. ــت بێـ ــتە تەندروسـ ــۆڕە و پێویسـ ــت بگـ خۆراكیـ

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
كاتـــی  لـــە  و  دەربڕیـــت  بۆچوونەكانـــت  گرنگـــە 
پێویســـتدا رۆڵ بگێڕیـــت، بـــۆ ئـــەوەی بەرپرســـەكانت 
ـــەرووی  ـــت، پەســـتانێكی زۆرت لەســـەرە ل سەرســـام بكەی
ســـۆزدارییەوە، بـــەاڵم دەكرێـــت هەوڵبدەیـــت كەمێـــك ئـــارام 
ببیتـــەوە، لـــە پێنـــاو پاراســـتنی تەندروســـتیت لـــە دوكـــەڵ 

و جگەرەكێشـــانی بەدووربـــە.

مافەكانـــی  لـــە  هەرگیـــز  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
ــەت،  ــك بابـ ــاو هەندێـ ــە پێنـ ــرە لـ ــت هەڵمەگـ ــۆت دەسـ خـ
روو  ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە  گـــەورە  گۆڕانكاریـــی 
دەدات، بـــەاڵم كاتـــی ئـــەوە هاتـــووە بڕیـــاری دروســـت 
لەســـەر  نەرێنـــی  كاریگەریـــی  ماندووبـــوون  بدەیـــت، 
تەندروســـتی دەرونیـــت هەیـــە، ئـــاگاداری تەندروســـتیت 

بـــە.

12/22 - 1/19گیسك

یاری وێنە
لــەم وێنەیــەدا شــێوەی دوو كــەس 
هــەن، هــەوڵ بــدە لە مــاوەی )30( 
چركــەدا كەســەكان دیــاری بكەیــت 
و بزانیــت كێــن و چ رەگەزێكــن. 

نیاریت
بۆ زا

لـــە شـــاری ســـورەبایەدا كـــە شـــارێكە 
جیاتـــی  لـــە  شـــارەكە  دانیشـــتوانی  ئەندەنوســـیا،  لـــە 
ــماوەی  ــەی پاشـ ــە ڕێگـ ــن لـ ــارە، دەتوانـ ــی پـ بەكارهێنانـ
ــدەن،  ــاس بـ ــە پـ ــردن بـ ــی هاتووچۆكـ ــتیكییەوە كرێـ پالسـ
بـــە دیاریكـــراوی بـــە پێدانـــی زیاتـــر لـــە پێنـــج بتڵـــی 
ــاوەی  ــەوا دەتوانیـــت بۆمـ ــا 10 بتڵێـــك، ئـ ــتیكی تـ پالسـ
زیاتـــر  ئەویـــش  بكەیـــت،  گەشـــت  كاتژمێـــرێ  دوو 
پشـــت بـــە قەبـــارەی بتڵـــە پالســـتیكییەكان دەبەســـتێت 
ـــە ڕێگـــەی پاســـەوە  ـــك ل ـــاوەی چەندێ ـــۆ م ـــە ب ـــەوەی ك ل
دەتوانیـــت گەشـــت بكەیـــت. دوای كۆكردنـــەوەی پاشـــماوە 
ــی  ــە كۆمپانیاكانـ ــن بـ ــا دەدرێـ ــتیكیەكانیش، ئینجـ پالسـ
»دووبـــارە بەكارهێنانـــەوە - Recycling« و ئـــەوەش 
بـــە مەبەســـتی هاندانـــی هاوواڵتیانـــی شـــارەكەیە لـــەوەی 
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تۆماس ئەلڤا ئەدیسۆن داهێنەری 
بوو  كەس  یەكەمین  كە  ئەمریكی، 
ساڵی  لە  كرد،  دروست  كارەبای 
1847 لە شاری ئۆهایۆ لەدایكبووە 
نیوجێرسی  لە   1931 ساڵی  لە  و 
دەربارەی  كردووە،  دوایی  كۆچی 
لە  مرۆڤ  »كاتێك  دەڵێت:  كەوتن 
ژێر كارەسات و كێشەكاندا دەكەوێت، 
ئەوە كەوتن نییە، بەڵكو كەوتن ئەوەیە 

كە بكەویت و هەڵنەستیتەوە«. 

پەند و وتە
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كێشەی بە هەلم بوونی بەنزین لە تانكیی ئۆتۆمبێلدا 
وەك  كیمیایـــی  مـــاددەی  بەكارهێنانـــی  هـــۆكاری 
ئیپانـــۆڵ و میپانـــۆڵ و.. هتـــد، كـــە پێیـــان دەگوترێـــت 
ئـــەم مادانـــە لەگـــەل   .Oxygenate compounds
ـــە پێكهاتەكـــەی بەنزیـــن تێكەڵەیـــەك دروســـت  بەشـــێك ل
ــت  ــی دەگوترێـ ــتی پێـ ــی زانسـ ــە زمانـ ــە بـ ــەن، كـ دەكـ
azeotrope mixture كـــە ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆكاری 
نزمبوونـــەوەی پلـــەی كواڵنـــی بەنزینەكـــە و مـــادە 
Oxygenate كان، بەمـــەش بەنزینەكـــە زووتـــر تووشـــی 
بـــە هەڵـــم بـــوون دەبێـــت، دیـــاردەی دەرچوونـــی بەنزیـــن 
لـــە تانكیـــی ئۆتۆمبێـــل لـــە كاتـــی كردنـــەوەی قەباغـــی 
تانكیـــی ئۆتۆمبێلـــدا كـــە زۆر جـــار ڤیدیـــۆی ئـــەم دیـــاردە 
دەیبینیـــن لـــە ئێســـتادا، هۆكارەكـــەی دەگەرێتـــەوە بـــۆ 
بوونـــی ئـــەم مادانـــەی باســـمان كـــرد، ئـــەم مادانـــە 
ـــرەوەی تانكیـــی ئۆتۆمبێـــل،  ـــە بەشـــی ژێ ـــر دەكەون زیات
لەكاتـــی كارپێكـــردن و لێخورینـــی ئۆتۆمبێـــل و بوونـــی 
كاریگـــەری گەرمـــای هاویـــن، ئـــەم مادانـــە دەگەنـــە 

ژێـــرەوەی  بەشـــی  لـــە  هەوڵـــدەدەن  و  كـــواڵن  پلـــەی 
تانكیـــی ئۆتۆمبێـــل بێنـــە دەرەوە، بەمـــەش لەكاتـــی 
لەگـــەل  ئۆتۆمبێلـــدا  تانكیـــی  قەباغـــی  كرانـــەوەی 
خۆیـــان بەشـــی ســـەرەوەی بەنزینەكـــەش دەهێننـــە دەرەوە، 
بۆیـــە ئـــەم دیاردەیـــە ڕوودەدات كـــە كاریگەریـــی خراپـــی 
ئۆتۆمبیـــل،  ســـووتانی  و  تێكچـــوون  لەســـەر  هەیـــە 
چارەســـەری ئـــەم دیاردەیـــە بریتییـــە لـــە كەمكردنـــەوەی 
ڕێـــژەی مـــاددەی Oxygenate لـــە نـــاو بەنزینـــدا، 
ـــی  ـــەكار هێنان ـــان ب ـــدا، ی ـــە وەرزی هاوین ـــەت ل ـــە تایب ب
ـــاش. ـــۆ دروســـتكردنی بەنزینـــی ب heavy naphtha ب

كـــە پاشـــماوە پالســـتیكییەكان ببەخشـــن، بـــۆ دووبـــارە 
زیـــان  و  فڕێدانیـــان  لـــە  لەبـــری  بەكارهێنانەوەیـــان، 

ــە. ــە ژینگـ ــدن بـ گەیانـ
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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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