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  ڕاپرســی، یــان ڕیفرانــدۆم، بابەتێكــی گرنگــە لــە 
یاســا و دەســتووری زۆربــەی واڵتانــدا جێگیــر كــراوە، 
ئــەم پرســە الی زۆربــەی گەالنــی جیهــان بەشــێكی 
دیاریكردنــی  لــە  بەشــداریكردنیان  لــە  گرنگــە 
چارەنووســی خۆیــان، بەتایبەتــی لــەو بڕیارانــەی كــە 
لەســەریان دەچەســپێت چ لــە ناوخــۆی واڵت، یــان 
self-(خۆنووســین چــارەی  مافــی  واڵت،  دەرەوەی 
determination( بــە یەكێــك لــە بیروبــاوەڕ و بنەمــا 

دیكۆمێنتەكانــی  و  بەڵگەنامــە  ســەرەكییەكانی 
دادەنرێــت،  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  ڕێكخــراوی 
لەوێشــەوە ئــەو مافــەی بــە گەالنــی جیهــان دراوە 
ســەریاندا  بــە  كــە  بــدەن  بڕیارانــە  لــەو  بڕیــار  كــە 
لــە چۆنێتیــی  لــە داهاتــوودا  دەچەســپێت، تاوەكــو 
لــە  ســەرەكی  مافێكــی  وەكــو  خۆبەڕێوەبردنیانــدا 
نەبــن و  بێبــەش  نەتــەوەكان  مافەكانــی مــرۆڤ و 
بڕیــار لــە چارەنووســی سیاســی، یــان ئابــووری لــە ناو 
سیســتەمی سیاســیی ئــەو دەوڵەتــەدا بــدەن، كــە تێیــدا 
دەژیــن، ئــەم بابەتانــەش هەموویــان بەســتراونەتەوە بــە 

ڕیفراندۆمــەوە.
ڕیفرانــدۆم تەنیــا لەنــاو ناوچــە، یــان لــە بــارەی 
جێبەجــێ  چارەنووسســازدا  و  گــەورە  بابەتێكــی 
و  بچــووك  بابەتــی  لەســەر  زۆرجــار  ناكرێــت، 
زۆربــەی  لــە  و  دەكرێــت  ڕاپرســی  هەســتیاریش 
لــە  ئــەوەی  وەكــو  هەیــە،  جیهانــدا  واڵتانــی 
مەســەلەی  زۆر  لەســەر  سویســرا  هەرێمەكانــی 
بچووكیــش تــا ئێســتاش جێبەجێــی دەكــەن، بــۆ گەلــی 
چارەنووسســازە،  بابەتێكــی  ڕیفرانــدۆم  كوردیــش 
بەتایبەتــی كــە ئــەم هەمــوو كۆمەڵكــوژی و وێرانــی 

دكتۆر محەمەد خورشید 

بۆ گواڵنی نووسیوە

بەرپرسی لقی 3ی پارتی دیموكراتی كوردستان لە كەركووك 

گوندەكانــی  و  هاتــووە  بەســەردا  كاولكارییــەی  و 
وێــران كــراون و كیمیابــاران و ئەنفــال و تەرحیــل و 
ــی  ــراوە، وەك: ئەنفال ــی بەســەردا جێبەجــێ ك تەعریب
دیكــەی  قۆناغەكانــی  و  فەیلییــەكان  و  بارزانــی 
ــی  ــەو بارودۆخــەی كــە بەســەر گەل ــال، دوای ئ ئەنف
كــورد هــات لــە خەبــات و بەشــداری لــە شــەڕ لــە 
جیهانــدا، بەتایبەتــی لــە مەســەلەی هێرشــی داعــش 
كــە شــەهید و قوربانییەكــی زۆری داوە و ڕۆڵــی 
كــوردی لــە خەبــات دژی شــەڕ لــە جیهانــدا بــەرز 
كــردەوە و پارێزگاریــی لــە ئاشــتیی جیهانــی كــرد، 
كــە هێــزی پێشــمەرگە بــە ســەرۆكایەتیی مســعود 
بارزانــی توانیــی هێرشــی تیرۆرســتانی داعشــی تێــك 
بشكێنێت و ناو و ناوبانگی گەورەشی لە مەحافیلە 
ــووە ســیمبولی  ــرد، ئەمــە ب ــدا ك ــەكان پەی نێودەوڵەتیی
پاراســتنی ئاشــتی لــە جیهانــدا. لــەم ڕوانگەیــەوە لــەو 
پێویســتیان  و كوردســتانییان زۆر  كــورد  قۆناغــەدا 
بــەوە هەبــوو چ لــە ڕووی مێــژوو و قوربانیدانــەوە 
ــەو دەســتكەوتانەی بەدەســت  ــە ڕووی ئ ــان ل ــت، ی بێ
ــی كوردســتان پێشــێل  ــی گەل ــر مافەكان ــن، چیت هات
نەكرێــت و دەنگــی بەجیهــان بــگات، چونكــە لەســەر 
دەســتی مســعود بارزانــی-ی مەرجەعــی كــورد و، 
هێــزی پێشــمەرگە و قوربانیدانــی گەلــی كوردســتان، 
ڕیفرانــدۆم بــوو بــە ئــەو وەســیلەیەی كــە دەنگــی 
كــورد بــە هەمــوو جیهــان بگەیەنێــت. ڕیفرانــدۆم لــەم 
قۆناغــەدا تاكــە وەســیلە بــوو بــۆ ئــەوەی دەنگــی 
كــورد بــە جیهانــی پێشــكەوتوو كۆمەڵگــە ئــازادەكان 
بگەیەنێــت، تاوەكــو چیتــر لــە بەرامبــەر كۆمەڵكــوژی 
و ئــازاردان لــە سیســتەمی نوێــی جیهانیــدا پارێــزراو 
بــۆ ئەنجامدانــی  بــەروارە  ئــەو  بێــت، هەڵبژاردنــی 
ڕیفرانــدۆم زۆر گرنــگ بــوو، چونكــە لــە دوای ئــەو 
كاتــە ئــەو خیانــەت و ڕووداو و كارەســاتانەی بەســەر 
ڕیفراندۆمــی  ئەنجامدانــی  ڕەنگــە  هــات،  كــورد 
قــورس بكردایــە، یــان ناوچــە داگیركراوەكانــی لــێ 

بێبــەش بكردایــە.
ڕیفراندۆمــدا زۆر  لــە  بارزانــی  ســەرۆك  ڕۆڵــی 
گــەورە و پیــرۆز بــوو، هــەر لــە یەكڕیــزی و تەبایــی 
نێــوان حزبــە كوردســتانییەكانەوە، تاوەكــو یەكڕیــزی 
ــن  ــەوە و ئایی ــوان نەت و یەكدەنگــی و یەكخســتنی نێ
و ئایینزاكانــی كوردســتان، بەتایبەتــی لــە شــاری 
بارزانــی  ســەرۆك  گرنگتــر  لەمــەش  كەركــووك، 
و  پاراســتن  لــە  هەبــوو  دیــاری  و  گــەورە  ڕۆڵــی 
نەشــكاندنی ئیــرادەی گەلــی كــورد، ســەرۆك لــە 
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فشــار  و  ویســت  ژێــر  نەكەوتــە  پێنــاو گەلەكەیــدا 
نیشــاندانی  ســیمبولی  دەرەكــی،  هەڕەشــەی  و 
ئیــرادەی گەلــی كــورد و یەكهەڵوێســتی بــوو بــۆ 
ســەركەوتنی ڕیفرانــدۆم. ســەركەوتنی ڕیفرانــدۆم بــە 
بەڵــێ بــۆ ســەربەخۆیی بــۆ تەوقیتــی جێبەجێكردنــی 
ڕیفراندۆمەكــە دەگەڕێتــەوە، كــە ســەرۆك بارزانــی 

ئــەم بــەروارەی دانابــوو.
یەكخســتنی نێوماڵــی كــورد لــە الیــەن ســەرۆك 
ئــەم  بــۆ  بــوو  وەرچەرخــان  خاڵــی  بارزانی-یــەوە 
دەســتكەوتە گەورەیــەی ڕیفرانــدۆم، ســەرۆك بارزانــی 
لێژنــە  و  بــااڵ  لێژنــەی  سەرپەرشــتیی  ڕاســتەوخۆ 
پســپۆڕییەكانی پەیوەندیــدار بــە ڕیفراندۆمــی دەكــرد، 
كوردســتانییان  و  كــورد  نەتــەوەی  ئاراســتەكردنی 
و الیەنــە سیاســییەكان لــە الیــەن خــودی ســەرۆك 
بــە  كــورد  كــرد  وای  كــە  بــوو،  بارزانی-یــەوە 
ــی و  ــزری و نەتەوەی ــە ه ــۆ بابەت ــی كار ب دامەزراوەی
ــكات، ئەگــەر چاوخشــاندنەوەیەك  نیشــتمانییەكانی ب
ــدۆم،  ــە مێــژووی پێــش ئەنجامدانــی ڕیفران ــن ب بكەی
لــە پەرلەمانــی هەرێمــی  بەتایبەتــی دەنگدانــەكان 
كوردســتان و كۆدەنگــی و یەكهەڵوێســتیی الیەنــە 
بــۆ  گــەل  ئیــرادەی  كۆدەنگیــی  و،  سیاســییەكان 
ســەربەخۆیی و دەنگدانەكانــی دیكــە لــە ئەنجومەنــی 
ئەنجومەنــی  و  خانەقیــن  و  كەركــووك  پارێــزگای 
ــە  ــی دیكــە ل ــەواوی ئەنجومەنەكان ــەزای دووز و ت ق
نەینــەوا و...هتــد، ڕاســتەوخۆ ئــەو ڕاســتییەمان بــۆ 
دەردەكەوێــت كــە مەرجەعــی نەتەوەیــی و نیشــتمانی 
لــە ســەركەوتنێكی  چ ڕۆڵێكــی گــەورەی هەبــوو 
ــی كــۆی پرۆســەی ڕیفراندۆمەكــەدا. یەكجــار مەزن
پێــش  دیاریكــراو  گرووپــی  و  خەڵــك  هەندێــك 
ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمەكــە دەســتیان بــە پڕوپاگەنــدە 
و قســەی دژ بــە ڕیفرانــدۆم كــرد، بــەوەی دەیانویســت 
خۆڵ بكەنە چاوی خەڵكی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر، 
بــەوەی گوایــە فشــار و هەڕەشــە و نامــە هاتــووە 
كــە ڕیفرانــدۆم دوا بخرێــت، یــان نەكرێــت، ئــەوە بــوو 
ــدە  ــەم پڕوپاگەن ــی وەاڵمــی هەمــوو ئ ســەرۆك بارزان
خراپانــەی دایــەوە، بــەوەی ئــەو ئــەو كەســایەتییە نییــە 
ــە  ــەوەی هەی ــر فشــار و هەڕەشــەوە و، ئ ــە ژێ بكەوێت
بەڕاســتی بــە خەڵكــی كوردســتان و میللەتەكــەی 
دەڵێــت، بۆیــە كەركووكییــەكان هیــچ گومانێكیــان 
نەمــا كــە ڕیفرانــدۆم ئەنجــام نەدرێــت، ئەمــەش زیاتــر 
ــە  ــوو ل ــتانی ب ــورد و كوردس ــدەری دەنگــدەری ك هان

كەركــووك، كــە بــەو ڕێــژە بــەرزە بەشــدار بــن.

  ئاســتی بەشــداریی هاونیشــتمانیانی كەركــووك و 
ــم،  ــدارەی هەرێ ــتانییەكانی دەرەوەی ئی ناوچــە كوردس
گفتوگۆیــەك بــوو لــە نێــوان الیەنــە سیاســییەكاندا، 
بــەوەی  بــوون  كــۆك  و هەمــووان  بارزانــی  ســەرۆك 
بەشــداریی  هەرێــم  ئیــدارەی  دەرەوەی  ناوچەكانــی 
نیشــتمانی  یەكێتیــی  تەنانــەت  بكــەن،  ڕیفرانــدۆم 
نــەك  كــە  الیەنانــەی  لــەو  بــوو  یەكێــك  كوردســتان 
وەكــو  بەڵكــو  دەكــرد،  ئەمــەی  پشــتگیریی  هــەر 
مــەرج ئەمەیــان دانابــوو. لــە ڕۆژی 15ی ئەیلــوول 
پەرلەمانی كوردستان كۆبووەوە و 68 ئەندام پەرلەمان 
ڕیفرانــدۆم  بڕیــاری  دەنــگ  بــە 65  بــوون  بەشــدار 
پەســەند كــرا، لەســەر داوای ســەرۆك بارزانــی ڕۆژی 
كــرا  دەستنیشــان   2017 ئەیلوولــی  مانگــی  12ی 
ــكات و لەگــەڵ هەمــووان  ــووك ب ــە ســەردانی كەرك ك
كۆببنــەوە و، داوای كــرد لــە نەتەوەكانــی دیكــە هــەوڵ 
ــدۆم  ــە ڕیفران ــە ل ــەوە ك ــانە كۆبكرێن ــەو كەس ــت ئ بدرێ
یەكێــك  ڕیفراندۆمــن،  دژی  یــان  تێنەگەیشــتوون، 
پارێــزگای  لــە  ســەركەوتووانەی  كۆبوونــەوە  لــەو 
ــاری عــەرەب  ــی كەســایەتیی دی ــرا، بوون ــووك ك كەرك
و  ئازادانــە  بارزانــی  ســەرۆك  بــوو،  توركمانــەكان  و 
دانانــی  هەوڵەكانــی  دانــەوە.  وەاڵمــی  ڕاشــكاوانە 
كــۆت و بەربەســت لــە بــەردەم ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم 
ــە یەكێــك  هەمــووی شكســت پــێ هێنــران، لەبیرمــە ل
لــە كۆبوونەوەكانــی نێــوان یەكێتــی و پارتــی كــە كاك 
محەمــەدی حاجــی مەحمــوود ئامــادەی بــوو، لــەو 
كۆبوونەوەیــەدا هەندێــك كەســی نــاو یەكێتــی ویســتیان 
ــەوەی خەڵكــی  ــووی ئ ــە بیان گرفــت دروســت بكــەن ب
بــەاڵم  ناكــەن،  ڕیفرانــدۆم  بەشــداریی  كەركــووك 
ئەمــە وا دەرنەچــوو، حزبــە كوردســتانییەكان و زۆر 
الیەنــی سیاســی و خەڵكــی كەركــووك لــە مەســەلەی 
ڕیفراندۆمی چارەنووسســازدا بەشــدار بوون، ئێمە وەكو 
كوردســتانییانی كەركــووك ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بــە 
جێبەجێكردنــی مــاددەی140ی دەســتووری دەبینیــن 
كــە لــە كۆتــا خاڵیــدا دەڵێــت: دەبێــت بــە ڕاپرســی 
ــەوە. ــەكال بكرێت ــووك ی مەســەلەی چارەنووســی كەرك
 لــە 23ی مانگــی ئەیلوولــی 2017 بــە داخــەوە 
ئەنجومەنــی ســەركردایەتیی یەكێتــی لــە كەركــووك 
كــە  ڕایگەیانــد  كەركــووك  لــە  یەكێتــی  قیــادەی  و 
ئــەوان بەشــدار نابــن لــە ڕیفرانــدۆم، هــەر ئــەو ڕۆژە 
لەگــەڵ كاك محەمــەدی حاجــی مەحمــوود لەســەر 
ئــەم پێشــهاتە نوێیــە كۆبووینــەوە و بڕیارمــان دا حزبــە 
ــی 3ی  ــە لق ــوو ل ــەوە ب ــەوە، ئ كوردســتانییەكان كۆببن

سەركەوتنی ڕیفراندۆم بە بەڵێ 
بۆ سەربەخۆیی بۆ تەوقیتی 
جێبەجێكردنی ڕیفراندۆمەكە 
دەگەڕێتەوە، كە سەرۆك بارزانی 
ئەم بەروارەی دانابوو

ئاراستەكردنی نەتەوەی كورد 
و كوردستانییان و الیەنە 
سیاسییەكان لە الیەن خودی 
سەرۆك بارزانی-یەوە بوو، كە 
وای كرد كورد بە دامەزراوەیی 
كار بۆ بابەتە هزری و 
نەتەوەیی و نیشتمانییەكانی 
بكات

هەندێك خەڵك و گرووپی 
دیاریكراو پێش ئەنجامدانی 
ڕیفراندۆمەكە دەستیان بە 
پڕوپاگەندە و قسەی دژ 
بە ڕیفراندۆم كرد، بەوەی 
دەیانویست خۆڵ بكەنە چاوی 
خەڵكی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر، 
بەوەی گوایە فشار و هەڕەشە و 
نامە هاتووە كە ڕیفراندۆم دوا 
بخرێت، یان نەكرێت
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پارتــی دیموكراتــی كوردســتان كۆبووینــەوە و بڕیــار 
درا كــە حزبــە كوردســتانییەكان یەكدەنــگ بــن بــۆ 
ــان  ــزدار نێچیرڤ ــی ڕێ ــدۆم و، ڕۆڵ ــی ڕیفران ئەنجامدان
ــە  ــەوەی دەنگــی حزب ــە پاڵپشــتی و كۆكردن ــی ل بارزان
مســرور  ڕێــزدار  بــوو،  گرنــگ  كوردســتانییەكان 
بــوو  ئــەوە  بــوو،  هێــڵ  لەســەر  بــەردەوام  بارزانــی 
ئێوارەیەكــی درەنــگ لــە لقــی 3ی پارتــی بەیانێــك 
خوێندرایــەوە و برووســكەیەكمان بــۆ هــات كــە ســبەی 
ــی،  ــی ســەرۆك بارزان ئامــادە بیــن بچینــە الی جەناب
كــە پێكهاتبوویــن لــە پارتــی و یەكێتــی و لێژنــەی 
24ی  ڕۆژی  ڕیفرانــدۆم،  سەرپەرشــتیی  بــااڵی 
لــە  بارزانــی،  ســەرۆك  خزمەتــی  مانــگ چووینــە 
ــاوەیس  ــووری ش ــۆر ڕۆژ ن ــبوو دكت ــی خوالێخۆش پارت
و بەڕێــزان كاك فــازڵ میرانــی و هوشــیار زێبــاری و 
ڕێــزدار نێچیرڤــان بارزانــی وەكــو ســەرۆكی حكومــەت 
لــەو كاتــە و ســەاڵح دەلــۆ و بەنــدە بەشــدار بوویــن، 
كۆســرەت ڕەســووڵ وەكــو جێگــری ســەرۆكی هەرێــم 
و مــەال بەختیــار و ســەعدی ئەحمــەد پیــرە و دكتــۆر 
ســدیق  ئەبوبەكــر  و  مامەنــد  ئاســۆ  و  نەجمەدیــن 
نیشــتمانیی  یەكێتیــی  لــە  ڕەش  كاكــە  بــە  ناســراو 
كوردســتان بەشــدار بــوون، لــە یەكگرتــووی ئیســالمیی 
كوردســتانیش كاك مەولــودی بەرپرســی مەڵبەنــدی 
تاڵەبانــی  ڕێبــوار  كاك  و  كەركــووك  لــە  یەكگرتــوو 
كەركــووك  پارێــزگای  ئەنجومەنــی  نوێنــەری  وەكــو 
و  ڕیفرانــدۆم  بــااڵی  لێژنــەی  لــە  خەلیــل  كاك  و 
لــەو  بــوون،  ئامــادە  دیكــە  كەســایەتییەكی  چەنــد 
بەداخــەوە  كــرا،  زۆر  گفتوگــۆی  كۆبوونەوەیــەدا 
چەنــد كەســێكی نــاو یەكێتــی دەیانگــوت كــورد لــە 
ــان  ــدۆم، دووانی ــۆ ڕیفران ــت ب كەركــووك دەنــگ ناهێنێ
هەمــوو  بــە  ســوێندیان  یەكێتــی  ســەركردایەتی  لــە 
شــەهیدانی كوردســتان دەخــوارد و دەیانگــوت ئێمــە 50 
هــەزار دەنــگ ناهێنیــن، بــەاڵم دكتــۆر نەجمەدیــن بــە 
ــار  ــوە دی ــەوە و هەڵچوونیشــی پێ ــی دان ــدی وەاڵم تون
بــوو، بــەوەی پاڵپشــتی لــە ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــی 
دەكــرد و پێــی وابــوو كــورد دەنــگ بــە بەڵــێ بــۆ 
ــر لەســەر پێشــنیاری ســەرۆك  ــدۆم دەدات، دوات ڕیفران
بارزانــی و بــە ڕەزامەندیــی هەمــووان وا ڕێككەوتیــن 
كــە جەنابــی كۆســرەت ڕەســووڵ سەرپەرشــتیی ئــەو 
كۆبوونەوەیــە بــكات كــە بڕیــار بــوو لــە مەڵبەنــدی 
ــۆ  ــوو ب ــەوە ب ــوە بچێــت، ئ ــە كەركــووك بەڕێ یەكێتــی ل
پاشــگەز  یەكێتــی  مەڵبەنــدی  ئەنجومەنــی  ئێــوارە 
و،  مانــگ  23ی  هەڵوێســتەكەی  لــە  بوونــەوە 

ڕاگەیاندنێكــی دیكەیــان بــاو كــردەوە كــە بەشــداریی 
لــە  یەكێتــی  جــارە  ئــەم  بــەاڵم  دەكــەن،  ڕیفرانــدۆم 
كەركــووك ڕێگــری كرد لە دابەشــكردنی ســندوقەكانی 
ڕێگرییەشــمان  ئــەم  بێــت  هەرچۆنێــك  دەنگــدان، 
هەڵوەشــاندەوە، لــە الیەكــی دیكــەوە كەســێكی یەكێتــی 
ڕیفرانــدۆم،  لــە  كۆمیســیۆن  ســەرۆكی  ببــووە  كــە 
ئەمیــش ئاســتەنگی گــەورەی دروســت كــرد و چەنــد 
ڕۆژێــك پێشــتر داوامــان لــە كۆمســیۆنی هەولێــر كــرد 
بــوو دكتــۆر جووتیــار عــادل یــان نــارد، كــە ئــەو كات 
بارودۆخــە  ئــەم  بــوو،  لــە كۆمیســیۆنی هەڵبــژاردن 
ــوو  ــەوە ب ــژەی كێشــا، ئ ــگ درێ ــا 25ی مان ــۆزە ت ئاڵ
ڕیفرانــدۆم كــرا و جەنابــی ســەرۆك پەیوەنــدی كــرد 
ــە پرۆســەكە  ــت ك ــددی بدرێ ــی ج ــرد هەوڵ و داوای ك
ــە  ســەركەوتوو بێــت، بەڕاســتی ژمــارەی دەنگــدەران ل
كەركــووك و دەرئەنجامەكــە زۆر دڵخۆشــكەر بــوون كــە 

ــوو:  ــوارەوە ب ــێوەیەی خ ــەم ش ب
كۆی گشتیی دەنگدەرانی كەركووك 922736

ئــارام  ناوچــەی  دەنگدەرانــی  گشــتیی  كــۆی 
724238

كۆی گشتیی بەشدار بووان 657773
واتــە   612769 بەڵــێ  دەنگــی  گشــتیی  كــۆی 

%93،158
واتــە   43703 نەخێــر  دەنگــی  گشــتیی  كــۆی 

%6،644
پووچەڵ 1301 واتە %0،198

بەشــداربوو لــە پرۆســەی ڕیفرانــدۆم 657،773 واتــە 
71،285 ڕێــژەی بەشــدار بــووی گشــتی بــوو.

كــۆی دەنگدەرانــی ناوچــەی ئــارام كــە دەیانتوانــی 
دەنــگ بــدەن 724238 ڕێــژەی بەشــداربووی ئــارام 
90،82%، بــە شــێوەیەكی گشــتی داتــا و ژمــارەكان 
بــە  بــوون،  دڵخۆشــكەر  و  بــەرز  زۆر  ڕێژەیەكــی 
پێچەوانــەی نەیارانــی كوردســتانەوە كــە دەیانگــوت 

ڕێــژەی دەنگــدان بــە بەڵــێ زۆر كــەم دەبێــت.
ــووە بەڵگــە و دیكۆمێنتێكــی  ــدۆم ب بەمــەش ڕیفران
ــووە تاپۆیەكــی ڕەش، دوژمنانــی  دیــار و بەرچــاو و ب
كــورد دەركیــان بــەوە كــرد كــە لــە هــەر حاڵەتێكــدا 
ڕیفرانــدۆم بكرێــت كوردســتانییانی كەركــووك دەنــگ 
بــە بەڵــێ بــۆ هەرێمــی كوردســتان دەدەن و، بــۆ هەمــوو 
ــی هەرێمــی و  ــراق و دەوڵەتان ــە ناوخــۆ و عێ ــەك ل الی
جیهــان چەســپا كــە كەركــووك بەشــێكی دانەبــڕاوی 
كوردســتانە و، ئــەم مەســەلەیە یــەكال دەبێتــەوە، بۆیــە 

ــەر داگیــركاری. ــردەوە ب ــان ب ــە ناچــاری پەنای ب

ئێمە وەكو كوردستانییانی 
كەركووك ئەنجامدانی ڕیفراندۆم 

بە جێبەجێكردنی ماددەی140ی 
دەستووری دەبینین كە لە كۆتا 

خاڵیدا دەڵێت: دەبێت بە 
ڕاپرسی مەسەلەی چارەنووسی 

كەركووك یەكال بكرێتەوە

ڕۆڵی ڕێزدار نێچیرڤان بارزانی 
لە پاڵپشتی و كۆكردنەوەی 

دەنگی حزبە كوردستانییەكان 
گرنگ بوو، ڕێزدار مسرور 

بارزانی بەردەوام لەسەر هێڵ بوو

بەداخەوە چەند كەسێكی 
ناو یەكێتی دەیانگوت كورد 
لە كەركووك دەنگ ناهێنێت 
بۆ ڕیفراندۆم، دووانیان لە 

سەركردایەتیی یەكێتی سوێندیان 
بە هەموو شەهیدانی كوردستان 
دەخوارد و دەیانگوت ئێمە 50 
هەزار دەنگ ناهێنین، بەاڵم 
دكتۆر نەجمەدین بە توندی 

وەاڵمی دانەوە و هەڵچوونیشی 
پێوە دیار بوو
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شۆڕشی 11ی ئەیلوولی 1961
بڵێسەی گڕگرتووی 
ئیرادەی نەتەوەیەك
بۆ گێڕانەوەی  ئازادی
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 ڕەهەندی ئایینی و فەلسەفەی
 چەمكی شۆڕش

 كرۆكیـــی چەمكـــی »شـــۆڕش« لـــە فیكـــری 
ــدا خـــۆی  ــەو نامەیەیـ ــاو ئـ ــە نـ ــی لـ ــتەفا بارزانـ مسـ
هەڵگیرســـانی  دوای  لـــە  كـــە  دەكات  پێناســـە 
بـــۆ   »1943 بـــارزان  دووەمـــی  »شۆڕشـــی 
عەبدولڕەحمـــان عـــەزام پاشـــای* نـــاردووە و تێیـــدا 
ـــە  ـــەوەی عەرەب ـــرای نەت ـــورد ب ـــەوەی ك ـــووە: »نەت هات
و هیـــچ كێشـــەیەكی لەگـــەڵ نەتـــەوەی عـــەرەب نییـــە 
و شـــەڕی ئێمـــەش لەگـــەڵ ئـــەو ڕژێمانەیـــە كـــە 
هـــەر دوو نەتـــەوەی »كـــورد و عـــەرەب« پێكـــەوە 

دەچەوســـێننەوە«.
نەجـــەف  مەرجەعییەتـــی   1965 ســـاڵی  لـــە 
ئایەتوڵـــا موحســـین ئەلحەكیـــم فەتـــوا دەدات كـــە 
شـــەڕكردن دژی هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان 
حەرامـــە و لـــە 4ی نیســـانی 1965یشـــدا، ئایەتوڵـــا 
موحســـین حەكیـــم لـــە وەاڵمـــی نامەیەكـــدا كـــە پێشـــتر 
مســـتەفا بارزانـــی بـــۆی نـــاردووە، تیایـــدا هاتـــووە: 
كـــردووە  قســـەمان  عێـــراق  حكومەتـــی  »لەگـــەڵ 
بـــە ئاشـــتی چارەســـەر بكرێـــت  كـــە مافەكانتـــان 
و دەمانەوێـــت ئێـــوەش ئـــەو ئامادەباشـــییە پیشـــان 

بـــدەن«. 
نامـــەی  هـــەردوو  لەســـەر  بەرارودێـــك  ئەگـــەر 
ــین  ــتەفا بارزانـــی و ئایەتوڵـــا موحسـ جەنابـــی مسـ
ئەلحەكیـــم بكەیـــن، دەبینیـــن بـــەرواری نێـــوان نامـــەی 
یەكـــەم و نامـــەی دووەم 22 ســـاڵە، بـــەاڵم ناوەرۆكـــی 
هـــەر دوو نامەكـــە یـــەك پەیامـــی هەڵگرتـــووە، ئەویـــش 
ئەوەیـــە »پـــەروەردگار حەرامـــی كـــردووە ڕژێمێكـــی 

دیكتاتـــۆری خـــۆی بكاتـــە نوێنـــەری نەتەوەیـــەك و 
بـــە زەبـــری هێـــز مافـــی نەتەوەیـــەك پێشـــێل بـــكات، 
یـــان هەوڵـــی ســـڕینەوە و كۆمەڵكوژییـــان بـــدات«.

ئـــەم دوو نامەیـــە ئەوەمـــان بـــۆ ئاشـــكرا دەكات 
ڕەهەندێكـــی  چـــۆن  »شـــۆڕش«  چەمكـــی  كـــە 
شـــێوە  هەمـــان  بـــە  هەیـــە،  فەلســـەفی  قووڵـــی 
ڕەهەندێكـــی قووڵـــی ئایینیشـــی هەیـــە، بـــە تایبەتـــی 
ــمانییەكاندا، هـــەر بۆیـــە  ــە ئاسـ ــاو هەمـــوو ئایینـ لەنـ
كاتێـــك مێژوونووســـی گـــەورەی یۆنانـــی تیتیـــوس 
ـــە كۆیالیەتـــی باشـــترە«،  لیفیـــوس دەڵێـــت: »مـــردن ل
ــو  ــێك بەڵكـ ــمی شۆڕشـ ــە دروشـ ــمە ناكاتـ ــەم دروشـ ئـ

بانگێشـــە بـــۆ دەیكاتـــە »شـــەڕێكی ڕەوا«.
»ئایـــا  ئەوەیـــە  لێـــرەدا  گرنـــگ  پرســـیارێكی 
لەنـــاو جیهانـــی فەلســـەفەدا ئامـــاژە بـــۆ ڕەهەنـــدە 
ئایینیەكـــەی چەمكـــی »شـــۆڕش« كـــراوە؟ بـــۆ 
ـــۆ فەیلەســـووفی  ـــا ب ـــەم پرســـیارە پەن ـــەوەی ئ وەاڵمدان
ـــا ئاڕنێـــت« دەبەیـــن  گـــەورەی ئەڵمانـــی خاتـــوو »هان
ــەر  ــت لەسـ ــدا« جەخـ ــە شۆڕشـ ــی »لـ ــە كتێبـ ــە لـ كـ
ــەوەی  ــەوە »چەمكـــی شـــۆڕش پێـــش ئـ ــەوە دەكاتـ ئـ
چەمكێكـــی سیاســـی بێـــت، چەمكێكـــی گەردوونییـــە 
كۆپەرنیكـــۆس  بەناوبانگەكـــەی  كتێبـــە  لـــە  و 
ــووە و  ــماندا« هاتـ ــە ئاسـ ــتێرەكان لـ ــی ئەسـ »شۆڕشـ
پاشـــان لـــە ســـاڵی 1688 بـــۆ یەكەمجـــار هاتووەتـــە 
ئـــەوەی  دوای  ئەویـــش  سیاســـەت،  جیهانـــی  نـــاو 
دووبـــارە بنەماڵـــەی پادشـــایەتیی بەریتانیـــا گەڕانـــەوە 
بـــۆ دەســـەاڵت و شـــكۆی پێشـــوویان بـــۆ گەڕایـــەوە و 
Glori�  ئەمەشـــیان نـــاو لـــێ نـــا »شۆڕشـــی پیـــرۆز  -

.»ous Revolution

لە ساڵی 1965 مەرجەعییەتی 
نەجەف ئایەتوڵاڵ موحسین 
ئەلحەكیم فەتوا دەدات كە 
شەڕكردن دژی هێزی پێشمەرگەی 
كوردستان حەرامە

چەمكی »شۆڕش« لەناو 
هەر دوو ڕەهەندە فەلسەفی 
و ئایینییەكەی بە مانای 
»گێڕانەوەی ئازادی« دێت، 
نەك بە دەستهێنانی ئازادی، 
ئەمەش لەبەر ئەوەیە لە هەموو 
ئایینە ئاسمانییەكان ئاماژە 
بەوە كرا كە مرۆڤەكان بە 
ئازادی لەدایكبوون و نابێت ئەو 
ئازادییەیان لێ زەوت بكرێت

» شـــەڕی ڕەوا - الحـــرب العادلـــة« شـــەڕێكی ناچارییـــە و 
ــە  ــە لـ ــەك بێجگـ ــچ هیوایـ ــك هیـ ــرۆزە،  كاتێـ ــش پیـ چەكیـ

ــە  ــردن زۆر لـ ــت. مـ ــی نەبێـ ــەك بوونـ ــۆ چـ ــردن بـ پەنابـ
كۆیالیەتـــی باشـــترە«. 

تیتوس لیفیوس 
گەورە مێژوونووسی یۆنانی )59 پ.ز – 17 ز(



ـی
سـ
ـــا
سیـ

11 ژمارە )1332(  2022/9/12

ئازادی دیاریی خوایە بۆ 
مرۆڤ و هیچ كەسێك ناتوانێت 

دەستكاری بكات و هەر كەسێكیش 
دەستدرێژی بكاتە سەر، 

ئەوا قبووڵ ناكرێت و دەبێت 
ئازادییەكەی بۆ بگەڕێتەوە

دامركاندنەوەی شۆڕش لە 
دەسەاڵتی مرۆڤدا نییە و هەق 
هێز دروست دەكات و، هێز و 
توندوتیژی هەق دروست ناكات

عەبدولسەالم عارف لە ساڵی 
1964 گەیشتە ئەو قەناعەتەی 

بە زەبری »تۆپ و تەیارە 
و تانك و زرێپۆش« شۆڕشی 

ئەیلوولی پێ دانامركێتەوە، بۆیە 
داوای دانوستاندن و وتووێژی 
لەگەڵ سەركردایەتیی شۆڕشی 

ئەیلوول كرد

دوو  هـــەر  لەنـــاو  »شـــۆڕش«  چەمكـــی 
ڕەهەنـــدە فەلســـەفی و ئایینییەكـــەی بـــە مانـــای 
بـــە  نـــەك  دێـــت،  ئـــازادی«  »گێڕانـــەوەی 
ــە  ــە لـ ــەر ئەوەیـ ــەش لەبـ ــازادی، ئەمـ ــتهێنانی ئـ دەسـ
هەمـــوو ئایینـــە ئاســـمانییەكان ئامـــاژە بـــەوە كـــرا 
ــت  ــوون و نابێـ ــازادی لەدایكبـ ــە ئـ ــەكان بـ ــە مرۆڤـ كـ
ــان لـــێ زەوت بكرێـــت، ئەمـــەش وەك  ــەو ئازادییەیـ ئـ
خەلیفـــەی دووەمـــی موســـڵمانان »عومـــەری كـــوڕی 
خەتـــاب« گوتوویەتـــی »چـــۆن مـــرۆڤ كۆیلـــە 
ــوون  ــك بـ ــازادی لەدایـ ــە ئـ ــدا بـ ــە كاتێكـ ــت، لـ دەكرێـ
ــم  ــم أمهاتهـ ــد ولدتهـ ــاس وقـ ــتعبدتم النـ ــی اسـ  - متـ
خەلیفـــەی  قســـەیەی  ئـــەم  بێگومـــان  أحـــرارا؟ 
موســـڵمانان كـــە لـــە هەمـــان كاتـــدا یەكێـــك بـــووە 
لـــە  لـــە هاوەڵـــە نزیكەكانـــی پێغەمبـــەر )د.خ( و 
بەرامبـــەر ئـــەو كەســـە كـــراوە كـــە گەنجێكـــی قیبتـــی 
قســـەكەی  بۆیـــە  داوە،  لێـــی  كوڕەكـــەی  و  بـــووە 
تەفســـیری دەقەكانـــی قورئانـــی پیـــرۆزە، بەمـــەش 
پێمـــان دەڵێـــت »ئـــازادی دیاریـــی خوایـــە بـــۆ مـــرۆڤ 
و هیـــچ كەســـێك ناتوانێـــت دەســـتكاری بـــكات و هـــەر 
ـــووڵ  ـــەوا قب ـــە ســـەر، ئ كەســـێكیش دەســـتدرێژی بكات
ناكرێـــت و دەبێـــت ئازادییەكـــەی بـــۆ بگەڕێتـــەوە.
دووبـــارە  كریســـتیانیش  ئایینـــی  نـــاو  لـــە 
»گێڕانـــەوەی ئـــازادی »وەك پەیامێكـــی پـــەروەردگار 
ــۆری  ــەیری مـ ــەر سـ ــراوە و، ئەگـ ــێ كـ ــاژەی پـ ئامـ
مەزنـــی پادشـــای بەریتانیـــا لـــە ســـاڵی 1651 بكەیـــن 
كـــە هاوپێـــچ دیكۆمێنتێكـــی مەزنیشـــی لەگەڵـــە، 
نووســـراوە: »ئـــازادی بـــە پشـــتیوانیی خـــوا گەڕایـــەوە 
 .1651  ،Freedom by God›s blessing restored  - 
ـــوو  ـــدی ج ـــەروەك چـــۆن بیرمەن ـــر ه »، لەمـــەش زیات
Sapi� ـــڵ  – ـــی »ئاق ـــە كتێب ـــەراری ل ـــوح ه ـــال ن  یۆڤ
ens« بـــەراوردی نێـــوان یاســـاكانی حامورابـــی 1776 

پ.ز و الئیحـــەی مافەكانـــی ئەمریـــكای 1776 ز 
دەكات و نووســـیویەتی: »هەمـــوو ئـــەو مافانـــەی لـــە 
ـــە پشتبەســـتن  ـــی دا نووســـراون، ب یاســـاكانی حاموراب
بـــە خوداوەندەكانـــی ئـــەو ســـەردەمە داڕێـــژدراون و 
هەمیـــش ئـــەو مانایانـــەی لـــەو الئیحەیەدایـــە بـــە 
پشتبەســـتن بـــە ئایینـــی كریســـتیانی داڕێـــژدراون«، 
لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە كاتێـــك ســـەیری ئـــەو الئیحەیـــە 
دەكەیـــن نووســـراوە: »مـــرۆڤ یەكســـان و ئـــازادن 
ــێ زەوت  ــی لـ ــە ئازادیـ ــۆی نییـ ــێك بـ ــچ كەسـ و هیـ

بـــكات«.
هەڵوەســـتەی  پێویســـتە  كـــە  دیكـــە  الیەنێكـــی 

دوو  هـــەر  ئاســـتی  ســـەر  لـــە  و  بكرێـــت  لەســـەر 
ڕەهەنـــدی »ئایینـــی و فەلســـەفی« جەختـــی لەســـەر 
كراوەتـــەوە، ئەوەیـــە كاتێـــك شـــۆڕش هەڵدەگیرســـێت، 
كـــە  دەردەچێـــت  مـــرۆڤ  توانـــای  لـــە  ئیـــدی 
بتوانێـــت بەرگـــری لـــە شۆڕشـــگێڕان بـــكات، بۆیـــە 
ســـەردەمێكی نـــوێ لـــە دایـــك دەبێـــت، ئـــەو ســـەردەمە 
نوێیـــەش گێڕانـــەوەی ئـــەو ســـەردەمەی پێشـــترە كـــە 
نەتـــەوە و مرۆڤـــەكان مافەكانیـــان پێشـــێل نەكـــراوە و 

ــوون. ــازاد بـ ئـ
بـــۆ  هەڵســـەنگاندن  الیەنەشـــەوە  لـــەم  ئەگـــەر 
شۆڕشـــی ئەیلـــوول بكەیـــن و بپرســـین: ئایـــا دوای 
چەنـــد ســـاڵ ڕژێمەكانـــی عێـــراق گەیشـــتنە ئـــەو 
لـــە  شـــۆڕش  دامركاندنـــەوەی  كـــە  قەناعەتـــەی 
دەســـەاڵتی مرۆڤـــدا نییـــە و هـــەق هێـــز دروســـت 
دەكات و، هێـــز و توندوتیـــژی هـــەق دروســـت نـــاكات؟ 
بێگومـــان عەبدولســـەالم عـــارف لـــە ســـاڵی 1964 
ــری »تـــۆپ و  ــە زەبـ ــەی بـ ــەو قەناعەتـ ــتە ئـ گەیشـ
ــی  ــی ئەیلوولـ ــۆش« شۆڕشـ ــك و زرێپـ ــارە و تانـ تەیـ
و  دانوســـتاندن  داوای  بۆیـــە  دانامركێتـــەوە،  پـــێ 
وتووێـــژی لەگـــەڵ ســـەركردایەتیی شۆڕشـــی ئەیلـــوول 
لـــە بەرامبـــەردا داواكاریـــی ســـەركردایەتی  كـــرد، 
شۆڕشـــی ئەیلـــوول لـــە ڕژێمـــی عەبدولســـەالم عـــارف 
ــۆ  ــازادی بـ ــەوەی ئـ ــان »گێڕانـ ــوو؟ بێگومـ ــی بـ چـ
گەلـــی كوردســـتان لـــە چوارچێـــوەی سیســـتمێكی 
ڕژێمـــی  دیـــارە  كوردســـتان«.  بـــۆ  المەركـــەزی 
بـــۆ گەلـــی  ئـــازادی  نەبـــوو  عەبدولســـەالم ڕازی 
كوردســـتان بگێڕێتـــەوە و پەنـــای بـــۆ پیالنـــی دیكـــە 
بـــرد و لـــە ســـەرووی هەمووشـــیانەوە پەنـــای بـــۆ ئـــەوە 
بـــرد كـــە زانایانـــی ئایینـــی ئیســـالمی بـــە »شـــیعە 
و ســـوننە«وە فەتـــوای شـــەڕ و كۆمەڵكـــوژی دژی 
بـــدەن،  كوردســـتان  گەلـــی  و  پێشـــمەرگە  هێـــزی 
ـــی  ـــەوەی گەل ـــۆ نەچـــووە ســـەر و پێـــش ئ ئەمەشـــی ب
كوردســـتان كۆمەڵكـــوژ بـــكات، لـــە 13ی نیســـانی 
1966 خۆی لە ناو فڕۆكەكەیدا لە ئاســـمان ســـووتا، 
دوای ئەویـــش عەبدولڕحمـــان عارفـــی بـــرای هـــات 
و دیســـان دەســـتی كـــردەوە بـــە دانوســـتاندن لەگـــەڵ 
شۆڕشـــی ئەیلـــوول و لەگـــەڵ ئـــەوەی عەبدولڕەحمـــان 
عـــارف نییەتـــی لـــە عەبدولســـەالمی بـــرای باشـــتر 
بـــوو، بـــەاڵم لـــە 17ی تەممـــوزی 1968 حزبـــی 
بەعـــس بـــە ســـەركردایەتیی »ئەحمـــەد حەســـەن بەكـــر 
و ســـەدام حوســـێن« كودەتایـــان بەســـەردا كـــرد و 

ــا. ئەویـــش لـــە دەســـەاڵت نەمـ
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بەعســـیش،  حزبـــی  دەســـەاڵتی  هاتنـــی  دوای 
ئیـــرادەی  لەگـــەڵ  خۆیـــان  بەختـــی  ئەوانیـــش 
بـــۆ  كوردســـتان  گەلـــی  و  پێشـــمەرگە  هێـــزی 
مـــاوەی نزیكـــەی ســـاڵ و نیوێـــك تاقـــی كـــردەوە، 
بـــەاڵم هیچیـــان پـــێ نەكـــرا، بۆیـــە لـــە مانگەكانـــی 
ســـەرەتای ســـاڵی 1970 شەخســـی ســـەدام حوســـێن 
بـــە  بـــەاڵم  بـــوو،  جێگـــر  نـــاو  بـــە  ئـــەوكات  كـــە 
پراكتیكـــی هـــەر خـــۆی ســـەرۆك كۆمـــاری عێـــراق 
بـــارەگای  گەیانـــدە  خـــۆی  ناچـــاری  بـــە  بـــوو، 
لـــە چۆمـــان و ئامادەباشـــی پیشـــان دا  بارزانـــی 
ـــی  ـــتییانە مافەكان ـــێوەیەكی ئاش ـــە ش ـــە ب ـــە ئامادەی ك
گەلـــی كوردســـتان بســـەلمێنێت، لـــە وەاڵمـــدا وەك 
ـــز دروســـت دەكات« ئیـــدی  دەڵێـــن »كاتێـــك مـــاف هێ
ــزەوە  ــەو هێـ ــش لـ ــی ئەیلوولیـ ــەركردایەتیی شۆڕشـ سـ
داوای كـــرد كـــە دەبێـــت مافەكانـــی گەلـــی كوردســـتان 
و هەمـــوو نەتـــەوە و پیكهاتەكانـــی كوردســـتان لـــە 
چوارچێـــوەی ڕێككەوتنێـــك بســـەلمێندرێت كـــە مافـــی 
ـــی كوردســـتان  ـــۆ گەل ـــردن )ئۆتۆنومـــی( ب خۆبەڕێوەب
دیـــاری بكرێـــت و گەلـــی كوردســـتان خـــۆی یاســـا بـــۆ 
خـــۆی دەربـــكات و خۆیشـــی ناوچـــەی ئۆتۆنومـــی 
بەڕێـــوە بەرێـــت. ســـەدام و ڕژێمـــی بەعـــس بەمـــە 
ڕازی بـــوون و ڕێككەوتننامـــەی مێژوویـــی ئـــادار لـــە 
11ی ئـــاداری 1970 بـــە فەرمـــی لەالیـــەن ســـەرۆك 
ــوار  ــاوەی چـ ــەوە و مـ ــەوە خوێندرایـ ــاری عێراقـ كۆمـ
ســـاڵ دیـــاری كـــرا بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو ڕیككەوتننامەیـــە 
ـــارە  ـــاڵی 1974 دووب ـــە س ـــەاڵم ل ـــت، ب جێبەجـــێ بكرێ
پەشـــیمان بوونـــەوە و شـــەڕ لـــە نێـــوان شـــۆڕش و 
ڕژێمـــی بەعـــس دەســـتی پـــێ كـــردەوە و تەنیـــا لـــە 
ــا لـــەوەی ڕژێمـــی حزبـــی  ــاڵدا جیـ ــاوەی یـــەك سـ مـ
بەعـــس گەیشـــتە ئـــەو قەناعەتـــەی كـــە لەگـــەڵ 
ئیـــرادەی هێـــزی پێشـــمەرگە هیچـــی پـــێ ناكرێـــت، 
ــدا ســـەقفی داواكارییەكانـــی شـــۆڕش  لـــە هەمانكاتـ
لـــە »ئۆتۆنۆمی«یـــەوە بـــەرز بـــووەوە بـــۆ فیدڕاڵـــی و 
ئـــەو فیدڕاڵییـــەی لـــە 4ی 10ی 1992 پەرلەمانـــی 
ئـــەو  بناخەكـــەی  كـــرد،  پەســـەندی  كوردســـتان 
پـــڕۆژەی فیدڕاڵییـــە بـــوو كـــە لـــە مـــاوەی ســـااڵنی 
1974  -1975 لـــە شۆڕشـــی ئەیلوولـــدا گەاڵڵـــە 
ــێن  ــەدام حوسـ ــە سـ ــەدا كـ ــەم واقیعـ ــاو ئـ ــوو. لەنـ كرابـ
دیكـــەی  ڕێگەیەكـــی  تەســـلیمبوون  لـــە  بێجگـــە 
ســـەربازی لـــە بەردەســـتدا نەمابـــوو، بۆیـــە پەنـــای بـــۆ 
پیالنێكـــی نێودەوڵەتـــی بـــرد و تەنازولێكـــی گـــەورەی 
بـــۆ ڕژێمـــی شاهەنشـــاهیی ئێـــران كـــرد و نســـكۆی 

بـــە ســـەر شۆڕشـــی ئەیلوولـــدا هێنـــا، بـــەاڵم لـــەو 
ـــدە »فەلســـەفی و ئایین«ییـــەی شـــۆڕش بـــێ  ڕەهەن
ئـــاگا بـــوو كـــە هیـــچ مـــرۆڤ و ڕژێمێـــك توانـــای 
دامركاندنـــەوەی نییـــە و ســـەرەنجام هـــەر شـــۆڕش 
دوای  لـــە  ئـــەوەی  وێـــڕای  بۆیـــە  ســـەردەكەوێت، 
ـــەوە تـــا بەهـــاری 1991، هەرچـــی لـــە  ســـاڵی 1975ـ
ـــی خەڵكـــی  ـــە كۆمەڵكوژی ـــەر ب ـــوو بەرامب ـــدا ب توانای
پرۆســـە  و  كوردســـتان  كاولكردنـــی  و  كوردســـتان 
ــاران هەمـــووی دژی  بەدناوەكانـــی ئەنفـــال و كیمیابـ
گەلـــی كوردســـتان تاقـــی كـــردەوە و بـــە خەیـــاڵ 
پـــاوی خـــۆی وای دەزانـــی دەتوانێـــت ئیـــرادەی 
ـــە  ـــەاڵم وەك ل ـــكات، ب ـــی كوردســـتان دەســـتەمۆ ب گەل
5ی ئـــاداری 1991 بینیمـــان، تەنیـــا لـــە مـــاوەی دوو 
هەفتـــەدا ئـــەو هێـــزە گـــەورە و زەبەالحـــەی ڕژێمـــی 
ـــوی  ـــرادەی جەمـــاوەری ڕاپەڕی ـــەردەم ئی ـــە ب بەعـــس ل
كوردســـتان تێـــك و پێـــك شـــكێنرا و ســـەربازەكانی دوو 
فەیلەقـــی عێراقـــی كەوتنـــە دەســـت هێـــزی پێشـــمەرگە 
و جەماوەری ڕاپەریو و جیا لە هەولێر و ســـلێمانی و 
دهـــۆك، تاجـــی ڕاپەریـــن لـــە نـــەورۆزی هەمـــان ســـاڵدا 
ـــش  ـــی كوردســـتان و ئەوێ ـــە ســـەر كەركووكـــی دڵ خرای
ـــەوەی ئازادیـــی  ـــەوەی گێڕان ـــازاد كـــرا و، لەگـــەڵ ئ ئ
ئەمجارەشـــیان كورتخایـــەن بـــوو، دیســـان حكومەتـــی 
داگیركردنـــەوەی  بـــۆ  كـــردەوە  هێرشـــی  بەعـــس 
ـــتان  ـــی كوردس ـــیان گەل ـــەاڵم ئەمجارەش ـــتان، ب كوردس
بـــە كـــۆڕەوە چەنـــد ملیۆنییەكـــەی هەمـــان قســـە 
ـــی  بەرزەكـــەی لیفیوســـی گـــەورە مێژوونووســـی یۆنان
دووبـــارە كـــردەوە و پێكـــەوە گوتیـــان »دەمریـــن، كۆیلـــە 
جیهانـــی  مـــردووی  ویژدانـــی  بەمـــەش  نابیـــن« 
زینـــدوو كـــردەوە، ناچـــار بـــوو كـــە بڕیـــاری 688ی لـــە 
ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی بـــۆ پاراســـتنی 
گەلـــی كوردســـتان دەربكـــەن و، دوای ئەویـــش بـــە 
ــتان  ــە كوردسـ ــارام لـ ــەی ئـ ــورت ناوچـ ــی كـ ماوەیەكـ
ــی  ــۆ دامەزراندنـ ــەك بـ ــووە زەمینەیـ ــە بـ ــەزرا، كـ دامـ

پەرلەمـــان و حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان.
ــەردوو  ــاو هـ ــۆڕش لەنـ ــی شـ ــەی وەك چەمكـ ئەمـ
ڕەهەنـــدی »فەلســـەفی و ئایینـــی« ئاماژەمـــان پـــێ 
كـــرد، بـــۆ هەمـــوو شۆڕشـــێك ڕاســـتە كـــە لـــە یـــەك 
كاتـــدا بـــە ئیـــرادەی یاســـاكانی زەوی و ئاســـمان شـــۆڕ 
هەڵدەگیرســـێت و ئـــەم شۆڕشـــە كۆتایـــی نایـــەت هەتـــا 
ـــن  ـــازاد نەب ـــتێرەكانی گـــەردوون ئ ـــەوەكان وەك ئەس نەت
و هیـــچ نەتەوەیەكـــی دیكـــە بـــۆی نەبێـــت دەســـتوەردان 
ئەمـــە  بـــكات،  ئازادییەكـــەی  زەوتكردنـــی  لـــە 

بە ئیرادەی یاساكانی زەوی و 
ئاسمان شۆڕ هەڵدەگیرسێت و 
ئەم شۆڕشە كۆتایی نایەت هەتا 
نەتەوەكان وەك ئەستێرەكانی 
گەردوون ئازاد نەبن و هیچ 
نەتەوەیەكی دیكە بۆی نەبێت 
دەستوەردان لە زەوتكردنی 
ئازادییەكەی بكات

لە مێژووی هاوچەرخی 
زۆربەی نەتەوەكانی جیهاندا، 
هەڵگیرسانی شۆڕش لە ناو 
قوواڵیی ئیرادەی نەتەوەوە بۆ 
گێڕانەوەی ئازادی هەڵدەگیرسێت 
و، پاراستنی ئەم ئازادییەش 
پێویستی بە چوارچێوەیەكە 
كە ئەویش »دەوڵەتی 
نەتەوەیی«یە

لە شۆڕشی ساڵی 1776 
ئەمریكییەكان بۆ گێڕانەوەی 
ئازادی بۆ نەتەوەیەكان لە 
دەستی بەریتانیا هەمان دروشمی 
ناو یاساكانی پەرلەمانی 
بەریتانیایان بەرز كردەوە »بە 
بێ نوێنەرایەتی باجدان بوونی 
نییە«، ئەوانەی شۆڕشیان 
هەڵگیرسان و باجدانیان ڕەت 
كردەوە، بە ڕەچەڵەك هەر 
هاوواڵتی بەریتانیا بوون و لە 
ئەمریكا نیشتەجێ كرابوون
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»پیشەســـازی«  شۆڕشـــەكانی  لـــە  ڕاشـــكاوانەتر 
ئەوەیـــە  تەنیـــا هۆكارەكەشـــی  بـــووە و  بەرجەســـتە 
هـــەر چـــوار شۆڕشـــە پیشەســـازییەكەی جیهـــان بـــە 
دروســـت  زەوی  یاســـاكانی  و  ئاســـمان  یاســـاكانی 
بـــوون و ئێســـتا مرۆڤایەتـــی كەوتووەتـــە بـــەردەم ئـــەو 
ئەمـــری واقیعـــەی كـــە نـــە دەتوانێـــت ڕێگـــری لـــە 
ــتوانێت  ــە دەشـ ــكات و نـ ــازییەكان بـ ــە پیشەسـ شۆڕشـ
ـــكات. ـــانە ب ـــەو شۆڕش ـــی ئ ـــە ڕاگرتن ـــتێوەرادان ل دەس
  شـــۆڕش یەكجـــار بـــۆ گێڕانـــەوەی ئازادیـــی 

نەتـــەوە هەڵدەگیرســـێت و درێـــژەی دەبێـــت
لـــە مێـــژووی هاوچەرخـــی زۆربـــەی نەتەوەكانـــی 
جیهانـــدا، هەڵگیرســـانی شـــۆڕش لـــە نـــاو قوواڵیـــی 
ئـــازادی  گێڕانـــەوەی  بـــۆ  نەتـــەوەوە  ئیـــرادەی 
ئازادییـــەش  ئـــەم  پاراســـتنی  و،  هەڵدەگیرســـێت 
پێویســـتی بـــە چوارچێوەیەكـــە كـــە ئەویـــش »دەوڵەتـــی 
ــۆالی  ــەش نیكـ ــەم بنەمایـ ــەر ئـ ــە، لەسـ نەتەوەیی«یـ
ـــەوەی  ـــە گێڕان ـــە وشـــەیەك ئامـــاژەی ب میكیاڤیلـــی ب
ـــە زمانـــی ئیتاڵـــی  ـــۆ نەتـــەوە كـــردووە كـــە ب ـــازادی ب ئ
»Lo Stato« ئـــەم وشـــەیە كـــە وەك وشـــە بـــە مانـــای 
»بـــاری نەتـــەوە« دێـــت، بـــەاڵم بیرمەندانـــی دیكـــە 
ـــی مەبەســـتی  ـــەوە تەفســـیری دەكـــەن كـــە میكیاڤیل ب
ئەوەیـــە »ئـــەو بـــارەی نەتـــەوە ئـــەو حاڵەتەیـــە لـــە 
بـــۆ  ئـــازادی  نەتەوەییـــدا  دەوڵەتـــی  چوارچێـــوەی 
ـــەی  ـــە تازەی ـــەم چەمك ـــدا ئ ـــە كاتێك ـــەوە و ل دەگەڕێت
ــا  ــێوەی فەرەنسـ ــە هاوشـ ــەكان بـ ــە ئیتاڵییـ ــیوە كـ نوسـ
و ئیســـپانیا دەوڵەتێكـــی یەكگرتـــووی نەتەوەییـــان 
نەبـــووە و ئامانجـــی ئـــەوە بـــووە كـــە ئیتاڵییەكانیـــش 

دەوڵەتێكـــی بەهێـــزی نەتەوەییـــان هەبێـــت«.
ــۆ  ــەكان بـ ــاڵی 1776 ئەمریكییـ ــی سـ ــە شۆڕشـ لـ
ــازادی بـــۆ نەتەوەیـــەكان لـــە دەســـتی  گێڕانـــەوەی ئـ
یاســـاكانی  نـــاو  دروشـــمی  هەمـــان  بەریتانیـــا 
پەرلەمانـــی بەریتانیایـــان بـــەرز كـــردەوە »بـــە بـــێ 
ئەوانـــەی  نییـــە«،  بوونـــی  باجـــدان  نوێنەرایەتـــی 
شۆڕشـــیان هەڵگیرســـان و باجدانیـــان ڕەت كـــردەوە، 
بـــە ڕەچەڵـــەك هـــەر هاوواڵتـــی بەریتانیـــا بـــوون و لـــە 
ـــەوەی  ـــەر ئ ـــەاڵم لەب ـــوون، ب ـــكا نیشـــتەجێ كراب ئەمری
ــوەی  ــە چوارچێـ ــان لـ ــەی هاوزمانەكانیـ ــەو ئازادییـ ئـ
ئەمریـــكا  لـــە  هەیانبـــوو  بەریتانیـــا  شانشـــینی 
لێیـــان زەوت كرابـــوو، شۆڕشـــیان بـــۆ گێرانـــەوەی 
ئـــەو ئازادییـــە كـــرد و لـــە 4ی تەمـــوزی 1776 
كۆمـــاری ئـــازادی ئەمریكایـــان ڕاگەیانـــد. بـــەاڵم 
پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە: ئایـــا كۆمـــاری ئەمریـــكای 

ـــەواوی  ـــەوەی ت ـــۆ گێڕان ـــەك ب ـــووە چوارچێوەی ـــازاد ب ئ
گەلـــی ئەمریـــكا؟ بێگومـــان نەخێـــر، هـــەر بۆیـــە 
دوای زیاتـــر لـــە هەشـــتا ســـاڵ جارێكـــی دیكـــە 
ــە  ــەم درا و كۆیالیەتـــی لـ ــە شۆڕشـــی یەكـ ــژە بـ درێـ
ئەمریـــكا كۆتایـــی هـــات، دوای ئەویـــش چەندیـــن 
ـــراوە،  ـــوار ك ـــكا هەم ـــاری دیكـــە دەســـتووری ئەمری ج
ــەك  ــە یـ ــانازی بـ ــا شـ ــكا تەنیـ ــی ئەمریـ ــەاڵم گەلـ بـ
شۆڕشـــەوە دەكات وەك شۆڕشـــی گەلـــی ئەمریـــكا 
بـــۆ گێڕانـــەوەی ئـــازادی، ئەویـــش تەنیـــا شۆڕشـــی 

1776ز.
ئـــەم حاڵەتـــە لـــە شۆڕشـــی فەرەنســـا 1789ز بـــە 
شۆڕشـــی  كاتێـــك  دەبینیـــن  دەبیندرێـــت،  ئاشـــكرا 
لـــە ســـاڵی 1789 هەڵگیرســـا، هیـــگل  فەرەنســـا 
بێگومـــان  مێـــژوو«،  نـــا »كۆتایـــی  لـــێ  نـــاوی 
مەبەســـتی هیـــگل لـــە كۆتایـــی مێـــژوو ئـــەوە بـــوو كـــە 
ـــۆ  ـــووە ب ـــان ب ـــەردەوام تیكۆش ـــی ب ـــژووی مرۆڤایەت مێ
گێڕانـــەوەی ئـــازادی و بـــە هەڵگیرســـاندنی شۆڕشـــی 
ـــی و  ـــی هاوواڵت ـــی »مافەكان ـــا و ڕاگەیاندن فەرەنس
ـــرا:  ـــاوی لـــێ ن ـــە ن ـــەم وەرچەرخان مـــرۆڤ« ئیـــدی ئ
»كۆتایـــی مێـــژوو«، بـــەو مانایـــەی مێژوویەكـــی 
نـــوێ دەســـت پـــێ دەكات، ئەویـــش پاراســـتنی ئـــەو 

ــە. ئازادییەیـ
ئەگـــەر ســـەرنج لـــە مێـــژووی شۆڕشـــی فەرەنســـا 
 ،2022 هەتـــا   1789 ســـاڵی   لـــە  هـــەر  بدەیـــن 
دەبینیـــن گەلـــی فەرەنســـا لەگـــەڵ ئـــەوەی پێنـــج 
ـــج  ـــوە و پێن ـــتوورەكەی گۆڕی ـــی دەس ـــە تەواوەت ـــار ب ج
ــاوەی جەنگـــی  ــە مـ ــدووە و، لـ كۆماریشـــی ڕاگەیانـ
دووەمـــی جیهانیشـــدا فەرەنســـا لەالیـــەن ئەڵمانیـــای 
ڕووداوێـــك  هیـــچ  بـــەاڵم  كـــرا،  داگیـــر  نازییـــەوە 
جێگـــەی یەكـــەم شۆڕشـــی فەرەنســـای نەگرتووەتـــەوە 
كـــە ئەویـــش شۆڕشـــی 14ی تەمـــوزی 1789 ز 

بـــوو.
ئـــەم ئاراســـتەیە بـــۆ شۆڕشـــە پیشەســـازییەكانیش 
ـــە ســـەرەتای  ـــاس ل ـــە هەمـــان شـــێوەیە، ڕاســـتە كـــە ب ب
مێژووەكـــەی  دەكرێـــت،  پیشەســـازی  شۆڕشـــی 
دەگەڕێتـــەوە ســـەرەتای ســـاڵی 1760 و بـــۆ یەكەمیـــن 
ئامێـــر كـــە جێگـــەی كاری دەســـتی مرۆڤـــی لـــە 
دابەشـــكردنی  دووبـــارە  و  دەگرێتـــەوە  پیشەســـازی 
ئـــەو  بـــەاڵم  وەردەگرێـــت،  دیكـــە  شـــێوازێكی  كار 
پێشـــكەوتنەی لـــە ســـاڵی 1760 دەســـتی پـــێ كـــرد 
و هەتـــا ئێســـتاش ئـــەو پێشـــكەوتنە لـــە شۆڕشـــی 
هەمـــان  هـــەر  و  بەردەوامـــە  هـــەر  پیشەســـازی 

ئیرادەی شۆڕشگیرانەی نەتەوە بۆ 
»گێڕانەوەی ئازادی« لە هەموو 
ئیرادەیەك گەورەترە و كاتێك 

بڵێسەی گڕگرتووی ئەم ئیرادەیە 
لە شۆڕشدا دەردەكەوێت، ئیدی 

دامركاندنەوەی لە توانای مرۆڤ 
و ئەو حكومەت و ڕژێمانەش 

گەورەتر دەبێت و هیچ هێزێك 
ناتوانێت دایبمركێنێتەوە

شۆڕشی ئەیلوول بۆ هەموو 
جیهانی سەلماند گەلی 

كوردستان بە ناچاری و بۆ 
گێڕانەوەی ئازادی شۆڕش دەكات 
و، شۆڕشەكەش تەنیا شۆڕشێكی 
چەكداری نییە، بەڵكو خەباتە 

بۆ بونیادنانی كیانێك بۆ ئەوەی 
بە یاسا لەو كیانەدا ئازادی 

بپارێزێت

لە ساڵی 1970 بۆ یەكەمین جار 
بوو لە مێژووی بزووتنەوەی 

ڕزگاریخوازیی كوردستاندا 
كە شۆڕشێك بتوانێت 

ڕێككەوتننامەیەك لەگەڵ 
حكومەتێكی داگیركەر بە ناو 
ئۆتۆنۆمی بۆ كوردستان ئیمزا 

بكات



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1332(  142022/9/12

ئـــەوەی هـــەر یەكێـــك  بـــەاڵم لەبـــەر  شۆڕشیشـــە، 
ــەورەی  ــی گـ ــتییانە گۆڕانكاریـ ــە زانسـ ــەو شۆڕشـ لـ
لـــە ژیانـــی مرۆڤایەتـــی دروســـت كـــردووە، بۆیـــە 
پۆلێنكردنـــی ئـــەو وەرچەرخـــان و گۆڕانكارییانـــەی 
ژیانـــی مرۆڤایەتـــی وای كـــردووە بـــە چـــوار شـــۆڕش 

ــێوەیە: ــەم شـ ــەن بـ ــاوزەدی بكـ نـ
یەكەمـــی  شۆڕشـــی  لـــە  و   1760 لـــە   .1
پیشەســـازیدا ئامێـــر جێگـــەی كاری دەســـتی لـــە 
ـــە كاری  ـــی ب ـــەوە و ئەمـــە كۆتای پیشەســـازی دەگرێت

دەســـتی هێنـــا لـــە بـــواری پیشەســـازیدا.
ــەری  ــا 1914 »بزوێنـ ــاڵی 1870 هەتـ ــە سـ 2. لـ
هەڵمـــی  – Steam engine« جێگـــەی بزوێنەرەكانـــی 
ـــرای وەك هێڵـــی  ـــەوە و پیشەســـازیی خێ دیكـــەی گرت
ئاســـن و تـــۆڕی تەلەگـــراف و.. هتـــد بـــە دوای 

خۆیـــدا هێنـــا.
شۆڕشـــی   1970 ســـااڵنی  ســـەرەتای  لـــە   .3
ـــا  ـــی داهێن ـــی دیجیتاڵ ـــێیەمی پیشەســـازی داهێنان س
ـــی ناســـراوە  ـــی و ئەلكترۆن ـــە شۆڕشـــی دیجیتاڵ كـــە ب

ــدووە. ــاڵی خایانـ ــا 46 سـ ــە تەنیـ ــەم قۆناغـ و ئـ
4. لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 2016 لـــە كۆنفرانســـی 
داڤـــوس لـــە سویســـرا شۆڕشـــی چوارەمـــی پیشەســـازی 
ڕاگەیەنـــدرا كـــە ئەمـــەش ســـەرەتای تێكەاڵوكردنـــی 
تەكنەلۆژیـــای  لەگـــەڵ  زانیارییـــە  تەكنەلۆژیـــای 
بـــە  مرۆڤـــە  توانـــای  گەیشـــتنی  و  بایۆلۆجـــی 
ـــەو جـــۆرەن  ـــدەكان ب »زیرەكیـــی دەســـتكرد« كـــە مەزن
تـــا ســـاڵی 2050 ئـــەم قۆناغـــەش كۆتایـــی بێـــت.

لێـــرەوە ئەگـــەر بـــەراوردی شۆڕشـــی نەتـــەوەكان 
بـــە  دەبینیـــن  بكەیـــن،  پیشەســـازی  شۆڕشـــی  و 
هەمـــان شـــێوەیە و خـــودی ئـــەو قۆناغبەندییـــەی 
بـــۆ شۆڕشـــی پیشەســـازی كـــراوە، دەمانگێڕێتـــەوە 
بـــۆ ئـــەو ســـاڵەی كـــە ئـــەو شۆڕشـــە تێیـــدا دەســـتی 
ـــەو  ـــە هەمـــان ئ پـــێ كـــردووە و قۆناغبەندییەكانیـــش ب
قۆناغبەندییانـــە كـــە لـــە هـــەر دوو شۆڕشـــی فەرەنســـا 
و ئەمریـــكا لـــە مـــاوەی نزیكـــەی دوو ســـەدە و نیـــو 
ــی  ــە باسـ ــەاڵم كـ ــتا، بـ ــا ئێسـ ــراون هەتـ ــەر كـ لەمەوبـ
ـــە مێـــژووی هـــەر دوو نەتەوەكـــەدا  شـــۆڕش دەكرێـــت ل
ــەوەی  ــی گێرانـ ــە شۆڕشـ ــەم بـ ــی یەكـ ــا شۆڕشـ تەنیـ

ئـــازادی لـــە قەڵـــەم دەدرێـــت.
گەلـــی  ئەیلوولـــی  شۆڕشـــی  بـــە  ســـەبارەت 
11ی  لـــە  چەخماخەكـــەی  كـــە  كوردســـتانیش 
ئەیلوولـــی 1961 دەســـتی پـــێ كـــرد و هەتـــا ئەمـــڕۆش 
تەنیـــا ئـــەو چەخماخەیـــە بـــە شۆڕشـــی سەرتاســـەریی 

ـــت  ـــە هـــەر چـــوار پارچـــە دادەنرێ ـــی كوردســـتان ل گەل
ـــراوە  ـــان ن ـــە ناوی ـــەی دیكـــە ك ـــەو قۆناغان و هەمـــوو ئ
شۆڕشـــێ  و  گـــواڵن  »شۆڕشـــی  وەك  شـــۆڕش 
ـــوول  ـــدەری شۆڕشـــی ئەیل ـــان درێژەپێ ـــوێ« هەمووی ن
بـــوون و لەســـەر ئـــەو نەخشـــە ڕێگەیـــە ڕۆیشـــتوون كـــە 
ـــە  ـــا ئەگـــەر ل شۆڕشـــی ئەیلـــوول بـــۆی كێشـــاون، هەت
ـــە دژ  ـــەن خۆیشـــی ب ـــك الی ـــدا هەندێ ـــی حزبی ئەدەبیات

ــوول دانابێـــت. ــاری شۆڕشـــی ئەیلـ و نەیـ
 شۆڕشی ئەیلوول

نەخشە ڕێگەی ئامانجەكانمانی داڕشتووە
بـــۆ  نەتەوەیـــی  دەوڵەتـــی  نەبوونـــی  ئەگـــەر 
و  فەرەنســـی  هاوشـــێوەی  بـــە  ئیتالییـــەكان 
كردبێـــت  میكیافیللـــی  لـــە  وای  ئیســـپانییەكان 
ئـــەو  ئـــەوەی  بـــۆ  بنووســـێت،  »میـــر«  كتێبـــی 
»میـــرە« دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی بـــۆ گەلـــی ئیتالیـــا 
دابمەزرێنێـــت، ئـــەوا ئەمـــە بـــەو جـــۆرە تەفســـیر 
نەتەوەیـــەك  هیـــچ  بـــۆ  ئـــازادی  كـــە  دەكرێـــت 
ــی  ــی نەتەوەیـ ــی دەوڵەتـ ــەر خاوەنـ ــەوە ئەگـ ناگەڕێتـ
ـــای  ـــە مان ـــش ب ـــی نەتەوەیی ـــت و، دەوڵەت ـــۆی نەبێ خ
» دەوڵەتـــی نیشـــتمانی  – Nation State » واتـــە 
ــەو  ــانەی لـ ــە هاوبەشـ ــەوە و ئایینـ ــەو نەتـ ــوو ئـ هەمـ
نیشـــتمانەدا دەژیـــن، بتوانـــن ناســـنامەی نیشـــتمانیی 
خۆیـــان لەســـەر ئـــەو پێگـــە جوگرافییـــە پێناســـە 
بكەنـــەوە كـــە ناویـــان لـــێ نـــاوە »دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی 

هاوچـــەرخ«.
لـــە دوای شۆڕشـــی 14ی تەممـــووزی 1958 
ـــدا،  ـــە عێراق ـــایەتی ل ـــی پادش ـــی ڕژێم و كۆتاییهاتن
دەســـتوورێكی  قاســـم  عەبدولكەریـــم  حكومەتـــی 
ئـــەو  بەنـــدی ســـێهەمی  لـــە  كاتیـــی داڕشـــت و 
دەســـتووردا هاتووە كە »عێراق نیشـــتمانی هاوبەشـــی 
كـــورد و عەرەبـــە«، هـــەر ئـــەم دەســـتوورەش ســـیمای 
كودەتـــا ســـەربازییەكەی گـــۆڕی بـــۆ شـــۆڕش و 
ســـەردەمێكی تـــازەی بـــە دوای خۆیـــدا هێنـــا و هـــەر 
دوو نەتـــەوەی كـــورد و عـــەرەب هەســـتیان دەكـــرد 
دەوڵەتـــی عێـــراق ئـــەو دەوڵەتەیـــە كـــە پێناســـەی 
هاونیشـــتمانیبوونی كـــورد و عـــەرەب دەكاتـــەوە، هـــەر 
هەســـتی ئـــەم نیشـــتمانە هاوبەشـــەش بـــووە هـــۆكاری 
خۆشەویســـتییەكی  كوردســـتان  گەلـــی  ئـــەوەی 
زۆریـــان بـــۆ عەبدولكەریـــم قاســـم هەبێـــت، ئەگـــەر 
وەك نموونەیەكـــی ســـادەش ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن، 
ئـــەوا زۆر بـــاش ســـەرنج لەســـەر ئـــەوە دەدرێـــت كـــە 
ژمارەیەكـــی زۆر لـــەو كەســـانەی لەدایكبـــووی دوای 

لە ساڵی 1974 دوای ئەوەی 
ڕژیمی حزبی بەعس ئامادە 
نەبوو ڕێككەتننامەی ئاداری 
1970 وەك خۆی جێبەجێ بكات، 
شەر لە نێوان شۆڕش و ڕژێمی 
بەعس دەستی پێ كردەوە و لە 
گەرمەی ئەو شەڕەدا ڕابەری 
كاریزما مستەفا بارزانی 
لیژنەیەكی ڕاسپارد، پڕۆژەیەك 
بۆ فیدڕاڵیزم ئامادە بكەن و، 
بیكەن بە دروشمی بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازیی كوردستان

سەرۆك مسعود بارزانی لە بەرگی 
پێنجەمی كتێبی »بارزانی 
و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی 
كوردستان« ئاماژە بەوە دەكات 
لە »پێشتر لەگەڵ مام جەالل 
لەسەر ئەوە ڕێككەوتبووین 
لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئەمریكا 
باسی فیدڕاڵیزم بكەین، بۆیە 
كە من باسم كرد، یەكسەر مام 
جەالل گوتی پشتگیریی هەموو 
بۆچوون و قسەكانی بارزانی 
دەكەم«

لە ئابی 1992
سەرۆك مسعود بارزانی لە 
بارەگای وەزارەتی دەرەوەی 
ئەمریكا توانی بڕگەیەك لە 
بریارەكانی كۆنگرەی ڤێننای 
ئۆپۆزسیونی عێراقی بگۆرێت و 
جێمز بێكەر وەزیری دەرەوەی 
ئەو كاتی ئەمریكا بە فیدڕاڵیزم 
ڕازی بكات و دواتریش توانی 
پشتگیریی فەرەنسای بۆ 
دەستەبەر بكات
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ـــە  ـــا ســـاڵی 1961ن ب شۆڕشـــی چـــواردەی تەمـــوز ت
ـــاوی  ـــۆ ن ـــتییەك ب ـــم« وەك خۆشەویس ـــاوی »كەری ن

عەبدولكەریـــم قاســـم ناونـــراون.
كـــە  گەورەیـــەی  وەرچەرخانـــە  ئـــەم  نـــاو  لـــە 
ـــە دەوڵەتـــی  شۆڕشـــی چـــواردەی تەمـــوزی 1958 ل
كاریزمـــای  و  ڕابـــەر  كـــرد،  دروســـتی  عێراقـــدا 
ســـەدەی بیســـتەم مســـتەفا بارزانـــی بڕیـــاری دا 
لـــە 6ی ئۆكتۆبـــەری 1958 بگەڕێتـــەوە عێـــراق و 
ـــدات و  دیـــدار لەگـــەڵ عەبدولكەریـــم قاســـم گـــرێ ب
لەمـــەش زیاتـــر بەڵێنـــی پـــێ بـــدات بـــەوەی ئامادەیـــە 
ــەم  ــری لـ ــتوورەدا بەرگـ ــەم دەسـ ــوەی ئـ ــە چوارچێـ لـ
ـــت »كۆمـــاری  ـــی دەگوترێ ـــە پێ ـــكات ك نیشـــتمانە ب
ـــۆ  ـــی ب ـــتەفا بارزان ـــەوەی مس ـــەم گەڕان ـــراق«، ئ عێ
ـــۆ  ـــازادی ب ـــەوەی ئ ـــراق هەمـــوو ئامانجـــی گێڕان عێ
گەلـــی كوردســـتان لـــە بیركردنـــەوەی ئـــەودا ئەوەمـــان 
پـــێ دەڵێـــت: »گێڕانـــەوەی ئـــازادی بـــۆ نەتـــەوە 
ــە  ــت كـ ــتمانێكدا دەبێـ ــوەی نیشـ ــە چوارچێـ ــا لـ تەنیـ
نەتـــەوە بتوانێـــت لـــەو نیشـــتمانەدا ئازادانـــە پێناســـەی 

ناســـنامەی خـــۆی بكاتـــەوە«.

ـــە  ـــم قاســـم ل بەداخـــەوە حكومەتەكـــەی عەبدولكەری
ســـەرەتای شەســـتەكانی ســـەدەی ڕابـــردوو لـــە ژێـــر 
كاریگەریـــی ســـەركردە قەومـــی و شـــۆڤێنییەكانی 
نـــاو حكومەتەكـــەی وردە وردە دەســـتی كـــرد بـــە 
ــیمان  ــدە پەشـ ــەو بەنـ ــتورەكەی و لـ ــێلكردنی دەسـ پێشـ
ـــورد و  ـــتمانی هاوبەشـــی ك ـــراق نیش ـــە »عێ ـــووەوە ك ب
عەرەبـــە«، ئـــەم حاڵەتـــە وەك فرانســـیس فۆكۆیامـــا 
لـــە كتێبـــی »ناســـنامە: شـــكۆ و سیاســـەتی بـــێ 
گەلـــی  كـــردووە،  بـــۆ  ئامـــاژەی  ئومێدكـــردن« 
كوردســـتانی تووشـــی نائومێدییەكـــی گـــەورە كـــرد 
و شـــكۆ و هەســـتی نەتـــەوەی گەلـــی كوردســـتانی 
ــەوەی  ــۆكاری پەنگخواردنـ ــووە هـ ــرد و، بـ ــدار كـ برینـ
لـــە ســـاتەوەختی  و  تووڕەیـــی گەلـــی كوردســـتان 
و،  تەقییـــەوە   1961 ئەیلوولـــی  11ی  ڕۆژی 
حكومەتـــی قاســـم ئـــەم چەخماخـــەی شۆڕشـــەی نـــاو 
ـــێ  ـــەاڵم ب ـــوون«، ب ـــەوە و یاخیب ـــا: »هەڵگەڕان ـــێ ن ل
ــتی  ــە دەسـ ــەوە كـ ــی نەتـ ــەوەی شۆڕشـ ــوو لـ ــاگا بـ ئـ
پـــێ كـــرد، مـــرۆڤ چەنـــد تانـــك و زرێپـــۆش و 
چەكـــی گـــەورەی لەبـــەر دەســـتدا بێـــت، ناتوانێـــت 

سەرۆك مسعود بارزانی، 
ئەم كیانەی ناوی هەرێمێكی 

فیدڕاڵیە لە چوارچێوەی 
دەوڵەتی فیدڕاڵیی عێراقدا، 

بە چوارچێوەیەك بۆ گێڕانەوەی 
ئازادی بۆ هەموو گەلی كوردستان 

دەزانێت
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ـــت  ـــا ئارنێ ـــەوە هان ـــەم بارەی ـــەوە و ل شـــۆڕش دابمركێنێت
نووســـیویەتی: »بـــەروار شـــەوی 14ی تەممـــوزی 
1789یـــە لـــە پاریـــس، كاتێـــك لویســـی شـــانزەیەم 
لـــە نێردراوەكـــەی )لیانكـــۆرت( گوێبیســـتی ئـــەوە 
لـــە  بەشـــێك  و  گیـــرا  »باســـتیل«  قـــەاڵی  بـــوو 
بەندییـــەكان ئـــازاد بـــوون. لەســـەر ئـــەم ڕووداوە لویـــس 
ـــەوە  بانگـــی نێردراوەكـــەی دەكات و پێـــی دەڵێـــت: »ئ
ــدا  ــە بەرامبەریشـ ــەوە«، لـ ــوون و هەڵگەڕاونەتـ یاخیبـ
ــاوەن  ــەی خـ ــر ئـ ــت: »نەخێـ ــی دەڵێـ ــەی پێـ نێردراوەكـ
ـــەوە نییـــە و شۆڕشـــە«، ئەمـــە  شـــكۆ ئـــەوە هەڵگەڕان
مانـــای ئەوەیـــە ئـــەم چەمكـــە وەك میتافـــۆر لـــە 
گەردوونـــەوە هاتووەتـــە خـــوارەوە و وەك ئـــەو خوالنـــەوە 
بازنەییـــەی ئەســـتێرەكانە و لـــە توانـــای مرۆڤەكانـــدا 

ــان بگرێـــت. ــە ڕایـ نییـ
بـــە هاوشـــێوەی ئـــەو تەفســـیرەی »ئارنێـــت« بـــۆ 
دەســـتپێكی شۆڕشـــی فەرەنســـای دەكات، شۆڕشـــی 
ــەی  ــە چەخماخـ ــتانیش كـ ــی كوردسـ ئەیلوولـــی گەلـ
ــە و  ــەر بەردەوامـ ــەكەی هـ ــتاش بڵێسـ ــا ئێسـ دا، هەتـ
هەمـــوو گەلـــی كوردســـتانیش چـــووە قۆناغێكـــی 
بـــۆ  بـــۆ خەبـــات و تێكۆشـــان  نوێـــی بیركردنـــەوە 
گێڕانـــەوەی ئـــازادی و گەیشـــتن بـــەو قەناعەتـــەی 

داگیركاریـــش  واڵتانـــی  لەگـــەڵ  ئەگـــەر  هەتـــا 
بمێننـــەوە دەبێـــت ئـــەو ڕژێمانـــە ناچـــار بكەیـــن كـــە لـــە 
ـــت كوردســـتان  ـــی دەگوترێ ـــەو بەشـــەی پێ ســـنووری ئ
بـــە شـــێوەیەك لـــە شـــێوەكان گەلـــی كوردســـتان خـــۆی 
ــا بـــۆ خـــۆی دابڕێژێـــت و خـــۆی حوكمڕانیـــی  یاسـ
شۆڕشـــی  چوارچێوەیـــەدا  لـــەم  بـــكات.  خـــۆی 
ـــەوەی  ـــەر بیركردن ـــەی بەس ـــەم وەرچەرخانان ـــوول ئ ئەیل

ــاوە: ــتانی هێنـ ــی كوردسـ تاكـ
بـــۆ  نەتـــەوە  شۆڕشـــگیرانەی  ئیـــرادەی   .1
لـــە هەمـــوو ئیرادەیـــەك  ئـــازادی«  »گێڕانـــەوەی 
ئـــەم  بڵێســـەی گڕگرتـــووی  كاتێـــك  و  گەورەتـــرە 
ئیـــدی  دەردەكەوێـــت،  شۆڕشـــدا  لـــە  ئیرادەیـــە 
ئـــەو  و  مـــرۆڤ  توانـــای  لـــە  دامركاندنـــەوەی 
ــچ  ــت و هیـ ــر دەبێـ ــەش گەورەتـ ــەت و ڕژێمانـ حكومـ
هێزێـــك ناتوانێـــت دایبمركێنێتـــەوە، ئـــەم قەناعەتـــە 
ـــوول وەك پێویســـت  پێـــش چەخماخـــەی شۆڕشـــی ئەیل

نەبـــووە. بوونـــی 
جیهانـــی  هەمـــوو  بـــۆ  ئەیلـــوول  شۆڕشـــی   .2
ســـەلماند گەلـــی كوردســـتان بـــە ناچـــاری و بـــۆ 
گێڕانەوەی ئازادی شـــۆڕش دەكات و، شۆڕشـــەكەش 
ـــە  تەنیـــا شۆڕشـــێكی چەكـــداری نییـــە، بەڵكـــو خەبات

ئەگەر لە مێژووی 30ی ساڵی 
»1992-2022« ورد ببینەوە، 
دەبینین هەتا ئێستاش هەموو 
هەوڵ و خەباتەكان بۆ 
جێبەجێكردنی ئەو ئامانجەیە كە 
لە ساڵی 1974 شۆڕشی ئەیلوول 
پالن و پڕۆژەكەی بۆ داڕشتووە
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بـــۆ بونیادنانـــی كیانێـــك بـــۆ ئـــەوەی بـــە یاســـا لـــەو 
ــت. ــازادی بپارێزێـ ــەدا ئـ كیانـ

عێـــراق  لەڕژێمەكانـــی  داوای  یەكەمیـــن   .3
ســـاڵی  لـــە  شـــۆڕش  لەگـــەڵ  دانوســـتاندن  بـــۆ 
1964، شۆڕشـــی ئەیلـــوول داواكاری »سیســـتمی 
بەڕێوەبردنـــی  واتـــە  كـــردووە،  المەركـــەزی« 
كوردســـتان لـــە سیســـتمی ناوەنـــدی عێراقـــەوە نەكرێـــت 
و كـــورد مافـــی ئـــەوەی هەبێـــت خـــۆی خـــۆی بەڕێـــوە 
بەرێـــت. پێـــش شۆڕشـــی ئەیلـــوول ئـــەم داواكارییـــە لـــە 
بزاڤـــی ڕزگاریخوازیـــی كوردســـتان بوونـــی نەبـــووە، 
ڕاســـتە تـــاك الیەنـــە شـــێخ مەحمـــوودی حەفیـــد لـــە 
ســـلێمانی مەملەكەتـــی ڕاگەیانـــد و دواتریـــش پێشـــەوا 
قـــازی محەمـــەد لـــە شـــاری مەهابـــاد كۆمـــاری 
بـــوو  یەكەمجـــار  بـــەاڵم  ڕاگەیانـــد،  كوردســـتانی 
حكومەتێكـــی داگیـــركاری كوردســـتان ئامادەباشـــی 
ـــردن  ـــازەی بەرێوەب ـــدات لەســـەر شـــێوازێكی ت پیشـــان ب
ــكات. ــتاندن بـ ــتان دانوسـ ــی كوردسـ ــەڵ شۆڕشـ لەگـ
ـــە  ـــوو ل ـــۆ یەكەمیـــن جـــار ب ـــە ســـاڵی 1970 ب 4. ل
مێـــژووی بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی كوردســـتاندا 
ـــەك لەگـــەڵ  ـــت ڕێككەوتننامەی ـــە شۆڕشـــێك بتوانێ ك
ــۆ  ــی بـ ــاو ئۆتۆنۆمـ ــە نـ ــەر بـ ــی داگیركـ حكومەتێكـ

كوردســـتان ئیمـــزا بـــكات.
5. لـــە ســـاڵی 1974 دوای ئـــەوەی ڕژیمـــی حزبـــی 
بەعـــس ئامـــادە نەبـــوو ڕێككەوتننامـــەی ئـــاداری 
ـــوان  ـــە نێ ـــەر ل ـــكات، ش ـــێ ب ـــۆی جێبەج 1970 وەك خ
شـــۆڕش و ڕژێمـــی بەعـــس دەســـتی پـــێ كـــردەوە 
و لـــە گەرمـــەی ئـــەو شـــەڕەدا ڕابـــەری كاریزمـــا 
مســـتەفا بارزانـــی لیژنەیەكـــی ڕاســـپارد، پڕۆژەیـــەك 
بـــۆ فیدڕاڵیـــزم ئامـــادە بكـــەن و، بیكـــەن بـــە دروشـــمی 

بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی كوردســـتان.
6. لـــە ئابـــی 1992 ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی لـــە 
بـــارەگای وەزارەتـــی دەرەوەی ئەمریكا توانی بڕگەیەك 
لـــە بریارەكانـــی كۆنگـــرەی ڤیەننـــای ئۆپۆزســـیونی 
عێراقـــی بگۆڕێـــت و جێمـــز بێكـــەر وەزیـــری دەرەوەی 
ئـــەو كاتـــی ئەمریـــكا بـــە فیدڕاڵیـــزم ڕازی بـــكات 
بـــۆ  فەرەنســـای  پشـــتگیریی  توانـــی  دواتریـــش  و 
ـــی  ـــە ئەیلوول ـــكات، دوای گەرانەوەشـــی ل دەســـتەبەر ب
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــی كوردســـتانی ڕاســـپارد ب 1992 پەرلەمان
خۆیـــان بـــۆ بڕیـــاری فیدڕاڵـــی ئامـــادە بكـــەن و لـــە 
لەســـەر  كوردســـتان  پەرلەمانـــی  4ی 10ی 1992 
بنەمـــای ئـــەو پڕۆژەیـــەی كـــە ســـاڵی 1974 بـــۆ 
فیدڕاڵـــی ئامـــادە كرابـــوو، بڕیـــارە مێژووییەكـــەی 

فیدڕاڵـــی پەســـەند كـــرد، لەمـــەش گرنگتـــر هـــەر 
لـــە 30ی 10ی 1992 وەك مەرجـــی پێشـــوەختەی 
ـــە كۆنگـــرەی  ـــی، فیدڕاڵیـــزم ل ســـەرۆك مســـعود بارزان
ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی »INC« لـــە هاوینەهـــەواری 

ــپێندرا. ــام چەسـ پیرمـ
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی لـــە بەرگـــی پێنجەمـــی 
كتێبـــی »بارزانـــی و بزووتنـــەوەی ڕزگاریخـــوازی 
»پێشـــتر  لـــە  دەكات  بـــەوە  ئامـــاژە  كوردســـتان« 
لەگـــەڵ مـــام جـــەالل لەســـەر ئـــەوە ڕێككەوتبوویـــن 
لەگـــەڵ وەزیـــری دەرەوەی ئەمریـــكا باســـی فیدڕاڵیـــزم 
ــام  ــەر مـ ــرد، یەكسـ ــم كـ ــن باسـ ــە مـ ــە كـ ــن، بۆیـ بكەیـ
و  بۆچـــوون  هەمـــوو  پشـــتگیریی  گوتـــی  جـــەالل 

قســـەكانی بارزانـــی دەكـــەم«.
ئەمەیـــە ســـیحری چەخماخـــەی شۆڕشـــی نەتەوەیـــی 
یەكجـــار  نەتەوەكانـــدا  هەمـــوو  مێـــژووی  لـــە  كـــە 
دادەگیرســـێت و هەمـــوو ئـــەو قۆناغانـــەی دیكـــە كـــە 
بەدوایـــدا دێـــن، دەبنـــە تـــەواوكار و درێژەپێـــدەری ئـــەو 

شۆڕشـــە.
لێـــرەوە ئەگـــەر لـــە مێـــژووی 30ی ســـاڵی »1992-
ئێســـتاش  هەتـــا  دەبینیـــن  ببینـــەوە،  ورد   »2022
ـــەو  ـــی ئ ـــۆ جێبەجێكردن ـــەكان ب هەمـــوو هـــەوڵ و خەبات
ـــوول  ـــە ســـاڵی 1974 شۆڕشـــی ئەیل ـــە كـــە ل ئامانجەی
پـــالن و پڕۆژەكـــەی بـــۆ داڕشـــتووە و ڕاســـتە لـــە 
دوای ســـاڵی 2003 و لـــە نووســـینەوەی دەســـتووری 
عێراقـــدا لـــە ســـاڵی 2005، عێـــراق لەنـــاو دەســـتوورەكە 
ــی  ــی و پەرلەمانـ ــی و فرەیـ ــی فیدڕاڵـ وەك دەوڵەتێكـ
ئـــەم  جێبەجێكردنـــی  پێنـــاوی  لـــە  و  دامەزرایـــەوە 
دەســـتوورە و دووبـــارە گێڕانـــەوەی ســـەقامگیری و 
شـــكۆ بـــۆ دەوڵەتـــی فیدڕاڵیـــی عێـــراق هاوكارییەكـــی 
زۆری حكومەتـــی فیدڕاڵـــی عێـــراق كـــرا، بـــەاڵم 
ئـــەوەی كـــە ســـەرۆك بارزانـــی پێداگـــری لەســـەر 
كـــرد و كردیـــە گەرەنتـــی و زامـــن بـــۆ مانـــەوەی 
هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان بـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت 
هەرێمـــی كوردســـتانی پـــێ بپارێزێـــت، بـــووە هـــۆكاری 
ئـــەوەی ئـــەم هەرێمـــە وەك قەوارەیەكـــی ســـەربەخۆی 

ــت. ــۆ بپارێزێـ دیفاكتـ
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی، ئـــەم كیانـــەی نـــاوی 
هەرێمێكـــی فیدڕاڵیـــە لـــە چوارچێـــوەی دەوڵەتـــی 
بـــۆ  چوارچێوەیـــەك  بـــە  عێراقـــدا،  فیدڕاڵیـــی 
ـــی كوردســـتان  ـــۆ هەمـــوو گەل ـــازادی ب ـــەوەی ئ گێڕان
ئـــەم  پاراســـتنی  ئێســـتا  بۆیـــە  هـــەر  دەزانێـــت، 
قەوارەیـــەی كردووەتـــە ســـتراتیژیەتی بزووتنـــەوەی 

نهێنیی سەرهەڵدانی شۆڕشی 
نەتەوەیی ئەوەیە كە یەكجار 

هەڵدەگیرسێت و گەورەیی 
نەتەوەی زیندووش ئەوەیە ڕۆحی 

ئەو شۆڕشە هەر بە زیندوویی 
بهێڵێتەوە

پەیوەندیی شۆڕشی كوردستان بە 
ڕێبەرایەتیی مستەفا بارزانی 

لەگەڵ بنەماڵەی ئال حەكیم و 
ماڵی شیعە مێژوویەكی دێرین و 
بەهێزی هەیە، پەیوەندییەكە 
لەسەر بڕوابوون بە داخوازییە 

ڕەواكانی نێوان هەر دوو ال 
بنیات نراوە

ئەو نامانەی كە بەردەوام 
مستەفا بارزانی بۆ ئەلحەكیمی 
ناردووە، باسی بارودۆخی گەلی 

كوردستان و شۆڕشی ڕەوای 
كوردستانیانی تێدا كردووە، 
بۆیە ئیمام سەید موحسین 
ئەلحەكیم لە ساڵی 1965 

فتوایەكی دەركرد كە شەڕ و 
كوشتار دژی پێشمەرگە و كورد 
لە سەروەختی شۆڕشی ئەیلوول 

حەرام بكرێت
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ڕزگاریخوازیـــی كوردســـتان و لـــە پێنـــاوی پاراســـتنی 
ئـــەم قەوارەیـــە ڕیفراندۆمـــی لـــە 25ی ئەیلوولـــی 
2017 ئەنجـــام دا و هـــەر لـــە پێنـــاوی پاراســـتنی 
ــان  ــان و نەمـ ــەڕی مـ ــاری دا شـ ــە بڕیـ ــەم قەوارەیـ ئـ
بـــكات و ســـەرەنجام پـــەروەردگار هاریـــكاری هێـــزی 
پێشـــمەرگەی كوردســـتانی كـــرد و قـــەوارەی هەرێمـــی 

كوردســـتان بـــە پارێـــزراوی ماوەتـــەوە.

نهێنیـــی ســـەرهەڵدانی شۆڕشـــی نەتەوەیـــی ئەوەیـــە 
كـــە یەكجـــار هەڵدەگیرســـێت و گەورەیـــی نەتـــەوەی 
ــە  ــەر بـ ــە هـ ــەو شۆڕشـ ــە ڕۆحـــی ئـ ــدووش ئەوەیـ زینـ

زیندوویـــی بهێڵێتـــەوە.

* كەســـایەتی و سیاســـەتمەداری عەرەبـــی، دواتـــر بۆتـــە 
ئەمینـــداری گشـــتی كۆمـــكاری واڵتانـــی عەرەبـــی

پەیوەندیی شۆڕشـــی كوردســـتان بە ڕێبەرایەتیی 
ئـــال  بنەماڵـــەی  لەگـــەڵ  بارزانـــی  مســـتەفا 
حەكیـــم و ماڵـــی شـــیعە مێژوویەكـــی دێریـــن و 
ــوون  ــەر بڕوابـ ــە لەسـ ــە، پەیوەندییەكـ ــزی هەیـ بەهێـ
ال  دوو  هـــەر  نێـــوان  ڕەواكانـــی  داخوازییـــە  بـــە 
بنیـــات نـــراوە، هـــەر بۆیـــە پەیوەندییەكـــی پتـــەو و 
نامـــە گۆڕینـــەوە لـــە نێـــوان مســـتەفا بارزانـــی و 
موحســـین حەكیـــم هەبـــووە و لـــە ئەنجامـــی ئـــەو 
نامانـــەی كـــە بـــەردەوام مســـتەفا بارزانـــی بـــۆ 
ئەلحەكیمـــی نـــاردووە، باســـی بارودۆخـــی گەلـــی 
كوردســـتانیانی  ڕەوای  شۆڕشـــی  و  كوردســـتان 
موحســـین  ســـەید  ئیمـــام  بۆیـــە  كـــردووە،  تێـــدا 
ـــرد  ـــی دەرك ـــاڵی 1965 فەتوایەك ـــە س ـــم ل ئەلحەكی
ــورد  ــمەرگە و كـ ــتار دژی پێشـ ــەڕ و كوشـ ــە شـ كـ
لـــە ســـەروەختی شۆڕشـــی ئەیلـــوول حـــەرام بكرێـــت، 
هەروەهـــا ئایەتوڵـــا محەمـــەد باقـــر ئەلســـەدر لـــە 
ســـاڵی 1974 هەمـــان فتـــوای دووبـــارە كـــردەوە 
كـــە شـــەڕ دژی كـــورد حـــەرام بكرێـــت، بـــە هەمـــان 
ڕێـــگاش، لـــە میانـــی نووســـینەوەی دەســـتوور، 
ئایەتوڵـــا عەلـــی ئەلسیســـتانی بـــە هیـــچ شـــێوەیەك 
لـــە شـــێوەكان دژی فیدڕاڵـــی نەوەســـتاوە، بەڵكـــو 
پشـــتگیری و پاڵپشـــتیی لـــەو داڕشـــتنە كـــرد كـــە 
لـــە دەســـتووری عێراقـــدا تایبـــەت بـــە مافەكانـــی 

ــرا.   ــتان نووسـ ــی كوردسـ گەلـ
ـــا  ـــە ئایەتوڵ ـــەی ك ـــەو نامان ئەمـــەش یەكێكـــە ل
موحســـین ئەلحەكیـــم وەاڵمـــی مســـتەفا بارزانـــی 

داوەتـــەوە: 

ئایەتوڵا موحسین ئەلحەكیم لە وەاڵمی نامەیەكی بۆ مەالمستەفا بارزانی:

بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان و سوپاس 
بۆ خوا..

جەنابی ڕێزدار مەال مستەفا بارزانی خوای 
گەورە سەركەوتووی بكات ساو و ڕەحمەتی 

خوای گەورەتان لێ بێت

دەزانـــن  نووســـراوەكەتان گەیشـــتە دەســـتمان، 
ـــرد  ـــی ئێســـتامان ك ـــەردانی حكومەت ـــە س ـــە ئێم ك
داوای  نووســـراوەكەتان،  ناوەرۆكـــی  دەربـــارەی 
وەزیـــر عەبدولحەســـەن زەلزەلەمـــان كـــرد )خـــوا 
ــۆش  ــری ناوخـ ــە وەزیـ ــكات(، كـ ــەركەوتووی بـ سـ
حكومەتمـــان  ڕێنمایـــی  بـــوو،  ئامـــادە  لـــەوێ 
كـــرد كـــە بـــە هەمـــوو شـــێوەیەك پارێـــزگاری لـــە 
خوێنـــی بێتاوانـــان بكرێـــت و ڕێگـــە نەدرێـــت بـــە 
نامـــووس و ســـامانی  بـــۆ ســـەر  دەســـتدرێژی 
حەرامیـــش تـــااڵن نەكرێـــت، لەســـەر ئـــەم خااڵنـــە 
حكومـــەت وەاڵمـــی ئێمـــەی دایـــەوە و بەڵێنـــی دا 
بـــە پێـــی توانـــا پارێـــزگاری لـــە هەمـــوو ئەوانـــە 
بـــكات، هـــەر بۆیـــە لـــەم چوارچێـــوەدا قســـەی 
ئێـــوەش  پێویســـتە  ئەوەیـــە  ئێـــوە  بـــۆ  ئێمـــەش 
پارێـــزگاری لـــەو هەمـــوو شـــتانە بكـــەن، ئەگـــەر 
بتانەوێـــت داوای مافـــەكان بكـــەن، پێویســـتە بـــە 
ـــە شـــێوەی  ـــە ڕێگایەكـــی هێمـــن و ب ـــا ب ـــی توان پێ
ئاشـــتییانە بێـــت، كـــە ئـــەو موســـڵمانانە لـــە هـــەر 
ــە  ــت كـ ــەك بپارێزێـ ــان نیگەرانییـ ــییەك، یـ مەترسـ

ــن..  ــدا دەژیـ ــە ناوچەكانتانـ ــتادا لـ ــە ئێسـ لـ
موحسین تەباتەبایی ئەلحەكیم 

4ی زیلحجەی 1384ك  – 6ی نیسانی 1965ز 

داوامان لە حكومەتی عێراق كردووە و داوا لە ئێوەش دەكەین بە شێوازی 
ئاشتییانە داوای مافەكانتان بكەن.
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گرنگیـــی وەاڵمـــی ئـــەم نامەیـــەی جەنابـــی مســـتەفا بارزانـــی لەوەدایـــە كـــە هەمـــان ســـاڵ 
حكومەتـــی عەبدولســـەالم عـــارف لـــە ســـاڵی 1965 داوا لـــە ئایەتوڵـــا موحســـین ئەلحەكیـــم دەكات 
فەتـــوای شـــەڕی دژی پێشـــمەرگە بـــدات و ئەویـــش ڕەتـــی دەكاتـــەوە، بـــەاڵم لـــە بەرامبـــەردا 
مســـتەفا بارزانـــی داوای ئـــەوەی لـــێ دەكات مافەكانـــی گەلـــی كوردســـتان بـــە ئاشـــتی و دیالـــۆگ 
ـــی  ـــە الیەن ـــدی ب ـــی پەیوەن ـــپاردەی مســـتەفا بارزان ـــەر ڕاس ـــم لەس ـــز ئەلحەكی ـــت و، بەڕێ ـــەدی بهێنرێ ب
حكومـــەت دەكات و ئـــەم وەاڵمـــە بـــەرزەی مســـتەفا بارزانـــی دەداتـــەوە، ئـــەم نامـــە مێژووییـــە 
ـــە شـــكۆی ســـەرۆك  ـــی شـــیعە زۆر ل ـــی الی مەرجەعییەت دەیســـەلمێنێت كـــە شـــكۆی مســـتەفا بارزان

كۆمارەكانـــی عێـــراق گەورەتـــر بـــووە.
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دەسەاڵتدارانی سەر گۆڕەپانی 
سیاسیی عێراق هەوڵ دەدەن بە 
ڕێی توندوتیژییەوە خەڵكەكە 
بۆ خۆیان ڕابكێشن و، چەمك و 
تیۆریزە بەسەریاندا بسەپێنن 

ئەو ڕۆشنبیرە هۆشمەندەی كە 
میللەتەكەی خۆی خۆشدەوێت، 
هەمیشە ئەوە ڕەت دەكاتەوە 
كە ناچار بكرێت ئینتیمای 
بۆ چوارچێوەگەلێكی فیكریی 
دیاریكراو هەبێت

لـــە ســـایەی ئـــەو شكســـت و نائومێدییـــەی كـــە 
لـــە ئێســـتادا كۆمەڵگـــەی عێراقـــی دوچـــاری بـــووە، 
بـــە هـــۆی ئـــەوەی كـــە چینـــی سیاســـی لـــە هەوڵـــی 
لـــەم  و،  دەســـەاڵت  بـــە  بـــۆ گەیشـــتن  بەردەوامـــدان 
بوارەشـــدا لـــە ملمالنێـــی ســـەختدان لەســـەر دابەشـــكردنی 
ـــە سیاســـییە  ـــەو چین ـــە هەمـــان كاتیشـــدا ئ دەســـەاڵت، ل
دەستەوەســـتانن و توانـــای ئەوەیـــان نییـــە بنەمایەكـــی 
هاوبـــەش بدۆزنـــەوە بـــۆ تێپەڕاندنـــی ئـــەو ملمالنێیـــە 
سیاســـییە، جگـــە لـــەوەی كـــە مەبەســـتیانە ئیـــرادەی 
سیاســـی بـــە زەبـــری چـــەك بســـەپێنن، بۆیـــە دەبینیـــن 
كـــە ملمالنێـــی فیكـــری و سیاســـی ڕەهەندگەلێكـــی 
تـــازەی الی ڕۆشـــنبیری هۆشـــیار هێناوەتـــە ئـــاراوە، 
ــەو  ــو ئـ ــت تاكـ ــەرێكدا دەگەڕێـ ــەدوای چارەسـ ــێ بـ كاتـ
قەیـــران و نەهامەتـــی و بـــێ ئومێـــدی و گومـــان و 
لەدەســـتدانی متمانەیـــە بـــە بنەمـــا ئایدیۆلۆجییـــەكان 
تێپەڕێنێـــت، كـــە ســـااڵنێكی زۆرە ســـەرچاوەی ئیلهامـــی 

ــنبیرەیە. ــەو ڕۆشـ ئـ
ڕۆشـــنبیری عێراقـــی بـــە دەســـت هەوڵـــی چینـــی 
و  ســـامان  خـــاوەن  دەســـەاڵتداری  یـــان  حوكمـــڕان، 
هەژموونـــەوە دەناڵێنێـــت، كـــە ئازادیـــی الی ڕۆشـــنبیر 
كۆتوبەنـــد كـــردووە و، بێبەشـــی كـــردووە لـــە بیركرنـــەوە 
و گوزارشـــتكردن لـــە بیروڕاكـــەی، بـــەو زمانـــەی كـــە 
خـــۆی هەڵیدەبژێرێـــت، چونكـــە تـــا ئێســـتا دەســـەاڵتدارانی 
ــە  ــەوڵ دەدەن بـ ــراق هـ ــیی عێـ ــی سیاسـ ــەر گۆڕەپانـ سـ
ڕێـــی توندوتیژییـــەوە خەڵكەكـــە بـــۆ خۆیـــان ڕابكێشـــن 
كـــە  بســـەپێنن،  بەســـەریاندا  تیۆریـــزە  و  چەمـــك  و، 
لەگـــەڵ دیـــد و بۆچوونـــی ڕۆشـــنبیری هۆشـــمەنددا 
ناگونجێـــت، ئـــەو ڕۆشـــنبیرەی دەیەوێـــت شـــان بداتـــە بـــەر 
ــۆی،  ــەی خـ ــە و دۆزی میللەتەكـ ــیارتێی كێشـ بەرپرسـ
ــاو بنیاتنانـــی كۆمەڵگەیەكـــی  خەبـــات بـــكات لـــە پێنـ
ـــی،  ـــی كۆمەاڵیەت ـــازادی و دادپەروەری دیموكراســـی و ئ
دوور لـــە ملمالنێـــی بەرژەوەندییەكانـــی ئـــەو حزبانـــەی 

ــەن. ــەوە دەكـ ــەقامی عێراقییـ ــە شـ ــوم بـ تەحەككـ
میللەتەكـــەی  كـــە  هۆشـــمەندەی  ئـــەو ڕۆشـــنبیرە 
خـــۆی خۆشـــدەوێت، هەمیشـــە ئـــەوە ڕەت دەكاتـــەوە 
ـــۆ چوارچێوەگەلێكـــی  ـــای ب ـــت ئینتیم ـــە ناچـــار بكرێ ك
فیكریـــی دیاریكـــراو هەبێـــت، چونكـــە دژی توندوتیـــژی 
و ناعەقاڵنییەتـــە لـــە ڕەفتـــاری سیاســـی، هـــاوكات 

دەمارگیریـــی نەتەوەیـــی و ئایینـــی ڕەت دەكاتـــەوە.
دۆزی  بـــە  پابەنـــدە  كـــە  ڕۆشـــنبیرەی  ئـــەو 
كۆمەڵگەكانـــدا  هەمـــوو  نێـــو  لـــە  میللەتەكەیـــەوە، 
ڕۆڵـــی بنەڕەتـــی دەبینێـــت لـــە هەڵگیرســـانی ڕاپەڕینـــی 
نەتەوەیـــی و نیشـــتمانیی ئامانجـــدار، كاریـــش دەكات بـــۆ 
ئـــەوەی ئەمـــە بـــۆ بـــزاڤ و توانایەكـــی كارا بگۆڕێـــت، 
تاكـــو كۆمەڵگـــە پێـــش بخـــات و دیموكراســـی وەدی 

بهێنێـــت.
بێگومـــان مەســـەلەی ڕزگاركردنـــی كۆمەڵگـــە لـــە 
پرۆســـەكی  ئایدیۆلۆجـــی،  ســـتەمی  و  توندوتیـــژی 
و  فیكرییـــەكان  ڕەوتـــە  هەمـــوو  لەالیـــەن  و  ئاڵـــۆزە 
ڕێكخـــراوە سیاســـییەكانەوە پێویســـتی بـــە كۆششـــێكی 
هاوبـــەش و هۆشـــمەند و سیســـتماتیك هەیـــە، كـــە دژی 
ئـــەوەن دەســـەاڵت بگۆڕدرێـــت بـــۆ ئامانـــج بـــە پێـــی 
هەروەهـــا  دیاریكـــراو،  ئایدیۆلۆجیـــی  تێڕوانینێكـــی 
خزمەتـــی  بـــۆ  دابمەزرێـــت  ســـتەمكار  ڕژێمێكـــی 

تایبەتیـــی خۆیـــان. بەرژەوەندیـــی 
ئـــەو ڕۆشـــنبیرەی بـــڕوای بـــە دۆزی میللەتەكـــەی 
ــی  ــی تێڕوانینێكـ ــكاری بەپێـ ــەی گۆڕانـ ــە، پرۆسـ هەیـ
ئایدیۆلۆجـــی ڕەت دەكاتـــەوە، پەیامـــی ڕۆشـــنبیری 
هۆشـــمەند ئەوەیـــە كـــە بـــە تـــەواوی مامەڵـــە لەگـــەڵ 
ـــی  ـــە كار بـــۆ قۆرخكردن ـــەكات، ك ـــیدا ن ـــی سیاس چێكن
ــە  ــانی دیكـ ــەوەی كەسـ ــی و ڕەتكرنـ ــی سیاسـ گۆڕەپانـ
دەكات، چونكـــە لـــە بنەڕەتـــدا ئینتیماكـــەی بـــۆ گـــەل 
و نیشـــتمان و ملمالنێیـــە لـــە پێنـــاو دیموكراســـی و 
ــا  ــدا، هەروەهـ ــی مرۆڤـ ــەروەری و مافـ ــازادی و دادپـ ئـ

ڕۆشنبیر و 
بەرپرسیارێتیی سیاسی
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زۆر لە حزب و ڕەوتە 
سیاسییەكانی عێراق كە 

خەباتیان كردووە و بەهەزاران 
شەهیدیان داوە بۆ لەناوبردنی 
ڕژێمی پێشووی عێراق، هەوڵ 

دەدەن ڕۆڵی ڕۆشنبیرانی 
نیشتمانپەروەر پەراوێز بخەن

پەیامی ڕۆشنبیری هۆشمەند 
ئەوەیە كە بە تەواوی مامەڵە 

لەگەڵ چێكنی سیاسیدا نەكات، 
كە كار بۆ قۆرخكردنی گۆڕەپانی 

سیاسی و ڕەتكرنەوەی كەسانی 
دیكە دەكات

پابەنـــد  داهێنانـــی  و  فیكـــری  بەشـــداریكردنی 
نییـــە بـــە كات و شـــوێنەوە، یـــان بـــە چوارچێـــوەی 

دیاریكـــراو. ئایدیۆلۆجیایەكـــی 
سیاســـەتی ئیحتیـــوای ڕۆشـــنبیر و شـــێواندنی ڕۆڵـــی 
ـــە ئایدیۆلۆجییەتـــی  ـــۆ داكۆكیكـــردن ل ـــی ب و بەكارهێنان
دەســـەاڵتخواز و قۆرخكاریـــی كاری سیاســـی، دیارتریـــن 
خەســـڵەت و ســـیمای ڕژێمـــە نـــازی و فاشـــیزمەكان 
بـــووە، كـــە تـــا ئێســـتاش الی ڕژێمـــە تۆتالیتارییـــەكان 
پەیـــڕەو دەكرێـــت. جێـــی داخـــە كـــە زۆر لـــە حـــزب و 
ڕەوتـــە سیاســـییەكانی عێـــراق كـــە خەباتیـــان كـــردووە 
و بەهـــەزاران شـــەهیدیان داوە بـــۆ لەناوبردنـــی ڕژێمـــی 
ــنبیرانی  ــی ڕۆشـ ــەوڵ دەدەن ڕۆڵـ ــراق، هـ ــووی عێـ پێشـ
نیشـــتمانپەروەر پەراوێـــز بخـــەن، یـــان بیانكەنـــە ئامرازێـــك 
ـــە بیروبۆچـــوون و تیـــۆرە سیاســـی و  ـــۆ داكۆكیكـــردن ل ب
فیكرییەكانیـــان، هەروەهـــا بـــۆ ئـــەوەی دەســـەاڵت پیـــرۆز 
بكـــەن، چ لـــە ڕێـــی ســـەركوتكردن، یـــان بەشـــینەوەی 

ـــت. ـــاددە بێ م
ـــی سیاســـیی بااڵدەســـت  ـــە چین ـــەوەی ك ـــەرەڕای ئ س
ئیحتیواكردنـــی  لـــە  بـــووە  ســـەركەوتوو  عێـــراق  لـــە 
هەندێـــك لـــەو ڕۆشـــنبیرانەی كـــە تەنیـــا ئینتیمایـــان 
ـــە  ـــە و، توانیویان ـــان هەی ـــە تایبەتییەكانی ـــۆ بەرژەوەندیی ب
ـــەاڵم  ـــێواو، ب ـــێ ش ـــەر ل ـــۆ مۆڤگەلێكـــی س بیانگـــۆڕن ب
ــتا پابەنـــدن بـــە  ــا ئێسـ ــنبیری دیكـــە هـــەن تـ زۆر ڕۆشـ
مەســـەلەی ئـــازادی و دیموكراســـییەوە، هەمـــوو ئـــەو 
چەمـــك و تیۆرانـــە ڕەت دەكەنـــەوە كـــە ڕۆڵیـــان لـــە 
نێـــو كۆمەڵگـــەدا بەرتەســـك دەكەنـــەوە، ئـــەوان لەگـــەڵ 
گۆڕانكارییـــە سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی وفیكرییەكانـــی 
كـــە  ئـــەوەی  لەگـــەڵ  هـــاوكات  دەژیـــن،  ســـەردەمدا 
ـــواری زێدەبوونـــی هۆشـــیاریی  ـــە ب ـــە ڕوو دەدات ل ڕۆژان

ــی. ــاف و ئازادییەكانـ ــە مـ ــرۆڤ بـ مـ
ڕەتكردنـــەوەی  لـــە  بریتییـــە  ڕۆشـــنبیر  پەیامـــی 
ڕەهـــای مامەڵەكـــردن، یـــان ئینتیمـــا بـــۆ چینێكـــی 

سیاســـی كـــە لـــە ســـایەی چەندیـــن پاســـاوی بـــێ 
تیـــۆری  و  بیروبۆچـــوون  مێژوویـــی،  بنەمـــای 
داهێنـــراو دەخاتـــە ڕوو، بـــە مەبەســـتی ڕۆئیایەكـــی 
نەزۆكانـــەی سیاســـی و ناكـــۆك لەگـــەڵ پرۆســـەی 
دیموكراســـی و پشتبەســـتوو بـــە فرەیـــی سیاســـی و 
ــە  ــی لـ ــنبیر و ڕۆڵـ ــی ڕۆشـ ــا پەیامـ ــری، هەروەهـ فیكـ
كۆمەڵگـــەدا بریتییـــە لـــە ڕەتكردنـــەوەی ئیحتیواكـــەی 
لـــە چوارچێـــوەی ڕێســـاگەلێكی دیاریكـــراوی سســـتی 
مەزهەبـــی، هەروەهـــا ڕێگرتـــن لـــەوەی كـــە گوزارشـــت 
لـــە ڕاوبۆچوونـــی خـــۆی بـــكات، ســـەبارەت بـــە كێشـــە 
سیاســـی و كۆمەاڵیەتـــی و ئابـــووری و ئەخالقییـــەكان.
فیكـــری  داهێنانـــە  ڕێـــی  لـــە  ڕۆشـــنبیر  ڕۆڵـــی 
بزووتنـــەوەی  لـــە  بەشـــدارییەكانی  و  عەقاڵنـــی  و 
چەســـپاندنی  بـــۆ  دەبێـــت،  بەرجەســـتە  نیشـــتمانیدا 
هۆشـــیاریی عەقاڵنـــی بـــە مافەكانـــی تـــاك و ئازادییـــە 
ئامـــرازە  پابەنـــدی  ئـــەوەی  بـــێ  بنەڕەتییەكانییـــان، 
ــراو  دیاریكراوەكانـــی ئایدیۆلۆجـــی و سیاســـیی دیاریكـ

ببێـــت.
ڕۆشـــنبیری پابەند بە دۆزی گەل و نیشـــتمانەكەی، 
بەرپرســـیارێتیی ڕۆشـــنبیریی خـــۆی بـــە بەرپرســـیارێتیی 
ــاو  ــە پێنـ ــاوكات كاردەكات لـ ــتێتەوە، هـ ــی دەبەسـ سیاسـ
و  سیاســـی  ئامانجـــی  و  مرۆڤایەتـــی  چەســـپاندنی 
دادپەروەریـــی كۆمەڵگـــە، بـــە گـــوڕ و تینـــەوە بەشـــداری 
ـــاو داماڵیـــن و ڕیشەكێشـــكردنی شكســـت  ـــە پێن دەكات ل
و بـــێ ســـەروبەری و نائومێـــدی، لـــەو كۆمەڵگەیـــەی 
ـــەی  ـــووری ڕەخن ـــدا دەژی، دیســـان كولت ـــە خـــۆی تێی ك
هەمـــان  لـــە  باڵودەكاتـــەوە،  هۆشـــمەند  كەســـیی 
كاتیشـــدا چارەســـەری واقیعبینانـــە دەخاتـــە ڕوو، كار 
و پرۆژەكانـــی دەســـەاڵتی یاســـادانان و جێبەجێكـــردن 
دەستنیشـــان  كەموكوڕییـــەكان  و،  هەڵدەســـەنگێنێت 
دەكات، بـــۆ چارەســـەركردنی ئـــەو كەموكووڕییانـــەش 

پێشـــنیاری گونجـــاو دەخاتـــەڕوو.

پ. د.كامەران ساڵحی
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پەرەپێدانـــی سیاســـی بـــۆ بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت 
پرۆســـەیەكی  بەهێـــز،  دەوڵەتێكـــی  بونیادنانـــی  و 
ســـەربەخۆیە و جیـــاوازە لـــە پرۆســـەی گەشـــەی 
پەرەپێدانـــی  ئەگـــەر  كۆمەاڵیەتـــی،  و  ئابـــووری 
سیســـتمێكی  ئاســـتەی  ئـــەو  نەگاتـــە  سیاســـی 
سیاســـی بـــۆ بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت دابیـــن بـــكات، 
و  كۆمەاڵیەتـــی  و  ئابـــووری  گەشـــەی  ئـــەوا 
ـــان  ـــەر ســـكەی خۆی ـــە س ـــەردەوام ناچن ـــی ب پەرەپێدان
و ئاكامێكـــی ئەوتۆیـــان لـــێ ناكەوێتـــەوە، ئەزموونـــی 
پرۆســـەی  لـــە  ســـەركەوتووەكانیش  دەوڵەتـــە 
ـــی حوكمڕانیـــی باشـــدا، ســـەرەتا بایەخیـــان  پیادەكردن
بـــە بونیادنانـــی سیســـتمێكی سیاســـیی گونجـــاو 
لـــەوە  بیریـــان  ئەوجـــا  داوە،  خۆیـــان  واڵتـــی  بـــە 
كردووەتـــەوە كـــە دەوڵـــەت، یـــان كیانـــە سیاســـییەكە 

بـــەرەو دیموكراتییـــەت هەنـــگاو هەڵبگرێـــت.
Pub� ــتی  ــەتی گشـ ــواری سیاسـ ــپۆڕانی بـ «پسـ
لـــە  حوكمڕانـــی  سیاســـەتی  و   »lic policy

توێژینەوەكانیانـــدا جەخـــت لەســـەر ئـــەوە دەكەنـــەوە: 
»مـــەرج نییـــە هەمـــوو سیســـتمێكی دیموكراتـــی 
ــەاڵم  ــكات، بـ ــادە بـ ــاش پیـ ــی بـ ــت حوكمڕانیـ بتوانیـ
هەمـــوو دەوڵەتێكـــی بەهێـــزی ســـنوورداركراو بـــە 
چەنـــد دیســـپلینێك دەتوانێـــت حوكمڕانیـــی بـــاش پیـــادە 
بـــكات«، بۆیـــە ڕێنمایـــی ئـــەوە دەكـــەن ناكرێـــت 
پێـــش بوونیادنانـــی دەوڵەتێكـــی بەهێـــز ســـندوقی 
دەنگـــدان دابنێـــت و پرۆســـەی بەدیموكراتـــی كردنـــی 
كیانـــە سیاســـییەكەش پێـــش پرۆســـەی بونیادنانـــی 

دەوڵەتـــە بەهێزەكـــە بخرێتـــەوە.
ئیتاڵیـــا و یۆنـــان كـــە هەردووكیـــان ئەندامـــی 
پێوەرەكانـــی  تـــەواوی  و  ئەوروپـــان  یەكێتیـــی 
دوو  و  دەبێـــت  پراكتیـــزە  لەســـەر  كۆبنهاگنیـــان 
ئـــەوەی  لەبـــەر  بـــەاڵم  دیموكراتیـــن،  دەوڵەتـــی 
نەیانتوانیـــوە سیســـتمێكی سیاســـیی ئەوتـــۆ دابیـــن 
بكـــەن كـــە حكومەتێكـــی كارا و بەهێـــز بەرهـــەم 
یۆنـــان(  و  )ئیتاڵیـــا  جیاوازیـــی  ئـــەوا  بهێنێـــت، 
لەگـــەڵ )دانیمـــارك و ئەڵمانیـــا( وەك جیاوازیـــی 
ئاســـمان و ڕێســـمان وایـــە، هـــەر بـــۆ نموونـــە لـــە 
ــەقامگیریی حكوومـــی و  ــارك سـ ــا و دانیمـ ئەڵمانیـ
ــان  ــە و هاوواڵتیـ ــژەی گەندەڵـــی هەیـ ــن ڕێـ كەمتریـ
لـــە  بـــەاڵم  و ئاشـــتیی كۆمەاڵیەتـــی پارێـــزراوە، 
و  حكوومـــی  پاشـــاگەردانیی  یۆنـــان  و  ئیتاڵیـــا 
بوونـــی گەندەڵییەكـــی زۆر و فرەییەكـــی حزبیـــی 
ــردووە و  ــزار كـ ــی بێـ ــە هاوواڵتیانـ ــە، كـ ــۆ هەیـ ئەوتـ

لـــە بچووكتریـــن تەنگـــژەی ئابووریـــی سیاســـیدا، 
ئـــەو دەوڵەتـــە شـــپرزە دەبێـــت و دەوڵەتانـــی دیكـــەی 

یەكێتیـــی ئەوروپـــا بـــەو ئاســـتە شـــپرزە نابـــن.
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی بـــۆ هەڵبژاردنەكانـــی 
30ی ئەیلوولـــی 2018، دروشـــمی كوردســـتانێكی 
دیموكراتـــی  پارتـــی  دروشـــمی  كـــردە  بەهێـــزی 
بـــە  زۆر  هەڵبژاردنەكانیشـــی  و،  كوردســـتان 
گەورەیـــی بـــردەوە، لەبـــەر ڕۆشـــنایی ئـــەم دروشـــمەش 
بەرنامـــەی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
بنەمـــای  لەســـەر  هـــەر  و  داڕێـــژرا  كوردســـتان 
پاراســـتنی )كوردســـتانێكی بەهێـــز( هاوپەیمانـــی 
یەكێتیـــی  لەگـــەڵ  كابینەكـــە  پێكهێنانـــی  بـــۆ 
ــتان  ــەوەی كوردسـ ــتان و بزووتنـ ــتمانیی كوردسـ نیشـ
ـــوون  ـــۆ پابەندب ـــنووریش ب ـــك س ـــەاڵم كۆمەڵێ ـــرا، ب دان
بـــەو ڕێككەوتـــن و هاوپەیمانییـــە دیـــاری كـــرا و، 
ئەمـــەش بـــەو مانـــای ئەگـــەر كاری هاوبـــەش و 
پێكەوەیـــی ئـــەم هاوپەیمانییـــە لـــە نـــاو حكومەتـــدا 
لەگـــەڵ ئاراســـتەی كوردســـتانێكی بەهێـــز یـــەك 
ـــە  ـــن و هاوپەیمانیی نەگرێتـــەوە، ئـــەوا ئـــەو ڕێككەوت
ــرێ دراوە،  ــە گـ ــەو كابینەیـ ــی ئـ ــۆ پێكهێنانـ ــە بـ كـ
چـــاوی پێـــدا دەخشـــێندرێتەوە، یـــان ڕەت دەكرێتـــەوە.

 كابینەی نۆیەم
حكومەتێكی كارا و بەهێز

ـــە  ـــە ل ـــا بریتـــی نیی ـــز تەنی ـــی كارا و بەهێ حكومەت
بونیادنانـــی دامـــەزراوە، یـــان ئـــەوەی پێـــی دەگوترێـــت 
ــەوە  ــە پێچەوانـ ــارەكان، بـ بەدامەزراوەییكردنـــی كاروبـ
حكومەتـــی بەهێـــز و كارا بریتییـــە لـــە حكومەتێكـــی 
بەهێـــز و ســـەروەرییەكی بەهێـــز و میكانیزمێكـــی 
ســـێ  ئـــەم  پەرلەمانـــی،  لێپرســـینەوەی  بەهێـــزی 
فاكتـــەرە بـــە ئاســـانی لـــە هەمـــوو حكومەتێكـــدا 
ـــەوەی  ـــە پرۆســـەی كۆپیكردن ـــەر بۆی ـــەوە، ه ـــۆ نابن ك
بـــاش  حوكمڕانیـــی  ســـەركەوتووەكانی  نموونـــە 
كارێكـــی ئاســـان نییـــە، ئـــەو ڕاســـتییەش بـــە تەواوەتـــی 
پێچەوانـــە كراوەتـــەوە كـــە حوكمڕانیـــی بـــاش پێویســـتی 
بـــە ژێرخانێكـــی پتـــەوی دیموكراتـــی هەبێـــت و، 
بـــاش  نموونـــەی زۆر ســـەركەوتووی حوكمڕانیـــی 
ـــكای  ـــا و ئەمری ـــیا و ئەفریقی ـــە كیشـــوەرەكانی ئاس ل
التینـــی هـــەن، كـــە دەوڵەتانـــی ڕۆژئـــاوای لیبـــڕاڵ 
نموونـــە:  بـــۆ  هـــەر  تێپەڕانـــدووە،  دیموكراتیـــان 
هیلمـــۆت كـــۆڵ ڕاوێـــژكاری پێشـــووی ئەڵمانیـــا، 
ڕابـــردوو  ســـەدەی  نەوەدەكانـــی  لـــە  توانـــی  كـــە 
هـــەر دوو ئەڵمانیـــا یـــەك پـــێ بگرێتـــەوە، كاتێـــك 

ناكرێت پێش بوونیادنانی 
دەوڵەتێكی بەهێز سندوقی 
دەنگدان دابنێت و پرۆسەی 
بەدیموكراتی كردنی كیانە 
سیاسییەكەش پێش پرۆسەی 
بونیادنانی دەوڵەتە بەهێزەكە 
بخرێتەوە

حكومەتی بەهێز و كارا 
بریتییە لە حكومەتێكی 
بەهێز و سەروەرییەكی بەهێز 
و میكانیزمێكی بەهێزی 
لێپرسینەوەی پەرلەمانی، ئەم 
سێ فاكتەرە بە ئاسانی لە 
هەموو حكومەتێكدا كۆ نابنەوە

ئەگەر پەرەپێدانی سیاسی 
نەگاتە ئەو ئاستەی سیستمێكی 
سیاسی بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەت 
دابین بكات، ئەوا گەشەی 
ئابووری و كۆمەاڵیەتی و 
پەرەپێدانی بەردەوام ناچنە 
سەر سكەی خۆیان و ئاكامێكی 
ئەوتۆیان لێ ناكەوێتەوە
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سەرۆك مسعود بارزانی بۆ 
هەڵبژاردنەكانی 30ی ئەیلوولی 

2018، دروشمی كوردستانێكی 
بەهێزی كردە دروشمی پارتی 

دیموكراتی كوردستان و، 
هەڵبژاردنەكانیشی زۆر بە 

گەورەیی بردەوە، لەبەر ڕۆشنایی 
ئەم دروشمەش بەرنامەی 

كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان داڕێژرا

پرۆسەی كۆپیكردنەوەی نموونە 
سەركەوتووەكانی حوكمڕانیی 

باش كارێكی ئاسان نییە، 
ئەو ڕاستییەش بە تەواوەتی 

پێچەوانە كراوەتەوە كە 
حوكمڕانیی باش پێویستی بە 
ژێرخانێكی پتەوی دیموكراتی 

هەبێت

حكومەتی كارا و بەهێز بە 
كتێب و هێنانی ڕاوێژكاری 

بیانی بونیاد نانرێت، 
بەڵكو بە بیركردنەوە لە 

تایبەتمەندییەكانی نەتەوە 
و یەكخستنی توانای نەتەوە 

و ڕێگرتن لە گەندەڵی و 
پاشاگەردانی بونیاد دەنرێت

ســـەنگافورا«  ســـەركەوتنی  كتێبـــی »چیرۆكـــی 
دەخوێنێتـــەوە، سەرســـامییەكەی بـــە )لـــی كـــوان یـــو( 
دەگاتـــە ئـــەو ســـاتەی كـــە نووســـیویەتی: »لـــی 
كـــوان یـــو لـــە بونیادنانـــەوەی دەوڵەتـــی ســـەنگافوار 
هونەرێكـــی تـــازەی دەوڵەتمەداریـــی فێـــر كردیـــن«. 
دیپلۆماتییەتـــی  شـــێخی  كیســـنجەر  هینـــری 
ئەمریـــكا لـــە ســـەدەی بیســـت و بیســـت و یـــەك، 
دیســـان نووســـیویەتی: »لـــی كـــوان یـــو نموونەیەكـــی 
ــەركەوتووی  ــاش و سـ ــی بـ ــەركەوتووی حوكمڕانیـ سـ
لـــە دەرەوەی سیســـتمی لیبـــڕاڵ دیموكراتـــی ڕۆژئـــاوا 
پێشـــكەش كردیـــن«، ئـــەم قســـەیە بـــۆ ژەنـــڕاڵ پـــارك 
كودەتـــای  ڕێگـــەی  بـــە  كـــە  ڕاســـتە  چانگیـــش 
حكومەتـــە  و  دەســـەاڵت  گەیشـــتە  ســـەربازی 
و  )ســـینگمان ڕەی( ڕووخانـــد  دیموكراتییەكـــەی 
لـــە مـــاوەی 10 ســـاڵدا كۆریـــای باشـــووری لـــە 
شـــەڕەوە  دوای  دواكەوتـــووی  و  كاول  واڵتێكـــی 
گەیانـــدە ئاســـتی واڵتانـــی پێشـــكەوتووی ڕۆژئـــاوا 
و، ڤیـــزەی ئۆلمبیـــادی ســـیئۆلی 1988ی وەرگـــرت، 
ئـــەم ســـەركەوتنە گەورەیـــەی پـــارك چانـــگ لـــە 
كـــە  باشـــوور  بونیادنانـــەوەی كۆریـــای  پرۆســـەی 
بـــە زمانـــی كـــۆری پێـــی دەگوترێـــت »ســـیمائۆل« 
ئامۆژگایەكـــی  ناونیشـــانی  بووەتـــە  ئێســـتا  و، 
گـــەورە كـــە لەالیـــەن وەزارەتـــی بەرگریـــی كۆریـــای 
بووەتـــە  دەكرێـــت،  سەرپەرشـــتی  باشـــوورەوە 
ئامۆژگایـــەك بـــۆ فێربوونـــی بونیادنانـــەوەی دەوڵـــەت 
ـــی  ـــوو دەوڵەتان ـــۆ هەم ـــان ب ـــی ڕاهێن ـــەردەوام خول و ب
جیهانـــی تێـــدا دەكرێتـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی لـــە ئەزموونـــی 
ــەت و  ــەوەی دەوڵـ ــری بونیادنانـ ــەوە فێـ ــارك چانگـ پـ

پیادەكردنـــی حوكمڕانیـــی بـــاش ببـــن.
ئەزموونـــە  لـــە  نزیكتـــر  زۆر  نموونەیەكـــی 
بەهێـــز،  و  كارا  حكومەتـــی  ســـەركەوتووەكانی 
دەوڵەتـــی ڕوانـــدای ئێســـتایە لـــە ئەفریقیـــا، ڕوانـــدا 
ـــە  ـــردوودا ل ـــی ســـەدەی ڕاب ـــە ناوەڕاســـتی نەوەدەكان ل
مـــاوەی چەنـــد مانگێكـــی شـــەڕی ناوخـــۆدا، زیاتـــر 
لـــە یـــەك ملیـــۆن كەســـیان لـــە یەكتـــری كوشـــت و 
ـــیەتگەرایی  ـــە وەحش ـــاوی ل ـــی خوێن ـــان فیلم ـــە دەی ب
ئـــەو دەوڵەتـــە بەرهـــەم هێنـــرا، بـــەاڵم كاتێـــك پـــاول 
ــەرۆكی  ــووە سـ ــاڵی 2000 بـ ــاداری سـ كاگامـــی ئـ
ڕوانـــدا  شـــارەزایانی  و  توێـــژەر  وەك  ڕوانـــدا، 
ئاماژەیـــان پـــێ كـــردووە: »تەنیـــا یـــەك فرەنـــك لـــە 
خەزینـــەی دەوڵەتـــی ڕوانـــدا نەبـــووە و، بـــە دەوڵەتـــی 
قەبرســـتان ناویـــان بـــردووە«، بـــەاڵم بـــە بونیادنانـــی 

پیادەكردنـــی  و  بەهێـــز  و  كارا  حكومەتێكـــی 
ـــان  ـــی وەبەرهێن ـــۆ هاندان ـــەك پەنجـــەرە ب سیاســـەتی ی
و بونیادنانـــەوەی واڵت، لـــە ئێســـتادا بـــە ڕوانـــدا 
دەگوترێـــت )ســـانگافورای ئەفریقیـــا( كـــە بووەتـــە 
جوانتریـــن دەوڵـــەت لـــە ئەفریقیـــا بـــۆ گەشـــتیاری.
جوگرافیـــی  شـــوێنی  التیـــن  ئەمریـــكای  لـــە 
ویالیەتـــە  جوگرافیـــای  لـــە  زۆر  ئەرجەنتیـــن 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و كەنـــەدا بـــۆ گەشـــەی 
ـــە  ـــرە، ب ـــووری و كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی لەبارت ئاب
هەمـــان شـــێوە جوگرافیـــای كووبـــاش لـــە جوگرافیای 
ئەرجەنتیـــن باشـــترە، بـــەاڵم لـــە هیـــچ كام لـــەو دوو 
واڵتـــە نەتوانـــراوە حكومەتێكـــی كارا و بەهێـــز بونیـــاد 
بنێـــن و زەمینـــە بـــۆ گەشـــەی ئابـــووری و ئاشـــتیی 
كۆمەاڵیەتـــی بڕەخســـێنن، بـــەاڵم بـــە پێچەوانـــەوە 
هـــەر لـــە ئەمریـــكای التیـــن كـــە )چیلـــی( یـــە و لـــە 
باكـــوورەوە هاوســـێی واڵتـــی ئەرجەنتینـــە، دەبینیـــن 
ئەندامبوونـــی لـــە گرووپـــی )G20( دروســـتی و 
باشـــیی حوكمڕانییەكـــەی دەســـەلمێنێت و، هیـــچ 
ـــەو  ـــەو دەوڵەتانەشـــی ئاماژەمـــان پـــێ كـــردن، ب كام ل
مانایـــەی ڕۆژئـــاوا پێناســـەی سیســـتمی دیموكراتـــی 
پـــێ دەكات، دیموكراتـــی نیـــن، بـــەاڵم هەمـــوو ئـــەم 
نموونانـــە ئەوەمـــان پـــێ دەڵێـــن كـــە بونیادنانـــی 
بـــۆ  بڕیاردانـــە  بـــە  پێویســـتی  بەهێـــز،  دەوڵەتـــی 

پێكهێنانـــی حكومەتێكـــی كارا و بەهێـــز.
لەوانەیـــە پرســـیاری گرنـــگ لێـــرەدا ئـــەوە بێـــت، 
چـــۆن حكومەتـــی كارا و بەهێـــز پێـــك دەهێنرێـــت؟ 
ئـــەو ســـەركردە كاریزمایانـــەی ســـەركەوتوو بـــوون 
ــان  ــز، پێمـ ــی كارا و بەهێـ ــی حكومەتـ ــە بونیادنانـ لـ
دەڵێـــن: »حكومەتـــی كارا و بەهێـــز بـــە كتێـــب و 
هێنانـــی ڕاوێـــژكاری بیانـــی بونیـــاد نانرێـــت، بەڵكـــو 
بـــە بیركردنـــەوە لـــە تایبەتمەندییەكانـــی نەتـــەوە و 
یەكخســـتنی توانـــای نەتـــەوە و ڕێگرتـــن لـــە گەندەڵی 
و پاشـــاگەردانی بونیـــاد دەنرێـــت و، هـــەر دەوڵـــەت و 
ــە  ــە، بۆیـ نەتەوەیەكیـــش تایبەتمەندیـــی خـــۆی هەیـ
ــچ واڵت و  ناكرێـــت ئەزموونـــی ســـەركەوتووی هیـ
نەتەوەیـــەك لـــە واڵت و نەتەوەیەكـــی دیكـــەدا كۆپـــی 

بكرێتـــەوە«.
لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان و بـــۆ هەنگاوهەڵگرتـــن 
مســـعود  ســـەرۆك  بەهێـــز،  كوردســـتانێكی  بـــۆ 
گەاڵڵەكردنـــی  بـــۆ  دەســـتێپكردنی  لـــە  بارزانـــی 
ــەی چاكســـازی و یەكخســـتنی تواناكانـــی  بەرنامـ
ــۆ بونیادنانـــی حكومەتیكـــی  ــتان بـ گەلـــی كوردسـ
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كارا و بەهێـــز و، بـــۆ دەســـتپێكردنی ئـــەم بەرنامەیـــەش 
ـــی سیاســـی و پاشـــاگەردانیی  نەهێشـــتنی »گەندەڵ
ـــەی  ـــی بەرنامەك سیاســـی« وەك هەنـــگاوی یەكەم
دەســـت پـــێ كـــرد و لـــە 20ی 11ی 2016 لـــە 
وتارەكەیـــدا لـــە باشـــیك بـــە بۆنـــەی كۆتاییهاتنـــی 
لـــە كوردســـتان ئامـــاژەی پـــێ  شـــەڕی داعـــش 
كـــرد: »ســـەركەوتنمان بەســـەر تیرۆریســـتانی داعـــش 
لـــە بـــەرەی كوردســـتانەوە ڕادەگەیەنیـــن، ئینجـــا 
ـــری و سیاســـییە«،  ـــی فیك نـــۆرەی شـــەڕی ئیرهاب
ــی  ــتان تووشـ ــەوەی كوردسـ ــڕای ئـ ــەش وێـ ــۆ ئەمـ بـ
ـــوو،  ـــاڵی 2017 ب ـــەری س ـــاتی 16ی ئۆكتۆب كارەس
بـــەاڵم ســـەرۆك بارزانـــی لـــە نـــاو ســـندوقەكانی 
ـــەوە )گەندەڵیـــی سیاســـی و پاشـــاگەردانیی  دەنگدان
ـــا و، نەخشـــە ڕێگـــەی  ـــێ هێن ـــی پ سیاســـی( كۆتای
بـــۆ حكومەتێكـــی كارا و بەهێـــزی لـــە نـــاو كابینـــەی 
كوردســـتاندا  هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی 
داڕشـــت، لەبـــەر ئەوەشـــی كـــە گەندەڵیـــی سیاســـی 
و پاشـــاگەردانیی سیاســـی تـــا ڕاددەیەكـــی بـــاش 
كۆتایـــی پـــێ هاتبـــوو، یـــان النیكـــەم نەیاندەتوانـــی 
نـــاو پەرلەمانـــدا كاریگەرییـــان هەبێـــت، لـــە  لـــە 

ــە  ــازی نێردرایـ ــای چاكسـ ــی كورتـــدا یاسـ ماوەیەكـ
لـــە  حكومەتیـــش  و  كـــرا  پەســـەند  و  پەرلەمـــان 
ـــۆ  ـــی ب ـــەی جێبەجێكردن ـــاوەی 100 ڕۆژدا زەمین م

ــاند. ڕەخسـ
ـــەی  ـــی كابین ـــەی كاركردن ـــەوەی زەمین لەگـــەڵ ئ
زۆر  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی 
قـــورس و نالەبـــار بـــوو، بـــە تایبەتـــی كـــە ڕووبـــەڕووی 

ئـــەم ئاســـتەنگە گەورانـــە بـــووەوە.
1. خاڵـــی گرنـــگ و ســـەرەكیی كابینـــەی نۆیـــەم 
كـــە تەممـــووزی ســـاڵی 2019 دەســـتبەكار بـــوو، 
ـــۆ كـــۆی كێشـــەكانی  ـــك ب ـــە میكانیزمێ ـــوو ك ـــەوە ب ئ
ــتا  ــەاڵم هێشـ ــەوە، بـ ــد بدۆزێتـ ــم و ناوەنـ ــوان هەرێـ نێـ
كـــە  نەكردبـــوو،  تـــەواو  كاركردنـــی  ڕۆژی   100
خۆپیشـــاندانەكانی تشـــرینی 2019 دەســـتی پـــێ 
ــە  ــت، باردۆخەكـ ــدا بێـ ــە گەڵـ ــی لـ ــرد و، ئێستاشـ كـ
ڕووی  لـــە  نییـــە  شـــتێك  و  نەبووەتـــەوە  هێـــور 
كردارییـــەوە پێـــی بگوترێـــت حكومـــەت لـــە عێراقـــدا.
ـــا  ـــای كۆرۆن ـــە ســـەرەتای ســـاڵی 2020 پەت 2. ل
پەتایەكـــی  بـــە  بـــوو  لۆكاڵییـــەوە  پەتایەكـــی  لـــە 
ــان  ــی جیهـ ــوو دەوڵەتانـ ــی هەمـ ــی و ئابووریـ جیهانـ

سەرۆك بارزانی لە ناو 
سندوقەكانی دەنگدانەوە 
)گەندەڵیی سیاسی و 
پاشاگەردانیی سیاسی( كۆتایی 
پێ هێنا و، نەخشە ڕێگەی بۆ 
حكومەتێكی كارا و بەهێزی لە 
ناو كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمی كوردستاندا داڕشت
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ڕووی لـــە هەاڵوســـانێكی گـــەورە كـــرد و، بەهـــای 
نـــەوت بـــە ڕێژەیەكـــی زۆر هاتـــە ژێـــر ســـفر و، لـــە 
ـــەی  ـــڕە پارەی ـــەو ب ـــی بەغـــدا ئ ـــدا حكومەت هەمانكات
كـــە ڕێككەوتبـــوون بینێـــرن بـــۆ كوردســـتان، ئەویشـــیان 
بـــڕی و تەنانـــەت لـــە نـــاو پەرلەمانـــی عێـــراق لـــە 
پـــڕۆژەی ئـــەو قـــەرزەی تەرخـــان كرابـــوو بـــۆ ئـــەوەی 
حكومەتـــی عێـــراق مووچـــەی پـــێ دابیـــن بـــكات، 
بـــە فەرمـــی و بـــە زۆرینـــەی دەنگـــی ئەندامانـــی 
عەرەبـــی پەرلەمانـــی عێـــراق، بەشـــی كوردســـتان لـــە 

نـــاو پڕۆژەكـــە دەرهێنـــرا.
ـــە سیاســـییەكان  ـــە كوردســـتان تێكـــڕای الیەن 3. ل
بـــە ســـەركەوتنە گەورەكـــەی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان لـــە هەڵبژاردنەكانـــی ئەیلوولـــی ســـاڵی 
2018 قەڵـــس و نیگـــەران بـــوون، بۆیـــە لـــە كاتـــی 
قەدەغەكردنـــی هاتوچـــۆی كۆرۆنـــا و دابەزینـــی 
نرخـــی نـــەوت، هەوڵیـــان دا دیســـانەوە پاشـــاگەردانیی 
سیاســـی لـــە كوردســـتان دروســـت بكـــەن و حكومەتـــی 

كابینـــەی نۆیـــەم بڕووخێنـــن.
ــە  ــتەنگانە و لـ ــوو ئاسـ ــەم هەمـ ــڕای ئـ ــەاڵم وێـ بـ
ـــی ســـەرۆك  ـــاڵی 2021 مســـرور بارزان ـــەرەتای س س

»بڕیارمـــان  ڕایگەیانـــد:  كوردســـتان  وەزیرانـــی 
ببەســـتین  بـــە خۆمـــان  پشـــت  ئێســـتاوە  لـــە  داوە 
و، ڕاســـتگۆیانە بـــە گەلـــی خۆمـــان دەڵێیـــن لـــە 
ئێســـتادا تەنیـــا توانـــای 80%ی مووچەمـــان هەیـــە 
كۆنـــەكان  پـــڕۆژە  كاراكردنـــەوەی  بـــە  دەســـت  و، 
و  تـــازە  پـــڕۆژەی  بـــۆ  هەنـــگاو  و،  دەكەینـــەوە 
ســـتراتیژی هەڵدەگریـــن«، لەمەشـــدا ســـەركەوتوو 
ـــەوەی ئێســـتاش  ـــە ســـاڵی 2022 لەگـــەڵ ئ ـــوو و ل ب
بەغـــدا وەك پێویســـت ئـــەو بـــڕە پارەیـــە نانێرێـــت، 
ــەزاران  ــە هـ ــت و بـ ــە دەدرێـ ــە مووچـ ــەاڵم مانگانـ بـ
پـــڕۆژەی گـــەورە و ســـتراتیژی و مامناوەنـــد لـــە 

هەمـــوو بوارەكانـــدا كاری تێـــدا دەكرێـــت.
ــە كاریگەریـــی  ــەبارەت بـ ــا سـ فرانیـــس فۆكۆیامـ
ـــەك  ـــز دەڵێـــت: »هەمـــوو الی حكومەتـــی كارا و بەهێ
وەك  بەهێـــزی  و  كارا  حكومەتێكـــی  دەیانەوێـــت 
دانیمـــارك پێـــك بهێنـــن، بـــەاڵم بێئـــاگان لـــەوەی 
دانیمـــارك چـــۆن بووەتـــە دانیمـــارك«، بـــەاڵم ئـــەوەی 
جێگـــەی شـــانازی و دەستخۆشـــییە كابینـــەی نۆیـــەم 
ــتانێكی  ــە كوردسـ ــتان دەكاتـ دەزانێـــت چـــۆن كوردسـ

بەهێـــز.

لە كوردستان تێكڕای الیەنە 
سیاسییەكان بە سەركەوتنە 
گەورەكەی پارتی دیموكراتی 

كوردستان لە هەڵبژاردنەكانی 
ئەیلوولی ساڵی 2018 قەڵس 

و نیگەران بوون، بۆیە لە 
كاتی قەدەغەكردنی هاتوچۆی 

كۆرۆنا و دابەزینی نرخی 
نەوت، هەوڵیان دا دیسانەوە 

پاشاگەردانیی سیاسی لە 
كوردستان دروست بكەن و 
حكومەتی كابینەی نۆیەم 

بڕووخێنن
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مامەڵەی كارتی نیشتمانی 
و نشینگە بە ڕێگەی ئیمێڵ 

دەكرێت

لیوا هێرش ئەحمەد محەمەد
بەڕێوەبەری گشتیی ڕەگەزنامە و پاسەپۆرت و نشینگەی هەرێمی كوردستان بۆ گواڵن:
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لە هەر پارێزگایەك بۆ هەر 
بەڕێوەبەرایەتییەك چەند 
نووسینگە و فەرمانگەیەك 

دامەزراوە، تاوەكو بە ئاسانترین 
شێوە و بە كەمترین ماوە و بە 
بێ ڕۆتین كار و مامەڵەكانی 

هاوواڵتیان ڕایی بكرێن

ئەو پاسەپۆرتانەی لە ماوەی 
 )A( ڕابردوو دەرچوون بە حرف
دەتوانرێت تەزویری تێدا بكرێت 

و ئەو حاڵەتەش ڕوویداوە

پاسەپۆرتی نوێ زۆر هەستیارە 
و بە ئەلكترۆنییە و بەستراوەتە 
بە كارتی نیشتمانی و بە هیچ 

جۆرێك ناتوانرێت تەزویر 
بكرێت، هاوكات پاسەپۆرتەكە 
بە نێودەوڵەتی دەكرێت و شان 
بە شانی پاسەپۆرتی واڵتانی 

دونیا بە تایبەت واڵتانی 
پێشكەوتوو مامەڵەی لەگەڵ 

دەكرێت

* ئــەرك و كارەكانــی ڕەگەزنامــە و پاســەپۆرت و 
ــوە وەكــو بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتیی  نشــینگە زۆرن، ئێ
چەنــد  تــا  نشــینگە  و  پاســەپۆرت  و  ڕەگەزنامــە 
كارئاســانیتان پێشــكەش بــە هاوواڵتیــان كــردووە بــۆ 

نەبنــەوە؟ ئــەوەی ڕووبــەڕووی ڕۆتیــن 
- بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتیی ڕەگەزنامــەی هەرێــم 
لــە كوردســتان لــە چــوار بەڕێوەبەرایەتــی پێكهاتــووە، 
ناســنامەی  و  ڕگەزنامــە  بەڕێوەبەرایەتیــی  یەكــەم: 
دووەم:  نیشــتمانی.  كارتــی  و  شارســتانی  بــاری 
بەڕێوەبەرایەتیــی پاســەپۆرت. ســێیەم: بەڕێوەبەرایەتیــی 
بەڕێوەبەرایەتیــی  چــوارەم:  )ئیقامــە(.  نیشــینگە 
لــە  بەڕێوەبەرایەتییــە  چــوار  ئــەو  زانیــاری.  كارتــی 
ــە،  ــی هەرێمــی كوردســتان هەی ــەر چــوار پارێزگاكان ه
هــاوكات لــە ئیــدارە ســەربەخۆكان نووســینگەی ئــەو 
ــان زۆر  ــەوەی هاوواڵتی بەڕێوەبەرایەتییانــە هەیــە بــۆ ئ
ــارە  ــدوو نەبــن و تووشــی هاتوچــۆ و زەحمەتــی و پ مان
بەڕێوەبەرایەتییــەكان  دەســەاڵتی  نەبــن.  خەرجكــردن 
بــۆ خــوارەوە شــۆڕ كراونەتــەوە، ئەمــەش بــەوەی كــە 
بەڕێوەبەرایەتییــەك  هــەر  بــۆ  پارێزگایــەك  هــەر  لــە 
چەنــد نووســینگە و فەرمانگەیــەك دامــەزراوە، تاوەكــو 
بــە ئاســانترین شــێوە و بــە كەمتریــن مــاوە و بــە بــێ 
ڕۆتیــن كار و مامەڵەكانــی هاوواڵتیــان ڕایــی بكرێــن. 
بــۆ نمونــە لــە پارێــزگای ســلێمانی بەڕێوەبەرایەتیــی 
ئەمانــەن:  كــە  هەیــە  نووســینگەی  پێنــج  پاســپۆرت 
و  گەرمیــان  و  )ســلێمانی  پاســپۆرتی  نووســینگەی 
چەمچەمــاڵ و هەڵەبجــە و پێنجوێــن( و لــە پارێــزگای 
كــە  هەیــە،  پاســپۆرت  نووســینگەی  چــوار  هەولێــر 
هەولێــر  و  یــەك  )هەولێــر  پاســپۆرتی  نووســینگەی 
دوو و كۆیــە و ســۆران(ن. لــە پارێــزگای دهــۆك ســێ 
نووســینگەی پاســپۆرت هەیــە )دهــۆك یــەك و زاخــۆ و 
ئاكــرێ( و بڕیــارە لــەو نزیكانــە نووســینگەی پاســپۆرت 
لــە ئامێدیــش بكرێتــەوە، هەروەهــا بەڕێوەبەرایەتییەكانــی 
دیكــەش جگــە لــە نشــینگە ئــەوە كارتــی زانیــاری 
چەندیــن  یەكەیــان  هــەر  نیشــتمانی  كارتــی  و 

ــەزا و  ــەر ق ــێوەیەكە ه ــە ش ــە ب ــە ك ــینەگەیان هەی نووس
ناحیەیــەك نووســینگەیان بــۆ هاوواڵتیانــی ســنووری 

خۆیــان تێــدا دامــەزراوە. 
ــردوو گوێبیســتی  ــد ڕۆژی ڕاب ــاوەی چەن ــە م * ل
ــە  ــتا هەی ــە ئێس ــەپۆرتەی ك ــەو پاس ــە ئ ــن ك ــەوە بووی ئ
دەگۆڕدرێــت بــە پاســەپۆرتێكی دیكــە، ئەمــە بۆچــی و 
كــەی پاســەپۆرتی تــازە دەدرێــت بــە خەڵــك و جیــاوازی 
ــك  ــەو پاســەپۆرتانەی كــە ئێســتا خەڵ چییــە لەگــەڵ ئ

هەیەتــی؟
پەیوەندیــی  ڕووی  لــە  كوردســتان  هەرێمــی   -
نێودەوڵەتی و گەشــتوگوزار و جموجووڵی بازرگانییش 
ــەو ڕووەوە  ــگاوی باشــی ل ــە شــێوەیەكی بەرچــاو هەن ب
نــاوە كــە ڕۆژانە لــە ڕێگای فڕۆكەخانەی نێودەوڵەتیی 
هەولێــر و ســلێمانی و خاڵــە ســنوورییەكان و ڕێــگای 
هەرێمــی  نێــوان  لــە  زۆر  هاتوچۆیەكــی  وشــكانی 
كوردســتان و چەندیــن واڵتانــی دونیــا هەیــە، بەتایبەتــی 
لــە ڕووی بازرگانــی و پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــی 
هاتوچــۆی  و  كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی 
دیپلۆماســی و گەشــتیاری، لەالیەكــی دیكــەوە ئــەو 
بەرنامــە و پالنــەی كــە ئێســتا لــە كابینــەی نۆیــەم بــۆ 
ئاوەدانی و گەشــەكردنی كوردســتان دانراوە بە تایبەتی 
هاوواڵتیانــی  كــردووە  وای  وەبەرهێنانــدا  بــواری  لــە 
ــتان وەك پێداویســتییەكی ســەرەكی داخوازییــان  كوردس
لەســەر دەرهێنانــی پاســەپۆرت زۆر زیــادی كــردووە و بــە 
ــی كوردســتانەوە هــەر  ــەی حكومەت ــەو هەواڵن هــۆی ئ
كەســێك داوای كردبێــت پاســەپۆرت دەربهێنیــت، ئــەوە 
پــاش مامەڵــە و جێبەجێكردنــی ڕێنماییــەكان بەپێــی 
یاســا بۆوونەتــە خاوەنــی پاســەپۆرتی خۆیــان، بــەاڵم 
دەرچــوون  ڕابــردوو  مــاوەی  لــە  پاســەپۆرتانەی  ئــەو 
بكرێــت  تێــدا  تەزویــری  دەتوانرێــت   )A(حــرف بــە 
و ئــەو حاڵەتــەش ڕوویــداوە، لەالیەكــی دیكــەوە ئــەو 
بــە  و  ســتاندارد  چاپەكانیــان  ئێســتا  پاســەپۆرتانەی 
كواڵیتیــی جیهانــی نییــە و لــە ڕووی ئەوەشــەوە وەك لــە 
دســتوور دانــراوە، دەبێــت زمانــی كــوردی لەســەر بێــت، 

ئاشـــكرایە كـــە پرســـەكانی پەیوەســـت بـــە ڕەگەزنامـــە و پاســـەپۆرت و نشـــینگە گرنگـــی و بایەخێكـــی تایبـــەت 
ـــەم  ـــەر ئ ـــۆ تیشكخســـتنە س ـــراوە، ب ـــان ك ـــۆ هاوواڵتیی ـــانكاریی زۆر ب ـــەم ڕووەوە ئاس ـــێ دراوە و ل ـــان پ و بەرچاوی
ـــدار گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ لیـــوا هێـــرش ئەحمـــەد محەمـــەد  ـــد بوارێكـــی دیكـــەی پەیوەندی پرســـانە و چەن

بەڕێوەبـــەری گشـــتیی ڕەگەزنامـــە و پاســـەپۆرت و نشـــینگەی هەرێمـــی كوردســـتان ئەنجـــام دا.
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كارتی نیشتمانی بەڵگەنامەیەكی 
گرنگە كە ڕەگەزنامە و 
ناسنامەی باری شارستانی و 
هەموو پێناسەیەكی تایبەت بە 
هاوواڵتیانی تێدا كۆدەكرێتەوە و 
پێویستی بە تازەكردنەوەش نییە

لە هەولێر 31 نووسینگەی 
كارتی نیشتمانی و لە دهۆك 
17نووسینگە و لە سلێمانی 33 
نووسینگە هەیە

هەندێكجار تەواوبوون و 
گەڕانەوەی كارتەكان درەنگ 
دەكەوێت، كە ئەمە هۆكارەكەی 
لەالی ئێمە نییە، بەڵكو بۆ 
ئەو ئیجرائات و ڕۆتینانە 
دەگەڕێتەوە كە لەالی حكومەتی 
عێراقەوەیە

ــەاڵم هەبوونــی  ــی، ب هاوتەریــب لەگــەڵ زمانــی عەرەب
ــی و هەرێمێكــی  ــی نەتەوەی ــوردی وەك ماف ــی ك زمان
فیــدڕاڵ بەپێــی پێویســت نییــە و هەڵــەی ڕێنــووس 
كــوردی  زمانــی  نووســینەكانی  لــە  زمانەوانییــش  و 
ئــەم هۆكارانــە و بەئەلكترۆنیكردنــی  لەبــەر  تێدایــە، 
بــە  عێراقــی  پەیوەندیــداری  الیەنــی  پاســەپۆرتەكە 
هەرێمــی  ئاگاداریــی  و  گفتوگــۆ  و  هەماهەنگــی 
پاســەپۆرت  كــە  ئــەوەدان  پرۆســەی  لــە  كوردســتان 
بگــۆڕن، بــە جۆرێكــی زۆر پێشــكەوتوو و كواڵیتیــی 
بــەرز و بەئەلكترۆنێكردنــی بــە شــێوەیەكی ئــاوا كــە 
هەمــوو واڵتانــی ئەوروپــا و ڕۆژئــاوا و پێشــكەوتوو 
ــە ئاســانی و لەســەر  ــن ب ئیعترافــی پــێ بكــەن و بتوان
بــۆ  بكــەن،  نێودەوڵەتــی مامەڵــەی لەگــەڵ  ئاســتی 
هەماهەنگیــی  بــە  عێراقــەوە  لــە  مەبەســتەش  ئــەو 
ئێمــە لێژنەیــەك دانــراوە كــە لێژنەكــەش لەگــەڵ واڵتــی 
چاپكردنــی  بــۆ  گرێبەســتیان  و  گفتوگــۆ  ئەڵمانیــا 
پاســەپۆرتەكە ئەنجــام داوە، كــە جــۆری پاســەپۆرتی 
ــە ئەلكترۆنییــە و بەســتراوەتە  نــوێ زۆر هەســتیارە و ب
ــت  ــك ناتوانرێ ــە هیــچ جۆرێ ــی نیشــتمانی و ب ــە كارت ب
تەزویــر بكرێــت، هــاوكات پاســەپۆرتەكە بــە نێودەوڵەتــی 
دەكرێــت و شــان بــە شــانی پاســەپۆرتی واڵتانــی دونیــا 
بــە تایبــەت واڵتانــی پێشــكەوتوو مامەڵــەی لەگــەڵ 

دەكرێــت. 
بــە  نیشــتمانی  كارتــی  دەرهێنانــی  پرۆســەی   *
چــی گەیشــتووە و چــۆن هــەوڵ دراوە ئاســانكاریی 
بــۆ هاوواڵتیــان لــە مامەڵەكردنیــدا بكرێــت؟ ئایــا ئــەو 
ــاون وەری بگــرن؟ ــك م ــتا زۆر خەڵ ــە هێش بەڵگەنامەی
ــە  ــی گرنگــە ك ــی نیشــتمانی بەڵگەنامەیەك - كارت
ڕەگەزنامــە و ناســنامەی بــاری شارســتانی و هەمــوو 
پێناســەیەكی تایبــەت بــە هاوواڵتیانی تێدا كۆدەكرێتەوە 
و پێویســتی بــە تازەكردنــەوەش نییــە. لــە ســەرەتادا لــە 
شــارەكانی هەرێمــی كوردســتان كــە دەســتبەكار بوویــن 
بــۆ پێدانــی كارتــی نیشــتمانی فەرمانگــە و نووســینگە 
ــدوو  ــك زۆر مان ــەوەی خەڵ ــۆ ئ ــان ب ــە پاش ــوو، ل ــەم ب ك
نەبــن و بــە ئاســانی و بــە بــێ قەرەباڵغــی مامەڵەكانیــان 
بكەن، لە هەر شار و پارێزگایەكی هەرێمی كوردستان 
چەندیــن نووســینگەی كارتــی نیشــتمانی كرانــەوە كــە 
ئێســتا بــەو شــێوەیەن: لــە هەولێــر 31 نووســینگەی 
كارتــی نیشــتمانی و لــە دهــۆك 17نووســینگە و لــە 
ــە دەســتبەكاربوونی  ــە. ل ســلێمانی 33 نووســینگە هەی
كابینــەی نۆیەمــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــۆ 
خێراتركردنــی مامەڵــەی كارتــی نیشــتمانی، دەســەاڵت 

هەرێمــی  ناحیەكانــی  و  قــەزا  و  نووســینگەكان  بــۆ 
كوردســتان شــۆڕ كرایــەوە، تاوەكــو هاوواڵتیــان لــە هەرێــم 
بتوانــن لــە نزیــك ســنوورەكانی خۆیــان مامەڵەكانیــان 
جێبەجــێ بكــەن. هەندێكجــار تەواوبــوون و گەڕانــەوەی 
ــە ئەمــە هۆكارەكــەی  ــت، ك ــگ دەكەوێ ــەكان درەن كارت
لــەالی ئێمــە نییــە، بەڵكــو بۆ ئــەو ئیجرائات و ڕۆتینانە 
ــەم  ــە، ل ــی عێراقەوەی ــەالی حكومەت ــە ل ــەوە ك دەگەڕێت
دواییانــەش هەندێــك كێشــەی دیكــە هەبــوو كــە بــووە 
نیشــتمانیی  هــۆی دواكەوتنــی گەڕانــەوەی كارتــی 
هاوواڵتیانــی هەرێــم، ئەویــش كەمیــی كارتــەكان بــوو. 
ئــەو كارتــە هــەر كەســێك داوای بــكات و مامەڵەكــەی 
بــۆی  دیاریكــراو  مــاوەی  پــاش  بــكات،  جێبەجــێ 
دەگەڕێتــەوە و لــە پارێــزگای هەولێــر تــا ئێســتا نزیكەی 
یــەك ملیــۆن كــەس كارتــی نیشــتمانی دەرهێنــاوە و لــە 
ســلێمانی و دهۆكیــش كەمتــر لــە ملیۆنێــك هاوواڵتــی 
بوونەتــە خــاوەن كارتــی نیشــتمانی و ئــەو ژمــارە كارتــی 
نیشــتیمانییە تمووحــی ئێمــە نییــە، بەڵكــو ئێمــە هــەوڵ 
دەدەیــن و كار بــۆ ئــەوە كــراوە كــە هەمــوو خەڵكــی 
هەرێمــی كوردســتان ببنــە خــاوەن كارتــی نیشــتمانی 
و ئێســتا ئــەو كەســانەی كارتــی نیشــتمانییان نییــە، 
بــە ڕەگەزنامــە و ناســنامەی بــاری شارســتانی كار 
بــاری  ناســنامەی  ئــەو  كاتێكــدا  لــە  بــەاڵم  دەكــەن، 
هاوواڵتیانــە  لــەالی  ڕەگەزنامــەی  و  شارســتانی 
تێپەڕێــت،  بەســەردا  10ســاڵی  دەرچوونــی  بــەرواری 
ئــەوە ناتوانرێــت هیــچ مامەڵەیەكــی پــێ بكرێــت، لــەو 
كاتــەدا هاوواڵتیــان ناچــار دەبــن مامەڵــەی كارتــی 
نیشــتمانی بــۆ خۆیــان و خێزانەكانیــان بكــەن. گرنگیــی 
كۆدێكــی  ژمــارەو  كــە  لەوەدایــە  نیشــتمانی  كارتــی 
تایبــەت بــە خۆتــی لەســەرە، ئــەو ژمــارە و كــۆدە لــەو 
ڕۆژەی هاوواڵتیانمــان لــە دایــك دەبــن، تــا ڕۆژی مردن 
لەگەڵیانــە و بــەم كــۆدە و ژمارەیــە لــە سەرتاســەری 
كارتــی  دیكــەی  گرنگیەكــی  دەناســرێنەوە.  عێــراق 
نیشــتمانی لەوەدایــە زۆر بــە ئاســانی ناتوانرێــت تەزویــر 
بكرێــت و نــاوی خێــزان و هاوســەر و ئاییــن و.. تــاد 
لەســەر نانووســرێت، بەڵكــو بــە ژمــارە و كۆدەكانیانــەوە 
دەزانرێــت كــە ئــەو كەســانە هاوســەر و خێزانــی یەكتــرن. 
هــاوكات لــەو كاتــەی كارتــی نیشــتمانی هاتــووە كــەس 
ناتوانێــت و لەدایكبــووی تــازەش ناتوانێــت ڕەگەزنامــە 
بەڵكــو  بــاری شارســتانی دەربهێنێــت،  ناســنامەی  و 
بەیاننامــەی  لەســەر  دەبێــت،  لەدایــك  كەســەی  ئــەو 
بــۆ  نیشــتمانی  لەدایكبوونەكــەی مامەڵــەی كارتــی 
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هەرێمــی  پایتەختــی  هەولێــر  دەزانیــن  وەك   *
واڵتــان  قونســولی  زۆر  ژمارەیەكــی  و  كوردســتانە 
لێیــە، ســەرەڕای  ئــۆ-ی  و ڕێكخــراوی -ئێــن جــی 
ــە  ــەو پڕۆژان ــڕۆژەی جیاجیــا كــە بەشــێك ل ــن پ چەندی
دەكرێــن  جێبەجــێ  واڵتــان  وەبەرهێنەرانــی  لەالیــەن 
بۆیــە  زۆرە،  شــارە  لــەو  بیانیــش  كاری  دەســتی  و، 
كەســانێكی زۆری بیانــی و واڵتانــی دراوســێ لێــرە 
ــان پێویســتیان  ــەش هــەر هەمووی كار دەكــەن كــە ئەمان
بــە ئیقامــە هەیــە، ئایــا ئــەو كار و مامەاڵنــە چــۆن 
بەڕێوەدەچێــت و تــا چەنــد توانــراوە ئــەم كارە بــە باشــی 

بەڕێوەبچێــت؟
- ئێمــە وەك بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتیی ڕەگەزنامــە 
كارەكانمــان  هەمــوو  لــە  ئیقامــە  و  پاســەپۆرت  و 
بەپێــی ڕێنماییەكانــی وەزارەتــی ناوخــۆی هەرێمــی 
ئیقامــە  بەڕێوەبەرایەتیــی  دەكەیــن،  كار  كوردســتان 
لــە هەقیقەتــدا فەرمانگەیەكــی زۆر هەســتیارە، بۆیــە 
ناتوانرێــت بەرفراوانــی بكەیــن و زیــاد لــە پێویســت 
دەســەاڵتەكان دابەزێــت، ئەگەرچــی وەك نموونــە لــە 
ســنووری پارێــزگای هەولێــر لــە ســۆران و دەروازەی 
حاجــی ئۆمــەران نووســینگەی ئیقامەمــان هەیــە و 
هەمــوو ئــەو كەســانەی لــە هــەر واڵتێــك دێنــە شــاری 
هەولێــر بــە مەبەســتی گەشــتیاری، یــان كاركــردن، 
ئیقامــەی هەولێــر  بەڕێوەبەرایەتیــی  ئــەوە ســەردانی 
دەكــەن و لــە ڕێــگای ئۆنالیــن و پارێــزەرەوە كارەكانیــان 
بــۆ جێبەجــێ دەكرێــت و بــە هیــچ جۆرێــك ئــەو میــوان 
و دەســتی كارانــە مامەڵەكانیــان دوا ناكەوێــت و هەمــوو 
ڕســومات و ئــەو خەرجییانــەی لــە مامەڵــەی ئیقامــە 
یاســا و  بەپێــی  دەكرێــت،  خــەرج  داواكارەوە  لەالیــەن 
ــد  ــا تەئكی ــە. هەروەه ــی ناوخۆی ــی وەزارەت ڕێنماییەكان
دەكەمــەوە لــە هەندێ فەرمانگە و بەڕێوەبەرایەتییەكان 
وەك ئیقامــە بــە نموونــە دەبێــت كار و مامەڵەكانــی 
بتوانرێــت  ئــەوەی  بــۆ  بێــت،  مەركــەزی  نیشــتەجێ 
ــوار هەیــە ڕەچــاو بكرێــت، تاوەكــو  چەندیــن الیــەن و ب

الیەنــە پەیوەندیــدارەكان بەرچاوڕوونییــان هەبێــت.
لەگــەڵ  پەیوەندیتــان  و  هەماهەنگــی   *
عێراقــی  ڕەگەزنامــەی  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی 

چۆنــە؟ قیــدڕاڵ 
- ئێمــە وەك بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتی ڕەگەزنامــەی 
بەڕێوەبەرایەتیــی  لەگــەڵ  كوردســتان  هەرێمــی 
گشــتی ڕەگەزنامــەی عێراقــی فیــدڕاڵ پەیوەنــدی 
و هەماهەنگیــی بــەردەوام و باشــمان هەیــە، چونكــە 
كارەكانمــان لەگــەڵ یەكــە و بەبــێ یەكتــر ناتوانیــن 

مامەڵــەكان ئەنجــام بدەیــن، ئەگەرچــی هەندێكجــار 
دروســت  بــۆ  كارەكانمــان  لەنێــوان  گرفــت  و  كێشــە 
دانوســتاندن  و  گفتوگــۆ  بــە  ئەمــەش  كــە  دەبێــت، 
لەگــەڵ یەكتــر چارەســەری دەكەیــن، چ ئێمــە لێژنەمــان 
هەولێــر.  بێنــە  ئــەوان  چ  بــكات،  بەغــدا  ســەردانی 
هــاوكات لەگــەڵ دەســتبەكاربوونی كابینــەی نۆیەمــی 
حكومەتــی كوردســتان كێشــەیەكی زۆرمــان لەگــەڵ 
بەغــدا هەبــوو، بــەاڵم بــە جوهــد و توانــا و هەوڵی بەڕێز 
ئــەو  توانــرا  ناوخــۆی هەرێمــی كوردســتان  وەزیــری 
كێشــانە چارەســەر بكرێــت و چارەســەری كێشــەكانیش 
هەرێمــی  هاوواڵتیانــی  و  خەڵــك  بەرژەوەندیــی  لــە 
ــە  ــوو ك ــەوە ب ــە كێشــەكان ئ ــك ل ــووە. یەكێ كوردســتان ب
خەڵكێكــی زۆری هەرێمــی كوردســتان لــە ســجلەكانی 
ــوون، بەڵكــو  ســەرژمێریی ســاڵی 1957 تۆمــار نەكراب
ــوون، ئەمــە چارەســەر  ــە ســەرژمێریی فەرعــی دانراب ل
كــرا، كــە ئەمــەش بــە دانیشــتن و گفتوگــۆی جەنابــی 
وەزیــری ناوخــۆی هەرێــم لەگــەڵ بەغــدا چارەســەر 
كــرا. چەندیــن جــار شــاندی بەغــدا ســەردانی هەولێــر 
دەكــەن، بــۆ ئــەوەی لــە نزیكــەوە كارەكان ببینــن و هــەر 
هەروەهــا  بكــەن،  چارەســەری  هەبێــت  كێشــەیەكیش 
كوردســتان  هەرێمــی  دیكــەی  شــارەكانی  ســەردانی 
ــی ئێمــەوە، لەالیەكــی دیكــەوە ئێمــە  ــە یاوەری ــەن ب دەك
ــی  ــە كارەكانمــان نەمانهێشــتووە وەك پارێزگاكان ــەد ل ق
دیكــەی عێــراق مامەڵەمــان لەگــەڵ بكــەن، بەڵكــو 
وەك هەرێمــی كوردســتان و هەرێمێكــی فیــدڕاڵ كار و 
مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكەیــن. هــاوكات لێــرەدا تەئكیــد 
دەكەمــەوە لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوو زۆر كێشــە 
ــە كابینــەی  ــەاڵم ل ــوو، ب ــوان ئێمــە و بەغــدا هەب ــە نێ ل
نۆیەمــدا بــە راشــكاوانە دەڵێــم بــە داوەتكردنــی وەزیــری 
ــر و دانیشــتن و  ــۆ هەولێ ناوخــۆی عێراقــی فیــدڕاڵ ب
كۆبوونــەوەی لەگــەڵ بەڕێــز وەزیــری ناوخــۆی هەرێــم 
توانرا بەشــێكی هەرە زۆری ئەو كێشــانەی لە نێوانمان 
هەبــوو، لــە بەرژەوەندیــی خەڵكــی هەرێمــی كوردســتان 
چارەســەر بكرێــت. هــەر بــۆ نموونــە هەنــدێ مامەڵــە و 
كاری هاوواڵتیانــی هەرێــم پێشــتر پێویســتی بــەوە بــوو 
ــە پێداگریــی جەنابــی وەزیــری  ــەاڵم ب بچنــە بەغــدا، ب
ناوخــۆی هەرێــم و دانوســاندن و گفتوگــۆ لەگــەڵ 
بەغــدا توانــرا ئــەو ئاســانكارییانە بــۆ هاوواڵتیانــی 
و  كار  هاوواڵتیانمــان  و  بێنیــن  بەدەســت  خۆمــان 
كێشــەكانیان لــە مامەڵەكانیــان لــە هەرێمــی كوردســتان 
مامەڵەكانیــان  بــۆ  و  بكــەن  جێبەجــێ  و  چارەســەر 

ــەن. ــدا نەك ــەردانی بەغ س
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لە پارێزگای هەولێر تا ئێستا 
نزیكەی یەك ملیۆن كەس 

كارتی نیشتمانی دەرهێناوە و 
لە سلێمانی و دهۆكیش كەمتر 

لە ملیۆنێك هاوواڵتی بوونەتە 
خاوەن كارتی نیشتمانی

دەبێت كار و مامەڵەكانی 
نیشتەجێ مەركەزی بێت، بۆ 

ئەوەی بتوانرێت چەندین الیەن 
و بوار هەیە ڕەچاو بكرێت، 

تاوەكو الیەنە پەیوەندیدارەكان 
بەرچاوڕوونییان هەبێت

لەگەڵ دەستبەكاربوونی كابینەی 
نۆیەمی حكومەتی كوردستان 

كێشەیەكی زۆرمان لەگەڵ بەغدا 
هەبوو، بەاڵم بە جوهد و توانا 
و هەوڵی بەڕێز وەزیری ناوخۆی 

هەرێمی كوردستان توانرا ئەو 
كێشانە چارەسەر بكرێت
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ئەمساڵ 6 بەنداو تەواو 
دەكرێت و 9 بەنداوی گەورە و 

مامناوەندیش لە پالندایە

عەبدولڕەحمان خانی
بەڕێوەبەری گشتیی بەنداوەكان بۆ گواڵن: 
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تێكچوونی باری كەشوهەوا و 
بارانبارین و پلەكانی گەرما لە 

تەواوی دونیا گۆڕاوە

ئەمساڵ ئامادەسازی كراوە كە 
دوو بەنداو )مەنداوە( لەسەر 
زێی گەورە و )دەلگە( لەسەر 

زێی بچووك كاریان لەسەر 
بكرێت

ئەگەر بەنداوی بێخمە بە 
دیزاینی بنەڕەتیی خۆی دروست 
بكرێت، ئەوە بە بەرزیی )230(

مەترە و توانای گلدانەوەی 
)17ملیار مەتر سێجا( ئاوی 

هەیە و )1500( میگاوات كارەبا 
بەرهەم دەهێنێت

هـــەوڵ و كۆششـــەكانی حكومـــەت بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوەی كێشـــەكانی كـــەم ئـــاوی و هەڵگرتنـــی هەنـــگاوی 
ـــەوەری دیدارێكـــی  ـــە ت ـــواری دیكـــە بوون ـــن ب ـــاو و چەندی ـــەوەی ئ ـــداو و گلدان ـــۆ دروســـتكردنی بەن پێویســـت ب

گـــواڵن لەگـــەڵ عەبدولڕەحمـــان خانـــی بەڕێوەبـــەری گشـــتیی بەنداوەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان. 

* خەمـــی گـــەورەی ئێســـتای جیهـــان بـــە گشـــتی 
ـــرزەوی و  ـــاوی ژێ ـــەوەی ئ وشـــكە ســـاڵی و كەمبوون
»بـــە بیابـــان بـــوون«ی ناوچـــە جیاجیاكانـــە، لـــە 
ــە  ــداوە و لـ ــەری هەڵـ ــە سـ ــەم دیاردەیـ ــدا ئـ عێراقیشـ
ترســـی  لـــە  جووتیـــاران  كوردســـتانیش  بەشـــێكی 
ـــتنی  ـــە پێگەیش ـــن ل ـــا ب ـــن دڵنی ـــاڵی ناتوان ـــكە س وش
بەرهەمەكانیـــان، لـــەم چوارچێوەیـــەدا ئەگـــەر بـــاس 
لـــە وشـــكە ســـاڵی و »بـــە بیابـــان بـــوون« بكەیـــن، 
ئێـــوە وەك دامەزراوەیەكـــی تایبـــەت بـــەم بـــوارە، چـــۆن 
ـــۆ  ـــان ب ـــەن و چـــۆن خۆت ـــە دەك ـــەم دیاردەی ســـەیری ئ

ئـــەم پرســـە گرنگـــە ئامـــادە كـــردووە؟
- بێگومـــان وشـــكە ســـاڵی كاریگەریـــی خراپـــی 
لەســـەر چەندیـــن الیەنـــی ژیانـــی مرۆڤــــ هەیـــە، 
بـــاری  تێكچوونـــی  و  ئـــاوی  كـــەم  هەروەهـــا 
كەشـــوهەوا و بارانباریـــن و پلەكانـــی گەرمـــا لـــە 
تـــەواوی دونیـــا گـــۆڕاوە، هـــاوكات ڕۆژهەاڵتـــی 
ناوەڕاســـت بەتایبـــەت واڵتانـــی عێـــراق و ئێـــران و 
ســـووریا و ئـــوردن و تەنانـــەت توركیـــاش گرفتیـــان 
ــێوە چەندیـــن  ــان شـ ــە هەمـ ــە، بـ ــەدا هەیـ ــەم بوارانـ لـ
واڵتـــی دیكـــەش بـــە هـــۆی وشكەســـاڵی و ئـــەو 
پلەكانـــی  و  كەشـــوهەوا  لـــە  گۆڕانكارییانـــەی 
گەرمـــا هەیـــە، تووشـــی قەیرانـــی كـــەم بارانـــی و كـــەم 
ئـــاوی بوونەتـــەوە، بـــەاڵم ئـــەو قەیرانانـــە كاریگـــەری 
ــێ  ــی بـ ــە واڵتـ ــە بـ ــرە، چونكـ ــراق زیاتـ ــەر عێـ لەسـ
ئـــاو دەژمێردرێـــت، لەبـــەر ئـــەوەی ســـەرچاوەكانی 
ئـــاوی دیجلـــە و فوراتیـــش لـــە دەرەوەی ســـنووری 
بـــەاڵم هەرێمـــی كوردســـتان خاوەنـــی  خۆیەتـــی، 
پێنـــج ڕووبـــارە كـــە لقەكانـــی ڕووبـــاری دیجلـــەن و 
ـــو  ـــە وەك ـــراق. ئێم ـــۆ عێ ـــن ب ـــەرچاوەیەكی ناوخۆیی س
ــی  ــی هەرێمـ ــتیی بەنداوەكانـ ــی گشـ بەڕێوەبەرایەتیـ
كوردســـتان پـــان و بەرنامـــەی كۆكردنـــەوەی ئاومـــان 
بەپێـــی  و  داڕشـــتووە  بەنـــداو  دروســـتكردنی  بـــە 
داهاتـــی هەرێمـــی كوردســـتان و بودجـــەوە قۆنـــاغ 
ــێ  بـــە قۆنـــاغ ئـــەو پـــان و بەرنامەیەمـــان جێبەجـ
ـــەو شـــوێنانەی بزانیـــن پەلەمـــان  دەكەیـــن، هـــاوكات ل

كـــردووە لـــە دەستنیشـــانكردنیاندا، ڕادەوەســـتین و لـــە 
كوێیـــش بزانیـــن هەنـــگاوەكان دروســـتە ئـــەوە بـــەردەوام 
ــتمان  ـــن پێویسـ ــش بزانی ــە كوێیـ ــا لـ ـــن، هەروەهـ دەبی
بـــە هەماهەنگـــی لەگـــەڵ حكومەتـــی عێراقـــی 
ـــداوی گـــەورە  ـــۆ دروســـتكردنی بەن ـــە ب فیـــدڕاڵ هەی
و ســـتراتیژی كـــە كاریگـــەری لەســـەر ئەوانیـــش 
ــن.   ــۆ دەنیـ ــتووری بـ ــگاوی دەسـ ــەوا هەنـ ــە، ئـ هەیـ
* گرنگیدانـــی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
بـــۆ  بەرنامـــە  دانانـــی  بـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی 
لـــە  گـــەورە  بەنداوێكـــی  چەنـــد  دروســـتكردنی 
كوردســـتاندا هەنگاوێكـــی دڵخۆشـــكەرە و ڕەهەنـــدی 
هەمـــە الیەنـــەی هەیـــە لەســـەر ئاســـتی كشـــتوكاڵ و 
پیشەشـــازی و گەشـــتیاری و بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا 
و بەرهەمهێنانـــی ماســـی، ئایـــا ئـــەو بەنداوانـــە لـــە 
بەرنامـــەی كابینـــەی نۆیەمـــدا بڕیـــاری لەســـەر 
دراوە، چەنـــدن و لـــە ڕووی ئەندازیارییـــەوە چـــۆن 

ــن؟ ــت دەكرێـ دروسـ
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی   -
كشـــتوكاڵ  وەزارەتـــی  ڕێـــی  لـــە  كوردســـتان 
لـــە  گرنگییـــەوە  بـــە  ئـــاوەوە  ســـەرچاوەكانی  و 
ــەر  ــت، هـ ــداوەكان دەڕوانێـ ــاو و بەنـ ــێكتەرەكانی ئـ سـ
بۆیـــە هـــەم پـــان و هـــەم بودجـــەی بـــۆ تەواوكـــردن و 
ـــەو  ـــداو دابیـــن كـــردووە، ل ـــن بەن دروســـتكردنی چەندی
پانـــەدا ئەمســـاڵ )4-6( بەنـــداو تـــەواو دەكرێـــن و 
بەنداوەكانـــی دیكـــەش قۆناغبەندییـــان بـــۆ كـــراوە و 
ــە  ــەن كـ ــش هـ ــەورە و مامناوەندیـ ــداوی گـ )9( بەنـ
حكومەتـــی هەرێـــم هەوڵـــی داوە بـــۆ جێبەجێكردنیـــان 
ـــكات، لەالیەكـــی  ـــۆ دابیـــن ب ســـەرچاوەی داراییـــان ب
دیكـــەوە وەك دەزانیـــن بەنـــداو پـــڕۆژەی زســـتانەیە، 
ـــت،  ـــاد بنرێ ـــتان بنی ـــە وەرزی زس ـــت ل ـــەاڵم ناتوانرێ ب
ـــان زۆر پێویســـتە  چونكـــە هـــەم كات و هـــەم بودجەی
ـــت  ـــتیپێكردبێت نابێ ـــداو دەس ـــی بەن ـــەر پڕۆژەیەك و ه
بـــە هـــەر هۆكارێـــك بێـــت ڕابوەســـتێت، هەروەهـــا 
بەنـــداو  دوو  كـــە  كـــراوە  ئامادەســـازی  ئەمســـاڵ 
)مەنـــداوە( لەســـەر زێـــی گـــەورە و )دەلگـــە( لەســـەر 
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ــان لەســـەر بكرێـــت.   زێـــی بچـــووك كاریـ
»بێخمـــە«  بەنـــداوی  لـــە  دەوترێـــت  وەك   *
بـــۆ  بـــاش دەكرێـــت، ئایـــا بەرنامەتـــان  كارێكـــی 
تەواوكردنـــی ئـــەم بەنـــداوە چۆنـــە؟ ئایـــا ئاســـتی 
لـــە  بێجگـــە  و  دەبێـــت  چەنـــد  ئاوەكـــە  بـــەرزی 
دەهێنرێـــت؟ بەرهـــەم  كارەبـــاش  ئـــاو  گلدانـــەوەی 
- لـــە راســـتیدا بەنـــداوی )بێخمـــە( لـــە دوای 
مانگـــی  لـــە  و  بەعـــس  ڕژێمـــی  ڕووخانـــی 
ئـــاوی  ســـەرچاوەكانی  وەزارەتـــی  2004/10دا 
عێراقـــی فیـــدڕاڵ بـــە نیـــازی دەســـتپێكردنەوەی 
ــووی  ــە بابەتـــی خانـ ــرد لـ ــازی كـ هەنـــدێ ئامادەسـ
نیشـــتەجێ و ئۆفیـــس و ڕێگاوبانەكانـــی، بـــەاڵم 
دواتـــر لـــە ســـاڵی 2012 كارەكانـــی تێـــدا وەســـتێنرا 
نەكردووەتـــەوە،  پـــێ  دەســـتی  ئێســـتاكەش  تـــا  و 
ســـاڵە  لـــە )10(  زیاتـــر  ســـەیرە  ئەگەرچـــی الم 
ــتا  ــتاوە و هێشـ ــە وەسـ ــداوی بێخمـ ــە بەنـ ــردن لـ كاركـ
دەوترێـــت كاری تێـــدا دەكرێـــت. لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ــە دیزاینـــی بنەڕەتیـــی  ــە بـ ــداوی بێخمـ ــەر بەنـ ئەگـ
ـــی )230( ـــە بەرزی ـــەوە ب ـــت، ئ خـــۆی دروســـت بكرێ
مەتـــرە و توانـــای گلدانـــەوەی )17ملیـــار مەتـــر 
میـــگاوات   )1500( و  هەیـــە  ئـــاوی  ســـێجا( 
كارەبـــا بەرهـــەم دەهێنێـــت و لەســـەر ئاســـتی عێـــراق 

گەورەتریـــن پـــڕۆژە و بەنـــداوە.
* بەنـــداوی »دووكان« تـــا ڕاددەیـــەك باشـــە، 
بـــەاڵم ســـەبارەت بـــە بەنـــداوی »دەربەندیخـــان« 
ــووە و  ــە درزی تێكەوتـ ــەن بەنداوەكـ ــەوە دەكـ ــاس لـ بـ
لەوانەیـــە توانـــای گلدانـــەوەی ئـــاوی پێویســـتی 
نۆژەنكردنـــەوەی  بـــۆ  بەرنامەتـــان  ئایـــا  نەبێـــت، 

بەنـــداوی دەربەندیخـــان هەیـــە؟
بـــە  پێویســـتی  ســـااڵنە  بەنداوێـــك  هەمـــوو   -
هەیـــە،  تـــەواوكاری  كاری  و  نۆژەنكردنـــەوە 
بەنداوەكانـــی ئێمـــەش چ دووكان و چ دەربەندیخـــان 
لـــە خزمەتـــدان، بەنـــداوی  لـــە 60 ســـاڵە  زیاتـــر 
ـــتە  ـــە، ڕاس ـــی كەوانەیی دووكان بەنداوێكـــی كۆنكریت
ــە  ــان كـ ــداوی دەربەندیخـ ــە بەنـ ــرە لـ ــی كەمتـ گرفتـ
ـــە،  ـــەوەی بەردەوام ـــە نۆژەنكردن ـــش پێویســـتی ب ئەوی
ــی  ــتریش گرفتـ ــان پێشـ ــداوی دەربەندیخـ ــەاڵم بەنـ بـ
تەكنیكـــی هەبـــوو، بـــەاڵم لـــە دوای بوومەلەرزەكـــەی 
ســـاڵی)2017( جگـــە لـــە هەنـــدێ كاری چاكســـازی 
لەالیـــەن وەزارەتـــی ســـەرچاوەكانی ئـــاوی عێراقـــەوە 
ئـــەوە بـــە دوو قۆنـــاغ لەالیـــەن حكومەتـــی هەرێمـــەوە 
كاری چاكســـازی تێـــدا ئەنجـــام دراوە و ئێســـتاش بـــە 

زیاتـــر )2(ملیـــار دینـــار بەردەوامیـــن لـــە كاركـــردن و 
نۆژەنكردنـــەوەی قۆناغـــی دووهەمدایـــن. هـــاوكات 
هەندێـــك  یونسێفیشـــەوە  ڕێكخـــراوی  لەالیـــەن 
ــە  ــان گرفتـ ــداوی دەربەندیخـ ــراوە، بەنـ ــۆ كـ كاری بـ
ـــە  ـــن ل ـــراون و بەردەوامی ســـەرەكییەكانی چارەســـەر ك
كاركـــردن بـــۆ ئـــەوەی بـــە تـــەواوی هەمـــوو كێشـــە 
و گرفتەكانـــی ئـــەو بەنـــداوە چارەســـەر بكەیـــن. 
ئەگەرچـــی گرفتـــی كۆكردنـــەوەی ئـــاوی نییـــە و 
بـــە تـــەواوی توانایـــەوە دەتوانێـــت ئـــاو گل بداتـــەوە و 
كارەبـــاش بەرهـــەم بێنێـــت، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هەندێـــك 
گرفتـــی كوالێتیـــی ئاوەكـــە و كـــەم ئـــاوی هەیـــە 
ـــی  ـــاڵی و پڕۆژەكان ـــش بـــە هـــۆی وشكەس كـــە ئەوی

ــە.  ــامیی ئێرانەوەیـ ــاری ئیسـ ــنووری كۆمـ سـ
لـــە  بـــۆ ڕیگەگرتـــن  ئایـــا ماســـتەرپانتان   *
ـــەوەی  ـــەر ئ ـــە، لەب ـــاران هەی ـــاوی ب ـــی ئ بەفیڕۆچوون
لـــە زۆر واڵت بـــۆ نموونـــە »كۆریـــای باشـــوور« 
بـــاران  لـــە ئـــاوی  ســـوودێكی هێجـــگار زۆریـــان 
و  بچـــووك  بەنـــداوی  ســـەدان  بـــە  و  وەرگرتـــووە 
مامناوەندیـــان بـــۆ گلدانـــەوەی ئـــاوی بـــاران دروســـت 
كـــردووە، ئایـــا ئـــەو ئیمكانیەتـــە لەبـــەر دەســـتە كـــە 
ـــاران  ـــاوی ب ـــە ئ ـــە كوردســـتانیش ســـوود ل بتوانرێـــت ل

وەربگیرێـــت و بەفیـــڕۆ نەچێـــت؟
ــراق  ــوو عێـ ــتی هەمـ ــەر ئاسـ ــتەرپان لەسـ - ماسـ
بـــە هەرێمـــی كوردستانیشـــەوە )پانـــی ســـتراتیژی 
بـــۆ ئـــاو و خـــاك( بـــۆ دروســـتكردنی بەنـــداو و 
بـــاران  ئـــاوی  لـــە بەفیڕۆنەچوونـــی  ڕێگەگرتـــن 
هەیـــە و تـــەواوی پێویســـتیی هەمـــوو ناوچـــە و 
دەڤـــەرەكان ڕەچـــاو كـــراوە، بـــەاڵم پێویســـتی بـــە 
پێداچوونـــەوە و دیاریكردنـــی ئەولەوییـــەت هەیـــە، بـــۆ 
ـــر  ـــر و ئابووریت ـــت كام شـــوێن گونجاوت ـــەوەی بزانرێ ئ
پڕۆژەكـــەی  بەنـــداو  كامـــە  و  ســـوودمەندترە  و 
بـــە خۆمـــان دەكرێـــت و كامەیـــان پێویســـتی بـــە 
عێراقـــی  حكومەتـــی  لەگـــەڵ  هەماهەنگییـــە 
ــتوكاڵ  ــی كشـ ــەن وەزارەتـ ــاوكات لەالیـ ــدڕاڵ، هـ فیـ
ـــاو و بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی  و ســـەرچاوەكانی ئ
ســـەرچاوەكانی ئـــاوەوە لـــە حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتانەوە جگـــە لـــە بەنـــداو جەختكردنەوەكـــە 
ــاو و بەنـــداوی  لەســـەر دروســـتكردنی پۆنتـــی بارانـ
بچووكیشـــە كـــە بودجـــە و كاتـــی كەمتـــری پێویســـتە 
ــم  ــی هەرێـ ــە و حكومەتـ ــی هەیـ ــوودی باشیشـ و سـ
وەكـــو چارەســـەرێكی بەپەلـــە بـــۆ وشـــكە ســـاڵی 
بودجـــەی بـــۆ ئـــەو جـــۆرە پڕۆژانـــە تەرخـــان كـــردووە.

تەنیا دیجلە و فورات ڕۆژانە 
)5( ملیۆن مەتر سێجا ئاوی 
پیس و ئاوەڕۆیان تێ دەرژێت 
كە ئەمەش كارەساتێكی ژینگەیی 
دروست كردووە

جگە لە بەنداو جەختكردنەوەكە 
لەسەر دروستكردنی پۆنتی 
باراناو و بەنداوی بچووكیشە كە 
بودجە و كاتی كەمتری پێویستە 
و سوودی باشیشی هەیە

پاككردنەوە و دووبارە 
بەكارهێنانەوەی ئاوی قورس 
و ئاوەڕۆكان كە پەیوەستە 
بە وەزارەتی شارەوانییەوە، 
خراوەتە بەرنامەی حكومەتی 
هەرێمەوە

بەنداوی دەربەندیخان گرفتە 
سەرەكییەكانی چارەسەر كراون 
و بەردەوامین لە كاركردن بۆ 
ئەوەی بە تەواوی هەموو كێشە 
و گرفتەكانی ئەو بەنداوە 
چارەسەر بكەین
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ڕێگـــەی  لـــە  دەكرێـــت  كـــە  الیەنێـــك   *
دروســـتكردنی بەنـــداوەوە ســـوودی لـــێ وەربگیرێـــت، 
كۆكردنـــەوەی ئـــاوی »ئـــاوەڕۆی« مااڵنـــە و دووبـــارە 
ــتوكاڵ و  ــۆ كشـ ــەوەی بـ ــۆ ئـ ــی بـ ــە فلتەركردنیەتـ بـ
ـــان  ـــا بەرنامەیەكت ـــەوە، ئای ـــە كاری بهێنن ـــەكان ب پارك
بـــۆ دووبـــارە پاككردنـــەوەی ئـــاوی ئـــاوەڕۆكان هەیـــە؟
- پاككردنـــەوە و دووبـــارە بەكارهێنانـــەوەی ئـــاوی 
ــی  ــە وەزارەتـ ــتە بـ ــە پەیوەسـ ــاوەڕۆكان كـ ــورس و ئـ قـ
حكومەتـــی  بەرنامـــەی  خراوەتـــە  شـــارەوانییەوە، 
هەرێمـــەوە، لـــە ڕاســـتیدا ئـــەم پڕۆژەیـــە گرنگییەكـــی 
لـــە عێـــراق  نموونـــە  بـــۆ  زۆری هەیـــە، چونكـــە 
ـــە )5( ملیـــۆن مەتـــر  تەنیـــا دیجلـــە و فـــورات ڕۆژان
ســـێجا ئـــاوی پیـــس و ئاوەڕۆیـــان تـــێ دەرژێـــت كـــە 
ئەمـــەش كارەســـاتێكی ژینگەیـــی دروســـت كـــردووە 
ئـــەو ڕووبارانـــە تەنانـــەت  لـــە هەنـــدێ شـــوێن  و 
ــەوە  ــۆ خواردنـ ــەك بـ ــاژی، نـ ــدا نـ ــیان تێـ زیندەوەریشـ
بشـــێت، بـــەاڵم لـــە هەرێمـــی كوردســـتان دۆخەكـــە 
باشـــترە و دەكرێـــت پـــڕۆژەی پاككردنـــەوە و دووبـــارە 
بەكارهێنانـــەوەی ئـــاوی قـــورس و ئـــاوەڕۆكان لـــە 
ـــت  ـــێ ببیندرێ ـــوودێكی زۆری ل ـــارەكان س ـــوو ش هەم
ـــاوی و ڕووپۆشـــی  ـــەم ئ ـــی ك ـــۆ چارەســـەری گرفت ب

ســـەوزایی كـــە ئـــەم جـــۆرە پڕۆژانـــە بودجەیەكـــی 
ســـیتییەكانەوە  لـــە  دەكرێـــت  و  پێویســـتە  زۆری 

ــتی پـــێ بكرێـــت.  دەسـ
چەندیـــن  هەولێـــر  پارێـــزگای  لـــە  ئێســـتا   *
پـــڕۆژەی شـــاری نیشـــتەجێبوون لـــە دروســـتكردندان 
و هەندێكیـــان دەریاچەیەكیـــش لەنـــاو ئـــەو شـــاری 
ــەرچاوەی  ــا سـ ــەن، ئایـ ــت دەكـ ــتەجێبوونە دروسـ نیشـ
ئـــاوی ئـــەو دەریاچانـــە لـــە كوێـــوە دابیـــن دەكرێـــن؟
- وەكـــو وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ و ســـەرچاوەكانی 
ئـــاو مەترســـییەكانی كەمبوونـــەوەی ئـــاوی ژێـــر 
لـــەوە  تەئكیـــد  بۆیـــە  هـــەر  خراوەتـــەڕوو،  زەوی 
ــەوە  ــاوی خواردنـ ــی ئـ ــۆ پڕۆژەكانـ ــە بـ ــەوە كـ دەكرێتـ
ــت،  ــەر زەوی وەربگیرێـ ــاوی سـ ــە ئـ ــوود لـ ــر سـ زیاتـ
ــار و  ــەو شـ ــوو ئـ ــتە هەمـ ــڕۆوە پێویسـ ــە ئەمـ ــەر لـ هـ
دەكرێـــن  دروســـت  نیشـــتەجێبوون  بـــۆ  گوندانـــەی 
ــەوە  ــاوی خواردنـ ــی ئـ ــۆ پڕۆژەكانـ ــن بـ ــار بكرێـ ناچـ
ئـــاوی ســـەرزەوی و ڕووبـــارەكان لـــە بـــری بیـــرەكان 
بـــەكار بێنـــن، دەشـــكرێت لەنـــاو گونـــد و ســـیتییەكاندا 
ــە  ــە لـ ــەن كـ ــت بكـ ــاو دروسـ ــەوزی بارانـ ــك حـ هەندێـ
وەرزی زســـتان و بارانبارینـــدا ئاوەكـــە كۆبكرێتـــەوەو 

ســـوودی لـــێ وەربگـــرن. 

پێویستە هەموو ئەو شار و 
گوندانەی بۆ نیشتەجێبوون 

دروست دەكرێن ناچار بكرێن بۆ 
پڕۆژەكانی ئاوی خواردنەوە ئاوی 
سەرزەوی و ڕووبارەكان لە بری 

بیرەكان بەكار بێنن
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28 پڕۆژەی بەرهەمهێنانی هێلكە 
لە هەولێر دامەزراون

دكتۆر یوسف بەرزنجی
پڕۆفیسۆر لە كۆلێژی زانستە ئەندازیارییە كشتوكاڵییەكان لە زانكۆی سەاڵحەددین بۆ گواڵن:

ئاســـتی  گەیشـــتووەتە  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  هێلكـــە  بەرهەمـــی 
ـــاردەی  ـــەوە و هەن ـــڕ دەكات ـــۆ پ ـــەواوی پێداویســـتییەكانی ناوخ ـــوی و ت خۆبژێ
دەرەوەش دەكرێـــت. پڕۆژەكانـــی بەرهەمهێنانـــی هێلكـــە لـــە چوارچێـــوەی 
ـــی  ـــەوەر و بەرهەمهێنان ـــەری پەل ـــی هەڵهێن ـــڕۆژەی گرنگی ـــەك پ زنجیرەی
ســـەربڕخانەی  و  خـــواردن  هێلكـــەی  و  پەلـــەوەری گۆشـــت 
پەلـــەوەر و كارگەكانـــی ئالیـــك دێـــت. بـــۆ قســـەكردن 
ـــی  ـــی زیادبوون ـــەوەر، بەتایبەت ـــی پەل لەســـەر پڕۆژەكان
بەرهەمـــی هێلكـــەی خـــواردن، گۆڤـــاری گـــواڵن 
چەنـــد پرســـیارێكی ئاراســـتەی دكتـــۆر یوســـف 
بەرزنجـــی پرۆفیســـۆر لـــە بەشـــی ســـامانی 
ــە  ــتە ئەندازیارییـ ــژی زانسـ ــە كۆلێـ ــی لـ ئاژەڵـ
كشـــتوكاڵییەكان لـــە زانكـــۆی ســـەالحەدین 

كـــرد.
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لە ڕۆژێكدا 13 هەزار 
كارتۆن هێلكە بە 
توانای 2.5 ملیار 
هێلكە لە ساڵێكدا 
بەرهەم دەهێنرێت
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ـــەوەر، بەتایبەتـــی پڕۆژەكانـــی  * پڕۆژەكانـــی پەل
بەرهەمهێنانـــی هێلكـــەی خـــواردن لـــە هەرێمـــی 
كـــردووە،  بووژانـــەوە  لـــە  ڕووی  كوردســـتاندا 
ئاســـتی  ئێســـتادا  لـــە  بگوترێـــت  دەكرێـــت  ئایـــا 
هێلكـــە  و  پەلـــەوەر  گۆشـــتی  بەرهەمهێنانـــی 

خۆبژێـــوی؟ گەیشـــتووەتە 
- سیاســـەتی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
بـــە  گرنگیـــدان  و  كوردســـتان  هەرێمـــی 
و  داهـــات  ســـەرچاوەكانی  فرەچەشـــنكردنی 
ـــە  ـــی ڕووكردن ـــووری، بەتایبەت ـــی ئاب هەمەڕەنگكردن
كەرتـــی كشـــتوكاڵی و ئاژەڵـــی و پەلـــەوەر، زۆر 
ـــەڕووی  ـــە ڕووب ـــەم كەرت ـــدە ئ ئومێدبەخشـــە، هەرچەن
ئەویـــش  كـــە  بووەتـــەوە،  گـــەورە  تەحەددایەكـــی 
ــی  ــتی و هاوكارییەكانـ ــەاڵم پاڵپشـ ــاڵییە، بـ وشكەسـ
كۆمەڵێـــك  پێشـــەوەی  هاتنـــە  و  حكومـــەت 
ــی  ــەی نموونەیـ ــی كێڵگـ ــۆ دامەزراندنـ ــن بـ وەبەرهێـ
پەلـــەوەر و  پـــڕۆژەی گۆشـــتی  و دروســـتكردنی 
ـــی  ـــووی كاریگەرییەك ـــە، هەم ـــی هێلك بەرهەمهێنان
ئـــەم ســـێكتەرە  زۆر باشـــی لەســـەر بووژانـــەوەی 
هاوردەكردنـــی  قەدەغـــەی  هەبـــووە،  گرنگـــە 
هێلكـــە لـــە دەرەوەی ســـنوورەكان بـــۆ نـــاو هەرێمـــی 
كوردســـتان خـــۆی لـــە خۆیـــدا كاریگەریـــی باشـــی 
لـــە ســـەركەوتنی ئـــەم بـــوارە هەبـــووە، بەتایبەتـــی 
پـــڕۆژەی گـــەورەی  لـــە 20  زیاتـــر  پێشـــتر  كـــە 
توانـــای  تـــەواوی  بـــە  هێلكـــە  بەرهەمهێنانـــی 
لـــە  جگـــە  ئەمـــە  نەكـــردووە،  كاریـــان  خۆیانـــەوە 
پاشەكشـــەی بەرهەمهێنانـــی هێلكـــەی كـــوردی، كـــە 
لەالیـــەن گوندنشـــینەكانەوە دەهێنرانـــە بازاڕەكانـــی 
نێوخـــۆی شـــارە گەورەكانـــی كوردســـتانەوە، ئامـــار 
ــتووە  ــتوكاڵ دەریانخسـ و ژمارەكانـــی وەزارەتـــی كشـ
پـــڕۆژەی   28 كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  كـــە 
ـــە ڕۆژێكـــدا 13  ـــە و، ل ـــی هێلكـــە هەی بەرهەمهێنان
هـــەزار كارتـــۆن هێلكـــە بەرهـــەم دەهێنرێـــت )توانـــای 
بەرهەمهێنانـــی 2.5 ملیـــار هێلكەیـــان هەیـــە لـــە 
ســـاڵێكدا( لـــە كاتێكـــدا هەرێمـــی كوردســـتان نیـــوەی 
ئـــەو بەرهەمـــەی پێویســـتە، هەواڵـــە دڵخۆشـــكەرەكەش 
لەوەدایـــە كـــە ژمارەیەكـــی زۆری دیكـــەی پـــڕۆژەی 
ـــە  ـــووە و ل ـــان وەرگرت ـــی هێلكـــە مۆڵەتی بەرهەمهێنان
قۆناغـــی تەواوبوونـــدان، هەروەهـــا 53 هەڵهێنـــەری 
بەرهەمهێنانـــی  توانـــای  كـــە  هەیـــە،  جووجكـــە 
377 ملیـــۆن جووجكیـــان هەیـــە لـــە ســـاڵێكدا، وە 
37 كارگـــەی ئالیـــك بوونـــی هەیـــە، كـــە توانـــای 

ـــە ســـەعاتێكدا،  ـــەن ئالیكـــە ل بەرهەمهێنانـــی 625 ت
بەمـــەش بـــۆ یەكەمینجـــار هەرێمـــی كوردســـتان نـــەك 
هـــەر توانـــای خۆبژێـــوی لـــە بەرهەمـــی هێلكـــەدا 
بازاڕەكانـــی  بەڵكـــو ڕەوانـــەی  هێنـــاوە،  بەدەســـت 

ناوەڕاســـت و خـــوارووی عێراقیـــش دەكرێـــت.
* پڕۆژەكانـــی پەلـــەوەر و بەرهەمهێنانـــی هێلكـــە 
لـــە ڕووی ئابوورییـــەوە چەنـــد ســـوودی بـــۆ هەرێمـــی 

كوردســـتان و ڕەخســـاندنی هەلـــی كار هەیـــە؟
- هـــەردوو ســـێكتەری پەلـــەوەر و هێلكـــە جگـــە 
خۆراكـــی  ئاسایشـــی  پاراســـتنی  بـــۆ  لـــەوەی 
ـــە  ـــە، لەوان گرنگـــە، چەندیـــن ســـوودی دیكـــەی هەی
كۆنتڕۆڵكردنـــی  و  كار  دەســـتی  بەگەڕخســـتنی 
بەرهەمەكـــە لـــە ڕووی تەندروســـتییەوە، لەمـــەش 
گرنگتـــر بـــڕە پارەیەكـــی زۆری هەرێمـــی كوردســـتان 
ــە دەرەوەی  ــە ناچێتـ ــەم بەرهەمـ ــی ئـ ــۆ دابینكردنـ بـ
هەرێـــم و، دەكرێـــت بـــە ناردنـــی بـــۆ ناوچەكانـــی 
دیكـــەی ناوەڕاســـت و خـــوارووی عێـــراق تەكامولـــی 
ئابـــووری لـــەم بـــوارەدا دروســـت ببێـــت و پەیوەندییەكی 
بـــاش لـــە نێـــوان عێـــراق و هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
ڕووی دابینكردنـــی كەرەســـتەی خـــاو و ناردنـــی 
ببێـــت.  دروســـت  ســـاخكردنەوەی  و  بەرهەمەكـــە 
گرفتەكـــە لەوەدایـــە ئێمـــە تـــا ئێســـتا نەمانتوانیـــوە 
ڕوو لـــە پیشەســـازیی خـــۆراك بكەیـــن، لەمەشـــدا 
ئومێـــد زۆرە بـــە تەواوبوونـــی ناوچـــە پیشەســـازییەكان 
لـــە شـــارە گـــەورەكان و لەگـــەڵ ئاراســـتەكردنی 
وەبەرهێنـــان بـــەرەو كەرتـــی كشـــتوكاڵ، بەتایبەتـــی 
ئـــەم  ماســـی،  و  هێلكـــە  و  پەلـــەوەر  و  ئاژەڵـــی 

بـــوارەش ببووژێتـــەوە.
بـــۆ  خـــۆراك  پیشەســـازیی  لـــە  مەبەســـتت   *
چییـــە؟  هێلكـــە  و  پەلـــەوەر  كەرتـــی  هـــەردوو 
پێویســـتە چـــی بكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی لـــە كەرتـــی 
پیشەســـازیی خۆراكـــدا لـــە ڕووی گۆشـــتی پەلـــەوەر 
و هێلكـــەوە تووشـــی زیـــان نەبیـــن، بەتایبەتـــی كـــە 
بەرهەمـــی ناوخـــۆ زیاتـــرە و لـــە كاتـــی دروســـتبوونی 
هـــەر ئەگەرێكـــدا، كـــە ناوچەكانـــی ناوەڕاســـت و 
ــە  ــەم بەرهەمـ ــا ئـ ــت، ئایـ ــراق دابخرێـ ــوارووی عێـ خـ

ــت؟  ــان نابێـ ــی زیـ تووشـ
ــراو و  ــە نووسـ ــە، لـ ــیارە گرنگەكەیـ ــە پرسـ - ئەمـ
كتێبەكانـــی پێشـــووی ســـەردەمی پاشـــایەتی لـــە 
عێراقـــدا، كوردســـتان وەكـــو ســـەبەتەی خۆراكـــی 
كشـــتوكاڵی عێراقـــی باســـی هاتـــووە، ئـــاو و هـــەوا و 
ژینگـــەی لەبـــاری چـــوار وەرزە و بێگومـــان ئارامـــی 

قەدەغەی هاوردەكردنی هێلكە 
لە دەرەوەی سنوورەكان بۆ ناو 

هەرێمی كوردستان خۆی لە 
خۆیدا كاریگەریی باشی لە 

سەركەوتنی ئەم بوارە هەبووە

بۆ یەكەمینجار هەرێمی 
كوردستان نەك هەر توانای 

خۆبژێوی لە بەرهەمی هێلكەدا 
بەدەست هێناوە، بەڵكو ڕەوانەی 
بازاڕەكانی ناوەڕاست و خوارووی 

عێراقیش دەكرێت

53 هەڵهێنەری جووجكە هەیە، 
كە توانای بەرهەمهێنانی 377 

ملیۆن جووجكیان هەیە لە 
ساڵێكدا

لە نووسراو و كتێبەكانی پێشووی 
سەردەمی مەلیكی لە عێراقدا، 

كوردستان وەكو سەبەتەی 
خۆراكی كشتوكاڵی عێراقی باسی 

هاتووە
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ــەران  ــی وا دەكات وەبەرهێنـ ــەقامگیریی سیاسـ و سـ
ــەن، بەتایبەتـــی  ــان بكـ ــە كەرتـــی بەرهەمهێنـ ڕوو لـ
ـــە  ـــدا، ل ـــی و پەلەوەری ـــواری كشـــتوكاڵ و ئاژەڵ ـــە ب ل
ڕووی كەڵكـــی ئابوورییـــەوە پڕۆژەكانـــی پەلـــەوەر 
ــەكردن،  ـــۆ گەشـ ــارن ب ــە لەبـ ــی هێلكـ و بەرهەمێنانـ
بەتایبەتـــی كـــە لـــەم چەنـــد ســـاڵەی دواییـــدا جۆرێـــك 
پاڵپشـــتیی پـــڕۆژەكان كـــراون، بـــە قەدەغەكردنـــی 
هێنانـــی بەرهەمـــی بیانـــی لـــە واڵتانـــی دراوســـێ، 
ــە،  ــان نییـ ــا بەرهەمهێنـ ــتوكاڵی تەنیـ ئابووریـــی كشـ
بەڵكـــو ســـاخكردنەوە و دۆزینـــەوەی بازاڕیشـــە بـــۆ 
ـــە دەرەوەی هەرێمـــی  ـــادەی بەرهـــەم، بەتایبەتـــی ل زی
كوردســـتان، دوای ئـــەوەی لـــە كابینـــەی نۆیەمـــی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا توانـــرا بەرهەمـــی 
گۆشـــتی پەلـــەوەر و هێلكـــەی خـــواردن زیـــاد بكرێـــت 
و، تەنانـــەت بـــە هـــەوڵ و كۆششـــێكی زۆر توانـــرا 
لـــە بازاڕەكانـــی ناوەڕاســـت و خـــوارووی عێـــراق 
ســـاخ بكرێتـــەوە، ئـــەم هەواڵنـــە كاتـــی زۆری دەوێـــت 
و هەنگاوەكانـــی بونیـــات لەســـەر خۆیـــە، بـــەاڵم 
دەرئەنجامـــی باشـــی دەبێـــت، دەســـتەی وەبەرهێنانـــی 
و  كشـــتوكاڵ  وەزارەتـــی  خـــودی  و  كوردســـتان 
ســـەرچاوەكانی ئاویش هەنگاوی باشـــیان ناوە چ لە 
ـــەوە  ـــی پڕۆژەكان ـــۆ دامەزراندن ڕووی ئاســـانكاریی ب
ڕووی  لـــە  بێـــت  پاڵپشـــتییان  بـــە  یـــان  بێـــت، 
قەدەغەكردنـــی هاوردەكردنـــی ئـــەو بەرهەمانـــەی 
ــوی و  ــتی خۆبژێـ ــتوونەتە ئاسـ ــۆدا گەیشـ ــە ناوخـ لـ
زیـــاد بەرهەمیـــن. مـــن لـــە نزیكـــەوە ئـــاگاداری 
ـــەردەوام دەردەكرێـــت،  ـــەم كـــە ب ئـــەو یاســـا و ڕێنماییان
بەتایبەتـــی ئـــەو ڕێســـا و ڕێنماییانـــەی لـــە وەرزێكـــی 
بـــوو،  زیـــاد  بەرهـــەم  كـــە  ســـاڵدا  دیاریكـــراوی 
دەردەكرێـــن بـــۆ قەدەغەكردنـــی هێنانـــی ئـــەو جـــۆرە 
بەرهەمانـــەی توانـــای كۆنتڕۆڵكـــردن و دابینكردنـــی 
لێرەولـــەوێ  ڕاســـتە  هەیـــە.  بازاڕیـــان  خواســـتی 
ــە  ــاوە، كـ ــەرزەكان مـ ــتا ڕێگـــەی قاچاخـــی مـ هێشـ
ــووەوە  ــەو بیانـ ــراق بـ ــی عێـ ــار حكومەتـ ــەی جـ زۆربـ
ناهێڵێـــت بەرهەمـــی خۆماڵیـــی كوردســـتان داخڵـــی 
ناوچەكانـــی عێـــراق بێـــت، بـــەاڵم هەوڵـــەكان و ئـــەرك 
و ماندووبوونـــەكان جێـــگای دەستخۆشـــین، تەنانـــەت 
كردنـــەوەی  و  جووتیـــاران  لـــە  وەرگرتنـــی گەنـــم 
پـــڕۆژەی ئەمبـــار و ســـایلۆ و ناوچـــەی  دەیـــان 
پیشەســـازیی خۆراكـــی و كارگـــەی پیشەســـازیی 
ـــوەی هاوچـــەرخ، هەمـــووی  ـــازاڕ و عەل خـــۆراك و ب
هاندانـــی بووژانـــەوەی كەرتـــی كشـــتوكاڵە بەگشـــتی 

و، لـــە ناویشـــیاندا ســـێكتەری پەلـــەوەر و هێلكـــەی 
خـــواردن، دەكرێـــت بیـــر لـــە پـــڕۆژەی گەورەتـــر و 
گرنگتریـــش بكرێتـــەوە، چونكـــە ســـەركەوتن لـــە 
خۆیـــدا  بـــەدوای  دیكـــە  ســـەركەوتنی  كارێكـــدا 
دەهێنێـــت. بـــا لـــە ســـەرەتای ژێرخانـــی ئـــەم دوو 
ـــازیدا  ـــە پەلەوەرس ـــن، ل ـــێ بكەی ـــێكتەرەوە دەســـت پ س
دابینكردنـــی  لـــە ڕووی ژێرخانـــی  زۆر گرنگـــە 
عەلـــەف و ڕواندنـــی گەنمەشـــامی و ســـۆیاوە، كـــە 
ــر  ــەو ئامێـ ــی ئـ ــەرزە و دابینكردنـ ــەی زۆر بـ نرخەكـ
و كارتـــۆن و كەرەســـتانەوە دەســـت پـــێ بكەیـــن كـــە 
هـــەر هەمـــووی لـــە دەرەوە دەهێنرێـــت، دواتـــر بیـــر لـــە 
دامەزراندنـــی كارگـــەی گـــەورەی عەلـــەف و ئالیـــك 
ـــەوەی بەرهەمـــی  ـــۆ پڕكردن ـــا ب ـــەك تەنی ـــەوە، ن بكرێت
ـــتییەكانی  ـــی پێداویس ـــۆ دابینكردن ـــو ب ـــۆ، بەڵك ناوخ
عێراقیـــش،  خـــوارووی  و  ناوەڕاســـت  شـــارەكانی 
نرخـــی جیهانیـــی  ئێســـتادا  لـــە  كـــە  بەتایبەتـــی 
هێنانـــی عەلـــەف و ئالیـــك زۆر گـــران ڕادەوەســـتێت، 
ســـەرچاوەی ئالیـــك بـــە ڕێـــژەی 70%ی تێچوونـــی 
بەرهەمهێنانـــی ناوخۆیـــە، بـــە هـــۆی هێنانـــی ئـــەو 
ــی  ــە بەنرخێكـ ــەی كـ ــك و عەلەفانـ ــتەو ئالیـ كەرەسـ
توانیمـــان  ئەگـــەر  كەواتـــە  دێـــت،  لـــەدەرەوە  زۆر 
ـــەوە  ـــە ڕووی نرخ ـــەوە، ل ـــەم بكەین ـــەف ك نرخـــی عەل
بەهێـــزی  كێبڕكێیەكـــی  خۆماڵـــی  بەرهەمـــی 
ـــەر  ـــی دەوروب ـــەوەر و هێلكـــەی واڵتان ـــی پەل بەرهەم
دەكات. خاڵێكـــی دیكـــەی گرنـــگ، بەتایبەتـــی لـــە 
پارێـــزگای هەولێـــر، بەردەوامیـــی وشكەســـاڵییە، كـــە 
گرفـــت بـــۆ دابینكردنـــی ئـــاو بـــۆ پـــڕۆژەكان دروســـت 
لـــە پارێـــزگای هەولێـــر  دەكات، بەتایبەتـــی كـــە 
نیـــوەی زیاتـــری پڕۆژەكانـــی بەرهەمهێنانـــی هێلكـــە 
ـــر  ـــاوی ژێ ـــە هەندێـــك ناوچـــە ئ لەخـــۆ دەگرێـــت و، ل
ــان  ــوە، یـ ــر دابەزیـ ــتەكەی بـــۆ 700 مەتـ زەوی ئاسـ
بەســـەردا  گۆڕانكاریـــی  بارانبارینەكـــە  ڕیتمـــی 
هاتـــووە، لـــە كاتێكـــدا الفـــاو دروســـت دەبێـــت و لـــە 
ماوەیەكـــی زۆریشـــدا بـــاران نابارێـــت، كەشـــوهەوا 
مەترســـیداردایە،  گۆڕانكارییەكـــی  بـــەردەم  لـــە 
لـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  لەمەشـــدا 
ڕێگـــەی وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ و ســـەرچاوەكانی ئـــاو 
ـــە قۆناغـــی  ـــداوە كـــە هەندێكـــی ل ســـەرقاڵی 12 بەن
گونـــدەكان  لـــە  ئێمـــە  دەكرێـــت  دروســـتكردندایە، 
بـــا  بنێیـــن،  ئـــاوی  بەربەســـتی  بـــەرەو  هەنـــگاو 
بچووكیـــش بێـــت، خـــۆ ئاوەكـــەی دەچێتـــە ژێـــر زەوی 
و بەرهەمـــی ئـــاوی ژێرزەویـــی پـــێ زیـــاد دەبێـــت، 

هێشتا ڕێگەی قاچاخی مەرزەكان 
ماوە، كە زۆربەی جار حكومەتی 
عێراق بەو بیانووەوە ناهێڵێت 
بەرهەمی خۆماڵیی كوردستان 
داخڵی ناوچەكانی عێراق بێت

سەرچاوەی ئالیك بە ڕێژەی 
70%ی تێچوونی بەرهەمهێنانی 
ناوخۆیە، بە هۆی هێنانی ئەو 
كەرەستەو ئالیك و عەلەفانەی 
كە بەنرخێكی زۆر لەدەرەوە دێت

وەرگرتنی گەنم لە جووتیاران و 
كردنەوەی دەیان پڕۆژەی ئەمبار 
و سایلۆ و ناوچەی پیشەسازیی 
خۆراك و كارگەی پیشەسازیی 
خۆراك و بازاڕ و عەلوەی 
هاوچەرخ، هەمووی هاندانی 
بووژانەوەی كەرتی كشتوكاڵە

دەكرێت ئێمە لە گوندەكان 
هەنگاو بەرەو بەربەستی ئاوی 
بنێین، با بچووكیش بێت، خۆ 
ئاوەكەی دەچێتە ژێر زەوی و 
بەرهەمی ئاوی ژێرزەویی پێ 
زیاد دەبێت
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ئاوەكـــەی  دەتوانیـــن  وەرزێكـــدا  چەنـــد  لـــە  یـــان 
بـــۆ كشـــتوكاڵ و ژیانـــەوەی دارســـتان و بـــاخ و 

بهێنیـــن. بـــەكار  میوەجـــات  بەرهەمـــی 
بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی زۆر بەرهـــەم هەیـــە كـــە لـــە 
ـــت  ـــەكار دەهێنرێـــت و دەكرێ پیشەســـازیی خۆراكـــی ب
ــەرج  ــو مـ ــت و، وەكـ ــان بدرێـ ــەو بەرهەمـ ــی بـ گرنگـ
بەســـەریاندا بســـەپێنرێت كـــە بەرهەمـــی خۆماڵیـــی 

ـــن. ـــەكار بهێن ـــتان ب ـــی كوردس هێلكـــەی پڕۆژەكان
و  پەلـــەوەر  پڕۆژەكانـــی  پێیـــەی  بـــەو   *
بەرهەمهێنانـــی خـــۆراك لـــە ناوچەكانـــی دەرەوەی 
شـــارە گـــەورەكان دامـــەزراوەن، ئەمـــە تـــا چەنـــد 

بـــووە؟ كار  هەلـــی  دابینكردنـــی  لـــە  ڕۆڵـــی 
ـــی هێلكـــە  ـــەوەر و بەرهەمهێنان ـــی پەل - پڕۆژەكان

لـــە دەرەوەی شـــارەكانن، واتـــا لـــە ناوچـــە دەشـــتایی 
ــی  ــەر گرفتـ ــتە لەبـ ــراون، ڕاسـ ــاخاوییەكان دانـ و شـ
بـــۆن و تەندروســـتی زۆر نزیكـــی گونـــدەكان نییـــە، 
بـــەاڵم خەڵكـــی گونـــدەكان دەتوانـــن لـــەو پرۆژانـــەدا 
لـــە  هەیـــە،  ســـوودی  دوو  ئەمـــەش  بكـــەن،  كار 
كار  هەلـــی  دابینكردنـــی  هـــۆی  دەبێتـــە  الیـــەك 
بـــۆ گوندنشـــینەكان، لـــە الیەكـــی دیكـــەوە هانـــدەر 
ــینان بـــۆ  ــتانی كۆچـــی گوندنشـ دەبێـــت بـــۆ ڕاوەسـ
شـــارە گـــەورەكان، كـــۆی گشـــتیی هەمـــوو ئـــەم 
پڕۆژەیانـــە ســـەرەتای ڕێگەیـــە بـــەرەو بووژانـــەوەی 
ئابـــووری  پەرەپێدانـــی  و  كشـــتوكاڵی  ژێرخانـــی 
داهـــات.  دیكـــەی  ســـەرچاوەكانی  زیادبوونـــی  و 
ـــەك  ـــان زنجیرەی كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی و وەبەرهێن
لـــە  بـــە یەكتـــرەوە بەســـتراون و بووژانـــەوە  كاری 

ــی  ــۆی بووژانەوەیەكـ ــە هـ ــێكتەرێكدا دەبێتـ ــەر سـ هـ
دیكـــەی ســـێكتەرێكی دیكـــە، كوردســـتانیش دەبێتـــە 
ناوچەیەكـــی دەوڵەمەنـــد و بەپیـــت، بـــۆ دابینكردنـــی 
خـــۆراك لـــەم ســـەردەمەدا كـــە بەرزیـــی نرخـــی خـــۆراك 
بووەتـــە هـــۆی دروســـتبوونی قەیرانێكـــی جیهانیـــی 
لـــە  بەرهەمـــە خۆراكییـــەكان  خـــۆراك و هەمـــوو 
ــا  ــوون و، تـ ــران بـ ــەوە گـ ــەرچاوەی بەرهەمهێنانیـ سـ
دەگاتـــە دەســـتی ئێمـــە نرخـــی زۆر زیاتـــر دەبێـــت. مـــن 
ـــە،  لـــە ڕێگـــەی گۆڤارەكەتانـــەوە داواكارییەكـــم هەی
ـــەوەی زانســـتیی كشـــتوكاڵی  ـــی توێژین ـــش بوون ئەوی
ـــا بانكـــی كشـــتوكاڵی  ـــە پێكـــەوە، هەروەه و ئابووریی
ــت  ــرن بتوانێـ ــێوازێكی مۆدێـ ــە شـ ــەوە و بـ دابمەزرێتـ
پـــڕۆژە  خـــاوەن  بەتایبەتـــی  جووتیـــار  بـــە  قـــەرز 

پڕۆژەكانـــی  ناویشـــیاندا  لـــە  بـــدات،  گـــەورەكان 
ئـــەوەی  بـــۆ  پەلـــەوەر و بەرهەمهێنانـــی هێلكـــە، 
دابیـــن  بـــوارەدا  لـــەم  پێشـــكەوتوو  تەكنەلۆژیـــای 
بكـــەن، هەروەهـــا هـــەر پڕۆژەیەكـــی كشـــتوكاڵی 
هەنـــگاو بـــەرەو چەنـــد كارگـــە و پیشەســـازییەكیش 
بنێـــت، بـــۆ نموونـــە: جووتیـــار دەكرێـــت گەنمەشـــامی 
ــت،  ــەم بهێنێـ ــەف بەرهـ ــی عەلـ ــتە خاوەكانـ و كەرەسـ
هـــاوكات كارگەیەكـــی عەلەفیـــش هەبێـــت و چەندیـــن 
بەرهەمهێنانـــی  و  پەلـــەوەر  بەخێوكردنـــی  هۆڵـــی 
ـــە  ـــر ل ـــە ڕێگـــەی قەرزیشـــەوە بی ـــن، ل هێلكـــەش هەب
دابینكردنـــی تـــەواوی كەرەســـتەی خـــاوی پڕۆژەكـــە 
بكرێتـــەوە، وەكـــو كارگـــەی دروســـتكردنی كارتـــۆن 
خۆراكـــی  پیشەســـازیی  دیكـــەی  كارگەكانـــی  و 

تایبـــەت بـــەم ســـێكتەرەی ســـامانی ئاژەڵـــی.

كۆی گشتیی هەموو ئەم 
پڕۆژەیانە سەرەتای ڕێگەیە 
بەرەو بووژانەوەی ژێرخانی 
كشتوكاڵی و پەرەپێدانی 

ئابووری و زیادبوونی 
سەرچاوەكانی دیكەی داهات

پێویستە بانكی كشتوكاڵی 
دابمەزرێتەوە و بە شێوازێكی 

مۆدێرن بتوانێت قەرز بە 
جووتیار بەتایبەتی خاوەن 
پڕۆژە گەورەكان بدات، لە 

ناویشیاندا پڕۆژەكانی پەلەوەر 
و بەرهەمهێنانی هێلكە، بۆ 

ئەوەی تەكنەلۆژیای پێشكەوتوو 
لەم بوارەدا دابین بكەن
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كریستۆفەر جەی فێتەوێس پڕۆفیسۆری بەشی زانستی 
سیاسییە لە زانكۆی تۆلەین، تایبەتمەند و وانەبێژی چەند 
بوارێكی گرنگە وەك سیاسەت و ستراتیژیەت و پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەكان و ئاسایشی نێودەوڵەتی، سیاسەتی دەرەوەی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و چەكی كۆمەڵكوژ، 
پێشتریش وانەبێژ بووە لە چەند زانكۆیەكی بەناوبانگ و 
ئاستبەرزی وەك زانكۆی جۆرج واشنتۆن و زانكۆی ویالیەتی 
ئۆهایۆ، هەروەها خاوەنی چەندین توێژینەوە و كتێبە لە بواری 
سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكا. گواڵن دیمانەیەكی لەگەڵدا ئەنجام 
دا، كە تەوەرە سەرەكییەكانی پەیوەست بوون بە تیشكخستنەسەر 
پەرەسەندن و پێشهاتەكان و ئاقار و ئاراستەی شەڕی ڕووسیا و 
ئۆكرانیا و چەند پرس و بابەتی دیكەی پەیوەندیدار. 

ئامانجێكی مانادار لە شەڕی 
ڕووسیا و ئۆكرانیادا بەدی 

ناكرێت

كریستۆفەر فێتەوێس
پڕۆفیسۆری بەشی زانستی سیاسی لە زانكۆی تۆلەین بۆ گواڵن:
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ــتومڕێكی زۆر  ــە مشـ ــت كـ ــەوە ناكرێـ ــی لـ * نكۆڵـ
پاڵنەرەكانـــی  و  هەڵگیرســـان  هـــۆكاری  بـــارەی  لـــە 
بەرپابوونـــی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا، یـــان بڵێیـــن 
بڕیـــاری ڕووســـیا بـــۆ داگیركردنـــی ئۆكرانیـــا كـــراوە، 
بـــەاڵم لـــە ئێســـتادا واقیعەكـــە ئەوەیـــە كـــە ئـــەم شـــەڕە 
درێـــژەی كێشـــاوە و پـــێ ناچێـــت لـــە ئایندەیەكـــی نزیكـــدا 
ــان ئاگربەســـتێك لـــە  ــارادا بێـــت، یـ چارەســـەرێك لـــە ئـ
ــا ئێـــوە چـــۆن لـــە دەرئەنجـــام  ئاســـۆدا دەركەوێـــت، ئایـ
و دەرهاویشـــتەكەی دەڕوانـــن و پێتـــان وایـــە ڕەوت و 

ئاراســـتەی شـــەڕەكە بـــە چ ئاقارێكـــدا دەڕوات؟ 
ـــێ بكـــەم،  ـــاژەی پ ـــم ئام ـــارەوە دەتوان ـــەم ب ـــەوەی ل - ئ
ئەوەیـــە كـــە چۆنیەتـــی بیركردنـــەوەی ڕووســـیا بـــۆ مـــن 
جێـــی سەرســـوڕمانە، لـــە ڕاســـتیدا هـــەر خـــۆی لـــە 
خۆیـــدا كارێكـــی دژوار و پـــڕ لـــە زەحمەتییـــە بتوانیـــن 
ــە  ــووڕانی پەیوەندییـ ــردن و هەڵسـ ــی كاركـ ــە چۆنیەتیـ لـ
نێودەوڵەتییـــەكان تـــێ بگەیـــن، بـــە تایبەتـــی ئـــەوەی 
پەیوەســـت بێـــت بـــە هێـــز و الیەنـــە نێودەوڵەتییەكانـــی 
دیكـــەی دەرەوەی ڕۆژئـــاوا. كەواتـــە ئەگـــەر بمانەوێـــت 
پرســـیارەكە  وەاڵمـــی  هەوڵـــی  ڕوانگەیـــەوە  لـــەم 
ـــان  ـــە ئاس ـــن ك ـــەوە بكەی ـــاس ل ـــت ب ـــەوا دەكرێ ـــەوە، ئ بدەین
نییـــە بتوانیـــن ئـــەوە یـــەكال بكەینـــەوە كـــە ســـەرۆكی 
ڕووســـیا چـــۆن بیـــر دەكاتـــەوە و لەســـەر چ بنەمـــا و 
وەردەگرێـــت.  هەڵوێســـت  و  دەدات  بڕیـــار  بناغەیـــەك 
ئـــەم شـــەڕەی ڕووســـیا  مـــن  تێڕوانینـــی  بـــە  دواتـــر 
بەرپـــای كـــردووە بـــۆ داگیركردنـــی ئۆكرانیـــا هیـــچ 
ـــەك  ـــچ مانای ـــت و هەڵگـــری هی ـــە خۆناگرێ ـــك ل لۆژیكێ
ئـــەوە ماوەیـــە  بـــۆ  نییـــە، درێژەكێشـــانی شـــەڕەكەش 
ئـــەو ڕاســـتییەی خســـتەڕوو كـــە ئامانجێكـــی مانـــادار 
ــا  ــاراوە تەنیـ ــە ئـ ــەوەی هاتووەتـ ــە و ئـ ــەڕەدا نییـ ــەم شـ لـ
كاولـــكاری و وێرانـــكاری و تێكچوونـــی بارودۆخەكەیـــە. 
لـــەوەش زیاتـــر، نابێـــت ئـــەوە نادیـــدە بگریـــن كـــە ســـەپاندن، 
یـــان گرتنەبـــەری ئـــەو هەمـــوو ڕێـــكار و ڕێوشـــوێنە 
ــە  ــراوی ویالیەتـ ــە دیاریكـ ــاوا و بـ ــزاكارییانەی ڕۆژئـ سـ
ســـەر  بـــە  ســـەپاندوویانە  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی 
ـــێ ماناییـــەك  ـــەم شـــەڕە چ ب ـــت ئ ڕووســـیادا، پێمـــان دەڵێ
لەخـــۆ دەگرێـــت. پێشـــتر زۆر بـــاس لـــەوە دەكـــرا كـــە 
ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن كەســـایەتییەكە كـــە لەســـەر 
ئاســـتی ســـتراتیژی بیـــر دەكاتـــەوە و بڕیـــار دەدات و 
تاكتیكەكانیشـــی  هەمـــوو  و  دەكات  هەڵســـوكەوت 
خزمـــەت بـــە ئامانجـــە ســـتراتیژییەكانی دەكات، كەچـــی 
ئـــەم شـــەڕەی ڤالدمیـــر پوتیـــن بەرپـــای كـــردووە، جگـــە 
لـــە گەمژەیـــی هیـــچ وەســـف و پێناســـەیەكی دیكـــە 

هەڵناگرێـــت. 
بـــێ  ئـــەو هەمـــوو  شـــەڕە  ئـــەم  ئەگـــەر  باشـــە   *

ماناییـــەی لەخـــۆ گرتبێـــت و تەنیـــا خراپبوونـــی زیاتـــری 
دۆخەكـــە و كوشـــتار و كاولـــكاری لـــێ كەوتبێتـــەوە، ئایـــا 
ـــدا  ـــە بنەڕەت ـــن بۆچـــی ل ـــەوە بكەی ـــە پرســـیاری ئ ڕەوا نیی
بڕیارێكـــی لـــەم چەشـــنە درا و ئـــەم شـــەڕە بەرپـــا كـــرا؟ بـــە 
دەربڕینێكـــی دیكـــە دەبێـــت چـــۆن لـــەم شـــەڕە تێبگەیـــن و 
ڕەهەنـــدە و ڕایەڵەكانـــی لێبـــك بدەینـــەوە، بـــە تایبەتـــی كـــە 
زۆرجـــار بـــاس لـــەوە دەكـــرا كـــە چیتـــر پەنابـــردن بـــۆ شـــەڕ 
ـــە؟ ـــەم ســـەردەم و ڕۆژگارەدا بژاردەیەكـــی خـــوازراو نیی ل

- ڕەنگـــە بـــۆ تێگەیشـــتن لـــە هـــۆكار و پاڵنـــەرەی 
شـــەڕەكە ئـــەو لێكدانـــەوە و شـــرۆڤەیە ڕاســـت بێـــت كـــە 
دەڵێـــت ســـەرۆك پوتیـــن تووشـــی هەڵـــەی حیســـابات بـــووە و 
لـــە لێكدانـــەوەی بـــۆ دەرئەنجـــام و درێژەكێشـــانی شـــەڕەكە 
ــرا كـــە  ئامانجەكـــەی نەپێـــكا، چونكـــە بـــاس لـــەوە دەكـ
پوتیـــن بـــاوەڕی وابـــوو بـــە چەشـــنێكی خێـــرا دەتوانێـــت 
یـــەكال  بـــۆ قازانـــج و بەرژەوەندیـــی خـــۆی  شـــەڕەكە 
بكاتـــەوە، هێنـــدە خێـــرا كـــە بـــوار و كاتـــی ئـــەوە نامێنێتـــەوە 
كـــە جیهانـــی ڕۆژئـــاوا و بـــە دیاریكـــراوی ویالیەتـــە 
كاردانەوەیەكـــی  بتوانـــن  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی 
ـــان  ـــە هەم ـــەر. ل ـــیا بگرنەب ـــە ڕووس ـــەر ب ـــە بەرامب دژبەران
كاتـــدا ڕەنگـــە ڕووســـیا پێـــی وابێـــت دەتوانێـــت گـــرەوی 
و  نـــەوت  بەكارهێنانـــی  بـــە  پەیوەنـــدی  لـــە  شـــەڕەكە 
غـــازەوە بباتـــەوە، مەبەســـتم ئەوەیـــە لەوانەیـــە ڕووســـیا 
ناتوانێـــت  ئەوروپـــا  كـــە  كردبێـــت  ئـــەوەی  پێشـــبینی 
دەســـتبەرداری نـــەوت و غـــازی ڕووســـیا بێـــت و لـــە 
كۆتاییـــدا ئەوروپـــا پشـــت لـــە ئۆكرانیـــا دەكات و دەســـت 
لـــە بەرژەوەندییەكانـــی خـــۆی هەڵناگرێـــت بـــۆ خاتـــری 
ــیا  ــە ڕووسـ ــوو كـ ــەوە بـ ــە ئـ ــی دیكـ ــە. خاڵێكـ ــەو واڵتـ ئـ
گـــرەوی لەســـەر هێـــزە ســـەربازییەكەی دەكـــرد، بـــەاڵم 
دواتـــر و لـــە ئێستاشـــدا ئـــەو ڕاســـتییە دەركـــەوت كـــە 
ــەوە كاریگـــەری  ــیای گرتووەتـ ــەو گەندەڵییـــەی ڕووسـ ئـ
نەرێنـــی و الوازكاری لەســـەر ئـــەدای ســـوپای ڕووســـیا 

ــووە. هەبـ
* ئێـــوە پێشـــتریش باســـتان لـــەو ڕێـــكارە ئابـــووری و 
داراییانـــە كـــرد كـــە واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و خـــودی ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا گرتوویانەتەبـــەر بـــۆ ســـزادانی 
و  دارایـــی  ڕووی  لـــە  كاتـــدا  هەمـــان  لـــە  ڕووســـیا، 
ســـەربازییەوە هاوكارییەكـــی گـــەورە و بەرچـــاوی ئۆكرانیـــا 
ــو  ــە تاوەكـ ــەرنجە ئەوەیـ ــەوەی جێـــی سـ ــەن، بـــەاڵم ئـ دەكـ
ئێســـتا ئـــەم ســـزایانە نەبوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا 
ــدا  ــە هەڵوێســـت و بڕیارەكانیـ ــەوە بـ ــە پێداچوونـ ــار بـ ناچـ
بـــكات، بـــە چەشـــنێك كـــە سەربكێشـــێت بـــۆ ڕاگرتنـــی 
ـــك،  ـــە چارەســـەر و ڕێككەوتنێ ـــان گەیشـــتن ب شـــەڕەكە، ی
كەواتـــە ئێـــوە چـــۆن لـــە كاریگـــەری و كارایـــی ئـــەم 

ســـزایانە دەڕوانـــن؟

ئەم شەڕەی ڤالدمیر پوتین 
بەرپای كردووە، جگە لە 

گەمژەیی هیچ وەسف و 
پێناسەیەكی دیكە هەڵناگرێت

ئەگەر چینیش شان بە شانی 
واڵتانی ڕۆژئاوا بەشداری 

بكردایە لە گرتنەبەری ڕێكارە 
سزاییەكان دژ بە ڕووسیا، دەكرا 
ئەم سزایانە ئاكامی گەورەتر و 
بەرچاوتریان لێ بكەوتایەتەوە

سەرۆك پوتین تووشی هەڵەی 
حیسابات بووە و لە لێكدانەوەی 

بۆ دەرئەنجام و درێژەكێشانی 
شەڕەكەدا ئامانجەكەی نەپێكا
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كاریگەریی سزاكان ڕاستەوخۆ 
نین و دەستبەجێ دەرناكەون، 
واتە كورتخایەن نین، بەڵكو 
مەودایەكی دووریان دەوێت بۆ 
ئەوەی ئاكامی چاوەڕوانكراویان 
لێ بكەوێتەوە

ڕووسیا گرەوی لەسەر هێزە 
سەربازییەكەی دەكرد، 
بەاڵم دواتر و لە ئێستاشدا 
ئەو ڕاستییە دەركەوت كە 
ئەو گەندەڵییەی ڕووسیای 
گرتووەتەوە كاریگەریی نەرێنی 
و الوازكاری لەسەر ئەدای 
سوپای ڕووسیا هەبووە

چین خۆی بە دوور نەگرتووە 
لە ڕووسیا و بگرە درێژەی بە 
پەیوندییە ئابوورییەكانیشی 
داوە لەگەڵ ئەو واڵتەدا

- گومانـــی تێـــدا نییـــە كـــە ناتوانرێـــت نكۆڵـــی 
و  دەرئەنجـــام  ســـزایانە  ئـــەم  كـــە  بكرێـــت  لـــەوە 
ــیا،  ــی ڕووسـ ــەر ئابووریـ ــووە لەسـ ــتەیان هەبـ دەرهاویشـ
ـــەرەو داڕووخانیـــش  ئەگەرچـــی ئابووریـــی ئـــەم واڵتـــە ب
نەچووبێـــت، ئـــەوا تووشـــی داكشـــان دەبێتـــەوە، ئەمـــەش 
هـــۆكاری خـــۆی هەیـــە كـــە بۆچـــی كاریگـــەری و 
نەكەوتووەتـــەوە.  لـــێ  خوازراویـــان  دەرهاویشـــتەی 
ـــەوە بكەیـــن كـــە ئـــەم ســـزایانە  لێـــرەدا دەكرێـــت ئامـــاژە ب
لەالیـــەن تێكـــڕا، یـــان زۆربـــەی دەوڵەتانـــی جیهانـــەوە 
ــراون  ــی دیاریكـ ــد واڵتێكـ ــو چەنـ ــەپێندراون، بەڵكـ نەسـ
كـــە بەشـــدارییان كـــردووە لـــە ســـەپاندنی ئـــەم ســـزایانە 
ــە  ــردووە كـ ــەش وای كـ ــەر ئەمـ ــیادا. هـ ــەر ڕووسـ بەسـ
ــە  ــۆی لـ ــاش خـ ــی بـ ــت بـــە ڕاددەیەكـ ڕووســـیا بتوانێـ
ــكات.  ــاز بـ ــزایانە ڕزگار و دەربـ ــەم سـ ــی ئـ كاریگەریـ
خاڵێكـــی دیكـــە، یـــان هۆكارێكـــی دیكـــە ئەوەیـــە كـــە 
كاریگەریـــی ســـزاكان ڕاســـتەوخۆ نیـــن و دەســـتبەجێ 
دەرناكـــەون، واتـــە كورتخایـــەن نیـــن، بەڵكـــو مەودایەكـــی 
دووریـــان دەوێـــت بـــۆ ئـــەوەی ئاكامـــی چاوەڕوانكراویـــان 
ـــەم  ـــەری ئ ـــت، گرتنەب ـــك بێ ـــەوە. هەرچۆنێ لـــێ بكەوێت
شـــێوازە- مەبەســـتم لـــە ســـەپاندنی ســـزایە بەســـەر 
ڕووســـیادا- باشـــترە لـــە بـــژارەی شـــەڕێكی ڕاســـتەوخۆ 
یـــان  ڕۆژئـــاوا،  و  ڕووســـیا  نێـــوان  ڕووبـــەڕووی  و 

ڕووســـیا و ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا. 
* وەك دەوترێـــت لـــە ئێســـتادا ڕكابـــەری ســـەرەكی 
ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  بنەڕەتیـــی  و 
بریتییـــە لـــە چیـــن كـــە هێزێكـــی هەڵكشـــاوی ئابـــووری 
ئێســـتادا  لـــە  وانییـــە  پێـــت  ئایـــا  ســـەربازییە،  و 
ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  ســـەرقاڵبوونی 
بـــەم شـــەڕەوە و ئـــەو كێشـــە و تەنگژانـــەی پرســـی 
ـــی  ـــە هاوپەیمان ـــا- ك ـــی ئەوروپ ـــەڕووی واڵتان وزە ڕووب
ئـــەوەی  هـــۆی  نەبووەتـــە  كردووەتـــەوە،  ئەمریـــكان- 
ئـــاراوە  هاتووەتـــە  هەلومەرجـــەی  لـــەم  چیـــن  كـــە 

بێـــت؟ ســـوودمەندی ســـەرەكی 
ـــە  ـــە ك ـــت ئەوەی ـــەدی دەكرێ ـــەوەی ب ـــە ئێســـتادا ئ - ل
ـــە ڕووســـیا و بگـــرە  ـــووە ل ـــە دوور نەگرت چیـــن خـــۆی ب
درێـــژەی بـــە پەیوندییـــە ئابوورییەكانیشـــی داوە لەگـــەڵ 
ئـــەو واڵتـــەدا، ســـەرەڕای ئـــەوەش ڕەنگـــە نەتوانیـــن 
ئـــەم  ئـــاراوە و  بارودۆخـــەی هاتووەتـــە  ئـــەم  بڵێیـــن 
شـــەڕەی درێـــژەی كێشـــاوە بـــە چەشـــنێكی ســـەرەكی 
ـــت،  ـــك بێ ـــەر چۆنێ ـــە. ه ـــی چین ـــی واڵت ـــە بەرژەوەندی ل
ـــە پرســـی  ـــەم گـــرێ بدەمـــەوە ب ـــت وەاڵمەك مـــن دەمەوێ
پێشـــووی پەیوەســـت بـــە ســـزاكانەوە، لـــەم ڕەووەوە دەتوانـــم 
بڵێـــم ئەگـــەر چینیـــش شـــان بـــە شـــانی واڵتانـــی 
ـــكارە  ـــەری ڕێ ـــە گرتنەب ـــە ل ـــاوا بەشـــداری بكردای ڕۆژئ

ـــەم ســـزایانە  ـــەوا دەكـــرا ئ ـــە ڕووســـیا، ئ ســـزاییەكان دژ ب
دەرئەنجـــام و ئاكامـــی گەورەتـــر و بەرچاوتریـــان لـــێ 
بكەوتایەتـــەوە، بـــە چەشـــنێك كـــە ڕەنگـــە بتوانرێـــت 
بوترێـــت كاریگەرییـــان لەســـەر هەڵوێســـت و حیســـاباتی 

ڕووســـیا دەبـــوو. 
و  شـــەڕە سەرئێشـــە  كـــە  ئاشـــكرایە  هـــەروەك   *
ــت  ــا دروسـ ــی ئەوروپـ ــۆ واڵتانـ ــی بـ ــەی گەورەشـ كێشـ
پەنابەرانـــی  گـــەورەی  شـــەپۆلێكی  كـــە  كـــردووە، 
ئۆكرانیـــا ڕوویـــان لـــەو واڵتانـــەدا كـــردووە و لـــە هەمـــان 
و  غـــاز  نرخـــی  هەڵكشـــانی  و  بەرزبوونـــەوە  كاتـــدا 
نەوتیـــش ســـەرچاوەیەكی دیكـــەی كێشـــە و نیگەرانییـــە 
بـــۆ ئـــەم واڵتانـــە، ئێـــوە چـــۆن لـــەم پرســـە دەڕوانـــن و 
ئایـــا ئـــەم دۆخـــە چ گۆڕانكارییـــەك لـــە حیســـاباتی 

ئەمنـــی و وزەی ئەوروپـــادا دروســـت دەكات؟
ــا دەیانەوێـــت  ــە واڵتانـــی ئەوروپـ ــتە كـ ــەوە ڕاسـ - ئـ
هاوكاریـــی ئۆكرانیـــا بكـــەن بـــۆ ئـــەوەی بەرگـــری 
لـــە خـــۆی بـــكات و بەرهەڵســـتیی داگیركارییەكـــە 
بـــكات، بـــەاڵم نابێـــت ئەوەشـــمان لـــە یـــاد بچێـــت كـــە 
ــە  ــان هەیـ ــی خۆیـ ــی تایبەتیـ ــە بەرژەوەندیـ ــەم واڵتانـ ئـ
ـــك  ـــێ بكـــەن. هەرچۆنێ ـــان ل ـــت پارێزگاریی كـــە دەیانەوێ
بێـــت ڕەنگـــە بتوانیـــن بڵێیـــن كـــە واڵتانـــی ئەوروپـــا و 
ــە  ــرد لـ ــیان نەكـ ــی باشـ ــا كارێكـ ــی ئەڵمانیـ ــە تایبەتـ بـ
ڕابـــردوودا كـــە بـــە ڕاددەیەكـــی گـــەورە خۆیـــان وابەســـتە 
كـــرد بـــە پشتبەســـتن بـــە هاوردەكردنـــی نـــەوت و غـــازی 
ڕووســـیاوە، دەرئەنجامەكـــەش ئەوەیـــە كـــە لەوانەیـــە 
ئـــەم واڵتانـــە بـــە ئاســـانی نەتوانـــن بـــە یەكجـــاری 
دەســـتبەرداری هاوردەكردنـــی وزە بـــن لـــە ڕووســـیاوە. 
شـــەڕە  ئـــەم  ڕاددەیـــەك  چ  تـــا  وایـــە  پێـــت   *
گۆشـــەگیری  بارێكـــی  خســـتووەتەبەر  ڕووســـیای 
ــری  ــە بـ ــنێك لـ ــە چەشـ ــەوە، بـ ــی نێودەوڵەتییـ و دابڕانـ
ـــی  ـــەوەی پێگـــەی ڕووســـیا لەســـەر ئاســـتی نێودەوڵەت ئ
بەهێـــز بێـــت، ئـــەوا پێگـــەی ئـــەم واڵتـــە بـــەرەو پاشەكشـــە 

ــووە؟ چـ
- ئەگـــەر ئێمـــە لـــەو ڕوانگەیـــەوە لـــەم پرســـە بڕوانیـــن 
ـــا هـــەوڵ و  ـــی ئەوروپ ـــی واڵتان ـــە تایبەت ـــان، ب ـــە واڵت ك
ـــە  ـــان ب ـــەوەی خۆی ـــۆ ئ كۆششـــەكانیان خســـتووەتەگەڕ ب
دوور بگـــرن لـــە پشتبەســـتن بـــە هاوردەكردنـــی نـــەوت و 
غـــازی ڕووســـیا، ئـــەوا دەرئەنجامەكـــەی بریتـــی دەبێـــت 
ــت  ــدا نابێـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــیا، لـ ــی ڕووسـ ــە الوازبوونـ لـ
ـــوپای  ـــەدای الوازی س ـــە ئ ـــن ك ـــەوەش نەكەی ـــاژە ب ئام
هەبـــووە  خـــۆی  نەرێنـــی  كاریگەریـــی  ڕووســـیاش 
لەســـەر پێگـــەی ئـــەو واڵتـــە، بـــە لەبەرچاوگرتنـــی 
هەمـــوو ئەوانـــە، ئـــەوا بەڵـــێ پێگـــەی ڕووســـیا تووشـــی 

الوازی بووەتـــەوە.
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پێویستە پێداچوونەوە بە تێكڕای 
سیستمی سیاسیی عێراقدا بكرێت

زەیدوون ئەل كینانی
وانەبێژی سیاسەت و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان لە زانكۆی ئەبێردیین لە بەریتانیا بۆ گواڵن:

زەیـــدوون ئـــەل كینانـــی توێـــژەری سیاســـی و شـــرۆڤەكاری تایبەتمەنـــدی كاروبـــاری عێـــراق و ڕۆژهەاڵتـــی 
ناوەڕاســـتە، توێـــژەرە لـــە بـــواری سیاســـەتی دەرەكـــی لـــە ســـەنتەری دیراســـاتی ئێرانـــی لـــە ئەنقـــەرە، وانەبێـــژە 
لـــە بـــواری سیاســـەت و پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان لـــە زانكـــۆی ئەبێردییـــن لـــە بەریتانیـــا. گـــواڵن 
ــی  ــە دۆخـ ــوون بـ ــت بـ ــە پەیوەسـ ــرد، كـ ــوێ كـ ــدا تاوتـ ــێكی لەگەڵـ ــد پرسـ ــدا چەنـ ــەی دیمانەیەكـ ــە میانـ لـ
ـــە  ـــراق و كێشـــە و تەنگژەكانـــی ئـــەم دەوڵەتـــە و، ناكۆكـــی و ڕكابەریـــی نێـــوان پێكهاتـــە و الیەن ئێســـتای عێ

سیاســـییەكانی ئـــەم واڵتـــە و چەنـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار.



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1332(  442022/9/12

كێشـــەو  دەوڵـــەت  وەك  عێـــراق  ئاشـــكرایە   *
و  هەیـــە  قووڵـــی  بونیـــادی  تەنگـــژەی 
لـــەم  نەتوانـــراوە  كـــە  ئەوەیـــە  دەرئەنجامەكەشـــی 
واڵتـــەدا سیســـتمێكی سیاســـی بێتـــە دامەزرانـــدن، 
ــی و بنچینەییەكانـــی  ــە بنەڕەتـ ــت ئەركـ ــە بتوانێـ كـ
ـــی  ـــە ئاســـت چاوەڕوان ـــكات و، ل خـــۆی جێبەجـــێ ب
و ئومێـــدی گەلەكەیـــدا بێـــت، پرســـیارەكە لێـــرەدا 
دەوڵەتـــی  وەســـفی  چـــۆن  ئێـــوە  ئایـــا  ئەوەیـــە، 
وایـــە  پێتـــان  ئایـــا  دەكـــەن؟  عێـــراق  ئێســـتای 
دەوڵەتێكـــی شكســـتخواردووە، یـــان ئەوەتـــا لـــە نێـــو 

شكســـتخواردووییدایە؟ دۆخـــی  و  قۆنـــاغ 
لـــەم ڕووەوە  ئـــەوەی دەكرێـــت  لـــە ڕاســـتیدا   -
ڕوون  پێویســـتە  یـــان  بكرێـــت،  پـــێ  ئامـــاژەی 
بكرێتـــەوە، بریتییـــە لـــە چەمـــك و چوارچێـــوەی 
دەســـتەواژەی دەوڵەتـــی شكســـتخواردوو، یـــان ئـــەو 
ــە  ــە بـ ــدا كـ ــاغ و هەلومەرجێكـ ــە قۆنـ ــەی لـ دەوڵەتـ
ئاقـــاری و ئاڕاســـتەی شكســـتخواردندا دەڕوات، 
لـــەم ڕووەوە مـــن پێـــم وایـــە ئـــەو دەوڵەتـــەی كـــە 
دەڕوات،  شكســـتخواردن  بـــەرەو  دۆخێكـــدا  لـــە 
ئـــەو دەوڵەتەیـــە كـــە بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی لـــە 
بـــووە،  لەبـــاردا  و  بـــاش  بارێكـــی  و  هەلومـــەرج 
واتـــە ئـــەرك و بەرپرســـیارێتییەكانی بـــە ڕاددە و 
ــەدا  ــەركەوتوو ئـ ــاش و سـ ــی بـ ــت و ئەندازەیەكـ ئاسـ
ـــر وردە وردە  ـــەاڵم دوات ـــرد، ب ـــرد و جێبەجـــێ دەك دەك
و بـــە ڕەوتێكـــی دیـــار ئاراســـتەی دۆخەكـــە بـــەرەو 
خراپبـــوون و ئاڵـــۆزی و پشـــێوی چـــووە، ئەگـــەر 
لـــەم ڕوانگەیـــەوە لـــە دۆخـــی عێـــراق بڕوانیـــن و 
ــەوا  ــن، ئـ ــۆ بكەیـ ــرۆڤەكاری بـ ــەنگاندن و شـ هەڵسـ
دەكرێـــت بـــاس لـــەوە بكەیـــن كـــە دەكرێـــت دۆخـــی 
ئێســـتادا  عێراقـــی  لـــە  حكوومـــی  و  سیاســـی 
لـــە  شكســـتخواردوو  دەوڵەتـــی  ئەزموونـــی  بـــە 
ئێســـتادا  لـــە  ئـــەوەی  لەبـــەر  بدرێـــت،  قەڵـــەم 
ئـــەو حكومەتـــەی نییـــە كـــە دەبێـــت شـــەرعی و 
ــی  ــەاڵتی ئەوەشـ ــا و دەسـ ــت، توانـ ــی بێـ نوێنەرایەتـ
نییـــە دۆخـــە ئەمنییـــە ناوخۆییەكـــەی بپارێزێـــت 
و بەرگریـــی لـــێ بـــكات لـــە بەرامبـــەر پەالمـــار 
گرووپـــە  چەكـــداری  باڵـــی  پێشـــێلكاری  و 
بـــە  ســـەر  كـــە  واڵتەكـــەدا،  نێـــو  سیاســـییەكانی 
ـــە باشـــوورەوە  ـــەر ل ـــاوازن، ه ـــەی جی ـــەن و پێكهات الی
ـــەوەش  ـــت ئ ـــدا دەبێ ـــان كات ـــە هەم ـــوور، ل ـــو باك تاوەك
و  بێتوانایـــە  عێـــراق  حكومەتـــی  كـــە  بڵێیـــن 
شكســـتی هێنـــاوە لـــە دەســـتەبەركردن و دابینكردنـــی 

خزمەتگوزارییـــە گشـــتی و بنەڕەتییەكانـــدا، كـــە ئـــەم 
ــی  ــۆ بەڕێوەچوونـ ــتن بـ ــەش پێویسـ خزمەتگوزارییانـ
و  ژینگـــە  پاراســـتنی  و  ئابوورییـــەكان  كاروبـــارە 
ڕووەوە  لـــەم  ئەمنییەكـــە،  بارودۆخـــە  پاراســـتنی 
بنەڕەتییانـــەش  خزمەتگوزارییـــە  ئـــەو  دەتوانیـــن 
ــدن و  ــتەبەركردنی خوێنـ ــە دەسـ ــەوە لـ ــورت بكەینـ كـ
پـــەروەردە و چاودێریـــی تەندروســـتی، ئـــاو و كارەبـــا، 
و بـــوار و پـــرس و بابەتـــە دیاریكراوەكانـــی دیكـــە، 
خزمەتگوزارییـــە  و  ژێرخـــان  بونیادنانـــەوەی  وەك 

دیكـــە. گشـــتییەكانی 
* ئـــەوەی نكۆڵـــی لـــێ ناكرێـــت ئەوەیـــە كـــە 
ــی  ــدا بێمتمانەییەكـ ــی عێراقـ ــوان پێكهاتەكانـ ــە نێـ لـ
قـــووڵ هەیـــە، ئـــەم پێكهاتانـــە بـــە گومـــان و ترســـەوە 
لـــە یەكتـــری دەڕوانـــن و جیـــاوازن، یـــان بـــا بڵێیـــن 
ناكۆكییەكانـــی نێوانیـــان هێنـــدە گـــەورە و قووڵـــن، 
كـــە ڕەنگـــە بـــوار بـــە گەیشـــتن بـــە تێگەیشـــتن و 
ڕێككەوتنـــی هاوبـــەش نـــەدەن، ئێـــوە چـــۆن لـــەم 
دۆخـــە دەڕوانـــن؟ ئایـــا هێشـــتا بـــواری ئـــەوە مـــاوە 
كـــە بتوانرێـــت هەنـــگاوی پەیوەســـت بـــە بنیاتنانـــی 
ـــت و  ـــەدا هەڵبگیرێ ـــەم پێكهاتان ـــو ئ ـــە نێ ـــەوە ل متمان
ــە  ــاراوە لـ ــن بێتەئـ ــازش و ڕێككەوتـ ــە سـ ــك لـ جۆرێـ

ــدا؟ نێوانیانـ
- لـــە ڕاســـتیدا مـــن پێـــم وایـــە دەكرێـــت جۆرێـــك 
لـــە  تێگەیشـــتن  و  ســـازش  و  ڕێككەوتـــن  لـــە 
ئـــاراوە  بێتـــە  پێكهاتانـــەدا  و  الیـــەن  ئـــەم  نێـــوان 
و بـــەدی بهێنرێـــت، بـــەاڵم بـــە لەبەرچاوگرتنـــی 
هەلومەرجەكـــە، ئـــەوا ڕەنگـــە ڕەوا بێـــت بگوترێـــت 
ئـــەم الیەنانـــەی ئێمـــە ئاماژەیـــان پـــێ دەكەیـــن، 
كـــە  سیاســـی  پارتێكـــی  چەنـــد  لـــە  بریتیـــن 
ـــان چینـــی  ـــە هەمـــان نوخبـــە، ی ســـەرجەمیان ســـەر ب
و  شـــارەزایی  هەموویـــان  هـــەر  كـــە  سیاســـین، 
ـــە چـــۆن  ـــە ك ـــان هەی ـــەی ئەوەی ـــوون و مەعریف ئەزم
هەڵســـوكەوت و مامەڵـــە لەگـــەڵ یەكـــدا بكـــەن 
و، بـــەو پێیـــەی چـــۆن گفتوگـــۆ و دانوســـتاندن 
ــدێ  ــەت هەنـ ــدەن، تەنانـ ــام بـ ــدا ئەنجـ ــەڵ یەكـ لەگـ
بوونەتـــەوە،  جیـــا  یەكتـــری  لـــە  گرووپانـــە  لـــەم 
ـــە  ـــەم ڕووەوە بریتیی پرســـیاری جـــددی و ســـەرەكی ل
لـــەوەی ئەگـــەر گریمانـــەی ئـــەوەش بكەیـــن كـــە 
ڕێككەوتنێـــك لـــە نێـــوان ئـــەم الیەنانـــەدا بـــەدی 
هـــات، ئـــەوا ئایـــا ئـــەم ڕێككەوتنـــە دەتوانێـــت لـــە 
ـــد و خواســـت و ویســـتی  ـــی و ئومێ ئاســـت چاوەڕوان
خەڵكـــدا بێـــت و، بتوانرێـــت ئەولەوییەتـــە ســـەرەكی 

حكومەتی عێراق بێتوانایە و 
شكستی هێناوە لە دەستەبەركردن 
و دابینكردنی خزمەتگوزارییە 
گشتی و بنەڕەتییەكاندا، 
كە ئەم خزمەتگوزارییانەش 
پێویستن بۆ بەڕێوەچوونی 
كاروبارە ئابوورییەكان و 
پاراستنی ژینگە و پاراستنی 
بارودۆخە ئەمنییەكە

لە ئێستادا خەڵك و گەلی 
عێراق متمانەیان بە چین و 
نوخبە سیاسییە حوكمڕانەكە 
نەماوە، چونكە ئەم نوخبەیە 
نەیتوانی لە دوای ساڵی 2003وە 
مۆدێل و شێوازێكی دیموكراتیی 
بەڕێوەبردن و حوكمڕانی بنیات 
بنێت و پیادەی بكات

ناكۆكی و كێشە و تەنگژەكانی 
نێو الیەنە سیاسییە شیعەكان 
بە چەشنی ناكۆكی و ڕكابەریی 
نێوان الیەنە سیاسییە 
كوردییەكان گەیشتووەتە ترۆپك 
و لووتكەی خۆی و بەرەو 
ئاستێكی بەرز هەڵكشاون
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دەكرێت دۆخی سیاسی و حكوومی 
لە عێراقی ئێستادا بە ئەزموونی 

دەوڵەتی شكستخواردوو لە 
قەڵەم بدرێت، لەبەر ئەوەی لە 
ئێستادا ئەو حكومەتەی نییە كە 

دەبێت شەرعی و نوێنەرایەتی 
بێت، توانا و دەسەاڵتی ئەوەشی 
نییە دۆخە ئەمنییە ناوخۆییەكەی 

بپارێزێت

ـــەدی بهێنێـــت و  ـــان ب و بەرژەوەندییـــە بنچینەییەكانی
ـــت داواكاری و  ـــا بتوانێ ـــدات، هەروەه ـــێ ب ـــرەوی پ ب
خواســـتەكانی بزوتنـــەوە ناڕەزایەتییـــەكان لەبەرچـــاو 
بگرێـــت؟ كـــە ئـــەم بزووتنەوانـــە زیاتـــر و زیاتـــر لـــە 
ڕووی سیاســـییەوە هۆشـــیارن و زۆر بـــاش پێداگـــری 
ـــدا  ـــە بنەڕەت ـــە ل ـــان، ك ـــەن لەســـەر داواكارییەكانی دەك
جێبەجێكردنـــی  و  ئەنجامـــدان  بـــە  پەیوەســـتن 
چاكســـازیی ئابـــووری و سیســـتماتیكییەوە، ئەمـــە 
ئەگـــەر ئامـــاژە نەكەیـــن بـــە پێداویســـتی و داواكاری 
ــە  ــەوە بـ ــە پێداچوونـ ــدار بـ ــتەكانی پەیوەندیـ و خواسـ
تێكـــڕای سیســـتمە سیاســـییەكە، لەبـــەر ئـــەوەی 
گەلـــی  و  خەڵـــك  ئێســـتادا  لـــە  كـــە  ئاشـــكرایە 
ــییە  ــە سیاسـ ــن و نوخبـ ــە چیـ ــان بـ ــراق متمانەیـ عێـ
نوخبەیـــە  ئـــەم  چونكـــە  نەمـــاوە،  حوكمڕانەكـــە 
نەیتوانـــی لـــە دوای ســـاڵی 2003وە مۆدێـــل و 
ـــی  ـــردن و حوكمڕان شـــێوازێكی دیموكراتیـــی بەڕێوەب

بنیـــات بنێـــت و پیـــادەی بـــكات.
ــی  ــارودۆخ و هەلومەرجـ ــە بـ ــاس لـ ــەر بـ * ئەگـ
ماوەیەكـــی  ئـــەوا  بكەیـــن،  عێـــراق  هەنووكەیـــی 
ــە  ــان بـ ــژە، یـ ــەڕووی تەنگـ ــراق ڕووبـ ــە عێـ زۆرە كـ
بنبەستگەیشـــتنێكی سیاســـیی تونـــد بووەتـــەوە و، 
ـــرەكان  ـــەوەی گـــرێ كوێ ـــۆ كردن ـــەكان ب هەمـــوو هەوڵ
ســـەركەوتوو نەبـــوون، بـــەاڵم ئـــەوەی ئـــەم جـــارە 
جیاوازییەكـــەی ئەوەیـــە كـــە ناكۆكییەكـــە زیاتـــر 
و  ئیتنـــی  پێكهاتـــە  نێـــوان  لـــە  نەبووەتـــەوە  زەق 
بەڵكـــو  واڵتەكـــەدا،  جیاوازەكانـــی  تایفەگەرییـــە 
ناكۆكییـــە قووڵەكـــە كەوتووەتـــە نێـــو پێكهاتەیەكـــی 
ــۆن  ــوە چـ ــیعەیە، ئێـ ــەی شـ ــە پێكهاتـ ــراو كـ دیاریكـ
لـــەم پەرەســـەندنە دەڕوانـــن لـــە ڕووی هـــۆكار و 
ئـــەم  وایـــە  پێتـــان  ئایـــا  و  دەرئەنجامەكانیـــەوە 
كـــوێ  بـــەرەو  عێـــراق  پێشـــهاتانە  و  پەرەســـەندن 

دەبـــات؟
- لـــە ڕاســـتیدا ناكۆكـــی و كێشـــە و تەنگژەكانـــی 
بـــە چەشـــنی  شـــیعەكان  سیاســـییە  الیەنـــە  نێـــو 
نێـــوان الیەنـــە سیاســـییە  ناكۆكـــی و ڕكابەریـــی 
لووتكـــەی  و  ترۆپـــك  گەیشـــتووەتە  كوردییـــەكان 
هەڵكشـــاون،  بـــەرز  ئاســـتێكی  بـــەرەو  و  خـــۆی 
ئەویـــش بـــە هـــۆی ئـــەو پێشـــهات و پەرەســـەندن و 
گۆڕانكارییانـــەوە كـــە لـــە هاوســـەنگی و هاوكێشـــەی 
سیاســـییە  الیەنـــە  نێـــو  لـــە  دا،  ڕوویـــان  هێـــزدا 
حاڵەتێكـــی  ئەمـــە  ڕكابەرەكانـــدا،  تەقلیدییـــە 
ـــو پێكهاتـــەی سیاســـیی  ـــە نێ ـــەوەی ل ـــاوازە وەك ل جی

دەدات،  ڕوو  و  دەگوزەرێـــت  عێراقـــدا  ســـوننەی 
گرووپـــە  یـــان  ســـەركردە  ئـــەو  هێشـــتا  چونكـــە 
نەهاتوونەتـــە  و  هەڵنـــەداوە  ســـەریان  سیاســـییانە 
بـــن  دەستڕۆیشـــتوو  و  كاریگـــەر  كـــە  ئـــاراوە، 
یـــان  شـــیعەكان،  ســـەركردە  شـــێوەی  بـــە هەمـــان 
ــەدر  ــەدا ئەلسـ ــە موقتـ ــدا كـ ــە كاتێكـ ــوننەكان، لـ سـ
هـــەوڵ و كۆششـــەكانی بـــە ئاقـــار و ئاراســـتەی 
دامەزرانـــدن و پێكهێنانـــی حكومەتێكـــی زۆرینـــەی 
نیشـــتمانیدا خســـتەگەڕ، لـــە دژ و لـــە بەرامبـــەر 
ـــاری تەنســـیقی(،  ـــوەی هەماهەنگـــی )ئیت چوارچێ
كـــە ئـــەم چوارچێوەیـــەش پێداگـــری دەكـــرد لەســـەر 
ســـازان  و  كۆدەنگـــی  شـــێوازی  دەبێـــت  ئـــەوەی 

بگیرێتەبـــەر، واتـــە دووبارەكردنـــەوە و گرتنەبـــەری 
بـــوو  بریتـــی  كـــە  پێشـــوو،  هاوكێشـــەی  هەمـــان 
بنەمـــای  لەســـەر  دەســـەاڵت  دابەشـــكردنی  لـــە 
دابەشـــبوونی ئیتنـــی و تایفەگـــەری، واتـــە بنیاتنـــان 
بنەمـــای  لەســـەر  حكومەتێـــك  پێكهێنانـــی  و 
ـــە )شـــیعە  ـــوان هـــەر ســـێ پێكهاتەك هاوســـەنگیی نێ
و ســـوننە و كـــورد( دواتـــر نابێـــت ئـــەوە نادیـــدە 
ـــە  ـــەدا ئەلســـەدر كەســـایەتییەكە ك ـــە موقت ـــن ك بگری
خـــاوەن جەمـــاوەرە و هۆشـــیارە بـــە ناڕەزایەتـــی و 
ناخۆشـــحاڵی ڕای گشـــتی لـــە ئاســـت زیادبوونـــی 
لـــە  ئێـــران  كاریگەریـــی  و  دەستڕۆیشـــتوویی 
دەرفەتێـــك  بـــە  ئەمـــەش  عێراقـــدا،  سیاســـەتی 
ــی  ــتن و ڕێككەوتنـ ــاڵ لێكتێگەیشـ ــە پـ ــت لـ دەزانێـ
لەگـــەڵ ســـەرۆك وەزیـــران )مســـتەفا ئـــەل كازمـــی( 
بەرچـــاوە  و  بـــاش  پەیوەندییەكـــی  خاوەنـــی  كـــە 
لەگـــەڵ واڵتانـــی عەرەبـــی و واڵتانـــی ڕۆژئـــاوادا.

موقتەدا ئەلسەدر كەسایەتییەكە 
كە خاوەن جەماوەرە و هۆشیارە 
بە ناڕەزایەتی و ناخۆشحاڵی 

ڕای گشتی لە ئاست زیادبوونی 
دەستڕۆیشتوویی و كاریگەریی 
ئێران لە سیاسەتی عێراقدا
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بە چ میكانیزمێك دەكرێت ڕێگری
لە كەمكردنەوەی تاوانەكانی

كوشتن بكرێت؟

ژمارە )1332(  462022/9/12

تی
اڵیە
مە
كۆ



47 ژمارە )1332(  2022/9/12

تی
اڵیە
مە
كۆ

ــی  ــتا تاوانەكانـ ــەكان، هێشـ ــی و ناحكوومییـ ــراوە حكوومـ ــەت و ڕێكخـ ــی حكومـ ــەرەڕای هەوڵەكانـ سـ
كوشـــتن )كوشـــتنی ئافـــرەت و پیـــاو و خۆكوشـــتن( نـــەك بنبـــڕ نەكـــراوە، بگـــرە هەندێـــك جـــار ڕێژەكەشـــی 
ـــە چ میكانیزمێـــك دەكرێـــت ڕێگـــری  ـــەو پرســـیارە دروســـت دەبێـــت كـــە ب ـــرەدا ئ ـــە لێ ـــەوە. بۆی ـــەرز بووەت ب
لـــە كەمكردنـــەوەی تاوانەكانـــی كوشـــتن بكرێـــت؟ بەشـــداربووانی ئـــەم ڕاپۆرتـــەی گۆڤـــاری گـــواڵن 

ـــەوە. ـــەو پرســـیارە دەدەن وەاڵمـــی ئ

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

بەســـەر گیروگرفتـــە دەروونـــی و كۆمەاڵیەتییـــەكان بـــە 
شـــێوەیەكی زانســـتی و ئاگامەنـــدی مامەڵـــە لەگـــەڵ 
كێشـــەكاندا بكەیـــن. كـــە لـــە چەنـــد خاڵـــدا ئامـــاژەی 

ــن. ــێ دەكەیـ پـ
 *بایەخدان و چاودێریكردن:

 پێویســـتە بایـــەخ بـــەو كەســـانە بدرێـــت كـــە بیـــر و 
هەوڵـــی خۆكـــوژی یـــان تاوانـــی كوشـــتنیان لـــە ال 
ـــەكان  ـــە هـــۆكاری كێشـــە كۆمەاڵیەتیی ـــووە، ب ـــە ب گەاڵڵ
تـــۆوی  بـــە شـــێوەیەك  یـــان هـــۆكارە دەروونییـــەكان، 
ــۆز و  ــن و سـ ــدا بڕوێنـ ــە ناخیانـ ــبینی لـ ــوا و گەشـ هیـ

خۆشەویســـتییان پێشـــكەش بكرێـــت.
و  گۆشـــەگیری  و  نامۆیـــی  لـــە   دووركەوتنـــەوە 
گەڕانـــەوەی تـــاك بـــۆ نـــاو پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان 
و بەهێزكردنیـــان و باڵوكردنـــەوەی بـــاوەڕ بەخۆبـــوون 
لـــە الی تاكـــەكان، بەتایبـــەت ئەوانـــەی هەســـت بـــە 

بێتوانایـــی دەكـــەن.
ـــە نەخۆشـــیی  ـــە كەســـانی تووشـــبوو ب ـــدان ب  *گرنگی

ـــەن: درێژخای
و  ئازارەكانیـــان  كەمكردنـــەوەی  بـــۆ  كار  دەبێـــت 
ــی  ــاوی بەزەیـ ــە چـ ــە و دوور لـ ــی مرۆڤانـ مامەڵەكردنـ
پێداهاتنـــەوە  بەزەیـــی  مامەڵـــەی  چونكـــە  بكەیـــن، 
ــدا  ــوژی لەناخیانـ ــری خۆكـ ــر بیـ ــدا زیاتـ ــە مرۆڤەكانـ بـ

دەكات. گەاڵڵـــە 
پێویســـتە میدیـــاكان لـــە ڕیـــكالم بـــە مانشـــێتی گـــەورە 
دووربكەونـــەوە،  بكـــوژ،  یـــان  خۆكـــوژ،  كەســـی  بـــۆ 

چونكـــە ئـــەو كارە دەبێتـــە هۆكارێـــك بـــۆ هانـــدان.
  پێویســـتە یاســـاكان لـــە دادگاكانـــدا توندتـــر بـــن بـــۆ 
كەســـانی بكـــوژ و داڵـــدە نەدانـــی بكـــوژ لـــە الیـــەن 

عەشـــرەت و كەســـی بااڵدەســـت.

ـــی ســـلێمانیی یەكێتـــی  ـــا ســـەیفەدین بەرپرســـی لق لی
ئافرەتانـــی كوردســـتان، ســـەرەتا بەمجـــۆرە پێناســـەی 
»بارودۆخێكـــی  دەكات:  بكـــوژ  و  كوشـــتن  تاوانـــی 
لەدەســـتدەرچووی شـــێواوی دەروونییـــە، بـــە جۆرێـــك 
ئاكامەكانـــی  دواقۆناغـــی  بـــە  مرۆڤـــە  گەیشـــتنی 
ژیـــان كـــە خـــۆی تێیدایـــە و نەدۆزینـــەوەی دەرچـــەی 
چارەســـەركردنی كێشـــەكانە، جۆرەكانـــی كوشـــتنیش 
ـــەدوو.  ـــتنی پل ـــەك و كوش ـــە ی ـــتنی پل ـــۆرن، كوش دوو ج
بـــۆ دۆخێكـــی دی  لـــە دۆخێكـــەوە  واتـــە یاســـاكان 
ـــەر  ـــك پاڵن ـــە چ بارودۆخێ ـــەوەی ك ـــی ئ ـــن، بەپێ دەگۆڕێ
بـــووە بـــۆ كوشـــتن و ئەنجامدانـــی تاوانەكـــە. لەنـــاو 
ئـــەو كوشـــتنانەدا ئـــەو تاوانـــەی بەبـــێ پیـــالن، یـــان 
بـــە دەســـتی ئەنقەســـت و پیـــالن بـــۆ داڕێـــژراون و بـــە 
كینـــەوە ئەنجـــام دراون، یاســـا پۆڵینبەندییـــان بـــۆ دەكات 
و هەندێكیـــان بـــە شـــایەنی ســـزای قورســـتر دادەنێـــت بـــە 

ــە. ــی دیكـ ــەراورد بەهەندێكـ بـ
ئـــەو  پـــاڵ  دەدرێتـــە  پلەیـــەك  كوشـــتنی  تاوانـــی 
كەســـانەی كـــە تاوانەكەیـــان بـــە زۆر مەترســـیدار و 
بـــە پیالنـــی پێشـــوەختە و بـــە ئەنقەســـت ئەنجـــام داوە. 
ـــان وەك  ـــەو كوشـــتنانەش كـــە ڕق و خراپیـــی تاوانەكەی ئ
كوشـــتنی پلـــە یـــەك مەترســـیدار نییـــە، بـــە كوشـــتنی 

پلـــە دوو پۆلێـــن دەكرێـــن«.
لـــە وەاڵمـــی ئـــەو پرسیارەشـــدا كـــە  چـــۆن وا بكەیـــن، 
تاوانـــی كوشـــتن و ڕێژەكـــەی كـــەم بكرێتـــەوە؟ گوتـــی: 
» حاڵەتەكانـــی كوشـــتن لـــە جیهانـــدا لـــە كۆمەڵگـــە 
بـــە  پێشكەوتووەكانیشـــدا  تەنانـــەت  دواكەوتـــووەكان 
و  پاڵنـــەر  دەكرێـــن،  بـــەدی  بەرچـــاو  ڕێژەیەكـــی 
و  كوشـــتن  حاڵەتەكانـــی  بـــۆ  تایبەتیـــش  هـــۆكاری 
زاڵبـــوون  بـــۆ  پێویســـتە  خۆكوشـــتن هەیـــە.  ســـەرەتا 

تاوانی كوشتنی پلەیەك 
دەدرێتە پاڵ ئەو كەسانەی كە 

تاوانەكەیان بە زۆر مەترسیدار 
و بە پیالنی پێشوەختە و بە 

ئەنقەست ئەنجام داوە

حاڵەتەكانی كوشتن لە جیهاندا 
لە كۆمەڵگە دواكەوتووەكان 

تەنانەت پێشكەوتووەكانیشدا بە 
ڕێژەیەكی بەرچاو بەدی دەكرێن، 
پاڵنەر و هۆكاری تایبەتیش بۆ 
حاڵەتەكانی كوشتن و خۆكوشتن 

هەیە

پێویستە بۆ زاڵبوون بەسەر 
گیروگرفتە دەروونی و 

كۆمەاڵیەتییەكان بە شێوەیەكی 
زانستی و ئاگامەندی مامەڵە 

لەگەڵ كێشەكاندا بكەین
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بـــێ  بـــە  هەڵنەگرتنـــی  و  چـــەك   قەدەغەكردنـــی 
هـــۆكاری چـــەك و بەتایبەتـــی بـــە شـــێوەیەكی نایاســـایی 

ــدا. ــاو ئۆتۆمبێـــل و ماڵـ ــە نـ لـ
ــی  ــە دیمەنـ ــەوە لـ ــت و دووركەوتنـ ــەروەردەی دروسـ  پـ
تونـــدڕەوی و ئـــەو فیلـــم و یارییـــە ئەلكترۆنییانـــەی 

شـــەڕانگێز و تێكـــدەرن.
هۆشـــیاركردنەوەی  لـــە  ڕێكخـــراوەكان   هەوڵـــی 
كۆمەڵگـــە و چڕكردنـــەوەی كارەكانیـــان بـــۆ پەرەپێـــدان 
بـــە ڕووناكبیریـــی تـــاك و ئیدانەكردنـــی تاوانەكانـــی 
ـــە  ـــردن ل ـــی ڕێگریك ـــتن و خســـتنەڕووی ڕێكارەكان كوش

هـــەر جـــۆرە تاوانێـــك«.
د. بەهـــزاد تاهیـــر مامۆســـتای زانكۆیـــە و ســـەبارەت 
بـــە هەمـــان پـــرس دەڵێـــت: »پێـــش ئـــەوەی باســـی 
ــتن  ــی كوشـ ــەوەی تاوانەكانـ ــی كەمكردنـ میكانیزمەكانـ
و  كوشـــتن  هۆكارەكانـــی  باســـی  پێویســـتە  بكەیـــن، 
ــە ڕۆژ  ــە كـ ــۆكار چییـ ــە هـ ــن كـ ــن و بزانیـ ــاوان بكەیـ تـ
بـــە ڕۆژ تاوانـــەكان بـــەرەو هەڵكشـــانن. بـــە دڵنیاییـــەوە 
ـــەدەر  ـــە كوردســـتانیش ب ـــاوان و كوشـــتن ل ـــی ت هۆكارەكان
نییـــە لـــەو هۆكارانـــەی كـــە لـــە هەمـــوو جیهانـــدا هـــەن. و 
ـــە  ـــە ســـەردەمی جیهانگەرایـــی تەواودای ئێســـتا جیهـــان ل
و واڵتـــان تـــەواو گرێـــدراوی یەكـــەن«. گوتیشـــی: 
بـــەاڵم  زۆرن،  كوشـــتن  و  تـــاوان  »هۆكارەكانـــی 
كاریگەریـــی  هـــەژاری،  لـــە:  بریتیـــن  گرنگترینیـــان 
ـــی خـــراپ، مـــادەی هۆشـــبەر، هـــۆكارە سیاســـی  هاوڕێ
كۆمەڵگـــە،  خێزانـــەكان،  بارودۆخـــی  دینییـــەكان،  و 
ـــی خـــراپ  ـــكاری و نایەكســـانی، سیســـتەمی دادوەری بێ
و نـــادادوەر. هەمـــوو ئـــەو هۆكارانـــە و كۆمەڵێكـــی 

كوشـــتن.  و  تـــاوان  بـــۆ  ســـەرەكین  هـــۆكاری  دیكـــە 
ـــت چـــی  ـــە دەڵێ ـــیارەی ك ـــەو پرس ـــە وەاڵمـــی ئ ـــە ل كەوات
بكرێـــت بـــۆ كەمكردنـــەوەی تاوانەكانـــی كوشـــتن، دەبـــێ 
بلێیـــن: دەبێـــت بـــە جـــددی و بـــە ئیمانـــەوە كار بكرێـــت 
بـــۆ چاككردنـــی ئـــەو هۆكارانـــەی كـــە لـــە ســـەرەوە 
ـــە دەســـەالتی  ـــە ل ـــدێ هـــۆكار هـــەن ك ـــردن. هەن باســـم ك
وەك  بكەیـــن،  بنبـــڕی  ناتوانیـــن  و  نییـــە  ئێمـــەدا 
هـــەژاری، بـــەالم زۆربـــەی هۆكارەكانـــی دی دەكرێـــت 
كاری لەســـەر بكرێـــت و كـــەم، یـــان بنبـــڕ بكرێـــن. بـــۆ 
نموونـــە: بێـــكاری، یـــان هـــۆكاری سیاســـی و دینـــی، 
سیســـتەمی دادوەریـــی خـــراپ و مـــادەی هۆشـــبەر 
و كۆمەڵێكـــی دی لـــەو هۆكارانـــە دەكرێـــت لـــە نـــاو 
واڵتـــدا بـــە بەرنامـــە و پالنێكـــی ســـتراتیژی چارەســـەر 
بكرێـــن لـــە الیـــەن دەوڵەتـــەوە و ئەویـــش بـــە دانانـــی 
یاســـا و ڕێســـا و ڕێنمایـــی تایبـــەت بـــۆ كۆمەڵگـــە 
نموونـــە:  بـــۆ  واڵتـــدا.  لـــە  بەرپـــرس  دەزگاكانـــی  و 
ــەرەكییان  ــی سـ ــدن ئەركـ ــی ڕاگەیانـ ــت دەزگاكانـ دەكرێـ
پـــێ بســـپێردرێت لـــە هوشـــیاركردنەوەی كۆمەڵگـــە و 
بەرزكردنـــەوەی ئاســـتی تێگەیشـــتنی هاوواڵتییـــان لـــە 
دیـــاردە خـــراپ و بێـــزاوەكان و هەروەهـــا ئاراســـتەكردنیان 
بـــۆ نەریتـــە باشـــەكانی وەك خوێنـــدن و خوێندنـــەوە. 
گرنگیـــدان بـــە هونـــەر و مۆســـیقا كـــە زۆر گرنگـــن و 
ـــیقا،  ـــەر و مۆس ـــە هون ـــت ل ـــرەی هەبێ ـــەر كەســـێك بەه ه
ئـــەو كەســـە زۆر بـــە كەمـــی كەســـێكی تاوانـــكاری لـــێ 
دەردەچێـــت. هەروەهـــا دەكرێـــت لـــە دەزگاكانـــی پـــەروەردە 
و خوێندنـــی بـــااڵدا لـــە پـــاڵ پێدانـــی زانســـت، گرنگیـــی 
ـــی كۆمەڵگـــە  ـــی كوشـــتن و ڕاهێنان ـــە تاوانەكان ـــەواو ب ت
ــدەن.  ــك بـ ــۆرە تاوانێـ ــەر جـ ــە هـ ــتنەوەیان لـ ــۆ دوورخسـ بـ
دەكرێـــت دەزگاكانـــی دادوەری و ســـزادان بـــە تـــەواوی 
كارا بكرێـــن و بـــە ئەركـــی خۆیـــان هەســـتن و دوور 
ــایری و خـــزم خزمێنـــە.  بكەوینـــەوە لـــە ســـوڵحی عەشـ
ـــنبیری ئەركێكـــی  ـــی ڕۆش ـــتی وەزارەت بەڕاس
گـــەورەی لـــە ئەســـتۆدایە لـــەو بـــوارەدا، بـــەاڵم 
ـــووە  ـــی ب ـــە تەنیـــا بارگران ـــەو وەزارەت بەداخـــەوە ئ
ـــە گشـــتی  ـــووە. ب ـــە كوردســـتان و هیـــچ بەرهەمـــی نەب ل
لـــە  ترســـی  و  بێـــت  مەبەســـتی  ئەگـــەر حكومـــەت 
جێبەجێكردنـــی یاســـا و بریـــارەكان نەبێـــت و، وەزارەتـــەكان 
بـــە ئەركـــی ڕاســـتەقینەیان هەســـتن، دەكرێـــت ڕێـــژەی 
تـــاوان بـــۆ ئاســـتێكی یەكجـــار بـــاش كـــەم 

بكرێتـــەوە«.
بەرپرســـی  بـــەڕۆژی  دهــــــۆك 
ڕاگەیانـــدن و پەیوەندییـــەكان لـــە ئەنجومەنـــی ســـۆران 
)ی.ئـــا.ك(، ســـەرەتا باســـی ئـــەوە دەكات كـــە »كوشـــتن 
بـــە خراپتریـــن بەشـــی تـــاوان دادەنرێـــت، تاوانێـــك كـــە ڕۆح 
ـــی  ـــە كاریگەرییەكان ـــك ك ـــە جەســـتە دەســـتێنێت، تاوانێ ل
بـــاڵ بەســـەر خێـــزان، كۆمەڵگـــە و 

دووركەوتنەوە لە نامۆیی 
و گۆشەگیری و گەڕانەوەی 
تاك بۆ ناو پەیوەندییە 
كۆمەاڵیەتییەكان و 
بەهێزكردنیان و باڵوكردنەوەی 
باوەڕ بەخۆبوون لە الی 
تاكەكان، بەتایبەت ئەوانەی 
هەست بە بێتوانایی دەكەن

پێویستە میدیاكان لە ڕیكالم بە 
مانشێتی گەورە بۆ كەسی خۆكوژ، 
یان بكوژ، دووربكەونەوە، چونكە 
ئەو كارە دەبێتە هۆكارێك بۆ 
هاندان

پێویستە یاساكان لە دادگاكاندا 
توندتر بن بۆ كەسانی بكوژ 
و داڵدە نەدانی بكوژ لەالیەن 
عەشرەت و كەسی بااڵدەست
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واڵتـــدا دەكێشـــێت، تـــرس، تۆقانـــدن، بێمتمانەیـــی دەخاتـــە 
تاوانەكانـــی  دواییـــدا،  ســـااڵنەی  لـــەم  نیشـــتمانەوە، 
هەرێمـــی  شـــارۆچكەكانی  و  شـــار  لـــە  كوشـــتن 
كوردســـتان زیادیـــان كـــردووە، بـــە شـــێوەیەك هەفتـــە نییـــە، 
گوێمـــان بـــە هەواڵـــی، كوشـــتن، خۆكوشـــتن، تاوانـــە 
جۆراوجـــۆرەكان نەزرینگێتـــەوە، لـــە هەمـــوو دەوڵەتـــە 
ـــا  ـــەرداری یاس ـــەی س ـــاش، ئەوان پێشـــكەوتووەكانی دونی
و ڕێســـاكانن، ســـزای قـــورس و داپڵۆســـێنەریان لەســـەر 
ـــی  ـــە هۆیەكـــی هەڵتەكاندن ـــاوە، چونكـــە ب تاوانبـــاران دان
كۆمەڵگـــە و لـــە بنـــەوە بڕینـــی جوانییەكانـــی واڵتـــی 
دەزانـــن.« هـــاوكات دەڵێـــت: »حكومەتـــی هەرێمـــی 
ـــەاڵم  ـــزا داوە، ب ـــی س ـــا تاوانباران ـــی یاس ـــتان بەپێ كوردس
میكانیزمێـــك بـــۆ كەمكردنـــەوەی تاوانەكانـــی كوشـــتن 
لـــەم قۆناغـــە و بەشـــێك لـــە چارەســـەرییەكان ڕەنگـــە 

ئەمانـــە بـــن:
تاوانـــكاری،  و  كوشـــتن  ســـزای  توندكردنـــی   .1

ســـزادانی تاوانبـــاران بـــە هەتاهەتایـــی، بـــەاڵم بـــە 
ـــەك  ـــەكان ن ـــە تاوان ـــن ك شـــێوەیەك جێبەجێبكرێ

كـــەم بكرێنـــەوە، بەڵكـــوو بنبـــڕ بكرێـــن.
باشـــتری  و  چڕتـــر  هەڵمەتـــی   .2
هەڵگرتنـــی چـــەك لـــە هەرێمی كوردســـتان، 
هەتـــا ئێســـتاش هەڵگرتنـــی چـــەك وەك 
تەماشـــا  كەشـــخەچێتی  و  شـــانازی 
دەكرێـــت، ســـنوورداركردن و كەمكردنـــەوەی 
هەتـــا بـــۆ ئەوانـــەی مۆڵەتیـــان هەیـــە.

و  دایـــك  خێـــزان؛  ڕۆڵـــی   .3
بـــاوك ڕۆڵیـــان دەبێـــت لـــە شـــێوازی 

پەروەردەكردنـــی منداڵەكانیـــان، 
لـــە  هـــەر  شـــێوەیەك  بـــە 
منداڵـــەوە  پێڕاگەیشـــتنی 
و  ڕەوشـــت  ئـــاگاداری 

ئاكارەكانیـــان بـــن، بـــۆ ئـــەوەی 
تـــاوان  یـــان  نزیكـــی چـــەك، 

نەكەنـــەوە.
خوێنـــدن،  و  پـــەروەردە   .4
لـــە  فێركـــردن؛  ناوەندەكانـــی 
ناوەنـــدی،  تـــا  ســـەرەتاییەوە 
بـــە  تایبەتیـــان  وانـــەی 
قوتابیـــان  هۆشـــیاركردنی 
لەســـەر  منـــدااڵن  و 
ســـزاكانی  و  تـــاوان 

بـــە  ئاشـــناكردنیان  هەبێـــت، 
مەترســـییەكانی تـــاوان لەســـەر 
ــە و  ــان و كۆمەڵگـ ــودی خۆیـ خـ

. ن یـــا و تو ها ا د
تـــۆڕە  كۆنتڕۆڵكردنـــی   .5

هەر كەسێك بەهرەی هەبێت لە 
هونەر و مۆسیقا، ئەو كەسە زۆر 
بە كەمی كەسێكی تاوانكاری لێ 

دەردەچێت

ـــەی كـــە  ـــەو ئامرازان ـــە شـــێوەیەك ئ ـــەكان؛ ب كۆمەاڵیەتیی
تاوانەكانـــی كوشـــتن، یـــان ڕفانـــدن و تۆقاندنـــی مـــرۆڤ 
دەخەنـــە بەرچـــاو، ســـنووردار بكرێـــن، بەتایبـــەت پارێـــزی 
میدیـــاكان لـــە باڵوكردنـــەوەی ئـــەو ڤیدیـــۆ و وێنانـــەی 

كـــە بـــە كوشـــتنەوە بەســـتراونەتەوە.
6. دەســـەاڵتی یەكـــەم بدرێتـــە دادگان؛ ڕێگـــری 
ـــە  ـــت ك ـــە هەمـــوو جـــۆرە ســـوڵحێكی عەشـــائیری بكرێ ل
ببێتـــە هـــۆی ئازادبوونـــی بكـــوژ و دووبارەكردنـــەوەی 

تـــاوان.
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لەدەستدانی بەشێك لە جەستە، ژیان 
ڕاناگرێت و مرۆڤ دەبێت هەمێشە بەهێز 

بێت بۆ ئەوەی بتوانێت ڕووبەڕووی 
ناخۆشییەكان ببێتەوە

سارا عوسمان:

خـــاوەن  ڕۆژانـــەی  ژیانـــی  ئاریشـــەكانی 
ــن و،  ــەم نیـ ــەكان كـ ــتییە تایبەتـ پێداویسـ
ــە  ــا بـ ــت هەتـ ــزی دەوێـ ــرادەی بەهێـ ئیـ
ــان و  ــی ژیـ ــە و گرفتەكانـ ــەر كێشـ سـ
بژێویـــدا زاڵ بـــن، بـــەاڵم ژمارەشـــیان 
خـــاوەن  ئەوانـــەی  نییـــە  كـــەم 
ئیرادەیەكـــی پۆاڵییـــن و لـــە بـــری 
گۆشـــەگیری و نائومێـــدی تێكـــەڵ بە 
ـــا  ـــوو توان ـــن و، هەم ـــە دەب كۆمەڵگ
و هەوڵـــی خۆیـــان بەگـــەڕ دەخـــەن، 
ســـەركەوتنەكانی  ئـــەوەی  بـــۆ 
خۆیـــان لـــە ژیانـــدا تۆمـــار بكـــەن. 
لـــەو  یەكێكـــە  عوســـمان  ســـارا 
ـــی  ـــی ژیان ـــە و باس ـــە پڕئومێدان مرۆڤ
ــی  ــۆ خوێنەرانـ ــۆی بـ ــی خـ تایبەتیـ

گۆڤـــاری گـــواڵن دەكات.
گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ژمارە )1332(  502022/9/12

تی
اڵیە
مە
كۆ



51 ژمارە )1332(  2022/9/12

تی
اڵیە
مە
كۆ

هەموو  ئاراستەی  پەیامێك  وتەكانیدا  درێژەی  لە  سارا   
»لێرەوە  دەڵێت:  و  دەكات  تایبەتەكان  پێداویستییە  خاوەن 
دەڵێم،  پێیان  و  هەیە  خۆم  هاوشێوەكانی  بۆ  پەیامەم  ئەو 
هەموومان بە باشی دەتوانین بژین، ئەگەر خۆمان بمانەوێت 
دەستێك  بە  تەنیا  من  ببەین.  خۆمان  ئیرادەی  بۆ  پەنا  و 
تەواوی كاروباری ژیانم بەڕێ دەكەم، كەواتە تۆش بەهێز 
بەاڵم  بوو،  زۆر  خەونم  من  مەبە.  گۆشەگیر  نائومێد  بە 
هەرگیز  بەاڵم  بێتەدی،  ئەوەی  بێ  ڕۆیشت،  هەمووی 
ئەوەیە  ژیان  بۆ  گەورەم  خەونی  نیم،  نائومێد  ژیان  لە 
كێشە  بێ  بتوانم  ئەوەی  بۆ  بم،  تەندروست  دەمەوێت  كە 

كارەكانی خۆم بكەم«.
سارا عوسمان لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا كە ئایا كێ هاوكار 
گوتی:  تەمەنت؟  رۆژانی  بەڕێكردنی  لە  هاندەرتە  و 
خوشكەكانم  و  دایك  باشن،  زۆر  خێزانەكەم  بۆ  »سوپاس 
و براكەم ئەوان وایان كرد من ببم بەو سارای ئێستا و لە 
بە  پشت  و  بێنم  واز  خەڵك  لە  دووربوون  و  گۆشەگیری 
شوێنە  و  بازاڕ  بڕۆمە  تەنیا  بە  كرد  وایان  ببەستم،  خۆم 
شەقامە  و  خەڵك  لە  ئیدی  كە  كرد  وایان  و  گشتییەكان 

قەرەباڵغەكان نەترسم«.
لە وەاڵمی ئەو پرسیارەشدا كە بۆچی هەوڵت نەداوە دووبارە 
بووم،  چارەسەر  سەرقاڵی  »هەمیشە  گوتی:  بخوێنی؟ 
بەاڵم  قاچەكانم،  سەر  بكەومەوە  تا  داوە  هەوڵم  هەمیشە 
دڵخۆشم  زۆر  ئێستا  ئەوەشدا  لەگەڵ  شكا،  دڵم  هەمیشە 
و  ژیان  لە  ڕێگری  نەبوونە  قاچەكانم  نەبونی  چونكە 
ئاسوودەبوونم، هەمیشە سوپاسگوزاری خوام، چونكە ژیانم 
ژیانمان   ئێمەش  نین،  كەم  ئێمە  دەڵێم  لێرەوە  بوو.  جوانتر 

بەزەیی  چاوی  بە  جوانە،  ژیانیشمان  و  دەوێت  خۆش 
بەزەیی،  نەك  دەوێت،  ڕێزمان  ئیمە  مەكەن،  سەیرمان 
ئەوەتا ئەمڕۆ 23ساڵە قاچەكانم نییە و هەنگاوەكانم 
لێم تۆراون، بەاڵم ژیانم هەر كردو توانیشم جوانتر بژیم 
. توانیم لە دڵی زۆر كەس خۆشەویست بم و شیرین 
دی  كەسەكانی  چاوی  لە  بۆیە  بگرن،  ڕێزم  و  بم 

دڵخۆشم تا ئەو پەڕی دڵخۆشی«.

سارا عوسمان لەدایكبووی شاری سلێمانییە و دانیشتووی 
سێی  پۆلی  تا  دەكات،  باسی  خۆی  وەك  و  شارە  هەمان 
كەمئەندامیی  هۆی  بە  دواتر  و  خوێندووە  سەرەتایی 
قاچەكانی وازی لە خوێندن هێناوە. هەر لەو بارەیەوە دەڵێت: 
»بە هۆی كەمئەندامبوونی قاچەكانم لە ساڵی 1999 وازم 
خوێندن هێنا، چونكە تا ئەم سااڵنەش هەمیشە بە دوای 
چارەسەردا گەڕاوم، بەاڵم سوپاس بۆ خوا ئاستی خوێندن و 
نووسینم زۆر باشە و لە ساڵی2013 زۆر بە ئاسایی دەستم 
كرد بە نووسینی شیعر و تا ئیستاش بەردەوامم و كۆمەڵێك 
نووسینی جوانم هەیە، كە باس لە دڵی زۆربەی گەنجەكانی 

ئێستا دەكات لە بواری ئەوین و خۆشەویستی.«
ئەو خاتوونە سەبارەت بە چۆنیەتی لەدەستدانی قاچەكانی 
پڕ  لە  بوو،  بەیانی  نیوی  و  هەشت  »كاتژمێر  گوتی: 
بۆ هەمیشە من  كاتدا  كەمترین  لە  و  هەموو شت گۆڕا 
و قاچەكانم لێك دابڕاین، دابڕانێك هیچ كات هەنگاوەكانم 
لە  منداڵیدا  تەمەنی  لە  من  نەبوونەوە..  ئاشت  لەگەڵم 
بەیانییەكی زوودا و بێ بوونی هیچ نەخۆشییەك لەناكاو 
قاچەكانم لە جووڵە و ڕۆیشتن كەوتن، زۆرترین دكتۆری 
شارانم بینی، بەاڵم بێ هیوایان كردم لە گەڕانەوەی هێزی 
قاچەكانم بۆ ڕۆیشتن، ناچار دەبوو لەگەڵی خۆم ڕابهێنم، 
لە  بەشێك  نەبوونی  دەركەوت  بۆم  بژیم،  توانیم  كە  هەر 
بەهێز  هەمێشە  دەبێت  مرۆڤ  و  ڕاناگرێت  ژیان  جەستە 
ژیان  ناخۆشییەكانی  ڕووبەڕووی  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  بێت 
ببێتەوە، شوكر بۆ خوای گەورە توانیم بژیم زۆر بە جوانی و 
بە هێزێكی بڕوابەخۆبوونەوە، ڕاستە كۆمەڵێك خەونم مراند، 
بەاڵم هیچ كات نەمهێشت بكەوم و نەمهێشت كەس ئازار 
و ناڕەحەتییەكانم ببینێت، بڕوایەكی تەواوم بە خۆم هەیە و 
سپاس بۆ خوای گەورە لەناو خێزانێكدام كە زۆر بە باشی 
كەسانی  لە  وام  هەمیشە  من  كردووە.  لەگەڵم  مامەڵەیان 
نەك  بگرن،  ڕێزم  كردووە،  بێگانەش  و  خزم  و  دەور  چوار 
كەسی  هیچ  نە  و  من  نە  چونكە  بێتەوە،  پێمدا  بەزەییان 
هاوشێوەی من پێویستی بە بەزەیی نییە. ڕاستە قاچەكانم 
و هاوسەفەری  باشترین هاوڕێ  بەاڵم خودا  داوە  لەدەست 
بۆ  ماندووبوون  بێ  كە  عارەبانەكەمە  ئەویش   ناردووم،  بۆ 
هەموو شوێنێك لەگەڵم دێت، لە ناوماڵیش هاوكاری زۆرمە 
كچە  من  ئێستا  خوا  بۆ  سوپاس  ڕۆژانەم،  ئیشەكانی  بۆ 
بچووكەكەی جاران نیم و بوومەتە خانمێكی گەورە و بە 

كاری ماڵ و ژیانی خۆم خەریكم«.

بە هۆی كەمئەندامبوونی 
قاچەكانم لە ساڵی 1999 وازم 
خوێندن هێنا، چونكە تا ئەم 

سااڵنەش هەمیشە بە دوای 
چارەسەردا گەڕاوم

ساڵی2013 زۆر بە ئاسایی دەستم 
كرد بە نووسینی شیعر و تا 

ئیستاش بەردەوامم و كۆمەڵێك 
نووسینی جوانم هەیە

كاتژمێر هەشت و نیوی بەیانی 
بوو، لە پڕ هەموو شت گۆڕا و 
لە كەمترین كاتدا بۆ هەمیشە 

من و قاچەكانم لێك دابڕاین
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لە  زانكۆ  ناوچەی  كارگێڕی  سەعدواڵ  رزگار 
كەركووك، سەرەتا باسی ئەوە دەكات »پارتی دیموكراتی 
و  سەربەخۆیی  و  شۆڕش  ئااڵی  هەڵگری  كوردستان 
بەرەو كۆنگرەی  قۆناغە سەختەدا  لەم  نیشتمانپەروەری 
و  نێودەوڵەتی  هەلومەرجە  لەم  ناوە،  هەنگاوی   14
نێوخۆییەدا تەنیا ڕێبازی بارزانیی نەمر دەتوانێت بڕیاری 
نوێبوونەوە و قۆناغێكی نوێی كۆڵنەدات بدات، چونكە 

پارتیمان هەمیشە لە هەموو قۆناغەكانی نوێبوونەوە و 
كۆڵنەدانی دا، خاك و نەتەوەی بە ئەولەوییەتی پڕۆگرام 
»وەكو  دەڵێت:  هاوكات  داناوە«.  كاری  بەرنامەی  و 
دیار و ئاشكرایە لە هەر 13 كۆنگرەكانی پارتیمان الی 
بارزانیی نەمر و جەنابی سەرۆك بارزانی گرنگییەكی 
تایبەت بە كەركووك دراوە، لە كۆنگرەی 14ش ئەندامان 
و جەماوەری سەربەرزی پارتیمان لە شاری كەركووكی 

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

پارتی دیموكراتی كوردستان جگە لەوەی لە دامەزراندنیەوە تا هەنووكە هەردەم هەڵگری بەیداخی شۆڕش و خەبات بووە 
و لە قوربانیدان سڵی نەكردووەتەوە و، ڕێبازی پیرۆزی بارزانیی نەمر سەرمەشقیەتی، بە بێ جیاوازی بۆ هەموو دەڤەر و 
ناوچەكانی كوردستان پالنی نەتەوەیی هەبووە، بەاڵم كەركووك و غەدرێك كە لە كوردستانیبوونی ئەو شارە كراوە، هەردەم 
وای كــردووە، پارتــی حیســابی تایبەتــی بــۆ ئەو هاوكێشــەیە بكات، لە ئێستاشــدا كــە پارتی دیموكراتی كوردســتان بەرەو 
كۆنگرەی 14ی دەڕوات، ئەو پرسیارە دێتەئاراوە كە ئایا كەركووكییەكان لە كۆنگرەی ئەمجارەی پارتیدا داوكارییەكانیان 

چییە؟ بەشداربووانی ئەم ڕاپۆرتەی گواڵن وەاڵمی ئەم پرسیارە دەدەنەوە.
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كەركووكییەكان لە نوێبوونەوە و 
گۆڕانكارییەكانی پارتیدا خوازیاری 

ئاوڕلێدانەوەی زیاترن
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دڵی كوردستان دڵنیاین لەوەی جەنابی سەرۆك بارزانی 
و پارتیمان لەم نوێبوونەوە و بەرەوپێشچوونەدا بە بەرزی 
ئەوەی  هەروەها  دەڕوانن،  كەركووك  لە  گرنگییەوە  و 
پارتی  14ی  كۆنگرەی  كە  ڕاستییەیە  ئەو  دەبینرێت 
لە  جیاواز  هەلومەرجێكی  لە  كوردستان  دیموكراتی 
لە  ئایندە  بۆ  بەپێی خوێندنەوە  و  ڕابردوو  كۆنگرەكانی 
دۆزی  ئایندەی  هەستیاریی  و  بەرپرسیاریەتی  ئاستی 
ڕەوای كورد وكوردستانە. پارتیمان لە سەدەیەك خەبات 
نزیك دەبێتەوە و لەم سااڵنەی خەباتیدا هەزاران قوربانی 
بۆ كەركووك داوە، بۆیە دڵنیاین لەم كۆنگرەیەشدا پارتی 

لە ئاست خواستەكانی كەركووكدا دەبێت«.
زانكۆی  قوتابیانی  لقی  بەرپرسی  سەمەد  ئەحمەد 
كەركووك، ڕایوایە پارتی و ڕێبازی بارزانی هەڵقواڵوی 
خواست و ئیرادەی خەڵكی كوردستانن و هاوكات دەڵێت: 
»هیوادارم لە كۆنگرەی چواردەمدا پارتی بەردەوام بێت 
وەك  كە  نیشتمانییەكانی  و  نەتەوەیی  ئامانجە  لەسەر 
گەڕانەوەی  و  بووە  كوردی  قەزیەی  خاوەنی  هەمیشە 
كوردستان  هەرێمی  سەر  بۆ  دابڕاوەكان  ناوچە  هەموو 
بخرێتە بەر باس بەپێی ئەو میكانیزمانەی لە ماددەی 
بەوەش  هەن،  فیدڕاڵدا  عێراقی  دەستووری  140ی 
بارزانیی  چونكە  بچەسپێندرێت،  هەرێم  سنووری 
و  كەركووك  قوربانیی  كردە  مەزنی  شۆڕشێكی  نەمر 
دەستكەوت  ئەو  هەموو  پەرەپێدانی  و  پاراستن  هەوڵی 
و ئیستیحقاقە نەتەوەیی و سیاسی و ئابوورییانەی بە 
خەباتێكی مێژوویی هاتوونەتەدی و لە بنەڕەتدا بەرهەمی 
خوێنی شەهیدانمان و قوربانیدانی گەلەكەمانن، هیوادارم 
كۆنگرەی داهاتوودا دەروازەیەكی نوێ بكاتەوە لە بەردەم 
دەنگ و بیر و هزری نوێ، چونكە بیركردنەوەی تاك 
بۆ  بدرێت  هەوڵ  هاتووە.پێویستە  بەسەردا  گۆڕانی 

بەنێودەوڵەتیكردنی سیاسییانەی دۆزی ڕەوای كورد لە 
چوارچێوەی ڕێكخراوە نێودەوڵەتی و هەرێمایەتییەكاندا، 
هەروەها ئومێدمان هەیە ئەم كۆنگرەیە ببێتە دەستپێكی 
وەرچەرخانێكی مێژوویی و نەتەوەیی و نیشتیمانی كە 
هەڵگری خواستە ڕەواكانی ئەمڕۆی هەڤااڵنی پارتیمان 
و جەماوەری كوردستان بێت. داواكارم لە هەموو هەڤااڵن 
لە ئاستی شكۆ و گەورەیی ئەم ڕێبازە پیرۆزەدا هەنگاو 
و  ڕێنمایی  و  پڕبەهاكان  پڕەنسیپە  پابەندی  و  بهاوێژن 

ڕاسپاردەكان بن«.
مەریوان حەكیم جەباری كارگێڕی ناوچەی شۆڕش لە 
»پارتی  دەڵێت:  پرس  هەمان  بە  سەبارەت  كەركووك، 
بە درێژای تەمەنی لە هەلومەرجی گونجاودا هەوڵی 
كە  هەرجارێك  و،  داوە  نوێبونەوەی  و  كۆنگرە  بەستنی 
تازە و  بیرێكی نوێ و خوێنی  بە  كۆنگرەی گرێداوە، 
بیری تازە و ستراتیژیەتی تازە خۆی نوێ كردووەتەوە، 
كارەكانی  بەڕێوەیە،  چواردە  كۆنگرەی  كە  ئێستاش 
دەستی پێ كردووە بە شێوەیكی جوان لە چوارچێوەی 
لەوەیە  چاومان  كەركووكی  ئێمەی  و  بۆداڕێژراو  پالن 
پڕۆگرامێكی  و  پەیڕەو  و  تازە  بیری  و  تازە  خوێنی 
نوێ و گونجاو كە لەگەڵ سەردەمی ئێستادا بگونجێت 
چاوەڕوانی  هەروەها  بێتەدی،  بكرێت،  لەسەر  كاری  و 
دروشمی  لە  هەمیشە  وەك  كەركووك  دەكەین  ئەوە 
ڕێژەیەكی  و  بكرێتەوە  جێگای  پەیڕەوەكەیدا  و  پارتی 
ئەندام  ببنە  بن و  ئامادە  لە كۆنگرە  باشی كەركووكی 
هەمیشە  وەك  پارتی  ستراتیژیەتی  لەوەی  دڵنیاین  و 
لەسەر هێڵی بەرگری لە مافەكانی كورد و كەركووك 
و ناوچە دابڕێنراوەكان دەمێنێتەوە و چاوەڕوانیی ئێمەی 
كەركووكی لە كۆنگرەی چواردە ئەوەیە هەمیشە پارتی 
بە گەنجی و جوانی و هێزی نوێ و بیری نوێ بمێنێتەوە 
و ڕۆڵی زیاتر بە گەنجان و الوان و ئافرەتان بدرێت«.

دڵنیاین لەوەی جەنابی سەرۆك 
بارزانی و پارتیمان لەم 

نوێبوونەوە و بەرەوپێشچوونەدا 
بە بەرزی و گرنگییەوە لە 

كەركووك دەڕوانن

لەم هەلومەرجە نێودەوڵەتی 
و نێوخۆییەدا تەنیا ڕێبازی 

بارزانیی نەمر دەتوانێت بڕیاری 
نوێبوونەوە و قۆناغێكی نوێی 

كۆڵنەدات بدات

لە هەر 13 كۆنگرەكانی 
پارتیمان الی بارزانیی نەمر 

و جەنابی سەرۆك بارزانی 
گرنگییەكی تایبەت بە كەركووك 

دراوە
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هەشتەمین دیداری شانۆی كوردیی 
یۆتۆبۆری لە واڵتی سوید بەڕێوەچوو

مەنسوور جیهانی 

شـــانۆگەریی مەرگـــی ئـــاو لـــە الیـــەن هۆگرانـــی 
ئامادەبووانـــەوە  هەروەهـــا  و  شـــانۆ  هونـــەری 
ــە  ــێوەیەك كـ ــە شـ ــرا، بـ ــێ كـ ــی لـ ــوازییەكی باشـ پێشـ
بەرپرســـانی هەشـــتەمین دیـــداری شـــانۆی كوردیـــی 
یۆتۆبـــۆری ئیزنیـــان دا كـــە لـــە هـــەر ڕۆژە و دوو 
جـــار ئـــەم شـــانۆگەرییە نمایـــش بكرێـــت، واتـــە لـــە دوو 

رۆژی دیـــداردا چـــوار جـــار نمایـــش كـــرا.
ئـــەم شـــانۆگەرییە لـــە ڕووداوێكـــی ڕاســـتەقینەی 

كـــە  وەرگیـــراوە،  كوردســـتان  هەرێمـــی 

شـــانۆگەرییە  كۆمەڵـــەی ئـــەم  بەرهەمـــی 
نووســـینی  لـــە  یۆتۆبـــۆری،  جوانەكانـــی  هونـــەرە 
یەڵـــدا حوســـێن و لـــە دەرهێنانـــی بەكـــر رەشـــیدە كـــە 
محەمـــەدی  ئەرینـــا  و  كەمـــال  كامـــەران  تیایـــدا 
ـــی  ـــا كاری دیزاین ـــڕن، هەروەه ـــی ســـەرەكی دەگێ رۆڵ
دیكـــۆری لـــە الیـــەن هونەرمەنـــدی شـــێوەكار ئەحمـــەد 
نامـــۆ بـــۆ ئەنجـــام دراوە و، ئاســـۆ دیـــان هونەرمەنـــدی 
موزیكزانـــی كـــوردی دانیشـــتووی واڵتـــی ســـوید، بـــە 
ـــردووە. ـــدا بەشـــداریی ك ـــری عـــوود تیای ژەنینـــی ئامێ
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هەشتەمین دیداری شانۆی كوردیی یۆتۆبۆری بە هەوڵی كۆمەڵەی هونەرەجوانەكانی نێودەوڵەتی یۆتۆبۆری 
Internationella Sköna Konster، بە دروشمی بەسە ژن كوشتن لە كوردستان و، بە نمایشی شانۆگەریی 
گۆتێبۆڕگ  دراماتیكی  شانۆی  لە  ئاب  20ی  و   19 رۆژانی  ئیوارەی  شەشی  كاتژمێر  ئاو(  )مەرگی 

Dramatiska teateri Göteborg  لە شاری یۆتۆبۆری لە واڵتی سوید بەڕێوە چوو.
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شـــاری  لـــە  ســـاڵدا  لـــەم 
هەولێـــر ڕوویـــدا كـــە )ماریـــا 

ســـامی( بەداخـــەوە بـــە دەســـتی 
كـــوژرا. كەســـوكارەكەی 

دیـــداری ئەمســـاڵی شـــانۆی كوردیـــی 
بەشـــی  ســـەرۆكایەتی  بـــە  یۆتۆبـــۆری 

بـــە  هونەریـــی عیـــزەت ڕەئـــووف و هەروەهـــا 
شـــەماڵ  كۆمەڵـــە  ســـەرۆكی  سەرپە ڕەشـــتی 

ئیبراهیـــم و بەرپرســـی ئیـــداری دیـــدار محەمـــەد 
تۆفیـــق و بەشـــی تەكنیكـــی ڕووناكـــی و دەنـــگ لـــە 

الیـــەن نـــەوزاد باهیـــر بەڕێـــوە چـــوو.
ـــە  ـــە خۆئامادەكردندای ـــەكان ل ـــەرە جوان ـــەی هون كۆمەڵ
فیلمـــی  دیـــداری  نۆیەمیـــن  ســـازدانی  بـــۆ 
و   26 رۆژانـــی  لـــە  كـــە  یۆتۆبـــۆری  كوردیـــی 
27ی نۆڤەمبـــەری 2022 لـــە هۆڵـــی ســـینەمایی 
فۆڵكـــت هیـــووس )Fulket Hus( لـــە ناوچـــەی 
شـــاری  لـــە   )Hammarkullen( هەمەركۆڵـــەن 
یۆتۆبـــۆری بەڕێـــوە دەچێـــت، هـــەر لێـــرە لـــە هەمـــوو 
ــە  ــان خۆشـ ــە پێیـ ــورد داوا دەكات كـ ــازانی كـ فیلمسـ
نوێتریـــن بەرهەمەكانـــی خۆیـــان، بـــۆ ئـــەم رووداوە 

بنێـــرن. ســـینەماییە 
بۆ زانیاریی زیاتر:

https://www.facebook.com/kurd-
iskafilmtraffen

هەشـــتەمین  گشـــتیی  راگەیاندنـــی 
دیـــداری شـــانۆی كـــوردی یۆتۆبـــۆری.
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هونەری مافوور
مافـــوور هونەرێكـــی بەرزی پەیوەســـت بـــە ژیانی مرۆڤـــە. هەرچەندە بـــە گوێرەی 
ڕشـــتەی ڕۆژاواییان، مافـــوور ناچێتە نێو ڕێـــزی حەوتەوانەی هونـــەری جوانەوە، 
بـــەاڵم لـــە ڕاســـتیدا هونەرێكی بەرز و تـــەژی لە جوانییـــە، جێی خۆیەتـــی لە نێو 
ڕشـــتەی هونەردا جێی خۆی بكاتـــەوە. لە ڕووی مێژووییەوە، لە میســـردا ئاوێتە بە 
شارســـتانیەتی دێرینـــی ئەو واڵتە بووە. شـــوێنەواری زۆری ئەو واڵتـــە، نموونە لە 
پیشـــەی جۆاڵیی و دروســـت كردنی مافوور لە كەرەســـتەی هەمەجۆر پیشـــان دەدات. 
لە ســـیبیریای ڕووسیاشـــدا مافوورێك دۆزراوەتـــەوە، توێژەران بۆ 2500 ســـاڵ بەر 

لە ئێســـتای ســـەرزەمینی ئێرانی دەگێڕنەوە.

)2-1( 

كرۆكـــی هونەر لە پیشـــاندانی جوانـــی و كارامەییدایە، 
دەداتـــەوە.  پاســـاوی  داهێنانیـــش  و  بـــەرز  ئەندێشـــەی 
هونـــەركار یـــان هونەرمەنـــد، كەســـێكە دیـــد و هـــزر و 
لێكدانـــەوەی خـــۆی لە بەرهەمـــدا گەاڵڵـــە دەكات، ئەو 
بەرهەمـــەش بـــە الی ئێمـــەوە جوان و ســـەرنج ڕاكێشـــە. 
لـــە پاڵ ئەوەشـــدا هونەرمەند ئەو كەســـەیە، تێگەیشـــتن 
و ڕوانینـــی خـــۆی بـــۆ جیهـــان و گـــەردوون بـــە 
شـــێوەیەكی كارامـــە بەرجەســـتە دەكات. لـــە 
بنەڕەتدا هونەر بەهرەیە، بە كار و كۆشـــش، 
شـــارەزایی و ئەزموونی دێتە پاڵ. من و 
تـــۆی هونەرخوازیش، چێژ و ســـوود لە 
هونـــەر وەردەگرین. بـــە گوێرەی هەموو 
ئەوانـــەی گوتـــم، مافـــووری دەســـكرد 
هونەرە. هۆشـــمەندیی ڕەخنەگرانە ئەوە 
دەخوازێـــت، ئێمە ئەو ڕشـــتەی هونەرەی 
دەگەڕێتـــەوە،  گریـــك  بـــۆ  ڕیشـــەكەی 
هەڵوەشـــێنینەوە و ڕشـــتەیەكی دیكـــەی لـــە 

دابنێین. جێـــدا 
مـــن لـــە ڕێـــی دۆســـێی هونەر لـــە گۆڤـــاری )گواڵن(
دا، هـــەوڵ دەدەم ســـەرەتایەك بـــۆ دانانـــی ڕشـــتەیەكی 
وردتر دەســـت پـــێ بكەم، زاتی ئەوەش بـــە خۆم دەدەم بە 
ســـەلیقەیەكی جوانخواز و جوان دۆســـتانەوە، ڕشتەیەكی 

نـــوێ و ڕیالیســـتانەتر پێشـــنیار بكـــەم. لـــەم هەوڵەشـــدا 
خوێندنەوەیەكـــی ئـــازاد و بابەتیانـــە بۆ تێكـــڕای هونەر 
دەكـــەم. بـــە خوێندنـــەوە و شـــرۆڤە، پێداچوونەوەیـــەك بە 
حەوتەوانـــەی هونەردا دەكـــەم، بیردۆزێك لە بارەی هونەر 
و ڕشـــتەكەی دەخەمـــە ڕوو، تـــەالری چەق بەســـتووی 
ڕشـــتە باوەكـــە هەڵدەتەكێنـــم، بینـــای ڕشـــتەیەكی نوێ 
دەخەمـــە ڕوو. بـــۆ ئەم مەبەســـتەش لە چەنـــد وتارێكی 
پێشـــووی )گواڵن(دا بەركوڵێكم خستە ڕوو، بە هونەری 
مافـــوور ڕاســـتەوخۆ دێمـــە دەســـت، هونـــەری دیكـــەی 
دەرەوەی حەوتەوانـــەی هونەریشـــی دێتـــە پـــاڵ، ئنجـــا 
بینای ڕشـــتەیەكی نوێ و گونجاوتـــر بۆ هونەری جوان 
)Fine arts: Hunerên Bedew( پێشـــنیار دەكەم، لەم 

پێشنیارەشـــدا متمانەیەكـــی زۆرم بـــە تێزەكەم هەیە.
پەیوەســـت بـــە بازنەی هونـــەر، مافوور هـــەم تەژییە لە 
جوانـــی، هـــەم هەڵگـــری واتـــا و ئایدیـــا و ســـیمبوڵ و 
ئایكۆنـــی هەمەجـــۆرە. ئـــەم فیگەرانەش بـــە تێكڕا، بە 
هـــەردوو چەمكـــی )جوانـــی + واتا(وە، بارســـتەیەكی 
ســـەنگینن بـــۆ ئـــەوەی قبووڵمـــان بێـــت كـــە مافـــوور 
لـــە  پتـــر  مووزیـــك،  چەشـــنی  هونەرێكـــی  هونـــەرە. 
هونەرەكانـــی دی، لـــە هەســـت و ویـــژدان و خواســـتی 
مرۆڤـــەوە نزیكـــە. هونـــەری مافووریـــش بـــەدەم حەزی 
ســـتاتیكاییانە و جوانخوازانـــەی مرۆڤـــەوە دێت، دەروون 
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بـــە جوانـــی پـــاراو دەكات، هـــاوكات بەشـــێكی گرنگە 
لـــە پێداویســـتی ژیانـــی ڕۆژانەی مـــرۆڤ. هونەرێكە 
لەگـــەڵ تەالرســـازی، بـــە تەواوەتـــی ئاوێتە بـــە ژیانی 

بووە. مـــرۆڤ 
مافـــوور ئـــەوە نییە تەنیـــا ڕایەخ بێت، لە پاڵ ئەوەشـــدا 
ڕەهەنـــدی جوانـــی و واتـــاش دەگرێتـــە خـــۆ، ئەمـــەش 
پاســـاوێكی گەورەیـــە بـــۆ ئـــەوەی دەروازەی هونـــەر بە 
ڕوویـــدا وااڵ بێت، لـــە نێو گەردانەی ڕشـــتەی هونەردا 
جێی خـــۆی بگرێت. گریك هەقـــی خۆیان بوو، چۆنی 
لـــە هونـــەر حاڵی بوون، بەو چەشـــنە ڕشـــتەكەیان دانا. 
بارتەقـــای ئەوە، ئێمەش هەقی خۆمانە ڕشـــتەی هونەر 
دابڕێژیـــن، لەو داڕشـــتن و دیاری كردنـــەی توخمەكانی 
ئەو ڕشـــتەیەدا، كارێكی دروســـتە كە پێداویســـتی ژیان 
و ژینگـــەی خۆمـــان، میراتی شارســـتانی و كولتووری 

ڕۆحیـــی خۆمانی تێدا ڕەچـــاو بكەین. 
ئـــەم هونـــەرە زادەی شارســـتانیەتی ڕۆژهەاڵتـــە، بۆیـــە 
تێكـــڕای گەالنـــی ڕۆژهـــەاڵت لـــەم هونـــەرەدا خـــاوەن 
مۆركـــی تایبـــەت بـــە خۆیانـــن. تەنانـــەت لە نێـــو هەر 
یـــەك لـــە نەتەوەكانـــی ڕۆژهەاڵتـــدا، هەمەڕەنگییەكی 
زۆر لە ڕووی چەشـــنەكانی مافـــوورەوە بەدی دەكەین. 
لـــە ئاســـتی جیهاندا دۆخی جیۆسیاســـی لە ناســـاندنی 
هونـــەری مافـــوور و جۆرەكانی، نەخشـــی كارای هەیە. 

ئەوروپـــا لـــە ڕێـــی ئەویشـــەوە جیهانـــی ئەمـــڕۆ، پتـــر 
مافـــووری ئێران )فارس( و مافـــووری توركیا )تورك( 
دەناســـن. بەاڵم كـــە لێی ورد دەبیتـــەوە، مافووری ئێران 
هـــی چەندین نەتەوەیـــە نەك تەنیا نەتـــەوەی فارس، بە 
هەمـــان شـــێوە، مافووری توركیا هـــی چەندین نەتەوەیە 
نـــەك تەنیا تـــورك، بەاڵم جیهان مـــۆرك و ماركەی ئەو 
دوو واڵت و ئـــەو نەتەوەیـــەی بە فراوانـــی دەرهەق بە 

هونەری مافووری بەخشـــیوە و ناســـیوە.
لێـــرەدا ئێمـــە هەمبەر بـــە دوو ئەركـــی گەورە 
دەوەســـتین. یەكیـــان ئەوەیـــە، ئێمـــە مافوور 
پێگـــەی  بكەیـــن،  پێناســـە  هونـــەر  وەك 
نێـــو جیهانـــی  لـــە  خـــۆی  بـــە  شایســـتە 
پـــێ ڕەوا  ســـتاتیكای هونـــەری جوانـــدا 
ببینین، ئەمەش بە شـــرۆڤەیەكی لۆژیكی 
و لەســـەر بنەمایەكـــی ڕاســـت و دروســـت. 

تێـــك  نەخشـــەی  ئێمـــە  ئەوەیـــە  دووەمیـــان 
ئاڵۆســـكاوی هونەری مافوور ڕۆشن بكەینەوە، 

هـــەر نەتەوەیـــە نـــاو و ناوبانگـــی شایســـتە بە خۆی 
لـــە دنیـــای ئـــەم هونـــەرەدا پـــێ بدرێـــت، نـــەك ئەوەی 
تەنیـــا دوو نەتـــەوەی لە ڕووی سیاســـییەوە سەردەســـت 
بەســـەر ســـەرزەمینێكی فراوانەوە، بكەین بە میراتگری 

تێكـــڕای ئـــەم هونەرە.
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سەلما حایک:
هۆڵیۆد الیەنی جوان و 

قێزەوەنی هەیە

و  جوانی  هۆی  بە  ساڵ(   55 )تەمەن  حایكی  سەلما 
سەرنجی  توانیی  هونەرییەوە  توانای  و  سەرنجڕاكێشی 
خۆی  الی  بۆ  جیهانی  دەرهێنەرانی  و  بەرهەمهێنەر 
هۆڵیۆد،  لە  ناوبانگی  و  سەركەوتن  سەرەڕای  رابكێشێت، 
تێیدا دەژیی بێ ئاستەنگ و گرفت  ئەو ژیانە خۆشەی 
نەبووە، ئەمەش وای كردووە كە بە راشكاوی بڵێت: هۆڵیۆد 
و كاری نواندن چۆن جوان و چێژبەخشە، بە هەمان شێوەش 
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ئەســـتێرەی پۆپ بریتنی ســـپێرز لـــە پەیامێكی دەنگیی درێـــژدا ڕایگەیاند كە ئەو سەرپەرشـــتییەی 
كـــە بـــۆ مـــاوەی 1٣ ســـاڵ بەهـــۆی كێشـــە دەروونییەكانییەوە كـــە لەالیـــەن باوكییەوە بەســـەریدا ســـەپێندرابوو، 

كۆتایـــی پێهات و ئێســـتا ئازادە.
جەیمـــی ســـپێرز باوكـــی ئـــەو گۆرانیبێژە، سەرپەرشـــتیاری ســـەرەكیی ئـــەو سەرپەرشـــتیكردنە بوو كە لە ســـاڵی 200٨ 
بەســـەر كچەكەیـــدا ســـەپێندرا و، بـــە بڕیارێكـــی دەســـەاڵتی دادوەری لـــە لۆس ئەنجلـــۆس لە 12ی تشـــرینی دووەمی 

هەڵوەشایەوە.  2021
ئـــەو ئەســـتێرە تەمـــەن 40 ســـاڵییە لـــەو كاتەوەی كە ئـــەم سەرپەرشـــتییە هەڵگیراوە، تەنیـــا لێدوانی كورتـــی لەبارەی 
ئـــەم سەرپەرشـــتییە دەركـــردووە و بە »ئارەزوومەندانە« وەســـفی كـــردووە، ئەمەش بە تایبەتی لـــە ڕاگەیاندنی ئەودا 
دەركەوتـــووە كـــە باوكـــی ڕێگریـــی كـــردووە كـــە منداڵی هەبێـــت، هەرچەندە خـــۆی زۆر ئـــارەزووی بـــووە منداڵی 

زیاتـــری هەبێت.
ســـپێرز دوای هەڵوەشـــاندنەوەی سەرپەرشـــتیاری، هاوســـەرگیری دووبارەی كردەوە و هاوســـەرەكەی )سام ئەسگار(

ی تەمـــەن 2٨ ســـاڵ ڕایگەیانـــد كە كۆرپەكـــەی لەبار چووە.
لـــە پەیامێكـــی دەنگیـــی 22 خولەكیـــدا كـــە لـــە یوتیـــوب بـــاو كرایـــەوە و، بۆ یەكەمجـــار گۆڤـــاری ڤاریتی 
ئاشـــكرای كـــرد، بریتنی ســـپێرز بە دەنگێكـــی خەمناك و هەندێكجاریش زەق، ئاشـــكرای كرد كە 1٣ ســـاڵی 
ژیانی لەژێر »كۆنترۆڵی« باوكیدا زۆر بە ســـەختی بەســـەر بردووە و، دایكیشـــی بەو سەرپەرشـــتییە رازی 
بـــووە، هەروەهـــا دایكـــی و براكـــەی و هاوڕێكانی شـــایەتحاڵ بوون لەســـەر ئەوەی كە بەســـەریدا هات لەو 

ماوەیەدا.
لـــە تۆمـــارە دەنگییەكەدا دەڵێت: »چیم كرد كە شـــایەنی ئەمە بێت«، هەروەها خێزانەكەی و كەســـانی 

نزیك لە خۆی تۆمەتبار دەكات بە كوشـــتنی »بە هەموو مانای وشـــەكە«.
ئەو هونەرمەندە پێی وابوو كە جەیمی ســـپێرزی باوكی لە ماوەی ســـێزدە ســـاڵی رابردوودا ســـزای 
داوە، بـــەو پێیـــەی ڕێگریـــی كردووە لـــەوەی )كـــەس نەبینێت، یان هیـــچ نەڵێـــت( هەروەها ناچار 
بـــووە كار بـــكات و، ڕێگریـــی لێ كـــراوە ئۆتۆمبێلی خـــۆی لێبخوڕێت، تەنانـــەت جەختی لەوە 

كـــردەوە كـــە مۆبایلەكەی لەژێـــر چاودێریدا بووە.

بریتنی سپێرز: سێزدە ساڵ منیان كوشت

الیەنی قێزەوەنی هەیە.
لە   1996 ساڵی  ئەیلولی  2ی  لە  حایك  سامی  سەلما 
بازرگانێكی  باوكی  لەدایكبووە،  خێزانێكی زۆر دەوڵەمەند 
مەكسیكیی بەڕەچەڵەك لوبنانییە، دایكیشی بەناوی دیانا 

خیمینێزە گۆرانیبێژی ئۆپێرایە.
گەشتی  خوێندن  بۆ  بوو،  ساڵ   12 تەمەنی  كە  سەلما 
كرد بۆ ویایەتی لویزیانای ئەمریكا، دوای چەند ساڵێك 
گەڕایەوە مەكسیك بۆ خوێندنی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان 

لە زانكۆی ئیبێرۆ ئەمریكانا.
ویایەتە  گەڕایەوە  دیكە  جارێكی   19٨٨ ساڵی  لە 
بۆ  كالیفۆرنیا،  بەتایبەتی  ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی 
لەم  و  ئادلێر(  )ستێا  پەیمانگەی  لە  نواندن  خوێندنی 
ببێتە  دا  بڕیاری  و،  پاندانان  بە  كرد  دەستی  قۆناغەدا 
بۆ  دا  هانی  بڕیارەش  ئەم  و  پیشەیی  ئەكتەرێكی 

سەركەوتن لە زنجیرەی مەكسیكی تێرێزا.
جوانكاریی  نەشتەرگەریی  دوو  حایك  سەلما 
ئەنجام داوە، یەكەمیان بۆ لووتی، دووەمیشیان 

بۆ گەورەكردنی سنگی، سامانەكەی بە 90 ملیۆن دۆالر 
مەزەندە دەكرێت.

حایك بە ڕۆڵی ئەكتەرییەوە نەوەستا، بەڵكو كۆمپانیایەكی 
گەورەی بەرهەمهێنانی هونەریی دامەزراند، كە تایبەت بوو 
ساڵی  لە  هەروەها  التینییەكان،  فیلمە  پێشكەشكردنی  بە 
2011 براندی تایبەتی خۆی لە بەرهەمەكانی جوانكاری 
و چاودێریی پێست و چاودێریی قژ خستە بازاڕەوە بە ناوی 
Nuance، لە ساڵی 2017دا سەلما حایك بەرهەمهێنەری 
بەناوبانگی هۆلیوود، هارڤی واینشتاینی تۆمەتبار كرد بە 

هەراسانكردن و دەستدرێژی سێكسی.
لەم رووە لە ساڵی 2017 بە ڕۆژنامەی نیویۆرك تایمزی 
ڕایگەیاندبوو كە واینشتاین »دڕندەیەك« بووە، كە بەهۆی 
بە  كردووە  تۆمەتباری  هەروەها  دەجووڵێت،  توڕەییەوە 

دەستدرێژیی سێكسی و هەڕەشەی كوشتن.
سەرچاوە : العین
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* بۆچی یاریی ئەسپسواریت هەڵبژارد؟
- هـــەر لـــە منداڵییـــەوە باوكـــم بـــە رەحمـــەت بێـــت، 
ـــوارە  ـــەم ب ـــەوە ل ـــەو كات ـــە، ل ـــەم یاریی ـــردووم ب ئاشـــنای ك

كار دەكـــەم.
ـــە چ  ـــی ئەسپســـواری ل ـــە كوردســـتان ئاســـتی یاری * ل

ئاســـتێكدا دەیبینیـــت؟
- بێگومـــان ئـــەم یارییـــە لـــە هەمـــوو جیهانـــدا گرنگیـــی 
چەنـــد  لـــەم  و  ئێســـتادا  لـــە  دەدرێـــت،  پـــێ  زۆری 
ســـاڵەی ڕابـــردوودا هەوڵـــی تاكـــە كەســـی دراوە بـــۆ 
ـــەاڵم  ـــە ســـااڵنی پێشـــوو باشـــترە، ب بەرەوپێشـــچوونی و ل
هێشـــتا بەپێـــی پێویســـت نییـــە، ئـــەو هەواڵنـــەی دراوە 
لـــە پێنـــاو وەرزشـــەكەدا نییـــە و زیاتـــر بزنســـی پێـــوە 

ــت. دەكرێـ
* بۆچـــی لـــە كوردســـتان وەكـــو پێویســـت گرنگـــی بـــەم 

یارییـــە جیهانییـــە نادرێـــت؟
- هـــۆكار زۆرن، لەوانـــە مـــن هەمیشـــە گوتومـــە و 
ئێســـتاش دووبـــارە دەیڵێـــم )كەســـی شـــیاو لـــە شـــوێنی 
شـــیاو(، بەداخـــەوە نەبوونـــی كەســـانی پســـپۆڕ و شـــارەزا 
لـــە بوارەكـــەدا، یەكێكـــە لـــە هـــۆكارەكان، 
هەروەهـــا نەبوونـــی بودجـــەی پێویســـت، 
كـــە  ئەوەیـــە  دیكـــەش  هۆكارێكـــی 
هێشـــتا كۆمەڵگـــەی ئێمـــە و كەســـانی 
بەرپـــرس بـــە شـــێوەیەكی ســـەرەتایی ئـــەم 
وردەكارییەكانـــی  و  دەناســـن  وەرزشـــە 
و  گرنگتریـــن  ئەمـــە  نیـــن،  شـــارەزا 
دیارتریـــن هـــۆكارە بـــۆ پشتگوێخســـتنی 

ــە. ــەم وەرزشـ ئـ
*پێـــت باشـــە چـــی بكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی 

ئـــەم یارییـــە بچێتـــە قۆناغێكـــی تـــازەوە؟
-چەنـــد هەنگاوێـــك هەیـــە دەبێـــت بنرێـــت بـــۆ 

ــی  ــێ كەسـ ــە دەبـ ــە، لەوانـ ــەم یارییـ ــچوونی ئـ بەرەوپێشـ
پســـپۆڕ لـــە وەرزشـــیی ســـوارچاكی دابنرێـــت، نـــەك 
ـــووە و  ـــی ئەســـپ ب ـــا ئیشـــیان بەخێوكردن ـــانێك تەنی كەس
تەنیـــا لـــە بەخێوكـــردن شـــارەزان و دەزانـــن تـــاوی ئەســـپ و 
ماییـــن بـــدەن و هیچـــی تـــر، دەبێـــت گۆڕەپانـــی گونجـــاو 
دروســـت بكرێـــت كـــە تایبـــەت بێـــت بـــە یارییەكانـــی 
ـــت،  ـــدا بێ ـــی هەمـــوو یاریزانان ـــە خزمەت ـــەم وەرزشـــە و ل ئ
ــان  ــت، هێنـ ــەت بێـ ــی تایبـ ــی چینێكـ ــە خزمەتـ ــەك لـ نـ
یـــان دروســـتكردنی ناوبژیوانـــی شـــارەزا لـــە بوارەكـــەدا، 
ئەمـــەش بـــە كردنـــەوەی خـــول دەكرێـــت لەالیـــەن كەســـانی 
لەالیـــەن  پێویســـت  بودجـــەی  دابینكردنـــی  پســـپۆڕ، 
ــەركردنی  ــەت و سپۆنسـ ــی تایبـ ــان كەرتـ ــەت، یـ حكومـ
پاڵەوانێتییـــەكان لەالیـــەن كۆمپانیاكانـــەوە، كردنـــەوەی 

خـــول و پاڵەوانێتـــی ســـااڵنە چەنـــد جارێـــك.
بـــە  پاڵەوانێتـــی  دوو  یـــەك  كردنـــەوەی  *ســـااڵنە 
بەشـــداریی ژمارەیـــەك یاریزانـــی كـــەم، دەبێتـــە هـــۆكاری 

پێشـــكەوتنی ئـــەم یارییـــە؟
ـــدا  - بەڵـــێ، بێگومـــان بەشـــداریكردن لـــە پاڵەوانێتییەكان
دەبێتـــە پاڵنەرێـــك بـــۆ یاریزانـــان و بـــۆ فێرخوازانـــی 
خولەكانیـــش كـــە بـــەردەوام بـــن و كـــۆڵ نـــەدەن، بەمـــەش 
ئەگـــەر  پێشـــەوە،  دەباتـــە  وەرزشـــە  ئـــەم  هەنگاوێـــك 
ــی  ــەاڵم بوونـ ــن، بـ ــش زۆربـ ــەم و كووڕییەكانیـ ــی كـ چـ
پاڵەوانێتییـــەكان خـــۆی لـــە خۆیـــدا بوونـــی وەرزشـــەكە 

دەســـەلمێنێت.
*كێشەو ئاریشەكانتان چین لەم وەرزشە؟

ــەوە  ــەم وەرزشـ ــدان بـ ــە گرنگیـ ــووی پەیوەنـــدی بـ -هەمـ
هەیـــە، ئـــاوڕی جـــددی لـــەم وەرزشـــە نەدراوەتـــەوە، 
ــەز  ــین و بەهـــۆی حـ ــە كەسـ ــەكان تاكـ ــتا هەوڵـ ــا ئێسـ تـ
و خۆشەویســـتی كەســـانی نـــاو بوارەكەوەیـــە و وەكـــو 
پێویســـت نییـــە، گرنگتریـــن گرفـــت كەســـانێك تێكـــەڵ 

خەریكی خۆئامادەكردنم
 بۆ پاڵەوانێتی عێراق

تاژان نەسرەدین  
ڕاهێنەر و یاریزانی ئەسپسواری: 
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بێبـــەش  منـــی  كولتـــوور  و  بێگومـــان كۆمەڵگـــە   -
ــتیكردنی  ــەاڵم پاڵپشـ ــت، بـ ــەو گرفـ ــە كێشـ ــردووە لـ نەكـ
خێزانەكـــەم ڕێیـــان لـــەو گرفتانـــە گـــرت و چیتـــر نەبـــوون 
ــێخ  ــم )شـ ــتی باوكـ ــی پاڵپشـ ــە تایبەتـ ــت، بـ ــە بەربەسـ بـ
نەســـرەدین( بـــە ڕحمـــەت بێـــت، هەمیشـــە لـــە پشـــتم 

ــارم بێـــت. ــەداوە گرفـــت دوچـ ــەی نـ ــووە، رێگـ بـ
* هیواو و ئاواتت وەكو كچە ئەسپسوارێك؟

-بەگشـــتی هیـــوام وایـــە كـــە كێشـــە و گرفتەكانـــی 
ئـــەم وەرزشـــە بـــە كۆتـــا بێـــت و ئاوڕێكـــی جـــددی 
لـــەم وەرزشـــە بدرێتـــەوە، لەســـەر ئاســـتی تاكەكەســـیش 
بتوانـــم ئاواتـــی باوكـــم بهێنمـــە دی و وەكـــو پاڵەوانێكـــی 

ــەوە. ــۆم ببینمـ ــی خـ نێودەوڵەتـ
* بەرنامەی داهاتوو چییە بۆ ئەم وەرزشە؟

-بەرنامـــەم زۆرە، بـــەاڵم لـــە ئێســـتادا خـــۆم ئامـــادە 
بـــە  عێـــراق،  هەڵبـــژاردەی  پاڵەوانێــــتی  بـــۆ  دەكـــەم 
پشـــتیوانی خـــودای گـــەورە ئەنجامـــی بـــاش بەدەســـت 

دەهێنـــم. 
بـــۆ  چییـــت  نیـــازی  بـــە  ڕاهێنەرێـــك  وەكـــو   *

ی؟ ر ا سپســـو ئە
-لـــە داهاتـــوو دا دەمـــەوێ گرووپێـــك لـــە یاریزانـــی كـــچ 
دروســـت بكـــەم و ئەركـــی ڕاهێنانیـــان لـــە ئەســـتۆ دەگـــرم 
و، ئامادەیـــان دەكـــەم بـــۆ پاڵەوانێتییـــەكان، هەروەهـــا 
ــو  ــۆڕاز وەكـ ــوارچاكیی كـ ــەی سـ ــە یانـ ــتادا لـ ــە ئێسـ لـ
ڕاهێنـــەر و مامۆســـتا كار دەكـــەم بـــۆ دروســـتكردنی 
كەســـانی پســـپۆڕ و شـــارەزا لـــە بـــواری ســـوارچاكیدا.

* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟
-زۆرســـوپاس بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن بـــۆ ئـــەو هەمـــوو 
مانـــدوو بوونـــە، هیـــوادارم نموونەتـــان زۆر بێـــت، چونكـــە 

ـــدات.  ـــەم باســـە ب ـــە گرنگـــی ب ـــەم كـــەس هەی ك

ــەم  ــان بـ ــچ پەیوەندییەكیـ ــە هیـ ــوون كـ ــە بـ ــەوم وەرزشـ بـ
ــن. ــپۆڕ نیـ ــارەزا و پسـ ــانی شـ ــە و كەسـ ــەوە نییـ وەرزشـ
ــە  ــەم یارییـ ــۆ وەرزش ئـ ــان بـ ــا، یـ ــەز و خولیـ ــۆ حـ * بـ

ــت؟ ــام دەدەیـ ئەنجـ
ســـەرەتا  دەبێـــت  بكرێـــت  هەركارێـــك  بێگومـــان   -
ــەم  ــت، بـ ــت بووێـ ــت و خۆشـ ــی بێـ ــەزت لێـ حـ
ــە  ــت، منیـــش بـ ــەركەوتوو دەبیـ ــێوەیە سـ شـ

دەكـــەم. وەرزشـــەكە  خۆشەویســـتیەوە 
كات  هیـــچ  ئەسپســـواری  لـــە   *
گرفـــت  كێشـــەو  دووچـــاری 

یتـــەوە؟ بوو

هـــەر چەنـــدە یاریـــی ئەسپســـواری یارییەكـــی جیهانییـــە و ســـااڵنە چەندیـــن پاڵەوانێــــتی لەســـەر ئاســـتی جیهـــان بەڕێـــوە 
ـــەكان  ـــر هەوڵ ـــەوە، زیات ـــە نەدراوەت ـــەم یاریی ـــاوڕ ل ـــو پێویســـت ئ ـــە عێراقیـــش وەك ـــە كوردســـتان و بگـــرە ل ـــەاڵم ل ـــت، ب دەچێ
تاكـــە كەســـین بـــۆ بەرەوپێشـــبردنی ئـــەم یارییـــە، یانـــەی ســـوارچاكیی كـــۆڕاز لـــە پارێـــزگای ســـلێمانی ماوەیەكـــی 
زۆرە گرنگـــی بـــە یارییەكانـــی ئەسپســـواری دەدەن و چەندیـــن یاریـــزان و ڕاهێنـــەری بـــە ئەزمـــوون لـــەم یانەیـــە كار 
ـــە نموونەیەكـــی بـــەرزی ئەسپســـواری لـــە ســـەر ئاســـتی پارێـــزگای  دەكـــەن، بـــۆ ئـــەوەی لـــە داهاتـــوودا ئـــەم یانەیـــە بكەن
ـــەر  ـــزان و ڕاهێن ـــەش كچـــە یاری ـــی یانەك ـــا و دێرینەكان ـــە بەتوان ـــە یاریزان ـــك ل ـــش، یەكێ ـــلێمانی و كوردســـتان و عێراقی س
ـــاژان لەدایكبـــووی  ـــەی كـــۆڕازە، ت ـــەی جەیـــش و ڕاهێنـــەری ئەسپســـواریی یان ـــی یان ـــە، كـــە یاریزان ـــاژان نەسرەدین(ـ )ت
ســـاڵی 1993ی شـــاری ســـلێمانییە و خاوەنـــی بڕوانامـــەی بـــە كالۆریۆســـە لـــە كارگێڕیـــی كار، لـــە نزیكـــەوە چەنـــد 

ـــەوە. ـــی دای ـــاری گواڵن ـــیارەكانی گۆڤ ـــی پرس ـــش بەمجـــۆرە وەاڵم ـــرد، ئەوەی ـــێ ك ـــیاریكمان ل پرس

دیمانە: كارزان كانەبی
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یانـــەی یۆڤانتـــوس دووپاتیكـــردەوە، كـــە نەشـــتەرگەریەكی 
ئەســـتێرە  پۆگبـــای  پـــۆڵ  بـــۆ  ســـەرکەوتوو  تـــەواو 
فەرەنســـییەکەی کـــراوە، بـــەاڵم تاوەکـــو ئێســـتا دیارنییـــە 
ئـــەو یاریزانـــە فەرەنســـییە تـــا کـــەی لـــە یاریـــگاکان 

دووردەکەوێتـــەوە.
بـــۆ مەشـــقەکان،  رۆژ گەڕانـــەوە  دوو  دوای  پۆگبـــا 
بڕیاریـــدا رازی بێـــت نەشـــتەرگەری بـــۆ بکرێـــت، چونکـــە 
رەزامەنـــدی  جێگـــەی  چارەســـەرییەکەی  ئەنجامـــی 
ـــووەوە. ـــکان ب ـــە فەرەنســـییەکە تووشـــی پێ ـــوو، یاریزان نەب
کـــە  نەشـــتەرگەرییەی،  ئـــەو  رایگەیانـــد  یۆڤانتـــوس 
پرۆفیســـۆر رۆبێرتـــۆ رۆســـی بـــە ئامادەبوونـــی لـــوکا 
یۆڤانتـــوس  یانـــەی  تایبەتـــی  پزیشـــکی  ســـتیفانینی 

ئەنجامـــدراوە، بـــە تـــەواوی ســـەرکەوتوو بـــووە.
لـــە  کـــەی  تـــا  پۆگبـــا  دیارنییـــە  ئێســـتا  تاوەکـــو 
ــی  ــی هەواڵێکـ ــە بەپێـ ــەوە، کـ ــگاکان دووردەکەوێتـ یاریـ
ســـکای ســـپۆرت ئیتاڵیـــا، دەتوانێـــت دوای 6 هەفتـــە 
بگەڕێتـــەوە، بۆیـــە لەوانەیـــە لـــە کاتـــی خۆیـــدا بـــۆ 

بگەڕێتـــەوە. قەتـــەر  مۆندیالـــی 
بڕیاریـــدا  رابـــردوو  مانگـــی  پۆگبـــا،  پـــۆل 

ئـــەوەی  بـــۆ  نەکرێـــت  بـــۆ  نەشـــتەرگەری 
دەســـتدانی  لـــە  مەترســـی  رووبـــەڕووی 

نەبێتـــەوە. مۆندیـــال 
ــرەی  ــە کۆنگـ ــری لـ ــیمیلیانۆ ئالێگـ ماسـ
رۆژنامەوانیـــدا رایگەیانـــد: نازانـــم پۆگبـــا 
لـــە مۆندیـــال یـــاری دەکات یـــان نـــا، بـــەاڵم 

ئەمـــە کێشـــەی مـــن نییـــە، دەزانـــم لـــە 
مانگـــی یەکـــدا دەگەڕێتـــەوە بـــۆ یۆڤانتـــوس.

پۆگبـــا لـــە هاوینـــی ئەمســـاڵدا بـــۆ دووەمجـــار 
ــوس دوای  ــەی یۆڤانتـ ــی یانـ ــەوە ریزەکانـ گەڕایـ
لەگـــەڵ  گرێبەســـتەکەی  مـــاوەی  ئـــەوەی 
کـــە  تەواوبـــوو،  یۆنایتـــد  مانچســـتەر 
تاوەکـــو ســـاڵی 2026 یـــاری بـــۆ 

دەکات. یۆڤانتـــوس 

پۆگبا نەشتەرگەری 
ئەنجامدا
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ئەنتۆنـــی ســـانتۆس یاریزانـــی نـــوێ به رازیلـــی یانـــه ی 
مانچســـته ر یۆنایتـــد لـــه  چاوپێكه وتنێكـــدا لـــه  جیاتـــی 
مێســـی  خه ونه كانـــی  پێكهاتـــه ی  بـــۆ  كریســـتیانۆ، 

هه ڵبده بژێرێـــت.
ئەنتۆنـــی 22 ســـاڵ، هه فتـــه ی رابـــردوو بـــه  فه رمـــی لـــه  
یانـــه ی ئەیاكســـی هۆڵه نـــدی بـــه  به هـــای 95 ملیـــۆن 
یۆنایتـــد  مانچســـته ر  یانـــه ی  بـــه   په یوه نـــدی  یـــۆرۆ 
كـــرد، لـــه  یه كه میـــن یـــاری بـــه  درێســـی مانچســـته ر 
یۆنایتـــد لـــه  خولـــی نایابـــی ئینگلیـــزی گۆڵـــی لـــه  
دژی ئەرســـێناڵ كـــرد، دوای یارییه كـــه ش وێنه یه كـــی 
ـــه  ئینســـتاگرام باڵوكـــرده وه   خـــۆی له گـــه ڵ كریســـتیانۆ ل
بـــه اڵم  مـــن،  ئایدڵـــی  كریســـتیانۆ  نووســـیویه تی:  و 
ـــه و هێرشـــبه ره  الوه ی  لێدوانێكـــی پێشـــووی ده ریده خـــات ئ
بـــه  میســـی سه رســـامه   مانچســـته ر یۆنایتـــد زیاتـــر 

ــتیانۆ. ــەوە ك كریسـ نـ
ـــه ی ئەیاكـــس یاریكـــردووه   ـــه  یان ئەنتۆنـــی ئـــه و كاتـــه ی ل
ـــتیانۆ  ـــوان مێســـی و كریس ـــه  نێ ـــه ن ل ـــێ ده ك ـــیاری ل پرس
میســـی  دڵـــی  دوو  به بـــێ  هه ڵبژێرێـــت،  یه كێكیـــان 
هه ڵده بژێرێـــت،  دۆر  باڵـــۆن  خه اڵتـــی   7 هه ڵگـــری 
لـــه   بـــووه   پاڵنـــه رم  گه وره تریـــن  مێســـی  ده شـــڵێت: 
تۆپـــی پـــێ ئـــه و یاریزانێكـــه ، كـــه  زۆرم خۆشـــده وێت 
مـــن  بـــۆ  وزه یـــه   و  هێـــز  به خشـــینی  ســـه رچاوه ی  و 
ئه مـــه ش لـــه  كاتێكدایـــه  ئێســـتا ئەنتۆنـــی هاوشـــانی 

ــه ن. ــاری ده كـ ــپ یـ ــه ك تیـ ــه  یـ ــتیانۆ لـ كریسـ

لـــە  تونـــد  رەخنـــەی  فەرەنســـا  حکوومەتـــی 
کریســـتۆف گاڵتیـــێ و کیلیـــان ئیمپاپـــێ دەگرێـــت و 
هەڵســـوکەوتەکانیان بـــە بێڕێزیکـــردن هەژمـــار دەکات.
لـــە کۆنگـــرەی رۆژنامەوانـــی پێـــش یـــاری بەرامبـــەر 
ئەوروپـــا  پاڵەوانەکانـــی  یانـــە  خولـــی  لـــه   یۆڤانتـــۆس 
کریســـتۆف گاڵتیـــێ و کیلیـــان ئیمپاپـــێ بـــەو پێشـــنیازە 
پێکەنیـــن، کـــە یەکێـــک لـــە رۆژامەنووســـەکان لێیپرســـین 
بۆچـــی لـــە یـــاری بەرامبـــەر نانـــت بـــە فڕۆکـــە گەشـــتیان 
کـــرد لـــە کاتێکـــدا بەکارهێنانـــی ســـووتەمەنی فڕۆکـــە 
دەبێتـــە هـــۆی پیســـبوونی ژینگـــە و گۆڕانـــی کەشـــوهەوا.
برونـــۆ لۆمیـــر وەزیـــری دارایـــی و ئابـــووری فەرەنســـا 
و  گاڵتیـــێ  پێکەنینەکـــەی  لـــە  تونـــدی  رەخنـــەی 
ئیمپاپـــێ گـــرت و داوای لێکـــردن، کـــە بابەتـــی گۆڕانـــی 
کەشـــوهەوا بـــە جـــددی وەربگـــرن و لـــە لێدوانێکـــی بـــۆ 
بابەتـــە  ئـــەم  پێموایـــە  میدیاکانـــی فەرەنســـا گوتـــی: 

پێکەنینـــی ناوێـــت.
ـــی هێڵـــی ئاســـنینی گەشـــتی  ـــە کۆمپانیاکان یەکێـــک ل
ـــوو  ـــان کردب ـــس ســـانت جێرم ـــە پاری ـــژ داوای ل دوور و درێ
گەشـــتەکانیان بـــۆ یارییـــەکان بـــە شـــەمەندەفەر ئەنجـــام 
بـــدەن لـــە جیاتـــی ئـــەوەی فڕۆکـــە بـــەکار بهێنـــن، گاڵتیـــێ 
لـــە وەاڵمـــی ئـــەو پێشـــنیارە گوتـــی: ئێمـــە لـــە رێـــگای 
ئـــەو کۆمپانیایـــەی گەشـــتەکانمان رێکدەخـــات داوامـــان 

ـــن. ـــە یەخـــت گەشـــتەکانمان بکەی کـــردووە ب
تونـــدی  رەخنـــەی  کۆمەاڵیەتییـــەکان  تـــۆڕە  لـــە 
ــرا لـــه   ــە لێـــدوان و پێکەنینەکانـــی ئیمپاپـــێ گیـ لـ
كاتێكـــدا ئێســـتادا چه ندیـــن رێكخـــراو لـــه  جیهانـــدا 
كار بـــۆ ئـــه وه ده كـــه ن كه متریـــن ســـووته مه نی 

بـــۆ پێدوایســـتییه كانی ژیـــان به كاربێـــت، چونكـــه  
ئـــه و گاز و ســـووته مه نیانه  لـــه  هـــه وادا مـــادده ی 

ــه ن. ــراوی دروســـت ده كـ ژه هـ

یاریزانێکی شەیتانە سوورەکان 
میسی بەباشترین یاریزان 

دەستنیشان دەکات لەجیاتی رۆناڵدۆ

حکوومەتی فەرەنسا رەخنە 
لە ئیمپاپێ دەگرێت

63 ژمارە )1332(  2022/9/12

زش
وەر



ژمارە )1332(  642022/9/12

زش
وەر

ژمارە )1326(  642022/8/1

زش
وەر

پێشمەرگەی هەولێر خۆی بەهێز دەكات
پێشـــمەرگەی  وەرزشـــیی  یانـــەی  پێـــی  تۆپـــی  تیپـــی 
بـــۆ  ئامادەكاریـــن  ســـەرگەرمی  ئێســـتادا  لـــە  هەولێـــر 
یانەكانـــی  نایابـــی  خولـــی  نوێـــی  وەرزی  دەســـتپێكی 
كوردســـتان، بـــۆ ئـــەم وەرزە دەســـتەی كارگێڕیـــی یانـــەی 
جیاوازتـــر  ڕابـــردوو  وەرزی  لـــە  دەیەوێـــت  پێشـــمەرگە 
دەربكەوێـــت، هـــەر بۆیـــە گرێبەســـتی لەگـــەڵ چەنـــد 
یاریـــزان و پیشـــەگەرێك مۆركـــردووە و، چـــاوی لەوەیـــە 
ئـــەم  بـــۆ  بهێنێـــت،  بەدەســـت  شایســـتە  ئەنجامـــی 
مەبەســـتەش نیهـــاد عـــادل جێگـــری ســـەرۆكی یانـــەی 
ــواڵن  ــاری گـ ــۆ گۆڤـ ــر بـ ــمەرگەی هەولێـ ــیی پێشـ وەرزشـ
گوتـــی: »لەگـــەڵ دەســـتەی ڕاهێنـــەران قســـەمان كـــردووە، 
ــن،  ــی دەكەیـ ــەوان جێبەجێـ ــۆ ئـ ــت بـ ــت بێـ ــی پێویسـ هەرچـ

هەرچەنـــدە هەندێـــك شـــت هەیـــە لـــە ئاســـت تموحـــی 
ئێمـــەدا نییـــە، بەتایبەتـــی مۆڵەتـــی دەســـتبەرداربوون كـــە 
رەنگـــە كێشـــەت بـــۆ دروســـت بـــكات، بـــە تایبـــەت لـــە 
یاریزانانـــی ناوەخـــۆ بـــۆ یاریزانـــی دەرەوەش بـــە هەمـــان 
ـــە بەربەســـت  ـــت ل ـــەت بەشـــێك بێ شـــێوە، ڕەنگـــە ئیمكانیی
بـــۆ ئـــەم كارە، جگـــە لـــەوەش ژمـــارەی یاریـــزان و فیـــزاش 
ـــە خـــوای گـــەورە  ـــە، پشـــتیوان ب ـــە هەمـــووی گرفت ئەوان
هەمـــوو كارێـــك دەكەیـــن بـــۆ سەرخســـتنی یانەكەمـــان 
ـــۆ ئاســـتێكی باشـــتر، نیهـــاد عـــادل گوتیشـــی: »ئێمـــە  ب
ـــردوو  ـــە ســـاڵی ڕاب ـــن و ل ـــاش دروســـت دەكەی تیپێكـــی ب

ـــۆ  ـــەكان ب ـــاو كێبركێی ـــەوە ن ـــن و دەگەڕێن ـــتر دەبی باش
بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی گـــەورە.
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چەنــــــــدە  هـــــــــەر 
خولـــی  یانەكانـــی 
عێراقـــی  نایابـــی 
لـــە  كوردســـتان  و 
هەوڵـــی ڕازیكردنـــی دلێـــر حاتەمـــی گۆڵپارێـــزی 
پێشـــمەرگەی  و  هەولێـــر  یانەكانـــی  پێشـــووی 
هەولێـــر بـــوون، بـــە ئامانجـــی یاریكـــردن لـــە ریـــزی 
یانەكانیـــان، بـــەاڵم بەهـــۆی خانەوادەكەیـــەوە دلێـــر 
و  هەڵبـــژارد  كوردســـتانی  یەكـــی  پلـــە  خولـــی 
ســـەرجەم گرێبەســـتەكانی دیكـــەی ڕەت كـــردەوە، لـــەم 
بارەشـــەوە دلێـــر حاتـــەم بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: 
»ئـــەوەی ڕاســـتی بێـــت گرێبەســـتم بـــۆ هاتبـــوو 
ــی  ــی یانەكانـ ــی نایابـ ــی خولـ ــن یانەیەكـ ــە چەندیـ لـ
عێراقـــی و نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتانیش، بـــەاڵم 
نەمتوانـــی گرێبەســـت  خێزانییـــەوە  هـــۆكاری  بـــە 
لەگـــەڵ ئـــەو یانانـــە مـــۆر بكـــەم و، رووم كـــردە ریـــزی 
یانـــەی برادۆســـت و بـــۆ خولـــی پلەیەكـــی كوردســـتان 
ــر  ــەم«، دلێـ ــە دەكـ ــەو یانەیـ ــۆری ئـ ــە تـ ــری لـ بەرگـ
گوتیشـــی: »دەمەوێـــت ئـــەم وەرزە لەگـــەڵ یانـــەی 
و  بكـــەم  پێشـــكەش  بـــەرز  ئاســـتێكی  برادۆســـت 
یانـــەی برادۆســـت ســـەربخەین بـــۆ ریـــزی یانـــە پلـــە 
زۆر  یانەكـــەش  لەگـــەڵ  كوردســـتان،  نایابەكانـــی 
كـــردووە،  لەگەڵیـــان  گرێبەســـتم  بۆیـــە  ئاســـودەم، 
یانـــەی برادۆســـتیش یەكێكـــە لـــە یانـــە بەهێزەكانـــی 
ــەو  ــەڵ ئـ ــك لەگـ ــوو هەوڵێـ ــووك، هەمـ ــاری كەركـ شـ
ــتە  ــێوەیەكی شایسـ ــە شـ ــەوەی بـ ــۆ ئـ ــە دەدەم بـ یانەیـ
تـــۆڕی گۆڵـــی یانەكـــە بپارێـــزم و خزمەتـــی ئـــەو 
چەندیـــن  یانەكـــە  ئەمســـاڵیش  بكـــەم،  یانەیـــە 
ــی  ــە ئامانجـ ــام داوە، بـ ــی ئەنجـ ــتی گرنگـ گرێبەسـ
ـــە خولەكـــەدا«. بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە ل

هەندرێن تیپێكی تۆكمە 
دروست دەكات

تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی هەندرێنـــی 
خاوەنـــی پلـــەی دووەمـــی ریزبەنـــدی یانەكانـــی 
خولـــی نایابـــی كوردســـتان لـــە وەرزی ڕابـــردوو، 
بـــۆ وەرزی نوێـــی خولەكـــەش لـــە ئیســـتاوە خـــۆی 
كۆكردووەتـــەوە و چەندیـــن یاریزانـــی سەرخســـتووە، 
بكـــەن،  دروســـت  بەهێـــز  تیپێكـــی  ئـــەوەی  بـــۆ 
ئیـــدارەی یانەكـــەش پالنـــی تۆكمەیـــان دانـــاوە بـــۆ 
ئـــەم مەبەســـتە، تـــا بتوانـــن تیپێكـــی بەهێـــز دروســـت 
بكـــەن و ئەنجامەكانیـــان لـــە وەرزی ڕابـــردوو باشـــتر 
ـــەری  ـــروف ڕاهێن ـــاد مەع ـــەوە دڵش ـــەم بارەش ـــت، ل بێ
یانـــەی هەندرێـــن بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: 
كـــردووە  ئامادەكارییەكانمـــان  بـــە  »دەســـتمان 
لـــە وەرزی  بـــە ئامانجـــی دەســـتپێكێكی نوێـــی 
نایابـــی كوردســـتان، ژمارەیـــەك  تـــازەی خولـــی 
یاریزانمـــان رۆیشـــتوون و چـــوار یاریزانـــی تازەشـــمان 
لـــەوەش  جگـــە  یانەكەمـــان،  ریـــزی  هێناوەتـــە 

یاریزانانـــی  بـــە  پشـــتمان  ئەمســـاڵ 
و،  بەســـتووە  تیپەكەمـــان  الوی 
یاریزانـــی  حـــەوت  لـــە  زیاتـــر 

سەرخســـتووە«،  الوانمـــان  تیپـــی 
گرفتەكانیـــش  لەبـــارەی 

مەعـــروف  دلشـــاد 
هیـــچ  گوتیشـــی« 
كێشـــەو گرفتێكمـــان 
ئامانجـــی  و  نییـــە 
ئێمـــە بـــۆ وەرزی تـــازە 
بـــۆ  بوونـــە  بـــەردەوام 
ڕكابەریكـــردن لـــە ســـەر 
ئەنجامـــی شایســـتە و 

لەگـــەڵ  ملمالنێكـــردن 
یانەكانـــی  ســـەرجەم 

ئامانجـــی  بـــە  خولەكـــە، 
دەســـتەبەركردنی ئەنجامـــی 
وەرزەدا،  لـــەم  شایســـتە 
یانەكــــەشــــــمان  ئیـــــــدارەی 
پشـــتگیریی تـــەواوی تیپەكـــە 
ـــەوەی تیپێكـــی  ـــۆ ئ ـــەن، ب دەك
بەهێـــز دروســـت بكەیـــن و لـــە 
بەهێزتـــر  ڕابـــردوو  وەرزی 

بێـــت«.

دلێر حاتەم 
چەندین یانەی 
عێراقی ڕەت كردەوە

65 ژمارە )1332(  2022/9/12

زش
وەر



ژمارە )1332(  662022/9/12

تی
وس
ندر
تە

خورشت پاش خۆشووشتن
خورشــت پــاش خۆشووشــتن، یــان پــاش وەرگرتنــی دووشــی 
گــەرم حاڵەتێكــی بــاوە، هــۆكارە هاندەرەكانــی بریتیــن لــە: 
وشــكبوونی پێســت كــە باوتریــن هــۆكارە لــە پــاڵ گرفتەكە، 
زیادشووشــتنی پێســت بــە ئــاوی گــەرم و ســابون، كــە 
چەورییــە سرووشــتییەكانی پێســت رادەماڵێــت و دەبێتــە 
ئەگــەری وشــكبوونی پێســت و خورشــت، لەوانەشــە كــە 
ببێتە هۆی قڵیشــانی پێســت و خوێنبەربوون، بەكارهێنانی 
ــە خــودی  ــا، ك ــاد خۆشووشــتن، ئەكزیم لیفكــەی دڕ و زی
خــۆی هــۆكارە بــۆ وشــكبوون و خورشــتی پێســت، هەروەهــا 
پاككردنــەوە،  ئاوێتــەی  بەكارهێنانــی  البــەالی  زیانــی 
لەوكاتــەی كــە گەلێــك كــەس لەكاتــی وەرگرتنــی دووشــدا 
پاككــەرەوەی بۆنــدار و ئاوێتــەی تایبەتــی قــژ و ســابونی 
بەهێــز بەكاردێنــن، كــە لەوانەیــە ببنــە ئەگــەری خورشــتی 
دەگوترێــت  حاڵەتــەش  بــەم  دیكــە،  نیشــانەی  و  پێســت 

 Contact بەركەوتــن  هەوكردنــی  یــان  هەســتەوەری، 
 .dermatitis

وەرگرتنــی دووشــی ســارد و  خۆپاراســتن و چارەســەر: 
ماوەكــورت، واباشــترە كــە رۆژانــە تەنیــا یــەك جــار دووش 
ــەرم لەگــەڵ پێســتدا و ماڵینــی  ــەی ن ــت، مامەڵ وەربگیرێ
بــە شــێنەیی، دووركەوتنــەوە لــە بەكارهێنانــی ئیســفەنج، یان 
لیفكــەی دڕ، بەكارهێنانــی ســابون و پاككــەرەوەی ســووك 
ــۆن و رەنــگ لەخــۆ ناگــرن، وشــككردنەوەی پێســت  كــە ب
بــە شــێنەیی و بــە خاولیــی نــەرم، ئینجــا بەكارهێنانــی 
مەرهــەم، یــان ئاوێتەیەكــی شــێداركەرەوە كــە بــۆن و بۆیــە 
شــێداركەرەوەی  ئامێــری  بەكارهێنانــی  نەگرێــت،  لەخــۆ 
هەوای ژوور Humidifier لە وەرزی زســتاندا، چونكە 
ــۆ وشــكبوونی  ــدەرە ب ــەوە و هان ــەم دەبێت ــەوا ك شــێداریی ه

پێســت.
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 9-7 مــاوەی  بــۆ  شــەوانە  نووســتنی   
كاتژمێــر هەرگیــز مانــای تەمەڵــی ناگەیەنێــت، بەڵكــو 

ــەی لەشــە، پێویســتە كــە  ــی پێویســتییەكی گرنگیــی رۆژان دابینكردن
ئاســتی گرنگیــدان بــە خــەو هیچــی لــە گرنگیــی خــۆراك كەمتــر نەبێــت. ئایــا 

دەزانــی كــە كــەم نووســتن Sleep deprivation ئەگــەری تووشــبوون بــە نەخۆشــیی 
شــەكرە زیــاد دەكات؟ ئەمــە زانــراوە كــە كەمخــەوی پەیوەنــدی بــە گرفتــی تەندروســتیی 

دیكەیشــەوە هەیــە وەكــو: كەمبوونــەوەی تەركیــز، هەڵبەزیــن و دابەزینــی مــەزاج، لەگــەڵ چەنــد 
گرفتێكــی دیكــە، بــەاڵم لــە نوێتریــن لێكۆڵینــەوەدا هاتــووە كــە كەمخــەوی ئەگــەری تووشــبوون 

یــان  بــە نەخۆشــیی شــەكرە بەرزدەكاتــەوە، بۆنموونــە خــەوزڕان، كوالێتیــی خراپــی خــەو، 
هەناســەتەنگی لەكاتــی خــەودا هەموویــان پەیوەندییــان بــە زیادبوونــی ئەگــەری نەخۆشــیی 

شــەكرە هەیــە. كەمخــەوی یــان نووســتن بــۆ مــاوەی كەمتــر لــە شــەش كاتژمێــر شــەوانە، 
بەرزبوونــەوەی  بــە شــێوەی  لەشــدا  لــە میتابۆلیزمــی  دەبێتــە ئەگــەری گــۆڕان 
ــی ئینســولین،  ــە هۆرمۆن ــی بەرگــری دژ ب ــن و پەیدابوون ــەكری خوێ ــتی ش ئاس
كــە ئەگــەری تووشــبوون بــە نەخۆشــیی شــەكرەی جــۆری دووەم زیــاد دەكات. 
كەمخــەوی هــۆكارە بــۆ شــەكەتیی مێشــك زیاتــر لــە هیالكیــی جەســتەیی، 
ئەمــەش هاندەرێكــی تــرە بــۆ بەرزبوونــەوەی ئاســتی شــەكری خوێــن و 
زیادبوونــی ئەگــەری نەخۆشــیی شــەكرە، كــە لەگــەڵ تێكچوونــی 
ــەی  ــەو كات ــا ئ ــە ئەڵقەیەكــی نەپچــڕاو، ت ــری خــەو دەبێت زیات

ــاراوە. ــە ئ كــە خەوێكــی دروســت دێت
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  ئــەوە روونــە كــە وەرگرتنــی ڤاكســینی 
ئەنفلوەنــزا Flu shot هەمــوو نیشــانەكان و ئاڵۆزییــەكان 

ســووك دەكات لەكاتی تووشــبوون بە ئەنفلوەنزای وەزری. تووشــبوون 
ــاد دەكات،  ــدە زی ــا دوو هێن ــۆرەی دڵ ت ــە ن ــزا ئەگــەری مــردن ب ــە ئەنفلوەن ب

بەتایبەتــی لــەو كەســانەی كــە نەخۆشــییان لــە كۆئەندامــی دڵ و ســووڕاندا هەیــە، 
ــە رێگــەی  ــن ل ــی خوێ ــەر دڵ و سیســتمی بۆڕییەكان ــە س ــزا فشــار دەخات ئەنفلوەن
بەرزبوونــەوەی ئاســتی هەوكــردن Inflammation وەكــو كاردانــەوەی لــەش بەرانبــەر 
بــە ڤایرۆســی ئەنفلوەنــزا، هەروەهــا ئەگــەری ئاڵــۆزی وەكــو هەوكردنــی شــانەی 
ســییەكان و پەككەوتنــی كۆئەندامــی هەناســە زیــاد دەكات، كــە نیشــانەكانی هــەر 
نەخۆشــییەكی دڵ ســەختتر دەكــەن، بۆنموونــە پەككەوتنــی دڵ و ناڕێكیــی لێدانەكانــی 
دڵ. لــە لێكۆڵینەوەكانــدا هاتــووە كــە وەرگرتنــی ڤاكســینی ئەنفلوەنــزا لــە كەســانی 
ئاســاییدا ئەگــەری تووشــبوون بــە گرفتەكانــی كۆئەندامــی دڵ وســووڕان تــا 
بــە ئەنفلوەنــزای وەرزی،  رێــژەی 5% كــەم دەكاتــەوە لەكاتــی تووشــبوونیان 
هەروەهــا ئەگــەری تووشــبوون و مــردن بــە نــۆرەی دڵ تــا رێــژەی %50 
ــە و دوچــاری  ــان هەی ــیی دڵی ــە نەخۆش ــانەی ك ــەو كەس ــەوە ل ــەم دەكات ك
ئەگــەری  كــە  كــراوە  بــەوەش  ئامــاژە  دەبــن.  وەزری  ئەنفلوەنــزای 
ئاڵۆزییــەكان لــە نەخۆشــانی دڵ پــاش یــەك هەفتــە لــە تووشــبوون 
بــە ئەنفلوەنــزای وەرزی، بەتایبەتــی نــۆرەی دڵ و مــردن تــا 

شــەش هێنــدە زیــاد دەبێــت.
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   جێگیركردنــی باڵــۆن لــە گــەدەدا Intragastric balloon هەنگاوێكــە بــۆ 
دابەزاندنــی كێشــی لــەش، هەندێكیــان بــە رێگــەی پێنــۆڕی گــەدە و هەندێكیشــیان 
ــاو گــەدەدا جێگیــر  ــە ن ــراوەی خــوێ ل ــە گی ــدان، ئینجــا پڕكردنیــان ب ــە رێگــەی قووت ب
دەكرێــن. باڵۆنەكــە لــە مــاددەی ســیلۆكۆنی نــەرم و لــووس دروســتكراوە و قەبارەیــەك لــە نــاو 
گــەدەدا داگیــردەكات بــۆ ئــەوەی كــە بڕێكــی كەمتــری خــۆراك بگرێــت، دەرەنجــام دەبێتــە هــۆی 
ــە تێپەڕبوونــی كات كێشــی لــەش  زوو هەســتكردن بــە پڕبوونــی گــەدە، واتــە زوو تێربــوون، ئینجــا ب
بــە خێرایــی دادەبەزێــت. بێگومــان دانانــی باڵۆنــی گــەدە تەنیــا بــۆ هەندێــك حاڵەتــی قەڵــەوی 
گونجــاوە، وەكــو: قەڵــەوی كــە تێكــڕای بارســتایی لــەش BMI لــە نیــوان 30-40 كگــم/ م2 بێــت 
و هیــچ نەشــتەرگەرییەك بــۆ ســوورێنچك، یــان بــۆ گــەدە ئەنجــام نەدرابێــت، هەروەهــا كەســێكی 
ــت.  ــم و مەشــقی وەرزشــی وەرنەگرتبێ ــە بەرنامەیەكــی دروســتی ریجی ــە ســوودی ل ــەو ك قەڵ
زیــان و مەترســیییەكانی باڵۆنــی گــەدە وەك: ئــازاری ســك و رشــانەوە، كــە بــۆ چەنــد 
رۆژێــك بــەردەوام دەبێــت، كشــانی گــەدە، برینداربوونــی ناوپۆشــی گــەدە، پووكانــەوە، 
ــە ببێتــە  ــە، كــە لەوانەی ــەرەو ریخۆڵ ــە گــەدە ب ــۆن و دەرچــوون ل ــەوەی باڵ ــان بەتاڵبوون ی
هــۆی گیرانــی دەرچــەی گــەدە، یــان گیرانــی ریخۆڵــە، كولبوونــی گــەدە، كونبوونــی 
گــەدە، هەوكردنــی پەنكریــاس، هەوكردنــی ســوورێنچك، هەوكردنــی كیســی زەرداو، 

كۆبوونــەوەی چەوریــی زیــاد لــە جگــەردا Steatohepatitis، هەروەهــا 
ــدا. ــە خوێن ــەوەی پۆتاســیۆم ل كەمبوون

سوود و زیانەكانی باڵۆنی گەدە بۆ 
دابەزاندنی كێش
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راستیی چەورییە تێرەكان
چەورییـــە تێـــرەكان Saturated fats لـــە الیەنـــی كیمیاییـــەوە، ترشـــە چـــەوری تـــاك بۆنـــدن، ناتەندروســـتن 

چونكـــە مامەڵـــەی جگـــەر لەگـــەڵ كۆلیســـتیرۆلدا دەگـــۆڕن بـــە ئاراســـتەی بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی كۆلســـتیرۆلی 
ـــە  ـــدا، ئەمـــەش ئەگـــەری نەخۆشـــیی دڵ و خوێنبـــەرەكان و جەلتـــەی مێشـــك ب ـــە خوێن خـــراپ LDL ل

تونـــدی بەرزدەكاتـــەوە. خۆراكـــە دەوڵەمەنـــدەكان بەچەورییـــە تێـــرەكان: كـــەرە، كرێـــم و زەیتـــی گوێـــزی 
هینـــدی، زەیتـــی خورمـــا، كێـــك و بســـكویتەكان، گۆشـــتی ســـوور، سۆوســـەج، شـــیر وپەنیـــر، 
هەویركارییـــەكان، بێرگـــەر، كەبـــاب. لێكۆڵینـــەوە نوێیـــەكان جەخـــت دەكەنـــەوە كـــە زیـــاد خواردنـــی 
ـــژەی %18  ـــا ری ـــی دڵ ت ـــە نەخۆشـــیی خوێنبەرەكان ـــرەكان ئەگـــەری تووشـــبوون ب ـــە تێ چەوریی
بەرزدەكاتـــەوە. كۆمەڵـــەی ئەمەریكیـــی نەخۆشـــییەكانی دڵ AHA رێنمایـــی دەكات بـــە 
ســـنوورداركردنی چەنـــد خۆراكێـــك كـــە چەنـــد ترشـــە چەورییەكـــی تێـــر لەخۆدەگـــرن كـــە 
مەترســـییان لـــە جۆرەكانـــی تـــری ترشـــە چەورییـــە تێـــرەكان زیاتـــرە، بۆنموونـــە: كـــەرە، 
پەنیـــر، گۆشـــتی ســـوور و خۆراكـــی تـــری ئاژەڵـــی، لەگـــەڵ زەیتـــی گوێـــزی هینـــدی كـــە 

ـــە  ـــت، زەیتـــی خورمـــا كـــە چەوریی ـــژەی 92% لەخۆدەگرێ ـــە رێ ـــرەكان ب ـــە تێ چەوریی
تێـــرەكان بـــە رێـــژەی 50% لەخۆدەگرێـــت، هەروەهـــا زەیتـــی ناوكـــی خورمـــا 

بـــە رێـــژەی %82  Palm kernel oil كـــە چەورییـــە تێـــرەكان 
لەخۆدەگرێـــت. بـــە مانایەكـــی تـــر، ســـنوورداركردنی بـــڕی 

چەورییـــە تێـــرەكان لـــە خۆراكـــی رۆژانـــەدا بـــۆ كەمتـــر 
ـــرام. ـــا 11-13 گ ـــان تەنی ـــە 6% ی ل

هۆكارەكانی هەڵبەزین و دابەزینی مەزاج
 Mood swings مــەزاج  دابەزینــی  و  هەڵبەزیــن    
بریتییــە لــە گۆڕانــی كتوپڕی بــاری دەروونی، بۆنموونە 
حاڵەتــی  بــۆ  دڵخۆشــی  بــە  هەســتكردن  لــە  گــۆڕان 
هــۆكارەكان  تووڕەبــوون،  و  ناڕەحەتــی  یــان  بێــزاری، 
Bipo� ــی دووجەمســەرە ــی دەروون ــە: گرفتی ــن ل  بریتی

ــی  ــە ئەگــەری دابەزین ــر دەبێت ــە زیات lar disorder ك
مــەزاج لەگــەڵ كەمخــەوی، كــە هــۆكارە بــۆ هەســتكردن 
بــە نائارامــی و خەمۆكــی، دابەزینــی ئاســتی شــەكری 
لــە  و  شــەكرە  نەخۆشــانی  لــە  زیاتــر  كــە  خوێــن، 
ئەنجامــی برســیبووندا روو دەدات، هــۆكارە بــۆ شــێوان و 
تووڕەبــوون و هەســتكردن بــە ناڕەحەتــی، زیانــی البــەالی 
بەكارهێنانــی هەندێــك دەرمــان، بەتایبەتــی ســتیرۆیدەكان 
هــۆكارە  كــە  دووگیانــی  هۆرمۆنــەكان،  و   Steroids
بــۆ گۆڕانــی رۆژانــەی مــەزاج، بەتایبەتــی خەمۆكــی، 
گرژیــی پێــش ســووڕی مانگانــە PMS، وەســتانی 
 ،Menopause مانگانــە  ســووڕی  یەكجارەكــی 
گرفتــی زیادبوونــی چاالكــی و كەمبوونــەوەی 

لەگــەڵ  هاوكاتــە  كــە   ADHD ســەرنج 
زوو تووڕەبــوون و خەمۆكــی، گرفتەكانــی 
گالنــدی دەرەقــی لــە زیــاد دەردان، یــان 
كــەم دەردانــی هۆرمۆنەكانــی، مــاددەی 
شــوكۆالتە  و  قــاوە  لــە  كــە  كافائیــن 

هەیــە،  وزەبەخشــەكاندا  شــلەمەنییە  و 
شــیرینی،  و  شــەكر  خواردنــی  زیــاد 

سترێســی  هەروەهــا  خەمۆكــی، 
درێژحایــەن.

تی
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ەوە
سۆنگ

ە سام
لـــە پێشـــانگای ســـااڵنەی IFA تەبلێتێكی پتەو و بەهێز ل

دا كۆمپانیـــای سامســـۆنگ جگـــە لـــە ناســـاندن 
تەبلێتێكـــی   ،A04s جـــۆری  و خســـتنەڕووی مۆبایلـــی 

ـــاوی )Galaxy Tab Active4 Pro( خســـتەڕوو. كـــە  بەهێزیشـــی بەن
ــەرە و دەشـــگۆدرێت.  باترییەكـــی 7600 میلـــی ئەمپێـــری لەسـ

ـــە هەلومەرجـــی  ـــۆ ئـــەو كەســـانە بەرهـــەم هاتـــووە كـــە ل ـــراو ب تەبلێتـــی ناوب
ـــەی  ـــا ئەوان ـــان و بیناســـازی، ی دژواردا كار دەكـــەن، وەك ئەندازیارانـــی رێگاوب
و  دروســـتكراوە  بەهێـــز  زۆر  تەبلێتەكـــە  چونكـــە  ســـەربازیدان.  لەكاروبـــاری 
ـــت.  ـــك دەگرێ ـــەوە و بەركەوتنێ بەرگـــەی هەمـــوو جـــۆرە كـــەش و هـــەوا و بەربوون

بەكەوتنـــە نـــاو ئاویـــش كێشـــەیەكی بـــۆ نایەتـــە پێـــش. كێشـــی تەبلێتەكـــە 
833 گرامـــە. هەروەهـــا بەشـــێكی هەســـتیاری تێدایـــە بـــۆ ئەوانـــەی 
ـــن.  ـــە دەربێن ـــە تەبلێتەك ـــردن ب ـــی كارك ـــەوێ دەســـتەوانەكانیان لەكات نایان

ســـپیكەرەكانی دەنگیـــان زۆر بەهێـــزە بـــۆ ئـــەوەی ئەوانـــەی بـــەكاری 
دێنـــن و لـــە شـــوێنی قەرەباڵغیـــدان كێشـــەیان نەبیســـتنیان 

نەبێـــت. سیســـتەمی ئەندرۆیـــدی 12یـــە.

IFA پێشانگای ســــــــــــــــــــــــــــــــــــااڵنەی
هەموو ساڵێك لە مانگی 9دا پێشانگای سااڵنەی تەكنەلۆژیای سەردەم لە ئەڵمانیا كە بە IFA ناسراوە 

دەكرێتەوە. ئەمساڵیش لە رۆژی هەینی 2ی سێپتەمبەردا كرایەوە و هەتا 6ی سپتەمبەر بەردەوام بوو.
مێژووی پێشانگاكە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1924 لەو ساڵەوە هەتا 1939 هەموو ساڵێك جارێك دەكرایەوە، 

بەاڵم دواتر بەهۆی شەڕی یەكەمی جیهانی گرفتی تێكەوت. لە ساڵی 1950 دەستی پێكردەوەو ئەمجارەیان 

ڤێرژنی نوێی كاتژمێری 
زیرەكی گارمێن

كۆمپانیای گارمین یەكێكە لە كۆمپانیا ناسراوەكانی 
بواری تەكنەلۆژیای سەردەم بەتایبەتی لە بەرهەمهێنانی 

كاتژمێری هۆشمەندا لە ریزی یەكەمەكان دێت.
گارمێن لە پێشانگای سااڵنەی IFAدا نەوەی نوێی 
كاتژمێرەكەی خۆی خستەڕوو كە بە كاتژمێری جۆری 
Venu Sq 2 ناسراوە.  كاتژمێرەكە بە بەراورد بە نەوەی 
لە  شاشەكەی  هەیە،  زۆری  جیاوازییەكی  خۆی  پێش 
جۆری OLEDیە تۆزێك گەورترە و قەوارەكەی 1.4 
 Health Snapshot جۆری  لەتایبەتمەندی  ئینجە. 
هەر  لە  دەكات  وا  تایبەتمەندییەكە  وەردگرێ،  سوود 
دوو خولەكدا، لێدانی دڵ، گۆڕانگاری لە لێدانی دڵ، 
دڵەراوكێ  و  سترێس  و  هەناسەدان  ئۆكسجین،  رێژەی 

تۆمار بكات. 
گرنگترین بەشی گۆڕانكاری لە باترییەكەی دایە، 
لە مۆدێلی پێشووتر دا بە هەر شەش رۆژ جارێك دەبا 
شەحن كرابایەوە، بەاڵم لە مۆدێلە نوێیەكەدا نزیك دوو 
بەرابەر بووە واتە بە هەر 11 رۆژ جارێك شەحن دەكرێتەوە. 
25 ئەپی تایبەت بە دۆزینەوەی شوێن، پرۆگرامەكانی 
لەسەر  پیالتسی  و  یۆگا  دڵ،  راهێنانی  وەرزشی، 
لە  خۆی  راهێنانەكانی  دەتوانێت  بەكارهێنەر  داندراوە. 

نێوان 1600 نموونەی ئامادەكراو هەڵبژێرێت.
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ەڕوو
 خست

لینۆڤۆ الپتۆپە چەماوەكەی

لـــە پێشـــانگای ســـااڵنەی IFAدا 
لینۆڤـــۆ نـــەوەی دووەمـــی الپتۆپـــی چەمـــاوەی خـــۆی 

واتـــە ThinkPad X1 Fold 2022 خســـتەڕوو. الپتۆپێـــك كـــە 
ــردووە. ــادا كـ ــی تەكنەلۆژیـ ــە جیهانـ ــی لـ ــەك نوێـ گۆڕانكارییـ

بەشـــێك لـــە تایبەتمەندییەكانـــی الپتۆپەكـــە ئەمانـــەن: شاشـــەكەی 16.3 
ئینجـــە. دەچەمێتـــەوە. لـــە جـــۆری OLEDیـــە و رووناكـــی  و بریقەدارییەكـــەی 

2560 لـــە 2024 پیكســـلدایە. لـــە سیســـتەمی dolby vision پشـــتیوانی دەكا. نـــەوەی 
یەكەمـــی الپتۆپەكـــە شاشـــەكە 13 ئینـــج بـــوو، بۆیـــە لـــە هەمـــوو بوارێكـــدا لەگـــەڵ نـــەوەی 

پێشـــووی جیاوازییەكـــی زۆری هەیـــە.
دەبێتە  واتە  كراوە  مۆنیتۆرێكی  وەك  لێوەدەگیرێ.  سوودی  شێوە  سێ  بە  الپتۆپەكە 
كۆمپیۆتەری دیسكتۆپ كە خۆی ستاندێكی تایبەتی لەگەڵدایە و ماوس و كیبۆردی 
بۆ دادەنرێ. وەك الپتۆپێكی ئاسایی و 12 ئینجی ئەوكات بەشێكی دەچەمێتەوە و 

دەبێتە كیبۆرد. هەروەها دەكرێت وەك تەبلێتێكی گەورەش سوودی لێوەربگیردرێت.
سیســـتەمی گرافیكـــی  لەســـەرە.  ی   core i7 و   Core i5 سیســـتەمی 

ـــۆری و داتاگـــەی  ـــە و میم ـــەی 32 گیگابایت ـــە و رامەك لەناوخۆیدای
یـــەك ترابایتـــە. كێشـــی الپتۆپەكـــە كیلۆیـــەك و 28 گرامـــە. 

IFA پێشانگای ســــــــــــــــــــــــــــــــــــااڵنەی
سااڵنە دوو جار دەكرایەوە هەتا ساڵی 2005. لەو رێكەوتە جارێكی دیكە وەك پێشووی لێهاتووە و بووە بە 

سااڵنە یەكجار.
 IT لە ساڵی 1930دا زانا و بلیمەتی جیهانی ئەلبێرت ئەنیشتەین لەو پێشانگایەدا بەشداری كرد. لە

ئەمجارەدا چەند بژاردەیەكی تەكنەلۆژیای سەردەم كە لە پێشانگادا نمایش كران دەخەینەڕوو.

گۆڕانكارییەكی نوێ لە 
تەلەڤزیۆندا

ئێستا  تاكو  هەزارەوە  دوو  سااڵنەی  ماوەی  لە 
لە  دیوە،  بەخۆوە  زۆری  گۆڕانكاریی  تەلەڤزیۆن 
تا  بگرە  و   OLED و   LED و   LCD و  پالسما 
دەگاتە تەلەڤزیۆنی سێ رەهەندی 3D و تەلەڤزیۆنی 
چەماوە و نووشتاوە و لەیزەری و داتاشۆیی و...تاد.
و  پێدرا  زۆریان  گرنگی  چەماوەكان  تەلەڤزیۆنە 
چونكە  گرتەوە،  ئاساییەكانیان  تەلەڤزیۆنە  شوێنی 
تەلەڤزیۆندا.  دیزاینی  لە  بوو  گۆڕانكاری  یەكەم 

IFAدا  سااڵنەی  پێشانگای  لە   LG كۆمپانیای 
بەرهەم هێناوە كە   OLED Flex تەلەڤزیۆنی جۆری
دەكرێت  دەیچەمێنتەوە،  خۆی  ویستی  بە  بەكارهێنەر 
دەكرێت  و  بێت  تەخت  ئاسایی  تەلەڤزیۆنێكی  وەك 
پێدانە  ئاماژە  شایانی  بیچەمێنیەوە.  خۆت  بەویستی 
بەناوی  تایبەتیش  مۆنیتۆرێكی  تەلەڤزیۆنە  لەو  جگە 
Xeneon flex لەالیەن LG بەرهەمهاتووە كە ئەویش 
دەچەمێتەوە. چەماندوەكە بە ریمۆت كۆنترۆڵ دەكرێت.
تیڤیەكە 4Kیە و خێرایە. دەكرێت سایزەكەی لە 42 
ئینجیەوە بگۆڕی بۆ 27 و 32 ئینجی. ئاپی تایبەت 
بەگەیمی ناوخۆی تێدایە، دەكرێت لەیەك كاتدا بكرێت 
بە دوو شاشەی جیاواز و لە هەر شاشەیەك دیمەنێكی 

جیاواز نیشان بدا.
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دەكات  پرســـیارێك  بەڕێـــز  خوێنەرێكـــی 
دیكەشـــە.  خوێنـــەری  زۆر  پرســـیاری  كـــە 
پرســـیارەكە ئاوایـــە، چـــۆن دەكرێـــت لەســـەر 
مۆبایلەكـــەم كـــە دوو ســـیمكارتی لەســـەرە دوو 
مەســـنجەر، دوو فەیســـبوك و دوو واتســـاپ 

دابنێـــم؟
ـــدا  ـــە نوێیەكان ـــە مۆبایل ـــز ل خوێنـــەری بەڕێ
بەســـەرەوەی  )ئەندرۆیـــد  لەوانـــەی  واتـــە 
لەســـەرە، بـــە ئاســـانی دەكـــرێ، لـــە بەشـــی 
ــەی  ــە دوای وشـ ــتن )sitting( دا بـ رێكخسـ
ئـــەو  ئـــەوە،  دوای  بگـــەڕێ،   dual app
ئاپانـــەی دەردەكـــەون كـــە دەبـــن بـــە دوو ئـــاپ. 
جگـــە لـــەوەش هـــەر گـــوگل پلەیـــدا بنووســـە 
ــەر  ــە هـ ــە دابەزێنـ ــەو پرۆگرامـ dual app ئـ
ـــە  ـــازت هەی ـــە نی ـــتێكی دیك ـــەر ش ـــا ه ـــاپ ی ئ
بـــە  پرۆگرامـــە  بـــەو  ئـــاپ  دوو  بـــە  ببـــن 

ئاســـانی دەكرێـــت.

هەر جارە و وەاڵمی 
پرسیارێك

بـــۆ دروســـتكردن و دیزاینـــی بۆكـــس و كەڤـــەر پێویســـتی بـــە پرۆگرامێكـــی تایبەتـــی هەیـــە، هەرچەنـــد 
بـــە پرۆگرامـــە گرافیكیەكانیـــش ئـــەم كارە ئەنجـــام دەدرێ، بـــەاڵم پرۆگرامـــی تایبـــەت جیاوازییەكـــی 

زۆری هەیـــە.
ـــە،  ـــەو پرۆگرامان ـــك ل ـــوارەدا، یەكێ ـــەو ب ـــەن ل ـــرام ه ـــك پرۆگ گەلێ
ــا  ــە. پرۆگرامێـــك تەنیـ پرۆگرامـــی Insofta Cover Commanderیـ
بـــە داگرتنـــی چەنـــد كلیكێكـــی ســـادە دیزاینـــی بۆكـــس و كەڤـــەری 
بازرگانییـــەكان  شـــوێنە  زۆربـــەی  دەكا.  ڕاكێـــش  ســـەرنج  زۆر 
Insofta Cover Com� هاوشـــێوەی پرۆگرامـــی  بـــە   پێویســـتیان 
manderیـــە. بەبـــێ ئـــەوەی زانیارییەكـــی ئەوتـــۆت لـــە بـــواری 
ــەم  ــش بەرهـ ــەرنج ڕاكێـ ــی زۆر سـ ــت بۆكسـ ــێ، دەكرێـ ــدا دەبـ دیزاینـ
دروســـت بكـــەی. زیاتـــر لـــە 15 دیزاینـــی جۆراوجـــۆر لـــە بۆكســـی 

ــن دەكات. ــش دیزایـ ــس كارتیـ ــە بزنـ ــە، پرۆگرامەكـ تێدایـ

پرۆگرامێك بۆ نەخشەسازیی بۆكس و كەڤەر

بوونـــەوەرە  ســـاڵدا  گەرمەكانـــی  وەرزە  لـــە 

مێـــرووەكان وەك »مێـــش، مێشـــوولە، هەنـــگ، 

هەندێكیـــان  دەبـــن.  زۆر  زەرگەتە...تـــاد« 

ژەهریـــان هەیـــە و پێـــوەدەدەن و هەندێكیـــان تەنیـــا 

ـــەو شـــوێنی  ـــان هەی ـــان ئازاری دەگـــەزن، هەمووی

گەســـتن و پێوەدانیان ســـوور هەڵدەگەڕێ، كرێم 

و دەرمانـــی تایبـــەت هەیـــە بـــۆ كەمكردنـــەوەی 

 BR 10 Insect Bite ئـــازار. بـــەاڵم ئامێـــری

ـــە، چونكـــە  ـــی هەی ـــی تایبەت Healer  گرنگی

هیـــچ پێكهاتەیەكـــی كیمیایـــی نییـــە و تەنیـــا 

ـــەوە و  بەهـــۆی تیشـــكەوە ئازارەكـــە كـــەم دەكات

پاشـــماوەكەی ناهێڵێـــت.

ــە وا دەكات  ــكی و گەرمییـ ــۆی تیشـ بەهـ

كـــە پرۆتئینـــی دەوروبـــەری پێوەدانەكـــە لـــەالی 

ــازار و  ــەش وەرەم و ئـ ــەوە. ئەمـ ــەك كۆبێتـ یـ

ئامێرێكـــە  دەكاتـــەوە.  كـــەم  خـــوران 

ــە  ــر لـ ــاوەی كەمتـ ــە مـ ــە لـ بچووكـ

ئازارەكـــە  چركـــەدا  شـــەش 

كـــەم دەكاتـــەوە. 

ئامێری 
كەمكردنەوەی 

ئازاری پێوەدان
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حەزیـــان  كـــەس  زۆر 
ماڵییـــە  گیانـــداری  راگرتنـــی  لـــە 

بەهـــۆی  بـــەاڵم  پشـــیلە،  و  ســـەگ  وەك 
ـــە  ـــان ب ـــە ی ـــەو گیانداران ـــە تووكـــی ئ هەســـتیاریان ب

ــرن،  ــە رابگـ ــن گیاندارەكـ ــە ناتوانـ ــەر هۆیەكـــی دیكـ هـ
بۆیـــە تەكنەلۆژیـــای ســـەردەم چارەســـەری ئەوەشـــی كـــردووە.

پێشـــانگای  لـــە  كـــە   Maicat جـــۆری  رۆبۆتـــی  پشـــیلەی 
ــیلەیەكی جوانـــی ماڵـــی  ــیلەكە وەك پشـ ــەڕوو. پشـ ــااڵنەی IFAدا خرایـ سـ

دەچێـــت، زیـــت و وریـــا، نیشـــاندانی هەمـــوو جـــۆرە هەســـت و ســـۆزێك بـــۆ خاوەنەكـــەی.
كامێـــرا و مایكـــی تێدایـــە و بەهـــۆی هەســـتەوەرە جۆراوجـــۆرەكان بـــە باشـــی لەگـــەڵ شـــوێنە نوێیەكـــەی 

رادێ و شـــوێنەكان پـــێ دەزانێتـــەوە. ناســـینەوەی رووخســـارەكان و وەاڵمدانـــەوەی بەكارهێنەرەكـــەی.
وەك كامێـــرای چاودێـــری، ئەگـــەر شـــتێكی 
نامـــۆی هەســـت پێكـــرد خاوەنەكـــەی ئـــاگادار 
ــەحن  ــۆی شـ ــدا خـ ــی خۆیـ ــەوە. لەكاتـ دەكاتـ
پشـــوو  پێویستیشـــدا  لەكاتـــی  دەكاتـــەوە. 

دەدات.

گەلێـــك ماڵپـــەڕ هـــەن بـــۆ فێركردنـــی 
ئامێرەكانـــی مۆســـیقا، بەتایبەتـــی پیانـــۆ. 
بـــە   pianolessons.com ماڵپـــەڕی 
یەكێـــك لـــە ماڵپـــەڕە ســـەركەوتووەكانی ئـــەو 
بـــوارە دادەنرێـــت. كـــە لەالیـــەن مامۆســـتایانی 
سەرپەرشـــتی  پیانـــۆوە  فێـــركاری  بـــەرزی 

دەكرێـــت.
چەندیـــن  لـــە  پێكهاتـــووە  ماڵپەڕەكـــە 
ئامێـــری  فێـــركاری  بـــە  تایبـــەت  وتـــاری 
لـــە  ئـــەو ڤیدیۆیانـــەی  پیانـــۆ و هەروەهـــا 
دانـــدراون،  بـــوارە  بـــەم  تایبـــەت  یوتیـــۆب 
رێنماییەكانـــی  وتـــار  خوێندنـــەوەی  بـــە 
تایبـــەت بـــە فێربوونـــی پیانـــۆ وگوێگرتـــن و 
چاولێكـــردن لـــە ڤیدیـــۆكان فێرخـــواز دەتوانـــێ 
ســـوودی زۆری لێببینـــێ. لـــەو ماڵپـــەڕەدا 
بنەمـــا ســـەرەكییەكانی فێربوونـــی پیانـــۆ بـــە 
باشـــی شـــی دەكرێتـــەوە و تەنانـــەت فێـــركاری 

الیڤـــی بـــێ بەرامبەریشـــی تێدایـــە.

ماڵپەڕێك بۆ فێربوونی 
پیانۆ

چاویلكەیەكی زیرەك دەبێتە شاشەی كۆمپیوتەر
گـــەر حەزدەكـــەی بـــە رێـــگادا بڕۆی و یان لەگەشـــت 
و گـــەڕان بـــی و ســـەرێك لـــە ماڵپەڕەكانـــی ئینتەرنێـــت 
كۆمەاڵیەتییەكانـــدا  تـــۆڕە  بـــە  چاوێـــك  و  بـــدەی 
ــێنی! ئـــەوە چاویلكـــەی زیرەكـــی لینۆڤـــۆ واتـــە  بخشـ
ــااڵنەی  ــانگای سـ ــە پێشـ ــە لـ Lenovo Glasses T1 كـ
IFAدا خرایـــەڕوو، بـــەكار بێنـــە. چاویلكەیـــەك كـــە 
دەبێتـــە شاشـــە بـــۆ كۆمپیوتـــەر و مۆبایـــل و هـــەر 

ــەر بێـــت. ــە پۆرتـــی USBی لەسـ ئامێرێـــك كـ
شـــێوازی چاویلكەكـــە هیـــچ جیاوازییەكـــی نییـــە 
لەگـــەڵ ئـــەو چاویلكانـــەی بـــۆ پاراســـتنی چـــاو لـــە 
تیشـــكی خـــۆر ســـوودیان لێوەردەگیردرێـــت. شاشـــەی 
چاویلكەكـــە لـــە جـــۆری OLEDیـــە. سیســـتەمێكی 
تێدایـــە كـــە ئەگـــەر زۆریـــش لـــە چـــاوت نزیـــك بێـــت 

ــە پێـــش. ــاوت نەهێنێتـ كێشـــەی تەندروســـتی بـــۆ چـ

پشیلە 
رۆبۆتەكە گوێ 
لە خاوەنەكەی 

دەگرێت
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زانكـــۆكان  و  قوتابخانـــە  دەوامـــی 
ـــی مامۆســـتا پێویســـتە  ـــی قوتاب ـــەوە، خانمان هات

بـــە جوانتریـــن مـــۆدەوە خۆیـــان ئامـــادە بكـــەن، تـــا لـــە 
دەســـتپێكی دەوامـــەوە وەك شـــۆخێك دەربكـــەون، بـــە تایبـــەت 

ئەوانـــەی بەرچـــاون و وانـــە دەڵێنـــەوە، یـــان قوتابیـــی زانكـــۆ و 
پەیمانگەكانـــن، ئافرەتانـــی مامۆســـتا و وانـــە بێـــژ هـــەردەم لەبەرچاوانـــن 

و چاویـــان لەســـەرە، بۆیـــە دەبـــێ شـــیكپۆش بـــن. وەك خانمێـــك بـــۆ كاتـــی 
ـــت،  ـــەر نەبێ ـــەت بێزارك ـــت جلەك ـــت و دەتەوێ ـــە زۆر هاتووچـــۆ دەكەی ـــش ك دەوامی
واچاكـــە جلـــی كـــراوە هەڵبژێریـــت و دوور بكەویتـــەوە لـــە جلـــی تەســـك، گـــەر دەتەوێـــت 
جلەكـــەت كـــراوە بێـــت و خۆشـــت خولیـــای جلـــی تەســـكی، دەتوانیـــت تاخمێـــك جلـــی 
Agnesی رەش بپۆشـــیت، كـــە جلێكـــی فراوانـــە و، بـــەاڵم رەنگەكـــەی وا نیشـــان دەدات 
كـــە تەســـك و بەدییـــە، جلەكـــە پێكهاتـــووە لـــە پانتۆڵـــی قومـــاش و درێـــژ لـــە رەنگـــی 
ـــت. مـــۆدی  ـــی V بێ ـــە رەنگـــی ســـپی شـــێوەی مل رەش، لەگـــەڵ بەدییەكـــی كـــورت ل
جلـــی ئەلیســـاندرۆ ئەنریكیـــز، بریتییـــە لـــە بەدلـــەی درێـــژ و كـــراوە، كـــە هاوشـــێوەی 

عـــەزی وایـــە، تاوەكـــو ســـەر پێـــی، یـــان ژێـــر ئەژنـــۆ دەبێـــت، مۆدێكـــی 
ناســـك و سەرنجڕاكێشـــە. مـــۆدی شـــی لۆڤـــس، she loves بریتییـــە 

لـــە پانتۆڵـــی قومـــاش لـــە رەنگەكانـــی شـــین و ســـپی درێـــژ، 
ــی و  ــی قاوەیـ ــژ و پانتۆڵـ ــی درێـ ــەڵ قەمیسـ لەگـ

جانتایەكـــی گـــەورە.

بـــە  جوانـــكاری  خشـــڵەكانی 
پۆلیـــن  ســـەرەكی  بەشـــی  دوو  بـــۆ  گشـــتی 

كـــە  ســـەرەكییە،  ئێكسســـواری  یەكەمیـــان:  دەكرێـــن، 
بـــە پێـــی پێویســـتییە، واتـــە ئەوانـــەی كـــە پێویســـتە لەگـــەڵ 

جلوبـــەرگ و ماكیـــاژ یـــەك بخرێـــن و شـــیك دەكرێـــن، ئـــەو جـــۆرە 
ئێكسســـوارە بـــە ســـەرەكی دادەنرێـــن و پێویســـتە لەبـــەرت بێـــت، ئەگـــەر خـــۆت 

ــە  ــێك لـ ــێوێت و نەقسـ ــوارە بێبـــەش بكەیـــت، جوانیـــت دەشـ ــۆرە ئێكسسـ ــەو جـ لـ
شـــێوە و مۆدەكەتـــدا بـــەدی دەكرێـــت، وەك: گـــوارە، ملوانكـــە، بـــازن، ئەڵقـــە. 
جـــۆری دووەم: ئێكسســـواری الوەكـــی، واتـــە تەنیـــا بـــۆ گونجاندنـــە، كـــە تەنیـــا 
بـــۆ رازاندنـــەوە و جوانیـــی زیاتـــر دەپۆشـــرێت، واتـــە ئەگـــەر لەبەریشـــیان نەكەیـــت، 
كاریگـــەری لەســـەر جوانیـــت نابێـــت، وەك: دەســـبەند، خشـــڵی بچـــووك بـــە 
گـــوارە، ئەنگوســـتیلە، پاوانـــە، ئێكسســـوارە الوەكاییـــەكان بـــۆ بۆنـــە و 
دەرچـــوون و گەشـــت دەپۆشـــرێن، لەرۆژانـــی ئاســـاییدا تەنیـــا ئێكسســـوارە 

ســـەرەكییەكان بپۆشـــە. هەنـــدێ لـــە ئێكسســـوارەكان خۆیـــان 
ــە:  ــۆ نموونـ ــەوە، بـ ــۆردا دەدۆزنـ ــەردوو جـ ــوان هـ ــە نێـ لـ

گـــوارەی بازنەیـــی، ملوانكـــەی كـــورت، 
ــدار. ــی كونـ بازنـ

دەگە
ی و یە

وادەی پۆشینی خشڵی سەرەك

مۆدەكانی 
جلی قوتابخانە و 

زانكۆ
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ـــك  ـــەكان تەن ـــادا، جل ـــە وەرزی گەرم لـ
زۆربـــەی  گەرمـــاوە  بەهـــۆی  دەبـــن،  ناســـكتر  و 

بەشـــەكانی جەســـتە بـــە دەرەوە دەبـــن، وەك مـــۆدی جلـــی كاتـــی 
گەرمـــا و هەروەهـــا خۆپاراســـتن لـــە ئارەقەكـــردن و بێـــزار بـــوون بـــە 

ــەوەی  ــۆ دادەنرێـــت، بەهـــۆی ئـ ــان رێچكـــەی بـ ــا، جلـــی بووكیـــش هەمـ گەرمـ
ـــد و گواســـتنەوەدا، بووكـــە خـــان دوچـــاری نیگەرانـــی  لـــە رۆژی ئاهەنـــگ و زەماوەن

ــە،  ــك هەیـ ــراوە و ناسـ ــی كـ ــە جلێكـ ــتی بـ ــنە پێویسـ ــەم چەشـ ــەوە، بـ ــوون دەبێتـ و ماندووبـ
ئیســـپۆزا Esposa مـــۆدی  دیـــارە. ماركـــەی  پێـــوە  ناســـكیی  و  كـــە سەرنجڕاكێشـــی 
ـــەرد  ـــە كریســـتاڵ و ب ـــە ب ـــردووە، ك ـــادە ك ـــپی ئام ـــە رەنگـــی س ـــی ل مارچیســـای كراســـی بووك
و خشـــڵە وردەكانـــی سوراسۆفســـكی رازاوەتـــەوە، گرنگـــە بزانیـــت چ كراســـێكی بووكێنـــی 
ــەر  ــك لەبـ ــۆڵ تەسـ ــی قـ ــتە كراسـ ــە، پێویسـ ــانەكانت پانـ ــەر شـ ــت، وەك: ئەگـ ــاوازە هەڵبژێریـ نـ
ـــە بەشـــی دواوەی  ـــت، ل ـــژ بێ ـــووك پێویســـتە درێ ـــت كـــە كراســـی ب ـــەوە ناكرێ ـــی ل ـــت، نكۆڵ بكەی
ــە بەشـــی دواوەی  ــت، كـ ــر بێـ ــە مەترێـــك كەمتـ ــوو، نابـــێ لـ ــەوەی پـــێ دەگوترێـــت پاشـ ئـ
 Anne barge لەســـەر زەوی بخشـــێت، ئـــەوكات وەك شـــازادەیەك دەردەكەویـــت، ماركـــەی
مۆدەكانـــی جلـــی بووكـــی لـــە شـــێوەی جلـــی شـــاهانە ئامـــادە كـــردووە، كراســـێكی 

كـــراوەی تـــارا درێـــژ هەڵبـــژاردووە، كـــە خانمێكـــی شـــاهانە دەردەكەویـــت، بـــە 
نەخشـــێكی ناســـك و وردی زۆر لـــە بەشـــی پێشـــەوەی و كێشـــێكی كـــەم، 

كـــە هەســـت ناكەیـــت جلـــت لەبـــەرە، كـــە ئـــەوەش یەكێكـــە لـــە 
جلەكانـــی ئیلـــی ســـەعبی لوبنانـــی.

ێرە
ڵبژ

ە هە
 شاهان

كراسی بووكێنیی تەنك و ناسكی
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ــا  ــە، هەروەهـ ــتای زانكۆیـ ــەوەی مامۆسـ ــە لـ ــە جگـ ــە، كـ ــە ئەمریكییەیـ ــەو ئافرەتـ ئـ
ئێســـتا كاری نمایشـــكاری جلوبەرگیـــش دەكات، ئـــەو مامۆســـتایە نـــاوی )لیـــن 
ســـاتەر(ە، تەمەنـــی )63( ســـاڵە و بڕوانامـــەی دكتـــۆرای لـــە زانكـــۆی فۆردهـــام 
وەرگرتـــووە و هـــەر لەوێـــش وانـــە دەڵێتـــەوە، لـــەو تەمەنـــەوە حـــەزی بـــە كاری نمایشـــی 
جلوبەرگـــە، هـــەر بۆیـــە دەســـتی بـــەو كارە كـــردووە و رۆژانـــە دەیـــان وێنـــەی جۆراوجـــۆر 
ـــەوەی كەســـانی  ـــڕای ئ ـــەو خانمـــە وێ ـــەوە، ئ ـــازەوە دەگرێـــت و بـــاوی دەكات ـــە جلـــی ت ب
ــتا  ــەكانی، ئێسـ ــە نمایشـ ــە لـ ــی بەردەوامـ ــوون، كەچـ ــەو كارەی بـ ــەری دژی ئـ دەوروبـ
بووەتـــە نمایشـــكارێكی جلوبـــەرگ، وەك خـــۆی دەڵێـــت: »جگـــە لـــە كاری زانكـــۆم، 
ـــدووە، ئەگەرچـــی  ـــە و بوارێكـــی زین ـــە دڵم ـــاوە، چونكـــە ب ـــەو كارەم دان ـــۆ ئ ـــم ب ماوەیەك

داپیرەشـــم، بـــەاڵم الم ئاســـاییە ئـــەو كارە بكـــەم.

داپیرەی نمایشكاری جلوبەرگ 

لە ماسیی فرۆشتنەوە 
بۆ پەرلەمان

عەبدولســـتار لـــە دایكبـــووی 1986ــــە، لـــە سۆشـــیال 
میدیـــا و لـــە نـــاو خەڵـــك بـــە شـــێخی بادینـــان ناســـراوە، 
دانیشـــتووی قـــەزای خەباتـــی ســـەر بـــە شـــاری 
هەولێـــرە، كەســـێكی قســـەخۆش و خوداناســـە و، 
كەســـێكی سۆشـــیالە و لەگـــەڵ زۆربـــەی خەڵـــك 
لـــە  ســـەالم و كەالمـــی هەیـــە، ماوەیـــەك 
تۆڕەكانـــی كۆمەاڵیەتـــی نـــاودار بـــوو و 
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ماوەیەكـــە لەالیـــەن خەڵكـــی بیانـــی و ناودارانـــەوە تەنـــوورە بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی دەپۆشـــرێت، 
ـــە ئاشـــكرا دەیپۆشـــن،  ـــی و ب ـــە روون ـــە و یادەكانیشـــدا ب ـــوێنی گشـــتی و بۆن ـــە ش ـــەت ل تەنان

یەكێـــك لەوانـــەش بـــراد پیتـــی ئەكتـــەری ئەمریكـــی و یاریزانـــی تۆپـــی ســـەبەتەی ئەمریكـــی 
راســـل وســـتبرۆك، كـــە لـــە نمایشـــی تـــۆم براونـــدا تەنـــوورەی لەبـــەر كردبـــوو، كـــە لـــە نمایشـــەكانی 
 The skirt cafe نیۆیـــۆك بەڕێـــوە چـــوو، تەنانـــەت لـــە ئەمریـــكا قاوەخانەیـــەك هەیـــە بـــە نـــاوی
ـــوورە  لەالیـــەن كارل فرینـــد سەرپەرشـــتی دەكرێـــت، ئـــەو قاوەخانەیـــە تەنیـــا بـــۆ ئەوانەیـــە كـــە تەن
دەپۆشـــن، چ ژن، یـــان پیـــاو، بۆیـــان هەیـــە بـــە تەنـــوورەوە بچنـــە نێـــو قاوەخانەكـــە، لـــە هەنـــدێ 
واڵت وەك ســـكۆتلەندا و ئیرلەنـــدا، تەنوورەپۆشـــین لـــە پێشـــوودا وەك مۆدێكـــی بـــاوی پیـــاوان 
بـــوو، لـــەم چەنـــد ســـاڵەی دواییەشـــدا لـــە بۆنـــە و مەراســـیمە نەتەوەكانیانـــدا وەك ئافـــرەت 
ــاش وەك جلێكـــی نیشـــتمانی دادەنرێـــت. گرووپـــی  تەنـــوورە دەپۆشـــن، لـــە واڵتـــی ئەلبانیـ
پیاوانـــی ســـارۆنگ ئەوانیـــش بـــەردەوام لـــە ئاهەنـــگ و گەشـــتە تایبەتەكانیـــان تەنـــوورەی 

ـــەن. ـــوە دەك ـــدار دەپۆشـــن و شانازیشـــی پێ ســـووری هێل

تەنوورەی پیاوان 

لـــەالی زۆربـــەی خەڵـــك بـــە قســـە خۆشـــەكانی ناســـرا، 
شـــوێنی ماســـیبرژاندن و ســـووركردنەوەی هەیـــە، لـــە 
ـــەم  ـــەروەردگاری عال ـــاوی پ ـــە ن هـــەر ڤیدیۆیەكیـــدا ب
ناســـراوە، دەگوترێـــت هەمیشـــە پاڵپشـــتی هەژارانـــە و 
ـــدات،  دەیـــەوێ یارمەتیـــی كەســـانی كەمدەرامـــەت ب
نرخـــی خـــواردن الی ئـــەو لـــە هەمـــوو شـــوێنەكانی 
ـــش  ـــانی كەمدەرامەتی ـــو كەس ـــرە تاوەك دیكـــە هەرزانت
بتوانـــن ماســـی نـــۆش بكـــەن، وەك خـــۆی دەڵێـــت: 
ـــرد  ـــەرزان ك ـــە ماســـیم ه ـــووم ك ـــەس ب ـــە ك »مـــن تاك
ـــە و  ـــم هەی ـــەوەی پێگەیەكـــی جەماوەری و بەهـــۆی ئ
خۆشـــم بـــە گـــەورە نازانـــم، خەڵـــك هەبـــووە نەبـــوون 
ـــە گشـــتی حـــەزی  ـــك ب ـــم داوە، خەڵ ـــووە و یارمەتی ب

بـــە شـــتی هەرزانـــە، لـــە داهاتـــوودا پـــرۆژەم هەیـــە 
ـــرم  ـــاش بكـــەم، خۆشـــم هەڵدەبژێ و دەمـــەوێ شـــتی ب
و هیـــوادارم بـــە دەنگـــی خەڵكیـــش بتوانیـــن زیاتـــر 
ـــی كوردســـتان  ـــە شـــارە گەورەكان ـــن، ل خزمـــەت بكەی
داوایـــان لـــێ كـــردووم كـــە چێشـــتخانەی تایبـــەت بـــە 
ـــەاڵم مـــن  ـــە نرخێكـــی گرانتـــر، ب ماســـی بكەمـــەوە ب
ـــك  ـــی خەڵ ـــەوێ یارمەتی ـــەم و دەم ـــووڵ ناك ـــەوە قب ئ

ـــدەم.  ب
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فیلم
باس لە ژیانی دوو كەس دەكات، كە خۆشەویستن و دەیانەوێت ژیانێكی 
خـــۆش بژیـــن، بـــەاڵم دوای ئـــەوەی كوڕەكەیـــان تووشـــی نەخۆشـــییەكی 
ـــك  ـــەوە خەری ـــە چارەســـەركردنی منداڵەكەیان ـــش ب ـــت، ئەوانی ـــەن دەبێ دەگم
دەبـــن و ژیانـــی خۆیـــان بیـــر دەچێـــت، فیلمەكـــە لـــە دانیمـــارك تۆماركـــراوە 
و لـــە مانگـــی 8ی ئەمســـاڵ كاری تـــەواو بـــووە، لـــە دەرهێنانـــی باربـــارا 
تۆپســـی، مـــاوەی فیلمەكـــە یـــەك كاتژمێـــر و 
51 خولەكـــە، لـــە نووســـینی الرس 
بجـــۆن هانســـین، نواندنی)ســـوی 
ویكنیـــز، دار ســـەلیم، ســـۆنجا 
ریچتـــەر، كارۆلـــن هـــام، میكایـــل 
بریكجـــەر، الس رانســـی و میلـــۆ 

كامپانلی(ـە. 

و  گرانـــی  لـــە  بـــاس  كاریكاتێرێكـــە 
كـــە  دەكات،  خەڵـــك  ژیانـــی  نەهامەتیـــی 
و،  دەكێشـــێت  مـــرۆڤ  گیانـــی  رۆژانـــە 
و  مەجـــازی  دنیـــای  دیـــش  لەالیەكـــی 
تەكنۆلۆجیـــا چـــۆن راوی رۆحـــی مرۆڤـــەكان 

كات.  دە

Shake It - خۆت بهەژێنە
و  بەناوبانــگ  تراكــە  لــە  یەكێكــە 
بەهێزەكانــی مانگــی 8ی ئەمســاڵ، 
هونەرمەنــدەوە  ســێ  الیــەن  لــە  كــە 
ــی، داوگــی  ــە )كاردی ب ــراوە، ك گوت
ــە  ــە ل ــەو تراك ــە، ئ ــی، كای فلۆك(ـ ب
درێــژەی گۆرانییەكانــی شــەیك ئیتــی 
گشــتییە، لــە ئەلبوومــی شــەیك ئیــت 
هیــپ  جــۆری  لــە  و  باوكراوەتــەوە 

هــۆپ راپــە. 

كاریكاتێر

میوزیك

زانیـــاری بـــە هاوپیشـــەكانت بـــدە و یارمەتییـــان بـــدە 
لـــە ئەركەكانیانـــدا، رۆژێـــك دێـــت تـــۆش پێویســـتت بـــە 
یارمەتـــی ئـــەوان دەبێـــت، ئـــەو كاتـــە هیـــچ شـــتێكت 
ـــە  ـــە، ل ـــە بەدەســـتهێنانی متمان لەدەســـت نادەیـــت جگـــە ل
ڕووی ســـۆزدارییەوە متمانـــەت بـــە خۆشەویســـتەكەت 

هەبێـــت.

جمك

كەســـانێك لـــە دەوروبەرتـــن كـــە بـــە راســـتی دڵســـۆز و 
خەمخـــۆری تـــۆن، هـــەوڵ بـــدە ئـــەو كەســـانە لەدەســـت 
ــە  ــت پـــێ دەدەن، لـ ــێوەیەن و گرنگیـ ــەو شـ ــە بـ نەدەیـــت كـ
ڕووی ســـۆزدارییەوە شـــەرم مەكـــە لـــەوەی هەســـتەكانت 
هەمـــان هەســـتی  بەرامبەرەكەشـــت  رەنگـــە  دەرببڕیـــت، 

هەبێـــت.

گا
ـــە  ـــت دەكـــەن ل خێزانەكـــەت زۆر پشـــتگیریی بڕیارەكان
ڕووی پیشـــەییەوە، ئەمـــەش هۆكاردەبێـــت بۆئـــەوەی 
ببێتـــەوە،  نزیـــك  یەكتـــر  لـــە  پەیوەندییەكەتـــان  زیاتـــر 
ــی  ــان هاوڕێـ ــت، یـ ــت خۆشەویسـ ــەوەت دەبێـ ــی ئـ چانسـ

نـــوێ بناســـیت و شـــێوازی ژیانـــت بگۆڕێـــت.

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

ئەگـــەر دەتەوێـــت ســـەركەوتن بەدەســـت بهێنیـــت، ئـــەوا 
لەگـــەڵ گـــرووپ كاربكـــە و هاوكاریـــی كەســـانی دیكـــە 
بكـــە، لـــە رووی كۆمەاڵیـــە تییـــەوە هەندێـــك كێشـــەی 
خێزانیـــت هەیـــە، بـــەاڵم هـــەوڵ بـــدە كێشـــەكانت بـــەالوە 
بنێیـــت و زیاتـــر ســـەرنجت لەســـەر الیەنـــە ئەرێنییەكانـــی 

ژیانـــت بێـــت.

ئەمـــڕۆ رۆژێكـــی نوێیـــە بۆئـــەوەی پێداچوونـــەوە 
بـــە پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتییەكانتـــدا بكەیـــت و، ئـــەو 
كەســـانە لـــە خـــۆت دوور بخەیتـــەوە كـــە هەســـت 
ژیانـــت  لەســـەر  نەرێنیـــان  كاریگـــەری  دەكەیـــت 
هەیـــە، لـــە ڕووی پیشـــەییەوە هەنـــگاو پەلـــە مەنـــێ، 
ــەوە. ــەم دەبێتـ ــا چانســـی بەرەوپێـــش چوونـــت كـ دەنـ

خەونەكانـــت  بۆئـــەوەی  هەیـــە  زۆر  چانســـێكی 
بـــەدی بێـــن لـــە ڕوی پیشـــەییەوە، متمانـــەت بـــە 
خـــۆت هەبێـــت، هیـــچ دەرفەتێـــك لـــە ئێســـتا باشـــتر 
نابێـــت، وزە و توانایەكـــی زۆرت هەیـــە، سوپاســـگوزار 
بـــە بـــۆ هـــەر شـــتێك كـــە بەدەســـتی دەهێنیـــت لـــە 

ژیانتـــدا و، هیـــچ كات بێمنـــەت مەبـــە.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Loving Adults - خۆشەویستی پێگەشتووان

7878787878
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ئاســـایی  منداڵـــی  كێشـــی 
نێـــوان )2.5 تـــا 4( كیلۆكـــرام دەبێـــت، بـــەاڵم 

ئـــەو دایكـــە كۆڵۆمبییـــەی كاتێـــك منداڵەكـــەی 
خـــۆی بینـــی، هێنـــدەی نەمابـــوو لـــە هـــۆش خـــۆی 

بچێـــت، جگـــە لـــەوەی لـــە مـــاوەی ســـكپڕیدا ئەوەنـــدەی )10( 
ئافرەتـــی ســـكپڕ ئـــازاری چێشـــتبوو، ئـــەو منداڵـــە كچـــە، نـــاوی 
)گوانتێـــا ڤاڵنتینـــا هێرناندێز(ــــە، كێشـــی ئـــەو منداڵـــە كاتـــی 
ـــە  ـــەت دوای )15( رۆژ ل ـــوو، تەنان ـــی 11 كیلۆگـــرام ب لەدایكبوون
دایكبـــوون و خواردنـــی بڕێكـــی زۆری شـــیر، كێشـــی گەیشـــتە 
)13( كیلۆگـــرام، بەمـــەش ژمارەیەكـــی پێوانەیـــی لـــە قورســـترین 
ـــر  ـــەوەی زیات ـــدا تۆمـــار كـــرد، ئ ـــی جیهان ـــن منداڵ و قەڵەوتری

جێگـــەی ســـەرنجە، تـــا ئێســـتا كێشـــی ئـــەو منداڵـــە لـــە 
زیادبووندایە و پزیشـــكانیش هیچ نەخۆشـــییەك 

لـــە جەســـتەیدا نادۆزنـــەوە.

قەڵەوترین 
منداڵ
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بەرگری شەرعی
 حاڵەتێـــك هەیـــە لـــە یاســـادا ئەگـــەر كەســـێك ئـــەو كارە بـــكات تـــاوان نییـــەو ســـزا 
نادرێـــت، واتـــە بەرپرســـیار نابێـــت، ئەویـــش نـــاوی بەرگریـــی ڕەوایـــــە )دفـــاع شرعیــــــە(، 
بـــۆ نمونـــە ئەگـــەر كەســـێك هـــات و هێرشـــی كـــردە ســـەرت، دەتوانیـــت پارێـــزگاری لـــە 
خـــۆت بكەیـــت بەقـــەت ئـــەو هێرشـــەی كراوەتـــە ســـەرت، واتـــا: ئەگـــەر هاتـــوو بـــە 
ـــەكە  ـــەوە بەرپەرچـــی هێرش ـــە چەك ـــە ب ـــۆت نیی ـــەرت، ب ـــە س ـــرش كرای ـــەك هێ چەقۆی
ـــۆ  ـــك، ت ـــی هیـــچ ئامرازێ ـــێ بەكارهێنان ـــت بەب ـــت بدرێ ـــەوە، ئەگـــەر ویســـترا لێ بدەیت
بـــۆت نییـــە چەقـــۆ بـــەكار بهێنیـــت، ئەگـــەر نـــا لـــە رووی یاســـاییەوە بەرپرســـیار 
دەبێـــت، بەمانایەكـــی دی، ئەگـــەر بەپێـــی مەرجـــە یاســـاییەكان پارێزگاریـــت لـــە خـــۆت 

كـــرد بەرپرســـیار نابیـــت، لـــە هەمـــوو حاڵەتێكیشـــدا ســـەرەتا پێویســـتە 
هـــەوڵ بدەیـــت الیەنـــی تایبـــەت ئـــاگادار بكەیتـــەوە، 
ئەگـــەر نـــەت توانـــی، ئەوكاتـــە دەبێـــت پەنـــا ببەیتـــە 
بـــەر )دیفـــاع شـــەرعی (، وەك لـــە ناوەكـــەی دیـــارە 
دیفـــاع لـــە خـــۆت دەكەیـــت لـــە ســـنووری خۆیـــدا 
و یەكێكـــە لـــەو بارودۆخانـــەی كـــە دەبێتـــە 
هـــۆی نەمانـــی بەرپرســـیارێتی ســـزایی.

یاسا

دەكەیت  هەست  ئەگەر  پیشەییەوە  رووی  لە 
هەوڵی  باشترین  بەڕێوە،  ناڕۆن  باشی  بە  كارەكانت 
پەیوەندیت  زیاتر  ماوەیە  ئەم  گەڕ،  بخەرە  خۆت 
چونكە  بكەرەوە،  تۆكمە  خۆشەویستەكەت  لەگەڵ 
پاڵپشتییەكانی ئەو وادەكات زیاتر متمانەت بە خۆت 

هەبێت.

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

لـــە رووی ســـۆزدارییەوە بـــۆت دەردەكەوێـــت كـــە 
ـــوە  ـــاڕوات بەڕێ ـــە ن ـــەو پان هەمـــو كات شـــتەكان ب
ـــە  ـــەم ماوەی ـــەو كێشـــانەی ئ ـــاوە، ئ ـــە خـــۆت داتن ك
تێـــی دەكەویـــت، كەمێـــك چارەســـەركردنیان قـــورس 
ـــە  ـــدە چارەســـەریان بكـــە، ل ـــەاڵم هـــەوڵ ب ـــارە، ب دی
دیكـــە  كەســـانی  یارمەتـــی  پیشـــەییەوە  رووی 

ـــوڵ بكـــە. قب

و  كار  لـــە  زۆر  بەشـــێكی  پیشـــەییەوە  لـــەروی 
خـــۆت  بەڕێـــوە،  دەڕۆن  باشـــی  بـــە  پڕۆژەكانـــت 
تووشـــی دڵەڕاوكـــێ مەكـــە ئەگـــەر خۆشەویســـتەكەت 
لێـــت تـــوڕە و نیگـــەران بـــوو، باشـــترین هەوڵـــی خـــۆت 
ــەوە، هەندێـــك  ــەوەی دڵـــی بەدەســـت بهێنیتـ ــدە بۆئـ بـ

ــت. ــی بدەیـ ــتە قوربانـ ــش پێویسـ جاریـ

لەگـــەڵ  خـــۆت  و  نەرمیـــت  كەســـێكی 
هەروەهـــا  دەگونجێنیـــت،  بارودۆخەكانـــدا 
گۆڕانكارییـــەكان قبـــوڵ دەكەیـــت، ئەمـــەش ســـوود 
بـــە ژیانـــت دەگەیەنێـــت، لـــە رووی پیشـــەییەوە 
ـــای  ـــا توان ئەركـــی زۆر مەخـــەرە ســـەر شـــانت، دەن
دەدەیـــت. لەدەســـت  كارەكانـــت  كۆنترۆڵكردنـــی 

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
ــوودەیی و  ــە ئاسـ ــت بـ ــۆزداریتدا هەسـ ــی سـ ــە ژیانـ لـ
دڵخۆشـــی دەكەیـــت، هـــەوڵ مـــەدە بـــە رەفتارەكانـــت 
خۆشەویســـتەكەت لـــە خـــۆت نیگـــەران بكەیـــت، لـــە 
الیەنـــی پیشـــەییەوە پێویســـتت بەوەیـــە ئـــارام بگریـــت 
و هێمـــن بیـــت، هەڵچـــون كاریگەریـــی نەرێنـــی لەســـەر 
پیشـــەكەت هەیـــە و رێگـــری دەكات لـــە بەرەوپێشـــچونت.

گـــوێ لـــە دڵـــت بگـــرە، هەمیشـــە زۆر لـــە خـــۆت 
مەكـــە بـــۆ ئـــەوەی بـــەو شـــێوەیە بیـــت كـــە كەســـانی 
چـــواردەورت دەیانەوێـــت، ئاســـاییە ئەگـــەر بـــە ویســـتی 
پاڵپشـــتی  تایبەتیتـــدا  ژیانـــی  لـــە  بژیـــت،  خـــۆت 
كاتـــە  لـــە  چونكـــە  مـــەدە،  لەدەســـت  خێزانەكـــەت 

دەمێننـــەوە. لەگەڵـــت  ســـەختەكان 

12/22 - 1/19گیسك

یاری وێنە
هەیــە،  مرۆڤێــك  وێنەیــەدا  لــەم 
یــەك  مــاوەی  لــە  بــدە  هــەوڵ 
خولەكــدا بیدۆزیتــەوە و شــوێنەكەی 
دیــاری بكەیــت، بــە وردی ســەیری 
بەشــی خــوارەوەی وێنەكــە بكــە.

و  مـــەرج  چوارچێـــوەی  لـــە  بەڵـــێ،  وەاڵمەكـــە   
رێســـاكاندا، فڕۆكەوانەكـــە ڕێگـــەی پـــێ دەدرێـــت 
ـــر  ـــر زیات ـــۆ كاتژمێ ـــە ن ـــتەكە ل ـــەر گەش ـــت ئەگ بخەوێ
ـــەالمەتیی  ـــای س ـــە یاس ـــت ل ـــەرەتاوە دەبێ ـــە س ـــت، ل بێ
ـــە دابەشـــكردنی  ـــە ل ـــە بریتیی ـــن، ك كەشـــوهەوا تێبگەی
ئـــەوەی كـــە دەمێنێتـــەوە لـــە نێـــوان تیمـــی فڕۆكەكـــەدا 
دوای  یـــان  هەڵفڕیـــن،  دوای  خولـــەك   10 دوای 
تێپەڕاندنـــی بـــەرزی 10 هـــەزار پـــێ، و كاتژمێرێـــك 
ــەر  ــە هـ ــك لـ ــتنەوە كۆتایـــی دێـــت، ئەركێـ پێـــش نیشـ
بـــۆ  دەبێـــت  پشـــووەكە،  دوای  فڕۆكەوانێكـــەوە 
مـــاوەی دە خولـــەك بمێنێتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی دواییـــن 
ـــە  ـــۆ نموون ـــەوە، ب پێشـــهاتەكانی گەشـــتەكە ڕوون بكات
ئەگـــەر گەشـــتێك لـــە فڕۆكەخانـــەی نێودەوڵەتـــی 
بەغـــداوە بـــۆ فڕۆكەخانـــەی نیویـــۆرك لـــە ویایەتـــە 
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بارۆن  یەكەم  ئۆسلەر  ویلیام  سێ 
لە شاری برادفۆرد لە ساڵی 1849 
ساڵی  لە  و  لەدایكبووە  لەكەنەدا 
1919 كۆچی دوایی كرد، دەربارەی 
هونەری تێبینیكردن دەڵێت: »هیچ 
زیرەكی و بلیمەتییەك نییە، هێندەی 
بێت،  قورستر  تێبینیكردن  هونەری 
تێبینی  هونەری  بوارەدا  لەو  بۆیە 

گرنگە. 

پەند و وتە
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یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا هەبێـــت، ئـــەوا گەشـــتەكە 
تیمێـــك  بۆیـــە  دەوێـــت،  كاتژمێـــری   12 نزیكـــەی 
هەیـــە كـــە النیكـــەم ســـێ فڕۆكـــەوان بێـــت، ئەركـــی 
فڕۆكەوانـــی یەكـــەم تەنیـــا تایبەتـــە بـــە هەڵفڕیـــن 
و نیشـــتنەوە، وە نـــاوی )PF(ە كـــە كورتكـــراوەی 
وشـــەكە فڕینـــی فڕۆكـــەوان هەندێـــك جـــار فڕۆكـــەوان 

كەمتریـــن كاتژمێـــر ئەزموونـــی هەیـــە.
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ئایا فڕۆكەوان دەخەوێت؟
نیاریت

بۆ زا



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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