




لــە وەاڵمــی ناردنــی چەنــد دانەیــەك لــە كتێبــی 
هــەردوو  بــە  كوردســتان(  لــە  ژیــان  )بەیەكــەوە 
ــاری  ــەن گۆڤ ــە الی ــی ل ــوردی و عەرەب ــی ك زمان
نووســینگەی  بارزانــی-  بــارەگای  گواڵنــەوە، 
ــە نووســراوێك سوپاســی گــواڵن دەكات  تایبــەت ب
گەیشــتووە،  بەدەســت  دانەیەكیــان  چەنــد  كــە 
بــارەگای  سوپاســنامەكەی  دەقــی  ئەمــەش 

تایبەتــە. نووســینگەی  بارزانــی- 

سوپاسنامەی بارەگای بارزانی- نووسینگەی تایبەت
بۆ گۆڤاری)گــــواڵن(
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كتێبی)وتــەی  یەكەمــی  چاپــی  دواییــە  بــەم 
عەبدوڵــا  )ئاودێــر  ئامادەكردنــی  لــە  ســەرۆك( 
مەنتــك( لــە دووتوێــی)280( الپــەڕەی قەبــارە گــەورە 

كوردییــەوە. كتێبخانــەی  كەوتــە 
دەســتەی  باوكراوەكانــی  لــە  كــە  كتێبــە  ئــەم 
كوردســتانە،  دیموكراتــی  پارتــی  ئینســكلۆپیدیای 
ــعود  ــەرۆك مەس ــی س ــە وتەكان ــێك ل ــە بەش ــە ل بریتیی
لەنێــوان ســااڵنی 1990-2017، كتێبەكــە  بارزانــی 
كۆكــراوەی بەشــێكی زۆری وتــە بەنرخەكانــی ســەرۆك 
لــە  لــە مــاوەی ســااڵنی تەمەنــی  كــە  بارزانییــە  
لــە  ســەرۆكایەتیدا  و  پێشــمەرگایەتی  ئەزموونــی 
نووســینەكانیدا  و  پەیــام  دیمانــەو   وتــارو  چەندیــن 
چەندیــن  دەربڕینانەشــدا  ئــەم  لەنێــو  دەریبڕیــون، 
لــە)946(  كــە  تێدایــە،  پڕبایەخیــان  بەپێــزو  وتــەی 
كتێبەكــە  دابەشــكراوە،  بــەش  بۆســەر)27(  و  وتــە 
ــاوەڕو ڕوانگــەی  ــارەی بیروب ــی وردە لەب توێژینەوەیەك
ســەرۆك بارزانــی لــە قۆناغــە جیاجیاكانــی خەباتــدا.
ئامــادەكاری ئــەم كتێبــە بــە چەنــد دێڕێــك باس لەوە 
دەكات كــە زۆربــەی ســەركردەكانی جیهــان چەندیــن 
كتێبیــان لەســەر نووســراوە، وتــەی بەنــرخ و پڕبایەخیــان 
هەیــە، ڕەنگــە زۆرجــار خۆشــمان لــە كاتــی گفتوگــۆو 

نووســین  وتەكانیــان وەك نموونــە بــەكار بێنیــن، بۆیــە 
ئــەو بیرۆكەیــەی ال گەاڵڵــە بــوو كە ســەرۆك مەســعود 
ــە  ــزو سوودبەخشــی هەی ــەی بەپێ ــدان وت ــی چەن بارزان

شــایەنی ئــەوەن پشــتیان پــێ ببەســتین.
پێشــەكی كتێبەكــە لەالیــەن دكتــۆر ســاالر عوســمان 
بریــكاری وەزیــری ڕۆشــنبیری و الوانــی حكومەتــی 
هەرێمــی كوردســتانەوە نووســراوە، تێیــدا ڕۆشــنایی 
لــە بەشــێكیدا  ئــەم بەرهەمــە كــە  خســتووەتە ســەر 
ئامــاژە بــەوە دەكات ســەرۆك مەســعود بارزانــی لــە 
قورســترین قۆناغــی سیاســیدا ڕابەرایەتیــی گەلێكــی 
كــردووە،  بــە هەڕەشــەكانی  بــێ دەوڵەتــی دەورەدراو 
پۆلێنكردنــی  و  دەكات  پێــوە  شــانازی  مێــژوو  كــە 
وتــەش  گەرەكــە،  زۆری  كاتــی  شــانازییەش  ئــەو 
كلتــووری  ڕامانــە  وێناكردنــی  هــزرە،  كورتكــراوەی 
بكرێــت،  تۆمــار  گرنگــە  بۆیــە  سیاســییەكانە،  و 
ــی و سیاســی،  ــەری نەتەوەی ــەی ڕاب ــی وت تۆماركردن
كــە  مێژوویێــك،  مێــژوودا،  لەنێــو  ئیشــكردن  واتــە 

هەمــوو ژیانــی دەگــەڵ خۆیــدا هەڵگرتــووە. 
دەكەیــن،  كتێبەكــە  نووســەری  لــە  دەستخۆشــی 
بــۆ  زیاتــری  بەرهەمــی  و  ســەركەوتن  هیــوای 

دەخوازیــن.
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دانســقەیە  كتێبیێكــی  ڕیفرانــدۆم(  وانــەی  )ســەد 
ڕێبــوار  دكتــۆر  توێــژەر  یاریــدەدەرو  پرۆفیســۆری 
ســیوەیلی نووســیویەتی و كتێبــی چاپكــراوی ژمــارە 
)23( گۆڤــاری گواڵنــە، بــەم زوانــەو لــە ڕۆژی 25ی 
ئەیلوولــی 2022 كــە ڕێكەوتــی ســاڵیادی ڕیفراندۆمــە 
بۆنەیەكــی  لــە  كوردســتانە،  گەلــی  مێژووییەكــەی 
دیــدی  بــەر  دەكەوێتــە  و  دەكرێــت  دابــەش  شــكۆداردا 

خوێنەرانــەوە.
عەونــی  ساســان  بەڕێــز  كتێبــە  ئــەم  پێشــەكی 
بــەوە دەكات كــە  لــە بەشــێكیدا ئامــاژە  نووســیویەتی 
ڕێبەرێكــی  دەســتی  لەدایكبوونــی  زادەی  ڕیفرانــدۆم 
پێشــەنگە لــە ســەردەمێكی گونجــاودا، لــە شــوێنێكدا 
ناوەســتێت و كۆتایــی پێنایــەت، بەڵكــو جووڵەیەكــی وای 
دروســتكردووە، بــەردەوام دەبێــت و لــە شــێوەی جیــاوازدا، 
دەشــڵێت: نووســەری ئــەم كتێبــە دەیەوێــت ڕیفڕانــدۆم 
دوور لــە چاویلكــەی سیاســەت و دوور لــەوەی ئەكتێكــی 
سیاســی بێــت، دەیەوێــت ڕیفڕانــدۆم جارێكــی دیكــە لــە 
ڕوانگــەی هــەوڵ  بــۆ خۆدۆزینــەوە و خۆســەلماندنەوە و 
هەڵبڕینــی دەنــگ و پرســی شوناســدا پێناســە بكاتــەوە.
مامۆســتا ڕێبــوار ســیوەیلی ئامــاژە بــەوە دەكات كــە 
ئــەوەی لــەم كتێبەدایــە بەرهەمــی ســااڵنێك بیركردنــەوەو 

نووســینە لەبــارەی چەمكــی كوردبوونــەوە، كوردبــوون 
لــە مێــژوو و كلتــووری هەســتەكی  لــە واقیعێكــدا و 
نــاوی  و هزریــی میللــەت و واڵتێكــی داگیركــراودا، 

لێناوە)ســەد وانــەی ڕیفــرادۆم(. 
وتــارەكان لــە ســەرەتاوە وا دەردەكــەون پەیوەندییەكــی 
لــە  بــەاڵم  نییــە،  پێكــەوە  لۆژیكییــان  و  زنجیرەیــی 
ناوەڕۆكــدا هەمــان بیرۆكــەی خەباتــی كــورد بــۆ ئــازادی 
ــان  ــاوەدا تێی ــەو پێن ــەی ل ــەو جەنگان ــەربەخۆیی و ئ و س
دەبەســتنەوە،  پێكــەوە  كتێبەكــە  ســەرجەمی  كەوتــووە، 
كتێبەكــە بــە هیــچ شــێوەیەك ئایدیۆلــۆژی و سیاســی 
نییــە و كتێبێكــی هزرییــە بــە جەختكردنــەوە لــە ویســتی 

نەتەوەیــەك بــۆ ئــازادی و ســەربەخۆیی.
نووسەر لە كۆتاییدا ئاماژە بەوە دەكات كە بیرۆكەی 
هاوڕێــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  كتێبــەش  ئــەم  چاپكردنــی 
ڕاوێــژكارو  محەمــەد  فەرهــاد  مامۆســتا  دڵســۆزی 
سەرنووســەری گۆڤــاری گــواڵن، وەك ڕێزلێنانێــك بــۆ 
خــۆی و وەك وەفایــەك بــۆ بەهــا بەرزەكانــی ڕیفرانــدۆم.
كتێبەكــە كــە )400( الپــەڕەی قەبــارە گــەورە لەخــۆ 
دەگرێــت، دیزانــی نــاوەوەی لەالیــەن هاوكارمــان شــاخەوان 
جەعفــەر و دیزاینــی بەرگەكەیشــی لەالیــەن هاوكارمــان 

لوقمــان ڕەشــیدی ئەنجــام دراوە.
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كاریزمای مسعود بارزانی 
تەحەددای هەمووشتێكی كرد و 

بڕیاری ڕیفراندۆمی جێبەجێ كرد
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لە یەكەمین كۆنگرەی )كۆنگرەی 
  INC - )نیشتمانی عێراق
سیستمی فیدڕاڵی بۆ عێراقی 

دوای سەدام پەسەند كرا، 
بەمەش بوونی كوردستان 

بە هەرێمێك لە چوارچێوەی 
عێراقی فیدڕاڵیدا بووە بنەمای 

كاری سەرۆك بارزانی لەگەڵ 
ئۆپۆزسێونی عێراقیدا

الی سەرۆك مسعود بارزانی 
هەموو كات پێویست بووە 

خاوەنی هێزێك بین بۆ ئەوەی 
بتوانین ناسنامەی گەلی خۆمان 

بپارێزین

سەرۆك بارزانی نەیویستبوو 
لەگەڵ بوش لەسەر پرسی 
پێشمەرگە قسە بكات و، 
گلەیی و ڕەخنەی سەرۆك 

بوشی ال ئاسایی بوو، نەك 
دەستبەرداربوون لە هێزی 

پێشمەرگەی كوردستان
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ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی لـــە ســـاڵی 1992 لـــە 
ــكا  ــی دەرەوەی ئەمریـ ــەڵ وەزارەتـ ــەوەی لەگـ كۆبوونـ
عێراقـــی  بـــۆ  فیدڕاڵیـــی  سیســـتمی  پێشـــنیاری 
دوای ســـەدام حوســـێن كـــرد و، وەزارەتـــی دەرەوەی 
ئەمریـــكا پێشـــوازی لـــێ كـــرد، لەســـەر ئـــەم واقیعـــە 
بـــوو كـــە پەرلەمانـــی كوردســـتانیش لـــە 4ی تشـــرینی 
یەكەمـــی 1992 )بڕیـــاری فیدڕاڵـــی(ی لەســـەر 
بنەمـــای جوگرافیـــا و مێـــژوو پەســـەندكرد و، دوای 
بڕیارەكـــەی پەرلەمانـــی كوردســـتانیش، لـــە 30ی 
لـــە یەكەمیـــن  تشـــرینی یەكەمـــی ســـاڵی 1992 
 - عێـــراق(  نیشـــتمانی  )كۆنگـــرەی  كۆنگـــرەی 
دوای  عێراقـــی  بـــۆ  فیدڕاڵـــی  سیســـتمی   INC

ســـەدام پەســـەند كـــرا، بەمـــەش بوونـــی كوردســـتان 
بـــە هەرێمێـــك لـــە چوارچێـــوەی عێراقـــی فیدڕاڵیـــدا 
بـــووە بنەمـــای كاری ســـەرۆك بارزانـــی لەگـــەڵ 

ئۆپۆزســـێونی عێراقیـــدا.
ـــە نیســـانی  ـــی ڕژێمـــی ســـەدام ل ـــە دوای ڕووخان ل
ــی  ــی ئەنجومەنـ ــان دامەزراندنـ ــاڵی 2003 و پاشـ سـ
ـــی  ـــەركردەیەكی عێراق ـــك س ـــەر مانگێ ـــە ه ـــم )ك حوك
دانانـــی  ئەویـــش  دوای  و  دەكـــرد(  ســـەرۆكایەتی 
یاســـای كاتـــی بـــۆ بەڕێوەبردنـــی عێـــراق لـــە قۆناخـــی 
ڕاگواســـتندا، ســـەرۆك بارزانـــی لـــەو یاسایەشـــدا 
پێداگـــری لەســـەر چەمكـــی »فیدڕاڵیـــزم لەســـەر 
ئـــەوكات  كـــرد،  بنەمـــای جوگرافیـــا و مێـــژوو« 
كێشـــەی  چارەســـەركردنی  بـــۆ   )58( مـــاددەی 
ـــەو ناوچانـــەی دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێمـــی  هەمـــوو ئ
ــتووری  ــە دەسـ ــان لـ ــە پاشـ ــپاند، كـ ــتان چەسـ كوردسـ
ــە  ــر لـ ــەش زیاتـ ــاددەی 140، لەمـ ــووە مـ ــدا بـ عێراقـ
دیباجـــەی دەســـتوورەكەدا پێداگـــری لەســـەر بوونـــی 

دكتۆر شیروان شەریف قەرتاس 

بۆ گواڵنی نووسیوە

سەرۆكی زانكۆی سۆران 

پەرەگرافێـــك كـــرد كـــە )جێبەجێكردنـــی ئـــەم دەســـتوورە 
گەرەنتـــی یەكپارچەیـــی خاكـــی عێـــراق دەكات(.

لـــە نـــاو چوارچێـــوەی ئـــەم نەخشـــە ڕێگەیـــەی 
كـــە ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ چەمكـــی )فیدڕاڵیزمـــی 
بـــە  فیدڕاڵـــی  هەرێمـــی  دایڕشـــتبوو،  عێـــراق( 
دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی  ناوچـــە  گێڕانـــەوەی 
بـــە  دەبـــوو  كوردســـتان،  هەرێمـــی  ئیـــدارەی 
پێناســـەكردنی  النیكەمـــی  بـــۆ  چوارچێوەیـــەك 
ئیـــرادەی گەلـــی كوردســـتان و، ســـەلماندنی ئـــەو 
ئیرادەیـــەی كـــە هیچـــی لـــە گەالنـــی دیكـــەی ئـــەم 

نییـــە. جیهانـــە كەمتـــر 
كات  هەمـــوو  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  الی 
پێویســـت بـــووە خاوەنـــی هێزێـــك بیـــن بـــۆ ئـــەوەی 
ـــەر  ـــن، ه ـــان بپارێزی ـــی خۆم ـــنامەی گەل ـــن ناس بتوانی
بۆیـــە هـــەم لـــە كاتـــی دارشـــتنی »یاســـای كاتـــی بـــۆ 
بەرێوەبردنـــی عێـــراق لـــە قۆناخـــی ڕاگواســـتن« و 
هەمیـــش لـــە كاتـــی نووســـینەوەی دەســـتوور لـــە ســـاڵی 
2005 پێداگـــری كـــرد كـــە هێـــزی پێشـــمەرگەی 
كوردســـتان هەڵقـــواڵوی مێـــژوو و ئیـــرادەی خەڵكـــی 
ئـــەم  نییـــە  بـــۆی  هێزێـــك  هیـــچ  و  كوردســـتانە 
هێـــزە هەڵبوەشـــێنێتەوە، بـــۆ ئەمـــەش پـــۆڵ برێمـــەر 
ــی  ــراق پەیوەندیـ ـــی عێـ ــەو كات ــی ئـ ــی مەدەنیـ حاكمـ
بـــە جـــۆرج دەبلیـــو بـــوش كـــرد و ئەویـــش هەوڵـــی 
بـــكات،  قســـە  بارزانـــی  ســـەرۆك  لەگـــەڵ  دابـــوو 
بـــەاڵم ســـەرۆك بارزانـــی نەیویســـتبوو لەگـــەڵ بـــوش 
لەســـەر پرســـی پێشـــمەرگە قســـە بـــكات و، گلەیـــی 
و ڕەخنـــەی ســـەرۆك بوشـــی ال ئاســـایی بـــوو، نـــەك 
دەســـتبەرداربوون لـــە هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان.
ئـــەم باكگراوەنـــدە مێژووییـــەم بـــە گرنـــگ زانـــی، 
ـــەو پرســـیارە  ـــەوەی ئ ـــە ســـەر وەاڵمدان ـــەوەی بێم ـــۆ ئ ب
كـــە زۆر جـــار لێمـــان دەكرێـــت، یـــان لـــە ناخمانـــدا 
ڕیفراندۆممـــان  »بۆچـــی  بـــەوەی  ســـەرهەڵدەدات 
جـــددی  هەڵوەســـتەیەكی  ئەگـــەر  دا؟«  ئەنجـــام 
لەســـەر ئـــەم پرســـیارە بكەیـــن و هـــەوڵ بدەیـــن لەســـەر 
ـــە  ـــت »تێگەیشـــتن ل ـــە دەڵێ ـــدەی ك ـــەو پەن بنەمـــای ئ
پرســـیارەكە دەبێتـــە نیـــوەی وەاڵمەكـــەی«، ئـــەوا ئێمـــە 
ـــە مێشـــكماندا  ـــازر ب ـــی ح ـــان وەاڵم ـــیارە دەی ـــەم پرس ل

دێـــت لەوانـــە:
ڕادەربڕینـــی  مافـــی  ســـادەترین  ڕیفرانـــدۆم   .1
مرۆڤـــە، كـــە لەســـەر پرســـێكی تایبـــەت مـــرۆڤ 
ڕای لەســـەر دەردەبڕێـــت، ئێمـــە ئـــەم مافـــە ســـادەیەی 
عێـــراق  دەوڵەتـــی  بـــەاڵم  كـــرد،  پیـــادە  خۆمـــان 
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و دەوربـــەر و جیهانیـــش ئـــەم مافەیـــان پـــێ ڕەوا 
نەبینیـــن.

2. ئێمـــە ڕیفراندۆممـــان بۆیـــە ئەنجـــام دا، لەبـــەر 
ــاڵی 2012وە حكومەتـــی  ــەورۆزی سـ ــە نـ ــەوەی لـ ئـ
عێراق زیاتر 55 ماددەی دەستووریی تایبەت مافی 
گەلـــی كوردســـتان و دەســـەاڵتە دەســـتوورییەكانی 
ــە  ــەش لـ ــوو، بەمـ ــێل كردبـ ــتان پێشـ هەرێمـــی كوردسـ
و  دیكتاتۆریـــەت  بـــەرەو  فیدڕاڵییـــەوە  سیســـتمی 
خۆســـەپاندن و ســـڕینەوەی ناســـنامەی نەتەوەیـــی 
هەنـــگاوی  كوردســـتان  گەلـــی  نیشـــتمانیی  و 
هەڵدەگـــرت، بۆیـــە هـــەر لـــەو بۆنەیـــەدا ســـەرۆك 
مســـعود بارزانـــی ڕایگەیانـــد ئەگـــەر حكومەتـــی 
عێـــراق نەگەڕێتـــەوە بـــۆ پابەندبوونـــی بـــە كـــۆی 
ئـــەم  ئـــەوا  ســـاڵی2005  دەســـتووری  ماددەكانـــی 
پرســـە دەخەینـــە بەردەمـــی گەلـــی كوردســـتان و، 
ــە  ــدات كـ ــارە بـ ــەو بڕیـ ــتان ئـ ــی كوردسـ ــت گەلـ دەبێـ
ـــت،  ـــەت هەڵدەبژێرێ ـــۆ دیكتاتۆری ـــوون ب ـــا ملكەچب ئای

ــازادی؟  ــان ئـ یـ
ئەگـــەر لەســـەر ئـــەم پرســـە بەراوردێكـــی دەســـتووری 
كاتیـــی ســـاڵی 1958 بكرێـــت لەگـــەڵ دەســـتووری 
ســـاڵی 2005ی عێراقـــی دوای ســـەدام، دەبینیـــن 
جەنابـــی مســـتەفا بارزانـــی لەســـەر ئـــەو بنەمایـــە 
تیایـــدا  كـــە  كـــردووە  دەســـتوورە  لـــەو  پشـــتگیریی 
نەتـــەوەی  دوو  هـــەر  نیشـــتمانی  هاتـــووە )عێـــراق 
مســـعود  ســـەرۆك  هەروەهـــا  عەرەبـــە(،  و  كـــورد 
بارزانـــی كـــە خـــۆی بەشـــداریی لـــە نووســـینەوەی 
دەســـتووری دووەم كـــردووە، لەبـــەر ئـــەوەی هەرێمـــی 
ئیـــدارەی  دەرەوەی  ناوچەكانـــی  )بـــە  كوردســـتان 
هەرێمیشـــەوە( قەوارەیەكـــی ســـەبەخۆی دەســـتوورییە 
عێراقـــدا،  فیدڕاڵـــی  كۆمـــاری  لـــە چوارچێـــوەی 
ــتووری  ــە دەسـ ــم لـ ــم قاسـ ــە عەبدولكەریـ ــەوكات كـ ئـ
ـــووەوە، خەڵكـــی كوردســـتان  ســـاڵی 1958 پەشـــیمان ب
بارزانـــی  مســـتەفا  جەنابـــی  ڕێبەرایەتیـــی  بـــە 
شۆڕشـــی مەزنـــی ئەیلوولیـــان بەرپـــا كـــرد و، دوای 
ئـــەوەی لـــە ســـاڵی 2012ش حكومەتـــی عێـــراق 
ـــاری  ـــی بڕی دەســـتووری پێشـــێل كـــرد، ســـەرۆك بارزان
شۆڕشـــی دا، بـــەاڵم شۆڕشـــی ئـــەم جارەیـــان بـــە 
دەنگـــی میللـــەت، بـــەوەی ئایـــا ســـەربەخۆیی، یـــان 

هەڵدەبژێرێـــت. ژێردەســـتەیی 
ـــی  ـــۆ ســـاڵ خەبات ـــە مـــاوەی ن ـــوول ل شۆڕشـــی ئەیل
چەكـــداری و سیاســـی و دیپلۆماتیـــدا، توانـــی لـــە 
ســـەردەمی ئەحمـــەد حەســـەن بەكـــردا، ڕژێمـــی بەعـــس 

ناچـــار بـــكات ڕێككەوتننامـــەی مێژوویـــی 11ی 
ئـــادار ئیمـــزا بـــكات و، ئەگـــەر ئـــەو ڕێككەوتنـــە 
ــی  ــراق تووشـ ــە عێـ ــە، نـ ــێ بكرایـ ــۆی جێبەجـ وەك خـ
شـــەرێكی هەشـــت ســـاڵە لەگـــەڵ ئێـــران دەبـــوو، نـــە 
شـــەڕی كەنـــداوی یەكـــەم و دووەمیـــش ڕووی دەدا، 
نـــە هەمـــوو گەلـــی عێـــراق بـــە گەلـــی كوردستانیشـــەوە 
تووشـــی ئـــەو نەهامەتـــی و ماڵوێرانییـــە دەبوونـــەوە. 
بەســـەر  ســـاڵ  پێنـــج  تێپەڕینـــی  دوای  ئێســـتاش 
ــوو  ــەو هەمـ ــدا و، وێـــڕای ئـ ئەنجامدانـــی ڕیفراندۆمـ
كارەســـات و شـــەڕ و خیانەتەی لێمان كرا، دەركەوتووە 
كـــە سیســـتمی فیدڕاڵـــی بـــۆ دەوڵەتێكـــی وەك عێـــراق 
ـــە  ـــت، بەڵكـــو تەنیـــا ڕێگەچـــارە ئەوەی ســـەركەوتوو نابێ
ئـــەو واڵتـــە وەك یوگســـافیای پێشـــوو ببێتـــە چەنـــد 
دەوڵەتێـــك، یانیـــش بیـــر لـــە سیســـتمی كۆنفیدڕاڵـــی 
نەتەوەكەمـــان  بـــۆ  شـــانازییە  جێگـــەی  بكرێتـــەوە، 
بارزانـــی  بەڕێـــز مســـرور  بەهـــاری ئەمســـاڵ  كـــە 
ــام هاوســـی بەریتانییـــەوە ئـــەم  لـــە ئامـــۆژگای چاتـ
ـــد، ئێســـتاش  ـــان ڕاگەیان ـــە هەمـــوو جیه پێشـــنیارەی ب
كـــە بارودۆخـــی مانگـــی ڕابـــردووی عێراقمـــان بینـــی، 
ـــەوە كـــە  ـــارە دەبن دەبینیـــن دیســـان هەمـــان دیمـــەن دووب
خەریكـــە ئـــەو زەمینـــە دێتـــە ئـــاراوە بـــە خۆڕســـكی 
ـــت. ـــدۆم جێبەجـــێ دەكرێ ـــی ڕیفران ـــاری ئەنجامدان بڕی

 بڕیاری قورس و بوێرانە
تەنیـــا بـــە كاریزمـــا و لـــە ڕۆژانـــی ســـەختدا 

دەدرێـــت
ژیانـــی  لـــە  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك 
ــدەی  ــۆ ئاینـ ــورس بـ ــمەرگایەتی و بڕیاردانـــی قـ پێشـ
جەنابـــی  قوتابخانـــەی  پـــەروەردەی  گەلەكـــەی، 
مســـتەفا بارزانی-یـــە و، لـــە ســـەبرگرتن و ئارامیشـــدا 
ــە  ــە و بـ ــاری هەڵەشـ ــك بڕیـ ــچ كاتێـ ــەوەی هیـ ــۆ ئـ بـ
پەلـــە نـــەدات، پـــەروەردەی عیرفانـــی شـــێخ ئەحمـــەدی 
بارزانی-یـــە، هـــەر بۆیـــە كاتێـــك لـــە نـــاو بیركردنـــەوەی 
بیـــر  دەمانەوێـــت  بارزانیـــدا  مســـعود  ســـەرۆك 
بكەینـــەوە، دەبینیـــن لـــە بوێـــری و ئازایەتـــی لـــە ڕۆژە 
ســـەختەكاندا وێنـــەی جەنابـــی مســـتەفا بارزانـــی 
ــدا  ــتكردنی بڕیاریشـ ــێوازی دروسـ ــە شـ ــن و، لـ دەبینیـ
ـــاتێك  ـــچ كارەس ـــان تووشـــی هی ـــەوەی نەتەوەكەم ـــۆ ئ ب
ــن. ــەد بارزانـــی دەبینیـ ــێخ ئەحمـ ــیمای شـ نەبێـــت، سـ
ــوان دوو  ــە نێـ ــن لـ ــك بكەیـ ــەر بەراوردێـ ــرەوە ئەگـ لێـ
بڕیـــاری بوێـــر و قـــورس كـــە یەكێكیـــان لـــە ســـەدەی 
بیســـتەمە جەنابـــی مســـتەفا بارزانـــی بـــۆ پەڕینـــەوە 
لـــە ئـــاوی ئـــاراس و چوونـــە یەكێتیـــی ســـۆڤیەتی 

شۆڕشی ئەیلوول لە ماوەی 
نۆ ساڵ خەباتی چەكداری و 
سیاسی و دیپلۆماتیدا، توانی 
لە سەردەمی ئەحمەد حەسەن 
بەكردا، ڕژێمی بەعس ناچار 
بكات ڕێككەوتننامەی مێژوویی 
11ی ئادار ئیمزا بكات

جەنابی مستەفا بارزانی لەسەر 
ئەو بنەمایە پشتگیریی لەو 
دەستوورە كردووە كە تیایدا 
هاتووە )عێراق نیشتمانی هەر 
دوو نەتەوەی كورد و عەرەبە(

سەرۆك مسعود بارزانی 
ڕایگەیاند ئەگەر حكومەتی 
عێراق نەگەڕێتەوە بۆ 
پابەندبوونی بە كۆی ماددەكانی 
دەستووری ساڵی2005 ئەوا ئەم 
پرسە دەخەینە بەردەمی گەلی 
كوردستان و، دەبێت گەلی 
كوردستان ئەو بڕیارە بدات كە 
ئایا ملكەچبوون بۆ دیكتاتۆریەت 
هەڵدەبژێرێت، یان ئازادی
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كـــە  دووەمیشـــیان  بڕیـــاری  و،  داویەتـــی  پێشـــوو 
ــاڵی  2017 بـــۆ ئەنجامدانـــی  ســـەرۆك بارزانـــی لەسـ
ـــە  ـــدۆم داویەتـــی، دەبینیـــن هـــەر دوو بڕیارەكـــە ل ڕیفران
گەورەیـــی و بوێریـــدا هاوشـــێوەن، كـــە لێـــرەدا ئامـــاژەی 

پـــێ دەكـــەم:
1. جەنابـــی مســـتەفا بارزانـــی هەتـــا هێـــز و توانـــای 
لـــە  بەرگریـــی  پێشـــمەرگەكانیدا  لەگـــەڵ  هەبـــوو 
ـــا،  ـــش ڕووخ ـــە كۆماری ـــرد، ك ـــتان ك ـــاری كوردس كۆم
هیـــچ ڕێگەیەكـــی لەبـــەردەم نەمـــا، تەنیـــا ئـــەوە نەبێـــت 
ـــكات(  ـــان مقاوەمـــەت ب ـــان دەبێـــت تەســـلیم بێـــت، ی )ی
بێگومـــان مقاوەمەتـــی هەڵبـــژارد و تەســـلیمبوونی 
ڕەت كـــردەوە و، بـــە دریژایـــی چەنـــد هـــەزار كیلۆمەتـــر 
ڕێگـــەی بـــڕی و لـــە ئـــاوی ئـــاراس پەڕییـــەوە و 
ـــك  ـــە یەكێ ـــدە كۆمـــاری ئازەربایجـــان، ك خـــۆی گەیان
بـــوو لـــە كۆمارەكانـــی یەكێتیـــی ســـۆڤیەت، ڕاســـتە 
هـــەر لـــە ســـەرەتاوە تووشـــی كارەســـات و ناخۆشـــیی 
ـــەم  ـــەاڵم ســـەرەنجام بەرهەمـــی ئ ـــوون، ب ـــورس ب زۆر ق
بڕیـــارە و خۆڕاگریـــی عیرفانـــی شـــیخ ئەحمـــەد 
بارزانـــی، بوونـــە هـــۆكاری ئـــەوەی كـــە جەنابـــی 
مســـتەفا بارزانـــی ببێتـــە ســـیمبول و ناســـنامەی 
كـــورد لـــە جیهانـــدا و، لەســـەر ئاســـتی جیهـــان كێشـــەی 
گەلـــی كوردســـتان ببێتـــە كێشـــەیەكی نێودەوڵەتـــی.
2. ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی هـــەر لـــە ســـاڵی 
دەبێـــت  كـــە  دابـــوو  ئـــەوەی  بڕیـــاری  وە   2012
دەنگـــی گەلـــی كوردســـتان ئـــەم پرســـە یەكایـــی 
كوردســـتان  گەلـــی  نابێـــت  چیتـــر  و،  بكاتـــەوە 
ملكەچـــی زوڵـــم و دیكتاتۆریـــەت بێـــت، بـــەاڵم ســـەبر 
ــەو  ــێوەیەك ئـ ــە شـ ــوو بـ ــەوە بـ ــۆ ئـ و ئارامییەكـــەی بـ
بڕیـــارە بـــدات، كـــە هیـــچ موجازەفەیـــەك بـــۆ ئاینـــدەی 
ـــەڕی  ـــەوەش ش ـــەكات، دوای ئ ـــت ن ـــەی دروس گەلەك
تیرۆریســـتانی داعـــش و هێرشـــیان بـــۆ ســـەر هەرێمـــی 
كوردســـتان، بارودۆخێكـــی هێنایـــە پێشـــەوە كـــە دەبێـــت 
یەكەمجـــار قـــەوارەی هەرێمـــی كوردســـتان بپارێزرێـــت، 
بكرێتـــەوە،  داهاتـــوو  هەنـــگاوی  لـــە  بیـــر  ئینجـــا 
ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ پاراســـتنی كوردســـتان لـــە 
هێرشـــی تیرۆریســـتانی داعـــش، ئیـــرادەی هێـــزی 
و  تێكشـــكاندن  لـــە  كوردســـتانی  پێشـــمەرگەی 
ـــەوەی ئەفســـانەی داعـــش پیشـــانی جیهـــان  بەتاڵكردن
ـــۆ  ـــتیوانیی ب ـــەورەی پش ـــی گ ـــەش دەرگایەك دا، بەم
هەرێمـــی كوردســـتان و گەلـــی كوردســـتان لـــە هـــەر 
ــر  ــەش زیاتـ ــردەوە، لەمـ ــتان كـ ــەی كوردسـ چوارپارچـ
پرســـی ســـەربەخۆیی و دەوڵەتـــی كوردســـتانی بـــردە 

ـــكا  ـــاو كۆشـــكی ســـپی و لەگـــەڵ ســـەرۆكی ئەمری ن
)بـــاراك ئۆبـــا( و جێگرەكـــەی ئـــەو كاتـــی و ســـەرۆكی 
ئێســـتای ئەمریـــكا )جۆزیـــف بایـــدن( بـــاس كـــرد، 
ئـــەوان داوایـــان لـــێ كـــرد كـــە پرســـی ســـەربەخۆیی دوا 
بخـــات، بـــۆ دوای كۆتایـــی شـــەڕی دژی داعـــش، 
هـــەر بۆیـــە پرســـی ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم كەوتـــە 
 10 دوای  نزیكـــەی  و   2017 ســـاڵی  ئەیلوولـــی 
ـــە  ـــە كۆتاییهاتنـــی شـــەڕی دژی داعـــش ل مانـــگ ل

سەردەســـتی پێشـــمەرگە لـــە كوردســـتان.
ــەی  ــتپێكی بانگەشـ ــەرەتای دەسـ ــە سـ ــان لـ بێگومـ
كاردانـــەوەی  ڕیفرانـــدۆم،  بـــۆ  كوردســـتان  گەلـــی 
پرۆســـەكە گـــەورە  نێودەەوڵەتـــی دژی  هەرێمـــی و 
نەبـــوو، تەنیـــا پێیـــان وا بـــوو ئەمـــە گوشـــارێكی 
سیاســـییە بـــۆ چەنـــد داواكارییەكـــی ســـادە، بـــەاڵم 
كـــە بینییـــان ئـــەم هەڵمەتـــە ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی 
خـــۆی ســـەركردایەتی دەكات و بەڕێـــوەی دەبـــات و 
ڕۆژ لـــە دوای ڕۆژیـــش خەڵیكـــی كوردســـتان بـــە 
گوشـــارەكان  كۆدەبنـــەوە،  دەوری  لـــە  حەماســـەوە 
دەســـتیان پـــێ كـــرد، تـــا گەیشـــتە ئـــەوەی ئەنجومەنـــی 
ـــەوە  ـــەم پرســـە كۆبوون ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی لەســـەر ئ
و، ئیـــدارەی ئەمریـــكا داوای دواخســـتنی بـــكات، 
هەمـــوو  ئـــەو  وەاڵمـــی  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
گوشـــارەدا دەیگـــوت: ئەگـــەر ڕیفرانـــدۆم ئەنجـــام 
ــە؟  ــتان چییـ ــۆ گەلـــی كوردسـ ــن، گەرەنتـــی بـ نەدەیـ
لـــە تێكـــڕای ئـــەو دەوڵەتانـــە و ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی 
ـــام  ـــدۆم ئەنج ـــرد ڕیفران ـــان دەك ـــە داوای ـــش ك نیودەوڵەتی
نەدرێـــت، یـــان دوابخرێـــت، هیـــچ گەرەنتییـــەك بـــۆ 
گەلـــی كوردســـتان نەبـــوو، كـــە دوای دواخســـتنی 
بـــوون و  و  ناســـنامە  لەســـەر  ڕیفرانـــدۆم هەڕەشـــە 
بۆیـــە  نەبێـــت،  دروســـت  نەتەوەییمـــان  كەرامەتـــی 
ســـەرۆك بارزانـــی ڕۆژی 24ی ئەیلوولـــی 2017 بـــە 
هەمـــوو جیهانـــی ڕاگەیانـــد: »نامەوێـــت شـــەرمەزاری 

ــم«. ــۆم بـ ــی خـ میللەتـ
ئـــەم بڕیـــارە بوێرانەیـــەش كـــە جیهـــان لـــە دواییـــن 
ڕیفرانـــدۆم  دەنگدانـــی  بانگەشـــەی  ســـاتەكانی 
ــك  ــوو، بڕیارێـ ــێ بـ ــان لـ ــی گوێیـ ــعود بارزانـ ــە مسـ لـ
بـــوو هەرگیـــز لـــەو بڕوایـــەدا نەبـــوون كاریزمایـــەك و 
ــە  ــت لـ ــە بتوانێـ ــت كـ ــوردا هەبێـ ــاو كـ ــە نـ ــك لـ ڕابەرێـ
پێنـــاو چارەنووســـی نەتەوەكەیـــدا تەحـــەددای هەمـــوو 
شـــتێك بـــكات و، لـــە كاتـــی شكســـت و خیانەتیشـــدا 
بـــەو جـــۆرە مقاوەمـــەت بـــكات و دۆزی گەلەكـــەی لـــە 
ـــەوە. ـــەرز بكات ـــر ب ـــۆ قۆناخێكـــی بەرزت ـــەوە ب قۆناخێك

دوای تێپەڕینی پێنج ساڵ بەسەر 
ئەنجامدانی ڕیفراندۆمدا و، 

وێڕای ئەو هەموو كارەسات و 
شەڕ و خیانەتەی لێمان كرا، 

دەركەوتووە كە سیستمی فیدڕاڵی 
بۆ دەوڵەتێكی وەك عێراق 

سەركەوتوو نابێت

بەهاری ئەمساڵ بەڕێز مسرور 
بارزانی لە ئامۆژگای چاتام 

هاوسی بەریتانییەوە ئەم 
پێشنیارەی بە هەموو جیهان 

ڕاگەیاند، ئێستاش كە بارودۆخی 
مانگی ڕابردووی عێراقمان بینی، 

دەبینین دیسان هەمان دیمەن 
دووبارە دەبنەوە كە خەریكە ئەو 
زەمینە دێتە ئاراوە بە خۆڕسكی 
بڕیاری ئەنجامدانی ڕیفراندۆم 

جێبەجێ دەكرێت

شەڕی تیرۆریستانی داعش 
و هێرشیان بۆ سەر هەرێمی 

كوردستان، بارودۆخێكی هێنایە 
پێشەوە كە دەبێت یەكەمجار 
قەوارەی هەرێمی كوردستان 
بپارێزرێت، ئینجا بیر لە 
هەنگاوی داهاتوو بكرێتەوە
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لەناو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گڕگرتوودا
شاهیدی لەسەر پێكەوە
ژیانی كوردستان دەدەم
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برایانی ئاشووری كەنیسەی 
خۆیان لە شیكاگۆ گواستەوە 

بۆ هەولێر، هەروەها بارەگای 
سەرەكیی مەترانی مووسڵ 
گواسترایەوە بۆ هەولێر، 

هەروەها سریان و كاسۆلیك 
ئەبرەشییەی تازەی خۆیان لێرە 

دروست كردووە

لە سەرەتای سااڵنی 2004 لە 
یەكێك لە كەنیسەكانی بەغدا 

كاهن بووم كە یەكەمین كەنیسە 
لە بەغدا تەقێنرایەوە، پاش 
دووساڵ )2006( ژمارەی ئەو 

كەنیسانەی تەقێنرانەوە، زیاتر 
لە 60 كەنیسە بوون

ســـەبارەت بـــە بارودۆخـــی كریســـتیانەكان و هەمـــوو 
پێكهاتەكانـــی دیكـــە لـــە عێراقـــدا، بارودۆخێكـــی 
هاوشـــێوەیان هەبـــووە و هەیـــە، ئەوەشـــی لەســـەر 
كریســـتیانەكان دەســـەلمێنن لەســـەر پێكهاتەكانـــی 

ــت. ــزە دەبێـ ــەش پراكتیـ دیكـ
مێـــژووی 100 ســـاڵی دوایـــی عێراق، مێژوویەكی 
زۆر ســـەخت و ئاڵـــۆز بـــووە و هەمـــووی مێـــژووی 
تەنگـــژە سیاســـییەكان بـــووە و هەمـــوو كاتێكیـــش 
پێكهاتـــە جیـــاوازەكان )ئەوانـــەی بـــە ژمـــارە كەمـــن( 

قوربانیـــی ئـــەو كێشـــە سیاســـییانە بـــوون.
لـــە ســـەرەتای ســـااڵنی 2004 لـــە یەكێـــك لـــە 
كەنیســـەكانی بەغـــدا كاهـــن بـــووم كـــە یەكەمیـــن 
كەنیســـە لـــە بەغـــدا تەقێنرایـــەوە، پـــاش دووســـاڵ 
)2006( ژمـــارەی ئـــەو كەنیســـانەی تەقێنرانـــەوە، 
زیاتـــر لـــە 60 كەنیســـە بـــوون و دەســـت كـــرا بـــە 
ڕفاندنـــی  و  مەترانـــەكان  و  كاهیـــن  ڕفاندنـــی 
كریســـتیانەكان، بەمـــەش ئـــەو نامەیەمـــان پێگەیشـــت 
بـــەوەی » ئێـــوە الی ئێمـــە پەســـەند و خـــوازراو نیـــن«.
بوونـــی  بەغـــدا  لـــە  گەورەمـــان  كێشـــەی 
»ئامـــۆژگای ئامادەكردنـــی قەشـــە« بـــوو. ئـــەم 
هەبـــوو،  قوتابـــی   230 لـــە  زیاتـــر  ئامۆژگایـــە 
هەمـــوو دەیانخوێنـــد و ئامـــادە دەكـــران بـــۆ ئـــەوەی 
ببنـــە »قەشـــە«، لەبـــەر ئـــەو بارودۆخـــە بـــۆ مـــاوەی 
ـــەوە.  ـــە بكەین ـــی ئامۆژگاك ـــگ نەمانتوان ســـێ مان
ـــە هۆڵەكـــە دانیشـــتووە و دەزانێـــت  »قەشـــە عیمـــاد ل
بارودۆخەكـــە چەنـــد قـــورس بـــوو«، هـــەر بۆیـــە 
بڕیـــاری كەنیســـە بـــە ناچـــاری ئـــەوە بـــوو، ئـــەو 
ـــۆ  ـــكان« ب ـــۆ ڕۆمـــا »فاتی ـــەوە ب ـــە بگوازین قوتابیان
ئـــەوەی لـــەوێ بخوێنـــن. مـــن لەســـەر ئـــەم بڕیـــارە 
ڕازی نەبـــووم، لەبـــەر ئـــەوەی ئەگـــەر قوتابییـــەكان 
بنێریـــن بـــۆ ڕۆمـــا بـــۆ ئـــەوەی لـــەوێ خوێنـــدن تـــەواو 
خوێندنەكەیـــان  تەواوكردنـــی  پـــاش  ئـــەوا  بكـــەن، 
بۆیـــە  نابێـــت،  ئاســـان  بـــۆ واڵت  گەڕاندنەوەیـــان 
ـــم: »ئێمـــە شـــارۆچكەیەكمان  پێشـــنیارم كـــرد و گوت
بۆچـــی  عەنكاوەیـــە،  نـــاوی  هەولێـــر  لـــە  هەیـــە 
پـــێ  دەســـت  لـــەوێ  خوێنـــدن  تـــازەی  ســـاڵێكی 
نەكەیـــن؟« ئـــەم پێشـــنیارە پەســـەند كـــرا و لـــەو 
قەشـــە«  ئامادەكردنـــی  »ئامـــۆژگای  كاتـــەوە 
ــەش  ــر، لەمـ ــە هەولێـ ــكاوە لـ ــۆ عەنـ ــترایەوە بـ گواسـ
ـــی  ـــەزار خێزان ـــە 16 ه ـــر ل ـــە زیات ـــر پێشـــوازی ل زیات
كریســـتیان كـــرا و لـــە دهـــۆك و زاخـــۆ و هەولێـــر 

نیشـــتەجێ بـــوون.

ـــە ماڵێكـــدا پێكـــەوە  ـــە كوردســـتان هەموومـــان ل  ل
دەژیـــن، هـــەر ئەمـــەش وای كـــردووە بەشـــداری لـــە 
ئاوەدانكردنـــەوەی ئـــەم ماڵـــە بكەیـــن و زیاتـــر لـــە ســـێ 
كەنیســـەمان لە عەنكاوە بونیاد ناوە و كەنیســـەیەكی 
دیكەشـــمان لـــە هەرمۆتـــە – كۆیـــە هەیـــە، چـــوار 
قوتابخانـــە و نەخۆشخانەیەكیشـــمان بونیـــاد نـــاوە. 
ئەمـــە ماڵـــی خۆمانـــە،  دەكەیـــن  ئێمـــە هەســـت 
كـــە هەستیشـــت كـــرد ماڵـــی خۆتـــە، بەشـــداری 
تێـــدا دەكەیـــت، لەمـــەش زیاتـــر برایانـــی ئاشـــووری 
كەنیســـەی خۆیـــان لـــە شـــیكاگۆ گواســـتەوە بـــۆ 
ــی  ــەرەكیی مەترانـ ــارەگای سـ ــا بـ ــر، هەروەهـ هەولێـ
هەروەهـــا  هەولێـــر،  بـــۆ  گواســـترایەوە  مووســـڵ 
ــان  ــازەی خۆیـ ــییەی تـ ــۆلیك ئەبرەشـ ــریان و كاسـ سـ
ـــرۆژەی  ـــەوە »پ ـــەم ڕوانگەی ـــرە دروســـت كـــردووە. ل لێ
پێكـــەوە ژیـــان« پیـــرۆز دەكـــەم. پیرۆزبایـــی لـــە 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان دەكـــەم كـــە لەســـەر 
كەلتـــووری پێكـــەوە ژیـــان دامـــەزراوە و هەتـــا ئێســـتا 
ئـــەم كەلتـــوورە باشـــتر ڕەگـــی خـــۆی داكوتیـــوە، 
داهاتـــوو  و  ئێســـتا  نەوەكانـــی  ئێمەیـــە،  ئەركـــی 
فێـــری كەلتـــووری پێكەوەژیـــان بكەیـــن و پێیـــان 
ــتانیەت  ــان »شارسـ ــەوە ژیـ ــووری پێكـ ــن: كەلتـ بڵێیـ
ــەوە  ــن و پێكـ ــەوە ژیاویـ ــە«، پێكـ ــژووی ئێمەیـ و مێـ
دەمێنینـــەوە و پێكـــەوە گەشـــە دەكەیـــن و پێكـــەوە 
پێـــش دەكەویـــن و، پشـــتیوان بـــە خـــوا ئومێـــد دەخـــوازم 
هەمـــوو ســـاڵێك بۆنـــەی لەمجـــۆرە پێكـــەوە كۆمـــان 

ــەوە. بكاتـ
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د. بەشار وەردە

مەترانی كەنیسەی كلدانی كاسۆلیكی لە هەولێر
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لێـــرەدا حـــەز دەكـــەم ئـــەوە بـــۆ ئامادەبـــووان بـــاس 
بكـــەم، ئایـــا لـــەو كاتـــەوە تـــا ئێســـتا مـــن چـــۆن 

ســـەیری كوردســـتان و هەولێـــر دەكـــەم؟
نێـــوان  جیاوازیـــی  پاراســـتنی  بـــە  ســـەبارەت 
پێكهاتـــە جیـــاوازەكان دوو هەڵوێســـت بوونیـــان هەیـــە:
ــن  ــووڵ دەكەیـ ــری قبـ ــن و یەكتـ ــەوە دەژیـ 1. پێكـ
وەك ئـــەوەی هەموومـــان پێكـــەوە لەنـــاو یـــەك هۆتێـــل 
بژیـــن و، هـــەر كەســـێك ژوورێكـــی تایبەتـــی بـــۆ 
و  بـــڕوا  خاوەنـــی  ژوورەدا  لـــەو  و  هەیـــە  خـــۆی 
كەلتـــووری تایبەتیـــی خۆیەتـــی، لـــەم حاڵەتـــەدا 
كۆدەكاتـــەوە،  هەموومـــان  هۆتێلەكـــە  ڕاســـتە 
ــەڵ بیـــن  ــین و تێكـ ــن یەكتـــری بناسـ بـــەاڵم ناتوانیـ
و ســـەرەنجامیش خاوەنـــی هەمـــوو بڕیارێـــك الی 

هۆتێلەكەیـــە. خاوەنـــی 

2. ئـــەوی دیكەیـــان پێـــی دەگوترێـــت »ژیـــان لـــە 
ــك  ــاو هۆتێلێـ ــە نـ ــە لـ ــە ئێمـ ــەش واتـ ــدا، ئەمـ ماڵێكـ
ناژیـــن، بەڵكـــو هەموومـــان لـــە ماڵێكـــدا پێكـــەوە 
كەســـێك  هـــەر  ماڵیشـــدا  لـــە  ڕاســـتە  دەژیـــن، 
تایبەتمەندیـــی خـــۆی هەیـــە، بـــەاڵم ماڵەكـــە پێكـــەوە 
كۆمـــان دەكاتـــەوە، كـــە لـــە ماڵێكیشـــدا پێكـــەوە بیـــن، 
دەبێـــت هەمـــوو ئەندامانـــی خێزانەكـــە بەشـــداری 
لـــە كاروبـــاری ئـــەو ماڵـــە بكـــەن، النـــی كـــەم ئـــەو 
بەشـــدارییە فكرییـــە چییـــە كـــە تـــۆ لـــە ماڵەكـــەدا 

ــت. پێشكەشـــی دەكەیـ
ســـەبارەت بـــە مـــن، هەســـت دەكـــەم ئێمـــە هەموومان 
ــەش وای  ــەر ئەمـ ــن، هـ ــەوە دەژیـ ــدا پێكـ ــە ماڵێكـ لـ
ئـــەم  ئاوەدانكردنـــەوەی  لـــە  بەشـــداری  كـــردووە 
ــە  ــەمان لـ ــێ كەنیسـ ــە سـ ــر لـ ــن و زیاتـ ــە بكەیـ ماڵـ
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ئەركی ئێمەیە كە نەوەكانی 
ئێستا و داهاتوو فێری كەلتووری 

پێكەوە ژیان بكەین و پێیان 
بڵێن كەلتوری پێكەوە ژیان 

شارستانیەت و مێژووی ئێمەیە

پیرۆزبایی لە پارتی دیموكراتی 
كوردستان دەكەم كە لەسەر 

كەلتووری پێكەوە ژیان دامەزراوە 
و هەتا ئێستا ئەم كەلتوورە 

باشتر ڕەگی خۆی لە ناو 
كۆمەڵگە داكوتیوە

پێكەوە ژیاوین و پێكەوە 
دەمێنینەوە و پێكەوە گەشە 

دەكەین و پێكەوە پێش دەكەوین

عەنـــكاوە بونیـــاد نـــاوە و كەنیســـەیەكی دیكەشـــمان 
ـــە و  ـــە، چـــوار قوتابخان ـــە هەی ـــە – كۆی ـــە هەرمۆت ل
ــاوە. ئێمـــە هەســـت  ــاد نـ نەخۆشخانەیەكیشـــمان بونیـ
دەكەیـــن ئەمـــە ماڵـــی خۆمانـــە، كـــە هەستیشـــت كـــرد 
ــەش  ــت، لەمـ ــدا دەكەیـ ــداری تێـ ــە بەشـ ــی خۆتـ ماڵـ
زیاتـــر برایانـــی ئاشـــوری كەنیســـەی خۆیـــان لـــە 
شـــیكاگۆ گواســـتەوە بـــۆ هەولێـــر، هەروەهـــا بـــارەگای 
ســـەرەكیی مەترانـــی مووســـڵ گواســـترایەوە بـــۆ 
هەولێـــر، هەروەهـــا ســـریان و كاســـۆلیك ئەبرەشـــییەی 

تـــازەی خۆیـــان لێـــرە دروســـت كـــردووە.
دیـــدی كریســـتیان بـــۆ ئـــەم واڵتـــە ئەوەیـــە كـــە 
ــەوە دەژیـــن و  ــدا پێكـ ــە ماڵێكـ ــان لـ ــە هەموومـ ئێمـ
ئێـــوەش هەمووتـــان خوشـــك و بـــرای ئێمـــەن، لـــەم 
ڕوانگەیـــەوە ئـــەم پرۆژەیـــە )پـــرۆژەی پێكـــەوە ژیـــان 
ــن  ــەی مـ ــەم. خۆزگـ ــرۆز دەكـ ــتان( پیـ ــە كوردسـ لـ
ئەوەیـــە ســـەرجەم ئەدەبیاتـــی ئـــەم ماڵـــە گەورەیـــە 
ـــەم  ـــاو ئ ـــی ن ـــوو زمانەكان ـــەر هەم ـــە س وەربگێڕدرێت
ـــەوە  ـــە كۆمـــان دەكات ـــەم ماڵ ـــەوەی ئ ـــەر ئ ـــە، لەب ماڵ
ـــر باســـی  ـــە مـــن زیات ـــن، بۆی ـــدا پێكـــەوە دەژی و تیای
ـــدی  ـــە دی ـــی، ب ـــەك لێبوردەی ـــەم ن ـــان دەك پێكـــەوە ژی
مـــن لێبوردەیـــی ڕەهەندێكـــی نەرێنـــی هەیـــە، ئێمـــە 
پێویســـتمان بـــەوە نییـــە لـــە یەكتـــری ببووریـــن، لەبـــەر 
ـــورن،  ـــم بب ـــا لێ ـــردووە، ت ـــم نەك ـــەوەی مـــن هەڵەیەك ئ
ــوورم،  ــا لێـــت ببـ ــردووە تـ ــان تـــۆ هەڵەیەكـــت نەكـ یـ
بۆیـــە ئێمـــە بـــە ئاشـــتی لـــەم ماڵـــەدا پێكـــەوە 

دەژیـــن.
پـــێ  ئـــەم ماڵـــەی  لـــە جوانییەكانـــی  یەكێـــك 
جیـــا دەكرێتـــەوە، ئەوەیـــە كـــە مـــن دەتوانـــم لـــە نـــاو 
ڕۆژهەاڵتێكـــی گڕگرتـــوودا ئـــەو شـــاهیدییە بـــۆ 
ـــەی  ـــەم جوگرافیی ـــان ل ـــە پێكـــەوە ژی ـــدەم ك ـــان ب جیه
پێـــی دەگوترێـــت »كوردســـتان« مومكینـــە و بوونـــی 
ــەوی  ــۆ ئاوەدانكردنـ ــەش بـ ــداریی ئێمـ ــە و بەشـ هەیـ

ئـــەم واڵتەیـــە و بەردەوامـــی دەبێـــت.
جارێكـــی دیكـــە ئـــەم پـــرۆژەی پێكـــەوە ژیانـــە 
پیـــرۆز دەكـــەم. پیرۆزبایـــی لـــە پارتـــی دیموكراتـــی 
ــەوە  ــووری پێكـ ــەر كەلتـ ــە لەسـ ــەم كـ ــتان دەكـ كوردسـ
ژیـــان دامـــەزراوە و هەتـــا ئێســـتا ئـــەم كەلتـــوورە باشـــتر 
ڕەگـــی خـــۆی لـــە نـــاو كۆمەڵگـــە داكوتیـــوە، لـــە 
ـــە دەموچـــاوی الو دەبینـــم كـــە ئەمیـــش  ـــاو ئـــەم هۆڵ ن
ئاماژەیـــە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم كەلتـــوورە لـــە ئایندەشـــدا 
پاراســـتنی  ئەركـــی  الوەكان  و  دەبێـــت  بـــەردەوام 
ئەوانـــەی  بێگومـــان  خۆیـــان،  ئەســـتۆی  دەگرنـــە 

ـــووری  ـــۆ پاراســـتنی كەلت ـــان ب پێشـــتر پێكـــەوە خەباتم
پێكەوەژیـــان كـــردووە، بـــە شـــێوەی كەســـی یەكتـــری 
دەناســـین، بـــەاڵم ئەركـــی ئێمەیـــە كـــە نەوەكانـــی 
ئێســـتا و داهاتـــوو فێـــری كەلتـــووری پێكـــەوە ژیـــان 
پێكـــەوە ژیـــان  بڵێـــن كەلتـــوری  پێیـــان  بكەیـــن و 
شارســـتانیەت و مێـــژووی ئێمەیـــە. پێكـــەوە ژیاویـــن 
و پێكـــەوە دەمێنینـــەوە و پێكـــەوە گەشـــە دەكەیـــن و 
پێكـــەوە پێـــش دەكەویـــن. هـــەر بۆیـــە زۆر بـــە گەرمـــی 
ـــەم هەنـــگاوە گرنگـــە دەكـــەم و  ســـاو و پیرۆزبایـــی ل
پشـــتیوان بـــە خـــوا ئومێـــد دەخـــوازم هەمـــوو ســـاڵێك 

بۆنـــەی لـــەم جـــۆرە پێكـــەوە كۆمـــان بكاتـــەوە.
دەزانـــم  خـــۆی  جێگـــەی  بـــە  بۆنەیـــەدا  لـــەم 
ـــا وەیســـی  ـــۆر عەبدوڵ ـــزم دكت ـــرای بەڕێ سوپاســـی ب
لـــە  ئیســـامی  زانایانـــی  یەكێتیـــی  )ســـەرۆكی 
كوردســـتان( بكـــەم و، لـــە چەندیـــن بۆنـــە گوێـــم 
لـــە هەڵوێســـتە گرنگەكانـــی بـــووە كـــە گوتوویەتـــی: 
»گرنگـــە چیرۆكـــی پێكـــەوە ژیـــان لـــە مێـــژوو 
هەڵبهەنجێنیـــن«، دیـــارە هەمـــوو مێژوویـــەك دوو 
الیەنـــە، الیەنێكـــی پـــڕە لـــە كەلتـــووری پێكـــەوە 
الپـــەڕە  لـــەم  پارێـــزگاری  پێویســـتە  كـــە  ژیـــان 
ـــەڕەی  ـــدی الپ ـــا چەن ـــن، هەروەه ـــنگدارانە بكەی پرش
ـــەوە،  ـــی دوور بكەین ـــت لێ ـــە دەبێ ـــە ك ڕەشیشـــی تێدای
و  كریســـتیانەكان  مێـــژووی  لـــە  حاڵەتـــە  ئـــەم 
موســـڵمانەكانیش بوونـــی هەیـــە و چەندیـــن الپـــەڕەی 
پرشـــنگداری تێدایـــە دەبێـــت پارێـــزگاری لـــێ بكەیـــن 
و چەندیـــن الپـــەڕەی ڕەشیشـــی تێدایـــە دەبێـــت لێـــی 

بكەوینـــەوە. دوور 
ــە  ــی ئێمەیـ ــەوە ئەركـ ــووری پێكـ ــتنی كەلتـ پاراسـ
بـــە تایبەتـــی ئێمـــەی پیاوانـــی ئایینـــی، دەبێـــت 
لـــە مێـــژووی خۆمانـــدا چیرۆكـــی ســـەركەوتووی 
پێكـــەوە ژیـــان هەڵبهەنجێنیـــن  و بـــۆ نەوەكانـــی ئێســـتا 
كەلتـــووری  فێـــری  و  بخوێنینـــەوە  داهاتـــووی  و 

ــن. ــان بكەیـ ــەوە ژیانیـ پێكـ
***

تێبینـــی: ئـــەم وتـــارە لـــە ڕێوڕەســـمی دابەشـــكردنی 
كتێبـــی »بەیەكـــەوە ژیـــان لـــە  كوردســـتان . دیـــد و 
تێڕوانینـــی ئایینـــە جیـــاوازەكان« پێشـــكەش كـــراوە 
هـــەر  بـــە  گۆڤـــاری گواڵنـــەوە  الیـــەن  لـــە  كـــە 
دوو زمانـــی كـــوردی و عەرەبـــی ئامـــادە كـــراوە 
و، دەزگای ڕۆشـــنبیری و ڕاگەیاندنـــی پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان ئەركـــی چاپكردنـــی لـــە 

ــوو. ـــتۆ گرتبـ ئەس
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ئەدای كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان لە ڕوانگەی 

ئاسایشی نەتەوەییەوە
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ســـەدەی  لـــە  نەتەوەیـــی  ئاسایشـــی  چەمكـــی 
ـــا و شـــەڕی  ـــەم و شـــەڕی 30 ســـاڵەی ئەوروپ حەڤدەی
ناوخۆیـــی بەریتانیـــا و ڕێككەوتنـــی »ویســـتفالیا«وە 
هاتووەتـــە نـــاو ئەدەبیاتـــی سیاســـیی نەتەوەكانـــی جیهان 
و، مەبەســـت لـــەم چەمكـــەش ئەوەیـــە كـــە دەوڵەتـــی 
نەتەوەیـــی جیـــا لـــەوەی ســـەروەریی لەســـەر كاروبـــاری 
ناخـــۆی واڵت بـــە تایبەتـــی ئایینـــی نەتـــەوە هەیـــە، 
ــی  ــەر ئاسایشـ ــی بەرامبـ ــدا سەروەریشـ ــە هەمانكاتـ لـ
ــە  ــە لـ ــەم چەمكـ ــەك ئـ ــا ڕاددەیـ ــە و تـ ــی هەیـ دەرەكـ
هەنـــاوی »شـــەڕی 30 ســـاڵەی ئایینـــی لـــە ئەوروپـــا« 
لـــە پێناسەكەشـــیدا  بـــووە، هـــەر بۆیـــە  لـــە دایـــك 
ـــە ســـەروەریی  ـــەوە ب ـــەت گـــرێ دراوەت ســـەروەریی دەوڵ
دەوڵـــەت بـــە ســـەر »ئایین«یشـــەوە، ئەمـــەش وای كـــرد 
ئـــەم چەمكـــە هـــەر زۆر زوو گۆڕانـــكاری بەســـەردا 
ـــەرەتای  ـــەم و س ـــەدەی حەڤدەی ـــی س ـــە كۆتای ـــت و ل بێ
ســـەدەی هەژدەیـــەم فەیلەســـووفی گـــەورەی جیهـــان 
»ئەمانوئێـــل كانـــت« لـــە چوارچێـــوەی پرۆژەیـــەك بـــە 
Perpetu�  نـــاوی »پـــرۆژەی ئاشـــتی هەمیشـــەیی  -
al Peace« چەمكـــی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی لـــە نـــاو 

چوارچێـــوە كۆنـــە ئایینییەكـــە دەرهێنـــا و بەرگێكـــی 
ســـكۆالری و گلۆباڵـــی لـــە چوارچێـــوەی یاســـای 
نێودەوڵەتـــی بـــە بـــەردا كـــرد و، دەڵێـــت: »دەبێـــت 
سیســـتمێكی جیهانیـــی ڕۆشـــنگەر جێگـــەی ئـــەم 
سیســـتمەی ئێســـتای دەوڵەتانـــی نەتەوەیـــی بگرێتـــەوە 
دەوڵەتانـــی  دەبێـــت  تازەیەشـــدا  لـــەم سیســـتەمە  و، 
بەرژەوەندییـــە نەتەوەییەكانـــی ملكەچـــی بەرژەوەندیـــی 
گشـــتی بێـــت و لـــە چوارچێـــوەی یاســـای نێودەوڵەتیـــدا 
بەڕێـــوە ببرێـــن«. دیـــارە كانـــت مەبەســـتی لـــەوەی 
ـــی  ـــی ملكەچـــی بەرژەوەندی ـــی نەتەوەی ـــە بەرژەوەندی ك
ــە دەبێـــت بەرژەوەندییەكـــی  ــە كـ گشـــتی بێـــت، ئەوەیـ
گشـــتی لـــە نێـــوان هەمـــوو نەتـــەوەكان لـــە چوارچێـــوەی 
یاســـای نێودەوڵەتـــی بێتـــە ئـــاراوە، بـــۆ ئـــەوەی ئاشـــتی 
ـــكات. ـــەوەكان مســـۆگەر ب ـــوان نەت ـــە نێ هەمیشـــەیی ل
»ئاشـــتی  پـــرۆژەی  بـــۆ  هەڵســـەنگاندن 
ـــەوە  ـــەو ڕوانگەی ـــت ل ـــل كان هەمیشـــەیی«ی ئەمانوئێ
ناكرێـــت بـــەوەی ئایـــا ئـــەم پرۆژەیـــە توانـــی ئاشـــتی 
ـــەو  ـــە؟ بەڵكـــو ل ـــان ن ـــكات، ی ـــەرار ب ـــدا بەرق ـــە جیهان ل
ــەم  ــە ئـ ــۆ دەكرێـــت كـ ــەنگاندنی بـ ــەوە هەڵسـ ڕوانگەیـ
ــەو  ــە ئـ ــەی كانـــت »مرۆڤایەتـــی گەیاندووەتـ پرۆژەیـ
قەناعەتـــەی دەبێـــت دواییـــن ئامانجـــی هەموو دەوڵەتان 
ئـــەوە بێـــت كـــە بگەنـــە جـــۆرە ڕێككەوتنێـــك لەســـەر 
ئـــەوەی شـــەڕ كۆتایـــی بێـــت و ئاشـــتی هەمیشـــەیی 

ـــی  ـــە دوای تێپەربوون ـــەوە«، هـــەر بۆی جێگـــەی بگرێت
ــەم  ــی ئـ ــی دوایـ ــەر كۆچـ ــاڵ بەسـ ــەی 120 سـ نزیكـ
فەیلەســـووفە گەورەیـــە و دوای تەوابوونـــی جەنگـــی 
ــۆ  ــەكان بـ ــتپێكردنی هەوڵـ ــی و دەسـ ــی جیهانـ یەكەمـ
 The League -  دامەزراندنـــی »كۆمەڵـــەی گـــەالن
of Nations«، پرۆژەكـــەی كانـــت كرایـــە بناخـــە بـــۆ 

دامەزراندنـــی ئـــەم دامـــەزراوە نێودەوڵەتییـــە و، وردۆ 
ویلســـۆن ســـەرۆكی ئـــەو كاتـــی ئەمریـــكا لـــە 14 
خاڵـــدا ڕایگەیانـــد و لـــەم چـــواردە خاڵـــەدا مافـــی 
ئـــەوەی بـــە هەمـــوو نەتەوەیـــەك دا كـــە دەبێـــت خاوەنـــی 
دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی خـــۆی بێـــت، لەمـــەش زیاتـــر 
جیهـــان ئاشـــتی و ئاســـایش بـــە خۆیـــەوە نابینێـــت، 
ئەگـــەر لـــە چوارچێـــوەی یاســـا نێودەوڵەتییەكانـــدا 
ـــی  ـــت و دەوڵەت ـــی نەگیرێ ـــە ســـەروەریی نەتەوەی ـــز ل ڕێ

ــت. ــز نەبێـ ــەرخ بەهێـ ــی هاوچـ نەتەوەیـ
ئـــەم چەنـــد دێـــڕە پێویســـت بـــوو بـــۆ ئـــەوەی 
بـــۆ  هەڵەســـەنگاندێك  و  بكەینـــەوە  دەروازەیـــەك 
ئـــەدای كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان لـــە ڕوانگـــەی ئاسایشـــی نەتەوەییـــەوە 
بكەیـــن، ئەمـــەش لەبـــەر ئـــەوەی كابینـــەی نۆیـــەم 
ـــی  ـــە هەڵبژاردنەكان ـــە ل ـــمەیە ك ـــەو دروش ـــی ئ بەرهەم
ـــی دیموكراتـــی كوردســـتان  ـــی 2018 كـــە پارت ئەیلوول
بـــە دروشـــمی »كوردســـتانێكی بەهێـــز« چـــووە نـــاو 
 45 كورســـی   100 كـــۆی  لـــە  و  هەڵبژاردنـــەكان 
ــا. ــتانی بەدەســـت هێنـ ــیی پەرلەمانـــی كوردسـ كورسـ
ئاكامـــی هەڵبژاردنەكانـــی 2018، پیشـــاندانی 
ئیـــرادەی زۆرینـــەی خەڵكـــی كوردســـتان و ئیـــرادەی 
تـــەواوی هەمـــوو پێكهاتـــە جیاوازەكانـــی كوردســـتانە 
كوردســـتانێكی  بونیادنانـــەوەی  هەموویـــان  بـــەوەی 
ـــەم  ـــن و بەرنامـــەی ئ ـــج« دەزان ـــە »دوا ئامان ـــز ب بەهێ
ــەم  ــی كـ ــە النـ ــژراوە كـ ــۆرە داڕێـ ــەو جـ ــەش بـ كابینەیـ
بناخەیـــەك بـــۆ ئـــەو »دوا ئامانج«ــــەی خەڵكـــی 
كوردســـتان دابنێـــت و، كوردســـتانێكی بەهێزیـــش بـــە 
ــز بوونـــی  ــی بەهێـ ــێكی نەتەوەیـ ــی ئاسایشـ ــێ بوونـ بـ
نابێـــت، بۆیـــە گرنگـــە لـــە ڕوانگـــەی ئاسایشـــی 
نەتەوەییـــەوە هەڵســـەنگاندنێك بـــۆ ئـــەدای كابینـــەی 
نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان بكەیـــن.

 سیاسەت و ستراتیژیەتی كابینەی نۆیەم
بۆ ئاسایشی نەتەوەیی كوردستانێكی بەهێز 

ــا  ــی دا ئەڵمانیـ ــە هەوڵـ ــمارك كـ ــۆن بسـ ــۆ ڤـ ئۆتـ
بـــوو،  شـــێوەیە  بـــەو  بۆچوونـــی  بنێتـــەوە،  بونیـــاد 
ئەڵمانیـــا بـــە دوو مـــەرج وەك دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی 



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1333(  162022/9/19

بـــۆ ئەڵمانییـــەكان دەمێنێتـــەوە و ئـــەو دوو مەرجـــەش 
بریتیـــن لـــە:

ــە  ــۆی نەكاتـ ــت و خـ ــەت بێـ ــا دەوڵـ ئەڵمانیـ  - 1
ئیمپراتـــۆر هەتـــا قەیســـەری ڕووســـیا وەك مەترســـییەك 
ســـەیری نـــەكات، بـــۆ ئەمـــەش نەمســـای نەلكانـــد بـــە 

ــاوە. ئەڵمانیـ
دەبێـــت دەوڵەتـــی ئەڵمانیـــا »دەوڵەتێكـــی   - 2
خۆشـــگوزەران  - Welfare State« بێـــت، بـــۆ ئـــەوەی 
كۆمۆنیســـت  لـــە  بیـــر  ئـــەوەی  هـــۆكاری  نەبێتـــە 
ــت. ــتی دابمەزرێـ ــی كۆمۆنیسـ ــەوە و دەوڵەتێكـ بكرێتـ
ئـــەم بۆچوونـــەی بســـمارك ئەوەمـــان فێـــر دەكات 
ــەوە  ــەكە ئـ ــدا، پرسـ ــەی بونیادنانـــی دەوڵەتـ ــە پرۆسـ لـ
ــەربازییەوە  ــە ڕووی سـ ــد لـ ــە چەنـ ــەو دەوڵەتـ ــە ئـ نییـ
چـــۆن  ئەوەیـــە  پرســـەكە  بەڵكـــو  بێـــت،  بەهێـــز 
بـــۆ  خۆشـــگوزەرانی  و  دەمێنێتـــەوە  دەوڵەتـــە  ئـــەو 
بیركردنـــەوەی  ئـــەم  دەكات،  دابیـــن  هاوواڵتیانـــی 
بســـمارك بووەتـــە بیركردنـــەوەی ئێســـتای دەوڵەتـــی 
ــاڵی  ــن«ی سـ ــی میونشـ ــە »كۆنفرانسـ ــا و لـ ئەڵمانیـ
ـــۆن  ـــۆال ڤ ـــە ئۆرس ـــدا ك ـــەی وتارێك ـــە میان 2020 و ل
دێـــر الیـــن وەزیـــری بەرگریـــی ئـــەو كاتـــی ئەڵمانیـــا 
پێشكەشـــی كـــرد »ئەگـــەر ئەڵمانیـــا زۆر بەهێـــز بێـــت، 

كێشـــە بـــۆ ئەوروپـــا دروســـت دەكات و ئەگـــەر زۆر 
الوازیـــش بێـــت، دیســـان هـــەر كێشـــە بـــۆ ئەوروپـــا 
ـــری بەرگـــری  ـــەم قســـەیەی وەزی دروســـت دەكات«، ئ
ــرەی  ــەو فیكـ ــی ئـ ــاودەق تەرجەمەكردنـ ــا دەقـ ئەڵمانیـ
بســـماركە كـــە ئەڵمانیـــای لەســـەر بونیـــاد نـــراوە. لێـــرەوە 
ئەگـــەر لەســـەر ئـــەو بۆچوونـــەی بســـمارك ســـەیری 
حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی  هەنگاوەكانـــی 
بونیادنانـــەوەی  بـــۆ  بكەیـــن  كوردســـتان  هەرێمـــی 
»كوردســـتانێكی بەهێـــز«، دەبینیـــن هەنگاوەكانـــی 
ــەوەی  ــە بونیادنانـ ــت لـ ــە مەبەسـ ــتەیەن كـ ــەو ئاراسـ بـ
كوردســـتانێكی بەهێـــز ئـــەوە نییـــە كوردســـتان لـــە 
ڕووی ســـەربازییەوە بەهێـــز بێـــت و هەڕەشـــە لەســـەر 
دراوســـێكانی دروســـت بـــكات، نەخێـــر، مەبەســـت لـــە 
بونیادنانـــەوەی كوردســـتانێكی بەهێـــز ئەوەیـــە كـــە 
كوردســـتان لـــە هەمـــوو ڕوویەكـــەوە بـــە هێـــزی نـــەرم 
بەهێـــز بێـــت، ئـــەم هێـــزە نەرمـــە جیـــا لـــەوەی دەبێتـــە 
ــگوزەران  ــی خۆشـ ــی دەوڵەتـ ــۆ بونیادنانـ ــك بـ ژێرخانێـ
دروســـتبوونی  هـــۆكاری  دەبێتـــە  هەمانكاتـــدا  لـــە 
بەرژەوەندیـــی هاوبـــەش لەگـــەڵ حكومەتـــی فیدڕاڵـــی 
عێـــراق و دەوڵەتانـــی دەوروبـــەر و هەروەهـــا لەســـەر 

ئاســـتی دەوڵەتانـــی جیهانیـــش.

جیهان ئاشتی و ئاسایش 
بە خۆیەوە نابینێت، 
ئەگەر لە چوارچێوەی یاسا 
نێودەوڵەتییەكاندا ڕێز لە 
سەروەریی نەتەوەیی نەگیرێت 
و دەوڵەتی نەتەوەیی هاوچەرخ 
بەهێز نەبێت

مەبەست لە بونیادنانەوەی 
كوردستانێكی بەهێز ئەوە نییە 
كوردستان لە ڕووی سەربازییەوە 
بەهێز بێت و هەڕەشە لەسەر 
دراوسێكانی دروست بكات
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لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە كابینـــەی نۆیـــەم مانایەكـــی 
ئاسایشـــی  بـــۆ  هاوچەرخـــی  ڕەهەنـــدی  فـــرە 
كـــردووە،  دروســـت  كوردســـتان  هەرێمـــی  نەتەوەیـــی 
لـــەم فـــرە ڕەهەندییەشـــدا كاری بـــۆ ئـــەوە كـــردووە 
ـــە  ـــتان ببێت ـــی كوردس ـــی هەرێم ـــە ئاسایشـــی نەتەوەی ك
نێـــوان  كێشـــەكانی  تـــەواوی  كـــە  بازنەیـــەی  ئـــەو 
هەرێـــم و بەغـــدا چارەســـەر بـــكات، بـــۆ ئەمـــەش 
یەكـــەم ســـەردانی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان دوای دەســـتبەكاربوونی كابینـــەی نۆیـــەم 
كـــۆی  لەگـــەڵ  بـــوو  كۆبوونـــەوەی  و  بەغـــدا  بـــۆ 
لـــە  جێبەجێكـــردن  و  یاســـادانان  دەســـەاڵتەكانی 
عێراقـــدا و، لـــەم سەردانەشـــدا توانـــرا دەروازەیەكـــی 
تـــازە بـــۆ چارەســـەركردنی كێشـــەكانی نێـــوان هەولێـــر 
دروســـتبوونی  بـــەاڵم  بكاتـــەوە،  دروســـت  بەغـــدا  و 
دروســـتبوونی  و  تشـــرین  خۆپیشـــاندانەكانی 
پاشـــاگەردانیی سیاســـی لـــە عێـــراق و دەســـت لـــەكار 
ــدی،  ــادل عەبدولمەهـ ــەی عـ ــانەوەی حكومەتەكـ كێشـ
ڕێگـــەی نـــەدا كردنـــەوەی ئـــەم دەروازەیـــە و هەنـــگاوەكان 

بـــۆ چارەســـەركردنی كێشـــەكان بـــەردەوام بـــن.
ئەوجـــا وێـــڕای ئـــەوەی بارودۆخـــی سیاســـیی 
بەغـــدا بـــەرەو ناســـەقامگیرییەكی تـــەواو چـــوو، دیســـان 

گرفـــت كەوتـــەوە نێـــوان هەرێمـــی كوردســـتان و بەغـــدا، 
پەتـــای كۆڤیـــد 19  لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 2020 
ســـەری هەڵـــدا و بـــە ناچـــاری پەنـــا بـــۆ قەدەغەكردنـــی 
ســـێكتەرەكانی  هەمـــوو  ڕاگرتنـــی  و  هاتوچـــۆ 
ئابـــووری درا )بێجگـــە لـــە ســـێكتەری خـــواردن(، 
باڵوبوونـــەوەی  هـــۆی  بـــە  هـــەر  خراپتـــر  لەمـــەش 
كۆڤیـــد 19 لـــە جیهانـــدا، نرخـــی نـــەوت بـــە شـــێوەیەكی 
زۆر سەرســـوڕهێنەر بـــۆ خـــوار ســـفر دابـــەزی، بـــەاڵم 
كابینـــەی نویەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لەنـــاو ئـــەم تەنگـــژە و قەیرانـــە ئابوورییە گەورەیەدا نەك 
هـــەر چۆكـــی دانـــەدا، بەڵكـــو بەرنامەیەكـــی پتـــەوی 
بـــۆ دووبـــارە ڕێكخســـتنەوەی تـــەواوی ژێرخانەكانـــی 
ـــە  ـــتان داڕشـــت و سیاســـەتی پشـــت ب ـــی كوردس هەرێم
خـــۆ بەســـتنی بـــە شـــێوەیەكی زۆر شـــەفاف پیـــادە 
كـــرد و توانـــی لەســـەر پێـــی خـــۆی بمێنێتـــەوە، ئـــەم 
مانەوەیەشـــی لـــەو ئیرادەیـــەوە ســـەرچاوەی گـــرت، كـــە 
ــژرا  ــز پـــێ داڕێـ ــتانێكی بەهێـ ــۆ كوردسـ بەرنامـــەی بـ

بـــوو.
هەمـــوو  نۆیەمـــدا  كابینـــەی  بەرنامـــەی  لـــە 
توخمەكانـــی » پێشـــمەرگە، پـــەروەردە و خوێنـــدن، 
كاروبـــاری  و  تەندروســـتی  بـــااڵ،  خوێندنـــی 

لەم كابینەیەدا توانرا یەكەمین 
هەنگاوی جددی هەڵبگرێت 

و كارێكی زۆر گەورە بۆ 
یەكخستنەوەی هێزی پێشمەرگە 

بكرێت و مووچەكانیان بە بانكی 
بكرێن

مەبەست لە بونیادنانەوەی 
كوردستانێكی بەهێز ئەوەیە كە 
كوردستان لە هەموو ڕوویەكەوە 

بە هێزی نەرم بەهێز بێت
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ڕێگەوبـــان  كارەبـــا،  ئـــاو،  وزە،  كۆمەاڵیەتـــی، 
بـــە  بازرگانـــی،  و  پیشەســـازی  بونیادنانـــەوە،  و 
و..  گەشـــتیاری  و  كشـــتوكاڵ  پیشەســـازیكردنی 
پێكهاتـــەی  ســـەرەكییەكانی  توخمـــە  وەك  هتـــد«، 
ئاسایشـــی نەتەوەیـــی هەرێمـــی كوردســـتان مامەڵەیـــان 
لەگـــەڵ كـــراوە و هـــەوڵ دراوە لـــە هـــەر توخمێكیانـــەوە 
هێزێـــك بـــۆ ئاسایشـــی نەتەوەیـــی كوردســـتان پەیـــدا 

بەمجـــۆرە: بكرێـــت، 
1. لـــە بـــواری یەكخســـتنی هێـــزی پێشـــمەرگەی 
كوردســـتان و یەكخســـتنی مووچـــەی پێشـــمەرگە 
هەنـــگاوی  یەكەمیـــن  توانـــرا  كابینەیـــەدا  لـــەم 
جـــددی هەڵبگرێـــت و كارێكـــی زۆر گـــەورە بـــۆ 
و  بكرێـــت  پێشـــمەرگە  هێـــزی  یەكخســـتنەوەی 

مووچەكانیـــان بـــە بانكـــی بكرێـــن.
2. لـــە بـــواری پەرەپێدانـــی كەرتـــی وزە )نـــەوت و 
گاز( كابینـــەی نۆیـــەم هەوڵـــی دا چاوخشـــاندنەوە بـــە 
ـــۆ  ـــر ب ـــی زیات ـــت و بەشـــی داهات ـــەكان بكرێ كۆنتراكت
خەزینـــەی حكومـــەت بگەڕێتـــەوە، لەمـــەش پرۆســـەی 
پەرەپێدانـــی لـــە هـــەر دوو كەرتـــی نـــەوت گاز فراوانتـــر 
كـــرد، ئـــەم پەرەپێدانەشـــی بـــە پرۆســـەی بونیادنانـــەوەی 

نەتـــەوە لـــە كوردســـتاندا گـــرێ دایـــەوە.

 700 لـــە  زیاتـــر  توانـــرا  كارەبـــا  لـــە   .3
ـــی  ـــت، بەمـــەش ژێرخان ـــاد بكرێ ـــا زی میـــگاوات كارەب
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــای گەیانـــدە ئـــەو ئاســـتەی 
بكرێـــت،  دابیـــن  پێویســـت  ســـووتەمەنیی  ئەگـــەر 

نامێنێـــت. كوردســـتاندا  لـــە  كارەبـــا  كێشـــەی 
و  گـــەورە  پیشەســـازیی  بـــواری  لـــە   .4
ـــدا چەندیـــن ســـایلۆی  كڕینـــەوەی گەنمـــی جووتیاران
ـــەوەی دانەوێڵـــە دروســـت كـــرد و، هـــاوكات  ـــۆ گلدان ب
چەندیـــن كارگـــەی گـــەورەی پیشەســـازیی خۆراكـــی 
قۆناخـــی  گەیشـــتوونەتە  ئێســـتا  كـــە  دامەزرانـــد 

بەرهەمهێنـــان.
5. لە بواری كێشەی كەم ئاوی و وشكەساڵی، 
ــان  ــتكردنی دەیـ ــۆ دروسـ ــی بـ ــەم پالنـ ــەی نۆیـ كابینـ
بەنـــداوی گـــەورە و مامناوەنـــدی داڕشـــت و خرانـــە 
دەكرێـــت  چـــاوەڕێ  كـــە  جێبەجێكردنـــەوە  بـــواری 

ئەمســـاڵ 3-4 بەنداویـــان تـــەواو بكرێـــن.
6. لـــە بـــواری ڕێگـــەو بـــان و بونیادنانـــەوە، 
لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا بـــەردی بناغـــەی پـــرۆژەی 
ــرا، لـــە هەولێـــر دەســـت  ــلێمانی دانـ 100مەتریـــی سـ
قۆناخـــی  و  كـــرا  مەتـــری   150 پـــرۆژەی  بـــە 
یەكەمـــی تـــەواو بـــووە و قۆناخـــی دووەم و ســـێیەمیش 

كابینەی نۆیەم پالنی بۆ 
دروستكردنی دەیان بەنداوی 
گەورە و مامناوەندی داڕشت و 
خرانە بواری جێبەجێكردنەوە كە 
چاوەڕێ دەكرێت ئەمساڵ 4-3 
بەنداویان تەواو بكرێن

لە بواری پەرەپێدانی كەرتی 
وزە )نەوت و گاز( كابینەی 
نۆیەم هەوڵی دا چاوخشاندنەوە 
بە كۆنتراكتەكان بكرێت و بەشی 
داهاتی زیاتر بۆ خەزینەی 
حكومەت بگەڕێتەوە، لەمەش 
پرۆسەی پەرەپێدانی لە هەر 
دوو كەرتی نەوت گاز فراوانتر 
كرد، ئەم پەرەپێدانەشی بە 
پرۆسەی بونیادنانەوەی نەتەوە 
لە كوردستاندا گرێ دایەوە
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بڕیـــاری  هەروەهـــا  تەواوبوونـــدان،  قۆناخـــی  لـــە 
دروســـتكردنی 2000 یەكـــەی نیشـــتەجێبوون بـــۆ 
ــێ  ــواری جێبەجـ ــە بـ ــەت خرایـ ــی كەمدەرامـ خەڵكانـ
نۆژەنكردنـــەوەی  لـــە  بێجگـــە  ئەمـــە  كردنـــەوە، 
ســـەرجەم ڕێـــگا دەرەكییـــەكان و تەواوكردنـــی ڕێگـــەی 
ســـەرەكیی هەولێـــر – گۆپـــاڵ بـــە ئاســـتی ســـتاندەری 
نێودەوڵەتـــی و ئێســـتا وا بـــاس لـــە جێبەجێكردنـــی 

دروســـتكردنی ڕێگـــەی ئاســـن دەكرێـــت.
موڵەتـــی  پیشەســـازی،  بـــواری  لـــە   .7
ـــان كارگـــەی گـــەورە و بچـــووك  ـــە دەی ـــان ب وەربەهێن
و مامناوەنـــدی دراوە و ئێســـتا كاریـــان تێـــدا دەكرێـــت 
و بـــە دەیانـــی دیكـــەش لـــە بەرنامـــەدان مۆڵەتیـــان 

ــت. ــێ بدرێـ پـ
ـــواری بەپیشەســـازیكردنی گەشـــتیاری  ـــە ب 8. ل
لـــە  گـــەورە  گەشـــتیاریی  پـــرۆژەی  دەیـــان  بـــە 
دەیانـــی  بـــە  و  جێبەجێكردنـــدان  لـــە  كوردســـتان 
دیكـــەش ماســـتەر پالنیـــان تـــەواو بـــووە و ئامـــادەن 

بـــۆ جێبەجێكـــردن.
كاروبـــاری  و  تەندروســـتی  بـــواری  لـــە   .9
ــەورە و  ــگاوی زۆر گـ ــراوە هەنـ ــی، توانـ كۆمەاڵیەتـ
ـــۆ كۆنتڕۆڵكردنـــی نەخۆشـــخانە ئەهلییـــەكان  ـــاش ب ب

بنرێـــت و نرخەكانیـــان یـــەك بخرێـــن و دەرمـــان و 
حكوومییـــەكان  نەخۆشـــخانە  بـــۆ  پێداویســـتی 
دابنرێـــت و ســـنوورێك بـــۆ دەرمانـــی بـــێ كوالێتـــی 
ــان  ــۆر دەرمـ ــە 280 جـ ــر لـ ــی زیاتـ ــت و نرخـ دابنرێـ

ڕێـــك بخرێـــت.
10. لـــە بـــواری پـــەرەوەرد و خوێنـــدن و خوێندنـــی 
بـــااڵ، توانـــراوە هـــەر دوو ســـێكتەری خوێنـــدن و 
باشـــی  زۆر  پێداچوونەوەیەكـــی  بـــااڵ  خوێندنـــی 
پێـــدا بكرێـــت و ســـەرلەنوێ قوتابخانـــە و زانكـــۆ 
ـــۆ  ـــت، ب ـــۆ دابنرێ ـــەكان مەرجـــی پێویســـتیان ب ئەهلیی
ئـــەوەی ئاســـتی خوێنـــدن لـــە كوردســـتان نەیەتـــە 
خـــوارەوە و لەســـەر ئاســـتی زانكـــۆ و قوتابخانـــە 
بەردەوامـــی  بـــە  دراوە  هـــەوڵ  حكوومییەكانیـــش 
نـــۆژەن بكرێنـــەوە و كێشـــە و گرفتەكانیـــان چارەســـەر 

ــن. بكرێـ
هەمـــوو ئـــەو توخمانـــەی كـــە ئاماژەمـــان پـــێ 
ـــرەدا  كـــردن، لەگـــەڵ چەندیـــن توخمـــی دیكـــە كـــە لێ
بـــوار نەبـــوو ئاماژەیـــان پـــێ بكەیـــن، هەموویـــان 
پێكـــەوە دەبنـــە پێناســـە بـــۆ ئاسایشـــی نەتەوەیـــی ئـــەو 
جوگرافیایـــەی كـــە كابینـــەی نۆیـــەم ئامانجیەتـــی 
»كوردســـتانێكی بەهێـــز«ی لەســـەر بونیـــاد بنێتـــەوە.

بڕیاری دروستكردنی 2000 یەكەی 
نیشتەجێبوون بۆ خەڵكانی 
كەمدەرامەت خرایە بواری 

جێبەجێ كردنەوە

توانراوە هەنگاوی زۆر گەورە 
و باش بۆ كۆنتڕۆڵكردنی 

نەخۆشخانە ئەهلییەكان بنرێت 
و نرخەكانیان یەك بخرێن 
و دەرمان و پێداویستی بۆ 
نەخۆشخانە حكوومییەكان 

دابنرێت و سنوورێك بۆ دەرمانی 
بێ كوالێتی دابنرێت و نرخی 

زیاتر لە 280 جۆر دەرمان ڕێك 
بخرێت
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جموجووڵی ئاوەدانی و باڵەخانە 
و شەقام و پرۆژەكان پێمان 
دەڵێن ئەدای حكومەتی هەرێمی 
كوردستان لە ئاستێكی بەرزدایە

دكتۆر ئەكرەم فەرەیدوون
مامۆستای ڕاگەیاندن لە زانكۆی سەاڵحەدین بۆ گواڵن: 
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وێـــڕای هەمـــوو ئاســـتەنگ و بەربەســـتەكان و كێشـــە كەڵەكەبووەكانـــی 
ڕابـــردوو، جووڵـــەی بازرگانـــی و پیشەســـازی و گەشـــتیاری ڕووی لـــە 
زیادبـــوون كـــردووە، چەندیـــن یەكـــەی نیشـــتەجێبوون و پـــرۆژەی 
ڕاوەســـتاوە كارەكانـــی دەســـتی پـــێ كردووەتـــەوە، بـــۆ قســـەكردن 
لەســـەر ئـــەدا و كاری كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان گۆڤـــاری گـــواڵن چەنـــد پرســـیارێكی ئاراســـتەی 
دكتـــۆر ئەكـــرەم فەرەیـــدوون مامۆســـتای ڕاگەیانـــدن لـــە 

ــرد.  ــەاڵحەدین كـ زانكـــۆی سـ
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*  وەكو مامۆســـتا و كەســـایەتییەكی ئەكادیمی 
ــەنگاندنت  ــدن هەڵسـ ــواری ڕاگەیانـ ــە بـ ــارەزا لـ و شـ
بـــۆ ئـــەدای كاری كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
ـــە ڕووی  ـــی ل ـــە، بەتایبەت هەرێمـــی كوردســـتان چۆن
زاڵبـــوون بـــە ســـەر كێشـــە و گرفتـــە كەڵەكەبووەكانـــی 

پێشـــووەوە؟ 
- لـــە دەســـتپێكی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
كێشـــەی  كۆمەڵێـــك  كوردســـتاندا  هەرێمـــی 
كەڵەكەبـــووی كابینەكانـــی پێشـــووی بـــۆ بەجێمابـــوو، 
هەمـــوو ئـــەو كێشـــانە بـــێ چارەســـەر مابوونـــەوە، 
لـــە  دەســـتتێوەردانی حزبـــی  لەوانـــە گەندەڵـــی و 
كاروبـــاری حوكمڕانـــی و كێشـــەكانی بڕینـــی بودجـــە 
و قەیرانـــی داڕمانـــی بەهـــای نـــەوت و پەتـــای 
ـــر،  ـــی جێگی ـــەرچاوەی داهات ـــی س ـــا و نەبوون كۆرۆن
ئەمـــە جگـــە لـــە بوونـــی ژمارەیەكـــی یەكجـــار زۆری 
ئـــاوارەی عێراقـــی و كـــوردی ســـووریا و ئێـــران و 
و  داعـــش  شـــەڕی  دوای  هەرێمێكـــی  توركیـــا، 
ماڵوێرانـــی شـــوێنەوارەكانی شـــەڕی پێـــوە دیـــار بـــوو، 
هەمـــوو ئەمانـــە ئابـــووری هەرێمـــی بـــە جۆرێـــك الواز 
ـــوو، فشـــارێكی دارایـــی و ئابووریـــی گـــەورەی  كردب
لەكاتـــی  نەدەتوانـــرا  تەنانـــەت  كەوتبـــووەوە،  لـــێ 
خۆیـــدا مووچـــەی پاشـــەكەوتیش بدرێـــت، هیممەتـــی 
ڕێـــزدار مەســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومـــەت و 
پاڵپشـــتیی گەلەكـــەی و یـــەك تیمیـــی كاركردنـــی 
ـــەو  ـــوو ئ ـــرد هەم ـــی وای ك وەزارەت و دامودەزگاكان
ــە  ــۆ و بـ ــزی گفتوگـ ــەر مێـ ــەوە سـ ــانە بهێنرێنـ كێشـ
ـــە دوای  ـــەو كێشـــە و گرفتـــە یـــەك ل ســـەر هەمـــوو ئ
یەكانـــەدا زاڵ بـــن و بـــە شـــێوازێكی ئەكادیمـــی 
و زانســـتی چارەســـەری زانســـتی بـــۆ بدۆزرێتـــەوە. 
كابینـــەی نۆیـــەم بـــۆ چارەســـەركردنی كێشـــەكان و 
كوردســـتان  هەرێمـــی  ئابووریـــی  ڕاســـتكردنەوەی 
قەرزیشـــی  بەڵكـــو  نەكـــرد،  قـــەرزی  هـــەر  نـــەك 
دەوڵەتمـــەدارە  و عەقڵـــی  ئیـــرادە  ئەمـــە  دایـــەوە، 
ـــە  ـــاوك ب ـــدا ئەگـــەر ب ـــو خێزان ـــە نێ ـــو چـــۆن ل هەروەك
ژیرانـــە و دڵســـۆزانە هەڵســـوكەوت بـــكات، هەمـــووان 
پابەنـــد و گوێڕایەڵـــی دەبـــن و پێكـــەوە بـــە هێمنـــی 

ــەن.  ــەكان دەكـ ــەری كێشـ چارەسـ
كێشـــە  لـــە  یەكێـــك  پێـــدا  ئامـــاژەت  وەكـــو   *
ــەی  ــكی بودجـ ــە و پشـ ــی مووچـ ــەختەكان بابەتـ سـ
بودجـــەی  بەشـــە  لـــە  بـــوو  كوردســـتان  هەرێمـــی 
حكومەتـــی  ئێســـتادا  لـــە  عێـــراق،  گشـــتیی 
هەرێمـــی كوردســـتان توانیویەتـــی پشـــت بـــە خـــۆی 

ببەســـتێت بـــۆ زیادكردنـــی داهـــات و كەمكردنـــەوەی 
خەرجییەكانـــی؛ تاچەنـــد ئـــەم هەنـــگاوە گرنـــگ بـــوو 
بـــۆ ســـەقامگیریی ئابووریـــی هەرێمـــی كوردســـتان؟
هێـــزی  بـــە  پێشـــكەوتووەكان  حكومەتـــە   -
ئابـــووری دەتوانـــن ســـتراتیژیەت و پالنەكانیـــان لـــە 
رووی پراكتیكیـــەوە جێبەجـــێ بكـــەن، حكومەتـــی 
ـــم  ـــی هەرێ ـــەردەوام ویســـتوویەتی ئابووری ـــش ب ناوەندی
نەبووژێتـــەوە و حكومـــەت نەبێتـــە خاوەنـــی ئـــەم هێـــزە، 
ـــدی  ـــەت پابەن ـــە تەنان ـــەدا ك ـــەم كابینەی ـــی ل بەتایبەت
ناردنـــی ئـــەو 200 ملیـــار دینـــارەش نەبـــوو كـــە 
ـــی  ـــوون، بگـــرە دژایەتیـــی كەرت لەســـەری ڕێككەوتب
نـــەوت و گازی هەرێمیشـــی هاتـــە ســـەر، ئەمـــەش 
هەمـــووی لـــە پێنـــاو سازشـــكردن و پاشـــگەزبوونەوەی 
ـــە بەرامبـــەر  ـــوو ل حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان ب
مافەكانـــی گەلـــی كوردســـتان و جێبەجـــێ نەكردنـــی 
بەرژەوەندیـــی  لـــە  دەســـتوورییانەی  مـــاددە  ئـــەو 
وەكـــو  هەرێمەكەدایـــە،  و  كوردســـتان  خەڵكـــی 
مـــاددەی 140ی دەســـتووری و مافـــی هەرێـــم لـــە 
ســـوودوەرگرتن لـــە ســـامان و داهاتەكانـــی خـــۆی. 
ســـەرۆكی حكومـــەت هـــەم بـــە پشـــوودرێژی لەگـــەڵ 
ـــدی  ـــی ناوەن ـــەی حكومەت ـــێوازە دوژمنكاریی ـــەم ش ئ
مامەڵـــەی كـــرد، هـــەم بـــە نیشـــاندانی نییەتپاكـــی بـــۆ 
دۆســـتەكانی و ئـــەو میكانیزمـــەی كـــە لـــە ناوخـــۆدا 
ـــی كارنامەكـــەی،  ـــۆ جێبەجێكردن ـــرد ب ـــڕەوی دەك پەی
ــی  توانـــی شكســـت بـــە هەمـــوو مـــەرام و پیالنێكـ

دوژمنـــكاری بهێنێـــت.
هەرێمـــی  و  عێـــراق  ئاســـتی  لەســـەر   *
كوردســـتانیش حـــزب وەكـــو ئامانجـــە ســـەرەكییەكی 
ـــی  ـــی حكومـــەت و خزمەتكردن ـــە پێكهێنان خـــۆی ك
دەنگـــدەر و هاوواڵتیانـــە بەگشـــتی نەیتوانیـــوە ئـــەم 
گەورەتریـــن  ڕەنگـــە  بـــكات،  جێبەجـــێ  پەیامـــە 
ئاســـتەنگ لـــە بـــەردەم جێبەجێكردنـــی چاكســـازی 
و كارنامـــەی حكوومـــی خـــودی حزبـــەكان بـــن، 

تاچەنـــد لەگـــەڵ ئـــەم بۆچوونـــەدا هاوڕایـــت؟
- كاتێـــك نەیارانـــی ئـــەم میللەتـــە بینیـــان كـــە 
كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــە  ـــی، زۆر ل ـــزە، هـــەر زوو كەوتنـــە دژایەتیكردن بەهێ
بەنـــاو سیاســـییانەی  ئـــەو كەســـایەتییە  حـــزب و 
كـــە چاكســـازی و گۆڕانـــكاری لـــە بەرژەوەندییـــان 
ـــان  ـــە مامەڵەی ـــە شـــێوازێكی چـــەوت و هەڵ ـــوو، ب نەب
لـــە بەرژەوەندیـــی نەیارانـــی ســـیادەی  كـــرد كـــە 
ــدا حـــزب و  ــە كاتێكـ ــوون، لـ ــتان بـ هەرێمـــی كوردسـ

سەرۆك بارزانی لە ناوەندە 
نێودەوڵەتی و هەرێمی و 
نێوخۆی عێراق و لە ناو 

كوردستانیشدا وەكو مەرجەعێكی 
نەتەوەیی و نیشتمانی سەیر 

دەكرێت

زۆر لە حزب و ئەو كەسایەتییە 
بەناو سیاسییانەی كە چاكسازی 
و گۆڕانكاری لە بەرژەوەندییان 
نەبوو، بە شێوازێكی چەوت و 
هەڵە مامەڵەیان كرد كە لە 

بەرژەوەندیی نەیارانی سیادەی 
هەرێمی كوردستان بوون

كابینەی نۆیەم بۆ 
چارەسەركردنی كێشەكان 

و ڕاستكردنەوەی ئابووریی 
هەرێمی كوردستان نەك هەر 

قەرزی نەكرد، بەڵكو قەرزیشی 
دایەوە، ئەمە ئیرادە و عەقڵی 

دەوڵەتمەدارە

ئەوانەی دژایەتیی هەرێمی 
كوردستان و حكومەت و 

خەڵكەكەی دەكەن گوزارشت 
لە بۆچوون و خواستی خەڵكی 

عێراق ناكەن، زۆرینەی عەرەبی 
سوننە و شیعە خەڵكی كوردستان 

و سەرۆك بارزانی-یان خۆش 
دەوێت
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ـــەو شـــێوەیە  ـــەكان نابێـــت ب ـــاو حزب كەســـایەتییەكانی ن
ــوردن  ــو ئـ ــی وەكـ ــەیری واڵتێكـ ــەن. سـ ــە بكـ مامەڵـ
بكـــەن، لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەم ســـیادەیەی هەیـــە، وێـــڕای 
نەبوونـــی ســـەرچاوەی سرووشـــتی، بـــەاڵم حزبـــەكان 
بـــە حزبەكانـــی ئۆپۆزسیۆنیشـــەوە هەموویـــان لـــە 
مەســـەلە نیشـــتمانی و نەتەوەییـــەكان هاوكۆكـــن و 
پشـــتگیریی حكومەتەكەیـــان دەكـــەن، لـــە هەرێمـــی 
كوردســـتان بەپێچەوانـــەوە لـــە بەهـــا نیشـــتمانی و 
الوازبوونـــی  خوازیـــاری  دەدرێـــت،  نەتەوەییـــەكان 
و  بەهێزبـــوون  خوازیـــاری  ئەوەنـــدە  حكومەتـــن، 
ــبوونی دۆخـــی ژیانـــی خەڵـــك و پێشـــكەوتنی  باشـ
ـــوون و  ـــە كاتێكـــدا الوازب خزمەتگوزارییـــەكان نیـــن، ل
كەوتنـــی حكومـــەت، كەوتنـــی هەمووانـــە بـــە خەڵـــك 
و حزبەكانیشـــەوە، ئـــەم حاڵەتـــە لـــە بابەتـــی بەشـــە 
ــك و دۆســـێی  بودجـــەی هەرێـــم و مووچـــەی خەڵـ
نـــەوت و گازی هەرێمـــدا بـــە ڕوونـــی بـــەدەر كـــەوت. 
ـــڕ  ـــۆزو پ ـــە دۆخێكـــی ئاڵ ـــراق ل ـــی عێ * حكومەت
كێشـــەدایە و ناتوانێـــت جڵـــەوی میلیشـــیات و ئـــەو 
گـــرووپ و هێزانـــە بـــكات كـــە وەالئیـــان بـــۆ خواســـت 
و ویســـتی دەرەكـــی و مەزهەبـــی هەیـــە، پرســـیار 
لێـــرەدا ئەوەیـــە ئایـــا لـــەم دۆخـــەدا دەبێـــت چـــۆن 

مامەڵـــە بكەیـــن؟
- ئەوانـــەی دژایەتیـــی هەرێمـــی كوردســـتان و 
ــە  ــت لـ ــەن گوزارشـ ــەی دەكـ ــەت و خەڵكەكـ حكومـ
ناكـــەن،  بۆچـــوون و خواســـتی خەڵكـــی عێـــراق 
خەڵكـــی  شـــیعە  و  ســـوننە  عەرەبـــی  زۆرینـــەی 
ـــان خـــۆش دەوێـــت،  كوردســـتان و ســـەرۆك بارزانی-ی
ئەوانـــەی بـــەم كارە نەشـــیاو و هەاڵنـــە هەڵســـوكەوت 
دەكـــەن، لـــە ژێـــر ئەجینـــدای دەرەكـــی و مەرامـــی 
ـــامانی  ـــی س ـــاردنەوەی بەفیڕۆچوون ـــی و ش گەندەڵ
كارە  ئـــەم  ســـەرقاڵی  خۆیـــان  عێـــراق  خەڵكـــی 
ـــاش شـــارەزا  ـــراق ب كـــردووە و، شـــەقام و خەڵكـــی عێ
بـــوون لێیـــان و بەوانـــە فریـــو نادرێـــن، هێرشـــكردنە 
ســـەر كوردســـتان بـــە پیالنـــی نـــاو كۆبوونـــەوەی 
هەرێمـــی و ئەجینـــدای دەرەكـــی بەڕێوەدەچێـــت، بـــە 
ئامانـــج گرتنـــی پایتەختـــی هەرێـــم و فڕۆكەخانـــە 
و ژێرخانـــی كوردســـتان و نانـــەوەی ئـــاژاوە لـــە 
هەرێمێكـــدا كـــە زۆرتریـــن لێقەومـــاو و ئـــاوارەی 
عەرەبـــی لەخـــۆ گرتـــووە لەالیـــەن خەڵكـــی عێراقـــەوە 
حكومەتـــی  پشـــوودرێژیی  دەكرێـــت،  ئیدانـــە 
هەرێمـــی كوردســـتان لـــە بەرامبـــەر ئـــەم پێشـــێلكاری 
و دوژمنكارییانـــە هەڵســـوكەوتێكی عەقاڵنییـــە، 

چونكـــە حكومەتـــی هەرێـــم ئامانجێكـــی پیـــرۆز 
و مەزنـــی هەیـــە كـــە خزمەتكردنـــی هاوواڵتیانـــی 
و  ئـــارام  كەشـــوهەوایەكی  لـــە  كوردســـتانە 
ســـەقامگیردا، خـــۆ ئەگـــەر لـــە نێوخـــۆدا یەكگرتـــوو 
پیالنانـــەش  و  مـــەرام  ئـــەم  ئـــەوا  بیـــن،  تەبـــا  و 
شكســـت دەهێنێـــت، ئـــەوەی جێـــگای خۆشـــحاڵییە 
ئەوەیـــە كـــە خەڵكـــی كوردســـتان چیتـــر بەڵـــێ و 
نەخێـــری ئەمـــال و ئـــەوال وەرناگـــرن و پشـــتگیریی 

حكومەتەكەیـــان دەكـــەن.
* یەكێـــك لـــەو خااڵنـــەی حكومەتـــی هەرێمـــی 
ــەلەی  ــێ دەدات، مەسـ ــی پـ ــتان زۆر گرنگـ كوردسـ
ـــد هێـــزی یاســـا  ـــا تاچەن ـــە یاســـاوە، ئای ـــە ب پابەندبوون

بـــۆ ســـەقامگیریی نێوخـــۆ گرنگـــە؟
- حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان پاراســـتنی 
ســـەروماڵی هاوواڵتیـــان و ڕێزگرتـــن لـــە یاســـا لـــە 
پێشـــەنگی كارنامەكەیدا هاتووە و تێیدا ســـەركەوتوو 
بـــووە، هەرواشـــی كـــردووە و لـــە كۆرۆنـــا و كەرەنتینەدا 
ئـــەم ڕاســـتییەمان بینـــی، ئێمـــە )هەڕەمـــی ماســـلۆ(
مـــان هەیـــە كـــە تێیـــدا ئاسایشـــی نەتەوەیـــی و ناوخـــۆ 
كـــە بـــۆ پیادەكردنـــی یاســـا و ســـەروەریی دادگا 
گرنگـــە لـــە ســـەرەوەی هەڕەمەكـــەدا دێـــت، لـــە 
هەرێمی كوردســـتان ئاســـایش و ئارامییەكی باشـــمان 
ــایش و  ــاوكار و پاڵپشـــتی ئاسـ ــە و خەڵكـــی هـ هەیـ
الیەنـــە پەیوەندیدارەكانـــی دیكـــە دەكـــەن، لـــە بـــوون و 
بەرقەراربوونـــی ئاســـایش هەمـــووان ڕۆڵـــی خۆیـــان 
ـــا  ـــوون، ئەوەت ـــدەر و هـــاوكار ب ـــووە و خەڵكـــی هان هەب
ــاو و  ــەی لێقەومـ ــە پێگـ ــتان بووەتـ هەرێمـــی كوردسـ
پەناهەنـــدە و ئـــاوارەكان بـــە جیاوازیـــی نەتـــەوە و 
ئاییـــن و ئایینزاكانـــەوە، ئەمـــە لەالیـــەن حكومـــەت 
ئایینـــی  ناوەنـــدە  و  پێشـــكەوتووخواز  گەالنـــی  و 
یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە  ڕێكخـــراوی  تەنانـــەت  و 
و ئاژانســـە مرۆڤدۆســـت و خێرخـــوازەكان بووەتـــە 
ـــتیخوازە و  ـــورد گەلێكـــی ئاش ـــانازی، ك ـــگای ش جێ
ـــی و  ـــی ئایین ـــۆ و توندوتیژی ـــی نام ـــزر و بۆچوون ه
مەزهەبـــی ناوێـــت، پێكەوەژیـــان و لێبووردەیـــی لـــە 

بـــاوك و باپیرانـــەوە بۆمـــان ماوەتـــەوە.
* جووڵەیەكـــی باشـــی ئابـــووری و گەشـــتیاری 
ـــتان  ـــی كوردس ـــە هەرێم ـــی ل و كشـــتوكاڵی و ئاوەدان
دەســـتی پـــێ كـــردووە، ئایـــا تـــا چەنـــد حكومەتـــی 
لـــەوەی  بـــوو  ســـەركەوتوو  كوردســـتان  هەرێمـــی 
ــت؟ ــات بنێـ ــنكردنی داهـ ــەرەو فرەچەشـ ــگاو بـ هەنـ

بـــە  پشتبەســـتن  ئێســـتا  تـــا  چەنـــدە  هـــەر   -

هێرشكردنە سەر كوردستان 
بە پیالنی ناو كۆبوونەوەی 
هەرێمی و ئەجیندای دەرەكی 
بەڕێوەدەچێت

هەرێمی كوردستان بووەتە 
پێگەی لێقەوماو و پەناهەندە و 
ئاوارەكان بە جیاوازیی نەتەوە 
و ئایین و ئایینزاكانەوە

ئەوەی جێگای خۆشحاڵییە 
ئەوەیە كە خەڵكی كوردستان 
چیتر بەڵێ و نەخێری ئەمال و 
ئەوال وەرناگرن و پشتگیریی 
حكومەتەكەیان دەكەن

كورد گەلێكی ئاشتیخوازە و هزر 
و بۆچوونی نامۆ و توندوتیژیی 
ئایینی و مەزهەبی ناوێت، 
پێكەوەژیان و لێبووردەیی لە 
باوك و باپیرانەوە بۆمان 
ماوەتەوە
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داهاتـــی فرۆشـــتنی نـــەوت بـــەراورد بـــە كـــەرت و 
ســـێكتەرەكانی دیكـــە بـــەرزە، بـــەاڵم خۆشـــبەختانە 
هەنگاوەكانـــی گەشـــەی كەرتەكانـــی پیشەســـازی و 
كشـــتوكاڵی و گەشـــتیاری دەبیندرێـــن، جووڵەیەكـــی 
بازرگانـــی و پیشەســـازی و گەشـــتیاریی بـــاش 
دابیـــن  گەنجـــەكان  بـــۆ  كاری  هەلـــی  و  هەیـــە 
كـــردووە، ئەمـــەش بـــە هـــۆی پاراســـتنی ئاســـایش 
و ســـەقامگیری و پتەویـــی هێـــزی پێشـــمەرگەوەیە، 
بۆیـــە خەڵكانێـــك بـــە ئارامـــی ســـەردانی هەرێـــم 
دەكـــەن و وەبەرهێنانـــی تێـــدا دەكـــەن، بـــە شـــەو 
جیاجیاكانـــی  ناوچـــە  لـــە  گەشـــتیاران  ڕۆژ  و 
ـــیولەی  ـــی س ـــڕای قەیران ـــەوە. وێ ـــتان دەمێنن كوردس
نەختینەیـــی بـــە دەیـــان پـــرۆژەی كارەبـــا و شـــارەوانی 
و پەروەردەیـــی و تەندروســـتی جێبەجـــێ كـــراون، 
خـــۆ ئەگـــەر ئـــەدای بـــااڵ و بـــەرزی ســـەرۆكی 
ـــەاڵتی  ـــەرەوەی دەس ـــە س ـــە ل ـــە ك ـــەت نەبووای حكوم
هەڕەمەكەیـــە هەرگیـــز ئـــەم دەســـتكەوتانە جێبەجـــێ 
نێودەوڵەتییەكانـــدا  توێژینـــەوە  لـــە  نەدەكـــران، 
بـــۆ هەمـــوو كار و بابەتێـــك ســـەری هـــەڕەم زۆر 
ــە  ــوو كەموكورتـــی و ڕەخنـ ــڕای هەمـ ــە، وێـ گرنگـ
و بۆچوونـــەكان كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان واقیعێكـــی نوێـــی دروســـت 
ـــران و گەشـــەی  ـــەكان زۆر خێ ـــردووە. گۆڕانكاریی ك
ئابـــووری و جموجووڵـــی ئاوەدانـــی و باڵەخانـــە و 
شـــەقام و پـــرۆژەكان پێمـــان دەڵێـــن ئـــەدای ســـەرۆكی 
حكومـــەت زۆر بـــەرز و بااڵیـــە. ئەگـــەر باســـی 
ــەوت و پەرەپێدانـــی  ــە دەرەوەی نـ ــان و ناردنـ دەرهێنـ
كێڵگـــە نەوتییـــەكان بكەیـــن لـــە ژێـــر ئـــەو هەمـــوو 
ــە،  ــوكەوتە دوژمنكارییانـ ــزا و هەڵسـ ــە و سـ هەڕەشـ
لـــە  نییـــە  ئاســـان  ئەوەنـــدە  كارێكـــی  ئەمـــە 
پاشـــكەوتەی ئابووریـــی دوژمـــن دەربـــازت بێـــت، 
نـــەوت و شـــەفافییەت دەكـــەن تەنانـــەت  باســـی 
لـــە واڵتـــە پێشـــكەوتووە بەهێـــزەكان هەندێـــك خـــاڵ 
هەیـــە بـــە خاڵـــی ســـوور دادەنرێـــت و ڕێـــگا نادرێـــت 
كەســـانی ناشـــارەزا بـــاڵوی بكەنـــەوە و خوێندنـــەوەی 
ســـەقەتی بـــۆ بكـــەن و زیـــان لـــە مووچـــە و داهاتـــی 
ـــن،  ـــم بگەیەن خەڵكـــی كوردســـتان و ئابووریـــی هەرێ
شـــەفافییەت و چاودێریـــی ئەركـــی دەزگاكانـــی 
چاودێـــری و بەدواداچـــوون و دەســـتپاكی و پەرلەمـــان 
و دادگایـــە، بەداخـــەوە لێـــرە تەنانـــەت پەرلەمانتـــار 
هەیـــە نازانێـــت ئەركـــی چییـــە و خـــۆی ســـەرقاڵی 
میدیـــا  سۆشـــیال  و  ڕاگەیانـــدن  پڕوپاگەنـــدەی 

ــێ  ــە بـ ــەكان بـ ــە نەتەوەییـ ــت زانیارییـ ــردووە، نابێـ كـ
سانســـۆر و نابەرپرســـیارانە بگوازرێتـــەوە و زیـــان 
ـــەی  ـــەو ئەركان ـــك ل ـــت. یەكێ ـــە بگەیەنرێ ـــەم هەرێم ب
كـــە لـــەم كابینەیـــەدا دەبێـــت هەنـــگای بـــۆ بنرێـــت 
ــدن  ــواری ڕاگەیانـ ــی بـ ــو ئەكادیمییانـ ــە وەكـ و ئێمـ
دەركـــی پـــێ دەكەیـــن، ئەوەیـــە كـــە دەبێـــت یاســـای 
ـــە  ڕۆژنامەنووســـی هەمـــوار بكرێتـــەوە بەتایبەتـــی ل
بـــواری ئۆنالیـــن و سۆشـــیال میدیـــا كـــە زیانـــی 
داوە،  نیشـــتمانی  و  نەتەوەیـــی  دۆزی  لـــە  نـــەك 
ـــووە.    ـــۆ ئاشـــتیی كۆمەاڵیەتییـــش ب بەڵكـــو زیانـــی ب
* ئـــەو یەكدەنگـــی و یەكگرتوویـــی و تەباییـــەی 
جەختـــی لەســـەر دەكەیتـــەوە كـــە بـــۆ نەتـــەوەی كـــورد 
لـــەم قۆناغـــەدا زۆر گرنگـــە، پێویســـتی بەچـــی 

هەیـــە؟ ئایـــا هـــەروا لەخـــۆڕا دروســـت دەبێـــت؟
لـــە مێـــژوودا  - ئەمـــە پرســـیارێكی گرنگـــە؛ 
هەرگیـــز یەكدەنگـــی و یەكگرتوویـــی و تەبایـــی 
نێـــو كۆمەڵگـــە و نەتـــەوە لەخـــۆڕا دروســـت نابێـــت، 
ــتمانپەروەرەكانن  ــا و نیشـ ــایەتییە كاریزمـ ــەوا كەسـ ئـ
دروســـتی دەكـــەن و هەمـــووان بـــە جیـــاوازی نەتـــەوە و 
ئاییـــن و ئایدیۆلۆژیـــا و لـــە پێنـــاوی پاراســـتنی بەهـــا 
پیـــرۆزەكان پابەنـــدی دەبـــن. لـــە شۆڕشـــی ئەیلـــوول 
ــردەوە و  ــی كۆكـ ــی هەمووانـ ــتەفا بارزانـ ــەال مسـ مـ
بـــەرەو شـــۆڕش و خەبـــات ئاراســـتەی كـــردن، لـــە 
شـــەڕی داعـــش ســـەرۆك بارزانـــی بـــوو ســـەركەوتنی 
بێوێنـــەی تۆمـــار كـــرد، ئەوەتـــا مەرجەعـــی شـــیعەكان 
وێـــڕای ناكۆكـــی و جیاوازییـــەكان ڕێـــگا نـــادات 
نێوماڵـــی  تێكدانـــی  هـــۆی  ببێتـــە  ناكۆكییـــەكان 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان مەرجـــەع زۆر  شـــیعە، 
پێویســـتە و بـــە هاوشـــێوەی بـــاوك، یـــان خەمخـــۆر بـــۆ 
ـــەوە پێویســـتە، خـــۆ ئەگـــەر  ـــۆ نەت ـــەع ب ـــزان مەرج خێ
ـــەو عەقڵییەتـــەی  ـــە ســـاڵی 1991 ئ ـــی كـــورد ل گەل
هەبووایـــە و مەرجەعێكـــی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی 
زۆر  قۆناعێكـــی  لـــە  كـــورد  ئێســـتا  هەبووایـــە 
پێشـــكەوتووتر دەبـــوو، گەورەیـــی و مەرجـــەع نادرێـــت 
بـــە هەمـــوو كەســـێك و بـــە ناڕەحـــەت پەیـــدا دەكرێـــت 
و باكگراوەنـــدی چەندیـــن ســـاڵی دەوێـــت، ئێســـتا 
بـــە خۆشـــحاڵییەوە ســـەرۆك بارزانـــی لـــە ناوەنـــدە 
نێودەوڵەتـــی و هەرێمـــی و نێوخـــۆی عێـــراق و لەنـــاو 
كوردستانیشـــدا وەكـــو مەرجەعێكـــی نەتەوەیـــی و 
نیشـــتمانی ســـەیر دەكرێـــت، یەكێـــك لـــە هۆكارەكانـــی 
بەهێزیـــی حكومەتیـــش بـــۆ ئـــەو پاڵپشـــتییە بەهێـــزەی 

مەرجـــەع دەگەڕێتـــەوە.

هەر چەندە تا ئێستا 
پشتبەستن بە داهاتی فرۆشتنی 

نەوت بەراورد بە كەرت و 
سێكتەرەكانی دیكە بەرزە، بەاڵم 

خۆشبەختانە هەنگاوەكانی 
گەشەی كەرتەكانی پیشەسازی 

و كشتوكاڵی و گەشتیاری 
دەبیندرێن

دەبێت یاسای ڕۆژنامەنووسی 
هەموار بكرێتەوە بەتایبەتی 
لە بواری ئۆنالین و سۆشیال 

میدیا كە زیانی نەك لە 
دۆزی نەتەوەیی و نیشتمانی 

داوە، بەڵكو زیانی بۆ ئاشتیی 
كۆمەاڵیەتییش بووە

پەرلەمانتار هەیە نازانێت 
ئەركی چییە و خۆی سەرقاڵی 

پڕوپاگەندەی ڕاگەیاندن و 
سۆشیال میدیا كردووە، نابێت 

زانیارییە نەتەوەییەكان بە 
بێ سانسۆر و نابەرپرسیارانە 

بگوازرێتەوە و زیان بەم هەرێمە 
بگەیەنرێت

ئەگەر گەلی كورد لە ساڵی 
1991 ئەو عەقڵییەتەی 
هەبووایە و مەرجەعێكی 

نەتەوەیی و نیشتمانی هەبووایە 
ئێستا كورد لە قۆناعێكی زۆر 

پێشكەوتووتر دەبوو
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لە كابینەی نۆیەمدا 
بڕی 702 میگاوات كارەبا زیاد كراوە و
بۆ زستانی ئەمساڵیش 500 میگاواتی 

زیاتر بەرهەم دەهێنین

كامیل قەزاز 
بریكاری وەزارەتی كارەبا بۆ گواڵن: 
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ـــا  ـــی كارەب ـــەر وەزارەت * پێـــش دوو ســـاڵ لەمەوب
ـــێ بەرامبـــەر  ـــدا ب ـــە پرۆژەیەكـــی گرنـــگ و فراوان ل
پێـــوەرە كالســـیكییەكانی  بـــە گۆڕینـــی  دەســـتی 
پێـــوەری  بەســـتنی  و  كـــرد  كارەبـــا  هاوبەشـــانی 
وەزری  لـــە  دواتـــر  كـــرد،  پـــێ  دەســـت  زیرەكـــی 
ــنوورداركردنی  ــە سـ ــتی بـ ــردوودا دەسـ ــتانی ڕابـ زسـ
ــان،  ــە هاوبەشـ ــە دەدرایـ ــرد كـ ــە كـ ــڕە كارەبایـ ــەو بـ ئـ
ــین  ــت بپرسـ ــە دەكرێـ ــەو ماوەیـ ــی ئـ دوای تێپەڕبوونـ
تـــا چەنـــد پێـــوەری زیـــرەك بـــۆ هاوبەشـــانی كارەبـــا 

ــووە؟ ــوود بـ بەسـ
بـــە  پرســـیارەكەتان  وەاڵمدانـــەوەی  پێـــش   -
دەســـتكەوت  هەندێـــك  باســـی  دەزانـــم  پێویســـتی 
كارەبـــا  وەزارەتـــی  ســـەركەوتووی  پـــرۆژەی  و 
بكـــەم. وەزارەتـــی كارەبـــا وێـــڕای گرفتـــی بودجـــە 
و  كۆرۆنـــا  پەتـــای  و  نەختینەیـــی  ســـیولەی  و 
زۆربوونـــی  و  خواســـت  پێوانەیـــی  هەڵكشـــانی 
ســـێكتەری  چەندیـــن  لـــە  كارەبـــا،  هاوبەشـــانی 
ـــا  بەرهەمهێنـــان و گواســـتنەوە و دابەشـــكردنی كارەب
ســـەركەوتوو بـــووە، لـــەم كابینەیـــەدا توانیمـــان 702 
مێـــگاوات كارەبـــا زیـــاد بكەیـــن بـــە رێـــژەی %19.4، 
هەنـــگاو بـــەرەو وزەی پـــاك بنێیـــن و بـــۆ یەكەمینجـــار 
لەســـەر ئاســـتی عێـــراق و كوردســـتان ســـوود لـــە 
كـــەالر  نەوتـــی  كێڵگـــەی  بەفیڕۆچـــووی  گازی 
وەربگریـــن و هـــاوكات پرۆژەیەكـــی بەرهەمهێنانـــی 
ـــە  ـــا ل ـــگاوات كارەب ـــای 37 مێ ـــە توان ـــاوەر ب هایدرۆپ
قۆناغەكانـــی تەواوبوونیدایـــە و بـــۆ وەرزی زســـتانی 

ئەمســـاڵیش زیـــاد لـــە 500 مێگاواتـــی دیكـــەی 
ــتنەوە  ــە بەشـــی گواسـ ــن، لـ ــەم دەهێنیـ ــا بەرهـ كارەبـ
زیـــاد لـــە 60 پـــرۆژە و لـــە دابەشـــكردن 730 پـــرۆژە 
جێبەجـــێ كـــراون و تـــۆڕی كارەبـــای دهـــۆك بـــە 
بەمـــەش  بەســـتەوە،  خەباتمـــان  كارەبـــای  تـــۆڕی 
سەرانســـەری  لـــە  كوردســـتان  كارەبـــای  تـــۆڕی 
تەنانـــەت  بەســـترایەوە،  یەكـــەوە  بـــە  كوردســـتان 
كارەبامـــان بـــۆ هاونیشـــتمانیانی كوردســـتانی لـــە 
ئیـــدارەی  دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی  ناوچـــە 
ـــێوەیەكی گشـــتی  ـــە ش ـــردووە. ب ـــن ك ـــش دابی هەرێمی
وەزارەتـــی كارەبـــا ســـەركەوتوو بـــوو لـــەوەی ژێرخانـــی 
كارەبـــا تـــا ڕاددەیەكـــی بـــاش بونیـــات بنێتـــەوە. 

ســـەبارەت بـــە وەاڵمـــی پرسیارەكەشـــتان پـــرۆژەی 
پێـــوەری زیـــرەك بەشـــێكی گرنگـــی ئـــەو ســـەركەوتن 
لـــە  چاكســـازی  بـــوو،  وەزارەت  پرۆژانـــەی  و 
دابەشـــكردنی كارەبـــا و بنبڕكردنـــی ســـەرپێچیەكان و 
ڕێگەگرتـــن لـــە بەفیڕۆچوونـــی كارەبـــا بـــوو، ئەوەتـــا 
بەشـــێكی ســـەرەكیی كەمبوونـــەوەی بەفیڕۆچوونـــی 
كارەبـــا لـــە ڕێـــژەی 45% بـــۆ 30%ی بـــۆ پێـــوەری 
زیـــرەك دەگەڕێتـــەوە، تەنانـــەت لـــە رێگـــەی ئـــەم 
نەبـــوو،  هاوبەشـــیان  مـــاڵ  ســـەدان  بـــە  پێـــوەرەوە 
هاوبەشـــیان بـــۆ كرایـــەوە، لێـــرەدا بـــە كورتـــی و 
ــان  ــوەری زیرەكتـ ــرۆژەی پێـ ــوودەكانی پـ ــی سـ پوختـ

بـــۆ بـــاس دەكـــەم: 
سیســـتەمی  و  دەكات  كۆنتـــڕۆڵ  كارەبـــا   -
كارەبـــا ســـەقامگیر دەبێـــت، بەتایبەتـــی لـــە كاتـــی 

ـــەر  ـــش دوو ســـاڵ لەمەوب ـــە پێ ـــا ك ـــی كارەب ـــەی وەزارەت ـــرۆژە گرنگان ـــەو پ ـــرەك یەكێكـــە ل ـــوەری زی پێ
ــە  ــە، پرۆژەكـ ــی تەواوبوونیدایـ ــە دواقۆناغەكانـ ــتادا لـ ــە ئێسـ ــراوە و لـ ــی كـ ــە جێبەجێكردنـ ــت بـ دەسـ
جگـــە لـــە بەســـتنی پێـــوەری زیـــرەك و خوێندنـــەوەی كرێـــی كارەبـــا و ســـنوورداركردنی پێدانـــی بـــڕی 
ـــد مواســـەفاتێكی  ـــۆ ســـنگل فەیـــس و 90 ئەمپێـــڕ بـــۆ ســـری فەیـــس چەن ـــە 40 ئەمپێـــڕ ب ـــا ب كارەب
ـــە  ـــە ب ـــا ك ـــی كارەب ـــی پێشـــوەختەی بەكارهێنان ـــی سیســـتەمی پێدان ـــت، بەتایبەت دیكـــە لەخـــۆ دەگرێ
ــرەك  ــوەری زیـ ــتنی پێـ ــەر دوا قۆناغەكانـــی بەسـ ــەكردن لەسـ ــۆ قسـ ــراوە. بـ ــان كارت ناسـ ــد یـ پریپەیـ
ــاری  ــتەجێبوون، گۆڤـ ــی نیشـ ــازاڕ و یەكەیەكـ ــد بـ ــە چەنـ ــد لـ ــتەمی پریپەیـ و جێبەجێكردنـــی سیسـ
ـــا كـــرد كـــە هـــاوكات  ـــی كارەب ـــكاری وەزارەت ـــەزاز بری ـــل ق ـــد پرســـیاری ئاراســـتەی كامی گـــواڵن چەن

سەرپەرشـــتیاری لێژنـــەی بـــااڵی تـــۆڕی زیرەكیشـــە و بـــەم شـــێوەیە وەاڵمـــی داینـــەوە.

لە بەشی گواستنەوە زیاد لە 
60 پرۆژە و لە دابەشكردن 730 

پرۆژە جێبەجێ كراون

كارەبامان بۆ هاونیشتمانیانی 
كوردستانی لە ناوچە 

كوردستانییەكانی دەرەوەی 
ئیدارەی هەرێمیش دابین كردووە
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بـــارزۆری دەتوانرێـــت بـــڕە كارەبـــای پێـــدراو بـــە 
بكرێـــت.  ســـنووردار  هاوبەشـــان 

- بـــۆ خوێندنـــەوەی پێـــوەری كارەبـــا ناچینـــە نـــاو 
مـــااڵن و مانگانـــە پســـولەی كارەبـــا چـــاپ دەكرێـــت 

و دەدرێتـــە هاوبەشـــانی كارەبـــا.
كارەبـــا  تۆڕەكانـــی  لەســـەر  ســـەرپێچی   -
ــاوەی  ــە مـ ــا لـ ــە تەنیـ ــۆ نموونـ ــەر دەبێـــت، بـ چارەسـ
ســـەرپێچی   8000 لـــە  زیاتـــر  مانگـــدا  هەشـــت 
ئاشـــكرا كـــراون و ســـزای دارایـــی تونـــد دراون.
ـــا بەتایبەتـــی لـــە زســـتاندا  - گۆڕەرەكانـــی كارەب

لـــە ســـووتان دەپارێزرێـــن.
پێدانـــی  بـــڕی  ســـنوورداركردنی  توانـــای   -
بـــۆ  ئێســـتادا  لـــە  كـــە  ئەمپێـــڕی كارەبـــا هەیـــە 
ســـنگڵ فەیـــس 40 ئەمپێـــڕ و بـــۆ ســـری فەیـــس 
90 ئەمپێـــڕە و لـــە زســـتاندا كـــە لـــۆد و بـــارزۆری 
زۆر بـــوو، بـــڕی كارەباكەمـــان كەمتـــر كـــردەوە و 
لـــە  بـــوو.  دەربازمـــان  گـــەورە  گرفتێكـــی  لـــە 
ئێستاشـــدا لـــە هەنگاوێكـــی نـــوێ و ئەزموونیـــدا 
بـــەرەو سیســـتەمی پێدانـــی پێشـــوەختەی نرخـــی 
كارەبـــا دەچیـــن كـــە بـــە پریپەیـــد، یـــان كارتـــی كارەبـــا 

ناســـراوە.
كەواتـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن لـــەم كابینەیـــەدا   *
بونیاتنانـــەوەی  بـــەرەو  نـــراوە  بـــاش  هەنـــگاوی 
ژێرخانـــی كارەبـــا، هەرچەنـــدە هێشـــتا نەمانتوانیـــوە 
كاتژمێرەكانـــی كارەبـــا زیـــاد بكەیـــن، ئایـــا ئـــەم 
دەكرێـــت  بـــاس  زۆر  كـــە  پریپەیـــد  سیســـتەمەی 
كارەبـــا  پێدانـــی  ماوەكانـــی  كەمیـــی  گرفتـــی 

دەكات؟ چارەســـەر 
پێـــش ئـــەوەی باســـی سیســـتەمی پریپەیـــد   -
بكـــەم، دەمەوێـــت چەنـــد بابەتێـــك ڕوون بكەمـــەوە. 
مـــن لەگـــەڵ گلەیـــی و ڕەخنـــەی هاوواڵتیانـــدام 
ئێمـــە بـــۆ خزمەتـــی ئـــەوان كار دەكەیـــن و دەبێـــت ئـــەم 
خزمەتگوزارییـــە ســـەرەكی و گرنگـــە بـــە باشـــترین 
شـــێوە بگاتـــە هاوواڵتیـــان، هەروەكـــو چـــۆن پێویســـتە 
ڕاستییەكانیشـــیان پـــێ بگەینرێـــت و كـــەس بابەتـــی 
ـــی  ـــەكات. فەرمانبەران ـــاس ن ـــەدە ب ـــۆ موزای ـــا ب كارەب
كارەبـــا بـــە شـــەو و ڕۆژ و بـــە ســـەرما و پلـــەی 
گەرمـــای بـــەرز و لـــە كەرەنتینـــە و لـــە نـــاو الفـــاو و 
ـــی  ـــۆ خزمەت ـــییەكان ب ـــڕ مەترس ـــەخت و پ ـــوێنە س ش
ڕوناككردنـــەوەی ماڵەكانـــی هاوواڵتیـــان كار دەكـــەن، 
ـــان داوە و شـــەهید  ـــن قوربانیی ـــەم پێناوەشـــدا چەندی ل
و كەمئەنـــدام بـــوون. لەالیەكـــی دیكـــەوە حكومەتـــی 

زیادكردنـــی  پاڵپشـــتیی  كوردســـتانیش  هەرێمـــی 
بەرهـــەم و دابینكردنـــی ســـووتەمەنی بـــۆ كردوویـــن 
لـــە ماوەیەكـــی پـــڕ لـــە كێشـــە و گرفتـــدا، بەرهـــەم 
و  گواســـتنەوە  زۆری  پـــرۆژەی  و  بـــووە  زیـــاد 
بەرامبەریشـــدا  لـــە  دراوە  ئەنجـــام  دابەشـــكردن 
و  بـــووە  زیـــاد  كارەبـــا  هاوبەشـــی  هـــەزار   350
تێیـــدا هاوبـــەش هەیـــە بازرگانـــی و پیشەســـازی و 
گەشـــتیارییە و بـــڕە كارەبایەكـــی زۆری دەوێـــت، 
و  پێویســـتە  مێگاواتـــی   100 هەیـــە  كارگـــە 
باڵەخانـــەش هەیـــە ســـەرووی 30-50 مێـــگاوات 
دێـــت ژمـــارەی  تـــا  بەمـــەش  دەوێـــت،  كارەبـــای 
ـــەوە و  ـــی ئاوەدانكردن ـــا و پرۆژەكان هاوبەشـــانی كارەب
باڵەخانـــە و كەرتەكانـــی گەشـــتیاری و بازرگانـــی 
و پیشەســـازی و كشـــتوكاڵی زیـــاد و فـــراوان دەبێـــت 
و ژمارەكـــە لـــە 1 ملیـــۆن و 750 هـــەزار هاوبـــەش 
ــەم  ــر لـ ــوو بیـ ــت بـ ــە پێویسـ ــە ئێمـ ــووە، بۆیـ ــر بـ زیاتـ
پـــرۆژە گرنگـــەی )پێـــوەری زیـــرەك( بكەینـــەوە و لـــە 
ـــن، كـــە پێشـــتر  رووی پراكتیكییـــەوە جێبەجێـــی بكەی
لـــە زۆر واڵت تاقـــی كراوەتـــەوە و تـــا ئێســـتا بـــە 
ســـەركەوتوویی بـــەكار دەهێنرێـــت. بـــۆ نموونـــە لـــە 
ــە ژاپـــۆن 27  ــان لـ ــوەری زیرەكـــی خۆمـ ــان پێـ هەمـ
ـــترالیا  ـــە ئوس ـــۆن و ل ـــا 6 ملی ـــە بەریتانی ـــۆن و ل ملی
3 ملیـــۆن و لـــە نیوزلەنـــدا 2 ملیـــۆن بـــەكار دەهێنـــن 
پرۆژەكـــە  ســـەركەوتوویی  بـــە  خۆشـــمان  الی  و 
گەیشـــتووەتە قۆناغێكـــی دیكـــەی پێشـــكەوتوو . 
وەرگرتنـــی  سیســـتەمی  بـــە  ســـەبارەت 
پێشـــوەختەی كرێـــی كارەبـــا و زیادكردنـــی ماوەكانـــی 
پێدانـــی كارەبـــا و زیادكردنـــی داهـــات، لەگـــەڵ 
توانیومانـــە  ئـــای«  ئێـــم  »ئیـــدی  كۆمپانیـــای 
كاتژمێـــری   24 ئەزموونـــی  ســـەركەوتوویی  بـــە 
كارەبـــای پریپەیـــد لـــە بـــازاڕی گـــەورەی لەنگـــەی 
هەولێـــر جێبەجـــێ بكەیـــن و كاســـبكار و خاوەنـــد 
دووكانەكانیـــش زۆر ڕازیـــن و پێیـــان خـــۆش بـــووە، 
ئەمپێـــڕی  پـــارەی  بـــڕە  خەرجـــی  لـــە  چونكـــە 
موەلیـــدە و بچڕانـــی كارەبـــا و گرفتەكانـــی ڤۆڵتییـــە 
ـــە  ـــە پێشـــتر مانگان ـــدار هەی ـــووە، دووكان ـــان ب ڕزگاری
200 هـــەزار دینـــاری داوە بـــە كرێـــی كارەبـــای 
حكوومـــی و موەلیـــدە، لـــە ئێســـتادا كارتێكـــی 50 
بـــەكار  باشـــتر كارەباكـــەی  هـــەزاری دەكڕێـــت و 
دەهێنێـــت و ئـــەم ســـامانە گرنگـــە بەفیـــڕۆ نـــادات و 
دەســـتی پێـــوە دەگرێـــت، ئێمـــەش داهاتمـــان زیـــادی 
كـــردووە. ئـــەو داهاتـــەی كـــە لـــە 8%ی بـــۆ خەرجـــی 

بەشێكی سەرەكیی كەمبوونەوەی 
بەفیڕۆچوونی كارەبا لە ڕێژەی 
45% بۆ 30%ی بۆ پێوەری زیرەك 
دەگەڕێتەوە

لەگەڵ كۆمپانیای »ئیدی 
ئێم ئای« توانیومانە بە 
سەركەوتوویی ئەزموونی 24 
كاتژمێری كارەبای پریپەید لە 
بازاڕی گەورەی لەنگەی هەولێر 
جێبەجێ بكەین و كاسبكار و 
خاوەند دووكانەكانیش زۆر 
ڕازین

تەنیا لە ماوەی هەشت مانگدا 
زیاتر لە 8000 سەرپێچی ئاشكرا 
كراون و سزای دارایی توند 
دراون

زیاتر لە 1 ملیۆن و 345 هەزار 
هاوبەش واتە 90%ی هاوبەشانی 
كارەبا پێوەری زیرەكیان بۆ 
بەستراوە
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ســـیانە و خزمەتگوزاریـــی كارەبـــای هاوواڵتیـــان 
نوێیـــەكان و  بـــۆ گەڕەكـــە  و ڕاكێشـــانی كارەبـــا 
ـــە  ـــە، ل ـــا و محاویلەكان ـــۆڕی كارەب ـــەوەی ت چاككردن
بـــازاڕی گـــەورەی لەنگـــە گرفتـــی بـــارزۆری و 
ـــووان  ـــاوە و هەم ـــا نەم ـــەوەی كارەب ـــە و كوژان ڤۆڵتیی
بـــە دادپەروەرانـــە كارەباكەیـــان پـــێ دەدرێـــت. دوای 
ئـــەم كارە ســـەركەوتووە لـــە ئێســـتادا لـــە بـــازاڕی 
دهـــۆك و ئەڤـــرۆ ســـیتی لـــە قـــەزای ســـێمێل جێبەجـــێ 
دەكرێـــت و بڕیاریشـــە لـــە بازاڕێكـــی ســـلێمانیش 
وەكـــو ئەزموونـــی تاقـــی بكرێتـــەوە. بـــە شـــێوەیەكی 
ــی  ــی كۆنتڕۆڵكردنـ ــت لێـ ــد مەبەسـ ــتی پریپەیـ گشـ
بـــە  تاوەكـــو  كارەبایـــە  بەكارهێنانـــی  سیســـتەمی 

باشـــترین شـــێوە سیســـتەمی دابەشـــكردن و پێدانـــی 
ـــا جێبەجـــێ بكرێـــت، وەكـــو ئەزمـــوون نزیكـــەی  كارەب
چـــوار مانگـــە جێبەجـــێ دەكرێـــت و لـــە داهاتـــوودا 
ــۆ زۆربـــەی  ــەوە بـ ــە دەگوازرێتـ ــەم خزمەتگوزارییـ ئـ
بـــازاڕ و یەكـــەی نیشـــتەجێبووەكان بـــۆ ئـــەوەی لـــە 
هەمـــوو هەرێمـــی كوردســـتان جێبەجـــێ بكرێـــت، 
ــە  ــەوە كـ ــا دەكەمـ ــتانیش دڵنیـ ــی كوردسـ هاوواڵتیانـ
ــران ناكرێـــت و  ــرخ گـ ــد نـ ــتەمەی پریپەیـ ــەم سیسـ ئـ
لـــە خزمەتـــی باشـــكردنی دۆخەكـــە و دادپـــەروەری 
و كەمكردنـــەوەی خەرجـــی و زیادكردنـــی داهاتـــی 

ــە.  ئێمەیـ

* ســـااڵنە لـــە كاتـــی وەرزەكانـــی ســـەرما و 
ـــە  ـــا ل ـــی كارەب ـــی كاتژمێرەكان ـــڕی پێدان گەرمـــادا، ب
هەرێمـــی كوردســـتان بـــەرەو كەمبوونـــەوە دەڕوات. 
ئایـــا بـــۆ زســـتانی ئەمســـاڵ پـــالن و بەرنامەكانـــی 
ــە؟ ــەوە چییـ ــوەری زیرەكـ ــەی پێـ ــە رێگـ وەزارەت لـ

- دوای زیادبوونـــی ژمـــارەی هاوبەشـــانی كارەبـــا 
لـــە ئێســـتادا ســـەرقاڵی بەســـتنی نزیكـــەی 500 
ــاد  ــان زیـ ــاون، یـ ــە مـ ــن كـ ــەزار هاوبەشـــی دیكەیـ هـ
ـــە 1 ملیـــۆن و 345 هـــەزار هاوبـــەش  ـــر ل ـــوون، زیات ب
ـــان  ـــوەری زیرەكی ـــا پێ ـــە 90%ی هاوبەشـــانی كارەب وات
بـــۆ بەســـتراوە، هـــاوكات وەزارەت لەگـــەڵ كۆمپانیـــای 
جێبەجێـــكار ســـەرقاڵی دانانـــی داتـــا ســـەنتەرێكین، 

بـــۆ وەرزی زســـتانیش نزیكـــەی 500 مێـــگاوات 
بەردەوامیـــی  لەگـــەڵ  و،  دەكەیـــن  زیـــاد  كارەبـــا 
نەهێشـــتنی ســـەرپێچیەكانی ســـەر تـــۆڕی كارەبـــا 
بارودۆخەكـــە باشـــتر دەكەیـــن، ســـەرپێچییەكان زیانـــی 
ــا  ــی كارەبـ ــی پێدانـ ــا و ماوەكانـ ــە كارەبـ ــەورەی لـ گـ
بـــۆ هاوواڵتیـــان داوە، بۆیـــە ســـزا و غەرامەكانمـــان 
تونـــد كـــردووە و تەنانـــەت هەندێـــك كەیـــس دراوەتـــە 
ئازیـــز  هاوواڵتیانـــی  لـــە  داواكارم  بۆیـــە  دادگا، 
ـــۆڕی  ـــەر ت ـــەرپێچی س ـــە س ـــەدوور بگـــرن ل ـــان ب خۆی
كارەبـــا، كـــە بەشـــی هـــەرە زۆری ســـەرپێچییەكان لـــە 

ڕێگـــەی پێـــوەری زیرەكـــەوە دیـــار دەكرێـــت.
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پڕۆسەی بنیاتنان و 
نیشتەجێكردن بە هۆی زۆر 
بەكاربردنی وزەوە، لە 38%ی 
دەرهاویشتە جیهانییەكانی 
كاربۆن بەرپرس بووە
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ـــی  ـــی ژیان ـــەی كاتەكان بەڵگەنەویســـتە كـــە مـــرۆڤ زۆرب
ـــراون،  ـــات ن ـــە بنی ـــات ك ـــەو شـــوێنانەدا بەســـەر دەب ـــو ئ ـــە نێ ل
وەك مـــاڵ و قوتابخانـــە و شـــوێنی كار و چایخانـــە و كافـــێ 
و.. هتـــد، بۆیـــە ســـەالمەتیی ئـــەم شـــوێنە دەســـتكردانە 
و گونجـــاوی و نزیكییـــان لەگـــەڵ بارودۆخـــی ژینگـــەی 
سرووشـــتیدا زۆر گرنگـــە، لـــە چۆنیەتیـــی بنیاتنـــان و 
شـــێوازی ژیـــان تێـــدا و، تەنانـــەت شـــێوازی ڕووخانـــدن 
پاشماوەكانیشـــی.  لەگـــەڵ  مامەڵەكـــردن  چۆنیەتـــی  و 
هەمـــوو ئەمـــەش لەبـــەر ئـــەوەی كـــە ژینگـــەی دەســـتكرد 
خـــاوی  كەرەســـتەی  نیـــوەی  نزیكـــەی  دروســـتكراو  و 
دەرهێنـــراوی جیهـــان بـــەكار دەبـــات، كاری بنیاتنانیـــش 
نزیكـــەی یـــەك لەســـەر ســـێی پاشـــماوەكان پێـــك دەهێنێـــت، 
چونكـــە هەمـــوو زیادبوونێـــك لـــە ژمـــارەی دانیشـــتوواندا، 

ــت. ــراوەكان دەخوازێـ ــەرە بنیاتنـ ــە ڕووبـ ــك لـ زیادبوونێـ
و  خانووبـــەرە  كەرتـــی  كـــە  لـــەوەی  جگـــە  ئەمـــە 
ــی  ــە گۆڕانكاریـ ــە لـ ــەرەكی هەیـ ــی سـ ــازی ڕۆڵێكـ بیناسـ
بنیاتنـــان و  ئـــەوەی پڕۆســـەی  لەبـــەر  هـــەوادا،  ئـــاو و 
لـــە  وزەوە،  بەكاربردنـــی  هـــۆی زۆر  بـــە  نیشـــتەجێكردن 
بەرپـــرس  كاربـــۆن  جیهانییەكانـــی  دەرهاویشـــتە  38%ی 
ــكدارییە  ــەی پشـ ــەی بەڵگەنامـ ــەو دەوڵەتانـ ــە ئـ ــووە، بۆیـ بـ
كـــردووە،  ئامـــادە  خۆیـــان  نیشـــتمانییەكانی  دیاركـــراوە 
تایبـــەت  پاریســـی  ڕێكەوتننامـــەی  داخوازیـــی  بەپێـــی 
بـــە گۆڕانكاریـــی ئـــاو و هـــەواوە، لـــە نێویشـــیاندا عێـــراق 
بـــە هەرێمـــی كوردستانیشـــەوە، لـــە كەرتـــی بنیاتنـــان و 
نیشـــتەجێكردندا ئـــەو ڕێكارانەیـــان خســـتووەتە ڕوو كـــە 
پێویســـتن بـــۆ كۆنتڕۆڵكردنـــی دەرهاویشـــتە گازییەكانـــی 

بیناســـازی. و  بـــواری خانووبـــەرە 
باڵەخانـــەی ژینگەدۆســـت، یـــان ســـەوز، بـــەو بینایـــە 
دەوترێـــت كـــە لـــە گشـــت قۆناغەكانـــی بنیاتنانیـــدا ڕەچـــاوی 
مەرجـــە ژینگەییـــەكان كرابێـــت، هـــەر لـــە دیزاینـــەوە تـــا 
لـــە  چاككردنـــەوەی،  و  كارپێكردنـــی  و  جێبەجێكردنـــی 
چۆنیەتـــی ســـوودوەرگرتن لـــە بۆشـــاییەكان و لـــە چوســـتیی 

وزە و بەكارهێنانـــی ئـــاو و كواڵێتـــی دیزاینـــی نـــاوەوە و، 
زانینـــی كاریگەریـــی تـــەواوی باڵەخانەكـــە لـــە ســـەر ژینگـــە 

و پێكهێنەرەكانـــی.
بـــەم پێیـــە ئـــەوەی باڵەخانـــەی ســـەوز لـــە باڵەخانـــەی 
ئاســـایی جیـــا دەكاتـــەوە، بریتییـــە لـــە كاركـــردن بـــە )چەمكـــی 
تـــەواوكاری(، لـــەو كاتـــەی كـــە تیمێكـــی فـــرە پســـپۆڕی لـــە 
ــە  ــدان بـ ــازی بـــە مەبەســـتی بەردەوامیـ ــارەزایانی بیناسـ شـ
ــی پێـــش  ــە قۆناغـ ــە لـ ــی باڵەخانەكـ ــیفاتە ژینگەییەكانـ سـ
دیزاینكـــردن هەتـــا قۆناغـــی دوای نیشـــتەجێكردندا پێكـــەوە 

كار دەكـــەن.
بۆیـــە پێویســـتە لـــە باڵەخانـــەی ســـەوزدا كۆمەڵێـــك مـــەرج 
ـــەی ئاســـایی  ـــە باڵەخان ـــەوەی ل ـــۆ ئ و ســـیفەت بێنـــە دی، ب

جیـــا بكرێنـــەوە، وەك:
1- بەكاربردنی بڕێكی باشی ڕووناكیی سرووشتی. 

 2- كوالێتییەكی زۆر باشی هەوا.
 3- ڕوانینە سەر دیمەنی جوان و ئارامبەخش.

 4- كۆنتڕۆڵكردنی ژاوەژاو.
 5- بەكارهێنانـــی كەمتریـــن بـــڕی كەرەســـتە، بەپێـــی 

دیزاینێكـــی دروســـت.
6- چوســـتی لـــە بەكارهێنانـــی وزەدا، بـــە هەڵبژاردنێكـــی 
ورد بـــۆ دەرگا و پەنجـــەرەكان و، دابڕینـــی نـــاوەوە لـــە دەرەوە 
ــاردی و ژاوەژاو و  ــەوەی گەرمـــی و سـ ــە ڕووی گوێزانـ لـ

هـــەوای پیســـبوو.
7- بەكارهێنانی وزەی نوێبوەوەی وەك وزەی خۆر و با.

8- پارێزگاریكـــردن لـــە ئـــاو و ڕێگرتـــن لـــە بەفیڕۆدانـــی، 
هاوڕێـــی  تەكنۆلۆژیـــای  بەكارهێنانـــی  ڕێگـــەی  لـــە 

ژینگـــەوە.
9- كەمكردنـــەوەی پاشـــماوەی پڕۆســـەی بیناكـــردن و 

ڕووخانـــدن.
بـــۆ  دیزایـــن،  چەمكـــی  لـــە  ســـوودوەرگرتن   -10
هەڵوەشـــانەوە نـــەك ڕووخانـــدن، لـــە ڕێگـــەی بەكارهێنانـــی 
سیســـتمی بینـــای دروســـتكراوی پێشـــوەخت، كـــە دەتوانرێـــت 
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ژینگەی دەستكرد و دروستكراو 
نزیكەی نیوەی كەرەستەی 

خاوی دەرهێنراوی جیهان بەكار 
دەبات، كاری بنیاتنانیش 
نزیكەی یەك لەسەر سێی 
پاشماوەكان پێك دەهێنێت

لـــە كاتـــی پێویســـتدا لێـــك بكرێتـــەوە و ببرێتـــە شـــوێنێكی 
ــكات. ــدن بـ ــە ڕووخانـ ــت بـ ــەوەی پێویسـ ــێ ئـ ــە، بـ دیكـ

ـــان لەگـــەڵ كـــۆدی بیناســـازیی  ـــی بنیاتن 11- گونجاندن
ئەلەمنیـــۆم  و  ئاســـن  و  كۆنكرێـــت  چونكـــە  ســـەوزدا، 
ـــە ســـەر  ـــە نزیكـــەی 23% ی دەرهاویشـــتەكان، ل بەرپرســـن ل

ــدا. ئاســـتی جیهانـ
بێـــت  زۆر  تێچـــووی  ســـەرەتاوە  لـــە  لەوانەیـــە   -12
و پێویســـتی بـــە جۆرێـــك لـــە شـــوێنە، كـــە بـــە ئاســـانی 
تیشـــكی خـــۆری پـــێ بـــگات، كاتـــی زیاتریشـــی دەوێـــت 
بـــۆ دیزایـــن و بنیاتنـــان، بـــەاڵم لـــە دوای بنیاتنـــان بـــۆ 

كەمتـــرە. تێچـــووی  نۆژەنكردنـــەوە  و  بەردەوامـــی 
ــاوی  ــە نـ ــە بـ ــتێك نییـ ــەوزدا شـ ــەی سـ ــە باڵەخانـ 13- لـ
بەفیـــڕۆدان، بەڵكـــو هەمـــوو شـــتێك دووبـــارە بەكارهێنانـــەوەی 

ـــت. ـــدا دەكرێ تێ
جـــا بـــە مەبەســـتی گواســـتنەوە لـــە تیـــۆرەوە بـــۆ كـــردار، 
ــتە،  ــتمانیی زۆر پێویسـ ــە پڕۆگرامێكـــی نیشـ ــدان بـ پەرەپێـ
بـــۆ بنیاتنانـــی ســـەدان باڵەخانـــەی ســـەوز لـــە ڕێگـــەی 

چەنـــد هەنگاوێكـــەوە وەك:
ــە  ــازی بـ ــۆدی بیناسـ ــە كـ ــدان بـ ــان و پەرەپێـ ــەم: دانـ یەكـ
ســـوودوەرگرتن لـــەو ئەزموونـــە جیهانییانـــەی كـــە گونجـــاون 
ـــی  ـــك هەمـــوو بنەماكان ـــە جۆرێ ـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان، ب ب
ـــە  ـــت، ئەمـــەش پێویســـتی ب بیناســـازیی ســـەوز لەخـــۆ بگرێ
هۆشـــیاری و ڕاهێنانـــی بەڵێنـــدەران دەبێـــت، لـــە چۆنیەتیـــی 
هەوڵدانیـــان بـــۆ دەستخســـتنی ئـــەو كەرەســـتە و بەرهەمانـــەی 
ئامانجەكانـــی  بەدیهێنانـــی  لـــە  دەبێـــت  ڕۆڵیـــان  كـــە 
ــاو و  بیناســـازیی ســـەوز، بەتایبـــەت لـــە كەمكردنـــەوەی ئـ
ــە  ــتە لـ ــتەش پێویسـ ــەم مەبەسـ ــۆ ئـ ــوودا، بـ وزەی بەكارهاتـ
نێـــوان وەزارەتەكانـــی نیشـــتەجێكردن و شـــارەوانی و دەســـتەی 

وەبەرهێنانـــدا هەماهەنگـــی هەبێـــت.
تەندەرینـــی  سیســـتمی  هەمواركردنـــەوەی  دووەم: 
ئـــەو  كـــە  جۆرێـــك  بـــە  بەڵێندەرایەتـــی،  و  ئەندازیـــاری 
ــەو  ــت ئـ ــی گشـ ــۆ بەكارهێنانـ ــت بـ ــۆ بگرێـ ــە لەخـ مەرجانـ

كەرەســـتە و هۆكارانـــەی كـــە لـــە توانایاندایـــە، بەكارهێنانـــی 
وزە و ئـــاو كـــەم بكەنـــەوە، هەروەهـــا پابەندكردنـــی بەڵێنـــدەران 
و جێبەجیـــكاران بـــە دانانـــی یەكـــەی چارەســـەری ئـــاوەڕۆ و، 
ڕێگرتـــن لـــە پیســـكردنی ژینگـــە لەكاتـــی جێبەجێكردنـــی 
ــدا و، ڕازی نەبوونـــی هیـــچ دامەزراوەیەكـــی  ــەر كارێكـ هـ
حكوومـــی و گشـــتی بـــە بنیاتنانـــی هـــەر بینایەكـــی نـــوێ 

ــازیی ســـەوز. بـــە بـــێ بوونـــی مەرجەكانـــی بیناسـ
ســـێیەم: بەجێهێنانـــی پڕۆســـەیەكی وردبینـــی لـــە ســـەرەتادا 
بـــۆ وزەی بەكارهاتـــوو لـــە گشـــت بینـــا حكوومییـــەكان، بـــۆ 
زانینـــی بـــڕی وزەی بەكارهاتـــوو لـــە ئێســـتادا و، چۆنیەتـــی 
و  ئەندازیـــاری  ڕێـــكارە  ڕێگـــەی  لـــە  كەمكردنـــەوەی 
بوونـــی  بـــە  ئەمـــەش  تەكنیكییەكانـــەوە،  و  كارگێـــڕی 
چاودێرییەكـــی تونـــد، بـــە مەبەســـتی بـــاش بەكارهێنانـــی 

وزە.
چـــوارەم: دانانـــی بنەماكانـــی باشـــبەكارهێنانی ئـــاو و 
ـــۆ  ـــەییدا، ب ـــی پیش ـــی ڕاهێنان ـــی خولەكان ـــە پڕۆگرام وزە ل
ـــە  ـــەوە ل ـــاو بكرێت ـــیارییەك ب ـــەوە هۆش ـــەالی كەم ـــەوەی ب ئ
بـــارەی گرنگیـــی بیناســـازیی ســـەوز لـــە ژیـــان و ژینگـــەدا.
پێنجـــەم: جەختكردنـــەوە لەســـەر بەخشـــین لـــە باجـــدان، 
ـــە  ـــە ل ـــان هەی ـــە ڕۆڵی ـــەی ك ـــتە و بەرهەمان ـــەو كەرەس ـــۆ ئ ب
باشـــبەكارهێنانی وزە و ئـــاودا، بـــە جۆرێـــك نرخەكانیـــان 
توانـــای پێشـــبڕكێی هەبێـــت لەگـــەڵ نرخـــی ئـــەو ئـــەو 

كەرەســـتە و بەرهەمانـــەی كـــە وزەپارێـــز نیـــن.
ـــەوز،  ـــازیی س ـــی بیناس ـــی ئەنجومەن ـــەم: دامەزراندن شەش
ــتەجێكردن و  ــان و نیشـ ــی پالندانـ ــە وەزارەتـ ــت لـ ــە پێكبێـ كـ
شـــارەوانی و دەســـتەی وەبەرهێنـــان و دەســـتەی ژینگـــە و 
بانكـــی هەرێـــم و ســـەندیكای ئەندازیارانـــی كوردســـتان، 
بـــە مەبەســـتی كاراكردنـــی كەلتـــووری بیناســـازیی ســـەوز 
و، دەرچوواندنـــی ڕێنمایـــی و دانانـــی كـــۆد و پێـــوەر و 
مەرجـــەكان لـــە ڕووەكانـــی نەخشەكێشـــان و بنیاتنـــان و 
جـــۆری كەرەســـتەكان و مەرجەكانـــی مامەڵەكردنـــی دروســـت 
لەگـــەڵ ئـــاو و كارەبـــا و فێنككردنـــەوە و گەرمكردنـــەوە.
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لە عێراقدا چەقبەستوویی سیاسی 
گەیشتووەتە لووتكە و كردنەوەشی 
پێویستی بە ئا قڵمەدان هەیە، كە 

لە ئێستادا نییە 

پرۆفیسۆر دكتۆر عامر حەسەن فەیاز 
ئوستادی زانستی سیاسەت بۆ گواڵن:

زۆر ئەستەمە سەقامگیری 
بۆ پرۆسەی سیاسیی 
عێراق بگەڕێتەوە، 
بۆ ماوەیەكی درێژ 

ناسەقامگیری جێگەی 
دەگرێتەوە
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ئیمـــام  ماتەمینیـــی  چلـــەی  بۆنـــەی  بـــە   *
حوســـێن خەڵێكـــی زۆر لـــە ئێرانـــەوە هاتـــوون بـــۆ 
عێـــراق و، لـــە پارێزگاكانـــی بەغـــدا و باشووریشـــەوە 
خەڵكانێكـــی زۆر بـــەرەو نەجـــەف و كەربـــەال چـــوون، 

ــە؟  ــە چۆنـ ــەم دیاردەیـ ــۆ ئـ ــان بـ خوێندنەوەتـ
- پێـــش هەمـــوو شـــت دەمەوێـــت باســـی ئـــەوە بكـــەم 
كـــە لەوەتـــەی ڕێوڕەســـمی چلـــەی ماتەمینیـــی 
ئیمـــام حوســـێن دەســـتی پـــێ كـــردووە، شـــەقامەكانی 
بەغـــدا زۆر ئارامـــن و نـــە »تیـــك تـــۆك« دەبینرێـــت، 
نـــە هیـــچ شـــڵەژان و قەرەبالغییـــەك مـــاوە، ئـــەم 
دیاردەیـــە ئـــەوان پێـــی دەڵێـــن ئێســـتا لـــە شـــاری 
بەغـــدا تەنیـــا ئـــەو خەڵكانـــە ماونەتـــەوە كـــە بـــە 
ڕەســـەن بەغدادیـــن، ئەوانـــی دیكـــە وەك گەڕەكەكانـــی 
دەوربـــەری،  ناوچەكانـــی  و  ســـەدر  و  شـــوعلە 
ئـــەو ڕێوڕەســـمە، هەروەهـــا  بـــۆ  هەمـــوو چـــوون 
بەشـــێكی زۆری دانیشـــتووانی پارێزگاكانـــی دیكـــە 
ئـــەو  ئەمـــەش  كوردســـتان،  هەرێمـــی  هاتوونەتـــە 
ڕاســـتییەمان پـــێ دەڵێـــت كـــە عەرەبـــی عێـــراق لـــە 

نـــاو خۆیانـــدا دابـــەش بـــوون، بەشـــێكیان زۆر پابەنـــدن 
تایبەتـــی  بـــە  خۆیـــان  ئایینیـــی  عەقیـــدەی  بـــە 
شـــیعە، بەشـــێكی دیكـــەش كـــە ئیمكانیەتیـــان هەیـــە 
و خوازیـــاری ئـــەو پاشـــاگەردانییە نیـــن، ڕوویـــان 

ــتان. ــی كوردسـ ـــە هەرێمـ كردووەت
* باســـی پاشـــاگەردانی و داخرانـــی سیاســـیت لـــە 
پرۆســـەی سیاســـیی عێراقـــدا كـــرد، ئایـــا دەتوانیـــن 
بڵێـــن بینینـــی ڕووناكیـــی ئـــەو ســـەری تونێڵەكـــە 

هێشـــتا هـــەر زۆر دوورە؟
- لـــە نـــاو پرۆســـەی سیاســـیی عێراقـــدا هـــەر 
لـــە دوای ســـاڵی 2003وە تـــا ئێســـتا كێشـــەیەك 
لـــە هەیكەلـــی سیســـتمە سیاســـییەكەدا هەیـــە و، 
ــی  ــە دوای هەڵبژاردنەكانـ ــە لـ ــان وایـ ــەی پێیـ ئەوانـ
سیاســـییە  داخرانـــە  ئـــەم   2021 ئۆكتۆبـــەری 
ــەر  ــەن، ئەمـــەش لەبـ ــە هەڵـ ــاراوە، ئەوانـ ــە ئـ هاتووەتـ
ــاڵی 2003  ــە سـ ــی لـ ــتوویی سیاسـ ــەوە چەقبەسـ ئـ
هەڵبژاردنەكانـــی  بـــەاڵم  دەكات،  پـــێ  دەســـت  وە 
2021 ئـــەم چەقبەســـتووییەی گەیانـــدە لووتكـــە 
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ــۆی  ــە زانكـ ــییەكانە لـ ــتە سیاسـ ــژی زانسـ ــری كۆلیـ ــاز، ڕاگـ ــەن فەیـ ــر حەسـ ــۆر عامـ ــۆر دكتـ پرۆفیسـ
نەهرێـــن و یەكێكـــە لـــەو ئەكادیمییانـــەی بـــە شـــێوەیەكی پراكتیكـــی كاری لـــە نـــاو پرۆســـەی سیاســـی و 
یاســـایی عێراقـــدا كـــردووە و، چەندیـــن پۆســـتی لـــە حكومەتـــە جیاوازەكانـــی عێراقـــدا هەبـــووە، لـــە دوای 
ڕووخانـــی ڕژێمـــی بەعســـەوە بـــەردەوام ڕەخنـــە و ســـەرنجی لەســـەر ئـــەو هەیكەلـــە سیاســـییە هەبـــووە كـــە لـــە 
دوای ســـاڵی 2005 وە لـــە عێـــراق دامـــەزراو و، هەمـــووكات جەختـــی لەســـەر ئـــەوە كردووەتـــەوە كـــە لـــە نـــاو 
ـــووە  ـــووم ب ـــدا نق ـــاو گەندەڵی ـــە ن ـــتیان ل ـــی دەس ـــە قووڵ ـــەكان زۆر ب ـــوو الیەن ـــدا هەم پرۆســـەی سیاســـی عێراق
ـــەی  ـــۆی پرۆس ـــۆ قســـەكردن لەســـەر ك ـــەوە. ب ـــك ناخرێت ـــیی عێـــراق ڕێ ـــەی سیاس ـــتانەش پرۆس ـــەو دەس و، ب
سیاســـیی ئێســـتای عێـــراق و مەزنـــدە و ئەگـــەرەكان بـــۆ ئاینـــدە، ئـــەم وتویژەمـــان لەگـــەڵ ئەنجـــام دا و، بـــەم 

ـــەوە. ـــی دای ـــیارەكانی گواڵن ـــۆرە وەاڵمـــی پرس ج
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چەقبەســـتوویی  لووتكـــەی  بـــە  گەیشـــتنیش  و، 
حەلبوســـی  محەمـــەد  بڕیـــارەی  لـــەو  سیاســـیش 
پـــێ  دەســـتی  عێراقـــەوە  پەرلەمانـــی  ســـەرۆكی 
كـــرد، كـــە پەلـــەی كـــرد لـــە پەســـەندكردنی دەســـت 
ڕەوتـــی  پەرلەمانتارەكـــەی   73 لەكاركێشـــانەوەی 

ســـەدر.
* بـــە ڕای ئێـــوە ئایـــا حەلبوســـی دەیتوانـــی 
دەستلەكاركێشـــانەوەكان واژوو نـــەكات؟ ئایـــا ئەمـــە 
لووتكـــەی  بـــە  گەیشـــتن  بـــۆ  فاكتـــەرە  تەنیـــا 

عێراقـــدا؟  لـــە  سیاســـی  چەقبەســـتوویی 
ـــم، لووتكـــەی چەقبەســـتوویی سیاســـی  - مـــن وت
لـــە پەلەكردنـــی لـــە واژووكردنـــی دەســـت لـــەكار 
ــەم  ــان ئـ ــێ دەكات، بێگومـ ــت پـ ــانەكانەوە دەسـ كێشـ
خۆیـــدا  بـــەدوای  دیكـــەی  هەنـــگاوی  هەنـــگاوە 
ـــێ دەكـــەم: ـــان پ ـــە خـــاڵ ئاماژەی ـــرەدا ب ـــە لێ ـــا، ك هێن
1- بەپێـــی سیســـتمی ئەنجومەنـــی نوێنـــەران، 
محەمـــەد حەلبوســـی دەیتوانـــی خـــۆی لـــەو هەڵەیـــە 
ـــە پێـــی سیســـتمی  ـــەر ئـــەوەی ب ـــەدوور بگرێـــت، لەب ب
ئەنجومەنـــی  ســـەرۆكی  نوێنـــەران،  ئەنجومەنـــی 
نوێنـــەران ئـــەو مافـــەی هەیـــە نـــەك دەســـت لـــەكار 
كێشـــانەوەی 73 پەرلەمانتـــار، بەڵكـــو دەســـت لـــەكار 
كێشـــانەوەی تەنیـــا یـــەك پەرلەمانتاریـــش بخاتـــە 
ئـــەوەی  بـــۆ  نوێنـــەران،  ئەنجومەنـــی  بەردەمـــی 
ئـــەو  ئایـــا  بـــەوەی  بكرێـــت،  لەســـەر  دەنگدانـــی 
دەســـت لـــەكار كێشـــانەوەیە پەســـەند بكرێـــت یـــان 
نـــا، لەمـــەدا ســـەرۆكی پەرلەمـــان دووربیـــن نەبـــوو، 
ئـــەوەی لەبەرچـــاو نەگـــرت كـــە ئـــەو پەلەكردنـــەی 
دوای خۆیـــدا  بـــە  دیكـــە  كارەســـاتێكی  ئـــەو چ 
ــێوازی دووەم  دەهێنـــت، هـــەر بۆیـــە ئەگـــەر بـــە شـ
كاری بكردایـــە، شـــەرعییەتی زیاتـــر بـــۆ بڕیارەكـــەی 

ــرد. دابیـــن دەكـ
ــاو  ــی نـ ــی الیەنەكانـ ــەی دووەم پەلەكردنـ 2- هەڵـ
كـــە  بـــوو،  شـــیعە  هەماهەنگیـــی  چوارچێـــوەی 
زۆر پەلەیـــان كـــرد و گوشـــاریان دروســـت كـــرد بـــۆ 
ــۆ 73  ــرەوە بـ ــەوە و جێگـ ــان كۆببێتـ ــەوەی پەرلەمـ ئـ
ــوەی  ــەوە، چوارچێـ ــەدر دابنێتـ ــەی سـ پەرلەمانتارەكـ
هەماهەنگـــی بـــە شـــێوەیەك مامەڵـــەی لەگـــەڵ 
شـــتێك  هەمـــوو  ئـــەوەی  وەك  كـــرد،  ڕووداوەكـــە 
ــان  كۆتایـــی هاتبێـــت و ئیـــدی بارودۆخەكـــە چۆنیـ
بـــەاڵم  هەڵدەســـووڕێت،  شـــێوەیە  بـــەو  بوێـــت 
ـــتە  ـــان گەیش ـــە وا دەرنەچـــوو، وەك بینیم بارودۆخەك
ئـــەوەی بـــە كردەیـــی پێكـــدادان و شـــەڕی ســـەر 

ـــی  ـــری ئەمـــە الیەنەكان ـــە ب شـــەقامەكانمان بینـــی، ل
ئـــەو  دەبـــوو  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی  نـــاو 
ـــوێنەكانی  ـــەوەی ش ـــۆ پڕكردن ـــگاوە هەڵنەگـــرن ب هەن
پەرلەمانتـــاری ڕەوتـــی ســـەدر، بەڵكـــو ئەمەیـــان 
بهێشـــتایەوە، چونكـــە بـــە بـــێ جێگرتنـــەوەی 73 
پەرلەمانتارەكـــەی ســـەدریش دەیانتوانـــی دوو لەســـەر 

ــەن. ــن بكـ ــێ دابیـ سـ
نەبوونـــی  دەنێـــم  نـــاوی  ســـێیەم  هـــۆكاری   -3
ـــی  ـــی كـــورد، ڕاشـــكاوانەتر نەبوون ـــی نێوماڵ یەكڕیزی
ـــی( لەســـەر  ـــی و یەكێت ـــوان )پارت ـــە نێ ـــن ل ڕێككەوت
پۆســـتی  بـــۆ  كاندیـــد  یـــەك  دەستنیشـــانكردنی 
و  پارتـــی  نێـــوان  لـــە  ئەگـــەر  ســـەرۆك كۆمـــار، 
یەكێتـــی ڕێككەوتنێكـــی لـــەو جـــۆرە هەبوایـــە، ئـــەوا 

زۆر پرســـی گرنـــگ یەكالیـــی دەكرانـــەوە.
كێشـــانەوەی  لـــەكار  دەســـت  پرســـی   *
پەرلەمانتارانـــی تەیـــاری ســـەدر، بـــە فەرمانـــی 
ڕاســـتەوخۆی ســـەدر بـــووە، لەمـــەش زیاتـــر لـــە 
خۆیشـــی  ســـەدر  موقتـــەدا  دووەمـــدا  هەنـــگاوی 
ـــەكاری سیاســـی كێشـــایەوە و، ئەمەشـــیان  دەســـتی ل
بـــە ئاشـــكرا ڕاگەیانـــدووە، ڕای ئێـــوە بـــۆ ئـــەم 

چییـــە؟ پێشـــهاتە 
ـــۆ دەیەمیـــن  ـــە دوای ســـاڵی 2003وە ئەمـــە ب - ل
جـــارە ســـەدر ڕای دەگەیەنێـــت كـــە دەســـت لـــە كاری 
سیاســـی دەكێشـــیتەوە و خۆیشـــی لـــە تویتێكـــدا 
ئامـــاژەی بەمـــە كـــردووە، ئەمەیـــان لەالیـــەك، بـــەاڵم 
ــن  ــیارە بكەیـ ــەو پرسـ ــەر ئـ ــەوە ئەگـ ــی دیكـ لەالیەكـ
ــوو  ــت بـ ــان دروسـ ـــەدر هەنگاوەكەیـ ــی س ــا ڕەوتـ ئایـ
بـــە دەســـت لـــەكار كێشـــانەوەكانیان؟ بـــە بـــڕوای 
بـــوو،  هـــەر هەڵـــە  نـــەك  ئـــەم هەنگاوەیـــان  مـــن 
و  سیاســـی  هەرزەكارانـــەی  ڕەفتارێكـــی  بەڵكـــو 
كەمتریـــش لـــەوە بـــوو، ئەمـــەش لەبـــەر ئەوەیـــە كاتێـــك 
ڕەوتـــی ســـەدر پەرلەمانتارەكانـــی لـــە پەرلەمـــان 
دەكشـــێنێتەوە، گـــرەو لەســـەر چـــی دەكات؟ ئایـــا 
ـــدا  ـــەقام دەكات؟ لەمەش ـــاری ش ـــەر گوش ـــرەو لەس گ
كـــوێ  بـــە  شـــەقام  ئاكامـــی گوشـــاری  بینمـــان 
گەیشـــت، ئـــەوان لـــەوە بـــێ ئـــاگان كـــە بـــە درێژایـــی 
گوشـــاری  و  خۆپیشـــاندان  سیاســـەت  مێـــژووی 
ڕووبەڕووبوونـــەوە(  و  )دواكاری  بازنـــەی  شـــەقام 
بازنـــەی  شـــەقام  گوشـــاری  هەرگیـــز  و،  بـــووە 
ــە زۆر  ــەم حاڵەتـ ــووە، ئـ ــژ( نەبـ ــۆگ و وتووێـ )دیالـ
جـــار لـــە دەوڵەتانـــی دیموكراتـــی و پێگەیشتووشـــدا 
پێكـــدادان،  و  ڕووبەڕووبوونـــەوە  ئاســـتی  دەگاتـــە 

لووتكەی چەقبەستوویی سیاسی 
لە پەلەكردنی لە واژووكردنی 
دەست لەكار كێشانەكانەوە 
دەست پێ دەكات، بێگومان ئەم 
هەنگاوە هەنگاوی دیكەی بەدوای 
خۆیدا هێنا

لەوەتەی ڕێوڕەسمی چلەی 
ماتەمینیی ئیمام حوسێن دەستی 
پێ كردووە، شەقامەكانی بەغدا 
زۆر ئارامن و نە »تیك تۆك« 
دەبینرێت، نە هیچ شڵەژان و 
قەرەبالغییەك ماوە

هەڵەی دووەم پەلەكردنی 
الیەنەكانی ناو چوارچێوەی 
هەماهەنگیی شیعە بوو، كە 
زۆر پەلەیان كرد و گوشاریان 
دروست كرد بۆ ئەوەی پەرلەمان 
كۆببێتەوە و جێگرەوە بۆ 
73 پەرلەمانتارەكەی سەدر 
دابنێتەوە
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ـــیی  ـــڵەژاوی سیاس ـــە بارودۆخێكـــی ش ـــا وەك ل ئینج
ــەوەكان  ــدادان و ڕووبەڕووبوونـ ــان، پێكـ ــراق بینیمـ عێـ
گەیشـــتە شـــەڕێكی ناوخۆیـــی تـــەواو و، ئەگـــەر 
مەرجەعییەتـــی نەجـــەف دەســـتتێوەردانی نەكردایـــە 
ــەدر،  ــەدا سـ ــەر موقتـ ــتایەتە سـ ــاری نەخسـ و گوشـ
بـــۆ ئـــەوەی خۆپیشـــاندانەكان لـــە ناوچـــەی ســـەوز 
ناوخۆیـــی  خوێناویـــی  شـــەڕێكی  بكێشـــێتەوە، 

ــوو. ــت دەبـ دروسـ
* ئەگـــەر لـــە نـــاو ئـــەم بارودۆخـــە سیاســـییە 
ئاڵـــۆزەدا بگەڕێیـــن بـــۆ دەروازەیـــەك بـــۆ ئـــەوەی 
ئـــەم بارودۆخـــە شـــڵەژاوە تێپەڕێنیـــن، بـــەڕای ئێـــوە 
باشـــترین هەنـــگاو بـــۆ دۆزینـــەوەی ئـــەو دەروازەیـــە 

چـــی دەبێـــت؟
ـــۆگ  ـــۆ دیال ـــردن ب ـــە پەناب ـــەكان بێجگـــە ل - الیەن
لـــە  و دانوســـتاندن هیـــچ ڕێگەیەكـــی دیكەیـــان 
بەردەمـــدا نییـــە، بـــەاڵم پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە، ئایـــا 
ئـــەو الیەنـــە دەبێـــت كـــێ بێـــت كـــە دەستپێشـــخەری بـــۆ 
ســـازدانی ئـــەو دیالـــۆگ و دانوســـتاندنە بـــكات؟ بـــە 
تێگەیشـــتنی مـــن ئـــەو 11 الیەنـــە ســـەرەكییە كـــە 
بریتیـــن لـــە الیەنـــە ســـەرەكییەكانی )كـــورد و ســـوننە 
ـــراوان  ـــۆ دیالۆگێكـــی ف ـــە ب ـــت زەمین ـــیعە( دەبێ و ش
دروســـت بكـــەن بـــۆ گرێدانـــی ئـــەو دیالۆگـــە ئامـــادە 
ــە  ــەو 11 الیەنـ ــداربوونی ئـ ــە بەشـ ــا لـ ــە جیـ ــن، كـ بـ
ســـەرەكییە، الیەنـــی دیكـــەش لـــە خـــۆی بگرێـــت، 
ــداریی  ــی بەشـ ــی سیاسـ ــك حزبـ ــە هەندێـ ــۆ نموونـ بـ
حزبـــی  وەك  نەكـــردووە،  هەڵبژاردنیـــان  پرۆســـەی 
ــەندیكا  ــەری سـ ــا نوێنـ ــی، هەروەهـ ــیوعی عێراقـ شـ
و ڕێكخـــراوە مەدەنـــی و ناحكوومییەكانیـــش لـــە 
خـــۆی بگرێـــت و، هەمـــوو پێكـــەوە بـــە شـــێوەیەكی 
دەروازەیەكـــی  دۆزینـــەوەی  دوای  بـــە  ئەقاڵنـــی 
ــاو  ــراق لـــە نـ ــاودا بگەڕێـــن، بـــۆ ئـــەوەی عێـ گونجـ

ئـــەم زۆنـــگاوە سیاســـییە دەربهێنـــن.
* بـــەاڵم وەك الی هەمـــوو الیـــەك ئاشـــكرایە، 
ـــە هەمـــوو شـــێوەیەك ئامادەباشـــیی  تەیـــاری ســـەدر ب
ئایـــا  كردووەتـــەوە،  ڕەت  دیالـــۆگ  بـــۆ  خـــۆی 
ئـــەو  نەتوانرێـــت  كـــە  نەكـــردووە  وای  ئەمـــەش 

هەڵبگیرێـــت؟ هەنـــگاوە 
- پێـــش هەمـــوو شـــت ئەگـــەر ئـــەو دیالۆگـــە 
فراوانـــە ڕیـــك بخرێـــت، ڕەوتـــی ســـەدر بەشـــدار 
دروســـت  كێشـــە  نەبێـــت،  بەشـــدار  یـــان  بێـــت، 
نـــاكات، ئەمـــەش بـــەو مانایـــەی گرنگـــە ئـــەو 
الیەنـــەی هەمـــووان پێكـــەوە كـــۆ دەكاتـــەوە، وەك 

پزیشـــك وابێـــت، چـــۆن پزیشـــك بەشـــێك نییـــە لـــە 
نەخۆشـــیی نەخۆشـــەكە، بەڵكـــو بەرپرســـیاریەتی 
نەخۆشـــەكە  بـــۆ  چارەســـەر  سەرشـــانیەتی 
بدۆزێتـــەوە، ئەمـــەش بـــە هەمـــان شـــێوازە، ئـــەو 
ئەســـتۆ  لـــە  دیالۆگـــە  ئـــەم  ئەركـــی  الیەنـــەی 
دەگرێـــت، نابێـــت خـــۆی بەشـــێك بێـــت لـــە كێشـــەكە، 
ــتمانی دەبێـــت  ــیارێتییەكی نیشـ بـــەاڵم وەك بەرپرسـ
چارەســـەر بـــۆ ئـــەم بارودۆخـــە بدۆزێتـــەوە، ئـــەم 
بۆچوونـــەی مـــن لەســـەر ئـــەوە بونیـــاد نـــراوە كـــە 
یـــەك كاتـــدا  لـــە  تێمێكـــی پســـپۆڕ و ئاقڵمەنـــد 
هـــەم هـــۆكارەكان دەستنیشـــان بـــكات، هەمیـــش 
چارەســـەر بـــۆ هـــۆكاری كێشـــەكان دەستنیشـــان 

بـــكات.
* وەك پســـپۆڕێكی زانســـتی سیاســـەت و تێكەڵ 
لەگـــەڵ پرۆســـەی سیاســـی بەگشـــتی و سیاســـەتی 
ـــەڕای  ـــا ب ـــراق بەتایبـــەت، ئای ـــە شـــیعەكانی عێ الیەن

ئێـــوە هـــۆكار و چارەســـەرەكان چیـــن؟
- پێشـــتر ئامـــاژەم بـــە هـــۆكارەكان كـــرد، بـــەوەی 
ســـێ هـــۆكاری ســـەرەكی پرۆســـە سیاســـییەكەی 
گەیاندووەتـــە لووتكـــەی چەقبەســـتوویی سیاســـی، 
ـــت  ـــەوە دەبێ ـــن، ئ ـــە تێپەڕێن ـــەو هۆكاران ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ب
هەمـــوو الیـــەك بگەنـــە قەناعـــەت كـــە چارەســـەر 
لـــە  بەرپرســـیارن  هەمـــووان  كـــە  ئەوەیـــە  تەنیـــا 
بارودۆخەكـــە و هەمووانیـــش دەبێـــت ئامـــادە بـــن 
ـــەوەی  ـــەبارەت ب ـــتانەكاندا، س ـــۆگ و دانوس ـــە دیال ل
بانگهێشـــت  الیەنانـــە  ئـــەو  هەمـــوو  الیەنێـــك  چ 
ـــدی  ـــە دی ـــەوا ب ـــەوە، ئ ـــان بكات ـــكات و پێكـــەوە كۆی ب
ــتا  ــەرۆك وەزیرانـــی ئێسـ ــتەفا كازمـــی سـ ــن مسـ مـ
گونجـــاوە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو كارە ئەنجـــام بـــدات، 
ــادە  ــەدریش ئامـ ــی سـ ــەر ڕەوتـ ــا ئەگـ ــەش هەتـ لەمـ
نەبێـــت، ئـــەوا كێشـــەیەكی ئەوتـــۆ دروســـت نابێـــت، 
لەبـــەر ئـــەوەی حكومەتەكـــەی كازمـــی، حكومەتـــی 
ســـەدرییە، لێـــرەوە ئەگـــەر ســـەرنج لـــەوە بدەیـــن كـــە 
11 الیەنـــی ســـەرەكی پێویســـتە بەشـــداریی ئـــەو 
دیالۆگـــە بكـــەن، لـــە كاتێكـــدا ڕەوتـــی ســـەدر بەشـــدار 
نەبێـــت، 10 الیەنـــی ســـەرەكی دەمێننـــەوە، ئەگـــەر 
ئـــەم 10 الیەنـــە ســـەرەكییە بگەنـــە ڕێككەوتنێكـــی 
هاوبـــەش، ئـــەوا ڕەوتـــی ســـەدر بـــە تەنیـــا بـــە الوازی 
ـــە  ـــەو دیالۆگـــە ئەوەی ـــەاڵم گرنگیـــی ئ ـــەوە، ب دەمێنن
ـــن بەرنامەیەكـــی كاریـــی ئەوتـــۆ دابڕێژیـــن  كـــە بتوان
و، مەرجیـــش نییـــە ئـــەم بەرنامـــەی كارە بـــە یـــەك 
ــو لەوانەیـــە چەندیـــن  ــەوە دابڕێژرێـــت، بەڵكـ كۆبوونـ

لە دوای ساڵی 2003وە ئەمە 
بۆ دەیەمین جارە سەدر ڕای 

دەگەیەنێت كە دەست لە كاری 
سیاسی دەكێشیتەوە و خۆیشی لە 

تویتێكدا ئاماژەی بەمە كردووە

ئەگەر مەرجەعییەتی نەجەف 
دەستتێوەردانی نەكردایە و 
گوشاری نەخستایەتە سەر 
موقتەدا سەدر، بۆ ئەوەی 

خۆپیشاندانەكان لە ناوچەی 
سەوز بكێشێتەوە، شەڕێكی 

خوێناویی ناوخۆیی دروست دەبوو

سەبارەت بەوەی چ الیەنێك 
هەموو ئەو الیەنانە بانگهێشت 

بكات و پێكەوە كۆیان بكاتەوە، 
ئەوا بە دیدی من مستەفا كازمی 
سەرۆك وەزیرانی ئێستا گونجاوە 
بۆ ئەوەی ئەو كارە ئەنجام بدات



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1333(  342022/9/19

بەرنامەیـــەش  ئـــەم  كـــە  بوێـــت،  كۆبوونـــەوەی 
ــاراوە  ــە ئـ ــە هاتـ ــانەی كـ ــەو كێشـ ــەوەی ئـ ــۆ كردنـ بـ

ــت. ــان دەبێـ ــەریان ئاسـ چارەسـ
* پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە، ئایـــا دەبێـــت ئـــەو 
خااڵنـــەی لـــە نـــاو بەرنامـــەی كارەكـــەدا دەبـــن، 
چـــۆن بـــن بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو فاكتەرانـــەی بوونـــە 

بكرێنـــەوە؟ كێشـــەكە  هـــۆكاری 
بیریـــان  لـــە  - خاڵێـــك هەیـــە هەمـــوو الیـــەك 
بـــە  پێویســـتە  كـــە  خـــاڵ  یەكـــەم  بۆیـــە  چـــووە، 
ئەوەیـــە  بكرێـــت،  لەســـەر  دیالۆگـــی  جـــددی 
هەبێـــت  دادوەری  و  یاســـایی  ســـەنەدێكی  كـــە 
بـــۆ دووبـــارە چاوخشـــاندنەوە بـــە دەســـت لـــەكار 
ســـەدردا،  ڕەوتـــی  پەرلەمانتارانـــی  كێشـــانەوەی 
ــە مەســـجێكی زۆر ئەرێنـــی،  ــەم هەنـــگاوە دەبێتـ ئـ
ــەدر  ــی سـ ــی ڕەوتـ ــەر پەرلەمانتارانـ ــەت ئەگـ تەنانـ
ـــەاڵم  ـــان، ب ـــۆ پەرلەم ـــەوە ب ـــن بگەڕێن ـــادەش نەب ئام
ئـــەم هەنـــگاوە چارەســـەری كێشـــەی 10 الیەنـــە 

دەكات. دیكـــەش  ئەوانـــی  و  ســـەرەكییەكە 
پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە ئایـــا ئـــەو ســـەنەدە یاســـایی 
و دادوەرییـــە هەیـــە؟  بـــە بۆچوونـــی مـــن بەڵـــێ، 
هەیـــە، مانـــای ئەوەیـــە دیالـــۆگ لەســـەر هەمـــوو 
پرســـەكان دەكرێـــت و چارەســـەریان بـــۆ دەدۆزرێتـــەوە، 
بەمـــەش دەروازەیـــەك بـــۆ هـــۆكاری یەكـــەم بـــۆ 
چەقبەســـتوویی سیاســـی دەدۆزرێتـــەوە، هـــەر بۆیـــە 
كاتێـــك بـــەم ســـەنەدە یاســـایی و دادوەرییـــە تانـــە لـــە 
ــەوا  ــەد حەلبوســـی دەدرێـــت، ئـ بڕیارەكـــەی محەمـ
دەتوانرێـــت جارێكـــی دیكـــە هەمـــوو دەســـت لـــەكار 
كێشـــانەوەكان بخرێتـــەوە بەردەســـتی ئەنجومەنـــی 
نوێنـــەران و دەنگدانـــی لەســـەر بكرێـــت، ئەوجـــا 
پەســـەندی  نوێنـــەران  ئەنجومەنـــی  ئەوەیـــە  یـــان 
ئـــەوەی  دوای  دەكاتـــەوە.  ڕەتیـــان  یـــان  دەكات 
لـــەكار  دەســـت  نوێنـــەران  ئەنجومەنـــی  گریمـــان 
كێشـــانەوەكان ڕەت دەكاتـــەوە، دەكرێـــت چوارچێـــوەی 
هەماهەنگـــی شـــیعە ڕێـــز لـــە دەنگدانـــی پەرلەمـــان 
بگرێـــت، هەتـــا ئەگـــەر پەرلەمانتارانـــی ســـەدریش 
هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی  ئـــەوا  نەگەڕانـــەوە، 
هەڵبژاردنـــی  بـــۆ  ســـێ  لەســـەر  دوو  دەتوانێـــت 

ســـەرۆك كۆمـــار دابیـــن بـــكات.
ـــە ســـەرەكییەی  ـــەو10 الیەن ـــوان ئ ـــە نێ ـــان ل بێگوم
ـــەردوو  ـــۆگ و دانوســـتانەكاندا بەشـــدارن، ه ـــە دیال ل
ــە  ــدارن، بۆیـ الیەنـــی )پارتـــی و یەكێتی(یـــش بەشـ
دەبێـــت ئەمـــەش لـــە الیـــەن هەمووانـــەوە موناقەشـــە 

ـــان  ـــەردوو الت ـــت ئەگـــەر ه ـــان بگوترێ ـــت و، پێی بكرێ
ــدی  ــان كاندیـ ــەر الیەكتـ ــەوەی هـ ــەر ئـ ــوورن لەسـ سـ
هەردووالتـــان  فەرمـــوون  ئـــەوا  هەبێـــت،  خـــۆی 
كاندیـــدی خۆتـــان پێشكەشـــی ئەنجومەنـــی نوێنـــەران 
بكـــەن، ئەگـــەر ڕێكیـــش دەكـــەون، ئـــەوا كاندیـــدی 
ــان بكـــەن و  ــان پێشكەشـــی پەرلەمـ هاوبەشـــی خۆتـ

بـــا ســـەرۆك كۆمـــار هەڵبژێردرێـــت.
هەمـــووی  دەكەیـــت  باســـی  ئەمـــەی   *
ســـەرەكییەكەیە  الیەنـــە   10 نێـــوان  ڕێككەوتنـــی 
ـــاری  ـــەاڵم ئێســـتا تەی ـــش دانیشـــتنی پەرلەمـــان، ب پێ
بـــە كاندیـــدی چوارچێـــوەی هاوهەنگـــی  ســـەدر 
ــا  ــە، ئایـ ــران ڕازی نییـ ــەرۆك وەزیـ ــتی سـ ــۆ پۆسـ بـ

بـــۆ ئەمەیـــان چییـــە؟  ڕێگەچـــارە 
كێشـــەی  چارەســـەكردنی  بـــە  ســـەبارەت   -
دەكرێـــت  ئەمەیـــان  وەزیـــران،  ســـەرۆك  پۆســـتی 
ــە  ــەم بـ ــەوەی یەكـ ــەوەی دوای كۆبوونـ ــە كۆبوونـ لـ
ــەر دوو  ــت و، هـ ــەر بكرێـ ــەی لەسـ وردی موناقەشـ
الیـــەن )رەوتـــی ســـەدر ئەگـــەر ئامادەبـــوو( لەگـــەڵ 
ئـــەو  ڕووبـــەڕووی  هاوهەنگـــی  چوارچێـــوەی 
ـــت،  ـــەدر بگوترێ ـــی س ـــە ڕەوت ـــەوە و ب ـــیارە بكەن پرس
الیەنـــی چوارچێـــوەی هاوهەنگـــی محەمـــەد شـــیاع 
ئێـــوەش مســـتەفا  و  كـــردووە  كاندیـــد  ســـوودانی 
كازمیتـــان دەوێـــت، بـــۆ ئـــەوەی ڕێـــك بكـــەون ئێســـتا 
چـــی دەڵێـــن؟ لەوانەیـــە هـــەر لـــەو كۆبوونەوەیـــەدا 
هەندێـــك بڵێـــن لـــە بـــەر ئـــەوەی ڕەوتـــی ســـەدر 
ـــەوە، باشـــترە  محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی ڕەت دەكات
ــی  ــی كاندیدێكـ ــوەی هەماهەنگـ ــی چوارچێـ الیەنـ
ــەم  ــە بـ ــەش لەوانەیـ ــكات، ئەمـ ــە پێشـــكەش بـ دیكـ
وەزیرانیـــش  ســـەرۆك  پۆســـتی  ســـەبارەت  جـــۆرە 

دەروازەیـــەك بكرێتـــەوە.
لەســـەر  ســـەدر  ڕەوتـــی  ئەگـــەر  بێگومـــان   *
ـــەاڵم لەســـەر  ـــت، ب ـــگ بێ ـــە بێدەن ـــەم خااڵن ـــوو ئ هەم
بەرنامـــەی ئـــەو حكومەتـــە بێدەنـــگ نابێـــت كـــە 
پێكـــی  دەیەوێـــت  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی 

بهێنێـــت، ئەمەیـــان چـــۆن دەبینـــن؟
ــان بـــۆ هەڵبژاردنـــی  ــتنی پەرلەمـ - پێـــش دانیشـ
ســـەرۆك كۆمـــار و ڕاســـپاردنی ســـەرۆك وەزیـــران بـــۆ 
پێكهێنانـــی كابینەكـــەی، دەبێـــت لـــە كۆبوونەوەكانـــدا 
ـــە  ـــەم حكومەت ـــا ئ ـــەوە یەكالیـــی بكرێتـــەوە، كـــە ئای ئ
حكومەتێكـــە بـــۆ چـــوار ســـاڵ، یـــان حكومەتێكـــە 
ئەركـــی دیـــاری كـــراوە، وەك تێپەڕاندنـــی بودجـــە 
هەروەهـــا  خزمەتگـــوزاری.  پێشكەشـــكردنی  و 

پێش دانیشتنی پەرلەمان بۆ 
هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمار و 
ڕاسپاردنی سەرۆك وەزیران 
بۆ پێكهێنانی كابینەكەی، 
دەبێت لە كۆبوونەوەكاندا ئەوە 
یەكالیی بكرێتەوە، كە ئایا ئەم 
حكومەتە حكومەتێكە بۆ چوار 
ساڵ، یان حكومەتێكە ئەركی 
دیاری كراوە، وەك تێپەڕاندنی 
بودجە و پێشكەشكردنی 
خزمەتگوزاری

دوای ئەوەی گریمان ئەنجومەنی 
نوێنەران دەست لەكار 
كێشانەوەكان ڕەت دەكاتەوە، 
دەكرێت چوارچێوەی هەماهەنگی 
شیعە ڕێز لە دەنگدانی 
پەرلەمان بگرێت، هەتا ئەگەر 
پەرلەمانتارانی سەدریش 
نەگەڕانەوە، ئەوا چوارچێوەی 
هەماهەنگی دەتوانێت دوو لەسەر 
سێ بۆ هەڵبژاردنی سەرۆك 
كۆمار دابین بكات

بە بۆچوونی من دوای شەش 
مانگ لە دامەزراندنی حكومەتی 
داهاتوو، الیەنەكانی چوارچێوەی 
هەماهەنگی بە هەڵبژاردنی 
پێشوەختە ڕازی دەبن و، ئەو 
ماوەیەش بەسە بۆ ئەوەی خۆیان 
ڕێك بخەنەوە
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و  پێشـــوەختە  هەڵبژاردنـــی  كاتـــی  دیاریكردنـــی 
لەســـەر  بڕیـــار  ئەگـــەر  دەوێـــت؟  كات  چەنـــدی 
ئایـــا  درا،  پێشـــوەختە  هەڵبژاردنـــی  ئەنجامدانـــی 
یاســـای  و  هەڵبـــژاردن  بـــااڵی  كۆمســـیۆنی 
هەمـــوار  یـــان  دەبێـــت،  خـــۆی  وەك  هەڵبـــژاردن 
دەكرێنـــەوە؟ ئەگـــەر لـــەو كۆبوونەوانـــە هەمـــوو الیـــەك 
ڕێككەوتـــن لەســـەر ئـــەم بەرنامەیـــە، ئـــەوا الیەنـــی 
چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی بەهێـــز دەبێـــت و ڕەوتـــی 
ســـەدر هیچـــی پـــێ ناكرێـــت، بـــە پێچەوانەشـــەوە 
ئەگـــەر نەگەیشـــتنە ڕێككەوتـــن، ڕەوتـــی ســـەدر 
ـــوەی هەماهەنگـــی  ـــااڵ دەســـت دەبێـــت و چـــوار چێ ب

ــت. ــێ ناكرێـ ــی پـ هیچـ
ـــوەی  ـــت، چوارچێ ـــەوەی ســـەرنج دەدرێ ـــەاڵم ئ * ب
بـــە  یاســـا  دەوڵەتـــی  و  بەگشـــتی  هەماهەنگـــی 
بـــە  نـــووری مالیكـــی، لەوانەیـــە  ســـەرۆكایەتیی 
هەڵبژاردنـــەوەی پێشـــوەختە ڕازی نەبـــن، ئـــەو كات 

پرســـەكە بـــە چ ئاراســـتەیەكدا دەڕوات؟
- بـــە بۆچوونـــی مـــن دوای شـــەش مانـــگ لـــە 
دامەزراندنـــی حكومەتـــی داهاتـــوو، الیەنەكانـــی 
هەڵبژاردنـــی  بـــە  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی 
پێشـــوەختە ڕازی دەبـــن و، ئـــەو ماوەیـــەش بەســـە 
ـــر  ـــەوە، لەمـــەش زیات ـــك بخەن ـــان ڕێ ـــەوەی خۆی ـــۆ ئ ب
هەڵبژاردنـــی  سەرپەرشـــتیی  حكومەتـــەی  ئـــەو 
حكومەتـــی  دەكات،  داهاتـــوو  پێشـــوەختەی 
بـــە  بۆیـــە  دەبێـــت،  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی 

دەبـــن. ڕازی  پرۆســـەكە 
گرنگـــە  ئەویـــش  كـــە  دیكـــە  پرســـێكی   *
پرســـی  بكرێـــت،  لەســـەر  هەڵوەســـتەی 
هەمواركردنـــەوەی دەســـتوورە، كـــە ڕەوتـــی ســـەدر 
ـــەم كێشـــەیە چـــۆن دەروازەی  ـــەی ئ داوای دەكات، ئ

دەكرێتـــەوە؟ بـــۆ 
داوا  نەشـــیاوە  كارێكـــی  مـــن  بـــڕوای  بـــە   -
دەســـتوور  ئێســـتا  پەرلەمانـــەی  ئـــەم  بكرێـــت 
ــە دوابخرێـــت  ــەم پرسـ ــە ئـ ــەوە، گرنگـ ــوار بكاتـ هەمـ
ــەوەی  ــە دوای ئەنجامدانـ ــەی كـ ــەو پەرلەمانـ ــۆ ئـ بـ
هەڵبژاردنـــەوەی پێشـــوەخت پێـــك دەهێنرێتـــەوە، بـــۆ 
ئەمـــەش پێویســـتە ئـــەو دەســـتوورەی كـــە هەمواریـــش 
نەتـــەوە  بدرێتـــە  دیكۆمێنێتـــك  وەك  دەكرێتـــەوە، 
یەكگرتـــووەكان، هەروەهـــا كۆمـــكاری عەرەبـــی و 
كۆنگـــرەی ئیســـالمی، ئەمـــەش وەك گەرەنتییـــەك 
بـــۆ ئـــەوەی هەمـــوو الیـــەك بـــە دەســـتوورەكەوە پابەنـــد 

بـــن.

لـــە  و  ڕابـــردوو  ســـاڵی  كۆتایـــی  لـــە   *
تێیـــدا  خۆتیـــش  كـــە  گواڵنـــدا  مێزگەردێكـــی 
ئامـــادە بوویـــت، باســـت لـــەوە كـــرد كـــە عێـــراق 
بـــەرەو كۆنفیدڕاڵـــی هەنـــگاو هەڵدەگرێـــت، ئایـــا 
ئـــەم بارودۆخـــەی ئێســـتا بـــەرەو ئـــەو ئاراســـتەیە 

هەڵدەگرێـــت؟ هەنـــگاو 
- پێـــش ئـــەوەی باســـی كۆنفیدڕاڵـــی بكـــەم، 
نـــاو  لـــە  كـــە  بكـــەم  بـــەوە  ئامـــاژە  دەمەوێـــت 
گێڕانـــەوەی  عێراقـــدا  سیاســـیی  پرۆســـەی 
ســـەقامگیریی سیاســـی كارێكـــی ئاســـان نییـــە، 
ـــۆ پرۆســـەی  ـــە ناســـەقامگیری دەبێتـــە بنەمـــا ب بۆی
سیاســـی و ئـــەم ناســـەقامگیرییەش بەردەوامـــی 
دەبێـــت و، ئەگـــەر ڕووبەڕووبوونـــەوە ڕوو بـــدات، 
دەگۆڕێـــت بـــۆ شـــەڕێكی ناوخۆیـــی خوێنـــاوی، 

ئـــەوەی جـــاری ڕابـــردوو بینیمـــان. وەك 
بـــەرەو  بارودۆخـــە  ئـــەم  بـــەوەی  ســـەبارەت 
كۆنفیدڕاڵـــی هەنـــگاو هەڵدەگرێـــت، مـــن دەڵێـــم 
هەبـــوو،  فیدڕاڵـــی  لـــە  ترســـێك  پێشـــتر  چـــۆن 
ترســـێكی زیاتـــر لـــە ئێســـتادا لـــە كۆنفیدڕاڵـــی 
لـــە  بیـــر  لـــەم قۆناغـــەدا  هەیـــە، بۆیـــە باشـــترە 
و،  بكرێـــت  فیدراڵـــی  سیســـتمی  كاراكردنـــەوەی 
بێجگـــە لـــە كـــورد الیەنەكانـــی دیكـــە بەرگـــەی 
ناگـــرن،  كۆنفیدراڵـــی  سیســـتمی  خســـتنەڕووی 
ـــە فیدڕاڵـــی ڕازییـــە و پێیـــان  ـــە ئێســـتادا ب ســـوننە ل
وایـــە كۆنفیدڕاڵـــی لـــە ســـەرووی خواســـتەكانی 
ـــی  ـــی نادڵنیای ـــۆ حاڵەت ـــە، الیەنێكـــی دیكـــە ب ئەوان
و نەبوونـــی متمانـــە لـــە نێـــوان الیەنـــە ســـەرەكییەكان 
)كـــورد و ســـوننە و شـــیعە( ئەوەیـــە ناتوانـــن لەســـەر 
شـــێوازێك بـــۆ كۆنفیدڕاڵـــی ڕێـــك بكـــەون، ئەمـــەش 
بەوەیـــە  پێویســـتی  كۆنفیدڕاڵـــی  ئـــەوەی  لەبـــەر 
عێـــراق بكرێتـــە ســـێ دەوڵـــەت، بـــۆ مەبەســـتی 
دەوڵەتێكـــی  چوارچێـــوەی  لـــە  ڕێكخســـتنەوە 
ـــە  ـــەش پێویســـتی ب ـــەم ڕێككەوتن ـــدا و ئ كۆنفیدڕاڵی
كەشـــێكی ئـــارام و متمانـــە بـــە یەكبـــوون هەیـــە، كـــە 
ئـــەوە نەبـــوو، لەوانەیـــە پرۆژەیەكـــی لـــەو جـــۆرە لـــەم 
ـــتنی خوێنێكـــی زۆر،  ـــۆكاری ڕش ـــە ه ـــەدا ببێت كات
جۆزیـــف بایـــدن كـــە ئێســـتا ســـەرۆكی ئەمریكایـــە 
لـــە ســـاڵی 2006 بیرۆكـــەی دابەشـــكردنی نەرمـــی 
بـــۆ ســـێ هەرێـــم بـــۆ عێـــراق خســـتە ڕوو، هـــەر 
خۆیشـــی ئـــەو كات ئامـــاژەی بـــەوە كـــرد ئـــەم 
پرۆســـەیە بـــە ئاســـانی ناتوانرێـــت لـــە عێراقـــدا 

جێبەجـــێ بكرێـــت.

كارێكی نەشیاوە داوا بكرێت 
ئەم پەرلەمانەی ئێستا 

دەستوور هەموار بكاتەوە، 
گرنگە ئەم پرسە دوابخرێت 

بۆ ئەو پەرلەمانەی كە دوای 
ئەنجامدانەوەی هەڵبژاردنەوەی 

پێشوەخت پێك دەهێنرێتەوە

بێجگە لە كورد الیەنەكانی دیكە 
بەرگەی خستنەڕووی سیستمی 
كۆنفیدراڵی ناگرن، سوننە لە 

ئێستادا بە فیدڕاڵی ڕازییە 
و پێیان وایە كۆنفیدڕاڵی لە 
سەرووی خواستەكانی ئەوانە

جۆزیف بایدن كە ئێستا 
سەرۆكی ئەمریكایە لە ساڵی 
2006 بیرۆكەی دابەشكردنی 

نەرمی بۆ سێ هەرێم بۆ عێراق 
خستە ڕوو، هەر خۆیشی ئەو 
كات ئاماژەی بەوە كرد ئەم 

پرۆسەیە بە ئاسانی ناتوانرێت 
لە عێراقدا جێبەجێ بكرێت
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ـــە زانكـــۆی  ـــەتە ل ـــتراتیژیەت و سیاس ـــایش و س ـــەوەی ئاس ـــەنتەری توێژین ـــەری س ـــار بەڕێوەب ـــە ئاخت رابی
الهـــور لـــە پاكســـتان، هەروەهـــا دامەزرێنـــەری ســـەنتەری زانســـتە كۆمەاڵیەتییەكانـــە لـــە هەمـــان زانكـــۆ، 
ـــاوە. تاوەكـــو  ـــە زانكـــۆی ویالیەتـــی كەنســـاس بەدەســـت هێن ـــە دیراســـاتی ئەمنـــی ل بڕوانامـــەی دكتـــۆرای ل
ــە  ــواڵن لـ ــوو. گـ ــان بـ ــران خـ ــران عمـ ــەرۆك وەزیـ ــی سـ ــی ڕاوێژكاریـ ــی ئەنجومەنـ ــانی 2022 ئەندامـ نیسـ
ــە بارودۆخـــی ئێســـتای  ــە پەیوەنـــدی بـ ــرد لـ ــرۆڤە كـ ــدا شـ ــێكی لەگەڵـ ــد پرسـ ــدا چەنـ میانـــەی دیمانەیەكـ

جیهـــان و شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا. 

شەڕی ڕووسیا و ئۆكرانیا 
بزمارێكی دیكەیە لە تابووتی 

سیستمی نێودەوڵەتی

ڕابیعە ئاختار
بەڕێوەبەری سەنتەری توێژینەوەی ئاسایش و ستراتیژیەت و سیاسەت لە زانكۆی الهور بۆ گواڵن:
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* لێكدانـــەوە و وەســـفێكی زۆر بـــۆ بارودۆخـــی 
ـــوان  ـــی نێ ـــە ڕووی پەیوەندی ـــراوە ل ـــان ك ئێســـتای جیه
هێـــزە جیهانـــی و كاریگـــەرەكان، هەروەهـــا لەبـــەر 
ڕۆشـــنایی ئـــەو شـــەڕەی لـــە نێـــوان ڕووســـیا و ئۆكرانیا 
ـــان  ـــە واڵت، ی ـــك ل ـــە ئاشـــكرایە زۆرێ ـــە، ك ـــە ئارادای ل
هێـــزە جیهانییەكانـــی دیكـــە، بـــە تایبەتـــی ویالیەتـــە 
ــە  ــا بـ ــكا و واڵتانـــی ئەوروپـ یەكگرتووەكانـــی ئەمریـ
ناڕاســـتەوخۆ لـــەم شـــەڕەوە تێـــوەگالون و دەیانەوێـــت 
ئاقارەكـــەی بـــە ئاراســـتەیەكی دیاریكـــراودا ببـــەن، 
پرســـیارەكە ئەوەیـــە ئێـــوە چـــۆن لـــەم بارودۆخەكـــە 
دەڕوانـــن و چـــۆن وەســـفی هەلومەرجـــی ئێســـتای 

جیهـــان دەكـــەن؟
- ئـــەوەی دەكرێـــت لـــەم ڕووەوە ئامـــاژەی پـــێ 
بكرێـــت، ئەوەیـــە كـــە ئەگـــەر ئێمـــە لـــە بارودۆخـــی 
جیهـــان، یـــان كاروبـــارە نێودەوڵەتییـــەكان بڕوانیـــن، 
ــێوی  ــە پشـ ــن كـ ــە بڵێیـ ــف ئەوەیـ ــترین وەسـ ــەوا باشـ ئـ

چەشـــنێك  بـــە  كێشـــاوە،  جیهانـــدا  بەســـەر  باڵـــی 
كـــە جیهـــان بـــە قووڵـــی تووشـــی جەمســـەرگیری 
دەرهاویشـــتەی  و  ئەمـــەش ڕەنگدانـــەوە  بووەتـــەوە، 
قووڵـــی هەبـــووە لەســـەر پەیوەنـــدی، یـــان بـــا بڵێیـــن 
جیهانییـــە  هێـــزە  نێـــوان  ڕكابەریـــی  و  ناكۆكـــی 
بـــە  بێـــت  پەیوەســـت  ئـــەوەی  دواتـــر  مەزنـــەكان. 
داگیركارییەكـــەی واڵتـــی ڕووســـیاوە بـــۆ ئۆكرانیـــا، 
ئـــەوا ئـــەم داگیركارییـــە بووەتـــە هـــۆی توندكردنـــەوەی 
ــتمە  ــی سیسـ ــەكان و الوازكردنـ ــی و ڕكابەرییـ ناكۆكـ
كـــە  بڵێیـــن  دەتوانیـــن  هەروەهـــا  نێودەوڵەتییەكـــە. 
شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا -كـــە زیاتـــر لـــەوەی 
چـــاوەڕوان دەكـــرا درێـــژەی كێشـــا و بـــەردەوام بـــووە- 
ڕەنگدانـــەوەی ئەوەیـــە كـــە چەنـــد بیروبۆچوونـــی هەڵـــە 
هەبـــوو لـــە ئاســـت هێـــزی ڕووســـیا و ئەمـــەش بـــووە 
هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا پێـــی وابێـــت هێزێكـــی گـــەورە 
و مەزنـــە و دەتوانێـــت پرســـەكان یـــەكال بكاتـــەوە. 

پشێوی باڵی بەسەر جیهاندا 
كێشاوە، بە چەشنێك كە جیهان 
بە قووڵی تووشی جەمسەرگیری 

بووەتەوە
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ئەم بارودۆخەی هاتووەتە 
ئاراوە هەموو ئاماژە و نیشانە 
و خەسڵەتەكانی شەڕی ساردی 
تێدا بەدی دەكرێت و بەرجەستە 
بووە

لەو كاتەوە جیهان تووشی 
چەندین شەڕ بووەتەوە كە 
بریتی بوون لە شەڕی بە 
وەكالەت، ئەمریكا و ڕووسیا 
هەوڵیان داوە بە گوێرەی 
بەرژەوەندییەكانی خۆیان 
كاریگەرییان لەسەر جیهان 
هەبێت

بە گوێرەی یاداشتی بوداپێست 
كە لە ساڵی 1994 واژوو كرا، 
ڕووسیا بەڵێنی دا كە ڕێز 
لە سەربەخۆیی و سەروەریی 
دەوڵەتی ئۆكرانیا بگرێت و 
زەمانەتی ئەوەی بۆ كرد كە 
لە بەرامبەر هەر هێرش و 
پەالمارێك پارێزگاری لێ بكات

* ئێـــوە لـــە وەاڵمـــی پرســـیارەكەدا ئاماژەتـــان بـــەوە 
كـــرد كـــە ئـــەم شـــەڕەی نێـــوان ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
بـــووە هـــۆی ناكۆكـــی و ڕكابەرییەكانـــی قووڵتـــر 
كردووەتـــەوە و بـــەو پێیـــە بوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی 
بێـــت. ئایـــا پێـــت  سیســـتمە نێودەوڵەتییەكـــە الواز 
ـــەی  ـــەم شـــەڕە مای ـــە وەســـفێكی وردە كـــە بڵێیـــن ئ وای
ـــە  ـــەم سیســـتمە نێودەوڵەتیی ـــی ئ ـــی پایەكان هەڵتەكاندن
ــاژە  ــر ئامـ ــن چیتـ ــە نەتوانیـ ــنێك كـ ــە چەشـ ــووە، بـ بـ
بـــەوە بكەیـــن كـــە سیســـتمێكی لـــەم چەشـــنە لـــە 

ئـــارادا مـــاوە؟
- بەڵـــێ، تـــا ڕاددەیـــەك بـــە دڵنیاییـــەوە دەتوانیـــن 
بڵێیـــن هەڵگیرســـانی ئـــەم شـــەڕە و ئـــەو دەرئەنجـــام 
و دەرهاویشـــتانەی لـــەم شـــەڕەوە دروســـت بـــوون، بـــە 
ـــە  ـــن بزمارێكـــی دیكەی ـــن بڵێی چەشـــنێكن كـــە دەتوانی
لـــە تابووتـــی ئـــەو سیســـتمەی پێـــی دەڵێـــن سیســـتمی 
بنیاتنـــراو لەســـەر ڕێســـاكان، كـــە ئاشـــكرایە ئـــەم 
سیســـتمەش بـــە چەشـــنێك داڕێـــژراوە كـــە ببێتـــە هـــۆی 
ســـنوورداركردن و جڵەوكردنـــی واڵتـــە بچووكـــەكان و 
لـــە هەمـــان كاتـــدا بـــوار و پانتاییەكـــی گـــەورەی 
ـــژە  ـــەوەی درێ ـــۆ ئ ـــەكان ب ـــزە مەزن ـــۆ هێ ڕەخســـاندووە ب
لـــەم  هـــەر  بدەیـــن.  نێوانیـــان  ناكۆكییەكانـــی  بـــە 
ڕووەوە دەكرێـــت بوترێـــت كـــە پەنابردنـــی ڕووســـیا 
بـــۆ هەڵگیرســـاندنی ئـــەم شـــەڕە و دەســـتبردنی بـــۆ 
ــەوەی دەرگا وااڵ  ــە بووەهـــۆی ئـ ــەم داگیركارییەكـ ئـ
بێـــت و دەرفـــەت بڕەخســـێت بـــۆ واڵتـــە بەهێزەكانـــی 
ناوچەكـــە بـــۆ ئـــەوەی لەگـــەڵ دەوڵـــەت و هێـــزە 
ـــەم بارودۆخـــە وەك پێشـــێینەیەك  ـــدا ئ هاوپەیمانەكانیان
ئـــەوەی هێـــرش بكەنـــە ســـەر  بـــۆ  بـــەكار بهێنـــن 
ـــت  ـــەوەی دەس ـــۆ ئ ـــان ب ـــدی ی ـــەكان، ئی ـــە بچووك واڵت
بەســـەر خاكـــی ئـــەو واڵتـــەدا بگـــرن، یـــان بـــۆ ئـــەوەی 

ســـەرچاوەكانی ئـــەو واڵتـــە تـــااڵن بكـــەن. 
ـــە  ـــە وەاڵمـــی پرســـیاری یەكەمـــدا ئامـــاژەت ب * ل
ــێ و  ــان ملمالنـ ــەت، یـ ــە سیاسـ ــت بـ ــی پەیوەسـ پرسـ
ڕكابەریـــی نێـــوان هێـــزە جیهانییـــە مەزنـــەكان كـــرد. 
ـــە ئێســـتادا گۆڕانكارییەكانـــی  ـــا دەكرێـــت بڵێیـــن ل ئای
بـــواری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، یـــان كاروبـــارە 
نێودەوڵەتییـــەكان بـــە چەشـــنێكن كـــە بتوانرێـــت بوترێـــت 
لـــە ئێســـتادا جیهـــان پێـــی ناوەتـــە ڕۆژگارێكـــی نوێـــی 

ـــاردەوە؟ ـــەڕی س ش
ـــەم  ـــدا ئ ـــە كاتێك ـــن ل ـــن بڵێی ـــتیدا دەتوانی ـــە ڕاس - ل
شـــەڕەی كـــە بەرپـــا بـــووە و ئـــەم بارودۆخـــەی هاتووەتـــە 
ـــووە، هەمـــوو ئامـــاژە و نیشـــانە و  ئـــاراوە و دروســـت ب

خەســـڵەتەكانی شـــەڕی ســـاردی تێـــدا بـــەدی دەكرێـــت 
لـــە واڵتانـــی  ئـــەوا زۆرێـــك  بـــووە،  بەرجەســـتە  و 
جیهـــان ئیدانـــە و سەرزەنشـــتی كـــردارە داگیـــركاری 
كـــردووە،  ڕووســـیایان  دەســـترێژیكارەكەی  و 
بەتینیشـــیان  پەیوەندیـــی  كـــە  ئـــەوەی  ســـەرباری 
ــرۆڤە  ــە لـــە ڕوانگـــەی شـ ــووە. كەواتـ ــدا هەبـ لەگەڵیـ
ـــەم بارودۆخـــەی ئێســـتای  ـــۆ ئ ـــن ب ـــەوەی م و خوێندن
جیهـــان، ئـــەوا دەكرێـــت بڵێیـــن هیـــچ كاتێـــك جیهـــان 
ــارد  ــەڕی سـ ــە قۆناغـــی شـ ــە تەواوەتـــی لـ ــتر بـ پێشـ
ـــتووە.  ـــێ نەهێش ـــەی ج ـــەم هەلومەرج ـــوە و ئ تێنەپەڕی
ـــن  ـــاد بكەی ـــە ی ـــەو ڕاســـتییە ل ـــە ئ ـــت ئێم چونكـــە نابێ
ــاژە  ــە ئامـ ــەو قۆناغـــەی كـ ــە ئـ ــتریش- واتـ ــە پێشـ كـ
ـــووە تێیـــدا-  ـــەوە دەكـــرا، شـــەڕی ســـارد كۆتایـــی هات ب
ــی  ــوان واڵتـ ــە نێـ ــە لـ ــی و كێشـ ــرژی و ناكۆكـ بارگـ
ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  و  ڕووســـیا 
هەبـــووە و، بگـــرە بـــەرەو توندبـــوون و هەڵكشـــانیش 
چـــووە. هەروەهـــا هـــەر دوو واڵتەكـــە پارێزگارییـــان لـــە 
دەوڵەتـــە هاوبـــەش و هاوپەیمانەكانیـــان كـــردووە و، ئـــەو 
هێـــز و توانایـــەی هەیانبـــووە بووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی 
وەك دوو جەمســـەر هەوڵـــی دووبـــارە داڕشـــتنەوەی 
ـــن  ـــەوە جیهـــان تووشـــی چەندی ـــەو كات ـــدەن. ل جیهـــان ب
ــە  ــەڕی بـ ــە شـ ــوون لـ ــی بـ ــە بریتـ ــەوە كـ ــەڕ بووەتـ شـ
وەكالـــەت كـــە تێیـــدا هـــەر یەكێـــك لـــەم دوو هێـــزە 
جیهانییـــە- ئەمریـــكا و ڕووســـیا – هەوڵیـــان داوە 
بـــە گوێـــرەی بەرژەوەندییەكانـــی خۆیـــان كاریگەرییـــان 

لەســـەر جیهـــان هەبێـــت. 
ئـــەم  پێشـــهاتەكانی  لـــە ڕوانگـــەی  ئەگـــەر   *
ـــە شـــەڕەی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا بڕوانیـــن،  دواییـــەوە ل
كـــە تێیـــدا ڕووســـیا پاشەكشـــەیەكی گـــەورەی كـــرد و 
ئۆكرانیـــاش توانیویەتـــی بەشـــێكی زۆری خاكەكـــەی 
لـــە  ڕووســـیا  وایـــە  پێـــت  ئایـــا  بكاتـــەوە،  ڕزگار 
ـــورس  ـــی ق ـــۆ بژارەیەك ـــا ب ـــدا پەن ناچـــاری و نائومێدی
ـــا  ـــە ئای ـــات؟ مەبەســـتمان ئەوەی ـــراو دەب و چاوەڕواننەك
ئەگـــەری ئـــەوە هەیـــە ڕووســـیا پەنـــا بـــۆ بەكارهێنانـــی 
چەكـــی ئەتۆمـــی ببـــات و ئـــەم شـــەڕەی تێكـــڕای 
درێـــژە  زۆر  ماوەیەكـــی  بـــۆ  و  بگرێتـــەوە  جیهـــان 

بكێشـــێت؟
ـــە كـــە  ـــراوە، ئەوەی ـــەدی ك ـــەوەی ب ـــە ڕاســـتیدا ئ - ل
ســـەرەڕای ئـــەوەی ئۆكرانیـــا دەوڵەتێـــك نییـــە خاوەنـــی 
ــەوەش  ــەرباری ئـ ــەاڵم سـ ــت، بـ ــی بێـ ــی ئەتۆمـ چەكـ
ســـەرۆكی ڕووســـیا ڤالدمیـــر پوتیـــن ئامـــاژەی بـــەوە 
بـــژارەی  پەنابردنەبـــەر  هەڕەشـــەی  یـــان  كـــردووە، 
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ناوكـــی كـــردووە. هـــەر چەنـــدە مـــن پێـــم وایـــە ئـــەم 
ـــووەكان  ـــە یەكگرت ـــە ویالیەت ـــر ڕووی ل هەڕەشـــانە زیات
و خـــودی ناتۆیـــە بـــۆ ئـــەوەی ڕاســـتەوخۆ نەیەنـــە 
ڕووەوە  لـــەم  نەكـــەن.  بەشـــداری  و  شـــەڕەكە  نێـــو 
پێـــم وایـــە هەڕەشـــەكەی ســـەرۆك پوتیـــن هەنـــدێ 
میســـداقییەتی تێدایـــە، مەبەســـتم ئەوەیـــە ناتـــۆ بـــە 
ســـەركردایەتیی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، 
دەوڵەتـــە ئەندامەكانـــی ناكاتـــە بارمتـــە لـــە پێنـــاو 
ڕزگاركردنـــی واڵتـــی ئۆكرانیـــا لـــە داگیركاریـــی 
ـــە  ـــن ك ـــەوە لەبەرچـــاو بگری ـــت ئ ـــر دەبێ ـــیا. دوات ڕووس
ـــو ناتـــۆدا و  ـــە نێ ـــدام نییـــە ل ئۆكرانیـــا دەوڵەتێكـــی ئەن
لـــەم ڕووەوە ئـــەو پارێزگارییـــە بـــە گوێـــرەی میســـاقی 
ـــت،  ـــی دەســـتەبەر دەكرێ ـــە ئەندامەكان ـــۆ دەوڵەت ـــۆ ب نات
درێـــژ نابێتـــەوە بـــۆ پارێزگاریكـــردن لـــە هێـــرش و 
داگیركارییەكانـــی ڕووســـیا. هەمـــوو ئـــەوەی دەتوانـــن 

ئەنجامـــی بـــدەن بریتییـــە لـــە بەردەوامیـــدان و درێـــژەدان 
ـــدان  ـــا و بەردەوامی ـــی ئۆكرانی ـــی واڵت ـــە پڕچەككردن ب
بـــۆ  ڕووســـیا،  لەگـــەڵ  ئیســـتینزاف  شـــەڕی  بـــە 
ئـــەوەی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن ناچـــار بكـــەن بـــۆ 
ئـــەوەی بـــە حیســـاباتی خۆیـــدا بچێتـــەوە و هێنـــدە 
ـــە  داگیركارییەكـــەی لەســـەر قـــورس بكـــەن كـــە بیـــر ل
ـــەوە. ڕاســـتە  ـــە خاكـــە داگیركـــراوەكان بكات كشـــانەوە ل
ڕووســـیا تووشـــی خەســـارەتێكی گـــەورە بووەتـــەوە، 
بـــەاڵم پێـــم وانییـــە كشـــانەوە بژارەیـــەك بێـــت لـــە 

بژارەكانـــی ســـەرۆك پوتیـــن. 
چەكـــی  پرســـی  بـــە  پەیوەنـــدی  لـــە  هـــەر   *
ناوكییـــەوە ئایـــا پێـــت وانییـــە ئـــەم شـــەڕە دەبێتـــە 

بەدەســـتهێنانی  لـــە  بیـــر  واڵتـــان  ئـــەوەی  هـــۆی 
ـــەوە  ـــەو ڕوانگەی ـــش ل ـــەوە، ئەوی چەكـــی ناوكـــی بكەن
كـــە هەنـــدێ كـــەس پێیـــان وایـــە ئەگـــەر هاتـــوو 
ــەوا دەوڵەتانـــی  ــوو، ئـ ــەم چەكـــەی هەبـ دەوڵەتێـــك ئـ
ـــەن و هـــەر  ـــی بب ـــۆ داگیركردن ـــا ب ـــن پەن دیكـــە ناتوان
ــەورە  ــا هەڵەیەكـــی گـ ــەم ڕووەوە دەوترێـــت ئۆكرانیـ لـ
و ســـتراتیژی كـــرد، كاتێـــك دەســـتی لـــەم چەكـــە 
داگیـــركاری  تووشـــی  ئێســـتا  ئەوەتـــا  هەڵگـــرت، 

ــن؟ ــی دەڵێـ ــەوە چـ ــەم بارەیـ ــوە لـ ــەوە، ئێـ بووەتـ
- لـــە ڕاســـتیدا ئۆكرانیـــا دەســـتی لـــە چەكـــی 
ـــە  ـــە ك ناوكـــی هەڵنەگـــرت، بەڵكـــو مەســـەلەكە ئەوەی
ئـــەم چەكانـــە لـــە ئۆكرانیـــادا جێگیـــر كرابـــوون و 
ـــەك هەڵوەشـــاندنەوەی یەكێتیـــی  لەســـەروەختی لەبەری
ـــەوە  ـــە دەگەڕای ـــەم چەكان ـــی ئ ســـۆڤیەتدا خاوەندارێتی
ـــرەی یاداشـــتی  ـــە گوێ ـــەم ڕووەوە و ب ـــیا. ل ـــۆ ڕووس ب

كـــرا،  واژوو   1994 ســـاڵی  لـــە  كـــە  بوداپێســـت 
ــەربەخۆیی و  ــە سـ ــز لـ ــە ڕێـ ــی دا كـ ــیا بەڵێنـ ڕووسـ
ســـەروەریی دەوڵەتـــی ئۆكرانیـــا بگرێـــت و زەمانەتـــی 
ئـــەوەی بـــۆ ئۆكرانیـــا كـــرد كـــە لـــە بەرامبـــەر هـــەر 
بـــكات،  لـــێ  پارێـــزگاری  پەالمارێـــك  و  هێـــرش 
كەچـــی ئەوەتـــا خـــۆی ئـــەم كارەی كـــرد و ئـــەم 
ـــەم  ـــە ئ ـــم وانیی ـــر مـــن پێ ـــرد. دوات ـــەی پێشـــێل ك بەڵێن
حاڵەتـــە كاریگـــەری هەبێـــت لەســـەر باڵوبوونـــەوەی 
چەكـــی ناوكـــی، لەبـــەر ئـــەوەی دەوڵەتـــان پاڵنـــەری 
تەواویـــان نییـــە بـــۆ بەدەســـتهێنانی ئـــەم چەكـــە و 
بەدەستهێنانیشـــی خەرجـــی و بارگرانییەكـــی زۆری 

دەوێـــت كـــە ڕەنگـــە لـــە ســـوودەكانی زیاتـــر بـــن. 
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ئەو ڕاستییە ڕوون بووەتەوە كە 
ئەوروپا ناتوانێت بە هێزی نەرم 

مامەڵە لەگەڵ ڕووسیادا بكات

پاوڵ كیوبیچێك
مامۆستای زانستی سیاسی لە زانكۆی ئۆكالند بۆ گواڵن: 
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مایەی نیگەرانییە، كە واڵتانێكی 
وەك چین و هیندستان ئیدانەی 

داگیركارییەكەی ڕووسیایان 
نەكردووە

ـــە  ـــواری پەیوەندیی ـــدی ب * وەك شـــارەزا و تایبەتمەن
ـــە بارودۆخـــی ئێســـتای  ـــوە چـــۆن ل نێودەوڵەتییـــەكان، ئێ
لەبـــەر ڕۆشـــنایی  تایبەتـــی  بـــە  جیهـــان دەڕوانـــن، 
ئـــەو كێشـــە و تەنگژانـــەی جیهـــان بـــە دەســـتیانەوە 
شـــەڕی  هەموویانـــەوە  ســـەرووی  لـــە  گرفتـــارە، 
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا، كـــە ئاشـــكرایە ئـــەم شـــەڕەش 
دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەی لەســـەر تێكـــڕای جیهـــان 
هەبـــووە، ئایـــا دەكرێـــت بڵێیـــن لـــە بـــواری پەیوەندییـــە 
نێودەوڵەتییەكانـــدا جیهانـــی بـــەرەو قۆناغێكـــی دیكـــە 

ــردووە؟ بـ
ـــە شـــەڕی  ـــت ب ـــەوەی پەیوەســـت بێ ـــە ڕاســـتیدا ئ - ل
و  هەڵگیرســـان  بڵێیـــن  یـــان  ئۆكرانیـــا،  و  ڕووســـیا 
بەرپابوونـــی ئـــەم شـــەڕە، لـــە بنەڕەتـــدا بـــە بەرەوپێشـــچوون 
و پەرەســـەندنێك دادەنرێـــت و لێكدەدرێتـــەوە كـــە بـــە 
چەنـــد چەشـــن و شـــێوازێك ســـەربەلەری سیاســـەتی 
جێـــی  ڕووەوە  لـــەم  ئـــەوەی  هەژانـــدووە،  جیهانـــی 

هەڵوەســـتە لەســـەركردن و هەروەهـــا مایـــەی سەرســـامی 
و سەرســـوڕمانی ســـەرۆكی ڕووســـیا ڤالدمیـــر پوتیـــن 
بـــوو، ئەوەیـــە كـــە واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا تـــا ئـــەم ســـاتەوەختە 
یەكهەڵوێســـت و یەكڕیـــز و یـــەك ئامانـــج بـــوون و، 
بـــە یەكگرتوویـــی ڕووبـــەڕووی ڕووســـیا بوونەتـــەوە 
و بەرهەڵســـتییان كـــردووە. هـــەر لـــە پەیوەنـــدی بـــەم 
پرســـەوە، ئـــەوا دەكرێـــت بگوترێـــت كـــە هـــاوكاری و 
پاڵپشـــتییە دەســـتەبەركراوەكان بـــۆ ئۆكرانیـــا لەالیـــەن 
ــادار  ــاو و بەهـ ــاواوە، هاوكاریـــی بەرچـ واڵتانـــی ڕۆژئـ
نكۆڵـــی  و  دیـــار  ئاكامـــی  و  كاریگـــەری  و  بـــوون 
لـــێ نەكراویـــان لـــێ كەوتووەتـــەوە. لـــە هەمـــان كاتـــدا 
و ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە هەڵوێســـتی واڵتانـــی 
ـــەم  ـــان ل ـــان داوە خۆی ـــا هەوڵی ـــان ئەوەت ـــەوا، ی دیكـــەوە، ئ
ناكۆكییـــە، یـــان لـــە تێـــوەگالن لـــەم ناكۆكییـــە بـــە دوور 
ـــان  ـــە خۆی ـــوون ك ـــی دیكـــەش هەب ـــدێ واڵت بگـــرن، هەن
بـــە دوورگرتـــووە، یـــان دوودڵ بـــوون لـــە گرتنەبـــەری 

 پـــاوڵ كیوبیچێـــك مامۆســـتای زانســـتی سیاســـییە لـــە زانكـــۆی ئۆكالنـــد و پســـپۆڕ و تایبەتمەنـــدی 
چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك سیاســـەتی بـــەراوردكاری و سیاســـەتی جیهانـــی، سیاســـەتی نێودەوڵەتـــی، 
سیاســـەتی دوای یەكێتـــی ســـۆڤییەت، وانەبێـــژ بـــووە لـــە چەنـــد واڵتێكـــی وەك ئۆكرانیـــا و توركیـــا، هەروەهـــا 
ـــد  ـــەی دیمانەیەكـــدا چەن ـــە میان ـــا و ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت دەدات. گـــواڵن ل ـــە سیاســـەتی ئەوروپ ـــەخ ب بای
پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد، لـــە پەیوەنـــدی بـــە دۆخـــی ئێســـتای جیهـــان و پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان 

ـــارادان و هەروەهـــا كاریگەرییەكانیـــان. ـــە ئ ـــەی ل ـــەو شـــەڕ و تەنگژان و ئ
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هـــەر هەڵوێســـتێك كـــە سەزەنشـــتكردن و ئیدانەكردنـــی 
ڕووســـیا لەخـــۆ بگرێـــت، ئەویـــش بـــە ڕەچاوكردنـــی ئـــەو 
ـــەو  ڕاســـتییەی كـــە سیســـتمە نێودەوڵەتییەكـــە لەســـەر ئ
بیرۆكەیـــە بنیـــات نـــراوە، كـــە نابێـــت هیـــچ دەوڵەتێـــك 
پەنـــا بباتـــە بـــەر داگیركردنـــی دەوڵەتـــە دراوســـێكەی، 
كـــە  نیگەرانییـــە،  مایـــەی  بڵێیـــن  دەكرێـــت  ئـــەوا 
ئیدانـــەی  هیندســـتان  و  چیـــن  وەك  واڵتانێكـــی 

داگیركارییەكـــەی ڕووســـیایان نەكـــردووە.
* لە وەاڵمی پرســـیارەكەدا ئاماژەت بە پێشـــێلكردنی 
ئـــەم  ئاشـــكرایە  كـــە  كـــرد،  نێودەوڵەتـــی  سیســـتمی 
سیســـتمە لەســـەر چەنـــد بنەمـــا و پرەنســـیپێك داڕێـــژراوە، 
ـــان  ـــەربەخۆیی دەوڵەت ـــەروەری و س ـــە س ـــن ل وەك ڕێزگرت
و، خۆبەدوورگرتـــن لـــە هەڕەشـــەی بەكارهێنانـــی هێـــز، 
یـــان پەنابردنەبـــەر بەكارهێنانـــی هێـــز، ئایـــا پێـــت وایـــە 
ــە  ــێلكردنانە بزمارێكـــی دیكەیـ ــەم پێشـ ــەڕە و ئـ ــەم شـ ئـ
ـــە لەســـەر بنەمـــای  ـــەو سیســـتمە دراوە ك ـــی ئ ـــە تابووت ل

ڕێســـاكان بنیـــات نـــراوە؟
ـــەك  ـــا ڕاددەی ـــە ئەمـــە ت ـــم وای ـــە ڕاســـتیدا مـــن پێ - ل
لێكدانەوەیەكـــی دروســـتە، ڕاســـتە ئـــەم شـــەڕە بارگرانـــی 
و تێچوونێكـــی قـــورس بـــۆ واڵتـــی ڕووســـیای لـــێ 
كەوتووەتـــەوە، بـــەاڵم ئـــەو ڕاســـتییە كـــە ســـەرۆك پوتیـــن 
ئامادەیـــی گرتنەبـــەری هەڵوێســـت و كردارێكـــی لـــەم 
شـــێوەیە بـــوو، ئـــەو ڕاســـتییەی كـــە ڕێكخـــراوی نەتـــەوە 
یەكگرتـــووەكان نەیتوانـــی هیـــچ هەنگاوێـــك بگرێتەبـــەر 
ـــە  ـــە ئامـــاژەن ب ـــەوا هەمـــوو ئەمان ـــە دژی ڕووســـیا، ئ ل
ـــو هەمـــوو  ـــە نێ الوازیـــی سیســـتمە نێودەوڵەتییەكـــە و، ل
ئـــەو پێشـــهات و ئاڵۆزییانەشـــدا چیـــن بـــە وردی و 

وریاییـــەوە چاودێریـــی بارودۆخەكـــە دەكات.
ویالیەتـــە  پێشـــووی  ئیـــدارەی  كاتێـــك   *
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــە ســـەرۆكایەتی دۆناڵـــد 
ترەمـــپ ســـتراتیژیەتی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی واڵتەكـــەی 
وەك گەورەتریـــن هێـــزی جیهانـــی داڕشـــت، ئامـــاژە 
ـــە  ـــە ل ـــەرەكی بریتیی ـــی س ـــە ئەولەوییەت ـــوو ك ـــەوە كراب ب
كێشـــە و ناكۆكیـــی نێـــوان هێـــزە جیهانییـــەكان و، لـــەم 
ــەم  ــەكانی بـ ــەوڵ و كۆششـ ــكا هـ ڕووەوە دەبێـــت ئەمریـ
ئاراســـتەیەدا چـــڕ بكاتـــەوە، ئێســـتاش كـــە شـــەڕی 
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا ڕووی داوە، دەبینیـــن ئیـــدارەی 
ســـەرۆك جـــۆ بایـــدن هاوكارییەكـــی بەرچـــاو و گـــەورەی 
ســـەربازیی ئۆكرانیـــای كـــردووە و، تەنانـــەت وەزیـــری 
بەرگریـــی ئەمریـــكا ڕایگەیانـــد كـــە ئامانجـــی ئـــەوان 
ئەوەیـــە پێگـــەی ڕووســـیا وەك هێزێكـــی جیهانـــی الواز 

بێـــت، ئێـــوە چـــۆن لـــەم پـــرس و بابەتـــە دەڕوانـــن؟

ـــەن  ـــێ دەك ـــوە ئامـــاژەی پ ـــەوەی ئێ ـــە ڕاســـتیدا ئ - ل
لەبەرچاوگرتنـــە،  و  هەڵوەستەلەســـەركردن  جێـــی 
ــەی  ــاراوە، مایـ ــە ئـ ــەندنەی هاتووەتـ ــەو پەرەسـ ــە ئـ واتـ
ئەوەیـــە كـــە كات و كۆششـــی خۆمانـــی بـــۆ تەرخـــان 
ـــن  ـــرۆڤەكردنیدا، م ـــەوە و ش ـــاو وردبوون ـــە پێن ـــن، ل بكەی
لـــەم ڕووەوە تێڕوانینـــم ئەوەیـــە كـــە دەكرێـــت ئـــەوەی 
هاتووەتـــە ئـــاراوە و ئـــەو پەرەســـەندن و پێشـــهاتانەی 
ڕوویـــان داوە، بـــە گۆڕانكارییەكـــی مـــەزن وەســـف 
بكرێـــن، ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە ڕووســـیاوە ئـــەوا 
ــە  ــاواوە بـ ــی ڕۆژئـ ــەی واڵتانـ ــە ڕوانگـ ــە لـ ــەم واڵتـ ئـ
ـــت  ـــی دەڕوانرێ ـــان دەوڵەتێكـــی گۆشـــەگیر لێ ـــك، ی هێزێ
و، لـــە ڕاســـتیدا لـــە دەرئەنجامـــی ئـــەم شـــەڕەوە مـــن 
نازانـــم چـــۆن ڕووســـیا دەتوانێـــت ببێتـــەوە بـــە دەوڵەتێكـــی 
ــەوە  ــا پەیوەندیدارەكانـ ــا و ڕێسـ ــە یاسـ ــە بـ ــایی، كـ ئاسـ

پابەنـــد بێـــت.
* نكۆڵـــی لـــەوە ناكرێـــت كـــە ئـــەم شـــەڕەی ڕووســـیا 
و ئۆكرانیـــا، بـــە تەنیـــا كاریگەریـــی لەســـەر ئـــەم دوو 
ـــووە، بەڵكـــو كاریگەرییەكـــەی  ـــە بەشـــەڕهاتووە نەب واڵت
دیاریكـــراوی  بـــە  گرتووەتـــەوە،  جیهانـــی  زۆربـــەی 
پرســـی  چـــۆن  بینیمـــان  كـــە  ئەوروپـــا،  واڵتانـــی 
هاوردەكـــردن و هەناردەكردنـــی نـــەوت و غـــازی ڕووســـیا 
بوونەتـــە  و،  بـــووە  شـــەڕەكە  هاوكێشـــەی  تێكەڵـــی 
كارتـــی گوشـــار لـــەم ڕووەوە، ئایـــا پێـــت وایـــە تـــا چەنـــد 
ــە  ــردووە كـ ــار كـ ــەڕە واڵتانـــی ئەوروپـــای ناچـ ــەم شـ ئـ
پێداچوونەوەیەكـــی قـــووڵ بـــە حیســـاباتی پەیوەســـت بـــە 

ــەن؟ ــایش و وزەوە بكـ ئاسـ
و  دەرئەنجـــام  و  شـــەڕە  ئـــەم  ڕاســـتییەی  ئـــەو   -
ئەوەیـــە  خســـتیەڕوو،  شـــەڕە  ئـــەم  دەرهاویشـــتەكانی 
كـــە واڵتانـــی ئەوروپـــا پێویســـتیان بەوەیـــە ڕێچكـــە و 
ســـتراتیژیەتێكی گونجـــاو بگرنەبـــەر، لێـــرەدا مەبەســـتم 
ئەوەیـــە كـــە پێویســـتە ئـــەم واڵتانـــە هـــەوڵ و كۆشـــش بكـــەن 
بـــە ئاقـــار و ئاراســـتەی بەدیهێنانـــی ســـەربەخۆیی لـــە 
ڕووســـیاوە، واتـــە بگەنـــە حاڵەتێـــك كـــە ناچـــار نەبـــن پشـــت 
بـــە هاوردەكردنـــی نـــەوت و غـــازی ڕووســـیا ببەســـتن، 
كـــە پێـــم وایـــە ئـــەم واڵتانـــە بـــە ئاراســـتەی بەدیهێنانـــی 
ـــەش  ـــەم هەوڵ ـــدە ئ ـــردووە، هەرچەن ـــان ك ـــەم ئامانجـــە كاری ئ
بـــێ كێشـــە و دژواری نابێـــت و ئـــەم ئامانجـــەش بـــە 
ئاســـانی بەدەســـت نایـــەت. خاڵێكـــی دیكـــەی گرنـــگ كـــە 
ـــەن و تیشـــكی  ـــێ بك ـــاژەی پ ـــرەدا ئام ـــی لێ ـــی خۆیەت جێ
ـــی  ـــە تایبەت ـــا ب ـــی ئەوروپ ـــە واڵتان ـــە ك ـــەر، ئەوەی بخەینەس
ئەڵمانیـــا، دەركـــی بـــەو ڕاســـتییە كـــردووە كـــە گرتنەبـــەری 
)هێـــزی نـــەرم( ڕەنگـــە ســـوود و كاریگەرییەكـــی ئەوتـــۆی 

واڵتانی ئەوروپا بە تایبەتی 
ئەڵمانیا، دەركی بەو ڕاستییە 
كردووە كە گرتنەبەری 
)هێزی نەرم( ڕەنگە سوود و 
كاریگەرییەكی ئەوتۆی نەبێت بۆ 
مامەڵەكردن لەگەڵ ڕووسیادا

چیتر ڕۆژئاوا ئەو خواستەی 
نەماوە كە كار بە ئاراستەی 
بەدیهێنان و چەسپاندنی 
دیموكراسی لە واڵتانی ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بكات

پێم وا نییە چاوپێكەوتنی 
سەرۆك ڕەجەب تەیب ئەرۆدغان 
لەگەڵ سەرۆك ڤالدمیر پوتین 
لەالیەن ڕۆژئاواوە بە ئەرێنی 
لێی بڕوانرێت

پێم وایە هەوڵ و كۆششەكان 
بە ئاراستەی پەرەپێدانی 
دیموكراسی لەم ناوچەیەدا 
الوازترن بەراورد بەو هەواڵنەی 
10 ساڵ پێش ئێستا لە ئارادا 
بوون
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ـــەاڵم هـــەر  ـــردن لەگـــەڵ ڕووســـیادا، ب ـــۆ مامەڵەك ـــت ب نەبێ
چۆنێـــك بێـــت تەحەددییەكـــە ئەوەیـــە كـــە ئایـــا ئـــەم واڵتانـــە 
ــان  ــرادەی خۆیـ دەتوانـــن پارێـــزگاری لـــە یەكڕیـــزی و ئیـ

بكـــەن لـــە بەرامبـــەر ڕووســـیادا؟
* یەكێـــك لـــە واڵتـــە هەرێمییانـــەی كـــە كاریگـــەر 
ــتوویەتی ڕۆڵ و جـــێ پەنجـــەی  ــن ویسـ ــان بڵێیـ ــووە، یـ بـ
هەبێـــت لەســـەر شـــەڕەكە، واڵتـــی توركیایـــە، ئێـــوە چـــۆن 
شـــەڕی  بـــە  پەیوەنـــدی  لـــە  ئـــەم واڵتـــە  لـــە ڕۆڵـــی 
وایـــە  پێتـــان  ئایـــا  دەڕوانـــن؟  ئۆكرانیـــاوە  و  ڕووســـیا 
توركیـــا ســـوودمەندی ســـەرەكی بـــووە لـــە هاتنەئـــارای 
ئـــەم ناكۆكییـــە و لـــە هەڵگیرســـانی ئـــەم شـــەڕە، یـــان 
ــی  ــی زیانبەخشـ ــە كاریگەریـ ــان وایـ ــەوە، پێتـ ــە پێچەوانـ بـ

لەســـەر پێگـــەی ئـــەم واڵتـــە هەبـــووە؟
و  پێگـــە  لـــە  توركیـــا  مـــن  تێڕوانینـــی  بـــە   -
ــە  ــم لـ ــە بڵێـ ــتم ئەوەیـ ــەیردایە، مەبەسـ ــی سـ هەلومەرجێكـ
كاتێكـــدا دەكرێـــت و دەرفەتـــی ئـــەوە لـــە ئارادایـــە كـــە 
لـــە  بـــكات  توركیـــا بتوانێـــت پێگـــەی خـــۆی باشـــتر 
ـــەوە،  ـــەوڵ وكۆششـــە دیپلۆماتییەكان ـــەری ه ـــی گرتنەب ڕێ
بـــە تایبەتـــی كـــە لـــە ئێســـتادا ئەگـــەری دروســـتبوون و 
هاتنەئـــارای )شـــەڕێكی ســـاردی( نـــوێ لـــە ئاســـۆدا 
توركیـــا  كـــە  ئەوەیـــە  كێشـــەكە  بـــەاڵم  دەركەوتـــووە، 
الیەنگـــری و هەڵوێســـتی خـــۆی دەگۆڕێـــت، كەواتـــە 
ــەم،  ــێ بكـ ــاژەی پـ ــرەدا ئامـ ــت لێـ ــەوەی دەكرێـ ــوو ئـ هەمـ
ئەوەیـــە كـــە پێـــم وا نییـــە چاوپێكەوتنـــی ســـەرۆك ڕەجـــەب 
تەیـــب ئەرۆدغـــان لەگـــەڵ ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن 

لەالیـــەن ڕۆژئـــاواوە بـــە ئەرێنـــی لێـــی بڕوانرێـــت. 

ـــی ناوچـــەی  ـــە بارودۆخ ـــتە ب ـــیارمان پەیوەس * دواپرس
و  شـــارەزا  ئێـــوە  كـــە  ناوەڕاســـتەوە،  ڕۆژهەاڵتـــی 
تایبەتمەنـــدن لـــەم بوارەشـــدا، ئایـــا پێـــت وایـــە پرۆســـەی 
حوكمڕانـــی و دیموكراســـی لـــەم واڵتانـــەدا چـــۆن بەڕێـــوە 
دەچێـــت؟ ئایـــا چـــۆن لـــە ئەزموونـــی واڵتـــی تونـــس 
دەڕوانـــن كـــە هەندێـــك جـــار بـــەم شـــێوەیە ئامـــاژەی پـــێ 
ــاری  ــەركەوتووی بەهـ ــی سـ ــە ئەزموونـ ــە تاقـ ــت كـ دەكرێـ
و  پاشەكشـــە  دواییانـــەدا  لـــەم  ئەگەرچـــی  عەرەبییـــە، 

دژواریـــی بەخـــۆوە بینـــی؟
- مـــن پێـــم وایـــە بـــە ســـەرنجدانی لـــە دۆخـــی واڵتانـــی 
ڕاســـتییە  ئـــەو  ناوەڕاســـت،  ڕۆژهەاڵتـــی  ناوچـــەی 
ڕوون دەبێتـــەوە كـــە ئەگـــەر و دەرفەتـــی پەرەپێـــدان و 
واڵتانـــەدا،  لـــەم  الوازە  دیموكراســـی  بەرەوپێشـــچوونی 
دەكـــەم  بـــەدی  كـــەم  كۆششـــێكی  و  كار  ڕووەوە  لـــەم 
لـــەم ناوچەیـــەدا بـــۆ بـــرەودان بـــە دیموكراســـی و بـــۆ 
ــاد  ــە یـ ــەوەش لـ ــر نابێـــت ئـ ــپاندنی پایەكانـــی، دواتـ چەسـ
ـــە  ـــاوە ك ـــەو خواســـتەی نەم ـــاوا ئ ـــر ڕۆژئ ـــە چیت ـــن ك بكەی
كار بـــە ئاراســـتەی بەدیهێنـــان و چەســـپاندنی دیموكراســـی 
ـــكات،  ـــتدا ب ـــی ناوەڕاس ـــی ناوچـــەی ڕۆژهەاڵت ـــە واڵتان ل
دواتـــر ئێـــوە ئاماژەتـــان بـــە بەهـــاری عەرەبـــی كـــرد، كـــە 
ئاشـــكرایە بەهـــاری عەرەبـــی نەیتوانـــی ئامانجەكانـــی 
بـــەدی بهێنێـــت، لەبـــەر ئـــەوە ئەگـــەر وەاڵمەكـــەم پوخـــت 
بكەمـــەوە ئـــەوا پێـــم وایـــە هـــەوڵ و كۆششـــەكان بـــە 
ناوچەیـــەدا  لـــەم  دیموكراســـی  پەرەپێدانـــی  ئاراســـتەی 
الوازتـــرن بـــەراورد بـــەو هەواڵنـــەی 10 ســـاڵ پێـــش ئێســـتا 

لـــە ئـــارادا بـــوون. 
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شێوازی نوێی تەندەرینی دەرمان 
كێشەی كەمیی دەرمان ناهێڵێت و 

كواڵێتیشیان باشتر دەكات

دكتۆر ڕەنج محەمەد عەبدولڕەحمان
سەرۆكی لقی هەولێری سەندیكای دەرمانسازانی كوردستان بۆ گواڵن:

كێشـــەی دەرمـــان لـــە ڕووی بەردەســـتنەبوونی بـــڕی پێویســـت و كواڵێتییەكـــەی یەكێـــك لـــەو كێشـــانەیە 
ــتركردنی  ــتەی باشـ ــە ئاراسـ ــش بـ ــێ دراوە، هەوڵەكانیـ ــاوی پـ ــی بەرچـ ــەوە بایەخێكـ ــەن حكومەتـ ــە لەالیـ كـ
بارودۆخەكـــە هەنـــگاوی كردارییـــان لەخـــۆ گرتـــووە، ئـــەم پرســـە و چەنـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار 
بوونـــە تـــەوەری ســـەرەكیی دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ دكتـــۆر ڕەنـــج محەمـــەد عەبدولڕەحمـــان ســـەرۆكی 

لقـــی هەولێـــری ســـەندیكای دەرمانســـازانی كوردســـتان. 



ـی
سـ
ـــا
سیـ

45 ژمارە )1333(  2022/9/19

زیاد لە پێویست دەرمانمان 
هەیە، بەاڵم ئاڵۆزی لە بڕ و 

جۆری دەرمان هەیە، ئەمەش بۆ 
بوونی بازاڕی ئازاد دەگەڕێتەوە

وەزارەتی تەندروستی لە 
ئاستی گرانیی نرخی دەرمان و 

جێگیركردنی كەمتەرخەم بووە و 
پێویستە جددیتر كاری لەسەر 

بكات

ـی
سـ
ـــا
سیـ

بــە دەرمــان دراوە  تــا چەنــد گرنگــی  ئایــا   *
لــە ڕووی تەندروســتی و كواڵێتییەكەیــەوە و چــۆن 
زانســتییەكانی  ڕێنماییــە  لەســەر  كار  توانــراوە 

بكرێــت؟ دەرمــان  پزیشــكیی 
ــە پێداویســتییەكی  - ئاشــكرایە كــە دەرمــان بووەت
ڕێنمایــی  گوێــرەی  بــە  پێویســتە  بــەاڵم  ژیــان، 
پەیوەنــدی  ئــەوەی  بهێنرێــت.  بــەكار  پزیشــكی 
بــە كوردســتانەوە هەبێــت، ئــەوا زیــاد لــە پێویســت 
ــڕ و جــۆری  ــە ب ــەاڵم ئاڵــۆزی ل ــە، ب دەرمانمــان هەی
ــازاد  ــازاڕی ئ ــی ب ــۆ بوون ــە، ئەمــەش ب دەرمــان هەی
دوو  ئــازاد  بــازاڕی  ئەگەرچــی  دەگەڕێتــەوە، 
ــە قۆرخــكاری  ــەم: وادەكات ك ــە، یەك قازانجــی هەی
هــەرزان  نرخێكــی  بــە  دەرمــان  دووەم:  نەمێنێــت. 
بــازاڕی  هــاوكات  بــگات،  نەخــۆش  دەســت  بــە 
ئــازاد زیانێكــی مەترســیداری هەیــە كــە ئەویــش 
ئاڵوزییــە لــە جــۆری دەرمانــەكان، بــە چەشــنێك كــە 
نەخــۆش ســەری لــێ دەشــێوێت و نازانێــت كامــە 
جــۆری دەرمــان بــەكار بێنێــت. هــەر بۆیــە لێــرەدا 
دەرفەتــە ئامــاژە بــەوە بكەیــن كــە پێویســتە هێنانــی 
ــادە  ــەو پڕۆســە و میكانیزمــەی ئێســتا پی دەرمــان ل
دەكرێــت لــە الیــەن كەرتــی تایبەتــەوە بگۆڕێــت و 
و  تایبەتمەنــد  كۆمپانیــای  و  بكرێــت  ســنووردار 
لەژێــر  ئەویــش  بــدەن،  ئەنجــام  كارە  ئــەو  پســپۆڕ 
چاودێریەكــی زۆر توندتــر و پابەندكردنــی زیاتــری 
ــە  ــان ب ــی دەرم ــە هێنان ــد ب ــی تایبەتمەن كۆمپانیاكان
ڕێنماییــە زانســتییەكان و كوالێتیــی بــەرز لەالیــەن 
وەزارەتــی تەندروســتی و بەڕێوەبەرایەتیــی كوالێتــی و 
شــارەزایان و پســپۆڕانی بــواری داودەرمــان. چونكــە 
هەیــە،  دەرمانــدا  بــازاڕی  لــە  ئاڵۆزییــەی  ئــەو 
بارقورســییەكی زۆری بــۆ حكومــەت و وەزارەتــی 
دروســت  پەیوەنــدار  ســەندیكای  و  تەندروســتی 
كــردووە، لەالیەكــی دیكــەوە وەرگرتــن و بەكارهێنانــی 
تەندروســتیی  هوشــیاریی  بــە  پێویســتی  دەرمــان 
و  تایبەتــی  گرنگیــی  ئەمــەش  كــە  هەیــە،  تــاك 
ــە لــە كاتێكــدا  كاریگەریــی خــۆی هەیــە. بــۆ نموون
ــت كــە  نەخــۆش ســەردانی پزیشــك دەكات، وا دەزانێ
دەبێــت ئــەو پزیشــكە چەندیــن جــۆر و بــە بڕێكــی 
زۆر دەرمانــی بــۆ دیــاری بــكات، ئەگەرچــی ئەمــە 
لــە ڕووی زانســتیی پزیشــكی پەســند نییــە، بەڵكــو 
نەخۆشــەكە نیشــانەیەكی ســەرەتایی، یــان ئازارێكــی 
كەمــی لــە ئەنــدام و شــوێنێكی هەیــە، كــە ئەمــە 
بــۆی هەیــە هەندێكجــار بــە ئامۆژگاریــی پزیشــك، 

یــان بــە تاكــە یــەك جــۆر و بڕێكی زۆر كەم چارەســەر 
بێــت، چونكــە دەرمــان لــەو كاتــەی كــە ســوودی بــۆ 
چارەســەری هەیــە، لــە هەمــان كات بــۆی هەیــە 
زیانــی الوەكــی و كاریگەریشــی لەســەر جەســتەی 
مــرۆڤ دروســت بــكات. هــاوكات پێویســتە پزیشــكە 
بكــەن  كار  شــێوەیە  بــەو  دەرمانخانــەكان  و  بەڕێــز 
كــە دەرمــان لــە جــۆر و بڕەكــەی دیــاری بكــەن بــۆ 
ــج و فرۆشــتنی  ــە قازان ــر ل ــا بی ــەك تەنی نەخــۆش، ن

دەرمانەكــە بكەنــەوە. 
حكومەتــی  نۆیەمــی  كابینــەی  لــە  ئایــا   *
هەرێــم تــا چەنــد گرنگــی بــە دەرمــان بەتایبەتــی 
لــە كواڵێتییەكــەی دراوە، وەك دەزانیــن لــە چەنــد 
بارزانــی  مســرور  بەڕێــز  ڕابــردوو  هەفتــەی 
ســەرۆكی حكومەتــی كوردســتان بڕیــاری دا كــە 
جــۆری  لــە 280  زیاتــر  كڕینــی  بەناوەندیكردنــی 

بخرێــت؟ یــەك  دەرمــان 
- ئاشــكرایە كــە ڕاگەیاندنــی هێڵــە گشــتییەكانی 
ســەرۆكی  بەڕێــز  لەالیــەن  حكومــەت  كارنامــەی 
دەستخۆشــی  و  ســتایش  جێــگای  حكومەتــەوە 
پەتــای  هاتنــی  لەبــەر  بــەاڵم  بــوو،  هاوواڵتییــان 
كۆڕۆنــا نەتوانــرا زۆرێــك لــە بەرنامەكانی كارنامەكە 
جێبەجــێ بكرێــن، یــان كارەكان سســت بــوون و بەپێــی 
پێویســت نەبــوون. بــەاڵم دوای كەمبوونــەوەی ئــەو 
ــاش و بەرچــاو  ــەوا بەرەوپێشــەوەچوونێكی ب ــە ئ پەتای
كەرتــی  لــە  و  حكومەتــدا  كارەكانــی  لــە  هەیــە 
تەندروســتی بەتایبەتــی، كــە لەژێــر چاودێریــی تونــد 
ــان  ــی دەرم ــە هێنان ــدی ب ــە پەیوەن ــە ل و بەردەوامدای
دەرمــان  پێكهاتــەی  و  كوالێتــی  ڕەچاوكردنــی  و 
ــەدا  ــەم دوایی ــاوكات ل ــتییەكەیەوە. ه ــە رووی زانس ل
ــی  ــار درا شــێوازێكی دیكــەی تەندەرینــی هێنان بڕی
بڕیــاری  لەســەر  ئەویــش  بكرێــت،  پیــادە  دەرمــان 
جەنابــی ســەرۆكی حكومەتــی كوردســتان كــە زیاتــر 
لــە 280 جــۆری دەرمــان دەگرێتــەوە، كــە پێشــتر 
هــەر بەڕێوەبەرایەتییەكــی تەندروســتی لــە شــارەكانی 
هەرێــم )هەولێــر، ســلێمانی، دهۆك( لــەالی خۆیانەوە 
و لــە ڕێــگای تەنــدەرەوە دەرمانیــان دەكــڕی و بەســەر 
نەخۆشــخانە و بنكە تەندروســتییە حكوومییەكانیاندا 
دابەشــیان دەكرد، ئەو شــێوازە زۆرجار تووشــی ڕەخنە 
دەبــوو كــە لــە هەنــدێ شــوێنیدا شــەفافییەت نەبــووە 
و دەرمانــەكان لــە ئاســتی كوالێتیــی پێویســت نەبــوون 
و خەرجییەكــی زۆر لــە تەنــدەرەكان هەبــوو، لەگــەڵ 
ڕوودانــی حاڵەتەكانــی نەمــان و كەمیــی دەرمــان لــە 
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نەخۆشــخانە و بنكــە تەندروســتییەكان، كــە ئەمــەش 
ــی  ــە كەرت ــە ناچــاری ڕوو ل ــرد نەخــۆش ب وای دەك
تایبــەت بــكات، بــە تایبــەت بــۆ وەرگرتنــی دەرمــان 
بــەاڵم  پێویســتە.  زۆری  پارەیەكــی  ئەویــش  كــە 
ئــەو شــێوازەی كــە جەنابــی ســەرۆكی حكومــەت 
كڕینــی  بەناوەندیكردنــی  ڕایگەیانــدووە،  ئێســتا 
كــە  پرۆســەیەكە  بــۆ كەرتــی حكومــەت،  دەرمــان 
تێیــدا پێــش ئــەوەی تەندەرەكــە ڕابگەیەندرێــت، ئــەوا 
ــتییەكان  پێداویســتیی نەخۆشــخانە و بنكــە تەندروس
بەپێــی نەخــۆش لــە دەرمــان دیــاری كــراوە لــە هــەر 
شــارێكدا، بــۆ نموونــە پاراســیتیمۆڵی بوتــڵ كــە بــە 
ــە  ــەی جــار و ل ــە نەخــۆش دەدرێــت، زۆرب ــە ب كانوول
زۆربــەی نەخۆشــخانەكان و بنكەكانــی تەندروســتیی 
حكوومــی ئــەو دەرمانــە نەبــووە، بــەاڵم بــەو بڕیــارەی 
ــە  ــەت داواكاریی ــەرۆكی حكوم ــی س ئێســتای جەناب
مەركەزییەتێــك  و  كۆدەكرێتــەوە  پێویســتییەكان 
ڕادەگەیەندرێــت.  تەندەرەكــە  ئێنجــا  دادەنرێــت، 
وەك دەســتپێك بــۆ ئــەو ژمــارە دەرمانــە كــە زیاتــر 
لــە 280جــۆرە دەبێــت لــە پاشــان بــۆ دابینكردنــی 
كەرتــی  بــۆ  دیكــە  دەرمانەكانــی  جــۆرە  هەمــوو 
حكوومــی ئــەو پرۆســەیە جێبەجــێ دەكرێــت، كــە 
زۆر بــاش و زانســتی و بێگرفتــە و نەخۆشــخانە و 
ــی  ــن بەپێ ــەكان دەتوان ــتییە حكوومیی بنكــە تەندروس
پێویســت و داواكاری بــۆ چارەســەری نەخۆشــەكان 
دەســتی  نەخۆشــیش  بــدەن،  ئەنجــام  كارەكانیــان 
نەخۆشــییەكەی  چارەســەری  دەرمانــی  دەگاتــە 
بەبــێ بەرامبــەر و ناچاریــش نابێــت ڕوو لــە كەرتــی 
دەرمانانــە  جــۆرە  ئــەو  تەنــدەری  بــكات.  تایبــەت 
لەمــەودوا لــە ئەنجومەنــی وەزیــران لــە فەرمانگــەی 
میدیــا و زانیــاری ڕادەگەیەندرێــت بــە شــێوەیەكی 
شــەفاف و چەنــد ڕۆژێكــی بــۆ دیــاری دەكرێــت و، 
هــەر كۆمپانیایەكــی تایبــەت بــە هێنانــی دەرمــان 
دەتوانــن لــە تەنــدەرەكان بەشــدار بــن، بــە مەرجێــك 
بەپێــی ئــەو ڕێنماییانــەی كــە بۆیــان دیــاری كــراوە، 
تەندەرینــە  شــێوازە  ئــەو  ســوودەكانی  بكــەن.  كار 
ئەوەیــە كــە ئــەو دەرمانانــە دەهێنرێــن كــە دیــاری 
بازاڕیــش  كۆنتڕۆڵــی  و  پێویســتن  زۆر  و  كــراون 
دەكرێــت لــەو جــۆرە دەرمانانــەی كــە لــە یــەك جــۆری 
چەندیــن كۆمپانیــا و جــۆری دەرمــان هەیــە، كــە بــەم 
كارەش ئاڵــوزی لــە دەرمانیــش هەنــگاو بــە هەنــگاو 
نرخــی  دەرمانانــەش  ئــەو  هاتنــی  بــە  و  نامێنێــت 
دەرمانــەكان لــە بــازاڕ دادەبەزێــت و كێشــەی كەمیــی 

دەرمــان نامێنێــت لــە كەرتــی گشــتی و كوالێتــی 
دەرمانەكانیــش دەگاتــە ئاســتێكی ســتاندارد، چونكــە 
زیاتــر كۆمپانیــای زۆر تایبەتمەنــد و خــاوەن برانــد 
دەتوانــن تەنــدرەكان وەربگــرن بــۆ هێنانــی ئــەو جــۆرە 

دەرمانانــە.
* گلەیــی لەســەر گرانیــی نرخــی دەرمــان هەیــە 
كــە ســەردانی  لەوەدایــە  و هاوواڵتیــان گازاندەیــان 
كەرتــی  تەندروســتی  بنكەكانــی  و  نەخۆشــخانە 
حكوومــی دەكــەن ئــەو دەرمانانەی بۆیان دەنووســرێت، 
ــی  ــۆ كۆنتڕۆڵكردن ــوە وەك ســەندیكا ب ــا ئێ ــە، ئای نیی
نرخــەكان و چارەســەری كێشــەكان چیتــان كــردووە؟
هەســتمان  ڕابــردووش  ســااڵنی  مــاوەی  لــە   -
بــە كێشــەكان و گرانیــی نرخــی دەرمــان كــردووە، 
كــە گرانیــی دەرمــان بــۆ دەرمانخانەكانیــش كێشــە 
دروســت دەكات، هــەر بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن وەزارەتــی 
ــە ئاســتی گرانیــی نرخــی دەرمــان و  تەندروســتی ل
بــە  پێویســتە  و  بــووە  كەمتەرخــەم  جێگیركردنــی 
نرخــی  بتوانێــت  و  بــكات  لەســەر  كاری  جددیتــر 
بخــات،  یــەك  دەرمانخانــەكان  لــە گشــت  دەرمــان 
بارەیــەوە  لــەو  ســەندیكا  وەك  ئێمــە  بۆیــە  هــەر 
بــۆ  نووســراومان  دەرمــان  نرخــی  چارســەری  بــۆ 
وەزارەت و كوالێتیــی كۆنتــڕۆڵ كــردووە و هــۆكار 
و چارەسەرەكانیشــمان بۆیــان دەستنیشــان كــردووە، 
شــێوەیەكی  بــە  چارەســەر  هەنگاوەكانــی  بــەاڵم 
ــی  ــە جێ ــواری جێبەجێكــردن ك ــە ب پێویســت نەچووەت
لێــرەدا  بێــت.  نەخــۆش  و  هاوواڵتــی  ڕەزامەندیــی 
پەیوەندیــدار  الیەنــی  و  وەزارەت  پێویســتە  دەڵێــم 
كێشــەكان  دەرمانــەوە  تەندەرەكانــی  ڕێــگای  لــە 
چارەســەر بكــەن، تاوەكــو هاوواڵتــی متمانــەی بــە 
نــرخ و دەرمــان لــەال دروســت ببێتــەوە، هــەر بۆیــە 
چاكســازی  پــرۆژەی  لــە  بڵێیــن  دەتوانیــن  لێــرەدا 
لــە بــواری تەندروســتی بەتایبــەت بــۆ دەرمــان لــە 
كابینــەی نۆیــەم چاوەڕوانــی هەنــگاوی باشــتر و 
و  تەندروســتی  كەرتــی  چونكــە  بوویــن،  جددیتــر 
دەرمــان بەتایبەتــی پەیوەنــدی بــە ژیــان و ئاسایشــی 

هەیــە. نەتەوەییــەوە 
زۆریــی  لــە  بێســەروبەرییەی  ئــەو  ئایــا   *
دەرمانخانــەكان هەیــە كــە ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ لــە 
زیادبوونــە و هــەر یەكەشــی بــە ئــارەزووی خــۆی 
لــە  زۆر  هەیــە  قســەش  و  دەفرۆشــێت  دەرمــان 
ــەو  ــدا ناكــەن، ئ ــەكان دەرمانســاز كاری تێ دەرمانخان

دەكرێــن؟ چارەســەر  چــۆن  گرفتانــە 

پێویستە پزیشكە بەڕێز و 
دەرمانخانەكان بەو شێوەیە 
كار بكەن كە دەرمان لە جۆر و 
بڕەكەی دیاری بكەن بۆ نەخۆش، 
نەك تەنیا بیر لە قازنج و 
فرۆشتنی دەرمانەكە بكەنەوە

پێویستە هێنانی دەرمان لەو 
پڕۆسە و میكانیزمەی ئێستا 
پیادە دەكرێت لە الیەن كەرتی 
تایبەتەوە بگۆڕێت و سنووردار 
بكرێت و كۆمپانیای تایبەتمەند 
و پسپۆڕ ئەو كارە ئەنجام بدەن
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- وەك ســەندیكای دەرمانســازان بــەردەوام تیمــی 
چاودێریمــان هەیــە و هەماهەنگیشــمان هەیــە لەگــەڵ 
تەندروســتی و دەزگای  بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتیی 
و  شــارەوانی  پۆلیســی  و  كۆنتــڕۆڵ  كوالێتیــی 
قائیمقامیــەت كــە بەدواداچــوون بــۆ دەرمانخانــەكان 
لــە  هــەر  پێویســت،  كارێكــی  هەمــوو  بــۆ  دەكــەن 
ــە  ــانەی ل ــەو كەس ــان و ئ ــی دەرم ــا كوالێتی ــەوە ت نرخ
ــان  ــت هــەر هەمووی ــەكان كار دەكــەن و دەبێ دەرمانخان
بەپێــی ڕێنماییــەكان دەرمانخانــە بكەنەوە و كار بكەن، 
لــە دەرەوەی هــەر ڕێنمایــی و یاســا و ئەنجامدانــی 
ســەرپێچی ڕووبــەرووی لێپێچینــەوەی یاســا دەبنــەوە، 
هــەر لــە ســزای دارایــی تــا داخســتنی دەرمانخانەكــە. 
ئــەوەش ڕاســتە كــە ژمــارەی دەرمانخانەكان زیاد بووە، 
بــەاڵم لەالیەكــەوە ئەمــە هەلێكــی كار دەڕەخســێنێت بۆ 
ئــەو دەرچووانــەی لــەو بــوارەدا شــارەزا و بڕوانامەیــان 
بــە دەســت هێنــاوە، لەالیەكــی دیكــەوە ئەگەر بە وردی 
ــە  ــە ل ــۆی هەی ــن، ب ــری نەكرێ بەدواداچــوون و چاودێ
ــواری دیكــە دەربچــن،  ــن ب ــی و چەندی ــرخ و كوالێت ن
تەندروســتییەكانی حكومــەت  بنكــە  ئەگــەر  بــەاڵم 
كاتژمێــری   24 هەندێكیــان  خــۆی  كاتــی  وەكــو 
ئــەوە  هەبێــت،  پێویســتیان  درەمانــی  و  بكــەن  كار 
نەخــۆش زۆر كەمتــر ســەردانی دەرمانخانــە و كەرتــی 
بــە پێچەوانەوەیــە و  بــەاڵم ئێســتا  تایبــەت دەكات، 
هــەر بۆیــە ئــەو دەرمانخانانــەی الی ئێمــە مۆڵەتیــان 
وەرگرتــووە، گەیشــتووەتە 800 دەرمانخانــە كــە 400 
دەرمانخانەیــان لەنــاو ســەنتەری شــاری هەولێــرە و 
400ی دیكــەش لــە قــەزا و ناحیەكانــن. مــن هەمــوو 
بێســەروبەریی  و  كێشــە  دەكــەم  بــەوە  ئامــاژە  كات 
دەرمانخانــەكان لــە چیدایــە. بێگومــان زۆر الیەنــە، 
ــەری  ــۆ چارەس ــەرەكیترین كار ب ــەاڵم پێشــەكی و س ب
كێشــەكان پێویســتە، یەكــەم: دەبێــت نرخــی دەرمان یەك 
بخرێــت. دووەم: لــە كوالێتیــی دەرمانــەكان پێویســتە 
ئاســتە بــەرز و باشــەكان هەڵبژێردرێــن و كوالێتییــە 
بخرێنــەوە.  دوور  و  بكرێــن  دەستنیشــان  نزمــەكان 
ســێیەم: ئــەو كۆمپانییانــەی دەرمــان دەهێنــن شــارەزا 
و تایبەتمەنــد بــن و فلتــەر بكرێــن، چونكــە ئێســتا 
ئــەو زۆری و بۆرییــەی دەرمــان لــە بــازاڕ هەیــە وای 
كــردوە نــە نــرخ كۆنتــڕۆڵ دەكرێــت نــە كوالێتییەكــە و 
ــە ئێســتا  ــت ك ــە دروســت دەبێ ــەو پشــێوی و ئاڵۆزیی ئ
ــێ دەكات. چــوارەم:  ــەك هەســتی پ ــوو هاوواڵتی هەم
هــەن،  كــە  نافەرمییانــەی  شــوێنە  ئــەو  بوونــی 
الیەنێكــی دیكــەی كێشــە و خراپیــی دەرمانــن كــە 

ــان وەزارەتــی  ــە الی ــان ل ــن، ی پێویســتە چارەســەر بكرێ
تەندروســتییەوە پێداچوونەوەیــان بــۆ بكرێــت، كــە ئــەم 
شــوێنە نافەرمییانــە نــە بــاج و ڕســومات دەدەن بــە 
حكومــەت، نــە پابەنــدی ڕێنماییــە تەندروســتییەكانن. 
تایبەتمەندانــەی  كۆمپانیــا  لــەو  هەنــدێ  پێنجــەم: 
دەرمــان دەهێنــن، بەشــێكی زۆر لــە دەرمانەكانیــان یــان 
جۆرێــك لــە دەرمانەكانــی تەنیــا بــە یــەك دەرمانخانــە 
دەدات كــە لــە چەندیــن ڕووەوە ســوود و قازانجــی 
خــۆی وەردەگرێــت و دەرمانخانەكــەش لــەو كاتــەدا 
ــازاڕ و  ــە ب ــە ل ــەی هەی ــەو جــۆرە دەرمان ــەو ئ ــا ئ تەنی
دەســت ناكەوێت، ئەوە ئیســتیغاڵلی نەخۆش دەكات و 
دەرمانەكــەی بــە نرخــی زۆر و زیــاد پــێ دەفرۆشــێت، 
كــە دەبێــت ئــەو كارە هەســتپێكراوەش چارەســەر بكرێــت 
هەمــوو  بــە  تایبەتــەوە  كەرتــی  لەالیــان  دەرمــان  و 
ــرخ دادەبەزێــت.  ــەوەش ن دەرمانخانەیــەك بدرێــت كــە ب
شەشــەم: دەبێــت و لــە هەمــوو دونیــاش وایــە و یاساشــە 
كــە دەبێــت دەرمــان لــە دەســتی دەرمانســازدا بێــت، نەك 
ــكات، ئەمــەش  ــە دەرمانخــە كار ب هەمــوو كەســێك ل
ــدی لەســەرە و پیادەشــمان كــردووە،  لێپێچینــەوەی تون
حكومــەت  وەك  دەرمــان  لەالیەنــی  ئێمــە  چونكــە 
ئێمــە چاودێریــی  هــاوكات  الیەنگــری هاوواڵتیــن. 
دەكەیــن  ئۆتۆمبێالنــە  ئــەو  و  دەرمــان  كۆگاكانــی 
ــی پــێ دەگوازرێتــەوە كــە دەبێــت هــەر  كــە داودەرمان
ــدا  ــی تێ ــە دەرمان ــەكان ك ــۆگا و ئۆتۆمبێل ــوو ك هەم
ــە، ســاردەكەرەوەیان هەبێــت. ئێســتا خۆشــبەختانە  هەی
ســەیارانەی  ئــەو  و  دەرمــان  كۆگاكانــی  هەمــوو 
دەرمانــی پــێ دەگوزارێتــەوە ســاردكەرەوەیان هەیــە، 
ئەگەرنــا هــەر كەســێك پابەنــدی ئــەو ڕێنمایــی و 
ــەوە. ــد دەبێت ــزای تون ــەرووی س ــت، ڕووب ــە نەبێ مەرج
ــە بەرهەمــی  ــكا ك ــی ئاوامیدی ــا دەرمانەكان * ئای

ــان باشــە؟ ــد شــیاون و كوالێتیی ــا چەن ــە ت ناوخۆیی
- ئێمــە وەك ســەندیكا هەمــوو كات پشــتگیری 
كۆمپانیــای  بێگومــان  دەكەیــن،  ناوخــۆ  بەرهەمــی 
ئاوامیدیــكا كۆمپانیایەكــی ناوخۆییــە و حكومــەت لە 
هەمــوو هەنگاوەكانــی پشــتگیری و هــاوكاری كــردووە 
و ئــەو دەرمانانــەی بەرهەمــی دەهێنــن جــۆری زۆر 
بــاش و بــە كواڵێتیــی بــەرز و ســتانداردی جیهانیــن و 
ــكات، جــۆر و  ــێ ب ــان ل ــە كاتێكــدا حكومــەت داوای ل
بەرهەمــی زیاتریــان هەبێــت، ئــەوە لــە ڕووی زانســتی 
و شــارەزایی و ئیمكانیاتــەوە توانایــان هەیــە و دەتوانــن 
بەشــێكی بــاش لــە جــۆر و بــڕی دەرمــان بەرهــەم 

بهێنــن.    

ـی
سـ
ـــا
سیـ

ـی
سـ
ـــا
سیـ

ئەو دەرمانانەی كۆمپانیای 
ئاوامیدیكا بەرهەمی دەهێنن، 

جۆری زۆر باش و بە كواڵێتیی 
بەرز و ستانداردی جیهانین 

800 دەرمانخانە الی ئێمە 
مۆڵەتیان وەرگرتووەو 400 

یان لە ناو سەنتەری شاری 
هەولێرن و 400یشیان لە قەزا و 

ناحیەكانن

بۆ چارسەری نرخی دەرمان 
نووسراومان بۆ وەزارەت و 

كوالێتیی كۆنتڕۆڵ كردووە و 
هۆكار و چارەسەرەكانیشمان 

بۆیان دەستنیشان كردووە
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خاكی كوردستان پیرۆزە
بەرگریكردن لێی جیهادە و گیان 
فیداكردن لە پێناوی شەهادەتە

قەومـــی  ســـزای  بااڵدەســـت  خـــودای  كاتـــەی  لـــەو 
پێغەمبـــەر نـــوح )ســـەالمی خـــوای لەســـەر بـــێ ( دا 
بـــە الفـــاو و تەنیـــا پێغەمبـــەر نـــوح )ســـەالمی خـــوای 
لەســـەر بـــێ( و بـــاوەڕداران لەگەڵـــی بـــوون لـــە نـــاو 
ســـەفینەكەی، كاتێـــك ســـەر زەوی هەمـــوی بـــوو بـــە 
لەســـەر  خـــوای  )ســـەالمی  نـــوح  الفاو،پێغەمبـــەر 
ــەوە و  ــەروەردگار پاڕایـ ــەر پـ ــە بـ ــرد و لـ ــزای كـ ــێ( نـ بـ
ـــْرُ  ـــَت َخ ـــاَرًكا َوأَْن ـــزًَل ُمَب ـــي ُمْن ـــْل رِبِّ أَْنزِْلِن فەرمـــووی: )َوُق
ــە  ــە لـ ــەی خودایـ ــا: )ئـ ــون:29[، واتـ ــَن ( ]املؤمنـ اْلُمْنِزلِـ

ـــە خـــۆت باشـــترین و  ـــی ك ـــان بەزێن ـــترین شـــوێن دام باش
دابەزێنـــەری.( بەخێرتریـــن 

ـــَض  ـــي َوِغي ـــَاُء أَْقِلِع ـــا َس ـــاَءِك َوَي ـــي َم ـــا أَرُْض اْبَلِع ـــَل َي ) َِقي

ـــًدا  ـــَل ُبْع ۖ  َوِقي ـــوِديِّ ـــَي اْلُج ـــَتَوْت َع ـــُر َواْس ـــِيَ اْلَْم ـــَاُء َوُق اْل

ــەوەی  ــا دوای ئـ ــود )44( ئینجـ ــَن (  الهـ الِِمـ ــْوِم الظَّ ْلَقـ للِّ

لـــە ئاســـمان بـــە خـــوڕ ئـــاو دابـــەزی و لـــە زەوییـــش 
لـــە هەمـــوو شـــوێنێك ئـــاو هەڵقـــواڵ، دوای نزاكـــەی 
پێغەمبـــەر نـــوح )ســـەالمی خـــوای لەســـەر بـــێ( خـــودای 
بااڵدەســـت وەاڵمـــی دایـــەوە و لەســـەر كێـــوی جـــودی 

كەشـــتییەكەی نیشـــتەوە .
كەواتـــە بـــە پێـــی ئـــەم دوو ئایەتـــە پیـــرۆزە بۆمـــان 
و  موبـــارەك  خاكێكـــی  كوردســـتان  كـــە  دەردەكەوێـــت 

 . پیـــرۆزە 
ـــن  ـــوا أَنُفَســـُكْم أَِو اْخُرُجـــوا ِم ـــْم أَِن اْقُتُل ـــا َعَلْيِه ـــا َكَتْبَن ـــْو أَنَّ )َولَ

ـــْم(،]2[ ْنُه ـــٌل مِّ ـــوُه إِلَّ َقِلي ـــا َفَعُل ـــم مَّ ِدَيارُِك

ــەی  ــرۆز ڕووگـ ــە(ی پیـ ــە )كەعبـ ــارە و ڕوونـ ــو دیـ وەكـ
ــە  ــژەكان كـ ــڵمانانە بـــۆ ئەنجامدانـــی نوێـ ــەرجەم موسـ سـ
ـــە حەرەمـــی )مەككـــە  ـــك ل ـــە و هـــەر نوێژێ ـــەی ئایین پای
--- كەعبـــەی پیـــرۆز ( بـــە )100000( ســـەد هـــەزار 

نوێـــژ حیســـابە .
هەروەهـــا نوێـــژ لـــە مزگەوتـــی پێغەمبەرمـــان )ســـەالمی 
خـــوای لەســـەر بـــێ( لـــە مەدینـــە بـــە ) 1000 ( هـــەزار 
نوێـــژ حیســـابە و لـــە مزگەوتـــی )ئەقســـا( بـــە )500( 
ــە  ــان بـ ــێ، یـ ــك بـ ــەر مزگەوتێـ ــە هـ ــابە و لـ ــژ حیسـ نوێـ

جەماعـــەت كـــرا بـــە )27( نوێـــژ حیســـابە. 
ئـــەوەی مەبەســـتمە باســـی لێـــوە بكـــەم، ژیانـــی پێغەمبـــەر 
ـــە  ـــك ل ـــە زۆرێ ـــێ( ك ـــەر ب ـــوای لەس ـــە )ســـەالمی خ نوح
ســـەرچاوەكانی مێـــژوو بـــاس لـــەوە دەكـــەن كـــە پێغەمبـــەر 
ــتان  ــە كوردسـ ــێ( لـ ــەر بـ ــوای لەسـ ــەالمی خـ ــوح )سـ نـ

ـــاوە . ژی
هـــاوكات پێغەمبەرمـــان )صلـــی اللـــه علیـــه وســـلم( 
ـــاڵ دەكات و  ـــەرەف و م ـــاك و ش ـــتنی خ ـــە پاراس ـــاس ل ب

پارێزگاریكـــردن لێـــی واجبـــە .
ئەگـــەر  دەڵێـــن:  و  دەپرســـن  ســـەروەرمان  لـــە  كاتێـــك 
ـــۆ  ـــێ فرۆشـــتین )ب ـــە ســـەرمان و شـــەڕی پ كەســـێك هات
كوشـــتنمان هاتبـــوو( چـــی لـــێ بكەیـــن؟ فەرمـــوی: 
ـــە بكـــوژ حیســـاب نیـــن(.  بەرگـــری بكـــەن و بیكـــوژن )ب
گوتیـــان: ئـــەی ئەگـــەر ئـــەو ئێمـــەی كوشـــت؟ فەرمـــوی 

ئـــەوە شـــەهیدن. 
قـــال رســـول اللَّـــه، علیـــه الصـــاة والســـام: )مـــن قتـــل 
دون مالـــه فهـــو شـــهید، ومـــن قتـــل دون أهلـــه فهـــو 
ـــل  ـــن قت ـــهید، وم ـــو ش ـــه فه ـــل دون دین ـــن قت ـــهید، وم ش

دون دمـــه فهـــو شـــهید( 
وات: هـــەر كەســـێك لـــە بەرگریكردنـــی مـــاڵ )خـــاك و 
واڵت و شـــار و خـــان و زەوی و زاری( كـــوژرا ئـــەوە 
شـــەهیدە، هـــەر كەســـێك لەســـەر بەرگریكـــردن لەســـەر 
خـــزم و هاوزمانـــی كـــوژرا شـــەهیدە، هەروەهـــا هـــەر 
كەســـێك لەســـەر پارێزگاریكـــردن لـــە دینـــی كـــوژرا، ئـــەوە 
شـــەهیدە، هـــەر كەســـێكیش لەســـەر پاراســـتنی خوێنـــی 
ــەر  ــێك لەسـ ــەر كەسـ ــەهیدە، هـ ــەوە شـ ــوژرا، ئـ ــۆی كـ خـ

ــەهیدە .  ــوژرا، شـ ــی كـ ــاك و نامووسـ خـ
ـــۆ شـــارێك،  ـــكات ب ـــە هـــەر كاتێـــك كەســـێك ســـەفەر ب بۆی
یـــان واڵتێكـــی دیكـــە ئـــەوە عیبادەتیشـــی لەســـەر ســـووك 
دەبێـــت، وەكـــو ڕۆژووی مانگـــی ڕەمـــەزان كـــە دەتوانێـــت 
زیاتـــرە،  خێـــری  بـــوو،  پـــێ  ئەگـــەر  و  بیشـــكێنێت 
دەكات(،  كورتیشـــی  و  دەكات  )كـــۆی  نوێژەكانـــی 
زۆرێـــك لـــە ڕێپێنەدراوەكانـــی بـــۆ ئاســـان دەكرێـــت، لەبـــەر 

)كەعبە(ی پیرۆز ڕووگەی 
سەرجەم موسڵمانانە بۆ 
ئەنجامدانی نوێژەكان كە پایەی 
ئایینە و هەر نوێژێك لە 
حەرەمی )مەككە --- كەعبەی 
پیرۆز ( بە )100000( سەد هەزار 
نوێژ حیسابە 

ئەگەر خەڵك و میللەتی 
دیكە واڵتەكەیان جارێك ال 
پیرۆز بێت، ئێمە دەبێ دەجار 
واڵتەكەی خۆمان ال پیرۆزتر بێ
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مەال رەعد نووری ئۆمەربلی 

بەڕێوەبەری مزگەوتەكان و پشكنین لە دیوان 
وەزارەتی ئەوقاف وكاروباری ئایینی

ـــێ  ـــە دەب ـــە، بۆی ـــی خـــۆی نیی ـــار و واڵت ـــە ش ـــەوەی ل ئ
ئـــەوە بزانیـــن كـــە خـــاك و واڵتـــی خۆمـــان زۆر زۆر 
پیـــرۆزە، ئەگـــەر خەڵـــك و میللەتـــی دیكـــە واڵتەكەیـــان 
جارێـــك ال پیـــرۆز بێـــت، ئێمـــە دەبـــێ دەجـــار واڵتەكـــەی 

خۆمـــان ال پیرۆزتـــر بـــێ.
ئەوەنـــدەی شـــارەزاییم لـــە مێـــژوو هەبێـــت، هەمـــوو 
گـــەل و هـــۆزەكان لـــە شـــوێنێكەوە بـــۆ شـــوێنێكی دی 
ــا بـــە هـــەر هۆكارێـــك بووبێـــت، تەنیـــا  ڕۆیشـــتوون، جـ
ـــەوێ  ـــوون و تاكـــۆ ئێســـتەش ل ـــە میســـر ب قیبتییـــەكان ل
ماونەتـــەوە. هەروەهـــا كوردیـــش لـــە وەتـــەی خـــودای 
ــە  ــاون و بـ ــتان مـ ــە كوردسـ ــردوون لـ ــەورە خەلقـــی كـ گـ

ــردووە. ــان كـ ــژوو بەرگرییـ ــی مێـ درێژایـ
ـــێ(  ـــەر ب ـــوای لەس ـــان )ســـەالمی خ ـــك پێغەمبەرم كاتێ
ــاری  ــە شـ ــرا، ئاوڕێكـــی لـ ــە دەر كـ ــاری مەككـ ــە شـ لـ
مەككـــە دایـــەوە و فەرمـــووی: ئەگـــەر خەڵكەكـــەی 
ئـــەوە قـــەت لێـــت دوور  تـــۆ منیـــان دەر نەكردایـــە، 

نەدەكەوتمـــەوە .
ـــەوە پیـــرۆزە كـــە  دەبـــێ ئـــەوەش بزانیـــن كـــە كوردســـتان ب
ـــن و  ـــە و ئایی ـــچ پێكهات ـــە هی ـــەو نیشـــتمانەدا ســـتەم ل ل
مەزهەبـــی دی ناكرێـــت، لـــە هـــەر شـــوێنێكیش پێكهاتـــە 
و ئاییـــن و نەتـــەوەی دیكـــە تێیـــدا پارێـــزراو بـــن، ئـــەو 

ـــرۆز و موقەدەســـە. ـــە پی خـــاك و واڵت
لـــە هـــەر شـــوێنێك زوڵـــم و ســـتەم و تـــاوان هەبێـــت و زۆر 

بـــوو، ئـــەوە ئـــەو شـــوێنە پیـــرۆزی لـــە دەســـت دەدات.
ـــوا  ـــقٍّ إِلَّ أَن َيُقوُل ـــْرِ َح ـــم ِبَغ ـــن ِدَيارِِه ـــوا ِم ـــَن أُْخرُِج )الَِّذي

ــْوَل َدْفـــُع اللَّـــِه النَّـــاَس َبْعَضُهـــم ِبَبْعـــٍض  َنـــا اللَّـــُهۗ  َولَـ ِربُّ

ـــا  ـــُر ِفيَه ـــاِجُد ُيْذَك ـــَواٌت َوَمَس ـــٌع َوَصَل ـــُع َوِبَي ـــْت َصَواِم َم لَُّهدِّ

ـــَه  ُهۗ  إِنَّ اللَّ ـــُرُ ـــن َين ـــُه َم نَّ اللَّ ـــُرَ ـــًرا ۗ َولََين ـــِه َكِث ـــُم اللَّ اْس

لََقـــِويٌّ َعِزيـــٌز( ســـورة الحـــج  )40(

خـــودای بااڵدەســـت دەفەرمـــوێ خەڵكانێـــك لەســـەر خـــاك 
و مـــاڵ و حاڵـــی خۆیـــان دەردەكرێـــن )هەمـــوو شـــتێكیان 
ــەر  ــا لەبـ ــر دەكرێـــت( تەنیـ لـــێ زەوت دەكرێـــت و داگیـ
ئـــەوەی دەڵێـــن خـــودای ئێمـــە )الڵە(یـــە، ئەگـــەر خـــودای 

گـــەورە تاخمێـــك بـــە تاخمێكـــی دی ال نەبـــات، ئـــەوە 
ــرۆزەكان  ــوێنە پیـ ــتگا و شـ ــەكان هەرچـــی پەرسـ مرۆڤـ
هەیـــە، تێكـــی دەدەن )دەیڕووخێنـــن و دەیســـووتێنن و 

دەیشـــێوێنن( .
كوردســـتان  خاكـــی  پیرۆزیـــی  نموونـــەی  جوانتریـــن 
بـــۆ خوداپەرســـتی بـــە هـــەر دیـــن و مەزهەبێـــك بێـــت، 
ئەویـــە بـــە مـــاڵ و پەرســـتگای خۆیانـــی دەزانـــن بـــۆ 
خوداپەرســـتی و ئەداكردنـــی ســـروتی دینیـــی خۆیـــان 

و مەزهەبیـــان . 
دەمـــەوێ ئـــەوە بـــە بیـــری خـــۆم و ئێـــوەی خوێنـــەری 
بەڕێـــز بێنمـــەوە، كاتێـــك پێغەمبـــەر )ســـەالمی خـــوای 
لەســـەر بـــێ( و هاوەاڵنـــی لەژێـــر مەترســـیی گـــەورە 
ــە مەلیكێكـــی  ــوون، فەرمـــووی: بـــڕۆن بـــۆ حەبەشـ بـ
لێیـــە لـــەالی ئـــەو هیـــچ كـــەس ســـتەمی لـــێ ناكرێـــت.
لـــەو كات پیرۆزتریـــن شـــوێن بـــۆ هاوەاڵنـــی پێغەمبـــەری 
خـــوای گـــەورە خاكـــی حەبەشـــە بـــوو. بۆیـــە دوپاتـــی 
دەكەمـــەوە، شـــوێنی پیـــرۆز وەكـــو شـــوێنی پەرســـتش 
پێغەمبـــەر  مزگەوتـــی  دواتـــر  پیـــرۆز،  )مەككـــەی 
ــی  ــر مزگەوتـ ــێ(، دواتـ ــەر بـ ــوای لەسـ ــەالمی خـ )سـ
ئەقســـا، دواتـــر هەرچـــی مزگـــەوت هەیـــە لەســـەر 
زەوی( و هەمـــوو شـــوێنە ئایینیـــەكان كـــە پەرستشـــی 

تێـــدا دەكرێـــت، پیـــرۆزن.
وەكـــو خـــاك، كوردســـتان لـــە هەمـــوو واڵت و خاكەكانـــی 
دی پیرۆزتـــرە بـــە دەقـــی قورئانـــی پیـــرۆز و بـــە دوعـــای 

پێغەمبـــەر نــــوح )ســـەالمی خـــوای لەســـەر بـــێ(
ـــَن(  ـــْرُ ٱْلُمنِزلِ ـــَت َخ ـــاَرًكا َوأَن َب ـــزًَل مُّ ـــى ُمن ـــل رَّبِّ أَنزِْلِن )َوُق

ســـورة املؤمنـــون /۲۹
ـــواڵ  ـــی حیجـــاز هەڵق ـــە خاك ـــی ل ـــار مرۆڤایەت ـــەم ج یەك
دووەم  جـــاری  بوونـــەوە،  بـــاو  ناوچەكـــەدا  لـــە  و 
مرۆڤایەتـــی لـــە خاكـــی كوردســـتانی پیـــرۆز هەڵقـــواڵ 
و لـــە سەرتاســـەری دونیـــا بـــاو بوونـــەوە، تاكـــۆ ئێســـتە 
و تـــا دواڕۆژ، لەبـــەر ئـــەو هۆكارانـــەی باســـم كـــرد 
ـــرۆز و موبارەكـــە. ـــم خاكـــی كوردســـتان پی ـــارە دەڵێ دووب

كاتێك پێغەمبەرمان )سەالمی 
خوای لەسەر بێ( لە شاری 

مەككە دەر كرا، ئاوڕێكی لە 
شاری مەككە دایەوە و فەرمووی: 
ئەگەر خەڵكەكەی تۆ منیان دەر 
نەكردایە، ئەوە قەت لێت دوور 

نەدەكەوتمەوە 

جوانترین نموونەی پیرۆزیی 
خاكی كوردستان بۆ خوداپەرستی 
بە هەر دین و مەزهەبێك بێت، 

ئەویە بە ماڵ و مەعبەدی 
خۆیانی دەزانن بۆ خوداپەرستی 

و ئەداكردنی شیعاری دینیی 
خۆیان و مەزهەبیان

تی
اڵیە
مە
كۆ
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هاوسەرگیریی میسیار
ئەنجومەنی بااڵی فەتوا و ڕێكخراوەكانی 

خانمانی هێنایە دەنگ

 دوای ئەوەی هاوسەرگیریی میسیار ناڕەزایەتیی زۆری 
بااڵی  ئەنجومەنی  لێكەوتەوە،  ئافرەتانی  ڕێكخراوەكانی 
كوردستان  ئیسامی  ئایینی  زانایانی  یەكێتی  فەتوای 
لە  و  باوكردەوە  ڕوونكردنەوەیەكی  لە31ی8ی2022 
عورفی  پێچەوانەی  زەواجە  »ئەو  هاتووە:  بەشێكیدا 
كۆمەڵگەی كوردییە و بۆ كۆمەڵگەی ئێمە گونجاو نییە 
گەڵ  لە  نەگونجانی  هۆی  بە  نازانین،  پەسندی  بە  و 
بۆیە  هەر  ئیسامدا.  لە  هاوسەرگیری  مەقاسیدەكانی 
داواكارین لە زانایانی ئایینیی بەڕێز خۆیان لە ئەنجامدانی 

گرێبەستی ئەو هاوسەرگیرییە بە دوور بگرن.«
بڕوانامەی  خاوەنی  و  یاساناسە  كاكەیی،  هاوار  شەنگە 
ماستەرە لە چەمكی توندوتیژی، سەرەتا هێما بۆ ئەوە 
ساڵی  لە  بەعس  ڕژێمی  ڕووخانی  پاش  »كە  دەكات 
2003 پرۆسەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی لە عێراق كەوتە 
ژێر تەوژمی گۆڕانكارییەكانەوە، لە كاردانەوەی ئەدای 
هاوسەرگیریی  جۆری  جۆرەها  مەزهەبیدا  سیاسیی 
لەوانە  هەڵدا،  سەری  عێراقیدا  كۆمەڵگەی  لە  نامۆ 
میسیار  و  موتعە  و  عورفی  سیغە  هاوسەرگیریی 
هاوسەرگیریی  بە  ڕەواجدان  پێش  هەرچەندە  هتد.  و.. 
میسیاریش ئەو بەرچاوڕوونییە ئاشكرایە كە ڕەتكردنەوەی 
پڕۆژە  سەپاندنی  كارتی  سووتانی  و  جەعفەری  یاسای 
عێراقیدا  كۆمەڵگەی  سەر  بە  جەعفەری  یاسای 
هاتە  فیدڕاڵدا  پەرلەمانی  لە  كوردی  كوتلەی  لەالیەن 
ئەو  سەلماندنی  بۆ  گەواهیدەرە  هەنگاوه  ئەو  بەرەنجام، 
تاك  كۆمەاڵیەتیی  ژیانی  ئاسایشی  كەوا  ڕاستییەی 
هاوتای  عێراق،  پارێزگاكانی  لە  لەسەرە  هەڕەشەی 
هەڕەشەكانی لەناوچوونی ژینگەی سیاسی بە هەرێمی 
یەكدەنگیی  هۆی  »بە  گوتیشی:  كوردستانیشەوە«. 
شكست  توانرا  عێراق  پەرلەمانی  لە  كوردی  كوتلەی 
كۆمەاڵیەتییەش  ئینجازە  ئەو  بهێنن،  یاسایە  پرۆژە  بەو 
بە هۆی  واقیعی هەرێمی كورددستان  لە كاتێكدایە كە 
عێراق  واقیعی  تێكهەڵكێشی  دەستوورییەكانەوە  بنەما 
بواری  بكەوتابایەتە  یاساییە  پڕۆژە  ئەو  ئەگەر  كراوە، 

بەرەو  كوردی  خێزانی  ڕەوشی  ئێستا  جێبەجێكردن 
ناوچە  لە  یاسایی  دەرفەتێكی  چونكە  دەچوو،  هەڵدێر 
دابڕێنراوەكانمان فەراهەم دەبوو لە بەردەم مندااڵن و هەلێك 
دەرەخسا بۆ ئەوەی ڕوو لەو ناوچانە بكەن بۆ ئەنجامدانی 
پرۆسەی هاوسەرگیریی كچان لە تەمەنی نۆ ساڵیدا، هەر 
چەندە لە هەرێمی كوردستان بەپێی یاسای ژمارە هەشتی 
ئەم  ئەنجامدانی  خێزانی  توندوتیژیی  بەڕەنگاربوونەوەی 
جۆرە هاوسەرگیرییانە ڕێگا پێدراو نییە، تەنانەت هێنانی 
ژنی  لە  وەرگرتن  مۆڵەت  بە  مەرجدارە  دووەمیش  ژنی 
نین،  دڵخۆشكەر  دەرهاوێشتەكان  بەاڵم  دەكرێت،  یەكەم 
ناوچە  دەكەنە  ڕوو  پرۆسەیە  ئەم  ئەنجامدانی  بۆ  پیاوان 
دابڕێنراوەكانی وەكو كەركووك و مەخموور بە نموونە كە 
یاسا كۆنەكە نافیزە لەو ناوچانە و تەوای پارێزگاكانی 
بۆ  میسیار  هاوسەرگیریی  پەلكێشكردنی  بۆیە  عێراق. 
چاوەڕوانكراوە،  دەرئەنجامێكی  كوردستان  هەرێمی  ناو 
بەاڵم  دیاردە،  نەبووەتە  و  حاڵەتە  ئێستا  تا   هەرچەندە 
ئایینی  مامۆستایانی  دڵخۆشكەر  سەرەتایەكی  وەكو 
فەتوا  لیژنەی  جورئەتەوە  بە  زۆر  و  خەت  سەر  هاتنە 
ڕەتكردنەوەی  بە  دەنگ  هاتنە  كوردستان  هەرێمی  لە 
بەپێچەوانەی  كە  هاوسەرگیرییە  جۆرە  ئەم  ئەنجامدانی 
لەوەش  جەختی  كوردەوارییە«.  كۆمەڵگەی  دابونەریتی 
كردەوە كە »لەم كاتەدا هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی فەتوای 
زانایانی ئایینی لە هەرێمی كوردستان هەنگاوێكی زۆر 
بۆ  یاسایەك  پرۆژە  واقیع  ئەرزی  لە  چونكە  گرینگە، 
هاندانی هاوسەرگیریی میسیار پێشكەش بە پەرلەمانی 
كوردستان كراوە بۆ سەپاندنی ئەو چەشنە هاوسەرگیرییە 

پڕ مەینەتییە بەسەر كۆمەڵگەی كوردەواریدا«. 
كە  كرد  بەوەش  ئاماژەی  كاكەیی  هاوار  شەنگە 
ئاكاری  ڕووی  لە  كورد  خێزانی  »تایبەتمەندیی 
كۆمەاڵیەتی تەواو جیاوازە، ئەگەر بەراوردی بكەین بە 
واڵتانی كەنداو، بە نموونە، یان بە واڵتانی وەك میسر و 
سعودیە و ئێران و سودان كە لەو واڵتانە چەندین جۆری 
هاوسەرگیریی نهێنی بەپێی پیشەكان  ڕەواجی پێ دراوە، 

بەپێی یاسای ژمارە هەشتی 
بەڕەنگاربوونەوەی توندوتیژیی 
خێزانی ئەنجامدانی ئەم جۆرە 
هاوسەرگیرییانە ڕێگا پێدراو 
نییە، تەنانەت هێنانی ژنی 
دووەمیش مەرجدارە بە مۆڵەت 
وەرگرتن لە ژنی یەكەم دەكرێت

پیاوان بۆ ئەنجامدانی ئەم 
پرۆسەیە ڕوو دەكەنە ناوچە 
دابڕێنراوەكانی وەكو كەركووك 
و مەخموور بە نموونە كە یاسا 
كۆنەكە نافیزە لەو ناوچانە و 
تەوای پارێزگاكانی عێراق
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

لــە مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابردوودا پرســی هاوســەرگیریی میســیار لە 
چەنــد كەناڵی ڕاگەیاندن و سۆشــیال میدیاوە بووەتــە مژاری ڕۆژ و 

هاوواڵتیانیانی سەرقاڵ كردووە، مشتومڕی زۆریشی بە دوای خۆیدا 
هێناوە، هاوكات ڕێكخراوەكانی خانمان و پارێزەرانی مافی ئافرەت 
هاتنە دەنگ و دژی ئەو هاوســەرگیرییە وەســتانەوە و ڕایان وایە 
ئەو جۆرە هاوسەرگیرییە بۆ »بە كااڵكردنی ئافرەتە«، ئەنجومەنی 
بااڵی فەتــوای یەكێتی زانایانی ئایینی ئیســامیی كوردســتانیش 

ئــەو هاوســەرگیرییە بــۆ كۆمەڵگەی كــوردی بە گونجــاو نازانێت. 
بەشداربووانی ئەم ڕاپۆرتەی گواڵن زیاتر تاوتوێی ئەو پرسە دەكەن.

ئەلمیسیار،  ئەلمیسواب،  هاوسەرگیریی  وەكو 
ئەلمیحجاج،ئەلمیسیاق،  ئەلمیسیاع،  ئەلمیسفار، 

ئەوەیە  پرسیار  »دواجار  گوتیشی:  ...هتد.  ئەلمیهرابو 
لە چوارچێوەی  ئایینییشەوە  پیاوانی  بە  پیاو  كام  ئاخۆ 
هاوسەری  بێ  یان خوشكێكی  ئەگەر كچ،  خێزانەكەیدا 
هەبێت، ئامادەیە خوشكەكەی، یان كچە بێ هاوژینەكەی 
خۆ  بدات؟  ئەنجام  میسیار  هاوسەرگیریی  گرێبەستی 
ئەگەر هەشبێت زۆر دەگمەنە«. وەك دواوتەشی گوتی: 
لە  هاوسەرگیرییە  جۆرە  ئەم  كایەی  هاتنە  »دەرئەنجام 
هەرێمی كوردستان بە پلەیەك بۆ شكاندنی شكۆی پیاوی 
ئافرەتە  بە كااڵكردنی  بۆ  پلەی دووەم  بە  ئینجا  كوردە، 
كە لە نێو خانەوادەكانمان ئەوەی جێگای شانازییە ئەوەیە 
پاراستنی  بۆ  و  وەرگیراوە  هەند  بە  ئافرەت  كە شكۆی 
ئەمرۆ  و  قوربانی  بوونە  پیاو  دەیان  بە  ئافرەت  شكۆی 
دەربارەی  بۆیە  گرتووخانەكاندا،  لە  توندوتیژین  كەیسی 
سەرهەڵدانی هاوسەرگیری میسیار لە هەرێمی كوردستان 
بۆ  نا  كورد،  پیاوی  شكۆی  شكاندنی  بۆ  نا  دەڵێین: 

بەكااڵكردنی ئافرەت«.
ئامانج  النە  پارێزەر  ژنان  النەی  ڕێكخراوی  سەرۆكی 
نێو  لە  ماوە  »ماوە  دەڵێت:  پرس  هەمان  بە  سەبارەت 
میسیار  هاوسەرگیریی  لە  باس  كوردیدا  كۆمەڵگەی 
دەكرێت و دەورووژێندرێت، لەم ال و لەو ال باسی شەرعی 
بوون و شەرعی نەبوونی دەكرێت، بێ ئەوەی باسی الیەنە 
یاساییەكە بكرێت. هاوسەرگیریی میسیار گرێبەستێكە لە 
نێوان دوو كەسی پێگەیشتوو بە ئامادەبوونی دوو شاهێد 
بە  خۆیان  بابەتە الی  ئەو  شاهێدەكان  و  دەدرێت  ئەنجام 
نهێنی دەهێڵنەوە، نابێت ئەم هاوسەرگیرییە الی كەس باس 
دەستبەرداری  ئافرەت  میسیار  هاوسەرگیریی  لە  بكەن. 
و  بژێوی  وەك  دەبێت،  كۆمەڵێك مافی شەرعیی خۆی 
مافی نیشتەجێبوون و بەردەوام مانەوەی پیاوەكە لەالی. 
بەاڵم بە پێی یاسای باری كەسیی عێراقی لە ماددەی 
سێیەم یەك جۆرە هاوسەرگیری ئاماژەی پێ كراوە، كە 

هاوسەرگیری  دەڵێت: 
گرێبەستێكی ئارەزوومەندانەیە 

لە نێوان ژن و پیاودا كە بەو هۆیەوە هەر 
یەك بۆ ئەوەی دیكە بە پێی شەرع حەاڵڵ 

لەسەر  خێزانە  پێكهێنانی  لێی  مەبەست  دەبێت، 
هاوبەش  بەرپرسیارەتیی  و  بەزەیی  و  سۆز  بنچینەی 

بە پێی حوكمەكانی ئەو یاسایە. هەروەها لە ماددەكانی 
یەكەم و حەفتەم و دەیەم و بیستدا لە یاسای باری كەسی 
مەرجەكانی هاوسەرگیری و ئەركی هاوسەران بەرامبەر 

یەكتر ڕوون كراوەتەوە، 
ڕوون  بۆمان  عێراقی  كەسیی  باری  یاسای  لە  كەواتە 
مسیار  هاوسەرگیری  یاساییەوە  ڕووی  لە  بووەتەوە 
و  بوون  حەرام  »بۆ  گوتیشی:  نییە«.  ڕێگەپێدراو 
حەاڵڵ بوونی هاوسەرگیریی میسیار لە رووی شەرعەوە 
بە  ئایین  زانایانی  لە  هەندێك  هەن،  جیاواز  بۆچوونی 
كۆمەڵێك مەرجی شەرعی پەسندی دەكەن، هەندێكیشیان 
بە تەواوی ڕەتی دەكەنەوە. لە دوا فەتوای ئەنجومەنی 
كوردستان  هەرێمی  زانایانی  یەكێتیی  فەتوای  بااڵی 
دەڵێت، زەواجی مسیار پێچەوانەی عورفی كۆمەڵگەی 
لە  هاوسەرگیری  مەقاسیدەكانی  لەگەڵ  و  كوردییە 
هەروەها  كراوەتەوە.  ڕەت  بۆیە  ناگرنەوە،  یەك  ئیسامدا 
هەر هاوسەرگیرییەك بە پووچەل حیساب كرا لە ڕووی 
ماددەی  پێی  بە  دەكرێت.  هەژمار  تاوان  بە  یاساییەوە، 
376 لە یاسای سزادانی عێراقی، هەر كەسێك گرێبەستی 
مارەبڕینی بۆ خۆی ئەنجام دابێت، لەگەڵ ئەوەی زانیبێت 
كە بە هۆی هەر هۆكارێك ئەو گرێبەستە لە ڕووی شەرع 
لە  كە  دەدرێت،  سزا  كردن  بەند  بە  پووچەڵە  یاسا  یان 

ماوەی حەوت ساڵ زیاتر نەبێت.
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كاركردن عەیب نییە، 
پێویستە پشت بە هێز و توانای خۆمان ببەستین

دڵخۆشم كە بێ بەرامبەر خزمەتی خەڵكی دەكەم و 
سوودیان پێ دەگەیەنم

دانا عەلی:

پەیام مەحموود:

زۆرن ئەو گەنجانەی شەو و رۆژ دەدەنە پاڵ یەك و بێوچان هەوڵدەدەن بۆ 
دەستخستنی بژێوی ژیان، گەنجێكی دانیشتووری شاری رانیە كە تاقانە 
كوڕی خێزانێكە، بە كاری فرۆشتنی پاقاڵوە و چۆڕەك لە سەر عارەبانە، 
بژێوی خێزانێكی حەوت كەسی دابین دەكات، ئەو هاوكاریی چوار خۆشكی 
دەكات، بــۆ ئەوەی لە خوێنــدن بەردەوام بن. لەم دیدارەشــیدا لەگەڵ 
گۆڤاری گواڵن باس لە كارەكەی دەكات و جەختیش لەوە دەكاتەوە 
كە لە هەموو بارودۆخێكدا سوپاســگوزارە و لە كارەكەشــیدا زۆر 
ئاسوودەیە.

مایــەی دڵخۆشــییە هەرێمــی كوردســتان وەك ناوەندێكی گرنگــی گەشەســەندنی ئابووری لە 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە بەرەوپێشــچووندایە، لەم نێوەندەشــدا خانمانی 
كــورد هەنگاو بە هەنگاو لە كێبڕكێی خۆپێگەیاندنــدان و چاالكیی گەورە ئەنجام دەدەن. پەیام 
مەحموود خانمە ڕاگەیاندنكارێكی بەئەزموونە و سااڵنێكە لەم بوارەدا كار دەكات و شانبەشانی 
كاری ڕاگەیانــدن لــە یوتوب بۆ فێركاری و دروســتكردنی خواردن و كارە دەســتییەكانی كەڵك 
وەردەگرێت. لەم دیمانەیەشیدا لەگەڵ گۆڤاری گواڵن باس لە هەوڵ و تەقەاڵ و سەركەوتنەكانی 

خۆی دەكات.
گواڵن: كۆمەاڵیەتی

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

پەیام مەحموود خانمە ڕاگەیاندنكارێكی بەئەزموونە و 
وەك خۆی دەكات، ماوەی 20 ساڵە لە بواری ڕاگەیاندندا 
و  ڕادیۆ  )تیڤی،  كردوە  كارم  بوارەكانیەوە  هەموو  بە 
ڕۆژنامە(. هەر لە بارەی كارەكانی خۆیەوە دەڵێت: »لە 
بەرنامەیەكی ڕۆژانەی هەمەڕەنگم لە ڕادیۆ  ئێستادا 
تۆڕەكان  هەموو  لە  میدیاش  سۆشیال  لە  هەیە، 
چەناڵی  بەتایبەت  هەیە،  چاالكیم 
بە  یوتیوبەكەم 

ناوی crafty payam و لە تیكتۆك كاری خواردن و 
شیرینی و كاری دەستی دەكەم.

یوتیوب حەز  بە كاری  هۆكاری سەرەكیی دەستكردنم 
بواری  هەر  پێشینەشم  چونكە  بوو،  خۆم  خولیای  و 
و  دابنێم  چەناڵ  دەكرد  حەزم  زۆر  بووە،  ڕاگەیاندن 
چەند  هەر  بكەم،  خانمان  بۆ  فێركاری  و  ئاسانكاری 
ماوەیەكی زۆر نییە دامناوە، بەاڵم بەردەوام كاری بۆ 
لە  كارەكەم،  بە  دڵخۆشم  و  گەشبین  زۆریش  دەكەم، 
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دانیشتووی  و  ساڵە   23 تەمەن  گەنجێكی  عەلی  دانا 
رانیەیە، لە ئێستادا لەسەر عەرەبانەكەی شیرینی و چۆڕەك 
نۆی  پۆلی  تاوەكو  باسیدەكات،  خۆی  وەك  دەفرۆشێت. 
بنەڕەتی خوێندووە و دواتر بە هۆی هەژارییەوە نەیتوانیوە 
درێژە بە خوێندن بدات، تاقە كوڕی دایك و باوكیەتی و چوار 
خانەوادەكەشی  و  خۆی  ژیانی  بارەی  لە  هەیە.  خوشكی 
دەڵێت: »بە هۆی ئەوەی باری دارایی خێزانەكەمان خراپ 
بوو، نەمتوانی درێژە بە خوێندن بدەم. كاتێك وازم لە خوێندن 
هێنا و بڕیاری كاركردنمدا یەك 250 دیناری لە گیرفانمدا 
نەبوو. منیش تاقە كوڕی ماڵەوە بووم، ناچار بووم كار بكەم 
و یارمەتیی خێزانەكەم بدەم، چونكە مووچەی خانەنشینی 
پێداویستیی  و  خەرجی  بەشی  باوكم  پێشمەرگایەتیی 

قوتابخانەی خوشكەكانمی نەدەكرد«.
تاقی  كاری  زۆر  كاردا  گۆڕەپانی  لە  عەلی  دانا 
كردووەتەوە، هەر لەو بارەیەوە دەڵێت: »سەرەتا بە خورما 
فرۆشتن هاتمە بازاڕی كار، دواتر میوە فرۆشی و سەوزە 

فرۆشی، تەنانەت كۆنەفرۆشیشم كردووە«.

بەوەی  دڵخۆشە  و  رازییە  كارەكەی  لە  گەنجە  ئەو 
بەتایبەتی  خانەوادەكەی  هاوكاریی  توانیویوتی  كە 
خوشكەكانی بكات، بۆ ئەوەی لە خوێندن بەردەوام بن. 
ئەوەتا دەڵێت: »سوپاسگوزاری خوام كە خوشكەكانم كە 
هەر چواریان لە من بچووكترین لە خوێندن بەردەوامن، 
منیش بەشبەحاڵی خۆم لە كارەكەم زۆر ئاسوودەم و لە 

هەموو بارودۆخێكدا شوكری خوای گەورە دەكەم«.
لە  »رۆژانە  گوتی:  ئێستاشی  كاری  بە  سەبارەت 
بەیانییەوە تاوەكو كاتژمێر 8 ی ئێوارە شیرینی و پاقاوە 
بارودۆخ  كاتێكیش  هەر  دەفرۆشم.  عەرەبانەكەم  لەسەر 
خوێندن  بە  دەست  دووبارە  دەكەم  حەز  بێت،  گونجاو 

بكەمەوە«.
دانا هانی گەنجان دەدات لە سەر پێی خۆیان بوەستن 
كاركردن  دەڵێت:»  گۆڤاری گواڵن-ـەوە  رێگەی  لە  و 
هێز  بە  پشت  پێویستە  شەرەفە،  بەڵكو  نییە،  عەیب 
پان  كەس  لەبەر  دەست  و  ببەستین  خۆمان  توانای  و 

نەكەینەوە«.

ئێستاشدا هەموو كارەكانم تەنیا فێركارییە، لە داهاتووشدا خوا پشتیوانم بێت ئامانجم 
كاری بزنێس دەبێت«. 

كاتێك پەیامنێری گواڵن پرسیاری لە بارەی كاركردنی لە بواری بزنێس كرد، لە وەاڵمدا 
وتی: »بێگومان هەوڵم بۆ داوە و بەردەوامم، شتێك هەیە لە كاری یوتیوبدا كە پێویستە 

ڕەچاوی بكەی، ئەویش ئارامگرتنە، چونكە كارێكی قورسە و درەنگ دەكەوێتە سەرپێی 
خۆی، منیش بەتەمام كۆڵ نەدەم، تا دەگەم بە تەواوی ئامانجەكانم و زۆریش دڵخۆشم 
كە لە ڕێی ڤیدیۆكانمەوە بێ بەرامبەر خزمەتی خەڵكی دەكەم و سوودیان پێ دەگەیەنم«. 

سەبارەت بە هاوسەنگی لە نێوان ژیانی خێزانی و كاری دەرەوە و بەهرەكانیشی وتی: 
»سوپاس بۆ خوا خێزاندارم و دایكی دوو منداڵم و تا ڕاددەیەكی باش توانیومە لە 

نێوان كارەكانم و ماڵداری و پەروەردەی منداڵ هاوسەنگی ڕابگرم، سپاس بۆ خوا 
هاوسەرەكەم زۆر هاوكارمە، چونكە هاوپیشەین و لەیەكتر تێ دەگەین، هیچ 
ماڵەوەش  كاری  هەروەها  نەكردوم،  دروست  بۆ  كێشەی  كارەكانم  كاتێكیش 
پشتی  مرۆڤ  ئەگەر  ببمەوە.  سارد  خۆم  بوارەكەی  لە  تا  نەبووە،  ڕێگر 
بە  هەست  كات  هیچ  بوو،  بەردەوام  و  كارەكانی  لە  و  بەست  خودا  بە 
ماندووبوون و ساردبوونەوە ناكات، بەتایبەت ئەگەر كارەكەت خزمەت بێ 
بە خەڵكی، بەتایبەتیتریش كاتێك پۆستێك دەكەم، كۆمێنتێكی زۆرم بۆ 
دێ لە دەستخۆشی و باس لەوە دەكەن سوودی زۆریان لێ وەرگرتووم، 
چ لە ڕادیۆ و چ لە سۆشیال میدیا، باوەڕ بكەن چی ماندووبوونم هەیە، 
ماندوو  خۆم  زیاتر  هەمە  مەبەستانەی  بەو  گەیشتن  بۆ  بۆیە  نامێنێت، 

دەكەم«.
بزنێسی خانمان وتی: »زۆر  بارەی كاری  سەبارەت بە ڕوانگەشی لە 
و  ماوە  زۆری  جارێ  نەكردووە،  گەشەی  و  سادەیە  و  سەرەتایە  لە 
هیوادارم  و  خواست  و  باس  جێگەی  ببنە  تا  دەوێت  زۆری  خەباتی 
خانمان هەوڵی زیاتر بدەن و ڕێگە ڕاستەكان بگرن بۆ بەدەستهێنانی 

ناوبانگی باش لە بواری بزنێس و پێش بكەون.
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خەلیل وەندی یەكێكە لەو هونەرمەندانەی كە لەسەر دەستی هونەرمەندی مەزن عەلی 
مەردان پێی ناوەتە نێو كاروباری هونەرییەوە و بە قوتابی ئەو دادەنرێت، ئێستاش هەر 
كەسێك گوێی لە گۆرانی )خۆشەویستەكەم( بێت كە لەساڵی 1971 وتراوە، وا هەست 
دەكات كە هی ئەم سەردەمەیە و هەمان تاموچێژی هەیە، خەلیل وەندی كوڕی الدێ 
و هونەرمەند و مامۆستای زانكۆیە، نزیكەی 85 گۆرانی دیكەی بۆ 
رادیۆی كوردی بەغدا  و 20 گۆرانی بۆ تەلەفزیۆنەكان تۆمار 
كردووە، بە گۆرانی و ئاوازە رەسەنەكانی لە ناو دڵ  و 
دەروونی خەڵكی كوردستاندا جێگەی خۆی 
كردەوە  و هەوادارێكی زۆری بۆ خۆی 
پەیدا كرد و، تا ئێستا بە تاسەوە 
گوێی لێ دەگرن.
لە پیاسەیەكی دەمەو ئێواران 
ئەم گفتوگۆیەمان لەگەڵی 
سازدا

ژمارە )1333(  542022/9/19

ری
ونە
ه

خەلیل وەندی:

بایەخ بە زیندووكردنەوە و 
پاراستنی مەقامی كوردی 
نەدراوە
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* حەز دەكەین باس لە كورد و مەقام بكەین، لە رووی 
مێژوو، پێكهاتە، بەش و جۆرەكانی مەقام؟

تایبەت  مەقامێكە  چەند  خاوەنی  كورد  میللەتی   -
نەتەوەكانی  مەقامی  لەگەڵ  هاوبەشە  كە  خۆی،  بە 
لە  تەنانەت  و  عێراق  ئێران،  توركیا،  لە  چواردەورمان 
میسریش، بۆیە لەو مەقاماتانەش كورد شارەزایی وەك 
بەیات، صەبا، حیجاز، سێگا هەیە. لە دەڤەری بادینان 
حەیران  و  بەیاتە  الوك  راستە  هەیە،  حەیران  و  الوك 
هەندێك جاربە حیجازیش دەست پێ دەكات، بەاڵم شێواز 
و  قەتار  خۆمان  الی  كوردییە،  وتنەكەی  جۆری  و 
خاوەروخورشیدی و ئەڵوەن و ئای ئای هەیە، تا دەگاتە 

هۆرەی جافی و سیاچەمانە، ئەمانە موڵكی كوردن.
بە كوردێك بڵێ ئەاڵوەیسیم بۆ بڵێ، بەو شێوازە دەیڵێت 
كە سێ بەشە، بۆیە دەتوانین بڵێین ئەو مەقامە موڵكی 
یەكە  لەسەر  حیجاز  دوو  كە  خورشیدییەك  یان  كوردە، 
لە بەرزەوە دەست پێ دەكات، ئینجا دەچێ بۆ نزمەكە، 
ئەمە لە مۆسیقادا هەیە، بەاڵم ئەم دوو حیجازە تۆنێكی 
تەنینییان لە نێواندا نییە، بۆیە تایبەتمەندێتیی كوردییە، 
لە  عەلی  خوداداد  خوالێخۆشبوو  كە  هەیە  ئەڵوەنمان 
لە  ئەمە  پێموایە  رەسم،  بە  كردووە  تۆماری  ئێزگە 
ئەگەر شارەزا  ئێزگە  لە  دەردەچێت،  نەهاوەند  نەغمەی 
دەبی  ناچار  بۆیە  دەكەن،  فەرز  بەسەردا  شتت  نەبیت، 

لەگەڵیا بڕۆی بێ ئەوەی بزانی.
مەقامیان  مافی  كورد  هونەرمەندانی  ئێستادا  لە   *

داوە؟
- دەتوانم بڵێم مەقام لەبیر كراوە، یان باوی نەماوە الی 
هونەرمەندانی دوای ئێمە، ئەو بۆشاییەی دوای عەلی 
مەردان، خوداداد عەلی، حوسێن عەلی، محمد عارف 
جزیری كە ئێمە توانیمان پڕی بكەینەوە، هونەرمەندانی 
نەوەی ئێمە مەقام و هونەری كوردی لە ناخ و دڵیاندا 
دەزانن  و  دەكەن  مەقام  تەقدیری  ئەوان  و،  چێنرابوو 
گرنگی و بەهای مەقام چەندە، ئێستا ئەو پەیوەندییە 
یان  مەقامێك،  هەن  كەم  ژمارەیەكی  الوازە،  و  پچڕاوە 
دەنگی  ئاگرین  هونەرمەند  نموونە  بۆ  دەڵێن،  مەیانێك 
لە  ئەوەی  جیاتی  لە  بیستم  شوێنێك  لە  بەاڵم  خۆشە، 
قەتارەوە دەست پێ بكات، یەكسەر چووە بۆحیجاز كە 

خاوكەرە.
* كەواتە هونەرمەندە الوەكان وەكو پێویست شارەزاییان 

لە مەقام نییە؟
شارەزایی  هەیە،  شارەزایی  ئاگرین  من  بڕوای  بە   -
زۆری  ماندووبوونی  و  دیراسەت  و  خوێندن  مەقام  لە 
دەوێت، ئێمە وەختی خۆی لەگەڵ خوالێخۆشبوو عەلی 
مەردان وەكو شاگردێك هەفتانە سەردانی چەند شوێنمان 
نابینایان دەگوت، هەروەها لە ئێزگە  دەكرد، وانەی بە 
پێكەوە بووین زۆر شتی لێ فێر بووم، ئەمە سەرەڕای 
وەك  بواری مقامن  بەڕێزانەی شارەزای  ئەو مامۆستا 

)مامۆستا خالید سەركار، ئەنوەر قەرەداغی، مامۆستا 
بەغدا  لە  بوون  گرووپێك  بەڕێزانە  ئەم  ئەلبێرت(، 
دیراسەتی مقامیان كردووە و پرس و ڕایان گۆڕیوەتەوە 

بۆیە شارەزاییان لە مقامات زۆر بووە.
* ئایا نەوەی ئێوە نەیتوانیوە نەوەكانی ئێستا ئاشنای 
یان خۆیان هۆكارن،  بكەن،  مقام  و گرنگیی  مقامات 

ئایائەو دابڕانە هۆكارەكەی چییە؟
ئێمە  سەردەمی  وەك  گەنجەكان  هونەرمەندە  الی   -
ئەو  دەدەنە  گوێ  زیاتر  ئەوان  نەماوە،  مقام  باوی 
هەندێ  و  فارس  و  تورك  لە  زیاتر  كە  میلۆدییانەی 
جار لە عەرەبەوە وەری دەگرن، و خۆیان زۆر لە مقام 
پێیان  یان  نازانن،  لێی  نازانم هۆكارەكەی چییە  نادەن، 
ناگوترێت، چونكە هەندێ مقام بە هەموو كەس ناوترێت 
و شارەزایی زیاتری دەوێت، بۆیە دەبینین زیاتر گوێیان 
داوەتە پەستەكان و ئەو ئیقاعانەی لە كەناڵەكان گوێ 
بیستی دەبن، دەیهێنن و دەستكاریی دەكەن و بە حیسابی 

ئەوان خۆشە.
و  هێشتنەوە  لە  پەیمانگەكان  و  كۆلێژ  رۆڵی  ئەی   *

زیندووكردنەوەی مقام چی بووە؟
 - هەوڵ دراوە، بۆ نموونە بنكەی مقاممان هەیە كە 
چەند كەسێك خۆبەخشانە تێیدا كار دەكەن و هونەرمەندان 
ئاشنا دەكەن بە رۆڵ و گرنگیی مقام، كە سامانێكی 
بابەتە  بەم  گرنگیی  چەند  تا  نازانم  بەاڵم  نەتەوەییە، 
دەدرێت، لە كۆلێژەكانیش وانەیەكی تایبەت بە ناسینی 
رەگەزەكانی مقام هەیە، چونكە مقام چەندین رەگەزی 
هەیە،  رەگەزی  سێ  وەیسی  ئەاڵ  نموونە  بۆ  هەیە، 
هەمان  بە  ئای  ئای  هەیە،  رەگەزی  دوو  خورشیدی 
شێوە، ئەمە بابەتێكی دوور و درێژە، بەشێوەیەكی گشتی 
مەقامی  پاراستنی  و  زیندووكردنەوە  بە  بایەخ  ئەوەندە 

كوردی لە نەفەوتان نەدراوە.
گەنجەكان  هونەرمەندە  بۆ  چییە  ئامۆژگاریت    *

سەبارەت بە گرنگیدان بە مقام؟
- رەنگە بە بابەتێكی كالسیكیی وەربگرن و بڵێن بۆمان 
گرنگ نییە، چونكە نۆت هەیە ئێمە دەیخوێنینەوە و 
لەسەر  بەشەكانی  نەغمە  و  موزیك  و  ئیقاع  دەربارەی 
كاغەز هەیە، ئەو عەرەزیاتەی لە مقامدا هەیە خۆی 
فەرز دەكات، بەاڵم هەر لە كۆنەوە مقام گرنگیی هەبوو، 
بڕۆ سەیری تورك و فارسەكان بكە گرنگیی زۆری پێ 

دەدەن، لە عێراق مقام زۆر بەناوبانگە.
مقام  كە  بزانن  گەنجەكان  هونەرمەندە  پێویستە 
سەرچاوەی نەغمەكانە، پێویستە لە سەرچاوەی زانینی 
دێت،  پێك  لێ  مقامی  كە  بن  شارەزا  رەگەزانە  ئەو 
مەرج نییە دەقاودەق وەك هونەرمەندانی دیكە بیڵێن، تۆ 
كە نەغمەكەت وەرگرت و خۆت مانوو كرد شارەزاییت 
دەبێت، بەاڵم ئەمەش وریاییەكی مۆسیقیی پێویستە، بە 

هەمان شێوە پێویستە شارەزای پوستەكانیش بن.
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هونەری مافوور
لە بەشی دووەمی وتارەكەمان، قسە لە بارەی مافووری كوردستانەوە دەكەین. بڵێین 
مافووری كورد ڕاستە، بشڵێین مافووری كوردستان هەر ڕاستە. ئەو مافوورە بەرهەمی 
دەستی كوردە، لە كوردستانیش دێتە بەرهەم، ئیدی هەر كامیان وەك ناسنامەی ئەو 
ئەوەی  كردنی  ڕەچاو  بە  دروستە.  كارێكی  ڕوو،  بیخەینە  و  بكەین  قبووڵ  مافوورە 
هونەر زادەی ژیان و ژینگەی مرۆڤە، كوردستان وەك خاك و ژینگە، هاندەری مرۆڤی 
كوردستانی بووە، كە هەستی كار و داهێنانی لە ال ببزوێت. لەم ڕووەوە ئەو مرۆڤە 
سوودێكی زۆری لە دەرامەتی سروشت وەرگرتووە. لە هەمان كاتدا بە تین و تەوژمێكی 
و  جوانی  لەگەڵ  بوون  ئاوێتە  بەرەو  كوردستانی  مرۆڤی  ژینگەیە  ئەو  زۆریشەوە، 
چەشنەكانی بردووە. لێرەوە پەیوەست بوونی ئەم مرۆڤە )مرۆڤی كوردستانی( بە هونەر 
و جوانی، پاشان تێكەڵ كردنی ئەو پەیوەستییە بە هزر و بیر و لێكدانەوەی خۆی، 

چەندین جۆرە هونەری لە ژیانی ئەودا هێناوەتە بەرهەم.

ئا/ تاریق كارێزی

بـــۆ  ناوەندێـــك  وەك  چ  ڕایـــەخ،  وەك  چ  مافـــوور 
ــە  ــرۆڤ، بـ ــەی مـ ــی ئەندێشـ ــش كردنـ ــدن و نمایـ نوانـ
گـــوڕ و تینـــەوە لـــە نێـــو خەڵكـــی كوردســـتاندا جێـــی 
لـــەم كاتـــەدا ئەســـتەم  خـــۆی كردووەتـــەوە. ڕەنگـــە 
بێـــت ســـەرەتای پەیـــدا بوونـــی ئـــەم هونـــەر/ پیشـــەیە 
لـــە كوردســـتاندا دەســـت نیشـــان بكرێـــت، لـــە نێـــو 
نەتـــەوە و شارســـتانییەكانی دیكـــەش، ئـــەو دەســـت 
ــە تایبەتـــی  ــە، بـ ــان نییـ ــە كارێكـــی ئاسـ ــان كردنـ نیشـ
دروســـت  لـــێ  مافـــووری  كەرەســـتەیەی  ئـــەو  كـــە 
دەكرێـــت، لـــە باشـــترین هەلومەرجـــدا لـــە چەنـــد ســـەد 
ــت و  ســـاڵێك زیاتـــر خـــۆی ناگرێـــت، پەڕپـــووت دەبێـ
لەبـــەر یـــەك هەڵدەوەشـــێتەوە. بۆیـــە الیەنـــی مێـــژووی 
ـــی  ـــە ســـەر الیەن ـــە الوە، دێین ـــدا بوونەكـــەی دەخەین پەی

دیكـــەی ئـــەم هونـــەرە. 
ــووی  ــان مـ ــوری یـ ــە خـ ــر لـ ــتان پتـ ــووری كوردسـ مافـ
بـــزن دروســـت دەكرێـــت. بـــێ لـــە مافـــوور، الكێـــش، 
لبـــاد، كلیـــم، جاجـــم، خـــەرار، بـــەڕە، جـــەواڵ، ڕەشـــەكە، 
ـــەن  ـــە الی ـــە زۆری ل ـــك شـــتی دیكـــە، ب ـــوەت و گەلێ خێ
بـــە  كوردســـتانەوە،  ڕەنگینـــی  دەســـت  ئافرەتانـــی 
شـــێوەیەكی كەمتریـــش لـــە الیـــەن پیاوانـــەوە، دروســـت 

دەكـــرا. لـــەم هونـــەر/ پیشـــەیەدا مرۆڤـــی كوردســـتانی 
چەندیـــن جـــۆرە ڕەنگـــی لـــە گـــژ و گیـــای كوردســـتان 
دروســـت دەكـــرد، خـــوری و مـــووی دەڕســـت و دەیكـــردە 
ــەون،  ــە دەزگای جۆاڵیـــی و دەزگای تـ ــر بـ داو، دواتـ
مافـــوور و شـــتەكانی دیكـــەی لـــێ دروســـت دەكـــرد. 
ناوەڕاســـتی  لـــە  هـــەر  دەڤـــەر،  و  هـــۆز  پێـــی  بـــە 
بەختیـــاری،  و  لوڕســـتان  دەگاتـــە  تـــا  ئەنادۆڵـــەوە 
مافـــووری كـــورد هەمەچەشـــنییەك دەخاتـــە ڕوو، لـــە 
ـــە نەخـــش و نیـــگار، بـــە  پـــاڵ ئەوەشـــدا ئـــەو مافـــوورە ب
هێمـــا و ئایكۆنـــی ســـادەی خـــۆی دەناســـرێتەوە، زۆر 
ـــە مافـــووری گەالنـــی دیكـــە  ـــە دوورەوە، ل ئاشـــكرا و ل
ــش  ــر نەخـ ــتان پتـ ــووری كوردسـ ــەوە. مافـ ــا دەكرێتـ جیـ
و فیگـــەری ئەنـــدازەی تێـــدا بـــەكار دێـــت، چەشـــنی 
مافـــووری فـــارس و تـــورك ئاڵـــۆز و چـــڕ فیگـــەر 
ـــە ڕوو. هەمـــوو  ـــە. ڕەنگســـازییەكی زۆریـــش دەخات نیی
ڕووی  لـــە  كوردەواریـــن،  ژینگـــەی  زادەی  ئەمانـــە 
ـــەوەش  ـــی مێـــژوو دەخاتـــە ڕوو، ئ واتاشـــەوە ئایكۆنەكان
نیشـــانی دەدات، مافـــووری كـــورد بەرهەمی هۆزەكانی 
ــە  ــورد. لـ ــتانیەتی كـ ــی شارسـ ــەك ناوەندەكانـ ــوردە نـ كـ
نێـــو هۆزەكانیشـــدا، چ ڕەوەنـــد بـــن یـــان گونـــدی، 
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ــرا و  ــان خێـ ــی ژیـ هەلومەرجـ
مرۆڤـــی  ڕاگـــوزەرە،  و  ســـادە 

ئـــەو ژینگەیـــە فـــرە كارە، هەمـــوو 
كات بـــە كارەوە خەریكـــە، ئەوهـــای 

لـــە شـــار و پایتەختـــدا كات بـــۆ پیشـــە 
و هونـــەر تەرخانـــە، لـــە نێـــو گونـــد و لـــە 

ــەش  ــە. ئەمـ ــۆرە نییـ ــەو جـ ــددا، بـ ــو ڕەوەنـ نێـ
ــدا  ــووری كوردەواریـ ــەرزی مافـ ــێوە و تـ ــە شـ لـ

ــەوە.  ــی داوەتـ ڕەنگـ
توێژەرێكـــی عـــەرەب پێـــی وایـــە، لـــە عیراقـــدا 

مافـــووری كـــورد باشـــترینە، لـــە ئێرانیشـــدا، دوای 
ـــە ڕووی باشـــی و ناوبانگـــەوە،  ـــووری كاشـــان، ل ماف

مافـــووری ســـنە و بیجـــار لـــە ڕۆژهەاڵتـــی كوردســـتان 
ـــە الی  ـــتان و ل ـــەر چـــوار پارچـــەی كوردس ـــە ه ـــن. ل دێ

ـــە  ـــاوە. ل ـــەری مافوورچنـــی ب ـــوردی خۆراســـانیش، هون ك
باكـــووری كوردســـتاندا لـــە وان، ئامـــەد، ئۆرفـــا، شـــڕنەخ 
ـــاب دروســـت  ـــووری زۆر نای ـــاری دیكـــە، ماف ـــك ش و گەلێ
دەكرێـــت. لـــە نێـــو هەنـــاردەی مافـــووری ئێـــران بـــۆ واڵتانـــی 
ـــدارییەكی  ـــتان بەش ـــی كوردس ـــارەكانی ڕۆژهەاڵت ـــی، ش بیان
جیۆسیاســـیی  دۆخـــی  بـــە  پەیوەســـت  هەیـــە.  كارایـــان 
كوردســـتان وەك نیشـــتیمانێكی دابـــەش، دەبینیـــن مافـــووری 
ڕۆژهەاڵتـــی كوردســـتان بـــە نـــاوی ئێـــران، هـــی باكـــووری 
كوردســـتان بـــە نـــاوی توركیـــاوە دەچێتـــە نێـــو پیشـــانگا و 

بازاڕەكانـــی مافـــوور لـــە ئاســـتی جیهانـــدا.
ـــۆن،  ـــل، نایل ـــوو، ئەكری ـــم، پەم ـــوری، ئاوریش ـــە خ ـــوور ل ماف
كۆرتێـــرا، مـــووی بـــزن و پارچـــە پـــەڕۆش دروســـت دەكرێـــت. 
ــت  ــوری دروسـ ــە خـ ــتی لـ ــە گشـ ــتان بـ ــووری كوردسـ مافـ
دەكرێـــت. دۆخـــی كۆمەاڵیەتـــی و ئابـــووری و كەڵەكـــی 
ـــە  ـــەو نەخـــش و نیگارەی ـــو كۆبیـــری كـــورد، چاوگـــی ئ نێ
ــە  ــت. بـ ــەدی دەكرێـ ــتاندا بـ ــووری كوردسـ ــە مافـ ــە لـ كـ
گشـــتی ڕەنگـــی گـــەش و دیـــاری كـــراوی تێـــدا بـــەكار 
دێـــت، جـــووت نەخشـــی بەرانبـــەر و فۆرمـــی ئەنـــدازە 
و گـــەاڵی دار و درەخـــت و هێمـــا و نیشـــانەی 
لـــە  دوور  ســـادەی  ســـتایلێكی  بـــە  كۆنینـــە، 
ئاڵـــۆزی، لـــە مافـــووری كوردســـتاندا بـــەدی 
دەكرێـــن. ڕەنگـــە ئەمـــە گوزارشـــت بێـــت لـــە 
ــی  ــورد. نەخشـ ــی كـ ــایكۆلۆژیای مرۆڤـ سـ

مافـــوور لـــە شـــێوەی كەمـــەر و پشـــتێنە 
ــە  ــەی الر و سێگۆشـ ــان چوارگۆشـ یـ

لـــە  تەریـــب،  هێڵـــی  جووتـــە  و 
ــەدی  مافـــووری كوردســـتاندا بـ

دەكرێـــت. هەویـــری ئـــەم باســـە 
ـــە  ـــرەدا ب ئاوكێشـــە، ئێمـــە لێ

ــەوە. ــی دەیبڕینـ كورتـ
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ـــاب و  ـــارەی فیلمـــی »اصح ـــار قســـەی دەرب ـــی نادیـــن لەبكـــی، بـــۆ یەكەمج دەرهێنـــەر و ئەكتـــەری لوبنان
ـــرا  ـــش ك ـــە ســـەكۆی نێتفلێكـــس نمای ـــردوو ل ـــە مانگـــی یەكەمـــی ســـاڵی راب ـــەوەی ل ال عـــز« كـــرد، دوای ئ

ـــووەوە. ـــەی زۆر ب ـــەڕووی رەخن و رووب
ـــە ئێســـتادا  ـــی( گوتـــی: »بەداخـــەوە ل ـــە چاوپێكەوتنێكـــدا لەگـــەڵ بەرنامـــەی )دار عەرەب ـــن لەبكـــی ل نادی
هـــەر بەرهەمێـــك كـــە پێشكەشـــی دەكەیـــن، ڕووبـــەڕووی ڕەخنـــە دەبێتـــەوە، بـــەاڵم لـــە هەمـــان كاتـــدا خەڵكانێـــك 
ـــۆ مـــن  ـــە فیلمەكـــەش گیـــراوە، ب ـــەی كـــە ل ـــەو ڕەخنان هـــەن كـــە دەستخۆشـــیمان لـــێ دەكـــە، ئ

دەری دەبـــڕن كـــە ئێمـــە خۆمـــان دەشـــارینەوە .«
نادیـــن ئامـــاژەی بـــەوەش كـــرد كـــە ئـــەو رەخنانـــەی ڕووبـــەڕووی 
هەیـــە،  كۆمەڵـــگادا  لـــە  دەبێتـــەوە  فیلمەكـــە 
فیلمەكـــەش بـــە شـــێوەیەكی نـــەرم 
مامەڵـــەی لەگـــەڵ 

لەگـــەڵ  هاوبەشـــییەكەی  لـــە  بەردەوامـــە  بیۆنســـێ 
كۆمپانیـــای Tiffany & Co لـــە هەڵمەتـــی )خـــۆت لـــە 
ــدا  ــە نوێیەكەیـ ــە كەمپەینـ ــدە( لـ ــە دەس بـ ــقدا لـ عاشـ
تایبەتمەندیـــی  بـــۆ  دەگێڕێـــت،  ئاهەنـــگ 

خۆخۆشەویســـتی. هەســـتی 
یەكەمیـــن  پێچەوانـــەی  بـــە 
)دەربـــارەی  ریكالمـــی 
بەشـــداری  خۆشەویســـتی( 
دەكات، كـــە كۆمەڵەیەكـــە 
دوای  بـــە  گـــەڕان  بـــۆ 

جوانییەكانـــی داهێنـــەری بێترســـدا،  چونكـــە 
خۆخۆشەویســـتی و ڕەنگینیـــی بەهێزتـــر بەرجەســـتە 
بـــە  بیۆنســـێ  هەوادارانـــی  لـــە  زۆر  دەكات، 

كێشەكانی كۆمەڵگاكەمان لە فیلمەكەم زیاترن
نادین لەبكی:

بیۆنسێ پاڵەوانی هەڵمەتی 
نوێی )خۆت لە عەشقدا 
لەدەست بدە(
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خشـــیی  مبە ئیلها
بەرجەســـتەی  چونكـــە  دەزانـــن، 

دەكات. ســـیفەتانە  ئـــەم 
ــاندەر ئارنـــۆ، جێگـــری ســـەرۆكی  ــارەوە ئەلێكسـ لـــەم بـ
جێبەجێـــكاری بەرهـــەم و پەیوەندییـــەكان كۆمپانیـــای 
Tiffany & Co رایگەیانـــد: »ئێمـــە شـــانازی دەكەیـــن 
ــە  ــن لـ ــەردەوام دەبیـ ــەریەك بـ ــاڵ لەسـ ــۆ دووەم سـ ــە بـ كـ
هاوبەشـــییەكەمان و، ســـەردەمێكی نوێـــی ورووژێنـــەری 
ـــن كۆلێكشـــنی  ـــە پێشـــەوە، نوێتری خۆشەویســـتی دەخەین
زێڕینگەریـــە لـــە كۆمپانیـــای تیفانـــی و كۆمپانیاكـــەی، 
كـــە هێڵـــە ناســـراوەكانی تیفانـــی لەخـــۆ دەگرێـــت، لەوانـــە 
ـــی  ـــر، تیفان ـــی هـــارد وێ ـــی، تیفان ـــی ت ـــەی تیفان كۆمەڵ

ـــۆك«. ـــی ل ـــی تیفان ـــۆت و ســـێتی نوێ ن
بیۆنســـێ  كەمپەینەكـــەدا،  چوارچێـــوەی  لـــە 
دەكات،  لەبـــەر  قیـــرات   18 زێـــڕی  گۆرەوییەكـــی 
كـــراوە،  دیزایـــن  كەمپەینەكـــە  بـــۆ  بەتایبەتـــی  كـــە 
پارچەكـــەش قەبارەیـــەك زیـــاد دەكات بـــۆ گۆرەویـــی 
دەرچـــووی تیفانـــی هـــارد وێـــر، كـــە ئێســـتا هەیـــە.

»شـــانازی  دەڵێـــت:  بیۆنســـێ 
ــەڵ  ــیكردن لەگـ ــە هاوبەشـ ــم لـ ــەردەوام بـ ــە بـ ــەم كـ دەكـ
كۆمپانیـــای Tiffany & Co و قووڵتـــر لێكۆڵینـــەوە 
لـــەوە دەكـــەم كـــە پەیوەندییەكانمـــان چەنـــدە جـــوان دەبـــن، 
كاتێـــك بەڕاســـتی ئاهەنـــگ دەگێڕیـــن و گرنگیـــی 
ئـــەو خۆشەویســـتییەی كـــە بـــۆ خۆمـــان وەك تاكـــەكان 

هەمانـــە«.
لەگـــەڵ هەڵمەتـــی چاپكردنـــدا، بیۆنســـێ كلیپێكـــی 
 SUMMER« گۆرانییـــە بەناوبانگەكـــەی بـــە نـــاوی
لـــە  كـــە  دەكات،  نمایـــش   »RENAISSANCE
ســـەردەمی ســـتۆدیۆی 54 ئیلهـــام لـــە شـــاری نیویـــۆرك 
وەرگیـــراوە، مـــارك رۆمانێـــك دەرهێنـــەری كلیپەكـــە كـــە 

ســـێ جـــار خەاڵتـــی گرامـــی بەدەســـت هێنـــاوە.

كـــردووە كـــە زۆر شـــۆك نەبـــوو، ئـــەو شـــتانەی لـــە 
ـــە  ـــە فیلمەك ـــەدا ڕوو دەدەن، زۆر ل كۆمەڵگـــەی ئێم

شـــۆكترن.
ــا  ــە ئایـ ــن كـ ــت هەڵیبژێریـ ــت: »دەبێـ ــا دەڵێـ هەروەهـ
ســـینەما ئاوێنەیەكـــی واقیعـــە، یـــان فانتازیایەكـــی 
خەیاڵییـــە، ئەگـــەر هەڵبژێریـــن كـــە ئاوێنەیەكـــی 
خۆیـــان  وەك  شـــتەكان  دەبێـــت  بیـــن،  واقیعـــی 

بكەیـــن«. پێشـــكەش 
ــۆی  ــز( بەهـ ــاب و ال عـ ــەرنجە )اصحـ ــەی سـ خێگـ

ـــەر  ـــە ب ـــە كەوت ـــەن و وش ـــدێ دیم ـــی هەن بوێری
ـــی رەخنـــە و هێـــرش،  شـــەپۆلێكی بەرفراوان
ــكی  ــی پشـ ــا زەكـ ــد مۆنـ ــە هونەرمەنـ كـ
بەركـــەوت،  هێرشـــەكە  لـــە  شـــێری 
بەهـــۆی دیمەنێكـــەوە كـــە زۆر كـــەس 
بـــە بوێـــری زانـــی و وشـــەگەلێك كـــە 

ڕانەهاتوویـــن لێـــی ببیســـتن.
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كۆڵ نادەم تا ئەوەی 
دەمەوێت و بەدەستی 
دەهێنم
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یاریزانی پاسكیسواریی هەڵبژاردەی عێراق
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ـــواری چـــۆن  ـــی پاسكیلس ـــتی یاری ـــتان ئاس ـــە كوردس * ل
دەبینیـــت ؟

- بـــە شـــێوەیەكی بـــاش پێشـــكەوتووە، بـــەاڵم زیاتـــر هەوڵـــی 
دەوێـــت بـــۆ ئـــەوەی بگاتـــە ئاســـتی واڵتانـــی بیانـــی.

* ئەنجامدانـــی پاڵەوانێتیـــی كـــەم تـــا چەنـــد دەبێتـــە 
هـــۆكار بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە بەرەوپێـــش نەچێـــت؟
- تـــا پاڵەوانێتـــی زیاتـــر ئەنجـــام بدرێـــت، یاریـــزان بـــاری 
ـــە  ـــەوەی پاڵەوانێتـــی ب ـــە نەكردن ـــر دەبێـــت، بۆی ـــووی زیات لێهات

ـــت. ـــی دەبێ ـــی نەرێ ـــێوەیەك كاریگەری ـــوو ش هەم
ــەم  ــبردنی ئـ ــۆ بەرەوپێشـ ــت بـ ــی بكرێـ ــە چـ ــت باشـ * پێـ
ـــەرز؟ ـــە ئاســـتێكی ب ـــەوەی بگات ـــۆ ئ ـــە كوردســـتان ب ـــە ل یاریی
ـــل هەڵســـتن  ـــی ئۆتۆمبێ ـــری بەكارهێنان ـــە ب ـــك ل ـــا خەڵ - ب
ــۆ  ــەم بـ ــە و هـ ــۆ ژینگـ ــەم بـ ــكیل هـ ــی پاسـ ــە بەكارهێنانـ بـ

بەرەوپێشـــچوونی زیاتـــری ئـــەم وەرزشـــە.
*گرفتی ئەم یارییە لە چی دەبینی؟

ـــاو، و هەڵســـوكەوتی  ـــی گونج ـــی ڕێگاوبان ـــا نەبوون -تەنی
ـــەی وەرزشـــكار. ـــۆ ئێم ـــن ب ـــە شـــوفێرەكان گرفت ـــك ل هەندێ

شـــەقامەكان  لـــە  كاتێـــك  هەیـــە  هەســـتێكت  چ   *
دەدەن؟ ئەنجـــام  مەشـــقەكانتان 

-بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی شـــانازییە بـــۆ كچێكـــی كـــورد 
ببـــات،  بەرەوپێـــش  ئاســـتێك كۆمەڵگەكـــەی  بگاتـــە  كـــە 

هەســـتێكی خۆشـــم هەیـــە.
ـــو كچـــە  ـــۆت وەك ـــووی خ ـــۆ داهات ـــت ب ـــازی چی ـــە نی * ب

یاریزانێكـــی پاسكیلســـواری؟
-تـــا لـــە توانـــام دا هەبێـــت هـــەوڵ دەدەم و كـــۆڵ نـــادەم تـــا 

ئـــەوەی دەمەوێـــت و بەدەســـتی دەهێنـــم.
* لەگـــەڵ ئەوەیـــت یانەكانـــی كوردســـتان پشـــت بـــە 

ببەســـتن؟ بیانـــی  ڕاهێنەرانـــی 
- كارێكـــی خـــراپ نییـــە هـــەم یاریـــزان پێـــش دەكەوێـــت، 
هـــەم ڕاهێنـــەرە كـــوردەكان لێـــوەی فێردەبـــن، بـــا هەبێـــت 

ئەزموونێكـــی زیاتـــرە.

یانـــەی هەولێـــری پایتەختـــی كوردســـتان هەمیشـــە گرنگـــی بـــە 
یارییـــە جۆراوجـــۆرەكان داوە لـــە یانەكـــەی، تیپـــی پاسكیلیســـواریی كچانـــی 

یانەكـــەش یەكێـــك بـــووە لـــەو تیپانـــەی كـــە كارگێڕیـــی یانـــەی هەولێـــر بـــەردەوام 
گرنگـــی بـــە تواناكانـــی كـــچ و كـــوڕە یاریزانەكانـــی داوە، بـــۆ ئـــەوەی لـــە لووتكـــەی 

یانەكانـــی عێراقـــی و بگـــرە واڵتانـــی عەرەبیـــش بـــن و، چەندیـــن ئەســـتێرەش لـــەم یانەیـــەدا 
هەیـــە كـــە پاشـــە ڕۆژێكـــی پرشـــنگدار چاوەڕوانیانـــە، بـــۆ ئـــەوەی بگەنـــە لووتكـــەی ئـــەم یارییـــە 

لـــە ســـەر ئاســـتی یانەكانـــی كوردســـتان و عێراقیـــش، یەكێـــك لـــەو كچـــە یاریزانانـــە كـــە بـــەردەوام 
ئاســـتی لـــە بەرزبوونەوەدایـــە )ئاڤـــان عەدنان(ــــە، كچـــە یاریزانـــی پاسكیلســـواری هەڵبـــژاردەی عێـــراق 

ــان  ــردووە، ئاڤـ ــی كـ ــش یاریـ ــی هەولێریـ ــكەوتن و ئافرەتانـ ــەی پێشـ ــزی یانـ ــە ریـ ــە لـ ــر، كـ ــەی هەولێـ و یانـ
ــاری  ــیارەكانی گۆڤـ ــۆرە وەاڵمـــی پرسـ ــدا بەمجـ ــە دیمانەیەكـ ــرە، لـ ــاری هەولێـ ــاڵی 2004ی شـ ــووی سـ لەدایكبـ

گواڵنـــی دایـــەوە.
دیمانە: كارزان كانەبی

* داواكاری و پێـــش نیـــارت بـــۆ الیەنـــی بەرپرســـی 
وەرزشـــی چییـــە؟

- وەرزش تەنیـــا تۆپێـــك نییـــە، هەزارەهـــا وەرزش هـــەن كـــە 
یەكێـــك لـــە وەرزشـــە گرنگـــەكان پاسكیلســـوارییە، پێویســـتی 

بـــە گرنگـــی پێـــدان هەیـــە، بەتایبـــەت بابەتـــی 
رێگە و بان بە گرنگییەوە سەیر بكرێت. 

* خەونـــی وەرزشـــیت چییـــە وەكـــو كچـــە 
یاریزانێـــك؟

- خەونـــم ئەوەیـــە كـــە وەك یاریزانێكـــی كـــورد بەشـــداریی 
یـــاری نێودەوڵەتـــی بكـــەم بـــە ئەنجامـــی شایســـتەوە.

* ئایـــا لـــە هەڵبـــژاردەی پاسكیلســـواریی عێراقـــی 
داوا كـــراوی؟

-بەڵێ.
* پاڵەوان بوون الی تۆ چی دەگەینێت؟

لـــە  كـــە  یاریكەرەیـــە  ئـــەو  -پاڵـــەوان 
شكســـتەكانی فێـــر دەبێـــت و هـــەوڵ دەدات و 

كەوێت. ســـەردە
* بـــە چ یاریزانێكـــی جیهانـــی سەرســـامیت لـــەم 

یارییـــە؟
-هەموو یاریزانەكانی كازاخستان.

*گرێبەســـتت پێشـــكەش كـــراوە لەالیـــەن یانەكانـــی 
دیكـــە؟

-بەڵێ.
* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟
- ســـوپاس بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن بـــۆ 

ئـــەو خزمەتـــە زۆرەی بـــە وەرزشـــی 
ناوەخـــۆ دەكات. 
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هـــەردوو یانـــەی بەرشـــلۆنە 
مەدریـــد  ئەتلەتیکـــۆ  و 
پرســـی  لەســـەر  نزیکـــە 
ـــتێرە  ـــان، ئەس ـــوان گریزم ئەنت
و  فەرەنســـی  هێرشـــبەری  و 
مەدریـــد  ئەتلەتیکـــۆ  یانـــەی 
بگەنـــە رێککەوتـــن، کـــە بەشـــێوەی 
خواســـتن بـــۆ یانەکـــە یـــاری دەکات. 
لـــە  ئـــەو رێککەوتنـــەی  بەهـــۆی 
نێـــوان هـــەردوو یانـــە هەیـــە، دوای 
گواســـتنەوەی  مـــاوەی  تەواوبوونـــی 
مەدریـــد،  ئەتلەتیکـــۆ  لـــە  یاریزانەکـــە 
پێویســـتە یانەکـــە بەرامبـــەر 40 ملیـــۆن 
یـــۆرۆ یاریزانەکـــە بکڕێتـــەوە، لـــە کاتێکـــدا 
بەڕێـــژەی  رابـــردوو  وەرزی  یاریزانەکـــە 
و  کـــردووە  یارییەکانـــدا  لـــە  بەشـــداری   ٪81
بەشـــێوەیەکی گشـــتی لـــەم وەرزە دا دەبێـــت 
بەشـــداری لـــە 19٪ یارییەکانـــی تیپەکـــەدا 

بـــکات، بـــۆ ئـــەوەی بـــە هـــەردوو وەرزەکـــە رێـــژەی تـــەواو 
بپێکێـــت، بـــەو هۆیەشـــەوە لـــە هەمـــوو یارییەکانـــی ئـــەم 
وەرزەی ئەتلەتیکـــۆ مەدریـــد دا، ئەنتـــوان گریزمـــان لـــە 

دوای خولەکـــی 60ــــەوە بەشـــدارییکردووە.
ــا و  ــدا هێنـ ــەدوای خۆیـ ــەوەی زۆری بـ ــە کاردانـ ئەمـ
ـــی ئیســـپانیا باڵویکـــردووە، کـــە ئەتلەتیکـــۆ  میدیاکان
مەدریـــد دەیەوێـــت بەرشـــلۆنە رازی بـــکات پێداچوونـــەوە 

بـــەو رێککەوتنـــەدا بکرێـــت.
هـــەردوو  دەڵێـــت:  فەرەنســـی  لێکیپـــی  رۆژنامـــەی 
یانـــە نزیکـــن لەســـەر ئـــەوەی بگەنـــە رێککەوتـــن و 
بـــڕی گرێبەســـتەکە لـــە 40 ملیـــۆن بـــۆ 25 ملیـــۆن 
ـــەوا  کەمبکرێتـــەوە، ئەگـــەر رێککەوتنەکـــەش کـــرا، ئ
ــدا  ــە یارییەکانـ ــە لـ ــداریکردنی یاریزانەکـ پرســـی بەشـ

لـــە دوای خولەکـــی 60ــــەوە تـــەواو دەبێـــت.
ئەنتـــوان گریزمـــان لـــەم وەرزەی خولـــی ئیســـپانیا 2 
گۆڵـــی کـــردووە و لـــە یەکـــەم یـــاری خولـــی یانـــە 
پاڵەوانەکانـــی ئەوروپـــا لـــەم وەرزەدا، گۆڵـــی بردنـــەوەی 
بـــۆ ئەتلەتیکـــۆ مەدریـــد لـــە دژی پۆرتـــۆ تۆمارکـــرد.

بەرشلۆنە و ئەتلەتیکۆ مەدرید 
نزیکن لە رێکەوتن بۆ فرۆشتنی گریزمان
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پاریس هەوڵەکانی بۆ نوێکردنەوەی 
گرێبەستی میسی دەستپێکرد
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ـــل  ـــەوەی گرێبەســـتی لیۆنێ ـــۆ نوێکردن ـــی ب ـــەی پاریـــس ســـانت جێرمـــان هەوڵەکان یان
مێســـی، ئەســـتێرەی ئەرژەنتینـــی دەســـتپێکردووە، بـــەاڵم مێســـی ئێســـتا ئامادەنییـــە 

ـــکات. ـــەوە ب ـــەو بارەی گفتوگـــۆ ل
بەپێـــی میدیاکانـــی فەرەنســـا ناســـر خلێفـــی ســـەرۆکی یانـــەی پاریـــس 
ـــەوەی  ـــییەوە دەکات، بـــۆ ئ ـــە مێس ـــدی ب ـــانت جێرمـــان رۆژانـــە پەیوەن س
ــە هاوینـــی 2023  ــە لـ ــەوە، کـ ــە درێژبکەنـ ــتی یاریزانەکـ گرێبەسـ
ـــەوە  ـــەو بارەی ـــت گفتوگـــۆ ل ـــەاڵم مێســـی نایەوێ ـــت، ب ـــەواو دەبێ ت

بـــکات.
ـــی  ـــەوەی الی یارییەکان ـــل مێســـی هەمـــوو بیرکردن لیۆنێ
مۆندیالـــی 2022ــــی قەتـــەرە و دەیەوێـــت بەباشـــترین 
ــە  ــت، بۆیـ ــەی ئامادەبێـ ــەڵ هەڵبژاردەکـ ــێوە لەگـ شـ
هیـــچ شـــتێک لەبـــارەی داهاتـــووی خـــۆی بـــەر 

لـــە بەڕێوەچوونـــی مۆندیـــال یەکالناکاتـــەوە.
بـــە  یاریزانەکـــە  نـــاوی  لەکاتێکدایـــە  ئەمـــە 
یانـــەی بەرشـــلۆنە بەســـترابووەوە و زیاتـــر لـــە 
جارێـــک چاڤـــی هێرناندێـــز و خـــوان الپۆرتـــاش 
یاریزانەکـــە  گەڕانـــەوەی  ئەگـــەری  لەبـــارەی 

قســـەیانکردووە.
بەپێـــی ســـەرچاوە نزیکەکانـــی لیۆنێـــل مێســـی تەنیـــا شـــتێک، 
ـــی  ـــی 2022ـ ـــی مۆندیال ـــەوە یارییەکان ـــری لێدەکات کـــە مێســـی بی
قەتـــەرە و دەیەوێـــت لەگـــەڵ هەڵبـــژاردەی واڵتەکـــەی بـــە ئاســـتێکی 
بـــەرزەوە دەربکەوێـــت، کـــە دەکرێـــت ئـــەوە دواییـــن مۆندیـــال بێـــت 

کـــە مێســـی بەشـــداریی تێدابـــکات.
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دهۆك گەڕایەوە ریزی یانە گەورەكانی عێراق
تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی دهـــۆك دوای 
شـــەش وەرز لـــە چاوەڕوانـــی، گەیشـــتنەوە بـــە خولـــی 
نایابـــی یانەكانـــی عێراقـــی، دواجـــار خەونەكـــەی كـــردە 
وەرزە  ئـــەم  دهـــۆك  یانـــەی  چەنـــدە  هـــەر  راســـتی، 
ــزی  ــە ریـ ــەوەی بگاتـ ــۆ ئـ ــا بـ ــی نـ ــگاوی زۆر باشـ هەنـ
یانـــە گەورەكانـــی عێراقـــی و، دواجاریـــش بـــە ســـتافێكی 
ـــزی  ـــە ری ـــە بگەیەنن ـــان تیپەك ـــوردی توانی ـــی ك ڕاهێنەران
یانـــە پلـــە نایابەكانـــی عێراقـــی، یانـــەی دهـــۆك دوو 
یاریـــی چارەنووســـازی ئەنجـــام دا بـــۆ گەیشـــتن بـــۆ 
خولـــە پـــڕ جەماوەرەكـــەی عێراقـــی، لـــە شـــاری بەغـــدا 
رووبـــەڕووی یانەكانـــی ناســـرییە و ئەمانـــەی بەغـــداد 
بـــووە، هەریـــەك لـــە ســـلێمان رەمەزانـــی ڕاهێنـــەری یانەكـــە 
و كاوە ئیبراهیمـــی ڕاهێنـــەری گۆڵپارێـــزان ڕۆڵێكـــی 
ـــارەی  ـــە ب ـــە سەرخســـتنی یانەكـــە، ل ـــان بینـــی ل كاریگەری
ـــە پلـــە نایابەكانـــی  ـــۆ ریـــزی یان ســـەركەوتنی یانەكـــەش ب
ـــەی  ـــزی یان ـــەری گۆڵپارێ ـــم ڕاهێن ـــی كاوە ئیبراهی عێراق

»ســـوپاس  گوتـــی:  گـــواڵن  گۆڤـــاری  بـــۆ  دهـــۆك 
ــە و  ــی تۆكمـ ــە تیپێكـ ــان بـ ــەورە توانیمـ ــودای گـ ــۆ خـ بـ
ــە  ــان تیپەكـ ــردن توانیمـ یـــەك رۆحییەتـــی بـــەرزی یاریكـ
لـــە  یانـــە گەورەكانـــی عێراقـــی،  ریـــزی  بگەیەنینـــە 
ســـەرەتای مۆركردنـــی گرێبەستەكەشـــم ئیـــدارەی یانەكـــە 
شـــاهێدن، گوتـــم دەمەوێـــت دەســـكەوت لەگـــەڵ دهـــۆك 
بەدەســـت بهێنـــم بـــۆ دووەم جـــار، خـــوای گـــەورە پشـــتیوان 
ــان  ــن، یانەكەمـ ــان بپێكیـ ــان ئامانجـــی خۆمـ ــوو توانیمـ بـ
ســـتافێكی  كێبڕكێیـــەكان  نێـــو  چوونـــە  لەســـەرەتای 
ڕاهێنـــەری بەهێـــز و كۆمەڵێـــك یاریزانـــی بـــە ئەزموونـــی 
ـــە  ـــوو، ك ـــەش روون ب ـــووەوە، ئامانجەك ـــە كۆكردب ـــە یانەك ل
ـــی،  ـــی عێراق ـــە گەورەكان ـــزی یان ـــۆ ری ـــوو ب ـــەركەوتن ب س
ـــگای  ـــەوە كوردســـتان«. جێ ـــە ســـەربەرزییەوەش گەڕاین ب
ئامـــاژە پێكردنـــە لـــەم وەرزەی خولـــی نایابـــی عێراقـــی 
هەریـــەك لـــە یانەكانـــی هەولێـــر و نـــەورۆز و زاخـــۆ و 
دهـــۆك كێبڕكـــێ لـــە ســـەر ئەنجامـــی شایســـتە دەكـــەن.
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یانەی سۆران ڕاهێنەرەكەی 
پێشووی گەڕاندەوە

تیپـی تۆپـی پێـی یانـەی وەرزشـیی سـۆران ئـەم لـە 
خولی نایابی یانەكانی كوردستان دەیەوێت سوپرایزی 
بەدەسـتهێنانی  ئامانجـی  بـە  هەبێـت،  گـەورەی 
ئەنجامـی شایسـتە لـە یارییەكانـی وەرزی نوێ خولی 
ئیـدارەی  مەبەسـتەش  ئـەم  بـۆ  كوردسـتان،  نایابـی 
لەگـەڵ  گرێبەسـتی  فەرمـی  بـە  سـۆران  یانـەی 
یانەكـەی  پێشـووی  ڕاهێنـەری  سـەعیدی  رەفیـق 
رەوانـدوز  یانـەی  رابـردووی  وەرزی  ڕاهێنـەری  و، 
مۆركـرد، بـۆ سەرپەرشـتیكردنی مەشـقی یانەكـە لـە 
خولی كوردسـتان، لە بارەی گەڕانەوەی بۆ یانەكەش 
مامۆسـتا رەفیق سـەعید بۆ گۆڤاری گواڵن گوتی: 
»هـەر چەنـدە كاتێكـی زۆر باشـمان لـە بەردەسـت نییە 

ئامادەكردنـی  بـۆ 
رووی  لـە  تیـپ 

 ، ە و ییە سـتە جە
بـەاڵم دەمانەوێت 

بەهێـز  زۆر  تیپێكـی 
كوالێتـی  و  هونـەری  ڕووی  لـە  بیـن 

یاریزانـان و، دەمانەوێـت ئـەو ئاسـتەی یانە لە 
سـاڵی پـار پێـی دەركـەوت بـە ئاسـت و ئەنجـام لـە 
یـادی هاندەرانمانـدا بەرینـەوە و، ببینـە ژمارەیەكـی 
سوپاسـی  كوردسـتان،  نایابـی  خولـی  لـە  گـەورە 
كارگێڕیـی  و  سـۆران  ئیـدارەی  سەرپەرشـتیاری 
بـۆ تیپەكـە  یانەكـە دەكـەم كـە هەمـوو شـتێكیان 
فەراهـەم كـردووە، وەكـو ڕاهێنـەر لـە هـەر یانەیـەك 
خـۆم  تایبەتـی  بەرنامـەی  و  پـالن  كردبێـت،  كارم 
هەوڵیـش  و،  یانەیـە  ئـەو  بەهێزكردنـی  بـۆ  هەبـووە 
دەدەم یانـەی سـۆران ببەینـە قۆناغێكـی باشـتر، بـۆ 
بەدەسـتهێنانی  لەسـەر  بكەیـن  ڕكابـەری  ئـەوەی 
یانەكانـی  نایابـی  خولـی  لـە  شایسـتە  ئەنجامـی 
كاوە  یانەكـەش  گرفتـی  لەبـاری  كوردسـتان«، 
ئیبراهیـم ڕاهێنـەری گۆڵپارێـزی یانـەی دهـۆك 
نییـە و  گوتـی: »تاكـو ئێسـتا هیـچ گرفتێـك 
سـۆران  یانـەی  پێـی  تۆپـی  تیپـی  دەمانەوێـت 
رێـك بخەینـەوە، بـۆ ئـەوەی ئـەم وەرزە بتوانیـن 
بهێنیـن،  بەدەسـت  بـاش  ئەنجامـی  و  ئاسـت 
ئەنجامـی  دەیانەوێـت  یانـەكان  ئەمسـاڵیش 
هەمـوو  ئێمـەش  بكـەن،  دەسـتەبەر  شایسـتە 
كارێـك دەكەیـن بـۆ ئـەوەی یانـەی سـۆران لـە 

بێـت«. یانـەكان  لووتكـەی 

هـــەر چەنـــدە ئـــەم وەرزە یانـــەكان لـــە هەوڵـــی بەهێزكردنی 
ریـــزی پێكهاتـــەی یانەكانیانـــن بـــۆ بەشـــداریكردن لـــە 
ـــی كوردســـتان،  ـــە یەكەكان ـــاب و پل ـــە نای ـــی پل خولەكان
یاریزانانیـــش لـــە چاوەڕوانـــی یانەكانـــن بـــۆ مۆركردنـــی 
گرێبەســـت لەگـــەڵ تیپـــە بەشـــداربووەكان، نەریمـــان 
خـــدر ڕاهێنـــەری وەرزی رابـــردووی یانـــەی هەندرێـــن 
ـــۆ ئـــەوەی  ـــە دوای یانەیەكـــدا دەگەڕێـــت ب ـــەم وەرزە ب ئ
گرێبەســـتیان لەگـــەڵ واژوو بـــكات، لـــەم بارەشـــەوە 
ـــاری گـــواڵن گوتـــی: »تاكـــو  ـــۆ گۆڤ نەریمـــان خـــدر ب
ـــەك  ئێســـتا بەفەرمـــی گرێبەســـتم لەگـــەڵ هیـــچ یانەی
مـــۆر نەكـــردووە، بـــۆ ئـــەوەی بـــە فەرمـــی یـــاری لـــە 
ریـــزی یانەكانیـــان بكـــەم، ئێســـتا لەگـــەڵ یانـــەی 
برایەتـــی ســـەرقاڵی مەشـــق و ڕاهێنانەكانـــم، بـــۆ ئـــەوەی 
ـــدەم،  ـــای جەســـتەیی و مەشـــقەكانم ب ـــە توان گرنگـــی ب
هـــەر چەنـــدە یـــەك دوو یانـــە هەبـــووە گرێبەســـتیان 
لەگـــەڵ واژوو بكـــەم، یانەیـــەك لـــە خولـــی نایابـــی 
ـــەاڵم  ـــی، ب ـــی عێراق ـــە خول ـــش ل كوردســـتان و یانەیەكی
ئـــەوەی عێراقـــی بـــە هـــۆكاری خێزانییـــەوە ناتوانـــم 
لـــە دەرەوە یـــاری بكـــەم، ئـــەوەی كوردســـتانیش لـــە 
ســـەر پـــارە رێـــك نەكەوتوویـــن، چاوەڕوانـــی ئـــەوەم 
بتوانـــم لەگـــەڵ یەكێـــك لـــە یانەكانـــی كوردســـتان رێـــك 
ـــەكان بكـــەم،  ـــە ریـــزی یان ـــاری ل ـــەوەی ی ـــۆ ئ بكـــەوم، ب
ــەر  ــزن، هـ ــاڵ بەهێـ ــۆ ئەمسـ ــان بـ ــش هەموویـ یانەكانیـ
ــەم،  ــان كار بكـ ــم لەگەڵیـ ــن بتوانـ ــت مـ ــەك هەبێـ یانەیـ
ـــەم«. ـــەوە گرێبەســـتیان لەگـــەڵ واژوو دەك ـــە دڵنیایی ب

نەریمان خدر چاوەڕوانە
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 لـــە هـــەر تەمەنێكـــدا، جگـــە لـــە مەشـــقی وەرزشـــی، 
خۆراكـــی رۆژانـــە گرنگیـــی زۆری هەیـــە بـــۆ پاراســـتن 

و بەهێزكردنـــی ئێســـكەكان، بـــۆ نموونـــە:
• شـــیر و بەرهەمەكانـــی كـــە ســـەرچاوەی باشـــن بـــۆ 
ـــزای گرنـــگ و ســـەرەكیی ئێســـكن،  كالســـیۆم، كـــە كان
هەروەهـــا ســـەرچاوەن بـــۆ ڤیتامیـــن D كـــە پێویســـتە بـــۆ 

ـــتیی ئێســـك. تەندروس
ــالمۆنی قووتووبەنـــد،  ــان سـ ــاردین، یـ • ماســـی سـ
پاقلـــەی ســـۆیا  تاریكـــەكان و  ســـەوزە گـــەاڵ 

ســـەرچاوەی دیكـــەن بـــۆ كالســـیۆم.
• ســـەوزە و میـــوەكان كـــە ســـەرچاوەی باشـــن 
 ،C بـــۆ: پۆتاســـیۆم، مەگنســـیۆم، ڤیتامیـــن
ـــە  ـــن Beta-carotene ك ـــا كارۆتی لەگـــەڵ بیت
پەیوەندییـــان بـــە بارســـتایی ئێســـكەوە هەیـــە.

•  خۆراكـــە دەوڵەمەنـــدەكان بـــە مەگنســـیۆم، لەوكاتـــەی 
ـــاش كالســـیۆم  ـــۆ ئێســـك پ ـــە ب ـــەم كانزای كـــە گرنگیـــی ئ
بەپلـــەی دووەم دێـــت، بۆنموونـــە بـــاوی، برۆكۆلـــی، 
ســـپێناغ، نیســـك، تـــۆوی كولەكـــە، هەروەهـــا تـــۆوی 

ــەڕۆژە.  گوڵەبـ
•  پرۆتینـــی خۆراكـــی كـــە هیچـــی كەمتـــر نییـــە 
بـــۆ  دیكـــە  كانزاكانـــی  و  كالســـیۆم  گرنگیـــی  لـــە 
ـــە  ـــە ل ـــی هەی ـــە رۆڵ ـــی ك تەندروســـتیی ئێســـك، بەتایبەت
ـــی  ـــی راپۆرت ـــە پێ ـــی ماســـوولكەكان، ئەمـــە ب بەهێزكردن

توێژینـــەوە نوێیـــەكان.
شـــلەمەنییە  و  خـــوێ  ســـنوورداركردنی   •
كـــۆال،  و  قـــاوە  و  چـــای  وەكـــو  كافائینییەكانـــی 
چونكـــە هانـــی بەفیڕۆدانـــی كانـــزای كالســـیۆم لـــە 

دەدەن. گورچیلەكانـــدا 
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زیانەكانی رووناكیی الپتۆپ و مۆبایل
ــەرز  ــراوی وزەبـ ــی بینـ ــە رووناكیـ ــە و بـ ــەپۆڵ كورتـ ــین Blue light شـ ــی شـ   رووناكیـ
ــەرووی وەنەوشـــەیی كارگەریـــی  ــو تیشـــكی سـ ــین وەكـ ــراوە HEV، رووناكیـــی شـ ناسـ
نەرێنـــی دەكاتـــە ســـەر پێســـت و چـــاو. رووناكیـــی شـــین بـــە رێژەیەكـــی كـــەم لـــە 
ئەتمۆســـفیردا هەیـــە، كـــە لـــە تیشـــكی خـــۆر ســـەرچاوە دەگرێـــت، بـــەاڵم زۆربـــەی لـــە 
ـــاو  ـــەوە LED كـــە لەن ـــە رووناكـــی باڵودەكەن ـــەو دایۆدان ـــە كـــە لەگـــەڵ ئ دەســـتكردی مرۆڤ

مۆبایـــل، الپۆتـــۆپ، تەلەڤزیۆنـــدان لەگـــەڵ هەمـــوو ئـــەو شاشـــانەی كـــە رووناكـــی شـــین 
باڵودەكەنـــەوە. زیـــاد بەركەوتـــن بـــە تیشـــكیی شـــینی الپتـــۆپ، یـــان تابلێـــت یـــان ســـمارتفۆن، 

لەوانەیـــە كـــە زیانـــی گـــەورەی هەبێـــت بـــۆ پێســـت تـــا دەگاتـــە چەورەخانـــەكان و دەمارەخانەكانـــی 
ــۆ  ــدەرە بـ ــین هانـ ــی شـ ــەش. رووناكیـ ــی لـ ــی خانەكانـ ــۆ زووپیربوونـ ــدەرە بـ ــەش هانـ ــت، ئەمـ هەسـ

تاریكبوونـــی رەنگـــی پێســـت و پەیداكردنـــی هەوكـــردن لەگـــەڵ الوازبوونـــی توانـــای الســـتیكیی 
پێســـت و لۆچبـــوون، هەروەهـــا پەیداكردنـــی فشـــار و هیالكیـــی جەســـتەیی، هیالكبوونـــی چـــاوەكان، 

ـــاردا،  ـــك بڕی ـــە هەندێ ـــی ل ـــی مێشـــك، دوودڵ ـــاو كارامەییەكان ـــەوەی توان كەمخـــەوی، كەمبوون
لەگـــەڵ زیادبوونـــی ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــییە درێژخایەنـــەكان. 

ـــی  ـــتكردنی خانەكان ـــۆ دروس   مۆخـــی ئێســـك كارگـــەە ب
لەخـــۆ   Stem cells قەدەخانـــەكان  هەروەهـــا  خوێـــن، 
دەگرێـــت، كـــە ســـەرچاوەی بنەڕەتیـــن بـــۆ لـــەش، بـــە 
مەبەســـتی پەرەســـەندنیان بـــۆ خانـــەی دیكـــەی تایبەتمەند. 
Bone Marrow Trans-  گواســـتنەوەی مۆخـــی ئێســـك
چارەســـەرێكی  قەدەخانـــە  گواســـتنەوەی  یـــان   plant
چەنـــد  و  خوێـــن  شـــێرپەنجەی  بـــۆ  پێشـــكەوتووە 
ـــەش، وەكـــو  ـــی ل ـــن و بەرگری نەخۆشـــییەكی دیكـــەی خوێ
شـــێرپەنجەی لیمفـــاوی Lymphoma، كەمخوێنـــی لـــە 
ئەنجامـــی پەككەوتنـــی مۆخـــی ئێســـك بـــۆ دروســـتكردنی 
خانـــەكان، ئەگەرچـــی گواســـتنەوەی مۆخـــی ئێســـك 
چارەســـەری یەكجارەكییـــە بـــۆ هەندێـــك نەخۆشـــی، بـــەاڵم 
ـــان  ـــۆزی، ی ـــە كـــە نەخـــۆش دوچـــاری هەندێـــك ئاڵ لەوانەی

زیانـــی البـــەال بێتـــەوە، بەتایبەتـــی لـــە مـــاوەی 100رۆژی 
سســـتمی  كـــە  ئێســـك  مۆخـــی  گواســـتنەوەی  پـــاش 
ـــەواوی گەشـــەی  ـــە ت ـــە و هێشـــتا ب ـــەش نوێی ـــی ل بەرگری
نەكـــردووە، بۆنموونـــە هێڵنـــج یـــان رشـــانەوە، تەنكبوونـــی 
ـــی ئەگـــەری  ـــە، زیادبوون ـــژ كـــە خۆشـــبەختانە ماوەكورت ق
تووشـــبوون بـــە هەوكردنـــە میكرۆبییـــەكان، بەتایبەتـــی 
ـــە  ـــەش ك ـــزی ل ـــەوەی بەهێ ـــەڕوو، رەتكردن ـــە ك ـــردن ب هەوك
پێویســـتی بـــە چارەســـەری تایبـــەت دەبێـــت. كـــرداری 
گواســـتنەوەی مۆخـــی ئێســـك تـــا رادەیەكـــی زۆر وەكـــو 
ــكنینێكی  ــد پشـ ــە، پـــاش چەنـ ــن وایـ ــتنەوەی خوێـ گواسـ
ـــە دەرزی  ورد و ئامادەكاریـــی تایبـــەت، مۆخـــی ئێســـك ب
ئینجـــا  وەردەگیرێـــت  خۆبەخـــش  نێكـــی  ئێســـكی  لـــە 

دەدرێـــت بـــە نەخـــۆش.

گواستنەوەی مۆخی ئێسك
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خورشتی پێست پاش زیاد ئارەقەكردن
حاڵەتێكـــی   Hyperhidrosis ئارەقەكـــردن  زیـــاد    
ئاســـایی بـــاوە لـــە كاتـــی مەشـــقی وەرزشـــی و كەشـــی 
بـــەرزی شـــێداریی هـــەوادا. خـــودی  گـــەرم و رێـــژەی 
ئارەقەكـــردن گرفـــت نییـــە، بەڵكـــو لەوانەیـــە كـــە ببێتـــە 
كـــە  پێســـت،  ســـووتانەوەی  و  ســـووربوونەوە  ئەگـــەری 
بـــە  لەگـــەڵ خورشـــت و هەســـتكردن  دەبێـــت  هـــاوكات 
ناڕەحەتـــی. توێژینـــەوەكان جەخـــت دەكەنـــەوە كـــە تەنیـــا 
زیـــاد ئارەقەكـــردن دەبێتـــە هـــۆی خورشـــت و بڵۆقكـــردن و 
ــن  ــت. كەشـــی گەرمـــی هاویـ ــەی پێسـ گرفتەكانـــی دیكـ
و بـــای وەرزی كـــە هاوكاتـــن لەگـــەڵ ئاســـتی بـــەرزی 
شـــێداریی هـــەوا و پلـــەی گەرمیـــی بـــەرزدا، هـــۆكاری 
ئاكتیڤـــن بـــۆ زیـــاد ئارەقەكـــردن و ئـــەم گرفتـــەی پێســـت، 
لـــەش  بەشـــەكانی  هەمـــوو  كـــە  لەوانەیـــە  گرفتەكـــە 

بگرێتـــەوە، بـــەاڵم زیاتـــر لـــە بنكـــەوش و نێـــو ڕانـــەكان 
لەگـــەڵ مـــل وســـینگ و پێیەكانـــدا بـــەدی دەكرێـــت، جگـــە 
لـــە شـــێداریی هـــەوا و كەشـــی گـــەرم، كێشـــی زیـــادی 
لـــەش، یـــان قەڵـــەوی و مەشـــقی تونـــدی وەرزشـــی لەگـــەڵ 
پۆشـــینی جلـــی تەســـك و گـــەرم، هانـــدەری دیكـــەن بـــۆ 
زیـــاد ئارەقەكـــردن و خورشـــتی پێســـت. هەنگاوەكانـــی 
ـــك  ـــە: شـــوێنی فێن ـــن ل خۆپاراســـتن و چارەســـەركردن بریتی
ــووك  ــابونی سـ ــە سـ ــرە بـ ــك وەربگـ ــی فێنـ ــرە، دوشـ هەڵبژێـ
كـــە رەنـــگ و بۆنـــی بەهێـــز لەخـــۆ نەگرێـــت، جلـــی 
لۆكەیـــی فـــراوان لەبـــەر بكـــە، رۆژانـــە بڕێكـــی باشـــی ئـــاو 
بخـــۆرەوە، هەروەهـــا دووربكـــەوە لـــە بەكارهێنانـــی كرێمـــی 

كانزایـــی، یـــان كرێمـــی پێســـت، كـــە ئاوێتـــەی 
هایدرۆكاربۆنـــی لەخـــۆ دەگـــرن.
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   قایشـــی پشـــت Back belt بۆ پاڵپشـــتیكردنی بەشـــی 
ــتی  ــت، بەمەبەسـ ــەكار دێـ ــت بـ ــڕەی پشـ ــوارەوەی بڕبـ خـ
ســـووككردنی ئـــازار لـــە حاڵەتەكانـــی ژێـــرە پشتئێشـــە، یـــان 
حاڵەتـــە درێژخایەنـــەكان كـــە كاریگـــەری دەكەنـــە ســـەر 
بەشـــی خـــوارەوەی پشـــت. قایشـــی پشـــت زۆر جـــۆری 
هەیـــە كـــە هـــەر یەكێكیـــان ســـیفەتی تایبەتـــی هەیـــە بـــۆ 
حاڵەتەكانـــی ئـــازار و گرفتـــی دیكـــەی پشـــت، تەنیـــا 
دكتـــۆر بڕیـــار لەســـەر جـــۆری گونجـــاو بـــۆ هـــەر حاڵەتێـــك 
دەدات. هەڵبژاردنـــی جـــۆری قایشـــی پشـــت لـــە الیـــەن 

ــتە،  ــەوە پەیوەسـ ــد هۆكارێكـ ــە چەنـ ــۆر بـ دكتـ
بۆنموونـــە جـــۆری گرفتـــی پشـــت كـــە 
دەبێتـــە هـــۆی ئـــازار، یـــان گۆڕینـــی 
ــوودەكانی  ــتوونی پشـــت. سـ ــێوەی سـ شـ

جێگیركردنـــی  پشـــت:  قایششـــی 
پشـــت و ســـنوورداركردنی جووڵـــەی 
ــە  ــن لـ ــتی رێگرتـ ــە مەبەسـ ــت بـ پشـ

ســـەختتربوونی حاڵەتەكـــە و، هانـــدەرە 
بەتایبەتـــی  زووتـــر چاكبوونـــەوە  بـــۆ 

ـــوون و شـــكانی  ـــە حاڵەتەكانـــی بریندارب ل
نەشـــتەرگەریی  پـــاش  یـــان  پشـــت،  بڕبـــڕەی 

چاكبوونـــەوە،  زوو  هاندانـــی  بـــۆ  پشـــت 
لەگـــەڵ كەمكردنـــەوەی ئـــازار، هەروەهـــا 
ـــتوونیی پشـــت.  ـــێوەی س ـــتركردنی ش باش
پشـــت:  قایشـــی  البەالكانـــی  زیانـــە 
زیادبوونـــی ئەگـــەری ســـووربوونەوە 
و ســـووتانەوەی پێســـت، پووكانـــەوەی 
لـــە  بەتایبەتـــی  ماســـوولكە، 
شـــكانی  و  زەبـــر  حاڵەتەكانـــی 
ـــان سكئێشـــە  ـــی، ی ـــڕەدا، ناڕەحەت بڕب
قایشـــی  تونـــدی  بەســـتنی  لەبـــەر 
پەســـتانی  بەرزبوونـــەوەی  پشـــت، 
لێدانەكانـــی  زیادبوونـــی  و  خوێـــن 
دڵ، ئەمـــەش لەوانەیـــە كـــە لـــە 
تونـــدی  بەســـتنی  ئەنجامـــی 
بـــدات،  روو  پشـــت  قایشـــی 
هەروەهـــا مانـــەوەی ئـــازار و 
ـــە  ـــە ل باشـــترنەبوونی حاڵەتەك
ئەنجامـــی بەســـتنی تونـــد، 
خـــاوی  بەســـتنی  یـــان 

قایشـــی پشـــت.

سوودەكانی قایشــی پشت
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  زۆربەی بەرهەمە پالســـتیكییەكان بۆ 
قووتووكردنـــی خـــۆراك و شـــلەمەنییەكان 

ــاددەی  ــن مـ ــتیك چەندیـ ــن. پالسـ بەكاردێـ
كیمیایـــی لەخـــۆ دەگرێـــت و بـــە چەنـــد 

هۆكارێـــك تێـــك دەشـــكێت بـــۆ پارچـــەی زۆر 
ورد Microplastics كـــە لـــە رێگـــەی 
خـــۆراك و شـــلەمەنییەكان، یـــان ئـــاوی دەریـــاوە 
دەگاتـــە مـــرۆڤ و ئـــاژەڵ. ئـــەو هۆكارانـــەی 
كـــە دەبنـــە ئەگـــەری تكێشـــكان و شـــیبوونەوەی 
پالســـتیك، بریتیـــن لـــە: گەرمـــی، تیشـــكی خـــۆر 
لێكخشـــان،  وەنەوشـــەیی،  ســـەرووی  تیشـــكی 
فریزكـــردن.  هەروەهـــا  ئۆكســـان،  كـــرداری 
وردەكان  پالســـتیكییە  مـــاددە  باوتریـــن 
Di- دیۆكســـین   ،BPA لـــە:  بریتیـــن 

 ،Phalates فتالەیتـــەكان   ،oxin
 Polyethylene پۆلیتیلینـــەكان
Polypro- پرۆپیلینـــەكان  و 
روون  ئەمـــەش   .pylene
كراوەتـــەوە كـــە گەرمكردنـــی 
نـــاو قوتـــووی  لـــە  خـــۆراك 
خەزنكردنـــی  یـــان  پالســـتیك، 
ــی  ــەر پێكهاتەیەكـ ــاو هـ ــە نـ ــۆراك لـ خـ
یـــان  زۆر،  ماوەیەكـــی  بـــۆ  پالســـتیكیدا 
هەتـــا فریزكـــردن، هانـــدەرن بـــۆ گەیشـــتنی 
ــاو  ــۆ نـ ــتیكە وردەكان بـ ــاددە پالسـ ــری مـ زیاتـ
خـــۆراك. ئـــەم مـــاددە وردانـــەی پێكهاتـــەی 
پالســـتیك و مـــاددەی كیمیایـــی دیكـــەی وەكـــو 
ــن،  ــی بەرگەگرتـ ــاددەی زیادكردنـ ــگ و مـ رەنـ
ــن  ــە بریتیـ ــن، كـ ــتی دەگەیەنـ ــە تەندروسـ ــان بـ زیـ
لـــە: تێكدانـــی هاوســـەنگیی هۆرمۆنـــەكان و 
ــیی  ــی و فرەكیسـ ــەری نەزۆكـ ــی ئەگـ زیادبوونـ
ـــی  ـــدا، زیادبوون ـــە ئافرەت هێلكـــەدان PCOS ل
درێژخایەنـــەكان،  نەخۆشـــییە  ئەگـــەری 
نەخۆشـــیی  و  دڵ  نەخۆشـــیی  بەتایبەتـــی 
ــەكرەی جـــۆری دوو، تێكدانـــی سســـتمی  شـ
بەرگریـــی لـــەش لـــە رێگـــەی تێكدانـــی 
سوودبەخشـــەكانی  بەكتریـــا  باالنســـی 
هەروەهـــا   ،Dysbiosis ریخۆڵـــە 
بەزركردنـــەوەی ئاســـتی هەوكـــردن لـــە 

لەشـــدا.

وردەپالستیك 
لە خۆراكدا
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قەڵەمی سكانەر 
دەقەكانیش دەخوێنێتەوە

DJI درۆنێكی نوێی بەرهەم هێناوە

كیبۆردێك كۆمپیوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەرەكەی لەناوخۆیدایە

كۆمپانیـــای DJI لەبەرهەمەمهێنانـــی درۆنـــی تایبـــەت 
بـــە فیلـــم هەڵگرتنـــەوەدا لـــە ریـــزی یەكـــەم دێـــت. هەمـــوو 

درۆنەكانـــی دســـتەبژێرن.
ـــەم دواییـــەدا نوێتریـــن كۆداكۆپتـــەر  ـــراو ل كۆمپانیـــای ناوب
هێنـــاوە  بەرهـــەم  droneی  دیكـــە  واتایەكـــی  بـــە  یـــا 
تایبەتمەندییەكانـــی ســـەرووی بەرهەمەكانـــی دیكـــە هەمـــان 

كۆمپانیایـــە.
درۆنـــی جـــۆری DJA Avata مینـــی كوادكۆپتەرێكـــە، 
كێشـــی كەمـــە و دەتوانێـــت لـــە هەمـــوو شـــوێنێك تەنانـــەت 
ـــەوە.  ـــم هەڵدەگرێت ـــدا فیل ـــكەوت و دۆڵ و شیوانیش ـــە ئەش ل
كوالیتـــی فیلـــم هەڵگرتنـــەوەی 4Kیـــە. كێشـــی تەنیـــا 250 
گرامـــە بەبـــێ كامێـــرا. تایبەتمەندییەكـــی دیكـــەی درۆنەكـــە 
ـــی  ـــۆ كۆنترۆڵكردن ـــە چاویلكـــەی جـــۆری FPV كـــە ب ئەوەی

درۆنەكەیـــە لەگەڵیدایـــە. هەروەهـــا ئامێـــری كۆنترۆڵكردنـــی 
ـــە.  ـــی لەگەڵدای تایبەت

دەناســـێ  لـــە دوورەوە  بەربەســـت  لەمپـــەر و  درۆنەكـــە 
و خۆیـــان لـــێ دوور دەخاتـــەوە. بـــە كامێـــراوە كێشـــی 

408 گرامـــە. لـــە پالســـتكی پتـــەو دروســـتكراوە 
كـــە لەكاتـــی كەوتنـــە خوارەوەشـــدا كێشـــەیەكی 
ــە  ــتەوەری لـ ــش. هەسـ ــە پێـ ــۆ نایەتـ ــۆی بـ ئەوتـ
هەمـــوو الیـــەك هەیـــە بـــۆ ئـــەوەی خـــۆ بـــە 
هیـــچ بەربەســـتێك دانـــەدا. كامێراكـــەی وێنـــە بـــە 

ــۆ و  ــت. ڤیدیـ ــل دەگرێـ كوالیتـــی 45 میگاپیكسـ
فیلمـــەكان لـــە مـــەودای دە كیلۆمەتـــر دوورەوە بـــەڕێ 

ـــی  ـــی دارەكان ـــوان لق ـــرد و نێ ـــر پ ـــە ژێ ـــە ب دەكات. درۆنەك
دەڕوات. دراستانیشـــدا 

خەریكـــی خوێندنـــەوەی رۆژنامەیـــەك یـــا كتێبێكـــی، نیـــازت 
ــت  ــە یادداشـ ــا كتێبەكـ ــە یـ ــی رۆژنامەكـ ــك بەشـ ــە هەندێـ ــە لـ هەیـ
هەڵگریـــەوە. كاتـــی ئـــەوەت نییـــە قەڵـــەم دەربێنـــی و لەســـەر 

بنووســـی.  یادداشـــتەكان  كاغەزێـــك 
قەڵەمـــی ســـكانەری C-Pen connect ئـــەوەی مەبەســـتت 
بـــێ وەك یادداشـــت هەڵیدەگرێتـــەوە، تەنانـــەت ئەگـــەر یـــەك دێـــڕ 
ـــدە بەســـە قەڵەمەكـــە بەســـەر  ـــەك وشـــەش بێـــت. هـــەر ئەوەن ـــا ی ی
شـــوێنەكە دابێنـــی و دەســـتبەجێ دەقەكـــە بـــۆ ســـەر مۆبایـــل 
ـــەر دەگوازێتـــەوە. قەڵەمەكـــە بەهـــۆی  ـــا كۆمپیوت ـــا تەبلێـــت ی ی
ــد  ــە پەیوەنـ ــی دیكـ ــل و ئامێرەكانـ ــەڵ مۆبایـ ــەوە لەگـ بلوتوسـ
دەدرێ.  لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ئـــەو دەقەكـــەی یادداشـــت كـــردووە 

ـــەوە.  ـــگ دەیخوێنێت ـــە دەن ب
قەڵەمەكـــە بـــۆ ئـــەو كەســـانە گرنگـــی تایبەتـــی هەیـــە كـــە 
نیازیـــان هەیـــە لەســـەر مەبەســـتێك توێژینـــەوە بكـــەن، یـــان 
بابەتێـــك بنووســـن، چونكـــە بەهـــۆی ئـــەو قەڵەمـــەوە لـــە 
ـــدی بەبابەتەكـــەوە  ـــا رۆژنامەیەكـــی پەیوەن ـــك ی هـــەر كتێبێ

هەبـــێ دەكرێـــت یادداشـــت هەڵبگیرێتـــەوە.
لەگـــەڵ هەڵگرتنـــەوەی یادداشـــتەكان دەكرێـــت دەقەكـــە 
یادداشـــتكراوەكەش بـــە 40 زمانـــی جیهـــان وەربگیـــڕێ.

 ،Abacus Keyboard PC جـــۆری  كیبـــۆردی 
خـــودی  لەنـــاو  بەڵكـــو  نییـــە،  ئاســـایی  كیبۆردێكـــی 
بـــەرزەوە  بەتایبەتمەنـــدی  كۆمپیوتەرێـــك  كیبۆردەكـــەدا 
ــەوە  ــە كیبۆردەكـ ــت بـ ــەم دەكرێـ ــە هـ ــە. كۆمپیوتەرەكـ هەیـ
بێـــت و هـــەم بـــە جیـــا، چونكـــە لەیەكێـــك لـــە تەنیشـــتەكان 

بـــە كیبۆردەكـــەوە دەبەســـترێتەوە.
كۆمپیوتەرەكـــە هیـــچ شاشـــەیەكی لەگەڵـــدا نییـــە، 
مۆنیتۆرێكـــی  یـــا  زیـــرەك،  تەلەڤزیۆنێكـــی  دەكرێـــت 
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مێزی جۆكەر 
ئـــەوەی لـــە وێنەكـــە دا دەبینـــن، 

بەتەنیـــا مێزێكـــی بچـــووك نییـــە، بەڵكـــو چەندیـــن 
ئامێـــرە لـــە چوارچێـــوەی مێزێكـــدا.

 مێـــزی Masdio by Ampulla Horizon لـــە یـــەك كاتـــدا گلۆپـــی 
نووســـتنە و گلۆپێكـــی كـــزی تێدایـــە بـــۆ كاتـــی خەوتـــن دەكـــرێ هەڵبكـــرێ. 

ــی  ــە )charger(ە. كاتژمێرێكـ ــەحنكەرەوە واتـ ــزە. شـ ــی بەهێـ ــی بلوتوسـ بڵندگۆیەكـ
ســـەرمێزە.

سیســـتەمی بلوتوســـی 5ی لەســـەرە بـــۆ ئـــەوەی لەگـــەڵ گشـــت ئامێـــرە نوێیەكانـــش 
بگونجێـــت و دەنگێكـــی زۆر باشـــی هەیـــە. شەحنكەرەوەكەشـــی بـــۆ گشـــت ئامێرێـــك دەبێـــت. 
ـــە كاتـــی دیاریكـــراوی خۆیـــدا  گلۆپـــی نووســـتنەكەش دەكـــرێ كاتـــی بـــۆ دابنـــدرێ، تەنیـــا ل

هەڵبێت.  كیبۆردێك كۆمپیوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەرەكەی لەناوخۆیدایە
تایبەتـــی بـــۆ بكرێتـــە شاشـــە. وزەی كارپێكردنـــی یەكجـــار 
كەمـــە، بەقـــەد گلۆپێكـــی 15 واتـــی وزەی دەوێـــت. 

وینـــدۆز 10ی لەســـەر دانـــدراوە و لەگـــەڵ سیســـتەمی 
لێكدانـــەوەی  یەكـــەی  دەگونجێـــت.   لینۆكســـیش 
ــەی 1.44  ــەرە، خێراییەكـ ــی لەسـ ــی ئەنتەلـ ــوار ناوەكـ چـ
 512 داتاكانـــی  هەڵگرتنـــی  شـــوێنی  گیگاهێرتـــزە. 
ـــوس و وای فـــای  گیگابایتـــە. هـــەردوو سیســـتەمی بلوت

ــە. هەیـ
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لـــە زانكـــۆ یـــا قوتابخانـــە خەریكـــی خوێندنـــی و 
نیـــازت هەیـــە یادداشـــت لـــە وانـــەكان هەڵبگریـــەوە. یـــا 
ــتت  ــدای پێویسـ ــێكی رۆژنامەوانیـ ــە پرێـــس كۆنفرانسـ لـ
بـــە یادداشـــت هەڵگرتنەوەیـــە. لەكاتـــی وادا رەنگـــە 
ــەك دێنـــی و  ــد وەرەقەیـ ــا چەنـ ــەت یـ دەفتەرەكـ

یادداشـــتەكانی لەســـەر دەنووســـی.
دیجیتالـــی  جیهانـــی  لـــە 
ســـەردەمدا، دەفتـــەری زیرەكـــی 
هەڵگرتنـــەوەش  یادداشـــت 
چەندیـــن  و  بەرهەمهاتـــووە 
ـــە. دەفتەرچـــەی یادداشـــت  جۆریشـــیان هەی
Rocket- یهەڵگرتنـــەوەی هۆشـــمەند لـــە جـــۆر

خوێنەرێكی بەڕێز پرسیار دەكات  زۆرجاران 
كە فایلێكی PDF ئینتەرنێت دادەبەزێنم لۆگۆ 
یــا نووســراوێكی بــە كاڵی لە ژێــر دەقەكەدایە، 

چۆن دەكرێت ئەو لۆگۆیانە بسڕمەوە؟
خوێنــەری بەڕێــز ئــەو لۆگــۆ یــا دەقانەی 
یــا  ۆرد  یــا   PDF فایلــی  ژێــر  دەخرێنــە 
پێیاندەگوترێــت  ڤیدیۆیــی  فایلــی  یــا  وێنــە 
واتەرمــارك )watermark( بــەو مانایــە كــە 
ســڕینەوەی  بــۆ  نییــە.  كۆپیكردنــی  مافــی 
 PDF فایلــی  ژێــر  )watermark(ی 
بــە ئاســانی دەكرێــت، زۆر ماڵپــەڕ هــەن ئــەو 
خزمەتگوزارییانــەی تێدایــە. هەروەهــا دەكرێت 
فایلەكــە بــە ۆرد بكەیــەوە و ئــەوكات لۆگۆكە 
بســڕیەوە. باشــترین رێــگاش ئەوەیــە فایلەكــە 
دابەزێینــە ســەر گوگل درایڤــی خۆت و لەوێ 
بــە google document بیكــەوە و خــۆكار 

لۆگۆكە دەسڕێتەوە.

هەر جارە و وەاڵمی 
پرسیارێك

ـــەو پرۆگرامـــەی  ـــە ئ ـــەر وات ـــا پلەی ـــن و باشـــترین پرۆگرامـــی میدی ـــەدوای بەهێزتری گـــەر ب
ــەكان، پرۆگرامـــی GOM Player لـــە  ــە ڤیدیۆیـــی و دەنگییـ ــەوە فایلـ ــە باڵوكردنـ ــە بـ تایبەتـ
ریـــزی ســـەركەوتووترین پرۆگرامـــەكان دێـــت. بەشـــێك لـــە تایبەتمەندییەكانـــی پرۆگرامەكـــە 

ئەوانـــەن:
یەكێــك لــە تایبەتمەندییەكانــی پرۆگرامەكــە ئەوەیــە خــۆی بــەدوای كــۆداك فۆرماتەكانــدا 

دەگــەڕێ و پێویســت نــاكات بــۆ هــەر فۆرماتێــك كۆداكێــك دیــاری بكــەی. 
ئــەو فایالنــەی كــە تێكچوونــە و بــە باشــی ناخوێندرێنــەوە بەهــۆی پرۆگرامــی ناوبــراو بــە 

ئاسانی دەكرێنەوە.
یەكێكــە لــە باشــترین پرۆگرامــەكان بــۆ رێكخســتنی 
ژێرنووســی فیلمــەكان. ئێــوە دەتوانــن، قەبــارەی فۆنــت، 
شــوێنی دانانــی ژێــر نووســی و گۆڕینــی رەنگــی فۆنــت 
تەنانــەت  بــدەی.  ئەنجــام  پرۆگرامــەوە  ئــەو  بەهــۆی 
ئــەو ژێرنووســەی هاوئاهەنــگ نییــە لەگــەڵ فیلمەكــە 
بگەڕێینــەوە شــوێنی خــۆی. ئەركــی ســكرین شــات واتــە 
فیلــم هەڵگرتنــەوە لــە شاشــەش ئەنجــام دەدات. هەروەهــا 

ــی. ــەكان دەربێن ــە ڤیدیۆیی ــاو فایل ــە ن ــت وێن دەكرێ

بەهێزترین پرۆگرامی میدیا پلەیەر

دەفتەری زیرەكی یـــــــــــــــــــــــــــــادداشت هەڵگرتنەوە
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ــە  ــە لـ ــە. دەفتەرچەكـ ــۆی هەیـ ــدی خـ book تایبەتمەنـ
رێـــگای مۆبـــای یـــا الپتۆپـــەوە لەگـــەڵ ئینتەرنێـــت 
ـــەوە  ـــەوەی وەك یادداشـــت هەڵیدەگری ـــد دەدرێ و ئ پەیوەن
دەكـــرێ راســـتەوخۆ لـــە یەكێـــك لـــە خزمەتگوزارییەكانـــی 
پەیوەنـــدی، وەك ئیمێـــل، جیمێـــل، گـــوگل درایـــڤ، 
هـــەر  لـــە  دەدرێ.  پەیوەنـــد  بۆكس...تـــاد.  درۆپ 
بـــە  هەیـــە،  باركۆدێـــك  الپـــەڕەكان  لـــە  گۆشـــەیەك 
پرۆگرامـــی باركـــۆد خوێندنـــەوە داتـــاكان دەبنـــە داتـــای 

لـــی. دیجیتا
قەبـــارە و رەنـــگ و جـــۆری دەفتەرچـــە زیرەكـــەكان 
جیاوازن، 20 الپەڕە هەتا 40 الپەڕە. هەر الپەڕەیەكیش 
ـــدی  ـــت پەیوەن بەهـــۆی هێمایەكـــی ســـەر الپەڕەكـــە دەكرێ

ـــدی.  ـــی پەیوەن ـــە خزمەتگوزارییەكان ـــك ل ـــدەی بەیەكێ ب
ــان  ــای بازنەیـ ــە هێمـ ــەی كـ ــەو الپەڕانـ ــە ئـ ــۆ نموونـ بـ
جیمێلەكـــەت  بـــۆ  یادداشـــتەكان  هەمـــوو  لەســـەرە 
بگوازرێنـــەوە، ئەوانـــەی هێمـــای چوارگۆشـــەیان هەیـــە 

بـــۆ گـــوگل درایـــڤ بگوازرێنـــەوە.
نووســـین  بـــۆ  لەگەڵدایـــە  تایبەتـــی  قەڵەمێكـــی 
نووســـینەكە  تایبـــەت  پارچەیەكـــی  بـــە  و هەروەهـــا 
و  هەمیشـــەییە  بـــۆ  دەفتەرچەكـــە  دەســـڕێتەوە. 
ـــی بســـڕێنەوە. جگـــە  ـــار الپەڕەكان ـــەزاران ج ـــت ه دەكرێ
لـــە پارچـــەی تایبـــەت بـــۆ ســـڕینەوە، بـــە دانانـــی 
دەفتەرچەكـــە لـــە مایكرۆویڤـــدا هەمـــوو الپـــەڕەكان 

دەســـڕێنەوە.

ئەگەر یەكێكی لە ئۆگرانی شاخەوانی 
بــەرزی  چیــای  بەســەر  حەزدەكــەی  و 
ئیڤریســت بكــەوی بــەاڵم توانــا و رێــگای 
چوون بۆ سەرچیاكەت نییە. یا ئەگەر حەز 
دەكەی لە نزیكەوە چیای ئیڤریســت ببینی 
mount-ever- لەماڵپــەڕی ســەر   ئــەوە 
est3d.com بــدە. لەو ماڵپەڕەدا نەخشــەی 
چیای ئیڤریســت دەتوانی بە ســێ رهەندی 
واتــە 3D ببینــی. هەروەهــا ئــەو شــوێنانە 
ببینی كە شــاخەوانەكان پێیدا ســەردەكەون. 
لــەو ماڵپــەڕەدا GPS ی راســتەوخۆی ئەو 
شــاخەوانانە دەبینــی كــە ئێســتا خەریكــی 
ســەركەوتنن بەسەر چیاكەدا. ئەگەر نیازت 
هەیــە لــەو بارەوە زانیــاری بزانی ســەر لەو 

ماڵپەڕە بدە.

هەموو شتێك لەبارەی 
ئیڤیریستەوە لەو ماڵپەڕەدا

داتاشۆیەك بچووك و 
تایبەتمەندییەكانی

دەفتەری زیرەكی یـــــــــــــــــــــــــــــادداشت هەڵگرتنەوە

كۆمپانیـــای شـــیائومی چینـــی لـــە ریـــزی 
تەكنەلۆژیـــای  بەرهەمهێنانـــی  یەكەمەكانـــی 
داتاشـــۆیەكی  ماوەیـــەدا  لـــەم  دێـــت،  نـــوێ 
لـــە  تۆزێـــك  كـــە  هێنـــاوە  بەرهـــەم  بچووكـــی 
لـــە  دەكـــرێ  تەنانـــەت  مۆبایلێـــك گەورەتـــرە. 
بەركیـــش بخـــرێ. كێشـــی داتاشـــۆیەكە كیلۆیـــەك 
و دووســـەد گرامـــە. داتاشـــۆیەكە سیســـتەمی 
NFC هەیـــە، سیســـتەمێك كـــە بـــۆ پەیوەنـــدی 
ـــوس و وای- ـــە بلوت ـــر پێویســـتی ب ـــوان دوو ئامێ نێ
بـــە لێـــك نزیككردنـــەوەی  فـــای نییـــە و تەنیـــا 

دادەمـــەزرێ. پەیوەندییەكـــە  ئامێـــرەكان 
یەكـــەی لێكدانـــەوەی 4 ناوەكەییـــە و خێراییەكـــەی 
و  گیگابایتـــە   2 )رام(ەكـــەی  واتـــە  بیرگەكـــەی  زۆرە. 

گیگابایـــە.   16 داتاگەكـــەی 
كامێرایەكـــی هەیـــە زۆر هەســـتیارە و فـــوول ئیـــچ دییـــە. باترییەكـــەی تـــا 
ســـەیركردنی فیلمێكـــی دوو كاتژمێـــری دانابەزێـــت. ســـپیكەرەكەی بەهێـــزە و دەنگێكـــی 
 XiAoAl ــتەمی دەنگـــی ــەڵ سیسـ ــە لەگـ ــا ئامێرەكـ ــە. هەروەهـ پانۆڕامایـــی هەیـ
دەگونجێـــت و بەكارهێنـــەر دەكرێـــت لـــە رێـــگای دوورەوە ئامێـــرە ئەلكترۆنییەكانـــی 

ماڵـــەوە بەهـــۆی داتاشـــۆیەكە كۆنتـــرۆڵ بـــكات.
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نەخشەكان بە دوو جۆر لەسەر جلەكان 
ئامادە دەكرێن، یەكێكیان سادە و ئەوەی دیكەش 

تێكەاڵو كە هەردووانیان دەبنە جێی سەرنج و ناسكی 
ئەوانەی  یان  دەستگیراندار،  حانمانی  جلەكە،  جوانیی  و 

بە  خەریكبوونیان  بەهۆی  هاوسەریدان،  بەندی  و  سەر  لە 
ئاستی  لە  زیاتر  زەماوەندەوە،  دابینكردنی كەلوپەل و كەرەستەكانی 

ئاسایی نیگەران و دوودڵ دەبن و، لە هەڵبژاردنی كراسی بووك تووشی 
مورادی  زوهێر  بووك،  جلی  ئامادەكاری  و  دیزاینەر  بۆیە  هەر  دەبنەوە،  هەڵە 
لوبنانی، ماوە ماوە چەندین مۆدی ئەو جلە نمایش دەكات، كە نمایشی راستەقینەیە و خانمان 
پێشكەشی هەوادارانی دەكان، لە دوا بەرهەمەكانیدا ئاماژەی بە كراسی بووكی سینگ كراوە لە 
سەرەوە و فراوان لە خوارەوە كردووە، كە بەشی خوارەوەی كراسەكە لە دوو پارچەی سەر یەك پێك 
دێت، یەكێكیان روونە هاوشێوەی تووڵ وایە، بەشی خوارەوەش لە قوماشی سادە و لووسە، بەشە 
تووڵەكەی بە نەخش و نیگار رازاوەیە، تا نمایشێك بە كراسەكە بدات، هەمان شێوە و دیزاین 
بۆ كراسی بووك دانراوە، بەاڵم ئەو جارەیان بە پێچەوانەوە، واتە نەخشو ونیگار لە 

بەشی سەرەوەدا هەیە و بەشی خوارەوەش سادە و ساكارە. دیزاینی ئەو دوو 
شێوەیە بە پێی خواستی داواكاریی خانمی بووكە، هەر كامەی بە دڵ 

بێت، دەتوانێت هەڵیبژێرێت. هەردوو مۆدی ئەو جلە بووكە، تەسك 
و شێوەی بەدییە، واتە جەستەگرە و پێویستە سەر و خوارەوە 

پێچەوانە بن لە رووی تەسكی و فراوانیدا.

شـــاڵ پۆشـــاكێكی بەســـوود و ســـادەیە بـــۆ پۆشـــین، 
هەروەهـــا بـــۆ پاراســـتنی ملـــت تەنیـــا لـــە مـــل 
بەســـوودن،  لـــەوەی  پێویســـتە، جگـــە  ئااڵندنـــی 
هەروەهـــا مۆدێكـــی جـــوان و ناســـكیش بـــە ســـەر 
و مـــل دەبەخشـــن، ئێســـتا شـــاڵ بووەتـــە لوتكـــەی 
مـــۆدی جلوبـــەرگ، هەروەهـــا دەتوانیـــت لە رێگەی 
ـــۆ  شـــاڵەوە بەشـــێكی پێشـــەوەی قـــژت رابكێشـــیت ب
دواوە، تەنانـــەت دەتوانیـــت بەشـــی كۆتایـــی پرچـــت 
بـــە شـــاڵ و پێچەیەكـــی رەنگاوڕەنـــگ ببەســـتیتەوە، 
دەســـتەبەر  بـــۆ  نایابـــت  جوانییەكـــی  بەمـــەش 

دەپۆشـــرێت،  ملپێـــچ  وەك  زیاتـــر  شـــاڵ  دەكات. 
ـــدا مۆدێكـــی شـــیك دەربخـــات،  ـــا لەگـــەڵ جلەكان ت
بـــە تایبـــەت ئـــەو شـــێوازەی كـــە بەشـــێكی زۆری 
ســـینگ و بـــەرۆك دادەپۆشـــێت، هەروەهـــا دەتوانـــی 
شـــاڵەكە بـــە شـــلی و تونـــدی بپۆشـــی، ســـەبارەت 
ــەر  ــە سـ ــە دەكەوێتـ ــەو الیەنـ ــاڵ، ئـ ــی شـ ــە رەنگـ بـ
ــان لـــەوەی چ رەنگێـــك  خواســـت و حـــەزی ئافرەتـ
دەڵێـــن:  جلوبـــەرگ  پســـپۆڕانی  هەڵدەبژێـــرن، 
چاكتـــرە شـــاڵ رەنگاورەنـــگ بێـــت، تـــا لەگـــەڵ هـــەر 
ــاو بێـــت. ــە گونجـ ــێكی جلوبەرگەكانـــی دیكـ بەشـ

شاڵی سەر قژ لوتكەی مۆدی جلوبەرگە
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بــۆ  هۆكارێكــە  بۆنخۆشــی 
جلێكــی  تاخمــە  كاتێــك  جوانــی،  و  سەرنجڕاكێشــی 

كەشــخە و ئارایشــتێكی جوانــی قــژت كــردووە، بــەاڵم بەبــێ بۆنێكی 
خــۆش چوویتــە شــوێنێك، بێگومــان بــە كایگەریــی نەرێنــی لەســەر جوانیــت 

ــی جەســتە،  ــە بۆن ــۆ جوانیــت، جگــە ل ــەوە ب ــۆن بقۆزیت ــە دەتوانیــت ب ــت، بۆی دەبێ
بۆنــی قژیــش هەیــە، وەك خانمێكــی نەشــمیلە لــە بۆنخۆشــكردنی قژتــدا كارامــە بــە، 

 déjà vu ــد جــۆرە بۆنێــك وەك: ســەرەتا بۆنــی قــژ جــۆری ــە بەكارهێنانــی چەن ئەویــش ب
ــە ماوەیەكــی زۆر لەســەر  ــەوە گونجــاوە، ك ــۆ ماڵ ــە ب ــەو بۆن ــە ماركــەی kayali ئ white ل
قــژ دەمێنێنتــەوە، هەروەهــا بەهــۆی بوونــی بەشــێكی زۆر چــەوری بریقــەش بــە قــژ دەكات، بــۆ 
گشــت ئافرەتێــك گونجــاوە لــە مــاڵ و ژیانــی رۆژانــەدا. بۆنــی honey infused لــە ماركــەی 
Gisou لــە بۆنــی هەنگویــن دروســت كــراوە، قــژ تــەڕ و نــەرم دەكاتــەوە، كاری ئارایشــتیش ئاســان 
 cote دەكات، مــاوەی رۆژ و شــەوێك دەمێنێتــەوە، بــۆ كاتــی دەوام و زانكــۆ دەگونجێــت. بۆنــی
d azhur لــە ماركــەی Oribe بەهــۆی بوونــی بڕێــك لــە بۆنــی یاســەمین و داری ســەندڵ 
و بەرگمــوت، قــژ تــەڕ دەكات و بۆنێكــی ناســكی دەبێــت، دەكرێــت دوای خۆشــۆردن لــە 
قــژ بدرێــت. بۆنــی Rosa nobile لــە ماركــەی Acqua Di parma بۆنێكــی 

ــۆ هەمــوو جــۆرە قژێــك دەبێــت. ــی گــوڵ دروســت كــراوە، ب ــە بۆن كالســیكە، ل

بۆن 
و بەرامی قژ 

كێبڕكێی ئارایشت 
دەكات
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فیستیڤاڵی ژینگە و بەرهەمی خۆماڵی 
لــە كوردســتان بــە گشــتی گرنگــی بــە هەمــوو الیــەن 
و ســێكتەرەكانی ژینگــە دەدرێــت، خەڵكــی كوردســتان 
نێــو چیــا و سروووشــتدا ژیــان  لــە  كــە  وەك خەڵكێــك 
دەگوزەرێنــن، هەمیشــە لــە خزمەتــی ژینگــەی خۆیانــدا 
درێغــی ناكــەن، تەنانــەت دەســتەیەكی گــەورەی حكومــی 
لــە كوردســتان هەیــە، كــە ئــەرك و چاالكیــی رۆژانەیــان 
گرنگیدانــە بــە ژینگــە و پاراســتنی زەوی و دار و بــاری 
كوردســتان، بــە دروشــمی )بــا هەمــووان ژینگەمــان خــۆش 
شــارۆچكەی چەمچەمــاڵ  لــە  هۆیــەوە  بــەم  بوێــت(، 
دووەمیــن فیســتیڤاڵێكی گــەورەی تایبــەت بــە ژینگــە 
بەڕێــوە چــوو، فیســتیڤاڵەكە لــە چوارچێــوەی كارنامــەی 
چاالكییەكانــی ئــەو شــارۆچكەیەدا بــوو، تاوەكــو ببێتــە 
هەوێنێــك بــۆ سەرنجڕاكێشــانی گەشــتیاران و گرنگیــدان 

بە كولتوور و بەرهەم و خۆراكی خۆماڵی، فیســتیڤاڵەكە 
لە باخچەی 8ی ئازاری ئەو شــارۆچكەیە بە بەشــداری 
20 كــەس لــە چاالكوانــان و بەشــداریخوازان بــە كەرەســتە 
و خواردنــی كــوردەواری، كــە بریتیــی بــوون لــە: دۆ و 
هەنگوین و نانەقەیســی و شــەربەت و میوەی وشــككراوە 
و هەڵگیــراو، رۆنــی زەیتــوون و كشــمیش و قەیســیی 
خۆمانــە كــە لــە خاكــی كوردســتانەوە بەرهــەم هێنــراون 
نمایشــی فیســتیڤاڵەكە،  بەرهەمــی  كراونەتــە  دواتــر  و 
فســتیڤاڵە خنجیالنەكــە بــە ئامادەبوونــی خەڵكــی ئــەو 
شــارە و گەشــتیاران و میدیــاكاران لــە كەشــێكی هێمــن و 

ــوە چــوو. بەجۆشــدا بەڕێ

فۆتۆ: دانا حەمە غەریب

ئـــەو جـــۆرە پاســـە بـــە پاســـی هـــەزار پـــێ ناســـراوە، 
پاســـترامە،  كـــە  هەیـــە  دیكـــەی  ناوێكـــی  هەروەهـــا 
ــەو پاســـە  ــە، درێـــژی ئـ ــراوەی پـــاس و ترامـ واتـــە كۆكـ
ـــر  ـــاس لەیەكت ـــەوەی )3( پ ـــر، وەك ئ ـــە )33( مەت دەگات
كۆكرابێتـــەوەو بەیەكـــەوە بەســـترابن، توانـــای ئـــەو پاســـە 
بـــۆ هەڵگرتنـــی )256( سەرنشـــێن دەبێـــت و دەتوانێـــت 
ـــت، هەمـــوو جـــۆرە  ـــاوەوە و دەرەوەشـــی پێبكرێ گەشـــتی ن
بـــەدی كـــراوە،  پێداویســـتییەكی گەشـــتیاری تیایـــدا 

لەوانـــە شـــوێنی خەوتـــن و پشـــوودان و یاریكـــردن و كات 
ـــو  ـــە نی ـــترامە دەگات ـــۆرە پاس ـــەو ج ـــی ئ ـــەربردن، نرخ بەس
ملیـــۆن دۆالر، رەنگـــە لـــە داهاتـــوودا شـــوێنی پـــاس 
ــتنەوە و  ــینی گواسـ ــەوە و ببێتـــە سەرنشـ و تـــرام بگرێتـ
ــەرچاوەكانی  ــا و سـ ــە كارەبـ ــە بـ ــەو پاسـ ــتكردن، ئـ گەشـ
یەكێـــك  دەبێتـــە  دەكات،  كار  بەنزیـــن و گاز  وەك  وزە 
لـــە  گواســـتنەوە  كەرەســـتەكانی  پێشـــكەوتووترین  لـــە 

داهاتـــوودا.

پاسی هەزار پێ دروستكرا
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مۆزەخانەی مەلەوانگە 
ئـــەو مۆزەخانـــە مەلەوانگەییـــە لـــە واڵتـــی ژاپۆنـــە، 
كـــە لـــە مۆزەخانەكـــەدا ســـەیرترین مەلەوانگـــە دروســـت 
ــت، وا  ــوێنە دەكەیـ ــەو شـ ــەردانی ئـ ــك سـ ــراوە، كاتێـ كـ
ــراوە،  ــاودا دانـ ــاو ئـ ــە نـ ــەكە لـ ــوو نمایشـ ــی هەمـ دەزانـ
كەچـــی هەمـــوو كەرەســـتەكان ئاســـایی دانـــراون و 
تەنیـــا تەنێكـــی شووشـــە بـــە ئەســـتووری )10( 
و  خەڵـــك  نێـــوان  لـــە  ســـەنتیمەتر 

كەرەســـتەكاندا هەیە، ئەو تەنە شووشـــەیەش شـــلەیەكی 
ــاوت لێـــڵ دەكات و  ــەكان لەبەرچـ ــە دیمەنـ ــراوە كـ تێكـ
ــن و  ــە دەجووڵێـ ــەون كـ ــتەكان وادەردەكـ ــوو كەرەسـ هەمـ
لـــە نێـــو ئاودایـــە، كەچـــی راســـتییەكە ئەوەیـــە تەنیـــا 
فێلكارییەكـــی چـــاوە و كەرەســـتە و مرۆڤەكانـــی نێـــو 
ئاوەكـــە لـــە ژێـــر ئـــەو تەنـــە شووشـــەیەدا وەســـتاون، یـــان 

ــتوون. دانیشـ
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فیلم
بـــاس لـــە وێنەكێشـــێكی گەنجـــی ســـەر دیـــواری دەكات، لـــە كاتـــی 
گـــەورە  شـــۆكێكی  تووشـــی  شـــوێنێك،  ئامادەكردنـــی  و  وێنەكێشـــان 
دەبێتـــەوە، كـــە وای لـــێ دەكات بكەوێتـــە حاڵەتێكـــی مەترســـیدار و هـــەوڵ 
دەدات دەربـــازی بێـــت، فیلمەكـــە لـــە دەرهێنانـــی بابـــاك ئەنڤارییـــە، لـــە 
مانگـــی 8ی ئەمســـاڵ وێنەگرتنـــی تـــەواو بـــووە، مـــاوەی فیلمەكـــە یـــەك 
ـــۆكان  ـــەن ل ـــە، لەالی ـــر و )45( خولەك كاتژمێ
ــی  ــراوە، نواندنـ ــەم هێنـ ــۆه بەرهـ تـ
)جـــۆرج  لەالیـــەن  فیلمەكـــە 
بۆنڤێلـــی،  هیـــوگ  مـــاكای، 
پێرســـێل  ماكدۆناڵـــد،  كەیلـــی 
سیشـــۆ،  ڤـــارادا  ئەســـكۆت، 

ــە.  ــی لۆڤیت(ــ كیتـ

بـــاس لـــە بیرۆكـــەی مرۆڤـــەكان دەكات، 
هەنـــدێ جـــار كەســـانێك هـــەن كـــە بـــە 
لـــە  كەچـــی  دیـــارن  و  گـــەورە  قەبـــارە 
ــتە  ــەش راسـ ــن، پێچەوانـ ــەدا بچووكـ بیرۆكـ
و  بچووكـــن  شـــێوە  بـــە  كـــەس  هەنـــدێ 
گـــەورەن.  بیرۆكـــەی  خـــاوەن  كەچـــی 

 Light  - رووناكییــەكان  گۆڕینــی 
Switch

یەكێكــە لــە تراكــە تازەكانــی گۆرانیبێــژی 
ســاڵی  لــە  بــوت،  چارلــی  ئەمریكــی 
1991 لــە شــاری رومســۆن لــە ویالیەتــی 
ســەرەتای  دایكبــووە،  لــە  نیوجێرســی 
كارەكانــی لــە ســاڵی 2012 دەســت پــێ 
ئەلبوومــی  لــە  تراكــەی  ئــەو  كــردووە، 
)چارلی(یــە لــە مانگــی 9ی ئەمســاڵ 
و  پــۆپ  جــۆری  لــە  باڵوكراوەتــەوە 
ئەڵتەرناتیــڤ و ئاربــێ ســۆڵ میوزیكــە.

كاریكاتێر

میوزیك

ـــدا  ـــە كۆتایی ـــاوە، ل ـــەو ئامانجـــەی ماوەیەكـــی زۆرە داتن ئ
پێـــی  و  بدەیـــت  بـــۆ  هەوڵـــی  دەبێـــت  ئـــەوەت  دەرفەتـــی 
بگەیـــت، لـــەوە نزیكتریـــت كـــە بیـــری لـــێ دەكەیتـــەوە، ئـــەم 
ـــك بكـــەرەوە،  ـــە خۆشەویســـتەكەت نزی ـــر خـــۆت ل ـــە زیات ماوەی
ئەگـــەر  هەڵگرتـــوە  دڵـــدا  لـــە  شـــتی  هەندێـــك  چونكـــە 
ـــان دەگەیەنێـــت. ـــە پەیوەندییەكەت ـــان ب ـــت زی پشـــتگوێی بخەی

جمك

پرســـیارێكی  هاوپیشـــەكانت  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
زۆرت لـــێ دەكـــەن و دەیانەوێـــت ســـوود لـــە بیرۆكـــە و 
ئەزموونەكانـــت ببینـــن، بیرۆكەیەكـــی بـــاش دەبێـــت ئەگـــەر 
كـــەس  زۆر  دڵـــی  شـــێوەیە  بـــەم  بیـــت،  یارمەتیدەریـــان 
بەدەســـت دەهێنیـــت، تەندروســـتیت فەرامـــۆش مەكـــە.

گا
لەســـەر  كاریگـــەری  پیشـــەیی  زۆری  پەســـتانی 
دەرونـــت دروســـت كـــردووە و هەســـت بـــە ماندوێتـــی 
دەكەیـــت، پشـــوویەك وەربگـــرە لـــە پێنـــاو ئاســـوودەییت، 
لـــە رووی ســـۆزدارییەوە لێكتێگەیشـــتن لـــە نێـــوان خـــۆت 
و خۆشەویســـتەكەت هەیـــە و زیاتـــر لێكنزیـــك دەبنـــەوە.

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

و  هەیـــە  زۆرت  وزەیەكـــی  پیشـــەییەوە  روی  لـــە 
ســـەختەوە  كەمێـــك  دۆخێكـــی  دەكەویتـــە  چاالكیـــت، 
كەســـانی  دەكەیـــت  هەســـت  تایبەتیتـــدا،  ژیانـــی  لـــە 
ــە رووی  ــەن، لـ ــۆ تێناگـ ــە تـ ــانی لـ ــە ئاسـ ــواردەورت بـ چـ
ــە  ــت كـ ــت دەبێـ ــۆ دروسـ ــەت بـ ــەو دەرفەتـ ــۆزدارییەوە ئـ سـ
پەیوەندیـــت لەگـــەڵ خۆشەویســـتەكەت بەهێـــز بكەیـــت.

خێزانەكـــەت بـــە روویەكـــی خۆشـــەوە پاڵپشـــتیت 
ــەش  ــەن، ئەمـ ــارەكان دەكـ ــتگیریی بڕیـ ــەن و پشـ دەكـ
كاریگەریـــی ئەرێنیـــی لەســـەرت هەیـــە، باشـــترە ئـــەم 
ـــەوە  ـــك بكەیت ـــانە نزی ـــەو كەس ـــۆت ل ـــر خ ـــە زیات ماوەی
كـــە هەســـت دەكەیـــت را و بۆچونەكانیـــان لـــە تـــۆوە 
فـــراوان  هاوڕێیەتیـــت  بازنـــەی  ئەمـــەش  نزیكـــە، 

دەكات.

لـــە بازنـــەی هاوڕێیەتیـــت متمانـــە بـــە هەمـــوو 
كـــەس مەكـــە، هـــەر كەســـێك كـــە دێتـــە ژیانتـــەوە 
نهێنییەكانـــی خۆتـــی بـــۆ مەدركێنـــە، باشـــترە زیاتـــر 
چاوكـــراوە بیـــت، لـــە رووی پیشـــەییەوە پلـــەی بـــەرز 
بەدەســـت دەهێنیـــت، ئەویـــش لـــە ئەنجامـــی هـــەوڵ و 

ماندوبونەكانـــی خۆتەوەیـــە.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

I Came By - بەسەردا هاتووم
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شـــوێنی  نەبوونـــی  بەهـــۆی 
باخچـــە لـــە بـــەردەم ماڵەكەیـــدا، هەروەهـــا 

حـــەزی بـــە هەبوونـــی باخچـــە لـــە ماڵەكەیـــدا، بیـــری 
لـــە داهێنانێكـــی تـــازە كـــردەوە، نەبوونـــی پانتایـــی گونجـــاو 

بـــۆ باخچـــە و كەمیـــی رووبـــەری خانووەكـــەی، پیاوێكـــی 
چینـــی ناچـــار دەكات كـــە بیـــری لـــە دروســـتكردنی باخچەیەكـــی 
ــاوی  ــاوە نـ ــەو پیـ ــەوە، ئـ ــەی بكاتـ ــەربانی خانووەكـ ــە سـ ــووك لـ بچـ
)ســـید جـــاو(ە، تەمەنـــی )68( ســـاڵە، بەهـــۆی گرنگیـــی باخچـــە، 
ـــە باخچەیەكـــی خـــۆش و  بەشـــی ســـەرەوەی خانووەكـــەی كردووەت
نـــاوازە، نزیكـــەی )8( هـــەزار دۆالری لـــە دروســـتكردنی ئـــەو 

باخچەیـــەدا ســـەرف كـــردووە و هەمـــوو پێداویســـتییەكی 
باخچـــەی ئاســـایی وەك: ئـــاو و خـــۆڵ و رووناكـــی 

و كورســـی و مێـــزی بـــۆ دابیـــن كـــردووە.
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crankshaft - كرانكشە فت
شە فتێكی كانزایی بە هێزە  لە  ناو مە كینە دایە  و كاردە كات بۆ:

1- وە رگرتنی جووڵە ی بە رز و نزمیی پستۆنە كان و كردنی بە  جووڵە ی بازنە یی.
2- هاوسە نگكردنی جووڵە ی پستۆنە كان و بە رزكردنە وە ی ئە و پستۆنانە ی كە  نزم بونە تە وە. 

3- گواستنە وە ی جووڵە ی پستۆنە كان بۆ فالیول.
ـــاوكارە   ـــلفە وە ، ه ـــی و س ـــە ی كارە بای ـــە  رێگـــە ی كۆمە ڵ ـــە دا، كرانكشـــە فت ل ـــتنە كاری مە كین ـــە رەتای خس ـــە  س 4- ل

لـــە  دروســـتكردنی یە كـــە م جووڵـــە ی پســـتۆنە كاندا.
5- لـــە  هە ندێـــك مە  كینـــە دا ســـوود لـــە  خوالنـــە وە ی كرانكشـــە فت وە ردە گیرێـــت بـــۆ خســـتنە كاری چە نـــد بە شـــێك وە ك 

)دینە مـــۆ - پانكـــە  - ئۆیـــل پە مـــپ - دیلكـــۆ - فیلپە مـــپ(.
پســـتۆنە كان جووڵـــە   كـــە  چـــۆن  وێنە یـــە دا ڕوونكراوە تـــە وە   لـــە م 
دە گە یە نـــن بـــە  كرانكشـــە فت و. هـــاوكات كرانكشـــە فت جووڵـــە  
ــان. ــە نگكردن و بە رزكردنە وە یـ ــۆ هاوسـ ــتۆنە كان بـ ــە  پسـ ــە وە  بـ دە داتـ
فالیـــول،  قۆڵە بە گـــن،  وێنە كە :پســـتۆن،  پێكهاتە كانـــی 

. نكشـــە فت ا كر

كەنگەرە ماسوولكەدارەكان

بەو  شتەكان  تایبەتیت  ژیانی  لە  كات  زۆر 
دانابو،  بۆی  پالنت  كە  بەڕێوە  ناڕۆن  شێوەیە 
بەاڵم نیگەرانیی ناوێت، چونكە ئەم دۆخە بۆ 
هێمن  بدە  هەوڵ  نابێت،  شێوەیە  بەو  هەمیشە 
لە  تەندروستییەوە  رووی  لە  بیت،  لەسەرخۆ  و 

زۆرخۆری دووربكەوەرەوە.

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

و  هەیـــە  كێشـــەت  تایبەتیتـــدا  ژیانـــی  لـــە 
چارەســـەرەكان زۆر ئاســـان نابـــن، ئـــەم ماوەیـــە 
هێنـــدە بیـــر لـــە شكســـتەكانت مەكـــەرەوە، بەڵكـــو 
بڕوانـــە،  داهاتـــو  بـــەرەو  گەشـــبینییەوە  بـــە 
ــت و  ــك بخەیـ ــت رێـ ــتمی خۆراكیـ ــتە سیسـ پێویسـ

بـــە پێـــی پێویســـت پشـــوو وەربگریـــت.

لـــە  شـــتێك  هیـــچ  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
باشـــترە  بەڕێـــوە،  نـــاڕوات  بـــاش  ئێســـتادا 
قبـــووڵ  یارمەتییانـــە  و  پاڵپشـــتی  ئـــەو 
ــانی دیكـــەوە پێـــت  بكەیـــت كـــە لەالیـــەن كەسـ
دەگات، هەرگیـــز چـــاوت لەســـەر ئامانجـــە 
راســـتەقینەكەت ال مـــەدە، دەنـــا لـــە داهاتـــوودا 

دەبیتـــەوە. پەشـــیمان  زۆر 

لەســـەر رێگـــەی ســـەركەوتنیت، ناتوانیـــت وێنـــای 
ـــەركەوتنەكانتەوە  ـــۆی س ـــە بەه ـــت ك ـــییە بكەی ـــەو خۆش ئ
هەســـتی پـــێ دەكەیـــت، كەســـانێكی زۆر ئیرەییـــت پـــێ 
دەبـــەن، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە شـــكاندنی بەربەســـتەكان 
دانابـــو،  بـــۆی  پالنـــت  كـــە  بـــەوەی  دەتگەیەنێـــت 

تەندروســـتیی گـــەدەت پشـــتگوێ مەخـــە.

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
ژیانـــی  لـــە  دەكەیـــت  سەرلێشـــێوان  بـــە  هەســـت 
بیركردنـــەوەت  شـــێوازی  ئەوەیـــە  كاتـــی  تایبەتیتـــدا، 
بگۆڕیـــت، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە چـــاوەڕێ مەكـــە 
خۆشەویســـتەكەت هەمیشـــە دەستپێشـــخەربێت لـــەوەی 
ـــك كات  ـــۆش هەندێ ـــدە ت ـــدات، هـــەوڵ ب ـــێ ب گرنگیـــت پ
دەستپێشـــخەر بیـــت لـــە پێنـــاو مانـــەوەی پەیوەندییەكەتـــان.

كەســـێكی گرنگیـــت لـــە ژیانـــی زۆر خەڵـــك، ئەمـــەش 
چانســـی ئـــەوەت دەداتـــێ كـــە پەیوەندییەكـــی قوڵـــی 
هاوڕێیەتـــی دروســـت بكەیـــت، لـــە رووی پیشـــەییەوە 
ببەســـتە و چاوەڕێـــی  خـــۆت  تواناكانـــی  بـــە  پشـــت 
لـــە  تەندروســـتیت  مەكـــە،  هاوپیشـــەكانت  ستایشـــی 

ئێســـتادا جێگیـــرە.

12/22 - 1/19گیسك

یاریی وێنە
ــی  ــی پاڵەوان ــەدا، باتمان ــەم وێنەی ل
كەســێكی  لەگــەڵ  فیلمــەكان 
دیكــە لــە نــاو یەكتــرن، هــەوڵ بــدە 
ــە و  ــە كوێی بزانیــت قاچــی باتمــان ل
كەســەكەی دیكــە كــە لەگەڵیەتــی 

وەســتاوە.  چــۆن 

نیاریت
بۆ زا

چەندیـــن هـــۆكار هەیـــە كـــە بۆچـــی نێـــرەی 
هۆكارانـــە  لـــەو  یەكـــێ  ماســـوولكەدارن،  كەنگـــەرەكان 
ئەوەیـــە كەنگـــەرە زۆر ماســـوولكەدارەكان زیاتـــر ســـەرنجی 
مێیەكانیـــان رادەكێشـــن بـــەراورد بـــەو نێرانـــەی دی كـــە 
ـــەو  ـــك ل ـــە، كەنگـــەرەكان یەكێ ـــان هەی ـــوولكەی كەمتری ماس
ئاژەاڵنـــەن كـــەوا زۆرتریـــن هەڵبـــەز و دابەزیـــان هەیـــە، 
كـــە وا لەقاچەكانیـــان دەكات بەهێـــز و ماســـوولكەداربن، 
و لەســـەرووی هەمـــوو ئـــەو هۆكارەنەشـــەوە كەنگـــەرەكان 
لـــە  هـــەر  ماســـوولكەدارن،  بۆماوەییەكـــی  خاوەنـــی 
ســـەرەتای بوونیانـــەوە. بـــە جۆرێكـــە50%ی تـــەواوی كێشـــیان 
ماســـوولكەی خاوێنـــە، كـــە وایـــان لـــێ دەكات وەك ئاژەڵێكـــی 
گەورەتریـــن  دەربكـــەون،  سرووشـــتی  ماســـوولكەداری 
جـــۆری خێزانـــی كەنگـــەرەكان، كەنگـــەری ســـوورە. كـــەوا 
خاوەنـــی قاچێكـــی گـــەورە و لەشـــێكی ماســـوولكەدارە، 
كەنگـــەرەكان خاوەنـــی دڵێكـــی گەورەشـــن لەپـــاڵ رێژەیەكـــی 

79797979

نووسەر  ئەدامز،  نۆیل  دۆگاڵس 
ساڵی  لە  بەریتانی  سینارێستی  و 
لە  كامبریج  شاری  لە   1952
ساڵی  لە  و  لەدایكبووە  بەریتانیا 
دوایی  كۆچی  ئەمریكا  لە   2001
قسەی  و  هەواڵ  دەربارەی  كردووە، 
خراپ دەڵێت: هیچ هەواڵێك هێندەی 
خراپ  قسەی  باڵوبوونەوەی  خێرایی 
هەندێ  كە  نییە،  ناخۆش  هەواڵی  و 
خێرایی  دەگاتە  خێراییەكەی  جار 

رووناكی. 

پەند و وتە
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زۆر لـــە وزەی ماســـوولكە، كـــە گرنگـــن بـــۆ الشـــەیەكی 
وا ماســـوولكاوی كـــە هاوشـــێوەی ئاژەڵەكانـــی دیكـــەی 
ــە وزەی  ــاوازی لـ ــە جیـ وەك )ئەســـپ و ســـەگەكان(، تاكـ

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

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

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

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