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)چـــۆن داعـــش تێكشـــكا؟( ئەمـــە ناونیشـــانی  
یادوەرییەكانـــی  و  نووســـین  لـــە  كتێبێكـــە 
)جەمـــال  كوردســـتان  دلێـــری  پێشـــمەرگەی 
ـــەڕەی  ـــە )470( الپ ـــە  ك ـــەم كتێب ـــە، ئ مورتكە(ی
لـــە  گرتـــووە،   خـــۆ  لـــە  گـــەورەی  قەبـــارە 
دەروازەیـــەك و هەشـــت بـــەش پێـــك دێـــت، جگـــە 
لـــە گێڕانـــەوەی مێژوویـــی بـــاس لـــە شـــەڕی 
داســـەپاوی تیرۆریســـتانی داعـــش دەكات لـــە دژی 
كوردســـتان، لەگەڵیشـــیدا بـــاس لـــە ورە و ئیـــرادەی 
دەكات،  كوردســـتان  گەلـــی  هەقخوازانـــەی 
ئیرادەیـــەك كـــە هەرگیـــز ســـتەم قبـــوڵ نـــاكات و 

كوردســـتان بـــە گیـــان و خوێـــن دەپارێزێـــت.
پانۆڕامـــای ڕووداوەكانـــی نێـــو ئـــەم كتێبـــە 
پێمـــان دەڵێـــت: كـــە داعـــش چـــۆن تێكشـــكا، بـــە 
وردی و بـــە بەڵگـــە و داتـــا و وێنـــەوە هەمـــوو 
ئـــەو چیرۆكانەمـــان بـــۆ دەگێڕێتـــەوە، كـــە لـــە 
لـــە  شـــەڕگە  نزیكتریـــن  دا،  ڕووی  )گوێـــڕ( 
پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتان)هەولێر(، كـــە 
داعـــش و هەمـــوو دوژمنانـــی كوردســـتان خـــەون 
بـــە داگیركردنییـــەوە دەبینـــن، بـــەاڵم هەولێـــر وەك 
نیشـــتمانیانە  و  كوردانـــە  ســـەربەرز،  هەمیشـــە 

داعشـــی تێكشـــكاند و جارێكـــی دیكـــەش بـــە 
شـــانازییەوە بـــە پیتـــە ئاڵتوونییەكانـــی )كوردســـتان 
بـــە  و  تێكشـــكاند  دوژمنـــی  نەمـــان(  یـــان 
هەمووانـــی گـــوت، ئەگـــەر یەكڕیـــز بیـــن، ئەگـــەر 
گـــەل و لەشـــكرمان ڕێكخـــراو و خۆنەویســـت بێـــت، 
هیـــچ دوژمنێـــك ناتوانێـــت ســـەری لـــە چیـــای بـــە 

هەواڕۆیشـــتووی كوردبوونمـــان بـــدات.
نووســـەر ئامـــاژە بـــەوە دەكات كـــە كتێبەكـــەی 
ـــەر بەشـــەی  ـــد بەشـــێكدا نووســـیوەتەوە، ه ـــە چەن ل
ـــاس دەكات،  ـــۆی ب ـــی خ ـــاوەرۆك و بابەت ـــەر ن لەس
لەگـــەڵ  قارەمانانـــەی  ئـــەو  نـــاوی  لەگـــەڵ 
ئەوانـــدا بەرگرییـــان لـــە خاكـــی كوردســـتان كـــرد، 
ـــتۆوە  ـــە ئەس ـــان ب ـــەوان ئەركی ـــە ئ ـــوێنەی ك ـــەو ش ل
بـــوو، لەگـــەڵ وێنـــەی شـــەهید و هەمـــوو كادیـــر 
و فەرمانـــدە و نـــاوی دڵســـۆزان كـــە هاوكارییـــان 

كـــردووە.
دانەیـــەك لـــەو كتێبـــە دانســـقەیە گەیشـــتووەتە 
و  نووســـەر  لـــە  دەستخۆشـــی  )گـــواڵن(، 
مورتكـــە( )جەمـــال  قارەمـــان  پێشـــمەرگەی 
دەكەیـــن، هیـــوای لەشســـاغی و تەمەندرێـــژی بـــۆ 

دەخوازیـــن. 



لــە وەاڵمــی ناردنــی چەنــد دانەیــەك لــە كتێبــی )بەیەكــەوە 
ژیــان لــە كوردســتان( بــە هــەردوو زمانــی كــوردی و عەرەبــی لــە 
ــەوە، ســەرۆكایەتیی زانكــۆی ســۆران-  ــاری گواڵن ــەن گۆڤ الی
نووســینگەی ســەرۆكی زانكۆ بە نووســراوێك سوپاسی گواڵن 
دەكات كــە چەنــد دانەیەكیــان بەدەســت گەیشــتووە، هــاوكات 
نووســیویەتی هیواداریــن نموونەتــان زۆر بێــت بــۆ بەرەوپێــش 
كوردســتاندا..  هەرێمــی  لــە  زانســت  ڕەوتــی  بردنــی 
ســەرۆكایەتیی  سوپاســنامەكەی  دەقــی  ئەمــەش 
زانكــۆی ســۆران- نووســینگەی ســەرۆكی زانكۆیــە.

سوپاسنامەی سەرۆكایەتیی زانكۆی سۆران
بۆ گۆڤاری )گــــواڵن(



ــەد  ــا ئەحمـ ــۆرای عەبدوڵـ ــزی دکتـ ــۆی تێـ ــی 2022 گفتوگـ ــی ئەیلوولـ ڕۆژی 12ی مانگـ
ــة  ــاكل الزوجیـ ــانی: )المشـ ــە بەناونیشـ ــێرکاوەیی بـ ــا شـ ــەال عەبدوڵـ ــە مـ ــراوە بـ ــە ناسـ ــێن کـ حسـ
المعاصـــرة وســـبل معالجتهـــا فـــي الفقـــه االســـامي والقانـــون العراقـــي( لـــە هۆڵـــی دانیشـــگای 
پەردیـــس لـــە شـــاری ئورمیـــە بـــە ســـەركەوتوویی ئەنجـــام دراو بـــە پلـــەی ئیمتیـــاز قبـــوڵ كـــرا. 
بـــەم بۆنەیـــەوە گۆڤاری)گـــواڵن( پیرۆزبایـــی لـــە دكتـــۆر عەبدوڵـــا دەكات و هیـــوای ســـەركەوتنی 

بـــۆ دەخوازێـــت لـــە خزمەتكردنـــی ئاییـــن و گـــەل و نیشـــتمان.
لـــە پەیڤێكـــدا مـــەال عەبدوڵـــا شـــێرکاوەیی دەڵێـــت: ســـوپاس بـــۆ هەمـــوو ئەوانـــەی هـــاوكارو 
هانـــدەرو خەمخـــۆرو پاڵپشـــتم بـــوون، بەتایبـــەت مامۆســـتایانی بەڕێـــزم و خانـــەوادەو هاوڕێیانـــی 
خوێندنـــم، تایبەتتـــر ئەوانـــەی خـــۆم پێـــی دەزانـــم و لوتـــف و چاكەیـــان لەیـــاد ناكـــەم. خـــوای گـــەورە 

پاداشـــتی هەموویـــان بداتـــەوە..
دكتـــۆر شـــێرکاوەیی خەڵکـــی دەڤـــەری باڵەکایەتییـــەو کەســـێکی نووســـەرو چـــاالک و ناســـراوەو 
وەک پیشـــەش پێشـــنوێژو وتارخوێنـــەو خـــاوەن چەنـــد بەرهەمێکـــی باوکراوەیـــە، لـــە ئێستاشـــدا 

ـــی ئایینـــی ئیســـامیی کوردســـتانە. ـــی یەکێتیـــی زانایان بەرپرســـی ڕاگەیاندن
ماوەتـــەوە بڵێیـــن كـــە هێنانـــەوەی بڕوانامـــەی تایبـــەت بـــە بـــواری شـــەریعەو یاســـاو بـــە پلـــەی 
نایـــاب جێگـــەی شـــانازییە بـــۆ تێکـــڕای کوردســـتان و بەتایبەتـــی خەڵکـــی باڵەکایەتـــی. پیـــرۆزە.
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25ی ئەیلوولی 2017
بەڵێ بۆ سەربەخۆیی كوردستان
»بــە خــوای خۆم دەڵێــم. بە ئێوەش دەڵێــم. من ئەو 

كەسە نیم خۆم شەرمەزاری میللەتی خۆم بكەم«
سەرۆك مسعود بارزانی
24ی ئەیلوولی 2017
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 هۆكارەكانی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم
ســـەرەتای ئاڵۆزبوونـــی پرۆســـەی سیاســـی لـــە 
عێراقـــدا لـــە ئاكامـــی هەڵبژاردنەكانـــی ئـــاداری 
ســـاڵی 2010وە دەســـت پـــێ دەكات كـــە تیایـــدا 
بـــە  »ئەلعیراقیيـــە«  لیســـتی  بردنـــەوەی  بـــە  
لیســـتی  )وەك  عەلـــاوی  ئەیـــاد  ســـەرۆكایەتیی 
ســـوننە( و دۆڕاندنـــی لیســـتی »دەوڵەتـــی یاســـا« 
ـــووری مالیكـــی )وەك لیســـتی  ـــە ســـەرۆكایەتیی ن ب

شـــیعە( كۆتایـــی هـــات.
ئەوەیـــان  شـــیعە  سیاســـییەكانی  الیەنـــە 
هەڵبـــژاردن  ئاكامـــی  كـــە  نەكـــرا  قبـــووڵ  پـــێ 
قبـــووڵ  دەنگـــدان  ســـندوقەكانی  دۆڕاندنـــی  و 
بكـــەن و بـــوار بـــە لیســـتی ئەلعیراقییـــە بـــدەن كـــە 
حكومـــەت پێكبهێنـــن. وێـــڕای دووبـــارە بژاردنـــەوەی 
دەنگەكانیـــش ســـەرەنجام ئاكامەكـــە هـــەر وەك خـــۆی 
تەفســـیرێكی  بـــە  بـــردە  پەنایـــان  بۆیـــە  مایـــەوە، 
بـــەوەی  فیدڕاڵـــی«،  »دادگای  بەنـــاو  تـــازەی 
دەتوانرێـــت لەنـــاو پەرلەمانـــدا هاوپەیمانـــی بكرێـــت 
ــەورە  ــیۆنی گـ ــدا فراكسـ ــاو پەرلەمانیشـ ــەر لەنـ و هـ
ڕابســـپێردرێت، ئـــەم هەنـــگاوە نایاســـاییە كـــە بـــە 
ئـــاراوە،  هاتـــە  ئیســـامی  كۆمـــاری  گوشـــاری 
ـــكاش بـــە بێدەنگـــی ســـەری ڕەزامەنـــدی بـــۆ  ئەمری

لەقانـــد.
ئـــەم كێشـــمە كێشـــەی پێكهێنانـــی كابینـــەی 
دووەمـــی نـــووری مالیكـــی نزیكـــەی نـــۆ مانگـــی 
ــەوە  ــەر ئـ ــەك لەسـ ــوو الیـ ــەرەنجام هەمـ ــد و سـ خایانـ
ــتیی  ــر سەرپەرشـ ــر و لەژێـ ــە هەولێـ ــن بێنـ ڕێككەوتـ
ســـەرۆك بارزانـــی لەســـەر پێكهێنانـــی كابینەیەكـــی 
ـــە  ـــەم ڕێككەوتن ـــك بكـــەون و ئ ـــدا ڕێ ـــە عێراق ـــازە ل ت

نـــاوی لـــێ نـــرا »ڕێككەوتنـــی هەولێـــر«.
ئـــەم ڕێككەوتنـــە پێـــش هەمـــوو شـــتێك لەســـەر 
ئـــەو بنەمایـــە واژووی لەســـەر كرابـــوو كـــە دەبێـــت 
لـــە  ئەقڵییەتـــی حوكمڕانـــی  بـــە  چاوخشـــاندنەوە 
هـــەوڵ  الیەنـــەكان  هەمـــوو  و،  بكرێـــت  عێراقـــدا 
كـــەم  وەزیـــران  ســـەرۆك  دەســـەاڵتەكانی  بـــدەن 
ڕێككەوتنەكـــە  بەپێـــی  هەروەهـــا  بكرێتـــەوە. 
بڕیـــار درابـــوو »ئەنجومەنێكـــی سیاســـی« پێـــك 
عەلـــاوی  د.ئەیـــاد  ســـەرۆكەكەی  و  بهێنرێـــت 
بێـــت و دەســـەاڵتەكانی لەگـــەڵ ســـەرۆك وەزیـــران 
بـــەش بـــكات، لەمـــەش زیاتـــر ڕێككەوتنەكـــە 19 
ـــۆی  ـــەركردنی ك ـــۆ چارەس ـــوو ب ـــاری كردب ـــی دی خاڵ
كـــە  چوارچێوەیەشـــدا  لـــەو  عێـــراق،  كێشـــەكانی 

ــەفقە  ــەك سـ ــوو، وەك یـ ـــتوور بـ ــی دەس جێبەجێكردنـ
تـــەواوی مافەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان چارەســـەر 
دەبـــوون، بـــۆ چاودێریكردنـــی ئـــەم ڕێككەوتنـــەش 
كـــە  شـــاوەیس  نـــووری  د.ڕۆژ  خوالێخۆشـــبوو 
جێگـــری ســـەرۆك وەزیـــران بـــوو، وەك نوێنـــەری 
ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ چاودێریـــی جێبەجێكردنـــی 

دانـــرا. ڕێككەوتنەكـــە 
كانوونـــی  22ی  لـــە  بنەمایـــە  ئـــەم  لەســـەر 
نـــووری  دووەمـــی  كابینـــەی   2010 دووەمـــی 
مالیكـــی ڕاگەیەنـــدرا و هاوكاتیـــش لـــە ســـەرەتای 
ســـاڵی 2011 هێزەكانـــی ئەمریـــكا لـــە چوارچێـــوەی 
ســـەبارەت  عێـــراق  و  ئەمریـــكا  ڕێككەوتنـــی 
عێـــراق  لـــە  ئەمریـــكا  هێزەكانـــی  مانـــەوەی  بـــە 
ـــاندەوە،  ـــۆی كش ـــی خ ـــكا هێزەكان »SOFA«، ئەمری
و  ئاســـایش  گـــەورەی  بۆشـــاییەكی  بەمـــەش 
ســـەقامگیری لـــە عێراقـــدا هاتـــە ئـــاراوە، حكومەتـــی 
عێراقیـــش بـــە ســـەرۆكایەتیی نـــووری مالیكـــی 
نـــەك هـــەر هیـــچ خاڵێكـــی لـــە ڕێككەوتنـــی هەولێـــر 
جێبەجـــێ نەكـــرد، بەڵكـــو كەوتـــە ســـەركوتكردنی 
هەمـــوو ســـەركردەكانی ســـوننە لـــە چوارچێـــوەی 
ـــە  ـــتپێكردنی هەڕەش ـــا دەس ـــرۆر و هەروەه ـــای تی یاس
دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی  ناوچـــە  ســـەر  بـــۆ 
ــی  ــە هەرێمـ ــەكردنیش لـ ــا هەڕەشـ ــم و هەروەهـ هەرێـ

كوردســـتان.
 2012-2011 تـــەواو  ســـاڵێكی  مـــاوەی 
ئـــەوەی پرۆســـەی سیاســـی  بـــۆ  چـــاوەڕێ كـــرا 
لـــە عێراقـــدا ڕاســـت بكرێتـــەوە، بـــەاڵم ئـــەوەی لـــە 
ســـەرەتای 2012 بینیمـــان، ئـــەوە بـــوو حكومەتـــی 
مالیكـــی بـــە تەواوەتـــی بـــەرەو دیكتاتۆریـــەت الی 
ـــەكان  ـــۆ وەزارەت ـــژكاری ب داوە و ئەنجومەنێكـــی ڕاوێ
دامەزرانـــدووە و بێجگـــە لـــە نووســـینگەی ســـەرۆك 
وەزیـــران هیـــچ وەزارەتێـــك خـــاوەن بڕیـــار نییـــە و 
هەنگاوەكانـــی حكومەتـــی عێراقیـــش ڕۆژ لـــە دوای 

ڕۆژ بـــەرەو ســـەركوتكاریی زیاتـــر دەچـــوون.
سیاســـییەی  پاشـــاگەردانییە  ئـــەم  لەنـــاو 
حكومەكەتەكـــەی نـــووری مالیكـــی لـــە پرۆســـەی 
ســـەرۆك  كردبـــوو،  دروســـتی  سیاســـیی عێراقـــدا 
بارزانـــی لـــە نـــەورۆزی 2012 بـــە ئاشـــكرا بـــە 
هەمـــوو جیهانـــی ڕاگەیانـــد: »گەلـــی كوردســـتان 
نابێتـــە بەشـــێك لـــە ڕژێمێكـــی دیكتاتـــۆر و دەبێـــت 
بگەڕێینـــەوە بـــۆ دەنگـــی خەڵكـــی كوردســـتان و 
دەبێـــت خۆیـــان بڕیـــار لەســـەر چارەنووســـی خۆیـــان 

الیەنە سیاسییەكانی شیعە 
ئەوەیان پێ قبووڵ نەكرا 
كە ئاكامی هەڵبژاردن و 
دۆڕاندنی سندوقەكانی دەنگدان 
قبووڵ بكەن و بوار بە لیستی 
ئەلعیراقییە بدەن كە حكومەت 
پێكبهێنن

سەرۆك بارزانی لە نەورۆزی 
2012 بە ئاشكرا بە هەموو 
جیهانی ڕاگەیاند: »گەلی 
كوردستان نابێتە بەشێك لە 
ڕژێمێكی دیكتاتۆر و دەبێت 
بگەڕێینەوە بۆ دەنگی خەڵكی 
كوردستان و دەبێت خۆیان 
بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان 
بدەن«
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بـــدەن«. دوای ئـــەم پەیامـــەی ســـەرۆك بارزانـــی بـــە 
for� »چەنـــد مانگێـــك، گۆڤـــاری كاروبـــاری دەرەوە 
eign affairs« توێژینەوەیەكـــی وردی بـــە ناونیشـــانی 

ــان  ــت: جیهـ ــان بەجێهێشـ ــە دوای خۆمـ ــان لـ »چیمـ
ــیل دەكات« بـــاو  ــە دەوڵەتێكـــی فاشـ ــوازی لـ پێشـ

ــردەوە. كـ

 سەرهەڵدانی تیرۆریستانی داعش و
دواكەوتنی پرۆسەی ڕیفراندۆم

ــوننە  ــاڵی 2013 عەرەبـــی سـ ــەرەتای سـ ــە سـ لـ
لـــە عێـــراق كەوتنـــە ژێـــر هەڕەشـــەی دەســـەاڵتی 
لـــە ســـووریاش  و  لـــە عێراقـــدا  عەرەبـــی شـــیعە 
ڕژێمـــی  دەســـەاڵتی  هەڕەشـــەی  ژێـــر  كەوتنـــە 
ــامیی  ــاری ئیسـ ــەد، كۆمـ ــار ئەسـ ــی بەشـ عەلەویـ
ئێرانیـــش چـــۆن فاكتەرێكـــی ســـەرەكی بـــوو بـــۆ 
لـــە  ئەســـەد  بەشـــار  ڕژێمەكـــەی  هێشـــتنەوەی 
ــە  ــە عێراقیـــش كەوتـ ــێوە لـ ــان شـ ــە هەمـ ــووریا، بـ سـ
شـــیعەی  چەكـــداری  میلیشـــیای  دروســـتكردنی 
هەمەجـــۆر لـــە ڕێگـــەی حزبـــواڵی لوبنانییـــەوە، 
ئەمریـــكا  هێزەكانـــی  بارودۆخەشـــدا  ئـــەم  لەنـــاو 
ــە  ــەڕەكە بـ ــە شـ ــەر بۆیـ ــابوونەوە، هـ ــراق كشـ ــە عێـ لـ
تەواوەتـــی ببـــووە شـــەڕی »شـــیعە و ســـوننە« لـــە 
عێراقـــدا و ڕێكخـــراوی ئەلقاعیـــدە لقـــی عێـــراق 
ــە دژی  ــەڕ لـ ــە شـ ــا كـ ــەی نەمـ ــەو ئەركـ ــدی ئـ ئیـ
ئیمپریالیـــزم بـــكات، بەڵكـــو كەوتـــە بەرانبـــەر دوو 
كـــە كۆمـــاری  ڕژێمـــی »شـــیعە و عەلـــەوی« 
ـــران و حزبـــواڵی لوبنانـــی بەرگرییـــان  ئیســـامیی ئێ

لـــێ دەكـــردن.
بەغـــدادی  ئەبوبەكـــر  بنەمایـــە  ئـــەم  لەســـەر 
ســـتراتیژیەتی كارە تیرۆریســـتییەكانی ڕێكخـــراوی 
ئەلقاعیـــدەی گـــۆڕی و دوای ئـــەوەی بەندیخانـــەی 
ئەبـــو غرێبـــی گـــرت و بەندییەكانـــی ئـــازاد كـــرد، 
بۆیـــان دەركـــەوت كـــە دامەزراوەكانـــی هـــەر دوو 
دەوڵەتـــی ســـووریا و عێـــراق لەبەریـــەك هەڵوەشـــاون 
هـــەر  لـــە  و  نەمـــاوە  بەرگرییـــان  توانـــای  و 
شـــوێنێك دەربكـــەون، عەرەبـــی ســـوننەی عێـــراق 
و ســـووریا پێشـــوازییان لـــێ دەكـــەن، هـــەر بۆیـــە 
لـــە ســـەرەتای 2014 ڕێكخـــراوی تیرۆریســـتیی 
ئەلقاعیـــدە نـــاوی خـــۆی وەك تیرۆریســـتانی داعـــش 
»دەوڵەتـــی خەالفەتـــی ئیســـامی لـــە عێـــراق و 
شـــام« ڕاگەیانـــد و هاوكاتیـــش شـــێوازی كـــردەوە 
خۆكوژییـــەوە  كاری  لـــە  تیرۆریستییەكانیشـــان 

گـــۆڕی بـــۆ دەســـت بەســـەردا گرتنـــی هەندێـــك 
ـــان  ـــە خۆی ـــەم كردەوان ـــۆ ئ ـــاو شـــارەكاندا، ب شـــوێن لەن
لـــە هەولێـــر و كەركـــووك تاقـــی كـــردەوە و لـــە هەولێـــر 
هەوڵیـــان دا بینایـــەی ئاسایشـــی هەولێـــر بگـــرن 
و لـــە كەركووكیـــش مۆڵێكـــی بازرگانـــی، بـــەاڵم 
هـــەر دوو هەوڵەكەیـــان لەســـەر دەســـتی پیاوانـــی 
بـــە  و  كرایـــەوە  پووچـــەڵ  كوردســـتان  ئاسایشـــی 
كوشـــتنی ســـەرجەم تیرۆریســـتان كۆتایـــی هـــات.
دا  هەوڵیـــان  كاتێـــك  مووســـڵ  لـــە  بـــەاڵم 
ـــی  ـــد زیندانییەك ـــادوش بگـــرن و چەن ـــەی ب بەندیخان
لـــە  و  پـــڕ  لـــە  كەچـــی  بكـــەن،  ئـــازاد  خۆیـــان 
بینیمـــان  نەكـــراودا  چـــاوەڕوان  زۆر  ڕووداوێكـــی 
پێنـــج فیرقـــەی ســـوپا و پۆلیســـی فیدڕاڵـــی عێـــراق 
تیرۆریســـتانی  بـــەردەم  لـــە  و  دانـــا  چەكەكانیـــان 
ـــە  ـــەوا ب ـــزگای نەین ـــەواوی پارێ ـــن و ت داعـــش هەاڵت
شـــاری مووسڵیشـــەوە بـــە جێیـــان هێشـــت و دوای 
ئەویـــش پارێزگاكانـــی دیكـــەی ســـوننە هەموویـــان 
ــتانی  ــش و تیرۆریسـ ــەاڵتی داعـ ــر دەسـ ــە ژێـ كەوتنـ

داعـــش لـــە ســـنووری بەغـــدا نزیـــك بوونـــەوە.
ســـووریاش  لـــە  داعـــش  تیرۆریســـتانی 
ـــە  ـــەاڵم ب ـــوو، ب ـــرۆڵ كردب ـــان كۆنت ناوچەیەكـــی زۆری
كەوتنـــی مووســـڵ لـــە 10ی حوزەیرانـــی 2014، 
ڕۆژی دواتـــر ئەبوبەكـــر بەغـــدادی لـــە مزگەوتـــی 
نـــووری شـــاری مووســـڵەوە دەوڵەتـــی خەالفەتـــی 
ئـــەم  ڕاگەیاندنـــی  بـــە  ڕاگەیانـــد،  ئیســـامی 
خەالفەتـــەش هەرێمـــی كوردســـتان بـــە درێژایـــی 
زیاتـــر لـــە 1000 كیلۆمەتـــر ســـنووری لەگـــەڵ 
ئـــەو دەوڵەتـــە تیرۆریســـتیە بـــۆ دروســـت بـــوو و 
پارێزگاكانـــی  ئـــاوارەی  ملیـــۆن  دوو  نزیكـــەی 
پەنابـــەری ســـووری ڕوویـــان  دیكـــەی عێـــراق و 
ئەولەوییەتـــی  كـــرد،  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە 
سیاســـەت و ســـتراتیژیەتی هەرێمـــی كوردســـتانیش 
لـــە چارەســـەركردنی كێشـــەكان و جێبەجێكردنـــی 
دەســـتوور و ڕیفرانـــدۆم گـــۆڕا بـــۆ بەرگریكـــردن و 

كوردســـتان. هەرێمـــی  قـــەوارەی  پاراســـتنی 
دەوڵەتـــی  یەكەمـــی  مانگـــی  دوو  یـــەك  لـــە 
بـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  داعشـــدا،  خەالفەتـــی 
دەدا  هەوڵـــی  بارزانـــی  ســـەرۆك  ڕابەرایەتیـــی 
دەوڵەتانـــی هاوپەیمـــان بـــە گشـــتی و ئەمریـــكا بـــە 
تایبەتـــی بگەیەنێتـــە قەناعـــەت كـــە تیرۆریســـتانی 
داعـــش بـــڕی زیاتـــر لـــە 20 ملیـــار دۆالر چەكـــی 
پێشـــكەوتوویان لـــە ســـوپا و پۆلیســـی فیدڕاڵـــی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران چۆن 
فاكتەرێكی سەرەكی بوو بۆ 

هێشتنەوەی ڕژێمەكەی بەشار 
ئەسەد لە سووریا، بە هەمان 

شێوە لە عێراقیش كەوتە 
دروستكردنی میلیشیای چەكداری 

شیعەی هەمەجۆر لە ڕێگەی 
حزبواڵی لوبنانییەوە

بە كەوتنی مووسڵ لە 10ی 
حوزەیرانی 2014، ڕۆژی دواتر 

ئەبوبەكر بەغدادی لە مزگەوتی 
نووری شاری مووسڵەوە دەوڵەتی 

خەالفەتی ئیسالمی ڕاگەیاند
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عێـــراق دەســـت كەوتـــووە و ئەوەنـــدەی دیكەشـــیان 
لـــە ســـوپا و پۆلیســـی ســـووریا دەســـت كەوتـــووە، 
ــرش  ــتانی داعـــش هێـ ــەر تیرۆریسـ ــە ئەگـ ــەر بۆیـ هـ
بكەنـــە ســـەر هەرێمـــی كوردســـتان ئـــەوا كوردســـتان 
ــە  ــەر بۆیـ ــان، هـ ــیی نەمـ ــەردەم مەترسـ ــە بـ دەكەوێتـ
ســـتراتیژیەتی ســـەرۆك بارزانـــی ئـــەوە بـــوو كـــە 
ــەر چۆنێـــك  ــری بكرێـــت و هـ ــەڕی بەرگـ ــا شـ تەنیـ
ــش  ــتانی داعـ ــی تیرۆریسـ ــە هێرشـ ــان لـ ــت خۆمـ بێـ
و  ئەمریـــكا  بێدەنگیـــی  بـــەاڵم  بخەینـــەوە،  دوور 
تیرۆریســـتانی  ئـــەو غروورییـــەی  و  هاوپەیمانـــان 
داعـــش دوای كەوتنـــی مووســـڵ و شـــارەكانی دی 
هێرشـــەكانیان  ئاراســـتەی  هانیـــدان  بـــوو،  هەیـــان 

بـــەرەو هەولێـــر و شـــنگاڵ بگـــۆڕن.
ــەر  ــۆ سـ ــش بـ ــتانی داعـ ــی تیرۆریسـ ــە هێرشـ لـ
شـــنگال بـــە حوكمـــی ئـــەوەی لـــە نێـــوان شـــنگال 
بەرفـــراوان  ناوچەیەكـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی  و 
ــا  ــتان جیـ ــە هەرێمـــی كوردسـ ــە شـــنگال لـ ــە كـ هەیـ
بكاتـــەوە، بۆیـــە بڕیارەكـــە بـــەو جـــۆرە بـــوو كـــە هێـــزی 
ــێتەوە و لـــە قەدپاڵـــی  پێشـــمەرگە و ئاســـایش بكشـ
داعـــش  تیرۆرســـتانی  شـــەڕی  شـــنگال  چیـــای 
بكـــەن، لـــە گوندەكانـــی دەوروبـــەری شـــنگالیش 
»كۆچۆ«یـــان  گونـــدی  داعـــش  تیرۆریســـتانی 
گەمـــارۆ دابـــوو، بـــەاڵم هێشـــتا كۆمەڵكـــوژی و 
ژینۆســـاید دژی خوشـــك و برایانـــی ئیـــزدی ئەنجـــام 
نەدرابـــوو، ئـــەوەی بـــووە هـــۆكاری ئەنجامدانـــی 

ژینۆســـاید دوو هـــۆكار بـــوو:
هـــۆزە  ســـەرۆك  لـــە  هەندێـــك  بەڵێنـــی   .1
بـــە  بەڵێنیـــان  كـــە  ناوچەیـــە  ئـــەو  عەرەبەكانـــی 
بگەڕێنـــەوە  دابـــوو  ئیـــزدی  برایانـــی  و  خوشـــك 
ـــزن، پاشـــانیش  ـــەوان دەیانپارێ ـــان و ئ شـــوێنەكانی خۆی
بەڵێنەكـــەی خۆیـــان شـــكاند و تێكـــڕای خوشـــك و 
ـــتانی داعـــش  ـــلیمی تیرۆریس ـــان تەس ـــرا ئیزدییەكانی ب

ــرد. كـ
ـــاری  ـــر زێب 2. هـــۆكاری دووەمیشـــیان وەك بابەك
عێـــراق  ســـوپای  ئەركانـــی  ســـەرۆك  كات  »ئـــەو 
كـــردووە،  پـــێ  ئامـــاژەی  جـــار  چەندیـــن  بـــوو« 
ـــە  ـــزدی ل ـــی ئێ ـــی خوشـــك و برایان ـــی ڕزگاركردن پان
ــە  ــە بـ ــوو كـ ــۆرە داڕێژدرابـ ــەو جـ ــۆ بـ ــدی كۆچـ گونـ
ــاو  ــە لەنـ ــە فڕۆكـ ــان هێزێـــك بـ هاوكاریـــی هاوپەیمانـ
كوچـــۆ بهێنرێنـــە خـــوارەوە و ئـــەو خەڵكـــە ڕزگار 
بكرێـــت، بـــەاڵم پەكەكـــە ڕێگـــری لـــە ئەنجامدانـــی 
ئـــەو پانـــە كـــرد و نەیهێشـــت جێبەجـــێ بكرێـــت، دوای 

ــش  ــتانی داعـ ــك تیرۆریسـ ــد ڕۆژێـ ــە چەنـ ــەوەش بـ ئـ
كۆچـــۆ دەگـــرن و هەمـــوو خوشـــك و برایانـــی ئێـــزدی 
كـــە ژمارەیـــان لـــە ســـەرووی هـــەزار كـــەس بـــووە، 
ـــردن  ـــیان ك ـــرد و ژنەكانیش ـــوژ ك ـــان كۆمەڵك پیاوەكانی

بـــە كەنیـــزەك.
بـــەاڵم ئـــەو هێـــزەی پێشـــمەرگە كـــە لـــە قەدپاڵـــی 
تەســـلیمی  هـــەر  نـــەك  بـــوو،  شـــنگال  چیـــای 
تیرۆریسســـتانی داعـــش نەبـــوو، بەڵكـــو بـــۆ مـــاوەی 
زیاتـــر لـــە یـــەك ســـاڵ و نیـــو كـــە تیرۆریســـتانی 
لـــە 100  بـــوون و زیاتـــر  داعـــش لەنـــاو شـــنگال 
مەرقـــەدی  ســـەر  كـــردە  ڕێكخراویـــان  هێرشـــی 
ــی  ــنگالە نەیانتوانـ ــاو شـ ــە لەنـ ــەرەفەدین كـ ــێخ شـ شـ
یـــەك بســـت لـــەو مـــەزارە نزیـــك ببنـــەوە و هەتـــا 
شـــنگال ئـــازاد كـــرا، ئـــەو مـــەزارە هـــەر بـــە دەســـتی 
پێشـــمەرگەی كوردســـتانەوە بـــوو. لـــە هێرشیشـــیان بـــۆ 
ــان  ــش توانییـ ــتانی داعـ ــە تیرۆریسـ ــر كـ ــەر هەولێـ سـ
ـــەاڵم  ـــك شـــاری مەخمـــوور بگـــرن، ب ـــد ڕۆژێ ـــۆ چەن ب
كـــە لـــە هێرشـــی پێچەوانـــەی هێـــزی پێشـــمەرگەی 
كوردســـتان توانـــرا دووبـــارە شـــاری مەخمـــوور لـــە 
تیرۆریســـتانی داعـــش پـــاك بكاتـــەوە، دوای ئـــەوەش 
جیهـــان گەیشـــتە ئـــەو قەناعەتـــەی كـــە هێزێـــك لەســـەر 
ـــاوی هێـــزی پێشـــمەرگەیە و دەتوانێـــت  ـــە ن زەوی هەی
ئەفســـانەی تیرۆریســـتانی داعـــش بەتـــاڵ بكاتـــەوە. 
ئەمـــە وای كـــرد كـــە هاوپەیمانیـــی نێودەوڵەتـــی بـــە 
گشـــتی و ئەمریـــكا بـــە تایبەتـــی لـــە ئاســـمانەوە 
هاوكاریـــی هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان بكـــەن و 
هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتانیش بـــووە ســـیمبول بـــۆ 
ــدا. ــە جیهانـ ــش لـ ــتانی داعـ ــكاندنی تیرۆریسـ تێكشـ
دژی  شـــەڕی  درێـــژەی  لەگـــەڵ  هـــاوكات 
نێودەوڵەتییـــش  تیرۆریســـتانی داعـــش، سیاســـەتی 

لەوانـــە: گـــەورەوە  گێژاوێكـــی  نـــاو  كەوتـــە 
 2014 ســـاڵی  لـــە  فیدڕاڵـــی  ڕووســـیای   .1
بـــە  لكانـــد  ئۆكرانیـــای  »كریمـــا«ی  هەرێمـــی 
خۆیـــەوە، ئەمـــە وەك داگیركردنـــی كوێـــت بـــوو لەالیـــەن 
عێراقـــەوە لـــە ســـاڵی 1990، بـــەاڵم كۆمەڵگـــەی 

نێودەوڵەتـــی نەیتوانـــی كاردانـــەوەی هەبێـــت.
2. لـــە 2014 دەوڵەتـــی خەالفەتـــی ئیســـامی 
دەوڵـــەت  وەك  نەیدەتوانـــی  جیهـــان  كـــە  دامـــەزرا 

مامەڵـــەی لەگـــەڵ بـــكات.
شـــەڕی  نـــاو  هاتـــە  ڕووســـیا  لـــە 2015   .3
ســـووریا و نەیهێشـــت ڕۆژئـــاوا ڕژێمـــی ســـووریا 

بڕووخێنێـــت.

پالنی ڕزگاركردنی خوشك و 
برایانی ئێزدی لە گوندی كۆچۆ 
بەو جۆرە داڕێژدرابوو كە بە 
هاوكاریی هاوپەیمانان هێزێك 
بە فڕۆكە لەناو كوچۆ بهێنرێنە 
خوارەوە و ئەو خەڵكە ڕزگار 
بكرێت، بەاڵم پەكەكە ڕێگری 
لە ئەنجامدانی ئەو پالنە كرد و 
نەیهێشت جێبەجێ بكرێت

لە هێرشی پێچەوانەی هێزی 
پێشمەرگەی كوردستان توانرا 
دووبارە شاری مەخموور لە 
تیرۆریستانی داعش پاك 
بكاتەوە، دوای ئەوەش جیهان 
گەیشتە ئەو قەناعەتەی كە 
هێزێك لەسەر زەوی هەیە ناوی 
هێزی پێشمەرگەیە و دەتوانێت 
ئەفسانەی تیرۆریستانی داعش 
بەتاڵ بكاتەوە
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4. لـــە كۆتایـــی ســـاڵی 2015 و ســـەرەتای 
كاندیدێكـــی  ســـەرهەڵدانی  دەنگـــۆی   2016
پۆپۆلیســـتی ترســـناك »دۆناڵـــد ترەمـــپ« بـــوو، 
كـــە هەڕەشـــەی كشـــانەوەی ئەمریـــكای لـــە ناتـــۆ 
و تـــەواوی دامـــەزراوە نێودەوڵەتییـــەكان دەكـــرد، 
هەروەهـــا لـــە بەریتانیـــا خـــۆ ئامـــادە دەكـــرا بـــۆ 
ــان  ــەوە، یـ ــۆ مانـ ــەوەی ڕیفراندۆمێـــك بكرێـــت بـ ئـ
هاتنـــە دەرەوەی بەریتانیـــا لـــە یەكێتیـــی ئەوروپـــا، 
بـــۆ ئەمـــەش لـــە حوزەیرانـــی 2016 بەریتانییـــەكان 
لـــە  واڵتەكەیـــان  دەرچوونـــی  بـــۆ  دەنگیـــان 
یەكێتیـــی ئەوروپـــا دا و لـــە یەكـــەم ســـێ شـــەممەی 
نۆڤمبـــەری 2016 ئەمریكییـــەكان دەنگیـــان بـــە 

دۆناڵـــد ترەمـــپ دا.
سیاســـەتی  كـــە  گێـــژاوەی  ئـــەو  لەنـــاو 
نێودەوڵەتـــی تێـــی كەتبـــوو، ســـەرۆك بارزانـــی بـــە 
ئایـــاری 2015 داوەتـــی  لـــە  یاوەریـــی شـــاندێك 
فەرمیـــی كۆشـــكی ســـپی كـــرا و لەگـــەڵ ســـەرۆكی 
و  ئۆبامـــا«  »بـــاراك  كات  ئـــەو  ئەمریـــكای 
»جۆزیـــف بایـــدن« كـــە ئـــەو كات جێگـــری ســـەرۆك 
ـــەواوی ســـتافی ئیـــدارەی  ـــوو، هەروەهـــا لەگـــەڵ ت ب
كۆشـــكی ســـپی كۆبـــووەوە و لـــەوێ ڕاشـــكاوانە 
ئەنجامدانـــی  باســـی  ئۆبامـــا  بـــاراك  لەگـــەڵ 
ــە  ــوو، لـ ــتانی كردبـ ــی كوردسـ ــدۆم و دەوڵەتـ ڕیفرانـ
ــەوەی دژی  ــەڵ ئـ ــا لەگـ ــەرۆك ئۆبامـ ــدا سـ وەاڵمـ
بیرۆكـــەی ڕیفرانـــدۆم و دەوڵەتـــی كوردســـتان نەبـــوو، 
بـــەاڵم مەرجـــی ئـــەوە بـــوو ئـــەم پرۆســـەیە بخرێتـــە 
ــتانی  ــەڕی دژی تیرۆریسـ ــی شـ دوای كۆتاییهاتنـ

ــش. داعـ

 كۆتاییهاتنی شەڕی دژی داعش و
خۆئامادەكردن بۆ ڕیفراندۆم

دوای گەڕانـــەوەی ســـەرۆك بارزانـــی و شـــاندی 
یـــاوەری لـــە كۆشـــكی ســـپی بـــەو ســـەركەوتنە 
گەورەیـــە، ئیـــدی هەوڵـــەكان بـــۆ دژایەتیـــی ســـەرۆك 
دەوڵەتانـــی  و  ناوخـــۆ  ئاســـتی  لەســـەر  بارزانـــی 
ئیقلیمـــی دەســـتی پـــێ كـــرد و، لـــە حوزەیرانی 2015 
یەكەمـــی  خوێندنـــەوەی  كوردســـتان  پەرلەمانـــی 
ســـەرۆكایەتیی  یاســـای  هەمواركردنـــەوەی  بـــۆ 
ـــت ســـەرۆك  ـــەوەی نابێ ـــرد، ب ـــتان ك هەرێمـــی كوردس
ڕاســـتەوخۆ لەالیـــەن گەلـــەوە هەڵبژێردرێـــت، بەڵكـــو 
دەبێـــت لـــە پەرلەمانـــەوە هەڵبژێردرێـــت، ئامانـــج لـــەم 
ـــەم  ـــەی یەك ـــە پل ـــی كوردســـتان ب ـــەی پەرلەمان هەوڵ

ســـەرۆكی  دەســـەاڵتەكانی  كەمكردنـــەوەی  بـــۆ 
هەرێمـــی كوردســـتان بـــوو لەنـــاو گەرمـــەی شـــەڕی 
دژی داعـــش، بـــە پلـــەی دووەم بـــۆ دوورخســـتنەوەی 
ســـەرۆك بارزانـــی بـــوو كـــە خـــۆی فەرمانـــدەی 
ـــاو  ـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان و لەن گشـــتیی هێ
ــوو  ــتی هەمـ ــمەرگەوە سەپەرشـ ــەنگەرەكانی پێشـ سـ
بەرەكانـــی شـــەڕی دژی داعشـــی دەكـــرد، ئـــەم 
هەوڵـــەی پەرلەمانـــی كوردســـتان دەقـــاودەق وەك 
ــی  ــی مەكتەبـ ــاڵی 1964ی باڵـ ــەی سـ ــەو هەوڵـ ئـ
مـــەال  دەیانویســـت  كـــە  بـــوو  پارتـــی  سیاســـیی 
مســـتەفا بارزانـــی لـــە ســـەرۆكی دوور بخەنـــەوە. 
لـــە  بارزانـــی  مســـتەفا  چـــۆن  هـــەروەك  بـــەاڵم 
و  پاشـــاگەردانی  ئـــەو  لەنـــاو   1964 ســـاڵی 
پەرتەوازییـــە جارێكـــی دیكـــە جڵەوەكـــەی گرتـــەوە 
ــتی  ــە دەسـ ــتان بكەوێتـ ــت و نەیهێشـــت كوردسـ دەسـ
داگیركـــەران، بـــە هەمـــان شـــێوە ســـەرۆك مســـعود 
بارزانـــی لـــە ســـاڵی 2015 زۆر بـــە حەكیمـــی نـــەك 
هـــەر ئـــەو پاشـــاگەردانی و پەرتەوازییـــە سیاســـیەی 
یەكەمـــی  كانوونـــی  لـــە  بەڵكـــو  كـــردەوە،  كـــپ 
2016 لـــە باشـــیكەوە كۆتاییهاتنـــی شـــەڕی دژی 
هێـــزی  ســـەركەوتنی  و  داعـــش  تیرۆریســـتانی 
ــەرەتای 2017  ــە سـ ــد و، لـ ــمەرگەی ڕاگەیانـ پێشـ
شـــەوە هەمـــوو هەوڵەكانـــی خـــۆی خســـتە گـــەڕ بـــۆ 
ئـــەوەی بـــە كۆدەنگییەكـــی سیاســـی بـــۆ بڕیـــاری 
ڕیفرانـــدۆم بدرێـــت و ڕۆژەكـــەی بـــۆ دیـــاری بكرێـــت، 
بـــۆ ئەمـــەش لۆژیكـــی ســـەرۆك بارزانـــی توانـــی وا 
ــەر  ــار لەسـ بـــكات لـــە 7ی حوزەیرانـــی 2017 بڕیـ
ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم بدرێـــت و ڕۆژەكـــەی بـــە 

25ی ئەیلوولـــی 2017 دیـــاری بكرێـــت.
و  پەنـــد  تەنیـــا  ڕیفرانـــدۆم  ئەنجامدانـــی 
كوردســـتانی،  ئێمـــەی  بـــۆ  نەبـــوو  وانەیـــەك 
بەڵكـــو پەنـــد و وانەیەكـــی مێژوویـــی بـــوو بـــۆ 
دەوڵەتانـــی  شـــیعەی عێـــراق و  دەســـەاڵتدارانی 
هەرێمـــی و تـــەواوی دەوڵەتانـــی جیهـــان، ئـــەو 
پەنـــد و وانەیـــەش ئەوەیـــە كـــە گەلـــی كوردســـتان 
ــت  ــووان بێـ ــتمانی هەمـ ــراق نیشـ ــی عێـ ئامانجیەتـ
لـــە چوارچێـــوەی ئـــەو دەســـتوورەی لـــە ســـاڵی 
داوە،  پـــێ  دەنگیـــان  الیـــەك  هەمـــوو   2005
دەســـتوورە  لـــەو  ڕێـــز  ئەگـــەر  پێچەوانـــەوە  بـــە 
نەگیرێـــت، ئـــەوا وەاڵمـــی گەلـــی كوردســـتان هـــەر 
ئـــەو »بەڵێ«یـــە دەبێـــت كـــە لـــە 25ی ئەیلـــوول 

بـــە گوێـــی هەمـــوو الیەكـــی دا.

چۆن مستەفا بارزانی لە ساڵی 
1964 لەناو ئەو پاشاگەردانی 
و پەرتەوازییە جارێكی دیكە 

جڵەوەكەی گرتەوە دەست و 
نەیهێشت كوردستان بكەوێتە 

دەستی داگیركەران، بە 
هەمان شێوە سەرۆك مسعود 
بارزانی لە ساڵی 2015 زۆر 
بە حەكیمی نەك هەر ئەو 

پاشاگەردانی و پەرتەوازییە 
سیاسیەی كپ كردەوە، بەڵكو 
لە كانوونی یەكەمی 2016 لە 
باشیكەوە كۆتاییهاتنی شەڕی 

دژی تیرۆریستانی داعش و 
سەركەوتنی هێزی پێشمەرگەی 

ڕاگەیاند

گەلی كوردستان ئامانجیەتی 
عێراق نیشتمانی هەمووان 

بێت لە چوارچێوەی ئەو 
دەستوورەی لە ساڵی 2005 
هەموو الیەك دەنگیان پێ 

داوە، بە پێچەوانەوە ئەگەر 
ڕێز لەو دەستوورە نەگیرێت، 
ئەوا وەاڵمی گەلی كوردستان 
هەر ئەو »بەڵێ«یە دەبێت 

كە لە 25ی ئەیلوول بە گوێی 
هەمووالیەكی دا
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سەرۆك بارزانی لە ڕیفراندۆمدا 
بۆ گەڕانەوەی ئەو شكۆیە و 
بەهێزبوونی گەلی كورد بە 
هەموو شۆڤێنی و نەیارانی 
كوردی ڕاگەیاند: »كوردستان، 
یان نەمان«ـەكەی مەال مستەفا 
بارزانی سیمبول و سەركردەی 
مێژوویی كورد بەردەوامی هەیە 

سەرۆك بارزانی لە ڕیفراندۆمدا 
هەموو شۆڕش و خەبات و 

ڕاپەرینەكانی ڕابردووی
زیندوو كردەوە

ڕابەرایەتیـــی  بـــە  كـــورد  ڕیفراندۆمـــدا  لـــە    
ــوو  ــۆ هەمـ ــی بـ ــەرۆك بارزانـ ــورد سـ ــی كـ مەرجەعـ
جیهانـــی  پێشـــكەوتووی  و  ئازادیخـــواز  گەالنـــی 
بـــۆ  و  زینـــدووە  گەلێكـــی  كـــورد  ســـەلماند، 
ـــادات و ســـڵ لـــە  بەدەســـتهێنانی مافەكانـــی كـــۆڵ ن

ناكاتـــەوە.  نەیارێكـــی  هیـــچ دوژمـــن و 
ســەرۆك بارزانــی لــە ڕیفراندۆمــدا وەرچەرخانێكی 
خەباتــی  بــەرەو  چەكدارییــەوە  شۆڕشــی  لــە 
لەنــاو  خەباتــەی  ئــەو  پێكــرد،  دەســت  مەدەنــی 
ــس و ڕێكخــراوە  كۆمەڵگــە پێشــكەوتووەكان و ئاژان
نێودەوڵەتییــەكان ڕۆڵ و كاریگەرییەكــی گــەورەی 
هەیــە و دەكرێــت وەكــو كارتێكــی فشــار بــۆ ســەر 
ئێمــەی  بــۆ  بەتایبەتــی  دابنرێــت،  حكومەتــەكان 
و  عێــراق  نێوخــۆی  لــە  كــە  كوردســتان  گەلــی 
واڵتانــی دەوروبــەر دژایەتییەكــی زۆرمــان بەرامبــەر 
دەكرێــت و، بــە هەمــوو شــێوەیەك خوازیــارن قــەوارەی 
ســەرۆك  بهێنێــت.  كوردســتان شكســت  باشــووری 
بارزانــی لــە ڕیفراندۆمــدا هەمــوو شــۆڕش و خەبــات 
زینــدوو  پێشــووی  قۆناغەكانــی  ڕاپەرینەكانــی  و 
ــوردی یەكخســتەوە و هەمــوو  ــی ك ــردەوە و نێوماڵ ك
كوردســتانییانی بــە جیــاوازی نەتــەوە و ئاییــن و 
نەتەوەیــی  ئاراســتەی  یــەك  بــەرەو  ئایینزاكانــی 
ئەویــش گەڕانــەوەی شــكۆیە  بــرد،  نیشــتمانی  و 
بــۆ تاكــی كــورد و نەتــەوە كــە لــە بەدەســتهێنانی 

دەبینێتــەوە. خــۆی  ســەربەخۆییدا 
بـــۆ  ڕیفراندۆمـــدا  لـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك 
ــی  ــی گەلـ ــكۆیە و بەهێزبوونـ ــەو شـ ــەوەی ئـ گەڕانـ
ــوردی  ــۆڤێنی و نەیارانـــی كـ ــوو شـ ــە هەمـ ــورد بـ كـ
نەمان«ــــەكەی  یـــان  »كوردســـتان،  ڕاگەیانـــد: 
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ســـیمبول و ســـەركردەی 
مێژوویـــی كـــورد بەردەوامـــی هەیـــە و لەســـەر مافـــی 
ـــە.  چارەنووسســـازی ســـەربەخۆیی پێداگیریمـــان هەی
خـــۆ ئەگـــەر ســـووربوونی ســـەرۆك بارزانـــی نەبووایـــە 
لەســـەر ڕیفرانـــدۆم ئەوەنـــدە فشـــار و پاڵەپەســـتۆ 
و  كوردســـتانییەكان  حزبـــە  لەســـەر  دژایەتـــی  و 
ــەر  ــرا، نەیاندەتوانـــی لەسـ ــییەكان دەكـ ــە سیاسـ الیەنـ

جێبەجێكردنـــی ڕیفراندۆمەكـــە ســـوور بـــن. 
ــەالمی  ــێخ عەبدولسـ ــە شـ ــی لـ ــەی بارزانـ بنەماڵـ
شـــێخ  و  بارزانـــی  محەمـــەد  شـــێخ  و  بارزانـــی 
ـــۆ مـــەال مســـتەفا بارزانـــی و  ئەحمـــەد بارزانـــی و ب
ـــات  ـــە خەب ـــە ل ـــن دەیەی ـــی كـــە چەندی مســـعود بارزان
ــچ  ــەوە هیـ ــە دوای نـ ــەوە لـ ــوون، نـ ــاندا بـ و تێكۆشـ
ــورد و  ــتبەرداری مافـــی نەتەوەیـــی كـ كاتێـــك دەسـ
كوردســـتانییەكان نەبـــوون. شـــێخانی بـــارزان بـــە 
بەردەوامـــی لەخەمـــی نەتەوەكەیـــان بـــوون. مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی ئـــەو چەنـــد ســـاڵەی نەفـــی 
كرابـــوو لـــە ســـلێمانی بـــەردەوام لەگـــەڵ ڕیـــش ســـپی 
و زانـــا و مامۆســـتایان و مـــەال و ڕۆشـــنبیران و 
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كاتێك مەال مستەفا بارزانی 
شۆڕشی چەكداری كوردی لە 

لۆكاڵییەوە گۆڕی بۆ سەرتاسەری 
و كوردستانی، لە شۆڕشی 

ئەیلوولی مەزن لە خانەقینەوە 
تاكو زاخۆ بە هەموو پێكهاتە 
نەتەوەیی و ئایینییەكانەوە 

پێكەوە داكۆكیمان لە مافەكانی 
گەلی كوردستان كرد

د. عمر ڕەنگێنەیی 

كەســـایەتییە ناســـراوەكانی ســـلێمانی و ئەندامانـــی 
حزبـــی هیـــوا و حزبـــی ڕزگاری ســـەرقاڵی بیـــری 
نەتەوەیـــی و زیندووڕاگرتنـــی پرســـە نەتەوەیـــی و 
ـــەو ســـەردەمەی  ـــی ل ـــووە، بەتایبەت نیشـــتمانییەكان ب
ڕۆشـــنبیری  مەڵبەنـــدی  ســـلێمانی  كـــە  ئـــەودا 
نەتەوەیـــی  بیـــری  و  خەبـــات  و  كوردایەتـــی  و 
بـــووە. كاتێـــك مـــەال مســـتەفا بارزانـــی شۆڕشـــی 
گـــۆڕی  لۆكاڵییـــەوە  لـــە  كـــوردی  چەكـــداری 
بـــۆ سەرتاســـەری و كوردســـتانی، لـــە شۆڕشـــی 
ئەیلوولـــی مـــەزن لـــە خانەقینـــەوە تاكـــو زاخـــۆ بـــە 
هەمـــوو پێكهاتـــە نەتەوەیـــی و ئایینییەكانـــەوە پێكەوە 
كوردســـتان  مافەكانـــی گەلـــی  لـــە  داكۆكیمـــان 
ـــە دەســـت  ـــەو كات مافێكـــی زۆری كـــورد ب كـــرد، ئ
ــە ڕێككەوتننامـــەی 11ی  ــە تایبەتـــی لـ ــات، بـ هـ
ئـــاداردا، ئـــەو ســـەردەمە بارزانـــی مەرجەعـــی كـــورد 
ــدا  ــی ئەیلوولـ ــاو شۆڕشـ ــە نـ ــوو لـ ــتانی بـ و كوردسـ
بـــە دەیـــان پێشـــمەرگەی ڕۆژهەاڵتـــی و باكـــوور و 
ڕۆژئـــاوا بوونیـــان هەبـــوو، كـــە ڕۆڵـــی نـــەك تەنیـــا 
لـــە پرســـە نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكان هەبـــوو، 
بەڵكـــو ڕۆڵـــی لـــە چەندیـــن بـــواری كۆمەاڵیەتـــی 
كوردســـتانیش  نێوماڵـــی  ئاشـــتیی  پاراســـتنی  و 

ــوو. هەبـ
لـــە  بارزانـــی  مـــەال مســـتەفا  ســـەردەمی  لـــە 
ــەاڵتی  ــر دەسـ ــی ژێـ ــە ئازادكراوەكانـ ــەواوی ناوچـ تـ

كـــەس نەیدەتوانـــی تەعـــەددا لـــە كـــەس بـــكات و 
ـــەك پێشـــێل نەدەكـــرا،  ـــەوە و ئاینزای مافـــی هیـــچ نەت
گـــەورەو بچـــووك و هـــەژارو دەوڵەمەنـــد كـــەس بیـــری 
لـــە ئازاردانـــی كـــەس نەدەكـــردەوە، تەنانـــەت بارزانـــی 
ـــە بیرمـــە  ڕێـــزی لـــە ژینگـــە و ئاژەڵیـــش دەگـــرت، ل
ــە  ــە لـ ــەو كاتـ ــن ئـ ــرد، مـ ــە كـ ــك ڕاوی قەدەغـ كاتێـ
ــدا پـــۆل  ــدا لەگـــەڵ هاوڕێكانمـ گوندەكـــەی خۆمانـ
ـــەس ڕاو دەكات، كەچـــی  ـــن ك ـــن بزانی ـــۆل دەگەڕای پ
كەســـمان نەدەدۆزییـــەوە ئـــەم كارە بـــكات، خـــۆ ئەگـــەر 
كەســـێك ئـــەم كارەی بكردایـــە، لەنـــاو كۆمەڵگـــەدا 

بـــە كەســـێكی نامـــۆ و قێـــزەوەن ســـەیر دەكـــرا.
ناوچـــە  كوردســـتانییەتی  ڕیفراندۆمـــدا  لـــە 
هەرێـــم  ئیـــدارەی  دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی 
ئـــەو  هەمـــوو  پێچەوانـــەی  بـــە  و  ســـەلمێندرا 
بەكرێگیراوانـــەی دەیانـــوت كـــورد لـــە كەركـــووك 
پێویســـت  دەنگـــی  كوردســـتانییەكان  ناوچـــە  و 
ناهێنێـــت، لەمەشـــدا ســـەرۆك بارزانـــی جارێكـــی 
خـــۆی  مەرجەعییەتـــی  و  ڕابەرایەتـــی  دیكـــە 
ســـەلماند و وەكـــو مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ئامـــادە 
نەبـــوو ســـازش لەســـەر كوردســـتانییەتی كەركـــووك و 
ـــە پرۆســـەیەكی  ـــكات و ل ناوچـــە كوردســـتانییەكان ب
نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی، كـــورد و پێكهاتەكانـــی 
ـــێ  ـــە بەڵ ـــان ب ـــە دەنگی ـــە زۆرین دیكـــەی كەركـــووك ب
دا بـــۆ ســـەربەخۆیی دا، كەركـــووك و خانەقیـــن و 

تایبە ت بۆ گواڵنی نووسیوە 

مامۆستای زانكۆی سلێمانی
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ــی  ــوو، مەندەلـ ــوور و دووزخورماتـ ــنگال و مەخمـ شـ
تـــەواوی  و  پـــردێ  و  بەعشـــیقە  و  جەلـــەوال  و 
ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دیكـــە بـــە ڕیفرانـــدۆم 
كوردســـتانیبوونیان بـــۆ گەڕایـــەوە، هەروەكـــو چـــۆن 
لە ســـەردەمی عوســـمانی و پێش عوســـمانی تەواوی 
كەمینـــەی  و  بـــوون  كوردســـتانی  ناوچانـــە  ئـــەو 
نەتەوەیـــی و ئایینـــی دیكـــە لـــە دێرزەمانـــەوە لەســـەر 
خاكـــی كوردســـتان بـــوون و پێكـــەوە لەگـــەڵ كـــورد 
ژیـــاون. لـــە ڕیفراندۆمـــدا بـــۆ یەكەمینجـــار بـــە 
شـــێوازێكی دیموكراتـــی و مەدەنـــی زۆرینـــەی هـــەرە 
زۆری ئـــەم ناوچانـــە دەنگیـــان بـــۆ ســـەربەخۆیی و 
كوردســـتانیبوون دا و بـــە جیهانیـــان ڕاگەیانـــد كـــە 
ئێمـــە نەتەوەیەكـــی جیاوازیـــن و خاوەنـــی ئـــەم خاكەیـــن 
ــوو  ــن، هەمـ ــەربەخۆیی بژیـ ــە سـ ــە بـ ــان هەیـ و بۆمـ
ـــە  ـــژوودا ل ـــە مێ ـــە ل ـــم و پەراوێزخســـتنەی ك ـــەو زوڵ ئ
كەنـــاری بەرژەوەنـــدی و نـــەوت و ملمالنێـــی نێـــوان 
زلهێزەكان و دابەشـــكردنی پشـــكی ســـەركەوتنەكانیان 
ــەر  ــە سـ ــرد و بـ ــورد كـ ــە كـ ــان لـ ــی گەورەیـ زوڵمێكـ
چـــوار دەوڵەتـــی ناوچەكـــەدا دابەشـــیان كـــرد. كاتـــی 
كـــە  بەریتانیـــا  وەكـــو  كۆڵۆنیاڵیزمێكـــی  خـــۆی 
نەوتـــی لـــە كەركـــووك دۆزیبـــووەوە و كۆمپانیاكانیـــان 
خێروبێـــری ئـــەم واڵتەیـــان دەبـــرد، ئـــەم دابەشـــكردنەی 

كوردســـتانیان كـــرد. 
ڕیفرانـــدۆم بـــە شـــێوازێكی مەدەنـــی شـــەرعییەتی 
نەخشـــەی بەرژەوەندیخوازانـــەی دەوڵەتـــە زلهێـــزەكان و 
ویســـت و خواســـتی شـــۆڤێنی و مەزهەبچییەكانـــی 

پێـــش  لـــە  ڕاســـتە  هەڵوەشـــاندەوە.  ناوچەكـــەی 
ـــش  ـــە و دواتری ـــی ڕیفراندۆمەك ـــە كات ـــدۆم و ل ڕیفران
ویســـتیان ئیـــرادەی خەڵكـــی كوردســـتان بشـــكێنن و 
زیـــان بـــە هەســـتی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانپەروەری 
بگەیەنن، بەاڵم ســـەرۆك بارزانی و پێشـــمەرگەكانی 
لـــە داســـتانی ســـحێال و پـــردێ كـــە بـــە تـــۆپ 
و  دەوڵـــەت  چەندیـــن  ســـەربازی  جبەخانـــەی  و 
ـــردە ســـەر  ـــی هێرشـــیان ك میلیشـــیاتی نێوخـــۆ و بیان
ــێ  ــەركەوتنێكی بـ ــە سـ ــی دیكـ ــتان، جارێكـ كوردسـ
ــەوارە و  ــەدا قـ ــان نـ ــرد و ڕێگایـ ــار كـ ــان تۆمـ وێنەیـ
خـــاك و نیشـــتمانی كـــوردان بكەوێتـــە ژێـــر پۆســـتاڵی 

ــیاكانەوە.  ــدارە میلیشـ ــە چەكـ ــوپا و گرووپـ سـ
و  ڕیفرانـــدۆم  زیندووڕاگرتنـــی  پێنـــاو  لـــە 
ســـوودوەرگرتن لـــە بەنـــد و وانەكانـــی ڕیفرانـــدۆم 
كـــورد  مەرجەعـــی  پاڵپشـــتیی  هەمـــووان  دەبێـــت 
ــەك  ــتادا نـ مســـعود بارزانـــی بكەیـــن كـــە لـــە ئێسـ
تەنیـــا لەســـەر ئاســـتی كوردســـتانی باشـــوور، بەڵكـــو 
لـــە هـــەر چـــوار پارچـــەی كوردســـتانەوە كـــوردان 
لـــە گرنگـــی و گەورەیـــی ئـــەم ســـەركردە مەزنـــە 
تێدەگـــەن، چونكـــە بـــە بوونـــی مەرجـــەع كۆمەڵگـــەی 
نێودەوڵەتـــی و گەالنـــی جیهـــان و ناوچەكـــە ڕێـــز 
لـــەم نەتەوەیـــە دەگـــرن، تـــا مەرجـــەع نەبێـــت كـــورد 
هەرگیـــز یەكدەنگـــی و یەكگرتوویـــی و تەبایـــی 
ــدی  ــە بەرژەوەنـ ــتادا كـ ــە ئێسـ ــی لـ ــت، بەتایبەتـ نابێـ
ــراق و پایتەختەكانـــی  ــارە نێوخۆییەكانـــی عێـ و فشـ
واڵتانـــی دراوســـێمان ئەوەنـــدە بەهێـــزە بـــەردەوام كار 
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سەردەمی مەال مستەفا 
بارزانی لە تەواوی ناوچە 
ئازادكراوەكانی ژێر دەسەاڵتی 
كەس نەیدەتوانی تەعەددا لە 
كەس بكات و مافی هیچ نەتەوە 
و ئاینزایەك پێشێل نەدەكرا، 
گەورەو بچووك و هەژارو 
دەوڵەمەند كەس بیری لە 
ئازاردانی كەس نەدەكردەوە

لە ڕیفراندۆمدا كوردستانییەتی 
ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی 
ئیدارەی هەرێم سەلمێندرا 
و بە پێچەوانەی هەموو ئەو 
بەكرێگیراوانەی دەیانوت 
كورد لە كەركووك و ناوچە 
كوردستانییەكان دەنگی پێویست 
ناهێنێت
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ـــاژاوە و  ـــەوەی ئ ـــورد و نان ـــی ك ـــی نێوماڵ ـــۆ تێكدان ب
پشـــێوی دەكـــەن، ئاڵـــۆزی و خراپـــی بارودۆخەكـــەی 
كـــە  عێـــراق  قۆناغەكـــەی  ســـەختیی  و  بەغـــدا 
وادەكات واڵت ســـیادەی نەمێنێـــت و لەنـــاو بەغـــدا 
حكومـــەت نەتوانێـــت ڕێـــگا لـــە میلیشـــیات و هێـــزی 
دەكات  وا  هەمـــووی  ئەمـــە  بگرێـــت،  چەكـــدار 
گەلـــی كـــورد لـــە دەوری مەرجەعـــی نەتەوەیـــی و 
ـــەك دەنـــگ و  ـــە ی ـــەوە و ب نیشـــتمانی خـــۆی كۆببێت
یـــەك بۆچـــوون ڕوو لـــە پاراســـتنی دەســـتكەوتەكان 
ــكات. ــە نەتەوەییەكانـــی خـــۆی بـ و داواكاری مافـ
 زینـــدوو ڕاگرتـــن و بـــەرز ڕاگرتنـــی ڕیفرانـــدۆم 
و  دەكات  زامـــن  كوردســـتان  گەلـــی  مافەكانـــی 
ـــە  ـــدن ب ـــی پێشـــێلكاری و زیانگەیان ـــە كات ـــت ل دەكرێ
ــتان ئەنجامـــی  ــتی گەلـــی كوردسـ ویســـت و خواسـ
ڕیفراندۆمەكـــە جێبەجـــێ بكەیـــن كـــە ســـەربەخۆییە 
و لـــەم پێناوەشـــدا دەبێـــت لۆبـــی و پاڵپشـــتییەكی 
زۆری واڵتانـــی زلهێـــزی جیهـــان بـــە دەســـت بهێنیـــن، 
خـــۆ هـــەر هیـــچ نەبێـــت، دەكرێـــت لـــە ڕێگـــەی 
گفتوگـــۆ و دانوســـتانەوە ڕوو لـــە بەدەســـتهێنانی 
مافـــە ڕەواكانـــی گەلەكەمـــان بكەیـــن و دەبێـــت 
داوای كۆنفیدڕاڵییـــەت بكەیـــن، تاوەكـــو چیتـــر بـــە 
نـــاوی دادگای فیدڕاڵـــی و وەزارەتـــی نـــەوت و 
ـــە گەلـــی كـــوردو  ـــان ب میلیشـــیاتی چەكدارییـــەوە زی

ـــن. كوردســـتان نەگەیەن
بەرزڕاگرتنـــی  و  ڕیفرانـــدۆم  زیندووكردنـــەوەی 
و  ئەمریكییـــەكان  كـــە  كاتێكـــدا  لـــە  یادەكـــەی 

كوردســـتانێكی  دەڵێـــن  بـــەردەوام  ئەوروپییـــەكان 
بەهێـــزدا،  عێراقێكـــی  لەنـــاو  دەوێـــت  بەهێزمـــان 
كەواتـــە دەبێـــت گفتوگـــۆ و دانوســـتانەكانمان دەســـت 
ـــە پێشـــەوەی قۆناغێكـــی  ـــاو چوون ـــن لەپێن ـــێ بكەی پ
خـــۆ  كۆنفیدڕاڵییـــە،  بەدەســـتهێنانی  كـــە  دیكـــە 
بەرژەوەندیـــی  هـــۆی  بـــە  نەشـــتوانین  ئەگـــەر 
زلهێـــزەكان و فشـــاری واڵتانـــی ناوچەكـــە ســـەربەخۆ 
وەرەقەیەكـــی  وەكـــو  ڕیفرانـــدۆم  دەتوانیـــن  بیـــن، 
بەهێـــزی فـــار ســـەیری بكەیـــن بـــۆ ئـــەوەی لـــە 

ئاینـــدەدا ســـوودی لـــێ وەربگریـــن. 
ـــر پێویســـتیمان  ـــە هەمـــوو كات زیات ـــە ئێســـتادا ل ل
بـــە ڕۆڵـــی ســـەرۆك بارزانـــی و تێكۆشـــانی خەباتـــی 
ــە  ــو بـ ــێوازی خەباتـــی مەدەنـــی تاوەكـ ــە شـ ــەوە بـ ئـ
هاوشـــێوەی ڕیفرانـــدۆم جارێكـــی دیكـــە هەمـــوو 
ئـــەو هێـــز و الیەنـــە سیاســـییانە كۆبكاتـــەوە و دەبێـــت 
حزبـــەكان پشـــتیوانی لـــێ بكـــەن، چونكـــە ســـەرۆك 
هێـــزی لـــە گەلەوەیـــە و پارێـــزگاری خواســـت و 
ویســـتی گەلـــە و لـــە پێنـــاو كـــورد تێدەكۆشـــێت، 
ـــەر ئەمەشـــە نەیارانـــی كـــورد و دوژمنانـــی  هـــەر لەب
كوردســـتان كاتێـــك دەیانەوێـــت ژەهرەكانیـــان بڕژێننـــە 
ســـەر ئـــەم میللەتـــە مەزڵوومـــە هـــەوڵ دەدەن لـــە 
ـــاش  ـــەوان ب ـــدەن كـــە بارزانییـــە، ئ پێگـــەی بەهێـــزی ب
دەزانـــن بارزانـــی پارێـــزەری كوردانـــە لـــە هەرچـــوار 
پارچـــەی كوردســـتان و هـــەر كاتێـــك دەســـت بـــۆ 
ـــەك  ـــەن، هـــەزار و ی ـــەم نیشـــتمانە دەب پیرۆزییەكـــی ئ

حیســـاب بـــۆ بارزانـــی دەكـــەن.
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ڕیفراندۆم بە شێوازێكی 
مەدەنی شەرعییەتی نەخشەی 
بەرژەوەندیخوازانەی دەوڵەتە 
زلهێزەكان و ویست و خواستی 

شۆڤێنی و مەزهەبچییەكانی 
ناوچەكەی هەڵوەشاندەو

لە پێناو زیندووڕاگرتنی 
ڕیفراندۆم و سوودوەرگرتن لە 
بەند و وانەكانی ڕیفراندۆم 
دەبێت هەمووان پاڵپشتیی 

مەرجەعی كورد مسعود بارزانی 
بكەین 
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لە ماوەی دە مانگی ڕابردوودا 
هەست بە جۆرێك لە جێگیریی 
ڕێژەیی دەكرا لە گۆڕەپانی 
سیاسیدا، بەاڵم خەریكە سەر لە 
نوێ كارتەكان تێكەڵ بە یەكتر 
دەكرێن، چ لەالیەن سەدرەوە 
بێت، یان لەالیەن چوارچێوەی 
هەماهەنگییەوە

سەدر هەڵوێستێكی توندی 
بەرانبەر سەرۆك كۆمار 
بەرهەم ساڵح هەبوو، بە 
هۆی واژۆنەكردنی یاسای 
قەدەغەكردنی پەیوەندی لەگەڵ 
ئیسرائیلدا

ئـــەو هێـــز و الیەنـــە عێراقییانـــەی كـــە بەشـــدارییان 
لـــە كۆنگـــرەی دووەمـــی وتووێـــژی نیشـــتمانی كـــرد، 
)شـــیعە،  قۆڵـــی  ســـێ  لێژنەیەكـــی  دا  بڕیاریـــان 
ســـوننە، كـــورد( پێـــك بێـــت، بـــۆ ئـــەوەی پـــاش 
كۆتاییهاتنـــی چلـــەی ئیمـــام حوســـێن ســـەردانی 
ســـەدر بكـــەن لـــە »حەنانـــە«، بێدەنگیـــی ســـەدر 
ــردووە،  ــەش وای كـ ــا، ئەمـ ــژەی كێشـ ــارە درێـ ئەمجـ
خەڵـــك چاوەڕوانـــی دواهەڵوێســـتی بـــن ســـەبارەت بـــە 

ــوو. ــی پێشـ ڕووداوەكانـ
هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی  بەرانبـــەردا  لـــە 
خەریكـــی گفتوگۆیەكـــی قـــورس و نهێنییـــە لەگـــەڵ 
ــتیش  ــیادە(، مەبەسـ ــی )سـ ــی( و هاوپەیمانیـ )پارتـ
دانانـــی زەمینەیەكـــی گونجـــاوە، هـــەر یـــەك لـــەم 
ـــە ســـەبارەت  دووە، داواكاری و مەرجـــی خـــۆی هەی

ــوننە. ــورد و سـ ــەی كـ ــەردوو پێكهاتـ ــە هـ بـ
ئـــەم دوو الیەنـــە ســـەرەڕای هەنـــدێ هەڵـــەی 
ــەوەی  ــەر ئـ ــوورن لەسـ ــتا سـ ــا ئێسـ ــەاڵم تـ ــەدر، بـ سـ
كـــە دەبـــێ ڕای لەســـەر ئـــەو حكومەتـــە هەبێـــت كـــە 
چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی نیـــازی وایـــە پێكـــی 

ــت. ــی نابێـ ــا بەردەوامیـ ــت، ئەگینـ بێنێـ
بەداخـــەوە لـــە مـــاوەی دە مانگـــی ڕابـــردوودا 
ـــرا  ـــی دەك ـــی ڕێژەی ـــە جێگیری ـــك ل ـــە جۆرێ هەســـت ب
ـــە  ـــەاڵم خەریكـــە ســـەر ل ـــە گۆڕەپانـــی سیاســـیدا، ب ل
نـــوێ كارتـــەكان تێكـــەڵ بـــە یەكتـــر دەكرێـــن، چ 
ـــوەی  ـــەن چوارچێ ـــان لەالی ـــت، ی ـــەن ســـەدرەوە بێ لەالی

هەماهەنگییـــەوە.
بـــە  ســـەبارەت  ســـەدر  كتوپڕەكـــەی  پێشـــنیارە 

و  ســـاڵح  بەرهـــەم  كۆمـــار  ســـەرۆك  مانـــەوەی 
ــی  ــە قۆناغـ ــی لـ ــتەفا كازمـ ــران مسـ ــەرۆك وەزیـ سـ
گێڕانـــەوەدا، وایكـــرد هەنـــدێ الیەنـــی سیاســـی، 
بەتایبەتـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی و پارتـــی 

بـــە پاكـــی ســـەیری ئـــەو پێشـــنیارە نەكـــەن.
كاتـــێ ئـــەو پێشـــنیارەش بـــە لێدوانـــی یاریـــدەدەری 
ـــارا لیفـــی( گـــرێ  ـــكا )بارب ـــری دەرەوەی ئەمری وەزی
ــی  ــە دەنگـ ــوێ لـ ــوو »گـ ــە داوای كردبـ ــن، كـ بدەیـ
ــردۆزی پیالنگێـــڕی لـــەالی  ــەدر بگیـــرێ«، بیـ سـ

هەنـــدێ ناوەنـــدی عێراقـــی دووبـــارە دەبێتـــەوە.
ـــێ كـــە كازمـــی  ـــە كاتێكـــدا هەمـــوو كـــەس دەزان ل
لـــە ســـەدر نزیكـــە و چەنـــد جـــار لـــە تویتەكانـــی 
)ســـاڵح محەمـــەد عێراقـــی( سوپاســـی كـــراوە، بـــەاڵم 
لـــە هەمـــان كاتـــدا هـــەر هەمـــووان دەزانـــن كـــە ســـەدر 
هەڵوێســـتێكی تونـــدی بەرانبـــەر ســـەرۆك كۆمـــار 
بەرهـــەم ســـاڵح هەبـــوو، بـــە هـــۆی واژۆنەكردنـــی 
لەگـــەڵ  پەیوەنـــدی  قەدەغەكردنـــی  یاســـای 

ئیســـرائیلدا.
ـــە تونـــدی هێرشـــی كـــردە ســـەر  ئـــەو كات ســـەدر ب
بەرهـــەم ســـاڵح و چەنـــد تۆمەتێكـــی خســـتەپاڵ، 
ئـــەم گۆڕانـــە لـــە هەڵوێســـتدا وای كـــرد، پارتـــی و 
)ســـیادە(ی ســـوننی، ئەوانیـــش چـــاو بـــە هەڵوێســـتی 
پێشـــووی خۆیانـــدا بخشـــێننەوە و، وا هەســـت دەكـــەن 

ـــە. ـــی تێدای ـــەم هەڵوێســـتەی ســـەدر هەڵەیەك ـــە ئ ك
ســـەدر  توندەكانـــی  هەڵوێســـتە  ســـەرەڕای 
بەرامبـــەر ئێـــران و ئەمریـــكا و ڕەتكردنـــەوەی هـــەر 
حكومەتـــی  پێكهێنانـــی  لـــە  دەســـتێوەردانێكیان 
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پاش سەردانەكەی حەلبووسی 
و شاندی یاوەری بۆ الی 

سەرۆك بارزانی و باڵوبوونەوەی 
ڕاگەیاندراوە هاوبەشەكەیان، 

نە سەدر و نە وەزیرەكەی هیچ 
قسەیەكیان نەبوو

كشانەوەی موقتەدا سەدر لە 
پەرلەمان سەرەڕای زۆرینەكەی 
هەمووانی خستە هەڵوێستێكی 
دەغەڵ، ئەگەر نەكشابایەوە، 
ئێستا خاوەن دوو هێز دەبوو، 

هەم پەرلەمانی و هەمیش 
جەماوەری

داهاتـــوودا بەپێـــی دروشـــمی »نـــا ڕۆژهەاڵتـــی و 
ــایەی نەخشـــە  ــر سـ ــا ڕۆژئاوایـــی«، بـــەاڵم لـــە ژێـ نـ
پەشـــۆكاوییەكاندا كـــە هاوپەیمانییـــە سیاســـەییەكانی 
عێـــراق پێـــی جووڵـــە دەكـــەن، هـــەر زوو گۆڕانـــكاری 
لـــە هەڵوێســـتی نێـــوان الیەنـــە جیاوازەكانـــی ڕووی 
چوارچێـــوەی  الیەنـــی  هەنـــدێ  بەتایبەتـــی  دا، 
هەماهەنگـــی و هـــەروا پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان.
ســـەدر نـــەك هـــەر پێشـــنیاری مانـــەوەی ســـاڵح 
و كازمـــی كـــرد لـــە مـــاوەی گێڕانـــەوەدا، بەڵكـــو 
)ســـیادە(ی  كـــرد  هاوپەیمانەكانـــی  لـــە  داوای 
لـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  و  ســـوننی 
پەرلەمـــان بكشـــێنەوە، تـــا شـــەرعییەتی خـــۆی لـــە 

دەســـت بـــدات.
بێدەنگیـــی  )ســـیادە(  هاوپەیمانیـــی  ســـەرەتا 
هەڵبـــژارد و هیـــچ هەڵوێســـتێكی ســـەبارەت بـــەم 
داوایـــە نەنوانـــد، نـــە بـــە لێـــدوان، نـــە بـــە ئامـــاژە، 
چەنـــد  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  بـــەاڵم 

خســـتەڕوو. خـــۆی  ئاماژەیەكـــی 
شـــاندی  و  حەلبووســـی  ســـەردانەكەی  پـــاش 
یـــاوەری بـــۆ الی ســـەرۆك بارزانـــی و باڵوبوونـــەوەی 
نـــە  و  ســـەدر  نـــە  هاوبەشـــەكەیان،  ڕاگەیانـــدراوە 

وەزیرەكـــەی هیـــچ قســـەیەكیان نەبـــوو.
چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی وا لـــە ڕاگەیاندراوەكـــە 
تێگەیشـــتن كـــە هـــەردووال لەگـــەڵ هەڵبژاردنـــی 
ــەاڵت  ــاوەن دەسـ ــی خـ ــە حكومەتێكـ ــوەختەن، كـ پێشـ
ئەنجامـــی بـــدات، ئەمەشـــیان بـــە ســـەركەوتنێكی 
ڕایانگەیانـــد  و  ســـەدر  لەســـەر  دانـــا  دیكەیـــان 

بـــۆ  دەكـــەن  الیەنـــەوە  دوو  بـــەو  پەیوەنـــدی  كـــە 
ئەنجامدانـــی دانیشـــتنی پەرلەمـــان. بـــەاڵم هـــەر 
یـــەك لـــە )ســـیادە( و پارتـــی دەرگەیـــان بـــە كراوەیـــی 
ــتنێك،  ــەر تێگەیشـ ــە هـ ــەبارەت بـ بەجـــێ هێشـــت سـ

ــدات. ــە ڕوو بـ ــە لەوانەیـ كـ
بـــا ئـــەوەش بڵێیـــن هـــەر دووال پشـــتگیریی خۆیـــان 
بـــۆ محەمـــەد شـــیاع ئەلســـوودانی ڕانەگەیانـــد و 
ـــد،  ـــان نەنوان ـــە كازمی-ی ـــەروا هەڵوێســـتێكی دژ ب ه

كـــە ســـەدر دەیـــەوێ لـــە پۆســـتەكەی بمێنێتـــەوە.
ئـــەوەی پێویســـتە بگوترێـــت، پارتـــی لـــە دوو شـــت 
ـــی  ـــێ ئاگاداری ـــە ب ـــە، یەكـــەم كاتـــێ ســـەدر ب تووڕەی
ئـــەو و )ســـیادە( لـــە پەرلەمـــان كشـــایەوە، دووەمیـــش 
ـــاڵح  ـــەم س ـــەوەی بەره ـــە مان ـــە دوا پێشـــنیارەكەی ب ل
لـــە قۆناغـــی گوێـــزەدا، كـــە ئەمـــەش وای كـــرد 
هەڵوێســـتێك وەربگرێـــت كـــە لەگـــەڵ هەڵوێســـتی 
ســـەدر نەگونجـــێ و ئامـــادەش نییـــە جارێكـــی دیكـــە 
ــەر  ــكات لەسـ ــیعی بـ ــی شـ ــە الیەنێكـ ــتگیری لـ پشـ

حیســـابی الیەنێكـــی دیكـــە.
و  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  كاتـــێ 
ـــاو هاوپەیمانیـــی  ـــە ن هاوپەیمانیـــی )ســـیادە(وە چوون
كـــە  بـــوو  ئـــەوە  لەبـــەر  نیشـــتمان(  )ڕزگاریـــی 
پڕۆژەیەكـــی  چەنـــد  لەســـەر  هاوپەیمانییـــە  ئـــەو 
ــە  ــەوەی كارەكـ ــەر لـ ــوو، بـ ــاد نرابـ ــتیمانی بونیـ نیشـ
شـــێوازێكی دیكـــە وەربگرێـــت، وەك هاتنـــە ئـــارای 
ســـێ یەكـــی پەكخـــەر، كـــە بەربەســـتی خســـتە بـــەردەم 
پێكهێنانـــی حكومەتـــی زۆرینـــەی نیشـــتمانی و 

ئاراستەكەشـــی بێخـــەش بـــوو.
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پەرلەمـــان  لـــە  ســـەدر  موقتـــەدا  كشـــانەوەی 
خســـتە  هەمووانـــی  زۆرینەكـــەی  ســـەرەڕای 
نەكشـــابایەوە،  ئەگـــەر  دەغـــەڵ،  هەڵوێســـتێكی 
ـــی و  ـــەم پەرلەمان ـــوو، ه ـــز دەب ـــاوەن دوو هێ ـــتا خ ئێس

جەمـــاوەری. هەمیـــش 
لـــە بـــەرەی دیكـــەدا، بەتایبەتـــی چوارچێـــوەی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان،  هەماهەنگـــی و 
ــانییە نییـــە كـــە هەنـــدێ  وادیـــارە كارەكـــە بـــەو ئاسـ
سیاســـەتكاری نـــاو چوارچێـــوە بـــۆی دەچـــن، لـــە 
كاتێكـــدا هیـــچ پەڵپێكـــی كـــوردی )پارتـــی( لـــە 
ئـــارادا نییـــە بـــە مانـــەوەی ســـەرۆك وەزیـــران مســـتەفا 
كازمـــی، بـــەاڵم لـــە نـــاو ماڵـــی شـــیعەدا هەڵوێســـتەكە 
جیـــاوازە، هـــەروا ســـەبارەت بـــە بەرهـــەم ســـاڵحیش.

ـــەوەی  ـــوە دژی مان ـــاو چوارچێ ـــد هێزێكـــی ن چەن
فەتـــح  هاوپەیمانیـــی  بەتایبەتـــی  نیـــن،  كازمـــی 
و ڕەوتـــی حیكمـــە و ئیئتیالفـــی نەســـر، هەمـــان 
ــار  ــەرۆك كۆمـ ــەوەی سـ ــە مانـ ــەبارەت بـ ــتیش سـ شـ
هەیـــە، بـــەاڵم دوو هێـــزی دیكـــەی چوارچێـــوەی 
وەك  كازمیـــن،  مانـــەوەی  دژی  هەماهەنگـــی 

دەوڵەتـــی یاســـا و عەســـائیبی ئەهلـــی حـــەق.

ـــد عەســـائیب هیـــچ ڤیتۆیەكـــی لەســـەر  هـــەر چەن
مانـــەوەی بەرهـــەم ســـاڵح نییـــە، بـــەاڵم دەوڵەتـــی 

ــارێتەوە. ــا دیدێكـــی هەیـــە و دەیشـ یاسـ
لەســـەر ئاســـتی كـــورد، تـــا ئێســـتا یەكێتـــی پشـــت 
بـــە چوارچێـــوە دەبەســـتێ بـــۆ تێپەڕاندنـــی بەرهـــەم 
ســـاڵح، پارتییـــش پشـــت بـــە جیاوازیـــی دیـــد دەبەســـتێ 
ـــوەی هەماهەنگـــی  ـــی شـــیعە )چوارچێ ـــاو ماڵ ـــە ن ل
لـــە یەكالبوونـــەوەی پۆســـتی  و ڕەوتـــی ســـەدر( 
ســـەرۆك كۆمـــار، ئەویـــش بـــە كاندیدكردنـــی كەســـێك 

ـــت. ـــەر بێ ـــەردووالی لەس ـــە ڕای ه ك
دەكـــرێ بڵێیـــن: پارتـــی زۆر بـــە هۆشـــیارییەوە 
مامەڵـــە لەگـــەڵ چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی دەكات 
و ئـــەو تۆمەتانـــە لەبیـــر نـــاكات كـــە دەیانخســـتە 
پاڵـــی، ئەمـــە ســـەرەڕای بۆردوومانكردنـــی چەنـــد 

ــم. ــوێنێكی هەرێـ شـ
پارتـــی لـــە دۆخێكـــی قورســـدایە، یـــان دەبێـــت 
لـــە  ڕوو  یانیـــش  بـــدات،  ســـەدر  بـــە  قوربانـــی 
ـــە  ـــد ب ـــەرج، هەرچەن ـــە م ـــەاڵم ب ـــكات ب ـــوە ب چوارچێ
نێگەتیـــڤ وەاڵمـــی داواكـــەی سەدریشـــی دایـــەوە 
بـــە كشـــانەوە لـــە پەڕلەمـــان، بـــەاڵم پارتـــی تـــا ئێســـتا 
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پارتی زۆر بە هۆشیارییەوە 
مامەڵە لەگەڵ چوارچێوەی 
هەماهەنگی دەكات و ئەو 
تۆمەتانە لەبیر ناكات كە 
دەیانخستە پاڵی، ئەمە 
سەرەڕای بۆردوومانكردنی چەند 
شوێنێكی هەرێم
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ــچ  ــەدر هیـ ــێ سـ ــە بەبـ ــەوەی كـ ــەر ئـ ــرە لەسـ پێداگـ
وتووێژێـــك ســـەرناگرێت و بەبـــێ ئەویـــش هیـــچ 

حكومەتێـــك بـــەردەوام نابێـــت.
هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی  الیەنەكانـــی 
ـــۆ  ـــە ب ـــان نیی ـــپاردنی ســـەرۆكێكی نوێی ـــای ڕاس توان
ئەنجومەنـــی وەزیـــران، بەبـــێ ئـــەوەی پەیڤێكـــی 
دڵنیاكـــەری بـــە دەســـت نەكەوێـــت لـــە ســـەدر، كـــە 
ـــت ســـەبارەت  ـــی نەبێ ـــارە ئەویـــش پالنێكـــی ڕوون وادی
ـــوەدا،  ـــردن لەگـــەڵ چوارچێ ـــی مامەڵەك ـــە چۆنیەت ب

ــت. ــە دەسـ ــەاڵت بگرێتـ ــە دەسـ ـــە خەریكـ ك
ســـوننە و كـــورد )پارتـــی( خەریكـــە جارێكـــی 
دیكـــە ڕۆڵـــی ناوبژیوانـــی بگێـــڕن، بـــەر لـــەوەی 
حكومـــەت،  پێكهێنانـــی  ســـەودای  نـــاو  بچنـــە 
ناوبژیوانییەكـــەش ڕۆڵێكـــی ئاوێتـــەی هەیـــە لـــە 
سیاســـییەكەیان  پابەندییـــە  دەرخســـتنی  نێـــوان 
لەگـــەڵ ســـەدر، وەك هاوپەیمـــان و چوارچێـــوەی 
هەماهەنگـــی كـــە پێویســـتیان بـــە هاوبـــەش هەیـــە.
لـــە ڕاســـتیدا ســـەدر دەستپێشـــخەرییە سیاســـی 
هـــۆی  بـــە  داوە  دەســـت  لـــە  مەیدانییەكـــەی  و 
بـــۆ  پەرلەمانییەكـــەی  كوتلـــە  نەگەڕانـــەوەی 

پەرلەمـــان، جەماوەرەكەشـــی ئاســـۆگەی چوونـــە نـــاو 
ناوچـــەی ســـەوز دووبـــارە ناكەنـــەوە، پـــاش ئـــەوەی 
لەالیـــەن چاالكوانانـــەوە چەنـــد تۆمەتێكیـــان درایـــە 

ــاڵ. پـ
و  ئاڵۆزدایـــە  دۆخێكـــی  لـــە  ئـــەو  كەواتـــە 
ســـتراتیژیەتێكی ناڕوونـــی هەیـــە، لـــە بەرانبـــەردا 
ــاوەن  ــووە و خـ ــۆی ڕاگرتـ ــتا خـ ــا ئێسـ ــوە تـ چوارچێـ
تەكتیكێكـــی زۆرە، كـــە دەبێـــت لـــە هـــەر وتووێژێكـــدا 
پارتـــی و ســـوننە حیســـابێكی وردی بـــۆ بكـــەن.
ــی  ــە كاریگەریـ ــە بـ ــەیەدا كـ ــەو هاوكێشـ ــەدر لـ سـ
خەریكـــە  دایهێنـــاوە،  سیاســـییەكانی  بڕیـــارە 
حكومەتێـــك پێشـــكەش بـــە چوارچێـــوە دەكات، بـــۆ 
ئـــەوەی سەرپەرشـــتیی هەڵبژاردنێـــك بـــكات، كـــە 

دەكات. داوای  خـــۆی 
كەواتـــە تەنیـــا ڕێگـــە كـــە لەبـــەردەم ســـەدر مابێـــت، 
ـــرینەكانە  ـــی تش ـــاوەری و لەخۆگرتن ـــی جەم چاالكی
لـــە ڕێـــی ڕاگەیاندنـــی یاخیبوونـــی مەدەنـــی، كـــە 
ـــە  ـــەو حكومەت ـــێ ئ ـــەوەی پـــێ كـــرا، دەتوان ئەگـــەر ئ
ئیفلیـــج بـــكات كـــە چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی 

دەیـــەوێ پێكـــی بهێنێـــت.
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پارتی لە دۆخێكی قورسدایە، 
یان دەبێت قوربانی بە سەدر 

بدات، یانیش ڕوو لە چوارچێوە 
بكات بەاڵم بە مەرج
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ڕۆكســـانا فەرمانفەرمەیـــان وانەبێـــژی سیاســـەتی نێودەوڵەتییـــە لـــە بەشـــی سیاســـەت و دیراســـاتی 
ــە  ــتێرە لـ ــاتی ماجسـ ــەری ئەكادیمیـــی پڕۆگرامـــی دیراسـ ــج و بەڕێوەبـ ــە زانكـــۆی كەمبریـ نێودەوڵەتـــی لـ
هەمـــان زانكـــۆ و تێیـــدا وانەكانـــی سیاســـەتی نێودەوڵەتـــی لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و باكـــووری ئەفریقـــا 
دەڵێتـــەوە، هەروەهـــا ســـەرۆكایەتیی بەشـــی دیراســـاتی نێودەوڵەتـــی لـــە ئەنســـتیتوتی خوێندنـــی بـــەردەوام 
لـــە هەمـــان زانكـــۆ دەكات. گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا كـــە تـــەوەرە ســـەرەكییەكانی بریتـــی 
ــا  ــیا و ئۆكرانیـ ــتەكانی شـــەڕی ڕووسـ ــان و كاریگـــەری و دەرهاویشـ ــتای جیهـ ــە بارودۆخـــی ئێسـ ــوون لـ بـ
ــەی  ــێكی دیكـ ــەندن و پرسـ ــد پەرەسـ ــت و چەنـ ــی ناوەڕاسـ ــەی ڕۆژهەاڵتـ ــتای ناوچـ ــی ئێسـ و هەلومەرجـ

ــدار.  پەیوەندیـ

شەڕی ڕووسیا و ئۆكرانیا 
سیستمی جیهانی شڵەژاندووە 

ڕۆكسانا فەرمانفەرمەیان 
پڕۆفیسۆری سیاسەتی نێودەوڵەتی لە زانكۆی كەمبریج بۆ گواڵن:
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* وەك شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی بـــواری پەیوەندییـــە 
نێودەوڵەتییـــەكان، ئێـــوە چـــۆن لـــە بارودۆخـــی ئێســـتای 
ڕۆشـــنایی  لەبـــەر  بەتایبەتـــی  دەڕوانـــن،  جیهـــان 
ــتیانەوە  ــە دەسـ ــان بـ ــەی جیهـ ــە و تەنگژانـ ــەو كێشـ ئـ
شـــەڕی  هەموویانـــەوە  ســـەرووی  لـــە  گرفتـــارە، 
ــەم شـــەڕەش  ــە ئاشـــكرایە ئـ ــا، كـ ــیا و ئۆكرانیـ ڕووسـ
دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەی لەســـەر تێكـــڕای جیهـــان 
هەبـــووە؟ ئایـــا دەكرێـــت بڵێیـــن لـــە بـــواری پەیوەندییـــە 
قۆناغێكـــی  بـــەرەو  جیهانـــی  نێودەوڵەتییەكانـــدا 
دیكـــە بـــردووە؟ لـــەم ڕووەوە ە چـــۆن لـــە كاروبـــارە 

نێودەوڵەتییـــەكان دەڕوانـــن؟
ڕووســـیا  شـــەڕی  بـــە  پەیوەنـــدی  ئـــەوەی   -
و ئۆكرانیـــاوە هەبێـــت، ئـــەوا ئـــەم شـــەڕە چەندیـــن 
دەرهاویشـــتە و ئاكامـــی جیهانیـــی لـــێ كەوتووەتـــەوە، 
بـــەاڵم ئەوانـــەی بوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی كاریگەریـــی 
لـــە  كـــە  ئەوەیـــە  بێـــت،  زیاتـــر  لێكەوتانـــە  ئـــەم 

ســـاتەوەخت و ســـەردەمێكدا هاتونەتـــە ئـــاراوە كـــە 
جیهـــان تووشـــی چەندیـــن دژواری و ســـەختی و 
تەنگـــژە بووەتـــەوە بـــە هـــۆی باڵوبوونـــەوەی پەتایەكـــی 
ــە  ــەڕە لـ ــەم شـ ــەری ئـ ــا كاریگـ ــەوە، هەروەهـ جیهانییـ
كاتێكدایـــە كـــە هۆشـــیارییەكی نێودەوڵەتـــی هەڵكشـــاو 
ـــواری  ـــە ب ـــەی ل ـــەو گۆڕانكارییان ـــە ئاســـت ئ ـــە ل هەی
ژینگـــەدا دروســـت بـــوون و هاتوونەتـــە ئـــاراوە كـــە 
ــە  ــەوەی لـ ــتەوخۆترن لـ ــر و ڕاسـ ــەری گەورەتـ كاریگـ
ـــە  ـــرا. ئەگـــەر ب ـــدا پێشـــبینی و چـــاوەڕوان دەك بنەڕەت
دیاریكـــراوی دەستنیشـــانی لێكەوتەكانـــی ئـــەم شـــەڕە 
ـــی بەرچـــاوی  ـــەم شـــەڕە كاریگەریەك ـــەوا ئ ـــن، ئ بكەی
لەســـەر نرخـــی نـــەوت و غـــازی سرووشـــتی كـــردووە 
لـــە تێكـــڕای جیهانـــدا و ئاكامێكـــی نەرێنـــی هەبـــووە 
لەســـەر بازرگانیـــی دانەوێڵـــە، هەمـــوو ئەمانـــەش 
ســـەریان كێشـــاوە بـــۆ ســـەرهەڵدانی تـــرس و نیگەرانـــی 
ـــە  ـــك ل ـــە زۆرێ ـــاڵو ل ـــییەتیێكی بەرب ـــارای برس هاتنەئ
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تاوەكو ئێستا ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا و ئێران 
شكستیان هێناوە لە گەیشتن بە 
ڕێككەوتنێك لە بارەی پڕۆگرامە 
ئەتۆمییەكەی ئێرانەوە، ئەمەش 
بووەتە هۆی ئەوەی ئێران لە 
برەودان بە توانا ناوكییەكان 
بەردەوام بێت

لەم ساتەوەختەدا 
پەیوەندییەكانی نێوان ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا و واڵتی 
ڕووسیا لە بارێكی الوازتر و 
لەرزۆكتردایە بەراورد بە باری 
پەیوەندییەكانیان لە سەروەختی 
شەڕی سارددا

ئەو پەرەسەندن و پێشهاتانەی 
مایەی زۆرترین نیگەرانی و 
دڵەڕاوكێن لە پەیوەندی بە 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە 
ئەوەیە كە ئەم ناوچەیە 
دەستەوەستان و بێتوانایە لە 
ئاست چارەسەركردنی كێشە 
و ناكۆكییە دوورمەودا و 
درێژخایەنەكان

بەشـــەكانی جیهانـــدا، بـــە تایبەتـــی هەژارانـــی ئـــەو 
واڵتانـــەی كـــە پتـــر پشتبەســـتوون بـــە هاوردەكـــردن. 
ــە  ــت لـ ــەش بریتـــی دەبێـ ــەم بارودۆخـ دەرئەنجامـــی ئـ
بەرفراوانبوونـــی نایەكســـانی و هەڵكشـــانی شـــەپۆلی 
ئـــەم  دەرئەنجامەكانـــی  هەروەهـــا  كۆچبـــەری. 
شـــەڕە پتـــر لـــە واڵتانـــی نزیـــك و دەوڵەتـــە دراوســـێ 
داوەتـــەوە و  ڕاســـتەوخۆكانی شـــەڕەكەدا ڕەنگیـــان 
بەرجەســـتە بـــوون، كـــە ئەمـــەش شـــتێكی حەتمـــی 
و سرووشـــتیی شـــەڕەكەیە. لێـــرەدا دەتوانیـــن بڵێیـــن 
واڵتانـــی ئەوروپـــا پتـــر كەوتوونەتـــە بـــەر مەترســـیی 
ئـــەم شـــەڕەوە، ئەویـــش لـــە ڕوانگـــەی ئـــەو ڕاســـتییەوە 
ــی  ـــاڵە تووشـ ـــاوەی 80 س ــۆ م ـــە بـ ــەم واڵتان ـــە ئـ ك
ـــوون.  ـــە ئاشـــتی و ئارامییـــدا ب ـــەوە و ل شـــەڕ نەبوونەت
لـــە ئەوروپـــا شـــەپۆلێكی  لـــە ئێســـتادا و  ئەوەتـــا 
و  بااڵبووندایـــە  و  هەڵكشـــان  لـــە  پۆپۆلیســـتی 
ــوە  ــەوە، ئێـ ــای گرتووەتـ ــەتی ئەوروپـ ــڕای سیاسـ تێكـ
ئـــەم  هەڵبژاردنەكانـــی  دەرئەنجامەكانـــی  بڕواننـــە 
دواییـــەی واڵتـــی ئیتاڵیـــا. هەروەهـــا دەبێـــت ئامـــاژە 
بـــەوەش بكەیـــن كـــە حاڵەتـــە و ئـــەم دۆخـــە تەنیـــا 
ــەوەش  ــاوە، لـ ــوەری ئەوروپـ ــە كیشـ ــە بـ ــت نییـ پەیوەسـ
زیاتـــر، ئـــەم شـــەڕەی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا نیگەرانـــی 
بەتایبەتـــی  خوڵقانـــدووە،  دیكـــەی  دڵەڕاوكێـــی  و 
ـــە هەڵگیرســـانی شـــەڕێكی  ـــت ب ـــەوەی پەیوەســـت بێ ئ
هاوشـــێوە، یـــان دووبارەكردنـــەوەی شـــەڕێك لـــەم چەشـــنە 
ـــە  ـــەوە، ك ـــی چین ـــەن واڵت ـــە الی ـــوان و ل ـــە دژی تای ل
ئاشـــكرایە چیـــن بـــژارەی پشـــتیوانیكردنی ڕووســـیای 
ئۆكرانیـــا،  بـــە  دژ  شـــەڕەكەیدا  لـــە  گرتووەتەبـــەر 
ئەویـــش وەك هەوڵێـــك بـــۆ هێشـــتنەوەی دەرفـــەت 
ــۆ  ــكات بـ ــش كار بـ ــەوەی ئەویـ ــۆ ئـ ــەك بـ و دەروازەیـ
دەســـت بەســـەرداگرتنی تایـــوان، ئەگـــەر بڕیارێكـــی 
لـــەم چەشـــنەی دا. كەواتـــە لـــەم گۆشـــەنیگایەوە 
دەتوانیـــن بڵێیـــن لـــە ئێســـتادا جیهـــان زیاتـــر لـــە 
بارودۆخێكـــی لـــەرزۆك و شـــڵەژاودایە بـــە بـــەراورد بـــە 
هەلومەرجـــی پێـــش هەڵگیرســـانی شـــەڕی ڕووســـیا 

و ئۆكرانیـــا. 
* دوای كۆتاییهاتنـــی شـــەڕی ســـارد و لەبەریـــەك 
ـــی  ـــی ســـۆڤییەت و ڕاگەیاندن هەڵوەشـــانەوەی یەكێتی
ـــە ئەمـــە  ـــرا ك ـــەوە دەك ـــاس ل ـــاوا، ب ســـەركەوتنی ڕۆژئ
ســـەركەوتنی یەكجاریـــی سیســـتمە لیبڕاڵییەكەیـــە و 
ـــیا  ـــەوەی ڕووس ـــتەی ئ ـــە ئاراس ـــرا ب كار و كۆشـــش ك
ببێتـــە بەشـــێك لـــەم سیســـتمە، بـــە چەشـــنێك كـــە 
ــەاڵم  ــێت، بـ ــدا بكێشـ ــەواوی جیهانـ ــەر تـ ــە سـ ــاڵ بـ بـ

ـــوون و  ـــان و بەردەوامب ـــن هەڵگیرس ـــت بڵێی ـــا دەكرێ ئای
ــەڕە هەڵتەكاندنـــی پایەكانـــی  ــەم شـ ــانی ئـ درێژەكێشـ
ـــەوە  ـــت پێشـــبینی ئ ـــر ناتوانرێ ـــەم سیســـتمەیە و چیت ئ

بكرێـــت كـــە تـــەواوی جیهـــان بگرێتـــەوە؟
- بـــە دڵنیاییـــەوە ئـــەم شـــەڕە گوشـــاری زیاتـــری 
كـــردووە.  دروســـت  جیهانییەكـــە  لەســـەر سیســـتمە 
ــەوەی ڕوو دەدات  ــە ئـ ــن كـ ــەوە بڵێیـ ــت ئـ ــر دەبێـ دواتـ
ــە هـــۆی  ــاراوە بووەتـ ــە ئـ ــهاتەی هاتووەتـ ــەو پێشـ و ئـ
ئـــەوەی هاوســـەنگیی هێـــز گۆڕانـــكاری بەســـەردا 
دەر  ڕوونتـــر  جەمســـەرەكان  ئێســـتادا  لـــە  و  بێـــت 
دەكـــەون، هـــەر هێزێكـــی مەزنـــی جیهانیـــش خاڵـــی 
ـــە ئاســـتی جیـــاواز  بەهێـــز و الوازی خـــۆی هەیـــە و ب
پەیوەندییـــان لەگـــەڵ یەكـــدا هەیـــە. لـــەم ســـاتەوەختەدا 
نێـــوان ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی  پەیوەندییەكانـــی 
ئەمریـــكا و واڵتـــی ڕووســـیا لـــە بارێكـــی الوازتـــر و 
لەرزۆكتردایـــە بـــەراورد بـــە بـــاری پەیوەندییەكانیـــان لـــە 
ســـەروەختی شـــەڕی ســـارددا، بـــەاڵم لـــە ئارادابوونـــی 
واڵتـــی چیـــن وەك هێزێكـــی مـــەزن كـــە ســـەنگ 
ــی بازرگانـــی  ــووری و پەیوەندیـ ــاییەكی ئابـ و قورسـ
هەیـــە، هەمـــوو ئەمانـــە دەگۆڕێـــت بـــۆ جۆرێكـــی زۆر 
جیـــاوازی هاوســـەنگیی هێـــز لـــە ئاســـتی جیهانـــدا، 
ـــە  ـــزەی ل ـــەو هاوســـەنگیی هێ ـــاوازە ل ـــە ئەمـــەش جی ك
ســـەروەختی شـــەڕی ســـارد و لـــە ســـااڵنی ڕۆژگاری 

دوو جەمســـەریدا بوونـــی هەبـــوو. 
* بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە ئـــەم شـــەڕە كاریگـــەری 
لەســـەر ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتیش هەبـــووە، 
ـــا چـــۆن  ـــەوە و ئای ـــەم بارەی ـــە ل ـــان چیی ـــوە بۆچوونت ئێ
لـــە بارودۆخـــی ئـــەم ناوچەیـــە دەڕوانـــن و پێتـــان وایـــە 
ئـــەو پەرســـەندن و پێشـــهاتانە چیـــن كـــە مایـــەی 
ـــاوڕی  ـــت ئ ـــن و دەبێ ـــی و دڵەڕاوكێ ـــن نیگەران زۆرتری
جـــددی و بـــە پەلەیـــان لـــێ بدرێتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی 
بارودۆخـــی ئـــەم ناوچەیـــە هێنـــدەی دیكـــە بـــەرەو 

كارەســـات و تەنگـــژە نەچێـــت؟
و  پەرەســـەندن  ئـــەو  مـــن  تێڕوانینـــی  بـــە   -
و  نیگەرانـــی  زۆرتریـــن  مایـــەی  پێشـــهاتانەی 
دڵەڕاوكێـــن لـــە پەیوەنـــدی بـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ناوەڕاســـتەوە ئەوەیـــە كـــە ئـــەم ناوچەیـــە دەستەوەســـتان 
و بێتوانایـــە لـــە ئاســـت چارەســـەركردنی كێشـــە و 
ناكۆكییـــە دوورمـــەودا و درێژخایەنـــەكان، لـــە نێویانـــدا 
شـــەڕی بەردەوامـــی یەمـــەن، ئـــەو شـــەڕە ناوخۆییـــەی 
ســـووریا كـــە چەندیـــن ســـاڵە لـــە ئارادایـــە، بارودۆخـــی 
و  فەلەســـتین  نێـــوان  ناكۆكیـــی  و  ناوخۆیـــی 
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بەردەوامـــە-.  دەیەیـــە  چەندیـــن  كـــە  ئیســـرائیل- 
دواتـــر دەبێـــت ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە تاوەكـــو 
ئێســـتا ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و ئێـــران 
شكســـتیان هێنـــاوە لـــە گەیشـــتن بـــە ڕێككەوتنێـــك لـــە 
بـــارەی پڕۆگرامـــە ئەتۆمییەكـــەی ئێرانـــەوە، ئەمـــەش 
بووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی ئێـــران لـــە بـــرەودان بـــە توانـــا 
ناوكییـــەكان بـــەردەوام بێـــت، ئەگەرچـــی ئـــەم واڵتـــە 
ـــەردەوام بانگەشـــەی ئـــەوە دەكات كـــە هیـــچ نیـــاز و  ب
نییەتێكـــی نییـــە بـــۆ دروســـتكردنی چەكێكـــی لـــەم 
ـــاڵی  ـــاوەی دوو س ـــە م ـــت، ل ـــك بێ ـــنە، هەرچۆنێ چەش
ڕابـــردوودا چەندیـــن پرســـی تەكنیكـــی پێشـــێل كـــردووە 
لـــە پەیوەنـــدی بـــە پڕۆگرامـــە ئەتۆمییەكەیـــەوە و 
ـــە  ـــەن ك ـــاد دەك ـــەوە زی ـــەش ئەگـــەری ئ ـــوو ئەمان هەم
ـــە  ـــەم چەك ـــۆ دروســـتكردنی ئ ـــت ب ـــگاو بنێ ـــران هەن ئێ
ــە  ــەی كـ ــەو واڵتانـ ــەی ئـ ــە خانـ ــە دەچێتـ ــەو پێیـ و بـ
پەرەســـەندنێكی  ئەمـــەش  ئـــەم چەكـــەن،  خاوەنـــی 
زۆر نیگەرانـــكارە، بـــە تایبەتـــی ئەگـــەر ئێمـــە ئـــەوە 
ــر  ــان كەمتـ ــی جیهـ ــە واڵتانـ ــن كـ ــاو بگریـ ــەر چـ لەبـ
ـــدا  ـــو خۆیان ـــە نێ ـــەوەی هەماهەنگـــی ل ـــەخ دەدەن ب بای
بكـــەن بـــۆ مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ ئێرانـــدا. خاڵێكـــی 
تەمـــی شـــەڕی  تارمایـــی و  كـــە  ئەوەیـــە  دیكـــە 
ـــاوە  ـــی كێش ـــا باڵ ـــەك تەنی ـــرائیل ن ـــران و ئیس ـــوان ئێ نێ

بەســـەر ناوچـــەی كەنـــداودا، بەڵكـــو درێـــژ بووەتـــەوە 
بـــۆ دەریـــای ســـوور و دەریـــای ســـپی ناوەڕاســـت، 
هەمـــوو ئەمانـــە ســـەریان كێشـــاوە بـــۆ ســـەرهەڵدانی 
بارودۆخێكـــی نالەبـــار و لـــەرزۆك كـــە بـــۆی هەیـــە 
و  بەرباڵوتـــر  شـــەڕێكی  بـــۆ  بكـــەن  پەلكێشـــمان 
بەرفراوانتـــر. هەروەهـــا دەبێـــت ئـــەوە بڵێیـــن كـــە هـــەر 
ســـێ هێـــزە جیهانییەكـــە بەرژەوەندیـــی گەورەیـــان 
هەیـــە لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا، ڕووســـیا لـــە 
ڕێـــی بوونـــی هێزەكانیـــەوە لـــە ســـووریا و ڕۆژهەاڵتـــی 
بەشـــێكی  چەنـــد  و  ناوەڕاســـت  ســـپی  دەریـــای 
ــا،  ــراوی لـــە لیبیـ ــا، و بـــە دیاریكـ باكـــووری ئەفریقـ
بارزگانییەكانیـــەوە  مامەڵـــە  ڕێـــی  لـــە  چینیـــش 
ـــداو  ـــی ناوچـــەی كەن ـــە دەوڵەمەندەكان لەگـــەڵ دەوڵەت
ــكاش  ــی ئەمریـ ــە یەكگرتووەكانـ ــردا، ویالیەتـ و میسـ
لـــە ڕێـــی بوونـــی هێـــزە دەریاییەكانیـــەوە لـــە ناوچـــەی 
كەنـــداو، هەروەهـــا بوونـــی ســـەربازی لـــە واڵتـــی 
ـــە ڕێـــی  ـــراق و پەیوەندییەكانـــی لەگـــەڵ توركیـــا ل عێ
ناتـــۆوە و هاوپەیمانێتـــی نزیكـــی لەگـــەڵ دەوڵەتـــی 
ئیســـرائیلدا. هـــەر چەخماخەیـــەك لـــە ناوچەكـــەدا 
دابگیرســـێت، بـــە شـــێوەیەكی حەتمـــی ئـــەم ســـێ هێـــزە 
مەزنـــە جیهانییـــە پەلكێـــش دەكات بـــە چەشـــنێك كـــە 

ــە نەبینرابێـــت.  ــاوەی چەندیـــن دەیـ بـــۆ مـ

تارمایی و تەمی شەڕی نێوان 
ئێران و ئیسرائیل نەك تەنیا 
باڵی كێشاوە بەسەر ناوچەی 

كەنداودا، بەڵكو درێژ بووەتەوە 
بۆ دەریای سوور و دەریای سپی 

ناوەڕاست
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ئەمریكا سیاسەتی جیاواز لە ئاست 
ئەوروپای ڕۆژهەاڵت و ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا پیادە دەكات

نادر هاشمی
بەڕێوەبەری سەنتەری دیراساتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە زانكۆی دەنڤەر بۆ گواڵن: 
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* ئاشـــكرایە كـــە لـــە ئێســـتادا شـــەڕی ڕووســـیا 
و ئۆكرانیـــا ســـەرجەم جیهانـــی بـــە خۆیـــەوە ســـەرقاڵ 
شـــەڕە  ئـــەم  بەرپابوونـــی  و  هەڵگیرســـان  كـــردووە، 
و  گەورەیـــە  پێشـــهاتێكی  درێژەكێشانیشـــی،  و 
ڕەنگـــی  جیهانـــدا  هەمـــوو  لـــە  دەرئەنجامەكانیـــش 
و  شـــەڕە  ئـــەم  بـــۆ  ئێـــوە  شـــرۆڤەكاریی  داوەتـــەوە، 
تێڕوانیـــن و خوێندنەوەتـــان بـــۆ دۆخەكـــە لـــە ڕووی 

چییـــە؟ ســـەربازییەوە  و  سیاســـی 
- ســـەرەتا دەبێـــت ئـــەوە بڵێیـــن كـــە ئەمـــە شـــەڕی 
كـــە واڵتـــی  بـــوو،  دەســـتدرێژكاری  و  داگیـــركاری 
ڕووســـیا بـــە ســـەرۆكایەتیی ڤالدیمێـــر پوتیـــن پەنـــای بـــۆ 
بـــرد و پیـــادەی كـــرد لـــە دژی ئۆكرانیـــا، بـــە واتایەكـــی 
ـــاش  ـــی دەســـتدرێژكار ڕووســـیایە و ئۆكرانی دیكـــە الیەن
بووەتـــە قوربانـــی، دواتـــر دەبێـــت ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن 
ــەم  ــوباتی ئـ ــی شـ ــە مانگـ ــەڕە لـ ــەم شـ ــتە ئـ ــە ڕاسـ كـ
ســـاڵدا بەرپـــا بـــوو، بـــەاڵم دەكرێـــت ڕەگ و ڕیشـــەی 

ســـاڵی  بـــۆ  بگەڕێنینـــەوە  پرســـە  و  تەنگـــژە  ئـــەم 
2014 كاتێـــك ڕووســـیا پەنـــای بردەبـــەر داگیركردنـــی 
خاكـــی  لـــە  بەشـــێك  كردیـــە  و  كرێمیـــا  هەرێمـــی 
واڵتەكـــەی، دواتـــر دەســـتی دایـــەی پڕچەككـــردن و 
ـــە بەشـــی  ـــەكان ل ـــی یاخیبـــووە ڕووس زمان چەكداركردن
ڕۆژهەاڵتـــی واڵتـــی ئۆكرانیـــا. كەواتـــە پوختـــەی 
ـــەم شـــەڕە  ـــان ڕیشـــەی ئ ـــەم شـــەڕە، ی ـــە ئ قســـەكە ئەوەی
بـــۆ ماوەیەكـــی درێـــژی پێـــش ئێســـتا دەگەڕێتـــەوە. لـــە 
ـــەم شـــەڕە پەیوەســـتە  ـــە خـــودی ئ ـــم وای ڕاســـتیدا مـــن پێ
ـــر پوتینـــەوە، كـــە  ـــە ئیمپراتۆرییەكانـــی ڤالدیمێ ـــە خەون ب
بـــە تێڕوانیـــن و دیـــدگای خـــۆی دەیەوێـــت بـــەم شـــێوەیە 
پێگـــەی ڕووســـیا لەســـەر شـــانۆی نێودەوڵەتـــی تۆكمـــە 

و بەهێـــز بـــكات.
ـــان  ـــدا ئاماژەم ــیاری پێشووش * هـــەروەك لـــە پرسـ
ـــەڕە  ـــەم ش ـــتەكانی ئ ـــام و دەرهاویش ـــرد، دەرئەنج ـــێ ك پ
ـــەوەی  ـــای ئ ـــە وات ـــووە، ب ـــی وەرگرت ڕەهەندێكـــی جیهان

نـــادر هاشـــمی بەڕێوەبـــەری ســـەنتەری دیراســـاتی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتە لـــە ســـكووڵی جۆزێـــف كەربـــۆڵ 
ـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك  ـــدی چەن ـــارەزا و تایبەتمەن ـــەر، ش ـــە زانكـــۆی دەنڤ ـــی ل ـــاتی نێودەوڵەت ـــۆ دیراس ب
ـــی  ـــت، پەیوەندی ـــی ناوەڕاس ـــە ڕۆژهەاڵت ـــن ل ـــەت و ئایی ـــە سیاس ـــەكانی پەیوەســـت ب ـــوۆری سیاســـی، پرس تێ
ـــەی  ـــە میان ـــكا، گـــواڵن ل ـــی ئەمری ـــە یەكگرتووەكان ـــەتی دەرەوەی ویالیەت ـــن و ئیســـالم، و سیاس ـــوان ئایی نێ
دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد، كـــە پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 

ـــدار. ـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندی ـــەم شـــەڕە و چەن ـــی ئ و دەرهاویشـــتە و دەرئەنجامەكان
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ـــووە  ـــەدەر نەب ـــەی جیهـــان ب ڕەنگـــە بتوانیـــن بڵێیـــن زۆرب
لـــە كاریگەرییەكانـــی ئـــەم شـــەڕە، بـــە تێڕوانینـــی ئێـــوە 
ئـــاكام و كاریگەرییەكانـــی ئـــەم شـــەڕە زیاتـــر لـــە چیـــدا 

ـــوون؟ بەرجەســـتە ب
و  دەرئەنجامـــی  كـــە  ناكرێـــت  لـــەوە  نكۆڵـــی   -
دەرهاویشـــتەی ئـــەم شـــەڕە مایـــەی نەهامەتـــی و ئێـــش 
ـــۆ گەلـــی ئۆكرانیـــا، هەروەهـــا مایـــەی  ـــووە ب ـــازار ب و ئ
ـــۆ تێكـــڕای جیهـــان،  ـــوون ب ـــازار ب كێشـــە و تەنگـــژە و ئ
ئەویـــش بەهـــۆی ئـــەو دەرئەنجامـــە ئابوورییانـــەی لـــە 
ــە  ــا لـ ــاراوە، ئەوەتـ ــە ئـ ــەڕەوە هاتووەتـ ــەم شـ ئاكامـــی ئـ
ـــدا ڕێـــژەی هەڵئاوســـان هەڵكشـــاوە و  زۆرێـــك لـــە واڵتان
نرخـــی نـــەوت و غـــاز بـــەرز بووەتـــەوە لەســـەر ئاســـتی 
ــە  جیهـــان، دواتـــر نابێـــت ئەوەشـــمان لەبیـــر بچێـــت كـ
هەمـــوو ئەمانـــە لـــە ســـەروەخت و كاتێكـــدا ڕوو دەدەن 
كـــە زۆر نابێـــت جیهـــان تەنگـــژەی پەتـــای كۆرۆنـــای 
ـــی  ـــە هێشـــتا كاریگـــەری و ئاكامەكان جێهێشـــتووە، وات
ئـــەو پەتایـــە بـــە تەواوەتـــی چارەســـەر نەبـــوون و كۆتاییـــان 
دەرئەنجامـــە  بڵێـــم  ئەوەیـــە  مەبەســـتم  نەهاتـــووە، 
خراپەكانـــی ئـــەم شـــەڕە بوونەتـــە هـــۆی قووڵكردنـــەوەی 
نەهامەتـــی و تەنگـــژەی هـــەژاران و نەدارانـــی جیهـــان، 
كـــە هێشـــتا لـــە ژێـــر بـــاری دەرئەنجامـــە خراپەكانـــی 

تەنگـــژەی پەتـــای كۆرۆنـــادان. 
* ئەگـــەر بـــاس لـــە ڕەوت و ئاقـــاری شـــەڕەكە 
بكەیـــن، ئـــەوا ئاشـــكرایە لـــە ئێســـتادا نـــەك هـــەر 
و  گـــەورە  ســـەركەوتنێكی  ڕووســـیا  پێناچێـــت 
یەكالكـــەرەوە تۆمـــار بـــكات، بەڵكـــو ئـــەوەی ڕووی 

داوە ئەوەیـــە كـــە ڕووســـیا تووشـــی دژوارییەكـــی ئەوتـــۆ 
ــێكی  ــە بەشـ ــە لـ ــوو پاشەكشـ ــار بـ ــە ناچـ ــەوە، كـ بووەتـ
دیـــدی  بـــە  بـــكات،  ئۆكرانیـــا  خاكـــی  گـــەورەی 
ئێـــوە ئاقـــار و ئاراســـتەی شـــەڕەكە بـــە چ الیەكـــدا 
دەشـــكێتەوە و، چـــۆن شـــرۆڤەكاری بـــۆ ئـــەم پێشـــهات و 

دەكـــەن؟ شـــەڕەكە  بەرەوپێشـــچوونانەی 
لەبـــارەی  بڵێیـــن  ئـــەوەی هیـــچ شـــتێك  پێـــش   -
و  شـــەڕەكە  گۆڕەپانـــی  پەرەســـەندنەكانی  دواییـــن 
پێشـــڕەوی و بەرەوپێشـــچوونی ســـوپای ئۆكرانیـــا و 
ناچاربوونـــی ڕووســـیا بـــە كشـــانەوە و پاشەكشـــەكردن، 
ئـــەوا دەمەوێـــت ئامـــاژە بـــەوە بكـــەم كـــە ســـەركەوتنی 
ڕووســـیا لـــەم شـــەڕەدات مایـــەی نیگەرانییـــە، چونكـــە 
ئەگـــەر ڕووســـیا بتوانێـــت ســـەركەوتن لـــەم شـــەڕەدا 
تۆمـــار بـــكات و بااڵدەســـت بێـــت و ئامانجەكانـــی خـــۆی 
بـــەدی بهێنێـــت لـــە ڕێـــی پەنابردنەبـــەر بەكارهێنانـــی 
هێـــز و ڕێگاچـــارەی دەســـتدرێژی و داگیـــركاری، ئـــەوا 
ئەمـــە پەیامێـــك دەبێـــت بـــۆ ســـەركردە ســـەركوتكارەكانی 
دیكـــە لـــە جیهانـــدا كـــە دەســـەاڵتێكی تاكڕەوییـــان لـــە 
هاوشـــێوەی  خەونـــی  و،  چەســـپاندووە  واڵتەكەیانـــدا 
ڤالدیمێـــر پوتینیـــان هەیـــە )خەونـــی بەرفراوانخوازیـــی 
تمووحـــی  و  خـــەون  نموونـــە  بـــۆ  ئیمپراتۆرییانـــە(، 
واڵتـــی چیـــن لـــە ئاســـت تایـــوان و دەســـەاڵتە تاكـــڕەو 
و دیكتاتۆرەكانـــی دیكـــە. بـــە دڵنیاییـــەوە بـــە چەشـــنی 
هـــەر شـــەڕ و ناكۆكییەكـــی دیكـــە كـــە ســـەر هەڵـــدەدات 
و دێتـــە ئـــاراوە، ئـــەوا دووڕوویـــی و پێوانەكـــردن بـــە 
دوو ســـتانداردی جیـــاواز لـــە ئاســـت ئـــەم شـــەڕەی 

دەرئەنجامە خراپەكانی 
ئەم شەڕە بوونەتە هۆی 
قووڵكردنەوەی نەهامەتی و 
تەنگژەی هەژاران و نەدارانی 
جیهان، كە هێشتا لە ژێر باری 
دەرئەنجامە خراپەكانی تەنگژەی 
پەتای كۆرۆنادان
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ـــە  ـــۆ نموون ـــە، ب ـــارادا هەی ـــە ئ ڕووســـیا و ئۆكرانیاشـــدا ل
و  بـــەردەوام  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە 
ئـــەوە دووپـــات دەكاتـــەوە كـــە ئـــەم شـــەڕە ناكۆكییـــە 
لـــە نێـــوان دیموكراســـییەكان و دەســـەاڵتە تاكـــڕەو و 
دیكتاتۆرییەكانـــدا و، بانگەشـــەی ئـــەوە دەكات كـــە 
ــە دیموكراســـی و مافەكانـــی  ــەكانی پەیوەســـت بـ پرسـ
كاریـــان  و  وەردەگرێـــت  جـــددی  بـــە  زۆر  مـــرۆڤ 
لەســـەر دەكات، لـــە پێنـــاو پارێـــزگاری لێكردنیـــان و 
برەوپێـــدان و بەرەوپێشـــبردنیان، هەروەهـــا بانگەشـــەی 
وەردەگرێـــت  جـــددی  كـــە هەڵوێســـتی  دەكات  ئـــەوە 
ــەو  ــت ئـ ــەاڵم نابێـ ــدا، بـ ــت تاوانەكانـــی جەنگـ ــە ئاسـ لـ
ڕاســـتییە نادیـــدە بگریـــن كـــە سیاســـەتی ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا لـــە واڵتانـــی ئەوروپـــای 
ڕۆژهەاڵتـــدا جیـــاوازە لـــەو سیاســـەتەی دەیگرێتەبـــەر 
و پیـــادەی دەكات لـــە ئاســـت ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ـــە،  ـــەواو دژ و پێچەوانەی ناوەڕاســـتدا و، سیاســـەتێكی ت
واتـــە ئەمریـــكا لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا پشـــتیوانی 
پرســـی  و  دەكات  دیكتاتۆرییـــەكان  حكومەتـــە  لـــە 
فەرامـــۆش  جەنـــگ  تاوانەكانـــی  بـــە  پەیوەســـت 
ئـــەو  نابێـــت  بڵێـــم  دەمەوێـــت  مـــن  لێـــرەدا  دەكات. 
دووڕووییـــەی دیموكراســـییەتی ڕۆژئـــاوا كاریگەریـــی 
لەســـەر تێڕوانیـــن و كاردانەوەمـــان هەبێـــت لـــە ئاســـت 
دەگوزەرێـــت، مەبەســـتم  شـــەڕەی  ئـــەو  و  ئۆكرانیـــا 
ــە  ــاوا و بـ ــەم هەڵوێســـتەی ڕۆژئـ ــەرەڕای ئـ ــە سـ ئەوەیـ
ئەمریـــكا،  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  دیاریكـــراوی 
ــیپەكان  ــە پرەنسـ ــە كار لـ ــت ئێمـ ــە دەكرێـ ــم وایـ ــەوا پێـ ئـ
بـــۆ  كۆشـــش  و  بیـــن  پابەنـــد  پێیانـــەوە  و  بكەیـــن 
ئیدانـــەی  و،  بكەیـــن  دادپـــەروەری  بەدیهێنانـــی 
دەســـتدرێژكاری و داگیـــركاری بكەیـــن، دواتـــر ئەگـــەر 
بێمـــە ســـەر وەاڵمـــی ناوەڕۆكـــی پرســـیارەكەتان لـــە 
بـــارەی پەرەســـەندن و بەرەوپێشـــچوونەكانی ئـــەم دواییـــە 
ــەوا  ــارەوە، ئـ ــی نالەبـ ــە بارودۆخێكـ ــیا كەوتـ ــە ڕووسـ كـ
ـــەوە و بگـــرە پەرچەكـــرداری  ـــەوە و كاردان ئێمـــە ڕەنگدان
ــەرۆك  ــوو سـ ــەوە بـ ــەم بەرەپێشـــچوونانەمان بینـــی، ئـ ئـ
ڤالدیمێـــر پوتیـــن هـــات و هەڕەشـــەی بەكارهێنـــان و 
گرتنەبـــەری ڕێگاچـــارەی چەكـــی ناوكیـــی كـــرد و 
ـــەم چەكـــە كـــرد  ـــە بەكارهێنانـــی ئ ـــە ئاشـــكرا باســـی ل ب
ــە  ــدی بـ ــر پەیوەنـ ــزی زیاتـ ــرد هێـ ــەوەی كـ و، داوای ئـ
ســـوپای واڵتەكـــەوە بـــكات و، بانگەشـــەی ئـــەوەی كـــرد 
ـــج  ـــە ئامان ـــاواوە ب ـــی ڕۆژئ ـــەن واڵتان كـــە ڕووســـیا لەالی
ـــەوە  ـــە ئەمـــە كاردان ـــم وای ـــە ڕاســـتیدا مـــن پێ ـــراوە. ل گی
و پەرچەكردارێكـــی پێشـــبینیكراوی ســـەرۆك ڤالدیمێـــرە 

دوای ئـــەوەی كـــە لـــە گۆڕەپانـــی شـــەڕدا تووشـــی 
پاشەكشـــە و كشـــانەوە كـــرا، مەبەســـتم ئەوەیـــە ڤالدیمێـــر 
پوتیـــن كەســـێك نییـــە كـــە دوای ئـــەم پەرەســـەندنانە 
دەســـت هەڵگرێـــت و بچێـــت و لـــە گۆشـــەی ماڵەكەیـــدا 
تەنگـــژە  ئـــەم  دەدات  هـــەوڵ  بەڵكـــو  دابنیشـــێت، 
و شـــەڕە بـــەرەو هەڵكشـــان ببـــات و كار دەكات بـــۆ 
ــەی  ــەو خاكـ ــەوەی ئـ ــەرداگرتن و داگیركردنـ دەستبەسـ
لـــە دەســـتی داوە، ئەوەتـــا داوا دەكات هاوواڵتیانـــی 
زیاتـــر پەیوەنـــدی بـــە ســـوپاوە بكـــەن و ڕوو بكەنـــە 
ــت  ــەوە دەكرێـ ــەم ڕوانگەیـ ــە لـ ــەڕ، كەواتـ ــی شـ بەرەكانـ
ـــە پێشـــە  بڵێیـــن هێشـــتا ڕێگەیەكـــی دوور و درێژمـــان ل

ــەڕە. ــەم شـ ــان بـ بـــۆ كۆتاییهێنـ
ــیا و  ــەڕەی ڕووسـ ــە شـ ــت كـ ــەوە ناكرێـ ــی لـ * نكۆڵـ
ئۆكرانیـــا، كاریگەرییەكـــی بەرچـــاوی لەســـەر خـــودی 
واڵتانـــی ئەوروپـــا كـــردووە و، ئـــەم واڵتانـــەی ناچـــار 
كـــردووە كـــە پێداچوونـــەوە بـــە سیاســـەتی ئەمنـــی و 
وزەیـــی خۆیانـــدا بكـــەن و، جارێكـــی دیكـــە ڕێگـــە نـــەدەن 
كـــە كارتـــی گوشـــاری تایبـــەت بـــە وزە لـــە دژیـــان بـــەكار 
بهێنرێـــت و، لـــە ڕووی ئەمنییـــەوە تووشـــی مەترســـی و 
هەڕەشـــە نەبنـــەوە، خوێندنـــەوەی ئێـــوە بـــۆ هەنگاوەكانـــی 

واڵتانـــی ئەوروپـــا لـــەم ڕووەوە چییـــە؟
زســـتانێكی  ئەوروپـــا  واڵتانـــی  كـــە  روونـــە   -
ئێســـتادا  لـــە  ئـــەوەی  لەبـــەر  لەپێشـــە،  ســـەختییان 
بـــۆ  ڕاگرتـــووە  غـــازی  هەناردەكردنـــی  ڕووســـیا 
ئەوروپـــا، بۆیـــە پێشـــبینی هەڵكشـــانی تەنگـــژەی وزە 
و بەرزبوونـــەوەی نرخـــی غـــاز دەكرێـــت، لـــە ڕاســـتیدا 
ئەمـــە بەشـــێكە لـــە حیســـاباتی ســـەرۆك ڤالدیمێـــر 
پوتیـــن، واتـــە پێـــی وایـــە ئەگـــەر تێچوونـــە داراییەكـــەی 
لەســـەر واڵتانـــی ئەوروپـــا زیاتـــر بـــكات، ئـــەوا ئـــەم 
ـــەوە و دەســـت هەڵدەگـــرن  ـــدا دەچن ـــە خۆیان ـــەش ب واڵتان
پەیوەســـت  ئـــەوەی  ئۆكرانیـــا.  پشـــتیوانیكردنی  لـــە 
ــووە  ــەركەوتووە بـ ــیا سـ ــد ڕووسـ ــا چەنـ ــەوەی تـ ــت بـ بێـ
ــەوا ئاشـــكرایە  ــدا، ئـ ــەم هەوڵەیـ ــاباتەیدا و لـ ــەم حیسـ لـ
و  یەكڕیـــز  ئەوروپـــا  واڵتانـــی  ئێســـتا  تاوەكـــو  كـــە 
یەكهەڵوێســـت بـــوون، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا نابێـــت ئـــەوە 
ـــك  ـــن واڵت پێ ـــە چەندی ـــا ل ـــە ئەوروپ ـــن ك ـــر بكەی ـــە بی ل
ــەوە دەكات  ــدی ئـ ــش ئومێـ ــەرۆك پوتینیـ ــووە و سـ هاتـ
ـــبوون و  ـــەڕەكەدا دابەش ـــی ش ـــە لەگـــەڵ بەردەوامبوون ك
لێكترازانێـــك لـــە نێـــو واڵتانـــی ئەوروپـــادا ڕوو بـــدات 
و بگـــرە ناكۆكـــی لـــە نێوانیانـــدا دروســـت ببێـــت، كـــە 
ئـــەوەی ڕووســـیا ئاســـانتر  ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆی 

ــدات.  ــەڕەكە بـ ــە شـ ــژە بـ درێـ

ڤالدیمێر پوتین كەسێك نییە كە 
دوای ئەم پەرەسەندنانە دەست 
هەڵگرێت و بچێت و لە گۆشەی 

ماڵەكەیدا دابنیشێت، بەڵكو 
هەوڵ دەدات ئەم تەنگژە و شەڕە 

بەرەو هەڵكشان ببات و كار 
دەكات بۆ دەستبەسەرداگرتن و 
داگیركردنەوەی ئەو خاكەی لە 

دەستی داوە

واڵتانی ئەوروپا زستانێكی 
سەختییان لەپێشە، لەبەر 
ئەوەی لە ئێستادا ڕووسیا 

هەناردەكردنی غازی ڕاگرتووە 
بۆ ئەوروپا، بۆیە پێشبینی 
هەڵكشانی تەنگژەی وزە و 

بەرزبوونەوەی نرخی غاز دەكرێت

ئەمریكا لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا پشتیوانی لە 

حكومەتە دیكتاتۆرییەكان 
دەكات و پرسی پەیوەست بە 
تاوانەكانی جەنگ فەرامۆش 

دەكات
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هـــەر وەك زانـــراوە كـــە دیموكراســـی لەســـەر بنەمای 
بنیـــات  توندڕەوانـــە  بیروبـــاوەڕی  ئایدیۆلۆژیـــی 
نانرێـــت، چونكـــە ئەمـــە شـــێوازی حوكمی هۆشـــمەندە 
كۆمەاڵیەتیشـــە  مامەڵەكردنـــی  هۆكارێكـــی  و 
لەســـەر بنەمـــای یەكســـانی و ڕێزگرتـــن لـــە ئیـــرادەی 
زۆرینـــە و دەســـتەبەركردنی مافـــی كەمینەیـــە، لـــە 
ڕێـــی دامەزراوەكانـــی نوێنەرایەتیكردنـــی سیاســـی و 
پیشـــەیی و ڕێكخراوەكانـــی كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی 

ــەزراوە  ــە دامـ ــداریكردنی سیاســـی لـ و مافـــی بەشـ
پرەنســـیپی  لـــە  ڕێزگرتـــن  و  دەســـتوورییەكان 
دەستاودەســـتكردنی ئاشـــتییانەی دەســـەاڵت. بـــەاڵم 
سیاســـەتمەدارانی  پرەنســـیپانە الی  هەمـــوو  ئـــەو 
حوكمڕانـــی عێـــراق نیـــن، زۆرینـــەی سیاســـەتمەداران 
لـــە عێـــراق چ ئەوانـــەی لـــە حزبێكـــدان، یـــان لـــە نێـــو 
چەنـــد حزبێكـــی هاوپەیمانـــدان، هەرچەنـــدە زۆربەیـــان 
ــێنن، بـــەاڵم لـــە  ــیخواز دەناسـ ــە دیموكراسـ ــان بـ خۆیـ

پ. د.كامەران ساڵحی

بۆ گواڵنی نووسیوە
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شرۆڤەكاری سیاسیی سەربەخۆ
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ڕاســـتیدا ئەوانـــە لـــە پرەنســـیپەكانی دیموكراســـی 
دوورن و لەمیانـــی پیادەكردنـــی كارەكانیـــان نـــەك 
بـــەدی  لـــێ  پرەنســـیپانەیان  لـــەم  یەكێـــك  هیـــچ 
ـــەو پرەنســـیپانە،  ـــاودژن لەگـــەڵ ئ ـــت، بەڵكـــو ه ناكرێ
پیادەكردنـــی  دەســـتكاریی  دێـــن  حزبانـــە  ئـــەو 
دیموكراســـی دەكـــەن لـــە میانـــی بانگەشـــەكردن بـــە 
ـــە  ـــازە وەك دیموكراســـیی تەوافوقـــی )وات شـــێوازی ت
پشكپشـــكێنە( یـــان دیموكراســـیی كۆمەاڵیەتـــی، 

ــد. ــگێڕی و...هتـ ــان شۆڕشـ یـ
ــە  ــی بەرژەوەندییـ ــاوازی و هاودژیـ ــەرەڕای جیـ سـ
تاكـــە كەســـی و حزبییـــەكان لـــە نێـــوان ســـەرانی ئـــەو 
حـــزب و ڕەوتانـــەدا، بـــەاڵم هەموویـــان كۆكـــن لەســـەر 
ڕەتكردنـــەوەی پیادەكردنـــی دیموكراســـیی لیبڕاڵـــی 
بـــەو پرەنســـیپە وەك ئامرازێكـــی  و پشتنەبەســـتن 
دەســـەاڵت،  دەستاودەســـتكردنی  ئاشـــتییانەی 
ـــرادەی زۆرینـــەی  ـــە ئی ـــن ل لەســـەر بنەمـــای ڕێزگرت
ـــراوەی هەڵبـــژاردن، هەروەهـــا ڕێزگرتـــن لـــە مافـــی  ب
دەســـتەبەركردنی  و  ئۆپۆزســـیۆن  كەمینەكانـــی 
سیاســـیی  پـــرۆژەی  سیاســـییەكانیان،  مافـــە 
ئەوانـــەی  یـــان  حوكمـــڕان،  سیاســـەتمەدارانی 
دەدەن،  سیاســـی  دەســـەاڵتی  وەرگرتنـــی  هەوڵـــی 
بریتییـــە لـــە ســـڕینەوەی هـــەر واقیعێكـــی سیاســـی 
ــە  ــە واقیعێـــك كـ ــان كۆمەاڵیەتـــی و گۆڕینـــی بـ یـ
بۆیـــە  بگونجێـــت،  بەرژەوەندییەكانیانـــدا  لەگـــەڵ 
هەمـــوو چەمكەكانـــی دیموكراســـی، یـــان پابەندبـــوون 
بـــە دەســـتوور و ڕێزگرتنـــی یاســـا لـــە فەرهەنگـــی 
ئـــەوە  جیاتـــی  لـــە  نەمـــاوە،  ئەوانـــدا  سیاســـیی 
ــە بەكارهێنانـــی توندوتیـــژی و  ــردووە بـ ــتیان كـ دەسـ
ــییەكانی  ــە سیاسـ ــكردنی الیەنـ ــۆ ڕیشەكێشـ ــز بـ هێـ
ئۆپۆزســـیۆن، یـــان پەراوێزخســـتن و پاكتاوكردنیـــان، 
ـــان لەســـەر بنەمـــای  ـــردن لەگەڵی ـــە مامەڵەك جگـــە ل
نادروســـت، تۆمەتـــی واشـــیان دەخەنـــە  پاســـاوی 
پـــاڵ گوایـــە ئـــەو حـــزب و ڕەوتانـــە بەكرێگیـــراوی 
زایۆنیزمـــن، یـــان حزبـــی جوداخـــوازی مەترســـیدارن 
بـــۆ ســـەر گـــەل و نیشـــتمان، هەرنـــا پاســـاو بـــۆ 
ــە  ــەوە كـ ــان دێننـ ــەو توندوتیژییانەیـ ــی ئـ بەكارهێنانـ
مەترســـییە  بیانـــووی  بـــە  دەیكـــەن  بەرانبەریـــان 

دەرەكییـــەكان.
)چ  تایفەگـــەر  سیاســـیی  ڕەوتـــی  هەنـــدێ 
ـــەت،  ـــە ناخـــی میلل ـــی( ل ـــان ئایین ناسیۆنالیســـت، ی
یـــان لـــە نێـــو مەینەتییەكانیـــدا ســـەریان هەڵنـــەداوە، 
بەڵكـــو هەندێكیـــان لـــە حزبەكانـــی دایكـــەوە بـــە 

ــەن  ــان لەالیـ ــەوە، یـ ـــۆر جیابوونەتـ ــاوی جۆراوج پاسـ
هێـــزە دەرەكییەكانـــەوە دامـــەزراون، بۆیـــە ســـەرەڕای 
گوایـــە  كـــە  دەكـــەن  ئـــەوە  بانگەشـــەی  ئـــەوەی 
ـــە واقیعـــدا  ـــەاڵم ل نوێنەرایەتیـــی جەمـــاوەر دەكـــەن، ب
ســـامانە  و  دەســـەاڵت  دابەشـــكردنی  ئامانجیـــان 
لەنێـــو خۆیانـــدا، ئەوانـــە لەپێنـــاو ئـــەوەدا كاردەكـــەن 
كـــە دامەزراوەكانـــی حوكمڕانـــی بگـــۆڕن، تەنیـــا بـــۆ 
ئـــەوەی ببنـــە دامـــەزراوەی الواز و بـــێ دەســـەاڵت كـــە 
ڕەهەنـــدی تایفەگـــەری، یـــان ئینتیمای عەشـــائیری، 
یـــان بنەماڵەیـــی و ناوچەگـــەری تەحەكومـــی پـــێ 
ـــر دابەشـــكردنی ناوەندەكانـــی پاســـەوانی  بكـــەن، دوات
و  بازرگانـــی  و  ڕۆژنامەگـــەری  و  ئاســـایش  و 
گەشـــتوگوزار و ناوەندەكانـــی ئابـــووری و دارایـــی، 
ـــو  ـــی نێ ـــی هێزەكان ـــە ناوەندگەل ـــدا ببن ـــە كۆتایی ـــا ل ت
دەســـەاڵت و حـــزب و ڕەوتـــە سیاســـییەكان، ئەمـــەش 
پـــەل بكێشـــێت بـــۆ ئـــەوەی هەمـــوو پرەنســـیپەكانی 
ـــۆ دەســـەاڵتێكی  ـــن ب ـــن و بگۆڕێ دیموكراســـی نەمێن
ســـتەمكار و لەناوبردنـــی یەكجارەكیـــی میتـــۆدی 
دیموكراســـی، هـــاوكات بااڵدەســـتبوونی حزبێـــك، یـــان 

حزبەكانـــی هاوبـــەش لەگـــەڵ ئـــەو حزبـــەدا.
ئـــەم واقیعـــە نالەبـــارە هـــۆكار بـــووە بـــۆ زیاتـــر 
قووڵكردنـــەوە و چەســـپاندنی شكســـتهێنانی سیاســـی 
ـــەی  ـــەو حزبان ـــە، ئ ـــە ئارادای ـــراق ل ـــە عێ كـــە ئێســـتا ل
حوكمـــی  دیكتاتـــۆر  ڕژێمـــی  ڕووخانـــی  دوای 
ـــان شكســـتیان هێنـــا  ـــە دەســـت، هەمووی واڵتیـــان گرت
لـــە ئەنجامدانـــی هـــەر گەشـــەپێدانێكی ئابـــووری، 
ـــا پرۆســـەی  ـــان سیاســـی، تەنی ـــی، ی ـــان كۆمەاڵیەت ی
بـــەاڵم  كـــرد،  جێبەجـــێ  هەڵبژاردنێكیـــان  چەنـــد 

ــاختە و گەندەڵـــی. ئەمـــەش بـــە سـ
ئـــەو سیاســـەتمەدارانەی كـــە تـــا ئێســـتا لـــە عێراقـــدا 
حوكمـــڕان بـــوون، لـــە هیـــچ شـــتێكدا ســـەرنەكەوتن، 
مەگـــەر لـــە گۆڕینـــی دامەزراوەكانـــی دەوڵـــەت 
دەســـەاڵت  بـــێ  و  پەكخـــراو  دامـــەزراوەی  بـــۆ 
لـــەوەی هیـــچ خزمەتگوزارییەكـــی كەلتـــووری و 
بكـــەن،  پێشـــكەش  كۆمەاڵیەتـــی  و  تەندروســـتی 
بەڵكـــو لـــەوەدا ســـەركەوتن كـــە بەربەســـت بخەنـــە 
بـــەردەم ڕێـــڕەوی وەرچەرخـــان بـــۆ دیموكراســـی.

ئـــەوەی لـــە عێـــراق ڕوودەدات لـــە ناڕەزایـــی و 
ـــەی  خۆپیشـــاندانەكان بەڵگـــەی شكســـتهێنانی زۆرب
پیادەكردنـــی  لـــە  عێراقـــە  سیاســـییەكانی  حزبـــە 
پیادەكردنـــی  نەبوونـــی  هـــۆی  بـــە  دەســـەاڵت، 
لەگـــەڵ  مامەڵەكـــردن  دیموكراســـییانەی 

زۆرینەی سیاسەتمەداران 
لە عێراق چ ئەوانەی لە 
حزبێكدان، یان لە نێو چەند 
حزبێكی هاوپەیماندان، 
هەرچەندە زۆربەیان خۆیان 
بە دیموكراسیخواز دەناسێنن، 
بەاڵم لە ڕاستیدا ئەوانە لە 
پرەنسیپەكانی دیموكراسی دوورن

پرۆژەی سیاسیی 
سیاسەتمەدارانی حوكمڕان، 
یان ئەوانەی هەوڵی وەرگرتنی 
دەسەاڵتی سیاسی دەدەن، 
بریتییە لە سڕینەوەی 
هەر واقیعێكی سیاسی یان 
كۆمەاڵیەتی و گۆڕینی 
بە واقیعێك كە لەگەڵ 
بەرژەوەندییەكانیاندا بگونجێت
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جەمـــاوەری تـــووڕە لـــە بەرانبـــەر ڕەوشـــی گـــوزەران 
و باڵوبوونـــەوەی گەندەڵیـــی دارایـــی و كارگێـــڕی 
خزمەتگوزاریـــی  پێشكەشـــكردنی  الوازیـــی  و 

كەلتـــووری. و  كۆمەاڵیەتـــی  و  تەندروســـتی 
ئێســـتا عێـــراق ڕووبـــەڕووی كۆمەڵێـــك وێرانـــكاری 
و پاشەكشـــە بووەتـــەوە، لـــە ئەنجامـــی ئـــەوەی كـــە 
هـــاودژە سیاســـییەكان و جیاوازیـــی بەرژەوەندییـــەكان 
گـــۆڕاون بـــۆ توندوتیژیـــی دەروونـــی و مـــاددی 
زۆر  بـــە  و  سیاســـی  تیـــرۆری  كردەوەكانـــی  و 
ڕفانـــدن، ئێســـتا هـــەر بانگەشـــەیەك بكرێـــت بـــۆ 
ئەنجامدانـــی چاكســـازیی سیاســـی، یـــان ئیـــداری، 
ـــی  ـــە دامەزراوەكان ـــی ك ـــی گەندەڵ ـــان قەاڵچۆكردن ی
و  ســـوود  هیـــچ  تەنیـــوە،  ئەهلـــی  و  حكوومـــی 

ئەنجامێكـــی ئەرێنـــی نابێـــت.
ڕاســـتییەكەی ناكـــرێ شـــەرعییەتی دەســـەاڵتی 
بیروباوەڕێكـــی  بنەمـــای  لەســـەر  سیاســـی 
یـــان  یـــان تایفەگـــەری،  توندڕەوانـــەی ئایینـــی، 
ناسیۆنالیســـتیی شـــۆڤینی بنیـــات بنرێـــت، چونكـــە 
توێـــژی  یـــەك  دەســـتی  دەكەوێتـــە  كاتـــە  ئـــەو 
حوكمـــڕان كـــە تەنیـــا بەرژەوەندییەكانـــی خـــۆی 
وەدەســـت دێنێـــت، شـــەرعییەتی سیاســـی نـــەزۆك 
كۆدەنگیـــی  بنەمـــای  لەســـەر  ئەگـــەر  دەبێـــت، 
ـــتەمی  ـــە سیس ـــت، چونك ـــات نەنرێ ـــی بنی دیموكراس
سیاســـی كـــە چینێكـــی دەمارگیـــری تائیفـــی، 
ـــڕان  ـــدا حوكم ـــی تێی ـــان بنەماڵەی ـــایری، ی ـــان عەش ی
ــراو  ــتەمێكی داخـ ــە سیسـ ــدا دەبێتـ ــە واقیعـ ــت، لـ بێـ
و شكســـتخواردوو و تەنیـــا هـــەر ئـــەو پێكهاتـــە 
ـــتەمێكی  ـــەر سیس ـــەوە، ه ـــەم دێنێت ـــرە بەره دەمارگی
سیاســـی شـــەرعییەتی لـــە هـــۆز، یـــان عەشـــیرەت، 
سیســـتەمێكی  ئـــەوا  وەربگرێـــت،  تائیفـــە  یـــات 
تەنیـــا  چونكـــە  دەچێـــت،  لەنـــاو  و  دواكەوتـــووە 
گەشەســـەندنی  بـــەردەم  لـــە  دەنێتـــەوە  بەربەســـت 
دیموكراســـیدا، ئەمـــەش ئەوەیـــە كـــە ئێســـتا لـــە 
بـــەردەوام  دەبینیـــن  كـــە  هاتووەتـــەدی،  عێـــراق 
ــت و  ــۆرخ بكرێـ ــەاڵت قـ ــە دەسـ ــەوە هەیـ ــی ئـ هەوڵـ
ـــت،  ـــەش بكرێ ـــامان داب ـــوون و س دەســـەاڵت و هەژم
دەســـتووریش تەنیـــا بەڵگەنامەیەكـــی شـــێوەییە هیـــچ 
ـــە  ـــت ك ـــەوە نەبێ ـــا ئ ـــە، تەنی ـــۆ نیی ڕاســـتگۆییەكی ب
ــی  ــو قۆرخـ ــەاڵت تاكـ ــۆ دەسـ ــەك بـ ــە بنەمایـ بووەتـ

تائیفەگـــەری و ئایینـــی پـــێ بـــكات.
ـــردوودا كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی  ـــە ســـااڵنی ڕاب ل
هەمـــوو  لـــەو  كردبـــوو  تـــەواوی  چاوپۆشـــیی 

ـــادەی  ـــڕەو و پی ـــەی دەســـەاڵتی سیاســـی پەی كردەوان
ـــی و  ـــە پێشـــێلكردنی مافـــی مەدەن ـــەر ل ـــردن، ه دەك
سیاســـی و كەلتـــووری و كۆمەاڵیەتـــی، ئەمـــەش 
ــە  ــەن چەتـ ــە الیـ ــراق لـ ــە عێـ ــەوەی كـ ــۆی ئـ ــە هـ بـ
و تیرۆریســـتانی قاعیـــدە و داعـــش ڕووبـــەڕووی 
هەڕەشـــە بووبـــوو، بـــەاڵم ئێســـتا داوا لـــە كۆمەڵگـــەی 
ـــر فشـــاری ڕای گشـــتی  ـــت لەژێ ـــی دەكرێ نێودەوڵەت
و ڕێكخراوەكانـــی مافـــی مـــرۆڤ و دامـــەزراوە 
دەســـتووری و ئابـــووری و داراییـــەكان كـــە بـــە هەمـــوو 
ــەتمەدارانی  ــەر سیاسـ ــە سـ ــار بخاتـ ــێوەیەك گوشـ شـ
ــەم  ــە ئـ ــی دیكـ ــە جارێكـ ــراق، كـ ــە عێـ ــڕان لـ حوكمـ
كردەوانـــەی هەڵســـەنگێننەوە، كاریـــش بكـــەن لـــە 
پێنـــاو چاككردنـــی دۆخـــی مرۆیـــی و دژایەتیكردنـــی 
گەندەڵیـــی دارایـــی و دامەزراندنـــی حوكمڕانییەكـــی 

ــاغڵەم. ــی و سـ دیموكراسـ
و  پەرتەوازەیـــی  لـــەو  دەرچـــوون  بۆیـــە 
ــە  ــزب و ڕەوتـ ــیی واڵت، حـ ــانەی سیاسـ لێكهەڵوەشـ
سیاســـییەكان ناچـــار دەكات كاربكـــەن لـــە پێنـــاو 
دوور  دیموكراســـی،  گواســـتنەوەی  كاراكردنـــی 
لـــە هەمـــوو شـــێوەیەكی ســـاختەكاریی سیاســـی، 
بـــۆ  هەوڵێـــك  هەمـــوو  لـــە  دووركەوتنـــەوەش 
قۆســـتنەوەی دەرفـــەت نەبـــادا هەمـــوو ڕێككەوتنـــە 
ــتكاریی  ــان دەسـ ــن، یـ ــن ببرێـ ــە بەیـ ــییەكان لـ سیاسـ
ناوەڕۆكەكانیـــان بكرێـــت، بەڵكـــو پێویســـتە كار بكرێت 
بـــۆ كاراكردنـــەوەی دامـــەزراوە دەســـتوورییەكان و 
ڕێزگرتن لە دەســـتوور و پاككردنەوەی جومگەكانی 
ـــكاران،  ـــە گەندەڵ ـــەت ل ـــی دەوڵ ـــوو دامەزراوەكان هەم
هەروەهـــا گەڕاندنـــەوەی پـــارە دزراو و بـــە تـــااڵن 
بـــراوەكان و كاركـــردن بـــۆ دەســـتەبەركردنی پرۆســـەی 
و  دەســـەاڵت  ئاشـــتییانەی  دەستاودەســـتكردنی 
ڕێزگرتنـــی ئازادیـــی ڕادەربڕیـــن و فرەیـــی سیاســـی، 
بـــەم شـــێوەیە ســـەقامگیری لـــە عێـــراق دێتـــە كایـــەوە 
ـــە خەریكـــە  ـــت، ك ـــز دەبێ و دەســـەاڵتی سیاســـی بەهێ
دەرەكـــی  فشـــاری  و  ناوخـــۆ  یاخیبوونـــی  لەبـــەر 
هـــەرەس دێنێـــت، دواجـــار دەســـەاڵتێكی سیاســـی 
ــەاڵتەی  ــەو دەسـ ــت، ئـ ــات دەنرێـ و دیموكراســـی بنیـ
ــدن  ـــەك دامەزرانـ ـــدا، ن ــاو میللەت ــە پێنـ كاردەكات لـ
و هێنانەكایـــەی دەســـەاڵتێك كـــە دەســـت بخاتـــە 
ـــە  ـــەوە ئەم ـــە پێچەوان ـــەاڵم ب ـــەت، ب ـــای میلل بینەقاق
دەبێتـــە هۆكارێـــك كـــە شـــەڕی ناوخـــۆ بەرپـــا بێـــت و 
ـــەك  ـــوو الی ـــت و هەم ـــان نابێ ـــە كۆتاییشـــدا ڕزگاری ل

ــووتێن. ــەڕە دەسـ ــەو شـ ــری ئـ ــە ئاگـ بـ

ئەو سیاسەتمەدارانەی كە تا 
ئێستا لە عێراقدا حوكمڕان 

بوون، لە هیچ شتێكدا 
سەرنەكەوتن، مەگەر لە 

گۆڕینی دامەزراوەكانی دەوڵەت 
بۆ دامەزراوەی پەكخراو و 
بێ دەسەاڵت لەوەی هیچ 

خزمەتگوزارییەكی كەلتووری 
و تەندروستی و كۆمەاڵیەتی 

پێشكەش بكەن

هەر سیستەمێكی سیاسی 
شەرعییەتی لە هۆز، یان 
عەشیرەت، یات تائیفە 

وەربگرێت، ئەوا سیستەمێكی 
دواكەوتووە و لەناو دەچێت



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1334(  322022/9/26

لە كابینەی نۆیەمدا سۆران 
دەبووژێتەوە و دەبێتە

دەڤەرێكی گرنگی گەشتیاری و
كشتوكاڵی و پیشەسازی

هەڵگورد شێخ نەجیب
سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بۆ گواڵن: 

گۆڕانكاریـــی  ســـاڵێكدا  مـــاوەی  لـــە  ســـۆران 
گـــەورە و فراوانـــی بەخۆیـــەوە بینیـــوە، كەرتەكانـــی 
تێیـــدا  پیشەســـازی  و  كشـــتوكاڵ  و  گەشـــتیاری 
ڕوو لـــە بووژانـــەوە كـــردووە، بـــۆ قســـەكردن لەســـەر 
گرنگتریـــن پـــرۆژەكان و ئـــەو جووڵـــە بازرگانـــی و 
گەشـــتیارییە، گۆڤـــاری گـــواڵن چەنـــد پرســـیارێكی 
ئاراســـتەی هەڵگـــورد شـــێخ نەجیـــب سەرپەرشـــتیاری 

ئیـــدارەی ســـەربەخۆی ســـۆران كـــرد.

ســـەربەخۆ  ئیـــدارەی  بـــە  ســـۆران  بوونـــی   *
گرنگـــی  دیارییەكـــی  نۆیەمـــدا  كابینـــەی  لـــە 
ــەن  ــە، لەالیـ ــەو ناوچەیـ ــۆ ئـ ــوو بـ ــی بـ ــەرۆك بارزانـ سـ
حكومەتیشـــەوە بایـــەخ بـــە ئیـــدارەی ســـۆران دراوە، ئایـــا 
ــەربەخۆ،  ــدارەی سـ ــە ئیـ ــۆران بووەتـ ــەوەی سـ ــەو كاتـ لـ
ــتان پـــێ  ــە دەسـ ــن كـ ــە چیـ ــەو پڕۆژانـ گرنگترینـــی ئـ

كـــردووە؟ 
- لـــە بیرمـــە ســـاڵێك لەمەوبـــەر لـــە دیدارێكـــی 
گۆڤارەكەتانـــدا باســـی كاروانـــی ئاوەدانـــی و پرۆژەكانـــم 
كـــرد و، ئامـــاژەم بـــەوەدا لـــە مـــاوەی ســـاڵێكدا بەرهەمـــی 
ئـــەو پـــڕۆژە و كار و گۆڕانكارییانـــە دەردەكەوێـــت، كـــە 
لـــە دەڤـــەری ســـۆران جێبەجـــێ دەكرێـــن، لـــە 28ی 
تەمـــووزی ســـاڵی 2021 ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی 
ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان مـــوژدەی 
ـــد و،  ـــە ڕاگەیان ـــە دەڤەرەك ـــی ب ـــی ســـەرۆك بارزان دیاری
بڕیـــاری ئیـــدارەی ســـەربەخۆی ســـۆرانی ڕاگەیانـــد، 
ئـــەم بڕیـــارە بـــە هەمـــوو پێـــوەرەكان بڕیارێكـــە بـــۆ 
خزمەتـــی زیاتـــری خەڵكـــی دڵســـۆز و نیشـــتمانپەروەری 
ســـۆران و ســـەرجەم قـــەزا و ناحیـــە و گوندەكانـــی 
كەمكردنـــەوەی  ڕووی  لـــە  تەنانـــەت  دەڤـــەرە،  ئـــەم 
پارێـــزگای  دامودەزگاكانـــی  لەســـەر  قورســـایی 
هەولێریـــش ســـوودی هەبـــوو، لـــە 2021/8/7 بەنـــدە 
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وەكـــو سەرپەرشـــتیاری ئیـــدارەی ســـۆران ڕاســـپێردرام، 
ئاســـتەنگی  و  گرفـــت  كۆمەڵێـــك  دەمـــە  ئـــەو 
ــەردەم كاروانـــی ئاوەدانـــی و ئارامـــی و  ــە بـ ــەورە لـ گـ
ڕاســـتكردنەوەی كەموكورتـــی و زێدەڕۆیـــی و ڕۆتینـــدا 
هەبـــوو، ئیـــرادە و پاڵپشـــتیی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
ـــی وەرزی  ـــش هاتن ـــرد، پێ ـــتان وای ك ـــی كوردس هەرێم
ـــر  ـــەرز و لەژێ ـــە كوالێتیـــی ب ـــڕۆژە ب ـــن پ زســـتان زۆرتری
چاودێـــری و بەدواداچوونـــی چـــڕ و ورددا بخەینـــە 
دادپەروەریمـــان  لەمەشـــدا  جێبەجێكردنـــەوە،  بـــواری 
لـــە نێـــوان قـــەزاو ناحیـــە و گوندەكانـــدا پەیـــڕەو كـــرد، 
ـــەوت  ـــی ح ـــوو لەگـــەڵ دامەزراندن ـــاوكات ب ـــەش ه ئەم
بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتی و چەندیـــن بەڕێوەبەرایەتیـــی 
گرنـــگ و هەســـتیار و، لـــە كۆتایـــی ئـــەم هەفتەیەشـــدا 
ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان بڕیـــاری 
بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی كارەبـــای  دامەزراندنـــی 
لـــە دەســـتپێكی  ســـۆرانی دەركـــرد، تەنانـــەت هـــەر 
بەڕێـــز  ســـۆران  ســـەربەخۆی  ئیـــدارەی  كارەكانـــی 
ســـەرۆك وەزیـــران، وەزیـــرە بەڕێـــزەكان و ئەنجومەنـــی 
وەزیرانـــی ڕاســـپارد كار و پـــڕۆژە لـــەم دەڤـــەرە بكـــەن 
ـــۆ ســـۆران تەرخـــان كـــرا، وەبەرهێنـــان  و بودجەیەكیـــش ب
ـــا و شـــارەوانی و  ـــڕۆژەی كارەب ـــن پ ـــەوە و چەندی بووژای
ـــان ئەنجـــام دران و، دیـــاردەی  ـــاوەڕۆ و ڕێگەوب ئـــاو و ئ
چەكـــداری و تـــاوان و زێدەڕۆیـــی تـــا ئاســـتیێكی بـــاش 
و بـــەرز بنبـــڕ كـــراوە، گرنگییەكـــی زۆر بـــە كەرتەكانـــی 
و  هونـــەری  و  وەرزش  و  تەندروســـتی  و  پـــەروەردە 
ــان  ــتیاریش ڕوویـ ــی زۆر گەشـ الوانیـــش درا، ڕێژەیەكـ
لـــە ناوچەكەمـــان كـــرد و كار و كاســـبی تـــا ڕاددەیەكـــی 

بـــاش بووژایـــەوە.
بـــە  بـــەراوردی ســـۆران بكرێـــت   خـــۆ ئەگـــەر 
ـــكاری  ـــەو گۆڕان ـــە ئاشـــكرا ئ ـــی دیكـــە، ب ناوچەكان
و فراوانبوونـــە دەبینرێـــت، ڕاســـپاردە و ڕێنمایـــی 
و بەدواداچوونەكانـــی خـــودی ســـەرۆك وەزیرانـــە 
وای كـــردووە كـــە شـــەو و ڕۆژ لـــە خزمەتـــی 
هاوواڵتیانـــدا بیـــن و ڕۆتیـــن كـــەم بووەتـــەوە، 
بـــە پاڵپشـــتیی خەڵكـــە دڵســـۆزەكەی ئاوەدانـــی 
گەنجـــان  بـــۆ  كار  هەلـــی  و  ببووژێنینـــەوە 
ـــواری  ـــە هەرســـێ ب ـــی ل ـــرا، بەتایبەت ـــن ك دابی
گەشـــتیاریدا.  و  كشـــتوكاڵ  و  ئاوەدانـــی 
بناغـــەی  بـــەردی  مانگانـــە  ئەوەتـــا 
پـــڕۆژەی گـــەورە و ســـتراتیژی دادەنرێـــت 
و دەكرێتـــەوە، لەمـــەش گرنگتـــر چاودێـــری 
و بەدواداچوونێكـــی جـــددی دەكرێـــت بـــۆ 

جێبەجێكردنـــی پـــڕۆژەكان لـــە كات و بـــەرواری خۆیـــدا، 
بـــۆ نموونـــە ســـۆران یـــەك هێڵـــی كۆنـــی كارەبـــای 
پاڵەپەســـتۆی بـــەرزی هەبـــوو، لـــە ئێســـتادا بـــووە بـــە 
دوو هێـــڵ و، چەندیـــن وێســـتگەی گـــەورە و بچـــووك 
و مۆبایـــل و هێڵـــی دیكـــەی كارەبـــای بـــۆ دانـــراوە و 
لـــە كاتـــی خۆیـــدا تـــەواو كـــراون، تەنیـــا لـــە چۆمـــان 

لـــە هەفتـــەی ڕابـــردوودا بـــەردی بناغـــەی 16 
پڕۆژەمـــان دانـــا، وابزانـــم دانانـــی بـــەردی 

ســـپیلك-  ســـایدی  دوو  بناغـــەی 
ســـەرۆكی  لەالیـــەن  خەلیفـــان 
حكومـــەت و بەســـەركردنەوەی 
دیكـــەی  شـــوێنێكی  چەنـــد 
دیكـــەی  نموونـــەی  پـــڕۆژە، 
حكومەتـــە  هەنگاوەكانـــی 
بـــواری  لـــە  دەڤـــەرە.  لـــەم 
نیشـــتەجێبوونەوە لـــەو 20 هـــەزار 
بـــۆ  نیشـــتەجێبووانەی  یەكـــەی 

ســـەرۆكی  لەالیـــەن  كرێنشـــینان 
دەكرێـــت،  جێبەجـــێ  حكومەتـــەوە 

نیشـــتەجێبوون  یەكـــەی   2700
بـــەر ســـۆران كەوتـــووە و، بـــە 

ئـــەم  تەواوبوونـــی 
یـــە  پرۆژە
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ــوودمەند دەبـــن  ــان سـ توێـــژی كەمدەرامـــەت و كرێچیـ
كێشـــەی  كەمبوونـــەوەی  لەســـەر  كاریگەریـــی  و 
ڕووبەرووبوونـــەوەی  بـــۆ  دەبێـــت.  نیشـــتەجێبوونیش 
وشكەســـاڵی و كەمئـــاوی بـــەم نزیكانـــە دیزایـــن و 
پرۆپۆزەڵـــی دروســـتكردنی چەندیـــن بەنـــداو دەكەوێتـــە 
ــدا  ــی تەندروستیشـ ــە كەرتـ ــەوە، لـ ــواری جێبەجێكردنـ بـ
ـــە كاركـــردن كـــردەوە  نەخۆشـــخانەی ســـیدەكان دەســـتی ب
و ئـــەم كەرتەمـــان بـــە شـــێوەی سیســـتەمی ئەلەكترۆنـــی 
ڕێـــك خســـتەوە و لـــە بوارەكانـــی پـــەروەردە و ڕۆشـــنبیری 
و هونـــەری و الوانیشـــدا بـــەردەوام كار و چاالكیـــی 
داهاتوویەكـــی  لـــە  دەچێـــت.  بەڕێـــوە  جۆراوجـــۆر 
نزیكـــدا ئـــەو پڕۆژانـــەی بـــڕی یـــەك ملیـــار دیناریـــان 
بـــۆ تەرخـــان كـــراوە و بـــە فەرمـــی ڕایدەگەیەنیـــن، 
پڕۆژەكانمـــان هەمـــوو ســـێكتەرەكان لـــە خـــۆ دەگرێـــت 
)ئـــاو، كارەبـــا، ڕێگاوبـــان، تەندروســـتی، پـــەروەردە و...
هتـــد(. بەمـــەش ئیـــدارەی ســـۆران پێشـــڕەو بـــووە لـــە 
دابەشـــكردنی بودجـــە بـــۆ جێبەجێكردنـــی پـــڕۆژەكان لـــە 
گونـــد و شـــار و شـــارۆچكەكانی ســـنووری ئیـــدارەی 

ســـۆران.
جێبەجێكردنـــی  لـــە  كەمتەرخەمـــی  ئەگـــەر   *
ـــینەوە  ـــەك لێپرس ـــا چ ڕاددەی ـــا ت ـــت، ئای ـــرۆژەكان هەبێ پ

ــە؟ هەیـ
و  ناكەیـــن  هاوواڵتیـــان  شـــەرمەزاری  خۆمـــان   -
لـــە ئەگـــەری بوونـــی هـــەر كەمتەرخەمییـــەك لـــە 
بەڵێندەرێـــك  هیـــچ  لـــە  پڕۆژەكانـــدا  جێبەجێكردنـــی 
تـــا  بەڵێندەرێكیـــش  هـــەر  ناكەیـــن،  چاوپۆشـــی 
بـــێ كێشـــە جێبەجـــێ  تـــەواوی و  بـــە  پڕۆژەكـــەی 
نـــەكات، پـــڕۆژەی دیكـــەی پـــێ نادرێـــت، ئەوەتـــا 
ڕۆژانـــە ســـەردانی پـــڕۆژەكان دەكەیـــن، توانیومانـــە 
تـــا ئێســـتا لـــە 50%ی پـــڕۆژەكان بخەینـــە بـــواری 

جێبەجێكردنـــەوە.
* دەروازەی حاجـــی ئۆمـــەران كـــە دەروازەیەكـــی 
ــتان و  ــوان هەرێمـــی كوردسـ گرنگـــی نێودەوڵەتیـــی نێـ
كۆمـــاری ئیســـامیی ئێرانـــە، بایەخێكـــی گرنگـــی بـــۆ 
كاروكاســـبی و بارزگانـــی لـــەو دەڤـــەرە هەیـــە، بـــەاڵم 
هەســـت دەكرێـــت لـــە ڕووی ڕێگەوبانـــەوە ڕێگاكانـــی 
بـــاش نیـــن و گرفـــت بـــۆ بازرگانـــان دروســـت دەكات، 
ئایـــا چارەســـەرێكتان بـــۆ ئـــەم پرســـە گرنگـــە لـــە 

بەرنامـــەدا هەیـــە؟
- هەڵكەوتـــەی ســـۆران لـــە ڕووی بازرگانـــی و 
ڕێگەوبانـــەوە زۆر ســـتراتیژییە، ســـنوورەكانمان بەســـەر 
دوو واڵتـــی ئێـــران و توركیـــادا دەڕوانێـــت، تـــا دێـــت 

دەبێـــت،  زیاتـــر  بازرگانـــی  جموجووڵـــی  ئاســـتی 
دەروازەی  كردنـــەوەی  بـــۆ  دەكەیـــن  جـــددی  كاری 
ـــی  ـــەوەی ســـەنتەری بازرگان ـــر و كردن بازرگانیـــی زیات
لـــە ناوچەكەمانـــدا، لـــە پێنـــاو زیادكردنـــی بازرگانـــی 
لەگـــەڵ شـــارەكانی كوردســـتان و عێراقـــدا، منیـــش 
لەگـــەڵ ئێـــوەدا هـــاوڕام كـــە ئـــەم دەڤـــەرە كـــە تـــا ســـاڵی 
ـــووە، ناوچـــەی  ـــی ب ـــەڕ و وێران ـــەوەدەكان ناوچـــەی ش ن
شـــاخاوی، ســـەرما و الفـــاو خێراتـــر ڕێگاوبانەكانـــی تێك 
ــەوە  ــری ئاوەدانكردنـ ــەڵ وەزیـ ــە لەگـ ــەر بۆیـ دەدات، هـ
بـــەردەوام لەســـەر هێڵـــم، بـــۆ جێبەجێكردنـــی زۆرتریـــن 
بـــە  پـــڕۆژەی  بەتایبەتـــی  ڕێگاوبـــان،  پـــڕۆژەی 
دووســـایدكردنی حاجـــی ئۆمـــەران – چۆمـــان، كـــە 
لەگـــەڵ كۆمپانیاكـــە ڕێككەوتوویـــن بـــە شـــێوەیەكی 
لـــە  بـــكات، هەروەهـــا  خێراتـــر پڕۆژەكـــە جێبەجـــێ 
شـــەقامی  و  گـــەڕەك  چەندیـــن  چۆمانیـــش  نـــاو 
ـــی  ـــن، لەالیەكـــی دیكـــەوە دانان ـــاو دەكرێ ســـەرەكی قیرت
ــپیلك خەلیفـــان،  بـــەردی بناغـــەی ڕێگـــەی نێـــوان سـ
بەڵگەیەكـــی دیـــارە بـــۆ گرنگیـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان بـــە ڕێگاوبانـــەكان، بـــە دووســـایدكردنی 
ڕێـــگای نێـــوان ســـپیلك –خەلیفـــان، كـــە پڕۆژەیەكـــی 
ســـتراتیژییە و بـــە تەواوبوونـــی پڕۆژەكـــە قەرەباڵخـــی 
ــتیارییش  ــەوە و بزاڤـــی بازرگانـــی و گەشـ كـــەم دەكاتـ
زیاتـــر دەكات، تەرخانكردنـــی زیاتـــر لـــە 64 ملیـــار 
لەالیـــەن  پڕۆژەكـــە  جێبەجێكردنـــی  بـــۆ  دینـــار 
ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، نیشـــانەی 
خەمخۆریـــی بەڕێزیانـــە بـــۆ گرنگیـــدان بـــە ســـێكتەرە 
ســـەربەخۆی  ئیـــدارەی  ســـنووری  لـــە  جیـــاوازەكان 
ســـۆران. لەمـــاوەی ئـــەم كابینەیـــەدا چەندیـــن ڕێگاوبـــان 
نـــۆژەن كرانـــەوە و چەندینـــی دیكـــە ئـــاوەدان كرانـــەوە، 
لـــە چۆمـــان و حاجـــی ئۆمـــەران كۆمەڵێـــك پـــڕۆژەی 
ـــڕۆژە  ـــن پ ـــراوە و چەندی ـــۆ دان ـــان ب ـــەردی بناغەی زۆر ب
و كاری دیكـــەی تایبـــەت بـــە ڕێگەوبـــان لـــە پـــان 
و بەرنامەدایـــە و، پێـــش هاتنـــی وەرزی ســـەرما و 
بارانباریـــن بـــە شـــێوەیەكی خێـــرا جێبەجـــێ دەكەیـــن و 
چاودێرییەكـــی توندیشـــی دەكەیـــن، بـــۆ ئـــەوەی بـــە 
كوالێتیـــی بـــەرز تـــەواو ببێـــت، بـــە خۆشـــحاڵییەوە ڕیـــش 
ســـپی و پیـــاو ماقـــوواڵن و خەڵكـــی چۆمـــان پاڵپشـــتی 

باشـــی پڕۆژەكانـــی خزمەتگوزاریـــن.
دامـــەزراوە  لـــە  یەكێكـــە  ســـۆران  زانكـــۆی   *
بااڵكانـــی خوێنـــدن لـــەو دەڤـــەرە و لـــە ماوەیەكـــی كورتـــدا 
ــە  ــك لـ ــە یەكێـ ــتی ببێتـ ــتی زانسـ ــەر ئاسـ ــی لەسـ توانـ
ـــی كوردســـتان و، كەمپـــی زانكۆكـــەش  زانكـــۆ دیارەكان

ئیرادە و پاڵپشتیی سەرۆكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان وای 
كرد، پێش هاتنی وەرزی زستان 
زۆرترین پڕۆژە بە كوالێتیی 
بەرز و لە ژێر چاودێری و 
بەدواداچوونی چڕ و ورددا 
بخەینە بواری جێبەجێكردنەوە

سۆران یەك هێڵی كۆنی كارەبای 
پاڵەپەستۆی بەرزی هەبوو، 
لە ئێستادا بووە بە دوو هێڵ 
و، چەندین وێستگەی گەورە و 
بچووك و مۆبایل و هێڵی دیكەی 
كارەبای بۆ دانراوە و لە كاتی 
خۆیدا تەواو كراون

چەندین پڕۆژەی كارەبا و 
شارەوانی و ئاو و ئاوەڕۆ و 
ڕێگەوبان ئەنجام دران و، 
دیاردەی چەكداری و تاوان و 
زێدەڕۆیی تا ئاستیێكی باش و 
بەرز بنبڕ كراوە

بۆ ڕووبەرووبوونەوەی وشكەساڵی 
و كەمئاوی بەم نزیكانە دیزاین 
و پرۆپۆزەڵی دروستكردنی 
چەندین بەنداو دەكەوێتە بواری 
جێبەجێكردنەوە
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لە چۆمان و حاجی ئۆمەران 
كۆمەڵێك پڕۆژەی زۆر بەردی 

بناغەیان بۆ دانراوە و چەندین 
پڕۆژە و كاری دیكەی تایبەت بە 
ڕێگەوبان لە پالن و بەرنامەدایە

پشتگیریی تەواوی زانكۆی سۆران 
دەكەین و ئاستی بەرزی زانستی 
تێیدا جێگای فەخر و شانازیی 

هەموو هاوواڵتیانە

ـــی  ـــدەی دیكـــەی دیمەن ـــەدا هێن ـــەو چیای ـــاری ئ ـــە بن ل
ســـۆرانی ڕازاندووەتـــەوە، بـــەاڵم وەك تێبینـــی دەكرێـــت 
تەنیـــا چەنـــد  و،  نەبـــووە  تـــەواو  كەمپەكـــە هێشـــتا 
ــەرۆكایەتیی  ــەن، سـ ــە دەوام دەكـ ــەو كەمپـ ــك لـ كۆلێژێـ
ــا  ــە دەرەوەن، ئایـ ــتا لـ ــد كۆلێژێـــك هێشـ زانكـــۆ و چەنـ
ـــەواو  ـــی زانكـــۆی ســـۆران ت ـــە كەمپ ـــە بەرنامـــەدا هەی ل

بكرێـــت؟
- پشـــتگیریی تـــەواوی زانكـــۆی ســـۆران دەكەیـــن 
و ئاســـتی بـــەرزی زانســـتی تێیـــدا جێـــگای فەخـــر 
پێمـــان  ئێمـــە  هاوواڵتیانـــە،  هەمـــوو  شـــانازیی  و 
دوو  ئەكادیمـــی  ســـەنتەرەكانی  و  ئیـــدارە  وایـــە 
دەزگای تـــەواوكاری یەكتـــرن، بۆیـــە لـــە هەڵمەتـــی 
كاریـــش  و  پـــرۆژە  دەڤەرەكەمانـــدا  ئاوەدانكردنـــەوەی 
ـــژەكان  ـــی كۆلێ ـــە و زیادكردن ـــی كەمپەك ـــۆ فراوانكردن ب

دەكەیـــن.
لـــە  * دیمەنـــی دڵڕفێنـــی ســـۆران ئەوەیـــە كـــە 
نـــاو چیادایـــە و ئاوێكـــی باشیشـــی هەیـــە، بـــەاڵم 
فراوانبوونـــی ســـۆران بـــەو شـــێوازەی ئێســـتا، پێویســـتی 
بەوەیـــە بـــەرەو جوندیـــان و لەماشـــەوە بـــەرەو ڕێگـــەی 
بـــۆ  ماســـتەرپانتان  بێـــت،  فـــراوان  مێرگەســـۆر 
فرانبوونـــی ســـۆران چییـــە و چـــی لـــە خـــۆی دەگرێـــت؟
- ماســـتەرپانمان بـــەرەو فراوانبوونـــی ســـۆران هەیـــە، 
ـــە و  ـــان و قوتابخان ـــە ماســـتەرپاندا شـــەقام و ڕێگەوب ل
ـــان  ـــڕۆژەی جۆراوجـــۆری وەبەرهێن خزمەتگـــوزاری و پ
لەخـــۆ دەگرێـــت، بـــەاڵم لێـــرەدا و لـــە ناوچەیەكـــی 
ــحاڵییەوە  ــە خۆشـ ــە، بـ ــی زەوی هەیـ ــاخاویدا گرفتـ شـ

ــتیی  ــی گشـ ــە بەڕێوەبەرایەتیـ ــەك لـ ــی هەریـ ــە بوونـ بـ
كێشـــە  ئـــەو  زۆرترینـــی  كشـــتوكاڵ  و  شـــارەوانی 

كەڵەكەبووانـــە چارەســـەر دەكرێـــن.
* ســـۆران بووەتـــە دڵـــی پیشەســـازیی گەشـــتیاری 
ـــان هاوینەهـــەواری  ـــە دەی ـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا و ب ل
ـــۆ  ـــراوە، ماســـتەر پانیشـــتان ب ـــدا دروســـت ك ـــی تێ جوان
چەندیـــن پـــڕۆژەی گەشـــتیاری هەیـــە، ئایـــا دەتانەوێـــت 
ـــێ بكـــەن؟  ـــە ڕووی گەشـــتیارییەوە چـــی ل ســـۆران ل

- تیمێكـــی شـــارەزا لەالیـــەن جەنابـــی ســـەرۆكی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانەوە پێـــك هێنـــراوە بـــۆ 
دروســـتكردنی ماســـتەرپانی گەشـــتیاری، گرفتـــی 
زێدەڕۆیـــی لەســـەر ناوچـــە گەشـــتیارییەكانمان هەیـــە 
و وردە وردە هەمـــوو ئـــەو كێشـــانەش بـــە پاڵپشـــتیی 
دەكەیـــن،  وەزیـــران چارەســـەر  ئەنجومەنـــی  و  یاســـا 
بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی ئامانجمـــان لـــە ماســـتەرپان 
ــتیارە لەســـەر ئاســـتی  و وەبەرهێنـــان ڕاكێشـــانی گەشـ
ــی  ــان، گرنگییەكـ ــە جیهـ ــراق و ناوچەكـ ــم و عێـ هەرێـ
زۆریـــش بـــە گەشـــتیاری هەرچـــوار وەرز دەدرێـــت. 
لـــە  گەشـــتیاریی  گرنگـــی  پێگەیەكـــی  ســـۆران 
ـــتیاری  ـــژەی 80%ی گەش ـــە ڕێ ـــە و ب ـــەدا هەی ناوچەك
دەهێنێـــت،  پێـــك  هەولێـــر  پارێـــزگای  ســـنووری 
ڕێژەیەكـــی زۆری پـــرۆژەی وەبەرهێنانیـــش ڕووی لـــە 
دەڤەرەكەمـــان كـــردووە، ئامادەكارییـــش دەكەیـــن بـــۆ 
ئەنجامدانـــی كۆنفڕانســـێكی وەبەرهێنـــان، بەتایبەتـــی 
و  پیشەســـازی  و  گەشـــتیاری  پڕۆژەكانـــی  لـــە 

بازرگانیـــدا.
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بۆ ڕێگرتن لە 
الفاو بە چوار 

هەفتە سەرجەم 
ئاوەڕۆكان پاك 

دەكرێنەوە

ئەندازیار ئاری ئەحمەد
بەڕێوەبەری گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێمی 

كوردستان بۆ گواڵن: 

بایەخـــدان بـــە دابینكردنـــی ئـــاوی خواردنـــەوە و 
ـــاو  ـــییەكانی الف ـــەوەی مەترس ـــی كەمكردن هەنگاوەكان
و پڕۆژەكانـــی ئـــاوەڕۆ و زیادكردنـــی داهاتـــی ئـــاو 
بوونـــە  پەیوەندیـــدار،  دیكـــەی  پرســـێكی  چەنـــد  و 
تـــەوەری دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ ئەندازیـــار ئـــاری 
ئەحمـــەد قـــادر بەڕێوەبـــەری گشـــتیی ئـــاو و ئـــاوەڕۆی 

ــتان. ــی كوردسـ هەرێمـ
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* هەوڵەكانـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
و  ئـــاو  ســـێكتەری  بـــە  بایەخـــدان  بـــواری  لـــە 
ــار  ــوو شـ ــۆ هەمـ ــەوە بـ ــاوی خواردنـ ــی ئـ دابینكردنـ
چـــۆن  كوردســـتان  هەرێمـــی  شـــارۆچكەكانی  و 

هەڵدەســـەنگێنن؟
كـــە  بكەیـــن  بـــەوە  ئامـــاژە  دەبێـــت  ســـەرەتا   -
خزمەتگوزاریـــی ئـــاو و ئـــاوەڕۆ وەك لـــە كارنامەكـــەی 
كوردســـتان  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی 
ڕاگەیانـــدرا، لـــە ڕێزبەنـــدی گرنگیپێدانـــی ژمـــارە 
یەكـــدا دانـــراوە، هـــاوكات هەمـــوو ئـــەو پـــڕۆژە و 
ـــتەوخۆیان  ـــی ڕاس ـــە پەیوەندی ـــەی ك خزمەتگوزارییان
ڕاســـتەوخۆ  هەیـــە،  هاوواڵتیانـــەوە  ژیانـــی  بـــە 
ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان چاودێریـــی وردی كـــردوون، بـــە 
تایبەتـــی لـــە كێشـــەی كەمئـــاوی و دابینكردنـــی 
ـــە  ـــاوەڕۆ، هـــەر بۆی ـــاو و ئ ـــی ئ ـــۆ پڕۆژەكان بودجـــە ب
ـــواری  ـــەردوو ب ـــە ه ـــتراتیژی ل ـــڕۆژەی س ـــن پ چەندی
ـــەوە،  ـــواری جێبەجێكردن ـــە ب ـــاوەڕۆدا خراونەت ـــاو و ئ ئ
دەتوانیـــن  پـــڕۆژەكان  گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە 
ئـــەو  یەكـــەم:  بەشـــی  بـــەش،  دوو  بـــە  بكەیـــن 
پـــڕۆژە ســـتراتیژییانەی ئـــاوی خواردنەوەیـــە، كـــە 
ــەوە  ــە هـــۆی قەیرانـــی دارایـــی و شـــەڕی داعشـ بـ
ڕاوەســـتابوون، وەك )پـــڕۆژەی ئـــاوی خواردنـــەوەی 
و  پیرمـــام  و  ئاكـــرێ  و  بـــارزان  گونـــدی   )51(
ــە(،  ــدی ڕانیـ ــان و دەربەنـ ــەری و دەربەندیخـ دەوروبـ
ـــە پـــڕۆژەی ئـــاوی پیرمـــام  ـــەاڵم ئێســـتا كاركـــردن ل ب
و دەوروبـــەری دەســـتی پـــێ كردووەتـــەوە، پـــڕۆژەی 
جێبەجێكردنـــی  بـــۆ  بودجـــە  دەربەندیخـــان  ئـــاوی 
بـــۆ  پـــارە  بـــە شـــێوەی مانگانـــە  دابیـــن كـــراوە، 
كۆمپانیـــای جێبەجێـــكار خـــەرج دەكرێـــت و، تـــا 
ئێســـتا ئـــەو پڕۆژەیـــە 50%ی تـــەواو بـــووە، هەروەهـــا 
ـــدی ڕانیـــە بەشـــێكی زۆری  ـــاوی دەربەن ـــڕۆژەی ئ پ
گرفتەكانـــی لـــە ڕووی تەكنیكـــی بـــە بـــڕی 600 
ملیـــۆن  چـــوار  كـــراون،  چارەســـەر  دۆالر  هـــەزار 
ـــڕۆژەی  ـــی دابیـــن كـــراوە. پ ـــۆ تەواوكردن دۆالریـــش ب
ئـــاوی 51 گونـــدی بـــارزان لـــە پالنـــی ســـاڵی 2022 
ــە ئایندەیەكـــی  ــە لـ ــراوە، كـ بودجـــەی بـــۆ دابیـــن كـ
و  پـــێ دەكات،  دەســـت  تێیـــدا  كاركـــردن  نزیكـــدا 
پـــڕۆژەی ئـــاوی ئاكـــرێ هەرچەنـــدە كاركـــردن تێیـــدا 
بـــەردەوام بـــوو، بـــەاڵم زۆر بـــە سســـتی بەڕێـــوە 
دەچـــوو، ئێســـتا بوددجـــەی بـــۆ دابیـــن كـــراوە و 
لـــە  و،  تەكنیكییەكانـــی چارەســـەركراون  گرفتـــە 

ماوەیەكـــی زۆر نزیكـــدا كاركـــردن تێیـــدا دەســـت پـــێ 
دەكاتـــەوە. بەشـــی دووەم: ئـــەو پـــڕۆژە ســـتراتیژییانەن 
كـــە ڕاگەیانـــدراون، وەك پـــڕژەی ســـتراتیژیی ئـــاوی 
خواردنـــەوەی )گۆپتەپە–چەمچەمـــاڵ( كـــە بـــڕی 
ـــش  ـــە پێ ـــراوە، ك ـــان ك ـــۆ تەرخ ـــۆن دۆالری ب 70 ملی
كۆتایـــی مانگـــی 10ی ســـاڵی 2022 پڕۆژەكـــە 
دەچێتـــە قوناغـــی تەندەرینـــەوە. هـــاوكات چەنـــد 
ـــە،  ـــر هەی ـــۆ شـــاری هەولێ پڕۆژەیەكـــی ئاوەڕۆمـــان ب
بـــۆ ئـــەو شـــوێنانەی كـــە ئاویـــان تێـــدا كـــۆ دەبێتـــەوە و 
هـــۆكارن بـــۆ زیادبوونـــی الفـــاو، كـــە ئـــەم پڕۆژانـــەش 
بـــڕی 36ملیـــار دیناریـــان بـــۆ دابیـــن كـــراوە، ئـــەوەش 
وەك قۆناغـــی یەكـــەم )8ملیـــار و 600ملیـــۆن( 
دینـــاری بـــۆ دانـــراوە، كـــە ئـــەو قۆناغـــەش بـــۆ 
چارەســـەركردنی ئـــاوەڕۆی ئـــەو شـــوێنانەیە كـــە 
لەســـەر شـــەقامی 150و شـــەقامی پیرمـــام ئاویـــان 
ـــەو  ـــردن ل ـــد ڕۆژێكـــە كارك ـــەوە، چەن ـــۆ دەبێت ـــدا ك تێ
قۆناغـــەدا دەســـتی پـــێ كـــردووە و، پڕۆژەیەكـــی 
ـــن و  ـــە زۆر گرنـــگ و ســـتراتیژییە، گۆڕی دیكـــە ك
چارەســـەركردنی بۆڕیـــی پـــڕۆژەی ئیفـــراز ســـێیە، كـــە 
ـــی  ـــەی نۆیەمـــی حكومەت ـــەرۆكی كابین ـــەن س لەالی
هەرێـــم بڕیـــاری لەســـەر درا و بـــڕی نزیكـــەی 21 
ملیـــار دیناریشـــی بـــۆ تەرخـــان كـــراوە، كـــە وەك 
ــەم كـــە درێـــژی بۆڕییەكـــەی كاری  قۆناغـــی یەكـ
گۆڕیـــن و چارەســـەری بـــۆ دەكرێـــت )2750مەتـــرە( 
كـــە بـــڕی ) 5 ملیـــار و نیـــو( دینـــاری بـــۆ دانـــراوە. 
بـــە هەمـــان شـــێوە بـــۆ جێبەجێكردنـــی پـــڕۆژەی 
ئیفـــراز چـــوار لەگـــەڵ كۆمپانیـــای جێبەجێـــكار 
كـــە كۆمپانیـــای )بـــای وەتـــەر(ی بەریتانییـــە كـــە 
ــە  ــن، بـ ـــە گفتوگۆدایـ ــام داوە، ل ــتی ئەنجـ گرێبەسـ
تەواوبوونـــی ئـــەو پـــڕۆژە گـــەورە و ســـتراتیژییە 
بـــۆ مـــاوەی چەندیـــن ســـاڵی دیكـــە هەولێـــر لـــە 
بەرفرەوانبووندابێـــت كێشـــە و گرفتـــی كەمئـــاوی 
ئـــاوی  چارەســـەری  پـــڕۆژەی  هـــاوكات  نابێـــت. 
قورســـی شـــاری هەولێرمـــان هەیـــە، كـــە كۆمپانیـــای 
جایـــكای یابانـــی بـــە قـــەرزی درێژخایـــەن ئەنجامـــی 
دەدات، ئـــەو پڕۆژەیـــەش لـــە قۆناغـــی تەندەریندایـــەو 
ــت،  ــێ دەكرێـ ــاغ جێبەجـ ــت قۆنـ ــە هەشـ ــە بـ پڕۆژەكـ
كـــە ئێســـتا قۆناغـــی یەكـــەم كـــە یـــەك لەســـەر 
ـــواری جێبەجێكـــردن  ـــە چـــووە تەب هەشـــتی پڕۆژەكەی
و، ڕۆژانـــە 105 مەتـــر ســـیجا ئـــاوەڕۆی قورســـی 
مـــااڵن وەردەگرێـــت، بـــەم پڕۆژەیـــەش سیســـتمی 
ــەواوی  ــر گۆڕانكاریـــی تـ ــاری هەولێـ ــاوەڕۆی شـ ئـ

خزمەتگوزاریی ئاو و ئاوەڕۆ وەك 
لە كارنامەكەی كابینەی نۆیەمی 
حكومەتی كوردستان ڕاگەیاندرا، 
لە ڕێزبەندی گرنگیپێدانی ژمارە 

یەكدا دانراوە

هەموو ئەو پڕۆژە و 
خزمەتگوزارییانەی كە 

پەیوەندیی ڕاستەوخۆیان بە 
ژیانی هاوواڵتیانەوە هەیە، 

ڕاستەوخۆ ڕێزدار مسرور بارزانی 
سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان چاودێریی وردی 

كردوون

پڕۆژەی ئاوی دەربەندی ڕانیە 
بەشێكی زۆری گرفتەكانی لە 
ڕووی تەكنیكی بە بڕی 600 

هەزار دۆالر چارەسەر كراون، 
چوار ملیۆن دۆالریش بۆ 
تەواوكردنی دابین كراوە
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ــاوی  ــاوەڕۆی ئـ ــتمی ئـ ــە سیسـ ــت، كـ ـــەردا دێـ بەس
بـــاران و ئـــاوی قورســـی مـــااڵن لێـــك جیـــا دەكاتـــەوە.
شـــارە  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  پایتەختـــی   *
و  ســـلێمانی  وەك  هەرێـــم  دیكـــەی  گەورەكانـــی 
بـــە شـــێوەیەكی زۆر خێـــرا بەرفـــرەوان  دهۆكیـــش 
دەبـــن، ئایـــا بـــۆ كۆنتڕۆڵكـــردن و دابینكردنـــی ئـــاوی 
خواردنـــەوە بۆیـــان چ بەرنامـــە و پالنتـــان هەیـــە؟
- بـــە دڵنیایـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی خزمەتگـــوزاری 
بگەینیتـــە هـــەر شـــوێنێك و كارەكان ئەنجـــام درێـــت، 
ـــە  ـــەوە، ك ـــاوی خواردن ـــی ئ ـــۆ دابینكردن ـــەت ب بەتایب
یەكێكـــە لـــە خزمەتگوزارییـــە ســـەرەكی و گرنـــگ 
و پێویســـتییەكانی ڕۆژانـــەی خەڵـــك، ئـــەوا دەبێـــت 

بەرنامـــە و پالنـــت هەبێـــت، پالنەكانـــی پـــڕۆژەی 
و  ئـــاو  گشـــتیی  بەڕێوەبەرایەتیـــی  لـــە  ئاویـــش 
ئـــاوەڕۆ، بـــە ســـەر دوو تـــەوەر دابـــەش كـــراون، یەكـــەم 
پالنـــی پـــڕۆژەكان: ئـــەوە پالنـــی كورتخایەنـــە. دووەم 
پـــالن: پالنـــی درێژخایەنـــە كـــە بـــۆ پـــڕۆژە گـــەورە 
ــتراتیژییەكاندا  ــە پـــڕۆژە سـ ــتراتیژییەكانە و، لـ و سـ
لـــە ســـێكتەری ئـــاودا ئێســـتا 11 پڕۆژەمـــان لـــە 
كوردســـتان  هەرێمـــی  شـــارۆچكەكانی  و  شـــار 
ــتراتیژییانە داوای  ــڕۆژە سـ ــەو پـ ــۆ ئـ ــە بـ ــە، كـ هەیـ
بودجەمـــان كـــردووە، هـــەر كاتێـــك بودجەیـــان بـــۆ 
دابیـــن كـــرا، ئـــەوە بـــە پێـــی پێویســـتی دەســـت بـــە 
ئەنجامدانیـــان دەكرێـــت، ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت 
بـــە پڕۆژەكانـــی ئـــاوەوە، ئـــەوا وەك ســـتراتیژییەت 

لەالیـــەن حكومـــەت و بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتی ئـــاو 
و ئـــاوەڕۆوە بـــە تـــەواوی كار لەســـەر ئـــەوە دەكەیـــن 
كـــە ســـەرچاوەكانمان بگۆڕیـــن لـــە ســـوودوەرگرتن 
لـــە ئـــاوی ژێـــر زەوی بـــۆ ســـەرچاوەكانی ئـــاوی 
پـــڕۆژەی   16 ئێســـتا  هـــاوكات  زەوی،  ســـەر 
ئـــاوەڕۆش لـــە پالنـــی ســـتراتیژیمان بـــۆ هەمـــوو 
كوردســـتان  هەرێمـــی  شـــارۆچكەكانی  و  شـــار 
هەیـــە، بەتایبەتـــی بـــۆ ئـــەو شـــوێن و شـــارانەی 
ڕووبـــارەكان،  ســـەر  كەوتوونەتـــە  ڕاســـتەوخۆ  كـــە 
بەرفراوانییانـــەوە  و  گەورەیـــی  هـــۆی  بـــە  یـــان 
ئـــاوی زۆری ئاوەڕۆیـــان هەیـــە، كـــە وادەكات هـــەم 
ژێرخـــان و هـــەم ســـەرخانی ژینگەیـــی پیـــس بـــكات. 
هەروەهـــا لـــە پالنـــی كورتخایەنـــدا زیاتـــر لـــە 350 
پڕۆژەمـــان لـــە بەرنامـــە و پالنـــدا هەیـــە، كـــە ئـــەو 
پڕۆژانـــە بـــەردەوام پێویســـتیان بـــەوە هەیـــە كاریـــان 
لەســـەر بكرێـــت و ئەبدەیـــت بكرێنـــەوە، بەتایبـــەت 
بـــۆ ئـــەو شـــوێن و گەڕەكانـــەی كـــە تـــازە ئـــاوەدان 
دەكرێنـــەوە، یـــان ئـــەو شـــوێن وگەڕەكانـــەی كـــە لـــە 
جـــۆری ســـتوونین لـــە بـــری ئاســـوویی، كـــە دەبێـــت 
ـــەوەكان بەهێزتـــر و گەورەتـــر و  تـــۆڕی ئـــاوی خواردن
بەرفراوانتـــر و ئەبدەیـــت بكرێنـــەوە، تاوەكـــو بتوانرێـــت 
ــان  ــت بۆیـ ــی پێویسـ ــە پێـ ــە بـ ــەو خزمەتگوزارییانـ ئـ
دابیـــن بكرێـــت، كـــە لـــە ڕاســـتیدا ئـــەو گەڕەكـــە تـــازە 
و ئـــەو هەمـــوو یەكـــە نیشـــتەجێیانە، بەتایبەتـــی ئـــەو 
ژمـــارە زۆرەی یەكـــەی ســـتوونی لـــە شـــارەكاندا، 
بارێكـــی  لـــە شـــارێكی وەك هەولێـــر  بەتایبەتتـــر 
زۆر قورســـی لەســـەر تۆڕەكانـــی ئـــاوی خواردنـــەوە 

ــردووە. ــت كـ دروسـ
زۆری  هاوكارییەكـــی  ئـــاوەڕۆكان   *
كەمكردنـــەوەی الفـــاو دەكات، ئایـــا ئـــەو پڕۆژانـــەی 
هەیـــە لەالیەنـــی ئـــاوەڕۆوە، تاچەنـــد ســـتراتیژین 
چ  بـــارەوە  لـــەو  و،  الفـــاو  كەمكردنـــەوەی  بـــۆ 

هەیـــە؟ بەرنامـــەدا  لـــە  پڕۆژەیەكتـــان 
- لـــە الیەنـــی ئـــاوەڕۆوە دوو شـــتی كاریگـــەر 
تۆڕەكانـــی  یەكەمیـــان:  كـــە  هەیـــە،  گرنـــگ  و 
ئاوەڕۆیـــە. دووەم: وێســـتەگەكانی ڕیســـایكلین و 
پاككردنـــەوەی ئـــاوی ئاوەڕۆیەكانـــە. لـــە الیەنـــی 
مـــااڵن  ئـــاوەڕۆی  پاككردنـــەوەی  وێســـتگەكانی 
16 پڕۆژەمـــان هەیـــە، كـــە لـــە پالنـــی ســـتراتیژیدا 
دانـــراون، بـــۆ تـــۆڕەی ئـــاوەڕۆكان بـــە شـــێوەیەكی 
بـــەردەوام و ســـااڵنە لـــە پالنـــی كورتخایەنـــدا دانـــراون 
ــە  ــاوەڕۆكان لـ ــۆڕی ئـ ــە تـ ــش لـ ــێكی زۆریـ و، بەشـ

گۆڕین و چارەسەركردنی بۆڕیی 
پڕۆژەی ئیفراز سێیە، كە 
لەالیەن سەرۆكی كابینەی 
نۆیەمی حكومەتی هەرێم بڕیاری 
لەسەر درا و بڕی نزیكەی 21 
ملیار دیناریشی بۆ تەرخان 
كراوە

پڕۆژەی چارەسەری ئاوی قورسی 
شاری هەولێرمان هەیە، كە 
كۆمپانیای جایكای یابانی بە 
قەرزی درێژخایەن ئەنجامی 
دەدات، ئەو پڕۆژەیەش لە 
قۆناغی تەندەریندایەو پڕۆژەكە 
بە هەشت قۆناغ جێبەجێ 
دەكرێت
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ــەر  ــان لەسـ ــە كاریـ ــراون، كـ ــتراتیژیش دانـ ــی سـ پالنـ
سرووشـــتییەكان  كەنـــدە  تایبـــەت  بـــە  بكرێـــت، 
كاریـــان لەســـەر كـــراوە، كـــە بـــە دیزاینـــی گونجـــاو 
ــتی  ــە گشـ ــت و بـ ــۆ بكرێـ ــان بـ ــتی ئاوەڕۆیـ و زانسـ
ئـــەو كەنـــدە سرووشـــتییانەی هەیـــە، كەوتوونەتـــە نـــاو 
بەرفراوانیـــی شـــار و دوروبـــەری شـــار، یـــان نزیـــك 
شـــارەكان، كاریـــان بـــۆ بكرێـــت، مـــەرج نییـــە بـــە 
شـــێوەی ئـــاوەڕۆ بێـــت، بەڵكـــو بەشـــێوەی چەنەڵـــی 
نەبێتـــە  تاوەكـــو  بكرێـــت،  لەســـەر  كاریـــان  كـــراوە 
هـــۆی كۆبوونـــەوەی ئـــاو و ڕوودانـــی الفـــاو، یـــان 
لەســـەر  ئاوەكانیـــان  كاریگەریـــی  كەمكردنـــەوەی 
لەالیەكـــی  شـــارەكاندا.  لـــە  الفـــاو  دروســـتبوونی 
دیكـــەوە تـــۆڕی ئاوەڕۆكانـــی نـــاو گـــەڕەك و مـــااڵن 
بـــەردەوام كاریـــان لەســـەر دەكرێـــت بـــۆ چارەســـەركردنی 
ـــەر گـــەڕەك  ـــە ه ـــان ل ـــت، ی ـــەر گرفتێكـــی هەیانبێ ه
پێـــش  نیشـــتەجێبووندا  و  ئاوەدانـــی  شـــوێنێكی  و 
ـــەكان بكرێـــت،  ـــە شـــەقام و كۆاڵن ـــەوەی كاركـــردن ل ئ
ئـــەوە لـــە الیـــان بەڕێوەبەرایەتیـــی ئـــاو و ئـــاوەڕۆی 
شـــارەكان و شـــارەوانییەوە تـــۆڕی ئاوەڕۆیـــان بـــە 

ــت. ــێ دەكرێـ ــۆ جێبەجـ ــت بـ ــێوەی پێویسـ شـ
* ئایـــا پێـــش هاتنـــی وەرزی زســـتان و بارانباریـــن، 
ئـــاوەڕۆ و چەمبـــەر و  پاككردنـــەوەی  هەڵمەتـــی 
كەنـــدەكان ئەنجـــام دەدرێـــت، چونكـــە بـــە هـــۆی زۆر 
ـــۆ پاراســـتنی  ـــی ب ـــی هاوواڵت هـــۆكار و پابەندنەبوون
ــۆ  ــدا كـ ــاكیان تێـ ــڵ و خاشـ ــاوەڕۆ، زبـ ــی ئـ تۆڕەكانـ

دەبێتـــەوە؟
جەنابـــی  فەرمانـــی  دوای  لـــە  ئەمســـاڵ   -
وەزیـــری شـــارەوانی و گەشـــتوگوزاری هەرێمـــی 
كوردســـتان، هەڵمەتێكـــی سەرتاســـەری لـــە هەمـــوو 
كوردســـتان  هەرێمـــی  شـــارۆچكەكانی  و  شـــار 
بـــۆ پاككردنـــەوەی ئـــاوەڕۆكان بـــە هەماهەنگـــی 
لـــە نێـــوان بەڕێوەبەرایەتیـــی ئـــاو و ئاوەڕۆیـــەكان 
لـــە  شـــارەكان  شـــارەوانیی  بەڕێوەبەرایەتیـــی  و، 
ســـنوورەكانی خۆیـــان بـــۆ مـــاوەی چـــوار هەفتەیـــە 
دەســـتیان پـــێ كـــردووە، ئـــەو هەڵمەتـــەش لـــەو كاتـــەدا 
ـــاوەڕۆ  ـــن ئ ـــەوە دەگەڕێتـــەوە كـــە پێـــش بارانباری ـــۆ ئ ب
و تۆڕەكانیـــان لـــە زبـــڵ و خاشـــاك پـــاك بكرێتـــەوە، و 
ئـــەو هەڵمەتـــە بـــەردەوام دەبێـــت جگـــە لـــە تۆڕەكانـــی 
ئـــاوەڕۆ، چەمبـــەر و وەرگـــری ئاوەڕۆیەكانیـــش هـــەر 
ـــۆ  ـــن، ب ـــت، چارەســـەر دەكرێ ـــان هەبێ كەموكووڕییەكی
ئـــەوەی ئاوەڕۆیـــەكان بـــە بـــێ كێشـــە كار بكـــەن و 
نەبنـــە هـــۆكاری كۆبوونـــەوەی ئـــاو، بەتایبـــەت بـــۆ 

ڕزگاربـــوون لـــە ئـــاوەی بارانباریـــن. لـــە ڕێـــگای ئـــەو 
ـــەری  ـــەوە و چارەس ـــۆ پاككردن ـــەی ب كار و هەڵمەتان
كێشـــە و گرفتـــی تۆڕەكانـــی ئـــاوەڕۆوە دەتوانیـــن 
ـــت،  ـــاو دروســـت بێ ـــن الف خۆمـــان بپارێزیـــن و نەهێلی
لەالیەكـــی دیكـــەوە ئـــەو هەڵمەتـــی پاككردنەوەیـــە 
ـــد و كەناڵەكانـــی ئاویـــش دەگرێتـــەوە، بەتایبـــەت  كەن
ئەوانـــەی نزیكـــن لـــە شـــار و شـــارۆچكەكان، تاوەكـــو 
ڕووبـــەڕووی الفـــاو نەبینـــەوە، یـــان كاریگەریـــی 
زیادبوونـــی ئـــاو ئەگـــەر دروســـتیش ببێـــت، كەمتـــر 

بێـــت.
* لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا داهاتـــی ئـــاو تـــا چەنـــد 
زیـــادی كـــردووە و لەمـــەودوا ڕێنمایـــی و میكانزمـــی 

كۆكردنـــەوەی پـــارەی ئـــاوی مـــااڵن چـــۆن دەبێـــت؟
ڕێنمایـــی  بەپێـــی  مـــااڵن  ئـــاوی  پـــارەی   -
ژمـــارە)1( ســـاڵی 2018 و هەمـــواری ڕێنماییەكـــە 
كـــە لـــە ســـاڵی 2021 ئەنجـــام درا، وەرگیـــراوە، ســـاڵ 
لـــە دوای ســـاڵ داهاتـــی ئاومـــان زیـــادی كـــردووە، 
داهاتـــی  بـــەراوردی  كاتێكـــدا  لـــە  نموونـــە  بـــۆ 
ئـــەوە  2020بكەیـــن  ســـاڵی  بـــە   2021 ســـاڵی 
داهاتەكـــە 10% زیـــادی كـــردوە و، ســـاڵی 2021 
ــار  ــە 42 ملیـ ــاو لـ ــێكتەری ئـ ــەواوی سـ ــی تـ داهاتـ
زیاتـــر بـــووە و، ئەمســـاڵ 2022 تـــا مانگـــی 8 
داهاتـــی ئـــاو بەگشـــتی 38 ملیـــار دینـــار بـــووە 
و، تـــا كۆتایـــی ســـاڵ پێشـــبینیی ئێمـــە ئەوەیـــە 
كـــە داهاتەكـــە دەگاتـــە )50تـــا54( ملیـــار دینـــار، 
بـــەم جـــۆرەش داهاتـــی ئـــاو 25% تـــا 26% لـــە 
چـــاو ســـاڵی ڕابـــردوو زیـــاد دەكات، ئەمـــەش لـــە 
ئەنجامـــی پەرەپێدانـــی باشـــتر و گونجاوتركردنـــی 
پـــارەی  وەرگرتنـــی  بـــۆ  كـــە  میكانزمەیـــە  ئـــەو 
ــەوە  ــی دیكـ ــراوە. لەالیەكـ ــڕەو كـ ــااڵن پەیـ ــاوی مـ ئـ
ــەرزی  ــۆ قـ ــاڵدا بـ ــە ئەمسـ ــە لـ ــی داهاتەكـ زیادبوونـ
ــۆ  ــبوونی بـ ــش خۆشـ ــە 15%یـ ــوو دەگەڕێتەوەكـ پێشـ
ـــە2022/9/21  ـــەاڵم ل ـــان لەخـــۆ گرتبـــوو، ب هاوواڵتی
ـــوو نەمـــاوە، لەالیەكـــی  ـــەو لێخۆشـــبوونە كـــە 15%ب ئ
دیكـــەوە ئـــەو هاوواڵتیانـــەی لـــە ماڵەكانیـــان پێـــوەری 
ماوەیـــان   2022/12/20 تـــا  نەبەســـتووە  ئاویـــان 
ــەو  ــەدا ئـ ــەو كاتـ ــتن، لـ ــە پێوەرێـــك ببەسـ ــە كـ لەپێشـ
هەشـــتا هـــەزاری كـــە بـــۆ هـــەر ماڵێـــك لـــە نـــاو 
شـــار دانرابـــوو بـــۆ هـــەر مانگێـــك لـــەو مانگانـــەی 
كـــە قـــەرزارن دەبێتـــە 20 هـــەزار و، لـــە قـــەزا و 
ناحیەكانیـــش دەبێتـــە 10 هـــەزار دینـــار، چونكـــە 

دەیانگرێتـــەوە.  %75 لێخۆشـــبوونی 

لە پالنی كورتخایەندا زیاتر 
لە 350 پڕۆژەمان لە بەرنامە و 
پالندا هەیە، كە ئەو پڕۆژانە 

بەردەوام پێویستیان بەوە هەیە 
كاریان لەسەر بكرێت و ئەبدەیت 

بكرێنەوە

ئەو ژمارە زۆرەی یەكەی ستوونی 
لە شارەكاندا، بەتایبەتتر لە 

شارێكی وەك هەولێر بارێكی زۆر 
قورسی لەسەر تۆڕەكانی ئاوی 

خواردنەوە دروست كردووە

داهاتی ئاو 25% تا 26% لە 
چاو ساڵی ڕابردوو زیاد دەكات، 
ئەمەش لە ئەنجامی پەرەپێدانی 

باشتر و گونجاوتركردنی ئەو 
میكانزمەیە كە بۆ وەرگرتنی 

پارەی ئاوی مااڵن پەیڕەو كراوە

ئەمساڵ 2022 تا مانگی 8 
داهاتی ئاو بەگشتی 38 ملیار 
دینار بووە و، تا كۆتایی ساڵ 

پێشبینیی ئێمە ئەوەیە كە 
داهاتەكە دەگاتە )50تا54( ملیار 

دینار
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* ســـەرەتا دەمانەوێـــت بزانیـــن تێڕوانینـــی ئێـــوە لـــە 
بـــارەی ڕەوشـــی كشـــتوكاڵ لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 

ـــە؟ چیی
پرســـی  لـــە  ئێمـــە  ئەگـــەر  ڕاســـتیدا  لـــە   -
بەرهەمهێنانـــی گەنمـــەوە دەســـت پـــێ بكەیـــن، ئـــەوا 
ــەی  ــەو گەنمـ ــە ئـ ــن كـ ــەوە بكەیـ ــاژە بـ ــت ئامـ دەكرێـ
ــەرەكان  ــەی دەڤـ ــە زۆربـ ــات لـ ــەم هـ ــاڵ بەرهـ ــەو سـ ئـ
ـــر  ـــە هەولێ ـــەاڵم ل ـــاو دراون، ب ـــر زەوی ئ ـــاوی ژێ ـــە ئ ب
پێویســـتە،  كەمتـــر  ئـــاوی  گەنـــم  ســـەرەوە  بـــەرەو 
بۆیـــە ئـــەو شـــوێنانە بـــە ئـــاوی بـــاران تێـــر بـــوون 
و بەرهەمهاتـــن. دواتـــر ئـــەوی پەیوەســـت بێـــت بـــە 
ــەی  ــك كێشـ ــت كۆمەڵێـ ــەوا دەكرێـ ــاڵییەوە، ئـ وشكەسـ
لـــێ بكەوێتـــەوە، یەكـــەم: كەمبوونـــەوەی داهـــات. 
دەخاتـــە  كشـــتوكاڵییەكان  زەوییـــە  ڕێـــژەی  دووەم: 
ــە  ــە تەماتـ ــەو زەوییانـــەی دەكرێتـ ــە ئـ مەترســـی، واتـ
ـــەرە  ـــوە ب ـــی دیكـــەی ســـەوزە و می ـــار و جۆرەكان و خی
ــر زەوی  ــاوی ژێـ ــێیەم: ئـ ــەوە. سـ ــر دەبێتـ ــەرە كەمتـ بـ
زۆر دادەبەزێـــت، وەك ئـــەوەی گوێبیســـتی بوویـــن كـــە 
لێدانـــی بیـــر تـــا 700مەتـــر ڕۆیشـــتووە، ئەمـــەش ئـــەوە 
دەردەخـــات وشكەســـاڵی كاریگەریـــی زۆری لەســـەر 
ـــر زەوی دەبێـــت، بەڵكـــو لەمـــەودوا تووشـــی  ـــاوی ژێ ئ
ـــەودوا  ـــە پێویســـتە لەم ـــەر بۆی ـــن، ه ـــش دەبی كەمئاویی

دروستكردنی سایلۆ هۆكارێكە بۆ 
هاندان و بەردەوامیی جووتیاران و 

دڵنیابوون لە چاندنی دانەوێڵە 

د. كاوە عەبدولكەریم عەلی
سەرۆكی سەندیكای ئەندازیارانی كشتوكاڵ بۆ گواڵن:

بـــۆ  لـــە چوارچێـــوەی هەوڵەكانـــی حكومـــەت 
گرنگەكانـــی  بـــوارە  پەرەپێدانـــی  بـــە  بایەخـــدان 
وەك پیشەســـازی و بازرگانـــی و چاكســـازی لـــە 
بـــواری دارایـــی و كارگێـــڕی، كەرتـــی كشـــتوكاڵیش 
ــەم  ــێ دراوە و لـ ــددی پـ ــەورە و جـ ــی گـ گرنگییەكـ
ــراون،  ــگ هەڵگیـ ــگاوی گرنـ ــن هەنـ ڕووەوە چەندیـ
قســـەكردن و تاوتوێكردنـــی ئـــەم هەنگاوانـــە بوونـــە 
لەگـــەڵ  گـــواڵن  گوڤـــاری  دیـــداری  تـــەوەری 
عەلـــی  عەبدولكەریـــم  كاوە  دكتـــۆر  پڕۆفیســـۆر 
كشـــتوكاڵ  ئەندازیارانـــی  ســـەندیكای  ســـەرۆكی 
ئەندازیاریەكانـــی  زانســـتە  كۆلێـــژی  ڕاگـــری  و 

ســـەاڵحەدین.  زانكـــۆی  كشـــتوكاڵی 
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ــە و تێڕوانینـــی  ــی ناڕەوایـ ــت، كارێكـ ــتوكاڵی بێـ كشـ
ئێمـــە وایـــە زەوییـــە كشـــتوكاڵییەكان لـــەو جـــۆرە 

ـــەر  ـــرن. ه ـــەی نیشـــتەجێبوون زۆر گرنگت یەكان
لـــە ســـاڵی 2000دا  بـــۆ نموونـــە دەتوانـــرا 
دەشـــتی كەســـنەزان زۆربـــەی پێداویســـتیی 
ـــن جێـــگای  ـــر و چەندی گەنمـــی شـــاری هەولێ
دیكـــەش دابیـــن بـــكات. بـــەاڵم ئەوەتـــا هیـــچ 

ــتوكاڵییانەی  ــەو زەوییـــە كشـ یەكێـــك لـ
هـــەر  و  نەمـــاون  ســـنوورە  ئـــەو 
گـــەڕەك  بووەتـــە  هەمـــووی 
نیشـــتەجێبوون،  یەكـــەی  و 
ـــە  ـــەو هەمـــوو زەویی ـــاوكات ئ ه
بوونەتـــە  كشـــتوكاڵییانەی 
مەزرەعـــە و ســـیم كـــراون ئـــەوە 
لـــە  خەســـارەتە  گەورەتریـــن 
كەرتـــی كشـــتوكاڵ دەدرێـــت.

ـــت  ـــا چـــۆن دەتوانرێ * ئای
گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە 
وشكەســـاڵی  ڕوبـــەرووی 

بەتایبەتـــی  ببینـــەوە، 
وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ چ كارو 

بەرنامەیەكـــی بـــۆ ئـــەو مەبەســـتە 
هەیـــە؟

بـــۆ  هەنـــگاو  یەكـــەم   -
ئـــەو  بەرەنگاربوونـــەوەی 
ئەنجامدانـــی  كێشـــەیە 

توێژینـــەوەی زانســـتییە كـــە ئەمـــەش 
پێویســـتی بـــە هەماهەنگیـــی نێـــوان 
وەزارەتـــی  و  كشـــتوكاڵ  وەزارەتـــی 
خوێندنـــی بـــااڵ هەیـــە. بـــۆ نموونـــە 

ــااڵنی  ــە سـ ــۆ لـ ــم و جـ چاندنـــی گەنـ
1980 لـــە مانگـــی 10 دەســـتی بـــە 
چانـــدن دەكـــرد، ئەگەرچـــی لـــە ســـااڵنی 
2000دا تۆوكـــردن و چاندنـــی گەنـــم بووە 
مانگـــی 11 و ئێمـــە توێژینەوەیەكمـــان بـــۆ 
ـــرد  ـــان ك ـــە چاندنم ـــرد ك ـــتە ك ـــەو مەبەس ئ
لە 11/15 و 11/30، 12/15 و 12/30 
ـــە  ـــە ل ـــان ك ـــەو گەنمەم ـــەاڵم ئ و 1/15، ب
1/15 چاندبـــوو لـــە دەشـــتی بەرانەتـــی 

گەنمـــە  ئـــەو  گەردییـــەكان  و 
ــگ  ــە درەنـ ــەوە، چونكـ نەدوورایـ
چاندرابـــوو، بـــەاڵم كاتەكانـــی 
گەنمـــەكان  توانـــرا  دیكـــە 

وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ بـــۆ ئاودانـــی بێســـتان و بـــاخ 
و ...هتـــد، ئامێـــری زیرەكـــی ئـــاودان بـــەكار بێنێـــت 
كـــە ئێســـتا دوو، ســـێ پـــڕۆژە هەیـــە كـــە یەكێكیـــان 
لـــەالی ئێمـــە لـــە كۆلێـــژی كشـــتوكاڵ ئـــەو ئامیـــرە 
بەكاردێـــت، كـــە ئەویـــش ئامێـــری ئاودانـــی زیرەكـــە، 
ــن  ــر زەوی دادەنرێـ ــە ژێـ ــاودان لـ ــی ئـ ــە بۆڕییەكانـ كـ
ــدە  ــان پێویســـت بێـــت، ئەوەنـ و ڕەگـــەكان چەنـــد ئاویـ
ئاویـــان بـــۆ دەچێـــت. توێژینـــەوەكان دەریانخســـتووە 
ئامێـــری زیرەكـــی ئـــاودان ڕێـــژەی75%ی ئـــاو لـــە 
ـــە كاتێكـــدا  ـــە ل ـــۆ نموون ـــەوە، ب ـــەم دەكات ـــەكان ك ئاودان
ــەو  ــەوە بـ ــت ئـ ــەكار بێنێـ ــاو بـ ــر ئـ ــار 100 لیتـ جووتیـ
ئامێـــرە زیرەكـــە تەنیـــا پێویســـتی بـــە 25 لیتـــر ئـــاو 
ــۆ  ــتوكاڵ بـ ــی كشـ ــت وەزارەتـ ــە دەكرێـ ــت. كەواتـ دەبێـ
ـــە ئەنجـــام  ـــەم كاران ـــەوەی وشكەســـاڵی ئ ڕووبەڕووبوون
بـــدات، یەكـــەم: كەمكردنـــەوەی ڕێـــژەی بەكارهێنانـــی 
بـــە  دووەم:  كشـــتوكاڵی.  بەرهەمهێنانـــی  لـــە  ئـــاو 
بازاڕكردنـــی بەرهەمـــەكان. ســـێیەم: كردنـــەوەی دەرگا 
ــژەی بەكارهێنانـــی  ــە ڕێـ ــەو توێژینەوانـــەی كـ ــۆ ئـ بـ
ئـــاو كـــەم دەكاتـــەوە. چـــوارەم: دروســـتكردنی پۆنـــت 
ــاران  ــاوی بـ ــەوەی ئـ ــۆ گلدانـ ــووك بـ ــداوی بچـ و بەنـ
و  مامناوەنـــد  بەنـــداوی  دروســـتكردنی  زیاتـــر  و 
ســـتراتیژی كـــە ئەمانـــە دەبنـــە هـــۆكاری ئـــەوەی 
ئـــاوی  و  نەچێـــت  بەفیـــڕۆ  زەوی  ســـەر  ئـــاوی 
ژێـــر زەوییـــش ئاســـتەكەی بـــەرز ببێتـــەوە و بـــاری 

كشـــتوكاڵی باشـــتر ببووژێتـــەوە. 
ناوچـــەی  و  ســـایلۆ  تاچەنـــد دروســـتكردنی   *
لەمبـــارەوە  و  گرنگـــە  خـــۆراك  پێشەســـازیی 
چـــۆن  هەرێـــم  حكومەتـــی  هەنگاوەكانـــی 

؟ نگێنن ســـە ە ڵد هە
- لـــە ڕاســـتیدا دروســـتكردنی ســـایلۆ و ناوچـــە 
پیشەســـازییەكان گرنگییەكـــی زۆریـــان هەیـــە، چونكـــە 
بەردەوامیـــی  و  هانـــدان  بـــۆ  هۆكارێكـــن  ئەمانـــە 
ــە،  ــی دانەوێڵـ ــە چاندنـ ــوون لـ ــان و دڵنیابـ جووتیارانمـ
بەتایبەتـــی گەنـــم، لەبـــەر ئـــەوەی دڵنیـــا دەبنـــەوە 
ـــتهێنانی  ـــە بەدەس ـــان و ل ـــی بەرهەمەكانی ـــە وەرگرتن ل
ـــەو ناوچـــە پیشەســـازییانەش كـــە  ـــج. بێگومـــان ئ قازان
ئێســـتا لـــە شـــارەكانی هەرێـــم دروســـت كـــراون، یـــان 
دروســـت دەكرێـــن، بـــە بازاڕكردنـــە بـــۆ بەروبوومـــە 
كشـــتوكاڵییەكان و كەرتـــی كشـــتوكاڵی دڵنیـــا دەكاتـــەوە 
ــان  ــتوكاڵیەكان قازانجیـ ــە كشـ ــوو بەروبوومـ ــە هەمـ كـ
مســـۆگەرە. بـــەاڵم ئـــەوەی مەترســـی لەســـەر كەرتـــی 
كشـــتوكاڵ دروســـت دەكات، بەرفراوانبوونـــی شـــارەكانە 
ـــە ئەگـــەر لەســـەر حیســـابی زەویـــی  ـــەو گەورەبوون و ئ
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  توێژینەوەكان دەریانخستووە 
ئامێری زیرەكی ئاودان 
ڕێژەی75%ی ئاو لە ئاودانەكان 
كەم دەكاتەوە

گرنگییەكی جددی و بەرچاو 
دەدرێت بە كەرتی كشتوكاڵ و 
ئەم حكومەتە دەستی وەزیری 
كشتوكاڵی بۆ كار و پڕۆژەكان 
كراوەتر كردووە

ئەوەی مەترسی لەسەر كەرتی 
كشتوكاڵ دروست دەكات، 
بەرفراوانبوونی شارەكانە و 
ئەو گەورەبوونە ئەگەر لەسەر 
حیسابی زەویی كشتوكاڵی بێت، 
كارێكی ناڕەوایە 

ئەو هەموو زەوییە 
كشتوكاڵییانەی بوونەتە 
مەزرەعە و سیم كراون ئەوە 
گەورەترین خەسارەتە لە كەرتی 
كشتوكاڵ دەدرێت

بدوورینـــەوە، واتـــە دواكەوتنـــی چانـــدن دەتوانرێـــت 
تـــا 12/30ش بكرێـــت و ئـــەو جـــۆرە توێژینەوانـــە 
ــا  ــت. هەروەهـ ــێ بدرێـ ــان پـ ــر گرنگییـ ــتە زیاتـ پێویسـ
ئەنجـــام  پرژانـــدن  شـــێوەی  بـــە  ئـــاودان  پێویســـتە 
ـــدەگات  ـــە گەنمەكـــە پێ ـــەو شـــێوە ئاودان ـــت، كـــە ب بدرێ
و هۆكاریكیـــش دەبێـــت بـــۆ پاراســـتنی ئـــاوی ســـەر 
زەوی و ژێـــر زەوی. هەروەهـــا وەك پێشـــتر ئاماژەمـــان 
پـــێ دا، دروســـتكردنی پۆنتـــی بچـــووك بچـــووك كـــە 
ـــی  ـــی هەرێم ـــی زەوی ـــوێن و هەڵكەوتەكان ـــەی ش زۆرب
كوردســـتان بـــۆ ئـــەو مەبەســـتە گونجـــاون و دەتوانرێـــت 
ـــە  ـــدا كۆبكرێتـــەوە، ئـــەو پۆنتان ئـــاوی بارانباریـــن تێیان
ـــەك  ـــە، ن ـــش نیی ـــارەی زۆری ـــە بودجـــە و پ پێویســـتی ب
هـــەر تەنیـــا جووتیـــاران ســـوودی لـــێ وەردەگـــرن، 
ـــەوە.  ـــەرز دەبێت ـــر زەوییـــش ب ـــاوی ژێ بەڵكـــو ئاســـتی ئ
لەالیەكـــی دیكـــەوە بەكارهێنانـــی ئـــاوی ژێـــر زەوی 
بـــەو ڕێـــژەی كـــە چەندیـــن ســـاڵە بەكاردەهێنرێـــت 

مەترســـییەكی زۆری دروســـت كـــردووە. 
* پێشـــبینیتان بـــۆ وەرزی ئەمســـاڵی كشـــتوكاڵ 

چییـــە؟
- بێگومـــان ئـــەو جووتیـــارەی كـــە زەوی هەیـــە 
ئـــەوە تـــۆوی خـــۆی هـــەر دەكات، بـــەاڵم یـــەك شـــت 
هەیـــە كـــە پێویســـتە جووتیـــار چاوەڕوانـــی 15و30/ 
بـــاران  بزانێـــت  كـــە  بـــكات   11 مانگـــی  و   10
دەبارێـــت، ئینجـــا دەســـت بـــە چاندنـــی گەنمەكـــەی 
بـــكات و بـــە گوێـــرەی بـــاران و پێویســـتیی ئـــاو بـــۆ 
چانـــدن دەتوانیـــن هەولێـــر بكەینـــە چەنـــد بەشـــێك 
بـــاران نەبارینـــی  لـــەو بەشـــانەی كـــە مەترســـیی 
لـــە  تێدایـــە، وەك دەشـــتی قەرەچناخـــە و خوارتـــر 
هەولێـــر، لـــەو بەریـــش لـــە چاڵـــوك و خوارتـــری و 
هەتـــا  جووتیـــارەكان  ئـــەوە  قەرەچوغیـــش  دەشـــتی 
مانگـــی 11ش ڕادەوەســـتن، بـــەاڵم تـــۆوی خۆیـــان 
هـــەر دەكـــەن. لـــەو دەشـــتانە و بـــە گشـــتی گەنـــم 
ــت  ــاوكات دەبێـ ــتە، هـ ــی پێویسـ ــم بارانبارینـ 300 ملـ
وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ و جووتیارانیـــش ئـــەو جـــۆرە 
ـــتە، وەك  ـــر پێویس ـــان كەمت ـــە ئاوی ـــن ك ـــە بچێن گەنمان
ئـــەوەی لـــە كاتـــی خـــۆی ئێمـــە توێژینەوەمـــان كـــرد 
و گەنمـــی »ڕزگاری و ئاراز«مـــان تاقـــی كـــردەوە 
كـــە لـــە گەنمـــی ئەبوغرێـــب و بەكرەجـــۆ و جۆرەكانـــی 

ــتە. ــر پێویسـ ــیان كەمتـ ــوو، ئاویشـ ــتر بـ ــە باشـ دیكـ
* ئایـــا هـــاوكاری و هەماهەنگیـــی ئێـــوە وەك 
ســـەندیكا لەگـــەڵ جووتیـــاران چۆنـــە و داواكاریتـــان 
لـــە حكومەتـــی هەرێـــم چییـــە كـــە بـــۆ جووتیـــارن 

ــەن؟ بیكـ

- ئێمـــە چ وەك ســـەندیكا و چ وەك كۆلێـــژی 
دەرگامـــان  كشـــتوكاڵییەكان  ئەندازیارییـــە  زانســـتە 
وااڵیـــە بـــۆ هەمـــوو جووتیارانـــی كوردســـتان و هـــەر 
ڕاوبۆچـــوون و پـــرس و توێژینەوەیەكیـــان بـــە ئێمـــە بێـــت 
بـــۆ پەرەپێدانـــی كەرتـــی كشـــتوكاڵی و بەرهەمەكانیـــان 
پاڵپشـــتی و یارمەتییـــان دەدەیـــن و هـــەر كێشـــەو 
ــەوە  ــان هەبێـــت، ئـ ــاران لـــە كارەكانیـ گرفتێـــك جووتیـ
ئێمـــە دەیكەینـــە بەرنامـــەی توێژینەوەكانمـــان، نـــەك 
تەنیـــا لـــە بەشـــی بەروبوومـــی كێڵگەیـــی، بەڵكـــو 
لـــە  كـــە  كۆلێژەكەمـــان  دیكـــەی  بەشـــەكانی  لـــە 
هەشـــت بـــەش پێكهاتـــووە. بـــەاڵم هـــەروەك ماوەیـــەك 
ــتوكاڵ  ــری كشـ ــەڵ جەنابـــی وەزیـ ــتا لەگـ پێـــش ئێسـ
كۆنگرەیەكـــی  بـــە  پێویســـتمان  كـــرد،  باســـمان 
كشـــتوكاڵی هەماهەنگـــی هەیـــە كـــە حكومەتـــی 
ـــە هەرێمـــی  ـــن ل ـــدات. وەك دەزانی ـــم ئەنجامـــی ب هەرێ
بەڵكـــو  نییـــە،  بەرهەممـــان  كێشـــەی  كوردســـتان 
كێشـــەی گـــەورەی هەرێمـــی كوردســـتان ســـاغكردنەوە 
ئەگەرچـــی  بەرهەمەكانـــە.  بەبازاڕكردنـــی  و 
چـــاوەڕوان دەكرێـــت ســـایلۆ و كارگـــە و پڕۆژەكانـــی 
بەپیشەســـازیكردنی خـــۆراك تەكانێكـــی گـــەورە بخاتـــە 
بـــەردەم بەبازاڕكردنـــی بەرهەمـــە ناوخۆییەكانمـــان. 
لێـــرەدا بـــە پێویســـتی دەزانـــم چ لەالیـــەن حكومـــەت 
بـــۆ بەرەوپێشـــچوونی كەرتـــی  و چ وەبەرهێنـــەران 
ــیرەمەنی و  ــدی و شـ ــەی قوتووبەنـ ــتوكاڵ كارگـ كشـ
جۆرەهـــای دیكـــە دابمەزرێنـــن كـــە ســـوودێكی زۆری 

ــت. ــش دەبێـ ــان و جووتیارانیـ ــۆ خۆیـ بـ
حكومەتـــی  لەالیـــەن  هەفتەیەكـــە  چەنـــد   *
هەرێمـــەوە بڕیـــار دراوە بـــۆ پاڵپشـــتی و هاندانـــی 
ملیـــۆن   )100 تـــا   5  ( قەرزێكـــی  جووتیـــاران 
دینـــاری بـــە جووتیـــاران بدرێـــت. ئایـــا ئـــەو قـــەرزە تـــا 
ـــی  ـــەر بەرەوپێشـــچوونی كەرت ـــد كاریگـــەری لەس چەن

دەبێـــت؟ كشـــتوكاڵی 
- لـــە ڕاســـتیدا پێدانـــی ئـــەو قـــەرزە بڕیارێكـــی 
باشـــە، هـــەر چەنـــدە دەبـــوو زووتریـــش ئـــەو قـــەرزە 
ــەوە،  ــێ دەكەوێتـ ــی لـ ــی باشـ ــە و دەرئەنجامێكـ بدرایـ
ــی  ــوان وەزارەتـ ــە نێـ ــت لـ ــی هەبێـ ــەر هەماهەنگـ ئەگـ
كشـــتوكاڵ و ئـــەو بانكانـــەی قەرزەكـــە دەدەن، بـــۆ 
ئـــەوەی بدرێـــت بـــەو جووتیارانـــەی كـــە بـــە ڕاســـتی 
بـــۆ زیاتركـــردن و باشـــتركردنی  بـــەكاری دەهێنـــن 
بەرهەمـــە كشـــتوكاڵییەكان، قەرزەكـــەش بـــۆ هەمـــوو 
پێداویســـتییەكی كشـــتوكالی بێـــت، چ ئامێـــر بێـــت، 
یـــان ســـاردكەرەوە، یـــان هـــەر پێداویســـتییەكی دیكـــەی 
كشـــتوكاڵی بێـــت، كـــە ئـــەوە كاریگەرییەكـــی زۆر 
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كاتی خۆی ئێمە توێژینەوەمان 
كرد و گەنمی »ڕزگاری و 

ئاراز«مان تاقی كردەوە كە لە 
گەنمی ئەبوغرێب و بەكرەجۆ 
و جۆرەكانی دیكە باشتر بوو، 

ئاویشیان كەمتر پێویستە

لە هەرێمی كوردستان كێشەی 
بەرهەممان نییە، بەڵكو كێشەی 

گەورەی هەرێمی كوردستان 
ساغكردنەوە و بەبازاڕكردنی 

بەرهەمەكانە

باشـــی لـــە بەرهەمهێنـــان و پێشـــكەوتنی كەرتـــی 
كشـــتوكاڵی دەبێـــت، هەروەهـــا هەنـــدێ كێڵگـــەی 
شووشـــەیی بـــاش لـــە هەرێمـــی كوردســـتان ئێســـتا 
دامـــەزراوە بـــەو قـــەرزە دەتوانرێـــت ئـــەو جـــۆرە كێڵگانـــە 
زیاتـــر و باشـــتر پێـــش بكـــەون و ئـــەو قـــەرزە دەبێتـــە 
هۆكارێـــك بـــۆ زیادبـــوون و باشـــتركردنی ســـامانی 

ئاژەڵـــی و پەلـــەوری و ماســـی و...هتـــد. 
دەرمانـــە  كیمیایـــی  پەینـــی  بەكارهێنانـــی   *
ــت  ــان دەبێـ ــتە و ڕێژەیـ ــد پێویسـ ــا چەنـ ــەرەكان تـ قڕكـ

چەنـــد بێـــت؟
و  گەشـــەكردن  بـــۆ  كیمیاییـــەكان  پەینـــە   -
بەهێزبوونـــی بەرهەمـــە كشـــتوكاڵییەكان پێویســـتە، 
بـــەاڵم ئەویـــش بەپێـــی ڕێـــژە زانســـتییەكان و ئـــەو 
ڕێنماییانـــەی لەالیـــەن پســـپۆڕانی بـــواری كشـــتوكاڵی 
ـــەرەكان زۆر  ـــە قڕك ـــاوكات دەرمان ـــت، ه ڕەچـــاو دەكرێ
پێویســـتە، بـــەاڵم ئەویـــش دەبێـــت بـــە ژیـــری و زیرەكـــی 
لـــە ســـنووری خـــۆی جووتیـــار بـــەكاری بێنێـــت، 
چونكـــە لـــە خـــۆی زیاتـــر بەكارهێنانیـــان زیانـــی 

ــوودەكەی. ــە سـ ــرە لـ زیاتـ
چەنـــد  ڤێتێرنـــەری  پزیشـــكی  ڕۆڵـــی  ئایـــا   *
بەرەوپێشـــچوونی  لەســـەر  كاریگـــەرە  و  گرنـــگ 
ســـامانی  و  ئاژەڵـــداری  و  كشـــتوكاڵ  كەرتـــی 

پەلـــەوەری؟

پـــڕۆژە  ئیـــدارەی  كشـــتوكاڵی  ئەندازیـــاری   -
كشـــتوكاڵییەكان دەكـــەن بـــە تایبەتـــی پڕۆژەكانـــی 
ســـامانی ئاژەڵـــی، بـــەاڵم پزیشـــكە ڤێتێرنەرییـــەكان كار 
لەســـەر پاراســـتنی تەندروســـتیی ئاژەڵـــەكان دەكـــەن، 
ـــەكان كارێكـــی گـــران  ـــە پزیشـــكە ڤێتێرنەریی ـــەر بۆی ه
و بـــاش دەكـــەن بـــۆ پاراســـتنی گیانـــی ئاژەڵـــەكان بـــۆ 
ئـــەوەی بەرهەمێكـــی بـــاش و تەندروســـتیان هەبێـــت. 
* ئایـــا بـــە دیاریكـــراوی هەوڵەكانـــی حكومـــەت 
ـــی كشـــتوكاڵ چـــۆن  ـــە كەرت ـــدان ب ـــواری گرنگی ـــە ب ل

دەبینـــن؟
-  لـــە ڕاســـتیدا ئـــەوەی بـــەدی دەكرێـــت ئەوەیـــە 
كـــە گرنگییەكـــی جـــددی و بەرچـــاو دەدرێـــت بـــە 
دەســـتی  حكومەتـــە  ئـــەم  و  كشـــتوكاڵ  كەرتـــی 
ــر  ــڕۆژەكان كراوەتـ ــۆ كار و پـ ــتوكاڵی بـ ــری كشـ وەزیـ
كـــردووە، لەوانـــە پێدانـــی قـــەرزی كشـــتوكاڵی و پێـــدان 
و دابینكردنـــی ئامێـــر و پێداویســـتیی كشـــتوكاڵی بـــۆ 
جووتیـــاران و دۆزینـــەوەی زیاتـــر لـــە 5 هـــەزار هەلـــی 
كەرتـــی  لـــە  كشـــتوكاڵییەكان  ئەندازیـــارە  بـــۆ  كار 
تایبـــەت. هەروەهـــا هـــەوڵ هەیـــە هەلـــی كارەكـــە 
بگاتـــە 10 دەرفـــەت كـــە هەمـــوو ئەمانـــە هانـــدان 
ــەكردن و  ــۆ گەشـ ــە بـ ــەی نۆیەمـ ــتیی كابینـ و پاڵپشـ
ـــە هەرێمـــی  ـــی كشـــتوكاڵ ل بەرەوپێشـــەوەچوونی كەرت

كوردســـتاندا.   
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پەیوەندیی دراوسێ لە ڕابردوودا 

ئەركی جیرانەتی ئەوەندە گەورەیە پێغەمبەری سەروەرمان 
دەفەرموێت: )َمن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فلُيْكرِْم جاره( 
واتە: ئەوەی بڕوای بە )اللە( جل جاللە و ڕۆژی دوایی 

)قیامەت( هەبێ، با ڕێز لە دراوسێیەكەی بگرێت . 
)َخْيُ  دەفەرموێ:  پێغەمبەر)د.خ(  دی  فەرمودەیەكی  لە 
األَصحاب ِعْنَد اللَِّه َتَعالَی َخْيُُهْم لصاِحِبِه، وَخْيُ الِجيَاِن ِعْنَد اللَّه 

َتَعالَی خْيُُهْم لجارِِه( ِرواه الرتمذي.

ئەو  گەورە،  خودای  الی  لە  هاوڕێ  باشترین  واتە: 
باشترین  هەروەها  باشە،  هاوڕێكەی  بۆ  كە  هاوڕێیەیە 

جیران ئەو جیرانەیە كە بۆ جیرانەكەی باش بێت.
بوو،  هاوەاڵنیدا  ناو  لە  )د.خ(  پێغەمبەر  جارێكیان 
 ) )خ.ل  جوبرائیل  فریشتە  جارە  ئەم  ئەگەر  فەرمووی: 
باسی  ئەوە  بكات،  دراوسێ  مافی  باسی  و  الم  بێتەوە 

میراتگرتن لە یەكتری دەكات، مەبەستی لەوەدا بوو. 
هەژاریان  دراوسێیەكی  دەوڵەمەند  ماڵێكی  دەگێڕنەوە 
هەبوو، بەردەوام ماڵە هەژارەكە داوای پێداویستیی ڕۆژانە 
و هاوكاری لە دراوسێیە دەوڵەمەندەكەی دەكرد. ڕۆژێكیان 
بە منداڵەكەی گوت: بڕۆ لە ماڵی  ژنی دەوڵەمەندەكە 
منداڵەكە  بێنە،  قەرز  بە  خوێ  هەندێك  دراوسێیەكەمان 
زۆرە.  خوێمان  ئێمە  دایە خۆ  وتی:  و  پرسی  دایكی  لە 
دایكی وتی: ڕۆڵە وس بە، با دراوسێ هەژارەكەم هەست 
پێشینانمان  نەكات. ئەمە ڕەوشتە جوانەكانی  نەقسی  بە 

بووە«. 
لە ڕابردوودا پەیوەندیی نێوان دراوسێكان بە هاوسەنگی و 
هاوكاری و یەكدەنگی و دۆستایەتی بنیات نرابوو، دراوسێ 
ببوون بە خۆشەویست و دڵسۆزی یەكتر، ژیانی دراوسێ 
دراوسێ  ئەمڕۆ  كە  ئاڵۆزییانەی  و  كێشە  لەو  بوو  دوور 
بۆ یەكتری دروست دەكەن. لە ڕابردوودا پەیوەندیی نێوان 
دراوسێ لەسەر بنەمای برایەتی و یارمەتی و تەبایی و 
هاریكاری یەكدی ڕێكخرا بوو، تا ئەم دواییانە دراوسێ 
لە هەموو ئەو بۆنە و ڕووداوانەی كە ڕۆژانە دراوسێكانی 
دراوسێدا  نێوان  لە  دەبوو.  ئامادەیی  تێدەپەڕین،  پێیدا 
داب  ئەو  ببوو،  بەرپا  درێژخایەن  و  نزیك  هاوڕێیەتیەكی 
و نەریتە ڕەسەنانەی كە دراوسێ لەسەری پەروەردە بوون، 
تەنیشتی  لە  دڵتەنگیدا  و  شادی  كاتی  لە  كردووە  وای 
بوەستێت. گرنگترینیان بە چەند خاڵ دەستنیشان دەكەین: 

١- لە ڕابردوودا كاتێك دراوسێیەك لەماڵ دەردەچوون بۆ 
دەگەڕانەوە  تا  شوێنێك،  هەر  و  كارێك  بۆ  یان  گشتێك، 
منداڵەكانیان بە دراوسێكەیان دەسپارد، بە دڵنیایی تەواوەوە 
ئەو كارەیان دەكرد، كە دراوسێكەیان بێهیوایان ناكات، كە 
بە باشترین شێوە چاودێری دەكات. دراوسێكەی ئاگاداری 
كە  بن،  خۆی  منداڵی  ئەوەی  وەك  دەبوو،  منداڵەكانی 

دایكیان ئاگاداریان بووە.
٢- لە ڕابردوودا ئەگەر یەكێك لە دراوسێكان نەخۆش 
و  سەردانیكردنی  بۆ  دەكرد  پەلەیان  هەمووان  بوایە، 
ماڵەكەیان بۆ پاك دەكردەوە خواردنیان بۆ ئامادە دەكرد .
بدات،  زارۆكی  بە  شیر  نەتوانێت  دایكێك  ئەگەر   -٣
ئەوا دراوسێكەی دیكەی بۆ چەند ڕۆژێك ئاگاداری 
شیرپێدانی دەبوو. لێرەوە برایەتی سەری هەڵدا، بۆیە زۆر 
جار گوێمان لە هەندێك كەس دەبێت، كە برای شیرین. 
ئێمەیان  بۆ  منداڵبوون،  كاتێك  باپیران،  و  باوك   -٤
دەگێڕایەوە كە چۆن دراوسێ لە ڕابردوو لە نێوان خۆیاندا 
خواردنیان بۆ یەكتر دەبرد. ئەم وێنە جوانە تا ئێستاش لە 
چەندین  تێپەڕبوونی  سەرەڕای  ماوە،  گەورەكاندا  یادی 

ساڵ، ئەوە هەر داب و نەریتی دراوسێكان بووە. 
لە  یەكێك  بەردەم  لە  هاویندا  شەوانی  لە  دراوسێكان   -٥
و  دۆستانە  گفتوگۆی  پێكەوە  كۆدەبوونەوە،  ماڵەكان 
باسی هەواڵی گەڕەك و خۆشییەكانیان دەكرد، لە شەوانی 
خواردنی  دەم  بە  و  دەبوون  یەكتر  میوانی  زستانیشدا 

شەوچەرەوە قە سەی خۆشێان دەكرد.
و  تێپەڕبووایە  شەقامەكەدا  بە  دراوسێیەك  ئەگەر   -٦
بینیبای دەرگای دراوسێكەی كراوەیە، یەكسەر دەرگاكەی 
دادەخست، بۆ ئەوەی پیرۆزیی ماڵی دراوسێكەی پارێزراو 

بێت.
كردبایە،  گەشتیكی  دراوسێكان  لە  یەكێك  ئەگەر   -٧
گەشتەكەی  لە  كە  دەكرد،  دراوسێكانی  لە  ماڵئاوایی 
دەگەڕایەوە، هەمووان دەهاتن بە خێرهاتنەویان دەكرد كە 
بە سەالمەتی گەڕاوەتەوە. كە دراوسێیەك گەشتی كردبا، 
داوای لە دراوسێكانی دەكرد كە ئاگاداری ماڵ و خێزان 

و منداڵەكانی بن تا ئەو دەگەڕایەوە.
بە  چێشتخانە  پێداویستیی  هەندێك  قەرزكردنی   -٨
كاتێك  بوو،  باو  دراوسێكاندا  لەناو  بەرفراوان  شێوەیەكی 

لە ڕابردوودا پەیوەندیی نێوان 
دراوسێكان بە هاوسەنگی 
و هاوكاری و یەكدەنگی و 
دۆستایەتی بنیات نرابوو

لە ڕابردوودا پەیوەندیی 
نێوان دراوسێ لەسەر بنەمای 
برایەتی و یارمەتی و تەبایی و 
هاریكاری یەكدی ڕێكخرا بوو
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مامۆستا عەزیز جەبار مەنتك 

بەرپرسی ناوچەی بنەساڵوەی یەكێتیی 
زانایانی ئایینی ئیسالمیی كوردستان 

ناوماڵیان  پێداویستییەكانی  هەموو  نەیاندەتوانی  خێزانێك 
دابین بكەن، دراوسێ لە یەكتریان وەردگرت .

٩- ئەگەر دراوسێ لە ماڵی خۆیدا نانی تەواوبوایە، لە 
دراوسێكەی هەندێك نانی وەردەگرت، دواتر دوای نانكردن 

بۆیان دەگەڕاندەوە. 
و  بن  خێزان  یەك  كە  دەژیان  ئەوە  وەك  دراوسێكان   -١٠
بۆیە دراوسێ  بە یەكەوە بەش كردبێت،  هەموو شتێكیان 
لەو سەوزە و میوەی كە دەیچاند، یان لەو ئاژەاڵنەی كە 
بەخێوی دەكرد، لە شیر و پەنیر و لەبری پێی بفرۆشێت، 

بە دیاری بۆی دەنارد .
١١- ئەگەر دراوسێكە پێویستی بە بڕێك یارمەتی بوایە، 
سەرەتا دەچووە الی دراوسێكەی، پێش ئەوەی بچێتە الی 

كەسوكار و هاوڕێكانی.
لە  منداڵەكانی  بۆ  شتێك  دراوسێیەك  ئەگەر   -١٢
منداڵەكانی  بۆ  بكڕیبا،  شەقام  سەر  فرۆشیارانی 
دراوسێشی دەكڕێ، چونكە ئەوان وەك منداڵەكانی خۆی 

سەیری دەكرد.
١٣-كاتێك خانووی یەكێك لە دراوسێكان بچووك بووایە، 
ئەوە ماڵەكانیان دەكردەوە بۆ ئەوەی ئاهەنگی هاوسەرگیری 
تێدا ئەنجام بدەن، خەڵكی ماڵەكەش زۆر دڵخۆش دەبوون، 

ئەگەر خۆشییەكە لەگەڵیان لە ماڵەكەدا ئەنجام درابا.
١٤- ئەگەر یەكێك لە دراوسێكان شتێكی نەخوازراوی لێ 
ڕووی بدابایە، دراوسێ یەكەم كەس بوو بۆ پێشكەشكردنی 

هاوكاری، چونكە نزیكترین كەسی بووە. 
سەرپەرشتیار  و  برا  و  باوك  وەك  دراوسێ  جاران   -١٥
وا بوون. ئامۆژگارییەكانیان دەبیسترا و جێگای ڕێز و 
پێزانین بوون. كە گەنج بووین، گوێمان لە قسەی باوك و 
دایكمان دەگرت، كە چۆن وەسفی دراوسێكانیان دەكرد، 
بەشێكی  دراوسێكە  كە  دەهات  لێ  وامان  شێوەیەك  بە 
كەسوكاری  و  خزم  ئەوەی  وەك  بێت،  ژیانمان  گرنگی 

ئێمە بن.
١٦- جاران دراوسێكان یەكدەست و بنەماڵەیەكی بە یەكەوە 
گرێدراو بوون، كوڕەكانیش لە نێو دراوسێكانیاندا پەروەردە 
دەكران، كاتێك لە ماڵەوە دەچوونە دەرەوە چاودێرییان دەكرد 
چۆن  هەروەك  دەكرد،  هەڵەكانیان  لە  لێپرسینەوەیان  و، 
لێپرسینەوەیان لە كوڕ و كچەكانی خۆیان دەكرد. بە بێ 

ئەوەی هیچ ناڕەزایەتییەك لە الیەن دراوسێوە دەر ببڕێت. 
دەست  لە  خۆی  بەهای  دراوسێیی  پەروەردەی  هەروەها 

نەدەدا، بە گواستنەوەی ماڵ، یان مردن. 
١٧- دراوسێكان لە كۆندا لە سەختی و نەبوونی دەژیان، 
ئاسوودەی  و  ئارامی  بە  نەدەكرد،  لەبیر  یەكتریان  بەاڵم 
بۆ  چاكەدا  و  خۆشەویستی  دوای  بە  و  دەژیان  پێكەوە 

یەكتردا دەگەڕان.
 ١٨-ئەگەر دراوسێ خەمبار بووایە، هەڵگری خەمەكەی 

دەبوون، ئەگەریش دڵخۆش بوایە، لەگەڵیدا شاد دەبوون.
١٩- ئەگەر دراوسێ داوای یارمەتی دەكرد، یارمەتییان 
دەدا، لە ڕق و قینە و دوژمنایەتی و ناتەبایی یەكتر و 

ئازاردانی دراوسێ دوور دەكەوتنەوە.
٢٠- دراوسێكان ڕەچاوی هەستی یەكتریان دەكرد، بۆیە 
مەحاڵ بوو شادییەك بكرێت لە تەنیشت ماڵێك كە پرسە 
لە  مۆڵەت  وەرگرتنی  دوای  بێت،  تێدا  سەرەخۆشی  و 
ڕەزامەندیی  بە  خۆشییەكەیان  كۆچكردوو،  بنەماڵەی 

دراوسێ دەردەبڕی.
بووایە،  نێوان دراوسێكاندا دروست  لە  ٢١- ئەگەر كێشە 
گەڕەك  پیاوەكانی  مندااڵنەوە،  نێوان  ناكۆكیی  هۆی  بە 
ئاشتەواییان  كێشەكە  كەمكردنەوەی  و  چارەسەركردن  بۆ 

دەكرد.
بكات،  هاوسەرگیری  بیویستبایە  كوڕێك  ئەگەر   -٢٢
دراوسێكانی  لە  و  هاوسەرەكەی  خزمانی  لە  پرسیاری 
دەربارەی ئەو دەكرد. كاتێك كوڕی دراوسێ هاوسەرگیری 
ڕۆژی  لە  دەكرد  بەشدارییان  دراوسێ  پیاوانی  دەكرد، 
بۆ  ماددی  هاوكاریی  و  ئاهەنگێگڕان  و  هاوسەرگیری 

هاوسەرگیرییەكە.
كردبا،  دوایی  كۆچی  دراوسێی  یەكێك  ئەگەر   -٢٣
دراوسێكانیان  دەبوون،  پەژارە  و  خەم  تووشی  هەموویان 
و  دەكرد  پرسەكەیدا  و  ناشتن  ڕێوڕەسمی  لە  بەشدارییان 
و  میوان  و  كۆچكردوو  ماڵی  بە  پێشكەش  خواردنیان 

كەسوكاری دەكرد.
٢٤- ئەگەر یەكێك لە دراوسێكان خانووەكەی بفرۆشتبا، 
سەرەتا دراوسێی ئاگادار دەكردەوە بۆ كڕینی خانووەكەی، 
ئەگەر دراوسێ نەیویستبا، بە كەسێكی دەفرۆشت كە بۆ 

دراوسێكانی باش بێت.

لە ڕابردوودا ئەگەر یەكێك 
لە دراوسێكان نەخۆش بوایە، 
هەمووان پەلەیان دەكرد بۆ 

سەردانیكردنی و ماڵەكەیان بۆ 
پاك دەكردەوە خواردنیان بۆ 

ئامادە دەكرد 

دراوسێكان لە نێوان خۆیاندا 
خواردنیان بۆ یەكتر دەبرد. ئەم 
وێنە جوانە تا ئێستاش لە یادی 

گەورەكاندا ماوە
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مە
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لە كۆمپانیاكەمان 
دەیان ئافرەت لە بواری 
خانووبەرە كاردەكەن و ڕۆژ 
لە دوای ڕۆژ ڕێژەكەیان 
بەرەو زیادبوون دەچێت

دانیە هەوراز:

لـــە دونیـــای ئێســـتادا كـــە لـــە قۆناغـــی پۆســـت مۆدێرنەدایـــن، 
دەبینیـــن ئافرەتیـــش تێكـــەڵ بـــە كایەكانـــی سیاســـی و ئابـــووری 
و بازرگانـــی و.. هتـــد بـــوون. ئـــەوان نموونـــەی زینـــدوون لـــە 
ســـەركەوتوویی و بەرپرســـیاریەتی و ئافرەتـــی ســـەركردە و 
خاوەنـــكار و بەڕێوەبـــەر و فەرمانـــدەی هێـــزی چەكـــداری 
ـــز  ـــەوەش ســـەلمێندراوە ئافرەتیـــش خـــاوەن هێ ـــن، ئ واڵتەكانیان
ــت  ــەم دەتوانێـ ــت، هـ ــك بێـ ــێ دایـ ــەم دەتوانـ ــارە و هـ و بڕیـ
بـــازرگان و ســـەركردەش بێـــت. دەكـــرێ وەك هێزێكـــی 
لـــە  و  بڕوانرێـــت  ئافـــرەت  توانـــای  لـــە  وەگەڕخـــەر 
ــت،  ــێ بدرێـ ــان پـ ــیارێتی زیاتریـ ــێكتەرەكاندا بەرپرسـ سـ
ــان  ــۆ كچانمـ ــە بـ ــز و متمانـ ــی هێـ ــە هەوێنـ ــن بـ ــا ببـ تـ
لـــە ئاینـــدەدا.
و  بیناســـازی  كۆمپانیاكانـــی  و  وەبەرهێنەرهێنـــان 
لێكەوتەكانـــی گەشـــەكردنی خێـــرای ئـــەم كەرتـــە، 
ــو خانمانیشـــی ڕاپێچـــی  ــاوان، بەڵكـ ــا پیـ ــەك تەنیـ نـ
لـــە  كـــردووە،  بـــوارەدا  لـــەم  كاركـــردن  مەیدانـــی 
ژمارەیەكـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  ئێســـتادا 
ــوون  ــارات بـ ــە كاری عەقـ ــەڵ بـ ــان تێكـ زۆری ئافرەتـ
ـــەركەوتوون.  ـــان زۆر س ـــە كارەكانی ـــت ل ـــاس دەكرێ و وەك ب
دانیـــە هـــەوراز بەڕێوەبـــەری ســـەرچاوە مرۆییـــەكان لـــە 
دیمانەیەكـــی  لـــە  بیناســـازی  بەناوبانگـــی  كۆمپانیایەكـــی 
لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن تیشـــك دەخاتـــە ســـەر بەشـــداریی كارای 
خانمـــان لـــەم بـــوارەدا.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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دانیە هەوراز كەمال بەڕێوەبەری سەرچاوە مرۆییەكان لە 
كۆمپانیای حاجی سەالم، سەرەتا دەیەوێت كورتەیەك لە 
كارەكانی كۆمپانیاكەیان باس بكات، بە تایبەت ئەوەندەی 
بیناسازی  كەرتی  لە  ئافرەتان  كاركردنی  بە  پەیوەندی 
»كۆمپانیاكەمان  وتی:  بارەیەوە  لەو  هەر  هەبێت. 
گەورەترین  لە  یەكێكە  دامەزراوە   ٢٠٠٦ ساڵی  لە 
لە  كوردستان،  و  عێراق  لە  خانووبەرە  كۆمپانیاكانی 
)راستگویی،  بنەمای  لەسەر  دەستپێكردنی  سەرەتای 
بەرزترین  مرۆڤ  دامەزراوە.  دڵسۆزی(  پاكی،  دەست 
و پیرۆزترین بوونەوەرە لەم سەرزەمینەدا و ئافرەت جگە 
لەوەی كاراكتەرێكی سەرەكیی پەروەردەكردنی نەوەكانە، 
كاری  پیاو  شانی  بە  شان  بەردەوام  زەمانیشەوە  دێر  لە 
كردووە، تەنانەت لە بواری ئاژەڵداری و كاری قورسی 
كشتوكاڵ، ئێستاش لەگەڵ پێشكەوتنی شارستانیەت و 
ژیان و پێشكەوتنی مرۆڤ لە بوارەكانی ژیاندا، دیسان 
و  ئازادی  فراوانكردنی  و  بەردەوامی  نیشانەی  ئافرەت 
تێگەیشتنە لە ژیان. بە درێژایی سەدەكانی ڕابردوو تەنیا 
پیاوان لە كەرتی خانووبەرە و بزنێسی بیناسازی كاریان 
بەشداریی  قبووڵكردنی  هۆی  بە  ئێستا  بەاڵم  كردووە، 
بەسەردا  گۆڕانكاری  ڕاددەیەك  تا  كەرتەدا  لەو  ژنان 
بوارەدا  لەم  ژنانیش  پیشەیی  بەشداریكردنی  و  هاتووە 

زیادی كردووە«. 
دانیە هەوراز باسی ئەوە دەكات كە لە دوای پرۆسەی 
ئازادیی عێراقەوە لە ساڵی ٢٠٠٣ كوردستان جۆرێك لە 
یەكیك  بینی،  بە خۆیەوە  بوارەكان  لە هەموو  كرانەوەی 
لە بوارانە كەرتی بیناسازی بوو، لەگەل بوونی خواست 
بۆ شووقە و خانوو. كومپانیاكەمان خول و ترینینگی بۆ 
كارمەندەكانی )پیاو بێ، یان ئافرەت( كردووەتەوە، لەگەل 
هاتنە  ئافرەتانیش  بوارەدا  لەو  زۆر  كۆمپانیای  بوونی 
پێشەوە بە هۆی متمانە بەخۆبوونی ئافرەتان توانیویانە 

لەو بوارەشدا سەركەوتوو بن.
لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا كە ئامانجی بەشداریپێكردنی 
هەوراز  دانیە  بووە؟  چی  عەقارات  كەرتی  لە  خانمان 
وتی: »وەك هەر بوارێكی دی، بازاڕی خانووبەرە پڕە 
لە تەحەددا، بە تایبەت كە ئاستی كێبڕكێ بەردەوام لە 
زیادبووندایە. ژنان هەوڵێكی زۆر دەدەن لە پیشەكەیاندا و 
دەتوانم بڵێم خانمان لە بەشدارییان لە كاری خانووبەرە و 
بیناسازی ڕچەشكێنی دەكەن، وێڕای ئەوەی پیشەیەكی 
قورسە و پێویستی بە توانا و كەسایەتییەكی بەهێز هەیە، 
ماندووبوون  لە  هەمیشە سڵ  وەك  كورد  ئافرەتی  بەاڵم 
تەحەددیات  هەندێك  ئەگەرچی  ناكاتەوە.  زەحمەتی  و 
لە شكست،  لە: »ترس  بریتین  كە  ئافرەتان  پێش  دێتە 
و  گەورە  ڕووداوێكی  هەر  لە  بەرپرسیارێتی  وەرگرتنی 
ئەو مەترسییانەی كە لەگەڵ ناساندنی چەمكی نوێدا 
دێتە ئاراوە، لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ئاسۆی داهاتووی 
ئافرەتان ڕوونە بە هۆی ئەو متمانە زۆرەی كە بە خۆیان 

كرانەوەی  »لەگەڵ  وتیشی:  هەیە«.  تواناكانیان  بە  و 
هەر پڕۆژەیەكی خانووبەرە كومپانیاكەمان بەردەوام لقی 
بە  پێویستمان  كاتەدا  لەو  تەئكید  بە  دەكاتەوە.  خۆی 
وەرگرتنی كارمەندی نوێ دەبێت، بێ جیاوازی بەپێی 
ئەو مەرجانەی داوا كراون، ئافرەتان و پیاوان وەردەگیرێن، 
نییە، بەاڵم پێشكەشكردنی  بۆیە ژمارەیەكی دیاریكراو 
cv بەردەوامە و ئافرەتانیش بە هەمان شێوە بەشداری 

دەكەن«.
كاتێك پەیامنێری گۆڤاری گواڵن پرسیاری ئەوەی كرد 
تا  گشتی  بە  كورد  خانمانی  بیناسازی  بواری  لە  كە 

چەند لە ڕاپەڕاندنی كارەكانیدا سەركەوتوو بوون؟ 
ئافرەت  دەیان  كۆمپانیاكەمان  لە  وتی:  هەوراز  دانیە 
ڕۆژ  دوای  لە  ڕۆژ  و  كاردەكەن  خانووبەرە  بواری  لە 
ڕێژەكەیان بەرەو زیاد بوون دەچێت، هەرچەندە لە هاتنە 
سەرەتای  لە  كورد  خانمی  خانووبەرەدا  پیشەی  ناو 
قوناغەكەدان، بەاڵم بە هۆی ئەو پێشكەوتنەی لە بواری 

بیناسازی هەیە، ئافرەتانیش زیاتر بەشداری دەكەن«.
سەبارەت بە مەرجی ورگرتنی خانمانیش لە كۆمپانیاكەیان 
وتی: »هیچ جیاوازییەك نییە لە نێوان خانمان و پیاواندا 
لە مەرجی وەرگرتن كە ئەویش بریتییە لە ئەوەی خاوەن 
بڕوانامەی دبلۆم، یان بەكالیۆرس بن، زانینی زمانەكان 
و شارەزایی لە كۆمپیوتەر و دەبێت شێوازی قسەكردنی 

باش بێت.
كاری  بۆ  ئافرەتان  ڕێژەی  وایە  پالنمان  داهاتوودا  لە 
بۆمان  چونكە  بكەین،  زیاتر  عەقارات  و  خانوبەرە 
لە  و  زۆرە  توانایان  بوارەدا  لەم  ئافرەتان  دەركەوتووە 

ڕاپەڕاندنی كارەكەیان سەركەوتوون«. 
دروستكردنی  زۆربوونی  كە  پرسیارەدا  ئەو  وەاڵمی  لە 
لە كوردستان(  باڵەخانە  و  نیشتەجێبوون )شوقە  یەكەی 
ئایا  و  هەڵدەسەنگێنن  چۆن  ئابوورییەوە  ڕووی  لە 
نرخی خانوو و كرێی  نەبووەتە هۆی هەرزانیی  بۆچی 
خانوو? وتی: »لە ٢٠٠٦ ـەوە ئەم پرسیارە لە نێوەندی 
دەبیستین، كە  دەبینین و  ناو خەڵك  لە  ڕوژنامەوانی و 
دەكرێت،  دروست  نیشتەجیبون  یەكەی  كەی  هەتا  ئایا 
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ بیردۆزی ئابووری، هەتا خواست 
زیاتر  نرخەكەی  بێت،  زورتر  باڵەخانەكان  و  شوقە  بو 
دەبێت و دانابەزێت، ئەویش بە هۆی پێگەی جوگرافیی 
هـەرێمی كوردستان و سەقامگیری و ئارامی و ئاسایش 
بۆ  ئاسانكاری  وەبەرهینان، هەروەها  بوونی دەرفەتی  و 
وەبەرهێنان و كڕیاران، خواست لەسەر شوقە و بااڵخانە 
زیاتر بووە، لە هەمان كاتدا یەكیكی دی لەو هۆكارانە 
دەگەڕێتەوە بۆ كوالێتیی دروستكردنەكە، ئەگەر هەولێر 
بە نموونە وەربگرین، دەبینین شوقەكان بە كوالێتیی بەرز 
دروست كراون، ئەوەش خەرجی زیاتری تێ دەچێت، بۆیە 
پێشبینی دەكرێت هەولێر تا ١٠ساڵی دیكەش پێویستی 

بە دروستكردنی شوقە و بااڵخانە هەبێت«.
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بە درێژایی سەدەكانی ڕابردوو 
تەنیا پیاوان لە كەرتی 

خانووبەرە و بزنێسی بیناسازی 
كاریان كردووە

مرۆڤ بەرزترین و پیرۆزترین 
بوونەوەرە لەم سەرزەمینەدا و 

ئافرەت جگە لەوەی كاراكتەرێكی 
سەرەكیی پەروەردەكردنی 

نەوەكانە، لە دێر زەمانیشەوە 
بەردەوام شان بە شانی پیاوە 

كاری كردووە

خانمان لە بەشدارییان لە 
كاری خانووبەرە و بیناسازی 

ڕچەشكێنی دەكەن، وێڕای ئەوەی 
پیشەیەكی قورسە و پێویستی بە 

توانا و كەسایەتییەكی بەهێز 
هەیە

ئاسۆی داهاتووی ئافرەتان ڕوونە 
بە هۆی ئەو متمانە زۆرەی كە 
بە خۆیان و تواناكانیان هەیە



ژمارە )1334(  482022/9/26

تی
اڵیە
مە
كۆ

بە بڕیارێكی وەزارەتی پەروەردە 
مامۆستای پەروەردەی تایبەت بۆ 
قوتابیانی خاوەنپێداویستیی تایبەت 
دابین دەكرێت
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

بەشــی پــەروەردەی تایبەت بــۆ خزمەتی چینــی خاوەن پێداویســتیی تایبەت ســااڵنێكە لە 
زانكۆكانی هەرێمی كوردســتان كراوەتەوە، دەرچووانی ئەو بەشە لە قوتابخانەكان دەتوانن 
وەك مامۆستای پەروەردەی تایبەت وانە بە مندااڵنی خاوەن پێداویستیی تایبەت بڵێنەوە. بە 
خۆشــحاڵییەوە بۆ ساڵی نوێی خوێندن بە بڕیاری وەزیری پەروەردە مامۆستای پەروەردەی 
تایبــەت لە قوتابخانــەكان بۆ خزمەتــی قوتابیی خاوەنپێداویســتی تایبــەت دابین كراون. 

بەشداربووانی ئەم ڕاپۆرتەی گۆڤاری گواڵن زیاتر تاوتوێی ئەو پرسە دەكەن.

ـــە شـــێوەیەك  ـــدا ب ـــە جیهان ـــە ملیارێـــك كـــەس ل ـــر ل زیات
كـــە  تایبەتـــن  پێداویســـتیی  خـــاوەن  شـــێوەكان  لـــە 
ـــا  ـــن. ١١٠ت ـــك دەهێن ـــان پێ ١٥%ی دانیشـــتووانی جیه
١٩٠ ملیـــۆن كەسیشـــیان لـــە كاركردنـــدا ئاســـتەنگی 

ــەردەم. ــان دێتەبـ گەورەیـ
نەچوونـــە  شـــیمانەی  توێـــژە  ئـــەو  مندااڵنـــی 
ئاســـایی.  مندااڵنـــی  لـــە  زیاتـــرە  قوتابخانەیـــان 
لـــە هەمـــوو ژینگـــە جۆراوجـــۆرەكان و لەســـەرجەم 
تەمەنەكانیشـــدا ئـــەو توێـــژە كەموكورتـــی و كەلێنـــی 
فێركاریـــی گەورەیـــان هەیـــە، بـــەاڵم لـــە دەوڵەتـــە 
زۆر هـــەژارەكان كەموكورتییەكانیـــان زیاتـــرن، لـــەو 
ئاســـاییەكان هەموویـــان  كـــە منداڵـــە  دەوڵەتانـــەش 
خـــاوەن  منداڵـــە  هەمـــوو  قوتابخانـــە،  دەچنـــە 
مەیســـەر  بـــۆ  ئەوەیـــان  تایبەتـــەكان  پێداویســـتییە 
ــەی ٩٨%ی  ــا نزیكـ ــە پۆلیڤیـ ــە لـ ــۆ نموونـ ــت. بـ نابێـ
مندااڵنـــی ئاســـایی دەچنـــە قوتابخانـــە، بـــەاڵم كەمتـــر 
لـــە ٤٠%ی مندااڵنـــی خـــاوەن پێداویســـتیی تایبـــەت 
٨٠%ی  ئەندەنوســـیا  لـــە  خوێنـــدن.  بـــەر  دەچنـــە 
مندااڵنـــی ئاســـایی دەچنـــە بـــەر خوێنـــدن، كەچـــی 
٢٥%ی مندااڵنـــی خـــاوەن پێویســـتیی تایبـــەت دەچنـــە 

قوتابخانـــە.
لـــە  تایبەتـــە و  پێشـــڕەو خاوەنپێداویســـتی  ئەندریـــا 
ئێســـتادا قوتابـــی زانكۆیـــە، ئـــەو هەنـــگاوەی وەزارەتـــی 
ـــی مامۆســـتا  ـــت و دابینكردن ـــەرز دەنرخێنێ ـــەروەردە ب پ

بـــە  تایبـــەت  پێداویســـتی  خـــاوەن  قوتابیانـــی  بـــۆ 
كارێكـــی گرنـــگ دەزانێـــت و لەمبارەیـــەوە دەڵێت: »بە 
ـــتیی  ـــێكی زۆری خـــاوەن پێداویس ـــەوەی بەش ـــۆی ئ ه
نەخۆشـــییەكانیان  جـــۆری  و  حاڵـــەت  تایبـــەت، 
قورســـە و بـــە تەنیـــا ناتوانـــن لـــە پڕۆســـەی فێربـــوون 
و  تایبـــەت  مامۆســـتای  تەنیـــا  بـــن،  ســـوودمەند 
شـــارەزا دەتوانـــن یاریدەدەریـــان بـــن و ئاســـانكارییان 
مامۆســـتای  »نەبوونـــی  وتیشـــی:  بكـــەن«.  بـــۆ 
پـــەروەردەی تایبـــەت بـــۆ ئـــەو خوێندكارانـــەی كـــە 
ـــەروەردە و  ـــاو پڕۆســـەی پ ـــە ن یەكـــەم ســـاڵیانە و دەچن
فێركـــردن و تانوانـــن خۆیـــان بـــە تەنیـــا پشـــت بـــە خۆیـــان 
ببەســـتن و پێویســـتیان بـــە یارمەتـــی و پاڵپشـــتیی 
مامۆســـتای دووەمـــە، كێشـــەیەكی زۆر گـــەورە و 
خەمێكـــی قورســـە بـــۆ خۆیـــان و خانەوادەكانیـــان، 
لەبـــەر ئـــەوەی ڕێـــگا پـــێ دراو نییـــە و دایـــك و 
بـــاوك ناتوانـــن لەگـــەڵ منداڵەكانیـــان لـــە قوتابخانـــە 
ـــت و ڕۆیشـــتن  ـــە تەوالێ ـــە چوون ـــەت ل ـــەوە، تەنان بمێنن
بـــۆ فرۆشـــگای قوتابخانەكـــە گرفتیـــان هەیـــە، زۆری 
ـــن  ـــدا ڕادێ ـــا لەگـــەڵ ژینگـــەی كۆمەاڵیەتی ـــت ت دەوێ
ـــە  ـــەدا ك ـــەو كات ـــەوە ل ـــە دڵنیایی ـــت. ب ـــان دەبێ و هاوڕێی
مامۆســـتای وانـــە بابەتێـــك دەڵێتـــەوە و ئـــەو خوێنـــدكارە 
گەورەتریـــن كێشـــەیە و لـــەو كاتـــەدا كـــە ناتوانێـــت وەك 
پێویســـت لـــە وانەكانـــی تـــێ بـــگات و پێویســـتیی 
ــینی  ــای نووسـ ــان توانـ ــە، یـ ــەوە هەیـ ــە دووبارەكردنـ بـ
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بە هۆی ئەوەی بەشێكی زۆری 
خاوەن پێداویستیی تایبەت، 

حاڵەت و جۆری نەخۆشییەكانیان 
قورسە و بە تەنیا ناتوانن لە 

پڕۆسەی فێربوون سوودمەند 
بن، تەنیا مامۆستای تایبەت و 

شارەزا دەتوانن یاریدەدەریان بن 
و ئاسانكارییان بۆ بكەن

نەبوونی مامۆستای دووەم زۆر 
جار دەبێتە هۆی ئەوەی كە ئەو 

منداڵە خاوەن پێداویستییە 
تایبەتە لە بچووكترین مافی 

خۆی كە خوێندنە بێبەش بێت و 
لە خوێندنگا وەری نەگرن
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نییـــە، هەروەهـــا نەبوونـــی مامۆســـتای دووەم زۆر 
ـــاوەن  ـــە خ ـــەو منداڵ ـــە ئ ـــەوەی ك ـــۆی ئ ـــە ه ـــار دەبێت ج
ـــن مافـــی خـــۆی  ـــە بچووكتری ـــە ل پێداویســـتییە تایبەت
ــگا وەری  ــە خوێندنـ ــت و لـ ــەش بێـ ــە بێبـ ــە خوێندنـ كـ
نەگـــرن، چونكـــە مامۆســـتای وانـــە نـــە دەتوانێـــت 
ـــەو پێویســـتیەتی پێـــی ببەخشـــێت،  ـــەو كاتـــەی كـــە ئ ئ
كردارییـــان  و  زانســـتی  كۆزانیاریـــی  ئـــەو  نـــە 
ــی  ــێوازی دەرچوویەكـ ــان شـ ــە هەمـ ــە بـ ــدووە كـ خوێنـ
لـــە چۆنیەتـــی  بـــن  شـــارەزا  تایبـــەت  پـــەروەردەی 
ڕەفتاركـــردن بەپێـــی جـــۆر و حاڵەتـــە جیاوازەكانـــی 
مندااڵنـــی پـــەروەردەی تایبـــەت، بەتایبەتـــی كـــە هـــەر 
ـــردن  ـــە ڕەفتارك ـــك ل ـــە جۆرێ نەخۆشـــییەك پێویســـتی ب
هەیـــە و هیـــچ یەكێكیـــان لـــە یـــەك ناچێـــت، هەندێكیـــان 
ـــتم  ـــە مەبەس ـــتای دووەم ك ـــە مامۆس ـــتیان بەوەی پێویس
تایبەتـــە، جارێكـــی دی  پـــەروەردەی  مامۆســـتای 
و بـــە شـــێوازێكی جیـــاواز وانەكانیـــان بـــۆ بڵێتـــەوە 
نووســـیندا  لـــە  یـــان  ســـەرچاوەكان،  ژووری  لـــە 
یارمەتیدەریـــان بـــن«. پێشنیاریشـــی كـــرد »وەزارەتـــی 
پـــەروەردە هاوكاریـــی قوتابیانـــی خـــاوەن پێداویســـتیی 
ــان لـــە قوتابخانـــەكان  تایبـــەت بـــكات، بـــە وەرگرتنیـ
تایبـــەت  پـــەروەردەی  مامۆســـتای  دابینكردنـــی  و 
تـــا ئەوانیـــش بتوانـــن لـــە خوێنـــدن بـــەردەوام بـــن و 
ـــە ڕاســـتی  ـــن.« وتیشـــی: »ب ـــەش نەب ـــە بێب ـــەو ماف ل
زۆربـــەی مندااڵنـــی كەمئەنـــدام لـــە خوێنـــدن بێبەشـــن، 
یـــان لـــە قۆناغێكـــدا بـــە هـــۆی نەبوونـــی هاوكاریـــی 

ــن«. ــدن دەهێنـ ــە خوێنـ ــان واز لـ ــت بۆیـ پێویسـ
ـــەروەردەی  ـــتای پ ـــەرو مامۆس ـــح ڕاهێن ـــاخەوان فاتی ش
تایبـــەت، ســـەرەتا باســـی ئـــەوە دەكات كـــە بڕیارەكـــەی 
مامۆســـتای  كـــە  بـــەوەی  پـــەروەردە  وەزارەتـــی 
پـــەروەردەی تایبـــەت بـــۆ قوتابیانـــی خاوەنپێداویســـتیی 
ــتپێكێكی گـــەورە و  تایبـــەت دابیـــن دەكرێـــت، »دەسـ
ـــە ســـێكتەری  ـــەوە ل ـــۆ ئاوڕدان ســـەرەتایەكی گرنگـــە ب
بـــە  تایبـــەت  پـــەروەردەی  و  بەگشـــتی  پـــەروەردە 
تایبەتـــی، كـــە دەبـــوو چەنـــد ســـاڵ لەمـــەو پێـــش 
ئـــەم كارە بكرایـــە، بـــە هـــەر حـــاڵ ئێســـتاش هـــەر 
ــی  ــۆرە ئیـــش و كاری مندااڵنـ ــەم جـ ــی لـ هەنگاوێكـ
خـــاوەن پێداویســـتی تایبـــەت لـــە قوتابخانـــەكان دا 
ـــی  زۆر بـــەرەو پێـــش دەبـــات و جێگـــەی دەســـت خۆش
ـــی  ـــوو كارەجوانەكان ـــەروەردە لەهەم ـــری پ ـــە وەزی ـــە ك ی
ـــەدوای  ـــەك ل ـــە ی ـــەوەی كابین ـــەرە پێش ـــەروەردەدا لەه پ
یەكـــەكان دا لـــە پێشـــی پێشـــەوە بـــووەو وەك مێژوویـــەك 
ئـــەم كارەی بـــۆ خـــۆی تۆمـــار كـــردو زۆرێـــك لەخەمـــی 
مناڵـــی تایبەتـــی كـــەم كـــردەوەو دایـــك و باوكـــی 
منداڵـــی تایبـــەت دەتوانیـــن بڵێیـــن هەتـــا ڕادەیەكـــی 

بـــاش ئاســـودە بـــوون و هەمـــوو بـــار قورســـیەكانی ســـەر 
شـــانیان ســـووك و ئاســـان بـــوو خەمـــی چەنـــد ســـاڵەیان 
ڕەوێندرایـــەوە و ئەمـــە كارێكـــی هەتـــا بڵێـــی لـــەم 
كاتـــەدا گرنـــگ بـــوو، چونكـــە مندااڵنـــی تایبـــەت 
ڕۆژ لەگـــەڵ ڕۆژ لـــە زیـــاد بوندایـــەو زۆر پێویســـتیان 
ـــدن دا  ـــی خوێن ـــە ناوەندەكان ـــە ل ـــەو مامۆســـتایانە هەی ب
هەروەهـــا تەخەروجێكـــی باشـــیش لـــە ئێســـتادا هەیـــە 
ـــڕ  ـــە پ ـــەو مندااڵن ـــن و پێویســـتی ئ پێویســـتە دابمەزرێ

بكەنـــەوە لـــە ناوەندەكانـــێ خوێنـــدن دا.
مـــن وەك خـــۆم وەك مامۆســـتایەكی تایبـــەت زۆر 
خۆشـــحاڵم و دەرچوونـــی بڕیارێكـــی لـــەو شـــێوەیە 
بـــۆ  لـــەم كاتـــەدا زۆر بەپێویســـت و زەرور دەزانـــم 
پـــڕ كردنـــەوەی ئـــەو كەلێـــن و بۆشـــایی یـــەی لـــە 
ـــوو ســـەبارەت  ـــوو ب ـــدن دا دروســـت ب ـــی خوێن ناوەندەكان
ـــد  ـــی خـــاوەن پێداویســـتی تایبـــەت، كـــە چەن ـــە منداڵ ب
نـــاو ناوەندەكانـــی  لـــە  ئـــەو مندااڵنـــە  بـــوو  ســـاڵ 
ــان لـــێ نەدرابـــوەوەو  خوێنـــدن دا وەك پێویســـت ئاوڕیـ
بەمافـــە یاســـایی یەكانـــی خۆیـــان نەگەیشـــتبوون 
ـــا ڕادەیەكـــی  ـــن بڵێیـــن هەت ـــە ئێســـتادا ئەتوانی ـــەاڵم ل ب
ـــن  ـــنا ب ـــان ئاش ـــی خۆی ـــە مافەكان ـــت ب ـــاش ئەتواندرێ ب
و لـــە تەنیشـــت منداڵـــی ئاســـایییەوە درێـــژە بەخوێنـــدن 
ـــدراون كەمێـــك  بـــدەن و ئـــەم وانەبێژانـــەی كـــە تـــازە دان
لـــە خـــەم ئازارەكانیـــان بڕەوێننـــە و ئاســـتیان بـــەرەو 

پێـــش ببـــەن و
مامۆســـتایانە  ئـــەم  بـــەدواوە  لەمـــڕۆ  ئیتـــر 

لـــە نـــاو ناوەندەكانـــی خوێنـــدن دا ببـــن 
سەرســـەختی  داكۆكیكارێكـــی  بـــە 

مندااڵنـــەو  ئـــەو  مافەكانـــی 
ــان  ــت بۆیـ ــت بێـ ــی پێویسـ چـ
بۆیـــان  و  بهێنـــن  بـــەدی 

بكـــەن دابیـــن 
عەبدولكەریـــم  هاونـــاز   
مامۆســـتای پـــەروەردەی 

تایبـــەت:
هەنـــگاوەی  ئـــەو   
پـــەروەردە  وەزارەتـــی 
گرنـــگ  هەنگاوێگـــی 
لـــە  بـــوو،  پێویســـت  و 
گرفتـــەكان  ئێستاشـــدا 
ڕابـــردوو  هاوشـــێوەی 
و  هەیـــە  بوونیـــان 
پێویســـت  وەكـــو 
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وەزارەتی پەروەردە هاوكاریی 
خوێندكارانی خاوەن پێداویستیی 
تایبەت بكات، بە وەرگرتنیان 
لە قوتابخانەكان و دابینكردنی 
مامۆستای پەروەردەی تایبەت 
تا ئەوانیش بتوانن لە خوێندن 
بەردەوام بن 

زۆربەی مندااڵنی كەمئەندام 
لە خوێندن بێبەشن، یان لە 
قۆناغێكدا بە هۆی نەبوونی 
هاوكاریی پێویست بۆیان واز لە 
خوێندن دەهێنن

بە هۆی زۆریی ژمارەی 
قوتابیان و نەبوونی زانیاری 
لەسەر پەروەردەی تایبەت 
مامۆستاكانیش ناتوانن بەپێی 
پێویست هاوكاریی مندااڵنی 
خاوەن پێداویستیی تایبەت 
بكەن
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چارەســـەر نەكـــراوە، لەوانـــە نەبوونـــی مامۆســـتای 
پســـپۆڕ لـــە قوتابخانـــەكان و نەبوونـــی پڕۆگـــرام و 
مەنهەجـــی تایبـــەت بـــە مندااڵنـــی خاوەنپێداویســـتی 
تایبـــەت، كـــە بـــۆ ئـــەو توێـــژە بـــە تایبـــەت داندارابێـــت، 
هـــاوكات گرفتـــی بینـــا قوتابخانـــەكان تایبـــەت بـــۆ 
ــە،  ــتەییان هەیـ ــە گرفتـــی جەسـ ــەی كـ ــەو قوتابیانـ ئـ
بەداخـــەوە  نییـــە،  قوتابخانەكانـــدا  لـــە  لەمپەرمـــان 
كاتـــی  لـــە  و  نیـــن  هاوكاریـــان  بەڕێوەبـــەرەكان 
وەرگرتنیـــان كارئاســـانیان بـــۆ ناكـــەن، بـــۆ ئەمســـاڵ 
كـــە ســـەردانی قوتابخانەكانمـــان كـــرد ئەوەمـــان بینـــی 
كـــە زۆربـــەی بەڕێوەبـــەرەكان ئامـــادە نەبـــوون منداڵـــی 
قوتابخانەكانیـــان  لـــە  تایبـــەت  خاوەنپێداویســـتی 
و  بەڕێوەبـــەر  لەالیـــەن  تەنانـــەت  وەربگـــرن، 
دەبینـــەوە،  ڕەخنـــە  ڕووبـــەڕووی  مامۆســـتاكان 
هەروەهـــا لـــە كاتـــی تاقیكردنـــەوەكان چاودێریـــان بـــۆ 
ـــە هـــۆی زۆریـــی ژمـــارەی  دابیـــن ناكـــەن، هـــاوكات ب
زانیـــاری  نەبوونـــی  و  قوتابیـــان 
لەســـەر پـــەروەردەی تایبـــەت 
مامۆســـتاكانیش ناتوانـــن 
پێویســـت  بەپێـــی 

هاوكاریـــی مندااڵنـــی خـــاوەن پێداویســـتیی تایبـــەت 
بكـــەن، لەبـــەر ئـــەوە پێویســـتە بـــۆ ســـاڵی تـــازەی 
خوێنـــدن واتـــا بـــۆ ئەمســـاڵ مامۆســـتایانی پـــەروەردەی 
تایبـــەت هۆشـــیاری لـــە نـــاو قوتابخانـــەكان بـــاو 
ـــەكان  ـــەر و حاڵەت ـــەوە، زانیـــاری ببەخشـــنە دەوروب بكەن
ـــەوەی هەمـــووان كێشـــەكان بناســـن  ـــۆ ئ ـــن ب ـــاس بكرێ ب
ــش  ــت، زۆریـ ــانتر دەبێـ ــەری ئاسـ ــەو كات چارەسـ و ئـ
گرنگـــە مامۆســـتای پـــەروەردەی تایبـــەت پەیـــڕەو و 
ــا  ــت، هەروەهـ ــێ بێـ ــتی پـ ــی پێویسـ ــرام و پالنـ پڕۆگـ
مامۆســـتایانی  لەگـــەڵ  بەهێـــزی  كۆنتاكتێكـــی 
قوتابخانەكـــە هەبێـــت، ئەگـــەر وا نەبێـــت، منداڵـــە 
لـــێ  ســـوودی  تایبەتەكـــە  پێداویســـتییە  خـــاوەن 
وەرناگرێـــت، هەروەهـــا پێویســـتە هۆشـــیاری لـــە نێـــو 
ــەوە،  ــاو بكرێتـ ــدا بـ ــو قوتابیانـ ــە نێـ ــدا و لـ خێزانەكانـ
پێداویســـتیی  خـــاوەن  قوتابـــی  زۆرجـــار  چونكـــە 
ــەڕووی  ــایی ڕووبـ ــی ئاسـ ــەن قوتابیانـ ــەت لەالیـ تایبـ
تانـــە و توانـــج دەبنـــەوە، بـــە پێچەوانـــەوەش زۆر منـــداڵ 
هـــەن كـــە لـــە خێزانێكـــی بـــاش پـــەروەردە كـــراون، 
تایبـــەت  پێداویســـتیی  خـــاوەن  رەچـــاوی قوتابیـــی 
دەكـــەن و لـــە كاتـــی پێویســـت هاوكاریشـــیان دەكـــەن«.
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پێویستە هۆشیاری لە نێو 
خێزانەكاندا و لە نێو 

قوتابیاندا باڵو بكرێتەوە، 
چونكە زۆرجار قوتابی خاوەن 
پێداویستیی تایبەت لەالیەن 
قوتابیانی ئاسایی ڕووبەڕووی 

تانە و توانج دەبنەوە

زۆر منداڵ هەن كە لە خێزانێكی 
باش پەروەردە كراون، رەچاوی 

قوتابیی خاوەن پێداویستیی 
تایبەت دەكەن و لە كاتی 

پێویست هاوكاریشیان دەكەن
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فیلمسازێکی کورد فیلمێک لەبارەی
»باوکی هونەری فۆتۆگرافی عێراقی« 

بەرهەمدێنێت

ئەکتەر  دیارییکردنی  بۆ  کار  ئێستا  فیلم  دەرهێنەری 
کاری  لە 2024  بڕیارە  و  دەکات  فیلمەکە  ستافی  و 

وێنەگرتنی دەستپێبکات.
برۆکسلی  لە  کافێیەک  باسی  فیلمەکە  چیرۆکی 
کوردستان  باشووری  گەنجێکی  دەکات،  بەلجیکا 
ژیانی  پێکهێنانی  بۆ  دەکات،  سەردانی  ئارام  بەناوی 
هاوژینی لەگەڵ ئامۆزاکەی هاتووەتە ئەو واڵتە، بەاڵم 
دواتر پالنی دەگۆڕێت و ژیانی هاوژینی لەگەڵدا پێک 

ناهێنێت.
دەزگای  لەالیەن  بەردەوام  خەلیفە،  عومەر  سەهیم 
لە  پاڵپشتی  بەلجیکاوە  حکومەتی  بە  سەر  سینەمای 
پڕۆژە سینەماییەکانی دەکرێت کە سااڵنە تەنیا پاڵپشتی 

لە پڕۆژەی چەند فیلمسازێکی ئەو واڵتە دەکات.
›میسیی  سینەمایی  فیلمی  دیکەوە،  لەالیەکی 
چەند  بۆ  و  بووە  تەواو  کارەکانی  خەلیفە  بەغداد‹ـی 

فیستیڤاڵێکی گرنگی سینەمایی نێردراوە.
و  بەرهەمهات   2012 لە  بەغداد«  »میسیی 
خاوەنی  بووە  و  هەبوو  جیهانیی  دەنگدانەوەیەکی 
جیهاندا  سینەماییەکانی  فێستیڤاڵە  لە  خەاڵت   )60(
لیستی  کورتە  کورتەفیلمەکانی   )10( لە  یەکێک  و 
خەاڵتی  وەرگرتنی  بۆ  بوو  کاندیدکراوەکان  فیلمە 
ئۆسکار وەک باشترین کورتەفیلم، دواتر بڕیاردرا وەک 

فیلمێکی سینەمایی بڵند بەرهەمبێت.

فیلمەکە بووە هۆکار کە کارەکتەری سەرەکیی فیلمەکە 
بارسێلۆنای  یانەی  یاریزانی  مێسی،  لیۆنێل  بە  چاوی 
و  بکەوێت  ئەرجەنتن  هەڵبژاردی  ئەستێرەی  و  ئیسپانی 
دەزگایەکی بەریتانی هاوکاریی ماددی بۆ کۆکردەوە و 

لە ئێرانیش قاچێکی دەستکردی بۆ دروستکرا.
کە  دەکات  منداڵێک  لە  باس  بەغدا«  »میسیی 
هەرچەند خاوەن پێداویستی تایبەتە، بەاڵم حەز و خولیای 
لیۆنێل  یاریزان  هۆگری  و  هەیە  پێ  تۆپی  یاریی  بۆ 

مێسییە.
لەالیکی دیکەوە، ئەو دەرهێنەرە کوردە کاری دەرهێنانی 
بۆ بەڵگەفیلمێک لەبارەی لەتیف عانی ›باوکی هونەری 
فۆتۆگرافی عێراقی‹ کردووە کە بە کامێراکەی ژیانی 
رۆژانەی لە عێراق و باشووری کوردستان تۆمارکردووە.
عومەر  سەهیم  دەرهێنانی  و  ئامادەکردن  لە  فیلمەکە 
لە 110 خەاڵتی جیهانییە  زیاتر  خەلیفەیە کە خاوەنی 
چەند  بۆ  و  باڵوکردنەوە  بۆ  ئامادەیە  فیلمەکە  و 

فیستیڤاڵێکی سینەمایی نێردراوە.
بەڵگەفیلمەکە لە 2020 لە بەغداد و چەند ناوچەیەکی 
دوای  ساڵێک  و  وێنەگیراوە  کوردستان  باشووری 

وێنەگرتنی، ئەو فۆتۆگرافەرە کۆچی دوایی کردووە.
و  هونەرمەندە  ئەو  ژیانی  لە  باس  بەڵگەفیلمەکەدا  لە 
لە  باس  هەروەها  کراوە،  ژیانی  گرنگەکانی  وێستگە 
کوردستان  بۆ  تێڕوانینی  و  کورد  لەگەڵ  پەیوەندی 
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میزۆپۆتامیا کافێ‹ نوێترین بەرهەمی بڵندی سینەمایی سەهیم عومەر خەلیفە، دەرهێنەری کوردە و ئێستا 
ئامادەکاری بۆ بەرهەمهێنانی دەکرێت. سیناریۆی فیلمەکە لەالیەن سەهیم عومەر نووسراوە و لەالیەن دەزگای 
سینەما لە بەلجیکا پاڵپشتی دارایی لێکرا، بوودجەی بۆ تەرخانکراوە و بەم دواییە بودجەی بۆ ئامادەکاری 

کردن بۆ بەرهەمهێنانی پڕۆژەکە تەرخان کرایەوە.

خراوەتەڕوو، پێشتر چاوی بە هەریەک لە سەرکردەکانی 
کورد مەال مستەفا بارزانی، سەرۆک بارزانی و ئیدریس 

بارزانی کەوتووە.
عانی، لە بەڵگەفیلمەکەدا تیشک دەخاتە سەر باشووری 
کوردستان لە دوو قۆناخی جیاوازدا و ئەو پێشکەوتنەی 

ئێستای بە گرنگ بینوە.
لە   2021 دووەمی  تشرینی   18 لە  ئەلعانی،  لەتیف 
بەغداد  لە  نەخۆشییەوە  بەهۆی  ساڵیدا،   89 تەمەنی 
کۆچی دواییکرد، وێنەکانی ئەو فۆتۆگرافەرە عێراقییە 
واڵت  چەندین  لە  و  هەیە  جیهانیان  ناوبانگییەکی 
خراونەتەڕوو، تێیدا ژیانی رۆژانە و کولتووری عێراق و 

کوردستانی پێشانداوە.
بە  سەر  زاخۆی  دایکبووی  لە  خەلیفە،  عومەر  سەهیم 
بەلجیا  لە  و  کوردستانە  باشووری  دهۆکی  پارێزگای 
لەو  سینەمادا  بواری  لە  ماستەری  بڕوانامەی  دەژی، 
دوو  و  کورتەفیلم  چوار  خاوەنی  بەدەستهێناوە،  واڵتە 
لە  درێژە،  بەڵگەفیلمێکی  و  سینەمایی  بڵندی  فیلمی 
رێگەی فیلمەکانییەوە 110 خەاڵتی بەدەستهێناوە، دوو 
لیستی  لە کورتە  بەسەریەکەوە کورتەفیلمەکانی  ساڵ 
کورتە فیلمە بەربژێرکراوەکان بۆ خەاڵتی ئۆسکاردا بوو.
»زاگرۆس« و »میسیی بەغداد« دوو فیلمی بڵندی 
ئەو دەرهێنەرەن، »خاکی پاڵەوانان«، »میسیی بەغداد« 

و »راوچی خراپ« کورتە فیلمەکانیەتی.
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ئەو پیشانگایەی ڕۆژی 5/
ئەیلوول/2022ز، بە ناوی )پیشانگای 

پەیكەرسازانی كورد( لە الیەن ناوەندی 
)7 ڕەنگە(وە لە مۆزەخانەی نیشتیمانیی 
ئەمنە سوورەكەدا لە سلێمانی كرایەوە، 

شایستەترین چاالكیی هونەری 
پەیكەرسازی بوو كە لە ماوەی دەیان 
ساڵدا لەو بوارەدا ڕێك خراوە. ڕەنگە 

بپرسن: چۆن، لەبەر چی؟ فەرموون 
بۆتانی ڕوون دەكەمەوە.

ئا/ تاریق كارێزی

بــە پەیكەرسازانی كورد بــوون،  بەشــدار  پەیكەرســاز   24 پیشــانگایەدا  لــەم 
گوێــرەی ســتایلی كارەكان، پەیكەرســازانی ڕۆژهــەاڵت و 
باشــووری كوردســتان تێیــدا بەشــدار بــوون. پیشــانگایەكە 
دەری خســت، هونــەری پەیكەرســازی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
كوردســتان لــە ئاســتێكی زۆر بەرزدایــە، ڕێچكەیەكــی 
دروســتی گرتووەتــە بــەر. ئــەو ڕێچكەیەی پەیكەرســازانی 
ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان، جەخــت دەكاتــە ســەر بەرهــەم و 
بابەتــی خۆماڵــی. هەمــوو ئەمانــە نیشــانەیەكی دروســتن 
لــەوەی پەیكەرســازانی كوردســتان بــە ئــەرك و پەیامــی 
خۆیــان ئاشــنان. ئەمــەش ســەنگێكی زۆر بــە هونەرەكەیــان 
دەدات، بــە ناســنامەیەكی ڕوونــەوە دێنــە مەیــدان، دارای 
گەورەتریــن  دەبێــت.  ڕەوان  و  بەرجەســتە  گوتارێكــی 
بایــی 21 هــەزار دۆالر  ئــەم بۆچوونــە،  بــۆ  گەواهــی 
وەك  هونــەر  كاتێــك  فرۆشــرا.  پیشــانگایەكە  پەیكــەری 
كااڵیەكــی دانســقە و دەگمــەن كڕیــاری دەبێــت، ئەمــە 
بووەتــە  و  پێــكاوە  نیشــانەی  هونــەر  دەگەیەنێــت،  ئــەوە 
بەشــێك لــە میــرات و ژیــان و كولتــوور و پێداویســتی گــەل. 
ئەمــەش ئەنجامێكــی هەســتیار و كاریگــەرە، پێویســتە 

ــگات. ــی ب ــت، پێ ــەر بێ ــەر، ئەگــەر هون هون
و  خەرجــی  و  ئەشــك  و  ئــەرك  پەیكــەر،  هونــەری 
زەحمەتییەكی زۆری دەوێت، بۆ تەواو كردنی پەیكەرێك، 
لــە  دەوێــت.  كردنــی  كار  قۆناغێكــی  چەنــد  تەكنیــك 
ناوەنــدی هونەریشــدا، دەبینیــن ژمــارەی پەیكەرســاز زۆر 
لــە نیگاركێــش كەمتــرن، دروســت كــردن و بەرهــەم هێنانــی 
پەیكــەر، )وەك گوتمــان( كار و كات، ئەشــك و خەرجیــی 
شــێوەكار  هونەرمەندێكــی  هەمــوو  دەوێــت،  زۆرتــری 
شــانی ناداتــە بــەر. ئەمەشــە پاســاوی ئــەوەی پەیكەرســاز 
پەیكەرســازی  هونــەری  بــۆ  خۆیــان  ئەوانــەی  كەمــن. 
ــە  ــەوە گەیشــتوون پەیكــەر هونەرێكــە ل تەرخــان دەكــەن، ل
دەرەوەی هــۆڵ و مۆزەخانــەش جێــی خــۆی دەگرێــت، لــە 
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نێــو چەقــی شــاراندا وەك ســیمبوڵ و هێمــا و ڕواڵەتــی 
كولتــوور و میراتــی شارســتانی، جــێ دەگرێــت، خــۆی لــە 
نێــو شــەقام و گۆڕەپانــدا دەســەلمێنێت، وەك بەشــێك لــە 
دیمەنــی شــار بــە ناســنامەوە، پەیكــەر بــە دەنگــی بڵنــد، 

بەراتــی جوانــی و چێــژ پەخشــان دەكات. 
پایتەختــی  بــۆ  پەیكەرتــاش   24 كردنــەوەی  كــۆ 
خــۆ  گەورەیــە.  دەســكەوتێكی  كوردســتان  ڕۆشــنبیریی 
ئەگــەر لــەو 47 پەیكــەرەی لــە پیشــانگایەكدا نمایــش 
كــرا بــوون، ورد ببینــەوە، تێدەگەیــن )ناوەنــدی 7 ڕەنگــە( 
ــەواوی  ــردووە. ت ــتوودا كاری ك ــتێكی پێگەیش ــە چ ئاس ل
پەیكەرەكان سیمای شوێن و زەمەن )جوگرافیا و مێژوو(
ــۆ  ــی پەیكــەر ب ــوو. دروســت كردن ــد ب ــۆدا نوان ــە خ ــان ل ی
مەزنانــی نەتــەوە، تێكــەڵ كردنــی هونــەر لەگــەڵ بابەتــی 
مرۆڤانــەی بــەرز، تراژیدیــای نەتەوەیــەك لــە كاروانــی 
تێكۆشــانیدا، پەیوەســت بــوون بــە ڕێچكــەی ڕیالیســت لــە 
هونــەردا، هەمــوو ئەمانــە ســەنگ و قورســاییەكی زۆریــان 

ــەر بەخشــی.  ــەرزەی هون ــە ئاســت ب ــەم چاالكیی ب
باســی  ئەگــەر  پیشــانگایەوە  ئــەم  گۆشــەنیگای  لــە 
ــن، بەرهــەم  ــە كوردســتاندا بكەی ــەری پەیكەرســازی ل هون
و داهێنانــی ســەنگین لــە بــەر دەســتدایە، ئیــدی كار ئــەوە 
دەخوازێــت، هــەم كەرتــی گشــتی و هــەم كەرتــی تایبــەت، 
و  وەبەرهێنــەران  و  حكومــەت  پرۆژەكانــی  ئاســتی  لــە 
هونــەری  كردنــی  تێكــەڵ  بــۆ  كار  ســەرمایەداراندا، 
پەیكەرســازی بــە هەمــوو پرۆژەیەكــی ئاوەدانــی بكرێــت. 
ئامــادە بوونــی هونــەر، بــە تایبەتــی پەیكەرســازی لــە تــەك 
هونــەری تەالســازیدا، ســتاتیكای شــوێن بــەرز دەكاتــە، 
هەســتی جوانخوازانــەی خەڵــك دەالوێنێتــەوە، پەیــام و 

نمایــش  بــواری  نیشــتیمانیش،  و  نەتــەوە  گوتــاری 
كــردن و قســە كردنــی دەبێــت. شــاریش ئــەو شــارەیە، 

ــت. ــی بێ ــی ئاخافتن ــەر زمان هون
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ئاواتم ئەوە بوو ببمە رۆژنامەنووس
مێلیسا :

ـــرەی )مانفیســـیت(  ـــە ســـەرەكییەكانی زنجی ـــە پاڵەوان مێلیســـا ڕۆكســـبۆرگ یەكێكـــە ل
كـــە لـــە ســـەكۆی نیتفلیكـــس نمایـــش دەكرێـــت، ســـەرەڕای ســـەركەوتنی لـــە رۆڵەكانیـــدا، 
بـــەاڵم نوانـــدن دوا شـــت بـــوو كـــە بیـــری لـــێ دەكـــردەوە، هەرچەنـــدە لـــە تەمەنـــی حەڤـــدە 

ســـاڵیدا ڕۆڵـــی بینیـــوە.
ســـەبارەت بـــە ســـەركەوتنی لـــە زنجیـــرەی )مانیفیســـت( دەڵێـــت: »پێـــش ئـــەم نجیرەیـــە 
بەشـــداریم لـــە چەنـــد كارێكـــی هونەریـــدا كـــرد، بـــەاڵم لـــە هیچیانـــدا وەكـــو پێویســـت 
نەبـــووم، تەنانـــەت زۆر كـــەس بـــە رۆڵـــی نـــا ســـەركەوتوو وەســـفیان كـــردووە، چونكـــە 
لـــە رووی جەماوەرییـــەوە ســـەركەوتوو نەبـــوو، بـــەاڵم ئەمـــە نەبـــووە هـــۆی داڕمانـــی 
ورەم، بەڵكـــو ورەم بەرزتـــر بـــووەوە و بـــە جـــددی هەوڵـــم دا هەڵـــەكان دووبـــارە 
نەبنـــەوە و، بەڵێنـــم بەخـــۆم دا كـــە ببمـــە یەكێـــك لـــە ئەكتـــەرە ســـەركەوتووەكان، 
بۆیـــە ماوەیـــەك دوور كەوتمـــەوە، تـــا لـــە كۆتاییـــدا دەرفەتـــم بـــۆ رەخســـا لـــە 
ـــودا  ـــۆ خ ـــوپاس ب ـــم، س ـــەدی بهێن ـــە ب مانیفیســـتدا خواســـتی جەماوەرەك
لـــەو زنجیرەیـــەدا ســـەركەوتوو بـــووم، چونكـــە مـــن كەســـێكم هەمیشـــە 
ــەوە  ــەرەو پێشـ ــە بـ ــەوڵ دەدەم كـ ــە هـ ــم زۆرە، بۆیـ ــەون و ئاواتـ خـ

ـــە دی«. ـــم بێنم ـــم و ئاواتەكان بڕوان
مێلیســـا ڕۆكســـبۆرگ كـــە لـــە بەشـــی پەیوەندییـــەكان 

لـــە زانكـــۆی ســـایمۆن فرایـــزەر وانەكانـــی وەرگرتـــووە، 
وەك  كـــە  بـــووە  ئـــەوە  كاتـــەدا  لـــەو  ئـــەو  پالنـــی 

ڕۆژنامەنـــووس بـــەردەوام بێـــت لـــە كارەكانـــی 
و، لـــەم بـــارەوە دەڵێـــت: »یەكێـــك لـــە ئاواتـــە 

گەورەكانـــی ژیانـــم ئـــەوە بـــووە كـــە ببمـــە 
رۆژنامەنـــووس و، ئـــەوەی بـــە خەیاڵمـــدا 

ــە رۆژیـــك  ــوو كـ ــەوە بـ ــات، ئـ نەدەهـ
لـــە رۆژان ببمـــە ئەكتەرێكـــی 

ـــرا  ـــەردەم كامی ـــە ب ناســـراو و ل
بوەســـتم .«
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كـــردەوە  بـــاڵوی  ئوردنـــی  ماڵپەڕێكـــی 
فارســـی  مێریـــام  دژی  ســـكااڵیەك  كـــە 
ـــەوە و  ـــەرز كراوەت ـــی ب ـــدی لوبنان هونەرمەن
ـــە ســـاختەكاری تۆمەتبـــار كـــراوە، تییـــدا ب

وردەكارییەكـــی  چەنـــد  ماڵپەڕەكـــە 
كـــە  ئەوەیـــە  دیارترینیـــان  باڵوكـــردەوە، 

ســـكااڵكەی  كۆنســـێرتەكەی  رێكخەرێكـــی 
ـــش  ـــارس پێ ـــام ف ـــە میری ـــردووە، چونك پێشـــكەش ك

ماوەیـــەك هاتـــە شـــوێنی كۆنســـێرتەكە و نەچـــووە ســـەر 
شـــانۆ.

ئـــەو هەواڵـــە بـــە شـــێوەیەكی بەرفـــراوان باڵوبووەتـــەوە، 
ـــوردن،  ـــە داواكاری گشـــتیی ئ ـــردووە ك ـــەوە ك ئامـــاژەی ب
نێودەوڵەتییـــەكان،  هاوكارییـــە  یاداشـــتنامەی  بەپێـــی 
بەپێـــی  و  دەكات،  گشـــتی  داواكاری  لەگـــەڵ  قســـە 
ـــد،  ـــان دراوە، هونەرمەن ـــە دووەمی ـــە ب ـــەو دەســـەاڵتانەی ك ئ
ـــەو  ـــوردن ل ـــی ئ ـــام فـــارس، بەپێـــی یاســـا كارپێكراوەكان میری

كەیســـەدا مامەڵـــەی لەگەڵـــدا دەكرێـــت«.
لەالیەكـــی بـــەر لـــە ماوەیـــەك شـــەڕێكی تونـــدی لـــە نێـــوان 

ـــام هەڕەشـــەی  ـــام فـــارس و فـــارس كـــەرەم رووی دا، میری میری
لـــە فـــارس كـــردووە، كـــە پەنـــا بـــۆ دەســـەاڵتی دادوەری ببـــات، 

بەهـــۆی ئـــەوەی كـــە بـــە )ســـوكایەتی(ی دەزانێـــت بـــۆ خـــۆی، 
ـــی  ـــۆڕی كۆمەاڵیەت ـــە ت ـــۆی ل ـــی خ ـــاری تایبەت لەڕێگـــەی هەژم

تویتـــەر.
كێشـــەكە بـــە ریكالمێـــك بـــۆ ئاهەنگێـــك دەســـتی پـــێ كـــرد، كـــە ئـــەو 
دووانـــە لـــە )وەرزی جـــەدە(دا بەشـــدار دەبـــن، كـــە كـــەرەم ناڕەزایـــی 

دەربـــڕی دوای ئـــەوەی بـــە قەبارەیەكـــی بچووكتـــر لـــە میریـــام دەركـــەوت 
ـــەر  ـــای بەرهەمهێن ـــەی كۆمپانی ـــەو كات ـــا ئ ـــرد بكشـــێتەوە، ت و ناچـــاری ك

ـــە. ـــە دواخســـتنی چاالكییەك ـــاری دا ب بڕی

 میریام فارس بە 
ساختەکاری تۆمەتبار 

دەکرێت
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بەیار عەبدولقادر: 
یاریزانی تۆپی دەستی یانەی هەولێر

هەوڵ دەدەم 
ئەكادیمیایەك دابنێم 
بۆ كۆمەڵێك یاریزانی 
تازەپێگەیشتوو

تیپی تۆپی دەستی یانەی وەرزشیی هەولێر یەكێكە 
لە تیپە بەهێزەكانی سەرئاستی كوردستان و عێراق 
و، هەمووكات ڕكابەری یانە بەهێزەكانی سەر ئاستی 
خولە بەهێزەكانی كوردستانە، سااڵنەش یانەكە بەردەوام 
گرنگی بە یاریزانانی دەدات و، بۆ خولەكانی دەرەوە وەكو 
خولی یانەكانی عەرەبی بەشدار دەبن، كارگێڕیی یانەی 
هەولێر بەردەوام گرنگی بە كچە یاریزانانی یانەكەی 
دەدات، بۆ ئەوەی لەوپەڕی ئامادە باشیدابن بۆ خول و 
پاڵەوانێتییەكان، كچانی یانەكەش لە كچە بەهێزەكانی 
كوردستان و عێراقن، یەكێك لە یاریزانە هەرە بەتواناكانی 
كوردستان و عێراقیش كچە یاریزان )بەیار عەبدولقادر(
ـە كە ماوەیەكی زۆرە بەرگری لە تۆڕی گۆڵی یانەی 
هەولێری پایتەختی كوردستان دەكات، بەیار لەدایكبووی 
ساڵی1989شاری هەولێرە و، دەرچووی پەیمانگەی 
وەرزشییە و خاوەنی چەندین ئەنجامی شایستەیە، جگە لە 
یانەی هەولێر بۆ یانەكانی ئااڵ و قەاڵ و زانكۆ و چەندین 
یانەی شاری بەغدا یاریی كردووە، گۆڤاری گواڵنیش لە 
نزیكەوە چەند پرسیارێكی ئاراستە كرد، ئەویش وەاڵمی 
پرسیارەكانی دایەوە.

دیمانە: كارزان كانەبی
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كــە  دەگەیەنێــت  چــی  دەســت  تۆپــی  تــۆ  الی   *
وەرزشــەدایت؟ ئــەم  نــاو  لــە  زۆرە  ماوەیەكــی 

-تۆپــی دەســت الی مــن زۆر شــت دەگەینێــت، بــەاڵم 
ئێســتا تەنیــا پەیوەســتبوونە بــۆی.

* هــۆكاری چییــە كــە بــەردەوام ملمالنــێ هەیــە لــە نێــو 
یاریزانانــی شــاری هەولێــردا؟

-ئەو ملمالنێیەی ئێســتا دروســت بووە ســەرووی خۆمانە 
وایــان كــردوە دروســت بێــت، ئەگــەر نــا، یاریزانــان شــتێكی 
نێوانیانــدا و هەموومــان وەكــو خوشــكین  لــە  نییــە  وا 
لەگــەڵ یــەك، بــەاڵم ناعەدالەتییــە وا دەكات ڕق لەدڵبــی 
بەرامبــەر بــە تیپــی بەرامبــەر، یــان یاریزانانەكانــی تیپــی 

بەرامبــەر.
* كەمیــی ئەنجامدانــی پاڵەوانێتــی كاریگەریــی هەیــە 

لــە ســەر ئێــوەی یاریــزان؟
-كەمیــی یــاری ئاســت دادەبەزێنێــت و حــەزت كەمتــر 
دەبــێ بــۆ وەرزش و یارییەكــەش، وەك یاریــزان كــە دەبینــی 
ســاڵێ جــارێ یــەك خــول دەڕوات ماوەیەكــی زۆر پشــوو 
دەدەیــت، پێــش پاڵەوانێتــی بــە ماوەیەكــی كــەم دەســت بــە 
مەشــق دەكەیــت، ئــەوەش كاریگــەری دەبێــت لــە ســەر 

ــزان و، وا دەكات ئاســتی بێتــە خــوارێ. ئاســتی یاری
بــە  دەبینــی  دەســت چــۆن  تۆپــی  یاریــی  ئاســتی   *

كوردســتان؟ شــارەكانی  لــە  گشــتی  شــێوەیەكی 
- ئاســتی ئــەم یارییــە لــە كوردســتان باشــە بەهــۆی 
ــەو  ــەاڵم بەداخــەوە ئ ــە شــارەكان، ب ــر ل ــی تیپــی زیات بوون
هەمــوو یاریزانــە باشــانە و ئــەو یانــە باشــانە هەیــە، بــەاڵم 
ــش ئەگــەر  ــت ئەوی ــی بەرێوەدەچێ ــەك پاڵەوانێت ــااڵنە ی س
ئەنجــام بدرێــت، ئەمســاڵ خولــی عێراقــی پێــش خولــی 

ــەوت. ــتان ك كوردس
هــەم  یاریــزان  هــەم  دەبەیــت،  بەڕێــوە  ئــەرك  دوو   *

تریــت؟ ســەركەوتوو  كامەیــان  لــە  ڕاهێنــەری، 
بــە  چونكەگرنگــی  ڕاهێنەرایەتــی،  بێگومــان   -
ــازە  ــوێ و ت ــی ن ــە رێنمای ــن، ڕۆژان ــی دەدەی ڕاهێنەرایەت
وەردەگریــن و لــە نــاو بارودۆخەكەیــن، بــە بەردەوامــی 
بژێویــی ژیانیشــم لەســەر ڕاهێنەرایەتییــە، بــەاڵم هەرچی 
تۆپــی دەســتە وەكــو ئــارەزووە كــە تێــدا بەشــداری دەكــەم، 

هیــچ بۆشــاییەكم بــۆ پــڕ ناكرێتــەوە.
* پێــت باشــە چــی بكرێــت بــۆ ئــەوەی ئاســتی یاریــی 
تۆپــی دەســتی كچــان بەرەوپێــش بچێــت لــە كوردســتان؟
- پێــم باشــە كەســانی نوێــی و كەســی شــارەزای ئــەو 
جیلــە نوێیــەی ئێســتا كــە زۆر ســەركەوتوون، ئــەوان بێنــە 
پێشــوو هــەر  ئــەو عەقڵــە كۆنــەی  نــاو گۆڕەپانەكــە، 
لەســەر سیســتمی كۆنــن، بــا رێگــە بــدەن خەڵكــی تــازە و 
دەموچــاوی تــازە بێنــە پێشــەوە، خــول و پاڵەوانێتــی زیاتــر 
بكرێتــەوە، بەشــداری خولەكانــی دەرەوەی واڵت بكەیــن، 
ســوود بگەینــن بــەم یارییــە و قوتابخانــەی پێگەیاندنــی 

ــە  ــن منــداڵ هەی ــان بكرێتــەوە، بەداخــەوە چەندی یاریزان
ــەاڵم شــوێنێكی  ــاو وەرزشــەكان، ب ــە ن ــە بێن حــەزی لێی

ــان نییــە. ــی یاریزان پێگەیاندن
*گرفتی یاریی تۆپی دەست لە چیدا دەبینیت؟

بــۆ یاریزانــان، چونكــە  - نەبوونــی كاتــی پێویســت 
یاریزانــان هەمــووی خــاوەن كاری خۆیەتــی كاریگــەری 
زۆریشــمان لەســەرە لــە هەمــوو الیــەك هــەر یەكــەوە بــە 
كارێــك، نەبوونــی توانــای دارایــی پێویســت گرفتــە 
بــۆ یاریزانــان، چونكــە ئەگــەر مووچــەی تایبــەت و 
تەرخــان  زیاتــر  كاتــی  یاریزانیــش  هەبێــت،  شایســتە 

دەكات بــۆ وەرزشــەكەی.
*خەونی وەرزشیت چییە وەكو یاریزانێك؟

بڕوانامــەی  ڕاهێنەرێــك  كچــە  وەكــو  -حەزدەكــەم 
بهێنــم،  بەدەســت  واڵت  دەرەوەی  لــە  نێودەوڵەتــی 
بڕوانامەكانــی  داوە،  بــۆ  هەوڵــم  جاریــش  چەندیــن 
ئێــرە زۆر باوەڕپێكــراو نییــە لــە دەرەوە، هــەوڵ دەدەم 
بڕوانامەیەكــی بــاش، یــان لەســەر جیــم، یــان لەســەر 
تۆپــی دەســت بەدەســت بهێنــم و، ئەكادیمیایــەك دابنێــم 

تازەپێگەیشــتوو. یاریزانــی  كۆمەڵێــك  بــۆ 
* ئامانجت لە وەرزشكردن چییە؟

ــە كەســێكی ئەكادیمــی و  ــوو ببم ــە داهات ــەوێ ل -دەم
ــۆم. ــەم بەشــەی خ ــەركەوتوو ل ــتایەكی س مامۆس

* بــە چ یاریزانێكــی جیهانــی سەرســامیت لــە نێــو 
یاریــگادا؟

-نیكۆال كراڤاتیچ .
*پالنی داهاتووت چییە؟

و  خولێــك  چەنــد  بەشــداریكردنی   -
بەدەســتهێنانی بڕوانامــەی بــەرز لــە دەرەوەی 
بــۆ  هەوڵــی  بــەردەوام  ئێســتا  كــە  واڵت، 

دەدەم.
*داواكاریــت لــە بەرپرســانی وەرزشــی 

؟ چییە
- داوكارم لــە بەرپرســانی وەرزشــیی 
ــەوەی   ــۆ ئ ــدەن ب ــوار ب ــە ب ــەم یاریی ئ
نــەوەی نــوێ بێنــە پێشــەوە، بــا ئــەوان 
نەبنــە رێگــر لــە بــەردەم كەســانی تــازە 
ــان  ــە گۆڕەپ ــەوان بێن پێگەیشــتوودا، ئ
و پالنــی ســەردەمییانە و بیــری تــازە 

بێتــە پێشــەوە.
* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟

-زۆر ســوپاس بــۆ گۆڤــاری گــواڵن 
بــۆ ئــەو خەمخۆرییــەی بۆ وەرزشــی 
ناوەخــۆ هەیتــی، هیــوادارم هــەردەم 

هــەر ســەركەوتوو بــن.
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رۆجێر فێدرێر وازهێنانی خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی راگەیاند یاریزانێک دوای نەخۆشی 
بە بەهێزەوە دەگەڕێتەوە 

نێو یاریگا
رۆجێـــر فێدرێـــر یاریزانـــی  تێنســـی ســـەرزەوی سویســـرا 
بـــه  باڵوكردنـــه وه ی په یامێـــك وازهێنانـــی لـــه  یاریكـــردن 
لێڤـــه ر،  تێنســـی  پاڵه وانێتـــی  بڕیاریـــدا  و  راگه یانـــد 
دواییـــن  بكاتـــه   ده چێـــت  به ڕێـــوه   مانگـــه   لـــه م  كـــه  
لـــە  ماڵئاوایـــی  یه كجـــاری  بـــه   و  به شـــداریكردنی 

بـــكات. یاریكـــردن 
رۆجێـــر فێدرێـــر هه ڵگـــری 20 نازنـــاوی گرانـــد ســـالم 
یاریكـــردن  لـــه   وازهێنانـــی  ســـاڵی  ته مه نـــی 41  لـــه  
راگه یانـــد و بڕیاریـــداوه  جامـــی لێڤـــه ر، كـــه  لـــه  له نـــده ن 
ــه   ــه م مانگـ ــی ئـ ــو 25ــ ــه  تاوه كـ ــه م مانگـ ــی ئـ ــه  23ــ لـ
لـــه   به ڕێـــوه  ده چێـــت بكاتـــه  دواییـــن به شـــداریكردنی 

تێنـــس. پاڵه وانێتییه كانـــی 
فێدرێـــر دوای ئـــەوەی لـــە گراندســـالمی ویمبڵـــدۆن لـــە 
ســـاڵی 2021 بەهـــۆی پێـــکان ئاســـتی بـــه ره و دابه زیـــن 
ــته قینه ی  ــتی راسـ ــه وه  ئاسـ ــت، نه یتوانـــی بگه ڕێتـ رۆیشـ
خـــۆی و بـــه  ناچـــاری كۆتایـــی بـــه  كاروانـــی یاریكردنـــی 
ـــه  په یامێكـــدا نووســـیویه تی: دوای كاروانێكـــی  ـــا و ل هێن
پـــڕ لـــه  ملمالنـــێ و بردنـــه وه ی چه نـــدان ده ســـتكه وت، 
بـــه اڵم  و  دوورده كه ومـــه وه   یاریكـــردن  جیهانـــی  لـــه  
و  ناكـــه م  له بیـــر  ركابه ره كانـــم  و  هـــاوڕێ  هه رگیـــز 
سوپاســـی ئـــه و هه مـــوو خۆشه ویســـتی و پشـــتگیرییه ی 
ــیوه ،  ــان به خشـ ــه  منیـ ــه رده وام بـ ــه  بـ ــه م، كـ ــده ران ده كـ هانـ
ــه ڕووی  ــردوو رووبـ ــاڵی رابـ ــه  3 سـ ــم لـ ــره وه  رایده گه ینـ لێـ

ــن و  ــن بەرلیـ ــەی یۆنیـ ــەردوو یانـ ــوان هـ ــاری نێـ ــە یـ لـ
ڤۆلڤســـبۆرگدا، لـــە یارییەکانـــی هەفتـــەی حەوتەمـــی 
ـــی ئەڵمانیـــا رووداوێکـــی ســـەرنجڕاکێش و خـــۆش  خول

ـــرا. بین
ــان  ــوازییەکی گەورەیـ هاندەرانـــی یۆنیـــن بەرلیـــن پێشـ
لـــە تیمـــۆ بومگارتـــل، بەرگریـــکاری یانەکەیـــان کـــرد، 
دوای ئـــەوەی 5 مانـــگ بـــەر لـــە ئێســـتا تووشـــی 
شـــێرپەنجەی گـــون بـــوو و گەڕایـــەوە نێـــو یاریگـــەکان.
لـــە  بـــەر  رۆژ   134 بەدیاریکـــراوی  یاریزانەکـــە 
ـــرا دەرکـــەوت، کـــە تووشـــی  ـــۆ ک ئێســـتا پشـــکنینی ب
شـــێرپەنجە بـــووە، بـــەو هۆیـــەوە لـــە یاریگـــەکان دابـــڕا 
و چارەســـەری کیمیایـــی وەرگـــرت، بـــەاڵم بەســـەر 
بگەڕێتـــەوە  توانـــی  و  ســـەرکەوت  شـــێرپەنجەدا 
نێـــو یاریگـــەکان و بەشـــێوەی ســـەرەکی بەرامبـــەر 
ــاوەوەی  ڤۆلڤســـبۆرگ یارییکـــرد، لەکاتـــی هاتنـــە نـ
بـــۆ نێـــو یاریگـــەش پێشـــوازییەکی گـــەورەی لەالیـــەن 

هاندەرانـــەوە لێکـــرا.
ئـــەو جـــۆرە شـــێرپەنجە، کـــە ئـــەم یاریزانـــە بەســـەریدا 
زاڵبـــوو و ســـەرکەوت، هەمـــان ئـــەو نەخۆشـــییەیە، 
کـــە سێباســـتیان هالـــەر هێرشـــبەری کۆتدیڤـــواری و 

یانـــەی برووســـیا دۆرتمونـــد تووشـــی بـــووە و لـــە 
ــڕاوە. ــەکان دابـ یاریگـ
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رۆجێر فێدرێر وازهێنانی خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی راگەیاند
ئه گه رچـــی  بوومـــه وه ،  زۆر  پێكانـــی  و  به ربه ســـت 
گه ڕانـــه وه   بـــۆ  كارم  به هێـــزه وه   و  كـــرد  نه شـــته رگه ریم 
و  ســـنوورداروه   جه ســـته ییم  توانـــای  بـــه اڵم  ده كـــرد، 
ــه وه . ــۆ بگه ڕێتـ ــم بـ ــتی جارانـ ــی ئاسـ ــه وه  نه مانتوانـ به داخـ
فێدرێـــر لـــه  به شـــێكی دیكـــه ی نووســـینه كه یدا ده ڵێـــت: 
و  ركابـــه ری  لـــه   بـــووم  بـــه رده وام  ســـاڵه    24 مـــاوه ی 
ملمالنـــێ، ئێســـتاش ته مه نـــم گه یشـــتووه ته  41 ســـاڵ و 
ـــه   ـــم هاتووه ت ـــان خه ون ـــم كـــردووه  و ده ی ـــه  1500 یاری ـــر ل زیات
دی و خه ونـــی دیكه شـــم هه بـــوو، بـــه اڵم ئێســـتا كاتـــی 
ــه   ــی یه كجاره كییـ ــش وازهێنانـ ــه كه یه  و ئه ویـ ــاره  قورسـ بڕیـ

لـــه  یاریكـــردن.

فێدرێـــر لـــه و په یامـــه دا سووپاســـی )میركا(ــــی هاوژینـــی 
كـــردووه  و ده ڵێــــت: میـــركا بـــه رده وام خولـــه ك بـــه  خولـــه ك لـــه  
ـــه وه ی كاتێـــك دووگیانیـــش  ـــڕاوه ، ســـه ره ڕای ئ مـــن دا نه ب
بـــووه ، بـــه اڵم ســـه یری هه مـــوو یارییه كانـــی كاروانـــی 
ــه ی  ــاڵه  به رگـ ــاوه ی 20 سـ ــردووه  و مـ ــن كـ ــی مـ وه رزشـ
ئـــه و هه مـــوو سه ركێشـــی و گـــه ڕان و ســـوورانی منـــی 
و  هاتـــووم  پاڵه وانێتییه كانـــه وه   به هـــۆی  كـــه   كـــردووه ، 

رۆیشـــتووم.
فیدرێـــر لـــه  كۆتاییـــدا ده ڵێـــت: ئیتـــر تـــه واو لـــه  مـــه ودوا 
لـــه  ژینگـــه  و شـــوێنێكی  به شـــێوازێكی جیاوازتـــر و 
تایبـــه ت تـــر له گـــه ڵ خێـــزان و منداڵه كانـــم 
ژیانێكـــی نوێتـــر ده ســـتپێده كه ین.
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رۆبێـــرت لیڤاندۆڤســـکی، ئەســـتێرەی پۆڵەنـــدی و هێرشـــبەری 
یەکەمـــی  رۆژی  لـــە  دەڵێـــت:  ئیســـپانی  بەرشـــلۆنە  یانـــەی 

ـــە  ـــە کاتێکـــی گونجـــاودا ل ـــۆ بەرشـــلۆنە هەســـت دەکـــەم، ل ـــم ب هاتن
شـــوێنێکی گونجـــاوم.

لیڤاندۆڤســـکی لـــە دیمانەیەکـــدا لەگـــەڵ رۆژنامـــەی ســـپۆرتی کەتەلۆنـــی 
ـــۆ بەرشـــلۆنە دەکـــەم، پێشـــبینیم نەدەکـــرد  ـــە یارییکـــردن ب دەڵێـــت: شـــانازی ب

هاندەرانـــی بەرشـــلۆنە بـــەم ماوەیـــە کەمـــە و بـــەم خێراییـــە بـــە نـــاوی منـــەوە 
گۆرانـــی بڵێـــن، هەمـــوو ئەمـــە وام لـــێ دەکات، کـــە هەســـتبکەم 

ماوەیەکـــی زۆرە لـــە یانەکـــەم.
بـــە ئیســـپانییەکی  هێرشـــبەرە پۆڵەندییەکـــە دەڵێـــت: ئێســـتا 
ـــم داوای خـــواردن بکـــەم، لەگـــەڵ  باشـــتر قســـە دەکـــەم، دەتوان
کلتـــور و داب و نەریتـــی شـــارەکە و بەرشـــلۆنە بەشـــێوەیەکی 

گشـــتی رادێـــم.
لیڤـــا هێشـــتا قســـەیکرد و گوتـــی: پێـــدری، گاڤـــی، 
و  لێدەکـــەن  پرســـیارم  زۆرجـــار  فێـــران،  و  فاتـــی 
بەبەردەوامـــی قســـەدەکەن، مـــن ئەزموونـــی خۆمیـــان 
چەنـــد  دەبینـــم  چونکـــە  بەشـــدەکەم،  لەگـــەڵ 

بەشـــدەکەم. یانەکـــە  لەگـــەڵ  بەخێرایـــی 
لـــەو دیمانەیـــەدا هێرشـــبەرەکەی پۆڵەنـــدا دەڵێـــت: 
دەزانـــم ئـــەو یاریزانانـــەی باڵـــۆن دۆریـــان بـــردووە 

ـــوون، رێگـــەی گەیشـــتن  ـــی بەرشـــلۆنە ب یاریزان
بـــە بردنـــەوەی باڵـــۆن دۆر لـــە بەرشـــلۆنە 

نزیکتـــرە وەک لـــە بایـــرن میونیـــخ.
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یاریزانێک بەهۆی دەرمانی وزە بەخش
لە مۆندیال بێبەش دەبێت

یانـــەی ســـپارتاک مۆســـکۆی رووســـی رایگەیانـــد، یاریزانـــی ســـەنیگالی و 
یانەکـــە تاوەکـــو 5ــــی12 لـــە یارییکـــردن رابگرێـــت.

بەپێـــی نووســـراوی فەرمـــی یانـــە رووســـییەکە هـــۆکاری راگرتنـــی ئـــەو یاریزانـــە 
بـــۆ پێشـــێلکردنی پرۆتۆکۆڵـــی تاقیکردنـــەوەی دژی وزە بەخـــش بـــوو، لـــە 
ــاری  ــۆ کالیـ ــک بـ ــوویدا، کاتێـ ــەی پێشـ ــی یانـ ــە یارییەکانـ ــک لـ یەکێـ
یارییـــەدا  لـــەو  کـــە  ئۆدینێـــزی،  یانـــەی  بەرامبـــەر  دەکـــرد  یـــاری 
ـــا  ـــکات و یاســـاکانی فیف ـــووە تاقیکردنەوەکـــە ب یاریزانەکـــە ئامادەنەب
هەمـــوو یەکێتییەکانـــی دەســـتکراوە كـــردووە بـــۆ ســـزادانی ئـــەو 
یاریزانانـــەی، کـــە دەرمانـــی وزە بەخـــش بەکاردەهێنـــن، یـــان 

پێشـــێلی یاســـای دژی مـــاددەی وزە بەخـــش دەکـــەن.
ــەری زۆرەوە  ــە ئەگـ ــردن بـ ــە یارییکـ ــارە لـ ــەو بڕیـ ــۆی ئـ بەهـ
یاریزانەکـــە لـــە مۆندیالـــی 2022 بێبـــەش دەبێـــت و لـــە 

هەڵبـــژاردەی ســـەنیگال دووردەخرێتـــەوە.
ئـــەو ســـزادانەوە ناتوانێـــت  بالـــدێ، بەهـــۆی  کەیتـــا 
ــو 22  ــکات، تاوەکـ ــدا بـ ــە مەشقەکانیشـ ــداری لـ بەشـ
ـــە تەواوبوونـــی وادەی ســـزایەکەی، بـــەاڵم  ـــەر ل رۆژ ب

ــزایەکەی بـــدات. ــە لـــە سـ دەتوانێـــت تانـ
هەڵبـــژاردەی ســـەنیگال، دوای ئـــەوەی لـــە قۆناخـــی 
ـــدا  ـــە مۆندیال ـــی گەیشـــتن ب ـــی پااڵوتنەکان کۆتای
لـــە میســـری بـــردەوە خـــۆی گەیانـــدە مۆندیالـــی 

2022ــــی قەتـــەر.
بـــۆ  نێودەوڵەتـــی  یـــاری  بالـــدی 40  کەیتـــا 

لـــە  بەشـــداری  و  ئەنجامـــداوە  ســـەنیگال 
جامـــی جیهانـــی 2018 کـــردووە، لـــە جامـــی 

لەگـــەڵ  شـــێوە  بەهەمـــان   2021 ئەفریقـــای 
بەشـــداربوو. هەڵبژاردەکـــە 
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ـــەی دالكـــوردی بەشـــدار  یان
یەكـــی  پلـــە  خولـــی  لـــە 
یانـــە  لـــە  یەكێكـــە  ســـویدی، 
كوردییەكانـــی بەشـــدار لـــە خولـــە 
كـــە  ســـوید،  واڵتـــی  گەورەكـــەی 
ــتێرەی  ــی ئەسـ ــن یاریزانـ ــااڵنە چەندیـ سـ
ــە  ــەی و، لـ ــزی یانەكـ ــە ریـ ــوردی دەباتـ كـ
ئێســـتادا یاســـر قاســـمی یاریزانـــی پێشـــووی 
ــەم  ــزی ئـ ــە ریـ ــۆ لـ ــن و زاخـ ــی هەندرێـ یانەكانـ
یاریكردنـــی  بـــارەی  لـــە  یـــاری دەكات،  یانەیـــە 
بـــۆ  قاســـم  یاســـر  دالكوردیـــش،  یانـــەی  لەگـــەڵ 
گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »دڵخۆشـــم كـــە لـــە ریـــزی 
ـــاری  ـــە یەكـــی ســـویدی ی ـــی پل ـــە خول ـــەی دالكـــورد ل یان
ـــم  ـــد یارییـــەی كـــە بەشـــدار دەب ـــەم چەن دەكـــەم، هیـــوادارم ل
لەگـــەڵ یانەكـــە، بتوانـــم ئاســـتێكی بـــەرز پێشـــكەش بكـــەم 
و خزمەتـــی یانەیەكـــی كـــوردی بكـــەم لـــە تاراوگـــە، 
بـــۆ مـــن هەســـتێكی یەكجـــار گەورەیـــە كـــە دەتوانـــم بـــۆ 
یەكەمجـــار لـــە ژیانـــی وەرزشـــیمدا لـــە دەرەوەی واڵت لـــە 
پیشـــەگەری یاریـــدا دەكـــەم، هیـــوادارم بتوانـــم خزمـــەت 
بـــە یانـــەی دالكـــورد بكـــەم و لەگـــەڵ ئـــەو یانەیـــە 
ئەنجامـــی شایســـتە دەســـتەبەر بكـــەم، هەرچـــی لـــە 
ـــەم،  ـــی ناك ـــورد، درێغ ـــەی دالك ـــۆ یان ـــت ب ـــدا بێ توانام
بـــۆ ئـــەوەی بتوانـــم ئاســـت بـــەرز پێشـــكەش بكـــەم و 

ئەنجامـــی گـــەورە بەدەســـت بهێنـــم«.
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تیروپشكی خولی نایابی 
كوردستان ڕاكێشرا

شەقالوە خۆی بەهێز 
دەكات

تۆپـــی  ناوەندیـــی  یەكێتیـــی  سەرپەرشـــتی  بـــە 
نوێنـــەری  ئامادەبوونـــی  بـــە  و  كوردســـتان  پێـــی 
یانـــە بەشـــداربووەكانی ئـــەم وەرزەی خولـــی نایابـــی 
 )15( ژمارەیـــان  كـــە  كوردســـتان،  یانەكانـــی 
یانەیـــە بـــۆ وەرزی نـــوێ خولەكـــە، تیروپشـــكی 
خولـــی  یەكەمـــی  هەفتـــەی  دیاریكردنـــی 
ـــۆ  ـــوە چـــوو، ب ـــتان بەرێ ـــی كوردس ـــی یانەكان نایاب
ئـــەم وەرزە هەریـــەك لـــە یانەكانـــی )هەندرێـــن، 
هەولێـــر،  پێشـــمەرگەی  ئـــارارات،  شـــەقاڵوە، 
ســـۆران، دهـــۆك، زاخـــۆ، ئاكـــرێ، شـــێروانە، 
دەربەندیخـــان، ســـیروانی نـــوێ، چەمچەمـــاڵ، 
سەیدســـادق، چوارقوڕنـــە، برایەتـــی( كێبڕكـــێ 
لـــە ســـەر بەدەســـت هێنانـــی پلەكانـــی پێشـــەوەی 
خولەكـــە دەكـــەن، وا بڕیـــارە رۆژی پێنـــج شـــەممە 
رێكەوتـــی 2022/10/13 هەفتـــەی یەكەمـــی 
یارییەكانـــی خولەكـــە بەرێـــوە بچێـــت، كـــە ئـــەم 
یاریـــە لـــە یاریگـــە جیاجیاكانـــی كوردســـتان 

بەرێوەدەچێـــت، بـــەم شـــێوەی خـــوارەوە.
هەندرێن-سۆران

ئارارات-چوارقوڕنە
پێشمەرگەی هەولێر-ئاكرێ

دەربەندیخان-برایەتی
سەیدسادق-زاخۆ
دهۆك-شێروانە

چەمچەماڵ-شەقاڵوە
سیروانی نوێ چاوەڕوانە

ناوەندیـــی  یەكێتیـــی  سەرپەرشـــتی  بـــە 
تۆپـــی پێـــی كوردســـتان و بـــە ئامادەبوونـــی 
نوێنەری یانە بەشـــداربووەكانی ئەم وەرزەی 
كوردســـتان،  یانەكانـــی  نایابـــی  خولـــی 
كـــە ژمارەیـــان )15( یانەیـــە بـــۆ وەرزی 
ــی  ــكی دیاریكردنـ ــە، تیروپشـ ــوێ خولەكـ نـ
نایابـــی  خولـــی  یەكەمـــی  هەفتـــەی 
یانەكانـــی كوردســـتان بەرێـــوە چـــوو، بـــۆ ئـــەم 
لـــە یانەكانـــی )هەندرێـــن،  وەرزە هەریـــەك 
ــر،  ــمەرگەی هەولێـ ــارارات، پێشـ ــەقاڵوە، ئـ شـ
ــێروانە،  ــرێ، شـ ــۆ، ئاكـ ــۆك، زاخـ ــۆران، دهـ سـ
دەربەندیخـــان، ســـیروانی نـــوێ، چەمچەمـــاڵ، 
سەیدســـادق، چوارقوڕنـــە، برایەتـــی( كێبڕكـــێ لـــە 
ســـەر بەدەســـت هێنانـــی پلەكانـــی پێشـــەوەی خولەكـــە 
دەكـــەن، وا بڕیـــارە رۆژی پێنـــج شـــەممە رێكەوتـــی 
یارییەكانـــی  یەكەمـــی  هەفتـــەی   2022/10/13
خولەكـــە بەرێـــوە بچێـــت، كـــە ئـــەم یاریـــە لـــە یاریگـــە 
جیاجیاكانـــی كوردســـتان بەرێوەدەچێـــت، بـــەم شـــێوەی 

ــوارەوە. خـ
هەندرێن-سۆران

ئارارات-چوارقوڕنە
پێشمەرگەی هەولێر-ئاكرێ

دەربەندیخان-برایەتی
سەیدسادق-زاخۆ
دهۆك-شێروانە

چەمچەماڵ-شەقاڵوە
سیروانی نوێ چاوەڕوانە
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  دەتوانرێـــت كـــە بـــە مەشـــقی پیادەڕۆیـــی 
مەرجێـــك  بـــە  دابەزێنرێـــت،  لـــەش  كێشـــی 
هـــاوكات بێـــت لەگـــەڵ ریجیمێكـــی تەندروســـت. 
بـــە پیادەڕۆیـــی وزە )كالـــۆری( دەســـووتێنرێت، 
بۆنموونـــە پیادەڕۆیـــی خێـــرا بـــە تێكـــڕای 
رۆژانـــە بـــۆ مـــاوەی 30 خولـــەك نزیكەی 
150 كالـــۆری دەســـووتێنێت، بێگومـــان 
و  زیاتـــر  پیادەڕۆیـــی 
خێراتـــر واتـــە ســـووتاندنی 
ـــر. بەهەرحـــاڵ،  وزەی زیات
لـــە  دووركەوتنـــەوە 
زێدەڕۆیـــی و هێشـــتنەوەی 
مەســـەلەیەكی  هاوســـەنگی 
ـــە  ـــتن ل ـــۆ خۆپاراس زۆر گرنگـــە ب
روودانـــی گرفـــت لـــە ماســـوولكە و 
ئەژنۆكانـــدا، بۆیـــە وەكـــو دەســـتپێك پێویســـتە 
كـــە پیادەڕۆیـــی لەســـەرخۆ و بـــۆ ماوەیەكـــی 
ـــە مـــاوە و  ـــەرە ل ـــەرە ب ـــت، پاشـــان ب ـــورت بێ ك
توندییەكـــی زیاتـــردا بكرێـــت تـــا ئاســـتێكی 
مامناوەنـــدی. پـــاش مەشـــقی پیادەڕۆیـــی 
رۆژانـــە و پابەندبـــوون بـــە ریجیمـــی خـــۆراك 
گرنگیـــی  دادەبەزێـــت،  لـــەش  كێشـــی  كـــە 
دابەزیـــوە  كێشـــە  هێشـــتنەوەی  چۆنییەتـــی 
لـــە  بریتییـــە  كـــە  پیشـــەوە،  دێتـــە  نوێیەكـــە 
پابەندبوونـــی بـــە بەرنامەیەكـــی ســـووكتری ریجیـــم 
بـــە رای پســـپۆرانی  و مەشـــقی پیادەڕۆیـــی، 
تەندروســـتی باشـــترین بەرنامـــەی دابەزاندنـــی 
كێشـــی لـــەش بـــە مەشـــقی پیادەڕۆیـــی، بریتییـــە 
ـــە  ـــۆری ك ـــەوەی 500 كال ـــە كەمكردن ـــە رۆژان ل
ـــی  ـــە هـــۆی ونكردن ـــاوەی 7 رۆژدا دەبێت ـــە م ل
نزیكـــەی نیوكیلۆگـــرام كێشـــی لـــەش، واتـــە 
3.500 كالـــۆری بـــە كـــۆی كەمكردنـــەوی 
بـــە  وزە  ســـەرفكردنی  و  خـــۆراك  وزەی 
ـــە  ـــە رۆژان ـــی، بۆنموون مەشـــقی پیادەڕۆی
لـــە  كالـــۆری   300 كەمكردنـــەوەی 
 200 ســـەرفكردنی  و  خـــۆراك 

كالـــۆری بـــە پیادەڕۆیـــی.

بە پیادەڕۆیی كێش 
دابەزێنە
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ئایا زیادشووشتنی 
دەستەكان دەبێتە هۆی 

ئەكزیما
زیادشووشـــتنی دەســـتەكان بـــە ئـــاو و ســـابون 
هانـــدەرە بـــۆ وشـــكبوون و قڵیشـــانی پێســـت، 
ــد  ــەری پەیدابوونـــی چەنـ ــە ئەگـ ــەش دەبێتـ ئەمـ
وەك:  ئەكزیمـــا  هاوشـــێوەی  نیشـــانەیەكی 
خورشـــت، وشـــكبوون، ســـووربوونەوە لـــە كەســـانی 
ســـپی پێســـتدا، لـــە كەســـانی ئەسمەریشـــدا دەبێتـــە 
هـــۆی پەیدابوونـــی پەڵـــەی تاریكـــی قاوەیـــی، 
یـــان مـــۆر. ئەكزیمـــا بریتییـــە لـــە كۆمەڵێـــك 
ـــە هـــەر شـــوێنێكی لەشـــدا كـــە  گرفتـــی پێســـت ل
بـــە بـــێ چارەســـەر دەبێتـــە ئەگـــەری هەوكـــردن 
و، نیشـــانەكانی بریتیـــن لـــە: ســـووربوونەوەی 
ـــووتانەوەی پێســـت.  پێســـت، خورشـــت لەگـــەڵ س
زیـــاد شووشـــتنی  لـــە زۆربـــەی حاڵەتەكانـــدا 
ــە  ــابون بەگشـــتی جگـ ــاو و سـ ــە ئـ ــتەكان بـ دەسـ
لـــە وشـــكبوون و ســـووتانەوەی پێســـت، نابێتـــە 
هـــۆی ئەكزیمـــا تەنیـــا لەكاتـــی بەكارهینانـــی 
لەوانەیـــە  كـــە  نەبێـــت،  بەهێـــزدا  ســـابونی 
ئەكزیمـــای  بـــە  تووشـــبوون  هـــۆی  ببێتـــە 
ــاد  ــا زیـ ــن Contact eczema، هەروەهـ بەركەوتـ
ــبوو  ــانی تووشـ ــە كەسـ ــتەكان لـ ــتنی دەسـ شووشـ
و  زیادبـــوون  هـــۆی  دەبێتـــە  ئەكزیمـــادا  بـــە 
رێنماییەكانـــی  نیشـــانەكان.  ســـەختتربوونی 
نەخۆشـــییەكانی  ئەمریكیـــی  ئاكادیمیـــای 

پێســـت AAD بـــۆ خۆپاراســـتن لـــە ئەگـــەری 
ئەكزیمـــای دەســـتەكان بریتیـــن لـــە: 
شووشـــتنی دەســـتەكان بـــە ئاوێكـــی 

بـــۆ  ســـابون  و  شـــلەتێن 
خولـــەك،   20 مـــاوەی 

بەكارهێنانـــی  لەگـــەڵ 
شـــیداركەرەوە  ئاوێتەیەكـــی 

M o i st u r i z �
راســـتەوخۆ   er

شووشـــتنی  پـــاش 
دەســـتەكان، بـــە مەرجێـــك 

بۆیـــەی  و  بـــۆن  هیـــچ 
كیمیایـــی تێـــدا نەبێـــت. 

Leafy green vege�  ســـەوزە گـــەاڵ تاریكـــەكان
tables وەكـــو ســـپێناغ، برۆكۆلـــی، ســـڵق، گـــەاڵی 
ــەب  ــەرم، كەرنـ ــوس، كەلـ ــاس، مەعدەنـ ــدەر، خـ چەوەنـ
Water� جەرجیـــر  گـــەاڵی  هەروەهـــا   ،Kale
cress دەوڵەمەنـــدن بـــە ڤیتامیـــن و كانـــزا و مـــاددە 
دژەئۆكســـانەكان. ســـەوزە گـــەاڵ تاریكـــەكان بـــەوە 
 K1 ڤیتامیـــن  بـــەرزی  رێژەیەكـــی  كـــە  ناســـراون 
لەخـــۆ دەگـــرن، كـــە زۆر گرنگـــە بـــۆ پاراســـتنی 
ـــن،  ـــی خوێ ـــرداری دروســـتی مەیین ـــەرەكان و ك خوێنب
Ni� نایترەیتـــەكان بـــەرزی  رێژەیەكـــی   هەروەهـــا 
trates لەخۆدەگـــرن، كـــە بەیەكـــەوە لەگـــەڵ ڤیتامیـــن 
K1 هانـــدەرن بـــۆ دابەزاندنـــی پەســـتانی خوێـــن و 
ــتن  ــەرەكان و خۆپاراسـ ــی خوێنبـ ــتركردنی فرمانـ باشـ
ــە الیەكـــی  ــا رێـــژەی 16%. لـ ــە نەخۆشـــیی دڵ تـ لـ
دیكـــەوە لێكۆڵینـــەوەكان جەختیـــان كردووەتـــەوە كـــە 
كەمیـــی ڤیتامیـــن K1 پەیوەنـــدی بـــە ئەســـتووربوونی 
ـــە،  ـــوار و ئاوســـانی ســـكۆڵەی چـــەپ LVH هەی دی
بەتایبەتـــی لـــە گەنجەكانـــدا، گەورەبوونـــی دڵیـــش 
لـــە توانـــای دڵ كـــەم دەكاتـــەوە بـــۆ پاڵنانـــی خوێـــن 
بـــۆ هەمـــوو بەشـــەكانی لـــەش. ڤیتامیـــن K دوو 
ـــە ســـەوزە  ـــر ل ـــە زیات ـــن K1 ك ـــە، ڤیتامی جـــۆری هەی
گـــەاڵ تاریكـــەكان و كلۆرۆفیلـــی رووەكـــدا هەیـــە، 
هەروەهـــا ڤیتامیـــن K2 كـــە بـــە هـــۆی بەكتریـــاوە 
دروســـت دەبێـــت و لـــە خۆراكـــە هەوێنبووەكانـــدا هەیـــە، 
بەتایبەتـــی ماســـت، پەنیـــر، كـــەرە، زەردێنـــەی هێلكـــە. 
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بەرزبوونەوەی هۆكارەكانی 
پەستانی خوێن

Hyperten� خوێـــ  پەســـتانی  بەرزبوونـــەوەی  ن  
sion نەخۆشـــییەكی درێژخایەنـــە، زۆربـــەی هـــەرە 
زۆری حاڵەتـــەكان بـــێ نیشـــانەن، ئەگـــەر بـــە تـــەواوی 
كۆنتـــرۆڵ نەكرێـــت، ئـــەوا دەبێتـــە ئەگـــەری ئاڵۆزیـــی 
دڵ،  نەخۆشـــیی  وەك:  تەندروســـتی  گـــەورەی 
مـــردن.  جاریـــش  هەندێـــك  مێشـــك،  جەڵتـــەی 
بەرزبوونـــەوەی  حاڵەتەكانـــی  زۆربـــەی  لـــە 
تـــەواوی  هـــۆكاری  خوێنـــدا  پەســـتانی 
گەلێـــك  بـــەاڵم  نازانرێـــت،  تووشـــبوون 
ـــو:  ـــبوون وەك ـــۆ تووش ـــدەرن ب ـــۆكاری هان ه
بەســـااڵچوون بەتایبەتـــی پـــاش تەمەنـــی 
65 ســـاڵی، كێشـــی زیـــاد و قەڵـــەوی، 
زیـــاد خواردنـــی خۆراكـــی خێـــرا و شـــۆر، 
یـــان بـــڕی زیـــادی خـــوێ لـــە خۆراكـــدا، 
خواردنـــی  كـــەم  لەگـــەڵ  هـــاوكات 
نەدانـــی  ئەنجـــام  میـــوەكان،  و  ســـەوزە 
مەشـــقی وەرزشـــی، زیـــاد خواردنـــەوەی 
جگەرەكێشـــان،  ئەلكهـــول،  و  قـــاوە 

ـــی  ـــا بوون كەمخـــەوی، هەروەه
خێزانـــی  مەیلـــی 

نیشانەكانی بەرزبوونەوەی ئاستی شەكری خوێن 
لـــەش بـــە شـــێوەیەكی ئاســـایی لـــە خوێنـــدا شـــەكر بـــە 
ئاســـتێكی دیاریكـــراو لەخۆدەگرێـــت، كـــە بـــۆ بەخشـــینی 
وزە بـــە خانـــە و ئەندامەكانـــی لـــەش پێویســـتە، كاتێـــك 
كـــە ئاســـتی شـــەكری خوێـــن بەرزدەبێتـــەوە و درێـــژە 

دەكێشـــێت، ئـــەوا گرفتـــی تەندروســـتی پەیـــدادەكات. 
جگـــەر و ماســـوولكە بڕێكـــی كەمـــی شـــەكر 
دروســـت دەكـــەن، بـــەاڵم زۆربـــەی شـــەكری 
ــت.  ــەرچاوە دەگرێـ ــەوە سـ ــە خۆراكـ ــن لـ خوێـ
شـــەكری  ئاســـتی  ئینســـولین  هۆرمۆنـــی 
دەهێڵیتـــەوە  ئاســـایی  ئاســـتی  لـــە  خوێـــن 
بـــۆ  لـــەش  خانەكانـــی  هاندانـــی  بەهـــۆی 
ـــی،  ـــن و خەزنكردن ـــەكری خوێ ـــی ش وەرگرتن
ئینســـولین،  هۆرمۆنـــی  كەمبوونـــەوەی 
كاریگەرییەكـــەی  كەمبوونـــەوەی  یـــان 
دەبێتـــە ئەگـــەری بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی 
بەرزبوونـــەوی  خوێـــن،  شـــەكری 

Hyper�  ئاســـتی شـــەكری خوێـــن
ــاری  ــە دوچـ glycemia گرفتێكـ

نەخۆشـــانی شـــەكرە دەبێتـــەوە و دوو جـــۆری هەیـــە: 
ـــەوی ئاســـتی شـــەكری خوێنـــدا )پـــاش  یەكـــەم، بەرزبوون
نەخـــواردن بـــۆ مـــاوەی هەشـــت كاتژمێـــر یـــان زیاتـــر( 
واتـــە ئاســـتی بەرزتـــر لـــە 130 ملگـــم/ دێســـلیتر. دووەم، 
ــاش  ــن پـ ــەكری خوێـ ــتی شـ ــەوی ئاسـ بەرزبوونـ
خـــواردن Postprandial واتـــە ئاســـتی 
180 ملگـــم/ دێســـیلیتر یـــان بەرزتـــر لـــە 
ــی  ــاش ژەمـ ــر پـ ــاوەی 1-2 كاتژمێـ مـ
خـــواردن. نیشـــانەكانی بەرزبوونـــەوەی 
زیـــاد  خوێـــن:  شـــەكری  ئاســـتی 
برســـیبوون،  زیـــاد  یـــان  تێنووبـــوون 
كەمبوونـــەوەی  بـــۆرژان،  سەرئێشـــە، 
بینیـــن،  لێڵبوونـــی  تەركیـــز، 
زیـــاد  دەم،  وشـــكبوونی 
ـــەوەی گاز  ـــردن، كۆبوون میزك
لـــە كۆئەندامـــی هەرســـدا، 
دواكەوتنـــی  هەروەهـــا 

بریـــن. چاكبوونـــەوەی 
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)بۆماوەیـــی( تووشـــبوون. تەنیـــا لـــە 5%ی حاڵەتەكانـــدا 
دیـــارە  خوێـــن  پەســـتانی  بەرزبوونـــەوەی  هـــۆكاری 
كـــە لـــە ئەنجامـــی نەخۆشـــی، یـــان بەكارهێنانـــی 
نەخۆشـــیی  بۆنموونـــە:  دەدات،  روو  دەرمـــان 
هەناســـەتەنگی  شـــەكرە،  نەخۆشـــیی  گورچیلـــە، 
ـــە  ـــی هەناســـە، گرفت ـــەر تەســـكبوونەوەی رێڕەوەكان لەب

گالنـــدی  سســـتبوونی  بەتایبەتـــی  هۆرمۆنییـــەكان 
دەرەقـــی و زیادبوونـــی چاالكیـــی گالنـــدی دەرەقـــی، 
هەروەهـــا ئـــەو دەرمانانـــەی كـــە وەكـــو زیانـــی البـــەال 
دەبنـــە ئەگـــەری بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن، 
دووگیانـــی،  لـــە  رێگـــری  دەنكـــی  لـــە:  بریتیـــن 
دەرمانـــە ســـتیرۆیدەكان Steroids، هەروەهـــا هەندێـــك 

دەرمانـــی دژەكۆكـــە و دژەخەمۆكـــی.

خۆپاراســـتن لـــە نەخۆشـــیی دڵ و خوێنبـــەرەكان، پاراســـتنی 
تەندروســـتیی چـــاو، هەروەهـــا كەمكردنـــەوەی ئاســـتی 
ـــە لەشـــدا. ســـەرچاوە خۆراكییەكانـــی ڤیتامیـــن  هەوكـــردن ل
B6: گۆشـــتی پەلـــەوەر، ماســـی، پەتاتـــە، هێلكـــە، نـــۆك، 
مـــۆز، شـــیر، پەنیـــر، نیســـك، ســـپێناغ، گێـــزەر، تـــۆوی 

گوڵەبـــەڕۆژە، دانەوێڵـــەی تـــەواو و ئـــاردی گەنمـــی 
تەواو.

 Pyridoxine پایریدۆكســـین  بـــە  كـــە   B6 ڤیتامیـــن 
ناســـراوە، لـــە ئـــاودا دەتوێتـــەوە واتـــە لـــە لەشـــدا خـــەزن 
نابێـــت، پێویســـتیی رۆژانـــە بـــۆ كەســـانی پێگەیشـــتوو 
بریتییـــە لـــە 1.3 ملگـــم. لـــە توێژینەوەكانـــدا هاتـــووە 
كـــە ڤیتامیـــن B6 رۆڵـــی هەیـــە بـــۆ كۆنترۆڵكردنـــی 
لـــە  حاڵەتـــدا  زۆر  لـــە  كـــە   Tremor دەســـتلەرزین 
و   B6 و   B1 ڤیتامینەكانـــی  كەمبوونـــی  ئەنجامـــی 
ــە  ــەم ڤیتامینانـ ــە ئـ ــدا روو دەدات، چونكـ ــە لەشـ B12 لـ
گرنگیـــی زۆریـــان هەیـــە بـــۆ پاراســـتنی كۆئەندامـــی 
ڤیتامیـــن  دیكـــەی  تەندروســـتییەكانی  ســـوودە  دەمـــار. 

كۆئەندامـــی  تەندروســـتیی  پاراســـتنی   :B6
لـــەش،  بەرگریـــی  سســـتمی  دەمـــار، 
ســـووككردنی  و  مـــەزاج  باشـــتركردنی 
پاراســـتنی  خەمۆكـــی،  نیشـــانەكانی 
لـــە  خۆپاراســـتن  و  مێشـــك  تەندروســـتیی 
و  خۆپاراســـتن  پاركینســـۆن،  نەخۆشـــیی 

چارەســـەركردنی كەمخوێنـــی لـــە رێگـــەی 
هاندانـــی دروســـتبوونی هیمۆگلۆبیـــن، 

نیشـــانەكانی  چارەســـەركردنی 
ــە  ــووڕی مانگانـ ــش سـ ــی پێـ گرژیـ
PMS، چارەســـەكردنی هێڵنجـــی 
پەیوەســـت بـــە ســـەرەتای دووگیانـــی، 

ڤیتامین B6 و دەست لەرزین
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دیجیتالی
لیپ ستیكی 

د.دەنیــس گــرۆس یەكێكــە لەو پســپۆرانەی بــواری بەرهەمهێنانــی تەكنەلۆژیای 
جوانــكاری تایبــەت بــە ئافرەتان. دكتۆری ناوبــراو بەرهەمگەلێكــی زۆری لەبوارەدا 
DRx SpectraLite Face� یبەرهــەم هێنــاوە. یەكێك لەوانە دەمامكێكە كە بــە جۆر

Ware Pro ناســراوە. ئــەم دەمامكــە لەســەر روخســار دادەنــرێ، لە ماوەی تەنیا ســێ 
خولەكدا پێســتی بەكارهێنەرەكەی ســاف و لوس دەكات. دەمامكەكە  بەهۆی لەیزەری 
تایبەتی دژە پەڵە پێســت ســاف دەكاتەوە. لە چوار بەشــی تیشــكی سوور پێكهاتوەو كە 
بریتین لە 100 گلۆپی LED ســوو و هەروەها Led 62 گڵۆپی شــین بۆ رێكخســتنی 
چــرچ و لۆچــی پێســت.  ســڕینەوەی پەڵــە و زیبكــەكان. لە ماوەی تەنیــا دوو هەفتە 

بەكارهێناندا كاریگەری ئامێرەكە دەردەكەوێت.

لیــپ ســتیك واتــە )ســۆراو( یان 
ماتیــك، ئــەوەی زۆربــەی ئافرەتــان بۆ ســووركردنی 

لێوەكانیــان بــەكاری دێنن، ئەویش بەرەو دیجیتالی رۆیشــتووە. 
ســۆراوی جــۆری YSL Red Tailor Made دیجیتالییــە و بــە مۆبایل 

كۆنترۆڵ دەكرێت. بەكارهێنەر دەتوانێت لەســەر مۆبایلەكەی زیاتر لە چوار 
هــەزار جــۆری رەنگــی لێــو دیاری بــكات. ســۆراوەكە پێكهاتووە لــە ئامێرێكی 

هۆشــمەند كــە چــوار رەنگــی تایبەتی تێدەكرێ و بەهۆی مۆبایلــەوە لە تێكەاڵوی 
ئــەو ســێ رەنگــە هەر رەنگێكی ویســتت دەتوانی دەریبینی.  چــوار رەنگەكە بریتین 
لە، پێستی، سوور، پرتەقاڵی و پەمەیی. لە تێكەاڵوی ئەو رەنگانە رەنگی دیكەش 
بەرهــەم دێــن. نــە تەنیــا رەنــگ بەڵكــو رەنگی تایبــەت بە ســێبەری لێویش هەر 
بــەو ئامێــرە بەرهــەم دێــت. دەتوانیت بەهۆی ئــەو ئامێــرەوە رەنگێكی یەكێك 
لــە ئامــرازەكان بــۆ ئــەوەی ســێت بێت و بگونجێــت بۆ نموونــە، جانتا یا 

جلوبــەرگ دیــاری بكــەی و ئامێرەكــە رەنگەكــە ســكان دەكات و 
رەنگــی بــە ویســتی خۆت بــۆ دیــاری دەكات. چــوار هەزار 

رەنــگ كــەم نییە و ئەویــش لە پێكهاتەی تەنیا چوار 
رەنگ.

ـــەوالو  ـــی لەســـاڵی دوو هـــەزار ب ـــای دیجیتال ـــی تەكنەلۆژی ـــوێ بەتایبەت ـــای ن ـــك تەكنەلۆژی كاتێ
پـــەرەی ســـەند، ئافرەتـــان لـــەو نێـــوەدا پشـــكی شـــێریان بەركـــەوت. لـــە 
بەرهەمـــی  ژیانـــدا  بوارەكانـــی  زۆربـــەی 

تەكنەلۆژیای نوێ و          جوانكاری ئافرەتان

دەمامكێكی
تایبەت بە 
پاقژكردنی پێست

ژمارە )1334(  702022/9/26

IT



71 ژمارە )1334(  2022/9/26

IT

بەرهەمێكـــی دیكـــەی تەكنەلۆژیـــای 
كـــە ئەویـــش هـــەر لەالیـــەن د.دنیســـەوە بەرهـــەم 

هاتـــووە. ئامێـــری Lymaیـــە. ئـــەم ئامێـــرە تـــەواو ئەركـــی 
ئارایشـــتگا تایبـــەكان لەماڵـــەوە ئەنجـــام دەدات. پێســـت لەبەریـــەك 

ـــج و لۆچـــەكان  ـــە، زیبكـــە گن ـــت پەڵ ـــە. دەتوانێ دەكێشـــتەوە و دژە پیریی
لەنـــاو ببـــات. ئامێرەكـــە بەتەنیـــا نییـــە و دەبـــێ پێشـــووتر كرێمێكـــی 

ـــی  ـــرەی بەســـەردا بێنـــی. كاركردن ـــەو ئامێ تایبەتـــی لێبـــدەی و پاشـــان ئ
ـــك تیشـــكی لەیزەرەكـــە كـــە رەنگـــی شـــینە  ـــەم شـــێوەیە كاتێ ئامێرەكـــە ب
دەكەوێتـــە ســـەر پێســـت و بـــۆ ماوەیـــەك رایدەگـــری خانەكانـــی ژێـــر 
پێســـت تۆزێـــك گـــەرم دادێـــت و وا دەكات خوێنبـــەرەكان باشـــتر كار 
بكـــەن و خوێـــن زیاتـــر هاتووچـــۆ بـــكات، بـــەم هۆیـــەوە خانەكانـــی 
پیـــری یـــا خانـــە نەخۆشـــەكان دەســـڕێنەوە و خانـــەی نـــوێ 
ـــۆ پێســـتت  ـــاكات كێشـــە ب ـــە وا ن ـــەن. لەیزەرەك گەشـــە دەك

دروســـت بێـــت. یـــان ئەوكاتـــەی كـــە گشـــت روخســـارت 
خـــاڵ خـــاڵ و پەڵـــەی ســـووری هەیـــە بەهـــۆی 

ئـــەم لەیـــزەرەوە لـــە مـــاوەی تەنیـــا مانگێكـــدا 
پەڵـــەكان نامێنـــن..

لەیما ئامێری دژە پیری

تەكنەلـــۆژی نـــوێ تایبـــەت بـــە ئافرەتـــان بەرهـــەم هـــات. لـــە جوانـــكاری و ئیسكســـواراتەوە بگـــرە 
تـــا دەگاتـــە ئارایـــش و خۆرازاندنـــەوە. لێـــرەدا ئامـــاژە بـــە چەنـــد بەرهەمێكـــی 

نـــوێ دەكەیـــن تایبـــەت بـــە ئارایشـــی ئافرەتـــان.

تەكنەلۆژیای نوێ و          جوانكاری ئافرەتان

ئامێرێكی جۆكەر بۆ برۆ و مژۆڵ
بــۆ هــەركام لە برۆ و مــژۆڵ ئامێری تایبەتی بەكار 
دێت، مەســكارە و مەقەســتی چاو هەركام بەشێكن لەو 
ئامێرانــە. بــەاڵم ئامێــری lash star جۆكــەرە و گشــت 
شــەحن  ئامێرەكــە  دەدات.  ئەنجــام  پێكــەوە  ئەركــەكان 
دەكرێتــەوە پــاش دە چركــە میلــە گــەرم بووەكە لەســەر 
مــژۆڵ دابنــێ و پاشــان بەرەو ســەرەوە بیكێشــە، ئیدی 
مژۆڵــەكان بــە جوانی رادەوەســتن. نــە تەنیا بۆ مژۆڵی 
سروشــتی بەڵكــو بــۆ مژۆڵــی و بــرۆی دەســتكردیش 

دەبێــت. دیزاینێكــی ئۆرگۆنۆمــی هەیــە و ســەرنج 
راكێشــە، دەكرێت وەك باشــترین مەســكارەش ســوودی 

لێوەربگیردرێت. 
بەكارهێنــەر بــە ویســتی خــۆی ئامێرەكــە گــەرم دەكات 
و پلــەی 65 هەتــا 95 هەیــە. پــاش بەكارهێنــان خــۆكار 
دوای 5 خولــەك دەكوژێتــەوە. بــە بەكارهێنانــی ئامێــری 
ــەكار  ــاكات هیــچ ئامێرێكــی دیكــە ب ــراو پێویســت ن ناوب
بهێنــی و زیاتــر وەك ئۆتــۆ دەچێــت بــۆ مــژۆڵ و بــرۆكان.
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دیجیتالیدا  سەردەمی  لە  زیرەك  ئاوێنەی 

نین  ئاوێنەیەك  تەنیا  ئەوان  هەیە،  خۆی  گرنگی 

بەڵكو هەواڵەكانی  ببینێت،  تێدا  بەكارهێنەر خۆی 

و  دەدەن  نیشان  هەوا  و  كەش  باڵودەكەنەوە،  رۆژ 

زانیاری لەبارەی چۆنییەتی دەست و ددان شوردن 

باڵودەكەنەوە و فیلم نیشان دەدەن و زۆر ئەركی دی 
كەش. 

ئاوێنەی himirror slide smart mirror ســەرەڕای 

ئەوانــەی ئاماژەمــان پێــدان زانیاری لەبارەی پێســتی 

بەكارهێنەرەكــەی باڵودەكاتــەوە و بەكارهێنەرەكــەی لە 

چۆنییەتــی شــوردن و بەكارهێنانــی كرێمــی تایبــەت 

لەســەر  روونكردنــەوە  هەروەهــا  دەكاتــەوە.  ئــاگادار 

كاریگەریــی و زیانەكانــی مــادە ئارایشــەكان دەدات. 

تەنانــەت رێنوێنــی لەبــارەی كرێــم و داودەرمانــی نوێ 

باڵودەكاتــەوە. یەكێــك لــە تایبەتمەندییــە گرنگەكانــی 

ئاوێنەكــە ئەوەیــە بــەر لــەوەی هیــچ ئارایشــێك بكــەی، 

روخســارت بــە شــێوەی ئارایــش كــراو نیشــان دەدا، تاكو 

بزانی لەو جۆرە ئارایش كردنە رازی یان نا؟

ئاوێنەی زیرەك و 
تایبەتمەندییەكانی دەپرسێت،  و  هەیە  پرسیارێك  بەڕێزێك 

لەكاتی كاركردندا نازانم چم كردووە كە شریت 
واتە taskbar  ی سەر ویندۆزەكەم بۆ سەرەوە 
چووە، هەرچەند دەكەم نایتەوە خوارەوە چۆنی 

بێنمە خوارەوە؟
خوێنەری بەڕێز گۆڕینی taskbar ویندۆز 
ئەوەندە  و،  ئاسانە  زۆر  بۆ هەر چوار الیەكە 
دوگمەی  تولبارەكە  ناوەندی  لەسەر  بەسە 
ماوس دابگری و پاشان بەبێ ئەوەی دەست 
الیەی  لەو  هەركام  بۆ   taskbar هەڵبگری 
مەبەستە رابكێشێ، ئەوكات بە ئاسانی دێتە 
داگرتنی  بە  دەتوانی  تەنانەت  شوێنە.  ئەو 
داگرتنی  پاشان  و  ماوس  راستی  دوگمەی 
شاشە  لەسەر   look the taskbar فەرمانی 
ون بێ و تەنیا ئەوكاتە دەربكەوێت كە هێمای 

ماوسی بچێتە سەر. 

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

شانەیەكی زیرەك و تایبەتمەندییەكانی
رەنگـــە زۆربەمـــان 
نەزانیـــن  ئـــەوە 
مـــووی  كـــە 
رەنگـــە  و  مـــرۆڤ 
دیكـــەش  گیانلەبەرانـــی 
)یـــۆن(ی ئەرێنـــی و نەرێنـــی هەیـــە. 
شـــەوانی  لـــە  مـــووە  جـــۆرە  ئـــەو  لێككەوتـــەی 
ــە. ــای هەیـ ــە كارەبـ ــردووە كـ ــتتان پێكـ ــدا هەسـ تاریكـ
دەكەیـــەوە،  وشـــك  ســـەرت  موجەففـــە  بـــە  كاتێـــك 
ـــاو دەچـــن، كاتێـــك  ـــە مـــوودا لەن )یـــۆن(ە گەرمـــەكان ل
تەنیـــا )یـــۆن(ە ســـاردەكان دەمێننـــەوە، تاڵـــە مـــووەكان 
ئاڵـــۆز و داوداو دەبـــن. شـــیائومی كـــە كۆمپانیایەكـــی 

بەرهەمهێنـــەری تەكنەلۆژیـــای نوێیـــە و ســـەر بـــە 
واڵتـــی چینـــە، بـــە بەرهەمهێنانـــی شـــانەیەكی زیـــرەك 
كێشـــەی ئـــەم ئاڵـــۆزی و داوداوەی لـــە مـــوودا كـــردووە.
 Yueli Comb لـــە  دوگمەیـــەك  داگرتنـــی  بـــە 
)یـــۆن(ە گەرمـــەكان خۆیـــان رێكدەخەنـــەوە و رێـــك 
لووســـتان  و  ســـاف  قژێكـــی  هەربۆیـــە  دەبنـــەوە. 
ـــە  ـــە. تایبەت ـــانەیە 123 گرام ـــەم ش ـــت. كێشـــی ئ دەبێ
ــا  ــانەكە نەتەنیـ ــە. شـ ــی پەمەییـ ــان و رەنگـ ــە خانمـ بـ
كاریگـــەری لەســـەر قـــژ هەیـــە، بەڵكـــو بـــە ئارامـــی 
ـــەوەی كـــە  ماســـاژی دەدا و ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆی ئ
خوێنبـــەرەكان باشـــتر كاری خۆیـــان بكـــەن و مـــوو 

ــكات. ــە بـ ــر گەشـ زیاتـ
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ماڵپەڕێك بۆ دابەزاندنی 
كتێبی ئینگلیزی

كتێبخانەی  لە جیهانی مەجازیدا هەزاران 
بۆ  كتێبخانانە  لەو  هەندێك  هەن،  مەجازی 
بدەی  تێچوویەك  دەبێ  لێیان  وەرگرتن  سوود 
و بە خۆڕایی نین. هەندێك لەو كتێبخانانەش 
مەجازیانە  كتێبخانە  لەو  یەكێك  بەخۆڕایین.  
دەكرێ   gutenberg.org. ماڵپەڕی 
كتێبی  مەجازی  كتێبخانەی  كۆنترین  بڵێین 
هەزار   60 لە  زیاتر  ئێستا  تا  ئینگلیزیە. 
ماڵپەڕی  یەكەمین  داندراوە.  لەسەر  كتێبی 
هاندانی  بەمەبەستی  مەجازییە  كتێبخانەی 
كتێب  باڵوكردنەوەی  و  خوێندنەوە  بۆ  خوێنەر 
لە  جگە  كتێبخانەیەكدا  لەو  هاتووە.  بەرهەم 
كتێبی  بانكی  گەورەترین  وەك  نوێ،  كتێبی 
ماڵپەڕەكەدا  لە  دادەنرێ.  كالسیكیش  و  كۆن 
كتێبەكان ریزبەند كراون و بەپێی ژانر و ناوەرۆك 
دەتوانی كتێب هەڵبژێری. لەماڵپەڕەكەدا بەشی 

بەدواداگەڕان هەیە.

پرۆگرامێك بۆ وتنەوە وانە بە شێوەی ئۆنالین
ــە  ــوون بـ ــەكان بـ ــران و وانـ ــۆكان داخـ ــە و زانكـ ــات، دەرگای قوتابخانـ ــا هـ ــای كرۆنـ ــك پەتـ كاتێـ
ــێوەی  ــە شـ ــە بـ ــەوەی وانـ ــن و وتنـ ــی ئۆنالیـ ــەوەی خولـ ــۆ كردنـ ــازی. بـ ــن و مەجـ ــێوەی ئۆنالیـ شـ
ئۆنالیـــن و هەروەهـــا كۆنفرانـــس و ســـیمینار لـــە رێـــگای دوورەوە گەلێـــك پرۆگـــرام هـــەن. پرۆگرامـــی 
NetSupport Manager یەكێكـــە لـــەو پرۆگرامانـــە و ســـاڵیانێكە كـــە كالســـەكانی وانـــە وتنـــەوە، 
تـــۆڕە بچـــووك و گەورەكانـــی كۆمپیوتـــەر، زۆربـــەی كۆفـــی نێتـــەكان و بەگشـــتی ئـــەو شـــوێنانەی 

تۆڕێكیـــان  لەالیـــەن  سیســـتەم  چەندیـــن  كـــە 
پێكهێنابـــێ ســـوودی لێوەردەگیـــرێ. 

پرۆگرامێكـــی  ناوبـــراو  پرۆگرامـــی 
پێشـــكەوتووە و مامۆســـتایانی قوتابخانـــە یـــا 
مامۆســـتایانی زانكـــۆ دەتوانـــن ســـوودی زۆر 
تـــۆڕی  هـــەزار   20 لـــە  زیاتـــر  لێوەربگـــرن. 

كۆمپیوتـــەر لـــە جیهانـــدا ســـوود لـــەو پرۆگرامـــە 
وەردەگـــرن.  

ماساژی روخسار و گەڕانەوەی گەنجێتی
لە  روو  بمێننەوە  گەنجی  بە  هەمیشە  ئەوەی  بۆ  گەنجەكان  و  الو  كیژە 

ئارایشگاكان دەكەن، ئەوانیش لەوێ لەبری چارەسەر كۆمەڵێك دەرمانی 
كیمیایان لێدەدەن و نە تەنیا ناگەنە مەبەستی خۆیان بەڵكو لە ماوەی 

چەند ساڵێكدا زووتر روخساریان تێكدەچێ و بەرەو پیری دەچن. 
روخسار  كردنی  ماساژ  بۆ  زیاتر  كە   FOREO Bear ئامێرۆكەی 
دەبێت، بەهۆی ئەو دوو گۆیە ئاسنەی هەیەتی و بەهۆی گەرمییەك 
وادەكات خوێن بە باشی هاتووچۆ بكات و خوێنبەرەكان كێشەیان نەبێت. 

و  هەرزەكارن  كە  دەبێت  الوانە  و  گەنج  كچە  ئەو  بۆ  ئامێرەكە 
ئامێرەكە  ساڵی.  بیست  قۆناغی  نەگەیشتوونەتە  هێشتا 

بەهۆی  لەوێشدا  و  دەدرێت  پەیوەند  مۆبایل  لەگەڵ 
بەهۆی  بكرێت.  ئامێرەكە  كۆنترۆڵی  دەكرێت  ئاپێك 
سووڕانی گۆیەكان، خانەكانی )ATP( گەشە دەكەن 
و خوێن بە خێرایی جووڵە دەكات. بەردەوام ماساژی 
ماسوولكەكانی روخسار دەدات وا دەكات ئەو كرێم 
و دەرمانانەی بەكار دێن زیاتر كاریگەریان هەبێت.
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گوارەكانـــی پێشـــوو بـــە تـــاك یـــان چەنـــد نەخشـــێك 
بـــوون، مـــۆدی كالســـیك زیاتـــر زاڵ بـــوون كـــە گـــوارەی 
بچـــووك بـــوون، دواتـــر گـــوارە گـــەورەكان لووتكـــەی 
مۆدەیـــان گـــرت، بـــەم دواییـــە شـــێوازێكی تـــازەی گـــوارە 
ـــە  ـــرەی ل ـــش گـــوارەی زنجی ـــە ئەوی ـــەوە، ك ـــە كای هاتووەت
ــوارەكان  ــازەی گـ ــێوازی تـ ــە شـ ــەوەش بـ ــە، ئـ دوای یەكـ
خشـــڵەكانی  دەبێـــت،  بـــاو  داهاتووشـــدا  لـــە  دێـــت 
ئەلیســـۆن Alison lou مـــۆدی گوارەكانـــی زنجیـــرەی 
ـــەوە مـــۆدە، كـــە لەســـەر  كردووەت

ئاســـەوارە كۆنەكانـــی بـــەر لـــە ســـەدەی 13 وەرگیـــراوە، 
ـــت  ـــرواری دروس ـــە م ـــە ل ـــێوەی ئەڵق ـــە ش ـــە ب ـــەو مۆدەی ئ
كـــراوە، هەروەهـــا دواتـــر بـــە وردەبەردێكـــی شـــێوە مینـــای 
ــەی  ــەڵ دوو پارچـ ــروزی لەگـ ــی و فەیـ ــوور و كرێمـ سـ
mou� كـــراوە، گوارەكانـــی موزنـــەر ئامـــادە   ســـپی 
ـــە، لەســـەر  ـــە شـــێوەی ماســـیی بچـــووك وای znaner، ل
ـــە رەنگەكانـــی زەرد  یـــەك دادەنێشـــێت وەك زنجیرەیـــەك، ل
و پەمەیـــی و رەنگاوڕەنـــگ دروســـت كـــراوە، گوارەكانـــی 
 20 ســـەدی  لـــە   Melissa kaye كای  میلیســـیا 
وەرگیـــراوە، لـــە رەنگەكانـــی نیـــۆن و پەمەیـــی رێكخـــراوە، 
ســـێ پارچـــەی دوای یەكـــن و ســـەرنجڕاكێش و ناســـكن.

گوارەی زنجیرەی لە دوای یەك

گۆڕانـــكاری  ســـاڵدا  وەرزەی  لـــەم 
بەســـەر كەشـــوهەوادا دێـــت و كەشـــێكی ســـارد لـــە 

شـــەوان و ســـەر لـــە بەیانـــی روومـــان تـــێ دەكات، پێویســـتە 
ـــن  ـــازەی پۆشـــاك ب ـــكاری بچـــن و شـــێوازێكی ت ـــەرەو گۆڕان جلەكانیـــش ب

ــپۆرانی  ــتە پسـ ــەم مەبەسـ ــۆ ئـ ــەرما، بـ ــی سـ ــەڵ كەشـ ــت لەگـ ــاو بێـ ــە گونجـ كـ
جلوبـــەرگ، چاكێتـــی كـــورت پێشـــنیار دەكـــەن، تاوەكـــو وەك جلێكـــی نـــا ســـەرەكی 

ـــە پاییـــز  ـــەر ل ـــە جلـــی ب ـــەو جـــۆرە چاكێتـــە ب ـــت، ئ ـــەدی شـــیك بكرێ لەگـــەڵ قەمیـــس و ب
ــا بـــە جلـــی دەوام و زانكـــۆ دادەنرێـــت، بـــە تایبـــەت ئەوانـــەی ســـەر لـــە  ــراوە، هەروەهـ ناسـ
بەیانـــی لـــە ماڵەكانیـــان دێنـــە دەرەوە، رەنگـــە دوچـــاری ســـەرما ببنـــەوە، بـــەم چەشـــنە دەتوانیـــت 
خـــۆت لـــە ســـووكە ســـەرمای بەیانیـــان بپارێزیـــت، هەروەهـــا جلێكـــی فەرمـــی و نۆرماڵیـــش 
formal out�  بكەیتـــە مـــۆدی تـــازە. شـــێوەی تـــازەی چاكێتـــەكان بریتییـــن لـــە مـــۆدی :
fit واتـــە جلـــی فەرمیـــی دەرچـــوون، كـــە شـــێوەی كالســـیكە و دیمەنێكـــی فەرمیـــی پێـــوە 
دیـــارە، رەنگـــەكان جۆراجـــۆرن كـــە لەگـــەڵ وەرزی پاییـــزدا دەگونجێـــن و بریتییـــن لـــە : 
قاوەیـــی، ســـوور، ســـەوز، رەش و ســـپی. پســـپۆران لـــە بـــارەی چاكێتـــەوە رێنماییـــان 

ـــدە  ـــەوڵ ب ـــرە، ه ـــكی چاكێـــت هەڵبژێ ـــك و ناس ـــێكی تەن ـــن : قوماش ـــە و دەڵێ هەی
كەمتریـــن نەخـــش و بریقـــەی پێـــوە دیـــار بێـــت، وا چاكـــە لـــە قوماشـــی 

ســـاتان بێـــت، تـــا لەگـــەڵ شـــێوەی جەســـتەت هەمـــان قەبـــارە بێـــت، 
شـــێوە كالســـیكەكان هەڵبژێـــرە، كـــە لـــە شـــێوەی راســـت 

لەســـەر جەســـتەت دادەنیشـــێت.

چاكێتی 
ناسك بۆ شوێنی 
فەرمی و نێوان 

دوو وەرزە

ژمارە )1334(  742022/9/26

نگ
ورە
نگا
رە



75 ژمارە )1334(  2022/9/26

نگ
ورە
نگا
رە

ــت،  ــپییەكانی ددانەكانـ ــكە سـ بریسـ
ــژ  ــتی قـ ــاژ و ئارایشـ ــی ماكیـ ــە جوانـ ــی لـ هیچـ

كەمتر نییە تاوەكو روخســـارێكی شـــەنگ و سەرنجڕاكێشـــت 
ـــتەوە  ـــۆی الیەنێكـــی ناشایســـتەی جەس ـــار بەه ـــدێ ج ـــت، هەن هەبێ

دوچـــاری ناڕێكـــی دەبیتـــەوە، بۆیـــە هـــەوڵ بـــدە زۆربـــەی الیەنەكانـــی 
جوانـــی پەیـــڕەو بكەیـــت، ئەگـــەر ددان وەك نموونـــە وەربگریـــن، دەبینیـــن 

لەگـــەڵ زەردەخەنـــە و پێكەنیـــن جوانـــی تـــەواو دەكـــەن، كاتێـــك ددانـــەكان زەرد و، 
ـــە ســـپی و ناســـكانەی  ـــەو ددان ـــاوازە لەگـــەڵ ئ ـــن، جی ـــان شـــكاو و هەڵكێشـــراو ب ی
لـــە نێـــو دەمـــدا بریقـــە دەدەنـــەوە، جگـــە لـــەوەی كـــە پێویســـتە رۆژانـــە ددانـــەكان 
بـــە فڵچـــەو هەویـــری ددان بشـــۆرێت و خاوێـــن بكرێنـــەوە، هەروەهـــا چەنـــد جـــۆرە 
خواردنێـــك هـــەن كـــە كاریگـــەری لەســـەر تەندرووســـتی و جوانیـــی ددانـــەكان 

ـــا( ـــۆ پاراســـتنی )مین ـــەن ب ـــد هەنگاوێكـــی تەندرووســـتی ه ـــن، چەن دادەنێ
ـــت  ـــە بخۆی ـــەو خواردن ـــدە ئ ـــەوڵ ب ـــەرەتا ه ـــەكان، وەك : س ـــەر ددان ی س

ـــوە  ـــو شـــیر، می ـــە، وەك ـــی )D،A،E،K2(ی تێدای ـــە ڤیتامین ك
ــواردن،  ــڕەوی خـ ــگاوی پەیـ ــە هەنـ ــە لـ ــەوزە، جگـ و سـ

لـــە  ددان  داوی  بەكارهێنانـــی  هەروەهـــا 
ــی داری ددان. جیاتـ
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جـــاران پیـــاوان و ئافرەتانـــی كـــورد لـــە كاری دەســـترەنگینیدا 
ـــی  ـــرە و زیرەكی ـــە بەه ـــە ب ـــەر یەك ـــوون، ه ـــوو ب ـــە و لێهات كارام

خـــۆی خەریكـــی كاروبـــاری رۆژانـــە و دروســـتكردن و چنیـــن 
زۆربەشـــیان  تەنانـــەت  بـــوون،  بەرهەمێـــك  ئامادەكردنـــی  و 

خوێندەوارییـــان نەبـــوو، یـــان هیـــچ زانســـتێكیان نەخوێندبـــوو، كـــە 
ئـــەوەش مایـــەی ســـەرنج و تێڕامـــان بـــوو. لـــە ئێستاشـــدا خاتـــوو 

ســـەعدیە عەبـــدواڵ كـــە خەڵكـــی گونـــدی دەلـــۆی ســـەر بـــە پارێـــزگای 
كەركوكـــە، خوێندەواریـــی نییـــە و هاوسەرەكەشـــی ئەنفالـــە، كەچـــی 
مۆبایـــل و ئینتەرنێـــت زۆر بـــە لێهاتوویـــی بـــەكار دەهێنێـــت، تەنانـــەت زۆر 

شـــارەزایە لـــە كاری ســـپیكاریی دیـــوار و دانانـــی كاشـــی و وەســـتای دیـــوارە، 
ـــە دەســـتەكانی  ـــەوە و بەســـتن، ب زۆربـــەی كارەكانـــی ماڵەكـــەی لـــە چاككردن
خـــۆی دەیانـــكات، ئـــەو خانمـــە تەمەنـــی 66 ســـاڵە و رۆژانـــەش بەردەوامـــە لـــە 
ـــە رێگـــەی ناســـاندانی  ـــە وەســـتایەكە ناســـراوە، ل ـــە خاتوون ـــی، ب كارە ناوازەكان
ئایكـــۆن و وێنـــە و شـــێوازی ئینتەرنێـــت و تەنانـــەت زۆربـــەی ئاپەكانـــی 
مۆبایـــل دەهێنێـــت و هیچـــی لـــە كەســـێكی خوێنـــدەوار كەمتـــر نییـــە، بـــەاڵم 
زیاتـــر حـــەزی بـــە فەیســـبووكە، چونكـــە ئاســـان و ســـانایە بـــۆ بەكارهێنـــان. 

فۆتۆ : دانا حەمە غەریب

ئافرەتێكی 
دەسترەنگینی بەهرەدار
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ـــر  ـــە واڵتـــی ئەڵمانیـــا زیات شـــاری )پاســـاو( ل
لـــە رووبارێكـــی پێـــدا تێپـــەڕ دەبێـــت، كـــە 
ــە  ــر لـ ــە دووری )2000( كیلۆمەتـ دەكەوێتـ
رووبـــاری دانـــووب، ســـەرەڕای بچووكیـــی 
رووبەكـــەی، كەچـــی ســـێ رووبـــار لـــە نێـــو 
ئـــەو شـــارەدا هـــەن، یەكێـــك لـــەو رووبارانـــە 
ئـــاوی رووبـــاری دانووبـــە و  ســـەرچاوەی 
بەشـــێكی روو لـــەو شـــارە دەكات، رووبارێكـــی 
ئەویـــش  )ســـانت(،  نـــاوی  بـــە  دیكـــەش 
بەشـــێكی ئاوەكـــەی بەنێـــو ئـــەو شـــارەدا دەڕوات 
ـــەو  ـــو ئ ـــە نێ ـــەر ب ـــش ه ـــاری راینی و لقێكـــی رووب
شـــارەدا تێدەپەڕێـــت، لـــە كۆتایـــی شـــارەكە هـــەر 
ســـێ رووبارەكـــە دەبینرێـــن دواتریـــش دەبنـــە رووبارێكـــی 
ـــە  ـــی ب ـــەن ئەندازیارێكـــی ئیتاڵ ـــەو شـــارە لەالی گـــەورە، ئ
نـــاوی )كارلـــۆ لۆراگـــۆ( نەخشـــەی بنیاتنانـــی بـــۆ 
دانـــراوە، هـــەر لـــە نێـــو شـــاری پاســـاودا، شـــارۆچكەیەكی 
دیكـــەش بـــە نـــاوی )ئەلمـــوت( هەیـــە، كـــە الیەكـــی 
لـــە  یەكێكـــە  نەمســـاش  نەمســـایە،  واڵتـــی  بـــەرەو 
خۆشـــترین واڵتەكانـــی جیهـــان، بەمـــەش جگـــە لـــەوەی 
ســـێ رووبـــاری پێـــدا تێپـــەڕ دەبێـــت، بووەتـــە شـــوێنێكی 

ــارە. ــەو شـ ــی ئـ ــتیاران و خەڵكـ ــۆ گەشـ ــیش بـ خۆشـ

شاری سێ رووبار

بەریتانیـــا  شـــاژنی  دوایـــی  دوای كۆچـــی 
لـــە  چاویـــان  هێنـــدەی  دووەم،  ئەلیزابیتـــی 

ـــەیرتر  ـــت، س ـــی ناكرێ ـــدە باســـی ژیان ـــە، هێن میرات
ـــی  ـــە خشـــڵ و جلوبەرگەكان ـــە میرات ـــاس ل ـــەوەش ب ل

ــۆر  ــی جۆراوجـ ــە جلوبەرگـ ــەزی بـ ــاژن حـ ــت، شـ دەكرێـ
بـــوو، تەنانـــەت لـــە تەمەنـــی دوای 90 ساڵیشـــدا جلـــی 
ماركـــە و رەنگاوڕەنگـــی دەپۆشـــی، هەروەهـــا حـــەزی بـــە 
خشـــڵەكان بـــوو، هەمیشـــە لـــە هەمـــوو شـــوێنێك خشـــڵی 
جۆراوجـــۆری دەپۆشـــی، بـــە پێچەوانـــەی دایكـــە شـــاژنی 
ـــۆ خشـــڵەكان  ـــەو خولیـــای ب ـــوو، ئ خـــۆی كـــە )مـــاری( ب
نەبـــوو، لـــە ئێســـتاوە دیزاینـــەری جلوبەرگـــی بەریتانـــی 
)نۆرمـــان هارتنێـــل( چـــاوی بڕیوەتـــەوە جلوبـــەرگ و 
كەرەســـتە و خشـــڵەكانی شـــاژن، ئامادەیـــە بـــە هـــەر 
ـــی  ـــە تەمەن ـــاژن ل ـــت، ش ـــە دەســـتی بهێنێ ـــت ب ـــك بێ جۆرێ
96 ســـاڵیدا كۆچـــی دوایـــی كـــرد و میراتێكـــی زۆری 
لـــە دوای خـــۆی جێهێشـــت، ئـــەوەی جێگـــەی ســـەرنجە 
كـــە شـــاژن بەژنـــی كـــورت بـــوو، زۆربـــەی كراســـەكانی 
كورتـــن، واتـــە نمایشـــكاران و شـــاجوانان ناتوانـــن بیپۆشـــن، 
ـــا  ـــت ت ـــەوە چـــاك بكرێ ـــەن دیزاینەران ـــە پێویســـتە لەالی بۆی

درێژتـــر بێـــت.

خشڵ و جلوبەرگەكانی 
شاژن داوا كراون
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فیلم
فلمێكـــی ئەكشـــن و سەركێشـــییە، بـــاس لـــە كەســـێك دەكات كـــە خـــاوەن 
هێزێكـــی لـــە رادەبـــەدەرە، فیلمەكـــە رۆمانێكـــی كۆنـــی )مـــاك ئۆلیڤێنـــت(
ــــە و كراوەتـــە فیلـــم، بـــاس لـــە سەركێشـــیی ئـــەو كەســـە دەكات كـــە بەهێـــزە و 
دەیەوێـــت چارەســـەری كێشـــەكان بـــكات بـــە رێگـــەی خـــۆی، مـــاوەی فیلمەكـــە 
یـــەك كاتژمێـــر و )41( خولەكـــە، لـــە مانگـــی 8ی ئەمســـاڵ بەرهـــەم هاتـــووە 
ـــە  ـــری، ل ـــۆس ئەڤێ ـــی جۆلی ـــە دەرهێنان ـــراوە، ل ـــەی گی ـــكا وێن ـــە ئەمری و ل
نووســـینی دەیڤیـــد ئۆنـــگارۆ، لـــە 
ســـتالۆن  )سیلڤیســـتەر  نواندنـــی 
)رامبـــۆ(، جۆڤـــان واڵتـــۆن، پیلـــۆ 
ــا  ــۆم، داشـ ــۆفیا تاتـ ــبێیاك، سـ ئسـ

ـــە.  پوالنكـــۆ، ناتاشـــا كەرەم(ـ

ژیانـــی  لـــە  بـــاس  كاریكاتێـــرەدا  لـــەم 
مـــرۆڤ دەكات لـــە ئێســـتادا، كـــە چەندیـــن 
كـــۆت و بەنـــد و كارەســـاتی ژیـــان بەســـەریدا 
گرانـــی  و  جەنـــگ  لەوانـــە :  دەبارێـــت، 
و نەخۆشـــیی كۆرۆنـــا و ڤایرۆســـەكان و 

گۆڕانـــی كـــەش و هـــەوا. 

Half Life - نیو ژیان
ــژ  ــی گۆرانیبێ ــە تازەكان ــە تراك یەكێكــە ل
و ئەكتــەری ئەمریكــی جۆزیــف دەیڤیــد 
كێــری، كــە بــە جــۆی كێــری ناســراوە، 
لــە  ئەمریــكا  لــە   1992 ســاڵی  لــە 
بــاس  تازەكــەی  گۆرانییــە  دایكبــووە، 
ــڕ  ــان پ ــوەی ژی ــە نی ــەو كەســە دەكات ك ل
 DECIDE ئەلبوومــی  لــە  دەكاتــەوە، 
ــە  ــە ل ــە بەرهەمەك ــەوە، ك ــاوی كردووەت ب
و  بــووە  تــەواو  ئەمســاڵ  9ی  مانگــی 

باوكراوەتــەوە. 

كاریكاتێر

میوزیك

كارەكەتـــدا،  لـــە  دێتەپێـــش  نوێـــت  چانســـی 
دەبینیـــت  لـــێ  ســـوودی  چـــۆن  بزانیـــت  پێویســـتە 
بـــە  هەســـتكردن  بەرزبێـــت،  پێگـــەت  ئـــەوەی  بـــۆ 
كێشـــەكانی خۆشەویســـتەكەت باشـــترین چارەســـەری 
ناكۆكییەكانە،بـــۆ تەندروســـتییەكی بـــاش دووربكـــەوەرەوە 

خێـــرا. خواردنـــی  لـــە 

جمك

گرنگـــە پێداچوونـــەوە بـــە ژیانـــی پیشـــەییتدا 
بكەیـــت و ئەزمـــوون لـــە رابـــردووو وەربگریـــت، 
لـــە پێنـــاو داهاتـــو، زیاتـــر لـــە خۆشەویســـتەكەت 
كێشـــەكانی  چارەســـەری  پێكـــەوە  و  تێبگـــە 
بـــۆ  بگـــۆڕە  خۆراكیـــت  سیســـتمی  بكـــەن، 

تەندروســـت. سیســـتمێكی 

گا
هەندێـــك رێنمایـــی بەســـوودت پـــێ دەگات، 
رەنگـــە خۆشەویســـتەكەت هـــەوڵ بـــدات بـــاوەڕت 
ـــەون،  ـــك ناك ـــك، رەنگـــە رێ ـــۆ بابەتێ ـــت ب ـــێ بهێنێ پ
بۆیـــە بـــە باشـــی بیـــری لـــێ بكـــەرەوە، لـــە ئێســـتادا 
كەمێـــك تەندروســـتیت بـــاش نییـــە، پێویســـتە زیاتـــر 

ـــت. ـــا بی وری

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

هەســـت بـــە گۆڕانكاریـــی بنەڕەتـــی دەكەیـــت 
ســـەرنجی  كەســـایەتیت  كارەكەتـــدا،  لـــە 
تـــا دەتوتنیـــت  چواردەورەكـــەت رادەكێشـــێت، 
ئـــارام بـــە، چونكـــە دڵەڕاوكـــێ بـــاش نییـــە 
ــت  ــتە و، خەمۆكیـ ــی جەسـ ــی كرژبونـ و تووشـ
دەكات، باشـــترە خـــۆت لـــە هەڵچـــوون بپارێزیـــت.

و  خواســـت  بەدیهێنانـــی  هێـــواش  هێـــواش 
ئامانجەكانـــت ئاســـانتر دەبێـــت، بـــەاڵم دەبێـــت 
ئیـــرادەت هەبێـــت، راســـتگۆیانە هەســـتەكانت 
بـــۆ خۆشەویســـتەكەت دەربـــڕە، رەنگـــە ئـــەم 
بكەیـــت  دڵەڕاوكـــێ  بـــە  هەســـت  ماوەیـــە 

رۆژانـــەوە. رووداوەكانـــی  بەهـــۆی 

ـــەوە پاداشـــت  ـــە رووی مـــاددی و مەعنەویی ل
دەكرێیـــت و متمانـــەت زیاتـــر بەخـــۆت دەبێـــت، 
تێگەیشـــتن هەنگاوێكـــی ســـەرەكیی پەیوەندیـــی 
گرنگـــە  داهاتـــودا،  پێنـــاو  لـــە  ســـۆزدارییە 
وەرزش و جووڵـــەی جەســـتە فەرامـــۆش نەكەیـــت 

ــتر. ــتییەكی باشـ ــاو تەندروسـ لەپێنـ

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Samaritan � سامری
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ئـــەو  ژینبێـــن  ژۆنـــگ 
گەنجـــەی خەڵكـــی كۆریایـــە و كارەكانـــی 

وێنەیـــەك  كاتێـــك  دەكات،  جەســـتە  جووڵـــەی 
دەگرێـــت، یـــان بـــۆ ئەوانـــەی حـــەز دەكـــەن لـــە وێنەكانیـــان 

فێڵكاریـــی چـــاوی تێـــدا بكرێـــت، لـــە هۆڵێكـــی بچووكـــدا 
چەندیـــن كاری نـــاوازە دەكات، وەك ئـــەوەی وێنەكـــە راســـتەقینە 
و دروســـت بـــن، كەچـــی بابەتەكـــە تەنیـــا چەنـــد جووڵەیەكـــی 
ـــن  ـــت. ژۆنـــگ ژینبێ ـــی چـــاو دادەنرێ ـــە فێڵكاری ســـادەیە و ب
تـــا ئێســـتا خـــاوەن نزیكـــەی )100( فیڵكاریـــی وێنەیـــە، 
دیارترینیـــان، ئەوەیـــە كـــە وێنـــە دەگرێـــت وەك ئـــەوەی 

ئـــەوەی  بەبـــێ  دانیشـــتبیت،  ئاســـماندا  لـــە 
ــەی  ــەوە وێنـ ــە ئـ ــت كـ ــت بكەیـ هەسـ

فێڵكارییـــە.

نگ
ورە
نگا
رە

ژمارە )1334(  782022/9/26

نگ
ورە
نگا
رە



79 ژمارە )1334(  2022/9/26

نگ
ورە
نگا
رە

نۆزڵی ئۆتۆمبێل چییە؟
نــۆزڵ كــە نــاوە زانســتییەكەی )injector(ـــە، یەكێكــە لەبەشــە گرنگەكانــی ئۆتۆمبێــل، كاری دابەشــكردن  و 
ڕێكخســتنی ســوتەمەنییە بەشــێوەیەكی یەكســان بۆ كارپێكردنی بزوێنەری ئۆتۆمبێل، نۆزڵ كاریگەریی ڕاســتەوخۆی 
هەیــە لەســەر هێــزی بزوێنــەر  و هــەر گرفتێــك لــە نۆزڵەكانــدا ڕوو بــدات، ئــەوا ئۆتۆمبێــل پەكــی دەكەوێــت، یــان هێــز  و 

خێراییەكــی كــەم دەبێتــەوە، ئەگەریــش گرفتەكــە زۆربێــت، ئــەوا ئۆتۆمبێــل بەیەكجــاری كار نــاكات.
ــا  ــە، وات ــی هەی ــەك نۆزڵ ــن، بەشــێوەیەكی گشــتیش هــەر پســتۆنێك ی ــل دەگۆڕدرێ ــی جــۆری ئۆتۆمبێ ــەكان بەپێ نۆزڵ
قەبــارەی مەكینــەی ئۆتۆمبێــل ژمــارەی نۆزڵــەكان دیــاری دەكــەن، بــەاڵم هەندێــك لــە كۆمپانیاكانــی دروســتكردنی 
ئۆتۆمبێــل لەســەر داوای كڕیــارەكان  و بەشــێوەیەكی تایبــەت، هەندێــك جــار بــۆ هــەر پســتۆنێكی مەكینــە دوو نــۆزڵ 

دادەنێــن، كــە ئــەوەش ئامانجــی ســەرەكی لێــی، بەخشــینی خێراییەكــی ڕادەبــەدەرە و، 
هاوواڵتــی ئاســایی كەمتــر خواســتی لەســەر ئــەو جــۆرە ئۆتۆمبێالنــە 
هەیــە. بەپێــی ســتانداردی جیهانــی، دەبێــت نــۆزڵ لەهــەر )60( 
هــەزار كیلۆمەتــردا تێســت بكرێــت، كــە ئەویــش بــە ئامێــری تایبــەت 
بەخــۆی دەكرێــت بــۆ زانینــی هەندێــك كێشــە، كــە زۆركات شــۆفێر 

خــۆی هەســتی پــێ نــاكات. 

رێژەی قوربانیی مرۆڤ بە دەست گیاندارانەوە

رەنگە لە رووی پیشەییەوە بگەیت بە یەكێك 
لە خواستەكانت، بەاڵم كاتی زیاترت دەوێت بۆ 
ئامانجەكانت،  و  خواست  تەواوی  بە  گەیشتن 
دەدات  پێ  زۆرت  بایەخێكی  خۆشەویستەكەت 
و  زۆرباشە  تەندروستیت  دەكات،  پشتیوانیت  و 

دەبێت خۆڕاگربیت.

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

رووبـــەڕووی  رەنگـــە  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
هەندێـــك كێشـــە ببیتـــەوە، بـــەاڵم دەكرێـــت لـــە 
ـــەری  ـــێوازی كارەوە چارەس ـــی ش رێگـــەی گۆڕین
زۆرباشـــە  ســـۆزدارییت  پەیوەندیـــی  بكەیـــت، 
تەندروســـت  ئارامیـــت، سیســـتمی خۆراكـــی  و 

مەكـــە. فەرامـــۆش  وەرزش  گرنگـــە، 

لـــە  مەعنەویـــەوە  و  مـــاددی  رووی  لـــە 
پیشـــەكەت جێگیـــر دەبیـــت و هاوپیشـــەكانت 
ـــت دەكـــەن، خۆشەویســـتەكەت  ستایشـــی كارەكان
رەنگـــە بەهـــۆی هەندێـــك رەفتـــارەوە ناكۆكـــی 
و  بـــە  دەروونـــت  هەرگیـــز  بـــكات،  دروســـت 
هۆكارانـــەوە مانـــدوو مەكـــە كـــە بێـــزارت دەكـــەن.

ــردوو  ــەییەوە لـــە روداوەكانـــی رابـ لـــەرووی پیشـ
دەكۆڵیتـــەوە و بـــەراوردی بـــە ئێســـتا دەكەیـــت، 
دروســـتن،  هەنگاوەكانـــت  بزانیـــت  ئـــەوەی  بـــۆ 
لـــە رووی ســـۆزدارییەوە هەســـتەكانت ئاڵـــۆز و 
ــۆت  ــت، خـ ــردودا دەژیـ ــە رابـ ــە لـ ــێواون، چونكـ شـ
ـــی. ـــی دەروون ـــی و بێزاری ـــە خەمۆك بەدووربگـــرە ل

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19

ــە  ــت بـ ــەاڵم دەبێـ ــش، بـ ــوێ دێتەپێـ ــڕۆژەی نـ پـ
باشـــی بەدواداچوونـــی بـــۆ بكەیـــت، لـــە رووی 
بارودۆخەكـــە  و  جێگیـــرە  ژیانـــت  ســـۆزدارییەوە 
ئەرێنییـــە، ئەمـــەش وا دەكات زیاتـــر ئارامبیـــت 
كاركـــردن  زۆری  پەســـتانی  ماوەیـــە،  ئـــەم 
تەندروســـتیت  لەســـەر  نەرێنیـــی  كاریگەریـــی 

هەیـــە.

ــەت  ــەوە كارەكـ ــەی پەیوەندییەكانتـ ــە رێگـ ــتە لـ پێویسـ
لـــەو  بكـــەوەرەوە  دوور  بـــەاڵم  بەریـــت،  بەرەوپێـــش 
كەســـانەی لـــە بەرژەوەندیـــی خۆیـــان بـــەكارت دەهێنـــن، 
زیاتـــر بایـــەخ بـــە هاوبەشـــی ژیانـــت بـــدە و ئـــاگاداری 
بڕیـــار و رەفتارەكانـــت بـــە، بایەخـــدان بـــە خواردنـــی 

تەندروســـت گرنگـــە. 

12/22 - 1/19گیسك

یاری وێنە
نێــو  لــە  كەســێك  وێنەیــەدا  لــەم 
بزانیــت  بــدە  هــەوڵ  مەلەوانگەدایــە، 
یــان  تێدایــە  ئــاوی  مەلەوانگەكــە 
چــۆن  كەســەكە  یانیــش  بەتاڵــە، 
یــەك  مــاوەی  بــە  ئەوەیــش  وەســتاوە، 
بیركردنــەوە.  و  تێڕامــان  خولــەك 

نیاریت
بۆ زا

راوی  مرۆڤەكان  كە  دەبین  ئەوە  گوێبیستی  هەمیشە 
بەرەو  گیانداران  لە  هەندێك  تەنانەت  و  دەكەن  گیانداران 
قڕبوون دەڕۆن، بەاڵم ئەمەی كە لێرەدا دەبینرێت، رێژەی 

سااڵنەی قوربانیی مرۆڤە بەدەست ئاژەڵەكانەوە.
لەالیەن قرشەكانەوە شەش كەس، گورگەكان نزیكەی 10 
كەس، شێرەكان نزیكەی زیاتر لە 22 كەس، فیلەكان نزیكەی 
 500 نزیكەی  كەركەدەن  و  ئاوی  ئەسپی  كەس،   500
تیمساحەكان  كەس،  نزیكەی 700  شریتی  كرمی  كەس، 

نزیكەی 1000 كەس، سووڕی ژیانی كرمەكان نزیكەی 
 10000 نزیكەی  تیسی  تیسی  مێشی  كەس،   4500
كەس، مێرووی پیاو كوژ نزیكەی 12000 كەس، هێلكە 
شەیتانۆكەی )قاقلە جنۆكەی( ی ئاوی زیاتر لە 20000 
كەس، سەگەكان نزیكەی 35000 كەس، مارەكان نزیكەی 
100000 كەس، مێشوولە نزیكەی 750،000 كەس. بەاڵم 
 437،000 نزیكەی  مرۆڤ  بەدەستی  مرۆڤ  قوربانیی 

كەسە لە ساڵێكدا.

79797979

هێنری دەیڤید تۆرۆ سرووشتناسی 
ئەمریكی و فەیلەسووف لە ساڵی 
1817 لە ویالیەتی ماساسیوتیش 
لە ئەمریكا لەدایكبووە و لە ساڵی 
1862 لە ئەمریكا كۆچی دوایی 
كردووە، سەركەوتن و ئەنجامی باش 
بۆ ئەوانەیە كە هەمیشە خەریكن 
كە بە دوای سەركەوتنەوەن، نەوەك 
ناكەن و چاوەڕێی  ئەوانەی هیچ 

سەركەوتنن. 

پەند و وتە
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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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