




 لە ڕێوڕەسمی یادكردنەوەی ڕیفراندۆمە 
مێژووییەكەی گەلی كوردستان و 

دابەشكردنی كتێبی
)سەد وانەی ڕیفراندۆم(ی
نووسەر ڕێبوار سیوەیلی

    كارمەندانی گۆڤاری گواڵن و ژمارەیەك لە میوانانی بەڕێز  -  هۆتێل شیراتۆن  -   2022-9-25



وێ
ی ن

راو
پك

چا
 لـــە ســـاڵیادی ڕیفراندۆمـــە مێژووییەكـــەی گەلـــی كوردســـتاندا، دەســـتەی 
ـــاوازەی چـــاپ  ئینســـكلۆپیدیای پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان )3( كتێبـــی ن
كـــرد و لـــە ڕێوڕەســـمێكی شایســـتەدا خرایـــە بەردەســـت خوێنـــەران، كتێبـــی یەكـــەم 
بـــە ناوی)لێكەوتەكانـــی ســـەربەخۆیی هەرێمـــی كوردســـتان لەســـەر ئاسایشـــی 
ناوچەیـــی(، ئـــەم كتێبە)حوســـێن ئیحســـانی( بـــە زمانـــی فارســـی نووســـیویەتی 
و)محەمـــەد كەریمخـــان( كردوویەتـــی بـــە كـــوردی، تێیـــدا ئامـــاژە بـــەوە كـــراوە 
ـــن و هەســـتانەوە  ـــە كەوت ـــە ب ـــە پرۆســـەی ســـەربەخۆیی كوردســـتان ڕەوتێكـــە ك ك
چەندیـــن قۆناغـــی گرنگـــی بڕیـــوە، دوای ڕیفراندۆمـــی ســـەربەخۆیی ئـــەم 
پرســـە بووەتـــە گوتارێكـــی گرنگیـــی دانیشـــتنە زانســـتی و ئەكادیمییەكانـــی 
زانكۆیـــی و  لـــە قۆناغـــی دیپلۆماســـیی  پرۆســـەیە  ئـــەم  ئێســـتا  واڵتـــان، 
ــتان  ــتە هەرێمـــی كوردسـ ــەدا پێویسـ ــەم قۆناغـ ــە، لـ ناوەندەكانـــی توێژینەوەییدایـ
ــان  ــتییەكانی واڵتـ ــی و زانسـ ــژاردە فەرهەنگـ ــەڵ بـ ــی لەگـ ــی دیپلۆماسـ ڕەوتـ
بەهێزتـــر بـــكات، بـــۆ ئـــەوەی دۆزی ئـــەوای كـــورد ببێتـــە گوتارێكـــی زانســـتیی 
ـــۆ پرۆســـەی  ـــەم كتێبـــە ســـیناریۆی مامناوەندمـــاوەی  ب ـــی. نووســـەری ئ جیهان
ســـەربەخۆیی پێشـــبینی كـــردووە، هەروەهـــا پێـــی وایـــە كـــە دەبێـــت ئەكتـــەری 
ــەی  ــی لەمێژینـ ــە ئاواتـ ــە بگاتـ ــی ڕەوایـ ــاوەن مافـ ــە خـ ــورد، كـ ــی وەك كـ نوێـ

خـــۆی.
كتێبـــی دووەمـــی دەســـتەی ئینســـكلۆپیدیای پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
بەنـــاوی) ڕاپرســـی ســـەربەخۆیی هەرێمـــی كوردســـتان لەژێـــر ڕۆشـــنایی یاســـای 
نێودەوڵەتیـــدا( لـــە نووســـینی )د. ســـانع شـــەریف( ، ئـــەم كتێبـــە بـــاس لـــە 
چەندیـــن الیەنـــی گرنگـــی ئـــەم پرۆســـەیە دەكات، لـــە هۆكارەكانـــی ئەنجامدانـــی 
ـــی ڕژێمـــی بەعســـەوە تاكـــو ئێســـتا  ـــە ســـەرەتای ڕووخان ـــەم ڕاپرســـییە، هـــەر ل ئ
دەكۆڵێتـــەوە، دواتـــر لـــە بـــارەی ئـــەم پرســـە كتێبەكـــە هەڵســـەنگاندنێكی یاســـایی 
ــكردنی  ــەڵ پێشكەشـ ــن، لەگـ ــای نێودەوڵەتیـ ــی یاسـ ــتووری و بنەماكانـ و دەسـ
ڕێگاچارەیەكـــی گونجـــاو بـــۆ چارەســـەركردنی پرســـی گەلـــی كوردســـتان لـــە 
ـــە لەخۆگرتنـــی  دوای ئەنجامدانـــی ڕاپرســـی دەخاتـــە ڕوو، هەڵبـــەت ئەمـــەش ب
ـــە یاســـایی و  ـــەكان و خســـتنە ڕووی بەڵگـــەو دەق ـــازە زانســـتی و ئەكادیمیی ڕێب
ـــە ســـەرچاوە ئینگلیزییـــەكان  حكومییـــەكان دەبێـــت، نووســـەر ســـوودی زیاتـــری ل
ـــوردی و  ـــەرچاوەی دیكـــەی ك ـــە س ـــان كاتیشـــدا پشـــتی ب ـــە هەم ـــووە، ل وەرگرت

ـــی بەســـتووە. عەرەب
كتێبـــی ســـێیەم بـــە ناونیشـــانی)ژێر دەســـتە دەتوانـــێ قســـە بـــكا؟( نووســـینی 
ــەنگەر  ــوردی )پ.ی.د سـ ــی كـ ــۆ زمانـ ــی بـ ــپیڤاك( وەرگێڕانـ ــری سـ )گایاتـ
حاجـــی(، نووســـەر جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە كـــە ڕزگاربـــوون لـــە پەراوێزبـــوون و 
ـــی دەوڵەتـــی  ـــە خاوەن ـــوو ب ـــەوە ب ـــر دەســـتەیی تەنیـــا كاتێـــك ڕوودەدات كـــە نەت ژێ
خـــۆی، چونكـــە دەوڵـــەت قۆناغێكـــی ڕاگـــوزەر نییـــە لـــە ژیانـــی مرۆڤـــدا 
و تێیپەڕێنێـــت، بەڵكـــو ئامانجـــی كۆتاییـــە، ئەمـــەش قســـەی )هیـــگڵ(ە، 
واتاكـــەی ئەوەیـــە مـــرۆڤ كـــە بـــوو بـــە خاوەنـــی دەوڵـــەت، واتـــا كۆتایـــی مێـــژوو، 
نووســـەر ئـــەم كتێبـــەی لەبـــەر ســـێ هـــۆ وەرگێـــڕاوە بـــۆ كـــوردی، یەكەمیـــان 
چونكـــە باســـی خەڵكـــی ژێردەســـتەو پاشـــكۆو پەراوێزخـــراو دەكات، كوردیـــش 
ـــە،  ـــە كـــە )ســـپیڤاك( فەیلەســـووفێكی پۆســـت- كۆڵۆنیال ـــان ئەوەی ـــە، دووەمی وای
ـــە ئێمـــە دروســـتمان  ـــن، ن ـــدا دەژی ـــەی ئێمـــە تێ ـــەم ڕۆژهەاڵت ـــە كـــە ئ ـــاوەڕی وای ب
ــتكردنی ڕای  ــی دروسـ ــە كاتـ ــن و لـ ــێ دەدەیـ ــاری لـ ــە بڕیـ ــە ئێمـ ــردووە و نـ كـ
ئێمـــە وەرنەگیـــراوە، هـــۆكاری ســـێیەم نووســـەر دەڵێـــت كـــە ئـــەوەی نووســـیومە 
هەمـــوو ئـــەو شـــتانەیە كـــە لێـــرەدا ویســـتوومە بیڵێـــم. دەستخۆشـــی لـــە دەســـتەی 
ئینســـكلۆپیدیای پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان دەكەیـــن بـــۆ ئـــەو بەرهەمـــە 
گرانبەهایانـــە كـــە لـــەم ســـاڵیادە شـــكۆدارەدا چاپـــی كـــردوون، هـــەر پڕبەرهـــەم 

و ســـەركەوتوو بێـــت. 
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اقليـــم  كتێبی)اســـتفتاء  یەكەمـــی  چاپـــی 
األقليمـــي  الموقـــف  فـــي  دراســـة  كوردســـتان 
ـــدەدەر  ـــە پێنووســـی پرۆفیســـۆری یاری والدولـــي(  ب
دكتـــۆر خەلیـــل مســـتەفا عوســـمان بـــە)280(
ــی  ــی عەرەبـ ــە زمانـ ــەورەو بـ ــارە گـ ــەڕەی قەبـ الپـ
توێژینـــەوە  و  دیراســـات  ســـەنتەری  لەالیـــەن 
بەردەســـتی  كەوتـــە  پارتـــی  ئەكادیمیـــای  و 

خوێنەرانـــەوە.
و  گرنـــگ  خوێندنەوەیەكـــی  كتێبـــە  ئـــەم 
كـــە  ڕیفرانـــدۆم  پرۆســـەی  بـــۆ  زانســـتیانەیە 
گەلـــی  لەالیـــەن   2017 ئەیلوولـــی   -25 لـــە 
كوردســـتانەوە ئەنجـــام درا، نووســـەر ئامـــاژە بـــە 
دەكات،  پرۆســـەیە  ئـــەم  پاڵنەرەكانـــی  هـــۆكارو 
و  )نێوخۆیـــی  بەشـــدا  بەســـەر چەندیـــن  دواتـــر 
ئیقلیمـــی و عەرەبـــی و نێـــو دەوڵەتـــی(دا دابەشـــی 
دەكات  ڕیفرانـــدۆم  لـــە  بـــاس  كاتـــێ  كـــردووە، 
ـــەكە دەكات،  ـــە خاڵێكـــی گرنگـــی پرۆس ـــاژە ب ئام

كـــە گەلـــی كوردســـتان بـــە هەمـــوو پێكهاتـــە 
ـــە شـــێوەیەكی ئاشـــكراو  ـــەوە ب ـــی و ئایینیی نەتەوەی
ـــۆ ســـەربەخۆیی  ئاشـــتیانەو ڕەوا دەنگـــی خـــۆی ب
بـــوو  ئـــەوە  ئامانجـــی  لەمـــەدا  دا،  كوردســـتان 
ــەڵ  ــەكان لەگـ ــۆ پەیوەندییـ ــازە بـ ــای تـ ــە بنەمـ كـ
بنێتـــەوە،  بنیـــات  برایانـــە  دۆســـتانەو  عێراقـــدا 
بـــەاڵم پەرچەكـــرداری كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی 
ـــەر  ـــە هەنب ـــەكان ل ـــی و ئیقلیمیی ـــزە نێودەوڵەت و هێ
ــا دوور  ــوو، هەروەهـ ــتەمكارانە بـ ــدا سـ ڕیفراندۆمـ
لـــە پرەنســـیپەكانی مرۆڤایەتـــی و بەڵگەنامـــەو 
لـــە  بـــوو،  نێودەوڵەتییـــەكان  ڕێككەوتننامـــە 
كۆتاییـــدا نووســـەر لیســـتێكی بـــە ســـەرچاوە و 
ـــت  ـــراوەكانی پەیوەس ـــكۆ و نووس ـــدەرەكان و پاش ژێ
ـــەم پرۆســـەیە باڵوكردووەتـــەوە.. دەستخۆشـــی لـــە  ب
نووســـەر و ســـەنتەری دیراســـات و توێژینـــەوە و 
ــی  ــۆ  چاپكردنـ ــن بـ ــی دەكەیـ ــای پارتـ ئەكادیمیـ

ئـــەم كتێبـــە بەڵگەنامەییـــە.
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یاسای كۆتا و 
مێژووی سەرهەڵدانی

» ئاشنا بابان مامۆستا مەال جەالل خەیالنی

لەدایكبوونی پێغەمبەر دروودی خوای 
لەسەر بێت گۆڕانكارییەكی زۆر گەورە 

بوو لە مێژووی مرۆڤایەتیدا

»



بەشێکی ئەو کارانەی 
بە ناوی هونەری 
هەورامان ئەنجام دەدرێن 
هونەرەکە ئەشێوێنن

پڕۆڤیسۆر عائد عكاب مرعی :

سەرۆكی حكومەتی كوردستان 
500 ملیۆن دیناری بۆ 

كردنەوەی وەرشەیەكی 
چاككردنەوەی بەشی 

فڕۆكەوانیی بۆ دابین كردین

با لە ماڵەكانمان بە قوربان و 
بە ساقەی كچەكانمان بین، تا 
لە دەرەوەی ماڵ بە دوای ئەو 

وشانەدا نەگەڕێن

»

»»

كامێرایەكی
بچووك و هەمەكارە

رێگەی خێرا بۆ 
سووككردنی دڵەكزێ

»

پڕۆفیسۆری یاریدەدەر د. جوان بەهادین عەلی:

سیما تەکیەخام:

» دەتوانین ئاستێكی وا 
پێشكەش بكەین یانەكەمان 

پێویستی بە یاریزانی 
دەرەوە نەبێت

هاڤە بەهادین : 
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ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی 
مافێكی شەرعی و دەستكەوتێكی 

گرنگی نەتەوەیی بوو
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لـــە  بـــوو  گـــەورە  هەنگاوێكـــی  ڕیفرانـــدۆم 
ـــدا، دەرەنجامەكەشـــی یەكجـــار  ـــژووی نەتەوەكەمان مێ
درەنـــگ،  یـــان  زوو،  دەبێـــت  گـــەورە  گرنـــگ  و 
ــڕ  ــی چڕوپـ ــە كۆششـ ــتی بـ ــەورەش پێویسـ كاری گـ
بـــۆ  هەیـــە،  گـــەورە  بەرنامەڕێژیـــی  و  ورد  و 
ــتكەوتی  ــەركەوتن و دەسـ ــی سـ ــە زامنـ ــەوەی ببێتـ ئـ
ــدۆم  ــەو پێیـــەش ڕیفرانـ ــتەوە، بـ مەزنـــی لـــێ بكەوێــ
بـــۆ  دەرنجامەكـــەی  و  نیشـــتمانی  پرســـێكی 
بەرژەوەندیـــی گـــەل و نەتـــەوە بـــوو، لـــە ســـەرووی 
دەبینییـــەوە،  خـــۆی  بەرژەوەندییەكانـــەوە  هەمـــوو 
وێـــڕای  گشتپرســـی  بڵێیـــن:  دەتوانیـــن  لێرەوەیـــە 
ـــە  ـــوو، ل ـــی ب ـــتمانی و نەتەوەی ـــێكی نیش ـــەوەی پرس ئ
ـــوو،  ـــش ب ـــی گرنگی ـــدا ئەركێكـــی ئایینی ـــان كات هەم
چونكـــە بەپێـــی ڕێســـا شـــەرعییەكان لەبەرچاوگرتـــن 
ــەرووی  ــە سـ ــتی لـ ــی گشـ ــانی بەرژەوەندیـ و ڕاكێشـ
فەرعییەكانەوەیـــە،  و  تایبەتـــی  بەرژەوەندییـــە 
لـــە الیەكـــی دیكەشـــەوە مـــرۆڤ ئەگـــەر خـــاوەن 
خـــاك و كیـــان و دەوڵەتـــی خـــۆی نەبێـــت، ئـــەوە 
وەك پێویســـت ناتوانێـــت دینـــداری و بـــە ئـــازادی 
ــە  ــكات. بـ ــی بـ ــمە ئایینییەكانـ ــەی دروشـ مومارەسـ
دیوێكـــی دیكـــەدا پرســـی گشتپرســـی بـــۆ ســـەروەریی 
كوردســـتان دەســـتكەوتێكی یەكجـــار گـــەورە بـــوو، بـــۆ 
ئـــەوە بـــوو گەلـــی كـــورد لـــە ژێردەســـتەیی و ســـتەم 
و میزاجـــی سیاســـیی ئـــەم و ئـــەو قوتـــار بـــكات 
و، ئاســـان لـــە بوارەكانـــی سیاســـی و ئابـــووری و 
ــان و  ــە و پـ ــی نەخشـ ــی و بەپێـ ــەربازی و مرۆیـ سـ
ـــدا  ـــە خۆی ـــەت ب ـــوەی دەســـتوورێكی تایب ـــە چوارچێ ل

دەوڵەتـــداری بـــكات.
كـــورد بـــە درێژایـــی مێـــژوو لـــە چوارچێـــوەی 
لـــە ڕۆژانێـــك خێـــر و خۆشـــی  عێراقـــدا ئەگـــەر 
دیبێـــت، دەیـــان ســـاڵیش خـــەم و تاڵیـــی چەشـــتووە، 
بەپێـــی ئەزموونـــی ڕابـــردووش دەركەوتـــووە لـــە دوای 
ڕووخانـــی ڕژێمـــی بەعـــس، عێـــراق لـــە بەڵێـــن و 
شـــەراكەتی حوكمڕانـــی لەگـــەڵ كـــورددا ڕاســـت 
ــرە ئیزدیواجییـــەت و میزاجـــی سیاســـی  ــوو، بگـ نەبـ
لـــەم  بەكارهێنـــاوە،  پاشـــاگەردانی  ئەقڵییەتـــی  و 
و،  كـــردووە  پێشـــێل  كـــوردی  مافـــی  پێناوەشـــدا 
پابەنـــدی دەســـتوور و یاســـا و بنەماكانـــی تەوافوقـــی 

نیشـــتمانی نەبـــووە.
لەســـەر ئـــەرزی واقـــع نموونـــەی زۆر هـــەن، كـــە 
عێـــراق چەنـــدە كەمتەرخـــەم، یـــان بێبـــاك و ســـتەمكار 
بـــووە بەرامبـــەر بـــە شـــەراكەت و تەوافوقـــی سیاســـی 

بۆ گواڵنی نووسیوە
بەرپرسی راگەیاندنی یەكێتیی زانایانی ئایینیی ئیسامیی كوردستان

مەال عەبدوڵاڵ شێركاوەیی

مرۆڤ ئەگەر خاوەن خاك و كیان 
و دەوڵەتی خۆی نەبێت، ئەوە 

وەك پێویست ناتوانێت دینداری 
و بە ئازادی مومارەسەی دروشمە 

ئایینییەكانی بكات

كورد بە درێژایی مێژوو لە 
چوارچێوەی عێراقدا ئەگەر لە 
ڕۆژانێك خێر و خۆشی دیبێت، 
دەیان ساڵیش خەم و تاڵیی 

چەشتووە

ئەوەی سەركردایەتیی 
سیاسیی كورد بڕیاری لێ 

دا بۆ سازدانی ڕیفراندرم، 
موژدەیەكی ئومێدبەخشی بە 

ئایندەی نەتەوەكەمان دا، لە 
هەمان كاتدا وێستگەیەكی 

هەستیار و ئامانجداری خەباتی 
مەدەنییانەی گەلی كورد بوو
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و مافـــە دەســـتوورییەكانی گەلـــی كـــورد، ئـــەوە 
حكومەتـــی ناوەنـــدە كـــە بەبـــێ گوێدانـــە هیـــچ 
بنەمایەكـــی شـــەراكەت، قووتـــی كوردســـتانی بـــڕی 
و هـــەزاران پێشـــمەرگە و هێـــزی ئەمنیـــی برســـی 
ــمەرگە وەك  ــدا پێشـ ــە حاڵێكـ ــرد، لـ ــڕاو كـ ــان بـ و نـ
ســـیمبول و قارەمانێتـــی جیهانـــی، بەتایبـــەت لـــە 
شـــەڕی داعـــش و ڕووبەڕووبوونـــەوەی تیـــرۆر و 

ــرا. ــف دەكـ ــتان وەسـ تیرۆریسـ
دروســـتبوونی  و  داعـــش  هاتنـــی  لەگـــەڵ 
مەترســـیی تیـــرۆر لەســـەر عێـــراق و هەڵكشـــانی 
ملمانێـــی مەزهەبـــی، زۆرێـــك لـــە گـــەورە زانـــا 
كوردســـتان  كـــردە  ڕوویـــان  عێـــراق  بیریارانـــی  و 
ــەوە،  ــان بـــۆ كرایـ ــز و خزمەتیـ ــرە باوەشـــی ڕێـ و، لێـ
ــی  ــی وەقفـ ــی دیوانـ ــێكی ئەندامانـ ــەت بەشـ بەتایبـ
ســـوننە، كەچـــی كـــە بـــاس دێتـــە ســـەر پرســـی 
ڕەوای  مافـــی  مومارەســـەكردنی  بـــۆ  كـــورد 
خـــۆی،  دەســـتووریی  و  یاســـایی  و  شـــەرعی 
ــراق  ــی عێـ ــی پارچەپارچەبوونـ ــوای حەرامێتیـ فەتـ
دەدەن! كەچـــی نەمانبیســـت لـــە هیـــچ ناوەندێكـــی 
دەربكـــەن  فەتوایـــەك  ســـوننە  و  شـــیعە  ئایینـــی 
بـــۆ حەرامێتیـــی بڕینـــی بودجـــەی هاوواڵتیانـــی 
حكومەتـــی  دەســـتی  بـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی 
ناوەنـــد لـــە مـــاوەی شـــەڕی داســـەپێنراوی داعـــش 

بـــە ئێستایشـــەوە.
ئـــەوەی ســـەركردایەتیی سیاســـیی كـــورد بڕیـــاری 
لـــێ دا بـــۆ ســـازدانی ڕیفرانـــدۆم، موژدەیەكـــی 
دا،  نەتەوەكەمـــان  ئاینـــدەی  بـــە  ئومێدبەخشـــی 
و  هەســـتیار  وێســـتگەیەكی  كاتـــدا  هەمـــان  لـــە 
گەلـــی  مەدەنییانـــەی  خەباتـــی  ئامانجـــداری 
كـــورد بـــوو، لـــەو چوارچێـــوەدا هەســـتكردن بـــە 
ـــە  ـــەو پرســـە گەورەی ـــە و ئ بەرپرســـیارێتیی قۆناغەك
بـــۆ خوێنـــی هەزارەهـــا قوربانیـــی  و وەفـــاداری 
كوردســـتان  شـــەهیدانی  و  كیمیابـــاران  و  ئەنفـــال 
گرنگـــە،  نیشـــتمانیی  و  نەتەوەیـــی  ئەركێكـــی 
بـــەوەی بـــەو پـــەڕی دڵســـۆزی و نییەتپاكییـــەوە كار 

بـــۆ دەرەنجامـــی گشتپرســـی بكرێـــت.
ـــە ڕوانگـــەی شـــەریعەتەوە  ـــك ل ـــە هەمـــوو پێوەرێ ب
ڕیفراندۆمـــی  و  ســـەربەخۆیی  مافـــی  كـــورد 
هەیـــە، وەك باقـــی نەتەوەكانـــی دیكـــە، ئەگـــەر 
ـــی  ـــورد لەتبوون ـــەربەخۆیی ك ـــە س ـــی وای عـــەرەب پێ
ئوممەتـــە، ئـــەی بـــۆ ناپرســـن ئـــەو هەمـــوو واڵتـــە 
عەرەبییانـــە بۆچـــی دروســـت كـــراون؟ ئەگەریـــش بـــە 

بیانـــووی جیاجیـــا ئـــەو مافـــە بـــۆ كـــورد بـــە ڕەوا 
نابینـــن، ئـــەی بـــۆ گـــەل و نەتـــەوەی وا هەیـــە تەنیـــا 
ــە،  ــی هەیـ ــاك و خەڵكـ ــورد خـ ــوەی كـ ــەد نیـ ــە قـ بـ
كەچـــی خـــاوەن كیـــان و واڵتـــی خۆیانـــن و واڵتانـــی 

عەرەبییـــش فززەیـــان لێـــوە نایـــەت!؟ 
لـــە ڕابـــردوودا كـــورد بەدەســـت ڕژێمـــە یـــەك لـــە 
زۆری  نەهامەتیـــی  عێراقـــەوە  یەكەكانـــی  دوای 
بینیـــوە، كەچـــی لـــە دوای ڕاپەڕیـــن وەاڵمـــی كـــورد 
بـــۆ هەمـــوو ئـــەو تـــاوان و ســـتەم و نەهامەتییانـــە، 
لێبووردەیـــی و پاراســـتنی ســـەروەریی عێـــراق بـــوو! 
مووســـڵ  كەوتنـــی  و  داعـــش  هاتنـــی  لەگـــەڵ 
كارە  بەدەســـت  عێـــراق  ناوخـــۆی  شـــڵەژانی  و 
تیرۆریســـتیەكانەوە، هەرێـــم بـــە دەســـتێك ڕووبـــەڕووی 
تیرۆریســـتان بـــووەوە و بـــە دەســـتەكەی دیكەشـــی لـــە 
پێشـــوازیی ئـــاوارە عەرەبەكانـــدا بـــوو، كەچـــی كـــورد 
نەیدەوێـــرا بچیتـــە بەغـــدا و بگـــرە زۆریـــش دەركـــران، 
تائیفییـــەوە  و  مەزهەبییـــەت  نـــاوی  بـــە  لـــەوێ 
هەزارەهـــا  بـــە  و  دران  تێـــك  مزگـــەوت  دەیـــان 
ــە  ــرە ئازادانـ ــووە قوربانـــی، كەچـــی لێـ خەڵكیـــش بـ
قەتیـــش  و،  دەســـووڕێنەوە  ڕێزلێگیـــراوی  بـــە  و 
بـــە بیانـــووی هاتـــن بـــۆ كوردســـتان كەســـێك پێـــی 
ـــا  ـــە..! چم ـــە پشـــتی چـــاوت دوو برۆی ـــراوە ل نەگوت
ــت؟  ــورد نابینێـ ــتی كـ ــە و هەڵوێسـ ــەرەب چاكـ عـ

ــدۆم،  ــە ڕیفرانـ ــە بـ ــەو هەوڵـــەی ناقایلـ ــە ئـ كەواتـ
ـــە و وەك  ـــن خەمـــی ئێوەمان ـــان دەڵێ ـــی خۆی ـــە زمان ب
ســـۆز و وەفـــا بـــۆ كـــورد دەری دەبـــڕن و پێیـــان 
ــەڵ  ــەوەی لەگـ ــە مانـ ــورد لـ ــڵەحەتی كـ ــە مەسـ وایـ
عێراقدایـــە، بـــە ڕای مـــن زیاتـــر بـــۆ هێشـــتنەوەی 
كـــوردە بـــە ژێردەســـتەیی لـــە نـــاو عێراقێكـــی پـــڕ لـــە 
كێشمەكێشـــی سیاســـی و مەزهەبـــی و تائیفیـــدا، 
كـــە ئاســـان نییـــە بتوانـــێ خـــۆی لـــێ قوتـــار بـــكات. 
لەالیەكـــی دیكەیشـــەوە هیـــچ ڕێگرییەكـــی شـــەرعی 
بـــۆ ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم نییـــە، بگـــرە ئیســـام 
مافـــی گەالنـــی ڕەچـــاو كـــردووە و هیـــچ گـــەل و 
واڵتێكیـــش بـــۆی نییـــە ئـــەو مافـــە لـــە گەلێكـــی 
گـــەورە  خـــودای  چونكـــە  بـــكات،  زەوت  دیكـــە 
هـــەر گـــەل و نەتەوەیەكـــی بـــە تایبەتمەنـــدی و 
لـــە چوارچێوەیەكـــی نەوعیـــدا خوڵقانـــدووە، كـــە 
و  پاڵپشـــتی  و  هـــاوكاری  میتـــۆدی  ســـەرەنجام 
تەعـــاروف، دەبێتـــە ســـەنگی مەحـــەك لـــە ئـــەدای 
هـــەر كار و هەنگاوێكـــی پەیوەســـت بـــە خاڵـــی 

هاوبەشـــی نەتـــەوە و واڵتانـــدا.

ئەگەر عەرەب پێی وایە 
سەربەخۆیی كورد لەتبوونی 
ئوممەتە، ئەی بۆ ناپرسن ئەو 
هەموو واڵتە عەرەبییانە بۆچی 
دروست كراون؟

لەگەڵ هاتنی داعش و 
كەوتنی مووسڵ و شڵەژانی 
ناوخۆی عێراق بەدەست كارە 
تیرۆریستیەكانەوە، هەرێم بە 
دەستێك ڕووبەڕووی تیرۆریستان 
بووەوە و بە دەستەكەی 
دیكەشی لە پێشوازیی ئاوارە 
عەرەبەكاندا بوو

هیچ ڕێگرییەكی شەرعی بۆ 
ئەنجامدانی ڕیفراندۆم نییە، 
بگرە ئیسالم مافی گەالنی ڕەچاو 
كردووە و هیچ گەل و واڵتێكیش 
بۆی نییە ئەو مافە لە گەلێكی 
دیكە زەوت بكات



ـی
سـ
ـــا
سیـ

9 ژمارە )1335(  2022/10/3

بەپێی پێوەر و بنەما شەرعییەكانیش بەرژەوەندیی 
ــی  ــوو بەرژەوەندییەكانـ ــەرووی هەمـ ــە سـ ــتی لـ گشـ
و  گشـــتی  پرســـێكی  ڕیفراندۆمیـــش  دیكەوەیـــە، 
ـــەت  ـــە خـــاوەن دەوڵ ـــوون ب ـــوو، ب نیشـــتمانیی گـــەورە ب
 و گەیشـــتن بـــە مافـــی ســـەربەخۆیی مافێكـــی ڕەوا 
و شـــەرعییە، هیـــچ دەقێـــك لـــە ئیســـامدا نابینیتـــەوە 
دژ بێـــت لەگـــەڵ ئـــەو مافـــە نەتەوەییـــەدا، لـــە 
ـــە  ـــە ك ـــگ هەی ـــان بەڵگـــەی گرن ـــدا دەی ـــان كات هەم
بـــاس لـــە مافـــی نەتـــەوەكان دەكات و، كوردیـــش 
وەك باقـــی نەتەوەكانـــی دیكـــەی ســـەر زەوی ئـــەو 
ـــان  ـــەی بڕوای ـــە  و، دەبـــێ  هەمـــوو ئەوان مافـــەی هەی
بـــە ئیســـام  و دیموكراســـی هەیـــە، ددان بنێـــن بـــەو 
مافـــە نەتەوەیـــی  و شـــەرعییەی گەلـــی كـــورددا.

ــان  ــە یەكێتیـــی زانایـ ــوا لـ لێژنـــەی بـــااڵی فەتـ
بـــۆ ڕەواندنـــەوەی هـــەر ئەگـــەر و دەنگۆیەكـــی 
نـــاوازە  و دژ بـــە مافـــی ڕەوای گەلـــی كوردســـتان، 
لـــە كۆبوونەوەیەكـــی تایبەتـــدا پرســـی ڕیفراندۆمـــی 
شـــرۆڤە  و گەنگەشـــە كـــرد  و، دوای بەدواداچـــوون  
بـــە  بابەتەكـــە،  و توێژینـــەوە و هەڵســـەنگاندنی 
هـــەردوو دیـــوی ئەرێنـــی  و نەرێنـــی  و بەراوردكردنی 
قیاســـكردنی  شـــەرعییەكان  و  بەڵگـــە  لەگـــەڵ 
لەگـــەڵ بابـــەت  و حوكمـــە شـــەرعییە هاوشـــێوەكاندا، 
بـــە كـــۆی دەنگـــی ئەندامـــان فەتوایەكـــی تایبەتـــی 

لـــە بـــەرواری 2017/9/17 ســـەبارەت بـــە حوكمـــی 
گشتپرســـی بـــۆ ســـەربەخۆیی بـــاو كـــردەوە، كـــە 
تێیـــدا هاتـــووە: »گشتپرســـی مافێكـــی سرووشـــتی  
و شـــەرعی  و دەســـتوورییە، ڕاپرســـی بـــۆ گەیشـــتن 
بـــە مافـــی ســـەربەخۆیی  و بونیاتنانـــی دەوڵەتـــی 
كـــوردی بـــە هیـــچ شـــێوەیەك لەگـــەڵ پرنســـیپەكانی 
لـــە  نییـــە«،  ناكـــۆك  ئیســـامدا  شـــەریعەتی 
ـــاو  ـــە پێن ـــووە: »ڕاپرســـی ل ـــدا هات بەشـــێكی دیكەی
ســـەربەخۆیی زەروورەتێكـــی شـــەرعی  و مافێكـــی 
دەســـتووری  و ئەركێكـــی نەتەوەییـــە، بۆیـــە داوا 
لـــە هاونیشـــتمانیانی كوردســـتان  و دەرەوە دەكەیـــن 
ئـــەم هەلـــە مێژووییـــە بقۆزنـــەوە  و بـــە )بەڵـــێ ( 
دەنـــگ بـــۆ ســـەربەخۆیی بـــدەن«. لـــە بڕگەیەكـــی 
دیكـــەدا هاتـــووە: »داوا لـــە واڵتانـــی ئیســـامی  
ــن،  ــازادەكان دەكەیـ ــە ئـ ــەل  و واڵتـ ــەرجەم  گـ و سـ
كـــە بڕوایـــان بـــە ســـەربەخۆیی  و دیموكراســـی  
و  داوا   لـــە  ڕێـــز  هەیـــە،  مـــرۆڤ  مافـــی  و 
ـــتان بگـــرن  و  ـــی كوردس ـــاری خەڵكـــی هەرێم بڕی
ـــە  ـــە خواســـت  و ماف ـــۆ گەیشـــتن ب ـــن ب ـــاوكار ب ه
ـــی، داوایەكـــی تایبەتـــی ئاراســـتەی  زەوتكراوەكان
واڵتانـــی دراوســـێ  دەكەیـــن، كـــە ڕێـــز لـــە ڕا و 
ـــان بگـــرن  و یارمەتیدەرمـــان  ـــی خۆی داوای برایان

بـــن بـــۆ گەیشـــتن بـــەم مافـــە«. 
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6ی ئۆكتۆبەری 1958 
6ی ئۆكتۆبەری 1993
دوو جار گەڕانەوەی 

مستەفا بارزانی بۆ نیشتمان

»لە مێژووی 100 ساڵی ڕابردووی گەلی كورددا لە 
مستەفا بارزانی شایستەترمان نەبینی سەنتەرێكی 
لە زانكۆی ئەمریكی بــە ناوەوە بكەین كە ئەویش 

سەنتەری مستەفا بارزانی-یە بۆ ئاشتی«
پڕۆفیسۆر بنیامین الدنەر 

سەرۆكی زانكۆی ئەمریكی لە واشنتۆن – 1998

ـی
سـ
ـــا
سیـ

11 ژمارە )1335(  2022/10/3



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1335(  122022/10/3

 فیكری كاریزما
گوتـــاری فەلســـەفەی نەتەوەیـــە بـــۆ گەیشـــتن 

ـــازادی ـــە ئ ب
ویالیەتـــە  ســـەرۆكی  ئۆبامـــا  بـــاراك 
)2017-2009( ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی 
ســـاڵەی   200 ســـاڵیادی  ڕێوڕەســـمی  لـــە 
لەدایكبوونـــی ئەبراهـــام لینكۆڵـــن ڕابـــەری شۆڕشـــی 
نەهێشـــتنی كۆیالیەتـــی لـــە ئەمریـــكا، ســـاڵی 2009 
ـــەردەم كاپیتـــۆڵ هـــۆڵ جەختـــی  ـــە ب ـــە وتارێكیـــدا ل ل
ـــەوە كـــردەوە »كاتێـــك یـــادی 200 ســـاڵەی  لەســـەر ئ
باوكانـــی  لـــە  یەكێـــك  و  گـــەورە  ســـەركردەیەكی 
دامەزرێنـــەر دەكەینـــەوە، ئامانجمـــان گێڕانـــەوەی 
مێـــژوو و پیاداهەڵـــدان بـــەو ڕابـــەرەدا نییـــە، بەڵكـــو 
بۆیـــە یادیـــان دەكەینـــەوە بـــۆ ئـــەوەی لێیانـــەوە فێـــر 
و  تەمومـــژاوی  ئاســـمانی  نـــاو  لـــە  بیـــن چـــۆن 
ـــن و ڕووناكـــی  ـــە هـــەوری ڕەش دەدەی تاریكـــدا دڕ ب
بـــۆ نەتـــەوە فەراهـــەم دەكەیـــن، بـــۆ ئەوەمانـــە فێـــر 
بیـــن چـــۆن لـــە ڕۆژگارە ســـەختەكاندا بڕیـــاری 
قـــورس و بوێـــر بدەیـــن«. ئـــەوەی لێـــرەدا جێگـــەی 
ـــاراك  ـــە كـــە ب ـــن ئەوەی ـــێ بكەی ـــی ئامـــاژەی پ خۆیەت
ـــارەی پێشـــكەش  ـــەو گوت ـــەو كاتـــەی كـــە ئ ئۆبامـــا ئ
ــكا«  ــی ئەمریـ ــی دیموكراتـ ــەرۆكی پارتـ ــرد »سـ كـ
دامەزرێنـــەری  لینكۆڵـــن  ئەبراهـــام  بـــەاڵم  بـــوو، 
»پارتـــی كۆماریـــی ئەمریكا«یـــە، بـــەاڵم جیاوازیـــی 
ـــەوەدا زۆر  ـــاری فەلســـەفەی نەت ـــە گوت حزبایەتـــی ل
لـــەوە گەورەتـــرە كاتێـــك كاریزمایـــەك دەگاتـــە ئـــەو 
ئاســـتەی پێـــی بگوترێـــت »باوكـــی دامەزرێنـــەری 
نەتـــەوە - یـــان باوكـــی نەتـــەوە« لـــە ڕوانگـــەی 
تەســـكی حزبایەتییـــەوە ســـەیر بكرێـــت، یـــان هـــەوڵ 
بدرێـــت لـــە ڕۆڵـــە مێژووییەكـــەی كـــەم بكرێتـــەوە.

ئەگـــەر جارێكـــی دیكـــە هەڵوەســـتە لەســـەر ئـــەو 
ــفی  ــە وەسـ ـــەوە كـ ــا بكەین ـــاراك ئۆبامـ ــارەی ب گوتـ
ـــەوا ڕاشـــكاوانە  ـــێ دەكات، ئ ـــی پ ـــام لینكۆڵن ئەبراه
ـــە  ـــن ك ـــەو فیكـــرەی لینكۆڵ ـــت، ئ ـــێ دەڵێ ـــان پ ئەوەم
شۆڕشـــی دژی كۆیالیەتـــی پـــێ هەڵگیرســـاند و 
ــاری  ــات و بڕیـ ــۆڵ دابخـ ــۆڵ هـ ــوو كاپیتـ ــار بـ ناچـ
ـــدات،  ـــی ب ـــتنی كۆیالیەت ـــۆ نەهێش ـــر ب ـــورس و بوێ ق
كـــە  نەتەوەیەكـــە  فەلســـەفەی  گوتـــاری  ئـــەوە 
دەكەوێتـــە ســـەرووی كێشـــمە كێـــش و ملمالنێـــی 
حزبایەتیـــی نـــاو پەرلەمـــان و كاتێـــك ملمالنێـــی 
حزبـــی لـــە نـــاو پەرلەمـــان بگاتـــە ئـــەو ئاســـتەی 
گوتـــاری فەلســـەفەی نەتـــەوە بشـــێوێنێت، ئـــەوا 

لـــە داخســـتن شـــایانی  ئـــەو پەرلەمانـــە بێجگـــە 
هیـــچ ڕێزگرتنێكـــی دیكـــە نییـــە، لەمـــەش گرنگتـــر 
ـــی  ـــۆ پەرپاكردن ـــن ب ـــارە بوێرەكـــەی لینكۆڵ دوای بڕی
گوتوویەتـــی:  كـــە  كۆیالیەتـــی  دژی  شۆڕشـــی 
كۆیالیەتـــی  دژی  شۆڕشـــمان  كـــە  ئێســـتا  لـــە 
بـــۆ كاپیتـــۆڵ  بینایەكـــی جوانتـــر  ڕاگەیانـــدووە، 
هـــۆڵ دروســـت دەكەینـــەوە و دوای ســـەركەوتنمان 
و  پەرلەمانـــە  ئـــەو  نـــاو  دەچمـــە  شۆڕشـــە  لـــەم 
لەگـــەڵ  لێپرســـینەوەم  پەرلەمانتـــاران  ئامـــادەم 
بكـــەن«. شـــایەنی باســـكردنە ئـــەو بینـــا تازەیـــەی 
كاپیتـــۆل هـــۆڵ كـــە پەیكەرەكـــەی لینكۆڵنـــی لـــە 
بـــەردەم دانـــراوە، هەمـــان ئـــەو بینایەیـــە كـــە لینكۆڵـــن 

ــاوە. ــۆ دانـ ــەی بـ ــەردی بناغـ بـ
ئایـــا  ئەوەیـــە  لێـــرەدا  گرنـــگ  پرســـیاری 
یـــان  دامەزرێنـــەر،  باوكـــی  یـــەك  تەنیـــا  نەتـــەوە 
كاریزمـــا  یـــەك  تەنیـــا  نەتـــەوەدا  مێـــژووی  لـــە 
ئـــەو ناســـناوە وەردەگرێـــت؟ ئەگـــەر بـــۆ وەاڵمـــی 
ئـــەم پرســـیارە دیســـان بگەڕێینـــەوە بـــۆ مێـــژووی 
ئـــەو  فەلســـەفەی  لەنـــاو  و  ئەمریـــكا  شۆڕشـــی 
گوتـــاری  لەنـــاو  ئـــازادی  پێناســـەی  شۆڕشـــەوە 
ــاڵی 1776  ــە سـ ــن لـ ــەوە، دەبینیـ ــەوەدا بخوێنینـ نەتـ
لـــە ئاهەنگـــی فڕێدانـــی ســـندوقە )چـــا(كان بـــۆ 
ــەك دەنـــگ  ــە یـ ــە بـ ــتن، خەڵكەكـ ــاوی بۆسـ ــاو ئـ نـ
هاواریـــان دەكـــرد: »بـــاج دەدەیـــن بـــە ئـــاو، بـــاج 
ــە  ــی ئێمـ ــك كـــە نوێنەرایەتیـ ــن بـــە پەرلەمانێـ نادەیـ
ـــۆ  ـــە ب ـــەكان ك ـــەم دروشـــمەی ئەمریكیی ـــەكات«. ئ ن
شـــۆڕش بەرزیـــان كـــردەوە، ناوەڕۆكـــی فەلســـەفەی 
ــە بـــۆ دامەزراندنـــی »حكومەتـــی  »جـــۆن لۆك«ــ
مەدەنـــی« وەك چوارچێوەیـــەك بـــۆ ڕێكخســـتنی 
ئازادییەكانـــی نەتـــەوە. هـــەر ئەمـــەش وای كـــرد 
یەكـــەم  ئەمریـــكا،  ســـەركەوتنی شۆڕشـــی  دوای 
هەنـــگاوی شـــۆڕش ئـــەوە بـــوو الئیحـــەی مافەكانـــی 
ڕاگەیانـــد  ئەمریـــكا  هاوواڵتیانـــی  هەمـــوو  بـــۆ 
بـــەوەی »هەمـــوو ئەمریكییـــەك ئـــازادە«، بـــەاڵم 
ـــە جێبەجـــێ  ـــەم الئیحەی ـــی ئ ـــە پراكتیكـــدا مافەكان ل
ـــن  ـــە ســـاڵی 1861 كـــە لینكۆڵ ـــە ل ـــرا، هـــەر بۆی نەك
بـــووە ســـەرۆكی ئەمریـــكا و لەنـــاو فەلســـەفەی 
ــی  ــاری شۆڕشـ ــۆڕش، جـ ــۆ شـ ــەوە بـ ــاری نەتـ گوتـ
دژی كۆیالیەتـــی دا، بۆیـــە لـــە ڕیـــزی باوكانـــی 
ـــێوە  ـــان ش ـــە هەم ـــت، ب ـــەم دەدرێ ـــە قەڵ ـــەر ل دامەزرێن
شـــەڕی  بـــە  كۆتایـــی  كـــە  ویلســـن«  »وۆردۆ 
یەكەمـــی جیهانـــی دا و مافـــی ســـەربەخۆیی بـــۆ 

كاتێك ملمالنێی حزبی لە ناو 
پەرلەمان بگاتە ئەو ئاستەی 
گوتاری فەلسەفەی نەتەوە 
بشێوێنێت، ئەوا ئەو پەرلەمانە 
بێجگە لە داخستن شایانی هیچ 
ڕێزگرتنێكی دیكە نییە

ساڵی 1861 كە لینكۆڵن بووە 
سەرۆكی ئەمریكا و لەناو 
فەلسەی گوتاری نەتەوە بۆ 
شۆڕش، جاری شۆڕشی دژی 
كۆیالیەتی دا، بۆیە لە ڕیزی 
باوكانی دامەزرێنەر لە قەڵەم 
دەدرێت
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ئەویـــش  دوای  ڕاگەیانـــد،  ژێردەســـتە  گەالنـــی 
فرانكلیـــن ڕۆزڤەڵـــت كـــە دوو شـــەڕی گـــەورەی 
بـــردەوە، یەكەمیـــان شـــەڕی دژی »هەاڵوســـانی 
بـــە  ئابـــووری، هەروەهـــا كۆتاییهێنـــان  گـــەورەی 
شـــەڕی دووەمـــی جیهانـــی« مـــاوەی 16 ســـاڵ 
ســـەرۆكی ئەمریـــكا بـــووە و، لـــەدوای ڕۆزڤەڵـــت 
هەتـــا ئێســـتاش تەنیـــا یـــەك ســـەرۆكی دیكـــەی 
دامەزرێنـــەری  باوكانـــی  ئەمریـــكا  ناســـنامەی 
كـــە  ڕیگان«ــــە  ئەویـــش »ڕۆناڵـــد  وەرگرتـــووە، 
توانـــی لـــە هەشـــتاكانی ســـەدەی ڕابـــردوو زەمینـــەی 
ڕووخانـــی دیـــواری بەرلیـــن و كۆتاییهاتنـــی شـــەڕی 
ــانەوەی  ــارد دروســـت بـــكات و، لەگـــەڵ هەڵوەشـ سـ
یەكێتیـــی ســـۆڤیەت و كۆتاییهاتنـــی شـــەڕی ســـارد 
لەســـەر دەســـتی جـــۆرج بوشـــی بـــاوك بـــوو، بـــەاڵم 
ئاراســـتەكە لـــە نـــاو حزبـــی كۆماریـــی ئەمریـــكا و 
لەســـەر دەســـتی ڕۆناڵـــد ڕیـــگان دروســـت كرابـــوو، 
ــە  ــگان لـ ــەركەوتنی ڕیـ ــە سـ ــەر بـ ــەوەش هـ ــە ئـ بۆیـ

ــوش. ــۆرج بـ ــەك جـ ــت، نـ ــەم دەدرێـ قەڵـ
لـــە دوای ڕۆناڵـــد ڕیگانـــەوە، ســـەرۆكەكانی 
ـــگاوی زۆر گـــەورە  ـــكا هەوڵیـــان داوە كـــە هەن ئەمری
تەنیـــا  بـــۆ  بانگەشـــەیان  تەنانـــەت  و  هەڵبگـــرن 
ــرد،  ــی دەكـ ــی گلۆباڵـ ــاوەری و حكومەتـ ــۆپەر پـ سـ
بـــەاڵم كاتێـــك ئـــەم ئامانجانـــە نەهاتنـــە دی، ئـــەوا 
نـــەك هیـــچ كام لـــەو ســـەرۆكانە ناســـناوی باوكـــی 
دامەزرێنەریـــان وەرنەگرتـــووە، بەڵكـــو الیەنگرانـــی 
»ئاهەنگـــی چـــا – Tea Party« بۆرســـەی وۆڵ 
ــیمبولی  ــكا وەك سـ ــە ئەمریـ ــووتێنن كـ ــتریت دەسـ سـ
ــەیری دەكات. ــدا سـ ــە ئابووریـ ــۆی لـ ــی خـ گەورەیـ

ئەم پێشـــەكییە بۆ ئەوە بوو بڵێین: كاتێك نەتەوە 
شـــكۆ و كەرامەتـــی خـــۆی لەنـــاو بیركردنـــەوەی ئـــەو 
ــناوی  ــكانە ناسـ ــە خۆڕسـ ــەوە كـ ــە دەبینێتـ كاریزمایـ
ئیـــدی  دەبەخشـــێت،  پـــێ  نەتـــەوە«ی  »باوكـــی 
ـــوو هەســـت و ســـۆزی خـــۆی  ـــت هەم ـــەوە دەیەوێ نەت
لـــە نـــاو وێنـــەی كاریزماكـــە وێنـــا بكاتـــەوە، ئەمـــەش 
ئـــەو حاڵەتەیـــە كـــە لـــە هـــەر دوو بۆنـــەی گەڕانـــەوەی 
مســـتەفا بارزانـــی »1958 لـــە ســـۆڤیەتی پێشـــوو 
ـــە  ـــەوە« ل ـــاری ئیســـالمیی ئێران ـــە كۆم _ 1993 ل
هەســـت و ســـۆزی ئـــەو جەمـــاوەرە گەورەیـــە بینیمـــان 
كـــە نـــەك هـــەر چوارچێـــوەی جیـــاوازی حزبـــی 
ـــی ئایینـــی و  ـــوو، بەڵكـــو جیاوازی سیاســـی تێپەڕاندب
نەتەوەیشـــی تێپەڕاندبـــوو، كـــورد و عـــەرەب و تـــەواوی 
ـــی دیكـــە، هەوڵیـــان دا هەســـت و  ئاییـــن و نەتەوەكان

ـــی  ـــەی مســـتەفا بارزان ـــاو وێن ـــە ن ـــان ل ســـۆزی خۆی
وێنـــا بكـــەن، لەمـــەش زیاتـــر كـــە دەبێتـــە خاڵێكـــی 
وەرچەرخـــان لـــە مێـــژووی گەلـــی كوردســـتاندا، ئـــەوە 
بـــوو هەمـــوو الیەنـــە سیاســـییەكان و تـــەواوی نەتـــەوە 
و ئایینـــە جیـــاوازەكان بـــۆ پێشـــوازی لـــە مســـتەفا 
ــدوو،  ــە زینـ ــی و ئیدریـــس بارزانیـــی هەمیشـ بارزانـ
ئـــەو دروشـــمەیان بـــەرز كـــردەووە »مســـتەفا بارزانـــی 
موڵكـــی تەنیـــا الیەنێـــك نییـــە«، كـــە بێگومـــان 
ئـــەم دروشـــمە خۆڕســـكەش هەڵقـــواڵوی گوتـــاری 
فەلســـەفەی نەتەوەیـــە و هەرگیـــز مســـتەفا بارزانـــی 
موڵكـــی تەنیـــا الیەنێـــك نەبـــووە و چەتـــر و ڕابـــەری 
هەمـــوو كوردســـتانییەك و هەمـــوو ئازادیخوازێـــك 

ـــووە. ب
  كاریزمای مستەفا بارزانی
لەناو فەلسەفەی كوردایەتیدا

بیرمەنـــدی  بنعەبدعالـــی  عەبدولســـەالم 
گـــەورەی مەغریبـــی كـــە یەكێكـــە لـــە نووســـەرەكانی 
كتێبـــی »فەلســـەفە  لـــە  گواڵنیـــش،  گۆڤـــاری 
هونەرێكـــە بـــۆ ژیـــان –الفلســـفة فـــن للعیـــش«، 
ـــۆ  ـــی داوە وەاڵمـــی پرســـیارێكی میشـــیل فۆك هەوڵ
بداتـــەوە »چـــۆن فەلســـەفە بكەینـــە هونـــەری ژیـــان؟ 
بـــۆ دەبێـــت دارێـــك، خانوویـــەك، یـــان چرایـــەك بابەتێـــك 
ــەفە  ــە نەتوانیـــن فەلسـ ــەر، بـــەاڵم ئێمـ ــن بـــۆ هونـ بـ
بكەیـــن بـــە هونـــەر بـــۆ ژیـــان؟« لـــە وەاڵمـــی ئـــەم 
ــان دەڵێـــت:  ــەدا، بنعەبدعالـــی پێمـ ــیارە گەورەیـ پرسـ
بـــە  بكـــەن  فەلســـەفە  دەتوانـــن  ڕابەرانـــە  »ئـــەو 
ـــن گۆڕانكاریـــی گـــەورە  ـــان، كـــە دەتوان ـــەری ژی هون
ــت  ــدا دروسـ ــان و جیهانـ ــەوەی خۆیـ ــی نەتـ ــە ژیانـ لـ
بكـــەن، ئـــەو جـــۆرە ڕابـــەرە گەورانـــە دەبێـــت بـــەو 
ـــاری  ـــە گوت ـــە ن ـــن ك ـــەم بدرێ ـــە قەڵ ـــووفانە ل فەیلەس
نووســـراو و نـــە كتێبـــی نووســـراویان هەیـــە، بەڵكـــو 
ـــان  ـــەوەدا گۆڕانكاریـــی گەورەی ـــاو واقیعـــی نەت ـــە ن ل
ئـــەو  خوێندنـــەوەی  لـــە  نەتـــەوە  بۆیـــە  هەیـــە، 
وەرچەرخـــان و گۆڕانكارییـــە گەورانـــەی ژیانـــی 
ـــە  ـــەك ل ـــدەگات ن ـــووفە تێ ـــەو فەیلەس ـــە فیكـــری ئ ل

گوتـــار و كتێبـــە نووســـراوەكانی«.
پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە كاتێـــك ڕابەرێـــك دەگاتـــە 
ئـــەو ئاســـتەی فیكـــری خـــۆی بكاتـــە هونەرێـــك 
ــە دیـــدی  ــەوە لـ ــا نەتـ بـــۆ ژیانـــی نەتەوەكـــەی، ئایـ
دەكات؟  ڕابەرەكـــەی  ســـەیری  چـــۆن  خۆیـــەوە 
ئـــەم پرســـیارە پرســـیارێكی دیكـــە  لـــە وەاڵمـــی 
دەورووژێنیـــن: ئایـــا نەتـــەوە چـــۆن ســـەیری دەوڵەتـــی 

كاتێك نەتەوە شكۆ و كەرامەتی 
خۆی لەناو بیركردنەوەی ئەو 

كاریزمایە دەبینێتەوە كە 
خۆڕسكانە ناسناوی »باوكی 
نەتەوە«ی پێ دەبەخشێت، 

ئیدی نەتەوە دەیەوێت هەموو 
هەست و سۆزی خۆی لە ناو 

وێنەی كاریزماكە وێنا بكاتەوە

لە هەر دوو بۆنەی گەڕانەوەی 
مستەفا بارزانی »1958 لە 

سۆڤیەتی پێشوو _ 1993 لە 
كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە« لە 

هەست و سۆزی ئەو جەماوەرە 
گەورەیە بینیمان كە نەك هەر 

چوارچێوەی جیاوازیی حزبی 
سیاسی تێپەڕاندبوو، بەڵكو 

جیاوازیی ئایینی و نەتەوەیشی 
تێپەڕاندبوو
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نەتەوەیـــی خـــۆی دەكات؟ بێگومـــان وەك هیـــگڵ 
ـــردووە،  ـــێ ك ـــە »فەلســـەفەی مـــاف« ئامـــاژەی پ ل
تاكەكانـــی نەتـــەوە بـــەو جـــۆرە ســـەیری دەوڵـــەت 
ـــازادی و شـــكۆی  ـــۆ ئ ـــە ب دەكـــەن كـــە چوارچێوەیەك
نەتـــەوە و هاوواڵتیـــان لەنـــاو ئـــەو دەوڵەتـــە دەگەنـــە 
ـــان  ـــار و یاســـای خۆی ـــە بڕی ـــەو ئاســـتەی بێجگـــە ل ئ
هیـــچ بڕیـــار و یاســـایەكی دەرەكـــی جێبەجـــێ ناكـــەن، 
ئەمـــەش لووتكـــەی ئـــەو شـــكۆیەیە كـــە نەتـــەوە 
لەنـــاو چوارچێـــوەی دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی خۆیـــدا 
هەســـتی پـــێ دەكات و شـــانازی پێـــوە دەكات«.

دەوڵەتـــی  ئەوەیـــە  لێـــرەدا  دیكـــە  پرســـیاری 
دەبێـــت؟  دروســـت  چـــۆن  ســـەربەخۆ  نەتەوەیـــی 
دەڵێـــت  پێمـــان  جیهـــان  نەتەوەكانـــی  مێـــژووی 
دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی بـــە »هەڵگیرســـاندنی شۆڕشـــی 
نەتەوەیـــی دێتـــە ئـــاراوە، بـــەاڵم دیســـان ئـــەو پرســـیارە 
چـــۆن  نەتەوەیـــی  شۆڕشـــی  ئـــەی  دەكەیـــن: 
ـــا  ـــەم پرســـیارەش پەن ـــۆ وەاڵمـــی ئ هەڵدەگیرســـێت؟ ب
دەبەیـــن بـــۆ »هانـــا ئارنێـــت« فەیلەســـووفی ئەڵمانـــی 
ــت:  ــان دەڵێـ ــدا« پێمـ ــە شۆڕشـ ــە كتێبـــی »لـ ــە لـ كـ
»كاتێـــك شـــۆڕش هەڵدەگیرســـێت كـــە یاســـاكانی 
زەوی الی خەڵـــك بوونـــی نامێنێـــت و خەڵـــك بـــە 
یاســـای ئاســـمان ڕەفتـــار دەكات، یـــان بـــە مانایەكـــی 
دی شـــۆڕش كاتێـــك هەڵدەگیرســـێت كـــە زەوی و 
ــووڕێن«،  ــمان هەڵدەسـ ــاكانی ئاسـ ــە یاسـ ــمان بـ ئاسـ
شـــۆڕش  هەڵگیرســـاندنی  دەڵێـــت  پێمـــان  ئەمـــە 
»ئیـــرادەی پەنگخـــواردووی نەتەوەیـــە« كـــە لـــە 
ســـاتە وەختێكـــی نادیـــاردا بریســـكەی دەردەكەوێـــت 
و، دەبێتـــە چەخماخـــە بـــۆ هەڵگیرســـانی شـــۆڕش، 
جەماوەرییـــە  تەقینـــەوە  ئـــەم  بوركانـــی  لەنـــاو 
خۆڕســـكانە جوانتریـــن كۆنتراكتـــی كۆمەاڵیەتـــی 
دروســـت دەبێـــت و تێكـــرای میللـــەت ڕابەرایەتیـــی 
ـــەوی شۆڕشـــەكە  ـــەرەی جڵ ـــەو ڕاب ـــە ئ شـــۆڕش دەدەن
دەگرێـــت، هەمـــوو الیەكیـــش خۆڕســـكانە پێـــوەی 
پابەنـــد دەبـــن، ئەمـــەش واتـــە چـــۆن ســـاتە وەختـــی 
هەڵگیرســـانی شـــۆڕش نادیـــارە و خۆڕســـكانەیە، 
بـــە هەمـــان شـــێوە ســـاتەوەختی دەركەوتنـــی ڕابـــەر 
و كاریزمـــای نەتـــەوەش نادیـــار و خۆڕســـكانەیە، 
بۆچوونـــەش  ئـــەم  پشتڕاســـتكردنەوەی  بـــۆ 
قســـەیەكی بیرمەنـــدی گـــەورەی كـــورد مامۆســـتا 
مەســـعود محەمـــەد دەهێنمـــەوە كـــە لـــە دیدارێكـــی 
ڕۆژنامەنووســـیدا لێـــم پرســـی: وەك بیرمەندێـــك چـــۆن 
ســـەیری مســـتەفا بارزانـــی دەكەیـــت؟ لەوەاڵمـــدا زۆر 

بـــە كورتـــی پێـــی گوتـــم: »مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
قـــەدەرە خـــۆ مـــن نەمكـــردووە بـــە ڕابـــەر و ســـەرۆكی 
كوردســـتان، مـــن كـــە بینیومـــە ئـــەو هـــەر ســـەرۆك و 
ـــەم قســـانەی مامۆســـتا مەســـعود  ـــووە..« ئ ـــەر ب ڕاب
ڕۆژنامـــەی  لـــە   1998 ســـاڵی  لـــە  محەمـــەد 
برایەتـــی بـــاو كراوەتـــەوە. ئەگـــەر هەڵوەســـتەیەكی 
بچـــووك لەســـەر بەكارهێنانـــی وشـــەی »قـــەدەر« لـــە 
قســـەكانی مامۆســـتا مەســـعود محەمـــەد بكەیـــن، 
كاتێـــك دەڵێـــت »مـــەال مســـتەفا بارزانـــی قـــەدەرە«، 
ــتەفا  ــای مسـ ــی كاریزمـ ــە دەركەوتنـ ــای ئەوەیـ مانـ

بارزانـــی وەك هەڵگیرســـانی شـــۆڕش قـــەدەرە«.
لێـــرەوە ئەگـــەر بگەڕێینـــەوە بـــۆ نـــاو فەلســـەفەی 
كاریزمـــای  چوارچێوەیـــەدا  لـــەو  و  كوردایەتـــی 
دەبینیـــن  بكەینـــەوە،  پێناســـە  بارزانـــی  مســـتەفا 
بیركردنـــەوەی مســـتەفا بارزانـــی بـــۆ كوردایەتـــی 
ئیرادەیەكـــە  و  ســـۆفییانە«یە  »بیركردنەوەیەكـــی 
هێـــز  بكاتـــە  كوردایەتـــی  مەعریفـــەی  دەیەوێـــت 
و دەســـەاڵتێك بـــۆ داكۆكیكـــردن لـــە كوردبـــوون، 

مرۆڤبـــوون. و  كوردســـتانیبوون 
ــەاڵتە »ســـۆفی و مەعریفییـــەی«  ــەو دەسـ  ئـ
مســـتەفا بارزانـــی بـــۆ فەلســـەفەی كوردایەتـــی 
ـــاوە، لەگـــەڵ بریســـكەی شۆڕشـــی  ـــۆ دان بناغـــەی ب
دووەمـــی بـــارزان، زۆر لـــە نـــاكاو بـــووە و هەوێنـــی 
ئـــەو كۆنتراكتـــە كۆمەاڵیەتییـــە خۆڕســـكەی هەمـــوو 
ـــەو  ـــی ئ ـــەواوی حزبەكان ـــە ت خەڵكـــی كوردســـتان »ب
ســـەردەمە و بـــە ئەفســـەرە ئازادیخوازەكانیشـــەوە، 
ــان بـــە مســـتەفا بارزانـــی  شـــەرعییەتی »ڕابەر«یـ
دا و شـــەرعییەتی ئەوەیـــان پـــێ دا كـــە بـــە نـــاوی 
حكومەتـــی  لەگـــەڵ  كوردســـتانەوە  شۆڕشـــی 
پادشـــایەتی عێراقـــی دانوســـتاندن لەســـەر مافەكانـــی 
گەلـــی كوردســـتان بـــكات، هەروەهـــا شـــەرعییەتی 
لەگـــەڵ  مامەڵـــە  چـــۆن  دا،  پـــێ  ئەوەشـــیان 
نەتەوەكانـــی دەوروبـــەر و جیهانیـــش بـــكات، ئەمـــەش 
ـــا  ـــی دان ـــورد و عەرەب ـــەردی بناغـــەی برایەتیـــی ك ب
ــە  ــێك كـ ــە شۆڕشـ ــرد بـ ــتانی كـ و شۆڕشـــی كوردسـ

تەنانـــەت عەرەبیـــش ڕێـــزی بگرێـــت.
ڕابـــەری  »ئەوجـــا  نەتـــەوە  ڕابـــەری  كاتێـــك 
هـــەر نەتەوەیـــەك بێـــت«  ئـــەم شـــەرعییەتە میللییـــە 
خۆڕســـكە وەردەگرێـــت، ڕابـــەر دەگەیەنێتـــە ئـــەو 
شـــكۆیەی كـــە هـــەر تاكێكـــی نەتـــەوە بـــە شـــكۆی 
ـــەش خاڵێكـــی هاوبەشـــە  ـــەم حاڵەت ـــت، ئ خـــۆی دەزانێ
ــەوە.  ــەوە كۆدەكاتـ ــان پێكـ ــی جیهـ ــوو نەتەوەكانـ هەمـ

»مستەفا بارزانی موڵكی تەنیا 
الیەنێك نییە« ئەم دروشمە 
خۆڕسكە هەڵقواڵوی گوتاری 
فەلسەفەی نەتەوەیە و هەرگیز 
مستەفا بارزانی موڵكی تەنیا 
الیەنێك نەبووە و چەتر و 
ڕابەری هەموو كوردستانییەك و 
هەموو ئازادیخوازێك بووە

ئەو ڕابەرانە دەتوانن فەلسەفە 
بكەن بە هونەری ژیان، كە 
دەتوانن گۆڕانكاریی گەورە 
لە ژیانی نەتەوەی خۆیان و 
جیهاندا دروست بكەن، ئەو جۆرە 
ڕابەرە گەورەیانە دەبێت بەو 
فەیلەسووفانە لە قەڵەم بدرێن 
كە نە گوتاری نووسراو و نە 
كتێبی نووسراویان هەیە
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بۆیـــە كاتێـــك باســـی كاریزمـــای مســـتەفا بارزانـــی 
لـــە فەلســـەفەی كوردایەتیـــدا دەكەیـــن، بـــە هەمـــان 
ـــدی و دیگـــۆل و ماندیـــال  ـــۆ كاریزمـــای گان شـــێوە ب
و.. هتـــد بـــۆ فەلســـەی شۆڕشـــی ئـــەو نەتەوانـــەش 
ــووە  ــێوە بـ ــان شـ ــە هەمـ ــتان بـ ــی كوردسـ وەك شۆڕشـ
ـــەوە  ـــاو نەت ـــە هاوبەشـــە لەن ـــەم خاڵ ـــی ئ ـــەر بوون و، لەب
ڕێـــزی  نەتـــەوەكان  ئـــەوا  جیهانـــدا،  جیاوازەكانـــی 
ـــی دیكـــەش دەگـــرن،  ـــی نەتەوەكان كاریزمـــا و ڕابەران
هـــەروەك چـــۆن تـــەواوی نەتەوەكانـــی ناوچەكـــە بـــە 
تـــورك و فـــارس و كـــۆی دەوڵەتانـــی عەرەبـــی ڕێزیـــان 
لـــە شـــكۆی كاریزمـــای مســـتەفا بارزانـــی گرتـــووە.

 6ی ئۆكتۆبەری 1958
گەڕانەوەی مستەفا بارزانی بۆ عێراق

وەك   1958 ســـاڵی  لـــە  بارزانـــی  مســـتەفا 
ڕابـــەری نەتەوەیەكـــی زوڵملێكـــراو و ددانپێدانـــراو 
لەســـەر ئاســـتی جیهـــان بڕیـــاری دا بگەڕێتـــەوە 
هـــات  ئـــەوە  دوای  بڕیـــارەش  ئـــەم  عێـــراق،  بـــۆ 
مانـــای  قاســـم  عەبدولكەریـــم  كودەتاكـــەی  كـــە 
ــراق  ــی عێـ ــتووری كاتیـ ــرت و دەسـ ــی وەرگـ شۆڕشـ
نووســـرایەوە كـــە تێیـــدا هاتـــووە: »عێـــراق نیشـــتمانی 
ئـــەم بڕگەیـــەی  هاوبەشـــی كـــورد و عەرەبـــە«، 
ـــای  ـــەواو مان ـــراق ت ـــاڵی 1958ی عێ ـــتووری س دەس
ناوەڕۆكـــی ئـــەو نامەیـــەی مســـتەفا بارزانییـــە كـــە 
گـــەورە سیاســـەتمەداری  بـــۆ  ســـاڵی 1943  لـــە 
عەرەبـــی ئـــەو ســـەردەم »عەبدولڕەحمـــان عـــەزام 
پاشـــا«ی نووســـیوە كـــە پاشـــان بـــووە ســـەرۆكی 
ــەر  ــدا جەختـــی لەسـ كۆمـــكاری عەرەبـــی« و تیایـ
دژی  كوردســـتان  »شۆڕشـــی  كردووتـــەوە  ئـــەوە 
نەتـــەوەی عـــەرەب نییـــە و دژی ئـــەو ڕژێمانەیـــە 
كـــە هـــەر دوو نەتـــەوە پێكـــەوە دەچەوســـێننەوە«، 
و  »ســـۆفی  دەســـەاڵتە  ئـــەو  نهێنیـــی  ئەمـــەش 
مەعریفییە«یـــە كـــە كاریزمـــای مســـتەفا بارزانـــی 
لـــە »فەلســـەی كوردایەتـــی«دا دایڕشـــتووە و، هـــەر 
ـــای مســـتەفا  ـــەش كاریزم ـــەم دەســـەاڵتە مەعریفیی ئ
بارزانـــی الی عەرەبـــی عێـــراق دروســـت كـــردووە، 
كاتێـــك لـــە قاهیـــرەوە و دوای دیـــداری لەگـــەڵ 
»جەمـــال عەبدولناســـر كـــە ئـــەو كات تەنیـــا ســـەرۆك 
كۆمـــاری میســـر نەبـــوو، بەڵكـــو خـــۆی بـــە ڕابـــەری 
گەڕایـــەوە  دەزانـــی،  عـــەرەب  نەتـــەوەی  هەمـــوو 
ــەی  ــۆ فڕۆكەخانـ ــتنی بـ ــراق، پێـــش گەیشـ ــۆ عێـ بـ
»موســـەنا« لـــە بەغـــدا ئاپـــۆرای جەماوەرێكـــی 
ـــی  ـــورد و عـــەرەب و تـــەواوی نەتەوەكان گـــەورەی ك
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دیكـــە بـــۆ پێشـــوازی ڕاوەســـتابوون و، لـــە ســـیمای 
دابەزینـــی مســـتەفا بارزانـــی لـــە فڕۆكەكـــە هیـــوا 
و ئومێدێكـــی گەورەیـــان بـــۆ ئاینـــدەی برایەتیـــی 
وەك  عێـــراق  بونیادنانـــەوەی  و  عـــەرەب  و  كـــورد 
مســـتەفا  دەبینـــی،  هاوچـــەرخ  دەوڵەتێكـــی 
بارزانییـــش ئامادەباشـــی و پشـــتیوانیی خـــۆی بـــۆ 
ـــم  ـــم قاس ـــراق و شەخســـی عەبدولكەری ـــاری عێ كۆم
پیشـــان دابـــوو كـــە لـــە جێبەجێكردنـــی ئـــەو دەســـتوورە 

هەمـــوو هاوكارییەكـــی پێشـــكەش بـــكات.
پێشـــوازی و ئاپـــۆرای جەمـــاوەی كـــورد و عەرەب 
و تـــەواوی ئاییـــن و نەتەوەكانـــی دیكـــە بـــۆ مســـتەفا 
ـــوو  ـــك ب ـــەی بەغـــدا، ڕووداوێ ـــە فڕۆكەخان ـــی ل بارزان
پێشـــتر بـــۆ هیـــچ ڕابەرێكـــی كوردســـتانی و عێراقـــی 
لـــەو ئاســـتەدا و بـــەو شـــێوە خۆڕســـكە نەكرابـــوو، 
لەســـەر ئاســـتی كوردســـتانیش پێـــش ئـــەوەی مســـتەفا 
ـــی ســـەردانی ســـلێمانی و شـــارەكانی دیكـــەی  بارزان
كوردســـتان بـــكات، لـــە هەمـــوو ماڵێكـــی كوردپـــەروەر 
و نیشـــتمانپەروەر وێنـــەی مســـتەفا بارزانـــی وەك 
هەڵواســـرابوو،  كوردایەتـــی  ســـیمبولی  و  ڕابـــەر 
هەمـــوو خەڵكـــی كوردســـتان و تـــەواوی ســـەرۆك 
ڕابـــەری  پێشـــوازیی  لـــە  كوردســـتان  هۆزەكانـــی 

كوردایەتیـــدا بـــوون.
قەومـــی  شـــۆڤێنیی  ئەقڵییەتـــی  بەداخـــەوە 
ـــای شـــۆڤێنیی بەعســـییەكان  ـــی و ئایدیۆلۆژی عەرەب
جێبەجێكردنـــی  لـــە  ئـــەوەی  هـــۆكاری  بوونـــە 
دەســـتووری 1958 حكومەتـــی عێـــراق پەشـــێمان 
ببێتـــەوە و ســـەرەنجامیش گەلـــی كوردســـتان لـــە 
ســـاڵی 1961 ڕاپـــەری و شۆڕشـــی مەزنـــی ئەیلـــوول 
شۆڕشـــیش  هەڵگیرســـانی  دوای  هەڵگیرســـا، 
مســـتەفا بارزانـــی بـــە جۆرێـــك ڕێبەرایەتیـــی ئـــەو 
ــاڵی  ــە سـ ــی لـ ــی بەعسـ ــە حزبـ ــرد كـ ــەی كـ شۆڕشـ
ـــدات و  ـــە مـــل ب ـــرد ك ـــە شـــێوەیەك ناچـــار ك 1970 ب
بـــۆ یەكەمیـــن جـــار ڕێككەوتنـــی مێژوویـــی 11ی 
ئـــاداری 1970 لـــە چوارچێـــوەی ددانپێدانـــان بـــە 
مافـــی ئۆتۆنۆمـــی بـــۆ كوردســـتان واژوو بـــكات. 
ئـــەم ڕێككەوتنـــە بـــۆ مافـــی ئۆتۆنۆمـــی بـــۆ خەڵكی 
كوردســـتان، یەكەمیـــن دیكۆمێنتـــی مێژووییـــە كـــە 
حكومەتەكانـــی عێـــراق وەك دیكۆمێنتێكـــی یاســـایی 
ددانیـــان بـــە مافەكانـــی گەلـــی كوردســـتاندا نابێـــت، 
بناخەیەكیـــش بـــوو بـــۆ ئـــەوەی ببێتـــە چوارچێوەیـــەك 
هیـــچ الیەنیكـــی سیاســـی نەتوانێـــت ســـازش لەســـەر 

ــتان بـــكات. مافەكانـــی گەلـــی كوردسـ

 6ی ئۆكتۆبەری 1993
ئیدریســـی  و  بارزانـــی  گەڕانـــەوەی مســـتەفا 

هەمیشـــە زینـــدوو
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی لـــە بەرگـــی پێنجەمـــی 
ــورد -  ــوازی كـ ــەوەی ڕزگاریخـ ــی و بزووتنـ »بارزانـ
ـــە  ـــەبارەت ب ـــتەنگەكان« س ـــەت و ئاس ـــن، دەرف ڕاپەری
ـــەوەی ڕوفاتـــی مســـتەفا بارزانـــی و ئیدریســـی  هێنان
نیشـــتمان  بـــۆ  ئێرانـــەوە  لـــە  زینـــدوو  هەمیشـــە 
نووســـیویەتی: »هـــەر لـــە ســـاڵی 1992 بیرمـــان 
لـــە هێنانـــەوەی ڕوفاتـــی بـــاب و بـــرا كـــردەوە بـــۆ 
بـــارزان، بـــەاڵم پێویســـت بـــوو لـــە كاتێكـــی گونجـــاو 
 )11( كۆنگـــرەی  گرنگـــی  بڕیارێكـــی  دابێـــت. 
ـــارزان. ڕۆژی 6ی  ـــۆ ب ـــوو ب ـــان ب ـــەوەی ڕوفاتی هێنان
تشـــرینی یەكـــەم 1993 هەمـــان ڕۆژە كـــە »ســـاڵی 
بـــە  ســـۆڤیەت گەڕایـــەوە«،  لـــە  بارزانـــی   1958
هەلیكۆپتـــەری ئێرانـــی جەنـــازەكان هێنرانـــە ســـنووری 
ــی  ــی جەنابـ ــەوەی تەرمـ ــی هێنانـ ــە كاتـ ــماغ، لـ باشـ
بارزانیـــی نەمـــر و كاك ئیدریســـدا خەڵـــك لـــە زاخـــۆوە 

تـــا خانەقیـــن لـــە پێشـــوازیدا بـــوون«. 
چەنـــد  ئـــەم  لەســـەر  هەڵوەســـتەیەك  ئەگـــەر 
ـــن، دەبینیـــن  ـــی بكەی ـــڕەی ســـەرۆك مســـعود بارزان دێ
هێنانـــەوەی ڕوفاتـــی بـــاب و بـــرای لـــە 6ی تشـــرینی 
ــە  ــەوە بـ ــرێ داوەتـ ــەوە گـ ــە ئێرانـ ــی 1993 لـ یەكەمـ
ــان ڕۆژدا  ــە هەمـ ــی لـ ــتەفا بارزانـ ــەوەی مسـ گەڕانـ
ـــە  ـــووە ب كـــە 6ی تشـــرینی یەكەمـــی ســـاڵی 1958 ب
گەیشـــتنەوەی بـــۆ فڕۆكەخانـــەی بەغـــدا. ســـەرۆك 
بارزانـــی دەیەوێـــت بـــەم پێكـــەوە گرێدانـــەوەی دوو 
ڕووداوە كـــە 35 ســـاڵیان لـــە نێواندایـــە وانەیـــەك بـــە 
نەوەكانـــی ئێســـتا و داهاتـــوو بـــدات، هـــەروەك چـــۆن 
ســـەرۆك ئۆبامـــا لـــە 200 ســـاڵەی لەدایكبوونـــی 
دا.  ئەمریـــكای  گەلـــی  بـــە  لینكۆڵـــن  ئەبراهـــام 
ســـەرۆك بارزانـــی پێمـــان دەڵێـــت: ڕابـــەری كاریزمـــای 
خۆڕســـك لـــە ویـــژدان و ناخـــی هەمـــوو نەتەوەیەكـــدا 
بـــە زیندوویـــی دەمێنێتـــەوە و هەرگیـــز گۆڕانـــكاری 
چـــۆن  جیهـــان  نەتەوەكانـــی  نایـــەت،  ســـەردا  بـــە 
چەندیـــن ســـەدەیە شـــكۆی خۆیـــان لـــە گیانـــی ڕابـــەرە 
كاریزماكانیـــان پێناســـە دەكەنـــەوە، بـــە هەمـــان شـــێوە 
گەلـــی كوردســـتانیش لـــە )6ی تشـــرینی یەكەمـــی 
1993( شـــكۆی خۆیـــان لـــە ڕابـــەر و كاریزمـــای 

مســـتەفا بارزانیـــدا پێناســـە كـــردەوە.
كەوانەكـــە  دوو  نـــاو  دیـــڕەی  چەنـــد  ئـــەو 
ـــە ســـەرۆك  ـــەی ك ـــەو وانەی ـــوو ل ـــە ب ـــی ئێم هەڵهێنجان

هەڵگیرساندنی شۆڕش »ئیرادەی 
پەنگخواردووی نەتەوەیە« كە 
لە ساتە وەختێكی نادیاردا 
بریسكەی دەردەكەوێت و، دەبێتە 
چەخماخە بۆ هەڵگیرسانی 
شۆڕش، لەناو بوركانی ئەم 
تەقینەوە جەماوەرییە خۆڕسكانە 
جوانترین كۆنتراكتی كۆمەاڵیەتی 
دروست دەبێت و تێكرای میللەت 
ڕابەرایەتیی شۆڕش دەدەنە 
ئەو ڕابەرەی جڵەوی شۆڕشەكە 
دەگرێت

ڕابەری كاریزمای خۆڕسك 
لە ویژادن و ناخی هەموو 
نەتەوەیەكدا بە زیندوویی 
دەمێنێتەوە و هەرگیز گۆڕانكاری 
بە سەردا نایەت
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مســـعود بارزانـــی لـــەو دوو بۆنـــە گەورەیـــەدا پێمـــان 
دەڵێـــت، بـــەاڵم ئەگـــەر بپرســـین ئـــەم بۆنـــە گەورەیـــەی 
6ی تشـــرینی یەكەمی 1993 الی ســـەرۆك بارزانی 
ــتەی  ــەم هەسـ ــان ئـ ــردووە؟ بێگومـ ــت كـ ــی دروسـ چـ
خـــۆی بـــە دەق لـــە كتێبەكەیـــدا باســـی كـــردووە و 
دەڵێـــت: »هـــەر چەنـــدە ڕۆژی بـــە خاكســـپاردنەوەی 
ـــە ئـــازار بـــوو، بـــەاڵم  ـــازەكان بـــۆ مـــن ڕۆژێكـــی ب جەن
لـــە هەمانكاتـــدا ســـەربەرزی و شـــانازییەكی گـــەورە 
هـــەزاران  وەفاداریـــی  و  دڵســـۆزی  كاتێـــك  بـــوو، 
خوشـــك و بـــرا و جەمـــاوەری كوردســـتانم بـــۆ بارزانـــی 
بینـــی، ســـوكناییم هـــات و پێـــی هێـــور بوومـــەوە. 
بارزانـــی  دەزانـــی  وایـــان  ناحـــەزان  و  دوژمنـــان 
ـــی  ـــە بارزان ـــەو ڕاســـتییە ســـەلمێنرا ك ـــەاڵم ئ ـــەواو، ب ت
هەمیشـــە ڕابـــەرە، لـــە ژیـــان و تەنانـــەت مەرگـــی 
خۆشـــیدا هـــەر بـــە ڕابـــەری مایـــەوە و دەمێنێتـــەوە و 
ــی  ــی و یەكریزیـ ــی و تەبایـ ــەرچاوەی یەكگرتوویـ سـ

گەلـــی كوردســـتانە«.

كەواتـــە ئاپـــۆرا و جـــۆش و خرۆشـــی تێكـــڕای 
جەمـــاوەری كوردســـتان لـــە پێشـــوازیی ڕوفاتـــی بـــاوك 
و بـــرا، ئـــەو هەســـتەی الی ســـەرۆك بارزانـــی دروســـت 
كـــردووە كـــە خەڵكـــی كوردســـتان پێشـــوازی لـــە دوو 
ڕوفـــات نـــاكات، بەڵكـــو پێشـــوازی لـــە دوو ڕۆح دەكات 
لـــە نـــاخ و ویژدانـــی هـــەر هاوواڵتییەكـــی كوردســـتاندا 

ـــە زیندووییـــش دەمێنێتـــەوە. زینـــدووە و هـــەر ب
ســـەرۆك بارزانـــی هـــەر لـــەم بۆنـــە گەورەیـــەدا 
هەســـتی »دایكـــە حەمایل«یشـــمان پیشـــان دەدات 
و  وێنـــە  هەمـــوو  ئـــەو  »دایكـــم  نووســـیویەتی:  و 
پێشـــوازییە گـــەرم بەربـــاوەی خەڵكـــی كوردســـتانی 
ئـــەو  هەمیـــش  بـــوو،  دڵخـــۆش  هـــەم  دیتبـــوو، 
ــتی  ــەر هەسـ ــی زۆری لەسـ ــوازییە كاریگەرییەكـ پێشـ
ـــك و  ـــد سوپاســـی خەڵ ـــم: هەرچەن ـــی گوت ـــوو، پێ داناب
ـــن، هـــەر كەمـــە  جەمـــاوەر و خەڵكـــی كوردســـتان بكەی
و شـــایەنی زیاتـــرن، بەڕاســـتی ســـەلماندیان خەڵكـــی 

دڵســـۆز و بەوەفـــا و بـــە ئەمەكـــن«.
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ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر بۆ گواڵن: 

لە ئەمســاڵدا 130 پڕۆژە ئەنجام دراون و ژمارەیەكی دیكەش 
چوونەتە قۆناغی جێبەجێكردنەوە 

چەندیــن پــڕۆژە و ڕێوشــوێن گیراوەتە بەر بــۆ كەمكردنەوەی 
شوێنەوارەكانی الفاو

بــە ســێ قۆنــاغ هەڵمەتــی دروســتكردنی ئــاوەڕۆی قــورس و 
ڕیسایكلین دەستی پێ كردووە

لە هەولێر و دەوروبەری 11 پڕۆژەی تۆڕی ئاو و دروستكردنی 
ئاوەڕۆ جێبەجێ دەكرێن 

بەشی دووەمی شەقامی150 مەتری )شەقامی شەقاڵوە –كۆیە( بە 
درێژیی 7.6 كیلۆمەتر تا كۆتایی ئەمساڵ دەكرێتەوە

11 قوتابخانە لەالیەن بەخشــەرانەوە دروســت دەكرێن و 240 
قوتابخانــەش لەالیــەن دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی نــۆژەن 

كرانەوە
دروســتكردنی شــەقامێكی 30 مەتــری لــە گەڕەكــی ژیان و 20 
مەتری بۆ شاری شیاو و 20 مەتری لە گەڕەكی پێنجی حەسارۆك
دروستكردنی شەقامە ناوخۆییەكانی گردجووتیار و سەاڵحەددین 

و فەرمانبەران و نەسیج و ڕۆشنبیری و ژیان.

جێبەجێكردنی دەیان پڕۆژە 
لە پارێزگای هەولێر 

دەستی پێ كردووە
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ـــر وەكـــو پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتان  * هەولێ
ـــی و نیشـــتەجێبوون  و ناوەندێكـــی گـــەورەی بازرگان
و گەشـــتیاری، تـــا چەنـــد لـــە توانـــادا هەیـــە پـــڕۆژە 
كەرتەكانـــی  و  شـــەقام  و  خزمەتگوزارییـــەكان 
پـــەروەردە و تەندروســـتی لـــە ئاســـت ئـــەم گەورەبـــوون 
و فراوانبوونـــەی پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا 

ـــن؟ ب
- هەولێـــر وەكـــو پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
و  ئابـــووری  گرنگـــی  و  گـــەورە  ناوەندێكـــی  و 
كۆمەاڵیەتـــی و چـــەق و بڕیـــاری سیاســـی لـــە 
فراوانتـــر  زیاتـــر  تادێـــت  كوردســـتان،  هەرێمـــی 
و گەشـــەكردن بەخۆیـــەوە دەبینێـــت، لـــە تەمەنـــی 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی 
و  فراوانـــی  ڕووی  لـــە  هەولێـــر  كوردســـتاندا 
گەورەبوونـــەوە گۆڕانكاریـــی باشـــی بەخـــۆوە بینیـــوە، 
لـــە ڕووی پرۆســـەی چاكســـازی و دەســـتپێكردنەوەی 
پـــڕۆژەكان و زیادكردنـــی داهـــات و كەمكردنـــەوەی 
گـــەورەی  وەرچەرخانێكـــی  خەرجییەكانیشـــەوە 
بەخـــۆوە بینیـــوە، بـــۆ كەمكردنـــەوەی پاڵەپەســـتۆ 
لەســـەر دامـــودەزگا خزمەتگوزارییـــەكان و باشـــتر 
دەڤـــەری  خەباتگێـــڕی  خەڵكـــی  خزمەتكردنـــی 
ئیـــدارەی  لەمەوبـــەر  ســـاڵێك  پێـــش  ســـۆرانیش، 
ــەزاو  ــد قـ ــدرا و چەنـ ــۆران ڕاگەیەنـ ــەربەخۆی سـ سـ
ناحیەیەكـــی نوێیشـــی بـــۆ دامـــەزرا، مـــن وەكـــو 
دەســـتبەكار  كاتـــەی  لـــەو  هەولێـــر  پارێـــزگاری 
بـــووم، لـــە دوای خوالێخۆشـــبوو دكتـــۆر فرســـەت 
ســـۆفی، ئەركـــی پارێزگاریكردنـــی ئـــەم گەشـــە و 
ــن  ــی زۆرتریـ ــكەوتنانە و دابینكردنـ ــی و پێشـ ئارامـ
خزمەتگـــوزاری و پـــڕۆژەم لەســـەر شـــانە، نـــەك تەنیـــا 
بـــۆ نـــاو ســـەنتەری شـــاری هەولێـــر كـــە بـــە شـــێوەیەكی 
زۆر خێـــرا و پێوانەیـــی لـــە گەورەبـــوون و گەشـــەدایە، 

بەڵكـــو لـــە دابینكردنـــی خزمەتگـــوزاری و پـــڕۆژە 
ـــەزاو  ـــە هەمـــوو ق ـــر ب ـــزگای هەولێ ـــەواوی پارێ ـــۆ ت ب
ناحیەكانیـــەوە. مـــن گەشـــبین و دڵنیـــام كـــە لـــە 
ئاســـت خواســـت و ویســـتی دانیشـــتووانی پارێـــزگای 
ــەی  ــەرەتای كابینـ ــە سـ ــە لـ ــم، چونكـ ــردا دەبـ هەولێـ
كوردســـتانەوە  هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی 
ـــزدار مەســـرور  ـــە كابینەكـــە و دیـــدگای ڕێ ـــج ل ئامان
بارزانـــی ســـەرۆك وەزیـــران بـــۆ حوكمڕانـــی تاكـــە 
ڕاكێشـــانی  لـــە  هـــەر  هاوواڵتییانـــە،  میحـــوەر 
دابینكردنـــی  و  زەوییـــەكان  بـــۆ  خزمەتگـــوزاری 
ئـــاو و كارەبـــا و دروســـتكردنی ئـــاوەڕۆ و پـــارك 
و پەرەپێدانـــی كەرتەكانـــی پـــەروەردە و تەندروســـتی 
و پێشخســـتنی ژێرخانـــی پارێـــزگای هەولێـــر و، 
كشـــتوكاڵ  ســـێكتەرەكانی  بووژانـــەوەی  دواتـــر 
و  گەشـــتیاری  و  بازرگانـــی  و  پیشەســـازی  و 
ـــن و  ـــنیارەكانی چی ـــی داواكاری و پێش بەدواداچوون
توێژەكانـــەوە، ســـااڵنی 2021 و 2022 هـــەر چەنـــدە 
بـــەو  بـــەراورد  بـــوو  دارایـــی  ســـەختی  ســـاڵێكی 
هەمـــوو پـــڕۆژە و كارانـــەی هەولێـــر پێویســـتیەتی، 
پاڵپشـــتیی  و  بودجـــە  تەرخانكردنـــی  بـــە  بـــەاڵم 
جەنابـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێـــم توانـــرا تەنیـــا 
ــە 28  ــر لـ ــای زیاتـ ــە بەهـ ــردوودا بـ ــاڵی ڕابـ ــە سـ لـ
ــەرجەم  ــت، لەسـ ــام بدرێـ ــڕۆژە ئەنجـ ــار پـ ــار دینـ ملیـ
ســـنوورەكە بەپێـــی ژمـــارەی دانیشـــتووان و ڕیزبەنـــدی 
گرنگیـــی پـــڕۆژەكان كاری بـــاش كـــراوە، لـــە بیرمـــە 
تەنیـــا لـــە ســـنووری قـــەزای مەخمـــوزور لـــە ســـاڵێكدا 
56 پـــڕۆژە ئەنجـــام دراون و لـــە ئەمساڵیشـــدا زیاتـــر 
لـــە 130 پـــڕۆژە لـــە پارێـــزگای هەولێـــر جێبەجـــێ 
دەكرێـــن. بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی وێـــڕای هەڕەشـــە 
ــە  ــتەنگەكان، لـ ــیولە و ئاسـ ــی سـ ــی كەمیـ و گرفتـ
بەردەوامیـــن،  خزمەتگوزارییـــەكان  كارە  و  پـــڕۆژە 

لە سەرەتای كابینەی نۆیەمی 
حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە 
ئامانج لە كابینەكە و دیدگای 
ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆك 
وەزیران بۆ حوكمڕانی تاكە 
میحوەر هاوواڵتییانە

ئومێـــد خۆشـــناو پارێـــزگاری هەولێـــر لـــەم دیـــدارەی گۆڤـــاری گواڵنـــدا تیشـــكی خستەســـەر دوا پڕۆژەكانـــی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، كـــە لـــە بـــواری پـــڕۆژە خزمەتگوزارییەكانـــی ڕێگەوبـــان و شـــەقام و ئـــاو 
و ئـــاوەڕۆ و كارەبـــا و پـــەروەردە و چەندیـــن بـــواری دیكـــە جێبەجـــێ كـــراون و، وەرچەرخانێكـــی گـــەورەی لـــە 
ـــان  ـــی دەی ـــە جێبەجێكردن ـــاس ل ـــەوە، هەروەهـــا ب ـــێ كەوتووەت ـــدا ل ـــڕۆژە خزمەتگوزارییەكان ـــی پ ـــواری فراوانكردن ب
ـــزگاری  ـــد خۆشـــناو پارێ ـــاری گـــواڵن لەگـــەڵ ئومێ ـــرەدا پوختـــەی دیمانەكـــەی گۆڤ ـــوێ دەكات. لێ ـــڕۆژەی ن پ

ـــەوە.  ـــر باڵودەكەین هەولێ
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بە تەرخانكردنی بودجە و 
پاڵپشتیی جەنابی سەرۆكی 

حكومەتی هەرێم توانرا تەنیا 
لە ساڵی ڕابردوودا بە بەهای 

زیاتر لە 28 ملیار دینار پڕۆژە 
ئەنجام بدرێت

تەنیا لە سنووری قەزای 
مەخموزور لە ساڵێكدا 56 
پڕۆژە ئەنجام دراون و لە 

ئەمساڵیشدا زیاتر لە 130 پڕۆژە 
لە پارێزگای هەولێر جێبەجێ 

دەكرێن

بـــەاڵم بـــە ڕێژەیەكـــی بـــاش بـــە پاڵپشـــتیی ســـەرۆكی 
حكومـــەت و پشـــتگیریی دانیشـــتووانی ســـەر بـــەرزی 
گرفـــت  زۆربـــەی  بەســـەر  توانیومانـــە  هەولێـــر، 
و كێشـــەكاندا زاڵ بیـــن، جوانتریـــن نموونـــەش لـــە 
هاوینـــی ئەمســـاڵ بـــوو كـــە مەترســـیدارترین كێشـــەی 
ئـــاو و وشكەســـاڵیمان بەســـەركەوتوویی  كەمیـــی 
ـــچ  ـــە هی ـــی و ئارامـــی ب ـــی ئاوەدان ـــد. كاروان تێپەڕان

شـــێوەیەك ڕاناوەســـتێت و بـــەردەوام دەبێـــت. 
ـــن و  ـــە وەرزی هاوی ـــێ دا، ل ـــو ئامـــاژەت پ * وەك
وشكەســـاڵیدا لـــە ئەگـــەری كەوتنـــەوەی قەیرانێكـــی 
ــە  ــا بـ ــوون، ئایـ ــەركەوتوو بـ ــاوی سـ ــەختی كەمئـ سـ
بارانباریـــن  و  وەرزی زســـتان  بـــۆ  شـــێوە  هەمـــان 
ئەگـــەری  ڕووبەڕووبوونـــەوەی  هەڵمەتـــی  لـــە 

دروســـتبوونی الفـــاو ســـەركەوتوو دەبـــن؟
دروســـتبوونی  و  كەمئـــاوی  و  وشكەســـاڵی   -
الفـــاو دوو بابەتـــی مەترســـیداری جیهانییـــە، لـــە 
یەكەكانـــی حكومەتـــدا  دوای  لـــە  یـــەك  كابینـــە 
كار كـــراوە بـــۆ چارەســـەركردنی كێشـــەی ئـــاوی 
خواردنـــەوەی هەولێـــر و، بەشـــێكی باشـــی چارەســـەر 
بـــەاڵم فراوانبـــوون و گەورەبوونـــی شـــار  كـــراوە، 
و  ناحیـــەكان  و  قـــەزا  ناوەنـــدی  و  شـــارۆچكە  و 
ئـــاوی  بـــۆ  خەڵـــك  داواكاریـــی  بەرزبوونـــەوەی 
ــك  ــكبوونی هەندێـ ــاڵی و وشـ ــەوە و وشكەسـ خواردنـ
لـــە بیرەكانـــی ئـــاوی خواردنـــەوە، هەمـــووی وا دەكـــەن 
ــی  ــڕۆژەی نوێـ ــتكردنی پـ ــە دروسـ ــن لـ ــەردەوام بیـ بـ
ئـــاو، مـــن لـــە مـــاوەی دەســـتبەكاربوونم كاری جددیـــم 
كـــردووە لەســـەر چارەســـەركردنی كەموكورتییـــەكان، 
ــە  ــوو كـ ــاڵ بـ ــی ئەمسـ ــەش هاوینـ ــن نموونـ جوانتریـ
ــاوی  ــتی ئـ ــی ئاسـ ــاڵی و دابەزینـ ـــڕای وشكەسـ وێ
ژێـــرزەوی بـــە ڕاددەیـــەك هەمـــوو پێشـــبینییەكان 
بـــەرەو ئـــەوە دەچـــوون كـــە قەیرانێكـــی تونـــدی ئـــاوی 
پاڵپشـــتیی  ئـــەوە  بـــەاڵم  بـــدات،  ڕوو  خواردنـــەوە 
بەڕێـــزان جەنابـــی ســـەرۆكی حكومـــەت و وەزیـــرەكان 
ـــەیە  ـــەم كێش ـــەدرا ئ ـــە ڕێگـــە ن ـــوون ك ـــەی ب و تیمەك
هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی  بێـــت،  ئاڵـــۆز 
كوردســـتان لـــە ســـەرەتای دەســـتپێكی كاركردنمـــەوە 
ــە  ــێوەیەك لـ ــوو شـ ــە هەمـ ــە بـ ــەوە كـ ــای كردمـ دڵنیـ
مەبەســـتە  ئـــەم  بـــۆ  دەبیـــن،  خەڵكـــدا  خزمەتـــی 
ـــی  ـــۆ خزمەتكردن نەخشـــەی كارمـــان و دیدگامـــان ب
بەڕێزیـــان  بـــۆ  پارێزگاكـــە  و  هەولێـــر  خەڵكـــی 
ڕوون كردووەتـــەوە و پابەنـــدم بـــە جێبەجێكردنـــی و 
ســـوپاس بـــۆ خـــودای گـــەورە و میهرەبـــان و خەڵكـــی 

ــوون. ــتم بـ ــە پاڵپشـ ــش كـ هەولێریـ
و  ژینگـــە  تێكچوونـــی  بـــە  ســـەبارەت  هـــەر   
بارانباریـــن،  ڕیتمـــی  لـــە  خـــراپ  گۆڕانكاریـــی 
ئەگەرێكـــی كـــراوەی دروســـتبوونی الفـــاو هەبـــووە و 
هەیـــە، تەنانـــەت ئـــەم حاڵەتـــە لـــە ئاســـیا و ئەوروپـــا و 
واڵتانی پێشكەوتوو ڕوو دەدات، بەتایبەتی لە شارە 
ـــش بەســـەركەوتووانە  ـــە شـــاری هەولێری گـــەورەكان، ل
الفـــاوی  زیانلێكەوتووانـــی  قەرەبـــووی  توانیمـــان 
ئەمەشـــدا  لەگـــەڵ  بكەینـــەوە،  ڕابـــردوو  ســـاڵی 
لـــە هەڵمەتێكـــی گـــەورەی پارێـــزگا و وەزارەتـــی 
شـــارەوانی و بەڕێوەبەرایەتییـــە خزمەتگوزارییەكانـــدا 
كـــە بـــە ســـەدان ئامێـــر و كرێـــكار تێیـــدا بەشـــداربوون، 
هەڵمەتـــی پاككردنـــەوەی ئـــاوەڕۆ و مەنهۆڵـــەكان و 
ـــام درا،  ـــتییەكان ئەنج ـــڕەوە سرووش ـــەوەی ڕێ پاككردن
تاوەكـــو تووشـــی مەترســـیی كۆبوونـــەوەی ئـــاوی 
زیـــادە و دروســـتبوونی الفـــاو نەبیـــن. جگـــە لـــە 
پاككردنـــەوەی مەنهـــۆڵ و ڕێـــرەوە سرووشـــتییەكان، 
ئـــاوەڕۆی  دروســـتكردنی  دیكـــەی  هەڵمەتێكـــی 
قـــورس و ڕیســـایكلینكردنی ئـــاوی هەولێـــر بـــە 
ســـێ قۆنـــاغ دەســـت پـــێ دەكات، بـــۆ ئـــەوەی ئـــاوی 
مـــااڵن بەفیـــڕۆ نەچێـــت و، جارێكـــی دیكـــە دوای 
بـــەكار  پاخچـــەكان  و  پـــارك  بـــۆ  خاوێنكردنـــەوە 
ــاری  ــە شـ ــەدا لـ ــەم چوارچێوەیـ ــەر لـ ــەوە، هـ بهێنرێتـ
هەولێـــر لـــە دوو ڕۆژدا كۆنفرانســـی الفـــاوی شـــاری 
ـــدا هـــۆكار و چارەســـەرەكان  ـــر بەڕێوەچـــوو، تێی هەولێ
ــۆ  ــەم بـ ــددی دەكـ ــە ڕوو، بەدواداچوونێكـــی جـ خرانـ
جێبەجێكردنـــی ڕاســـپاردەكانی كۆنفرانســـەكە، بـــە 
پـــڕۆژەی   11 هەولێـــر  لـــە  گشـــتی  شـــێوەیەكی 
و  ئـــاو  تـــۆڕی  بـــواری  لـــە  خزمەتگـــوزاری 
پرۆســـەی  پەرەپێدانـــی  و  ئـــاوەڕۆ  دروســـتكردنی 
دابەشـــكردنی ئـــاوی خواردنـــەوە لـــە نێـــو شـــاری 
هەولێـــر و دەوروبـــەری جێبەجـــێ دەكرێـــت، لـــە ناویـــدا 
ــی  ــە و دانانـ ــی بێتواتـ ــاوەڕۆی گەڕەكـ ــڕۆژەی ئـ پـ
تـــۆڕی ئـــاوی خواردنـــەوەی گەڕەكـــی گەڕەســـۆر و 
تەعجیـــل درێژكردنـــەوەی تـــۆڕی ئـــاو و بەســـتانی 
ئـــاوی ئیفـــراز لـــە گەڕەكـــی قـــەاڵی نـــوێ و دانانـــی 
تـــۆڕی ئـــاو لـــە گونـــدی شێخەشـــەل و چەندیـــن 
پـــڕۆژەی بەســـتانی بیـــر و ئـــاوەڕۆی لوولەیـــی لـــە 
بەختیـــاری و گۆڕینـــی بۆریـــی ئـــاو لـــە گونـــدی 
دروســـتكردنی  و  باســـرمە  ناحیـــەی  و  حوجـــران 
ئـــاوەڕۆی لوولەیـــی لـــە ناحیـــەی بەحركـــە هەیـــە.
ــك  ــدا كۆمەڵێـ ــە وەرزی هاوینـ ــەر لـ ــاڵ هـ  ئەمسـ
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ڕێكارمـــان دەســـت پـــێ كـــرد بـــۆ كەمبوونـــەوەی الفـــاو 
ــد پڕۆژەیەكـــی  ــدا چەنـ ــەو پێناوەشـ ــر و لـ ــە هەولێـ لـ
دیكـــەش لـــە ڕێگـــەی پیرمـــام و بنەســـەاڵوە و نزیـــك 
ئـــەو شـــارانەی كـــە ســـاڵی ڕابـــردوو الفاویـــان تێـــدا 
ڕووی داوە جێبەجـــێ دەكرێـــن، بۆیـــە لـــە ڕێگـــەی 
گۆڤارەكەتانـــەوە ستایشـــی ڕۆڵ و ماندووبوونـــی 
تیمەكانیـــان  و  خزمەتگـــوزاری  فەرمانبەرانـــی 

دەكـــەم.
* پارێـــزگای هەولێـــر و نـــاو ســـەنتەری شـــاری 
هەولێـــر بـــە ڕێگەوبانـــی بـــاش و شـــەقام و ڕێگەوبانـــە 
نێوخۆییەكانـــی ناســـراوە، بـــەاڵم كاری نۆژەنكردنـــەوە 
بـــۆ  زیادبووندایـــە،  لـــە  هـــەر  فراوانبوونیـــش  و 
پارێـــزگاری لـــەم دەســـتكەوتە چ پڕۆژەیەكتـــان لـــە 

ــتدایە؟ بەردەسـ
ــەم  ــتییەكی ئـ ــە پێداویسـ ــەكان بوونەتـ - رێگەوبانـ
ســـەردەمەی هاوواڵتیـــان و داواكارییەكـــی زۆری 
لەســـەرە، تەنانـــەت پەیوەنـــدی بـــە ســـەالمەتی و ژیـــان 
و بژێـــوی هاوواڵتیانیشـــەوە هەیـــە، لـــەم ڕوانگەیـــەوە 
خۆشـــبەختانە بـــە پاڵپشـــتیی ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
ــە دوو  ــە، بـ ــۆی پارێزگاكـ ــی ناوخـ ــەر داهاتـ و لەسـ

ئاراســـتە كاری گـــەورە و جـــوان كـــراون.
یـــەك: لەســـەر ئاســـتی پارێـــزگا و ڕێگەكانـــی 
نێـــوان هەولێـــر و قـــەزاو ناحیـــەكان و بەدووســـایدكردنی 

دواییـــەدا  لـــەم  كـــە  ڕێگەوبانـــەكان،  زۆربـــەی 
ـــرا  ـــۆ دان ـــەردی بناغـــەی ب ـــوو ب ڕێگـــەی خەلیفـــان ب
ـــە ئیـــدارەی ســـەربەخۆی ســـۆران و، دروســـتكردنی  ل
ڕێگەوبانـــەكان،  نۆژەنكردنـــەوەی  و  تونێـــل 
هەمـــوو ئەمانـــە نموونەیەكـــی جـــوان و مۆدێرنـــی 
پارێـــزگای  نێـــوان  لـــە  بەتایبەتـــی  ڕێگەوبانـــن، 
شـــادەماری  كـــە  دهـــۆك  پارێـــزگای  و  هەولێـــر 
بازرگانـــی و ئابـــووری و گەشـــتیاری و هاتووچـــۆی 
وەزارەتـــی  داهاتـــووش  ســـاڵی  لـــە  هاوواڵتیانـــە، 
ئاوەدانكردنـــەوە و نیشـــتەجێبوون كۆمەڵێـــك پـــڕۆژەی 
ـــۆ  ـــە ب ـــە بەردەمدای ـــتراتیژیی دیكـــەی ل گـــەورە و س

ڕێگەوبانـــەكان.  بەدووســـایتكردنی 
نـــاو ســـەنتەری شـــاری  دوو: لەســـەر ئاســـتی 
و   120 شـــەقامەكانی  دروســـتكردنی  هەولێـــر، 
ــری  ــەی 60 مەتـ ــەقامێكی دیكـ ــد شـ 150 و چەنـ
ــان  ــی ڕێگەوبـ ــر قیرتاوكردنـ ــەدان كیلۆمەتـ ــە سـ و بـ
سەرتاســـەری  لـــە  نێوخۆییـــەكان  شـــەقامە  و 
كـــە  ئاشـــكران،  و  ڕوون  بەڵگـــەی  پارێزگاكـــە، 
تیمەكانـــی شـــارەوانی بەردەوامـــن لـــە گەیاندنـــی 
خزمەتگـــوزاری بـــۆ گـــەڕەك و شـــەقامەكانی نـــاو 
شـــاری هەولێـــر پێـــش دەســـتپێكردنی بارانباریـــن، 
بـــە دەیـــان پـــڕۆژەی قیرتـــاو و نۆژەنكردنـــەوە و كار 
ــتی  ــتان و )پێنـــچ و هەشـ ــە گەڕەكەكانـــی كوێسـ لـ

سوپاس بۆ خودا گەنجان لە 
ئاستێكی بەرزی نیشتمانپەروەری 
و دڵسۆزیدان بۆ خاك و 
شارەكەیان، منیش لە هەوڵی 
بەردەوامدام بۆ دەستپێكردنەوەی 
قەرزی بچووك بۆ گەنجان
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ــازاڕی  ــەران و بـ ــراوە و فەرمانبـ ــارۆك( و تەیـ حەسـ
تەیـــراوە و قیرتاوكردنـــی پاركـــی پێشـــمەرگە و، لـــە 
ــان  ــل و دەیـ ــانگای ئۆتۆمبێـ ــە پێشـ ــنەزان و لـ كەسـ
گەڕەكـــی دیكـــەی نـــاو شـــاری هەولێـــر ئەنجـــام 
دەدرێـــت، وابزانـــم شـــەقامی 120 مەتریـــی هەولێـــر 
دووەمـــی  بەشـــی  تەواوبوونـــی  نزیكبوونـــەوەی  و 
شـــەقامی 150 مەتـــری شـــەقامی )شـــەقاڵوە –
كۆیـــە( تـــا كۆتایـــی ئەمســـاڵ دەكرێتـــەوە و لـــە 
95%ی كارەكانـــی بـــە درێژیـــی 7.6 كیلۆمەتـــر 
ــەقامێكی  ــی شـ ــا قیرتاوكردنـ ــووە، هەروەهـ ــەواو بـ تـ
60 مەتـــری لـــە نێـــوان شـــەقامی خێـــرای 120 
مەتـــری و كەنـــدی كۆرنیـــش لـــە گەڕەكـــی كوێســـتان 

و زیـــان و پێنچـــی حەســـارۆك. 
پەرەپێدانـــی  پڕۆژەكانـــی  بودجـــەی  لەســـەر 
ــی  ــد گەڕەكێكـ ــەقامی چەنـ ــر شـ ــزگای هەولێـ پارێـ
كـــردووە،  پـــێ  دەســـت  شـــارمان  ناوخـــۆی 
ژمارەیەكیشـــیان تـــەواو بـــوون، لەوانـــە بـــە گوژمـــەی 
785 ملیـــۆن دینـــار دەســـت كـــرا بـــە قیرتاوكردنـــی 
ســـیمی  گەڕەكـــی  ناوخۆییەكانـــی  شـــەقامە 
ــار  ــۆن دینـ ــەی 214 ملیـ ــە گوژمـ ــاوا و، بـ خاتوونـ
چەنـــد شـــەقامێكی گەڕەكـــی ڕۆشـــنبیری كۆتایـــی 
هـــات، بـــە گوژمـــەی زیاتـــر لـــە یـــەك ملیـــار و 
700 ملیـــۆن دینـــار پـــڕۆژەی قیرتـــاو و ئـــاوەڕۆی 

گەڕەكـــی ئاســـوودە دەســـتی پـــێ كـــرد.
* پێـــش ئـــەوەی پۆســـتی پارێـــزگار وەربگریـــت، 
لەگـــەڵ ڕێكخراوەكانـــی قوتابیـــان و الوان كارت 
كـــردووە، لـــە زۆربـــەی چاالكییەكانـــی الوانیشـــدا 
ـــزگاری  ـــد پارێ ـــا چەن ـــە ت ـــیار ئەوەی ـــداریت، پرس بەش
هەولێـــر بەردەوامـــە لـــە پاڵپشـــتی و هاندانـــی الوان و 

دۆزینـــەوەی هەلـــی كار بۆیـــان؟
نێـــو گەنجـــان و دۆزینـــەوەی  لـــە  بێـــكاری   -
ـــی كار، خەمـــی ســـەرەكیی كابینـــەی نۆیەمـــی  هەل
ســـەرۆك  كوردســـتانە،  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
وەزیـــران بـــەردەوام پاڵپشـــتی دۆزینـــەوەی هەلـــی 
ــۆ  ــەت، بـ ــی تایبـ ــاو كەرتـ ــە نـ ــان لـ ــۆ گەنجـ كارە بـ
ئـــەم مەبەســـتەش لـــە كۆبوونـــەوەی ئەنجومەنـــی 
وەزیرانـــدا تەوەرێكـــی كۆبوونەوەكـــە تایبـــەت بـــوو 
بـــە بەرزكردنـــەوەی ڕێـــژەی بەكارخســـتنی خەڵكـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان لـــە نێـــو كۆمپانیـــا و پڕۆژەكانـــدا 
بـــۆ ســـەرووی 70%، لەســـەر ڕاســـپاردەی جەنابیـــان 
لـــە ســـەرجەم دیـــدار و كۆبوونەوەكانیشـــمدا جەخـــت 
لەســـەر ئـــەم بابەتـــە دەكەمـــەوە، مـــن خـــۆم بـــە 
خەمخـــۆری ئـــەم توێـــژە دەزانـــم و ســـوپاس بـــۆ خـــودا 
ــتمانپەروەری  ــەرزی نیشـ ــتێكی بـ ــە ئاسـ ــان لـ گەنجـ
و دڵســـۆزیدان بـــۆ خـــاك و شـــارەكەیان، منیـــش لـــە 
ـــەرزی  ـــۆ دەســـتپێكردنەوەی ق ـــی بەردەوامـــدام ب هەوڵ

لە هەولێر ژمارەیەكی زۆری 
كارگە و كۆمپانیا و بەڵێندەر 
كار دەكەن، خۆ ئەگەر ژمارەی 

ئەو كرێكارانەی كار دەكەن 
لە خەڵكی خۆماڵی بن و ڕێك 

بخرێنەوە هەلی باش بۆ گەنجان 
دەستەبەر دەكەین
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بچـــووك بـــۆ گەنجـــان، هـــەر لەبـــواری گەنجـــان 
ـــۆ پاڵپشـــتی  ـــە ب ـــزگا دەرگامـــان وااڵی ـــە پارێ ـــە ل ئێم
ــی و  ــی نەتەوەیـ ــوو چاالكییەكـ ــتگیریی هەمـ و پشـ
ڕۆشـــنبیری و هونـــەری و وەرزشـــی، هـــەر لەســـەر 
میدیـــا  گەلـــەری  هەولێـــر  پارێـــزگای  بودجـــەی 
هەولێـــر  شـــاری  لـــە  هونەرییـــە  ڕەمزێكـــی  كـــە 
نـــۆژەن  ســـەردەمییانە  و  نـــوێ  دیزاینێكـــی  بـــە 
ـــر ژمارەیەكـــی زۆری كارگـــە  ـــە هەولێ ـــەوە، ل دەكەین
ــەر  ــۆ ئەگـ ــەن، خـ ــدەر كار دەكـ ــا و بەڵێنـ و كۆمپانیـ
ژمـــارەی ئـــەو كرێكارانـــەی كار دەكـــەن لـــە خەڵكـــی 
خۆماڵـــی بـــن و ڕێـــك بخرێنـــەوە هەلـــی بـــاش بـــۆ 
گەنجـــان دەســـتەبەر دەكەیـــن، حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان گرنگـــی بـــە گەنجـــان و تواناكانیـــان 
لـــە هەمـــوو كار و پڕۆژەكانـــی  ئێمـــەش  دەدات، 

گەنجانـــدا پاڵپشـــتیان دەبیـــن. 
و  بینایـــە  و  گەورەبووندایـــە  لـــە  شـــار   *
پـــڕۆژەی زۆر گـــەورە جێبەجـــێ دەكرێـــن و شـــەقام 
ــە  ــا ئەمـ ــدان. ئایـ ــە زیادبوونـ ــش لـ و ڕێگەوبانەكانیـ
و  ســـەوزایی  ڕێـــژەی  كەمبوونـــەوەی  مەترســـیی 

ناكرێـــت؟ لـــێ  ژینگـــەی  پیســـبوونی 
- هەمـــوو ســـاڵێك تیمەكانـــی هەڵمەتـــی چاندنـــی 
نەمـــام و ســـەوزكردنی هەولێـــر بـــە ســـوودوەرگرتن لـــە 
نەمامگەكانـــی بەڕێوەبەرایەتیـــی ئەنـــدازەی پـــارك 
ـــە ســـەرۆكایەتیی شـــارەوانیی  و باخچەكانـــی ســـەر ب
هەولێـــر، هەڵمەتێكـــی نەمـــام و ســـەوزكردنی هەولێـــر 
ـــك  ـــدا یەكێ ـــە دواكۆبوونەوەمان ـــەر ل ـــام دەدەن، ه ئەنج
لـــە تەوەرەكانـــی كۆبوونەوەكـــە تایبـــەت بـــوو بـــە 
گرنگیـــی پاراســـتنی ڕێـــژەی ســـەوزایی، بـــەاڵم 
و  هاوواڵتیـــان  بەشـــداریی  بـــە  پێویســـتی  ئەمـــە 
هەڵمەتێكـــی فراوانـــی هوشـــیاری و ژینگەپارێـــزی 
هـــەر  ئەوەیـــن  ســـەرقاڵی  ئێســـتادا  لـــە  هەیـــە، 
پڕۆژەیەكـــی وەبەرهێنـــان و بازرگانـــی و پیشەســـازی 
و گەشـــتیاری پابەنـــد بكەیـــن بـــە ســـەوزكردن و 
ڕواندنـــی ژمارەیەكـــی زۆری نەمـــام و بەخێوكردنـــی 
و پاراســـتنی، بەڵـــێ منیـــش لەگـــەڵ ئێـــوەدا هـــاوڕام، 
كار وا بـــڕوات بـــە دەســـتی خۆمـــان ژینگـــەی جوانـــی 
هەولێـــر تێـــك دەدەیـــن و پانتایـــی ســـەوزایی كـــەم 
دەكەینـــەوە، بەمـــەش فلتـــەری خاوێنكردنـــەوەی شـــار 
لـــەو هەمـــوو دووكـــەڵ و پیســـی و ژەهـــرە لەدەســـت 
دەدەیـــن. هیـــوادارم وەزارەتـــی شـــارەوانی ژمارەیەكـــی 
ئـــاوەدان  گەڕەكـــەكان  نـــاو  باخچـــەی  لـــە  زۆر 
بكاتـــەوە و هەڵمەتـــی نەمـــام ڕوانـــدن لـــەو باخچانـــەدا 

دەســـت پـــێ بـــكات، هەروەهـــا پـــڕۆژەی ســـتراتیژیی 
پشـــتێنەی ســـەوزایی پایتەخـــت جێبەجـــێ بكرێـــت، 
ـــەكان  ـــەرجەم وەزارەت ـــە س ـــم ل ـــرەدا داواكارییەك ـــن لێ م
هەیـــە، ئەویـــش ئەوەیـــە كـــە هـــەر پـــڕۆژە و كارێـــك 
ـــا  ـــدەری پڕۆژەكـــەدا ب ـــاو تەن ـــە ن ـــا ل ئەنجـــام دەدەن، ب
بەشـــێكی كەمـــی بودجـــەی پڕۆژەكـــەش بێـــت، بـــۆ 
ســـەوزكردن و نەمـــام چانـــدن تەرخـــان بكـــەن، ناكرێـــت 
پڕۆژەیەكـــی كارەبـــا و ئـــاو و بینایـــە و باڵەخانەیـــەك 
بـــە ســـەدان ملیـــۆن دینـــار جێبەجـــێ بكـــەن، كەچـــی 
شـــوێنی باخچـــە و پاركەكـــەی بیابـــان بێـــت و كاری 
لەســـەر نەكـــەن، مـــن نامەوێـــت هەمـــوو كارێـــك بـــە 
ـــت هاونیشـــتمانیانیش  ـــە زۆر بســـەپێنم، دەبێ ســـزا و ب
ــە  ــی و مرۆڤایەتییـ ــی و نەتەوەیـ ــە ئایینـ ــەم ئەركـ بـ

هەڵســـن و هاوكارمـــان بـــن. 
* پرســـیارەكانمان زۆرن و بوارمـــان كەمـــە، 
ـــی  ـــی باســـی بارودۆخـــی كەرت ـــە كورت ـــت ب دەكرێ
هەولێـــر  پارێـــزگای  ســـنووری  لـــە  پـــەروەردە 

ــەن؟ بكـ
- ژمـــارەی قوتابیـــان لـــە زیادبووندایـــە و خواســـت 
لەســـەر كەرتـــی پـــەروەردە لـــە هەڵكشـــاندایە، بـــە 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی  خۆشـــخاڵییەوە 
كوردســـتان كاركـــردن لەســـەر كەرتـــی پـــەروەردەی 
لـــە ڕیزبەنـــدی پێشـــەوەی كارەكانـــی دانـــاوە، لـــە 
وەزارەتـــی  كارەكانـــی  و  بەرنامـــە  چوارچێـــوەی 
پـــەروەردە و بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی پـــەروەردەی 
هەولێـــر، كاری بـــاش ئەنجـــام دراوە، كـــە جگـــە لـــە 
دروســـتكردنی چەندیـــن قوتابخانـــەی 18 پۆلـــی، لـــەم 
دواییـــەدا لـــە كۆمەڵگـــەی پیرزیـــن بـــە گوژمـــەی 
ـــەك ملیـــار و 841 ملیـــۆن دینـــار قوتابخانەیەكـــی  ی
پـــڕۆژەی  و چەندیـــن  كـــرا  دروســـت  پۆلـــی   18
دیكـــەی بینایـــەی قوتابخانـــە كەوتوونەتـــە بـــواری 
جێبەجێكردنـــەوە، دڵخۆشـــین بـــەوەی 11 قوتابخانـــە 
لـــە الیـــەن بەخشـــەرانەوە دەســـتی پـــێ كـــردووە و 240 
قوتابخانـــەی دیكـــە لـــە الیـــەن دەزگای خێرخوازیـــی 
ــەی  ــەت و بەرنامـ ــەوە، سیاسـ ــۆژەن كرانـ ــی نـ بارزانـ
ئێمـــە ئەوەیـــە زیاتـــر گرنگـــی بـــەو ناوچانـــە بدەیـــن كـــە 
ـــە  ـــد و هەژارنشـــینن، ل خەڵـــك و توێژێكـــی مامناوەن
ـــە هەژارنشـــینانە  ـــەو گەڕەك ـــواری قوتابخانەشـــدا ل ب
كاری باشـــمان كـــردووە و قوتابخانـــەی زۆرمـــان 
ــن  ــدا چەندیـ ــاڵی داهاتووشـ ــە سـ ــردەوە، لـ ــۆژەن كـ نـ
ــەوە.  ــواری جێبەجێكردنـ ــە بـ ــە دەچنـ ــڕۆژەی دیكـ پـ
لـــە كۆتایـــی ئـــەم هەفتەیەشـــدا ڕێـــزدار مەســـرور 

زۆرترین ڕێژەی بەستنی پێوەری 
زیرەكیش لە پارێزگای هەولێر 
تۆمار كرا، كە ڕۆڵی لە 
كەمبوونەوەی بەرچاوی سووتانی 
موحاویلە و سەرپێچی و 
بێسەروبەری كەرتی دابەشكردنی 
كارەبا هەبووە

ناكرێت پڕۆژەیەكی كارەبا و 
ئاو و بینایە و باڵەخانەیەك 
بە سەدان ملیۆن دینار جێبەجێ 
بكەن، كەچی شوێنی باخچە و 
پاركەكەی بیابان بێت و كاری 
لەسەر نەكەن
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بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بەشـــداری لـــە ئاهەنگـــی دەرچووانـــی خولـــی چـــل 
و یەكەمینـــی زانكـــۆی ســـەاڵحەدین كـــرد و، لـــە 
وتەیەكیـــدا جەختـــی لەســـەر گرنگـــی و ڕۆڵـــی 
ــۆی  ــە زانكـ ــە بـ ــردەوە، كـ ــەاڵحەدین كـ ــۆی سـ زانكـ
دایكـــی ناوبـــرد لـــە پرۆســـەی پێگەیاندنـــی الوان 
بەڕێزیـــان  كوردســـتان،  هەرێمـــی  بونیاتنانـــی  و 
ئەوەشـــی خســـتە ڕوو كـــە هەمـــوو هـــەوڵ و كۆششـــێك 
ـــۆ چاكســـازی و پەرەپێدانـــی خوێنـــدن  دەخەنەگـــەڕ ب
و  هێـــرش  و  ئاســـتەنگ  و  لەمپـــەر  فێربـــوون،  و 
بـــەردەم  لـــە  لەمپـــەر  نابنـــە  دەســـتدرێژییەكانیش 

ــدا.   ــی ئاوەدانیـ كاروانـ
مـــن حـــەزم كـــرد لـــە بـــواری كارەباشـــدا پرســـیار 
ـــەراورد  ـــر ب ـــزگای هەولێ بكـــەن، چونكـــە پێشـــتر پارێ
بـــە پارێزگاكانـــی دیكـــە زۆر پـــڕۆژەی هێـــڵ و 
تەنانـــەت  و  گۆڕیـــن  وێســـتگەی  دروســـتكرنی 
وێســـتگەی بەرهەمهێنانـــی ئیـــش و كاری تێـــدا 
ـــا وێســـتگەی 300 مێگاواتـــی  ـــوو، ئەوەت ڕاوەســـتا ب
خەبـــات و بـــە دەیـــان وێســـتگەی گـــەورە و مۆبایلـــی 
گواســـتنەوە و دابەشـــكردنی كارەبـــا و ڕاكێشـــانی 
فیـــدەر بـــۆ گـــەڕەك و ناوچـــەكان لـــە پارێزگاكـــە 
لەســـەر  زۆری  بارگرانییەكـــی  و  كـــراون  تـــەواو 
ــتنی  ــژەی بەسـ ــن ڕێـ ــردەوە، زۆرتریـ ــەم كـ ــر كـ هەولێـ
پێـــوەری زیرەكیـــش لـــە پارێـــزگای هەولێـــر تۆمـــار 
كـــرا، كـــە ڕۆڵـــی لـــە كەمبوونـــەوەی بەرچـــاوی 
ســـووتانی موحاویلـــە و ســـەرپێچی و بێســـەروبەری 
بـــەم  هەبـــووە،  كارەبـــا  دابەشـــكردنی  كەرتـــی 
گواســـتنەوەی  گـــەورەی  وێســـتگەی  نزیكانـــەش 
كارەبـــای شـــاوەیس لـــە مەراســـیمێكدا دەكرێتـــەوە، 
ژێرخانـــی  بونیاتنانـــی  كارانـــە  و  پـــڕۆژە  ئـــەم 
هەولێـــرە، بـــە خۆشـــحاڵییەوە كەرتـــی تایبـــەت و 
ــدان  ــە گرنگیـ ــردووە بـ ــتی كـ ــا دەسـ ــی كارەبـ وەزارەتـ
ـــە وزەی خـــۆر،  ـــا ب ـــی كارەب ـــی بەرهەمهێنان و هاندان
ــووتەمەنی  ــە و سـ ــتی ژینگەیـ ــی دۆسـ ــە وزەیەكـ كـ
ناوێـــت و پـــاك و خاوێنـــە، ئێمـــەش لـــە پارێـــزگای 
هەولێـــر پاڵپشـــتی دەكەیـــن و لـــەم نزیكانـــەدا بـــەردی 
ـــر  ـــن. هەولێ ـــش دادەنێی ـــد پڕۆژەیەكی ـــۆ چەن ـــە ب بناغ
خاوەنـــی چەندیـــن شـــاكار و پـــڕۆژەی گـــەورە و 
ـــە پاڵپشـــتیی ســـەرۆكی  ـــە، كـــە ب ـــی ژێرخان بونیاتنان
حكومـــەت و پشـــوودرێژی و پشـــتگیریی خەڵكـــە 
دڵســـۆزەكەی ڕۆژ لـــە دوای ڕۆژ لـــە گەشـــە و 

بەردەوامدایـــە.   بووژانـــەوەی 

* ســـەبارەت بـــە ئیـــدارەی ســـەربەخۆی ســـۆران، 
ـــۆ پاڵپشـــتی  ـــان ب ـــد هەماهەنگـــی و هاوكاریت تاچەن

ـــە؟ ـــەربەخۆیە هەی ـــدارە س ـــەو ئی ـــی ئ و یارمەتیدان
ســـەر  بـــە  ســـاڵێك  تێپەڕبوونـــی  دوای   -
ئیـــدارەی ســـەربەخۆی ســـۆراندا پیرۆزبایـــی لـــە 
ــەدا  ــەو ماوەیـ ــەم، لـ ــۆران دەكـ ــەری سـ ــی دەڤـ خەڵكـ
چەندیـــن  و  گشـــتی  بەڕێوەبەرایەتیـــی  هەشـــت 
بەڕێوەبەرایەتـــی و فەرمانگەیـــان بـــۆ دامـــەزراوە، 
كـــە ڕۆڵـــی لەســـەر كەمبوونـــەوەی قەرەباڵغـــی و 
كارەكانـــی بەڕێوەبەرایەتییـــە گشـــتییەكانی هەولێـــر 
ـــی  ـــۆ بەڕێوەچوون ـــری ب ـــانیی زیات ـــووە و كارئاس هەب
ــزگای  ــو پارێـ ــردووە، وەكـ ــان كـ مامەڵـــەی هاوواڵتیـ
ــاو  ــۆران لەنـ ــەربەخۆی سـ ــدارەی سـ ــە ئیـ ــر كـ هەولێـ
ئامادەیـــی  پارێزگایەدایـــە،  ئـــەم  چوارچێـــوەی 
هەمـــوو هـــاوكاری و پاڵپشـــتییەكمان بۆیـــان بـــووە، 
چەنـــد  بناغـــەی  بـــەردی  ســـاڵیادەدا  لـــەو  هـــەر 

پڕۆژەیـــەك دانـــرا.
چەنـــد  هەولێـــر  پارێـــزگای  ســـنووری  لـــە   *
عێـــراق  حكومەتـــی  هـــەن،  ئـــاوارەكان  كەمپـــی 
بڕیـــاری داخســـتنی كەمپەكانـــی داوە، ئایـــا لەمـــەدا 

هیـــچ كێشـــەتان بـــۆ دروســـت بـــووە؟
بـــە میواندۆســـتی  - هەولێـــر و هەولێرییـــەكان 
ناســـراون، لـــە مـــاوەی چەنـــد ســـاڵی ڕابـــردوودا 
زۆرتریـــن ئـــاوارە و پەناهەنـــدە ڕووی لـــەم شـــارە كردووە 
و، چەندیـــن كەمپـــی گەورەمـــان بەڕێـــوە بـــردووە، 
ــەر  ــتۆیەكی زۆری لەسـ ــار و پاڵەپەسـ ــەش فشـ ئەمـ
فەرمانگـــە خزمەتگوزارییـــەكان دروســـت كـــردووە، 
پێداویســـتییەكانیان،  دابینكردنـــی  وێـــڕای  ئەمـــە 
ئـــاوارەكان  كەمپـــی  نیـــن  ئـــەوەدا  لەگـــەڵ  ئێمـــە 
دابخرێـــت و میوانەكانمـــان بـــە زۆرەملـــێ بنێرینـــەوە 
و هەرگیـــز ئـــەم كارە ناكەیـــن، بـــۆ دابینكردنـــی 
ـــە هاوكاریـــی ڕێكخـــراوی  ـــەكان ب پێداویســـتیی كەمپ
دەزگای  و  ئێـــن  یـــو  و  بارزانـــی  خێرخوازیـــی 
ـــن،  ـــان بەردەوامی ـــە هەوڵەكانم ـــە ل ـــی دیك مرۆییەكان
بەردەوامیـــش پـــڕۆژەی خێرخـــوازی و دابینكردنـــی 
و  پزیشـــكییەكان  پێداویســـتییە  و  كارەبـــا  و  ئـــاو 
ئومێدەواریـــن  دەكەیـــن،  جێبەجـــێ  قوتابخانـــەكان 
خـــۆی  ئەركـــەی  بـــەم  عێراقیـــش  حكومەتـــی 
ــێت و هیـــچ نەبێـــت هاوكاریـــی خەڵكەكـــەی  هەڵسـ

ــكات.  خـــۆی بـ

بۆ دابینكردنی پێداویستیی 
كەمپەكان بە هاوكاریی دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی و یو ئێن و 
ڕێكخراوە مرۆییەكانی دیكە لە 

هەوڵەكانمان بەردەوامین

ئێمە لەگەڵ ئەوەدا نین 
كەمپی ئاوارەكان دابخرێت 

و میوانەكانمان بە زۆرەملێ 
بنێرینەوە و هەرگیز ئەم كارە 

ناكەین
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سەرەڕای وشكەساڵی و كەمئاوی 
یەك باخچە و پاركی هەولێر 

ڕووبەڕووی لەناوچوون نەبووەتەوە

ئەندازیار ڕێبین ئەحمەد حەوێز
بەڕێوەبەری ئەندازەی پاركەكانی هەولێر بۆ گواڵن: 
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ڕێژەی ستانداردی نێودەوڵەتی بۆ 
سەوزایی هەر شارێك لە نێوان 

30 تا 35%ـە، بۆیە هەولێر 
زۆری ماوە بگاتە ستانداردی 

نێودەوڵەتی

لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا 
توانیومانە ڕووبەری سەوزایی ناو 

شاری هەولێر بە ڕێژەی %1.5 
زیاد بكەین

ئێمە ستافی بەڕێوەبەرایەتیی 
خۆمان هەیە و لە ڕێگەی ئەو 

دەرماڵەی هەمانە دەتوانین 
هەندێك نۆژەنكردنەوە بۆ پارك 

و باخچەكان بكەین

* زۆر بــاس لــە گرنگــی و پێویســتیی ســەوزایی 
ــە  ــژەی ســەوزایی ل ــا ڕێ ــارەكاندا، ئای ــە ش ــت ل دەكرێ
ــە ئاســتی  ــد ل ــا چەن ــدە و ت ــر چەن ــاو شــاری هەولێ ن

ســتانداردی نێودەوڵەتیدایــە؟
شــاری  نــاو  ســەوزایی  ڕێــژەی  ڕاســتیدا  لــە   -
هەولێــر تــا ئێســتا )18.5%(ـــە بــە پێــوەری ڕووبــەر، 
چونكــە پێــوەر بــۆ دیاریكردنــی ڕێــژەی ســەوزایی 
زۆرە و ئــەو ڕێژەیــەی ئێمــە دیاریمــان كــردووە بــە 
پێــی ڕووبــەرە لــە ســنووری ســەرۆكایەتیی شــارەوانی 
هەولێــر، كــە ســنووری هــەر شــەش بەڕێوەبەرایەتیــی 
ئەگەرچــی  دەگرێتــەوە،  هەولێــر  نــاو  شــارەوانیی 
ڕێــژەی ســتانداردی نێودەوڵەتــی بــۆ ســەوزایی هــەر 
ــە ڕووی  ــە ل ــە، بۆی ــا 35%ـ ــوان 30 ت ــە نێ ــارێك ل ش
مــاوە  زۆری  هەولێــر  شــاری  ســەوزاییەوە  ڕێــژەی 
زیادكردنــی  بــۆ  نێودەوڵەتــی،  ســتانداردی  بگاتــە 
هەبــوو،  بەرنامەمــان  و  پــان  ســەوزایی  ڕێــژەی 
پــان و  نەتوانــراوە  دارایــی  قەیرانــی  لەبــەر  بــەاڵم 
بەرنامــەكان بــە تــەواوی جێبەجــێ بكرێــن، ئــەوە بــوو 
لــە ڕێگــەی ئــەو نەمامگانــەی خۆمــان كــە چەندیــن 
ــەو  ــت و ئ ــدا بەرهــەم دێ ــان تێ نەمــام و دار و درەختی
بەرهەمــە ناوخۆییانــە لــە باخچــە و پــارك و نێــوان 
شــەقامەكاندا دەچێنیــن، بــەو هۆیــەوە لــە مــاوەی دوو 
ســاڵی ڕابــردوودا توانیومانــە ڕووبــەری ســەوزایی نــاو 

شــاری هەولێــر بــە ڕێــژەی 1.5% زیــاد بكەیــن.
پــارك  زۆر  ژمارەیەكــی  ئــەوەی  لەگــەڵ   *
بــەاڵم  هــەن،  هەولێــر  شــاری  نــاو  لــە  باخچــە  و 
زیاتــر  بــە  پێویســتیان  بەرفراوانییــە  و  زۆری  ئــەو 
بەڕێوەبــردن و نۆژەنكردنــەوە هەیــە، ئایــا بــۆ تەمویل و 
نۆژەنكردنــەوەی پــارك و باخچــەكان چیتــان كــردووە؟
- بێگومان لە ئەنجامی ئەوەی كە ڕۆژانە خەڵك 
ســەردانی باخچــە و پاركــەكان دەكــەن، بەشــێكیان لێــرە 
ــن  ــەوێ ســەوزایی و دارودرەختەكانیــان وشــك دەب و ل
و تێــك دەچــن، یــان لەنــاو دەچــن، بــۆ ئەمــەش دەبێــت 
پانێــك هەبێــت بــۆ نۆژەنكردنەوەیــان، ئەگەرچــی وەك 

ــی زۆری  ــی كاریگەری ــی دارای ــرد، قەیران باســمان ك
لەســەر ئــەو الیەنــەش هەبــوو، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا 
ئێمــە ســتافی بەڕێوەبەرایەتیــی خۆمــان هەیــە و لــە 
ڕێگــەی ئــەو دەرماڵــەی هەمانــە دەتوانیــن هەندێــك 
ــەو  ــن، ئ ــارك و باخچــەكان بكەی ــۆ پ ــەوە ب نۆژەنكردن
بەشــانەش ســەر لەنــوێ چــاك بكرێنــەوە، یــان نــۆژەن 
ئــەو  پاركــەكان  و  باخچــە  هەمــوو  بــۆ  بكرێنــەوە 
كێشــە و گرفتانــەی هەیــە لــە بەشــی هونەریمانــدا 
ئامادەیــە و هەمــوو دەرخســتەكانیش  دەرخســتەمان 
بــۆ ســەرووی خۆمــان بــۆ ســەرۆكایەتیی شــارەوانیی 
هەولێــر و وەزارەتــی شــارەوانی و گەشــتوگوزار ڕەوانــە 
كــراون. هەروەهــا ڕێنمایــی تایبــەت هەیــە بــەوەی 
هــەر پــارك و باخچەیــەك ئەگــەر 10بــۆ 15ســاڵ 
بەســەریدا تێپەڕێــت، پێویســت بــەوە دەكات هەمــوو 
هــاوكات  بكرێنــەوە.  نــۆژەن  بڕگەكانیــان  و  بــەش 
پانــی ئامادەكــراو و دەرخستەشــمان ئامادەیــە بــۆ 
بەپێــی  دیكــە،  باخچــەی  و  پــارك  دروســتكردنی 
بەرفراوانیــی ئــەو گەشــەكردنەی لــە نــاو شــار بــەدی 

ــت. دەكرێ
زۆری  ژمارەیەكــی  ناســراوە  بــەوە  هەولێــر   *
شــوێن و پانتایــی زەوی بــۆ باخچــە و پــارك لــە نــاو 
گەڕەكــەكان و یەكــەی نیشــتەجێبوونەكاندا دیــاری 
كــراوە، ئایــا بۆچــی ســااڵنە هەندێــك لــەو پــارك و 

باخچانــە دروســت ناكرێــت؟
- ئێمــە وەك شــارەزا و ئەندازیــار هەندێــك تێبینیمان 
و  گــەڕەك  لــە  ســەوزایی  دابەشــكردنی  لەســەر 
هــەر  كارەكــە  بۆیــە  هەیــە،  یەكەنیشــتەجێبووەكاندا 
لــە گەڕەكێــك،  زەوی  پارچەیــەك  كــە  نییــە  ئــەوە 
بكەیــت،  تەرخــان  نیشــتەجێبوون  لەشــوێنێكی  یــان 
دیاریكردنــی  بــە  پێداچوونــەوە  پێویســتە  بەڵكــو 
كــە  ئەوەیــە  ئەویــش  بكرێــت،  ســەوزاییدا  شــوێنی 
شــوێنی نیشــتەجێبوون لــە گەڕەكەكانــدا تەنیــا چەنــد 
ــااڵن،  ــاو م ــە ن ــت و نەكەوێت شــوێنێكی بچــووك نەبێ
كــە لــە چەندیــن گــەڕەك بووەتــە هــۆكاری گرفتــی 

هەبـــوون و زیادكردنـــی ڕێـــژەی ســـتانداری ســـەوزایی شـــان بـــە شـــانی بەرفراوانبوونـــی شـــاری هەولێـــر، 
گرنگییەكـــی بنەڕەتـــی هەیـــە و پرســـێكە پێویســـتە بایەخـــی جـــددی و بەرچـــاوی پـــێ بدرێـــت، ئـــەم بابەتـــە 
ـــن  ـــار ڕێبی ـــەوەری دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ ئەندازی ـــە ت ـــدار بوون ـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندی و چەن
ئەحمـــەد حەوێـــز بەڕێوەبـــەری ئەنـــدازەی پاركەكانـــی هەولێـــر و بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی دایـــەوە.
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الیەنێــك  هیــچ  ناتوانرێــت  زەوییــەك  پارچــە  هیــچ 
جەنابــی  فەرمانــی  بــە  تەنیــا  بەڵكــو  بیگۆڕیــت، 
ئــەوەش  كــە  دەگۆڕدرێــت  حكومــەت  ســەرۆكی 
تەنیــا لــە كاتێكدایــە كــە پێویســت بێــت و یاســا و 

بــدەن. ڕێنماییەكانیــش ڕێگــە 
وشكەســاڵی  ئەمســاڵ  ئــەوەی  لەگــەڵ   *
بــە  ڕۆژانــە  توانیتــان  چــۆن  بــوو،  كەمئــاوی  و 
بەردەوامــی ئاودانــی باخچــە و پــارك و دوورگەكانــی 

بــدەن؟ ئەنجــام  شــەقامەكان  ناوەڕاســتی 
شــاری  كەشــوهەوای  كــە  ئــەوەی  ســەرەڕای   -
ــم وەك  ــە شــارەكانی دیكــەی هەرێ ــاوازە ل ــر جی هەولێ
ســلێمانی و دهــۆك، كــە لــەو شــارانە لــە هاوینــدا 
زیاتــرە،  شــێ  ڕێــژەی  و  نزمتــرە  گەرمــا  پلــەی 
چونكــە چــوار دەوریــان شــاخ و چیایــە و دەریاچــە 
نزیكــە،  لــێ  ســەرزەوییان  ئــاوی  ســەرچاوەی  و 
بــەاڵم هەولێــر دەشــتاییە و هیــچ ئاوێكــی لــێ نزیــك 
ــەی  ــن پل ــە هاوی ــر ل ــە شــاری هەولێ ــەر بۆی ــە، ه نیی
گەرمــای زۆر بــەرزە و هەنــدێ ڕۆژ و كات دەگاتــە 
50 پلــەی ســەدی، وەرزی زســتانیش ســەرمایەكی 
هەمــووی  ئەمانــە  كــە  هەیــە،  وشــكی  و  زۆر 
درەختەكانــی  و  دار  و  پــارك  و  باخچــە  دەكات  وا 
شــاری هەولێــر زیاتــر ڕووبــەڕووی وشــكبوونەوە و 
لەناوچــوون ببــن. هەمــوو ئەوانــەی باســمان كــرد و 
وشكەســاڵی و كەمئاوییــش، كاریگەرییــان زۆر زیاتــر 
دەبێــت لەســەر شــاری هەولێــر، بــەاڵم ئێمــە بەرنامــەی 
تایبەتمــان لەالیــان كارمەنــد و ســتافەكانمانەوە هەیــە 
بــۆ پرۆســەی ئاودانــی باخچــە و پــارك و شــوێنە 
ــۆ دوورگــەی ناوەڕاســتی شــەقامی  ســەوزاییەكان، ب
60مەتــری بــە ئاودانــی پڕژانــدن و دڵۆپەیــە، كــە 
بۆڕییەكانــی ئــاودان لــە ژێرەوەیــی ســەوزاییەكان و 
دارودرەختەكاندایــە، بــۆ هەمــوو شــوێنەكانی دیكــە 
لــە ڕێگــەی تانكــەرەوە بــە درێژایــی شــەو و ڕۆژ 
ســتاف و كارمەنــد دانــراون پرۆســەی ئــاودان جێبەجــێ 
ــە ڕێگــەی  ــە تانكــەر ل ــاودان ب دەكــەن و پرۆســەی ئ
هــەر  لــە  و  دراوە،  تایبــەت  كەرتــی  بــە  تەنــدرەوە 
شــوێنك بزانیــن ئاودانــی پێویســتە، یــان لــە الیــەن 
هاوواڵتییانــەوە ئــاگادار بكرێینــەوە، ئــەوە دەمودەســت 
تانكەرەكانــی ئــاودان دەگەنــە شــوێنەكان و دەســت بــە 
ئــاودان دەكــەن. ئــەو پرۆســە بەردەوامــەی ئــاودان وای 
كــردووە كــە لــەو وشكەســاڵی و كەمئاویشــدا یــەك 
باخچە و پارك و شوێنی سەوزایی لە شاری هەولێر 
تووشــی لەناوچوون و مەترســیی وشــكبوون نەبێتەوە، 

پالنی ئامادەكراو و 
دەرخستەشمان ئامادەیە بۆ 
دروستكردنی پارك و باخچەی 
دیكە، بەپێی بەرفراوانیی ئەو 
گەشەكردنەی لە ناو شار بەدی 
دەكرێت

لەو كاتەوەی ئێمە لەم 
بەڕێوەبەرایەتییە دەستبەكار 
بووین، هیچ پارچە زەوییەك كە 
بۆ باخچە و پارك و سەوزایی 
تەرخان كرابێت، دەستكاری 
نەكراون و ڕەگەزەكەیان هەر 
وەك سەوزایی ماوە

داواكارین لە الیەنی 
پەیوەندیدار نوێنەری ئێمە لە 
نەخشەدانانی ئاوەدانیدا بۆ 
پرس و ڕاوەرگرتن لەسەر باخچە 
و پاركەكان هەبێت

ڕەگەزی هیچ پارچە زەوییەك 
ناتوانرێت هیچ الیەنێك 
بیگۆڕیت، بەڵكو تەنیا بە 
فەرمانی جەنابی سەرۆكی 
حكومەت دەگۆڕدرێت كە ئەوەش 
تەنیا لە كاتێكدایە كە پێویست 
بێت و یاسا و ڕێنماییەكانیش 
ڕێگە بدەن

كۆمەاڵیەتــی، بەڵكــو هەمــوو ئــەو ڕووبــەر و پارچــە 
باخچــەی گەڕەكێــك  و  ســەوزایی  بــۆ  زەوییانــەی 
ڕووبــەری  یــەك  بكرێنــە  ئــەوە  دەكرێــت،  تەرخــان 
بەرفــراوان و لــە الیەكــی گەڕەكــەدا دابنرێــت، كــە 
بەمــە ســەوزایی و پانتاییەكــە ســوودی زیاتــر دەبێت و 
كاریگــەری و گرفتیــش بــۆ هیــچ كــەس و ماڵێك لەو 
گەڕەكــە دروســت نــاكات، بــۆ ئێمــەش خزمەتكردنــی 
ئاســانتر دەبێــت، هــەر بــۆ نموونــە لــە كاتێكــدا ڕێــژەی 
25%ی گەڕەكێــك دادەنرێــت بــۆ چەنــد باخچەیەكــی 
بچــووك لــە چەنــد شــوێنێكی نــاو گەڕەكەكــە ئــەو 
25%ـــە هەمــووی بكرێتــە یــەك شــوێن لــە یــەك الی 
گەڕەكەكــە. بۆیــە داواكاریــن لــە الیەنــی پەیوەندیــدار 
بــۆ  ئاوەدانیــدا  نەخشــەدانانی  لــە  ئێمــە  نوێنــەری 
پاركــەكان  و  باخچــە  لەســەر  ڕاوەرگرتــن  و  پــرس 
هەبێــت، لەالیەكــی دیكــە لەگــەڵ دروســتكردنی هــەر 
ــۆ باخچــە  ــراوە ب ــازە شــوێن تەرخــان ك گەڕەكێكــی ت
و پــارك، بــەاڵم لــە بــەر قەیرانــی دارایــی لــە چەنــد 
ســاڵی ڕابــردوو نەمانتوانیــوە لــەو گــەڕەك و شــوێنانە 
باخچــە و پاركــی تــازە دروســت بكەیــن، ئەگەرچــی 
ــەو پارچــە  ــاوە ل ــەو بەرنامــەی دامانن ئێمــە بەپێــی ئ
زەوییانــەی تەرخــان كــراون بــۆ ســەوزایی، بەكارمــان 
هێنــاون، وەك غابــات كــە تێیانــدا دار و درەختمــان 
بــە شــێوەیەكی ئەندازەیــی چانــدووە، كــە ئەمــەش لــە 
ڕووی ســەوزایی و پاراســتنی ژینگەشــەوە ســوودی 

ــت. خــۆی دەبێ
وەبەرهێنەرانــی  الیــەن  لــە  زێدەڕۆیــی  ئایــا   *
ڕووبــەرە  ئــەو  لەســەر  نیشــتەجێبوونەوە  یەكەكانــی 
پــارك تەرخــان  بــۆ باخچــە و  زەوییانــە كــراوە كــە 
دەكرێــن؟ بۆچــی هەنــدێ ڕووبــەری زەوی كــە بــۆ 
باخچــە و پاركــن، بــە نــاوی زەویــی نایــاب فرۆشــراون 

و ڕەگــەزی زەوییەكــە گــۆڕاوە؟
یەكــە  و  بەگشــتی  وەبەرهێنــان  پڕۆژەكانــی   -
نیشــتەجێبوونەكانیش هیــچ تەماســێكمان لەگەڵیــان 
ــە نەخشــەدانانی ئاوەدانــی  نییــە، بەڵكــو پەیوەســتن ب
هیــچ  ئێمــە  شــارەوانییەوە،  ســەرۆكایەتیی  و 
نوێنەرێكمــان لــە پڕۆژەكانــی وەبەرهێنــان نییــە، هــەر 
بۆیــە دەســتەی وەبەرهێنــان و نەخشــەدانانی ئاوەدانــی 
زیاتــر لــەو الیەنانــە بەرپرســن، لــەو كاتــەوەی ئێمــە 
هیــچ  بوویــن،  دەســتبەكار  بەڕێوەبەرایەتییــە  لــەم 
پارچــە زەوییــەك كــە بــۆ باخچــە و پــارك و ســەوزایی 
تەرخــان كرابێــت، دەســتكاری نەكــراون و ڕەگەزەكەیــان 
هــەر وەك ســەوزایی مــاوە و نەگــۆڕاون و ڕەگــەزی 
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لە ڕێگەی تانكەرەوە بە درێژایی 
شەو و ڕۆژ ستاف و كارمەند 

دانراون پرۆسەی ئاودان جێبەجێ 
دەكەن و پرۆسەی ئاودان بە 

تانكەر لە ڕێگەی تەندرەوە بە 
كەرتی تایبەت دراوە

پێویستە هاوواڵتییان بۆ 
جوانكاریی شار و پاراستنی 

ژیانی خۆیان و خۆشگوزەرانیی 
خێزانەكانیان، هەر یەكەی 
چەند نەمام و درەختێك لە 

بەردەمی ماڵەكانیاندا بچێنن و 
پارێزگاریشیان لێ بكەن

ــۆ  ــان ب ــی بەردەوامم ــی دیكــە بەدواداچوون ــە الیەك ل
پــارك و شــوێنە ســەوزاییەكانی شــاری  باخچــە و 
پارچەیــەك  یــان  درەختێــك،  هــەر  هەیــە،  هەولێــر 
ســەوزایی كێشــەی بــۆ دروســت بێــت، یــان وشــك 
هەڵگەڕێــت، ئــەوە ئێمــە نەمامگــەی خۆمــان هەیــە 
لــەو ڕێگەیــەوە چارەســەری ئــەو كێشــە و گرفتانــەش 

دەكەیــن.
ــوو  ــە هەم ــك، ك ــە نەریتێ ــا بۆچــی ناكرێت * ئای
ســوپەرماركێت و  و  و كۆمپانیــا  دووكان  و  مــاڵ 
كارگــە و وێســتگەكان لــە بەردەمــی شــوێنەكانی 
خۆیانــدا بــە ئیجبــاری درەخــت بچێنــن و ئیدارەشــی 

ــدەن؟ ب
- كارێكــی بنەڕەتییــە كــە گیانــی دۆســتایەتیی 
ژینگەمان هەبێت و، هاوواڵتی و خێزانەكان خۆیان 
دۆســتی ژینگــە بــن و هۆشــیاریی ژینگەییــان بــەو 
ــە هەبێــت، كــە دارودرەخــت و ســەوزاییان وەك  ڕادەی
بەردەوامیــی ژیــان خــۆش بوێــت، لەالیەكــی دیكــەوە 
پێشــتر لــە شــاری هەولێــر هەنــدێ نەمــام و درەخــت 
چاندرابــوون و چواردەوریــان تەلبەنــد كرابــوو، بــۆ 
ئــەوەی لەنــاو نەچــن، بــەاڵم ئێســتا لــە چەندیــن 
گــەڕەك و شــەقام و شــوێنی گشــتی دارودرەخــت و 
ســەوزایی زۆر دەبینیــن ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ زیاتــر 
گەشــە دەكــەن، كــە ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێت ئێســتا 
لــە هەولێــر ئاســتی هوشــیاری و پاراســتنی ژینگــە 

پێویســتە  بڵێیــن  دەكرێــت  و  بووەتــەوە  بــەرز  زۆر 
پاراســتنی  و  شــار  جوانكاریــی  بــۆ  هاوواڵتییــان 
ژیانــی خۆیــان و خۆشــگوزەرانیی خێزانەكانیــان، 
هــەر یەكــەی چەنــد نەمــام و درەختێــك لــە بەردەمــی 
ماڵەكانیانــدا بچێنــن و پارێزگاریشــیان لــێ بكــەن، 
ســەوزایی  ڕێــژەی  دەتوانرێــت  هەنــگاوەش  بــەو 
زیاتــر بكرێــت و ئــاو و هــەوای خۆشــترمان دەســت 

ــت. بكەوێ
* بۆچــی ئێســتا وەك پێشــتر ناتوانــن نەمــام و 

درەخــت لــە دەرەوەی واڵت بهێنــن؟
- پێــش قەیرانــی دارایــی حكومــەت بــە بەهــای 
ــا یــەك ملیــار دینــار، نەمــام  700 ملیــۆن دینــار ت
و درەختــی بــۆ ســەوزایی شــاری هەولێــر دەكــڕی، 
بــەاڵم لەپــاش ئــەو كاتــەوە ئێمــە بەرنامەیەكمــان دانــا 
بــۆ بەرهەمهێنانــی نەمــام و درەخــت لــە ناوخــۆ، 
بــەاڵم  هەبــوو،  نەمامگەمــان  یــەك  پێشــتر  كــە 
دوو  پاركــەكان،  ئەنــدازەی  بەڕێوەبەرایەتیــی  وەك 
ئێســتا  و  كــرد  دروســت  دیكەشــمان  نەمامگــەی 
ســااڵنە لــە ڕێگــەی هــەر ســێ نەمامگــە 100 
هــەزار نەمــام بەرهــەم دەهێنیــن، كــە ئەمــەش لــە 
ــی  ــۆوی دار و درەختەكان ــەوەی ت ڕێگــەی كۆكردن
سەرشــەقامەكان و قەڵەمكردنــی درەختەكانــە، كــە 
بــە كەمتریــن خەرجیــش بەرهــەم دێــت و تەنیــا پارەی 

كیســی چانــدن و كرێكارەكانــی تــێ دەچێــت. 
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سەرۆكی حكومەتی كوردستان 
500 ملیۆن دیناری بۆ كردنەوەی 
وەرشەیەكی چاككردنەوەی بەشی 

فڕۆكەوانیی بۆ دابین كردین 

پڕۆڤیسۆر عائد عكاب مرعی
سەرۆكی بەشی ئەندازیاریی فڕۆكەوانی لە كۆلێژی ئەندازیاریی زانكۆی سەاڵحەدین بۆ گواڵن:
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ئەندازیاریـــی  بەشـــی  گرنگیـــی  ئایـــا   *
فڕۆكەوانـــی بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان چییـــە و ئـــەم 

لـــە كوێـــوە ســـەری هەڵـــداوە؟ بیرۆكەیـــە 
- ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانـــی زۆر گرنگـــە بـــۆ 
هەمـــوو واڵتێـــك، چونكـــە ئێســـتا زۆربـــەی كار و 
ـــن،  ـــەوە ئەنجـــام دەدرێ ـــە ڕێگـــەی فڕۆك ئیشـــەكان ل
هـــەر لـــە گواســـتنەوەی مرۆڤـــەوە تـــا دەگاتـــە هێنـــان 
و بردنی كەلوپەل و پێدوایستی و كاری بازرگانی، 
ـــگاوی  ـــی هەن ـــەو ســـەردەمەی ئێســـتادا فڕۆكەوان ل
داواكاریـــی  لەوانـــە  هاویشـــتووە،  تـــازەی  زۆر 
بـــە  دەگاتـــە خواردنیـــش  تـــا  خەڵـــك  ڕۆژانـــەی 
بـــە  ڕێگەیـــە  بـــەو  چونكـــە  تایبەتـــە،  درۆنـــی 
كەمتریـــن مـــاوە ڕزگاریـــان دەبێـــت لـــە جەنجاڵیـــی 
بـــۆ  داواكارییـــەكان،  جێبەجێكردنـــی  و  هاتوچـــۆ 
ئێمـــەش وەك هەرێمـــی كوردســـتان كـــە لـــە قۆناغـــی 
بنیادنانـــی دەوڵـــەت و دامەزراوەكاندایـــن و، چەندیـــن 
ڕێكخـــراوی بیانـــی و كونســـوڵگەریی واڵتـــان و 
كۆمپانیـــای بازرگانـــی و وەبەرهێنـــان و جـــۆری 
دیكـــە لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندان و، جموجووڵێكـــی 
زۆری بازرگانـــی لـــە نێـــوان هەرێـــم و واڵتانـــی 
دراوســـێ و ئەوروپـــا و كەنـــداو و چەندیـــن واڵتـــی 
فڕۆكەخانـــەی  دوو  خاوەنـــی  و،  هەیـــە  دیكـــە 
ـــە  ـــە ب ـــە ڕۆژان ـــل و ســـلێمانی( ك ـــن )اربی نێودەوڵەتی
دەیـــان فڕۆكـــەی جۆراوجـــۆر، هـــەر لـــە گواســـتنەوەی 
سەرنشـــین، تـــا دەگاتـــە كارگـــۆ، هاتووچـــۆ دەكـــەن، 
هـــەر بۆیـــە بەشـــی ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانـــی زۆر 
گرنگـــە بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان، كـــە ئەمـــە تەنیـــا 
ـــۆ  ـــادە دەكات ب ـــارەزا ئام ـــر و ش ـــە و كادی ـــەك بەش ی
ـــەن  ـــی هـــەردوو الی ـــە ســـیانە و چاككردن ـــردن ل كارك

)فڕۆكەخانـــە و فڕۆكـــە(، ئەگەرچـــی لـــە واڵتـــان 
ــا  ــوار تـ ــە چـ ــە لـ ــە كـ ــۆ هەیـ ــوارە زانكـ ــەو بـ ــۆ ئـ بـ
پێنـــج كۆلێـــژ و 10تـــا 15 بـــەش پێـــك دێـــت، بـــۆ 
ـــش ئێســـتا  ـــج ســـاڵ پێ ـــەو بەشـــە پێن ـــی ئ دامەزراندن
ــۆی  ــەرۆكی زانكـ ــە سـ ــی كـ ــەد دزەیـ ــز ئەحمـ بەڕێـ
كـــرد  واژوو  گرێبەســـتێكی  بـــوو،  ســـەاڵحەدین 
لەگـــەڵ واڵتـــی ئۆكرانیـــا، كـــە خاوەنـــی وەرشـــە 
و كاری فڕۆكەوانیـــی پێشـــكەوتووە، بـــۆ ئـــەوەی 
قوتابیانـــی ئـــەو بەشـــە لـــە زانكـــۆی ســـەاڵحەدین 
پـــاش تەواوكردنـــی قۆناغـــی دووەم بـــۆ كاركردنـــی 
پراكتیكی بۆ ماوەی دوو ســـاڵ، قۆناغی ســـێیەم و 
دووەم لـــە ئۆكرانیـــا بخوێنـــن، تاوەكـــو كادیـــر و پســـپۆڕ 
ــردن و  ــی چاككـ ــە بوارەكانـ ــمان لـ ــارەزای باشـ و شـ
بەدواداچـــوون و ســـیانەكردنی فڕۆكەخانـــە و فڕۆكـــە 
بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان هەبێـــت، كـــە ئەمـــەش بـــووە 
مایـــەی دەســـتكەوتێكی بـــاش بـــۆ خوێندنـــی بـــااڵ 
لـــە هەرێـــم، بـــەاڵم پـــاش ئـــەوەی قوتابیانـــی ئـــەو 
ـــەواو  بەشـــە هـــەردوو قوناغـــی یەكـــەم و دووەمیـــان ت
ـــە جەنگـــەوە، ئەمـــەش  ـــا كەوت ـــی ئۆكرانی كـــرد، واڵت
بـــۆ ئێمـــە و بـــۆ قوتابیـــان كێشـــەیەكی زۆر ناخـــۆش 
ــان  ــن كۆبوونەوەمـ ــە چەندیـ ــوو، بۆیـ ــوازراو بـ و نەخـ
بـــە ئۆنالیـــن لەگـــەڵ الیەنـــی فڕۆكەوانیـــی واڵتـــی 
ئـــوردن ئەنجـــام دا و، پاشـــان داوایـــان كـــرد كـــە 
لـــە  شـــاندێكمان  ئێمـــەش  بكەیـــن،  ســـەردانیان 
واڵتـــی  ســـەردانی  و  هێنـــا  پێـــك  كـــەس  چـــوار 
ئوردنمـــان كـــرد، پـــاش چەنـــد ڕۆژێـــك گەیشـــتینە 
ڕێككەوتـــن و گرێبەســـتمان لەگەڵیـــان ئیمـــزا كـــرد 
ــی  ــەوەی قوتابـ ــدن و مانـ ــی خوێنـ ــان نرخـ و توانیمـ
ــەم  ــا كـ ــە ئۆكرانیـ ــەراورد بـ ــش بـ و خەرجییەكانیانیـ

ئەو پۆلە قوتابییەی كە 
قۆناغی دووەمی بەشی 

ئەندازیاریی فڕۆكەوانیان 
خوێندبوو، چوون بۆ ئوردن بۆ 

تەواوكردنی قۆناغەكانی سێیەم 
و چوارەم، بە تەواوبوونی 

ئەو دوو ساڵە بەكالۆریۆس و 
پسپۆڕییش بەدەست دەهێنن

لە ساڵی 2020 یەكەم وەجبەی 
قوتابی كە ژمارەیان )15(كەس 

بوو، لە بەشی ئەندازیاریی 
فڕۆكەوانی وەرگیران، كە ئێستا 

لە واڵتی ئوردنن
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كردنـــەوەی بەشـــی ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانـــی لـــە كۆلێـــژی ئەندازیاریـــی زانكـــۆی ســـەاڵحەددین، 
هەنگاوێكـــی گرنـــگ و دڵخۆشـــكەرە و پێداویســـتییەكی ناوخۆیـــی پـــڕ دەكاتـــەوە، بـــەاڵم لەبـــەر ئـــەوەی 
ئـــەم بەشـــە نوێیـــە، ئـــەوا پێویســـتی بـــە ئاوڕدانـــەوەی جـــددی و زیاتـــر هەیـــە، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە گـــواڵن 
دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ پرۆڤیســـۆر عائـــد عـــكاب مرعـــی ســـەرۆكی بەشـــی ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانـــی لـــە 

ــام دا.  ــەاڵحەدین ئەنجـ ــژی ئەندازیاریـــی زانكـــۆی سـ كۆلێـ
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و  دەســـتكەوت  بـــووە  ئەمـــەش  كـــە  بكەینـــەوە، 
مژدەیـــەك بـــۆ ئـــەو پۆلـــە قوتابییـــەی كـــە قۆناغـــی 
فڕۆكەوانیـــان  ئەندازیاریـــی  بەشـــی  دووەمـــی 
خوێندبـــوو، چـــوون بـــۆ ئـــوردن بـــۆ تەواوكردنـــی 
ــی  ــە تەواوبوونـ ــوارەم، بـ ــێیەم و چـ ــی سـ قۆناغەكانـ
پســـپۆڕییش  و  بەكالۆریـــۆس  ســـاڵە  دوو  ئـــەو 
ــە  ــن لـ ــە بتوانـ ــنێك كـ ــە چەشـ ــن، بـ ــت دەهێنـ بەدەسـ
ـــە پێشـــكەوتووەكانیش كار  ـــا و واڵت ـــی ئەوروپ واڵتان

بكـــەن.
* ئایـــا ئـــەو قوتابیانـــەی لـــەو بەشـــە دەخوێنـــن 
هەرێمـــی  لـــە  دانەنـــراوە  بـــۆ  ئەوەیـــان  مەرجـــی 
كوردســـتان بمێننـــەوە و لـــە فڕۆكەخانەكانـــی خۆمـــان 

كار بكـــەن؟
- لـــە ســـاڵی 2020 یەكـــەم وەجبـــەی قوتابـــی 
بەشـــی  لـــە  بـــوو،  )15(كـــەس  ژمارەیـــان  كـــە 
ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانـــی وەرگیـــران، كـــە ئێســـتا 
بـــەاڵم ئەمســـاڵ داوامـــان  لـــە واڵتـــی ئوردنـــن، 
ــان ئـــەو  كـــردووە)50( قوتابـــی وەربگیرێـــن، بێگومـ
ــوردن  ــی ئـ ــە واڵتـ ــتا لـ ــە ئێسـ ــەی كـ ــە قوتابییـ پۆلـ
درێژەیـــان بـــە خوێنـــدن داوە، ئـــارەزوو دەكـــەن كـــە 
فڕۆكەخانەكانـــی  لـــە  پســـپۆڕییەكانیان  بەپێـــی 
بـــەاڵم ئەمـــەش  هەرێمـــی كوردســـتان كاربكـــەن، 
ــەوە بـــۆ ئـــەوەی كـــە حكومەتـــی هەرێـــم،  دەگەڕێتـ
ـــت  ـــزدار ســـەرۆكی حكومـــەت بفەرموێ ـــەت ڕێ بەتایب
واڵتەكەمـــان  بـــۆ  پێویســـتن  كادیرانـــە  ئـــەو  كـــە 
و تەواویـــان كـــرد، لـــەالی خۆمـــان دەســـت بـــەكار 
و  كادیـــر  ئـــەو  هەمـــوو  ئێســـتاكە  چونكـــە  بـــن، 
پســـپۆڕانەی لـــە بـــواری ســـیانەی فڕۆكەخانـــە و 
لـــە هـــەر دوو فڕۆكەخانـــەی ســـلێمانی  فڕۆكـــە 
و هەولێـــر كار دەكـــەن بیانیـــن و بارێكـــی قورســـن 
لەســـەر حكومـــەت، هـــەر بۆیـــە زۆر پێویســـتە ئـــەو 
قوتابیانـــەی كـــە لـــەو بەشـــەی ئێمـــە تـــەواو دەبـــن، 
ـــل و  ـــی اربی ـــەر دوو فڕۆكەخانـــەی نێودەوڵەتی ـــە ه ل

دابمەزرێـــن. ســـلێمانی 
وەزارەتـــی  و  حكومـــەت  چەنـــد  تـــا  ئایـــا   *
ـــەو بەشـــە  ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ـــن ب ـــااڵ هاوكارتان ـــی ب خوێندن
پێـــش بكەوێـــت و ببێتـــە خـــاوەن وەرشـــەی ســـیانەی 
فڕۆكـــە و بتوانـــن بەشـــی دیكـــە لـــەو بـــوارە بكەنـــەوە؟
- بەشـــی ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانـــی هـــەر لەگـــەڵ 
دەســـتبەكاربوونی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
كوردســـتان كرایـــەوە، هەنگاوێكـــی زۆر گرنـــگ 
ــتی  ــەوەچوونی زانسـ ــۆ بەرەوپێشـ ــوو بـ ــت بـ و پێویسـ

فڕۆكەوانـــی و دەســـتكەوتێكی كابینەكەشـــە، هـــەر 
بۆیـــەش بـــە هەوڵـــی ســـەرۆكی زانكـــۆی ســـەاڵحەدین 
و ڕاگـــری كۆلیـــژی ئەندازیـــاری، بـــرای گەورەمـــان 
ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
كوردســـتان 500 ملیـــۆن دینـــاری پێدایـــن بـــۆ هێنـــان 
و كردنـــەوەی وەرشـــەیەكی ســـیانەی زۆر باشـــی 
فڕۆكەوانـــی، كـــە قوتابیانمـــان -ئەوانـــەی لـــە ئوردنـــن 
و ئەوانـــەی لەمـــەودواش لـــەو بەشـــە وەردەگیرێـــن- 
ـــاوكات  ـــێ وەردەگـــرن. ه ســـوودێكی زۆر و باشـــی ل
ئێســـتا پشـــكنینی فڕۆكە و ســـووتەمەنیی فڕۆكە و 
ـــە بەشـــەكە  ـــاو چەندیـــن تاقیگـــەی دیكەمـــان ل كارەب
ـــەو وەرشـــە  ـــە دەســـتەبەربوونی ئ ـــە ب ـــەوە، بۆی كردووەت
و تاقیگانـــە وەك هەنـــگاوی یەكـــەم شـــتی باشـــمان 
بـــۆ دابیـــن كـــراوە و پێداویســـتیی زیاتـــر و پســـپۆڕی 
دیكەشـــمان پێویســـتە، بـــەاڵم ناتوانیـــن بـــە یەكجـــار 
بـــاری حكومـــەت قـــورس بكەیـــن، لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ئێمـــە میوانیـــن لەســـەر بینایـــەی میكانیـــك، بۆیـــە 
پێویســـتمان بـــە بینایەكـــی بـــاش و گونجـــاو هەیـــە 
بـــۆ گەشـــەكردنی بەشـــی ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانـــی، 
چونكـــە ئـــەو بەشـــە لـــە چـــاو كردنـــەوەی بەشـــەكانی 
ـــا  ـــە. هەروەه ـــدەدا، زۆر بچووك ـــە ئاین ـــی ل فڕۆكەوان
ــن  ــت، دەتوانیـ ــوێنمان هەبێـ ــەر شـ ــدا ئەگـ ــە كاتێكـ لـ
فڕۆكـــەی لەكاركەوتـــوو بهێنیـــن، بەتایبـــەت كـــە 
ـــە ڕووی  ـــان ل ـــەوەی قوتابی ـــۆ ئ ـــە، ب ـــراق هەی ـــە عێ ل
لـــە ســـیانە و  ببنـــەوە  قـــاڵ  پراكتیكیـــەوە زیاتـــر 

پێكهاتەكانـــی فڕۆكـــە.
الیەنـــی  لەگـــەڵ  هەماهەنگیتـــان  ئایـــا   *
پەیوەندیـــدار و فڕۆكەخانەكانـــی هەولێـــر و ســـلێمانی 
ـــن  ـــەوەی بتوان ـــۆ ئ ـــە، ب ـــی گواســـتنەوە هەی و وەزارەت
ـــە  ـــان پێویســـتیان ب ـــوودا قوتابیانت ـــااڵنی داهات ـــە س ل

ــان نەبێـــت؟ واڵتـ
كـــردووە  داوام  مـــن  شـــتێك  هەمـــوو  پێـــش   -
ـــە  ـــان ك ـــە خۆم ـــەت ب ـــەی تایب ـــاوەن باڵەخان ـــە خ ببین
ــی،  گونجاویـــش بێـــت بـــۆ ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانـ
ئـــەو كات دەتوانیـــن چـــوار بـــەش لـــە ئەندازیاریـــی 
ــۆ و  ــەی كارگـ ــەوە، وەك فڕۆكـ فڕۆكەوانـــی بكەینـ
گواســـتنەوەی نەفـــەر و ســـەربازی و درۆن، كـــە 
دەبینیـــن ئێســـتا لـــە زۆربـــەی شـــەڕەكاندا هـــەر بـــۆ 
نموونـــە لـــە جەنگـــی نێـــوان ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
درۆن بەكاردێـــت، هـــەر بۆیـــە كات و ســـەردەمەكە 
ئـــەوە دەخوازێـــت بەشـــی درۆن بكەینـــەوە تاوەكـــو 
پەیـــدا  تێـــدا  شـــارەزایی  شـــێوەكان  هەمـــوو  بـــە 

هەموو ئەو كادیر و پسپۆڕانەی 
لە بواری سیانەی فڕۆكەخانە و 
فڕۆكە لە هەر دوو فڕۆكەخانەی 
سلێمانی و هەولێر كار دەكەن 
بیانین و بارێكی قورسن لەسەر 
حكومەت

ئەگەر شوێنمان هەبێت، 
دەتوانین فڕۆكەی لەكاركەوتوو 
بهێنین، بەتایبەت كە لە عێراق 
هەیە، بۆ ئەوەی قوتابیان لە 
ڕووی پراكتیكیەوە زیاتر قاڵ 
ببنەوە لە سیانە و پێكهاتەكانی 
فڕۆكە

كات و سەردەمەكە ئەوە 
دەخوازێت بەشی درۆن بكەینەوە 
تاوەكو بە هەموو شێوەكان 
شارەزایی تێدا پەیدا بكەین
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بكەیـــن، وەك حكومەتـــی هەرێـــم بـــۆ پێداویســـتی 
ـــی ناوخـــۆ  ـــۆ وەزارەت ـــرا ب ـــی خێ ـــی فریاكەوتن و الیەن
بـــواری  زۆر  و  ئاگركوژێنـــەوە  و  تەندروســـتی  و 
دیكـــە، پێویســـتمان بـــە هەلیكۆپتـــەری فریاكەوتـــن 
ــێك  ــوارەش بەشـ ــەو بـ ــۆ ئـ ــتە بـ ــە پێویسـ ــە، بۆیـ هەیـ
ئامـــادە  شـــارەزا  و  كادیـــر  تێـــدا  كـــە  بكرێتـــەوە، 
بكەیـــن. ســـەبارەت بـــە هەماهەنگـــی لەگـــەڵ الیەنـــە 
ــردە  ــەو پـ ــراوە ئـ ــتا نەتوانـ ــا ئێسـ ــدارەكان، تـ پەیوەندیـ
دروســـت بكرێـــت و هەوڵمـــان داوە قوتابیـــان بتوانـــن 
ســـەردانی فڕۆكەخانـــەكان بكـــەن، بـــۆ ئـــەو مەبەســـتە 
ـــی ناوخـــۆ  ـــەاڵم وەزارەت ـــردەوە، ب ـــەرز ك نووســـراومان ب
لەبـــەر الیەنـــی ئەمنـــی نەیتوانـــی ئـــەو كارمـــان 
بـــۆ ئەنجـــام بـــدات، لـــە مـــاوەی ڕابـــردوو بەڕێـــز 
پێمـــان  كردیـــن،  ســـەردانی  هەولێـــر  پارێـــزگاری 
ـــی باڵەخانەیەكـــی شـــیاو و  ـــۆ دابینكردن ـــد ب ڕاگەیان
ـــن  ـــی و چەندی ـــی فڕۆكەوان ـــۆ ئەندازیاری ـــاو ب گونج
پێداویســـتی، ئەویـــش لـــەالی خۆیـــەوە ئامـــاژەی 
ـــۆ چارەســـەری  ـــدات ب ـــی جـــددی ب ـــە هەوڵ ـــەوەدا ك ب

كەموكووڕییەكانمـــان.
وانـــە  بـــۆ  قوتابیـــان  بۆچـــی  ئایـــا   *
فڕۆكەخانەكانـــی  ســـەردانی  پراكتیكییەكانیـــان 
ـــە نزیكـــەوە شـــارەزایی  ـــن ل ـــم ناكـــەن، كـــە دەتوان هەرێ
ــۆ  ــان بـ ــری چوونیـ ــە بـ ــرن لـ ــان وەربگـ ــە بوارەكانیـ لـ

واڵت؟ دەرەوەی 
- ئێمـــە وەك ئەندازیاریـــی فڕۆكەوانی پەیوەندیمان 
ـــەی نێودوڵەتیـــی ئەربیـــل باشـــە،  لەگـــەڵ فڕۆكەخان
بـــەاڵم وەك ئاماژەمـــان پـــێ دا یەكـــەم: لەبـــەر الیەنـــی 
ئەمنـــی ناتوانرێـــت قوتابیـــان بـــۆ وانەكانیان ســـەردانی 
فڕۆكەخانـــە بكـــەن. دووەم: فڕۆكەخانـــە تـــا ئێســـتا 
بەڵكـــو  نەبـــووە،  تـــەواوی  وەرشـــەیەكی ســـیانەی 
ئێســـتا بەڕێوەبـــەری فڕۆكەخانـــەی نێودەوڵەتیـــی 
ــەواو و زۆر بـــاش  ــەیەكی تـ ــە وەرشـ ئەربیـــل خەریكـ
ـــە  ـــەیە ب ـــەو وەرش ـــی ئ ـــاش تەواوبوون ـــت، پ دابمەزرێنێ
ڕەزامەندیـــی الیەنـــی پەیوەندیـــدار، هـــەوڵ دەدەیـــن 
پراكتیكییـــەكان  بەتایبەتـــی  وانـــە،  هەندێـــك  بـــۆ 
فڕۆكەخانەكـــە،  ببەینـــە  بەشـــەكەمان  قوتابیانـــی 
هـــاوكات لـــە هەوڵدایـــن بـــۆ دروســـتكردنی پردێـــك 
واڵتانـــی  فڕۆكەخانـــەی  چەندیـــن  نێـــوان  لـــە 
ئەوروپـــی، بـــۆ ئـــەوەی قوتابیانمـــان لـــە قۆناغەكانـــی 
خوێندنیانـــدا زیاتـــر شـــارەزایی زانســـتی فڕۆكەوانـــی 
بـــۆ  ئەمـــەش  كـــە  وەربگـــرن،  فڕۆكەخانـــە  و 
ــتە،  ــتانە پێویسـ ــی كوردسـ ـــە هەرێمـ ــان ك واڵتەكەمـ

لەالیەكـــی دیكـــەوە بـــۆ مەشـــق و ڕاهێنانـــی هاوینـــە 
زۆر پێویســـتمان بـــە فڕۆكەخانەكانـــی كوردســـتانە.
* ئایـــا ئـــەو بەشـــە زانســـتییە تازەیـــە چـــۆن 

میالكـــی بـــۆ دابیـــن كـــراوە؟
- ئێمە تا ئێســـتا خولێكمان دەرنەچوون بۆ ئەوەی 
كادیـــری شـــارەزا و پســـپۆڕمان هەبێـــت، بۆیـــە هیـــچ 
ـــش  ـــە و دامەزراندنی ـــان نیی مامۆســـتایەكی وانەبێژم
نییـــە تاوەكـــو بتوانیـــن مامۆســـتا و ئەكادیمیـــان لـــەو 
بـــوارەدا بەپێـــی پێویســـت دابیـــن بكەیـــن، چاوەڕوانـــی 
ئـــەوە دەكەیـــن كـــە ئـــەو خولـــە كۆتایـــی پـــێ بێـــت 
و چەنـــد كەســـێكیان لـــێ دابمەزرێنیـــن، لەالیەكـــی 
ـــەران ســـەرۆكی  ـــۆر كام دیكـــەوە زۆر سوپاســـی دكت
زانكـــۆی ســـەاڵحەدین دەكـــەم كـــە لەســـەر دەرماڵـــەی 
ــاری  ــاڵ دوو ئەندازیـ ــۆ ئەمسـ ــەرۆكایەتیی زانكـ سـ
ـــە تاقیگـــە  ـــە ل ـــن، ك ـــن كردی ـــۆ دابی ـــە گرێبەســـت ب ب
ـــا  ـــەم تەنی ـــن و، ســـاڵی یەك و وەرشـــەدا هاوكارمـــان ب
ــەاڵم  ــوو، بـ ــتامان هەبـ ــەك مامۆسـ ــووم و یـ ــۆم بـ خـ
ئەمســـاڵ چـــوار مامۆســـتام بـــە پلـــەی دكتـــۆرا 
هەبـــوو، كـــە لـــە ڕووســـیا تەواویـــان كـــردووە و ســـەر 
ئـــەو چـــوار دكتـــۆرە  بـــوون،  بەهێـــزی زێرەڤانـــی 
ــە  ــەكەمان كـ ــۆ بەشـ ــەوە بـ ــرا بگوازرێنـ ــزە توانـ بەڕێـ
ـــتامان زۆر  ـــی مامۆس ـــەوە كێشـــەی میالك ـــەم هۆی ب

كـــەم بووەتـــەوە. 
* ئایـــا ئـــەو وانانـــە لـــە بەشـــەكتان دەخوێندرێـــن 
ــا و  ــەی گەرمـ ــەر و پلـ ــە بزوێنـ ــان بـ ــە پەیوەندییـ كـ
چۆنیەتـــی بەكارهێنانـــی ئـــەو جـــۆرە مەعدەنانـــەوە 

هەبێـــت كـــە فڕۆكـــەی لـــێ دروســـت دەكرێـــت؟
- بێگومـــان یەكێـــك لـــەو الیەنانـــەی كـــە زۆر 
ئـــەو  و  كەرســـتە  جـــۆری  بخوێندرێـــت،  گرنگـــە 
ـــت،  ـــێ دروســـت دەكرێ ـــەی ل ـــە فڕۆك ـــەن ك مەعدەنان
چونكـــە فڕۆكـــە لـــە كاتـــی فڕینـــدا پلـــەی گەرمـــای 
مەكینەكـــەی یەكجـــار بەرزدەبێتـــەوە، بـــەاڵم ئـــەو 
كەرســـتانەی مەكینـــە و فڕۆكـــەی بەگشـــتی لـــێ 
دروســـت كـــراوە، بـــە جۆرێكـــی وایـــە كـــە بەرگـــەی 
كێشەكەشـــی  و  بگرێـــت  زۆر  گەرمیـــی  پلـــەی 
ســـووك بێـــت، هـــاوكات دەبێـــت دەرچووانـــی ئـــەو 
بەشـــە شـــارەزایی و پســـپۆڕی پەیـــدا بكـــەن، كـــە 
هـــەر پارچەیەكـــی فڕۆكـــە مـــاوەی دیاریكـــراوی 
باڵـــی  پارچەیەكـــی  نموونـــە  بـــۆ  هەیـــە،  خـــۆی 
فڕۆكـــە پـــاش 1000 كاتژمێـــر فڕیـــن پێویســـتە 
ـــاش 1100  ـــە پ ـــت و پارچـــەی دیكـــە هەی بگۆڕدرێ

كاتژمێـــر دەبێـــت بگۆڕدرێـــت.

لە هەوڵداین بۆ دروستكردنی 
پردێك لە نێوان چەندین 

فڕۆكەخانەی واڵتانی ئەوروپی، 
بۆ ئەوەی قوتابیانمان لە 

قۆناغەكانی خوێندنیاندا زیاتر 
شارەزایی زانستی فڕۆكەوانی و 

فڕۆكەخانە وەربگرن

پێویستمان بە هەلیكۆپتەری 
فریاكەوتن هەیە، بۆیە پێویستە 
بۆ ئەو بوارەش بەشێك بكرێتەوە

ساڵی یەكەم تەنیا خۆم بووم و 
یەك مامۆستامان هەبوو، بەاڵم 

ئەمساڵ چوار مامۆستام بە پلەی 
دكتۆرا هەبوو، كە لە ڕووسیا 

تەواویان كردووە و سەر بەهێزی 
زێرەڤانی بوون



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1335(  342022/10/3

سەردانەكەی ئۆالف شۆلز بۆ 
ناوچەی كەنداو زیاتر لە 

پەیامێكی لەخۆگرتبوو

ئولریك بروكنەر  
پڕۆفیسۆری دیراساتی ئەورووپی لە زانكۆی ستانفۆرد بۆ گواڵن: 
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* بـــەم دواییـــە ڕاوێـــژكاری ئەڵمانیـــا، ئـــۆالف 
شـــۆلز ســـەردانی واڵتـــە دەوڵەمەنـــد بـــە نـــەوت و 
غازەكانـــی ناوچـــەی كەنـــداوی كـــرد، ئێـــوە چـــۆن لـــەم 
ســـەردانە دەڕوانـــن و تـــا چەنـــد ئەمـــە كاریگەریـــی 
ئـــەو قەیرانـــەی وزەیـــە كـــە بـــە هـــۆی شـــەڕی 
ـــاراوە،  ـــە ئ ـــا هاتووەت ـــە ئەوروپ ـــا ل ـــیا و ئۆكرانی ڕووس
كـــە پێشـــبینی دەكرێـــت ســـەختتر و دژوارتـــر بێـــت، 
ــی  ــت ئامانجەكانـ ــەردانە دەتوانێـ ــەم سـ ــد ئـ ــا چەنـ تـ

خـــۆی بپێكێـــت؟
ســـەردانەی  ئـــەم  مـــن  تێڕوانینـــی  بـــە   -
ڕاوێـــژكاری ئەڵمانیـــا بـــۆ ئـــەم ناوچەیـــە چەنـــد 
یەكێكیـــان  پشـــتە،  لـــە  پاڵنەرێكـــی  و  هـــۆكار 
ئامـــاژە و پەیامێكـــە بـــۆ گەلـــی ئەڵمانیـــا كـــە 
ــێك  ــەوڵ و كۆششـ ــوو هـ ــە هەمـ حكومەتـــی واڵتەكـ
دەخاتەگـــەڕ بـــۆ ئـــەوەی چارەســـەرێك بـــۆ كەمیـــی 
غـــاز  و  نـــەوت  نرخـــی  هەڵكشـــانی  و  غـــاز 

ئـــەم مەبەســـتە  بـــۆ  واڵتەكـــەدا،  لـــە  بدۆزێتـــەوە 
ــە گەشـــت  ــێكی حكومەتـــی واڵتەكـ ــد بەرپرسـ چەنـ
بـــە جیهانـــدا دەكـــەن و ســـەردانی واڵتـــی دیكـــە 
دەكـــەن لـــە پێنـــاو واژووكردنـــی ڕێككەوتنـــی نـــوێ و 
ــتهێنان و  هەمەچەشـــنكردنی ســـەرچاوەكانی بەدەسـ
ـــەو چەشـــن  ـــر ب ـــەوەی چیت ـــۆ ئ ـــی وزە، ب هاوردەكردن
ــی وزە  و ڕاددەیـــەی ئێســـتا پشـــت بـــە هاوردەكردنـ
ـــە ئەگـــەر وەاڵمەكـــە  ـــە ڕووســـیاوە نەبەســـتن. كەوات ل
پوخـــت بكەمـــەوە، ئـــەوا ئەمانـــە هەنـــگاوی كرداریـــن 
بـــۆ دۆزینـــەوەی ســـەرچاوەی نوێـــی هاوردەكردنـــی 
چونكـــە  ڕووەوە.  لـــەم  نـــوێ  دابینـــكاری  و  وزە 
ـــا  ـــت، ت ـــە دەبێ ـــەم چەشـــنە وزەی ـــا پێویســـتی ب ئەڵمانی
ـــە  ـــەو كاتـــەی ئابوورییەكـــەی لەســـەر پشتبەســـتن ب ئ
وزەی دیكـــەی بەدیـــل بنیـــات دەنێتـــەوە. كەواتـــە 
دووبـــارەی دەكەمـــەوە ئەمـــە پەیامێكـــە بـــۆ گەلـــی 
ئەڵمانیـــا كـــە حكومەتەكـــەی كۆششـــی ســـەخت 

ئەڵمانیا هەموو هەوڵ و 
كۆششێك دەخاتەگەڕ بۆ ئەوەی 
چارەسەرێك بۆ كەمیی غاز و 

هەڵكشانی نرخی نەوت و غاز 
بدۆزێتەوە

ــتر  ــن. پێشـ ــە بەرلیـ ــتانفۆرد لـ ــۆی سـ ــە زانكـ ــە لـ ــاتی ئەورووپیـ ــۆری دیراسـ ــەر پڕۆفیسـ ــك بروكنـ ئولریـ
مامۆســـتا بـــووە لـــە بەشـــی زانســـتە سیاســـییەكان لـــە زانكـــۆی بەرلینـــی ئـــازاد و وانەبێـــژ بـــووە لـــە زانكـــۆی 
ـــابانجی لـــە ئەســـتەنبول و زانكـــۆی لیوبلیانـــا لـــە ســـلۆڤینیا. گـــواڵن  فـــودان لـــە شـــانگهای، زانكـــۆی س
ــۆكار و  ــە هـ ــوون بـ ــە پەیوەســـت بـ ــرد كـ ــدا تاوتـــوێ كـ ــێكی لەگەڵـ ــد پرسـ ــدا چەنـ ــە میانـــەی دیمانەیەكـ لـ
ـــە  ـــد ب ـــە دەوڵەمەن ـــۆ واڵت ـــۆالف شـــۆلز ب ـــا ئ ـــژكاری ئەڵمانی ـــەی ڕاوێ ـــەم دوایی ـــی ســـەردانی ئ دەرئەنجامەكان

نـــەوت و غازەكانـــی كەنـــداو. 
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ئەڵمانیا و واڵتانی دیكەی 
ئەوروپا رایان وایە جیهان 
گۆڕانكاریی جیۆپۆلەتیكی 
بە خۆیەوە دەبینێت و لەم 
چوارچێوەیەدا باوەڕیان وایە 
ناكرێت هەندێ واڵت جێ 
بهێڵرێت، بۆ ئەوەی چین و 
ڕووسیا سیاسەتی دەرەكیی 
خۆیانی تێدا پیادە بكەن

ئەگەر تەنیا پشت بە یەك 
سەرچاوە و یەك واڵت ببەستیت 
و فرەیی و جۆراجۆری لە 
سەرچاوەكاندان نەكەیت، ئەوا 
درەنگ، یان زوو تووشی دۆخێك 
دەبیتەوە كە ئێستا ئەڵمانیا 
تووشی بووە

واڵتانی ڕۆژئاوا ئەوەی لە 
توانایاندا بووە هاوكار و 
یارمەتیدەر بوون بۆ ئۆكرانیا 
و هەر لەم ڕووەشەوە چەندین 
سزای ئابووری و داراییان بەسەر 
ڕووسیادا سەپاندووە

دەكات بـــۆ ئەنجامدانـــی ڕێككەوتنـــی نـــوێ، چونكـــە 
ناكرێـــت ئەڵمانیـــا وا بـــە ئاســـانی دەســـتەبەرداری 
ـــی وزە بێـــت لـــە ڕووســـیاوە. دواتـــر ئێـــوە  هاوردەكردن
ـــە شـــەڕی ڕووســـیا  ـــان ب ـــە پرســـیارەكەتاندا ئاماژەت ل
و ئۆكرانیـــا كـــرد، كـــە لـــەم ڕووەوە پرســـێك، یـــان 
ــە، ئەویـــش ئەوەیـــە  ــە ئارادایـ ــە لـ ڕەهەندێكـــی دیكـ
ــان  ــا رایـ ــا و واڵتانـــی دیكـــەی ئەوروپـ ــە ئەڵمانیـ كـ
جیۆپۆلەتیكـــی  گۆڕانكاریـــی  جیهـــان  وایـــە 
چوارچێوەیـــەدا  لـــەم  و  دەبینێـــت  خۆیـــەوە  بـــە 
جـــێ  واڵت  هەنـــدێ  ناكرێـــت  وایـــە  باوەڕیـــان 
ــە  ــرەو بـ ــیا بـ ــن و ڕووسـ ــەوەی چیـ ــۆ ئـ ــت، بـ بهێڵرێـ
دەستڕۆیشـــتوویی و بااڵدەســـتیی خۆیـــان بـــدەن و 
سیاســـەتی دەرەكیـــی خۆیانـــی تێـــدا پیـــادە بكـــەن، 
ــەم  ــا لـ ــە ناكرێـــت واڵتانـــی ئەوروپـ ــان وایـ ــە پێیـ واتـ
ــتان  ــن و دەستەوەسـ ــاكار ببینـ ــی تەماشـ ڕووەوە ڕۆڵـ
دابنیشـــن و هیـــچ كارێـــك ئەنجـــام نـــەدەن، چونكـــە 
ـــە  ـــی پێچەوان ـــەم چەشـــنە كاریگەری هەڵوێســـتێكی ل
و نەخـــوازراوی لەســـەر ئـــەم واڵتانـــە لـــێ دەكەوێتـــەوە 
ـــان  ـــە مەرجی ـــە دۆخێكـــەوە ك ـــە دەكەون ـــەم واڵتان و، ئ
پێیـــان  ڕوانگەیـــەوە  لـــەم  بســـەپێنرێت.  بەســـەردا 
وایـــە پێویســـتە ڕۆڵێكـــی كاراتـــر و جددیتـــر ببینـــن 
و هـــەوڵ بـــدەن دەستنیشـــانی بەرژەوەنـــدی و خاڵـــە 
هاوبەشـــەكان بكـــەن، بـــۆ ئـــەوەی پەیوەندییەكـــی 
بەرفراوانتـــر و چڕتـــر لەگـــەڵ واڵتانـــی ناوچەكانـــی 
دیكـــە دروســـت بكـــەن، كـــە كـــورت نەبێتـــەوە لـــە تەنیـــا 
واژووكردنـــی ئـــەو ڕێككەوتنانـــەی كـــە بەرژەوەندیـــی 
كـــورت مـــەودا لەخـــۆ دەگـــرن، وەك ڕێككەوتنەكانـــی 
ــدن و  ــە دامەزرانـ ــر لـ ــو بیـ ــی وزە، بەڵكـ هاوردەكردنـ
پێكهێنانـــی پەیوەندیـــی دوور مـــەودا و درێژخایەنتـــر 

ــەوە.  بكەنـ
* هـــەروەك دەزانیـــن كـــە هـــەر لـــە ســـەرەتای 
ڕاگەیاندنـــی شـــەڕ و داگیركارییەكـــەوە لەالیـــەن 
ڕووســـیا دژی ئۆكرانیـــا، واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و بـــە 
دیاریكـــراوی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
بەســـەر  داراییـــان  و  ئابـــووری  ســـزای  چەندیـــن 
ــەوەی الوازی  ــدی ئـ ــە ئومێـ ــەپاند، بـ ــیادا سـ ڕووسـ
بـــدات،  بـــە شـــەڕەكە  بكـــەن و نەتوانێـــت درێـــژە 
ــەتەكانی  ــە هەڵوێســـت و سیاسـ ــار بێـــت بـ ــان ناچـ یـ
پێـــت  ئایـــا  بچێتـــەوە،  شـــەڕەكەدا  بـــە  پەیوەســـت 
ئـــەم ســـزایانە كاریگەریـــی پێچەوانەیـــان  وانییـــە 
ــا واڵتانـــی  ــنێك ئەوەتـ ــەوە، بـــە چەشـ لـــێ كەوتووەتـ
ئەوروپـــا تووشـــی قەیرانـــی ســـەختی وزە بوونەتـــەوە و 

ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــی دیكـــە بكـــەن ب ـــە واڵتان ناچـــارن ڕوو ل
جێگرەوەیـــەك بـــۆ هاوردەكردنـــی غـــازی ڕووســـیا 

بدۆزنـــەوە؟
ــەپاندنی  ــەرەتای سـ ــە سـ ــەر لـ ــتیدا هـ ــە ڕاسـ - لـ
ـــن  ـــدا و ڕێككەوت ـــی بەرفراوان ـــە مەودایەك ســـزاكان ل
ســـزاكان  پاكێجـــی  حـــەوت  گرتنەبـــەری  لەســـەر 
بـــووەوە  ئـــەو ڕاســـتییە ڕوون  لـــە دژی ڕووســـیا 
كـــە ڕاســـتە ئـــەم ســـزایانە كاریگەرییـــان دەبێـــت 
ــەڕەكە  ــە شـ ــە لـ ــە بەرپرسـ ــەی كـ ــەو واڵتـ ــەر ئـ لەسـ
ـــردووە-،  ـــی پێشـــێل ك ـــە یاســـای نێودەوڵەتی ـــەو پێی -ب
بـــەاڵم لـــە هەمـــان كاتـــدا ســـەپاندنی ئـــەم ســـزایانەش 
بـــاج و دەرئەنجامـــی دیكەیـــان دەبێـــت لەســـەر ئـــەو 
واڵتانەشـــی كـــە نەكراونەتـــە ئامانجـــی ســـزاكان. 
بـــەاڵم هـــەر لـــەو كاتەشـــدا ڕۆژئـــاوا ئـــەم ڕاســـتییەی 
ـــدات و  ـــەم باجـــە ب ـــوو ئ ـــوو و ئامـــادە ب ـــەر چـــاو ب لەب
ئـــەم دەرئەنجامـــە بگرێتـــە ئەســـتۆ. چونكـــە ڕۆژئـــاوا 
لـــە ڕوانگـــەی پاڵپشـــتی و هاوكارییەكـــەوە ئـــەم 
سیاســـەتەی گرتەبـــەر و ئـــەم هەڵوێســـتەی نوانـــد 
ـــی  ـــەم ڕووەوە هاوكارییەك ـــادا و ل ـــت ئۆكرانی ـــە ئاس ل
زۆری بـــۆ ئۆكرانیـــا دەســـتەبەر كـــرد و تەنیـــا هێڵـــی 
ســـوور لـــەم ڕووەوە بریتـــی بـــوو لـــە ڕەوانەكردنـــی 
هێـــز بـــۆ ســـەر خاكـــی ئۆكرانیـــا. واتـــە جگـــە لـــە 
هێـــز، واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا  ناردنـــی  ڕێگاچـــارەی 
ئـــەوەی لـــە توانایانـــدا بـــووە هـــاوكار و یارمەتیـــدەر 
ـــەم ڕووەشـــەوە چەندیـــن  ـــۆ ئۆكرانیـــا و هـــەر ل ـــوون ب ب
ســـزای ئابـــووری و داراییـــان بەســـەر ڕووســـیادا 
ســـەپاندووە، بـــۆ ئـــەوەی كارێـــك بكـــەن ڕووســـیا 
ـــە پێشـــێلكردنی یاســـای  ـــر ســـەبارەت ب باجێكـــی زیات

ــدات.  ــی بـ نێودەوڵەتـ
* ئەگەر بگەڕێینەوە ســـەر پرســـی ســـەردانەكەی 
ــا  ــداو، ئایـ ــا بـــۆ واڵتانـــی كەنـ ڕاوێـــژكاری ئەڵمانیـ
لـــە  دەبێـــت  ســـەركەوتوو  چەنـــد  تـــا  وایـــە  پێـــت 
دۆزینـــەوەی بەدیلێـــك بـــۆ هاوردەكردنـــی غـــازی 
ڕووســـیا، بـــە لەبەرچاوگرتنـــی ئـــەو ڕاســـتییەی كـــە 
ئەمـــە كارێكـــی ئاســـان نییـــە هـــەروەك ئێـــوەش لـــە 
وەاڵمـــی پرســـیاری یەكەمـــدا ئاماژەتـــان پـــێ كـــرد؟
- خـــۆی لـــە خۆیـــدا ئـــەم ســـەردانە دەبێتـــە هـــۆی 
ــت  ــتیی پەیوەسـ ــی پێویسـ ــی كەمـ ــەوەی ڕێژەیەكـ ئـ
ـــەاڵم هـــەروەك  ـــەوە، ب ـــڕ بكات ـــی وزە پ ـــە هاوردەكردن ب
پێشـــتر ئامـــاژەم پـــێ كـــرد، بەرپرســـانی ئەڵمانیـــا 
ـــردووە  ـــێ ك ـــن واڵت دەســـت پ ـــۆ چەندی ـــەردانیان ب س
ــك  ــت ڕێككەوتنێـ ــان بتوانێـ ــەر یەكێكیـ ــەر هـ و ئەگـ
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ئەنجـــام بـــدات و ڕێژەیەكـــی كەمـــی پێداویســـتی 
ئـــەوا  بـــكات،  هـــاوردە  و  مســـۆگەر  ناوخۆیـــی 
ئەڵمانیـــا نـــەك هـــەر دەتوانێـــت فرەیـــی و جۆراوجـــۆری 
دروســـت بـــكات لـــە ســـەرچاوەكانی بەدەســـتهێنانی 
ــكات،  ــڕ بـ ــی پـ ــت كۆگاكانیشـ ــو دەتوانێـ وزە، بەڵكـ
ئەمـــەش زۆر لـــەو پێشـــبینییانە زیاتـــر دەبێـــت كـــە 
دەكـــرا لـــەم بارەیـــەوە، بـــە چەشـــنێك كـــە بتوانیـــن لـــەم 
ـــەش  ـــن، ئەم ـــڕ بكەی ـــان پ مانگـــەدا 90%ی كۆگانم
دەســـتكەوتێكی بەرچـــاوە بـــەراورد بـــەو ڕێژەیـــەی 
ــە  ــەدا لـ ــەم مانگـ ــردوودا و لـ ــااڵنی ڕابـ ــە سـ ــە لـ كـ
ئـــارادا بـــوو. مەبەســـتم ڕێـــژەی پڕكردنـــی كۆگاكانـــە 
كەواتـــە  هاوواڵتیـــان.  بـــۆ  وزە  پێداویســـتیی  لـــە 
ـــەك پاكێجـــدا  ـــە ی ـــەوە نییـــە كـــە ئێمـــە ل مەســـەلەكە ئ
بتوانیـــن بەدیـــل و جێگـــرەوە بـــۆ هاوردەكردنـــی وزە لـــە 
ڕووســـیا بدۆزینـــەوە و بـــەدی بهێنـــن، واتـــە ســـعودیە، 
یـــان قەتـــەر ناتوانـــن بـــە تەنیـــا ئـــەم ئەنجامـــە بـــۆ 
ئەڵمانیـــا بەدەســـت بهێنـــن، بەڵكـــو ئـــەم ئامانجـــە 
ـــر دەوێـــت. دوای  ـــر و كۆششـــی زیات ـــگاوی زیات هەن
ئـــەوەی هەوڵـــەكان بـــە ئاراســـتەی دیكەشـــدا بـــە 
ــان  ــەرچاوە، یـ ــەوەی سـ ــە دۆزینـ ــراون، واتـ ــەڕ خـ گـ
وزەی بەدیـــل بـــۆ نـــەوت و غـــاز، كـــە ئەمـــەش 
ــەك  ــۆ بنیاتنانـــی ئابوورییـ ــە بـ هەنگاوێكـــی گرنگـ
ــەوت  ــی نـ ــە هاوردەكردنـ ــت بـ ــتوو نەبێـ ــە پشتبەسـ كـ
ـــە  ـــك نیی ـــان ئەنجامێ ـــك ی ـــەاڵم ئەمـــە كارێ و غـــاز، ب
بتوانرێـــت لـــە شـــەو و ڕۆژێكـــدا بـــەدی بهێنرێـــت. 
هەروەهـــا نابێـــت لـــەم ڕووەوە ئەوەشـــمان لـــە یـــاد بچێـــت 
كـــە پشتبەســـتن بـــە هاوردەكردنـــی غـــازی ڕووســـیا 
خایانـــد.  زۆری  ماوەیەكـــی  ئەڵمانیـــاوە  لەالیـــەن 
هەرچۆنێـــك بێـــت ئـــەم بـــارودۆخ و پەرەســـەندن و 
پێشـــهاتانە ئـــەو ڕاســـتییەمان بـــۆ ڕوون دەكەنـــەوە 
كـــە ئەگـــەر تەنیـــا پشـــت بـــە یـــەك ســـەرچاوە و 
یـــەك واڵت ببەســـتیت و فرەیـــی و جۆراجـــۆری 
لـــە ســـەرچاوەكاندان نەكەیـــت، ئـــەوا درەنـــگ، یـــان 
زوو تووشـــی دۆخێـــك دەبیتـــەوە كـــە ئێســـتا ئەڵمانیـــا 
ــووە. كـــە دۆخێكـــی  ــیادا تووشـــی بـ لەگـــەڵ ڕووسـ
ـــووری  ـــا ڕەهەندێكـــی ئاب ـــەك تەنی ـــنەش ن ـــەم چەش ل
ـــدا  ـــە كۆتایی ـــت، بەڵكـــو ل ـــە وزەی دەبێ و پەیوەســـت ب

ــت.  ــییش وەردەگرێـ ــی سیاسـ ــد و ڕواڵەتـ ڕەهەنـ
* ئایـــا ئـــەم پەیوەندییـــە نوێیانـــەی ئەڵمانیـــا 
لەگـــەڵ واڵتانـــی كەنـــداودا لـــە ڕووی هاوردەكردنـــی 
لـــێ  دەرئەنجامێكـــی  و  كاریگـــەری  چ  وزەوە 
دەكەوێتـــەوە، مەبەســـتمان ئەوەیـــە ئایـــا دەبێتـــە هـــۆی 

ـــە  ـــە چەشـــنێكی كاریگـــەر و ب ـــەوەی ئەڵمانیـــاش ب ئ
ـــی  ـــە كێشـــە و ناكۆكییەكان ـــرەوە ل قورســـاییەكی زیات
ــەوە  ــە پێچەوانـ ــان بـ ــت، یـ ــەوە تێوەبگلێـ ــەم ناوچەیـ ئـ
ئەمـــە دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی واڵتانـــی كەنـــداو بتوانـــن 
لەســـەر سیاســـەتی دەرەوەی ئەڵمانیـــا كاریگەرییـــان 

ـــت؟ ـــر بێ زیات
- لـــە ڕاســـتیدا ڕەنگـــە هێشـــتا زوو بێـــت بـــۆ 
ــە  ــاس لـ ــەوە و بـ ــەكال بكەینـ ــە یـ ــەم پرسـ ــەوەی ئـ ئـ
ــەوە  ــاغ بكەینـ ــەوە سـ ــن و ئـ ــی بكەیـ دەرئەنجامەكانـ
ئایـــا ئاكامـــی ئـــەم پەیوەندییانـــە بـــە چ ئاقـــار و 
ئاراســـتەیەكدا دەڕۆن. چونكـــە لـــەم ڕووەوە قســـەی 

زۆر دەكرێـــت، وەك ئـــەوەی ڕاوێـــژكاری ئەڵمانیـــا 
ئـــۆالف شـــۆڵتز ئامـــاژەی پـــێ كـــرد كـــە ئەمـــە 
ـــەوە كـــرد كـــە ئێســـتا  ـــە و باســـی ل ـــی وەرچەرخان خاڵ
ئێمـــە لـــە جیهانێكـــی تـــەواو جیـــاوازدا دەژیـــن، كـــە 
ــوێ  ــی نـ ــتپێكی گفتوگۆیەكـ ــە دەسـ ــە ئەمانـ ڕەنگـ
بـــن لەبـــارەی ئـــەوەی ئایـــا پێویســـتە ڕۆڵـــی ئەڵمانیـــا 
چـــی بێـــت، یـــان پێویســـتە ڕۆڵـــی ئەوروپـــا چـــی بێـــت 
و چـــۆن بێـــت. هەروەهـــا دەبێـــت ئـــەوەش لەبەرچـــاو 
بگریـــن كـــە تـــا چەنـــد ئـــەم پێشـــهاتانە ڕەنگدانەوەیـــان 
لەســـەر ئـــەرزی واقیـــع هەبـــووە و دەبێـــت، بـــۆ نموونـــە 
پێشـــتر لـــە دوای هەڵگیرســـانی شـــەڕەكەی ڕووســـیا 
 100 كـــە  ڕایگەیانـــد  ئەڵمانیـــا  ئۆكرانیـــاوە  و 
ـــاد  ـــەربازیدا زی ـــواری خەرجـــی س ـــە ب ـــار دۆالر ل ملی
دەكات، ئەمـــەش ئـــەو پرســـیارە دروســـت دەكات ئایـــا 
زیادكردنـــی وەبەرهێنـــان لـــە هێـــزە چەكدارەكانـــی 
هێـــزە  ئـــەم  ئـــەوەی  هـــۆی  دەبێتـــە  ئەڵمانیـــادا 
چەكدارانـــە بـــە شـــێوەی جیـــاواز و بـــۆ مەبەســـتی 
جیـــاواو بـــەكار بهێنرێـــن. مـــن پێـــم واییـــە هێشـــتا زووە 

ئەمـــە یـــەكال بكەینـــەوە. 

لە دوای هەڵگیرسانی شەڕەكەی 
ڕووسیا و ئۆكرانیاوە ئەڵمانیا 

ڕایگەیاند كە 100 ملیار دۆالر لە 
بواری خەرجی سەربازیدا زیاد 

دەكات
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شەڕی ڕووسیا و ئۆكرانیا 
كاریگەریی قووڵی لەسەر ئاسایشی 

وزە و خۆراك دروست كردووە

كۆری زۆلی 
پڕۆفیسۆری یاسا و سیاسەتی ئەمن لە زانكۆی سیراكیوز بۆ گواڵن: 
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بە حوكمی ئەوەی ڕووسیا و 
ئۆكرانیا دوو واڵتی هەناردەكاری 

گەورەی كااڵی گرنگن، ئاكام 
و دەرهاویشتەكانی شەڕەكەیان 
ڕەهەندی جیهانییان وەرگرتووە

لـــە دوای كۆتاییهاتنـــی شـــەڕی ســـاردەوە   *
بـــارەی  لـــە  هەبـــوو  گەشـــبینانە  پێشـــبینی 
باڵكێشـــانی ئاشـــتی بـــە ســـەر پەیوەندیـــی نێـــوان 
ــرا  ــەوە دەكـ ــاس لـ ــە بـ ــنێك كـ ــە چەشـ ــدا، بـ دەوڵەتانـ
سیســـتمی لیبڕاڵـــی ڕۆژگارێـــك دەهێنێتەئـــاراوە كـــە 
تێیـــدا پشتبەیەكبەســـتنی ئابـــووری و پەیوەنـــدی 
ــەوەی  ــۆی ئـ ــە هـ ــی دەبێتـ ــی بازرگانـ و ئاوێتەبوونـ
واڵتـــان كەمتـــر بیـــر لـــە پەنابردنەبـــەر بەرپاكردنـــی 
ــەڕ  ــانی شـ ــەو پێیـــەی هەڵگیرسـ ــەوە، بـ ــەڕ بكەنـ شـ
دەبێتـــە هـــۆی لەباربـــردن و لـــە ناوبردنـــی بەرژەوەندییە 
ـــچ  ـــان هی ـــە زی ـــش جگـــە ل ـــەكان و واڵتانی بارزگانیی
دەســـتكەوتێكیان نابێـــت، بـــەاڵم شـــەڕی ڕووســـیا و 
ئۆكرانیـــا بـــووە هـــۆی ئـــەوەی پێداچوونـــەوە بـــەم 
بارەیـــەوە  لـــەم  ئێـــوە  تێڕوانینـــی  بكرێـــت،  پرســـە 

ــە؟ چییـ
ئـــەو  لەگـــەڵ  ڕاددەیـــەك  تـــا  مـــن  ڕەنگـــە   -

بۆچونـــەدا كـــۆك بـــم كـــە پێـــی وایـــە پەنابردنەبـــەر 
ـــەك  ـــەت و دیاردەی ـــر حاڵ ـــگ زیات ڕێگاچـــارەی جەن
بـــوو كـــە لـــە ڕۆژگار و ســـەردەمی كۆنـــدا بـــاو 
ــدا ناكرێـــت  ــوو، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەوەشـ و بەربـــاو بـ
هاوچەرخـــدا  ڕۆژگاری  لـــە  كـــە  بوترێـــت  ئـــەوە 
ئـــەم حاڵەتـــە لـــە ئـــارادا نەمـــاوە و واڵتـــان بـــە 
یەكجـــاری كۆتاییـــان بـــە ئەگـــەری پەنابردنەبـــەر 
بمانەوێـــت  ئێمـــە  ئەگـــەر  دواتـــر  هێنـــاوە.  شـــەڕ 
ئۆكرانیـــا  و  ڕووســـیا  شـــەڕەی  ئـــەم  تاوتوێـــی 
یاســـای  ڕوانگـــەی  لـــە  ئەگـــەر  ئـــەوا  بكەیـــن، 
نێودەوڵەتییـــەوە لـــەم پرســـە بڕوانیـــن، ئـــەوا ئاشـــكرایە 
كـــە پێشـــێلكارییەكی بنەڕەتـــی و حاشـــاهەڵنەگری 
ئـــەم یاســـایەیە و ئـــەوەی ڕووســـیا پەنـــای بـــۆ بـــرد 
و درێـــژەی پـــێ داوە تـــا ئێســـتا بەرجەســـتەبوونی 
داگیركارانەیـــە.  و  دەســـتدرێژكارانە  خواســـتێكی 
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا، هـــەروەك پێشـــتریش ئامـــاژەم پـــێ 

كـــۆری زۆلـــی پڕۆفیســـۆری یاســـا و سیاســـەتی ئەمنییـــە لـــە ســـكووڵی ماكـــس وێـــڵ لـــە زانكـــۆی 
ســـیراكیوز و، بەرپرســـی بەشـــی توێژینەوەیـــە لـــە هەمـــان زانكـــۆ، وانەبێـــژ و توێـــژەری چەنـــد بوارێكـــی 
گرنگـــە، وەك: كێشـــە هاوچەرخەكانـــی پەیوەســـت بـــە هەڵگیرســـان و بەرپابوونـــی جەنـــگ، هـــۆكار و 
ــام و ڕەهەندەكانـــی كێشـــە و تەنگـــژە جیهانییـــەكان و ڕۆڵـــی یاســـای نێودەوڵەتیـــی مرۆیـــی لـــە  دەرئەنجـ
پرســـە پەیوەندیـــدارەكان بـــە قەیـــران و ناكۆكییـــە جیهانییەكانـــدا. گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا كـــە 
ـــەم شـــەڕە  ـــا و دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەكانی ئ ـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانی ـــوون ب ـــی پەیوەســـت ب تەوەرەكان
ـــدار.  ـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندی ـــاراوە و چەن ـــەو پەرەســـەندن و پێشـــهاتانەی پێشـــبینی دەكرێـــت بێنەئ و ئ
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ـــن وەك  ـــەم جەنگـــە بكەی ـــای ئ ـــت وا وێن ـــرد، ناكرێ ك
ــەن بێـــت و هیـــچ  ــە حاڵەتێكـــی دەگمـ ــەوەی ئەمـ ئـ
ـــە  ـــەرج و پەیوەندیی ـــە هەلوم ـــت ل ـــێوەیەكی نەبێ هاوش
بـــە  بـــەراورد  بـــە  نێودەوڵەتییەكانـــدا، ئەگەرچـــی 
پەنابردنەبـــەر  ســـەدەیەدا حاڵەتـــی  لـــەم  ڕابـــردوو، 
پێشـــێلكردنی  و  دەســـتدرێژكاری  و  داگیـــركاری 
كەمتـــر  دەوڵەتـــان  ســـەروەریی  و  ســـەربەخۆیی 
بووبێتـــەوە. لەگـــەڵ هەمـــوو ئەوانەشـــدا، ناكرێـــت 
ئامـــاژە بـــەوە نەكەیـــن كـــە ئەمـــە پەرەســـەندن و 
پێشهاتێكی گەورە بووە و وەرچەرخان و ئاڵوگۆڕی 
بەرچـــاو لەخـــۆ دەگرێـــت لەســـەر ســـەرجەم ئاســـتەكان. 
خاڵێكـــی دیكـــە كـــە شایســـتەی ئەوەیـــە هەڵوەســـتەی 
لەســـەر بكرێـــت، ئەوەیـــە تـــا ئێســـتا نەتوانـــراوە ڕێـــكار 
ــەم  ــان بـ ــن و كۆتاییهێنـ ــۆ ڕاگرتـ ــك بـ و میكانیزمێـ
ـــە شـــێوەیەكی ئاشـــتییانە  شـــەڕە و چارەســـەركردنی ب
ـــەوە  ـــە ڕۆڵێكـــی كارای نەت ـــی ك ـــەوە، بەتایبەت بدۆزن
و  ناكرێـــت  بـــەدی  ڕووەوە  لـــەم  یەكگرتـــووەكان 

بەرچـــاو ناكەوێـــت. 
ــاوا،  ــی ڕۆژئـ ــە جیهانـ ــكرایە كـ ــەروەك ئاشـ * هـ
بەتایبەتـــی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، لـــە 
ــی  ــەربازی و دارایـ ــی سـ ــەوەی هاوكارییەكـ ــاڵ ئـ پـ
زۆریـــان پێشـــكەش بـــە واڵتـــی ئۆكرانیـــا كـــردووە و 
ـــەڕووی  ـــەڕێكی ڕووب ـــە ش ـــدە نەكەوتوونەت ـــەر چەن ه
ـــەاڵم چەندیـــن  و ڕاســـتەوخۆوە لەگـــەڵ ڕووســـیادا، ب
بەســـەر  قورســـیان  دارایـــی  و  ئابـــووری  ســـزای 
ئـــەم  ئەوەشـــدا  لەگـــەڵ  ســـەپاندووە،  ڕووســـیادا 
ســـزایانە نەبووتـــە هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا بـــە جـــددی 
بـــارەی  لـــە  و  بچێتـــەوە  بـــە حیســـاباتی خۆیـــدا 
شـــەڕەكەوە گۆڕانـــكاری لـــە هەڵوێســـتی خۆیـــدا 

بـــكات، ئێـــوە چـــۆن لـــەم پرســـە دەڕوانـــن؟
ناكرێـــت  كـــە  بڵێیـــن  ئـــەوە  دەبێـــت  ســـەرەتا   -
بوترێـــت ئـــەم ڕێـــكار و ڕێوشـــوێنە ســـزاكارییانە بـــە 
ســـەر واڵتـــی ڕووســـیادا بـــێ ئـــاكام و بـــێ كاریگـــەر 
بـــوون. دواتـــر نابێـــت ئـــەوە نادیـــدە بگریـــن كـــە ئەگـــەر 
ـــەوەی ڕووســـیا  ـــە هـــۆی ئ ـــزایانەش نەبووبێتن ـــەم س ئ
گۆڕانـــكاری  شـــەڕەكەوە  لەبـــارەی  هەڵوێســـتی 
گـــەورەی بەســـەردا هاتبێـــت، ئـــەوا كاریگەرییـــە 
واڵتانـــی  لەســـەر  شـــەڕە  ئـــەم  ئابوورییەكانـــی 
ــران و  ــتپێكراوە و قەیـ ــەواو هەسـ ــان تـ ــەی جیهـ دیكـ
تەنگـــژەی ســـەختی بەرزبوونـــەوەی نرخـــی خۆراكـــی 
ــەوە  ــە ئـ ــەر ئێمـ ــی ئەگـ ــردووە. بەتایبەتـ ــت كـ دروسـ
ــیا  ــی ڕووسـ ــەردوو وواڵتـ ــە هـ ــن كـ ــاو بگریـ لەبەرچـ

و ئۆكرانیـــا هەناردەكارێكـــی گـــەورەی گەنمـــن. 
ـــە  ـــەم پرس ـــەوە ل ـــت لـــەو ڕەهەندەش ـــە دەبێ ـــە ئێم كەوات
قووڵـــی  كاریگەریـــی  شـــەڕە  ئـــەم  كـــە  بڕوانیـــن 
دروســـت كـــردووە لەســـەر ئاسایشـــی وزە و ئاسایشـــی 
خـــۆراك و واڵتـــە دوورەكانیـــش بـــەدەر نەبـــوون لـــەوەی 
بەربكەوێـــت  شـــەڕەیان  ئـــەم  ئاگـــری  پریشـــكی 
و بـــەدەر نەبـــوون لـــەوەی بەشـــی خۆیـــان باجـــی 
ــدە  ــە كـــە هەرچەنـ ــە ڕوونـ ــدەن. كەواتـ ــەڕە بـ ــەم شـ ئـ
دوو واڵتـــن لـــە حاڵەتـــی شـــەڕی ڕاســـتەوخۆدان، 
ئـــەوا بـــە حوكمـــی ئـــەوەی دوو واڵتـــی گـــەورەن 
و هەنـــاردەكاری گـــەورەی كااڵی گرنگـــن، ئـــەوا 
ئـــاكام و دەرهاویشـــتەكانی ئـــەم شـــەڕە ڕەهەنـــدی 
جیهانییـــان وەرگرتـــووە، و ئـــەوەی جێـــی ســـەرنج و 
ــەر  ــەكان لەسـ ــە هەوڵـ ــە كـ ــتانە ئەوەیـ ــەر ڕاوەسـ لەسـ
نەخراونەتەگـــەڕ  چەشـــنێك  بـــە  جیهـــان  ئاســـتی 
ــەڕەكە  ــی شـ ــەوەی ڕەوتـ ــۆی خاوكردنـ ــە هـ ــە ببنـ كـ
و كردنـــەوەی دەرفـــەت و دەروازەیـــەك بـــۆ ئـــەوەی 
دۆخەكـــە بـــە ئاراســـتەی چارەســـەردا ببردرێـــت.  

ســـەر  ســـزاكانی  بـــە  پەیوەنـــدی  لـــە  هـــەر   *
ســـەرەڕای  دەكرێـــت  لـــەوە  بـــاس  كـــە  ڕووســـیاوە 
ئـــەوەی كـــە نرخـــی وزە هەڵكشـــاوە لەســـەر ئاســـتی 
ــت  ــری دەسـ ــی زۆرتـ ــیاش داهاتێكـ ــان و ڕووسـ جیهـ
دەكەوێـــت، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەوەشـــدا بـــاس لـــەوە 
ــە  ــك لـ ــیا تووشـــی جۆرێـ ــت ئابووریـــی ڕووسـ دەكرێـ
داكشـــان دەبێتـــەوە، ئەمـــە ســـەرەڕای ئـــەوەی ڕووســـیا 
ـــردووە و  ـــەربازییەوە زیانێكـــی زۆری ك ـــە ڕووی س ل
ــی  ــە گۆڕەپانـ ــرد لـ ــەی كـ ــەش پاشەكشـ ــەم دواییـ بـ
شـــەڕەكەدا، ئایـــا پێـــت وایـــە دەرئەنجامەكانـــی ئـــەم 
ــبینی  ــیا پێشـ ــە ڕووسـ ــوو كـ ــنە بـ ــەو چەشـ ــەڕە بـ شـ
دەكـــرد، یـــان بـــا بڵێیـــن ڕووســـیا لـــەم شـــەڕە چـــی 

چنییـــەوە؟ 
بـــۆ هەلومـــەرج  - ئەگـــەر ئێمـــە بگەڕێینـــەوە 
پێـــش  یـــان  هەڵگیرســـان،  پێـــش  بارودۆخـــی  و 
ــەڕەكە و  ــاندنی شـ ــۆ هەڵگیرسـ ــیا بـ ــاری ڕووسـ بڕیـ
پەنابردنەبـــەر داگیركاریـــی واڵتـــی ئۆكرانیـــا، ئـــەوا 
دەبێـــت ئـــەو ڕاســـتییە لەبەرچـــاو بگریـــن كـــە ڕووســـیا 
هەمیشـــە ئـــەوەی دووپـــات دەكـــردەوە كـــە واڵتەكـــەی 
ـــەم  ـــی و ل ـــاكات لەســـەر ئاسایشـــی نەتەوەی ســـازش ن
لەبەرچـــاو  ڕووســـیا  هەســـتیاریی  دەبێـــت  ڕووەوە 
ـــۆ  ـــك ب ـــەر هـــەوڵ و هەنگاوێ ـــارەی ه ـــە ب ـــت ل بگیرێ
بەرفراوانكردنـــی ناتـــۆ بـــە چەشـــنێك كـــە بگاتـــە 
ڕێگەیـــەوە  لـــەم  واتـــە  ڕووســـیا.  ســـنوورەكانی 

هەوڵەكان لەسەر ئاستی جیهان 
بە چەشنێك نەخراونەتەگەڕ كە 
ببنە هۆی خاوكردنەوەی ڕەوتی 
شەڕەكە و كردنەوەی دەرفەت و 
دەروازەیەك بۆ ئەوەی دۆخەكە 
بە ئاراستەی چارەسەردا ببردرێت

ئەم شەڕە ئاكامی پێچەوانەی 
لێكەوتووەتەوە بۆ ڕووسیا، 
بە حوكمی ئەوەی ناتۆ بە 
یەكگرتوویی ماوەتەوە و چەند 
واڵتێكی دیكە هەوڵی بوونە 
ئەندام لەو ڕێكخراوەدا دەدەن

ئەم شەڕە كاریگەریی قووڵی 
دروست كردووە لەسەر ئاسایشی 
وزە و ئاسایشی خۆراك و واڵتە 
دوورەكانیش بەدەر نەبوون 
لەوەی پریشكی ئاگری ئەم 
شەڕەیان بەربكەوێت
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ڕووســـیا هەوڵـــی دا كـــە پرســـەكە پتـــر زەق بكاتـــەوە و 
بـــە چەشـــنێك بـــەكاری بهێنێـــت كـــە بتوانێـــت بیكاتـــە 
زەمینـــە و پاســـاوی بڕیارەكـــەی بـــۆ هێنانـــەدی 
ڕایگەیاندبـــوو.  خـــۆی  كـــە  ئامانجانـــەی  ئـــەو 
بـــەو  پرســـەكە  دا  هەوڵـــی  ڕووســـیا  كەواتـــە 
چەشـــنە بخاتـــەڕوو كـــە پەیوەســـتە بـــە نیگەرانییـــە 
ــتتر بڵێیـــن  ــان دروسـ ــەوە، یـ ئەمنییەكانـــی واڵتەكەیـ
ـــن و پشتگوێخســـتنی  ـــە لەبەرچاونەگرت ـــتە ب پەیوەس
ــت  ــەوەی پەیوەسـ ــەوە. ئـ ــە ئەمنییانـ ــەم نیگەرانییـ ئـ
واڵتانـــی  كردارەكانـــی  و  هەڵوێســـت  بـــە  بێـــت 
ــی  ــە یەكگرتووەكانـ ــی ویالیەتـ ــاواوە، بەتایبەتـ ڕۆژئـ
ئەمریـــكا و كاریگەریـــی ئـــەم هەڵوێســـتانەیان لەســـەر 
هێنانەئـــارای ئـــەم بارودۆخـــە و بڕیارەكـــەی ڕووســـیا، 
ئـــەوا دەكرێـــت ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە بۆچـــوون 
دروســـت  جیهـــان  ئاســـتی  لەســـەر  تێڕوانینێـــك  و 
ـــردوودا  ـــە چەشـــنی ڕاب ببـــوو، كـــە چیتـــر ئەمریـــكا ب
ــە  ــت بـ ــیارێتی پەیوەسـ ــی و بەرپرسـ ــت ئۆباڵـ ناتوانێـ
جیهانییـــەكان  كاروبـــارە  و  پـــرس  بـــە  گرنگیـــدان 

یـــان  ناتوانێـــت،  چیتـــر  واتـــە  ئەســـتۆ،  بگرێتـــە 
ـــی  ـــكات و هەوڵەكان ـــە كاری پێویســـت ب ـــادە نیی ئام
بخاتەگـــەڕ بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوە و بەرپەرچدانـــەوەی 
ئـــەو تەنگـــژە و مەترســـی و كێشـــانەی ڕووبـــەڕووی 
جیهـــان بوونەتـــەوە. واتـــە ڕەنگـــە بتوانرێـــت بوترێـــت 
ئـــەم دیـــد و تێڕوانینـــە كاریگـــەری هەبووبێـــت لەســـەر 
ــەڕ  ــەوەی شـ ــیا، بـ ــەوەی ڕووسـ ــابات و لێكدانـ حیسـ
ــە  ــۆ دەچێتـ ــنەی بـ ــەم چەشـ ــەی لـ و داگیركارییەكـ
بـــە بەدیهێنانـــی  ســـەر. ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت 
ئامانجەكانـــی ڕووســـیا لـــە شـــەڕەكەوە، یـــان بڵێیـــن 
بەدینەهێنانییانـــەوە. ئـــەوا ئەگـــەر لـــە ڕوانگـــەی 
ئامانجـــە بنەڕەتییـــە ڕاگەیەندراوەكـــەی ڕووســـیا لـــەم 
پرســـە بڕوانیـــن، واتـــە بەرگرتـــن بـــە بەرفراوانبـــوون و 
بەهێزبوونـــی ڕێكخـــراوی ناتـــۆ، ئـــەوا دەكرێـــت بڵێیـــن 
ئـــەم شـــەڕە ئاكامـــی پێچەوانـــەی لێكەوتووەتـــەوە 
بـــە  ناتـــۆ  ئـــەوەی  حوكمـــی  بـــە  ڕووســـیا،  بـــۆ 
یەكگرتوویـــی ماوەتـــەوە و چەنـــد واڵتێكـــی دیكـــە 

ــراوەدا دەدەن. ــەو ڕێكخـ ــدام لـ ــە ئەنـ ــی بوونـ هەوڵـ
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لەگـــەڵ  میهرەبـــان.  و  بەخشـــندە  خـــوای  بەنـــاوی 
پێغەمبـــەر  لەدایكبوونـــی  ســـاڵیادی  نزیكبوونـــەوەی 
)د.خ( پیرۆزبایـــی لـــە هەمـــوو موســـڵمانانی جیهـــان 
و موســـڵمانانی كـــورد دەكـــەم، داواكارم لـــە خـــودای 
گـــەورە و میهرەبـــان ســـاڵیادی لەدایكبوونـــی پێشـــەوای 
مرۆڤایەتـــی ســـەرەتای خۆشـــییەكان بێـــت لە سەرتاســـەری 
جیهـــان بـــە گشـــتی و كوردســـتانی خۆشەویســـتمان بـــە 
تایبەتـــی. لـــەم بۆنـــە پیـــرۆزەدا لـــە خـــوای گـــەورە و 
ــی  ــێتە گەلـ ــی ببەخشـ ــر و خۆشـ ــان داواكارم خێـ میهرەبـ
كـــورد و نەتـــەوە و ئایینزاكانـــی كوردســـتان و گەالنـــی 
موســـڵمانی ناوچەكەشـــمان ڕێـــگا نـــەدەن ڕژێمەكانیـــان 
ـــڵمان و  ـــوردی موس ـــی ك ـــەر گەل ـــە س ـــتدرێژی بكەن دەس

ــن.  ــڵمانەكانیان نەگەیەنـ ــوردە موسـ ــرا كـ ــە بـ ــان بـ زیـ

پێشـــەوای  فەرموودەكانـــی  و  پیـــرۆز  قورئانـــی 
مرۆڤایەتـــی پێغەمبەرمـــان )د.خ(پێمـــان دەڵێـــن: نابێـــت 
موســـڵمان ئـــازاری بـــرای موســـڵمانی خـــۆی بـــدات، 
ــرۆزدا  ــی پیـ ــە قورئانـ ــان لـ ــەورە و میهرەبـ ــودای گـ خـ
َهـــا النَّـــاُس إِنَّـــا َخَلْقَناُكـــْم ِمـــْن َذَكـــٍر  دەفەرموێـــت: )َيـــا أَيُّ
َوُأْنَثـــٰى َوَجَعْلَناُكـــْم ُشـــُعوًبا َوَقَباِئـــَل لَِتَعارَُفـــوا ۚ إِنَّ أَْكرََمُكـــْم 

ـــە ســـاڵیادی  ـــٌر(. ل ـــٌم َخِب ـــَه َعِلي ـــْم ۚ إِنَّ اللَّ ـــِه أَْتَقاُك ـــَد اللَّ ِعْن

پێغەمبـــەری  كائینـــات  فەخـــری  لەدایكبوونـــی 
موســـڵمانان )د.خ( لـــە فەرموودەیەكـــدا دەفەرموێـــت: 
)امُلســـِلُم َمـــن َســـِلَم املســـلمون ِمـــن لســـانه ويـــده..( لـــە 
ــی  ــەر برایەتیـ ــد لەسـ ــەدا تەئكیـ ــی دیكـ فەرموودەیەكـ
نێـــوان موســـڵمانان دەكاتـــەوە و دەفەرموێـــت: )املســـلم 
ـــلم  ـــه، كلُّ املس ـــه وال يخُذُل ـــه وال َيكِذُب ـــلم؛ ال يُخوُن ـــو املس أخ

ـــه(. ـــه ودم ـــه ومال ـــراٌم: ِعرُض ـــلم ح ـــى املس ع

داواكاریــی ئێمــەی زانایــان و مامۆســتایانی ئایینــی 
پیــرۆزی ئیســام بــۆ گەالنــی موســڵمانی ناوچەكــە 
موســڵمانە،  كــوردی  داواكارییەكــی  ڕژێمەكانیــان  و 
ــە  ــان ل ــن كــە خــوای گــەورە و میهرەب ــەوە بزان ــت ئ دەبێ
قورئانــی پیــرۆزدا دەڵێــت: )َواْلَرَْض َوَضَعَهــا لِْلََنــاِم(، واتــە 
زەوی و ئــەم خاكەمــان دروســت كــردووە و داماننــاوە بــۆ 
ــاوازی ڕەنــگ  ــە جی ــن ب ــەو خەڵقــەی لەســەری دەژی ئ
ئایینــزای  و  ئاییــن  و  نەتــەوە  و  و ڕەگــەز  زمــان  و 

ـی
سـ
ـــا
سیـ

لەدایكبوونی پێغەمبەر دروودی خوای 
لەسەر بێت گۆڕانكارییەكی زۆر گەورە 

بوو لە مێژووی مرۆڤایەتیدا

داوا لە گەالن و ڕژێمەكانی ناوچەكە دەكەین پابەندی پەیامی خوا و 
فەرموودەكانی پێغەمبەر بن و چیتر دەستدرێژی نەكەنە سەر گەلی كوردی موسڵمان

بۆ گواڵنی نووسیوە

مامۆستا مەال جەالل خەیالنی 
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ـی
سـ
ـــا
سیـ

سەردەمی سەاڵحەدینی ئەیوبی 
ئاهەنگ دەگێڕا و خێر و 

یارمەتیی هەژاران دەدرا و شیعر 
و هۆنراوە بۆ فەخری كائینات 

دەخوێندرایەوە و فەرموودەكانی 
پێغەمبەریان بە بیری خەڵكی 

دەهێنایەوە

كەلتووری مەولودی 
پێغەمبەر)د.خ( بە دەر لە 
تێڕوانینە ئایینییەكەی لە 
دێڕ زەمانەوە ڕەهەندێكی 

كۆمەاڵیەتی و كەلتووریشی 
وەرگرت و لە بیروبۆچوون و 
زهنییەتی كورددا چەسپێنرا

لەدایكبوونی حەزرەتی پێغەمبەر 
)د.خ( لەناوبردنی كۆمەڵێك 

دابونەریتی ناشیرین و قێزەوەن 
بوو لە دوورگەی عەرەبی 

بە تایبەتی شەڕ و ئاشووب 
و هەڵكوتانە سەر یەكتر و 

تااڵنكردنی ماڵ و موڵكی یەكتر

جیــاوازەوە و هیــچ كەســێك بــۆی نییــە بێــت و بڵێــت 
تــۆ نابێــت لەســەر ئــەم خاكــە بــژی، ئەمــە شــەرعی 
خــوا و یاســا و داواكاریــی و ویســتی خــوای گــەورە و 
میهرەبــان و دروســتكەری هەمــوو زینــدەوەران و جیهــان 
و گەردوونــە، ئێمــەی مامۆســتایان و زانایانــی ئایینــی 
پیــرۆزی ئیســام داوامــان لــە هەمــوو موســڵمانانی 
جیهــان و بــە تایبەتــی موســڵمانانی ئــەو واڵتانــە هەیــە 
ــرای  ــزی ب ــووە، ڕێ ــەش ب كــە كوردســتانی بەســەردا داب
موســڵمانی خۆیــان بگــرن و كۆمەڵكــوژی نەكــەن و 
ســەرمان،  نەكەنــە  دەســتدرێژی  و  مــەدەن  ئازارمــان 
هەرگیــز خــوای گــەورە و میهرەبــان و پێغەمبەرەكەمــان 
ــم و زۆرداری نییــە،  )د.خ( لەگــەڵ چەوســانەوە و زوڵ
پەیاممان لەساڵیادی لەدایكبوونی پێغەمبەر ئیسامدا 
لەهــەر  موســڵمانمان  بــرای  ئەوەیــە گەالنــی  )د.خ( 
چوارپارچــەی كوردســتان بــە دواداچوونێكی هەڵوێســت 
ناڕێكەیــان  هەڵوێســتە  ئــەو  و  ڕەفتاریــان  و  كار  و 

ــەوە. ــڵمان بكەن ــوردی موس ــی ك ــەر گەل بەرامب
خـــودای  ســـەالمی  پێغەمبەرمـــان  لەدایكبوونـــی 
ــە  ــوو لـ ــەورە بـ ــی زۆر گـ ــت، گۆڕانكارییەكـ ــەر بێـ لەسـ
مێـــژووی مرۆڤایەتـــی، وێـــڕای بابەتـــە دینییەكـــەی 
و  شـــەرعی  پەیامێكـــی  )د.خ(  پێغەمبـــەر  كـــە 
دینـــی الی خـــوای گـــەورە و میهرەبـــان پـــێ بـــوو، 
پێغەمبـــەر  لەدایكبوونـــی  لـــە هەمانكاتیشـــدا  بـــەاڵم 
)د.خ( گۆڕانـــكاری و ســـەرەتایەكی نـــوێ بـــوو لـــە 
مێـــژووی مرۆڤایەتیـــدا هـــەر لەدایكبوونـــی ئـــازادی و 
دژایەتیكردنـــی كۆیایەتـــی و چاندنـــی تـــۆوی برایەتـــی 
و ئاشـــتی و ڕێزگرتـــن لـــە بەرامبـــەر و باڵوكردنـــەوەی 
بـــوو.  پێكەوەژیـــان  و  لێبووردەیـــی  كەلتـــووری 
لەدایكبوونـــی حەزرەتـــی پێغەمبـــەر )د.خ( لەناوبردنـــی 
كۆمەڵێـــك دابونەریتـــی ناشـــیرین و قێـــزەوەن بـــوو لـــە 
دوورگـــەی عەرەبـــی بـــە تایبەتـــی شـــەڕ و ئاشـــووب و 
هەڵكوتانـــە ســـەر یەكتـــر و تااڵنكردنـــی مـــاڵ و موڵكـــی 
یەكتـــر، بـــە لەدایكبوونـــی پێغەمبـــەر )د.خ( هەمـــوو 
ـــی  ـــران. لەدایكبوون ـــاو ب ـــە ناشـــیرینانە لەن ـــەو دابونەریت ئ
ـــازادی،  ـــە پێـــی دەوترێـــت لەدایكبوونـــی ئ پێغەمبـــەر بۆی
لەدایـــك  كائینـــات  فەخـــری  دەمـــەی  ئـــەو  چونكـــە 
بـــوو، كاتێـــك كەنیزەكـــەی ئەبـــوو لەهـــەب هەواڵـــی بـــۆ 
ـــەی ئەبوولەهـــەب  ـــرا بچووكەك ـــە ب ـــا ك ئەبوولەهـــەب هێن
ـــە خۆشـــیی  ـــب ڕاســـتەوخۆ ل ـــووە، ئەبوولەه ـــان ب كوڕێكی
ــرد.  ــازاد كـ ــەر ئـ ــێ بەرامبـ ــەی بـ ــە كەنیزەكـ هەواڵەكـ

ـــەر  ـــی پێغەمب ـــە ڕۆژی لەدایكبوون ـــار ك ـــن ج یەكەمی
ئاهەنگـــی بـــۆ ڕێكخـــرا، لـــە ســـەردەمی ســـەاڵحەدینی 

لـــە  دواتریـــش  كوردەكانـــدا،  لەنـــاو  بـــوو  ئەیوبـــی 
شارســـتانیەتی كوردیـــدا ئـــەم كەلتـــوورەی مەولـــودی 
پێغەمبـــەر)د.خ( بـــە دەر لـــە تێڕوانینـــە ئایینییەكەیلەدێـــڕ 
زەمانـــەوە ڕەهەندێكـــی كۆمەاڵیەتـــی و كلتووریشـــی 
وەرگـــرت و لـــە بیروبۆچـــوون و زهنییەتـــی كـــورددا 
ـــرا،  ـــەرز ڕاگی ـــرۆزی ب ـــی و پی ـــە زیندووی ـــپێنرا و ب چەس
زانایـــان و مامۆســـتایانی  نییـــە و  بیدعـــە  ئەمـــەش 
ئایینـــی ڕایـــان وایـــە مـــادام ئامانـــج لـــە بەبیرهێنانـــەوەی 
موســـڵمانانە لەدایكبوونـــی فەخـــری كائینـــات پێغەمبـــەر 
)د.خ( كـــە پەیامـــی مرۆڤایەتـــی پـــێ بـــووە و ڕۆژێكـــی 
ئامانجێكـــی  و  مرۆڤایەتـــی  مێـــژووی  لـــە  نوێیـــە 
ـــر و شـــیرینییە  ـــە، ئەویـــش دابەشـــكردنی خێ ـــی هەی جوان
بـــە ســـەر منـــدااڵن و موســـڵماناندا و یارمەتیدانـــی 
ــە  ــەندكراوی جوانـ ــی پەسـ ــەش نەریتێكـ ــە، ئەمـ هەژارانـ
بـــۆ لەدایكبوونـــی دواییـــن نێـــردراوی خـــوا بـــۆ ســـەر 
پێغەمبـــەر  لەدایكبوونـــی  ســـاڵیادی  بۆیـــە  زەوی، 
)د.خ( گرنگـــە لـــە ڕووی ئایینـــی و كۆمەاڵیەتـــی 
چونكـــە  جوانـــەوە،  دابونەریتێكـــی  و  كەلتووریـــی  و 
بەبیرهێنانـــەوەی هەمـــوو ئـــەو فەرمـــوودە و دابونەریتـــە 
جوانانەیـــە كـــە گەلـــی كـــوردی موســـڵمان زۆر لـــە 
بـــە  باشـــتر و جوانتـــر  گەالنـــی دیكـــەی موســـڵمان 

تۆخـــی و پاكـــی پەیـــڕەوی دەكات.
ـــوو  ـــە پێشـــەوەی هەم ـــورد ل ـــی ك ـــادەدا میللەت ـــەم ی  ل
بـــە  ئیســـامی  لـــە جیهانـــی  میللەتەكانـــی دیكـــەن 
تایبەتـــی لـــە شـــاری هەولێـــری دێریـــن، شـــاری قـــەاڵ 
و منـــارە و هۆالكـــۆ بەزێـــن لـــە دێـــر زەمانـــەوە لـــە 
پێشـــەوەی هەمـــوو شـــارەكانی جیهـــان ئـــەم یـــادە بـــەرز 
و پیـــرۆز دەكات. لـــە كاتـــی خـــۆی ســـوڵتان موزەفـــەر 
ــوە، كاتێـــك  ــەرەوە بینیـ ــە پێغەمبـ ــر خەونـــی بـ لـــە هەولێـ
كۆمەڵـــە كەســـانێك ویســـتبوویان لـــە مەدینـــەی منـــەوەرە 
تەرمـــی پیـــرۆزی پێغەمبـــەر دەســـتكاری بكـــەن، پێشـــتر 
پێغەمبـــەر هاتبـــووە خەونـــی ســـوڵتان موزەفـــەر و بانگـــی 
كـــرد تـــا وەكـــو لەدەســـتی ئـــەو زاڵـــم و ســـتەمكارانە 
پێغەمبـــەر  لەدایكبوونـــی  یـــادی  بـــكات.  دەربـــازی 
)د.خ( پێشـــتر بـــە شـــێوەیەك لـــە شـــێوەكان هەبـــووە، 
بـــەاڵم وەكـــو ئامـــاژەم پێـــدا وەكـــو ئاهەنگێكـــی ڕێكخـــراو 
ــەاڵحەدینی ئەیوبـــی ڕەزا  ــەردەمی سـ ــۆ سـ ــراوان بـ و فـ
و ڕەحمەتـــی خـــودای لەســـەر بێـــت دەگەڕێتـــەوە، ئـــەو 
یارمەتیـــی  و  خێـــر  و  دەگێـــڕا  ئاهەنـــگ  ســـەردەمە 
فەخـــری  بـــۆ  هۆنـــراوە  و  شـــیعر  و  دەدرا  هـــەژاران 
كائینـــات دەخوێندرایـــەوە و فەرموودەكانـــی پێغەمبەریـــان 

ــەوە.  ــری خەڵكـــی دەهێنایـ ــە بیـ بـ
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یاسای كۆتا و 
مێژووی سەرهەڵدانی

كــە بــاس لــە پەرلەمــان دەكەیــن لــە ســەدەكانی پێشــوو، 
پەرلەمــان،  هۆڵەكانــی  نــاو  لــە  دەبینــران  پیــاوان  تەنیــا 
بۆیــە ئــەو دیاردەیــە بــووە جێگــەی تێڕامــان و هاتنەئــارای 
نەبوونــی  لەمــەڕ  ڕۆشــنبیرەكان  ئافرەتــە  پرســیاركردنی 
ڕەگــەزی مــێ لــە هۆڵەكانــی پەرلەمــان، بــۆ ئەو مەبەســتە 
یاســایەك دەركــرا بــۆ بەشــداریی ئافرەتــان و پاراســتنی 
ئەنجومەنــی  و  پەرلەمــان  لــە  بەشــداریكردن  مافــی 
یاســادانان، ئەویــش یاســای )كۆتــا( بــوو كــە هاتــە ئــاراوە 

و ســەری هەڵــدا.
كۆتــا یەكێكــە لــە ئامرازەكانــی بەهێزكردنــی تواناكانــی 
یەكســانی  بنەمــای  لەســەر  سیســتمە  ئــەو  ئافرەتــان، 
ســەرچاوەی گرتــووە لــە پێنــاو كەمكردنەوەی پەراوێزخســتن 
و بوارنــەدان بــە ئافرەتــان كــە بــە درێژایــی مێــژوو بــە 
دەســتیەوە دەناڵێنیــن، ژنانــی جیهــان و ئەمریــكاش هەروەهــا 
كــە لــە ســەدەكانی نۆزدەهــەم بێبــەش بــوون لــە چوونــە نــاو 

كاری سیاســی و هتــد.
كۆتــا واتــە پێدانــی كەمینەیــەك لــە مافــە ڕەواكانــی 
دیاریكــراو  ڕێژەیەكــی  گرتنەدەســتی  پێنــاو  لــە  ژنــان، 
و  بەڕێوەبەرایەتییــەكان  و  پۆســتەكان  و  دەســەاڵت  لــە 
هاوبەشــیكردن لــە بڕیارەكانــی پەیوەســت بــە كۆمەڵگــە، 

. خۆجێیــەكان  ئەنجومەنــە  وەك 
لەگــەڵ ئــەوەی مــەرج نییــە كۆتــا تەنیــا پەیوەنــدی بــە 
ــە  ــە ل ــا بریتیی ــت، بەڵكــو كۆت ــاری سیاســییەوە هەبێ كاروب
پاراســتنی مافــی كەمیینــە و دابینكردنــی هاوبەشــییان 
كاتێــك  نــاو كۆمەڵگــەدا،  كایــە گشــتییەكانی  نــاو  لــە 
ــا، ڕەنگــە  ــژوووی ســەرهەڵدانی كۆت ــۆ مێ ــەوە ب دەگەڕێین
بــۆ  بیــن، كاتێــك دەبینیــن كۆتــا  تووشــی سەرســوڕمان 
پێچەوانــەی  كــە  هاتــووە  بــەكار  دیكــە  مەبەســتێكی 
ڕۆژگاری ئەمڕۆمانــە، ئەویــش بــۆ جیــاكاری و جیاوازیی 
 ١٩٢١ ســاڵی  لــە  كــە  هاتــووە  بــەكار  ڕەگەزپەرســتی 
ڕاگەیانــد،  فریاكەوتنــی(  )كۆتــای  ئەمریكــی  یاســای 
ــە  ــدراو ل ــی ڕاژەی ڕێگەپێ ــە دیاریكردن ــوو ل ــی ب ــە بریت ك
نەتــەوە و نــەژادە جیاوازەكانــی نــاو كۆمەڵگــەی ئەمریكــی، 

ــەو بۆچــوون و  ــاڵەكانی ١٩٧٠وە ئ ــە ســەرەتای س ــەاڵم ل ب
بارودۆخــە گــۆڕا، بــە تایبــەت پاش ئــەوەی دادگای بااڵی 
ئەمریــكا بڕیارێكــی دەركــرد بــە نەهێشــتنی جیاكاریــی 
نــاو  و  دامــودەزگاكان  لــە  نــەژادی  و  ڕەگەزپەرســتی 
كۆمپانیاكانــدا، پێــش ئــەوەش دامودەزگاكانــی پــەروەردە 
بڕیــاری نەهێشــتنی جیاكارییــان جێبەجــێ كردبــوو، پاشــان 
بڕیارێــك درا بــۆ بنكــەی پۆلیســی یەكێــك لــە والیەتــەكان 
كــە دەبێــت نیــوەی كارمەندەكانــی پۆلیــس لــە نەتــەوە و 

ــن. ــاواز ب ــەژادی جی ن
نەهێشــتنی  پێنــاو  لــە  هەوڵــەكان  كــە  ئاشــكرایە 
ڕۆژگاری  تــا  بەردەوامــی  بــە  و  ڕەگەزپەرســتیدا 
ــون. ــە قۆناغــی مێژوویــی جیــاوازدا تێپەڕی ئەمڕۆشــمان ب
بــە گشــتی ئــەوەی ســەرەوە باســێكی فراوانــی )كۆتــا( 

بــوو.
 دروستبوونی یاسای كۆتا بۆ ئافرەتان

و  ڕێككەوتننامــە  دەوڵەتــەكان  مــاوە  مــاوە  دەبینێــن 
دەســتەبەركردنی  پێنــاو  لــە  دەكــەن  واژوو  پەیماننامــە 
مافــە ڕەواكانــی ئافرەتــان و بەگەڕخســتنی تواناكانیــان و 
دابینكردنــی زەمینەســازی بــۆ پراكتیزەكردنــی كارەكانیــان 

لــە نــاو كۆمەڵگــەدا .
هەندێــك لــەو ڕێككەوتننامانــە ماوەیەكــی دیاریكــراو 
لــە  خۆیــان  نوێنەرایەتیــی  بــۆ  هەبــووە  ســنوورداریان  و 
ــوون و  ــدا، لەگــەڵ پەیوەســت ب دامــودەزگا و دامەزراوەكان
ئیلتزامیــان لــە الیــەن واڵتانــی هاوبــەش و واژووكار لەســەر 
ئــەو ڕێككەوتنانــە كــە پێویســتە بــە هەنــد وەربگیرێــن، 
خــۆ گونجاندنیــان لەگــەل كەلتــوورە جیــاوازەكان و ئاســتی 

ڕۆشــنبیری و توانــا كۆمەاڵیەتییەكانــدا.
لــە ســاڵی ١٩٩٥ كۆنگــرەی جیهانــی بــۆ ئافرەتــان لــە 
پەكینــی پایتەختــی واڵتــی چیــن ڕێــك خــرا، كــە لــەو 
كۆنگرەیــەدا بڕیــار درا بــە دیاریكردنــی ڕێــژەی پێویســت لە 
ئامادەبوونــی ئافرەتــان لــە دامــودەزگا تەشــریعییەكاندا بــە 
رێــژەی 3٠% بێــت، كــە ئەویــش لــە واڵتێــك بــۆ واڵتێكــی 

دیكــە جیــاوازە.

بە بێ بەشداری و هاوبەشیی 
جددی و فیعلیی ئافرەتان، 
ئەستمە دەوڵەتێكی بەهێز و 
تەكنوكراتی مۆدێرن بێتە ئاراوە

كاتی نەمانی یاسای كۆتا 
هاتووە و كاتی فراوانبوونی 
هاوبەشیی ئافرەتانە وەك 
پیاوان، كە بە حەق و بە دەنگی 
خۆیان بچنە ناو پرۆسەی سیاسی 
و لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی 
نوێنەران و هەر كایەیەكی 
سیاسی و گشتی و بەڕێوەبردندا 
كێبڕكێی دادپەروەرانە بكەن
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ئاشنا بابان 

بۆ گواڵنی نووسیوە
مامۆستای زانكۆ، زانستە سیاسییەكان

 جۆرەكانی كۆتا:
سیســتمی كۆتــا بــۆ ســێ جــۆر پۆلێــن دەكرێــت كــە 

بریتیــن لــە:
١- كۆتــای دەســتووری Constitutional Quotas- لــە 
دەســتووردا دابیــن كــراوە، كــە ڕێژەیەكــی دیاریكــراو لــە 
بەرژەوەندیــی  بــۆ  یاســادانان  دەســەاڵتی  كورســییەكانی 

دەكرێــت. دیــاری  )ئۆرگانــەكان(  ئافرەتــان 
 -Electoral Law Quotas ٢-كۆتای یاســای هەڵبژاردن
ــە  ــە دەقێكــی یاســایی ئامــاژە ب ــدا ب ــە یاســای هەڵبژاردن ل
سیســتمی كۆتــا بــكات، لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی ئافرەتانــدا.
 Political Party سیاســییەكان  پارتــە  یاســای   -3
Quotas- پەســندكردنی پارتــە سیاســییەكان لــە ڕێســای 
ناوخۆیــی خۆیانــدا، كــە بریتیــن لــە تەرخانكردنــی ڕێژەیــەك 

لــە ژنــان وەك كاندیــد.
سیســتمی كۆتــا وەك هــەر بابەتێكــی دیكــە الیەنــی بــاش 
و ئەرێنیــی هەیــە، لەگــەل دیوەكــەی دیكــەی كــە نەرێنییە. 
باشــییەكانی  لــە  یەكێــك  وەك:  ئەرێنییــەكان  الیەنــە 
سیســتەمی كۆتا ئەوەیە ڕێگری دەكات لە پەراوێزخســتنی 
ئافرەتــان لــە پرۆســەی بڕیــاردان و، دابینكردنــی یاســا بــۆ 
پاراســتنی مافەكانیــان و هاتنــە ئــارای جــۆرە یەكســانی و 

ــەنگییەك. هاوس
لــە  دەكات  جیــاكاری  وەك:  نەرێنییەكــەی  الیەنــە   
بەرامبــەر پیاوانــدا، ئەگــەر بــە واقیعــی ئامانــج دادپــەروەری 
وەك  لــەوە  جگــە  بــن،  یەكســان  هەمــوان  دەبێــت  بێــت، 
چارەســەرێكی كاتییــە و نوێنەرایەتییەكــی ڕاســتەقینەی 

نــاكات. دیموكراســی 
ــە پێــی ئامــاری بەرنامــەی نەتــەوە یەكگرتــووەكان بــۆ  ب
گەشــەپێدان، گەیشــتووەتە ئــەوەی كــە هاوبەشــیی ئافرەتــان 
لــە دامــودەزگاكان و پەرلەمــان )دەســەاڵتی یاســا دانــان- 
ئەنجومەنــی نوێنــەران( ١٥.٢% بــووە لــە جیهانــدا، لــە واڵتــە 
بــۆ  بــووە  بــووە، میســر یەكــەم واڵت  عەرەبیــەكان ٦.٤% 
پیادەكردنــی یاســای كۆتــا لــە پەرلەمــان، كــە لــە ســاڵی 
١٩٧٩دا 3٠ كورســی بــۆ ئافرەتــان دیــاری كــرا، بــەاڵم 

ــایەوە. ــایە هەڵوەش ــەو یاس ــان ئ پاش
ــدی ٧٠ی جیهــان  ــە ڕیزبەن ــۆ ســاڵی ٢٠٢٠ ل ــراق ب  عێ
لــە  ئافرەتــان  بەشــداریكردنی  ڕێــژەی  ڕووی  لــە  بــووە 
پەرلەمــان ٢٥.٥% بــووە لــە كــۆی3٢٩ كورســی ٨٤ كورســی 

ــە. ــۆ ئافرەتان ب
لــە هەرێمــی كوردســتان بــە پێــی مــاددەی بیســت و دووەم 
ــە  ــت ل ــە دەبێ ــراوە، ك ــاری ك ــان دی ــۆ ئافرەت ــەك ب ــە ڕێژەی ك

3٠% كەمتــر نەبێــت.
هاوبەشیی سیاسیی ئافرەتان و خواست و داواكارییەكانیان 
مەشــرووعەكانی  داخوازییــە  لــە  نییــە  كەمتــر  هیچــی 
پیــاوان، وەك داواكاریــی هاوبەشــی سیاســی، هەڵبــژاردن 
و هاوبەشــی لــە دامــودەزگا و كایــە گشــتییەكاندا، لــە 
بنەمــا ســەرەكییەكانی سیســتمی دیموكراســی لــە مــاف 
بــۆ  ئافرەتــان  ڕەوای  مافێكــی  وەك  ئازادییەكانــدا،  و 
دەســتبەركردنی ئازادییە سیاســییەكانیان و لەپێناو پتەوكردن 
و بەهێزكردنــی یەكگرتوویــی كۆمەاڵیەتــی و هاتنــە ئــارای 
دادپەروەریــی كۆمەاڵیەتــی و پێشــكەوتنی واڵت. پێویســتە 
ئافرەتــان بواریــان پــێ بدرێــت و زەمینەســازییان بــۆ بكرێــت، 
بــە جۆرێــك توانســتی خۆیانــی تێــدا بدۆزنــەوە و پراكتیــزەی 
و  هاوشــان  پیاوانــدا  لەگــەڵ  كــە  بكــەن،  خۆیــان  كاری 
یەكەســان بــن، واتــا هاوتەریــب بــن لــە هاوبەشــیی سیاســیدا، 
جیــاكاری و جیــاوازی و كۆتــا و دانانــی ڕێژەیــەك بــۆ 
ئافرەتــان، ڕەنگــە بــۆ ســەردەمێكی ڕاگــوزاری بارودۆخــی 
كوردســتان گونجــاو بووبێــت، بــەاڵم لــەم رۆژگارەدا ئافرەتــان 
ــە  ــرە، بۆی ــان جیاوازت ــا و گەشــەی جــۆری و چەندێتیی توان
كاتــی نەمانــی یاســای كۆتــا هاتــووە و كاتــی فراوانبوونــی 
هاوبەشــیی ئافرەتانــە وەك پیــاوان، كــە بــە حــەق و بــە دەنگی 
خۆیــان بچنــە نــاو پرۆســەی سیاســی و لــە هەڵبژاردنــی 
ئەنجومەنــی نوێنــەران و هــەر كایەیەكــی سیاســی و گشــتی 

ــە بكــەن. ــی دادپەروەران ــدا كێبڕكێ و بەڕێوەبردن
و  جــددی  هاوبەشــیی  و  بەشــداری  بــێ  بــە  چونكــە 
فیعلیی ئافرەتان، ئەســتمە دەوڵەتێكی بەهێز و تەكنوكراتی 

ــاراوە. ــە ئ ــرن بێت مۆدێ

پێویستە ئافرەتان بواریان پێ 
بدرێت و زەمینەسازییان بۆ 

بكرێت، بە جۆرێك توانستی 
خۆیانی تێدا بدۆزنەوە و 

پراكتیزەی كاری خۆیان بكەن، 
كە لەگەڵ پیاواندا هاوشان و 

یەكەسان بن

مەرج نییە كۆتا تەنیا 
پەیوەندی بە كاروباری 

سیاسییەوە هەبێت، بەڵكو 
كۆتا بریتییە لە پاراستنی 
مافی كەمیینە و دابینكردنی 

هاوبەشییان لە ناو كایە 
گشتییەكانی ناو كۆمەڵگەدا
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ســـینەمای ژینگەیـــی، یـــان فیلمـــە ژینگەییـــەكان 
ئـــەو  ناســـاندنی  لـــە  بەرپرســـانەیە  بەشـــدارییەكی 
گۆڕانكارییانـــەی كـــە بەســـەر ئـــاو و هـــەوای جیهاندا 
ــە وەك ئاڵنگارییەكـــی  ــوون، گۆڕانكارییـــەك كـ هاتـ
نـــوێ ڕووبـــەڕووی مرۆڤایەتیـــی بووەتـــەوە، بەهـــۆی 
ـــردن  ـــۆری مامەڵەك ـــە ج ـــرۆڤ ل ـــودی م ـــەی خ هەڵ

لەگـــەڵ ژینگـــەو پێكهێنەرەكانیـــدا.
ـــدا پیـــت و وشـــە و  ـــە نووســـینە ژینگەییەكان وەك ل
ڕســـتەكان گوزارشـــت لـــە پرســـی ژینگـــە دەكـــەن، لـــە 
ســـینەمای ژینگەییشـــدا فیلمـــە ژینگەییـــەكان لـــە 
ڕێگـــەی چـــاوی كامێـــراوە گوزارشـــت لـــە پرســـی 

ـــەن. ژینگـــە دەك
ســـینەمای ژینگەیـــی و فیلمـــە ژینگەییـــەكان 
ڕەنگـــەوە  و  دەنـــگ  ڕێگـــەی  لـــە  ســـااڵنێكە 
دەگەیەنـــن،  وا  ژینگەیـــی  بەهێـــزی  پەیامێكـــی 
كـــە كامێـــرا دەتوانێـــت ببێتـــە چـــاوی سرووشـــت و، 
تۆمـــار  ئاووهـــەوا  و  ژینگـــە  گۆڕانكارییەكانـــی 

بـــكات.
ســـینەمای ژینگەیـــی، یـــان فیلمـــە ژینگەییـــەكان، 

یـــان ســـینەمای ســـەوز، دەروازەیەكـــن بـــۆ:
یەكـــەم: ئاشـــنابوون بـــە زانیارییەكـــی گشـــتگیر بـــە 

باســـەكانی ژینگـــە.
دووەم: دروســـتكردنی ڕایەكـــی گشـــتی لەبـــارەی 

ئـــەو ڕاســـتییانەی كـــەم كـــەس ئاگاداریانـــن.

ســـێیەم: بوارێكـــی گونجـــاوە بـــۆ دەرخســـتنی توانـــا 
ــتی  ــەر ئاسـ ــان لەسـ ــاراوەكان و داهێنـ ــە شـ ژینگەییـ

ـــەس. ـــە ك تاك
هەڵمەتـــی  ڕاگرتنـــی  بـــۆ  هەوڵێكـــە  چـــوارەم: 
پیســـكردن و تێكدانـــی ئیكۆسیســـتم و هەمەجۆریـــی 

بایۆلۆجـــی و ســـامانی سرووشـــتی.
پێنجـــەم: دووبـــارە داڕشـــتنەوەی بیركردنـــەوەی تـــاك 
و كۆمەڵگـــە بەپێـــی بنەماكانـــی هاوواڵتیبوونـــی 

ژینگەیـــی.
شەشـــەم: هۆشـــیاریی ژینگەیـــی الی هاوواڵتیـــان 
جێگیـــر دەكـــەن و بەرپرســـان و كاربەدەســـتانیش لـــە 
زۆرێـــك لـــە كێشـــە دیـــار و نادیارەكانـــی ژینگـــە 

ئـــاگادار دەكەنـــەوە.
گەیاندنـــی  بـــۆ  هـــۆكارن  خێراتریـــن  حەوتـــەم: 
بیرۆكـــەكان بـــە بینـــەر و كارتێكـــردن لـــە تـــاك و، 
هاندانیـــان بـــۆ گۆڕینـــی هەڵســـوكەوت و ڕەفتاریـــان.
بـــۆ  دەگـــۆڕن  جەمـــاوەر  توانـــای  هەشـــتەم: 
هێزێكـــی فشـــار لەســـەر بەرپرســـان، بـــۆ ئـــەوەی 
ــۆ  ــەر، بـ ــە بـ ــتەكان بگرنـ ــە دروسـ ــكارە ژینگەییـ ڕێـ

ژینگـــە. چاككردنـــی  و  پاراســـتن 
نۆیـــەم: هۆكارێكـــن بـــۆ كۆكردنـــەوەی تاكـــەكان 
ــۆ  ــانەدا بـ ــەش و خۆبەخشـ ــەی كاری هاوبـ ــە بۆتـ لـ

ئەنجامدانـــی گۆڕانكاریـــی لـــە كۆمەڵگـــەدا.
ـــی پیشەســـازیی ســـینەما  ـــەم: دەرخســـتنی ڕۆڵ دەی
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سینەمای ژینگەیی ئاوێنەیەك 
بۆ پێشاندانی گرفتەكانی ئایندە
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لـــە زیادكردنـــی پیســـكردنی ژینگـــە لـــە ڕێگـــەی 
و  بەهەمهێنـــەر  ژینگەییەكانـــی  بـــە  دژ  كارە 
ــەوەی  ــینەماییەكان، وەك ئـ ــە سـ دەرهێنەرانـــی فیلمـ
ـــدا ڕووناكییەكـــی  لـــە دەرهێنانـــی زۆربـــەی فیلمەكان
ـــن  زۆر و دروســـتكردن و تێكدانـــی شـــوێنی وێنەگرت
ـــە  ـــە ل ـــەدان دان ـــی س ـــی و چاپكردن و دیكـــۆری كات
كۆپیـــی دەقـــەكان و خواردنـــی ڕۆژانـــەی ســـتاف 
و گەرمكردنـــەوە، یـــان ســـاردكردنەوەی شـــوێن و، 
تەقەمەنـــی و تەقاندنـــەوە و ئاگركردنـــەوە و دووكـــەڵ 
هۆكارەكانـــی  ڕاددەبـــەدەری  لـــە  بەكارهێنانـــی  و 
ســـووتانی  و  درەخـــت  بڕینـــەوەی  و  گواســـتنەوە 
دارســـتان و پیســـكردنی ڕووبـــار و ئازاردانـــی ئـــاژەڵ 

ــد. و .. هتـ
فیلمـــە ژینگەییـــەكان لەســـەر ئاســـتی جیهـــان 
چەنـــد ســـاڵێكە ســـەرەتایەكیان دەســـت پـــێ كـــردووە، 
فیلمانـــەی  ئـــەو  بـــە  بـــەراورد  هێشـــتا  بـــەاڵم 
لـــە كێشـــەكانی دیكـــە دەكـــەن، زۆر  بـــاس  كـــە 
كەمـــن، بێگومـــان ئەمـــەش بـــۆ چەنـــد هۆكارێـــك 

لەوانـــە: دەگەڕێتـــەوە 
یەكـــەم: كەمتەرخەمیـــی دامـــەزراوە گشـــتی و 
ـــە باســـەكانی ژینگـــە. ـــەوە ل ـــە ئاوڕدان ـــەكان ل تایبەت
ــارە و  ــتی پـ ــێوەیەكی گشـ ــە شـ ــینەما بـ دووەم: سـ

بودجەیەكـــی زۆری دەوێـــت.
بایەخپێدانـــی  فیلـــم  بەرهەمهێنەرانـــی  ســـێیەم: 

یەكەمیـــان بـــەو فیلمانەیـــە كـــە پـــارەی زۆریـــان بـــە 
خێرایـــی بـــۆ پەیـــدا دەكـــەن، نـــەك بـــەو فیلمانـــەی 
ـــەودای وەك  ـــی دوورم ـــە و گرفت ـــە كێش ـــاس ل ـــە ب ك

ــەن. ــە دەكـ ژینگـ
كەلتـــووری  كەمیـــی  یـــان  نەبـــوون،  چـــوارەم: 

ژینگەیـــی. ســـینەمایی  بەرهەمهێنانـــی 
لـــە  ژینگەیـــی  ســـینەمای  الوازیـــی  پێنجـــەم: 
ڕووی ژمـــارە و جـــۆری فیلمـــەكان و لـــە ڕووی 

بینەرانیـــەوە. كەمیـــی 
بۆیـــە لـــە پێنـــاوی دەســـتكردن بـــە دانانـــی بنەمایـــەك 
ـــارای ســـینەمای ژینگەیـــی و فیلمـــە  ـــە ئ ـــۆ هێنان ب
ژینگەییـــەكان لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا، چەنـــد 
هەرچەنـــدە  پێویســـتن  ســـەرەتایی  هەنگاوێكـــی 

بچووكیـــش بـــن، لەوانـــە:
 یەكـــەم: ئەنجامدانـــی پێشـــبڕكێی ســـااڵنە بـــۆ 

كورتـــە فیلمـــی ژینگەیـــی.
فیلمـــە  بەشـــی  هەبوونـــی  پێویســـتیی  دووەم: 
ژینگەییـــەكان لـــە هـــەر فیســـتیڤاڵێكی ســـینەماییدا.
چەنـــد  كۆتوبەنـــدی  لـــە  دەربازبـــوون  ســـێیەم:   
بـــە  خۆڕادەســـتكردن  كەلتـــووری  و  بارەكردنـــەوە 

گرفتـــەكان.
چـــوارەم: جەختكردنـــەوە لەســـەر ئامادەكردنـــی ئـــەو 
فیلمـــە ژینگەییانـــەی كـــە دۆزینـــەوەی چارەســـەری 

داهێنەرانـــە بـــۆ گرفتـــەكان دەخەنـــە ڕوو.
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هەمواری یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی 
خێزانی كاردانەوەی جیاوازی لێ 

دەكەوێتەوە

هەمواری  پێشنیاری  كوردستان  پەرلەمانی  ئەوەی  دوای 
كرد  تاوتوێ  خێزانی  توندوتیژیی  بەرەنگاربوونەوەی  یاسای 
زۆرترین  خاڵ  دوو  كەوتەوە،  لێ  زۆری  مشتومڕێكی  و 
هەرای لە سۆشیال میدیا نایەوە، یەكێكیان بە زۆر سەرجێی 
هاوسەرانی بە تاوان داناوە، ئەوەی دیكەش بریتی بوو لەوەی 
كە هەر كەسێك دەتوانێت بەرامبەر بە تاوانێكی توندوتیژی 
ئایینی  زانایانی  یەكێتی  بەرامبەردا  لە  بێت.  هەواڵبەر 
بەیاننامەیەكدا  لە  و  دەنگ  هاتە  كوردستان،  ئیسالمی 
ئاماژە بەوە دەكەن » ئێمە لە یەكێتی زانایان لە ڕوانگەی 
هەستی بەرپرسیارێتی و ئەركی پیشەیی خۆمان چاومان بە 
پرۆژە یاساكە كەوتووە. دوای خوێندنەوە و هەڵسەنگاندن و 
بەدواداچوون بۆمان دەركەوتووە، كە ئەم پرۆژە یاسایە لەگەڵ 
بنەماكانی شەریعەتی ئیسالم ناگونجێ و پێچەوانەی نەریت 
و  كۆمەاڵیەتییە  ئاشتیی  و  كوردی  كۆمەڵگەی  واقعی  و 
بۆ سەر شیرازەی خێزان هەیە،  لێكەوتەی خراپی  ئەگەری 
پرۆژەی  كوردستان  پەرلەمانی  لە  داواكارین  سۆنگەوە  لەم 
میللەتەكەمان  واقعی  و  كەلتوور  بە  نەگونجاو  و  ناواقیعی 
نەدات،  كردنی  یاسا  بە  هەوڵی  و  كار  بەرنامەی  نەخاتە 
چونكە دەركردنی یاسا بۆ خزمەت و بەرژەوەندیی هاوواڵتیان 

و كۆمەڵگەیە، نەك زیاتركردنی ئاریشە«.
لە  داكۆكیكردن  لێژنەی  سەرۆكی  دزەیی  لەنجە  هاوكات 
كۆنگرەیەكی  لە  كوردستان  پەرلەمانی  لە  ئافرەت  مافی 
ڕۆژنامەییدا گوتی: »وەك لێژنەی داكۆكیكردن لە مافی 
لەسەر  ساڵێكە  نزیكەی  كوردستان  پەرلەمانی  لە  ئافرەت 
یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی خێزان كار دەكەین تا 
هەموار بكرێتەوە، بۆیە دڵنیاتان دەكەینەوە لەوەی كە هیچ 
یاسایەك دەرناچێ كە دژی شەریعەت و مافەكانی مرۆڤ 

بێت«.

سەبارەت  پەروەردەییە  ڕێنماییكاری  هەمەوەندی  ئامینە 
لە  پشتیوانی  من  جار  »زۆربەی  دەڵێت:  پرس  هەمان  بە 
بێ  دەنگدانەوەیەكی  كە  ناكەم  بیرۆكەی)توندوتیژی( 
بۆ  جۆراوجۆری  بەرنامەی  و  میدیاكان  لە  هەیە  ئەندازەی 
و  مەدەنی  كۆمەڵگەی  ڕێكخراوەكانی  الیەن  لە  دادەنرێت 
لەبەر  بۆ؟  كوردستان.  لە  دەسەاڵتدارمانەوە  حكومەتی 
ئەوەی توندوتیژی هەر لە دێرزەمانەوە هەبووە. تەشەنەكردنی 
لە  نییە.  قبووڵ  قابیلی  كۆمەڵگەكەمان  لە  توندوتیژی 
ئەمجۆرە  هەمیشە  كە  دەدوێن  ئامارەكان  واڵتان  زۆرینەی 
ئەم  خۆشبەختانە  كۆمەڵگەكانیان،  لە  باوە  توندوتیژییانە 
مایەی  بەركارە،  و  دەرچووە  كوردستان  لە  وا  یاسایانەی 
بكرێتەوە  تەسك  ناكرێت  بەاڵم  دەستخۆشییە،  و  دەڵخۆشی 
بەرفراوانی  هەڵمەتێكی  دەكرێت  خێزاندا،  چوارچێوەی  لە 
وەك  بگرێتەوە،  كۆمەڵگە  سەرتاپای  یاسایی  هۆشیاری 
ڕێزدار ڕێبەر ئەحمد وەزیری ناوخۆ فەرمووی و دەستی خستە 
سەر برینەكە، هەمیش بەندە پێش ماوەیەك لە هەوڵی ئەوەدا 
بووم، هاوشانی بەشی یاسایی یەكێتی ئافرەتانی كوردستان 
بەرنامەیەك دابنێین بۆ باڵوكردنەوەی هۆشیاری یاسایی بۆ 
فەرمانگە  كەناڵی  ڕێگای  لە  كۆمەڵگە  تاكەكەنی  گشت 
بە  فەرمانبەر  تاكێكی  هەر  ناساندنی  بۆ  حكوومییەكانەوە 
هەروەها  و  فەرمانگەیە  ئەو  لەناو  ئەركەكانی  و  مافەكانی 
بۆ  بدرێت  جددی  هەوڵێكی  دەكرێت  خوێندنگەكانیش  لەناو 
»ئێمەمانان  گوتیشی:  یاسا«.  بە  درككردن  باڵوكردنەوەی 
تا لووتمان لە بەردی دادگا نەدات و داغ نەكرێین، لە یاسا 
یاسا  هەمواركردنی چەندین  و  دەركردن  هەروەها  تێناگەین. 
ئەگەر  كۆمەڵگە  تاكەكانی  بۆ  نابێت  ئەوتۆی  بایەخێكی 

هۆشیارییەكی بەرفراوانی لەگەڵدا نەبێت.
ڕووزار ئەحمەد مامۆستا و چاالكی مەدەنییە و ڕای وایە: 

دڵنیاتان دەكەینەوە لەوەی كە 
هیچ یاسایەك دەرناچێ كە دژی 
شەریعەت و مافەكانی مرۆڤ بێت

دەكرێت هەڵمەتێكی بەرفراوانی 
هۆشیاری یاسایی سەرتاپای 
كۆمەلگە بگرێتەوە، وەك ڕێزدار 
ئەحمد وەزیری ناوخۆ فەرمووی و 
دەستی خستە سەر برینەكە
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لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا پەرلەمانی كوردستان پێشنیاری هەمواری یاسای 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی خێزانی تاوتوێ كرد، بەاڵم كاردانەوەی جیاوازی 
لێكەوتەوە و مشتومڕی زۆری بە دوای خۆیدا هێنا، چ لەالیەن 
ئەوانەی پشتگیری دەكەن، چ ئەوانەشی كە دژی دەوەستنەوە. 
بەشداربووانی ئەم ڕاپۆرتەی گۆڤاری گواڵن زیاتر شەن 
و كەوی ئەو پرسە هەستیارە دەكەن.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

یاسای  پرۆژە  »هەمواركردنی 
دەرچوونی  وەكو  ئەمڕۆ  توندوتیژی 

لەبەر  ئەسپێكدا،  سمی  لەژێر  وایە  بەردێك 
پەروەردە  خواستی  و  ئاست  لە  دەبێت  یاسایەك  هەر  ئەوەی 
نەریتە  بۆ  چڕوپڕ  خوێندنەوەی  پێشتر  و  بێت  كۆمەڵگە  و 
مەزهەبی و كۆمەاڵیەتی و كەلتوورییەكان كرابێت و بپرسین: 
ئەو هاوكێشە جیهانییەین؟ گوتیشی:  لە كوێی  ئێمە  ئاخۆ 
بنەمایەكی  لەسەر  مێژووەكەی  كوردەواری  »كۆمەڵگەی 
لەمەڕ  بەهاكانی  دەبێت  نراوە و  بونیات  تەندروست  خێزانیی 

بڕیاردان و هەمواركردنی هەر یاسایەك پارێزراو بن«.
ئەو چاالكی مەدەنییە وەك هەزاران چاالكی دیكە پێداگری 
لەسەر ئەوە دەكات كە »توندوتیژی بە درێژایی مێژوو هەبووە 
بەردەوامە«،  كۆمەڵگەكاندا  تەواوی  لە  هەنووكەش  تا  و 
بۆ ڕزگاركردنی مرۆڤایەتی  دەڵێت: »خودی دین  هاوكات 
پێموایە  من  بۆیە  دەڵێن،  وا  خوداش  و  پێغەمبەر  و  هاتووە 
و  چۆنی  لەسەر  نەكرێتەوە  چڕ  هەمواركردنە  ئەم  پێویستە 
بگەڕێینەوە  باسەكە  جەوهەری  بۆ  بەڵكو  سزا،  چەندێتی 
و  توندوتیژییەكان  ڕێژەی  زیادبوونی  هۆكاری  ئەویش  كە 
ڕێكاری چارەسەریەتی«. گوتیشی: »بۆچی  دۆزینەوەی 
باسی ئەو ڕێكخراو و دامەزراوانەی ژنان و ئافرەتان ناكەن، 
بەناو  بنكەی  باسی  یاساكە  پرۆژە  كاتێك  كردووە،  چییان 
كامە  حەوانەوە؟  كام  بڵێن  پێم  دەكات،  داڵدەدان  و  حەوانەوە 
مەرجی تەندروستی؟ كامە زەمانەتی پێگەیاندن؟ دەبوو یاسا 
كە  بكات،  كەیسانە  ئەم  لەسەر  لێكۆڵینەوە  و  بەدواداچوون 
حكومەت  پێویستە  دەكات.  نادیار  خێزانەكان  چارەنووسی 
خۆیان  ئافرەتان  و  ژنان  ڕێكخراوەكانی  و  بنكە  و  دەزگا  و 
و  خێزان  پاراستنی  سنووری  لە  و  بكەنەوە  ساغ  بەتەواوی 
مەعنەوییان  ماددی  هاوكاری  كوردەواریدا  كۆمەڵگەی 

بێت«.

پەیوەندییەكان  و  ڕاگەیاندن  بەرپرسی  بەڕۆژی  دهـــۆك 
بە  سەبارەت  سۆران)ی.ئا.ك(  ئەنجومەنی  لە 
ڕای  خێزان،  دژی  توندوتیژی  یاسای  هەمواركردنەوەی 
و  كوردستان  هەرێمی  لە  ئافرەتانە  بەرژەوندیی  لە  وایە 
هاوكات دەڵێت: »یاسا بۆ ڕێكخستنی كۆمەڵگە دانراوە 
و لەبەر ئەوەی ئافرەت نیوەی كۆمەڵگەیە بۆیە هەندێك 
لە یاساكان بۆ ڕێكخستنی ژیانی ئافرەتیش هاتوون، چ 
لە بواری كۆمەاڵیەتی، یان لە بواری باری كەسی« یان 
لە بواری سزادان و دیاركردنی ئەرك و مافەكان. هەروەها 
پێوە  پیاوساالری  موركی  یاساكان  زۆربەی  ئەوەی  لەبەر 
دیارە، بۆیە لەو یاسایانە ستەمی زۆر لە ئافرەت كراوە«. 
خێزان  دژی  توندوتیژی  »بەرەنگاربوونەوەی  گوتیشی: 
پێویستە،  هەمواری  ژمارەیەك  یاساكە  دەركەوتووە،  بۆیان 
بۆیە  بپارێزێت،  ئافرەتان  نەتوانراوە  پێویست  وەك  چونكە 
دەكرێن.  توندتر  سزاكانیش  و  دەكرێتەوە  هەموار  یاساكە 
هەروەها سەرنجمان هەیە لەسەر یاسای توندوتیژی دژی 
الیەن  لە  دراوە  هەمواركردنەوەی  بڕیاری  بۆیە  خێزان، 
بە  پابەندە  حكومەتیش  و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 
ناوەكەیەوە  لە  یاساكە  بۆیە  ژنان،  مافەكانی  دابینكردنی 
گۆڕدراوە و كراوە بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی 
لە  داوا  كوردستان.  هەرێمی  لە  خێزان  و  ئافرەت  دژی 
دادگاكانیش دەكەن كە دادوەری تایبەت بە دۆسێیەكانی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەت و خێزان هەبێت 
بە  و ڕێگرییش بكەن لەوەی تۆمەتبارانی ئەو دۆسێیانە 

كەفالەت ئازاد بكرێن«.

دەركردن و هەمواركردنی چەندین 
یاسا بایەخێكی ئەوتۆی نابێت 
بۆ تاكەكانی كۆمەڵگە ئەگەر 

هۆشیارییەكی بەرفراوانی 
لەگەڵدا نەبێت

هەر یاسایەك دەبێت لە ئاست و 
خواستی پەروردە و كۆمەڵگە بێت 
و پێشتر خوێندنەوەی چڕوپڕ بۆ 
نەریتە مەزهەبی و كۆمەاڵیەتی 

و كەلتوورییەكان كرابێت 
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خوازبێنیكاری زۆرم هەبوو، 
بەاڵم براكانم لە پێناو 
ئیسراحەتی خۆیان ڕێگرییان 
لێ دەكردم هاوسەرگیری بكەم

ژیان ئەحمەد:

خزمەتكردنی دایك و باوكی 
پەككەوتە دەكەوێتە ئەستۆی ئەو 
كچەی كە لەسەر ماڵە و هێشتا 
هاوسەرگیری نەكردووە، بۆیە 
بە ناچاری قوربانی بە 
خۆی دەدات
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ئەگەرچی تەمەنی لە پەنجا ساڵ نزیك دەبێتەوە، بەاڵم 
ڕوخساری وا نیشان نادات و چەندین ساڵ لە تەمەنی 
خۆی  وەك  كە  ئەوەی  سەرەڕای  دیارە.  منداڵتر  خۆی 
باسی دەكات، لە الیەن براكانیەوە »غەدری زۆر«ی لێ 
كراوە. بە ژیان ئەحمەد خۆی دەناسێنێت و سەرەتا باسی 
ئەوە دەكات كە »وەك كەلتوورێك لەناو بەشێكی خێزانەكان 
دەهێڵنەوە،  كچ  پەككەوتە  باوكی  و  دایك  خزمەتی  بۆ 
تەنانەت ئەگەر كۆمەڵێك كوڕیشیان هەبێت، ئەوەش زیاتر 
خێزان  تاكەكانی  كە خزمەتكردنی  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ 
ئەستۆی  خراوەتە  بەسااڵچووان  و  نەخۆش  تایبەت  بە 
ئافرەت، نەك پیاو، لەو حاڵەتەدا واتە خزمەتكردنی دایك 
و باوكی پەككەوتە دەكەوێتە ئەستۆی ئەو كچەی كە 
لەسەر ماڵە و هێشتا هاوسەرگیری نەكردووە، بۆیە بە 
ناچاری قوربانی بە خۆی دەدات، چونكە لەوە ڕاهاتووە 

ئافرەت قوربانیدەری سەرەكییە لە ناو خێزاندا.
دانیشتووی  ساڵەی   48 تەمەن  كچێكی  ئەحمەد  ژیان 
شاری هەولێرە، ئەو دەرچووی قۆناغی ئامادەییە و وەك 
خۆی باسی دەكات بەهۆی كۆمەڵێك بەربەست نەیتوانیوە 
خوێندن تەواو بكات و ببێتە خاوەنكار و داهاتی خۆی. 
لە دیدارێكی لەگەڵ گۆڤاری گواڵن، بەمجۆرە باس لە 

ڕۆژە ناخۆشەكانی ژیانی ئێستا و ڕابردووی دەكات:
منداڵی  من  بووین،  خوشك  سێ  و  برا  چوار  »ئێمە 
قۆناغی  لە  كاتێك  بووم،  باوكم  و  دایك  چوارەمی 
ئامادەیی بووم، باوكم جەڵدەی دڵ لێی دا و چەند ساڵێك 
كەوتە سەر جێگە، تەواوی خوشك و براكانم لە خوێندن و 
خۆپێگەیاندنی خۆیان بەردەوام بوون، بە بیانووی ئەوەی 
كە باوكم منی خۆش دەوێت و لەگەڵ من ئاسوودەیە بە 
زۆر و زۆرداری منیان لە خوێندن دەرهێنا، ئەگەرچی 
دایكیشم لە ژیاندا مابوو. ڕۆژان هاتن و تێپەڕین هەموو 
خوشك و براكانم خوێندنیان تەواو كرد و ژیانی هاوبەشیان 
پێكهێنا، لەم ماڵە گەورەیەی كە سااڵنێك جمەی دەهات 
لە خوشك و برا، من و دایكم و باوكم بە تەنیا ماینەوە، 
نەخۆشییەوە  و  پیری  بەهۆی  دایكیشم  نەبرد  زۆری 
كەوتە سەر جێگە و دوای ماوەیەك لە ڕووبەڕووبوونەوەی 
نەخۆشییەكەی ئەمری خوای كرد، من و باوكم بە تەنیا 
ماینەوە، خوشك و براكانم لە كاتی نەخۆشیی دایكم و 

هەم باوكم هەقیان بەسەر هیچەوە نەبوو، ڕۆژانی هەینی 
سەعاتیان  دوو  یەك  سەردانێكی  بكرابا  بۆیان  ئەگەر 
دەكردین و دەڕۆشتنەوە، ئەوان خەریكی خۆشگوزەرانی و 
گەورەكردنی منداڵەكانیان بوون، بەوەش نەوەستان، ببووم 
دەچوون  كە  براكانم  و  خوشك  منداڵەكانی  دایەنی  بە 
بۆ دەوام و بازاڕ و الی دكتۆر منداڵەكانیان دەهێنا بۆ 
الی من، هەر ڕۆژەی یەكێكیان بە ناوی دەعوەتكردن 
و نانخواردن ئێمەیان دەبردە ماڵی خۆیان و بە بیانووی 
پاك  من  بە  ماڵەكانیان  سەڵتم  و  نییە  منداڵم  ئەوەی 
دەكردەوە، لە ڕابردوودا خوازبێنیكاری زۆرم هەبوو، بەاڵم 
براكانم لە پێناو ئیسراحەتی خۆیان هەموویان ڕێگرییان 
پێی  گەورەكەم  برا  بكەم،  هاوسەرگیری  دەكردم  لێ 
دەگوتم تازە مێردیش بكەی منداڵت نابێ، تەمەنت زۆر 
جیاتی  لە  بكەی،  پیرەمێردێك  بە  مێرد  دەبێ  و  بووە 
خزمەتی  بكەیت،  خەڵكی  پیرەمێردی  خزمەتی  ئەوەی 
بابی خۆت بكەیت باشترە، ساڵی پاریش باوكم ئەمری 

خوای كرد«.
ژیان ئەحمەد دوای كۆچی دوایی دایك و باوكی تووشی 
دەڵێت:  بارەیەوە  لەو  هەر  و  دەبێتەوە  نەهامەتی  زۆر 
بوو،  خراپتر  ز ور  ژیانم  باوكم  و  دایك  مردنی  »دوای 
براكانم ڕێگەیان نەدام لە ماڵی خۆم بمێنمەوە، ئەویش 
بە  عەیبە  و  عازەبم  كە من كچی  ئەوەی  بیانووی  بە 
تەنیا بژیم، هەر چوار ڕۆژ دوای مردنی باوكم براكانم 
حاڵم  و  ماڵ  بێ  ساڵە  دوو  كرد،  هەڕاج  خانووەكەیان 
براژنەكانم  برایەكمم،  ماڵی  لە  ڕۆژەی  هەر  ساڵە  دوو 
تەحەكومم پێ دەكەن، برازا تەحەكومم پێ دەكات، ڕێگە 
نادەن بچمە دەرەوە و بچمە الی هاوڕێكانم، پێم دەڵێن: 
ئەوەندە مەچۆرە دەرەوە، دوایی خەڵك پێت دەڵێن لە مێردی 
دەگەڕێ، هەر ڕۆژێك لە ژیانم تێدەپەڕێ و خۆزگە بە 
مەرگ دەخوازم، دوای مردنی باوكم چەند خوازبێنییەكم 
هەبوو، بەاڵم دیسان بوونە ڕێگر لە بەردەم ئەوەی منیش 
وەكو ئەوان ماڵێكم هەبێت و چیتر لەو دەرك و ئەو دەرك 
نەمێنمەوە، دەیانگوت ئەمە لە ئێمە ناوەشێتەوە، براكانم 
دەیانگوت ئەگەر هاوسەرگیری لەگەڵ ئەوەش بكەی، 
ئابڕوومان دەچێت و دەڵێن بە كۆمەڵە برایەك خوشكێكیان 

پێ بەخێو ناكرێ«.

گەورە كچان كە زیاتر بە »قەیرە« ناویان دەبەن، هەر كامیان هەڵگری هەنبانەیەك لە ئاریشە و ئاستەنگەكانی ژیانی 
ڕابردووی خۆیانن، زۆریشــن ئەو كچە هەناسەســاردانەی كە بە هۆی ســتەمی كەســە نزیكەكانیان لە مافی دایكایەتی 
بێبــەش دەكرێــن، بەتایبەتــی ئــەو كچانــەی بــە مەبەســتی چاودێریكردنــی دایــك و باوكیان پرۆســەی هاوســەرگیرییان 
دوادەخرێت، زۆر جاریش ڕێگرییان لێ دەكرێت، كە دایك و باوكیشی كۆچی دوایی دەكەن، ناچاری دەكەن بچێتە ماڵە 
برایەكی، ئەو كات براژن و برازاكانی تەحەكوم بە ئافرەتێكی كامل و هۆشیار دەكەن. ژیان ئەحمەد یەكێكە لەو گەورە 

كچانە ڕاشكاوانی باسی ژیانی ڕابردووی خۆی بۆ گۆڤاری گواڵن دەكات. 

لەناو بەشێكی خێزانەكان 
بۆ خزمەتی دایك و باوكی 
پەككەوتە كچ دەهێڵنەوە، 
تەنانەت ئەگەر كۆمەڵێك 

كوڕیشیان هەبێت

بە بیانووی ئەوەی كە باوكم 
منی خۆش دەوێت و لەگەڵ من 
ئاسوودەیە بە زۆر و زۆرداری 

منیان لە خوێندن دەرهێنا
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با لە ماڵەكانمان بە قوربان و بە ساقەی 
كچەكانمان بین، تا لە دەرەوەی ماڵ بە دوای 

ئەو وشانەدا نەگەڕێن

پڕۆفیسۆری یاریدەدەر د. جوان بەهادین عەلی:

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

پڕۆفیسۆری یاریدەدەر د. جوان بەهادین عەلی، مامۆستا لە زانكۆی كۆیە/ فاكەڵتی پەروەردە/ بەشی پەروەردە و دەروونزانی، 
لــە دیمانەیەكیــدا لەگــەڵ گۆڤــاری گــواڵن باس لە چۆنیەتــی پەروەردەكردنی منداڵ بە تایبەت كچــان دەكات و جەخت لەوە 
دەكاتــەوە كــە لــە پەروەردەكردنــی منداڵەكانمــان پێویســتە پەنــا ببەینە بەر مامەڵەیەك كە لەســەر بنچینەی دادپــەروەری، نەك 

یەكسانی بونیات نرابێت.

پەروەردەكردنی  لە  پێویستە  كە  كامانەن  الیەنانە  ئەو   *
كچاندا گرنگی پێ بدرێت؟

- لە پەروەردەكردنی كچاندا پێویستە ڕەچاوی تایبەتمەندیی 
گەشەی  جیاوازەكانی  قۆناغە  لە  بكرێت  كچان  جەستەیی 
چۆن  كە  بكرێن  فێر  هزریان  گەشەی  بەپێی  جەستەییان، 
جەستەیان بپارێزن و گرنگی بە الیەنی تەندروستییان بدەن، 
بەتایبەتی لە قۆناغی نەوجەوانیدا دەبێت فێربكرێن كە چۆن 
مامەڵەی دروست لەگەڵ گۆڕانكارییە جەستەییەكانیان بكەن 
پێویستە  دیكەوە  لەالیەكی  بپارێزن.  جەستەیان  خاوێنیی  و 
گرنگی بدەین بە زیرەكیی كۆمەاڵیەتییان و ئامادەیان بكەین 
كە تاكێكی شیاو و بەسوود بن لەناو كۆمەڵگەدا، هەروەها 
هەندێك بەرپرسیارێتیان پێ بدرێت تا هەستی بەرپرسیارێتیان 
دەبێت  هەمووشیانەوە  سەرووی  لە  هەبێت،  خێزاندا  نێو  لە 
نەكەین،  لەیاد  منداڵەكانمان  ئایینی  و  ڕەوشتی  پەروەردەی 
دەكەنە  تاكاكەكان  كە  ڕایەڵن  دوو  مۆڕاڵ  و  ئایین  چونكە 

تاكی دروست و بەسوود لە كۆمەڵگە.
پێویستە كچەكانمان دانەبڕێنین لەو گەشەسەندنە چەندی و 
بكەین  ئامادەیان  تەكنەلۆژیای سەردەم و  بواری  جۆرییەی 
كە چۆن بە دروستی بەكاریان بهێنن بە بێ ئەوەی كە ببێتە 
مایەی گرفت بۆ خۆیان و خانەوادەیان، هەروەها ئاشنا بكرێن 
بەوەی كە چۆن تەكنەلۆژیای سەردەم لە پێناو ئامانجەكان 
گەشەی  ڕەوڕەوەی  لە  و  ژیانیان  پێداویستییەكانی  و 

تەكنەلۆژیای سەردەم دانەبڕێن.
بەرامبەر  لە  دایك  و  باوك  پێویستە  چەند  تا  ئایا   *  
منداڵەكانیان دادپەروەر بن، جیاوازی نەكەن لە نێوان كوڕ و 
كچ، گەورە و بچووك بە شێوەیەكی دادپەروەرانە خۆشەویستی 

و میهرەبانی خۆیان بە سەر منداڵەكانیاندا دابەش بكەن؟

بە  دەكرێت  منداڵەكانمان  پەروەردەكردنی  پرۆسەی  لە   -
گشتی هەندێك بابەت و بنەما ئاشنا بكەین بە منداڵەكانمان 
و پێداویستییە مادییەكان بەبێ جیاوازی و بە پێی توانا 
بۆ منداڵەكانمان فەراهەم بكرێت، ئەویش بەبێ جیاوازی 
دەربڕین  منداڵەكانمان  بۆ  خۆمان  خۆشەویستی  و  سۆز 
و  خۆشەویستی  لە  بكەین  گوزارشت  جیاواز  شێوازی  و 

شانازیكردنمان بە منداڵەكانمان .
باوكان  و  دایكان  خۆماندا  كۆمەڵگەی  نێو  لە  زۆرجار 
هەندێك هەڵەی باو ئەنجام دەدەن كە دەبێتە هۆی ئەوەی 
كە ملمالنێ و ركابەرایەتی لە نێو منداڵەكانمان دروست 
بكەین، بۆ نموونە زۆر جار دەبیستین كە دایكان و باوكان 
دەڵێن كە) نۆبەرەكەم لە هەموو منداڵەكانم خۆشتر دەوێ ( 
یان )منداڵە بچووكەكەم لە هەموووان نازدارتر و شیرینترە 
چونكە لە هەمووان بچووكترە ( یان )فاڵن منداڵم بەالیەك 
دەڵێن )كچەكانم  یان  بەالیەك....(  دیكەم  منداڵەكانی  و 
لە كوڕەكان خۆشتر دەوێ یان بە پێچەوانەوە...(، هەموو 
نێوان  لە  قین  و  ڕق  كە  ئەوەی  دەبنە هۆی  هەاڵنە  ئەو 
بە  دەكرێت  كاتێكدا  لە  ببێت،  دروست  منداڵەكانمان 
ئاشكرا باس لە كردارە جوانەكانی منداڵەكانمان بكەین بە 
جۆرێك كە خوشك و براكانی دیكەی وەك نموونە السایی 
بكەنەوە نەك وەسفیان بكەین و خۆشەویستی زیاد لەوانی 
دیكەیان بۆ دەرببڕین لەسەر بنەمایەك كە منداڵەكە خۆی 
ڕۆڵی تیادا نییە، بۆ نموونە تەنها لەبەر ئەوەی نۆبەرەیە 

خۆشەویستی لەوانی دیكە زیاتر بێت.
ئەم دەربڕینانەی كە لەسەرەوە وەك نموونەی باو باسمكرد 
لەسەر بنەمایەكی زۆر هەڵە سەرچاوەی گرتووە، چونكە 
هەندێك جار باوان دەڵێن بۆیە نۆبەرەمان زۆرتر خۆش دەوێ 
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پێویستە كچەكانمان دانەبڕێنین 
لەو گەشەسەندنە چەندی و 
جۆرییەی بواری تەكنەلۆژیای 
سەردەم و ئامادەیان بكەین كە 
چۆن بە دروستی بەكاریان بهێنن 
بە بێ ئەوەی كە ببێتە مایەی 
گرفت بۆ خۆیان و خانەوادەیان
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پێوەرە  ئەم  خۆی  بەاڵم  منداڵمانە،  یەكەم  ئەوەی  لەبەر 
دەكرێت بۆ )شت( گونجاوبێت نەك مرۆڤ، چونكە دەكرێت 
یەكەم  یان  ئۆتۆمبێلمان  یەكەم  یان  یەكەم خانوومان  ئێمە 
مۆبایلمان زۆر لەال شیرین بێت، بەاڵم ئێمە منداڵەكانمان 
و  ریزبەندیان  گوێدانە  بێ  بە  شیرینن  لەالمان  هەموویان 
جیاوازیكردن  بۆ  پاساومان  هەندێكجار  بۆیە  ڕەگەزیان، 
لە نێومنداڵەكانمان پاساوێكی زۆر نالۆژیكییە، جگە لە 
ئامانجێكی  منداڵەكانمان هیچ  نێوان  پەیوەندی  تێكدانی 

دیكە ناپێكێت.
* چۆن دەكرێ كچان فێری ئەوە بكرێن كە متمانەیان بە 

خۆیان و بە تواناكانی خۆیان هەبێت؟
ببەینە  پەنا  پێویستە  منداڵەكانمان  پەروەردەكردنی  لە   
بەر مامەڵەیەك كە لەسەر بنچینەی دادپەروەری بونیات 
ئەنجامدانی  پێناو  لە  چونكە  یەكسانی.  نەك  نرابێت 
پرۆسەیەكی پەروەردەكردنی دروستی منداڵەكانمان پێویستە 
ڕەچاوی جیاوازی تاكایەتی هەریەكەیان بكەین، مەبەست 
لە ڕەچاوكردنی جیاوازی تاكایەتی واتە لەبەرچاوگرتنی 
تایبەتمەندی هەرتاكێك بە پێی تەمەن و ڕەگەز و توانای 
پێی  بە  دروست  مامەڵەكردنێكی  واتە  هتد...،  و  هزری 
خۆشەویستی  پێدانی  نەك  تاكەكە  تایبەتمەندییەكانی 
بنەمای  لەسەر  پاداشتكردن  و  وەسفكردن  و  نادروست 

ناپەروەردەیی.
هەیە  خۆیانیان  تایبەتمەندی  كچانیش  كە  پێیەی  بەو   
بوون،  كچ  خودی  تایبەتمەندیەكانی  بە  وابەستەیە  كە 
و  هەیە  خۆی  تایبەتمەندی  پەروەروەردەكردنیشیان  بۆیە 
پێویستە ڕەچاوی الیەنی دەروونی و جەستەیی و قۆناغی 
تەمەنی بكرێت، ئەو تایبەتمەندییەی كە باسكرا بە دیوە 

ئەرێنیەكەی تەماشا بكرێت بۆ پەروەردەكردنیان بە جۆرێك 
كە متمانەیان بە خۆیان بێت و خۆیان بە بێ دەسەاڵت و 
نەزان تەماشانەكەن، كە هەمیشە چاوەڕوانی فریادڕەسێك 
لەسەر  ڕابهێنرێن  بەڵكو  كارەكانیان،  ئەنجامدانی  بۆ  بن 
ئەوەی كە بتوانن بە گفتوگۆ گوزارشت لە بیر و ڕاكانیان 
بیرو  و  خۆیان  لە  بەرگری  پێویستدا  كاتی  لە  و  بكەن 
گوێیان  ڕێزەوە  بە  ماڵیشدا  لە  و  بكەن  بۆچوونەكانیان 
لێبگیرێت تا خۆیان بەالوە گرنگ بێت و لە دەربڕینەكانیان 

متمانەیان بە خۆیان بێت.
* دەگوترێ ئەو كچەی باوكی هێز و متمانەی بداتێ 

هیچ پیاوێ ناتوانێ بیشكێنێ، ئەوە تاچەند راستە؟
و  هێز  خێزان  ئەندامانی  منداڵەی  ئەو  بڵێین  دەشكرێت 
توانای بداتێ لە دەرەوەی ماڵ ناتوانرێت بشكێنرێت، جا 
ئەم بنەمایە بۆ منداڵەكانمان لە هەردوو ڕەگەز گرنگە، 
با ئێمە لە ماڵەكانمان )بەقوربان و بەساقەی (كچەكانمان 
بین، تا لەدەرەوەی ماڵ بەدوای ئەو وشانەدا نەگەڕێن، با 
لە ماڵەوە لێوانیان بكەین لە خۆشەویستی و بە ئەندامبوون، 
بۆشاییەدا  ئەو  پڕكردنەوەی  بەدوای  دەرەوەی ماڵ  لە  تا 

نەگەڕێن.
نەبوونی  و  ئەندامبوون  بە  نەكردن  هەست  كاتی  لە 
خێزان،  ئەندامانی  نێوان  لە  خۆشەویستی  تێكهەڵكێشی 
لە گروپێكی  دەگەڕێت  ئەندامبوون  بەدوای  منداڵ  ئیتر 
ژیانی  لە  یڕ گرفت  دەرئەنجامێكی  دەكرێت  كە  دیكەدا 
خۆی و خێزان دروست بكات، بۆیە پێویستە خێزانەكانمان 
بكەینە سەرچاوەی هێز و خۆشەویستی منداڵەكانمان و بە 
تایبەتی كچەكانمان، تا لە دەرەوەی ماڵ بەدوای )هێزێكی 

درۆزنانە و كەفی( نەگەڕێن و دواتر شكست بهێنن.

تی
اڵیە
مە
كۆ

بەو پێیەی كە كچانیش 
تایبەتمەندی خۆیانیان 
هەیە كە وابەستەیە بە 

تایبەتمەندیەكانی خودی كچ 
بوون، بۆیە پەروەروەردەكردنیشیان 

تایبەتمەندی خۆی هەیە و 
پێویستە ڕەچاوی الیەنی دەروونی 

و جەستەیی و قۆناغی تەمەنی 
بكرێت
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هونەری نەخش
ـــە  ـــگار ل ـــەوە نزیكـــن. نی ـــە یەك ـــەرە زۆر ل ـــەم دوو هون ـــگار«، ئ ـــت »نەخـــش و نی ـــدا دەگوترێ ـــە كوردەواری ل
ڕووی بابـــەت و تەكنیكـــەوە، وابەســـتەی گەلێـــك ڕێســـایە، بـــە هەمـــان شـــێوە هونـــەری نەخـــش )زەخرەفـــە(، 
ــای  ـــۆر، بنەمـ ــی هەمەج ــڵ و فۆرمـ ــاڵ و هێـ ــەك خـ ـــایە. ڕێژنەیـ ــك ڕێس ــی كۆمەڵێـ ــش بەرحوكمـ ئەویـ
ـــا و دراوی  ـــاپ و قاچـــاخ و پۆشـــاك، بین ـــدراوە، ق ـــكاری داهێن ـــۆ جوان ـــەرە ب ـــەم هون ـــەری نەخشـــن. ئ هون

ـــەوە. ـــە نەخـــش دەڕازێندرێن ـــك شـــتی دیكـــە، ب ـــان و گەلێ واڵت
ئا/ تاریق كارێزی

سەرچاوە  مرۆڤەوە  ناخی  لە  جوانی  دوای  بە  گەڕان 
دەگرێت. بەوەی نەخش هونەری جوانكارییە، ئیدی لە 
بەرەبەیانی مێژووەوە مرۆڤ خولیای ئەم هونەرە بووە. 
و  گەل  هەموو  الی  لە  و  شارستانیەتێك  هەموو  لە 
نەتەوەیەك، ئەم هونەرە بە گەلێك شێوە و لە زۆر بوارەدا 

خۆی نواندووە.
گەلێك  جوانكارییە،  هونەری  نەخش  ئەوەی  پاڵ  لە 
خۆی  ئامانج  گەلێك  بۆ  یاخود  خۆ،  دەگرێتە  واتاش 

تەرخان دەكات، بە نموونە ئێمە باسی هەندێكیان دەكەین:
مێژووی  بەرایی  و  دێرین  مرۆڤی  سادە:  -بیرۆكەی 
بەكار  جوانكاری  بۆ  سادەی  هێڵی  و  خاڵ  مرۆڤایەتی، 

هێناوە.
هێزی  كرد  هەستی  مرۆڤ  كاتێك  هێمادار:  -بیرۆكەی 
شاراوە و پەنهان لە گەردووندا هەن، ویستی بە نەخشی 

هێمادار لەو هێزانە نزیك بێتەوە.
لە  نووسینە،  شێوەی  یەكەمین  هیمادار:  -نووسینی 
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شێوەی  لە  چین  و  میسر  و  دووچۆمان  و  كوردستان 
بوو.  پەیدا  چینی  و  هیرۆگلۆفی  مێخی،  نووسینی 
نووسینی وێنەدار سەرەتای نووسین بوو، گۆڕا بە هێما، 

پاشان بوو بە ئەلف و بێ. 
-خولیای گیانداران: سەرەتا مرۆڤی دێرین حەز و خەونی 
شێوەی  لە  ئەشكەوتدا،  نێو  لە  گیاندارانی  بە  پەیوەست 
هەندێ  الیەن  لە  دەكرد،  بەرجەستە  گیاندار  نیگاری 
ئارمی واڵتەكە. هەڵۆ  بە  بوو  وێنەی گیاندار  نەتەوەش 
هێمای سەاڵحەدین بوو، ئێستا هێمای حوكمەتی كوردستان 

و چەند واڵتێكی عەرەبە. هەژدیها هێمای چینە.
بنەمایەكی  -هێمای ئەندازە: هێڵ و شێوەی ئەندازەیی، 

سەرەكین لە هونەری نەخشدا.
-هێمای بێ سەروبەر: ئەمە لە ئەوروپا، بە تایبەتیش لە 

فەرەنسا، باو بوو.
-فۆرمی ڕووەك: لق و گەاڵ و بەری چەندین جۆرە دار و 

ڕووەك، بە فراوانی لە نەخشدا بەكار دێن.
و  زەق  هێمای  نەخشەدا،  تەرحە  لەم  ڕووتەڵ:  -هێمای 

ئاشكرا بزر دەبێت، هێمای پەنهان جێی دەگرێتەوە.
خەسڵەتی هونەری نەخش لە چەند خاڵێكدا چڕ دەبێتەوە:
-هاوسەنگی: هەموو بەرهەمێكی نەخش دەبێت هاوسەنگ 
بێت، لە ڕووی دابەش بوونی فیگەر و پێكهاتەوە، بە هەر 
چوار ئاراستەی ڕاست و چەپ، سەر و خوار، چەشنی 

تەرازوو هاوسەنگ بێت.
چونیەكی  نەخشدا،  بەرهەمی  زۆربەی  لە  چونیەكی: 

دەبێت  دەڕوانیت،  لێی  ناوەڕاستەوە  لە  كاتێك  مەرجە، 
الی ڕاست و چەپی نەخش چون یەك )وەك یەك( بن. 
دیكەیان  نیوەكەی  نیوەیان  یەكەم  جۆرە،  دوو  ئەمەش 
تەواو دەكات، یان ئەوەتا هەردوو نیوەی الی ڕاست و 

چەپی، فیت چون یەكن. 
دەهاوێت،  پەل  باوە  وا  ڕووەك  نەخشی  هاویشتن:  -پەل 
بەشێكی  یان  نەخشەكە  تەواوی  هاویشتنەش  پەل  ئەو 
وا  جاری  هاویشتن  پەل  دەدات.  گرێ  پێكەوە  زۆری 
هەیە لە خاڵێكەوە دەست پێ دەكات، جاری واش هەیە 
دیودا  هەردوو  بە  كە  دەگرێت،  سەرچاوە  هێڵێكەوە  لە 

پەل دەهاوێت.
-گونجان: سروشت بەو هەموو هەمەڕەنگییەی خۆییەوە، 
نێوان  گونجانی  نەخشدا  لە  بااڵدەستە،  تێدا  گونجانی 

بەشەكان، گرنگترین ڕیسای ئەم هونەرەیە.
تێك  لە  نەخش،  پێكهاتەی  و  فیگەر  چڕژان:  -تێك 
پتر  ڕوو،  دەخەنە  زیاتر  قووڵییەكی  و  جوانی  چڕژاندا 

مایەی سەرنج و ڕامان دەبن.
-دووبارە: بنەمایەكی سەرەكیی هونەری نەخشە، دابەش 
دەبێتە سەر )3( جۆر: دووبارەی ئاسایی )دووبارەیەكی 
پێچەوانە  دووبارەی  یەكە(،  دوای  بە  دوا  و  نەگۆڕ 
)یەكەی نەخش بە الی ڕاست و چەپ، سەر و خواردا 
یەكەی  )دوو  دووسەرە  دووبارەی  دەبێتەوە(،  دووبارە 
ژوور  و  خوار  چەپ،  و  ڕاست  یەكدا  لەگەڵ  جیاواز 

دەكەن(.
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نیکــۆڵ کیدمــان، خانمــە ئەکتــەری ئوســترالی،، هەوادارانــی 
تووشــی شــۆک کــرد دوای لێدوانــە رۆژنامەوانییەکــەی ئــەم 

رۆژێــک  هەمــوو  کــە  کــرد  ئاشــکرای  تیایــدا  کــە  دواییــەی، 
ــازاری دڵ  ــن کــە ئ ــە شــتی دڵتەزێ ــڕە ل ــان پ دەگــری، روونیکــردەوە ژی

دەدات و بــۆ چــاو دەگــری، بۆمــن هەمــوو شــتێک دڵتەزێنــە.
لــە الیەکــی دیکــەوە نیکــۆڵ کیدمــان پێگــەی خــۆی وەک ئایکۆنێکــی 

هۆلیــوود لــە بــواری مــۆدەدا بەهێزتــر کــردووە، لەڕێگــەی چەنــد وێنەیەکــی 
ئــەوەوە کــە لەگــەڵ نوێتریــن وێنەگرتنــی لــە بەرگــی گۆڤــاری »پەرفێکــت« 
گرتووییەتــی، کــە تیایــدا خانمــە ئەکتــەرە تەمــەن 55 ســاڵەکە بــە شــێوەیەکی 

بەرچــاو لــە تەمەنــی خــۆی گەنجتــر دەرکــەوت لــە دوا وێنەکانیــدا.
ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە وێنــەی نیکــۆڵ کیدمانــە کاتێــک تیشــکی خســتە 
ســەر ماســولکە و جەســتەی خــۆی بــە ماســولکەی زۆر دیــار لــە شــێوازی 
ــد و  ــی مانچســتەر یونایت ــدۆ و یاریزان ــەی ڕۆناڵ ــک وێن ــوانان، بەجۆرێ وەرزش
کەســانی دیکــەی نــاودار کــە ئــارەزووی لەشــجوانییان دەکــەن هاتــە بەرچــاو، 

بــەاڵم لەوانیــش تێپــەڕی، بــەو پێیــەی تەمەنــی 55 ســاڵە.
لــە الیەکــی دیکــەوە، نیکــۆڵ کیدمــان مانگــی ڕابــردوو ئاهەنگــی 

مەیــل  دەیلــی  ماڵپــەڕی  بــەاڵم  گێــڕا،  خــۆی  لەدایکبوونــی 
دەســتی خســتە ســەر بابەتێکــی دیکــە جگــە لــەو بۆنەیــە، کــە 

ــە  ــە کڕینــی شــوقەیەکی نــوێ ل نوێنەرایەتــی دەکرێــت ل
موڵکێکــدا کــە خاوەنــی چــوار شــوقەی دیکەیــە، بــە 

تایبەتــی لــە »ســیدنی« وەک چــۆن بووەتــە 
ــی پێنــج شــوقە. خاوەن

نیکۆڵ کیدمان:
بۆمن هەموو شتێک دڵتەزێنە
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کامپبلی  ناومی  بەریتانی  ڤۆگی  گۆڤاری  لەگەڵ  دیمانەیەكی  لە 
و  تایبەتی خۆی كرد  لە چەند الیەنێكی ژیانی  باسی  پێشوو  مۆدێلی 

دەربارەی كچەكەی وتی: »من بەخێوم نەکردووە، ئەو کۆرپەی منە«، 
بەاڵم بارودۆخی لەدایکبوونی کچەکەی ئاشکرا نەکردووە.

کە  کەسانەی  »ئەو  بڵێت  دەتوانێت  کە  ڕوونکردەوە  ئەوەشی  کامپبل 
دەیانزانی من منداڵەکەم دەبێت لە دەستێکدا بوون. ئەوە گەورەترین نیعمەتە 
کە دەتوانم بیهێنمە پێش چاوم. ئەوە باشترین کارە کە لە ژیانمدا کردوومە«.
کامپبل تەمەن 51 ساڵ، لە مانگی ئایاری ساڵی رابردوودا لە پۆستێکی 
سوپرایزدا لە سۆشیال میدیا لەدایکبوونی یەکەم منداڵی خۆی راگەیاند. لەو کاتەدا 
لە پەیجی تایبەتی خۆی لە ئینستاگرام باڵویکردەوە: »دیارییەکی بچووک و جوان کە منی 

هەڵبژارد بۆ ئەوەی ببێتە دایکی«.
کامپبل پێشتر باسی لەو جیاکارییە ڕەگەزییانە کردووە کە وەک مۆدێلێکی ڕەشپێست ڕووبەڕووی 
بووەتەوە، بە تایبەت لە سااڵنی سەرەتای ژیانی هونەریدا. ئەو بە گۆڤاری »ڤۆگ«ی بەریتانی 
هەرگیز  بەاڵم  کردووە،  جلوبەرگدا  نمایشەکانی  لە  زۆرێک  لە  »بەشدارم  راگەیاندووە، 

هەڵنەبژێردرام بۆ بەشداریکردن لە هەڵمەتەکانی ریکالم و ئەمەش بە ئازارە، ناچار بووم ئەم 
واقیعە قبوڵ بکەم و بەردەوام بم«.

ئاماژەی بەوەشکردووە، »بێگومان خۆشحاڵ دەبووم کە ئەو پشتگیرییە لەالیەن 
ئەو کەسانەی لە دەوروبەرم لەو کاتەدا هەبووایە، بەاڵم شانازی دەکەم 

کە ئێستا ئەمە ڕوودەدات، شانازی دەکەم کە ئێستا ئەم 
هەمەجۆرییە دەبینم«.

رووبەڕووی رەگەزپەرستی 
بوومەتەوە

ناومی كامپبل: 
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بەشێکی ئەو کارانەی بە ناوی 
هونەری هەورامان ئەنجام دەدرێن 

هونەرەکە ئەشێوێنن

سیما تەکیەخام:

سەرەڕای ئاستەنگە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان لەسەر کاری ئافرەتان لە 
بواری هونەریدا لە رۆژهەاڵتی کوردستان، بەاڵم هەمیشە گروپی موزیکی 

سەرکەوتوو لە رۆژهەاڵت هەن کە ژمارەی زۆر ئەندامەکانیان کچی خاوەن 
بەهرەی هونەرین لە بواری ژەنینی ئامێرەکان و گۆرانی گوتن، سیما 
تەکیەخام کچێکی تەمەن 29ساڵە، خەڵکی شارە جوان و دڵرفێنەکەی 

مەریوانە ئاهەنگساز و ژەنیاری تار و سێتارە، و لە زانکۆی 
هونەری تاران موزیکی بە شێوازی ئاکادیمی خوێندووە 

و شارەزاییەکی زۆری لەو بوارەدا هەیە، گۆڤاری 
گواڵن چەند پرسیارێکی ئاڕاستە کرد ئەویش 

بەم شێوەیە وەاڵمی دایە.
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* لە چ گروپێکی موزیکی کاری خۆتان ئەنجامداوە؟
ــتان  ــووری کوردس ــە باش ــێرتێکمان ل ــد کۆنس ــووم و چەن ــە( ب ــی )زایەڵ ــری گرووپ - سەرپەرشــت و ئەرێنجێ
ئەنجامــداوە، وەک ژن هەوڵمــان داوە کــە لــە ئاســتی پڕۆفێشــناڵیدا کاری موزیــک نیشــان بدەیــن، هەروەهــا 

ئامانجمان ئەوەیە کە موزیکی ڕەسەن بپارێزین.
* وەک ئافرەتێکی رۆژهەاڵتی ئەو ئاستەنگانە چین کە رووبەڕووتان دەبنەوە؟

جیاجیــا  ئاســتەنگی  کێشــەو  رووبــەڕووی  بــەردەوام  هونەرمەنــد  ئافرەتانــی   -
دەبنــەوە، زۆرجاریــش بــە هــۆی جیــاوازی ئاســتی وشــیاری فەرهەنگــی و فکــری 
بنەماڵەکــەت و هەروەهــا رەنگــە لەبــەر ژانرێکــی موزیکــی دیاریکــراودا بێــت کــە 
ــۆرن. ئەگــەر کەســێک  ــەو کێشــانە جۆراوج ــۆ ئ ــدا دەکات، ب ــرەت کاری تێ ئاف

ــی  ــەی کات و ژیان ــتە زۆرب ــت پێویس ــناڵ بێ ــیانێکی پڕۆفێش ــە موزیس ــت ک بیەوێ
بــۆ تەرخــان بــکات، بــەاڵم ژن هەمیشــه بەرپرســیاریەتی و ئیــش و کاری تریشــی 
لەســەر شــانە ئەمــەش ئاســان نییــە، مــن بــۆ خــۆم ئــەو بەرپرســیاریەتیە زۆرجــار مانــدوم 
دەکات، ئەگــەر کاتەکانــم بــە تــەواوی رێــک نەخــەم دوور نییــە لــە موزیــک دوور 

ــەوە. بکەوم
پێتوایــە  دەکرێــت،  کــوردی  هونــەری  دواکەوتنــی  لــە  بــاس  جــار  زۆر   *

چیــن؟ هــۆکارەکان 
- دابەشــکردنی کوردســتان بــۆ پارچــە بۆتــە هــۆی نەبوونــی بنەڕەتگەلێکــی 
ئاکادیمیــک لــە بەشــە جۆراوجۆرەکانــی موزیکــی کــوردی دا، ئاشــکرایە 
کــە لــە هــەر ناوچەیەکــی کوردســتاندا جۆرێــک لــە موزیکــی ڕەســەنمان 
هەیــە، یەکــەم هەنــگاو ئەوەیــە کــە ئــەو جۆراوجۆریــە بناســین و بە شــێوازی 
ئاکادیمیــک تەعریفــی بکەیــن وەکــو تــەواوی میللەتانــی جیهــان، تــا 
بتوانیــن لــە هەنگاوەکانــی تــر دا گۆڕانــکاری و نوێکاریــان لەســەر بکەیــن.

* لــە کام پارچــەی کوردســتان هونــەری کــوردی بــە گشــتی پێشــکەوتنی 
زیاتــری بەخۆیــەوە بینیــوە؟

- بــە ڕای مــن لــە باکــووری کورســتاندا، هــەم لــە بــواری تەکنیکــی هــەم لــە بــواری 
پاراســتنی ڕەســەنایەتی و پڕۆفێشــناڵیەوە پێشــکەوتنی بەرچاو بەدی دەکرێت.

* هونــەری دەڤــەری هەورامــان رەســەنایەتی خــۆی هەیــە، بــەاڵم ئــەوەی ئێســتا 
هەیــە شــێواندنی هونــەری هەورامــی نییــە؟

- بێگومــان بەشــێکی ئــەو کارە هونەرییانــەی ئێســتا بــە نــاوی هونــەری هەورامــان 
تەنیــا  بدەیــن  ســەرنجی  ئەگــەر  چونکــە  ئەشــێوێنێ،  هونەرەکــە  دەدرێــن  ئەنجــام 
ــێوازی موزیکــی  ــە ش ــە گشــتی دوورە ل ــان ب ــن و موزیکەکەی ــیعرەکانیان هەورامی ش

هەورامــی تەنانــەت ناتوانیــن بڵێــن کــە فیوژنیشــن.
* لە خانەوادەکەت کەسی تر هەیە لە بواریدا کاری کردبێت؟

- هــەر لــە تەمەنــی منداڵییــەوە مــن ئاشــنای هونــەر و موزیــک بــووم، چونکــە لــە 
خانەوادەکــەم هونــەر بــە گشــتی بوونــی هەبــووە وەکــو گرافیســت، ســکاڵێپچڕ، دەف 

ژەنــی و دەنــگ خۆشــی و گۆرانــی وتــن.
* هاوسەرەکەت تا چەند هاوکارت بووە لە کارە هونەرییەکانتدا؟

 مــن و هاوســەرەکەم لــە بــواری موزیکــدا لــە هەندێــک شــت دا بیرکردنەوەمــان 
ــەو  ــەاڵم هەمیشــە هەوڵمــان داوە ئ ــن ب ــە زۆر شتیشــدا هــاوڕاو هاودەنگی ــاوازە، ل جی

ــن . ــێ نەکەی ــی ل ــن و رێگری ــەر چــاو بگرێ ــر لەب ــەی یەکت جیاوازیان
* لــە هونەرمەنــدە پیــاو و ئافرەتــەکان کامیــان زیاتــر کاریگەرییــان بەســەر تــۆوە 

هەبــووە؟
ــە  ــووم و کاریگــەری ل ــە هــەر ماوەیەکــدا سەرســامی هونەرمەندێــک ب - مــن ل
ــەم ســااڵنەی سەرســامی هونــەری میکائیــل ئەســاڵن و  ــووە، بــەاڵم ل ســەرم هەب

ــووم. ــوور دۆگان ب ئاین
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دەتوانین ئاستێكی وا پێشكەش 
بكەین یانەكەمان پێویستی بە 
یاریزانی دەرەوە نەبێت

 
یاریـــی بالـــە یەكێكـــە لـــەو یارییانـــەی 

گرنگیـــی  كوردســـتان  شـــارەكانی  كچانـــی  كـــە 
پێویســـتی پـــێ دەدەن، یانەكانـــی شـــارەكانی كوردســـتانیش 

لـــە كێبڕكێكانـــی عێراقـــی بـــەردەوام ئاســـت و ئەنجامـــی 
شایســـتە بەدەســـت دەهێنـــن، شـــاری ســـلێمانی یەكێكـــە لـــە 

بـــە  یانەكانـــی گرنگیـــی زۆر  كـــە  پارێزگاكانـــی كوردســـتان 
ســـەرجەم یارییـــە وەرزشـــییەكان دەدەن، لـــە زۆربـــەی چاالكییـــە وەرزشـــییەكاندا ســـااڵنە 

تیپـــە جیـــاوازەكان بەشـــدارن، یانـــەی ئەفرۆدێتـــی شـــاركە كـــە گرنگیـــی زۆر بـــە ئاســـتی 
ـــە ســـااڵنە  ـــە، ك ـــی بەتوانای ـــن یاریزان ـــی چەندی ـــە خاوەن ـــەی یانەك ـــی بال كچـــان دەدات، تیپ
لـــە هەریـــەك لـــە خولەكانـــی كوردســـتان و عێـــراق بەشـــدارن، ســـااڵنە لەگـــەڵ كردنـــەوەی 
خولەكانـــی بالـــە بـــەردەوام لـــە كێبڕكێدابـــوون بـــۆ بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە و 
ـــە كچـــە  ـــك ل ـــراق، یەكێ ـــی كوردســـتان و عێ شـــەڕكردن لەســـەر بەدەســـتهێنانی نازناوەكان
یاریزانـــە بەتواناكانـــی یانەكـــەش كـــە خاوەنـــی چەندیـــن ئەنجامـــی باشـــە لەگـــەڵ 
ـــووی  ـــە لەدایكب ـــە، هاڤ ـــە بەهادین(ـ ـــەی لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان )هاڤ یانەك

ســـاڵی 2006ی پارێـــزگای ســـلێمانییە و قوتابـــی قۆناغـــی ئامادەییـــە، 
ئێمـــەش لـــە نزیكـــەوە ئـــەم دیمانەیەمـــان لەگەڵـــی ئەنجـــام دا.

دیمانە: كارزان كانەبی

ژمارە )1335(  602022/10/3

زش
وەر

هاڤە بەهادین: 
یاریزانی تۆپی بالەی یانەی ئەفرۆدێت



61 ژمارە )1335(  2022/10/3

زش
وەر

زش
وەر

لـــە  بالـــە  یاریـــی   *
كوردســـتان لـــە چ ئاســـتێكدا 

دەبینێتـــەوە؟ خـــۆی 
بۆچوونـــی  بـــە   -
یاریـــی  ئاســـتی  مـــن 
ڕادەیەكـــی  بـــە  بالـــە 
خۆیـــەوە  بـــە  پێشـــكەوتنی  بـــاش 
مایـــەی  دەبێتـــە  ئـــەوەش  بینیـــوە، 
بـــۆ ئێمـــەی  دڵخۆشـــییەكی زۆر 
شـــارەكانی  لـــە  یاریزانـــان 

. ن ســـتا د ر كو
ــت  ــی پێویسـ ــی پاڵەوانێتیـ * نەبوونـ

لـــە كوردســـتان ئێـــوە ســـارد ناكاتـــەوە لـــەم یارییـــە؟
دەكات  یاریـــزان  لـــە  وا  پاڵەوانێتییـــەكان  نەبوونـــی   -
ــە و  ــاش نییـ ــتێكی بـ ــاری، ئاسـ ــە یـ ــەوە لـ دوور بكەوێتـ
ـــارەدا بخشـــێننەوە، بـــۆ  ـــەم بڕی بەهیـــوای ئـــەوەم چاوێـــك ب
ئـــەوەی پاڵەوانێتـــی بـــەرەو زۆر بـــوون بچێـــت، بـــۆ ئـــەوەی 
ـــاش پێشـــكەش بكەیـــن. ســـوودی لـــێ ببیـــن و ئاســـتی ب
ــەوەی  ــۆ ئـ ــە بـ ــكات باشـ ــی بـ ــرس چـ ــی بەرپـ * الیەنـ
ــەرز  ــتان بـ ــارەكانی كوردسـ ــە شـ ــە لـ ــەم یارییـ ــتی ئـ ئاسـ

بكرێتـــەوە؟
ــە زۆر ڕووەوە  ــە لـ ــە كـ ــم باشـ ــن پێـ ــە بۆچوونـــی مـ - بـ
یارمەتـــی  مەعنـــەوی  و  مـــادی  ئاســـتی  وەكـــو 
یانەكانمـــان بدرێـــت، وەكـــو ئـــەوەی كـــە یاریگەیەكـــی 
باشـــمان بـــۆ دابیـــن بكـــەن، بـــۆ كاتـــی ئەنجامدانـــی 
یەكـــە مەشـــقییەكان، ئەوانـــەی پێویســـتە بـــۆ كاتـــی 
مەشـــق بۆمـــان دابیـــن بكرێـــت بـــۆ ئـــەوی لـــەو ئاســـتەی 

ئێســـتا هەمانـــە باشـــتر و باشـــتر بیـــن.
* گرفتـــی وەرزشـــیی یاریـــی بالـــە لـــە پارێـــزگای 

ســـلێمانی لـــە چیـــدا دەبینیـــت؟
شـــاری  یاریگەكانـــی  گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە   -
ســـلێمانی بـــە كەڵكـــی یاریكـــردن نایـــەت، پێویســـتمان بـــە 
یاریـــگای باشـــترە، بـــۆ ئـــەوە بتوانیـــن پاڵەوانێتییـــەكان 
زیاتـــر  شـــارەكەمان  و  ســـلێمانی  شـــاری  بهێنینـــەوە 

ســـوودی لـــێ ببینـــێ.
دیكـــەی  یانەكانـــی  لـــە  گرێبەســـت  ئێســـتا  تـــا   *

هاتـــووە؟ بـــۆ  كوردســـتان 
ـــە  ـــڕوام وای ـــووە، ب ـــۆ نەهات ـــر هیـــچ گرێبەســـتێكم ب -نەخێ
ــم  ــت بـ ــەوم و دروسـ ــش بكـ ــۆم پێـ ــەی خـ ــاو یانەكـ ــە نـ لـ

باشـــترە بۆمـــن.
* ئامانجت چییە لە وەرزشكردن؟

ـــەرز  ـــتێكی ب ـــزان و ئاس ـــترین یاری ـــە باش ـــوادارم ببم - هی
لـــە داهاتوویەكـــی  بـــۆ واڵتەكـــەم،  پێشـــكەش بكـــەم 
نزیكـــدا گرنگـــی زیاتـــر بـــە وەرزش بـــدەم بـــەردەوام بـــم 

ــردن. ــە یاریكـ لـ

ـــە راهێنـــەر  ـــا یانەكانـــی كوردســـتان پێویســـتیان ب * ئای
و یاریزانـــی بیانـــی هەیـــە؟

وا  ئاســـتێكی  دەتوانیـــن  ئێمـــە  چونكـــە  -نەخێـــر، 
بـــە  پێویســـتی  یانەكەمـــان  كـــە  بكەیـــن  پێشـــكەش 

نەبێـــت.  دەرەوە  یاریزانـــی 
* چۆن بوو یانەی ئەفرۆدێت هەڵبژارد؟

یانەیـــەم،  لـــەم  منداڵیمـــەوە  تەمەنـــی  لـــە  هـــەر   -
ــە زۆر  ــەم، چونكـ ــەنگەر دەكـ ــتا سـ ــی مامۆسـ سوپاسـ
ـــدا و هەمـــوو هەوڵـــی خـــۆی دەدات  ـــدووە لەگەڵمان مان

ــن. ــاری بكەیـ ــتدا یـ ــترین ئاسـ ــە باشـ ــا لـ تـ
* داواكاریت لە بەرپرسانی وەرزشیی؟

بـــن و  ئـــاگاداری وەرزش  - هیـــوادارم كـــە باشـــتر 
زیاتـــر گرنگـــی بـــە وەرزش بـــدەن، چونكـــە هەمـــوو 

دەهێنیـــن  بەدەســـتی  ئێمـــە  نازناوانـــەی  ئـــەو 
بـــۆ شـــاری ســـلێمانی و  بەرزییـــە  ســـەر 

كوردســـتانیش.
* وەكـــو كچـــە وەرزشـــكارێك خەونـــی 

چییـــە؟ وەرزشـــیت 
پێـــش  بالـــە  یاریـــی  كـــە  هیـــوادارم   -

بكەوێـــت، و گرنگـــی بـــە هەمـــوو 
ــش  ــت، منیـ ــەكان بدرێـ یاریزانـ
ئاســـت  یاریزانێكـــی  ببمـــە 
بـــەرز و ئەنجامـــی شایســـتە 
بەدەســـت بهێنـــم، تـــا نازنـــاوی 
یانـــەی  لەگـــەڵ  باشـــتر 
ئەفرۆدێـــت بەدەســـت بهێنـــم، 

هیواخـــوازم لـــە داهاتـــوودا 
بـــۆ  پزیشـــك  ببمـــە 
یارمەتیـــی  ئـــەوەی 
هاوواڵتـــی واڵتەكـــەم 

ــدەم. بـ
ــوون  ــۆ پاڵەوانبـ * الی تـ
ــت؟ ــەك دەگەیەنێـ چ واتایـ

- بەوپـــەڕی توانامانـــەوە هەوڵمـــان داوە 
بـــۆ نازناو،ئـــەم وشـــەیە وا لـــە یاریزانـــان 

لـــە  بیـــر  بدرێـــت و  هـــان  زیاتـــر  دەكات 
پاڵەوانـــی بكاتـــەوە. 

* حـــەز دەكەیـــت بگـــەی بـــە ئاســـتی چ 
جیهانـــی؟ یاریزانێكـــی 

gavin schmitt بگەم بە ئاستی -
* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟

- دەســـت خۆشـــی بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن بـــۆ 
ئـــەو گرنگییـــە بەرچـــاوەی بـــە وەرزشـــی دەدات، 
هیـــوادارم یاریـــی بالـــە بایەخـــی باشـــتری پـــێ 

ــتان. ــە كوردسـ ــت لـ بدرێـ
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یاریزانی  شەش  هەفتەیەکدا  ماوەی  لە  بەرشلۆنە 
و  دێپای  لە مێمفێس  بووە، هەریەکە  پێکان  تووشی 
دێمبێلێ و ئاراوخۆ و دێ یۆنگ و کۆندێ لەگەڵ 
هەڵبژاردەکانیان تووشی پێکان بوون و هەریەکەیان بۆ 
ماوەی جیاواز لە یانە کەتەلۆنییەکە دادەبڕێن، دوایین 
بێیرێنی  هێکتۆر  بوو  پێکان  تووشی  کە  یاریزانیش 

بەرگریکارە.
مێمفێس دێپای لەگەڵ هەڵبژاردەی هۆڵەندا تووشی 
دوور  هەفتە  چوار  بۆ  سێ  بەهۆیەوە  بوو  پێکان 
بەاڵم  نییە،  سەرەکی  دێپای  گەرچی  دەکەوێتەوە، 
کاریگەری دەبێت، چونكه  عوسمان دێمبێلێش لەگەڵ 
پێکانەکەی  گەرچی  بوو،  پێکان  تووشی  فەرەنسا 

پێویستە،  تەنیا هەفتەیەکی  نییە و  هێندە سەخت 
مامەڵەی  هۆشیاریەوە  بە  راهێنەر  چاڤی  بەاڵم 
قوڕستر  پێکانەکەی  نەوەک  دەکات  لەگەڵ 

بێت.
هۆڵەندا  هەڵبژاردەی  لەگەڵ  هەر 
بەرۆکی  پێکان  یۆنگیش  فرانک دی 
گرت و دوو بۆ سێ هەفتە لە بەرشلۆنە 
لە  چاڤی  ئەرکی  و  دەکەوێتەوە  دوور 

سەختتر  پێکهاتەکەی  دەستنیشانکردنی 
دەکات.

بەرشلۆنە جگە لە هێڵی پێشەوە و ناوەڕاست، 
لە بەرگریش لێدانێکی گەورەی بەر دەکەوێت 
و سێ یاریزانی پێکراوی هەیە، لەسەروویانەوە 
لەگەڵ  یاریزانە  ئەم   کە  ئاراوخۆیە،  رۆناڵد 
ئۆرۆگوای تووشی پێکان بوو، بەهۆی سەختی 

بۆ  نەشتەرگەری  بڕیاردرا  دواجار  پێکانەکەی 
بکرێت و بۆ نزیکەی سێ مانگ دوور دەکەوێتەوە، 
نەک تەنیا بەرشلۆنە بەڵکو ئۆرۆگوای بە پێکانی 
ئەم یاریزانە زیانێکی گەورەی بەر دەکەوێت چونکە 

ناتوانێت بەشداری لە مۆندیالی 2022 بکات.
و  بەرشلۆنە  دیکەی  بەرگریکارێکی  کۆندێ  جول 
بوو،  پێکان  تووشی  فەرەنسا  لەگەڵ  یاریزانەش  ئەم 
کالسیکۆی  بەشداری  نەتوانێت  کۆندێ  لەوانەیە 

شازدەی مانگی داهاتوو بکات.
نوێترین یاریزانی پێکراوی بەرشلۆنە هێکتۆر بێیرینە 
و خەمێکی دیکە بەرۆکی چاڤی دەگرێت، کە ئەم 
بەاڵم  بووە،  پێکان  تووشی  راهێنانەکاندا  لە  یاریزانە 

پێکانەکەی قوڕس نییە.

بەرشلۆنە ژمارەیەک یاریزانی 
بەهۆی پێکان لە دەستدا
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ریال مەدرید هەوڵی گەڕانەوەی 
یاریزانێکی پێشووی دەدات

لە  بیر  مەدرید  ریال  یانەی 
گەڕاندنەوەی یەكێك لە یاریزانەکانی 
بۆ  دەكاتەوە،  ریزەكانی  بۆ  پێشووی 
ئەوەی شوێنی ماركۆ ئەسینسیۆ بگرێتەوە، 

كە نزیكە لە رۆیشتن لە یانەكە.
گرێبەستی ئەسینسیۆ لەگەڵ یانەی ریال مەدرید دوای 
بۆ  ئیسپانییەکە  یاریزانە  دەبێت،  تەواو  دیکە  مانگی   9
رێککەوتن  نەگەیشتووەتە  گرێبەستەکەی  نوێکردنەوەی 
مێرکاتۆی  لە  کە  مەدرید،  یانەی  بەرپرسانی  لەگەڵ 

هاویندا نزیکبوو لە رۆیشتن لە ریال مەدرید.
بە گوێرەی رۆژنامەکانی ئیسپانیا، ریال مەدرید بیر لە 
گەڕاندنەوەی برایم دیازی یاریزانی پێشووی دەکاتەوە، کە 
ئەو یاریزانە تاوەکو کۆتایی ئەم وەرزە بەشێوەی خواستن 
لەگەڵ یانەی میالن یاری دەکات، لەگەڵ بوونی بڕگەی 
کڕینی ناچاریش بەرامبەر بە 22 ملیۆن یۆرۆ، بەاڵم ئەمە 

لە کاتێکدایە، کە بەپێی گرێبەستەکە 
هەیە  ئەوەی  مافی  مەدرید  ریال 
یۆرۆ  ملیۆن   30 بڕی  بە  دیاز 
چارەسەرێکە  ئەمەش  بکڕێتەوە، 
ئێستا  مەدرید  ریال  یانەی  کە 

بیری لێدەکاتەوە.
یاریکردنی  ماوەی  لە  دیاز،  برایم 

و  خول  سەرجەم  لە  میالن،  بۆ 
لە  بەشداری  پاڵەوانێتییەکاندا 

 12 کردووە،  یارییدا   86
 9 و  تۆمارکردووە  گۆڵی 

ئاسیستیشی کردووە.

یانه ی  پێشووی  به رازیلی  به رگریكاری  ئەلڤێس  دانی 
بەرشلۆنە له  نوێترین چاوپێكه وتنی میدیایی دا به  لێداونێك 
سۆشیاڵ میدیای سەرقال کرد و رایگه یاند، كه  كریستیانۆ 
رۆناڵدۆ  پێویسته   ده شڵێت:  خۆشده وێت،  زۆر  رۆناڵدۆی 

بكڕێته  نموونه ی سه رجه م یاریزانانی جیهان.
یونیڤێرسیداد  یانه ی  ئێستای  به رگریكاری  ئەلڤێس  دانی 
پێگه ی  له   كه   دیمانه یه كدا،  له   مه كسیكی  ناسیۆناڵی 
سه نی به ریتانیا باڵوكراوه  خۆشه ویستی خۆی بۆ كریستیانۆ 
رۆناڵدۆی ئه ستێره ی پورتوگالی ده رده بڕێت و ده ڵێت: ئێستا 
من ده توانم ڕاشكاوانه تر قسه  بكه م، چونكه  له  بەرشلۆنە 
و  قورسترین  رۆناڵدۆ  كریستیانۆ  پێموایه   بۆیه   نه ماوم، 
رووبه ڕووی  دا  ژیانم  له   كه   بووه ،  یاریزان  مه ترسیدارترین 
بوومه ته وه ، چونكه  دۆن ده رفه تی نه ده دا ته نانه ت بۆ یه ك 

چركه ش ئاسووده  بیت.
ئەلڤێس و كریستیانۆ به یه كه وه  به شدارییان له  چه ندان یاری 
به رازیلییه كه   به رگریكاره   له مباره یه وه ،  كردووه ،  كالسیكۆ 
یارییان  یه كتریش  دژی  له   ئه وكاتانه ی  كه   نایشارێته وه،  
ده شڵێت:  خۆشویستووه ،  زۆر  رۆناڵدۆی  به رده وام  كردووه  
بۆ  سه ركه وتن  نموونه ی  بكڕێته   كریستیانۆ  پێویسته  

یاریزانانی جیهان.
له   هه ردووكمان  ئێستا  رۆناڵدۆ  و  ئەلڤێس گوتیشی: من 
ئیسپانیا نه ماوین، پێشتر كاتێك له  بەرشلۆنە بووم و ئه ویش 
له  مه درید بوو، ده رفه تی ئه وه م نه بووه  هه ستی خۆمی بۆ 
باڵۆن  به خشینی  مه راسیمی  له   جارێكیان  به اڵم  ده رببڕم، 
دۆر ده رفه تم بۆ ره خسا و چوومه  سه ره وه  ساڵوێكم لێكرد، 
روویدا، دۆن  له  كالسیكۆ  رووداوانه ی  ئه و  به هۆی  به اڵم 
له بیری نه كرد بوو، بۆیه  وه اڵمی ساڵوه كه ی نه دامه وه ، به اڵم 
من هه ر ڕێزی لێ ده گرم و ئێستا دڵخۆشم، كه  ده رفه تی 
ئه وه م بۆ ڕه خساوه،  كه  به  رۆناڵدۆ بڵێم خۆشمده وێت، زۆر 
رێزی لێده گرم، چونكه  ئه و یاریزانێكی كاریگه ر و ماندووه  

و هه میشه  ركابه ری باشترینه كانی كردووه .
ئەلڤێس، كه  پێشتر 408 یاری به  درێسی بەرشلۆنە كردووه  
و 22 گۆڵ و 105 ئاسیستی تۆمار كردووه  و له  كۆتایی 
من  بكرێم  به راورد  و  بێت  ئه گه ر  ده ڵێت:  دا  قسه كانی 
زیاتر له  كریستیانۆ رۆناڵدۆ نزیكم و زیاتر به و یاریزانه  
پورتوگالییه  ده چم نه ك لیۆنێل مێسی، چونكه  مێسی هه ر 
له وكاته ی له  دایكبووه  به  به هره یه كی تایبه ته وه  هاتووه ته  
دونیا و جیاوازه ، به اڵم من و كریستیانۆ له  ڕووی هه وڵدان 

و به رده وامی و كاری قورس 
زیاتر له یه كتر ده چین.

ئەلڤیس نهێنییەک ئاشکرا کرد
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كەركووك چاوەڕوانی الیەنی پەیوەندیدارە

برووسك دەیەوێت جیاواز بێت
بـــووە و خزمەتـــی زۆری وەرزشـــی كوردســـتان كـــردووە، 
دەمانـــەوێ بـــەم یاریزانـــە گەنجانـــەی خۆمـــان تیپێكـــی 
تۆكمـــەی بەهێـــز دروســـت بكەیـــن، بـــۆ ئـــەوەی كێبڕكـــێ 
لەســـەر بەدەســـتهێنانی خولـــی پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان 
بكەیـــن«، ســـەبارەت بـــە چۆنیەتیـــی خولەكـــەش ســـەرۆكی 
ـــی: »ئەمســـاڵ شـــێوازی  ـــەی وەرزشـــیی برووســـك گوت یان
ـــەك قۆناغـــە و  ـــە شـــێوازی ی ـــە و، خولەكـــە ب خولەكـــە جیای
هەرچـــی پێویســـت بێـــت بـــۆ سەرخســـتنی یانـــەی برووســـك 
ئەنجامـــی دەدەیـــن، یاریزانەكانیشـــمان هیـــوای ســـەركەوتنیان 
ــتان، یانـــەی  ــە بـــۆ ریـــزی یانـــە گەورەكانـــی كوردسـ هەیـ
برووســـك گرنگـــی بـــە ســـەرجەم یارییـــە وەرزشـــییەكان 
دەدات، دەمانەوێـــت تیپـــی تۆپـــی پێـــش یەكێـــك لـــە تیپـــە 

ــتان بێـــت«. ــی كوردسـ ــەم وەرزەی خولـ ــی ئـ بەهێزەكانـ

 تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی برووســـك بـــۆ وەرزی 
نوێـــی خولـــی یانـــە پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان كێبڕكـــێ 
دەكـــەن لەســـەر بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە لـــە 
ـــەی برووســـك  ـــەم مەبەســـتەش ئیـــدارەی یان ـــۆ ئ خولەكـــە، ب
بـــە فەرمـــی گرێبەســـتی لەگـــەڵ مامۆســـتا )شـــوان 
ئەنـــوەر( مـــۆر كـــرد، بـــۆ سەرپەرشـــتیكردنی تیپەكـــە لـــە 
خولـــی پلـــە یەكـــی یانەكانـــی كوردســـتان، لـــەم بارەشـــەوە 
)محەمـــەد حەمـــە خـــان( ســـەرۆكی یانـــەی وەرزشـــیی 
ـــە فەرمـــی و  ـــی: »ب ـــاری گـــواڵن گوت ـــۆ گۆڤ برووســـك ب
ـــان  ـــی یانەكەم ـــتەی كارگێڕی ـــی دەس ـــە دەنگـــی ئەندامان ب
تیپـــی  ڕاهێنـــەری  وەكـــو  ئەنـــوەر(  )شـــوان  مامۆســـتا 
تۆپـــی پێـــی خولـــی پلـــە یەكـــی كوردســـتان دەستنیشـــان 
یانەكەمـــان  یاریزانـــی  پێشـــتریش  شـــوان  كاپتـــن  كـــرا، 

تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی 
كەركـــووك دەیەوێـــت ســـەرچاوەیەكی 
دارایـــی پەیـــدا بـــكات، بـــۆ ئـــەوەی 
بەشـــداریی یارییەكانـــی خولـــی یانـــە 

نـــی  و پلەیەكەكا كوردســـتان 
ـــكات،  عێراقـــی ب
وەرزە  ئـــــــــەم 
ی  ە ر ا ئیــــــــــــد
یانەكـــە بـــە نیـــازی 
داراییـــن،  سەرچاوەیەكـــــــی  دەســـتكەوتنی 
بكـــەن،  ســـەركەوتن  شـــەڕی  ئـــەوەی  بـــۆ 
كەركووكییـــەكان لـــە چاوەڕوانـــی گەڕانـــەوەی 
تیپەكەیانـــن بـــۆ ریـــزی یانـــە گەورەكانـــی 
بارەشـــەوە  لـــەم  كوردســـتان،  و  عێراقـــی 
یانـــەی  ســـەرۆكی  قـــادر  نـــەوزاد 
گۆڤـــاری  بـــۆ  كەركـــووك  وەرزشـــیی 
ــتادا  گـــواڵن گوتـــی: »ئێمـــە لـــە ئێسـ
ـــە بەشـــداریی  ـــی ئەوەمـــان تێدای ئامادەكاری
یارییەكانـــی هـــەردوو خولـــی پلـــە یەكەكانی كوردســـتان و 
عێراقـــی بكەیـــن، بـــەاڵم چاوەڕوانـــی الیەنـــی بەرپرســـین 

لـــە هـــەردوو وەزارەتـــی رۆشـــنبیری و الوانـــی كوردســـتان 
و وەزارەتـــی وەرزشـــیی و الوانـــی عێراقـــی، بـــۆ ئـــەوەی 
ـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی دەســـت  وەاڵمـــی داواكارییەكانمـــان بدەن
ـــەوە  ـــە وەرزشـــییەكانمان بكەین ـــی چاالكیی ـــە ئەنجامدان ب
وەكـــو یانـــەی كەركـــووك، جگـــە لـــەوەش، داواكاریمـــان 
ــۆ  ــردووە بـ ــزگاری كەركووكیـــش كـ ــە پارێـ ــكەش بـ پێشـ
تـــا  بكـــەن،  كەركـــووك  یانـــەی  هاوكاریـــی  ئـــەوەی 
ــەوە،  ــەكان بكەینـ ــە خولـ ــداری لـ ــە بەشـ ــی دیكـ جارێكـ
ئەوكاتـــە  بكـــەن،  هاوكاریمـــان  بڕیاریانـــدا  ئەگـــەر 
بەشـــداری لـــە هـــەردوو خولـــی كوردســـتان و عێراقـــی 
دەكەیـــن، یایزانانـــی ئێمـــەش لـــە توانایـــان دا هەیـــە 

ئاســـت و ئەنجامـــی شایســـتە بەدەســـت بهێنـــن، 
بـــۆ ئـــەوەی شـــان بـــە شـــانی یانەكانـــی 

بتوانیـــن  خـــول  هـــەردوو  لـــە  دیكـــە 
بەدەســـتهێنانی  لەســـەر  كێبڕكـــێ 

ــەوەش  ــە لـ ــن، جگـ ــەركەوتن بكەیـ ــی سـ پلێتـ
ـــە  ـــەوێ هاندەرانـــی شـــارەكەمان جارێكـــی دیكـــە ب دەمان
خولـــە گـــەورەكان ئاشـــت بكەینـــەوە و یاریگەكانمـــان پـــڕ 
ــاری  ــە شـ ــەوە لـ ــدوو بكەینـ ــدەر بێـــت و وەرزش زینـ هانـ

كەركـــووك.
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وەكـــو بەرنامـــەی ســـااڵنەی خـــۆی و بـــە مەبەســـتی 
بـــە یارییەكانـــی گۆڕەپـــان و  زیاتـــر گرنگیـــدان 
یەكێتـــی  كوردســـتان،  شـــارەكانی  لـــە  مەیـــدان 
كوردســـتان،  مەیدانـــی  و  گۆڕەپـــان  ناوەنـــدی 
و  گۆڕەپـــان  پاڵەوانێتـــی  ســـاڵ  دوو  دوای 
مەیدانـــی یانەكانـــی كوردســـتان بەڕێـــوە بـــرد، لـــەم 
ــتان  ــارەكانی كوردسـ پاڵەوانیەتەشـــدا 12 یانـــەی شـ
لـــە هـــەردوو ئاســـتی كـــوڕان و كچـــان لـــە شـــاری 
ســـلێمانی لـــە پاڵەوانێتییەكـــەدا، كێبڕكێیـــان دەكـــرد 
لـــە ســـەر بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە، كـــوڕان 
و كچانـــی پێشـــمەرگەی ســـلێمانی بـــااڵ دەســـتیی 
خۆیـــان نوانـــد و نازناوەكەیـــان بـــردەوە، ریزبەنـــدی 

ــوو. ــێوەیە بـ ــەم شـ ـــش بـ یانەكانی
 ئاستی كوڕان

1- پێشمەرگەی سلێمانی
2- سیروانی نوێ

3- خانەقین
 ئاستی كچان

1- پێشمەرگەی سلێمانی
2- سیروانی نوێ

3- سەورە
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نیشانەكانی الوازیی سستمی بەرگریی لەش
ئایــا بەرگریــی لەشــت بەهێــزە، الوازە، 
سســتمی  ئەگــەر  الوازە؟  زۆر  یــان 
ئــەوا  بێــت،  الواز  لەشــت  بەرگریــی 
چەنــد نیشــانەیەك لــە لەشــدا دەردەكــەون 

كــە بریتیــن لــە:
• ئاســـتی بەرزی ســـترێس لەبەر دابەزینی 
Lympho� لیمفۆســـایتەكان  ژمـــارەی 
ـــە كەمبوونەوەیەكـــی بەرچـــاوی  cytes، وات
ـــكاری  ـــن، كـــە هاری خڕۆكـــە ســـپییەكانی خوێ
بەرەنگاربوونـــەوەی  بـــۆ  دەكـــەن  لـــەش 

ــەكان.  ــە میكرۆبییـ هەوكردنـ
•گرفتــی جیــاواز لــە كۆئەندامــی 
هەرســدا، كــە دەبنــە ئەگــەری 
هاوســەنگیی  تێكدانــی 

درێژخایــەن،  ســكچوونی  وەكــو  ریخۆڵــە،  بەكتریــای 
نزیكــەی  چونكــە  گاز،  كۆبوونــەوەی  یــان  قەبــزی 
هەرســدا  رێڕەوەكانــی  لــە  لــەش  بەرگریــی  70%ی 
ــای ســوودبەخش  ــە بەكتری ــەوەی ك ــت ب ســەرچاوە دەگرێ

دەپارێزێــت.  جیــاواز  هەوكردنــی  لــە  لــەش 
• دواكەوتنی چاكبوونەوەی برین. 

• زیادبوونــی ئامادەباشــی بــۆ تووشــبوون بــە هەوكردنــە 
میكرۆبییــەكان، بەتایبەتــی هەاڵمــەت، یــان ئەنفلوەنــزا، 
یــان هــەر هەوكردنێكــی ڤایرۆســیی ســااڵنە زیاتــر لــە 
دوو جــار، كــە هــاوكات بێــت لەگــەڵ هەوكردنــی جیوبــی 

لــووت، یــان شــانەی ســییەكان.
ــوون و هیالكــی،  ــە ماندووب ــەردەوام ب  • هەســتكردنی ب
ئەگەرچــی خــاوەن خەوێكــی دروســت بیــت و لــەش و 

ــت. ــالك نەكردبێ مێشــكت هی
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ســـووانی جومگـــە Osteoarthritis بریتییـــە لـــە تێكشـــكانی شـــانەی كڕكڕاگـــە و رووی ئێســـكەكانی بەشـــدار لـــە 
جومگـــەدا، ئینجـــا گـــۆڕان لەپێكهاتـــەی سرووشـــتی جومگـــەدا و تێكچوونـــی فرمانـــی جومگـــە، كـــە نیشـــانەكانی 
بریتیـــن لـــە: ئـــازار، ســـخبوون، ئاوســـان، ســـنوورداربوونی جووڵـــەی جومگـــە بـــە هەمـــوو ئاراســـتەكان، هەروەهـــا 
ـــۆ ســـووانی  ـــا ئێســـتا هیـــچ چارەســـەرێكی یەكجارەكـــی ب ـــاد Bone spurs. ت دەركەوتنـــی نووكـــی ئێســـكی زی
جومگـــە نەدۆزراوەتـــەوە، هەرگیـــز ناتوانرێـــت كـــە پێچەوانـــە بكرێتـــەوە، تەنیـــا ئـــەوە دەكرێـــت كـــە پەرەســـەندنی 
ــەوە  ــۆ ئـ ــەوەكان بـ ــە ئاڵۆزییەكانـــی بگیرێـــت، بـــەاڵم لێكۆڵینـ ــە لـ ــەوە و رێگـ ــەم بكرێتـ ــە كـ حاڵەتەكـ
 DMOAD دەچـــن كـــە هەندێـــك دەرمانـــی تایبـــەت بـــە گۆڕینـــی ئاراســـتەی نەخۆشـــییەكە
ــە  ــەركردن لـ ــۆ چارەسـ ــە بـ ــاش هیوابەخشـ ــا رادەیەكـــی بـ ــە تـ ــەوە، كـ بدۆزنـ
قۆناغـــە ســـەرەتاییەكانی ســـووانی جومگـــەدا، كـــە میكانیزمەكـــەی 
بریتییـــە لـــە رێگرتـــن لـــە ســـووانی كڕكڕاگـــەی جومگـــە لەســـەر 
ئاســـتی پاراســـتنی خانەكانـــدا. ئـــەو هەنگاوانـــەی كـــە ئێســـتا 
ــە، بریتیـــن لـــە: پەیڕەوكردنـــی  ــووانی جومگـ ــتن بـــۆ سـ بەردەسـ
خۆراكـــی دەوڵەمەنـــد بـــە پرۆتیـــن، كەمكردنـــەوە كێشـــی لـــەش، 
دەرمـــان، دەرزیـــی خۆجێیـــی راســـتەوخۆی جومگـــە، چارەســـەری 
 Arthroscopy سرووشتی،چارەســـەر بـــە پێنـــۆڕی جومگـــە
هەروەهـــا  ئێســـكەكان،  زێـــدە  البردنـــی  بـــۆ 
ـــی  ـــە گۆڕین ـــە ل ـــەریش بریتیی دواچارەس

جومگـــە.

ئایا سووانی جومگە چارەسەری هەیە؟
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بۆچی كەسانێك حەز لە خۆراكی شۆر)سوێر( دەكەن
حـــەزت  رۆژەكانـــدا  جیـــاوازی  لەكاتـــی  لەوانەیـــە 
بچێتـــە چێـــژی جیـــاواز، بـــەاڵم ئەگـــەر زیاتـــر حـــەزت 
بچێتـــە خۆراكـــی شـــۆر، یـــان پڕخـــوێ، ئـــەوا چەنـــد 
كۆنتـــرۆڵ  كـــە  دەتوانرێـــت  و  لەپاڵـــە  هۆكارێكـــی 
بكرێـــن، چونكـــە ئـــەم راســـتییە ســـەلمێنراوە كـــە بـــڕی 
ــت.  ــتی دەگەیەنێـ ــە تەندروسـ ــان بـ ــوێ زیـ ــادی خـ زیـ
ناڕەحەتـــی  یـــان  ســـترێس،  یەكـــەم:  هـــۆكارەكان، 
ــدەرە بـــۆ حـــەزی چەنـــد جۆرێكـــی خـــۆراك  ــە هانـ كـ
بەمەبەســـتی زیادبوونـــی هەســـتكردن بـــە ئارامـــی، بـــە 
ــەكر  ــادی شـ ــڕی زیـ ــە بـ ــۆرە خۆراكـ ــەم جـ ــتی ئـ گشـ
و خـــوێ لەخۆدەگـــرن، بۆنموونـــە كیســـێك جیبـــس، 
ـــد. دووەم:  ـــان كۆال...هت ـــوكوالتە، بیبســـی ی ـــك، ش كێ
دواخســـتنی ژەمەكانـــی خـــواردن، یـــان خۆبرســـیكردن 
بەمەبەســـتی دابەزاندنـــی كێشـــی لـــەش، ئەمـــەش وا 
لـــە لـــەش دەكات كـــە بـــە تونـــدی تامـــەزرۆی خۆراكـــی 
شـــۆر و چـــەور و شـــیرین بێـــت. ســـێیەم: وەكـــو فێربـــوون، 
یـــان خـــو لەســـەر خۆراكـــی شـــۆر، بۆنموونـــە رۆژانـــە 
ـــك كـــەس دەكات  ـــە هەندێ ـــاد وا ل ـــی خوێـــی زی خواردن
ـــۆراك  ـــە خ ـــژ ل ـــوێ چێ ـــادی خ ـــڕی زی ـــێ ب ـــە بەب ك

ــۆرە  ــە شـ ــانی دیكـ ــۆ كەسـ ــە بـ ــت، كـ وەرنەگرێـ
حاڵەتەكـــە  ئەگـــەر  بیخـــۆن.  ناتوانـــن  و 

ـــە  ـــەوا لەوانەی ـــت، ئ ـــەردەوام بێ زۆر ب

كـــە هـــۆكارە بگەڕێتـــەوە بـــۆ: گرفـــت لـــە گالنـــدی 
دەرەقـــی، نەخۆشـــیی گورچیلـــە، كەمبوونـــەوەی شـــلە 
لـــە لەشـــدا، دووگیانـــی، گرژیـــی پێـــش ســـووڕی 

ــەو. ــی خـ ــا گرفتەكانـ ــە PMS، هەروەهـ مانگانـ
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پێویستە رێژەی چەوریی لەشت 
چەند بێت؟

  لەشـــمان دوو جـــۆر چـــەوری لەخۆدەگرێـــت، یەكـــەم: چەوریـــی 
ـــە بـــڕی كـــەم خـــەزن دەكرێـــت  پێویســـت Essential fat كـــە ب
لـــە ماســـوولكەدا، كۆئەندامـــی مەركەزیـــی دەمـــار، 
ئەندامـــەكان، هەروەهـــا لەنـــاو مۆخـــی ئێســـكدا، ئەم 
ـــی  ـــی فرمان ـــۆ ئەنجامدان ـــە پێویســـتە ب چەوریی
دووەم:  لـــەش.  كۆئەندامەكانـــی  دروســـتی 
چەوریـــی خەزنكـــراو كـــە لەكاتـــی پێویســـت 
وەكـــو ســـەرچاوەی وزە بـــەكار دێـــت، ئـــەم چەورییـــە 
ـــر پێســـتدا خـــەز  ـــە ژێ ـــژە زۆرەكـــەی ل ـــە جـــۆری گلیســـریدە ســـیانییەكانە و رێ ل
دەكرێـــت، هەروەهـــا لـــە نـــاو ســـك لـــە دەوری ئەندامەكانـــدا كـــە بـــە چەوریـــی شـــاراوە، 
یـــان چەوریـــی هەنـــاو Visceral fat ناســـراوە. بـــۆ پیـــاو، رێـــژەی چەوریـــی پێویســـت 
لـــە لەشـــدا دەگاتـــە نزیكـــەی 3%ی كێشـــی لـــەش، كەچـــی رێـــژەی چەوریـــی پێویســـت 
ــی  ــایی چەوریـ ــژەی ئاسـ ــەش و، رێـ ــی لـ ــەی 12%ی كێشـ ــە نزیكـ ــرەت دەگاتـ ــۆ ئافـ بـ
گشـــتیی لـــەش دەگاتـــە 20-25%، بـــۆ پیاویـــش رێـــژەی ئاســـایی چەوریـــی گشـــتیی لـــەش 
ـــە  ـــە 32% ل ـــت ل ـــر بێ ـــە زیات ـــەش ك ـــی گشـــتیی ل ـــژەی چەوری ـــە. رێ ـــۆان 15-20% دای ـــە نی ل
ئافـــرەت زیاتـــر بێـــت لـــە 25% لـــە پیـــاودا، ئـــەوا ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە چەنـــد نەخۆشـــییەك 
زیـــاد دەبێـــت. لـــە الیەكـــی دیكـــە، رێـــژەی زۆر نزمـــی چەوریـــی گشـــتیی لـــەش دەبێتـــە 
ئەگـــەری: كەمبوونـــەوەی توانـــا و لیاقـــەی مەشـــقی وەرزشـــی، زیادبوونـــی ئەگـــەری 
شـــكانی ئێســـك و كەمیـــی مـــاددە خۆراكییـــە گرنگـــەكان، بەرگەنەگرتنـــی 

سەرما، لەگەڵ تێكچوونی هاوسەنگیی هۆرمۆنەكان. 

رێگەی خێرا بۆ 
سووككردنی دڵەكزێ

بـــە  هەســـتكردن  لـــە  بریتییـــە   Heartburn دڵەكـــزێ 
ســـووتانەوە و ناڕەحەتـــی لـــە ناوەڕاســـتی ســـینگ و قوڕگـــدا، 
كـــە هۆكارەكـــەی دەگەڕێتـــەوە بـــۆ گەڕانـــەوەی ترشـــەڵۆكی 
دەردراوی گـــەدە بـــۆ نـــاو ســـوورێنچك، كـــە زۆر جـــار دەگاتـــە 
قـــوڕگ. جیـــاواز لـــە گـــەدە، ناوپۆشـــی ســـوورێنچك وەكـــو 
ناوپۆشـــی گـــەدە بەرگـــەی ترشـــی ناگرێـــت، دڵەكـــزێ كـــە 
بـــەردەوام بێـــت و هـــاوكات بێـــت لەگـــەڵ حاڵەتـــی خاوبوونـــەوەی 
كـــە   GERD ســـوورێنچك و گـــەدە نێـــوان  زمانـــەی 
دەبێتـــە هـــۆی گەڕانـــەوەی بەردەوامـــی شـــیرەی گـــەدە 
بـــۆ بەشـــی خـــوارەوەی ســـوورێنچك، ئەوكاتـــە دەتوانرێـــت 
ــد هەنگاوێـــك ناڕەحەتـــی  ــە پەیڕەوكردنـــی چەنـ ــە بـ كـ
و نیشـــانەكان تـــا رادەیەكـــی بـــاش ســـووك بكرێـــن، 
كـــە بریتیـــن لـــە: پۆشـــینی جلـــی فـــراوان بەمەبەســـتی 
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ســـووككردنی فشـــاری فیزیكـــی لەســـەر گـــەدە، دووركەوتنـــەوە 
لـــە خۆچەماندنـــەوە، بەتایبەتـــی پـــاش ژەمـــە ســـەرەكییەكان، 
چـــای زەنجەبیـــل، مـــۆز، جوینـــی بنێشـــتی بـــێ شـــەكر، 
ســـركەی ســـێو، ئەمانـــە حاڵەتەكـــە ســـووك دەكـــەن، هەروەهـــا 
دووركەوتنـــەوە لـــە جگەرەكێشـــان و ئـــەو خۆراكانـــەی كـــە 
ــرش و  ــی تـ ــو: خۆراكـ ــەن وەكـ ــاد دەكـ ــزێ زیـ ــەری دڵەكـ ئەگـ
تیـــژ، خۆراكـــی لـــە زەیـــت ســـوورەوەكراو، میـــوەی مـــزری 
ــلەمەنییە  ــاوە، شـ ــاز، چـــای و قـ ــال، پیـ ــو لیمـــۆ و پرتەقـ وەكـ

دژەترشـــی  دەرمانـــی  بەكارهێنانـــی  هەروەهـــا  گازدارەكان، 
Antacid بـــە شـــێوەی گیـــراوە، یـــان دەنكـــی جویـــن، یـــان 
ـــو  ـــی ترشـــەڵۆكی گـــەدە، وەك ـــەوەی دەردان ـــی كەمكردن دەرمان
ئۆمیپـــرازۆل. حاڵتەكـــە پێویســـت بـــە ســـەردانی دكتـــۆر دەكات 
ـــەم نیشـــانانە: سەرســـووڕان،  ـــی لەگـــەڵ ئ ـــی هاوكاتبوون لەكات
هێڵنـــج و رشـــانەوە، ئارەقەكـــردن، هەناســـەتەنگی، لەگـــەڵ 
ئـــازاری ســـینگ كـــە باڵوبێتـــەوە بـــۆ ناوچـــەی مـــل و شـــان 

ــەویالك.  و شـ
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گرنگیی چاویلكەی هەتاوی لەكاتی لێخوڕینی ئۆتۆمبێلدا
هەســـتیاری تـــۆڕەی چـــاو Macula كـــە گرنگـــە 
بـــۆ بینینـــی ئاراســـتەی راســـت، لـــە الیەكـــی دیكـــەوە 
تیشـــكی ســـەرووی وەنەوشـــەیی كاریگەریـــی نەرێنـــی 
دەبێتـــە  و  چـــاو  پێڵـــووی  پێســـتی  ســـەر  دەكاتـــە 
ئەگـــەری وشـــكبوون، لۆچبـــوون، شـــۆڕبوونی پێســـت، 
كەمبوونـــەوەی توانـــای الســـتیكی و تاریكبوونـــی 
هەتـــاوی  دژە  چاویلكـــەی  پێســـت.  رەنگـــی 
)پۆلەرایزكـــراو Polarized( كـــە بریقـــەی رووناكـــی 
ـــۆ پاراســـتنی  ـــژاردەن ب ـــترین هەڵب ـــەوە، باش ـــەم دەكەن ك

لێخوڕینـــی  لەكاتـــی  چـــاوەكان 
ئۆتۆمبێلـــدا.

  رووناكیـــی بەهێـــز و دانـــەوەی رووناكـــی لەســـەر رووە 
ـــەر  ـــە س ـــی دەكات ـــی نەرێن ـــەكان كاریگەری ـــگ كاڵ رەن
ـــە  ـــدا و، لەوانەی ـــی ئۆتۆمبێل ـــی لێخوڕین ـــن لەكات بینی
ــۆ،  ــاتی هاتووچـ ــی كارەسـ ــۆی روودانـ ــە هـ ــە ببێتـ كـ
هەروەهـــا بـــای وشـــك و گـــەرد و تـــۆز هـــۆكاری 
بـــۆ چـــاو لەكاتـــی لێخوڕینـــی  نەرێنیـــی دیكـــەن 
ئۆتۆمبێلـــدا كـــە بـــە پەنجـــەرە، یـــان جامـــی كـــراوەدا 
دێنـــە نـــاوەوە. ســـوودەكانی چاویلكـــەی لێخورینـــی 
ئۆتۆمبێـــل بریتیـــن لـــە: بینینـــی باشـــتر لەكاتـــی 
ــە،  ــۆر بەدەرەوەیـ ــكی خـ ــە تیشـ ــی كـ رۆژدا، بەتایبەتـ
رێگرتـــن لـــە هیالكبوونـــی چـــاوەكان تەنانـــەت لەكاتـــی 
لێخۆڕینـــی ئۆتۆمۆبێـــل بـــۆ مـــاوەی زۆر، پاراســـتنی 
چـــاوەكان لـــە كاریگەرییـــە نەرێنییەكانـــی تیشـــكی 
ســـەرووی وەنەوشـــەیی لەســـەر هاوێنـــە و تـــۆڕەی چـــاو، 
هەورەهـــا پاراســـتنی چـــاوەكان لـــە زەبـــر، یـــان وردە 
بـــەردی رێگـــەكان. تیشـــكی ســـەرووی وەنەوشـــەیی 
دەبێتـــە هـــۆی: تێكدانـــی چینـــی كۆرنیـــا، ئـــاوی 
پنتـــی  ســـپی Cataracts، هەروەهـــا تێكچوونـــی 
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لـــەم رۆژانـــەدا ئینتەرنێتـــی ســـتارلینك كـــە هـــی 
كۆمپانیـــای ســـەپەیس ئێكســـە. كـــە ئیـــان ماســـك 
خاوەندارییەتـــی دەكا، بـــە چـــڕی كەوتۆتـــە بـــەر بـــاس.
پێویســـتە لەســـەرەتادا بزانیـــن ئینتەرنێتـــی ســـتارلینك 
ئینتەرنێتێكـــی  لەگـــەڵ  هەیـــە  جیاوازییەكـــی  چ 
ئاســـایی؟ ئینتەرنێتـــی ســـتارلینك لەرێـــگای مانگـــە 
ــڵ و  ــگای كێبـ ــە رێـ ــەوە. لـ ــتكردەكانەوە دەگوازرێتـ دەسـ

دانانـــی تـــاوەری تایبەتـــی نییـــە. 
ـــدە؟  ـــتارلینك چەن ـــی س ـــنووری ئینتەرنێت ـــەودای س م
جیهـــان  هەمـــوو  ســـنوورە.  بـــێ  ســـنووری  مـــەودای 
دەتەنێتـــەوە. لەوســـەری گـــۆی زەوی بـــۆ ئـــەو ســـەری 

گـــۆی زەوی. 
ـــینییەكی  ـــتارلینك چـــی پێویســـتە؟ س ـــی س ئینتەرنێت
بچـــووك واتـــە )ســـەحن(ێكی بچـــووك كـــە هەڵگرتنـــی 

ئاســـانە و بـــۆ كارپێكردنـــی وەك ســـەحنی وەرگـــری 
تەلەڤزیۆنـــی نییـــە كـــە دەبێـــت رووی لـــە شـــوێنێكی 
تایبـــەت بـــێ، بەڵكـــو رووی لـــە هـــەر شـــوێنێك بێـــت 
ـــۆ. هەروەهـــا مۆدێمێكـــی  وەردەگـــرێ. وەك ئالێـــری رادی
تایبـــەت كـــە پێیدەگوتـــرێ تەرمینـــاڵ و هیچـــی دیكـــە. 
ـــەو  ـــۆ ئ ـــتكردەكە ب ـــە پێشـــدا مانگـــە دەس ـــت ل ـــەاڵم دەبێ ب

ناوچەیـــەی لێـــی باڵودەكاتـــەوە چاالكـــی كردبـــێ.
خێراییەكـــەی چەنـــدە؟ خێراییەكـــەی بەپێـــی لەبـــاری 
كـــەش و هـــەوا دەگـــۆڕێ، لـــە 20 میگابایتـــەوە هەتـــا 

150 میگابایـــت.
 500 ئامێرەكانـــی  تێچـــووی  چەنـــدە؟  تێچـــووی 
دۆالر،   100 مانگانـــەی  هاوبەشـــی  هـــی  و  دۆالر 
ــدا  ــر 128 هاوبـــەش تێیـ ــەك ئامێـ ــە یـ ــەاڵم دەكرێـــت بـ بـ

ســـوودمەند بـــن.

كورتە زانیارییەك لەسەر ئینتەرنێتی ستارلینك

كامێـــراكان جۆراوجـــۆرن، هەیانـــە تایبەتـــە بـــە وێنەگرتـــن  
ــی.  ــە چـــات و گفتوگۆكردنـــی ئینتەرنێتـ ــە بـ هەیـــە تایبەتـ
كامێـــرای تایبـــەت بـــە چاودێـــری و ئەمنییەتیـــش هەیـــە و 
ــی  ــی دیمەنـ ــۆ گرتنـ ــە بـ ــن واتـ ــرای ئەكشـ ــا كامێـ هەروەهـ
ـــە  ـــەوێ ل ـــا بته ـــی ی ـــدا ب ـــاو ئۆتۆمبیل ـــەوە لەن جـــۆاڵو وەك ئ

ــەوە. ــم هەڵبگریـ یاریگایەكـــی وەزرشـــی فیلـ
ئـــەو  گشـــت   Insta360 X3 جـــۆری  كامێـــرای 
هەمـــوو  بـــۆ  واتـــە  هەیـــە،  پێكـــەوە  تایبەتمەندییانـــەی 
ــم  ــە كوالیتـــی 4K فیلـ ــە بـ ئەركێـــك دەگونجێـــت.  كامێراكـ
ــەوە  ــم هەڵدەگریتـ ــەدا فیلـ ــەر لەوكاتـ ــت هـ ــت و دەكرێـ دەگرێـ
ـــدا هاوبەشـــی بكـــەی. كوالیتـــی  ـــە تـــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان ل
وێنەگرتنـــی 72 میگاپیكســـلە. دژە لەرزینـــە و لەوكاتـــەی 
كـــە لـــە ئۆتۆمبیلـــدا بـــەكار دەهێنرێـــت هەســـت بـــە جوڵـــە 
ــە  ــە لـ ــت و واتـ ــی دەكرێـ ــی 360 پلەیـ ــەی.  ڤیدیۆیـ ناكـ
یـــەك كاتـــدا لەهەمـــوو الیەكـــەوە فیلـــم هەڵدەگرێتـــەوە، 
دەكرێـــت وەك كامێـــرای ســـیكۆریتی بـــەكار بهێنرێـــت.  
ـــەكان  ـــرەك فیلم ـــە. بەشـــێوەی زی ـــزی هەی باترییەكـــی بەهێ
دەســـتكاری دەكا و دەكرێـــت دیمەنـــی نـــاو فیلمەكانیـــش 
ــمان  ــدا ئاسـ ــی وێنەگرتنـ ــە لەكاتـ ــۆ نموونـ ــۆڕدرێ، بـ بگـ
هەورییـــە، لەبـــری ئـــەوە ئاســـمانێكی ســـاماڵ و هەتـــاوی 

ــی. دابنێـ

ەكی 
مێرای

كا

ك و 
بچوو

ەكارە
هەم
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 لەبەرهەمهێنەرانـــی تەكنەلۆژیـــای 
كۆمپانیـــای asus كـــە یەكێكـــە

نـــوێ بەتایبـــەت كۆمپیوتـــەر چ بـــە شـــێوەی دیســـكتۆپ و چ بـــە شـــێوەی 

Ex�  ناوبـــراو الپتۆپێكـــی بەنـــاوی
واییـــەدا كۆمپانیـــای

الپتـــۆپ. لـــەم د

 
هـــەم هێنـــا. لـــە بـــواری دیزاینـــدا خەاڵتـــی 

pertBook B3 Detachable بەر

ــە  راوە.  الپتۆپەكـ
ــ ــاڵی 2022 پێبەخشـ ــترین دیزاینـــی الپتۆپـــی لەسـ باشـ

ــە بـــە  ــەوە و ببێتـ
ــا بكرێتـ ــتێتەوە و دەكرێـــت كیبۆردەكـــەی لـــێ جیـ وشـ

دەن

2 كاتژمێـــر شـــەحنی دانابەزێـــت. 
گـــەورە. باترییەكـــەی هەتـــا 1

تەبلێتێكـــی 

ســـیە و قەڵەمێكـــی 
گرامـــە. شاشـــەكەی لەم

الپتۆپەكـــە 590 
كێشـــی 

تایبەتـــی لەگەڵدایـــە. كامێـــرای پێشـــەوەی 5 میگاپیكســـلە. و لـــە شـــوێنی 

ــان دەدا. كامێـــرای پشـــتەوەی 
ێنەكـــە بـــە جوانـــی نیشـ

تاریكیشـــدا و

باكتریایـــە.  دژە 
و  بەهێـــزە  ۆردەكـــە 

كیب میگاپیســـكلە.   13

تایبیســـتێك  و  دادەگیریـــن  ئاســـانی  بـــە  دوگمەكانـــی 

زۆر مەحكەمـــەو 
بنووســـێ.  پێـــی  بـــە خێرایـــی  دەتوانـــێ 

ــە  ــە پێـــش. لـ ــۆ نایەتـ ی بـ
ــەیەكی وا ــن كێشـ ار و بەركەوتـ

ــو ــە خـ ــە كەوتنـ بـ

لەســـەردانا كـــە هیـــچ كێشـــەی بـــۆ 
قیكردنەوەیەكـــدا كێشـــێكی 28 كیلۆیـــان 

تا

كـــدا كار دەكا و كێشـــەی 
. لـــە هەمـــوو كـــەش و هەوایە

اشـــەكە پێكنەهێنـــا
ش

بـــۆ نایەتـــە پێـــش. رامەكـــەی 8 گیگابایتـــە و بـــەاڵم هاردەكـــەی قەبـــارەی 

ــە. ــا 128 گیگابایتـ ــەو تەنیـ یـ
زۆر نی

ئاسۆس الپتۆپێكی 

ازە بەرهەم دێنێت
ناو
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چـــۆن  دەپرســـێت  بەڕێـــز  خوێنەرێكـــی 
ــنا نیـــن و  دەكرێـــت ئـــەو ژمارانـــەی كـــە ئاشـ
بـــۆم و نایانناســـم پەیوەندیـــم پێـــوە نەكـــەن؟
ــە  ــگا هەیـ ــن رێـ ــز چەندیـ ــەری بەڕێـ خوێنـ
ــراون  ــە نەناسـ ــەی كـ ــەو ژمارانـ ــەوەی ئـ ــۆ ئـ بـ
بلـــۆك بكرێـــن. چونكـــە هەیـــە بەبـــێ هـــۆ 
پەیوەنـــدی دەكات بەتایبەتـــی ئـــەو كێشـــەیە 
ئـــەم مەبەســـتە  بـــۆ  زۆرتـــرە.  خانمـــان  بـــۆ 
ــن  ــەرەتا بەشـــی ئایكۆنـــی پەیوەنـــدی گرتـ سـ
تەلەفۆنـــی  كـــە  ئایكۆنـــەی  ئـــەو  واتـــە 
ــە  ــوێنێك هەیـ ــدا شـ ــرە و لەوێـ ــەی دابگـ پێدەكـ
ســـێ خاڵـــی بەشـــێوەی ئاســـۆیی لێیـــە لێبـــدە 
فەرمانـــی  و  هەڵبـــژرە    sitting دواتـــر  و 
ــر ئـــەو  ــدە و دواتـ Blocked Numbers لێبـ
 Numbers Not in Contacts فەرمانـــی
چـــاالك بكـــە و ئیـــدی كێشـــەكە چارەســـەر 

دەبێـــت.

هەر جارە و وەاڵمی 
پرسیارێك

 هەروەك دەزانن كۆمپیوتەر بۆخۆی لە چەند پارچەیەك پێكهاتووەو كە پارچەكان لە 
كەیسیێكدا كۆكراونەتەوە، بەاڵم زۆر كەس ئەو كۆمپیوتەرەی بەكاری دێنێت، جا چ الپتۆپ 
نازانێت تایبەتمەندی پارچەكانی كۆمپیوتەرەكەی چۆنە. هەرچەندە  بێت یا دیسكتۆپ، 
و  زیرەك  ماوسێكی   information  windowsبەناوی هەیە  بەشێك  ویندۆزدا  خودی  لەناو 
بەاڵم ئەو بەشە بە وردی لەسەر یەك یەكی پارچەكان باس ناكات. گەلێك پرۆگرام هەن 
ئەو  پرگرامانە.  لەو  یەكێكە   HWiNFO پرۆگرامی  كۆمپیوتەر،  پارچەكانی  ناسینی  بۆ 

تایبەتمەندی یەكە یەكەی پارچەكانی كۆمپیوتەر، وەك  پرۆگرامە 
مەزەلبۆرد، كارتی گرافیك، رام، 
 CPU هارد، یەكەی ناوەندی واتە
بەگشتی هەموو پارچەكان باس 
دەكا و ئەگەر بەكارهێنەر حەزبكا 
دەتوانێت  XMLدا  فایلێكی  لە 

تۆماری بكات.

پرۆگرامێك بۆ ناسینی پارچەكانی كۆمپیوتەر

زۆر كـــەس لەكاتـــی قســـەكردن بـــە تەلەفـــۆن دەنگیـــان 
ئەوەنـــدە بـــەرزە كـــە لـــە دووردوورەوە دەنگیـــان دەبیســـترێ، 
ـــاو پـــاس  ـــەت لەن ـــن، تەنان ـــە هـــەر شـــوێنێك ب هەندێـــك ل
و میترۆشـــدا دەبـــن بـــە دەنگـــی بـــەرز قســـە دەكـــەن 
ـــای  ـــەر. تەكنەلۆژی ـــازاری دەوروب ـــەی ئ ـــە مای دەبن
ـــۆ ئەمـــە رێـــگا چارەیەكـــی دۆزیوەتـــەوە.  نـــوێ ب
مایكرۆفۆنێكـــی تایبـــەت كـــە بەكارهێنـــەر 
خـــۆی  دەنگـــی  لـــە  گوێـــی  بۆخۆشـــی 

نابێـــت.
 Mutalk جـــۆری  مایكرۆفۆنـــی 

بەبێ دەنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی قسە بكە!
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ماڵپەڕی یاری و 
زانیاری

هـــەن  ماڵپـــەڕ  هـــەزاران  ئینتەرنێتـــدا  لـــە 
یاریـــدان،  شـــێوەی  لـــە  ئەوەیـــدا  لەگـــەڵ 
لەگـــەڵ  واتـــە  و  زانیـــاری  لـــە  پـــڕن  بـــەاڵم 
یەكێـــك  پێدەبەخشـــن.  زانیاریشـــت  یارییەكـــە 
ــینی  ــە بەخشـ ــە بـ ــە تایبەتـ ــەی كـ ــەو ماڵپەڕانـ لـ
زانیـــاری لەســـەر جوگرافیـــای گـــۆی زەوی، 
ماڵپەڕەكـــە   geoguessr.com.ماڵپـــەڕی
كاتێـــك دەكرێتـــەوە شـــوێنێك لـــە گـــۆی زەوی 
نیشـــان دەدات و بەپێـــی ئاراســـتەكانی مـــاوس 
ـــەو شـــوێنە بچـــی و پاشـــان پرســـیار  ـــۆ ئ ـــت ب دەبێ
لەبـــارەی جوگرافیـــای ئـــەو شـــوێنە دەكات و 
دەپرســـێت ئێـــرە لـــە جیهانـــدا كوێیـــە و دەكەوێتـــە 
كام واڵت؟ ئەگـــەر بتوانـــی وەاڵمـــی پرســـیارەكان 
ــەوە خـــەاڵت وەردەگـــری.  ــەوە ئـ ــە باشـــی بدەیـ بـ
وا باشـــە چوارچێـــوەی زانیارییـــەكان نەبەســـتیەوە 
بـــە تەنیـــا یـــەك ناوچـــەی تایبـــەت بگـــرە هەمـــوو 
زانیارییـــت  هـــەم  ئـــەوكات  بگرێتـــەوە  جیهـــان 
لـــە  نوێـــش  شـــوێنی  هـــەم  و  ســـەر  دەچێتـــە 

جیهانـــدا دەبینـــی.

مێزێكی تایبەت بۆ كۆمپیوتەر

ــی زۆر  ــییە و تایبەتمەندییەكـ ــی بلوتوسـ مایكرۆفۆنێكـ
جیـــاوازی هەیـــە، دەكـــرێ بڵێیـــن سەیروســـەمەرە. دەنگـــی 
بەكارهێنـــەر بەبـــێ ئـــەوەی كـــەس بیبســـێ بـــەڕێ دەكات 

بـــۆ الیەنـــی بەرامبـــەر. 
ــتێكی واقیعـــی-  ــدا وەك هێدسـ ــە دیزاینـ ــە لـ مایكەكـ
مەجـــازی دەچێـــت. بـــەاڵم بـــەو جیاوازییـــەی لەبـــەری 
ئـــەوەی لەســـەر چـــاو دابندرێـــت لەســـەر دەم دادەنرێـــت. 
مایكەكـــە لەســـەر بنەمـــای زانســـتێك بەرهەمهاتـــووە كـــە 
ــەو مانایـــە  ــراوە. بـ ــەر باســـی لێوەكـ ــاڵ لەمەوبـ 160 سـ
ناهێڵێـــت  كـــە  تێدادانـــدراوە  هـــەوای  كیســـەیەك  كـــە 

ئـــەو  هـــەروەك  دەر.  بچنـــە  دەنـــگ  شـــەپۆلەكانی 
ئامێـــرەی بـــۆ بێدەنگكردنـــی چـــەك لەســـەر لوولـــەی 
چەكـــەكان دادەنرێـــت. مایكەكـــە شـــەحن دەكرێتـــەوە و 
 Mutalk تـــا 8 كاتژمێـــر شـــەحنی دانابەزێـــت. مایكـــی
ـــە شـــوێنێكی و خەڵكـــی  ـــە ل ـــۆ نموون ســـوودی زۆرە، ب
قســـەكانت  دەوروبـــەر  ناتهـــەوێ  و  لێیـــە  دیكـــەی 
ببیســـن، هەروەهـــا بـــۆ شـــوێنە قەرەباڵغیـــەكان بـــۆ 
ئـــەوەی ئـــازاری خەڵـــك نـــەدەی. هەروەهـــا بـــۆ ئـــەو 
كاتانـــەی خەڵـــك نووســـتوون و نیـــازی قســـەكردنت 

هەیـــە. 

بەبێ دەنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی قسە بكە!

كۆمپیوتـــەرەكان چ دیســـكتۆپ و چ الپتـــۆپ رۆژ بـــەرۆژ پێشـــكەوتوو دەبـــن 
و تواناكانیـــان دەچێتـــە ســـەر. لەگـــەڵ ئەوەیـــدا ئامێـــرە الوەكییەكانـــی تایبـــەت بـــە 
كۆمپیوتەریـــش وەك مـــاوس و كیبـــۆرد و مێـــزی كۆمپیوتەریـــش پێشـــكەوتووتر 

دەبـــن. 
مێزێكـــی تایبەتـــی بـــۆ كۆمپیوتـــەر بەرهـــەم هاتـــووە كـــە بـــۆ دیســـكتۆپ و 
الپتـــۆپ دەبێـــت. چـــوار دەوری گلۆپـــی ســـەرنج راكێشـــە. خـــۆی بچووكـــە لەگـــەڵ 
ئەوەیـــدا هاپـــی كۆمپیوتـــەرە و ئامێرەكانـــی كـــە پەیوەنـــد دەكرێـــن بـــە كۆمپیوتـــەر وەك 
مـــاوس و كیبـــۆرد و فـــاش میمـــۆری دەكـــرێ لـــە رێـــگای ئـــەو مێـــزەوە پەیوەنـــد 
بدرێـــن. تایبەتـــە بـــە كۆمپیوتـــەری 27 ئینجـــی و هەرچەنـــدە بـــۆ كۆمپیوتـــەری 
ـــت كەرەســـە  ـــە و دەكرێ ـــد چەكمەجەیەكـــی هەی ـــت. چەن ســـایز بچووكتریـــش دەگونجێ
پێویســـتەكانی وەك كیبـــۆرد و مـــاوس یـــا هـــەر شـــتێكی دیكـــە لـــەو چەكمەجەیـــە 
ــی 30  ــا كێشـ ــت هەتـ ــە دەتوانێـ ــت. مێزەكـ ــەوی دەكرێـ ــەرز و نـ ــە بـ ــن. مێزەكـ بخرێـ

كیلۆیـــی رابگرێـــت.
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قژ 
درێژی مانای 
شازادەبوونتە

جوانی  لە  گوزارشت  دەدات،  نیشان  ئافرەت  جوانیی  تەواوكاری  دیمەنێكی  قژ 
هەمیشە  و  ناسراون  قژدرێژی  ستایلی  بە  ئیسپانیا،  خانمانی  دەكات،  شەنگی  و 
توانیویانە پارێزگاری لە جوانی و ئارایشتی قژیان بكەن، ئەوە سەرەڕای ئەوەی قژی 
كانزای  خواردنەوە  رێگەی  لە  جەستە  دەكات.  جوانت  زیاتر  و  نیعمەتێكە  درێژ 
كاتێك  كریاتین،  و  پرۆتین  وەك:  دەدات،  مووەكان  رەگی  بە  سوودبەخش 
ئەوانەی پێ نەگات، ئیدی بێهێز و الواز و تەنك دەبێت، هەروەها زوو 
هەڵدەوەرێت، بۆ ئەوانەی حەز دەكەن قژیان درێژ بێت، دەتوانن رۆنی 

مەرجێك  بە  بدەن،  قژیان  لە  هیندی  گوێزی  رۆنی  و  زەیتوون 
بگاتە رەگی مووەكان، ئەو كاتە كاریگەری لەسەر درێژبوونی 

قژیان دەبێت، هەروەها دەتوانن لە رێگەی بەكارهێنانی 
بەم  كە  بكەن،  درێژ  قژیان  گیراوەیەك 

كەوچكێك  شێوەیەیە: 
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خۆر  تیشكی  پاییزدا  وەرزی  لە 
الوازتر و بێهێزتر دەبێت لەوەی كە لە هاویندا هەیە، 

چاوەكانت  بپارێزیت،  لێی  خۆت  پێویستە  كات  هەموو  كە 
تیشكی  و  بەهێز  رووناكی  لە  پێویستە  و  جەستەن  گرنگی  بەشێكی 

چاویلكەكان  زۆر  رێژەیەكی  بە  هاویندا  وەرزی  لە  بۆیە  بپارێزرێن،  خۆر 
لەچاو دەكرێن، لەگەڵ هاتنی وەرزی پاییز و گۆڕانكاری لە كەشوهەوادا، نابێت 

دەستبەرداری چاوێلكە ببین، بەهۆی ئەوەی هێشتا كاریگەریی خۆر لەسەر پێست 
و روخسار ماوە، بە تایبەت لە كاتی بەیانیان و دەرچوون، پێویستە لێواری چاوانت 
تیشكی خۆریان بەر نەكەوێت، كە هۆكارێكی سەرەكییە بۆ چرچ و لۆچ بوون، لە 
وەرزی پاییزدا زیاتر جلەكانیش گۆڕانكارییان بەسەردا دێت، وێڕای ئەوەی خشڵ 
و كەرەستەكانیش وەك مۆدێكی سەرنجڕاكێش دەبن، بۆیە پێویستە لە رێگەی 

نایاب  مۆدێكی  و  هەبێت  خۆتت  بە  تایبەت  شێوازێكی  چاوێلكەكانەوە 
دەستەبەر بكەیت، هاوێنەی چاوێلكەكانی وەرزی پاییز زیاتر لە 

كەمتر  پێشتر  رەنگە  دوو  ئەو  دەبن،  رەش  و  قاوەیی  رەنگی 
پێوە دیار  پاییزدا زیاتر رەنگدانەوەیان  لە  بوون، بەاڵم  باو 
دەبێت، هەروەها رووكەش و رووبەری چاوێلكەكان لە 

رەنگی پەمەیی و سوور بن، شیك دەبێت.
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روخســـاردا،  لـــە  ناســـكی  و  سەرنجڕاكێشـــی  نەمانـــی  واتـــە  پێســـتت  وشـــكبوونی 
بۆیـــە هەمیشـــە دەبێـــت پارێـــزگاری لـــە وشـــكبوونی جەســـتەت بكەیـــت، بەتایبـــەت 
ـــەو  ـــە دەرەوە و دەوامـــی فەرمـــی و زانكـــۆن، هەروەهـــا ئ ـــەی ژیانیـــان ل ـــەی رۆژان ئەوان

ئافرەتانـــەی كـــە لـــە ماڵـــەوە خەریكـــی كار و پاككردنـــەوە و ئامادەكردنـــی خواردنـــن، 
پێویســـتیان بـــەوە هەیـــە كـــە هەمیشـــە پێســـتیان نـــەرم و تـــەڕ بێـــت، هۆكارەكانـــی 
ـــی  ـــەوەی كـــەم، ماندووبوون ـــاو خواردن ـــە: ئ وشـــكبوونی پێســـتی روخســـار بریتییـــن ل
زۆر، ســـترێس، خواردنـــی نەشـــیاو، نەخواردنـــی میـــوە و ســـەوزە، چەندیـــن هـــۆكاری 
دیكـــە كـــە دەبنـــە مایـــەی وشـــكبوونی جەســـتە و پێســـت، كاتێـــك هەســـتت بـــەو 
چەنـــد نیشـــانەیە كـــرد، واتـــە جەســـتە و پێســـتت وشـــكە، ســـەرەتا لێـــو و پێســـتت 

بـــە وشـــكی دەبێـــت و هەســـتی پـــێ دەكەیـــت، هەروەهـــا رەنگـــی پێســـت و روخســـار 
گۆڕانكارییـــان بەســـەردا دێـــت، فرمێســـكت زۆر كـــەم دەبێـــت، هەڵوەرینـــی قـــژ و بەشـــی 

ســـەرەوەی پێســـتی روخســـار بەشـــێكی دیكـــەی ئـــەو دیاردەیـــەن، چارەســـەری وشـــكیی پێســـتی 
روخســـار بریتییـــە لـــە: زۆر ئـــاو خواردنـــەوە، میـــوە و ســـەوزە، رۆژانـــە خواردنـــەوی زیاتـــر لـــە دوو 
ـــە  ـــەوە ل ـــدا، دوور كەوتن ـــی خۆی ـــە كات ـــەواو ل ـــەوی ت ـــاش و خ ـــاو، خواردنێكـــی ب ـــر ئ ـــج لیت ـــا پێن ت

ســـترێس و خـــەم و بێـــزاری، بەكارهێنانـــی كرێمـــی دژەخـــۆر و كرێمـــی شـــێداركردنی روخســـار.

وشكیی پێست واتە نەمانی 
نەرمونیانیی روخسارت

75 ژمارە )1335(  2022/10/3

ێرە
ڵبژ

 هە
اییز

بۆ پ
چاوێلكەی قاوەیی و رەش 



ژمارە )1335(  762022/10/3

نگ
ورە
نگا
رە

ــەوە  ــر زەمان ــە دێ ــەوەی كــوردەواری كــە ل خــواردن و خواردن
پێشكەشــی میوانــان لــە دیوەخــان و شــوێنە تایبەتەكانــی 
مــاڵ كــراوە، لــە ئێســتادا لــە شــوێنە گشــتییەكاندا وەك 
كارێكــی مۆدێرنــی لــێ هاتــووە، ماســتاو خواردنەوەیەكــی 
بــە تامــە، گەنجێــك لــە نێــو جەرگــەی بــازاڕی هەولێــر و 
لــە بــەردەم قــەاڵی دێریــن، هەڵســاوە بــە دانانــی ماســتاو لــە 
نێــو گــۆزە بــە شــێوەیەكی كــوردەواری، دیكــۆری كارەكــەی 
وای كــردووە بازاڕێكــی باشــی هەبێــت، خــاوەن شــوێنی 
ماســتاوەكە نــاوی )ماهــر سالم(ـــە، پێــی وایــە ماســتاو 
گۆزەكانیــش  دانانــی  و  جەمــاوەرە  پــڕ  خواردنەویەكــی 
وەك بیرۆكەیەكــی كــوردەواری وایــە، وەك خــۆی دەڵێــت: 
»رۆژانــە زیاتــر لــە 150 گاڵس ماســتاو دەفرۆشــم، هــەر 
ــەرداخ و گاڵســی ســەفەریدایە،  ــو پ ــە نێ ــە ل گالســێكی ك
بــە هــەزار دینــارە، ئــەو دەڵێــت ئێمــە داهێنانێكمــان كــردووە 
ماســتاوەكە،  لەگــەڵ  خــوێ  و  لێمــۆ  تێكەڵكردنــی  بــە 
كــە تامێكــی ئێجــگار خــۆش و بــە جۆشــی پێــوە دیــار 
و  ســەرما  كەشــی  هاتنــی  دوای  دەربــارەی  دەبێــت«، 
زســتان، گەنجەكــە دەڵــێ: »بــەردەوام دەبیــن تاوەكــو كەشــی 
ســەرما دادێــت، ئــەو كاتــەی زانیمــان ماســتاو داواكاری 
كــەم بوویــەوە، دەســت دەكەیــن بــە دانانــی شــیر و هەنگوینــی 
تێكــەڵ، كــە ئەویــش لــە وەرزی زســتاندا جەماوەرێكــی 

تایبەتــی هەیــە«.

ماستاو بە لیمۆ و
 خوێ جمەی دێت
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زۆرانبـــازی و پێشـــبڕكێی وەرزەشـــی لـــە نێـــو شـــوێنی 
تایبـــەت و حەلەبـــەی زۆرانبازیـــدا ئەنجـــام دەدرێـــت، 
بەڕێـــوە  چاودێـــری  لیژنـــەی  و  ناوبژیـــوان  بـــە  كـــە 
ــەردەم  ــە بـ ــەیرە لـ ــە سـ ــەم زۆرانبازییـ ــەاڵم ئـ ــت، بـ دەچێـ
خەڵـــك و لـــە نێـــو شـــلەی خواردنـــدا دەكرێـــت، دوای 
ئـــەوەی شـــلە ئامـــادە دەكرێـــت، تـــا ســـار دەبێتـــەوە، 
پاشـــان لـــە شـــوێنێك دادەنرێـــت، دوای ناونووســـینی 
بەشـــداربووان لـــە پێشـــبڕكێیەكە، بـــە نـــۆرە و بەپێـــی 
ـــو مەرەگـــە و شـــلەدا  ـــە بێ ـــی ل ـــاوەكان یاریزانان ن
زۆرانبـــازی و شـــەڕە بۆكســـێنە ســـەیرەكانیان 

پێشبڕكێی پاڵەوانیەتی نێو شلەدا

هێنـــدە  كـــە  زۆرانبازەیـــە  ئـــەو  ریڤێـــرا،  فرانشیســـكۆ 
نمایشـــی  كاتـــی  لـــە  هەیـــە،  خـــۆی  بـــە  متمانـــەی 
ئـــەو  نایـــەت،  بەســـەر  هیچـــی  )گا(دا  زۆرانبازیـــی 
ــە  ــۆی لـ ــی خـ ــدا منداڵێكـ ــی نمایشـ ــە كاتـ ــازە لـ زۆرانبـ
بـــاوەش بـــووە و نمایشیشـــی ئەنجـــام داوە، وێـــڕای ئـــەوەی 
ـــۆ  ـــی منداڵەكـــەی ب ـــەوەی چـــۆن ژیان ـــرا ل ـــاران ك رەخنەب
نازنـــاو دەخاتـــە مەترســـییەوە، ئەویـــش لەوەاڵمـــدا دەڵێـــت: 
»متمانـــەم بـــە خـــۆم هەیـــە كـــە مـــاوەی )12( ســـاڵە ئـــەو 
كارە دەكـــەم، تـــا ئێســـتا هیـــچ شـــوێنێكم خوێنـــی لـــێ 
نەهاتـــووە، ئێســـتا چـــۆن دەهێڵـــم منداڵەكـــەم شـــتێكی 
بەســـەر بێـــت. بـــەم جـــۆرە فرانشیســـكۆ نمایشـــێكی پێنـــج 
دا،  ئەنجـــام  سەرشـــێت  گایەكـــی  لەگـــەڵ  خولەكـــی 
منداڵەكەشـــی لـــە بـــاوەش بـــوو، ئـــەوەش بـــووە جێگـــەی 

ســـەرنجی ئامادەبـــووان و میدیـــاكاران. 

زۆرانبازیی گا بە منداڵەوە

دەكـــەن، ئـــەو زۆرانبازییـــە ســـەیرە لـــە شـــاری 
ـــوە دەچێـــت،  لیڤەرپوولـــی بەریتانـــی ســـااڵنە بەڕێ

بەپێـــی  زۆرانبازییـــەدا  لـــەو  دەســـتهێنان  بـــە  خـــاڵ 
یاریزانـــان  پێویســـتە  ئەویـــش  ســـەیرە،  ریكۆردێكـــی 
زۆرتریـــن خەڵـــك بـــە پێكەنیـــن بهێنـــن، ئـــەوەش بـــە 
گوێـــرەی پۆشـــینی جلـــی ســـەیر و جووڵـــە و كەوتـــن و 
زەردەخەنـــە لـــە نێـــو شـــلەكەدا، لـــە دواهەمیـــن پاڵەوانێتـــی 
شـــلەدا )ئیمۆجیـــن یۆنـــگ( لـــە نێـــو ئافرەتـــان و )لویـــك 
كالركســـۆن( لـــە پیاوانـــدا پلـــەی یەكەمیـــان 

ــا.  بەدەســـت هێنـ
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فیلم
فەرمانبـــەر  پێنـــج  لـــە  بـــاس  ســـەمەرەیە،  و  كۆمیـــدی  فیلمێكـــی 
ئـــەوەش  دەكات، كـــە مشـــتومڕ لەگـــەڵ ســـەرووی خۆیـــان دەكـــەن، 
ــادی 50  ــە یـ ــەكەیان لـ ــە بەرپرسـ ــەكان، كـ ــەڵ ئاوێنـ ــۆ لەگـ ــە گفتوگـ بـ
ـــۆ  ـــد ئاوێنەكـــی ســـیخووڕیی ب ـــدا چەن ـــی دەزگاكەیان ســـاڵەی دامەزراندن
ـــی  ـــە واڵتان ـــە، ل ـــر و 19 خولەك ـــەك كاتژمێ ـــە ی ـــاوەی فیلمەك ـــاون، م دان
ــی  ــە دەرهێنانـ ــراوە، لـ ــەی گیـ ــپانیا وێنـ ئیسـ
مـــارك كرۆهوێـــت و، لـــە نواندنـــی 
)ڤیرۆنیـــكا فاركـــۆی، ناتالیـــا 
دی مۆلینـــا، مالینـــا ئەڵتیـــرۆ، 
كارلـــۆس  میـــالن،  ســـانتی 
ئەكریـــس و كارلـــۆس باردین(ــــە.

كەســـانە  لـــەو  بـــاس  كاریكاتێـــرە  ئـــەم 
دەكات، كـــە هەمیشـــە وتـــار دەدەن و قســـە 
دەكـــەن، ســـەراپای بیركردنـــەوە و فكـــر و 
ــە  ــامانی ژیانـ ــارە و سـ ــەر پـ ــەیان لەسـ قسـ
ـــە  ـــادەن و ب ـــە شـــتی دیكـــە ن و، گرنگـــی ب

كەســـێكی مـــاددی دادەنرێـــن.

Breakfast -نانی بەیانی
ــازەی كچــە گۆرانیبێــژی  تراكێكــی ت
كــە  ئۆلیڤیا(یــە  )دۆڤ  ئەمریكــی 
لــە  و،   1996 ســاڵی  لەدایكبــووی 
كاری  بــە  دەســتی   2017 ســاڵی 
گۆرانــی گوتــن كــردووە، تراكەكــە لــە 
مانگــی 9ی ئەمســاڵ بەرهــەم هاتــووە 
لــە   Breakfast ئەلبوومــی  لــە  و 
جــۆری پــۆپ ئەڵتەرناتیــڤ ئینــدای، 

بــاڵو كراوەتــەوە. 

كاریكاتێر

میوزیك

ئـــەم رۆژانـــە رۆژانێكـــی بەســـوود دەبێـــت بـــۆت، 
زیاتـــر ئەزمـــوون پەیـــدا دەكەیـــت لـــە رووی پیشـــەییەوە 
و بیرۆكـــەی نوێـــت بـــۆ دێـــت، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە 
نـــوێ دروســـت دەكەیـــت و كاریگەریـــی  پەیوەندیـــی 
ئەرێنـــی لەســـەر ژیانـــت دەبێـــت، لـــە بڕیاردانـــدا بـــاش 

ــدە. ــار بـ ــا بڕیـ ــەرەوە ئەنجـ ــر بكـ بیـ

جمك

پێشـــنیازی  و  ژیانتـــەوە  دێنـــە  زۆر  كەســـانێكی 
هەمـــوو  باشـــترە  دەكـــەن،  بـــۆ  نوێـــت  بیرۆكـــەی 
ـــان  ـــە وردی بیری ـــەوە، بەڵكـــو ب ـــەك رەت نەكەیت بیرۆكەی
بـــاش دەبێـــت ئەگـــەر  لـــێ بكـــەرەوە، تەندروســـتیت 
بدەیـــت،  میـــوە  و  ســـەوزە  خواردنـــی  بـــە  گرنگـــی 

یـــاد مەكـــە. لـــە  كاتەكانـــی وەرزش 

گا
كاتـــی ئەوەیـــە هەندێـــك كات بـــۆ خـــۆت تەرخـــان 
بكەیـــت و چیتـــر لـــە خەمـــی كەســـانی دیكـــەدا نەبیـــت، 
ــردووە  ــەوە وای كـ ــانی دیكـ ــە كەسـ ــەرقاڵبونت بـ زۆر سـ
ـــە رووی ســـۆزدارییەوە  كـــە خـــۆت پشـــتگوێ بخەیـــت، ل
خۆشەویســـتەكەت دڵخـــۆش بكـــە، تەندروســـتیت لـــە 

ــە. ــتادا زۆر باشـ ئێسـ

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

ئەگـــەر لـــە ژیانـــی تایبەتیتـــدا شـــتەكان زۆر 
بـــاش نەڕۆشـــتن بەڕێـــوە، پێویســـتە بەرپرســـیارێتی 
هەڵبگریـــت، پێویســـتە هەندێـــك بڕیـــاری ســـەخت 
ـــەوە،  ـــەكان ببیت ـــەڕووی گرفت ـــەوەی رووب ـــت بۆئ بدەی
ــە  ــۆت بـ ــدا خـ ــە ژیانتـ ــە و لـ ــەكان ون مەكـ ئامانجـ

ــە. ــك مەكـ ــەوە خەریـ ــتی الوەكییـ شـ

و  كار  لـــە  زۆر  بەشـــێكی  دەردەكەوێـــت  وا 
بەهـــۆی  هەروەهـــا  وەســـتابێت،  پرۆژەكانـــت 
ماندوێتییـــەوە وزەی پێویســـتت نییـــە بـــۆ ئـــەوەی 
توشـــی  خـــۆت  و  مەترســـە  بكەیـــت،  كارەكانـــت 
شـــڵەژان مەكـــە، ماوەیـــەك پشـــوو وەربگـــرە و دواتـــر 

دابنێـــرەوە. ژیانـــت  بـــۆ  ورد  پالنێكـــی 

لـــە رووی پیشـــەییەوە متمانەكـــردن بـــە هاوپیشـــەكانت 
ئاســـودەییەوە كار  بـــە  زیاتـــر  تـــا  یارمەتیـــت دەدات 
بكەیـــت، خـــۆت لـــە گومانـــی زۆر بـــەدوور بگـــرە، 
لـــە رووی ســـۆزدارییەوە خۆشەویســـتەكەت كاریگـــەر 
دەبێـــت بـــە وشـــەكانت، هـــەوڵ بـــدە ئـــەو كاریگەرییـــە 

ــكێنیتەوە. ــی بشـ ــی ئەرێنـ ــە الیەنـ بـ

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Mirror، Mirror - ئاوێنە، ئاوێنە
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هەن،  گشتییەكاندا  شوێنە  زۆربەی  لە  سینەماكان 
بەتایبەت لە مۆڵ و بازاڕەكاندا، كەچی ئەو جۆرە 
تازەیە، تا كاری هەوادارانی فیلم ئاسان  سینەمایە 
سەیری  سینەمادا  هۆڵەكانی  لە  بتوانن  و  بكرێت 
فیلمێكی دڵخوازی خۆیان بكەن، بەاڵم لە ئێستادا 
هاتووەتە  سینەما  هۆڵی  بۆ  دیكە  بیرۆكەیەكی 
كایەوە، ئەویش دانانی سینەمایە لە دەشت و دەر، كە 

لە شوێنێكی چۆلەوانیدا كورسی و شوێنی دانیشتن 
و سكرینی سینەما دانراوە، بە سینەمای دەشت و دەر 
ناسراوە، ئەو بیرۆكەیە لەالیەن پیاوێكی خاوەنكاری 
ناوی )كاپۆ كێكەیس( داهێنراوە و  بە  فەرەنسییەوە 
و  دەشت  سینەمای  یەكەمین  كە  كراوە،  جێبەجێ 
لە سەیرانگاكانی شەرم شێخ كردووەتەوە، كە  دەری 

جێگەی )150( كەس دەبێتەوە.
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قەرزت دا بەكەسێك پێویستە چی بكەیت 
ــەرزدار  ــر ق ــەوەی ئەگــەر دوات ــۆ ئ ــت، ب ــە كەســێك، پێویســتە نووســراوێكی ڕەســمی هەبێ ــت ب ــەرز دەدەی ــك ق كاتێ
نكۆڵیــی كــرد مافەكــەت نەفەوتێــت، ئەگــەر قــەرزت دا بــە كەســێك و هیــچ ســەند و نوســراوێكی فەرمــی 
ــوو قــەرزار ئینكاریــی كــرد كــە  ــوو، چــۆن دەتوانێــت قەرزەكــە وەرگرێتــەوە. ئەگــەر هات ــدا نەب ــە نێوانتان ل
قەرزاربێــت،  خــاوەن قــەرز لــە ڕێگــەی داوای دیــن داوای قەرزەكــەی دەكاتــەوە لــە قــەرزار، وەلــە حاڵەتــی 
نەبوونــی هیــچ نووســراوێك لــە نێوانیانــدا، داوایەكــە بــەم شــێوەیە دەبێــت: ئەگــەر هاتــوو داوالێكــراو ئیقــراری 
كــرد بــە قەرزەكــە، واتــا ددانینــا كــەوا قــەرزارە، بــە ئیقرارەكــە وەردەگیرێــت و ئیســپات دەبێــت، بــەاڵم دەبێــت 

مەرجەكانــی ئیقــراری تێدابێــت.
ئەگــەر هاتــوو داوالێكــراو ئینكاریــی كــرد لــەوەی كــەوا قــەرزارە، ئــەوە ســوێندی یەكالكــەرەوەی ئاراســتە 
دەكرێــت و داواكــە یــەكال دەبێتــەوە، ئەگــەر رەتــی ســوێندخواردنی كــرد، ئــەوا ئاراســتەی داواكار دەكرێــت، 

ــەوە، دەبێــت  ــەاڵم قەرزەكــەم داوەت ــووم ب ــوو داوالێكــراو گوتــی راســتە قەرزارب ئەگــەر هات
ئــەو بیســەڵمێنێت، ناتوانــرێ قــەرز بــە شــاهێد بســەلمێندرێت ئەگــەر 
بڕەكــەی لــە 5000 هــەزاری سویســری زیاتــر بێــت، واتــە750000 
ــت، مەگــەر  ــر بێ ــی زیات ــاری عێراق ــەزار دین ــەد و پەنجــا ه حەوس
مانعێكــی ئەدەبــی هەبێــت وەك ئــەو دوو كەســە دایــك و كــچ، 
یــان كــوڕ و دایــك، یانیــش زاوا و بــووك، یــان ژن و مێــرد بــن، 
واتــە ئەگــەر لــەو بــڕە پارەیــەش زیاتــر بێــت بــەاڵم مانعــی 

ئەدەبــی هەبــوو بــە شــاهێد دەســەلمێنرێت.

لە رووی پیشەییەوە شتەكان زۆر باش ناڕۆن 
ئەو  هەموو  لەسەر  سەرنجت  ناتوانیت  بەڕێوە، 
بدەیت،  ئەنجامیان  دەتەوێت  كە  بێت  بابەتانە 
هەیە،  خۆڕێكخستنەوە  و  پالن  بە  پێویستت 
و  خۆشەویست  لۆمەكردنی  بەردەوام  وریابە 

هاوڕێكانت وا دەكات لێت دوور بكەونەوە.

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

لـــە  بەشـــێكی زۆر  لـــە الیەنـــی پیشـــەییەوە 
هاوپیشـــەكانت داوای یارمەتیـــت لـــێ دەكـــەن، 
ئـــەوەی  بـــۆ  بـــدە  خـــۆت  هەوڵـــی  باشـــترین 
یارمەتیدەریـــان بیـــت، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە 
ـــاری گونجـــاوی خۆشەویســـتەكەت  ـــۆی رەفت بەه
دەكەیـــت،  ئاســـوودەیی  بـــە  هەســـت  لەگەڵـــت 
رۆژانـــە گرنگـــی بـــە خواردنـــەوەی ئـــاو بـــدە.

گـــەورەت  خەونـــی  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
دەكەیتـــەوە،  لـــێ  بیریـــان  بـــەردەوام  و  هەیـــە 
بۆیـــە واباشـــترە هەوڵیـــان بـــۆ بدەیـــت و رێگـــە 
نەدەیـــت تەنیـــا بـــە خـــەون بمێننـــەوە، هەندێـــك 
ـــت،  ـــیدار بنێی ـــگاوی مەترس ـــار پێویســـتە هەن ج
لـــە رووی ســـۆزدارییەوە خۆشەویســـتەكەت بـــە 

پاڵپشـــتیت دەدات. تـــەواوی 

ـــاڕۆن  ـــەو شـــێوەیە ن ـــت ب ـــە رووی پیشـــەییەوە كارەكان ل
بەڕێـــوە كـــە خـــۆت دەتەوێـــت، رەنگـــە ئەمـــەش لـــە 
ــە  ــدووە لـ ــت نوانـ ــە كەمتەرخەمیـ ئەنجامـــی ئەوەبێـــت كـ
ــۆزدارییەوە  ــە روی سـ ــدا، لـ ــەو هەنگاوەكانتـ ــك لـ هەندێـ
ئـــەم ماوەیـــە دوور بكـــەوەرەوە لـــە دروســـتكردنی كێشـــە، 
دەنـــا كاریگـــەری نەرێنیـــی لەســـەر پەیوەندییەكەتـــان 

دەبێـــت.

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
ـــەت  ـــت و متمان ـــڕۆ هێمنی ـــۆت ئەم ـــتی خ ـــە سرووش ب
ـــە، ئەمـــەش كاریگـــەری ئەرێنـــی لەســـەر  ـــە خـــۆت هەی ب
ـــت دەســـت  ـــت، ئەگـــەر دەتەوێ كەســـانی چـــواردەورت دەبێ
بـــە پـــرۆژە و كاری نـــوێ بكەیـــت، بـــە پێـــی پێویســـت 
پاڵپشـــتی ناكرێیـــت، بـــەاڵم نیگـــەران مەبـــە، تواناكانـــت 
لـــەوە زیاتـــرە كـــە پێویســـتت بـــە یارمەتـــی كەســـانی 

دیكـــە هەبێـــت.

گرنگـــی بـــەو كەســـانە بـــدە كـــە میهرەبانـــن 
پـــێ  خۆشەویســـتیت  و  ســـۆز  و  لەگەڵتـــدا 
دەبەخشـــن، هێنـــدە دوای ئـــەو كەســـانە مەكـــەوە 
بـــاش  تەندروســـتیت  دەخـــەن،  پشـــتگوێت  كـــە 
دەبێـــت ئەگـــەر رۆژانـــە وەرزش بكەیـــت و لـــە 
زۆر بەكارهێنانـــی ئامێـــرە تەكنەلۆژییـــەكان دوور 

بكەویتـــەوە. 

12/22 - 1/19گیسك

یاریی وێنە
لــەم وێنەیــەدا ســێ كــەس هــەن، 
هــەر یەكــە بــە جۆرێــك جووڵەیەكــی 
كــردووە، هــەوڵ بــدە لــە مــاوەی یــەك 
خولەكــدا فێڵكاریــی وێنەكــە بزانیــت 

كــە چــۆن گیــراوە. 

نیاریت
بۆ زا

فریكوێنســی 50 هێرتــز و یان60هێرتــز لــە هەندێــك لــە 
واڵتەكانــدا بــەكار دەهێنرێــت،  ســەرەتا هەندێــك ڕێگــە 
هەیــە بــۆ زیادكردنــی فریكوێنــس كــە بریتیــن لــە  یەكــەم: 
)جێنێرەیتــۆر(  بەرهەمهێنەرەكــە  خێرایــی  زیادكردنــی 
بەرهەمهێنەرەكــە  ســتونی  لەســەر  گۆڕانــكاری  بــە 
ــۆ  ــرە ب ــڕە وزەی زیات ــە ب ــرەدا پێویســتمان ب )شــافت(، لێ
بۆیــە  كارەبــا،  وزەی  لــە  بــڕ  هەمــان  بەرهەمهێنانــی 
پێویســتە شــافت بــە بەهێزتــر دروســت بكرێــت، بۆئــەوەی 
توانــای بەرگەگرتنــی ئــەو خێراییــەی هەبێــت.  دووەم: 

79797979

تۆماس جیڤەرسۆن، سەرۆكی سێیەمی 
ئەمریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
ئەندازیار و فەیلەسووف، لە ساڵی 1743 
لە شاری شادوێل لە ڤیرجینیا لە دایكبووە 
و لە ساڵی 1826 لە ڤیرجینیای ئەمریكا 
كۆچی دوایی كردووە، دەربارەی پرەنسیپ 
و  شێوە  باسی  »كاتێك  دەڵێت:  شێوە  و 
رەوتی  لەگەڵ  خۆت  دەكرێت،  رەواڵەت 
باس  كاتێك  بەاڵم  بگونجێنە،  گشتیدا 
دەكەوێتە سەر پرەنسیپ و بیركردنەوە، وەك 
بەردێك بە و گوزارشت لە خۆت بكە«. 

پەند و وتە
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نــاو  زیادكردنــی ژمــارەی جەمســەرەكانی )پوڵــەكان( 
جێنێرەیتــەر، كــە دەبێتــە هــۆی گەورەكردنــی قەبــارەی 
جێنێرێیتــەر.  هــەردوو ڕێگەكــە دەبنــە هــۆی زیادكردنــی 
وزەی بەفیڕۆچــوو، لــە ئەنجامــدا دابەزینــی چووســتیی 
ــی  ــە هــۆی زیادكردن ــەر و سیســتمەكە و، دەبێت جێنێرەیت
ــن شــتی  ــا و ســكین ئێفێكــت و چەندی ــاردەی كۆرۆن دی
ئــەم هۆكارانــە هەمیشــە فریكوێنســی  دیكــە،  لەبــەر 
لــۆدەكان لــە واڵتانــدا 50 هێرتــزە لــە هەنێــك واڵتیــش 

60 هێرتــزە.
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یاسا

فریكوێنسی 50 و 60 هێرتز
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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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