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لـــە ســـاڵیادی ڕیفراندۆمـــە مێژووییەكـــەی گەلـــی 
توێژینـــەوەو  و  دیراســـات  ســـەنتەری  كوردســـتاندا 
ئەكادیمیـــای پارتـــی پێنـــج كتێبـــی بـــە كـــوردی و 
عەرەبـــی چـــاپ كـــرد، پـــڕۆژەی چاپكردنـــی كتێبـــەكان 
بریتییـــە لـــە كۆكـــراوەی ژمارەیەكـــی بەرچـــاو لـــە 
ــەكان  ــرۆڤەو لێدوانـــە سیاســـی و دیپلۆماتییـ ــارو شـ وتـ
لـــە ئاســـتی هەرێمـــی و جیهانیـــدا، كـــە بەتێڕوانینـــی 
جیـــاواز لەبـــارەی ڕیفراندۆمـــی ســـەربەخۆیی گەلـــی 
ــە زمانی)عەرەبـــی، فارســـی، توركـــی،  ــتان بـ كوردسـ
ئینگلیـــزی و ئەڵمانـــی( لـــەو كاتـــەدا لـــە میدیـــاكان 
بەرگـــدا  پێنـــج  چوارچێـــوەی  لـــە  باڵوكراونەتـــەوە، 
ڕێكخـــراوە، بەرگەكانـــی 2،1 بـــە زمانـــی كـــوردی و 
ــی  ــن، بەرگـ ــی عەرەبیـ ــە زمانـ ــی 5،4،3 بـ بەرگەكانـ
یەكەمیـــان بـــە ناونیشـــانی )ریفراندۆمـــی ســـەربەخۆیی 
ـــەوەكان لـــە میدیـــای  كوردســـتان- هەڵوێســـت و دەنگدان
ناونیشـــانی  بـــە  دووەمیـــان  بەرگـــی  بیانیـــدا(، 
)ریفراندۆمـــی ســـەربەخۆیی كوردســـتان- هەڵوێســـت و 
دەنگدانـــەوەكان لـــە میدیـــای فارســـیدا(، لـــە بەرگـــی 
یەكەمـــدا ئامـــاژە بـــەوە كـــراوە كـــە خەباتـــی سیاســـی 
ـــی  ـــاو مافەكان ـــە پێن ـــتان ل ـــی كوردس ـــی گەل و مەدەنی
لەبـــەر  هەیـــە،  بەردەوامیـــی  ســـەدەیەكە  لـــە  زیاتـــر 
ــی  ــی ئـــەو پرســـە وەك وێســـتگەیەكی گرنگـ گرنگیـ
مێژوویـــی لـــە 2019/2/5 ســـەنتەرەكە دەســـتی كـــردووە 
ــارە  ــدوان و گوتـ ــەو لێـ ــك لـ ــەوەی كۆمەڵێـ ــە كۆكردنـ بـ

میدیاییانـــەی كـــە لەســـەر ڕیفراندۆمـــی ســـەربەخۆیی 
ــەوە. ــدا باڵوكراونەتـ ــە میدیاكانـ ــتان لـ كوردسـ

هەڵوێســـتی  لـــە  بریتییـــە  دووەمیـــش  بەرگـــی 
حزبـــە كوردییەكانـــی ئێـــران لـــە بـــارەی ســـەربەخۆیی 
ـــی و  ـــی ئیقلیم ـــڕای دەوڵەتان ـــراق، وێ ـــتانی عێ كوردس
ـــییەكانیش  ـــایەتییە سیاس ـــكا و كەس ـــاوا و ئەمری ڕۆژئ
چارەنووسســـازە،  و  گرنـــگ  پرســـە  ئـــەم  لەســـەر 
تێیـــدا دۆســـت و دوژمـــن بـــە ئاشـــكرا ڕاوبۆچـــوون و 

ڕاگەیانـــدووە. هەڵوێســـتەكانیان 
ســـەنتەری  پرۆژەیەشـــدا  ئـــەو  لـــە چوارچێـــوەی 
دیراســـات و توێژینـــەوەو ئەكادیمیـــای پارتـــی )3( 
بەرگـــی لـــە كتێبـــی )اســـتفتاء اســـتقالل كوردســـتان 
– الصـــدى والمواقـــف مـــن االعـــالم العربـــي( بـــە 
زمانـــی عەرەبـــی چـــاپ كـــردووە، لـــەم ســـێ بەرگـــەدا 
دەقـــی تـــەواوی ڕاوبۆچـــوون و هەڵوێســـتی میدیـــاكارو 
ــە  ــراوەتەوە، كـ ــەرەب نووسـ ــنبیرانی عـ ــەرو ڕۆشـ نووسـ
ـــدا  ـــی و نێودەوڵەتییەكان ـــە عەرەب ـــارو ڕۆژنام ـــە گۆڤ ل

باڵوكراونەتـــەوە.
دانەیـــەك لـــە هـــەر پێنـــج بەرگـــی ئـــەم كتێبانـــە 
ـــراوە،  ـــە گۆڤاری)گـــواڵن( ك ـــاری پێشـــكەش ب ـــە دی ب
زۆ ســـوپاس بـــۆ ســـەنتەری دیراســـات و توێژینـــەوەو 
بـــە  و  بەرهەمـــە  ئـــەم  بـــۆ  پارتـــی،  ئەكادیمیـــای 
دۆكیۆمێنتكردنـــی ئـــەو پرســـە مێژووییـــە، بـــە هیـــوای 

ســـەركەوتن و بەرهەمـــی زیاتـــر.    
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گەلی كوردستان لە ڕیفراندۆمدا 
متمانە بەخۆبوونی بۆ گەڕایەوە 

تاوەكو زیاتر بەرگریی لە 
ناسنامە نەتەوەییەكەی بكات 
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حكومەتی عێراق بە سوپا و 
میلیشیاتەكانی حەشدی شەعبی 

و بە هاوكاریی واڵتانی هەرێمی 
هێرشیان كردە سەر خەڵكی 

سیڤلی هەرێمی كوردستان، بەاڵم 
هەموو ئەمانە نەیانتوانی لە 
ماهیەت و گرنگیی ڕیفراندۆم 

كەم بكەنەوە

سەرۆك بارزانی كە هەڵگری 
بیروباوەڕی نەتەوەیی و 

نیشتمانیی گەلی كوردستانە 
و میراتگری ڕێبازی شێخ 

عەبدولسەالم بارزانی و مەال 
مستەفا بارزانی-یە، ماوەی 

زیاتر لە 50 ساڵە وەكو 
پێشمەرگە و سەركردەیەكی 

دیاری ناوچەكە و جیهان لە 
پێناو بەدەستهێنانی مافە 

ڕەواكانی گەلی كورد و كوردستان 
خەبات دەكات

گەلی كوردستانی باشوور 
گەلێكی زیندووە و سەربەخۆییان 

مەبەستە و چیتر قبووڵی 
پەراوێزخستن و سڕینەوەی 

ناسنامە و هێرشی دڕندانە و 
گەمارۆ ناكەن

دكتۆر سامان سۆرانی

و  نەتەوەیـــی  پرســـێكی  وەكـــو  ڕیفرانـــدۆم 
گەلـــی  بـــۆ  گرنـــگ  و  گـــەورە  نیشـــتمانیی 
و  مێژوویـــی  وەرچەرخانێكـــی  كوردســـتان 
بووژانـــەوەی هـــزری نەتەوەیـــی بـــوو. ڕیفرانـــدۆم 
سرووشـــتیی  مافێكـــی  وەكـــو  ســـەربەخۆیی  بـــۆ 
ـــی،  ـــۆوە بین ـــدی بەخ ـــن ڕەهەن ـــورد چەندی ـــی ك گەل
ئەگەرچـــی لەالیـــەن نەیارانـــەوە بـــە مەبەســـتێك 
ناســـێنرا، گوایـــە نەهێشـــتنی یەكپارچەیـــی خاكـــی 
عێـــراق و جیابوونـــەوە و دامەزراندنـــی دەوڵەتـــی 
كـــوردی  گەلـــی  هەرگیـــز  بـــەاڵم  كوردســـتانە، 
ناچـــار نەكـــرد بـــۆ دواخســـتن، یـــان ئەنجامنەدانـــی 
ڕیفرانـــدۆم، باڵوكردنـــەوەی ئـــەو جـــۆرە زانیـــاری 
ــگاوە  ــەو هەنـ ــەر ئـ ــە بەرامبـ ــە نەرێنییانـ و ڕێكالمـ
ڕەوایـــەی گەلـــی كوردســـتان و مەرجەعـــی سیاســـی 
دژایەتیكردنـــی  بـــۆ  تەنیـــا  بارزانـــی(  )مســـعود 
نەتەوەیـــی  ســـیمبولی  و  كوردســـتان  گەلـــی 
ســـەرۆك بارزانـــی و كەســـایەتییە كوردســـتانییەكان 
بـــوو، ئـــەوە بـــوو حكومەتـــی عێـــراق بـــە ســـوپا 
بـــە  و  شـــەعبی  حەشـــدی  میلیشـــیاتەكانی  و 
كـــردە  هێرشـــیان  هەرێمـــی  واڵتانـــی  هاوكاریـــی 
كوردســـتان،  هەرێمـــی  ســـڤیلی  خەڵكـــی  ســـەر 
ــەت  ــە ماهیـ ــی لـ ــە نەیانتوانـ ــوو ئەمانـ ــەاڵم هەمـ بـ
و گرنگیـــی ڕیفرانـــدۆم كـــەم بكەنـــەوە. ڕیفرانـــدۆم 
ــی  ــا دەنـــگ و ڕەنگـ ــی ڕەهـ ــا ڕاددەیەكـ ــی تـ توانـ
نەتـــەوە و ئاییـــن و ئایینـــزاكان بـــە جیاوازییـــان لـــە 
هەرێمـــی  لـــە  ئایدیۆلۆژیاكانیشـــەوە  و  ڕوانگـــە 
ئامانجێكـــی  بـــەرەو  و  بخـــات  یـــەك  كوردســـتان 
بـــەرزی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی ئاراســـتەی بـــكات، 
و  كـــرد  دروســـت  ڕاددەبـــەدەری  كۆدەنگییەكـــی 
ـــە  ـــان ب ـــە 92.7% دەنگی ـــژەی ل ـــە ڕێ ـــداربووان ب بەش
ــتان،  ــی كوردسـ ــەربەخۆیی هەرێمـ ــۆ سـ ــێ دا بـ بەڵـ
ـــۆ ئـــەو زەوتكردنـــی  ـــوو ب ئەمـــەش وەاڵمدانەوەیـــەك ب
مـــاف و پەراوێزخســـتنەی كـــە زیاتـــر لـــە 150 ســـاڵە 
دژ بـــە كـــورد و دۆزە ڕەواكـــەی لـــەم ناوچەیـــەدا 

پەیـــڕەو كـــراوە.
ســـەرۆك بارزانـــی كـــە هەڵگـــری بیروبـــاوەڕی 
نەتەوەیـــی و نیشـــتمانیی گەلـــی كوردســـتانە و 
ـــی  ـــازی شـــێخ عەبدولســـەالم بارزان میراتگـــری ڕێب
و مـــەال مســـتەفا بارزانی-یـــە، مـــاوەی زیاتـــر لـــە 
50 ســـاڵە وەكو پێشـــمەرگە و ســـەركردەیەكی دیاری 
ناوچەكـــە و جیهـــان لـــە پێنـــاو بەدەســـتهێنانی مافـــە 
ڕەواكانـــی گەلـــی كـــورد و كوردســـتان خەبـــات 

تایبە ت بۆ گواڵنی نووسیوە 

ڕاوێـــژكاری بـــااڵ لـــە فەرمانگـــەی پەیوەندییەكانـــی 
دەرەوەی حكومـــەت بـــۆ كاروبـــاری سیاســـی، پســـپۆڕی 

ــییەت ــەكان و دیپلۆماسـ ــە نێودەوڵەتییـ پەیوەندییـ
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دەكات. ســـەرۆك بارزانـــی خاوەنـــی كەســـایەتییەكی 
كاریزمـــا و لێهاتـــووە و توانـــی هەروەكـــو چـــۆن مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی لـــە شۆڕشـــی ئەیلـــوول هەمـــوو 
كـــوردی لـــە پێنـــاو دۆزی پیـــرۆزی نەتەوەیـــی 
كـــورد، بـــە یـــەك ئاراســـتە و بـــە یەكگرتوویـــی 
ـــرد و شـــاكاری  ـــەرە و شۆڕشـــێكی سەرتاســـەری ب ب
شۆڕشـــی ئەیلوولـــی تۆمـــار كـــرد، بـــە هەمـــان 
شـــێوە ســـەرۆك بارزانـــی لـــە پرســـی ڕیفراندۆمـــدا 
توانـــی ســـەرنجی گـــەل و پارتـــە سیاســـییەكان 
بـــەرەو ڕیفرانـــدۆم ڕابكێشـــێت و لەژێـــر چەتـــری 
خواســـت و ویســـتی گەلـــدا هەموویانـــی كۆكـــردەوە، 
ــەفەی  ــاو فەلسـ ــە نـ ــتان لـ ــی كوردسـ ــو گەلـ تاوەكـ
سیاســـیدا بگەیەنێتـــە قۆناغێكـــی پێشـــكەوتووتر لـــە 
ـــی،  ـــاری و فیدڕاڵ ـــووری و خودموخت ـــی كەلت ماف
نەتـــەوەش  گەورەتریـــن  دیكـــە  جارێكـــی  وەكـــو 
لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا تووشـــی هێرشـــی 
ســـڕینەوەی ناســـنامە و كۆمەڵكـــوژی نەبێتـــەوە، 
كارە  ئـــەو  جـــار  چەندیـــن  ڕابـــردوودا  لـــە  كـــە 
قێزەوەنەیـــان دژ بـــە مرۆڤایەتـــی دەرهـــەق بەكـــورد 
لـــە  هەرچەنـــدە  داوە.  ئەنجـــام  كوردســـتانییان  و 
ســـەردەمی گڵۆباڵیزەیشـــن و بـــە هـــۆی شۆڕشـــی 
لـــە هەمـــوو الیەكـــەوە  زانیـــاری  تەكنەلۆژیـــای 
كاڵ  نەتـــەوەكان  ناســـنامەی  دەدرێـــت  هـــەوڵ 
بكرێتـــەوە و نەیارانـــی كوردســـتان بـــە ڕووكـــەش كار 
بـــۆ ڕازیكردنـــی كـــورد دەكەن، تاوەكو دەســـتبەرداری 
ــوو  ــە زۆر گرنـــگ بـ ــە ڕەواكانـــی بێـــت، بۆیـ مافـ
ـــە  ـــە ڕێگـــەی ڕیفراندۆمـــەوە ب ـــی كوردســـتان ل گەل
گەالنـــی ئازادیخـــوازی جیهـــان و كۆمەڵگـــەی 
نێودەوڵەتـــی ڕابگەیەنێـــت: گەلـــی كوردســـتانی 
ســـەربەخۆییان  و  زینـــدووە  گەلێكـــی  باشـــوور 
و  پەراوێزخســـتن  قبووڵـــی  چیتـــر  و  مەبەســـتە 
ســـڕینەوەی ناســـنامە و هێرشـــی دڕندانە و گەمارۆ 
ناكـــەن. گەلـــی كوردســـتان لـــەم ڕیفراندۆمـــەدا 
ئـــەو متمانـــە بەخۆبوونـــەی بـــۆ گەڕایـــەوە تاوەكـــو 
ــكات و  ــەی بـ ــنامە نەتەوەییەكـ ــە ناسـ ــری لـ بەرگـ
چیتـــر بـــە پاســـاوی جۆربەجـــۆر داواكاری و مافـــە 
نەتەوەییەكانـــی دوانەخـــات، تەنانـــەت ڕیفرانـــدۆم 
ـــەلماند  ـــەوەی س ـــەش ئ ـــی ناوچەك بـــۆ حكومەتەكان
كـــە دەبێـــت ددان بـــەو ڕاســـتییەدا بنێـــن كـــە كـــورد 
ـــاك  ـــاوەن خ ـــە و خ ـــەنی ناوچەكەی ـــی ڕەس نەتەوەیەك
و ناســـنامەی تایبـــەت بـــە خۆیەتـــی و دەبێـــت 
ڕێزیـــش لەمافـــە نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكانی 

بگیرێـــت و مافـــە كەلتـــووری و ئابوورییەكانـــی 
ـــرش و ئابڵوقـــە و  ـــەو هێ پێشـــێل نەكرێـــت، هەمـــوو ئ
ئازاردانـــەی گەلـــی كوردیـــش تۆزقاڵێـــك ســـاردی 
بەڵكـــو  نەتەوەییەكـــەی،  خەباتـــە  لـــە  ناكاتـــەوە 
لەســـەر  دەكات  پێداگـــری  زیاتـــر  بەپێچەوانـــەوە 
مافـــە نەتەوەییەكانـــی و هـــزری نەتەوەیـــی زیاتـــر 
و گەشـــاوەتر دەبێـــت، بەداخـــەوە لـــەو عێراقـــەی 
لـــە دوای ڕووخانـــی ڕژێمـــی بەعـــس دامـــەزرا، 
ڕۆژ لـــە دوای ڕۆژ كـــورد وەكـــو هاوواڵتـــی پلـــە 
ــرا  ــەڵ دەكـ ــەی لەگـ ــرا و مامەڵـ ــز دەخـ دوو پەراوێـ
و هەرجـــارەو هێـــرش و ئابڵووقـــە و پیالنێكیـــان لـــە 
دژی دەكـــرد، هـــەر ئەمـــەش بـــوو وای كـــرد جەنابـــی 
ســـەرۆك بارزانـــی وەكـــو مەرجەعێكـــی سیاســـیی 
گەلـــی كوردســـتان وێـــڕای فشـــار و پاڵەپەســـتۆ 
دەرەكییـــەكان، مكـــوڕ بـــوو لەســـەر ئەنجامدانـــی 
ڕیفرانـــدۆم و سازشـــی نەكـــرد لەســـەر دواخســـتنی 
كوردســـتان،  گەلـــی  نەتەوەییـــەی  پرســـە  ئـــەم 
بگـــرە خۆڕاگرییەكـــی بـــێ وێنـــەی ئەنجـــام دا 
ــە  ــارانەی كرابوونـ ــەو فشـ ــوو ئـ ــەر هەمـ ــە بەرامبـ لـ
ســـەری و، بـــە ســـەركەوتوویی پرۆســـەكەی ئەنجـــام 
دا، تەنانـــەت ئـــەو الیەنانـــەی ناوخـــۆ و هەمـــوو 
دواخســـتنی  پێشـــنیاری  كـــە  گرووپانـــەش  ئـــەو 
ڕیفراندۆمیـــان دەكـــرد، مـــن پێـــم وایـــە فشـــارێكی 
دەرەكییـــان لەســـەر بـــوو كـــە نەیاندەتوانـــی وەكـــو 
ـــەو فشـــارانە بگـــرن،  ـــی بەرگـــەی ئ ســـەرۆك بارزان
یەكێكیـــش لـــەو فشـــارە دەرەكییانـــە ئـــەوە بـــوو كـــورد 
ــدارەی  ــتانییەكانی دەرەوەی ئیـ ــە كوردسـ ــە ناوچـ لـ
هەرێـــم ڕیفرانـــدۆم ئەنجـــام نـــەدات، بـــەاڵم لەمەشـــدا 
ڕیفرانـــدۆم دەســـتكەوتێكی گـــەورەی تۆمـــار كـــرد 
و بـــۆ یەكەمیـــن جـــار خەڵكـــی كوردســـتان لـــە 
كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی 
ـــە  ـــەو كات ـــان دا، ئ ـــە دەنگی ـــم ئازادان ـــدارەی هەرێ ئی
كەركـــووك و تـــەواوی ناوچـــە كوردســـتانییەكانی 
دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێـــم بـــە خوێنـــی پێشـــمەرگە 
و  كرابـــوون  ڕزگار  داعـــش  تیرۆریســـتانی  لـــە 
ئـــازاد بـــوون، مـــن وەكـــو كەركووكییـــەك ئەمـــەم 
بـــە گەورەتریـــن دەســـتكەوتی ڕیفرانـــدۆم دەزانـــی، 
و  پرۆســـەكە  ســـەركەوتنی  هـــۆی  بـــە  چونكـــە 
ڕیفراندۆمەكـــەدا  لـــە  بەڵـــێ  دەنگـــی  بەرزیـــی 
و  كوردســـتانین  ناوچانـــە  ئـــەم  كـــە  ســـەلمێنرا 
ـــەوە ســـەر هەرێمـــی  ـــارن بگەڕێن ـــەی خوازی خەڵكەك
كوردســـتان و ســـەربەخۆییان دەوێـــت، ڕیفرانـــدۆم لـــە 
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گەلی كوردستان لەم 
ڕیفراندۆمەدا ئەو 
متمانەبەخۆبوونەی بۆ گەڕایەوە 
تاوەكو بەرگری لە ناسنامە 
نەتەوەییەكەی بكات و چیتر بە 
پاساوی جۆربەجۆر داواكاری و 
مافە نەتەوەییەكانی دوانەخات

لەو عێراقەی لە دوای ڕووخانی 
ڕژێمی بەعس دامەزرا، ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ كورد وەكو هاوواڵتی 
دەرەجە دوو پەراوێز دەخرا 
و مامەڵەی لەگەڵ دەكرا و 
هەرجارەو هێرش و ئابڵووقە و 
پیالنێكیان لە دژی دەكرد

ئەو الیەنانەی ناوخۆ و هەموو 
ئەو گرووپانەش كە پێشنیاری 
دواخستنی ڕیفراندۆمیان دەكرد، 
من پێم وایە فشارێكی دەرەكییان 
لەسەر بوو كە نەیاندەتوانی 
وەكو سەرۆك بارزانی بەرگەی 
ئەو فشارانە بگرن
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كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی 
ـــی گرنگـــە،  ـــی مێژووی ـــم بەڵگەیەك ـــدارەی هەرێ ئی
كـــە دەكرێـــت لـــە ئاینـــدەدا بـــۆ یەكالكردنـــەوەی 
دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی  ناوچـــە  كێشـــەی 
ئیـــدارەی هەرێمـــی كوردســـتان بـــەكار بهێنرێـــت.

ریفرانـــدۆم ئەگەرچـــی دوژمنایەتییەكـــی زۆری 
هێـــزە عێراقـــی و ئیقلیمییەكانـــی لـــێ كەوتـــەوە و، 
كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی و واڵتانـــی زلهێزیـــش 
ــزو  ــەر جوواڵندنـــی هێـ ــا ڕاددەیەكـــی زۆر بەرامبـ تـ
ســـوپا و ئـــازاردان و كوشـــتن و وێرانكردنـــی مـــاڵ و 
حاڵـــی خەڵكـــی مەدەنـــی بـــێ دەنـــگ بـــوون، بـــەاڵم 
گەورەیـــە  دیكۆمێنتێكـــی  و  مـــەزن  شـــاكارێكی 
لەســـەر دەســـتی ئیـــرادەی نەتەوەیـــی تۆمـــار كـــراوە و 
بووەتـــە ئەمـــری واقیـــع، ڕۆژێـــك دێـــت كۆمەڵگـــەی 
نێودەوڵەتـــی و گەالنـــی ئازادیخـــواز بـــە دەنـــگ 
بێـــن،  گەلـــەوە  خواســـتەی  و  داواكاری  ئـــەو 
ئـــەوان ناتوانـــن بـــەردەوام بـــن لەســـەر پێشـــێلی ئـــەو 
پرەنســـیپانەی كـــە خۆیـــان لـــە نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان 
ــەی  ــی دیكـ ــۆ گەالنـ ــوون و بـ ــەری ڕێككەوتـ لەسـ
ناوچەكـــە بـــە ڕەوای دەبینـــن و بـــۆ كـــورد بـــە ڕەوای 
لێكەوتەكانـــی  لـــە  دیكـــەوە  لەالیەكـــی  نابینـــن. 
ڕیفراندۆمـــدا بۆمـــان دەركـــەوت كـــە دەبێـــت كـــورد 
بـــكات و  كار  نەتەوەیـــی  هـــزری  لەســـەر  زیاتـــر 
نەتـــەوە بونیـــات بنێتـــەوە و ملكەچـــی ویســـت و 
خواســـت و بەرژەوەندییەكانـــی گەالنـــی دیكـــە و 
ـــا نامـــۆكان  ـــی ناوچەكـــە و ئایدیۆلۆژی حكومەتەكان
ـــزری  ـــە ه ـــۆن ب ـــەی نام ـــەو ئایدیۆلۆژییان ـــت، ئ نەبێ
ـــە دەرەوەی ســـنوورەكان بۆمـــان  نەتەوەیـــی كـــورد و ل

نێـــردراون. 
دەتوانێـــت  دڵنیاییـــەوە  بـــە  كوردســـتان  گەلـــی 
ســـنوورە دەســـتكردەكان كۆتایـــی پـــێ بهێنێـــت، وەكـــو 
بەڵگەنامەیەكـــی  خاوەنـــی  زینـــدوو  نەتەوەیەكـــی 
لـــەم  نێودەوڵەتییـــە  و  دەســـتووری  و  یاســـایی 
ڕاســـتییە  ئـــەو  ڕیفراندۆمـــدا  لـــە  ناوچەیـــەدا، 
مێژووییەمـــان بـــۆ زینـــدوو بـــووەوە، كـــە ئەگـــەر 
نەیارانـــی كـــورد لـــە زۆربـــەی پرســـە سیاســـییەكان 
ناكـــۆك بـــن، كەچـــی بـــۆ دژایەتیكردنـــی كـــورد و 
ڕێگریكـــردن لـــە مافـــە نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكانی 
كـــۆك و یەكڕیـــز و یەكدەنگـــن، بۆیـــە گەلـــی كـــورد 
لـــەم ڕیفراندۆمـــەدا ئـــەو ڕاســـتییەی بـــۆ دەركەوتـــووە 
كـــە نەیارانـــی هەرێمـــی دژی مافـــە نەتەوەیـــی و 
نیشـــتمانییەكانی گەلـــی كوردســـتانن و بـــەردەوام 

لـــە ڕێگـــەی مـــەرام و پیالنـــی دژایەتیكـــردن و 
تێكدانـــی نێوماڵـــی كـــوردەوە، كار بـــۆ ســـڕینەوەی 
هـــزری نەتەوەیـــی دەكـــەن و ژیانێكـــی شایســـتە و 
بـــاش بـــە گەلـــی كـــورد ڕەوا نابینـــن، گەلـــی كـــورد 
ـــی و  ـــەرزی مەدەن ـــە دەنگێكـــی ب جارێكـــی دیكـــە ب
ـــەو دوژمـــن  ـــە هەمـــوو ئ دیپلۆماســـی و سیاســـی، ب
و نەیارانـــەی كـــوردی گوتـــەوە كـــە كـــورد گەلێكـــی 
ــاكات و داوای  ــووڵ نـ ــتەیی قبـ ــدووە و ژێردەسـ زینـ

ئـــازادی و ســـەربەخۆیی خـــۆی دەكات.
و  مەدەنـــی  پرۆســـەیەكی  وەكـــو  ریفرانـــدۆم 
سیاســـی، ئـــەو هەســـتەی ال دروســـت كردیـــن كـــە 
ـــزری  ـــەوە كار لەســـەر ه ـــە هەمـــوو توانامان ـــت ب دەبێ
ـــن،  ـــن و ئایندەســـاز و دەوڵەتســـاز بی ـــی بكەی نەتەوەی
ـــەی  ـــورد متمان ـــدا ك ـــە ڕیفراندۆم ـــو چـــۆن ل هەروەك
ــێوە دەبێـــت  ــان شـ ــدەوە، بـــە هەمـ بـــۆ خـــۆی گەڕانـ
لـــە بەرگریكـــردن لـــە ناســـنامە نەتەوەییەكەمـــان 
داواكاریـــی  جۆراوجـــۆر  پاســـاوی  بـــە  چیتـــر 
مافـــە نەتەوەییەكانمـــان پێشـــێل نەكرێـــت و بگـــرە 
دوا  جێبەجێكردنشـــی  و  مافـــە  ئـــەم  داواكاریـــی 
ڕیفرانـــدۆم  دەرئەنجامـــی  پێویســـتە  نەخەیـــن. 
لـــە ڕەشنووســـی ئـــەو دەســـتوورەی كـــە كاری بـــۆ 
دەكرێـــت لـــە هەرێمـــی كوردســـتان بنووســـرێتەوە، 
ـــەس  ـــو ك ـــت، تاوەك ـــێ بكرێ ـــاژەی پ ـــی ئام ـــە ڕوون ب
جورئەتـــی ئـــەوەی نەبێـــت لەكـــەداری بـــكات، یـــان 
لـــە ژێـــر هـــەر بەرژەوەندییەكـــی تایبەتـــی و فشـــار 
و پاڵەپەســـتۆیەكی دەرەكیـــدا پاشـــگەز ببێتـــەوە لێـــی 
و جێبەجێـــی نـــەكات. دەبـــا ئێمـــەش بـــۆ نەوەكانـــی 
و  نەتەوەیـــی  وانەكانـــی  لەســـەر  كار  داهاتـــوو 
نیشـــتمانی بكەیـــن و پرســـی ڕیفرانـــدۆم لـــە نـــاو 
ڕەنـــگ  خوێنـــدن  پڕۆگرامەكانـــی  و  پـــەروەردە 
بداتـــەوە و بچەســـپێت و بـــە دەیـــان كتێبـــی لەســـەر 
بنووســـرێت و توێژینـــەوەی لەســـەر بكرێـــت، بـــۆ 
ئـــەوەی ڕیفرانـــدۆم ببێتـــە میتۆدێـــك و بـــەردەوام 
لـــە یادمـــان بێـــت و نەوەكانمـــان پێـــی ئاشـــنا ببـــن 
و نـــەوە لـــە دوای نـــەوە بابەتـــی زانســـتیی لەســـەر 
وەكـــو  ڕیفرانـــدۆم  پیرۆزیـــی  و  بـــەرز  بنووســـن. 
هەمـــوو دەســـتكەوتێكی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی 
ـــر  ـــی بەهێزت ـــا فۆرمەكان ـــت، هەروەه ـــە ڕابگیرێ دیك
زیاتـــر  الوازەكانـــی  خاڵـــە  و  بكرێـــت  تۆكمـــە  و 
پڕبكرێتـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی لـــە ئاینـــدەدا زیاتـــر و زیاتـــر 
بتوانیـــن ئـــەو بەڵگەنامـــە دەســـتووری و یاســـاییە بـــە 

جیهـــان بناســـێنین. 
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ڕیفراندۆم لە كەركووك و ناوچە 
كوردستانییەكانی دەرەوەی 

ئیدارەی هەرێم بەڵگەیەكی 
مێژوویی گرنگە، كە دەكرێت 

لە ئایندەدا بۆ یەكالكردنەوەی 
كێشەی ناوچە كوردستانییەكانی 

دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی 
كوردستان بەكار بهێنرێت

ڕۆژێك دێت كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی و گەالنی ئازادیخواز 

بە دەنگ ئەو داواكاری و 
خواستەی گەلەوە بێن، ئەوان 
ناتوانن بەردەوام بن لەسەر 

پێشێلی ئەو پرەنسیپانەی كە 
خۆیان لە نەتەوە یەكگرتووەكان 

لەسەری ڕێككەوتوون

لە ڕیفراندۆمدا ئەو ڕاستییە 
مێژووییەمان بۆ زیندوو 

بووەوە، كە ئەگەر نەیارانی 
كورد لە زۆربەی پرسە 

سیاسییەكان ناكۆك بن، كەچی 
بۆ دژایەتیكردنی كورد و 

ڕێگریكردن لە مافە نەتەوەیی و 
نیشتمانییەكانی كۆك و یەكڕیز 

و یەكدەنگن
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هەركەسێك نیشتمانپەروەر 
نەبێت نوێژی هەینی 

لەسەر نییە 

مەال حەیدەر بندیان 
نووسەر و شارەزا لە بواری فیقهی ئیسالمی بۆ گواڵن:

مـــەال حەیـــدەر بندیـــان نووســـەر و شـــارەزا لـــە بـــواری فقهـــی ئیســـامی خاوەنـــی چەندیـــن پەرتووكـــی 
ـــاو  ـــان و لێبووردەیـــی ئایینـــی لەن ـــە پێكەوەژی ـــواری ئایینـــی ئیســـام و نەتەوەییـــە. ســـەبارەت ب ـــە ب تایبـــەت ب
ـــی  ـــی و ئاشـــتیی كۆمەاڵیەت ـــی تەبای ـــی گیان ـــە پتەوكردن ـــی ل ـــی ســـەرۆك بارزان ـــی كوردســـتان و ڕۆڵ گەل
و ئـــەو هێرشـــانەی دەكرێنـــە ســـەر هەرێمـــی كوردســـتان، تـــەوەری ســـەرەكیی ئـــەم دیمانەیـــە بـــوون و مـــەال 

ـــەوە. ـــی دای ـــاری گواڵن ـــیارەكانی گۆڤ ـــی پرس ـــۆرە وەاڵم ـــان بەمج ـــدەر بندی حەی

ئەگەر هەموومان پشتیوانیی 
سەرۆك مسعود بارزانی بكەین، كوردستان دەچێتە 

قۆناغێكی دیكە
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ـــە كوردســـتان  ـــان ل ـــووری پێكەوەژی ـــی كەلت * بوون
ــانازی پێـــوە دەكەیـــن و لـــە هیـــچ واڵتێكـــی  كـــە شـ
بۆچـــی  نییـــە،  بوونـــی  ئیســـامیدا  دیكـــەی 

دەگەڕێتـــەوە؟ 
ـــەرەتا  ـــان. س ـــوای گـــەورە و میهرەب ـــاوی خ ـــە ن - ب
بـــۆ وەاڵمدانـــەوەی پرســـیارەكەتان دەبێـــت كەمێـــك 
بزانیـــن  تاوەكـــو  الپەڕەكانـــی مێـــژوو هەڵبدەینـــەوە 
خۆڕســـكیی و ڕەســـەنایەتیی تێگەیشـــتنی كـــورد بـــۆ 
ـــە ســـاڵی 20ی  ـــن. ل ـــرۆزی ئیســـام بزانی ـــی پی ئایین
ـــە ســـەردەمی ئیمامـــی عومـــەری كـــوری  ـــدا ل كۆچی
شـــامی  و  عێـــراق  فەتحـــی  كـــە  )خ.ل(  خەتـــاب 
ـــرۆزی  ـــی پی ـــە ئایین ـــورد خـــۆی پێشـــوازی ل ـــرد، ك ك
ــتیەوە.  ــەردی هێشـ ــاك و بێگـ ــە پـ ــرد و بـ ــام كـ ئیسـ
و  تەیـــار  دیكـــە  شـــوێنی  زۆر  لـــە  ئەگەرچـــی 
گرووپـــی تونـــدڕەو و نامـــۆ بـــە ڕەســـەنایەتیی ئایینـــی 
پیـــرۆزی ئیســـام دروســـت بـــوون و دەســـتكاریی زۆر 
بواریـــان كـــردووە، بـــەاڵم كـــورد هەروەكـــو چـــۆن 
لـــە فەتـــح و بەهێزكردنـــی دەوڵەتـــی ئیســـامیدا 
ــێوەیە  ــەم شـ ــەر بـ ــوو، هـ ــان هەبـ ڕۆڵـــی گەورەیـ
نامۆیانـــە ڕوو  هـــزرە  ئـــەو  نـــەدا  ڕێگایـــان 
ســـەردەمەوە  لـــەو  ئایینەكەیـــان.  بكاتـــە 
مزگەوتەكانـــی »خورمـــاڵ و ئاكـــرێ« 
پێگەیاندنـــی  لـــە  ڕۆڵـــی  و  پێگـــە 
ــتای ئایینـــی  ــا و مامۆسـ ــەدان زانـ سـ
ســـاڵەكانی  لـــە  هەبـــووە.  ئیســـام 
ســـەدەی )2 و 3ی كۆچی(یـــەوە 
تـــا ئـــەم ســـەردەمە پێكەوەژیـــان 
ئیســـامدا  ئایینـــی  لـــە 
ڕەنگـــی داوەتـــەوە و ســـەركردە 
گەورەكانـــی كوردیـــش لەســـەر 
ئـــەم ڕێبـــازە پیـــرۆزە خەباتیـــان 

بـــۆ نەتەوەكەیـــان كـــردووە و بنەمـــا 
ــو  ــتووە، هەروەكـ ــان پاراسـ پیرۆزەكانیـ
لـــە  )د.خ(  پێغەمبەرمـــان  چـــۆن 
بەنـــدی   21 پیـــرۆز  مەدینـــەی 
لێبووردەیـــی  و  پێكەوەژیـــان  بـــۆ 
كاروبـــارەكان  بەڕێوەبردنـــی  و 
خـــۆی  كوردیـــش  نووســـیوە، 
كـــردووە  ئیســـام  لـــە  پێشـــوازی 
پیـــرۆز  قورئانـــی  ناوەڕۆكـــی  و 

كـــردووە  پەیـــڕەو  فەرموودەكانـــی  و 
و لـــە ژێـــر ســـایەیدا هەمـــوو ئاییـــن 
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پیـــرۆزی  قورئانـــی  لـــە  و  ژیـــاون  ئایینـــزاكان  و 
يـــِن«.  ئیسامیشـــدا هاتـــووە: »ال إِْكـــرَاَه ِف الدِّ

ــرد،  ــوردت كـ ــی كـ ــەركردە گەورەكانـ ــی سـ * باسـ
ئایـــا كیانـــی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانپەروەرییان بـــۆ ئـــەو 
ــەوە  ــە دەگەڕایـ ــری و دیندارییـ ــچوونە فیكـ بەرەوپێشـ
كـــە لـــە ڕەســـەنایەتیی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـامدا 
هەیانبـــوو، كـــە هـــاوكات پـــەروەردەی مزگـــەوت و 

تەكییـــە و خانەقـــا و حوجـــرە بـــوون؟
- كـــورد هەرگیـــز پێشـــوازی لـــە فیكـــری ئیرهابـــی 
ـــە ڕەســـەنایەتیی ئیســـامی  ـــژی و نامـــۆ ب و توندوتی
نەكـــردووە و بۆچوونـــی توندڕەویـــی ڕەت كردووەتـــەوە. 
زانـــاو مامۆســـتایانی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـامیش 
لەســـەر ئـــەو نەهـــج و بیروبـــاوەڕە بـــوون و ســـەركردەكانی 
كوردیـــش پەیـــڕەوی ئـــەو مەدرەســـەیە بـــوون كـــە لـــە 
مزگـــەوت و تەكیـــە و حوجـــرەدا خوێندوویانـــە، هـــەر 
بۆیـــە ڕەســـەنایەتیی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی لـــە 
ناخـــی ســـەركردەكانی كـــورددا بوونێكـــی بەهێـــزی 
هەیـــە، مزگەوتەكانـــی كوردســـتان النـــە و بێشـــكەی 
كوردایەتیـــی  هـــزری  و  ڕاســـتەقینە  تەســـەوفی 
ڕەســـەن و ڕۆشـــنبیری و كۆمەاڵیەتـــی و ســـوڵح و 
ئاشـــتی و تەبایـــی و ڕاســـتی و دروســـتی بـــوون، 
ئـــەو ســـەركردانەی پـــەروەردە و ئەهلـــی مزگـــەوت 
و  دینەكەیـــان  بـــوون،  دینـــداری  و  تەســـەوف  و 
ـــان پێیـــان دەڵێـــن خزمەتكاریـــی نەتەوەكـــەی  نەتەوەكەی
خۆیـــان بـــن و لەخواتـــرس بـــن و شـــۆڕش لـــە دوای 
شـــۆڕش لەپێنـــاو البردنـــی چەوســـانەوە و زوڵـــم لەســـەر 
ـــازی محەمـــەد، شـــێخ  ـــردووە. ق ـــا ك ـــان بەرپ نەتەوەكەی
ســـەعیدی پیـــران، شـــێخ مەحمـــوودی حەفیـــد و مـــەال 
ـــای گـــەورە هـــەر  ـــارزان و كۆمەڵێـــك زان مســـتەفای ب
هەموویـــان ئەهلـــی حوجـــرەی مزگـــەوت و زكـــر و 
تەســـەوف و خوداپەرســـتی بـــوون و، لەپێنـــاو كەرامـــەت 
نەتەوەكەیـــان  مافـــی  و  كـــورد  مەزڵوومییەتـــی  و 
ـــاوازی  ـــێ جی ـــی ب تێكۆشـــاون. مـــەال مســـتەفا بارزان
لـــە نێـــوان نەتـــەوە و ئایینـــەكان و ڕەگـــەز و چیـــن و 
توێـــژەكان لەپێنـــاو هەمووانـــدا تێكۆشـــاوە، ڕێبـــازی 
ئـــەو ســـەركردەیە ڕێبـــازی كوردایەتـــی و ئایینـــی 

پیـــرۆزی ئیســـام بـــووە.
* دەتوانیـــن بڵێیـــن تـــا ئێســـتاش ئـــەم هـــزر و 
ڕێبـــازە بەردەوامـــی هەیـــە و هـــزری نەتەوەیـــی و 

یەكتـــرن؟ گرێـــدراوی  ئایینـــی 
ــوو  ــانازیی هەمـ ــگای شـ ــی جێـ ــعود بارزانـ - مسـ
نیشـــتمانپەروەر و كەســـایەتیەكی ئـــەم نەتەوەیەیـــە، 

و  باوكـــی  ڕێبـــازی  هەمـــان  بـــە  ســـەركردەیەكە 
ـــدا  ـــاو گەلەكەی ـــی دیكـــە لەپێن ســـەركردە مێژووییەكان
ـــی ئایینـــی  ـــادی یەكێتـــی زانایان ـــات دەكات، لەی خەب
ئیسامی كوردستاندا سەردانی كردین و دوو قسەی 
ــەنایەتی  ــە ڕەسـ ــتمان بـ ــووان هەسـ ــن، هەمـ ــۆ كردیـ بـ
كـــورد  گەورەیـــەی  ســـەركردە  ئـــەم  پـــەروەردەی  و 
ــان  ــە و قورئـ ــە پەروەردەیەكـــی زۆر ڕێكوپێكـ ــرد كـ كـ
خوێنـــە و ڕۆژوو دەگرێـــت و نوێژەكانـــی لـــە كاتـــی 
خۆیـــدا دەكات و لەســـەر ڕێـــگای نەقشبەندیشـــە، 
پێگـــەی  و  ڕۆڵ  درێژكـــراوەی  و  ڕەســـەنایەتی 
بـــەردەوام  بۆیـــە  خۆیەتـــی،  پێـــش  ســـەركردەكانی 
ـــار و دوژمنانـــی كـــورد  ـــەو نەی لەخەمـــی نەتەوەكەیدای
زۆر دژایەتـــی دەكـــەن، چونكـــە دەزانـــن ســـەركردەیەكی 
زۆر ســـاڵح و دینـــدار و نەتەوەییـــە، خـــۆ ئەگـــەر لێـــی 
ــان دەكاتـــە  بگەڕێـــن، ســـەرۆك بارزانـــی هەرێمەكەمـ
و  فیتنەیـــی  بەداخـــەوە  بـــەاڵم  شـــەریف،  شـــامی 
ـــادەن  ـــگا ن ـــی ڕێ ـــتتێوەردانی دەرەك ـــی و دەس دووبەرەك
ــە بـــڕوای  ــە جێبەجـــێ بـــكات كـ ــەو كارانـ ــوو ئـ هەمـ
ئەگـــەر  شـــێوەیە  بـــەم  ســـەركردەیەكی  پێیەتـــی، 
هەمـــووان پاڵپشـــتی بكەیـــن و حزبـــە سیاســـییەكان 
و  ڕێگـــر  نەبنـــە  خۆیـــان  بەرژەوەندیـــی  لەپێنـــاو 
گوێڕایەڵـــی بـــن، نـــەك تەنیـــا كوردســـتان عێراقیـــش 
ئیســـراحەت دەكات و ئاشـــتی و تـــۆوی تەبایـــی لـــە 
ـــەوە. ئەگـــەر  ـــەدا دەبووژێت ـــراق و ناوچەك ـــەواوی عێ ت
ــی  ــە ڕوونـ ــێنینەوە بـ ــدا بخشـ ــە كتێبەكانیـ ــك بـ چاوێـ
و ئاشـــكرایی ئـــەم ڕاســـتییەمان بـــۆ دەردەكەوێـــت، 
ــەی  ــتییە مێژووییانـ ــەم ڕاسـ ــەوەی ئـ ــۆ ئـ ــرۆڤ بـ مـ
بـــۆ دەربكەوێـــت، دەبێـــت زۆر بخوێنێتـــەوە و بـــە دوای 
ـــت  ـــڕ چـــەك بێ ـــت، تاوەكـــو پ ـــدا بچێ زانســـت و خوێندن
ــە ئایینـــی  ــۆ بـ ــدڕەوی و نامـ ــری تونـ ــە دژی فكـ لـ

پیـــرۆزی ئیســـام و كوردایەتـــی. 
ــی  ــی و دژایەتیـ ــتتێوەردانی دەرەكـ ــی دەسـ * باسـ
موســـڵمانە  گەلێكـــی  كـــورد  كـــرد،  كـــوردت 
كەچـــی لەســـەر دەســـتی ڕژێمەكانـــی ناوچەكـــە و 
ـــانەوە  ـــم و چەوس ـــراق تووشـــی زوڵ دەســـەاڵتدارانی عێ
ـــی  ـــی گەل ـــە دژایەتیكردن ـــرەدا ئەوەی ـــووە. پرســـیار لێ ب
كـــوردی موســـڵمان تـــا چەنـــد لـــە دژی قورئانـــی 

پێغەمبەرمانـــە؟  پیـــرۆز و فەرموودەكانـــی 
ـــە  ـــیارەتان ڕەنگـــە ل ـــەم پرس ـــەوەی ئ ـــۆ وەاڵمدان - ب
ـــی  ـــان دەرفەت ـــەڕەی گۆڤارەكەت ـــی هەمـــوو الپ دووتوێ
ــوردی  ــە كـ ــەاڵم بـ ــن، بـ ــت، باســـی بكەیـ ــەواو نەبێـ تـ
و كورتـــی دەتوانـــم ڕاســـتیی ئـــەم ڕژێمانـــەی یـــەك 

كورد هەرگیز پێشوازی لە 
فیكری ئیرهابی و توندوتیژی و 
نامۆ بە ڕەسەنایەتیی ئیسالمی 
نەكردووە و بۆچوونی توندڕەویی 
ڕەت كردووەتەوە

گەلی كورد 750 ساڵ پێش زایین 
حكومەتی میدیی هەبووە و 150 
ساڵ حوكمی كردووە و كورد 
هەرگیز وەكو ئێستادا پەرتەوازە 
نەبووە

ئەگەر لێی بگەڕێن، سەرۆك 
بارزانی هەرێمەكەمان دەكاتە 
شامی شەریف، بەاڵم بەداخەوە 
فیتنەیی و دووبەرەكی و 
دەستتێوەردانی دەرەكی ڕێگا 
نادەن هەموو ئەو كارانە 
جێبەجێ بكات كە بڕوای 
پێیەتی

خودای گەورە لە قورئانی 
پیرۆزدا و پێغەمبەرمان محەمەد 
)د.خ( بە ڕوونی و ئاشكرایی 
كوشتن و چەوساندنەوەی كورد 
و هەموو میللەتانی جیهانیان 
حەرام كردووە
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كورد هەموو نەتەوەی فارس 
و عەرەب و تورك بە برای 

موسڵمانی خۆی دەزانێت، 
كەچی ڕژێمەكانی ئەو گەالنە 

بەردەوام دەیانەوێت وا نیشانی 
گەلەكانیان بدەن كە كورد و 
حكومەتەكەیان هەڕەشەیە بۆ 

سەر ئەوان

هەر دوێنێ بوو بۆ بەشداری لە 
چلەی ئیمام حوسێن بە سەدان 
زیارتكار لە حاجی ئۆمەرانەوە 
سەردانی كوردستانیان كرد و 

لەوێوە چوون بۆ زیارەتكردن، 
كەچی هەر كە گەڕانەوە بە 
مووشەك و درۆن و تۆپخانە 

وەاڵمی خزمەت و چاكە و 
ڕێزگرتنیان داینەوە

جێگای داخە زۆر لە حزبەكانی 
كوردستان بە مەبەست و نەزانین 
خزمەتی نەیار و دوژمنانی كورد 

دەكەن

پێویستە تاكی ئێمە دوای كەسان 
و گرووپێكی نامۆ بە ئایینی 

پیرۆزی ئیسالم نەكەوێت، 
هەرچی ئەو گرووپ و كەسانەیە 

وەكو تۆپێكی الستیك وان، 
بیكێشە بە دیواردا ڕاستەوخۆ بۆ 

دەموچاوی خۆت دەگەڕێتەوە

ـــدا باســـی  ـــە عێراق ـــە ســـەر حوكـــم ل ـــەدوای هاتوونەت ل
بكەیـــن مـــە هەموویـــان دەمارگیـــری و ڕەگەزپەرســـت 
بـــوون. ئـــەوان بـــە نـــاوی ئیســـام و مەزهەبەكانیانـــەوە 
كـــورد دەچەوســـێننەوە، لـــە كاتێكـــدا ئیســـام بێبەرییـــە 
ڕژێمەكانـــی  هـــەر  نـــەك  هەڵســـوكەوتانەیان،  لـــەو 
ـــەی  ـــەو واڵتان ـــی هەمـــوو ئ ـــراق، بەڵكـــو ڕژێمەكان عێ
وەكـــو  كـــراوە،  دابـــەش  ســـەردا  بـــە  كوردســـتانیان 
میراتـــی هـــەر ڕژێمێـــك بـــە جیـــاوازی ئایدیۆلۆژیـــا 
چەوســـاندنەوە  كاریـــان  سیاســـەتیانەوە  و  هـــزر  و 
و  بـــووە  كـــورد  ســـامانی  و  ســـەروەت  دزینـــی  و 
ــڵمان  ــوردی موسـ ــەی كـ ــدووە و ئێمـ ــان پێگەیانـ خۆیـ
و مەزڵوومیـــان چەوســـاندووەتەوە و ئێمەیـــان لەنـــاو 
بـــردووە. لـــە كاتێكـــدا گەلـــی كـــورد 750 ســـاڵ پێـــش 
زاییـــن حكومەتـــی میدیـــی هەبـــووە و 150 ســـاڵ 
ــتادا  ــو ئێسـ ــز وەكـ ــورد هەرگیـ ــردووە و كـ ــی كـ حوكمـ
پەرتـــەوازە نەبـــووە. ئەوانـــە عەالئەدیـــن ســـەجادی 
ـــە  ـــژووی هاوچەرخیشـــدا بۆی ـــە مێ ـــردوون، ل باســـی ك
نایانەوێـــت كـــورد دەربكەوێـــت و ســـەربەخۆیی بەدەســـت 
ــان و  ــری خاكەكەیـ ــە ئازایەتـــی و خێروبێـ ــت، لـ بهێنێـ

ــن.  ــگێڕییان دەترسـ ــرادە و شۆڕشـ ــی ئیـ بەهێزیـ
ســـەبارەت بـــە وەاڵمـــی پرسیارەكەشـــتان، خـــودای 
پێغەمبەرمـــان  و  پیـــرۆزدا  قورئانـــی  لـــە  گـــەورە 
محەمـــەد )د.خ( بـــە ڕوونـــی و ئاشـــكرایی كوشـــتن و 
چەوســـاندنەوەی كـــورد و هەمـــوو میللەتانـــی جیهانیان 
حـــەرام كـــردووە، خـــوای گـــەورە فەرموویەتـــی: »َمـــن 
ــا  َـ ــاٍد ِف األَرِْض َفَكأَنَّ ــٍس أَْو َفَسـ ــْرِ َنْفـ ــاً ِبَغـ ــَل َنْفسـ َقَتـ

ـــاَس  ـــا النَّ ـــا أَْحَي َ ـــا َفَكأَنَّ ـــْن أَْحَياَه ـــاَس َجِميعـــاً َوَم ـــَل النَّ َقَت

َجِميعـــاً..«. پێغەمبەرمـــان دەفەرموێـــت: »لهـــدم 

ـــە  ـــلم«، ل ـــل مس ـــن قت ـــون م ـــرا أه ـــراً حج ـــة حج الكعب

ــڵمانان  ــی موسـ ــەر ئازاردانـ ــەدا لەسـ ــوێنێكی دیكـ شـ
حـــقٍّ  بغـــر  مســـلاًم  آذی  »مـــن  دەفەرموێـــت: 
فكأنـــا هـــدم بيـــت اللـــه«. كوشـــتنی ئـــەو هەمـــوو 

كـــوردە بـــە كیمیـــاوی و زیندەبەچـــاڵ و تۆپبـــاران و 
مووشـــەكباران و درۆن و فڕۆكـــە الی خـــوای گـــەورە 
ــەوەی  ــوو نەتـ ــورد هەمـ ــە. كـ ــی زۆر گەورەیـ تاوانێكـ
فـــارس و عـــەرەب و تـــورك بـــە بـــرای موســـڵمانی 
خـــۆی دەزانێـــت، كەچـــی ڕژێمەكانـــی ئـــەو گەالنـــە 
ــدەن  ــان بـ ــانی گەلەكانیـ ــەردەوام دەیانەوێـــت وا نیشـ بـ
ــەر  ــەیە بـــۆ سـ ــان هەڕەشـ ــورد و حكومەتەكەیـ ــە كـ كـ

ئـــەوان. 
كوردســـتانت  هەرێمـــی  حكومەتـــی  باســـی   *
ـــە گەیاندنـــی  ـــە ل ـــەم حكومەت ـــد ئ ـــا چەن ـــا ت كـــرد، ئای

پەیامـــی پێكەوەژیـــان و خزمەتكردنـــی هاوواڵتیـــان 
ســـەركەوتوو بـــووە ؟

دژایەتیكردنـــی  بـــۆ  جـــار  زۆر  بەداخـــەوە   -
ـــی  ـــۆ دژایەتیكردن ـــا ب ـــڵمان پەن ـــوردی موس ـــی ك گەل
حكومەتەكـــەی دەبـــەن، چونكـــە حكومـــەت پارێـــزەر 
و خزمەتـــكاری خەڵكـــە، ئـــەوان بـــاش دەزانـــن كـــوڕی 
ــە  ــورد لـ ــەورەی كـ ــەركردەی گـ ــعود بارزانـــی سـ مسـ
لـــە چـــوار ســـاڵدا وێـــڕای ئـــەو  مـــاوەی كەمتـــر 
هەمـــوو قەیـــران و گەمارۆیـــە چ هەنگاوێكـــی بـــۆ 
ڕێكخســـتنەوە و بەهێزبوونـــی نێوماڵـــی كـــوردی نـــاوە، 
ئـــەوان بـــەردەوام كاریـــان بـــۆ نانـــەوەی دووبەرەكـــی 
و فیتنـــە وئاژاوەگێـــڕی و ناســـەقامگیری كـــردووە، 
پەنایـــان بـــۆ قەیرانـــی دارایـــی و نەمانـــی ســـیولە 
و تۆمەتبەخشـــینەوە بـــردووە، جێـــگای داخـــە زۆر 
لـــە حزبەكانـــی كوردســـتان بـــە مەبەســـت و نەزانیـــن 
خزمەتـــی نەیـــار و دوژمنانـــی كـــورد دەكـــەن. لـــە 
مـــرۆڤ  ئەگـــەر  گەورەدایـــە  خـــوای  شـــەرعی 
نیشـــتمانی نەبێـــت، نوێـــژی هەینـــی لەســـەر نییـــە، 
لـــە  بـــەردەوام  نهێنـــی و هەواڵگرییەكانیـــان  دەزگا 
بۆســـەدان بـــۆ كـــوردی چەوســـاوە و مەزڵـــووم. هـــەر 
دوێنـــێ بـــوو بـــۆ بەشـــداری لـــە چلـــەی ئیمـــام حوســـێن 
بـــە ســـەدان زیارتـــكار لـــە حاجـــی ئۆمەرانەوە ســـەردانی 
كوردســـتانیان كـــرد و لەوێـــوە چـــوون بـــۆ زیارەتكـــردن، 
كەچـــی هـــەر كـــە گەڕانـــەوە بـــە مووشـــەك و درۆن و 
ـــان  ـــە و ڕێزگرتنی ـــە وەاڵمـــی خزمـــەت و چاك تۆپخان
داینـــەوە و منـــداڵ و دایـــك و ژن و پیـــر و پەككەوتـــە 
بوونـــە ئامانجـــی زەبـــری كوشـــندەی هێرشـــەكانیان. 
لـــە كۆتایـــی قســـەكانمدا داواكارم لـــە حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان پاڵپشـــتیی ئایینـــی پیـــرۆزی 
ئـــەو  و  كـــوردەواری  ڕەســـەنییەتی  و  ئیســـام 
و  تەســـەوفن  ئەهلـــی  كـــە  بـــكات  مامۆســـتایانە 
دینـــداری پـــاك و نیشـــتمانپەروەرن و دیـــن و نیشـــتمان 
ـــە دوای  ـــەن. پێویســـتە تاكـــی ئێم ـــوە دەب پێكـــەوە بەڕێ
كەســـان و گرووپێكـــی نامـــۆ بـــە ئایینـــی پیـــرۆزی 
ئیســـام نەكەوێت، هەرچی ئەو گرووپ و كەســـانەیە 
وەكـــو تۆپێكـــی الســـتیك وان، بیكێشـــە بـــە دیـــواردا 
ڕاســـتەوخۆ بـــۆ دەموچـــاوی خـــۆت دەگەڕێتـــەوە، 
بـــە هاوشـــێوەی ئوســـامە بـــن الدن جێگایـــان بكەیـــت 
و هاوكارییـــان بكەیـــت، لـــە دژت هەڵدەگەڕێنـــەوە، 
دەبێـــت لێپرســـینەوە و بەدواداچوونـــی جددیـــی بكرێـــت 
ــورد و  ــی كـ ــی و نەیارانـ ــی هەرێمـ ــاوی واڵتانـ و پیـ
خراپـــەكار لـــێ بدرێـــن و پاكســـازیی تێـــدا بكرێـــت. 
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* هـــەروەك ئاشـــكرایە بایەخـــدان بـــە دروســـتكردن 
لـــە  یەكێكـــە  ڕێگاوبانـــەكان  چاككردنـــەوەی  و 
ئایـــا  حكومـــەت،  ســـەرەكییەكانی  ئەولەوییەتـــە 
ـــان كـــە دەســـتیان پـــێ  گرنگتریـــن پڕۆژەكانـــی ڕێگاوب

كـــردووە و جێبەجـــێ كـــراون چیـــن؟
پـــڕۆژەی گرنـــگ و  ئێســـتادا چەندیـــن  لـــە   -
ســـتراتیژیی ڕێگاوبـــان لـــە بـــواری جێبەجێكردنـــدان، 
ـــی بالیســـان كـــە  ـــە چەشـــنی پـــڕۆژەی ڕێـــگای دۆڵ ب
نـــۆژەن دەكرێتـــەوە و بـــڕی ســـێ ملیـــار و حـــەوت ســـەد 
ــای  ــراوە و كۆمپانیـ ــان كـ ــۆ تەرخـ ــاری بـ ــۆن دینـ ملیـ
ـــەو  ـــی ئ ـــووە و درێژی ـــەكار ب ـــدا دەســـت ب شارســـتێن تێی
ڕێگایـــە نزیكـــەی 50 كیلۆمەتـــر دەبێـــت، كـــە لـــە 
ســـنووری ئیـــدارەی ڕاپەریـــن لـــە حاجیـــاوا دەســـت پـــێ 

ـــا  ـــەی بالیســـان، لەوێشـــەوە ت ـــە ناحی ـــا دەگات دەكات ت
دەگاتـــە ڕێـــگای خەلیفـــان لـــەو ڕێگایـــە ئێســـتا 23 
كیلۆمەتـــری خراوەتەبـــەر نۆژەنكردنـــەوە بـــە شـــێوەیەكی 
زۆر بـــاش و ســـتاندار. چونكـــە ئـــەو بەشـــە كێشـــە و 
گرفتـــی زۆری تێـــدا دروســـت ببـــوو، لەبـــەر ئـــەوەی 
بەكاردەهێنـــن.  ڕێگایـــە  ئـــەو  زۆر  بارهەڵگرێكـــی 
ـــە  ـــە ل ـــش ك ـــی زەرزێ ـــگای دۆڵ ـــڕۆژەی ڕێ ـــا پ هەروەه
ســـنووری ئیـــدارەی ســـۆرانە، ئـــەوە كاركـــردن تێـــدا 
ـــڕۆژە گرنگـــەكان،  ـــە پ ـــە. یەكێكـــی دیكـــە ل بەردەوام
كـــە لەالیـــەن ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی 
ــەی  ــەردی بناغـ ــتان بـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
بـــۆ دانـــرا، دروســـتكردنی ڕێـــگای دوو ســـایدی نێـــوان 
ســـپیلك – خەلیفانـــە كـــە بـــڕی 64ملیـــار و دوو ســـەد 

بە یەك گوژمە 60 ملیار دینار 
بۆ ڕێگای كەالر-دەربەندیخان 

تەرخان كراوە

ئاگرین عەبدوڵاڵ ئاگرین
بریكاری وەزارەتی ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن و كاروباری ڕێگاوبان بۆ گواڵن:

ئاشـــكرایە حكومەتـــی هەرێمـــی كارنامەیەكـــی گشـــتگیری هەیـــە بـــۆ ئەنجامدانـــی چاكســـازی و 
باشـــتركردنی دەســـتەبەری خزمەتگوزارییـــە بنەڕەتـــی و ســـەرەكییەكان بـــۆ هاوواڵتییـــان، یەكێـــك لـــەو 
بوارانـــەی خزمەتگوزارییـــەكان دروســـتكردن و نۆژەنكردنـــەوەی ڕێگاوبانەكانـــە و لـــەم ڕووەوە هەنـــگاوی بـــاش 
ـــن  ـــا ئاگری ـــن عەبدوڵ ـــەوەری دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ ئاگری ـــووە ت ـــە ب ـــەم پرس ـــراوە، ئ و بەرچـــاو هەڵگی

ــتەجێكردن. ــەوە و نیشـ ــی ئاوەدانكردنـ ــكاری وەزارەتـ بریـ



ـی
سـ
ـــا
سیـ

13 ژمارە )1336(  2022/10/10

ـــراوە،  ـــان ك ـــۆ تەرخ ـــاری ب ـــۆن دین ـــج ملی و چـــل و پێن
ــادەماری ڕێگاوبانـــی  ــە شـ ــێكە لـ ــە بەشـ ــەم ڕێگایـ ئـ
هەرێمـــی كوردســـتان، چونكـــە ئـــەو بەشـــەی ســـپیلك 
ڕێـــگا  ئـــەو  گرنگـــی  بەشـــێكی  خەلیفـــان  بـــۆ 
ـــوان پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتان  ســـتراتیژییەی نێ
و ئیـــدارەی ســـۆرانە و لەوێشـــەوە بـــەرەو دەروازەی 

ســـنووری حاجـــی ئۆمـــەران.
* بـــەاڵم چەندیـــن پـــڕۆژەی گرنگیـــش جێبەجـــێ 
ــا  ــەوە، ئایـ ــی هاوواڵتییانـ ــە خزمەتـ ــراون و خراونەتـ كـ

دەكرێـــت ئاماژەیـــان پـــێ بكـــەن؟
ـــە  ـــن ل ـــراوەكان بریتی ـــڕۆژە جێبەجێك ـــن پ - گرنگتری
بەدووســـایدكردنی ڕێـــگای نێـــوان هەولێـــری پایتەخـــت 
ــۆ و دەروازەی  ــداری زاخـ ــۆك و ئیـ ــزگای دهـ و پارێـ
ئیبراهیـــم خەلیـــل، كـــە ئێســـتا ئـــەو ڕێگایـــە لـــە خاڵـــی 
دەســـتپێكی ئیبراهیـــم خەلیلـــەوە تـــا دەگاتـــە شـــاری 
هەولێـــر بـــە شـــێوەیەكی زۆر گونجـــاو و ســـەركەوتوو 
بچووكـــی  بەشـــی  یـــەك  تەنیـــا  كـــراوە.  جێبەجـــێ 
ـــەدرێ  ـــی باع ـــوان چوارڕێیان ـــە نێ ـــە دەكەوێت ـــت ك نەبێ
و ئەڤریكـــی كـــە ئـــەو بەشـــەش بەرینـــە و كێشـــەی 
ـــان  ـــەن هاوواڵتی ـــە لەالی ـــەم ڕێگای ـــە ئ ـــەر بۆی ـــە، ه نیی
بەتایبـــەت بارهەڵگـــرەكان بـــە شـــێوەیەكی تەندروســـت 
و كەمتریـــن كێشـــەی هاتوچـــۆ بـــەردەوام شـــەو و ڕۆژ 

هاتوچـــۆی لەســـەرە و لـــەو ڕێگایـــە گرنگتریـــن بەشـــی 
كـــە زۆر بـــە ئەندازەیـــی و ســـتاندار تـــەواو بـــووە پـــردی 
زێـــی گەورەیـــە. هـــاوكات پڕۆژەیەكـــی گرنـــگ و 
ســـتراتیژی كـــە لـــەو كابینەیـــەدا تەواوبـــووە كـــە ئەویـــش 
تونێڵـــی پیرمـــام و ڕێـــگا پێوەبەســـتراوەكانیەتی كـــە ئـــەم 
ـــوو  ـــدا ب پڕۆژەیـــە هەشـــت كیلۆمەتـــر ڕێگاشـــی لەگەڵ
ـــش  ـــە پێ ـــر ڕێگای ـــڵ و هەشـــت كیلۆمەت ـــەو تونێ ـــە ئ ك
تەواوبوونـــی وەك گرێكوێرەیـــەك وابـــوو لـــە بەردەمـــی 
ئـــەو ڕێـــگا گرنـــگ و شـــادەماری هاتوچۆیـــە كـــە بـــە 
ــوان شـــەقاوە - هەولێـــر 20  ــاوەی نێـ تەواوبوونـــی مـ

ـــووەوە.  ـــەم ب ـــەك ك خول
* ئایـــا بـــۆ ڕێگاوبانـــی ســـنووری ســـلێمانی و 
ئیـــدارەی گەرمیـــان كـــە كێشـــەی زۆریـــان تێدایـــە 
و ڕۆژانـــە ڕووداوی نەخـــوازراوی هاوچۆیـــان تێـــدا 
ـــان  ـــان بۆی ـــان و بەرنامەت ـــراوە و پ ڕوودەدات، چـــی ك

چییـــە؟
- بەداخـــەوە ئـــەو ڕێگاوبانانـــەی دەڤـــەری ســـلێمانی 
ڕێـــژەی ئەنجامـــدان و كاركـــردن تێیانـــدا هـــەر لـــە 
دواوە بـــوون، پـــڕۆژەی ڕێگاوبانەكانـــی ئـــەو ســـنوورە 
پـــارەی زۆریـــان پێویســـتە و ئـــەو كۆمپانییانـــەی كـــە 
لـــە پڕۆژەكانـــی ڕێگاوبانـــی ســـنووری ســـلێمانی 
بـــەاڵم  دەوێـــت،  پێشـــینەیان  بودجـــەی  كاردەكـــەن، 
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ــر و  ــی هەولێـ ــە ڕێگاوبانەكانـ ــەی لـ ــەو كۆمپانییانـ ئـ
دهـــۆك كار دەكـــەن، داوای بودجـــەی پێشـــینە ناكـــەن، 
بەڵكـــو پـــڕۆژەكان تـــەواو دەكـــەن، لـــە پاشـــان وردە وردە 
بودجـــەی پڕۆژەكانیـــان وەردەگـــرن، كـــە ئـــەم دیاردەیـــە 
ـــە  ـــەر بۆی ـــە، ه ـــان نیی ـــلێمانی گەرمی ـــە ســـنووری س ل
پڕۆژەكانیـــان دواكەوتـــن و كاركـــردن تێیانـــدا ڕاوەســـتاوە، 
یـــان كاركـــردن تێیانـــدا زۆر سســـتە. هەرچەنـــدە ئێســـتا 
جەنابـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بـــۆ ڕێـــگای نێـــوان كـــەالر – دەربەندیخـــان 60 ملیـــار 
دینـــاری بـــە یـــەك وەجبـــە بـــۆ تەرخـــان كـــردوون، ئەمـــە 
ـــا  ـــەك، ت ـــۆ پڕۆژەی ـــە ب ـــن بودجـــە تەرخانكردن گەورەتری
ــەو  ــە ئـ ــر نییـ ــە هەولێـ ــان لـ ــچ پڕۆژەیەكمـ ــتا هیـ ئێسـ
ــۆ  ــە بـ ــەك وەجبـ ــە یـ ــەی بـ ــەورە و بودجەیـ ــارە گـ ژمـ
ـــی  ـــەاڵم بەداخـــەوە كێشـــەی نەبوون ـــت، ب تەرخـــان كرابێ
ئیـــدارەی  و  ســـلێمانی  بانكەكانـــی  لـــە  نەختینـــە 
جێبەجێكردنـــی  بەردەمـــی  لـــە  ڕێگـــرە  گەرمیـــان 
ئـــەو پڕۆژانـــەی ســـنووری ســـلێمانی و گەرمیـــان. 
لـــە  یەكێـــك  و  داوە  هەوڵـــی  وەزارەت  هەرچەنـــدە 
پێشـــنیارەكانمان بـــۆ ڕێـــزدار ســـەرۆكی حكومەتـــی 
كوردســـتان ئـــەوە بـــووە، ئەگـــەر بكرێـــت مانگانـــە 
لـــە داهاتـــی نـــەوت 10ملیـــۆن دۆالر بـــۆ وەزارەتـــی 
ئاوەدانكردنـــەوە تەرخـــان بكرێـــت، بـــۆ تەواوكردنـــی 
ـــێ  ـــوو و وەســـتاوانەی پ ـــڕۆژە دواكەوت ـــە پ ـــەو كۆمەڵ ئ
تـــەواو بكرێـــن كـــە دەكەونـــە ســـنووری پارێـــزگای 
ســـەربەخۆی  ئیـــدارەی  و  هەڵەبجـــە  و  ســـلێمانی 
ــی  ــەوە تونێلـ ــی دیكـ ــن. لەالیەكـ ــان و ڕاپەڕیـ گەرمیـ
كـــە  ئاڵـــۆزە  یەكجـــار  پڕۆســـەیەكی  دەربەندیخـــان 
ـــۆ  ـــت ب ـــە و ئیمكانیاتێكـــی یەكجـــار زۆری دەوێ بودج
چارەســـەركردنی كێشـــەكانی، بـــەاڵم ئەگـــەر بمانەوێـــت 
ــزگای  ــنووری پارێـ ــوان سـ ــە نێـ ــۆ لـ ــگای هاتوچـ ڕێـ
گەرمیـــان  ســـەربەخۆی  ئیـــدارەی  و  ســـلێمانی 
ـــن، پێشـــەكی دەبێـــت ڕێـــگای كـــەالر- چارەســـەر بكەی
ــار  ــان تـــەواو بكەیـــن كـــە ئەمـــەش 60ملیـ دەربەندیخـ
ـــەوە  ـــە پاشـــان پێویســـت ب ـــاری كاشـــی پێویســـتە. ل دین
دەكات تونێلێكـــی تـــازە دروســـت بكەیـــن لەگـــەڵ ڕێـــگا 
بەســـتراوەكانی كـــە بـــە مەزنـــدەی ئێمـــە 200ملیـــۆن 
وارمـــاوە- ڕێـــگای  دەبێـــت  و  پێویســـتە  دۆالری 
ڕێگایـــەش  ئـــەم  بكەیـــن،  تـــەواو  دەربەندیخانیـــش 
نزیكـــەی 10ملیـــار دینـــاری دەوێـــت. لـــە پـــاش بـــە 
ئینجـــا  ڕێگایـــە  ســـێ  ئـــەو  بەســـتنەوەی  یەكـــەوە 
دەتوانیـــن بڵێیـــن ڕێـــگای نێـــوان ســـلێمانی-گەرمیان 
دەبێـــت بـــە ڕێگایەكـــی دووســـایدیی گونجـــاو. هـــەر 

ـــە هـــەر  ـــەو بودجەی ـــە ئ ـــە ئێســـتادا زۆر زەحمەت ـــە ل بۆی
هەمـــووی بـــە یەكـــەوە بتوانرێـــت تەرخـــان بكرێـــت. هـــەر 
چەنـــدە وەك ئامـــاژەم پێـــدا وەزارەت بـــۆ هـــەر هەمـــووی 
بـــە سوپاســـەوە ڕێـــزدار ســـەرۆكی  هەوڵـــی داوە و 
ــگای  ــۆ ڕێـ ــرد بـ ــان كـ ــاری تەرخـ ــەت 60ملیـ حكومـ
زۆر  تێیـــدا  كاركـــردن  بـــەاڵم  كەالر-دەربەندیخـــان، 
ـــك  ـــە جارێ ـــان دوو هەفت ـــە، ی ـــە هەفتان سســـتە، چونك
200 ملیـــۆن دینـــار بـــە كاش لەالیـــەن بانكەكانـــی 
ـــەوە دابیـــن دەكرێـــت، كـــە ئەمـــەش پارەیەكـــی  گەرمیان
زۆر كەمـــە. هەروەهـــا بـــۆ تونێلـــی دەربەندیخانیـــش لـــە 
گفتوگۆدایـــن لەگـــەڵ كۆمپانیایەكـــی توركـــی كـــە 
ـــكات  ـــی ب ـــەرزی دواخـــراو جێبەجێ ـــە شـــێوەی ق ـــت ب بێ
و زۆر مەبەســـتمانەوە و لـــە هەوڵـــی بەردەوامدایـــن 
پەرۆشـــە  ســـەرۆكی حكومەتیـــش زۆر  و جەنابـــی 
و تەئكیـــد لـــە جێبەجێكردنـــی پڕۆژەكـــە دەكاتـــەوە، 
ـــە دەمـــی تونێلـــی دەربەندیخـــان تـــا وارمـــاوە  چونكـــە ل
ڕووداوی نەخـــوازراو و دڵتەزێنـــی هاتوچـــۆی زۆر 
بـــەرزە  ڕێگایـــە  ئـــەو  ئـــەوەی  لەبـــەر  ڕوودەدات. 
و گرێـــی تێدایـــە، ئـــەوە بارهەڵگـــرەكان بـــە خـــاوی 
دەڕۆن و ئۆتۆمبێلەكانـــی دواوەیـــان زۆر جـــار تووشـــی 
تەجـــاوز دەبـــن و لـــە ئەنجامـــدا پێكـــدادان و كێشـــەی 
بـــۆ  ڕوودەدەن،  ناخـــۆش  و  نەویســـتراو  هاتوچـــۆی 
چارەســـەری ئـــەو كێشـــانە وەك دەســـتپێك لـــە پڕۆژەكـــە 
تونێلـــی دەربەندیخـــان نـــۆژەن دەكەینـــەوە و ڕووناكـــی 
و نیشـــانەی هاتوچـــۆی بـــاش و گونجـــاو و پێویســـتی 
بـــۆ دادەنیـــن و لـــەو شـــوێنانەی تكـــەی ئـــاوی هەیـــە، 
چارەســـەری دەكەیـــن. لـــە پاشـــان ڕێـــگای وارمـــاوە 
- ناوتـــاق دەربەندیخـــان كـــە لەپانیـــش نییـــە، بـــە 
سوپاســـەوە جەنابـــی ڕێـــزدار ســـەرۆكی حكومەتـــی 
ـــۆن  ـــار و 700ملی ـــە 5ملی ـــەو پڕۆژەی ـــۆ ئ كوردســـتان ب
ــە  ــە كـ ــەو ڕێگایـ ــە ئـ ــرد كـ ــان كـ ــۆ تەرخـ ــاری بـ دینـ
قیرتـــاو بكەیـــن و درێژییەكـــەی 22 كیلۆمەتـــرە و 
دەبێتـــە ڕێگایەكـــی بەدیـــل و گونجـــاو كـــە ئۆتۆمبێلـــە 
ـــە  ـــە و ب ـــەم ڕێگای بارهەڵگـــرەكان بگوازرێنـــەوە ســـەر ئ
نـــاو دەربەندیخـــان و تونێلـــی دەربەندیخانـــدا هاتوچـــۆ 
نەكـــەن، بەمـــەش ڕووداوی ترافیـــك كـــەم دەبێتـــەوە. هەر 
چۆنێـــك بێـــت، ڕەزامەندیمـــان بەدەســـت هێنـــاوە بـــۆ ئـــەم 
ـــی  ـــە ئایندەیەك ـــەرە و ل ـــەم دەڤ ـــەی ئ دوو كارو پڕۆژەی
جێبەجێكردنـــەوە.  بـــواری  دەچێتـــە  نزیكـــدا  زۆر 
هـــاوكات بـــۆ هەمـــان ڕێـــگا بەرنامەیەكـــی دیەكەمـــان 
ـــەم  ـــن ڕووداوی هاوچـــۆ ك ـــر بتوانی ـــو زیات ـــە تاوەك هەی
بكەینـــەوە. هـــەر چەنـــدە مـــەرج نییـــە ڕووداوەكان هـــەر 

ئەو كۆمپانییانەی كە لە 
پڕۆژەكانی ڕێگاوبانی سنووری 
سلێمانی كاردەكەن، بودجەی 
پێشینەیان دەوێت، بەاڵم ئەو 
كۆمپانییانەی لە ڕێگاوبانەكانی 
هەولێر و دهۆك كار دەكەن، 
داوای بودجەی پێشینە ناكەن، 
بەڵكو پڕۆژەكان تەواو دەكەن، 
لە پاشان وردە وردە بودجەی 
پڕۆژەكانیان وەردەگرن

دروستكردنی ڕێگای دوو سایدی 
نێوان سپیلك – خەلیفانە كە 
بڕی 64ملیار و دوو سەد و چل و 
پێنج ملیۆن دیناری بۆ تەرخان 
كراوە، ئەم ڕێگایە بەشێكە لە 
شادەماری ڕێگاوبانی هەرێمی 
كوردستان

تا ئێستا هیچ پڕۆژەیەكمان لە 
هەولێر نییە كە وەك ڕێگای 
نێوان كەالر – دەربەندیخان ئەو 
ژمارە گەورەیەی بودجە بە یەك 
وەجبە بۆ تەرخان كرابێت
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بۆ تونێلی دەربەندیخان لە 
گفتوگۆداین لەگەڵ كۆمپانیایەكی 
توركی كە بێت بە شێوەی قەرزی 

دواخراو جێبەجێی بكات

پڕۆژەی هێلی ئاسنین لە بەرنامە 
و پالندایە و لە الی ئێمە و 

حكومەتیش گرنگیی تایبەت و 
ستراتیژی هەیە 

هەمـــووی پەیوەنـــدی بـــە ڕێگاوبانـــەوە هەبێـــت، ئـــەو 
بەرنامـــەش بریتییـــە لـــەوەی كـــە لـــە دەمـــی تونێلـــی 
ـــراوان  ـــە بەرف ـــەو ڕێگای ـــاوا ئ ـــۆ وارم ـــەوە ب دەربەندیخان
بـــۆ  تـــەواوی  هاتوچـــۆی  نیشـــانەكانی  و  بكەیـــن 
ئەندازەیـــی و گونجـــاو  بـــە شـــێوەیەكی  دابنیـــن و 
ـــو هـــەر  ـــن، تاوەك ـــۆ بكەی ـــكاری و نەخشەكێشـــی ب هێڵ
ئۆتۆمبێلێـــك ئـــەو هێـــڵ و نەخشـــانە بـــەكار بێنێـــت كـــە 
ــان و  ــۆی و هاوواڵتیـ ــەالمەتیی خـ ــۆی سـ ــە هـ دەبێتـ

كەمبوونـــەوەی ڕووداوەكانیـــش.    
كـــەی  كۆیـــە   – هەولێـــر  ڕێـــگای  ئـــەی   *
ـــە  ـــە ب تەواودەبێـــت كـــە ڕێگایەكـــی گرنگـــی هاتوچۆی

تایبـــەت بـــۆ بەســـتنەوەی هەولێـــر بـــە ســـلێمانییەوە؟
- ڕێـــگای هەولێـــر- كۆیـــە پێنـــج قۆناغـــە و كێشـــەكە 
لەوەدایـــە بودجەیەكـــی یەكجـــار زۆری پێویســـتە كـــە 
360ملیـــار دینـــاری پێویســـتە و قۆناغـــی پێنجەمـــی 
ئـــەو پڕۆژەیـــە تەواوكردنـــی تونێلـــی هەیبـــەت ســـوڵتانە 
بـــۆ  پێویســـت  پـــارەی  نەتوانـــراوە  ئێســـتادا  لـــە  و 

تەواوكردنـــی ئـــەو پڕۆژەیـــە دابیـــن بكرێـــت. 
ــی  ــر بەچـ ــی هەریـ ــای بەنـ ــی چیـ ــە تونێلـ * باشـ

ــە؟ ــە بەرنامەدایـ ــاڵە لـ ــن سـ ــە چەندیـ ــت كـ گەیشـ
ــە  ــتاوە، چونكـ ــتادا وەسـ ــە ئێسـ ــە لـ ــەو پڕۆژەیـ - ئـ
بودجەیەكـــی یەكجـــار زۆری پێویســـتە، بـــەاڵم بـــۆی 
هەیـــە بەدووســـایدكردنی ڕێـــگای ســـپیلك – خەلیفـــان 
بـــە تەواوبوونـــی قەرەبـــووی ئـــەو تونێلـــەی بەنـــی 

ــان. ــۆ هاتوچۆكردنـــی هاوواڵتیـ ــەوە بـ ــر بكاتـ هەریـ

* پـــڕۆژەی هێڵـــی ئاســـنینی هەرێمـــی كوردســـتان 
ــوو  ــە هەمـ ــەو پڕۆژەیـ ــا ئـ ــتووە؟ ئایـ ــە چـــی گەیشـ بـ
شـــارەكانی هەرێمـــی كوردســـتان بـــە یـــەك دەگەیەنێـــت، 

ـــان ســـنووردارە؟ ی
- پـــڕۆژەی هێلـــی ئاســـنین لـــە بەرنامـــە و پاندایـــە 
و لـــەالی ئێمـــە و حكومەتیشـــەوە گرنگـــی تایبـــەت و 
ســـتراتیژی هەیـــە و لـــە جێبەجێكردنـــی ئـــەو هێڵـــەدا 
كوردســـتان  هەرێمـــی  ســـەرەكیی  شـــارێكی  هیـــچ 
بەتایبـــەت شـــاری ســـلێمانی لـــە بیـــر نـــاكات و لـــە نـــاو 
پڕۆژەكەدایـــە، بـــەاڵم پـــڕۆژەی هێڵـــی شـــەمەندەفەڕ 
ــەكردن و دانانـــی  ــە دراسـ ــتان لـ ــە هەرێمـــی كوردسـ لـ

كەڵـــك و ســـوودی ئابووریدایـــە و ئـــەو جـــۆرە پڕۆژانـــە 
لـــە هەمـــوو واڵتانـــی دونیـــادا بـــە پێشكەوتووەكانیشـــەوە 

ـــت. ـــەواو دەبێ ـــا ت ـــاڵی پێویســـتە ت ـــا 6 س 5 ت
ئـــەو  بـــۆ  گیراوەتەبـــەر  ڕێكارێـــك  چ   *
ڕێگاوبانـــەكان؟ ســـەر  كراوەنەتـــە  زێدەڕۆییانـــەی 
بارزانـــی  مســـرور  ڕێـــزدار  ســـەردانی  لـــە   -
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
نیشـــتەجێكردن  و  ئاوەدانكردنـــەوە  وەزارەتـــی  بـــۆ 
ڕێگاوبانـــەكان  ســـەر  زێدەڕۆییەكانـــی  باســـی 
كـــە  دەركـــردووە  بڕیارێكـــی  خۆشـــبەختانە  كـــرا، 
ـــی ناوخـــۆی  ـــاش لەگـــەڵ وەزارەت هەماهەنگییەكـــی ب
هەبێـــت و لێژنەیەكـــی هاوبـــەش پێكهێنـــراوە و هەمـــوو 
لـــە هەوڵـــی  و  كـــراون  زێدەڕۆییـــەكان دەستنیشـــان 

بابەتەیـــن.      ئـــەو  چارەســـەركردنی  و  نەهێشـــتن 
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بۆردی كوردستان بۆ 
پسپۆڕایەتیی پزیشكی هاوتای 

بۆردی ئوردنی و عەرەبییە 
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پ.د.ئاریانا شێخ خاڵس بەرزنجی
سەرۆكی ئەنجومەنی بااڵی كوردستان بۆ پسپۆڕایەتییە پزیشكییەكان:
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بڕوانامەی بۆردی كوردستانی 
بەرزترین بڕوانامەی 

پیشەییە لە بواری پسپۆڕییە 
پزیشكییەكاندا، لە ڕووی ماف 

و جیاوكەكانەوە هاوتایە لەگەڵ 
بڕوانامەی دكتۆرا، بەاڵم لە 
ڕووی پڕۆگرامی خوێندنەوە،  
بۆرد لەگەڵ دكتۆرا جیاوازە، 

بۆرد كلینیكییە، دكتۆرا 
ئەكادیمییە 

ـی
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ـــا
سیـ

ـی
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ــی  ــەزراوە گرنگەكانـ ــە دامـ ــە لـ ــكی یەكێكـ ــپۆڕایەتیی پزیشـ ــۆ پسـ ــتان بـ ــااڵی كوردسـ ــی بـ ئەنجومەنـ
وەزارەتـــی خوێندنـــی بـــااڵ و تویژینـــەوەی زانســـتیی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، لـــە ســـاڵی 2009 
ــتی  ــەوەی زانسـ ــااڵ و توێژینـ ــای وەزارەتـــی خوێندنـــی بـ ــوەی یاسـ ــە چوارچێـ ــان و لـ ــاری پەرلەمـ ــە بڕیـ بـ
دامـــەزراوە، خاوەنـــی 56 لقـــی پســـپۆڕی و پســـپۆریی وردی پزیشـــكییە و هەتـــا ئێســـتا 737 پزیشـــك 
هەڵگـــری بڕوانامـــەی كوردســـتانن بـــۆ پســـپۆڕی پزیشـــكی، هەروەهـــا 835 پزیشـــكی بـــوارە جیـــاوازەكان لـــە 
ـــان لەگـــەڵ  ـــەم دیدارەم ـــەزراوە گرنگـــە، ئ ـــەم دام ـــەر ئ ـــۆ قســـەكردن لەس ـــدان، ب ـــدن و ڕاهێنان قۆناخـــی خوێن
پ.د. ئاریانـــا شـــێخ خاڵـــس بەرزنجـــی ســـەرۆكی ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ پســـپۆڕایەتیی 

پزیشـــكی ئەنجـــام دا و بـــەم جـــۆرە واڵمـــی پرســـیارەكانی گواڵنـــی دایـــەوە.

بـــۆ  كوردســـتان  بـــااڵی  ئەنجومەنـــی   *
پســـپۆڕایەتییە پزیشـــكییەكان، یەكێكـــە لـــە دامـــەزراوە 
زانســـتی و پزیشـــكییەكان لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا، 

ــەزراوە؟  ــە دامـ ــەم ئەنجومەنـ ــەی ئـ ــا كـ ئایـ
بـــۆ  كوردســـتان  بـــااڵی  ئەنجومەنـــی   -
ـــە  ـــە ســـاڵی 2009 ب پســـپۆڕایەتییە پزیشـــكییەكان ل
بڕیـــاری پەرلەمانـــی كوردســـتان و لەژێـــر ڕۆشـــنایی 
یاســـای ژمـــارە )10(ی ســـاڵی 2008ی وەزارەتـــی 
ـــی  ـــەوەی زانســـتیی هەرێم ـــااڵ و توێژین ـــی ب خوێندن
ئەنجومەنەكەمـــان  بۆیـــە  دامـــەزراوە،  كوردســـتان 
دامەزراوەیەكـــە ســـەر بـــە وەزارەتـــی خوێندنـــی بـــااڵ 
كوردســـتان .  هەرێمـــی  زانســـتیی  توێژینـــەوەی  و 
ــپۆڕی پزیشـــكی  ــە ژمارەیـــەك لقـــی پسـ ــەرەتا لـ سـ
پێـــك هاتبـــوو، بـــەاڵم لەبـــەر پێویســـتیی كۆمەڵگـــەی 
كـــوردی بـــە پســـپۆڕییە جیاوازەكانـــی پزیشـــكی، 
دوایـــی چەندیـــن  ســـااڵنەی  ئـــەم  درێژایـــی  بـــە 
ـــتا لـــە  پســـپۆڕیی دیكـــەی تیـــادا كراوەتـــەوە و، ئێس

56 پســـپۆڕی و پســـپۆڕی وردی جۆراوجـــۆر پێـــك 
ــی  ــدن و ڕاهێنانـ ــان خوێنـ ــە ڕاهێنراوانمـ ــووە، كـ هاتـ
پزیشـــكی  بوارەكانـــی  لـــە  دەدەن  ئەنجـــام  تیـــادا 
ســـااڵنە  دەرمانســـازیدا،  و  ددان  پزیشـــكی  و 
ـــەر  ـــن و ه ـــەو پســـپۆڕییانەدا وەردەگیرێ ـــراوان ل ڕاهێن
یەكـــەو بەپێـــی پســـپۆڕییەكەی، كـــە هەیانـــە چـــوار 
ســـاڵە و هەیانـــە پێنـــج ســـاڵە لـــە نەخۆشـــخانە و 
ســـەنتەرەكانی ڕاهێنـــان ئامـــادە دەكرێـــن و، دوای 
دیكـــەی  مەرجەكانـــی  و  ڕاهێنـــان  تەواوكردنـــی 
ــێ  ــتانیان پـ ــۆردی كوردسـ ــەی بـ ــدن، بڕوانامـ خوێنـ

دەدرێـــت.
* هەتـــا ئێســـتا چەنـــد پزیشـــك لـــە كوردســـتان 
پـــێ دراوە و  بـــۆردی كوردســـتانیان  بڕوانامـــەی 

ــدان؟ ــی ڕاهێنانـ ــە قۆناخـ ــەش لـ ــدی دیكـ چەنـ
كوردســـتان  لـــە  پزیشـــك   737 ئێســـتا  تـــا   -
پـــێ دراوە و  بـــۆردی كوردســـتانیان  بڕوانامـــەی 
بوونەتـــە هاوەڵـــی ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ 
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ـــارەی ئەوانەشـــی  پســـپۆڕایەتییە پزیشـــكییەكان، ژم
لـــە  و  ئەنجومەنەكەمـــان  لـــە  ڕاهێنـــراون  ئێســـتا 

خوێنـــدن بەردەوامـــن 835 ڕاهێنـــراوە.
بـــۆ  كوردســـتان  بـــۆردی  بڕوانامـــەی   *
چییـــە؟  هاوتـــای  پزیشـــكی  پســـپۆڕایەتیی 
- بەپێـــی ڕێكخـــراوی فیدراســـیۆنی پزیشـــكیی 
World Federation  for Medical Edu� )جیهانـــی 

بـــۆردی  بڕوانامـــەی   )cation – Postgraduate

كوردســـتانی بەرزتریـــن بڕوانامـــەی پیشـــەییە لـــە 
ڕووی  لـــە  پزیشـــكییەكاندا،  پســـپۆڕییە  بـــواری 
مـــاف و جیاوكەكانـــەوە هاوتایـــە لەگـــەڵ بڕوانامـــەی 
ـــەوە،   ـــە ڕووی پڕۆگرامـــی خوێندن ـــەاڵم ل ـــۆرا، ب دكت
ـــۆرد كلینیكییـــە،  ـــۆرد لەگـــەڵ دكتـــۆرا جیـــاوازە، ب ب

ــە . ــۆرا ئەكادیمییـ دكتـ
ــتان  ــكیی كوردسـ ــۆردی پزیشـ ــە بـ ــراو لـ ڕاهێنـ
لـــە پســـپۆڕییە جیاوازەكانـــدا كـــە هەیانـــە چـــوار 
ــان  ــدن و ڕاهێنـ ــاڵە، خوێنـ ــە پێنـــج سـ ــاڵە، هەیانـ سـ
دەكات، ئەگـــەر پســـپۆڕیی وردیـــش بخوێنێـــت، ئـــەوا 
مـــاوەی خوێنـــدن و ڕاهێنانـــی دەبێتـــە حـــەوت ســـاڵ 
ڕاهێنـــان،  ســـەنتەرەكانی  و  نەخۆشـــخانەكان  لـــە 
پزیشـــكی  سەرپەرشـــتی  و  چاودێـــری  لەژێـــر 
پســـپۆڕ مەشـــق و ڕاهێنـــان دەكات، كـــە زۆربەیـــان 
نازنـــاوی زانســـتییان پڕۆفیســـۆر و پڕۆفیســـۆری 
ڕاهێنراوێكیـــش  هـــەر  ڕاوێـــژكارە.  و  یاریـــدەدەر 
مـــاوەی 14 ڕۆژ بـــە بـــێ هیـــچ بیانوویـــەك و 
ــەوا  ــان داببڕێـــت، ئـ هۆیـــەك لـــە خوێنـــدن و ڕاهێنـ

ــت. ــد دەكرێـ ــن قەیـ تەرقیـ
پڕۆگرامەكانـــی  ئەنجامدانـــی  دوای 
ڕاهێنـــان، ڕاهێنـــراوان پێـــش قۆناغـــی كۆتایـــی 
زانســـتە  تاقیكردنـــەوەی  قۆناغـــی  دەچنـــە 
 )OSCE( دەگوترێـــت  پێـــی  كـــە  بنەڕەتییـــەكان 
لـــەم تاقیكردنەوەیـــەدا ڕاهێنـــراو هەڵســـەنگاندنی 
ئـــەو  گەیشـــتووەتە  بزانرێـــت  تـــا  دەكرێـــت،  بـــۆ 
ئاســـتەی تاقیكردنـــەوەی كۆتایـــی ئەنجـــام بـــدات 
و بڕوانامـــەی بـــۆردی پزیشـــكی كوردســـتانی پـــێ 
بدرێـــت، یـــان نـــا. پـــاش تەواوبـــوون و دەرچوونـــی 
دەبێـــت   ،OSCE تاقیكردنـــەوەی  لـــە  قوتابـــی 
ڕاهێنـــراو توێژینـــەوە )Article( ئامـــادە بـــكات و 
ـــان  ـــۆردی پزیشـــكیی كوردســـتان، ی ـــاری ب ـــە گۆڤ ل
Impact fac� ـــە  ـــەوە ك ـــاوی بكات ـــك ب ـــە گۆڤارێ )ل

بەرزبێـــت. tor(ی 

ئێمـــە لـــە ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ 

پســـپۆڕایەتییە پزیشـــكییەكان، خـــاوەن گۆڤـــاری 
 Advanced( نـــاوی بـــە  ســـەربەخۆی خۆمانیـــن 
دەتوانـــن  ڕاهێنـــراوان  و   )Medical Journal

باوبكەنـــەوە. تیـــادا  توێژینەوەكانیـــان 
* ئایـــا لـــە مـــاوەی ســـااڵنی ڕاهێنانیانـــدا 
ڕاهێنراوانـــی ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ 
پســـپۆڕایەتییە پزیشـــكییەكان، ســـەردانی واڵتانـــی 
زیاتـــر  ئەزموونـــی  ئـــەوەی  بـــۆ  دەكـــەن  دەرەوە 

وەربگـــرن؟
ـــە و  ـــی بودج ـــش بڕین ـــا ســـاڵی 2014 و پێ - ت
ـــەن بەغـــداوە،  مووچـــەی هەرێمـــی كوردســـتان لەالی
ـــۆ پســـپۆڕایەتییە  ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان ب
پزیشـــكییەكان ســـااڵنە ڕاهێنراوەكانی خۆی دەناردە 
ـــە   ـــوردن( و ل ـــا و ئ ـــەرا، هیندســـتان، توركی )ئینگلت
نەخۆشـــخانە و ســـەنتەرەكانی ڕاهێنانی ئەو واڵتانە 
ـــەاڵم  ـــرد، ب ـــان دەك ـــەك مەشـــق و ڕاهێنانی ـــۆ ماوەی ب
ـــەر قەیرانـــی دارایـــی ئێســـتا ناتوانیـــن  بەداخـــەوە لەب
پێداویســـتی و خەرجیـــان بـــۆ دابیـــن بكەیـــن و چەنـــد 
تەنیـــا  ڕاهێنـــراوان  ئـــەوكات  وەســـتاوە،  ســـاڵێكە 
ــەاڵم  ــەن، بـ ــان بكـ ــە ڕاهێنـ ــەو واڵتانـ دەیانتوانـــی لـ
نەیاندەتوانـــی لـــە دوای دەرچوونیـــان لـــەو واڵتانـــە 
وەك پزیشـــكی پســـپۆڕ كاربكـــەن، كەچـــی ئێســـتا 
دوای ئـــەوەی متمانەمـــان لەالیـــەن ئەنجومەنـــی 
لـــە  پـــێ دراوە و ســـكووڵەر شـــیپمان  پزیشـــكی 
چارەســـەركردنی  بـــۆ  )الحســـین(  ســـەنتەری 
شـــێرپەنجە بـــۆ ڕاهێنراوانمـــان هەیـــە و ڕاهێنـــراو 
ـــت  ـــت بخوێنێ ـــت لەســـەر ئەركـــی خـــۆی بچێ دەتوانێ
و، بەهـــۆی ئەوەشـــی متمانەمـــان پـــێ دراوە، دوای 
ــەنتەرە  ــان دەتوانـــن لـــە سـ ــان ڕاهێنراوانمـ دەرچوونیـ
بەناوبانگـــەی واڵتـــی ئـــوردن بـــۆ چارەســـەركردنی 
دیكـــەوە  لەالیەكـــی  بكـــەن.  كاریـــش  شـــێرپەنجە 
تاقیكردنـــەوەی  بـــۆ  هەیـــە  ئەوەشـــمان  توانـــای 
لـــە پســـپۆڕییە  بـــاش  پزیشـــكی زۆر  كۆتایـــی، 
بانگهێشـــت  واڵت  دەرەوەی  لـــە  جیاوازەكانـــدا 
بكەیـــن و بەشـــداری لـــە تاقیكردنـــەوەی كۆتایـــی 
كۆتایـــی  تاقیكردنـــەوەی  بكـــەن.  ڕاهێنراوانمـــان 
ڕاهێنراوانـــی بۆردیـــش بـــە شـــێوەی پراكتیكییـــە 
ئەنجـــام  نەخۆشـــخانەكاندا  قاوشـــی  نـــاو  لـــە 
كلینیكییـــە،  تاقیكردنەوەیەكـــی  واتـــە  دەدرێـــت، 
لـــە ڕووی  بـــە ڕاهێنـــراو دەكرێـــت  تاقیكردنـــەوە 
پڕاكتیكـــی و چۆنیەتیـــی هەڵســـوكەوتی لەگـــەڵ 
نەخـــۆش و پەیوەندیـــی نێـــوان نەخـــۆش و پزیشـــك 

تاقیكردنەوە بە ڕاهێنراو 
دەكرێت لە ڕووی پڕاكتیكی و 
چۆنیەتیی هەڵسوكەوتی لەگەڵ 
نەخۆش و پەیوەندیی نێوان 
نەخۆش و پزیشك و هەروەها 
چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوەی 
ئەو مەترسییانەی كە دێتە 
بەردەمیان

راهێنراوانی ئەنجومەنی بااڵی 
كوردستان بۆ پسپۆڕایەتییە  
پزیشكییەكان خۆیان پزیشكن 
و نیشتەجێی دێرینن لە 
نەخۆشخانەكاندا، بەاڵم ئەوان 
لە ژێر سەرپەرشتیی پزیشكی 
پسپۆڕ و خاوەن نازناوی 
زانستیی بەرز مەشق و ڕاهێنان 
دەكەن

وەزارەتی خوێندنی بااڵی 
حكومەتی فیدڕاڵی بە بیانووی 
ئەوەی نابێت لە واڵتێكدا 
دوو بۆرد هەبێت، متمانەی 
)Accreditation( بە بۆردی 
كوردستانی نەداوە، ئەمە لە 
كاتێكدا ڕاهێنراوانی هەردوو 
بۆردی عێراقی و عەرەبیش 
لە نەخۆشخانەكانی هەرێمی 
كوردستان كە سەنتەری ڕاهێنانی 
بۆردی كوردستانین، مەشق و 
ڕاهێنان دەكەن
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و هەروەهـــا چۆنیەتیـــی ڕووبەڕووبوونـــەوەی ئـــەو 
مەترســـییانەی كـــە دێتـــە بەردەمیـــان، هـــاوكات 
تاقـــی  كلینیكییـــان  لێهاتوویـــی  و  شـــارەزایی 
دەكرێتـــەوە، دەبێـــت ڕاهێنـــراو لەمانـــە هەمـــووی 
ســـەركەوتوو بێـــت، ئینجـــا بڕوانامـــەی بـــۆردی 
ـــە  ـــت و دەبێت ـــێ دەدرێ ـــۆی پ ـــە پســـپۆڕییەكەی خ ل
بـــۆ  كوردســـتان  بـــااڵی  ئەنجومەنـــی  هاوەڵـــی 

پزیشـــكییەكان. پســـپۆڕایەتییە 
* ئـــەو مەرجانـــە چیـــن كـــە پێویســـتە لـــەو 
ـــا  ـــت، ت ـــان هەبێ ـــەنتەرانەی ڕاهێن ـــخانە و س نەخۆش
ڕاهێنراوانـــی ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ 
پســـپۆڕایەتییە پزیشـــكییەكان ڕاهێنانیـــان تیـــادا 

ئەنجـــام بـــدەن؟
- پێـــش كردنـــەوەی ســـەنتەری ڕاهێنـــان لـــە هـــەر 
ـــی  ـــە ئەنجومەن ـــدا، ل نەخۆشـــخانەیەكی واڵتەكەمان
بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ پســـپۆڕایەتییە پزیشـــكییەكان 
ـــەو  ـــەردانی ئ ـــت و س ـــك دەهێنێ ـــەت پێ ـــەی تایب لێژن
نەخۆشـــخانانە دەكات و، دەبێـــت كۆمەڵێـــك مـــەرج 

و تایبەتمەنـــدی تیایانـــدا هەبێـــت، وەك )ژمـــارەی 
ـــادا  ـــد نەشـــتەرگەری تی ـــەی نەخـــۆش، چەن قەرەوێل
ئەنجـــام دەدرێـــت، هەروەهـــا بوونـــی هۆڵـــی خوێنـــدن، 
هۆڵـــی خوێندنـــی بـــەردەوام، هۆڵـــی گـــەورە بـــۆ 
پێشكەشـــكردنی كـــۆڕ و ســـیمینار، كتێبخانـــەی 
زانســـتی( و چەندیـــن مەرجـــی دیكـــە، ئینجـــا 
ــەندی  ــان پەسـ ــە تایبەتەكـــەی ئەنجومەنەكەمـ لێژنـ
دەكات و دەبێتـــە ســـەنتەری ڕاهێنانـــی ڕاهێنـــراوان. 
راهێنراوانـــی ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ 
ــكن و  ــان پزیشـ ــكییەكان خۆیـ ــپۆڕایەتییە پزیشـ پسـ
نیشـــتەجێی دێرینـــن لـــە نەخۆشـــخانەكاندا، بـــەاڵم 
ـــر سەرپەرشـــتیی پزیشـــكی پســـپۆڕ و  ـــە ژێ ـــەوان ل ئ
خـــاوەن نازنـــاوی زانســـتیی بـــەرز مەشـــق و ڕاهێنـــان 

ـــەن. دەك
كوردســـتان  بـــااڵی  ئەنجومەنـــی  ئایـــا   *
)بـــۆردی  پزیشـــكییەكان  پســـپۆڕایەتییە  بـــۆ 
كوردســـتانی( لەالیـــەن بـــۆردی عێراقییـــەوە ددانـــی 

پێـــدا نـــراوە؟ 

دكتۆره  ئاریانا  له كاتی وه رگرتنی متمانه ی ئه نجوومه نی پزیشكی ئوردن

ئەم هاوتاكردنەی بۆردی 
پزیشكی كوردستان بە 

ئەنجومەنی پزیشكی ئوردنی 
یەكێكە لە دەستكەوتە 

گرنگەكانی كابینەی نۆیەمی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 
و پشتگیرییەكانی سەرۆكی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان بە 
بواری تەندروستی و خوێندنی 

بااڵ لە كوردستاندا
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بـــااڵی  خوێندنـــی  وەزارەتـــی  بەداخـــەوە   -
حكومەتـــی فیدڕاڵـــی بـــە بیانـــووی ئـــەوەی نابێـــت لـــە 
Accredita� )واڵتێكـــدا دوو بـــۆرد هەبێـــت، متمانـــەی 
ــە  ــە لـ ــەداوە، ئەمـ ــتانی نـ ــۆردی كوردسـ ــە بـ tion( بـ

كاتێكـــدا ڕاهێنراوانـــی هـــەردوو بـــۆردی عێراقـــی و 
عەرەبیـــش لـــە نەخۆشـــخانەكانی هەرێمـــی كوردســـتان 
كـــە ســـەنتەری ڕاهێنانـــی بـــۆردی كوردســـتانین، 
مەشـــق و ڕاهێنـــان دەكـــەن، هـــەر لێـــرەش تاقیكردنـــەوە 
ئەنجـــام دەدەن، لـــە كاتێكـــدا بـــۆردی كوردســـتانی 
لـــە ڕووی خوێنـــدن و ڕاهێنـــان و پڕۆگرامەكانـــی 
ـــی  ـــۆردی عێراق ـــەردوو ب ـــە ه ـــترە ل ـــەوە، قورس خوێندن

ــی. و عەرەبـ
* هیـــچ هەوڵێكتـــان داوە لـــە ئاســـتی واڵتانـــی 
دەرەوە متمانـــە بـــۆ بـــۆردی كوردســـتانی وەربگـــرن؟ 
- ئـــەوەی جێگـــەی دڵخۆشـــییە، ئـــەم كێشـــە 
ـــەی نۆیەمـــی  ـــایەی كابین ـــە س ـــە ئەمســـاڵ ل گەورەی
حكومەتی هەرێمی كوردســـتان و پشـــتگیری جەنابی 
مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومـــەت بـــۆ ئـــەم 
ـــن و لەگـــەڵ  ـــگ بنێی ـــگاوی گرن ـــرا هەن ـــوارە، توان ب
 Jordan Medical- ئەنجومەنـــی پزیشـــكی ئوردنـــی«
Council« بگەینـــە لێكتێگەیشـــتنێكی زۆر بـــاش 

لەســـەر ئـــەم پرســـە، لـــە 7 تـــا 14ی ئایـــاری ئەمســـاڵ 
2022 شـــاندێكی ئەنجومەنـــی پزیشـــكی ئوردنـــی كـــە 
پێـــك هاتبـــوو لـــە چـــوار ڕاگـــری كۆلێـــژی پزیشـــكی، 
ـــە  ـــن، هاتن ـــی ئوردن ـــااڵی كۆلیژەكان ـــە ئاســـتێكی ب ك
و  ســـلێمانی  )هەولێـــر،  ســـەردانی  و  كوردســـتان 
دهۆك(یـــان كـــرد، زۆر بـــە وردی هەڵســـەنگاندنیان 
ڕاهێنانـــی  ســـەنتەرەكانی  و  نەخۆشـــخانەكان  بـــۆ 
بـــۆردی پزیشـــكیی كوردســـتان كـــرد و، زۆر خاڵـــی 
گرنگیـــان بـــۆ دەستنیشـــان كـــردن، ســـەرەنجام توانـــرا 
بـــۆ  ئوردنـــی  پزیشـــكیی  ئەنجومەنـــی  متمانـــەی 
ـــە ڕووی  ـــن ل ـــۆردی پزیشـــكیی كوردســـتان وەر بگری ب
ســـەنتەرەكانی ڕاهێنانـــەوە، ئـــەم هاوتاكردنـــەی بـــۆردی 
بـــە ئەنجومەنـــی پزیشـــكی  پزیشـــكی كوردســـتان 
گرنگەكانـــی  دەســـتكەوتە  لـــە  یەكێكـــە  ئوردنـــی 
كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
و پشـــتگیرییەكانی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان بـــە بـــواری تەندروســـتی و خوێندنـــی بـــااڵ 
لـــە كوردســـتاندا. بڕیاریشـــە بـــەم زووانـــە شـــاندێكی 
دیكـــەی پزیشـــكی ئوردنـــی بێـــت بـــۆ بەشـــداری 
بـــۆردی پزیشـــكیی  لـــە تاقیكردنـــەوەی كۆتایـــی 

ــتان. كوردسـ

* كاردانـــەوەی وەزارەتـــی خوێندنـــی بـــااڵی 
ئـــەم  بەرامبـــەر  عێـــراق  فیدڕاڵیـــی  حكومەتـــی 

بـــوو؟  متمانەپێدانـــە چـــی 
بـــااڵی  خوێندنـــی  وەزارەتـــی  دداننەنانـــی   -
بڕوانامـــەی  بـــە  عێـــراق  ناوەنـــدی  حكومەتـــی 
بـــۆردی پزیشـــكیی كوردســـتان، بیانوویەكـــە بـــۆ 
ئـــەوەی پســـپۆڕی پزیشـــكی و پســـپۆری وردی 
ـــاو  ـــە ن ـــت، ل ـــش نەكەوێ ـــە كوردســـتان پێ پزیشـــكیی ل
بـــۆردی عێراقیشـــدا ئـــەو هەمـــوو پســـپۆڕییە نییـــە 

كـــە پێویســـتمان پێیانـــە.
بـــۆ  بـــااڵی كوردســـتان  ئەنجومەنـــی  ئێســـتا 
ــپۆڕی  ــی پسـ ــكییەكان 56 لقـ ــپۆڕایەتییە پزیشـ پسـ
جیـــاوازی هەیـــە، بۆیـــە پێویســـتمان بـــە بۆردێكـــی 
ـــی پێداویســـتیی  ـــەوەی بەپێ ـــۆ ئ ـــوو، ب ســـەربەخۆ هەب
ـــی  ـــن و پەرلەمان ـــادا بكەی ـــی خۆمـــان كاری تی واڵت
كوردســـتانیش بڕیـــاری دامەزراندنـــی بـــۆ دەركـــرد، 
بۆردەكانـــی عێراقـــی و عەرەبیـــش دەزانـــن كـــە مـــەرج 
و ســـتاندەردەكان لـــە نەخۆشـــخانە و ســـەنتەرەكانی 
وەرگرتنـــی  بـــۆ  هەیـــە،  كوردســـتان  ڕاهێنانـــی 
بڕوانامـــەی بـــۆردی پزیشـــكیی كوردســـتان، خۆیـــان 
ڕاهێنراوەكانیـــان بـــۆ ســـەنتەر و نەخۆشـــخانەكانی 
ئێمـــە دەنێـــرن، تـــا ڕاهێنـــان تیایانـــدا ئەنجـــام بـــدەن، 
ـــااڵی  ـــی ب ـــی خوێندن ـــی وەزارەت ـــە متمانەپێنەدان بۆی
هیـــچ  ناتوانێـــت  و  بـــووە  بیانـــوو  تەنیـــا  عێـــراق 
كاردانەوەیەكـــی هەبێـــت، ئەمـــەش لەبـــەر ئەوەیـــە 
هاوتـــا  كوردســـتان  پزیشـــكیی  بـــۆردی  كاتێـــك 
دەكرێـــت لەگـــەڵ ئەنجومەنـــی پزیشـــكی ئوردنـــی، 
هاوتـــا  عەرەبیـــش  بـــۆردی  لەگـــەڵ  ڕاســـتەوخۆ 

ــراق هیچـــی پـــێ ناكرێـــت. ــە عێـ دەبێـــت، بۆیـ
سیاســـەتی ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ 
پســـپۆڕیی  ئەوەیـــە  پزیشـــكییەكان  پســـپۆڕایەتییە 
ــپۆڕی ورد  ــپۆڕییەكان و پسـ ــە پسـ ــەوە لـ ــر بكاتـ زیاتـ
و كارگێڕیـــی تەندروســـتی و ددان و دەرمانســـاز و 
ئابـــووری دەرمـــان، هەروەهـــا بـــە نیازیـــن بـــۆردی 
ــپۆڕی  ــن پسـ ــە نیازیشـ ــەوە، بـ ــتار(یش بكەینـ )پەرسـ
)داد پزیشـــكی( بكەینـــەوە و، بـــۆ ئـــەو مەبەســـتە لـــە 
ڕووی لۆجیســـتییەوە هەماهەنگـــی لەگـــەڵ خاچـــی 
ســـووری نێودەوڵەتـــی و ڕێكخـــراوی تەندروســـتیی 
جیهانـــی دەكەیـــن، لـــە ســـەرووی هەمـــوو ئەمانـــە 
ـــە هەڵگـــری  ـــوو پزیشـــكان ببن ـــت هەم ـــە دەمانەوێ ئێم
بڕوانامـــەی بـــۆردی پزیشـــكی كوردســـتان، تـــا بتوانـــن 
ـــان بكـــەن. ـــی نەخۆشـــەكانی واڵتەكەم باشـــتر خزمەت

دداننەنانی وەزارەتی خوێندنی 
بااڵی حكومەتی ناوەندی عێراق 
بە بڕوانامەی بۆردی پزیشكیی 
كوردستان، بیانوویەكە بۆ ئەوەی 
پسپۆڕی پزیشكی و پسپۆری 
وردی پزیشكیی لە كوردستان 
پێش نەكەوێت

بۆردەكانی عێراقی و عەرەبیش 
دەزانن كە مەرج و ستاندەردەكان 
لە نەخۆشخانە و سەنتەرەكانی 
ڕاهێنانی كوردستان هەیە، بۆ 
وەرگرتنی بڕوانامەی بۆردی 
پزیشكیی كوردستان، خۆیان 
ڕاهێنراوەكانیان بۆ سەنتەر و 
نەخۆشخانەكانی ئێمە دەنێرن

كاتێك بۆردی پزیشكیی 
كوردستان هاوتا دەكرێت لەگەڵ 
ئەنجومەنی پزیشكی ئوردنی، 
ڕاستەوخۆ لەگەڵ بۆردی 
عەرەبیش هاوتا دەبێت، بۆیە 
عێراق هیچی پێ ناكرێت
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* بـــۆ متمانەوەرگرتـــن تەنیـــا لەگـــەڵ واڵتـــی 
ئـــوردن ئـــەو هەنگاوەتـــان نـــاوە، یـــان هەنـــگاو و 
دیكـــەدا  واڵتانـــی  لەگـــەڵ  دیكەشـــتان  هەوڵـــی 

هەیـــە؟ 
- ئامانجـــی ســـەرەكیی ئێمـــە ئـــەوە بـــوو متمانـــە 
لـــە ئەنجومەنـــی پزیشـــكی ئوردنـــی وەربگریـــن، 
بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو متمانەیـــە ببێتـــە متمانەیـــەك 
هـــاوكات  عەرەبـــی،  واڵتانـــی  ئاســـتی  لەســـەر 
لەگـــەڵ بـــۆردی پزیشـــكی میســـری و ســـعوودی و 
ئیماراتیـــش هەوڵمـــان داوە و، ئێســـتا دەمانەوێـــت ئـــەم 
متمانەوەرگرتنـــە عەرەبییـــە بـــۆ متمانەوەرگرتنـــی 
ــەردانێكی  ــۆ ئەمـــەش سـ ــن، بـ نێودەوڵەتـــی بگۆڕیـ
بـــۆ دوو زانكـــۆی ئەمریكـــی ئەنجـــام  فەرمیـــم 
دا، كـــە بـــە فەرمـــی بانگهێشـــت كرابـــووم، لـــەوێ 
دروســـت  هاوبـــەش  لێكتێگەیشـــتنێكی  توانیمـــان 
ــتان  ــۆ كوردسـ ــان بـ ــان دا نوێنەریـ ــن و بڕیاریـ بكەیـ
و  كوردســـتان  نەخۆشـــخانەكانی  تـــا  بنێـــرن، 
پزیشـــكیی  بـــۆردی  ڕاهێنانـــی  ســـەنتەرەكانی 
كوردســـتان ببینـــن، ئـــەوە بـــوو ڕێكەوتـــی 25ی 
ــی  ــكێكی هاوەڵـ ــاڵ 2022 پزیشـ ــی ئەمسـ ئەیلوولـ
بـــۆردی ئەمریكـــی ســـەردانی كوردســـتانی كـــرد 
و چـــووە نەخۆشـــخانە و ســـەنتەرەكانی ڕاهێنـــان 
بـــە داخـــەوە بـــە  لـــە هەولێـــر و دهـــۆك، بـــەاڵم 
هـــۆی بۆردومانـــی ئێـــران بـــۆ ســـلێمانی و كۆیـــە 
نەمانتوانـــی بیبەیـــن بـــۆ ســـلێمانی و نەخۆشـــخانە 
و ســـەنتەرەكانی ئەویـــش بەســـەر بكاتـــەوە، لـــەم 
ــن(  ــكیی فریاكەوتـ ــە )پزیشـ ــمان لـ ــەردانەدا باسـ سـ
ـــی )تێنیســـی  ـــن لەگـــەڵ زانكۆكان ـــە نیازی كـــرد و ب
و پێنســـیلڤانیا(ی ئەمریكـــی پڕۆگرامـــی خوێنـــدن 
و ڕاهێنانـــی )پزیشـــكیی فریاكەوتـــن( دابڕێژیـــن، 
یەكەمـــی  تشـــرینی  12ی  ڕێكەوتـــی  هەروەهـــا 
ئەمســـاڵیش 2022 ســـەبارەت بـــە متمانەوەرگرتـــن 
جگـــە  كۆبینـــەوە.  ئەمریكـــی  بـــۆردی  لەگـــەڵ 
لەگـــەڵ  پەیوەندیمـــان  بەریتانیـــاش  لـــە  لەمـــە 
 )NHS، London College Royal( زانكۆكانـــی 

ــە.  ــەدا هەیـ ــەو واڵتـ لـ
* ئێـــوە وەك ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ 
ــەڵ  ــان لەگـ ــكییەكان پەیوەندیتـ ــپۆڕایەتییە پزیشـ پسـ
وەزارەتـــی تەندروســـتیی هەرێمـــی كوردســـتان چۆنـــە؟
- ئێمـــە لـــە ڕووی توانـــای مرۆیـــی پالنـــی 
جێبەجـــێ  تەندروســـتی  وەزارەتـــی  ســـتراتیژیی 
لـــە هەمـــان كاتیشـــدا ڕاهێنراوەكانمـــان  دەكەیـــن، 

وەزارەتـــی  بـــە  ســـەر  و  دێرینـــن  نیشـــتەجێی 
تەندروســـتین، هـــەر نەخۆشـــخانەیەك ڕاهێنـــراوی 
بـــۆردی تیـــادا بێـــت، ئـــەوە خزمەتـــی بـــەرز بـــە 

دەكرێـــت. نەخۆشـــەكان 
پزیشـــكی  بـــۆردی  واڵتـــان  زۆربـــەی  لـــە 
نموونـــە  بـــۆ  ســـەربەخۆیە،  دامەزراوەیەكـــی 
دامەزراوەیەكـــی  ئـــوردن  پزیشـــكیی  ئەنجومەنـــی 
ســـەربەخۆیە و ســـەر بـــە ئەنجومەنـــی وەزیرانـــی ئـــەو 
واڵتەیـــە، ئێمـــەش لـــەو ڕوانگەیـــەی كـــە ڕێـــزدار 
ــەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی  ــرور بارزانـــی سـ مسـ
كوردســـتان خـــۆی كەســـایەتییەكی ئەكادیمییـــە و 
ســـەرۆكی بـــۆردی زانكـــۆی ئەمریكییـــە لـــە دهـــۆك 
و لـــە وردەكاریـــی خوێندنـــی بـــااڵ پســـپۆڕە، بۆیـــە 
یاســـای  كـــە  دەســـتە  لەبـــەر  هەوڵێكمـــان  ئێســـتا 
ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ پســـپۆڕایەتییە 
پزیشـــكییەكان هەمـــوار بكەینـــەوە و لەســـەر بنەمـــای 
دەســـتەیەكی ســـەربەخۆی ســـەر بـــە ئەنجومەنـــی 

وەزیـــران دووبـــارە یاســـاكە دابڕێژینـــەوە.
پێشخســـتنی  بـــۆ  داهاتووتـــان  بەرنامـــەی   *
ئەنجومەنـــی بـــااڵی كوردســـتان بـــۆ پســـپۆڕایەتییە 

پزیشـــكییەكان لـــە ئاینـــدەدا چییـــە؟ 
پێویســـتی  بەردەســـتە  لـــە  بەرنامەیەكمـــان   -
دڵنیـــام  ئامادەباشـــییە،  و  زەمینەســـازی  بـــە 
ـــی  ـــی كاك مســـرور بارزان ـــتی جەناب ـــە بەردەس بگات
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
ــە  ــە بـ ــە متمانـ ــش ئەوەیـ ــتگیریی دەكات، ئەویـ پشـ
ڕاهێنـــان  ســـەنتەرەكانی  و  نەخۆشـــخانە  هەمـــوو 
وەربگریـــن و هەمـــوو نەخۆشـــخانەكانی كەرتـــی 
ئەگـــەر  بۆیـــە  بگرێتـــەوە،  تایبەتـــی  و  گشـــتی 
ئـــەو متمانەیـــە وەربگریـــن و بەدەســـتی بیهنیـــن، 
و  ڕاهێنـــان  ســـەنتەرەكانی  دەتوانیـــن  ئـــەوا 
نەخۆشـــخانەكانی كەرتـــی تایبەتیـــش بـــۆ خوێنـــدن 
ئـــەو  ئەگـــەر  بۆیـــە  بهێنـــن،  بـــەكار  ڕاهێنـــان  و 
یاســـایە جێبەجـــێ بكرێـــت و لەمـــەدا پشـــتگیریمان 
لـــە  هاوســـەنگ  پەیوەندییەكـــی  ئـــەوا  بكرێـــت، 
و  گشـــتی  كەرتـــی  نەخۆشـــخانەكانی  نێـــوان 
ــین  ــە نیازیشـ ــت، بـ ــت دەبێـ ــەت دروسـ ــی تایبـ كەرتـ
بـــەردەوام   پیشـــەیی  پەرەپێدانـــی  پڕۆگرامـــی 
تەندروســـتی  كارمەندانـــی  هەمـــوو  بـــۆ   )CPD(
پزیشـــكانی  و  ددان  پزیشـــكی  و  پزیشـــكان  و 
و  بكەیـــن  پەیـــڕەو  پەرســـتاری  و  دەرمانســـازی 

پـــەرەی پـــێ بدەیـــن.
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لەگەڵ بۆردی پزیشكی میسری و 
سعوودی و ئیماراتیش هەوڵمان 
داوە و، ئێستا دەمانەوێت ئەم 
متمانەوەرگرتنە عەرەبییە بۆ 
متمانەوەرگرتنی نێودەوڵەتی 

بگۆڕین

ئەمساڵ 2022 پزیشكێكی 
هاوەڵی بۆردی ئەمریكی 

سەردانی كوردستانی كرد و چووە 
نەخۆشخانە و سەنتەرەكانی 

ڕاهێنان لە هەولێر و دهۆك، 
بەاڵم بە داخەوە بە هۆی 

بۆردومانی ئێران بۆ سلێمانی 
و كۆیە نەمانتوانی بیبەین 

بۆ سلێمانی و نەخۆشخانە و 
سەنتەرەكانی ئەویش بەسەر 

بكاتەوە

بە نیازین لەگەڵ زانكۆكانی 
)تێنیسی و پێنسیلڤانیا(ی 

ئەمریكی پڕۆگرامی خوێندن و 
ڕاهێنانی )پزیشكیی فریاكەوتن( 

دابڕێژین
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شەڕی ڕووسیا و ئۆكرانیا 
دەرئەنجامی ڕەتكردنەوەی 

سیستمی نێودەوڵەتییە

گلێن ئەریك 
پڕۆفیسۆر لە بەشی مێژوو و زانستە كۆمەاڵیەتییەكانی زانكۆی باشووری ڕۆژهەاڵتی 

نەرویج بۆ گواڵن:
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* چـــۆن لـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و 
درێژەكێشـــان و پەرەســـەندن و پێشـــهاتەكانی ئـــەم 
ــەو  ــە ئـ ــەر ئێمـ ــی ئەگـ ــە تایبەتـ ــن، بـ ــەڕە دەڕوانـ شـ
وابـــوو  پێـــی  كـــە  بگریـــن  لەبەرچـــاو  بۆچوونـــە 
بـــواری  لـــە  بـــەر شـــەڕ  پەنابردنـــە  ئەگەرەكانـــی 
بوونەتـــەوە،  كـــەم  نێودەوڵەتییەكانـــدا  پەیوەندییـــە 
ـــە  ـــەكان ب ـــووری و بازرگانیی ـــە ئاب چونكـــە پەیوەندیی
چەشـــنێكن كـــە بـــواری پەنابردنەبـــەر هەڵگیرســـاندنی 

شـــەڕیان كـــەم كردووەتـــەوە؟
- لـــە ڕاســـتیدا ئەگـــەر ئێمـــە بمانەوێت بگەڕێینەوە 
ـــۆ هـــۆكار  ـــان ب ـــەم شـــەڕە، ی ـــۆ ڕەگ و ڕیشـــەی ئ ب
و پاڵنەرەكانـــی هەڵگیرســـاندنی، ئـــەوا دەبێـــت ئـــەو 
ـــە هەمیشـــە ڕووســـیا  ـــن ك ڕاســـتییە لەبەرچـــاو بگری
باســـی ئـــەوە دەكـــرد كـــە بەرفراوانبوونـــی ناتـــۆ بـــە 
چەشـــنێكە كـــە نیگەرانییـــە ئەمنییەكانـــی ئـــەو 
بـــووە  ئەمـــەش  نەگرتـــووە،  لەبەرچـــاو  واڵتـــەی 

هـــۆكاری ئـــەوەی ڕووســـیا بڕیـــاری داگیـــركاری 
بـــدات. هەرچەنـــدە پێشـــتر هـــەوڵ و كۆششـــەكان 
بـــۆ خاوكردنـــەوەی بارگرژییـــەكان كۆتاییـــان هـــات 
لـــە شـــێوەی گەیشـــتن بـــە ڕێككەوتنـــەكان، بـــە 
چەشـــنێك ئۆكرانیـــا ڕازی بـــوو بـــە پەســـەندكردنی 
ــدا  ئۆتۆنۆمـــی بـــۆ دۆنبـــاس، بـــەاڵم ئـــەوەی ڕوویـ
ـــكا  ـــی ئەمری ـــە یەگكرتووەكان ـــە ویالیەت ـــوو ك ـــەوە ب ئ
ــرد و  ــەدا كاری كـ ــتەیەكی دیكـ ــار و ئاراسـ ــە ئاقـ بـ
ــار  ــە لەبـ ــەوڵ و ڕێككەوتنانـ ــەم هـ ــدا ئـ ــە ئەنجامـ لـ
بـــران. ئێمـــەش دەزانیـــن ئامانجـــە ڕاگەیەندراوەكانـــی 
ڕووســـیاوە  لەالیـــەن  هـــەروەك  شـــەڕەش-  ئـــەم 
ڕاگەیەنـــدراوە- بریتییـــە لـــەوەی كارێـــك بكرێـــت كـــە 

ــت.  ــۆ بكرێـ ــی ناتـ ــە بەرفراوانبوونـ ــری لـ ڕێگـ
* زۆرجـــار بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە ڕەنگـــە 
ڕەوا نەبێـــت بوترێـــت ئەمـــە تەنیـــا شـــەڕی نێـــوان 
ڕووســـیا و ئۆكرانیاییـــە، بـــە واتایەكـــی دیكـــە ئـــەم 

ڕۆژئاوا بە سەركردایەتیی 
ئەمریكا هەوڵیدا لەسەر حیسابی 

ڕووسیا برەو بە قەڵەمڕەوی 
ئاسایشی خۆی بدات

ــواری  ــە بـ ــە و بڕوانامـــەی دكتـــۆرای لـ ــزەن زانایەكـــی سیاســـیی نەرویجییـ ــن ئەریـــك ئەنـــدرێ دیـ گلێـ
دامـــەزراوە و تەنگـــژە ئەمنییـــەكان لـــە زانكـــۆی ئـــازاد لـــە ئەمســـتردام بەدەســـت هێنـــاوە. پێشـــتر نیشـــتەجێی 
ڕووســـیا بـــووە و لـــە ســـكووڵی بـــااڵی ئابـــووری لـــە مۆســـكۆ كاری كـــردووە و شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی 
سیاســـەتی دەرەوەی ڕووســـیا و ئاوێتەبوونـــی ئەوروپایـــە. لـــە ئێســـتادا پڕۆفیســـۆرە لـــە بەشـــی مێـــژوو و 
زانســـتە كۆمەاڵیەتییـــەكان لـــە زانكـــۆی باشـــووری ڕۆژهەاڵتـــی نەرویـــج. گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا 
ـــا و  ـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا و ئۆكرانی ـــوون ب ـــە پەیوەســـت ب ـــردن ك ـــوێ ك ـــدا تات ـــد پرســـێكی لەگەڵ چەن

دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەكانی ئـــەم شـــەڕەوەوە. 
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لە ئێستادا شەڕێكی دیكەی سارد 
سەری هەڵداوەتەوە، بەاڵم 
جیاوازییەكەی ئەوەیە كە ئێستا 
شەڕەكە شەڕی بە وەكالەتە كە 
لە نێو جەرگەی ئەوروپادا ڕوو 
دەدات

ناتۆ و ئەمریكا بە چەشنێك 
سەنگ و قورسایی خۆیان 
خستووەتە نێو ئەم شەڕەوە كە 
ئاسان نییە بتوانن وێنای ئەوە 
بكەن كە دۆڕان لەم شەڕە بە 
وەكالەتەدا قبووڵ بكەن

ئەم سزا ئابووری و داراییانە كە 
ڕووسیایان كردووەتە ئامانج، 
نەیانتوانیوە ئەو دەرئەنجام 
و ئاكامە خوازراوانەیان لێ 
بكەوێتەوە كە ڕۆژئاوا و ئەمریكا 
چاوەڕێییان دەكرد

شـــەڕە دووبـــارە ملمالنـــێ و ڕكابەریـــی نێـــوان هێـــزە 
دەكات،  بەرجەســـتە  بـــۆ  جیهانییـــە گەورەكانمـــان 
بـــە چەشـــنێك كـــە دەرئەنجامەكـــەی هەرچییـــەك 
بێـــت، ئـــەوا دەبێتـــە هـــۆی گۆڕینـــی پەیوەندییـــە 
نێودەوڵەتییـــەكان و سیاســـەتی جیهانـــی، دیـــد و 

تێڕوانینـــی ئێـــوە لـــەم ڕووەوە چییـــە؟
ــرێ  ــیارە گـ ــەم پرسـ ــی ئـ ــە وەاڵمـ ــەر ئێمـ - ئەگـ
ــەوا  ــووەوە، ئـ ــیاری پێشـ ــی پرسـ ــە وەاڵمـ ــەوە بـ بدەینـ
ـــەم  ـــە ئ ـــن ك ـــەوە بكەی ـــاژە ب ـــەم ڕووەوە ئام ـــت ل دەكرێ
شـــەڕە بەرجەســـتەبوونی شكســـتێكی گەورەترە لەسەر 
نێودەوڵەتییـــەكان،  ڕێـــكارە  و  دامـــەزراوە  ئاســـتی 
واتـــە دەكرێـــت بڵیێـــن دەرئەنجامـــی ناكۆكبـــوون و 
نەگەیشـــتنە بـــە هاوڕابـــوون و كۆدەنگییـــەك لـــە نێـــوان 
ـــە دەستڕۆیشـــتووەكانی  ـــی و نێودەوڵەتیی ـــزە جیهان هێ
كۆتاییهاتنـــی  دیكـــە  واتایەكـــی  بـــە  جیهانـــەوە، 
شـــەڕی ســـارد ئـــەو دامـــەزراوە نێودەوڵەتییانـــەی 
ـــن. بەڵكـــو  ـــی كۆدەنگـــی ب ـــە جێ ـــاراوە ك ـــە ئ نەهێنای
بارودۆخـــی دوای ئـــەو ڕۆژگارە )ڕۆژگاری دوای 
ــەردا  ــی بەسـ ــەنگییەك باڵـ ــارد( ناهاوسـ ــەڕی سـ شـ
كێشـــابوو و ڕۆژئـــاوا بـــە ســـەركردایەتیی ویالیەتـــە 
لەســـەر  هەوڵیـــدا  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی 
ـــە قەڵەمـــڕەوی ئاسایشـــی  ـــرەو ب حیســـابی ڕووســـیا ب
خـــۆی بـــدات. لـــەم ڕوانگەیـــەوە ڕەنگـــە بتوانرێـــت 
بوترێـــت لـــە ئێســـتادا شـــەڕێكی دیكـــەی ســـارد 
ـــە  ـــەاڵم جیاوازییەكـــەی ئەوەی ـــەوە، ب ســـەری هەڵداوەت
كـــە ئێســـتا شـــەڕەكە شـــەڕی بـــە وەكالەتـــە كـــە لـــە 

نێـــو جەرگـــەی ئەوروپـــادا ڕوو دەدات. 
* وەزیـــری دەرەوەی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریـــكا، ئەنتۆنـــی بلینكـــن ڕایگەیانـــد، ڕووســـیا 
بـــەم شـــەڕ و داگیركارییـــەی كـــە هەڵیگرســـاندووە، 
»بنیاتنـــراو  نێودەوڵەتیـــی  سیســـتمی  ئـــەوا 
لەســـەر ڕێســـاكان«ی هەڵتەكانـــدووە، تێڕوانیـــن و 
ـــان  ـــا پێت ـــەم ڕووەوە و ئای ـــە ل ـــوە چیی شـــرۆڤەكاری ئێ
وایـــە پایەكانـــی ئـــەم سیســـتمە بـــە چەشـــنك لـــەق 
بـــوون كـــە بتوانیـــن بڵێیـــن بـــەرەو ئاوابـــوون و لـــە 

ناوچـــوون دەچێـــت؟
- ئەگـــەر ئێمـــە ســـەرەتا ئامـــاژە بـــە نـــاوەرۆك و 
ــت  ــەوا دەكرێـ ــن، ئـ ــتمە بكەیـ ــەم سیسـ ــەری ئـ جەوهـ
بڵێیـــن ئـــەم سســـیتمە بـــە چەشـــنێك پێكهاتـــووە و 
دامـــەزراوە كـــە كەلێـــن و كەلەبەرێـــك لەخـــۆ دەگرێـــت، 
واتـــە بـــە چەشـــنێكە كـــە جەخـــت لەســـەر پابەندبـــوون 
ــە بنەماكانـــی یاســـای  ــەوە بـ ــتبوون دەكاتـ و پەیوەسـ

نێودەوڵەتـــی، بـــەاڵم لـــە هەمـــان كاتـــدا بـــوار دەدات 
كـــە لـــە حاڵـــەت و بارودۆخـــی نائاســـاییدا ئـــەم 
بنەمـــا و پرەنســـیپانە فەرامـــۆش بكرێـــن، ئەویـــش 
ــە  ــەم مافـ ــە ئـ ــاوا. واتـ ــۆ هێزەكانـــی ڕۆژئـ ــا بـ تەنیـ
تەنیـــا بـــە واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا ڕەوا بینـــراوە. ئـــەوە 
ـــوو  ـــاراوە و بااڵدەســـت ب ـــە سیســـتمێكی هاتەئ ـــوو ك ب
و باڵـــی كێشـــا بەســـەر جیهانـــدا كـــە دەوڵەتـــان خـــاوەن 
ســـەروەرییەكی یەكســـان نەبـــن، بـــە پێچەوانـــەی ئـــەو 
ـــرد، ســـەرجەم  ـــەوە دەك ـــان ب ـــە ئاماژەی بانگەشـــانەوە ك
ــواری  ــە بـ ــانن لـ ــەك یەكسـ ــنی یـ ــە چەشـ ــان بـ واڵتـ
ڕوانگەیـــەوە  لـــەم  ســـەربەخۆییدا.  و  ســـەروەری 
دەكرێـــت بڵێیـــن كـــە ئـــەم شـــەڕە دەرهاویشـــتە و 

دەرئەنجامـــی ڕەتكردنـــەوەی ئـــەم سیســـتمەیە.
ــەندن  ــتادا پەرەسـ ــە ئێسـ ــكرایە لـ ــەروەك ئاشـ * هـ
ــەردا  ــە سـ ــان بـ ــەڕ گۆڕانكارییـ ــهاتەكانی شـ و پێشـ
هاتـــووە و بەشـــێكی ئـــەو خـــاك و شـــارانەی كـــە 
ــت،  ــەردا بگرێـ ــتیان بەسـ ــی دەسـ ــیا توانیویەتـ ڕووسـ
ـــی  ـــەك ڕەوت ـــا ڕاددەی ـــتی داوە و ئێســـتاش ت ـــە دەس ل
شـــەڕەكە پێچەوانـــە بووەتـــەوە، ئایـــا پێـــت وایـــە ئاقـــار 
ـــا  ـــت؟ ئای ـــوێ دەچێ ـــەرەو ك ـــەڕەكە ب ـــتەی ش و ئاراس
پێشـــبینی درێژەكێشـــانی زیاتـــری ئـــەم شـــەڕە و 
هەڵكشـــانی بـــەرەو شـــەڕێكی ناوكـــی دەكـــەن، یـــان 
پێتـــان وایـــە دەكرێـــت دەروازەیـــەك و ڕێگاچارەیـــەك 

بـــۆ كۆتایـــی پێهێنانـــی بدۆزرێتـــەوە؟
ــە  ــەڕەكە بـ ــتیدا ڕەوت و ڕەوڕەوەی شـ ــە ڕاسـ - لـ
چەشـــنێك هەڵكشـــاوە كـــە چـــاوەڕێ و پێشـــبینی 
ئـــەوە ناكرێـــت لـــە ئێســـتادا بتوانرێـــت لـــە ڕێـــی 
گفتوگـــۆوە كار و كۆشـــش بكرێـــت بـــۆ كۆتاییهێنـــان 
و ڕاگرتنـــی ئـــەم شـــەڕە. ئەگـــەر ئێمـــە بگەڕێینـــەوە 
بـــۆ وەاڵمەكانـــی پێشـــوو لـــە پەیوەنـــدی بـــە ئامانجـــە 
ئـــەم  ئاســـت  لـــە  ڕووســـیا  ڕاگەیەندراوەكانـــی 
ــەڕە و  ــەم شـ ــە ئـ ــیا پێـــی وایـ ــەوا ڕووسـ ــەڕەدا، ئـ شـ
ــە  ــتە بـ ــاراوە پەیوەسـ ــە ئـ ــەی هاتووەتـ ــەم بارودۆخـ ئـ
بـــوون و چارەنووســـی واڵتەكەیـــەوە. لـــە الیەكـــی 
دیكـــەوە نابێـــت ئـــەوەش لـــە یـــاد بكەیـــن كـــە ناتـــۆ 
و خـــودی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــە 
ـــان خســـتووەتە  ـــایی خۆی چەشـــنێك ســـەنگ و قورس
ـــای  ـــن وێن ـــە بتوان ـــان نیی ـــە ئاس ـــەڕەوە ك ـــەم ش ـــو ئ نێ
ئـــەوە بكـــەن كـــە دۆڕان لـــەم شـــەڕە بـــە وەكالەتـــەدا 

قبـــووڵ بكـــەن. 
ــراوی  ــە دیاریكـ ــاوا و بـ ــە ڕۆژئـ ــكرایە كـ * ئاشـ
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا تەنیـــا پاڵپشـــتی 
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و هاوكاریـــی ســـەربازی بـــۆ ئۆكرانیـــا دەســـتەبەر 
ناكـــەن، بەڵكـــو هەنـــگاوی بەرچـــاو و گەورەیـــان 
و  ئابـــووری  ســـزا  ســـەپاندنی  بـــۆ  گرتووەتەبـــەر 
ـــا  ـــە ت ـــا پێتـــان وای داراییـــەكان بەســـەر ڕووســـیادا، ئای
چەنـــد ئـــەم ســـزایانە كاریگەرییـــان هەبـــووە لەســـەر 
ــە  ــیا بـ ــی ڕووسـ ــەڕەكە و ناچاركردنـ ــاباتی شـ حیسـ
گۆڕینـــی هەڵوێســـتەكانی لـــە ئاســـت ئـــەم شـــەڕەدا؟
- ئـــەوەی تـــا ئێســـتا ڕوونـــە ئەوەیـــە كـــە ئـــەم 
ســـزایانە و ئـــەم ڕێـــكارە ئابـــووری و داراییانـــە كـــە 
ڕووســـیایان كردووەتـــە ئامانـــج نەیانتوانیـــوە ئـــەو 
دەرئەنجـــام و ئاكامـــە خوازراوانەیـــان لـــێ بكەوێتـــەوە 
كـــە ڕۆژئـــاوا و ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
ـــوو  ـــان هەب ـــدی ئەوەی ـــان ئومێ ـــرد، ی ـــان دەك چاوەڕێیی
ـــە كـــە ئێمـــە  ـــرەدا مەبەســـتم ئەوەی بەدییـــان بهێنـــن. لێ
ئابـــووری  خێـــرای  تێكشـــكانێكی  و  داڕووخـــان 
ـــەوەش زیاتـــر دەتوانیـــن  ڕووســـیامان بـــەدی نەكـــرد. ل
بڵێیـــن كـــە ئـــەم ســـزایانە كاریگـــەری پێچەوانەیـــان 
هەبـــووە لەســـەر خـــودی ڕۆژئـــاوا و بـــە دیاریكـــراوی 
ـــە  ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــی ل ـــە تایبەت ـــا، ب ـــی ئەوروپ واڵتان
لـــە هۆكارەكانـــی  پرســـی وزەوە. ڕەنگـــە یەكێـــك 
كەمكاریگەریـــی ســـزاكانی ڕۆژئـــاواش لـــە دژی 
نەیتوانـــی و  كـــە ڕۆژئـــاوا  بێـــت  ئـــەوە  ڕووســـیا 
كـــە  بـــكات  كارێـــك  لـــەوەی  نەبـــوو  ســـەركەوتوو 
هەڵبگـــرن،  هەنـــگاو  هەمـــان  دیكـــە  واڵتانـــی 
ـــی  ـــكا و واڵتان ـــاڵ ئەمری ـــە پ ـــە بچن مەبەســـتم ئەوەی
ڕووســـیادا  بەســـەر  ســـزا  ئـــەوەی  بـــۆ  ئەوروپـــا 
بســـەپێنن. هەرچەنـــدە دەبێـــت لـــەم ڕووەوە ورد و وریـــا 
بیـــن لـــە شـــرۆڤەكاری و هەڵســـەنگاندنەكەماندا، 
ـــەم ســـزایانە  ـــە مـــەودای دووردا ئ چونكـــە دەكرێـــت ل
بكەنـــەوە.  دژواری  تووشـــی  ڕووســـیا  ئابووریـــی 
گۆشـــەنیگایەوە  لـــەو  بمانەوێـــت  ئەگـــەر  بـــەاڵم 
حوكـــم لەســـەر كاریگەریـــی ئـــەم ســـزایانە بدەیـــن 
كـــە ئایـــا بوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی كاریگەرییـــان 
بـــە  پەیوەســـت  سیاســـەتەكانی  لەســـەر  بووبێـــت 
پێداچوونـــەوە بـــە بڕیـــاری بەردەوامیـــدان و درێـــژەدان 
ــە  ــن كـ ــن بڵێیـ ــە بتوانیـ ــەوا ڕەنگـ ــەڕەكەوە، ئـ ــە شـ بـ
ئـــەم ســـزایانە ســـەركەوتنیان بەدەســـت نەهێنـــاوە و 

ئامانجەكانـــی خۆیـــان بـــەدی نەهێنـــاوە.
* ئێـــوە ئاماژەتـــان بـــەوە كـــرد كـــە ئـــەم ســـزایانە 
ڕاســـتەوخۆیان  تێكشـــكێنەری  كاریگەرییەكـــی 
نەبـــووە لەســـەر ئابـــووری ڕووســـیا، بـــە پێچەوانـــەوە 
ئەوەتـــا واڵتانـــی ئەوروپـــا كەوتوونەتـــە بارودۆخێكـــەوە 

كـــە تووشـــی كێشـــە و تەنگـــژەی پەیوەســـت بـــە وزەوە 
بوونەتـــەوە، ئـــەوەی ئێســـتا بـــەدی دەكرێـــت ئەوەیـــە 
ـــە  ـــا- ل ـــی ئەڵمانی ـــە تایبەت ـــا -ب ـــی ئەوروپ ـــە واڵتان ك
هەوڵـــی ئـــەوەدان ســـەرچاوەی بەدیلـــی هاوردەكردنـــی 
بـــە  پشتبەســـتن  لـــە  خۆیـــان  و  بدۆزنـــەوە  وزە 
هاوردەكردنـــی وزەی ڕووســـیا دوور بخەنـــەوە، ئێـــوە 

چـــۆن لـــەم گۆڕانكارییانـــە دەڕوانـــن؟
-  بـــە تێڕوانینـــی مـــن واڵتانـــی ئەوروپـــا زیاتـــر لـــە 

ـــدی  ـــە پەیوەن ـــوو ل ـــدا ب ـــە بەردەم ـــان ل ڕێگاچارەیەكی
بـــە پرســـی هاوردەكردنـــی وزەوە، مەبەســـتم ئەوەیـــە 
ــی  ــوەرە دەیانتوانـ ــەم كیشـ ــی ئـ ــان واڵتانـ ــا یـ ئەوروپـ
ـــەر  ـــەن لەس ـــر پێداگـــری نەك ـــە چیت ـــك بكـــەن ك كارێ
ـــەم  ـــان و ل ـــە ئامانجـــە هەژمونخوازییەكانی ـــرەودان ب ب
ڕووەوە دەیانتوانـــی بـــە چەشـــنێك كار بكـــەن كـــە 
نیگەرانییـــە ئەمنییەكانـــی ڕووســـیا لەبـــەر چـــاو 
ــە  ــدی بـ ــەوەی پەیوەنـ ــت، ئـ ــك بێـ ــرن. هەرچۆنێـ بگـ
ــت،  ــیاوە بێـ ــە وزەی ڕووسـ ــتهەڵگرتن لـ ــی دەسـ پرسـ
ڕووســـیا  ئەوەیـــە  ســـەرنجە  جێـــی  ئـــەوەی  ئـــەوا 
كـــردووە  ئـــەوە  لەســـەر  كاری  كاردانەوەیـــەك  وەك 
ــەڵ  ــوون لەگـ ــوون و تێكەڵبـ ــە ئاوێتەبـ ــە خـــۆی لـ كـ

ــت.  ــا داببڕێـ ــی ئەوروپـ ئابووریـ
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لە ئەنجامی نایەكسانییەوە 
جۆرێك لە ناسیۆنالیزمی 
ڕاستڕەو سەری هەڵداوە

ئەتالیا ئۆمێر
پڕۆفیسۆری دیراساتی ئایینی و ئاشتی لە زانكۆی نۆتردام:
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هەندێ ڕەوت و تەوژمی 
دادپەروەریخواز لە ئارادا هەن 

كە دەیانەوێت پەردە هەڵبدەنەوە 
لەسەر ئەو دەسەاڵتخوازی و 
بااڵدەست و ئیستیغاللكردنەی 
لەژێر پەردەی جیهانگەرایدا 

دەگوزەرێت

ـــە ئاڵوگـــۆڕە جیهانییـــەكان  ـــاس ل * زۆجـــار كـــە ب
ــتادا  ــە ئێسـ ــە لـ ــت كـ ــەوە دەكرێـ ــاژە بـ ــت، ئامـ دەكرێـ
بـــۆ  گەڕانـــەوە  دووبـــارە  بـــۆ  هەیـــە  مەیلێـــك 
ناســـیۆنالیزم، بـــەو واتایـــەی كـــە واڵتانـــی جیهـــان 
دەیانەوێـــت پتـــر جەخـــت لەســـەر گرنگیـــدان بـــە 
و  بكـــەن  نەتەوەییـــەكان  بەرژەوەندییـــە  و  پـــرس 
كەمتـــر بایـــەخ بـــە پرســـە نێودەوڵەتییـــەكان بـــدەن، 
جیهانێكـــی  لـــە  ئێمـــە  ئەوەیـــە  كێشـــەكە  بـــەاڵم 
ــە  ــت لـ ــەرەتا دەمانەوێـ ــن، سـ ــدراودا دەژیـ پێكەوەگرێـ
پێناســـەی ناســـیۆنالیزمەوە دەســـت پێبكەیـــن، ئێـــوە 

چـــۆن پێناســـەی دەكـــەن؟
- مـــن پێـــم وایـــە ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە 
ناســـیۆنالیزمەوە ئـــەوا دەكرێـــت لـــەم ڕووەوە ئامـــاژە 
بـــەوە بكەیـــن كـــە دەتوانرێـــت ڕەگ و ڕیشـــە و 
ــە  ــەوە بـ ــرێ بدرێتـ ــیۆنالیزم گـ ــی ناسـ بەرفراوانبوونـ
ـــەن  ـــە لەالی شـــااڵوی كۆڵۆنیاڵیزمـــی ســـەدەی 15 ك

ـــەی  ـــەر پێناس ـــر ئەگ ـــام درا. دوات ـــاواوەوە ئەنج ڕۆژئ
ئـــەم پرســـە بكەیـــن، ئـــەوا بـــە دیـــد و تێڕوانینـــی 
مـــن دەكرێـــت بـــەو شـــێوەیە لیـــێ بڕوانرێـــت كـــە 
ـــە بونیـــاد  ـــە ڕەوایەتپێدانێكـــی سیاســـی ب پەیوەســـتە ب

و پێكهاتـــەی دەوڵەتـــەوە. 
* هـــەروەك لـــە پرســـیاری پێشـــوو ئاماژەمـــان 
هەیـــە  گەڕانەوەیـــەك  ئێســـتادا  لـــە  كـــرد،  پـــێ 
و  هـــۆكار  لـــە  چـــۆن  ئێـــوە  ناســـیۆنالیزم،  بـــۆ 
دەرئەنجامەكانـــی ئـــەم گەڕانەوەیـــە دەڕوانـــن و پێتـــان 
وایـــە هـــۆكار و پاڵنەرەكانـــی پشـــت ئـــەم پەرەســـەندنە 

چیـــن؟
ــە  ــن ئەمـ ــن بڵێیـ ــە نەتوانیـ ــتیدا ڕەنگـ ــە ڕاسـ - لـ
گەڕانـــەوە، یـــان ســـەرهەڵدانەوەی ناســـیۆنالیزمە، 
و  بـــووە  ئـــارادا  لـــە  هـــەر  ناســـیۆنالیزم  چونكـــە 
دیكـــە  گوزارشـــتێكی  و  دەربڕیـــن  بـــە  دەكرێـــت 
ــە  ــەوەی لـ ــن: ئـ ــن و بڵێیـ ــە بكەیـ ــەم پرسـ ــاژە بـ ئامـ

ــر پرۆفیســـۆری دیراســـاتی ئاییـــن و ناكـــۆك و ئاشـــتییە لـــە ئەنســـتیتوتی كـــرۆك بـــۆ  ئەتالیـــا ئۆمێـ
دیراســـاتی ئاشـــتیی نێودەوڵەتـــی لـــە ســـكووڵی كیـــوه بـــۆ كاروبـــارە جیهانییـــەكان لـــە زانكـــۆی نۆتـــردام. 
ـــاوە.  ـــارد بەدەســـت هێن ـــە زانكـــۆی هارڤ ـــن و ئەخـــالق و سیاســـەت ل ـــواری ئایی ـــە ب ـــۆرای ل بڕوانامـــەی دكت
لـــە توێژینەوەكانیـــدا بایـــەخ بـــە چەنـــد پرســـێكی گرنـــگ دەدات، وەك ئاییـــن و توندوتیـــژی و بنیاتنانـــی 
ئاشـــتی، هەروەهـــا تیـــۆر و ڕێچكەكانـــی دیراســـەتی ئایینـــی، ناســـیۆنالیزم و ئاڵوگـــۆڕی ناكۆكـــی. گـــواڵن 
لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد ســـەبارەت بـــە پرســـی ناســـیۆنالیزم و 

چەنـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 
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ئێســـتادا بـــەدی دەكرێـــت ئەوەیـــە كـــە جۆرێـــك لـــە 
ناســـیۆنالیزم هاتووەتـــە ئـــارا كـــە پتـــر جەخـــت لەســـەر 
ئـــەوەی  دەكات.  پەراوێزخســـتن  و  دوورخســـتنەوە 
پاڵنەرەكانیشـــەوە،  بـــە هـــۆكار و  بێـــت  پەیوەســـت 
ـــەوە  ـــە ئێســـتادا و لەســـەر ئاســـتی جیهـــان ئ ـــە ل ئەوەی
ــە  ــك لـ ــان فۆرمێـ ــك، یـ ــە جۆرێـ ــت كـ ــەدی دەكرێـ بـ
ــە  ــەوە لـ ــەری هەڵداوەتـ ــتڕەو سـ ــیۆنالیزمی ڕاسـ ناسـ
ــتی  ــەر ئاسـ ــە سـ ــانییەی لـ ــەو نایەكسـ ــی ئـ ئەنجامـ

جیهانـــدا هاتووەتـــە ئـــاراوە. 
* هەنـــدێ لـــە توێـــژەران و نووســـەرانی ئـــەم بـــوارە 
بـــاس لـــەوە دەكـــەن كـــە شـــان بـــە شـــانی ناســـیۆنالیزم 
ئەویـــش  ئـــاراوە  هاتووتـــە  دیكـــە  پەرەســـەندنێكی 
دەســـەاڵتخوازییەوە،  ناســـیۆنالیزمی  و  پۆپۆلیـــزم 

دیـــد و تێڕوانینـــی ئێـــوە لـــەم ڕووەوە چییـــە؟
- ســـەرەتا دەبێـــت ئێمـــە ئـــەوە ڕوون بكەینـــەوە 
كـــە ڕەنگـــە نەتوانیـــن پۆپۆلیـــزم یەكســـان بكەیـــن 
بـــە دەســـەاڵتخوازی و شـــۆڤینیزم. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 
پەرەســـەندنەی  ئـــەو  و  دەكرێـــت  بـــەدی  ئـــەوەی 
و  ســـەرهەڵدان  لـــە  بریتییـــە  بـــووە،  دروســـت 
هاتنەئـــارای هەنـــدێ لـــە شـــێوە و فۆڕمەكانـــی 
ـــە دیموكراتییـــە  تاكـــڕەوی و دەســـەاڵتخوازی و دژ ب
كـــە ڕەوایەتـــی دەدەن بـــە مەیـــل و ڕەوتێـــك كـــە 
بـــرەو بـــە پەراوێزخســـتن دەدات، ئـــەم ڕەوتـــە پێـــی 
ـــە شـــكۆمەندی و  ـــڕ ل ـــە پێشـــتر ڕۆژگارێكـــی پ وای
ـــارە بگەڕێنرێتـــەوە  ـــووە كـــە دەبێـــت دووب شـــانازی هەب
و كەســـانێكیش هـــەن بوونەتـــە بەربەســـت لـــەم ڕووەوە، 
ئەمـــەش دۆخێكـــی خوڵقانـــدووە كـــە دژایەتـــی و 
ــت  ــت ببێـ ــردن دروسـ ــر تۆمەتباركـ ــی و یەكتـ ناكۆكـ
ــدا  ــی و ئایینییەكانـ ــتە ئیتنـ ــوان ناسیۆنالیسـ ــە نێـ لـ
و هەنـــدێ جـــار وەك دژ و دوژمـــن ئامـــاژە بـــە 

یەكتـــری دەكـــەن. 
* ئێـــوە لـــە یەكێـــك لـــە وەاڵمەكانتانـــدا ئاماژەتـــان 
بـــەوە كـــرد كـــە ئـــەم شـــێوە نەخـــوازراوەی ناســـیۆنالیزم 
كـــە  نایەكســـانییەیە  ئـــەو  دەرهاویشـــتەی  و  زادە 
لەســـەر ئاســـتی جیهـــان ســـەری هەڵـــداوە و هاتووەتـــە 
ئـــاراوە، ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا كـــە بـــە جیهانگەرایـــی 
هەڵگـــری مـــژدەی باشـــتركردنی بـــار و گوزەرانـــی 
وایـــە  پێـــت  بـــۆ هەمـــووان هەڵگرتبـــوو، كەواتـــە 
نائومێدبـــوون  تەنانـــەت  و  ناڕازیبـــوون  دەبێـــت 
و  وەربگیرێـــت  جـــددی  بـــە  جیهانگەرایـــی  لـــە 

هەڵوەســـتەی لەســـەر بكرێـــت؟
بـــە  جیهانگەرایـــی  مـــن  تێڕوانینـــی  بـــە   -

چەشـــنێك هاتووەتـــە ئـــاراوە كـــە ڕەنگـــە بتوانیـــن 
بڵێیـــن پێچەوانـــە نابێتـــەوە و ناكرێـــت بـــاس لـــەوە 
ـــارادا  ـــە ئ ـــە ل ـــن ك ـــەوە بكەی ـــان پێشـــبینی ئ ـــن ی بكەی
نەمێنێـــت، بـــەاڵم ڕەنگـــە لـــە بـــەرگ و شـــێوە و 
فۆرمـــی دیكـــەدا گوزارشـــت لـــە خـــۆی بـــكات 
و بەرجەســـتە ببێـــت. لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هەنـــدێ 
ـــەن  ـــارادا ه ـــە ئ ڕەوت و تەوژمـــی دادپەروەریخـــواز ل
ئـــەو  پـــەردە هەڵبدەنـــەوە لەســـەر  كـــە دەیانەوێـــت 
دەســـەاڵتخوازی و بااڵدەســـت و ئیســـتیغاللكردنەی 

پـــەردەی جیهانگەرایـــدا دەگوزەرێـــت.  لەژێـــر 
ســـەرهەڵدانەوەی  بـــە  پەیوەنـــدی  لـــە  هـــەر   *
و  نیگەرانـــی  بـــە  ئەوانـــەی  ناســـیۆنالیزمەوە، 
ڕووی  لـــە  دەڕوانـــن،  پرســـە  لـــەم  دڵەڕاوكێیـــەوە 
و  كاولـــكاری  چەندیـــن  ئۆباڵـــی  مێژووییـــەوە 
ـــە ئەســـتۆی  ـــراوان دەخەن ـــاو و بەرف كوشـــتاری بەرب
ناســـیۆنالیزم، كەواتـــە دەمانەوێـــت پرســـیارەكە ئـــەوە 
ـــی بڵێیـــن ناســـیۆنالیزم  ـــە ڕەهای ـــت ب ـــا دەكرێ ـــت ئای بێ
ــات  ــی و كارەسـ ــەی نەهامەتـ ــی مایـ ــۆ مرۆڤایەتـ بـ

بـــووە؟ 
بڵێیـــن گیروگرفـــت هەیـــە  بتوانیـــن  رەنگـــە   -
لـــەم گوزارشـــت و بانگەشـــەیەی لـــە پرســـیارەكەی 
ـــت گفتوگـــۆ  ـــە دەكرێ ـــاوەڕم وای ـــە. مـــن ب ـــوەدا هەی ئێ
و  هاوواڵتیبـــوون  واتاكانـــی  و  مانـــا  لەبـــارەی 
ئینتیمـــاوە بكەیـــن، مەبەســـتم ئەوەیـــە مـــەرج نییـــە 
ـــان ڕەهەندێكـــی  ـــەت، ی ـــەرگ و ڕواڵ ـــیۆنالیزم ب ناس
توندوتیـــژ و پەراوێزخســـتن وەربگرێـــت، هەروەهـــا پێـــم 
وایـــە پێویســـت بـــەوە دەكات كـــە ئـــەو نـــادادی و 
ســـتەمە مێژووییانـــە ڕاســـت بكرێنـــەوە كـــە بـــە نـــاوی 

ــراون.  ــەالن كـ ــە گـ ــیۆنالیزمەوە لـ ناسـ
* چەمـــك و زاراوەیەكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار 
بریتییـــە لـــە ناســـیۆنالیزمی داخـــراو، ئایـــا چـــۆن 
ــا  ــت و ئایـ ــە بكرێـ ــەم چەمكـ ــەی ئـ ــت پێناسـ دەكرێـ
ئـــەم جـــۆرە ناســـیۆنالیزمە ڕەنگدانـــەوەی لـــە شـــێوەی 
گرتنەبـــەری سیاســـەتێكی دەرەكـــی و گۆشـــەگیر و 

داخـــراودا دەبێـــت؟
بریتییـــە  ئێـــوە  مەبەســـتی  وایـــە  پێـــم  مـــن   -
كـــە  تەوژمانـــەی  و  ڕەوت  ئـــەو  بوونـــی  لـــەو 
پێداگـــری لەســـەر پەراوێزخســـتنی كەســـانێك، یـــان 
دەكـــەن،  كۆمەڵگـــە  دیاریكـــراوی  پێكهاتەیەكـــی 
بـــەاڵم نابێـــت ئەوەشـــمان لـــە یـــاد بێـــت كـــە لەســـەر 
ئاســـتی جیهانیـــش سیاســـەتەكان بـــە چەشـــنێكن 
كـــە ســـوودمەندبوونە بـــۆ نوخەبەكـــی سیاســـی و 

مەرج نییە ناسیۆنالیزم بەرگ 
و ڕواڵەت، یان ڕەهەندێكی 
توندوتیژ و پەراوێزخستن 
وەربگرێت، هەروەها پێم وایە 
پێویست بەوە دەكات كە ئەو 
نادادی و ستەمە مێژووییانە 
ڕاست بكرێنەوە كە بە ناوی 
ناسیۆنالیزمەوە لە گەالن كراون

چەندین دەستتێوەردانی 
ئاشكرای ئایینی هەبوون كە 
ڕەنگڕێژی ڕەوتی مێژوو و 
پەرەسەندنەكانیان كردووە

وابەستەیی و ڕایەڵ و 
پەیوەندییەك لە نێوان ئایین و 
ناسیۆنالیزمدا هەیە

ئێمە ناتوانین لە دژایەتیكردنی 
سامییەتی هاوچەرخ تێبگەین، 
بە بێ شرۆڤەكردنی ڕەگ و 
ڕیشەكانی لە نێو توندوتیژی 
مەسیحییەتی كالسیكیدا لە دژی 
جوولەكە
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ئابووریـــی دیاریكـــراو. لـــە دەرئەنجامـــدا دۆخێـــك 
نێـــو  لـــە  كـــەس  كۆمەڵێـــك  كـــە  بـــووە  دروســـت 
ـــن،  ـــج دەگیرێ ـــە ئامان ـــدا وەك دوژمـــن ب كۆمەڵگەكان
لـــە كاتێكـــدا ئـــەم كەســـانە تـــەواو بێبـــەش كـــراون 
ئابوورییـــە  سیســـتمە  خۆشـــییەكانی  و  خێـــر  لـــە 

جیهانییـــەكان. 
* ئێـــوە توێـــژەر و تایبەتمەنـــدی بـــواری دیراســـاتی 
ـــەك  ـــەڵ و پەیوەندیی ـــچ جـــۆرە ڕای ـــا هی ـــن، ئای ئایینی

لـــە نێـــوان ئاییـــن و ناســـیۆنالیزمدا بـــەدی دەكـــەن؟
ـــەڵ  ـــە وابەســـتەیی و ڕای ـــاوەڕم وای ـــێ مـــن ب - بەڵ
و پەیوەندییـــەك لـــە نێـــوان ئاییـــن و ناســـیۆنالیزمدا 
هەیـــە. خـــۆ ئەگـــەر ئێمـــە وەك بەرجەســـتەبوونی 
پرۆژەیەكـــی سیاســـیی ڕۆژگاری هاوچـــەرخ لـــە 
ناســـیۆنالیزم بڕوانیـــن كـــە پێگـــەی بنەڕەتـــی ئایینـــی 
گرتـــووە لـــە ڕەنگڕێژكـــردن و داڕشـــتنەوەی ســـەرجەم 
الیەنـــە سیاســـی و كۆمەاڵیەتییەكانـــی ئەوروپـــا، 
ئـــەوا لـــە هەمـــان كاتـــدا دەتوانیـــن ئامـــاژە بـــەو 
ـــەواو  ـــە ت ـــەم هـــەوڵ و پرۆژەی ڕاســـتییە بكەیـــن كـــە ئ
خاڵـــی نەبـــووە لـــە ئاییـــن. لـــە هەمـــان كاتـــدا دەكرێـــت 
جـــۆری ئـــەم پەیوەنـــدی و ڕایەڵـــەش بـــە تێپەڕبوونـــی 
ڕۆژگار و ســـەردەمەكان گۆڕانكارییـــان بەســـەردا 

بێـــت. 
* بـــەاڵم ئاشـــكرایە كـــە پرســـی ئاییـــن قـــووڵ 
ڕۆچووەتـــە چەندیـــن پـــرس و دۆزی نیشـــتمانییەوە 
لەســـەر ئاســـتی جیهـــان، ئێـــوە چـــۆن لـــەم پرســـە 
دەڕوانـــن و ئایـــا پێتـــان وایـــە ئەمـــە تـــا چەنـــد لەســـەر 

ئـــەو پـــرس و دۆزانـــە كاریگـــەری هەبـــووە؟ 
پرســـیارە  ئـــەم  كورتـــی  وەاڵمێكـــی  ئەگـــەر   -
ـــدێ جـــار  ـــێ هەن ـــت بڵێیـــن بەڵ ـــەوا دەكرێ بدەینـــەوە، ئ
پێكداچـــوون ئاڵـــۆزی دروســـت كـــردووە. ئەگـــەر 
ئێمـــە لـــەم ڕووەوە ناكۆكیـــی نێـــوان ئیســـرائیل و 
ـــەدی  ـــەوەی ب ـــەوا ئ ـــن، ئ فەلەســـتین لەبەرچـــاو بگری
ــە  ــا براوەتـ ــرائیلەوە پەنـ ــەن ئیسـ ــە لەالیـ ــراوە ئەوەیـ كـ
بـــەر ڕاڤـــەی ئایینـــی و پرســـە ئاینییـــەكان بـــۆ 
ئـــەوەی ڕەوایەتیـــدان و پاســـاوهێنانەوە بـــۆ هەنـــدێ 
لـــە كـــردار و هەڵوێســـتەكانیان و ئەمـــە بـــە درێژایـــی 
داگیركارییەكەیـــان ئەنجـــام دراوە. هەرچەنـــدە دەبێـــت 
لـــەم ڕووەوە بـــە حـــەزەر بیـــن، واتـــە ســـەرەڕای ئـــەوەی 
ــان پـــێ كـــرد و خســـتمانە ڕوو، ئـــەوا  كـــە ئاماژەمـ
ـــەتەكان  ـــەرجەم هەڵوێســـت و سیاس ـــن س ـــت بڵێی ناكرێ
گۆشـــەنیگایەكی  و  ڕوانگـــە  لـــە  واڵتـــەدا  لـــەم 
ئایینییـــەوە لێیـــان دەڕوانرێـــت و ئەنجـــام دەدرێـــت، 

بـــەاڵم ئـــەوەی ئەنجـــام دراوە ئەوەیـــە كـــە ئاییـــن 
كراوەتـــە بنچینـــە و بناغـــەی سیســـتمەكە. هـــەر 
چۆنێـــك بێـــت چەندیـــن دەســـتتێوەردانی ئاشـــكرای 
ئایینـــی هەبـــوون كـــە ڕەنگڕێـــژی ڕەوتـــی مێـــژوو 
ئامـــاژە  دەتوانیـــن  كـــردووە.  پەرەســـەندنەكانیان  و 
بكەیـــن.  زایۆنییـــەكان  مەســـیحییە  ڕۆڵـــی  بـــە 
كـــە  بڵێیـــن  دڵنیاییـــەوە  بـــە  دەتوانیـــن  كەواتـــە 
ـــەوەی  ـــە شـــرۆڤەكردن و لێكدان ـــدارە ب ـــن پەیوەندی ئایی

پەرەســـەندن و پێشـــهاتە سیاســـییەكانەوە، بـــە واقیعـــی 
ـــی  ـــە چۆنیەت ـــركاری و ب ـــە داگی كۆڵۆنیاڵیزمـــەوە، ب
پاســـاوهێنان و ڕەوایەتـــی پێدانیانـــەوە بـــە درێژایـــی 
چەندیـــن دەیـــە. هەروەهـــا پرســـی دژایەتیكردنـــی 
ـــووە هـــۆی  ـــە دەرئەنجامـــدا ب ـــە كـــە ل ســـامییەت هەی
ـــەروەختی  ـــە س ـــەكان ل ـــە جوولەك كۆمەڵكـــوژی دژ ب
جەنگـــی دووەمـــی جیهانیـــدا، بـــەاڵم دواتـــر بـــووە 
هـــۆی پتەوكردنـــی پـــرۆژەی سیاســـی ئیســـرائیل 
كاتـــدا  لـــە هەمـــان  لـــە دژی فەلەســـتینییەكان. 
ســـامییەتی  دژایەتیكردنـــی  لـــە  ناتوانیـــن  ئێمـــە 
ـــێ شـــرۆڤەكردنی ڕەگ  ـــە ب ـــن، ب هاوچـــەرخ تێبگەی
و ڕیشـــەكانی لـــە نێـــو توندوتیـــژی مەســـیحییەتی 

كالســـیكیدا لـــە دژی جوولەكـــە. 
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دەركردنی یاسای نەوت و گاز 
لەالیەن پەرلەمانی عێراقەوە 
بەشێكی زۆری كێشەكانی نێوان 

هەولێر و بەغدا چارەسەر دەكات 

42 ساڵە چارەسەركردنی كێشەی كەركووك بە 
هەڵواسراوی ماوەتەوە و پێویستە دیالۆگی هاوبەش بۆ 

جیبەجێكردنی ماددەی 140ی دەستوور دەست پێ بكات 

دكتۆر عەبدولحسێن شەعبان:
بیرمەند و ئەكادیمیستی عێراقی بۆ گواڵن:

ـــەرەس و نایەقینـــی و چەقبەســـتووییدایە، هیـــچ ڕۆشـــناییەك  ـــواری ه ـــە لێ ـــراق ل پرۆســـەی سیاســـیی عێ
ـــۆ چارەســـەركردنی  ـــت، هـــەر هەوڵێكیـــش كـــە ب ـــەدی ناكرێ ـــە تاریكـــە ب ـــەو تونێل ـــۆ دەرچـــوون ل ـــە ئاســـۆدا ب ل
ئـــەم قەیرانـــە بدرێـــت ســـەركەوتن بـــە دەســـت ناهێنێـــت، چ لەســـەر ئاســـتی الیەنـــە سیاســـییەكانی عێـــراق، 
ــەر  ــە لەسـ ــەم واڵتـ ــە ئـ ــەم زووانـ ــت بـ ــبینی ناكرێـ ــە پێشـ ــی، بۆیـ ــی و نێودەوڵەتـ ــتی ئیقلیمـ ــەر ئاسـ چ لەسـ
ــەوەری  ــد تـ ــە و چەنـ ــت، ئەمانـ ــەقامگیر بێـ ــی سـ ــووری و كۆمەاڵیەتـ ــداری و ئابـ ــی و ئیـ ــتی سیاسـ ئاسـ
ـــۆر  ـــی دكت ـــد و ئەكادیمیســـتی عێراق ـــاری گـــواڵن لەگـــەڵ بیرمەن ـــەی گۆڤ ـــەم دیمانەی ـــی ئ دیكـــە ناوەرۆك

عەبدولحســـێن شـــەعبان پێـــك دەهێنـــن.
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بـــە  عێـــراق  سیاســـیی  پرۆســـەی  ئێســـتا   *
ــدێ  ــت، هەنـ ــەختدا تێدەپەڕێـ هەلومەرجێكـــی زۆر سـ
لـــە چاودێـــران ئاماژەیـــان بـــەوە كـــردووە كـــە عێـــراق 
لـــە لێـــواری هـــەرەس و نایەقینیدایـــە، ئـــەم دۆخـــەش 
وەك بنەمایـــەك بـــۆ پرۆســـەی سیاســـیی داهاتـــوو 
كـــە  عێراقـــی  بیرمەندێكـــی  وەك  دەمێنێتـــەوە، 
شـــارەزاییەكی دوورودرێـــژت لـــە سیاســـەتی عێراقـــدا 
دەوڵەتێكـــی  وەك  عێـــراق  پێتوایـــە  ئایـــا  هەیـــە، 
ـــی میلیشـــیا،  ـــەرەو دەوڵەت ـــەردەمییانە ب ـــی و س مەدەن

یـــان حاڵەتـــی نادەوڵـــەت هەنـــگاو دەنێـــت؟
هاتنـــە  ئەمریـــكا  هێزەكانـــی  كاتـــەی  لـــەو   -
نێـــو عێـــراق و داگیریـــان كـــرد لـــە ســـاڵی 2003، 
پرۆســـەی عێـــراق ڕووەو هـــەرەس و نایەقینـــی چـــووە، 
ئـــەو پرۆســـە سیاســـییەی كـــە پـــۆل بریمـــەر هێنایـــە 
كایـــەوە، ئەنجامەكـــەی پشكپشـــكێنە و دابەشـــكاری 
بـــوو لـــە ڕووی ئیتنـــی و تایفەگەرییـــەوە، ئەویـــش لـــە 
ـــە  ـــییەكانی ب ـــە كورس ـــم، ك ـــی حوك ـــی ئەنجومەن میان
ـــی  ـــە بریت ـــرا، ك ـــەش ك ـــازە داب ـــەیەكی ت ـــی هاوكێش پێ
بـــوون لـــە 13 كورســـی بـــۆ شـــیعە و »شـــیعەی 

سیاســـی« و 5 كورســـی بـــۆ ســـوننە و »ســـوننەی 
سیاســـی« و 5 كورســـیش بـــۆ كـــورد، مەبەســـت 
هـــەردوو حزبـــی ســـەرەكی لـــە كوردســـتان و یـــەك 
كورســـیش بـــۆ توركمـــان و یەكێكـــی دیكـــەش بـــۆ 

ــووری. ــد و ئاشـ كلـ
ئەمـــە لـــە یاســـای بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت و لـــە 
دەســـتووری هەمیشـــەیی عێراقـــدا چەســـپا، كـــە دواتـــر 
ــە  ــار لـ ــرا، دوو جـ ــاو نـ ــەكان نـ ــیپی پێكهاتـ ــە پرەنسـ بـ
دەســـتووردا بـــە دەق هاتـــووە، لـــە ماددەكانـــی 9، 
12، 49، 125 و 142، ئەمـــە تەنیـــا سیســـتمیكە 
پشـــت بـــە پشكپشـــكێنەی تایفەگـــەری و ئیتنـــی 
دەبەســـتێت، هەروەهـــا تاقمێـــك سیاســـەتمەدار ســـوود 
حیســـابی  لەســـەر  دەبڕێـــت  پـــێ  دەســـتكەوتیان  و 
خەڵكـــی  ناســـنامەی  و  دڵســـۆزی  و  لێهاتوویـــی 

عێـــراق.
ـــەر چـــاو  ـــاردە ب ـــدێ دیمـــەن و دی ـــە ئەگـــەر هەن بۆی
بكـــەون تایبـــەت بـــە گواســـتنەوەی دەوڵـــەت، لـــە شـــێوازە 
ــەوە  ــەرەتای دامەزراندنیـ ــە سـ ــەر لـ ــەی هـ مەدەنییەكـ
ــۆ  ــكا، بـ ــی ئەمریـ ــا داگیركاریـ ــاڵی 1921 تـ ــە سـ لـ
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ـــە ڕێـــی ئـــەوەی پێـــی  شـــێوازێكی تێكەڵـــی بەرایـــی ل
دەگوترێـــت هەڵمەتـــی ئیمانـــی دوای ئۆپەراســـیۆنی 
داگیركردنـــی كوەیـــت لـــە ســـاڵی 1990، ئـــەوا ئـــەم 
دوو  لـــە  ســـەرەتاوە  لـــە  هـــەر  دیاردانـــە  و  دیمـــەن 
شـــێوەی بانگدانـــی جیاوازیـــی فەرمیـــی ســـوننە و 
ــی  ــی دوو وەقفـ ــە بوونـ ــە لـ ــەوت، جگـ ــیعەدا دەركـ شـ
ئیســـامی، یەكیـــان بـــۆ شـــیعە ئـــەوی دیكـــە بـــۆ 
ســـوننە، ئەمـــە وێـــڕای بوونـــی چەندیـــن وەقفـــی 
مەســـیحی و ئێـــزدی و ســـابئیی مەندائـــی، دەكـــرێ 
چەندیـــن نموونـــەی دیكـــەش بهێنینـــەوە. هەروەهـــا 
میلیشـــیا و هێـــزە چەكدارەكانـــی دیكـــە كـــە الیەنـــی 
ـــەم  ـــوو ل ـــان هەب دەســـەاڵتدار پاڵپشـــتییان دەكـــەن، ڕۆڵی
جـــۆرە دابەشـــبوونە بـــۆ بەرژەوەندیـــی مەزهەبـــی و 
ــنوور  ــە بـــێ هیـــچ سـ ــەم هێزانـ ئایینـــی، تەنانـــەت ئـ
و بەربەســـتێك، خۆیـــان بەســـەر دەوڵەتـــدا ســـەپاندووە، 
بـــە تایبەتیـــش كاتێـــك دروشـــمی تایفەگـــەری بـــۆ 
بـــەكار  تەســـك  خۆویســـتیی  سیاســـیی  مەرامـــی 
دەهێنـــن، بـــە شـــێوەیەك كـــە ئـــەم هێزانـــە لـــە ســـەرەوەی 
دەوڵەتـــن و دەســـتوەردان لـــە كاروباریشـــیدا دەكـــەن، 
ئەوانـــە بـــە ئاســـانی دەســـتبەرداری ئـــەم ڕەفتارەیـــان 
ــۆ  ــەڕی ناوخـ ــە شـ ــڕوا دوور نییـ ــەر وا بـ ــن، ئەگـ نابـ
ـــكات، ســـەرەنجام  ـــێ ب ـــەوە دەســـت پ ـــە هەمـــوو الیەك ل
ــەت.  ــەروەریی دەوڵـ ــتدانی سـ ــە هـــۆی لەدەسـ دەبێتـ

ـــە پرۆســـەی  ـــەم حاڵەتەی)نایەقیـــن( ل * ئەگـــەر ئ
ــەرەكییەكان  ــە سـ ــوو و، پێكهاتـ ــەردەوام بـ ــیدا بـ سیاسـ
لـــە  بەتایبەتـــی  ڕێككەوتنێـــك،  نەگەیشـــتنە 
ســـەرەڕای  شـــیعە،  سیاســـییەكانی  الیەنـــە  نێـــوان 
)ئێـــران،  دەرەكـــی  دەســـتوەردانی  بەردەوامبوونـــی 
كەنـــداو، توركیـــا، ئەمریـــكا و...تـــاد(، ئایـــا عێـــراق 
حیســـاباتی  تەســـفیەی  بـــۆ  گۆڕەپانێـــك  دەبێتـــە 
لـــە  بەرژەوەندییـــان  كـــە  الیەنانـــەی  ئـــەو  هەمـــوو 
ناســـەقامگیریی عێراقـــدا هەیـــە و، ئایـــا دواجـــار 
ڕێگـــە خـــۆش دەكات بـــۆ پارچەپارچەكردنـــی عێـــراق، 
یـــان بـــۆ ئـــەوەی ببێتـــە چەنـــد دەوڵەتۆكەیـــەك لـــە نـــاو 

یـــەك دەوڵەتـــدا؟
گۆڕەپانـــی  بووەتـــە  عێـــراق  ڕاســـتی  بـــە   -
یەكاكردنـــەوەی حیســـاباتی الیەنـــەكان، نەخاســـمە 
بوونـــی چەندیـــن دەوڵەتـــی بچـــووك لـــە نێـــو یـــەك 
ــار  ــدارە و بڕیـ ــەك ئیـ ــی یـ ــەڵ نەبوونـ ــدا، لەگـ دەوڵەتـ
ـــكا  ـــی ئەمری ـــەی داگیركاری ـــەو كارە لەوەت و كاردا، ئ
ــی  ــەاڵتی نێودەوڵەتـ ــوون و دەسـ ــارە هەژمـ ــە، دیـ هەیـ
ــەش  ــدا دابـ ــنتۆن و تارانـ ــوان واشـ ــە نێـ ــی لـ و ئیقلیمـ
بـــووە، تـــا ئێســـتا عێـــراق نیـــوەی الی ئەمریكایـــە 

و نیوەكـــەی دیكـــەی الی تارانـــە، ئەمـــە وێـــڕای 
بوونـــی ســـەربازی توركـــی، كـــە بـــە دامەزراندنـــی 
بنكـــە لـــە كوردســـتان بەرچـــاو دەكەوێـــت، ســـەرەڕای 
و  گونـــد  و  شـــار  بۆردومانـــی  بەردەوامیـــی 
ناوچەكانـــی كـــورد لەالیـــەن توركیـــا و ئێرانـــەوە، بەڵكـــو 
ــێوەكانیەوە  ــوو شـ ــە هەمـ ــی بـ ــی نێودەوڵەتـ موخابەراتـ

گۆڕەپانـــی عێراقیـــان قۆســـتووەتەوە.
* لـــە ســـاڵی2010 تاكـــو ئێســـتا، واتـــا دوای 
ـــە ســـەرۆكایەتیی  ـــە ب ســـەركەوتنی لیســـتی ئەلعراقیی
دكتـــۆر ئەیـــاد عەلـــاوی بەســـەر لیســـتی دەوڵەتـــی 
ـــووری مالیكـــی، دەبینیـــن  ـــە ســـەرۆكایەتیی ن یاســـا ب
كـــە گۆڕانكارییـــەك لـــە پرۆســـەی سیاســـیی عێراقـــدا 
هاتووەتـــە ئـــاراوە، ئێـــران بـــە ئاشـــكرا دەســـتوەردان 
ــاو مانـــەوەی جڵـــەوی دەســـەاڵت بـــە  ــە پێنـ دەكات لـ
دەســـت شـــیعەوە بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی، بـــەاڵم دوای 
هەڵبژاردنەكانـــی ســـاڵی ڕابـــردوو، دابەشـــبوونێك لـــە 
نێـــوان ڕەوتـــی ســـەدر كـــە نوێنەرایەتیـــی شـــیعەی 
عێـــراق دەكات و چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی كـــە 
نوێنەرایەتیـــی وەالئییـــەكان دەكات، هاتـــە كایـــەوە، 
بـــە ڕای ئێـــوە ئـــەم جـــارە ئێـــران لـــە پاڵپشـــتیكردنی 
چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی و پێكهێنانـــی حكومەتـــدا 

ــەركەوتن بەدەســـت دەهێنێـــت؟  ــانییە سـ ــەو ئاسـ بـ
ســـوودمەندی  كـــێ  لـــەوەی  چاوپۆشـــی  بـــە   -
ـــی  ـــان ڕەوت ـــوەی هەماهەنگـــی، ی ـــە، چوارچێ گەورەی
ـــە  ـــە ســـەرەتاوە هەڵ ســـەدر، پرۆســـەی سیاســـی هـــەر ل
و دابەشـــكراو بـــووە، ئـــەوەی لەســـەر هەڵـــە و چەوتـــی 
هەڵـــەی  دەبێـــت،  چـــەوت  هـــەر  بێگومـــان  بێـــت، 
جەوهـــەری تەنیـــا بـــە ڕێـــكاری جەوهـــەری چارەســـەر 
دەكرێـــت، ئەویـــش بـــە پێداچوونـــەوە بـــە ســـەرجەم 
پرۆســـەی ئێســـتای سیاســـیی واڵتـــدا، دیـــارە ئـــەم 
و  نیشـــتمانی  ســـازانێكی  بـــە  پێویســـتی  كارەش 
ئیرادەیەكـــی سیاســـی هەیـــە، لەگـــەڵ قەناعەتبوونـــی 
الیەنـــە بەشـــداربووەكان، جگـــە ئـــەو ڕۆڵـــەی كـــە 
ڕێكخراوەكانـــی  و  ســـەندیكا  و  یەكێتـــی  ڕەنگـــە 

كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی بیگێـــڕن.
مـــن پێموایـــە بەردەوامبوونـــی ئـــەم دۆخـــە وەك 
پەیتـــا  هەڵوەشـــاندنەوەی  هـــۆی  دەبێتـــە  ئێســـتا، 
بـــۆ  دەكێشـــێت  پـــەل  دواجـــار  دەوڵـــەت،  پەیتـــای 
دابەشـــبوونێكی تونـــد كـــە شـــەڕی خوێنـــاوی بـــەدوادا 
ـــە ئاشـــكرا  ـــەوەی چـــەك ب ـــت، بەتایبەتیـــش باڵوبوون بێ
بـــۆ بەكارهێنانـــی توندوتیـــژی وەك ئامرازێـــك بـــۆ 
كـــە  نییـــە  ئێـــران  تەنیـــا  كێشـــەكان.  چارەســـەری 
دەیەوێـــت ئـــەم بارودۆخـــە ناســـەقامگیرە لـــە عێـــراق 

میلیشیا و هێزە چەكدارەكانی 
دیكە كە الیەنی دەسەاڵتدار 
پاڵپشتییان دەكەن، ڕۆڵیان 
هەبوو لەم جۆرە دابەشبوونە 
بۆ بەرژەوەندیی مەزهەبی و 
ئایینی، تەنانەت ئەم هێزانە 
بێ هیچ سنوور و بەربەستێك، 
خۆیان بەسەر دەوڵەتدا 
سەپاندووە

ئەگەر وا بڕوا دوور نییە شەڕی 
ناوخۆ لە هەموو الیەكەوە دەست 
پێ بكات، سەرەنجام دەبێتە 
هۆی لەدەستدانی سەروەریی 
دەوڵەت

هەژموون و دەسەاڵتی 
نێودەوڵەتی و ئیقلیمی لە نێوان 
واشنتۆن و تاراندا دابەش بووە، 
تا ئێستا عێراق نیوەی الی 
ئەمریكایە و نیوەكەی دیكەی الی 
تارانە
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پرۆسەی سیاسی هەر لە 
سەرەتاوە هەڵە و دابەشكراو 
بووە، ئەوەی لەسەر هەڵە و 
چەوتی بێت، بێگومان هەر 

چەوت دەبێت

بەردەوامبوونی ئەم دۆخە 
وەك ئێستا، دەبێتە هۆی 

هەڵوەشاندنەوەی پەیتا پەیتای 
دەوڵەت، دواجار پەل دەكێشێت 

بۆ دابەشبوونێكی توند كە شەڕی 
خوێناوی بەدوادا بێت

عێراق كە عومەری كوڕی 
خەتتاب)خوا لێی ڕازی بێت( 

بە سەری عەرەب ناوی بردووە، 
ئەگەر هەستێتەوە و ساغ 

ببێتەوە، دەبێتە توخمێكی 
هاوسەنگ لە ناوچەكەدا و 

سنوورێك بۆ چاوتێبڕینی توركیا 
دادەنێت

وەك خـــۆی بمێنێتـــەوە، تـــا ڕۆڵـــی چاودێریـــی خـــۆی 
بەڵكـــو ویایەتـــە یەكگرتووەكانـــی  ببینێـــت،  تێـــدا 
ئەمریـــكا كـــە عێراقـــی داگیـــر كـــرد، ئـــەم واڵتـــەی 
وەك نێچیرێـــك جێـــی هێشـــت بـــۆ تـــااڵن و كاولـــكاری 
و ڕكابەریـــی نـــاڕەوای نێـــوان هێـــزە سیاســـییەكان، 
و  بســـەپێنێت  بەســـەردا  خـــۆی  ئیـــرادەی  تاوەكـــو 
دەســـتكەوتی باشـــتر مســـۆگەر بـــكات، بەتایبەتیـــش 
و  نـــەوت  بەردەوامـــی گواســـتنەوەی  دابینكردنـــی 
هەڵســـوكەتكردن لـــەو ســـامانەدا، ئەمـــە ســـەرباری 
ــەر  ــەر دوو فاكتـ ــە جیهانـــی عەرەبـــی لەبـ ــەوەی كـ ئـ
پشـــتیان تـــێ كـــرد، یەكـــەم: هێـــزە خـــاوەن دەســـەاڵتەكان 
ـــرد  ـــان ك ـــدی، درێژدادڕیی ـــی یەك ـــە دوژمنایەتیكردن ل
ـــی  ـــۆكاری مەزهەب ـــە ه ـــران، ب ـــۆ ئێ ـــان ب ـــە وەالبوونی ل

و بەرژەوەندیـــی خۆویســـتیی تەســـك.
دووەم: هەنـــدێ لـــە دەوڵەتـــە عەرەبییـــەكان بـــەو 
چـــاوە ســـەیری دەكـــەن، وەك بڵێیـــت گۆڕەپانێكـــی 
تێڕوانینـــی  دیكـــەی  ڕوویەكـــی  بـــە  ئێرانییـــە 

عێراقـــی. تایفەگەریـــی 
عێـــراق  هەڵـــەن،  هەردووكیـــان  ڕاســـتییەكەی 
كـــە عومـــەری كـــوڕی خەتتاب)خـــوا لێـــی ڕازی 
ــەر  ــردووە، ئەگـ ــاوی بـ ــەرەب نـ ــەری عـ ــە سـ بێـــت( بـ
توخمێكـــی  دەبێتـــە  ببێتـــەوە،  ســـاغ  و  هەســـتێتەوە 
بـــۆ  ســـنوورێك  و  ناوچەكـــەدا  لـــە  هاوســـەنگ 
وێـــڕای  ئەمـــە  دادەنێـــت،  توركیـــا  چاوتێبڕینـــی 
ڕۆڵـــی بەرچـــاوی لـــە گەیشـــتن بـــە چارەســـەرێكی 
دادپەروەرانـــە و ئاشـــتییانەی كێشـــەی فەلەســـتین، 
چـــارەی  مافـــی  بـــە  دداننـــان  بـــە  بەتایبەتـــی 
خۆنووســـین و دامەزراندنـــی دەوڵەتـــی فەلەســـتین، 
كـــە پایتەختەكـــەی قـــودس بێـــت، لەبـــەر ئـــەوەی 
خـــاوەن توانـــا و كاریگـــەری و مێـــژوو و شارســـتانیەتە.
* حوكمداریـــی بیســـت ســـاڵی ڕابـــردوو دەریخســـت 
ــی  ــە بەڕێوەبردنـ ــیعە لـ ــییەكانی شـ ــە سیاسـ ــە حزبـ كـ
تەندروســـت  شـــێوەیەكی  بـــە  عێراقـــدا  دەوڵەتـــی 
)پارێزگاكانـــی  مەبەســـت  هێنـــاوە،  شكســـتیان 
كەمتریـــن  كـــە  عێراقـــە(  باشـــووری  و  ناوەڕاســـت 
بـــۆ  نییـــە  تێـــدا  بنەڕەتییـــان  خزمەتگوزاریـــی 
بەردەوامبوونـــی ژیانـــی ڕۆژانـــەی هاوواڵتیـــان، كار 
گەیشـــتە ئـــەوەی خۆپیشـــاندانی بـــەردەوام لـــە هەمـــوو 
پارێزگاكانـــی شـــیعە و بەغـــدای پایتەخـــت ڕێـــك 
ســـەرهەڵدانی)بەهاری  پێشـــبینیی  ئایـــا  بخرێـــت، 
لـــە  ئـــەوەی لەســـاڵی 2011  عێراقی(دەكـــەن وەك 

دا؟ ڕووی  عەرەبیـــدا  واڵتانـــی  زۆربـــەی 
- بەهـــاری عەرەبـــی بـــە دوو فاكتـــەر لەبارچـــوو، 

ســـەركوتكردنی بـــەردەوام لەالیەكـــەوە، حاڵەتـــی بـــێ 
ـــی  ـــە الیەك ـــوون ل ـــی ب ـــە تووش ـــە خەڵكەك ـــدی ك ئومێ
دیكـــەوە، بـــەم شـــێوەیە جۆرێـــك لـــە پەرتەوازەیـــی 
مەترســـیی  كـــە  ئـــاراوە،  هاتـــە  پەرشـــوباڵوی  و 
ــرا،  ــاوەڕوان دەكـ ــێ چـ ــازەی لـ ــەوەی تـ ڕووبەڕووبوونـ

بەتایبەتـــی تێكچـــوون گوزەرانـــی خەڵـــك.
تشـــرین  میللیـــی  خۆڕســـكانەی  جوواڵنـــەوەی 
خۆرێكـــی  هەڵهاتنـــی  و  هیوابەخـــش  تەزوویەكـــی 
ئازادیـــی لـــێ چـــاوەڕوان دەكـــرا، چونكـــە هێـــزی 
گەنـــج و الوانـــی ناحزبـــی هاتبوونـــە مەیـــدان، هێـــزە 
نەریتییەكانـــی دیكـــەش پاڵپشـــتییان كـــردن، بـــەاڵم 
بـــە داخێكـــی زۆرە ئامانجەكانـــی نەپێـــكا، ئەمـــەش 
ـــە  ـــدێ داواكاری ك ـــارەزایی و هەن ـــی ش ـــەر نەبوون لەب
واقیعـــی نەبـــوون، تەنانـــەت جێبەجێـــش ناكرێـــن، چـــۆن 
ئەنجـــام  ســـەركوتكارییان  ئەوانـــەی  دەكەیـــت  داوا 
بدەنـــە دادگا، هەروەهـــا دروشـــمی  داوە بەرپرســـان 
ـــە  ـــن بدرێن ـــەی گەندەڵ ـــی و ئەوان ـــی گەندەڵ بنبڕكردن
دادگا، لـــەم هەلومەرجـــەی ئێســـتادا مەحاڵـــە، وا 
پێشـــبینی دەكـــرا جوواڵنەوەكـــە كـــە هەســـت و ســـۆزی 
ـــكار و ڕێوشـــوێنی  ـــن ڕێ خەڵكـــی ڕاكێشـــابوو، چەندی
خێـــرا بگرێتەبـــەر لەوانـــە: ڕووخاندنـــی حكومـــەت و 
ــە  ــك بـ ــی بڕیارێـ ــتوور و دەركردنـ ــاردنی دەسـ هەڵپەسـ
دامەزراندنـــی حكومەتێـــك و ســـەرۆكێكی وەزیـــران 
ــر  ــاڵ زیاتـ ــە دووسـ ــە لـ ــتنەوە، كـ ــاوەی گواسـ ــۆ مـ بـ
نەبێـــت، بـــۆ چاوخشـــاندنەوە بـــە پرۆســـەی سیاســـی 
و  پێكهاتـــەكان  پرەنســـیپی  هەڵوەشـــاندنەوەی  و 
پشتبەســـتن بـــە هاوواڵتیبوونـــی هاوكـــوف و یەكســـان، 
تـــازەی  ســـازانێكی  بـــۆ  ڕێگەخۆشـــكەرێك  وەك 
كۆمەاڵیەتیـــی  گرێبەســـتێكی  یـــان  نیشـــتمانی، 
سیاســـیی جیـــاواز، كـــە ئێســـتا لەئارادایـــە بەپێـــی 
ڕێكخســـتنی  بـــۆ  دەســـتوورییانە  ڕاگەیاندنێكـــی 
قەیرانـــە  لـــەو  هیوایـــەی  بـــەو  سیاســـی،  ژیانـــی 
ـــووە  ـــەو تەنگـــژەی كـــە عێراقـــی تێكەوت دەربچێـــت و ل
دەربـــازی ببێـــت، ئـــەو عێراقـــەی كـــە لـــە پێشـــەوەی 
دەوڵەتـــە شكســـتخواردووەكانە، بەتایبەتـــی كـــە بـــە 
ـــاردەی توندوتیـــژی و چەكـــی  دەســـت گەندەڵـــی و دی

بـــێ مۆڵەتـــەوە دەناڵێنێـــت. 
ڕاســـتە كـــە بارودۆخـــە هـــەرەس و ناجێگیرەكـــەی 
ئێســـتای واڵت فاكتەرێكـــە بـــۆ هاندانـــی بەرپابوونـــی 
و  ســـەرەكییە  بناغـــەی  ئەمـــە  كـــە  ناڕەزایـــی، 
ــە  ــە، بـ ــود هەیـ ــەری خـ ــی فاكتـ ــە بوونـ ــتی بـ پێویسـ
ـــی  ـــەوەی تشـــرین، بەپێ ـــەوەی ڕوحـــی جوواڵن گەڕاندن
هاوكێشـــەگەلێكی تـــازە، ئـــەم كارەش هـــەر بەردەوامـــە، 
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مادامەكـــی بارودۆخـــە خراپەكـــە هـــەر وەك خـــۆی 
ــەوە. ماوەتـ

ــێوەیەكی  ــە شـ ــەقامی عەرەبیـــی عێراقـــی بـ * شـ
و  گۆڕیـــن  داوای  ســـوننە(  و  )شـــیعە  گشـــتی 
هەمواركردنـــەوەی دەســـتووری عێـــراق دەكـــەن، لـــە 
دەســـتوورمان  2005دا  ســـاڵی  لـــە  كـــە  كاتێكـــدا 
نووســـییەوە، گەلـــی عێـــراق بـــە ڕێـــژەی 80% دەنگـــی 
پـــێ دا، پرســـیارەكە ئەوەیـــە: ئایـــا كەموكـــووڕی لـــە 
ـــە  ـــە ب ـــە جێبەجـــێ نەكردنیـــدا هەی ـــان ل دەســـتوورەكە، ی

شـــێوەی دروســـت و پراكتیكـــی؟
لەبـــەردەم  هەمەجـــۆر  مینـــی  چەندیـــن   -
ــڕوا،  ــەر وا بـ ــە هـ ــەر دۆخەكـ ــەن، ئەگـ ــتووردا هـ دەسـ
ئـــەوا نـــاو بەنـــاو دەبێتـــە هـــۆی تەقینـــەوەی ئـــەم 
مینانـــە، ئەمـــەش پێویســـتی بـــە ســـازانێكی تـــازەی 
نیشـــتمانی هەیـــە بـــۆ هەمواركردنـــەوەی دەســـتوور و 
ڕاســـتكردنەوەی ئاراســـتەكانی و گۆڕینـــی هەنـــدێ 
لـــە ئەحكامەكانـــی، بگـــرە هـــەر لـــە پێشـــەكییەكە و 
ـــەم دەســـتوورە  دواجـــار ڕێوشـــوێنی هەمواركردنەكـــە، ئ
زەحمەتـــەكان،  و  وشـــك  دەســـتوورە  لـــە  یەكێكـــە 
تاكـــو  كـــردووە  دەســـتوەردانیان  فاكتـــەر  چەندیـــن 
داگیـــركاری  ئیـــدارەی  كـــە  لەوانـــە  بیســـەپێنن، 
ئەمریـــكا داینابـــوو كـــە دەبێـــت بنووســـرێتەوە و لـــە 
15ی ئابـــی 2005 ڕادەســـت بكرێـــت، لـــە 15ی 
ڕاپرســـیی  ساڵیشـــدا  هەمـــان  یەكەمـــی  تشـــرینی 
ــتوورە  ــەم دەسـ ــی ئـ ــش بەپێـ ــت، هەڵبژاردنیـ ــۆ بكرێـ بـ
 2005 یەكەمـــی  كانوونـــی  15ی  ڕۆژی  لـــە 
وایـــان  مەرجانـــە  هەمـــوو  ئـــەم  بدرێـــت،  ئەنجـــام 
كـــرد دەســـتوورەكە پـــەك بخرێـــت، زۆربـــەی مـــاددە 
بـــە  پشـــت  عێـــراق  دەســـتووری  بنەڕەتییەكانـــی 
شـــێوازی یاســـای بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت بـــۆ قۆناغـــی 
گواســـتنەوە دەبەســـتێت، كـــە لـــە ســـەردەمی بەدنـــاو 
پـــۆل برێمـــەر لـــە ئـــاداری ســـاڵی 2004دا دەرچـــوو، 
ـــەر  ـــاو پیت ـــەرەتایی دان ـــێوازەكانی س ـــان ش ـــوح فیلدم ن
گالبرێـــس هەنـــدێ میـــن و ئەشـــكالیاتی بـــۆ زیـــاد 
كـــرد. ئەگـــەر هەنـــدێ الیەنـــی ئەرێنـــی لـــە ڕووی 
تیۆرییـــەوە لـــە دەســـتووردا هەبێـــت، وەك پەیڕەوكردنـــی 
بـــە  دداننـــان  و  هاوواڵتیبـــوون  پرەنســـیپەكانی 
دیموكراســـی و حوكمـــی یاســـادا، بـــەاڵم ئـــەم ماددانـــە 
بـــە دەســـتی ڕاســـت پێشـــكەش كـــراون و بـــە دەســـتی 
چـــەپ ڕاكێشـــراونەتەوە، چونكـــە هەنـــدێ مـــاددەی 
ـــەوە،  ـــان بكات ـــە ڕەتی ـــراوە ك ـــۆ دان ـــەر ب دیكـــەی بەرانب
ــردار  ــە كـ ــە بـ ــەكان كـ ــیپی پێكهاتـ ــی پرەنسـ بەتایبەتـ
ـــە  ـــووە هـــۆی دابەشـــبوونی ئیتنـــی و تایفەگـــەری ل ب

شـــێوەیەكی شـــێوێندراوی وێنـــەی دەوڵەتـــی عێراقـــدا، 
ئەمـــە بـــووە هـــۆی هەڵگیرســـانی شـــەڕ و كوشـــتار 
و گەندەڵـــی و وەدەســـتهێنانی دەســـتكەوت لەســـەر 
حیســـابی ئـــەو دەســـتكەوتانەی كـــە گـــەل چاوەڕوانـــی 
ـــە  ـــراق ل ـــی عێ ـــە 30%ی گەل ـــی ك ـــردن، بەتایبەت دەك
ـــدەواری  ـــە نەخوێن ـــە جگـــە ل ـــە، ئەم ـــی هەژاریدای هێڵ
و دواكەوتـــن و باڵوبوونـــەوەی دیـــاردەی دینداریـــی 
ـــە ئەفســـانە و جادووگـــەری،  ســـاختە، كـــە پڕیەتـــی ل
ــەوە،  ــەڕووی الوان بووەتـ ــە ڕووبـ ــكاری كـ ــڕای بێـ وێـ
لەگـــەڵ بەرزبووونـــەوەی ڕێـــژەی ئەوانـــەی ئالـــوودەی 
ــە  ــووە بـ ــراق بـ ــو عێـ ــوون، بەڵكـ ــبەر بـ ــاددەی هۆشـ مـ
بـــارەگاو ڕێـــڕەوی ئـــەم مـــاددە مەترســـیدارە، كـــە پێـــش 
داگیركاریـــی ئەمریـــكا لـــە عێـــراق خەڵـــك پێـــی نامـــۆ 

بـــوو. 
كەموكـــووڕی لـــە دەســـتووردا دوو شـــت دەگرێتـــەوە، 
كەموكـــووڕی لـــە جەوهـــەر و نـــاوەرۆك و داڕشـــتن، 
پیادەكردنـــدا،  و  جێبەجێكـــردن  لـــە  كەموكـــووڕی 
و  دادگا  كاروبـــاری  لـــە  دەســـتوەردان  بەتایبەتـــی 
لـــە  وای  ئەمـــەش  هەڵبژاردنـــەكان،  ســـاختەكردنی 
هەیـــە  هەڵبژاردنیـــان  مافـــی  كـــە  كـــرد،  زۆرینـــە 
بایكۆتـــی بكـــەن، چونكـــە بڕوایـــان بـــە ئەنجامەكانـــی 
ــتەبژێرێكی  ــوان دەسـ ــە نێـ ــژاردن لـ ــە هەڵبـ ــە، بۆیـ نییـ
بەشـــدار و دابەشـــبووی پرۆســـەی سیاســـی لـــە نێـــو 
هەمیشـــە  ئەنجامەكانیـــش  دەخولێتـــەوە،  خۆیانـــدا 
دەخرێنـــە نـــاو چەكمەجەكانـــەوە، ســـەرۆك وەزیـــران 
ـــت، ســـەرۆكی  ـــووش نەبێ ـــا ئەگـــەر لێهات شـــیعەیە هەت
ــە نەبێـــت،  ــەر كارامـ ــا ئەگـ ــوننەیە هەتـ ــان سـ پەرلەمـ
لـــە  ئەگـــەر  هەتـــا  كـــوردە،  كۆماریـــش  ســـەرۆك 
ــووك،  ــی سـ ــە پلەیەكـ ــت بـ ــر بێـ ــك كەمتـ فەرمانبەرێـ
یـــان مامناوەنـــد، هەمـــوو ئەمانـــە لـــە ئەنجامـــی 
دابەشـــكاریی تایفەگـــەری و مەزهەبـــی و ئیتنییـــە، 
لـــە كاتێكـــدا عێـــراق پڕیەتـــی لـــە بەهـــرەدار و كارامـــە 

و بەتوانـــاو شـــارەزا، بـــەاڵم پشـــتگوێ دەخرێـــن.
* پەیوەندیـــی ئێســـتای نێـــوان هەرێمـــی كوردســـتان 
و حكومەتـــی ناوەنـــد نادیـــار و ناجێگیـــرە، ئەمـــڕۆ 
و  تـــازە  حكومەتـــی  پێكهێنانـــی  لەســـەر  وتووێـــژ 
ـــە پرۆســـەی سیاســـی دەكـــەن  بەشـــداریكردنی كـــورد ل
لەســـەر بنەمـــای )هاوســـەنگی و شـــەراكەت(، بـــەاڵم 
بـــۆ ڕۆژی دواتـــر گرووپـــە چەكـــدارەكان كـــە خـــاوەن 
دامەزراوەكانـــی  و  بنكـــە  مۆڵەتـــن،  بـــێ  چەكـــی 
مەدەنیـــی كوردســـتان تۆپبـــاران دەكـــەن، ئەمـــەش بـــەو 
ــی و  ــی دیپلۆماسـ ــە زمانـ ــەك بـ ــە لەالیـ ــەی كـ واتایـ
مەدەنییانـــە قســـەمان لەگەڵـــدا دەكـــەن، لـــە الیەكـــی 

زۆربەی ماددە بنەڕەتییەكانی 
دەستووری عێراق پشت بە 
شێوازی یاسای بەڕێوەبردنی 
دەوڵەت بۆ قۆناغی گواستنەوە 
دەبەستێت، كە لە سەردەمی 
بەدناو پۆل برێمەر لە ئاداری 
ساڵی 2004دا دەرچوو

ئەگەر هەندێ الیەنی ئەرێنی لە 
ڕووی تیۆرییەوە لە دەستووردا 
هەبێت، وەك پەیڕەوكردنی 
پرەنسیپەكانی هاوواڵتیبوون و 
دداننان بە دیموكراسی و حوكمی 
یاسادا، بەاڵم ئەم ماددانە بە 
دەستی ڕاست پێشكەش كراون و 
بە دەستی چەپ ڕاكێشراونەتەوە

30%ی گەلی عێراق لە هێڵی 
هەژاریدایە، ئەمە جگە لە 
نەخوێندەواری و دواكەوتن و 
باڵوبوونەوەی دیاردەی دینداریی 
ساختە، كە پڕیەتی لە ئەفسانە 
و جادووگەری، وێڕای بێكاری كە 
ڕووبەڕووی الوان بووەتەوە
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دیكـــە بـــە زمانـــی چـــەك، بـــە ڕای ئێـــوە، ئایـــا 
هەرێمـــی كوردســـتان و حكومەتـــی عێـــراق دەگەنـــە 
گەڕاندنـــەوەی  بـــۆ  هاوبـــەش  لێكگەیشـــتنێكی 
چارەســـەركردنی  و  هاوســـەنگییانە  پەیوەندییەكـــی 

كێشـــە هەڵواســـراوەكانی نێـــوان هـــەر دوو ال؟ 
- بۆردومانكردنـــی هـــەر ناوچەیەكـــی عێـــراق، یـــان 
بەكارهێنانـــی چـــەك دژی ئـــەو ناوچانـــە شـــتێكی 
ڕەت  تـــەواوی  بـــە  تەنانـــەت  نییـــە،  قبووڵكـــراو 
كراوەتـــەوە، جـــا لـــە ژێـــر هـــەر بیانـــوو و پاســـاوێكدا 
بێـــت، كوردســـتان بەشـــێكی خۆشەویســـتی عێراقـــە، 
و  الواز  عێراقیـــی  حكومەتێكـــی  بوونـــی  بـــەاڵم 
دەســـتوەردانەكانی  هـــۆی  بـــە  ئیـــرادە  زەوتكـــراوی 
ئەمـــە  كـــردووە  وای  ئیقلیمـــی،  و  نێودەوڵەتـــی 
دووبـــارە ببێتـــەوە و بـــەردەوام بێـــت، ئەمـــەش ئەگـــەر 
بێـــت،  زیاتـــر  و  هەبێـــت  درێـــژەی  خوانەخواســـتە 
دەبێتـــە هـــۆی دووركەوتنـــەوە و لێكدابـــڕان، جگـــە 
ــراق و  ــوان عەرەبـــی عێـ ــە تێكدانـــی پەیوەندیـــی نێـ لـ
ــدڕاڵ و  ــوان حكومەتـــی فیـ ــە نێـ ــا لـ ــورد، هەروەهـ كـ

هەرێمـــدا. حكومەتـــی 
بەكارهێنانـــی چـــەك لـــە دەرەوەی بازنـــەی دەوڵـــەت، 
واتـــا زاڵبـــوون بەســـەر دەوڵەتـــدا و ڕێـــز لـــێ نەگرتـــن و 
كەمكردنـــەوەی هەیبەتـــی دەوڵـــەت، دواتـــر الوازكردنـــی 
متمانەیـــە، بۆیـــە ئەگـــەر ســـنوورێك بـــۆ ئـــەم دیاردەیـــە 
دانەنرێـــت، دەبێتـــە هـــۆی الوازكردنـــی متمانـــەی 
دەوڵـــەت بـــە خـــودی خـــۆی و دواجـــار هەرەســـهێنانی.
ـــاراوە  ـــە ئ  پێویســـتە دیالۆگێكـــی سەرتاســـەری بێت
و ببێتـــە پاڵنەرێـــك بـــۆ تێگەیشـــتنی نێـــوان تاكەكانـــی 
ــەی  ــی پرۆسـ ــوان الیەنەكانـ ــە نێـ ــەك لـ ــە، نـ كۆمەڵگـ
و  دیالـــۆگ  بەڵكـــو  سیاســـیی شكســـتخواردوودا، 
گفتوگۆیەكـــی كـــراوە، هەندێكیـــان بەشـــداربووانی 
بەشـــدارنەبووان  شانبەشـــانی  سیاســـی  پرۆســـەی 
فەرمییـــان  پێگـــەی  ئەوانـــەی  یـــان  بگرێتـــەوە، 
ـــۆ  ـــەكان، ب ـــی و كۆمەڵ ـــەندیكا و یەكێت ـــە، وەك س نیی
نموونـــە دەكرێـــت ســـەندیكای پارێـــزەران و یەكێتیـــی 
ســـەندیكای  و  نووســـەران  یەكێتیـــی  و  مافناســـان 
ســـەندیكاكانی  یەكێتیـــی  و  ڕۆژنامەنووســـان 
كرێـــكاران، هەروەهـــا چەندیـــن ڕێكخـــراوی پیشـــەیی، 
پـــاڵ دامەزراوەكانـــی كۆمەڵگـــەی مەدەنیـــدا  لـــە 
بەشـــدارییان پـــێ بكرێـــت، ئـــەم توێـــژ و چینانـــە 
ســـەدان  ســـەرووی  لـــە  ئەندامەكانیـــان  ژمـــارەی 
هـــەزارە، بگـــرە ملیۆنـــان كەســـن، پلـــە و پایەیـــان لـــە 
زۆربـــەی هێـــزە سیاســـییەكان بـــەرز و بااڵتـــرە، چونكـــە 
ـــی  ـــكارییەی تایفەگـــەری و ئیتن ـــەو دابەش ـــەر ئ ئەگ

نەبوایـــە، ئـــەو ڕۆڵ و ئیمتیازەیـــان نەدەبـــوو.
پەیوەندیـــی نێـــوان كوردســـتان و بەغـــدا پێویســـتی 
پێكهێنانـــی  لەوانـــە:  هەیـــە،  پێداچوونـــەوە  بـــە 
ئەنجومەنـــی ئیتیحـــادی، جێبەجێكردنـــی دروســـت 
تایبەتـــی  بـــە  فیدڕاڵـــی،  سیســـتمی  تـــەواوی  و 
دیاریكردنـــی پەیوەنـــدی و دەســـەاڵت و پســـپۆڕییەكان 
بـــە شـــێوەیەكی دروســـت و ورد، ئـــەوەی كـــە پەیوەســـتە 
بـــە دەســـەاڵتی ئیتحـــادی، وەك: پەیوەندییەكانـــی 
و  چەكـــدار  هێـــزی  و  دیپلۆماســـی  و  دەرەوە 
كۆنتڕۆڵـــی دەروازە ســـنوورییەكان و دراو و پانـــی 
ئەوانـــەی  لەمـــە،  جگـــە  ئابـــووری،  ســـەنتڕاڵیی 
دیكـــە لـــە دەســـەاڵت و پســـپۆڕیی هەرێمـــدا دەبـــن 
بەپێـــی پەیوەندیـــی هاوكوفـــی، بـــەاڵم بـــە متمانـــە و 
ــای  ــی یاسـ ــەش دەركردنـ ــاڵ ئەمـ ــە پـ ــكاری، لـ هاریـ
نـــەوت و گاز كـــە ئـــەو كێشـــانە چارەســـەر دەكات 
كـــە لـــە مـــاددە دەســـتوورییەكاندا هاتـــوون، بەتایبەتـــی 
هـــەردوو مـــاددەی 111 و 112 كـــە هەمـــوو گومـــان 
و كێشـــەكانی كەڵەكەبـــووی ســـااڵنی ڕابـــردوو وەالوە 
و  داعـــش  داگیركاریـــی  دوای  نەخاســـمە  دەنێـــت، 
ئـــەو كـــردەوە تاوانكارییانـــەی دوای ســـاڵی 2014 
ئەنجامـــی دان، كـــە دواجـــار لـــە كۆتایـــی ســـاڵی 2017 
ڕووبـــەڕووی شكســـتی ســـەربازی بـــووەوە، پێویســـتە 
دیالـــۆگ هەبێـــت و ڕەچـــاوی چارەســـەری ئـــەو 
كێشـــانە بـــكات بەپێـــی مـــاددەی 140ی دەســـتوور، 
كـــە لـــە ئەنجامـــی گۆڕینـــی مـــاددەی 58ی یاســـای 
بەڕێوەبردنـــی دەوڵەتـــەوە بـــۆ ئـــەو ماددەیـــە كەوتـــە 
ناوچـــە  بـــە  پەیوەســـتە  كـــە  ئـــەوەی  دەســـتوورەوە، 
لەوەتـــەی  كەركـــووك  لەوانـــە  لەســـەرەكان،  كێشـــە 
ـــەر  ـــاداری ســـاڵی1970 ه ڕێككەوتننامـــەی 11ی ئ

بـــە هەڵپەســـاردراوی ماوەتـــەوە.
یەكاییكردنـــەوەی ئـــەو كێشـــانە بـــە گرتنەبـــەری 
سیاســـەتێكی تـــازە و ســـتراتیژیی دوورمـــەودا و لەســـەر 
بنەمـــای هـــاوكاری و شـــەراكەت و بەشـــداریكردن، 
هـــۆكارە بـــۆ ئـــەوەی ملمانێیەكـــە شـــێوەی ئاشـــتی 
و مەدەنـــی بگرێتـــە بـــەر و ســـوودی بـــۆ هەمـــوو 
ـــی  ـــە تایبەت ـــت، ب ـــەو دانیشـــتوان هەبێ خەڵكـــی ناوچەك
عێراقـــی  نیشـــتمانیی  ناســـنامەی  بەتینكردنـــی 
لەگـــەڵ ڕێزگرتـــن لـــە ناســـنامە الوەكییـــەكان و ئـــەو 
ـــان  ـــی خۆی ـــە بوون ـــە گوزارشـــت ل ـــەی ك تایبەتمەندییان
دەكـــەن، لـــە چوارچێـــوەی كۆكردنـــەوەی هاوبەشـــییەكان 
بـــە  ئەمـــەش  جیاوازییـــەكان،  كەمكردنـــەوەی  و 
دەســـتەبەركردنی گـــوزەران و ژیانێكـــی ئاســـوودەی 

شـــەراكەت و یەكســـانی و دادپـــەروەر دێتـــە دی.

هەڵبژاردن لە نێوان 
دەستەبژێرێكی بەشدار و 

دابەشبووی پرۆسەی سیاسی 
لە نێو خۆیاندا دەخولێتەوە، 

ئەنجامەكانیش هەمیشە دەخرێنە 
ناو چەكمەجەكانەوە

بۆردومانكردنی هەر ناوچەیەكی 
عێراق، یان بەكارهێنانی 

چەك دژی ئەو ناوچانە شتێكی 
قبووڵكراو نییە، تەنانەت بە 

تەواوی ڕەت كراوەتەوە، جا لە 
ژێر هەر بیانوو و پاساوێكدا 

بێت

بەكارهێنانی چەك لە دەرەوەی 
بازنەی دەوڵەت، واتا زاڵبوون 

بەسەر دەوڵەتدا و ڕێز لێ 
نەگرتن و كەمكردنەوەی 

هەیبەتی دەوڵەت، دواتر 
الوازكردنی متمانەیە
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بەم نزیكانە لێژنەیەكی تایبەت لە 
ئەنجومەنی وەزیران بۆ بەدواداچوون و 
دیراسەتكردنی داواكاری و پڕۆژەكانی 

ئاكرێ دەستبەكار دەبێت

پڕۆژەی ستراتیژیی ئاوی ئاكرێ هەنگاوی گرنگی بۆ نراوە و 
دەست بە جێبەجێكردنی دەكرێتەوە 

شەعبان خەلیل بەرواری 
قایمقامی قەزای ئاكرێ بۆ گواڵن: 
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جەنابی پارێزگاری دهۆك 
پاڵپشتییەكی باشی ئێمەیە بۆ 
گەیاندنی خزمەتگوزارییەكان و 
پێشكەشكردنی باشترین خزمەت 

بۆ خەڵكی ئاكرێ

پارێزگاری دهۆك بۆ قەزای 
ئاكرێ بودجەیەكی تەرخان 

كردووە بە گوژمەی دوو ملیار و 
400 ملیۆن و 300 هەزار دینار، بۆ 
پڕۆژەی چاككردنەوەی ڕێگەوبان 

و شەقام

سەنتەری قەزای ئاكرێ و 
ناحیەكانی لە فراوانبوونی 

بەردەوامدایە و وەكو ماستەرپالن 
پێویستیمان بە فراوانكردن هەیە

* ئاكـــرێ بـــە شـــێوەیەكی زۆر خێـــرا فـــراوان و 
ــاد  ــی زیـ ــارەی دانیشتووانەكەشـ ــووە و ژمـ ــەورە بـ گـ
بـــووە، وەكـــو دەڵێـــن، ئاكـــرێ ئاكرێـــی جـــاران نییـــە، 
لەگـــەڵ ئـــەم گەورەبوونەشـــی پێویســـتی بـــە پـــڕۆژەی 
خزمەتگوزاریـــی زیاتـــر هەیـــە، پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە 
ئایـــا لـــە كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
ــرێ  ــی ئاكـ ــڕۆژە خزمەتگوزارییەكانـ ــتاندا پـ كوردسـ
ـــە  ـــەو پڕۆژەیان ـــی ئ ـــردەوە؟ گرنگترین ـــێ ك دەســـتی پ
چیـــن كـــە لـــە پـــان و بەرنامەدایـــە بـــۆ خەڵكـــی 

ئاكـــرێ جێبەجـــێ بكرێـــن؟
- لـــە چەنـــد ســـاڵی ڕابـــردوودا بـــە هـــۆی شـــەڕی 
ــەوە  ــەی هەرێمـــی كوردستانــ ــی بودجـ داعـــش و بڕینـ
ـــە خەڵكـــی  ـــەوە دژ ب ـــی ناوەندیی ـــەن حكومەت ـــە لەالی ك
ــەڕووی قەیرانێكـــی  ــرا، ڕووبـ ــتان جێبەجـــێ كـ كوردسـ
ســـەختی دارایـــی بووینـــەوە كـــە وێـــڕای پاشـــەكەوت 
و دواكەوتنـــی پێدانـــی مووچـــە، زۆربـــەی پـــڕۆژە 
ــەردەمی  ــە سـ ــوون، لـ ــش ڕاگیرابـ خزمەتگوزارییەكانیـ
پەتـــای كۆرۆنـــا و دابەزینـــی نرخـــی نەوتیشـــدا گرفتـــی 
گـــەورە لـــە بـــەردەم جێبەجێكردنـــی پڕۆژەكانـــدا دروســـت 
نۆیەمـــی  كابینـــەی  لـــە  خۆشـــحاڵییەوە  بـــە  بـــوو، 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا توانـــرا بـــە ســـەر 
ــن و،  ــتەكاندا زاڵ بیـ ــتەنگ و بەربەسـ ــەی ئاسـ زۆربـ
مووچـــەكان لـــە كاتـــی خۆیـــدا دابـــەش كـــرا و وردە 
وردە كاركـــردن لـــە پڕۆژەكانیـــش، بەتایبەتـــی پـــڕۆژە 
خزمەتگوزارییـــەكان دەســـتیان پـــێ كـــردەوە، وەزارەت 
ــتان  و دامودەزگاكانـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
لـــە  نەكـــردووە  درێخییـــان  نۆیەمـــدا  كابینـــەی  لـــە 
ــوو  ــۆ هەمـ ــەكان بـ ــڕۆژە خزمەتگوزارییـ ــی پـ گەیاندنـ
ــەزای  ــی قـ ــو قایمقامـ ــن وەكـ ــەكان، مـ ــەزا و ناحییـ قـ
ئاكـــرێ كـــە ماوەیەكـــی كەمـــە بـــە وەكالـــەت دەســـتبەكار 
و  زۆرن  وردەكارییەكـــی  ئەوەشـــدا  لەگـــەڵ  بـــووم، 

كەموكورتییـــەكان  لەســـەر  باشـــم  زانیاریـــی  داتـــاو 
خەڵكـــی  داواكارییەكانـــی  و  پێداویســـتییەكان  و 

خۆشەویســـتی ئاكـــرێ كـــۆ كردووەتـــەوە.
قـــەزای ئاكـــرێ و خەڵكەكـــەی بـــە ســـەنتەری 
ــەوە  ــی دەوروبەریـ ــەكان و گوندەكانـ ــە و ناحییـ قەزاكـ
گرفـــت و كێشـــە و داواكاریـــی زۆریـــان هەیـــە، بـــە 
هـــۆی فراوانبوونـــی خێـــرا و گەورەبوونـــی قـــەزاك 
بـــۆ  دانیشـــتووانەكەی  ژمـــارەی  هەڵكشـــانی  ەو 
ـــاو ســـەنتەری  ـــە ن 200 هـــەزار كـــەس، كـــە 60%ی ل
شـــاری ئاكـــرێ نیشـــتەجێن، پێداویســـتییەكی زۆر 
و  پـــەروەردە  و  خزمەتگوزارییـــەكان  پـــڕۆژە  بـــۆ 
تەندروســـتی و بوارەكانـــی دیكـــە دروســـت بـــووە، 
ــدەش  ــاوارە و پەناهەنـ ــی زۆری ئـ ــی ژمارەیەكـ هاتنـ
ئەوەنـــدەی دیكـــەی بارگرانـــی لەســـەر دامـــەزراوە 
خزمەتگوزارییەكانمـــان دروســـت كـــردووە، لەگـــەڵ 
ئەمەشـــدا پـــڕۆژە و كار و چاالكییەكانـــی وەزارەت 
لـــە دروســـتكردنی ڕێگەوبـــان  و دامەزراوەكانیـــان 
پـــڕۆژە  دابینكردنـــی  و  شـــەقام  قیرتاوكردنـــی  و 
خزمەتگوزارییەكانـــی وەكـــو پاككردنـــەوەی شـــار و 
ڕاكێشـــانی ئـــاو و ئـــاوەڕۆ و چەندیـــن كار و پـــڕۆژەی 
دیكـــە دەســـتی پـــێ كردووەتـــەوە، بـــە خۆشـــحاڵییەوە 
ئەنجومەنـــی وەزیـــران بـــە دەنـــگ داواكارییەكانمانـــەوە 
بـــۆ  پێكهێنـــاوە  تایبەتـــی  لێژنەیەكـــی  و  هاتـــووە 
ـــڕۆژە  بەدواداچـــوون و دیراســـەتكردنی داواكاری و پ
خزمەتگوزارییەكانـــی ئاكـــرێ و دەوروبـــەری، كـــە 
منیـــش ئەندامـــم تێیـــدا، بـــەم نزیكانـــە ڕەنگـــە لـــەم 
هەفتەیـــەدا ســـەردانی ئاكـــرێ بكـــەن و دەســـت بـــە 
كارەكانیـــان بكـــەن، پشـــت بـــە خـــودا لـــە ماوەیەكـــی 
نزیكـــدا ژمارەیەكـــی زۆری پـــڕۆژەی دیكـــە بـــۆ 
قـــەزای ئاكـــرێ دەردەچێـــت. لەالیەكـــی دیكـــەوە 
خـــودی پارێـــزگاری دهـــۆك بایەخێكـــی تایبەتـــی بـــە 

ئاكـــرێ شـــاری نێرگـــز و یادكردنـــەوەی جەژنـــی نـــەورۆز، ڕووبەرێكـــی 725 هـــەزار دۆنـــم زەوی هەیـــە 
ـــاو ســـەنتەری قەزاكـــە  ـــە ن ـــەی دانیشـــتووانەكەی ل و، ژمـــارەی دانیشـــتووانەكەی 200 هـــەزار كەســـە، زۆرب
نیشـــتەجێن و ناحیەكانـــی بجیـــل و دینارتـــە و گردەســـێن و 261 گونـــد لەخـــۆ دەگرێـــت. بـــە مەبەســـتی 
بەســـەركردنەوەی قەزاكـــە و چۆنیەتـــی ئەنجامدانـــی پـــڕۆژە خزمەتگوزارییـــەكان و داواكارییەكانیـــان، 
گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ شـــەعبان خەلیـــل بـــەرواری قایمقامـــی قـــەزای ئاكـــرێ ســـازدا، لێـــرەدا 

پوختـــەی وتەكانـــی بـــاو دەكەینـــەوە.
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ـــەر لەگـــەڵ  ـــەری داوە و ه ـــرێ و دەوروب ـــەزای ئاك ق
ــەی  ــەردانی قەزاكـ ــان سـ ــتبەكاربوونمدا، بەڕێزیـ دەسـ
ـــد ناوەندێكـــی خوێنـــدن و نەخۆشـــخانەی  كـــرد و چەن
جێبەجێكردنـــی  بەڵێنـــی  و،  كـــردەوە  بەســـەر 

كۆمەڵێكـــی زۆر پـــڕۆژەی داوە.
* لـــەو پڕۆژەیانـــەی كـــە بڕیـــارە ئەنجـــام بدرێـــن 
ڕیزبەنـــدی بـــە كام ســـێكتەر و پـــڕۆژە دەدەن، وەكـــو 
ئاماژەتـــان پێـــدا پێداویســـتییەكانی ئاكـــرێ زۆرن، 
دەكرێـــت گرنگتریـــن ئـــەو ســـێكتەرانەمان بـــۆ بـــاس 
بكەیـــت كـــە بەنیـــازن بیخەنـــە بەرنامـــەی كاركردنـــەوە؟
- گرنگترینـــی ئـــەو پڕۆژەیانـــەی لـــە پاندایـــە 
و داوامـــان كـــردووە لـــە ناوەنـــدی قـــەزا و ناحیـــەكان 
ــێكتەرەكانی  ــە سـ ــن، لـ ــێ بكرێـ ــدەكان جێبەجـ و گونـ
ــارەوانی  ــەروەردە و شـ ــتی و پـ ــان و تەندروسـ ڕێگەوبـ
و ئـــاو و ئـــاوەڕۆ و كارەبـــا و بوارەكانـــی گەشـــتیاری 
دهـــۆك  پارێـــزگاری  جەنابـــی  كشـــتوكاڵدایە،  و 
گەیاندنـــی  بـــۆ  ئێمەیـــە  باشـــی  پاڵپشـــتییەكی 
باشـــترین  پێشكەشـــكردنی  و  خزمەتگوزارییـــەكان 

ــرێ.  ــی ئاكـ ــۆ خەڵكـ ــەت بـ خزمـ
پـــڕۆژەی  بـــاش  ژمارەیەكـــی  ئاكـــرێ   *
ڕێگەوبانـــی بـــۆ جێبەجـــێ كـــراوە، ئەمـــەش بـــووە 
و  ئۆتۆمبێـــل  رووداوی  كەمبوونـــەوەی  هـــۆی 
كارئاســـانیی بـــاش بـــۆ هاوواڵتیـــان و جووتیـــاران، 
بـــواری  لـــە  دیكەتـــان  پڕۆژەیەكـــی  هیـــچ  ئایـــا 

بەردەســـتدایە؟ لـــە  شـــەقام  و  ڕێگەوبـــان 
ئاكـــرێ  قـــەزای  بـــۆ  دهـــۆك  پارێـــزگاری   -
بودجەیەكـــی تەرخـــان كـــردووە بـــە گوژمـــەی دوو 
ــۆ  ــار، بـ ــەزار دینـ ــۆن و 300 هـ ــار و 400 ملیـ ملیـ
پـــڕۆژەی چاككردنـــەوەی ڕێگەوبـــان و شـــەقام و 
ــەكان،  ــاو گەڕەكـ ــی نـ ــەقامی نوێـ ــتكردنی شـ دروسـ
هـــاوكات بـــۆ چاككردنـــی ڕێگـــەی ناحیـــەی دینارتـــە 
ـــە گوژمـــەی نزیكـــی چـــوار ملیـــار دینـــار كـــە 21  ب
ـــەش بەردەوامـــە  ـــەم ڕێگەی ـــرە، كار لەســـەر ئ كیلۆمەت
ــاك  ــكەش چـ ــە و زوراتەسـ ــی زنتـ ــەی گەلـ و، ڕێگـ
دەكرێتـــەوە، ئەمـــە وێـــڕای قیرتاوكردنـــی شـــەقامی 
كۆنكرێتـــی  و  دەواجـــن  گەڕەكـــی  و  قوتابخانـــە 
نزیكانـــە  بـــەم  شـــەڤیلكاش،  شـــەقامی گەڕەكـــی 
و  ڕێگەوبـــان  پـــڕۆژەی  دیكـــەی  ژمارەیەكـــی 
نۆژەنكردنـــەوەش ڕادەگەیەنیـــن. ســـەنتەری قـــەزای 
ئاكـــرێ و ناحیەكانـــی لـــە فراوانبوونـــی بەردەوامدایـــە 
ــردن  ــە فراوانكـ ــتیمان بـ ــتەرپان پێویسـ ــو ماسـ و وەكـ
هەیـــە، ناحیەكانـــی بجیـــل و دینارتـــە و گردەســـێن زۆر 

ـــە لەگـــەڵ  ـــەش هاوكات ـــەم گەورەبوون ـــوون، ئ گـــەورە ب
تێكچوونـــی زۆر لـــە پڕۆژەكانـــی ڕێگەوبـــان لەبـــەر 
هاوواڵتیـــان  بەردەوامیـــش  نادروســـتی،  و  كۆنـــی 
ـــەوە  ـــۆژەن بكرێن ـــڕۆژەكان ن ـــە پ ـــەوە هەی ـــتیان ب پێویس

و ســـیمایەكی جوانتریـــان هەبێـــت.
* لـــە بـــواری پـــڕۆژە خزمەتگوزارییەكانـــی كارەبـــا 
كـــە لەگـــەڵ فراوانبـــوون و زۆربوونـــی هاوبەشـــانی 
زیاتـــر  كارەبـــای  بـــە  پێویســـتی  ئاكـــرێ  كارەبـــا، 
هەیـــە، ئایـــا لـــەم ڕووەوە چ پڕۆژەیـــەك هاتووەتـــە 

جێبەجێكـــردن؟
ــەزاو ناحیەكانـــی  - لـــە ئاكـــرێ وەكـــو هەمـــوو قـ
دیكـــە زۆربـــەی هـــەرە زۆری هاوبەشـــانی كارەبـــا 
پێـــوەری زیرەكیـــان بـــۆ بەســـتراوە، كـــە بـــووە هـــۆی 
و  محاویلـــە  ســـووتانی  و  بچـــڕان  كەمبوونـــەوەی 
و  كارەبـــا  دابەشـــكردنی  تـــۆڕی  ڕێكخســـتنەوەی 
ــانەی  ــەو هاوبەشـ ــۆ ئـ ــا، بـ دانانـــی هاوبەشـــی كارەبـ
دادپەروەرییـــەك  و  نەبـــووە  فەرمییـــان  تۆمـــاری 
لـــە پێدانـــی كارەبـــا دروســـت بـــوو، بـــەاڵم وەكـــو 
بەڕێوەبەرایەتیـــی دابەشـــكردنی كارەبـــای ئاكـــرێ، 
گەلێـــك پێداویســـتیی تایبـــەت بـــە ئامێـــر و ئۆتۆمبێـــل 
چونكـــە  پێویســـتە،  شـــارەزامان  كارمەنـــدی  و 
كارمەندەكانـــی  و  كرێـــكار  و  نییـــە  دامەزرانـــدن 
دیكـــە خانەنشـــین بـــوون، یـــان چوونەتـــە تەمەنـــەوە، 
وەكـــو لـــە ســـەرەتای قسەكانیشـــمدا ئامـــاژەم پێـــدا، 
ـــەردەوام  ـــە و ب ـــی فراوان ـــرێ ناوچەیەك ـــەری ئاك ڕووب
گونـــدی تێـــدا ئـــاوەدان دەكرێتـــەوە و پێویســـتمان بـــە 
وێســـتگەی كارەبـــا و هێـــڵ و تـــۆڕی كارەبـــای نـــوێ 
ــەو  ــەكان و ئـ ــە نوێیـ ــۆ گەڕەكـ ــی بـ ــە، بەتایبەتـ هەیـ

گوندانـــەی ئـــاوەدان دەكرێنـــەوە.
شـــوێنەوارەكانی  و  گەشـــتوگوزار  كەرتـــی   *
ئاكـــرێ و خانـــووە كەلەپوورییەكانـــی ئاكـــرێ بـــە 
یەكێـــك لـــە شـــوێنەوارە دێرینـــەكان دادەنرێـــت، ئایـــا 
ـــوێنەوار  ـــتیاری و ش ـــە گەش ـــدان ب ـــە ڕووی گرنگی ل

و خانـــووە كەلەپوورییەكانـــەوە چـــی كـــراوە؟ 
ـــن و  ـــە شـــوێنە گەشـــتوگوزار و دڵڕفێ - ئاكـــرێ ب
ــوێنەوار  ــڕای شـ ــە وێـ ــە، ئەمـ ــی بەناوبانگـ جوانەكانـ
جەنابـــی  لەگـــەڵ  كەلەپوورییەكانـــی،  خانـــووە  و 
پارێـــزگای دهـــۆك بەرنامەمـــان هەیـــە كـــە ناوچـــە 
و،  بكرێنـــەوە  نـــۆژەن  ئاكـــرێ  گەشـــتیارییەكانی 
گەشـــتیارییش  وەبەرهێنانـــی  پڕۆژەیەكـــی  چەنـــد 
لـــە ناوچـــە گەشـــتیارییەكانی ئاكـــرێ جێبەجـــێ 
ــی  ــی هەرێمـ ــەوە حكومەتـ ــی دیكـ ــت، لەالیەكـ بكرێـ

ڕووبەری ئاكرێ ناوچەیەكی 
فراوانە و بەردەوام گوندی تێدا 
ئاوەدان دەكرێتەوە و پێویستمان 
بە وێستگەی كارەبا و هێڵ 
و تۆڕی كارەبای نوێ هەیە، 
بەتایبەتی بۆ گەڕەكە نوێیەكان 
و ئەو گوندانەی ئاوەدان 
دەكرێنەوە

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بە گوژمەی 900 ملیۆن دینار 
بودجەی تەرخان كردووە 
بۆ  جێبەجێكردنی پڕۆژەی 
نۆژەنكردنەوەی خانووە 
كەلەپوورییەكانی ئاكرێ

بەڕێوەبەرایەتیی شوێنەوار و 
كەلەپووری ئاكرێ بە گوژمەی 
١٦٦ ملیۆن ١٢٨ هەزار و ٧00 
دینار لەسەر داهاتی وەزارەتی 
شارەوانی و گەشتوگوزار قشڵەی 
ئاكرێ نۆژەن دەكاتەوە
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دینـــار  ملیـــۆن   900 گوژمـــەی  بـــە  كوردســـتان 
جێبەجێكردنـــی  بـــۆ   كـــردووە  تەرخـــان  بودجـــەی 
پـــڕۆژەی نۆژەنكردنـــەوەی خانـــووە كەلەپوورییەكانـــی 
ئاكـــرێ، لـــەم چوارچێوەیەشـــدا قۆناغـــی یەكەمـــی 
ئـــەم پڕۆژەیـــە ڕەزامەندیـــی لەســـەر دراوە و دەكەوێتـــە 
بـــواری جێبەجێكردنـــەوە. بەڕێوەبەرایەتیـــی شـــوێنەوار 
ـــۆن  ـــە گوژمـــەی 166 ملی ـــرێ ب ـــووری ئاك و كەلەپ
12٨ هـــەزار و 700 دینـــار لەســـەر داهاتـــی وەزارەتـــی 
ـــۆژەن  شـــارەوانی و گەشـــتوگوزار قشـــڵەی ئاكـــرێ ن
بینـــا  لـــە  یەكێكـــە  ئاكـــرێ  قشـــڵەی  دەكاتـــەوە، 
دەكەوێتـــە  و  ئاكـــرێ  قـــەزای  كەلەپوورییەكانـــی 
بـــە یەكێـــك  بـــازاڕی ئاكرێـــی كـــۆن،  ســـەنتەری 
لـــە شـــوێنەوارە گرنگەكانـــی قەزاكـــە دادەنرێـــت، 
ــە  ــر بـ ــیمایەكی جوانتـ ــە سـ ــە تەواوبوونـــی پڕۆژەكـ بـ
شـــارەكە دەبەخشـــێت. لـــە ڕووی گەشتیارییشـــەوە 
شـــارەكانی  جوانتریـــن  لـــە  یەكێـــك  بـــە  ئاكـــرێ 
كوردســـتان دادەنرێـــت و بـــە جوانـــی و سرووشـــتەكەی 
ناوبانگـــی دەركـــردووە، ســـااڵنە ژمارەیەكـــی زۆر 
لـــە گەشـــتیار ســـەردانی دەكـــەن، كۆنتریـــن شـــوێنی 
گەشـــتیاری لـــە ئاكـــرێ ســـەیرانگەی ســـیپەیە كـــە 
دەكەوێتـــە نـــاو ڕەزوباخـــی ناوەنـــدی شـــاری ئاكـــرێ 
و بەرزیـــی تاڤگەكـــەی 1٨ مەتـــرە و ســـەرچاوەی 
ـــت، شـــوێنێكی  ـــەوە دەڕژێ ـــە كانیـــی زەرك ئاوەكـــەش ل
ــۆ  ــە بـ ــتیاری و خاڵێكـــی گرنگـ ــەیی گەشـ هەمیشـ

ڕاكێشـــانی گەشـــتیاران بـــۆ دەڤـــەری ئاكـــرێ.
و  شـــارەوانی  پڕۆژەكانـــی  بـــە  ســـەبارەت   *
گەشـــتوگوزار بەتایبەتـــی لـــە بـــواری ئـــاو و ئـــاوەڕۆ 

چـــی كـــراوە و چـــی ئەنجـــام دەدەن؟
ــەورەی  ــاوەڕۆدا، پڕۆژەیەكـــی گـ ــواری ئـ ــە بـ - لـ
كـــە  دەكرێـــت  دروســـت  ئاكـــرێ  لـــە  ئـــاوەڕۆ 
دروســـتكردنی ئـــاوەڕۆی ســـندوقی لـــە گەڕەكـــی 
11ی ئـــادار لـــە نزیـــك مزگەوتـــی مێرســـیدا لـــە 
قۆناغـــی یەكەمـــدا و گوژمـــەی ئـــەو قۆناغـــەش 
ڕێـــژەی15%ی  لەســـەر  )115،920،000(دینـــارە، 
داهاتـــی ســـەرۆكایەتیی شـــارەوانیی ئاكـــرێ بـــۆی 
ــتكردنی  ــواری دروسـ ــە بـ ــاوكات لـ ــراوە، هـ ــەرج كـ خـ
ــەزای  ــی قـ ــد گەڕەكێكـ ــە چەنـ ــت لـ ــواری پاڵپشـ دیـ
دروســـت  پاڵپشـــت  دیـــواری  ژمارەیـــەك  ئاكـــرێ 
كـــراون، بـــە مەبەســـتی پاراســـتنی شـــەقام و خانـــووی 
بـــەی  كـــە  ڕۆچـــوون،  و  داڕووخـــان  لـــە  مـــااڵن 
هـــۆی هەڵكەوتـــەی ئـــەو گەڕەكانـــەوە ئەگـــەری 
ڕۆچوونـــی شـــەقامەكان هەمیشـــە لەئارادایـــە، كـــە 

ـــی  ـــۆ ســـەر گیان ـــە هـــۆی مەترســـی ب ـــار دەبێت زۆرج
لـــە  ئاســـتەنگ  دروســـتكردنی  و  هاوواڵتییـــان 
بـــەردەم هاتوچـــۆی شـــوفێراندا، هـــاوكات وەزارەتـــی 
جێبەجێكردنـــی  بـــۆ  گەشـــتوگوزار  و  شـــارەوانی 
پـــڕۆژەی ســـتراتیژیی ئـــاوی ئاكـــرێ هەنـــگاوی 
گرنگـــی نـــاوە، تاوەكـــو بـــەم نزیكانـــە دەســـت بـــە 

جێبەجێكردنـــی ئـــەو پـــڕۆژە گرنگـــە بكرێـــت.
تەندروســـتییەوە،  و  پـــەروەردەوە  ڕووی  لـــە   *
ئایـــا گرنگتریـــن پڕۆژەكانـــی تایبـــەت بـــە كەرتـــی 

پـــەروەردە لـــە ئاكـــرێ چیـــن؟
- پێـــش دەســـتپێكی وەرزی خوێنـــدن توانیمـــان 
نـــۆژەن  ئاكـــرێ  ســـنووری  لـــە  قوتابخانـــە   10
ــەر ئەركـــی  ــحاڵییەوە لەسـ ــە خۆشـ ــە بـ ــەوە، كـ بكەینـ
دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی پڕۆژەكـــە جێبەجـــێ 
ـــە  ـــەی دیكـــەی قوتابخان ـــد بینای ـــرا، هەروەهـــا چەن ك
بـــە  ســـەبارەت  جێبەجێكردنـــدان.  و  پـــان  لـــە 
ــری  ــی وەزیـ ــە ئامادەبوونـ ــتییش بـ ــی تەندروسـ كەرتـ
تەندروســـتیی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، بـــە 
گوژمـــەی 66٨ هـــەزار دۆالر بەشـــی نوێـــی زارۆك 
و لەدایكبـــوون كرایـــەوە، لـــە نـــاو ئـــەو پرۆژانـــەی 
پارێـــزگاری دهـــۆك ئامـــادەی كـــردووە جێبەجـــێ 
بكرێـــت، هـــەردوو كەرتـــی پـــەروەردە و تەندروســـتی 

بایەخێكـــی زۆری پـــێ دراوە.
* ســـەبارەت بـــە كەرتـــی كشـــتوكاڵ كـــە ئاكـــرێ 
بـــە برنـــج و بەرهەمـــی میوەجـــات ناوبانگێكـــی زۆری 
هەیـــە، ئایـــا تـــا چ ڕاددەیـــەك توانیوتانـــە پـــڕۆژە و 

ـــدەن؟ ـــەدا ئەنجـــام ب ـــەم ناوچەی كاری گـــەورە ل
ـــە دوای  ـــرێ ڕۆژ ل ـــە ئاك ـــتوكاڵ ل ـــی كش - كەرت
چەنـــد  بەردەوامدایـــە،  بەرەوپێشـــچوونی  لـــە  ڕۆژ 
بەنداوێكـــی كۆكردنـــەوەی ئـــاوی بـــاران لـــە ناوچـــە 
و  دراوە  لەســـەر  بڕیـــاری  ئاكـــرێ  جیاجیاكانـــی 
ـــراوە.  ـــۆ دروســـت ك ـــد بەربەســـتێكی دیكەشـــی ب چەن
و میوەجاتـــەوە  برنـــج  بـــارەی  لـــە  ئاشـــكرایە  وەك 
چەندیـــن  و  هەیـــە  زۆری  ناوبانگێكـــی  ئاكـــرێ 
دەواجـــن و شـــوێنی بەخێوكردنـــی ئاژەڵـــی تێدایـــە، 
لـــە بەرنامەدایـــە ســـەردانی وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ 
و ســـەرچاوەكانی ئـــاو بكەیـــن، تاوەكـــو هەرچـــی 
ــاس  ــدا بـ ــە لەگەڵیانـ ــە هەیـ ــەم كەرتـ ــتیی ئـ پێداویسـ
ــداری و  ــتوكاڵ و ئاژەڵـ ــە ڕووی كشـ ــا لـ ــن، تـ بكەیـ
دروســـتكردنی بەنـــداوەوە گرنگییەكـــی زیاتـــر بـــە 

ئاكـــرێ بدرێـــت.

كۆنترین شوێنی گەشتیاری لە 
ئاكرێ سەیرانگەی سیپەیە 
كە دەكەوێتە ناو ڕەزوباخی 

ناوەندی شاری ئاكرێ و 
بەرزیی تاڤگەكەی ١٨ مەترە و 
سەرچاوەی ئاوەكەش لە كانیی 

زەركەوە دەڕژێت

پێش دەستپێكی وەرزی خوێندن 
توانیمان ١0 قوتابخانە لە 

سنووری ئاكرێ نۆژەن بكەینەوە، 
كە بە خۆشحاڵییەوە لەسەر 
ئەركی دەزگای خێرخوازیی 

بارزانی پڕۆژەكە جێبەجێ كرا

بە ئامادەبوونی وەزیری 
تەندروستیی حكومەتی هەرێمی 

كوردستان، بە گوژمەی ٦٦٨ 
هەزار دۆالر بەشی نوێی زارۆك و 

لەدایكبوون كرایەوە

ـی
سـ
ـــا
سیـ



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1336(  402022/10/10

لە كابینەی نۆیەم 
بەرهەمهێنانی كارەبا پتر 
لە 600 مێگاوات زیاد كراوە

ـی
سـ
ـــا
سیـ

ئەندازیار ئومێد ئەحمەد
وتەبیژی وەزارەتی كارەبای حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ گواڵن: 
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سـ
ـــا
سیـ
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لەالیـــەن  ســـێكتەرەكان  زۆربـــەی  لـــە   *
جێبەجـــێ  بـــاش  پـــڕۆژەی  هەرێمـــەوە  حكومەتـــی 
كـــراون، ئایـــا دەكرێـــت بزانیـــن لـــەم كابینەیـــەدا ئاســـتی 

كـــراوە؟ زیـــاد  چەنـــد  كارەبـــا  بەرهەمهێنانـــی 
نۆیەمـــی  كابینـــەی  لـــە  دیاریكـــراوی  بـــە   -
بەرهەمهێنانـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
ــەو  ــراوە، ئـ ــاد كـ ــگاوات زیـ ــە 600 مێـ ــر لـ ــا پتـ كارەبـ
ئەنجومەنـــی  هـــەوڵ و هیممەتـــی  بـــە  زیادكردنـــە 
وەزیـــران و وەزارەتـــی كارەبـــا و ســـامانە سرووشـــتییەكان 
ئامـــادە  ژێرخانەكـــە  هەقیقەتـــدا  لـــە  كـــە  بـــووە، 
بـــوو، ئەمـــەش بەشـــێكی لـــە ڕێـــگای وێســـتگەی 
كارەبـــای خەباتـــی هەڵمـــی كـــە ڕێـــزدار ســـەرۆكی 
حكومـــەت خـــۆی پڕۆژەكـــەی كـــردەوە، كـــە توانـــای 
هەیـــە،  كارەبـــای  مێـــگاوات  بەرهەمهێنانـــی 300 
وەزارەتـــی ســـامانە سرووشـــتییەكانیش توانیویەتـــی لـــە 
ڕێـــگای زیادكردنـــی ســـووتەمەنی و دابینكردنـــی بـــۆ 
چەندیـــن یەكـــەو بەشـــی وێســـتگەكانی بەرهەمهێنانـــی 
كارەبـــای  مێـــگاوات   300 لـــە  زیاتـــر  كارەبـــا 
دیكـــە بەرهـــەم بهێنرێـــت بـــۆ تێكـــڕای بەرهەمـــی 
ــەوە وێســـتگەیەكی  ــا. لەالیەكـــی دیكـ گشـــتی كارەبـ
بـــووە،  تـــەواو  كارەبامـــان  بەرهەمهێنانـــی  دیكـــەی 
كـــە وێســـتگەی بەرهەمهێنانـــی 1000 مێـــگاوات 
كارەبـــای دهۆكـــە، ئـــەم وێســـتگەیە بەغـــاز كار دەكات 
و بـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش پێویســـتی بەوەیـــە كـــە بۆڕیـــی 
غـــازی بـــۆ ڕابكێشـــرێت، ئەمـــەش تێچـــووی زۆرە 
بۆیـــە تـــا ئێســـتا جێبەجـــێ نەكـــراوە. ئەگەرچـــی لـــە 
وێســـتگەی كارەبـــای دهـــۆك تەنیـــا یـــەك یەكـــە و 
هەندێـــك كات لـــە یـــەك یەكـــەش كەمتـــر بـــە گازوائیـــل 
دەخرێتـــە كار بـــۆ پـــڕۆژە خزمەتگوزارییەكانـــی ئـــاو و 
نەخۆشـــخانەكان. كەواتـــە ئەگـــەر ئـــەو وێســـتگەیەی 
دهۆكیـــش بكەوێتـــە كار ئـــەوی بـــڕی بەرهەمهێنانـــی 
ــەوە.   ــەرز دەبێتـ ــر بـ ــێوەیەكی بەرچاوتـ ــە شـ ــا بـ كارەبـ

* لـــە بـــواری گواســـتنەوەی كارەبـــادا چەندیـــن 
پـــڕۆژەی وێســـتگە و هێڵـــی كارەبـــا بونیـــات نـــراون، 

بـــەاڵم گرنگترینـــی ئـــەو وێســـتگە و پڕۆژەیانـــەی 
هێڵـــی كارەبـــا چیـــن كـــە لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 

ــراون؟ ــێ كـ جێبەجـ
- ئێمـــە لـــە دەســـتپێكی كابینەكـــە دوو هێڵـــی 
كارەبـــای ســـتراتیژیمان ڕاكێشـــاوە لـــە نێـــوان هەولێـــر 
– دهـــۆك، كـــە هێڵـــی كارەبـــای كەورگۆســـك – 
هەروەهـــا  زەنگانەیـــە،   – كەورگۆســـك  و  ئاكـــرێ 
هێڵـــی ســـۆران – شـــقاڵوە و بازیـــان – ڕانیەمـــان 
ڕاكێشـــاوە، لـــە ســـلێمانییش هێڵـــی كارەبـــای باشـــوور 
ســـلێمانی – ســـەید ســـادق تـــەواو كـــراوە. هەمـــوو ئـــەو 
)KV 132( ـــی ـــێ داوە، هێڵ ـــاژەمان پ ـــەی ئامـــ هێاڵن
ـــای )KV 133(ی  ـــی كارەب ـــن هێڵ ـــاوكات چەندی ن، ه
ـــوێنی  ـــەر و ش ـــن ناوچـــە و دەڤ ـــۆ چەندی ـــراون ب ڕاكێش
نموونـــە:  بـــۆ  كوردســـتان.  هەرێمـــی  لـــە  جیـــاواز 
)چۆمـــان – حاجـــی ئۆمـــەران( و 15تـــا16 مۆبایڵـــی 
132كـــەی ڤـــی دانـــراون بـــۆ ئـــەو ناوچانـــەی گرفتـــی 
كارەبایـــان  خزمەتگوزاریـــی  خراپیـــی  و  ئۆڤەرلـــۆد 
ـــەی  ـــا 6( وێســـتگەی 132ك ـــە )5 ت ـــر ل ـــووە و زیات ب
ڤـــی دانـــراون، وەك وێســـتگەی كارێـــزان و نیشـــتمان و 
ـــەدا  ـــەو كابینەی ـــەر ل ـــاوكات ه ـــد، ه ـــەران و.. هت نووس
بـــە  و  بـــوون  تـــەواو  كارەبـــا  وێســـتگەی  چەندیـــن 
ــۆی  ــە بەهـ ــەر بۆیـ ــترانەتەوە. هـ ــا بەسـ ــۆڕی كارەبـ تـ
ئـــەو هێـــڵ و وێســـتگانەوە بارودۆخـــی گواســـتنەوەی 
كارەبـــا لـــە هەرێمـــی كوردســـتان هەنگاوێكـــی زۆر 
ـــەر  ـــا ه ـــگ بەرەوپێشـــەوە چـــووە. هەروەه ـــاش و گرن ب
ــە  ــە ناوچـ ــد لـ ــر لـــە 100 گونـ ــەدا زیاتـ ــەم كابینەیـ لـ
جیاوازەكانـــدا ئـــاوەدان كراونەتـــەوە و كارەبایـــان بـــۆ 

ــراوە. ڕاكێشـ
زۆرتریـــن  كارەبـــا  دابەشـــكردنی  كەرتـــی   *
گرفتـــی تێدایـــە، ئایـــا پێـــوەری زیـــرەك توانیویەتـــی 

بـــكات؟ چارەســـەری 
- بێگومـــان پێـــوەری زیـــرەك لـــە كارەبـــادا ئامانجـــی 
یەكەمـــی خـــۆی پێـــكاوە و هـــەر ســـەرپێچیەك بووبێـــت، 
كۆتایـــی پـــێ هاتـــووە و دەتوانێـــت هۆكارێـــك بێـــت 

ــۆ  ــە بـ ــە هەوڵـــی جددیدایـ ــەت لـ ــە حكومـ ــەرەكییانەی كـ ــە سـ ــەو خزمەتگوزارییـ ــە لـ ــا یەكێكـ كارەبـ
باشـــتركردنی بەرهەمهێنـــان و دابینكردنـــی بـــۆ هاوواڵتییـــان. گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا ئـــەم 
پرســـە و چەنـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــداری لەگـــەڵ ئەندازیـــار ئومێـــد ئەحمـــەد وتەبیـــژی 

وەزارەتـــی كارەبـــا تاوتـــوێ كـــرد. 
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وێستگەی بەرهەمهێنانی 1000 
مێگاوات كارەبای دهۆك تەواو 

بووە كە بەغاز كار دەكات 
پێویستی بەوەیە كە بۆڕی غازی 
بۆ ڕابكێشرێت، ئەمەش تێچووی 

زۆرە بۆیە تا ئێستا جێبەجێ 
نەكراوە

هەر لەم كابینەیەدا زیاتر 
لە 100 گوند لە ناوچە 
جیاوازەكاندا ئاوەدان 

كراونەتەوە و كارەبایان بۆ 
ڕاكێشراوە

پێوەری زیرەك لە كارەبادا 
ئامانجی یەكەمی خۆی پێكاوە 
و هەر سەرپێچیەك بووبێت، 

كۆتایی پێ هاتووە و دەتوانێت 
هۆكارێك بێت بۆ ئەوەی ئاستی 
خزمەتگوزاری بەرز بكاتەوە و 

بەكارهێنان سنووردار بكات
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بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی خزمەتگـــوزاری بـــەرز بكاتـــەوە و 
بەكارهێنـــان ســـنووردار بـــكات، بەكارهێنانـــی كارەبـــاش 
خرایە ســـەر ڕێگا ڕاســـت و ئابووری و زانســـتییەكەی 
ـــە چەندیـــن  ـــە ب ـــە ئاینـــدەدا دەتوانرێـــت ئـــەو پڕۆژەی و ل
ئۆپشـــن و توانـــای تەكنیكییـــەوە بخرێتەگـــەڕ بـــۆ 
بـــە شـــێوەیەكی  زیاتـــر سیســـتمی كارەبـــا  ئـــەوەی 

ـــت. ـــەالمەت و زانســـتی بەڕێوەبچێ ـــووری و س ئاب
كارەبـــا  كەرتـــی  بەتایبەتكردنـــی  بۆچـــی   *

جێبەجێكردنـــەوە؟ بـــواری  نەچـــووە 
ـــا  ـــی كارەب ـــە وەزارەت ـــە ل ـــەم بابەت ـــە ڕاســـتیدا ئ - ل
و لـــە ڕووی ئیـــداری و تەكنیكـــی هەمـــوو شـــتێكی 
تـــەواو بـــووە، پاشـــان ڕەوانـــەی ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
كـــراوە و لـــەالی ئەوانیـــش چەندیـــن پســـپۆڕ و شـــارەزا 
پێداچوونەوەیـــان بـــۆ بابەتەكـــە كـــردووە، ئێســـتا ئێمـــە 
بـــۆ جێبەجێكردنـــی چاوەڕوانـــی فەرمانـــی ئـــەوان 

دەكەیـــن. 
ـــا  ـــی كارەب * هێشـــتا ســـەرپێچییەكان لەســـەر هێڵ
ـــوێ  ـــی ن ـــە ڕێگەیەك ـــر ل ـــا بی ـــە، ئای ـــان هەی بەردەوامی
ســـەرپێچییەكان  چیتـــر  ئـــەوەی  بـــۆ  نەكراوەتـــەوە 

ڕوونـــەدات؟
لـــە  جگـــە  كارەبـــا  وەزارەتـــی  لـــە  ئێمـــە   -
پـــێ دا  زیـــرەك وەك ئاماژەمـــان  پێـــوەری  دانانـــی 
كـــە كۆتایـــی بـــە ســـەرپێچییەكان دەهێنێـــت، ئـــەوا 
تیمەكانـــی نەهێشـــتنی ســـەرپێچی لەســـەر تۆڕەكانـــی 
فەرمانگەكانـــی  و  بەڕێوەبەرایەتـــی  لـــە  كارەبـــا 
لـــە  بەردەوامـــن  شـــارەكان  كارەبـــای  دابەشـــكردنی 
كار و بەدواداچوونـــی خۆیـــان و لـــە هـــەر شـــوێنێك 
بـــەم  دەكـــەن،  چارەســـەری  هەبێـــت،  ســـەرپێچی 
هۆیانـــەوە توانیومانـــە 8000 حاڵەتـــی ســـەرپێچی و 
زێدەڕۆیـــی ســـەر تـــۆڕی كارەبـــا كۆتایـــی پـــێ بهێنیـــن 

و لـــەو ڕووەشـــەوە لـــە كارەكانمـــان بەردەوامیـــن. 
* زۆر باســـی بریبەیتـــی كارەبـــا واتـــا كارتـــی 
كڕینـــی یەكـــەی كارەبـــا دەكرێـــت، ئـــەم پڕۆژەیەتـــان 

ــتووە؟ ــوێ گەیشـ بەكـ
- ئێمـــە بـــۆ ئـــەو مەبەســـتە وەك نموونـــە لـــە 
ــر وەك  ــازاڕی لەنگـــەی هەولێـ ــە بـ ــر لـ ــاری هەولێـ شـ
پێـــی  بـــە  كـــە  تێســـت داماننـــاوە،  تاقیكردنـــەوە و 
قســـەی خـــاوەن دووكان و بازاڕەكـــە زۆر لێـــی ڕازیـــن 
كێشـــە  بـــێ  كاتژمێـــر  و 24  بـــووە  ســـەركەوتوو  و 
پیادەكردنـــی  بـــە  هەیـــە،  بەردەوامیـــان  كارەبـــای 
نرخـــی  پێدانـــی  واتـــە  پەیـــد،  پـــری  سســـتەمی 
كارەبـــا بـــە شـــێوەی پێشـــەكی، لـــە ڕووی ئابـــوری 

و بەردەوامیـــی خزمەتگوزارییەكـــەوە زۆر ســـەركەوتوو 
دەبێـــت. ئێمـــە ئـــەو نموونەیـــەی هەولێرمـــان بردووەتـــە 
ــە  ــدا لـ ــی نزیكـ ــە ئایەندەیەكـ ــۆك و لـ ــی دهـ بازاڕێكـ
ــن.  ــی دەكەیـ ــلێمانییش جێبەجێـ ــوێنێكی سـ ــد شـ چەنـ
ــەم پـــڕۆژە و  ــرا دەرئەنجامەكانـــی ئـ خـــۆ ئەگـــەر زانـ
سیســـتمە زۆر بـــاش و ســـەركەوتووە و لـــە بەرژەوەندیـــی 
ـــە هەمـــوو  ـــگاو ل ـــە هەن ـــگاو ب ـــەوا هەن ـــە، ئ هاوواڵتیان
ــم  ــارەكانی هەرێـ ــی شـ ــوێن و گەڕەكەكانـ ــازاڕ و شـ بـ
جێبەجێـــی دەكەیـــن. هەروەهـــا بـــە جێبەجێكردنـــی ئـــەو 
سیســـتەمە كارەبـــای نیشـــتمانی دەبێتـــە 24كاتژمێـــر و 
ـــل  ـــی گازوای ـــەو ژاوەژاوو بۆن ـــدەكان نامێنـــن و ل موەلی

و پیســـبوونی ژینگـــە ڕزگارمـــان دەبێـــت. 
* وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ و ســـەرچاوەكانی ئـــاو 
چەنـــد بەنداوێكـــی دروســـت كـــردووە، بـــەاڵم بۆچـــی 
دیزاینـــی دانانـــی تۆڕبینـــی نییـــە، خـــۆ ئەگـــەر بـــڕە 
بـــكات،  دابینـــی  بتوانێـــت  كەمیـــش  كارەبایەكـــی 
كارپێكردنـــی  و  بەنداوەكـــە  دەوروبـــەری  بـــۆ  ئـــەوە 

گرنگـــە؟ دامەزراوەكانـــی 
- لـــە ڕاســـتیدا دەكرێـــت دروســـتكردنی بەنـــداو 
ــت و قووڵـــی و بەرزیـــی  ــاو بێـ ــوێنێكی گونجـ ــە شـ لـ
ئـــەو شـــوێنەی كـــە ئاوەكـــەی تێـــدا گل دەدرێتـــەوە 
ماكینـــەی  و  تۆڕبیـــن  دانانـــی  بـــۆ  بێـــت  شـــیاو 
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا، كـــە پێویســـتە ئـــەم پرســـانە لـــە 
دیزاینـــی بەنداوەكـــەدا هەبێـــت، خـــۆ ئەگـــەر لەگـــەڵ 
ــەوا  ــت، ئـ ــت نەكرێـ ــەدا دروسـ ــتكردنی بەنداوەكـ دروسـ
دەكرێـــت دیزاینەكـــەی هەبێـــت بـــۆ ئـــەوەی لـــە ئاینـــدەدا 
كارەبـــای  بەرهەمهێنانـــی  وێســـتگەی  بتوانرێـــت 
وەزارەتـــی  لەگـــەڵ  ئێمـــە  بكرێـــت.  دروســـت  لـــێ 
هەماهەنگیـــن  ئـــاو  ســـەرچاوەكانی  و  كشـــتوكاڵ 
هەیـــە،  یەكتـــر  لەگـــەڵ  پێكەوەییمـــان  كاری  و 
ــڵەت  ــەو خەسـ ــداو بەپێـــی ئـ ئەگەرچـــی هەنـــدێ بەنـ
و ناوچەیـــەی كـــە تێیـــدا دروســـت دەكرێـــت، تەنیـــا بـــۆ 
گلدانـــەوەی ئـــاو و ئاودێـــری و ئـــاوی خواردنـــەوە 
بەرهەمهێنانـــی  وێســـتگەی  ناتوانرێـــت  و  دەشـــێت 
كارەبـــای لـــێ دروســـت بكرێـــت، بـــەاڵم هـــەر بەنداوێـــك 
قووڵیـــی گلدانەوەكـــەی شـــیاو بێـــت بـــۆ وێســـتگەی 
ـــران و  ـــی وەزی ـــەوە ئەنجومەن ـــا، ئ ـــی كارەب بەرهەمهێنان
ــۆ  ــن بـ ــدار هەماهەنگیـ ــی پەیوەندیـ ــەر دوو وەزارەتـ هـ

بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا لـــە بەنداوەكـــەدا.  
كارەبـــا  هاوبەشـــانی  زۆری  ژمارەیەكـــی   *
قـــەرزاری كارەبـــان، بـــۆ وەرگرتنـــی ئـــەو قەرزانـــە 

دراوە؟ چـــی  بڕیـــاری 

توانیومانە 8000 حاڵەتی 
سەرپێچی و زێدەڕۆیی سەر تۆڕی 
كارەبا كۆتایی پێ بهێنین

وەزارەتی كارەبا ڕێگەی داوە 
هاوشانی كارەبا كە قەرزارن بە 
چەند قست پارەكانیان بدەن 
و ژمارەی قستەكانیش بەپێی 
توانای دارایی هاوبەشەكان بوو

بە پێدانی نرخی كارەبا بە 
شێوەی پێشەكی، كارەبای 
نیشتمانی دەبێتە 24 كاتژمێر و 
موەلیدەكان نامێنن و لەو ژاوەژاو 
و بۆنی گازوایل و پیسبوونی 
ژینگەیە ڕزگارمان دەبێت

فەرمانگە و دەزگاكانی كارەبا 
دەستكراوەن بۆ ئەوەی هەر 
هاوبەشێكی كارەبا سێ جار 
پسوڵەی كارەبای بۆ بچێت 
و پارەكەی نەدات، هێڵی 
كارەباكەی ببڕدرێت، بەاڵم ئەو 
ڕێنماییە لەالی ئێمە لەبەر 
ڕەچاوكردنی بارودۆخی دارایی 
خەڵك جێبەجێ نەكراوە
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- لـــە مـــاوەی ڕابـــردوو ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
و  كارئاســـانی  لـــە  جۆرێـــك  كارەبـــا  وەزارەتـــی  و 
ســـەر  قـــەرزی  15%ی  بـــڕی  بـــە  لێخۆشـــبوونێك 
ـــد جارێكیـــش مـــاوەی  ـــرا و چەن ـــا ك هاوبەشـــانی كارەب
ــاوكات وەزارەتـــی  ــەوە، هـ ــە نـــوێ كرایـ ئـــەم هاوكارییـ
ـــەرزارن  ـــە ق ـــا ك ـــانی كارەب ـــا ڕێگـــەی داوە هاوش كارەب
ژمـــارەی  و  بـــدەن  پارەكانیـــان  قســـت  چەنـــد  بـــە 
ــەكان  ــی هاوبەشـ ــای دارایـ ــی توانـ ــتەكانیش بەپێـ قسـ
بـــووە، بـــۆ ئـــەوەی كاریگـــەری و قورســـایی لەســـەر 
ژیانیـــان دروســـت نـــەكات. وەزارەتـــی كارەبـــا هەمـــوو 
كات بارودۆخـــی هەرێمـــی كوردســـتان و كاریگەریـــی 
لەبەرچـــاو  هاوواڵتییـــان  لەســـەر  قەیرانەكانـــی 
گرتـــووە. ئەگەرچـــی بەپێـــی یاســـا بـــەركارەكان و ئـــەو 
ڕێنماییانـــەی لـــە وەزارەتـــی كارەبـــا هەیـــە، فەرمانگـــە 
و دەزگاكانـــی كارەبـــا دەســـتكراوەن بـــۆ ئـــەوەی هـــەر 
ــوڵەی كارەبـــای  ــار پسـ ــا ســـێ جـ ــێكی كارەبـ هاوبەشـ
بـــۆ بچێـــت و پارەكـــەی نـــەدات، هێڵـــی كارەباكـــەی 
ـــەر  ـــە لەب ـــەالی ئێم ـــە ل ـــەو ڕێنمایی ـــەاڵم ئ ـــت، ب ببڕدرێ
ڕەچاوكردنـــی بارودۆخـــی دارایـــی خەڵـــك جێبەجـــێ 
ــانی  ــن هاوبەشـ ــرەدا داواكاریـ ــە لێـ ــەر بۆیـ ــراوە، هـ نەكـ
كارەبـــا بەپێـــی توانـــای دارایـــی خۆیـــان بـــەدەم ئـــەو 
و  حكومـــەت  ئاســـانكارییانەی  ئـــەو  و  هـــاوكاری 
وەزارەتـــی كارەبـــا بێـــن. ئێمـــە لـــە ســـەرووی تریلیۆنێـــك 
ـــا  ـــەواوی هاوبەشـــانی كارەب ـــەالی ت ـــار قەرزمـــان ل دین
هاوبەشـــانی  لەســـەر  قـــەرزەش  ئـــەو  كـــە  هەیـــە 
مـــااڵن و بازرگانـــی و پیشەســـازی و فەرمانگـــە 
و دامودەزگاكانـــی حكومەتـــە كـــە ئەگـــەر ئـــەو بـــڕە 

بـــۆ  ئـــەوا دەتوانرێـــت  پـــارە زۆرەش وەربگیرێتـــەوە، 
ــت.    ــەكار بهێنرێـ ــە بـ ــڕۆژەی دیكـ ــن پـ چەندیـ

ـــەر  ـــی زۆر لەس ـــەوە گلەی ـــەن هاوواڵتیان *  لەالی
ـــت،  ـــدە دەكرێ ـــای موەلی ـــی كارەب ـــی نرخـــی پێدان گرانی
ئایـــا ســـنوورێك بـــۆ ئـــەو گرانییـــە دانانرێـــت، بەتایبەتـــی 
بـــەرەو وەرزی زســـتان دەچیـــن، چونكـــە بـــۆی هەیـــە 
زۆر  بارگرانییەكـــی  مولیـــدەكان  گرانییـــەی  ئـــەو 

لەســـەر هاوواڵتیـــان دروســـت بـــكات؟
- لـــە ڕاســـتیدا كارپێكردنـــی موەلیـــدە ئەهلییـــەكان 
ــی  ــاوەی پێدانـ ــی مـ ــر و نرخـ ــی كاتژمێـ و دیاریكردنـ
ــا دوور و نزیـــك  ــەوە وەزارەتـــی كارەبـ ــیان ئـ كارەباكەشـ
هیـــچ پەیوەندییەكـــی پێـــوەی نییـــە، بەڵكـــو مولیـــدە 
ئەهلییـــەكان سەرپەرشـــتی و بەدواداچـــوون و هەمـــوو 
ئیـــدارە  و  پارێـــزگاكان  ڕێـــگای  لـــە  كارێكیـــان 
ســـەربەخۆكانیانەوەیە و قائمقامیـــەت و ناحیەكانیـــش 
ــان لەگـــەڵ دەكـــەن. بـــەاڵم ئـــەوەی  خۆیـــان مامەڵەیـ
لـــە  بریتییـــە  كارەبایـــە  وەزارەتـــی  بەرپرســـیارێتی 
دابینكردنـــی زۆرتریـــن كاتەكانـــی كارەبـــا. دواتـــر مـــەرج 
ــا  ــەكان تەنیـ ــدە ئەهلییـ ــای موەلیـ ــی كارەبـ ــە نرخـ نییـ
پەیوەســـت بێـــت بـــە كاتژمێرەكانـــی كاركردنیانـــەوە، 
بـــوو،  گـــران  ئەگـــەر  گازوایلیـــش  نرخـــی  بەڵكـــو 
ئـــەوا دەبێتـــە هـــۆكاری گرانبوونـــی نرخـــی كارەبـــای 
ـــە شـــارێك  موەلیـــدە ئەهلییـــەكان، هەروەهـــا گازوایـــل ل
بـــۆ شـــارێكی دیكـــە نرخـــی جیـــاوازە و بـــۆی هەیـــە 
ـــەر  ـــت، لەب ـــر بێ ـــلێمانی گرانت ـــە چـــاو س ـــر ل ـــە هەولێ ل
ئـــەوە ئەمپێـــری كارەبـــا لـــە هەولێـــر گرانتـــر دەبێـــت لـــە 

ســـلێمانی یـــان دهـــۆك. 

ئێمە لە سەرووی تریلیۆنێك 
دینار قەرزمان لەالی تەواوی 
هاوبەشانی كارەبا هەیە كە 

ئەو قەرزەش لەسەر هاوبەشانی 
مااڵن و بازرگانی و پیشەسازی 

و فەرمانگە و دامودەزگاكانی 
حكومەتە
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بوونی كچ مایەی ڕزگاربوونە 
لە دۆزەخ 

كچ یەكێكە لە نیعمەت و خەاڵتەكانی خودای گەورە كە 
بە ژن و پیاوێكی دەبەخشێت دوای هاوسەرگیرییان، بۆیە 
زۆر گرنگە بزانین چۆن دەتوانین بە چاكەكردن لەگەڵیان 

مافی ئەو خەاڵتە گەورەیەی خودا بدەینەوە.
لە سەردەمی نەزانی لەناو عەرەب كچیان خۆش نەدەویست 
و بگرە ئەوەندە ڕكیان لێ دەبووەوە، تا دەگەیشتە ئەوەی 
دەیان كوشت و زیندەبەچاڵیان دەكرد و سزای ژنەكەشیان 

دەدا كە بۆ كچت بووە! 
خودای بااڵدەست دەفەرموێ: 

ا  ُمْسَودًّ َوْجُهُه  ِباألُْنَثى َظلَّ  أََحُدُهْم   َ }َوإَِذا ُبشِّ الله تعالی:  قال 

َ ِبِه أَُيِْسُكُه َعَل  َوُهَو َكِظيٌم * َيَتَواَرى ِمَن الَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ

َاِب أََل َساَء َما َيْحُكُموَن{)النحل اآلية 58:  ُه ِف التُّ ُهوٍن أَْم َيُدسُّ

.)59

بووە،  كە كچی  كەسێك  بە  دەدا  موژدەیان  كاتێك  واتە: 
خەفەت  و  تووڕەیی  لە  هەڵدەگەڕا  ڕەش  دەموچاوی 
دواتر  كە  خەڵكی  وناتۆرەی  ناو  و  قسە  لەبەر  خواردن، 
بۆی هەڵدەواسن و پێی شەرمەزار دەبوو. لەسەر كوشتن 
و زیندەبەچاڵكردنی مندالی كچ تەنیا لەبەر ئەوەی كچە 
ِبأَيِّ   * ُسِئَلْت  اْلَمْوُءوَدُة  }َوإَِذا  دەفەرموێ:  گەورە  خودای 

َذْنٍب ُقِتَلْت{)التكوير اآلية: 8: 9( .

چ  بە  دەپرسن:  منداڵەكە  لە  دوایی  ڕۆژی  لە  واتە: 
تاوانێك كوژرای؟؟ 

  قال رسول الله   ـ صلی الله علیه وسلم ـ : )َمْن ُولَِدْت له ابنٌة فلم 
يِئْدها ومل ُيهْنها، ومل ُيؤثْر ولَده عليها ـ يعني الذَكَر ـ أدخَله اللُه 

بها الجنة( رواه أحمد.

واتە: پێغەمبەر )د.خ( دەفەرموێ: هەركەسێك كچێكی 
بوو، هیچ ئەزیەت و ئازاری نەدا و سووكایەتی و گاڵتەی 
پێ نەكرد و هەروەها كوڕەكەی لە سەروویەوە دانەنا )لە 
لێی و... پێدان وبە گوێگرتن  خۆشەویستی و گرنگی 
هتد(، لە پاداشتیدا خودای گەورە دەیباتە بەهەشتەوە. 

عەرەب  لەناو  دەردەكەوێت،  بۆ  ئەوەمان  فەرموودەیە  لەم 
شێوەیەكی  بە  كچیان  وجەهالەت،  نەفامی  سەردەمی  و 
زۆر قێزەون لە ناو دەبرد، بۆیە هەر ئەوەندە بەس نەبووە 
لەگەڵ  نابێ  بەڵكو  نەدرێن،  ئازار  و  نەكوژرێن  كە 
بگرە  بكەن،  نێواندا  لە  جیاوازییان  هیچ  كوڕەكانیشتان 

بدرێت.  پێ  زیاتریشیان  گرنگی  كات  هەندێ  لە  دەبێ 
هەروەها نرخی ژیان و مرۆڤبوون بۆیان فەراهەم بكات و 

یەكسانی بۆ مرۆڤەكان بكات.
: ) َمْن عال جارتني )بنتني(  قال رسول اللهـ  صلی الله علیه وسلمـ 

حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ( رواه مسلم ..

واتە: سەروەرمان )د.خ( دەفەرمووێ:
)لە  دەبن  گەورە  تا  بكات  بەخێو  كچ  دوو  هەركەسێك 
بەخێوكردن و خزمەتكردن و پەروەردەكردن و تا بە شوویان 
ئەو  و  من  فەرمووی:  ئینجا  چاك(  پیاوی  بە  دەدات 
كەسە لە ڕۆژی قیامەت ئەوهاین پێكەوە )ئاماژەی بە 
پەنچەی شەهادە و ئەوەی تەنیشتی كرد( كەواتە لەگەڵ 

پێغەمبەر)د.خ( دەبێت.
لە دایە عائیشەوە بۆمان گێڕدراوەتەوە، دەڵێن: جارێكیان 
ئافرەتێكی هەژار لە دەرگای ماڵی پێغەمبەری داوە و 
داوای هاوكاری كردووە، دایە عائیشەش خوای لێ ڕازی 
بەشی  ئەویش  دا،  دەنكە خورمام پێ  دوو  دەڵێت:  بێت، 
كرد لە نێوان هەر دوو كچەكەی. دواتر ئەو ڕووداوەی بۆ 
پێغەمبەر )د.خ( گێڕایەوە، ئەویش فەرمووی: بەو كارەی 

كردی، لە ئاگری دۆزەخ پارێزراو دەبێت. 
قال رسول الله ـ صلی الله علی وسلم ـ: )ليَس أََحٌد من أمتي 

يعوُل ثالَث بنات، أو ثالَث أخوات، فُيْحِسَن إليهنَّ إل ُكنَّ لُه ِستًا 

من الناِر ( رواه الطرباين 

سەروەرمان )د.خ( فەرموێ: هەر كەسێك سێ كچ، یان 
سێ خوشك بەخێو بكات )بە جوانترین شێوە( ئیلال دەبێتە 

پەردە و حیجابێك لە نێوان كەسەكە و ئاگری دۆزەخ. 
ئەوەی لەم فەرموودانا فێری بووین: 

 ئیمامی نەوەوی دەفەرموێ: بە نەرمونیانی و سۆز و 
خۆشەویستی كچ گەورەی بكەیت.

بە الوازی و كەموكورتی   هەروەها كچەكەت هەست 
نەكات لەبەرئەوەی كچه. 

و  دۆزەخ  لە  ڕزگاربوونە  مایەی  كچ  بوونی   
نزیكبوونەوەیە لە بەهەشت و ڕەزامەندیی خودای گەورە.

هەروەها ئەوەنەش بەس نییە كە لە خواردن و جلوبەرگ 
هیچ كەمتەرخەمیت نەكردووە، دەبێ لە تەواوی ژیانیان 

شان بە شانی كوڕەكانت مافیان پێ بدەیت، وەكو: 

كچان مافی خوێندنیان هەیە 
هەر وەك براكانیان، چی بۆ 
كوڕەكانت دەكەیت، دەبێ بۆ 
كچەكەشت بكەیت

كچ وەكو براكانی پێویستە 
ڕاوێژی پێ بكرێت لە كاروباری 
ناوخۆیی خێزان و گوێ لە 
سەرنج و تێبێنیەكانی بگیرێت
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مەال ڕەعـد نووری ئۆمەربلی

بەڕێوەبەری مزگەوتەكان و پشكنین لە 
دیوانی وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینی

١: كچان مافی خوێندنیان هەیە هەر وەك براكانیان، چی 
بۆ كوڕەكانت دەكەیت، دەبێ بۆ كچەكەشت بكەیت .

٢: كچ وەكو براكانی مافی شوفێری هەیە .
٣:وەكو براكانی مافی موڵكداری هەیە، ئەوەیش خاوەن 

ماڵ بێت.
هاوسەری  هەڵبژاردنی  مافی  براكانی  وەكو  كچ   :٤
كەسێكی  پیاوەكە  مەرجێك  بە  هەیە،  ڕەتكردنەوەی  و 

خەراپ و تەڵەكەباز نەبێ .
بكرێت  پێ  ڕاوێژی  پێویستە  براكانی  وەكو  كچ   :٥
و  سەرنج  لە  گوێ  و  خێزان  ناوخۆیی  كاروباری  لە 

تێبێنیەكانی بگیرێت.
٦: مافی وەرگرتنی بەشە میراتی هەیە و نابێ تووشی 
شەرمە بكرێت و لە ترس و شەرم و عەیبە نەتوانێ بەشی 

خۆی وەربگرێت.
٧: لە سەردان و بەسەركردنەوە و هەواڵپرسین دەبێ وەكو 

كوڕەكانت حیسابی بكەیت.
ئەوەیە هەركوڕێك كە   خاڵێكی دی كە زۆر گرنگە 
مافی  تێپەڕی،  ساڵ   )١٨( لە  تەمەنی  یان  بوو  باڵغ 
دەبێ  و  نامێنێ  باوكی  و  دایك  لەسەر  بەخێوكردنی 
خۆی هەوڵبدات، بەاڵم كچ تەمەنی هەرچەندە گەورەش 
بێ، تا شوو نەكات مافی بەخێوكردنی لە سەر دایك و 

باوكیەتی.
نموونەیەكی زۆر ناشیرین لە ناو كۆمەڵگەكەمان هەیە، 
بۆ  دەدات  هەوڵ  شێوەیەك  هەموو  بە  باوكێك  دەبینین 
و  ئەهلی  و  بەرز  زانكۆی  لە  كوڕەكەی  خوێندنی 
پارەیەكی زۆر دەدات و واسیتەی دەكات بۆ دامەزراندن 
و سەیارەی بۆ دەكرێت و پارەی بۆ ڕوو دەكات، بەاڵم بۆ 
كچەكەی كە لە براكە زیرەكترو بەتواناترە و بە ئەدەبتر و 
بێ كێشە و بێ مەسروفتریشە، باوكی لە قوتابخانەیەكی 
ئاسایی دایناوە و دەبێ بەپێ ڕێگایەكی دوور ببڕێت و 
بێ نازە و لە كۆتایی لەبەر عەیبە و پاراستنی شەرەف و 

نامووس كچەكی لە خوێندن بێبەش دەكات. 
خەڵكێكی زۆر وا حاڵی بووە، ئەگەر كچەكەی كارێكی 
ناڕەوا بكات حەیا و ئابڕووی دەچێت، نازانێ بە كاری 
ناڕەوای كوڕەكەشی حەیا و ئابڕووی دەچێت و گرفتی 

زیاتریشی تووش دەبێت .
فاتیمەی  هەركاتێك  )د.خ(  سەروەرمان  پێغەمبەری 
كچی دەهاتەوە، لە بەری هەڵدەستایەوە و سەری ماچ 
دەكرد و لە جێی خۆی، یان لە تەنیشتی خۆی دایدەنا و 
قسە و گفتوگۆی لەگەل دەكرد و ڕێزێكی زۆر زۆری 

لێ دەگرت . 
پیاوێكی بە تەمەن هەر كاتێك زاوایەكی دەهات بۆ الی، 
ڕێزێكی تایبەتی لێ دەگرت، ڕۆژێك كوڕەكان پرسسیان 
لە بابیان و گوتیان: ئەوەندەی ڕێز لە زاواكەت دەگری« 
لەبەر  گوتی:  بابیشیان  ناگری.  ئێمە  لە  ڕێز  ئەوندە 
ئەوەی پارچەیەك لە جەرگی خۆم پێ داوە )مەبەستی 
كچەكەی خۆی بوو(، ئەو زۆر ڕێز لە كچەكەم دەگرێت، 
حۆشەویستیی  ئەمەش  دەگرم،  زیاتری  ڕێزی  منیش 

باوكێكە بۆ كچەكەی لە دوای بەشوودانیشی .
عیمران و خێزانەكەی لە خۆشەویستی بۆ خودای گەورە 
نەزریان كرد ئەو كۆرپەیەی لە ڕێگایە كە بوو بیكەنە 
خزمەتكاری )بیت المقدس( بەاڵم لە دوای لە دایكبوون 
كچیان بوو )مەریەمی پاكیزە( زۆر بێتاقەت بوون لەبەر 
بچێتە  ئافرەت  نەدەگەڕان  لێ  سەردەمە  لەو  ئەوەی 

پەرستگا و خزمەت بكات، بۆیە دایكی گوتی: 
َما ِف  لََك  َنَذرُْت  إيِنِّ  ِعْمرَاَن رَبِّ  اْمَرأَُت  َقالَِت  يقول تعاىل: }إِْذ 

َفَلمَّ  اْلَعِليُم )35(  ِميُع  أَْنَت السَّ إِنََّك  َفَتَقبَّْل ِمنِّي  رًا  َبْطِني ُمَحرَّ

َوَضَعْتَها َقالَْت رَبِّ إيِنِّ َوَضْعُتَها أُْنَثى َواللَُّه أَْعَلُم ِبَا َوَضَعْت َولَْيَس 

يََّتَها ِمَن  ْيُتَها َمْرَيَم َوإيِنِّ أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ َكُر َكاأْلُْنَثى َوإيِنِّ َسمَّ الذَّ

ْيَطاِن الرَِّجيم{ ]آل عمران: 35، 36[. الشَّ

ناو  چووە  و  مەریەم  پاراستی  گەورە  خودای  دواتر 
بەیتولموقەدیس، هەروەها خودای بااڵدەست موعجیزەیەكی 
پێ دا بە لە دایكبوونی حەزرەتی )عیسی عیلە السالم( 
بەو پێوەرەی لە كۆمەڵگەی خۆمان دەبینین، ئەو سۆز و 
بەزەییەی لە الی كچ بۆ دایك و باوك هەیە، لە الی كوڕ 
نییە، زۆرێك لە دایك و باوكان لە الیەن كوڕەكانیان بەخێو 
خزمەتیان  و  دێن  كچەكان  بەاڵم  دەردەكرێن،  و  ناكرێن 
لێ  زۆریشیان  غەدری  ئەگەر  ئەوەی  لەگەڵ  دەكەن، 
كردبێ، بۆیە هیوام وایە كەس لەبەر خاتری كوڕەكانی 

ستەم لە كچەكانی نەكات. 

پێغەمبەری سەروەرمان 
)د.خ( هەركاتێك فاتیمەی 
كچی دەهاتەوە، لە بەری 

هەڵدەستایەوە و سەری ماچ 
دەكرد و لە جێی خۆی، یان لە 

تەنیشتی خۆی دایدەنا و ڕێزێكی 
زۆر زۆری لێ دەگرت

مافی وەرگرتنی بەشە میراتی 
هەیە و نابێ تووشی شەرمە 
بكرێت و لە ترس و شەرم و 
عەیبە نەتوانێ بەشی خۆی 

وەربگرێت
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بۆ پاڵنەرەكانی پشت خواستی 
بەدەستهێنانی بڕوانامە
ڕوانگەی جیاواز هەیە

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ســااڵنە ڕێژەیەكی زۆری قوتابییان قۆناغی زانكۆ و پەیمانگە تەواو دەكەن و بەدەســتهێنانی بڕوانامە 
خواستی زۆرینەیانە، وێڕای زانكۆ و پەیمانگە حكوومییەكان ژمارەیەكی زۆری زانكۆ و پەیمانگەی 
ئەهلی لە هەرێمی كوردستان كراونەتەوە، لە بەرامبەردا حەزی دووبارە خوێندن و بەدەستهێنانی بڕوانامە 
لەالیەن هەردوو ڕەگەز بە شــێوەیەكی بەرفراوان لە هەڵكشــاندایە. هاوكات دامەزراوە ئەكادیمییەكانمان 
لەو ئاستەدان كە ببنە یارمەتیدەری پرۆسەی پێشخستن و گەشەپێدانی تاكەكانی كۆمەڵگە بە گشتی، 
بەاڵم ئایا لە ســەردەمی ئێســتادا پرســی بەدەســتهێنانی بڕوانامە بۆ چ ئامانجێكە، كە بووەتە باو لەناو 
خەڵك؟ ئایا بۆ تێكەڵبوون بە بازاڕی كارە؟ ئایا بۆ بونیادنانی داهاتووە؟ ئایا تەنیا بۆ خۆدەرخســتنە، 

یان چاولێكەری؟ بەشداربووانی ئەم ڕاپۆرتەی گۆڤاری گواڵن وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەدەنەوە.
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ڤیـــان مەحمـــوود زامـــدار مامۆســـتای زانكۆیـــە و لـــە 
وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارەی گواڵنـــدا كـــە پاڵنەرەكانـــی 
پشـــت خواســـتی بەدەســـتهێنانی بڕوانامـــە چیـــن؟ دەڵێـــت: 
»ئەمـــە جـــۆرە پرســـیارێكە دەبێـــت بـــە داتـــا وەاڵم بدرێتـــەوە 
و لـــە قاڵبـــی توێژینەوەیەكـــی زانســـتیدا و بەڕاپرســـی 
لەســـەر قوتابیانـــی زانكـــۆ و پەیمانـــگاكان و قوتابیانـــی 
خویندنـــی بـــااڵ تاوتـــوێ بكرێـــت. هـــەر بۆیـــە كاتێـــك 
لـــە كوردســـتان شـــتێكی وەكـــو وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە 
ـــف  ـــد( وەس ـــاردە و.. هت ـــاو، دی ـــو )ب ـــیفەتگەلی وەك ـــە س ب
دەكرێـــت، پێموایـــە پەلەكردنێكـــی ڕوونـــە و پشـــت ئەســـتوور 

نییـــە بـــە توێژینـــەوە و داتـــا. 
هەمـــوو  لـــە  گـــوزەران  باشـــتركردنی  بـــۆ  تێكۆشـــان 
ـــە  ـــگای ڕەخن ـــە. ئەمـــە جێ ـــە و جیهانیی ـــدا، بەجێی كایەكان
ــەكەی  ــە بەشـ ــەبارەت بـ ــتییەكە. سـ ــێوە گشـ ــە شـ ــە بـ نییـ
دیكـــەی پرســـیارەكەتان، بەپێـــی توێژینـــەوە زانســـتییەكان، 
ــەرە  ــەرە هـ ــە پاڵنـ ــگ لـ ــی و ناوبانـ ــەی كۆمەاڵیەتـ پێگـ
بەهێزەكانـــی بیركردنـــەوە و ڕەفتارەكانـــی مرۆڤـــن. لـــەم 
بارەیـــەوە دەتوانیـــن بگەڕێینـــەوە بـــۆ توێژینـــەوە زۆرەكانـــی 
 .)Michael Shermer( و   )David M. Buss(
كوردیشـــدا،  كۆمەڵگـــەی  وەكـــو  كۆمەڵگەیەكـــی  لـــە 
كـــە تاڕاددەیەكـــی زۆر نەریتـــی و داخـــراوە و داب و 
نەریـــت و تێڕوانینـــی دەســـتەجەمعی سەردەســـتەیە، هیـــچ 
ـــدن و ڕشـــتەی  ـــی خوێن ـــە كـــە بابەت ـــەوەدا نیی ـــك ل گومانێ
خوێنـــدن و بڕوانامـــەش بـــەدەر نابێـــت لـــە الســـاییكردنەوە 
ناكرێـــت بگشـــتێنرێت،  بـــەاڵم ئەمـــە  و چاولێكـــەری. 
چونكـــە هەمیشـــە كەســـانێك هـــەن بـــە دوای هێنانـــەدی 
خەونـــی خۆیانـــەوەن و بـــە مەعریفـــە و زانســـت هـــەوڵ 
لـــەو ڕیـــزی  لـــەو هەژموونـــە كۆمەاڵیەتییـــە و  دەدەن 
مێگەلییـــە دەرچـــن. ســـەرلەنوێ، بـــۆ دەرچـــوون لـــەم 
ـــن،  ـــە، باشـــترین شـــتێك بیكەی ـــە لۆژیكـــی و پەلەكردن هەڵ
ـــەوەی زانســـتی  ـــە توێژین ـــای هەڵێنجـــراو ل ـــە دات ـــە ب ئەوەی
بونیـــات  لێكدانەوەكانمـــان  تایبەتمەنـــد  ســـەرچاوەی  و 

ــە«. ــتان نییـ ــە كوردسـ ــمان لـ ــە ئەمەشـ ــن، كـ بنێیـ
دكتـــۆر ڕێبیـــن عەزیـــز بەرزنجـــی، نەقیبـــی ســـەندیكای 
ــان  ــە هەمـ ــەبارەت بـ ــتانە و سـ ــی كورسـ ــكانی ددانـ پزیشـ
پـــرس دەڵێـــت: »بابەتـــی بەدەســـتهێنانی بڕوانامـــە لەنـــاو 
خەڵـــك بووەتـــە دیاردەیـــەك و دەتوانیـــن بـــەدوو الیـــەن 

ــن.  ــۆ بكەیـ ــەوەی بـ لێكدانـ
الیەنـــی یەكـــەم: تایبەتـــە بـــە دەســـتكەوتی كەســـێتی، ئایـــا 
مەبەســـت بـــۆ بەرزكردنـــەوەی نـــاو و نازنـــاو و ناوبانگـــە 
ـــاو  ـــگاو دەســـتكەوتنی پێگـــە لەن ـــك و كۆمەڵ ـــو خەڵ ـــە نێ ل
ـــی  ـــرەودان و پێشـــكەوتنی الیەن ـــان ب ـــەكان، ی ـــە ئیداریی كای
زانســـتی و الیەنـــی پیشـــەیی پســـۆڕێتی دیاریكـــراو و 
خزمەتكردنـــی  بـــۆ  تواناكانـــە  هەمـــوو  ســـەرفكردنی 
گەشەســـەندنی  و  پێشـــكەوتن  و  كۆمەڵگـــە  و  خەڵـــك 

دامەزراوەكانـــی دەوڵـــەت؟ 

ــی  ــەت و دامەزراوەكانـ ــە دەوڵـ ــە بـ ــی دووەم: تایبەتـ الیەنـ
بـــە دانانـــی پرۆگـــرام و بەرنامـــەو  میـــری. ئەمیـــش 
بـــۆ  پەیمانـــگاكان  و  زانكـــۆ  بـــۆ  دیراســـەكراو  پالنـــی 
وەرگرتنـــی قوتابیـــان و دوای تەواوكردنـــی خوێنـــدن بـــە 
جۆرێـــك بێـــت لـــە هـــەر دوو ســـێكتەری میـــری و تایبەتـــی 
ــەت  ــە خزمـ ــت و بخرێنـ ــان وەربگیرێـ ــە تواناكانیـ ــك لـ كەڵـ
ــەم  ــان پێویســـت بێـــت بـــۆ ئـ ــەوە و ژمارەیـ كۆمەڵگەكەیانـ
مەبەســـتە. لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە پێویســـتە مۆڵـــەت بـــە 
زانكـــۆ ئەهلییـــەكان بدرێـــت كۆلێـــژ و بەشـــەكانیان بكەنـــەوە، 
ـــی  ـــاددی بەتایبەت ـــتكەوتی م ـــای دەس ـــەر بنەم ـــەك لەس ن
ــۆ  ــە زانكـ ــدێ لـ ــڕۆدا هەنـ ــە ڕۆژگاری ئەمـ ــن لـ دەبینیـ
پزیشـــكیی ددان و دەرمانســـازی  بەشـــی  ئەهلییـــەكان 
ـــدا  ـــای حكومەت ـــە توان ـــن ل ـــدا دەزانی ـــە كاتێك ـــەوە، ل دەكەن

ــن. ــە دابمەزرێنـ ــەم دوو بەشـ ــاوە دەرچووانـــی ئـ نەمـ
بۆیـــە پێویســـتە الیەنـــە پەیوەندیدارەكانـــی حكومـــەت بـــۆ 
ـــەوەی ڕانكـــی  ـــا زانســـتییەكان و بەرزكردن پاراســـتنی بەه
ــدێ  ــەكان هەنـ ــۆ جیهانییـ ــت زانكـ ــە ئاسـ ــان لـ زانكۆكانمـ
پێـــوەری زانســـتی ســـەردەمیانە دابنێـــن و بیكـــەن بـــە 
بنەمـــا بـــۆ پێكانـــی ئـــەم ئامانجانـــە و لـــە ئەنجامیشـــدا 
بـــۆ ســـوود گەیانـــدن بـــە تاكەكانـــی كۆمەڵگـــە و تـــەواوی 

ــەت. دامەزراوەكانـــی دەوڵـ
د. نەزاكـــەت حســـێن مامۆســـتای زانكۆیـــە و ڕای وایـــە: 
»خواســـتی خوێنـــدن و بەدەســـتهێنانی بڕوانامـــە خواســـتی 
مرۆڤەكانـــە و مافێكـــی ڕەوای تاكەكانـــە، ئەویـــش چ لـــە 
ڕووی بەدەســـتهێنانی زانســـت، یـــان دەســـتكەوتی مـــاددی 
بێـــت. وەرگرتنـــی بڕوانامـــە چەنـــد پاڵنـــەری جۆراوجـــۆری 
هەیـــە و لـــە كەســـێكەوە بـــۆ كەســـێكی دی جیـــاوازە، 
كۆمەاڵیەتییـــە  بوونەوەرێكـــی  مـــرۆڤ  پێیـــەی  بـــەو 
و ســـایكۆلۆژیایەكی ئاڵـــۆزی هەیـــە، بـــە شـــێوەیەكی 
گشـــتی پرســـی دەستخســـتنی بڕوانامـــە لـــە هەرێمـــی 
كوردســـتان پاڵنـــەری جیـــاوازی هەیـــە، هەندێـــك لەوانـــە 
بـــۆ دەســـتكەوتی مـــاددی و زیادبوونـــی مووچەكەیانـــە، 
تاكیـــش هەیـــە بڕوانامـــە بـــە فاكتەرێكـــی گرینگـــی 
دەیـــەوێ  و  دادەنێـــت  سیاســـی  پۆســـتی  وەرگرتنـــی 
حكوومـــی  پۆســـتی  وێـــڕای  بڕوانامەكـــەی  بەهـــۆی 
پۆســـتێكی سیاســـیی بـــاش وەربگرێـــت، ڕەنگـــە كەســـانێك 
ـــن،  ـــە بەدەســـت بهێن ـــەوی بڕوانام ـــتكەوتی مەعن ـــۆ دەس ب
یـــان بـــۆ بەهێزبوونـــی پێگـــەی كۆمەاڵیەتییـــان هەوڵـــی 
وەرگرتنـــی بڕوانامـــە دەدەن، لەبـــەر ئـــەوە دەكـــرێ بڵێیـــن 
پاڵنـــەرەكان فرەڕەهەنـــدن، لـــە هەمـــان كاتیشـــدا ئـــەو پرســـە 
لـــە قۆناغێـــك بـــۆ قۆناغێكـــی دی جیـــاوازە، ڕەنگـــە 
لـــە قۆناغێـــك بـــە هـــۆی خراپیـــی دۆخـــی ئابـــووری بـــە 
ـــە  ـــە خوێنـــدن هەڵگرتبێـــت، دواجـــار ب ناچـــاری دەســـتیان ل
ـــەر  ـــارە دەچنـــەوە ب ـــاری داراییـــان دووب هـــۆی باشـــبوونی ب
ـــی  ـــە واڵتان ـــدن ل ـــی خوێن ـــی هەل ـــا بوون ـــدن، هەروەه خوێن

دیكـــە ئـــارەزووی بڕوانامـــەی زیاتـــر كـــردووە.

بەپێی توێژینەوە زانستییەكان، 
پێگەی كۆمەاڵیەتی و ناوبانگ 
لە پاڵنەرە هەرە بەهێزەكانی 

بیركردنەوە و ڕەفتارەكانی مرۆڤن

هەمیشە كەسانێك هەن بە دوای 
هێنانەدی خەونی خۆیانەوەن و بە 

مەعریفە و زانست هەوڵ دەدەن 
لەو هەژموونە كۆمەاڵیەتییە و لەو 

ڕیزی مێگەلییە دەرچن

لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا هەندێ لە 
زانكۆ ئەهلییەكان بەشی پزیشكیی 

ددان و دەرمانسازی دەكەنەوە، 
لە كاتێكدا دەزانین لە توانای 

حكومەتدا نەماوە دەرچووانی ئەم 
دوو بەشە دابمەزرێنن

تاكیش هەیە بڕوانامە بە 
فاكتەرێكی گرینگی وەرگرتنی 

پۆستی سیاسی دادەنێت و دەیەوێ 
بەهۆی بڕوانامەكەی وێڕای پۆستی 

حكوومی پۆستێكی سیاسیی باش 
وەربگرێت
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لە پەراوێزی 11ی ئۆكتۆبەر و ڕۆژی 
جیهانیی كچاندا داوای وەبەرهێنانی 

سامانی مرۆیی كچان دەكرێت 

كە باسی یادی ڕۆژی كچان دەكرێت. كچی كوردیش جێی خۆیەتی 
سەر هەڵبڕێت بە ئومێدەوە تەماشای ژیان بكات

ژمارە )1336(  482022/10/10

تی
اڵیە
مە
كۆ



49 ژمارە )1336(  2022/10/10

تی
اڵیە
مە
كۆ

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

گرینگیـــی  خستنەســـەر  تیشـــك  مەبەســـتی  بـــە 
ــارەی  ــەوەی ڕێگەچـ ــان و دۆزینـ ــی كچـ پەروەردەكردنـ
بـــەردەم  بەربەســـتەكانی  نەهێشـــتنی  و  گونجـــاو 
ـــی ژیانێكـــی  ـــان و دابینكردن ـــی مافەكانی پراكتیزەكردن
لـــە  ڕەگـــەزی،  جیـــاكاری  نەهێشـــتنی  و  باشـــتر 
ڕێكەوتـــی ٢0١١/١0/١9 نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان بـــە 
ــە  ــەو ڕۆژە بـ ــاری دا ئـ ــارە ٧0/٦٦ بڕیـ ــاری ژمـ بڕیـ
ـــۆ یەكەمجاریـــش  ـــە جیهـــان بناســـرێت، ب ڕۆژی كـــچ ل
یـــادی   ٢0١٢/١0/١١ لـــە  یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە 
ــی كـــردەوە، تەنانـــەت ســـاڵی  ــی كچانـ ڕۆژی جیهانـ
٢0١٥ لەالیـــەن بـــان كیمـــۆن ســـكرتێری گشـــتیی 
پێشـــووی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان كـــرا بـــە ســـاڵی كچـــان 
كـــرا،  لەســـەر  واژووی  لەالیـــەن كۆمەڵـــێ واڵت  و 
گرنگتریـــن هەوڵەكانیـــش بـــۆ بـــرەودان بـــە خوێندنـــی 

ــوو. ــان بـ ــە كچـ ــان لـ ــان و وەبەرهێنـ كچـ
ـــی  ـــلێمانی / یەكێت ـــی س ـــەیفەدین بەرپرســـی لق ـــا س لی
ئافرەتانـــی كوردســـتان، ســـەرەتا ئامـــاژە بـــەوە دەكات 
كـــە »ڕاگەیاندنـــی ڕۆژی جیهانیـــی كچـــان، لەالیـــەن 
ـــووەكان  ـــەوە یەكگرت دامەزراوەیەكـــی گـــەورەی وەك نەت
تەنیـــا دیاریكردنـــی ڕۆژێـــك نەبـــوو بـــۆ كچـــان، بەڵكـــو 
ـــەی  ـــەو كێشـــە و گرفتان ـــوو ب ـــتكردن ب ـــە دوای هەس ل
ڕووبـــەڕووی كچانـــی كۆمەڵگـــە جیاجیاكانـــی جیهـــان 
ببوونـــەوە، ڕاگەیاندنـــی ئـــەم ڕۆژە بـــۆ دداننـــان بـــوو 
ــە دژوار و  ــەو ئالەنگارییـ ــان و ئـ ــی كچـ ــە مافەكانـ بـ
جۆراوجۆرانـــە كـــە كچـــان لـــە سەرانســـەری جیهانـــدا 
ڕووبەڕوویـــان دەبێتـــەوە. هـــاوكات دەڵێـــت: » ڕۆژی 
ــتیی  ــەر پێویسـ ــە سـ ــەرنج دەخاتـ ــان سـ ــی كچـ جیهانیـ
هەنووكەیـــی بـــۆ چارەســـەركردنی ئـــەو ئاریشـــانەی 
بەرەوپێشـــچوون،  لـــە  دەبنـــەوە  كچـــان ڕووبەڕوویـــان 
ــا  ــەرەتاییەكان تـ ــە سـ ــە مرۆییـ ــی مافـ ــان بەدیهێنانـ یـ

ســـەرجەم مافەكانـــی دیكەیـــان«.
لیـــا ســـەیفەدین  یەكێـــك لـــە هۆكارەكانـــی دیكـــەی 
دیاریكردنـــی ئـــەو ڕۆژە وەك ڕۆژێكـــی جیهانیـــی 
كچان، دەگەڕێنێتەوە بۆ »الســـەنگی لە بەدەســـتهێنان 
و مومارەســـەكردنی مافـــەكان لـــە نێـــوان توخمـــی نێـــر و 
مـــێ« و ڕای وایـــە: »زاڵبوونـــی توخمـــی نێـــر بەســـەر 
توخمـــی مێـــدا لـــە نـــاو كۆمەڵگـــە جیاجیـــاكان بـــە 
گشـــتی و خێـــزان بـــە تایبەتـــی ڕەنگدانـــەوەی بـــووە«. 
هـــەر لـــەو بارەیـــەوە گوتـــی: » لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
بـــە هـــۆی ڕیشـــە درێژبوونـــی ئەقڵییەتـــی پیاوســـاالری 
ـــی هەســـت  ـــە ڕوون ـــزان ب ـــەواوی كۆمەڵگـــە و خێ ـــە ت ل
ـــوڕ و  ـــوان ك ـــە نێ ـــت ل ـــدەری دەكرێ ـــەنگیی جێن ـــە الس ب
ـــی كچـــان،  ـــنووداركرنی تواناكان ـــدا، وەك س كچەكانمان
بێبـــەش كردنیـــان لـــە مافـــی خوێنـــدن، دەســـتدرێژیی 
دەروونـــی  توندوتیـــژی  ئەنجامدانـــی  سێكســـی، 
بەشـــوودان،  بـــەزۆر  و  ناچاركـــردن  جەســـتەیی،  و 

لــە ســاڵوەگەڕی ڕۆژی جیهانیی كچان 
)11 ی ئۆكتۆبــەر( چــۆن دەكــرێ كچان 
بــڕوای  كــە  ڕابهێنیــن  ئــەوە  لەســەر 
تەواویــان بــە تواناكانیــان هەبێــت و 
هەرگیز چەوساندنەوە و ژێردەستەیی بە 
میراتی خۆیان نەزانن؟ چۆن دەكرێت بە 
پشتبەســتن بە خۆیان ئەو بەربەستانە 
بشكێنن؟ بەشــداربووانی ئەم ڕاپۆرتەی 
گۆڤاری گــواڵن وەاڵمی ئەم پرســیارانە 

دەدەنەوە.
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ڕاگەیاندنی ئەم ڕۆژە بۆ دداننان 
بوو بە مافەكانی كچان و ئەو 

ئالەنگارییە دژوار و جۆراوجۆرانە 
كە كچان لە سەرانسەری جیهاندا 

ڕووبەڕوویان دەبێتەوە

ڕۆژی جیهانیی كچان سەرنج 
دەخاتە سەر پێویستیی هەنووكەیی 
بۆ چارەسەركردنی ئەو ئاریشانەی 

كچان ڕووبەڕوویان دەبنەوە لە 
بەرەوپێشچوون، یان بەدیهێنانی 
مافە مرۆییە سەرەتاییەكان تا 

سەرجەم مافەكانی دیكەیان

لە هەرێمی كوردستان بە هۆی 
ڕیشە درێژبوونی ئەقڵییەتی 

پیاوساالری لە تەواوی كۆمەڵگە 
و خێزان بە ڕوونی هەست بە 

السەنگیی جێندەری دەكرێت لە 
نێوان كوڕ و كچەكانماندا
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پێوستە دایكان هۆشیاریی 
گشتی و بەتایبەت هۆشیاریی 
پەروەردەیی و كۆمەاڵیەتییان لە 
ئاستێكی گونجاو و بەرز بێت، 
تا بتوانن هاوكار و پشتیوانی 
كچەكانیان بن و گرینگی بە 
تواناكانیان بدەن

ناتوانرێت چاوەڕێی پێشكەوتنی 
كۆمەڵگە بكرێت، ئەگەر 
تواناكانی كچان سنوودار بكرێت 
و لە ماڵەوە بەند بكرێن و 
بكرێنە قوربانیی كەلتووری 
پیاوساالری

بەراورد بە سااڵنی ڕابردوو، 
كچان لە هەرێمی كوردستاندا 
توانیویانە خۆیان لەگەڵ 
بەرەوپێشچوونە جیهانییەكان 
بگونجێنن و لە ئێستادا ڕۆڵ و 
كاریگەری بەرچاویان هەیە

بـــە چـــاوی  تەماشـــاكردنیان  پێكردنـــی زۆر و  كار 
خزمەتـــكار لـــە ناومـــاڵ و...هتـــد.  خێـــزان ڕۆڵـــی 
ســـەرەكی و بەرچـــاوی هەیـــە لـــە پەروەردەكردنـــی تـــاك 
ــگ  ــی گرینـ ــك ڕۆڵـ ــەت دایـ ــە، بەتایبـ ــۆ كۆمەڵگـ بـ
بـــە توانـــای  لـــە گرینگیـــدان  و بەرچـــاوی هەیـــە 
نێـــوان  لـــە  هاوســـەنگی  ڕاگرتنـــی  و  كچەكـــەی 
ڕەگەزەكانـــی خێـــزان، پێوســـتە دایـــكان هۆشـــیاریی 
و  پەروەردەیـــی  هۆشـــیاریی  بەتایبـــەت  و  گشـــتی 
كۆمەاڵیەتییـــان لـــە ئاســـتێكی گونجـــاو و بـــەرز بێـــت، 
ــن و  ــان بـ ــتیوانی كچەكانیـ ــاوكار و پشـ ــن هـ ــا بتوانـ تـ
ـــۆ  ـــن ب ـــان ب ـــدەن و هاوكاری ـــان ب ـــە تواناكانی گرینگـــی ب
ســـەركەوتن و زاڵبـــوون بەســـەر كێشـــە و گرفتـــە تایبـــەت 
و كۆمەاڵیەتییـــەكان و داكۆكیـــكاری سەرســـەختی 
بەدەســـتهێنانی مافەكانیـــان بـــن.  هەروەهـــا لەالیـــەن 
دامـــەزراوە فەرمییەكانـــەوە پێویســـتە كچـــەكان وەك 
ڕەگەزێكـــی گرینـــگ و هاوبەشـــی كۆمەڵگـــە ســـەیر 
بكرێـــن، ئەمـــەش لـــە ڕێگـــەی ژینگەیەكـــی ئـــارام و 
پارێـــزراو و دوور لـــە هـــەر توندتیژیـــی و جیاوازییەكـــی 
ڕەگـــەزی و دابینكردنـــی مـــاف بـــە یەكســـانی بەســـەر 
تـــەواوی كۆمەڵگـــەدا دەســـتەبەر دەكرێـــت«. گوتیشـــی 
: »ئەگەر وەك مرۆڤ و دوور لە جیاكاری ڕەگەزی 
ســـەیری كچـــان بكرێـــت، ئـــەوا جگـــە لـــە ئەركـــی 
ـــە بەرەوپێشـــچوون  دایكایەتـــی و بەڕێوەبردنـــی مـــاڵ، ل
كاریگەریـــی  و  كۆمەڵگـــەش ڕۆڵ  پێشـــكەوتنی  و 
بەرچاویـــان دەبێـــت، ناتوانرێـــت چاوەڕێـــی پێشـــكەوتنی 
كچـــان  تواناكانـــی  ئەگـــەر  بكرێـــت،  كۆمەڵگـــە 
ســـنوودار بكرێـــت و لـــە ماڵـــەوە بەنـــد بكرێـــن و بكرێنـــە 
قوربانیـــی كەلتـــووری پیاوســـاالری. خۆشـــبەختانە 
ـــەردەم  ســـەرباری هەمـــوو ڕێگـــری و بەربەســـتەكانی ب
ـــردوو، كچـــان  ـــە ســـااڵنی ڕاب ـــەراورد ب ـــەاڵم ب كچـــان، ب
ـــان لەگـــەڵ  ـــە خۆی ـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا توانیویان ل
لـــە  و  بگونجێنـــن  جیهانییـــەكان  بەرەوپێشـــچوونە 
ئێســـتادا ڕۆڵ و كاریگەریـــی بەرچاویـــان هەیـــە، هـــەر 
ـــە  ـــدە كەموكووڕیمـــان زۆرە و هێشـــتا زۆر كـــەس ب چەن
ــەر  ــە هـ بینینـــی كچێـــك و دەركەوتنـــی تواناكانـــی لـ
ـــا  ـــان سۆشـــیال میدی ـــت، لەســـەر تیڤـــی، ی بوارێكـــدا بێ
هێرشـــی دەكەنـــە ســـەر، بـــەاڵم لـــە هەمـــان كاتـــدا 
ـــاوازە و بەرگـــری  ـــان جی ـــن زۆرێكـــی دیكـــە ڕای دەبینی

و دەستخۆشـــی لـــێ دەكـــەن«.
بڕوانامـــەی  خاوەنـــی  زەڵمـــی  حاجـــی  ئیبراهیـــم 
ــان  ــە هەمـ ــەبارەت بـ ــی و سـ ــە كۆمەڵناسـ ــتەرە لـ ماسـ
پـــرس دەڵێـــت: »پـــەروەردە و پێگەیانـــدن لـــە خێزانـــەوە 
دەســـت پـــێ دەكات و، خێـــزان بنەمـــا و بنچینـــەی 
پـــەروەردەكاری تاكەكانـــە. دایـــك ئەندازیـــاری ئـــەو 
ڕۆڵـــە گرنـــگ و بـــێ نموونەیـــە. بـــاوك و دایـــك كاتێـــك 
لـــە نێـــو ماڵەكانیانـــدا منداڵەكانیـــان بەخێـــو دەكـــەن و 

ـــان  ـــان و گوزەرانی ـــان دەكێشـــن و سەرپەرشـــتیی ژی نازی
دەبـــن،  ڕەفتارەكانیـــان  و  كار  چاودێـــری  و  دەكـــەن 
ــی  ــە رۆحـ ــانی و بـ ــاوی یەكسـ ــە چـ ــە بـ زۆر گرینگـ
دادپەروەرییـــەوە مامەڵەكانـــی خۆیـــان بـــۆ منداڵەكانیـــان 
ئاراســـتە بكـــەن. ڕەگـــەز و گەورەیـــی و بچووكـــی و 
جوانـــی و لەشســـاغی و پێـــوەرە دەســـهاتووەكان نەبنـــە 
بەربەســـتی دادپەروەرییـــان. جیـــاوازی نەخەنـــە نێـــو 
ـــان  ـــە كۆمەاڵیەتییەكەی ـــی و پێگەیاندن ـــە پەروەردەی كای
ــە  ــەی كـ ــەو كۆمەڵگەیانـ ــن لـ ــدا. مەخابـ ــو خێزانـ لەنێـ
سیســـتمی باوك ســـاالری هەیە و ژیانی كۆمەاڵیەتی 
لـــە ســـەربنەمای پێگـــە و ڕەگـــەز و بەشـــینەوەی مـــاف 
لەســـەر بنەمـــای هێـــز وەســـتاوە، عـــورف و داب و 
ـــاری و قۆناغـــی  ـــی جووتی نەریتـــی نەنووســـراوی ژیان
كشـــتوكاڵی ڕۆشـــنایی دەدا بـــە بەهاكانـــی. ئیتـــر 
ـــاكردنی  ـــدەر و تەماش ـــای جێن ـــەر بنەم ـــاكاری لەس جی
تـــاك لەســـەر بنەمـــای ڕەگـــەز و دەستنیشـــانكردنی 
عورفـــی  دەســـتووری  لەســـەر  ئەركـــی  و  پێگـــە 
كۆمەاڵیەتـــی باڵـــی كێشـــاوە بەســـەر كۆمەڵگـــەدا. 
لێـــرەوە كـــچ وەك مێینەیـــەك و كـــچ وەك تاكێكـــی 
بێهێـــز لەچـــاو نێرینـــە بـــەو ئاســـتەی كـــە خـــۆی وەك 
ـــۆی  ـــن ب ـــك شـــایەنیەتی و شایســـتەیەتی مەخاب مرۆڤێ
ڕەوا نابینرێـــت. بـــەاڵم ئەمـــڕۆ لـــە كوردەواریـــدا بـــەو 
پێیـــە كـــە هۆشـــمەندییەك هاتووەتـــە ئـــاراوە، كرانەوەیـــەك 
بـــۆ یەكســـانی لـــە مـــاف و ئەركـــدا خۆشـــنوودییەكی 
هێناوەتـــە ئـــاراوە. لەمەشـــەوە كـــە باســـی یـــادی ڕۆژی 
كچـــان دەكرێـــت. كچـــی كوردیـــش جێـــی خۆیەتـــی ســـەر 
هەڵبڕێـــت بـــە ئومێـــدەوە تەماشـــای ژیـــان بـــكات. بـــەو 
ـــەر  ـــە لەب ـــەی ك ـــۆت و بەندان ـــەو ك ـــەی ئ ـــەی زۆرب پێی
ـــن  ـــوون، الچـــوون و لەســـەر گەورەتری ـــدا ب دەمـــی كچان
پۆســـتی ئیـــداری و حكوومـــی كـــچ نوێنـــەری خـــۆی 
و نموونـــەی خـــۆی دەبینێتـــەوە. پێویســـتە خۆیشـــی لـــە 
ئاســـت ئـــەو بەرپرســـیارەتییە گەورەیـــەی كۆمەاڵیەتـــی 
ـــۆی  ـــت، وەك كااڵ خ ـــانییەدا بێ ـــی و ئینس و پەروەردەی
وەك  و  بەرامبەریـــدا  ئـــەوەی  بـــەردەم  لـــە  نەبینێـــت 
بـــە پیـــاو خـــۆی بنوێنێـــت،  ســـەللەیەكی چێـــژدەر 
و  كۆمەڵگـــە  بونیـــادی  و  پـــەروەردە  ئـــەو  بەڵكـــوو 
ــا  ــەوە و تـ ــتی ئـ ــەر دەسـ ــوردەواری لەسـ ــی كـ ڕۆڵەكانـ

ئەمـــڕۆ كـــوردەواری چـــاوی لـــە دەســـتی ئـــەوە«.
ئەنجومەنـــی  بەرپرســـی  ســـەلیم  دارا  هێشـــوو 
بـــۆ  هێمـــا  )ی.ئـــا.ك(،  ســـلێمانی  دەوروبـــەری 
مرۆڤــــ،  مافەكانـــی  بـــە  »بایەخـــدان  دەكات:  ئـــەوە 
ــتی  ــە گشـ ــە بـ ــتانیەتی كۆمەڵگەكانـ ــیمای شارسـ سـ
و بایەخدانیـــش بـــە ئافرەتـــان و مافەكانیـــان زیاتـــر 
ڕووی گەشـــی كۆمەڵگـــە پیشـــان دەدات و هەســـتی 

دەبەخشـــێت«. مـــرۆڤ  بـــە  شـــانازیكردن 
ــاو  ــی نـ ــی تایبەتـ ــە توێژێكـ ــان كـ  گوتیشـــی: »كچـ

ژمارە )1336(  502022/10/10

تی
اڵیە
مە
كۆ



51 ژمارە )1336(  2022/10/10

تی
اڵیە
مە
كۆ

ئەمڕۆ لە كوردەواریدا بەو پێیە 
كە هۆشمەندییەك هاتووەتە 

ئاراوە، كرانەوەیەك بۆ یەكسانی 
لە ماف و ئەركدا خۆشنوودییەكی 

هێناوەتە ئاراوە

زۆربەی ئەو كۆت و بەندانەی كە 
لەبەر دەمی كچاندا بوون، الچوون 

و لەسەر گەورەترین پۆستی 
ئیداری و حكوومی كچ نوێنەری 

خۆی و نموونەی خۆی دەبینێتەوە

كچان خواستیان ئەوەیە هەاڵوێردن 
و جیاكاری كۆمەاڵیەتی و 

ڕەگەزییان بەرانبەر نەكرێت لە 
خێزاندا و وەك پەراوێزی ڕەگەزی 

نێر تەماشا نەكرێن
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ڕەگـــەزی ئافرەتانـــن تایبەتمەندیـــی خۆیانیـــان هەیـــە 
و پێویســـتی زیاتریـــان بـــە بایەخپێـــدان هەیـــە، ئەویـــش 
ـــەر دۆخـــی تایبەتیـــی ئـــەم توێژەیـــە كـــە لـــە ڕووی  لەب
دەروونـــی و هەڵســـوكەوتی كۆمەاڵیەتییـــەوە زۆرتـــر 
و  ڕووداو  لەگـــەڵ  كارلێـــك  زووتـــر  و  هەســـتیارن 
پێشـــهاتەكان دەكـــەن«. جەختـــی لـــەوەش كـــردەوە كـــە 
»كچـــان لـــە ڕووی مـــاف و ڕێـــزەوە پێویســـتیان بەوەیـــە 
لەگـــەڵ  مامەڵەیـــان  گرنگیپێدانـــەوە  و  ســـۆز  بـــە 
بگیرێـــت.  خواســـتەكانیان  و  داوا  ڕێـــزی  بكرێـــت، 
كچـــان خواســـتیان ئەوەیـــە هەاڵوێـــردن و جیـــاكاری 
كۆمەاڵیەتـــی و ڕەگەزییـــان بەرانبـــەر نەكرێـــت لـــە 
خێزانـــدا و وەك پەراوێـــزی ڕەگـــەزی نێـــر تەماشـــا 
نەكرێـــن، هـــەر لـــە خێزانـــدا كچـــان پێویســـتیان بـــە 
فێركردنـــی ئاگایـــی و ڕاهێنانـــی بـــەردەوام هەیە لەســـەر 
ـــنبیركردن و  ـــۆ ڕۆش ـــۆ خ ـــان ب ـــدن و هاندانی خۆپێگەیان
بڕوابەخۆبـــوون، پێویســـتە ئاگایـــی پێویســـتیان پـــێ 
بدرێـــت لـــە بـــارەی مەترســـییەكانی ئـــەم ســـەردەمە 
لـــە  الدانانـــەی  لـــەو  خۆپاراســـتن  چۆنێتیـــی  و 

كۆمەڵگـــەدا هەیـــە«.
و  حكومـــەت  ئەركـــی  بـــە  ســـەبارەت  دارا  هێشـــوو 
ڕێكخراوەكانـــی مەدەنـــی و حكوومـــی لـــە وەبەرهێنانـــی 
ـــان  ـــی: »ئەركـــی گەورەی ـــی كچـــان وت ســـامانی مرۆی
دەكەوێتـــە سەرشـــان لـــە ڕووی پارێزگاریكـــردن لـــە 
مافەكانـــی كچـــان و دەســـتەبەری یاســـایی پێویســـت 
بۆیـــان لـــە پێنـــاو ڕێخۆشـــكردن بـــۆ دروســـتكردنی 
هەروەهـــا  خێـــزان،  بەهاكانـــی  پاراســـتنی  و  خێـــزان 
ئاگابوونـــی زیاتـــر لـــەو كچانـــەی تووشـــی بـــێ النەیـــی 
بوونەتـــەوە لـــە ئەنجامـــی لەدەســـتدانی خێزانەكانیانـــەوە 
و  مەترســـییەوە  نەكەونـــە  ئـــەوەی  بـــۆ 
نەبنـــەوە،  توندوتیـــژی  ڕووبـــەڕووی 
زیاتـــر  دیكەشـــەوە  ڕوویەكـــی  لـــە 

هەوڵـــی پاراســـتنی ئافرەتـــان بـــە گشـــتی و كچـــان بـــە 
تایبەتـــی بدرێـــت لـــە هەمـــوو شـــێوازەكانی توندوتیـــژی 
خراپیـــان  هەڵســـوكەوتی  بدرێـــت  ئەوانـــە  ســـزای  و 

لەگـــەڵ دەكـــەن.«
مامۆســـتای  مســـتەفا،  ئیبراهیـــم  عەبدولخالـــق 
ڕاگەیانـــدن لـــە زانكـــۆی پۆلیتەكنیكـــی هەولێـــر، 
ڕای وایـــە: »بـــەو پێیـــەی مـــرۆڤ بوونەوەرێكـــی 
كۆمەاڵیەتییـــە و بەشـــێكی زۆر لـــە بەهـــا و پێـــوەر 
و دنیابینییەكـــەی لـــە ژینگـــە كۆمەاڵیەتییەكـــەی 
دەگاتـــە  تـــا  خێزانـــەوە  لـــە  هـــەر  وەردەگرێـــت، 
قوتابخانـــە و مزگـــەوت و ڕاگەیانـــدن، ئـــەوەی زۆر 
ـــم  ـــەرە كاریگـــەری دەبین ـــەری ه ـــگ و فاكت ـــە گرین ب
لـــە پێگەیاندنـــی كەســـێتیی كـــچ لـــە كۆمەڵگـــەی 
ــك  ــاوك، دایـ ــە ڕۆڵـــی دایـــك و بـ ــە لـ ــوردی بریتییـ كـ
و بـــاوك لـــەو ڕووەوە هـــەم دەرد و هـــەم دەرمانـــن، 
ــیار  ــدەوار و هۆشـ ــنبیر و خوێنـ ــی ڕۆشـ ــك و باوكـ دایـ
ســـەرەكیی  چاوگەیەكـــی  خۆیـــان  لـــەوەی  جگـــە 
گواســـتنەوەی بەهـــای جـــوان و بیـــری داهێنانكارانـــەن 
ــدا دەتوانـــن ببـــن  ــان كاتـ ــان، لـــە هەمـ بـــۆ منداڵەكانیـ
ـــە  ـــەوەی كاریگەریی ـــن و كەمكردن ـــەری ڕێگرت ـــە فلت ب
نەرێنییەكانـــی ڕاگەیانـــدن و فاكتەرەكانـــی دیكـــە، خـــۆ 
ـــن و  ـــەم ئاســـتەی بەرپرســـیاریەتیدا نەب ـــاوان ل ئەگـــەر ب
بـــە ئەنـــدازەی هەســـتیاریەكەی هەگبـــەی ڕۆشـــنبیری 
و باكگراونـــدی دەروونزانـــی پـــڕ و بەهێـــز نەبـــن، ئـــەو 
كات فاكتـــەر و كارەكتـــەرە كۆمەاڵیەتییەكانـــی دیكـــە 
ڕۆڵ و كاریگەرییـــە نەرێنییەكانیـــان دوو هێنـــدە و 
ــە  ــەم بابەتـ ــچ ئـ ــۆ كـ ــت. بـ ــر دەبێـ ــدە زیاتـ ــد هێنـ چەنـ
هەســـتیارترە و بـــاوان دەبێـــت لـــە ڕووی متمانەبەخۆبوون 
تەحەددییـــە  و  بەربەســـت  بـــەو  ئاشـــناكردنی  و 
چاوەڕوانكراوانـــەی كۆمەڵگـــە و شـــێوازی زاڵبـــوون بـــە 
ســـەریان دەبێتـــە یارمەتیـــدەر و ڕێنیشـــاندەرێكی باشـــی 
كـــچ تـــا بزانێـــت ڕێـــگای خۆســـەلماندن و بەدیهێنانـــی 

ــراوە«. ــود بـــە گـــوڵ نەچنـ خـ
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ڕۆژهەاڵتناســـی بزووتنەوەیەكـــی وێژەیـــی و هونەرییـــە، لـــە ســـەدەی هەژدەمـــدا لـــە ئەوروپـــا ســـەری هەڵـــدا، لـــە 
بنەڕەتـــدا ڕۆژهەاڵتناســـی وەك بزاڤێكـــی هەمەالیـــەن بـــۆ ناســـینی ڕۆژهـــەاڵت پەیـــدا بـــوو، كـــە لـــە پـــای هەســـتێكی 
قووڵـــی ســـڵەمینەوە و نیگەرانـــی بەرانبـــەر بـــە ڕۆژهـــەاڵت ســـەرچاوەی گـــرت. ئەوروپـــا بـــە چـــاوی نەیـــار تەماشـــای 
ڕۆژهەاڵتـــی نزیـــك )ڕۆژاوای ئاســـیا وباكـــووری ئەفریقـــا(ی دەكـــرد، ئەوروپایـــی لـــە ڕێـــی ڕۆژهەاڵتناســـییەوە 
ویســـتیان ڕۆژهـــەاڵت لـــە باكـــووری ئەفریقـــاوە تـــا دەگاتـــە چیـــن بناســـن، بەریـــەك كەوتنەكـــە لـــە ڕۆژهەاڵتـــی 
نزیـــك و ناوەڕاســـتدا زووتـــر و گەرمتـــر بـــوو، بۆیـــە دەبینیـــن ڕەنگدانـــەوەی هـــەردوو شـــوێنەكە لـــە نێـــو هونـــەری 
ڕۆژهەاڵتناســـیدا چڕتـــر و فراوانتـــرە. ئێمـــە ناچینـــە نێـــو وردەكاریـــی ڕۆژهەاڵتناســـی وەك زانســـتێك، مەبەســـتی 
ـــە ڕۆژهـــەاڵت و ناســـینی  ـــاوە دەرهـــەق ب ـــە ئەوروپ ـــەو بزووتنـــەوە فراوانـــەی ل ـــەری نیـــگارە ل ئێمـــە زیاتـــر الیەنـــی هون

ـــرد. ـــدا ك ـــرەوی پەی ـــرد و ب ـــێ ك دەســـتی پ

هونەری ڕۆژهەاڵتناسی

ئا/ تاریق كارێزی
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و  ئیتالی  و  بەریتانی  الیەن  لە  بزووتنەوەكە  سەرەتای 
حەڤدەمیش  سەدەی  كۆتایی  لە  بوو،  كانەوە  پورتوگالییە 
و  پاریس  لە  سەربەخۆ  زانستێكی  وەك  ڕۆژهەاڵتناسی 
لەندەن دەگوترایەوە، ئێستا لە زۆربەی واڵتانی ئەوروپا ئەم 
زانستە لە چەندین پەیمانەا و زانكۆدا دەگوترێتەوە، سااڵنە 
بواری  لە  ڕۆژهەاڵتناسی  پسپۆرانی  لە  كەس  سەدان 
مرۆڤناسی،  وێژە،  زمان،  جوگرافیا،  ئابووری،  مێژوو، 
تەواو  خوێندن  شوێنەوارناسیدا  ئایین،  فەلسەفە،  هونەر، 

دەكەن.
ڕەوتێكی  وەك  ڕۆژهەتناسی  نۆزدەهەمدا  سەدەی  لە 
هونەری و وێژە خۆی ناساند، چەندین هونەرمەندی ئەوروپا 
لەگەڵ پەلهاویشتنی كۆلۆنیالیزم، بەرەو ڕۆژهەاڵت هاتن 
و گەشتیان بە نێو واڵتانیدا كرد، ئیدی ڕۆژهەاڵتناسی 
لە هونەری نیگاردا بە چڕی ڕەنگی دایەوە، ئێستا ئەو 
هونەرە بووە بە سەرچاوەیەكی زۆر گرنگ و ستاتیكی بۆ 
لێكۆڵینەوە لە مێژووی سێ سەدەی ڕابردووی ڕۆژهەاڵت 

و گەالنی ئەم ناوچەیە.
هونەری نیگاری ڕۆژهەتناسی ڕەوتێكی سەربەخۆی هونەر 
بەڵكوو دەچێتە فۆرمی ئەوەی، كە هونەرمەندانی  نییە، 
ئەوروپا لەسەر بنەمای هونەری كالسیك هەوڵیان دا لە ڕێی 
بەرهەم و تابلۆی خۆیانەوە ڕۆژهەاڵت بە گەالنی ئەوروپا 
ئاشنا بكەن. شااڵوەكەی ناپۆلیۆن بۆ سەر میسر )1798( 
كردەوە،  ڕۆژهەتناسیدا  ڕووی  بە  گەورەی  دەروازەیەكی 
ئەوروپایی  گەڕیدەی  گەڕانی  و  گەشت  ئەوە  هاوشانی 
بەرەو  ئەوروپا  كۆلۆنیالیستی  هێزەگەلی  پەلهاویشتنی  و 
زیاتر  ئەوروپای  هونەرمەندانی  خەیاڵدانی  ڕۆژهەاڵت، 
زاخاو دا، كە بە دوای دیمەنانی سەرسوڕهێنەری ژیار و 

شارستانییەتی ڕۆژهەاڵت و ناوەندەكانی ئەو شارستانییەتە 
لە ئاسیا و ئەفریقادا بگەڕێن.

بەهرەكەی  خۆیان  واڵتانی  لە  ئەوروپایی  نیگاركێشانی 
هونەری  بنەمای  گوێرەی  بە  بوو،  خەماڵند  خۆیان 
كالسیك، بە ئاستی كارامەیی و كارایی لە هونەر گەیشت 
بوون، ڕۆژهەاڵت و دیمەن و كەشەكەی، دەروازەیەكی بە 
ڕووی ئەواندا كردەوە، كە فیگەری زیاتر و وردكاریی پتر و 
ڕەنگی گەش و بریقەدار بەكار بهێنن، تا دیمەنی دنیایەكی 
تەواو نوێ و جیاواز لە جیهانی ئەوروپا بكێشن، كە بۆ 
زیاتری  بە جوانی و ستاتیكای  ئەوان خولیای گەیشتن 
دۆزینەوەی  خۆشیان  واڵتانی  خەڵكی  بۆ  دەهێنا،  بەدی 

جۆرە ژیان و ژیار و شارستانییەتێكی نوێ بوو.
ئەوروپایی  نیگاركێشانی  دەكەنەوە،  دووپاتی  ڕەخنەگران 
ژیانی  دیمەنەكانی  و  وێنە  كێشانی  و  گواستنەوە  لە 
ڕۆژانەی ڕۆژهەاڵت و كەش و سرووشتی ئەو واڵتانەی 
سەردانیان كردوون، ئەمین و ڕاستگۆ بوون، بە وردی و 
ریالیستانە، چی كەوتووەتە بەر چاویان، بە پوختی و پاكی 
گەنجینەیەكی  ڕۆژهەاڵت  بۆ  ئەمەش  گواستوویانەتەوە، 
ناوەڕاستدا  و  نزیك  ڕۆژهەاڵتی  لە  چونكە  گرانبەهایە، 
بە  بایەخدان  دەگرێتەوە،  ئیسالم  ناوجەرگەی جیهانی  كە 
هونەری نیگار لە ئاستێكی فرە نزمدا بوو. ئەو تابلۆ و 
هێشتن،  بەجێیان  ئەوروپایی  نیگاركێشانی  بەرهەمانەی 

بە  پەیوەست  لە  هاوتا  بێ  گەنجینەیەكی  بە  بووە 
لێكۆڵینەوەی هەمەجۆر الیەنی شارستانییەتی ئەو 

ڕۆژهەاڵت  و جیهانی ئیسالمدا.سەردەمی 

53ژمارە )1336(  2022/10/10

ری
ونە
ه



ژمارە )1336(  542022/10/10

ری
ونە
ه

ئەستێرە جیهانییەكان هەوڵ دەدەن بە باشترین شێوە دەربكەون و پێستێكی ڕوون و گەش و دوور لە زیپكە و چرچ و 
لوچیان هەبێت.

لە  كروز چێژ  پێنێلۆپ  ئیسپانی  ئەكتەری  دایكی دوو منداڵە،  و  ئەستێرەیەك ژنێكی سەرقاڵە  وەك  ئەوەی  سەرەڕای 
بە  گرنگیدان  لە  ناكات  درێغی  هەروەها  وەردەگرێت،  باریك  جەستەیەكی  و  نایاب  پێستێكی  و  درەوشاوە  جوانییەكی 

جوانییەكەی، و پاراستنی گەنجییەكەی بە شێوەیەكی سەرنجڕاكێش، كەواتە نهێنیی جوانییەكەی چییە؟
پێنێلۆپ كروز پشت بە رێجیمێكی تایبەت دەبەستێت، كە تێیدا زوو لە خەو هەڵدەستێت، واتا لە دەوروبەری كاتژمێر 
حەوت و نیوی بەیانی، و حەزی لە 7-8 كاتژمێر خەوتنی بەردەوامە لە شەودا، بەاڵم بە مەرجێك ئەگەر پابەند نەبێت 

بە وێنەگرتن.
لە سەرەتای ڕۆژدا وەرزش دەكات، دواتر لەگەڵ خێزانەكەی نانی بەیانی دەخوات، هەروەها حەز دەكات بە كەم كالۆری 

تێر بێت و ئاوی پێویست بخواتەوە.
لە  دەكەم،  هەمووی  خۆم  »من  وتی:  چاوپێكەوتنێكدا  لە  و  كرد  ئاشكرا  قژی  چاودێریكردنی  ڕۆتینی  پێنێلۆپ 
ئارایشتگای دایكم گەورە بووم، بۆیە چەند فێڵێك دەزانم بۆ ئەوەی پرچم تەندروست بمێنێتەوە، من دەزانم چۆن قژی 
خەڵك ببڕم و ڕەنگ بكەم و وشكی بكەمەوە«. باسی لەوەش كرد كە جارێكیان پێش ئەوەی فیلمێك پیشان بدات قژ و 

ماكیاژەكەی سەلما حایكی چاك كرد، كارەباش كوژایەوە، بە تیشكی مۆم بە سەركەوتوویی ئەو كارەی كردووە.
هەروەها ئامۆژگاری ئافرەتان دەكات و دەڵێت: »بەم هەموو ئەزموونە، تەنیا ئامۆژگارییان دەكەم كە قژیان بە سرووشتی 

بەجێی بهێڵیت، هەندێك شامپۆی وشك بەكاربهێنن«.

چۆن پێنێلۆپ كروز بەم شێوەیە جوان ماوەتەوە
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جـــۆرج كلۆنـــی ئەكتـــەری جیهانـــی دیمەنـــە سەرنجڕاكێشـــەكانی وێنەگرتنـــی فیلمـــە نوێیەكـــەی كـــە ڕۆمانســـی 

و كۆمیدییـــە بەنـــاوی )تیكێـــت بـــۆ بەهەشـــت( لەگـــەڵ ئەســـتێرە جولیـــا ڕۆبەرتـــس ئاشـــكرا دەكات.

ـــدووە كـــە دیمەنـــی ماچكردنـــی  ـــۆرك تایمـــز ڕایگەیان ـــە چاوپێكەوتنێكـــدا لەگـــەڵ ڕۆژنامـــەی نیوی ـــی ل كلۆن
ـــدووە. ـــە شـــەش مانگـــی خایان ـــر ل ڕۆبێرتســـی زیات

لـــە درێـــژەی قســـەكانیدا وتـــی: »بـــە هاوســـەرەكەمم وت كـــە 8٠ جـــار دیمەنـــی ماچەكەمـــان دووبـــارە كـــردەوە، 

زۆر ســـەرم ســـوڕما، چونكـــە دەبـــوو بـــە دروســـتی بیكەیـــن«.

لەالیـــەن خۆیـــەوە ڕۆبێرتـــس گوتـــی: »دیمەنەكـــە 79 وێنـــەی پێكەنینـــی پێویســـت بـــوو و وتمـــان و بـــا دوا 
وێنـــەی ماچەكـــەش بخەینـــە نـــاوەوە.«

ســـەبارەت بـــە فیلمەكـــەش كلۆنـــی ڕایگەیانـــدووە كـــە ســـااڵنێكە بەشـــداری لـــە فیلمێكـــی كۆمیـــدی و 

ـــەم جـــۆرە فیلمـــەدا ڕۆڵـــی نەگێـــڕاوە، بـــەاڵم كاتێـــك زانـــی كـــە  ڕۆمانســـیدا نەكـــردووە، هەروەهـــا وەك جولیـــا ل

بەشـــداری ئـــەو لـــە فیلمەكـــەدا دەكات، پـــەرۆش بـــوو، چونكـــە پێـــی وابـــوو كارەكـــە خـــۆش دەبێـــت.

ــوو،  ــای هەبـ ــی زۆر مانـ ــانی كلۆنـ ــەدا شانبەشـ ــە فیلمەكـ ــداریكردنی لـ ــە بەشـ ــردەوە كـ ــی كـ ــاش ڕوونـ جولیـ

بەهـــۆی هاوســـەنگییەكی گـــەورەی نێوانیـــان لەســـەر شاشـــە، ئامـــاژەی بـــەوەش كـــردووە: »هاوڕێیەتییەكـــم 

هەیـــە كـــە زۆربـــەی خەڵـــك لەبارەیـــەوە دەزانـــن، پەیوەندییەكەمـــان وەك ژن و مێردێكـــی جیابـــووەوە وایـــە 

ــەدا  ــەڵ ئێمـ ــەواوی لەگـ ــە تـ ــە بـ ــە چیرۆكەكـ ــن، بۆیـ ــتی وایـ ــە بەڕاسـ ــە ئێمـ ــی وایـ ــكا پێـ ــوەی ئەمریـ دەگونجێـــت.«و نیـ

فیلمەكـــە لـــە دەرهێنانـــی ئـــۆل پاركـــەر و لـــە نووســـینی دانیـــال پێپســـكی، لـــەم فیلمـــەدا بیلـــی لـــۆرد و كایتلیـــن 

دیڤـــەر و لـــوكاس براڤـــۆ ڕۆڵـــی ســـەرەكی تێـــدا دەگێـــڕن، بڕیـــارە ئـــەم مانگـــە لـــە ســـینەماكان نمایـــش بكرێـــت، 

ــەوەی  ــۆ ئـ ــدا بـ ــە هەوڵێكـ ــی، لـ ــۆ بالـ ــەن بـ ــت دەكـ ــە گەشـ ــووەوە دەكات كـ ــاس ژن و مێردێكـــی جیابـ ــە بـ كـ
ـــكات. ـــت هاوســـەرگیری ب ـــان نەتوانێ كچەكەی

ـــد مانگێـــك وەســـتا  ـــۆ مـــاوەی چەن ـــووەوە، چونكـــە ب ـــد ئاســـتەنگێك ب ـــەڕووی چەن وێنەگرتنـــی فیلمەكـــە ڕووب

ـــا، كـــە  ـــای كۆرۆن ـــۆ پەت ـــەن ئوســـترالیاوە ســـەپێندرابوو ب ـــە الی ـــە ل ـــەی ك ـــەو ڕێوشـــوێنە خۆپارێزییان زۆربەی دیمەنەكان لەوێ گیراوە.بەهـــۆی ئ

کلۆنی: 
لەگەڵ ڕۆبەرتس٨٠ جار دیمەنێكمان دووبارە كردەوە

55ژمارە )1336(  2022/10/10

ری
ونە
ه



ژمارە )1336(  562022/10/10

ری
ونە
ه

ـــە  ـــل و ئەکتـــەری ئەمریکییـــە، ل ـــروک شـــیڵدز مۆدێ ب
٣1ی ئایـــاری 19٦٥ لەدایکبـــووە، بـــە گەنجتریـــن 
نوانـــدن  بـــە  دەســـتی  کـــە  ناســـراوە  مۆدێـــل 
لەگـــەڵ  پەیوەنـــدی  ماوەیـــەک  کـــردووە، 
ئاگاســـی  ئەنـــدرێ  تێنـــس  یاریزانـــی 
نزیکـــی  هاوڕێـــی  هەروەهـــا  هەبـــووە، 
بەشـــداری  بـــووە،  جاکســـۆن  مایـــکل 
ــی  ــی ئەمریکـ ــە زنجیرەکانـ زۆرێـــک لـ
وەک  دەرکەوتنـــی  یەکـــەم  کـــردووە، 
یـــازدە  تەمەنـــی  لـــە  بـــوو  مۆدێـــل 
ســـاڵیدا، دیارتریـــن ڕۆڵـــی ســـینەمایی 
فیلمـــی  لـــە  بـــوو  بەشـــداریکردنی 
ســـاڵی  لـــە   »Pretty Baby«
1978 کاتێک تەمەنی 1٢ ســـاڵ 
بـــوو. و بـــە یەکێکـــە لـــە ئەکتـــەرە 
هـــەرە ســـەرکەوتووەکانی هۆلیـــۆد 
ئێســـتاش  تـــا  کـــە  دادەنرێـــت 
بەردەوامـــە.

برۆک شێلدز: 
دایکم منی لە 
هۆڵیۆد پاراستووە
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جوانی ئەوە نییە کە هەمیشە گەنج بیت 
تودەی،  ئەی  ئێس  یو  ماڵپەڕی  بۆ  لێدوانێکیدا  لە 
وەک  جوانی کرد  لە چەمکی  باسی  شیڵدز  بروک 
هەڵەی  کۆمەاڵیەتی  ستانداردی  پێشوو،  مۆدێلێکی 
ڕوون  گەنجان  لەگەڵ  جوانی  تێکەڵکردنی  لە 
قەاڵی  فیلمی »  لە  ڕۆڵی  وردەکارییەکانی  کردەوە 
فیلمکە  نمایشکرا،  دواییە  بەم  کە  کریسمس«دا، 
باس لە چیرۆکی نووسەرێکی ئەمریکی دەکات، کە 
کردەوە  ڕوونی  دەگێڕێت،  تێدا  ڕۆڵی  شیڵدز  بروک 
سەرلەنوێ  و  خۆدۆزینەوە  دەربارەی  چیرۆکێکە  کە 
لەسەر  قسە  کە  بەوەدا  ئاماژەی  و  دەستپێکردنەوەیە، 
پێویستی ژنێک نییە کە لەالیەن کەسێکەوە ڕزگاری 
بێت، وتی: »زۆر سەرنجم ڕاکێشا کە ئەم ژنە چەندە 
بەهێزە، دایکێکی نایاب و سەرنجڕاکێشە، پیشەیەکی 
زیاتر  ئاواتەخوازە  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەیە،  تەواوی 
لە  بەردەوامە  کارەکانی  دەرەوەی  لە  بەدەستبهێنێت.« 
لە  پیربوون  بە  تێڕوانینە هەڵەیە سەبارەت  ئەو  پاڵنانی 
بە قبوڵکردنی  کۆمەڵگادا، ستانداردی کۆمەاڵیەتی 
بە  دەکات کە  بەوە  ئاماژە  و  دەکات،  وەسف  رێژەیی 
بواری  لە  ساڵە  دەیان  ئەو  پیشەیی  ژیانی  درێژایی 
تێکەڵ  گەنجیدا  لەگەڵ  جوانی  نواندندا،  و  مۆدێل 
کراوە، بە نائومێدکەر وەسف دەکات و دەڵێت »جوانی 

ئەوە نییە کە هەمیشە گەنج بیت«.
لە الیەکی دیکەوە بروک شیڵدز دانی بەوەدانا کە 
لە مێژە نەشتەرگەری جوانکاری بە دەرزی بۆتۆکس 
کردووە و لە ئێستادا ئامادەیی خۆی بۆ نەشتەرگەری 

نوێ پشتڕاست دەکاتەوە.
گۆڤاری  بۆ  لێدوانێکدا  لە  ساڵ   ٥٦ تەمەن  شیڵدز 
»من  دەڵێت:  ئەمریکی  جۆرناڵ«ی  هۆم  »لیدز 
نیگەران دەبم بە چرچ و لۆچیەکانی دەموچاو و حەزم 

لێیە ڕزگارم بێت لێیان«.
لەم رووەوە بەردەوام بوو و وتی: جارجارە پێویستە دەم و 
چاو گەنج بکەینەوە بە نەشتەرگەرییەکی جوانکاری، 
چونکە ئەو کون و شوێنەوارانە ال دەبات کە کات لە 

پێستماندا بەجێی دەهێڵێت.
لەالیەکی دیکەوە شیڵدز دانی بە ترسی خۆیدا ناوە لە 
جوانکاری،  نەشتەرگەری  ترسناکەکانی  دەرئەنجامە 
بۆ  بدۆزمەوە  وریا  زۆر  پزیشکێکی  »دەبێت  وتی  و 
لە  کۆتاییدا  لە  ئەگەرنا  جوانکاری،  نەشتەرگەری 

جۆکەر دەچم«.
باسی  تێلێگراف  لەگەڵ گۆڤاری  لە چاوپێکەوتنی 
دژی  لە  بۆچوونی خۆی  پیشەکەی خۆی کرد،  لە 
ئازاردانی سێکسی و دەستدرێژیکردنە سەر لەڕێگەی 
دایکی  چۆن  هەروەها   ،»MeToo#« کەمپەینی 

یارمەتی داوە لە دوورکەوتنەوە لەم جۆرە ڕووداوانە.
تەلەگرافی  ڕۆژنامەی  بە  شیڵدز 

ڕاگەیاندووە، 
و  دایکی  بوونی 

بەردەوامی  پشتگیریی 
هونەریدا  کاری  سەرەتای  لە 

گێچەڵی  لە  لێکردووە  پارێزگاری 
بووە،  باو  هۆلیووددا  لە  کە  سێکسی 

دەدات  یارمەتی  خۆپارێزی  پەروەردەکردنی 
ژیانێکی هونەری سەالمەتی بۆ دابین بکات، 

توڕەیی  بەردەوام  دایکی  بوونی  هەرچەندە 
دەکرد هەندێک کەسایەتی دیار دایکی 

وەک دایکێکی پاسەوان وەسف دەکەن.
هەرچەندە  دووپاتکردەوە،  ئەوەشی 
چەندین  بە  بگات  دەستی  نەیتوانیوە 
دەرفەتی هونەری، بەاڵم بوونی دایکی 
هەروەها  پاراستووە،  شتی  زۆر  لە 
خۆشەویستییەکی  بە  هەستی 

ئەمەش  کردووە،  گەورە 
ئەزموونەکەی  وایکردووە 

لە  بێت  جیاواز 
نی  کا ە ند مە ر نە هو
بەشداربوو  تری 

کەمپەینی  لە 
»#MeToo« دا.

دایکێکی  شیڵدز،  تێری 
پیاوێک  هەر  بەرامبەر  بوو  توندوتیژ 
سەیری  نەشیاو  شێوەیەکی  بە  کە 
هەڕەشەی  و  بکات  کچەکەی 
لێدەکرد ئەگەر بیری لە زیانگەیاندن 
شێوەیەکی  بە  یان  بکاتەوە،  پێی 
ببێتە  بکات،  مامەڵە  نەشیاو 
دایکی  سێکسی،  الوازی  هۆی 
کارەکانی  بەڕێوەبەری  زوو  هەر 
سەرەڕای  و  بوو،  کچەکەی 
شێوەیەکی  بە  جیابوونەوەیان 
کرداریی، بەردەوام بوون لە ژیان 
پێکەوە تا مردنی دایکەکە لە 

ساڵی ٢٠1٢.
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كۆڕاز نەسرەدین: 
یاریزانی ئەسپ سواریی یانەی سلێمانی

ئاواتم ئەوەیە وەك 
باوكم ببمە پاڵەوانی 
ئەسپسواری 

یانەی سوارچاكیی كۆڕاز یەكێك لەو یانانەی 
كە لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی و بگرە لە 
كوردستانیش گرنگیی زۆر بە بواری ئەسپسواری 
و هونەرەكانی ئەم یارییە دەدات لە شارەكە، هەر 
چەندە كارەكانیان لەسەر یاریگاكەنی خۆیان ئەنجام 
دەدەن، بەاڵم یاریزانان و ڕاهێنەرانی ئەم یانەیە 
خەونی گەورەیان هەیە بۆ ئەوەی كارەكانیان فراوان 
بكەن و بتوانن یاریزانی زیاتر بهێننە نێو ئەم وەرزشە، 
بەرپرسانی یانەكە لە هەوڵی ئەوەدان لە داهاتوودا ئەم 
یانەیە بكەنە نموونەیەكی بەرزی یاریی ئەسپسواری 
لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی و كوردستان و 
عێراقیش، یەكێك لە یاریزانە الوەكانیش كە ماوەیەكی 
زۆرە لەو یانەیە وەرزشیی ئەسپسواری دەكات یاریزان 
)كۆڕاز نەسرەدین(ـە، ئەو یاریزانی یانەی سلێمانی 
و ڕاهێنەری ئەسپ سواریی یانەی كۆڕازە، كە 
لەدایكبووی ساڵی 2000ی شاری سلێمانییە و 
خاوەنی بڕوانامەی دبلۆمە لە پرۆگرامین، ئێمەش لە 
نزیكەوە چەند پرسیاریكمان لی كرد ئەویش بەمجۆرە 
وەاڵمی پرسیارەكانی گۆڤاری گواڵنی دایەوە.
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* بۆچی یاریی ئەسپ سواریت هەڵبژارد؟
- بەهــۆی ئــەوەی بــاوك و باپیرانمــان كــە خەریكــی ئــەم 
ــەم  ــە رووی وەرزشــەوە ئ ــم ل ــەت باوك ــوون، بەتایب ــوارە ب ب

بــوارەی پــێ ناســاندم.
* لــە كوردســتان ئاســتی یاریــی ئەسپســواری لــە چ 

دەیبینــی؟ ئاســتێكدا 
دواییــدا  ســااڵنەی  لــەم  گشــتی  شــێوەیەكی  بــە   -
بەرەوپێشــچوونی بەخۆیــەوە بینیــوە، بــەاڵم هێشــتا بــە 

نییــە. پێویســت  پێــی 
ــەم  ــو پێویســت گرنگــی ب ــە كوردســتان وەك  *بۆچــی ل

ــت؟ ــە نادرێ ــە جیهانیی یاریی
-چونكــە ئــەو كەســانەی گرنگیــی پــێ دەدەن، بەهــۆی 
هەوڵی تاكە كەســی خۆیانەوەیە، بەهۆی خۆشەویســتی، 
بــۆ ئــەم بــوارە هەوڵــی جــدی لەالیــەن كەســانی بەرپــرس 

نــەدراوە بــۆ پێشخســتنی ئــەم بــوارە. 
*پێــت باشــە چــی بكرێــت بــۆ ئــەوەی ئــەم یارییــە بچێتــە 

قۆناغێكــی تازەوە؟
- گرینگــی پێدانــی تایبــەت لەالیــەن كەســانی شــارەزا، 
دانانــی كەســانی شــیاو لــەو شــوێنانەی بەرپرســە لــەو 
لــە  بەتوانــا  و  شــارەزا  ناوبژیوانــی  هێنانــی  بــوارەدا، 
بوارەكــەدا، كردنــەوەی یاریگــەی تایبــەت بە وەرزشــەكانی 

ســوارچاكی نــەك بــۆ بەرژەوەنــدی تایبــەت.
* ئایــا ســااڵنە كردنــەوەی پاڵەوانێتــی بــە بەشــداری 
هــۆكاری  دەبێتــە  شــارەكان  یاریزانانــی  لــە  ژمارەیــەك 

یارییــە؟ ئــەم  پێشــكەوتنی 
ــە ســەر  ــت ل ــی باشــی دەبێ ــێ بێگومــان كاریگەری - بەڵ

بەرەوپێشــچوونی بوارەكــە.
* كێشەو گرفتەكانتان چین لەم وەرزشە؟

- نەبوونــی كەســانی پســپۆڕ و شــارەزا لــە بوارەكــەدا، 
هاتنــە نــاوەوەی كەســانێك بــۆ نــاو ئــەم یارییــە كــە هیــچ 
ــەكان  ــارەی یاریی ــە ب ــە ل ــەك و پێشــینەیەكیان نیی بنەمای
تایبــەت  ناوبژیوانــی  نەبوونــی  پاڵەوانێتییــەكان،  و 
خســتنی  پشــتگوێ  ئەسپســواری،  وەرزشــەكانی  بــە 
حكومــەت بــۆ ئــەم بــوارە، ئەمانــە هەمــووی گرفتــی 

لــە كوردســتان. ئەسپســوارین 
* بــۆ حــەزی خــۆت، یــان بــۆ وەرزش ئــەم یارییــە 

ئەنجــام دەدەیــت؟
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- بێگومان هەردووكیان بە یەكەوە بەستراون.
كێشــەو  دووچــاری  كات  هیــچ  ئەسپســواریدا  *لــە   

بوویتــەوە؟ گرفــت 
- بــە دڵنیاییــەوە تــووش بوویــن، بــەاڵم بــە هــۆی باوكمەوە 
كــە ئــەو كات ســەرۆكی یەكێتــی ســوارچاكیی كوردســتان 

بوو، هەمیشــە هەوڵی چارەســەریان دراوە.
*هیواو و ئاواتت وەكو كچە ئەسپسوارێك؟

ــی  ــە پاڵەوان ــم ببم ــە وەك باوك ــە ك ــم ئەوەی ــوا و ئاوات -هی
یارییــە  ئــەم  باوكــم  لــە ســەر رێچكــەی  ئەسپســواری 

پێشــبخەم.
* بەرنامەی داهاتوو چییە بۆ ئەم وەرزشە؟

ــە پاڵەوانێتــی  ــە بەشــداری ل ــووم ئەوەی -بەرنامــەی داهات
عێراقــی بكــەم لــە شــاری بەغــدا، كــە بڕیــارە بەرێوەبچێــت 

و بتوانــم ئاســت و ئەنجامــی گــەورە بەدەســت بهێنــم. 
*وەكــو ڕاهێنەرێــك بــە نیــازی چیــت بــۆ ئەسپســواری لــە 

یانەكەتــان كــە بــە نــاوی خۆتەوەیــە؟
- هیــوادارم بتوانــم لــەو یانەیــە كــە وەكــو ڕاهێنــەر دەســت 
بەكاردەبــم بــۆ دروســتكردنی چەنــد یاریزانێــك كــە توانــای 

بەشــداری كردنــی پاڵەوانێتیەكانیــان هەبێــت.
*ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتایيدا؟

-هیوادارم ئەم بوارە پێشوەچوونێكی باش بە خۆیەوە 
ببینێــت، ئــەوە ئاواتــی مــن و چەندیــن یاریزانــی 
كــوردە، ســوپاس بــۆ گۆڤــاری گــواڵن بــۆ ئــەو 
ســەرجەم  بــۆ  بەردەوامــەی  خەمخۆرییــە 

كوردســتان وەرزشــە جۆراوجۆرەكانــی 
هەتانــە. 
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ـــی  ـــەی هاودنـ ـــاری بیم ـــە راپۆرتێکـــی دەزگای ئام ل
ـــژەی  ـــە رێ ـــردوو ب ـــووە، وەرزی راب ـــزی دەرکەوت ئینگلی
یانەکانـــی  یاریزانـــان  رێـــژەی پێکانـــی  ســـەدا 20 
درێـــژ  هۆکارەکەشـــی  و  زیادیکـــردووە  ئەوروپـــا 
بوونـــی یارییەکانـــی وەرزی رابـــردوو بـــووە لـــە چـــاو 
وەرزەکانـــی دیکـــە و یانـــەی پاریـــس ســـانت جێرمانـــی 
فەرەنســـی زۆرتریـــن زیانـــی دارایـــی بەهـــۆی پێکانـــی 

یاریزانەکانـــی بەرکەوتـــووە.
لـــە راپۆرتێکـــی دەزگای ئامـــاری بیمـــەی هاودنـــی 
بـــە  رابـــردوو  وەرزی  دەرکەوتـــووە،  ئینگلیـــزی 
رێـــژەی ســـەدا 20 پێکانـــی یاریزانانـــی یانەکانـــی 
ئەوروپـــا زیادیکـــردووە، هۆکارەکەشـــی درێژبوونـــی 

لـــە  بـــووە  رابـــردوو  وەرزی  یارییەکانـــی 
چـــاو وەرزەکانـــی دیکـــە و یانـــەی 

جێرمانـــی  ســـانت  پاریـــس 
فەرەنســـیش زۆرتریـــن زیانـــی 
پێکانـــی  بەهـــۆی  دارایـــی 
بەرکەوتـــووە. یاریزانەکانـــی 

هاتـــووە،  راپۆرتەکـــەدا  لـــە 
پێشـــووتر  وەرزەکانـــی  چـــاو  لـــە  رابـــردوو  وەرزی 
یاریزانانـــی یانەکانـــی ئەوروپـــا، بـــە گشـــتی 610 
ملیـــۆن یـــۆرۆ یانـــەکان زیانیـــان بەهـــۆی پێکانـــی 

پێگەیشـــتووە. یاریزانەکانیـــان 
فەرەنســـی  جێرمانـــی  ســـانت  پاریـــس  یانـــەی 
زەرەرمەنـــدی یەکـــەم بـــووە لـــە پێکانـــی یاریزانەکانـــی، 
ئـــەو یانەیـــە 91 جـــار یاریزانەکانـــی لـــە وەرزی رابـــردوو 
ــەی 40  ــەوە نزیکـ ــەم هۆیـ ــه ، بـ ــکان بوونـ ــی پێـ تووشـ
ملیـــۆن یـــۆرۆ زیانـــی داراییـــان بەرکەوتـــووە و لـــە 

ــەم دێـــن. پلـــەی یەکـ
لـــە راپۆرتەکـــەدا بـــاس لـــەوەش کـــراوە، زۆرتریـــن 
ئـــەو یاریزانانـــەی تووشـــی پێـــکان بوونـــە، تەمەنیـــان 
ســـەرووی 30 ســـاڵی بـــووە، بـــە شـــێوەیەک هـــەر 

پاریس سانت جێرمان زەرەرمەندی یەکەمە
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یاریزانێـــک دووجـــار لـــە وەرزی رابـــردوو تووشـــی 
پێـــکان بـــووە، پێکانـــی یاریزانەکانیـــش زیانێکـــی 

دارایـــی زۆری بـــە یانـــەکان گەیانـــدووە.
لـــە پێنـــج خولـــە گەورەکـــەی ئەوروپـــاش، خولـــی 
ـــووە،  ـــی بەرکەوت ـــر زیان ـــووان زیات ـــە هەم ـــزی ل ئینگلی
ئـــەو خولـــە 219 ملیـــۆن یـــۆرۆ بەهـــۆی پێکانـــی 
یاریزانـــی یانـــە جیـــاوازەکان زیانـــی بەرکەوتـــووە، بـــە 
درێژایـــی وەرزی رابـــردووش 1231 جـــار یاریزانەکانـــی 

ـــەی  ـــە و یان ـــە تووشـــی پێـــکان بوون ـــەو خول ئ
چێڵســـی زۆتریـــن پێکانـــی هەبـــووە 

کـــە 97 جـــار بـــووە.
یانەکانـــی ئیســـپانیاش دوای 

زۆرتریـــن  ئینگلیـــزی  خولـــی 
ــی  ــە پێکانـ ــتووە لـ ــان پێگەیشـ زیانیـ

بـــە  خولـــە  ئـــەو  یانەکانـــی  یاریزانـــەکان، 
ـــردوو 130 ملیـــۆن یـــۆرۆ بەهـــۆی  گشـــتی وەرزی راب

بەرکەوتـــووە. زیانیـــان  یاریزانـــەکان  پێکانـــی 
لەالیەکـــی دیکـــەوە خولـــی فەرەنســـاش لـــە پلـــەی 
ســـێیەم دێـــت، یاریزانەکانـــی ئـــەو خولـــەش 80 ملیـــۆن 
یانەکانیـــان  بـــە  زیانیـــان  پێـــکان  بەهـــۆی  یـــۆرۆ 
گەیانـــدووە، کـــە پشـــکی شـــێر بـــەر یانـــەی پاریـــس 
ســـانت جێرمـــان دەکەوێـــت، 91 جـــار یاریزانـــی ئـــەو 
یانەیـــە تووشـــی پێـــکان بوونـــە و نزیکـــەی 40 ملیـــۆن 

ــووە. ــان بەرکەوتـ ــۆرۆ زیانیـ یـ
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گۆنزالـــۆ هیگوایـــن، ئەســـتێرەی تۆپـــی پێـــی ئەرژەنتیـــن 
بڕیارییـــدا  ئەمریکـــی  میامـــی  ئەنتـــەر  یانـــەی  و 

بەیەکجـــاری واز لـــە یارییکـــردن بهێنێـــت.
ــدا گوتـــی:  ــە کۆنگرەیەکـــی رۆژنامەوانیـ ــن لـ هیگوایـ
ئێســـتا کاتـــی راگەیاندنـــی ئـــەم هەواڵەیـــە، کـــە پێـــش 
ــە  ــردووە، هەســـت بـ ــرم لێیکـ ــدەم بیـ ــە بـ ــەوەی بڕیارەکـ ئـ
شـــانازی دەکـــەم بـــۆ هەمـــوو ئـــەو ســـاتە خـــۆش و 

ناخۆشـــانەی لـــە ژیانـــی یارییکردنمـــدا هەمبـــووە.
گۆنزالـــۆ سوپاســـی هاوژینەکـــەی کـــرد و گوتـــی: 
گەورەیـــان  رۆڵێکـــی  کچەکـــەم  و  هاوژینەکـــەم 
لـــە ژیانـــی منـــدا هەبـــوو، هەمیشـــە لـــە یاریگـــەدا 
پاڵپشـــتیان دەکـــردم و دوای هەمـــوو یارییـــەک باوەشـــم 
پێیـــدا دەکـــرد، ئـــەوە شـــتێکی نایـــاب بـــوو، ســـوپاس بـــۆ 

هەمـــوو پاڵپشـــتییەت و بـــۆ ئـــەوەی کـــە لـــە پێنـــاو 
ــدا ژیـــای و منـــت دروســـتکرد. منـ

ــر  ــت: زیاتـ هێرشـــبەرە ئەرژەنتنییەکـــە دەڵێـ
ـــدا بەســـەربرد،  ـــە یاریگەکان ـــە 17 ســـاڵم ل ل
بیـــرم  لـــەوەی  نایـــاب تربـــوو  ئەمـــە زۆر 
پـــێ  تۆپـــی  هەســـتدەکەم  لێیدەکـــردەوە، 

ســـوپاس  پێبەخشـــیم،  شـــتی  زۆر 
بـــۆ هەمووتـــان، ســـوپاس بـــۆ 

کاتێـــک  هاوخەمیتـــان 
دەکـــەم.  ماڵئاوایـــی 

هیگواین وازهێنانی 
خۆی راگەیاند
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لـــە  مرۆیـــی  کارەســـاتی  و  خوێنڕشـــتن  مێـــژووی 
ـــە جۆرێـــک  ـــارە دەبێتـــەوە، ب یاریگاکانـــی تۆپـــی پـــێ دووب
گەورەتریـــن  دووەم  بـــە  ئەندەنووســـیا  راگەیاندنەکانـــی 
رووداوی خوێنـــاوی لـــە مێـــژووی یاریگاکانـــی تۆپـــی 

پـــێ نـــاوی دەبـــەن.
یانـــەی  بەرامبـــەر  ماالنـــگ  یانـــەی  دۆڕانـــی  دوای 
ـــی  ـــە هەرێم ـــارن ل ـــەک ش ـــە ی ـــەردوو یان ـــە ه ـــورابایا، ک س
جـــاوای رۆژهـــەاڵت لـــە ئەندەنووســـیا، توندوتیـــژی لـــە 
نێـــوان هانـــدەران دروســـت دەبێـــت  و لـــە کۆتاییـــدا دەبێتـــە 
خوێناویەکانـــی  کارەســـاتە  گەورەتریـــن  لـــە  یەکێـــک 
ـــی  ـــە یەکدادان ـــی ب ـــە ئەنجام ـــێ، ل ـــی پ ـــی تۆپ یاریگاکان
هاندەرانـــی هـــەردوو یانـــە 174 کـــەس گیانیـــان لـــە دەســـت 
بـــوون،  لـــە 180 کەســـی دیکـــە برینـــدار  دا و زیاتـــر 

گرژیەکانیـــش تـــا رۆژی دواتـــر بـــەردەوام بـــوون.
ــە  ــدەر لـ ــەزار هانـ ــە 40 هـ ــر لـ ــس زیاتـ ــەی پۆلیـ ــە گوتـ بـ
ـــە کاتێکـــدا یاریگاکـــە شـــوێنی 38  ـــوون ل ـــگا ئامادەب یاری
هـــەزار هانـــدەر دەبێتـــەوە، لـــە دوای یارییەکـــەش زیاتـــر 
لـــە ســـێ هـــەزار هانـــدەر رژانـــە نێـــو یاریـــگا، بـــەاڵم 
پۆلیـــس هـــەرزوو یاریزانەکانـــی لـــە دەســـتی هانـــدەران 
ـــدا 10  ـــە ئەنجامـــی توندوتیژیەکان رزگار کـــردووە، هـــەر ل

ئۆتۆمبێلـــی پۆلیـــس زیانـــی بەرکەوتـــووە.
دوای ئـــەم رووداوە یەکێتـــی تۆپـــی پێـــی ئەندەنووســـیا 
و  رابگرێـــت  کاتـــی  بـــە  پلەیـــەک  خولـــی  بڕیاریـــدا 

لە ئەندنووسیا 
کارەسات روویدا
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دەســـتبەجێ لێکۆڵینـــەوە لـــە رووداوەکان بکرێـــت، فیفـــا 
تیمێکـــی تایبـــەت بـــە لێکۆڵینـــەوە رەوانـــەی شـــوێنی 
رووداوەکـــە دەکات و ســـەرۆکی ئەندەنووســـیاش لەســـەر 
ـــی  ـــاتێکی مرۆی ـــە کارەس ـــگ و ب ـــە دەن ـــە هات ـــەم بابەت ئ

ــات. ــاوی دەبـ نـ
جۆکـــۆ ویـــدۆدۆ ســـەرۆکی ئەندەنووســـیا دڵته نگـــی 
ـــه م  ـــوادارم ئ ـــت: هی ـــری و ده ڵێ ـــه م كاره ســـاته  ده ڕب خـــۆی ل
كاره ســـاته  دواناخۆشـــی یاریگاکانـــی تۆپـــی پـــێ بێـــت، 
ـــی  ـــوودا کارەســـاتێکی دیکـــەی مرۆی ـــە داهات ـــن ل مەهێڵ
ــە  ــەم بـ ــتمانی دەکـ ــی نیشـ ــە پۆلیسـ ــەوە، داوا لـ رووبداتـ
ـــی  ـــی تۆپ ـــە یەکێت ـــم ل ـــەوە بکـــەن، داواش وردی لێکۆڵین
پـــێ کـــردووە خولەکـــە رابگرێـــت و پێویســـتە رێکارەکانـــی 

ئەمنـــی تووندتـــر بکرێـــت.
یاریگاکانـــی  لـــە  58 ســـاڵە کارەســـاتی لەمشـــێوەیە 
تۆپـــی پـــێ رووینـــەداوە و رۆژنامەنووســـانی ئەندەنووســـیا 
بـــە دووەم گەورەتریـــن کارەســـاتی تۆپـــی پێـــی هەژمـــار 
دەکـــەن، لـــە پااڵوتنەکانـــی ئۆڵۆمپیاتـــی تۆکیـــۆی 
1964 رووداوێکـــی دیکـــە هاوشـــێوەی روویـــدا، ئـــەو 
کاتـــەی مافیاکانـــی پیـــرۆ لـــە یارییەکەیـــان بەرامبـــەر 
ئەرژنتیـــن هەڵیانکوتایـــە ســـەر یاریگاکـــە، بـــەاڵم هێـــزە 
ئەمنیـــەکان دەرگاکانیـــان داخســـت و گازی فرمێســـک 
رێژیـــان بەکارهێنـــا بەهۆیـــەوە زیاتـــر لـــە 324 کـــەس 

گیانیـــان لـــە دەســـتدا.

فلۆرێنتینـــۆ پێرێـــز ســـەرۆکی یانـــەی ریـــال مەدریـــد ، لـــە 
بەشـــێوەیەکی  کـــە  یانەکـــەی،  ســـااڵنەی  کۆبوونـــەوەی 
ئۆنالیـــن بەڕێوەچـــوو رەخنـــەی تونـــدی لـــە بەرپرســـانی تۆپـــی 
پێـــی ئەوروپـــا گـــرت، هۆشداریشـــدا، کـــە تۆپـــی پـــێ رۆژ 
لـــە دوای رۆژ حـــەز و خولیـــای گەنجـــان لـــە دەســـت دەدات.
و  خـــول  به ڕێوه چوونـــی  پێیوایـــه   پێرێـــز  فلۆرێنتینـــۆ 
پاڵه وانێتییه كانـــی ئه ورووپـــا زیاتـــر سوودبه خشـــه  بـــۆ یوفـــا 
و یانـــه كان كه متریـــن قازانـــج ده كـــه ن و زیاتـــر خێروبێـــری 

یوفایـــە. به رپرســـانی  بـــۆ  پاڵه وانێتیـــه كان  و  ریـــكالم 
فلۆرێنتینیـــۆ پێرێـــز 3 ســـاڵه  هاوشـــانی به شـــێك لـــه  یانـــه  
له ژێـــر  ده دات  ئـــه وه   بـــۆ  هـــه وڵ  ئه ورووپـــا  گه وره كانـــی 
ســـێبه ری یوفـــا بێتـــه  ده ره وه  و پاڵه وانێتییه كـــی نـــوێ له ژێـــر 

به ڕێوه ببـــه ن. ســـووپه رلیگ  نـــاوی 
ـــەی  ـــەو یارییان ـــی ئ ـــت: ئه گـــه ر داهات ـــه وه  ده ڵێ ـــز له مباره ی پێرێ
لـــە ئەمریـــکا دەکرێـــن، لـــە کاتێکـــدا یانـــەکان تەنهـــا هەشـــت 
یـــاری لـــە یاریـــگای خۆیـــان ئەنجـــام دەدەن، داهاته كه یـــان 
لـــه  یارییەکانـــی خولـــی یانـــە پاڵەوانەکانـــی ئەوروپـــا لـــە 
ئەوروپـــا زیاتـــره  بۆیـــە دووبـــارەی دەکەمـــەوە، کـــە ئـــەوان 
کارێکـــی زۆر باشـــیان کـــردووە لـــە ئەمریـــکا، هەروەهـــا 
ــە  ــتا لـ ــەن و هێشـ ــراپ دەکـ ــی زۆر خـ ــا کارێکـ ــە ئەوروپـ لـ

ــدان. ــەردەمی کۆنـ سـ
پێرێـــز گوتیشـــی: لـــه  ئه ورووپـــا لـــه  مـــاوه ی ســـاڵێكدا كه متریـــن 
ـــه وه ی تیپـــه  گـــه وره كان، دڵنیـــام  ـــۆ رووبه ڕبوون ده رفـــه ت هه یـــه  ب
ـــا  ـــا ره نگـــه  ت ـــتی تێنســـی كردب ـــا سه رپه رش ئه گـــه ر ئێســـتا یوف
ئێســـتا ته نیـــا دوو تـــا ســـێ جـــار رووبه ڕبوونـــه وه ی رافایـــل 

نـــادال و رۆجـــێ فێدرێرمـــان بینـــی بـــا.
پێرێـــز زیاتـــر ده ڵێـــت: ئەگـــە ســـەیری بکەیـــن، ژمـــارەی 
بەشـــداریکردنی ئـــەو کەســـانەی پـــارە دەدەن بـــۆ ســـەیرکردنی 

ـــەاڵم  ـــوە، ب ـــژەی نزیکـــەی 40٪ دابەزی ـــە ڕێ ـــێ ب ـــی پ تۆپ
ژمـــارەی راژەی بەشـــداربووان لـــە نێتفلێکـــس و ئەمـــازۆن 

لـــە بەرزبوونەوەدایـــە، و رۆژ لـــە دوای رۆژ راژەی 
بۆیـــە  هـــەر  دەبێتـــەوە،   بەرزتـــر  بەشـــداربووەکانیان 
دەبێـــت دان بـــەوەدا بنرێـــت کـــە تۆپـــی پـــێ روخـــاوە.
پێرێـــز گوتـــی:  لیـــگ،  بـــە ســـوپەر  ســـەبارەت 

چەندیـــن  و  بڵێـــم  ئـــەو  دەمەوێـــت 
کـــە  کـــردووە،  دووبـــارەم  جاریـــش 
بەدەســـتیەوە  هەیـــە  کێشـــەیەکمان 
دەناڵێنیـــن، تۆپـــی پـــێ خەریکـــە 
ئـــارەزووی  و  حـــەز  و  خولیـــا 
گەنجـــان لەدەســـت دەدات، ئەمـــە 
ناتوانێـــت  کـــەس  راســـتیەکە 

بشـــارێتەوە. لـــێ  خـــۆی 

پێرێز لە هێرشەکانی
بۆ سەر یوفا بەردەوامە
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ـــراق بەردەوامـــن  ـــی ناوەڕاســـت و باشـــووری عێ یانەكان
بـــۆ  كـــورد  یاریزانانـــی  پەلكێشـــكردنی  ســـەر  لـــە 
ریـــزی یانەكانیـــان بەمەبەســـتی بەهێزكردنـــی ریـــزی 
ــزی  ــەدا گۆڵپارێـ ــەم ناوەشـ ــان، لـ ــەی یانەكانیـ پێكهاتـ
موحســـین  ســـەرهەنگ  هەولێـــر  شـــاری  كـــوردی 
كـــە مـــاوەی چەنـــد وەرزێكـــە لـــە یانـــەی هەولێـــرەوە 
لـــە  بەرگـــری  بەغـــداد،  شـــاری  كردووەتـــە  رووی 
لـــە  دەكات،  بەغـــداد  ئەمانـــەی  یانـــەی  گۆڵـــی 
ـــی چارەنووســـی وەرزشـــیی خۆشـــی  ـــارەی دیاریكردن ب
ســـەرهەنگ موحســـین بـــە تایبـــەت بـــۆ گۆڤـــاری 
گـــواڵن گوتـــی: »لـــە ئێســـتادا مـــن گرێبەســـتم 
لەگـــەڵ یانـــەی ئەمانـــەی شـــاری بەغـــدا مـــاوە، 
چونكـــە گرێبەســـتەكەم بـــۆ مـــاوەی دوو وەرز بـــووە، 
ـــزی  ـــم ری ـــتانی ئەمســـاڵ دەتوان ـــتنەوەی زس ـــە گواس ل
یانەكـــە جـــێ بهێڵـــم، ئەگـــەر یانـــەی ئەمانـــە لـــە ریـــزی 
ـــەو  ـــەوە لەگـــەڵ ئ ـــە دڵنیایی ـــەوە، ب ـــەكان مای ـــە نایاب یان
یانەیـــە بـــەردەوام دەبـــم، زۆریـــش ئاســـوودەم، ئێســـتا 

ـــە خولـــی  ـــەوە ل ـــە هەندێـــك دەڵێـــن ماوەت دوو قســـە هەی
ـــە  ـــزی یان ـــۆ ری ـــوە ب ـــاب، هەندێكیـــش دەڵیـــن دابەزی نای
ـــا  ـــش ت ـــی عێراقی ـــی پێ ـــی تۆپ ـــەكان و یەكێت ـــە یەك پل
ئێســـتا بڕیارێكـــی تـــەواوی نـــەداوە لەســـەر چارەنووســـی 
ئـــەم یانەیـــە«، لـــە بـــارەی گرێبەســـتی یانەكانـــی 
دیكـــەش ســـەرهەنگ موحســـین گوتـــی: »ســـێ 
گرێبەســـتم پێشـــكەش كـــراوە لـــە یانـــە نایابەكانـــی 
عێراقـــی، ئـــەوان لـــە زســـتانی ئەمســـاڵ چاوەڕوانـــی 
منـــن بـــۆ ئـــەوەی گرێبەســـتیان لەگـــەڵ واژوو بكـــەم، 
مەرجـــی منیشـــی بـــۆ چوونـــە ئـــەم یانانـــە تەنیـــا 
ـــت،  ـــاب بێ ـــی نای ـــە خول ـــەم ل ـــووە ئەگـــەر یانەك ـــەوە ب ئ
ــی  ــە خولـ ــەر بچێتـ ــەم، ئەگـ ــە دەكـ ــۆ ئەمانـ ــاری بـ یـ
ــك  پلـــە یەكیـــش ئـــەوكات گرێبەســـت لەگـــەڵ یەكێـ
لـــەم یانانـــە واژوو دەكـــەم، مـــن هیـــچ گرفتێكـــم نییـــە، 
ماوەیەكـــی زۆرە لـــەم شـــارە وەرزش دەكـــەم، ئاســـوودەم، 
بەگشـــتی دەمـــەوێ گرنگـــی زیاتـــر بـــە ئاســـتی خـــۆم 

بـــدەم«.

سەرهەنگ موحسین
گرێبەستی پێشكەش كراوە
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ـــلێمانی  ـــاری س ـــی ش ـــەی بابان ـــی یان ـــی پێ ـــی تۆپ تیپ
دروســـت  تۆكمـــە  تیپێكـــی  ئەوەدایـــە  هەوڵـــی  لـــە 
ــتان  ــی كوردسـ ــە یەكـ ــی پلـ ــەردوو خولـ ــۆ هـ ــكات بـ بـ
ـــە  ـــەم مەبەســـتەش یانەك ـــۆ ئ ـــی، ب ـــە دووی عێراق و پل
ـــەری پێشـــووی  بەفەرمـــی گرێبەســـتی لەگـــەڵ ڕاهێن
دەربەندیخـــان )هۆگرعەبـــدواڵ( واژوو كـــردووە، بـــۆ 
بـــكات«،  یانەكـــە  مەشـــقی  سەرپەرشـــتی  ئـــەوەی 
لـــە بـــارەی ئامادەكارییەكانـــی یانەكـــەش ڕاهێنـــەری 
نوێـــی یانـــەی بابـــان بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: 
بـــۆ  كـــردووە  ئامادەكارییەكانمـــان  بـــە  »دەســـتمان 
پلـــە  و  كوردســـتان  یەكـــی  پلـــە  خولـــی  هـــەردوو 
تیپەكـــە  هەیـــە  ئەوەمـــان  نیـــازی  عێراقـــی،  دووی 
ئەنجامـــی  بتوانیـــن  ئـــەوەی  بـــۆ  بخەینـــەوە  رێـــك 
شایســـتە بەدەســـت بهێنیـــن لـــە هـــەردوو خولەكـــە، 
ـــارەی  ـــە«، لەب ـــە یانەك ـــە ل ـــەوەش ئامانجـــی هەمووان ئ
ـــی  ـــی: »گرفت ـــر گوت ـــتا هۆگ ـــش مامۆس گرفتەكانی
ئێمـــە نەبوونـــی بودجـــە و توانـــای دارایـــی تۆكمەیـــە تـــا 
ـــزی  ـــەوە ری ـــزان بگوازین بتوانیـــن ژمارەیەكـــی زۆر یاری
تیپەكەمـــان، بـــۆ هـــەردوو خـــول ئامادەیـــان بكەیـــن، 
ئـــەوەی لـــە توانامـــان بێـــت ئەنجامـــی دەدەیـــن بـــۆ 
سەرخســـتنی یانـــەی بابـــان بـــۆ ریـــزی یانـــە نایابەكانـــی 
ــاڵیش  ــی، ئەمسـ ــی عێراقـ ــە یەكەكانـ ــتان و پلـ كوردسـ
ـــان تیپـــی تۆكمەیـــان دروســـت كـــردووە،  ـــەكان زۆربەی یان
ـــن  ـــی ناكەی ـــت درێغ ـــان بێ ـــە توانام ـــەش هەرچـــی ل ئێم
بـــۆ ئـــەوەی ژمارەیەكـــی قـــورس بیـــن لـــە هـــەردوو 
ـــە  خولەكـــە، هەمـــوو یانەیەكیـــش هیـــوای گەیشـــتنی ب
ــەورەكان،  ــە گـ ــە خولـ ــە لـ ــتەی هەیـ ــی شایسـ ئەنجامـ
یاریزانانـــی یانەكـــەش ئـــەو رۆحییەتەیـــان تێدایـــە كـــە 

بتوانیـــن ئەنجامـــان شایســـتە بهێنـــن«.

هـــەر چەنـــدە ئـــەم وەرزە یانـــەی وەرزشـــیی زاخـــۆ 
تیپـــی باســـكەی بەشـــدارە لـــە خولـــی یانـــە نایابەكانـــی 
عێراقـــی، شـــان بەشـــانی ســـەرجەم یانـــەكان شـــەڕی 
بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە دەكات لـــە خولـــی 
باســـكەی یانەكانـــی عێـــراق، زاخـــۆ ئـــەم وەرزە پشـــتی 
بـــە چەندیـــن گەنجـــی شـــارەكەی بەســـتووە، بـــۆ ئـــەوەی 
ئاســـت و ئەنجامی شایســـتە بەدەســـت بهێنێت، یەكێك 
لـــەم یاریزانانـــە )جگەرخوێن(ــــە، كـــە ماوەیەكـــی زۆرە 
ـــتێرە  ـــە ئەس ـــك ل ـــە دەكات و یەكێ ـــەو یانەی ـــی ئ خزمەت
دیارەكانـــی یانەكەیـــە، لـــەم بارەشـــەوە جگـــەر خوێـــن 
عەلـــی بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »ئـــەم وەرزە 
كـــردووە  دروســـت  تۆكمـــەی  تیپێكـــی  یانەكەمـــان 
ــی  ــكەی یانەكانـ ــی باسـ ــە خولـ ــداریكردن لـ ــۆ بەشـ بـ
عێراقـــی، ئێمـــەش كۆمەڵێـــك یاریزانـــی كوردیـــن و 
لـــە یانەكـــە بەردەوامیـــن بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن نـــاوی 
ئاســـتی  لەســـەر  بكەینـــەوە  بـــەرز  زاخـــۆ  یانـــەی 
گرنگـــی  یانەكەمـــان  كوردســـتانیش،  و  عێراقـــی 
ــمان  ــكە دەدات، بەشداریكردنیشـ ــاری باسـ ــە یـ زۆر بـ
لـــە خولـــی عێراقـــی، بەڵگـــەی ئەوەیـــە كـــە تیپەكـــە 
ــە  ــی لـ ــەر چـ ــە دەدات، هـ ــەم یارییـ ــەم ئـ ــی بـ گرنگـ
توانامانـــدا بێـــت وەكـــو یاریزانـــە كوردەكانـــی یانـــەی 
زاخـــۆ لەگـــەڵ یاریزانەكانـــی دەیكەیـــن، بـــۆ ئـــەوەی 
بتوانیـــن نـــاوی زاخـــۆ و شـــارەكەمان بـــەرز بكەینـــەوە، 
بەهێـــزە،  خولێكـــی  عێراقیـــش  باســـكەی  خولـــی 
هیواداریـــن  زۆرە  پیشـــەگەری  یاریزانـــی  چونكـــە 
ـــن ئاســـت و ئەنجامـــی شایســـتە  ـــەم وەرزە بتوانی ـــۆ ئ ب

ــن«.  ــت بهێنیـ بەدەسـ

یانەی بابان بۆ وەرزی 
نوێ تۆكمە دەبێت

جگەرخوێن
 درێسی زاخۆ دەپۆشی

65 ژمارە )1336(  2022/10/10

زش
وەر



ژمارە )1336(  662022/10/10

تی
وس
ندر
تە

 وشـــكبوونی پێســـتی دەموچـــاو حاڵەتێكـــی بـــاوە، بـــەاڵم 
دەكرێـــن.  كۆنتـــرۆڵ  ئاســـانی  بـــە  حاڵەتـــەكان  زۆربـــەی 
ــت  ــانە بێـ ــە نیشـ ــە كـ ــاو لەوانەیـ ــتی دەموچـ ــكبوونی پێسـ وشـ
ـــان هـــۆكاری دیكـــەی وەكـــو پلـــەی گەرمـــی،  ـــۆ ئەكزیمـــا، ی ب
رێـــژەی شـــێداریی هـــەوا، جـــۆری ســـابون لەگـــەڵ ئاوێتـــەی 
كەشـــی  هـــۆكارەكان:  پێســـت.  جوانكاریـــی  و  پاككـــەرەوە 
ســـارد، هـــەوای وشـــك، زیـــاد شووشـــتن، نەخۆشـــیی ســـەدەف 
ئاســـتی  تێكچوونـــی  پێســـت،  هەســـتەوەریی   ،Psoriasis
شـــەكرە،  نەخۆشـــیی  پێســـت،   pH تفتیـــی  و  ترشـــێتی 
هەروەهـــا  جگەرەكێشـــان،  دەرەقـــی،  گالنـــدی  سســـتبوونی 
راســـتەوخۆی  تیشـــكی  لەبـــەر  زۆر  كاتـــی  بەســـەربردنی 
خـــۆردا. چارەســـەركردن: رۆژانـــە بەكارهێنانـــی شـــێداركەرەوەی 
هەروەهـــا  كرێـــم،  شـــێوەی  بـــە   Moisturizer پێســـت 
ــەو  ــی شـ ــە درێژایـ ــتن بـ ــە نووسـ ــەر لـ ــی بـ بەكارهێنانـ

وشكبوونی پێستی دەموچاو
ســـوودی زیاتـــری دەبێـــت، بەكارهێنانـــی ســـابونی ســـووك بـــۆ 
ـــۆن و رەنـــگ و مـــاددەی  شووشـــتنی پێســـتی دەموچـــاو كـــە ب
كیمیایـــی زیـــاد لەخـــۆ نەگرێـــت، لەكاتـــی خۆشووشـــتن، یـــان 
ـــەكار  ـــك گـــەرم ب ـــاوی كەمێ ـــە ئ ـــی دووش پێویســـتە ك وەرگرتن
بهێنرێـــت نـــەك زۆر گـــەرم، هەروەهـــا پێویســـتە كـــە مـــاوە كـــورت 
بێـــت و لـــە 5-10خولـــەك زیاتـــر نەبێـــت، ئینجـــا بەكارهێنانـــی 
شـــێداركەرەوەی پێســـتی دەموچـــاو راســـتەوخۆ پـــاش وەرگرتنـــی 
دووش، بەكارهێنانـــی ئامێـــری شـــێداركردنەوەی هـــەوای ناوماڵ 
ـــە  ـــە بەركەوتنـــی راســـتەوخۆ ب ـــەوە ل Humidifier، دووركەوتن
ــە  ــاو، رۆژانـ ــەی دژەهەتـ ــی ئاوێتـ ــۆر، بەكارهێنانـ ــكی خـ تیشـ
ـــەوەی شـــلەمەنییە  ـــاو، كەمكردن ـــەوی بڕێكـــی باشـــی ئ خواردن

قـــاوە،  وەكـــو چـــای و  كافائینییەكانـــی 
لـــە  دووركەوتنـــەوە 

جگەرەكێشـــان.
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  خواســـت لەســـەر نەشـــتەرگەریی چاندنـــی قـــژ Hair transplantation لـــە سەرتاســـەری جیهانـــدا رۆژ بـــە 
رۆژ لـــە زیادبووندایـــە، لـــە تەمەنـــی گەنجـــی و هەتـــا لـــە تەمەنـــی پـــاش 70 ساڵیشـــدا، بـــا بزانیـــن كـــە چاندنـــی 

قـــژ بـــۆ كام تەمـــەن زیاتـــر گونجـــاوە و ئەنجامـــی باشـــتری دەبێـــت، ئەگەرچـــی تەمـــەن رێگـــر نییـــە بـــۆ 
نەشـــتەرگەریی گواســـتنەوەی قـــژ یـــان چاندنـــی قـــژ، بـــەاڵم پێویســـتە كـــە ئەنجـــام و زیانـــەكان بـــە وردی 
لـــە هـــەر تەمەنێكـــدا هەڵســـەنگێنرێن، بۆنموونـــە بـــۆ كەســـانی تەمـــەن 20-30 ســـاڵی پێویســـتە كـــە 
ـــا  ـــت، ئینج ـــپاو بووبێ ـــی پزیشـــكیدا چەس ـــە الیەن ـــە ل ـــەوە ك ـــەواو بووبنەت دوچـــاری قژهەڵوەرینێكـــی ت
بیـــر لـــە چاندنـــی قـــژ بكرێتـــەوە. هەروەهـــا پســـپۆڕان وا رێنمایـــی دەكـــەن كـــە پـــاش تەمەنـــی 30 
ـــە دوچـــاری  ـــانەی ك ـــەو كەس ـــۆ ئ ـــەوە ب ـــژ بكرێت ـــی ق ـــتەرگەریی چاندن ـــە نەش ـــر ل ـــا بی ـــاڵی ئینج س
ـــی  ـــەر بەكارهێنان ـــە ب ـــا ببرێت ـــر پەن ـــە زیات ـــەدا پێویســـتە ك ـــەم تەمەن ـــر ئ ـــەوە، لەژێ ـــن دەبن قژهەڵەوەری
ـــی  ـــۆ چاندن ـــەن ب ـــن تەم ـــە گونجاوتری ـــووە ك ـــدا هات ـــە لێكۆڵینەوەكان ـــژ. ل ـــی ق ـــەك چاندن ـــان ن دەرم
قـــژ بـــۆ پیـــاوان بەگشـــتی بریتییـــە لـــە 40 ســـاڵ و بەســـەرەوە، چونكـــە لـــە كەســـانی تووشـــبوو 
ـــی، ئینجـــا نەشـــتەرگەریی  ـــە قۆناغـــی كۆتای ـــەدا دەگات ـــەم تەمەن ـــە ل ـــن گرفتەك ـــژ هەڵوەری ـــە ق ب
ــە  ــەن كـ ــەوە دەكـ ــاژە بـ ــە ئامـ ــی دیكـ ــت، توێژەرانـ ــەركەوتووتر دەبێـ ــاو و سـ ــژ گونجـ ــی قـ چاندنـ
تەمەنـــی گونجـــاو بـــۆ نەشـــتەرگەریی چاندنـــی قـــژ لـــە نێـــوان 18-65 ســـاڵیدایە و هەرگیـــز 
ــە  ــاڵی بـ ــی 40 سـ ــا تەمەنـ ــاڵی، هەروەهـ ــە 18 سـ ــر لـ ــی بچووكتـ ــۆ تەمەنـ ــە بـ ــاو نییـ گونجـ

ســـنووری چاندنـــی قـــژ دادەنێـــن.

تەمەنی گونجاو بۆ چاندنی قژ 

ــی  ــقی وەزرشـ ــە مەشـ ــەوە كـ ــت دەكەنـ ـــپۆران جەخـ پس
ـــارەی  ـــەر ج ـــك و ه ـــد جارێ ـــە چەن ـــا ئەگـــەر رۆژان هەت
بـــۆ مـــاوەی 10 خولـــەك ئەنجـــام بدرێـــت، هێشـــتا 
گرنـــگ  جـــا  دەپێكێـــت،  تەندروســـتییەكان  ســـوودە 
ــە كام جـــۆری مەشـــقی وەزرشـــی هەڵدەبژێریـــت،  نییـ
ـــی پایســـكل، مەشـــقی  ـــردن، لێخورین ـــی، راك پیادەڕۆی
ســـویدی، مەلـــە، تۆپـــی پێ...تـــاد. ئـــەوە گومانـــی 
 Exercise وەرزشـــی  مەشـــقی  كـــە  نییـــە  تێـــدا 
ســـوودی تەندروســـتیی زۆری هەیـــە، بـــە مەرجێـــك 
مەشـــقی  بدرێـــت.  ئەنجـــام  گونجاوەكانـــدا  لەكاتـــە 
بەدەنـــی هانـــدەرە بـــۆ باشـــتربوونی ســـووڕی خوێـــن 
بـــۆ هەمـــوو بەشـــەكانی لـــەش لەوكاتـــەی كـــە خوێـــن 
ئۆكســـجین و خـــۆراك و هەمـــوو مـــاددە گرنـــگ و 
ــەش،  ــی لـ ــوو خانەكانـ ــە هەمـ ــتەكان دەگەیەنێتـ پێویسـ
خانـــەی ماســـوولكەكانی لـــەش بـــۆ بەرهەمهێنانـــی 

وزە پێویســـتی بـــە ئۆكســـجینە بـــە هەماهەنگـــی 
لەگـــەڵ كاتژمێـــری بایۆلـــۆژی نـــاو خانـــەدا، واتـــە 

بـــە ریتمێكـــی تایبەتـــی كاتژمێـــری بایۆلـــۆژی 
لـــەش Circadian rhythm. كۆئەندامـــی هەناســـە 
ـــۆ  ـــتری ئۆكســـجین ب ـــقدا بڕێكـــی باش ـــی مەش لەكات
هەمـــوو بەشـــەكانی لـــەش دابیـــن دەكات، جـــا مـــاوەی 
ئاســـتی  و  بێـــت  هـــەر چەنـــد  وەزرشـــی  مەشـــقی 
مەشـــق ســـووك، یـــان مامناوەنـــدی، یـــان تونـــد بێـــت. 
ــن  ــی بریتیـ ــقی وەزرشـ ــوودەكانی مەشـ ــن سـ گرنگتریـ
ــەوەی  ــەش، كەمكردنـ ــی لـ ــی كێشـ ــە: كۆنترۆڵكردنـ لـ
ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی دڵ، رێكخســـتنی 
ئاســـتی شـــەكری خوێـــن و هۆرمۆنـــی ئینســـولین، 
ــتركردنی  ــان، باشـ ــە جگەرەكێشـ ــان لـ ــی وازهێنـ هاندانـ
خەمۆكـــی،  و  پەســـتی  ســـووكردنی  و  مـــەزاج 

بەهێزكردنـــی توانـــا و فرمانەكانـــی مێشـــك.

مەشقی وەرزشی ماوەكەی هەر چەند بێت
سوودی بۆ تەندروستی هەیە
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چەند كات پێویستە بۆ 
دابەزاندنی كێش؟

و  خـــۆراك  جـــۆری  نێـــوان  لـــە  بەهێـــز  پەیوەندییەكـــی    
ـــە  ـــە، بۆنموون ـــدا هەی ـــە نەخۆشـــیی دڵ ئەگـــەری تووشـــبوون ب
خۆراكـــی پـــڕ شـــەكر، خـــوێ یـــان چـــەوری، بەتایبەتـــی 
ئەگـــەری  زیادبوونـــی  بـــۆ  هـــۆكارن  ئاژەڵـــی  چەوریـــی 
تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی دڵ. ئەمـــە روونـــە كـــە بـــڕی 
زیـــادی خـــوێ لـــە خۆراكـــدا هانـــدەرە بـــۆ بەرزبوونـــەوەی 
زیـــاد  نەخۆشـــیی دڵ  ئەگـــەری  كـــە  پەســـتانی خوێـــن، 
ســـافكراوەكان  كاربۆهیدراتـــە  و  شـــەكر  هەروەهـــا  دەكات، 

ـــی گلیســـریدە  ـــەوەی ئاســـتی چەوری ـــۆ بەرزبوون ـــۆكارن ب ه
ســـیانییەكان TG و پەیدابوونـــی بەرگریـــی بـــۆ ئینســـولین 
Insulin resistance كـــە بـــە دەوری خـــۆی هانـــدەرە 
ــەكرەی جـــۆری دووەم،  ــیی شـ ــە نەخۆشـ ــبوون بـ ــۆ تووشـ بـ
نەخۆشـــیی شـــەكرەش هۆكارێكـــی هانـــدەری بەهێـــزە بـــۆ 
ــا  تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی خوێنبەرەكانـــی دڵ، هەروەهـ
ـــە رەقبوونـــی  ـــە ئەگـــەری تووشـــبوون ب ـــرەكان ب چەورییـــە تێ
خوێنبەرەكانـــی دڵ و مێشـــك زیـــاد دەكـــەن، واتـــە هاندەرن بۆ 
ـــد  ـــی دەوڵەمەن ـــی دیكـــە خۆراك ـــە الیەك نەخۆشـــیی دڵ. ل
بـــە  تووشـــبوون  لـــە  هەیـــە  رۆڵیـــان  كۆلیســـتیرۆڵ  بـــە 
نەخۆشـــیی دڵ، بۆنموونـــە گۆشـــتی ســـوور، گۆشـــتی 
پرۆسێســـكراو، گۆشـــتی ئەندامـــەكان وەكـــو جگـــەر 
و گورچیلـــە و مێشـــك ئاســـتی كۆلیســـتیرۆڵی 
كـــە  لـــە خوێنـــدا بەرزدەكەنـــەوە  خـــراپ 
ـــە نەخۆشـــیی  ـــۆ تووشـــبوون ب ـــدەرە ب هان

خوێنبەرەكانـــی دڵ.

خۆراك و
نەخۆشیی دڵ

دەدات  روو  لەوكاتـــەدا  كێـــش  ونكردنـــی 
زیاتـــر  ســـووتێنراو  وزەی  بـــڕی  كـــە 
بێـــت لـــە بـــڕی وزەی وەرگیـــراو لـــە 
خـــۆراك. گەلێـــك هـــۆكار كاریگەریـــی 
ســـەر خێرایـــی و چەندێتـــی  دەكەنـــە 
ونكردنـــی كێشـــی لـــەش، وەكـــو رەگـــەز، 
ـــە  ـــەر ل ـــەش ب ـــڕی كێشـــی ل تەمـــەن، ب
دەســـتپێكی بەرنامـــەی دابەزانـــدن، 
سرووشـــتی خـــەو، لەگـــەڵ تێكـــڕای 
یـــان چەندێتـــی ســـەرفكردنی وزە 
ـــەوە.  ـــە خۆراك ـــی وزە ل و وەرگرتن
پســـپۆران  رێنمایـــی  پێـــی  بـــە 
واباشـــە كـــە ئامانـــج ونكردنـــی 
 1.36-0.45( پاوەنـــد   3-1
هـــەر  لـــە  بێـــت  كگـــم( 
هەفتەیەكـــدا، كـــە بـــێ زیانـــە 
بـــۆ تەندروســـتی و هانـــدەرە 

بـــۆ هێشـــتنەوەی كێشـــی 
نوێـــی لـــەش، واتـــە رێگرتـــن 

لـــە دووبـــارە زیادبوونـــەوەی كێـــش، 
كێشـــی  دابەزاندنـــی  قۆناغـــی  یەكـــەم 

لـــەش لەوكاتەدایـــە كـــە لـــەش دەكەوێتـــە حاڵەتـــی 
كاربۆهیدراتـــی  لـــە  كـــە  زۆر،  وزەی  ســـووتاندانی 
ـــی  ـــری چەوری ـــن و بڕێكـــی كەمت ـــراو و پرۆتی خەزنك
ئـــاو، ئینجـــا  وەری دەگرێـــت، لەگـــەڵ ونكردنـــی 
و  لـــەش  شـــێوەی  گۆڕانـــی  تێبینیـــی  كەســـەكە 
گەورەبوونـــی جلەكانـــی دەكات، ئەمـــەش بەگشـــتی 
لەمـــاوەی 4-6 هەفتـــە لـــە پەیڕەوكردنـــی دروســـتی 
ـــی كێشـــدا روو دەدات، پێویســـتە  ـــەی دابەزاندن بەرنام
درك بـــەم راســـتییە بكرێـــت كـــە كێـــش هـــەر هەفتەیـــەك 
ـــە كـــە  ـــە لەوانەی ـــژە دانابەزێـــت، بۆنموون ـــە هەمـــان رێ ب
چەنـــد هەفتەیـــەك كێـــش بـــە رێـــژەی زیـــاد و چەنـــد 
ـــان هیـــچ  ـــت، ی ـــر دابەزێ ـــژەی كەمت ـــە رێ ـــەك ب هەفتەی

دانەبەزێـــت.
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C ئەوەی پێویستە بیزانیت سەبارەت بە ڤیتامین
پرۆتینـــی كۆالجیـــن لـــە پێســـت و ئێســـك و كڕكڕاگەكانـــدا، 
خۆپاراســـتن یـــان دواخســـتنی لۆچبوونـــی پێســـت، هاندانـــی 
زوو چاكبوونـــەوەی بریـــن، پاراســـتنی تەندروســـتی مێشـــك 
ــتنی  ــك، پاراسـ ــی مێشـ ــەزاج و فرمانەكانـ ــتركردنی مـ و باشـ
لـــە  خۆپاراســـتن  و  تەمـــەن  كاریگەرییەكانـــی  لـــە  چـــاو 
تووشـــبوون بـــە ئـــاوی ســـپی Cataracts. زۆربـــەی خەڵـــك 
كـــە خۆراكـــی رۆژانەیـــان جۆراوجـــۆرە و بڕێكـــی باشـــی 
ســـەوزە و میـــوە لەخـــۆ دەگرێـــت، ئـــەوا بـــە دەگمـــەن دوچـــاری 
كەمـــی ڤیتامیـــن C دەبنـــەوە، بۆیـــە وا رێنمایـــی دەكرێـــت 
كـــە كـــەس لەخۆیـــەوە وەكـــو یارمەتیـــدەر Supplement ئـــەم 
 C ـــەی ڤیتامیـــن ـــت، پێویســـتیی رۆژان ـــە بەكارنەهێنێ ڤیتامین

ــم. ــە 90 ملگـ ــە لـ ــتووان بریتییـ ــۆ پێگەیشـ بـ

ــە  ــراوە، لـ ــە بـــە ترشـــی ئەســـكۆربیك ناسـ    ڤیتامیـــن C كـ
ــە.  ــزی هەیـ ــانی بەهێـ ــیفەتی دژەئۆكسـ ــەوە، سـ ــاودا دەتوێتـ ئـ
ــیرین،  ــەری شـ ــن C: بیبـ ــی ڤیتامیـ ــەرچاوە دەوڵەمەندەكانـ سـ
كەلـــەرم،  ســـڵق،  بەتایبەتـــی  تاریكـــەكان  گـــەاڵ  ســـەوزە 
برۆكۆلـــی، قەرنابیـــت، میـــوە مزرەكانـــی وەكـــو پرتەقـــال و 
لیمـــۆ و اللەنگـــی، فەراولـــە، تەماتـــە، پەتاتـــەی شـــیرین، 
كوولەكـــەی زســـتانی، شـــووتی، ئاڵـــو، كیـــوی، ئەنانـــاس. 
ســـوودە تەندروســـتییەكانی ڤیتامیـــن C: هاندانـــی هەڵمژینـــی 
ــی  ــدا، بەهێزكردنـ ــی هەرسـ ــە كۆئەندامـ ــیۆم لـ ــن و كالسـ ئاسـ
سســـتمی بەرگریـــی لـــەش و زووچاكبوونـــەوە لـــە هەاڵمـــەت 
ئەلزهایمـــەر  نەخۆشـــیی  لـــە  خۆپاراســـتن  ئەنفلوەنـــزا،  و 
دروســـتبوونی  هاندانـــی  شـــێرپەنجە،  جۆرێكـــی  چەنـــد  و 
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بـــە گـــروپ  حەزدەكـــەی لەگـــەڵ هاوڕێیانـــت 
ــە  ــتن لـ ــی رۆیشـ ــڕۆن، وەك بەپێـ ــتێك بـ ــۆ گەشـ بـ
ــا و شـــوێنی  ــا چـــوون بـــۆ ســـەر چیـ دارســـتان، یـ
دیكـــە. لـــە كاتـــی هەســـتیاردا بەهـــۆی مۆبایلـــەوە 
تـــۆڕی  ئەگـــەر  بـــەاڵم  بدۆزنـــەوە،  یەكتـــر  دەتوانـــن 

پەیوەنـــدی كردنەكـــە نەمـــا چ دەكـــرێ؟
ئامێری بچووكی Lynq لە كاتێكدا تۆڕی مۆبایل نامێنێ 
و لــە هــەر كاتێكی دیكەشــدا گرنگی خــۆی هەیە، بەهۆی ئەو 
ئامێــرە بچووكــەوە دەكرێــت هاوڕێیان لە بازاڕێكــی قەرەباڵغ، یا لە 
ناوچەیەكی دوورەدەست، یا لە ناو ئاپوڕایەكی جەماوەریدا و بەگشتی 

لە هەر شوێنێك بی منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداڵ یا هاوڕێیكەت بدۆزەوە

 WonderCube چوارپاڵــوە  ئــەو 
بچووكــەی دەبینــن كــە وەك مەدالیایەك 
ســەیارە  ســویچی  یــا  كلیــل  لەگــەڵ 
هەڵدەگیرێــت، هەمەكارەیــە. چوارپاڵووەكــە 
یــەك ئینجــە. جــێ كلیلــە، میمــۆری كارتە، 
كێبڵی شەحنكردنەوەیە، خودی شەحنكەرەوەیە، 
ســتاندی راگــری مۆبایلــە. فــاش میمۆرییــە، 

الیتە.
هەمیشـــە  كارە،  هەمـــە  جۆكـــەری  ئامێرێكـــی 
لەگەڵتدایـــە، كێبڵێكـــی شـــەحنكردنەوەی مۆبایلـــی 
ئەندرۆیـــدی  و  ئایفـــۆن  جـــۆری  هـــەردوو  بـــۆ 

ئینجـــە. ســـێ  كێبڵەكـــە  لەگەڵدایـــە، 
و  شــوێن  هــەر  لــە   WonderCube چوارپاڵــوی 
جێگایــەك دەتوانــی لەگەڵ خۆتی بەری، 
لــە گەشــت و گــەڕان، شــوێنی كار و 
هــەر شــوێنێك. ســتاند یــا پایەكەی بۆ 
ئەوەیە مۆبایلەكەی لەسەر دابنێی و چاو 
لــە فیلمێك بكەی. فاش میمۆرییەكەی 
128 گیگابایتە. دەتوانی ئەوەی مەبەستە 

لەسەری هەڵبگری.

چوارپاڵوی هەمەكارە

زۆربــەی ئەوانــەی چوونەتــە دەم رووبار و ئاوا  یان 
لــە گونــدا ژیاون، بوونەوەرێكــی بچووكیان دیوە كە لە 
كوردیــدا زۆر نــاوی هەیە وەك: )دووبەلکــە، دەرزیلە، 
زالقوونــک، زلبەقوونــە...( لــە زمانــی ئینگلیزیــدا 
پێــی دەگوتــرێ دراگۆن فای واتە مێشــی ئەژدیها. 
رۆبۆتێك لەسەر شێوەی ئەم بوونەوەرە دروست كراوە كە 
بە رۆبۆتی BionicOpter ناسراوە. گەورەترین مێرووی 
رۆبۆت كە لە ناو كتێبی تۆمارەكانی گینیسدا تۆمار 

كراوە.
دەســـتكرد  هۆشـــی  لـــە  بچووكـــە  رۆبۆتـــە  ئـــەم 

رۆبۆتێكی بچووك چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووە ناو گینسەوە
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لە هەر شوێنێك بدۆزیەوە.
شاشـــەیەكی بچووكـــی هەیـــە بـــە داگرتنـــی دوگمەیـــەك 
دەزانـــدرێ هاوڕێیانـــت لـــە چ شـــوێنێكن، لـــە یـــەك 
ــن،  ــد بدرێـ ــەوە پەیوەنـ ــر پێكـ ــت 12 ئامێـ ــدا دەكرێـ كاتـ
ــە بـــۆ  ــا تێچوویـــەك. ئامێرەكـ بەبـــێ هیـــچ تۆڕێـــك یـ
بازاڕێكـــی  لـــە  كاتێـــك  زۆر گرنگـــە،  مندااڵنیـــش 
قەرەباڵغـــدای، منداڵەكـــەت لـــێ بـــزر دەبـــێ، بەهـــۆی 
ئـــەو ئامێـــرە دەیدۆزیـــەوە. هەروەهـــا بـــۆ گیانـــداری 
ماڵـــەوەش دەبێـــت. مـــەودای پەیوەندییەكـــە هەتـــا 5 

كیلۆمەتـــرە. 

لە هەر شوێنێك بی منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداڵ یا هاوڕێیكەت بدۆزەوە

ســـوود وەردەگـــرێ و گشـــت كردارەكانـــی بوونـــەوەرە 
راســـتەقینەكە دووپـــات دەكاتـــەوە. رۆبۆتەكـــە دەتوانێـــت 
هـــەركام لـــە باڵەكانـــی ســـەربەخۆ لێبـــدات، خێـــرای 
یكـــەم بكاتـــەوەو بـــە دەوری خۆیـــدا بخولێتـــەوەو بـــە 
بكشـــێتەوە.  دواوە  بـــۆ  و  بفڕێـــت  زۆر  خێراییەكـــی 
دووپـــات  فڕۆكـــە  و  كۆپتـــەر  فڕینەكانـــی  هەمـــوو 
ــە.  ــەوە 175 گرامـ ــە هەموویـ ــە بـ ــەوە. رۆبۆتەكـ دەكاتـ
بەهـــۆی مۆبایلـــەوە كۆنتـــرۆڵ دەكرێـــت. درێژایـــی 
ــم.  ــتەیی 44 سـ باڵەكانـــی 63 ســـم و درێژایـــی جەسـ

باڵـــەكان لـــە فایبـــەری كەربـــۆن دروســـتكراوەن. 

رۆبۆتێكی بچووك چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووە ناو گینسەوە

بۆ شەحنكردنەوەی ئامێرەكانی بەتایبەتی مۆبایل 
لــەو شــوێنانەی كــە وزەی لــێ نییــە، لــە پاوەربانــك 
ســوود وەردەگیرێــت. بــەاڵم ئەگــەر لــە شــوێنێك بی 
و پاوەربانكیــش شــەحنی تێــدا نەمابــێ! رەنگــە ئەو 
پاوەربانكانەی كە بە تیشكی خۆر بارگاوی دەبنەوە، 
سوودی هەبێ. بەاڵم ئەی ئەگەر رۆژێكی هەور و 
باران بێت و تیشكی خۆریش بەدەرەوە نەبێت! لەكاتی 
رێــگا  باشــترین   HandEnergy پاوەربانكــی  وادا 
چارەیــە. پاوەربانكێكــە وەك گۆیــەك دەچێت و تەنیا 
بە ســووڕاندن لە دەســتدا شــەحن بارگاوی دەبێتەوە. 
هــەم ئامێرێكــە بــۆ خۆخافاڵنــدن و هەمیش شــەحن 
دەبێتــەوە. پاوەربانكــی ناوبــراو بــۆ شــەحنكردنەوەی 
مۆبایــل، كامێــرا و تەبلێــت دەبێــت. رەنگــە نەتوانێت 
وەك پاوەربانكێكی ئاسایی ئامێرەكان شەحن بكاتەوە، 
بــەاڵم لەكاتــی پێویســتیدا گرنگــی خــۆی هەیــە، 
بەتایبەتــی بــۆ ئــەو شــوێنانەی كــە ســەرچیا یا ناو 

دارستانن و لە وزەی كارەبایی دوورن.

تی
دەس

ی 
انك

ەرب
پاو
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سپیكەرێكی 
بچووك و 

تایبەتمەندییەكی 
جیاواز

خوێنەرێكــی بەڕێــز دەپرســێت دەقێكــی 
و  وەرگرتــووە  ئینتەرنێــت  لــە  دوورودرێــژم 
لەسەر فایلێكی Wordم داناوە، بەاڵم نێوانی 
پەرەگرافەكانی یەكجار زۆرن، چۆن دەكرێت 
بەیەك فەرمان هەموو مەودایانە بسڕمەوە؟

خوێنــەری بەڕێــز دوو دوگمــەی ctrl و 
H لێبــدە، دواتــر كرتــە بكە لەســەر more و 
دواتر فەرمانی special لێبدە، پاشان بەشی 
paragraph mark  دوو جــار دابگــرە كــە 
 )p^p^( هێمایەكی بەم شــێوەیە دەردەكەوێت
para�  و دواتر لە بۆكســی خــوارەوە یەكجار

 replay ئــەوە  دوای  لێبــدە،   graph mark
all لێبــدە. ئیــدی بــە یەكجــاری كێشــەكە 
چارەســەر دەبێت. ئەوە بــۆ فایلێك دەبێت كە 
لە ئینتەرنێت وەرگیرابێ و شوێن وێنەكان بە 

بۆشی مابنەوە.

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

وێســـتگەی گـــەڕۆك جیاوازییەكـــی زۆری هەیـــە 
لەگـــەڵ پاوەربانـــك، پاوەربانـــك لـــە داكردنـــی وزەدا 
ســـنووردارە و تەنیـــا بـــۆ مۆبایـــل و چەنـــد ئامێرێكـــی 
بچـــووك دەبێـــت، بـــەاڵم وێســـتگەی گـــەڕۆك دەكرێـــت 

زۆربـــەی ئامێـــرە كارەباییەكانـــی پـــێ هەڵبكرێـــت.
 All�In�One Cellpowa گەڕۆكــی  وێســتگەی 
2500 بچووكترین وێســتگەی گەڕۆكی 1800 واتی 

لیتۆمی فوسفۆتی ئاسنە. هەندێك تایبەتمەندی 
هەیە كە وێســتگە گەڕۆكەكانی دیكە 

ئەو تایبەتمەندییەیان نییە.  وێستگە 
گەڕۆكەكە هەتا ســێ رۆژ دەكرێت 
كاری پێبكرێت. هەڵگرتنی ئاسانە. 
مــاوەی  لــە  كیلۆیــە.   25 كێشــی 
كەمتــر لــە دوو كاتژمێــر بەتەواوی 
شــەحن دەبێتــەوە.  هــەم بەكارەبایی 
ئاسایی و هەم بە وزەی خۆر شەحن 
دەبێتــەوە. ســێ شــوێنی DC هەیــە 
دەكرێت بەهۆی شەش پانێڵی تیشكی 
خۆر شــەحن بكرێنەوە.  شوێنی شەش 
كەلینی AC هەیە بۆ تیڤی و بەفرگر 

و ئامێرەكانی دیكە، شوێنی دوو USB خێرای هەیە. 
لەگــەڵ چەنــد شــوێنی دیكــە.  ئــەو ئامێرانــەی كە 
دەكرێــت كاری پبــكات. بــۆ نموونــە: تیڤی هەتا 16 
كاتژمێر كاری پێدەكات. بەفرگر )سەالجە( 11 هەتا 
15 كاتژمێر. سپلیتی بچووك 2 كاتژمێر و جل شۆر 
كاتژمێرێــك. هــەم بە ریمۆت كۆنترۆڵ دەكرێ و هەم 

بەهۆی ئەپێك لەسەر مۆبایل.

بچووكترین وێستگەی گەڕۆكی كارەبایی

بــۆ  بڵندگــۆ  یــا  ســپیكەر 
ئەوكاتــەی كــە لــە دەشــت و دەر و گەشــت و 

گەڕانــدای گرنگــی خۆی هەیە. ئەگەر بەتەنیا گەشــت 
دەكەی و حەز لە گۆرانییەك دەكەی سپیكەر زۆر لە هیدفۆن 

باشــترە. بڵندگــۆكان جیــاوازن و جۆریــان زۆرە. یەكێــك لــەو 
ســپیكەرانە ســپیكەری Noxgear 39gە. ســپیكەرێكی بچووك بە 

توانایەكی جیاواز. سپیكەرەكە وەك گیرەی جل شووشتنە، دەتوانی 
بــە جلوبەرگتــی هەڵبواســی یــا بە جانتا و كۆڵەپشــتی. بــە باران و 
تەڕبوون كێشەی نایەتە پێش. كێشی كەمە، دەنگی باشە و سافە.

كێشـــی ســـپیكەرەكە تەنیـــا 39 گرامـــە، بـــە كـــراس یـــا تیشـــێرت و هـــەر 
جلێـــك لەبەرتدابـــێ پێوەدەنووســـێت. دەكرێـــت بەهـــۆی ســـپیكەرەكە 
ــۆ كاتـــی  ــری. بـ ــەكان بگـ ــە دەنگییـ ــە گۆرانـــی و كتێبـ گـــوێ لـ

ـــا هـــەر چاالكییەكـــی  ـــە پایســـكل رۆیشـــتن ی بەپێـــی رۆیشـــتن، ب
بەهۆیـــەوە  دەكرێـــت  باشـــە.  زۆر  مـــاڵ  دەرەوەی  دیكـــەی 

ــەوە. وەاڵمـــی پەیوەندییەكانیـــش بدەیـ
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كیلۆمەترژمێری 
پایسكل

ماڵپەڕێك بۆ دۆزینەوەی 
فیلم

گەلێــك جــاران لــە ئینتەرنێتــدا بەدوای 
فیلمێكی داخــوازی خۆمان دا دەگەڕێین، 
بــەاڵم بەهــۆی زۆری فیلمــەكان ناتوانیــن 
agood� ماڵپــەڕی بــەاڵم   بیدۆزینــەوە. 
movietowatch.com ئــەو ئەركــەی زۆر 
ئاسان كردۆتەوە. كاتێك ماڵپەڕەكە دەكەیەوە 
لیستێكی تەواو لەو فیلمانەی كە پڕ بینەر 
بوونە و لە ریزی یەكەمدا بوونە دەستەبژێر 
دەكا. لەودا سێ پێشنیارت پێدەكا. فیلمێك 
بەپێی شــانس، فیلم بەپێی باشترین فیلم و 
هەروەهــا فیلم بەپێی راوبۆچوونی بینەران. 
ســەرەڕای ئــەوەش فیلمــەكان بەپێــی ژانرە 
تایبەتیــەكان ریزبەنــدی كــردووە. كام ژانــر 
لەگەڵ ویســتت دەگونجێت ئــەو هەڵبژێرە. 
بــەاڵم رای بینــەران زۆر گرنگــە و چونكە 
زۆربەیــان بەشــێك لــە فیلمەكــە دەگێڕنەوە 

ئەوەش ئاسانكاری تێدایە.

پرۆگرامێك بۆ رێكخستنی وێنەكان
یەكێك لە باشــترین و ســەركەوتووترین پرۆگرامی تایبەت بە رێكخســتنی وێنەكان كە مێژوویەكی 
لەمێژینەی هەیە و هەتا ئێستاش هەر لە ریزی یەكەمدایە پرۆگرامی ACDSee Photo Studioە. 
لـــەو پرۆگرامـــەدا رێكخســـتنی و ریزبەنـــدی كـــردن، هاوبەشـــی كـــردن، دەســـتكاری كردنـــی وێنـــە 

و زۆر الیەنـــی دیكەشـــی تێدایـــە. گشـــت فۆرماتـــی وێنـــە دەخوێنێتـــەوە. دەكرێـــت وەك 
پرۆگرامێكـــی گرنـــگ بـــۆ كامێـــرا دیجیتالییـــەكان دابنـــدرێ. وێنەكـــە 

چـــۆن لەكامێـــرا وەردەگـــری هـــەر ئـــاواش بـــەو كوالیتیـــە پرێنـــت 
ــووە،  ــەم هاتـ ــە بەرهـ ــۆ وێنـ ــە بـ ــدە پرۆگرامەكـ ــرێ. هەرچەنـ بكـ
بـــەاڵم دەتوانێـــت ڤیدیـــۆ، دەنـــگ و ســـادیش ریزبەنـــدی بـــكا. لـــە 
بەشـــی دەســـتكاری كردنـــی وێنـــەدا دەتوانـــی رەنـــگ، قـــەوارە، 
ــی  ــی دیجیتالـ ــتكردنی ئەلبۆمـ ــۆ دروسـ ــۆڕی. بـ ــات بگـ فۆرمـ
ـــت  ـــە وێنەكان ـــە ل ـــەو پرۆگرام ـــەر ب ـــت. ه ـــدا دێ ـــزی یەكەم ـــە ری ل

ســـكرین ســـەیڤەر واتـــە پارێـــزەری شاشـــە دروســـت دەكرێـــت.

وەك  چ  لێخوڕیــن  پایســكل 
وەرزش و چ وەك حــەزی شەخســی گرنگــی و 

ســوودی زۆری هەیە. پایسكلە ئاساییەكان ئەوەی بە پێدان 
كار دەكات هیچیــان ئامێرێكیــان نییە كە بەهۆیەوە بزاندرێ چەند 

CYCP�  كیلۆمەتــر رۆیشــتی و خێراییــت چەندە. ئامێــری بچووكی
LUS GPS كە لەسەر پایكسل دادەنرێ، بێ وایەرە بەهۆیەوە دەزاندرێ 
شوێنی پایسكیلەكە لە كوێیە، خێرایی چەندە. ئامێری ناوبراو پێكهاتووە 
لــە شاشــەیەكی 2.5 ئینجــی و هەرچی زانیاری هەیە لەبارەی رۆیشــتن 

GPS و خێرایــی پایســكیلەكە لەســەر شاشــەكە نیشــان دەدرێ. سیســتەمی
ە و لەگــەڵ مۆبایــل پەیوەنــد دەدرێ، لــە هەر شــوێنێك بێت دەزاندرێ شــوێنی 
پایســكیلەكە دەزادرێ. لەســەر شاشــەكە 13 داتــای جۆراوجــۆری لەســەرە، 
بــۆ نموونــە كیلۆمەترژمێــر، خێرایــی ئێســتا، ئەوپــەڕی خێرایــی، خێرایــی 
مامناوەنــد، لێدانــی دڵ، بەرزبونــەوە، هێز، بــەرزی... و هەندێك داتا و 

زانیاری دیكەش. ئامێرێكە شــەحن دەبێتەوە و هەتا 30 كاتژمێر 
شــەحنی دانابەزێــت، بــە كەشــوهەوای نالەبــار وەك با و 

باران تێكناچێت.
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لەم ماوەیەدا وێنەگرتن و وێنەی سیڵفی 
و سنابەكان جوانتر دەردەچن، بە تایبەت سەرلەئێوارە و 

لە كاتەكانی شەواندا كە مانگ بە دەرەوەیە و نیمچە هەوایەكی 
لەم  بەم چەشنە دەتوانی  بەسەر رووخسارتدا دەجووڵێنێتەوە،  فێنێكت قژت 

ماوەیەدا بە یادگاریی جوانەوە وێنە و سناپ و ستریكی ناوازە بگریت، هەندێ 
ئەتەكێتی وێنەگرتن هەن پێویستە ئاشنایان بیت، لەوانە: لە بۆنە تایبەتەكاندا كاتێك 

جلی كراوەت لەبەرە، راستەوخۆ وێنەكان باڵو مەكەرەوە، دوای ئەوەی وێنەكان دەگریت، یان 
سناپ دەكەیت، پاشان تەماشای بكەو بزانە چۆنە، ئەگەر گونجاو بوو بۆ باڵوكردنەوە، باڵوی 
بكەوە، ئەگەریش زانیت كەسانی دیكە و یان شێوەی خۆت جوان دەرنەكەتووە، دەتوانی تەنیا 
بۆ یادگاری بیهێڵیتەوە، با لە وێنەكاندا زیاتر گەشاوەیی و زەردەخەنەت پێوە دیار بێت، زیاتر 
لە وێنەیەك، یان ستریك و سناپێك بكە، دواتر كامەت بە دڵ بوو ئەو هەڵبژێرە، لە شوێنی 
رووناك و كراوەدا وێنە بگرە، جووڵەی سەرنجڕاكێشی وەك سەرالركردنەوە و جووڵەی لێو 
بەكار بهێنە، هەندێ جاریش قژ و دەستت با لە وێنەكاندا كاریگەرییان هەبێت، هەوڵدە لە 
وێنە و ستریكەكانت كەسانی دیكەش هەبن و با ئەوانیش دەربچن، بەر لە وێنەگرتنی 

مایەی  ببێتە  دواتر  نەوەك  وەربگرە،  لێ  رەزامەندیان  و  خواست  دیكە  كەسانی 
ناخۆشی و كێشە بۆت، وێنەكانت گوزارشتە لە كەسایەتیت، زۆربەی جار 

كەسانی دیكە بە جووڵە و شێوازت لە سناپ و ستریك و وێنەكانت 
كەسایەتیت هەڵدەسەنگێنن و كارامەییت پۆڵێن دەكەن. 

كاتە 
قەشەنگەكانی 

پایز وەرزی وێنە و 
سناپ و ستریكە
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بەرەو  جلەكان  پاییزانەدا،  وەرزی  لە 
گۆڕانكاری لەگەڵ كەشوهەوادا دەچن، بەهۆی ئەوەی 

كەشەكە خۆشتر و فێنكتر دەبێ، بەم جۆرە ئافرەتان پێداچوونەوە 
بە دەستە جل و خشڵ و كەرەستەكانیاندا بكەنەوە، تاوەكو خۆیان لەگەڵ 

كەشی پاییزانەدا بگونجێنن، سەر لە بەیانی وەرزی پایز فێنكە و هەندێ جاریش 
ساردە، لە وەرزی هاویندا تەواوی كەشەكە گەرمە و ئەو جالنەش دەپۆشرێن كە تەنك 

و كراوە و بێ قۆڵ بوون، بەاڵم ئەو جالنە لەگەڵ كەشی پاییز ناگونجێن، بۆیە دەكرێت 
جلێكی دیكەی وەك چاكێتی تەنك و جۆراوجۆر بپۆشرێت، لە بارەی نەخش و رەنگیشەوە 

پێویستە ئەو گۆڕانكاری بكرێت، چونكە جلی هاوینە زیاتر سادە و ساكارن لە رووی 
موقەلەم  یان  هێڵدار،  جلی  وایە  پێیان  جلوبەرگ  پسپۆرانی  نەخشەوە،  و  رەنگ 

باوترین مۆدی جلە لەم وەرزەدا، چونكە دیمەنێكی ناسك و سەرنجڕاكێشی دەبێت، 
دەگونجێنێت،  پایییزدا  زەردی  رەنگی  و  وەرین  لەگەڵ گەاڵ  هەروەها خۆی 
بەو پێیەی كە لە پاییزدا ئاسمان ساماڵ و هەور و رەنگی دار و باریش 
زەرد و زێڕین دەبێت، بۆیە بوونی نەخش و هێڵی قەڵەمی لە جلەكاندا 
چ بە شێوەی ئاسۆیی، یان ستوونی، مۆدێكی جوان و باوی دەبێت. 
ئیسكۆربیۆن،  مەیسونی،  هێرمس،  مارەكەكانی:  لە  یەكە  هەر 
ستیال ماكارتنی جەخت لە جلی موقەلەم بۆ وەرزی پاییز 

دادەنێن.  وەرزی  ئەو  لووتكەی  بە  و  دەكەنەوە 

نەیە
پاییزا

جلی هێڵدار لووتكەی مۆدی 

ـــان  ـــەخ و نازداریـــی خۆی خشـــڵەكانت هـــەر یەكـــە بای
بوونەتـــە  دەســـت  كاتژمێرەكانـــی  دیـــارە،  پێـــوە 
ـــەت  پێویســـتییەكی پۆشـــاك و وەك خشڵیشـــن، تەنان
رازاندنـــەوە  بـــۆ  پێویســـتی  وەك  جـــار  هەنـــدێ 
لەگـــەڵ  جوانـــی  الیەنێكـــی  پڕكردنـــەوەی  و 
جلوبەرگـــدا لـــە دەســـت دەكرێـــن. مـــۆدە تازەكانـــی 
نـــاوی  ژێـــر  لـــە  پاییـــز  وەرزی  بـــۆ  كاتژمێـــر 
لـــەوەی  جگـــە  دەردەكـــەون،   )Champagne(
كاتژمێرێكـــە هەروەهـــا بـــە نەخشـــی بەردینـــی و 
رەنگـــی گـــوڵ و كالســـیك رازاوەتـــەوە، دەتوانـــی 

ــا  ــت تـ ــرەكان وەربگریـ ــی كاتژمێـ ــە نەخشـ ــوود لـ سـ
شـــیك بكرێـــت لەگـــەڵ ئێكسســـوارەكانی دیكـــە، لـــە 
بـــارەی رەنگەكانیشـــەوە دەكرێـــت لەگـــەڵ رەنگـــی 
جلوبـــەرگ بگونجێـــت. لـــە شـــێوازەكانی تـــازەی 
كاتژمێـــردا، گرنگـــی بـــە زنجیرەكانـــی دراوە، كـــە 
ـــە قایـــش  ـــزا و ئـــەوەی دیكـــەش ل ـــە كان بەشـــێكیان ل
و پێســـتە، پســـپۆران پێیـــان باشـــە كاتژمێـــری زنجیـــر 
ـــق و  ـــەوەی بری ـــە رەنگدان ـــا ببێت ـــت، ت ـــە دەســـتت بێ ل
ــت و  ــەوەی دەسـ ــۆ رازاندنـ ــی بـ ــكەی رووناكـ تروسـ

مەچەكـــت. 

كاتژمێر وەك كەرەستەیەكی جوانكاری و پێویست

75 ژمارە )1335(  2022/10/3

نگ
ورە
نگا
رە

75 ژمارە )1336(  2022/10/10

نگ
ورە
نگا
رە



ژمارە )1336(  762022/10/10

نگ
ورە
نگا
رە

لــە رێورەســمەكانی شــاجوانی، كچانــی هەڵبژێــردراو، یــان ئەوانــەی پاڵێــوراون تــا نازنــاوی 
شــاجوانییەكە بــە دەســت بهێنــن، بــە جوانتریــن جــل و ماكیــاژی تایبەتــەوە دەردەكــەون، 
كــە هەنــدێ جــار شــێوەیان بــە تــەواوی دەگــۆڕن بــە بــێ ماكیــاژ و بــە ماكیــاژەوە، 
بــەاڵم دواجــار بیــر لــە كێبڕكێــی شــاجوانی كراوەتــەوە كــە بەبــێ ماكیــاژ و 
لەســەر ســتێجەكان دەربكــەون، تــا خەڵــك و لیژنــەی هەڵبــژاردن جوانیی 
سرووشــتی و ئاســایی شــاجوانەكان ببینــن، ئــەو پێشــبڕكێیە لــە 
 MISS ــاوی ــر ن ــە لەژێ ــوە چــوو، ك ــا بەڕێ ــی بەریتانی واڵت
BARE FACE بــە بەشــداریی 40 خانمــی واڵتانــی 
و  ناســك  كچــە  ســازكرا،  جیهــان  جیــای  جیــا 
نــازداری بەریتانــی مەلیســیا رەئــووف توانــی 
نازناوەكــە لــە كچانــی دیكــەی بــێ ماكیــاژ 
ئــەو كچــە تەمەنــی 20 ســاڵە و  بباتــەوە، 
بــە رەچەلــەك  خەڵكــی شــاری لەندەنــە، 
لوبنانییــە و رەگەزنامــەی بەریتانیــای 
هەیــە، ئــەو شــاجوانە دەڵــێ: هەمــوو 
ئافرەتێــك جوانیــی خــۆی هەیــە، 
بــا هەوڵــدات بەبــێ ماكیــاژ 

دەربكەوێــت.

شاجوانی بێ ماكیاژ

جــاران كەلتــووری گەرمــاوی گشــتی بــە شــێوەیەكی بەربــاڵو لــە زۆربــەی 
شــار و شــارۆچكەكانی كوردســتان هەنــوون، بەیانیــان بــۆ ئافرەتــان و ئێوارانیــش 

بــۆ پیــاوان، هەندێكیشــیان بــۆ ئافــرەت بــە تایبــەت تەرخــان كرابــوون، ئێســتا 
بەشــێكی كەمی گەرماوی گشــتی ماون، بە درێژایی پێشــكەوتنی گەرماوەكانی 

مــاڵ خەڵــك كەمتــر روو لــە گەرمــاوی گشــتی دەكــەن، بــەاڵم هەنــدێ لــە گەرمــاوە 
كۆنــەكان تــا ئێســتاش مــاون و كار دەكــەن، تەنیــا ئــەوە نەبێــت كــە گۆڕانــكاری لــە شــێوە 

و دیكــۆر و كەرەســتەكاندا كــراوە، یەكێــك لــەو گەرمــاوە كۆنانــەی كــە تەمەنــی زیاتــر لــە دوو 
ســەدەیە، دەكەوێتــە شــاری ســلێمانی، بــە گەرمــاوی ســورەت ناســراوە، بــە كۆنتریــن گەرمــاوی 

ئــەو شــارە دادەنرێــت، تــا ئێســتاش لەالیــەن خێزانێكــی ســلێمانی بــە نــاوی ســەركەوت حاجــی عەلــی 
و ســەروەر حاجــی عەلــی كــە كــوڕی حاجــی عەلــی-ن كار دەكات، رۆژانــە خەڵــك روو لــە گەرماوەكــە 

ــەممە و  ــی 5 ش ــە رۆژان ــان ل ــاوان و ئافرەت ــوردەواری پی ــی ك ــۆن و جاران ــە وەك كەلتوورێكــی ك ــەن، ك دەك
ــە رێژەیەكــی زۆر دێنــە گەرمــاوەكان، ئێســتا بەبــێ جیاوازیــی رۆژەكانــی هەفتــە خەڵــك ســەردانی  هەینیــدا ب

گەرماوەكــە دەكــەن و بــۆ ماوەیەكــی زۆر دەمێننــەوە. 

 فۆتۆ: دانا حەمە غەریب

گەرماوی گشتیی جاران لە 
كوردستان باوە
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تاكســی ئــاوی و ئاســمانی، ئــەو بیرۆكەیــە لەالیــەن پالندارێــژەری فەڕەنســی )ئەالیــن تیۆبۆلــت( لــە ئارادایــە، تــا 
بتوانێــت بــە پرۆژەكــەی مــرۆڤ ســەركەوتووانە ســوود لــە گواســتنەوەی تەكســی وەربگرێــت، دانانــی تەكســیی ئــاوی 
بــۆ ئــەو شــارانەیە كــە رووبــار و ئــاوی تێدایــە، هەروەهــا تەكســیی ئاســمانیش تایبــەت بكرێــت بــۆ ئــەو شــوێنانەی 
كــە هەمیشــە جەنجاڵــی و قەرەباڵغییــان پێــوە دیــارە، یەكــەم تاقیكردنــەوەی لــەم دوو جــۆرە تەكســییەی لــە كەنــداوی 
)الســیتۆتات(ی فەڕەنســی ئەنجــام درا. مــاوەی چەنــد ســاڵێكە تەكســیی ئــاوی هەیــە و ئێســتاش پــرۆژەی تاكســیی 
ئاســمانی دێتــە واری جێبەجێكردنــەوە، ئــەو شــارانەی پێویســتییان بــەو جــۆرە تاكســییە هەیــە، وەك:نیویــۆرك و 
ــەو شــارانە بەهــۆی  ــەی ئ ــدەن و ئیســتانبوول، چونكــە رۆژان ــا و لەن ــس و رۆمــای ئیتاڵی ســان فرانسیســكۆ و پاری

قەرەباڵغییــەوە هاتوچــۆ ئەســتەم و دژوار دەبێــت تێیانــدا.

تاكسی ئاوی و ئاسمانی
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درامایەكـــی تاوانكارییـــە، بـــاس لـــە تێپەڕبوونـــی گەشـــتێكی 
ـــە  ـــە براكـــەی ب بچـــووك دەكات كـــە ئافرەتێـــك لەگـــەڵ دوو منداڵ
نێـــو ناوچەیەكـــدا تێدەپـــەڕن، دوای ئـــەوەی تاوانێكـــی كوشـــتن بـــە 
چـــاوی خۆیـــان دەبینـــن، تاوانبـــاران دوایـــان دەكـــەون و دەیانەوێـــت 
ــت،  ــكرا نەبێـ ــان ئاشـ ــو تاوەكەیـ تاوەكـ
بكـــوژن،  ئەوانـــەش 
فیلمەكـــە لـــە مانگـــی 
9ی ئەمســـاڵ بەرهـــەم 
مـــاوەی  هاتـــووە، 
فیلمەكـــە یـــەك كاتژمێـــر 
خولەكـــە.   40 و 

ـــە وەرگرتنـــی ســـەربەخۆیی و  ـــاس ل ب
دادپەروەریـــی نێـــوان ژن و پیـــاو دەكات، 
لـــەو كاتـــەی پیـــاوان هەوڵـــی بـــۆ دەدەن، 
كەچـــی ئافرەتـــان بـــە دەســـتی دەهێنـــن. 

Make You Say - وادەكەم بڵێ
9ی  مانگــی  لــە  تازەیــە  دیوتیۆیەكــی 
لەالیــەن  هاتــووە،  بەرهــەم  ئەمســاڵ 
ماریــن  و  )بیــاوز  گۆرانیبێــژ  هەرســێ 
یەكێكــە  گوتــراوە،  زێــد(  و  مۆریــس 
سەرنجڕاكێشــەكانی  و  تــازە  تراكــە  لــە 
لــە  دەكرێــت  پێشــبینی  ئەمســاڵ، 
داهاتــوودا جەماوەرێكــی زۆری هەبێــت، 
گۆرانیبێــژی  كچــە  مۆریــس  ماریــن 
ئەمریكــی و زێــد گۆرانیبێــژی رووســی 
ــە،  ــی، بیاوزیــش خەڵكــی كۆریای و ئەڵمان
 Make You ئەلبوومــی لــە  تراكــە  ئــەم 

میوزیكــە.  پــوپ  جــۆری  لــە   Say

میوزیك

و  ورد  شـــێوەیەكی  بـــە  پیشـــەییەوە  ڕووی  لـــە 
بـــە متمانـــەوە كارەكانـــت ئەنجـــام بـــدە، بـــۆ ئـــەوەی 
ئەنجامێكـــی بـــاش هەبێـــت، لـــە الیەنـــی ســـۆزدارییەوە 
گرنگـــە واز لـــە هەمـــوو بیركردنەوەیەكـــی نادروســـت 
هەیـــە،  نەرێنـــی  كاریگـــەری  چونكـــە  بهێنیـــت، 
لەالپێنـــاو پاراســـتنی تەندروستیشـــت راهێنانـــی وەرزشـــی 

مەكـــە. فەرامـــۆش 

جمك

بەهـــۆی ماندوبونتـــەوە لـــە الیـــەن بەرپرســـانی 
ــەنگێندرێت،  ــەرز هەڵدەسـ ــەت بـ ــەوە پێگـ كارەكەتـ
كاتێـــك تووشـــی گرفتێكـــی ســـۆزداری، یـــان 
ـــدوێ  كۆمەاڵیەتـــی دەبیـــت، لەگـــەڵ كەســـانێك ب
بـــن، لەهـــەر بابەتێـــك  كـــە جێـــگای متمانـــە 

ــدودەكات. ــت مانـ ــە دەروونـ ــە كـ وازبهێنـ

گا
لـــە الیەنـــی پیشـــەییەوە واز لـــە هەمـــوو بڕیـــار و 
ـــە كاریگـــەری  ـــە، چونك ـــد بهێن ـــی تون مامەڵەیەك
پەیوەنـــدی  دەبێـــت،  ژیانـــت  لەســـەر  نەرێنـــی 
ســـۆزدارییت جێگیرنییـــە و دوچـــاری گرفتـــی 
و  كێـــش  ئـــاگاداری  هەمیشـــە  دەبیتـــەوە،  زۆر 

تەندروســـتیت بـــە.

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

دەكەیـــت  ئـــارەزوی  بـــوارەی  لـــەو  كاتێـــك 
ــەراورد  ــر بەرەوپێـــش دەچیـــت بـ كاردەكەیـــت، زیاتـ
پەیوەنـــدی  هەرگیـــز  دیكـــە،  كارەكانـــی  بـــە 
تێكـــەاڵوی الیەنەكانـــی دیكـــەی  ســـۆزدارییت 
نـــوێ  چاالكیـــی  باشـــترە  مەكـــە،  پیشـــەییت 
نەبیـــت. بێـــزاری  تـــا توشـــی  بدەیـــت  ئەنجـــام 

ــەییەوە چارەســـەری كێشـــەكانت  لـــە الیەنـــی پیشـ
وەربداتـــە  دەســـت  كـــەس  مـــەدە  رێگـــە  و  بكـــە 
بـــە  كۆمەاڵیەتییـــەوە  ڕووی  لـــە  كارەكانتـــەوە، 
ــدا  ــەڵ چواردەورەكەتـ ــار لەگـ ــەرم رەفتـ ــێوەیەكی نـ شـ
بكـــە، گرنگـــە یەكســـانی رابگریـــت لـــە نێوانـــی 
ژیانـــی خـــۆت و كارەكەتـــدا، بـــا توشـــی خەمۆكـــی 

نەبیـــت.

لەگـــەڵ  گونجـــاو  شـــێوەیەكی  بـــە  كاتەكانـــت 
ـــەرەوە، لەگـــەڵ خۆشەویســـتەكەت  ـــك بخ ـــت رێ كارەكان
لـــە  كێشـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  بكـــە،  مامەڵـــە  ژیرانـــە 
نێوانتانـــدا دروســـت نەبێـــت، تەندروســـتیت فەرامـــۆش 
ــە وەرزشـــكردن و خۆراكـــی  ــر بایـــەخ بـ ــە و زیاتـ مەكـ

تەندروســـت بـــدە.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

كۆتایی رێگاكە 
End of the Road
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بەیانییەك  نییە  خۆشتر  لەوە 
بانگت  ملیۆنێر  بە  و  خەو  لە  هەستی 

شەوێكدا  لە  كە  ئافرەتە  ئەو  ژیانی  ئەوەیە  بكەن، 
و  نووسەر  ئافرەتێكی  كەسە  ئەو  ژیانی گۆڕدرا،  تەواوی 

ئەكادیمیستی فڕەنسیی ناودارە )فرانسواز بیتانكۆرت مایرز(، 
كە  بیتانكۆرت(ە،  )لیلیان  ئەویش  دایكی  میراتگری  بووەتە  كە 
خاوەنی ماركەی جوانكاری )Bettencourt(، ئەو ئافرەتە تەمەنی 
)64( ساڵە و دایكی لە تەمەنی )94( ساڵیدا كۆچی دوایی كردووە، 
كە داهاتی كۆمپانیا و سەرمایەكەی )29( ملیۆن یۆرۆیە، دەكاتە 
ڤیكتۆر  )جان  ناوی  ئافرەتە  ئەو  باوكی  دۆالر،  ملیۆن   )45(
و  خوشك  هیچ  نەبوونی  و  باوكی  مردنی  دوای  مێرز(ـە، 

لەو  ئافرەتەیە،  ئەو  بۆ  تەواوی سەرمایەكە  برایەكی، 
كاتەی كاری میراتگرییەكەی بۆ كراوە، ئەو 

لە خەودا بووە. 

خەوێك 
كردی بە 
ملیۆنێر

فیلم
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بەشە میراتی ژن و پیاو
یەكەم:مێـــرد، هەر مێردێك هاوسەرەكەی كۆچی دوای بكات بە دوو شێواز میرات وەردەگرێــت؛

1-گەر ژنەكەی منداڵی هەبوو ئەوا مێردەكە )4/1( وەردەگرێـــت، واتە چواریەكی میراتی 
ژنەكەی وەر دەگرێــت.

 2-گەر ژنەكەی منداڵی نەبوو ئەوا )2/1( وەردەگرێـــت، واتە نیــــوەی میراتی هاوسەرە كۆچ 
كردووەكەی وەردەگرێـــت.

دووەم:ژن، هەرژنێك هاوسەرەكەی كۆچی دوایی بكات بە دوو شێواز میرات لە هاوسەرە 
كۆچكردووەكەی وەردەگرێـــت؛

 1- ئەگەر هاوسەرە كۆچكردووەكەی منداڵی هەبوو ئەوا )8/1( وەردەگرێـــت، واتە هەشت 
یەكی میراتی مێردەكەی دەبات لە هەشت بەش یەك بەش وەردەگرێـــت.

واتە  وەردەگرێــت،   )4/1( ئەوا  نەبوو  منداڵی  كۆچكردووەكەی  هاوسەرە  2-گەر 
منداڵ  بوونی  بە  سەبارەت  وەردەگرێـــــــت،  بەشێك  بەش  چوار  لە  دەبات،  مێردەكەی  میراتی  چواریەكی 

گەر  واتە  بێــت،  هاوسەر  دوو  هەمان  لە  نییە  مەرج  مێردیش  و  ژن  بۆ 
دەبات  خۆی  بەشی  پیاوەكە  هەبێــت  منداڵی  ژنەكە 
كەسە  منداڵی  لەگەل  كراوە  دیاری  بۆی  شێوەیەی  بەو 
مێردەی  لەم  منداڵەكەش  هەرچەندە  كۆچكردووەكە، 
نەبێــت و لە مێردێكی دیكەی بێــت. بۆ ژنیش بەو 
جۆرەیە گەر هاوسەرەكۆچكردووەكەی لە ژنێكی 
دیكە منداڵی هەبوو ئەوا ئەم ژنە هەر بەشی 
خۆی لەگەڵ منداڵدا وەردەگرێــت كە )8/1(.

لە  پالنەكانت  باشترە  پیشەییەوە  الیەنی  لە 
ئێستادا جێبەجێ بكەیت، بۆ ئەوەی داهاتویەكی 
هەر  ئەوەی  پێش  بكەیت،  دروست  پرشنگدار 
پەیوەندییەكی سۆزداریی نوێ ببەستیت، باشترە 
زیاتر بیناسیت و دڵنیابیتەوە، خۆت بەدوربگرە 

لەو خواردنانەی توشی هەستیاریت دەكات.

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

لەگـــەڵ  كارەكـــەت  شـــوێنی  لـــە  پشـــت  باشـــترە 
چونكـــە  نەبەســـتیت،  قەرزكـــردن  بـــە  هاوپیشـــەكانت 
كاریگەریـــی نەرێنـــی هەیـــە، كاربكـــە بـــۆ ئـــەوەی زیاتـــر 
ــەری  ــە كاریگـ ــت، چونكـ ــۆت دەر بخەیـ ــایەتی خـ كەسـ
ــە،  ــت هەیـ ــتی ژیانـ ــان خۆشەویسـ ــەش، یـ ــەر هاوبـ لەسـ
ئـــاگاداری دانیشـــتنی زۆربـــە لەســـە كورســـی، زیـــان بـــە 

تەندروســـتیت دەگەیەنێـــت.

هـــۆی  بـــە  بـــوون  كەڵەكـــە  كارەكانـــت 
ــی  ــان لەكاتـ ــێ نەكردنیـ ــتنیان و جێبەجـ دواخسـ
ــە دەنـــگ  ــك دەنگـ ــدە هەندێـ ــدا، هەرچەنـ خۆیـ
لـــە  ســـۆزداریت  پەیوەندیـــی  بـــەاڵم  هەیـــە، 
تەندروســـتیتدا  لەپێنـــاو  جێگیـــرە،  ئێســـتادا 
ـــان  ـــژەی چەوریی ـــەی رێ ـــەو خواردنان ـــە ل وازبهێن

زۆرە.

و  خـــۆت  نێوانـــی  لـــە  كێشـــە  هەندێـــك 
ئارامیـــی  باشـــترە  دەدات،  روو  هاوپیشـــەكانت 
شـــێوەیەكی  بـــە  گرنگـــە  بپارێزیـــت،  خـــۆت 
هێمنانـــە رەفتـــار بكەیـــت لـــە رووی ســـۆزداری 
ـــا خۆشەویســـتیی هەمـــوان  و كۆمەاڵیەتییـــەوە، ت
بەدەســـت بهێنیـــت، ئـــەم ماوەیـــە ورەت بـــەرزە.

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

ــوك و  ــەییەوە بچـ ــە رووی پیشـ ــتەكانت لـ خواسـ
ســـادەن، هەربۆیـــە وا بیرمەكـــەرەوە كـــە داهاتـــوت 
كاتێكـــی  هاوڕێیەكـــت  لەگـــەڵ  نییـــە،  بـــاش 
خـــۆش بـــەڕێ دەكەیـــت و خەمـــی رابـــردوو لـــە 
یـــاد دەكەیـــت، هـــەوڵ بـــدە خواردنـــی تەندروســـت و 

گونجـــاو هەڵبژێریـــت.

پێگەیەكـــی  و  ئاســـت  بـــە  ناگەیـــت  هەرگیـــز 
لەگـــەڵ  باشـــترە  وا  نەبیـــت،  مانـــدو  ئەگـــەر  بـــەرز 
خۆشەویســـتەكەت ســـاتێكی خـــۆش بـــەڕێ بكەیـــت و 
زیاتـــر لـــە یەكتـــری نزیـــك بنـــەوە، هێنـــدە زیادەڕەۆیـــی 
ـــا دوچـــاری  ـــی دەرەوە، ب ـــەوە و خواردن ـــە خواردن ـــە ل مەك

نەبیـــت.  تەندروســـتی  گرفتـــی 

12/22 - 1/19گیسك

یاریی وێنە
لــەم وێنەیــەدا دوو كــەس هــەن، 
هەوڵــدە لەمــاوەی یــەك خولەكــدا 
كەســەكان نیشــان بكەیــن و بزانیــت 
وەك  كەچــی  كەســن،  دوو  چــۆن 

دەردەكەوێــت.  كەســێك 

نیاریت
بۆ زا

زەوی  وەرزەكان،  و  شەو  و  رۆژ  دروستبوونی  بۆ 
زۆربەی  لەبەردەم  هەیە،  رێكخراوی  جوڵەی  دوو 

هەرە زۆری دیاردە جوگرافییە سرووشتی و مرۆییەكاندا 
هەموو  زەوی  هەموویاندا،  لەبەردەم  نەڵێین  ئەگەر  دەوەستێت، 

رۆژ  و  شەو  دیاردەی  و  دەسوڕێتەوە  خۆیدا  بەدەوری  جارێك  رۆژێك 
خۆردا  بەدەوری  جارێك  ساڵێكیشدا  لەماوەی  هەروەها  دەهێنێت،  پێك 
دەسوڕێتەوە و بەهۆی ئەمەشەوە چوار وەرزەكە دروست دەبێت. گرنگترین 

زەوی  دەسوڕێتەوە،  جەمسەرەكەیدا  دەوری  بە  زەوی  زەوی:  جووڵەكانی 
لەماوەی  ئەویش  خۆرهەاڵت  بۆ  خۆرئاواوە  لە  دەسوڕێتەوە،  خۆیدا  بەدەوری 
هەر 24 كاتژمێرێكدا )23 كاتژمێرو 56 چركە(. بەهۆی ئەم جووڵەیەشەوە 
شەو و رۆژ دروست دەبێت. بەهۆی ئەم درێژیەشەوە واتە 24 كاتژمێر ژیانی 

مرۆڤایەتی بەتەواوەتی لەسەر ئەم زەویە گونجاو و لەبارە.

79797979

ئەمریكی  نووسەری  كیلیر،  ئەدامز  هێلن 
و سیاسەتوان و وانەبێژ، لە ساڵی 1880 لە 
ویالیەتی ئەالباما لە ئەمریكا لەدایكبووە و 
كوینیتێكت  ویالیەتی  لە   1968 ساڵی  لە 
كردووە،  دوایی  كۆچی  واڵتە  لەو  هەر 
دەڵێت:  ژیان  هاتۆتە  كە  مرۆڤ  دەربارەی 
ئەوەیە، كاتێك مرۆڤ خاوەن  راستیی ژیان 
بیر  وا  ئەگەر  بێ عەقڵییە  بێت،  كەرامەت 
بكەینەوە لە پێناو شەڕانگێزیدا لەدایكبووین، 
هەروەها دەبێ بڕوا بەوە بكەین كە هەموومان 

شایەنی ژیانێكی سەرمایەداریین. 

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

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

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

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