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بەســـەر  ســـاڵ   )50( تێپەڕبوونـــی  بەبۆنـــەی 
دامەزراندنـــی كۆمەڵـــەی هونـــەر و وێـــژەی كـــوردی لـــە 
هەولێـــر كـــە لـــە ســـاڵی 1972 بـــۆ یەكـــەم جـــار هەواڵـــی 
ـــژەی  ـــەرو وێ ـــەی هون ـــووەوە، كۆمەڵ ـــی باڵوب دامەزراندن
كـــوردی مەڵبەنـــدی گشـــتی- هەولێـــر لـــەم یـــادەدا 
نـــاوی )ئەرشـــیفی چاالكییەكانـــی  بـــە  كتێبیێكـــی 
كۆمەڵـــە 1972-2022( لـــە كۆكردنـــەوە و ئامادەكردنی 
كەریـــم باییـــز و ڕێكخســـتنی هونـــەری و سەرپەرشـــتیی 
چـــاپ لەالیـــەن عوســـمان ئەحمـــەد جاســـم چـــاپ كـــرد.
ــاڵی  ــە سـ ــە لـ ــەوە دەكات كـ ــاژە بـ ــە ئامـ ــەم كتێبـ ئـ
ـــد و  ـــد الوێكـــی هونەرمەن 1972 لەســـەر دەســـتی چەن
نووســـەر كۆمەڵـــەی ناوبـــراو دامـــەزرا، دوای ئـــەوەی 
بـــە چەنـــد قۆناغێكـــی ســـەخت و دژواردا تێپـــەڕی 
ــایەی  ــە سـ ــتاش لـ ــوودا، ئێسـ ــەردەمەكانی پێشـ ــە سـ لـ
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا وەزارەتـــی دارایـــی 
كۆمەڵەكـــە  پشـــتگیریی  بـــەردەوام  ڕۆشـــنبیری  و 
بـــااڵی  ئەنجومەنـــی  كـــە  ئـــەوەی  دوای  دەكـــەن، 
هونـــەری هەولێـــر لـــە 1998/11/11 دامـــەزرا یەكـــەم 
ــكی  ــارەكە كۆشـ ــی شـ ــۆ هونەرمەندانـ ــتكەوتی بـ دەسـ
هونـــەر بـــوو، كتێبەكـــە بـــاس لـــەوە دەكات كـــە لـــە 
ــتەیەك لـــە هونەرمەنـــد  ســـەرەتای ســـاڵی 1972 دەسـ
و  ئەدیبانـــی شـــاری هەولێـــر پەیوەندییـــان لەگـــەڵ 
مەڵبەنـــدی گشـــتیی كۆمەڵـــەی هونـــەر و وێـــژەی 
كـــوردی لـــە ســـلێمانی كـــرد، داوای كردنـــەوەی ئـــەم 
لقەیـــان لـــە شـــارەكە كـــرد، ئەوەبـــوو دوای چەندیـــن 
لـــە  دواتـــر  كـــرد،  بـــۆ  ئامادەســـازییان  كۆبوونـــەوە 

1972/6/24 لەالیـــەن پارێـــزگای هەولێـــرەوە مۆڵەتـــی 
كردنـــەوەی پـــێ درا.

بـــواری  بـــۆ  كتێبـــە  ئـــەم  دیكـــەی  بەشـــێكی 
دەســـتەكانی بەڕێوەبردنـــی كۆمەڵەكـــە تەرخانكـــراوە 
هـــەر لـــە 1972 تـــا 2022، ئەمـــە جگـــە لـــە بەشـــێكی 
دیكـــە تایبـــەت بـــە چاالكیـــی شـــانۆیی لـــەو چەنـــد 
ـــد  ـــی )درامـــا( چەن ـــە، الیەن ـــی كۆمەڵ ســـاڵەی تەمەن
ـــاوكات  ـــە خـــۆ،  ه ـــە گرتووەت ـــە كتێبەك الپەڕەیەكـــی ل
چەنـــد بەشـــێكی دیكـــە تەرخانكـــراوە بـــۆ هـــەر یـــەك 
لـــە نواندنـــی ئێســـتگەیی، ســـاڵیادی هونەرمەنـــدان، 
یانـــەی ســـینەما، خولەكانـــی فێربوونـــی مۆســـیقا، 
شـــەهیدەكانی  فیســـتیڤاڵ،  پێشـــانگا،  چاالكیـــی 

ــە. كۆمەڵـ
كۆمەڵـــە  چاالكییەكانـــی  )ئەرشـــیفی  كتێبـــی 
1972-2022( ئـــەو چاالكییانەشـــی تۆماركـــردووە كـــە 
ـــەر و وێـــژەی كـــوردی-  ـــە كۆمەڵـــەی هون هـــەر یـــەك ل
لقـــی ڕوانـــدز و هاوینـــە هـــەواری ســـەاڵحەدین و كۆیـــە 
چاپكراوەكانـــی  كۆتاییشـــدا  لـــە  داون.  ئەنجامیـــان 
كۆمەڵـــە، لەگـــەڵ ئەلبومێـــك بـــە وێنەكانـــی ئـــەو 
ــراو  ــەی ناوبـ ــە كۆمەڵـ ــەوە كـ ــە باڵوكراونەتـ چاالكییانـ
ســـازی كـــردوون.. پیرۆزبایـــی لـــە كۆمەڵـــەی هونـــەر و 
وێـــژەی كـــوردی مەڵبەنـــدی گشـــتی-هەولێر بەبۆنـــەی 
ـــە  ـــدا.. ب ـــی )50( ســـاڵ بەســـەر دامەزراندنی تێپەڕبوون
هیـــوای ســـەركەوتن و پێشـــكەوتن و خزمەتكردنـــی 
هەرێمـــی  لـــە  كـــوردی  وێـــژەی  و  هونـــەر  بـــورای 

كوردســـتاندا.
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ــۆ  ــی بـ ــوان هاوپەیمانـ ــە نێـ ــەی لـ ــەو ڕێككەوتنـ ئـ
بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت بـــۆ پێكهێنانـــی حكومەتـــی 
داهاتـــووی عێـــراق ئەنجـــام دراوە و پارتی دیموكراتی 
ـــی  ـــە، الیەن ـــەو هاوپەیمانیی كوردســـتانیش بەشـــێكە ل
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لەبـــەر ڕۆشـــنایی 
ڕاســـپاردەكانی ســـەرۆك بارزانـــی، بـــەر لـــەوەی لـــە 
پۆســـت و پشـــكی كوردســـتان لەگـــەڵ الیەنەكانـــی 
چوارچێـــوەی هەماهەنگیـــی شـــیعە ڕێـــك بكـــەون، 
لەســـەر پڕۆگـــرام و بەرنامـــەی حكومەتـــی داهاتـــوو، 

ڕێككەوتنەكەیـــان ئیمـــزا كـــردووە.
لـــەم چوارچێوەیـــەدا و كردنـــەوەی ئـــەو داخرانـــە 
دوای  لـــە  ســـاڵێكە  مـــاوەی  كـــە  سیاســـییەی 
هەڵبژاردنەكانـــی ئۆكتۆبـــەری 2021 ەوە دروســـت 
پارتـــی  كاندیـــدی  بارزانـــی  ســـەرۆك  ببـــوو، 
ئەحمـــەد«ی  »ڕێبـــەر  كوردســـتان  دیموكراتـــی 
ـــەی  كشـــاندەوە و پێشـــنیاری كـــرد كـــە كەســـێك لەوان
خۆیـــان كاندیـــد كـــردووە، ببێتـــە كاندیـــدی هاوبـــەش، 
تووشـــی  نیشـــتمانییش  یەكێتـــی  ئـــەوەی  بـــۆ 
كاندیدەشـــی  ئـــەو  نەبێـــت،  سیاســـی  ئیحراجیـــی 
»د.  كـــرا  دەستنیشـــان  هاوبـــەش  كاندیـــدی  وەك 
هـــەر  نـــەك  كـــە  بـــوو،  ڕەشـــید«  عەبدوللەتیـــف 
ـــوو، بەڵكـــو  ـــار و دێرینـــی یەكێتـــی ب ئەندامێكـــی دی
یەكێكـــە لـــە ئەندامـــە نزیكەكانـــی بنەماڵـــەی مـــام 

جـــەالل و برایـــم ئەحمـــەد.
لـــە  بارزانـــی  ئـــەم دەستپێشـــخەرییەی ســـەرۆك 
پێنـــاوی ئـــەوە بـــوو كـــە ســـەرۆك و ســـەركردایەتیی 

ـــەرۆك  ـــە الی س ـــەو لۆژیكـــە تێبگـــەن، ك ـــی ل یەكێت
ــاری  ــەرۆك كۆمـ ــە سـ ــگ نییـ ــەوە گرنـ ــی ئـ بارزانـ
عێـــراق یەكێتـــی بێـــت یـــان هـــەر الیەنێكـــی دیكـــە 
پۆســـتە  ئـــەم  گرنگـــە  ئـــەوەی  بەڵكـــو  بێـــت، 
وەك پۆســـت و ئیســـتحقاقی كـــورد لـــە دەوڵەتـــی 
ـــەك  فیدڕاڵیـــی عێراقـــدا ســـەیر بكرێـــت و وەك ڤیتۆی
گەلـــی  مافەكانـــی  و  دەســـتوور  پاراســـتنی  بـــۆ 
كوردســـتان لـــە كەمینـــە و زۆرینـــەی پەرلەمـــان 
ـــەك وەك پۆســـت و ئیســـتحقاقێكی  ـــت، ن بەكاربهێنرێ
الیەنێكـــی سیاســـی دیاریكـــراو و دەســـتكەوتێكی 

مـــاددی بەكاربهێنرێـــت.
بـــەاڵم بەداخـــەوە، ئـــەو كەســـانەی كـــە ئێســـتا 
خۆیـــان بـــە جێنشـــینی جەنابـــی مـــام جـــەالل دەزانـــن، 
جـــەالل مامەڵـــە  مـــام  نەیانتوانـــی وەك جەنابـــی 
لەگـــەڵ لۆژیـــك و بیركردنـــەوەی ســـەرۆك بارزانـــی 
ــوت:  ــەالل دەیگـ ــام جـ ــوو كات مـ ــە هەمـ ــەن، كـ بكـ
»مـــن كاندیـــدی ســـەرۆك بارزانیـــم بـــۆ پۆســـتی 
ســـەرۆك كۆمـــار«، بۆیـــە خۆیـــان واپیشـــان دا كـــە 
ئیســـتحقاقی  بەســـەر  خۆیـــان  ئیـــرادەی  دەتوانـــن 
هەمـــان  و  بكـــەن  فـــەرز  كوردســـتاندا  گەلـــی 

ســـیناریۆی ســـاڵی 2018 دووبـــارە بكەنـــەوە.
بەشـــی هـــەرە زۆری الیەنـــە  سیاســـییەكانی عـــەرەب 
)ســـوننە و شـــیعە( لـــە نییـــەت و لۆژیكـــی ســـەرۆك 
ـــە كاندیـــدی  بارزانـــی تێگەیشـــتن، كـــە ڕازیبوونـــی ب
هاوبـــەش بـــۆ پۆســـتی ســـەرۆك كۆمـــار بـــۆ چ 
مەبەســـتێكە، هەروەهـــا لـــە نییەتـــی ئـــەو الیەنـــەش 
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كاتێك ڕابەر ڕێگە نادات
هیچ كەس و الیەنێك ئیرادەی خۆی 

بەسەر نەتەوەدا فەرز بكات



ـی
سـ
ـــا
سیـ

5 ژمارە )1337(  2022/10/17

تێگەیشـــتن كـــە پێداگرییـــان لەســـەر بەحزبیكردنـــی 
ئـــەو پۆســـتە بـــۆ چ مەبەســـتێكە، هـــەر بۆیـــە زۆر 
ـــە پێشـــنیارەكەی ســـەرۆك  ـــە خێرایـــی پێشـــوازییان ل ب
بارزانـــی كـــرد و پرۆســـەكە بـــەو ئاراســـتەیە ڕۆیشـــت 
ـــەواوی  ـــە بەرژەوەندیـــی گەلـــی كوردســـتان و ت كـــە ل

ـــوو. ـــدا ب پرۆســـەی سیاســـیی عێراق
پرۆســـەی بەڕێوەچوونـــی هەڵبژاردنـــی ســـەرۆك 
كۆمـــار كـــە لـــە نێـــوان دوو كاندیـــد )كـــە هەردووكیـــان 
بـــەاڵم  بەڕێوەچـــوو،  بـــوون(  یەكێتـــی  ئەندامـــی 
جیاوازیـــی نێوانیـــان ئـــەوە بـــوو د.بەرهـــەم ســـاڵح 
كاندیـــدی فەرمیـــی یەكێتـــی بـــوو، د. عەبدوللەتیـــف 
ڕەشـــید كاندیـــدی هاوبەشـــی كوردســـتانی بـــوو، 
فراكســـیۆنی  هۆڵـــی  لـــە  یەكێتـــی  كاندیـــدی 
و،  دەكـــرد  پرۆســـەكەی  چاودێریـــی  ســـەوزەوە 
لـــە هۆڵـــی فراكســـیۆنی  كاندیـــدی هاوبەشـــیش 
زەردەوە چاودێریـــی پرۆســـەكەی دەكـــرد، ســـەرەنجام 
كاندیدەكـــەی  هـــەردوو  ملمالنێـــی  و  كێبڕكـــێ 
یەكێتـــی بـــەوە كۆتایـــی هـــات، ئـــەوەی لـــە هۆڵـــی 
فراكســـیۆنی زەردەوە چاودێریـــی ئاكامـــی پرۆســـەی 
هەڵبژاردنەكـــەی دەكـــرد، وەك كاندیـــدی هاوبەشـــی 
كوردســـتان دەنگـــی زۆرینـــەی بەدەســـت هێنـــا و بـــووە 
ـــدی  ســـەرۆك كۆمـــار، ئەوەشـــی دەیوســـت وەك كاندی
خەڵكـــی  ئیـــرادەی  ســـەر  بـــە  خـــۆی  یەكێتـــی 
كوردســـتاندا فـــەرز بـــكات، لەالیـــەن بەشـــی زۆری 
ـــەی ســـەرەكی »)كـــورد و شـــیعە  هـــەر ســـێ پێكهات

و ســـوننە( ڕەت كرایـــەوە.

بـــۆ  بارزانـــی  ســـەرۆك  هەڵوێســـتەی  ئـــەم 
هاوبـــەش  كاندیدێكـــی  لـــە  پشـــتگیریكردنی 
پۆســـتە  لـــە  كوردســـتان  گەلـــی  پشـــكی  وەك 
عێراقـــدا،  فیدڕاڵیـــی  دەوڵەتـــی  ســـەروەرییەكانی 
تەنیـــا وانەیـــەك نەبـــوو بـــۆ الیەنێكـــی سیاســـیی 
كوردســـتانی كـــە دەیویســـت ئیـــرادەی خـــۆی فـــەرز 
ــتاندا،  ــی كوردسـ ــرادەی خەڵكـ ــەر ئیـ ــە سـ ــكات بـ بـ
سیاســـییە  الیەنـــە  بـــۆ  بـــوو  وانەیەكیـــش  بەڵكـــو 
عەرەبـــەكان )شـــیعە و ســـوننە( لـــە عێراقـــدا كـــە 
بگـــرن  كوردســـتان  خەڵكـــی  ئیـــرادەی  لـــە  ڕێـــز 
و دەســـتتێوەردان لـــە پۆســـت و كاندیـــدی گەلـــی 
ــتانی  ــی كوردسـ ــۆن الیەنـ ــەن و، چـ ــتان نەكـ كوردسـ
ــیعە و  ــی شـ ــدی هاوبەشـ ــت و كاندیـ ــە پۆسـ ــز لـ ڕێـ
ســـوننە دەگرێـــت و دەســـتتێوەردانی تێـــدا نـــاكات، بـــە 
ـــز  ـــە ڕێ ـــەرزە ك ـــەریان ف ـــش لەس ـــێوە ئەوانی ـــان ش هەم

لـــە ئیـــرادەی گەلـــی كوردســـتان بگـــرن.
بڕیـــاری ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ پشـــتگیریكردن 
ــۆ  ــتان بـ ــە كاندیـــدی هاوبەشـــی خەڵكـــی كوردسـ لـ
ئـــەو پۆســـتە و پاشـــانیش بوونـــی ئـــەو كاندیـــدە بـــۆ 
گێڕانـــەوەی  عێـــراق،  نوێـــی  كۆمـــاری  ســـەرۆك 
گەلـــی  ئیســـتحقاقی  و  پشـــك  بـــۆ  بـــوو  شـــكۆ 
كوردســـتان لـــە نـــاو پرۆســـەی سیاســـیی عێراقـــدا، 
ــت  ــی دەیویسـ ــە سیاسیەشـ ــەو الیەنـ ــۆ ئـ ــەت بـ تەنانـ
ســـووكایەتی بـــە شـــكۆ و ئیســـتحقاقی گەلەكـــەی 
ــە  ــداریكردنی لـ ــی بەشـ ــە چۆنیەتـ ــكات لـ ــۆی بـ خـ

پرۆســـەی سیاســـیی عێراقـــدا.
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لە ڕیشەوە هەڵكێشانی
هه ڵه  و تاوان 
لە مێژووی نەتەوەدا
16ی ئۆكتــۆبــەری 2017 بە نموونە
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»لە هەوڵەكانی ئەڵمانیای ڕۆژئاوا بۆ بونیادنانەوەی ناسنامەیەكی 
نــوێ بۆ گەڵــی ئەڵمانیا، ناكرێت بــاز بەســەر تاوانەكانی ڕایخی 
ســێیەمی نازیەتدا بدات، وەك ئەوەی هیچ ڕووی نەدابێت. ئەڵمانیا 
دەبێت لە ڕیشــەوە هەموو ئەو تاوانانە هەڵبكێشــێت كە هیتلەر بە 
ناوی گەلی ئەڵمانیاوە دژی مرۆڤایەتی ئەنجامی داوە. لە سەرەتای 
شەستەكانی ســەدەی ڕابردوو كاتێك ئەڵمانیا لە پرۆسەی دووبارە 
بونیادنەوەی دەوڵەت ســەركەوتوو بوو و گەشــەی ئابووری ڕووی 
لە هەڵكشــان كــرد، دووبارە ئەڵمانیای ڕۆژئاوا گەیشــتە ئاســتی 
پێشــكەوتنی دەوڵەتانی دیكــەی ڕۆژئاوا، قوتابیانــی قوتابخانە و 
كۆلێــژەكان لە دایك و باوك و مامۆســتاكانیان دەپرســی: نازیەت 
چی بوو؟ بۆ هیتلەر ئەو كارەســاتەی بە سەر مرۆڤایەتی هێنا؟ هەر 
بۆیــە ئەڵمانیای ڕۆژئاوا بە ناچاری هەوڵی دا شــان بداتە بەر ئەم 
بەرپرســیاریەتییە بۆ ئەوەی پەڵەی ڕەشــی نازیەت لە ناوچەوانی 
گەلی ئەڵمانیای بســڕێتەوە، بــۆ ئەمەش  ئامۆژگای میونشــنی بۆ 
مێژووی هاوچەرخ دامەزراند و هەموو ئەو بەڵگەنامانەی هاوپەیمانان 
بۆ دادگای نورنبێرگ بردبوویان بۆ ئەوەی پاشماوەی سەرانی نازی 
وەك تاوانبارانــی جەنگی پێ دادگایی بكــەن، جارێكی دیكە 
گێڕایەوە بۆ ئامۆژگای میونشن و لەو كاتەوە تا ئێستاش 
ئــەم ئامۆژگایە خەریكــی توێژینەوەی وردی زانســتی 
ڕەخنەگرانەیــە لەســەر ئــەو دیكۆمێنتانــە. ئامانجی 
حكومەتــی ئەڵمانیا لــەم كارەی ئەوەیە هەتا هەڵە و 
تاوانەكانی نازیەت و هیتلەر لە ناو مێژووی ئەڵمانیا 
ڕاســت نەكرێنەوە و لە ڕیشــەوە هەڵنەكێشــرێن، ئەوا 
ناتوانرێت ناسنامەیەكی نوێی دوور لە نازیەت بۆ گەلی 

ئەڵمانیا بونیاد بنرێتەوە«.

ریچارد جەی ئیڤانــز . توێژینەوەی »لە 
نازیزمەوە بــۆ دووبارەنەبوونەوەی تا 
هەتایە. ئەڵمانیا چۆن مامەڵەی لەگەڵ 

ڕابردووی خۆی كردووە؟« 
گۆڤاری فۆرین ئەفێرز كانوونی دووەمی 

 2018
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بەپرســـیاریەتییان  و  ســـەركەوتووەكان  نەتـــەوە   
بەرامبـــەر پەڵـــە ڕەشـــەكانی مێـــژوو

ــان  ــژووی نەتەوەكانـــی جیهـ خاڵـــی هاوبەشـــی مێـ
بـــە گشـــتی و نەتـــەوە ســـەركەوتووەكان بـــە تایبەتـــی، 
تەنیـــا الپـــەڕە گەشـــەكان و ئـــەو ســـەركەوتنانە نیـــن 
ـــو  ـــردووە، بەڵك ـــان ك ـــژوو تۆماری ـــۆ مێ ـــەوەكان ب ـــە نەت ك
ـــان  ـــە و تاوانانەشـــن كـــە حزبێكـــی سیاســـی، ی ـــەو هەڵ ئ
گرووپێـــك لـــە قۆناخێكـــی دیاریكـــراودا وەك پەڵەیەكـــی 
نەتەوەكـــەی خۆیـــدا  لـــە مێـــژووی  قێـــزەون  ڕەش و 
ــەوە  ــتیان بكاتـ ــەوە ڕاسـ ــت نەتـ ــەن، دەبێـ ــاری دەكـ تۆمـ
ـــژووی  ـــە مێ ـــەش ل ـــەم حاڵەت ـــەكات، ئ و پەردەپۆشـــیان ن
چـــۆن  و  هاوبەشـــە  جیهانـــدا  نەتەوەكانـــی  كـــۆی 
مێـــژووی نەتەوەكانـــی پڕیەتـــی لـــە الپـــەڕەی گـــەش و 
ـــەی  ـــە پەڵ ـــێوە پڕیشـــیەتی ل ـــان ش ـــە هەم پرشـــنگدار، ب
ــەڕە  ــە الپـ ــانازی بـ ــۆن شـ ــەوە چـ ــزەون. نەتـ ڕەش و قێـ
گەشـــەكانی مێـــژووی خۆیـــەوە دەكات، بـــە هەمـــان 
شـــێوە دەبێـــت بەرپرســـیاریەتی ئـــەو الپـــەڕە ڕەشـــانەش 
لـــە ئەســـتۆ بگرێـــت، كـــە تاقمێـــك، یـــان حزبێكـــی 
سیاســـی لـــە نـــاو مێـــژووی نەتـــەوەدا تۆماریـــان كـــردووە.
مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ مێـــژووی نەتـــەوە، تەنیـــا 
كـــە  نیـــن  ڕووداوانـــە  ئـــەو  زنجیـــرەی  گێڕانـــەوەی 
لـــە مێـــژووی نەتـــەوەدا ڕوویـــان داوە، بـــەم مانەیـــە 
هەڵدانـــەوەی  تەنیـــا  مێـــژوو  لەگـــەڵ  مامەڵەكـــردن 
گـــۆ  بـــۆ  بەڵكـــو  ڕابـــردوو،  بـــۆ  نییـــە  الپـــەڕەكان 
هێنانـــەوەی ئـــەو ڕووداوانەیـــە و وەاڵمدانـــەوەی ئـــەو 
ــژوو  ــەڕەی مێـ ــە بۆچـــی هەندێـــك الپـ ــیارانەیە كـ پرسـ
گـــەش و پرشـــنگدارن و بۆچـــی هەندێـــك الپـــەڕەی 

قێزەونـــن؟  و  دیكـــەی ڕەش 
بـــۆ وەاڵمدانـــەوەی ئـــەم پرســـیارە پەنـــا دەبەینـــە 
 »Foreign Affairs - ـــرز ـــەر »گۆڤـــاری فۆریـــن ئەفێ ب
لـــە گۆڤـــارە ناســـراوەكانی جیهـــان و  كـــە یەكێكـــە 
ئامـــۆژگای پەیوەندیەكانـــی دەرەوەی ئەمریـــكا دەری 
ـــە ژمـــارەی كانوونـــی دووەمـــی  ـــارە ل ـــەم گۆڤ دەكات. ئ
2018 بـــۆ وەاڵمدانـــەوەی ئـــەم پرســـیارە توێژینەوەیەكـــی 
ــانی گۆڤارەكـــە  ــە ناونیشـ ــە بووەتـ ــرددوە كـ زانســـتی كـ
»ڕابـــردوو نامرێـــت. نەتـــەوەكان چـــۆن ڕووبـــەڕووی 
 The Undead past- پەڵـــە ڕەشـــەكانی مێـــژوو دەبنـــەوە
؟«،   . How Nations confront the evils of History

توێژینـــەوە زانســـتییەكانی ئـــەم گۆڤـــارە پێمـــان دەڵێـــت: 
»نەتـــەوە ســـەركەوتوو نابێـــت، ئەگـــەر تەنیـــا شـــانازی 
ــەوە بـــكات و  ــژووی خۆیـ ــەكانی مێـ ــەڕە گەشـ ــە الپـ بـ
الپـــەڕە ڕەشـــەكانی هەمـــان مێـــژوو پەردەپـــۆش بـــكات، 

ـــە  ـــەو نەتەوەیەی ـــەوەی ســـەركەوتوو ئ ـــەوە نەت ـــە پێچەوان ب
كـــە هەمـــوو مێـــژووی خـــۆی بـــە زینـــدوو دەزانێـــت و بـــە 
شـــانازییەوە مامەڵـــە لەگـــەڵ ســـەركەوتنەكانی دەكات 
و شكســـت و تاوانەكانـــی نـــاو مێـــژووی خۆیشـــی لـــە 

یـــاد نـــاكات”.
لـــە  ئیڤانـــز  جـــی  ڕیچـــارد  پڕۆفیســـۆر 
ـــەوە  ـــە نازیزم ـــر ناونیشـــانی: »ل ـــە ژێ ـــەی ل توێژینەوەك
بـــۆ دووبـــارە نەبوونـــەوەی بـــۆ هەتایـــە«، كـــە لـــە 
هەمـــان ژمـــارەی ئـــەو گۆڤـــارەدا بـــاو كراوەتـــەوە، 
ــردوو  ــەدەی ڕابـ ــتەكانی سـ ــە شەسـ ــان دەڵێـــت: »لـ پێمـ
ــە  ــی دیكـ ــاوا جارێكـ ــای ڕۆژئـ ــەوەی ئەڵمانیـ دوای ئـ
لـــە بونیادنانـــەوەی ئەڵمانیـــای دوای شـــەڕ ســـەركەوتوو 
بـــوو، قوتابیـــان لـــە دایـــك و بـــاوك و مامۆســـتاكانیان 
دەپرســـی: نازیـــەت چـــی بـــوو؟ بۆچـــی ئـــەم كارەســـاتەی 

بەســـەردا هێنایـــن؟
ـــەم پەرەگرافـــەی ئـــەو توێژینـــەوە  ئەگـــەر ســـەرنج ل
زانســـتییە بدەیـــن، دەبینیـــن ئـــەم خااڵنـــەی خوارەمـــان 

پیشـــان دەدا:
شەســـتەكانی  ناوەڕاســـتی  لـــە  ئەڵمانیـــا   .1
ــەوە  ــتەی بگاتـ ــەو ئاسـ ــتە ئـ ــردوو گەیشـ ــەدەی ڕابـ سـ
ئەمـــەش  ڕۆژئـــاوا،  پێشـــكەوتووی  دەوڵەتانـــی  بـــە 
مانـــای ئەوەیـــە ئـــەو نەوەیـــەی دوای شـــەڕی دووەمـــی 
ـــك  ـــە دای ـــە 1945 ل ـــزم ل ـــی و كۆتاییهاتنـــی نازی جیهان
ـــووە و هیـــچ  ـــەدا تەمەنیـــان 20 ســـاڵ ب ـــەو كات ـــوون، ل ب
ــی  ــات و ڕووداوەكانـ ــە كارەسـ ــەوە تازەیـ ــەم نـ ــك لـ یەكێـ
ــەر و  ــی هیتلـ ــی و تاوانەكانـ ــی جیهانـ ــەڕی دووەمـ شـ

نازیزمیـــان نەبینیـــوە.
ــەرجەم  ــزم، سـ ــەی دوای نازیـ ــەوە تازەیـ ــەم نـ 2. ئـ
باخچـــەی  لـــە  خوێنـــدن  و  پـــەروەردە  قۆناخەكانـــی 

ســـاوایان تـــا قۆناخـــی زانكـــۆ دەگرێتـــەوە.
3. ئـــەم نـــەوە تازەیـــە هەتـــا ئـــەو كات لـــە بـــەردەم 
ــۆ وای  ــەت بـ ــووە »نازیـ ــدا بـ ــیارێكی بـــێ وەاڵمـ پرسـ
ــی  ــووە وەاڵمێكـ ــەس نەبـ ــەاڵم كـ ــن؟« بـ ــەر هێنایـ بەسـ

ــەوە. ــتیان بداتـ دروسـ
پڕۆفیســـۆر ڕیچـــارد ئیڤانـــز دەڵێـــت: »ئەڵمانیـــای 
ڕۆژئـــاوا شـــانی دایـــە بـــەر ئـــەوەی بەرپرســـیاریەتیی 
تاوانەكانـــی نازیـــزم و هیتلـــەر هەڵبگرێـــت كـــە بـــە 
ــەاڵم  ــوو، بـ ــان دابـ ــاوە ئەنجامیـ ــی ئەڵمانیـ ــاوی گەلـ نـ
بـــە  ئەڵمانیـــا  كات  )ئـــەو  ڕۆژهـــەاڵت  ئەڵمانیـــای 
هـــۆی شـــەڕی ســـاردەوە دابـــەش ببـــوو بـــۆ ڕۆژهـــەاڵت 
ــتالین  ــێوەی سـ ــەركردەكانی هاوشـ ــە سـ ــاوا( كـ و ڕۆژئـ
ــە پێچەوانـــەی ئەڵمانیـــای  ــرد، بـ ــوە دەبـ ــان بەڕێـ واڵتیـ

نەتەوە چۆن شانازی بە الپەڕە 
گەشەكانی مێژووی خۆیەوە 

دەكات، بە هەمان شێوە دەبێت 
بەرپرسیاریەتی ئەو الپەڕە 
ڕەشانەش لە ئەستۆ بگرێت، 
كە تاقمێك، یان حزبێكی 

سیاسی لە ناو مێژووی نەتەوەدا 
تۆماریان كردووە

نەتەوە سەركەوتوو نابێت، 
ئەگەر تەنیا شانازی بە الپەڕە 
گەشەكانی مێژووی خۆیەوە بكات 

و الپەڕە ڕەشەكانی هەمان 
مێژوو پەردەپۆش بكات

مێژووی هاوچەرخی گەلی 
كوردستانیش هاوشێوەی كۆی 

نەتەوەكانی جیهان پڕیەتی لە 
الپەڕەی گەش و پرشنگدار و 
لە هەمانكات الپەڕەی ڕەش و 

تاوانی قێزەونیشی هەیە



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1337(  102022/10/17

ڕۆژئـــاوا خۆیـــان لـــە تاوانەكانـــی نازیـــزم و هیتلـــەر 
شـــەڕی  دوای  تـــازەی  نـــەوەی  و  كـــرد  بێبـــەری 
دووەمـــی جیهانییـــان بـــە ئایدیۆلۆژیەتـــی كۆمۆنیســـتی 
ـــە  ـــە ســـەركەوتنەكانی كۆمۆنیســـتی ب و شـــانازیكردن ب
ســـەر نازیـــزم و هیتلـــەردا ڕاهێنـــا و تاوانەكانـــی نازیـــزم 

ــرد«.  ــۆش كـ ــان پەردەپـ و هیتلەریـ
ئەوەیـــە:  لێـــرەدا  گرنـــگ  پرســـیاری 
پەردەپۆشـــكردنی تاوانەكانـــی نازیـــزم و هیتلـــەر بـــە 
ئایدیۆلۆژیـــای كۆمۆنیســـتی لـــە ئەڵمانیـــای ڕۆژئـــاوا 
چەنـــد ســـاڵی خایانـــد؟ وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە تەنیـــا 
مێـــژووی 44 ســـاڵی دوای شـــەڕی دووەمـــی جیهانـــی 
دەیداتـــەوە كـــە لـــە 9ی نۆڤێمبـــەری 1989 گەلـــی 
ئەڵمانیـــای ڕۆژهـــەاڵت دیـــواری بەرلینـــی ڕووخانـــد، 
پێـــش ئـــەوەی شـــەڕی ســـارد بـــە تەواوەتـــی كۆتایـــی 

ــت. بێـ
ـــە  ـــز ل ـــەی پڕۆفیســـۆر ڕیچـــارد ئیڤان ـــەم حاڵەت ئ
ــژووی  ــۆ مێـ ــی دەكات، بـ ــادا باسـ ــژووی ئەڵمانیـ مێـ
هەمـــوو نەتەوەكانـــی دیكـــە ڕاســـتە. هـــەر بـــۆ نموونـــە: 
ئەگـــەر ئەمریكییـــەكان خۆیـــان بـــە خاوەنـــی ئـــەو هەڵـــە 
و تاوانانـــە نەزانیبایـــە كـــە دژی دەســـتوورەكەی خۆیـــان 
ـــووە  ـــتوورەكەیاندا هات ـــە دەس ـــە دەق ل ـــە ب ـــە ك كردوویان
ـــی  ـــازاد و خاوەن ـــەك ئ ـــوو ئەمریكیی ـــت: »هەم و دەڵێ
لـــە واقیعـــدا بەشـــێكی  بـــەاڵم  هەمـــوو مافێكـــە، 
ـــوون«،  ـــەی بەشـــەكەی دیكـــە ب ـــەكان كۆیل ئەمریكیی
ئەمریـــكا  لـــە  ئێســـتاش كۆیالیەتـــی  هەتـــا  ئـــەوا 
بوونـــی دەبـــوو، بـــەاڵم كاتێـــك ئەبراهـــام لینكۆڵـــن 
ئـــەم پەڵـــە ڕەشـــەی لـــە مێـــژووی ئەمریـــكادا ســـپی 
ــی  ــی كۆیالیەتـ ــاڵی 1860 شۆڕشـ ــە سـ ــردەوە و لـ كـ
هەڵگیرســـاند و كۆیالیەتـــی كۆتایـــی پـــێ هێنـــا، 
ئـــازادی«  بـــە »میراتـــی  ئێســـتا ئەمریكییـــەكان 

نـــاوی دەبـــەن.
 گەلـــی كوردســـتان و مامەڵەكردنـــی لەگـــەڵ 

ــدا ــی خۆیـ ــژووی هاوچەرخـ مێـ
تـــەواوی  نەرێنییەكانـــی  دیـــاردە  لـــە  یەكێـــك 
و  نەتـــەوە  تـــەواوی  و  )كـــورد  كوردســـتان  گەلـــی 
ئایینـــە جیاوازەكانیـــش( شـــێوازی مامەڵەكردنیەتـــی 
ـــژووی  ـــدا، كـــە مێ ـــژووی هاوچەرخـــی خۆی لەگـــەڵ مێ
ـــۆی  ـــێوەی ك ـــتانیش هاوش ـــی كوردس هاوچەرخـــی گەل
نەتەوەكانـــی جیهـــان پڕیەتـــی لـــە الپـــەڕەی گـــەش 
و  لـــە هەمانـــكات الپـــەڕەی ڕەش  و  پرشـــنگدار  و 
تاوانـــی قێزەونیشـــی هەیـــە، بـــەاڵم ئـــەوەی تێبینـــی 
دەكرێـــت لـــە دوای دابەشـــبوونی ماڵـــی كوردســـتانەوە 

ـــی  ـــاڵی 1964ی پارت ـــەی س ـــی لێكترازانەك ـــە ئاكام ل
باڵـــی  جیابوونـــەوەی  و  كوردســـتان  دیموكراتـــی 
ـــەڕە  ـــە الپ ـــەوە ب ـــە دوای ن ـــەوە ل ـــی، ن ـــی سیاس مەكتەب
ـــن و  ـــەروەردە دەكەی ـــژوو پ گـــەش و پرشـــنگدارەكانی مێ
ـــژووە  ـــەو مێ ـــاو ئ ـــی ن ـــە قێزەونەكان ـــەڕە ڕەش و تاوان الپ
لـــە نەوەكانـــی خۆمـــان پەردەپـــۆش دەكەیـــن، هـــەر 
ــە »لەیـــال«ی  ــەك بـ ــەر الیـ ــتا هـ ــا ئێسـ ــە هەتـ بۆیەشـ
خـــۆی هەڵـــدەدات و بەشـــی هـــەرە زۆری خەڵكـــی 
كوردســـتانیش )نەوەكانـــی دوای 1964( لـــە مێـــژووی 
ڕاســـتەقینەی بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی كوردســـتان 

بـــێ ئـــاگان.
لێكترازانـــی  ســـەرەتای  گرنگیـــی  داخـــەوە  بـــە 
ماڵـــی كوردســـتان لـــە ســـاڵی 1964 هێنـــدەی بـــۆ 
ڕۆژنامەنووســـێكی بیانـــی وەك »دێڤیـــد ئادەمســـن« 
ــورد و  ــە كتێبـــی »شـــەڕی كورد-كـ ــووە كـ گرنـــگ بـ
لێكترازانـــی 1964«ی نووســـیوە، هێنـــدە بـــۆ هیـــچ 
مێژوونـــووس و سیاســـەتمەدارێكی كوردســـتان گرنـــگ 
هەشـــتاكانی  ســـەرەتای  لـــە  بۆیـــە  هـــەر  نەبـــووە، 
ـــی هەســـتی  ـــەرۆك مســـعود بارزان ـــردوو س ـــەدەی ڕاب س
بـــەم بۆشـــاییە كـــرد و دەســـتی كـــرد بـــە نووســـینەوەی 
»مێـــژووی بزووتنـــەوەی ڕزگاریخـــوازی كوردســـتان 
لـــە ســـەدەی بیســـتەمدا«، ئـــەم هەوڵەشـــی كـــە تـــا 
ـــا ســـاڵی  ئێســـتا پێنـــج بەرگـــی كۆتایـــی هاتـــووە و هەت
و  ســـەالمەتی  هیـــوای  و  باوكردووەتـــەوە  2002ی 
تەمـــەن درێـــژی بـــۆ دەخوازیـــن و هیواداریـــن بەشـــەكانی 
ـــە  ـــك بگات ـــە ئایندەیەكـــی نزی ـــا 2022 ل دیكەشـــی هەت

ــتان. ــی كوردسـ ــەر هاوواڵتیەكـ ــتی هـ دەسـ
ئـــەم هەوڵـــەی ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی بـــۆ 
نووســـینەوەی مێـــژووی »بزووتنـــەوەی ڕزگاریخـــوازی 
كوردســـتان لە ســـەدەی بیســـتەمدا«، لەوەدا بایەخەكەی 
دەردەكەوێـــت كـــە ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی »چـــۆن 
شـــانازی بـــە الپـــەڕە گەشـــەكانی مێـــژوو دەكات، بـــە 
هەمـــان شـــێوە دەســـت دەخاتـــە ســـەر الپـــەڕە ڕەشـــەكان 
لـــەو مێـــژووەدا ڕوویـــان  و هەڵـــە و تاوانـــەكان كـــە 
داوە و بوونـــە بەشـــێك لـــە »مێـــژووی بزووتنـــەوەی 
ڕزگاریخـــوازی كوردســـتان«، بـــەاڵم ئـــەوەی مایـــەی 
نیگەرانییـــە ئەوەیـــە ئـــەم هەوڵـــەی ســـەرۆك مســـعود 
بارزانـــی نەبووەتـــە پڕۆگرامێـــك بـــۆ وەاڵمدانـــەوەی ئـــەو 
پرســـیارانەی كـــە نەوەكانـــی ئێســـتا لەســـەر مێـــژووی 
هەیانـــە،  كوردســـتان  ڕزگاریخـــوازی  بزووتنـــەوەی 
هەروەهـــا ئـــەم هەوڵـــە نەبووەتـــە هەوێنێـــك بـــۆ زانكـــۆ 
ــا وەك  ــەوە هەتـ ــەنتەرەكانی لێكۆڵینـ ــۆژگا و سـ و ئامـ

سەرۆك مسعود بارزانی »چۆن 
شانازی بە الپەڕە گەشەكانی 
مێژوو دەكات، بە هەمان شێوە 
دەست دەخاتە سەر الپەڕە 
ڕەشەكان و هەڵە و تاوانەكان 
كە لەو مێژووەدا ڕوویان داوە 
و بوونە بەشێك لە »مێژووی 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی 
كوردستان«

هیچ كات سەقامگیریی سیاسی 
نەگەیشتووەتە ئەو ئاستەی 
كە بتوانرێت پڕۆگرامێكی 
خوێندن بەو شێوەیە ئامادە 
بكرێت كە نەوەكانی ئێستا و 
داهاتوو بە شێوەیەك لە الپەڕە 
گەشەكان و الپەڕە ڕەش و 
تاوانەكانی مێژووی بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی كوردستان تێبگەن
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گەڵی ئەڵمانیا لەو ڕاستییە 
تێگەیشت كە ناكرێت هەوڵ بۆ 
بونیادنانی ناسنامەیەكی نوێ 

بدرێت و باز بەسەر تاوانەكانی 
ڕایخی سێیەمی هیتلەردا بدەن، 
بەاڵم بە پێچەوانە ئێمە هەتا 
ئێستاش پێمان وایە تەنیا بە 
پەردەپۆشكردنی هەڵە و تاوان 
و شاردنەوەی الپەڕە ڕەشەكانی 

مێژووی خۆمان دەتوانین 
ناسنامەیەكی تازە بۆ نەتەوەی 

خۆمان دروست بكەین

مێـــژوو توێژینـــەوە و لێكۆڵینـــەوەی ڕەخنەگرانـــەی 
لەســـەر بكرێـــت، تەنانـــەت لەســـەر كتێبەكانـــی ســـەرۆك 
ــن  ــوو بزانـ ــتا و داهاتـ ــی ئێسـ ــا نەوەكانـ ــی، هەتـ بارزانـ
بۆچـــی مـــاوەی نزیكـــەی 60 ســـاڵە ماڵـــی كوردســـتان 
ـــڕ  ـــۆ پ ـــان ب ـــەو كەلێنەم ـــا ئێســـتا ئ ـــووە و هەت ـــەش ب داب

ــەوە. ناكرێتـ
لێـــرەوە ئەگـــەر بـــە شـــێوەیەك لەســـەر نووســـینەكەی 
ڕیچـــارد ئیڤانـــز، پرســـیارێك ســـەبارەت بـــە مێـــژووی 
بزووتنـــەوەی ڕزگاریخـــوازی كوردســـتان بورووژێنیـــن و 
بپرســـین، ئەگـــەر ئێســـتا پرســـیارێك ئاراســـتەی ســـەرجەم 
زانســـتی  كۆلیژەكانـــی  ڕاگرانـــی  و  مامۆســـتایان 
سیاســـەت و كۆلێـــژی ئـــاداب – بەشـــی مێـــژوو بكەیـــن 
و پێیـــان بڵێیـــن: ئایـــا دەتوانـــن قوتابیانـــی قۆناخـــی 
ـــان  ـــیمیناری كۆتایی ـــەوەی س ـــۆ ئ ـــپێرن ب ـــی ڕابس كۆتای
ڕزگاریخـــوازی  بزووتنـــەوەی  مێـــژووی  لەســـەر 
بـــە الپـــەڕە گـــەش و پرشـــنگدارەكان و  كوردســـتان 
ئـــەو مێـــژووە  قێزەونەكانـــی  تاوانـــە  و  الپـــەڕە ڕەش 

ــەن؟  ــادە بكـ ئامـ
ـــی  ـــاو واقیع ـــە ن ـــیارە ل ـــەم پرس ـــی ئ  ئەگـــەر وەاڵم
ــە  ــااڵ لـ ــی بـ ــدن و خوێندنـ ــەروەردە و خوێنـ ــتای پـ ئێسـ
ــە  ــدا نییـ ــەوا گومانـــی تێـ ــەوە، ئـ ــتان وەربگرینـ كوردسـ
ــەر  ــت، لەبـ ــت ناكەوێـ ــان دەسـ ــی ئەرێنیمـ ــە وەاڵمێكـ كـ

ئـــەم هۆكارانـــە:

 لە ماوەی 30 ســـاڵی ڕابردوو )2022-1992( 
كـــە مـــاوەی ســـێ دەیـــەی حوكمڕانـــی حكومەتـــی 
كابینـــەی حكومـــەت،  نـــۆ  و  هەرێمـــی كوردســـتان 
هیـــچ كات ســـەقامگیریی سیاســـی نەگەیشـــتووەتە 
ئـــەو ئاســـتەی كـــە بتوانرێـــت پڕۆگرامێكـــی خوێنـــدن 
بـــەو شـــێوەیە ئامـــادە بكرێـــت كـــە نەوەكانـــی ئێســـتا 
و داهاتـــوو بـــە شـــێوەیەك لـــە الپـــەڕە گەشـــەكان و 
الپـــەڕە ڕەش و تاوانەكانـــی مێـــژووی بزووتنـــەوەی 

ڕزگاریخـــوازی كوردســـتان تێبگـــەن.
ـــەو ڕاســـتییە تێگەیشـــت كـــە  ـــا ل ـــی ئەڵمانی  گەل
ناكرێـــت هـــەوڵ بـــۆ بونیادنانـــی ناســـنامەیەكی نـــوێ 
بدرێـــت و بـــاز بەســـەر تاوانەكانـــی ڕایخـــی ســـێیەمی 
هیتلـــەردا بـــدەن، بـــەاڵم بـــە پێچەوانـــە ئێمـــە هەتـــا 
ئێســـتاش پێمـــان وایـــە تەنیـــا بـــە پەردەپۆشـــكردنی هەڵـــە 
و تـــاوان و شـــاردنەوەی الپـــەڕە ڕەشـــەكانی مێـــژووی 
خۆمـــان دەتوانیـــن ناســـنامەیەكی تـــازە بـــۆ نەتـــەوەی 

خۆمـــان دروســـت بكەیـــن.
نووســـینێكیدا  لـــە  نەجـــاڕ  شـــێرزاد  پڕۆفیســـۆر 
بـــۆ گۆڤـــاری »گـــواڵن« ئامـــاژەی بـــە گوتـــەی 
نووســـیبووی:  كردبـــوو،  یۆنانـــی  فەیلەســـووفێكی 
»ئـــەوەی مێـــژوو نەخوێنێتـــەوە، هـــەر بـــە بچووكـــی 
ئـــەم  گوتـــەی  بـــۆ  تەفســـیری  لـــە  دەمێنێتـــەوە«، 
فەیلەســـووفەش ئامـــاژەی بـــەوە كردبـــوو: »مەبەســـت 
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ـــژوو، تێگەیشـــتن و پەندوەرگرتنـــە  ـــەوەی مێ ـــە خوێندن ل
لـــەو مێـــژووە بـــە الپـــەڕە گـــەش و پرشـــنگدارەكانی 
ــژوو  ــەوەی مێـ ــیەوە، خوێندنـ ــەڕە ڕەشەكانیشـ ــە الپـ و بـ
تەنیـــا بـــۆ شـــانازیكردن نییـــە، بەڵكـــو بـــۆ پەنـــد و 

وانەوەرگرتنیشـــە«.
و  بورووژێنیـــن  دیكـــە  پرســـیارێكی  بـــا  لێـــرەوە 
 ،1964 ســـاڵی  لێكترازانەكـــەی  دوای  لـــە  بڵێیـــن: 
نـــەوەی تـــازە )ئەگـــەر هـــەر 10  نزیكـــەی شـــەش 
ـــە كوردســـتاندا  ـــن( ل ـــەك حیســـاب بكەی ـــۆ نەوەی ســـاڵ ب
هاتوونەتـــە ئـــاراوە و ئەگـــەر ژینگـــەی سیاســـی و 
حوكمڕانـــی بـــەو شـــێوەیە بووبێـــت كـــە بـــوار نەدرابێـــت 
ــتی  ــان بەڕاسـ ــژووی خۆیـ ــە مێـ ــە لـ ــەش نەوەیـ ــەم شـ ئـ
تێبگـــەن، دەبێـــت چ داهاتوویـــەك چاوەڕێـــی گەلـــی 
ــی  ــیارە واقیعـ ــەم پرسـ ــی ئـ ــكات؟ وەاڵمـ ــتان بـ كوردسـ
ـــەوەی  ـــژووی بزوتن ـــردووی مێ نزیكـــەی 60 ســـاڵی ڕاب
ـــەوە و پێمـــان دەڵێـــت:  ڕزگاریخـــوازی كوردســـتان دەیدات
هـــەر الپەڕەیەكـــی  دڕاندنـــی  و  شـــاردنەوە  لەگـــەڵ 
و  ڕەش  الپەڕەیەكـــی  خۆمـــان،  مێـــژووی  ڕەشـــی 
ــە  ــرێتەوە، بۆیـ ــژووەدا دەنووسـ ــەو مێـ ــازە لـ ــی تـ تاوانێكـ
ـــت،  ـــەوەی خۆمـــان مەبەســـت بێ ـــووی نەت ئەگـــەر داهات
ـــی  ـــە ئایدیۆلۆژیەت ـــژوو ب ـــەكانی مێ ـــەرە ڕەش ـــت الپ نابێ

سیاســـی پەردەپـــۆش بكرێـــن.
 كارەساتی 16ی ئۆكتۆبەری 2017

هەڵە و تاوان دژی چارەنووسی نەتەوەیەك
ناوچـــە  و  كەركـــووك  منداڵێكـــی  ئەگـــەر 
دابڕێنراوەكانـــی دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێمـــی كوردســـتان 
پاشـــانیش  و  ڕیفرانـــدۆم  ئەنجامدانـــی  كاتـــی  لـــە 
 )4( تەمەنـــی  تەنیـــا  ئۆكتۆبـــەر  كارەســـاتی 16ی 
ســـاڵ بووبێـــت و ئـــەو كات نەیزانیبێـــت چـــی ڕووی 
داوە و ئێســـتا كـــە تەمەنـــی بووەتـــە )9(ســـاڵ و پرســـیار 
لـــە دایـــك و بـــاوك و مامۆســـتاكەی لـــە قوتابخانـــە 
بـــكات و بڵێـــت: بۆچـــی وامـــان بەســـەر هـــات و هێـــزی 
پێشـــمەرگە و حوكمڕانـــی كوردســـتانی لـــەم ناوچانـــە 
بوونـــی نەمـــا؟ ئاخـــۆ دەبێـــت چ وەاڵمێـــك وەربگرێـــت؟ 
ـــە  ورووژاندنـــی ئـــەم پرســـیارە لـــە هـــزری ئـــەم منداڵ
تەمـــەن )9(ســـاڵەدا زۆر دوورە لـــەوەی بزانێـــت كـــە 
سیاســـییەكانی  پارتـــە  نێـــوان  كێشـــەی  و  ملمالنـــێ 
كوردســـتان بوونـــی هەیـــە، یـــان بوونـــی نییـــە، بەڵكـــو ئـــەم 
پرســـیارە لـــەو هەســـتە نەتەوەییـــەوە ســـەرچاوە دەگرێـــت 
ــر  ــی ژێـ ــی ناوچەكانـ ــەر منداڵێكـ ــش وەك هـ ــە ئەویـ كـ
ئیـــدارەی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان هـــەر بـــە 
زمانـــی كـــوردی قســـە دەكات، بـــەاڵم ئـــەو ژینگـــەی 

ئـــەو تیایـــدا دەژی، لـــە ژینگـــەی خوشـــك و براكانـــی 
لـــە شـــارەكانی دیكـــەی ژێـــر ئیـــدارەی حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان جیـــاوازە، ئـــەم منداڵـــە وێڵـــە بـــە 
دوای زانینـــی ئـــەو جیاوازییـــەی كارەســـاتی 16ی 
ــدا  ــە كاتێكـ ــردوون، لـ ــەرزی كـ ــەریدا فـ ــەر بەسـ ئۆكتۆبـ
لەوانەیـــە نەزانێـــت پارتـــی و یەكێتـــی و حزبەكانـــی 
دیكـــەی كوردســـتان بوونیـــان هەیـــە، یـــان بوونیـــان نییـــە.
پرســـیاری گرنگتـــر ئەوەیـــە: ئایـــا دایـــك و باوكـــی، 
وانـــەی  قوتابخانـــە  لـــە  مامۆســـتایەی  ئـــەو  یـــان 
ــە  ــەم منداڵـ ــۆرە وەاڵمـــی ئـ ــەو جـ ــن بـ دەداتـــێ، دەتوانـ
تەمـــەن 9 ســـاڵەیە بدەنـــەوە كـــە بۆچـــی كارەســـاتی 
ـــە ئەگـــەر  ـــەم وەاڵم ـــۆ ئ ـــەر ڕووی دا؟ ب 16ی ئۆكتۆب
گریمانـــەی ئـــەوە بكەیـــن، توانییـــان ئـــەو منداڵـــە لـــە 
ــن و  ــەر تێبگەیەنـ ــاتی 16ی ئۆكتۆبـ ــتیی كارەسـ ڕاسـ
ــاتە بـــۆ لەباربردنـــی ئاكامـــی  پێـــی بڵێـــن ئـــەم كارەسـ
ڕیفرانـــدۆم و ســـەربەخۆیی كوردســـتان بـــووە، ئایـــا چ 
موچڕكێیەكـــی هەســـتكردن بـــە شـــەرمەزاری بەرامبـــەر 

ئـــەو تاوانـــە ناخـــی ئـــەو منداڵـــە ڕادەچڵەكێنێـــت؟
ئـــەو ســـاتەی ئـــەو منداڵـــە موچڕكێـــی هەســـت بـــە 
شـــەرمەزاری ڕایدەچڵەكێنێـــت، دەبێتـــە ئـــەو خاڵـــەی 
كـــە بـــە شـــێوەیەكی خۆڕســـك هەســـت دەكات كەســـانێك 
ئـــەو تـــاوان و هەڵەیەیـــان وەك پەڵەیەكـــی ڕەش بـــە 
نـــاوی ئەویشـــەوە لـــە نـــاو مێـــژووی نەتـــەوەدا تۆمـــار 
كـــردووە و، ئـــەم تـــاوان و هەڵەیـــەی 16ی ئۆكتۆبـــەر 
دژی الیەنێكـــی سیاســـی، یـــان گرووپێكـــی دیكـــە 
دژی  هەڵەیەكـــە  و  تـــاوان  ئەمـــە  بەڵكـــو  نەكـــراوە، 
ئامانجـــی نەتەوەیـــەك كـــراوە و دەبێـــت نەتـــەوە ئـــەم 
تـــاوان و هەڵەیـــە ڕاســـت بكاتـــەوە، نـــەك بكرێتـــە تیـــر و 
توانـــج بـــۆ تاقمێـــك، یـــان گرووپێـــك كـــە لـــەم تـــاوان و 
هەڵـــە مێژووییـــە دژی نەتـــەوەی خۆیـــان تێـــوە گالون 
ـــاوان  ـــەو ت ـــان ل ـــیان لەگـــەڵ خۆی ـــەواوی نەتەوەكەش و ت
ـــە فـــەرزی دەكات بیـــر  ـــدووە. ئەمەی ـــە تێوەگالن و هەڵەی
لـــەوە بكەینـــەوە، چـــۆن هـــەوڵ دەدەیـــن الپـــەڕە گـــەش 
و پڕشـــنگدارەكان بـــە زیندوویـــی بمێنێتـــەوە، دەبێـــت بـــە 
هەمـــان شـــێوەش هـــەوڵ بدەیـــن الپـــەڕە ڕەش و تـــاوان 
و هەڵەكانـــی نـــاو مێـــژووی نەتـــەوە بـــە زیندوویـــی 
شـــێوەیەكی  بـــە  بتوانرێـــت  ئـــەوەی  بـــۆ  بمێنێتـــەوە، 
دروســـت مامەڵـــەی لەگـــەڵ بكرێـــت و ڕێگـــە نەدرێـــت 
هەرگیـــز جارێكـــی دیكـــە هەڵـــە و تاوانـــی لـــەو شـــێوەیە 

لـــە مێـــژووی نەتـــەوەدا دووبـــارە ببێتـــەوە.
لێـــرەوە ئەگـــەر خوێندنەوەیەكـــی ورد بـــۆ هەڵـــە و 
تاوانـــی 16ی ئۆكتۆبـــەری 2017 بكەیـــن كـــە دژی 

لەگەڵ شاردنەوە و دڕاندنی 
هەر الپەڕەیەكی ڕەشی 
مێژووی خۆمان، الپەڕەیەكی 
ڕەش و تاوانێكی تازە لەو 
مێژووەدا دەنووسرێتەوە، بۆیە 
ئەگەر داهاتووی نەتەوەی 
خۆمان مەبەست بێت، نابێت 
الپەرە ڕەشەكانی مێژوو 
بە ئایدیۆلۆژیەتی سیاسی 
پەردەپۆش بكرێن

ئەم تاوان و هەڵەیەی 16ی 
ئۆكتۆبەر دژی الیەنێكی سیاسی، 
یان گرووپێكی دیكە نەكراوە، 
بەڵكو ئەمە تاوان و هەڵەیەكە 
دژی ئامانجی نەتەوەیەك كراوە 
و دەبێت نەتەوە ئەم تاوان 
و هەڵەیە ڕاست بكاتەوە، 
نەك بكرێتە تیر و توانج بۆ 
تاقمێك، یان گرووپێك كە لەم 
تاوان و هەڵە مێژووییە دژی 
نەتەوەی خۆیان تێوە گالون 
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خواســـت و ئاواتـــی نەتەوەیـــەك بـــۆ ســـەربەخۆیی ئەنجـــام 
درا، ئـــەوا پرســـەكە بـــەو شـــێوەیە خوێندنـــەوەی بـــۆ 
ـــووە پەلەیەكـــی ڕەشـــی  ـــەم كارەســـاتەی ب ناكرێـــت كـــە ئ
هەڵـــە و تـــاوان لـــە مێـــژووی نەتەوەكەمانـــدا، بكرێتـــە 
ــە دەوردا  ــێوەنی بـ ــااڵنە شـ ــمان و سـ ــەكەی عوسـ كراسـ
ـــە  ـــە ب ـــاوان و هەڵەی ـــەم ت ـــە ئ ـــۆ ئەوەی ـــن، بەڵكـــو ب بگێڕی
زیندوویـــی بمێنێتـــەوە و مامەڵـــەی دروســـتی لەگـــەڵ 
بكرێـــت، بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو پەڵـــە ڕەشـــە لـــە نـــاو مێـــژووی 
ـــەك و جارێكـــی دیكـــە  ـــد و وانەی ـــە پەن ـــەوەدا بكەین نەت

ـــەوە. ـــارە نەبێت ـــك دووب ـــچ جۆرێ ـــە هی ب
16ی  تاوانـــی  بـــۆ  جیـــاواز  خوێندنـــەوەی 
بكەینـــە  مێـــژوو  ئەوەیـــە  بـــۆ   2017 ئۆكتۆبـــەری 
و  ئەقڵییـــەت  تیایـــدا  كـــە  چاكســـازی  خانەیەكـــی 
بیركردنـــەوەی بوغـــز و كینـــە دژی خواســـتی نەتـــەوە 
ـــۆ  ـــا ب ـــەوەی ئینتیم ـــەت و بیركردن ـــۆ ئەقڵیی ـــن ب بگۆڕی

نەتـــەوە. خۆشـــگوزەرانیی  و  خـــاك 
نەتـــەوە ســـەركەوتووەكانی جیهـــان هەرگیـــز بـــە 
گرووپێـــك  و  تاقـــم  لـــە  تۆڵەســـەندنەوە  ئەقڵییەتـــی 
مێـــژووی  ڕەشـــەكانی  خاڵـــە  لەگـــەڵ  مامەڵەیـــان 
بـــەو جـــۆرە مامەڵەیـــان  خۆیـــان نەكـــردووە، بەڵكـــو 
ـــە  ـــە، وەك هەڵ ـــە و تاوان ـــەو هەڵ ـــە ئ ـــردووە ك لەگـــەڵ ك
و تـــاوان و پەڵـــەی مێـــژوو ددانـــی پێـــدا بنرێـــت و 
پاشـــان بـــە گیانێكـــی لێبوردەیـــی هـــەوڵ بدرێـــت ئـــەو 
هەڵـــە و تاوانـــە ڕاســـت بكرێتـــەوە، هـــەروەك چـــۆن 
نیلســـۆن ماندیـــال دوای كۆتاییهاتنـــی حوكمڕانیـــی 
ـــە باشـــووری ئەفریقیـــا  ڕەگەزپەرســـتی »ئاپارتایـــد« ل
بـــە  »ددانپێدانـــان  متێـــۆدی  بـــە  لۆژیكانـــە  زۆر 
ــە  ــەو كێشـ ــەوە« ئـ ــارە پێكهاتنـ ــتی و دووبـ ڕەگەزپەرسـ
ــوور  ــای باشـ ــە ئەفریقیـ ــتی لـ گەورەیـــەی ڕەگەزپەرسـ
كۆتایـــی پـــێ هێنـــا و هـــەر لەســـەر ئـــەم میتـــۆدە بـــەرزە 

خەاڵتـــی نۆبڵـــی ئاشـــتی پـــێ بەخشـــرا.
ـــە ئەگـــەر هەڵوەســـتەیەك لەســـەر  ـــەم بنەمای لەســـەر ئ
لۆژیكـــی ســـەرۆك بارزانـــی بكەیـــن بـــۆ چۆنیەتـــی 
مامەڵەكردنـــی لەگـــەڵ كارەســـاتی 16ی ئۆكتۆبـــەری 
2017 لـــەو كاتـــەی كـــە باڵیـــۆزی ئەمریـــكا نامـــەی بـــۆ 
ســـەرۆك بارزانـــی ناردبـــوو و بـــۆی نووســـیبوو: »ئەمـــڕۆ 
ـــی  ـــۆرە وەاڵم ـــەو ج ـــی ب ـــەرۆك بارزان ـــە«! س ـــێ نیی دوێن
ـــای  ـــت«، ئەمـــە مان ـــووەوە: »ســـبەینێش ئەمـــڕۆ نابێ داب
ئەوەیـــە ســـەرۆك بارزانـــی لـــەوە دڵنیـــا بـــووە كـــە هێـــزی 
پێشـــمەرگەی كوردســـتان وانەیەكـــی ئەوتـــۆ بـــەو هێـــزە 
دەدات كـــە هێـــرش دەكاتـــە ســـەر كوردســـتان، جارێكـــی 
دی نەتوانـــن بیـــر لـــە داگیركردنـــی كوردســـتان بكەنـــەوە، 

هـــەر ئەمـــەش وای كـــرد، هێـــزی بەرامبـــەر ناچـــار 
شـــەڕەكە ڕابگرێـــت و دەســـت بـــە دانوســـتاندن بكرێتـــەوە و 
قـــەوارەی سیاســـیی هەرێمـــی كوردســـتان بپارێزرێـــت، كـــە 
ئەمـــەش ئامانجـــی هەمـــوو خەڵكـــی كوردســـتان بـــوو.

ـــە ســـەر كارەســـاتی  لەمـــاوەی ئـــەو پێنـــج ســـاڵەی ب
بارزانـــی و  تێدەپەڕێـــت، ســـەرۆك  16ی ئۆكتۆبـــەر 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــۆ یـــەك ســـاتیش 
بـــەو جـــۆرە مامەڵەیـــان لەگـــەڵ ئـــەم هەڵـــە و تاوانـــە 
پارتـــی  دژی  تـــاوان  و  هەڵـــە  وەك  كـــە  نەكـــردووە 
دیموكراتـــی كوردســـتان كرابێـــت، بەڵكـــو ئـــەم كارەســـاتە 
بەرەنجامـــی كاڵفامیـــی سیاســـی، یـــان بوغـــز و ڕق 
ــووە،  ــی بـ ــی سیاسـ ــك دژی الیەنێكـ ــەی تاقمێـ و كینـ
بـــەاڵم لـــە بنەڕەتـــدا ئـــەم تاوانـــە بـــە دەســـتی تاقمێـــك 
ـــەو  ـــان ئ ـــە هەم ـــێكن ل ـــیان بەش ـــە خۆش ئەنجـــام دراوە ك
نەتەوەیـــەی كـــە ئـــەو تاوانەیـــان لـــە دژی ئەنجـــام 
داوە، لـــە بەرامبەریشـــدا ئیـــرادەی گەلـــی كوردســـتان 
لـــە میانـــەی ســـێ هەڵبژاردنـــی دوای كارەســـاتی 
ــە  ــان بـ ــگ پێدانیـ ــە دەنـ ــەری 2017 بـ 16ی ئۆكتۆبـ
ــتان،  ــی كوردسـ ــی دیموكراتـ ــی و پارتـ ــەرۆك بارزانـ سـ
ــاتی 16ی  ــە كارەسـ ــەلماندووە كـ ــتییەیان سـ ــەو ڕاسـ ئـ
ئۆكتۆبـــەری 2017 هەڵـــە و تاوانـــە لـــە مێـــژووی 
نەتـــەوەدا و دەبێـــت ئـــەم هەڵـــە و تاوانـــە وەك خـــۆی 
ـــت جارێكـــی  ـــوار نەدرێ ـــت و ب ـــەی لەگـــەڵ بكرێ مامەڵ
دیكـــە هەڵـــە و تاوانـــی لـــەو شـــێوەیە لـــە مێـــژووی 

نەتـــەوەدا دووبـــارە ببێتـــەوە.
ــتان  ــرادەی گەلـــی كوردسـ ــەم ددانپێدانانـــەی ئیـ ئـ
ــە  ــەك كـ ــە ڕێگەیـ ــە نەخشـ ــە بووەتـ ــە و تاوانـ ــەو هەڵـ بـ
ســـەرۆك بارزانـــی لۆژیكانـــە مامەڵـــەی لەگـــەڵ دەكات 
و هەوڵـــی خـــۆی خســـتووەتە پـــاڵ ئیـــرادەی خەڵـــك 
و هەمـــوو هەوڵەكانـــی خـــۆی لـــە پێنـــاوی ئەوەیـــە 
ــە  ــە بـ ــە و تاوانـ ــەم هەڵـ ــە نەرێنییەكانـــی ئـ كاریگەرییـ
ــتی  ــەر ئاسـ ــەوە لەسـ ــتەوایی و پێكهاتنـ ــەی ئاشـ ڕێگـ
ڕێگـــەی  بـــە  و  كوردســـتان  نێوماڵـــی  یەكڕیزیـــی 
حكومەتـــی  لەگـــەڵ  پێكهاتنـــەوە  و  ئاشـــتەوایی 
فیدڕاڵـــی عێـــراق، نەهێڵێـــت جارێكـــی دیكـــە ئـــەوەی بـــە 
ـــەری  ـــی 16ی ئۆكتۆب ـــە و تاوان ـــە هەڵ ـــەو خاكـــەی ب ئ
2017 لـــە دەســـت گەلـــی كوردســـتان دەرچـــوو، دووبـــارە 
ســـەر  بگەڕێتـــەوە  ســـەربەرزانە  ئەمـــڕۆ  و  ببێتـــەوە 
ــی  ــەو نەهامەتـ ــی لـ ــتان و خەڵكەكەشـ ــی كوردسـ خاكـ
و بێڕێـــزی پـــێ كردنـــە ڕزگاریـــان بێـــت كـــە ئێســـتا 
وەك ئاكامـــە نەرێنییەكانـــی ئـــەو هەڵـــە و تاوانـــە بـــە 

دەســـتیەوە دەناڵێنـــن.

خوێندنەوەی جیاواز بۆ 
تاوانی 16ی ئۆكتۆبەری 2017 

بۆ ئەوەیە مێژوو بكەینە 
خانەیەكی چاكسازی كە تیایدا 

ئەقڵییەت و بیركردنەوەی 
بوغز و كینە دژی خواستی 

نەتەوە بگۆڕین بۆ ئەقڵییەت و 
بیركردنەوەی ئینتیما بۆ خاك و 

خۆشگوزەرانیی نەتەوە

نەتەوە سەركەوتووەكانی 
جیهان هەرگیز بە ئەقڵییەتی 

تۆڵەسەندنەوە لە تاقم و 
گرووپێك مامەڵەیان لەگەڵ 

خاڵە ڕەشەكانی مێژووی خۆیان 
نەكردووە، بەڵكو بەو جۆرە 

مامەڵەیان لەگەڵ كردووە كە 
ئەو هەڵە و تاوانە، وەك 

هەڵە و تاوان و پەڵەی مێژوو 
ددانی پێدا بنرێت و پاشان 
بە گیانێكی لێبوردەیی هەوڵ 

بدرێت ئەو هەڵە و تاوانە ڕاست 
بكرێتەوە
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مەال مستەفا بارزانی پێی دەگوتین: 
نابێت مامۆستای ئایینی حزبایەتی 

تێكەڵی ئایینەكەی بكات و 
لە هەق ال بدات 

مەال محەمەد وەرتێ بۆ گواڵن:
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ئێمەی مامۆستایانی ئایینی لە 
شۆڕشدا مەال مستەفامان وەكو 

سەركردەیەكی گەورەی كورد سەیر 
كردووە، هەروەكو چۆن باوك 
خێزان و منداڵ بەڕێوە دەبات 
و لە خزمەتیاندایە هەر وا 

مامەڵەی كردووە

ئێمە كاتێك دینداریمان كردووە 
ڕێزمان لە هەموو هاوواڵتییەكی 

ئەم كوردستانە گرتووە بە 
جیاوازی ئایین و نەتەوە و 

ڕەگەز و گەورە و بچووكەوە و 
عیشقمان بۆ خوداپەرستی و 

ئایینەكەمان هەبووە

* بــەو پێیــەی تەمەنێكــی درێــژت لە خوداپەرســتی 
و وانەوتنــەوە بەســەر بــردووە و زانیارییەكــی باشــت لــە 
ئیســامی هەیــە،  ئیســامی و شــەریعەتی  فقهــی 
ــەو ڕەســەنایەتییەی  ــن باســێكی ئ ســەرەتا حــەز دەكەی
ئایینــی پیــرۆزی ئیســام بكــەن كــە الی مــەالی 

ــووە؟ كــورد هەب
- ئایینــی پیــرۆزی ئیســام و مێــژووی ئیســام 
دەوڵەمەندە بە ســەدان ڕووداو و بەســەرهات، موســڵمان 
دەبێــت شــارەزاییەكی باشــی لــە قورئانــی پیــرۆز و 
فەموودەكانــی پێغەمبــەر محەمــەد )درودی خــوای 
لەســەر بێــت( هەبێــت، دواتــر لــە مەرجەعــە دینییــە 
ــژووی  ــۆ مێ ــەواوی ب ــەوەی ت ــراوەكان خوێندن باوەڕپێك
ئیســام هەبێــت و شــارەزایی لــە ئەهلــی زكــر هەبێــت: 
ْكــِر إِن ُكنُتــْم َل َتْعَلُمــوَن(، ئــەو كات  )َفاْســأَُلوا أَْهــَل الذِّ
باســی مێــژووی ئیســام بــكات. زانــا و مامۆســتایانی 
ئایینــی ئیســامیش ئــەو شــارەزاییەیان هەبــووە، بۆیــە 
ــەردەم بیــری توندوتیــژی و تەكفیــری  ــە ب نەكەوتوونەت
پێنــاو  لــە  هەمیشــە  نەڕۆشــتوون،  هەڵــەدا  بــە  و 
ئایینەكەیــان و موســڵمانان و مرۆڤــەكان بــە جیــاوازی 
ئــەوەی ئیســام بــووە، یــان مەســیحی و جــوو، خــۆ 
ــە هەمــوو  ئێمــە كاتێــك دینداریمــان كــردووە ڕێزمــان ل
هاوواڵتیەكــی ئــەم كوردســتانە گرتــووە بــە جیاوازیــی 
ئاییــن و نەتــەوە و ڕەگــەز و گــەورە و بچووكــەوە و 
ــووە،  ــۆ خوداپەرســتی و ئایینەكەمــان هەب عیشــقمان ب
مــەال مســتەفا بارزانــی حــەزی بــە حزبایەتــی نەبــوو، 
مــەال مســتەفا گەلێــك جــار پێــی دەگوتیــن: مــەال 
ــەر  ــكات، ه ــەی ب ــی ئایینەك ــی تێكەڵ ــت حزبایەت نابێ

ئێمــە كەســێكمان خــۆش دەوێــت كــە دینــدار  بۆیــە 
نیشــتمانەكەی  بێــت و گەلەكــەی و  و كوردپــەروەر 
ــە  ــەوە. ســەبارەت ب ــت و لەســەر هــەق بكات خــۆش بوێ
لەنــاو  تەكفیــری  بیــری  دەركەوتنــی  و  توندوتیــژی 
هەندێــك گــرووپ و تەیــاردا، ڕاســتە لــە ســەرەتای 
بــە  توندوتیــژی  ئیســام  پیــرۆزی  ئایینــی  هاتنــی 
ئایینەكــە  باڵوكردنــەوەی  و  بەرگــری  مەبەســتی 
)درودی  پێغەمبــەر  لــە  كافــرەكان  كاتێــك  هەبــووە، 
ــە  ــحابەكانیان داوە، ب ــە ئەس ــت( و ل ــەر بێ ــوای لەس خ
ناچــاری بەرگرییــان لــە خۆیــان كــردووە و شــەڕ و 
كوشــتار هەبــووە، بــۆ نموونــە كافــرەكان و جــووەكان لــە 
مەدینە هێرشــیان دەكردە ســەر موســڵمانەكان بۆ ئەوەی 
ــەر 10  ــدا ه ــە شــەڕی خەندەق ــۆ ل ــەن، خ ــان بب لەناوی
موســڵمان و لــە دەوری خەنــدەق بەرگرییــان لــە مەدینــە 
كــرد، بــەاڵم ئەمــە بــەو واتایــە نایــەت لــە ئێســتادا 
لەنــاو دەوڵەتێكــی ئیســامیدا توندوتیــژی بەرامبــەر 
ــا و مامۆســتایانی  ــرای موســڵمانت بكەیــت، زان ــە ب ب
ئایینــی پیــرۆزی ئیســام بۆیــە خۆشەویســتن، چونكــە 
لــە ڕەســەنایەتیی ئایینەكــە الیــان نــەداوە و، بــە دڵ و 
ــك و كۆمەڵگــە و خــاك و  ــان خۆشەویســتیی خەڵ ئیم

نیشــتمانەكەیان دەوێــت.
* هــەر ئــەم ڕەســەنایەتی و تێگەیشــتنەی ئایینــی 
ــورد كەلتوورێكــی  ــردووە ك ــرۆزی ئیســامە وای ك پی
ئایــا  هەبێــت.  لێبووردەیــی  و  پێكەوەژیــان  بــەرزی 
ــە  ــرۆزی ئیســام ل ــی پی ــتایانی ئایین ــی مامۆس ڕۆڵ
دژایەتیكردنــی توندوتیــژی و چاندنــی تــۆوی پێكــەوە 

ــووە؟  ــی چــۆن ب ــان و لێبووردەی ژی

مــەال محەمــەد وەرتــێ زانایەكــی هەڵكەوتــوو و شــارەزا لــە بــواری شــەریعەت و فقهــی ئیســامی، پتــر لــە 50 ســاڵ 
خزمەتــی زانســتە شــەرعییەكانی كــردووە و لــە قوتابخانــە ئایینییــەكان وانــەی وتووەتــەوە و مــاوەی20 ساڵیشــە لــە 
قوتابخانــەی ســەواف وانــە دەڵێتــەوە، تــا ئێســتا ژمارەیەكــی بەرچــاو مامۆســتای ئایینــی لەســەر دەســتی ئــەو بڕوانامــەی 
ــوای یەكێتــی  ــااڵی فەت ــەی ب ــووە. پێشــتر ئەندامــی مەكتەبــی تەنفیــزی و ســەرۆكی لێژن زانســتی مەالیەتیــان وەرگرت
زانایانــی ئایینــی ئیســامی كوردســتان بــووە، هــەر چەنــدە مامۆســتا تەمەنێكــی گــەورەی هەیــە، بــەاڵم یــادەوری 
ــوول  ــە شۆڕشــی ئەیل ــداری و خۆشەویســتیی خواپەرســتی و خــاك و نیشــتمانی مامۆســتایانی ئایینــی ل ــژووی دین مێ
ــەو  ــووە و باســی پاڵپشــتی و پشــتگیریی ئ ــی كەوت ــە مــەال مســتەفا بارزان ــەدا چــاوی ب ــن بۆن ــە چەندی ــر مــاوە، ل لەبی
ســەركردەیە دەكات بــۆ مامۆســتایانی ئایینــی و ئایینــی ئیســام و نیشــتمانپەروەری. باســكردنی ئــەو ســەردەمە و ڕۆڵــی 
مامۆســتایانی ئایینــی لــە قۆناغــە مێژووییــەكان تــەوەرەی ســەرەكیی ئــەم دیمانەیــەی گۆڤــاری گــواڵن بــوون و بەمجــۆرە 

مــەال محەمــەد وەرتــێ وەاڵمــی پرســیارەكانی دایــەوە.
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بێــت(  لەســەر  خــوای  )درودی  پێغەمبــەر   -
خەڵكــی خــۆی كۆكــردەوە و زۆری پــێ خــۆش بــوو 
هەمــووی ببنــە ئیســام و عیبادەتــی خــودای گــەورە 
و میهرەبــان بكــەن. خــودای گــەورە ئایەتێكــی بــۆ 
ــَك َلََمــَن َمــْن  هێنایــە خــوارەوە و پێــی وت: )َولَــْو َشــاَء ِربُّ
ــوا  ــي َيُكوُن ــاَس َحتَّ ــرُِه النَّ ــَت ُتْك ــا أََفأَْن ــمْ َجِميًع ُه ِف اْلَرِْض ُكلُّ

ــە  ــت ب ــەر )د.خ( دەتەوێ ــەی پێغەمب ــا ئ ــَن(، وات ُمْؤِمِن

زۆر خەڵكــی ئیســام بكەیــت. لــە ئایەتێكــی دیكــە 
ــُد  َ الرُّْش ــنَّ ــْد َتَب ــِن َق ي ــرَاَه ِف الدِّ ــەوە: )َل إِْك ــد دەكات تەئكی
...( واتــا كۆتایــی هــات خەڵكــی بــە زۆر  ِمــَن اْلَغــيِّ

بكرێنــە ئیســام، بــەاڵم ئەوەشــی وتــووە: هــەر كەســێك 
بــە قســەی خــودا و پێغەمبــەران نــەكات گومڕایــە: 
)َوَمــْن َيْعــِص اللَّــَه َورَُســولَُه َفَقــْد َضــلَّ َضــَاًل ُمِبيًنــا(. لــە 
ــِر إِن  ْك ــَل الذِّ ــأَُلوا أَْه ــووە: )َفاْس ئایەتێكــی دیكــەدا هات
ُكنُتــْم َل َتْعَلُمــوَن(، لێرەشــدا مەبەســتی مەزهەبەكانــە، 

ــی ئیمامــی  ــوردی موســڵمان مەزهەب ــا ئێمــەی ك وات
ئــەم  لــەم هەمــوو  پەیــڕەو دەكەیــن، جگــە  شــافعی 
ــەوێ هــەر كەســێك  ــرەو ل ــاوەڕی توندتیــژی و لێ بیروب
ــاوی  ــە ن ــاوە ب هەڵســاوە و بیروباوەڕێكــی جــودای هێن
ئیســامەوە بــاڵوی دەكاتــەوە، هەمــووان موخالیفــن، 
و  دەنێنــەوە  ئێمــەش  بــۆ  كێشــە  و  گرفــت  زۆرجــار 
گەنجــەكان فریــو دەدەن. ڕۆژێــك جەنازەیەكیــان هێنایــە 
مزگــەوت و گەنجێكــی لەگەڵــدا بــوو، وتــی: مــن 
)مــەالم(، كاتێــك پێویســت بــوو نوێــژ لەســەر جەنازەكــە 
بكەیــن، دەســتی كــرد بــە وتارخوێندنــەوە. پێــم وت 
ــك  ــە. كاتێ ــار مــەدە خــۆ هەینــی و ڕەمــەزان نیی گوت
بــە  مــن  بــرد،  گۆڕســتانیان  بــەرەو  جەنازەكەیــان 
گەنجەكــەم وت، مــادام مەالیــت و مردووەكــە خاڵتــە: 
بچــۆ تەلقینــی بــدە. كەچــی وتــی: باشــە. دواتــر بینیم 
لەگــەڵ جەنــازە نەچــوو. پێــی وتــم: تەلقیــن و قنــوت 
ــرۆزی ئیســام زۆر  ــە ئایینــی پی ــە ل ــەم الدان ــە. ئ نیی
زیانــی هەیــە و گوناحێكــی گەورەیــە. لــە كاتێكــدا 
پێغەمبــەر )د.خ( دوانوێــژی بــێ قنــوت نەكــردووە.

كوردســتان  خەڵكــی  و  كوردســتان  هەرێمــی   *
بەگشتی زیانی بۆ سەر دراوسێ و واڵتانی دەوروبەر 
و عــەرەب نییــە، كەچــی بــەردەوام حكومەتەكانــی ئــەو 
واڵتانــە بــە تــۆپ و فڕۆكــە بۆردومانمــان دەكــەن، 
ئایــا حوكمــی ئیســام لەســەر موســڵمان و دراوســێتی 

چییــە؟ 
زۆر  دراوســێتی  لەســەر  ئیســام  حوكمــی   -
گەورەیــە. ئیمامــی عومــەر ڕەزای خــوای لەســەر 
ــدواڵی كــوڕی وت:  ــە عەب بێــت، ســەدەقەی كــرد و ب

لــە خێرەكــە دراوســێ جوولەكەكانمــان لــە بیــر نەكەیــت. 
كــە گەڕایــەوە تەئكیــدی لــە كوڕەكــەی كــردەوە، وتــی 
ــەكات،  ــم ن ــە گوێ نەوەكــو گەنجــە و خوێنگەرمــە و ب
دراوســێ  بــۆ  خێرەكــەم  بەڵــێ  وت:  پێــی  ئەویــش 
پێغەمبــەر  فەرمــوودەی  تەنانــەت  بــرد.  جووەكەشــم 
)د.خ( هەیــە دەڵێــت: ئەگــەر كەســێك بیەوێــت بچێتــە 
بێــت.  خــۆی  دراوســێی  ئــاگاداری  بــا  بەهەشــت 
مامۆســتایانی  هەمــوو  دەبێــت  دیكــەوە  لەالیەكــی 
ئایینــی پیــرۆزی ئیســام دەنگیــان بگەیەننــە ئــەو 
موســڵمانانەی دراوســێمان و ڕاســتیی موســڵمانێتی 
ــا  ــەوان، ئەگەرن و مەزڵوومییەتــی كــورد بگەیەنینــە ئ
دەقــی  لــە  و  ئیســام  پیــرۆزی  ئایینــی  لــە  ئــەوا 
پێغەمبــەردا  فەرموودەكانــی  و  پیــرۆز  قورئانــی 
هاتــووە بەرگــری لــە خــاك و نیشــتمان ئەركــە لەســەر 
ــەر  ــی پێغەمب ــە فەرموودەیەك ــەت ل ــڵمانان، تەنان موس
)د.خ( هاتــووە: )مــن قتــل دون مالــه فهــو شــهید 
ومــن قتــل دون دمــه فهــو شــهید ومــن قتــل دون 
دینــه فهــو شــهید..(، ئێمــە تەعــەددا و دەســتدرێژی 
لەســەر كــەس ناكەیــن، بــەاڵم نابێــت دەســتدرێژی و 

قبــووڵ بكەیــن. تەعــەددای كەســیش 
* ڕۆڵــی زانــا و مامۆســتایانی ئایینــی ئیســام 
و  ئیســام  ئایینــی  ڕەســەنایەتیی  پاراســتنی  لــە 
نیشــتمانەكەیان  پاراســتنی خــاك و  خوداپەرســتی و 
چــۆن بــووە، بــە حوكمــی ئــەو هەمــوو ســاڵەی خزمەتت 
كــردووە داواكاریــت لــە مــەال و مامۆســتایانی ئایینــی 

ــە؟  ــرۆزی ئیســام چیی پی
ــا و مامۆســتایانی ئایینــی پیــرۆزی ئیســام  - زان
و  تەبایــی  و  ئاشــتی  لەســەر  جەختیــان  بــەردەوام 
پێكەوەژیــان و لێبووردەیــی كردووەتــەوە، هــەر خــۆی 
ــدا ئایینــی پیــرۆزی ئیســام ئایینــی ئاشــتییە  لەخۆی
و بــۆ هەمــوو مرۆڤایەتــی بــە بــێ جیــاوازی هاتــووە. 
خــودای گــەورە و میهرەبــان لــە زۆر ئایەتــی پیــرۆزی 
قورئانــدا بــاس لــە خۆشەویســتی و ئاشــتی و ڕێزگرتــن 
بــۆ  بەزەیــی  و  ڕەحمــەت  كــردووە،  بەرامبــەری  لــە 
شــەریعەتدا  لــە  تەنانــەت  مرۆڤایەتییــە،  ســەرجەم 
هاتــووە دروســتە بچیتــە پرســەی مەســیحی و جــوو 
لــە كەنیســە و شــوێنی عیبادەتیــان سەرەخۆشــیان لــێ 
ــرم  ــت. مــن لەبی ــۆ بكەی ــان ب ــت و دۆعــای خێری بكەی
دێــت، جــوو و مەســیحی لــە زۆربــەی گوندەكانــی 
كوردســتان هەبــوون و لەگــەڵ موســڵمانەكاندا پێكــەوە 
نێوانیانــدا  لــە  ئایینــی  ژیــاون و هیــچ كێشــەیەكی 
ئێزدییەكانیشــدا  لەگــەڵ  چــۆن  هەروەكــو  نەبــووە، 

زانا و مامۆستایانی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالم بۆیە 
خۆشەویستن، چونكە لە 
ڕەسەنایەتیی ئایینەكە الیان 
نەداوە

زانا و مامۆستایانی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالم بەردەوام 
جەختیان لەسەر ئاشتی و 
تەبایی و پێكەوەژیان و 
لێبووردەیی كردووەتەوە

فەرموودەی پێغەمبەر )د.خ( 
هەیە دەڵێت: ئەگەر كەسێك 
بیەوێت بچێتە بەهەشت با 
ئاگاداری دراوسێی خۆی بێت

هەر كەسێك هەڵساوە و 
بیروباوەڕێكی جودای هێناوە 
بە ناوی ئیسالمەوە باڵوی 
دەكاتەوە، هەمووان موخالیفن، 
زۆرجار گرفت و كێشە بۆ ئێمەش 
دەنێنەوە و گەنجەكان فریو 
دەدەن
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گرفــت لەگــەڵ موســڵمانەكان نەبــووە، هیــچ كەســێك 
تەعــدای لــە كەســێكی دیكــە نەكــردووە، ئەمــە زانــا و 
مامۆســتایانی ئایینــی پیــرۆزی ئیســام لەنــاو كــورددا 
بــە باشــی پەیڕەویــان كــردووە. مامۆســتایان پــەروەردەی 
مزگــەوت و حوجــرە و تەكییــە بــوون و لــە خۆشــی 
و ناخۆشــیدا لەگــەڵ میللەتەكــەی خۆیانــدا بــوون، 
ــان  ــی دینەكەی ــیان بەپێ ــە ئایینییەكەش ــە ئەرك جگــە ل
خەڵكیــان فێــری نیشــتمانپەروەری و خۆشەویســتیی 
خــاك و پارێــزگاری لــە نەتەوەكەیــان كــردووە، چونكــە 
لــە ئیســام و لەنــاو موســڵمانان خــاك و نەتــەوە گەلێــك 

پیــرۆزن . 
ئیســام  پیــرۆزی  ئایینــی  مامۆســتایانی   *
بــەردەوام لەگــەڵ ســەركردە مێژووییەكانــی كــورد بــوون 
و پاڵپشــتی پێشــمەرگە و شۆڕشــیان كــردووە، پرســیار 
لێــرەدا ئەوەیــە ئایــا تــا چەنــد مامۆســتایانی ئایینــی 
پیــرۆزی ئیســام لــە شــۆڕش و ڕاپەرینــەكان بەشــدار 

ــوون؟  ب
- لە ســەردەمی مەال مســتەفا بارزانی مامۆســتا و 
مــەال و زانایانــی ئیســامی هەمــووان لــە دەوری مــەال 
مســتەفا بارزانــی بــوون و كار بــە لێژنــەی فتــوا دەكــرا 
ئامــۆژگاری  بەرپرســان گوێڕایەڵــی  و  ســەركردە  و 
و  بــوون  ئایینــی  مامۆســتایانی  داواكارییەكانــی  و 
ــات و  ــە شــۆڕش و خەب ــوو ل ــان هەب ڕۆڵێكــی گەورەی
پارێزگاریكــردن لــە شــەرەف و نامووســی موســڵمانان. 
مــن تەنیــا باســی تەمەنــی خــۆم وەكــو مامۆســتایەكی 
ئایینــی لەنــاو شۆڕشــی ئەیلــوول و لــە خزمەتــی مــەال 

لــە  كــە  بارزانــی دەكــەم. مــەال مســتەفا  مســتەفا 
ســااڵنی حەفتاكانــدا یەكێتیــی زانایانــی ئیســامی 
كوردســتانی دروســت كــرد زۆر جــوان لەبیرمــە حــەوت 
ــووم  ــان ب ــە خزمەتی ــی ل ــەی باڵەكایەت ــە گەاڵڵ ڕۆژ ل
و ئەندامــی كۆنگــرە بــووم. لــە ڕۆژی حەوتــەم مــەال 
مســتەفا وتــاری دا و پێــی وتیــن: »مامۆســتایان 
بــەاڵم  ئێــوە ڕوونــە،  بــە  بێــن، چــاوم  یاخــوا بەخێــر 
ــان  ــە دینەكەت ــان ل ــت: ئاگات ــوە دەوێ ــە ئێ ســێ شــتم ل
ــە  ــان ل ــان بێــت، ئاگات ــە مەزهەبەكەت ــان ل بێــت، ئاگات
نیشــتمانەكەتان بێــت و ئەمــن خەنجــەری بەرپشــتی 
ئێــوەم.« مــن لــە بۆنەیەكــدا بــە كاك مەســعود بارزانیــم 
گــوت: 52 ســاڵ پێــش ئێســتا مــەال مســتەفا بارزانــی 
پــێ وتیــن، ئێســتاش  لــە مزگەوتــی گەاڵڵــە وای 
ــو  ــۆش وەك ــە ت ــان لێی ــەوی، چاوم ــگای ئ ــە جێ ــۆ ل ت
ئــەو بیــت. پێــی وتــم: قســوور ناكەیــن، بــەاڵم وەكــو 

ــە گــۆڕاوە.  ــت، زەمان ــێ ناكرێ ئەویشــمان پ
ئێــوە  ئەركــی  دەگوتیــن  پێــی  مســتەفا  مــەال 
و  نیشــتمان  و  خــاك  و  ئاییــن  لــە  پارێزگاریكردنــە 
تێكەڵــی  حزبایەتــی  ئایینــی  مامۆســتای  نابێــت 
ئایینەكــەی بــكات و لەســەر حــەق ال بــدات. ئێمــەی 
مامۆســتایانی ئایینی لە شۆڕشــدا مەال مســتەفامان 
ــردووە،  ــەیر ك ــورد س ــو ســەركردەیەكی گــەورەی ك وەك
هەروەكــو چــۆن بــاوك خێــزان و منــداڵ بەڕێــوە دەبــات 
ــەو  ــەی كــردووە، ئ ــە هــەر وا مامەڵ ــە خزمەتیاندای و ل
زۆر لەگــەڵ حزبابەتــی نەبــوو، حزبایەتــی خۆپەرســتی 

تێدایــە و میللــەت پەرتــەوازە دەكات.

مەال مستەفا كە لە سااڵنی 
حەفتاكاندا یەكێتیی زانایانی 

ئیسالمی كوردستانی دروست 
كرد زۆر جوان لەبیرمە حەوت 
ڕۆژ لە گەاڵڵەی باڵەكایەتی 

لە خزمەتیان بووم و ئەندامی 
كۆنگرە بووم
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ڕێزگرتن لە گەورە زانایانی ئایینی 
ڕێزگرتنە لە ڕێڕەوی ئایینپەروەران و 

سیمبولە نیشتمانییەكان 
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كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
لـــە  پێغەمبـــەر )د.خ(دا  یـــادی مەولـــوودی  لـــە 
فەرهەنگـــە  و  بنەمـــا  لـــەو  وتارەكەیـــدا جەختـــی 
مێژووییـــەی گەلـــی كـــورد و هەڵوێســـتی مێژوویـــی 
ــی  ــتمانپەروەری بزاڤـ ــەروەر و نیشـ ــی ئایینپـ ڕێبەرانـ
ڕزگاریخوازیـــی گەلـــی كـــورد كـــردەوە و تەئكیـــدی 
لـــەوە كـــرد، ئامـــۆژگاری زانایـــان گرنگە، پێشـــەنگی 
پێویســـتە،  خـــۆی  وەك  ئیســـام  گەیاندنـــی  و 
بۆیـــە ڕووی كـــردە زانایانـــی ئایینـــی و گوتـــی: 
مامۆســـتا  هەمـــوو  لـــەم  بچووكـــم  »داوایەكـــی 
ئامۆژگارییەكانـــی  لـــە  كـــە  هەیـــە،  بەڕێزانـــە 
خۆیـــان بێبەشـــمان نەكـــەن، لـــە ڕێبەرایەتیكردنـــی 
كۆمەڵگەكەمـــان بێبەشـــمان نەكـــەن، ڕێگـــە بگـــرن 
لـــەوەی كـــە دینـــی پیـــرۆزی ئیســـام وەك ئاییـــن 
ــەرام و  ــرووپ و مـ ــی و گـ ــی كەسـ ــۆ بەرژەوەندیـ بـ

ئەجێندایەكـــی سیاســـی بـــەكار بێـــت«.
***

كـــورد هەمیشـــە خاوەنـــی فەرهەنگێكـــی گـــەورەی 
ـــە ئایینـــی ئیســـام و ئیســـامپەروەران و  ـــن ل ڕێزگرت
زانایانـــی ئایینـــی بـــووە، وێـــڕای بەرزڕاگرتنـــی یـــادە 
نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكان، ڕێـــز و بەهـــای زۆری 
ــاوە،  ــە ئایینیەكانیـــش دانـ بـــۆ زیندووڕاگرتنـــی بۆنـ
تـــا ئـــەوەی گەیشـــتووەتە ئاســـتی پێكەوەگرێدانـــی 

ـــی. هـــەردوو ئاراســـتەی ئایینـــی و نەتەوەی
ـــی هەســـتێكی ڕەوا  ـــەو پێیـــەی هەســـتی نەتەوەی ب
ـــەر گـــەل و  ـــە بەرامب ـــەرزی مرۆڤ و خۆڕســـكانەی ب
نیشـــتمانەكەی، هەســـتی ئایینیـــش بـــە هەمـــان شـــێوە 
و وەك هێـــز و بەهایەكـــی گـــەورە لـــە ناخـــەوە پـــاڵ 
بـــە مرۆڤـــەوە دەنێـــت بـــۆ هەنگاونـــان بـــە ڕووی هـــەر 
ـــە  ـــە ل ـــاش، ك ـــتێكی ب ـــا و ڕەوش ـــردار و بەه كار و ك

ـــت. ـــەوە و نیشـــتمان بێ ـــن و نەت ـــی ئایی خزمەت
خۆشـــبەختانە یەكـــێ لـــە شـــانازییە دیارەكانـــی 
گەلـــی كـــورد، بەرزڕاگرتنـــی یـــادی پـــڕ شـــكۆی 
ــەر  ــوای لەسـ ــەرە )درودی خـ ــی پێغەمبـ لەدایكبوونـ
ـــورد بەشـــی شـــێریان  ـــی ك ـــە گـــەورە زانایان ـــت(، ك بێ
ــەر  ــادە و هـ ــەم یـ ــدان بـ ــیاندن و بایەخـ ــە شـ ــە لـ هەیـ
جیهانـــی  بـــۆ  گواســـتراوەتەوە  كوردیـــش  لەنـــاو 
ئیســـامی بـــەو ئاراســـتە و ئاســـتە بەرفراوانـــەی كـــە 

ئێســـتا هەیـــە.
ــی  ــە بۆنەیەكـ ــوود هەمیشـ ــادی مەولـ ــورد و یـ كـ
ئاشـــتیخوازی  هێمـــای  و  جەمـــاوەری  زینـــدووی 
و مرۆڤدۆســـتی و تەبایـــی و میانـــڕەوی بـــوون، 

ئەندامی مەكتەبی تەنفیزی و 
بەرپرسی ڕاگەیاندنی یەكێتی زانایانی ئایینی ئیسامی كوردستان.

مەال عەبدوڵاڵ شێركاوەیی

بۆ گواڵنی نووسیوە

كورد هەمیشە خاوەنی 
فەرهەنگێكی گەورەی 

ڕێزگرتن لە ئایینی ئیسالم 
و ئیسالمپەروەران و زانایانی 

ئایینی بووە

یەكێ لە شانازییە دیارەكانی 
گەلی كورد، بەرزڕاگرتنی 

یادی پڕ شكۆی لەدایكبوونی 
پێغەمبەرە )درودی خوای لەسەر 

بێت(
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كەلتوورێكـــە لـــەوەی كـــورد وەك گەلێكـــی زۆرینـــە 
موســـڵمان، بـــەردەوام نییـــەت و ئیـــرادەی خێـــری 
بـــۆ مرۆڤایەتـــی و ژیـــار و ژینگـــە ویســـتووە و 
خۆشەویســـتیی پێشـــەوای مرۆڤایەتـــی حەزرەتـــی 
ـــە  ـــت( كردووەت ـــوای لەســـەر بێ محەمـــەد )درودی خ
هەوێنـــی ئاشـــتەوایی و ســـیمبولی پێكەوەژیـــان و 

ســـەقامگیریی كیـــان و كۆمەڵگـــە.
ئەمســـاڵ جیاوازتـــر لـــە جـــاران و لـــە فیســـتیڤاڵێكی 
تایبـــەت و بـــە بەشـــداریی ڕاســـتەوخۆی ســـەرۆكی 
حكومەتـــی هەرێـــم و بەرپرســـانی بـــااڵی حكوومـــی 
و ژمارەیەكـــی بەرچـــاو لـــە زانایانـــی ئایینـــی و 
شـــێخانی تەریقـــەت و كەســـایەتیی كۆمەاڵیەتـــی 
و جەماوەرێكـــی زۆر، ئـــەم یـــادە بـــە فەرمـــی و 
ڕاگیـــرا،  بـــەرز  جیـــاوازەوە  بڕگـــەی  كۆمەڵێـــك 
ــار  ــاڵ و شـ ــەوت و مـ ــە زۆربـــەی مزگـ تەنانـــەت لـ
و دێهـــات و ســـەنتەر و بـــازاڕ و دامەزراوەكانیـــش 
ئاهەنگـــی مەولـــوود و شـــادی و خۆشـــی دەربڕیـــن 

بـــەو بۆنـــەوە بـــەدی كـــرا.
ئەمـــە نیشـــانەی ئەوەیـــە كـــە گەلـــی كـــورد لەمێـــژ 
ـــەوە  ـــی دەهێڵێت ـــە زیندووی ـــادە ب ـــە و ی ـــەم بۆن ـــاڵە ئ س
ئایینـــداری  كەلتـــووری  لـــە  بەشـــێك  بووەتـــە  و 
پێشـــەوای  خۆشەویســـتیی  بـــە  ئاشـــنایەتی  و 
ــوای  ــەد )درودی خـ مرۆڤایەتـــی حەزرەتـــی محەمـ
ــتی  ــر ئاسـ ــاڵە فراوانتـ ــەر سـ ــە هـ ــت(، كـ ــەر بێـ لەسـ
ــادی  ئـــەم یـــادە هەڵدەكشـــێ و دەبێتـــە مایـــەی شـ
هـــاوكات  بـــە ڕۆحـــی دینـــداری،  و هەســـتكردن 
ــی  ــاس و خواسـ ــر بـ ــر و زۆرتـ ــۆ زیاتـ ــە بـ دەرفەتێكـ
كەســـایەتیی ئـــەم پێشـــەوایە و دووپاتـــی پابەنـــدی بـــە 
ـــەوە  ـــااڵكان و ئەبدەیتكردن ئـــاكار و ڕەفتـــار و بەهـــا ب
جوانییەكانـــی كۆمەڵگـــە و، بەرزكردنـــەوەی گیانـــی 
لێبوردەیـــی و برایەتـــی و ئاشـــتەوایی و میانـــڕەوی 
و دووركەوتنـــەوە لـــە هـــزری تونـــدڕەوی و یەكتـــر 
ئەرێنیـــی  كاردانـــەوەی  ئەمـــە  كـــە  بوغزانـــدن، 
ـــەروەردە و ڕەوشـــت و  ـــە ئاراســـتەی پ هەمەجـــۆری ل
ـــە  هەســـتی عیرفانـــی موســـڵمانان چـــێ كـــردووە و ب

ــەوە.  ــۆی گەڕاوەتـ ــج بـ قازانـ
لـــە هاتنـــە كایـــەی ئـــەم نەریـــت و كەلتـــوور و 
ـــاو كۆمەڵگـــە و  ـــۆ ن ـــەنە ب ـــوان و ڕەس فەرهەنگـــە ج
بونیاتـــی ڕۆشـــنبیری و هۆشـــیاری و بـــە زینـــدوو 
هێشـــتنەوەی ئـــەم یـــاد و بۆنـــە ئایینـــی و نەتەوەییانـــە 
ئایینـــی  زانایانـــی  كـــورد،  تاكـــی  هـــزری  لـــە 
ڕۆڵێكـــی ســـەرەكی و بەرچـــاو و پێشـــەنگیان گێـــڕاوە 

و بەردەوامیـــش هانـــدەر و پاڵپشـــتی جـــددی بـــوون لـــە 
ئاراســـتەكردنی كۆمەڵگـــە بـــەرەو ئـــەو دەســـتكەوتە 
گرنگانـــەی بوونەتـــە فاكتـــەری خێـــر بـــۆ گـــەڵ و 
واڵت. چونكـــە گوتـــاری مـــەالی كـــورد هەڵقـــواڵوی 
ـــڕەوی و  ـــەریعەت و تێگەیشـــتنی دروســـت و میان ش
عیرفانـــی بـــووە، بـــە درێژایـــی مێـــژوو مـــەالی كـــورد 
لـــە چوارچێـــوەی ئـــەو ڕێـــڕەوە ڕەســـەن و زانســـتییەی 
ـــە  ـــاوە، هەمیشـــە ل ـــۆ دان ـــان ب ـــان بناغەی گـــەورە زانای
ڕێـــی پەیـــام و گوتـــار و هەڵوێســـتەوە خزمەتێكـــی 
گەورەیـــان لـــە ئاســـت واقـــع و خواســـتی خەڵـــك 
پێشـــكەش كـــردووە و، لـــە دەستنیشـــانكردنی بریـــن و 
دۆزینـــەوەی چارەســـەر هەوڵـــی جددییـــان داوە، بـــۆ 
ئـــەوەی باشـــترین ڕێگەچـــارە بـــە لەبەرچاوگرتنـــی 
بەرژەوەندیـــی دینـــی و دونیایـــی پێشـــكەش بكـــەن.

ـــر  ـــا ئێســـتا پت ـــورد ت ـــی ك ـــە زانایان ـــە نموون ـــەر ب ه
ــیعر و  ــێوازی شـ ــە شـ ــان بـ ــە )80( مەولوودنامەیـ لـ
پەخشـــان لـــە ژیـــن و ژیاننامـــە و ســـتایش و وەســـفی 
پێغەمبـــەر )درودی خـــوای لەســـەر بێـــت( بـــە زمانـــی 
بـــە  ئامـــاژەن  كـــە  نووســـیوە،  كـــوردی  شـــیرینی 
ـــە  ـــورد ل ـــدی مـــەالی ك ـــە دی ـــە ل ـــەم زات ـــی ئ گەورەی
ـــوردی  ـــەدەب و نووســـینی ك ـــداریی ئ ـــەك و، بەش الی
لـــە وەســـفی گەورەیـــی پێشـــەوای ئۆممـــەت لـــە 
ــە جۆراوجۆرەكانـــی جیهانـــی  ــرەی هەوڵـ ــاڵ زنجیـ پـ
ئیســـامی لـــە الیەكـــی دیكـــەوە، ســـەرباری ئەمـــەش 
زانایـــان هەمیشـــە ڕووی دەمـــی گوتـــار و داوایـــان 
بانگـــەوازە  بـــووە و،  نەتـــەوەی خۆیـــان خێـــر  لـــە 

خواییەكەشـــیان بـــە خـــەاڵت پێشـــكەش كـــردووە.
هەوڵەكانـــی  و  خزمـــەت  لـــە  ڕێزگرتـــن  بۆیـــە 
زانایـــان و بـــە گـــەورە ســـەیركردن و لەبەرچاوگرتنـــی 
ــە  ــان، ڕێزگرتنـ ــەو و ڕۆژیـ ــی شـ ــی بێوچانـ كۆششـ
ـــی  ـــەروەردە و پێگەیاندن ـــە ســـەرچاوەی دروســـتی پ ل
بـــەرەو  كۆمەڵگـــە  ئاراســـتەی  و  نـــەوەكان 
لـــە  ڕێزگرتنـــە  چاكتـــر،  و  پتـــر  هەڵكشـــانێكی 
ســـیمبول و ڕەمـــزە دیارەكانـــی نیشـــتمان، كـــە لەوەشـــدا 
زانایانـــی ئایینـــی جێدەســـتی خزمـــەت و خەبـــات و 
گیانفیداییـــان لـــە هەمبـــەر پرســـی ڕەوای گـــەل و 
ـــەوەی هێـــڕش و هەڕەشـــەی مەیدانـــی و  بەرپەرچدان
فكـــری و تونـــدڕەوی دوژمنـــان دیـــارە، ڕێزگرتنـــە 
لـــەو ســـەركردانەی وەك هێمـــای نەتەوەیـــی ناویـــان بـــە 
زیندوویـــی ماوەتـــەوە و ژیانیـــان لەپێنـــاو خزمەتـــی 
ـــان  ـــۆ خۆی ـــرد و ب ـــێ ك ـــۆم ل ـــەوە وەك م ـــن و نەت ئایی

ــەل بەخشـــی. ــە گـ ــان بـ ــووتان و ڕووناكییـ سـ

كورد و یادی مەولوود هەمیشە 
بۆنەیەكی زیندووی جەماوەری و 
هێمای ئاشتیخوازی و مرۆڤدۆستی 
و تەبایی و میانڕەوی بوون

زانایانی كورد تا ئێستا پتر 
لە )80( مەولوودنامەیان بە 
شێوازی شیعر و پەخشان لە ژین 
و ژیاننامە و ستایش و وەسفی 
پێغەمبەر )درودی خوای لەسەر 
بێت( بە زمانی شیرینی كوردی 
نووسیوە

گوتاری مەالی كورد هەڵقواڵوی 
شەریعەت و تێگەیشتنی دروست 
و میانڕەوی و عیرفانی بووە
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لەبـــەر ئـــەوە جێگـــەی ســـوپاس و پێزانیـــن و مایـــەی 
دڵخۆشـــیەكی زۆر بـــوو، كاتـــێ لـــە فیســـتیڤاڵی 
یـــادی لـــە دایكبوونـــی پێغەمبـــەر )درودی خـــوای 
لەســـەر بێـــت( ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێـــم ڕێـــزدار 
مەســـرور بارزانـــی وتەیەكـــی جوانـــی لـــە بـــارەی 
ڕۆڵـــی  نرخاندنـــی  و  مەولـــوود  بەرزڕاگرتنـــی 
ـــان پێشـــكەش كـــرد و، دواتریـــش وەك ڕێزگرتـــن  زانای
لـــە ئـــەرك و ماندووبـــوون و خزمـــەت و پیشـــەی 
پیـــرۆزی زانایانـــی ئایینـــی، ســـوپاس و پێزانینـــی 
پێشكەشـــی  كوردســـتانی  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
ژمارەیـــەك لـــە زانایانـــی بەتەمـــەن و بەئەزمـــوون 
و هەڵكەوتـــووی كوردســـتان كـــرد، لـــەوەش زیاتـــر 
ــر  ــە پیـ ــوارەوە و بـ ــە خـ ــتەیج هاتـ ــەر سـ ــۆی لەسـ خـ
زانایانـــەوە چـــوو بـــۆ ئـــەوەی دەســـتی خزمەتیـــان 

بگوشـــێ و پێزانینیـــان پێشـــكەش بـــكات.
ئـــەم دیمەنـــە وێـــڕای ئـــەوەی دڵخۆشـــكەر بـــوو، 
لـــە هەمـــان كات مێژوویـــی و هەڵگـــری پەیامێكـــی 
زانایـــان  ڕابـــردوو  لـــە  چـــۆن  بـــەوەی  گەورەیـــە، 
بـــوون،  پێشـــەنگ و مایـــەی ڕێـــز و حوڕمـــەت 

ئایینـــی  زانایانـــی  ئێســـتاش  شـــێوە  هەمـــان  بـــە 
شـــەریحەیەكی یەكجـــار گرنـــگ و پێویســـتن بـــۆ 
بـــەرەو  كۆمەاڵیەتـــی  ئاراســـتەی  و  كۆمەڵگـــە 

ئاشـــتیخوازی.  و  پێشـــەوەچوون  و  باشـــبوون 
هـــەر لەبـــەر ئەمـــەش بـــوو ســـەرۆكی حكومـــەت 
لـــە وتارەكەیـــدا جەختـــی لـــەو بنەمـــا و فەرهەنگـــە 
مێژووییـــەی گەلـــی كـــورد و هەڵوێســـتی مێژوویـــی 
ــی  ــتمانپەروەری بزاڤـ ــەروەر و نیشـ ــی ئایینپـ ڕێبەرانـ
ڕزگاریخوازیـــی گەلـــی كـــورد كـــردەوە و تەئكیـــدی 
لـــەوە كـــرد ئامۆژگاریـــی زانایـــان گرنگـــە، پێشـــەنگی 
پێویســـتە،  خـــۆی  وەك  ئیســـام  گەیاندنـــی  و 
بۆیـــە ڕووی كـــردە زانایانـــی ئایینـــی و گوتـــی: 
مامۆســـتا  هەمـــوو  لـــەم  بچووكـــم  »داوایەكـــی 
ئامۆژگارییەكانـــی  لـــە  كـــە  هەیـــە،  بەڕێزانـــە 
خۆیـــان بێبەشـــمان نەكـــەن، لـــە ڕێبەرایەتیكردنـــی 
ـــەن و ڕێگـــە بگـــرن  ـــمان نەك ـــان بێبەش كۆمەڵگەكەم
لـــەوەی كـــە دینـــی پیـــرۆزی ئیســـام وەك ئاییـــن 
ــەرام و  ــرووپ و مـ ــی و گـ ــی كەسـ ــۆ بەرژەوەندیـ بـ

ــی بـــەكار بێـــت«.  ــی سیاسـ ئەجێندایەكـ

زانایانی ئایینی جێدەستی 
خزمەت و خەبات و 

گیانفیداییان لە هەمبەر پرسی 
ڕەوای گەل و بەرپەچدانەوەی 
هێڕش و هەڕەشەی مەیدانی و 

فكری و توندڕەوی دوژمنان دیارە
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كابینـــەی  پێكهێنانـــی  ســـەرەتای  لـــە  هـــەر 
كوردســـتانەوە،  هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی 
كارنامەكەیـــدا  لـــە  حكومـــەت  ســـەرۆكی  ڕێـــزدار 
ــە  ــەی ژینگـ ــۆ پێگـ ــاژەی بـ ــە ئامـ ــە گرنگـ ــەم وتـ بـ
گەورەتریـــن  كوردســـتان  »ژینگـــەی  كـــرد: 
ســـەرمایەی هەرێمـــە«، بـــەم وتەیـــەش هەموومانـــی 
ــنبیری  ــە ڕۆشـ ــە ژینگـ ــرەودان بـ ــۆ بـ ــرد بـ ــد كـ پابەنـ
ژینگەییـــەكان.  مەترســـییە  كەمكردنـــەوەی  و 
دەســـتەی ژینگـــەی هەرێمـــی كوردســـتانیش وێـــڕای 
ـــی دارایـــی  ـــا و قەیران دەرهاویشـــتەكانی دوای كۆڕۆن
ـــك كەلێنـــی یاســـایی و ڕۆتینـــی كارگێڕیـــی  و هەندێ
كـــە بوونـــە ئاســـتەنگی ســـەر ڕێگـــەی كارەكانـــی، 
توانیویەتـــی لـــە مـــاوەی ڕابـــردوودا لـــە پـــاڵ ئەركـــە 
چاودێرییەكـــەی و ڕێگرتـــن لـــە زۆرێـــك لـــە پـــڕۆژە 
ناژینگەییـــەكان و ئەنجامدانـــی بەدواداچـــوون بـــۆ 
پێـــی  بـــە  پـــڕۆژە ئەنجامدراوەكانـــدا،  لـــە  زۆرێـــك 
توانـــا زۆر كاری دیكـــەی ئەنجـــام داوە لـــە بـــوارە 

وەك: جیاجیاكانـــدا 

 یەكەم: لە بواری یاساییدا
ـــە هـــەر دوو یاســـای ژمـــارە )8(  ـــەوە ب 1- پێداچوون
ســـاڵی )2008( و یاســـای ژمـــارە )3(ی ســـاڵی 
لـــە  هەمواركردنەوەیـــان  مەبەســـتی  بـــە   )2010(

بەرژەوەندیـــی ژینگـــەی كوردســـتاندا.

2- دەرچوواندنی ڕێنمایی تایبەت بە ڕاوكردن.
بـــە  تایبـــەت  ڕێنمایـــی  دەرچوواندنـــی   -3

كێـــوی. گیانلەبـــەری  بەخێوكردنـــی 
بـــە  تایبـــەت  ڕێنمایـــی  دەرچوواندنـــی   -4

ژینگەییـــەكان. زیانـــە  قەرەبووكردنـــەوەی 
5- ڕێنمایـــی تایبـــەت بـــە پاراســـتنی كواڵێتیـــی 

ــەوا. هـ
ـــی  ـــە ژینگەییەكان ـــە مەرج ـــەت ب ـــی تایب 6- ڕێنمای

ســـەربڕخانەكان.
7- دەرچوواندنـــی ڕێنمایـــی تایبـــەت بـــە پۆڵێنكـــردن 

و مەرجـــە ژینگەییەكانـــی پـــڕۆژەكان.
ژینگەییـــەكان  كەیســـە  بـــۆ  بەداواداچـــوون   -8
ـــژاردن،  ـــە جـــۆری ســـكااڵ، ســـزا، پـــێ ب ـــەدادگاكان ل ل

بەڵێننامـــە.

 دووەم: لە بواری كارگێڕیدا:
1- ئەنجامدانـــی پڕۆســـەی چاكســـازیی ئیـــداری و 
نەهێشـــتنی زۆر بـــواری زیادەڕۆیـــی لـــە خەرجییـــەكان.
بـــۆ  یاســـایی  ڕێـــكاری  زۆر  ئەنجامدانـــی   -2

حكومـــەت. بـــۆ  داهـــات  زیادكردنـــی 
3- كردنـــەوەی فەرمانگـــەی ژینگـــە لـــە پارێـــزگای 

هەڵەبجـــە.
4- وەرگرتنـــی ڕەزامەندیـــی ئەنجومەنـــی وەزیـــران 

بـــۆ كردنـــەوەی فەرمانگـــەی ژینگـــە لـــە زاخـــۆ.
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5- وەرگرتنـــی ڕەزامەندیـــی ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
بـــۆ كردنـــەوەی فەرمانگـــەی ژینگـــە لـــە ســـۆران.

فەرمانگەكانـــی  بـــۆ  دەســـەاڵت  دابەزاندنـــی   -6
بـــە مەبەســـتی كەمكردنـــەوەی ڕۆتیـــن. ژینگـــە 

جـــۆری  یەكســـانی  )یەكـــەی  كردنـــەوەی   -7
ژینگـــە. دەســـتەی  لـــە  كۆمەاڵیەتـــی( 

ـــۆ  ـــی ب ـــی دارای ـــی وەزارەت ـــی ڕەزامەندی 8- وەرگرتن
ـــی دەســـتەی ژینگـــە.  پەســـەندكردنی پەیكـــەری نوێ

 سێیەم: لە بواری هونەری و تەكنیكیدا
كاریگەریـــی  هەڵســـەنگاندنی  ئەنجامدانـــی   -1

ژینگەیـــی بـــۆ گشـــت پـــڕۆژەكان .
2- بەدواداچـــوون و پشـــكنین بـــۆ پـــڕۆژەكان بـــە 
مەبەســـتی دڵنیابـــوون لـــە جێبەجێكردنـــی مەرجـــە 

ژینگەییـــەكان.
پشـــكنینی  وەك:  تاقیگەیـــی  پشـــكنینی   -3
ـــی  ـــاو، پشـــكنینی بەكتریۆلۆجی ـــاك و ئ ـــی خ كیمیاوی
ــاو، پشـــكنینی دیكـــەی پێویســـت بەپێـــی جـــۆری  ئـ

پـــڕۆژەكان.
4- ســـەپاندنی ڕووبـــەری ســـەوزایی بـــۆ پـــڕۆژەكان، 
هەروەهـــا ســـەپاندنی ڕووبـــەری لـــە بـــری ســـەوزكردن 
ســـەوزایی  ڕووبـــەری  كـــە  پڕۆژانـــەی  ئـــەو  بـــۆ 

ــردووە. ــن نەكـ ــان دابیـ تەواویـ
دەبـــەی  بەكارهێنانـــی  قەدەغەكردنـــی   -5

پالســـتیكیی ئـــاو و دیـــاردەی جگەرەكێشـــان لـــە نێـــو 
ژینگـــەدا. فەرمانگەكانـــی  و  دەســـتە  بینـــای 

بـــۆ  وەزیـــران  ئەنجومەنـــی  لـــە  داواكـــردن   -6
گشـــتاندنی قەدەغەكردنـــی دەبـــەی ئـــاوی پالســـتیك 
ــدا.  ــی هەرێمـ ــی حكومەتـ ــت دامودەزگاكانـ ــە گشـ لـ
7- ئامادەكردنـــی ڕێبـــەری ڕێنمایـــی ژینگەیـــی 
كاریگەریـــی  هەڵســـەنگاندنی  ئامادەكردنـــی  بـــۆ 

ژینگەیـــی.
8- كۆتاییهێنـــان بـــە كاری نووســـینگە ئەهلییەكانـــی 
ئامادەكردنـــی  ئـــەی( و گێڕانـــەوەی  ئـــای  )ئـــی 
ڕاپۆرتـــی هەڵســـەنگاندنی كاریگەریـــی ژینگەیـــی 

ــتە و فەرمانگەكانـــی. ــۆ دەسـ بـ
9- كاراكردنـــی پەیـــڕەوی تایبـــەت بـــە پێكهێنانـــی 
ـــە هەرێمـــی  ـــااڵی پاراســـتەی سرووشـــتی ل ـــەی ب لێژن

كوردســـتان

لەگـــەڵ  پەیوەندیـــی  بـــواری  لـــە  چـــوارەم:   
هەرێمـــدا حكومەتـــی  وەزارەتەكانـــی 

1- كاراكردنـــی پەیوەندیـــی ڕۆژانـــە بـــە وەزارەت و 
دەســـتە جێبەجێكارەكانـــەوە بـــۆ دیاركـــردن و گەیاندنـــی 

ـــەكان. ڕاســـپاردە و پێشـــنیازە ژینگەیی
پاراســـتن  ئەنجومەنـــی  بەگەڕخســـتنەوەی   -2
و چاككردنـــی ژینگـــە و نوێكردنـــەوەی پەیـــڕەوی 
ڕێكخســـتنەوەی  و  ئەنجومـــەن  كاركردنـــی 
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كۆبوونەوەكانی و تەوەری باسەكانی.
3- داواكـــردن لـــە وەزارەتـــی بازرگانـــی و پیشەســـازی 
ــەرچوو  ــەواد و خۆراكـــی ماوەبەسـ ــەوەی مـ ــۆ ناردنـ بـ
بـــۆ واڵتـــی لێوەهاتـــوو، بـــۆ ئـــەوەی لەســـەر زەوی 
خۆمـــان نەســـووتێنرێت و نەشـــخرێتە ژێـــر خاكـــی 

خۆمـــان.
4- داواكـــردن لـــە وەزارەتـــی ســـامانە سرووشـــتییەكان 

بـــۆ باشـــتركردنی كواڵێتیـــی بەنزیـــن و گاز.
5- داواكـــردن لـــە وەزارەتـــی داد بـــۆ پیكهێنانـــی 
دادگای ژینگەیـــی و دانانـــی دادوەری ژینگەیـــی 

ــدا. ــە دادگاكانـ لـ
6- داواكـــردن لـــە وەزارەتـــی كارەبـــا بـــۆ ســـوودوەرگرتن 
لـــە ســـەرچاوەی وزە نوێبـــووەوەكان بـــۆ بەرهەمهێنانـــی 

كارەبـــا.
7- داواكـــردن لـــە وەزارەتـــی خوێندنـــی بـــااڵ بـــۆ 

كردنـــەوەی بەشـــی ژینگـــە لـــە زانكـــۆكان.
8- هاوكاریكـــردن لەگـــەڵ وەزارەتـــی پالندانـــان بـــۆ 

دانانـــی پرســـی ژینگـــە لـــە دیـــدگای 2030 دا.
9- هاوكاریكـــردن لەگـــەڵ وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ بـــۆ 

یەكخســـتنی زۆرێـــك لـــە ڕێنماییەكانمـــان.
10- هەماهەنگیـــی لەگـــەڵ دەســـتەی وەبەرهێنـــان 

ـــان. ـــە ســـێ زم ـــی ســـەوز ب ـــەری وەبەرهێنان ـــۆ ڕێب ب

 پێنجـــەم: لـــە بـــواری پەیوەنـــدی لەگـــەڵ وەزارەتـــی 
ژینگـــەی عێراقـــدا

وەزارەتی  لەگەڵ  پەیوەندیی  كاراكرنی   -1
تەندروستی و ژینگەی عێراق بۆ كاركردنی پێكەوەیی 
دەستووری  )114(ی  ماددەی  چوارچێوەی  لە 
عێراقدا سەبارەت بە دەسەاڵتە هاوبەشەكانی نێوان 
كوردستان،  هەرێمی  و  ئیتیحادی  حكومەتی 

نەتەوە  ڕێكخراوەكانی  لەگەڵ  هەماهەنگیی  بۆ 
كە  مافانەی  لەو  سوودوەرگرتن  و  یەكگرتووەكان 
بە  پابەندبوونی  پای  لە  عێراق  تەواوی  دەدرێنە 
بە  تایبەت  نێوەدەوڵەتییەكانی  ڕێككەوتننامە 

ژینگەوە.
2- بـــوون بـــە ئەنـــدام لـــە گشـــت ئـــەو ڕێككەوتننامـــە 
ـــی ژینگـــە كـــە  ـــە بوارەكان ـــەی تایبـــەت ب نێودەوڵەتییان

عێـــراق واژۆی لـــە ســـەریان كـــردووە.
لـــە  هاوبـــەش  وۆڕكشـــۆپی  ئەنجامدانـــی   -3

هەولێـــر. و  بەغـــداد  لـــە  ژینگـــە  بوارەكانـــی 
4- پێكـــەوە ئامادەكردنـــی ســـتراتیژیەتی درێژخایـــەن 

بـــۆ ژینگـــە.
سیاســـەتی  داڕشـــتنی  لـــە  هەماهەنگیـــی   -5

دەســـتوور. بەپێـــی  ژینگەیـــی 

لەگـــەڵ  پەیوەنـــدی  بـــواری  لـــە  شەشـــەم:   
واڵتانـــدا كونســـوڵخانەی 

بـــۆ  ژاپـــۆن  كونســـوڵخانەی  لـــە  داواكـــردن   -1
ئامێـــرە  ڕیســـایكلینی  پـــڕۆژەی  دامەزراندنـــی 

. ن كا نییـــە ۆ لكتر ئە
ـــۆ  ـــن ب ـــی چی ـــە كونســـوڵخانەی واڵت ـــردن ل 2- داواك

ـــی. دروســـتكردنی پاركێكـــی ژینگەی
بـــۆ  لـــە كونســـوڵخانەی ئەمریـــكا  3- داواكـــردن 
وەبەرهێنانـــی ژینگەیـــی لـــە هەرێمـــی كوردســـتان.
ـــی  ـــی كوالێتی ـــڕۆژەی پێوانەكردن ـــی پ 4- ئەنجامدان
هـــەوا لەالیـــەن ڕێكخـــراوی »جـــی ئـــای زێـــد« بـــە 

هاوكاریـــی كونســـوڵخانەی ئەڵمانیـــا.
ڕێنماییـــە  و  یاســـا  بـــە  پێداچوونـــەوە   -5
ژینگەییەكانـــدا لەالیـــەن ڕێكخـــراوی »جـــی ئـــای 
ئەڵمانیـــا. كونســـوڵخانەی  هاوكاریـــی  بـــە  زێـــد« 
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6- هەوڵـــدان بـــۆ دابینكردنـــی پێداویســـتیی تاقیگـــەی 
ژینگەیـــی لەالیـــەن كونســـوڵخانەی بەریتانیاوە.

7- هەوڵـــدان بـــۆ دامەزراندنـــی پارێـــزراوی سرووشـــتی 
لەالیـــەن كونســـوڵخانەی واڵتـــی ئیماراتـــەوە.

 حەوتەم: لە بواری دۆزینەوەی هەلی كار
1- وەرگرتنـــی ڕەزامەندیـــی ئەنجومەنـــی وەزیـــران بـــۆ 
دامەزراندنـــی دەرچووانـــی بەشـــی زانســـتەكانی ژینگـــە 
ــتاش  ــە ئێسـ ــەت، كـ ــەر پڕۆژەكانـــی كەرتـــی تایبـ لەسـ

ـــە. ـــی هەی ـــان بەردەوامی ـــە دامەزراندی ڕۆژان
ئاراســـتەی  بـــە  ڕێنماییـــەكان  هەمواركردنـــی   -2
پیشـــە  دۆزینـــەوەی  و  كار  هەلـــی  دابینكردنـــی 

ســـەوزەكان.

لەگـــەڵ  زانســـتی  پەیوەندیـــی  هەشـــتەم:   
هەرێـــم زانكۆكانـــی 

1- واژۆكردنـــی یاداشـــتنامەی لێكگەیشـــتن لەگـــەڵ 
بەشـــی زانســـتەكانی ژینگـــەی كۆلێـــژی زانســـتی 

زانكـــۆی ســـەاڵحەددین.
لێكگەیشـــتن  یاداشـــتنامەی  واژۆكردنـــی   -2
لەگـــەڵ ســـەنتەری توێژنـــەوەی ژینگەیـــی زانكـــۆی 

كوردســـتان.
3- ئەنجامدانـــی ســـیمیناری ژینگەیـــی لـــە زانكـــۆ 

و پەیمانگاكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان.

 نۆیـــەم: لـــە بـــواری هۆشـــیاریی ژینگەیـــی و 
ڕاگەیانـــدن

بـــۆ  هاوواڵتیـــان  هاندانـــی  و  هۆشـــیاركردنەوە   -1
بەشـــداربوون لـــە هەڵمەتەكانـــی پاككردنـــەوە و نەمـــان 

ــدن. چانـ
2- بەســـتنی كـــۆڕ و ســـیمینار و وۆڕكشـــۆپ و 
بەرنامـــە و دیـــداری میدیایـــی لـــە تەلەقزیـــۆن، ڕادیـــۆ، 

ــدا. ــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانـ ــار و تـ ــە و گۆڤـ ڕۆژنامـ
دەستپێشـــخەرییە  خـــاوەن  لـــە  پێشـــوازیكردن   -3
و  كەســـایەتییەكان  كۆمپانیـــاكان،  ژینگەییـــەكان، 

زانكـــۆكان.
4- نووســـین و دابەشـــكردنی 10 هـــەزار دانـــە لـــەك 
تێبـــی ڕێبـــەری ژینگەیـــی بـــۆ ناوەندەكانـــی خوێنـــدن 

بـــە هاوكاریـــی دەزگای ڕوانگـــە.
ــا  ــی میدیـ ــە كەناڵەكانـ ــە لـ ــداربوونی ڕۆژانـ 5- بەشـ
و ڕاگەیانـــدن بـــۆ پێدانـــی زانیـــاری و هۆشـــیاریی 

ژینگەیـــی.

و  ژینگـــە  دەســـتەی  پەیجـــی  كاراكردنـــی   -6
گەیاندنـــی زانیاریـــی ژینگەیـــی بـــە زۆرتریـــن كـــەس.
7- دیاركردنـــی ڕۆژی ژینگـــەی هـــەر پارێـــزگا و 

ـــەربەخۆ. ـــی س ئیدارەیەك
ـــتەی  ـــۆ دەس ـــوێ ب ـــی ن ـــی لۆگۆیەك 8- دیزاینكردن
ژینگـــە كـــە بـــە شـــێوازێكی ســـادە گوزارشـــت لـــە 
ئـــاوی خاوێـــن، خاكـــی ســـەوز، ئاســـمان و هـــەوای 

پـــاك دەكات.

ـــی  ـــەوەی گۆڕان ـــواری بەرەنگاربوون ـــە ب ـــەم: ل  دەی
ـــەوا كـــەش و ه

لـــە  ژینگـــە  دەســـتەی  شـــاندی  بەشـــداریی   -1
بەریتانیـــا. لـــە  گالســـكۆ  كۆنفڕانســـی 

بـــۆ بەشـــداریكردنی شـــاندی  2- خۆئامادەكـــردن 
دەســـتەی ژینگـــە لـــە كۆنفڕانســـی )شـــرم الشـــیخ( لـــە 

واڵتـــی میســـر بـــۆ مانگـــی داهاتـــوو.
3- بـــوون بـــە ئەنـــدام لـــە 15 لێژنـــەی نیشـــتمانیی 
ئاســـتی  لەســـەر  بوارەكانـــی ژینگـــە  بـــە  تایبـــەت 

عێـــراق.
ــەڵ  ــەردەوام لەگـ ــی بـ ــاوكاری و هەماهەنگیـ 4- هـ
بەرنامـــەی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان بـــۆ گەشـــەپێدان.
وەبەرهێنانـــی  كۆنفرانســـی  بـــۆ  ئامـــادەكاری   -5
لەگـــەڵ  پـــڕۆژەكان  گونجاندنـــی  بـــۆ  ژینگەیـــی 
هـــەوای  و  ئـــاو  گۆڕانكاریـــی  دوای  بارودۆخـــی 

جیهـــان.
ــاو ئامارەكانـــی كارو چاالكییەكانـــی دەســـتەی  داتـ

ژینگـــە لـــە مـــاوەی ســـێ ســـاڵی ڕابـــوردوودا:
یەكـــەم: پێدانـــی ڕەزامەندیـــی ژینگەیـــی بـــە 5226 

پـــڕۆژەی جۆراوجـــۆر.
دووەم: نەدانـــی ڕەزامەندیـــی ژینگەیـــی بـــە 71 

پـــڕۆژە لـــە بـــەر نەبوونـــی مەرجـــی ژینگەیـــی.
ســـێیەم: ژمـــارەی بەدواداچـــوون و پشـــكنین بـــۆ 

9863 پـــڕۆژەكان: 
نموونـــە  بـــۆ  تاقیگەیـــی  پشـــكنینی  چـــوارەم: 

نموونـــە  10166 وەرگیـــراوەكان: 
تاقیگەییـــەكان:  پشـــكنینە  ژمـــارەی  پێنجـــەم: 

پشـــكنین.  72041
چاالكیـــی  و  هەڵمـــەت  ژمـــارەی  شەشـــەم: 

4624 ژینگەیـــی:  هۆشـــیاریی 
ـــە خـــاوەن پـــڕۆژەی  ـــەری ســـەوزكراو ب حەوتـــەم: ڕووب

ـــم. ـــوو: 260 دۆن ـــد نەب پابەن
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هەمیشە سەرۆك بارزانی 
بەرگریكارێكی سەرسەختی مافی 

توركمانەكان بووە

كەرخی ئاڵتی بەرماخ  
سەرۆكی بزووتنەوەی دیموكراتی توركمان لە كوردستان بۆ گواڵن: 
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جەنابی سەرۆك بارزانی یەكەم 
كەس بوو لە پەرلەمانی 

كوردستان فەرمووی ئێمە وشەی 
كەمینە ڕەتدەكەینەوە كە 

بەرامبەر بە نەتەوەكانی دیكەی 
كوردستان بەكار بێت

ئێمە وەك توركمانەكانی 
كوردستان جەنابی سەرۆك بە 

مەرجەعی گەلی كوردستان 
دەزانین و ڕۆڵی زۆر 

بەرزدەنرخێنین

پێكـــەوە ژیـــان و یەكتـــر قبووڵكردنـــی نەتەوەكانـــی نێـــو كوردســـتان خاڵێكـــی درەوشـــاوە و بەهێـــزی هەرێمـــی 
كوردســـتان بـــووە و مایـــەی ئارامـــی و بەرەوپێشچوونیشـــی بـــووە، هەمیشـــەش جێـــی ســـتایش و سەرســـامیی 
كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی بـــووە، لـــەم ڕووەوە گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ كەرخـــی ئاڵتـــی بەرمـــاخ ســـەرۆكی 

بزووتنـــەوەی دیموكراتـــی توركمـــان لـــە كوردســـتان ئەنجـــام دا.

بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  كات  هەمـــوو   *
پێكهاتـــە  مافـــی  لـــە  گـــەورە  داكۆكییەكـــی 
كوردســـتان  جیاوازەكانـــی  ئایینییـــە  و  نەتەوەیـــی 
ــی:  ــە گوتـ ــوو كـ ــەس بـ ــەم كـ ــەت یەكـ دەكات، تەنانـ
»نابێـــت وشـــەی كەمینـــە بـــۆ هیـــچ نەتەوەیـــەك 
ــر  ــەش زیاتـ ــت«،  لەمـ ــەكار بهێنرێـ ــتان بـ ــە كوردسـ لـ
بەڵكـــو  كوردســـتان،  ئاســـتی  لەســـەر  هـــەر  نـــەك 
لەســـەر ئاســـتی عێـــراق و لـــە كاتـــی نووســـینەوەی 
دەســـتووری عێراقـــی 2005یـــش داكۆكیـــی گـــەورەی 
ـــا  ـــردووە، ئای ـــی كوردســـتان ك ـــە مافـــی توركمانەكان ل
چـــۆن ســـەیری ڕۆڵـــی ســـەرۆك بارزانـــی لـــەم بـــوارەدا 

دەكـــەن؟
بەشـــێكی  توركمـــان  نەتـــەوەی  وەكـــو  ئێمـــە   -
نەپچـــڕاوەی گەلـــی كوردســـتانین، هـــەر لـــە دێـــر 
ئـــەو  ئـــازاری  و  ئێـــش  لەگـــەڵ  ئێمـــە  زەمانـــەوە 
ئـــەو  نـــاو  لـــە  و  تێكهەڵكێشـــین  خاكـــە  و  گـــەل 
هاوكێشـــەیەداین كـــە نەتەوەكانـــی كوردســـتان بـــە 
یەكـــەوە دەژیـــن و جێـــگای شـــانازیمانە، توركمـــان 
لـــە كوردســـتان وەكـــو مافێكـــی سرووشـــتیی خـــۆی و 
وەك ئەركەكانیشـــی بەشـــداری كـــردووە لـــە پڕۆســـەی 
سیاســـیی كوردســـتاندا، واتـــە لـــە پـــاش ڕزگاریـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان لـــە ســـاڵی 1991 بەشـــدار بـــووە 
لـــە ســـەرجەم دامەزراوەكانـــی حكومـــەت و پەرلەمـــان 
بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  جەنابـــی  قـــەزادا.  و 
جێـــگای شـــانازیمانە كـــە داكۆكـــی لـــە هەمـــوو 
نەتەوەكانـــی كوردســـتان دەكات، زۆریـــش شـــانازی 
ـــەوە دەكەیـــن كـــە جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی یەكـــەم  ب
كـــەس بـــوو لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان فەرمـــووی 

ئێمـــە وشـــەی كەمینـــە ڕەت دەكەینـــەوە كـــە بەرامبـــەر 
ــت،  ــەكار بێـ ــتان بـ ــەی كوردسـ ــی دیكـ ــە نەتەوەكانـ بـ
جەنابـــی  كوردســـتان  توركمانەكانـــی  وەك  ئێمـــە 
ســـەرۆك بـــە مەرجەعـــی گەلـــی كوردســـتان دەزانیـــن 
و ڕۆڵـــی زۆر بەرزدەنرخێنیـــن و، هـــەر كات كـــە 
نـــاوی پێكهاتەكانـــی كوردســـتان هاتـــووە، بەتایبەتـــی 
نەتـــەوەی توركمـــان، ئـــەوە جەنابیـــان داكۆكیكارێكـــی 
سەرســـەختی مافەكانمـــان بـــوون، مـــن شەخســـی 
ســـاتەوەخت  چەنـــد  لـــە  ئـــەوەم  شـــاهیدی  خـــۆم 
كاتـــی  لـــە  )بەتایبەتـــی  گرنگـــدا  پرۆســـەی  و 
نووســـینەوەی دەســـتووری هەمیشـــەیی عێـــراق( و 
ــە كاتـــی  ــدا لـ ــۆ بەغـ ــن بـ ــە چوویـ ــاندەی كـ ــەو شـ لـ
نووســـینەوەی دەســـتوور مـــن لـــە خزمەتـــی جەنابـــی 
ســـەرۆك بارزانـــی بـــووم، چ وەك نوێنـــەری توركمـــان، 
ئـــەو  كوردســـتان،  پەرلەمانـــی  ئەندامـــی  وەك  چ 
كات جەنابیـــان خـــۆی داوای لـــە ئێمـــە كـــرد وەك 
ــی  ــاو دووتوێـ ــە نـ ــی بخرێتـ ــت چـ ــان دەتانەوێـ توركمـ
دەســـتووری عێراقـــەوە، ئـــەوە خۆتـــان بینووســـن و 
ـــی  ـــە جیات ـــت كـــەس ل ـــاو دەســـتوورەكە، نابێ ـــە ن بیخەن
بـــۆ  بنووســـێت  و مافەكانـــی  داواكاری  توركمـــان 
دەســـتوور، ئێمـــەش لەگـــەڵ چەنـــد برادەرێكـــی دیكـــە 
الئیحەیەكمـــان ئامـــادە كـــرد بـــۆ ئـــەوەی بخرێتـــە 
نـــاو دەســـتووری هەمیشـــەیی عێراقـــەوە. جەنابـــی 
ـــە پێـــش ئێمـــە  ـــوو ل ـــی یەكـــەم كـــەس ب ســـەرۆك بارزان
دەبێـــت  فەرمـــووی  و  كـــرد  پەســـند  الئیحەكـــەی 
ئـــەو الئیحەیـــەی نەتـــەوەی توركمـــان وەكـــو خـــۆی 
چـــۆن نووســـراوەتەوە، بخرێتـــە دەســـتووری عێـــراق و 
پەســـندیش بكرێـــت. ئەمـــە مێـــژووە و كـــەس ناتوانێـــت 
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بەشداریكردنمان لە دامەزراوە 
سەرەكی و گرنگەكانی 
هەرێمی كوردستان، وەك 
سەرۆكایەتیی پەرلەمان و 
ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی 
كوردستان لە كابینەی نۆیەمدا، 
بەشداریكردنێكی گرنگ و نەوعی 
بوو

لەو دەوڵەتانەش كە نەتەوەی 
توركمانی تێدا دەژی، هیچ بۆ 
گەلی توركمان نەكراوە، تەنیا 
لە هەرێمی كوردستان بەشداریی 
كارا و گرنگمان لە هەموو 
دامودەزگا و دامەزراوەكانی 
حكومەتدا هەیە

لە كابینەی نۆیەمدا ڕێزدار 
مسرور بارزانی سەرۆكی 
كابینەكە گرنگییەكی زۆر و 
تایبەتی بە نەتەوەی توركمان 
داوە، ئەمەش لە كاریزمایی 
جەنابیانەوە دەبینرێت كە بە 
تێڕوانینێكی زۆر واقیعییانە 
دەیەوێت مافی هەموو 
پێكهاتەكان بە تایبەت توركمان 
بەرجەستە بێت

و خۆمـــان بـــە بەشـــێك لـــە گەلـــی كوردســـتان و 
پڕۆســـەی سیاســـیی هەرێمـــی كوردســـتان دەزانیـــن، 
ئێمـــەش وەك نەتـــەوەی توركمـــان و بـــە چەشـــنی 
ـــاك و  ـــكاری خ ـــتان داكۆكی ـــوو تاكێكـــی كوردس هەم

ــتانین.  ــی كوردسـ گەلـ
ـــتانە،  ـــی كوردس ـــی هەرێم ـــە پایتەخت ـــر ك * هەولێ
شـــارێكی فـــرە نەتـــەوە و فـــرە كەلتـــوورە و ئێســـتا 
و  گـــەورە  شـــارە  لـــە  یەكێـــك  بـــەرەو  هەنـــگاو 
جوانەكانـــی ناوچەكـــە و جیهـــان هەڵدەگرێـــت، ئایـــا 
پەرەپێدانـــەی  و  پێشـــكەوتن  ئـــەم  ســـەیری  چـــۆن 
هەولێـــر دەكـــەن و تاچەنـــد مەزندەتـــان دەكـــرد لـــە 
ماوەیەكـــی زۆر كورتـــدا هەولێـــر بگاتـــە ئاســـتی ئـــەم 

پێشـــكەوتنە گەورەیـــە؟
- لـــە ڕاســـتیدا حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ــار و  ــوو شـ ــە هەمـ ــی بـ ــاوازی گرنگیـ ــێ جیـ ــە بـ بـ
كوردســـتان  هەرێمـــی  گوندەكانـــی  و  شـــارۆچكە 
كۆنتریـــن  هەولێـــر  دەزانیـــن  ئێمـــە  بـــەاڵم  دەدات، 
تێـــدا  ژیانـــی  ئێســـتا  تـــا  كـــە  دونیایـــە  شـــاری 
بەردەوامـــە، بۆیـــە ئـــەو گرنگییـــەی بـــە هەولێـــر 
دەدرێـــت، شایســـتەی مێژووەكەیەتـــی و حكومەتیـــش 
گرنگـــی بـــە ئاوەدانكردنـــەوە و گەشـــەكردنی شـــاری 
هەولێـــر داوە، بـــۆ ئـــەوەی بگاتـــە ئاســـتی شـــارە 
پێشـــكەوتووەكانی دونیـــا، لـــەم بارەشـــەوە دەستخۆشـــی 
لـــە حكومـــەت و لـــە جەنابـــی مســـرور بارزانـــی 
كـــە  دەكەیـــن  كوردســـتان  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
جەنابیـــان هـــەوڵ و كار و جێـــگا پەنجـــەی زۆر دیـــارە 

لـــە پێشخســـتن و گەشـــەكردنی ئـــەم شـــارەدا.
بـــە  ســـەبارەت  ڕابـــردوودا  مـــاوەی  لـــە   *
هەمواركردنـــەوەی یاســـای هەڵبـــژاردن و ڕاپرســـی 
یاســـایەك  پـــرۆژە  كوردســـتان،  پەرلەمانـــی  لـــە 
پێشـــكەش كـــرا بـــوو، كـــە داوا دەكات كۆتاكانـــی 
ـــدا،  ـــە ســـەر بازنەكان ـــن ب ـــەش بكرێ ـــاو پەرلەمـــان داب ن
ئەمـــەش بـــەو مانایـــەی كۆتـــای پێكهاتـــەكان )كـــە 
ـــن و  ـــەرت بكرێ ـــەوە( پ ـــش دەگرێت ـــەوەی توركمانی نەت
كـــەم ببنـــەوە. ئێـــوە ئـــاگادارن فراكســـیۆنی پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان ئـــەو بڕگەیـــەی تایبـــەت بـــوو 
بـــە كۆتـــاكان، زۆر بـــە تونـــدی ڕەتـــی كـــردەوە و ئێـــوە 
خۆشـــتان ڕەتتـــان كـــردەوە، پرســـیار ئەوەیـــە بۆچـــی 
هەندێـــك لـــە فراكســـیۆنەكانی پەرلەمـــان چاویـــان بـــە 

كۆتـــای پێكهاتـــەكان هەڵنایـــەت؟
گوزارشـــت  جـــوان  زۆر  پرســـیارەكەتاندا  لـــە   -
لـــەو پرســـە كـــراوە، ئەگەرچـــی بەداخـــەوە چەنـــد 

ــانازی  ــە شـ ــە ئێمـ ــەر بۆیـ ــكات، هـ ــێ بـ ــی لـ نكۆڵیـ
بـــەو ســـەركردە و مەرجەعـــەی گەلـــی كوردســـتان 

ــن. دەكەیـ
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی   *
كوردســـتان بایەخێكـــی زۆری بـــە پێكـــەوە ژیانـــی 
ــی  ــەوە جیاوازەكانـ ــن و نەتـ ــوان ئاییـ ــتییانەی نێـ ئاشـ
كوردســـتان داوە، لـــەم خولـــەدا ســـكرتێری پەرلەمانـــی 
كوردســـتان و وەزیرێكیـــش لـــە حكومـــەت لـــە نەتـــەوەی 
توركمانـــن، ئایـــا ئێـــوە وەك نەتـــەوەی توركمـــان چـــۆن 
نۆیەمـــی  كابینـــەی  بایەخدانـــەی  ئـــەم  ســـەیری 

ــەن؟ ــتان دەكـ حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
ــەزراوە  ــە دامـ ــداریكردنمان لـ ــتیدا بەشـ ــە ڕاسـ - لـ
كوردســـتان،  هەرێمـــی  گرنگەكانـــی  و  ســـەرەكی 
ئەنجومەنـــی  و  پەرلەمـــان  ســـەرۆكایەتیی  وەك 
كابینـــەی  لـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  وەزیرانـــی 
نۆیەمـــدا، بەشـــداریكردنێكی گرنـــگ و نەوعـــی 
ـــن لەگـــەڵ  ـــەراوردی بكەی ـــەت ئەگـــەر ب ـــوو، بەتایب ب
حكومەتـــی عێـــراق، كـــە تـــا ئێســـتا بـــە ڕەوای نازانـــن 
یـــەك وەزیریـــش بـــە نەتـــەوەی توركمـــان بـــدەن و ناتوانـــن 
شـــوێن و پلەیەكـــی گرنـــگ كـــە شـــایانی خەباتـــی 
توركمـــان بێـــت، پێمـــان بـــدەن، لـــەو دەوڵەتانـــەش كـــە 
ـــۆ گەلـــی  ـــدا دەژی، هیـــچ ب نەتـــەوەی توركمانـــی تێ
ــتان  ــە هەرێمـــی كوردسـ ــا لـ ــراوە، تەنیـ ــان نەكـ توركمـ
بەشـــداریی كارا و گرنگمـــان لـــە هەمـــوو دامـــودەزگا 
بەتایبـــەت  هەیـــە،  حكومەتـــدا  دامەزراوەكانـــی  و 
لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی 
ســـەرۆكی كابینەكـــە گرنگییەكـــی زۆر و تایبەتـــی 
بـــە نەتـــەوەی توركمـــان داوە، ئەمـــەش لـــە كاریزمایـــی 
جەنابیانـــەوە دەبینرێـــت كـــە بـــە تێڕوانینێكـــی زۆر 
ــەكان  ــوو پێكهاتـ ــی هەمـ ــت مافـ ــە دەیەوێـ واقیعییانـ
بەڕێـــز  بێـــت.  بەرجەســـتە  توركمـــان  تایبـــەت  بـــە 
ســـكرتێری پەرلەمـــان لـــەو خولـــەدا خاتـــوو مونـــا 
قەهوەچـــی نوێنـــەری ئێمەیـــە وەك نەتـــەوەی توركمـــان 
و كەســـێكی شایســـتەیە و جێـــگای خۆشـــحاڵی و 
ــانازیمانە كـــە توانیویەتـــی ئـــەو پۆســـتە زۆر بـــە  شـ
باشـــی و ڕێكوپێكـــی بەڕێـــوە ببـــات. هـــەر لـــەو 
كابینەیـــەدا وەزیرێكـــی چاالكمـــان هەیـــە كـــە بـــۆ 
هەمـــوو پێكهاتەكانـــە، نـــەك تەنیـــا بـــۆ توركمـــان، هـــەر 
ــارودۆخ  ــەو بـ ــانازی بـ ــان شـ ــە وەك توركمـ ــە ئێمـ بۆیـ
و بەشـــداریكردنانەمان دەكەیـــن لـــە ســـەرۆكایەتیی 
دامـــەزراوە ســـەرەكییەكانی حكومەتـــدا و، كارەكـــە 
ــن  ــب نازانیـ ــە غەریـ ــان بـ ــە خۆمـ ــێوەیەكە ئێمـ ــە شـ بـ
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فراكســـیۆنێك لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان لـــە جیاتـــی 
ئـــەوەی وەك جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی و پارتـــی 
مافـــی  لـــە  بەرگـــری  كوردســـتان  دیموكراتـــی 
پێكهاتـــەكان بكـــەن، كار بـــۆ پـــەرت و باڵوكردنـــەوەی 
پێكهاتـــە و نەتـــەوەكان دەكـــەن، بـــە تایبـــەت ئـــەو 
ـــراون،  ـــەوەی توركمـــان دان ـــۆ نەت ـــد كورســـییەی ب چەن
ـــە و  ـــاش نیی ـــدا كارێكـــی ب ـــە هەقیقەت كـــە ئەمـــەش ل
ــت  ــو پێویسـ ــاكات، بەڵكـ ــان نـ ــەوە ژیـ ــی پێكـ خزمەتـ
ــتان كار  ــەر وەك پارتـــی دیموكراتـــی كوردسـ ــوو هـ بـ
بـــۆ ئـــەوە بكـــەن مافـــی پێكهاتـــە و نەتـــەوەكان لـــە 
بكرێـــت،  بەرجەســـتە  زیاتـــر  هەرێمـــی كوردســـتان 
نـــەك ئـــەوەی هەیەتـــی لێـــی بســـێندرێتەوە و بـــە 
ـــان  ـــن و چاوی ـــە زۆری ببین ـــە شـــێوەكان ب شـــێوەیەك ل
پێـــی هەڵنەیـــەت، لەبـــەر ئـــەوە ئێمـــە دژی ئـــەو 
پڕۆژەیـــە بوویـــن كـــە پێشـــكەش بـــە پەرلەمانـــی 
ـــە  ـــوو، بەڵكـــو ئێم ـــاش نەب ـــان ب ـــرا و پێم ـــتان ك كوردس
دیموكراتـــی  پارتـــی  فراكســـیۆنی  سوپاســـی  زۆر 
ـــەرەوە  ـــە شـــێوەیەكی یەكالك ـــە ب ـــن ك كوردســـتان دەكەی
و سەرســـەختانە پڕۆژەكەیـــان ڕەت كـــردەوە و دژی 
وەســـتانەوە و بەرگرییەكـــی گرنـــگ و واقیعانەیـــان 

ــرد. ــتان كـ ــی كوردسـ ــە پێكهاتەكانـ لـ
* ئـــەوەی تێبینـــی دەكرێـــت لـــە هەمـــوو خولەكانـــی 
پەرلەمانـــدا، ئەوەیـــە كـــە كۆتـــای پێكهاتـــە نەتەوەیـــی 
و ئایینـــە جیـــاوازەكان بـــەوە تۆمەتبـــار دەكرێـــن كـــە 
پشـــتگیری لـــە فراكســـیۆنی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان دەكـــەن، لـــە واقیعیشـــدا پشـــتگیریتان 
كـــردووە، بۆچـــی ئێـــوە پشـــتگیری لـــە فراكســـیۆنی 

پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان دەكـــەن؟
- ئێمـــە وەك توركمـــان پشـــتگیری لـــە الیەنێـــك 
ـــكات و،  ـــان ب ـــە مافەكانم ـــە پشـــتگیری ل ـــن ك دەكەی
پشـــتگیری لـــە حزبێـــك دەكەیـــن كـــە مافـــی ئێمـــە بـــە 
ــاڵی 1991 و  ــە دوای سـ ــا لـ ــت، هەروەهـ ڕەوا ببینێـ
ڕزگاربوونـــی هەرێمـــی كوردســـتان و دامەزراندنـــی 
پەرلەمـــان و حكومـــەت، نەتـــەوەی توركمـــان لـــە 
پـــێ  بەشـــداریی  دامـــەزراوەكان  و  كایـــە  هەمـــوو 
كـــراوە، دواتـــر دەبێـــت ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان زۆر بـــە پەرۆشـــە بـــۆ 
ئـــەوەی نەتـــەوەی توركمانیـــش لەگـــەڵ خـــۆی بـــەرەو 
ـــە كار لەســـەر  ـــات و پێكـــەوە برایان ـــارام بب ـــاری ئ كەن
و  بكەیـــن  دیموكراســـی  پڕۆســـەی  سەرخســـتنی 
ئایندەیەكـــی ڕووناكتـــر بـــۆ نەوەكانـــی خۆمـــان بـــەدی 
بهێنیـــن، بێگومـــان ئاشـــكرایە پارتـــی دیموكراتـــی 

كوردســـتان داكۆكـــی لـــە مافـــی ئێمـــە دەكات و 
ئێمـــەش بـــە تەئكیـــد میللەتێكـــی بەوەفایـــن و دەبێـــت 
ئەگـــەر  هەروەهـــا  بگەڕێنینـــەوە،  وەفایـــەش  ئـــەو 
بگەڕێینـــەوە بـــۆ مێـــژوو، دەبینیـــن جەنابـــی بارزانیـــی 
ــی  ــەڵ حكومەتەكانـ ــی لەگـ ــە گفتوگۆكانـ ــر لـ نەمـ
ئـــەو كاتـــەی عێراقـــدا نوێنەرانـــی توركمانـــی لـــە 
نێـــو شـــاندەكاندا دانـــاوە، هـــاوكات جەنابـــی ســـەرۆك 
ـــی كـــە دەســـتوور نووســـراوەتە و باســـی مافـــی  بارزان
ــە  ــەوە كـ ــەوە كردووەتـ ــدی لـ ــراوە، تەئكیـ ــان كـ توركمـ
ـــن  ـــراق بەشـــدار ب ـــە پەرلەمانـــی عێ دەبێـــت توركمـــان ل
و، لـــە كابینەكانـــی حكومەتیشـــدا دوو وەزارەتیـــان پـــێ 
بدرێـــت، بۆیـــە هەمـــوو ئەوانـــە وا دەكات كـــە ئێمـــەش 
وەك نەتـــەوەی توركمـــان بەوەفـــا بیـــن بەرامبـــەر بـــە 
كـــورد و پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان، كـــە لـــە 
هەمـــوو قۆناغەكانـــی پڕۆســـەی سیاســـیی عێـــراق و 
كوردســـتاندا داكۆكیكارێكـــی سەرســـەخت بـــوون لـــە 

ــان.                         مافەكانـــی توركمـ
* ئێســـتا پڕۆژەیـــەك بـــۆ نووســـینی دەســـتووری 
كوردســـتان لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتانە، ئایـــا ئێـــوە 
وەك نەتـــەوەی توركمـــان نوێنەرتـــان لـــەو لێژنەیـــە 
لـــەو  مافەكانتـــان  چـــۆن  بەنیـــازن  ئایـــا  هەیـــە؟ 

دەســـتوورەدا دیـــاری بكرێـــت؟
ـــدە  ـــە، بەن ـــڕۆژەی دەســـتووری كوردســـتان هەی - پ
ـــووم و  ـــی كوردســـتان ب ـــەو كات ئەندامـــی پەرلەمان ئ
ـــەی نووســـینەوەی دەســـتوورەكەم، كـــە  ئەندامـــی لێژن
چەندیـــن شـــارەزا و پســـپۆڕی یاســـایی و بـــواری 
جیاجیـــای دەرەوەی پەرلەمانیـــش لـــە نووســـینەوەی 
ئـــەو  دەســـتوورەكەدا لەگەڵمـــان كاریـــان كـــردووە. 
پـــڕۆژە دەســـتوورە پـــاش تەواوبوونـــی چـــاپ كـــرا و 
ئامـــادە كـــرا بـــۆ ئـــەوەی ڕاپرســـی لەســـەر بكرێـــت، 
ڕیفراندۆمـــە  پڕۆســـەی  ئـــەو  بەداخـــەوە  بـــەاڵم 
ــەر بدرێـــت و  ــو دەنگـــی لەسـ ــەدرا، تاوەكـ ــام نـ ئەنجـ
ـــە  ـــەوەی ك ـــەاڵم ئ ـــەوە، ب ـــواری جێبەجێكردن ـــە ب بچێت
ئێســـتا لەپەرلەمـــان دەكرێـــت تەنیـــا هەمواركردنـــەوە 
و پێداچوونەوەیـــە و بـــۆی هەیـــە هەنـــدێ بڕگـــە 
و ماددەشـــی بـــۆ زیـــاد بكرێـــت، ئێســـتاش ئێمـــە 
ـــە  ـــە و ل ـــەدا هەی ـــە لێژنەك ـــان ل ـــدارین و ئەندامم بەش
دەرەوەی پەرلەمانیـــش گفتوگـــۆ لەگـــەڵ چەندیـــن 
ـــە كەســـایەتی و  ـــرس ب ـــی توركمانیـــدا كـــراوە و پ حزب
ـــراوە،  ـــەوەی توركمانیـــش ك شـــارەزا و پســـپۆڕانی نەت
لەســـەر ئـــەو دەســـتوورەی بـــۆ كوردســـتان ئامـــادە 

دەكرێـــت. 

بەداخەوە چەند فراكسیۆنێك لە 
پەرلەمانی كوردستان لە جیاتی 

ئەوەی وەك جەنابی سەرۆك 
بارزانی و پارتی دیموكراتی 
كوردستان بەرگری لە مافی 

پێكهاتەكان بكەن، كار بۆ پەرت 
و باڵوكردنەوەی پێكهاتە و 

نەتەوەكان دەكەن

ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ مێژوو، 
دەبینین جەنابی بارزانیی 

نەمر لە گفتوگۆكانی لەگەڵ 
حكومەتەكانی ئەو كاتەی 

عێراقدا نوێنەرانی توركمانی لە 
نێو شاندەكاندا داناوە

بەڕێز سكرتێری پەرلەمان لەو 
خولەدا خاتوو مونا قەهوەچی 

نوێنەری ئێمەیە وەك نەتەوەیی 
توركمان و كەسێكی شایستەیە و 
جێگای خۆشحاڵی و شانازیمانە 
كە توانیویەتی ئەو پۆستە زۆر 

بە باشی و ڕێكوپێكی بەڕێوە 
ببات
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كەمكردنەوەی بارگرژییە 
جیۆپۆلەتیكییەكان خاوبوونەوەی 
ناكۆكییە تایفەگەرییەكانی لێ 

دەكەوێتەوە

ئەبوبەككار باهـ
پڕۆفیسۆری كۆمەڵناسی لە زانكۆی ئیلینۆی باكوور بۆ گواڵن:
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* مشتومڕێكی زۆر دەكرێت لەبارەی ڕەگ و ڕیشە و 
هــۆكارە بنەڕەتییەكانــی كێشــە و تەنگژەكانــی ڕۆژهەاڵتــی 
ــت  ــە دەس ــە ب ــەم ناوچەی ــی ئ ــن دەوڵەت ــت و، چەندی ناوەڕاس
شكســت و گرفتی سیاســی و ئابووریی قورســەوە دەناڵێنن، 
ســەرباری ئــەوەش دەگوترێــت كــە ئــەوەی هێنــدەی دیكــە 
بوونــی  كــردووە،  ئاڵۆزتــر  ناوچەیــەی  ئــەم  كێشــەكانی 
ناكۆكــی و دابەشــبوون و تەنانــەت شــەڕێكی تایفەگەرییــە، 

ــەم ڕووەوە چییــە؟ ــوە ل دیــد و تێڕوانینــی ئێ
- ســەرەتا ئــەوەی پەیوەســت بێــت بــە پرســی دابەشــبوونی 
تایفەگەرییــەوە، ئــەوا ڕاســتە كــە ناكۆكییەكــی سیاســی لــە 
ــی مــن  ــە تێڕوانین ــەاڵم ب ــە، ب ــوان شــیعە و ســوننەدا هەی نێ
ئەمــە كێشــەیەكی بچووكتــرە ئەگــەر بــەراوردی بكەیــن بــەو 
تەنگــژە و كێشــانەی دیكــە كــە تووشــی ئــەم ناوچەیــە بــوون، 
هەروەهــا دەبێــت ئامــاژە بــەوە بكەیــن كــە بــە زۆری ناكۆكیی 
نێــوان شــیعە و ســوننە لــە هەلومــەرج و چوارچێــوەی گەمــە 
جیۆپۆلەتیكییــە دەرەكییەكانــی نێــو ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی 
ناوەڕاســتدا هەڵدەكشــێن و، ئــەوەی ڕوونــە لــەم ڕووەوە ئەوەیــە 
كــە بــە زۆری كێشــە و ناكۆكیــی ســوننە و شــیعە پەیوەســتە 
بــە هــەردوو واڵتــی ئێــران و عێراقــەوە، ئەویــش بــە دوو 
پــڕ  پەیوەندیــی  لــە  بریتییــە  یەكەمیــان  شــێوە:  و  ڕێگــە 
لــە گرفــت و كێشــەی ئێــران لەگــەڵ واڵتــە ســوننەكانی 
كەنــداو، دووەمیــان پەیوەندیــدارە بــە دەســتێوەردانی ئێــران لــە 
عێراقــدا. كــە ئــەوەی لــە ئێســتادا بــەدی دەكرێــت ئەوەیــە كــە 
ــە كێشــە و پرســە جیۆپۆلەتیكییــە  هــەر دووی ئــەم پرســە ب
دەرەكییەكانــەوە گــرێ دراون، بــە چەشــنێك كــە بەرهەڵســتی 
و بەرەنگاربوونــەوەی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا بــۆ 
ــبوونی  ــە دابەش ــەوەی ك ــۆی ئ ــە ه ــران بووەت ــی ئێ حكومەت
نێــوان شــیعە و ســوننە، ببێتــە كێشــەیەكی گــەورە و ئاڵۆزتــر 
لــە كێشــە بنەڕەتییەكــە. دواتــر ئــەوە ڕاســتییەكی ئاشــكرایە 
هاوپەیمانــی  كەنــداو  ناوچــەی  ســوننەكانی  دەوڵەتــە  كــە 
دەســتێوەردانی  و  ئەمریــكان  یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە 
ــە  ــكا ل ــی ئەمری ــە تێوەگالن ــتە ب ــدا پەیوەس ــە عێراق ــران ل ئێ
ــە  ــە ئەگــەر وەاڵمەك ــراق(، كەوات ــەدا )عێ ــەم واڵت خــودی ئ
ــەیە  ــەم كێش ــی زۆر ئ ــە ڕاددەیەك ــەوا ب ــەوە، ئ ــت بكەین پوخ
زادە و دەرهاویشــتەی تێــوەگالن و دەســتێوەرانی دەرەكییــە 
ــی ناوچــەی  ــنێك ئەگــەر واڵتان ــە چەش ــەدا، ب ــەم ناوچەی ل

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بتوانــن كەمتــر پشــت بــە ئابووریــی 
ــت لەســەر  ــەوا دەتوانرێ ــەوت ببەســتن، ئ ــد لەســەر ن تەوەربەن
ئاســتی ناوخۆیــی چارەســەرێكی ســەركەوتوو بــۆ ناكۆكیــی 

شــیعە و ســوننە بدۆزرێتــەوە.
ــە ئێســتادا كێشــە و  ــە ل ــرد ك ــەوە ك ــان ب ــوە ئاماژەت * ئێ
ناكۆكیی تایفەگەری بەرگ و ڕەهەندێكی جیۆپۆلەتیكی 
ــن كێشــە و  ــی كــە دەبینی ــە تایبەت ــووە، ب و سیاســی وەرگرت
ناكۆكییــەكان لەســەر ئاســتی پەیوەندییەكانــی نێــوان ئــەم 
كێشــەی  و  بارگــرژی  و  داوەتــەوە  ڕەنگیــان  دەوڵەتانــە 
گەورەیــان دروســت كــردووە، بــە تایبەتــی لــە نێــوان هــەردوو 
ــوە چــۆن  ــا ئێ ــدا، ئای ــعودیە و ئێران ــی عەرەبســتانی س واڵت
لــە ڕۆڵــی ئێــران و كاریگەریــی ئــەم واڵتــە لــە ناوچەكــەدا 

ــن؟ دەڕوان
هێزێكــی  دەیەوێــت  ئێــران  مــن  تێڕوانینــی  بــە    -
پەیوەندیــدار بێــت بــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە 
و، بەرگــری لــەوە دەكات كــە پێــی وایــە بــواری ســەروەریی 
هــەر  چەشــنی  بــە  ئێــران  ئەوەشــدا،  لەگــەڵ  خۆیەتــی، 
لــە سیاســەتەكانی ئــەم  واڵتێكــی دیكــە كــە تێــوەگالون 
ناوچەیــەدا )بــە واڵتانــی ناوچەكــە و هێــزە دەرەكییەكانــەوە( 
بەشــێكی ئۆباڵ و بەرپرســیارێتییەكەی دەكەوێتە ئەســتۆی. 
ئێــران هێزێكــی مــەزن و ســوپەر پــاوەر نییــە، بەڵكــو هێزێكــی 
ــەوە دەستڕۆیشــتووییەكی  ــەر ئ بچووكــی هەرێمایەتییــە، لەب
ســنوورداری هەیــە، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا خاڵــی بەهێــزی 
ئێــران بریتییــە لــە تێــوەگالن و دەستڕۆیشــتووییەكەی لــە 
ناوچەكــەدا. هــەر چۆنێــك بێــت دەتوانرێــت بگوترێــت كــە 
ــە فۆرمــە ســادەكەیدا  ــران ل ــن كێشــەی ئێ ــی دەڵێ ــەوەی پێ ئ
بریتیــە لــە كێشــەی جیۆپۆلەتیــك، بــە چەشــنێك كــە ئەگــەر 
بتوانرێــت كێشــە بەربــاو و بەرفراوانەكانــی پەیوەســت بــە 
بــواری ئاســایش و نــەوت بــە شــێوەیەكی ڕاســت و دروســت 
ــتێك  ــەوا ئەگــەری زۆرە ش ــن، ئ ــەر بكرێ و گونجــاو چارەس
لــەوە  بــاس  دواتــر  ئێــران،  كێشــەی  نــاوی  بــە  نەمێنێــت 
دەكرێــت كــە هــۆكاری بوونــی ئــەوەی پێــی دەڵێــن كێشــەی 
و،  ئیســرائیل  و  فەلەســتین  كێشــەی  لــە  بریتییــە  ئێــران 
ســەربازی  بەرپەرچەدانەوەیەكــی  بــە  بــرەودان  پێویســتیی 
ڕۆژئاواییەكانــەوە  هێــزە  لەالیــەن  كــە  ناوچەیەكــدا  لــە 
جڵــەو و كۆنتــڕۆڵ كــراوە. ئەگــەر وردتــر قســە بكەیــن، 

بە زۆری ناكۆكیی نێوان شیعە 
و سوننە لە هەلومەرج و 

چوارچێوەی گەمە جیۆپۆلەتیكییە 
دەرەكییەكانی نێو ناوچەی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 
هەڵدەكشێن

بەرهەڵستی و بەرەنگاربوونەوەی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمریكا بۆ حكومەتی ئێران 
بووەتە هۆی ئەوەی كە 

دابەشبوونی نێوان شیعە و 
سوننە، ببێتە كێشەیەكی گەورە 
و ئاڵۆزتر لە كێشە بنەڕەتییەكە

ئەگەر واڵتانی ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بتوانن 

كەمتر پشت بە ئابووریی 
تەوەربەند لەسەر نەوت 

ببەستن، ئەوا دەتوانرێت لەسەر 
ئاستی ناوخۆیی چارەسەرێكی 

سەركەوتوو بۆ ناكۆكیی شیعە و 
سوننە بدۆزرێتەوە

ئێران هێزێكی مەزن و سوپەر 
پاوەر نییە، بەڵكو هێزێكی 

بچووكی هەرێمایەتییە، لەبەر 
ئەوە دەستڕۆیشتووییەكی 

سنوورداری هەیە

ئەبوبـــەككار باهــــ پڕۆفیســـۆری كۆمەڵناســـییە لـــە زانكـــۆی ئیلینـــۆی باكـــوور، لـــە توێژینەوەكانیـــدا بایـــەخ 
ــتكردنی  ــان و دروسـ ــەوە، بنیاتنـ ــی نەتـ ــی، بنیاتنانـ ــگ دەدات، وەك دیموكراسـ ــێكی گرنـ ــد پرسـ ــە چەنـ بـ
ئاشـــتی و ڕۆڵـــی كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی، گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا، كـــە تـــەوەرە 
ـــی ناوەڕاســـت، وەك ڕەگ و ڕیشـــەی  ـــاری ناوچـــەی ڕۆژهەاڵت ـــە كاروب ـــوون ب ـــەرەكییەكانی پەیوەســـت ب س
ـــێكی دیكـــەی  ـــد پرس ـــەكان و چەن ـــە تایفەگەریی ـــە و ناكۆكیی ـــەم ناوچەی ـــران و كێشـــەكانی ئ تەنگـــژە و قەی

پەیوەندیـــدار.
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ئەگەر بتوانرێت كێشە بەرباڵو 
و بەرفراوانەكانی پەیوەست 
بە بواری ئاسایش و نەوت بە 
شێوەیەكی ڕاست و دروست و 
گونجاو چارەسەر بكرێن، ئەوا 
ئەگەری زۆرە شتێك نەمێنێت بە 
ناوی كێشەی ئێران

كێشەی فەلەستین و ئیسرائیل 
لە جینۆسایدی مەترسیداری 
دژ بە جوولەكەكانەوە 
دەستی پێ كرد، بەاڵم ئەەو 
بارودۆخەی لەم جینۆسایدەوە 
هاتەئاراوە، بریتییە لە دڵڕەقی 
و داگیركارییەكی سەربازی 
نامرۆییانە لە دژی گەلێكی دیكە 
كە تێیدا سەركوتكراو بووەتە 
سەركوتكار

بە چەشنی هەر كێشەیەكی 
دیكەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 
دەكرێت ناكۆكیی فەلەستین و 
ئیسرائیلیش سوودمەند بێت لە 
خاوبوونەوە و كەمبوونەوەی 
بارگرژییە جیۆپۆلەتیكییەكان و 
گرتنەبەری چارەسەرە ناوخۆیی 
و مەحەلییەكان

دەكرێت ئەو دەوڵەتانەی 
پەیوەندییەكانیان لەگەڵ 
ئیسرائیلدا ئاسایی كردووەتەوە، 
ببنە كەناڵێك بۆ چارەسەركردنی 
ئەو كێشە بنەڕەتییانەی دەبێت 
یەكال بكرێنەوە، بۆ ئەوەی 
ئاشتییەكی درێژخایەن بێتە 
ئاراوە

چارەســەری ئــەو كێشــانەی پەیوەســت دەكرێنــەوە بــە ئێرانــەوە 
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، بــە ڕاددەیەكــی گــەورە بەنــدن 
ویالیەتــە  لەگــەڵ  پەیوەندییــەكان  ئاســاییكردنەوەی  بــە 
ــكا  ــران و ئەمری ــە ئەگــەر ئێ ــكا. وات یەكگرتووەكانــی ئەمری
ــر  ــەوا چیت ــدا، ئ ــن لەگــەڵ یەكتری ــە ڕێككەوت ــن بگەن بتوان

ئێــران نابێتــە كێشــەیەكی تایبــەت لــە ناوچەكــەدا.
ــە كێشــەی فەلەســتین و ئیســرائیل  ــان ب ــوە ئاماژەت * ئێ
كــرد، ئاشــكرایە ئەمــە كێشــەیەكی درێژخایەنــە و ماوەیەكــی 
زۆریش كات و كۆششی نێودەوڵەتی و ناوچەیی بۆ تەرخان 
كــراوە، بــۆ ئــەوەی جۆرێــك لــە چارەســەر و ڕێككەوتــن بــۆ 
یەكالكردنــەوەی ئــەم ناكۆكییــە بــەدی بهێنرێــت، ئێــوە چــۆن 

لــە ڕیشــە و دەرئەنجامەكانــی ئــەم كێشــەیە دەڕوانــن؟
و  ڕاســتەقینەیە  تراژیدیایەكــی  ئەمــە  ڕاســتیدا  لــە   -
بگــرە شــەرمەزارییەكە بــۆ مۆراڵــی زاڵ و بااڵدەســت لــە 
جیهانــدا، چونكــە ئــەم دۆخــە بــە چەشــنێكە، كــە تێیــدا 
فەزیڵــە مرۆییەكانــی ســەراوژێر كــراون، هــەروەك ئاشــكرایە 
جینۆســایدی  لــە  ئیســرائیل  و  فەلەســتین  كێشــەی  كــە 
مەترســیداری دژ بــە جوولەكەكانــەوە دەســتی پــێ كــرد، 
هاتەئــاراوە،  جینۆســایدەوە  لــەم  بارودۆخــەی  ئــەو  بــەاڵم 
ســەربازی  داگیركارییەكــی  و  دڵڕەقــی  لــە  بریتییــە 
نامرۆییانــە لــە دژی گەلێكــی دیكــە كــە تێیدا ســەركوتكراو 
بووەتــە ســەركوتكار، ئەمــەش شــەرمەزاییەكی گەورەیــە بــۆ 
ــەت كــە  ــە نای ــەو واتای ــەوە ئەمــە ب ــە دڵنیایی ــی. ب مرۆڤایەت
هەڵســوكەوتی  و  هەڵوێســت  فەلەســتینییەكان  هەمیشــە 
ڕاســت و دروســتیان گرتووەتەبــەر و هەمیشــە سیاســەتی 
لــە  بێــت  هەرچۆنێــك  بــەاڵم  كــردووە،  پیــادە  گونجاویــان 
ــی ســەركوتكارییەكی ســەپێندراوی  ــەوان قوربانی ئێســتادا ئ
دەرەكیــن. ئــەوەی پەیوەســت بێــت بــە پێشــبینیكردنی ئاقــار 
ــەم تەنگــژە  ــە ئ ــم وای ــەوا پێ ــەوە، ئ ــەم ناكۆكیی ــدەی ئ و ئاین
و ناكۆكییــە بــۆ ڕۆژگارێــك، یــان تــا ئایندەیەكــی نزیكیــش 
بــەردەوام دەبێــت، بــە تایبەتــی ئەگــەر ئێمــە ئــەوە لەبەرچــاو 
بگریــن كــە هــەردووال یەكترییــان وەك هێزێكــی شــەڕانگێز و 
نامرۆیــی وێنــا كــردووە، لــەوەش خراپتــر هێزەكانــی ڕۆژئــاوا 
مۆراڵــی ئەوەیــان نییــە هاوواڵتییــان لــە كــۆت و بەندەكانــی 
بەرژەوەندییــە سیاســییەكانی ڕزگار بكــەن، دواتــر ئەگــەر 
لــەم  دەرچــوون  بــۆ  دەروازەیــەك  و  ڕێگەچــارە  لــە  بــاس 
تەنگژەیــە بكەیــن، ئــەوا بــاوەڕم وایــە پێویســتە هــەردووال 
ــەو چارەســەرەی كــە وێنــای  ــەری ئ ــۆ گرتنەب بگەڕێنــەوە ب
بوونــی دوو دەوڵــەت لــە خــۆ دەگرێــت و، دەبێــت لــەم ڕووەوە 
هــەردوو ال ئامــادە بــن ســازش بكــەن و دەســت لــە هەندێــك 
خاكی ژێر دەســتیان هەڵگرن، لەوەش زیاتر، دەبێت هەر دوو 
ــتووەكانیان  ــارە ناسیۆنالیســتییە چەقبەس ــە گوت ال دەســت ل
هەڵگــرن، چونكــە نابێــت ژیانــی كەســیان لەســەر حیســابی 
مردنــی ئــەوی دیكەیــان بێــت. هــەر لــەم ڕووەوە هەندێــك 
ئامــاژەی ئەرێنــی هــەن لــە پەیوەنــدی بــە ئاســاییكردنەوەی 
پەیوەندییەكانــی ئیســرائیل لەگــەڵ هەنــدێ لــە واڵتانــی 

ناوچەكــەدا، كــە پێویســتە ئەمــە ببێتــە ســەرەتایەكی بــاش بۆ 
ئــەوەی هــەر دوو تێڕوانینەكانیــان لــە ئاســت یەكتــردا بگــۆڕن 
و بــە چاوێكــی مرۆییانەتــر لــە یەكتــر بڕوانــن. بــە چەشــنی 
هــەر كێشــەیەكی دیكــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، دەكرێــت 
ناكۆكیــی فەلەســتین و ئیســرائیلیش ســوودمەند بێــت لــە 
خاوبوونــەوە و كەمبوونــەوەی بارگرژییــە جیۆپۆلەتیكییــەكان 

و گرتنەبــەری چارەســەرە ناوخۆیــی و مەحەلییــەكان.
* ئێــوە ئاماژەتــان بــە پەرەســەندن و بــە هێمــای ئەرێنــی 
ڕێككەوتنــی  ئەنجامدانــی  و  ئاســاییبوونەوە  وەك  كــرد، 
ــی  ــد واڵتێكــی عەرەبی ــوان ئیســرائیل و چەن ــە نێ ئاشــتی ل
ناوچەكــەدا، ئایــا پێــت وایــە هــۆكار و پاڵنــەری پشــت ئــەم 
بــوون؟  چــی  ئەرێنییانــە  بەرەوپێشــچوونە  و  پەرەســەندن 
ئایــا پێــت وایــە لــە دوای ئــەم ڕێككەوتنانــەوە ئاســت و 
ــوان واڵتانــی  ــە نێ ــدازەی بارگــرژی و بــێ متمانەیــی ل ئەن
ئــەم ناوچەیــەدا كــەم بووەتــەوە، واتــە ئــەم ڕێككەوتنانــە 

ســەركەوتوو بــوون، یــان درێــژە دەكێشــن؟
- ســەرەتا دەبێــت لــەوەوە دەســت پــێ بكەیــن كــە هــەر 
پەیوەندییــە  ئاســاییكردنەوەی  بــۆ  كۆششــێك  و  هــەوڵ 
مرۆییــەكان، كارێكــی بــاش و پێشــوازی لــێ كــراوە، بــا ئێمــە 
لــەم ڕوانگەیــەوە ئومێــدی ئــەوە بخوازیــن كــە ئــەم هەواڵنــە 
ــن،  ــر بڕوانی ــە یەكت ــر ل ــەوەی مرۆڤانەت ــۆ ئ ــن ب ــك ب هۆكارێ
دیاریكــراوی  بــە  پرسیارەكەشــتان  وەاڵمــی  ئــەوەی  بــۆ 
بدەمــەوە، ئــەوا ڕەنگــە نەتوانیــن ئامــاژە بــە تاكــە هــۆكار و 
پاڵنەرێــك بكەیــن، بــەاڵم هــەر چۆنێــك بێــت دەتوانیــن ئامــاژە 
ــەڕ و  ــە دەســت ش ــەكەتبوون ب ــی ش ــە حاڵەت ــن ك ــەوە بكەی ب
درێژەكێشــانی ملمالنێكــەوە هۆكارێكــە، چونكــە ئەگــەر لــە 
دۆخــی شــەڕێكی بەردەوامــدا بیــت )شــەڕێكی ڕاســتەقینە، 
یــان ســایكۆڵۆژی( ئــەوا ئەمــە بارگرانییەكــی زۆرت لەســەر 
ــگاوەكان، ئەگــەر  ــی هەن ــە هەڵگرتن دروســت دەكات، كەوات
بچووكیــش بــن، بــە ئاراســتەی ئاشــتیدا بەرەوپێشــچوونێكی 
بــاش و ئەرێنییــە. ئــەوەی پەیوەســت بێــت بــە ئەگــەری 
لــە  ئــەوا  ئاســاییكردنەوە،  ئــەم هەواڵنــەی  درێژەكێشــانی 
ڕاســتیدا ئەمە بەندە بە سیاســەتی ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریــكا لــە ئاســت ئــەم ناوچەیــە و هەروەهــا بەنــدە بــە 
هەڵوێســت و كردارەكانــی هێــزە تێكدەرەكانــەوە، دواتــر نابێــت 
ئەوەمــان لــە یــاد بچێــت، كــە ئــەم ڕێككەوتنانــە كێشــە 
نەگرتــووە، چونكــە  لەبەرچــاو  بنەڕەتییەكانیــان  و  قــووڵ 
ــە ناكۆكیــی بنەڕەتــی  ــەم ڕێككەوتنان هێشــتا الیەنەكانــی ئ
لــە بۆچونەكانیانــدا هەیــە لەبــارەی هەنــدێ لــە پــرس و 
ــەر هەنگاوێكــی  ــەر ه ــە ه ــۆی هەی ــە ب كێشــەكانەوە. كەوات
ــان ڕووداوێكــی نەرێنــی،  ــە ئەگــەر بچووكیــش بێــت، ی هەڵ
هەوڵەكانی ئاســاییكردنەوەی پەیوەندییەكان الواز بكەن، لەم 
ڕووەوە پێــم وایــە دەكرێــت ئــەو دەوڵەتانــەی پەیوەندییەكانیــان 
لەگــەڵ ئیســرائیلدا ئاســایی كردووەتــەوە، ببنــە كەناڵێــك بــۆ 
چارەســەركردنی ئــەو كێشــە بنەڕەتییانــەی دەبێــت یــەكال 
بكرێنــەوە، بــۆ ئــەوەی ئاشــتییەكی درێژخایــەن بێتــە ئــاراوە. 
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ـــە زانكـــۆی میشـــیگان  ـــە ل ـــەر پڕۆفیســـۆری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییەكان ماســـیۆ زیرل
ســـتەیت لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، تایبەتمەنـــد و توێژەر و وانەبێژی چەند 
بوارێكـــی گرنگـــە، وەك ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی، تیـــۆری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، 
یاســـای نێودەوڵەتـــی و هاوكاریـــی نێودەوڵەتـــی. گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا 
چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد، كـــە پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ڕووســـیا 

و ئۆكرانیـــا و كاریگـــەری و دەرئەنجامەكانـــی ئـــەم شـــەڕەوە.

هەڵگیرسانی شەڕێكی 
ئەتۆمی ئەگەرێكی دوورە

ماسیۆ زیرلەر 
پڕۆفیسۆری پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان لە زانكۆی میشیگان ستەیت بۆ گواڵن: 
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ڕووسیا ڕووبەڕووی هیچ 
هەڕەشەیەكی بەرجەستە و 
دەستبەجێ نەبووەتەوە، بەاڵم 
هەست دەكات هێزێكی داكشاوە 
و پێی وایە تێكڕای ڕۆژئاوا دژی 
وەستاونەتەوە

* ســەرەڕای ئــەوەی شــەڕی ڕووســیا و ئۆكرانیــا 
ڕەهەنــد و ڕایەڵێكــی نێودەوڵەتیــی هەیــە، یــان بــا بڵێیــن 
كاریگــەری و دەرهاویشــتەی جیهانــی و نێودەوڵەتــی 
ــدا مشــتومڕێكی زۆری  ــە هەمــان كات ــەاڵم ل ــە، ب هەی
لــێ كەوتووەتــەوە لــە پەیوەنــدی بــە شــرۆڤەكاریی هۆكار 
ــەری  ــی پرســی ڕكاب ــە تایبەت ــەوە، ب و دەرئەنجامەكانی
و ملمالنێــی نێــوان هێــزە جیهانییــە مەزنــەكان، كەواتــە 
ئایــا شــرۆڤەكارییەكی وردە ئەگــەر بڵێیــن جیهــان پێــی 

ناوەتــە نێــو شــەڕێكی دیكــەی ســاردەوە؟
ــتە  ــە ڕاس ــن ك ــەوە بكەی ــاژە ب ــت ئام ــەرەتا دەبێ - س
لــە هەنــاوی خۆیــدا چەندیــن الیــەن و  ئــەم شــەڕە 
هێــزە  ملمالنێــی  و  پێشــبڕكێ  ڕەهەنــدی  و  ڕەگــەز 
جیهانییــە مەزنەكانــی لەخــۆ گرتــووە، بــە چەشــنێك 
كــە هێزێكــی جیهــان لــە پاشەكشــە و داكشــاندایە كــە 
دەیەوێــت و خواســتی ئــەوەی هەیــە و هەوڵــی ئــەوەش 
دەدات دووبــارە هێــز و پێگــەی خــۆی بــە چەشــنێك 
لــە  ڕابــردوودا  لــە  ئــەوەی  وەك  بنێتــەوە،  بنیــات 
ــی  ــە كاتێكــدا كــە واڵت ــوو، ئەمــە ل ــوو و هەب ــارادا ب ئ
ــەڕووی هیــچ هەڕەشــەیەكی بەرجەســتە  ڕووســیا ڕووب
دەكات  هەســت  بــەاڵم  نەبووەتــەوە،  دەســتبەجێ  و 
هێزێكــی داكشــاوە و پێــی وایــە تێكــڕای ڕۆژئــاوا 
دژی وەســتاونەتەوە، ئەمــەش ڕاســتە، تەنانــەت ئەگــەر 
بــۆ نموونــە خــودی ناتــۆ و یەكێتیــی ئەوروپــا پــالن و 
بەرنامــەی ئەوەشــیان نەبێــت بــۆ ئــەوەی بــە چەشــنێكی 
ڕووســیا  لەســەر  مەترســی  و  هەڕەشــە  ڕاســتەوخۆ 
درووســت بكــەن، یــان ڕووبــەڕووی ببنــەوە. هەرچۆنێــك 
بێــت، ســەرەڕای ئــەوەی ئاماژەمــان پــێ كــرد، ئــەوا بــە 
ــە  ــان چووبێت ــە جیه ــد و تێڕوانینــی مــن مــەرج نیی دی
نێــو قۆناغێكــی دیكــەی شــەڕی ســاردەوە، چونكــە 
ئێمــە بــە چەشــنی ڕابــردوو دوو جەمســەری تــەواو 
لــە  ئێمــە  ئەگــەر  چونكــە  نییــە،  بەرجەســتەبوومان 
ــارودۆخ و پێگــەی ئێســتای ڕووســیا بڕوانیــن، ئــەوا  ب
ئــەو ڕاســتییە بــەدی دەكەیــن كــە لــە ئێســتادا ڕووســیا 
پشــتیوانی و پاڵپشــتییەكی جیهانیــی كەمتــری لــێ 
بــە ڕابــردوو )ڕۆژگاری یەكێتــی  بــەراورد  دەكرێــت 
ســۆڤییەت(، هەروەهــا لــە ئێســتادا ڕووســیا ســەرچاوە 
و كەرەســتەیەكی كەمتــری لەبەردەســتدایە بــۆ ئــەوەی 
و  بچەســپێنێت  خــۆی  جیهانــی  جەمســەرێكی  وەك 
و  هەڵســوكەوت  بێــت،  هەرچۆنێــك  بــكات.  جێگیــر 
هەڵوێســت و سیاســەتەكانی ڕووســیا بــە چەشــنێكن 
كــە بوونەتــە هــۆی ئــەوەی ڕۆژئــاوا پەرچەكــردار و 
كاردانــەوەی هەبێــت لــە پێنــاو هەوڵــدان و كاركــردن 
بــۆ پاراســتنی بەهــا و بەرژەوەندییــە بنەڕەتییەكانــی 

خــۆی.

* ئەگــەر لــە ڕوانگــە و الیەنێكــی دیكــەوە لەم پرســە 
بڕوانیــن، واتــە لــە شــەڕی ڕووســیا و ئۆكرانیــا، یــان 
وردتــر بڵێیــن داگیركاریــی ئۆكرانیــا لەالیــەن ڕووســیاوە، 
ــە سیســتمێكی  ــاس ل ــت ب ــدی ناكرێ ــە ئی ــت وای ــا پێ ئای
جیهانــی بكەیــن، وەك ئــەو سیســتمەی بــاس دەكــرا كــە 
ــەم  ــراوە، چونكــە ئ ــات ن لەســەر بنەمــای ڕێســاكان بنی
پەرەســەندنە بووەتــە هــۆی لەقكردنــی پایەكانــی ئــەم 
سیســتمە، ئایــا ئەمــە وەســفێكی وردی ئــەم پێشــهاتەیە؟
- نــا، مــن پێــم وانییــە بتوانرێــت بگوترێــت لەقكردنی 
پایەیەكــی دیكــەی ئــەم سیســتمەیە، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
ــە  ــن ك ــەوە بڵێی ــن ئ ــەوە دەتوانی ــە دڵنیایی ــان و ب بێگوم
ئەمــەی ڕووی داوە )پەالمــار و داگیركاریــی ئۆكرانیــا 
لەالیــەن ڕووســیاوە( پێشــێلكردنێكی گــەورە و بەرچــاوە 
بــۆ ئــەم سیســتمە، بەڵگــەی ئــەم ڕاســتییەش ئــەوە بــوو 
ــی  ــی و تووڕەییەك ــیا ناڕەزای ــارەی ڕووس ــەم بڕی ــە ئ ك
ــەوە  ــەی كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیی ــەن زۆرب زۆری لەالی
لــە جیهانــدا لــێ كەوتــەوە، لــە بەرامبــەر پێشــێلكردن و 
شــكاندنی بنەمــا بنچینەیــی و بنەڕەتییەكانــی یاســای 
نێودەوڵەتــی لــە پەیوەنــدی بــە ســەروەریی دەوڵــەت و 

یەكســانیی دەوڵەتــان لــە بــواری ســەرەوەریدا.
* ئەگــەر بــە وردی، یــان بــە دیاریكــراوی بــاس لــە 
دەرئەنجام و دەرهاویشتەكانی ئەم شەڕ و داگیركارییە 
ــە  ــا و ل ــی ئەوروپ ــی لەســەر واڵتان ــە تایبەت ــن، ب بكەی
پەیوەنــدی بــە ئاســایش و تەنگــژە و قەیرانــی وزە لــەم 
ــا چ  ــەم پەرەســەندنانە ت ــە ئ ــان وای ــا پێت ــەدا، ئای واڵتان
ڕاددە و ئاســتێك دەبنــە هــۆی ئــەوەی ئــەم واڵتانــە 
ــە حیســاباتی پەیوەســت  پێداچوونەوەیەكــی ڕیشــەیی ب
بــە بــواری ئەمنــی و وزەی خۆیانــەوە بكــەن و، ئەمــە 
كیشــوەرە  ئــەم  ئاینــدەی  لەســەر  كاریگەرییەكــی  چ 

دەبێــت؟
-  ئــەوە ڕاســتە كــە ئــەوەی لــە ئێســتادا ڕووبــەڕووی 
واڵتانــی ئەوروپــا بووەتــەوە، وامــان لــێ دەكات كــە 
بڵێیــن پرســی تەنگــژە و كێشــەی وزە كــە  بتوانیــن 
پرســێكی  بووەتــە  بووەتــەوە،  ئەوروپــا  ڕووبــەڕووی 
دەســتبەجێ و هەنووكەیــی. ئەمــە هیــچ گومانێــك 
پەیوەنــدی  ئــەوەی  ئەوەشــدا،  لەگــەڵ  هەڵناگرێــت، 
هەبێــت بــە پێداچوونــەوەی ئــەم واڵتانــە بــە حیســاباتی 
خۆیــان لــە بــواری وزەدا، ئــەوا دەكرێــت بڵێیــن ئەگــەری 
ئــەوە هەیــە سەربكێشــێت بــۆ خێراتركردنــی هەوڵەكانــی 
ئــەم واڵتانــە بــۆ دۆزینــەوەی بەدیــل و جێگــرەوە بــۆ 
ــش  ــەن، ئەوی ــاوردەی دەك ــە ئێســتادا ه ــەی ل ــەو وزەی ئ
هاوردەكردنــی  ســەرچاوەكانی  فرەچەشــنكردنی  بــە 
وزە، یــان دۆزینــەوەی بەدیــل بــۆ هاوردەكردنــی وزە لــە 
ــەوە  ــەش، ل ــەم هەواڵن ــوو ئ ــەرباری هەم ــیاوە. س ڕووس

مەرج نییە جیهان چووبێتە 
نێو قۆناغێكی دیكەی شەڕی 
ساردەوە، چونكە ئێمە بە 
چەشنی ڕابردوو دوو جەمسەری 
تەواو بەرجەستەبوومان نییە

ئامانج و مەبەستی بنەڕەتیی 
دامەزراندنی نەتەوە 
یەكگرتووەكان بەرپێگرتن بوو 
لە بەرپابوون و هەڵگیرسانێكی 
شەڕێكی دیكەی جیهانی

لە ئێستادا ڕووسیا سەرچاوە 
و كەرەستەیەكی كەمتری 
لەبەردەستدایە بۆ ئەوەی وەك 
جەمسەرێكی جیهانی خۆی 
بچەسپێنێت و جێگیر بكات
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دڵنیایــن كــە لــە ئایندەیەكــی نزیــك و لــە مــەودای 
بــۆ  دەبێــت  ئازاربەخــش  پرۆســەیەكی  ئەمــە  كورتــدا 
دووردا  مــەودای  لــە  هەیــە  بــۆی  بــەاڵم  ئەوروپــا، 
ــدا بهێنێــت كــە  ــەدوای خۆی گۆڕانكارییەكــی ئەوتــۆ ب

لــە بەرژەوەندیــی ئــەم واڵتانــەدا بێــت.
ئەركــە  یــان  ڕۆڵ،  لــە  یەكێــك  ئاشــكرایە   *
یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  ڕێكخــراوی  ســەرەكییەكانی 
بریتییە لە پاراستنی ئاشتی و ئاسایش و، لە حاڵەتی 
پێشێلكردنیشــیدا دەبێــت ڕێــكاری پێویســت و گونجــاو 
چارەســەركردنی،  و  بەرپەرچدانــەوە  بــۆ  بگرێتەبــەر 
بــەاڵم ئــەوەی تــا ئێســتا بــەدی كــراوە ئەوەیــە ئــەم 
ــۆی  ــراوی خ ــی چاوەڕوانك ــوە ڕۆڵ ڕێكخــراوە نەیتوانی
بــۆ  نەبــووە  ئەوتــۆی  كاریگەرییەكــی  و  بگێڕێــت 
ڕاگرتنــی ئــەم شــەڕە، ئێــوە چــۆن لــەم پرســە دەڕوانــن 
و چــۆن ناكارایــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان لــەم ڕووەوە 

هەڵدەســەنگێنن؟
- مــن پێــم وایــە ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان 
بــەو شــێوەیە هەڵســوكەوت و وەاڵمدانــەوەی هەبــووە 
دەبێــت  دواتــر  دەكــرا،  چــاوەڕوان  و  پێشــبینی  كــە 
كــە  بێــت،  بەرچــاو  لــە  ڕاستییەشــمان  ئــەو  ئێمــە 
ــەوە  ــی نەت ــج و مەبەســتی بنەڕەتیــی دامەزراندن ئامان
و  بەرپابــوون  لــە  بــوو  بەرپێگرتــن  یەكگرتــووەكان 
هەڵگیرســانێكی شــەڕێكی دیكــەی جیهانــی و بــۆ 
بــوو  پێویســت  ئــەوا  بهێنێــت،  بــەدی  ئامانجــە  ئــەم 
ســەرجەم هێــزە گــەورە و مەزنــەكان پابەنــد بــن بــەم 
ڕێكخــراوەوە، ئــەوە بــوو لــە نێــو ئەنجومەنــی ئاسایشــی 
نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا ســەنگ و قورســاییەك دراوە 
ئــەم  هەمیشــەیی  ئەندامــی  كــە  دەوڵەتانــەی  بــەو 
ئەنجومەنــەن، ئــەو ڕاســتییەی كــە واڵتــی ڕووســیا 
ــكات  ــی دەســتێوەردان ب ــەوە یەكگرتووەكان ــت نەت نایەوێ
هــۆی  بووەتــە  خۆیــدا  لــە  خــۆی  شــەڕەدا،  لــەم 
ڕێكخــراوە.  ئــەم  ئەركــی  و  ڕۆڵ  ســنوورداركردنی 
هەرچۆنێــك بێــت، ڕای گشــتی گرنگــە و پێگەیەكــە 
كەواتــە  هــاوكاری،  و  یارمەتــی  بەدەســتهێنانی  بــۆ 
ــەدا پێویســتە،  ــەم بارودۆخ ــنایی ئ ــەر ڕۆش ــەوەی لەب ئ
تاكالیەنــەی  كردارێكــی  گرتنەبــەری  لــە  بریتییــە 
دەوڵــەت، یــان كردارێكــی بــە كۆمەڵــی دەوڵەتــان لــە 
دەرەوەی ڕێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا، كــە كار 
بكرێــت و هــەوڵ بدرێــت چارەســەرێكی ئەرێنــی بــۆ 

بدۆزرێتــەوە. ئۆكرانیــا 
نەتــەوە  ڕێكخــراوی  ناكارایــی  وایــە  پێــت   *
یەكگرتــووەكان بــە تایبەتــی لــە پەیوەنــدی بــە شــەڕی 
ڕووســیا و ئۆكرانیــاوە، بووەتــە هــۆی ئــەوەی نادڵنیایی 
زیاتــر بــاڵ بەســەر جیهانــدا بكێشــێت و، جیهــان ببێتــە 

ڕوانگەیــەوە  لــەم  ئایــا  مەترســیدارتر؟  شــوێنێكی 
دەتوانیــن بڵێیــن پێویســتە چاكســازی و پێداچوونــەوە 

بــە بونیــادی ئــەم ڕێكخــراوەدا بكرێــت؟ 
- ســەرەتا مــن دەمەوێــت ئــەوە بڵێــم كــە بــاوەڕم وایــە 
ــی دەســتەبەر  ــت حوكمڕانییەكــی جیهان ــو بتوانرێ تاوەك
نێودەوڵەتــی  هەماهەنگیــی  و  هــاوكاری  و  بكرێــت 
بێتــە ئــاراوە، ئــەوا ئاشــتی و خۆشــگوزەرانی لەســەر 
ئاســتی جیهــان باشــتر دەبــن و پتــر بەرەوپێشــەوە دەچــن، 
ــەوە  ــە ســەر وەاڵمــی پرســیارەكە، ئ ــر ئەگــەر بێین دوات
نەتــەوە یەكگرتــووەكان ڕۆڵێكــی زۆر گرنگــی هەیــە 
و لــە ڕاســتیدا چەندیــن كاری باشــی ئەنجــام داوە، 
ــت  ــە ناتوانێ ــت ك ــر بچێ ــە بی ــت ئەوەشــمان ل ــەاڵم نابێ ب
هەمــوو شــتێك بــكات. بــۆ نموونــە، ڕەنگــە هەنــدێ لــە 
دامــەزراوەی هەرێمایەتییــەكان كاراتــر و كاریگەرتــر 
ــەوە،  ــەوە و وەاڵمدان ــە بەرپەرچدان ــدی ب ــە پەیوەن ــن ل ب
ــن.  ــەو بكرێ ــر پت ــن و زیات ــز بكرێ ــر بەهێ ــت پت ــە دەبێ ك
واتــە بــۆ ئــەوەی ئــەم ڕێكخراوانــە ســەركەوتوو بــن، 
ئــەوا پێویســتە بــە بەردەوامــی پشــتگیری بكرێــن، بــۆ 
ئــەوەی هــەم هێــز و هــەم شــەرعییەتی ئەوەیــان هەبێــت 
كــە كــردار و هەنــگاوەكان بگرنەبــەر لــە كات، یــان لــە 

بارودۆخــە پێویســتەكاندا.
* دوا پرســیارمان پەیوەســتە بــە پێشــبینییەكانتانەوە 
و  ڕووســیا  شــەڕی  ئاقــاری  و  ئاراســتە  دەربــارەی 
ئۆكرانیــا، كــە هــەروەك ئاشــكرایە لــە ئێســتادا ئــەم 
شــەڕە ئاڵۆزتــر بــووە و چەندیــن پەرەســەندنی دیكــەی 
بەخــۆوە بینیــوە و، نــەك هــەر دوو واڵت نەچوونەتــە نێــو 
پرۆســەی گفتوگــۆوە، بەڵكــو هەوڵــە جەنگییەكانــی 

دژی یەكتریــان چڕتــر كردووەتــەوە؟
- ئــەوەی لــە گۆڕەپانــی شــەڕەكەوە بــەدی دەكرێــت، 
و  بــار  لــە  ڕووســیا  ئــەوەی  ســەرەڕای  كــە  ئەوەیــە 
ئەوەشــدا  لەگــەڵ  بــەاڵم  بەهێزتردایــە،  پێگەیەكــی 
ــە گوشاردروســتكردن لەســەر  ــا ل ــت ئۆكرانی ــێ دەچێ پ
ســوپای ڕووســیا بــەردەوام بێــت. هەرچۆنێــك بێــت، 
ئەمــە شــەڕێكی مەترســیدارە و بووەتــە هــۆی ئــەوەی 
بووەتــە  و،  بــن  حــاڵ  و  مــاڵ  بــێ  كــەس  چەندیــن 
هــۆی درووســتبوونی نادڵنیاییەكــی گــەورە، پێشــبینی 
دەكرێــت بارودۆخەكــە وەك ئێســتا بمێنێتــەوە، تەنیــا ئــەو 
كاتــە نەبێــت كــە ئۆكرانیــا هــاوكاری و یارمەتییەكــی 
بەرچــاوی دەرەكــی بەدەســت دەهێنێــت، هەرچەنــدە بــاس 
ــانی شــەڕێكی ئەتۆمــی  ــە هەڵگیرس ــت ك ــەوە دەكرێ ل
یەكێكــە لــە ئەگــەرەكان، بــەاڵم مــن پێــم وایــە كەمتــر 
ڕێــی تــێ دەچێــت، ئەویــش بــە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی 
كاریگەریــی  كۆتاییــدا  لــە  لــەم چەشــنە  شــەڕێكی 

ــت. ــی ڕووســیاش دەبێ ــودی خاك ــەر خ لەس

ئەو ڕاستییەی كە واڵتی ڕووسیا 
نایەوێت نەتەوە یەكگرتووەكانی 
دەستێوەردان بكات لەم شەڕەدا، 

خۆی لە خۆیدا بووەتە هۆی 
سنوورداركردنی ڕۆڵ و ئەركی 

ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان

نەتەوە یەكگرتووەكان ڕۆڵێكی 
زۆر گرنگی هەیە و لە ڕاستیدا 

چەندین كاری باشی ئەنجام 
داوە، بەاڵم نابێت ئەوەشمان لە 
بیر بچێت كە ناتوانێت هەموو 

شتێك بكات

سەرەڕای ئەوەی ڕووسیا لە بار 
و پێگەیەكی بەهێزتردایە، 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا پێ دەچێت 
ئۆكرانیا لە گوشاردروستكردن 

لەسەر سوپای ڕووسیا بەردەوام 
بێت
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بەرفراوانییەكــی  شــێخان  قــەزای  ناوەنــدی   *
زۆری بــە خۆیــەوە بينيــوە، بــەاڵم تــا چەنــد توانــراوە 
ــە هاوواڵتیــان بكــەن و  خزمەتگوزارییــەكان پێشــكەش ب
ئــەو پڕۆژانــە چیــن كــە لــە كابینــەی نۆیەمــدا بــۆ 
شــێخان جێبەجــێ كــراون، یــان لــە بەرنامــە و پالنــدا 

هــەن؟
- قەزای شــێخان بە شــێوەیەكی بەرچاو گەورە بووە و 
زیاتــر لــە 60 هــەزار ئــاوارەش لــە ســێ كەمــپ )شــێخان، 
كاری  و  ئــەرك  كــە  ڕەشە(نیشــتەجێن  مــام  ئیســیان، 
خزمەتگوزاریــی ئــەو كەمپانــەش هــەر لەســەر ئیــدارەی 
بــە  پێویســتی  شــێخان  قــەزای  ئــەوە  لەبــەر  شــێخانە، 
چەندیــن پــڕۆژە هەبــووە لــە بــوار و ســێكتەری جیاجیادا. 
خۆشــبەختانە حكومەتــی هەرێمیــش بڕیــاری داوە بــۆ 

باشــتركردنی خزمەتگوزارییــەكان و زیاتــر گەشــەكردنی 
شــێخان كار و پــڕۆژەی گرنــگ و ســتراتیژی لــە بــوار 
و ســێكتەری جیاجیــادا جێبەجــێ بكرێــت، هــەر بۆیــە 
ــەر  ــەزای شــێخان و ه ــە ســەنتەری ق ــەی ل ــەو پڕۆژان ئ
پێنــج ناحیــە و ســەرجەم گوندەكانــی ســنوورەكە جێبەجــێ 
كــراون، لــەم كابینەیــەدا بــە بــڕی زیاتــر لــە )40( ملیــار 
دینــار بــووە، ئــەو پڕۆژەیانــەش بەشــێكیان تــەواو بــوون و 
بەشــێكی زۆریــان لــە ژێــر جێبەجێكردنــدان و بەشــێكیش 
دیوانــی  لــە  تەندەرینــن  قۆناغــی  لــە  پــڕۆژەكان  لــە 
پارێــزگای دهــۆك، پڕۆژەكانیــش گــەورە و ســتراتیژین و 
ژێرخانــی ئاوەدانكردنــەوە و گەشــەكردنی قــەزای شــێخان 
دەگرێتــەوە، لــە نێویانــدا دروســتكردنی بەنــداوی )خنــس(
ــە  ــر جێبەجێكردندای ــە ژێ ــە ئێســتا ل ــەو پڕۆژەی ــە ئ ــە ك ـ

پڕۆژەی بەنداوی )خنس( بە بڕی 
)9( ملیار و )700( ملیۆن دینار لە 

ژێر جێبەجێكردندایە

هیچ گوندێكی شێخان نییە كارەبای بۆ دابین 
نەكرابێت

سەردار یەحیا بەرزنجی
قائیمقامی قەزای شیخان بۆ گواڵن: 

یەكێـــك لـــە كار و هەوڵـــە بەرچـــاو و بەردەوامەكانـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان دەســـتەبەركردنی 
خزمەتگوزارییـــە بنەڕەتییـــەكان بـــۆ هاوواڵتییـــان بـــووە و، لـــەم ڕووەوە چەندیـــن پـــڕۆژەی ئاوەدانـــی و 
ـــە  ـــەو پڕۆژەیان ـــەزای شـــێخانیش پشـــكی خـــۆی ل ـــی دەكات، ق ـــردووە و جێبەجێ خزمەتگـــوزاری جێبەجـــێ ك
بەركەوتـــووە، ئـــەو پرســـە كرایـــە تـــەوەری دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ ســـەردار یەحیـــا بەرزنجـــی قائیمقامـــی 

قـــەزای شـــیخان و بـــەم جـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی دایـــەوە.
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حكومەتــی  ســەرۆكی  بارزانــی  مســرور  ڕێــزدار  كــە 
بــڕی  و  جێبەجێكردنــی  بــۆ  دا  بڕیــاری  كوردســتان 
)9( ملیــار و )700( ملیــۆن دیناریشــی بــۆ تەرخــان 
ــە هــۆكاری  ــە پڕۆژەیەكــی ســتراتیژییە و دەبێت ــرد، ك ك
ــە قــەزای  ــەوەی ســێ ســێكتەری زۆر گرنــگ ل بووژان
شــێخان و دەڤەرەكەیدا، كە ئەویش ســێكتەری كشــتوكاڵ 
و چانــدن كــە ژمارەیەكــی زۆری جووتیارانــی ســنوورەكە 
لێــی ســوودمەند دەبــن، چونكــە دەڤەرەكــە بــە تێكــڕا 
زیاتــر لــە )525( هــەزار دۆنــم زەوی كشــتوكاڵی هەیــە و 
زۆربــەی ئــەو زەوییانــە بــە كەڵكــی كشــتوكاڵ و چانــدن 
دێــت و بەروبوومــی دەڤــەری شــێخانیش كواڵێتییــان زۆر 
بــەرز و بــاش و بەناوبانگــن، بەتایبەتــی )پەتاتــە و برنــج 
و گەنمەشــامی و گەنــم( و ســوودی دووەمــی پڕۆژەكــە 
بــۆ زیادكــردن و پاراســتنی ئــاوی ژێــرزەوی و ســەرزەوی 
و پاراســتنی ژینگــەی ناوچەكەیــە كــە لــە دێرزەمانــەوە 
ــووە،  ــدا ب ــاوی تێ ــار و كانی ــن ڕووب ــە چەندی ــەو ناوچەی ئ
كــە 2000 ســاڵ پێــش ئێســتا ســەرچاوەی ســەرەكیی 
ئــاوی خواردنــەوەی شــاری مووســڵ و دەوروبــەری بــووە، 
ســوودی ســێیەمیش بریتییــە لەبەرەوپێشــچوونی كەرتــی 
گەشــتیاری، هــاوكات بــە تەواوبوونــی ئــەو پڕۆژەیــە 
ژمارەیەكــی زۆر هەلــی كار بــۆ ناوچەكــە دەســتەبەر 

دەبێــت.
بەتایبــەت  هەرێــم  حكومەتــی  دەزانیــن  وەك   *
كابینــەی نۆیــەم گرنگییەكــی زۆری بــە ســێكتەری 
ــان چــی  ــی ڕێگاوب ــە پڕۆژەكان ــا ل ــان داوە، ئای ڕێگاوب

بــۆ قــەزای شــێخان كــراوە؟
-  لــە بــواری ڕێگاوبــان كاری بەرچــاو بــۆ قــەزای 
دوو  دروســتكردن  لەوانــە  كــراوە،  جێبەجــێ  شــێخان 
و  باعــەدرێ  ئۆڤەرپاســی  یەكێكیــان  كــە  ئۆڤەرپــاس 
دووەمیــان كەلەكچــی ئــەو دوو پڕۆژەیــە تەواوبــوون و 
كەوتوونەتــە بــواری خزمەتكــردن و بــڕی زیاتــر لە )10( 
ملیــار دیناریــان بــۆ تەرخــان كرابــوو. هەروەهــا ڕێــگای 
ســەرەكيی میحــوەری زێڵــكان بــۆ مەنــدان تــەواو بووە كە 
زیاتــر لــە 24 گونــد لێــی ســوودمەند بــوون و پــڕۆژەی 
دروســتكردنی پردێــك لــە نێــوان هــەردوو ناحیــەی زێڵكان 
و كەلەكچــی ئــەو پڕۆژەیــەش تــەواو بــووە. هەروەهــا 
ــاو و كۆنكریتكردنــی شــەقام و كۆاڵنــی  پــڕۆژەی قیرت
گەڕەكــە ناوخۆییەكانــی ســەنتەری قــەزا و و ناحیــە 
ــراون  ــە جێبەجــێ ك ــارەوانییەكانیش ك و كۆمەڵگــە و ش
و پێشــتر ڕێــژەی قیرتاوكــردن لــە ســەنتەری قــەزای 
شــێخان 9%بــوو، بــەاڵم بــە هــۆی كار و پڕۆژەكانــی 
ــە  ــە ل ــاوو كۆنكریتكردن ــژەی قیرت ــەم ڕێ ــەوە، ئ حكومەت
ســەنتەری شــێخان بــۆ زیاتــر لــە )75%( بــەرز بووەتــەوە، 
كــە زیاتــر لــە )9( ملیــار دینــاری بــۆ تەرخــان كرابــوو. 
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 قەزای شێخان بە شێوەیەكی 
بەرچاو گەورە بووە و زیاتر لە 
60 هەزار ئاوارەش لە سێ كەمپ 
)شێخان، ئیسیان، مام ڕەشە( 
نیشتەجێن

ئەو پڕۆژانەی لە سەنتەری 
قەزای شێخان و هەر پێنج 
ناحیە و سەرجەم گوندەكانی 
سنوورەكە جێبەجێ كراون، لەم 
كابینەیەدا بە بڕی زیاتر لە 
)40( ملیار دینار بووە

دەڤەرەكە بە تێكڕا زیاتر 
لە )525( هەزار دۆنم زەوی 
كشتوكاڵی هەیە و زۆربەی ئەو 
زەوییانە بە كەڵكی كشتوكاڵ و 
چاندن دێت

بە هۆی ئەو كار و هەواڵنەی 
پارێزگای دهۆك و ڕێكخراوە 
خێرخوازەكان بە تایبەت 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
توانراوە بە شێوەیەكی زۆر 
باش و سەركەوتووانە خزمەتی 
ئاوارەكان بكەین

پێشتر ڕێژەی قیرتاوكردن لە 
سەنتەری قەزای شێخان 9%بوو، 
بەاڵم بە هۆی كار و پڕۆژەكانی 
حكومەتەوە، ئەم ڕێژەی قیرتاوو 
كۆنكریتكردنە لەسەنتەری 
شێخان بۆ زیاتر لە )75%( بەرز 
بووەتەوە، كە زیاتر لە )9( 
ملیار دیناری بۆ تەرخان كرابوو

لــە بــواری ڕێگاوبــان ئــەوەی زیاتــر بــۆ دەڤەرەكەمــان 
بووەتــە كێشــە ئــەو 22 كیلۆمەتــرەی نێــوان )باعــەدرێ 
– بەدریك(ـــە كــە چەندیــن كارەســاتی نەخــوازراوی 
هاتوچــۆی لــێ دەكەوێتــەوە كــە پێویســت دەكات ئــەو 
22 كیلۆمەتــرە هــەر چەنــدە پانییەكــەی زۆرە، بــەاڵم 
ــەش بكرێتــە  ــەو ماوەی پێویســتە وەك هەمــوو ڕێگاكــە ئ
دووســاید كــە ئەمــەش لــە ئەســتۆی حكومەتــی عێراقــی 

ــكات. ــۆ تەرخــان ب ــە بودجــەی ب فیدڕاڵ
ــە چ  ــا ل ــێكتەری كارەب ــە س ــان ل * كێشــە و گرفتت

ئاســتێكە و چیتــان پێویســتە؟
- پــڕۆژەی وێســتگەی بەرهەمهێنانــی كارەبامــان 
لــە ســنووری ناحیــەی باعــەدرێ بــۆ دروســت كــراوە و 
بەســتراوەتەوە بە هێڵی گشــتیی نیشــتمانیی كوردســتان، 
هەروەهــا لــە ســنووری ناحیــەی ئەتــروش و قەســرۆك 
ــۆ  ــان ب ــەزووی كارەبای ــی ت ــد هێڵ ــە )11( گون ــر ل زیات
بــردراوە، كــە بــەم پڕۆژەیــەوە ئێســتا هیــچ گوندێــك لــە 
نەبێــت،  كارەبــای  نەمــاوە  شــێخان  قــەزای  ســنووری 
بــەاڵم لــە ســیكتەری كارەبــادا تەنیــا پێویســتیمان بــە 
وێســتگەیەكی دابەشــكردنی كارەبــای )132كــی ڤــی(
ــە، كــە بەپێــی ئــەو بەرنامــە و پالنــەی هەیــە، بڕیــارە  ـ
وێســتگەكە لــە ســەنتەری قەزاكــە دروســت بكرێــت و 
گوژمــەی )10( ملیــۆن دۆاڵری بــۆ تەرخــان كــراوە و 
ــار  ــدڕاڵ دا تۆم ــی فی ــەی 2022ی عێراق ــە میزانیی ل
كــراوە و لەبــەر ئــەو بارودۆخــەی بەســەر بەغــدا هاتــووە، 

ــت. ــە جێبەجــێ بكرێ ــراوە پڕۆژەك نەتوان
ــان و  ــی ژمــارەی قوتابی ــە هــۆی زیادبوون ــا ب * ئای
هاتنــی ئــاوارەكان چ كێشــەیەك لــە كەرتــی پــەروەردە 
لــە  بــۆ كــراوە بەتایبەتــی  بــەدی دەكرێــت و چیتــان 

قوتابخانــەوە؟ بینایــەی  ڕووی 
بــواری پــەروەردە ڕاســتە كێشــە و گرفــت  -  لــە 
قوتابخانــە  بینایــەی  كەمیــی  ڕووی  لــە  بەتایبەتــی 
هەبــوو، بــەاڵم لــە مــاوەی ڕابــردوو لــە ســنووری قــەزای 
شــیخان زیاتــر لــە پێنــج قوتابخانــە دروســت كــراون و 
دیكــەی  پــڕۆژەی  چەندیــن  بــۆ  پــالن  و  بەرنامــە 
پــەروەردە هەیــە، بــە تایبــەت لــە ڕووی دروســتكردن 
باخچــەی  و  قوتابخانــە  بینایــەی  نۆژەنكردنــەوەی  و 
ســاوایان لــە ســنوورەكەدا كــە لــە ماوەیەكــی نزیكــدا ئــەو 

جێبەجێكردنــەوە. بــواری  دەچنــە  پڕۆژەیانــەش 
* الیەنێكــی زۆر گرنــگ كــە پانتــای ســەوزاییە و 
ئــەم الیەنــە بووەتــە جێــگای بایەخــی كابینــەی نۆیــەم، 
لــە ســەنتەری قــەزا و  ئایــا چەنــد باخچــە و پــارك 

ــە؟ ــەكان هەی ناحی
-  بێگومــان لــەم بارەشــەوە گرنگییەكــی تەواومــان بە 
زیادكردنــی ســەوزایی داوە، ئەویــش بــە دروســتكرددنی 

پــارك و باخچــە و داچاندنــی دوورگــە ناوەڕاســتەكان كــە 
ئێســتا دوو پاركــی جــوان و ڕووبــەر مامناوەنــد لــە نــاو 
ســەنتەری قــەزا دروســت كــراون بــە گوژمــەی زیاتــر 
لــە )800( ملیــۆن دینــار، لــە ناحیەكانــی ســنوورەكەش 
بەپێــی پێویســت گرنگــی بــە ســەوزایی و باخچــە دراوە 
و بەرنامــە و پالنــی پــڕۆژەی دیكــەش بۆ دروســتكردنی 
پــارك و باخچــەی دیكــە لــە ســەنتەری قــەزای شــێخان 

و ناحییــەكان هەیــە. 
* لە ئەنجامی ئەو زیادبوونی ژمارەی دانیشــتووان 
ــۆ  ــەوە ب ــاوی خواردن ــراوە ئ و وشكەســاڵییەوە چــۆن توان

قــەزا و هەمــوو ســنوورەكە دابیــن بكــەن؟
- لــە بــواری ئــاوی خواردنــەوەوە كێشــە و گرفتمــان 
زۆر كــەم بــووە، ســەرەڕای وشكەســاڵی نەمانهێشــتووە 
خەڵــك تووشــی كەمئــاوی بــن، ئەویــش لــە ڕێــگای 
توانیومانــە  كــە  ئیرتوازییــەوە  بیــری  پڕۆژەكانــی 
پێویســت  بەپێــی  هاوواڵتیــان  بــۆ  خواردنــەوە  ئــاوی 
دابیــن بكەیــن، بــەاڵم قــەزای شــێخان پێویســتی بــە 
پڕۆژەیەكــی ســتراتیژیی ئــاوی خواردنــەوە هەیــە و بــۆ 
جێبەجێكردنــی پڕۆژەكــەش دەتوانرێــت ســوود لــە ئــاوی 

بەنــداوی خنــس وەربگیرێــت. 
كــە فــرە  قــەزای شــێخان و ســنوورەكەی  ئایــا   *
پێكهاتــە و ئاییــن و ئایینزایــە ژیــان تێیــدا چۆنــە بــە 
تایبــەت لــە دوای ســاڵی 2014 كــە ژمارەیەكــی زۆری 
ئــاوارەی شــنگال و دەشــتی نەینــەوا ڕوویــان تــێ كــرد؟
-  دانیشــتووانی قــەزای شــێخان و ســنوورەكە لــە 
ڕووی نەتــەوەوە كــورد و كلــدان و ئاشــووری و عەرەبــن 
و لــە ڕووی ئاییــن و ئایینزاشــەوە موســڵمان )ســوننە 
و شــێعە( و ئێــزدی و كریســتیانن و.. تــاد. قــەزای 
شــێخان بــە هــۆی هاتنــی ئــەو ژمــارە زۆرەی ئــاوارەكان 
بــووەوە،  زۆر  زەحمەتییەكــی  و  بارقورســی  تووشــی 
بەتایبــەت لــە ڕووی پێشكەشــكردنی خزمەتگوزارییــە 
ســەرەكییەكان و دابینكردنــی ئارامــی و ئاســایش بۆیــان، 
پارێــزگای  ئــەو كار و هەواڵنــەی  بــە هــۆی  بــەاڵم 
دهــۆك و ڕێكخــراوە خێرخــوازەكان بــە تایبــەت دەزگای 
خێرخوازیــی بارزانــی توانــراوە بــە شــێوەیەكی زۆر بــاش 
و ســەركەوتووانە خزمەتــی ئــاوارەكان بكەیــن. لەالیەكــی 
دانیشــتووانی  كــە  پێزانیینــە  ڕێــزو  جێــگای  دیكــەوە 
قــەزای شــێخان بــە هەمــوو پێكهاتەكانــەوە زۆر هــاوكار 
تــا  لــە ڕۆژان  ئــاوارەكان و ڕۆژێــك  بەرامبــەر  بــوون 
ئێســتا نەمانبیســتووە، یــان نەبینــراوە كــە كردەوەیــەك، 
یــان قســەیەكی نەگونجــاو بــەو خەڵكــە ئاوارانــە بوترێــت 
هەمــوو  بزانــن،  غەریــب  بــە  خۆیــان  نەیانهێشــتووە  و 
ئــەو كارانــەی بــۆ ئــاوارەكان كــراون و ئــەو ژیانــەی 
بــۆ  هەیــە  شــێخان  ڕەســەنەكەی  پێكهاتــە  نێــوان  لــە 
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شێخان پێویستی بە پڕۆژەیەكی 
ستراتیژیی ئاوی خواردنەوە 

هەیە و بۆ جێبەجێكردنی 
پڕۆژەكەش دەتوانرێت سوود لە 
ئاوی بەنداوی خنس وەربگیرێت

كێشەی سەرەكیی تەندروستی 
لە قەزای شێخان نەبوونی 

نەخۆشخانەیەكی هاوچەرخە، 
بەاڵم ناحیە و گوندەكانی 

سنوورەكە كێشەی تەندروستییان 
زۆر كەمە

زیاتر لە 138 پڕۆژەی جیاجیا 
لە كەرتی كشتوكاڵ و چاندن 

لە كابینەی نۆیەمدا لە سنووری 
قەزای شێخان مۆڵەتیان پێ 

دراوە

پێكەوەژیان لەو دەڤەرەدا تا 
ئەو پەڕی جێگای تێڕامان و 

خۆشحاڵییە و ئەوەش دەگەڕێتەوە 
بۆ سەرجەم دانیشتووانەكەی، 

بەتایبەت پیاوانی ئایینی هەر 
سێ الیەنی موسڵمان و كریستیان 

و ئێزدی

دوو هەفتە پێش ئێستا پڕۆژەی 
دووسایدی مەدخەڵی اللش تەواو 
بوو و بە ڕووی خەڵك و میوانان 
كرایەوە كە زیاتر لە یەك ملیار 

دیناری بۆ تەرخان كرابوو

ئــەو خــاڵ و هاوكێشــە هاوبەشــە كــۆن و مێژووییەیــە 
ــان و ئاشــتی  ــەوە كــە وای كــردووە پێكــەوە ژی دەگەڕێت
دابونەریتــی هەمــوو  ببێتــە كەلتــوور و  لێبوردەیــی  و 
پێكهاتــە جیــاوازەكان لــە ڕووی نەتەوەیــی و ئاییــن و 
ئایینزاكانــەوە، پێكەوەژیــان لــەو دەڤــەرەدا تــا ئــەو پــەڕی 
جێــگای تێڕامــان و خۆشــحاڵییە و ئــەوەش دەگەڕێتــەوە 
پیاوانــی  بەتایبــەت  دانیشــتووانەكەی،  ســەرجەم  بــۆ 
ئایینــی هــەر ســێ الیەنــی موســڵمان و كریســتیان و 
ئێــزدی، كــە وایــان كــردووە خەڵــك لــە هەمــوو خۆشــی و 
ناخۆشــی و بۆنەكانــدا بەشــداری لەگــەڵ یەكتــر بكــەن. 
هەروەهــا نابێــت كاریگــەری و ڕۆڵــی ســەرۆكایەتیی 
هەرێــم و حكومەتــی كوردســتان و وەزارەتــی ئەوقــاف 
و كاروبــاری ئایینــی و یەكێتیــی زانایانــی ئیســالم و 
پیاوانــی ئایینەكانــی دیكــە نادیــدە بگریــن، هــەر بــۆ 
نموونــە لــە ســاڵی 2014 لــەو كاتــەدا جەنابــی ســەرۆك 
و  موســڵمان  ئایینــی  پیاوانــی  لــە  داوای  بارزانــی 
كریســتیان و ئێــزدی لــەو قــەزا و ناوچەیــە كــرد كــە 
مزگــەوت و پەرســتگا و شــوێنە ئایینییەكانیــان هــەروەك 
دامودەزگا و فەرمانگەكانی حكومەت و دڵ و دەروون 
و ماڵەكانیــان بــە ڕووی ئــاوارەكان بكەنــەوە، ئەمــەش 
هەمــوو  ئێزدییــەكان  و  كریســتیان  لەالیــان  كــرد  وای 
شــوێنە ئایینییەكانیــان بــە ڕووی ئــاوارە موســڵمانەكان و 
پیاوانــی ئایینــی موســڵمانیش دەرگای مزگەوتەكانیــان 
بــە ڕووی ئاوارەكانــی كریســتیان و ئێزدییــەكان كــردەوە، 
ــژووی  ــە مێ ــەرە ئەنجــام دراوە، ل ــەو دەڤ ــە ل ــەو كارە ك ئ
ــە  ــدات، ك ــارە ڕوو ب ــەم ج ــۆ یەك ــورد و كوردســتاندا ب ك
ئەمــەش بــووە بنەمایەكــی دیكــە كــە هاوكێشــەی پێكەوە 
ژیــان بەهێزتــر و جوانتــر بــكات لــە نێــوان پێكهاتەكانــی 

ــێخاندا. ش
بــواری كەرتــی  لــە  بەناوبانگــە  ناوچەكــە زۆر   *

كشــتوكاڵ، ئایــا لــەو بــوارەدا چیتــان بــۆ كــراوە؟
- كابینــەی نۆیــەم لــە دەڤــەری شــێخان گرنگیــی 
زۆری بــە پڕۆژەكانــی چانــدن و كشــتوكاڵ داوە وەك 
ئاماژەمــان پێــدا، یەكێــك لــە پــڕۆژە ســتراتیژییەكان بــۆ 
كەرتــی كشــتوكاڵ بەنــداوی )خنس(ـــە كــە لــە ژێــر 
ئەنجامدانــە، هەروەهــا تــا ئێســتا زیاتــر لە 138 پڕۆژەی 
جیاجیــا لــە كەرتــی كشــتوكاڵ و چانــدن لــە كابینــەی 
ــێ  ــان پ ــەزای شــێخان مۆڵەتی ــە ســنووری ق نۆیەمــدا ل
ــڕۆژەی  ــڕۆژەی كــۆگای ســاردكەرەوە و پ ــە پ دراوە، ك
و  مەڕومــااڵت  پەلــەوەرو  و  ماســی  بەخێوكردنــی 
ــدن  ــتیكیی چان ــووی پالس ــیرەمەنی و خان كارگــەی ش
و...تــاد، ئــەم پڕۆژەیانــە جگــە لــەوەی بنەمــا و ڕێــگا 
ــی  ــڕۆژەی بەرەوپێشــەوەچوون و گەشــەكردنی كەرت و پ
كشــتوكاڵن، هــاوكات هەلــی كارێكــی زۆر بــۆ ناوچەكــە 

دەســتەبەر دەكات، لەالیەكــی دیكــەوە ئــەو كۆمپانیــا 
نەوتییانــەی لــە ناوچەكــە كار دەكــەن، زیاتــر لــە 1000 
كەســی قــەزای شــێخان و ســنوورەكە لەالیــان دامــەزراون 

ــان. ــی خۆی ــاوەن كار و مووچــە و داهات ــە خ و بوونەت
ســنوورەكە  و  قــەزا  لــە  تەندروســتی  كەرتــی   *
كێشــەی چییــە و بارودۆخــی كەرتــی تەندروســتی لــەو 

دەڤــەرە چۆنــە؟
- كێشــەی ســەرەكیی تەندروســتی لە قەزای شــێخان 
نەبوونــی نەخۆشــخانەیەكی هاوچەرخــە، بــەاڵم ناحیــە 
و گوندەكانــی ســنوورەكە كێشــەی تەندروســتییان زۆر 
كەمــە، چونكــە 40 بنكــەی تەندروســتی لــە ناحیــە 
زۆر  ئــەوەی  بــەاڵم  هــەن،  ســنوورەكە  گوندەكانــی  و 
پێویســتە بــۆ شــێخان دروســتكردنی نەخۆشــخانەیەكی 
ئــەو  و  قەزاكــەدا  ســەنتەری  لەنــاو  قەرەوێڵەیــە   100
دەكەوێتــە  دیكــەش  پــڕۆژەی  چەندیــن  و  پڕۆژەیــە 
بودجــە  كــە  عێــراق  فیدڕاڵــی  حكومەتــی  ئەســتۆی 
ــڕۆژە  ــۆ پ ــزگای مووســڵ ب ــدارەی پارێ ــگای ئی ــە ڕێ ل
ــكات. ــی شــێخان تەرخــان ب خزمەتگــوزاری و پەرەپێدان
ــە  ــۆ جێبەجێكردنــی پڕۆژەیــەك ل * ماســتەرپالنێك ب

اللــش هەبــوو، ئــەوە بــە چــی گەیشــتووە؟
- اللــش لەالیــەن خەڵــك و حكومەتــی كوردســتان 
دراوە،  پــێ  زۆری  گرنگــی  و  پیــرۆزە  شــوێنێكی 
ســەرۆك  جەنابــی  كات  هەمــوو  دیكــەوە  لەالیەكــی 
ــی وەك مەرجەعــی خەڵكــی كوردســتان پاڵپشــت  بارزان
و هاریــكار بــووە بــۆ پاراســتنی ئــەو شــوێنە ئایینییانــە 
لەالیــان  داراییــش  ڕووی  لــە  اللــش،  تایبەتــی  بــە 
حكومەتــی كوردســتان و بەتایبــەت جەنابــی ســەرۆك 
بارزانــی یارمەتــی اللــش دراوە و بــەردەوام پــڕۆژەی 
خزمەتگــوزاری پێشــكەش دەكرێــت. لەوانــە دوو هەفتــە 
پێــش ئێســتا پــڕۆژەی دووســایدی مەدخەڵــی اللــش 
كرایــەوە  و میوانــان  خەڵــك  بــە ڕووی  و  بــوو  تــەواو 
كــە زیاتــر لــە یــەك ملیــار دینــاری بــۆ تەرخــان كرابــوو 
دەرگای  جــوان  زۆر  و  ئەندازەیــی  شــێوەیەكی  بــە  و 
ســەرەكیی اللــش هــەر لەالیــان حكومەتــی هەرێمــەوە 
ــش  ــاڵێك پێ ــش س ــاوی الل ــڕۆژەی ئ ــراوە و پ دروســت ك
ئێســتا تــەواو كــراوە كــە 600 ملیــۆن دینــاری بــۆ دابیــن 
كرابــوو، پــڕۆژەی كارەباشــی لــە ڕێــگای موەلیــدەوە 
دینــار.  250ملیــۆن  بــڕی  بــە  كــراوە  جێبەجــێ  بــۆ 
هەروەهــا هەمــوو كات جەنابــی ســەرۆك بارزانــی وەك 
مەرجەعــی كــورد و كوردســتان و ڕێــزدار نێچیرڤــان 
بارزانــی ســەرۆكی هەرێــم و ڕێــزدار مســرور بارزانــی 
ســەرۆكی حكومەتــی هەرێــم هــەر داواكاری و پالنێــك 
بــۆ خزمەتــی پەرســتگای اللــش پێشــكەش بكرێــت، 

بودجــەی بــۆ تەرخــان دەكــەن.
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هەوڵەكانی بەخێوكردنی
مانگای شیردەر دەستی

پێ كردووە

دكتۆر نەوزاد محەمەد
سەرۆكی بەشی سامانی ئاژەڵی لە كۆلێژی زانستە ئەندازیارییە كشتوكاڵییەكانی 

زانكۆی سەاڵحەدین بۆ گواڵن:
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لـــە  پســـپۆڕ  و  شـــارەزا  كەســـێكی  وەكـــو   *
ســـامانی  بەرپرســـی  و  ئـــاژەڵ  ســـامانی  بـــواری 
ئەندازیارییەكانـــی  زانســـتە  كۆلێـــژی  لـــە  ئـــاژەڵ 
زانكـــۆی ســـەاڵحەدین، دەكرێـــت باســـێكی ئـــەم كەرتـــە 
ـــە  ـــاژەڵ ل ـــامانی ئ ـــا س ـــت و ئای ـــۆ بكەی ـــان ب گرنگەم

ئاســـتێكدایە؟ لـــە چ  هەرێمـــی كوردســـتاندا 
كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  ئـــاژەڵ  ســـامانی   -
ــەڕ و مانـــگا و گامێـــش،  ــە بەخێوكردنـــی مـ ــەر لـ هـ
تـــا بەرهەمهێنانـــی پەلـــەوەر، بەهـــۆی ئـــەو قۆناغـــە 
نائـــارام و ناســـەقامگیرەی هەرێمـــی كوردســـتان پێیـــدا 
تێپـــەڕ بـــووە لـــە ســـاڵەكانی هەشـــتا و نـــەوەدەكان، 
ناجێگیریـــی لـــە ڕووی بەرهەمهێنانـــەوە بـــە خۆیـــەوە 
بینیـــوە، بـــۆ نموونـــە لـــە دوو ســـێ ســـاڵی یەكەمـــی 
گونـــدەكان  كـــە  ڕابـــردوو  ســـەدەی  نەوەدەكانـــی 
ئـــاوەدان كرانـــەوە، ســـامانی ئاژەڵـــی گـــەورە ڕووی 
لـــە بووژانـــەوە كـــرد، دواتـــر بەتایبەتـــی لـــە ســـاڵی 
1994 بـــە دواوە بـــە هـــۆی ناســـەقامگیریی ناوخـــۆ و 
شـــەڕ و كۆچكردنـــی گونـــدەكان و نەبوونـــی ســـیولە 
و گەمـــارۆ و قەیرانـــی دارایییـــەوە، دووبـــارە كەرتـــی 
ــەوە  ــە پووكانـ ــەورە ڕووی لـ ــی گـ ــی ئاژەڵـ بەخێوكردنـ
كـــردەوە، واڵتانـــی دراوســـێ ئیســـتغاللی دۆخەكەشـــیان 
ــە  ــۆش دەنێرنـ ــی نەخـ ــار ئاژەڵـ ــەی جـ ــردووە و زۆربـ كـ
شـــیر  و  گۆشـــت  ئەنـــدازە  بـــێ  یـــان  كوردســـتان، 
بـــە  ئاژەڵـــی  دیكـــەی  بەرهەمەكانـــی  و  پەنیـــر  و 
شـــێوەیەكی زۆر فـــراوان لـــە بازاڕەكانـــی كوردســـتاندا 
ســـاخ دەكەنـــەوە، كـــە بـــووە هـــۆی الوازكردنـــی كەرتـــی 
ئاژەڵـــی لـــە كوردســـتاندا. دواتـــر قۆناغێكـــی دیكـــە 
هـــات كـــە كەســـانێك بـــێ شـــارەزایی و ئەزمـــوون 
دەســـتیان دایـــە ئـــەم كارە و، بەبـــێ بەرنامـــە تەنیـــا 
مەبەســـتیان هێنانـــی ئـــاژەڵ بـــوو لـــە بازاڕەكانـــی 

ســـووریا و ئێـــران و توركیـــا و عێراقـــەوە، بـــە مەبەســـتی 
قەڵەوكردنیـــان و بەرهەمهێنانـــی گۆشـــت كـــە پێـــی 
دەگوتـــرا )بەخێوكردنـــی ئاژەڵـــی دابەســـتەی گۆشـــت( 

بـــە عەلەفێكـــی خـــراپ و دەیانخســـتە بـــازاڕەوە.
نۆیەمـــی  كابینـــەی  كارنامەكـــەی  لـــە   *
بـــە  ئامـــاژە  كوردســـتاندا  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
ــەوەی  ــی و بووژانـ ــی خۆراكـ ــە ئاسایشـ ــدان بـ گرنگیـ
ــا  ــاژەڵ دراوە، ئایـ ــامانی ئـ ــتوكاڵی و سـ كەرتـــی كشـ
ـــی  ـــە دامەزراندن ـــەران ڕوو ل ـــراوە وەبەرهێن ـــد توان تاچەن
دامەزراندنـــی  و  ئـــاژەڵ  بەخێوكردنـــی  كێڵگـــەی 

بكـــەن؟ ئاژەڵـــی  بەروبوومەكانـــی  پیشەســـازیی 
بـــەرەو  هەنگاونـــان  و  دامەزراوییكـــردن  بـــە   -
پیشەســـازیی خـــۆراك ڕێگـــە ڕاســـت و دروســـتەكەی 
هەرێمـــی  لـــە  ئاژەڵییـــە  كەرتـــی  هەڵســـانەوەی 
كوردســـتاندا، لـــە ئێســـتادا چەنـــد هەوڵێـــك هەیـــە بـــۆ 
بووژانـــەوەی ئـــەم كەرتـــە، بـــۆ نموونـــە خەڵكانێـــك هـــەن 
ـــەوە،  ـــان كردووەت ـــر كێڵگـــەی گەورەی ـــە بەرنامەت زۆر ب
ـــە نزیكـــەی  ـــەك هەی ـــدە پڕۆژەی ـــی باڵن ـــە گەل ـــا ل ئەوەت
ــەر ئاژەڵـــی مانـــگای فریزیانـــی هۆڵەنـــدی  850 سـ
نـــاو كێڵگەكـــەدا كارگـــە هەیـــە كـــە  لـــە  تێدایـــە، 
ئالیـــك و ماســـت و شـــیر و پەنیـــر و پێداویســـتییەكانی 
دیكـــە لەخـــۆ دەگرێـــت، لـــە هەولێـــر و ســـلێمانی و 
هەڵەبجـــەش پـــڕۆژەی بەخێوكـــردن و گەورەكردنـــی 
ــە  ــت هەیـ ــی گۆشـ ــۆ بەرهەمهێنانـ ــا بـ گۆلـــگ، واتـ
و، مانـــگاكان لـــە ســـێ بـــۆ شـــەش مانـــگ گـــەورە 
خۆشـــحاڵییەوە  بـــە  بـــازاڕەوە،  دەخرێنـــە  و  دەكرێـــن 
پێشـــمەرگەش  وەزارەتـــی  ســـەربازییەكانی  یەكـــە 
بەتایبەتـــی زێرەڤانـــی، خۆیـــان كاری بەخێوكردنـــی 
ئاژەڵـــی دابەســـتە دەكـــەن، بـــۆ دابینكردنـــی گۆشـــت 
نۆیەمـــی  كابینـــەی  ســـەربازییەكانیان،  یەكـــە  بـــۆ 

هەرێمــی كوردســتان خاوەنــی زیاتــر لــە 75 پــڕۆژەی بەخێوكردنــی مانــگای شــیردەرە و ژمــارەی مانــگا 
شــیردەرەكان لــە نــۆ هــەزار مانــگا نزیــك دەبێتــەوە و، بەرهەمیــان دەگاتــە 500 هــەزار تــۆن، بــەاڵم لەگــەڵ 
ئەمەشــدا بەرهەمەكانــی ئــاژەڵ گــەورە پێداویســتییەكانی ناوخــۆ پــڕ ناكەنــەوە، ئەمــە لــە كاتێكــدا بەرهەمــی 
گۆشــتی مریشــك و هێلكــەی خــواردن گەیشــتووەتە نزیكــەی خۆبژێــوی و ســااڵنە زیاتــر لــە ملیــار و 
نیوێــك هێلكــە بەرهــەم دەهێنرێــت. پرســیار لێــرەدا ئەوەیــە بۆچــی لــە بەرهەمهێنــان و دابینكردنــی گۆشــتی 
مریشــك و هێلكــەی خــواردن توانیومانــە بگەینــە قۆناغــی خۆبژێــوی، كەچــی لــە بــواری ئاژەڵــی گــەورەدا 
نەمانتوانیــوە ئــەم ســامانە گرنگــە ببووژێنینــەوە؟ دكتــۆر نــەوزاد پڕۆفیســۆری یاریــدەدەر و ســەرۆكی بەشــی 
ســامانی ئاژەڵــی لــە كۆلێــژی زانســتە ئەندازیارییــە كشــتوكاڵییەكانی زانكــۆی ســەاڵحەدین، لــە دیدارێكــی 

گۆڤــاری گواڵنــدا وەاڵمــی ئــەم پرســیارە و چەنــد پرســیارێكی دیكەمــان دەداتــەوە.

واڵتانی دراوسێ گۆشت و شیر و 
پەنیر و بەرهەمەكانی دیكەی 

ئاژەڵی بە شێوەیەكی زۆر فراوان 
لە بازاڕەكانی كوردستاندا ساخ 

دەكەنەوە

لە گەلی باڵندە پڕۆژەیەك 
هەیە نزیكەی 850 سەر ئاژەڵی 

مانگای فریزیانی هۆڵەندی 
تێدایە، لە ناو كێڵگەكەدا كارگە 
هەیە كە ئالیك و ماست و شیر 

و پەنیر و پێداویستییەكانی 
دیكە لەخۆ دەگرێت

یەكە سەربازییەكانی وەزارەتی 
پێشمەرگە بەتایبەتی زێرەڤانی 

بۆ دابینكردنی گۆشت بۆ یەكە 
سەربازییەكانیان، خۆیان كاری 
بەخێوكردنی ئاژەڵی دابەستە 

دەكەن 
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كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان زۆر جەختی 
لەسەر پیشەسازی، بەتایبەتی 
پیشەسازیی خۆراك كردووەتەوە

 بە گەشەكردنی پیشەسازیی 
ئاژەڵ و شیرەمەنی، جگە لەوەی 
كەرتەكە دەبووژێنێتەوە، هەلی 
كاریش دابین دەكات

پێویستە لە تەنیشت 
گەشەكردنی سامانی ئاژەڵ 
چەندین كارگەی ئالیك و ماست 
و پەنیر و پێستە و خوری و موو 
دانرێن

ئێمە لە بەخێوكردنی ئاژەڵی 
دابەستە بۆ گۆشتەكەی هیچ 
سوود لە پێستە و خوری و 
مووەكانی ناكەین و بۆ واڵتانی 
دەوروبەری دەنێرین، ئەوانیش 
بە پێاڵو و جانتا و جلوبەرگ 
و سەدان بەرهەمی دیكە بە 
نرخێكی گران بۆمانی دەنێرنەوە

ئەگەر سامانی ئاژەڵیی 
تەندروستمان هەبێت، 
كۆمەڵگەیەكی تەندروستمان 
بۆ دروست دەبێت، چونكە 
گۆشت و شیر و پێداویستیی 
ئاژەڵی هەمووی پەیوەندییەكی 
توندوتۆڵی بە الیەنی 
تەندروستییەوە هەیە

جەختـــی  زۆر  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
لەســـەر پیشەســـازی، بەتایبەتـــی پیشەســـازیی خـــۆراك 
كردووەتـــەوە، ئەمـــەش هەنگاوێكـــی گـــەورە و گرنگـــە 
بـــۆ بووژانـــەوەی كەرتـــی ئاژەڵـــی و پیشەســـازیی 

شـــیرەمەنی لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا.
و  پەرەپێـــدان  خاڵـــەی  بـــەم  ســـەبارەت   *
دامەزراندنـــی پیشەســـازیی خۆراكـــی و پیشەســـازیی 
ئایـــا  ئـــاژەڵ،  بەروبوومەكانـــی  بەرهەمهێنانـــی 
ــە  ــەرەتای ڕێگـ ــە سـ ــە چووینەتـ ــن ئێمـ ــن بڵێیـ دەتوانیـ

ئاژەڵـــی؟ ســـامانی  گەشـــەكردنی  بـــۆ 
- ئومێدێكـــی زۆر هەیـــە هەوڵەكانـــی پشتبەســـتن 
ـــی  ـــە كەرتەكان ـــی ل ـــی، بەتایبەت ـــە بەرهەمـــی خۆماڵ ب
كشـــتوكاڵ و پەلـــەوەر و ئـــاژەڵ، ســـەركەوتوو بێـــت 
ــازیی  ــەوەی پیشەسـ ــۆ بووژانـ ــاش بـ ــۆیەكی بـ و، ئاسـ
خۆماڵـــی  بەرهەمـــی  زیادكردنـــی  و  خـــۆراك 
دەركەوتـــووە. ســـامانی ئاژەڵـــی بـــێ پیشەســـازیی واتـــا 
ئێمـــە زیـــان دەكەیـــن و ســـامانی ئـــاژەڵ بـــۆ دواوە 
دەگەڕێتـــەوە، پێویســـتە لـــە تەنیشـــت گەشـــەكردنی 
ســـامانی ئـــاژەڵ چەندیـــن كارگـــەی ئالیـــك و ماســـت 
و پەنیـــر و پێســـتە و خـــوری و مـــوو دانرێـــن، بـــە 
ئـــاژەڵ و شـــیرەمەنی،  گەشـــەكردنی پیشەســـازیی 
جگـــە لـــەوەی كەرتەكـــە دەبووژێنێتـــەوە، هەلـــی كاریـــش 
ـــن دەكات، بەمـــەش بەپیشەســـازیكردنی ســـامانی  دابی
ـــی زۆر  ـــی ئاژەڵ ـــیرەمەنی گەشـــەی كەرت ـــاژەڵ و ش ئ
ــەكردووە گەورەكانـــی  ــە گەشـ ــە واڵتـ ــرا دەبێـــت. لـ خێـ
جیهانـــدا بەخێوكـــردن و دامەزراندنـــی كێڵگەكانـــی 
بـــە  بەســـتراوەتەوە  گامێـــش  و  مانـــگا  و  مـــەڕ 
ـــی پیشەســـازیی خـــوری و پێســـتە  گەشـــەكردنی كەرت
و شـــیرەمەنی و گۆشـــت و لـــە قوتووبەنـــد و دەیـــان 
جـــۆری پیشەســـازیی دیكـــەوە، ئێمـــە لـــە بەخێوكردنـــی 
ـــە  ـــوود ل ـــچ س ـــتەكەی هی ـــۆ گۆش ـــتە ب ـــی دابەس ئاژەڵ
پێســـتە و خـــوری و مووەكانـــی ناكەیـــن و بـــۆ واڵتانـــی 
ـــا و  ـــاو و جانت ـــە پێ ـــش ب ـــن، ئەوانی ـــەری دەنێری دەوروب
ـــە نرخێكـــی  ـــەدان بەرهەمـــی دیكـــە ب ـــەرگ و س جلوب
ـــا و  ـــو ئیتاڵی ـــەوە، واڵتێكـــی وەك ـــی دەنێرن گـــران بۆمان
ـــە  ـــا دۆالر ســـااڵنە ل ـــە ملیارەه ـــدا ب ـــا و هۆڵەن ڕۆمانی
پیشەســـازیی خـــوری و پێســـتە و جلوبـــەرگ و پێـــاو 
و پێداویســـتییەكانی دیكـــە قازانـــج دەكـــەن، هەرێمـــی 
كوردســـتان تەنیـــا گۆشـــت بەرهـــەم دەهێنێـــت و لـــە 

گەشـــەكردنی ســـامانی ئاژەڵیـــدا نییـــە. 
* كەواتـــە چـــی بكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی كەرتـــی 
هەرێمـــی  لـــە  شـــیرەمەنی  و  ئـــاژەڵ  پیشەســـازیی 

بـــكات؟ كوردســـتاندا گەشـــە 

ئـــاژەڵ  ســـامانی  نەیتوانیـــوە  واڵتێـــك  هیـــچ   -
گەشـــە پـــێ بـــكات، بـــێ پیشەســـازیی پێســـتە و خـــوری 
و شـــیرەمەنی و لـــە قوتووبەنـــد، ئێمـــە ئەگـــەر ڕێژەیەكـــی 
زۆری مانـــگای شـــیردەریش بهێنینـــە كوردســـتانەوە، 
خـــۆ تەمەنـــی شـــیردانی دیاریكـــراوە، دوای ئـــەوە دەبێـــت 
بـــۆ گۆشـــت و پێســـتە و خـــوری و پیشەســـازی ســـوودی 
ــان  ــی فریزیـ ــەك چێڵـ ــە یـ ــۆ نموونـ ــت، بـ ــێ وەربگیرێـ لـ
ــی  ــە 14 دۆالر ئالیكـ ــتان ڕۆژانـ ــی كوردسـ ــە هەرێمـ لـ
دەوێـــت، واتـــە 20 هـــەزار دینـــار، خـــۆ ئەگـــەر حیســـابی 
كرێـــكار و بینـــاو ئـــاو و كارەبـــا و پێداویســـتییەكانی 
دیكـــەی دەرمـــان و پزیشـــكی و بەنزیـــن و كارگـــە و 
پاككردنـــەوە و لـــە شووشـــەدانان و گواســـتنەوەی بخەینـــە 
دینـــاری  هـــەزار   30-27 نزیكـــەی  دەگاتـــە  ســـەر، 
ڕۆژانـــە، ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا یـــەك چێـــڵ ڕۆژانـــە 30 
بـــۆ 35 لیتـــر شـــیر دەدات، خـــۆ ئەگـــەر لیتـــری شـــیر 
ــی  ــە نرخێكـ ــیار بـ ــتی فرۆشـ ــە دەسـ ــازاڕدا بگاتـ ــە بـ لـ
ـــە زیانێكـــی گـــەورە  ـــەری مانگاك ـــت، بەخێوك ـــاش نەبێ ب
ـــۆ گۆشـــت،  دەكات و ناچـــار مانگاكـــەی دەفرۆشـــێت ب
بەداخـــەوە زۆربـــەی ئـــەو كارگانـــەی لـــە ئێـــران و توركیـــا 
و ســـووریا شـــیر دەهێننـــە هەرێمـــی كوردســـتان و لیتـــری 
بـــە 1،250 و 1،000 دینـــار دەدەن، تـــۆز و چەنـــد 
ماددەیەكـــی دیكـــەی تـــێ دەكرێـــت و زیاتـــر تامـــی ئـــاو 
دەدات، بـــەاڵم ئەگـــەر مانگاكـــە هـــی خـــۆت بێـــت لـــە 

ڕووی تـــام و تەندروستییشـــەوە باشـــترە.
ــەو  ــاو ئـ ــە نـ ــەر لـ ــعودییە و قەتـ ــو سـ واڵتانـــی وەكـ
بیابانـــە وشـــك و گەرمـــەدا لـــە كێڵگـــە و كارگەكانـــی 
بەرهەمەكانیـــان  و  بـــوون  ســـەركەوتوو  شـــیرەمەنی 
نابێـــت  بـــۆ  ئـــەی  كوردســـتاندایە،  بازاڕەكانـــی  لـــە 
ئێمـــەش هەنـــگاو بـــەرەو ئـــەو پیشەســـازییە گرنگـــە 
ــۆ  ــت بـ ــدەر بێـ ــی هانـ ــی بازرگانـ ــت كەرتـ ــن؟ دەبێـ بنێیـ
بووژانـــەوەی كەرتـــی شـــیرەمەنی، نابێـــت بچینـــە ژێـــر 
ســـامانی  ئەگـــەر  دەوروبـــەرەوە،  واڵتانـــی  فشـــاری 
كۆمەڵگەیەكـــی  هەبێـــت،  تەندروســـتمان  ئاژەڵیـــی 
ـــە گۆشـــت و  ـــت، چونك ـــت دەبێ ـــۆ دروس ـــتمان ب تەندروس
ـــی هەمـــووی پەیوەندییەكـــی  شـــیر و پێداویســـتیی ئاژەڵ
توندوتۆڵـــی بـــە الیەنـــی تەندروستییشـــەوە هەیـــە، ئەگـــەر 
ــی  ــە عەلەفێكـ ــت و بـ ــووریاوە بهێنرێـ ــە سـ ــت لـ ئاژەڵێكـ
زۆر خـــراپ بەخێـــو كراوبێـــت، زیانـــی بـــۆ الیەنـــی 
تەندروســـتییش دەبێـــت، ئەمـــە وێـــڕای ئـــەوەی كوالێتـــی 

و جـــۆری گۆشـــت و كەرەســـتەكانی الوازە.
ئاژەڵـــی  فەرامۆشـــكردنی  حاڵەتـــەی  ئـــەم   *
ـــان  ـــە هەمـــان شـــێوەیە، ی ـــۆ مـــەڕ و بزنیـــش ب گـــەورە ب

حاڵەتەكـــەی ئـــەوان جیـــاوازە؟
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ئێمە توانیومانە كۆمپانیای 
گەورەی بەرهەهێنانی نەوت 
و غاز بۆ هەرێمی كوردستان 

ڕابكێشین و پااڵوتگەش 
دامەزرێنین، ئەی بۆ ناتوانین 

كۆمپانیای بەخێوكردنی 
مانگای شیردەر و مەڕو بزن 

و بەرهەمهێنانی گۆشت و 
بەروبوومەكانی شیرەمەنی 

دامەزرێنین؟

مەڕ و بزنیش وەكو زۆربەی 
ئاژەڵەكانی دیكە بە هۆی 

وشكەساڵی و گرانیی ئالیك و 
دەستبەرداریی شواندارێتی و 

دابەزینی نرخی بە هۆی هێنانی 
بە لێشاوی مەڕ و بزنەوە، بە 
هاوشێوەی مانگا جۆرەكانی بە 

ڕێژەی جیاواز لەناوچوون و 
ڕوویان لە كەمی كردووە

جـــۆری  چەندیـــن  خاوەنـــی  كوردســـتان  لـــە   -
مـــەڕی نایابیـــن، هـــەر لـــە كـــەڕادی و جافـــی و 
حەمدانـــی و دزەیـــی و هەركـــی، كـــە تایبەتمەندیـــی 
خـــۆی هەیـــە و بەهێـــزن، بەداخـــەوە عێـــراق و توركیـــا 
و ئێـــران نەســـلی ئـــەم جـــۆرە مەڕانەیـــان بـــۆ خۆیـــان 
بـــرد و لـــە تۆمارەكانـــی خۆیـــان بـــە نـــاوی خۆیانـــەوە 
ــەی  ــو زۆربـ ــەڕ و بزنیـــش وەكـ ــردووە، مـ ــان كـ تۆماریـ
ئاژەڵەكانـــی دیكـــە بـــە هـــۆی وشكەســـاڵی و گرانیـــی 
ئالیـــك و دەســـتبەرداریی شـــواندارێتی و دابەزینـــی 
نرخـــی بـــە هـــۆی هێنانـــی بـــە لێشـــاوی مـــەڕ و بزنـــەوە، 
بـــە هاوشـــێوەی مانـــگا جۆرەكانـــی بـــە ڕێـــژەی جیـــاواز 

لەناوچـــوون و ڕوویـــان لـــە كەمـــی كـــردووە.
لـــە  زیاتـــر  پســـپۆڕایەتییەكەت  بەوپێیـــەی   *
ئالیكـــی ئاژەڵـــە، ئایـــا چـــی بكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی 
نـــرخ و تێچوونـــی ئالیـــك و عەلـــەف كـــەم بكرێتـــەوە، 
چونكـــە دواجـــار زۆریـــی تێچوونـــی بەخێوكردنـــی 
ئـــاژەڵ بـــۆ بەرزیـــی نرخـــی ئالیكەكـــە دەگەڕێتـــەوە؟
بەرهەمانـــەی  لـــەو  یەكێكـــە  گەنمەشـــامی   -
ــە  ــێ داوە و لـ ــان پـ ــتان گرنگییـ ــی كوردسـ جووتیارانـ
گرنگییەكـــی  ئالیكـــدا  دروســـتكردنی  كارگـــەی 
زۆری هەیـــە، لەبـــەر ئـــەوەی پرۆتینیـــی زۆری تێدایـــە، 
ـــی  ـــە بەرهەمهێنان ـــتیان ب ـــتان دەس ـــی كوردس جووتیاران
گەنمەشـــامی كـــردووە و قەدەكـــەی و گەنمەشـــامییەكە 
لـــە زســـتاندا دەبێتـــە باشـــترین ئالیكـــی ئاژەڵـــی شـــیردەر، 
زۆرە،  ئالیكمـــان  بەرهەمهێنانـــی  كارگـــەی  ئێمـــە 
ــاددەكان لـــە دەرەوە و  ــتە و مـ ــەوە كەرەسـ بـــەاڵم بەداخـ
بـــە ڕێـــژەی جیـــاواز بـــۆ جووچكـــە و مریشـــك و ئـــاژەڵ 
بـــەكار دەهێنرێـــت، تێچوونێكـــی زۆرمـــان  و مـــەڕ 
ــیرین و  ــاوی شـ ــدا ئـ ــە كاتێكـ ــەف دەڕوات لـ ــە عەلـ بـ
ـــرە  ـــر لێ ـــی كەمت ـــە تێچوون ـــن ب ـــە، دەتوانی ـــان هەی خاكم
بەرهەمـــی بهێنیـــن، بـــە میكســـەر دەیدووریتـــەوە و 
ــەڵ  ــەدا لەگـ ــاو عەلەفەكـ ــە نـ ــاواز لـ ــژەی جیـ ــە ڕێـ بـ
ــەف  ــۆ عەلـ ــر خـ ــت، دواتـ ــەكار دەهێنرێـ ــدا بـ ماددەكانـ
چەندیـــن  نایـــەت،  پێـــك  گەنمەشـــامی  لـــە  تەنیـــا 
ــەك  ــە كەپـ ــەر لـ ــت، هـ ــۆ دەگرێـ ــە لەخـ ــاددەی دیكـ مـ
و گەنـــم و جـــۆ و گەنمەشـــامی و مـــاددەی پرۆتیـــن 
و كالیســـۆم و چەندیـــن مـــاددەی دیكـــەی تێدایـــە، 
بەپێـــی عەلەفەكـــە تـــام و ڕەنـــگ و كوالێتـــی شـــیرەكە 
دەگۆڕێـــت، عەرەفـــی تەندروســـت ئـــاژەڵ و بەرهەمـــی 
تەندروســـت و كۆمەڵگەیەكـــی تەندروســـتت دەداتـــێ، 
چەندیـــن جـــار گوتوومـــە پێویســـتە ئەنجومەنێكـــی 
ــت  ــت بكرێـ ــپۆڕ دروسـ ــانی پسـ ــە كەسـ ــژكاری لـ ڕاوێـ
و دەســـتبەرداری ڕۆتینـــی نـــاو وەزارەت و كەرتـــی 

گشـــتی بیـــن، بـــا ئـــەم ئەنجومەنـــە لـــە ڕێگـــەی 
دەســـتەی وەبەرهێنانـــەوە كار بـــۆ ڕاكێشـــانی كارگـــە 
قەتـــەری  و  هۆڵەنـــدی  گەورەكانـــی  كۆمپانیـــا  و 
و كوێتـــی بـــكات و بـــا لێـــرە كێڵگـــە و كارگـــەی 
و  پێســـت  و  شـــیرەمەنی  پیشەســـازیی  و  عەلـــەف 
ـــە ڕێگـــەی  ـــن ل ـــان دەتوان ـــن و، خۆی ـــوری دابمەزرێن خ
فرۆكـــەوە بەرهەمەكانیـــان لـــە نـــاو واڵت و دەرەوەی 
واڵتیـــش ســـاخ بكەنـــەوە و مەرجیـــش لـــە ســـەریان 
دابنێیـــن بـــۆ بەگەڕخســـتنی دەرچووانـــی كۆلێـــژی 
چـــەرم  كارگەكانـــی  دامەزراندنـــی  و  كشـــتوكاڵ 
دیكـــە،  بەرهەمـــی  دەیـــان  و  خـــوری  و  پێســـتە  و 
ڕیزبەندیـــش بـــۆ ســـاخكردنەوەی بەرهەمەكانیـــان بـــۆ 
نـــاو بازاڕەكانـــی نێوخـــۆی كوردســـتان بێـــت، ئێمـــە 
بەرهەهێنانـــی  گـــەورەی  كۆمپانیـــای  توانیومانـــە 

ــین  ــتان ڕابكێشـ ــی كوردسـ ــۆ هەرێمـ ــاز بـ ــەوت و غـ نـ
ناتوانیـــن  بـــۆ  ئـــەی  دامەزرێنیـــن،  پااڵوتگـــەش  و 
كۆمپانیـــای بەخێوكردنـــی مانـــگای شـــیردەر و مـــەڕو 
بـــزن و بەرهەمهێنانـــی گۆشـــت و بەروبوومەكانـــی 
و  ماركـــە  بـــەرەو  دنیـــا  دامەزرێنیـــن؟  شـــیرەمەنی 
كوالێتـــی و ناوبانگـــی دەڕوات، دەبێـــت كوردســـتان لـــەم 
شـــێوازە تەقلیدییـــەی بەخێوكـــردن و بەرهەمهێنانـــی 
گۆشـــت و بەروبوومەكانـــی شـــیرەمەنی و ئاژەڵـــی 
دابەســـتە دەربـــازی ببێـــت، ئـــەو كات ڕێنجـــی گەشـــەی 
كەرتـــی ســـامانی ئاژەڵـــی زۆر خێـــرا بـــەرەو ســـەرەوە 
ــە  ــە بـ ــەردەوام نییـ ــەرمایەیەكی بـ ــەوت سـ ــت، نـ دەچێـ
ــەو  ــەر ئـ ــەوە ئەگـ ــتوكاڵ و ئاژەڵدارییـ ــی كشـ جیاوازیـ
گـــەورە كۆمپانییانـــە هەبێـــت، هەموومـــان دەبینـــەوە 

ــار. ــە جووتیـ بـ
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ڕۆشـــنا جەمـــال مامۆســـتا لـــە زانكـــۆی ســـلێمانی/ كۆلێـــژی زانســـتە ڕامیارییـــەكان بەشـــی پەیوەندیـــی نێودەوڵەتـــی، 
ماســـتەر لـــە جینۆســـایدی بـــەراورد، قوتابیـــی دكتـــۆرا لەســـەر جینۆســـایدی ئێزدییـــەكان، وەك كەســـایەتییەكی 
ـــال  ـــەردەوام كار لەســـەر پرۆســـەی ئەنف ـــە تایبـــەت مافـــی ئافـــرەت ســـااڵنێكە ب ـــواری مافـــی مـــرۆڤ ب ـــە ب چـــاالك ل
و جینۆســـاید دەكات، لـــەم دیمانەیـــەدا لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن تیـــش كدەخاتـــە ســـەر ئـــەو میكانیزمانـــەی كـــە بـــۆ 
ـــاید پێویســـتن. ـــی دوای جینۆس ـــەوەی دەرهاوێشـــتە خراپەكان ڕووبەڕووبوون

ڕۆشنا جەمال:

ئێش و ئازاری 
ڕزگاربووانی پرۆسەی 
ئەنفال هانیدام 
ماستەرەكەم تایبەت بە 
جینۆسایدی بەراورد بێت

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

هانی  شتێك  چ  خانمێك  وەكو  بزانین  دەمانەوێت  سەرەتا   *
دایت ماستەر لە بواری جینۆساید بەدەست بێنیت؟

بەرامبەر  لە  دەزانم  بەرپرسیار  بە  خۆم  مرۆڤێك  وەك  من   -
كەیسی جینۆسایدی كورد و پێكهاتە ئایینی و مەزهەبییەكان 
ئافرەتێكیش  وەكو  دەژین،  واڵتەدا  لەو  ئێمە  لەگەڵ  كە 
هاوكاریی  بتوانم  كە  ئەستۆدایە  لە  بەرپرسیارێتییەم  ئەو 
و  ژن  زۆربەیان  كە  بكەم  ئەنفال  جینۆسایدی  ڕزگاربووانی 
لەگەڵ  دیدارم  یەكەم   2007 و   2006 سااڵنی  لە  منداڵن. 
و  ئازایەتی  بە  بووم  كاریگەر  بوو،  ئەنفال  پرۆسەی  ژنانی 
جینۆسایدی  پرۆسەی  ڕزگاربووی  ژنانی  خۆڕاگریی 
ئەنفال، زیاتر كاریگەر بووم بە چیرۆكە ئازاربەخشەكانیان، لە 
ئەنجامدا هەزاران كەس چوونە ژێر گڵ بێ ئەوەی دەنگیان 
بگاتە شوێنی مەبەست. من ئەو كاتە لە واڵتی ئەڵمانیا بووم، 

وەكو ئەكادیمییەك هەستم بە بەرپرسیارێتی كرد، بۆ ئەوەی 
بە شێوەیەكی زانستی كار لەسەر ئەوە بكەم. ئێش و ئازاری 
كە  هانیدام  ئەنفال  پرۆسەی  ڕزگاربووی  مندااڵنی  و  ژنان 

ماستەرەكەم تایبەت بكەم بە جینۆسایدی بەراورد.
* ئامانجت لە بەراوردكردنی ئەنفال و هۆلۆكۆست و ئاگێت 

چی بووە و بە چ دەرەنجامێك گەیشتیت؟
- ئامانجم لەم بەراوردكردنە بە نێودەوڵەتی كردنی پرۆسەی 
جینۆسایدی ئەنفال بوو، بۆ ئەوەی كەیسەكە بهێنمە ئاستێك 
كەیسی  دوو  لەگەڵ  ئەكادیمی  زانستی  شێوەیەكی  بە  كە 
لەسەر  كە  بكەم،  بەراوردی  جینۆساید  جیهانی  گەورەی 
پێدا  ددانی  جینۆساید  وەكو  فەرمی  بە  نێودەوڵەتی  ئاستی 
ناوی  بە  ئەرمەنییەكانە  جینۆسایدی  یەكێكییان  كە  نراوە، 
ئاگێت، هەروەها جینۆسایدی جووەكان بە ناوی هۆلۆكۆست، 

تی
اڵیە
مە
كۆ



45 ژمارە )1337(  2022/10/17

تی
اڵیە
مە
كۆ

وەك ئاشكرایە پرۆسەی ئەنفال هەموو ئەو پێوەرانەی تێدایە 
پێناسەكردنی  بۆ  دانراون  یەكگرتووەكانەوە  نەتەوە  لەالیەن  كە 
ڕیزی  دەخرێتە  ئەویش  كە  جینۆساید  هاوشێوەی  تاوانێكی 

تاواناكانی دژ بە مرۆڤایەتی.
* وەكو چاالكێكی بواری جینۆساید تا چەند كارتان بۆ ئەوە 

كردووە كە گیراوانی داعش دادگایی بكرێن؟
دادگا  بە  تاوانباران  كە  ئەوەیە  هەوڵەكانمان  لە  یەكێك   -
بگەیێنین بۆ دادگاییكردنیان، بەداخەوە یەكێك لەو كەیسانە 
لە كەیسی ئەنفال و كەیسی كیمیابارانی هەڵەبجە لە ئاستی 
داخوازی ئێمەدا نەبوو، دەكرا تاوانبارانی ئەنفال و هەڵەبجە لە 
شانسەمان  ئەو  بەاڵم  بكرێن،  دادگایی  نێودەوڵەتی  دادگای 
لەالیەن دادگای  ناوخۆی عێراق  لە  نەبوو، دادگاییكردنەكە 
لەسەر  حوسێن  سەدام  كاتێك  بەڕێوەچوو،  عێراقەوە  بااڵی 
زۆر  و  دەرچوو  بۆ  سێدارەدانی  لە  دوجەیل حوكمی  كەیسی 
بە زوویش حوكمەكەی جێبەجێ كرا، ئەمەش زەرەرێكی زۆر 
كیمیابارانكردنی  و  ئەنفال  تاوانبارانی  كەیسی  لە  گەورەی 
هەڵەبجەدا. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا دادگاییكردنی بكەرانی 
جینۆسایدی ئێزدییەكان زۆر ئاڵۆزە، ئەویش بە هۆی ئەوەی 
كە داعش سەر بە واڵتێكی دیاریكراو نین، تاوەكو سكااڵیان 
لە  داعشدان  گرووپی  لەناو  ئەوانەی  بكەین،  تۆمار  لەسەر 
واڵتانی جیا جیا هاتوون، لەبەر ئەوە قەزیەكە لە ڕووی یاساوە 
دادگای  لە   2020 ساڵی  خۆشبەختانە  بەاڵم  ئاڵۆزە،  زۆر 
بااڵی فرانكفۆرت لە ئەڵمانیا توانرا دادگاییەك بەڕێوەبچێت 
ئافرەتەكانی  لە  یەكێك  كاتێك  داعش،  ناو  تاوانبارێكی  بۆ 
تاوانی  بە  كرد  لێ  شكاتی  ئەڵمانیا  لە  و  ناسییەوە  ئێزدی 
ئەوەی كە ئەو ئافرەتەی ئەشكەنجە داوە و هاوكات كچە پێنج 
سااڵنەكەی بەستووەتەوە تاوەكو بە بەرچاوی خۆیەوە مردووە، 

لە بەرامبەردا دادگا حوكمی هەتاهەتایی بۆ دەركرد.
* ئایا دادگاییكردن و سزادانی تاوانباران تا چەند لە دۆخی 

ڕۆحی و دەروونیی قوربانییەكان دەگۆڕێت؟
- دەبێت بكەرانی جینۆساید لە هەموو كەیسێكی جینۆساید 
بە تاوانی جینۆساید دادگایی بكرێن و حوكم بدرێن، ئەوەش 
چەند دەرەنجامێكی دەبێت، لەوانە دداننان بەو كەیسە لەسەر 
قوربانییان،  قەرەبووكردنەوەی  هەروەها  نێودەوڵەتی  ئاستی 
زیانی  گەورەترین  داعش  دەستی  ڕزگاركراوانی  چونكە 
و  ناخۆشی  بۆ  بەردەكەوێت،  ئەوانە  جەستەییان  و  دەروونی 
ئەو  بەرەنگاری  بتوانن  چۆن  كە  دەمێننەوە  ژیان  مەینەتی 
ئیعتیراف  هاتووە،  بەسەریان  كە  ببنەوە  ناخۆشییە  هەموو 
وەك  قەرەبوونەكردنەوەیان،  و  كەیسەكەیان  بە  نەكردن 
بەردەوامییە لە جینۆسایدكردنیان. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو 
لە مێزگردێكی تایبەت بە جینۆسایدی ئێزدییەكان پرسێكم 
خستەڕوو، ئەویش مەسەلەی »فێمی ساید«ـە، فێمی ساید 
بە هۆی ژنبوونیەوە. فێمی سایدی كچ  واتا كوشتنی ژن 
و ژنە ئێزدییەكان كە ئەشكەنجەی دەروونی و ئەشكەنجەی 
جەستەیی دراون، ئێزدییەكان مێژوویەكی دوور و درێژیان لە 
ستەم لێ كردنیان و هەوڵی سڕینەوەی ئایین و بیروباوەڕیان 
هەیە، ئەمەی ڕووی دا بە درێژایی مێژوویان لە ناوچەكە 
كە  ئەوەی  درا،  دژیان  لە  بوو  فەرمان  حەفتاوچوارەمین 

دەرهەق بە ژنان و كچانی ئێزدی كرا« هەموو پێناسەكانی 
فێمی سادی تێپەڕاند، كە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ئەنجام 
دراون، تەنانەت فێمی ساد پێناسەیەكی دیكەی پێ بەخشرا، 

لە ئێستادا لەسەر ئەم باسە توێژینەوەیەكم لەبەر دەستدایە.
ئێستاش  تاوەكو  ئێزدییەكان  جینۆسایدی  ئاشكرایە  وەك   *
حكومەتی  ئەركی  پاراستنیان  ئایا  بەردەوامە،  پرۆسەیەكی 

هەرێمە، یان حكومەتی عێراق؟
ئێستا هەڕەشەی جینۆسایدیان لەسەرە  تاوەكو  ئێزدییەكان   -
و ئاسەوار و ماكەكانی جینۆساید بە شێوەی پێویست كاری 
لەسەر نەكراوە، قوربانییان تاوەكو ئێستاش لەناو كەمپەكاندان 
و ناتوانن بگەڕێنەوە زێدی خۆیان، هاوكات چەندین هێزی 
ناوخۆ و دەرەكی هەن دژی گەڕانەوەیانن بۆ زێدی باب و 
پاراستنیان  بێگومان  شنگال،  ئاوەدانكردنەوەی  و  باپیرانیان 
هەرێمە،  حكومەتی  هەم  و  ناوەند  حكومەتی  ئەركی  هەم 
ئەركی دامودەزگا حكوومی و ناحكوومییەكانە، لە سەرووی 
یەكگرتووەكانە  نەتەوە  ڕێكخراوەكانی  ئەركی  هەموویانەوە 
و  بكرێت  فەراهەم  ڕزگاربووان  بۆ  پارێزراو  ژیانێكی  كە 
چونكە  نەشێوێندرێت،  چیدیكە  ناوچەكە  دیمۆگرافیای 
كوردانی ئێزدی پێكهاتەیەكی زۆر ڕەسەنی عێراق بە گشتی 
حكومەتی  پێویستە  هاوكات  تایبەتین.  بە  كوردستان  و 
هەرێم پالنێكی تۆكمەی سەربازی هەبێت بە هەماهەنگیی 
هێزەكانی حكومەتی عێراقی و هێزی نەتەوە یەكگرتووەكان 
من  گەڕانەوەیان.  دوای  لە  پاراستنیان  و  گەڕانەوەیان  بۆ 
ساڵی 2012 و 2013 پێشبینی ئەوەم دەكرد كە جینۆساید 
چەند  لەگەڵ  سەاڵحەدین  زانكۆی  لە  تەنانەت  ڕووبدات« 
ناوچەكە  ئەوەی  حوكمی  بە  كرد،  باسمان  مامۆستایەك 
ئایینی  و  كەلتووری  و  ئیتنكی  پێكهاتەیەكی  چەند  لە 
پێكهاتە  ئەو  كە  ناوچانەی  لەو  عادەتەن  و  نەتەوەیین  و 
زیاترە،  جینۆساید  ڕوودانی  ئەگەری  هەیە،  جۆراوجۆرەی 
گریمانەی ئەوە هەیە جارێكی دی لەسەر دەستی گرووپێكی 

دیكە جینۆساید ڕووبداتەوە.
* ئایا كچان و ژنانی ڕزگاربووی ئێزدی پێویستە چییان بۆ 

بكرێت و چۆن قەرەبووی ماددی و مەعنەوییان بكرێنەوە؟
تاوەكو  نەكراوە  بۆ  وایان  كارێكی  ئێزدی  ژنانی  و  - كچان 
جارێكی دی تێكەڵی كۆمەڵگە بكرێنەوە، بەداخەوە هەرگیز 
نابنەوە بە كەسێكی ئاسایی و وەكو ڕابردوویان لێ نایەتەوە، 
چونكە ئەوان دیمۆگرافیای ناوچەكەیان شێوێندرا، شیرازەی 
خێزانەكانیان تێك دراوە.لە بارودۆخی ئێستادا ژنان و كچانی 
دەروونی  تۆكمەی  بە چارەسەرێكی  پێویستییان  بوو  ڕزگار 
دابین  بۆ  مانەوە  بۆ  باشتریان  جێگەیەكی  هەروەها  هەیە، 
بكرێت، بۆ ئەوەی جارێكی دی بگەڕێنەوە بەر خوێندن، یان 
هەلی كاریان بۆ دابین بكرێت، ڕەنگە هەر یەكەیان بەهرەیەكی 
عێراقییەوە  حكومەتی  لەالیەن  هەروەها  هەبێت،  تایبەتی 
مووچەیەكی  نەبێت  هیچ  بكرینەوە،  ماددی  قەرەبووی 
ڕێك  پێ  خۆیانی  ژیانی  ئەوەی  بۆ  هەبێت  مانگانەیان 
دادگاییكردنی  قەرەبووكردنەوەیان  بەاڵم گەورەترین  بخەنەوە، 
تاوانبارانە، چونكە تاوەكو تاوانبارەكە بە سزادراوی نەبینن، 

دڵیان ئاو ناخواتەوە.

خۆم بە بەرپرسیار دەزانم لە 
بەرامبەر كەیسی جینۆسایدی 

كورد و پێكهاتە ئایینی و 
مەزهەبییەكان كە لەگەڵ ئێمە لەو 

واڵتەدا دەژین

كاتێك سەدام حوسێن لەسەر 
كەیسی دوجەیل حوكمی لە 

سێدارەدانی بۆ دەرچوو و زۆر 
بە زوویش حوكمەكەی جێبەجێ 
كرا، زەرەرێكی زۆر گەورەی لە 
كەیسی تاوانبارانی ئەنفال و 

كیمیابارانكردنی هەڵەبجەدا

ئێزدییەكان تاوەكو ئێستا 
هەڕەشەی جینۆسایدیان لەسەرە 

و ئاسەوار و ماكەكانی جینۆساید 
بە شێوەی پێویست كاری لەسەر 

نەكراوە
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گرنگیی كات لە ڕوانگەی 
ئایینی پیرۆزی ئیسالم

كـــە ســـەیر دەكـــەی لـــە ڕوانگـــەی ئیســـالم زۆر 
لـــە  گـــەورە  خـــوای  دراوە.  كات  بـــە  گرنگـــی 
ـــَل  ـــِذي َجَع ـــَو ٱلَّ قورئانـــی پیـــرۆز دەفەرمـــوێ: »َوُه
ـــَر أَْو أَرَاَد  كَّ ٱلَّْيـــَل وَٱلنََّهـــاَر ِخْلَفـــًة لَِّمـــْن أَرَاَد أَن َيذَّ

ُشـــُكورًا«. . واتـــا خـــوا شـــەو و ڕۆژی دانـــاوە وەك 

ــە  ــوا بكـــەی بـ ــادی خـ ــدا یـ ــەوەی تێیـ ــۆ ئـ كات بـ
شـــەو، یـــا بـــە ڕۆژ یـــا شـــوكرانەی تێـــدا بكـــەی. 
هەندێـــك خواپەرســـتی هەیـــە بـــە شـــەو دەكرێـــت و 

هەندێكیـــش لـــە ڕۆژ ئەنجـــام دەدرێـــت.
لـــەو كاتـــەی ئیمامـــی ئەبوبكـــر بـــووە خەلیفـــە، 
ئیمامـــی عومـــەر نامەیەكـــی بـــۆ نـــارد فەرمـــووی: 
»اعلـــن ان للـــه عمـــا بالنهـــار اليقبلـــه بالليـــل و عمـــا 

بالليـــل اليقبلـــه بالنهـــار«. نووســـی: هەندێـــك كار 

هەیـــە بـــە شـــەو دەكرێـــت و بـــە ڕۆژ ناكرێـــت، 
ــە  ــت و بـ ــە ڕۆژ دەكرێـ ــە بـ ــش هەیـ ــك كاریـ هەندێـ
شـــەو ناكرێـــت. واتـــا ســـوود وەرگـــرە لـــە چركـــە 
ســـاتەكانی شـــەو و ڕۆژ، هـــەر وەك دیـــارە شـــەونوێژ 
ـــان  ـــە هەم ـــت، ل ـــە ڕۆژ ناكرێ ـــت، ب ـــەو دەكرێ ـــە ش ب
ــەو  ــە شـ ــت، بـ ــە ڕۆژ دەكرێـ ــتەنوێژ بـ ــدا چێشـ كاتـ

ناكرێـــت.
ـــَى  ـــْت َع ـــَاَة َكاَن ـــە: »إِنَّ الصَّ ـــژەكان بك ـــەیری نوێ س
اْلُمْؤِمِنـــَن ِكَتاًبـــا َمْوُقوًتـــا«. واتـــا نوێـــژ بـــە كات 

دەكرێـــت، لـــە كاتـــی دیاریكـــراو، نوێـــژی بەیانـــی 
ـــە،  ـــی زەوال ـــە كات ـــوەڕۆ ل ـــە، نی ـــی بەرەبەیان ـــە كات ل
ـــە دوو ســـەعات پێـــش نوێـــژی مەغریبـــە،  عەســـر ل

نوێـــژی مەغریـــب لـــە كاتـــی ڕۆژئاوابـــوون دەبێـــت، 
عیشـــاش لـــە كاتـــی خـــۆی. هـــەر نوێـــژەك پێـــش 
نوێـــژی خـــۆی دابـــێ، بـــە چارەكـــە ســـەعاتێك 
ــی  ــۆی ئەنجامـ ــی خـ ــە كاتـ ــەر لـ ــت، ئەگـ نامێنێـ
و  دەچێـــت  دەســـتت  لـــە  و  دەڕوات  نـــەدەی، 
ناگەڕێتـــەوە، ئەگـــەر بـــە ئەنقەســـت نەیكـــەی، 
دەتوانـــی  خـــەو  یـــان  لەبیرچـــوون،  بـــە  بـــەاڵم 

بیگێڕییـــەوە.
ـــەو شـــێوەیە دەڕوات.  هەمـــوو خواپەرســـتییەكانمان ب
ـــگ  ـــە مان ـــە ك ـــە واجب ـــەو كات ـــەزان ئ مانگـــی ڕەم
دیتـــرا، ئـــەو كاتـــە تـــەواو دەبێـــت لـــە كۆتایـــی 
مانـــگ بـــۆ جـــەژن كـــە مانـــگ دیتـــرا. كەواتـــە 
ئەگـــەر پێـــش ڕەمـــەزان، یـــان دوای ڕەمـــەزان بـــە 
ڕۆژی بیـــت قەبـــوول نییـــە لـــە جیاتـــی ڕەمـــەزان.
زەكات دەبـــێ ســـاڵی بەســـەر بســـوورێتەوە، حـــەج 
دەبـــێ لـــە كاتـــی خـــۆی جێبەجـــێ بكرێـــت، كەواتـــا 
ــە  ــمان بـ ــەوە خواپەرستییەكانیشـ ــان ڕوون بوویـ بۆمـ
كات ڕێكخـــراون و دەبـــێ بـــە كات خواپەرســـتی 

بكەیـــن.
وایـــە،  شمشـــێر  وەك  كات  دەفەرمـــوون:  زانایـــان 
ئەگـــەر نەیبـــڕی، دەتبـــڕێ. واتـــا ئەگـــەر دەســـكی 
شمشـــێر بگـــری، دەتوانـــی بـــەكاری بێنـــی بـــۆ 
بەرگـــری لـــە خـــۆت و لـــە ماڵـــت، ئەگـــەر كەســـێك 
ــت.  ــەكاری دەهێنێـ ــۆ بـ ــە دژی تـ ــەوە لـ ــی، ئـ گرتـ
ــەر گرنگیـــی  ــوو لەسـ ــوان بـ ــەوە نموونەیەكـــی جـ ئـ

خواپەرستییەكانیشمان بە 
كات ڕێكخراون و دەبێ بە كات 
خواپەرستی بكەین

ئەگەر دەسكی شمشێر بگری، 
دەتوانی بەكاری بێنی بۆ بەرگری 
لە خۆت و لە ماڵت، ئەگەر 
كەسێك گرتی، ئەوە لە دژی تۆ 
بەكاری دەهێنێت
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مەال فكری سێتكانی

پش نوێژ و وتارخوێن/ بەرێوەبەری 
كارگێری مەكتەبی تەنفیزی یەكێتی زانایانی 

ئایینی ئیسالمی كوردوستان

كات و بـــۆ بەفیڕۆنەدانـــی كاتیـــش بـــەكار دێـــت. 
نوێـــژی بەیانـــی لەگـــەڵ بەرەبەیـــان دەبێـــت. بـــە 
خێـــری  بەیانـــی،  نوێـــژی  پێـــش  ڕكاعـــەت  دوو 
دونیـــات دەگاتـــێ و ئـــەوەی لـــە دونیاشـــدا هەیـــە، 
دوای نوێـــژ هیـــچ نوێژێكـــی ســـوننەت ئەنجـــام 
ــەوە،  ــت بمێنییـ ــا ڕۆژ هەڵدێـ ــوننەتە تـ ــت، سـ نادرێـ
ــەت  ــەوە. دوو ڕكاعـ ــوێ بكەیـ ــتنوێژ نـ ــر دەسـ دواتـ
پێـــش ڕۆژ هـــەاڵت بـــە چێشـــتە نوێـــژ ئەنجـــام 
بـــدە. مەبەســـت ئەوەیـــە بەیانـــی زوو هەڵســـتە لـــە 
ـــا ڕۆژ هەڵدێـــت،  ـــوو ت ـــر مەن ـــژ و دوات ـــۆ نوێ خـــەو ب
كارێكـــی  هەمـــوو  بـــە  نەنووســـتیتەوە،  ئەگـــەر 
ڕۆژانـــەت ڕادەگـــەی و بەڵێنەكانـــت بـــە جوانـــی 
جێبەجـــێ دەكـــەی. ئـــەی ئەگـــەر نووســـتیەوە بـــە 
هیـــچ ڕاناگـــەی و ڕۆژەكـــەت خەســـار دەبێـــت. 
بۆیـــە ئیســـالم زۆر گرنگیـــی بـــە كات داوە و نابـــێ 
موســـڵمان بەفیـــڕۆی بـــدات. ســـەیری واڵتانـــی 
ئەوروپـــا و واڵتـــە پێشـــكەوتووەكان بكـــە لـــە دونیـــا 
ســـوود لـــە چركەســـاتی كات وەر دەگـــرن، بۆیـــە 
ڕۆژ بـــە ڕۆژ بـــەرەو پێـــش و داهێنـــان دەچـــن. 
ســـەیری فڕۆكەخانـــە بكـــە، لـــە كاتـــی خـــۆی 
دەمێنیـــت.  بەجـــێ  نەبـــی،  ئامـــادە  دەڕوات، 
ــووی  ــە، هەمـ ــەمەندەفەڕ بكـ ــار و شـ ــەیری قیتـ سـ
ـــەكان بكـــە هەمـــووی  ـــە. ســـەیری پەیوەندیی ـــە كات ب
ـــۆڵ بكـــە، ســـەیری  ـــە، ســـەیری پڕۆتۆك ـــە چركەی ب
ــە  ــتێك بـ ــوو شـ ــە، هەمـ ــن بكـ ــدار و چاوپێكەوتـ دیـ

كاتـــە. بۆیـــە بـــە هەمـــوو شـــتێك ڕادەگـــەن، بـــەاڵم 
ــڕۆ  ــان كات زۆر بەفیـ ــە واڵتـــی خۆمـ ــەم لـ داخەكـ
دەدرێـــت و ئـــەوەی حیســـابی بـــۆ ناكرێـــت، كاتـــە. 
هـــەر  هاتـــووە،  لـــێ  دابەســـتەی  وەك  خەڵكمـــان 
ـــواردن  خەریكـــی نوســـتنن بـــە ڕۆژ و شـــەوانیش ڕاب
و گـــەڕان. »َوَجَعْلَنـــا اللَّْيـــَل لَِباًســـا َوَجَعْلَنـــا النََّهـــاَر 
ـــا شـــەو كاتـــی نووســـتن و پاڵدانەوەیـــە  ـــا«. وات َمَعاًش

هـــەر  و جوواڵنەوەیـــە.  كاركـــردن  كاتـــی  و ڕۆژ 
ـــە  ـــەوە، ب ـــە بجووڵێت ـــەو ئایەت ـــای ئ ـــە یاس ـــێك ب كەس
هەمـــوو كارێـــك ڕادەگا و دڵخـــۆش و مورتـــاح 
دەمێنێتـــەوە، ئـــەوەی ئـــەو یاســـایە پێشـــێل بـــكات، 
قـــەت مورتـــاح و ئـــارام نابێـــت لـــە ژیـــان. بـــۆ زیاتـــر 
تێگەیشـــتن ســـەیری تەمـــن بكـــە، دابـــەش بـــووە 
)منـــداڵ، گەنـــج، پیـــر، پیـــاو( بـــۆ ئافرەتانیـــش 
هەروایـــە و هیـــچ تەمەنێـــك ناگەڕێتـــەوە. بۆیـــە 

ســـوودوەرگرتن لـــە كات دەتگەیێنێتـــە ئامانـــج.
لـــە كۆتاییـــدا دەڵێـــم: ئازیـــزان ســـوود لـــە چركەســـاتی 
ژیانتـــان وەرگـــرن. هـــەر ڕۆژەو دەڕوات، لـــە عومری 
ئێمـــە دەڕوات. ڕۆژ بـــە زمانـــی حـــاڵ پێمـــان دەڵێـــت 
ئـــەی نـــەوەی ئـــادەم مـــن ڕۆژێكـــی نوێـــم لەســـەر 
كار و كردەوەكانـــت شـــاهێدم لـــە دواڕۆژ. ئـــەوەی 
ـــەوەی  ـــێ چ دەكات، ئ ـــێ، دەزان ـــی كات بزان قیمەت
قیمـــەت و ڕێـــزی كات نەگرێـــت، بـــە خۆیشـــی 
نازانـــێ چـــۆن دەژی و چ دەكات و هەمـــوو كاری 

ـــاگات. ـــە هیـــچ ڕان ـــت و ب تێكـــەڵ دەبێ

واڵتانی ئەوروپا و واڵتە 
پێشكەوتووەكان سوود لە 

چركەساتی كات وەر دەگرن، 
بۆیە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو پێش و 

داهێنان دەچن

ئەوەی قیمەت و ڕێزی كات 
نەگرێت، بە خۆیشی نازانێ چۆن 
دەژی و چ دەكات و هەموو كاری 
تێكەڵ دەبێت و بە هیچ ڕاناگات
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بە هەدەردانی كات لەالیەن مێرمنداڵ و 
الوانەوە زیانی بۆ داهاتووی خۆیان و 
كۆمەڵگە هەیە
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

دەڵێــت:  هەیــە  پێشــینان  پەندێكــی 
كات وەك شمشــێر وایــە، نەیبڕیــت، 
دەتبڕێــت. زۆربــەی دایــك و بــاوكان 
بــە دەســت بەفیڕۆدانــی كات لــە الیەن 
منداڵەكانیانەوە دەناڵێنن، زۆر جاریش 
خــودی دایــك و باوكان گرنگــی بە كات 
نــادەن. ئایــا ئــەم بەهەدەردانــی كاتە 
بەتایبەتی لەالیەن مێرمنداڵ و الوانەوە 
كــە هۆكارەكــەی زیاتــر بــۆ گەشــەی 
تۆڕەكۆمەاڵیەتییــەكان  و  تەكنەلۆژیــا 
دەگێڕنەوە، تا چەند زیانی بۆ داهاتووی 
تــاك و كۆمەڵگە هەیە؟ بەشــداربووانی 
ئەم ڕاپۆرتەی گۆڤاری گواڵن وەاڵمی ئەم 

پرسیارە دەدەنەوە.

 بەهـــرە حاجـــی ڕەزا مامۆســـتای زانكۆیـــە و لـــە 
دەســـتپێكی دەرخســـتنی ڕوانگـــەی خـــۆی ســـەبارەت 
»بەفیڕۆدانـــی  دەڵێـــت:  كات  بەفیڕۆدانـــی  بـــە 
كۆنتڕۆڵكردنیشـــی  ژیانـــە،  بەفیڕۆدانـــی  كات 
زۆربـــەی  بەداخـــەوە  ژیانـــە.  كۆنتڕۆڵكردنـــی 
گەنجـــەكان گرنگـــی بـــە كات نـــادەن، بەتایبەتـــی 
ـــا  ـــە شـــتی بێمان ئـــەو گەنجانـــەی كـــە كاتەكانیـــان ب
بەســـەر دەبـــەن، لەبـــری ئـــەوەی بـــەكاری بهێنـــن لـــەو 
شـــتانەی كـــە خزمـــەت بـــە خۆیـــان و میللەتەكەیـــان 
لـــە  گەنجەكانمـــان،  ســـەرنجە  جێگـــەی  دەكات، 
كـــوێ؟ بۆچـــی؟ چەندیـــن كاتژمێـــر بـــە بێباكـــی 
بەســـەر دەبـــەن لـــە شـــەمەندەفەڕی ژیـــان، كـــە 
و  دەدەن  دەســـتی  لـــە  ناچـــاری  بـــە  زۆربەیـــان 
گوتیشـــی:  ناگـــەن«.  مەبەســـت  شـــوێنی  بـــە 
»گەنجانـــی ئەمـــڕۆ گرنگـــی بـــە كاتەكانیـــان 
نـــادەن كـــە لـــە كوێـــدا بەســـەری دەبـــەن و بۆچـــی 
ئـــەم  داهاتـــووی  هەرچەنـــدە  دەهێنـــن،  بـــەكاری 
ــەكان  ــەوەی گەنجـ ــەر ئـ ــن، لەبـ ــە ئەوانـ كۆمەڵگەیـ
ــەاڵم  ــوودا، بـ ــە داهاتـ ــتا و لـ ــە ئێسـ ــزی كارن لـ هێـ
ناتوانیـــن پشـــتیان پـــێ ببەســـتین، چونكـــە دیـــارە 
بەشـــێكی زۆری گەنجانـــی كۆمەڵگـــەی ئێمـــە بـــە 
هـــۆی نەبوونـــی هیـــچ پالنێـــك لـــە ژیـــان، زۆربـــەی 
كاتەكانیـــان لـــە كافــــێ و شـــوێنە گشـــتییەكان 

ــەن«. ــەر دەبـ بەسـ
ئـــەو خاتوونـــە ئەكادیمییـــە هێمـــا بـــۆ پەندێكـــی 
پێشـــینان دەكات و دەڵێـــت: »كات وەك شمشـــێر 
ـــەاڵم واقیعـــی ئێســـتا  ـــت. ب ـــت، دەتبڕێ ـــە، نەیبڕی وای
كەســـانێك  دەگمـــەن  بـــە  و  ئەوەیـــە  پێچەوانـــەی 
ڕێكخـــراو  شـــێوەیەكی  بـــە  كـــە  دەدۆزینـــەوە 
بـــۆ  بەرنامـــە  و  بكـــەن  كۆنتـــڕۆڵ  كاتەكانیـــان 
ژیانیـــان دابنێـــن بـــۆ ئـــەوەی هەمـــوو ســـاتێكی لـــەو 
شـــتانەدا بەكاربهێنـــن كـــە ســـوودیان بـــۆ دەهێنێـــت«. 
گەورەتریـــن  كات  »بەهەدەردانـــی  گوتیشـــی: 
كێشـــەیە كـــە ڕووبـــەڕووی گەنجانـــی ئەمڕۆمـــان 
بووەتـــەوە، ئـــەم كێشـــەیەش بـــۆ چەندیـــن هـــۆكار 
كار،  هەلـــی  نەبوونـــی  لەوانـــە:  دەگەڕێتـــەوە، 
ــووری  ــەی ئابـ ــە كێشـ ــە لـ ــدا جگـ ــە ئەنجامـ ــە لـ كـ
چەندیـــن كێشـــەی دەروونـــی و كۆمەاڵیەتـــی لـــێ 
دەكەوێتـــەوە، گرفتـــە دەروونییـــەكان لەســـەر ئـــەو 
گەنجـــە ڕەنـــگ دەداتـــەوە كاتێـــك دەبینێـــت هەمـــوو 
دەرگاكان بـــە ڕویـــدا داخـــراون و دەرفەتـــی خوێندنـــی 
لـــەوەی كارێـــك  ئەمـــە جگـــە  ناڕەخســـێت،  بـــۆ 

زۆربەی گەنجەكان گرنگی بە كات 
نادەن، بەتایبەتی ئەو گەنجانەی 
كە كاتەكانیان بە بێمانا بەسەر 

دەبەن، لەبری ئەوەی بەكاری 
بهێنن لەو شتانەی كە خزمەت بە 

خۆیان و میللەتەكەیان دەكات

بە دەگمەن كەسانێك دەدۆزینەوە 
كە بە شێوەیەكی ڕێكخراو 

كاتەكانیان كۆنتڕۆڵ بكەن و 
بەرنامە بۆ ژیانیان دابنێن 

بەفیڕۆدانی كات بەفیڕۆدانی 
ژیانە، كۆنتڕۆڵكردنیشی 

كۆنتڕۆڵكردنی ژیانە
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بەدەســـت ناهێنێـــت كـــە لەگـــەڵ توانـــای جەســـتەیی 
ـــە  ـــت. ئەگـــەر هـــەر بۆشـــاییەكیش ب خـــۆی بگونجێ
هەڵـــە پـــڕ بكرێتـــەوە، دەبێتـــە نەفرەتێـــك و بـــە دوایـــدا 
كێشـــەی زۆری لـــێ دەكەوێتـــەوە. بـــەاڵم چەندیـــن 
ــەوەی  ــۆ پڕكردنـ ــدەرن بـ ــە یارمەتیـ ــەن كـ ــە هـ بناغـ
ـــە: پێویســـتە هەمـــوو  ـــۆ نموون بۆشـــایی گەنجـــان، ب
گەنجێـــك كارێكـــی بەردەوامـــی هەبێـــت كـــە بتوانێـــت 
كاتـــە بەتاڵەكانـــی پـــڕ بكاتـــەوە، وەك بەشـــداریكردن 
لـــە ســـیمینارەكان، پراكتیزەكردنـــی خولیاكانـــی و 
بەڕێوەبردنـــی  بەســـوود.  كتێبـــی  خوێندنـــەوەی 
كات یارمەتیـــدەرە بـــۆ زاڵبـــوون بەســـەر هەمـــوو 
كێشـــە دەروونـــی و كۆمەاڵیەتـــی و ئابوورییـــەكان، 
هەروەهـــا بەرهەمهێنانـــی هـــزری و كەلتووریـــی 
مـــرۆڤ باشـــتر دەكات، جگـــە لـــە زیادكردنـــی 
كارایـــی و متمانـــە، هەروەهـــا ڕێكخســـتنی كات 
وا لـــە مـــرۆڤ دەكات پابەنـــد بێـــت بـــە بەڵێنەكانـــی 
و جێبەجێكردنـــی كارەكانـــی و یارمەتـــی دەدات 
بەرگـــەی  و  ســـەختی  ڕووبەڕووبوونـــەوەی  بـــۆ 

فشـــارەكانی كاركـــردن دەگرێـــت«.
مامۆســـتای وانەبێـــژ محەمـــەد عوســـمان كـــوردە، 
» یەكێـــك  كـــە  دەكات  ئـــەوە  باســـی  ســـەرەتا 
تەمەنـــی  مـــرۆڤ  تەمەنـــی  قۆناغەكانـــی  لـــە 
گۆڕانكاریـــی  لـــە  پـــڕ  تەمەنێـــك  گەنجییـــە، 
جەســـتەیی و فكـــری، دەتوانیـــن بڵێیـــن بونیـــەی 
چاوەڕێـــی  تەمـــەن  قۆناغـــەی  لـــەم  مـــرۆڤ 
ئـــەم  دەكرێـــت.  لـــێ  گۆڕانكارییەكـــی  هەمـــوو 
پێـــی ویســـتی خـــۆی  بـــە  قۆناغـــەی مـــرۆڤ 
دەتوانـــێ بیـــكات بـــە باشـــترین و نایابتریـــن و پـــڕ 
بەرهەمتریـــن دەســـتكەوتەكانی تەمەنـــی، گەنـــج 
ـــاوا هـــەوڵ دەدەن ببـــن  ـــی ڕۆژئ ـــەی واڵتان ـــە زۆرب ل
ـــان  ـــی واڵتەكانی ـــن یەدەگـــە زێڕینەكان ـــە گرنگتری ب
ـــە  ـــڕ ل ـــی كۆمەڵگەیەكـــی دروســـت و پ ـــۆ بنیاتنان ب
ــەییەكانی واڵت  ــە ڕیشـ ــۆ گۆڕانكارییـ ــان بـ داهێنـ
كـــە هەمـــووان ســـوودی لـــێ دەبینـــن«. هـــاوكات 
دەڵێـــت: »دیـــاردەی بەهەدەردانـــی كات لەالیـــەن 
ــات  ــڕ كارەسـ ــییەكی پـ ــە مەترسـ ــەوە بووەتـ گەنجانـ
بـــۆ كۆمەڵگـــەی كـــوردی و تـــاك بـــە تاكـــی ئـــەم 
كۆمەڵگەیـــە زیانـــی بەردەكەوێـــت. گەنـــج لـــەم 
تەمەنـــە بـــێ ئاگایـــە لـــە كات و تەنیـــا خەریكـــی 
گەورەكردنـــی حـــەزە كاتییەكانیەتـــی و هەوڵـــی 
ـــی و  ـــەوە دەدات كەســـایەتییەكی خەیاڵ ـــۆ ئ ـــر ب زیات
ـــاگا  ـــێ ئ ـــكات، ب ـــش ب ـــی نمای ـــەرز و لەخۆبای لووتب

ــە  ــەم هەاڵنـ ــەوە لـ ــەوا دوای بەئاگاهاتنـ ــەوەی كـ لـ
ـــە  ـــی ڕووخـــاو ك ـــە بارێكـــی دەروونی ئینجـــا دەكەوێت
ناتوانـــێ بەشـــدار بێـــت لـــە پڕۆســـە كۆمەاڵیەتییـــەكان 
و خێزانییـــەكان، كۆمەڵێـــك هۆكاریـــش هـــەن كـــەوا 
ـــێ،  ـــووە و ناتوان ـــودەی ب ـــورد ئاڵ ـــی گەنجـــی ك تاك
ـــە : ـــن ل ـــە بریتی ـــەوە ك ـــێ دوور ناخات ـــۆی ل ـــان خ ی
لـــە  میدیـــا  سۆشـــیاڵ  بەكارهێنانـــی  1 -خـــراپ 
ڕێگـــە جیاوازەكانـــی وەك بوونـــی ئەكاونتـــی فەیـــك 
ڕاســـتەوخۆ  بەشـــێوەی  و  نەشـــیاو  كۆمێنتـــی  و 

جنێـــودان.
2 -ئالوودەبوون بە مادە هۆشبەرەكان.

3 -ئالوودەبوون بە یارییە ئەلیكتڕۆنییەكان. 
٤ -دووركەوتنەوە لە پڕۆسەی خوێندن.

و  ڕۆشـــنبیركردن  خـــۆ  لـــە  ٥ -دووركەوتنـــەوە 
خوێندنـــەوە. ڕێگـــەی  لـــە  خۆپێگەیانـــدن 

 ئەوانـــە كاریگەرییـــە نەرێنییەكانـــی لەســـەر خـــودی 
ــتی  ــە گشـ ــەی بـ ــی و خێزانەكـ ــە تایبەتـ ــۆی بـ خـ
ـــدی  ـــزان دەبێتـــە زەرەرمەن ـــرەدا خێ ـــە. چونكـــە لێ هەی
یەكـــەم بـــە هـــۆكاری ئـــەوەی منداڵەكـــەی دەبێتـــە 
ـــی لەگـــەڵ  ـــی كۆمەاڵیەت ـــی پەیوەندی هـــۆی نەمان
لـــە  منداڵەكـــەش  دووركەوتنـــەوەی  و  دەوروبـــەر 
دامـــەزراوە زانســـتی و پەروەردەییـــەكان و بوونـــی 
وادەكات  بەالڕێداچـــوون  و  گـــەورە  كێشـــەی 
تاكێكـــی بـــێ ئیـــرادە و بـــێ هەڵوێســـت و بـــێ 
بەرهەمـــی لـــێ دروســـت ببێـــت، بۆیـــە ناتوانێـــت 

بەئاســـانی گۆڕانـــكاری لـــە خۆیـــدا بـــكات«.
ـــا چارەســـەر  ـــە ئای ـــەو پرسیارەشـــدا ك ـــە وەاڵمـــی ئ ل
ـــگاوە  ـــەم زۆن ـــەوەی بتوانیـــن الوانمـــان ل ـــۆ ئ ـــە ب هەی
دەربهێنیـــن؟ وتـــی: »بەڵـــێ، بـــەاڵم كاتێكـــی زۆری 
دەوێـــت و دەبێـــت زۆر شـــارەزایانە لەگەڵیـــان بیـــن، 
ـــاش  ـــی هاوڕێیەكـــی ب ـــزان ڕۆڵ ـــەوەی هـــەم خێ ـــۆ ئ ب
ببینێـــت و وەك هـــاوڕێ مامەڵـــەی لەگـــەڵ بـــكات، 
هـــەم هـــەوڵ بـــدەن خۆیانـــی لەگـــەڵ بگونجێنـــن، 
كات  بەفیڕۆدانـــی  لـــە  بخەنـــەوە  دووری  دواتـــر 
ناوەندەكانـــی  بـــۆ  گەڕاندنـــەوەی  ڕێـــگای  لـــە 
خوێنـــدن و گەشـــت و گـــوزار و بەخشـــینی كات 
گۆڕانكارییەكانـــی  بتوانـــێ  ئـــەوەی  بـــۆ  پێـــی 
بـــە ســـەریدا تێپەڕێنێـــت و لـــە ڕێگـــەی دووبـــارە 
و  نـــوێ  ئامانجـــی  و  ئـــاوات  دروســـتكردنەوەی 
ـــە ئارامـــی  ـــی و دوورخســـتنەوەی ب ـــدان لەگەڵ هەوڵ
نەدانـــی  كات  و  خراپەكانـــی  هـــاوڕێ  لەگـــەڵ 
ــتی  ــە گشـ ــا بێـــت، ئەمانـ ــە تەنیـ ــە بـ زۆر پێـــی كـ

بەڕێوەبردنی كات یارمەتیدەرە 
بۆ زاڵبوون بەسەر هەموو 
كێشە دەروونی و كۆمەاڵیەتی 
و ئابوورییەكان، هەروەها 
بەرهەمهێنانی هزری و 
كەلتووریی مرۆڤ باشتر دەكات

گەنج لە زۆربەی واڵتانی ڕۆژئاوا 
هەوڵ دەدەن ببن بە گرنگترین 
یەدەگە زێڕینەكانی واڵتەكانیان 
بۆ بنیاتنانی كۆمەڵگەیەكی 
دروست و پڕ لە داهێنان بۆ 
گۆڕانكارییە ڕیشەییەكانی واڵت 
كە هەمووان سوودی لێ دەبینن

دیاردەی بەهەدەردانی كات 
لەالیەن گەنجانەوە بووەتە 
مەترسییەكی پڕ كارەسات بۆ 
كۆمەڵگەی كوردی و تاك بە 
تاكی ئەم كۆمەڵگەیە زیانی 
بەردەكەوێت
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ـــە  ـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت ب دەبنـــە هـــۆی چارەســـەری ب
ــۆ  ــرادە و وزەوە بـ ــڕ ئیـ ــز و پـ ــایەتییەكی بەهێـ كەسـ

ــەوە«. ــە بگەڕێتـ ــاو كۆمەڵگـ نـ
شـــیالن ئاســـتەیی چاالكـــی مەدەنییـــە و یەكێكـــە 
لـــەو هـــەزاران كەســـەی كـــە بەهەدەردانـــی كاتـــی 
لـــەو بارەیـــەوە  الوان نیگەرانیـــان دەكات و هـــەر 
دەڵێـــت: »ئـــە گـــەر ئێمـــە بـــە شـــێوەكی زانســـتی 
قســـە لەســـەر ئـــەم بابەتـــە بكەیـــن، زۆر كاتـــی 
دەوێـــت و دوور و درێـــژ دەبێـــت، بـــەاڵم بـــە چەنـــد 
خـــاڵ بـــە كورتـــی ئیشـــارەی پـــێ دەكـــەم. ئـــەو 
ــەر  ــە، ئەگـ ــە تەمەنـــی گەنجیدایـ ــە لـ ــەی كـ كەسـ
دەرفەتـــی لەبـــەر دەســـتدا هەبێـــت و خـــۆی پـــێ 
نەگەیێنێـــت بێگۆمـــان زەرەری بـــۆ خـــۆی و بـــۆ 
كۆمەڵگەكەشـــی دەبێـــت و دەبێتـــە بـــار قورســـی بـــۆ 
خێـــزان و بـــۆ خـــۆی و كۆمەڵگـــەش ســـوودی نابێـــت. 
زۆر جـــار باســـی ئـــەوە دەكرێـــت كـــە ژمارەیەكـــی 
زۆری گەنجـــان بـــە ڕۆژ دەخـــەون و بـــە شـــەو لـــە 

دەرەوەن، یـــان تـــا بەرەبەیـــان ســـەرقاڵی مۆبایلـــن، 
توانـــای  لەدەســـتدانی  كارەســـاتە.  ئەمـــە 

خـــۆی  ناتوانێـــت  كـــە  گەنجێكـــە 
بۆنیـــات بنێـــت و لـــە پاشـــەڕۆژدا 

هیچـــی لـــێ بەرهـــەم نایـــەت. 
ژیانـــە چەنـــدان  جـــۆرە  ئـــەو 
نەخوازراویشـــی  نەخۆشـــی 
لەبـــەر  دەكەوێتـــەوە،  لـــێ 
سیســـتەمی  تێكچوونـــی 
ئەگـــەر  هورموناتیـــان. 
ئێمـــە بەدواداچـــوون بـــۆ 
جیهـــان  گەنجەكانـــی 
دەبینیـــن  بكەیـــن، 
گەنجانـــی  زۆرینـــەی 
پێشـــكەوتوو  واڵتانـــی 
حەفتـــە  لـــە  ڕۆژ  پێنـــج 
لـــە ئەركـــدان و بـــۆ مـــاوەی 

هەشـــت كاتژمێـــر بـــۆ خوێنـــدن، 
یـــان بـــۆ كاركـــردن بـــۆ بژێـــوی 

ژیانیـــان كات تەرخـــان دەكـــەن، ئـــەم 
كارەش بـــە زۆرینـــە لـــە ڕۆژدا دەكرێـــت 

ـــاری  ـــان دی ـــۆ خۆی ـــی پشـــووش ب و ڕۆژان
كـــردووە كـــە چـــۆن پشـــوو بـــدەن. لێـــرەدا زۆر 
پێویســـتە گەنجـــی كوردیـــش وەكـــۆ گەنجانـــی 

بەردەوامیـــی  بـــۆ  مۆدێـــڕن  جیهانـــی 

ژیانێكـــی ســـەربەرزانە بیـــر لـــە داهاتـــووی خۆیـــان و 
ـــە گەنجـــی  ـــم وای ـــەوە كـــە مـــن پێ ـــان بكەن دەوروبەری
كـــورد توانـــای خۆڕێكخســـتنی هەیـــە، چۆنكـــە 
خاوێنـــی  و  پـــاك  و  یەكگرتـــوو  كەلتوورێكـــی 
هەیـــە و دەتوانێـــت هیـــچ لـــە گەنجانـــی دیكـــەی 
ـــت  ـــش بێ ـــت و بگـــرە لێهاتووتری ـــر نەبێ ـــان كەمت جیه
ئـــەوەی  لەبـــەر  هەیـــە،  زۆرتریشـــی  شانســـی  و 
خاكێكـــی بەرفراوانـــی لەبەردەســـتدایە و ژمـــارەی 
مـــرۆڤ لەســـەر ئـــەم خاكـــە كەمـــە و دەتوانـــن 

وەبەرهێنانـــی تێـــدا بكـــەن«.

زۆرینەی گەنجانی واڵتانی 
پێشكەوتوو پێنج ڕۆژ لە حەفتە 
لە ئەركدان و بۆ ماوەی هەشت 
كاتژمێر بۆ خوێندن، یان بۆ 

كاركردن بۆ بژێوی ژیانیان كات 
تەرخان دەكەن
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لــه  پــاڵ ئــه وه ی نیگاركێشــانی ڕۆژهه اڵتنــاس )یــان ڕۆژهه اڵتناســی( بــه  ئه مانــه ت و وردییــه وه  لــه  تابلۆكانیانــدا 
ژیانــی ڕۆژانــه ی خه ڵــك و سروشــتی ئــه و واڵتانه یــان گواســته وه  كــه  ســه ردانیان كــردوون، هــاوكات به رهه مــی ئــه وان 
ــه  سروشــت  ــا ل ــه ری ڕۆژهه اڵتناســی ته نی ــوو. هون ــه ده ر نه ب ــاش ب ــه ری ئه وروپ ــا و ڕه گــه زی هون ــه  ســیما و بنه م ل
و ژیانــی ده ر و ده شــت، یــان نێــو شــار و بــازاڕ و ئاواییــدا خــۆی قه تیــس نه كــرد، به ڵكــوو ئــه و هونــه ره  په لــی 
بــۆ نێــو مااڵنیــش هاویشــت، له وێــدا گه لێــك نه ریــت و ڕواڵه تــی ژیانــی خه ڵكــی لــه  نێــو ژینگــه ی خۆڕســكی 
كۆمه اڵیه تیــدا گواســتووه ته وه ، وێنــه ی كه ره ســته  و كــه ل و په لــی نێــو مــاڵ و مزگــه وت و ده ربــار و حــه ره م ســه را و 

شــوێنانی دیكــه ی ژیانــی خه ڵــك و به رپــرس و هه مه جــۆر چینه یلــی كۆمه اڵیه تیــی كێشــاوه .

هونهریڕۆژههاڵتناسی

ئا/ تاریق كارێزی

)2(
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هونـــه ری  گشـــتیی  ڕواڵه تـــی  لـــه   هه رچه نـــدی 
كـــه   هه بێـــت،  تایبه تمه نـــدی  هونه رمه ندانـــه دا  ئـــه م 
به رهه مـــی ئـــه وان لـــه  نێـــو بازنـــه ی ژیانـــی ڕۆژهه اڵتـــدا 
یه كه یـــان  هـــه ر  ئه وه شـــدا  له گـــه ڵ  ده خولێتـــه وه ، 
بابه تـــی هه ڵبـــژارده  و تایبـــه ت بـــه  خۆیـــان هه یـــه ، هـــه ر 
هونه رمه نـــده  بـــه  ته كنیـــك و شـــێوازی خـــۆی تابلـــۆی 
كێشـــاوه ، بـــه و جـــۆره ی شـــه یدای ڕۆژهـــه اڵت بـــووه ، لـــه  
ـــه ی  ـــو بازن ـــۆدا نه خشـــاندوویه تی، تێكـــڕاش ده چنـــه  نێ تابل
دارای  هونـــه ره ی  ئـــه م  ڕۆژهه اڵتناســـییه وه .  هونـــه ری 
ــگار  ــه ری نیـ ــژووی هونـ ــه  مێـ ــه  لـ ــی مه زنـ گه نجینه یه كـ

ــدا. لـــه  جیهانـ
هونـــه ری  زێڕینـــی  ســـه رده می  نـــۆزده م  ســـه ده ی 
پتـــر  هونه رمه نـــدان  تێیـــدا  ڕۆژهه اڵتناســـییه ، 
یـــان  شـــه ڕ،  و  ڕاو  و  حه ریـــم  دیمه نـــی  وابه ســـته ی 
سروشـــت وه ك بیابـــان و مێـــرگ و ژیانـــی نێـــو شـــار 
بـــوون. لـــه و ســـه ده یه دا هونه رمه نـــدان بایـــه خ بـــه  تـــه رزی 
ته الرســـازی و پۆشـــاكی ڕۆژهه اڵتیـــان ده ده ن، زۆر بـــه  
وردی دیمـــه ن ده گوازنـــه وه ، هه ندێـــك جـــار بـــه  تایبه تـــی 
ئه وانـــه ی بـــه  بـــێ ئـــه وه ی بێنـــه  ڕۆژهـــه اڵت، هونـــه ری 
ــی  ــه  پیتـ ــی بـ ــه  خه یاڵدانـ ــردووه ، لـ ــییان كـ ڕۆژهه اڵتناسـ
خۆیـــان و بـــه  پشـــت به ســـتن بـــه  ســـه رچاوه ی گه ڕیـــده  و 
ــاو داوه ،  ــان زاخـ ــی خۆیـ ــزر و خه یاڵـ ــان، هـ ڕۆژهه اڵتناسـ
شـــاكاری نه مریـــان ئه فرانـــدووه . لـــه  ســـاڵی 1880 بـــه  
دواوه  بابـــه ت لـــه  الی هونه رمه ندانـــی ڕۆژهه اڵتنـــاس 
گۆڕانـــی به ســـه ردا دێـــت، ئیـــدی ئه وانـــه  لـــه  خه یاڵـــه وه  
بـــه ره و واقیـــع ده گه ڕێنـــه وه ، بایـــه خ بـــه  

بابه تـــی وردی ژیانـــی دانیشـــتووان ده ده ن و به شـــێكی 
له مه شـــدا  ده كـــه ن.  فه رامـــۆش  پێشـــوو  بابه ته كانـــی 
ده بـــن  واقیـــع  وابه ســـته ی  تـــه واوی  بـــه   هونه رمه نـــدان 

نـــه ك واقیعـــی خه یاڵكـــرد.
لـــه  هۆڵـــی  لـــه  ســـاڵی 1893دا  پیشـــانگایه ی  ئـــه و 
هونه رمه ندانـــی  بـــۆ  پاریـــس  لـــه   ڕۆژهه اڵتناســـان 
لـــه   ده ســـته یه ك  به رهه مـــی  كرایـــه وه ،  ڕۆژهه اڵتنـــاس 
ئینگلیـــز،  ئه ڵمـــان،  ڕۆژهه اڵتناســـی  هونه رمه ندانـــی 
ـــتیان  ـــه ی گه ش ـــۆ، ئه وان ـــه  خ ـــكای گرت ـــی و ئه مری ئیتال
بـــۆ میســـر و واڵتانـــی باكـــووری ئه فریقـــا و ئه ســـته نبووڵ 
ـــاده   ـــۆ ئام ـــوو ب ـــه  ب ـــه  ســـه ره تایه كی تۆكم ـــوو. ئه م ـــرد ب ك
بـــوون و كاریگه ریـــی هونـــه ری ڕۆژهه اڵتناســـی، كـــه  
شـــاره كانی  و هۆڵـــی  لـــه  گه لێـــك مۆزه خانـــه   دواتـــر 

ئه وروپـــادا چه ندیـــن جـــار نمایـــش كرانـــه وه .
په یوه ســـت بـــه  هونـــه ری شـــێوه كاری )په یكـــه ر و نیـــگار 
گه النـــی  الی  لـــه   هونـــه ر  ڕه وتـــی  تایبه تـــی(،  بـــه  
ئه وروپـــا لـــه  هـــه ردوو شارســـتانیه تی گریـــك و ڕۆمـــه وه  
ــه   ــه و جووتـ ــه ری ئـ ــی هونـ ــووه . میراتـ ــه رچاوه ی گرتـ سـ
ڕێنیســـانس  بزاڤـــی  لـــه   بـــوو  به شـــێك  شارســـتانیه ته  
ده كات،  پـــێ  ده ســـت  پازده یه مـــه وه   ســـه ده ی  لـــه   كـــه  
ئایینـــی،  چاكســـازیی  و  پیشه ســـازی  شۆڕشـــی  بـــه  
هه نـــگاوی گـــه وره ی بـــه ره و پێـــش نـــا، ده بینیـــن لـــه  
ــا،  ــه  ئیتالیـ ــوه  لـ ــیا و جه نـ ــارێكی وه ك ڤینیسـ ــد شـ چه نـ
بیلمه تـــی وه ك مایـــكل ئه نجیلـــۆ و لیۆنـــاردۆ داڤینشـــی 
په یـــدا ده بـــن، بـــه م جـــۆره  هونـــه ری نیـــگار و په یكـــه ر 
ده بێتـــه   ئـــه وێ  ئه وروپـــا و میلله تانـــی  لـــه  واڵتانـــی 
ــی  ــه  ئایینـ ــی كـ ــه  تایبه تـ ــز، بـ ــی به هێـ ــاوه ن پێگه یه كـ خـ
كریســـتیان بـــۆ هونـــه ری شـــێوه كاری هانـــده ر و پشـــتیوانه .
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ناســـراوی  گۆرانیبێـــژی  و  ئەكتـــەر  لۆپێـــزی  جنێفـــەر 
ئەمریكـــی رایگەیانـــدووە كـــەوا بـــە هیـــچ شـــێوەیەك ترســـی لـــە 

ـــە  ـــە، چونكـــە دڵنیای ـــوون نیی ـــر ب بەســـااڵچوون و پی
ــت. ــر دەبێـ ــان درەنـــگ پیـ ــەوەی زوو یـ لـ

لۆپێــز كــە مــاوەی زیاتر لە شــەش مانگە لە 
پەیوەندییەكی خۆشەویستیدایە لەگەڵ یاریزانی 

بیسبۆڵ ئەلیكس رۆدریگز، لە لێدوانێكیدا بۆ 
ماڵپــەری )ET( دووپاتــی كردەوە كە هێشــتا 
خــۆی بە گەنج دەزانێت، لەم بارەوە گوتی: 
»ســەرەڕای ئــەوەی تەمەنم نزیكی پەنجا 
ســاڵ بووەتەوە، بەاڵم تا ئێســتا توانیومە 
گەنجێتیــی خــۆم بپارێــزم، ئەویــش لــە 
و  تەندروســت  خواردنــی  رێــگای 
وەرزشــی  مەشــقی  ئەنجامدانــی 
بەشــێوەیەكی بەردەوام، بەتایبەتی 
رۆدیگــزی  ئەلیكــس  لەگــەڵ 
خۆشەویســتم، كــە یاریزانێكی 
ئــەو  و  بیســبۆڵە  ناســراوی 

هاوكاریی زۆرم دەكات«.
ئـــەو ئەســـتێرە جیهانییـــەی 
ــە،  ــەك التینییـ ــە رەچەڵـ ــە بـ كـ
كـــرد،  بـــەوەش  ئامـــاژەی 
بـــە  لـــەو كەســـانە نییـــە كـــە حـــەز 
و  ئاهەنـــگ  لـــە  بـــكات  خۆدەرخســـتن 
ـــاكات  ـــدا، بەڵكـــو حـــەز ن فیســـتیڤاڵە جیهانییەكان
ــەڵ  ــتیڤااڵنەدا لەگـ ــۆرە ئاهەنـــگ و فیسـ ــەو جـ لـ

بـــكات. قســـە  كەســـێك  هیـــچ 
خۆشەویســتەكەی  یاوەریــی  بــە  دواییــە  بــەم  جنێفــەر 
بەشــداریی لــە ئاهەنگێكــی خێرخوازیدا كرد كــە رێكخراوی 
)The Robin Hood( ئەنجامی دا بوو لە شاری نیویۆرك 
و، بــە جوانــی و جلوبەرگەكانی ســەرنجی ئامادەبووانی 
راكێشــا، ئەوەی زیاتر سەرنجی ئامادەبووانی راكێشا، 
خۆشەویستەكەی جنێفەر بوو، كە بە هیچ شێوەیەك 
بــە درێژایــی ئاهەنگەكەی لێی جیــا نەدەبووەوە، 

لەم ئاهەنگەدا كراسێكی رەشی سەرنجڕاكێشی 
پۆشی بوو.

جنیفەر لۆپێز: 
حەزملەخۆدەرخستن

نییە
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كیــت  هۆڵیــۆد  ناســراوی  ئەكتــەری  خانمــە 
كچــە  ئــەو  ئاراســتەی  داوایەكــی  وینســلت 
لەســەر  بەشــداری  بــۆ  كــە  كــرد  ئەكتەرانــە 
ســینەماییە  فیســتیڤاڵە  ســوری  فەرشــی 
ئــەوەی  بــۆ  بــن،  ئامــادە  نێودەوڵەتییــەكان 
گرنگییەكــی زیاتــر بــە شــێوازی دەركەوتنیــان 
و جلوبەرگیــان بــدەن، تــا بــە جوانتریــن شــێوە 
دەركــەون و بــەر لــە هەڵبژاردنــی جلوبەرگەكانیــان 
بــاش بیــری لــێ بكەنــەوە، بــۆ ئــەوەی نەبنــە 

میدیــاكان. گاڵتەجــاڕی 
كیــت وینســلتی پاڵەوانــی فیلمــی تایتانیــك داوا 
ــەر  ــە ه ــەر ل ــە ب ــەرەكان دەكات ك ــە كچــە ئەكت ل
شــتێك، پێویســتە لــەو بۆنــە جیهانییــە گەورانــەدا 
ئــەو جلوبــەرگان هەڵبژێــرن كــە زۆرتریــن بەشــی 
ــەوەی رووت  ــی ئ ــە جیات ــێت ل ــیان دادەپۆش لەش
و وروژێنــەر بــن، وینســلتی تەمــەن ٤٧ ســاڵ 
دەڵێــت: »ئــەو ئافرەتانــەی زۆرتریــن بەشــی 
لەشــیان دەردەخــەن و زیادەڕەۆیــی لــەم رووەوە 
ســەرنجی  كــە  ئەوەیــە  ئامانجیــان  دەكــەن، 
ئامادەبــووان بــۆ الی خۆیــان راكێشــن، مــن خۆم 
ــە فیلمــی  ــەوەی بناســرێم و بەشــداری ل ــەر ل ب
تایتانیكــدا بكــەم، هەمیشــە پابەندبــووم بــەوەی 
جلوبەرگەكانــم وروژێنــەر نەبــن و دووربــن لــە 
راكێشــانی ســەرنجی خەڵــك، چونكــە دایكــم 

هەمیشــە ئــەو ئامۆژگارییــەی دەكــردم.«
پاڵەوانــی فیلمــی تایتانیــك هەروەهــا دەڵێــت: 
ــم  ــك دەبین ــم كاتێ ــن نیگــەران و پەســت دەب »م
هەندێــك لــە ئافرەتــان بەشــێكی زۆری لەشــیان 
بــە دەردەخــەن و خۆیــان رووت دەكەنــەوە، چونكــە 
تاكــە ئامانجیــان لــەم كارە ئەوەیــە كــە پیــاوەكان 
ســەیریان بكــەن و چاویــان تێببــڕن، دەركەوتــن لە 
ــن  ــە دەركەوت ــاوازە ل ــت جی ــك بێ ــم هەرچۆنێ فیل
ئــەو  فیلمەكــەدا  لــە  چونكــە  دەرەوە،  لــە 
ــت، پێویســت  ــت دەڵێ ــەر پێ ــەی دەرهێن رێنماییان
جێبەجێیــان بكەیــت، بــۆ ســەركەوتنی رۆڵەكــەت 
لــە فیلمەكــەدا، بــەاڵم لــە دەرەوە هیــچ كەســێك 
بگــرە  بكاتــەوە،  رووت  خــۆی  نییــە  ناچــار 
ناوبانگــی خــودی  بــە  ئــەم رەفتارانــە زیــان 

ئەكتەرەكــەش دەگەیەنــن«.

كیت:
پێویستەكچە

ئەكتەرەكانوریابن
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ــوردی  ــژەی كـ ــەر و وێـ ــاڵی 19٧٢ كۆمەڵـــەی هونـ  سـ
ســـامان  تەڵعـــەت  ســـەرۆكایەتی  بـــە  هەولێـــر  لقـــی 
ـــر  ـــە لقـــی هەولێ ـــو بەشـــێك ل ـــدز وەك دامـــەزرا، لقـــی ڕوان
لـــە 1٦ی ئابـــی 19٧٧ دەســـتی بـــە كار كـــرد و، لقـــی 
هەڵەبجـــەش ســـاڵی 1998 مۆڵەتـــی كاری لـــە لقـــی 
هەولێـــر وەرگـــرت، لـــە ســـەرەتای حەفتـــاكان مـــەودای 
ـــەوت. ـــر دەرك ـــەڵ بەهێزت ـــوو و كۆم ـــر ب ـــی فراوانت چاالك
بایـــز(  )كەریـــم  دامەزراندنیـــدا  ســـاڵەی  پەنجـــا  لـــە 
كوردیـــی  وێـــژەی  و  هونـــەر  كۆمەڵـــەی  ســـەرۆكی 
مەڵبەنـــدی گشـــتی هەولێـــر بـــەم شـــێوەیە بـــۆ گـــواڵن 

هاتـــە ئاخاوتـــن.

كەریم بایز:
سەرۆكی كۆمەڵەی هونەر و وێژەی كوردی 

مەڵبەندی گشتی هەولێر

پێویستەمێژووی
كۆمەڵەبپارێزرێ

لـــە ســـاڵی 19٧٢ لـــە هەولێـــر تەنیـــا یـــەك گـــرووپ 
بـــوو،  كـــوردی  هونـــەری  تیپـــی  ئەویـــش  هەبـــوو، 
بۆشـــاییەكی  كـــە  كـــرد  هەســـتیان  هونەرمەنـــدان 
گـــەورە لـــەم بـــوارەدا هەیـــە و بیریـــان لـــە دامەزراندنـــی 
كۆمەڵەیـــەك كـــردەوە، ئـــەوە بـــوو كۆمەڵـــەی هونـــەر 
لەالیـــەن  گشـــتی  مەڵبەنـــدی  كوردیـــی  وێـــژەی  و 
ــە  ــەورەوە، لەوانـ ــەری گـ ــد و نووسـ ــك هونەرمەنـ كۆمەڵێـ
محمـــد مەولـــوود مـــام، خەلیـــل، تەلعـــەت ســـامان و 
ئەكـــرەم خامـــۆش دامـــەزرا، كۆمەڵەكـــە لـــە ٧/13/19٧٢ 
ڕەزامەندیـــی وەرگـــرت، ســـەرەتا ســـەر بـــە ســـلێمانی بـــوو، 
ــر  ــاری هەولێـ ــەرانی شـ ــدان و نووسـ ــەی هونەرمەنـ زۆربـ
ــاڵی  ــرد، لـــە دوای سـ ــەوە كـ ــەو كۆمەڵەیـ ــان بـ پەیوەندییـ
19٧5 نـــاوی كۆمەڵەكـــە لەالیـــەن رژێمـــی بەعســـەوە 
گـــۆڕدرا بـــۆ كۆمەڵـــەی هونـــەرە جوانەكانـــی كـــوردی.
دامەزراندنـــی كۆمەڵـــەی هونـــەر و ئەدەبـــی كـــوردی 
و  ئەیلـــول  شۆڕشـــی  دەســـكەوتەكانی  لـــە  یەكێكـــە 
كۆمەڵەكـــە   ،19٧0 ســـاڵی  ئـــازاری  ڕێككەوتنـــی 
ڕۆڵێكـــی بەرچـــاوی لـــە بـــواری هونـــەری كوردیـــدا 
هەبـــووە، ڕۆڵەكـــەی هاوشـــانی رۆڵـــی پێشـــمەرگە بـــوو 
لـــە بەرگریكـــردن لـــە كوردســـتان و شـــوێنی كۆبوونـــەوەی 
نووســـەران، هونەرمەنـــدان بـــوو، جێگـــەی شـــانازییە كـــە 
13 ئەندامانـــی كۆمەڵـــە بـــە مەبەســـتی بەرگریكـــردن لـــە 
خاكـــی كوردســـتان شـــەهید بـــوون، كـــە ئەندامـــی چـــاالك 
بـــوون. ئـــەو شـــانۆگەریانەی كـــە پێشكەشـــمان دەكـــرد لـــە 
نیگەرانییـــە قووڵەكانـــی خەڵكـــی كوردســـتان و هێـــزی 
پێشـــمەرگەوە ســـەرچاوە دەگـــرت، لـــە ســـاڵی 19٧٧ دوای 
ـــود(  ـــەد مەل ـــر )محەم ـــی جەزائی ـــی رێككەوتن واژۆكردن
دەرهێنانـــی  لـــە  نووســـی،  )پیـــان(ی  شـــانۆگەریی 
هونەرمەنـــد تەلعـــەت ســـامان بـــوو، بـــۆ مـــاوەی ٢5 رۆژ 
ــاوەی  ــۆ مـ ــان بـ ــرا، پاشـ ــر نمایـــش كـ ــاری هەولێـ ــە شـ لـ
دوو رۆژ لـــە شـــاری كۆیـــە نمایشـــمان كـــرد، هونەرمەنـــد 
بانگهێشـــتی  بڵندگۆیـــەك  بـــە  ئومێـــد  مەهـــدی 
هاوواڵتیانـــی دەكـــرد بـــۆ ســـەیركردنی شـــانۆگەرییەكە، 
ـــاری  ـــە ش ـــی بەعـــس ل ـــی حیزب ـــێیەم ڕۆژدا پیاوان ـــە س ل
كۆیـــە ڕێگەیـــان نـــەدا بـــەردەوام بیـــن لـــە نمایشـــكردن، 
ـــی ســـەردانی  ـــن كاكەی ـــك، خوالێخۆشـــبوو فەلەكەدی جارێ
ئـــەو  كردیـــن و گوتـــی: »لـــە كاتـــی نمایشـــكردنی 
شـــانۆگەرییەدا لـــە ســـووریا بـــووم، بیســـتم چیتـــان كـــرد«، 
ـــەی  ـــی كۆمەڵ ـــەم بەرهەمـــە شـــانۆییە و ڕۆڵ ستایشـــی ئ
هونـــەر و وێـــژەی كـــوردی كرد.هەروەهـــا لـــە كاتـــی 
كیمیایـــی،  چەكـــی  بـــە  هەڵەبجـــە  بۆردومانكردنـــی 
ـــاوەی 18  ـــۆ م ـــەالمەت(مان ب ـــاری س ـــانۆگەریی )ش ش
ــتی و  ــرد، وەك دەربڕینـــی خۆشەویسـ ڕۆژ پێشـــكەش كـ
هاوســـۆزیمان لەگـــەڵ قوربانییـــەكان، حیزبـــی بەعـــس 

نەیهێشـــت بـــەردەوام بیـــن لـــە نمایشـــكردنی.
كەریـــم بایـــز هەروەهـــا دەڵێـــت: »چەندیـــن پێشـــانگە 
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ئەنجـــام  هونەریمـــان  و  رۆشـــنبیری  ســـیمیناری  و 
ــی  ــا هاوكاریـ ــن، هەروەهـ ــواری گۆرانگیوتـ ــە بـ داوە، لـ
ـــرد،  ـــادر زیركمـــان ك ـــدان محەممـــەد جـــەزا و ق هونەرمەن
جگـــە لـــە بووژانـــەوەی فێســـتیڤاڵە هونەرییـــە زۆرەكانـــی 
پێـــش ڕاپەڕیـــن، ســـەرەتاكانی ســـەمفۆنیای كـــوردی 
لـــە ڕێگـــەی كۆمەڵـــەوە بـــوو، لـــە بـــواری شـــانۆ و 
درامـــادا چەندیـــن زنجیرەمـــان پێشـــكەش كـــرد، یانـــەی 
ــن  ــران، چەندیـ ــش دەكـ ــم نمایـ ــردەوە فیلـ ــینەمامان كـ سـ
بـــواری نوانـــدن و گۆرانـــی و  لـــە  خولمـــان كـــردەوە 
ئامێـــری مۆســـیقا بـــۆ گەشـــەپێدانی بەهـــرەی گەنجـــان، 
 )٦00( نزیكـــەی  ئەندامەكانمـــان  ژمـــارەی  ئێســـتا 

ئەندامـــە.«
كـــوردی  وێـــژەی  و  هونـــەر  كۆمەڵـــەی  ســـەرۆكی   
مەڵبەنـــدی گشـــتی هەولێـــر ئامـــاژەی بـــەوەش كـــرد 
ســـەدەی  نەوەدەكانـــی  و  هەشـــتاكان  قۆناغـــی  كـــە 
قۆناغێكـــی  بـــە  ڕوویەكـــەوە  هەمـــوو  لـــە  ڕابـــردوو 
زێڕیـــن دادەنرێـــت بـــۆ هونـــەری كـــوردی، ئێمـــە تـــا 
ئـــەو  لەگـــەڵ  هەوڵمانـــداوە  و  بەردەوامیـــن  ئێســـتاش 
گۆڕانكارییانـــەدا بگونجێنیـــن، كـــە لـــە كۆمەڵگـــەدا 
ئێمـــە  تیـــرۆردا  شـــەڕی  كاتـــی  لـــە  داوە،  ڕوویـــان 
هێـــزی  لەگـــەڵ  دەكـــرد  بەشـــداریمان  شانبەشـــان 
پێشـــمەرگە لـــە هەمـــوو میحوەرەكانـــدا شـــانۆگەریی 
شـــەقاممان پێشـــكەش دەكـــرد، پێـــش ریفرانـــدۆم چەندیـــن 
لەوانـــەش  دا،  ئەنجـــام  جۆراوجۆرمـــان  چاالكیـــی 
پیشـــاندانی شـــانۆگەریی )ئـــااڵی ســـەربەخۆیی(، كـــە 
یەكێـــك بـــوو لـــە بەرهەمەكانـــم كـــە لـــە شـــاری هەولێـــر 
پێشكەشـــمان كـــرد، بـــەاڵم دوای ئـــەوەی ڕۆڵـــی شـــانۆ 
لـــە كۆمەڵـــگادا كـــەم بـــووەوە و روومـــان كـــردە درامـــاكان، 

چونكـــە نزیكتـــرە لـــە هاوواڵتییـــان.
كۆمەڵـــەی  ســـەرۆكی  پێداویســـتەكانیان  دەربـــارەی 
هونـــەر و وێـــژەی كـــورد گوتـــی: »تـــا ســـاڵی ٢013 
ئێمـــە مینحەیەكمـــان لـــە حكومەتـــی هەرێـــم وەردەگـــرت، 
بـــەاڵم دواتـــر لێمـــان بـــڕا و ئێســـتا هەمـــوو كارەكانمـــان 
دراماكانـــی  لەوانـــە  دەدەیـــن،  ئەنجـــام  خۆبەخشـــانە 
)ئۆمـــەر دەگەڕێتـــەوە –بەشـــی دووەم، ئاوێنـــە(، بـــە 
ـــا دوو  ـــق تەنی ـــج ل ـــۆی پێن ـــە ك ـــردن ل ـــۆی هاوكارینەك ه

لـــق مـــاوە«.
كەریـــم بایـــز ئامـــاژەی بەوەشـــكرد كـــە لـــە یـــادی پەنجـــا 
ســـاڵەی دامەزراندنـــی كۆمەڵـــەی هونـــەر و وێـــژەی 
كـــورددا، ژمارەیـــەك لـــەو هونەرمەندانـــەی تەمەنێكـــی 
ـــن،  ـــردووە، خـــەاڵت دەكەی ـــە بەســـەر ب ـــە كۆمەڵ ـــان ل زۆری
هەروەهـــا كتێبێكمـــان بـــە نـــاوی كار و چاالكییەكانـــی 
كۆمەڵـــە چـــاپ كـــردووە، هیواداریـــن ئەوانـــەی لـــە 
ــدەن،  ــە بـ ــەو كاروانـ ــژە بـ ــن درێـ ــن بتوانـ ــە دێـ دوای ئێمـ
ــە و  ــە مێژوویەكـــی پڕشـــنگداری هەیـ چونكـــە كۆمەڵـ

ــتە بپارێزرێـــت. پێویسـ
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نارین رەحمان: 
یاریزانی تۆپی بالەی پێشووی یانەی تەق تەق

بەهۆی نەبوونی 
پاڵەوانێتی یاریزان 
ناتوانێت ئاستی 
راستەقینەی خۆی 
پێشكەش بكات
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* ئاستی یاریی بالە چۆن دەبینیت لە كوردستان؟
- یاریــی بالــە ئاســتێكی مامناوەنــدی هەیــە، چونكــە 
یاریــی  بەتایبەتــی  نادرێــت،  پــێ  گرینگییەكــی زۆری 

بالــەی كچــان.
* كەمیی پاڵەوانێتی ئێوە سارد ناكاتەوە لەم یارییە؟

- كاریگەرییەكــی زۆری هەیــە لــە ســەر ئاســتی یاریزانــان، 
چونكــە بەهــۆی نەبوونــی پاڵەوانێتــی یاریــزان ناتوانێــت 

ئــەو ئاســتە پێشــكەش بــكات كــە هەیەتــی.
* چــی بكرێــت باشــە بــۆ ئــەوەی ئاســتی ئــەم یارییــە لــە 

شــارەكانی كوردســتان بــەرز بكرێتــەوە؟
- پێویســتە بودجەیەكــی بــاش تەرخــان بكرێــت بــۆ ئــەوەی 
زیاتــر پــەرە بــە یاریزانــەكان بدرێــت، چونكــە دەبێتــە هــۆی 

بەرەوپێشــوونی یاریــی بالــە لــە كوردســتان.
* گرفتی وەرزشیی یاری بالە لە چیدا دەبینیت؟

- نەبوونــی بودجەیەكــی تــەواو و نەبوونــی یاریگایەكــی 
بــاش و نەبوونــی خــول، ئەوانــە هەمــووی گرفتــە بــۆ ئــەم 

یارییــە.
* بۆ ئێوە تۆپی بالە چی دەگەینێت؟

خولیــا  لــە  یەكێكــە  و  ژیانــم  لــە  شــێكە  بــە  بالــە   -
مــن. گەورەكانــی 

* بــە نیــازی چیــت بــۆ داهاتــووی خــۆت وەكــو كچــە 
وەرزشــكارێك؟

بــە  ببــم  ئــەوەی  بــۆ  دەدەم  خــۆم  تــەواوی  هەوڵــی   -
داهاتــوودا. لــە  بــاش  یاریزانێكــی 

* چۆنــە بــۆ ئــەم وەرزە بڕیــاری یاریكردنــت نــەداوە لــە 
هیــچ یانەیــەك؟

یانەیــەك  رێكنەكەوتــووە  هــۆكار  هەندێــك  بــەر  لــە   -
هەڵبژێــرم.

* تێڕوانینی كۆمەڵگە بۆ وەرزش چۆنە؟
- لــە ئێســتادا تێڕوانینــی كۆمەڵگــە باشــترە لــە چــاو 
پێشــتر، ســەبارەت بــە وەرزش زیاتــر رێگــە بــە كچەكانیــان 

دەدەن كــە روو لــە وەرزش بكــەن.
* داواكاری وپێش نیازت بۆ الیەنی بەرپرسی وەرزشی؟

- داواكاریــم لــە بەرپرســانی وەرزش ئەوەیــە كــە خولــی زیاتر 
بكەنــەوە، بــۆ ئــەوەی یاریزانــان دانەبڕێــت لــە وەرزشــكردن و 

ئاســتی خۆیــان پێشــكەش بكەن.
* خەونی وەرزشیت چیە وەكو كچە یاریزانێك؟

- خەونــم ئەوەیــە ببــم بــە یەكێــك لــە باشــترین یاریزانەكانــی 
عێراق.

* پالنی داهاتووت چیە؟
-پالنــم ئەوەیــە هــەوڵ بــۆ ئامانجەكانــم بــدەم و بەدییــان 

بهێنــم لــە داهاتــوودا.
* پاڵەوانبوون چ واتایەك دەگەیەنێت بۆ تۆ؟

-پاڵەوانبــوون ئــەو مانایــە ئەگەیەنێــت كــە دوای چەنــد 
ســاڵ لــە ماندووبــوون گەیشــتووی بــەو شــتەی كــە هەوڵــت 

ــۆ داوە. ب
* بە چ یاریزانێكی جیهانی سەرسامیت؟
 )Keyt alves( كچە یاریزانی بەرازیلی-

* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟
پشــتگیری  كــەوا  گۆڤارەكەتــان  بــۆ  ســوپاس  زۆر   -
لــە  جیــاوازی  بــێ  بــە  دەكات  كوردســتان  یایزانەكانــی 

كوردســتان. شــارەكانی 

ناحیـــەی تـــەق تەقـــی ســـەر بـــە قـــەزای كۆیـــە یەكێكـــە لـــەو شـــارانەی كوردســـتان كـــە گرنگیـــی زۆر بـــە یاریـــی 
تۆپـــی بالـــە دەدات، هەمـــوو كات كچـــە یاریزانانـــی ئـــەو شـــارۆچكەیە ڕكابـــەری سەرســـەختی یانەكانـــی 

دیكـــەی كوردســـتانن، لـــە زۆربـــەی چاالكییـــە وەرزشـــییەكاندا ســـااڵنە تیپـــە جیـــاوازەكان بەشـــدارن لـــە 
خولەكانـــی عێـــراق و كوردســـتان، یانـــەی تـــەق تەقیـــش گرنگیـــی زۆر بـــە بـــواری وەرزشـــی دەدەن 

ـــە ســـەر ئاســـتی كچـــان، تیپـــی بالـــەی یانەكـــە خاوەنـــی چەندیـــن یاریزانـــی بەتوانایـــە، كـــە  ل
ـــە كچـــە  ـــك ل ـــدارن، یەكێ ـــراق بەش ـــتان و عێ ـــی كوردس ـــە خولەكان ـــەك ل ـــە هەری ـــااڵنە ل س

یاریزانـــە بەتواناكانـــی یانەكـــەش كـــە خاوەنـــی چەندیـــن ئەنجامـــی باشـــە لەگـــەڵ 
یانەكـــەی لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان )ناریـــن رەحمان(ــــە كـــە لەدایـــك بـــووی 

ـــە  ـــی كۆی ـــی پەیمانگـــەی تەكنیكی ـــە و قوتاب ـــەزای كۆی ـــاڵی 2002ی ق س
بەشـــی كارگێڕیـــی كارە، پێشـــتر بـــۆ هـــەردوو یانـــەی كۆیـــە و تـــەق 

تـــەق یاریـــی كـــردووە و، ئێســـتا لـــە هیـــچ یانەیـــەك یـــاری نـــاكات، 
ئێمـــەش لەنزیكـــەوە ئـــەم دیمانەیەمـــان لەگەڵـــی ئەنجـــام دا.

دیمانە: كارزان كانەبی
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ئەستێرییەکی ئەرژەنتینی 
لە مۆندیال بێبەش دەبێت

پاوڵـــۆ دیبـــاال، ئەســـتێرەی ئەرژەنتیـــن و یانـــەی رۆمـــا 
لـــە یـــاری یانەکەیـــدا بەرامبـــەر لێچـــی تووشـــی 
پێکانبـــوو و ئەگـــەری هەیـــە لـــە مۆندیالـــی 2022 

بێبـــەش ببێـــت.
دیبـــاال لـــە نیـــوەی دووەمـــی یاریـــی نێـــوان هـــەردوو 
یانـــەدا لێدانێکـــی ســـزای جێبەجێکـــرد و گۆڵـــی 
دووەمـــی بـــۆ یانەکـــەی تۆمارکـــرد، بـــەاڵم ئاهەنگـــی 
نەگێـــرا، بەهـــۆی ئـــەوەی تووشـــی پێکانبـــوو لـــە 
بەخێرایـــی  و  لێدانەکـــە  جێبەجێکردنـــی  کاتـــی 

چـــووە  یاریگـــە  لـــە  و  پێکـــرا  گۆڕانکاریـــی 
دەرەوە.

ســـپۆرتی  دێللـــۆ  الگازێتـــا  رۆژنامـــەی 
ئیتاڵـــی دەڵێـــت: دیبـــاال دوای چوونـــە 
و  گریـــاوە  یاریگـــە  لـــە  دەرەوەی 
لەنێـــو  زۆرەوە  دڵتەنگییەکـــی  بـــە 
ئەمـــەش  دەرکـــەوت،  پەیژەکانـــدا 
دەرخـــەری ئەوەیـــە، کـــە پێکانەکـــەی 
ئاســـان نییـــە و ئەگـــەری هەیـــە چەنـــد 

مانگێـــک لـــە یاریگـــەکان دووربکەوێتـــەوە 
ببێـــت. بێبـــەش   2022 مۆندیالـــی  لـــە  و 

رۆژنامەکـــە دەڵێـــت جـــۆزێ مۆرینیـــۆ، راهێنـــەری 
یانـــەی رۆمـــا بـــە دووری نازانێـــت، کـــە دیبـــاال 
جارێکـــی دیکـــە لـــە 2022ــــدا یـــاری بـــۆ یانەکـــە 

بکاتـــەوە. 
ـــد  ـــە مانگێـــک و چەن ـــە کاتێکدای ـــاال ل ـــی دیب پێکان
یارییەکانـــی  دەســـتپێکردنی  بـــۆ  مـــاوە  رۆژێـــک 
جامـــی جیهانـــی قەتـــەر، هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتیـــن 
ـــاال  ـــە یاریزانێکـــی وەک دیب پێویســـتییەکی زۆری ب
هەیـــە و بەشـــدارینەکردنی ئـــەو یاریزانـــە کاریگـــەری 

لەســـەر هێڵـــی پێشـــەوەی تیپەکـــە دەبێـــت.
ـــە رۆژی  ـــدا ل ـــە مۆندیال ـــی ل ـــن یەکـــەم یاری ئەرژەنتی
ئەنجـــام  بەرامبـــەر هەڵبـــژاردەی ســـعودیە   11-22

دەدات.
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راپۆرتـــە رۆژنامەوانییـــەکان لـــە بەریتانیـــا، مەرجـــی 
دەســـتبەرداربوونی مانچســـتەر یۆنایتـــد لـــە کریســـتیانۆ 
رۆناڵـــدۆ ئاشـــکرا دەکـــەن، دەیڤیـــد بێکهـــام دەیەوێـــت 
کریـــس بباتـــە ئەمریـــکا، بـــەاڵم نایەوێـــت بـــڕە پارەیەکـــی 

زۆری پێبـــدات.
بەپێـــی ئـــەو ســـەرچاوانە، مانچســـتەر یۆنایتـــد رازی 
ـــتێرە  ـــتبەرداری ئەس ـــتانەدا دەس ـــۆی زس ـــە مێرکات ـــووە ل ب
ــۆ  ــە بـ ــی هەیـ ــەاڵم مەرجێکـ ــت، بـ ــە ببێـ پۆرتوگالییەکـ

رێگـــەدان بـــە رۆناڵـــدۆ بـــۆ رۆیشـــتن لـــە یانەکـــە. 
کریســـتیانۆ رۆناڵـــدۆ، تەمـــەن 37 ســـاڵ، لـــەم وەرزەدا لـــە 
باشـــترین ئاســـتی خۆیـــدا نییـــە، کـــە لـــە دوای هاتنـــی 
ئێریـــک تێـــن هاگـــی راهێنـــەری هۆڵەنـــدی، زۆربـــەی 
کاتەکانـــی لەســـەر کورســـی یەدەگـــدا بەســـەردەبات، 

بۆیـــە بێـــزارە و دەیەوێـــت بـــڕوات. 
یانـــەی  بەریتانیـــا،  رۆژنامەکانـــی  بەگوێـــرەی 
بێکهامـــی  دەیڤیـــد  کـــە  ئەمریکـــی،  ئەنتەرمیامـــی 
ئەفســـانەی ئینگلیـــزی خاوەنیەتـــی، هەوڵـــدەدات رۆناڵـــدۆ 
ــەوەی  ــۆ قەرەبووکردنـ ــە ریزەکانـــی، بـ ــتاندا بباتـ ــە زسـ لـ
ـــی،  ـــتێرەی ئەرژەنتین ـــی ئەس ـــۆ هیگواین ـــوێنی گۆنزال ش
کـــە بڕیاریـــداوە دوای کۆتـــای هاتنـــی ئـــەم وەرزی 
یاریکـــردن  لـــە  واز  بەیەکجـــاری  ئەمریکـــی  خولـــی 

بهێنێـــت.
ئـــەو ســـەرچاوانە بـــاس لـــەوە دەکـــەن، کـــە مانچســـتەر 
یۆنایتـــد مەرجـــی بەدەســـتهێنانی 10 ملیـــۆن پاوەنـــدی 
لـــە  رۆناڵـــدۆ  کریســـتیانۆ  فرۆشـــتنی  بـــۆ  دانـــاوە، 
مێرکاتـــۆی زســـتانەدا، بـــەاڵم دەیڤیـــد بێکهـــام خاوەنـــی 
یانـــەی ئەنتەرمیامـــی، نایەوێـــت ئـــەو بـــڕە پارەیـــە بـــدات، 
بەڵکـــو دەیەوێـــت بەبـــێ بەرامبـــەر بیباتـــە ئەنتەرمیامـــی. 
ـــن  ـــدەدات بەناوبانگتری دەیڤیـــد بێکهـــام گوتوویەتـــی هەوڵ
یانەکـــەی،  ریزەکانـــی  بباتـــە  جیهـــان  ئەســـتێرەکانی 
بتوانێـــت  رۆژێـــک  ئەوەیـــە  خوازیـــاری  بەتایبەتیـــش 
لیۆنێـــل مێســـی و کریســـتیانۆ رۆناڵـــدۆ پێکـــەوە لـــە 

یانەکەیـــدا کۆبکاتـــەوە. پێکهاتـــەی 

ئەستێرەیەک لە خولی 
ئەمریکا نزیکە

تیروپشکی یارییەکانی 
پااڵوتن بۆ جامی نەتەوەکانی 

ئەوروپای ٢٠٢٤ راکێشرا
راكێشرا،   2024 یۆرۆی  پااڵوتنەکانی  تیروپشکی 
بلیتی   23 لەسەر  کێبڕکێی  ئەوروپا  هەڵبژاردەی   53
راستەوخۆ  میواندار  ئەڵمانیا  دەکەن،  پاڵەوانتێیەکە 
بەشداری  دەکات، رووسیاش لەم پاڵەوانتێیە بێبەش کراوە، 
بڕیارە لە نێوان مانگی 3ـی ساڵی داهاتوو تاوەکو مانگی 

3ـی ساڵی 2024 بەڕێوەبچن.
 2024 یۆرۆی  پااڵوتنەکانی  بەشداربووەکانی  هەڵبژاردە 
لە  کۆمەڵە  حەوت  دابەشکراون،  کۆمەڵە   10 بەسەر 
شەش  لە  کۆمەڵەش  سێ  و  دێت  پێک  هەڵبژاردە  پێنج 
دەکاتە  کە  کۆمەڵەکان،  دووەمی  و  یەکەم  هەڵبژاردە، 
20 هەڵبژاردە راستەوخۆ بلیتی یۆرۆی 2024ـی ئەڵمانیا 

بەدەست دێنن.
پلەی  قۆناغی  رێگەی  لە  دیکە  هەڵبژاردەکەی  سێ 
بە  دەکەنەوە،  یەکالیی  یۆرۆ  کۆتایی  بلیتەکانی  ئۆف 
پاڵەوانتێیەکان  بەشداری  کە  میواندارەوە،  ئەڵمانیای 
ناکات، دەکاتە 24 هەڵبژاردە و لە ساڵی 2024 کێبڕکێی 

لەسەر نازناوەکە دەکەن.
سێیەم  کۆمەڵەی  لە  رابردوو  یۆرۆی  پاڵەوانی  ئیتاڵیای 
ئۆکرانیا و مەقەدۆنیای  ئینگڵتەرە و  لەگەڵ  کێبڕکێی 
پێنج هەڵبژاردەیە  ئەو  باکوور و ماڵتا دەکات، لە کۆی 
دوو هەڵبژاردە راستەوخۆ بەشداری یۆرۆی داهاتوو دەکەن.

کۆمەڵەی  کۆمەڵە،  قورسترین  دەکرێت  چاوەڕێ 
فەرەنسا  هەڵبژاردەکانی  کۆمەڵەیە  لەم  بێت،  دووەم 
تارق  جەبەل  و  یۆنان  و  ئەیرلەندا  و  هۆڵەندا  و 

هەڵبژاردەی  هەروەها  دەکەن،  یەکتری  رکابەری 
ئیسپانیا لە کۆمەڵەی یەکەم کێبڕکێی لەگەڵ 
هەڵبژاردەکانی ئەسکۆتلەندا و نەرویج و جۆرجیا 

و قوبرس دەکات.
دەکرێت  چاوەڕێ  پۆرتوگال  هەڵبژاردەی 
نەبێت،  قورس  ئەرکی  دەیەم  کۆمەڵەی  لە 
لەم  هاورێیه کانی  و  رۆناڵدۆ  کریستیانۆ 
بۆسنە  هەڵبژاردەکانی  رووبەڕووی  کۆمەڵەیە 
و  سلۆڤاکیا  و  لۆکسمبورگ  و  ئایسلەندا  و 

لیختینیشتاین دەبێتەوە.
یه ك  له   التڤیا  و  توركیا  ئەرمینیا،  وێڵز،  كرواتیا، 

كۆمه ڵه  یاری ده كه ن، به لژیكا، نه مسا، سوید، ئازەربایجان 
و ئیستۆنیا كه وتوونه ته  یه ك كۆمه ڵه .

و  بیالرووس  كۆسۆڤۆ،  رۆمانیا،  ئیسرائیل،  سویسرا، 
ئه ندۆرا له  هه مان كۆمه ڵه  یاری ده كه ن.
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ئینگلیـــزی  دوو(ی  چـــوار  )چـــوار  گۆڤـــاری 
یاریزانه كانـــی  باشـــترین  بـــاره ی  لـــه   ئامارێكـــی 
تێیـــدا هه ڵســـه نگاندنی  كـــه   باڵوكـــردووه ،   مێـــژوو 
ســـه رجه م  كاریگـــه ری  و  ئه نجـــام  و  ئاســـت  بـــۆ 
ریزبه نـــدی  به پێـــی  كـــردووه ،  دیـــاره كان  یاریزانـــه  
100 باشـــترین یاریزانـــی هه مـــوو ســـه رده مه كانی 
ــتێره ی  ــی ئه سـ ــل مێسـ ــردووه  و لیۆنێـ ــان كـ ده ستنیشـ
گرتـــووه . ریزبه ندییه كـــه ی  پێشـــه نگی  ئەرژەنتیـــن 

لیۆنێـــل مێســـی بـــه  یه كێـــك لـــه  كاریگه رتریـــن 1ـ 
كـــه   هاتـــووه ،  نـــاوی   یاریزانـــه كان 
ـــه  20 ســـاڵی  ـــه،  كـــه  ل تاكـــه  یاریزان
كاریگـــه ری  زۆرتریـــن  رابـــردوو 
هه بـــووه ،  پـــێ  تۆپـــی  به ســـه ر 
هه ڵســـه نگاندنی  به پێـــی 
بـــۆ ژمـــاره ی گۆڵـــه كان و 
راســـته وخۆیه كانی  لێدانـــه  
و  یاریزانـــان  بڕینـــی  و 
لـــه   به شـــداریكردنی 
وایكـــردووه   گۆڵـــه كان 
بـــه  باشـــترینی  مێســـی 
ســـه رده مه كان  هه مـــوو 

هیـــچ  و   بكرێـــت  دیـــاری 
ئـــەو  هێنـــده ی  یاریزانێـــك 
نه یتوانیـــوه  بـــۆ ماوه یه كـــی درێـــژ 
كاریگـــه ری  و  به جێگیـــری  ئاســـتی 

ه . بمێنێتـــه و
2ـ دیێگـــۆ ماڕادۆنـــای ئەفســـانەی  
هه ڵگـــری  ئەرژەنتیـــن  كۆچكـــردووه  
1986ــــه ،  مۆندیالـــی  نازنـــاوی 
 1982 ســـاڵی  لـــه   ماڕادۆنـــا 
ریكۆردێكـــی گـــه وره  و مێژوویـــی 
ـــۆن  ـــه  5 ملی ـــك ب ـــرد كاتێ تۆمـــار ك
بەرشـــلۆنە،  روویكـــرده   پاوه نـــد 
ــۆی  ــه  كـ ــە  لـ ــه ڵ یانه کـ له گـ
و  گـــۆڵ   38 یـــاری،   58
ــه اڵم  ــرد، بـ ــتی كـ 18 ئاسیسـ
زۆرتریـــن گۆڵـــی بـــه  درێســـی 

ناپۆلـــی كـــرد لـــه  كـــۆی 257 یـــاری، 115 گـــۆڵ و 
61 ئاسیســـتی كـــرد، دوای كۆچكردنـــی یاریگـــه ی 
یانـــه ی ناپۆلـــی بـــه  نـــاوی دیێگـــۆ ماڕادۆنـــا كـــرا.
پورتوگالـــی   ئه ســـتێره ی  رۆناڵـــدۆ  كریســـتیانۆ  3ـ 
ــۆی  ــی خـ ــی وه رزشـ ــه  كاروانـ ــی لـ ــاره ی گۆڵه كانـ ژمـ
پێشـــتر  گـــۆڵ،   700 گه یانـــده   یانـــه كان  له گـــه ڵ 
بـــه   كاتێـــك  كـــرد  تۆمـــار  گـــه وره ی  ریكۆردێكـــی 
ــال  ــه  ریـ ــدی رووی لـ ــۆن پاوه نـ ــتێكی 80 ملیـ گرێبه سـ
مه دریـــد كـــرد، ئێســـتا خاوه نـــی 5 خه اڵتـــی تۆپـــی 
پاڵەوانەکانـــی  یانـــە  خولـــی  نازنـــاوی   5 و  زێریـــن 
ئەوروپایـــە ، بـــه اڵم لـــه م دواییـــه دا ئاســـتی بـــه ره و داكشـــان 
ڕۆیشـــتووه  و پلـــه ی ســـێیه می باشـــترینی مێـــژووی 

گرتـــووه .
4ـ پێڵـــێ ئـــه م ئه فســـانه  به رازیلییـــه  لـــه  ته مه نـــی 17 
ســـاڵی توانـــی ببێتـــه  گه نجتریـــن یاریزانـــی بگاتـــه  یـــاری 
ـــی  ـــاری پێـــش كۆتای ـــه  ی ـــی 1958، ل ـــی مۆندیال كۆتای
هاتریكـــی كـــرد، 3 نازنـــاوی مۆندیالـــی به ده ســـتهێنا، 
بـــه  یه كێـــك لـــه  كاریگه رتریـــن یاریزانه كانـــی مێـــژووی 

به رازیـــل داده نرێـــت.
ئه ســـتێره ی  زیـــدان  زینه دیـــن 
و  فه ره نســـا  هه ڵبـــژارده ی 
هه ڵگـــری نازنـــاوی مۆندیالـــی 
پێنجه مـــی  پلـــه ی   1998
ریزبه نـــدی گرتـــووه ، یوهـــان 
ئه فســـانه ی  كرۆیفـــی 
پلـــه ی  لـــه   هۆڵه نـــدی 

١٠٠باشترین 
یاریزانی جیهان دەستنیشانکرا
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ـــه   ـــاالن شـــیره ر ل ـــی، فلیـــپ الم و ئ ـــن روون ـــن، وای دێ
پله كانـــی 84 تـــا 86 دێـــن، رۆبێرتـــۆ كارلۆســـی 
به رگریـــكاری به رازیلـــی لـــه  پلـــه ی 90 ده بینرێـــت، 
لویـــس فیگـــۆی ئه ســـتێره ی پورتوگالـــی لـــه  خانـــه ی 
ــی،  ــر زانیتـ ــت، خاڤێـ ــان دێـ ــترینی جیهـ ــی باشـ 94ــ
جـــۆرج ویـــا، ریـــكاردۆ كاكا و ماریـــۆ كێمپێـــس لـــه  
ریزبه نـــدی 96 تـــا 99 دێـــن، جـــۆرج 
هاجـــی ئه فســـانه ی رۆمانـــی و 
یانه كانـــی  پێشـــووی  یاریزانـــی 
بەرشـــلۆنە  و  مه دریـــد  ریـــال 

خانـــه ی  دواییـــن  لـــه  
دێـــت  ریزبه ندییه كـــه  
100ــــه می  پلـــه ی  و 

گرتـــووه .

شه شـــه م دێـــت، جـــۆرج بێســـت، پێكنبـــاوه ر، پوشـــكاش، 
رۆناڵـــدۆ نارزاریـــۆ لـــه  پله كانـــی حه وتـــه م تـــا ده یه مـــی 
ریزبه نـــدی دێـــن، میشـــێل پالتینـــی فه ره نســـی پلـــه ی 
ســـێزده یه می گرتـــووه ، پاوڵـــۆ مالدینـــی ئیتاڵـــی لـــه  
ـــه ی هه ژده یه مـــی  ـــۆ پل ـــت، رۆماری ـــه م دێ ـــه ی حه ڤده ی پل
ـــه ی  ـــه  پل ـــس ئەنیێســـتای ئیســـپانیای ل ـــووه ، ئه ندرێ گرت
ـــۆ  ـــا 28 مارك ـــی 22 ت ـــه  پله كان ـــت، ل بیســـته م ده بیندرێ
ـــۆس  ـــز،  كارل ـــی هێرناندێ ـــۆ، چاڤ ـــان باســـتن،  ئۆزیبی ڤ
ئالبێرتـــۆ، رۆناڵدینیـــۆ، رۆد گولێـــت، مانوێـــل نویـــر 
لـــه   ئیتاڵیـــا  باجیـــۆی هێرشـــبه ری  دێـــن، رۆبێرتـــۆ 
ـــزی  ـــی گۆڵپارێ ـــت، جیانلویجـــی بۆفۆن ـــه ی 40 دێ پل
ئیتاڵیـــا لـــه  ریزبه نـــدی 45ــــی باشـــترینی مێـــژوو 
دێـــت، تێـــری هێنـــری پلـــه ی 49ــــی گرتـــووه ، دانـــی 

ئێریـــك  و  به رازیلـــی  به رگریـــكاری  ئالڤێســـی 
كانتۆنـــای فه ره نســـی لـــه  پلـــه ی 73 و 74 
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هەولێر بۆ خولی عێراقی لەوپەڕی ئامادە باشیدایە
پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی هەولێـــر  تیپـــی تۆپـــی 
راهێنـــەری  مەحروســـی  نـــزار  دەســـتی  لەســـەر 
ــتیان  ــووری، ماوەیەكـــی زۆرە دەسـ ــەگەری سـ پیشـ
ـــەم وەرزە  ـــەوی ئ ـــۆ ئ ـــردووە ب ـــەكان ك ـــە ئامادەكاریی ب
بتوانـــن بـــەم پێكهاتـــە تازەیـــە ئاســـت و ئەنجامـــی 
شایســـتە لـــە یارییەكانـــی وەرزی نوێـــی خولـــی 
بهێنـــن،  بەدەســـت  عێراقـــی  یانەكانـــی  نایابـــی 
ــتی  ــاوازە و گرێبەسـ ــاڵ جیـ ــر ئەمسـ یانـــەی هەولێـ
لەگـــەڵ چەندیـــن یاریزانـــی بەتوانـــا كـــردووە لـــە 
ــە لـــە نوێكردنـــەوەی  ســـەر ئاســـتی عێراقـــی، جگـ
گرێبەســـتی چەندیـــن یاریزانـــی ناوخۆیـــی و هێنانـــی 
یاریزانـــی پیشـــەگەر، لـــە بـــارەی ئامادەكارییەكانـــی 
ئەحمـــەد  دڵشـــاد  مامۆســـتا  نوێیـــش،  وەرزی 

بـــۆ  هەولێـــر  یانـــەی  راهێنـــەری  یاریـــدەدەری 
ــادەكاری  ــو ئامـ ــی: »وەكـ ــواڵن گوتـ ــاری گـ گۆڤـ
لـــە هەمـــوو روویەكـــەوە بـــە شـــێوەیەكی زۆر بـــاش 
خۆمـــان ئامـــادە كـــردووە، چونكـــە تیپەكـــەی ئێمـــە 
بـــە نزیكـــەی ســـەدا هەشـــتای یاریزانەكانـــی تـــازەن، 
ـــی  ـــی نزیكـــەی 13 یاری ـــۆی ئەنجامدان ـــەاڵم بەه ب
دۆســـتانە لـــە قوناغـــی ئامادەكاریـــدا، تـــا رادەیەكـــی 
ــتن  ــە یەكگەیشـ ــی و لـ ــان هەماهەنگـ زۆر توانیومـ
ـــدی  ـــن، ئومێ ـــدا دروســـت بكەی ـــوان یاریزانەكان ـــە نێ ل
زۆریشـــمان هەیـــە بـــە پالنـــی دەســـتەی راهێنـــەران و 
ـــی  ـــت و ئەنجام ـــان ئاس ـــەرزی یاریزان ـــی ب رۆحییەت
هیـــچ  بهێنیـــن،  دەســـت  بـــە  وەرزە  لـــەم  گـــەورە 

ــان«. ــزی تیپەكەمـ ــە ریـ ــە لـ ــان نییـ گرفتێكمـ
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كۆیە بە دوای راهێنەردا 
دەگەرێت

لـــە  بەشـــدار  ســـادق  ســـەید  پێـــی  تۆپـــی  تیپـــی 
یارییەكانـــی خولـــی نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان، 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــە، ب ـــە ئامادەكاریدای ـــە ل ـــتادا یانەك ـــە ئێس ل
ـــۆ وەرزی  ـــكات ب ـــە دروســـت ب ـــت تیپێكـــی تۆكم بتوانێ
تـــازەی خولـــە گەورەكـــەی كوردســـتان، هـــەر چەنـــدە 
ــە  ــوو لـ ــانەوەیان دابـ ــی كشـ ــە بەڵێنـ ــانی یانەكـ بەرپرسـ
ئەگـــەری هـــاوكاری نەكـــردن، بـــەاڵم تیپەكـــە ئێســـتا 
ئامـــادەكاری دەكات و بەڵێنـــی هاوكاریـــی پـــێ دراوە، 
لـــەم بارەشـــەوە رەمـــزی ســـاڵح راهێنـــەری یانـــەی 
ســـەید ســـادق بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »ئـــەم 
وەرزە بەشـــدار دەبیـــن لـــە خولـــی نایابـــی كوردســـتان، 
كێشـــەكانیان  چارەســـەركردنی  بەڵێنـــی  بەرپرســـان 
ــارەی ئامادەكاریـــی تیپەكـــەش رەمـــزی  ــە بـ داوە«، لـ
ســـاڵح گوتـــی: »تیپەكەمـــان بـــە باشـــی ئامادەیـــە 
و  نـــوێ  وەرزی  یارییەكانـــی  ئەنجامدانـــی  بـــۆ 
ــان  ــاری ئەوەمـ ــە و بڕیـ ــان كەمـ ــوێنی دوو یاریزانمـ شـ
ریـــزی  بگوازینـــەوە  پیشـــەگەر  یاریزانـــی  دوو  داوە 
ــێوەیەكی  ــە شـ ــان بـ ــەوەی تیپەكەمـ ــۆ ئـ ــان، بـ یانەكەمـ
بـــاش ئامـــادە بێـــت، ئێســـتا نزیكـــەی نـــۆ یاریزانمـــان 
رۆیشـــتووە و پێنـــج یاریزانـــی تازەمـــان هێنـــاوە لەگـــەڵ 
ــەواوی  ــە تـ ــە بـ ــەوەی تیپەكـ پیشـــەگەرەكانیش، بـــۆ ئـ
»دەبینـــە  گوتیشـــی:  ببێت«،هەروەهـــا  ئامـــادە 
ــتان  ــی كوردسـ ــی نایابـ ــە خولـ ــەورە لـ ــی گـ ژمارەیەكـ
هەرچەنـــدە كـــەم و كووڕیمـــان هەیـــە، بـــەاڵم متمانـــەی 
تەواومـــان بـــە ســـەرجەم یاریزانانـــی خۆمـــان هەیـــە 
بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن لـــەم وەرزە كێبڕكـــێ بكەیـــن لـــە 
ســـەر بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە، ســـەرجەم 
شایســـتە  ئەنجامـــی  لەســـەر  كێبڕكـــێ  یانەكانیـــش 

دەكـــەن«.

سەید سادق
 بەڵێنی پێ دراوە
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تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی كۆیـــە ئـــەم 
لـــە یارییەكانـــی خولـــی یانـــە  وەرزە بەشـــدارە 
پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان، كـــە بڕیـــارە 
ــت،  ــوە بچێـ ــاڵ بەرێـ ــی 11ی ئەمسـ مانگـ
دەســـتەی كارگێڕیـــی یانەكـــە بـــە فەرمـــی 
عەبـــدی  نەجـــم  لەگـــەڵ  گرێبەســـتی 
بـــە  كردبـــوو  مـــۆر  عێراقـــی  راهێنـــەری 
ئامانجـــی بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە 
و سەرخســـتنی یانەكـــە بـــۆ ریـــزی یانـــە پلـــە 
نایابەكانـــی كوردســـتان، بـــەاڵم ئـــەم راهێنـــەرە 
بارەشـــەوە  لـــەم  نەبـــوو،  بـــەردەوام  عەرەبـــە 
ســـەرچاوەیەك لـــە یانـــەی كۆیـــە ئـــەوەی ئاشـــكرا 
كـــردووە كـــە راهێنـــەری یانەكەیـــان نەجـــم عەبـــد 
بـــە فەرمـــی بڕیـــاری دەستلەكاركێشـــانەوەی 
داوە لـــە ئەركـــی مەشـــقدانەوەی یانەكـــە، 
بەهـــۆی هـــۆكاری تایبەتـــی خێزانـــی، كـــە 
نەیتوانیـــوە بـــەردەوام بێـــت لـــە ئامادەكردنـــی 
تیپەكـــە بـــۆ وەرزی نـــوێ خولـــی یانـــە پلـــە 
یەكەكانـــی كوردســـتان، لـــە ئێستاشـــدا 
شـــوێنگرەوەی  بـــەدوای  یانەكـــە 
و،  دەگەرێـــت  راهێنـــەرەدا  ئـــەو 
پەســـند  دەستلەكاركێشانەوەكەشـــی 
كـــراوە لـــە ئیـــدارەی یانـــەی كۆیـــە، 
بۆیـــە پێشـــبینی دەكرێـــت لـــە چەنـــد 
بـــە فەرمـــی  یانەكـــە  رۆژی داهاتـــوودا 
بـــۆ  بـــكات،  دەستنیشـــان  تـــازە  راهێنـــەری 
یانەكـــەی  مەشـــقی  سەرپەرشـــتیی  ئـــەوەی 
كۆیـــە بـــكات لـــە خولـــی یانـــە پلـــە یەكەكانـــی 

كوردســـتان«.
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ــە  ــوارە ك ــە ژەمــی ئێ ــان، واباشــترە ك ــە رای زانای    ب
كۆتــا ژەمــی ســەرەكی خواردنــە، بكەوێتــە كاتژمێــر 
هەشــتی شــەو، بێگومــان ئەمــەش بــۆ هەمــوو كەســێك 
هاوســەنگییەك  كــە  پێویســتە  بۆیــە  نییــە،  گونجــاو 
لــە نێــوان كاتــی ژەمــی ئێــوارە و ژیانــی رۆژانــەی 
زۆربــەی كەســەكاندا رێــك بخرێــت، بــۆ ئــەم مــەش 
پســپۆران وا رێنمایــی دەكــەن كــە كاتــی ژەمــی ئێــوارە 
یــان  خەوتــن،  كاتــی  پێــش  كاتژمێــر  بكەوێتــە 3-2 

، نزیكــەی 4-5 كاتژمێــر پــاش ژەمــی  ۆ ڕ ە نیــو
 6-5 كاتژمێــر  دەكەوێتــە  كــە 
بەمــەش  ئامــاژە  ئێــوارە.  ی 
كــراوە كــە تــا مــاوەی كاتــی 

كاتــی  و  ئێــوارە  ژەمــی  نێــوان 
بــۆ  هێنــدە  بێــت،  درێژتــر  خەوتــن 

تەندروســتی باشــترە، بۆنموونــە هانــدەرە 
بــۆ خەوێكــی باشــتر و ئارامتــر، 
لــەش  میتابۆلیزمــی  تاودانــی 
پەســتانی  دابەزاندنــی  لەگــەڵ 

خوێــن و خۆپاراســتن لــە ئەگــەری 
ــە نەخۆشــیی دڵ، هەروەهــا  تووشــبوون ب
كۆنترۆڵكردنــی كێشــی لــەش. كەچــی 

ئێــوارە  خواردنــی  ژەمــی  دواخســتنی 
بــە  تووشــبوون  ئەگــەری  پێچەوانــەوە  بــە 

بەرزدەكاتــەوە،  دڵ  نــۆرەی  و  دڵ  نەخۆشــیی 
و  لــەش  كێشــی  زیادبوونــی  بــۆ  هانــدەرە  هەروەهــا 
قەڵــەوی، بەرزبوونــەوەی پەســتانی خوێــن، تێكچوونــی 
زیادبوونــی  خوێــن،  شــەكری  ئاســتی  هاوســەنگیی 
بــۆ  گــەدە  ترشــەڵۆكی  گەڕانــەوەی  ئەگــەری 
و   Acid reflux ســوورێنچك خــوارەوەی  بەشــی 
تێكچوونــی كــرداری هەرســكردنی خــۆراك، لەوكاتــەی 
كــە دواخســتنی ژەمــی ئێــوارە واتــە مامەڵــە دژی 
 Circadian ریتمــی كاتژمێــری بایۆلۆژیــی لــەش
rhythm كــە پەیوەنــدی هەیــە بــە زیــاد وەرگرتنــی 

لــە خۆراكــەوە.  كالۆریــی رۆژانــە  كــۆی 

زیانەكانی دواخستنی ژەمی 
خۆراكی ئێوارە

  خـــوێ )كلۆریـــدی ســـۆدیۆم( پێویســـتە بـــۆ 
تەندروســـتی، بـــەاڵم بـــە بـــڕی كـــەم. لـــە راپۆرتێكـــی 
ـــەش پێویســـتی  ـــە ل ـــووە ك ـــارددا هات زانكـــۆی هارڤ
ــی  ــۆ فرمانـ ــە بـ ــوێ هەیـ ــی خـ ــی كەمـ ــە بڕێكـ بـ
ــرژ و  ــار و گـ ــی دەمـ ــوان كۆئەندامـ ــدی نێـ پەیوەنـ
خاوبوونـــەوەی ماســـوولكەكان لەگـــەڵ هێشـــتنەوەی 
هاوســـەنگیی ئـــاو و كانـــزاكان. پســـپۆران جەختیـــان 
كردووەتـــەوە كـــە پێویســـتیی رۆژانـــەی خـــوێ بـــۆ 
تەمەنـــی 14 ســـاڵ و بەســـەرەوە بریتییـــە لـــە تەنیـــا 
2.300 ملگـــم، خواردنـــی بـــڕی زیاتـــر هانـــدەرە بـــۆ 
ـــیی دڵ،  بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن، نەخۆش
لەگـــەڵ بـــەردی گورچیلـــە، هەروەهـــا رەقبوونـــی 
توێژینەوەیەكـــی  دواییـــە  بـــەم  خوێنبـــەرەكان. 
رۆژانـــە  كـــە  كـــردووە  بـــەوە  ئامـــاژەی  چینـــی 
ئەگـــەری  خـــوێ  گـــرام  یـــەك  كەمكردنـــەوەی 
دڵ  خوێنبەرەكانـــی  نەخۆشـــیی  بـــە  تووشـــبوون 
ــژەی  ــا رێـ ــك تـ ــەی مێشـ ــژەی 4% و جەڵتـ ــا رێـ تـ
ـــە لێكۆڵینەوەیەكـــی دیكـــەدا  ـــەوە، ل ـــەم دەكات 6% ك
پەیوەنـــدی  خـــوێ  زیـــادی  بـــڕی  كـــە  هاتـــووە 
هەیـــە بـــە زیادبوونـــی بەشـــی ســـەرەوەی كەرتـــی 
پەســـتانی خوێـــن Systolic كـــە هانـــدەرە بـــۆ 
نەخۆشـــیی خوێنبەرەكانـــی تاجـــی دڵ و روودانـــی 

نـــۆرەی دڵ. 

سوودەكانی كەمكردنەوەی 
یەك گرام خوێ رۆژانە
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ــتنی  ــیبوون   و دواخسـ    لەگـــەڵ هەســـتی برسـ
خواردنـــدا، لەوانەیـــە كـــە دوچـــاری سەرئێشـــە، 
توانـــای  كەمبوونـــی  هەروەهـــا  ناڕەحەتـــی، 
ــی  ــێ ژەمـ ــی سـ ــەوە. دابینكردنـ ــردن بیتـ تەركیزكـ
ســـەرەكیی رۆژانـــە لـــە خۆراكـــی هاوســـەنگ، وات 
ــز  ـــدا هەرگیـ ــوان ژەمەكان ــە نێـ ــە لـ ــێ دەكات كـ لـ

هەســـت بـــە برســـیبوون نەكەیـــت. هۆكارەكانـــی 
بـــەردەوام هەســـتكردن بـــە برســـیبوون بریتیـــن لـــە: 
خۆراكـــی ناهاوســـەنگ بـــە شـــێوەی بـــڕی زیـــاد 
لـــە كاربۆهیدراتـــی ســـافكراوی وەك: شـــەكر و 
شـــیرینی و هەویـــركاری، لەگـــەڵ بـــڕی كەمـــی 
و   Fiber ریشـــاڵ  كەمـــی  بـــڕی  و  پرۆتیـــن 
شـــل  خۆراكـــی  زیـــادی  بـــڕی  چەورییـــەكان، 
ســـەرەكییەكانی  ژەمـــە  لـــە  شـــلەمەنییەكان  و 
خواردنـــەوەی  پەلـــە،  بـــە  خواردنـــی  خواردنـــدا، 
بـــڕی كەمـــی ئـــاو، كەمبوونـــەوەی رێـــژەی شـــلە 
لـــە لەشـــدا Dehydration، زیـــاد ئەنجامدانـــی 
ــقی  ــی مەشـ ــان ئەنجامدانـ ــی، یـ ــقی وەزرشـ مەشـ
شـــلەمەنییە  خواردنـــەوەی  تونـــد،  وەرزشـــیی 
بـــە  مێشـــك  ســـەرقاڵكردنی  ئەلكهولییـــەكان، 
بابەتـــی الوەكـــی لەكاتـــی خواردنـــی ژەمەكانـــدا 
درێژخایـــەن،  سترێســـی   ،Distraction
پەســـتی، خەمۆكـــی، زیانـــی البـــەالی هەندێـــك 
ـــی  ـــە، زیادبوون دەرمـــان، پەككەوتنـــی گورچیل
دابەزینـــی  دەرەقـــی،  گالنـــدی  چاالكیـــی 
ئاســـتی شـــەكری خوێـــن، هەروەهـــا نەخۆشـــیی 

شـــەكرە. 

ئایا زوو برسیبوون نەخۆشیی لەپاڵدایە؟
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 Hypertension بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن   
نەخۆشـــییەكی درێژخایەنـــە، بەگشـــتی بـــێ نیشـــانەیە، 
تـــا ئێســـتا چارەســـەری تـــەواوی بـــۆ نەدۆزراوەتـــەوە. 
دڵ  نـــۆرەی  ئەگـــەری  خوێـــن  بـــەرزی  پەســـتانی 
بـــۆ  زیـــاد دەكات،  تونـــدی  بـــە  و جەڵتـــەی مێشـــك 
خۆپاراســـتن پێویســـتە كـــە بـــە وردی پەیـــڕەوی ئـــەم 

بكەیـــت:  هەنگاوانـــە 
باش  بڕێكی  كە  تەندروست  خۆراكی  پەیڕەوكردنی   •
لەگەڵ  بگرێت  لەخۆ  جۆراوجۆر  میوەی  و  سەوزە  لە 
كەمكردنەوەی  هەروەها  پرۆتین،  پۆتاسیۆم،  ریشاڵ، 
و  تێرەكان  چەورییە  كەمكردنەوەی  )سۆدیۆم(،  خوێ 

دووركەوتنەوە لە چەورییە هایدرۆجینكراوەكان.
• كۆنترۆڵكردنی كێشی لەش لەوكاتەی كە كێشی 

زیاد و قەڵەوی ئەگەری بەرزبوونەوی پەستانی 
خوێن بە توندی زیاد دەكەن.

• زیادكردنی چاالكیی بەدەنی و مەشقی وەزرشی 
كە رۆژانە لە 30 خولەك كەمتر نەبێت.

• دووركەوتنەوە لە خواردنەوە ئەلكهولییەكان.
•  تەرخانكردنی كاتی تەواو و باشتركردنی 
دروست  خەوی  چونكە  خەو،  كوالێتی 
سوودبەخشە،و  بەگشتی  تەندروستی  بۆ 

لە  خۆپاراستن  بۆ  گرنگە  هەنگاوێكی 
نەخۆشیی دڵ و خوێنبەرەكان و جەڵتەی مێشك. 

• دووركەوتنەوە لە جگەرەكێشان.

هەنگاوەكانی خۆپاراستن لە بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن 

 جگـــەر Liver ئەندامێكـــی زۆر گرنگـــە، نزیكـــەی 
500 فرمانـــی گرنـــگ ئەنجـــام دەدات، كاتێـــك 
ــە  ــان لـ ــار، یـ ــر فشـ ــە ژێـ دەكەوێتـ
ئـــەوا  دەبێـــت،  مەترســـیدا 
لـــە  نیشـــانەیەك  چەنـــد 
ـــدەدەن،  لەشـــدا ســـەر هەڵ
نابێـــت هەرگیـــز  كـــە 
بكرێـــن،  فەرامـــۆش 
ئەگینـــا لەوانەیـــە كـــە 
تـــەواوی  بـــە  جگـــەر 

لەدەســـت بدرێـــت، نیشـــانەكان بریتیـــن لـــە: كاڵبـــوون 
پەیدابوونـــی  پێســـت،  رەنگـــی  زەردبوونـــی  یـــان 
شـــێوەی  بـــە  هەرســـدا  كۆئەندامـــی  لـــە  گرفـــت 
گـــەدە،  ئـــازاری  و  كۆبوونـــەوەی گاز  و  قەبـــزی 
ئـــازار و كەمبوونـــەوەی لیاقـــەی ماســـوولكەكان، 
وشـــكبوونی چـــاو، هەســـتكردن بـــە ماندووبـــوون و 
هیالكـــی، تاریكبـــوون یـــان )تۆخبوونـــی( رەنگـــی 
ــێوەی  ــەزاج بـــە شـ ــز، هەڵبەزیـــن و دابەزینـــی مـ میـ
نـــۆرەی تووڕەبـــوون و ناڕەحەتـــی یـــان خەمۆكـــی، 
سەرســـووڕان،  گوێیەكانـــدا،  لـــە  ویـــزە  خـــەوزڕان، 

چۆن دەزانیت كە تەندروستیی جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگەر لە مەترسیدایە؟
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جگەرەكێشان
كاریگەریی نەرێنی 
دەكاتە سەر پێست

لـــەش،  كێشـــی  دابەزینـــی  بینیـــن،  لێڵبوونـــی 
ــی  ــواردن، ناڕێكبوونـ ــارەزووی خـ ــەوەی ئـ كەمبوونـ
ســـووڕەكانی خـــەو Sleep cycles، الوازبوونـــی یـــاد 
و كەمبوونـــەوەی تەركیـــزی مێشـــك، خورشـــتی 
ـــەری دەســـتەكان  پێســـت، ســـووربوونەوەی پێســـتی ب
لـــە ئەنجامـــی كۆبوونـــەوەی رێژەیەكـــی زیـــادی 
چـــەوری لـــە خانەكانـــی جگـــەردا، ئاوســـان لـــە قـــاچ 
ــی  ــكبوون و زوو برینداربوونـ ــدا، ناسـ و گۆزرینگنـ
 Chills ــەرز ــەرما و لـ ــە سـ ــتكردن بـ ــت، هەسـ پێسـ

بـــێ بەرزبوونـــەوەی پلـــەی گەرمیـــی لـــەش. 

چۆن دەزانیت كە تەندروستیی جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگەر لە مەترسیدایە؟
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ـــە،  ـــتیی زۆری هەی ـــی تەندروس   جگەرەكێشـــان زیان
هەروەهـــا پێكهێنەرەكانـــی جگـــەرە زیانـــی زۆر بـــە 
زووپیربوونـــی  ئەمانـــەن:  كـــە  دەگەیەنـــن،  پێســـت 
پێســـت و لۆچبوونـــی پێشـــوەختەی پێســـت، چونكـــە 
مـــاددە كیمیاییەكانـــی جگـــەرە پرۆتینـــی كۆالجیـــن و 
ئیالســـتین Elastin تێـــك دەشـــكێنن، كـــە بەرپرســـن 
لـــە تونـــد و پتەویـــی پێســـت، گۆڕانـــی رەنگـــی 
پێســـت بـــە شـــێوەی پەڵـــەی تاریـــك لـــە پێســـتی 
نێـــوان  پێســـتی  زەردبوونـــی  لەگـــەڵ  دەموچـــاودا 
پەنجـــەكان بـــە هـــۆی بەركەوتنـــی راســـتەوخۆ بـــە 
چاكبوونـــەوەی  دواكەوتنـــی  جگـــەرە،  دوكەڵـــی 
نیكۆتینـــی  كـــە  لەوكاتـــەی  پێســـت  برینەكانـــی 
جگـــەرە هـــۆكارە بـــۆ تەســـكبوونەوەی بۆڕییەكانـــی 
ـــن  ـــی ســـووڕی دروســـتی خوێ ـــە تێكچوون ـــن، وات خوێ
ـــەوەی برینـــدا،  ـــە پێســـت و گرفـــت لـــە زوو چاكبوون ل
رای  بـــە  كـــە   Psoriasis ســـەدەف  نەخۆشـــیی 
پســـپۆران نیكۆتینـــی جگـــەرە ئەگـــەری تووشـــبوون 
لـــە   Blisters بڵـــۆق  پەیدابوونـــی  دەكات،  زیـــاد 
ــە  ــی موولوولـ ــدا، هەوكردنـ ــت و پێیەكانـ ــەری دەسـ بـ
وردەكانـــی خوێـــن Vasculitis كـــە دەبێتـــە ئەگـــەری 
ســـووربوونەوە، یـــان مۆربوونـــی پەنجەكانـــی دەســـت و 
پێیـــەكان، كـــە هاوكاتـــە لەگـــەڵ ئـــازار و ســـاردبوونی 
دەســـت و قـــاچ و پێـــدا، بەرجەســـتەبوونی خوێنهێنـــەرە 
ئەنجامـــی  لـــە   Talangiectasia بچووكـــەكان 
ـــدا  ـــەری پێســـتی لەش ـــە سەرتاس ـــە ل ـــان ك فراوانبوونی
ـــە نزیكـــەی 30%ی جگەرەكێشـــەكاندا  روو دەات و، ل
بـــەدی دەكرێـــت، ئەكزیمـــا، بەتایبەتـــی ئەكزیمـــای 
بەركەوتـــن كـــە باوتریـــن جـــۆرە، هەروەهـــا شـــێرپەنجەی 

پێســـت.
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گلۆپــی ســەرمێز واتە ئەو گلۆپانــەی لەكاتی خەوتندا 
هەڵدەكرێن و رووناكییەكی كەمیان هەیە ئێستا ئەو گلۆپانە 
دەتوانن چەند ئەرك ئەنجام بدەن، بۆ نموونە گلۆپی جۆری 
Hilitand. یەكەم دیكۆرێكی جوان بە ژوورەكە دەبەخشێت 
و رووناكییەكــەی بــە ویســتی خــۆت كۆنتــرۆڵ دەكرێت و 
رەنگەكەی دەگۆڕدرێت. هەروەها بۆ گلۆپی خوێندنەوەش 
ســوودی لێوەردەگیردرێت. سپیكەری تایبەت بەخۆی هەیە 
و لەكاتی نووســتندا خۆكار مۆســیقیەكی ئارامبەخش، وەك 
خــوڕەی ئاوهەڵدێــر یــا دەنگەدەنگــی دارســتان یا شــەپۆلی 
مۆبایلەكەتــەوە  لەرێــگای  دەكرێــت  باڵودەكاتــەوە.  دەریــا 
مۆســیقی تایبەتیــش باڵوبكاتــەوە. خاڵــی هــەرە گرنگــی ئەوەیە 
كە شــەحنكەرەوەی بێ وایەرە و كاتێك لەخەوهەســتای نیگەرانی 
پڕبوونــەوەی مۆبایلەكــەت یا كاتژمێرەكەت نی بەیانی تەواو پڕ 

شەحن بوونەتەوە. 

گلۆپی سەرمێز و چەند ئەركێك

كۆمپیوتەرێكی بچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووكی هەمە كارە
نـــە تەنیـــا لـــە كۆمپیوتـــەردا 
زۆربـــەی  لـــە  بەڵكـــو 
ــەرەو  ــان بـ ــدا جیهـ ئامێرەكانـ
دەڕوات  مینیاتـــۆری 
واتـــە بچـــووك بوونـــەوەی 
هـــەر  ئیـــدی  ئامێـــرەكان. 
كۆمپیوتـــەرە  لـــە  باســـێك 
كـــە  نەمـــاوە  زەبەالحەكانـــدا 
و  داگیردەكـــرد  زۆریـــان  شـــوێنێكی 
ــی  ــە دەنگێكـ ــدا دەنگـ ــی كاركردنـ لەكاتـ
لێدەهـــات.  زۆریـــان 
مینـــی  ئێســـتا 
ن  كا ە تـــەر كۆمپیو
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لـــە جانتایەكـــی زۆر بچووكـــدا كە كێشـــەكەی ناگاتە 
كۆمپیوتـــەری  گرنگـــی  ئامـــرازی  دوو  كیلۆیـــەك، 
تێدایـــە. كیبـــۆرد و مـــاوس. كیبۆردێكـــی چەمـــاوەی 
دوو الیـــی، واتـــە دوو بەشـــە كـــە لێككرایـــەوە دەبێتـــە 
كیبۆردێكـــی بچـــووك و ماوســـێكی ســـایدی بچـــووك.
مـــاوس و كیبۆردەكـــە لـــە جانتایەكـــدا جێگایـــان 
دەبێتـــەوە كـــە لـــە بەركـــدا هەڵدەگیردرێـــن. لەگـــەڵ 
كـــە  كیبۆردەكـــە  و  مـــاوس  هـــەم  ئەوەشـــدا 
لەیـــەك  دەتوانـــن  وایەرلەیســـن 
ئامێـــر  ســـێ  لـــە  كاتـــدا 

ــوو  ــۆ هەمـ ــە بـ ــاوس و كیبۆردەكـ ــن. مـ ــد بكرێـ پەیوەنـ
ــای  ــد و ئـ ــدۆز و ئەندرۆیـ ــت. وینـ ــتەمەكان دەبێـ سیسـ
ئـــۆ ئێـــس. هەروەهـــا ماوســـەكە جگـــە لـــەوەی وەك 
ـــت وەك تیشـــكی  ماوســـێكی ئاســـایی كاردەكات دەكرێ
لەیزەریـــش بـــۆ نیشـــاندان ســـوودی لێوەربگیردرێـــت. 
لەبـــری دوگمـــەی ســـكرۆل، شـــوێنێكی لەمســـی هەیـــە 
كـــە بـــە پەنجەدانـــان لەســـەر ئـــەو شـــوێنە وەك تـــاچ پـــاد 

دەكا. كار  لەمســـی  ســـكرۆڵێكی  وەك  یـــا 
كاتێـــك شـــەحن دەبێتـــەوە هەتـــا 40 كاتژمێـــر 

شـــەحنەكەی دانابەزێـــت. 

ماوس و كیبۆرد پێكەوە

كۆمپیوتەرێكی بچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووكی هەمە كارە
كۆمپیوتـــەرە  ئەركـــی  كارو  هەمـــان  كـــە  هاتـــوون 

زیادیشـــەوە. بـــە  و  دەكـــەن  گـــەورەكان 
 Beelink SER3 مینــی كۆمپیوتــەری جــۆری
یەكێكــە لەو كۆمپیوتەرە بچووكانە. خێراییەكەی زۆر 
دەگاتە 4 گیگا هێرتزیش. رامەكەی 64 گیگابایتە. 
لەیــەك كاتــدا دەتكرێــت ســێ شاشــەی لێــوە پەیوەند 
 SSD بــدرێ و جگــە لــەوەش هاردێكــی لــە جــۆری
500 گیگایی تاكو 2000 گیگایی لەسەردادەنرێت. 
شــوێنی دوو پۆرتی HDMI هەیە لەگەڵ 4 پۆرتی 
USB و هەروەهــا چەندیــن پۆرتــی دیكەش. هەروەك 
ئاماژەی پێكرا ســێ مۆنیتۆری پێوە پەیوەند دەدرێ 
و لە یەك كاتدا دەكرێ لەسەر سێ پرۆگرامی جیاواز 

بكرێت.

شاشــەی Mscreen بچووكە، هەندێك لە راستەیەك 
ئــەم  ئینجــە.   14 درێژاییەكــەی  پانتــرە.  )مەســتەرە( 
شاشــەیە كارایەكــی زۆری هەیــە، لــە رێگــەی كێبڵــی 

USB لە كۆمپیوتەر پەیوەند دەدرێ و دەبێتە 
كۆمپیوتەرەكــە  واتــە  الوەكــی.  شاشــەیەكی 
دەبێتە دوو شاشــە. لە شاشەیەكیاندا دەتوانی 
پرۆگرامێــك بكەیەوەو لە شاشــەكەی دیكەدا 
پرۆگرامــە  بــەو  تایبــەت  فەرمانەكانــی 
بكەیــەوە. یــان لــە شاشــەیەكدا پرۆگرامێك و 
لــە شاشــەیەكی دیكــەدا یارییــەك بكەیــەوە. 
ســتوونی  و  ئاســۆیی  شــێوەی  هــەردوو  بــە 
دادەنــدرێ. دەكرێــت بەهــۆی موگناتیســەوە 
لە شاشــەی ســەرەكی پەیوەند هەروەها دەكرێ 

راســتەوخۆش دابنــدرێ. شاشــەی Mscreen دەكرێــت 
نیشــاندانی  ئاپەكانــی  یــا  دیجیتــال،  كاتژمێــری  وەك 
كــەش و هەواش ســوودی لێوەربگیرێــت. هەروەها دەبێتە 

كیبۆردێكی دیجیتالیش بۆ هەندێك ئەرك و فەرمان.

شاشەیەكی بچووك 
و كاراییەكی زۆر
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خوێنەرێــك دەپرســێت ئایــا راســتە ئەگــەر 
وێنەیــەك یــا فیلمێكــت بــۆ بێــت و بیكەیــەوە، 
و  مۆبایــل  ژمــارە  و  نیشــتەجێبوون  شــوێنی 

زانیاری دیكەت دەزاندرێت؟
خوێنــەری بەڕێــز، بەداخــەوە وەاڵمەكــەی 
بەڵێیــە! ئــەوەی مەبەســتی بێــت هاكــت بــكا، 
شــوێنی  و  نــاو مۆبایلەكــەت  بكاتــە  دزە  یــا 
نیشــتەجێبوون و ژمــارە مۆبایــل و زانیارییــە 
كەســییەكانت بزانن، دەتوانن لە رێگای ناردنی 
وێنــە یــا فیلمێــك دزە بكاتە نــاو مۆبایلەكەت. 
بۆیــە لەكاتــی وادا زیاتــر ئــەو وێنــە و فیلمانە 
مەكەنەوە كە لەالیەن كەسانی نەناسراوەوە بۆتان 
دێت. بە گشتی جیهانی دیجیتالی چ مۆبایل 
و چ كۆمپیوتەر هیچیان دیواریان ئەوەندە بەرز 
نییــە كــە نەكرێــت دزە نەكرێتــە ناویــان. هیــچ 
رێگایەكی ئەوتۆش نییە بۆ خۆپاراســتن لێی، 

مەگەر كەسێكی شارەزای ئەو بوارە بی.

هەر جارە و وەاڵمی 
پرسیارێك

سامســـۆنگ لـــە بـــواری بەرهەمهێنانـــی شاشـــەدا پێشـــەنگە. 
هیـــچ كۆمپانیایـــەك لـــە بەرهەمهێنانـــی شاشـــەدا ناگاتـــە 
ئاســـتی سامســـۆنگ. ئـــەوە ریـــكام نییـــە بـــۆ كۆمپانیایـــەك، 

بەڵكـــو راســـتییەكە هەمـــوو دەیزانـــن.
تایبەتــە.  زۆر   Odyssey Ark جــۆری  مۆنتیــۆری 
و  ئینجییــە   55 گەیمینگــی  مۆنتیــۆری  یەكەمیــن 
خێرایــی  1000Rە.  رێژەكــەی  چەماوەیــەك  چەماوەیــە. 
وەاڵمدانەوەی 165 هێرتزە. كاتی وەاڵمدانەوە دەگاتە یەك 
میلی چركە. ســینەمایەكی گەورەیە بە كوالیتییەكی زۆر 
بەرز. لە پێشــانگای سااڵنەی CESی ئەمساڵدا خەاڵتی 

ئەزموونێكی نوێ لەگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەڵ مۆنیتۆرێكی تایبەت

رەنگە مانشــێتی ســەرەوە تا رادەیەك ســەرنج راكێش 
 ChiliSleep بێ، ســپلیت لە بەتانیــدا! بەڵێ ئامێری
وا دەكات لەنــاو بەتانییەكــەدا ســپیلیت هەبێ و بەپێی 
ویســتی بەكارهێنەرەكــەی ســارد یــا گــەرم بكرێــت. 
ســپلیتی ئاســایی وزەیەكــی زۆری دەوێــت كــە ئــەم 
وزەیــە لــەو ناوچەیــەی ئێمــەدا كــە كارەباكــەی تەواو 
ئامێــری  بــەاڵم  نییــە.  لەبەردەســتدا  نییــە هەمیشــە 
ChiliSleep كارەبایەكی كەمی دەوێت و بۆ كەســێك 
یا دوو كەس گەرمی و ساردی دابین دەكات. خاڵێكی 
ســەرنج راكێــش لــەو بەتانییــەدا ئەوەیە كــە كاتێك دوو 

هاوســەر بەخــۆی دادەن دەكرێــت هەركامیــان بــە پێی 
ویســتی خــۆی گەرمــا و ســەرما دابیــن بــكات، بــۆ 
نموونــە یەكێكیان حــەزی لە جەوێكی گەرمە، ئەوەی 
دیكەیــان لــە جەوێكــی ســارد، بەتانییەكــەی الیەكی 

سارد دەبێت و الیەكی گەرم.
ئـــەوەی  بـــۆ  تێبكرێـــت  ئـــاوی  دەبێـــت  ئامێرەكـــە 
فێنكایەتـــی دابیـــن بـــكات. كەشـــەكە لـــە 13 پلـــە 
هەتـــا 46 پلـــە دەگۆڕێـــت.  دوو ریمـــۆت كۆنترۆڵـــی 
بەكارهێنـــەران  لـــە  هـــەركام  لەگەڵدایـــە  تایبەتـــی 
دەتوانـــن بـــە ریمـــۆت كۆنترۆڵەكـــە جەوەكـــە بگـــۆڕن.

سپلیت لە بەتانیدا
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ماڵپەڕی زانیاری لە 
بارەی ئاماری جیهان

حــەز دەكــەی ئەمــڕۆ لــە جیهانــدا چەند 
كــەس لەدایــك بــوون، یــان دەتهــەوێ بزانــی 
چەنــد كــەس مــردوون؟ دەتهــەوێ بزانی رێك 
ئێســتا حەشــیمەتی جیهــان چەنــدە؟ چەنــد 
رۆژنامــە لە جیهانــدا ئەمــڕۆ باڵوبوونەتەوە؟ 
چەنــد مۆبایــل فرۆشــراون. بودجــەی جیهــان 
بۆ بواری پیشەســازی، پەروەردە و فێركردن و 
سوپایی ...تد چەندە؟ حەز دەكەی بزانی ئەو 
ناوچەیــەی تێیــدا دەژی داهات و دەركەوت و 
مــەرگ و ژیانــی چەنــدە؟ بۆ ئەمە ســەر لە 
 www.worldometers.info ماڵپــەڕی
بــدە. لەو ماڵپــەڕەدا هەرچی زانیاری وردە لە 
بــواری داتــا و ئامــارەوە تێیدایــە. بــۆ نموونە 
ئەوەی تێدایە كە لەمســاڵدا و لەمڕۆدا چەند 
كۆمپیوتەر دروســتكراون. ئەمڕۆ چەند ئیمیل 
بــەڕێ كــراون. چەنــد كــەس قەڵــەون و چەند 
كــەس هــەژارن. ئەوانە و ســەدان داتای دیكە 

لەو ماڵپەڕەدا هەن. 

پرۆگرامێك بۆ فیلم هەڵگرتنەوە لە شاشە

یەكەمی بەدەســت هێنا. لە ئاســتی دەنگیشــدا یەكەمە و 
لــە جــۆری dolby atmosە. چــوار بڵندگــۆ لــە هەموو 

الیەك داندراون.
لـــە بـــواری ســـتایلەوە زۆر جیـــاوازە. بـــە هەمـــوو 
الیەكـــدا دەســـووڕێت. دەكرێـــت بـــە حاڵەتـــی ســـتوونیش 
ســـوودی لێوەربگـــری. ریمـــۆت كۆنترۆڵێكـــی تایبەتـــی 
دەكا.  كار  خۆریـــش  تیشـــكی  بـــە  كـــە  لەگەڵدایـــە 
ــە لـــە  ــوار شاشـ شاشـــەكە دەكرێـــت دابـــەش بـــێ بـــۆ چـ
حاڵەتـــی ئاســـۆیی دا و ســـێ شاشـــەش لـــە حاڵەتـــی 

ســـتوونیدا. 

ئەزموونێكی نوێ لەگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەڵ مۆنیتۆرێكی تایبەت

بۆ دروستكردنی فیلمی فێركاری لە پرۆگرامەكانی كۆمپیوتەر، پێویستی بە پرۆگرامێكە 
كــە لــە شاشــەی كۆمپیوتەرەكــە فیلــم هەڵبگرێتــەوە. بــۆ ئەم مەبەســتە ســەدان پرۆگرامی 
 Bandicam تایبــەت هــەن كە ئــەم ئەركە ئەنجام دەدەن. یەكێك لەو پرۆگرامانە پرۆگرامی
، پرۆگرامێكــی بەهێــزە لــە بواری فیلــم هەڵگرتنەوە. پرۆگرامەكە بۆ فیلــم هەڵگرتنەوە لە 
یارییەكان، ڤیدیۆیەكان و ئەو پرۆگرامانەی كە لە شاشەدا نیشان دەدرێن بەرهەم هاتووە. بە 

كوالیتــی HD فیلم هەڵدەگرێتــەوە. تەنانەت بچووكترین 
وردەكارییەكانیــش تۆمار دەكا. لــە تواناكانی دیكەی 
پرۆگرامەكە ئەوەیە كە لە چوارچێوەی شاشە دەتوانێت 
بەشــێوەیەكی دیاریكراو لە بەشــێك یا هەموو شاشەكە 
فیلــم هەڵبگرێتەوە. دەتوانێــت هەرئەوكاتیش فیلمەكە 
لــە ئینتەرنێتــدا هاوبەشــی بــكا. لــە بەشــێكی زۆری 
لەبــارەی  دەكا.  پشــتیوانی  ڤیدیۆیــی  فۆرماتەكانــی 

كاتەوە دەتوانێت 24 كاتژمێر فیلم هەڵبگرێتەوە.
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پێویســـتە خانمـــان ئـــاگاداری ئـــەوە 
بـــن كـــە رەنگـــی ئەســـاس تاكـــە رەنگێـــك نییـــە تـــا 

ــە  ــرەی دیكـ ــن نمـ ــو چەندیـ ــت بەڵكـ ــتت بگونجێـ ــەڵ پێسـ لەگـ
هـــەن لەگـــەڵ رەنگـــی پێســـتت نزیـــك و گونجـــاو دەبـــن، بـــەاڵم بـــۆ 

دانانـــی رەنگێكـــی نایـــاب بـــۆ ماكیـــاژت، پێویســـتە رەنگـــی ماكیاژەكـــە 
ـــدا  ـــار و مل ـــوان رووخس ـــە نێ ـــا دوو رەنگـــی ل ـــت، ت ـــێوەی رەنگـــی پێســـتت بێ هاوش

دروســـت نـــەكات، ئەگـــەر نمـــرەی رەنگەكـــە لـــە پێســـتت زیاتـــر بێـــت، واتـــە كاتێـــك 
رەنگـــی بۆدرەكـــە كراوەتـــرە، دەتوانـــی رەنگـــی تـــۆخ لـــە ماكیاژەكـــەت بەكاربهێنیـــت، وەك 
رەنگـــی برۆنـــزی و هەروەهـــا پێویســـتە رەنگەكـــە بـــە ناســـكی و نەرمـــی ماكیـــاژ بكرێـــت 
ـــوو،  ـــۆخ ب ـــە ت ـــەر رەنگـــی بۆدرەك ـــت. ئەگ ـــر گـــەردن و روومەتەكان ـــۆ ژێ ـــەت ب ـــە تایب ب
دەتوانـــی رەنگـــی كراوەتـــر بـــۆ ماكیـــاژی ئەســـاس بەكاربهێنێـــت، تـــا دژە رەنگـــی یەكتـــر 
دروســـت بێـــت و لـــە تێكەڵـــی هـــەردوو رەنگـــدا، ماكیاژێكـــی گونجـــاو لـــە هـــەردوو 
رەنگـــدا بـــۆت درەبچێـــت. پێویســـتە ئـــەوەش بزانیـــت بـــەر لـــە ماكیاژكـــردن، پێویســـتە 
رەنگـــی ئەساســـەكە لەســـەر پشـــتە دەســـتت ماكیاژێكـــی پێشـــوەختە بكەیـــت 

و ئەوكاتـــە بـــۆت دەردەكەوێـــت كـــە جیـــاوازی نێـــوان رەنگـــی پێســـت و 
ماكیاژەكـــە چۆنـــە و چەنـــدە، هەروەهـــا مـــەرج نییـــە كرێمـــی 

ـــن، بەڵكـــو  ـــە ب ـــە هەمـــان مارك ئەســـاس و كۆنســـیلەر ل
بكەیـــت. تێكەڵیـــان  دەتوانـــی  خـــۆت 

شیككردنی 
رەنگی پێست و 

ماكیاژ

ــی  گۆڕانـــی كـــەش و هـــەوا و نزمبوونـــەوەی پلەكانـ
گەرمـــا، وا پێویســـت دەكات كـــە تـــۆش گۆڕانكاری 
وادەی  بكەیـــت،  جلەكانـــت  لـــە 
مۆدەكانـــی  لـــە  گۆڕانـــكاری 
جلەكانـــت هێشـــتا مـــاوە، تـــا ئـــەو 
كاتـــەی ســـەرمای بەتێـــن كـــەش 
ـــۆڵ  ـــر دەكات، پانت و هـــەوا داگی
بێـــت،  جینـــز  یـــان  قومـــاش  چ 
زۆربـــەی  و  پێویســـتە  مۆدێكـــی 
دەیپۆشـــن،  ئافرەتـــان  و  كچـــان 
كارێكـــی هەڵـــە دەكەیـــت كاتێـــك 
پانتۆڵەكانی وەرزی پێشـــوو 
بپۆشـــی،  وەرزەدا  لـــەم 

لـــەوەی مـــۆدی نەمـــاوە هەروەهـــا تووشـــی  جگـــە 
ســـەرما بوونـــی بەشـــی خـــوارەوەی جەستەشـــت دەكات. 
ـــە  ـــە بریق ـــان ب ـــی پێســـت، ی ـــۆدی پانتۆڵ ئەگەرچـــی م
لـــە مۆدەكانـــی پێشـــوودا نزمـــی و كـــزی پێـــوە دیـــار 
بـــوو، بـــەاڵم لـــە ئێســـتادا لەالیـــەن پســـپۆرانی مـــۆدە 
و جـــل وبەرگـــدا گرنگـــی پێدەدرێـــت، لـــە مۆدەكانـــی 
ـــی پێســـتیان نمایـــش  ـــا پانتۆڵەكان )فاشینیســـتا(دا تەنی
كـــردووە، كـــە بـــە )لەیـــدی فـــوزازا( ناســـراوە، ئـــەو مـــۆدە 
تاقـــی بكـــەوە، ئەگەرچـــی نشـــونمایەكی گەنجانـــە و 
هەرزەكارانـــەی پێـــوە دیـــارە، بـــەاڵم مۆدێكـــی نایـــاب 
دەبێـــت لـــە جوانـــی و خۆشـــیش دەبێـــت بـــۆ پۆشـــین، 
ـــانكراون  ـــاكە نیش ـــۆرە پۆش ـــەو ج ـــۆ ئ ـــەی ب ـــەو رەنگان ئ
قاوەیـــی.  رەساســـی،  ســـوور،  رەش،  لـــە:  بریتییـــن 

پانتۆڵ مۆدێكی ناسكی پاییزانەیە
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گـــەر  هـــەن  هەنگاوێـــك  چەنـــد 
پەیڕەویـــان بكەیـــت، لـــە قۆناغـــی بـــێ متمانـــەوە 

بـــەرەو متمانەبـــوون بـــە خۆتـــەوە دەچیـــت كـــە ئەوانـــەن: لـــە 
هەمـــوو كاتێكـــدا كێشـــە و گرفتەكانـــت بـــە جـــدی وەرمەگـــرە و 

بەڵكـــو بـــە ســـادەیی مامەڵەیـــان لەگەڵـــدا بكـــە، ئەگـــەر ماوەیەكیـــش كێشـــە 
ـــەد بەختـــی، بەڵكـــو  ـــوون، مانـــای ئـــەوە نییـــە كەســـێكی ب ـــەردەوام ب و گرفـــت ب

ئـــارام بگـــرە و گەشـــبینانە بیـــر بكـــەوە. ئاســـاییە ئەگـــەر هەڵەیـــەك دووبـــارە 
بكەیتـــەوە و هەوڵـــدە بـــۆ جـــاری داهاتـــوو ببێتـــە وانەیـــەك بـــۆت، نـــەوەك متمانـــەت 

لـــە دەســـت بدەیـــت. زۆربـــەی كات بـــۆ خـــۆت بـــژی و خـــۆت پەیوەســـت 
مەكـــە بـــە كەســـانی دیكـــەوە، ئەگـــەر كەســـێك نەیویســـت لەگەڵـــت بێـــت، 
پێویســـت نـــاكات بـــە زۆری خـــۆت پێـــوەی شـــۆڕ بكەیتـــەوە، بەڵكـــو 
ئـــازادی بكـــە. بـــە گەشـــبینییەوە روو لـــە ژیـــان بكـــە، تەنانـــەت ئەگـــەر 
ـــەی  ـــی رۆژان ـــەوە، ژیان ـــۆت بگەڕێت ـــە ب ـــە خراپ ـــەكان ب ـــەی كات زۆرب
خـــۆت بـــە خۆشـــی و ســـادەیی بـــەڕێ بكـــە، گـــەڕان و خـــەوی 
بـــازاڕی و پێكەنیـــن و گـــوێ  كـــردن و  بـــاش و گەشـــت 

گرتـــن لـــە میوزیـــك زیاتـــر دڵ خۆشـــت دەكـــەن. 

ێنێت
 دەشێو

نیگەرانی و بێزاری جوانیت
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شەوی روانگەكردنی مانگ لە كوردستان بەڕێوەچوو
زانســـتییەكاندا  بـــوارە  گشـــت  لـــە  كوردســـتان 
بینیـــوە،  بەخـــۆوە  كارامـــەی  بەرەوپێشـــوەچوونێكی 
فەلەكناســـی یەكێكـــە لـــەو ســـێكتەرانەی كـــە لـــە كوردســـتان 
لەالیـــەن خولیـــا و ئارەزوومەنـــدان و فەلەكناســـان گرنگـــی 
تـــەواوی پێدەدەرێـــت، هـــەر بۆیـــە ئـــەم ســـاڵ و لـــە ســـااڵنی 
پێشووشـــدا شـــەوی روانگەكردنـــی مانـــگ و دیمەنـــی 
جوانـــی مانـــگ بـــە خەڵـــك ئاشـــنا كـــرا، ئـــەژی چەتـــۆ 
حەســـەن دەربـــارەی چاالكییەكـــە گوتـــی: چاالكییەكـــی 
نێودەوڵەتـــی بـــە نـــاوی شـــەوی جیهانـــی روانگەكردنـــی 
مانـــگ بـــۆ ســـاڵی 2022، رێكخـــراوی فەلەكناســـی 
ـــی  ـــەی ئارەزوومەندان كوردســـتان و پێشـــتریش وەك كۆمەڵ
فەلەكناســـی كوردســـتان لـــە ســـاڵی 2010ەوە بەشـــداری 
دەكەیـــن لـــەم بۆنەیـــە ســـااڵنە لـــە 1 تـــا 3ی مانگـــی 
10، بەپێـــی دەركەوتنـــی مانـــگ، ئاژانســـی ناســـا و 
چەنـــد رێكخراوێكـــی فەلەكناســـی جیهانـــی هەڵدەســـتن 
بـــە ئەنجامدانـــی چاالكییەكـــی نێودەوڵەتـــی، ئامانجـــی 

ســـەرەكی بریتییـــە لـــە فەراهامكردنـــی تیلیكســـۆب بـــۆ 
زۆرتریـــن خەڵـــك كـــە بتوانـــن ســـەیری مانـــگ بكـــەن 
بـــە پلـــەی یەكـــەم و تۆبۆگرافیـــای مانـــگ بناســـن 
و دیاردەكانـــی رووی لـــە چـــاڵ و شـــاخ و دەشـــت و 
دۆڵەكانـــی ســـەر رووی مانـــگ، ئـــەو كەســـانەی كـــە 
رێكخـــراوە یـــان كۆمەڵەیـــە داتایـــاكان ئاڵۆگـــۆر دەكـــەن، 
و  نهێنـــی  بـــە  ئاشـــنا  خەڵكـــی  چاالكییەكـــەش  لـــە 
داتـــای فەلەكـــی دەكـــەن، جەماوەرێكـــی زۆر لـــە كاتـــی 
چاالكییەكـــە كـــۆ بوونـــەوە و بـــە تایبـــەت مندااڵنیـــش 
و  ئاســـمان  بینینـــی  و  فەلەكناســـی  خولیـــای  كـــە 
هەســـارەكانن، ســـااڵنە ئـــەو چاالكییـــە بەڕێـــوە دەچێـــت و 
جەماوەرێكـــی باشـــی هەیـــە، وێنـــەی مانـــگ بـــە مۆبایـــل 
و تیلیســـكۆبێكی 4 ئینجـــی بـــە دەســـتی كاكـــە ئـــەژی 
گیـــراوە و كـــە بـــە جوانـــی ســـەر رووی مانـــگ دیـــارە، 
زۆربـــەی خەڵـــك بینـــی، چاالكییەكـــى لـــە شـــەوی 2ی10 
ــوو.  ــر بەڕێوەچـ ــە هەولێـ ــارە لـ ــی منـ ــە پاركـ ــاڵ لـ ئەمسـ
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ئوتۆمبێلی شێوە ئاژەڵ

شێتی گیاندارانە

بەهـــۆی ئـــەو هەســـت و ســـۆزەی بـــۆ ئـــاژەاڵن و 
گیاندارانـــی هەیـــە، زۆربـــەی كەرەســـتە و كـــەل و 
ئـــاژەاڵن  هاوشـــێوەی  خـــۆی  ژیانـــی  پەلەكانـــی 
شـــێوەی  لـــە  كەرەســـتانەی  ئـــەو  یـــان  لێكـــردووە، 
ـــار ئوتۆمبێلەكەشـــی  ـــی، دواج ـــەن كڕیویەت ـــاژەاڵن ه ئ
ـــی  ـــە چیرۆكـــی ژیان ـــردە هاوشـــێوەی ســـەگ، ئەوەی ك
ئـــەو گەنجـــە )25( ســـاڵەی نـــاوی )ســـام وێلمـــان(
ە، پێشـــەوەی ئوتۆمبێلەكـــەی بـــە پارچەیەكـــی رەشـــی 
ــا  ــەوە، هەروەهـ ـــەگ رازاندۆتـ ــی س ــێوەی لووتـ هاوشـ
ســـەراپای ئوتۆمبێلەكـــەش بـــە جـــۆرە قوماشـــێكی 
ـــەم چەشـــنە  هاوشـــێوەی تووكـــی ســـەگ داپۆشـــیوە، ب
لـــە دوورەوە وادەزانیـــت ســـەگێكی گـــەورە بـــەرەو رووت 
ـــت ئوتۆمبێلێكـــی  ـــەوە دەبینی ـــك دەبێت ـــك نزی دێ، كاتێ

ــەگە.  ــێوەی سـ شـ

ئـــەو گەنجـــە نـــاوی )داریـــد ڤیـــل(ە، ژیانـــی خـــۆی 
بـــۆ وێنەگرتـــن لەگـــەڵ خشـــۆك و گیانـــداران تەرخـــان 
كـــردووە، تـــا ئێســـتا ســـەردانی )40( واڵتـــی جیهانـــی 
كـــردووە تەنیـــا بـــۆ بینینـــی گیانـــداران و وێنەگرتـــن 
ـــر لەگـــەڵ )1035(  ـــەی زیات ـــا ئێســـتا وێن ـــان، ت لەگەڵی
ـــوون و هەمـــوو  ـــاژەڵ گرت ـــدار و خشـــۆك و ئ جـــۆرە گیان
وێنەكانیشـــی مـــاوە، بگـــرە لـــە مـــاری ئەناكۆنـــدا و شـــێر 
و خۆشـــكەكانی نێـــو دەریـــا و ئـــاودا، هەروەهـــا یـــادگاری 
ســـەردانی  هەیـــە،  قرشـــیش  و  نەهەنـــگ  لەگـــەڵ 
ــتییەكانی  ــوێنە گشـ ــاژەاڵن و شـ ــەی ئـ ــەی باخچـ زۆربـ
واڵتانـــی تایبـــەت بـــە گیاندارانـــی كـــردووە، مـــاوەی 
واڵتـــی  دارســـتانەكانی  لـــە  تەنیـــا  بـــە  رۆژ   )21(
پەنەمـــا ماوەتـــەوە، ئـــەو سەركێشـــییەی بـــۆ ئەوەیـــە كـــە 
لـــە داهاتـــوودا لـــە بـــواری بایۆلـــۆژی بخوێنێـــت، 
هەروەهـــا وەك یـــادگاری و ژمـــارە پێوانەیـــەك تـــا 
ـــدا بێـــت  ـــدار و ئاژەاڵن ئاشـــنای زۆرتریـــن گیان
ــت. ــدا بگرێـ ــیان لەگەڵـ و وێنەشـ
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درامایەكـــی بـــە جـــۆش و خرۆشـــە، بـــاس لـــە چیرۆكێكـــی تـــازەی 
ســـەردەمی هـــەرزەكاری لـــە كاتـــی گەشـــتێكی بـــۆ نێـــو بۆشـــایی 
و خەیاڵـــدا تووشـــی چەندیـــن كێشـــە و گرفـــت دەبێتـــەوە، مـــاوەی 
فیلمەكـــە 1 كاتژمێـــر و 57 خولەكـــە، لـــە واڵتـــی ئیســـپانیا 
وێنـــەی گـــراوە، لـــە دەرهێنانـــی پاكـــۆ لیـــۆن، لـــە نووســـینی 
ـــی  ـــە نواندن ـــت فلیكســـە، ل ـــی نێ ـــە بەرهەمهێنان ـــرۆ، ل ـــارك می م
ئەیاكـــس  پۆســـتیگۆ،  دارا 
ئیســـتەر  پیدرۆســـا، 
 ، ســـیتۆ ئیكسپۆ
كارمیـــن  ئەیاكـــس، 
مـــاورا، كامـــرن میشـــێل. 

ــك  ــی خەڵـ ــتی بوونـ ــە گشـ ــاس لـ بـ
چاویـــان  هەموویـــان  كـــە  دەكات، 
ئامرازەكانـــە،  و  هێمـــا  لەســـەر 
ـــن  ـــە ب ـــاكان هەڵ ـــەت ئەگـــەر هێم تەنان
ــن.  ــە دانرابـ ــێوەیەكی هەڵـ ــە شـ ــان بـ یـ

Hold My Hand - دەستم بگرە
سەرنجڕاكێشــی  و  خــۆش  تڕاكێكــی 
ئاوازدانــەری  و  گۆرانیبێــژ  كچــە 
ئەمریكــی ســتیفانی جــوان ئەنجلینــا 
گاگا  لەیــدی  بــە  كــە  گیرمانۆتــا، 
1986ی  دایكبــووی  لــە  ناســراوە، 
لــە  ئەمریكییــە،  نیویۆركــی  شــاری 
 Top Gun: Maverick ئەلبوومــی
تــۆم  تازەكــەی  فیلمــە  نــاوی  بــە 
كــرۆزی كــردووە، لــە جــۆری ئــار ئەنــد 

پووپــە.  ســۆڵ،  بــی/ 

كاریكاتێر

میوزیك

دەبیتـــەوە  مـــاددی  كێشـــەی  رووبـــەڕووی 
لەســـەر  كاریگەریـــی  ئەمـــەش  كارەكەتـــدا،  لـــە 
گۆڕانكارییـــەكان هەیـــە، هەندێـــك كات راســـتگۆیی زۆر 
ـــتەكەت  ـــۆزدارییەوە خۆشەویس ـــە رووی س ـــە، ل ـــاش نیی ب
بـــۆ  هەیـــە  وەرزش  بـــە  پێویســـت  دەكەیـــت،  برینـــدار 

تەندروســـتیت. پاراســـتنی 

جمك

كارەكەتـــدا،  لـــە  دەدات  روو  ناكۆكـــی  هەندێـــك 
بـــەاڵم هـــەر زوو چارەســـەر دەبێـــت، هەرگیـــز بایـــەخ 
بـــە رابـــردوو مـــەدە و هـــەوڵ مـــەدە تۆڵـــە بكەیتـــەوە، 
ـــە  ـــەم هەفت ـــی ئ ـــدوو دەبیـــت، كۆتای چونكـــە خـــۆت مان
بـــە باشـــی پشـــوو وەرگـــرە لـــە پێنـــاو ئاســـوودەیی 

جەســـتە و دەروونـــت.

گا
بـــە  گرنگـــی  زیاتـــر  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
پرۆژەكانـــت بـــدە، بـــەاڵم بـــە وردی و ســـەرنجەوە، 
و  تایبەتییـــە  ســـۆزداریت  ژیانـــی  هەمیشـــە 
نابێـــت رێگـــە بدەیـــت كـــەس دەســـت وەربداتـــە 
پەیوەندییەكەتانـــەوە، زیـــان بـــە خـــۆت مەگەیەنـــە 

و گرنگـــی زیاتـــر بـــە تەندروســـتیت بـــدە.

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

ــەوە  ــە وریاییـ ــەكانت بـ ــەڵ هاوپیشـ ــتە لەگـ پێویسـ
مامەڵـــە بكەیـــت، چونكـــە هەموویـــان قازانجـــی 
تۆیـــان ناوێـــت، گۆڕانكاریـــی گـــەورە لـــە رووی 
ســـۆزدارییەوە روو دەدات و بـــە رێگەیەكـــی دروســـت 
رێ دەكـــەن، كەمێـــك كات بـــدە بـــە خـــۆت، تـــا 

چاالكیـــی جۆراوجـــۆر ئەنجـــام بدەیـــت.

هاوپیشـــەكانت  لەگـــەڵ  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
كێشـــەكان چارەســـەر دەكـــەن و پێكـــەوە هەنـــگاوی 
بـــاش دەنێـــن، هێنـــدە ئینـــكاری مەكـــە و گفتوگـــۆی 
مەكـــە،  خۆشەویســـتەكەت  لەگـــەڵ  ســـوود  بـــێ 
بەتایبـــەت دەربـــارەی بابەتێـــك كـــە دڵنیانیـــت لـــە 
تەندروســـتیت  فەرامۆشـــكردنی  راســـتییەكەی، 

كاریگـــەری خراپـــی هەیـــە.

لـــە  كێشـــەكان  بـــۆ  ریشـــەیی  چارەســـەری 
پەیوەندیـــی  دەدۆزیتـــەوە،  پیشـــەییەوە  رووی 
داهاتوویەكـــی  و  زۆرباشـــە  ســـۆزدارییت 
پرشـــنگدار چاوەڕێتـــان دەكات، هێنـــدە بایـــەخ 
ـــە راوێـــژی پزیشـــك  ـــك مـــەدە، ب ـــە قســـەی خەڵ ب

گرنگـــی بـــە تەندروســـتیت بـــدە. 

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Rainbow –پەلكە زێڕینە
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برنج خۆرەكان
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هیندییەكان ئەو پەیامەیان بە هەموو جیهان گەیاند 
لەوكاتەی گەورەترین ژەمی برنجیان ئامادەكرد، بە 
مەبەستی تۆماركردنی نازناوێك لە ئینسكلۆپیدیای 
هیندستان  دەرگای  لە  خواردنە  ژەمە  ئەو  گینس، 
كە دەكەوێتە شاری دەلهی هیندستان ئامادەكرابوو، 
لەالیەن  ئامادەكرابوو  برنج  كیلۆگرام   )918( بڕی 
تیمێكی )80( كەسی سەرپەرشتی دەكرا، هەروەها 

بڕی )1000( لیتر رۆنیان بەكارهێناوە، جگە لە برنج 
هەروەها كەرەوز و )گیشدی(یشیان بەسەر برنجەكەدا 
چێشتلێنەری  بەسەرپەرشتی  تیمەكە  كردووە، 
لە  چوو،  بەڕێوە  كابوور(  )سانگێف  هیندستانی 
كۆتاییدا ژەمەكە بووە خواردنی )60( هەزار منداڵی 
بێ باوان و بەشێكی بۆ باڵوێز و كونسولگەرەكانی 

واڵتانی جیهان نارد. 

ژمارە )1337(  782022/10/17
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ژیان لەسەر هەسارەكان

پارەنەدانی ئامرازەكانی گواستنەوە
ســـزای ئـــەو كەســـەی وەك سەرنشـــین ئامرازەكانـــی تەكســـی یـــان پـــاس 
بەكاردەهێنێـــت و پـــارە نـــەدات و ڕابـــكات، بزانێـــت پـــارەی پـــێ نیـــە، یـــان پـــارەی 
پێبێـــت و دوای گەشـــتن بـــە شـــوێنەكە ڕابـــكات، ســـزا دەدرێـــت بـــە 

ـــت  ـــر نەبێ ـــە 24 ســـەعات كەمت حبـــس كـــردن كـــە ل
3 مانـــگ زیاتـــر نەبێـــت، یـــان بـــە لـــە 

كەمتـــر  دینـــار   7500 لـــە  غەرامەكردنێـــك 
ــت،  ــر نەبێـ ــار زیاتـ ــەزار دینـ ــە 45 هـ ــت لـ نەبێـ
مـــاددە 449 لـــە یاســـای ســـزادانی عێراقـــی 
1969 بـــەركار لـــە هەرێمـــی كوردســـتان.

بەهۆی  دەبیت  دڵەڕاوكێ  تووشی  كات  هەندێك 
لەگەڵ  رەفتار  لەسەرخۆ  دەبێت  بەاڵم  كارەكەتەوە، 
بابەتی  سۆزدارییەوە  لەروی  بكەیت،  هاوپیشەكانت 
دەبێت  نێوانتان،  ناكۆكیی  هۆی  مەكەرە  بێبەها 
تەندروستییەوە  رووی  لە  بیربكەیتەوە،  لۆژیكی 

ئاگاداری خواردنی چەوربە.

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

ــدەن  ــە بەرپرســـەكانی كارەكـــەت هـــەوڵ بـ رەنگـ
بەرزتـــر  پلـــەت  تـــۆش  و  بكـــەن  گۆڕانـــكاری 
بێتـــەوە، خۆشەویســـتەكەت هەمیشـــە گەورەتریـــن 
ــە  ــی بـ ــە گرنگـ ــدا، هەمیشـ ــە ژیانـ ــتیوانتە لـ پشـ
تەندروســـتی و پاراســـتنی كێشـــت بـــدە، خـــۆت لـــە 

ــرا بـــەدوور بگـــرە. خواردنـــی خێـ

رەنگـــە هەواڵێكـــی  پیشـــەییەوە  لـــە رووی 
خـــۆش ببیســـتیت و گۆڕانكاریـــی ئەرێنـــی روو 
بـــدات، رەفتـــاری خۆشەویســـتەكەت بەرامبـــەر 
بـــە تـــۆ و چواردەورەكـــەی، دەتخاتـــە گومانـــەوە، 
بـــە  بزانـــە هـــۆكار چییـــە، زیاتـــر گرنگـــی 

ــدە. ــەوەی خـــۆت بـ ــتی و حەوانـ تەندروسـ

ـــواش و  ـــت هێ ـــارام بیـــت و رەفتارەكان پێویســـتە ئ
دوور لـــە دڵەڕاوكـــێ بێـــت، لێبوردەیـــی لـــە رووی 
ســـۆزدارییەوە یارمەتیـــدەرە بـــۆ ئـــەوەی زیاتـــر لـــە 
یەكتـــر نزیـــك ببنـــەوە و تـــێ بگـــەن، راهێنانـــی 
بەرەوپێشـــچوون  بـــۆ  هەنگاوێكـــە  وەرزشـــی 
لـــە رووی  لـــە هەمـــوو روویەكـــەوە، بەتایبـــەت 

تەندروســـتییەوە.

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

لـــە رووی پیشـــەییەوە بـــەم زووانـــە كێشـــەكان 
كۆتاییـــان دێـــت و بابەتـــەكان دەچنـــەوە دۆخـــی 
ـــی  ـــك خۆشەویســـتەكەت كاریگەری ئاســـایی، كەمێ
تووشـــی دڵەڕاوكێـــی  لەســـەر ژیانـــت هەیـــە و 
بـــە  بـــە رەفتارەكانـــی، زیاتـــر بایـــەخ  كردویـــت 
ــزە. ــت بپارێـ ــی دەروونـ ــدە وئارامیـ ــتیت بـ تەندروسـ

ـــە دوای  ـــەوە و ب ـــە كارەكەت پێویســـتە پەیوەســـت بیـــت ب
رێگەیەكـــی نوێـــدا بگەڕێیـــت لـــە پێنـــاو بەرەوپێشـــچوونی 
ـــە هاوبەشـــی ژیانـــت  ـــدە ب پیشـــەكەت، كەمێـــك ئـــازادی ب
و هێنـــدە پەســـتانی مەخـــەرە ســـەر، چونكـــە تـــۆی خـــۆش 
ـــاو سرووشـــتدا كاریگـــەری لەســـەر  ـــە ن دەوێـــت، گـــەڕان ل

تەندروســـتی دەرونـــت هەیـــە. 

12/22 - 1/19گیسك

یاریی وێنە
ــەدا )3( كــەس هــەن،  ــەم وێنەی ل
بەســەر پەلیكانەیەكــدا ســەردەكەون، 
هەوڵــدە  ماندووبــووە،  یەكێكیــان 
ســەرەتا و كۆتایــی پەلیكانەكــە لــە 
ــراوە.  ــە چــۆن گی ــە و وێنەك كوێی

نیاریت
بۆ زا

ـــە ئێســـتادا  ـــان ل ـــۆ ژی ـــی هەســـارەكان ب ـــی گونجان پێوەرەكان
بریتیـــن لـــە دوریەكـــی گونجـــاوی هەســـارە بەردینیەكانـــە 
لـــە ئەســـتێرەكانیان بەشـــێوەیەك تێكـــڕای پلـــەی گەرمـــی 
بەبوونـــی  ڕێگـــە  ڕووەكـــەی  لەســـەر  بێـــت  بەجۆرێـــك 
ــر  ــا پێوەرەكانـــی تـ ــلدا، هەروەهـ ــاو بـــدات لـــە دۆخـــی شـ ئـ
بوونـــی بەرگـــە هەوایـــە بـــەدەوری هەســـارەكە، هەروەهـــا 
پێداویســـتیەكی تـــری ســـەرەكیش بوونـــی ئـــاوە لەســـەر 
ـــژەی  ـــە ڕێ ـــر لەوان ـــوەری ت ڕووەكـــەی لەگـــەڵ كۆمەڵێـــك پێ
ئەســـتێرەكەیە  دۆخـــی  جێگیـــری  هەروەهـــا  چاالكـــی 
هەڵدانـــی  دوای  ســـاڵ،  ملیـــۆن  ســـەدەها  بەدرێژایـــی 
تەلەســـكۆپی كێپلـــەر بـــۆ بۆشـــایی ئاســـمان لـــە ســـاڵی 
2009 و كاركردنـــی تاوەكـــو ســـاڵی 2018 دڵنیـــا بوویـــن 
لـــەدەرەوەی  هـــەن و زۆرن  تـــر  كـــە هەســـارەی  لـــەوەی 
هەموویـــان  بەگشـــتی  هەســـارەكان  خـــۆر،  كۆمەڵـــەی 
دەســـوڕێنەوە،  بەدەوریانـــدا  و  ئەســـتێرەكانن  پاشـــكۆی 
ـــەر ڕووبەرێكـــی زۆر زۆر  ـــووە س ـــە زوومـــی كردب ـــەر ك كێپل
ــر  ــەدا پتـ ــەو ماوەیـ ــتێرەكەمان توانـــی لـ بچوكـــی گەلەئەسـ

 2600 هەســـارە ببینێتـــەوە و چاودێریـــان بـــكات، لـــە 

بەڕاســـتی ئـــەم دۆزینەوەیـــە بـــە یەكێـــك لـــە دۆزینـــەوە هـــەرە 
گرنگـــەكان دادەنرێـــت لەبـــواری گەردوونناســـی، چونكـــە 
تـــەواو دڵنیـــای كردینـــەوە كـــە هەســـارەكانی كۆمەڵـــەی 
ــارەی زەویـــش تایبەتـــی  ــن و هەسـ ــە نیـ ــان تاقانـ خۆرەكەمـ
نیـــە لەنێـــو گەلەئەســـتێرەكەمان و گـــەردوون، هەســـارەكەمان 
ملیـــار  ســـەدەها  بگـــرە  و  دەیەهـــا  لـــە  یەكێكـــە  تەنیـــا 
هەســـارەی تـــر تەنیـــا لەنێـــو گەلەئەســـتێرەكەمان، لەنێـــو 
هەمـــوو گەردوونـــی بینراویـــش لەوانەیـــە تەنیـــا یەكێـــك 
بێـــت لـــە نێـــوان ترلیۆنەهـــا و ترلیۆنەهـــا هەســـارە، لێـــرەوە 
ئەگـــەری بوونـــی ژیانـــی ســـەرەتایی و ژیانـــی زیرەكیـــش 

زۆر زیاتـــر دەبێـــت. 

ئەنتۆن پاڤلۆڤیچ شیكۆڤ، نووسەری 
لە  نووس،  چیرۆك  كورتە  و  رووسی 
ساڵی 1860 لە شاری تاگانرۆگ لە 
ساڵی 1904  لە  و  لەدایكبووە  رووسیا 
كردووە،  دوایی  كۆچی  ئەڵمانیا  لە 
زۆر  دەڵێ:  ئافرەت  گریانی  دەربارەی 
ئاگاداربە كاتێك ئافرەتێك دەگرێت، لە 
دەبێ  بەهێزتر  هێندە  دوای گریان سێ 

لە جارانی پێشوویدا. 
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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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