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)الپـــەڕە  كتێبـــی  یەكەمـــی  بەرگـــی 
نووســـینی  لـــە  یادوەریـــم(  ئاوێنەییەكانـــی 
هونەرمەنـــدی شـــێوەكار )دارا محەمـــەد عەلـــی( 
ــە  ــەڕە كەوتـ ــاوازەی )384( الپـ ــی نـ ــە بەرگێكـ بـ
ــەوە. ــەی كوردییـ ــەران و كتێبخانـ ــت خوێنـ بەردەسـ
ـــەوەی ســـەبردە و ژیاننامـــەی  ـــە گێڕان ـــەم كتێب ئ
ســـەرەتای منداڵییـــەوە،  لـــە  هـــەر  هونەرمەنـــدە 
ئـــەو لـــەم گێڕانەوەیـــەدا هیـــچ قۆناغێكـــی ژیـــان 
نەمـــاوە ئامـــاژەی پـــێ نەكردبێـــت، ســـەرەتا لـــە 
قۆناغـــی یەكەمـــی منداڵـــی لـــە گەڕەكـــی تەیـــراوە 
ــەم  ــی لـ ــەد عەلـ ــێ دەكات، دارا محەمـ ــت پـ دەسـ
قۆناغـــەدا ئامـــاژە دەكات بـــە باركـــردن بـــۆ هەولێـــر 
دواتـــر دێتـــە ســـەر باســـكردنی شـــوێنە كـــۆن و 
میللییەكانـــی وەك گەرمـــاوی حاجـــی قـــادر و 
ســـینەماو منـــارەی چۆلـــی و بـــن لەیلـــووكان و 
ــەڕی  ــە شـ ــاس لـ ــا بـ ــكیل، ئینجـ فێربوونـــی پایسـ
نێـــوان گەڕەكـــی تەیـــراوەو قـــەاڵت دەكات، تـــا 
دەگاتـــە تۆماركـــردن لـــە قوتابخانـــە، هونەرمەنـــد 
دارا محەمـــەد عەلـــی دێتـــە ســـەر گێڕانـــەوەی 

گەڕەكـــی  لـــە  منداڵـــی  دووەمـــی  قۆناغـــی 
كـــوران هـــەر لـــە دەوام كردنـــی لـــە قوتابخانـــەی 
ــەر،  ــە هونـ ــی بـ ــی خولیابوونـ ــازادی  و چۆنێتـ ئـ
دواتـــر پـــەرە بـــە بەهـــرە و توانـــای هونەریـــی خـــۆی 
بابەتـــی  مامۆســـتای  هاوكاریـــی  بـــە  دەدات، 
ــتا دارا  ــەربردەی مامۆسـ هونـــەر، گێڕانـــەوەی سـ
گرتووەتـــەوە،  كتێبەكـــەی  زۆری  ڕووبەڕێكـــی 
لێـــرەدا ئەگـــەر هەمـــوو قۆناغەكانـــی ژیـــان و 
لـــە پێشـــانگا  چاالكییـــە هونەرییەكانـــی هـــەر 
و  ڕۆژنامـــەكان  و  گۆڤـــار  لـــە  كاركردنـــی  و 
ســـیمینارو ئـــەو بەرهەمانـــەی كـــە چاپـــی كـــردوون 
بخەینـــە ڕوو الپـــەڕەی زیاتـــر دەگرێـــت، بـــەاڵم 
هـــەر لـــەم كتێبـــەدا ئەلبوومێكـــی تایبـــەت بـــە 
وێنەكانـــی خـــۆی هـــەر لـــە ســـەردەمی منداڵـــی و 
ـــە  ـــدێ ل ـــتایەتی و هەن ـــر مامۆس گەنجـــی و دوات

بەرهەمـــی هونـــەری باڵوكردووەتـــەوە.
شـــێوەكار  هونەرمەنـــدی  لـــە  دەستخۆشـــی 
)دارا محەمـــەد عەلـــی( دەكەیـــن و بـــە هیـــوای 

بەرهەمـــی زیاتـــر.     



وێ
ی ن

راو
پك

چا

كتێبـــی )ڕۆژهەاڵتناســـی.. خوێندنەوەیـــەك لـــە 
ڕوانگـــەی جیهانگیریـــەوە( لـــە نووســـینی )فەتحـــی 
مـــەال عەلـــی مـــەال عەبدوڵـــاڵ مودەریـــس( بـــە 
)204( الپـــەڕە كەوتـــە كتێبخانـــەی كوردییـــەوە، 
پێگـــەی  ســـەر  دەخاتـــە  ڕۆشـــنایی  كتێبەكـــە 
كـــورد لەنێـــو دوو ســـەردەمی لـــە یەكچووندایـــە، 
دەتوانرێـــت  جیهانگەرایـــی  و  ڕۆژهەاڵتناســـی  
بگوترێـــت كـــە هەوڵـــدان بـــۆ دۆزینـــەوەی ناســـنامەی 
وەك  ڕۆژهەاڵتناســـەكان  ڕوانگـــەی  لـــە  كـــورد 
ســـەردەمی كـــۆن و دۆزینـــەوەی ئـــەم ناســـنامەیە لـــە 
ڕوانگـــەی جیهانگەرایـــی كـــە ســـاتەكانی ئێســـتایە 
ـــان بەســـەر دەبرێـــت، ڕۆژهەاڵتناســـی وەك  تێیـــدا ژی
زانســـتێكی دیراســـاتی مرۆیـــی یـــان مێژوویـــی یـــان 
سیاســـی یـــان ئایینـــی و كلتـــووری و كۆمەاڵیەتـــی 
ـــو ئێســـتا جێگـــەی  ـــە ســـەرەتای ســـەرهەڵدانی تاك ل
مشـــتومڕ و ناكۆكییـــەو بـــە شـــێوەیەك گشـــت توێـــژەر 
و مێژوونـــاس و مێژوونووســـان و ڕووناكبیـــران و 
بەرەیەكـــی  چەنـــد  نێـــو  خســـتۆتە  ڕۆشـــنبیرانی 
جیاجیـــا كـــە یەكەمیـــان دژی ڕۆژهەاڵتناســـین  بـــە 
بەڵگـــەی ئەمـــەی كـــە ڕۆژهەاڵتناســـەكان هـــەردەم 
ــتەمە  ــی  سیسـ ــۆ خزمەتكردنـ ــە بـ ــك بوونـ ئامرازێـ
سیاســـی و عەســـكەری و داگیـــركاری، بـــەرەی 

ـــە بەڵگـــەی  ـــان لەگـــەڵ ڕۆژهەاڵتناســـین ب دووەمی
ئـــەوەی كـــە ڕۆژهەاڵتناســـی خزمەتـــی گـــەورەی 
بـــە ڕۆژهـــەاڵت كـــردووە و هەرگیـــز ئەمـــە لەبیـــر 
ـــی  ـــاڵەی مرۆڤایەت ـــەدان س ـــووری س ـــرێ و كلت ناك
لەالیـــەن ڕۆژهەاڵتناســـانەوە پارێـــزراوە، مامۆســـتا 
فەتحـــی مـــەال عەلـــی مـــەال عەبدوڵـــاڵ مودەریـــس 
كتێبەكـــەی بەســـەر ســـێ دەروازە دابەشـــكردووە، 
ـــە ڕۆژهەاڵتناســـی  ـــە دەروازەی مەعریفـــەت ل لەوان
ئەندێشەســـازیی ڕۆژهـــەاڵت، هەروەهـــا وەرگێڕانـــی 
ڕۆژهەاڵتناســـەكان،  و  پیـــرۆز  قورئانـــی 
ئەڵمانـــی،   - ڕۆژهەاڵتناســـەكان  بەناوبانگتریـــن 
فەرەنســـی، هۆڵەنـــدی، ئیســـپانی، ڕۆژهەاڵتناســـی 
ڕووســـی - ســـۆڤییەتی و كـــورد: ڕۆژهەاڵتناســـی 
ئەڵمانـــی و كـــورد و فەرەنســـی و كـــورد و بەریتانـــی 
كـــورد، دەروازەی مەعریفـــەت لـــە ڕێنیســـانس و 

ــی..  ــە جیهانگەرایـ ــەت لـ دەروازەی مەعریفـ
كتێبـــی  نووســـەری  لـــە  دەستخۆشـــی 
ـــە ڕوانگـــەی  ـــەك ل )ڕۆژهەاڵتناســـی.. خوێندنەوەی
بەرهەمـــە  بـــەم  كـــە  دەكەیـــن،  جیهانگیریـــەوە( 
كەلێنێكـــی لـــە كتێبخانـــەی كـــوردی پڕكردووەتـــەوەو 
ـــە  ـــەم كتێب ـــی ئ ـــە ناوەرۆك ـــی ب بەرچـــاوی خوێنەران

ئاشـــنا كـــردووە.
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چاپـــی یەكەمـــی كتێبی)ڕێگـــە چـــارەی ئابـــووری 
مامۆســـتا  نووســـینی  لـــە  مووچـــە(و  دەســـتوور، 
دیـــدی  بـــەر  كەوتـــە  ســـماقەیی  ئەنـــوەر  ئەیـــوب 
ئـــەم كتێبـــە دوو ئامانـــج دەپێێـــت،  خوێنەرانـــەوە، 
ـــەكان و  ـــە ئابووریی ـــان چارەســـەركردنی گرفت یەكەمی
دانانـــی دەســـتوورێكی گونجـــاو لەگـــەڵ پێشـــكەوتنی 
خێـــرای ئابووریـــی جیهـــان و گونجـــاو لەگـــەڵ دۆخـــی 
ئابووریـــی هەرێمـــی كوردســـتان ئـــەوە دەخوازێـــت 
دەســـتوورێكی دەوڵەمەنـــد و ڕوون و ئاســـان هەبێـــت 
و  سیســـتەمێك  چەســـپاندنی  و  دیاریكـــردن  بـــۆ 
فەلســـەفەیەكی ئابووریـــی پێشـــكەوتوو بـــۆ هەرێمـــی 
كوردســـتانی عێـــراق، دووەمیـــان چارەســـەركردنی 
گرفتـــی پاشـــەكەوتی مووچـــەی فەرمانبـــەران لـــە 
كەرتـــی گشـــتی لـــە هەرێمـــی كوردســـتان. ئـــەم 
ـــاس دابەشـــكراوە،  ـــەش و ب ـــن ب ـــە بەســـەر چەندی كتێب
لەوانـــە شـــیكردنەوەی ڕۆڵـــی بەنـــك لـــە پاشـــەكەوتی 
لـــە  و ڕۆڵـــی  بەنـــك  مووچـــەی فەرمانبەرانـــدا، 
پاشـــەكەوتكردندا، دواتـــر پاشـــەكەوتی مووچـــەی 
لـــە  كوردســـتاندا،  هەرێمـــی  لـــە  فەرمانبـــەران 

كۆتاییـــدا ئەنجـــام و ڕاســـپاردەكان.
مامۆســـتا و نووســـەر ئەیـــوب ئەنـــوەر ســـماقەیی 

بـــە  دیكـــەی  كتێبێكـــی  یەكەمـــی  چاپـــی 
ناوی)هەلیكۆپتـــەری دارایـــی( چـــاپ كـــردووە، 
ـــەم كتێبـــە هـــەر وەك نووســـەرەكەی ئامـــاژەی پـــێ  ئ
ـــە كۆمەڵێـــك بابەتـــی هەنووكەیـــی  دەكات بریتییـــە ل
ــە  ــان، ئەمـ ــتان و جیهـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ئابووریـ
فێرخـــوازان  و  بـــۆ مامۆســـتایان  دیارییەكـــە  وەك 
هەمـــوو  بـــۆ  ئابـــووری،  بـــواری  خوێنەرانـــی  و 
ـــی  ـــی زانســـتی ئابووری ـــارەزووی فێربوون ـــەی ئ ئەوان
كتێبـــە  ئـــەم  هـــاوكات  هەبێـــت،  ســـەردەمیانەیان 
یارمەتیـــدەرە بـــۆ خوێندكارانـــی بەشـــی ئابـــووری، 
ـــی  ـــۆ خوێنـــدن و فێربوون ـــان ب ـــە مەبەســـتی هاندانی ب
زانســـتی ئابـــووری. ئـــەم كتێبـــەش ئامـــاژە بـــە 
ــۆت  ــووری دەكات وەك: بایكـ ــی ئابـ ــدێ بابەتـ هەنـ
و باجـــی بایكـــۆت و توندووتیژیـــی ئابـــووری و 
سیســـتمی ســـوێفت و شـــەڕی دراوەكان و دراوی 

ئەلیكترۆنـــی و ڕەنگەكانـــی ئابـــووری.
دوو دانـــە لـــەم كتێبانـــە گەیشـــتوونەتە گـــواڵن، 
دەستخۆشـــی لـــە مامۆســـتا و نووســـەر ئەیـــوب 
ـــەو دوو بەرهەمـــە،  ـــۆ ئ ـــن ب ـــوەر ســـماقەیی دەكەی ئەن
كـــە هیواداریـــن ســـوودی گشـــتییان بـــۆ مامۆســـتا و 

پســـپۆڕانی ئابـــووری هەبێـــت.
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ڕیفراندۆم سەرەتای قۆناغێكی 
نوێ بوو لە بزووتنەوەی 

ڕزگاریخوازیی كورد، كە بە 
الیەنگر و دۆست و دوژمنی 

ڕاگەیاندرا، چیتر گەورەترین 
گەل لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 

كە بێ دەوڵەتە زوڵم و 
كۆمەڵگوژی قبووڵ ناكات

سەرۆك مسعود بارزانی وای كرد 
لە ڕیفراندۆمدا دوابزمار لە 

تابووتی ئەو دەوڵەتە بدرێت 
كە كورد بە هاوواڵتی دەرەجە 
دوو سەیر دەكات و بەردەوام 

دژایەتیی سیاسی و سەربازی و 
ئابووریی كوردستان دەكات

سەرۆك بارزانی بە توندی 
ڕووبەڕووی برسیكردن و سزادانی 
خەڵكی كوردستان ڕاوەستایەوە 

و نەكەوتە ژێر ئەو فشار و 
پاڵەپەستۆیانەی كە دەیانویست 

ڕیفراندۆم نەكرێت، یان دوا 
بخرێت

لە ناو ئەو كێشمەكێش و فشار 
و پاڵەپەستۆیانەدا كە دەكرایە 

سەر سەرۆك بارزانی و گەلی 
كوردستان، سەرۆك بارزانی 

سازشی لەسەر مافی گەلەكەی 
نەكرد دكتۆر خەلیل ئەترووشی

هێـــزی پێشـــمەرگە بـــە ڕابەرایەتیـــی مەرجەعی كورد 
و كوردســـتان مســـعود بارزانـــی، توانـــی تیرۆرســـتانی 
داعـــش تێـــك بشـــكێنێت و، گەلـــی كوردســـتان بـــە 
و  چیـــن  و  نەتـــەوە  و  ئایینـــزا  و  ئاییـــن  جیـــاوازی 
توێژەكانـــی لـــەو هێـــزە دڕندانـــە بپارێزێـــت، بەمـــەش 
نـــەك هـــەر لەســـەر ئاســـتی جیهـــان ســـەركەوتنێكی 
ـــێ وێنـــەی تۆمـــار كـــرد، بەڵكـــو شـــكۆی  ســـەربازیی ب
ـــەم شـــكۆیە وای كـــرد  ـــدەوە، ئ ـــی كـــورد گەڕان ـــۆ گەل ب
ــە  ــە داواكارییـ ــەرم لـ ــارە شـ ــەم جـ ــتان ئـ گەلـــی كوردسـ
ــەردەمی  ــە سـ ــەر لـ ــە هـ ــەكات، كـ ــۆی نـ ــی خـ ڕەواكانـ
ــە  ــتاش لـ ــا ئێسـ ــاری و بەعـــس و تـ ــی و كۆمـ مەلیكـ
عێراقـــی بـــەزۆر بەیەكـــەوە لكێنـــراو پێشـــێل دەكرێـــت. 
ـــە 25ی  ـــورد ل ـــەری ك ـــی ڕاب ـــوو مســـعود بارزان ـــەوە ب ئ
ئەیلوولـــی 2017 كۆدەنگییەكـــی بـــێ وێنـــەی لـــە 
نێـــوان هێـــزە سیاســـییەكان و حـــزب و چیـــن و توێـــژەكان 
بـــە  كوردســـتان  گەلـــی  تەنانـــەت  كـــرد،  دروســـت 
ـــە  ـــان ل ـــەوە ڕووی ـــن و ئایینزاكان ـــەوە و ئایی ـــەرجەم نەت س
ســـندووقەكانی دەنگـــدان كـــرد و بـــە بەشـــداریی %72 
كـــۆی دانیشـــتووانی پارێزگاكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــزگای كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكانی  ـــە پارێ ب
دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێـــم بـــە ڕێـــژەی لـــە %92.73 
دەنگیـــان بـــۆ ســـەربەخۆیی باشـــووری كوردســـتان دا.
ــە  ــوو لـ ــەرەتای قۆناغێكـــی نـــوێ بـ ــدۆم سـ  ڕیفرانـ
ـــە الیەنگـــر  ـــە ب ـــورد، ك ـــی ك ـــەوەی ڕزگاریخوازی بزووتن
ـــن  ـــدرا، چیتـــر گەورەتری و دۆســـت و دوژمنـــی ڕاگەیان
گـــەل لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا كـــە بـــێ دەوڵەتـــە 
ـــاكات، ئەمـــەش دوای  ـــم و كۆمەڵكـــوژی قبـــووڵ ن زوڵ
ئـــەوەی چەندیـــن ســـاڵ بـــوو خەبـــات و قوربانـــی دەدا 

لـــە پێنـــاو بەدەســـتهێنانی مـــاف و شایســـتەكانی. 
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی كاتێـــك ڕژێمـــی بەعـــس 
ڕووخـــا و ڕۆڵـــی لـــە بونیاتنانـــی عێراقـــی نـــوێ هەبـــوو، 
لـــە پێنـــاوەی ئـــەوەدا بـــوو كـــورد لـــە نـــاو عێراقێكـــی 
و،  بـــژی  یەكســـانی  و  هاوبەشـــی  بـــە  دیموكراتـــی 
وەكـــو هاوواڵتیـــی پلـــە دوو ســـەیر نەكرێـــت، بـــەاڵم 
جێبەجـــێ نەكردنـــی مـــاددەی 140ی دەســـتووری و 
كەمكردنـــەوەی بودجـــەی هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
پشـــكی بودجـــەی گشـــتی عێـــراق لـــە 17% بـــۆ كەمتـــر 
لـــە 9% و زەوتكردنـــی مـــاف و ئیســـتحقاقاتەكانی 
هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان، كـــە بەشـــێكە لـــە 
مەنزوومـــەی بەرگریـــی عێـــراق و، دواتـــر جوواڵندنـــی 
هێـــز لـــە دژی هەرێمـــی كوردســـتان و بڕینـــی بودجـــە و 
مووچـــەی خەڵكـــی كوردســـتان و دژایەتیكردنـــی كـــورد 
لـــە مەحافیلـــە نێودەوڵەتییـــەكان و، پشتگوێخســـتنی 

تایبە ت بۆ گواڵنی نووسیوە 
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وێرانكردنـــی  و  ئەنفـــال  و  كیمیابـــاران  قەرەبـــووی 
قاتوقـــڕی،  و  كوشـــتن  و  كوردســـتان  گوندەكانـــی 
ئەمانـــە هەمـــووی وای كـــرد كـــورد هەســـت بـــە زوڵـــم 
و چەوســـاندنەوەیەكی زۆر بـــكات، بـــە تایبەتـــی لـــە 
ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێـــم، 
هێـــزی  پاڵپشـــتیی  بـــە  كـــە  مەزهەبییـــەكان  هێـــزە 
دەرەكـــی چاویـــان بـــە كوردســـتان هـــەڵ نەدەهـــات كـــە 
بـــە هەمـــوو پێوەرەكانـــی ســـەقامگیری و ئارامـــی و 
وەبەرهێنـــان بـــەراورد بـــە ناوچەكانـــی دیكـــەی عێـــراق 
ـــی  ـــۆ لێدان ـــوون ب ـــە بۆســـەدا ب ـــەردەوام ل ـــووە، ب ـــاواز ب جی
ــەرۆك  ــە سـ ــاش، بۆیـ ــی بـ ــتكەوت و كارێكـ ــەر دەسـ هـ
و  برســـیكردن  ڕووبـــەڕووی  تونـــدی  بـــە  بارزانـــی 
ـــە  ســـزادانی خەڵكـــی كوردســـتان ڕاوەســـتایەوە و نەكەوت
ژێـــر ئـــەو فشـــار و پاڵەپەســـتۆیانەی كـــە دەیانویســـت 
ڕیفرانـــدۆم نەكرێـــت، یـــان دوا بخرێـــت، لـــە كاتێكـــدا لـــە 
دەســـتووری عێراقـــدا ئـــەو مافـــە بـــە گەلـــی كوردســـتان 
ـــە دەســـتووری  ـــەت ل ـــكات، تەنان ـــدۆم ب دراوە كـــە ڕیفران
جێبەجێكردنـــی  هاتـــووە:  عێراقیشـــدا  هەمیشـــەیی 
ماددەكانـــی دەســـتوور زامنـــی یەكپارچەیـــی خاكـــی 
عێـــراق دەكات، هەرچەنـــدە لـــە ڕووی واقیعـــەوە عێـــراق 
ــەو  ــی لـ ــچ ڕۆڵێكـ ــورد هیـ ــووە و كـ ــە بـ ــە پارچـ پارچـ
پارچـــە پارچـــە بوونـــە نەبـــووە، ئـــەوە هێـــزە مەزهەبـــی 
و بەكرێگیراوەكانـــی واڵتانـــی دەوروبـــەرن وایـــان كـــردووە 
هیـــچ عێراقییـــەك هەســـت بـــە هاوواڵتیبوونـــی خـــۆی 
نـــەكات، ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی وای كـــرد لـــە 
ڕیفراندۆمـــدا دوابزمـــار لـــە تابووتـــی ئـــەو دەوڵەتـــە 
بدرێـــت كـــە كـــورد بـــە هاوواڵتـــی پلـــە دوو ســـەیر 
ـــەربازی و  ـــی سیاســـی و س ـــەردەوام دژایەتی دەكات و ب

ئابووریـــی كوردســـتان دەكات.
شـــێوازێكی  ڕیفراندۆمەكـــە  پرۆســـی  كـــۆی 
ئاشـــتیخوازانە و مەدەنـــی پێـــوە دیـــار بـــوو، ڕەنگدانـــەوەی 
خواســـت و ویســـتی دانیشـــتووانی هەرێمی كوردســـتانی 
ـــی  ـــی پەیوەندی ـــی دیاریكردن نیشـــان دا لەســـەر چۆنیەت
نێـــوان هەرێـــم و حكومەتـــی فیدڕاڵـــی، بـــە پێچەوانـــەی 
كـــورد  نەیارانـــی  دژایەتییانـــەی  و  تۆمـــەت  ئـــەو 
و  بەڵگەنامـــە  بەپێـــی  ڕیفرانـــدۆم  دەیانبەخشـــییەوە، 
ڕێككەوتننامـــە نێودەوڵەتییـــەكان مافێكـــی دەســـتووری 
بەگەلـــی  جیهانـــە  گەالنـــی  هەمـــوو  یاســـایی  و 
ـــد  كوردستانیشـــەوە، بـــەاڵم چاویـــان لـــەو ڕاســـتییە نوقان
بـــوو كـــە دیاریكردنـــی مافـــی چـــارەی خۆنووســـین 
مافێكـــی سرووشـــتی و ئاســـایی گەلـــی كوردســـتانە و 
هاوكۆكـــە لەگـــەڵ هەمـــوو بەڵگەنامـــە و دیكۆمێنتـــە 
نێودەوڵەتییەكانـــدا. لـــە نـــاو ئـــەو كێشـــمەكێش و فشـــار و 

پاڵەپەســـتۆیانەدا كـــە دەكرایـــە ســـەر ســـەرۆك بارزانـــی و 
گەلـــی كوردســـتان، ســـەرۆك بارزانـــی سازشـــی لەســـەر 
ــاك  ــەیەكی پـ ــە پرۆسـ ــرد و، لـ ــەی نەكـ مافـــی گەلەكـ
و خاوێـــن و شـــەفاف و ڕێكوپێكـــدا گەلـــی بـــەرەو 
ســـندوقەكانی دەنگـــدان بـــرد و بـــە كـــۆی دەنـــگ 
بـــە بەڵـــێ وەاڵمـــی نەیـــاران و دوژمنانـــی كوردیـــان 
دایـــەوە. هەرچەنـــدە ســـەرۆك بارزانـــی و گەلەكـــەی لـــە 
ـــەكان و  ـــزی هاوپەیمان ـــەر هەڵوێســـتی الواز و ك بەرامب
ــەوە  ــی زۆر بوونـ ــێ ئومێدییەكـ ــی بـ ــتەكان تووشـ دۆسـ
و، وتەكـــەی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ســـەركردەی 
مێژوویـــی و ســـیمبولی كوردیـــان بیـــر هێناینـــەوە بـــەوەی: 
ــاكان«،  ــە چیـ ــە لـ ــە جگـ ــتمان نییـ ــاوڕێ و دۆسـ »هـ
ـــی كـــورد و  ـــی و گەل ـــەاڵم پێداگریـــی ســـەرۆك بارزان ب
ســـەرجەم كوردســـتانییان ئـــەوەی ســـەلماند كـــە گەلـــی 
كوردســـتان پێداگرییەكـــی زۆری لەســـەر دامەزراندنـــی 

دەوڵەتـــی كوردســـتان هەیـــە.
ڕیفرانـــدۆم هەنگاوێكـــی مێژوویـــی و قۆناغێكـــی 
بزووتنـــەوەی  قۆناغەكانـــی  لـــە  پێشـــكەوتووە 
بەپێـــی  هەنگاوەشـــی  ئـــەم  كـــورد،  ڕزگاریخـــوازی 
و  نێودەوڵەتییـــەكان  دیكۆمێنتـــە  و  بەڵگەنامـــە 
ئاشـــتی و  بـــە  هەمـــوو ڕێكەوتنامـــە جیهانییـــەكان 
شـــەفافانە پەیڕەوكـــراوە و دەرئەنجامەكەشـــی هیـــچ 
گومـــان و كەموكورتییەكـــی بەســـەرەوە نییـــە، بگـــرە 
لـــە ئەنجامدانـــی ڕیفراندۆمەكـــەدا زۆر ســـەركەوتوو 
بوویـــن و لەكاتـــی خۆیـــدا بـــوو، چونكـــە ڕیفرانـــدۆم لـــە 
دەرئەنجامـــی ئـــەو شكســـت و نەهامەتـــی و زوڵمـــە زۆرە 
هـــات كـــە بـــە درێژایـــی مێـــژوو دەرهـــەق بـــە گەلـــی 
كوردســـتان بـــە پـــان و بەرنامـــە جێبەجـــێ دەكـــرا، 
ــورد  ــدا كـ ــۆی لەخۆیـ ــەر خـ ــەوەی هـ ــڕای ئـ ــە وێـ ئەمـ
بـــە نەشـــتەرگەرییەكی شكســـتخواردوو بـــە زۆرەملـــێ 
بـــەم دەوڵەتـــەوە )پرۆســـەی بەیەكـــەوە  بەســـتراوەتەوە 
ــوور، ویایەتـــی مووســـڵ،  ــتانی باشـ ــتنی كوردسـ بەسـ
بەغـــداد و  لەگـــەڵ عێراقـــی عەرەبـــی )ویایەتـــی 
بەســـرە(، حكومەتـــە یـــەك لـــە دوای یەكەكانـــی عێـــراق 
نـــەك هـــەر نەیانتوانـــی ئـــەو هەســـت و ســـۆزە بـــۆ 
ـــەو  ـــە یەكـــی ئ ـــی پل ـــە هاوواڵت ـــورد دروســـت بكـــەن ك ك
واڵتـــەن، بەڵكـــو بـــە خراپتریـــن و قێزەوەنتریـــن شـــێوە 
ــان لەگەڵـــدا كـــردوون، تـــا گەیشـــتە ئاســـتی  مامەڵەیـ
كۆمەڵكـــوژی و قەتڵوعـــام و دەركـــردن و زەوتكردنـــی 
كەلتـــوور و زمـــان و خـــاك و مافـــی ژیـــان، هـــەر 
ــیرینی  ــی ناشـ ــوور و دابونەریتـ ــەوە كەلتـ ــەم ڕوانگەیـ لـ
ئازاردانـــی  و  ڕەتكردنـــەوە  و  بەرامبـــەر  ســـڕینەوەی 
كـــورد، وەكـــو میراتییەكـــی ناشـــیرینی لـــێ هاتـــووە و 

ڕیفراندۆم لە دەرئەنجامی ئەو 
شكست و نەهامەتی و زوڵمە 
زۆرە هات كە بە درێژایی مێژوو 
دەرهەق بە گەلی كوردستان بە 
پالن و بەرنامە جێبەجێ دەكرا

كەلتوور و دابونەریتی 
ناشیرینی سڕینەوەی بەرامبەر و 
ڕەتكردنەوە و ئازاردانی كورد، 
وەكو میراتییەكی ناشیرینی 
لێ هاتووە و تا ئەمڕۆش هەر 
بەردەوامیی هەیە

حكومەتە یەك لە دوای 
یەكەكانی عێراق نەك هەر 
نەیانتوانی ئەو هەست و 
سۆزە بۆ كورد دروست بكەن 
كە هاوواڵتی پلە یەكی ئەو 
واڵتەن، بەڵكو بە خراپترین و 
قێزەوەنترین شێوە مامەڵەیان 
لەگەڵدا كردوون

حكومەتی عێراق هەموو هەوڵە 
دیپلۆماسییەكانی لەگەڵ واڵتانی 
هەرێمی و نێودەوڵەتی بەكار 
هێنا بۆ فشارخستنە سەر هەرێم 
و گەمارۆی زەمینی و ئاسمانی 
و ئابووریشی دژی خەڵكی 
كوردستان و دابڕانیان لە 
جیهانی دەرەوە جێبەجێ كرد
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تـــا ئەمـــڕۆش هـــەر بەردەوامیـــی هەیـــە، كۆمەڵگـــەی 
نێودەوڵەتییـــش هەمـــوو ئـــەو بەڵگەنامـــە و عورفـــە 
نێودەوڵەتـــی و یاســـا و ڕێســـایانەیان ڕەت كردووەتـــەوە 
بـــۆ  دەكات  كـــورد  گەلـــی  مافـــی  لـــە  بـــاس  كـــە 
دیاركردنـــی چارەنووســـی خـــۆی، ئەوەتـــا لـــە 22ی 
تەمـــوزی ســـاڵی 2010  ڕاگەیاندنـــی یەكایەنـــەی 
ــرا  ــێ كـ ــی لـ ــوازییەكی باشـ ــۆفۆ پێشـ ــی كۆسـ دەوڵەتـ
ــی  ــی مافـ ــو بیروباوەڕێكـ ــی وەكـ و دادگای نێودەوڵەتـ
چـــارەی خۆنووســـین ســـەیری كـــرد، واتـــا دادگای 
ڕاگەیاندنـــی  بیرۆكـــەی  بـــە  بـــڕوای  نێودەوڵەتـــی 
جیابوونـــەوە وەكـــو چارەســـەرێكی گونجـــاو داوە، بـــە 
پێچەوانـــەی ڕاپرســـییەكەی هەرێمـــی كوردســـتانەوە كـــە 
ـــە دیپلۆماســـییەكانی  ـــراق هەمـــوو هەوڵ ـــی عێ حكومەت
لەگـــەڵ واڵتانـــی هەرێمـــی و نێودەوڵەتـــی بـــەكار هێنـــا 
ـــی  ـــم و گەمـــارۆی زەمین ـــۆ فشارخســـتنە ســـەر هەرێ ب
و ئاســـمانی و ئابووریشـــی دژی خەڵكـــی كوردســـتان 
كـــرد،  جێبەجـــێ  دەرەوە  جیهانـــی  لـــە  دابڕانیـــان  و 
بەكارهێنانـــی هێـــزی ســـەربازی بـــۆ كۆنتڕۆڵكـــردن 
و داگیركردنـــی ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی 
و  شـــنگال  و  كەركـــووك  لـــە  هەرێـــم  ئیـــدارەی 
پێشـــێلكارییەكی  دیكـــە،  ناوچەكانـــی  و  خانەقیـــن 
ڕوونـــی دەســـتوور بـــوو. بەیاننامـــەی ژمـــارە 23ی 
ئەنجومەنـــی نوێنەرانـــی عێراقیـــش بـــەوەی ڕیفرانـــدۆم 
ناكۆكـــە لەگـــەڵ دەســـتووری هەمیشـــەیی عێراقـــدا 
ئەنجومەنـــی  وەكـــو  دامەزراوەیەكـــی  ئاســـت  لـــە 
نوێنەرانـــی عێراقـــی فیدراڵیـــدا نەبـــوو، لـــە واڵتێكـــدا 
كـــە چەندیـــن نەتـــەوە و ئاییـــن و ئایینـــزای تێـــدا دەژی، 
كوردســـتان  گەلـــی  ســـزادانی  بەیاننامەیەكـــی  لـــە 
نوێنەرانـــی  ئەنجومەنـــی  كـــە  بەتایبەتـــی  دەچـــوو، 
عێـــراق دەســـەاڵتی دەركردنـــی بڕیـــاری نییـــە، هەروەكـــو 
چـــۆن لـــە دادگای بـــااڵی فیدڕاڵیـــدا هاتـــووە كـــە 
لـــە دەســـەاڵتەكانی ئەنجومەنـــی  بڕیـــار  دەركردنـــی 
نوێنەرانـــی عێراقـــدا نییـــە. كەچـــی ئـــەم دادگایـــەش 
هاوشـــێوەی دەســـەاڵتەكانی دیكـــەی دەوڵەتـــی عێـــراق 
ڕیفراندۆمەكـــەی ڕەت كـــردەوە و بـــە نادەســـتووریی 
دەســـتووری  دیباجـــەی  لـــە  كاتێكـــدا  لـــە  دانـــا، 
ــراق  ــی عێـ ــووە: یەكپارچەیـ ــدا هاتـ ــەیی عێراقـ هەمیشـ
ـــتوورییەكانەوە  ـــە دەس ـــاددە و بڕگ ـــی م ـــە جێبەجێكردن ب
ئەجێنـــدەی  لەژێـــر  دادگایـــەش  ئـــەم  بەســـتراوەتەوە، 
ـــوو  ـــتان هەم ـــی كوردس ـــی گەل ـــی و دژایەتیكردن دەرەك
پشـــتگوێ  دەســـتوورییانەی  بڕگـــە  و  مـــاددە  ئـــەو 
خســـتووە كە تایبەتە بە گەلی كوردســـتان و پاراســـتنی 
ـــە  ـــی، ب ـــی و ئابوورییەكان ـــتووری و نەتەوەی ـــە دەس ماف

ڕاددەیـــەك 63 مـــاددەی دەســـتووری كـــە تایبەتـــە بـــە 
مافەكانـــی هەرێـــم، پێشـــێل كـــراون و بـــە هـــۆی فشـــاری 
سیاســـی حكومـــەت و دەســـەاڵتدارانی میلیشـــیاتەكان 
نەكـــراون،  جێبەجـــێ  ناوچەكـــەوە  حكومەتەكانـــی  و 
بـــێ ئـــەوەی دادگای فیدڕاڵـــی هیـــچ هەڵوێســـتێكی 
ـــران و  ـــا و ئێ ـــی توركی ـــی پایتەختەكان ـــت، بەتایبەت هەبێ
ـــدۆم  ـــان دژی ڕیفران ـــەو تۆمەتێكی ـــە هەریەك ســـووریا ك
هۆنیوەتـــەوە، لەمـــەش خراپتـــر ئـــەوە بـــوو كـــە میللەتێـــك 
ــەر  ــان لەسـ ــمانی و زەوییـ ــارۆی ئاسـ ــزا درا و گەمـ سـ
ســـەپاند و، هێـــزی ســـەربازییان دژی بەكارهێنـــا و، لـــە 
ناوچـــە كوردســـتانییەكان مـــاڵ و موڵكـــی كوردیـــان 
ســـووتاند و وێرانیـــان كـــرد و خەڵكـــە ڕەســـەنەكەیان 
ــتی  ــەربازی و پاڵپشـ ــزی سـ ــە هێـ ــرد و، بـ ــەدەر كـ دەربـ
میلیشـــیات و واڵتانـــی دوروبـــەر هێرشـــی توندیـــان 

كـــردە ســـەر پێشـــمەرگە و خەڵكـــی كوردســـتان.
پرســـی كـــورد لـــە هەرێمـــی كوردســـتان و پارچەكانـــی 
و  پەراوێزخســـتن  بـــە  دەوروبـــەر،  واڵتانـــی  دیكـــەی 
ـــێ  ـــت و دەرگای ملمان ـــەر نابێ پشتگوێخســـتن چارەس
ـــی بەجـــێ  ـــە كراوەی ـــەكان ب و ناســـەقامگیری و ئاڵۆزیی
دەهێڵێـــت، ئێســـتا چارەنووســـی هەرێمـــی كوردســـتان و 
ناوچەكـــەش لـــە نـــاو دەوڵەتێكـــی بـــەزۆر لكێنـــراوی 
تائیفـــی و مەزهەبیـــدا ماوەتـــەوە، ئەمـــە لـــە كاتێكدایـــە 
لـــە ســـێ دەیـــەی ڕابـــردوودا حكومەتـــی هەرێمـــی 
ـــەری ئارامـــی و  ـــە فاكت كوردســـتان ســـەلماندوویەتی ك
ســـەقامگیرییە لە ناوچەكەدا و خوازیاری پێكەوە ژیان 
و دۆســـتایەتییە، بـــە ڕاددەیـــەك هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
قۆنـــاغ و ســـەردەمێكی هەســـتیاردا بـــوو بـــە پێگەیـــەك بۆ 
پێكـــەوە ژیـــان و لێبووردەیـــی و جێگەكردنـــەوەی هەمـــوو 
ــدەی نـــەك ناوچەكانـــی  ــاوارە و پەناهەنـ ــاو و ئـ لێقەومـ
دەوروبـــەر.  ناوچەكانـــی  ســـەرجەم  بەڵكـــو  عێـــراق، 
ــورد  ــیی كـ ــووی دیپلۆماســـی و سیاسـ خەباتـــی داهاتـ
ـــت  ـــی، دەبێ ـــی هەرێم ـــكا و واڵتان ـــا و ئەمری ـــە ئەوروپ ل
ـــە ناوخـــۆی هەرێمیشـــدا  ـــت، ل ـــر بێ ـــر و بەهێزت زۆر زیات
ــەوەی  ــۆ ئـ ــە بـ ــەرۆك بارزانییـ ــە سـ ــتی بـ ــورد پێویسـ كـ
بـــە یەكگرتوویـــی بمێنێتـــەوە و تەبایـــی بهێنێتـــەدی و 
هێـــزی ئابـــووری و یەكگرتوویـــی هێـــزی پێشـــمەرگە 
بپارێزێـــت، تاوەكـــو لـــە قۆناغـــی داهاتـــوودا پارێـــزەری 
دەســـتكەوت و مافەكانـــی گەلـــی كوردســـتان بێـــت، 
ــە  ــی ددان بـ ــەی نێودەوڵەتـ ــەی كۆمەڵگـ ــەو كاتـ ــا ئـ تـ
مافـــی دەســـتووری و یاســـایی و شـــەرعیی خەڵكـــی 
كوردســـتان و نەتـــەوەی كـــورددا دەنێـــت و، چیتـــر كـــورد 
باشـــووری كوردســـتان و پارچەكانـــی دیكـــەی  لـــە 

كوردســـتان قەتڵوعـــام نەكرێـــت.
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بەكارهێنانی هێزی سەربازی 
بۆ كۆنتڕۆڵكردن و داگیركردنی 

ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی 
ئیدارەی هەرێم لە كەركووك و 

شنگال و خانەقین و ناوچەكانی 
دیكە، پێشێلكارییەكی ڕوونی 

دەستوور بوو

پرسی كورد لە هەرێمی 
كوردستان و پارچەكانی 

دیكەی واڵتانی دەوروبەر، بە 
پەراوێزخستن و پشتگوێخستن 

چارەسەر نابێت و دەرگای 
ملمالنێ و ناسەقامگیری و 

ئاڵۆزییەكان بە كراوەیی بەجێ 
دەهێڵێت

63 ماددەی دەستووری كە 
تایبەتە بە مافەكانی هەرێم، 

پێشێل كراون و بە هۆی 
فشاری سیاسی حكومەت و 

دەسەاڵتدارانی میلیشیاتەكان 
و حكومەتەكانی ناوچەكەوە 

جێبەجێ نەكراون

لە سێ دەیەی ڕابردوودا 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 
سەلماندوویەتی كە فاكتەری 

ئارامی و سەقامگیرییە لە 
ناوچەكەدا و خوازیاری پێكەوە 

ژیان و دۆستایەتییە
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الی مەال مستەفا بارزانی ئایین و 
نیشتمانپەروەری بەهایەكی گەورەی 
هەبوو، ئێمەش لە وتارەكانماندا 
بانگەشەمان بۆ كوردایەتی دەكرد

مەال شێخ عەبدولجەبار شێخ حەمدی
كەسایەتیی دیاری ئایینی لە زاخۆ بۆ گواڵن:

مــەال شــێخ عەبدولجەبــار شــێخ حەمــدی مامۆســتا و زانایەكــی هەڵكەوتــووی شــارەزایە لــە بــواری شــەریعەت و فقهــی 
ئیســامی، بــە درێژایــی تەمەنــی خزمەتــی زانســتە شــەرعییەكانی كــردووە و لــە قوتابخانــە ئایینیــەكان وانــەی وتووەتــەوە 
ــە  ــووە. ل ــان وەرگرت ــەی زانســتیی مەالیەتیی ــەو بڕوانام ــتی ئ ــەر دەس ــی لەس ــتای ئایین ــی بەرچــاو مامۆس و ژمارەیەك
ئێســتادا كەســێكی دیــاری ئایینــی و كۆمەاڵیەتیــی ئیــدارەی ســەربەخۆی زاخۆیــە و لەنــاو ئەهلــی زانســت و زانایانــی 
ئایینــی ڕێزلێگیــراوە و لەنــاو ڕیزەكانــی یەكێتــی زانایانیــش جێدەســتی خزمەتــی دیــار بــووە و، لــە شۆڕشــی ئەیلوولیــش 
جگــە لــە ئەركــە ئایینییەكــەی پێشــمەرگەش بــووە و یــادەوەری زۆری هەیــە بــە تایبەتــی لــە ســەردەمی شۆڕشــی ئەیلــوول 
ــەردەوام  ــووە و ب ــا و مامۆســتا و مــەالی ئایینــی هەب ــۆ زان ــز و تەقدیرێكــی زۆری ب ــی كــە ڕێ و مــەال مســتەفا بارزان
هانــی داون بــۆ پێكــەوە ژیــان و خزمەتكردنــی هاوواڵتیــان، گۆڤــاری گــواڵن دیدارێكــی لەگــەڵ ئەنجــام دا و بــەم جــۆرە 

وەاڵمــی پرســیارەكانی دایــەوە.
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* بـــەو پێیـــەی تەمەنێكـــی درێـــژت لە خوداپەرســـتی 
ــت  ــی باشـ ــردووە و زانیارییەكـ ــەر بـ ــەوە بەسـ و وانەوتنـ
لـــە فقهـــی و شـــەریعەتی ئیســـامی هەیـــە، ســـەرەتا 
حـــەز دەكەیـــن باســـێكی ئـــەو ڕەســـەنایەتییەی ئایینـــی 
پیـــرۆزی ئیســـاممان بـــۆ بكەیـــت كـــە الی مـــەالی 

ـــووە؟ ـــورد هەب ك
-زانـــا و مـــەالی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام لـــە 
ـــان  ـــژوو ڕۆڵێكـــی گەورەی ـــی مێ ـــە درێژای ـــتان ب كوردس
پێگەیاندنـــی  و  ئایینەكەیـــان  خزمەتكردنـــی  لـــە 
موســـڵمانان هەبـــووە، لـــە مزگـــەوت و تەكیـــە و خانەقـــا 
و حوجـــرەكان بـــە دەیـــان كەســـایەتیی بەناوبانـــگ و 
پێگەیانـــدووە،  ســـەركردەیان  و  شـــاعیر  و  ڕۆشـــنبیر 
ـــان  ـــودای گـــەورە و میهرەب عشـــق و خۆشەویســـتیی خ
ــەر  ــوای لەسـ ــەد )دروودی خـ ــان محەمـ و پێغەمبەرمـ
ـــوردی  ـــی ك ـــورد تاك ـــووە، مـــەالی ك ـــدا ب ـــە دڵ ـــت( ل بێ
بـــە شـــێوەیەك پـــەروەردە كـــردووە، ڕێـــز لـــە ڕەســـەنایەتیی 

ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام بگـــرن و ڕێـــزی ئاییـــن 
ــە ڕاددەیـــەك  ــرن، بـ و ئایینزاكانـــی دیكـــەش بگـ
پێكەوەژیانـــی  نموونـــەی  بووەتـــە  كوردســـتان 
ئایینـــی و نەتەوەیـــی. مامۆســـتای ئایینـــی لـــە 
ــە پێگەیاندنـــی  ــان لـ ــڕای ڕۆڵیـ ــتان وێـ كوردسـ
تاكـــی كـــورد، ڕۆڵێكـــی گەورەشـــیان لەنـــاو 
لـــە  بینیـــوە،  كـــورد  خەباتـــی  و  شـــۆڕش 
ــتایانی ئایینـــی  ــوول مامۆسـ شۆڕشـــی ئەیلـ
و  شـــۆڕش  پێشـــمەرگەی  زۆربەیـــان 
دۆســـتی نزیكـــی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
بـــوون، ئـــەوان لەبـــەر خۆشەویســـتی بـــۆ 
ئـــەو ســـەركردە گەورەیـــە كـــە لـــە پێنـــاو 
ئاییـــن و خـــاك و نیشـــتمان و نەتەوەكەیـــدا 
شۆڕشـــی  فراوانتریـــن  و  گەورەتریـــن 
لەنـــاو كـــورد بەڕێـــوە بـــرد، هەربۆیـــە 
ــی  ــەال الیەنگرانـ ــتاو مـ ــوو مامۆسـ هەمـ

ــوون. ــی بـ ــتەفا بارزانـ ــەال مسـ مـ
مـــەالی كـــورد شـــارەزاییەكی باشـــی 

لـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام و قورئانـــی 
پێغەمبەرمـــان  فەرموودەكانـــی  و  پیـــرۆز 

هەبـــووە  بێـــت(  لەســـەر  خـــوای  )دروودی 
و هەیـــە، مـــن باســـی كەســـانێك ناكـــەم بـــە 
بیـــری هەڵـــەی هێنـــراو بـــۆ نـــاو ئایینەكـــە و 
ــە  ــان داوە لـ ــوردی الیـ ــەی كـ ــاو كۆمەڵگـ ــۆ نـ بـ
ڕەســـەنایەتیی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام، كـــە 
وایـــان كـــردووە فكـــری توندوتیـــژی و نامرۆڤانـــە 

كورد دەبێت لە دەوری مسعود 
بارزانی كۆببێتەوە، چونكە 
دوژمنی كورد زۆر و بەهێز 

و زاڵمن و پێویستیمان بەو 
بانگەشەی یەكگرتوویی و پێكەوە 

ژیان و لێبووردەییە هەیە كە 
بەڕێزیان بانگەشەی بۆ دەكات



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1338(  122022/10/24

تێكـــەڵ بـــە دینەكـــە بكـــەن. دەزانیـــن ئایینـــی پیـــرۆزی 
ئیســـام خـــودای گـــەورە و میهرەبـــان بـــۆ هەمـــوو 
بەشـــەرییەتی هێنـــاوە. خـــودای گـــەورە و میهرەبـــان 
دەفەرموێـــت: »َولََقـــْد َكرَّْمَنـــا َبِنـــي آَدَم َوَحَمْلَناُهـــْم ِف 
ـــَىٰ  ـــْم َع ْلَناُه ـــاِت َوَفضَّ يَِّب ـــَن الطَّ ـــم مِّ ـــِر َوَرزَْقَناُه ـــَرِّ َواْلَبْح اْل

ـــە ئایەتێكـــی دیكـــەدا  ـــًا«. ل ـــا َتْفِضي ـــْن َخَلْقَن مَّ ـــٍر مِّ َكِث

هاتـــووە پـــەروەردگار بـــە پێغەمبـــەر )دروودی خـــوای 
لەســـەر بێـــت( دەڵێـــت: »َوَمـــا أَرَْســـْلَنَك إاِلَّ رِْحَمـــًة 
ـــی ئیســـامی  ـــای ئایین ـــَلِمنَي«. مامۆســـتا و زان ْلَعـ للِّ

ـــژی  ـــری توندوتی ـــێوەیەك دوای بی ـــچ ش ـــە هی ـــرۆز ب پی
كوردیـــان  موســـڵمانی  و  نەكەوتـــوون  تەكفیـــری  و 

بەهەڵـــەدا نەبـــردووە و نایبـــەن. 
ئایینـــی  تێگەیشـــتنەی  ئـــەم ڕەســـەنایەتی و   *
ـــورد كەلتوورێكـــی  ـــردووە ك ـــرۆزی ئیســـامە وای ك پی
ــا  ــت، ئایـ ــی هەبێـ ــان و لێبووردەیـ ــەوە ژیـ ــەرزی پێكـ بـ
ئیســـام  پیـــرۆزی  ئایینـــی  ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی 
چییـــە لـــە دژایەتیكردنـــی توندوتیـــژی و چاندنـــی 

تـــۆوی پێكەوەژیـــان و لێبووردەیـــی؟ 
پێغەمبـــەر  بـــۆ  ئایەتێكـــی  گـــەورە  خـــودای   -
خـــوارەوە  هێنایـــە  بێـــت(  لەســـەر  خـــوای  )دروودی 
ــُد  َ الرُّْشـ ــنيَّ ــْد َتَبـ ــِن َقـ يـ ــرَاَه ِف الدِّ و پێـــی وت: »اَل إِْكـ
..«، واتـــا كۆتایـــی هاتـــووە خەڵكـــی بـــە  ــَن اْلَغـــيِّ ِمـ

ــا ئـــەوە خـــودای گـــەورە و  زۆر بكرێنـــە ئیســـام، واتـ
دلۆڤانـــە پێمـــان دەڵێـــت بـــە زۆر كـــەس نەكرێتـــە ئیســـام 
و ڕێـــز لـــە هەمـــوو مرۆڤایەتـــی بگـــرن. ئەگـــەر بـــە 
قســـەی خـــودای گـــەورە و پێغەمبەرمـــان )دروودی 
گومـــڕان.  ئـــەوە  نەكـــەن،  بێـــت(  لەســـەر  خـــوای 
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام ئایینـــی پێكـــەوە ژیـــان 
لـــە  میهرەبـــان  و  گـــەورە  خـــودای  لێبووردەییـــە.  و 
ئایەتێكـــدا كـــە بـــۆ پێغەمبەرمـــان )دروودی خـــوای 
لەســـەر بێـــت( دابەزیـــوە وتوویەتـــی: »لَُكـــْم ِديُنُكـــْم َوِلَ 
ـــە  ـــش ب ـــوان نەتەوەكانی ـــی نێ ـــەوە ژیان ـــۆ پێك ـــِن«. ب ِدي

هەمـــان شـــێوە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام بـــۆ هەمـــوو 
مرۆڤایەتـــی و كۆمەڵگـــەی مرۆڤایەتـــی هاتووەتـــە 
خـــوارەوە، لـــەم ڕووەوە خـــودای گـــەورەو میهرەبـــان لـــە 
ـــا  قورئانـــی پیـــرۆزدا ئەمجـــارە بـــە ئێمـــەش دەڵێـــت: »َي
ـــْم  ـــٰى َوَجَعْلَناُك ـــٍر َوُأْنَث ـــْن َذَك ـــْم ِم ـــا َخَلْقَناُك ـــاُس إِنَّ ـــا النَّ َه أَيُّ

ُشـــُعوًبا َوَقَباِئـــَل لَِتَعارَُفـــوا ۚ إِنَّ أَْكرََمُكـــْم ِعْنـــَد اللَّـــِه 

أَْتَقاُكـــْم ۚ إِنَّ اللَّـــَه َعِليـــٌم َخِبـــٌر«. ئەركـــی ســـەرەكیی 

ــە  ــووە لـ ــام بـ ــرۆزی ئیسـ ــی پیـ ــتایانی ئایینـ مامۆسـ
ــام  ــەنایەتییەی ئیسـ ــی و ڕەسـ ــەم جوانـ ــورد ئـ ــاو كـ نـ
بگەیەنـــن و لـــە نـــاو دڵـــی یەكـــە یەكـــەی تاكـــی 

ـــی ســـەركردەی  ـــن. مـــەال مســـتەفا بارزان ـــورد بیچێن ك
پـــەروەردەی  هـــەر  كوردیـــش  دیـــاری  گـــەورەو 
ـــە  ـــەم قوتابخان ـــتی و ئ ـــی خوداپەرس مزگـــەوت و ئەهل
بـــووە.  كوردایەتـــی  و  ئایینـــی  ڕەســـەنایەتییەی 
ئەوەتـــا مزگـــەوت و كەنیســـە و پەرســـتگای زۆر لـــە 
كوردســـتان هـــەن، گوندەكانـــی كوردســـتان هەمـــووی 
كریســـتیانی  و  موســـڵمان  و  یەكتـــرن  دراوســـێی 
تێدایـــە، هیـــچ جـــوداكاری و جیاوازییـــەك لـــە نێـــوان 
بـــە  دهـــۆك  پارێـــزگای  لـــە  ناكەیـــن،  مرۆڤـــەكان 
ـــی تێكەڵەیەكـــی زۆری موســـڵمان و كریســـتیان  تایبەت
و ئێـــزدی هـــەن. داواكارم لـــە حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان زیاتـــر كار لەســـەر ئـــەم ڕەســـەنایەتییەی 
و  زوڵملێكـــراوە  نەتەوەیەكـــی  كـــورد  بـــكات،  كـــورد 
بـــە زۆرینـــە موســـڵمانە، بـــەاڵم ئێـــزدی و كاكەیـــی 
تێـــدا  ئاییـــن و مەزهەبـــی دیكەشـــمان  و چەندیـــن 
هەیـــە و كریســـتیانەكانیش بـــە هەمـــوو تائیفەكانیانـــەوە 
هەرگیـــز كـــورد زوڵـــم و ســـتەمیان بەرامبـــەر نەكـــردووە 
و ناشـــیكات، ئەمانـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام لـــە 
ڕێگـــەی قورئانـــی پیـــرۆز و فەرموودەكانـــەوە پێمـــان 
ـــەری  ـــی لەس ـــەال مســـتەفا بارزان ـــا م ـــن و هەروەه دەڵێ

ڕۆشـــتووە و پەیـــڕەوی كـــردووە. 
* كـــورد وێـــڕای ئـــەوەی موســـڵمانە نەتەوەیەكـــی 
هەمـــوو  لـــە  بـــووە،  میواندۆســـتیش  و  ئاشـــتیخواز 
بـــە  هەرگیـــز  مێژووییەكانـــدا  قۆناغـــە  و  ســـەردەم 
دوای تۆڵـــە و توندوتیـــژی نەكەوتـــووە و باوەشـــی وااڵ 
كـــردووە بـــۆ هەمـــوو لێقەومـــاو ئـــاوارە و پەناهەندەیـــەك، 
و  عـــەرەب  موســـڵمانی  میللەتـــی  دەوروبەریشـــمان 
فـــارس و توركـــی لێیـــە، بـــۆەاڵم بەداخـــەوە حكومـــەت و 
ڕژێمەكانـــی ئـــەوان بـــە پێچەوانـــەوە بـــەردەوام هێرشـــیان 
ـــد ئەمـــە دژی دەقـــی  ـــا تاچەن ـــە ســـەرمان، ئای كردووەت
فەرموودەكانـــی  و  پیـــرۆز  قورئانـــی  ئایتەكانـــی 

)د.خ(؟ پێغەمبەرمانـــە 
- كـــورد گەلێكـــی مرۆڤدۆســـت و ئاشـــتیخواز بـــووە 
ـــتمانەكەی  ـــاك و نیش ـــۆ خ و عشـــق و خۆشەویســـتی ب
زۆرە، گەلێكـــی خوداپەرســـت و گوێڕایەڵـــی كاری 
ســـەیری  بـــرا  وەكـــو  هەمیشـــە  باشـــەیە،  و  چاكـــە 
نەتەوەكانـــی دیكـــەی عـــەرەب و فـــارس و توركـــی 
كـــردووە، الپەرەكانـــی مێـــژوو هەڵبدەنـــەوە پڕیەتـــی 
ــەوە  ــەر، بەداخـ ــی بەرامبـ ــە فریاكەوتنـ ــە و بـ ــە چاكـ لـ
ـــەت و  ـــەن حكوم ـــە الی ـــەر و ل ـــتەمی دەوروب ـــم و س زوڵ
ـــك  ـــە هەندێ ـــارس ك ـــورك و ف ـــی عـــەرەب و ت ڕژێمەكان
جـــار ئـــەم قیـــن و ڕقەیـــان بـــە ئەنقەســـت لـــە نـــاو 

لە شۆڕشی ئەیلوول مامۆستایانی 
ئایینی زۆربەیان پێشمەرگەی 
شۆڕش و دۆستی نزیكی مەال 
مستەفا بارزانی بوون

ئەوە خودای گەورە و دلۆڤانە 
پێمان دەڵێت بە زۆر كەس 
نەكرێتە ئیسالم و ڕێز لە 
هەموو مرۆڤایەتی بگرن. ئەگەر 
بە قسەی خودای گەورە و 
پێغەمبەرمان )دروودی خوای 
لەسەر بێت( نەكەن، ئەوە 
گومڕان

دەبێت مامۆستایانی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالم زیاتر بچنە 
ناو نەتەوەكانی دیكەوە و 
ڕەسەنایەتی و موسڵمانێتی و 
مرۆڤدۆستی و ئاشتیخوازیی 
گەلی كورد زیاتر بگەیەننە 
ئەو نەتەوانە بۆ ئەوەی ڕژێم 
و حكومەتەكانیان بە هەڵە 
ڕاستیەكانیان بۆ نەگوازنەوە

مەالی كورد تاكی كوردی بە 
شێوەیەك پەروەردە كردووە، ڕێز 
لە ڕەسەنایەتیی ئایینی پیرۆزی 
ئیسالم بگرن و ڕێزی ئایین و 
ئایینزاكانی دیكەش بگرن

مامۆستا و زانای ئایینی ئیسالمی 
پیرۆز بە هیچ شێوەیەك دوای 
بیری توندوتیژی و تەكفیری 
نەكەوتوون و موسڵمانی كوردیان 
بەهەڵەدا نەبردووە و نایبەن
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بـــە  جـــار  زۆر  چانـــدووە،  خۆیانیشـــدا  نەتەوەكانـــی 
ــە و  ــەوان زۆرینـ ــن، ئـ ــفیان كردوویـ ــر و الدەر وەسـ كافـ
بااڵدەســـتن و دەیانەوێـــت ڕۆڵـــی براگـــەورە نەگێـــڕن، 
بـــە پێچەوانـــەوە خوازیـــاری ئـــازاردان و داگیركردنـــی 
زەوی و خاكـــی كـــوردن، لـــە وتەكانـــی خـــوای گـــەورەو 
َهـــا النَّـــاُس إِنَّـــا  میهرەبـــان كـــە پێمـــان دەڵێـــت: »َيـــا أَيُّ
ـــَل  ـــُعوًبا َوَقَباِئ ـــْم ُش ـــٰى َوَجَعْلَناُك ـــٍر َوُأنَث ـــن َذَك ـــم مِّ َخَلْقَناُك

ـــَه  ـــْم * إِنَّ اللَّ ـــِه أَْتَقاُك ـــَد اللَّ ـــْم ِعن ـــوا * إِنَّ أَْكرََمُك لَِتَعارَُف

َعِليـــٌم َخِبـــر«. هەروەكو چـــۆن پێغەمبەرمـــان )دروودی 

خـــوای لەســـەر بێـــت( دەفەرموێـــت: »المســـلم مـــن ســـلم 
ـــده( لەفەرموودەیەكـــی دیكـــەش  النـــاس مـــن لســـانه وي
دەفەرمووێـــت: »امُلْســـِلُم أَُخـــو امُلْســـِلِم الَ َيْظِلُمـــُه َوالَ 
ُيْســـِلُمُه«. دەبێـــت مامۆســـتایانی ئایینـــی پیـــرۆزی 

دیكـــەوە  نەتەوەكانـــی  نـــاو  بچنـــە  زیاتـــر  ئیســـام 
و ڕەســـەنایەتی و موســـڵمانێتی و مرۆڤدۆســـتی و 
ــەو  ــە ئـ ــر بگەیەننـ ــورد زیاتـ ــی كـ ــتیخوازیی گەلـ ئاشـ
ــە  ــان بـ ــم و حكومەتەكانیـ ــەوەی ڕژێـ ــۆ ئـ ــە بـ نەتەوانـ
تووشـــی  و  نەگوازنـــەوە  بـــۆ  ڕاســـتیەكانیان  هەڵـــە 
گوناحـــی گەورەیـــان بكـــەن، خـــودای گـــەورە و دلۆڤـــان 
لـــە ســـوورەتی مائیـــدەدا پێمـــان دەڵێـــت: »َمـــْن َقَتـــَل 
ــَل  ــا َقَتـ َـ ــاٍد ِف اْلَرِْض َفَكأَنَّ ــٍس أَْو َفَسـ ــْرِ َنْفـ ــا ِبَغـ َنْفًسـ

ــاَس  ــا النَّـ ــا أَْحَيـ َـ ــا َفَكأَنَّ ــْن أَْحَياَهـ ــا َوَمـ ــاَس َجِميًعـ النَّـ

ـــا«. واتـــا هـــەر كەســـێك كەســـێك بكوژێـــت، یـــان  َجِميًع

خراپەكارییـــەك لەســـەر زەوی بـــكات، وەكـــو ئـــەوە وایـــە 
هەمـــوو مرۆڤەكانـــی كوشـــتبێت، هـــەر كەســـێكیش 
بـــە فریـــای مرۆڤێـــك بكەوێـــت، وەكـــو ئـــەوە وایـــە بـــە 

ــوو خەڵكـــی كەوتبێـــت.  ــای هەمـ فریـ
پیـــرۆزی  ئایینـــی  مامۆســـتایانی  زانـــاو    *
ئیســـام لـــە نـــاو كـــورد بـــەردەوام ئەركـــی پاراســـتنی 
و  ئیســـام  پیـــرۆزی  ئایینـــی  ڕەســـەنایەتیی 
خوداپەرســـتی و پاراســـتنی خـــاك و نیشـــتمانەكەیان 
و  پێشـــمەرگە  پاڵپشـــتیی  چەنـــد  تـــا  ئایـــا  بـــووە، 

كـــردووە؟  شۆڕشـــیان 
- پێــش وەاڵمــی پرســیارەكە دەمەوێــت بڵێــم مــن 
زۆر گلەییــم لــەو ڕاگەیانــدن و ڕۆشــنبیرانە هەیــە 
كــە وشــەی »مــەال« لــە مــەال مســتەفا بارزانــی 
دوای  كــورد  مــەالی  بۆچــی  دەزانیــت  دەكەنــەوە. 
مــەال مســتەفا بارزانــی كەوتبــوون، چونكــە لــە ئاییــن 
و نیشــتمانپەروەری و خزمەتــی كــورد الی نــەدەدا، 
ئایین و نیشتمانپەروەری الی مەال مستەفا بارزانی 
بەهایەكــی گــەورەی هەبــوو، ئێمــەش جگــە لــە ئەركــە 
بــۆ  بانگەشــەمان  وتارەكانمانــدا  لــە  دینییەكەمــان 

كوردایەتــی دەكــرد. خــودای گــەورە و پێغەمبەرمــان 
دەدەن  هانمــان  بێــت(  لەســەر  خــوای  )دروودی 
بەرگــری لــە خــاك و نەتــەوە و مرۆڤایەتــی بكەیــن، 
پێغەمبەرمــان )دروودی خــوای لەســەر بێــت( كــە 
مەككــەی بەجێهێشــت بــە هــۆی زوڵمــی كافرەكانــەوە 
ــوال أنَّ  ــِك إَلَّ ، ول ــٍد وأحبَّ ــن بَل ــِك م ــا أطيَب ــی: »م وت
قوِمــي أخرجــوين منــِك مــا ســكنُت غــرَِك«. مــەال 

ــرۆزەی  ــاوەڕە پی ــەو بیروب ــی لەســەر ئ مســتەفا بارزان
ئیســام و كوردایەتــی كوردســتانی خــۆش ویســتووە و 
كاتێكیــش هەمــوو مەالكانــی لەنــاو یەكێتــی زانایانــی 
ئایینــی پیــرۆزی ئیســامی كوردســتاندا كۆیانــی 
كــردەوە، تەنیــا بــۆ بەهێزكردنیــان و پاڵپشــتیكردنیان 
بــوو بــۆ خزمەتكردنــی ئاییــن و نەتــەوە و خاكەكەیــان 
بــوو، هــەر خــۆی مــەال مســتەفا بارزانــی دامەزرێنــەر 
ئایینــی  زانایانــی  یەكێتــی  ڕەمزیــی  ئەندامــی  و 
ئیســامی كوردســتان بــووە و مــەالكان لــە دەوری 
دەمــەش  ئــەو  دەكــردن،  ڕێنمایــی  و  كۆدەبوونــەوە 
لێــرە و لــەوێ هەندێــك مــەالی الدەر هەبــوون كــە 
خزمەتیــان بــە داگیركــەر دەكــرد، بــەاڵم ژمارەیــان 
زۆر  بارزانــی  مســتەفا  مــەال  بــوون.  كــەم  زۆر 
لــە  نەدەیــن  بــەوەی ڕێــگا  ئامــۆژگاری دەكردیــن 
نــاو خەڵــك و میللەتــدا تەفرەقــە و پشــێوی و فیتنــە 
هەبێــت، چونكــە دەیزانــی دوژمنــە زۆرەكانــی ئــەم 
گەلــە تەنیــا بــە تەفرەقــە و پشــێوی ئازاریــان داویــن 
و مــەرام و ویســتی خۆیــان بــە دەســت هێنــاوە، لــە 
ئێستاشــدا دەبێــت كــورد هەروەكــو چــۆن گوێڕایــەڵ و 
گوێبیســتی مــەال مســتەفا بارزانــی بــوو، هــەروا لــە 
ــەوە و  ــۆ ببین ــی( ك ــەرۆك )مســعود بارزان دەوری س
وەكــو مەرجــەع و كەســێكی ڕێــزدار و خۆشەویســت 
بیــن،  قســەكانی  و  ئامــۆژگاری  گوێڕایەڵــی 
هەروەكــو چــۆن نابێــت خێــزان شــیرازەی تێــك بچێــت 
و بــاوك پارێــزەر و خزمەتــكار و بەخێوكــەری بێــت، 
هــەرواش ئێمــەش ڕێــز و خۆشەویســتیمان دەبێــت بــۆ 
ــە دەوری مســعود  ــت ل ــورد دەبێ ــت، ك ســەرۆك هەبێ
بارزانــی كۆببێتــەوە، چونكــە دوژمنــی كــورد زۆر 
و بەهێــز و زاڵمــن و پێویســتیمان بــەو بانگەشــەی 
ــە  ــان و لێبووردەییــە هەی یەكگرتوویــی و پێكــەوە ژی
كــە بەڕێزیــان بانگەشــەی بــۆ دەكات، نابێــت بهێڵیــن 
نائارامــی  و  پشــێوی  فیتنەكارانــەوە  هــۆی  بــە 
بكەوێتــە نێوماڵــی كــورد و موســڵمانان و ئاییــن 
و ئایینــزاكان و نەتەوەكانــی دیكــەش لەگەڵمانــدا 

هەمــووان زیانمەنــد بیــن.

زۆر گلەییم لەو ڕاگەیاندن و 
ڕۆشنبیرانە هەیە كە وشەی 

»مەال« لە مەال مستەفا بارزانی 
دەكەنەوە

مەال مستەفا بارزانی دامەزرێنەر 
و ئەندامی ڕەمزیی یەكێتی 
زانایانی ئایینی ئیسالميی 

كوردستان بووە و مەالكان لە 
دەوری كۆدەبوونەوە و ڕێنمایی 

دەكردن

خودای گەورە و پێغەمبەرمان 
)دروودی خوای لەسەر بێت( 

هانمان دەدەن بەرگری لە خاك و 
نەتەوە و مرۆڤایەتی بكەین

مەال مستەفا بارزانی زۆر 
ئامۆژگاری دەكردین بەوەی ڕێگا 

نەدەین لە ناو خەڵك و میللەتدا 
تەفرەقە و پشێوی و فیتنە 

هەبێت، چونكە دەیزانی دوژمنە 
زۆرەكانی ئەم گەلە تەنیا بە 
تەفرەقە و پشێوی ئازاریان 

داوین و مەرام و ویستی خۆیان 
بە دەست هێناوە
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سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان دەیەوێت لە ئەزموونی 
دەوڵەتانی شكستخواردووی 
خاوەن سەرچاوەی سرووشتی 
دوورمان بخاتەوە و، هەرێمی 
كوردستان بەرەو ئەزموونی 
دەوڵەتانی سەركەوتووی خاوەن 
سەرچاوەی سرووشتی ببات

حكومەتی ئەلیكترۆنی و 
سیاسەتی یەك پەنجەرە

بەڕێـــز مســـرور بارزانـــی لـــە »لوتكـــەی جیهانـــی 
ــە ڕۆژانـــی 29  ــە لـ ــەكان – دوبـــەی« كـ حكومەتـ
و 30 ئـــاداری 2022 لـــە دوبـــەی بەڕێوەچـــوو، 
لـــە بەشـــێك لـــە وتارەكەیـــدا وتـــی: »دەمانەوێـــت 
لـــە پرۆســـەی بونیادنانـــەوەی دەوڵـــەت ســـوود لـــە 
ئیمـــارات  دەوڵەتـــی  ســـەركەوتووی  ئەزموونـــی 
وەربگریـــن، كـــە چـــۆن وزەیـــان بـــەكار هێنـــا وەك 
فاكتەرێكـــی گرنـــگ بـــۆ سەرخســـتنی پرۆســـەی 
ـــد و تێڕوانینـــەی  ـــەم دی ـــەت«. ئ ـــەوەی دەوڵ بونیادنان
ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان بـــۆ 
و  دەوڵـــەت  بونیادنانـــی  پرۆســـەی  سەرخســـتنی 
درێژەپێدانـــی پرۆســـەی پەرەپێدانـــی بـــەردەوام لـــە 
دەیـــەی دووەمـــی ســـەدەی بیســـت و یەكـــەم، ئـــەوەی 
ـــتراتیژیەتی  ـــە سیاســـەت و س ـــەوە ك ـــێ دەخوێندرێت ل
بـــۆ پەرەپێـــدان  حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
و وەبەرهێنـــان لـــە كەرتـــی وزە »نـــەوت و گاز« 
تەنیـــا بـــۆ ئـــەوە نییـــە كـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
هاوشـــێوەی زۆربـــەی دەوڵەتانـــی بەرهەمهێنـــەری 

»نـــەوت و گاز« مامەڵـــە لەگـــەڵ ئـــەم ســـێكتەرە 
گرنگـــە بـــكات، بەڵكـــو دەیەوێـــت بـــە شـــێوازی 
دەوڵەتـــە ســـەركەوتووەكان كـــە یەكێكیـــان »ئیماراتـــی 
ـــە نموونەیەكـــی  عەرەبـــی یەكگرتـــووە« كـــە توانیویان
دەوڵەتـــی ســـەركەوتووی ئەوتـــۆ پێشـــكەش بكـــەن 
ئـــەم  كـــردووە،  سەرســـام  جیهانـــی  هەمـــوو  كـــە 
تەنیـــا »دەوڵەتـــی  نـــەك  ســـەركەوتووەش  نموونـــە 
بەڵكـــو  نییـــە،   »welfare states  - خۆشـــگوزەران 
ــگوزەران  ــی و خۆشـ ــی كامەرانـ ــەی »دەوڵەتـ نموونـ

Happiness and Welfare State«یشـــە.  -
دیـــارە یـــەدەگ و هەنـــاردەی نەوتـــی ئیمـــارات 
یـــەدەگ و هەنـــاردەی نەوتـــی هـــەر یەكـــە  لـــە 
ــە،  ــر نییـ ــا و عێـــراق و ئێـــران« زیاتـ لـــە »ڤەنزویـ
ئـــەو  هەنـــاردەی  و  یـــەدەگ  لەوانەیـــە  بەڵكـــو 
دەوڵەتـــی  هەنـــاردەی   و  یـــەدەگ  لـــە  دەوڵەتانـــە 
ئیمـــارات زیاتـــر بێـــت، بـــەاڵم ئیمـــارات ڕۆكێـــت 
دەنێرێـــت بـــۆ خولگـــەی مەریـــخ و پاركـــی موعجیـــزە 
لـــە  و  دەكرێـــت  دروســـت  ئاینـــدە  و مۆزەخانـــەی 
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ئایا هەنگاوەكانی حكومەتی 
ئیمارات بۆ ئەم سەركەوتنە 
گەورانە چی بوون؟ بێگومان 
وەاڵمی ئەم پرسیارە بریتی 

دەبێت لە شەفافییەت و ڕاگرتنی 
گەندەڵی، كەمكردنەوەی ڕۆتین، 
سوودوەرگرتن لە تەكنەلۆژیای 

زانیاری و پیادەكردنی سیاسەتی 
یەك پەنجەرە

ڕیزبەنـــدی ئـــەو 10 دەوڵەتەیـــە كـــە هەنـــگاو بـــۆ 
دەوڵەتـــی كامەرانـــی و خۆشـــگوزەرانی هەڵدەگرێـــت، 
عێراقیـــش وێـــڕای ئـــەوەی ڕۆژانـــە زیاتـــر لـــە 1.5 
ملیـــۆن بەرمیـــل نـــەوت لـــە ئیمـــارات زیاتـــر هەنـــاردە 
دەكات، بـــەاڵم بەپێـــی دواییـــن ئامـــاری پۆلینكردنـــی 
دوای  لـــە  عێـــراق  هاوواڵتیـــان،  بـــۆ  كامەرانـــی 
ئەفغانســـتان و لوبنـــان بـــە پلـــەی ســـێیەم دێـــت و، 
وەك ئابووریناســـەكان ئامـــاژەی پـــێ دەكـــەن ڕێـــژەی 
خـــوار هێڵـــی هـــەژاری لـــە عێراقـــدا خەریكـــە %30 

تێدەپەڕێنێـــت.
لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە ســـەرۆكی حكومەتـــی 
ئەوەمـــان  دەیەوێـــت  كوردســـتان  هەرێمـــی 
خاوەنـــی  واڵتێـــك  نییـــە  »مـــەرج  بڵێـــت:  پـــێ 
لـــە  توانیبێتیـــان  بێـــت،  سرووشـــتی  ســـەرچاوەی 
بـــن و  ســـەركەوتوو  دەوڵـــەت  بونیانـــی  پرۆســـەی 
هاوواڵتیانیـــان خۆشـــگوزەران و كامـــەران بكـــەن«، 
هـــەر بۆیـــە دەیەوێـــت لـــە ئەزموونـــی دەوڵەتانـــی 
شكســـتخواردووی خـــاوەن ســـەرچاوەی سرووشـــتی 

ــەرەو  ــتان بـ ــی كوردسـ ــەوە و، هەرێمـ ــان بخاتـ دوورمـ
خـــاوەن  ســـەركەوتووی  دەوڵەتانـــی  ئەزموونـــی 
ــە  ــات، بایەخدانیشـــی بـ ســـەرچاوەی سرووشـــتی ببـ
ئەزموونـــی ســـەركەوتووی بونیادنانـــی دەوڵـــەت لـــە 
ئیمـــارات لـــەو خاڵـــە وردەوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە 
ئەزموونـــە ســـەركەوتووەكانی دیكـــەی بونیادنانـــەوەی 
كۆریـــای  ســـەنگافورا،  »تایـــوان،  وەك  دەوڵـــەت 
باشـــوور، پتســـوانا و ڕووانـــدا و.. هتـــد«، ئەزموونـــی 
ـــەوت  ـــی خـــاوەن ســـەرچاوەی سرووشـــتی »ن دەوڵەتان
وگاز« نیـــن و، ئەزموونـــی ســـەركەوتووش لەنـــاو 
سرووشـــتی  ســـەرچاوەی  خاوەنـــی  دەوڵەتانـــی 
زۆر كەمـــن، كـــە دەشـــێت دوای بەلجیـــكا تەنیـــا 
هـــەر  بێـــت،  عەرەبـــی  یەكگرتوویـــی  ئیماراتـــی 
ســـەركەوتووی  ئەزموونێكـــی  دەركەوتنـــی  بۆیـــە 
وەك  ناوچەیەكـــی  لـــە  ئیمـــارات  ئەزموونـــی  وەك 
ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا لـــە بارودۆخـــی هەرێمـــی 

نزیكـــە. كوردســـتان زۆر 
بـــەاڵم پرســـیاری گرنـــگ لێـــرەدا ئەوەیـــە ئایـــا 
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ئـــەم  بـــۆ  ئیمـــارات  حكومەتـــی  هەنگاوەكانـــی 
بێگومـــان  بـــوون؟  چـــی  گەورانـــە  ســـەركەوتنە 
وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە بریتـــی دەبێـــت لـــە ڕاگرتنـــی 
گەندەڵـــی، شـــەفافییەت، كەمكردنـــەوەی ڕۆتیـــن، 
و  زانیـــاری  تەكنەلۆژیـــای  لـــە  ســـوودوەرگرتن 
پیادەكردنـــی سیاســـەتی یـــەك پەنجـــەرە، كـــە ئەمانـــە 
پێكـــەوە دەبنـــە هـــۆكار و فاكتـــەری دەركەوتنـــی 
ـــە ســـەدەی بیســـت و یەكەمـــدا. ـــاش ل حوكمڕانیـــی ب
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی 
ــەی  ــووزی 2019 متمانـ ــە تەممـ ــە لـ ــتان كـ كوردسـ
لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان وەرگـــرت، جیـــا لـــەوەی 
ـــووی  ـــك دەرهاویشـــتەی كەڵەكەب ـــە ســـەر كۆمەڵێ هات
ســـااڵنی ڕابـــردوو، ئەمـــەش بـــە هـــۆی شـــەڕی 
مووچـــەی  و  بودجـــە  بڕینـــی  و  داعـــش  دژی 
كوردســـتان لەالیـــەن حكومەتـــی عێـــراق و هەروەهـــا 
نەبوونـــی ســـەقامگیریی سیاســـی و حوكمڕانـــی 
ــەڕووی  ــدا ڕووبـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــتاندا، لـ ــە كوردسـ لـ
بـــووەوە  دیكـــە  گـــەورەی  قەیرانـــی  كۆمەڵێـــك 
كـــە پێشـــتر مەزنـــدەی بـــۆ نەكرابـــوو، ئەوانـــەش 
لـــە عێراقـــدا دوای  وەك پاشـــاگەردانی سیاســـی 
دەســـتپێكردنی خۆپیشـــاندانەكانی تشـــرینی 2019، 
دوای ئەویـــش باڵوبوونـــەوەی كۆڤیـــد 19 و داڕمانـــی 
ــی  ــی و دابەزینـ ــتی گلۆباڵـ ــەر ئاسـ ــووری لەسـ ئابـ
ـــوو  ـــەرباری هەم ـــفر و س ـــوار س ـــۆ خ ـــەوت ب نرخـــی ن
ئەمانـــەش دیســـان حكومەتـــی عێـــراق بودجـــە و 
ـــە  مووچـــەی هەرێمـــی بڕییـــەوە، هەمـــوو ئـــەم قەیران
تازانـــەش هاتنـــە ســـەر دەرهاویشـــتە كەڵەكەبووەكانـــی 
ـــەی  ـــەی كابین ـــەوەی بەرنام ـــەر ئ ـــەاڵم لەب پێشـــتر، ب
نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان لەســـەر 
كۆمەڵێـــك بنەمـــای كۆنكرێتـــی بـــۆ بونیادنانـــی 
حوكمڕانیـــی بـــاش دانرابـــوو، ئـــەوا وەك بینیمـــان 
لـــە نـــاو ئـــەو هەمـــوو قەیـــران و كێشـــانەدا نـــەك 
ـــكات، بەڵكـــو  ـــە خـــۆی ب ـــزگاری ل هـــەر توانـــی پارێ
ـــگاوی زۆر  ـــی هەن ـــا دوو ســـاڵدا توان لەمـــاوەی تەنی
ــت  ــاش هەڵبگرێـ ــی بـ ــواری حوكمڕانـ ــە بـ ــەورە لـ گـ
كـــە دوایینیـــان ئـــەوە بـــوو هەفتـــەی پێشـــوو بەڕێـــز 
ـــی  ـــی كوردســـتان و جیهان ـــە گەل ـــی ب مســـرور بارزان
داهاتـــوو  ســـاڵی  دوو  یـــەك  لـــە   « ڕاگەیانـــد: 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان بـــە تەواوەتـــی دەبێتە 
ئەلیكترۆنـــی«،  یـــان  دیجیتاڵـــی،  حكومەتێكـــی 
ـــە ئێســـتاوە دەســـت  ـــە نییـــە كـــە ل ـــەو مانای ئەمـــەش ب
ــو  ــی ئـــەو حكومەتـــە دەكرێـــت، بەڵكـ ــە بونیادنانـ بـ

لـــە  كـــە حكومەتـــی ئەلیكترۆنـــی  بـــەو مانایـــە 
بەشـــێكی باشـــی وەزارەت و دامـــەزراوەكان دەســـتی 
ــۆردا  ــواری جۆراوجـ ــن بـ ــە چەندیـ ــردووە و لـ پـــێ كـ
كاری پـــێ كـــراوە و سەركەوتنیشـــی بـــە دەســـت 
هێنـــاوە، ئامانجـــە گەورەكـــە ئەوەیـــە كـــە هەمـــوو 
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـێكتەرەكانی 

بگرێتـــەوە.
پرســـیاری دیكـــە لێـــرەدا ئەوەیـــە: ئایـــا بـــە تەنیـــا 
بـــە ســـوودوەرگرتن لـــە تەكنەلۆژیـــای زانیـــاری، 
یـــان بـــە دیجیتاڵیكردنـــی حكومـــەت، حوكمڕانیـــی 
بـــاش و دەوڵەتـــی كامەرانـــی خۆشـــگوزەران دێتـــە 
بـــەو  پرســـیارەش  ئـــەم  وەاڵمدانـــەوەی  بەرهـــەم؟ 
دەوڵـــەت  بونیادنانـــی  پرۆســـەی  چـــۆن  جۆرەیـــە 
ـــی سرووشـــتی  ـــی ســـەرچاوەی داهات ـــە بوون ـــا ب تەنی
»)نـــەوت و گاز و كانـــزا( ســـەركەوتوو نابێـــت، 
بـــە هەمـــان شـــێوە بـــە تەنیـــا بـــە ســـوودوەرگرتن و 
بەكارهێنانـــی تەكنەلۆژیـــای زانیـــاری ناتوانرێـــت 
پیـــادە  ســـەركەوتوو  و  بـــاش  حوكمڕانییەكـــی 
بكرێـــت، هـــەر بـــۆ نموونـــە دەوڵـــەت هەیـــە خـــۆی 
ــە  ــكەوتنی تەكنەلۆژیایـ ــەرچاوەی پێشـ ــی سـ خاوەنـ
تەكنەلۆژیـــا  پێشـــكەوتنی  نەیتوانیـــوە  بـــەاڵم 
بكاتـــە فاكتەرێـــك بـــۆ حوكمڕانیـــی بـــاش، بەڵكـــو 
ـــە ســـەرچاوەی  ـــای كردووەت پێشـــكەوتنی تەكنەلۆژی
نەهامەتـــی بـــۆ واڵتەكـــەی، باشـــترین نموونـــەش لـــەم 
ـــە مووشـــەكی  ـــە ڕۆژان ـــوورە ك ـــای باك ـــوارەدا كۆری ب
بالیســـتی و كاڵوەی ئەتۆمـــی لـــە زەریاكانـــدا تاقـــی 
دەكاتـــەوە، بـــەاڵم واڵتەكـــەی و هاوواڵتیانـــی لـــە 
هەمـــوو خزمەتگوزارییەكـــی ســـەرەكی بێبەشـــن.

پـــێ  ئەوەمـــان  ئاراســـتەیە  ئـــەم  كەواتـــە 
سرووشـــتی  ســـامانی  »ســـەرچاوەكانی  دەڵێـــت: 
و پێشـــكەوتنی تەكنەلۆژیـــای زانیـــاری دەشـــێت 
بكرێنـــە فاكتەرێكـــی گرنـــگ بـــۆ حوكمڕانیـــی بـــاش 
ــە  ــان، لـ ــگوزەرانیی هاوواڵتیـ ــی و خۆشـ و كامەرانـ
هەمـــان كاتـــدا دەشـــكرێت خـــراپ بـــەكار بهێنرێـــت 
نەگبەتـــی  و  نەهامەتـــی  ســـەرچاوەی  ببێتـــە  و 
پرۆســـەی  شكســـتهێنانی  و  هاوواڵتیـــان  بـــۆ 

دەوڵـــەت«. بونیادنانـــەوەی 
بـــۆ  خاڵـــە  ئـــەم  لەســـەر  هەڵوەســـتەكردنمان 
ــا ســـەرچاوەی داهاتـــی  ئەوەیـــە بڵێیـــن: ئـــەوە تەنیـ
تەكنەلۆژیـــای  لـــە  سرووشـــتی و ســـوودوەرگرتن 
زانیـــاری نییـــە كـــە بوونـــە هـــۆی گەشەســـەندن و 
نۆیەمـــی  هەنـــگاوە ســـەركەوتووەكانی كابینـــەی 

سەرچاوەكانی سامانی 
سرووشتی و پێشكەوتنی 
تەكنەلۆژیای زانیاری دەشێت 
بكرێنە فاكتەرێكی گرنگ بۆ 
حوكمڕانیی باش و كامەرانی 
و خۆشگوزەرانیی هاوواڵتیان، 
لە هەمان كاتدا دەشكرێت 
خراپ بەكار بهێنرێت و 
ببێتە سەرچاوەی نەهامەتی 
و نەگبەتی بۆ هاوواڵتیان 
و شكستهێنانی پرۆسەی 
بونیادنانەوەی دەوڵەت

هەفتەی پێشوو بەڕێز مسرور 
بارزانی بە گەلی كوردستان و 
جیهانی ڕاگەیاند: » لە یەك 
دوو ساڵی داهاتوو حكومەتی 
هەرێمی كوردستان بە تەواوەتی 
دەبێتە حكومەتێكی دیجیتاڵی، 
یان ئەلیكترۆنی«

دەوڵەت هەیە خۆی خاوەنی 
سەرچاوەی پێشكەوتنی 
تەكنەلۆژیایە بەاڵم نەیتوانیوە 
پێشكەوتنی تەكنەلۆژیا بكاتە 
فاكتەرێك بۆ حوكمڕانیی باش، 
بەڵكو پێشكەوتنی تەكنەلۆژیای 
كردووەتە سەرچاوەی نەهامەتی 
بۆ واڵتەكەی، باشترین 
نموونەش لەم بوارەدا كۆریای 
باكوورە 
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ئـــەوە  حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، بەڵكـــو 
بەرنامـــەی كابینەكەیـــە كـــە هەمـــوو توخمـــەكان 
بـــۆ هەنگاوهەڵگرتـــن بـــەرەو حوكمڕانیـــی بـــاش 
هاوواڵیتانـــە  خۆشـــگوزەرانیی  و  كامەرانـــی  و 
و ئامانجـــی كۆتایـــی ئەوەیـــە كـــە بگەینـــە ئـــەو 
لـــە  پەنجـــەرە«  »یـــەك  سیاســـەتی  قۆناغـــەی 
هەمـــوو ســـێكتەرەكانی حكومـــەت پیـــادە بكرێـــت 
ـــدی  ـــە ئی ـــەوە ك ـــەم بكرێت ـــن ك ـــتێك ڕۆتی ـــە ئاس و، ب
ڕاییكردنـــی  بـــۆ  هاوواڵتیـــان  نـــەكات  پێویســـت 
مامەڵەكانیـــان ئـــەم پەنجـــەرە و ئـــەو پەنجـــەرە بكـــەن، 
بەڵكـــو پێویســـتە هاوواڵتیـــان لـــە یـــەك پەنجـــەرە و 
لـــە ماوەیەكـــی زۆر كورتـــدا تـــەواوی مامەڵەكانیـــان 

بـــە شـــێوەی ئەلیكترۆنـــی بـــۆ تـــەواو بكرێـــت.
الیەنێكـــی دیكـــە كـــە پێویســـتە هەڵوەســـتەی 
و  سیاســـەت  چـــۆن  ئەوەیـــە  بكرێـــت  لەســـەر 
ـــوودوەرگرتن  ـــۆ س ـــەم ب ـــەی نۆی ـــتراتیژیەتی كابین س
گاز«  و  »نـــەوت  سرووشـــتی  ســـەرچاوەی  لـــە 
وەك هۆكارێـــك بـــۆ سەرخســـتنی بونیادنانـــەوەی 

دەوڵـــەت بـــە شـــێوەیەك داڕێـــژراوە كـــە نابێـــت لەســـەر 
ـــۆ ئەمـــەش  ـــت، ب حیســـابی ژینگـــەی كوردســـتان بێ
جۆرێـــك  بـــە  وزە  بەرهەمهێنانـــی  ئاراســـتەی 
گازە  لـــەو  ســـوود  دووبـــارە  كـــە  وەرچەرخێنـــراوە 
وەربگیرێتـــەوە كـــە لـــە ســـووتانی نەوتـــی كێڵگـــە 
كوردســـتان  ژینگـــەی  تێكـــەاڵوی  نەوتییـــەكان 
دەبێـــت، بەمـــەش بەرهەمهێنانـــی وزەی كردووەتـــە 
بەرهەمهێنانـــی دۆســـتی ژینگـــە، بـــە هەمـــان شـــێوە 
لـــە ســـوودوەرگرتنیش لـــە تەكنەلۆژیـــای زانیـــاری 
حكومەتـــی  بونیادنانـــی  بـــۆ  هەنـــگاوەكان  و 
چوارچێـــوەی  لـــە  هەوڵـــەكان  ئەلیكترۆنـــی، 
كـــە  جـــۆرەن  بـــەو  نۆیـــەم  كابینـــەی  بەرنامـــەی 
ـــە فاكتەرێكـــی  ـــا ببێت ـــە تەكنەلۆژی ســـوودوەرگرتن ل
ـــی، نەهێشـــتنی  ـــە گەندەڵ ـــن ل ـــۆ »ڕێگرت بەســـوود ب
كـــە  شـــەفافییەت«  بەرهەمهێنانـــی  و  ڕۆتیـــن 
بـــۆ  پتـــەو  دەبنـــە ژێرخانێكـــی  ئەمانـــە  هەمـــوو 
حوكمڕانیـــی بـــاش و خۆشـــگوزەرانی و كامەرانیـــی 
هاوواڵتیـــان و درێژەپێدانـــی پەرەپێدانـــی بـــەردەوام.

ستراتیژیەتی كابینەی نۆیەم 
بۆ سوودوەرگرتن لە سەرچاوەی 

سرووشتی »نەوت و گاز« 
وەك هۆكارێك بۆ سەرخستنی 

بونیادنانەوەی دەوڵەت بە 
شێوەیەك داڕێژدراوە كە 

نابێت لەسەر حیسابی ژینگەی 
كوردستان بێت، بۆ ئەمەش 

ئاراستەی بەرهەمهێنانی وزە 
بە جۆرێك وەرچەرخێنراوە 
كە دووبارە سوود لەو گازە 

وەربگیرێتەوە كە لە سووتانی 
نەوتی كێڵگە نەوتییەكان 

تێكەاڵوی ژینگەی كوردستان 
دەبێت
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تەكنەلۆژیـــای  ئامێـــری  یەكـــەم داهێنانـــی  لـــە 
مـــرۆڤ  ئیتـــر   ،I C كۆمینیكەیشـــن  و  زانیـــاری 
ــنەكانی لـــە ڕووبـــەڕووەوە  گفتوگـــۆ و كۆمینیكەیشـ
ئیتـــر  ئامێـــر،  لەگـــەڵ  كۆمینیكەیشـــن  بـــە  بـــوو 
دەمـــاودەم  و  حیكایەتخوانێـــك  ئـــەوەی  بـــری  لـــە 
چیـــرۆك و شـــتەكانمان بـــۆ بگێڕێتـــەوە، ڕۆژنامـــە 
و تەلەفزیـــۆن و ڕادیـــۆ بـــۆی دەگێڕاینـــەوە. ئەگـــەر 
ــۆ  ــپۆڕان بـ ــە پسـ ــەی كـ ــەو قۆناغبەندییـ ــی ئـ ــە پێـ بـ
ســـەردەمەكانی دیجیتاڵبوونیـــان كـــردووە كـــە قۆناغـــی 
ســـەرەتا، یـــان پێـــش دیجتاڵـــی age  Pre- digital و 
 Mid-Digtal age قۆناغـــی ناوەڕاســـتی دیجیتاڵـــی
 Post دیجتاڵـــی  پۆســـت  ســـەردەمی  بگەڕێینـــەوە، 
Digital بـــە هاتنـــی هـــەر ئامێرێكـــی تەكنەلۆژیـــا 

و زانیـــاری لەگـــەڵ خۆیـــدا قۆنـــاغ و نۆرمێكـــی 
ژیانـــی بـــۆ مرۆڤـــەكان هێنـــاوە، كـــە لـــە زۆر شـــتدا 
جیـــاواز بـــووە لـــە نۆرمـــی ژیـــان لـــە پێـــش ئـــەو 
ســـەردمە، ســـەرهەڵدانی ئینتەرنێـــت بـــە تەواوەتـــی 
كۆمەڵگـــەی كـــردە كۆمەڵگەیەكـــی گریمانەیـــی، 
ـــی،  ـــی و دیجتاڵ ـــردە مرۆڤێكـــی گریمانەی ـــی ك مرۆڤ
ژیانـــە  لـــە  دەكات  مـــرۆڤ  پەلكێشـــی  ڕۆژانـــە 
ـــن. ســـەرباری  ـــاو ئۆنالی ـــی ن ـــۆ ژیان ـــەوە ب واقعییەكەی
تـــۆڕە كۆمەاڵیەتـــی و پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتییەكـــە، 
ـــە  ـــرا ل ـــزی ئینتەرنێتـــە زۆر خێ ـــەم هێ ســـوودوەرگرتن ل
ـــە  ـــن و كەرت ـــكالم و ماركێتی ـــی و ڕی ـــواری بازرگان ب
تایبەتـــەكان چـــووە پێشـــەوە، توانییـــان مرۆڤـــەكان گرێ 
بـــدەن بـــە خۆیانـــەوە و كۆمینیكەیشـــن و گفتۆگـــۆی 
ئۆنالینیـــان لەگـــەڵ ئەنجـــام بـــدەن، پەیامـــی خۆیانیـــان 
پـــێ بگەیەنـــن. لـــەو الشـــەوە ســـوود لـــە كۆكردنـــەوەی 
ــان  ــە بەكارهێنەرانیـ ــییەكان لـ ــە كەسـ ــا و زانیارییـ داتـ

ســـوودیان  حكومەتەكانیـــش  زۆربـــەی  وەربگـــرن، 
و  ئۆنالیـــن  جیهانـــی  و  ئینتەرنێـــت  هێـــزەی  لـــەم 
تەكنەلۆژیـــای زانیاریـــی كۆمینیكەیشـــن وەرگـــرت، 
و  ئەلەكترۆنـــی  حكومەتێكـــی  پێكهێنانـــی  بـــۆ 
دیجیتاڵـــی، كـــە لـــە ڕێگەیـــەوە خزمەتگوزارییەكانیـــان 
بـــۆ هاوواڵتـــی دابیـــن و جیبەجـــێ بكـــەن. لـــەو الشـــەوە 
ـــە  ـــی دروســـت بكـــەن، ك ـــا و زانیاری خەزێنەیەكـــی دات
ئەمـــە بناغەیەكـــی باشـــی بەڕێوەبردنێكـــی مۆدێرنیـــی 
دیجیتاڵیـــی ســـەركەوتووی واڵتـــە، چونكە حكومەتی 
دیجتاڵـــی واتـــە بناغەدانانـــی حكومەتـــی ئاینـــدە و 
ئۆنالیـــن، كـــە ئەویـــش لەســـەر بوونـــی داتـــا و زانیـــاری 
لەســـەر كەســـەكان و هاوواڵتیـــان بناغـــە دەگرێـــت، 
نموونـــەی واڵتێكـــی پێشـــكەوتووی ئـــەم حكومەتـــە 
ئەلەكترۆنـــی و دیجتاڵییـــەش »ئیســـتۆنیا«یە كـــە لـــە 
ــاڵی  ســـاڵی ١٩٩١ ســـەربەخۆیی وەرگـــرت و لـــە سـ
پێشكەشـــكردنی  دەســـتپێكردنی  ســـەرەتای   ١٩٩٧
ــا،  ــان هێنـ ــۆ هاوواڵتیـ ــی بـ ــی ئۆنالینـ خزمەتگوزاریـ
پێشـــكەوتووترین  هـــەرە  لـــە  یەكێـــك  بـــە  ئێســـتا 
ـــا،  ـــی ئەوروپ ـــە واڵتان ـــە ل ـــە ئەلەكترۆنییەكان حكومەت
كـــە لـــە بوارەكانـــی پـــەروەردە، تەندروســـتی، ئاســـایش، 
ــەوە  ــی پێكـ ــەواوی هاوواڵتیانـ ــی تـ ــك و بازرگانـ بانـ
ــەو  ــا ئـ ــدا، تـ ــتمێكی ئۆنالینـ ــە سیسـ ــتووەتەوە لـ بەسـ
ڕاددەیـــەی ئێســـتا چەمكـــی Digital Citizen واتـــە 
هاوواڵتـــی دیجیتاڵیـــی بەرهـــەم هێنـــاوە، كـــە خەڵـــك 
ــك  ــی هەندێـ ــت داخڵـ ــتۆنیا دەتوانێـ ــە دەرەوەی ئیسـ لـ
و،  ببێـــت  واڵتـــە  ئـــەو  خزمەتگوزارییەكانـــی  لـــە 
دەتوانێـــت كۆمپانیـــای بازرگانـــی وەبەرهێنـــان لـــە 
ــاو  ــە نـ ــەوە لـ ــە ئەلەكترۆنییـ ــەم حكومەتـ ــەی ئـ ڕێگـ
ئیســـتۆنیا دابمەزرێنێـــت، كـــە جگـــە لـــە ســـوودی 

حكومەتی ئەلەكترۆنی
دەستكەوت و ئاڵنگاری
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ــان،  ــی واڵتەكەیـ ــەورەی ئابووریـ ــی گـ ــۆ ژێرخانێكـ بـ
ــەوەی كات  ــانی و كەمكردنـ ــۆ كارئاسـ ــی بـ سوودیشـ
و خەرجـــی تێچوونـــی هاوواڵتـــی هەیـــە بـــۆ گەیشـــتن 
ــە بتوانێـــت  ــە خزمەتگوزارییەكانـــی حكومـــەت، كـ بـ
لـــە بـــواری پـــەروەردە و بانـــك و پـــارەدان و بـــاج، لـــە 
چەنـــد خولەكێكـــدا كارەكانـــی بـــە كەمتریـــن تێچوونـــی 

مـــاددی ئەنجـــام بـــدات.
ڕاگەیاندنـــی ئـــەم سیســـتمە و ئـــەم حكومەتـــە 
بـــەرزی  نیشـــانەیەكی  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە 
بـــۆ  بناغەدانانـــە  حكومەتـــە،  گەشەســـەندوویی 
بـــۆ  حكومەتێـــك  و  گەشەســـەندوو  ئایندەیەكـــی 
خزمەتگوزارییـــەی  ئـــەو  گواســـتنەوەی  ئاینـــدە، 
ــووە  ــەت هەبـ ــی تایبـ ــە كەرتـ ــر لـ ــتا زۆرتـ ــە تائێسـ كـ
بـــۆ كەرتـــی گشـــتی، ئەگەرچـــی ســـااڵنێكە لـــە 
ــنوورداری  ــواری سـ ــك بـ ــی و هەندێـ ــورای زانكۆیـ بـ
دراون،  ئەنجـــام  كارەكان  ئۆنالیـــن  خزمەتگوزاریـــی 
ـــك  ـــی دیكـــەی تەندروســـتی و بان ـــە بورارەكان ـــەاڵم ل ب
و پـــارەدان و كارە ڕۆتینیاتەكانـــی دامودەزگاكانـــی 
ـــەم  ـــۆ خزمەتوگزارییەكانـــی هاوواڵتـــی ئ حكومـــەت ب
ــەم  ــی ئـ ــتادا دامەزراندنـ ــە ئێسـ ــووە. لـ ــتمە نەبـ سیسـ
هاوواڵتیـــان،  دەداتـــە  گـــەورە  ئومێـــدی  سیســـتمە 
چ بـــۆ خزمەتگوزارییـــە كەســـییەكانی خۆیـــان، چ 
بـــۆ ئاینـــدەی واڵتەكەیـــان. گەڕانـــدەوەی متمانـــە و 
بەهێزكردنـــی هاوواڵتییـــە بـــە حكومـــەت و بەهێزكرنـــی 
كۆمینیكەیشـــن و ئاســـان گەیشـــتنی حكومـــەت و 
ــان و نەمانـــی  ــەڵ هاوواڵتیـ ــە لەگـ ــردی پەیوەندییـ پـ
ــیپ و  ــك پرەنسـ ــش كۆمەڵێـ ــەاڵم ئەمیـ ــات، بـ ڕۆتینـ
ـــت حكومـــەت دابینـــی  ـــت، كـــە دەبێ ـــی دەوێ دابینكاری
بـــكات، تاكـــو ئـــەم سیســـتمە ئەكتیـــڤ ببێـــت و جێـــی 

ــگاری.  ــە ئاڵنـ ــت و نەبێتـ ــان بێـ ــەی هاوواڵتیـ متمانـ
ـــی  ـــز، دابینكردن ـــی سیســـتمێكی IT بەهێ ـــە بوون لەوان
بوونـــی   ،Cyber Security ســـایبەری  ئاسایشـــی 
مەركەزییەتـــی داتـــا و وەرگرتـــن و كۆكردنـــەوەی 
ـــەك  ـــە ی ـــەكان ل ـــا و زانیاریی ـــاری كـــە هەمـــوو دات زانی
مەركـــەز وەربگیرێـــت و كـــۆ بكرێتـــەوە، لـــە هەمووشـــی 
ڕۆشـــنبیریی  و  دیجتاڵـــی  پـــەروەردەی  زیاتـــر 
دیجیتاڵییـــە، كـــە پێویســـتە نـــەوەكان و هاوواڵتیـــان بـــەم 
نۆرمـــە نوێیـــەی دەستگەیشـــتن بـــە خزمەتگـــوزاری 
ــەن،  ــەڵ بكـ ــەی لەگـ ــۆن مامەڵـ ــە چـ ــن، كـ ڕابهێنرێـ
نازانـــم ئەمـــەش ئاســـانە لـــە ئێســـتادا یـــان نـــا، لەگـــەڵ 
 )ID( ــی ئەمەشـــدا بوونـــی ناســـنامەیەكی دیجیتاڵـ
ـــە  ـــڵ ب ـــەوە داخ ـــە هۆی ـــە ب ـــان ك ـــوو هاوواڵتی ـــۆ هەم ب
ــتنی  ــە پاراسـ ــە لـ ــە جگـ زانیارییەكانـــی ببێـــت، ئەمـ
ئاســـتی  لەســـەر  زانیـــاری  و  داتـــا  خاوەندارێتیـــی 
ـــە كـــۆی گشـــتیدا ئەمـــە  ـــان دامـــەزراوە. ل كەســـی، ی
ـــە كـــە  ـــگاو و بناغەدانانـــی حكومەتێكـــی ئایندەی هەن
ســـەرباری ســـوودە ناوخۆییەكانـــی بـــۆ هاوواڵتـــی 
ئابـــووری و  و بەڕێوەبردنـــی واڵت و ژێرخانێكـــی 
داتایـــی و بانكـــی، هـــاوكات زانیارییـــە و دابینكردنـــی 
ــەم  ــتنەوەی ئـ ــە بـــۆ بەسـ ــایش بـــۆ واڵت بناغەیـ ئاسـ
هەرێمـــە بـــە جیهانـــەوە، وەك چـــۆن ئێســـتا كـــۆی 
واڵتانـــی یەكێتیـــی ئەروپـــا كـــە سیســـتمی حكومـــەت 
OOTS Once Only Technical Sys- ـــۆ حكومـــەت  ب
ـــی  ـــی یەكێت ـــۆی واڵتان ـــردووە و ك ـــن ك ـــان دابی tem ی

ـــدا زانیـــاری  ـــوان حكومەتەكان ـــە نێ ـــن ل ـــا دەتوان ئەوروپ
بگۆڕنـــەوە، هاوواڵتیانـــش بـــە هـــۆی ئـــەم سیســـتمەوە 
دەتوانـــن ســـوود لـــە خزمەتگوزاریـــی ئـــەو واڵتانـــە 

ــرن. وەربگـ

پ.ی.د. نەزاکەت حوسێن حەمەسەعید 

بۆ گواڵن نووسیویەتی
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تاكەی پرۆسەیەكی سیاسیی 
شكستخواردووی سەپێندراو

لە عێراقدا بەردەوام دەبێت؟

لـــە  دیكتاتـــۆری  ڕژێمـــی  ڕووخاندنـــی  دوای 
عێراقـــدا  لـــە  سیاســـی  پرۆســـەیەكی  2003دا 
ــی  ــەت بنەماكانـ ــە ڕواڵـ ــە بـ ــرد، كـ ــێ كـ ــتی پـ دەسـ
هەمـــوو  بـــە   2005 ســـاڵی  دەســـتووری  لـــە 
كەموكوڕییەكانـــەوە بەرجەســـتە بـــوو، كەچـــی بـــە 
ـــی،  شـــێوەیكی پراكتیكـــی بەشـــێكی زۆری بەندەكان
بابەتـــی گرنگـــی تەوافـــق و  كـــە گوایـــە ســـێ 
شـــەراكەت و هاوســـەنگی دابیـــن بـــكات، جێبەجـــێ 
نەبـــوون، ئـــەو پرۆســـەیە كـــە گوایـــە پشـــت بـــە 
دیموكراســـیی تەوافقـــی دەبەســـتێت و هەڵبـــژاردن 
و ئاڵوگۆڕكردنـــی دەســـەاڵت لـــەم چوارچێوەیـــەدا 
دەكات، دوای زیاتـــر لـــە نـــۆزدە ســـاڵ گەیشـــتە 
ــااڵنی ڕابـــردوودا  ــتی سیاســـی، كـــە لـــە سـ بنبەسـ
و،  داوە  ڕووی  بنبەســـتییە  ئـــەم  جـــار  چەندیـــن 

نـــەدا. دادی  پێشـــوەخت  هەڵبژاردنـــی 
ئـــەم پرۆســـەیە بنەماكـــەی سیســـتمی پەرلەمانـــی 
ســـەربەخۆ  ئیتحادیـــی  دادگایەكـــی  بوونـــی  و 
بـــوو، كەچـــی بـــە شـــێوەیەكی پراكتیكـــی دادگای 
ـــی سیاســـی  ـــە ملمالنێ ـــە بەشـــێك ل ـــوو ب ئیتحـــادی ب
لەســـەر دەســـەاڵت و، لـــە چەنـــد مانگـــی ڕابردووشـــدا 
چوارچێـــوەی  و  ســـەدر  ڕەوتـــی  ملمالنێـــی  كـــە 
و  تەقییـــەوە  شـــەقامدا  نێـــو  لـــە  هەماهەنگـــی 

گەیشـــتە كشـــانەوەی ڕەوتـــی ســـەدر لـــە پەرلەمـــان 
و، وەرچەرخانێكـــی نـــوێ لـــە ڕەوشـــی سیاســـیدا 
ڕووی دا و گۆڕانكارییـــە چەندایەتییـــەكان هەنـــگاو 
ـــە گۆڕانكاریـــی چلۆنایەتـــی دەنێـــت،  ـــۆ جۆرێـــك ل ب
ـــووە و گـــۆی نەكـــردووە. ـــە نەب ـــا ئێســـتا گەاڵڵ كـــە ت
یەكێـــك لـــەو خااڵنـــەی كـــە لـــە ســـاڵی 2003وە 
گەندەڵییـــە،  بوونـــی  بەردەوامـــە،  ئێســـتا  تـــا 
بابەتـــە دۆســـێی  بـــەم  كـــە دواهـــەواڵ ســـەبارەت 
دوو ملیـــار و نیـــو دۆالرە و، وەزارەتـــی دارایـــی 
عێـــراق و بەڕێوەبەرایەتیـــی بـــاج لێـــی بەرپرســـیارە، 
لـــە كاتێكـــدا ئـــەم وەزارەتـــە خـــۆی بـــە خاوەنـــی 
ســـپی«  »كاغـــەزی  ئابووریـــی  سیاســـەتی 
حكومەتەكـــەی كازمـــی دادەنـــا، ئەمـــەش هاوكاتـــە 
لـــە گـــەڵ نەبوونـــی سیاســـەتێك كـــە گەشـــەپێدان 
و  بژێـــوی  و  شایســـتە  ژیانـــی  و  بـــكات  زامـــن 
ــە  ــكات، كـ ــكەش بـ ــوزاری پێشـ ــادەترین خزمەتگـ سـ
ئەمانـــەش زەمینـــەی ســـەرەكیی ناڕەزایـــی خەڵكـــە 

لـــە ڕەوشـــی سیاســـی و تاقمـــی حوكمـــڕان.
ئـــەم بابەتـــە زەمینـــەی سیاســـیی ئامـــادە كـــردووە بـــۆ 
هاندانـــی خەڵـــك لـــە الیـــەن گرووپـــی سیاســـیی جیـــاواز 
بـــۆ یەكالكردنـــەوەی ناكۆكـــی و ملمالنێـــی سیاســـییان، 

كـــە پەیوەنـــدی بـــە بەژەوەندیـــی خەڵكـــەوە نییـــە.
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 یەكێك لەو خااڵنەی كە 
لە ساڵی 2003وە تا ئێستا 
بەردەوامە، بوونی گەندەڵییە، 
كە دواهەواڵ سەبارەت بەم 
بابەتە دۆسێی دوو ملیار و 
نیو دۆالرە و، وەزارەتی دارایی 
عێراق و بەڕێوەبەرایەتیی باج 
لێی بەرپرسیارە، لە كاتێكدا 
ئەم وەزارەتە خۆی بە خاوەنی 
سیاسەتی ئابووریی »كاغەزی 
سپی« حكومەتەكەی كازمی 
دادەنا
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 د. كاوە مەحموود
سكرتێری حزبی شیوعیی كوردستان

بۆ گواڵنی نووسیوە

گرفت لە سەپاندنی یەك 
دەوڵەت بە سەر چەند 

نیشتمانێكدا، كرۆكی قەیرانی 
دەوڵەتە لە عێراقدا، ئەمەش 

قەیرانێكە لە گەڵ مێژووی 
دروستكردنی دەوڵەت لە 

عێراقدا هەیە
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ئـــەو ملمالنێیـــەی لـــە نێـــوان ڕەوتـــی ســـەدر و 
تـــا  و  دەدات  ڕوو  هەماهەنگیـــدا  چوارچێـــوەی 
ئێســـتاش بەردەوامـــە، ملمالنێیـــە لەســـەر دەســـەاڵت 
و ئـــەو ڕاســـتییە دەردەخـــات كـــە تایفـــەی یەكگرتـــوو 
لـــە چوارچێـــوەی  و، مەســـەلەكان  نییـــە  بوونـــی 
نوێنـــەری  بـــە  خـــۆی  كـــێ  كـــە  ئەوەدایـــە 
ڕاســـتەقینەی تایفەیەكـــی دیاریكـــراو دادەنێـــت و 
ئیحتـــكاری دەســـەاڵت دەكات، واڵتـــی ئیقلیمیـــش 
ـــەم بابەتـــەوە تێـــوەگالون  ـــدە جیاوازەكانیـــەوە ل ـــە ناوەن ب
و، دەســـتێوەردانیان بەردەوامـــە و پـــرۆژەی هـــەردوو 
پـــرۆژەی  لـــە چوارچێـــوەی  ملمالنێكـــە  الیەنـــی 

ئیســـالمی سیاســـیی شـــیعە دەرناچێـــت.
ئـــەم ڕووداوانـــە و پاشـــخانەكانی لـــە گوتـــاری 
ئەنجومەنـــی  ســـەرۆكی  نێـــردراوی  بالســـخارت 
ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی بـــۆ عێـــراق، لـــە بـــەردەم 
ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی نێودەوڵەتیـــدا ڕەنگـــی دایـــەوە 
و، لـــە چوارچێـــوەی عەقڵییەتـــی بـــاوی كۆمەڵگـــەی 
ــی  ــی سیاسـ ــی قەیرانـ ــۆ هۆكارەكانـ ــدا بـ نێودەوڵەتیـ
لـــە عێراقـــدا دەســـتی لەســـەر هـــۆكاری ڕووداو و 
پەرەســـەندنەكان دانـــا و، بـــە پەلـــە ئامـــاژەی بـــۆ 
پاشـــخانی هەنـــدێ لـــە دیـــاردە سیاســـییەكان كـــرد.
ـــە گرنگیـــی پاراســـتنی  ـــەدا ئامـــاژە ب ـــەو ڕاپۆرت ل

ـــی  ـــەری دیالـــۆگ و جێبەجێكردن هێمنـــی و گرتنەب
پرەنســـیپەكانی  لـــە  ڕێزگرتـــن  و  دەســـتوور 
دیموكراســـی و بوونـــی حكومەتێكـــی كاریگـــەر كـــرا، 
ــایش و قەاڵچۆكردنـــی  ــوزاری و ئاسـ ــە خزمەتگـ كـ
مســـۆگەر  عەدالـــەت  دابینكردنـــی  و  گەندەڵـــی 
بـــكات، الیەنـــە كوردســـتانییەكانیش هەمـــان ئـــەم 
ـــەوە  ـــەری نەت ـــەاڵم نوێن ـــەوە، ب ـــارە دەكەن ـــە دووب خااڵن
نەكردنـــی  جێبەجـــێ  هـــۆكاری  یەكگرتـــووەكان 
تێكـــڕای ئـــەم بابەتانـــە بـــۆ گوێنـــەدان بـــە ئەركـــی 
هاوبـــەش و كاركـــردن بـــۆ ســـەپاندنی هەژمـــوون 
و فەرامۆشـــكردنی بەرژەوەندیـــی نیشـــتمانی لـــە 
الیـــەن ســـەرجەم پێكهاتـــەی سیاســـی لـــە عێراقـــدا 
ڕابـــردوو  ســـاڵی  دەگەڕێنێتـــەوە و، ڕووداوەكانـــی 
بـــە  هەشـــە،  كـــە  سیاســـییەی  بنبەســـتە  ئـــەو  و 
ـــە  ـــە ب ـــەوەی ك ـــەاڵم ئ ـــت. ب زەنگـــی مەترســـی دادەنێ
تەمومـــژاوی ســـەبارەت بـــەم خاڵـــە لـــە ڕاپۆرتەكـــەی 
بەڕێـــز بالســـخارت ماوەتـــەوە، چەمكـــی بەرژەوەندیـــی 
نیشـــتمانییە و پێناســـەی نیشـــتمانە لەالیـــەن گەالنـــی 
عێراقـــەوە و، لكاندنـــی ئـــەم پێناســـەیەیە لەالیـــەن 
ـــەوە. ـــە چەمكـــی دەوڵەت ـــی ب كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەت
ئەنجومەنـــی  و  نێودەوڵەتـــی  كۆمەڵگـــەی 
ـــی عەقڵییەتـــی  ـــوەی هەژموون ـــە چوارچێ ئاســـایش ل
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سیاســـیی بـــاودا، جیـــاوازە لـــە بوونـــی دەوڵـــەت لـــە 
عێراقـــدا، كـــە لـــە چوارچێـــوەی كۆمەڵێـــك هـــۆكاری 
سیاســـیی دەرەكیـــدا دروســـت كـــراوە و، بـــە ســـەر چەنـــد 
ـــی  ـــرادەی گەالن ـــە ئی ـــاوازدا دوور ل نیشـــتمانێكی جی
ئـــەو نیشـــتمانانە ســـەپێندراوە، لـــە گـــەڵ پێناســـە و 
ـــە  ـــە ب ـــی مێژوویی ـــە دیاردەیەك ـــتمان ك شوناســـی نیش
بڕیـــار و ئیـــرادەی سیاســـی دروســـتنەكراودا جیـــا 
ناكاتـــەوە، هـــەر بۆیـــە گرفـــت لـــە ســـەپاندنی یـــەك 
دەوڵـــەت بـــە ســـەر چەنـــد نیشـــتمانێكدا، كرۆكـــی 
ـــدا، ئەمـــەش قەیرانێكـــە  ـــە عێراق ـــە ل ـــی دەوڵەت قەیران
لـــە گـــەڵ مێـــژووی دروســـتكردنی دەوڵـــەت لـــە 
عێراقـــدا هەیـــە و، بـــە درێژایـــی مێـــژووی ئـــەم 
و،  بەردەوامـــە  جۆراجـــۆر  شـــێوازی  بـــە  دەوڵەتـــە 
ـــتییە و، كۆمەڵگـــەی  ـــەقامگیریی گش ـــەی ناس مای
نێودەوڵەتییـــش بـــە تەراویلكـــەی »هاوواڵتیبـــوون« لـــە 
چوارچێـــوەی قەیرانـــی دەوڵەتـــدا دەســـووڕێتەوە، لـــە 
كاتێكـــدا كـــە لەمێـــژە زەنگـــی مەترســـی لـــێ دراوە 
ــەپاندنی  ــۆ سـ ــی زەحمەتكێـــش بـ ــەردەوام خەڵكـ و، بـ
ــت  ــەوەی سەردەسـ ــەاڵتدارانی نەتـ ــی دەسـ بەرژەوەندیـ

ــەكان. ــاژاوە و پێكدادانـ ــی ئـ ــە قوربانیـ دەبنـ
ـــی پرۆســـەیەكی سیاســـیی  كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەت
بەســـەر عێراقـــدا ســـەپاندووە، بـــەاڵم ئـــەوەی باســـی 
ئـــەو الیەنانەیـــە  دەستنیشـــانكردنی  نـــاكات،  لـــێ 
و  ناكـــەن  جێبەجـــێ  ئیتحـــادی  دەســـتووری  كـــە 
نییـــە  دەوڵـــەت  بەفیدڕاڵبوونـــی  بـــە  قەناعەتیـــان 
و، لـــە چوارچێـــوەی دەوڵەتـــی ناوەندیـــی ڕەهـــادا 
بـــە شـــێوەیەكی پراكتیكـــی مامەڵـــە دەكـــەن، ئـــەو 
سیاســـی  پرۆســـەی  دەبوایـــە  كـــە  بنەمایانەشـــی 
ــاد  ــەری بنیـ ــاڵی 2003 لەسـ ــدا دوای سـ ــە عێراقـ لـ
بنرایـــە، فەرامـــۆش دەكـــەن و، لـــە جیاتـــی ئـــەوەی 
ـــە  ـــت، ك دەســـت لەســـەر هـــۆكارە ســـەرەكییەكان دابنرێ
لـــە قەیرانـــی دەوڵەتـــدا بەرجەســـتە دەبێـــت، تەنیـــا 
ئامـــاژە بـــۆ قەیرانـــی سیســـتمی سیاســـی و ڕێســـاو و 
سیاسەت و سیستمی حوكمڕانی دەكرێت. كاتێكیش 
ئامـــاژە بـــۆ پێكـــدادان لـــە شـــەقام و تێكچوونـــی 
ـــت، ئامـــاژە  ـــەكان دەكرێ ڕەوشـــی ئاســـایش و قوربانیی
بـــۆ هـــۆكاری ســـەرەكیی ئـــەم پێكدادانـــە ناكرێـــت 
و، گوتـــاری فەرمیـــی دەســـەاڵتداران لـــە ناوەنـــدا 
لـــە باشـــترین حاڵەتـــدا باســـی گرووپـــی میلشـــیای 
ئـــەو  ســـەرجەم  كاتێكـــدا  لـــە  دەكات،  چەكـــداری 
میلشـــیایانە بەشـــێكن لـــە گرووپەكانـــی حەشـــدی 

شـــەعبی و لـــە دەوڵەتـــەوە مووچـــە وەردەگـــرن.

بەڕێـــز بالســـخارت لـــە ڕاپۆرتەكەیـــدا ئامـــاژە 
بـــۆ بۆردومانكردنـــی توركیـــا و ئێـــران دەكات، كـــە 
بێگومـــان خاكـــی كوردســـتان دەگرێتـــەوە، بـــەاڵم 
دیســـانەوە هیـــچ داواكاری و پێشـــنیارێكی تیـــدا 
ــت  ــۆ هەڵوێسـ ــووەكان، بـ ــەوە یەكگرتـ ــۆ نەتـ ــە بـ نییـ
وەرگرتـــن لـــەم بابەتـــە، كـــە دەكرێـــت بڕیارێـــك لـــە 
شـــێوەی بڕیـــاری 688ی دژە فڕیـــن لـــە الیـــەن 
نەتـــەوە یەكگرتووەكانـــەوە بڕیـــاری لـــێ بدرێـــت، 
بەتایبەتـــی كـــە خەڵكـــی ســـڤیلی نـــاو شـــارەكان 
بوونەتـــە قوربانیـــی درۆنـــی ئێـــران و توركیـــا، ئەمـــە 
ـــی  ـــی بەردەوامـــی ناوچەكان ـــە تۆپبارانكردن جگـــە ل

كوردســـتانی باشـــوور.
یەكێـــك لـــە گرفتـــەكان لـــە بۆچوونـــی ســـەرجەم 
نوێنەرانـــی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان، ئـــەو ڕیزبەندییـــە 
سیاســـییەیە كـــە پێشـــتر لـــە ئەجێنـــدەی كارەكانیانـــدا 
ئامـــادە دەكرێـــت و، الیەنـــە سیاســـییەكانی عێراقیـــش 

ـــەو بازنەیـــەدا دەرناچـــن. ل
عێراقیـــش  ئێســـتای  ڕەوشـــی  بـــە  ســـەبارەت   
ــەوە  ــدا دەبینێتـ ــە دیالۆگـ ــە خـــۆی لـ ــەو ئەجێندەیـ ئـ
لـــە پێنـــاوی ڕێككەوتـــن لەســـەر ســـەرۆك كۆمـــار 
و ســـەرۆك وەزیـــران و دامەزراندنـــی حكومـــەت، 
ــەوەی  ــتر ئـ ــااڵنی پێشـ ــدا ئەزموونـــی سـ ــە كاتێكـ لـ
خســـتووەتەڕوو كـــە تەنیـــا دانانـــی ســـەرۆك كۆمـــار و 
دامەزراندنـــی حكومـــەت و سازشـــكردن لـــە ســـەری، 
ـــە  ـــووەكان داوای دەكات، قەیران ـــەوە یەكگرت وەك نەت

ــاكات. ــەر نـ ــەرەكییەكان چارەسـ سـ
 ئـــەم لۆژیكـــە لـــە هەڵســـەنگاندن و مامەڵەكـــردن 
ـــەن كۆمەڵگـــەی  ـــە الی ـــراق ل ـــە گـــەڵ ڕەوشـــی عێ ل
كـــە  دەردەخـــات  بـــۆ  ئەوەمـــان  نێودەوڵەتییـــەوە، 
پرۆســـەیەكی شكســـتخواردووی سیاســـی بنبەســـتی 
لـــە  كوردســـتانییەكانیش  الیەنـــە  و  ســـەپێندراوە 

چوارچێـــوەری ئـــەم پرۆســـەیەدا كار دەكـــەن.
خوێندنـــەوەی واقیـــع ئەوەمـــان بـــۆ دەردەخـــات 
جێبەجێكردنـــی  بـــە  پەیوەنـــدی  ئـــەوەی  كـــە 
ــی  ــە، وەك ئەنجومەنـ ــتوورەوە هەیـ ــی دەسـ ماددەكانـ
و  بودجـــە  دابەشـــكردنی  بابەتـــی  و  ئیتحـــادی 
دابەشـــكردنی  لـــە  هاوســـەنگی  و  شـــەراكەت 
ســـامان و نەهێشـــتن و ڕاگرتنـــی سیاســـەتەكانی 
جێبەجێكردنـــی  و،  دیموگرافـــی  گۆڕانكاریـــی 
ــتووردا،  ــە دەسـ ــزم لـ ــی فیدڕاڵیـ ــەرجەم بنەماكانـ سـ
كـــە پەیوەندییـــان بـــە گەشـــەپێدان و وەبەرهێنـــان 
ــی  ــە بابەتـ ــە، لەوانـ ــتییەوە هەیـ ــامانی سرووشـ و سـ

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 
پرۆسەیەكی سیاسیی بە سەر 
عێراقدا سەپاندووە، بەاڵم 
ئەوەی باسی لێ ناكات، 
دەستنیشانكردنی ئەو الیەنانەیە 
كە دەستووری ئیتحادی جێبەجێ 
ناكەن و قەناعەتیان بە 
بەفیدڕاڵبوونی دەوڵەت نییە

بەڕێز بالسخارت لە 
ڕاپۆرتەكەیدا ئاماژە بۆ 
بۆردومانكردنی توركیا و 
ئێران دەكات، كە بێگومان 
خاكی كوردستان دەگرێتەوە، 
بەاڵم دیسانەوە هیچ داواكاری 
و پێشنیارێكی تیدا نییە بۆ 
نەتەوە یەكگرتووەكان، بۆ 
هەڵوێست وەرگرتن لەم بابەتە
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ــەوا  ــزگاكان، ئـ ــم و پارێـ ــەاڵتی هەرێـ ــەوت و دەسـ نـ
لـــە دیـــدی حوكمڕانانـــی نەتـــەوەی بااڵدەســـت و 
تایفـــەی گـــەورەوە بریتییـــە لـــە ســـەپاندنی حوكـــم لـــە 
ڕوانگـــەی ناوەندێتـــی ڕەهـــاوە، هـــەر ئـــەم ڕەوشـــەش 
زەمینـــەی بـــۆ دەوڵەتـــی پەرەلێـــڵ و هەژموونـــی 
و  دەرەكـــی  هێـــزی  بـــە  پشتبەســـتن  و  میلشـــیا 
نەبوونـــی پرۆســـەكانی گەشـــەپێدان و زیادبوونـــی 
ـــەم شـــێوەیە  ـــردووە. ب ـــی دروســـت ك ـــاردەی گەندەڵ دی
پێشـــكەش  نادروســـت  گەشـــبینییەكی  نابێـــت 
بـــە جەمـــاوەری گەلـــی كوردســـتان بكرێـــت، كـــە 
ـــی ســـەرۆك  ـــە هەڵبژاردن ـــت ل ـــی بێ ـــەی بریت بناغەك
ــن  ــەت و ڕێككەوتـ ــی حكومـ ــار و دامەزراندنـ كۆمـ
لـــە ســـەر بەرنامـــەی حكومـــەت، كـــە پێشـــتریش 
لـــە ســـااڵنی ڕابـــردوودا چەندیـــن  ئـــەم خااڵنـــە 
ــتان  ــام دراون، كەچـــی كێشـــەی كوردسـ ــار ئەنجـ جـ

لەگـــەڵ عێراقـــدا چارەســـەر نەبـــووە.
پرۆســـەی سیاســـی لـــە عێراقـــدا لـــە بازنەیەكـــی 
ـــەدا  ـــەم بازنەی ـــە خاڵێكـــی ئ ـــەوە، ل ـــراودا دەخولێت داخ
ــدا  ــەر گەڕێكیـ ــە هـ ــە لـ ــت، كـ ــك دەكرێـ هەڵبژاردنێـ
یاســـاكەی دەگۆڕدڕێـــت و پاشـــان بـــۆ ماوەیـــەك 
كـــە لەوانەیـــە كـــورت، یـــان درێـــژ بێـــت )كـــە ئـــەم 
بنبەســـتی  باســـی  خایانـــد(  ســـاڵیكی  جارەیـــان 
دوای  حكومـــەت  پاشـــان  و،  دەكرێـــت  سیاســـی 
خســـتنەڕووی بەرنامەیەكـــی سیاســـی كـــە جێبەجـــێ 
ناكرێـــت، دروســـت دەبێـــت و، بـــە چەنـــد دێڕێـــك 
بـــاس لـــە حكومەتـــی خزمەتكـــردن دەكرێـــت، بـــێ 
ئـــەوەی هیـــچ ڕوونییـــەك لـــە پـــالن و نەخشـــە و 
سیاســـەتی ئابووریـــدا بخرێتـــە ڕوو، زۆر بـــە ئاســـانی 
و  نێودەوڵەتـــی  دراوی  ســـندوقی  مەرجەكانـــی 
ـــی  ـــی ســـەرجەم بوارەكان ـــی بەتایبەتكردن هەنگاوەكان
فراوانبوونـــی  ســـایەی  لـــە  ئابـــووری  چاالكیـــی 

گەندەڵیـــدا پەیـــڕەو دەكرێـــت.
خاڵـــی  داخـــراوەدا  بازنـــە  ئـــەو  نێـــو  لـــە  هـــەر 
ناڕەزایەتـــی خەڵـــك بـــە هـــۆی نەبوونـــی ســـادەترین 
بـــۆ  كەرامـــەت  پـــڕ  ژیانـــی  پێداویســـتییەكانی 
ــەر  ــێ دەكات، هـ ــت پـ ــش، دەسـ ــی زەحمەتكێـ خەڵكـ
ئەمـــەش دەبێتـــە هەلێـــك بـــۆ الیەنـــی سیاســـیی 
دەســـەاڵتدار لـــە دەوڵـــەت و كۆمەڵگـــەدا كـــە بـــە 
ناڕەزاییەكانـــی  ســـونەتییەوە  كەلتـــووری  هـــۆی 
خەڵـــك لـــە ملمالنێـــی سیاســـی لەگـــەڵ یەكتـــردا 
ـــە شـــێوەیەكی پراكتیكییـــش بزافـــی  وەبەربهێنـــن و، ب
ــاوەری نـــەزۆك دەكـــەن، بـــەم جـــۆرە بـــاس لـــە  جەمـ

هەڵبژاردنـــی پێشـــوەخت دەكرێـــت و پـــاش ماوەیـــەك 
ــاكانی  ــوەی یاسـ ــان زۆر، لـــە چوارچێـ ــەم بێـــت یـ كـ
ــە  ــەو هەڵبژاردنـ ــراوەدا ئـ ــە داخـ ــەم بازنـ ــێ لـ ملمالنـ
ئەنجـــام دەدرێـــت و، كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتییـــش 
پیرۆزبایـــی خـــۆی دەنێرێـــت، بـــەم جـــۆرەش خولـــی 

بازنەكـــە بـــەردەوام دەبێـــت.
بنبەســـتی  كـــە  دەردەخـــەن  ئـــەوە  ڕووداوەكان 
سیاســـی لـــە بابەتـــی ئەنجامدانـــی هەڵبـــژاردن و 
دەستنیشـــانكردنی ســـەرۆك كۆمـــار و ســـەرۆكی 
لـــە خـــودی  نییـــە، بەڵكـــو بنبەســـت  حكومـــەت 
پرۆســـەی سیاســـی لـــە عێـــراق و بنەماكانیـــدا هەیـــە، 
و  دیموكراســـی  بـــە  قەناعەتبـــوون  لـــە  بنبەســـت 
ـــە كوردســـتان  ـــی و قایلبـــوون ب ـــە فیدڕاڵ ـــوون ب باوەڕب

وەك شـــەریك لـــە دەوڵەتـــدا هەیـــە.
هەشـــە،  كـــە  بنبەســـتییە  ئـــەم  بێگومـــان 
پرۆســـە  ئـــەم  داخـــراوی  بازنـــەی  ڕەنگدانـــەوەی 
ــتانی  ــتا الیەنـــی كوردسـ ــا ئێسـ ــە تـ ــییەیە، كـ سیاسـ
وا مامەڵـــەی لـــە گەڵـــدا دەكات، كـــە بەســـەریدا 
ســـەپێندراوە و ئامـــادەی دیالۆگێكـــی ناوخۆیـــی 
و  بـــاس  كـــە  نییـــە،  بابەتـــەش  بـــەم  ســـەبارەت 
لێكۆڵینـــەوە ســـەبارەت بـــە ئەگـــەرەكان و ئایینـــدەی 

ئـــەم پرۆســـە داخـــراوە بـــكات.
و  دەســـتكەوت  لـــە  داكۆكیكـــردن  ڕێگـــەی   
دەوڵەتـــی  لـــە  كوردســـتان  گەلـــی  مافەكانـــی 
ــە  ــەو بازنـ ــوەی ئـ ــەوەی چوارچێـ ــە كردنـ ــدا بـ عێراقـ
داخـــراوە دەبێـــت، ئەمـــەش لـــە ســـەرەتاوە پێویســـتی 
ـــە  ـــە، ك ـــە ڕەوشـــی كوردســـتان هەی ـــەوە ل ـــە ئاوەڕدان ب
ــەكان بپارێزرێـــت و،  ــتوورمان هەبێـــت و ئازادییـ دەسـ
سیاســـەتی ئابـــووری لـــە بەرژەوەندیـــی گەشـــەپێدان و 
زەحمەتكێشـــاندا بێـــت و، ســـەقامگیریی سیاســـی و 

ئەمنـــی بپارێزرێـــت.
 ئەگـــەر بـــاس لـــە دیالـــۆگ لـــە ســـەر ئاســـتی 
ئـــەوا  بكرێـــت،  عێراقیـــش  سیاســـییەكانی  هێـــزە 
پێویســـتە دیالۆگێكـــی كـــراوەی بـــێ هێڵـــی ســـوور 
و دانانـــی خاڵـــی پیـــرۆزی پێشـــوەخت ســـەبارەت 
بـــە چارەنووســـی دەوڵـــەت بكرێـــت، كـــە ئەمـــەش 
پێویســـتی بـــە قەناعتبوونـــە بـــە ئازادیـــی گەالنـــی 
عێـــراق لـــە دەستنیشـــانكردنی چارەنووســـی خۆیـــان 
و، بیركردنـــەوە لـــە پاراســـتنی گـــەل پێـــش پاراســـتنی 
دەوڵـــەت، ئەمـــەش هەنـــگاوی یەكەمـــی هەســـتكردنە 
ـــەوەی ئاســـتی  ـــی بەرزبوون ـــە كات ـــراوێتی ل ـــە لێپرس ب

بارگـــرژی و مەترســـییەكاندا.

تەنیا دانانی سەرۆك كۆمار 
و دامەزراندنی حكومەت و 
سازشكردن لە سەری، وەك 

نەتەوە یەكگرتووەكان داوای 
دەكات، قەیرانە سەرەكییەكان 

چارەسەر ناكات

ئەگەر باس لە دیالۆگ لە 
سەر ئاستی هێزە سیاسییەكانی 
عێراق بكرێت، ئەوا پێویستە 
دیالۆگێكی كراوەی بێ هێڵی 

سوور و دانانی خاڵی پیرۆزی 
پێشوەخت سەبارەت بە 

چارەنووسی دەوڵەت بكرێت
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حكومەتی نوێی عێراق 
لە بەردەم دووڕێیانی هێوركردنەوە و 

چارەسەركردنی كاتی كێشەكاندایە
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ــراق تـــا ڕاددەیـــەك لـــەو  پرۆســـەی سیاســـیی عێـ
چەقبەســـتووییەی پێشـــوو دەربـــازی بـــوو، ئەمـــەش 
دوای ئـــەوەی ســـەرۆك بارزانـــی دەستپێشـــخەریی 
كـــرد و بەربژێرەكـــەی كشـــاندەوە و وادیـــارە جۆرێـــك 
ـــاری تەنســـیقی لەســـەر  ـــن لەگـــەڵ ئیت ـــە ڕێككەوت ل
لەمەشـــدا  كـــراوە،  پەیوەندیـــدار  مەســـەلەی  زۆر 
ســـەرۆك بارزانـــی ســـەركەوتوو بـــوو، بـــەوەی لـــە پێنـــاو 
بەرژەوەندیـــی بـــااڵ و زۆر بابەتـــی چارەنووسســـازدا 
دەستپێشـــخەری كـــرد و ســـەرۆك كۆمـــاری عێـــراق 
ــك  ــف ڕەشـــید بـــووە ســـەرۆك كۆمارێـ دكتـــۆر لەتیـ
كـــە تـــا ڕاددەیەكـــی زۆر بەربژێـــری ســـەپاندن نییـــە، 
ــە  ــاری تەنسیقیشـ ــی و ئیتـ ــری پارتـ ــو بەربژێـ بەڵكـ
ئەوانـــە،  بەربژێـــری  دەڵێـــن  یەكێتییەكانیـــش  و 
هەرچەنـــدە ئـــەوان لەنـــاو هۆڵـــی پەرلەمانـــدا دەنگیـــان 

پـــێ نـــەدا.
بـــە بیروبۆچوونـــی مـــن لـــەم نزیكانـــە محەمـــەد 
شـــیاع ســـوودانی ســـەرۆك وەزیرانـــی ڕاســـپێردراو بـــۆ 
پێكهێنانـــی حكومەتـــی عێراقیـــش كێشـــە و گرفتـــی 
نابێـــت و حكومەتەكـــەی پێكدەهێنێـــت، زۆربـــەی 
بـــەوەی  دەچـــن  ئاراســـتەیە  بـــەو  بۆچوونـــەكان 
ســـەرۆك وەزیرانـــی نـــوێ خواســـتی هەیـــە كێشـــەكانی 
ـــووری  ـــە تایبەتـــی كـــە ن ـــكات، ب ـــراق چارەســـەر ب عێ
ــی  ــەش چاوەڕوانـ ــتی دەكات و ئێمـ ــی پاڵپشـ مالیكـ
دەســـتپێكردنی گفتوگۆكانیـــن بـــۆ چارەســـەركردنی 
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دڵشاد میران 

بۆ گواڵنی نووسیوە

سیاسەتمەدار و دیپلۆماتكار
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ــۆی  ــەر خـ ــدا. هـ ــم و بەغـ ــوان هەرێـ ــەكانی نێـ كێشـ
لـــە خۆیـــدا حكومەتـــی نوێـــی عێـــراق نییـــەت و 
ئامادەیـــی چارەســـەركردنی ئـــەو كێشـــانەی هەیـــە، 
چونكـــە خـــۆی كێشـــە و مەترســـیی كەمـــی نییـــە، 
ـــەك  ـــا چ ڕاددەی ـــە ت ـــەاڵم پرســـیارە گرنگەكـــە ئەوەی ب
محەمـــەد شـــەیاع ســـوودانی ئیـــرادە و پاڵپشـــتی هەیـــە 
بـــۆ چارەســـەركردنی كێشـــەكان و ناكەوێتـــە ژێـــر 
فشـــاری دەرەكـــی و میلیشـــیاتە چەكدارەكانـــەوە، 
ــە  ــەو گەندەڵییـ ــی بـ ــت كۆتایـ ــد دەتوانێـ ــان تاچەنـ یـ
لـــێ  كەلتـــووری  و  دیـــاردە  وەكـــو  كـــە  بهێنێـــت 
ـــدا  ـــە عێراق ـــووە و گـــەورە بەرپرســـانی سیاســـی ل هات
و  بەڵێـــن  جێبەجێكردنـــی  دیـــارە  گالون؟  تێـــوەی 
پەیمانـــەكان بـــە تونـــدی دەكەونـــە ژێـــر چاودێریـــی 
ڕەوتـــی ســـەدر، ئـــەو ڕەوتـــەی بـــە قســـە وازی لـــە 
ــەوە  ــە نزیكـ ــردار لـ ــە كـ ــاوە و بـ ــی هێنـ كاری سیاسـ
ـــە  ـــەم نیی ـــەقامیش ك ـــە و ش ـــری بارودۆخەكەی چاودێ
كـــە لەبەردەســـتیدایە و كـــەی بیەوێـــت دەتوانێـــت 
ـــە  ـــی ئێم ـــە بەرژەوەندی ـــە ل ـــت، ڕەنگـــە ئەم بیجووڵێنێ
ـــری و لێپرســـینەوە  ـــر چاودێ ـــە ژێ ـــك ل بێـــت حكومەتێ
بێـــت و ماوەیەكـــی كەمـــی لەبەردەمدایـــە تاوەكـــو 

ــەكانی بـــەدی دەهێنێـــت.  بەڵێـــن و قسـ
زۆر  بارزانـــی  ســـەرۆك  دیپلۆماســـییەتی 
ســـەركەوتوو بـــوو، بـــەوەی بـــە جوانـــی گەمەكـــەی 
بـــە  بەردەوامـــی  نەبـــوو  ئامـــادە  چیتـــر  و  كـــرد 
بارودۆخەكـــە ناهەموارەكـــە بـــدات، دوای ئـــەوەی 
پێشـــتر بەڕێـــز هوشـــیار زێبـــاری بـــە بڕیارێكـــی 
سیاســـی و لـــە ژێـــر فشـــاردا دادگای فیدراڵـــی 
ڕێـــگای نـــەدا خـــۆی هەڵبژێرێـــت و لـــە بەرامبـــەردا 
ــی  ــە بەربژێرێكـ ــارد كـ ــەدی نـ ــەر ئەحمـ ــز ڕێبـ بەڕێـ
بەهێـــز بـــوو، بـــەاڵم گوشـــارەكانی ئێـــران و ئیتـــاری 
دەخواســـت  ئـــەوەی  بارودۆخەكـــە  و  تەنســـیقی 
پاڵپشـــتیی حكومەتێكـــی نوێـــی عێـــراق بكەیـــن 
چارەســـەركردنی  نییەتـــی  و  بێـــت  ئامـــادە  كـــە 
كێشـــەكانی نێـــوان هەرێـــم و بەغـــدای هەبێـــت، لـــە 
ــەوت  ــەلەی نـ ــەر دوو مەسـ ــیانەوە هـ پێـــش هەمووشـ
و گاز و پشـــكی هەرێـــم لـــە بودجـــەی گشـــتیی 
ـــی  ـــە هاوپەیمانی ـــە كشـــانەوەی ل ـــەت ل ـــراق، تەنان عێ
ســـێ قۆڵـــی هیـــچ كەمتەرخەمییەكـــی نەبـــوو، ئـــەوە 
ســـەدر بـــوو هـــەر جـــارەو بڕیـــار و هەنگاوێكـــی بـــە 
ــیقی  ــاری تەنسـ ــات ئینتـ ــا دەهـ ــە دەدا و تـ تاكڕەوانـ
بەهێزتـــر دەكـــرد، لـــە بەرامبـــەردا ئیتـــاری تەنســـیقی 
و ئێـــران و ئەمریـــكاش هەمـــووان بـــاش دەزانـــن بـــە بـــێ 

ســـەرۆك بارزانـــی مومكیـــن نەبـــوو ئـــەم حكومەتـــە 
نوێیـــەی عێـــراق دابمەزرێـــت، چونكـــە بارزانـــی پێگـــە 
ــتانی  ــەقامی كوردسـ ــاو شـ ــایی خـــۆی لەنـ و قورسـ
و عێراقـــی و ناوچەكـــە و نێودەوڵەتیشـــدا هەیـــە، 
ســـەرۆك بارزانـــی وەكـــو مەرجەعێكـــی كـــوردە لـــە 
ـــی و كـــردارەوە تایبەتمەندێتـــی خـــۆی  رووی عەمەل
ــوور  ــتانی باشـ ــە كوردسـ ــەر لـ ــەك هـ ــورد نـ ــاو كـ لەنـ
ـــە،  ـــە هـــەر چـــوار پارچـــەی كوردســـتان هەی بەڵكـــو ل
تەواجـــودی كـــورد لـــە بەغـــدا واتـــە تەواجـــودی 
بارزانـــی، ئەمـــە نـــەك هـــەر وەكـــو عورفێكـــی لـــێ 
هاتـــووە، بەڵكـــو بووەتـــە ئەمـــری واقیـــع و عێراقـــی 
و  نرایـــەوە  بونیـــاد  بنەمایـــە  ئـــەو  لەســـەر  نـــوێ 
ــورد دەبێـــت  ــە كـ ــزراوە كـ یەكپارچەیـــی خاكـــی پارێـ
لەنـــاو  و  بەغـــدا  لـــە  بێـــت  بەهێـــز  هاوبەشـــێكی 
پرۆســـەی سیاســـی و ئیـــداری و لـــە هـــەر ســـێ 
ــوو  ــەش بـ ــەر ئەمـ ــدا، هـ ــەرۆكایەتییەكەی عێراقـ سـ
وای كـــرد بارزانـــی و پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
لـــە ڕۆڵـــی دكتـــۆر بەرهـــەم ســـاڵح لـــە ســـەرۆك 
ــی  ــە درێژایـ ــە بـ ــوون، چونكـ ــەران بـ ــاری نیگـ كۆمـ
ئـــەو ماوەیـــە نـــەك هیـــچ ڕۆڵێكـــی نەبـــوو، بەڵكـــو 
زۆرجـــار ڕۆڵێكـــی ســـلبی هەبـــوو بەرامبـــەر بـــە 
دۆســـێ و بابەتەكانـــی كـــورد وەكـــو پشـــكی هەرێـــم لـــە 
بودجـــەی گشـــتی و بۆردومانەكانـــی فڕۆكەخانـــە و 
كێڵگـــە نەوتـــی و غازییـــەكان و مووشـــەكبارانكردنی 
هەولێـــر و مەســـەلەی كێشـــەی نـــەوت و غـــاز و 
دەیـــان بابـــەت و وێســـتگەی دیكـــە. بەرهـــەم ســـاڵح 
ـــە چارەســـەركردنی كێشـــەكاندا،  ـــوو ل ـــدەر نەب یارمەتی
ســـەپاندنی بەربژێرێـــك بـــۆ ســـەرۆكایەتیی كۆمـــار 
لـــە حزبێكـــەوە كـــە زۆرینـــەی كورســـییەكانی كـــوردی 
لـــە پەرلەمانـــی عێـــراق لـــە دەســـتدا نییـــە و خوازیـــار 
بـــوو درێـــژە بـــەو تراژیدیایـــە بـــدات، ئەمـــە بەڕاســـتی 
نـــەك هـــەر لەالیـــەن ســـەرۆك بارزانـــی قبـــووڵ نەبـــوو، 
بەڵكـــو الی زۆرینـــەی كوردیـــش قبـــووڵ نەكـــراو بـــوو، 
ـــە كاتێكـــدا هـــەر دوو پۆســـتە ســـیادییە بەرزەكانـــی  ل
دیكـــەی وەكـــو ســـەرۆك پەرلەمـــان و ســـەرۆك وەزیـــران 
دەنگیـــان بـــۆ مەســـەلە چارەنووسســـازەكانی نەتـــەوە و 
مەزهـــەب و پێكهاتەكەیـــان هەبـــوو، دەبووایـــە ســـەرۆك 
تەواجودێكـــی  و  مەعنـــەوی  ڕۆڵێكـــی  كۆمـــار 
ــازەكان هەبێـــت،  بەهێـــزی لـــە مەســـەلە چارەنووسسـ
لەســـەر  بـــوون  ســـوور  دیكـــە  برادەرانـــی  كاتێـــك 
وەكـــو  پۆســـتەیان  ئـــەو  ســـاڵح  بەرهەمـــم  دكتـــۆر 
ئـــەو  دەهێنـــا،  بـــەكار  شەخســـی  دەســـتكەوتێكی 

  زۆربەی بۆچوونەكان بەو 
ئاراستەیە دەچن بەوەی سەرۆك 
وەزیرانی نوێ خواستی هەیە 
كێشەكانی عێراق چارەسەر بكات

ئیتاری تەنسیقی و ئێران و 
ئەمریكاش هەمووان باش دەزانن 
بە بێ سەرۆك بارزانی مومكین 
نەبوو ئەم حكومەتە نوێیەی 
عێراق دابمەزرێت، چونكە 
بارزانی پێگە و قورسایی خۆی 
لەناو شەقامی كوردستانی 
و عێراقی و ناوچەكە و 
نێودەوڵەتیشدا هەیە

ئەوەی بەالی كورد و سەرۆك 
بارزانییەوە گرنگە ئەوەیە كە 
كێشە و ملمالنێكانی عێراق 
نەگوازرێتەوە بۆ نێوماڵی كورد 
و ئەو حكومەتەی لە بەغدا 
دادەمەزرێت، گوێڕایەڵی خواست 
و ویستی خەڵكی كوردستان بێت
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كات ســـەرۆك بارزانـــی ســـەلماندی كـــە ســـەرۆك 
كۆمـــار ویســـت و ئیـــرادەی گەلەكـــەی دەوێـــت و 
دەبێـــت كەســـێكی مامناوەنـــد بـــە دەنگێكـــی كـــوردی 
بكرێتـــە ســـەرۆك، هـــەرواش دەرچـــوو چارەســـەرێكی 
ـــە  ـــت ك ـــە دواڕۆژدا دەر دەكەوێ ـــوو، ل ـــدی ب مامناوەن
تـــا چەنـــد دكتـــۆر لەتیـــف ڕەشـــید ئـــەوەی لەبەرچـــاو 
ـــی  ـــی پارت ـــە تایبەت ـــورد ب ـــە دەنگـــی ك ـــە ب ـــت ك دەبێ
لـــە  ڕۆڵـــی  دەبێـــت  و  كۆمـــار  ســـەرۆك  بووەتـــە 
بـــە  هەمـــووان  و  هەبێـــت  كێشـــەكان  چارەســـەری 

ــەوە. ــەوە كۆبكاتـ یەكـ
ئـــەوەی بـــەالی كـــورد و ســـەرۆك بارزانییـــەوە 
ملمالنێكانـــی  و  كێشـــە  كـــە  ئەوەیـــە  گرنگـــە 
ــەو  ــورد و ئـ ــۆ نێوماڵـــی كـ ــەوە بـ ــراق نەگوازرێتـ عێـ
ـــی  ـــت، گوێڕایەڵ ـــدا دادەمەزرێ ـــە بەغ ـــەی ل حكومەت
خواســـت و ویســـتی خەڵكـــی كوردســـتان بێـــت، هـــەر 
خـــۆی لـــە خۆیـــدا حكومـــەت دوو كێبڕكێـــی بەهێـــزی 
لەســـەر شـــەقام هەیـــە كـــە ســـەدر و تشـــرینییەكانە، 
ــی  ــاڵە هەلێكـ ــوار سـ ــەم چـ ــۆ ئـ ــەوە بـ ــەم ڕوانگەیـ لـ
ــەری  ــەوەی چارەسـ ــۆ ئـ ــە بـ ــە بەردەمدایـ ــمان لـ باشـ
كێشـــەكان بكەیـــن. ئیتـــاری تەنســـیقی كـــە بەشـــێكی 
لـــەم  گـــەورەی ئـــەم حكومەتـــە پێـــك دەهێنێـــت، 
قۆناغـــە و لـــە ئێســـتادا بـــە ناچـــاری بێـــت و یـــان 
وەكـــو پیـــالن و مـــەرام بێـــت، یـــان ســـتراتیژیەت بێـــت، 
ــەر  ــە، ئەگـ ــەكانیان هەیـ ــەری كێشـ ــتی چارەسـ ویسـ
و  خزمەتگـــوزاری  حكومەتـــی  حكومەتـــە  ئـــەم 
چارەســـەری كێشـــەكان بێـــت و لـــە ژێـــر فشـــاری 
ـــەوا  شـــەقامی ســـەدرییەكان و تشـــرینیەكاندا بێـــت، ئ
بـــۆ ئێمـــەی كـــورد هەلێكـــی لەبـــارە كێشـــەكانی 
ــە  ــورد بـ ــی كـ ــن و نێوماڵـ ــەر بكەیـ ــان چارەسـ خۆمـ
ـــر  ـــتان بەهێزت ـــی هەرێمـــی كوردس ـــی حكومەت تایبەت
ڕاســـتكردنەوەی  و  بونیادنـــان  بـــەرەو  و  بكەیـــن 

ئابـــووری و ســـەربەخۆیی ئابـــووری بچیـــن. 
ـــاوەڕەدا نیـــم حكومەتـــی نوێـــی عێـــراق  ـــەو ب مـــن ل
بتوانێـــت هەمـــوو كێشـــە ئابـــووری و سیاســـی و 
چەكدارییـــەكان چارەســـەر بێـــت، ڕەنگـــە هەنـــگاو 
ـــرخ و هەاڵوســـان  ـــەوەی ن ـــارەی كەمكردن ـــە ب ـــت ل بنێ
و كەمكردنـــەوەی گەندەڵـــی و الوازكردنـــی هێـــزی 
یەكجارەكـــی  چارەســـەری  بـــەاڵم  چەكـــداری، 
چەكـــداری و میلیشـــیاتەكانی بـــۆ ناكرێـــت، بـــەاڵم 
خـــۆ ئەگـــەر چارەســـەری گەندەڵیشـــی بـــۆ نەكرێـــت، 
ـــەودوا  ـــتێنێت و لەم ـــی ڕاوەس ـــەم گەندەڵ ـــی ك ـــە الن ب
بـــۆ  لەبەردەســـتیدایە  پارەیـــەی  و  بودجـــە  ئـــەو 

ــە  ــت و لـ ــە كاری بهێنێـ ــۆی بـ ــەی خـ ــە و پایـ پێگـ
ڕوانگـــەی ناوچەكـــە و نێودەوڵەتییـــەوە هەیبەتێـــك 
بـــۆ  ســـنوورێك  و  حكومـــەت  بـــۆ  بگەڕێنێتـــەوە 
دەســـتتێوەردانی دەرەكـــی و میلیشـــیاتە چەكـــدارەكان 
و كارتێلـــە مافیـــا و گەندەڵـــكارەكان دابنێـــت و، 
نـــەدات كار و كـــردەوە تیرۆریســـتییەكانی  ڕێـــگا 
بڵێیـــن  دەتوانیـــن  ئـــەوا  ســـەرهەڵبداتەوە،  داعـــش 
حكومەتێكـــی ســـەركەوتوو دەبێـــت و تـــا ڕاددەیەكـــی 
كەمیـــش بێـــت لـــە ئاســـت خواســـت و ویســـتی شـــەقام 
ـــی دیكـــە  ـــەك خاڵ ـــت. ی ـــە گشـــتی دەبێ و خەڵكـــی ب
ئەویـــش  زۆر گرنگـــە  هاوكێشـــەیەدا  ئـــەم  لەنـــاو 
ــران  ــانی بارگـــرژی و دۆخـــی ناوخـــۆی ئێـ هەڵكشـ
لـــە  ئەوروپایـــە  و  ئەمریـــكا  دووركەوتنـــەوەی  و 
دانوســـتانەكانی دۆســـێی ئەتۆمیـــی ئێـــران، كـــە لـــەم 
دواییـــەدا ناردنـــی درۆنـــە ســـەربازییەكانی ئێـــران بـــۆ 
ڕووســـیا و بەشـــداریپێكردنی لـــە شـــەڕی ئۆكرانیـــا 
و لێدانـــی ژێرخانـــی ئـــەو واڵتـــە بەتایبەتـــی لـــە 
ـــی و  ـــد نیگەران ـــرد و...هت ـــەوت و پ ـــی وزە و ن كەرت
تووڕەییەكـــی زۆری ئەمریـــكای لـــێ كەوتووەتـــەوە و 
ـــە گەمـــارۆ و ســـزا نێودەوڵەتییـــەكان  ڕەنگـــە جگـــە ل
ـــۆ ئەگـــەر میلیشـــیاتە  ـــن، خ ـــر ب ـــەكان زیات بارگرژیی
چەكدارەكانـــی ئێـــران لـــە عێـــراق ئـــەم واڵتـــە تێكـــەڵ 
ــی  ــەوا بارودۆخـ ــەن، ئـ ــەڕە بكـ ــێ و شـ ــەو ملمالنـ بـ
و  ئومێـــد  ئـــەو  پێچەوانـــەی  هەمـــووی  عێـــراق 
زیانـــی  عێراقیـــش  و  دێـــت  لـــێ  گەشـــبینیەی 
گـــەورەی بەردەكەوێـــت. خـــۆ ئەگـــەر بارگـــرژی 
و ناڕەزایەتییەكانـــی ئێـــران تەشـــەنە بـــكات، ئـــەوا 
ئێـــران فشـــار و پاڵەپەســـتۆكانی لەســـەر چەكـــداران و 
ـــە  ـــە ئەم ـــەوە، ك ـــەم دەبێت ـــراق ك ـــە عێ ـــی ل گرووپەكان
لـــە بەرژەوەندیـــی عێـــراق دەبێـــت و دەســـتوەردانەكان 
و كۆنتڕۆڵـــی بڕیارەكانـــی ناوخـــۆی عێـــراق كـــەم 
دەبێتـــەوە، بـــە تایبەتـــی كـــە تـــا دێـــت فشـــار و 
پاڵەپەســـتۆی ڕۆژئـــاوا لەســـەر ئێـــران ڕووی لـــە 

ــردووە. ــوون كـ زیادبـ
ـــەك واڵت پێویســـتی  ـــوو ملمالنێی ـــە دوای هەم  ل
بـــە قۆناغێكـــی هێوربوونـــەوە هەیـــە. خـــۆ ناكرێـــت 
پاشـــاگەردانیی سیاســـی و ئابـــووری و بژێویـــی 
ژیـــان و بێـــكاری و هـــەژاری هـــەر بـــەردەوام بێـــت، 
پێویســـتی بـــەوە هەیـــە بـــە دۆخێكـــی ئارامـــدا تێپـــەڕ 
ــە  ــك لـ ــت و كەمێـ ــك وەرگرێـ ــی ئاهێـ ــت و خەڵكـ بێـ
ـــان  ـــدن و كار و ژی ـــان و دامەزران ـــی ژی ڕووی بژێوی

و ئارامـــی ببینێـــت.

لەو باوەڕەدا نیم حكومەتی 
نوێی عێراق بتوانێت هەموو 
كێشە ئابووری و سیاسی و 

چەكدارییەكان چارەسەر بێت

لەم دواییەدا ناردنی درۆنە 
سەربازییەكانی ئێران بۆ ڕووسیا 

و بەشداریپێكردنی لە شەڕی 
ئۆكرانیا و لێدانی ژێرخانی ئەو 
واڵتە بەتایبەتی لە كەرتی وزە 
و نەوت و پرد و...هتد نیگەرانی 

و تووڕەییەكی زۆری ئەمریكای 
لێ كەوتووەتەوە

ئەگەر بارگرژی و 
ناڕەزایەتییەكانی ئێران 

تەشەنە بكات، ئەوا ئێران 
فشار و پاڵەپەستۆكانی لەسەر 

چەكداران و گرووپەكانی لە 
عێراق كەم دەبێتەوە، كە ئەمە 

لە بەرژەوەندیی عێراق دەبێت
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تاچەند حكومەتی هەرێمی كوردستان 
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 كۆمەڵـــەی ئاشـــتیی عەرەبـــی وەك ڕێكخراوێكـــی 
لـــە   2022 ســـاڵی  ئەیلوولـــی  لـــە  ناحكوومـــی 
عەممانـــی پایتەختـــی شانشـــینی ئوردنـــی هاشـــمی 
ـــەوەی  ـــادەكاری و درێژكردن ـــە ئام ـــەك ل )دوای ماوەی
ماوەكـــەی لـــە ســـاڵی 2018(وە دامـــەزراوە. ئامانجـــی 
دۆزینـــەوەی  لـــە  بەشـــداریكردنە  ڕێكخـــراوە  ئـــەم 
چارەســـەر بـــۆ كێشـــە ئاڵۆزەكانـــی ناوچـــەی عەرەبـــی، 
وەك بەشـــێكی گرنگـــی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، كـــە 
ـــداری و  ـــی چەك ـــی زۆر و ملمالنێ ـــت قەیران ـــە دەس ب
شـــەڕی ناوخـــۆوە دەناڵێنێـــت، ئـــەم دۆخـــە پێویســـتی 
ـــی  ـــۆ بنیادنان ـــە، ب ـــەردەوام هەی ـــە دەستپێشـــخەریی ب ب
بۆیـــە  گەشەســـەندوو،  بەردەوامـــی  ئاشـــتییەكی 
كۆمەڵێـــك لـــە كەســـایەتیی شـــارەزا و سیاســـەتوان 
و چـــاالك و ئەكتیـــڤ لـــە بوارەكانـــی عەرەبـــی و 
نێودەوڵەتـــی، كـــە ڕۆڵـــی گرنگیـــان لـــە ســـێكتەری 
ـــۆگ  ـــی دیال ـــە ڕێ ـــە، ل ـــدا هەی ڕۆشـــنبیری و فیكری
كـــرد،  دەستپێشـــخەرییان  زۆر  گەنگەشـــەیەكی  و 
لـــەوەی بیـــر لـــە دامەزراندنـــی كۆمەڵەیـــەك بكەنـــەوە، 
كـــە ئامانجـــی باڵوكردنـــەوەی كەلتـــووری ئاشـــتی 
ــتدا  ــی پێویسـ ــە كاتـ ــاوكات لـ ــت، هـ ــیاری بێـ و هۆشـ

ـــوان  ـــە نێ ـــەن ل ـــاك و بێالی ئەركـــی ناوبژیوانكارێكـــی پ
بـــۆ  بـــكات،  جێبەجـــێ  پێكناكۆكەكانـــدا  الیەنـــە 
گەیشـــتن بـــە چارەســـەر و یەكالكردنـــەوەی ئاشـــتییانە 
بەرژەوەندیـــی  كـــە  سیاســـی،  لێكگەیشـــتنی  و 
الیەنـــەكان بێنێتـــە دی و پارێزگاریـــی لـــێ بـــكات لـــە 
چوارچێـــوەی پاراســـتنی بەرژەوەندییەكانـــی گـــەل و 

ــەت. ــان و دەوڵـ هاوواڵتیـ
بۆیـــە، كۆمەڵەكـــە ڕێككـــەوت لەســـەر دامەزراندنـــی 
كەلتـــووری  كـــە  ئاشـــتی،  هاوبەندییەكـــی 
ئاشـــتی بـــاڵو بكاتـــەوە و بهێنێتـــە دی، هەروەهـــا 
هاوواڵتیـــان لـــە ئاســـتی گرنگیـــی ئـــەم كەلتـــوورە 
ــە  ــكات لـ ــداری بـ ــا بەشـ ــەوە، هەروەهـ ــیار بكاتـ هۆشـ
ــو  ــەكان، تاكـ ــە فەرمییـ ــی الیەنـ ــی ڕۆڵـ ئەكتیڤكردنـ
ئەركـــی سیاســـی و یاســـایی و ئەخالقـــی و مرۆییـــان 
لـــە بـــواری ڕێگەگرتـــن و خۆپارێـــزی لـــە ملمالنـــێ 
چەكدارییـــەكان و بنیادنانـــی ئاشـــتی ڕابپەڕێنـــن. 
ـــی  ـــە هـــەوڵ دەدات پەیوەندی ـــەم ســـۆنگەوە كۆمەڵەك ل
هاریكاریـــی چاالكانـــە لەگـــەڵ ڕێكخـــراوە لۆكاڵـــی 
و هەرێمـــی و نێودەوڵەتییـــەكان و لـــە سەرووشـــیانەوە 
نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان دابمەزرێنێـــت، لەگـــەڵ جەخـــت 
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ئامانجی كۆمەڵەی ئاشتیی 
عەرەبی بریتییە لە 

باڵوكردنەوەو پەرەپێدانی 
كەلتووری ئاشتی و دیالۆگ 
و وەالنانی توندوتیژی و 
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كردنـــەوە لەســـەر كۆمـــكاری دەوڵەتانـــی عەرەبـــی 
خســـتنەڕووی  و  ئاشـــتی  كەلتـــووری  ڕووی  لـــە 
بااڵكـــە  ئامانجـــە  بـــە مەبەســـتی  دەستپێشـــخەری 
بـــۆ  ڕێگـــە  تاكـــە  وەك  دیالـــۆگ  و  »ئاشـــتی 

چارەســـەری كێشـــە و ملمالنێیـــەكان«.
كەواتـــە ئامانجـــی كۆمەڵـــەی ئاشـــتیی عەرەبـــی 

بریتییـــە لـــە: 
* باڵوكردنـــەوەو پەرەپێدانـــی كەلتـــووری ئاشـــتی 
ـــی توندوتیـــژی و دەمارگیـــری  و دیالـــۆگ و وەالنان

و پەڕگیـــری.
و  دادپـــەروەری  وەدیهێنانـــی  بـــۆ  كاركـــردن   *
داگیـــركاری،  بـــە  كۆتاییهێنـــان  و  ویژدانخـــوازی 
هەروەهـــا ڕێزگرتـــن لـــە مافەكانـــی مـــرۆڤ و مافـــی 

گـــەالن لـــە دیاریكردنـــی چارەنووســـدا.
و  ئەزمـــوون  و  شـــارەزایی  ئاڵوگـــۆڕی   *
بنیادنانـــی توانـــا لـــە بـــواری ئاشـــتی و خۆپاراســـتن 

چەكدارییـــەكان. ملمالنـــێ  لـــە 
* هەتـــا بكرێـــت ئەركـــی ناوبژیـــكاری لـــە نێـــوان 

الیەنـــە پێكناكۆكەكانـــدا ئەنجـــام بدرێـــت.
* ڕێزگرتـــن لـــە فرەچەشـــنی و فرەیـــی و یەكـــدی 

لـــە  بـــە مافـــی بەرانبـــەر  قبووڵكـــردن و دداننـــان 
جیاوازیـــدا، وەالنانـــی هەمـــوو شـــێوەیەكی جیـــاكاری 
لەســـەر بنەمـــای ئیتنـــی و ئایینـــی و ئایینزایـــی، 

ــەری. ــان تایفەگـ یـ
بـــۆ دەســـتكردن بـــە كاری ئەكتیڤـــی دامەزراوەیـــی 
 2022/10/14 تـــا   13 لـــە  كۆمەڵەیـــە  ئـــەم 
لـــە  كۆمەڵەكـــە  دامەزراندنـــی  كۆبوونـــەوەی 
لـــە  عەرەبـــی  دەوڵەتانـــی  كۆمـــكاری  بـــارەگای 
قاهیـــرە بـــە چاودێـــری و ئامادەبوونـــی پڕۆفیســـۆر 
دكتـــۆر ئەحمـــەد ئەبولغەیـــس و بـــە بەڕێوەبردنـــی 
ســـاز  شـــەعبان  عەبدولحســـێن  دكتـــۆر  بیرمەنـــد 
ســـەرۆكی  وتەیەكـــی  بـــە  كۆبوونەوەكـــە  كـــرا. 
ـــی  ـــەن( عەل ـــەرۆكی پێشـــووتری یەم ـــە )س كۆمەڵەك
ــر وتـــەی  ــرد، دواتـ ناســـر محەمـــەد دەســـتی پـــێ كـ
لەالیـــەن  كۆمەڵەكـــە  گشـــتیی  هەماهەنـــگكاری 
ئەندازیـــار ســـەمیر حەباشـــنە )وەزیـــری پێشـــووی 
ناوخـــۆی ئـــوردن( خوێندرایـــەوە، دوای ئـــەو باڵیـــۆز 
گشـــتیی  ئەمینـــداری  وتـــەی  زەكـــی  حیســـام 
ــەم  ــی كـ ــە دوای ماوەیەكـ ــی )كـ ــكاری عەرەبـ كۆمـ
بـــوو(  ئامـــادە  كۆبوونەوەكـــە  دەســـتپێكردنی  لـــە 
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لەبەر ئەوەی كۆمەڵەی ئاشتیی 
عەرەبی هەوڵ دەدات توندوتیژی 
وەالوە بنێت و كەلتووری ئاشتی 
لە ڕێی دیالۆگ و ناوبژیكاری 
بەهێز بكات، بۆیە پێموایە 
حكومەتی هەرێم دەتوانێت سوود 
لەو كۆمەڵەیە وەربگرێت

ـــە وتەكـــەی  ـــەی كـــە ل ـــە گرنگان ـــەو خاڵ ـــدەوە، ئ خوێن
عەرەبیـــدا  كۆمـــكاری  گشـــتیی  ئەمینـــداری 
هاتبـــوو، بریتـــی بـــوون لـــە: ناوچەكـــە بـــە قۆناغێكـــی 
مەترســـیداردا تێدەپەڕێـــت و كەوتووەتـــە نێـــو گێـــژاوی 
ــۆ  ــان بـ ــە كاریگەرییـ ــن، كـ ــی فرەچەشـ قەیرانگەلێكـ
ســـەر ئاســـایش و بارودۆخـــی هەرێمـــی هەبـــووە، دواتـــر 
قەیرانـــی كۆرۆنـــا و شـــەڕی ئۆكرانیـــای هاتـــە ســـەر، 
ـــەڕووی  ـــر ڕووب ـــەوەش ناوچـــە قەیراناوییەكـــەی زیات ئ
تەحەدیگەلێكـــی تـــازە كـــردەوە، هـــاوكات وای لـــە 
ــە  ــەڕووی هەڕەشـ ــرد، ڕووبـ ــە كـ ــی ناوچەكـ دەوڵەتانـ
پێشـــبینی نەكـــراوەكان ببنـــەوە، وەك قەیرانـــی خـــۆراك 
ــی  ــی نادڵنیایـ ــڕای دۆخـ ــووری، وێـ ــتیی ئابـ و سسـ
ـــەوە،  كـــە لووتكـــەی سیســـتمی نێودەوڵەتیـــی گرتووەت
ئەمـــەش دۆخەكـــە زیاتـــر ئاڵـــۆز دەكات. ئەمانـــە 
بریتیـــن لـــە تەحەددیگەلێكـــی زۆر كـــە تـــا ئـــەو پـــەڕی 
ــاكان و  ــە گەلەكۆمەكێـــی توانـ ــتیان پێویســـت بـ ئاسـ
كۆكردنـــەوەی وزەی كۆمەڵگـــە و دەوڵەتـــان دەكات. 
ـــە خێرایـــی تێدەپەڕێـــت كـــە  بارودۆخـــی نێودەوڵەتـــی ب
لەســـەرووی پێشـــبینییەكانە و بـــە ئاراســـتەگەلێكە 
كـــە هەرگیـــز چـــاوەڕوان ناكرێـــت، بۆیـــە یەكـــەم شـــت 
ــت و  ــك بهێنرێـ ــتگیر پێـ ــی گشـ ــتە دیدگایەكـ پێویسـ
ســـتراتیژیەتێكی تەواویـــش بنیـــاد بنرێـــت، ڕووداوەكان 
پەرەســـەندنی  و  دەكـــەون  ئێمـــە  پێـــش  هەمیشـــە 

ــەوە. ــان دەبێتـ ــاكاو ڕووبەڕوومـ ــە نـ ــەش لـ دۆخەكـ

عەرەبـــی،  ئاشـــتیی  كۆمەڵـــەی  بـــە  ســـەبارەت 
عەرەبـــی  كۆمـــكاری  گشـــتیی  ئەمینـــداری 
ڕوونـــی كـــردەوە كـــە كۆمكارەكـــە »هیـــوا لەســـەر 
بـــەو  هەڵدەچنێـــت،  ئاشـــتی عەرەبـــی  كۆمەڵـــەی 
پێیـــەی بەشـــدارییەكی ڕەســـەنە و پێویســـتمان پێـــی 
بیروبۆچـــوون  بەرهەمهێنانـــی  پێنـــاو  لـــە  دەبێـــت 
كـــە  تێكەڵەیـــەی  ئـــەو  دەستپێشـــخەرییەكاندا،  و 
ــە لێـــی پێـــك دێـــت، چەندیـــن بیرمەنـــدی  كۆمەڵەكـ
ناســـراو و سیاســـەتوانی بەرپرســـی پێشـــوو لەســـەر 
بااڵتریـــن ئاســـت لەخـــۆ دەگرێـــت، كـــە شـــایانی ئـــەوەن 
ـــاییەكی گـــەورە  ـــەوەی بۆش ـــۆ پڕكردن ـــڕن ب ڕۆڵ بگێ
كاراكردنـــی  و  بیروبۆچـــوون  بەرهەمهێنانـــی  لـــە 

یـــەك.« وەكـــو  دەستپێشـــخەرییەكان 
لـــە دوو كۆبوونـــەوەی دواتـــر، بیرمەند عەبدولحســـێن 
ســـەبارەت  كـــرد  پێشـــكەش  وتەیەكـــی  شـــەعبان 
پەیـــڕەو و  ئامادەكردنـــی  و  بـــە كاری كۆمەڵەكـــە 
پڕۆگرامـــی بنەڕەتـــی و ناوخۆیـــی كـــە پەســـند كـــرا، 
كۆبوونەوەكـــە  كۆتایـــی  بەیاننامـــەی  ئـــەوە  دوای 

خوێندرایـــەوە.
 )50( نزیكـــەی  بیرهێنانەوەیـــە  شـــایانی 
كەســـایەتیی خەباتگێـــڕی سیاســـی و فیكـــری لـــە 
زۆربـــەی دەوڵەتانـــی عەرەبـــی و لەســـەر بااڵتریـــن 
ئاســـت )ســـەرۆك وەزیـــران، وەزیـــران، پەلەمانتـــاران، 
بیرمەنـــدان، كەســـایەتیی ئەكادیمـــی( بەشـــدارییان 
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هەروەهـــا  كـــرد،  كۆمەڵەكـــەدا  دامەزراندنـــی  لـــە 
قاهیـــرەدا  كۆبوونـــەوەی  لـــە  كەســـایەتی   )25(
ئامادەبـــوون، لـــە ســـەروویانەوە: ســـەرۆك عەلـــی ناســـر 
ــد  ــنە، بیرمەنـ ــەمیر حەباشـ ــار سـ ــەد، ئەندازیـ محەمـ
دەرەوەی  وەزیـــری  شـــەعبان،  عەبدولحســـێن  د. 
ئەلمەهـــدی،  ئەلســـادق  مریـــەم  خاتـــوو  ســـوودان 
بنـــت  مەكفولـــە  د.  مۆریتانیـــا  دەرەوەی  وەزیـــری 
ـــاس  ـــۆز عەب ـــتینی باڵی ـــڕی فەلەس ـــەكات، خەباتگێ ئ
زەكـــی، ئەكـــرەم عەبدولــــلەتیف ئەندامـــی ئەنجومەنـــی 
لـــە ئیماراتـــەوە باڵیـــۆز  نیشـــتمانی فەلەســـتینی، 
عەبـــدواڵ  د.  پەرلەمنتـــار  ئەلحەســـەن،  یوســـف 
عوێـــدات لـــە ئـــوردن، باڵیـــۆز عەلـــی موحســـین 
لـــە  مغـــاوری  عاتـــف  د.  یەمـــەن،  لـــە  حەمیـــد 
میســـر، ڕاوێـــژكار عەلـــی عەبدولكەریـــم لـــە یەمـــەن، 
ڕاوێـــژكار ئەحمـــەد ئەلمســـلمانی لـــە میســـر، د. 
ــاڕ  ــێرزاد نەجـ ــوودان، د. شـ ــە سـ مالیـــك مەهـــدی لـ

لـــە كوردســـتان - عێـــراق.
قاهیـــرەدا  كۆبوونەوەكـــەی  میانـــی  لـــە 
ـــەم شـــێوەیە  ـــە ب ـــە چەســـپا ك ـــی كۆمەڵەك پەیكەربەندی

: و تبـــو پێكها
* دەســـتەی گشتی:

ئەنـــدام   )11( لـــە  ڕاپەڕانـــدن  ئەنجومەنـــی   *
محەمـــەد  ناســـر  عەلـــی  پێكدیـــن،  ســـەرۆك  و 
ســـەرۆكایەتیی دەكات، ئەمینـــداری گشـــتی ئەندازیـــار 

شـــەعبان  عەبدولحســـێن  د.  حەباشـــنە،  ســـەمیر 
ئەندامـــی ئەنجومـــەن لـــە پـــاڵ ئەندامانـــی دیكـــە.
ئەندامانـــی  لـــە  ڕاوێـــژكاری  ئەنجومەنـــی   *
ــارەزایی و  ــاوەن شـ ــتی و دەرەوەی، خـ ــتەی گشـ دەسـ

كارامـــە. و  زۆر  ئەزموونـــی 
تـــا چەنـــد حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانی عێـــراق 

لـــە كۆمەڵـــەی ئاشـــتیی عەرەبـــی ســـوودمەندە؟ 
ئاشـــتیی عەرەبـــی  ئـــەوەی كۆمەڵـــەی  لەبـــەر 
هـــەوڵ دەدات توندوتیـــژی وەالوە بنێـــت و كەلتـــووری 
ـــز  ـــكاری بەهێ ـــۆگ و ناوبژی ـــی دیال ـــە ڕێ ئاشـــتی ل
ـــم دەتوانێـــت  ـــە پێموایـــە حكومەتـــی هەرێ ـــكات، بۆی ب
تێكـــڕا،  بـــە  وەربگرێـــت  كۆمەڵەیـــە  لـــەو  ســـوود 
ــاوەن ئەزموونـــی  ــایەتییەكانی خـ ــە كەسـ ــا لـ هەروەهـ
ــوور و  ــەت و كەلتـ ــواری سیاسـ ــە بـ ــژ لـ دوور و درێـ
ــان  ــە ڕاوبۆچوونەكانیـ ــت لـ ــوێ بگیرێـ ــر، و گـ فیكـ
ــەكانی  ــەركردنی كێشـ ــە ڕووی چۆنێتیـــی چارەسـ لـ
حكومەتـــی هەرێـــم لەگـــەڵ حكومەتـــی فیدڕاڵـــدا، 
و  ال  دوو  هـــەر  بەرژەوەندیـــی  وەدیهێنانـــی  بـــۆ 
ــن  ــی دەتوانیـ ــەل، بەتایبەتـ ــااڵی گـ ــی بـ بەرژەوەندیـ
ـــڕەوە بنەڕەتییەكـــەی  ـــاو پەی ـــەی ن ـــەو بڕگەی ســـوود ل
ــن  ــە ڕێزگرتـ ــە جەخـــت لـ ــن، كـ ــە وەربگریـ كۆمەڵەكـ
لـــە  گـــەالن  مافـــی  و  مـــرۆڤ  مافەكانـــی  لـــە 
ـــی  ـــە فرەی ـــن ل ـــی چارەنووســـیان و ڕێزگرت دیاریكردن

و یەكـــدی قبووڵكـــردن دەكاتـــەوە.  

دەتوانین سوود لەو بڕگەیەی 
ناو پەیڕەوە بنەڕەتییەكەی 

كۆمەڵەكە وەربگرین، كە جەخت 
لە ڕێزگرتن لە مافەكانی مرۆڤ 

و مافی گەالن لە دیاریكردنی 
چارەنووسیان و ڕێزگرتن لە 
فرەیی و یەكدی قبووڵكردن 

دەكاتەوە.
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بەرەنگاربوونەوەی گرووپە 
توندڕەوەكان پێویستی

بە حوكمڕانیی باش هەیە

نێگرۆن گۆنزالێس
سەرۆكی بەشی دیراساتی ئەمنی لە زانكۆی نیوهامشایەر بۆ گواڵن:
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بــواری  لــە  تایبەتمەنــدن  كەســێكی  ئێــوە   *
ــدڕەو  ــە تون ــەوەی گرووپ ــەوە و بەرپەرچدان بەرەنگاربوون
ناوچــەی  كــە  ئاشكراشــە  و  تیرۆریســتییەكان  و 
ــە  ــەی ك ــەو ناوچان ــی ناوەڕاســت یەكێكــە ل ڕۆژهەاڵت
تەنگــژە  چەندیــن  بــە  بارگرانــە  ئــەوەی  ســەرەڕای 
گرووپــی  چەندیــن  قــووڵ،  و  ســەخت  قەیرانــی  و 
ناوچەیــەدا  لــەم  مەترســیداریش  تیرۆریســتی 
و  دەڕوانــن  پرســە  لــەم  چــۆن  ئێــوە  ســەریانهەڵداوە، 
ئــەم  بوونــی  ڕیشــەییەكانی  هــۆكارە  وایــە  پێتــان 
ــۆ  ــكار و ڕێگاچــارە ب ــن ڕێ ــە چیــن و كاراتری گرووپان

چیــن؟ بەرپەرچدانەوەیــان  و  بەرەنگاربوونــەوە 
- بــە دڵنیاییــەوە ئــەوەی ئێــوە ئامــاژەی پــێ دەكــەن 
ڕاســتە، واتــە چەندیــن گرووپــی ڕادیــكاڵ هــەن لــە 
لەگــەڵ  بــەاڵم  ناوەڕاســتدا.  ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی 
ــەم ڕووەوە و گشــتاندنێك  ــن ل ــا بی ــت وری ــدا دەبێ ئەوەش
ئــەو  دەبێــت  ئەوەیــە  لــەم ڕووەوە، مەبەســتم  نەكەیــن 
گرووپێكــی  هــەر  كــە  بگریــن  لەبەرچــاو  ڕاســتییە 
میلیشــیایی و تونــدڕەو لــە هەلومــەرج و بارودۆخێكــی 
تایبــەت و دیاریكــراودا ســەرهەڵدەدەن و دێنەئــاراوە. 
و  بنەڕەتــی  هــۆكارە  بــە  بێــت  پەیوەســت  ئــەوەی 
ڕیشــەییەكانەوە كــە دەبنــە هــۆی ســەرهەڵدانی ئــەم 
گرووپانــە، ئــەوا هــۆكارەكان جیــاواز و جۆراوجــۆرن و لە 
واڵتێكــەوە بــۆ واڵتێكــی دیكــە جیــاوازن و دەگۆڕێــن. 
لەگــەڵ ئەوەشــدا دەتوانیــن ئــەوە بــەدی بكەیــن كــە لــەو 
واڵتانــەی ئــەم جــۆرە گرووپانەیــان تێــدا ســەرهەڵدەدات 
كــە  واڵتانــەی  لــەو  بریتیــن  تێیانــدا،  چاالكــن  و 
تەنگــژەی  و  كێشــە  چەندیــن  دەســت  بــە  گرفتــارن 
قووڵــی حوكمڕانییــەوە، هاوشــان بــە بوونــی بارگرژیــی 
نێــوان پێكهاتــە كۆمەاڵیەتییــەكان كــە لــە دەرئەنجامــدا 
سەردەكێشــن بــۆ دروســتبوونی ناســەقامگیری و لــە 

دەهێنرێــن  بــەكار  ناســەقامگیرییە  ئــەم  كۆتاییشــدا 
ــۆ دروســت  ــان ب ــەوە و پانتاییەكی ــەم گرووپان ــەن ئ لەالی
دەبێــت بــۆ ئــەوەی بــرەو بــە خۆیــان بــدەن و خۆیــان 
بەهێــز بكــەن. بــۆ نموونــە لــە عێراقــدا لــە مــاوەی دوو 
ــران و تەنگژەكانــی حوكمڕانــی  ــردوودا قەی دەیــەی ڕاب
و  بەربــاوی  هەروەهــا  واڵت،  بەرێوەبردنــی  و 
تەشەنەســەندنی گەندەڵــی و پێشــێلكارییەكان بەرامبــەر 
ــدڕەو و  ــە تون ــۆ گرووپ ــاری ب ســوننەكان كەشــێكی لەب
تیرۆریســتییەكان ڕەخســاند بــۆ ئــەوەی خەڵكی ناڕازی 
بــۆ الی خۆیــان ڕابكێشــن. لــە هەمــان كاتــدا ئــەو 
ــان دا و  ــە ســووریاش ڕووی ڕووداو و پەرەســەندنانەی ل
پەڕینــەوەی كاریگەرییــان و دەســتتێوەردانی دەرەكــی لە 
عێراقــدا هەموویــان بوونــە هــۆی ئــەوەی دروســتبوونی 
پشــێوی و پاشــاگەردانییەك كــە لــە كۆتاییــدا ئــەم 
گرووپانــە بتوانــن تێیــدا بەهێــز بــن. لــە پەیوەنــدی بــە 
باشــترین، یــان كاراتریــن ڕێــگای بەرەنگاربوونەوەیــان، 
ئــەوا بــە دڵنیاییــەوە بەرەنگاربوونــەوەی گرووپــە تونــدڕە 
لــە  داعــش  ڕێكخــراوی  وەك  تیرۆریســتییەكانی  و 
ــزی  ــە ڕێكارێكــی بەهێ ــراق و ســووریا پێویســتی ب عێ
ســەربازی هەبــوو، بــەاڵم نابێــت تێكــڕای ڕێگاچارەكــە 
لــە چارەســەری ســەربازیدا كــورت ببێتــەوە. یەكێــك 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  كێشــەكانی  گەورەتریــن  لــە 
ســەرهەڵدانی  هــۆكاری  بنەڕەتیتریــن  و  ناوەڕاســت 
حكومــەت.  ناكارایــی  لــە  بریتییــە  گرووپانــە  ئــەم 
گرووپانــە  ئــەم  بەرەنگاربوونــەوەی  ڕوانگەیــەوە  لــەم 
پێویســتی بــە حوكمڕانیــی بــاش هەیــە بــۆ هێنانەئــارای 
كــە  بنەڕەتییــەی  و  بونیــادی  گۆڕانكارییــە  ئــەو 
خەڵكــی خوازیاریــن و دەیانەوێــت. بــە داخــەوە پــێ 
ناچێــت زۆرێــك لــە ســەركردەكانی ئــەم ناوچەیــە لــە 

ــن.  ــەدا ب ــەم ئەرك ئاســت ئ

بەرباڵوی و تەشەنەسەندنی 
گەندەڵی و پێشێلكارییەكان 
بەرامبەر سوننەكان كەشێكی 
لەباری بۆ گرووپە توندڕەو 

و تیرۆریستییەكان لە عێراق 
ڕەخساند بۆ ئەوەی خەڵكی 

ناڕازی بۆ الی خۆیان ڕابكێشن

بەرەنگاربوونەوەی گرووپە 
توندڕە و تیرۆریستییەكانی وەك 

ڕێكخراوی داعش لە عێراق و 
سووریا پێویستی بە ڕێكارێكی 

بەهێزی سەربازی هەبوو، بەاڵم 
نابێت تێكڕای ڕێگاچارەكە لە 
چارەسەری سەربازیدا كورت 

ببێتەوە

ــا  ــایەر، هەروەهـ ــو هامشـ ــۆی نیـ ــە زانكـ ــە لـ ــاتی ئەمنییـ ــی دیراسـ ــەرۆكی بەشـ ــرۆن گۆنزالێـــس سـ نێگـ
وانەبێـــژی بـــواری دیراســـاتی جیهانـــی و سیاســـەتی بەراوردكارییـــە و لـــە توێژینەوەكانیـــدا بایـــەخ بـــە 
چەنـــد پـــرس و بابەتـــی گرنـــگ دەدات، وەك بزووتنـــەوە كۆمەاڵیەتییـــەكان، كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی، 
ــی  ــە ئاسایشـ ــرەودان بـ ــەكان و بـ ــە نێودەوڵەتییـ ــرۆڤ، نۆرمـ ــی مـ ــزم و مافەكانـ ــەوەی تیرۆریـ بەرەنگاربوونـ
مرۆیـــی )بەتایبەتـــی پرەنســـیپی بەرپرســـیارێتی پاراســـتن(، دواییـــن توێژینەوەكانیشـــی پەیوەســـتن بـــە 
پەیوەندیـــی نێـــوان بەرەنگاربوونـــەوەی تیرۆریـــزم و مافەكانـــی مـــرۆڤ و شـــرۆڤەكاریی ئـــەوەی چـــۆن 
ڕێكخراوەكانـــی كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی دەتوانـــن دەوڵـــەت ڕووبـــەڕووی بەرپرســـیارێتی بكەنـــەوە، كاتێـــك دەســـت 
ـــە میانـــەی  ـــدا. گـــواڵن ل ـــە ســـەروەختی ناكۆكییـــە چەكدارییەكان ـــە پێشـــێلكاری مافەكانـــی مـــرۆڤ ل دەدەن
ـــەوەی  ـــە پرســـی بەرەنگاربوون ـــوون ب ـــە پەیوەســـت ب ـــرد، ك ـــوێ ك ـــدا تاوت ـــد پرســـێكی لەگەڵ ـــدا چەن دیمانەیەك

ــدار.  ــەی پەیوەندیـ ــی دیكـ ــد بوارێكـ ــتن و چەنـ ــیارێتی پاراسـ ــیپی بەرپرسـ ــزم و پرەنسـ تیرۆریـ
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حكومەتی سووریا بەرپرسیارێتی 
سەرشانی خۆی جێبەجێ 
نەكردووە لە پەیوەندی بە 
پاراستنی سوورییەكان و 
تاوانی جەنگ و تاوانی دژ بە 
مرۆڤایەتی لەم واڵتەدا ئەنجام 
دراوە

لەم سااڵنەی دواییدا زۆرێك 
لە چاالكان و داكۆكیكارانی 
مافەكانی مرۆڤ ڕووبەڕووی 
سەركوتكاری و سنوورداركردنی 
سەرسەختانە بوونەتەوە، 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا كۆڵیان 
نەداوە و لە ئەركی خۆیان سارد 
نەبوونەتەوە

تا ئێستا ئەنجومەنی ئاسایشی 
نەتەوە یەكگرتووەكان سەبارەت 
بە كردنەوەی ڕێڕەوە مرۆییەكان 
و دەستپێشخەرییەكانی ئاشتی 
و بەكارهێنانی چەكی كیمیایی 
لە سووریا نزیكەی 30 بڕیاری 
دەركردووە

مافەكانی مرۆڤ پێویستی بە 
دامەزراندن و خستنەگەڕی 
میكانیزم و ڕێوشوێنی بەهێزی 
نێودەوڵەتی هەیە، سەرباری 
بەهێزكردنی ڕێكخراوە 
ناوخۆییەكانی بواری داكۆكیكردن 
لە مافەكانی مرۆڤ

* بوارێكــی دیكــەی تایبەتمەندیــی ئێــوە بریتییــە لــە 
پرەنســیپی بەرپرســیارێتی پاراســتن، كە جێبەجێ دەكرێت 
بــە ســەر ئــەو دەوڵەتانــەی ناتوانــن هاوواڵتییەكانیــان لــە 
هەڕەشــە و مەترســی و پێشــێلكارییەكان بپارێــزن، یــان 
خــودی دەوڵەتەكــە دەبێتــە ســەرچاوەی ئــەم هەڕەشــە و 
پێشــێلكارییە، ئایــا ئێــوە چــۆن لــەم پرســە و دەرئەنجامــە 
كردارییەكانــی دەڕوانــن، بــە تایبەتــی لــە پەیوەنــدی بــە 
شــەڕی ســووریاوە كــە ئێــوە لەســەر ئــەم پرســەش كارتــان 

كردووە؟ 
بەرپرســیارێتی  پرەنســیپی  نــۆرم و  لــە ڕاســتیدا   -
پاراســتن مایــەی بیروبۆچــوون و مشــتومڕێكی زۆر 
بــووە هــەر لــە ســەرەتای هاتنەئارایــەوە. ئەگەرچــی زۆر 
كــەس هــاوڕان لەســەر بیرۆكــەی پشــت ســەرهەڵدانی 
ئــەم پرەنســیپە، بــە تایبەتــی لــەو ڕووەوە كــە پێیــان وایــە 
پێویســتە كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی خەڵكــی لــە تــاوان و 
پێشــێلكارییەكان بپارێزێــت، ئەگــەر هاتــوو حكومەتــی 
ئــەم خەڵكانــە نەیتوانــی، یــان نەیوســت ئــەم پارێزگارییــە 
بۆچوونــە  و  ناكۆكــی  بــەاڵم  بــكات.  دەســتەبەر 
جیاوازەكــە لــەوەدا بەرجەســت دەبێــت كــە دەبێــت كــێ 
ئــەم پارێزگارییــە دەســتەبەر بــكات و بــە چ ڕێوشــوێن و 
میكانیزمێــك؟ جێبەجێكردنــی پرەنســیپی بەرپرســیارێتی 
ــەوە پێویســتی  ــەن كۆمەڵگــە نێودەوڵەتیی ــتن لەالی پاراس
بــە گرتنەبــەری ڕێــكارەكان هەیــە لەالیــەن ئەنجومەنــی 
یەكگرتووەكانــەوە،  نەتــەوە  ڕێكخــراوی  ئاسایشــی 
هــەر ئەمــەش مایــەی كێشــە بــوو لــە پەیوەنــدی بــە 
ــی ســووریا  ســووریاوە. چونكــە ئاشــكرایە كــە حكومەت
بەرپرســیارێتی سەرشــانی خــۆی جێبەجــێ نەكــردووە 
لــە پەیوەنــدی بــە پاراســتنی ســوورییەكان و تاوانــی 
جەنــگ و تاوانــی دژ بــە مرۆڤایەتــی لــەم واڵتــەدا 
نێودەوڵەتییــش  كۆمەڵگــەی  هەروەهــا  دراوە.  ئەنجــام 
نەیتوانــی بەرپرســیارێتی خــۆی جێبەجــێ بــكات لــە 
پەیوەنــدی بــە پاراســتنی ســوورییەكانەوە لەبــەر ئــەوەی 
ڕووســیا ڕێگــری كــرد لــە دەركردنــی چەندیــن بڕیــاری 
ــەدژی  ــووەكان ل ــەوە یەكگرت ــی ئاسایشــی نەت ئەنجومەن
ئەنجومەنــی  ئێســتا  تــا  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  ســووریا، 
ئاسایشــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان ســەبارەت بە كردنەوەی 
ڕێــڕەوە مرۆییــەكان و دەستپێشــخەرییەكانی ئاشــتی و 
بەكارهێنانــی چەكــی كیمیایــی لــە ســووریا نزیكــەی 
ئــەم  داخــەوە  جێــی  بــەاڵم  دەركــردووە.  بڕیــاری   30
ڕێكارانــە وەك پێویســت نەبــوون و نەبوونــە هــۆی ئــەوەی 
وەك پێویســت لــە بارگرانــی دۆخەكــە كــەم بكرێتــەوە. 
بریتییــە  ئێــوە  كاركردنــی  دیكــەی  بوارێكــی   *
مەدەنــی  كۆمەڵگــەی  ڕێكخراوەكانــی  ڕۆڵــی  لــە 
گرتنەبــەری  بــۆ  دەوڵــەت  ڕووبەڕووكردنــەوەی  لــە 

بەرپرســیارێتی پێشــێلكارییەكانی مافــی مــرۆڤ، ئایــا 
تــا چەنــد ئەزموونــی ئــەم ڕێكخراوانــە لــەم ڕووەوە كارا 
كەوتووەتــەوە؟ لــێ  خوازراویــان  دەرئەنجامــی  و  بــووە 
ــك  ــدا زۆرێ ــااڵنەی دوایی ــەم س ــە ل ــن ك ــە دەزانی -ئێم
مــرۆڤ  مافەكانــی  داكۆكیكارانــی  و  چــاالكان  لــە 
ســنوورداركردنی  و  ســەركوتكاری  ڕووبــەڕووی 
سەرســەختانە بوونەتــەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا كۆڵیــان 
نــەداوە و لــە ئەركــی خۆیــان ســارد نەبوونەتــەوە. هەروەها 
داكۆكیكارانــە  و  چــاالك  ئــەم  كــە  بڵێیــن  دەتوانیــن 
بــە  و  چاودێریكــردن  لــە  بــوون  ســەركەوتوو  و  كارا 
مافەكانــی  پێشــێلكارییەكانی  دۆكیۆمێنتكردنــی 
مــرۆڤ و دەســتەبەركردنی هــاوكاری و پشــتیوانی بــۆ 
قوربانییــەكان، هەروەهــا خســتنەگەڕی هەڵمەتەكانــی 
بەرزكردنــەوەی ئاســتی هۆشــیاری دەر هــەق بــەم پرســە، 
هــەم لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی و هــەم لەســەر ئاســتی 
بــە توركیــاوە هەبێــت،  ئــەوەی پەیوەنــدی  ناوخۆیــی. 
ــەو كاتــە توركیــا هەوڵــی جــددی  ئــەوا ئاشــكرایە كــە ل
خســتبووەگەڕ بــۆ بەدەســتهێنانی مافــی ئەندامێتــی لــە 
یەكێتــی ئەوروپــادا، ئــەوا ئــەم چاالكانــە ســوودییان لــە 
بارودۆخەكــە وەرگرتــووە و چەندیــن زانیاریــی گرنگیــان 
دەســتەبەر كــرد بــۆ یەكێتــی ئەوروپــا و بــۆ ئەنجومەنــی 
ئەورووپی، كە ئەم ئەنجومەن و ئەم یەكێتییەش دەستیان 
دەكــرد بــە دروســتكردنی گوشــار لەســەر بەرپرســانی 
واڵتــی توركیــا بــۆ ئــەوەی ڕێــز لــە مافەكانــی مــرۆڤ 
بگــرن. خاڵێكــی دیكــەی بەرچــاو و دەســتكەوتێكی 
ــی  ــە بریت ــەم چــاالك و داكۆكیكاران ــاری ئ دیكــەی دی
بــوو لــەوەی ڕۆڵیــان بینــی لــە دووبــارە داڕشــتنەوە، 
بــە  لــە یاســاكان كــە پەیوەســتن  یــان چاكســازیكردن 
مافەكانــی ئافرەتــان و پرســی ئەشــكەنجەدان و بــوارە 
ــد  ــە مــاوەی چەن ــوو ل ــەوە ب ــی دیكــە. ئ پەیوەندیدارەكان
ــۆ  ــەوە ب ــە هــەزاران كەیــس بەرزكران ــردوودا ب دەیــەی ڕاب
دادگای ئەوروپــی بــۆ مافەكانــی مــرۆڤ و زۆرێــك لــە 
ئــەم كەیســانەوە لــە بەرژەوەندیــی ســكااڵكاران كۆتاییــان 
هــات و یــەكال كرانــەوە. بــەاڵم ئــەوەی جێــی داخــەوە 
ئەوەیــە كــە زۆرێــك لــە بەرپرســان بڕیارەكانــی دادگای 
ئەورووپــی بــۆ مافەكانــی مرۆڤیــان جێبەجــێ نەكــرد 
و لــەم ڕووەوە فەرامۆشــكردن و پشتگوێخســتن ڕووی 
دا لــە ئاســت خواســت و بانگەشــەكانی پەیوەســت بــە 
و  ڕاســتیدا  لــە  مرۆڤــەوە.  مافەكانــی  لــە  ڕێزگرتــن 
لەبــەر ئــەم هــۆكارە، مــن پێــم وایــە پاراســتنی مافەكانــی 
بــە دامەزرانــدن و خســتنەگەڕی  پێویســتی  مــرۆڤ 
میكانیــزم و ڕێوشــوێنی بەهێــزی نێودەوڵەتــی هەیــە، 
ناوخۆییەكانــی  ڕێكخــراوە  بەهێزكردنــی  ســەرباری 

بــواری داكۆكیكــردن لــە مافەكانــی مــرۆڤ.  
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ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست تووشی 
پشێویی زیاتر دەبێت ئەگەر 
ڕێككەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ 

ئێراندا ئەنجام نەدرێت

رۆكسانا باتول
پڕۆفیسۆری سیاسەتی نێودەوڵەتی لە زانكۆی كەمبریج بۆ گواڵن:
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باشترین ڕێگای بەرەنگاربوونەوە 
و بەگژداچوونەوەی تیرۆریزم 
بریتیە لە بەهێزكردن و برەودان 
بە كۆمەڵگەی مەدەنی، هاوشان 
بە دامەزراندنی سیستمێكی 
بەهێزی دادوەری و گەاڵڵەكردنی 
ڕێسای بەهێز كە بەسەر تێكڕای 
هاوواڵتییانی واڵتەكەدا پیادە و 
جێبەجێ بكرێن

* بــە شــێوەیەكی گشــتی چــۆن لــە بارودۆخــی ئێســتای 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دەڕوانیــت، بەتایبەتــی ســەبارەت 
بــە كێشــەكانی پەیوەســت بــە بەرەوپێشــچوونی پرۆســەی 
ئاشــكرایە  كــە  دیموكراســیكردنەوە،  بــە  و  حوكمڕانــی 
ناوچەیــە  ئــەم  عەرەبییــش  بەهــاری  دوای  تەنانــەت 
پەرەســەندنی گــەورە و بەرچــاوی بــە خۆیــەوە نەبینــی و 
ئەوەتــا ئەزموونــی تونســیش تووشــی كێشــە و گرفتــی 

بووەتــەوە؟ جــددی 
لــەم  بــە شــێوەیەكی گشــتی  لــە ڕاســتیدا ئەگــەر   -
ئــەوەی  ئــەوا  بكەیــن،  تاوتوێــی  و  بڕوانیــن  مەســەلەیە 
بــەدی دەكرێــت ئەوەیــە كــە بەهــاری عەرەبــی- هــەروەك لــە 
پرســیارەكەدا ئامــاژەی پــێ كراوە- نەبــووە خاڵی وەرچەرخان 
بــۆ  ئەویــش  دیموكراســی،  ئاڵوگــۆڕی  هێنانەئــاری  بــۆ 
چەنــد هــۆكار دەگەڕێتــەوە، گرنگترینــی ئــەو هۆكارانــەش 
ــی ناوەڕاســت(  ــە )ڕۆژهەاڵت ــە تێكــڕای ناوچەك ــە ك ئەوەی
نەیتوانیــوە پەیوەندییەكــی كارا لــە نێــوان ئیســالم و لیبــڕاڵ 
دیموكراســیدا بهێنێتــە ئــاراوە. لــەوەش زیاتــر، بارودۆخــی 
ئابووریــی تێكــڕای واڵتانــی ناوچەكــە، جگــە لــە واڵتانــی 
ناوچــەی كەنــداو، لــە بارێكــی نالەبــار و خراپدایــە، بــە 
چەشــنێك ناتوانیــن بڵێیــن هەلومەرجەكــە لەبــار و گونجــاوە 
بــۆ ئاڵوگــۆڕ و گۆڕانكاریــی دیموكراســی، لەبــەر ئــەوەی 
ئــەم واڵتانــە نەیانتوانیــوە وەك پێویســتت پشــت بەخۆیــان 
ــە دەســتەبەركردنی هەلــی  ــوون ل ببەســتن و دەستەوەســتان ب
كار، یــان شــكۆ و كەرامــەت بــۆ گەنجەكانیــان، لــەوەش 
زیاتــر جیهانــی ڕۆژئــاوا بەتایبەتــی دوای قەیــران و تەنگــژە 
ئابوورییەكــەی ســاڵی 2008، لــە بــار و پێگەیەكــی باشــدا 
نەبــوو بــۆ ئــەوەی هــاوكاری و پاڵپشــتی گۆڕانكاریــی 
دیموكراســی بــكات لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا، 
یــان تەنانــەت لــە بارێكــدا نەبــوو كــە دارایــی پێویســت 
دەســتەبەر بــكات بــە چەشــنی تونــس بــۆ هاوكاریكــردن 
لــە بــواری بووژاندنــەوەی ئابووریــدا. هــۆكاری كۆتایــی، 
پەیوەســتە بــە سیســتمە هەواڵگرییەكانــی ئــەم واڵتانــەوە كــە 

ــە  ــران ل ــران و دروســت ك ــش ئێســتا دامەزرێن ــە پێ 5-7 دەی
نزیكــەی تێكــڕای واڵتانــی ئــەم ناوچەیــەدا، وەك سیســتمی 
دەوڵەتــی ســێبەری هێــزە كۆڵۆنیاڵییــەكان كاریــان كــرد و لــە 
ئێستاشــدا بــە چەشــنێكی كارا بەرفــراوان بــوون و بــە هــۆی 
بەكارهێنانــی تەكنەلۆژیــاوە زۆر بەتوانــا بــوون لــە جڵەوكــردن 
و كۆنتڕۆڵكردنــی گۆڕانكاریــی كۆمەاڵیەتــی، وەك ئەوەی 
حكومەتــی نوێــی تونــس بــۆی ئاشــكرا بــوو، دوای ئــەوەی 
بــن عەلــی واڵتەكــەی جێهێشــت و هــەاڵت، دەركــەوت كــە 
ــە زۆر ســەخت و دژوارە.  هەڵوەشــاندنەوەی ئــەم دامەزراوەی
كەواتــە تاوەكــو ئــەو هۆكارانــە بــە چەشــنێكی بنەڕەتــی 
گۆڕانكارییان بەســەردا نەیەت، ئەوا ئەگەر و چاوەڕوانیی 
پەیوەســت بــە گەشــەكردن و هاتنەئــارای دیموكراســی لــەم 

ــەوە.  ــە الوازی دەمێنێت ــەدا ب ناوچەی
و  كارلێــك  بــارەی  لــە  كــردووە  توێژینەوەتــان  ئێــوە   *
پەیوەنــدی نێــوان ڕاگەیانــدن، ئاســایش و بیروباوەڕەكانــدا، 
ــەدا چەندیــن گــرووپ  ــەم ناوچەی كــە هــەروەك ئاشــكرایە ل
و الیەنــی تیرۆریســتی و تونــدڕەو هــەن كــە كاولــكاری 
و كوشــتارێكی زۆریــان بەرپــا كــردووە و، ئێســتاش وەك 
مەترســییەكی گــەورە مــاون و لەنــاو نەچــوون، بە تێڕوانینی 
ئێــوە ئایــا هــۆكارە ڕیشــەیی و بنەڕەتییەكانــی ســەرهەڵدان 
و هاتنەئــارای ئــەم گرووپانــە بۆچــی دەگەڕێتــەوە و چــۆن 
بەگژداچوونەوەیــان  و  بەرەنگاربوونــەوە  بــۆ  كار  دەكرێــت 

ــت؟ بكرێ
- بــە تێڕوانینــی مــن باشــترین ڕێــگای بەرەنگاربوونــەوە 
و بەگژداچوونــەوەی تیرۆریــزم بریتییــە لــە بەهێزكــردن و 
بــرەودان بــە كۆمەڵگــەی مەدەنــی، هاوشــان بــە دامەزراندنی 
سیســتمێكی بەهێــزی دادوەری و گەاڵڵەكردنــی ڕێســای 
واڵتەكــەدا  هاوواڵتییانــی  تێكــڕای  بەســەر  كــە  بەهێــز 
پیــادە و جێبەجــێ بكرێــن. لەالیەكــی دیكــەوە مــن پێــم 
وایــە تاوەكــو ئاڵوگــۆڕە نێوخۆییەكانــی ئــەم واڵتانــە بــە 
كــە هاوكێشــەكە  بــە چەشــنێك  بمێننــەوە،  ناهاوســەنگی 
لــە قازانــج و بەرژەوەندیــی ئــەو كەســانەدا بێــت كــە لــە 

رۆكســـانا باتـــول وانەبێـــژی سیاســـەتی نێودەوڵەتییـــە لـــە بەشـــی سیاســـەت و دیراســـاتی نێودەوڵەتـــی لـــە زانكـــۆی 
كەمبریـــج و بەڕێوەبـــەری ئەكادیمـــی پڕۆگرامـــی دیراســـاتی ماجســـتێرە لـــە هەمـــان زانكـــۆ و تێیـــدا سیاســـەتی 
نێودەوڵەتـــی لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و باكـــووری ئەفریقـــا دەڵێتـــەوە، هەروەهـــا ســـەرۆكایەتیی بەشـــی دیراســـاتی 
نێودەوڵەتـــی لـــە ئەنســـتیتۆتی خوێندنـــی بـــەردەوام لـــە هەمـــان زانكـــۆ دەكات. لـــە ســـاڵی 2002 تـــا 2005 
ـــدا  ـــەی دیمانەیەك ـــە میان ـــووە. گـــواڵن ل ـــاری )Cambridge Review of International Affairs( ب سەرنووســـەری گۆڤ
چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد كـــە پەیوەســـت بـــوون بـــە دۆخـــی ئێســـتای ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و بوونـــی 

تونـــدڕەوی و گرووپـــە تیرۆریســـتییەكان لـــەم ناوچەیـــە و چەنـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 



ـی
سـ
ـــا
سیـ

37 ژمارە )1338(  2022/10/24

هەتا پەنا ببرێتە بەر گەندەڵی 
و بەكارهێنانی بۆ بەڕێوەبردنی 

كاروباری تایبەتی، ئەوا ناكرێت 
و ناتوانرێت چاوەڕوانی هیچ 

بەرەوپێشچوونێك بكەین

نایەكسانیی ئابووری و 
ئیمتیازەكان بوونەتە هۆكار 

و سەرچاوەی ناكۆكی و 
دووبەرەكییەكی گەورەی سیاسی 

و تەنانەت سەرهەڵدانی 
تیرۆریزمی ناوخۆیی

لە ئێستادا ئێران لە نێو 
ناكۆكی و دابەشبوونێكی 

ناوخۆییدایە، لەگەڵ ئەوەشدا 
فڕۆكەی بێفڕۆكەوانی ئاست 

بەرز هەناردەی ڕووسیا دەكات 
بۆ ئەوەی لە شەڕەكەی دژ بە 

ئۆكرانیا بە كاری بهێنن

و  بەدەســتەوەیە  حوكمڕانییــان  جڵــەوی  و  دەســەاڵتدان 
باقــی هاوواڵتییانــی دیكــە لــە بــار و پێگەیەكــی الواز 
بــن، هەروەهــا هەتــا پەنــا  بێبەشــی و پەراوێزخســتندا  و 
ببرێتــە بــەر گەندەڵــی و بەكارهێنانــی بــۆ بەڕێوەبردنــی 
كاروبــاری تایبەتــی، ئــەوا ناكرێــت و ناتوانرێــت چاوەڕوانــی 
هیــچ بەرەوپێشــچوونێك بكەیــن. لــەم ڕوانگەیــەوە زەمینــەی 
تەشــەنەكردن و بەهێزبوونــی تیرۆریــزم لــە ئــارادا دەمێنێــت. 
ــی  ــە ئێســتادا ڕوودان ــە ل ــە ك ــی ســەرنجە ئەوەی ــەوەی جێ ئ
یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە  نێــو  لــە  پەرەســەندن  هەمــان 
ــووری  ــا نایەكســانیی ئاب ــەدی دەكرێــت، ئەوەت ئەمریــكادا ب
ــی و  ــۆكار و ســەرچاوەی ناكۆك ــە ه ــازەكان بوونەت و ئیمتی
دووبەرەكییەكــی گــەورەی سیاســی و تەنانەت ســەرهەڵدانی 
تیرۆریزمــی ناوخۆیــی. ئەگــەر وەاڵمەكــە پوخــت بكەمــەوە، 
ــەك كــە ســەروەریی یاســا تێیــدا  ــە كۆمەڵگەی ــم وای ــەوا پێ ئ
بااڵدەســت بێــت و دەســەاڵتی مەدەنــی بــە دامەزراوەیــی 
بەرامبــەر  لــە  پاراســتنن  و  بەربەســت  باشــترین  كرابێــت، 

تیرۆریزمــدا. 
 * ئاشــكرایە یەكێــك لــە كێشــە بنەڕەتــی و گەورەكانــی 
دیكــەی ئــەم ناوچەیــە بریتیــە لــە كێشــە و ناكۆكیــی نێــوان 
ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا و ئێران و بە دیاریكراوی 
پرســی ڕێككەوتنــە ئەتۆمییەكــەی پەیوەســت بــە پڕۆگرامە 
ئەتۆمییەكــەی ئێرانــە، ئایــا پێــت وایــە هیــچ ئەگــەر و 
بگەنــە  ئــەم گفتوگۆیانــە  ئــەوەی  بــۆ  هەیــە  ئومێدێــك 

ڕێككەوتــن و بتوانرێــت ئــەم كێشــەیە یــەكال بكرێتــەوە؟
- مــن پێــم وایــە ئەگەرێكــی الواز لــە ئارادایــە لــە 
پەیوەنــدی بــە گەیشــتن بــە ڕێككەوتنــی پەیوەســت بــە 
ئایندەیەكــی  لــە  ئێرانــەوە  ئەتۆمییەكــەی  پڕۆگرامــە 
لەبــەر  یــان  هۆكارێــك،  لەبــەر چەنــد  ئەویــش  نزیكــدا، 
لــە  هەیــە  ناكۆكــی  و  جیــاواز  بیروبۆچونــی  ئــەوەی 
بــارەی چەنــد پرســێكی ســەرەكییەوە. ئــەو زەمانەتــەی 
ئــەوەی  لەبــارەی  بهێنێــت  بەدەســتی  دەیەوێــت  ئێــران 
جارێكــی دیكــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا لــە 
ڕێككەوتنەكــە نەكشــێتەوە، ئەمریــكا ناتوانیێــت ئــەم بەڵێــن 
بــە هــۆی سرووشــتی  بــكات  پابەندبوونــە دەســتەبەر  و 
ــكا( و زەمانەتــی  ــەدا )ئەمری ــەو واڵت ــو ئ ــە نێ سیاســەت ل
ئــەوەی دەبێــت چاودێریــی ســزاكان بكرێــن بــە چەشــنی 
چاودێریكردنــی پڕۆگرامــە ئەتۆمییەكــە، بــە چەشــنێك 
كــە چیتــر بانكــەكان خواســتی دەســتەبەركردنی دارایــی 
ڕەت نەكەنــەوە، هەروەهــا ئاژانســی نێودەوڵەتیــی وزەی 
نوێیانــەی  بــوارە  لــەو  لێكۆڵینــەوە  بتوانێــت  ئەتۆمــی 
پڕۆگرامــە ئەتۆمییەكــە بكــەن كــە جێــی نیگەرانــی و 
بایەخپێــدان بــوون و دەستنیشــان كــراون لــە دوای گەیشــتن 
بــە ڕێككەوتنــە ئەتۆمییەكــە لــە ســاڵی 2015دا. كەواتــە 
پــێ ناچێــت گفتوگــۆكان دەســت پــێ بكەنــەوە، تاوەكــو 

ویالیەتــە  نیوەییەكانــی  هەڵبژاردنــە  ئەنجامدانــی  دوای 
یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا لــە مانگــی تشــرینی دووەمــی 
ئــەم ســاڵدا. لــە هەمــان كاتــدا، ئەمــە ســەرباری ئــەو 
ــە  ــییانەی ل ــەندنە سیاس ــی و پەرەس بەرهەڵســتییە ناوخۆی
ئێرانــدا هاتوونەتــە ئــاراوە، لــە نێویانــدا خۆپیشــاندانەكانی 
پەیوەســت بــە مردنــی مەهســا ئەمینــی كــە كەســێكی 
كــورد بــوو، بــە هــۆی ئــەوەی بانگەشــەی ئــەوە كرا كە وەك 
پێویســت حیجابــی نەپۆشــیبوو. كەواتــە لــە ئێســتادا ئێــران 
لــە نێــو ناكۆكــی و دابەشــبوونێكی ناوخۆییدایــە، لەگــەڵ 
ئەوەشــدا فڕۆكــەی بێفڕۆكەوانــی ئاســت بــەرز هەنــاردەی 
ڕووســیا دەكات بــۆ ئــەوەی لــە شــەڕەكەی دژ بــە ئۆكرانیــا 
بــە كاری بهێنــن. كەواتــە پەرەســەندنە ناوخۆییــەكان و 
بــارە نێودەوڵەتــی و دەرەكییەكــە، چەنــد هۆكارێكــن كــە 
ــە  ــە لەســەر حكومەتەكــەی ڕەئیســی ل ــان هەی كاریگەریی
پەیوەنــدی بــە گەیشــتن بــە ڕێككەوتــن لەگــەڵ ویالیەتــە 
یەكگرتوەكانــی ئەمریــكا، بــە چەشــنێك حكومەتەكــەی 
ڕەئیســی پێــی وایــە گەیشــتن بــە ڕێككەوتنێكــی لــەم 
چەشــنە كەمتــر كاریگەریــی ئەرێنــی لــێ دەكەوێتــەوە 
لەســەر بــاری بازرگانــی و پشــتیوانیی نێودەوڵەتــی بــۆ 
ــی لەگــەڵ ڕووســیا  ــە پەیوەندییەكان ــەراورد ب ــە ب ــران، ب ئێ
ئەمریــكا  ئیــدارەی  دیكــەوە،  لەالیەكــی  چینــدا.  و 
ــە  ــەكان ل هەســتیاریی بەرهەڵســتی سەرســەختی كۆماریی
دژی ڕێككەوتنــە ئەتۆمییەكــە لەگــەڵ ئێرانــدا لەبەرچــاو 
ــەو پێیــە پێــی وایــە ئێــران زیاتــر و زیاتــر وەك  دەگرێــت، ب
هاوبەشــێك دەردەكەوێــت كــە نەتوانرێــت كاری لەگەڵــدا 
بكرێــت بــۆ گەیشــتن بــە ڕێككەوتنەكــە و لــە دەرئەنجامــدا 
ــە  ــە ب ــەر. كەوات ــەختگیرانەی گرتووەتەب هەڵوێســتێكی س
و  )ئەمریــكا  هــەردووال  هەڵوێســتی  لەبەرچاوگرتنــی 
ئێــران( ئــەوە دەخەنــەڕوو كــە ئەگەرێكــی كــەم لــە ئارادایــە 
بــۆ گەیشــتن بــە ڕێككەوتنێكــی ســەركەوتوو، بــەالی 
كەمــەوە لــە ئایندەیەكــی نزیكــدا. كەواتــە ئەگــەر هــەوڵ و 
گفتوگۆكانــی گەیشــتن بــە ڕێككەوتــن شكســت بهێنــن، 
ئــەوا ئەگــەری ئــەوە دێتەئــاراوە كــە ئــەو گرژییــەی ئێســتا 
لــە ناوچــەی كەنــداودا هەیــە بــەرەو هەڵكشــان بچێــت، 
ــی  ــوان واڵتان ــی هاوپەیمانێتــی نێ ــە هــۆی بوون ــش ب ئەوی
ــە  ــداو و ئیســرائیل و پشــتیوانیی هەڵكشــاوی ویالیەت كەن
كەواتــە  واڵتانــە.  ئــەم  بــۆ  ئەمریــكا  یەكگرتووەكانــی 
ئەگــەری ئــەوە زیاتــرە كــە ئێــران پتــر لــە چیــن و ڕووســیا 
ــدی بازرگانــی ببەســتێت لەگــەڵ  نزیــك ببێتــەوە و پەیوەن
دەوڵەتانــی ڕۆژهەاڵتــی واڵتەكەیــدا. لەبــەر ئــەوە ناوچەكــە 
بــەرەو شــڵەژان و پشــێوی زیاتــر دەڕوات، ئەگــەر ئــەم 
ڕێككەوتنــە ئەنجــام نەدرێــت، ئەمــەش لــە كۆتاییــدا دەبێتە 
هــۆی بەرزبوونــەوەی زیاتــری نرخــی وزە و ڕەنگــە لــە 

كۆتاییــدا سەربكێشــێت بــۆ هەڵگیرســانی شــەڕ. 
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پاڵپشتیی سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بۆ ئەلقووش نامەیەكی گرنگە 
بۆ پێكەوەژیانی ئایینی و خزمەتكردنی 

مەسیحییەكان

الرا یوسف زارا
بەڕێوەبەری ناحیەی ئەلقووش بۆ گواڵن:
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بوونی هێزی پێشمەرگە و 
پاراستنی ئارامی و ئاسایش لە 
ئەلقووش وای كردووە ژمارەی 

ئەو مەسیحییانەی لە ئەلقووش 
كۆچیان كردووە بەراورد بە 
ناوچەكانی دیكەی مووسڵ و 

ناوەڕاست و خوارووی عێراق زۆر 
زۆر كەمە

ماوەیەك لەمەوبەر نزیكەی 
یەك ملیار و 700 ملیۆن دینار 
لە الیەن حكومەتی هەرێمی 

كوردستانەوە تەرخان كرا 
بۆ ڕێگەوبانەكانی ناحیەی 

ئەلقووش، بەاڵم ئەم بڕە پارەیە 
بەش ناكات

ـی
سـ
ـــا
سیـ

لـــە  جیـــاواز  ئەلقـــووش  مەســـیحییەكانی   *
مەســـیحییەكانی دیكـــەی دەشـــتی نەینـــەوا و ناوەڕاســـت 
و خـــوارووی عێـــراق، توانیوایانـــە بمێننـــەوە و كـــۆچ 
نەكـــەن، وەكـــو بەڕێوەبـــەری ناحیـــە دەكرێـــت باســـێكی 
ـــڕۆژە  ـــداری و پ ـــە ڕووی ئی ـــت ل ـــۆ بكەی ئەلقووشـــمان ب

خزمەتگوزارییەكانـــەوە؟ 
- ئەلقـــووش ناحیەیەكـــی مەســـیحی نشـــینە و ســـەر 
ــاخێك  ــەر شـ ــە سـ ــە، دەكەوێتـ ــزگای نەینەوایـ ــە پارێـ بـ
لـــە دووریـــی 50 كیلۆمەتـــر لـــە باشـــووری مووســـڵەوە، 
بـــەاڵم لـــە ئێســـتادا لەالیـــەن پێشـــمەرگەوە دەپارێزرێـــت، 
ســـنووری  نـــاو  لـــە  و  كوردســـتانییە  ناوچەیەكـــی 
كوردســـتاندایە،  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ئیـــدارەی 
ــی و  ــتنی ئارامـ ــمەرگە و پاراسـ ــزی پێشـ ــی هێـ بوونـ
ــەو  ــارەی ئـ ــردووە ژمـ ــووش وای كـ ــە ئەلقـ ــایش لـ ئاسـ
كـــردووە  كۆچیـــان  ئەلقـــووش  لـــە  مەســـیحییانەی 
و  مووســـڵ  دیكـــەی  ناوچەكانـــی  بـــە  بـــەراورد 
كەمـــە،  زۆر  زۆر  عێـــراق  خـــوارووی  و  ناوەڕاســـت 
بـــۆ پارێزگاریكردنیـــش لـــەم پێكهاتەیـــە، ئەلقـــووش 
ـــە. ئەلقـــووش  ـــر هەی ـــەوەی زیات ـــە ئاوڕلێدان پێویســـتی ب
ژمـــارەی دانیشـــتووانەكەی 60 هـــەزار كەســـە و 42 
گونـــد لەخـــۆ دەگرێـــت، گەورەتریـــن گونـــدەكان وەكـــو 
گونـــدی ســـوورە كـــە نزیكـــەی 10 هـــەزار كـــەس لەخـــۆ 
دەگرێـــت، ئەلقـــووش مێژوویەكـــی زۆر كۆنـــی هەیـــە 
ـــەر  ـــتگای پێغەمب ـــر و پەرس ـــە و دێ ـــن كەنیس و چەندی
شوێنەواریشـــەوە  ڕووی  لـــە  و  تێدایـــە  ناحوومـــی 

ــە. ــەی بایەخـ جێگـ
* كەواتـــە حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان لە ڕووی 
ئەمنییـــەت و پاراســـتنی ناوچەكـــەوە ئـــەو ئەركـــەی 
لەســـەر شـــانە، جگـــە لەمـــە لـــە ڕووی هـــاوكاری و 
بـــۆ  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  پڕۆژەكانـــی 

ــراوە؟ ــی كـ ــووش چـ ــیحییەكانی ئەلقـ مەسـ

-  ئیـــدارەی پارێـــزگای نەینـــەوا وەكـــو پێویســـت 
هـــاوكاری و كاری ئاوەدانكردنـــەوەی لـــەم ناوچەیـــە 
نەكـــردووە، لـــە شـــەڕی داعشـــدا ئەگـــەر بەڕێـــز 
ــی  ــەرۆكی ئەوكاتـــی هەرێمـ ــعود بارزانـــی سـ مسـ
ــۆ  ــی بـ ــاوكاری و یارمەتیـ ــتی هـ ــتان دەسـ كوردسـ
ســـەدان خێزانـــی ئـــاوارەی مەســـیحی درێـــژ نەكردایە 
یارمەتییـــەی  و  ئاســـانكاری  هەمـــوو  ئـــەو  و 
پێشـــكەش نەكردبایـــن، ئێســـتا ئەلقووشـــیش وەكـــو 
زۆر ناوچـــەی دیكـــەی مەســـیحی و ئێزدینشـــین 
چـــۆڵ كرابـــوو، گەلـــی كوردســـتان لـــەو نەهامەتییـــە 
وەكـــو  كەوتـــن،  مەســـیحییەكان  فریـــای  بـــە 
مامەڵەیـــان  كوردســـتان  هەرێمـــی  هاوواڵتیانـــی 
لەگـــەڵ كردیـــن، لـــە ڕووی كارەبـــا و هەندێـــك 
دەكرێیـــن،  هـــاوكاری  دیكـــەوە  خزمەتگوزاریـــی 
ماوەیـــەك لەمەوبـــەر نزیكـــەی یـــەك ملیـــار و 700 
ملیـــۆن دینـــار لـــە الیـــەن حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتانەوە تەرخـــان كـــرا بـــۆ ڕێگەوبانەكانـــی 
ـــەش  ـــە ب ـــڕە پارەی ـــەم ب ـــەاڵم ئ ناحیـــەی ئەلقـــووش، ب
فەرامـــۆش  دەمێكـــە  زۆر  ناوچەكـــە  نـــاكات، 
ـــم بودجـــەی هەرێمـــی كوردســـتان  كـــراوە، مـــن دەزان
ـــدارە ســـەربەخۆ  ـــزگا و ئی ـــەو هەمـــوو پارێ بەشـــی ئ
و قـــەزاو ناحیانـــە نـــاكات، بـــەاڵم ناحیەكەمـــان 
لـــە گەورەبووندایـــە و ژمارەیەكـــی زۆری گونـــد 
چاوەڕێـــی  دانیشـــتووانەكەی  دەگرێـــت،  لەخـــۆ 
ئاوڕلێدانـــەوەی زیاتـــری ســـەرۆكی حكومەتـــی 

هەرێمـــی كوردســـتانن.
* لـــە ڕووی پێكەوەژیانـــەوە ئەلقـــووش جگـــە لـــە 
مەســـیحی، موســـڵمان و ئێزدیشـــی تێدایـــە، واتـــە 
ـــت،  ـــەیر دەكرێ ـــان س ـــەوە ژی ـــی پێك ـــو ناوچەیەك وەك
ـــە  ـــاو خێزان ـــە ن ـــە ل ـــەم پێكـــەوە ژیان ـــد ئ ـــا تاچەن ئای

ـــەوە؟ مەسیحییەكانیشـــدا ڕەنگـــی داوەت

ئەلقـــووش وەكـــو ناحیەیـــەك كـــە زۆرتریـــن پێكهاتـــەی مەســـیحی تێـــدا دەژی، تاكـــە ناوچەیـــە لـــە دەشـــتی 
ـــە  ـــان ل ـــردووە و پارێزگاریی ـــان نەك ـــزاكان كۆچی ـــن و ئایین ـــە و ئایی ـــدا پێكهات ـــە تێی ـــە، ك ـــەو پارێزگای ـــەوا و ئ نەین
كەلتـــوور و ڕەســـەنایەتی ناوچەكەیـــان كـــردووە، ئەمـــەش بـــۆ ئـــەوە دەگەڕێتـــەوە كـــە هێـــزی پێشـــمەرگە دوای 
ـــە مەســـیحی و موســـڵمان و  ـــەم ناحیـــە و دانیشـــتووانە ڕەســـەنەی ل ـــەر پارێزگارییـــان ل ڕووداوەكانـــی 16 ئۆكتۆب
ئێـــزدی كـــردووە، حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانیش زۆر لـــە خزمەتگوزارییەكانیـــان بـــۆ دابیـــن كـــردوون، بـــەاڵم 
هێشـــتا ناوچەكەیـــان بـــەو پێیـــەی ســـااڵنێكی زۆرە لەالیـــەن حكومەتـــی خۆجێـــی نەینـــەواوە پەراوێـــز خـــراوە، 
ـــووش وەاڵمـــی  ـــەی ئەلق ـــەری ناحی ـــەدا الرا یوســـف زارا بەڕێوەب ـــەم دیمانەی ـــە، ل ـــەوە هەی ـــە ئاوڕلێدان پێویســـتی ب

پرســـیارەكانی گۆڤـــاری گـــواڵن دەداتـــەوە.
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ئاشـــتیخوازە و  دەزانـــن مەســـیحی  - هەمـــووان 
خوازیـــاری پێكـــەوە ژیانـــە لەگـــەڵ نەتـــەوە و ئاییـــن 
و ئایینزاكانـــی دیكـــەدا، ئێمـــە بـــە درێژایـــی مێـــژوو 
وەكـــو هاوواڵتـــی ڕەســـەنی عێـــراق زوڵـــم و دەربـــەدەری 
ــەی  ــە مۆڵگـ ــەوە تاكـ ــە پێچەوانـ ــوە، بـ ــان بینیـ زۆرمـ
ــتان  ــارام بـــۆ ئێمـــەی مەســـیحی هەرێمـــی كوردسـ ئـ
ـــار ڕێكخـــراوەكان و  ـــە زۆرج ـــەر ئەمەی ـــەر لەب ـــووە، ه ب
بەرپرســـانی فاتیـــكان و نوێنەرانـــی كونســـوڵخانەكان 
پێمـــان دەڵێـــن چیتـــان بـــۆ بكەیـــن، لـــە وەاڵمـــدا پێیـــان 
ــەن،  ــتان بكـ ــی كوردسـ ــۆ هەرێمـ ــی بـ ــن هەرچـ دەڵێیـ
وەكـــو ئـــەوە وایـــە بـــۆ ئێمەتـــان كردبێـــت، چونكـــە 
كـــوردەكان وەكـــو خوشـــك و بـــرای خۆیـــان ســـەیرمان 
دەكـــەن و تەنانـــەت ئـــاوارە مەســـیحییەكانیش كـــە 
لـــە ناوچەكانـــی دیكـــەی مووســـڵ و عێـــراق بـــۆ 
ــەن  ــەوە ناكـ ــردووە، هەســـت بـ ــان كـ ــتان كۆچیـ كوردسـ
ـــی كوردســـتانی  ـــو هاوواڵت ـــن، بەڵكـــو وەك ـــرە غەریب لێ
مامەڵەیـــان لەگـــەڵ دەكرێـــت، هەروەهـــا پێیـــان دەڵێیـــن 
ئارامـــی  و  ژیـــان  پێكـــەوە  هەرێمـــی  كوردســـتان 
دەبێـــت  كـــە  ناوچەكەیـــە  تاكـــە  ســـەقامگیرییە،  و 
كـــۆچ  لـــە  ئەتانەوێـــت ڕێگـــە  ئەگـــەر  بیپارێـــزن، 
بگـــرن، لـــە پاراســـتنی ئـــەم پێگـــە ئارامـــەوە دەســـت 
پـــێ بكـــەن، ئێمـــە خۆمـــان بـــە هاوواڵتـــی ڕەســـەنی 

كوردســـتانی دەزانیـــن.
* ئەلقـــووش بـــەوە ناســـراوە خاوەنـــی كۆنتریـــن 
كەنیســـە و دێـــرە، ئایـــا هەوڵتـــان داوە ناوچـــە پیـــرۆزەكان 
نـــۆژەن بكەنـــەوە، بـــە تایبەتـــی كـــە كەنیســـەكەی 
ئەلقـــووش تەمـــەن و مێژوویەكـــی كۆنـــی هەیـــە و 
ـــە مۆركێكـــی گەشـــتیاریی شـــوێنەواریش ناســـراوە؟ ب
و  كەنیســـە  پێنـــج  لـــە  زیاتـــر  ئەلقـــووش   -
و  مێژووییەكـــەی  كەنیســـە  بـــە  و  تێدایـــە  دێـــری 
شـــوێنەوارەكانی بەناوبانگـــە،. دێـــر ڕەیـــان هورمـــزدی 
ماوەیـــەك  )ناحـــوم(  پێغەمبـــەر  پەرســـتگای  و 
لەمەوبـــەر لەالیـــەن ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان بەڕێـــز مەســـرور بارزانـــی نـــۆژەن كرایـــەوە، 
پیرۆزییەكـــی زۆری هەیـــە و مەســـیحییەكان و ئاییـــن 
ئـــەم  ئایینزاكانـــی دیكـــەش ســـەردانی دەكـــەن،  و 
ــا 2000  ــۆ 1500 تـ ــەی بـ ــە مێژووەكـ ــەیە كـ كەنیسـ
ـــی زۆری الی  ـــەوە، پیرۆزییەك ـــر دەگەڕێت ـــاڵ زیات س
مەســـیحییەكان هەیـــە، داواكاریـــم لـــە حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان ئەوەیـــە گرنگییەكـــی زیاتـــر 
هەڵمەتێكـــی  و  بدرێـــت  مێژووییانـــە  شـــوێنە  بـــەم 
نۆژەنكردنـــەوە و پاراســـتنی بـــۆ ئەنجـــام بدرێـــت، 

پارێزگاریكردنـــی  و  پاڵپشـــتی  و  هـــاوكاری 
بەتایبەتـــی  كوردســـتان،  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
ســـەرۆكی  بارزانـــی  نێچیرڤـــان  بەڕێـــزان  خـــودی 
هەرێمـــی كوردســـتان و مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی 
ـــۆ مەســـیحییەكان  ـــی هەرێمـــی كوردســـتان ب حكومەت
جێـــگای شـــانازی و ڕێـــز و تەقدیـــری زۆری ئێمـــەی 
مەســـیحی و فاتیـــكان و كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتییـــە، 
ئـــەو هـــاوكاری و بودجـــە و ئاوڕدانـــەوەی بەڕێـــز 
مســـرور بارزانـــی بـــۆ ئەلقـــووش نامەیەكـــی گرنگـــە 
ــی  ــی هەرێمـ ــان و ناوبانگـ ــتنی پێكەوەژیـ ــۆ پاراسـ بـ
كوردســـتان، نـــەك تەنیـــا بـــۆ ئێمـــەی مەســـیحیی 
كۆمەڵگـــەی  بـــۆ  بەڵكـــو  عێـــراق،  و  كوردســـتان 

نێودەوڵەتییـــش. 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  لـــە  داواكاریتـــان   *
كوردســـتان چییـــە بـــۆ ئـــەوەی ناحیەكەتـــان ئـــاوەدان 
ببێتـــەوە و چیتـــر ئەوەنـــدە خێزانـــە مەســـیحییەكان 

نەهێڵـــن؟ جـــێ  كوردســـتان  و  عێـــراق 
- عێـــراق لـــە ڕێگـــەی كۆمەڵێك ئەجیندەی تائیفی 
ـــەوەی  ـــت، ئاســـایی نەبوون ـــوە دەبرێ ـــەوە بەڕێ و دەرەكیی
دۆخـــی شـــنگال و دەشـــتی نەینـــەوا بـــە گشـــتی 
و جێبەجـــێ نەكردنـــی مـــاددەی 140ی دەســـتوور 
زیانـــی گـــەورەی بـــە پێكهاتەكانـــی مەســـیحی و 
ئێـــزدی و ئاییـــن و ئایینزاكانـــی دیكـــە گەیانـــدووە، 
حكومەتـــی خۆجێیـــی پارێـــزگای مووســـڵ وەكـــو 
ئەنجـــام  ناوچەیـــەدا  لـــەم  كار  و  پـــرۆژە  پێویســـت 
نـــادات، گرفتـــی ڕێگەوبـــان و بینایـــەی قوتابخانـــە و 
ئـــاو و شـــارەوانی هەیـــە، بـــە خۆشـــحاڵییەوە وەزارەتـــی 
ـــن  ـــۆ دابی ـــی ب ـــە و گوندەكان ـــای ناحیەك ـــا كارەب كارەب
كردوویـــن، داواكاریشـــم لـــە وەزارەتـــی ئاوەدانكردنـــەوە 
و نیشـــتەجێبوون و شـــارەوانی و گەشـــتوگوزاریش 
ئەوەیـــە كـــە گرنگـــی بـــەم ناحیەیـــە بـــدەن، ماوەیـــەك 
لەمەوبـــەر یـــەك ملیـــار و 700 ملیـــۆن دینارمـــان بـــۆ 
تەرخـــان كـــرا و بەشـــێكی زۆری گرفتـــی ڕێگەوبانـــی 
گوندەكانمـــان پـــێ چارەســـەر كـــرد، بـــەاڵم گرفتـــی 
ڕێگـــەی ســـەرەكیی نێودەوڵەتیمـــان هـــەر مـــاوە و 
بـــەردەوام كارەســـاتی دڵتەزێنـــی ئۆتۆمبێلـــی تێـــدا 

دەدات. ڕوو 
ڕێگـــەی  مەبەســـتت  نێودەوڵەتـــی  رێگـــەی   *
ـــە  ـــووریایە ك ـــا و س ـــراق و توركی ـــوان عێ ـــەرەكیی نێ س

ــت؟ ــەڕ دەبێـ ــدا تێپـ ــنووری ناحیەكەتانـ ــە سـ بـ
توركیـــا –  - ڕێگـــەی ســـەرەكیی عێـــراق – 
ســـووریا ڕێگەیەكـــی نێودەوڵەتییـــە و ڕۆژانـــە بـــە 

تاكە مۆڵگەی ئارام بۆ ئێمەی 
مەسیحی هەرێمی كوردستان 
بووە، هەر لەبەر ئەمەیە 
زۆرجار ڕێكخراوەكان و 
بەرپرسانی فاتیكان و نوێنەرانی 
كونسوڵخانەكان پێمان دەڵێن 
چیتان بۆ بكەین، لە وەاڵمدا 
پێیان دەڵێین هەرچی بۆ 
هەرێمی كوردستان بكەن، وەكو 
ئەوە وایە بۆ ئێمەتان كردبێت

ئاسایی نەبوونەوەی دۆخی 
شنگال و دەشتی نەینەوا بە 
گشتی و جێبەجێ نەكردنی 
ماددەی 140ی دەستوور زیانی 
گەورەی بە پێكهاتەكانی 
مەسیحی و ئێزدی و ئایین و 
ئایینزاكانی دیكە گەیاندووە

ئاوارە مەسیحییەكانیش كە لە 
ناوچەكانی دیكەی مووسڵ و 
عێراق بۆ كوردستان كۆچیان 
كردووە، هەست بەوە ناكەن لێرە 
غەریبن

سەرۆك و مەرجەعی كوردستان 
مسعود بارزانی ڕێز و تەقدیری 
زۆری بۆ ئایین و ئایینزاكان 
هەیە، لە شەڕی داعش و 
لە هەموو وێستگەكاندا زۆر 
جەخت لەسەر پارێزگاری لە 
پێكهاتەكان دەكاتەوە
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ســـەدان تەنكـــەر و لۆریـــی بارهەڵگـــری گـــەورەی پێدا 
ـــوێنێكدا  ـــد ش ـــە چەن ـــەوەی ل ـــت، جگـــە ل ـــەڕ دەبێ تێپ
تەنیشـــتی  هەیـــە،  نۆژەنكردنـــەوە  بـــە  پێویســـتی 
ڕێگەكـــەش كەموكورتیـــی زۆری تێدایـــە، بەداخـــەوە 
بـــەردەوام ڕووداوی دڵتەزێنـــی ئۆتۆمبێلـــی تێـــدا ڕوو 
ـــەم  ـــی ك ـــش ماویەك ـــەو ڕووداوەی پێ ـــو ئ دەدات، وەك
ــدا  ــی تێـ ــت كەسـ ــزان هەشـ ــەك خێـ ــە یـ ــەر لـ لەمەوبـ
بوونـــە قوربانـــی و، ســـاڵێكیش لەمەوبـــەر لـــە یـــەك 
خێزانـــی دیكـــە لـــە كوردانـــی ئێـــزدی پێنـــج كەســـیان 
ــە  ــەوەی لـ ــڕای ئـ ــە وێـ ــت دا، ئەمـ ــان لەدەسـ گیانیـ
ئـــەو دوو ڕووداوە گەورەیـــەی هاتوچـــۆدا  نێـــوان 
ڕۆژانـــە ڕووداوی دیكـــەی هاتوچـــۆ هەیـــە و مـــردن 
و برینـــداری زۆری لـــێ دەكەوێتـــەوە، چاككردنـــی 
ــی  ــێ واڵتـ ــە هەرسـ ــەی كـ ــە نێودەوڵەتییـ ــەم ڕێگـ ئـ
عێـــراق و توركیـــان و ســـووریا پێكـــەوە دەبەســـتێتەوە 
لـــە توانـــای بودجـــەی ناحیـــەدا نییـــە، لـــە مـــاوەی 
دەســـتبەكاربوونم دەرگا نییـــە لێـــم نەدابێـــت، بـــەاڵم تـــا 
ئێســـتا هیـــچ وەاڵمێكـــم دەســـت نەكەوتـــووە، دەبێـــت 
ئـــەم پـــرۆژە ســـتراتیژییەی ڕێگـــەی نێودەوڵەتـــی 
بەدرییـــە - باعـــدرێ لەســـەر ئاســـتی بودجـــەی 

وەزارەت پـــارەی بـــۆ تەرخـــان بكرێـــت.
ســـەقامگیرییەوە  و  ئەمنـــی  ڕووی  لـــە   *
و  پارێـــزراوە  ڕاددەیـــەك  چ  تـــا  ناوچەكەتـــان 

چییـــە؟ ڕووەوە  لـــەم  داواكاریتـــان 
- ســـەرۆك و مەرجەعـــی كوردســـتان مســـعود 
بارزانـــی ڕێـــز و تەقدیـــری زۆری بـــۆ ئاییـــن و 
ئایینـــزاكان هەیـــە، لـــە شـــەڕی داعـــش و لـــە هەمـــوو 
ـــە  ـــزگاری ل ـــەر پارێ ـــت لەس وێســـتگەكاندا زۆر جەخ
پێكهاتـــەكان دەكاتـــەوە، پێشـــمەرگەی كوردســـتان 
پاراســـتنی  لـــە  بینـــوە  باشـــیان  زۆر  ڕۆڵـــی 
ــدە  ــە، هەرچەنـ ــی ناوچەكـ ــەقامگیری و ئاسایشـ سـ
عێـــراق  حكومەتـــی  ســـەرەكیی  ئەركـــی  ئەمـــە 
نەینەوایـــە،  پارێـــزگای  خۆجێـــی  حكومەتـــی  و 
مـــن لـــە چەندیـــن بۆنـــە و چاوپێكەوتنـــدا باســـی 
فەرامۆشـــكردنی ناوچەكەمـــان بـــۆ بەڕێـــزان ســـەرۆك 
و  كوردســـتان  هەرێمـــی  ســـەرۆكی  و  بارزانـــی 
ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان كـــردووە، 
خـــۆ ئەگـــەر هێـــزی پێشـــمەرگە و هـــاوكاری و 
ــم نەبووایـــە، ئـــەوا ئەلقـــووش  یارمەتییەكانـــی هەرێـ
وەكـــو تـــەواوی ناوچەكانـــی دیكـــەی شـــنگال و 
دەشـــتی نەینـــەوا لـــە تەلكیـــف و بەرتلـــە و بەعشـــیقە 
ــیحییەكان  ــە مەسـ ــە خێزانـ ــرد، زۆر لـ ــان دەكـ كۆچیـ

ـــە دەرەوەی ســـنووری  ـــەو ناوچانـــەی ل ناگەڕێنـــەوە ئ
هەرێمـــن، ئاســـایش و ئارامـــی و پاراســـتنی گیـــان 
و كەنیســـە و مـــەزاری مەســـیحییەكان بـــۆ ئێمـــە 
گرنگـــە، دەكرێـــت بـــە گرنگیـــدان بـــەم ناوچانـــە وا 
لـــە زۆر خێزانـــی مەســـیحی كۆچكـــردوو بكرێـــت 
نەبوونـــی  تیـــرۆر و  هـــۆی هەڕەشـــە و  بـــە  كـــە 
خزمەتگوزارییـــەوە هەاڵتـــوون، ڕوو لـــەم ناوچەیـــە 
بكـــەن و تێیـــدا نیشـــتەجێ بـــن، ئێمـــەی مەســـیحی 
كەلتـــووری  كـــە  دەزانیـــن  ڕاســـتییە  ئـــەو  بـــاش 
مـــاوە  هـــەر  تونـــدڕەوی  فكـــری  و  توندوتیـــژی 
نییـــە  ئاســـان  وا  و  دەوێـــت  زۆری  كاتێكـــی  و 
لـــەم پشـــێوییەی بەغـــدا، بـــەم نزیكانـــە ڕوو لـــە 
و  تونـــدڕەوی  ژینگـــەی  بـــكات،  چارەســـەركردن 
تائیفـــی و نەبوونـــی یاســـا و ئارامـــی، هەمـــووی 

ڕێگـــرن لـــەوەی جارێكـــی دیكـــە مەســـیحییەكان 
بتوانـــن بگەڕێنـــەوە. مـــادام كوردســـتان خاوەنـــی 
پێشـــمەرگە و ســـەرۆك مســـعود بارزانییـــە، كەنیســـە 
دڵنیایـــە لـــە بارودۆخـــی مەســـیحییەكانی كوردســـتان، 
ـــی  ـــتریش لـــە چەنـــد چاوپێكەوتنێكـــدا باس مـــن پێش
ئـــەوەم كردبـــوو كـــە زۆربـــەی كەنیســـە و تائیفەكانـــی 
مەســـیحی لـــە مووســـڵ و عێـــراق و ناوچەكـــە ڕوو 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان دەكـــەن و، كەنیســـە و بـــارەگا 
ســـەرەكییەكانیان لـــە هەرێمـــی كوردســـتان بەتایبەتـــی 
لـــە هەولێـــر دادەمەزرێنـــن، لـــە كاتێكـــدا ئـــەوان پێشـــتر 
ــوون،  ــە بـ ــەی ناوچەكـ ــی دیكـ ــدا و واڵتانـ ــە بەغـ لـ
ئەوەتـــا لـــە هەولێـــر كۆلێـــژی فەلســـەفە و الهوتـــی 
ئایینـــی مەســـیحی كراوەتـــەوە و چەندیـــن ڕەبـــان و 

ــاوە. ــت هێنـ ــان بەدەسـ ــە بڕوانامەیـ قەشـ

پێشمەرگەی كوردستان ڕۆڵی 
زۆر باشیان بینوە لە پاراستنی 

سەقامگیری و ئاسایشی 
ناوچەكە، هەرچەندە ئەمە 

ئەركی سەرەكیی حكومەتی عێراق 
و حكومەتی خۆجێی پارێزگای 

نەینەوایە

ئەگەر هێزی پێشمەرگە و 
هاوكاری و یارمەتییەكانی هەرێم 

نەبووایە، ئەوا ئەلقووش وەكو 
تەواوی ناوچەكانی دیكەی شنگال 

و دەشتی نەینەوا لە تەلكیف 
و بەرتلە و بەعشیقە كۆچیان 

دەكرد
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پارتی بە سەركەوتوویی كۆنگرە 
ئەنجام دەدات و بە هزرێكی 

هاوچەرخەوە درێژە بە خزمەتكردنی 
گەلی كوردستان دەدات

نەجـــات حەســـەن ئەندامـــی ســـەركردایەتی و جێگـــری ســـەرۆكی لێژنـــەی 
ئامادەكاریـــی كۆنگـــرەی)14(ی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــۆ گـــواڵن: 
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زۆرتریـــن  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی   *
كۆنگـــرەی لـــە تەمەنـــی خەباتـــی خۆیـــدا بەســـتووە، 
ئایـــا دەكرێـــت باســـی مێـــژوو و گرنگیـــی كۆنگـــرەكان 
بەتایبـــەت ئەوانـــەی لـــە ســـەردەمی بارزانیـــی نەمـــر 

ــەن؟ ــام دراون، بكـ ئەنجـ
- پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە ســـەردەمێكدا 
هاتـــە كـــۆڕی خەبـــات كـــە ڕێگاكـــەی پـــڕ لەمپـــەر 
و ئاســـتەنگ بـــوو، بـــەاڵم لەبـــەر ئـــەوەی ئامانجـــی 
ڕزگاریخـــوازی  شۆڕشـــی  و  نەتەوەیـــی  خەباتـــی 
بـــوو،  كوردســـتان  و  كـــورد  ســـتەمدیدەی  گەلـــی 
ڕۆڵەكانـــی  بـــەردەم  ڕێـــگای  توانـــی  بـــوو  ئـــەوە 
ـــی  ـــكات. هیشـــتا بۆن گەلەكەمـــان خـــۆش و تەخـــت ب
ـــارووت و كێشمەكێشـــەكانی دابەشـــكردنی ناوچەكـــە  ب
و بەرژەوەندییـــەكان لـــە نیـــوان واڵتانـــی ســـەركەوتوو 
لـــە جەنگـــی دووەمـــی جیهانـــی بـــەردەوام بـــوو، بـــەاڵم 
لـــەو كاتـــەدا وەك زەروورەتێكـــی مێژوویـــی لـــە )16ی 
ئابـــی 1946( پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــە 
ســـەرۆكایەتیی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ڕابـــەر و 
ســـەركردەی لێهاتـــووی بـــێ وێنـــەی گەلەكەمـــان 
دامـــەزرا، ئەمـــەش گۆڕانكارییەكـــی گـــەورە بـــوو 
لـــە پێشـــكەوتنی بزاڤـــی سیاســـی و شۆڕشـــگێری 
لـــە كوردســـتان. لـــە الیەكـــی دیكـــەوە بانگەشـــەی 
ئـــەوە بـــە گۆیـــی جیهـــان ڕاگەینـــدرا كـــە گەلـــی 
كوردســـتان بووەتـــە خـــاوەن پیشـــڕەوێكی سیاســـیی 
شۆڕشـــگێڕ كـــە ئـــەو دابەشـــكارییەی بـــۆ خاكـــی 
ـــوان  ـــە نێ ـــۆ كێشـــراوە ل ـــی ب ـــتان نەخشـــە و پالن كوردس
واڵتـــە زلهیـــزەكان و خـــاوەن بەڕژەوەندییەكانـــەوە ڕەت 
دەكاتـــەوە و داوای مافـــی ڕەوای گەلـــی كوردســـتان 
دەكات لـــە ئـــازادی و دیموكراتـــی و دادپـــەروەری، 
ئـــەم ویســـتگەیەش لـــەو كاتـــەدا كاریگەریـــی زۆری 
هەبـــوو لەســـەر ئاســـتی عێراقـــی تـــازە دروســـتبوو و 

تێكـــڕای ناوچەكـــەش. لـــە پاشـــان لـــە ســـەردەمی 
پاڵەپەســـتووی  كاتـــی  لـــە  و  پاشـــایەتی  ڕژێمـــی 
زۆری ســـتەمكاران، پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
یەكـــەم كۆنگـــرەی خـــۆی بەســـت و پارتـــی بـــووە 
خـــاوەن دیســـپلین و پروگـــرام وپەیـــڕەوی ناوخـــۆی 
ســـەردەمییانە. هـــەر لـــە ســـەرەتای دامەزراندنـــی 
پاڵپشـــتیی  كوردســـتان  جەمـــاوەری  پارتییـــەوە 
ـــر  ـــی نەم ـــەرۆكایەتیی بارزانی ـــۆ س ـــۆی ب ـــەواوی خ ت
دەربـــڕی. بێگومـــان پــــــــــارتی و بارزانـــی لـــە قۆناغـــە 
ــراق  ــە عێـ ــە دوای یەكەكانـــی حوكمڕانـــی لـ ــەك لـ یـ
ـــەرانی  ـــی تێكۆش ـــە و ڕاوەدوونان ـــەر هەڕەش ـــە ب كەوتن
و پەالماردانـــی ڕۆژنامەنـــووس و سیاســـییەكانی، 
بـــاوەڕە بەهێـــز و  ئـــەو  بـــە هـــۆی  بـــەاڵم پارتـــی 
نەتەوەیـــی و شۆڕشـــگیڕییەی كـــە هەیبـــوو، ڕۆژ بـــە 
ڕۆژ پتـــر ڕووبـــەڕووی ســـتەمكاران دەبـــووەوە، ئەویـــش 
ـــە پاڵپشـــتیی جەمـــاوەری كوردســـتان و  پشتئەســـتور ب
لێهاتوویـــی ئەندامـــان و كادرەكانـــی. هەروەهـــا لـــە 
قۆناغـــی دوای 1975 پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
یەكـــەم كونفڕانســـی بەخۆداچوونـــەوەی خـــۆی لـــە 
بەرلیـــن ئەنجـــام دا، پاشـــان هـــەر دوو كۆنگـــرەی 9 
و 10 كـــە لـــە بارودۆخێكـــی زۆر ئاڵـــوزی خەباتـــی 
ـــە ســـەركەوتوویی ئەنجـــام  سیاســـی و شۆرشـــگێڕی ب
دا لـــە نیـــوان ســـاڵەكانی 1979 و 1989 كـــە بەمـــەش 
پارتـــی بـــە گوڕوتینێكـــی بەرزتـــر و ئیرادەیەكـــی 
ــرد  ــتانی كـ ــی كوردسـ ــڕەوایەتیی گەلـ ــزەوە پێشـ بەهێـ
بـــۆ قۆناغـــی ڕاپەڕینـــی 1991 و دامەزراندنـــی 

ــتان. ــە كوردسـ ــی لـ ــی حوكمڕانـ دامەزراوەكانـ
* لـــە ئێســـتادا بـــە ڕابەرایەتیـــی مەرجەعـــی كـــورد 
و كوردســـتان جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی كۆنگـــرەی 
ـــوە دەچێـــت، ئایـــا گرنگیـــی ئـــەم كۆنگرەیـــە  14 بەڕێ

ـــە چیدایـــە؟ ل

پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان وەك حزبێكـــی پێشـــڕەو لـــە تێكۆشـــان و خەباتـــی نەتەوایەتـــی، خاوەنـــی 
چەندیـــن ســـەروەری و ســـەركەوتنە و حزبێكـــە هەمیشـــە توانیویەتـــی لەگـــەڵ هەلومەرجـــی هاوچەرخـــدا 
ـــووە  ـــك ب ـــی كۆنگـــرەش یەكێ ـــت، ئەنجامدان ـــگاوی گونجـــاو هەڵبگرێ ـــت و هەن ـــە دابڕێژێ ـــی واقیعبینان تێڕوانین
لـــەو وێســـتگانەی كـــە هەمیشـــە پارتـــی تێیـــدا باشـــتر و بەهێزتـــر خـــۆی ئامـــادە كـــردووە بـــۆ ئەركەكانـــی ســـەردەم 
ــی  ــەوەری دیدارێكـ ــووە تـ ــەش بـ ــە، ئەمـ ــرەی 14دایـ ــی كۆنگـ ــەروبەندی گرێدانـ ــە سـ ــتاش لـ و ڕۆژگار، ئێسـ
گـــواڵن لەگـــەڵ نەجـــات حەســـەن ئەندامـــی ســـەركردایەتی و جێگـــری ســـەرۆكی لێژنـــەی ئامـــادەكاری 

ــتان.  ــی كوردسـ ــی دیموكراتـ ــرەی )14(ی پارتـ كۆنگـ

لە سەردەمی ڕژێمی پاشایەتی 
و لە كاتی پاڵەپەستووی زۆری 
ستەمكاران، پارتی دیموكراتی 
كوردستان یەكەم كۆنگرەی خۆی 

بەست و پارتی بووە خاوەن 
دیسپلین و پروگرام وپەیڕەوی 

ناوخۆی سەردەمییانە

جەنابی سەرۆك بارزانی لەگەڵ 
دامەزراندنی پارتی دیموكراتی 

كوردستان چاوی بە دونیا 
هەڵهێناوە و لە تەمەنێكی زۆر 

كەم و لە الویەتیدا بووەتە 
پێشمەرگەی كوردستان و لە 

هەموو تەمەن و مێژووی خۆیدا 
تا ئێستاش جەنابیان شانازی بە 

پێشمەرگەبوونی خۆی دەكات
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- وەك الی هەمـــوو الیـــەك ئاشـــكرایە جەنابـــی 
ســـەرۆك بارزانـــی لەگـــەڵ دامەزراندنـــی پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان چـــاوی بـــە دونیـــا هەڵهێنـــاوە 
ـــە  ـــدا بووەت ـــە الویەتی ـــە تەمەنێكـــی زۆر كـــەم و ل و ل
ــەن و  ــوو تەمـ ــە هەمـ ــتان و لـ ــمەرگەی كوردسـ پێشـ
مێـــژووی خۆیـــدا تـــا ئێســـتاش جەنابیـــان شـــانازی 
بـــە پێشـــمەرگەبوونی خـــۆی دەكات كـــە لـــە پێنـــاوی 
ڕزگاری و بەدیهێنانـــی كوردســـتانی ســـەربەخۆدا 
ـــان  ـــردووە و بینیم ـــی خـــۆی بەخـــت ك ـــان و تەمەن ژی
هـــەر لەســـەر دەســـتی جەنابیـــان و بـــە بڕیـــار و هـــەوڵ 
و كۆششـــی مەرجەعییەتـــی كـــورد و كوردســـتان 
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی ڕیفرانـــدۆم ئەنجـــام درا و 
بـــووە تاپـــۆ و بەڵگەنامەیەكـــی گرنگـــی نەتەوەیـــی 
دڵنیاییـــەوە  بـــە  كوردســـتان.  ســـەربەخۆیی  بـــۆ 
ســـاتەدا  و  كات  لـــەم   14 كۆنگـــرەی  بەســـتنی 
زۆر گرنگـــە، بـــە تایبـــەت بـــە تێڕوانیـــن و هـــزری 
كاریزمـــای مەرجەعـــی نەتەوەییمـــان، كـــە جەنابـــی 
ـــەوەی پارتـــی دیموكراتـــی  ـــۆ ئ ســـەرۆك بارزانییـــە، ب
ـــرای  ـــی خێ ـــی گۆڕانكاری ـــە قۆناغەكان كوردســـتان ل
كارەكانـــی  و  هەنـــگاو  و  دانەبڕێـــت  هاوچـــەرخ 
زیاتـــر بـــۆ چەســـپاندن و هاتنـــەدی دۆزی ڕەوای 
دەبینیـــن  هـــەروەك  ببێتـــەوە.  قـــاڵ  نەتەوەكەمـــان 
كۆنگـــرەی 14 نوێنەرانـــی ســـەرجەم جومگەكانـــی 
سیاســـی و حزبـــی بـــە بـــێ جیـــاوازی تێیـــدا بەشـــدارن 
كـــە زۆربـــەی زۆری ئـــەو كەســـانەی لـــەم كۆنگرەیـــە 
دەنگیـــان داوە بـــۆ نوێنەرەكانیـــان، چ كاندیـــد و چ 
ئـــەو نوێنەرانـــەی هەڵبژێـــردراون بـــۆ بەشـــداریكردن 
ــەرم و  ــی الو و خوێنگـ ــرەی 14دا هەڤاڵـ ــە كۆنگـ لـ
و  هزرفـــراوان  و  ســـەردەمیانە  تێڕوانینـــی  خـــاوەن 
كەســـایەتیی پڕشـــنگدارن و بەپێـــی ئـــەو ئەزموونـــەی 
ئێمـــە هەمانـــە ئـــەوە مەبەســـتی كۆنگرەكـــە بەتایبـــەت 
جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی، هاتنەپێشـــەوەی كەســـانی 
الو و خـــاوەن تێڕوانینـــی هـــزری و هەڵقـــواڵوی بیـــری 
نەتەوەیـــی و خزمەتـــكاری كـــورد و كوردســـتانن. 
بۆمـــان  زیاتـــر  كۆنگـــرەش  بەســـتنی  دوای  لـــە 
دەردەكەوێـــت كـــە پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
ـــی كوردســـتانە  ـــواڵوی ســـەرجەم گەل حزبێكـــی هەڵق
و حـــەز بـــە نوێبوونـــەوە دەكات. ئەگـــەر تەماشـــای 
ســـەرتاپای مێـــژووی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
ــەن و  ــاوەن تەمـ ــدە خـ ــتاكە هەرچەنـ ــا ئێسـ ــن تـ بكەیـ
و  بـــەرزی  و  درێـــژە  و  دوور  و  زۆر  مێژووێكـــی 
ـــی زۆری بەســـەر هاتـــووە، بـــەاڵم لـــە ســـایەی  نزمی

بارزانیـــی نەمـــر و كاكـــە ئیدریســـی هەمیشـــە زینـــدوو 
و جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی هـــەر بـــە شـــێوەیەكی 
نـــوێ و پڕشـــنگدار و كارا لـــە هەمـــوو قۆناغەكانـــی 
لـــە  چ  كوردســـتان،  ڕزگاریخوازیـــی  شۆڕشـــی 
مومارەســـەكردنی پڕۆســـەی دیموكراتـــی و و چ 
لـــە دامەزراندنـــی دامەزراوەكانـــی وەك پەرلەمـــان 
و حكومـــەت و دەســـەاڵتی دادوەری ســـەركەوتوو 
بـــووە. پارتـــی تاكـــە حزبـــە كـــە تاكالیەنانـــە بەبـــێ 
گوێدانـــە ئـــەو كۆســـپ و تەگەرانـــەی هاتووەتـــە 
بـــۆ بەرژەوەندیـــی بـــااڵی گەلـــی  پێشـــی كاری 
كـــورد و كوردســـتان كـــردووە و هێـــچ كاتێـــك لەپێنـــاو 
بەرژەوەندییـــە بااڵكانـــی گەلەكەمـــان لـــە بەرامبـــەر 
بێدەنـــگ  نەتەوەكەمـــان  دوژمنانـــی  و  ناحـــەزان 

نەبـــووە و نەســـڵەمیوەتەوە.
ــن  ــتان پارتـــی گرنگتریـ ــراق و كوردسـ ــە عێـ * لـ
و دێرینتریـــن حزبـــە، ئایـــا پارتـــی بـــۆ دۆزی ڕەواو 

مافـــی كـــورد و كوردســـتان چـــی دەگەیەنێـــت؟
- پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان واتـــە كـــورد و 
ــداری و شۆڕشـــی  ــە قۆناغـــی چەكـ ــتان، لـ كوردسـ
ڕزگاریخـــوازی كوردســـتان و ئێســـتاش كـــە خـــاوەن 
پەرلەمـــان و حكومـــەت و دەســـەاڵتی دادوەریـــی 
بەرنامـــەو  و  كار  لـــە  خۆمانیـــن،  ســـەربەخۆی 
دیســـپلینی خـــۆی الی نـــەداوە، هەمـــوو كار و هـــەوڵ 
و كۆشـــش و گیانفیدایـــی و پەیوەندییـــە ناوخۆیـــی 
جیهانییەكانـــی  و  هەرێمایەتـــی  و  ناوچەیـــی  و 
تەنیـــا بـــۆ بەرژەوەندیـــی بـــااڵی گەلـــی كوردســـتانە، 
كـــە ئەویـــش ڕزگاربوونـــی لـــە زوڵـــم و ســـتەم و 
ـــازادی  ـــە ئ ـــی ك ـــە دۆزی ڕەوای خۆیەت گەیشـــتن ب
و  یەكســـانییە  و  دادپـــەروەری  و  دیموكراتـــی  و 
ـــی فیدڕاڵیشـــەوە  ـــە عێراق ـــا ب ـــوو دونی ئێســـتاكە هەم

ــی دەدەن. ــی و بارزانـ ــۆ پارتـ ــاهێدییە بـ ــەو شـ ئـ
دیكـــەی  حزبەكانـــی  لـــە  جیـــاواز  پارتـــی   *
ــەرییە و  ــاوەری سەرتاسـ ــی جەمـ ــتان پارتێكـ كوردسـ
ـــی  ـــن و ئایینزاكان ـــە و ئایی ـــەوە و پێكهات هەمـــوو نەت
كوردســـتانی تێـــدا كۆبووەتـــەوە، ئایـــا پارتـــی تـــا 
چەنـــد گرنگـــە بـــۆ پێكـــەوە ژیـــان و ئاشـــتی و 

لێبوردەیـــی لـــە كوردســـتاندا؟
تـــا  دامەزراندنـــی  دەســـتپێكی  لـــە  پارتـــی   -
بـــۆ  جەمـــاوەری  كۆكەرەوەیەكـــی  وەك  ئێســـتاش 
هەمـــوو چیـــن و توێژەكانـــی گەلـــی كوردســـتان 
ـــە چەتـــری كۆكـــەرەوە و یەكڕیزیـــی  ـــووە و خـــۆی ب ب
جەمـــاوەری كوردســـتان زانیـــوە. هەمـــوو كەســـێك لـــە 

پارتی تاكە حزبە كە 
تاكالیەنانە بەبێ گوێدانە ئەو 
كۆسپ و تەگەرانەی هاتووەتە 
پێشی كاری بۆ بەرژەوەندیی 
بااڵی گەلی كورد و كوردستان 
كردووە و هێچ كاتێك لەپێناو 
بەرژەوەندییە بااڵكانی 
گەلەكەمان لە بەرامبەر ناحەزان 
و دوژمنانی نەتەوەكەمان 
بێدەنگ نەبووە و نەسڵەمیوەتەوە

بە بڕیار و هەوڵ و كۆششی 
مەرجەعییەتی كورد و كوردستان 
سەرۆك مسعود بارزانی 
ڕیفراندۆم ئەنجام درا و بووە 
تاپۆ و بەڵگەنامەیەكی گرنگی 
نەتەوەیی بۆ سەربەخۆیی 
كوردستان

زۆربەی زۆری ئەو كەسانەی 
لەم كۆنگرەیە دەنگیان داوە بۆ 
نوێنەرەكانیان، چ كاندید و چ 
ئەو نوێنەرانەی هەڵبژێردراون 
بۆ بەشداریكردن لە كۆنگرەی 
14دا هەڤاڵی الو و خوێنگەرم و 
خاوەن تێڕوانینی سەردەمیانە 
و هزرفراوان و كەسایەتیی 
پڕشنگدارن

پارتی لە دەستپێكی دامەزراندنی 
تا ئێستاش وەك كۆكەرەوەیەكی 
جەماوەری بۆ هەموو چین و 
توێژەكانی گەڵی كوردستان بووە 
و خۆی بە چەتری كۆكەرەوە و 
یەكڕیزیی جەماوەری كوردستان 
زانیوە
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ــی  ــی پارتـ ــاو ڕێزەكانـ ــتان لەنـ ــەری كوردسـ سەرتاسـ
تێـــدا  خـــۆی  توانیویەتـــی  ڕێكخســـتنیش  بەبـــێ 
ــت،  ــۆی بزانێـ ــەورەی خـ ــە ماڵـــی گـ ــەوە و بـ ببینێتـ
پارتـــی  دامەزراندنـــی  ســـەرەكیی  ئامانجێكـــی 
لەالیـــەن بارزانیـــی نەمـــرەوە بـــۆ ئـــەوە بـــووە كـــە 
ــن  ــاو نەبـ ــەرش و بـ ــتان پـ ــورد و كوردسـ ــی كـ گەلـ
و لەژێـــر یـــەك ســـابات بەرەنـــگاری ئـــەو زوڵـــم و 
ســـتەمە ببنـــەوە كـــە دەرهەقیـــان دەكرێـــت. هـــاوكات 
هەمـــوو كـــەس و چیـــن و توێژێكـــی كوردســـتانیش بـــە 
یەكســـانی و دادپـــەروەری بـــە مافـــی ڕەوای خۆیـــان 
بگـــەن و پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان ئـــەو ماڵـــەی 
ــەوە و ئاییـــن و  ــە و نەتـ ــوو پێكهاتـ ــە ماڵـــی هەمـ بـ
ـــە  ـــان ل ـــوە و پێكـــەوە ژی ـــی كوردســـتان زانی ئایینزاكان
نـــاو كۆمەڵگـــەی كوردســـتان ئامانجـــی دێرینـــی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان و پارتییـــەكان بـــووە 
لـــە هەمـــوو مێـــژووی دوور و نزیكـــی خۆیانـــدا. 
پێكـــەوە ژیانـــی پێكهاتـــە نەتەوەیـــی و ئایینـــی و 
و  گرنـــگ  فاكتەرێكـــی  بووەتـــە  ئایینزاكانیـــش 
ئێســـتاش  و  پارتـــی  پێشـــكەوتنەكانی  بەهێـــزی 
بووەتـــە دەســـتكەوتێك كـــە هەمـــوو گەلـــی كوردســـتان 
شـــانازی بـــەو پێكـــەوە ژیانـــە دەكات. هەروەهـــا بووەتـــە 
جێـــگای خۆشـــحاڵی و ســـەرنجی جوانـــی هەمـــوو 
دونیـــا كـــە كوردســـتان النكـــەی پێكـــەوە ژیـــان و 
ئاشـــتی و لێبووردەییـــە كـــە ئەمـــەش لـــەو كارنامـــە و 
ـــی  ـــە پارت ـــەوە ك ـــۆی دەبینێت ـــەدا خ ـــڕەوە ناوخۆیی پەی

دیموكراتـــی كوردســـتان لەســـەری دامـــەزراوە.
بـــۆ  ئامادەكاریـــن  ســـەرقاڵی  ماوەیەكـــە   *
كۆنگـــرەی 14، ئایـــا كار و ئامادەكارییەكانتـــان 

بـــۆ كۆنگـــرە بـــە كـــوێ گەیشـــتووە؟
- ئیستا بەرەو بەستنی كۆنگرەی )14(ی پارتی 
دیموكراتـــی كوردســـتان دەڕۆیـــن و ئامادەكارییـــەكان 
ــوێنی  ــرە و شـ ــی كۆنگـ ــی نۆینەرانـ ــە هەڵبژاردنـ لـ
لـــە  كۆنگرەكـــە  پێویســـتییەكانی  و  كۆنگرەكـــە 
ئـــەو  پێویســـتە  هـــاوكات  كۆتاییـــدان.  قۆناغـــی 
ئامانـــج و خاڵـــە گرنگـــەش بخەینـــەڕوو كـــە ئـــەم 
كۆنگرەیـــەی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لـــەم 
بارودوخـــەدا بـــۆ خۆنوێكردنـــەوە و خۆگونجاندنـــە 
لەگـــەڵ قۆناغـــی تـــازەدا كـــە دەبێتـــە پاڵپشـــتێكی 
ئـــازادی  بەهێزكردنـــی  بـــۆ  گـــەورە و كاریگـــەر 
و  الیـــەك،  لـــە  دادپـــەروەری  و  دیموكراتـــی  و 
پشـــتیوانی و بەهێزكردنـــی سیســـتەمی حوكمڕانـــی 
سیســـتەمی  جێگیركردنـــی  و  كوردســـتان  لـــە 

فیدڕاڵـــی لـــە عێـــراق كـــە لـــە ســـااڵنی ڕابـــردوو لـــە 
دوای ســـاڵی 2003وە لـــە دروســـتبوونی عێراقـــی 
نوێـــدا مافەكانـــی گەلـــی كوردســـتانی تێـــدا پێشـــێل 

كـــراوە.
* ئایـــا پرۆســـەی دیموكراتـــی تـــا چەنـــد لـــەم 
مەبەســـتی  كۆنگـــرە  ئەندامانـــی  هەڵبژاردنـــەی 

خـــۆی پێـــكاوە؟
ـــی كۆنگـــرەی  ـــۆ نوێنەران ـــەكان ب ـــە هەڵبژاردن - ل
14 لـــە بـــەر ڕۆشـــنایی و ڕێنمایەكانـــی جەنابـــی 
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی و ئـــەو ڕێنماییانـــەی 
بـــە لێژنەكـــە دراون، بایەخێكـــی زۆر بـــە پاكـــی و 
شـــەفافییەتی پڕوســـەكە دراوە و لـــەم الیەنەشـــەوە 

پڕۆســـەكە زۆر ســـەركەوتوو بـــووە. هـــەر لـــەم بـــارەوە 
ـــە هەڵبژاردنـــی كاندیـــدەكان  جەخـــت دەكەمـــەوە چ ل
لەنـــاو ئۆرگانەكانـــی حزبـــدا، چ لـــە پڕۆســـەی 
گیانـــی  و  ئـــازادی  پـــەڕی  ئـــەو  دەنگدانـــدا 
ئەمـــەش  كـــە  كـــراوە  مومارەســـە  دیموكراتـــی 
ڕاســـپاردەی جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی بـــووە، هـــەر 
بۆیـــە دووپاتـــی دەكەمـــەوە كـــە كۆنگـــرەی پارتـــی 
زۆر بـــە ســـەركەوتوویی دەبەســـترێت و بـــە گیانێكـــی 
كوردســـتان  گەلـــی  خزمەتكردنـــی  و  نەتەوەیـــی 
كارەكانـــی خـــۆی دەكات و بـــە ڕۆحێكـــی تـــازە 
و بیـــر و هزرێكـــی هاوچـــەرخ لـــە قۆناغەكانـــی 
ئایندەمانـــدا خزمـــەت بـــە گەلـــی كوردســـتان دەكات.

ئامانجێكی سەرەكیی دامەزراندنی 
پارتی لەالیەن بارزانیی نەمرەوە 

بۆ ئەوە بووە كە گەلی كورد و 
كوردستان پەرش و باڵو نەبن و 
لە ژێر یەك سابات بەرەنگاری 
ئەو زوڵم و ستەمە ببنەوە كە 

دەرهەقیان دەكرێت

پێكەوە ژیانی پێكهاتە نەتەوەیی 
و ئایینی و ئایینزاكانیش بووەتە 

فاكتەرێكی گرنگ و بەهێزی 
پێشكەوتنەكانی پارتی و 

ئێستاش بووەتە دەستكەوتێك كە 
هەموو گەلی كوردستان شانازی 

بەو پێكەوە ژیانە دەكات
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ڕۆڵی خێزان و قوتابخانە
لە پەروەردەكردنی منداڵەكانمان 

خێـــزان ئـــەو بەرپرســـیارێتییە ســـەرەكییەیە كـــە ئیســـام داوا 
لـــە دایـــك و بـــاوك دەكات ئەنجامـــی بـــدات و گرنگـــی 
پـــێ بـــدەن، هەروەهـــا پەروەردەكردنـــی منداڵەكانیـــان لەژێـــر 
ــان )د.خ( دەفەرموێـــت:  ــان. پێغەمبەرمـ چاودێـــری خۆیـ
ـــك  ـــە دای ـــه«. وات ـــن رعّيت ـــؤول ع ـــم مس ـــم راٍع وكّلك »كّلُك
بـــۆ پەروەردەكردنـــی  بـــاوك سەرپەرشـــتی ســـەرەكین  و 

منداڵـــەكان و دەبێـــت لەژێـــر چاودێـــری ئـــەوان بێـــت. 
خێـــزان و قوتابخانـــە ئـــەو ناوەنـــدە پەروەردەییـــە ســـەرەتاییانەن 
كـــە بنیاتنانـــی كۆمەڵگـــەی ئێســـتا و داهاتـــوو پێـــك 
دەهێنـــن. پرۆســـەیەكی هاوبەشـــن لـــە نێـــوان خێـــزان و 
قوتابخانـــە لـــە پەروەردەكردنـــی قوتابیان بۆ بەرەوپێشـــبردنی 
لـــە  یەكێكـــە  خێـــزان  پێشـــكەوتوو.  كۆمەڵگەیەكـــی 
گرنگتریـــن دامـــەزراوەكان كـــە بەشـــدارە لـــە پەروەردەكردنـــی 
منداڵـــی كۆمەڵگـــە و زۆرتریـــن كاریگـــەری لەســـەر 
ـــردوودا و بـــۆ چەندیـــن  ژیانـــی تـــاك هەیـــە. خێـــزان لـــە ڕاب
ــدااڵن و  ــی منـ ــە پەروەردەكردنـ ــووە لـ ــیار بـ ــەدە بەرپرسـ سـ
مەبەســـت لێـــی فێركردنـــی مندااڵنـــی پێگەیشـــتوو بـــوو 
ـــی  ـــە دابینكردن ـــار، جگـــە ل ـــان و ڕەفت ـــی ژی ـــە ڕێگاكان ل
پێداویســـتییە جەســـتەیی و دەروونـــی و ناوەنـــدی ســـەرەكیی 

ژیانـــی تاكەكانـــی كۆمەڵگـــە.
خێـــزان، یەكـــەم ژینگـــەی پەروەردەییـــە بـــۆ منـــداڵ كـــە 
نوێنـــەری ســـەرەكیی كەلتـــوورە و بەهێزتریـــن پەروەردەیـــە 
كـــە كاریگـــەری لەســـەر ڕەفتـــاری تـــاك هەیـــە و زۆرتریـــن 
گەشـــەی  سەرپەرشـــتیكردنی  لـــە  دەكات  بەشـــداری 
و  كەســـایەتی  پێكهێنانـــی  و  منـــداڵ  كۆمەاڵیەتیـــی 
ئاراســـتەكردنی ڕەفتارەكانـــی. ئـــەو كەلتـــوورەی بـــاوە 
لەنـــاو ئـــەو تاكانـــەی كـــە ئـــەم خێزانـــە پێـــك دەهێنـــن، 
لـــە ناخـــی دەچەســـپێت. زۆرجـــار منداڵەكـــە كاریگـــەری 
لەســـەر هەمـــوو كەســـانی دەوروبـــەری دەبێـــت، وەك شـــێوەی 
ماڵەكـــە و شـــێوازی ژیـــان و ناوەڕۆكەكـــەی و شـــوێنەكەی 
تێیـــدا هەڵكەوتـــووە و ئاســـتی  كـــە  ئـــەو گەڕەكـــە  و 
ســـەركەوتووی كۆمەاڵیەتیـــی ئـــەم خێزانـــە نیشـــان دەدات .
خێـــزان لـــە ماڵـــەوە منداڵەكانـــی فێـــری فێرگەیەكـــی 

ســـەرەتایی دەكات كـــە چـــۆن لـــە ژیانێكـــی بەختـــەوەر و 
ــە  ــن و لـ ــەدا بژیـ ــا و دابونەریتـــی كۆمەڵگـ ــەڵ بەهـ لەگـ
مـــاف و ئەركەكانیـــان بەرامبـــەر بـــە كەســـانی دیكـــە 
ئاگاداریـــان دەكاتـــەوە، كـــە تـــەواوی كـــەون لەالیـــەن خـــوای 
ـــن نَّْفـــٍس  ـــِذي َخَلَقُكـــم مِّ گـــەورەوە دروســـت كـــراون. »ُهـــَو الَّ
َواِحـــَدٍة « ]اَلعـــراف: 189[.واتـــە هـــەر ئـــەو خوایەیـــە كـــە 

ـــە ئادەمـــە. ـــردووە ك ـــا كەســـێك دروســـت ك ـــە تەنی ـــوەی ل ئێ
خێــــزان ڕێنمایـــی منداڵەكانـــی دەكات و بـــەرەو ئیمانێـــك 
لێیـــان  ئـــەوەی  دەكات  فێریـــان  و  دەكات  ئاراســـتەیان 
داواكـــراوە. خـــوای گـــەورە ســـەبارەت بـــە ئایینناســـی 
يـــَن ِعنـــَد اللَّـــِه اْلِْســـَاُم«.. واتـــە  دەفەرموێـــت: »إِنَّ الدِّ
بێگومـــان تەنیـــا دینـــی  ئیســـامە كۆتـــا دینـــە الی 
خـــوا، چونكـــە پااڵوتـــە و پوختـــەی تـــەواوی ئایینـــە 
ئاســـمانییەكانە و نزیـــك بوونەیـــەوە لـــە خواپەرســـتی و 
ــە لـــە  ــتانەی كـ ــان و هەمـــوو ئـــەو شـ بابەتـــی ئایینەكەیـ
دروســـتكەرەكەیان نزیكیـــان دەكاتـــەوە و وازهێنـــان لـــەو 
قەدەغەكردنانـــەی كـــە ئایینـــی ڕاســـتەقینە قەدەغـــەی 

كـــردووە.
، وإنَّ  ٌ ـــنِّ پێغەمبەرمـــان )د.خ( دەفەرموێـــت: )إنَّ الحـــال ب
(، بۆیـــە پێویســـتە ئـــەو شــــتانەی كـــە حەاڵڵـــە  ٌ ـــنِّ الحـــرام ب

ڵێیـــان نزێـــك ببینـــەوە و ئەوانەشـــی كـــە حەرامـــن لێیـــان 
ــەوە. دوور بكەوینـ

خــــێزان فێـــری منداڵەكانـــی دەكات كـــە چێـــژ لـــە كاتـــە 
هەندێـــك  خوێندنـــەوەی  بـــە  و  وەربگـــرن  پشـــووەكان 
پەرتووكـــی بەســـوود و بەتوانـــا گرنگییـــان لـــە ژیانـــی 
گشـــتیدا پەرەپـــێ بـــدەن كـــە تێیـــدا ســـەركەوتوو بـــن. 
ئاشـــكرایە لـــە دوای مزگـــەوت قوتابخانـــە ئـــەو دامـــەزراوە 
فەرمییەیـــە كـــە پرۆســـەی پـــەروەردە و گواســـتنەوەی 
ڕۆشـــنبیری و دابینكردنـــی هەلومەرجـــی گونجـــاو بـــۆ 
گەشـــەكردنی جەســـتەیی و دەروونـــی وخۆشەویســـتی 
وكۆمەاڵیەتـــی ئەنجـــام دەدات لـــە ناخـــی قوتابیـــدا، كـــە 
لـــە مامەڵەكـــردن  بەشـــدارییەكی كاریگـــەری كـــردووە 
ـــدن لەگەڵیـــدا.  ـــرا و خۆگونجان لەگـــەڵ گۆڕانكاریـــی خێ

خێزان یەكێكە لە گرنگترین 
دامەزراوەكان كە بەشدارە لە 
پەروەردەكردنی منداڵی كۆمەڵگە 
و زۆرترین كاریگەری لەسەر 
ژیانی تاك هەیە

خێزان بۆ فێربوونی زانست 
كار لەسەر پەرەپێدانی هێزە 
دەروونییەكانی منداڵ و هاندانی 
بیركردنەوە و ڕاهێنانی بۆ 
چارەسەركردنی كێشەكانی دەكات 
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مامۆستا عەزیز جەبار مەنتك

بەرپرسی ناوچەی بنەساڵوەی یەكێتیی 
زانایانی ئایینی ئیسالمیی كوردستان

بـــەم شـــێوەیە ڕۆڵێكـــی دووانـــە دەگێڕێـــت، لـــە الیـــەك ئااڵی 
ــت،  ــەوە هەڵدەگرێـ ــەندن و نوێبوونـ ــكاری و پەرەسـ گۆڕانـ
ــەوەی  ــی نـ ــۆ ئامادەكردنـ ــەوە كار بـ ــی دیكەشـ ــە الیەكـ لـ
داهاتـــوو دەكات و ڕاهێنانیـــان دەكات بـــۆ هەڵمژینـــی 
ــتی،هەر  ــتی گشـ ــهاتەكان لـــە ئاسـ گۆڕانـــكاری و پێشـ
بۆیـــە كـــە ســـەیری قورئانـــی بكەیـــن، یەكـــەم ئایـــەت 
لـــە )إقـــرا ( دەســـت پـــێ دەكات، واتـــا بخوێنـــە، چونكـــە 
ـــان  ـــە دوورە، بۆم ـــەی ك ـــەو ڕێگایان ـــاری ئ زانســـت و زانی
نزێـــك دەكاتـــەوە و لـــە نەزانـــی ڕزگارمـــان دەكات. خـــوای 
ـــوَن  ـــَن َيْعَلُم ـــَتِوي الَِّذي ـــْل َيْس ـــْل َه گـــەورە دەفەرموێـــت: »ُق
«. واتـــە بڵـــێ: ئایـــا ئـــەو كەســـانەی كـــە  َوالَِّذيـــَن َل َيْعَلُمـــوَنَ

ـــە  ـــەزان و ن ـــەو كەســـانەدا كـــە ن ـــا و شـــارەزان لەگـــەڵ ئ زان
شـــارەزان یەكســـانن، نەخێـــر هەرگیـــز یەكســـان نیـــن.

قوتابخانـــەش ماڵـــی دووەمـــی قوتابییـــە و مامۆســـتا 
و پـــەروەردەكاران تـــا قۆناغـــی پێگەیشـــتنی دەروونـــی 
ــە  ــەروەردە یەكێكـ ــی پـ ــەن. قۆناغـ ــەروەردە دەكـ ــداڵ پـ منـ
لـــەو قۆناغـــە گرنگانـــەی كـــە لـــە منداڵییـــەوە تـــا گـــەورە 
ــی  ــایەتیی قوتابـ ــتبوونی كەسـ ــەر دروسـ ــت كار لەسـ دەبێـ
دەكرێـــت. پێغەمبـــەر ) د.خ ( دەفەرموێـــت: )َخرُيُكـــم مـــن 
ــترینتان ئـــەو مرۆڤانـــن كـــە  ــُه( باشـ ــرآَن وعلََّمـ ــَم القـ تعلَّـ

مرۆڤەكانـــی دیكـــە فێـــر دەكـــەن بـــۆ ئـــەوەی خۆشەویســـتی 
قوتابخانـــە بـــن«.

گرنگیـــی قوتابخانەكـــە لەوەدایـــە كـــە یەكـــەم سیســـتەمی 
كۆمەاڵیەتییـــە كـــە منـــداڵ بـــە دونیایـــەك شـــاد دەبێـــت 
ـــان  ـــر ه ـــەاڵم دوات ـــەوە، ب ـــە ناوی ـــەوە دەچێت ـــە دوودڵیی ـــە ب ك
دەدرێـــت هەمـــوو ڕۆژێـــك بچێتـــە قوتابخانـــە و ڕۆژەكانـــی 
ــەوەی كۆتایـــی پـــێ بێـــت  ــۆ ئـ ــادە بێـــت بـ پشـــووش ئامـ
ئـــەم خۆشەویســـتی و  بـــۆ قوتابخانـــە.  و بگەڕێتـــەوە 
ــەوەی  ــە ئەنجامـــی دۆزینـ ــە لـ ــە قوتابخانـ ــتەییە بـ وابەسـ
»ل  دەفەرموێـــت:  )د.خ(  پێغەمبـــەر  نـــوێ،  هاوڕێـــی 
«، واتـــە  ُتَصاِحـــْب إِلَّ ُمْؤِمًنـــا، َول َيـــأُْكْل طَعاَمـــَك إِلَّ َتِقـــيٌّ

هاوڕێیەتـــی كەســـێك مەكـــە كـــە بـــاش نەبێـــت و دەســـت 
بـــۆ شـــتێك مەبـــە كـــە حـــەاڵڵ نەبێـــت.

ـــەوەی  ـــە دۆزین ـــت دەكات ب ـــەدا دەس ـــە قوتابخان ـــی ل قوتاب
خـــۆی و پشتبەســـتن بـــە خـــۆی دوور لـــە دایـــك و بـــاوك و 
ـــی كەســـایەتیی  ـــە جێگیركردن ـــی و دەســـت دەكات ب براكان
خـــۆی لەســـەر بنەمـــای ئـــەوەی فێـــری دەبێـــت و لەگـــەڵ 

هاوتەمەنەكانیـــدا هاوبەشـــی دەكات.
لـــە قوتابخانـــەدا، بەهـــرە شـــاراوەكانی قوتابـــی دەســـت 
مامۆســـتا  ڕۆڵـــی  لێـــرەدا  و  دەركەوتـــن  بـــە  دەكـــەن 
لەگـــەڵ خێــــزان دێتـــە پێشـــەوە لـــە پەرەپێـــدان و تیشـــك 
خســـتنە ســـەریان بـــۆ بینینـــی توانـــای قوتابـــی. پێویســـتە 
بەهـــرە  دوای  بـــە  پۆلـــەكان  هەمـــوو  لـــە  مامۆســـتا 
بكـــەن.  بەهێزیـــان  و  قوتابیـــدا بگەڕێـــن  شـــاراوەكانی 
ـــِه  ـــاِس إَِل اللَّ پێغەمبـــەر ) د.خ ( دەفەرموێـــت: »أََحـــبُّ النَّ
ـــە  ـــەن ك ـــە باشـــترین كەســـەكان ئەوان ـــاِس« وات ـــْم لِلنَّ أَْنَفَعُه

ــە. ــك هەیـ ــۆ خەڵـ ــوودیان بـ سـ
 قوتابخانـــە خاڵـــی دەســـتپێكی ژیانـــی ئەكادیمـــی و 
پیشـــەیی قوتابییـــە، ئەگـــەر كەســـێك خوێندنـــی قوتابخانـــە 
ـــەردەم چوونـــی  ـــە ب ـــەكات، ئەمـــە دەبێتـــە ڕێگـــر ل تـــەواو ن
بـــۆ زانكـــۆ، یـــان پەیمانـــگا، ئەمـــەش هەنگاوێكـــی 
نەرێنییـــە بـــۆ ســـەركەوتن و بەدیهێنانـــی ئاواتەكانـــی. 
قوتابـــی تـــا زیاتـــر ســـەركەوتوو بێـــت لـــە بەرزكردنـــەوەی 
ئاســـتی خوێندنـــی لـــە ژیانـــی ســـەركەوتووتر دەبێـــت. 
ْكـــِر إِن  خـــوای گـــەورە دەفەرموێـــت: »َفاْســـأَُلوا أَْهـــَل الذِّ
ُكنُتـــْم َل َتْعَلُمـــوَن«. واتـــە نەخوێنـــدن وا دەكات پرســـیار 

ـــی. ـــەوەی نایزان ـــارەی ئ ـــە ئەهلـــی زانســـت بكەیـــت دەرب ل
هاوكاریـــی نێـــوان خێــــزان و قوتابخانـــە، بەرهەمێكـــی 
نێـــوان خێـــزان و قوتابخانـــە، یەكخســـتن و  هاوبەشـــی 
كاركـــردن لەســـەر داڕشـــتنی پەروەردەیـــی هەماهەنگـــی بـــۆ 
مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ قوتابیـــان، بـــە جۆرێـــك كـــە هیـــچ 
ــەوەی  ــوان ئـ ــە نێـ ــت، لـ ــەك نەبێـ ــان ناكۆكییـ ــی یـ ناتەبایـ
قوتابخانـــە دەیـــكات و ئـــەوەی خێـــزان دەیـــكات. خـــوای 
ـــِرِّ َوالتَّْقـــَوى« واتـــە  گـــەورە دەفەرموێـــت: »َوَتَعاَوُنـــوا َعـــَى اْل
لەســـەر چاكـــە و هـــاوكاری و كۆمـــەك و پارێـــزگاری 

یارمەتـــی یەكتـــر بـــدەن.

خێزان لە ماڵەوە منداڵەكانی 
فێری فێرگەیەكی سەرەتایی 
دەكات كە چۆن لە ژیانێكی 
بەختەوەر و لەگەڵ بەها و 
دابونەریتی كۆمەڵگەدا بژین 

لە دوای مزگەوت قوتابخانە 
ئەو دامەزراوە فەرمییەیە كە 

پرۆسەی پەروەردە و گواستنەوەی 
ڕۆشنبیری و دابینكردنی 
هەلومەرجی گونجاو بۆ 

گەشەكردنی جەستەیی و دەروونی 
وخۆشەویستی وكۆمەاڵیەتی 

ئەنجام دەدات 

تی
اڵیە
مە
كۆ
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شێوەیەكی  بە  تاراوگە  لە  كورد  ئافرەتانی  دۆخی   *
گشتی لە چ ئاستێكدایە؟ 

ئافرەتانی  هاوشێوەی  تاراوگە  لە  كورد  ئافرەتی   -
پەروەردەكردن  لە  دەبینن  سەرەكی  ڕۆڵێكی  كوردستان 
لە  باشیش  ڕاددەیەكی  تا  ڕۆڵەكانیان،  پێگەیاندنی  و 
و  كەلتوور  و  زمان  پاراستنی  بۆ  هاندەرن  خێزاندا  ناو 
نەریتی كۆمەڵگەی كوردی. ژیانی ئافرەت لە تاراوگە 
لێوانلێوە لە ماندووبوون و ناخۆشی و ئازاری غوربەت 
تواناكانی  ڕاددەیەك  تا  توانیویەتی  بەاڵم  دووری،  و 
ناخۆشییەكان  و  بەربەست  ڕووبەڕووی  و  بسەلمێنێت 
تاراوگەش  لە  كوردستان  شێوەی  هەمان  بە  ببێتەوە. 
ئافرەتان ڕووبەڕووی كێشە و گرفت دەبنەوە، بەتایبەتی 
خێزانی  سەرەكیی  گرفتی  كۆمەاڵیەتییەكان  كێشە 
لە  ئەوەی  حوكمی  بە  ئافرەتیش  و  كوردە  ڕەوەندی 
خاوەنی  دەكات  حەز  مۆدێرنە  و  پێشكەوتوو  واڵتێكی 
وەری  كە  پارەیەی  لەو  بێت  خۆی  داهاتی  و  بژێوی 
لەدەستدانی  ترسی  لە  پیاو  بەرامبەردا  لە  دەگرێت، 
پیاوساالرییەكەی هەوڵ دەدات زیاتر حوكمی هەبێت و 
ئەوەش  بكات،  پارەی ماڵ  و  لەسەر خەرجی  سەیتەرە 
وادەكات كێشەی گەورەی خێزانی لە نێوانیاندا دروست 
دەگات.  جیابوونەوە  و  تەاڵق  بە  هەندێكجاریش  ببێت، 
هۆكاری زۆربەی جیابوونەوەكانی هاوسەران لە واڵتانی 
ئەوروپا، یان كێشەی مادییە، یان ئازادی لە ڕاددە بە 

دەرە بۆ هەر دوو ڕەگەز كە هەوڵ دەدەن موماڕەسەی 
دەبنە  ئەوانەش  هەموو  هەیە،  كە  بكەن  ئازادییە  ئەو 
هۆكاری تێكچوونی شیرازەی خێزان و پەرتەوازەبوونی 
دیسان  بەاڵم  بخوێنێ،  دەیەوێ  هەیە  ئافرەت  منداڵ. 
ناو  لە  پیاوساالری  حوكمی  لەدەستدانی  هۆكاری  بە 
خێزان پیاوەكە ڕێگری لێ دەكات. بەاڵم لەگەڵ هەموو 

ئەوانەشدا لێرە ڕێگەچارەكان جیاوازترن.
* كاتێك ئافرەتی كورد لە تاراوگە ڕووبەڕووی گرفت، 
یان توندوتیژی دەبێتەوە، دەستی یارمەتی بۆ كێ و چ 

الیەنێك درێژ دەكات و چۆن پاڵپشتی لێ دەكرێت؟
بە  تایبەت  ڕێكخراوی  چەندین  ئەوروپا  واڵتانی  -لە 
خێزان و داكۆكیكار لە مافی منداڵ و ئافرەت بوونیان 
لە  هەیە،  خۆی  تایبەتی  پزیشكی  خێزانێك  هەر  هەیە، 
كاتی بوونی كێشەی خێزانی لە ڕێگەی پزیشكەكانیانەوە 
دەتوانن پەیوەندی بەو ڕێكخراوانەوە بكەن، سەرەتا ڕاوێژ 
دروستبوونی  هۆكارەكانی  لە  و  دەكەن  خێزانەكە  لەگەڵ 
زانستییانە  شێوەیەكی  بە  دواتر  دەكۆڵنەوە،  گرفتەكان 
ڕێگەچارەكان  مەرجێك  بە  دەكەنەوە،  یەكایی  كێشەكان 
كاریگەری نەرێنی لەسەر منداڵ دروست نەكات، چونكە 
خەمی گەورەی ئەو ڕێكخراوانە پاراستنی مافی منداڵە 
لە ناو خێزان، ئەگەر لەناو خێزانەكەدا لێدان و توندوتیژی 
دوور  كە  دەكەنەوە  ئاگادار  خێزانەكە  سەرەتا  هەبێت، 
بكەونەوە لە هەر توندوتیژی، دوای بەدواداچوون ئەگەر 

ژیانی ئافرەت لە تاراوگە 
لێوانلێوە لە ماندووبوون و 
ناخۆشی و ئازاری غوربەت و 
دووری، بەاڵم توانیویەتی تا 
ڕاددەیەك تواناكانی بسەلمێنێت 
و ڕووبەڕووی بەربەست و 
ناخۆشییەكان ببێتەوە

لە تاراوگەش ئافرەتان 
ڕووبەڕووی كێشە و گرفت دەبنەوە، 
بەتایبەتی كێشە كۆمەاڵیەتییەكان 
گرفتی سەرەكیی خێزانی ڕەوەندی 
كوردە 

هەر ئافرەتێك پێویستی بە ڕاوێژ و 
ڕێنمایی بێت، وەكو ئەنجومەنی یەكێتیی 

ئافرەتانی كوردستان لە خزمەتیداین

فەزیلە شۆڕش بەرپرسی ئەنجومەنی ئەوروپای یەكێتیی 
ئافرەتانی كوردستان:
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بەشێكی خێزانە كوردەكان لە 
ئەوروپا زۆر ڕێك و پێكن 
و جێگەی شانازین، ئەوان 

منداڵەكانیان لەسەر نەریتی 
كوردەواری پەروەردە دەكەن

دڵنیا بوونەوە كە ماڵەكە ئارامە، ئینجا منداڵ دەدرێتەوە بە 
دایك و باوكەكە، بەاڵم ئەگەر دیتیان ژینگەی خێزانییان 
ئارام  و  تەندروست  ژینگەیەكی  منداڵ  بەخێوكردنی  بۆ 
نییە، بنكە و ڕێكخراوەكان منداڵەكە بەو خێزانە نادەنەوە. 
ئەگەر ڕێنمایی و ئاگاداركردنەوەكانیش بێ ئاكام بوون، 
ئەوا ناچار دەبن منداڵەكە لە دایك و باوكەكە وەربگرن، 
ماوەیەك  بۆ  دەكەن،  چارەسەر  كێشەكانیان  ئەوان  تاوەكو 
بەخێوكردن،  بۆ  ئەوروپی  خێزانێكی  دەدرێتە  منداڵەكە 
پەروەردەی  دەیانەوێ   خۆیان  كە  جۆرەی  بەو  ئەوان 
دەكەن، بەبێ ڕەچاوكردنی كوردبوونی و زمانی دایكی 
هەندێكجار  ئەوەش  ئایینی،  باوەڕی  ڕەچاوكردنی  بێ 
هۆكارێك دەبێت بۆ كاڵبوونەوەی كوردایەتی لە تاراوگە، 
وێڕای ئەوەی بەشێكی خێزانە كوردەكان لە ئەوروپا زۆر 
منداڵەكانیان  ئەوان  شانازین،  جێگەی  و  پێكن  و  ڕێك 

لەسەر نەریتی كوردەواری پەروەردە دەكەن. 
ئافرەتانی  یەكێتیی  ئەوروپای  ئەنجومەنی  ڕۆڵی   *
كوردستان، بۆ پاراستن و داكۆكیكردن لە مافی ئافرەتی 

كورد لە تاراوگە چییە؟
- بێگومان ئەو خێزانانەی بە مەبەستی چارەسەركردنی 
ئەنجومەنی  وەكو  دەكەن،  پێوە  پەیوەندیمان  كێشەكانیان 
لەگەڵیان  كوردستان  ئافرەتانی  یەكێتیی  ئەوروپای 
شیرازەی  كە  دەكەین  ئەوەیان  ڕێنمایی  و  دادەنیشین 
خێزانەكەیان و هێمنی و ئارامیی خۆیان بپارێزن، ئەگەر 

نەگەیشتینە هیچ دەرەنجامێك« ئاراستەی ئەو شوێنانەیان 
دەكەین كە بە شێوەیەكی زانستی و دروست كێشەكانیان 
وەرگێڕی  ئافرەتانیش  یەكێتی  وەكو  بكرێت،  چارەسەر 
لە  كێشەی  هەیە،  ئافرەت  زۆرجار  دەكەین.  بۆ  زمانیان 
كوردستان هەیە، پەیوەندیمان پێوە دەكات و توانیومانە ببینە 
پردێك بۆ ئەو ئافرەتە بەڕێزەی كە كێشەی لە كوردستان 
هەیە لەگەڵ بەشی كۆمەاڵیەتیی سكرتاریەتی یەكێتیی 
چارەسەركردنی  مەبەستی  بە  كوردستان  ئافرەتانی 
كێشەكانی لە كوردستان، زۆرجار ئافرەتەكە هاوسەرەكەی 
جێی هێشتووە، ئەویش دەیەوێت بگەڕێتەوە بۆ كوردستان، 
دەتوانم بڵێم ئەنجومەنی یەكێتی ئافرەتانی كوردستان لە 
نییە،  دوورەواڵت  ئافرەتانی  خەمخۆری  تەنیا  تاراوگە 
بەڵكو خەمخۆری ئافرەتانی كوردستانیشە، بەهۆی ئەو 
داعش  بە هۆی شەڕی  كە  ئابوورییەی  ناهەموارە  بارە 
و پەتای كۆرۆنا لە كوردستان سەری هەڵدا، هاوكاری 
كە  كردووە  ئافرەتانەمان  ئەو  مەعنەوی  و  ماددیی 
كەلوپەلی  ئەوروپا  لە  هەروەها  هەبووە،  پێی  پێویستیان 
ناوماڵ و كەلوپەلی تەندروستی بۆ ئەو خێزانانە ناردووە 
ئەوەی  بۆ  دەكەین  كار  نەبووە،  باش  داراییان  باری  كە 
سەربڵندی  خێزانی  یارمەتیدەری  و  هاوكار  توانا  بەپێی 
شەهیدان بین و هەر ئافرەتێكیش لە كوردستان پێویستی 
بە ڕاوێژ و ڕێنمایی بێت، ئێمە وەكو ئەنجومەنی یەكێتیی 

ئافرەتانی كوردستان لە خزمەتیداین.

هۆكاری زۆربەی جیابوونەوەكانی 
هاوسەران لە واڵتانی ئەوروپا، 
یان كێشەی مادییە، یان ئازادی 

لە ڕاددە بە دەرە بۆ هەر دوو 
ڕەگەز كە هەوڵ دەدەن موماڕەسەی 

ئەو ئازادییە بكەن كە هەیە

فەزیلـــە شـــۆڕش بەرپرســـی ئەنجومەنـــی ئەوروپـــای یەكێتیـــی 
ئافرەتانـــی كوردســـتان، لـــە دیمانەیەكیـــدا لەگـــەڵ گۆڤـــاری 
چاالكییەكانـــی  و  كار  ســـەر  دەخاتـــە  تیشـــك  گـــواڵن 
ــەوە  ــەوە دەكاتـ ــە و جەختیـــش لـ ــە تاراوگـ ــان لـ ئەنجومەنەكەیـ
لـــە  كـــە ئەنجومەنـــی یەكێتیـــی ئافرەتانـــی كوردســـتان 
ــی دەرەوەی واڵت  تاراوگـــە تەنیـــا خەمخـــۆری ئافرەتانـ
ــە  ــی كوردستانیشـ ــۆری ئافرەتانـ ــو خەمخـ ــە، بەڵكـ نییـ
ــان  ــەكانی ئافرەتـ ــەری كێشـ ــۆ چارەسـ ــە بـ و توانیویانـ

ڕۆڵـــی بەرچـــاو ببینـــن.
گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

لە پێناو پەروەردەیەكی دروستی مندااڵن
هەماهەنگی خێزان و قوتابخانە بە 

پێویست دەزانرێت

دەســتكەوت و پێشــكەوتنی گــەالن بــەوە پێوانــە دەكرێــت، كــە تا چەنــد بایەخیان بە پەروەردەی دروســتی 
منداڵەكانیان داوە، هاوكات بەهۆی گرنگی پەروەردەكردنی تەندروســت، چەمكی پەروەردە خراوەتە پێش 
چەمكی فێركردن و دەگوترێت پەروەردە و فێركردن. دیارە خێزان و رابەرانی پەروەردە لە قوتابخانەكان لە 
پەروەردەكردنی منداڵ هەم هاوبەش و هەمیش بەرپرسن، لەم روانگەیەوە و لە راپۆرتێكی گۆڤاری گواڵن 

شارەزایانی بواری پەروەردە باس لە گرنگی هەماهەنگی خێزان و قوتابخانە دەكەن.
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ــۆ،  ــتای زانكـ ــەلیم مامۆسـ ــزاد سـ ــتپێكدا بەهـ ــە دەسـ لـ
رایوایـــە كـــە مـــرۆڤ بـــۆ گەشـــەی منـــداڵ پشـــت 
بـــە فێربـــوون دەبەســـتێ و زۆرێـــك لـــە ڕەفتـــارەكان 
لـــە ژینگـــەی دەوروبـــەر فێـــر دەبێـــت و وەردەگرێـــت. 
هـــاوكات دەڵێـــت: »بـــۆ زۆربەمـــان ئـــەم فێربوونـــە لـــە 
بـــە چەندیـــن  پێـــدەكات. فێربـــوون  خێزانـــەوە دەســـت 
ــر دەبـــن كـــە  ــار منـــدااڵن فێـ ــێوە دێـــت. هەندێـــك جـ شـ
ــن  ــەاڵم باوتریـ ــت. بـ ــێ دەوترێـ ــتێكیان پـ ــتەوخۆ شـ ڕاسـ
چاودێریكردنـــی  بـــە  منـــدااڵن  فێربوونـــی  ڕێگـــەی 

ژیانـــی ڕۆژانەیـــە«. 
ــە  ــەوە دەكات كـ ــاژە بـ ــۆ ئامـ ــتایەی زانكـ ــەو مامۆسـ ئـ
»فێربـــوون و كۆمەاڵیەتیكردنـــی منـــداڵ زۆرتریـــن 
كاریگـــەری خێزانەكـــەی لەســـەرە بـــەو پێیـــەی خێـــزان 
منداڵەكەیـــە.  ســـەرەكی  كۆمەاڵیەتـــی  گرووپـــی 
ـــەوە و هەڵســـوكەوت و ئاســـتی  كەواتـــە شـــێوازی بیركردن
رۆشـــنبیری هەر تاكێـــك بـــە رادەی ســـەرەكی بەنـــدە 
بـــە خێـــزان و قوتابخانـــە و كۆمەڵگەكـــەی. ئەگـــەر 
ـــەرهەم  ـــە ب ـــان رۆشـــنبیر و ب ـــن ی ـــەر نی مندااڵنمـــان داهێن
ـــەكان  ـــە ئاســـتی رۆشـــنبیری خێزان ـــە ك ـــەوە روون ـــن، ئ نی

دەبـــێ  و  الوازە  كۆمەڵگەكەمـــان  و  قوتابخانـــە  و 
پێداچوونـــەوە و بیركردنـــەوەی تێیـــدا بكرێـــت«.

هـــاوكات گوتـــی: »گەشـــەی منـــداڵ لـــەم ماوەیـــەدا 
لـــە ڕووی جەســـتەیی و ســـۆزداری و كۆمەاڵیەتـــی 
و هزرییـــەوە ڕوودەدات كـــە لـــە مـــاڵ و قوتابخانەیـــە 
ئەگـــەر  لەســـەرە.  الیەنـــی  هەردوو  كاریگـــەری  و 
ـــا بیـــت  بینایەكـــی گـــەورەت دروســـت كـــرد، دەبێـــت دڵنی
ـــۆ  ـــش ب ـــە، ئەوی ـــەوەی كـــە بناغەیەكـــی تۆكمـــەی هەی ل
ئـــەوەی باقـــی بیناكـــە بتوانێـــت بـــۆ چەندیـــن ســـاڵ 
بـــە بـــەرزی و بەهێـــز بوەســـتێت. ئەگـــەر بناغەكـــە 
ــتان  ــە وەسـ ــت لـ ــەی دەبێـ ــە كێشـ ــت، بیناكـ ــز نەبێـ بەهێـ
لەســـەر خـــۆی. هـــەروەك چـــۆن مرۆڤـــەكان، ئەگـــەر 
ــە  ــتر دەبێـــت كـ ــەوە قورسـ ــن، ئـ ــەو نەبـ ــان پتـ بناغەكانمـ
لـــە پەیوەندییەكانمـــان لەگـــەڵ كەســـانی تـــر و لـــە كار و 
تەندروســـتی و بوارەكانـــی تـــری ژیـــان ســـەركەوتوو بیـــن. 
كەواتـــە، هیـــچ گومانـــی تێـــدا نییـــە كـــە خێـــزان چەنـــدە 

ــدا.« ــەكردنی منداڵـ ــە گەشـ ــە لـ گرنگـ
ـــی ســـۆز  ـــت، “مـــاڵ ئەزموون  گوتیشـــی: ڕوســـیل دەڵێ
و كۆمەڵگەیەكـــی بچـــووك بـــە منـــداڵ دەبەخشـــێت 
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فێربوون و كۆمەاڵیەتیكردنی منداڵ 
زۆرترین كاریگەری خێزانەكەی 

لەسەرە. هاوكات شێوازی 
بیركردنەوە و هەڵسوكەوت و 

ئاستی رۆشنبیری هەر تاكێك بە 
رادەی سەرەكی بەندە بە خێزان و 

قوتابخانە و كۆمەڵگەكەی
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ئەگەر بمانەوێت داهاتوویەكی 
باشمان هەبێت، دەبێت نەوەیەكی 
باشمان هەبێت و ئەو نەوەیەش 
دەبێ لە خێزان و قوتابخانە 
پەروەردەیەكی باشی پێبدرێت 
تاكو تاكی تەندروست و پڕ 
بەرهەممان هەبێت

گەورەترین وانەی پەروەردە 
و رەوشت لە خیزانەوە بە 
مندالەكان دەدرێت، ئەگەر 
دایك و باوكەكە پەروەردەیەكی 
باشیان بكەن، ئەوكات منداڵێكی 
ئاقڵ و بەڕەوشت پێشكەشی 
خوێندنگە ئەكرێ

پەروەردە پێش خوێندن و 
تەنانەت نان خواردنیشە، 
چونكە كە منداڵ پەروەردەی 
نەبوو هەر بۆخۆی نا بەڵكو 
بۆ دەروبەر و خەڵكانی تریش 
زەرەری ئەبێت

هـــەردوو  لەگـــەڵ  پەیوەنـــدی  ئەزموونـــی  هەروەهـــا 
بازرگانـــی و  ڕەگـــەز و تەمەنـــی جیـــاواز و كار و 
فرەچەشـــنی ژیانـــی گەورەســـااڵنی هەیـــە، بەمجـــۆرە لـــە 
خێزاندایـــە كـــە منـــداڵ یەكـــەم پەیوەنـــدی كۆمەاڵیەتـــی 
خـــۆی هەیـــە، كـــە تێیـــدا و لـــە ڕێگەیـــەوە ئەزموونـــی 
خـــۆی بەدەســـت دەهێنێـــت و ڕێكدەخـــات. جـــا ئەگـــەر 
ــە  ــۆی و بـ ــی خـ ــە جێـ ــە لـ ــدی و ئەزموونـ ــەم پەیوەنـ ئـ
ـــوون  ـــی كۆمەڵگـــە و مرۆڤایەتـــی ب ـــەها بەرزەكان پێـــی ب
ئـــەوا ئـــەو منداڵـــە كەســـێكی بەكەلـــك و تەندروســـت و 
پـــڕ بـــەرهەم دەبێـــت بـــۆ كۆمەڵگەكـــەی و مرۆڤایەتـــی 
بـــە گشـــتی. كەواتـــە زۆر گرنگـــە كـــە حكومەتـــەكان 
لـــە رێگـــەی بەرنامـــە و پـــان و پڕۆگرامـــی تایبـــەت 
جەخـــت بكەنـــە ســـەر هۆشـــیاركردنەوەی كۆمەڵگـــە 
بـــۆ ئـــەو بابەتـــە و راهێنـــان و راوێـــژكاری بدرێـــت بـــە 
دایـــكان و بـــاوكان لـــە چۆنیەتـــی ئاراســـتە كـــردن و 
بەخێـــو كردنـــی منداڵەكانیـــان. هەروەها زۆر گرنگـــە و 
ـــۆ  پێویســـتە كـــە بودجەیەكـــی گـــەورە تەرخـــان بكرێـــت ب
ـــێوەیەك  ـــە ش ـــتایان ب ـــی مامۆس ـــەكان و راهێنان قوتابخان
كـــە هەر كەســـێك بـــۆی نەبێـــت بـــە ئاســـانی ببێـــت بـــە 
ـــە قۆناغەكانـــی ســـەرەتایی و  ـــە تایبەتـــی ل مامۆســـتا ب
ناوەنـــدی. بەراســـتی ئەگـــەر بمانەوێـــت داهاتوویەكـــی 
باشـــمان هەبێـــت دەبێـــت نەوەیەكـــی باشـــمان هەبێـــت و ئـــەو 
نەوەیـــەش دەبـــێ لـــە خێـــزان و قوتابخانـــە پەروەردەیەكـــی 
ـــت تاكـــو كۆمەڵگـــە و تاكـــی تەندروســـت  باشـــی پێبدرێ

و پڕبەرهەممـــان هەبێـــت«.
كـــە  كەمـــال  خەنـــدە  پـــرس  هەمـــان  بـــە  ســـەبارەت 
دەرچـــووی بەشـــی دەروونناســـییە، هێمـــا بـــۆ ئـــەوە دەكات 
كـــە خیـــزان یەكـــەم فێرگـــەی منداڵـــە كـــە هـــەر لەگـــەڵ 
لەدایكبوونییـــەوە تـــا كۆتایـــی ژیـــان شـــتی لێـــوە فیـــر 
دەبیـــت، گوتیشـــی: »گەورەتریـــن وانـــەی پـــەروەردە و 
ـــت، ئەگـــەر  ـــەكان دەدرێ ـــە مندال ـــەوە ب ـــە خیزان رەوشـــت ل
بكـــەن،  باشـــیان  پەروەردەیەكـــی  باوكەكـــە  و  دایـــك 
ئـــەوكات منداڵێكـــی ئاقـــڵ و بەڕەوشـــت پێشكەشـــی 
خوێندنگـــە دەكـــرێ، راســـتە منـــداڵ كاتێكـــی زۆر 
ــەر  ــەری لەسـ ــات و كاریگـ ــەر دەبـ ــە بەسـ ــە خوێندنگـ لـ
رەوشـــت و ئـــاكاری منداڵەكـــە دەبێـــت، بـــەاڵم ئەمـــەش 
ــە  ــتە قوتابخانـ ــداڵ رۆیشـ ــە منـ ــە كـ ــەوە نییـ ــای ئـ مانـ
ئیهمـــال بكـــرێ و پـــەروەردەی تەســـلیم بـــە مامۆســـتاكان 
ـــت،  ـــی لەگـــەڵ بدرێ ـــر هەوڵ ـــێ زیات ـــت، بەڵكـــو دەب بكرێ
ـــت  ـــی دروس ـــتاكان پەروەردەیەك ـــو لەگـــەڵ مامۆس تاوەك
ـــك  ـــەوێ كۆمەڵێ ـــان نەمان ـــەوێ ی ـــت، چونكـــە بمان بكرێ
پـــەروەردە و بەخێوكردنـــی جیـــاواز لـــە خوێندنگـــە بـــەدی 
دەكرێـــت، دەبـــێ خێـــزان بـــە هـــاوكاری مامۆســـتاكان 
بزانـــن چ هاوڕێیەكیـــان بـــۆ هەڵدەبژێـــرن و منداڵەكانیـــان 
وەكـــو  ببـــێ،  منداڵێـــك  جـــۆرە  چ  بـــە  تێكـــەڵ 

مەعلومیشـــە هـــاوڕێ كاریگـــەری راســـتەوخۆی لەســـەر 
ـــك  ـــەروەردەی دای ـــری و پ ـــە و چاودێ هاوڕێیەكـــەی هەی
ــیار  ــنبیر و وشـ ــتای رۆشـ ــیار و مامۆسـ ــی وشـ و باوكـ

تاكێكـــی بەســـوودی لـــێ بەرهـــەم دیـــت«.
ئـــەو دەروونناســـە لـــە كۆتایـــی قســـەكانیدا جەخـــت لـــەوە 
دەكاتـــەوە: »بـــە بـــڕوای مـــن پـــەروەردە پێـــش خوێنـــدن 
و تەنانـــەت نـــان خواردنیشـــە، چونكـــە كـــە منـــداڵ 
بـــۆ  بەڵكـــو  نـــا  بۆخـــۆی  هـــەر  نەبـــوو  پـــەروەردەی 

دەوروبـــەر و خەڵكانـــی تریـــش زەرەری ئەبیـــت.
پشـــتیوان ســـاڵح بەرپرســـی چاالكیـــی قوتابخانەكانـــی 
دەڵێـــت:  لەمبارەیـــەوە  خەبـــات،  پـــەروەردەی 
ـــە  ـــا ئەركـــی قوتابخان ـــداڵ بەتەنه ـــی من »پەروەردەكردن
نییـــە، بەڵكـــو پەروەردەكـــردن پێـــش قوتابخانـــە ئەركـــی 
ـــن  ـــزان یەكەمی ـــزان، چونكـــە خێ ـــە وەك خێ ـــك و باوك دای
ــە  ــێ دێتـ ــداڵ كاتـ ــە، منـ ــی منداڵـ ــەی ژیانـ قوتابخانـ
دونیـــا و چـــاو دەكاتـــەوە لەنـــاو مـــاڵ و خێزاندایـــە، 
دەبـــێ  ســـەختە  زۆر  خێـــزان  ئەركـــی  بەدڵنیاییـــەوە 
ــەروەردە  ــداڵ پـ ــت و منـ ــیاریەتە هەڵبگرێـ ــەو بەرپرسـ ئـ
بـــكات.« هەروەهـــا گوتـــی: »دایـــك و بـــاوك پێویســـتە 
بەدەســـت  ئـــەوە  زانیـــاری  خســـتنەوە  منـــداڵ  پێـــش 
ــی  ــەن، میتۆدەكانـ ــەروەردە بكـ ــداڵ پـ ــۆن منـ ــن چـ بێنـ
پـــەروەردەی منـــداڵ بزانـــن یـــان هـــاوكاری لەكەســـانی 
شـــارەزا و پســـپۆڕ وەربگـــرن، ئەویـــش لـــە ڕێگـــەی 
ســـەردان و خوێندنـــەوە و تۆڕەكۆمەاڵیەتییـــەكان. خێـــزان 
ـــە منداڵەكـــەی  ـــكات قوتابخان ـــەوە ب نابێـــت چاوەڕێـــی ئ
ــەش  ــی قوتابخانـ ــتە ئەركـ ــكات، ڕاسـ ــەروەردە بـ ـــۆ پـ ب
و  دایـــك  بـــەاڵم  كردنـــە،  پـــەروەردە  فێركـــردن  پێـــش 
بـــاوكان دەبـــێ ئـــەوە درك پـــێ بكـــەن و بزانـــن كـــە 
كەســـایەتی منـــداڵ پێـــش چونـــە قوتابخانـــە دروســـت 
دەبێـــت.« پشـــتیوان ســـاڵح لـــە درێـــژەی قســـەكانیدا 

دروونزانـــی  دەكات: »زاناكانـــی  بـــەوە  ئامـــاژە 
منـــداڵ  كەســـایەتی  ئـــەوەی  لەســـەر  كۆكـــن 
تەمەنـــی  هەتـــا  ســـاڵی  دوو  تەمەنـــی  لـــە 
بـــۆ دروســـت  شـــەش ســـاڵی زۆر گرنگـــە 
بوونـــی كەســـایەتی منـــداڵ، واتـــە خێـــزان 
قوتابخانـــە  مامۆســـتاكانی  لـــە  ئەركـــی 

وەك  دەبـــێ  خێـــزان  ســـەختترە، 
قوناغەكانـــی  مامۆســـتا 
منـــداڵ  گەشـــەی 
كاریگـــەری  و  بزانێـــت 
بزانێـــت،  قۆناغەكانیـــش 
ــە  ــی گەشـ ــەم قۆناغـ یەكـ
خێـــزان  و  مـــاڵ  لـــە 
و  پێـــدەكات  دەســـت 
گرنگـــە،  قۆناغێكـــی 
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پەروەردەكردنی منداڵ بەتەنها 
ئەركی قوتابخانە نییە، بەڵكو 
پەروەردەكردن پێش قوتابخانە 

ئەركی دایك و باوكە وەك 
خێزان، چونكە خێزان یەكەمین 

قوتابخانەی ژیانی منداڵە

ڕۆڵی خێزان و قوتابخانە گرینگ 
و كاریگەرە بۆ نیشتمانێك كە 

سەرجەم تاكەكانی هۆشیار و پڕ 
زانست و زانیاری و دەروون دروست 

بن

درێخـــی  یـــان  تێدابـــكات  هەڵـــەی  خێـــزان  ئەگـــەر 
ئەكیـــد  منداڵەكـــەی  پەروەردەكردنـــی  لـــە  بـــكات 
ئـــەو منداڵـــە  دەدا،  ســـەخت  باجێكـــی  لەداهاتـــوودا 
دەبێتـــە تاكێكـــی الدەر و دەبێتـــە مایـــەی ســـەر ئێشـــە و 
ـــی و كۆمەڵگـــەش،  ـــۆی و خێزان ـــۆ خ ـــەاڵ ب كێشـــە و ب
چونكـــە منـــداڵ لەقۆناغـــی یەكەمـــی گەشـــەكردن 
لەنـــاو خێزانـــدا گەشـــەدەكات و پـــەروەردە دەبێـــت، ئـــەم 
قۆناغـــەش منـــداڵ بەالســـایی كردنـــەوە فێـــری ژیـــان و 
مەعریفـــە دەبـــێ، داب و نەریـــت و ڕەوشـــت و ئاییـــن 
ــەوە  ــی:» ئـ ــاوكات گوتـ ــرێ.« هـ ــزان دەردەگـ ــە خێـ لـ
مانـــای ئـــەوە نییـــە قوتابخانـــە و مامۆســـتا هیـــچ 
ڕۆڵـــی نەبێـــت لەپـــەروەردە كـــردن، بەڵكـــو هاوبـــەش 
بەباشـــی  منـــداڵ  ئەگـــەر  یەكتـــرن،  تەواوكـــەری  و 
لەمـــاڵ پـــەروەردە كـــرا، ئـــەوا قوتابخانـــەش تەواوكـــەرە و 
ـــە  ـــر گەش ـــداڵ زیات ـــی من ـــەروەردە و فێركردن ـــتی پ ئاس
دەكات، بـــە پێچەوانـــەوە كارەســـاتە بـــۆ قوتابخانـــە و 
هاوڕێكانـــی و خێـــزان و كۆمەڵگـــەش، چونكـــە ڕاســـت 
كردنـــەوەی زەحمەتـــە لەالیـــەن مامۆســـتا، لـــە زۆربـــەی 
قوتابخانەكانیـــش وەك دەزانیـــن ڕێنمایـــكار و توێـــژەری 
كۆمەالیەتـــی نییـــە بـــۆ ئـــەوەی گرینگـــی بـــە ڕەوشـــت 

بـــدات«. و ڕەفتـــار و كێشـــەی قوتابیـــەكان 
 لـــە كۆتایـــی قســـەكانیدا ئـــەو گوتـــی:» مـــن پێـــم وایـــە، 

خێـــزان قوتابخانـــەی یەكەمـــە، چونكـــە ئەگـــەر خێـــزان 
ـــزی  ـــوو ڕێ ـــدا هەب ـــی تێ ـــۆز و خۆشەویســـتی و ئارام س
منداڵـــی گـــرت و گرنگـــی و بایەخـــی بـــە منداڵـــدا و 
پەروەردەیەكـــی باشـــی كـــرد و خـــۆی نموونـــە بـــوو بـــۆ 
منداڵەكانـــی، ئـــەوا ئەركـــی قوتابخانـــەش ئاســـانتر دەبێـــت 
ـــیار  ـــوود بەخـــش و پێگەیشـــتوو و بەرپرس و تاكێكـــی س
ــەرمایەی  ــە سـ ــە دەبێتـ ــت، كـ ــەم دێـ ــوون بەرهـ و خاكیبـ
نیشـــتمانی، بەپێچەوانـــەوە تـــاك لـــە قۆناغـــی یەكەمـــی 
ــەش  ــرا قوتابخانـ ــەروەردە نەكـ ــدا پـ ــاو خێزانـ ــی لەنـ ژیانـ
بـــەو هەڵومەرجـــەی ئێســـتا ناتوانـــێ پـــەروەردەی ئـــەو 
ــت  ــە تەندروسـ ــەوە كـ ــت بكاتـ ــێوەیەك ڕاسـ ــە بەشـ منداڵـ
بێـــت، بۆیـــە دەبێتـــە مایـــەی دەردەســـەری بـــۆ قوتابخانـــە 
و  خێـــزان  ڕۆڵـــی  كەواتـــە  كۆمەڵـــگا،  و  خێـــزان  و 
ـــە  ـــۆ نیشـــتمانێك ك ـــە گرینـــگ و كاریگـــەرە ب قوتابخان
ســـەرجەم تاكەكانـــی هۆشـــیار و پـــڕ زانســـت و زانیـــاری 
و دەروون دروســـت بـــن، چونكـــە ڕێـــژەی كێشـــە و تـــاوان 
بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە  دواجـــار  ســـەرپێچیەكان  و گشـــت 
ـــە  ـــە چونكـــە ڕۆلێكـــی هاوبەشـــیان ل ـــزان و قوتابخان خێ
ـــە  ـــش بەرپرس ـــە. حكومەتی ـــداڵ هەی ـــی من پەروەردەكردن
پێویســـتە مافەكانـــی منـــداڵ  بۆیـــە  لەهەردووكیـــان 
ـــزان  ـــكات و ئاســـتی و هۆشـــیاری خێ ـــن ب بەباشـــی دابی

و دایبابـــان بـــەرز بكاتـــەوە«.
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ــه ری  ــه  ســه ده ی نۆزده مــدا هون ــادا، ل ــی ئه وروپ ــو واڵتان ــه  نێ ــه ری شــێوه كاری ل ــی هون ــه  گه رمــه ی گه شــه  كردن ل
ڕۆژهه اڵتناســی، بــه  دروســتی هونــه ری نیــگار، ده بێتــه  هونــه ری هــه ره  بااڵده ســت و به رجه ســته . ئــه و ڕه وتــه ی 
هونــه ر زۆر بــه  تــه وژم تــا ســه ره تای ســه ده ی بیســته میش هــه ر لــه  بــره ودا بــوو. ئــه و ڕووداوه  دژوارانــه ی لــه  
ــه ری  ــه  هون ــوێ ل ــی ن ــی ڕه وت ــدا بوون ــۆ په ی ــوون ب ــان دا، ڕێ خۆشــكه ر ب ــه  جه نگــه وه  ڕووی ــن جیهان ــای یه كه می پ
شــێوه كاریدا. پــه ل هاویشــتنی زلهێزانــی ئــه و ســه رده مه ، بــه  تایبه تــی به ریتانیــا و فه ره نســا بــۆ واڵتانــی ڕۆژهــه اڵت، 
فاكته رێكــی دیكــه  بــوو، په یوه ســت بــه  داكشــانی هونــه ری ڕۆژهه اڵتناســی و پاشــان ئــاوا بوونــی. لــه  پــاڵ ئه وه شــدا، 
په یــدا بوونــی ڕه وتــی وه ك كالســیزمی نــوێ، ڕۆمانیــك، داداییــزم، ســوریالیزم. هتــد، وای كــرد چــی دی ڕۆژهــه اڵت 
ئــه و ســیحر و ته لیســمه ی جارانــی نه مێنێــت، ڕه خنه گرێكــی عــه ره ب پێــی وایــه ، بــه  ڕاگه یاندنــی ســه ربه خۆیی 

ــوو.  ــاوا ب ــه ری ڕۆژهه اڵتناســی ئ ــه  ســاڵی 1962دا، ئیــدی خــۆری هون ــر ل جه زای

شــه قڵێكی  وه ك  دا، ڕۆژهه اڵتناســی  ئاماژه مــان  پێشــتر 
زانســت بایه خــی بــه  زۆر بــوار دا، بــۆ نموونــه  مێــژوو، 
ئاییــن، بــاری گــوزه ران و كۆمه اڵیه تــی، زمــان، وێــژه ، 
خــاك، شارســتانیه ت، بــه  تایبه تیــش بایــه خ بــه  كولتــووری 
شارســتانیی نه ته وه كانــی ڕۆژهــه اڵت ده دات. به رهه مــی 
توێژه رانــی  پێدانــی  بایــه خ  مایــه ی  بــه   بــووه   ئــه وان 
ــت  ڕۆژهــه اڵت و هــه ر كــه س و توێژه رێكیــش، كــه  بخوازێ
بــه  هه مــوو ڕه هه ندێكییــه وه ، شــاره زا و  بــه  ڕۆژهــه اڵت 

ــت. ــنا بێ ئاش
وێنــه ی  كێشــانی  لــه   ڕۆژهه اڵتنــاس  هونه رمه ندانــی 
زێده ڕۆییــان  فاڵچیــدا  و  ســیحرباز  و  كۆیلــه   و  كه نیــزه  
ســه رنج  بابه تــی  و  ئه ندێشــه   دوای  بــه   ئــه وان  كــردووه ، 
بــواره دا  لــه م  زێده ڕۆییــه ی  بــه م  بــوون،  وێــڵ  ڕاكێشــه وه  
كردوویانــه ، ویســتوویانه  كڕیــاری تابلــۆی خۆیــان سه رســام 
بكــه ن، خه یاڵــی خۆشــیان زاخــاو بــده ن و ئــه و خه یاڵــه ش 
وه ك ئه ندێشــه  به ســه ر ڕووی تابلــۆدا به تــاڵ بكــه ن. ئــه وان 
بــه   ئاوێتــه   فــراوان  بــه  شــێوه یه كی  واقیعیــان  خه یــاڵ و 
یــه ك كــردووه ، هــه ر شــت و دیــارده  و ڕواڵه تێكــی ژیــان 
كــه وت بێتــه  بــه ر دیــده  و ســه رنجیان، بــه  وردی كێشــاویانه . 
ــه   ــه  ل ــوون، بۆی ــه اڵت ب ــه وه  شــه یدای ڕۆژه ــه  ناخ ــه وان ل ئ
ده ســت  ئه وێــدا،  خه ڵكــی  ڕواڵه ته كانــی  گواســتنه وه ی 
ڕۆژهه اڵتناســی  هونــه ری  لــه   توێژینــه وه   بــوون.  كــراوه  
و  كولتــوور  و  كۆمه اڵیه تــی  و  ده روون  الیه نــی  گه لێــك 
سیاســه ت ده خاتــه  ڕوو، دوو جیهانــی بــه  یــه ك مێمــڵ، لــه  
ــه ی  ــتاتیكا، وێن ــی س ــه  زمان ــان ب ــن و یه كی ــه ك ڕاده مێن ی
بــه  شــێوه ی  ئــه وی دیكه یــان ده كێشــێت، هه مــوو ئه مــه  
هه مه جــۆر لــه  به رهه مــی نیگاركێشــانی ڕۆژهه اڵتناســیدا 
ڕه نگــی داوه تــه وه . هــه ر ئــه م هونــه ره ش ســه ره تا و ده ســپێكی 

هونــه ری هاوچه رخــی ئه وروپــای دیــاری كــرد.
ــه ی  ــه و ڕۆژهه اڵت ــه ، ئ ــان وای ــه  ڕه خنه گــران پێی ــك ل هه ندێ
ڕۆژهــه اڵت  بــوو،  مه به ســتیان  ئه وروپــا  هونه رمه ندانــی 
زاراوه ی  به ڵكــوو  جوگرافیانــه ی،  واتــای  بــه   نییــه  
و  هه اڵتــن  ڕۆژ  و  ڕووناكــی  وابه ســته ی  ڕۆژهــه اڵت 

ڕۆشــنی و به رچــاو ڕوونــی، هه روه هــا كولتــوور و میراتــی 
ده گه یه نێــت. مێــژووش،  و  شارســتانی 

ــه ،  ــی وای ــاس حوســنی پێ ــژه ری میســر د. ئین ــه  توێ خانم
ــته   ــه ، په یوه س ــر كردنه وه ی ــێوازێكی بی ڕۆژهه اڵتناســی »ش
بوونایه تــی  كردنه وه یه كــی  جــودا  یه كــدی  لــه   بــه  
)ئه نتۆلۆجــی( و زانینخــوازی )ئه پســتمۆلۆژی(ی نێــوان 
ڕۆژهــه اڵت و ڕۆژاوا. زانایانــی ڕۆژاوا لــه  بــاره ی بــاوه ڕ، 
شــه ریعه ت، كولتــوور، شارســتانیه ت، مێــژوو، سیســته م و 
كه له پــوور و تواناكانــی گه النــی ڕۆژهــه اڵت، بابــه ت و 
لێكۆڵینه وه یــان نووســیوه . ئه مــه ش بــه  ئامانــج و خواســتی 
هه مه جــۆر.« مــن پێشــتر گوتــم، ئه وه تــا ئــه و توێــژه ره ی 
ده ڵێــت  و  ســه ر  ده كاتــه   جه ختــی  میســریش  عه ره بــی 
»ئــه و ئیمــاژ و كاریگه رییانــه ی نیگاركێشــانی ئه وروپــا 
لــه  هونــه ری بیزانســه وه  بــه  میــرات بۆیــان مایــه وه ، كــه  
به شــێكی زۆری بــه  ڕۆژهه اڵتــه وه  گــرێ درا بــوو، بــه وه ی 
پاشــان  بــووه ،  په یــدا  لــه  فه له ســتین  كریســتیان  ئایینــی 
ئیمپراتۆریه تــی ڕۆم بــه ره و ڕۆژهــه اڵت په لــی هاویشــت، 
ئــه م ئیمــاژ و كاریگه رییانــه  تــه ژی بــوون لــه  هونــه ری 
ئاســیا و هیلینســتی، لــه  ســه ده كانی ناوه ڕاســتدا بــه ره و 

په ڕینــه وه .«  ئه وروپــا 

ئا/ تاریق كارێزی
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سەركەوتووترین  لە  یەكێكە  بووەتە  ئێستا  شۆبرا  بریانكا 

ئەستێرەكانی بۆڵیۆد و توانیویەتی رێگەی سەركەوتنی خۆی 

دیاری بكات، تەنانەت لە یەكەمینەكانە لە رووی زۆریی ژمارەی 

و  بەرهەمهێنەر  دەكات، چونكە  تێدا  بەشدارییان  كارانەی  ئەو 

بەشداریی  كارەكانیاندا  لە  دەدەن  هەوڵ  هەمیشە  پێ بكەن.دەرهێنەرەكان 

بەشدار  تێیدا  بریانكا  كارێكی  هەر  وایە  پێیان  دەرهێنەرەكان 

بێت، سەركەوتنی مسۆگەرە، سەبارەت بەم سەركەوتنەی چەند 

تایبەتی خۆی، دیمانەیەكی لەگەڵ  بوارێكی دیكەی ژیانی 

گۆڤاری )Star World India( ئەنجام داوە و لە میانەی 

دیمانەكەدا باسی لە ژیانی تایبەتی خۆی كرد و رایگەیاند: 

لە  جیاوازم  زۆر  راددەیەكی  تا  كە  دەكەم  بەوە  هەست  »خۆم 

زۆر كەس، بەتایبەتی ئەوانەی لە بواری هونەردا كار دەكەن، 

لە  چاوم  هەمیشە  كە  كردووە  وای  هونەر  بۆ  خۆشەویستیم 

پێشكەوتنی زیاتر بێت، چونكە كەسێكم، هەمیشە خەون و ئاواتم 

ئاواتەكانم  و  بڕوانم  پێشەوە  بەرەو  كە  دەدەم  هەوڵ  بۆیە  زۆرە، 
بێنمە دی«.

سەبارەت بە هەوڵەكانی بۆ سەركەوتن لە ژیاندا بریانكا دەڵێت: 

دواتریش  هەڵبژێردام،  هیندستان  شاجوانی  بە  ئەوەی  »دوای 

بووم بە هەڵگری نازناوی شاجوانی جیهان، بەر لەوەی روو لە 

بواری نواندن بكەم، بۆ ماوەیەك بووم بە ئەندازیار، بەاڵم تەنیا 

بوون بە ئەكتەر و شاجوان نابێتە هۆی ئەوەی كە سنوورێك بۆ 

ئاواتەكانم دابنێم، هیوا و ئاواتی من سنووری نییە«.

واڵتەكەی  سنووری  دەرەوەی  لە  كردنی  كار  بە  سەبارەت 

خاوەن  ئێمە  هونەرمەندانە،  واڵتی  دەڵێت: »هیندستان  بریانكا 

تێپەڕاندووە،  واڵتیان  سنووری  كە  گەورەین  زۆر  هونەرمەندی 

خۆمان  واڵتی  لە  پشت  كە  ناگەیەنێت  ئەوە  مانای  ئەمەش 

كە  دەكەین  بەوەوە  شانازی  هەمیشە  پێچەوانەوە  بە  بكەین، 

رۆڵەی هیندستانین، كە روومان لە دەرەوەش كردووە، تەنیا بۆ 

ئەوە بووە كە ناوبانگی واڵتەكەمان بەرز بكەینەوە و بیسەلمێنین 

نییە«.كە ئێمەش لە بواری هونەردا هیچمان لە كەسی دیكە كەمتر 

خەونەبێكۆتاكانی

بریانكا
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میرهام حوسێن بەوە ناسراوە كە رۆڵەكانی زیاتر یاخیبوونی تێدایە، بەاڵم 

یاخیبوونی تەنیا دژی داب و نەریتە كۆمەاڵیەتییە باوەكان نییە.

سۆشیال  لە  ڤیدیۆییەكانی  گرتە  باڵوبوونەوەی  بارەی  لە  حسێن  میرهان 

میدیا دەڵێت: »من مەبەستم نییە دوو دڵی بكەم، هەروەها زۆر حەز دەكەم 

وێنە بكێشم و ماكیاژ بكەم و، هەندێك شت لەو كەسایەتییانە فێرببم كە 

لە ژیانمدا كاریگەرییان هەیە«، سەبارەت بەو شتانەی كە خۆشی دەوێن 

میرهان حسێن ئاماژەی بەوەدا كە زۆر حەزی لە زێڕینگەرییە، ئاماژەی 

بەوەشدا كە گوڵ ڕۆمانسییە، بەاڵم دەكرێت ڕۆمانسییەت وەربگێڕدرێت بۆ 

وشەیەك، بەاڵم ئەو تەنیا ئەو وشەیەی ناوێت«.

لە بارەی بارودۆخی ئێستای سینەمای میسری میرهان دەڵێت: »سەرەڕای 

بابەتەكانی كەچی سینەما بەردەوام لە گەشەدایە و ئێستا كاری زۆر بە 

لەسەر  ناتوانم حوكم  بە خۆشم  دەكات، سەبارەت  پێشكەش  زیاتر  و  هێزتر 

خۆم بدەم هەرچەندە هەنگاوەكانم هێواشن، بەاڵم تێبینی ئەوە دەكەم كە 

ئێستا پێگەكەم باشتر بێت و شارەزاییم پەیدا كردووە، هەرچەندە 

دەزانم كە سەركەوتن لە هونەردا ئاسان نییە، بەاڵم توانیم 
بەسەر ئاستەنگەكانمدا زاڵ بم«.

سەبارەت بە رۆڵی ورووژاندن لە سینەمادا 

بابەتە  لە  باس  »ناتوانم  دەڵێت:  میرهان 

بەشێوەیەكی گشتی بكەم، بەاڵم سەبارەت 

بە خۆم بە هەموو شێوەیەك رۆڵی ورووژاندن 

بەشێوەیەكی ئاشكرا و راشكاوانە رەت دەكەم، 

ببینم  كۆمەاڵیەتی  رۆڵێكی  ئاساییە  بەاڵم 

و  بینەر  هەستی  لە  كاریگەریی  كە 

نەبێت  بەشێوەیەك  و،  نەكات  جەماوەر 

دەیكەی  تۆ  ئەوەی  بڵێن  پێم  زیاد  كە 

ئاواتی من  پێویستە، چونكە  لە  زیاد 

ئەوەیە بوونی خۆم بسەلمێنم و تەنیا لە 

رێگای هونەرەكەمەوە سەركەوتوو بم«.

میرهان:

هەركارێكدەیكەمكەخۆشمدەوێت
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حەوتەمینفیستیڤاڵیشانۆی
هەولێرجیاوازییزۆریدەبێتلەگەڵ

خولەكانیپێشوو

هیوا سوعاد: 

دوای ئەوەی لەبەر چەند هۆكارێك لە سااڵنی رابردوو راگیرا بوو، بڕیار وایە لە مانگی تشرینی 
دووەمی داهاتوو لە هەولێر حەوتەمین خولی )فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی هەولێر بۆ شانۆ( ئەنجام 
بدرێت، سەبارەت بە وردەكارییەكانی فیستیڤاڵەكە بەڕێوەبەری هونەری شانۆی هەولێر )هیوا 

سوعاد( بەم جۆرە وردەكارییەكانی بۆ گواڵن خستە ڕوو.
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ــۆ دواكەوتنــی  ــوو ب ــە هــۆكار ب ــا تاك ــا كۆرۆن * ئای
نێودەوڵەتیــی  فێســتیڤاڵی  حەوتەمیــن  ڕێكخســتنی 

هەولێــر؟
- لــە راســتیدا كۆرۆنــا هــۆكار نەبــوو بــۆ ئەنجــام 
نەدانــی ئــەم فێســتیڤاڵە لــە هەولێــر، بەڵكــو تێبینیمــان 
كــرد كــە نییەتێــك هەبــووە نایەوێــت ئــەم فیســتیڤاڵە لــە 
هەولێــر ئەنجــام بدرێــت، تەنانــەت رێگەیان نەدەدا كاری 
شــانۆییش هەبێــت، ســێ ســاڵە هەرچــی نووســراوە بــۆ 
شــانۆ بــەرزی دەكەینــەوە رەت دەكرێتــەوە، بــەاڵم ئێمەی 
شــانۆكاران قســەمان هەبــوو لــەو بارەیــەوە، جێگــەی 
سەرســوڕمانە كــە چەندیــن فێســتیڤاڵ لــە دهــۆك، 
ســلێمانی، كەركــوك، رانیــە و چەندیــن شــوێنی دیكــە 
بەڕێــوە چــووە، بــەاڵم كــە دەگاتــە هەولێــر، ســەرەڕای 
بوونــی دەیــان شــانۆكار، كەچــی ئاســتەنگ و گرفــت 
ــە  ــن، ك ــاس دەكرێ ــوو ب ــك بیان ــت وهەندێ درووســت دەبێ
هیــچ پەیوەنــدی بــە فێســتیڤاڵ و بزووتنــەوەی شــانۆی 

لــە هەولێــر نییــە.
* چەنــد واڵت و گرووپــی شــانۆی پێشــكەوتوو لــەم 

خولــەدا بەشــداری دەكــەن؟
ــە  ــداریكردن ل ــۆ بەش ــانۆگەری ب ــا ئێســتا 1٥ ش - ت
لــە  شــانۆگەرییەكان  هەڵبژێــردراون،  فێســتیڤاڵەكەدا 
ئیتاڵیــا، پۆڵەنــدا، ئەڵمانیــا، ئــوردن، میســر، لیبیــا، 
ــران، بەغــدا، ســووریا،  ــس، ســەڵتەنەتی عومــان، ئێ تون
ئاشــووری  شــانۆگەرییەكی  هەروەهــا  ســلێمانی، 

دەكات. فێســتیڤاڵەدا  لــەم  بەشــداری 
* ئایــا تەنیــا شــانۆگەری نمایــش دەكرێــت، یــان 

دەگرێــت؟ لەخــۆ  گفتوگــۆش  و  ســیمینار 
ــە  ــتیڤاڵەكەدا وۆركشــۆپمان هەی ــەی فیس ــە میان - ل
لەســەر نووســینی شــانۆیی، كۆمەڵــە كتێبێــك بــاڵو 
دەكرێتــەوە، هەروەهــا چەندیــن كــۆڕ ســاز دەكرێــت، جگە 
لــە كــۆڕی تایبــەت بــە شــانۆگەرییەكان، گۆڤارێكــی 
تایبــەت بــە فیســتیڤاڵ چــاپ دەكرێــت، رێــز لــە چەنــد 
كەســایەتییەك و فیلمــی دیكیۆمنتــاری لەســەر ژیانــی 
ــۆ  ــد كەســایەتییەك ئامــادە دەكرێــت و گەشــتێك ب چەن

چەنــد شــوێنەوارێ ئەنجــام دەدرێــت.
* جیاوازیــی ئــەم خولــە لەگــەڵ خولەكانــی پێشــووی 

فێســتیڤاڵەكە چییە؟
- ماوەیەكــە فێســتیڤاڵی شــانۆیی لــە شــاری هەولێــر 
ڕێــك نەخــراوە، بۆیــە ئێمــە لــە لیژنــەی ڕێكخســتن 
دەبینیــن كــە ئــەم فێســتیڤاڵە دەبێتــە تەحــەددا بــۆ ئێمــە، 
دەكــەن،  بەشــداری  یەكەمجــارە  بــۆ  واڵتێــك  چەنــد 
لەوانــە ســەڵتەنەی عومــان، ســووریا و لیبیــا، جگــە 
لــە زۆر شــانۆكاری ناســراو، گۆڕانكارییــەك لــە رووی 
شــوێنەكانی نمایشــكردنی شــانۆگەری و ســیمینار و 

وۆركشــۆپەكانەوە هەیە، تەنانەت شــوێنەكانیش بۆ تیمە 
بەشــداربووەكان جیــاواز دەبــن لــە فێســتیڤاڵەكانی دیكــە، 
پەنــا بــە خــوای گــەورە وبــە هــەوڵ و ماندووبوونــی 
كەســانی پەیوەندیــدار كــە فێســتیڤاڵێكی جیهانــی ڕێــك 
دەخەیــن كــە لــە الیەنــە ڕێكخســتن و تەكنیكییەكانــەوە 
لەگــەڵ ناوبانگــی هەولێــر بگونجێــت، ئەمــەش دەبێتــە 
هاندەرێكــی گــەورە بــۆ ئێمــە، بــۆ ئــەوەی لــە داهاتــوودا 

كاری باشــتر پێشــكەش بكەیــن.
* ئایــا لــە فێســتیڤاڵەكەدا باشــترین شــانۆگەری، 

ئەكتــەر، دەرهێنــەر و ســیناریۆ هەڵدەبژێردرێــن؟
پێشــووی  خولەكانــی  لــە  چــۆن  وەك  بێگومــان   -
ــە خەاڵتــەكان ئەنجاممــان داوە،  فێســتیڤاڵ ســەبارەت ب
ئــەم خولــەش پــڕ دەبێــت لــە خــەاڵت بــۆ بــراوەكان، 
شــانۆگەری،  باشــترین  ئەكتــەر،  باشــترین  خەاڵتــی 
باشــترین ســینۆگرافیا هەیــە،  و  دەرهێنــان  باشــترین 
جگــە لــە چەندیــن خەاڵتــی دیكــە كــە دواتــر رای 

دەگەیەنیــن.
لــەم  دەبێــت  ڕۆڵێكــی  هیــچ  تایبــەت  كەرتــی   *

فێســتیڤاڵەكەدا؟ خولــەی 
لــە  بازرگانــان  و  تایبــەت  كەرتــی  بەداخــەوە   -
ئێســتادا و لە ڕابردووشــدا بەشــدارییان لە ڕێكخســتنی 
فێســتیڤاڵەكەدا نەكــردووە، ڕەنگــە ئەمــەش بەهــۆی 
ــانۆ و  ــی ش ــە گرنگی ــت ل ــان بێ تێنەگەیشــتنی تەواوی
ڕێكخســتنی فێســتیڤاڵی شــانۆیی لــە شــاری هەولێــر، 
ــە دەســتكەوتنی قازانجــی  ــر ل ــان بی هەروەهــا هەندێكی
ــەم فێســتیڤاڵە هۆكارێــك  ــەوە، رەنگــە ئ مــاددی دەكەن
نەبێت بۆ بەدەســتهێنانی ســوود، بەاڵم پێویســتە ئەوەیان 
لــە یــاد بێــت كــە فیســتیڤاڵەكە بــە نــاوی هەولێــر و بــۆ 
هەولێــرە و، هەرچــی دەرەنجامێــك هەبێــت بــۆ هەولێــرە و 
خــودی خۆیــان ســوودی لــێ وەربگــرن، ئەگــەر بیكەنــە 
نەریتێــك و پشــتگیری لــە فیســتیڤاڵەكە بكــەن، رەنگــە 

پێویســتمان بــە پشــتگیریی حكومــەت نەبێــت.
ژمارەیــەك  ئێســتا  تــا  پێشــووەوە  خولــی  لــە   *
كــردووە،  ماڵئاواییــان  كــوردی  شــانۆی  ئەســتێرەی 

دەكرێتــەوە؟ یادیــان  خولــەدا  لــەم  چــۆن 
- بێگومــان ئێمــە ئەوانیشــمان لــە یــاد نەكــردووە، 
تەنانــەت بــەر لــەوەی رەزامەندییــش بدرێــت لەســەر 
فیلمێكــی  داماننــاوە  ئێمــە  فیســتیڤاڵ،  ســازدانی 
هەروەهــا  بكەیــن،  تۆمــار  ژیانیــان  لەســەر  تایبــەت 
بڕگەیەكــی تایبــەت دەبێــت لــە فیســتیڤاڵ بۆ رێزگرتن 
و  كار  تــا  و كەســوكاریان،  بەرهەمیــان  و  ژیــان  لــە 
ــەدا  ــی ئێم ــە یادەوەری ــی ل ــە زیندووی ــان ب بەرهەمەكانی
ئەزموونیــان  لــە  دەدەیــن ســوود  هــەوڵ  بمێننــەوە و، 

وەربگریــن.
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پێشكەوتنی یاری 
تۆپی دەست 
پێویستی بە 

ڕاهێنانی یاریزانی 
تازەپێگەیشتوو 

هەیە

یادی محەمەد :
گۆڵپارێزی تیپی تۆپی دەستی هەڵبژاردەی عێراق
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* تۆپی دەست الی تۆ چی دەگەیەنێت؟
- تۆپی دەستی الی من حەز و ئارەزوو و خولیایە.

* بۆچــی بــەردەوام ملماڵنــێ هەیــە لــە نێــو یاریزانانــی 
شــاری هەولێــردا و هۆكارەكــەی چییــە؟

- لــە نــاو هەمــوو وەرزشــێكدا كێبڕكــێ هەیــە، بــەاڵم 
ــرە، چونكــە  ــە ســااڵنی پێشــوو زیات ــاواز ل ــەم ســاڵ جی ئ
یانەكانــی ئــەم ســاڵ ئاســتی یاریزانەكانیــان نزیــك لــە 

ــوون.  ــەك ب ی
* كەمیــی ئەنجامدانــی پاڵەوانێتــی كاریگەریــی هەیــە 

لــە ســەر ئێــوەی یاریــزان؟
- تۆپــی دەســت لــە شــاری هەولێــر پشــتگوێ خــراوە، 
درەنــگ درەنــگ خولــی تایبــەت بــەم یارییــە بەرێــوە 
ئاســتی  لەســەر  دەبــێ  كاریگــەری  ئــەوەش  دەچێــت، 

یاریزانــان.
* ئاستی ئەم یارییە چۆن دەبینیت لە كوردستان؟

- بەهــۆی نەبوونــی توانــای دارایــی و پاڵپشــتی دارایــی 
زۆربــەی یانەكانــی نەیانتوانــی بەشــداری بكــەن، ئــەوەش 

ئاســتەكەی بەهێــز نابێــت. 
* بــۆ پێشــكەوتنی ئاســتی یاریــی تۆپــی دەســت چــی 

بكرێــت باشــە بــە شــێوەیەكی گشــتی؟
بكەوێــت  پێــش  دەســت  تۆپــی  یاریــی  ئــەوەی  بــۆ   -
پــێ  ڕاهێنانیــان  بهێنــن  پێگەیشــتوو  تــازە  یاریزانــی 
بكــەن، هەروەهــا لــە ڕووی ماددییــەوە هــاوكاری یانــەكان 

بكرێــت.
* گرفتــی ئێــوەی ئافــرەت لــە شــاری هەولێــر زیاتــر لــە 

چیــدا ڕەنــگ دەداتــەوە؟

بــۆ  بــن  رێگــر  خانــەوادەكان  لــە  هەندێــك  لەوانەیــە   -
ــە یــان یاریگــە، ئــەوەش  هاتنــی كچەكانیــان بــۆ نێــو یان
ــا. دەبێتــە هــۆكار بــۆ دروســت نەبوونــی یاریزانــی بەتوان

* خەونی وەرزشیت چییە وەكو كچە یاریزانێك؟
-خەونــی وەرزشــیی هەمــوو یاریزانێــك ئەوەیــە بگاتــە 
ــە  ــی پیشــەگەر ل ــو یاریزان ــت وەك ــە بتوانێ ــەو ئاســتە ك ئ

دەرەوەی واڵت یــاری بــكات.
* ئامانجت لە وەرزش كردن چییە؟

ــە  ــە ببم ــتێك پێشــكەش بكــەم ك ــە ئاس - ئامانجــم ئەوەی
ــۆ هەمــووان. ــی ســەرنج ب جێ

نێــو  لــە  بــە چ یاریزانێكــی جیهانــی سەرســامیت   *
یاریگــە؟

Tess west(  - سەرســامم بــە گۆڵپارێــزی هۆڵەنــدی
.)er

* پالنی داهاتووت چییە؟
خولــی  بەشــداریی  داهاتــوودا  لــە  دەدەم  هــەوڵ   -
گۆڵپارێــز. ڕاهێنــەری  ببمــە  و  بكــەم  گۆڵپارێــزی 

* داواكاریت لە بەرپرسانی وەرزشی چییە؟
هەمــوو  ڕووی  لــە  بكرێیــن  پشــتگیری  هیواداریــن   -
دیــار  بــۆ  یاریمــان  كاتەكانــی  ئــەوەی  بــۆ  شــتێكەوە، 
ــەك  ــوە بچێــت، ن ــە ســاڵێكدا دووجــار بەڕێ بكرێــت، كــە ل
بەهــۆی نەبوونــی پــارە و پاڵپشــتی بــۆ یانــەكان لــە چەنــد 

ســاڵێكدا یــەك پاڵەوانێتــی بكرێتــەوە.
* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟

-زۆر ســوپاس بــۆ گۆڤــاری گــواڵن، هیــوادارم هــەر بــەم 
شــێوەیە پاڵپشــتی وەرزشــكارانی كوردســتان بــن.

تیپی تۆپی دەستی یانەی وەرزشیی 
هەولێر، یەكێكە لە تیپە بەهێزەكانی 

سەرئاستی كوردستان و 
عێراق و هەمووكات ڕكابەری 

یانە بەهێزەكانی سەر ئاستی خولە بەهێزەكانی 
كوردستانە و كارگێڕیی یانەكەش بەردەوام گرنگی بە 
یاریزانانی دەدات، سااڵنەش بۆ خولەكانی دەرەوە وەكو 

خولی یانەكانی عەرەبی بەشدار دەبن، كارگێڕیی یانەی 
هەولێر بەردەوام گرنگی بە كچە یاریزانانی یانەكەی دەدات 

بۆ ئەوەی لەوپەری ئامادە باشیدابن بۆ خول و پاڵەوانێتییەكان، 
كچانی یانەكەش لە یاریزانە بەهێزەكانی كوردستان و عێراقن، 

یەكێك لە گۆڵپارێزە هەرە بەتواناكانی كوردستان و عێراقیش كچە گۆڵپارێز 
)یادی محەمەد(ـە كە ماوەیەكی زۆرە بەرگری لە تۆڕی گۆڵی یانەی هەولێری پایتەختی 

كوردستان دەكات، یادی لەدایكبووی ساڵی 1989شاری هەولێرە و خاوەنی چەندین ئەنجامی شایستەیە، 
جگە لە یانەی هەولێر بۆ یانەكانی قەاڵ و ئافرەتانی هەولێر و هەڵبژاردەی عێراقی یاریی كردوە، گۆڤاری 

گواڵنیش لە نزیكەوە چەند پرسیارێكی ئاراستە كرد، ئەویش وەاڵمی پرسیارەكانی دایەوە.

دیمانە: كارزان كانەبی
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ئەستێرەیەکی ئیسپانیا 
هەڕەشەی بێبەشبوونی 

مۆندیالی لەسەرە
ئیســپانی  مەدریــدی  ئەتلەتیکــۆ  یانــەی 
یانه كه یــان  كاپتنــی  کــرد، کۆکێــی  ئاشــکرای 
لــە یــاری یانەکــەی بەرانبــەر یانــەی ئەتلەتیکــۆ 
بیلبــاو لــه  خولــی ئیســپانیا، دووچــاری پێــكان 
نه توانێــت  له ســه ره   هه ڕه شــه ی  به مــه ش  بــووه ، 

بــكات. مۆندیــال  به شــداری 
و  مەدریــد  ئەتلەتیكــۆ  یاریزانــی  كۆكیــی 
هه ڵبــژارده ی ئیســپانیا لــەم یارییــە لــە  رانیــدا 

بــووه . پێــكان  دووچــاری 
بــه  پێــی زانیاریــی میدیاكانــی ئیســپانیا، كۆكــێ 
ئــه وه ی  بــۆ  ده كات،  كات  له گــه ڵ  پێشــبڕكێ 
چــاك بێتــه وه  و بتوانێــت به شــداری مۆندیالــی 

2022 بــكات.
ــد روونیكــردەوە، كۆكــێ،  ــه ی ئەتلەتیكــۆ مه دری یان

كــە 67 یــاری نێوده وڵه تــی لەگــەڵ ئیســپانیا كــردووه ، 
دەســتبەجێ دەســتی بــە قۆناغــی چاكبوونــەوە كــردووە 
دیــاری بكرێــت،  ئــەوەی وادەی گەڕانــەوەی  بەبــێ 
کــردووە،  ئاشــکرایان  ئیســپانیا  میدیاكانــی  بــەاڵم 
كــە بــۆ مــاوەی ســێ هەفتــە لــە یاریگــه كان دوور 

دەکەوێتــەوە.
لــه  چــواره م  لــە 23ی مانگــی داهاتــوو،  ئیســپانیا 
کۆســتاریکا  به رانبــه ر  قه تــه ڕ،  مۆندیالــی  رۆژی 
یــاری ده كات، دواتــر لەگــەڵ ئەڵمانیــا و ژاپــۆن یــاری 

ده کات.

مێسی بەربژێرەکانی بۆ 
بەدەستهێنانی نازناوی 
مۆندیال دەستنیشان کرد

مێســـی دوو هەڵبـــژاردە بەربژێـــر دەکات بـــۆ بردنـــەوەی 
پێیوایـــە  و  قەتـــەر  2022ی  مۆندیالـــی  نازنـــاوی 
ئەرژنتینـــا بەربژێـــر نییـــە بـــۆ بردنـــەوەی نازناوەکـــە.
ـــە  ـــان ل ـــانت جێرم ـــس س ـــتێرەی پاری ـــل میســـی ئەس لیۆنێ
لێدوانێکـــی بـــۆ رادیـــۆی مۆنتـــی کارلـــۆی فەرەنســـی 
بـــۆ  لـــە هەڵبـــژاردەکان بەربژێـــرن  دەڵێـــت: بەشـــێک 
ــە  ــەر لـ ــی قەتـ ــی 2022ــ ــاوی مۆندیالـ ــەوەی نازنـ بردنـ
نێوانیانـــدا بەڕازیـــل، ئەڵمانیـــا، فەرەنســـا، ئەنگڵتـــەرە و 

ــپانیا بەبـــێ ئـــەوەی نـــاوی ئەرژەنتیـــن بهێنێـــت. ئیسـ
داوای  ئەگـــەر  دەکات  ئـــەوەش  بـــۆ  هێمـــا  مێســـی 
لێبکرێـــت تەنیـــا هەڵبژاردەیـــەک یـــان دووان بەربژێـــر 
بەڕازیـــل و  ئـــەوە  نازناوەکـــە  بردنـــەوەی  بـــۆ  بـــکات 
فەڕەنســـا هەڵدەبژێرێـــت و دووپاتیدەکاتـــەوە ئـــەم دوو 
بردنـــەوەی  بـــۆ  بەربژێـــرن  گەورەتریـــن  هەڵبژاردەیـــە 

قەتـــەر. مۆندیالـــی  نازنـــاوی 
لـــە قۆناغـــی  لـــە مۆندیالـــی 2018  مێســـی، کـــە 
شـــازدە لەگـــەڵ ئەرژەنتیـــن ماڵئاواییـــان کـــرد 
بـــەوە  ئامـــاژەی  رابـــردوو  مـــاوەی  لـــە 
کردبـــوو، کـــە مۆندیالـــی 2022 
دواییـــن مۆندیالـــی دەبێـــت لـــە 

یاریکردنـــی. کاروانـــی 
بڕیـــارە لـــە 20ی مانگـــی 
مۆندیالـــی  داهاتـــوو 
دەســـتپێبکات  قەتـــەر 
18ی  تاکـــو  و 
دواتـــر  مانگـــی 
دەبێـــت،  بـــەردەوام 
هه ڵبژارده كـــه ی 
بـــه   ئەرژەنتیـــن 
یه تی  ا د كر ســـه ر
لـــه   مێســـی 
خـــی  نا قۆ
نـــی  مه ڵه كا كۆ
لـــه   مۆندیـــال 
ســـێیه م  كۆمه ڵـــه ی 
ســـعوودیه ،  هاوشـــانی 
پۆڵه نـــدا  و  مه كســـیك 

ده كـــه ن. یـــاری 
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بنزیما خەاڵتی باڵۆندۆری وەرگرت
كه ریــم بنزیمــا ئه ســتێره ی ریــال مه دریــد، لــه  ته مه نــی 
توانــی  ســه ركه وتوو،  وه رزێكــی  دوای  ســاڵیدا   34
خه اڵتــی تۆپــی زێڕیــن )بالــۆن دۆر( به ده ســت بهێنێــت.

لــه  شــانۆی شــاتلیێ لــه  پاریــس، ئاهه نگــی دابه شــكردنی 
فوتبــۆڵ  فڕانــس  گۆڤــاری  خه اڵته كانــی  66ـــمینی 
به ڕێوه چــوو، لــه  ناویانــدا خه اڵتــی تۆپــی زێڕیــن )بالــۆن 

دۆر(.
ــژارده ی  ــد و هه ڵب ــال مه دری ــم بنزیمــا ئه ســتێره ی ری كه ری
فڕه نســا، خه اڵتــی بالــۆن دۆری وه ك باشــترین یاریــزان 

بــۆ ســاڵی 2022 به ده ســت هێنــا.
به ده ســت  شــتێكی  هه مــوو  رابــردوو  وه رزی  كه ریــم 
خولــی  ئەوروپــا،  پاڵەوانەکانــی  یانــە  خولــی  هێنــا، 
ئیســپانیا، جامــی ســوپه ری ئیســپانیا، گۆڵــكاری خولــی 
پاڵەوانەکانــی ئەوروپــا و گۆڵــكاری خولــی ئیســپانیا و 

ئیســپانیا. ســوپه ری  گۆڵــكاری 
خه اڵته كــه ی  زیــدان  زه ینه دیــن  ئاهه نگه كــه دا  لــه  
پێشــكه ش بــه  بنزیمــا كــرد و هــاوكات بــاوك و دایــك و بــرا 

ئاماده بــوون. بنزیمــا  خێــزان و منداڵه كــه ی  و 
هــه ر لــه  بۆنه كــه دا خه اڵته كانــی تریــش دابــه ش كــران، 

ــوون: ــه م شــێوه یه  ب ــه  ب ك
کۆرتــوای گۆڵپارێــزی ریــال مەدریــد، خەاڵتــی باشــترین 

گۆڵپارێــزی وەرگــرت، خەاڵتــی )یاشــین(.
ــرد  لێڤاندۆڤســکی، هێرشــبەری بەرشــلۆنە، خەاڵتــی گێ

ــکار وەرگــرت. ــەری وەک باشــترین گۆڵ مول
خه اڵتــی  ئینگلیــزی،  ســیتیی  مانچســته ر  یانــه ی 

وه رگــرت. یانــه ی  باشــترین 
خەاڵتــی   ، میونیــخ  بایــرن  یاریزانــی  مانــێ  ســادیۆ 
ــی کاری  ــە هــۆی ئەنجامدان سۆکراتیســی وەرگــرت، ب

مرۆڤانــە. و  خێرخــوازی 
ســاڵی  بــۆ  بەرشــلۆنە،  یاریزانــی  پۆتیــاس  ئالیکســیا 
بالــۆن دۆری وەک  لەســەریەک، خەاڵتــی  دووەمــی 

لــە 2022 وەرگــرت. باشــترین خانمــە یاریــزان 
گاڤــی، یاریزانــی بەرشــلۆنە خەاڵتی)کۆپــا(ی وەک 

باشــترین یاریزانــی الو وەرگــرت.
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ئیڤان خالید
 بۆ كارەبا زۆر یانەی ڕەتكردەوە
یانەكانـــی ناوەڕاســـت و باشـــووری عێراقـــی بـــەردەوام لـــە هەوڵـــدان بـــۆ ئـــەوەی ئەســـتێرە 
كوردەكانـــی شـــارەكانی كوردســـتان بگوازنـــەوە ریـــزی یانەكانیـــان، لـــەم ناوەشـــدا 
چەندیـــن یاریزانـــی كـــورد پەیوەندیـــان بـــە ریـــزی یانەكانـــی دیكـــەی شـــارەكانی 
ــەم  ــۆ وەرزی نوێـــی خولـــی نایابـــی عێراقـــی، یەكێـــك لـ ــردووە بـ عێراقـــی كـ
یاریزانانـــەش )ئیڤـــان خالیـــد(ی یاریزانـــی پێشـــووی یانـــەی هەولێـــرە، 
لـــە بـــارەی پەیوەندیكردنیشـــی بـــە ریـــزی یانـــەی كارەبـــا، ئیڤـــان بـــۆ 
ـــەڕێ كـــرد لەگـــەڵ  ـــاری گـــواڵن گوتـــی: »ســـاڵێكی باشـــم ب گۆڤ
یانـــەی كارەبـــا و گەیشـــتنە یاریـــی كۆتایـــی جامـــی عێـــراق، 
ئـــەوەش دەســـتكەوتێكی گرنگـــە بـــۆ مـــن، منیـــش لەگـــەڵ 
یانـــەی كارەبـــا ئاســـوودەم و كاپتـــن لوئـــەی زۆر ســـوور بـــوو لەســـەر 
ـــی گرێبەســـتی  ـــارەی هەبوون ـــە ب ـــەوەی گرێبەســـتەكەم«، ل نوێكردن
دیكـــەش ئیڤـــان گوتـــی: »لـــە هەریـــەك لـــە یانەكانـــی زاخـــۆ و نـــەورۆز 
ــن  ــەاڵم مـ ــوو، بـ ــۆ هاتبـ ــتم بـ ــان گرێبەسـ ــەف و نەفتـــی میسـ ــە و نەجـ وتەڵەبـ
ـــك  ـــی كۆمەڵێ ـــژارد، بەهـــۆی بوون ـــام هەڵب ـــەی كارەب بەهـــۆی ئاســـوودەییم، یان
یاریزانـــی بەتوانـــا لـــەم یانەیـــە، ئێســـتاش تیپێكـــی زۆر باشـــمان هەیـــە و 
دەتوانیـــن كێبڕكـــێ بكەیـــن لەســـەر پلەكانـــی پێشـــەوە، و دەتوانیـــن ئـــەو ئامانجـــە 
ـــردوو ئاســـت و ئەنجامـــی گـــەورە  ـــە هەمـــان نەفەســـی وەرزی ڕاب بپێكیـــن و ب
ــتێكی  ــدەدەم ئاسـ ــورد هەوڵـ ــی كـ ــو یاریزانێكـ ــش وەكـ ــن، منیـ ــت بهێنیـ بەدەسـ
ـــم ئامانجـــم  ـــەر شـــوێنێك ب ـــە ه ـــردوو پێشـــكەش بكـــەم، ل ـــە وەرزی ڕاب باشـــتر ل
ئـــەوە بـــووە كـــە باشـــترین یاریـــزان بـــم و باشـــترین ئاســـت پێشـــكەش بكـــەم«، لـــە 
بـــارەی گرفتەكانیـــش گوتـــی: »هیـــچ گرفتێكـــم نییـــە لەگـــەڵ یانـــەی كارەبـــا، 
بگـــرە زۆریـــش ئاســـوودەم لەگـــەڵ دەســـتەی ڕاهێنـــەران و یاریزانانـــی یانەكـــە، 

هەموومـــان بـــە یەكـــەوە ئامانجـــی گەورەمـــان هەیـــە لـــەم یانـــەدا«.

خولی نایابی تۆپی دەستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی كوردستان دەستی پێ كرد
ئـــەم وەرزەش ســـەركەوت موحســـین ســـكرتێری یەكێتـــی 
فیدراســـیۆنی تۆپـــی دەســـتی كوردســـتان لـــە بـــارەی 
ئامادەكارییەكانیـــان، بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: 
كوردســـتان  دەســـتی  تۆپـــی  فیدراســـیۆنی  »وەكـــو 
ئامادەكاریـــی پێویســـتمان كـــردووە بـــۆ ئـــەوەی ســـەرجەم 
ــە  ــەك لـ ـــەن، هەریـ ـــداری بك ــتان بەش ــی كوردسـ یانەكانـ
یانەكانـــی هەولێـــر و كەركـــووك و ســـلێمانی و كۆیـــە 
و ســـۆالڤی نـــوێ و ســـۆران بەشـــداری ئـــەم وەرزەی 
خولـــی نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان دەكـــەن بـــۆ ئاســـتی 
ــوازی  ــێوە پێشـ ــن شـ ــە جوانتریـ ــان داوە بـ ــوڕان، هەوڵمـ كـ
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بـــە  گرنگیـــدان  بەمەبەســـتی 
لـــە  دەســـت  تۆپـــی  یارییەكانـــی 
شارەكانی كوردستان و وەكو بەرنامەی 
فیدراســـیۆنی  خـــۆی،  ســـااڵنەی 
وەرزی  بـــۆ  كوردســـتان  دەســـتی  تۆپـــی 
دەســـتی  تۆپـــی  نایابـــی  خولـــی  نوێـــی 
یانەكانـــی كوردســـتان بـــۆ ئاســـتی كـــوڕان، 
ــی  ــی نایابـ ــی خولـ ــە ئەنجامدانـ ــا بـ هەڵسـ
ــی  ــەرجەم یانەكانـ ــۆ سـ ــتی، بـ ــی دەسـ تۆپـ
ئامادەكارییەكانـــی  بـــارەی  لـــە  كوردســـتان، 
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لەســـەر  كێبڕكـــێ  ســـااڵنە  كوردســـتان  یانەكانـــی 
بەدەســـتهێنانی پلەكانـــی پێشـــەوە لـــە خولـــی بالـــەی 
یانـــەی  دەكـــەن،  عێـــراق  و  كوردســـتان  یانەكانـــی 
ســـەنحاریبی شـــاری دهۆكیـــش هەمـــوو ســـاڵێك ئاســـت 
و ئەنجامـــی باشـــی هەیـــە لـــە خولەكانـــدا، ئەمســـاڵیش 
پشـــتی بـــە كۆمەڵێـــك یاریزانـــی بەتوانـــا بەســـتووە، یەكێـــك 
ــرۆ جەمیـــل( ــە بەتواناكانـــی یانەكـــەش )هێـ ــە یاریزانـ لـ
ی یاریزانـــی یانـــەی وەرزشـــیی ســـەنحاریبە، كـــە بـــە 
گرێبەســـتێك لـــە ناحیـــەی تـــەق تەقـــەوە پەیوەندیـــی 
ـــرۆ جەمیـــل  ـــەم بارەشـــەوە هێ ـــە ســـەنحاریبەوە، ل كـــردووە ب
بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »مـــن ئەمســـاڵ بـــە 
ــەنحاریبەوە،  ــردووە یانـــەی سـ ــم كـ ــتێك پەیوەندیـ گرێبەسـ
ــۆ  ــن بـ ــكەش بكەیـ ــاش پێشـ ــتێكی زۆر بـ ــان ئاسـ توانیمـ
ئـــەوەی نازناوەكانـــی كوردســـتان و عێراقـــی بەدەســـت 

ـــەنحاریب  ـــەی س ـــە یان ـــن ل ـــن، م بهێنی
زۆر ئاســـوودەم، لـــە ســـاڵی 2006 
ـــەم،  ـــە دەك ـــی بال ـــا ئێســـتا یاری ت
ـــە یانەكانـــی تـــەق  لـــە هەریـــەك ل
ـــم  ـــی یاری ـــە و برایەت ـــەق و كۆی ت
كـــردووە، زۆریـــش ئاســـوودە بـــووم 
ریـــزی  لـــە  كـــە  ماوەیـــە  ئـــەو 
ـــاری  یانەكـــەی شـــاری دهـــۆك ی
شـــوێنێك  هـــەر  لـــە  دەكـــەم، 
یاریـــم كردبێـــت ئاســـتی باشـــم 
و پێویســـتم پێشـــكەش كـــردووە، 
ئەوەندەشـــی لـــە توانامـــدا بێـــت، 

خزمەتـــی یانەكانـــی كوردســـتانم 
كـــردووە«.

هێرۆ لەگەڵ سەنحاریب ئاسوودەیە

خولی نایابی تۆپی دەستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی كوردستان دەستی پێ كرد

لـــە  یارییەكانیـــش  و  بكرێـــت  خولـــە  لـــەم 
ســـەرجەم شـــارەكانی كوردســـتان بەڕێـــوە دەچێـــت، 
ــۆ  ــە بـ ــوون و هاتنـ ــێوازی چـ ــە شـ ــە بـ خولەكـ
ـــە بەشـــداربووەكانی كوردســـتان،  ســـەرجەم یان
خولەكـــە  بتوانیـــن  ئەوەیـــن  بەهیـــوای 
بەشـــێوەیەكی زۆر جـــوان و ســـەردەمییانە 

لـــە ســـەر شـــێوازی نێودەوڵەتـــی ئەنجـــام بدەیـــن، 
هەفتـــەی ســـێ یـــاری لـــە نێـــوان هـــەر شـــەش یانـــەی 
ـــارەی گرفتەكانیـــش  ـــە ب ـــوە دەچێـــت، ل ـــوو بەڕێ بەشـــدار ب
گوتـــی: »هیـــچ گرفتێكـــی ئەوتۆمـــان نییـــە و تەنیـــا 
بـــە شـــێوازیكی جـــوان بەڕێـــوە  دەمانەوێـــت خولەكـــە 
ــداربووەكانیش  ــە بەشـ ــەرجەم یانـ ــی سـ ــن، سوپاسـ ببەیـ

دەكەیـــن، بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن خولێكـــی بەهێـــز 
ـــە  ـــن، ئامانجـــی ئێمـــە گرنگیدان ـــوە ببەی بەڕێ

ـــی دەســـت لەســـەر  ـــی تۆپ ـــە یارییەكان ب
ئاســـتی كوردســـتان، بـــۆ ئـــەوەی 
ئـــەو  بتوانیـــن زیاتـــر خزمەتـــی 

یارییە بكەین«.
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ئایا لە زستاندا 
پێویستیمان بە كەپسولی ڤیتامین D دەبێت؟

تەندروســـتی،  بـــۆ  گرنگـــە  زۆر   D ڤیتامیـــن    
ـــەم  تیشـــكی خـــۆر ســـەرچاوەی ســـەرەكی سروشـــتیی ئ
ـــە.  ـــەواوی رۆژان ـــڕی ت ـــی ب ـــۆ دابینكردن ـــە ب ڤیتامینەی
ـــەوەی بەركەوتـــن  ـــە وەرزی زســـتاندا لەگـــەڵ كەمبوون ل
 D ــن ــی ڤیتامیـ ــەری كەمیـ ــۆر ئەگـ ــكی خـ ــە تیشـ بـ
زیـــاد دەبێـــت چونكـــە لەوانەیـــە كـــە دابینكردنـــی بـــڕی 
پێویســـتی رۆژانـــە تەنیـــا لـــە خۆراكـــەوە كارێكـــی 
ئاســـان نەبێـــت، بۆیـــە پێویســـتە كـــە ڤیتامیـــن D لـــە 
ــۆر  ــی دكتـ ــە رێنمایـ ــت بـ ــول وەربگیرێـ ــگای كەپسـ رێـ
كـــە بـــڕ و مـــاوەی بەكارهێنانـــی دیـــاردەكات. بـــە 

ــێوەیەكی گشـــتی بـــە درێژایـــی مانگەكانـــی  شـ
وەرزی زســـتان رۆژانـــە وەرگرتنـــی یـــەك كەپســـول 
كـــە 2000 یەكـــەی جیهانـــی )5 مایكرۆگـــرام( 
Chle� كـــە بـــە كۆلیكالســـیفیرۆل D3  ڤیتامیـــن

ــان  ــاش یـ ــت لەپـ ــراوە لەخۆبگرێـ calciferol ناسـ
ــۆ  ــە بـ ــدا بەسـ ــەرەكی خۆراكـ ــی سـ ــەڵ ژەمـ لەگـ
كەمیـــی  نیشـــانەكانی  پێگەیشـــتوو.  كەســـانی 
ڤیتامیـــن D: الوازبوونـــی سســـتمی بەرگریـــی 
لـــەش و زیادبوونـــی ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە 

ــە  هەوكردنـ
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هۆكارەكانی خەوزڕان

چەند رێگایەكی ئاسان بۆ 
دابەزاندنی كۆلیستیرۆل

دابەزاندنـــی  كـــە  ســـەلمێنراوە  ئەمـــە    
ئاســـتی كۆلیســـتیرۆل ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە 
نەخۆشـــیی دڵ و جەلتـــەی مێشـــك كـــەم دەكاتـــەوە. 
بـــۆ دابەزاندنـــی ئاســـتی بـــەرزی كۆلیســـتیرۆل پەیـــڕەوی 
ئـــەم هەنـــگاوە ســـادانە بكـــە: بچووككردنـــەوەی قەبـــارەی 
و  خـــۆراك  جۆراوجۆركردنـــی  خـــۆراك،  ژەمەكانـــی 
هەڵبژاردنـــی خۆراكـــی تەندروســـت كـــە بڕێكـــی باشـــی 
ســـەوزە و میـــوە و پاقلەمەنییـــەكان لەخۆبگرێـــت لەگـــەڵ 
ماســـی و چەورییـــە تەندروســـتەكان بـــە بـــڕی كـــەم وەكـــو 
 ،Canola oil زەیتـــی زەیتـــوون یـــان زەیتـــی كانـــۆال
هەروەهـــا كاكڵـــە گوێـــز و بـــاوی لەگـــەڵ خۆراكـــی 
ــە  ــانەكان كـ ــاددە دژەئۆكسـ ــاڵ و مـ ــە ریشـ ــد بـ دەوڵەمەنـ
رۆڵـــی بەرچاویـــان لـــە دابەزاندنـــی ئاســـتی بـــەرزی 
كۆلیســـتیرۆلی  بەتایبەتـــی  هەیـــە  كۆلیســـتیرۆلدا 

خـــراپ LDL، هەروەهـــا دانەوێڵـــەی تـــەواو، 

ـــر و  ـــە تێ ـــە چەوریی ـــرا ك ـــی خێ ـــە خۆراك ـــەوە ل دووركەوتن
نێوەنـــدەكان Trans fats لەخۆدەگـــرن، كەمكردنـــەوەی 
كێشـــی  دابەزاندنـــی  مـــاڵ،  دەرەوەی  لـــە  خـــواردن 
رۆژانـــە  پزیشـــكی،  چاودێریـــی  بـــە  لـــەش  زیـــادی 
ئەنجامدانـــی مەشـــقی وەزرشـــی هەوایـــی ســـووك یـــان 
نەبێـــت  كەمتـــر  خولـــەك   45 لـــە  كـــە  مامناوەنـــدی 
ــار وەكـــو پیادەڕۆیـــی یـــان  بـــەالی كـــەم هەفتانـــە 5 جـ
مەلـــە یـــان راكـــردن، پەیڕەوكردنـــی هەمـــوو رێگاكانـــی 
ـــەوە  ـــە، دووركەوتن ـــی رۆژان ســـووككردنی سترێســـی ژیان
خواردنـــەوە  لـــە  دووركەوتنـــەوە  جگەرەكێشـــان،  لـــە 

ئەلكهولییـــەكان.

ـــە  ـــە نووســـتندا ب ـــت ل ـــە گرف ـــاوە، وات   خـــەوزڕان Insomnia حاڵەتێكـــی ب
شـــێوەی گرفـــت لـــە چوونەخـــەو یـــان بەردەوامبوونـــی خـــەو یـــان بیداربوونـــەوە بـــەر 
لـــە تەواوكردنـــی خەوێكـــی دروســـت. خـــەوزڕان 3 جـــۆری هەیـــە: خەوزڕانـــی كاتـــی 
Transient كـــە بـــۆ مـــاوەی كەمتـــر لـــە یـــەك مانـــگ بـــەردەوام دەبێت،خەوزڕانـــی 
تیـــژ Acute یـــان كـــورت خایـــەن كـــە 1-6 مانـــگ دەخایەنێـــت، خەوزڕانـــی درێژخایـــەن 

Chronic كـــە لـــە 6 مانـــگ زیاتـــر بـــەردەوام دەبێـــت. هـــۆكارە ســـەرەكییەكانی خـــەوزڕان: 
ســـترێس، چوونـــە ژینگـــەی و دەوروبەرێكـــی نـــوێ و نامـــۆ، رووناكیـــی زۆر 

ــەی  ــن، پیشـ ــی خەوتـ ــگای ناڕحەتـ ــای زۆر، جێـ ــب، گەرمـ و غەڵبەغەڵـ
ـــە زانكـــۆ، شـــوێن گواســـتنەوە،  ـــان چوون ـــە ی ـــان گۆڕینـــی قوتابخان نـــوێ ی
ــز، گرفـــت  ــەكان، مردنـــی كەســـی نزیـــك و ئازیـ ــەوە و ئەزموونـ تاقیكردنـ
لـــە پەیوندییـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان، خەمۆكـــی، گرفتـــی تەندروســـتی وەكـــو 
ـــۆ  ـــەوەی ترشـــەلۆكی گـــەدە ب ـــووت، گەڕان ـــان هەســـتەوەریی ل ـــران ی لووتگی
بەشـــی خـــوارەوەی ســـوورێنچك Acid reflux، نەخۆشـــیی گالنـــدی 
دەرەقـــی، ئـــازاری درێژخایـــەن، نەخۆشـــیی پاركینســـۆن، هەناســـەتەنگی 
ــەوە  ــان، خواردنـ ــااڵچوون، جگەرەكێشـ ــەودا Sleep apnea، بەسـ ــی خـ لەكاتـ
ـــەوەی شـــلەمەنییە كافائینییەكانـــی وەكـــو چـــای  ـــاد خواردن ئەلكهولییـــەكان، زی
و قـــاوە، هەروەهـــا وەكـــو زیانـــی البـــەالی بەكارهێنانـــی چەنـــد دەرمانێـــك، 
ــتانی بـــەرزی خوێـــن، دەرمانـــی  بۆنموونـــە دەرمانەكانـــی كۆنترۆلكردنـــی پەسـ

هۆرمۆنـــی، لەگـــەڵ دەرمانەكانـــی چارەســـەركردنی رەبـــو و هەســـتەوەری.  
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مەترسییەكانی نەخۆشیی 
شەكرەی دەستنیشان نەكراو!
  بەپێـــی ئامـــارە پزیشـــكییەكان نزیكـــەی 21.4% ی 
پێگەیشـــتووان دوچـــاری نەخۆشـــیی شـــەكرە دەبـــن كـــە 
بـــۆ مـــاوەی چەنـــد ســـاڵێك بـــەردەوام دەبێـــت بـــێ ئـــەوەی 
كـــە دركـــی پێیبكـــەن و دەستنیشـــان بكرێـــت، چونكـــە 
ــتین  ــانەی گشـ ــانە زووەكانـــی پـــاش تووشـــبوون نیشـ نیشـ
ـــت.  ـــی نەخۆشـــیی شـــەكرەیان لێنەكرێ ـــە گومان كـــە لەوانەی
ئەگـــەر نەخۆشـــیی شـــەكرە بـــە دروســـتی دەستنیشـــان 
نەكرێـــت و چارەســـەرنەكرێت بـــۆ كۆنترۆلكردنـــی ئاســـتی 
ـــد وســـتیی  ـــی تەن ـــەوا ئەگـــەری ئاڵۆزی ـــن، ئ شـــەكری خوێ
ـــی ئەگـــەری  ـــە شـــێوەی: زیادبوون ـــە پێشـــەوە ب گـــەورە دێن
تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــی دڵ و بۆڕییەكانـــی خوێـــن، 
نـــۆرەی دڵ، جەلتـــەی مێشـــك، هەوكردنـــی دەمـــارەكان 
Neuropathy، نەخۆشـــیی گورچیلـــە كـــە لەوانەیـــە 
ــەكان، گرفـــت  ــە پەككەوتنـــی یەكجارەكـــی گورچیلـ ببێتـ
لـــە تـــۆڕەی چـــاو و زیادبوونـــی ئەگـــەری ئـــاوی ســـپی 
ببێتـــە  لەوانەیـــە  كـــە   Glaucoma رەش  ئـــاوی  و 
ــدا لـــە ئەنجامـــی  هـــۆی كوێربـــوون، گرفـــت لـــە پێیەكانـ
ـــەوەی هاتووچـــۆی خوێـــن كـــە هەندێـــك جـــار كار  كەمبوون
دەگاتـــە الڕەشـــە كـــە تەنیـــا بـــە بڕینـــەوە بـــە نەشـــتەرگەری 
ــت  ــی پێسـ ــەردەكرێت، گرفتەكانـ Amputation چارەسـ
ڤایرۆســـی،  و  بەكتریایـــی  هەوكردنـــی  شـــێوەی  بـــە 
دواكەوتنـــی چاكبوونـــەوەی بریـــن، گرفـــت لـــە كۆئەندامـــی 
هەرســـدا بـــە شـــێوەی هێڵنـــج و رشـــانەوە و ئـــازاری گـــەدە، 
ـــەزای  ـــی ئێســـكی شـــەویالك. ق ـــوك و هەوكردن گرفتـــی پ
دووكانـــی ســـەر بـــە پارێـــزگای ســـلێمانی گرنگیـــی بـــە 
زۆربـــەی یارییـــە وەرزشـــیەكان دەدات لـــە هـــەردوو ئاســـتی 
كـــوڕان و كچـــان و ســـااڵنە لـــە چەندیـــن یـــاری ئەنجامـــی 
بەرچـــاوی هێنـــاوە، ئەمســـاڵیش دەیـــەوێ لـــە خولەكـــە 
تیپـــی فوتســـاڵ شـــەڕی بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی گـــەورە 

بـــكات.

رۆژانە 
چەند پرۆتین 

پێویستە بۆ 
بینای ماسوڵكەكان؟

 Amino پرۆتیـــن لـــە ترشـــە ئەمینییـــەكان
و  خانـــە  هەمـــوو  لـــە  پێكدێـــت،   acids

شـــانەكانی لەشـــدا هەیـــە و رۆڵـــی زۆر گرنگـــی 
هەیـــە بەتایبەتـــی بـــۆ هێـــز و گەشـــەی ماســـوڵكە 

ــر و برینداربوونێـــك،  ــەوە پـــاش هـــەر زەبـ وچاكبوونـ
هەروەهـــا فرمانـــی بەرگریـــی لـــەش و بەرهەمهێنانی 
وزە. پرۆتیـــن كـــە لـــە خۆراكـــەوە دەگاتـــە كۆئەندامـــی 
هـــەرس، شـــیدەبێتەوە بـــۆ ترشـــە ئەمینییـــەكان كـــە 
لـــەش ســـوودیان لێوەردەگرێـــت. ســـەرچاوە خۆراكییـــە 
دەوڵەمەندەكانـــی پرۆتیـــن: گۆشـــتی ســـوور، پەڵـــەوڕ، 
هێلكـــە، ماســـی، شـــیرەمەنی، ســـۆیا، پاقلەمەنییـــەكان، 
كاكڵەكانـــی وەكـــو گوێـــز و بـــاوی، نیســـك، لەگـــەڵ 
تـــۆوەكان. پێویســـتیی رۆژانـــەی پرۆتیـــن بـــۆ تەمەنـــی 
19 ســـاڵ و بەســـەرەوە بریتییـــە لـــە 50-175 گـــرام 
كـــە كـــۆی وزەی رۆژانـــە 2000 كالـــۆری بێـــت، یـــان 
0.8 گـــرام پرۆتیـــن بـــۆ هـــەر كیلۆگرامێـــك كێشـــی 
لـــەش. وەرگرتنـــی بـــڕی كەمـــی پرۆتیـــن لـــە خۆراكـــەوە 
ــە  ــر لـ ــە كەمتـ ــەوە واتـ ــەش پڕنەكاتـ ــتیی لـ ــە پێویسـ كـ
50 گـــرام رۆژانـــە، دەبێتـــە ئەگـــەری پووكانـــەوە یـــان 
كەمبوونـــەوەی بارســـتایی ماســـوڵكەكان، هەروەهـــا 
وەرگرتنـــی بـــڕی زیاتـــر لـــە پرۆتیـــن لـــە خۆراكـــەوە 
ــەر كیلۆگرامێـــك كێشـــی  ــۆ هـ ــرام بـ ــە 2 گـ ــە لـ كـ
ـــە تەندروســـتی  ـــان ب ـــەوا زی ـــت ئ ـــر بێ ـــەش زیات ل

دەگەنێت.
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بـــە تێربـــوون و پڕبوونـــی گـــەدە، ســـك ئێشـــە، هێڵنـــج، 
كەمبوونـــەوەی ئـــارەزووی خـــواردن، كەمبوونـــەوی 
)زەردوویـــی  پێســـت  زەردبوونـــی  لـــەش،  كێشـــی 
Jaundice(، ئاوســـانی ســـك و قاچـــەكان، هەروەهـــا 

هەســـتكردن بـــە بێهێـــزی گشـــتیی لـــەش.

زیانەكانی كات بەسەربردن تا درەنگانی شەو!
خـــەوی دروســـت زۆر گرنگـــە بـــۆ تەندروســـتیی 
مێشـــك و جەســـتە، مانـــەوە و بەســـەربردنی كات 
تـــا درەنگانـــی شـــەو Staying up late هـــۆكارە 
بـــۆ تووشـــبوون بـــە گەلێـــك گرفتـــی تەندروســـتی. 
ـــە دواخســـتنی  ـــووە ك ـــدا هات ـــە توێژینەوەیەكـــی نوێ ل
نووســـتن و كات بەرســـەربردن تـــا درەنگانـــی شـــەو 
هانـــدەرە بـــۆ نووســـتن و پرخـــە لەكاتـــی رۆژدا كـــە 
ئەگـــەر ماوەكـــەی لـــە 30 خولـــەك زیاتـــر بێـــت ئـــەوا 
ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە زیادبوونـــی چەوریـــی 
جگـــەر Fatty liver زۆر بەرزدەبێتـــەوە. لـــە الیەكـــی 
تـــر، لێكۆڵینـــەوەكان ئاماژەیـــان بەمـــە كـــردووە كـــە 
مانـــەوە تـــا درەنگانـــی شـــەو و بەیانییـــان درەنـــگ 
ـــی ئەگـــەری  ـــۆ زیادبوون ـــدەرە ب لەخـــەو هەڵســـان هان
پێســـتی  رەنگـــی  تاریكبوونـــی  بـــە:  تووشـــبوون 
تاریـــك  ئەڵقـــەی  شـــێوەی  بـــە  بـــەری چـــاوەكان 
كێشـــی  زیادبوونـــی  پەســـتی،   ،Dark circles
لـــەش، خـــەوزڕان، زیادبوونـــی ئەگـــەری كارەســـاتە 
ــان  ــەرنج یـ ــەوەی سـ ــەر كەمبوونـ ــتكردەكان لەبـ دەسـ
ـــد جۆرێكـــی  ـــە چەن ـــا تووشـــبوون ب ـــز، هەروەه تەركی
شـــێرپەنجە. گرنگتریـــن نیشـــانەكانی زیادبوونـــی 
ـــتكردن  ـــە: هەس ـــن ل ـــی جگـــەر بریتی ـــژەی چەوری رێ
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شەحنكەرەوەی بێ وایەر 
بۆ گشت ئامێرێك

ـــت  ـــەر نەزانێ ـــتێك رەنگـــە خوێن ـــوو ش ـــە هەم ـــەر ل ب
ـــە  ـــۆ ب ـــە و ب ـــازی چیی ـــی- مەج ـــتەواژەی واقیع دەس
ــتا  ــا ئێسـ ــەوە هەتـ ــەوە. بەداخـ ــا ناكرێتـ ــوردی مانـ كـ
ناوێكـــی وای بـــۆ دانەنـــدراوە و منیـــش نامـــەوێ 
وشـــەی  بـــەاڵم  دابنێـــم.  بـــۆ  ناوێكـــی  لەخـــۆوە 
واقیعی-مەجـــازی بـــەو ئامێرانـــە دەگوترێـــن كـــە 
لـــە راســـتیدا مەجازیـــن واتـــە واقیعـــی نیـــن، بـــەاڵم 
كاتێـــك بەكارهێنـــەر ســـوودی لێوەردەگـــرێ 
خـــۆی  واقیعـــی  وەك 
نموونـــە  بـــۆ  دەبینێتـــەوە. 
كـــە  هێدســـت  ئامێـــرێ 
چاویلكـــە  وەك  كاتێـــك 
ئـــەو  دەكرێـــت  لەســـەر 
دیمەنانـــەی كـــە دەیانبینـــی 

دەچیـــن. واقیعـــی  وەك 
كامێرای واقیعی- مەجازی فیلم 
و وێنــە هەڵدەگرنــەوە لە هەموو الوە 
بۆ بینەر كە ســەیری دەكات وەك ئەوە وابێ 
خــۆی لە شــوێنەكەیە. بــۆ نموونــە كامێرای 
جۆری Kandao Obsidian GO 360 كە بەشێوەی 
360 پلــە واتــە بە هەمووالیەكدا فیلم بە كوالیتی 
K4 و بەشێوەی 3D هەڵدەگرێتەوە. وێنەكانیش بە 
كوالیتی K8 و بەشــێوەی 3Dین. كامێراكە لەســەر 
درۆنــی تایبــەت بە فیلم هەڵگرتنــەوە دادەنرێت یا 

دەتوانی لەسەر ستاند دایبنێی. 
كامێراكـــە شـــەش لێنـــز واتـــە چـــاوی هەیـــە 
بـــۆ فیلـــم هڵەگرتنـــەوە. هـــەركام بـــە جیـــا 
ــر  ــەوە و دواتـ ــە هەڵدەگرنـ ــا وێنـ ــم یـ فیلـ
بەهـــۆی پرۆگرامێكـــی تایبەتـــەوە كـــە 
ـــن و دەبنـــە  ـــە تێكـــەڵ دەكرێ لەخۆیدای
یـــەك وێنـــە.  شـــەحن دەكرێتـــەوە 
و وزەكـــەی هەتـــا دوو كاتژمێـــر 
هەڵگرتنـــەوە  فیلـــم  كاتـــی  لـــە 
لەكاتـــی  كاتژمێریـــش   8 و 

دانابەزێـــت. وێنەگرتنـــدا 

دەیـــەی  تەكنەلۆژیـــادا  لـــە  داهاتـــوو  دەیـــەی 
ــل و  ــۆ مۆبایـ ــا بـ ــە تەنیـ ــت، نـ ــەر دەبێـ ــی وایـ نەمانـ
ئامێـــرە دیجیتالییـــەكان، رەنگـــە ئامێرەكانـــی دیكـــەی 
ماڵـــەوە وەك بەفرگـــر و تیڤـــی و ئامێـــری دیكـــە بـــێ 

ــەن. ــەر كار بكـ وایـ
شەحنكەرەوەی وایەرلەیس لەمێژە بەرهەم هاتوون، 
هەتــا دێــت هــەم ســتایلیان گۆڕانی بەســەردادێت و 
هــەم كاركردیــان زیاتر دەبێت. بــۆ نموونە پاوەربانكی 
لــە  كــە   ALTERBELL جــۆری  وایەرلەیســی 
یــەك كاتــدا ســێ ئامێــرە. هــەم داك واتە ســتاندێكە 
بــۆ راگرتنــی مۆبایــل و ئامێرەكانــی دیكــە. هــەم  
شــەحنكەرەوەی وایەرلەیســە و هــەم شــەحنكەرەوەی 

ئاسایی.
 ALTERBELL X40 شــەحنكەرەوەی  بــە 
دەتوانی گشت جۆرە مۆبایلێك شەحن بكەیەوە، وەك 
ئایفــۆن، ئەندرۆیــد، جۆرەكانــی كاتژمێــری زیــرەك. 
هــەر ئامێرێك ســوود لــە Qi وەربگــرێ. چارژێرەكە 
نیــو  بەقــەد  نووشــتانەوەی  پــاش  و  دەنووشــتێتەوە 
موبایلــێ لێدێــت. شــەحنكەرەوەكە لــە ئاڵۆمینیــۆم 
دروســتكراوە و بەهۆی مۆگناتیســەوە بــە مۆبایلەوە 

دەنووسێت. كێشی 195 گرامە.

كامێرای واقیعی- 
مەجازی 360 پلە
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حــەزت لەوەیە لە ماڵەوە بە تەلەڤزیۆنێكی گەورە 
و كوالیتــی بــەرز بــۆ نموونە K4 ســەیری تیڤیەكان 
بكــەی. یــا حــەز دەكــەی لە شاشــەیەكی گــەورەدا 
ســەیری فیلمێكــی ســینەمایی بكــەی و ماڵەكەت 
بكەی بە ســینەما. یا حەز دەكەی پلەی ستەیشــن 
یا نیتندۆ یا سۆنی یا هەر ئامێرێكی دیكەی گەیم 
بەكار بێنی.. گشت ئەو ئامێرانە و ئامێری دیكەش 
لــەو داتاشــۆیەدا جێــگای بۆتەوە كە بەیــەك پەنجە 

هەڵدەگیردرێت.
Nebula Cos�  داتاشــۆی جــۆری

باشــترین  لــە  یەكێكــە   mos
لەیزەرییــە.  داتاشــۆكان. 
سیستەمی ئەندرۆیدی لەسەرە 
پرۆگرامەكانــی  گشــت  و 
دەخوێنێتــەوە.  ئەندرۆیــد 

واتــی   30 ســپیكەری  دوو 
توانایــی  كــە  بەكارهاتــووە  تێــدا 
بردۆتــە  زۆر  پرۆژكتەرەكــەی 
لــە  فیلمــەكان  دەتوانێــت  ســەرێ. 
مــەودای 150 ئینــج لەســەر دیــوار 

نیشان بدا. 

داتاشۆی لەیزەری 
كۆكەرەوەی چەند ئامێرێك

ســـووڕاندنی  لـــە  وەرگرتـــن  وزە  یـــا  پاوەربانـــك 
دەســـتەیەك یـــا زەخـــت هێنـــان، لەمێـــژ ســـاڵە هەیـــە، 
بەرلـــەوەی تەكنەلۆژیـــای دیجیتالیـــش پـــەرە بســـتێنێ. 
چـــرای الیـــت هەبـــوون كـــە بـــە زەخـــت بـــۆ هێنـــان و 

داگرتنـــی دەســـتەیەك، بـــارگاوی دەكرانـــەوە.
دەســـت  بـــە  كـــە  هەیـــە  پاوەربانكێـــك  ئێســـتا 
لـــەوە  شـــتێك  چ  دەكاتـــەوە.  شـــەحن  ئامێـــرەكان 
ئاســـانتر نییـــە كـــە لـــە شـــوێنێكی دوورەدەســـت بـــی 
و پاوەربانكـــت پـــێ بـــێ كـــە بـــۆ بـــارگاوی كردنـــی 
پێویســـتی بـــە هیـــچ شـــتێك نەبێـــت، نـــە وزەی كارەبـــا 
ــە  ــو بـ ــا، بەڵكـ ــە وزەی بـ ــۆر و نـ ــكی خـ ــە تیشـ و نـ

پەنجـــەی خـــۆت شـــەحنی بكەیـــەوە.
پاوەربانكـــی جـــۆری كـــە كۆمپانیـــای ســـۆنی 
ژاپۆنـــی بەرهەمـــی هێنـــاوە دەتوانێـــت بـــە ســـووڕاندنی 
و  بكرێـــت  بـــارگاوی  باترییەكـــەی  دەســـتەیەك 
ئەگـــەر  بكرێنـــەوە.  شـــەحن  ئامێـــرەكان  ئـــەوكات 
تـــەواو بـــارگاوی بوویـــەوە دەتوانێـــت باترییەكـــەی كـــە 
4000 میلـــی ئامپێـــرە شـــەحن بكاتـــەوە ئـــەم وزەیـــە 
بـــۆ شـــەحنكرنەوەی مۆبایلێـــك گونجـــاوە. بەیـــەك 
ــەوە.  ــەحن بكاتـ ــەك شـ ــج خولـ ــت پێنـ ــەك دەتوانێـ خولـ
كارەبـــاش  وەزی  بـــە  دەكرێـــت  لەدەســـت  بێجگـــە 
شـــەحن بكرێتـــەوە. شـــەحنكەرەوەكە بـــۆ هەمـــوو جـــۆرە 
مۆبایـــل و كامێـــرا و ئـــەو ئامێرانـــە دەبێـــت كـــە ســـوود 
ــرن. ــە وەردەگـ ــەو ئامێرانـ ــێوەی ئـ ــری هاوشـ ــە باتـ لـ

پاوەربانكی دەستی
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بەڕێزێــك دەپرســێت چــۆن دەكرێــت فایلێكــی 
ــە نێــو  PDF كــە دووســەد الپــەڕە زیاتریشــە، ل
فایلەكــەدا چەنــد الپەڕەیــەك بــە ویســتی خــۆم 

جیــا بكەمــەوە؟
الپەڕەكانــی  جیاكردنــەوەی  بــۆ  بەڕێــز 
PDF ئاســانترین شــێواز بــۆ لێكجیاكردنــەوەی 
بەهــۆی  پێویســتە   PDF الپەڕەكانــی 
فایلەكــە   google chrome پرۆگرامــی 
بكەیــەوە و دواتــر لەبەشــی print دا بەشــی 
Custom هەڵبژێــرە و ئەگــەر نیــازت هەبــێ 
لــە الپــەڕەی بــۆ نموونــە 20 هەتــا 35 جیــا 
-20( بنووســی  ئــاوا  دەكرێــت  بكەیــەوە 
35)، بــەاڵم ئەگــەر نیــازت هەبــێ الپــەڕەی 
ســەربەخۆ و دوور لەیــەك جیــا بكەیــەوە ئــەوە بــۆ 
نموونــە دەبــێ بنووســی )20,28,37( ئیــدی 
چەنــد الپــەڕەت مەبەســتن نــاوی ئــەو الپەڕانــە 
ــە دەبنــە یــەك فایــل و  دەنوســێ و پاشــان ئەوان

جیــا دەبنــەوە.

هەر جارە و وەاڵمی 
پرسیارێك

پرۆگرامێك بۆ دروستكردنی وێنەی كاریكاتۆر
ـــە  ـــت نی ـــەاڵم بەهـــرەی هونەری ـــەی، ب ـــت بك ـــی كاریكاتـــۆر دروس ـــەز دەكـــەی وێنەیەك ح
ــێوەكانی  و هیچـــی لـــێ نازانـــێ، پرۆگرامەكانـــی گرافیكـــی وەك فۆتۆشـــۆپ و هاوشـ

ناتوانـــن وێنەكانـــت یـــان ئـــەوەی دەیكێشـــیەوە بیكـــەن بـــە وێنـــەی كاریكاتـــۆری.
بەهــۆی  كاریكاتــۆری،  بەوێنــەی  تایبەتــە   Prima Cartoonizer پرۆگرامــی 
ئــەو پرۆگرامــەوە وێنەكانتــان زۆر بــە ئاســانی دەبــن بــە وێنــەی كاریكاتــۆری. وێنــە 
ــە وێنــەی پرۆفایلــی  كاریكاتۆرییــەكان دەكرێــت بكــەی ب
هەژمارەكانت،  یا لەسەر كاغەز یا گالس و تی شێرت 
ــە پرۆگرامەكــە زۆر ئاســانە  چاپــی بكــەی. كاركــردن ب
بــە شــارەزاییەكی ئەوتــۆ نییــە. هەمــوو  و پێویســتی 
ــۆری پێویســتن  ــەی كاریكارت ــۆ وێن ــەی ب ــەو ئامرازان ئ
لــەو پرۆگرامــەدا هەیــە. نــە تەنیــا وێنەكانتــان بگــرە 
ئــەو وێنــە شــێوەكارییانەی بــە دەســتیش دەیكێشــیەوە 
دەكات بــە وێنەیەكــی كاریكاتــۆری. دەیــان ئێفكتــی 

جۆراوجــۆری تێدایــە.

كیبـــۆرد گرنگتریـــن پارچـــەی كۆمپیوتـــەرە، ئـــەو 
لەســـەرەو  دوگمەكانـــی  تەختـــەی  كـــە  پارچەیـــەی 
بداتـــە  فەرمانـــەكان  دەتوانێـــت  لـــەوەوە  بەكارهێنـــەر 
بـــەاڵم  جۆاروجـــۆرن،  كیبـــۆردەكان  كۆمپیوتـــەر. 
هەموویـــان ئەركیـــان ئەوەیـــە فەرمانەكانـــی بەكارهێنـــەر 

بگوازنـــەوە. كۆمپیوتـــەر  بـــۆ 
ــن  ــزی ناوازەتری ــە ری ــۆری Lunar 01 ل ــۆردی ج كیب
كیبــۆردەكان دێــت. بەكارهێنــەر دەتوانێــت بــە ویســتی 
شــریتێك  بگۆڕێــت.  دوگمــەكان  هەمــوو  خــۆی 
لەســەرەوەی كیبۆردەكەیــە كــە هــەم رووناكــی دەبەخشــێت 

و هــەم دەكرێــت بــۆ بەشــی مۆســیقی بــەكار بهێندرێــت و 
هــەروەكا دەتوانرێــت ئــەو بەشــە دەربهێنرێــت و لــە شــوێنی 
ئــەو مۆبایــل یــا تەبلێــت دابندرێــت. چونكــە كیبۆردەكــە 

بــۆ كۆمپیوتــەر و مۆبایــل و تەبلێــت دەبێــت. 
ژێـــرەوەرەوە  لـــە  تایبەتیـــان  گلۆپـــی  دوگمـــەكان 
بـــە ویســـتی خـــۆی رەنگیـــان  بەكارهێنـــەر دەتوانێـــت 
بگۆڕێـــت. دوگمەیـــەك لەســـەرەوەیە بـــۆ ئـــەوەی لـــە 
ــەردو  ــە هـ ــكات. لـ ــانكاری بـ ــدا ئاسـ ــك پرۆگرامـ هەندێـ
ســـاروخی  هاوشـــێوەی  شـــتێكی  كیبۆردەكـــە  ســـەری 

هەیـــە.  ئاســـمانی  كەشـــتی  هەڵدانـــی 

فوتەیەكی دیجیتالی بۆ كیبۆردێك بۆ گشت سەردەمێك
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ماڵپەڕێك بۆ فێربوون 
زمانی ئینگلیزی

لە  ئینگلیزی  زمانی  فێربوونی  بۆ 
كەناڵی  و  ماڵپەڕ  هەزاران  ئینتەرنێتدا 
ئەگەر  هەیە.  ئینتەرنێتدا  لە  ڤیدیۆیی 
كەسێك تەنیا ئامانجی فێربوون بێت پێویست 
تایبەتی  شوێنی  و  خول  سەردانی  ناكات 
فێر  باشتر  ئینتەرنێتدا زۆر  لە  و هەر  بكات 
فێركارییانە،  ماڵپەڕە  لەو  یەكێك  دەبێت. 
ماڵپەڕە  ئەو  eslpod.comیە.  ماڵپەڕی. 
نیشتەجێی  ئەمەریكی  گرووپێكی  لەالیەن 
دەچێت.  بەڕێوە  ئەمەریكا  كالیفۆرنیای 
فایلێكی  بە  رۆژێ  هەموو  ماڵپەڕەكە 
دەنگییەكە  فایلە  دەكرێتەوە.  نوێ  دەنگی 
لەسەرخۆ  زۆر  كەسە  دوو  نێوان  دیالۆگی 
ئەو  ئینگلیزی  بواری  شارەزایەكی  دواتر  و 
هاتن  بەكار  دیالۆگەكەدا  لە  دەستەواژانەی 
شی دەكاتەوە. و دواتر دیالۆگەكە بە شێوەی 

خێرا لێدەدرێتەوە.

هاتن،  بەرهەم  داتاشۆیەكان  واتە  پرۆژكتەر  كاتێك 
سینەماخانەكان واتە ئەو شوێنانەی فیلمی سینەمایی لێ 
بازاڕیان  یان  یان داخران  لە هەندێك واڵتدا  نیشاندەدرێن، 
و  بچووكە  قەوارەیان  داتاشۆیەكان  رۆیشت.  كزی  بەرەو 
ئەركی سینەمایەكی گەورەش ئەنجام دەدەن. بۆ نموونە 
داتاشۆی جۆری MUDIX جگە لەوەی سیستەمی وای 
وەك  پەیوەندی  رێڕەوكانی  هەموو  هەیە،  بلوتوسی  و  فا 
تیڤی  و  مۆبایل  و  كۆمپیوتەر  هەیە.   HD, AV, USB
لەگەڵ پەیوەند دەدرێت. بۆ پەیوەندی دان پێویستی بە هیچ 
پرۆگرامێكی تایبەتی نییە. لەگەڵ هەموو سیستەمەكانی 
كوالیتی  دەگونجێت.  ویندۆز  و  ئێس  ئۆ  ئای  و  ئەندرۆید 
بۆ سەیركردنی فیلم  تەنیا  نە  دییە.  ئیچ  نیشاندانی فوول 
بەڵكو بەكارهێنان وەك كۆمپیوتەر و كردنەوەی پرۆگرامەكان 
سوودی  ئەلكترۆنییەكانیش  یاریییە  بۆ  هەروەها  و 
دەكرێت.  كۆنترۆڵ  دوورەوە  لە  بچووكە  زۆر  لێوەردەگیردرێت. 
لە مەودای یەك مەتری هەتا 5 مەترییەوە دەتوانێت فیلم نیشان 
بدات. بەپێی دووری مەوداكە لە قەوارەی 50 هەتا 120 ئینجی 

نیشان دەدات. 

فوتــە یــا بــە واتایەكــی دیكــە میتــر )measure( هەتــا ئێســتا بریتییــە 
بــووە لــە ئامێرێكــی بچــووك كــە لــە كانزایەكــی وەك تەنەكــە یــا پارچــە 
پالســتیكێك پێكهاتــووە. لــەو چەنــد ســاڵەی دواییــدا مەتــری تایبــەت 
بەرهــەم هاتــن كــە بــۆ پێوانــە لــە تیشــكی لەیــزەر ســوودیان وەردەگــرن 

و هەندێــك لــەو مەترانــە لــە رێــگای بلوتوســەوە داتاكانیــان بــۆ مۆبایــل 
دەگوازتــەوە.

مەتــری جــۆری MEAZOR 6�in�1 Laser Measure كــە دیــارە ناوەكــەی خــۆی بەخۆیەوەیــە و لــە یــەك كاتــدا 6 
ئامێــرە. بچووكتــرە لــە مۆبایلێــك و لەگــەڵ مۆبایلیــش پەیوەنــد دەدرێــت. بــۆ پێــوان بەشــێوەی لەیــزەری. هێــڵ كێشــان، 
ــاكان  ــەوەی دات ــەواوی و كۆكردن ــا پێوانــی تەنێكــی ســێ رەهەنــدی بەت ــە چەمــاوەكان، گۆشــەكان، ی ئەندازەكردنــی تەن

بەشــێوەیەكی زیرەكانــە بەرهەمهاتــووە.
ســاڵی 2021 لــە بــواری دیزاینــەوە خەاڵتــی یەكەمــی وەرگــرت. لــە ئەلەمینیۆمــی وشــك دروســتكراوە. بچووكــە 1,3 
ئینجــە. شاشــەیەكی لەمســی هەیــە. پایــە واتــە ســتاندێكی هەیــە بــۆ راگرتنــی مەتــرە دیجیتالییەكــە. پرۆگرامــی و 
ئەپــی تایبــەت بەخــۆی هەیــە كــە بــۆ هــەردوو سیســتەمی ئەندریــد و ئــای ئــۆ ئێــس بەكاردێــت. خــۆی داتــاكان لەخۆیــدا 
ــی دەكات.  ــە فۆرماتــی PDF و JPG و هەروەهــا DXF خەزن ــەكان دەگرێــت و ب ــە شــوێنی پێوان رادەگرێــت و وێنــە ل

میمــۆری ناوخــۆی 120 گیگابایتــە.

پرۆژكتەرێكی بچووك و سینەمایەكی گەورە

فوتەیەكی دیجیتالی بۆ 
هەموو مەبەستێك

IT
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بخە
یكی رێك 

كانتۆری جلەكانت بە ش
تایبـــەت  بـــە  خانمـــان  زۆربـــەی 

كاتـــی ســـەرلەبەیانیان بەهـــۆی پەلەیـــان بـــۆ چوونـــە 
زانكـــۆ و ســـەركار، یـــان ئەوانـــەی لـــە ماڵـــن و خەریكـــی 

ـــە  ـــان ل ـــە رێكیـــی جلەكانی ـــدە گرنگـــی ب ـــەن، هێن ـــی رۆژان ژیان
نێـــو كاوەنتەرەكانیـــان نـــادەن، بـــەم چەشـــنە دیمەنێكـــی ناشایســـتە لـــە ژوور 

ـــەوەی كلۆســـێتێكی  ـــۆ ئ ـــت، ب ـــەدی دەكرێ ـــان ب ـــی جلەكانی و شـــوێنی هەڵگرتن
رێكـــت هەبێـــت، پابەنـــدی ئـــەم رێنماییانـــە بـــە: رۆژانـــە ســـەیرێكی جلـــەكان بكـــە، 

بزانـــە كامـــەی پیســـە و بۆنـــی ناخۆشـــە جیایـــان بكـــەرەوە، ئەگـــەر رۆژانـــەش نەتتوانـــی، 
هـــەوڵ بـــدە دوو یـــان ســـێ رۆژ جارێـــك خەرێكـــی دەقكـــردن و چاككردنـــی جلەكانـــت 
ـــن  ـــە شـــوێنێك ب ـــەكان ل ـــە پانتۆڵ ـــت، وات ـــت دابنێ ـــۆ جلەكان ـــدە سیســـتمێك ب ـــت، هـــەوڵ ب بی
و جلـــی ســـەرەوە بـــە جیـــا و عـــەزی و كراســـیش جێگەیـــان دیـــار بێـــت، تاوەكـــو لێـــك تێـــك 
نەچێـــت و دواتـــر نەزانیـــت كامـــەی بپۆشـــی، یـــان ئـــەو جالنـــەی كۆنـــن و لەگـــەڵ 
نوێیـــەكان تێكەڵیـــان مەكـــە، وا چاكـــە هـــەر یەكـــە شـــوێنی خـــۆی هەبێـــت، تاوەكـــو 

بـــە ســـانایی بیاندۆزیتـــەوە، هەروەهـــا دەربـــارەی هەڵبژاردنـــی جلەكانـــت، 
هـــەوڵ بـــدە خشـــتەیەكی هەفتانـــە دابنێـــت و مـــاوە مـــاوە 

ـــە  ـــەر ل ـــە س ـــۆ ئەوەی ـــەش ب ـــت، ئەم ـــتەكە بگۆڕی خش
ــێوێت و  ــت نەشـ ــت لێـ ــە پەلەیـ ــە بـ ــان كـ بەیانیـ

ــەی.  ــەر بكـ ــەی لەبـ ــت كامـ نەزانیـ
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لـــە مارەبڕیـــن و زماوەنـــدی گواســـتنەوەدا، تـــا چەنـــد جـــوان و ســـەنگین بیـــت، هێشـــتا 
پێویســـتت بـــە گرنگیدانـــی زیاتـــرە، پێویســـتە هەمـــوو الیەنەكانـــی جوانیـــت تێـــدا گەاڵڵـــە 
ببێـــت، قژیـــش یەكێـــك دەبێـــت لـــە پێكهاتـــەی جوانیـــت لـــەو رۆژەدا، هەڵبژاردنـــی 
ئارایشـــتی قـــژ پێویســـتە بەنـــد بێـــت بـــە جـــۆری كراســـی بووكـــەوە، شـــیككردنی 
ــت،  ــاب دەبیـ ــی نایـ ــتەی مۆدێكـ ــێت و شایسـ ــێ دەبەخشـ ــت پـ ــە جوانیـ ــەو دوو الیەنـ ئـ
ــتە  ــەو مەبەسـ ــۆ ئـ ــۆرك بـ ــە نیۆیـ ــافیانۆ( لـ ــاڵۆنی )سـ ــاوەن سـ ــافیانۆ( خـ ــۆ سـ )نویزیـ
دەڵێـــت: »كاتێـــك بەشـــی شـــانەكانی كراســـەكەت لـــە دەرەوە و كـــراوە بێـــت، پێویســـتە 
ـــاری كراســـی یەخـــەی  ـــەی خوازی ـــۆ ئەوان ـــت. ب ـــراو هەڵبژێری ـــژی هەڵگی ئارایشـــتی ق
حەوتـــی یـــان پیتـــی )V(ی ئینگلیزیـــن، پێویســـتە بەشـــێكی قژیـــان هەڵگیـــراو 
ـــۆ  ـــەوە ســـەر ســـینگ. ئارایشـــتی كلكـــە ئەســـپ ب ـــت و بەشـــێكی دیكـــە بكەوێت بێ
ئـــەو جـــۆرە كراســـانەیە كـــە تـــاك شـــانێكیان رووتـــە و ئـــەوەی دیكـــە داپۆشـــراوە. 

ئەوانـــەی كراســـەكانیان ســـادەیە، پێویســـتە قژیـــان بهێننـــە ســـەر الیەكـــی 
سەرشـــان و بەشـــێكی ببەســـترێت، بەســـتانی قـــژ لـــە بەشـــی پشـــتەوە بـــۆ 

ـــە  ـــەو كاتـــەی پێویســـتە قـــژت ب ـــەو كراســـانەیە كـــە مـــل دادەپۆشـــن. ل ئ
ــێت. ــانەكانت دادەپۆشـ ــەكەت شـ ــە كراسـ ــت، كـ ــتراو بێـ ــەواوی بەسـ تـ

ئارایشتی قژی خانمانی بووك
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پـــڕ  و  تـــۆخ  ماكیـــاژی  بـــاوی  پێشـــتر 
رەنـــگ بـــوو، لـــە ئێســـتادا ئـــەو شـــێوازە 
بۆنـــە  لـــە  تەنیـــا  نەمـــاوە،  بـــاو  هێنـــدە 
و یـــادەكان نەبێـــت، ماكیـــاژی رۆژانـــە و 

دەرچـــوون و چوونـــە ســـەر كار، پێویســـتە ســـادە 
و لـــە رەنگـــی ناســـك و هێمـــن بێـــت، هەروەهـــا 

خانمانـــی  بـــە  ئامـــاژە  ماكیـــاژ  پســـپۆڕانی 
ـــەون ئەگـــەر  ـــر دەردەك ـــە جوانت ـــەن، ك ـــش دەك بووكی
ماكیاژەكەیـــان ســـادە بێـــت، واتـــە هێنـــدە تـــۆخ 

ــاریان  ــێوازی روخسـ ــە رەنـــگ و شـ ــت كـ نەبێـ
بگۆڕێـــت، ماكیـــاژی ســـادەش بـــەم جـــۆرە 
ـــە  ـــت ك ـــتا پێویســـتە بزانی ـــاوە: سەرەس گونج
پێســـتت چۆنـــە و چ كێشـــەیەكی هەیـــە، 

هەروەهـــا رەنگـــە ســـادەكانی وەك: پەمەیـــی 
كاڵ، قاوەیـــی، وەنەوشـــەیی ناســـك، ســـپی كـــراوە 
روخســـارت هەڵبژێریـــت، هەروەهـــا  رەنگـــی  بـــۆ 
شـــوێنی وردە زیپكـــە و پـــەڵ و لەكـــەكان دیـــاری 
بكـــە، تاوەكـــو بـــە جوانـــی بیانشـــاریتەوە، ســـەرەتا 
بـــە شـــێوەیەكی نـــەرم پرایمەرئەساســـی ماكیـــاژ لـــە 
ــوو،  ــەور بـ ــتت چـ ــەر پێسـ ــدە، ئەگـ دەوری لووتـــت بـ
ســـەرەتا لەبەشـــی ســـەرەوەی لـــووت دەســـت پـــێ بكـــە، 
تاوەكـــو گـــەردەن، ئەگـــەر پێســـتت وشـــك بـــوو، بـــە 
جوانـــی وشـــكی بكـــەرەوە و پاشـــان ئەساســـی لـــێ 
بـــدە، دوور بكـــەوە لـــە ماكیـــاژی بریقـــەدار و بـــە 
ــەم و  ــە رێژیەكـــی كـ ــەكان بـ ــان رەنگـ بریســـكە، پاشـ
تەنیـــا ســـەری فڵچـــە لـــێ بـــدە، رەنگـــی ســـپی و 
ـــا  ـــە، هەروەه ـــێ بریق ـــۆدی بەب ـــەرم و نی ـــی ن پەمەی
رەنگـــی ســـیلڤەر بـــە ناســـكی ئامـــادە بكـــە. 

ماكیاژی سادە
روخسارت دەگەشێنێتەوە
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یاریگای سەر رووبار
واڵتـــی  )مارینـــا(  كەنـــداوی  دەكەوێتـــە  یاریگایـــە  ئـــەم 

ســـەنگافوورە، كـــە ســـەكۆیەكی لێـــواری ئـــاوە و پـــڕ بـــووە لـــە 
داوای  لەســـەر  ئـــەوەی  دوای  باڵەخانـــە،  و  گەشـــتیاری  پـــرۆژەی 

زۆربـــەی خەڵـــك و گەشـــتیاران كـــە یاریگایـــەك یـــان شـــوێنێكی وەرزشـــی 
لـــەو ناوچەیـــە بكرێتـــەوە، ئەندازیارانـــی ئـــەو واڵتـــە لێـــواری ئاوەكەیـــان بـــە 

ـــەوە  ـــەوەی شـــوێنێكی وەرزشـــی دروســـت بكـــەن، ئ ـــۆ ئ ـــرد، ب باشـــترین شـــوێن شـــك ب
بـــوو پرۆژەكـــە بـــووە بیرۆكـــە و پاشـــان جێبەجـــێ كـــرا، ناوچـــە وەرزشـــییەكە بـــە درێـــژی 

)120( مەتـــر و پانـــی )83( مەتـــرە، تیایـــدا گۆڕەپانێكـــی راكـــردن و یاریگایەكـــی 
ـــگای وەرزشـــی كـــە لەســـەر  ـــن یاری ـــە ناوازەتری ـــەم چەشـــنە دەبێت ـــت، ب ـــە خـــۆ دەگرێ وەرزشـــی ل

ــت. ــت بكرێـ ــاودا دروسـ ــواری ئـ لێـ

پەیكەری خۆشەویستی بۆ خۆشەویستان و ئاشقان
ــان  ــی خۆیـ ــا و یادگاریـ ــن، هێمـ ــوێنێك بـ ــەر شـ ــە هـ ــا لـ ــقانی دونیـ ــتان و ئاشـ خۆشەویسـ
تۆمـــار دەكـــەن بـــە دەربڕینـــی خۆشەویســـتییان بـــۆ یـــەك، لـــە شـــوێنێك یـــان لەســـەر 
ــتییان  ــین پەیامـــی خۆشەویسـ ــە یادگاریـــی نەخـــش و نووسـ ــتەیەك بـ ــار و شۆسـ دار و بـ
دەنووســـنەوە. لـــە واڵتـــی جۆرجیـــا پەیكەرێكـــی ســـەیر بـــۆ خۆشەویســـتیان دروســـت 
ــە  ــە پیاوێـــك و ئافرەتێـــك، دەكەوێتـ ــووە لـ ــرە و پێكهاتـ ــەوت مەتـ ــە درێژیـــی حـ ــراوە، كـ كـ
ـــدی جۆرجـــی )تەمـــەر  ـــەن هونەرمەن ـــا، پەیكەرەكـــە لەالی ـــە جۆرجی ـــای ڕەش ل ـــار دەری كەن
ڤیســـتادزی( دروســـتكراوە و هـــەر دە خوولـــەك جارێـــك هـــەردوو پەیكەرەكـــە تێكـــەڵ 
ـــە  ـــۆ، ك ـــی و نین ـــی خۆشەویســـتیی عەل ـــەی چیرۆك ـــەو پەیكـــەرە بەبۆن ـــن، ئ ـــر دەب بەیەكت
هاوشـــێوەی چیرۆكـــی خۆشەویســـتیی ڕۆمیـــۆ و جولێتـــی شكســـپیرە، دروســـت كـــراوە.
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یەكەمین بریكاری خۆراك و خاوەن كۆنترین پانكە
مـــام فاتیـــح كریـــم هاوواڵتییەكـــی قـــەزای چەمچەماڵـــە، تەمەنـــی 47 ســـاڵە ئێســـتا بریـــكاری 
خۆراكـــە و یەكـــەم كـــەس بـــووە ژمـــارە 1 وەكالەتـــی خۆراكـــی وەرگرتـــووە لـــە قـــەزای چەمچەمـــاڵ و، 
ـــەرازووی  ـــۆ و ت ـــۆ كێشـــكردنی كەرەســـتەكان كیل ـــا ئیســـتاش ب ـــوە، ت ـــا ئێســـتا نەگۆڕی ژمارەكەشـــی ت
كـــۆن بـــەكار دەهێنێـــت، ژمارەیەكـــی زۆر لـــە بەشـــداربووی هـــەن، مانگانـــە بەپـــێ هاتنـــی بەشـــە ئازووقـــە 
ـــەش دەكات، وەك خـــۆی دەڵێـــت: »نابێـــت كەرەســـتەی خـــواردن دوا  ـــن داب ـــێ دواكەوت كەرەســـتەكان بەب

بخرێـــت، چونكـــە شـــتێكی گرنگـــە و پێداویســـتی ژیانـــی خەڵكـــە«. مـــام فاتیـــح لەگـــەڵ دامەزراندنـــی 
وەك بریـــكاری خـــۆراك پانكەیەكـــی هەبـــووە لـــە ماڵـــدا، دواتـــر هێناویەتییـــە دووكانەكـــەی، كـــە52 
ســـاڵە بەبـــێ وەســـتان كاردەكات، تـــا ئێســـتاش وەســـتای نەدیـــووە و تێـــك نەچـــووە، بەشـــێك لـــە 
خەڵكیـــش داوایـــان لـــێ كـــردووە پانكـــە رەســـەنەكەیان پـــێ بفرۆشـــێت، بـــەاڵم رەتـــی دەكاتـــەوە 
و دەڵێـــت: حـــەزم لێـــی نییـــە پانكـــە جوانەكـــەم بفڕۆشـــم كاتێكیـــش هەلـــی دەكـــەم وەك 
ئەوەوایـــە لـــە بـــەردەم موبەریدەیەكـــدا بـــم، بەهـــۆی ئـــەوەی هەوایەكـــی باشـــی 
ـــە«. هەی
فۆتۆ: دانا حەمە غریب

داهاتووی ئوتۆمبێل لە جیهان
ـــن و گاز  ـــەكان وەك بەنزی ـــۆ ئۆتۆمبێل ـــووتەمەنی ب ـــوودا س ـــاڵی داهات ـــاوەی )20( س ـــە م ـــە ل ـــە هەوڵدای زانســـت ل
بـــە یەكجـــاری نەمێنـــن و كاریـــان پـــێ نەكرێـــت، چونكـــە لـــە داهاتـــوودا تەوژمـــی گەرمـــی و پلەكانـــی گەرمـــا لـــە 
جیهانـــدا بـــە رێژەیەكـــی زۆر بـــەرز دەبێتـــەوە، ئەمـــەش كاریگـــەری ترســـناك لەســـەر كەشـــوهەوا و ژینگـــەی گـــۆی 
زەوی دروســـت دەكات، هـــەر بۆیـــە لـــە پرۆژەكانـــی داهاتـــووی جیهانـــی ئوتۆمبێلـــدا ســـووتەمەنی نامێنێـــت، كارەبـــا 
و وزەی خـــۆر دەبنـــە ســـەرچاوەی وزە بـــۆ بەكارخســـتنی ئوتۆمبێلـــەكان، هەروەهـــا لـــە پێشـــبینییەكاندا هاتـــووە 
ـــە  ـــن و بچـــن، وات ـــان بێ ـــەر و پرۆگـــرام خۆی ـــە كۆمپیوت ـــەكان ب ـــت ئوتۆمبێل ـــت، بەڵكـــو دەكرێ كـــە شـــۆفێریش نامێنێ
مـــرۆڤ تەنیـــا سەرنشـــینێك دەبێـــت و رۆبۆتـــەكان كاری شـــۆفێری دەكـــەن، نـــاو ئوتۆمبێلـــەكان دەبنـــە دیوەخانێكـــی 
ــی  ــام و بەرگەدەرگەكانـ ــو جـ ــە نێـ ــاری لـ ــەیری زانیـ ــەن و سـ ــە دەكـ ــا قسـ ــەردەكەون تەنیـ ــەی سـ ــووك، ئەوانـ بچـ
ــەی  ــەو زەمینەیـ ــۆ ئـ ــی بـ ــی ئوتۆمبێلێكـ ــی ئەڵمانـ ــای مارسیدیسـ ــتاوە كۆمپانیـ ــە ئێسـ ــەن، لـ ــە دەكـ ئوتۆمبێلەكـ
ـــە و جێگـــەی ســـەرنجە. ـــە ئوتۆمبێلێكـــی مواســـەفات خەیاڵیی ـــاوی )f015(، ك ـــە ن ـــردووە ب ـــوو دروســـت ك داهات
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فیلمێكـــی كۆمێـــدی و سەركێشـــییە، بـــاس لـــە كچـــی شـــای 
بەریتانیـــا دەكات، كـــە دوای ئـــەوەی بـــاری دارایـــی خـــراپ دەبێـــت، 
هـــەوڵ دەدات كچەكـــەی هاوســـەرگیری بـــكات، كـــە ئـــەوەش لـــە 
دوای ئـــەوەی داوەتـــی زۆربـــەی ســـەمایەداران و خەڵكـــی نـــاودار 
دەكات، مـــاوەی فیلمەكـــە یـــەك كاتژمێـــر و 48 خولەكـــە، لـــە 
واڵتـــی ئەمریـــكا وێنـــەی گیـــراوە و لـــە مانگـــی نـــۆ كاری 
بەرهەمهێنانـــی تـــەواو بـــووە، لـــە دەرهێنانـــی لینـــا دونهـــام، لـــە 
رامســـی،  )بێـــال  نواندنـــی 
ئەندریـــو  دانهـــام،  لینـــا 
ـــۆون  ســـكۆت، جـــۆی ئەلی
بێلـــی پەیپـــەر، ئیســـیس 
هاینســـۆد، رۆســـێل برانـــد(

ـە. 

ـــەو كەســـانە  ـــاس ل ـــرە ب ـــەم كاریكاتێ ئ
گەورەیـــان  كەســـانێكی  دەكات 
خولیـــای خۆیـــان كـــردووە و پێیـــان 
وایـــە دەســـتەمۆی خۆیانیـــان كـــردووە. 

 Talking to - ــە ــاگاداری خــۆت ب ئ
Yourself

تراكێكــی تــازەی كچــە گۆرانیبێــژی 
جێپســین( رەی  )كارلــی  كەنــەدی 
ــە كــە لەدایكبــووی ســاڵی 1985ی  ـ
كەنەدایــە و لــە ســاڵی 2005 دەســتی 
تراكــە  كــردووە،  گۆرانیگوتــن  بــە 
تازەكــەی لــە مانگــی 10ی ئەمســاڵ 
 The بەرهــەم هاتــووە و لــە ئەلبوومی
Loneliest Time لــە شــێوەی ئــار 
بــاو  پــوپ،  ســۆڵ،  و  بــی  ئەنــد 

كردووەتــەوە. 

كاریكاتێر

میوزیك

ــا  ــەرنجت بـ ــت، سـ ــر بكەیـ ــردوو لەبیـ ــدە رابـ ــەوڵ بـ هـ
لەســـەر ئـــەو كەســـە نوێیانـــە بێـــت كـــە دێنـــە ژیانتـــەوە، 
ژینگەیەكـــی نـــوێ و باشـــتر بـــۆ خـــۆت دەســـتەبەر بكـــە، 
لـــە رووی پیشـــەییەوە رەنگـــە نەگەیـــت بـــەو خاڵـــەی كـــە 
خـــۆت دەتەوێـــت، بـــەاڵم هەوڵـــدان رێگـــەی نوێـــت لـــە 

بەردەمـــدا دەكاتـــەوە.

جمك

دەگەیـــت  كۆتاییـــدا  لـــە  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
دەكەیـــت،  ئـــارەزووی  خـــۆت  كـــە  پلەیـــەی  بـــەو 
ــی  ــەوەی چاوەڕێـ ــۆ ئـ ــە بـ ــاش نییـ ــی بـ ــتا كاتێكـ ئێشـ
هاوپیشـــەكانت بكەیـــت یارمەتیـــت بـــدەن، متمانـــەت بـــە 
ـــی  ـــدە خـــۆت كارەكان ـــەوڵ ب ـــت و ه ـــت هەبێ هەنگاوەكان

خـــۆت راپەڕێنیـــت.

گا
بەدەســـتی  كـــە  هـــەر شـــتێك  بـــۆ  سوپاســـگوزاربە 
ــی  ــەی ناخـ ــك وشـ ــتەكەت هەندێـ ــت، خۆشەویسـ دەهێنیـ
ــەی  ــترە رێگـ ــت، باشـ ــۆت بدركێنێـ ــت بـ ــە و دەیەوێـ هەیـ
بدەیـــت دڵـــی خۆیـــت بـــۆ بكاتـــەوە، پاڵپشـــتی خێزانەكـــەت 
بكـــە، بەتایبەتـــی لـــە چەنـــد رۆژی داهاتـــوودا كـــە 

ــت. ــت دەبێـ ــتیان پێـ پێویسـ

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

زیاتـــر  ســـەركەوتنت  چانســـی  تیـــم  بـــە  كاركـــردن 
دەكات، وا باشـــترە خـــۆت بگونجێنیـــت لەگـــەڵ كەســـانی 
چـــواردەورت، هەمـــووان ستایشـــی كارەكانـــت دەكـــەن، لـــە 
رووی ســـۆزدارییەوە دەمەقاڵێـــی بـــەردەوام و بـــێ هـــۆكار 
ــدە لـــە  ــان دەگەیەنێـــت، هـــەوڵ بـ ــان بـــە پەیوەندییەكەتـ زیـ

بەرامبەرەكـــەت تێبگەیـــت.

لـــە روی پیشـــەییەوە كارەكانـــت دوامەخـــە بـــۆ 
ـــانی دیكـــە رەت  ـــی كەس ـــا یارمەت ـــبەینێ، هەروەه س
مەكـــەرەوە، وا باشـــترە لـــە پەیوەندیـــی ســـۆزداریدا 
هەمیشـــە قســـەكانی خـــۆت زاڵ نەكەیـــت و رێگـــە 
دەرببڕێـــت،  خـــۆی  رای  بەرامبەرەكـــەت  بدەیـــت 

ــت. ــەرخۆ بیـ ــارام و لەسـ ــدە ئـ ــەوڵ بـ هـ

لـــە رووی پیشـــەییەوە بڕیارێـــك بـــدە كـــە زیاتـــر 
ـــە خـــۆت  ـــەم ماوەی ـــات، ئ ـــەرەو پێشـــەوە بب پیشـــەكەت ب
دەیانەوێـــت  كـــە  مەكـــە  كەســـانە  ئـــەو  ســـەرقاڵی 
بتڕوخێنـــن و بـــەردەوام رەخنـــەت لـــێ دەگـــرن، لـــە 
ئێســـتادا تەندروســـتیت زۆر باشـــە، هـــەوڵ بـــدە لـــە 

وەرزشـــكردن بـــەردەوام بیـــت.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Catherine Called Birdy - كاترین بە باڵندە دەناسرێت
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گرانترین  نرخی  ماوە  ماوە 
كەرەستە و كەلوپەل باو دەكرێنەوە، كە نرخی 

هەندێكیان خەیاڵییە و جێگەی باوەڕ نین. لە ماڵی 
سویسرا گەورەترین  واڵتی  لە  ئاشكرا  نرخی  بۆ  كریستی 

پارچە ئەڵماس فرۆشرا، ئەو پارچە ئەڵماسە لە مەزادی نرخی 
ئاشكرادا لەالیەن كەسێكەوە بە بڕی )34( ملیۆن دالر كڕدرا، 
كە لە واڵتی )ئەنگۆال( دۆزراوەتەوە و ناوی )ڤەن گریسنۆس(ـە، 
كێشی )404( قیرات دەبێت، بەر لە )27( ساڵ دۆزراوەتەوە و 
تا ئێستا گەورەترین پارچە ئەڵماسە، نزیكەی )14( وەستای 

ئەڵماسە  پارچە  ئەو  لەسەر چێكردنی  كاریان  ئەڵماس 
كردووە، قەبارەی ئەو ئەڵماسە هێندەی پوولێكی 

دۆمێنە دەبێت. 

گرانترین پارچە ئەڵماس

ژمارە )1338(  782022/10/24
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رەنگی زمان

كۆمپیالە
كۆمپیالە: بریتیە لە بەڵگەنامەیەكی نووسراو، 
كە بەهۆیەوە كەسێك بەڵێن دەدات بەوەی كە 
دیكە  كەسێكی  بە  پارە  دیاریكراو  بڕێكی 
بەروارێكی  لە  )المستفید(  دەگوترێت  پێی  كە  بدات، 
دیاری كراودا، یان هەر كاتێك داوای بكات )حین گلب(، 
چەند  بێت،  خەرجكردن  شایستەی  كۆمپیالە  ئەوەی  بۆ 
مەرجێكی پێویستە كە دەبێت هەبێت، بەم مەرجانە لەقەرزی 
ئاسایی جیا دەكرێتەوە و دەبێت بە نوسراوێكی بازرگانی، 
بێت(،  )پارە  لە  دیاریكراو  بڕێكی  ناوەڕۆكەكەی  دەبێت 
نابێت هیچ مەرجێكی تێدابێت، واتە شایستە بوون بە هیچ 
شایستەبوون  بەرواری  دەبێت  نەبەسترابێتەوە،  مەرجێكەوە 
مەرجێكی  چەند  لەگەڵ  تێدابێت،  االستحقاق(ی  )تاریخ 
بەرواری  لە  دەستبەجێ  تاوەكو  هەبێت،  دەبێت  كە  دیكە 
شایستە بوونیەوە ببێتە نوسراوێكی بازرگانی و شایستەی 
خەرجكردن بێت، دەبێت تێیدا دەستەواژەی )التعهد( بەڵێن 
دان و دەستەواژەی )سند آلمر( و واژوی نووسەرەكەی و...
هتد هەبێت، كە لەالیەن جێبەجێكاری داد جێبەجێ دەكرێت، 
لە  هەبێت  داوا  بەرزكردنەوەی  بە  پێویستی  ئەوەی  بەبێ 
شایستەبوونی  بەرواری  كاتێك  هەر  بەرایی،  دادگای 
)تاریخ االستحقاق( هات، ئەو كەسەی كە كۆمپیالەكەی 

جێبەجێكاری  الی  بچێتە  بەوەیە  پێویستی  تەنیا  الیە، 
داد )منفذ العدل( و داوای جێبەجێكردنی بكات، ئەگەر 
بدات  پارەیە  بڕە  ئەو  نەبێت  ئامادە  كۆمپیالە  نووسەری 
كە لەكۆمپیالەكەدا نووسراوە، بە بڕیاری جێبەجێكاری داد 
یان  دەكرێت،  حجز  كۆمپیالەكە  نووسەری  ماڵی  و  موڵك 
حەپس دەكرێت، ئەگەر كەسێك كۆمپیالە بنووسێت، دادگا 
خۆی  تاوەكو  نادات  پێ  دەرفەت  وەكو  ماوەیەكی  هیچ 
بۆ دانەوەی قەرزەكەی ئامادە بكات، ئەگەر كۆمپیالەكە 
گەیشتە كاتی شایستەبوو )االستحقاق( دەستبەجێ دەبێت 
لە  نوسراوە،  كۆمپیالەكەدا  لە  كە  بدات  پارەیە  بڕە  ئەو 
كاتێكدا بۆ قەرزدار دادگا ماوە دەدات بە قەرزدار بەپێی 
بیداتەوە،  و  بكات  ئامادە  قەرزەكە  بڕی  تاوەكو  حاڵەتەكە 
حاڵەتی  و  جۆر  بەپێی  بەقیست  دەیكات  جاریش  هەندێ 

قەرزدار و قەرزەكە، بەاڵم بۆ كۆمپیالە بەم شێوەیە نییە.

لە رووی پیشەییەوە پێویستە زیاتر وریا بیت، 
و  هەیە  زیانی  ئەمەش  دەبیت،  توڕە  زویی  بە 
پەشیمانت دەكاتەوە، باشترە پێش هەر بڕیارێكت 
چەند  رابردوو  ماوەی  بكەیتەوە،  بیر  زویی  بە 
كەسێكی  بویت،  تەنیا  و  هەبوو  گرفتێكت 
بۆ  دڵتی  بۆئەوەی  بدۆزەرەوە،  متمانەپێكراو 

بكەیتەوە.

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

ژیانـــی  لـــە  گێژاوێكـــەوە  بكەویتـــە  رەنگـــە 
ـــەو  ـــە لەگـــەڵ ئ ـــت مامەڵ ـــدا، ئاســـان نابێ تایبەتیت
گرفتانـــە بكەیـــت، باشـــترە لۆمـــەی هاوســـۆزەكەت 
ـــە  ـــی ئەوەی ـــت، ئێســـتا كات ـــت نەكەی ـــان هاوڕێكان ی
تەماشـــای ئاوێنـــە بكەیـــت و دووبـــارە بیـــر لـــە 
خـــۆت و ژیانـــت بكەیتـــەوە، پێویســـتت بەوەیـــە 

ــت. ــام بدەیـ ــكاری ئەنجـ گۆڕانـ

ئـــەو  نـــاوە  نـــاوە  پیشـــەییەوە،  لـــەروی 
كەســـانی  لەگـــەڵ  دەیزانیـــت  زانیارییانـــەی 
دیكـــە بەشـــی بكـــە و یارمەتـــی هاوپیشـــەكانت 
بـــدە، لـــە ئیســـتادا شـــتەكان بـــە باشـــی دەڕۆن 
داهاتـــو  بـــۆ  گەشـــبینییەوە  بـــە  بەڕێـــوە، 
دەڕوانیـــت، ئەمـــەش خاڵێكـــی زۆر ئەرێنییـــە 

بـــەرەو ســـەركەوتنت دەبـــات. كـــە 

خێرایـــی  بـــە  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
هەروەهـــا  دەكەیـــت،  كێشـــەكانت چارەســـەر 
كارەكانـــت  باشـــی  بـــە  هەمیشـــە  وەكـــو 
دەكەیـــت، لەگـــەڵ خۆشەویســـتەكەت روون بـــە 
ــڕە،  ــكرا دەر ببـ ــە ئاشـ ــت بـ ــەكانی ناخـ و وشـ
ـــەرەو باشـــی دەڕوات، مـــاوەی  تەندروســـتیت ب

داهاتـــووت بـــاش دەبێـــت. 

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

لـــە ئێســـتادا كارەكان زۆر بـــاش بەڕێـــوە نـــاڕۆن، 
دروســـت  بـــۆ  دەروونیـــی  زۆری  فشـــارێكی 
كردوویـــت، وا بیـــر دەكەیتـــەوە كەســـانی دیكـــە لێـــت 
ـــە  ـــە، ل تێناگـــەن، ئەمـــەش بیركردنەوەیەكـــی هەڵەی
پێنـــاو تەندروســـتیت خـــۆت زۆر مانـــدوو مەكـــە. 
ـــت. ـــار وا باشـــترە پشـــوویەك وەربگری ـــك ج ە هەندێ

لـــە بیـــرت بێـــت مـــەرج نییـــە كارەكان هەمیشـــە بـــەو 
شـــێوازە بـــڕۆن بەڕێـــوە كـــە تـــۆ دەتەوێـــت، ئەمـــەش 
ئاســـاییە و ئەزموزنیـــان لـــێ وەردەگریـــت، لـــە رووی 
بێتـــە  ســـێیەم  كەســـی  مـــەدە  رێگـــە  ســـۆزدارییەوە 
ژیانتانـــەوە، لـــە رووی تەندروســـتییەوە پێویســـتت بـــە 

پشـــووە، چونكـــە زۆر ماندوویـــت. 

12/22 - 1/19گیسك

یاريی وێنە
زاوایــەك  وێنەیــەدا  لــەم 
بووكێكــی هەڵگرتــووە، قاچــی 
كــە  دەركەوتــووە  جۆرێــك  بــە 
جێگەیتێڕامانــە، بزانــە وێنەكــە 

گیــراوە.  چــۆن 

نیاریت
بۆ زا

زمــان رەنگێكــی دیــاری كــراوی هەیــە، كــە زیاتــر پەمەیــی 
و ســوورە، بــەاڵم هەندێــك جــار گۆڕانــكاری بەســەردا دێت، 
كــە ئــەوەش هــۆكاری نەخۆشــی و حاڵەتــی نــا سرووشــتیی 
تەندرووســتیی جەســتەیە، هــۆكار و نیشــانەكانی گۆڕانــی 

ڕەنگــی زمــان ئامــاژەن بــۆ: 
مۆر: نەخۆشییەكانی سی و دڵ

كاڵ: بەدخۆراكی و كەمیی ڤایتامین
 : وشكبوونەوە )لەدەستدانی ئاو و ئەلیكترۆالیت(، ســپی

هەاڵمــەت و  كەڕوویــی  هەوكردنــی 
رەساسی: نەخۆشییەكانی كۆئەندامی هەرس

شین: نەخۆشییەكانی گورچیلە

ئەڵبیر  بە  كە  كامۆس،  ئەلبێرت 
و  فەیلەسووف  ناسراوە،  كامۆ 
رۆژنامەنووسی  و  دراما  نووسەری 
فەرەنسی، لە ساڵی 1913 لە شاری 
لە  و  دایكبووە  لە  جەزائیر  لە  دریان 
كۆچی  فەرەنسا  لە   1960 ساڵی 
و  رێز  دەربارەی  كردووە،  دوایی 
خراپترین  و  نزمترین  دەڵێت:  ترس 
رێزگرتن ئەو رێزەیە، كە لەژێر ترس و 

بەرژەوەندیدا رێچكە بگرێت. 

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

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

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

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