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چاپـــی یەكەمـــی ڕۆمانی)هەنگـــە بچكۆڵەكـــە( 
لـــە نووســـینی ڕۆماننووســـی بەریتانـــی و نووســـەر 
و  كلیـــف(  )كریـــس  گاردیـــان  ڕۆژنامـــەی  لـــە 
وەرگێڕانـــی لـــە عەرەبییـــەوە )ســـیروان عوســـمان( 
كتێبخانـــەی  و  خوێنـــەران  بەردەســـتی  كەوتـــە 
كوردییـــەوە، وەرگێـــڕی ڕۆمانەكـــە وتـــەی هەنـــدێ 
ڕۆژنامـــەی بـــە بەڵگـــە هێناوەتـــەوە، كـــە بـــاس 
لـــە نـــاوەرۆك و كەســـایەتییەكانی نێـــو ڕۆمانەكـــە 
ئـــەو  بچكۆڵەكـــە  هەنگـــە  ڕۆمانـــی  دەكـــەن، 
ڕۆمانەیـــە كـــە زیاتـــر لـــە یـــەك ملیـــۆن دانـــەی لـــێ 
فرۆشـــراوە، بەشـــێك لـــەو ڕۆژنامانـــە ئاماژەیـــان 
بـــەوە كـــردووە كـــە ڕۆمانێكـــی خێزانییـــە، یـــان 
تـــام و چێـــژ و ســـوپرایزێكی زۆر ڕازیبـــوون و 
دڵشـــكاندن، هـــاوكات دەگوترێـــت ئـــەم ڕۆمانـــە 
بوێـــر و بەرزخـــوازە، چونكـــە نووســـەرەكەی كـــە 
)كلیف(ــــە خوێنـــەر دەخاتـــە نـــاو كەســـایەتییەكان 
و بـــە بڕوابەخۆبـــوون قەناعـــەت بـــە قســـەكانی 
دەهێنێـــت و لـــە قسەكانیشـــی پاشـــگەز نابێتـــەوە، 
ـــە  ـــەم ڕۆمان ـــە نووســـراوێكی دیكـــەدا ســـەبارەت ب ل
ـــە  ـــەك ب ـــە ی ـــە كلیـــف هەســـتاوە ڕووداوەك ـــووە ك هات
ـــەوە  ـــەر دەگوازێت ـــی خوێن ـــە لێهاتووی ـــەك ب دوای ی
بـــۆ  نایجیریـــا  ڕووبارەكانـــی  كەنـــاری  لـــە 

گەڕەكەكانـــی شـــاری لەندەنـــی پێشـــكەوتوو و 
سەرنجڕاكێشـــراو.

 ئـــەم ڕۆمانـــە، بابەتییـــە لـــە چوارچێـــوەی 
ــژی  ــێوازی توندوتیـ ــە شـ ــی و كۆمەڵگادایـ خێزانـ
ئەنجامـــی  لـــە  توندوتیـــژی  وەك  فـــرە، 
فەرامۆشـــكردنی كاروبـــارەی ناوچەیـــی بەرامبـــەر 

جیهـــان. كاروبـــاری 
)كریـــس كلیـــف( لـــە نووســـینی ناوەڕۆكـــی 
ــەت  ــی تایبـ ــێوازی هەڵچوونـ ــەدا  شـ ــەم ڕۆمانـ ئـ
بەكاردەهێنێـــت، بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوەی لەســـەر 
ـــەوەی  ـــەر و تاقیكردن شـــێوازی تێگەیشـــتنی خوێن
ــایەتییەكانی  ــەدەب و ئەخالقـــی، چونكـــە كەسـ ئـ
ــەرەكەیەوە زۆر  ــەن نووسـ ــە لەالیـ ــەم ڕۆمانـ ــاو ئـ نـ
بـــە جوانـــی و لووتكـــەی ســـەركەوتنەوە دەریـــان 
و  پیتچنیـــن  كاری  ئاماژەیـــە  جێـــی  دەخـــات. 
دیزایینـــی نـــاوەڕۆك و بەرگـــی ئـــەم ڕۆمانـــە 
لەالیـــەن هاوكارمـــان )شـــاخەوان جەعفـــەر( بـــە 
شـــێوە و ســـتایلێكی جـــوان و نـــاوازە ئەنجامـــدراوە.
ڕۆمانـــە  ئـــەم  وەرگێـــڕی  لـــە  دەستخۆشـــی 
دەكەیـــن بـــۆ ئـــەم بەرهەمـــە، لـــە چاوەڕوانیـــی 
بەرهەمـــی زیاتـــر و دەوڵەمەندكردنـــی كتێبخانـــەی 

كوردیـــدا.   
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  ADMINISRATIVE REGULATIONS
AFFECTING
THE RIGHTSIZING PROCESS OF
GOVERNMENTAL  EMPOLOYEES 
واتـــە: ڕێـــكارە كارگێڕییـــەكان كـــە كاریگەرییـــان 
دەبێـــت لەســـەر جێبەجێكردنـــی پرۆســـەی كەمكردنـــەوەی 
ناونیشـــانی  حكومـــی..  فەرمانبەرانـــی  ژمـــارەی 
ــا  ــن عەبدوڵـ ــۆر ئاگریـ ــینی  دكتـ ــە نووسـ ــە لـ كتێبێكـ
ــوو  ــەی بـ ــەی دكتۆراكـ ــە نامـ ــە كـ ــەم كتێبـ ــز، ئـ عەزیـ
بـــە كارگێڕیـــی كارو بـــە زمانـــی ئینگلیزییـــە، وەك 
پێشـــكەش  ئەكادیمـــی  زانســـتیی  لێكۆڵینەوەیەكـــی 
كـــراوە)  دەوڵەتـــی  نێـــو  قوبرســـی  زانكـــۆی  بـــە 
 ،  )Cyprus International University
بـــە گشـــتی لێكۆڵینەوەكـــە لەســـەر ئەوەیـــە كـــە بـــە چ 
میكانیزمێـــك هاوكاریـــی حكومەتـــی هەرێـــم بكرێـــت بـــۆ 
كەمكردنـــەوەی ژمـــارەی فەرمانبەرانـــی و ڕزگاربوونی 
لـــە بـــاری مووچـــەی زۆر كـــە ســـااڵنێكە هەرێـــم پێـــوەی 
دەناڵێنێـــت و كاریگەریـــی لەســـەر پرۆســـەی پێشـــكەوتن 
و ئابووریـــی هەرێـــم كـــردووە، بـــۆ جۆرێـــك و ســـوود 
وەرگرتـــن لـــەو ڕێكارگیرییانـــەی لـــە دنیـــادا لەالیـــەن 
حكومەتـــەكان و كۆمپاینـــا و دەزگا جۆراوجـــۆرەكان 
ــەی بودجـــەی  ــە كێشـ ــوون لـ ــۆ دەربازبـ ــراون بـ بەكارهێنـ
گـــەورە بـــۆ مووچـــە، چەنـــد ڕێـــكاری كارگێـــڕی 
لـــە:  بریتیـــن  كـــە  لێكۆڵینەوەكـــە  نـــاو  خراوەتـــە 
كەمكردنـــەوەی مـــاوەی كاركردنـــی فەرمانبـــەر لـــە 

هەفتەیـــەك و كەمتـــر مووچـــە وەرگرتـــن، كاركردنـــی 
هاوبـــەش لەنێـــوان چەنـــد فەرمانبەرێـــك، خانەنشـــین 
خۆویســـتی  واوهێنانـــی  وەختـــە،  پێـــش  كردنـــی 
فەرمانبەرێتـــی  و بـــە بوونـــی هاندانێـــك، گواســـتنەوەی 
فەرمانبـــەر و گۆڕانـــكاری لـــە ئەركـــی فەرمانبـــەر، 
گوێزانـــەوەی كاری فەرمانبەرێتـــی، كەمكردنـــەوەی 
گشـــتی، دوورخســـتنەوەی فەرمانبـــەری كەمتەرخـــەم.
شـــایانی ئامـــاژە پێدانـــە كـــە هەمـــوو ئـــەو ڕێكارانـــە، 
بـــەر  كـــە  فەرمانبەرێتـــی  پلیـــە  جـــۆری  هەروەهـــا 
توانســـتی  زیادبوونـــی  و  بكەوێـــت  كەمكردنـــەوە 
باشـــتربوونی  و  هەرێـــم  حكومەتـــی  كاركردنـــی 
بـــاری دارایـــی  لـــە ڕاپرســـییەكدا كۆكرایـــەوەو بـــە 
 260 نزیكـــەی  ڕای  و  دابەشـــكرا  فـــۆرم  شـــێوەی 
فەرمانبـــەری پلـــە بـــااڵ لـــە ڕاوێـــژكارو بەڕێوەبـــەری 
گشـــتی وەرگیـــرا، لـــە هەمـــوو دەزگا فەرمییەكانـــی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، لـــە سەرتاســـەری 
بەرنامـــەی  بـــە  پاشـــان  و  كوردســـتان  هەرێمـــی 
ئیحســـای)SPSS( شـــیكرایەوە و ڕێبـــازی بـــڕی 
بـــۆ شـــیكردنەوەی داتـــاكان و بەراوردكردنـــی لەگـــەڵ 
ـــن  و پێشـــكەوتووترین  ـــراو تازەتری ئەگـــەرەكان بەكارهێن
بەرنامـــە و میكانیزمـــی شـــیكردنەوەی ستاتیســـتیكی 

بـــۆ بەكارهێنـــرا. 
دەستخۆشـــی لـــە دكتـــۆر ئاگریـــن عەبدوڵـــا عەزیـــز 

دەكەیـــن و هیـــوای ســـەركەوتنی بـــۆ دەخوازیـــن.
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)پۆرترێتـــی  كتێبـــی  یەكەمـــی  چاپـــی 
داهێنـــەران( لـــە نووســـینی یووســـف عەبدولقـــادر  
دووتوێـــی)400(  لـــە  نـــاوازەو  بەرگێكـــی  بـــە 
الپـــەڕە كەوتـــە بەردەســـت خوێنـــەران و هەوادارانـــی 

ئـــەم هونـــەرە.
نووســـەری ئـــەم كتێبـــە هەوڵـــی داوە داهێنەرانـــی 
دروســـت  كوردســـتان  پارچـــەی  چـــوار  هـــەر 
بـــكات، لـــە كوردســـتانی باشـــووردا بااڵنســـی 
لـــە  هەنـــدێ  ڕاگرتـــووە،  شـــارەكانی  نێـــوان 
گەنجەكانیشـــی لـــەم بەرگـــی یەكەمـــەدا دروســـت 
كـــردووە، كـــە ژمارەیـــان زۆر كەمـــە، هەوڵیـــش 
ــدا  ــی دووەمـ ــە بەرگـ ــەش لـ ــی دیكـ دەدات ئەوانـ
دەڵێـــت:  نووســـەر  وەك  هـــەر  بـــكات،  دروســـت 
ـــی  ـــە وێنەكانیان ـــووە ك ـــەوە ب ـــەش ئ هـــۆكاری ئەم
دەســـت نەكەوتـــووە، هـــاوكات ئامـــاژە بـــەوە دەكات 
ـــە پێویســـتی زانیـــوە وێنـــەكان بەپێـــی پیتـــی  كـــە ب
ئەبجـــەد دابنێـــت بـــۆ ئـــەوەی لـــە ڕێزكردنـــی 

ــەر. ــە سـ ــی نەیەتـ ــدا گلەیـ ناوەكانـ
یووســـف عەبدولقـــادر جگـــە لـــە هەوڵەكانـــی 
خـــۆی بـــۆ نووســـین و ئامادەكردنـــی كتێبەكـــەی، 

ــان( و  ــاری )ڕامـ ــیفی گۆڤـ ــە ئەرشـ ــوودی لـ سـ
ـــووە،  ـــازاد عەبدولواحیـــد وەرگرت ـــووس ئ ڕۆژنامەن
دیســـان  وەرگرتـــووە،  لـــە  وێنـــەی  زۆر  كـــە 
ســـەردانی كتێبخانەكانـــی هەولێـــر كـــردووە، كـــە 
دەســـت  داهێنەرانـــەی  لـــەو  هەنـــدێ  وێنـــەی 
ـــەاڵم نەیتوانیـــوە بەدەســـتیان بهێنێـــت. بكەوێـــت، ب
لـــە  كتێبی)پۆرترێتـــی داهێنـــەران(  جگـــە 
كـــورد  باوكـــی ڕوحیـــی  وێنـــەی خەباتگێـــڕو 
مســـتەفا بارزانیـــی نەمـــر، وێنـــەی هـــەر یـــەك 
لـــە خەباتگێـــڕان مهاتمـــا غتـــدی و نیلســـۆن 
لـــەم  نووســـەر  تێدایـــە،  تاگـــوری  ماندیلـــال و 
بـــوارەدا درێغـــی نەكـــردووە، دیســـان كتێبەكـــە 
پۆرترێتـــی هەنـــدێ لـــە كەســـایەتییە سیاســـی 
و  ئەدیـــب  هونەرمەنـــدو  و  كۆمەاڵیەتـــی  و 
شـــاعیرانی كالســـیك و ئێســـتای كـــوردی لەخـــۆ 

گرتـــووە.
ـــادر  ـــەی یووســـف عەبدولق ـــەم كتێب ـــی ئ دانیەك
بـــە دیـــاری پێشـــكەش بـــە گۆڤـــاری گـــواڵن 
كـــراوە، وێـــڕای دەستخۆشـــی هیـــوای ســـەركەوتن 

و بەرهەمـــی زیاتـــری بـــۆ دەخوازیـــن.  
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سەرۆك بارزانی وەكو مەرجەعی 
گەلی كوردستان، سەركردەیەكی 
بوێر و لێهاتوو و ئەندازیاری 
دروستكردنی پەیوەندییەكانی 

نێوان كورد و هاوپەیمانیی 
نێودەوڵەتی بووە

ڕیفراندۆم زنجیرەیەكی 
پێكەوە بەستراوە لە 

مێژووی خەباتی گەلی كورد 
و كوردستان بۆ ئازادی و 

سەربەخۆیی و بەدەستهێنانی 
مافە سەرەتاییەكانی لە ناو 
چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقدا

پاش هەڵوەشانەوەی یەكێتیی 
سۆڤیەت و یوگسالڤیا لە 

سەرەتای نەوەدەكانی سەدەی 
ڕابردوو تاكوو ساڵی )2017( 

نزیكەی )40( واڵت ڕیفراندۆمی 
سەربەخۆیی تێدا ئەنجام دراوە

ساسان حیكمەت مەال عەلی

و  خۆنووســـین  چـــارەی  مافـــی  پراكتیزەكردنـــی 
ڕێـــگای  لـــە  ســـەربەخۆ  دەوڵەتـــی  دامەزراندنـــی 
پەنابردنـــە بـــەر ڕێـــگا چـــارەی ئاشـــتیخوازانە لـــە 
نێویشـــیاندا  لـــە  ئێســـتادا زیاتـــر پەســـەندە،  كاتـــی 
بڕیـــاری  بارەیـــەوە  لـــەم  میللـــی،  ڕیفراندۆمـــی 
یەكگرتووەكانیـــش  نەتـــەوە  گشـــتیی  كۆمەڵـــەی 
)1952/12/16(دا  لـــە  كـــە   )637( ژمـــارە 
ــەوە.  ــەم مافـــە كردووەتـ ــەر ئـ ــوو، جەختـــی لەسـ دەرچـ
گـــەالن  ئارەزووەكانـــی  ســـەر  لـــە  )جەختكردنـــەوە 
ئەویـــش لـــە مـــاوەی دەنگدانـــی گشـــتی، یـــان هـــەر 
ــترە  ــە باشـ ــراو، كـ ــدا نـ ــەی ددان پێـ ــی دیكـ ئامڕازێكـ
لـــە ژێـــر چاودێریـــی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان پیـــادە 
بكرێـــت( . بـــە بۆچوونـــی ئێمـــە ئـــەم بڕیـــارە جەخـــت 
ـــە بڕیـــاردان  لـــە ســـەر ســـەروەرێتیی گـــەالن دەكاتـــەوە ل
ــە  ــازەكانیان، ئەویـــش لـ ــە چارەنووسسـ ــەر بابەتـ ــە سـ لـ

ڕیفراندۆمـــەوە.  ئەنجامدانـــی  ڕێـــگای 
ـــگای  ـــۆ دوو ڕێ ـــاییەوە ب ـــە ڕووی یاس ـــدۆم ل ڕیفران

ـــت: ـــن دەكرێ ـــەرەكی پۆلێ س
أ : فەرمی:

  ئەمـــە كاتێـــك ئەنجـــام دەدرێـــت دوو الیـــەن، یـــان 
زیاتـــر بـــە شـــێوەیەكی یاســـایی ڕێـــك بكـــەون لەســـەر 
ئـــەوەی ڕێگایەكـــی بێالیەنانـــە پەیـــڕەو بكرێـــت، كـــە 
چەنـــد الیەنێكـــی دیاریكـــراوی دیكـــەش زۆر جـــار 
ـــە  ـــۆرە ڕیفراندۆم ـــەم ج ـــەی ئ ـــن. نموون ـــاگاداری دەب ئ
لـــە تەیمـــووری خۆرهـــەاڵت )1999( و باشـــووری 

ســـوودان )2011( ئەنجـــام دراوە .
ب : نافەرمی:

ــە نێـــوان  ــە بـــێ ڕێككەوتـــن لـ ــان بـ    ئـــەم جۆرەیـ
واتـــە  دەدرێـــت،  ئەنجـــام  پەیوەندیـــدارەكان  الیەنـــە 
ـــی بـــێ  ـــە ئەنجامدان ـــە هەڵدەســـتێ ب الیەنێـــك یەكالیەن
ـــەو  ـــن: ئ ـــن بڵێی ـــی دیكـــە. دەتوانی ـــۆ ئەوان ـــەوە ب گەڕان
ــەی پێـــش جەنگـــی یەكەمـــی جیهانـــی  ڕیفراندۆمانـ
بـــوون،  نافەرمـــی  جـــۆری  لـــە  زۆربەیـــان  كـــراون، 
و  كریمیـــا )2014(  لـــە  جـــۆرەش  ئـــەم  نموونـــەی 
هەرێمـــی كوردســـتان و كەتەلۆنیـــا )2017( ئەنجـــام 

دراون.
و  ســـۆڤیەت  یەكێتیـــی  هەڵوەشـــانەوەی  پـــاش 
ســـەدەی  نەوەدەكانـــی  ســـەرەتای  لـــە  یوگســـالڤیا 
ڕابـــردوو تاكـــوو ســـاڵی )2017( نزیكـــەی )40( 
ئەنجـــام  تێـــدا  ســـەربەخۆیی  ڕیفراندۆمـــی  واڵت 
 )19( واڵتەشـــدا   )40( ئـــەو  نێـــو  لـــە  دراوە، 
واڵتیـــان ســـەربەخۆییان بەدەســـت هێنـــاوە، ئەوانیـــش 
ســـلۆڤینیا )1990(، ئەرمینیـــا)1991(، ئازەربایجـــان 

تایبە ت بۆ گواڵنی نووسیوە 
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)1991(، كرواتیـــا )1991(، ئەســـتۆنیا )1991(، 
لیتوانیـــا   ،)1991( التیڤیـــا   ،)1991( جۆرجیـــا 
)1991(، مەكەدۆنیـــا )1991(، ئۆكرانیـــا )1991(، 
 ،)1991( ئۆزبكســـتان   ،)1991( توركمەنســـتان 
بۆســـنە و هەرســـك )1992(، ئەریتریـــا )1993(، 
مۆڵدۆڤـــا )1994(، ئەنجـــوان )1997(، تەیمـــوری 
 ،)2006( مۆنتینیگـــرۆ   ،)1999( ڕۆژهـــەاڵت 
واڵتیـــش   )16( و   )2011( ســـوودان  باشـــووری 
ئـــەوەش  ســـەڕەڕای  بـــن،  ســـەربەخۆ  نەیانتوانیـــوە 
هەریەكـــە لـــە كۆســـۆڤۆ )1991(،ناگۆڕنۆكەرەبـــاغ 
ئۆســـیتیای   ،)1991( ترانسنیســـتریا   ،)1991(
باشـــوور )1992(، دۆنیســـتك )2014(، لوجانســـك 
)2014( بـــە حوكمـــی دیفاكتـــۆ ســـەربەخۆ بـــوون، 

بـــەاڵم ددانیـــان پێـــدا نەنـــراوە . 
گەلـــی  مەرجەعـــی  وەكـــو  بارزانـــی  ســـەرۆك 
و  لێهاتـــوو  و  بوێـــر  ســـەركردەیەكی  كوردســـتان، 
ئەندازیـــاری دروســـتكردنی پەیوەندییەكانـــی نێـــوان 
كـــورد و هاوپەیمانیـــی نێودەوڵەتـــی بـــووە، بۆیـــە توانـــرا 
ـــك بشـــكێندرێت  ـــتانی داعـــش تێ ـــانەی تیرۆریس ئەفس
و گەلەكەمـــان بپارێزرێـــت، دوای بـــەرەو كۆتاهاتنـــی 
كوردســـتانییان  توانـــی  داعشـــیش  دەســـەاڵتی 
مەدەنـــی  دیموكراســـییانەی  پرۆســـەیەكی  بـــەرەو 
و ئاشـــتیخوازانە بەرێـــت و بـــە زۆرینـــەی دەنگـــی 
بـــۆ  سەرخســـت  گەلەكـــەی  ئیـــرادەی  »بەڵـــێ« 
ــەت  ــچ دەوڵـ ــدا هیـ ــتان، لەمەشـ ــەربەخۆیی كوردسـ سـ
و الیەنێكـــی سیاســـی و حـــزب و ئایدیۆلۆژیایـــەك 
نەیانتوانـــی لەبـــەردەم ویســـت و خواســـتی گەلـــی 
خەباتگێـــڕی كوردســـتان بوەســـتێنەوە، ئەمـــەش دوای 
مێژوویەكـــی دوور و درێـــژ و خوێنـــاوی دێـــت لـــە 
خەباتـــی ڕزگاریخوازیـــی كوردســـتان، هـــەر بۆیـــە 
ڕیفرانـــدۆم زنجیرەیەكـــی پێكـــەوە بەســـتراوە لـــە مێژووی 
خەباتـــی گەلـــی كـــورد و كوردســـتان بـــۆ ئـــازادی و 
ســـەربەخۆیی و بەدەســـتهێنانی مافـــە ســـەرەتاییەكانی 

لـــە نـــاو چوارچێـــوەی دەوڵەتـــی عێراقـــدا.
ریفرانـــدۆم بـــە هەمـــوو پێـــوەرەكان وەرچەرخانێكـــی 
بـــۆ  كـــورد  خەباتـــی  مێـــژووی  لـــە  بـــوو  نـــوێ 
ــدۆم  ــە ڕیفرانـ ــورد بـ ــەربەخۆیی. كـ ــتهێنانی سـ بەدەسـ
جێناكۆكـــەكان  ناوچـــە  كوردســـتانییەتی  توانـــی 
بگەڕێنیتـــەوە، كـــە لـــە ســـاڵی بیســـتەكانەوە ئـــەو 
كاتـــەی كوردســـتان بـــە عێراقـــەوە لكێنـــدرا، تەعریـــب 
و تەرحیـــل و وێرانـــكاری و كـــوردی تێـــدا دەكوژرێـــت. 
كـــورد لەنـــاو چوارچێـــوەی دەوڵەتێكـــی بەزۆرپێكـــەوە 
بـــەردەوام  دەوڵەتێكـــی شكســـتخواردوو  و  لكێنـــدراو 
ـــورد  ـــی ك ـــووە. خـــۆ ئەگـــەر گەل كێشـــەی خاكـــی هەب
ــەوا  ــە، ئـ ــان نەكردایـ ــی ڕیفراندۆمیـ ــەرۆك بارزانـ و سـ
ئـــەو هەلـــە مێژووییـــەی لـــە دەســـت دەچـــوو كـــە دوای 
ســـەد ســـاڵ كـــورد ئـــەو ناوچانـــەی دەســـت كەوتـــەوە 
ــە  ــم، بـ ــەر هەرێـ ــەوە سـ ــۆ هاتنـ ــێوەی دیفاكتـ ــە شـ و بـ
كەوتنـــە  و  ڕیفرانـــدۆم  نەكردنـــی  بـــە  پێچەوانـــەوە 
ژێـــر فشـــار و هەڕەشـــەی داگیركـــەران و فشـــاری 
ـــی  ـــی دراوســـێ و دەوڵەتان ـــەی واڵتان بەرژەوەندیخوازان
زلهێـــزی جیهـــان هەلێكـــی مێژوویـــی گەورەمـــان لـــە 
دەســـت دەدا. چونكـــە ڕیفرانـــدۆم ویســـت و خواســـتی 
گەلێكـــە و بـــە تێپەربوونـــی كات ناســـڕێتەوە و هـــەر 
كاتێـــك لـــە چوارچێـــوەی عێراقـــدا كـــورد هەڕەشـــەی 
لەســـەر بـــوو، یـــان وەكـــو هاوبەشـــێكی ڕاســـتەقینە 
مامەڵـــەی لەگـــەڵ نەكـــرا، ســـەركردایەتیی كـــورد 
ــەی  ــت و گەلەكـ ــەكار بهێنێـ ــە بـ ــەو كارتـ ــت ئـ دەتوانێـ

ــات. ــەربەخۆیی ببـ ــەرەو سـ بـ
 گەلـــی كۆســـۆفۆ لـــە ســـاڵی 2008دا وتیـــان ئێمـــە 
ــام داوە و  ــدا ئەنجـ ــاڵی نەوەكانـ ــە سـ ــان لـ ڕیفراندۆممـ
پێویســـت نـــاكات جارێكـــی دیكـــە ئـــەو پرۆســـەیە 

ــد.  ــەربەخۆییان ڕاگەیانـ ــەوە و سـ ــارە بكەینـ دووبـ
ـــەروا لەخـــۆڕا  ـــدۆم ه ـــن: پرســـی ڕیفران ـــرێ بڵێی دەك
دروســـت نەبـــووە، بەڵكـــو مێژووییەكـــی قووڵـــی لـــە 
مێژووییەكانـــی  ســـەركردە  ویژدانـــی  و  هـــزر  نـــاو 

هەر كاتێك لە چوارچێوەی 
عێراقدا كورد هەڕەشەی لەسەر 
بوو، یان وەكو هاوبەشێكی 
ڕاستەقینە مامەڵەی لەگەڵ 
نەكرا، سەركردایەتیی كورد 
دەتوانێت ئەو كارتە بەكار 
بهێنێت و گەلەكەی بەرەو 
سەربەخۆیی ببات

گەلی كۆسۆفۆ لە ساڵی 2008دا 
وتیان ئێمە ڕیفراندۆممان لە 
ساڵی نەوەكاندا ئەنجام داوە 
و پێویست ناكات جارێكی دیكە 
ئەو پرۆسەیە دووبارە بكەینەوە 
و سەربەخۆییان ڕاگەیاند
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گەلـــی كـــورددا هەبـــووە. ئـــەوان دەیانزانـــی خەڵـــك و 
میللەتەكەیـــان خوازیـــاری چیـــن و داوای چـــی دەكـــەن. 
شۆڕشـــی شـــێخ مەحمـــوودی حەفیـــد و شۆڕشـــەكانی 
بـــارزان و شۆڕشـــی ئەیلـــوول بـــە ڕابەرایەتیـــی مـــەال 
ــن  ــواڵن و ڕاپەڕیـ ــی گـ ــی و شۆڕشـ ــتەفا بارزانـ مسـ
هەمـــووی بـــۆ بەدەســـتهێنانی مافـــی چارەنووســـی 
كیانێكـــی  دروســـتبوونی  و  ســـەربەخۆیی  و  كـــورد 
كـــوردی بـــووە، بـــەاڵم لـــە ژێـــر نـــاو و ناونیشـــانی 
و  ڕەشـــەكوژی  تووشـــی  لەبەرانبـــەردا  دیكـــەدا 
ــاید  ــال و جینۆسـ ــاران و ئەنفـ كۆمەڵكـــوژی و كیمیابـ
و دەربـــەدەری و ڕاگواســـتن و ســـڕینەوەی ناســـنامە و 
دەیـــان دڕندایەتـــی دیكـــە بووەتـــەوە، هەمووشـــی لەبـــەر 
ـــاو  ـــە ن ـــووە ل ـــورد ئامـــادە نەب ـــی ك ـــە گەل ـــووە ك ـــەوە ب ئ
واڵتێكـــی پـــڕ لـــە ئاشـــووب و فیتنـــە و ڕك و كینـــە 
ژێردەســـتە بێـــت و ناســـنامە و كەلتـــوور و زمانەكـــەی 
بســـڕدرێتەوە. ئـــەم واقیعـــە تاڵـــە لـــە دوای ســـاڵی 
2003وە بـــە شـــێوە و شـــێوازی نـــوێ بەردەوامـــی 
هەیـــە، بەتایبەتـــی لـــە دوای ســـاڵی 2010 كـــورد 
هەمـــان  بـــە  كـــە  قەناعەتـــەی  ئـــەو  گەیشـــتووەتە 
عەقڵییەتـــی پێشـــوو عێـــراق بەڕێـــوە دەبرێـــت و، هـــەر 
كاتێـــك دەوڵەتـــی مەركـــەزی بەغـــدا بەهێـــز بـــوو، 
دەگەڕێتـــەوە ســـەر هەمـــان خـــووی پێشـــووی، بۆیـــە 
ـــە  ـــەم دەوڵەت ـــاو ئ ـــە ن ـــە ل ـــەوە نیی ـــاری مان كـــورد خوازی
ــە  ــەی بـ ــورد متمانـ ــز كـ ــتخواردووەدا و هەرگیـ شكسـ
عێراقێكـــی مەزهەبـــی و تائیفـــی و ئیتنـــی نییـــە. 
ســـەرۆك بارزانـــی بەهێزتریـــن كارتـــی خـــۆی ڕوو 
كـــرد، ئیتـــر گرنـــگ نییـــە لـــەم قۆناغـــەدا پاڵپشـــتی و 
پشـــتگیریی نێودەوڵەتی و ناوچەیمان بەدەســـت نەهێنا، 
بەرژەوەندیخوازانـــەی  چەمكـــی  زاڵبوونـــی  لەبـــەر 
ئەوەیـــە  گرنـــگ  جیهـــان،  نوێـــی  سیســـتەمی 
پرۆســـەكە ســـەركەوتنی خـــۆی بـــە دەســـت هێنـــا، بـــە 
تایبەتـــی لـــە ســـەلماندنی كوردســـتانییەتی ناوچـــە 
جێناكۆكـــەكان كـــە بـــە ڕێژەیەكـــی بـــەرز خەڵكـــی 

بەشـــداریی دەنگدانـــی ڕیفراندۆمەكـــە بـــوون و بـــە 
»بەڵـــێ« دەنگیـــان بـــۆ ســـەربەخۆیی دا. ڕۆڵـــی 
ــەوت و  ــەدا دەركـ ــاوە كورتـ ــەو مـ ــی لـ ــەرۆك بارزانـ سـ
گفتوگـــۆ و دانیشـــتن و چاوپێكەوتنەكانـــی لەگـــەڵ 
چیـــن و توێـــژەكان و پارتـــە سیاســـییەكان كاریگەریـــی 
بەهێـــزی بـــۆ دروســـتكردنی كۆدەنگیـــی نیشـــتمانی و 
ســـەركەوتنی ڕیفراندۆمەكـــە هەبـــوو. ئـــەم كۆدەنگییـــە 
ـــەو فشـــار  ـــە ســـەر هەمـــوو ئ ـــە ب ـــوو ك ـــەك ب ـــە ڕاددەی ب
و پاڵەپەســـتۆ و چاوســـووركردنەوەیانەدا زاڵ بـــوو، كـــە 
دەكرایـــە ســـەر ســـەرۆك بارزانـــی و ســـەركردایەتیی 

كـــورد بـــۆ دەســـتبەرداربوونی ڕیفراندۆمەكـــە.
هـــەر چۆنێـــك بێـــت ڕیفرانـــدۆم فێـــری كردیـــن كـــە 
هیـــچ كـــەس و الیـــەن و گرووپێكـــی بەرژەوەندیخـــواز 
گـــەل  خواســـتی  و  ویســـت  بەرانبـــەر  ناتوانێـــت 
بوەســـتێت، ئـــەوە ئیـــرادەی گەلـــی كـــورد بـــوو كـــە 
ســـەرۆك بارزانـــی سازشـــی لەســـەر نەكـــرد و بـــە 
ــووە  ــرد و بـ ــێ كـ ــەكەی جێبەجـ ــەركەوتوویی پرۆسـ سـ
ڕەنگـــە  كـــە  ســـتراتیژی  كارتێكـــی  و  حەتمییـــەت 
لـــە ئێســـتادا بـــۆ بەدەســـتهێنانی مافەكانـــی گەلـــی 
كوردســـتان بەســـوود بێـــت، چونكـــە ڕیفرانـــدۆم لەگـــەڵ 
كاتـــدا  هەمـــان  لـــە  سیاســـییە  كارتێكـــی  ئـــەوەی 
ـــە، پێویســـتە  ـــی و جوگرافیی ـــی مێژووی بەڵگەنامەیەك
لـــە كاتـــی دانوســـتانەكانی حكومەتـــی هەرێـــم لەگـــەڵ 
بـــە  ســـەبارەت  تایبەتـــی  بـــە  عێـــراق  حكومەتـــی 
چارەســـەركردنی كێشـــەی ناوچـــە كوردســـتانییەكانی 

دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێـــم بـــەكار بهێنرێـــت .
ــە  ــن كـ ــەوە بكەیـ ــاژە بـ ــرێ ئامـ ــدا دەكـ ــە كۆتاییـ لـ
پێكـــەوە  زۆر  بـــە  واڵتێكـــی  هـــەر  دواڕۆژدا  لـــە 
چونكـــە  جیابوونەوەیـــە،  چارەنووســـی  لكێنـــدراو 
جەالدەكانـــی  و  كرابێـــت  كۆمەڵكـــوژ  میللەتێـــك 
بەرپرســـیارێتی مێژووییـــان هەڵنەگرتبێـــت و داوای 
لێبووردنیـــان نەكردبێـــت، واتـــا عەقڵییەتـــی شـــۆڤێنی و 

هەیـــە. بەردەوامـــی  بەرانبـــەر  ڕەتكردنـــەوەی 
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پرسی ڕیفراندۆم هەروا 
لەخۆڕا دروست نەبووە، بەڵكو 

مێژووییەكی قووڵی لە ناو 
هزر و ویژدانی سەركردە 

مێژووییەكانی گەلی كورددا 
هەبووە

ڕیفراندۆم فێری كردین كە هیچ 
كەس و الیەن و گرووپێكی 
بەرژەوەندیخواز ناتوانێت 

بەرانبەر ویست و خواستی گەل 
بوەستێت
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كۆنگرەی 14
داڕشتنی نەخشە ڕێگە 

بۆ داهاتووی نیشتمانێك

ـی
سـ
ـــا
سیـ

11 ژمارە )1339(  2022/10/31



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1339(  122022/10/31

وا بڕیـــارە لـــەم هەفتەیـــەدا 14یەمیـــن كۆنگـــرەی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە شـــاری دهـــۆك 
ـــك  ـــد ڕۆژێ ـــكات و چەن ـــی خـــۆی ب دەســـت بەكارەكان

ـــت. دەخایەنێ
و  چاودێـــری  بـــە  كـــە  كۆنگرەیـــە  ئـــەم 
مســـعود  ســـەرۆك  ڕاســـتەوخۆی  سەرپەرشـــتیی 
ــێ  ــەوەی لـ ــدەی ئـ ــت، مەزنـ ــوە دەچێـ ــی بەڕێـ بارزانـ
دەكرێـــت كـــە گوتـــاری ســـەرۆك و گوتـــاری سیاســـیی 
ــەڕاڵ  ــێوەی گوتارەكـــەی »ژەنـ ــە هاوشـ ــرە، بـ كۆنگـ
مســـتەفا بارزانـــی لـــە پاكـــۆ« جەختكردنـــەوە بێـــت 
لـــە بونیادنـــان و پاراســـتنی كوردســـتانێكی بەهێـــز 
ڕەهەنـــدە  دەرخســـتنی  هەمانكاتیشـــیدا  لـــە  و 
ــە  ــت، كـ ــتراتیژە بێـ ــەت و سـ ــەو سیاسـ ــی ئـ دیارەكانـ
لەنـــاو كوردســـتانێكی بەهێـــزدا دەبێتـــە فاكتەرێـــك 
ــتنی پرۆســـەی بونیادنانـــی »دەوڵـــەت  بـــۆ سەرخسـ
ــگوزەران  ــی خۆشـ ــی ژیانێكـ ــەوە« و بونیادنانـ و نەتـ
و كامەرانـــی لەنـــاو قـــەوارەی سیاســـیی هەرێمـــی 

كوردســـتاندا.
ســـەرۆك  شەخســـی  بـــۆ  كۆنگرەیـــە  ئـــەم 
بارزانـــی و تـــەواوی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
كۆنگرەیەكـــی جیـــاواز و ناوازەیـــە و لـــە مـــاوەی 
12ســـاڵی نێـــوان كۆنگـــرەی )13 و 14(، جیهـــان 
بـــە گشـــتی و هەرێمـــی كوردســـتان و عێـــراق و 
ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت وەرچەرخـــان و گۆڕانكاریـــی 
ئـــەم  لەنـــاو  و،  هاتـــووە  بەســـەردا  گـــەورەی 
كوردســـتان  گۆڕانكارییـــە گەورانەشـــدا هەرێمـــی 
ڕووبـــەرووی مەترســـی و تەحـــەددای ئەوتـــۆ بووەتـــەوە 
ــەوارە  ــەم قـ ــوودی ئـ ــاران وجـ ــە وەك دەڵێـــن زۆر جـ كـ
سیاســـییە گەیشـــتووەتە كەنـــاری هەڵدێـــر، بـــەاڵم 
لۆژیـــك و شـــێوازی دەوڵەتمەداریـــی ســـەرۆك مســـعود 
ـــەو مەترســـی  ـــی لەگـــەڵ ئ ـــۆ مامەڵەكردن ـــی ب بارزان
ئـــەوەی  هـــۆكاری  بوونـــە  نـــەك  تەحەددایانـــە،  و 
مەترســـیی »نەمـــان« لەســـەر قـــەوارەی سیاســـیی 
هەرێمـــی كوردســـتان دوور بخاتـــەوە، بەڵكـــو هـــاوكات 
مەترســـی  ئـــەو  هەمـــوو  تێكشـــكاندنی  لەگـــەڵ 
نەخشـــەی  بارزانـــی  ســـەرۆك  تەحەددییانـــە،  و 
بـــۆ كوردســـتانێكی بەهێـــز داڕشـــت و، هـــەر بـــەو 
دروشمەشـــەوە لـــە دوای ســـاڵی 2018وە چـــووە نـــاو 
ــەوە و،  ــراق و كوردستان«ــ ســـێ هەڵبژاردنـــی »عێـ
لـــە دوو هەڵبژاردنـــی پەرلەمانـــی عێراقـــدا زۆرینـــەی 
گەلـــی كوردســـتان »بـــە ناوچـــە كوردســـتانییەكانی 
دەرەوەی هەرێم«یشـــەوە بـــە متمانەدانیـــان بـــە پارتـــی، 

پارتییـــان كـــردە خاوەنـــی بڕیـــاری كوردســـتان لەنـــاو 
هەڵبژاردنـــی  لـــە  عێراقـــدا،  سیاســـیی  پرۆســـەی 
شـــێواز  هەمـــان  بـــە  كوردستانیشـــدا  پەرلەمانـــی 
پارتـــی  كوردســـتان  هاوواڵتیانـــی  زۆرینـــەی 
دیموكراتـــی كوردســـتانیان كـــردە پارتـــی فەرمانـــڕەوا.
مســـعود  ســـەرۆك  ڕابەرایەتیـــی  مـــاوەی  لـــە 
بارزانـــی )1979-2022(، بـــۆ یەكـــەم جـــارە هـــاوكات 
لەگـــەڵ گرێدانـــی كۆنگـــرە »بـــارەگای بارزانی«یش 
دامەزراندنـــەوەی  بۆیـــە  هـــەر  هەبێـــت،  بوونـــی 
»بـــارەگای بارزانـــی« لـــە مـــاوەی نێـــوان كۆنگـــرەی 
)13 و 14( دیســـان دەســـتكەوت و وەرچەرخانێكـــی 
گەورەیـــە و ئێســـتا كـــە هەیكەلـــەی دامـــەزراوەی 
بـــارەگای بارزانـــی تـــەواو بـــووە، بووەتـــە ڕەشـــماڵێك 
بـــۆ كۆكردنـــەوەی تـــەواوی بیروبۆچوونـــە جیـــاوازەكان 
ــتاندا،  ــە كوردسـ ــاوازەكان لـ ــەوە و جیـ ــەواوی نەتـ و تـ
لـــە هەمانكاتـــدا بووەتـــە ناوەنـــدی دروســـتكردنی 
بڕیـــار بـــۆ ئاینـــدەی كوردســـتان و هەورەهـــا ناوەنـــدی 
دروســـتكردنی بڕیـــار بـــۆ شـــێوازی بەشـــداریكردنی 
گەلـــی كوردســـتان لـــە پرۆســـەی سیاســـیی عێراقـــدا، 
شـــكۆی  و  ســـەنگ  دیفاكتـــۆی  بۆیـــە  هـــەر 
»بـــارەگای بارزانـــی« پرســـێكی گرنگیـــی بـــەردەم 
كۆنگـــرەی 14 دەبێـــت و، دەبێـــت كۆنگـــرە ئیقـــرای 
شـــكۆ و دەســـەاڵتەكانی »بـــارەگای بارزانـــی« وەك 

مەرجەعێـــك بـــۆ هەمـــوو كوردســـتان بـــكات.
 بیركردنەوەی سەرۆك بارزانی و 

خۆ ئامادەكردن بۆ قۆناخێكی نوێ 
مســـعود بارزانـــی كـــە ئەمســـاڵ )60(ــــەمین 
خـــۆی  پێشـــمەرگایەتیی  تەمەنـــی  مۆمـــی 
كوژانـــدەوە، لەنـــاو هـــزری مســـتەفا بارزانیـــدا بـــۆ 
كـــراوە،  پـــەروەردە  كوردایەتـــی  و  پێشـــمەرگایەتی 
هـــەر بۆیـــە بـــە هاوشـــێوەی مســـتەفا بارزانـــی حزبـــی 
سیاســـی وەك ئامـــراز ســـەیر دەكات، نـــەك ئامانـــج. 
لەمـــەش گرنگتـــر شـــێواز و چۆنیەتیـــی بەكارهێنانـــی 
خزمەتـــی  دەخرێتـــە  چـــۆن  كـــە  ئامرازییـــە  ئـــەم 
بەرژەوەندییـــە نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكانی گەلـــی 

كوردســـتانەوە.
بزووتنـــەوەی  مێـــژووی  درێژایـــی  بـــە 
 )2022-1961( لـــە  كوردســـتان  ڕزگاریخوازیـــی 
ـــی كوردســـتان  ـــی دیموكرات ـــە هـــەر قۆناخێكـــدا پارت ل
الواز بووبێـــت، ئـــەوا تـــەواوی گەلـــی كوردســـتان 
تووشـــی كارەســـات و نەهامەتـــی بـــووە، لـــە هـــەر 
ـــی  ـــەوا گەل ـــت، ئ ـــز بووبێ ـــی بەهێ قۆناخێكیشـــدا پارت

لە ماوەی ڕابەرایەتیی سەرۆك 
مسعود بارزانی )2022-1979(، 
بۆ یەكەم جارە هاوكات لەگەڵ 
گرێدانی كۆنگرە »بارەگای 
بارزانی«یش بوونی هەبێت

ئێستا كە هەیكەلەی دامەزراوەی 
بارەگای بارزانی تەواو 
بووە، بووەتە ڕەشماڵێك 
بۆ كۆكردنەوەی تەواوی 
بیروبۆچوونە جیاوازەكان و 
تەواوی نەتەوە و جیاوازەكان لە 
كوردستاندا

بە درێژایی مێژووی بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازیی كوردستان 
لە )1961-2022( لە هەر 
قۆناخێكدا پارتی دیموكراتی 
كوردستان الواز بووبێت، ئەوا 
تەواوی گەلی كوردستان تووشی 
كارەسات و نەهامەتی بووە، 
لە هەر قۆناخێكیشدا پارتی 
بەهێز بووبێت، ئەوا گەلی 
كوردستان سەربەرز و كامەران و 
خۆشگوزەران بووە
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پارتی دیموكراتی كوردستان و 
بەرژەوەندییە بااڵكانی گەلی 
كوردستان جمكن و لێك جیا 

ناكرێنەوە

سەرۆك مسعود بارزانی ماوەی 
60 ساڵە درێژەی بە خەباتی 

پێشمەرگایەتی لە ناو 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی كورد 
داوە و، هەموو كات پێشبینیی 

گۆڕانكارییەكانی ئایندەی كردووە 
و، پێش هاتنی گۆرانكارییەكان 

ئامادەباشیی بۆ كردووە

ڕاستە لە كوردستان بێجگە لە 
پارتی دیموكراتی كوردستان، 
چەندین حزب و ئایدیۆلۆژیای 
دیكەش بوونیان هەیە، بەاڵم 
كاتێك چارەنووسی نەتەوە و 

هەرێمی كوردستان گەیشتووەتە 
دووڕێیانی »مان و نەمان«، 
بێجگە لە پارتی دیموكراتی 

كوردستان هیچ الیەنێكی 
دیكەی سیاسی بەرپرسیاریەتی 

هەڵنەگرتووە و خۆی لێ 
نەكردووەتە ساحێب و نەیتوانیوە 

بەرگری لە نەتەوە و نیشتمان 
بكات

كوردســـتان ســـەربەرز و كامـــەران و خۆشـــگوزەران 
»پارتـــی  دەڵێـــت:  پێمـــان  مێـــژووە  ئـــەم  بـــووە. 
دیموكراتـــی كوردســـتان و بەرژەوەندییـــە بااڵكانـــی 
گەلـــی كوردســـتان جمكـــن و لێـــك جیـــا ناكرێنـــەوە«.
هێـــز  بارزانیـــدا،  مســـتەفا  بیركردنـــەوەی  لـــە 
و تواناكانـــی نەتـــەوە پێویســـتی بـــە كۆكردنـــەوە و 
ڕێكخســـتنەوە هەیـــە بـــۆ ئـــەوەی ئیـــرادەی نەتـــەوە بـــە 
بەهێـــزی دەربكەوێـــت و، بگاتـــە ئـــەو ئاســـتەی كـــە 
ــت  ــەوە هەبێـ ــە دۆزی نەتـ ــی لـ ــای بەرگریكردنـ توانـ
ـــەرەو  ـــەوە ب ـــدا نەت ـــژاوی گۆڕانكاریەكان ـــاو گێ و، لەن
كەنـــاری ئارامـــی بەرێـــت و، هەمـــوو ئەمانـــەش 
پێویســـتی بـــە پارتـــی پێشـــڕەوی نیشـــتمانی هەیـــە 
كـــە بتوانێـــت ئـــەم ئەركـــە چارەنووسســـازەی نەتـــەوە 

ــە ئەســـتۆی خـــۆی بگرێـــت. لـ
مســـعود  ســـەرۆك  ئاراســـتەیە  ئـــەم  لەســـەر 
بـــە  درێـــژەی  ســـاڵە   60 مـــاوەی  بارزانـــی 
بزووتنـــەوەی  نـــاو  لـــە  پێشـــمەرگایەتی  خەباتـــی 
كات  هەمـــوو  و،  داوە  كـــورد  ڕزگاریخوازیـــی 
كـــردووە  ئاینـــدەی  پێشـــبینیی گۆڕانكارییەكانـــی 
و، پێـــش هاتنـــی گۆرانكارییـــەكان ئامادەباشـــیی 
بـــۆ كـــردووە، لەســـەر ئـــەم بنەمایـــەش كۆنگـــرەی 
چواردەیەمـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان گـــرێ 
دەرێـــت و، ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی پێشـــبینیی 
ــەوەش  ــە و، لـ ــوو هەیـ ــی داهاتـ ــۆ گۆڕانكارییەكانـ بـ
بـــە  پێویســـتی  گۆڕانكارییـــەك  هەمـــوو  دڵنیایـــە 
نەتـــەوە  ئـــەوەی  بـــۆ  هەیـــە  بەهێـــز  ئیرادەیەكـــی 
بتوانێـــت خـــۆی لەگەڵـــی بگونجێنێـــت و ڕووبـــەڕووی 

ببێتـــەوە. تەحەددییەكانـــی 
الی تـــەواوی خەڵكـــی كوردســـتان ئـــەو ڕاســـتییە 
ڕوون بووەتـــەوە بـــەوەی ڕاســـتە لـــە كوردســـتان بێجگـــە 
ـــزب  ـــن ح ـــتان، چەندی ـــی كوردس ـــی دیموكرات ـــە پارت ل
و ئایدیۆلۆژیـــای دیكـــەش بوونیـــان هەیـــە، بـــەاڵم 
كاتێـــك چارەنووســـی نەتـــەوە و هەرێمـــی كوردســـتان 
گەیشـــتووەتە دووڕێیانـــی »مـــان و نەمـــان«، بێجگـــە 
ـــی كوردســـتان هیـــچ الیەنێكـــی  ـــی دیموكرات ـــە پارت ل
هەڵنەگرتـــووە  بەرپرســـیاریەتی  سیاســـی  دیكـــەی 
و خـــۆی لـــێ نەكردووەتـــە ســـاحێب و نەیتوانیـــوە 
بەرگـــری لـــە نەتـــەوە و نیشـــتمان بـــكات، تازەتریـــن 
نموونـــە كارەســـاتی »خیانەتـــی 16ی ئۆكتۆبـــەری 
2017« بـــوو، كـــە الیەنـــە سیاســـییەكانی دیكـــەی 
كوردســـتان بێجگـــە لـــە پارتـــی نـــەك هـــەر تەنیـــا 
هەلهەلەیـــان  بەڵكـــو  نەبـــوو،  بەرگرییـــان  توانـــای 

لـــێ دەدا و مـــوژدەی  بـــۆ هێرشـــەكانی دوژمـــن 
ئەوەیـــان بـــاو دەكـــردەوە كـــە هێزەكانـــی حەشـــدی 
ــەوەی  ــەاڵم دوای ئـ ــر! بـ ــتنە هەولێـ ــەعبی گەیشـ شـ
ئیـــرادە ســـەرۆك بارزانـــی و قارەمانیـــی پێشـــمەرگە 
هێرشـــەكانی دوژمنـــی تێكشـــكاند و خەونەكانیـــان 
ــییەكانی دیكـــەی  نەهاتـــەدی، ئیـــدی حزبـــە سیاسـ
كوردســـتان خۆیـــان لـــە حكومـــەت كشـــاندەوە و داوای 
ــتان و  ــانەوەی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ هەڵوەشـ
دامەزراندنـــی حكومەتـــی ئینقـــازی وەتەنیـــان دەكـــرد.
كەواتـــە ئـــەو بەرپرســـیاریەتییە گـــەورەی لـــەم 
بارزانییـــە،  ســـەرۆك  شـــانی  لەســـەر  قۆناخـــەدا 
دیموكراتـــی  پارتـــی  لەنـــاو  بەوەیـــە  پێویســـتی 
و  سیاســـەت  ڕیگـــەی  نەخشـــە  كوردســـتانەوە 
ــت و،  ــتمانێك دابڕێژرێـ ــدەی نیشـ ــۆ ئاینـ ــتراتیژ بـ سـ
دەبێـــت پارتـــی دووبـــارە ئامـــادە بكرێتـــەوە بـــۆ ئـــەوەی 
باشـــتر هەمـــوو هێـــز و تواناكانـــی نەتـــەوە كۆبكاتـــەوە 
و دووبـــارە ڕێكیـــان بخاتـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی ئیـــرادەی 
نەتـــەوە بگاتـــەوە ئـــەو ئاســـتەی كـــە خـــۆی بـــۆ 

قۆناخێكـــی نـــوێ ئامـــادە بـــكات.
كوردســـتانێكی  لەنـــاو  بـــاش  حوكمڕانیـــی   

بەهێـــزدا
ــە  ــش بـ ــتانی داعـ ــانەی تیرۆریسـ ــك ئەفسـ كاتێـ
قارەمانیەتـــی هێـــزی پێشـــمەرگە و ڕابەرایەتیـــی 
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە بەرەكانـــی جەنـــگ بەتـــاڵ 
دەیانووســـی:  جیهـــان  میدیاكانـــی  كرایـــەوە، 
پاراســـتنی  پرۆڤـــەی  پێشـــمەرگە  و  »بارزانـــی 
تەنیـــا  پرۆڤەیـــە  ئـــەم  بـــەاڵم  دەكـــەن«،  دەوڵـــەت 
چـــوار ڕۆژ دوای خیانەتـــە گەورەكـــەی كارەســـاتی 
نێـــوان  لـــە مـــاوەی  16ی ئۆكتۆبـــەری 2017 و 
»)20تـــا26(ی ئۆكتۆبـــەری 2017 و تەنیـــا لـــە 
ســـەرۆك  ڕابەرایەتیـــی  ڕۆژدا،  شـــەش  مـــاوەی 
پێشـــمەرگەی  هێـــزی  قارەمانیەتیـــی  و  بارزانـــی 
كوردســـتان، گۆڕەپانـــی ڕووبەڕووبوونەوەیـــان نـــەك 
ـــن  ـــز، بەڵكـــو لەگـــەڵ چەندی ـــەك هێ ـــا ی لەگـــەڵ تەنی
ـــەت  ـــردە شـــانۆی نمایشـــی پاراســـتنی دەوڵ ـــز، دەك هێ

و بـــۆ مێژوویـــان تۆماركـــرد.
ســـەرۆك بارزانـــی بـــە ڕاگەیاندنـــی ســـەركەوتن 
و كۆتاییهاتنـــی شـــەڕی دژی داعـــش لـــە بـــەرەی 
بـــوو  ئـــەوە  ئامانجـــی  پێشـــمەرگەوە،  هێـــزی 
ـــە  جارێكـــی دیكـــە ســـەرلەنوێ پرۆســـەی سیاســـی ل
كوردســـتان ڕێـــك بخاتـــەوە و كۆتایـــی بـــە ئیرهابـــی 
فیكـــری و گەندەڵـــی و پاشـــاگەردانی سیاســـیی 
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ــەوە  ــی ئـ ــە عێراقیـــش ئامانجـ ــەبارەت بـ ــت، سـ بهێنێـ
عێـــراق  شـــیعەی  عەرەبـــی  دەســـەاڵتدارانی  بـــوو 
دۆزی  بەرانبـــەر  خۆیـــان  سیاســـیی  ئەقڵییەتـــی 
كوردســـتان بگـــۆڕن و چیتـــر هەڵـــەی 100 ســـاڵی 
ڕابـــردووی حوكمڕانیـــی عێـــراق درێـــژە پـــی نـــەدەن.
ســـەبارەت بـــە پرۆســـەی سیاســـیی ناوخـــۆی 
كوردســـتان و البردنـــی ئاســـتەنگەكان لـــە بـــەردەم 
ـــی  ـــەرۆك بارزان ـــدا، س ـــی باش ـــی حوكمڕانی پیادەكردن
یاســـای  زووە  هەرچـــی  كـــە  كـــرد،  پێداگـــری 
ــم و  ــەرۆكایەتیی هەرێـ ــەن سـ ــە لەالیـ ــازی كـ چاكسـ
ـــوو،  حكومەتـــی كاببینـــەی هەشـــتەمەوە ئامـــادە كراب
لەالیـــەن پەرلەمانـــەوە متمانـــەی پێ بدرێت و پەســـەند 
ـــاو  ـــە ن ـــە هـــۆی پاشـــاگەردانی ل ـــان ب بكرێـــت، ئەمەی
ـــی  ـــەدرا. ســـەرۆك بارزان ـــێ ن ـــەی پ ـــان متمان پەرلەم
لەســـەر ئاســـتی یەكڕیزیـــی نێوماڵـــی كوردســـتان 
پرۆســـەی  فیكـــری،  ئیرهابـــی  كۆتاییهاتنـــی  و 
نیشـــتمانی  پرۆســـەیەكی  كـــردە  ڕیفراندۆمـــی 
كوردســـتانی  ڕیفراندۆمـــی  بـــااڵی  لێژنـــەی  و 
ــی  ــی گەلـ ــەوەی دەنگدانـ ــەڵ ئـ ــد و، لەگـ دامەزرانـ
نەتـــەوەوە(  و  ئاییـــن  جیاوازیـــی  )بـــە  كوردســـتان 
ڕێـــژەی 92% بـــە » بەڵـــێ«ی تێپەڕانـــد، بـــەاڵم ڕێـــز 

لـــە ئیـــرادەی گەلـــی كوردســـتان نەگیـــرا و بـــە هـــۆی 
ــەاڵم  ــرا، بـ ــە دوا خـ ــە گەورەیـ ــەو ئاواتـ ــەوە ئـ خیانەتـ

ــار بیرێـــت. ــە بـ ــرا لـ نەتوانـ
كارەســـاتە گەورەیـــەی  ئـــەو  لەنـــاو گێـــژاوی 
»خیانەتـــی 16ی ئۆكتۆبـــەر« ســـەرۆك بارزانـــی 
چـــۆن لـــە دوای ڕاپەرینـــی بەهـــاری 1991 داوای 
لـــە بـــەرەی كوردســـتانی كـــرد، هەڵبـــژارن ئەنجـــام 
بدرێـــت و دەوڵەتـــی یاســـا لـــە كوردســـتان دابمەزرێـــت، 
بـــە هەمـــان شـــیوە لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 2018 
بڕیـــاری دا، دەبێـــت پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
پەرلەمانـــی  دەنگدانـــی  ســـندوقی  ڕێگـــەی  لـــە 
عێراقـــەوە بـــۆ دەســـەاڵتدارانی عەرەبـــی شـــیعەی 
هەڵقـــواڵوی  پارتـــی  كـــە  بســـەلمێنێت  عێراقـــی 
ـــووی خەڵكـــی كوردســـتانە و  ـــن نەهات ـــە ب ـــرادەی ل ئی
تەنیـــا پارتـــی نوێنەرایەتیـــی شـــەرعیی ئـــەو ئیرادەیـــە 
دەكات و دەبێـــت ڕێـــز لـــەو ئیرادەیـــەش بگیرێـــت و، 
پـــاش كردنـــەوەی ســـندوقەكانی دەنگـــدان، پارتـــی 
ڕاســـتەقینە  نوێنـــەری  ســـەلماندنی  كردەیـــی  بـــە 
و شـــەرعیی خەڵكـــی كوردســـتانە و بـــە ناچـــاری 
نوێنەرانـــی حەشـــدی شـــەعبی )ئـــەو هێـــزەی هێرشـــی 
كـــردە ســـەر كوردســـتان( ناچـــار بـــوون ددان بـــەم 

سەرۆك بارزانی لەسەر ئاستی 
یەكڕیزیی نێوماڵی كوردستان و 
كۆتاییهاتنی ئیرهابی فیكری، 
پرۆسەی ڕیفراندۆمی كردە 
پرۆسەیەكی نیشتمانی و لێژنەی 
بااڵی ڕیفراندۆمی كوردستانی 
دامەزراند 

لەگەڵ ئەوەی دەنگدانی گەلی 
كوردستان )بە جیاوازیی ئایین 
و نەتەوەوە( ڕێژەی 92% بە 
» بەڵێ«ی تێپەڕاند، بەاڵم 
ڕێز لە ئیرادەی گەلی كوردستان 
نەگیرا و بە هۆی خیانەتەوە 
ئەو ئاواتە گەورەیە دوا خرا، 
بەاڵم نەتوانرا لە بار بیرێت
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ـــاڵ  ـــان ت ـــش بۆی ـــن، ئەگەرچـــی زۆری ـــتییەدا بنێ ڕاس
بـــوو.

ـــی  ـــی هەڵبژاردن ـــە میان ـــی 2019 و ل ـــە ئەیلوول ل
پەرلەمانـــی كوردســـتاندا، جارێكـــی دیكـــە پارتـــی 
ـــە ســـندوقەكانی  ـــاری دا ب ـــی كوردســـتان بڕی دیموكرات
سیاســـییەكانی  الیەنـــە  هەمـــوو  بـــۆ  دەنگـــدان 
كوردســـتانی بســـەلمێنێت، ئەوانـــەی لـــە ڕۆژانـــی 
تەنگانـــە پشـــت لـــە میللەتـــی خۆیـــان دەكـــەن و خۆیـــان 
لـــە بەرپرســـیاریەتی دەدزنـــەوە و خیانـــەت دەكـــەن، 
میللـــەت لەســـەر ســـندوقی دەنگـــدان ســـزایان دەدات، 
ئەمـــەش دوای كردنـــەوەی ســـندوقەكانی دەنگـــدان 
بـــووە حزبـــی فەرمانـــڕەوا و  ســـەلمێندرا و پارتـــی 
زۆرینـــەی كورســـییەكانی پەرلەمانـــی بەدەســـت هێنـــا.
بـــۆ  بارزانـــی  ســـەرۆك  ڕێگـــەی  نەخشـــە 
كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، 
تەرجەمەكردنـــی هێـــزی شـــەرعیی پارتـــی دیموكراتی 
و  گەندەڵـــی  ڕاوەســـتاندنی  بـــۆ  بـــوو  كوردســـتان 
نـــاو  سیاســـیی  پاشـــاگەردانی  بـــە  كۆتاییهێنـــان 
بـــۆ  هەنگاوهەڵگرتـــن  و  حكومـــەت  و  پەرلەمـــان 
ــزدا. ــتانێكی بەهێـ ــاو كوردسـ حوكمڕانیـــی بـــاش لەنـ
لـــەم ڕوانگەیـــەوە كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 

ـــەو  ـــی ئ ـــۆ تەرجەمەكردن كوردســـتان، وێســـتگەیەكە ب
متمانـــە و هێـــزەی كـــە خەڵكـــی كوردســـتان بـــە 
پارتییـــان داوە، ســـەركەوتنی ئـــەم تەرجەمەیـــە لـــە 
ـــدا،  ـــی و ڕاســـپاردەكانی ســـەرۆك بارزانی ـــر ڕێنمای ژێ
ــرەی  ــی كۆنگـ ــگ و ژیاریـ ــی گرنـ ــە بابەتێكـ دەبێتـ
چواردەیـــەم و، جیـــا لـــەوەی جەخـــت لـــەوە دەكرێتـــەوە، 
كـــە ئـــەو متمانەیـــەی خەڵكـــی كوردســـتان بـــە پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتانی داوە، دەبێـــت بپارێزێـــت و 
فراوانتـــر بكرێـــت، لـــە هەمـــان كاتـــدا دەبێـــت باشـــتر 
هێـــز و تواناكانـــی پارتـــی لـــە ڕێگـــەی دامەزراوەكانی 
دەوڵەتـــەوە »ســـەرۆكایەتیی هەرێـــم، پەرلەمـــان و 
حكومـــەت« بخرێتـــە خزمەتـــی حوكمڕانیـــی بـــاش 

ــەوە. و خۆشـــگوزەرانی هاوواڵتیانـ
لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە »پیادەكردنـــی دادپـــەروەری 
و پاراســـتنی ئاشـــتیی كۆمەاڵیەتـــی« بەشـــێكی 
گرنگـــی گفتۆگۆگانـــی نـــاو كۆنگـــرەی چواردەیـــەم 
شـــكۆی  و  هێـــز  پرســـەش  ئـــەم  لەســـەر  دەبێـــت، 
ســـەرۆك بارزانـــی پشـــتیوان دەبێـــت بـــۆ ئـــەوەی لـــە 
مەحـــەك  ببێتـــە  دادپـــەروەری  داهاتـــوو  قۆناخـــی 
و یاســـا ســـەروەر بێـــت و ئاشـــتیی كۆمەاڵیەتـــی 

ــت. ــزراو بێـ پارێـ

ئەوانەی لە ڕۆژانی تەنگانە 
پشت لە میللەتی خۆیان دەكەن 

و خۆیان لە بەرپرسیاریەتی 
دەدزنەوە و خیانەت دەكەن، 

میللەت لەسەر سندوقی دەنگدان 
سزایان دەدات

نەخشە ڕێگەی سەرۆك 
بارزانی بۆ كابینەی نۆیەمی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان، 
تەرجەمەكردنی هێزی شەرعیی 

پارتی دیموكراتی كوردستان 
بوو بۆ ڕاوەستاندنی گەندەڵی 

و كۆتاییهێنان بە پاشاگەردانی 
سیاسیی ناو پەرلەمان و 

حكومەت و هەنگاوهەڵگرتن 
بۆ حوكمڕانیی باش لەناو 

كوردستانێكی بەهێزدا
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یەكێتیی زانایانی ئیسالمیی كوردستان 
گوزارشت لە دەنگ و ڕەنگی مەالی 
كورد دەكات و  بە تەنگ 
پرسە نیشتمانی و 
نەتەوەییەكانەوەیە

كورد دینداریی خۆی لە بەینی 
خۆی و خودا دەكات و 
تێكەڵی هیچ ئیسالمییەكی 
سیاسی و مەرام و 
بەرژەوەندییەكی ناكات

مامۆستا مەال حەمە ئەمین كەالری 
شارەزا لە بواری شەریعەت و فیقهی ئیسالمی بۆ گواڵن:
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مامۆســتا مــەال حەمــە ئەمیــن كــەالری مامۆســتا و زانایەكــی هەڵكەوتــووی شــارەزایە لــە بــواری شــەریعەت و 
فقهــی ئیســامی و، ئەندامــی ئەنجومەنــی ســەركردایەتی و لێپرســراوی لقــی گەرمیانــی یەكێتیــی زانایانــی ئایینــی 
ئیســامیی كوردســتانە، بــە درێژایــی تەمەنــی خزمەتێكــی گــەورەی شــەریعەتی كــردووە و لــە قوتابخانــە ئایینییــەكان 
ــواری نەتەوەییشــدا ڕۆڵێكــی  ــە ب ــە، ل ــدا ڕێزێكــی زۆری هەی ــاو مــەال و مامۆســتایانی ئایینی ــە ن ــەوە، ل ــەی وتووەت وان
ــێ  ــی پ ــی زانایان ــی تەنفیزی ــن ســاڵ ئەركــی مەكتەب ــووە و چەندی ــدا ب ــەردەوام لەگــەڵ گەلەكەی ــووە و ب بەرچــاوی هەب
ســپێردراوە. ســەبارەت بــە پێكــەوە ژیــان و لێبووردەیــی ئایینــی لــە نــاو گەلــی كوردســتاندا و ڕۆڵــی مامۆســتایانی ئایینــی 
لــە پتەوكردنــی گیانــی تەبایــی و ئاشــتیی كۆمەاڵیەتیــدا، گۆڤــاری گــواڵن دیدارێكــی لەگــەڵ ئەنجــام دا و، بــەم جــۆرە 

وەاڵمــی پرســیارەكانی دایــەوە.

* میللەتەكەمـــان لـــە قۆناغێكـــی هەســـتیاردایە، 
لـــە  هەریەكـــەو  كوردســـتانییەكان  حزبـــە  كەچـــی 
الیـــەك گوتـــاری بـــۆ دۆخەكـــە هەیـــە، ئایـــا لـــەم 
بـــێ ســـەروبەرییەی ئێســـتادا ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی 
ئایینـــی چییـــە و مامۆســـتایانی ئایینـــی بـــۆ ئەركـــی 

ــن؟ ــۆن هەنـــگاو بنێـ ــتمانی دەبێـــت چـ نیشـ
ڕابـــردوودا  قۆناغەكانـــی  لـــە  میللەتەكەمـــان   -
بینیـــوە،  خۆیـــەوە  بـــە  زۆری  نشـــێوی  و  هـــەوراز 
قۆناغـــی ئێستاشـــمان لـــەو پـــەڕی هەســـتیاریدایە، 
ــی زۆری  ــی پەرتەوازەیـ ــیپی حزبایەتـ ــی پرەنسـ كەچـ
پێـــوە دیـــارە و دڵســـۆزی و پەرۆشـــی بـــۆ پرســـە 
ـــەوە، ئەمـــەش  نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكان كـــەم بووەت
ئەركـــی مامۆســـتایانی ئایینـــی قورســـتر كـــردووە، 
مامۆســـتا دیـــار و ڕەســـەنەكانی كوردســـتان زیاتـــر 
هەســـت بـــەم بارودۆخـــە دەكـــەن و هەروەكـــو چـــۆن 
لـــە ناكۆكییـــەكان و ســـەردەمی شـــەڕی ناوخـــۆ و 
مامۆســـتایانی  گەلەكەمانـــدا  ناخۆشـــییەكانی 
گێـــڕاوە،  خۆیـــان  دڵســـۆزانەی  ڕۆڵـــی  ئایینـــی 
ــتایانی  ــان و مامۆسـ ــوو زانایـ ــت هەمـ ــتاش دەبێـ ئێسـ
ــرن و  ــاو بگـ ــە لەبەرچـ ــتیاریی دۆخەكـ ئایینـــی هەسـ
ــتمانی و ئایینـــی و كۆمەاڵیەتـــی  ــە ئەركـــی نیشـ بـ
خۆیـــان هەڵســـن و، وتـــار و كـــردار و چاالكییەكانیـــان 
ـــتمان  ـــی دۆزی ڕەوای نیش ـــە خزمەت ـــووی بخەن هەم
ــە  ــتادا كـ ــە ئێسـ ــە تایبەتـــی لـ ــەوە، بـ و میللەتەكەیانـ
میللەتەكەمـــان دوژمنـــی لـــە هەمـــوو كات زۆرتـــرە.
لـــە  مامۆســـتایانەی  لـــەو  بوویـــت  یەكێـــك   *
مەولـــوودی پێغەمبـــەر )د. خ( ئەمســـاڵ لەالیـــەن 
ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانەوە ڕێزتـــان 
ـــد گرنگـــە مامۆســـتایانی ئایینـــی  ـــرا. تـــا چەن لـــێ ن
و ســـەرۆكی حكومـــەت لـــە یـــەك نزیـــك بـــن، بـــۆ 

ئـــەوەی وەكـــو جـــاران لـــە مێـــژوودا ڕۆڵ و پێگـــەی 
مامۆســـتایانی ئایینـــی لـــە پاراســـتنی نەتـــەوە و 

نیشـــتماندا بگەڕێتـــەوە؟
دوای  لـــە  یـــەك  شۆڕشـــە  درێژایـــی  بـــە   -
یەكەكانـــی گەلەكەمـــان مـــەالكان بەشـــدارییەكی كارا 
ـــە  ـــووە و ل ـــدا هەب ـــە هەمـــوو كایەكان و كاریگەرییـــان ل
ئازار و خۆشـــی و ناخۆشـــیی گەلەكەیاندا بەشـــداریی 
ـــڕاو  ـــووە، هەمیشـــە بەشـــێكی دانەب ڕاســـتەوخۆیان هەب
بـــوون لـــە نەتەوەكەیـــان و لـــە ناوەنـــدی بڕیاریشـــەوە، 
ــی  ــتامان حەتمییەتـ ــەی ئێسـ ــەم قۆناغـ ــۆ ئـ ــە بـ ئەمـ
زیاتـــرە، بـــەو پێیـــەی زانایانـــی ئایینـــی تێكـــەاڵوی 
ڕاســـتەوخۆی خەڵكـــن و خەڵكـــی بـــەو پـــەڕی ڕێـــزەوە 
لـــە پەیـــام و تێڕوانینەكانیـــان دەڕوانـــن، لـــە هەموو كات 
زیاتـــر ئەركیانـــە پەیوەندییـــان لەگـــەڵ كاربەدەســـتدانی 
دەوڵەتـــدا هەبێـــت. زانایانـــی ئایینـــی هەمیشـــە داوا 
و پەیامیـــان لـــە پێنـــاو بەرژەوەندیـــی خەڵكـــدا بـــووە، 
هـــەر ئەمـــەش وای كـــردووە ســـەركردە سیاســـی و 
بایەخـــەوە  بەوپـــەڕی  كوردســـتان  دەوڵەتدارەكانـــی 
ئایینـــی و پەیامەكانیـــان  بـــە زانایانـــی  گرنگـــی 
و  قۆنـــاغ  هەمـــوو  لـــە  ئایینـــی  زانایانـــی  بـــدەن. 
ـــن  ـــن چی ـــدا ڕێزلێگیراوتری ـــەردەمەكانی گەلەكەمان س
بـــوون الی ســـەركردەكانی كـــورد، پێشكەشـــكردنی 
ــی  ــەرۆكی حكومەتـ ــەن سـ ــن لەالیـ ــوپاس و پێزانیـ سـ
ـــن  ـــی، نزیكتری ـــی ئایین ـــەی زانایان ـــە ئێم ـــەوە ب هەرێم

ــەكانم. ــتكردنەوەی قسـ ــۆ پشتڕاسـ ــە بـ بەڵگەیـ
پیـــرۆزی  ئایینـــی  دەڵێـــن  كـــەس  هەندێـــك   *
ئیســـام بووەتـــە كەرەســـتەیەك بـــۆ بیدعـــەی سیاســـی، 
ئەمـــەش وای كـــردووە ســـۆفیگەری و تێگەیشـــتنی 
ــتە  ــا پێویسـ ــاردرێتەوە، ئایـ ــام بشـ ــۆ ئیسـ ــە بـ كوردانـ
ــەوەی بازرگانـــی و حزبایەتـــی  ــۆ ئـ چـــی بكرێـــت بـ

بـــە ئاییـــن نەكرێـــت؟
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- مێـــژوو ئـــەوەی ســـەلماندووە و لـــە ئەمڕۆژیشـــدا 
نموونەی زیندوومان زۆرە، ئەو كەســـەی ئیســـامی 
بـــۆ مەرامـــی تایبەتـــی خـــۆی بـــەكار هێنابێـــت و 
بچنێتـــەوە،  تایبەتـــی  بەرژەوەندیـــی  ویســـتبێتی 
و  دەركەوتـــووە  ڕاســـتەقینەی  ڕووی  زوو  هـــەر 
ـــودای  ـــۆ خ ـــوپاس ب ـــووە. س ـــكرا ب ـــی ئاش مەرامەكان
گـــەورە میللەتـــی ئێمـــە پاكترینـــی گەالنیـــن و 
دۆســـت و دوژمـــن ئـــەو شـــایەتییەمان بـــۆ دەدات، 
كـــورد تێگەیشـــتنێكی خوداویســـتانە و چاكەخواســـت 
و بێگـــەردی بـــۆ ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام هەبـــووە، 
ــەم  ــی ئـ ــە خزمەتكردنـ ــابێت بـ ــێك هەڵسـ ــەر كەسـ هـ
دینـــە، لـــە هەمـــوو كـــەس زیاتـــر بووەتـــە جێـــگای 
شـــانازی بـــۆ نەتەوەكەمـــان و دینەكەمـــان، نزیكـــەی 
90%ی میللەتەكەمـــان موســـڵمانە، كەچـــی ئـــەو 
هەمـــوو الیەنـــە ئیســـامییە سیاســـییانە هـــەن و 
ژمـــارەی ئەنـــدام و الیەنگرانیـــان ناگاتـــە دەیەكـــی 
كـــوردە  هەمیشـــە  ئایینەكـــە،  شـــوێنكەوتەی 
ــتوویەتی دینداریـــی خـــۆی لـــە  دینپەروەرەكـــە ویسـ
ــچ  ــی هیـ ــكات و تێكەڵـ ــودا بـ ــۆی و خـ ــی خـ بەینـ

مـــەرام و بەرژەوەندییەكـــی نـــەكات.
ـــر  ـــەی موســـڵمانە، ئیت ـــورد زۆرین ـــی ك  *میللەت
ــانێك پەیدابـــوون بـــە نـــاوی ئایینـــەوە  بۆچـــی كەسـ
دەیانەوێـــت ببینـــە ئیســـامی، یـــان لـــە الیـــەن ڕژێـــم 
و حكومەتەكانـــی هـــەر چوارپارچـــەی كوردســـتانەوە 

ـــت؟ ـــوردی موســـڵمان قەتڵوعـــام دەكرێ ك
- میللەتـــی كـــورد تاكـــە میللەتـــە لـــە یـــەك كاتـــدا 
ویژدانـــی زینـــدووە و نیشـــتمانی خـــۆی خـــۆش 
دەوێـــت و دینـــی خـــۆی بـــە پاكـــی مومارەســـە 
كـــردووە، تەنانـــەت هەســـت و ســـۆزی بەرامبـــەر 
داوێـــن  و  پـــاك  دەســـت  هەیـــە،  دوژمنەكانیشـــی 
پـــاك و پارێـــزەری شـــیرازەی خێزانـــە و دژی زوڵـــم 
و ســـتەمە و میواندۆســـت و بەوەفایـــە، ئیســـام 
لەمـــە زیاتـــر داوای چیـــدی كـــردووە، بەدبەختیـــی 
ئـــەم میللەتـــەی ئێمـــە لەوەدایـــە كـــە هەرچیمـــان 
ــەوە،  ــی ئایینەكەمانـ ــتوومانەتە خزمەتـ ــە، خسـ هەیـ
كەچـــی هەرچـــی ســـتەممان بەرامبـــەر كـــراوە، بـــە 
ـــاوی دینـــەوە كـــراوە، شـــارەكانمان پـــڕ مزگەوتـــن و  ن
گونـــدی بـــێ مزگەوتمـــان نییـــە، هەرچـــی كانـــی و 
كارێزێكـــە بـــەردە نوێـــژ و شـــوێنی نوێـــژی لەســـەر 
دروســـت كـــراوە، گەرموگوڕتریـــن مزگەوتەكانـــی 
ســـەر ڕووی زەوی مزگەوتەكانـــی كوردســـتانن، بـــە 
ـــن ســـاڵ ئەركـــی  ـــم كـــە چەندی حوكمـــی ڕێكخراوەیی

ــوە، زۆر واڵت  ــم بینیـ ــی زانایانـ ــی تەنفیزیـ مەكتەبـ
و جێگـــە و مەجلیســـی دینـــی و نەتەوەییـــم بینیـــوە، 
میللـــەت نییـــە لەســـەر گـــۆی ئـــەم زەوییـــە لـــە كـــورد 
زیاتـــر جوانتـــر و باشـــتر و ڕاســـتگۆیانەتر ئیســـامی 
بەداخـــەوە  كردبێـــت،  پەیـــڕەوی  و  وەرگرتبێـــت 
نەیارەكانمـــان دەمارگیـــری و مردوویەتـــی ویژدانیـــان 
ـــن. ـــتییەدا بنێ ـــەم ڕاس ـــەداون ددان ب ـــێ ن ڕێگـــەی پ
ــو  ــوە وەكـ ــورد نەیتوانیـ ــی كـ ــی میللەتـ *  بۆچـ
ـــە تایبەتـــی عـــەرەب  گەالنـــی دیكـــەی ناوچەكـــە، ب
و فـــارس و تـــورك ســـوود لـــە ئایینـــی پیـــرۆزی 
ســـەربەخۆیی  و  كیـــان  پاراســـتنی  بـــۆ  ئیســـام 

خۆیـــی و گەیشـــتن بـــە دەوڵـــەت وەربگرێـــت؟
ڕاســـتگۆییمان  و  دڵســـۆزی  و  پەرۆشـــی   -
بەرژەوەندیـــی  كردوویـــن،  لـــێ  وای  هەمیشـــە 
ڕەواكەمانـــەوە،  دۆزە  پێـــش  بخەینـــە  دینەكەمـــان 
لـــە كاتێكـــدا میللەتانـــی دەوروبەرمـــان باوەشـــێكی 
ڕووكەشـــیان بـــۆ دیـــن كردووەتـــەوە و بەكاریـــان هێنـــاوە 
بـــۆ بەرژەوەندیـــی خۆیـــان، بـــەاڵم ئێمـــە باوەشـــی 
قووڵمـــان بـــۆ كردووەتـــەوە و تەنانـــەت بەرژەوەندیـــی 
ــەوە،  ــی دینەكەمانـ ــتووەتە خزمەتـ ــان خسـ نەتەوەییمـ
ئەمـــە حاڵیبوونـــی ئێمـــە لـــە دیـــن و ناحاڵێتیـــی 
گەالنـــی دیكەیـــە بـــۆ دیـــن و هیچـــی دیكـــە نییـــە. 
بارزانـــی  مســـتەفا  مـــەال  ســـەردەمی  لـــە   *
و زۆربـــەی ســـەركردەكانی دیكـــەی كـــورد، كـــە 
ئەهلـــی مزگـــەوت و خانەقـــا و كەســـانی ئایینـــی 
بـــوون، هـــاوكات مامۆســـتا و زانایانـــی ئیســـامییش 
ـــەوە  ـــا ئەمـــە بۆچـــی دەگەڕای ـــوون، ئای ـــە دەوری ب ل
و ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی ئایینـــی لـــە شۆڕشـــی 
ئەیلوولـــدا چـــۆن بـــوو، بـــۆ نموونـــە لـــە ســـەردەمی 
مـــەال مســـتەفا بارزانیـــدا مامۆســـتایانی ئایینـــی 
ئیعتیباراتـــی شۆڕشـــەكەیان ڕاگرتبـــوو، كەچـــی 
ئێســـتا خاوەنـــی گوتـــاری خۆیـــان نیـــن و ناتوانـــن 
ــتنەوە؟  ــەت بوەسـ ــە و خیانـ ــە و فیتنـ دژی تەفرەقـ
ــۆ ئێمـــەی مـــەالی  ــە بـ ــانازییەكی گەورەیـ - شـ
شۆڕشـــەكانی  لـــە  زۆرێـــك  كـــە  كـــوردەواری 
ـــەركردە و هەڵســـوڕێنەریان  ـــەر و س ـــان ڕاب گەلەكەم
مـــن  بـــووە،  ئایینیـــەكان  كەســـایەتییە  و  مـــەال 
ــی  ــی نوێـ ــوول و شۆڕشـ ــی ئەیلـ ــۆم شۆڕشـ ــۆ خـ بـ
گەلەكەشـــمانم بـــە چـــاوی خـــۆم بینیـــوە و بەشـــداریم 
ـــە ڕابەرایەتیـــی  ـــوول ب ـــدا كـــردووە، شۆڕشـــی ئەیل تێ
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ڕۆڵـــی گـــەورەی دابـــوو 
بـــە مـــەالی كـــورد و ڕێـــز و تەقدیـــری زۆری بۆیـــان 

پرەنسیپی حزبایەتی 
پەرتەوازەیی زۆری پێوە دیارە 
و دڵسۆزی و پەرۆشی بۆ پرسە 
نەتەوەیی و نیشتمانییەكان 
كەم بووەتەوە، ئەمەش ئەركی 
مامۆستایانی ئایینی قورستر 
كردووە

گلەییم لە برادەرانی پارتی و 
ڕاگەیاندنەكانیان هەیە كە باس 
و ناوی مەال مستەفا بارزانی 
دێت، زۆرجار پێشگری )مەال(ی
 لێ دەكەنەوە، خۆ ئەگەر خۆی 
كۆچی دوایی نەكردایە، هەرگیز 
ئەمەی قبووڵ نەدەكرد

ئەو كەسەی ئیسالمی بۆ مەرامی 
تایبەتی خۆی بەكار هێنابێت 
و ویستبێتی بەرژەوەندیی 
تایبەتی بچنێتەوە، هەر زوو 
ڕووی ڕاستەقینەی دەركەوتووە و 
مەرامەكانی ئاشكرا بووە
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هەبـــوو، سەرپەشـــتیی ڕاســـتەوخۆی دامەزراندنـــی 
یەكێتـــی زانایانـــی ئایینـــی ئیســـامی كوردســـتانی 
كـــرد، لـــە هەمـــوو لـــق و ناوچەكانـــدا مەالیـــەك 
دانرابـــوو قســـەی ئـــەو مەالیـــە بڕیـــاری كۆتایـــی 
و  پارتـــی  برادەرانـــی  لـــە  گلەییـــم  مـــن  بـــوو. 
ـــەال  ـــاوی م ـــاس و ن ـــە ب ـــە ك ـــان هەی ڕاگەیاندنەكانی
پێشـــگری  زۆرجـــار  دێـــت،  بارزانـــی  مســـتەفا 
)مـــەال(ی لـــێ دەكەنـــەوە، خـــۆ ئەگـــەر خـــۆی 
ئەمـــەی  هەرگیـــز  نەكردایـــە،  دوایـــی  كۆچـــی 
زۆربـــەی  لـــەم سەردەمەشـــدا  نەدەكـــرد،  قبـــووڵ 
ــە  ــان دەێنـ ــەدارەكان خۆیـ ــەركردە و دەوڵەتمـ ــار سـ جـ
ــەال  ــی مـ ــەر ڕۆڵـ ــت لەسـ ــەردەوام جەخـ ــان و بـ المـ
و مامۆســـتا و زانایانـــی ئیســـام دەكەنـــەوە لـــە 
خزمەتكردنـــی  و  تەبایـــی  گیانـــی  پاراســـتنی 
ئاییـــن و نەتـــەوە و پاراســـتنی نیشـــتمان و بەهـــا 
پیرۆزەكانـــی نەتەوەكەمـــان، ســـوپاس بـــۆ خـــودا 
ئێســـتا زۆربـــەی هـــەرە زۆری مـــەال و مامۆســـتا 
و زانایانـــی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام لـــە ژێـــر 
ــامیی  ــی ئیسـ ــی ئایینـ ــی زانایانـ ــری یەكێتـ چەتـ

كوردســـتاندان و پابەنـــدن بـــە پاراســـتنی هەمـــوو 
و  نیشـــتمانی  و  نەتەوەیـــی  پیـــرۆزە  بەهـــا 
ـــەی  ـــەو دەنگان ـــەوە، زۆر كەمـــن ئ كۆمەاڵیەتییەكان
ـــاز و ئاراســـتەی مـــەال  ـــە ڕێب نامـــۆن و نائاشـــنان ب

ڕەســـەن و ئایینپەروەرەكانـــی كوردســـتان.
*  ئەگەر قســـەیەكت مابێت و ئێمە پرســـیارمان 

نەكردبێـــت، دەتوانـــن باســـی بكەن؟
- مـــن وای دەبینـــم ئێســـتاش لـــە جـــاران زیاتـــر 
یەكێتیـــی زانایانـــی ئیســـامیی كوردســـتان كـــە 
ـــورد،  ـــگ و ڕەنگـــی مـــەالی ك ـــە دەن گوزارشـــتە ل
ـــەوەن،  ـــە تەنـــگ پرســـە نیشـــتمانی و نەتەوەییەكان ب
دەوروبـــەری  بازنەیەكـــی  لـــە  تەفرەقەچییـــەكان 
یەكێتـــی  ڕێكخـــراوی  دەخولێنـــەوە،  خۆیانـــدا 
لـــە  كوردســـتان  ئیســـامی  ئایینـــی  زانایانـــی 
قۆناغەكانـــی  و  ڕووداو  و  وێســـتگە  هەمـــوو 
گەلەكەمانـــدا هەڵوێســـتی بوێرانـــە و بەرپرســـانەی 
ــی  ــان ئەنجومەنێكـ ــی فەتوامـ ــە و، ئەنجومەنـ هەیـ
زۆر كارا و كاریگـــەرە و لـــە هەمـــوو پرســـەكاندا 

فەتـــوا و بۆچوونـــی تایبەتـــی هەیـــە.

سوپاس بۆ خودا ئێستا زۆربەی 
هەرە زۆری مەال و مامۆستا و 

زانایانی ئایینی پیرۆزی ئیسالم 
لە ژێر چەتری یەكێتیی زانایانی 

ئایینی ئیسالمیی كوردستاندان 
و پابەندن بە پاراستنی هەموو 

بەها پیرۆزە نەتەوەیی و 
نیشتمانی و كۆمەاڵیەتییەكانەوە



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1339(  202022/10/31

درێژكردنەوەی تەمەنی 
پەرلەمان ڕێگر بوو لە 

دروستبوونی بۆشایی یاسایی

لەم خولەی پەرلەماندا 4893 پرسیار 
ئاراستەی حكومەت كراوە و زیاتر لە 

90%ی وەاڵم دراونەتەوە 

هەتا ئێستا هیچ فراكسیۆن و 
پەرلەمانتارێك بە فەرمی داوای دەست 
لە كار كێشانەوەی پێشكەش نەكردووە 

مونا قهوەچی 
سكرتێری پەرلەمانی كوردستان بۆ گواڵن: 



ـی
سـ
ـــا
سیـ

21 ژمارە )1339(  2022/10/31

پەرلەمانـــی   *
كوردســـتان پـــێ دەنێتـــە 

دیكـــەی  وەرزێكـــی 
یەكەمیـــن  و  پەرلەمانـــی 

وەرزە كـــە تەمەنـــی خـــۆی بـــۆ 
دوو وەرز درێـــژ كردووەتـــەوە. ئایـــا 

یەكەمیـــن كۆبوونـــەوەی ئـــەم وەرزە 
ـــڕۆژە  ـــێ دەكات و چ پ ـــت پ ـــەی دەس ك
یاســـایەكی نوێتـــان لەبـــەر دەســـتە بـــۆ 
كارەوە؟ بەرنامـــەی  بیخەنـــە  ئـــەوەی 
- ئێمە وەك دەســـتەی ســـەرۆكایەتیی 
ـــەدا و  ـــەم خول ـــی كوردســـتان ل پەرلەمان

یاســـای  پـــڕۆژە  نەتوانـــرا  ئـــەوەی  دوای 
كوردســـتان  هەڵبژاردنەكانـــی  هەمواركردنـــەوەی 
ــتان  ــی كوردسـ ــەی كاری پەرلەمانـ ــە بەرنامـ بخرێتـ
و خوێندنـــەوەی یەكەمـــی بـــۆ بكرێـــت و پاشـــان 
پەســـەند بكرێـــت، پەرلەمانـــی كوردســـتان ناچـــار 
بـــوو پرســـی درێژكردنـــەوەی تەمەنـــی پەرلەمـــان 
 80 دەنگـــی  بـــە  توانـــی  و  دەنگدانـــەوە  بخاتـــە 
پەرلەمانتـــار یاســـاكە پەســـەند بـــكات و، بەپێـــی 
ئـــەم یاســـایەش دوو وەرز بـــۆ پەرلەمانـــی كوردســـتان 
درێـــژ كرایـــەوە. بـــۆ قســـەكردن لەســـەر هـــۆكاری 
هەروەهـــا  و  پەرلەمـــان  مـــاوەی  درێژكردنـــەوەی 

نێـــوان  هەماهەنگیـــی  و  پەیوەنـــدی 
ـــەدا  ـــەم خول حكومـــەت و پەرلەمـــان ل
چارەســـەرنەكردنی  هـــۆكاری  و 
هـــەردوو  بەســـەرچوونی  مـــاوە 
»دیوانـــی  دامـــەزراوەی 
چاودێریـــی دارایـــی و دەســـتەی 
دەســـتپاكی«و چەندیـــن پرســـی 
دیكـــەی پەیوەندیـــدار، ئـــەم 
دیمانەیەمـــان لەگـــەڵ مونـــا 
ســـكرتێری  قەهوەچـــی 
پەرلەمانـــی كوردســـتان 
ــۆرە  ــام دا و بەمجـ ئەنجـ
وەاڵمـــی پرســـیارەكانی 

دایـــەوە. گواڵنـــی 
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ـــە  ـــزب و الیەن ـــەرجەم ح ـــەردانی س ـــتپێكدا س ـــە دەس ل
سیاســـییەكانی كوردســـتانمان كـــرد و لـــە ســـەرووی 
هەموویـــان جەنابـــی ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی و 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــن ب ـــاوكار و هاوســـۆز ب ـــرد، ه ـــان ك داوام
بتوانیـــن ســـەرجەم ئـــەو پـــڕۆژە یاســـایانەی دێنـــە 
پەرلەمـــان لـــە بەرژەوەندیـــی خەڵكـــی كوردســـتان 
ــەرۆك  ــی سـ ــەوە جەنابـ ــەم بارەشـ ــن. لـ ــند بكرێـ پەسـ
كوردســـتان  سیاســـییەكانی  الیەنـــە  و  بارزانـــی 
پاڵپشـــتیی خۆیـــان دەربـــڕی. هەروەهـــا داوامـــان 
ــدا كار بكەیـــن بـــۆ  ــەم خولـــەی پەرلەمانـ ــردووە لـ كـ
بـــە خـــاوەن دەســـتووری خۆمـــان،  ببیـــن  ئـــەوەی 
جەنابـــی  لەالیـــەن  پاڵپشـــتیمان  خۆشـــبەختانە 
و  حـــزب  گشـــت  و  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك 
ــەوە  ــوو پێكهاتەكانـ ــتانییەكان و هەمـ ــە كوردسـ الیەنـ
وەرگرتـــووە. ئێمـــە وەك دەســـتەی ســـەرۆكایەتیی 
پەرلەمـــان زۆر هەوڵمـــان دا هەڵبژاردنـــی پەرلەمانـــی 
كوردســـتان لـــە كات و ســـاتی خـــۆی ئەنجـــام بدرێـــت 
ــان بارزانـــی ســـەرۆكی هەرێمـــی  ــزدار نێچیرڤـ و ڕێـ
كوردســـتان مەرســـومی دەركـــرد كـــە هەڵبـــژاردن 
لـــە  پەرلەمانـــدا  مـــاوەی  تەواوبوونـــی  لەگـــەڵ 
كاتـــی خۆیـــدا بكرێـــت، دەســـتەی ســـەرۆكایەتیی 
ـــاو  ـــان لەگـــەڵ ســـەرۆكی فراكســـیۆنەكانی ن پەرلەم
ــتە )11(  ــەو مەبەسـ ــۆ ئـ ــتان بـ ــی كوردسـ پەرلەمانـ
كۆبوونەوەمـــان ئەنجـــام دا. بـــەاڵم ئـــەوە بـــوو لـــە 
الیـــەن الیەنـــە سیاســـییەكانی هەرێمـــی كوردســـتانەوە 
چەنـــد پڕۆژەیـــەك هێنرایـــە پەرلەمـــان كـــە بینیمـــان 
لـــە ســـایەی ئـــەو پڕۆژانـــەوە ناكۆكـــی هاتـــە ئـــاراوە. 
دروســـت  یاســـایی  بۆشـــایی  ئـــەوەی  بـــۆ  بـــەاڵم 
نەبێـــت، پێشـــنیار كـــرا، یاســـایەك بـــۆ درێژكردنـــەوەی 
ــادە بكرێـــت  ــان ئامـ ــەم خولـــەی پەرلەمـ تەمەنـــی ئـ
پەرلەمانتـــار  بـــە واژووی 85  یاســـایەش  ئـــەو  و 
پێشـــكەش بـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان كـــرا، پاشـــان 
خوێندنـــەوەی بـــۆ ئەنجـــام درا كـــە بـــە دەنگـــی 80 
پەرلەمانتـــار یاســـاكە پەســـند كـــرا، كـــە تەمەنـــی 
پەرلەمـــان بـــۆ یـــەك ســـاڵ، یـــان بـــۆ دوو وەرزی 
پەرلەمانـــی درێـــژ بكرێتـــەوە، ئەگـــەر لـــە ڕووی 
یاســـایی پرســـیار بكەیـــن: ئایـــا ئـــەم درێژكردنەوەیـــەی 
پەرلەمـــان یاســـایی و تەندروســـتە؟ ئـــەوە لـــە وەاڵمـــدا 
دەڵێیـــن: نەخێـــر، نـــە یاســـاییە و نـــە تەندروستیشـــە، 
ــوار  ــتان بـــۆ چـ ــە خەڵكـــی هەرێمـــی كوردسـ چونكـ
ســـاڵ دەنگـــی بـــە ئەندامانـــی پەرلەمـــان داوە، بـــەاڵم 
بۆشـــایی  نەهێڵیـــن  كـــە  دەخوازێـــت  وا  دۆخەكـــە 

یاســـایی لـــە كوردســـتان دروســـت بێـــت، كـــە بـــۆی 
هەیـــە دۆخێكـــی نەخـــوازراو بهێنێتـــە ئـــاراوە، بۆیـــە 
درێژكردنـــەوەی مـــاوەی پەرلەمـــان باشـــترە لـــەوەی 

ــاییە دروســـت بێـــت.  ــاییە یاسـ ــەو بۆشـ ئـ
* دیـــارە ئـــەو فراكســـیۆنانەی نـــاڕازی بـــوون 
لەســـەر درێژكردنـــەوەی پەرلەمـــان بڕیاریـــان داوە 
ـــەكار بكێشـــنەوە،  ـــە دوای 6ی نۆڤبـــەرەوە دەســـت ل ل
ــە چ  ــایەوە، بـ ــە كار كێشـ ــتیان لـ ــەر دەسـ ــا ئەگـ ئایـ

ــەوە؟ ــڕ دەكەنـ ــوێنانە پـ ــەو شـ ــك ئـ میكانیزمێـ
پەرلەمانـــدا  نـــاو  لـــە  پەرلەمـــان  ئەنـــدام   -
وەك  شـــەرعییەتی  پاشـــان  لـــە  دەخـــوات  ســـوێند 
ـــت دەســـت  ـــا دەبێ ـــت، هەروەه ـــێ دەدرێ ـــار پ پەرلەمانت
لەكاركێشـــانەوەی پەرلەمانتاریـــش بـــە هەمانشـــێوە 
ـــە زۆرینـــەی دەنـــگ پەســـند  ـــەوە و ب ـــاو پەرلەمان لەن
بكرێـــت، كـــە ئەمـــەش بەپێـــی پەیـــڕەوی ناوخـــۆی 
پەرلەمانـــە و هەمـــوو پەرلەمانتارێـــك ئـــازادە كـــە 
ــێتەوە، یـــان بـــەردەوام دەبێـــت.  دەســـت لـــەكار دەكێشـ
ــدام  ــیۆن و ئەنـ ــدێ فراكسـ ــەوە هەنـ ــی دیكـ لەالیەكـ
پەرلەمانـــی كوردســـتان دژی درێژكردنـــەوەی مـــاوەی 
یاســـایی پەرلەمانـــی كوردســـتان بـــوون، بـــە بیانـــووی 
ئـــەوەی كـــە ئەمـــە ڕێزنەگرتنـــە لـــە دەنگـــی خەڵـــك، 
بـــەاڵم ئـــەوە بـــوو بـــە دەنگـــی 80 پەرلەمانتـــار 
ـــە  ـــەوە، بۆی ـــژ كرای مـــاوەی پەرلەمـــان كوردســـتان درێ
ــووە و  ــۆی وەرگرتـ ــەرعییەتی خـ ــە شـ درێژكردنەوەكـ
بـــۆ دڵنیایـــی هەمـــوو خەڵكـــی هەرێمـــی كوردســـتان- 
ــی  ــاری گواڵنـ ــۆ گۆڤـ ــن بـ ــاتەی كەمـ ــەو سـ ــا ئـ تـ
ئازیـــز لـــە دەســـتەی ســـەرۆكایەتیی پەرلەمانـــی 
ـــدام پەرلەمـــان و  كوردســـتان قســـە دەكـــەم- هیـــچ ئەن
فراكســـیۆنێكی دیاریكـــراو لـــە ئۆپۆزســـیۆن داواكاری 
دەســـت لەكاركێشـــانەوەی بـــە فەرمـــی پێشـــكەش بـــە 
دەســـتەی ســـەرۆكایەتیی پەرلەمـــان نەكـــردووە، بەڵكـــو 
ـــەكان و فەیســـبوك و سۆشـــیاڵ  ـــە ڕاگەیاندن ـــا ل تەنی
ـــانەوانە  ـــەو دەســـت لەكاركێش ـــاوە گوێبیســـتی ئ میدی
دەبیـــن، ئەمـــەش چونكـــە بـــە فەرمـــی نییـــە، ناچێتـــە 
بـــواری یاســـاییەوە. بـــەاڵم ئەگـــەر پەرلەمانتارێـــك، 
بـــۆ  داواكاری  فەرمـــی  بـــە  فراكســـیۆنێك  یـــان 
دەســـت لەكاركێشـــانەوەی پێشـــكەش بـــە دەســـتەی 
ــەو كات بەپێـــی  ــرد، ئـ ــان كـ ــەرۆكایەتیی پەرلەمـ سـ
یاســـای كۆمیســـیۆن مامەڵـــەی لەگـــەڵ دەكرێـــت، 
چونكـــە لـــە یاســـای كۆمیســـیۆندا دەستنیشـــانی 
ئـــەوە كـــراوە كـــە هـــەر فراكســـیۆنێك دەســـت لـــەكار 
ــێتەوە، ئـــەوە دەبێـــت یەكەمجـــار نییەتەكـــەی  دەكێشـ

سەردانی سەرجەم حزب و الیەنە 
سیاسییەكانی كوردستانمان كرد 
و لە سەرووی هەموویان جەنابی 
سەرۆك مسعود بارزانی و داوامان 
كرد، هاوكار و هاوسۆز بن بۆ 
ئەوەی بتوانین سەرجەم ئەو 
پڕۆژە یاسایانەی دێنە پەرلەمان 
لە بەرژەوەندیی خەڵكی 
كوردستان پەسند بكرێن

داوامان كردووە لەم خولەی 
پەرلەماندا كار بكەین 
بۆ ئەوەی ببین بە خاوەن 
دەستووری خۆمان، خۆشبەختانە 
پاڵپشتیمان لەالیەن جەنابی 
سەرۆك مسعود بارزانی و گشت 
حزب و الیەنە كوردستانییەكان 
و هەموو پێكهاتەكانەوە 
وەرگرتووە
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دیـــاری بـــكات، كـــە ئایـــا ئـــەو پەرلەمانتارانـــە دەســـت 
لـــە  لـــەكار دەكێشـــنەوە و، پەرلەمانتـــاری دیكـــە 
هەمـــان فراكســـیۆن لـــە جێگایـــان دادەنێـــت، یـــان ئـــەو 
فراكســـیۆنە بـــە یەكجـــاری لـــە پرۆســـەی هەڵبـــژاردن 
دەكشـــێتەوە. لـــەو كاتـــەی كـــە فراكســـیۆنێك بـــە 
تـــەواوی ئەندامەكانـــی لـــە پرۆســـەكە بكشـــێتەوە، 
ئـــەوە دەبێـــت دەســـتبەرداری هەمـــوو ئیمتیـــازات 
و مووچـــە و دەرماڵـــە و مافێكـــی خۆیـــان بـــن و 
شـــوێنەكانیان بـــەو لیســـتانە پـــڕ دەكرێتـــەوە كـــە دوای 

ئـــەوان زۆرتریـــن دەنگیـــان هێنـــاوە.
كـــە  خولـــە  ئـــەم  كێشـــەكانی  لـــە  یەكێـــك   *
درێـــژ  بـــۆ  پەرلەمانـــی  تەمەنـــی  ناچاربـــوون 
یاســـای هەڵبـــژاردن  بكەنـــەوە، هەمواركردنـــەوەی 
ســـەربەخۆی  كۆمســـێونی  كاراكردنـــەوەی  و 
هەڵبژاردنـــەكان بـــوو. پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە بۆچـــی 
كاركردنـــەوەی  و  یاســـایە  ئـــەم  هەمواركردنـــەوەی 
كاری  بەرنامـــەی  نەخرانـــە  بـــااڵ  كۆمســـیۆنی 
پەرلەمانـــەوە بـــۆ ئـــەوەی خوێندنـــەوەی یەكـــەم و 

بكرێـــت؟ پەســـەند  بكرێـــت و  بـــۆ  دووەمـــی 
پرســـیاری  و  گرنگـــە  زۆر  پرســـیارە  ئـــەم   -
و  كوردســـتان  پێكهاتەكانـــی  و  خەڵـــك  هەمـــوو 
بـــە  كوردســـتانە  پەرلەمانـــی  فراكســـیۆنەكانی 
ئۆپۆزســـیۆن و دەسەاڵتیشـــەوە، ئێمـــەش دەســـتەی 
ـــتان نەمانویســـت  ـــی كوردس ـــەرۆكایەتیی پەرلەمان س
ببینـــە بەربەســـتێك، بەڵكـــو دەرفەتمـــان ڕەخســـاند بـــۆ 
فراكســـیۆنەكان كـــە خۆیـــان یـــەكال بكەنـــەوە و پـــڕۆژە 
نیشـــتمانی  و  گشـــتی  و  گشـــتگیر  یاســـایەكی 
ـــە ڕاوبۆچـــوون و ســـەرنجی گشـــت  ـــادە بكـــەن ك ئام
فراكســـیۆنەكانی لەخـــۆ گرتبێـــت، بـــەاڵم بەداخـــەوە 
بـــە  پەرلەمـــان  فراكســـیۆنەكانی  لـــە  بەشـــێك 
ڕەچاونەكردنـــی بەرژەوەندییـــە بااڵكانـــی هەرێمـــی 
ـــەكان،  ـــی پێكهات ـــان و ماف ـــەوە ژی ـــتان و پێك كوردس
پڕۆژەیـــان پێشـــكەش بـــە دەســـتەی ســـەرۆكایەتیی 
پەرلەمـــان كـــرد، ئەگەرچـــی بەنـــدە وەك نوێنـــەری 
ســـەرۆكایەتیی  دەســـتەی  لـــە  پێكهاتـــەكان 
ـــە هێـــچ شـــێوەیەك لەگـــەڵ  پەرلەمانـــی كوردســـتان ب
ئـــەوە نەبـــووم، ئـــەو پـــڕۆژە یاســـایە بـــۆ هەمواركردنـــی 
یاســـای هەڵبژاردنـــی پەرلەمانـــی كوردســـتان بچێتـــە 
ــیۆن و  ــەو فراكسـ ــە ئـ ــردن، چونكـ ــواری جێبەجێكـ بـ
ـــە بـــێ پـــرس و ڕاوەرگرتنـــی پێكهاتـــەكان  ـــە ب الیەنان
بەرژەوەندیـــی  لـــە  مافەكانیـــان  ڕەچاوكردنـــی  و 
ـــان  ـــكی سیاســـی و حزبایەتیـــی خۆیـــان پڕۆژەی تەس

ــەكان  ــە وەك پێكهاتـ ــا ئێمـ ــوو. هەروەهـ ــادە كردبـ ئامـ
پابەندیـــی خۆمـــان دەربـــڕی و ڕامانگەیانـــد كـــە 
ـــە  ـــۆی نیی هیـــچ حزبێكـــی سیاســـیی كوردســـتانی ب
دەســـتكاریی كورســـیی كۆتـــاكان بـــكات. هـــاوكات 
كارانەكردنـــەوەی كۆمیســـیۆنی بـــااڵی ســـەربەخۆی 
لـــەو بەربەســـتانەی  بـــوو  هەڵبژاردنـــەكان یەكێـــك 
هەڵبژاردنـــی  یاســـای  هەمواركردنـــەوەی  بـــەردەم 
كوردســـتان و كاتێـــك كـــە ئـــەو كۆمیســـیۆنە دانـــرا، 
مافـــی پێكهاتەكانـــی كوردســـتانی تێـــدا پێشـــێل كـــرا، 
ـــەوەی كۆمیســـیۆنی  ـــی كاراكردن ـــە كات ـــە ل هـــەر بۆی
ــی  ــرد ئەندامانـ ــان كـ ــەكان داوامـ ــااڵی هەڵبژاردنـ بـ
كۆمیســـیۆن لـــە 9 ئەنـــدام بـــەرز بكرێتـــەوە بـــۆ 11 
ئەنـــدام، تاوەكـــو كاندیـــدی پێكهاتـــەی توركمـــان 
پێكهاتـــەی  الیەنەكانـــی  و  فراكســـیۆن  لەالیـــەن 
توركمـــان هەڵبژێردرێـــت، نـــەك حزبێكـــی سیاســـیی 
كـــوردی، هـــەر بۆیـــە داوامـــان كـــرد لـــە كاتـــی 
كلـــدان،  و  توركمـــان  نوێنـــەری  كاراكردنـــەوەدا 
ئاشـــوور، ســـریان لەالیـــان خۆیانـــەوە دەستنیشـــان 
ــۆ  ــە بـ ــرد، بۆیـ ــەش كـ ــان لەمـ ــە ڕێگرییـ ــن، كـ بكرێـ
ئـــەوەی دۆخـــی نەخـــوازراو دروســـت نەبێـــت، وەك 
پێكهاتـــەی توركمـــان و كلـــدان، ئاشـــوور، ســـریان 
ـــەوەی كۆمیســـیۆن  ـــۆ ئ ـــرد ب دەستپێشـــخەرییەكمان ك
میكانیـــزم  هەمـــان  بـــە  بـــەاڵم  بكرێتـــەوە،  كارا 
توركمانـــەوە  پێكهاتـــەی  لەالیـــەن  كاندیدیـــش  و 
دەستنیشـــان بكرێـــت، ئەمەشـــیان قبـــووڵ نەكـــرد. 
* یەكێـــك لـــەو بڕگـــە تازانـــەی خرابـــووە نـــاو 
پرســـی  هەڵبـــژاردن،  یاســـای  هەمواركردنـــەوەی 
نەتەوەییەكانـــی  و  ئایینـــی  پێكهاتـــە  كۆتـــای 
كوردســـتان بـــوو. پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە بۆچـــی 
دەكرێـــت،  پێكهاتـــەكان  مافـــی  لـــە  دەســـتێوەردان 
ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا كـــە دەبێـــت زیاتـــر مافەكانیـــان 

دابیـــن بكرێـــت؟
پەرلەمانـــی  ڕابـــردووی  خولـــی  لـــە  ئێمـــە   -
كوردســـتان یاســـای پاراســـتنی مافـــی پێكهاتەكانمـــان 
پەســـند كـــرد، بـــەاڵم ئـــەم یاســـایە بەپێـــی پێویســـت 
جێبەجـــێ ناكرێـــت، بـــۆ نموونـــە ئێمـــە وەك پێكهاتـــەی 
ـــی  ـــە پەرلەمان ـــان ل ـــدام پەرلەمانم ـــج ئەن ـــان پێن توركم
كوردســـتان بەپێـــی سیســـتەمی كۆتـــا هەیـــە، بـــەاڵم 
ــتان  ــییانەی كوردسـ ــە سیاسـ ــەو حزبـ ــێك لـ ــا بەشـ ئایـ
ــتكاریی  ــە دەسـ ــان داوە كـ ــە خۆیـ ــان بـ ــۆن ڕێگایـ چـ
كورســـیی كۆتـــا بكـــەن، بەبـــێ ئـــەوەی بگەڕێنـــەوە 
ئەگەرچـــی  پێكهاتـــەكان؟  ڕاوبۆچوونـــی  بـــۆ 

ئەو فراكسیۆن و الیەنانە بەبێ 
پرس و ڕاوەرگرتنی پێكهاتەكان 

و ڕەچاوكردنی مافەكانیان لە 
بەرژەوەندیی تەسكی سیاسی و 
حزبایەتیی خۆیان پڕۆژەیان 

ئامادە كردبوو

ئێمە وەك پێكهاتەكان 
هاوپەیمانیی ڕاستەقینەمان 

لەگەڵ پارتی دیموكراتی 
كوردستان هەیە و ئەمە شتێكی 
شاراوە نییە و بە شانازییەوە 
ئەو هاوپەیمانییەمان هەیە، 

هەر وەك ئەوەی لە كاتی 
پێكهێنانی حكومەتدا پارتی 

هاوپەیمانیی لەگەڵ یەكێتی و 
گۆڕان دروست كردووە



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1339(  242022/10/31

پێكهاتـــەی )توركمـــان و كلـــدان، ئاشـــوور، ســـریان، 
ئەرمـــەن و...(یـــان تۆمەتبـــار دەكـــرد كـــە هاوشـــان 
بـــە سیاســـەتی حزبێكـــی سیاســـیی دیاریكـــراو كار 
ـــەوە  ـــەو كات و ئێســـتاكەش ئ ـــە ئ ـــەاڵم ئێم ـــەن، ب دەك
ڕەت دەكەینـــەوە، بەڵكـــو ئێمـــە وەك پێكهاتـــەكان 
پارتـــی  لەگـــەڵ  ڕاســـتەقینەمان  هاوپەیمانیـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان هەیـــە و ئەمـــە شـــتێكی 
شـــاراوە نییـــە و بـــە شـــانازییەوە ئـــەو هاوپەیمانییەمـــان 
هەیـــە، هـــەر وەك ئـــەوەی لـــە كاتـــی پێكهێنانـــی 
ـــی هاوپەیمانیـــی لەگـــەڵ یەكێتـــی  ـــدا پارت حكومەت
ــێوەش  ــان شـ ــە هەمـ ــردووە، بـ ــت كـ ــۆڕان دروسـ و گـ
پارتـــی هاوپەیمانیـــی لەگـــەڵ ئێمـــە و هەمـــوو 
پێكهاتەكانـــی كوردســـتان هەیـــە. بۆیـــە لێـــرەدا دەڵێیـــن 
ئـــەو هاوپەیمانییـــە چـــۆن بـــۆ حزبـــە كوردســـتانییەكان 
ڕەوایـــە، ئـــاواش بـــۆ توركمـــان و پێكهاتـــەكان ڕەوایـــە 
و بـــۆ دەســـتەبەركردنی مافەكانمـــان ڕەوایـــە كـــە 
هاوپەیمانـــی لەگـــەڵ ئـــەو الیـــەن و حزبـــە بكەیـــن 
كـــە زۆرتریـــن مافەكانمـــان پـــێ بـــە ڕەوا دەبینێـــت، 
كـــە پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانە. هەرچەنـــدە 
ـــراون،  ـــان دەســـتەبەر نەك ـــی توركم ســـەرجەم مافەكان
ــی  ــج كورسـ ــا پێنـ ــتەمی كۆتـ ــی سیسـ ــو بەپێـ بەڵكـ
بـــۆ پێكهاتـــەی توركمـــان دیـــاری كـــراوە، كـــە ئێســـتا 
ــت  ــتانی دەیانەوێـ ــی كوردسـ ــەن و حزبـ ــدێ الیـ هەنـ
ئـــەو پێنـــج كورســـییەش بەپێـــی بەرژەوەندیـــی حزبـــی 
ــەی  ــەوز و ناوچـ ــەی سـ ــۆ ناوچـ ــەن، بـ ــەش بكـ دابـ
زەرد كـــە ئەمـــەش بـــە هیـــچ جۆرێـــك قبووڵمـــان 

نییـــە.        
* وەك ســـكرتێری پەرلەمانـــی كوردســـتان كـــە 
ـــەم  ـــی چـــۆن ســـەیری ئ ـــەوەی توركمان ـــە نەت ســـەر ب
ـــۆ  ـــت ب ـــە سیاســـییەكان دەكەی دەســـتتێوەردانەی الیەن
كەمكردنـــەوە، یـــان پەرتكردنـــی داتاكانـــی ئێـــوە؟ 
ئایـــا بێجگـــە لـــە فراكســـیۆنی پارتـــی دیموكراتـــی 
ئـــەم  دژی  دیكـــە  الیەنێكـــی  هیـــچ  كوردســـتان 

ــتایەوە؟ ــە ڕاوەسـ بڕگەیـ
- پۆســـتی ســـكرتێری پەرلەمانـــی كوردســـتان 
لـــەم خولـــەدا پۆســـتی پێكهاتـــەی توركمانـــە و بـــە 
ــی  ــەرۆك بارزانـ ــی سـ ــی جەنابـ ــانازییەوە سوپاسـ شـ
ــوو  ــوور بـ ــد و سـ ــە دەستپێشـــخەری نوانـ ــن كـ دەكەیـ
ـــدا كـــە  ـــڕەوی ناوخـــۆی پەرلەمان ـــە هەمـــواری پەی ل
ــتێك  ــان پۆسـ ــەرۆكایەتیی پەرلەمـ ــتەی سـ ــە دەسـ لـ
بـــۆ پێكهاتـــەكان بێـــت، كـــە لـــەم خولـــەدا پێكهاتـــەی 
توركمـــان ئـــەو پۆســـتەی وەرگـــرت و ئەمـــەش بـــۆ 

ئێمـــە جێـــگای شـــانازییە و بـــە بـــێ جیاوازیـــی 
لـــە  كوردســـتانییەك  وەك  نەتەوەیـــی  و  حزبـــی 
خزمـــەت گەلـــی كوردســـتانداین. بۆیـــە لێـــرەدا دەڵێـــم 
ـــەی ئێمـــە تۆمەتبـــار دەكـــەن  ـــەن و حزبان ـــەو الی ـــا ئ ب
ــەتی  ــەدا و سیاسـ ــە ئـ ــەت بـ ــتی و خزمـ ــە پاڵپشـ كـ
ئەوانیـــش  بـــا  دەكەیـــن،  كوردســـتانی  حزبێكـــی 
دەستپێشـــخەری بكـــەن و لـــە كاتـــی هەمـــواری 
یاســـای هەڵبژاردنـــەكان هـــاوكار و پاڵپشـــتی ئێمـــە 
دیموكراتـــی  پارتـــی  وەك  و  بـــن  پێكهاتـــەكان  و 
ــتەقینەمان  ــاوكاری ڕاسـ ــتیوان و هـ ــتان پشـ كوردسـ

ــان.  ــتهێنانی مافەكانمـ ــە دەسـ ــۆ بـ ــن بـ بـ
* یەكێـــك لـــە گرنگترینـــی ئـــەو یاســـایانەی 
ئـــەم خولـــەی پەرلەمـــان پەســـەندی كـــرد، یاســـای 
هەندێـــك  هـــاوكات  بـــەاڵم  بـــوو،  چاكســـازی 
»دیوانـــی  وەك  هـــەن  گرنـــگ  دامـــەزراوەی 
چاودێـــری، دەســـتەی دەســـتپاكی« وادەی یاســـاییان 
تـــەواو بـــووە و ئێـــوەش بـــە یاســـا تەمەنـــی ئـــەو 
دامەزراوەیانەتـــان درێـــژ نەكردووەتـــەوە، ئایـــا ئـــەم 
دوو دامـــەزراوە گرنگـــە بـــۆ سەرخســـتنی یاســـای 
ـــوون؟ چاكســـازی گرنـــگ نیـــن، كـــە لێـــی بێخـــەم ب
كابینـــەی  بـــۆ  دەســـتكەوت  گەورەتریـــن   -
ــەی  ــەو خولـ ــتان و ئـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
یاســـای  پەســـندكردنی  كوردســـتان  پەرلەمانـــی 
یاســـای  ئـــەم  ئەگەرچـــی  بـــوو،  چاكســـازی 
پەرلەمـــان  ڕابـــردووی  خولـــی  لـــە  چاكســـازییە 
ـــە  ـــەاڵم ل ـــرا، ب ـــندیش ك ـــان و پەس ـــاو پەرلەم ـــە ن هات
ــان  ــە بەرژەوەندییـ ــانەی لـ ــەو كەسـ ــاری ئـ ــر فشـ ژێـ
نەبـــوو ئـــەو یاســـایە بچێتـــە بـــواری جێبەجێكردنـــەوە، 
یاســـاكە گەڕێندرایـــەوە بـــۆ پەرلەمـــان و لـــەم خولـــەدا 
كـــە خولـــی پێنجەمـــی پەرلەمانـــی كوردســـتانە، 
توانـــرا یاســـاكە تێپەڕێندرێـــت بـــۆ ئـــەوەی ببێتـــە 
هۆكارێـــك هەتـــا ڕێگـــری بكرێـــت لـــە بەهەدەردانـــی 
دامـــەزراوەی  دوو  بێگومـــان  ســـامانی گشـــتی، 
گرنـــگ لـــە حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان هەیـــە 
كـــە هەردووكیـــان پاڵپشـــت و هـــۆكاری سەرخســـتنی 
یاســـای چاكســـازین، كـــە ئەوانیـــش چاودێریـــی 
دارایـــی و دەســـتەی دەســـتپاكییە كـــە بەداخـــەوە 
ئێمـــە لـــە واڵتێكـــدا دەژیـــن كـــە پۆســـتەكان بـــە 
پشـــك پشـــكێنە و حزبایەتـــی دابـــەش دەكرێـــت، 
ئـــەو دوو دامەزراویـــەش لـــەو چوارچێوەیـــەدان و 
ـــەو  ـــە ل ـــەو دوو دامەزراوەی ـــی داوە ئ ـــان هەوڵ پەرلەم

بارودۆخـــەی تێیـــدان، ڕزگار بـــكات. 

بۆ دەستەبەركردنی مافەكانمان 
ڕەوایە كە هاوپەیمانی لەگەڵ 
ئەو الیەن و حزبە بكەین كە 
زۆرترین مافەكانمان پێ بە ڕەوا 
دەبینێت، كە پارتی دیموكراتی 
كوردستانە

گەورەترین دەستكەوت بۆ 
كابینەی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان و ئەو خولەی 
پەرلەمانی كوردستان 
پەسندكردنی یاسای چاكسازی 
بوو
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حكومـــەت  پەرلەمانـــدا  خولـــەی  لـــەم   *
و  پرســـیار  بـــۆ  جـــددی  وەاڵمدانـــەوەی 
بەدواداچوونەكانـــی پەرلەمـــان هەبـــووە، بێجگـــە 
لـــە ئامادەبوونـــی ســـەرۆك وەزیـــران و جێگرەكـــەی، 
ســـەرجەم وەزیرەكانیـــش لـــە پەرلەمـــان ئامـــادە بـــوون 
بـــۆ ئـــەوەی وەاڵمـــی پەرلەمانتـــاران بدەنـــەوە. ئایـــا 
ئـــەم ئامادەباشـــییەی ســـەرۆكی حكومـــەت بـــۆ 
لێپرســـینەوەی پەرلەمانـــی چـــۆن  چاودێـــری و 

هەڵدەســـەنگێنیت؟
ــەی  ــەڵ كابینـ ــان لەگـ ــەی پەرلەمـ ــەم خولـ - لـ
نۆیـــەم لـــە هەماهەنگیەكـــی بـــاش بوویـــن لەگـــەڵ 
یەكتـــر و دوو ســـەنگەری جیـــاواز نەبوویـــن وەك 
ســـەنگەری پەرلەمـــان و ســـەنگەری حكومـــەت، 
یەكـــەوە  بـــە  هەمـــوو  بەپێچەوانـــەوە  بەڵكـــو 
ــەك  ــردووە و لەیـ ــان كـ ــا كارمـ ــەك ئایدیـ ــەر یـ لەسـ
ســـەنگەرداین، تاوەكـــو بتوانیـــن بـــە باشـــترین شـــێوە 
ــەم  ــن. لـ ــتان بكەیـ ــی كوردسـ ــە خەڵكـ ــەت بـ خزمـ

خولـــەدا بەڕێـــزان ســـەرۆكی حكومـــەت و جێگـــر 
و هەمـــوو وەزیرەكانـــی كابینەكـــە هەمـــوو كات 
ئامـــادە بـــوون بـــۆ گفتوگـــۆ و كاراكردنـــی زیاتـــری 
جێبەجێكردنـــی  باشـــتر  و  زیاتـــر  بـــۆ  یاســـاكان 
بەرنامـــە و پالنـــی حكومـــەت لـــەو كارنامـــەی 
ڕاگەیانـــدران. هـــەر بـــۆ نموونـــە لـــەم خولـــەی 
ئـــەو  كـــۆی   2022/10/11 تـــا  پەرلەمانـــدا 
ـــە زارەكـــی و  ـــراون ب ـــە حكومـــەت ك پرســـیارانەی ل
بـــە نووســـراو )4893( پرســـیار بـــوون كـــە )4429( 
ــەكان  ــدام پەرلەمانـ ــۆ ئەنـ ــی بـ ــیار وەاڵمەكانـ پرسـ
گەڕاوەتـــەوە، كـــە ئەمـــەش دەگاتـــە ڕێـــژەی زیاتـــر 
لـــە )90%(، ئـــەو پرسیارنەشـــی كـــە وەاڵمیـــان 
نەهاتووەتـــەوە )464( بەشـــێكی زۆریـــان پرســـیاری 
بـــە  پرســـیاریش  چەندیـــن  و  بـــوون  دووبـــارە 
ــارە  ــەوە و دووبـ ــەر كراوەتـ ــان لەسـ ــراو جەختیـ نووسـ
ــا )46(  ــەوە تەنیـ ــە كراونەتـ ــەت ڕەوانـ ــۆ حكومـ بـ

ــە.  ــەش زۆر كەمـ ــە ئەمـ ــیارە كـ پرسـ

لەم خولەی پەرلەمان 
لەگەڵ كابینەی نۆیەم لە 

هەماهەنگیەكی باش بووین 
لەگەڵ یەكتر و دوو سەنگەری 
جیاواز نەبووین وەك سەنگەری 

پەرلەمان و سەنگەری حكومەت، 
بەڵكو بەپێچەوانەوە هەموو 

بە یەكەوە لەسەر یەك ئایدیا 
كارمان كردووە و لەیەك 

سەنگەرداین
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پەرەپێدانی پیشەسازیی نەوتی و 
بەگەڕخستنی پااڵوتگەكان وەرچەرخانێكی 
ستراتیژییە لە كەرتی وزە و ئابووری و 

خزمەتكردنی هاوواڵتیان

ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1339(  262022/10/31



ـی
سـ
ـــا
سیـ

27 ژمارە )1339(  2022/10/31

كەمال محەمەد ساڵح 
وەزیری كارەبا و وەزیری سامانە سرووشتییەكان )بە وەكالەت (

تایبەت بۆ گواڵنی نووسیوە
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ئاســـتی  النـــاز  پااڵوتگـــەی  بەگەڕخســـتنی   
هەرێمـــی  حكومەتـــی  پشـــتگیریی  و  پاڵپشـــتی 
پەرەپێدانـــی  بـــۆ  دەكات  دیـــاری  كوردســـتان 
كەرتـــی تایبـــەت و بووژانـــەوەی ئابووریـــی هەرێـــم 
فرەچەشـــنكردنی  هاوواڵتیـــان،  خزمەتكردنـــی  و 
و  وزە  كەرتـــی  بـــە  بایەخـــدان  و  ئابـــووری 
بـــە  داهـــات  ســـەرچاوەكانی  هەمەجۆركردنـــی 
كارنامـــەی  ســـتراتیژیی  و  گرنـــگ  خاڵێكـــی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان دادەنرێـــت، لـــەم 
كاری  ڕابـــردوودا  ســـاڵی  ســـێ  لـــە  پێناوەشـــدا 
و  )نـــەوت  كەرتەكانـــی  لـــە  گـــەورە  و  جـــددی 
و  سرووشـــتی  گازی  و  نـــەوت  پیشەســـازیی 
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا( ئەنجـــام دراون، ئاســـت و 
بـــڕی بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا بـــەرز كراوەتـــەوە و 
ــا  ــەدا نزیكـــەی 700 مێـــگاوات كارەبـ لـــەم كابینەیـ
بەرهـــەم هاتـــووە، خەرجییەكـــی زۆری كارەبـــا كـــەم 
كراوەتـــەوە و ئـــەو پارەیـــە بـــۆ بودجـــە و مووچـــەی 
ــە  ــا لـ ــی كارەبـ ــەوە. ژێرخانـ ــۆران گەڕاوەتـ مووچەخـ
ڕووی ســـێكتەرەكانی )بەرهەمهێنـــان و گواســـتنەوەو 
ـــە  ـــە شـــێوەیەكی بەرچـــاو ڕووی ل ـــەوە ب دابەشكردن(ـ
ســـووتەمەنیی  ئەگـــەر  خـــۆ  كـــردووە،  بووژانـــەوە 
زیـــاد  لـــە ڕووی گازی سرووشـــتییەوە  پێویســـت 
ـــە كێڵگـــەی  ـــە ل ـــە پـــان و بەرنامەدای بكرێـــت، كـــە ل
كـــە  سرووشـــتییەی  غـــازە  بـــڕە  ئـــەو  كۆرمـــۆر 
ئێســـتا بەرهـــەم دەهێنرێـــت، زیاتـــر بكرێـــت، ئـــەم 
گازە بـــۆ كارپێكردنـــی ئـــەو یەكانـــەی وێســـتگە 
غازییەكانـــی كارەبـــا بـــەكار دەهێنرێـــت و بەشـــێكی 
ــم ڕوو  ــای هەرێـ ــی كارەبـ ــەرەكی و زۆری گرفتـ سـ
ــارەی  ــەر ژمـ ــۆ ئەگـ ــەركردن دەكات، خـ ــە چارەسـ لـ
ئـــەو وێســـتگانەی بەرهەمهێنـــان و گواســـتنەوە و 
دابەشـــكردن بـــاس بكەیـــن لـــە پـــاڵ ســـەدان كیلۆمەتـــر 
دامەزراندنـــی تـــۆڕی پاڵەپەســـتۆی بـــەرز، ئـــەو 
كات هەنگاوەكانـــی بونیادنانـــەوەی ژێرخانـــی كارەبـــا 

زیاتـــر دەردەكەوێـــت .
لـــە بـــواری كەرتـــی نـــەوت و گازی سرووشـــتیدا 
بـــەو پێیـــەی مـــاوەی چەنـــد مانگێكـــە ئەركـــی 
بەڕێوەبردنـــی وەزارەتـــی ســـامانە سرووشـــتییەكانم 
بـــە وەكالـــەت پـــێ ڕاســـپێردراوە و لـــە نزیكـــەوە كار 
بـــۆ یەكخســـتن و پەرەپێدانـــی كەرتـــی وزە دەكەیـــن 
لـــە ڕووی نـــەوت و گازی سرووشـــتی و بەنزیـــن 
و پێداویســـتییەكانی دیكـــەی ســـووتەمەنییەوە، بـــە 
ڕوونـــی ئـــەو ڕاســـتییە دەردەكەوێـــت كـــە وێـــڕای 

هەموو ئەو ئاســـتەنگ و بەربەســـتانەی دێتە بەردەم 
پەرەپێدانـــی ئـــەم ســـێكتەرە گرنـــگ و ســـتراتیژیییە، 
ـــزدار مەســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی  ڕاســـپاردەكانی ڕێ
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان و پاڵپشـــتییەكانی 
وای كـــردووە هەنگاوەكانـــی پشتبەســـتن بـــە خۆمـــان 
و بووژانـــەوەی كێڵگـــە و كارپێكردنـــی پااڵوتگـــەكان 
ـــەش  ـــت، ئەم ـــوە بچێ ـــرا بەڕێ ـــێوەیەكی زۆر خێ ـــە ش ب
هاوكاتـــە لەگـــەڵ پاڵپشـــتیی نرخـــی كارەبـــا بـــۆ 
دابینكردنـــی كارەبـــای مـــااڵن و دابینكردنـــی نەوتـــی 
ـــن و كۆنتڕۆڵكـــردن  ســـپی و پاڵپشـــتیی نرخـــی بەنزی
زیادكردنـــی  و  كوالێتییەكـــەی  بەرزكردنـــەوەی  و 
بەرهەمهێنانـــی غـــازی سرووشـــتی، هەمـــوو ئـــەم 
بابەتانـــە نـــەك لـــە واڵتانـــی دواكەوتـــوو، بگـــرە لـــە 
ئێســـتادا لـــە واڵتـــە هـــەرە پێشـــكەوتووەكانی دونیـــاش 
بووەتـــە گرفـــت و كێشـــەی گـــەورە و ســـەرەكی، 
كەرتـــی  پاڵپشـــتیكردنی  و  پشـــتگیریكردن  بۆیـــە 
تایبـــەت و هاندانـــی زیادكردنـــی وەبەرهێنـــان بـــە 
یەكێـــك لـــەو ســـتراتیژییانەی باشـــكردنی دۆخەكـــە و 

ــت. ــەكان دادەنرێـ ــەركردنی كێشـ چارەسـ
لـــە كۆتایـــی هەفتـــەی ڕابـــردوودا لـــە ڕێوڕەســـمی 
ئـــەم  النـــاز«دا  »پااڵوتگـــەی  بەگەڕخســـتنی 
ــەرۆكی  ــرور بارزانـــی سـ ــزدار مەسـ ــتییەی ڕێـ پاڵپشـ
ـــی  ـــۆ كەرت ـــر ب ـــی هەرێمـــی كوردســـتان زیات حكومەت
تایبـــەت و هاندانـــی وەبەرهێنـــان لـــە كوردســـتاندا 
لـــە  یەكێـــك  بـــە  النـــاز  پااڵوتگـــەی  دەركـــەوت. 
ــاڵی  ــە سـ ــت و لـ ــكەوتووەكان دادەنرێـ ــە پێشـ پااڵوتگـ
ــۆ پااڵوتنـــی  ــەی بـ ــوار یەكـ ــە چـ 2017 پااڵوتگەكـ
ــاڵی  ــە سـ ــا لـ ــرا. هەروەهـ ــاد كـ ــۆ زیـ ــاو بـ نەوتـــی خـ
2019 گرێبەســـت لەگـــەڵ هـــەردوو كۆمپانیـــای 
بەناوبانگـــی ئەمریكـــی )HONEYWEL-UOP( كرا، 
ــا  ــكەوتووترین تەكنەلۆژیـ ــن و پێشـ ــەش بەرزتریـ بەمـ
كاری پـــێ كـــرا و ئاســـتی بەرهەمهێنـــان و كوالێتـــی 
بەرهەمەكانـــی پااڵوتگەكـــە بـــەرز بووەتـــەوە و لـــە 
ــكەوتووەكانی  ــە پێشـ ــتانداردە نێودەوڵەتییـ ــتی سـ ئاسـ
توانـــای  ڕۆژانـــە  پااڵوتگەیـــە  ئـــەم  دونیایـــە. 
و  خـــاو  نەوتـــی  بەرمیـــل  هـــەزار   75 پااڵوتنـــی 
پێنـــج  بەنزیـــن و  لیتـــر  هـــەزار  ملیۆنێـــك و 700 
هـــەزار تـــۆن قیـــر و چەندیـــن جـــۆری بەرهەمـــی 
ـــردن  ـــای بارك ـــدا توان ـــە كاتژمێرێك ـــە، ل دیكـــەی هەی
و ناردنـــی 240 مەتـــر ســـێجا نـــەوت و 270 مەتـــر 
ســـێجا گازوایـــل و 250 تـــۆن قیـــر و 330 مەتـــر 
ـــگاوات  ـــە 37 مێ ـــە، پااڵوتگەك ـــی هەی ـــێجا بەنزین س

 فرەچەشنكردنی ئابووری و 
بایەخدان بە كەرتی وزە و 
هەمەجۆركردنی سەرچاوەكانی 
داهات بە خاڵێكی گرنگ و 
ستراتیژیی كارنامەی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان دادەنرێت

ئێمە لە وەزارەتی كارەبا زۆر 
پاڵپشتیی ئەوە دەكەین كە 
كارگە گەورەكانی كوردستان 
خۆیان وێستگەی بەرهەمهێنان 
و گواستنەوە دابمەزرێنن و 
تەواوی ئاسانكاری و پاڵپشتیان 
دەكەین، بۆ ئەوەی بارگرانی 
لەسەر كارەبای مااڵن و 
هاوواڵتیان دروست نەكەن

ڕاسپاردەكانی ڕێزدار مەسرور 
بارزانی سەرۆكی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان و 
پاڵپشتییەكانی وای كردووە 
هەنگاوەكانی پشتبەستن بە 
خۆمان و بووژانەوەی كێڵگە و 
كارپێكردنی پااڵوتگەكان بە 
شێوەیەكی زۆر خێرا بەەڕێوە 
بچێت
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ــتگەیەكی  ــەن وێسـ ــە الیـ ــە لـ ــتە، كـ ــای پێویسـ كارەبـ
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــای خۆیانـــەوە بەرهـــەم دەهێنرێت 
و هیـــچ بارگرانـــی و قورســـاییەكی لەســـەر تـــۆڕی 
كارەبـــای نیشـــتمانیی هەرێمـــی كوردســـتان نییـــە، 
ئێمـــە لـــە وەزارەتـــی كارەبـــا زۆر پاڵپشـــتیی ئـــەوە 
ـــان  دەكەیـــن كـــە كارگـــە گەورەكانـــی كوردســـتان خۆی
وێســـتگەی بەرهەمهێنـــان و گواســـتنەوە دابمەزرێنـــن 
دەكەیـــن،  پاڵپشـــتیان  و  ئاســـانكاری  تـــەواوی  و 
ــااڵن و  ــای مـ ــەر كارەبـ ــی لەسـ ــەوەی بارگرانـ ــۆ ئـ بـ
ـــامانە  ـــی س ـــە وەزارەت ـــەن، ل ـــان دروســـت نەك هاوواڵتی
وەبەرهێنانـــی  پاڵپشـــتی  زۆر  سرووشـــتییەكانیش 
بیانـــی و ناوخۆیـــی دەكەیـــن، مەرجـــی ئەوەشـــمان 
ــان دۆســـتی  ــە پـــڕۆژە و كارەكانیـ ــاون كـ لەســـەر دانـ
پااڵوتگەیـــە  ئـــەم  بـــن، هەروەكـــو چـــۆن  ژینگـــە 
دۆســـتی ژینگەیـــە و بـــۆ ســـەالمەتی و تەندروســـتیی 
ـــا  ـــە وەزارەتـــی كارەب هاوواڵتیـــان گرنگـــە، هـــەرواش ل

ـــە  ـــان ب ـــی كارەبام ـــن وێســـتگە و بەرهەمهێنان زۆرتری
ـــە كار  ـــاك و وزەی خـــۆر و وزە نوێبـــووەكان ب وزەی پ
خســـتووە و، جێگـــەی ڕەزامەنـــدی و دەستخۆشـــیی 
هاوواڵتیـــان و نوێنـــەری واڵتـــان و ڕێكخـــراوە ژینگـــە 

ــووە. ــتەكان بـ دۆسـ
هەرچـــی ئـــەم پرۆژانەیـــە جگـــە لـــەوەی لـــە ڕووی 
ئابـــووری و دابینكردنـــی ســـووتەمەنییەوە گرنگیـــی 
زۆری بـــۆ بووژانـــەوە و بژێـــوی ژیانـــی خەڵكـــی 
ڕۆژانـــەی  ســـەرەكیی  كەرەســـتەیەكی  و  هەیـــە 
ئەوەنـــدە  چیتـــر  و،  دەكات  دابیـــن  بـــۆ  ژیانیـــان 
بڕینـــی  و  گەمـــارۆ  ڕەحمەتـــی  بـــەر  ناكەوینـــە 
ناردنـــی پشـــكی هەرێـــم لـــەو پێداویســـتییە، هـــاوكات 
بـــۆ بەدەســـتهێنانی هەلـــی كاریـــش ژمارەیەكـــی 
زۆری گەنـــج و دەرچووانـــی زانكـــۆ و پەیمانـــگاكان 
ـــا و پااڵوتگـــە و وێســـتگانە  ـــەم كێڵگـــە و كۆمپانی ل
بـــە ڕاســـتەوخۆ و ناراســـتەوخۆ هەلـــی كاریـــان دەســـت 

تەنیا لە پااڵوتگەی )الناز( بە 
ڕاستەوخۆ و ناراستەوخۆ 

10 هەزار هەلی كار دابین كراوە
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زۆرتریـــن  بەگەڕخســـتنی  مەرجـــی  و،  كەوتـــووە 
هاونیشـــتمانیمان لەســـەر دانـــاون. ئەوەتـــا تەنیـــا لـــە 
پااڵوتگـــەی )النـــاز( بـــە ڕاســـتەوخۆ و ناراســـتەوخۆ 
10 هـــەزار هەلـــی كار دابیـــن كـــراوە. خـــۆ ئەگـــەر 
و  نەوتییـــەكان  كۆمپانیـــا  و  كێڵگـــە  هەمـــوو 
غازییـــەكان هەژمـــار بكرێـــت، ئـــەوا جگـــە لـــە ڕووی 
كەڵكـــی ئابوورییـــەوە، زۆرتریـــن هەلـــی كاری ناوخـــۆ 
لـــەم كۆمپانیـــا و وێســـتگە و كێڵگانـــەی نـــەوت و 
غـــازی سرووشـــتی فەراهـــەم بـــووە، كـــە لەگـــەڵ 
ژمـــارەی  كارەكانیانـــدا  و  پـــڕۆژە  فراوانكردنـــی 
ئـــەو هاوواڵتیانـــەی كار دەكـــەن لـــە وێســـتگە و 
ـــە  ـــدا، ڕوو ل ـــەوت و پیشەســـازیی نەوت ـــی ن پرۆژەكان
ــازاڕ و  ــوون دەكات، ئەمـــەش بـــۆ جووڵـــەی بـ زیادبـ
بازرگانـــی و كاســـبكاران گرنگیـــی زۆری هەیـــە. 
ـــەركردنی  ـــی وزە و چارەس ـــە كەرت ـــدان ب   گرنگی
كێشـــەی نـــەوت و بەنزیـــن و گاز و كارەبـــا بـــە یەكێـــك 
نۆیەمـــی  كابینـــەی  كارەكانـــی  ڕیزبەندیـــی  لـــە 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان دادەنرێـــت، ئەمـــەش 
بـــەو واتایـــە نایـــەت كـــە حكومـــەت گرنگیـــی بـــە 
كەرتەكانـــی  بەڵكـــو  نـــەداوە،  دیكـــە  كەرتەكانـــی 
گەشـــتیارییش  و  پیشەســـازی  و  كشـــتوكاڵ 
ڕێگـــەی  لـــە  و  دراوە  پـــێ  تایبەتـــی  بایەخـــی 
ــات  ــی داهـ ــووری و زیادكردنـ ــی ئابـ هەمەجۆركردنـ
و پڕكردنـــەوەی كورتهێنانـــەوە، توانـــراوە گرنگییـــش 
بـــە كەرتـــی پـــەروەردە و فێركـــردن و تەندروســـتی و 
ئاوەدانكردنـــەوە و ڕێگەوبـــان و شـــارەوانی و ئـــاو و 

ــت. ــاوەڕۆ بدرێـ ئـ
و  ئاســـتەنگ  وێـــڕای  ناوەنـــدی  حكومەتـــی 
هەرێمـــی  پشـــكی  نەدانـــی  و  بەربەســـتەكانی 
كوردســـتان لـــە ســـووتەمەنی بـــە هەمـــوو جۆرەكانیەوە، 
ـــی كێڵگـــە  ـــەر پەرەپێدان ـــتەنگی گەورەشـــی لەس ئاس
نەوتییـــەكان و وەبەرهێنـــان و بووژانـــەوەی كەرتـــی 
ــەش  نـــەوت لـــە هەرێمـــی كوردســـتان دانـــاوە، ئەمـ
ئـــەو ســـااڵنەمان بیـــر دێنێتـــەوە كـــە حكومەتـــی 
ـــا  ـــە كارەب ـــدی پشـــكی هەرێمـــی كوردســـتانی ل ناوەن
ـــە  ـــەم ل ـــڕە كارەبایەكـــی ك ـــا ب ـــەو دەمـــە تەنی ـــڕی، ئ ب
ــان  ــداوی »دووكان و دەربەندیخان«مـ ــەر دوو بەنـ هـ
خســـتەبەردەم  كوردســـتانیان  هەرێمـــی  هەبـــوو، 
تێپەڕبوونـــی  بـــە  كارەبـــا،  گـــەورەی  قەیرانێكـــی 
كات و پشتبەســـتن بـــە ئیـــرادەی ناوخـــۆ، توانـــرا 
هـــەر  نـــەك  و  ببووژێندرێتـــەوە  ژێرخانـــی كارەبـــا 
پێویســـتیمان بـــە بەغـــدا نەبێـــت بـــۆ كارەبـــا، بەڵكـــو 

بـــۆ ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی ئیـــدارەی 
هەرێـــم كـــە هاوواڵتیانـــی كوردســـتانی خۆمانـــن، 
بـــڕە كارەبایەكیـــان بدەینـــێ لـــەو یەكانـــەی بـــە هـــۆی 
نەبوونـــی ســـووتەمەنییەوە كار ناكـــەن. لـــە ئێستاشـــدا 
ـــەوت و گازی سرووشـــتیدا  ـــواری ن ـــە مەســـەلەی ب ل
بـــە هەمـــان شـــێوە بـــۆ دژایەتیكردنـــی هەرێـــم پەنـــا 
براوەتـــە بـــەر بڕیـــاری سیاســـی و نادەســـتووری، 
دادگای  سیاســـییەكانی  و  نادەســـتووری  بڕیـــارە 
فیدڕاڵـــی بـــۆ هەمـــووان ڕوون بووەتـــەوە كـــە بـــۆ 
بـــەوەی  كوردســـتانە،  خەڵكـــی  دژایەتیكردنـــی 
دەســـتووری هەمیشـــەیی عێـــراق بـــە هیـــچ شـــێوەیەك 
ڕێگـــری نـــاكات لـــەوەی خەڵكـــی كوردســـتان ســـوود 
لـــە ســـەرچاوەی سرووشـــتیی خـــۆی وەربگرێـــت 
بـــۆ  خـــۆی  ســـەرخاكی  و  ژێرخـــاك  ســـامانی  و 
كوردســـتان  ئابووریـــی  و  گەلەكـــەی  خزمەتـــی 
و بگـــرە بووژانـــەوەی ئابووریـــی هەمـــوو عێـــراق 
ــامانە  ــی سـ ــا و وەزارەتـ ــی كارەبـ ــت. وەزارەتـ وەرگرێـ
ژێرخانـــی  توانیویانـــە  پێكـــەوە  سرووشـــتییەكان 
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
كارەبـــا،  مێـــگاوات   7000 ســـەرووی  بگەیەننـــە 
ســـووتەمەنی،  نەبوونـــی  هـــۆی  بـــە  هەرچەنـــدە 
بەتایبەتی گازی سرووشـــتی، لە ئێســـتادا ســـەرووی 
3500 مێـــگاوات كارەبـــا بەرهـــەم دەهێنیـــن، بـــەاڵم 
ــەی  ــە كێڵگـ ــدان لـ ــە پەرەپێـ ــان و بەرنامەدایـ ــە پـ لـ
ـــەی  ـــن، بەمـــەش زۆرب ـــاد بكەی غـــازی كۆرمـــۆڵ زی
ــازی  ــتگەكانی غـ ــتاوەكانی وێسـ ــەكار وەسـ ــە لـ یەكـ
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا دەســـت بـــە بەرهەمهێنـــان 
دەكـــەن، لـــە كۆتایـــی مانگـــی داهاتووشـــدا 500 
مێـــگاوات كارەبـــا لـــە بازیـــان بەگـــەڕ دەخەیـــن و 
ئەمـــە  دەكەینـــەوە،  بـــەرز  بەرهەمهێنـــان  ئاســـتی 
وێـــڕای بەردەوامیـــی بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا لـــە 
وێســـتگەی  و  خەبـــات  هەڵمیـــی  وێســـتگەی 
غازیـــی گەرمیـــان و وێســـتگەكانی دیكـــەی غـــاز 
وێســـتگەی  بەگەڕخســـتنی  نزیكبوونـــەوەی  و، 
بـــەردی بناغـــەی چەندیـــن  دیرەلـــۆك و دانانـــی 
كارەبـــا،  بەرهەمهێنانـــی  دیكـــەی  وێســـتگەی 
كـــە بـــە وزەی پـــاك و وزەی خـــۆر كار دەكـــەن و 
یەكەمیـــن  بـــۆ  بەناوبانگـــن.  ژینگەدۆســـتی  بـــە 
وێســـتگەیەكی  عێـــراق  ئاســـتی  لەســـەر  جـــار 
هەڵمیـــی خەبـــات بەگـــەڕ خـــراوە و وێســـتگەیەكی 
كـــەالر  لـــە  دیكـــەش  كارەبـــای  بەرهەمهێنانـــی 
لـــە غـــازی بەفیڕۆچـــووی كێڵگـــەی نـــەوت بـــە 

حكومەتی ناوەندی وێڕای 
ئاستەنگ و بەربەستەكانی 
و نەدانی پشكی هەرێمی 
كوردستان لە سووتەمەنی بە 
هەموو جۆرەكانیەوە، ئاستەنگی 
گەورەشی لەسەر پەرەپێدانی 
كێڵگە نەوتییەكان و وەبەرهێنان 
و بووژانەوەی كەرتی نەوت لە 
هەرێمی كوردستان داناوە

بە هۆی نەبوونی سووتەمەنی، 
بەتایبەتی گازی سرووشتی، لە 
ئێستادا سەرووی 3500 مێگاوات 
كارەبا بەرهەم دەهێنین، 
بەاڵم لە پالن و بەرنامەدایە 
پەرەپێدان لە كێڵگەی غازی 
كۆرمۆڵ زیاد بكەین

بۆ دژایەتیكردنی هەرێم پەنا 
براوەتە بەر بڕیاری سیاسی و 
نادەستووری، بڕیارە نادەستووری 
و سیاسییەكانی دادگای فیدڕاڵی 
بۆ هەمووان ڕوون بووەتەوە 
كە بۆ دژایەتیكردنی خەڵكی 
كوردستانە
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توانـــای 165 مێـــگاوات كارەبـــا بەســـەركەوتوویی 
ســـااڵنێكە بەگـــەڕ خـــراوە، هەوڵەكانمـــان بەردەوامـــە 
بـــۆ ســـوودوەرگرتن لـــەو غـــازە بەفیڕۆچـــووەی لـــە 
كێڵگەكانـــی نـــەوت هەیـــە، بـــۆ ئـــەوەی لـــە بـــواری 
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا ســـوودی لـــێ وەربگریـــن، كـــە 
ــەخ و  ــان بایـ ــتیی هاوواڵتیـ ــە و تەندروسـ ــۆ ژینگـ بـ
گرنگییەكـــی زۆری هەیـــە. هەوڵەكانـــی باشـــكردنی 
كارەبـــا تەنیـــا كەرتـــی بەرهەمهێنانـــی كارەبـــای 
لەخـــۆ نەگرتـــووە، بەڵكـــو بـــۆ ژێرخانـــی كارەبـــا 
لـــە بـــواری گواســـتنەوە و دابەشـــكردنی كارەباشـــدا 
هەنـــگاوی گرنـــگ و گەورەمـــان نـــاوە، ئەوەتـــا 
تـــۆڕی كارەبـــای پارێـــزگای دهۆكمـــان بەســـتەوە بـــە 
تـــۆڕی كارەبـــای نیشـــتمانی كوردســـتانەوە و تـــۆڕی 
ـــای ئیـــدارەی ســـەربەخۆی زاخـــۆ و ســـۆرانمان  كارەب
ـــی  ـــا كۆتای ـــزگای ســـلێمانیش ت ـــە پارێ ـــرد، ل ـــاد ك زی
بـــۆ  ئەمســـاڵ دوو هێڵـــی گـــەورەی ســـتراتیژی 
ئیـــدارەی ســـەربەخۆی ڕاپەریـــن و سەیدســـادق تـــەواو 
دەكەیـــن و، هێڵـــی پاڵەپەســـتۆی بەرزمـــان بـــە دەیـــان 
نوێـــی گواســـتنەوە و دابەشـــكردنەوە  وێســـتگەی 
كەرتـــی  لـــە  پرۆژەمـــان  گرنگتریـــن  بەســـتەوە، 
دابەشـــكردنی كارەبـــا كـــە پێـــوەری زیـــرەك بـــوو بـــە 
ســـەركەوتوویی جێبەجـــێ كـــرد و، كۆتاییمـــان بـــەو 
ـــی  ـــێ ســـەروبەرییەی نەبوون هەمـــوو ســـەرپێچی و ب
ســـەرپێچیكردنە  و  هاوبەشـــی  نەبوونـــی  و  پێـــوەر 
ســـەر تـــۆڕی كارەبـــا هێنـــا و، لـــە هـــەردوو وەرزی 
ـــە  ـــا ل ـــن و زســـتاندا ســـەرجەم هاوبەشـــانی كارەب هاوی
ـــە  ـــە و دەتوانیـــن ڕێگـــە ل ـــی خۆماندای ـــر كۆنتڕۆڵ ژێ
كەمبوونـــەوەی ماوەكانـــی پێدانـــی كارەبـــا بگریـــن، 
وەكـــو ئەزموونـــی هەنگاوێكـــی نوێشـــمان دەســـت 
ـــە  ـــد یەكەیەكـــی نیشـــتەجێبوون ل پـــێ كـــردووە و چەن
ـــر و  ـــازاڕی لەنگـــەی هەولێ ـــلێمانی و ب ـــۆك و س ده
بـــازاڕی دهۆكمـــان كـــردووە بـــە سیســـتەمی پریپەیـــد، 
ــی  ــگای ڕەزامەندیـ ــە جێـ ــەوەی بووەتـ ــە لـ ــە جگـ كـ
ڕێژەیەكـــی  بـــە  بـــارزۆری  هـــاوكات  هاوبەشـــان، 
لـــە كەمـــی كـــردووە، یاســـای  بـــاش ڕووی  زۆر 
ــردەوە و ســـكااڵ و  ــوار كـ ــان هەمـ وەزارەتـــی كارەبامـ
ــۆ  ــان بـ پۆســـت و مامەڵـــەی ئەلیكترۆنـــی ئۆنایمـ
ـــكااڵ  ـــی س ـــن و خێـــرا گەیاندن ـــەوەی ڕۆتی كەمكردن
و داواكارییەكانمـــان جێبەجـــێ كـــرد، بـــۆ دابینكردنـــی 
نەوتـــی ســـپی بـــۆ مااڵنیـــش ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
بـــڕی 70 ملیـــار دینـــاری بـــۆ كڕینـــی نەوتـــی 
لـــە 20ی  و  كـــردووە  دابیـــن  مـــااڵن  بـــۆ  ســـپی 

ـــە  ـــە ناوچـــە شـــاخاوییەكان دەســـت ب مانگـــی 10وە ل
دابەشـــكردنی كـــراوە.

و  سرووشـــتی  ســـامانی  لـــە  وەرگرتـــن  كەڵـــك 
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  بەهێزبوونـــی 
نوێـــوە،  قۆناغێكـــی  خســـتووەتە  گەلەكەمانـــی 
قۆناغێـــك كـــە بـــە ئیـــرادەی ســـەرۆكی حكومـــەت 
و،  هاتـــووە  بەدەســـت  گەلەكـــەی  پاڵپشـــتیی  و 
ســـەرجەم  ئاوەدانـــی و چارەســـەركردنی  كاروانـــی 
كێشـــەكان لەســـەر ڕێگـــەی ڕاســـت و دروســـتە، 
پیشەســـازیی  و  نـــەوت  كەرتـــی  لـــە  ئەوەتـــا 
ســـەرۆكی  بارزانـــی  مەســـرور  ڕێـــزدار  نەوتیـــدا 
ــمی  ــە ڕێوڕەسـ ــتان لـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
جەختـــی  النـــاز  پااڵوگـــەی  بەگەڕخســـتنی 
لەســـەر گرنگیـــی ســـامانی سرووشـــتی هەرێمـــی 
كوردســـتانی كـــردەوە، كـــە هـــەر وەكـــو بەڕێزیـــان 
لـــە وتارەكەیـــدا ئامـــاژەی پـــێ كـــرد: »هەرێمـــی 
كوردســـتان خاوەنـــی ســـامانێكی سرووشـــتیی زۆر 
دەوڵەمەنـــدە، بەداخـــەوە لـــە ســـەردەمی ڕژێمەكانـــی 
پێشـــوودا ئـــەم ســـامانە لـــە جیاتـــی ئـــەوەی لـــە 
بـــەكار  خزمەتـــی خەڵكـــی كوردســـتان و عێـــراق 
بهێنرێـــت، بـــۆ كڕینـــی چـــەك و خۆپڕچەككـــردن 
و شـــەڕ و كاولكاریـــی بەكارهاتـــووە«. هـــاوكات 
ســـەرۆكی حكومـــەت ئومێـــدی هەبـــوو لـــە دوای 
عێـــراق  نوێـــی  حكومەتـــی  دەســـتبەكاربوونی 
بتوانیـــن بـــە یەكـــەوە یاســـای نـــەوت و گاز ئامـــادە 
ـــراق  ـــە خزمەتـــی هەمـــوو خەڵكـــی عێ ـــن، كـــە ل بكەی
و كوردســـتاندا بێـــت، ســـەرۆكی حكومەتیـــش لـــە 
نوێـــی  وەزیرانـــی  ســـەرۆك  متمانەپێدانـــی  دوای 
كـــە پشـــتیوانی دەكات  كـــردەوە  عێـــراق دڵنیـــای 
لـــە پێنـــاو دەســـتپێكی نـــوێ لـــە پەیوەندییەكانـــی 
نێـــوان هەولێـــر و بەغـــدا، جەختـــی لەســـەر ئـــەوەش 
ـــەم جـــۆرە هاوبەشـــییە  كـــردەوە كـــە واڵت پێویســـتی ب
نوێـــی عێراقیـــش  هەیـــە، ســـەرۆكی حكومەتـــی 
ویســـتی چارەســـەركردنی كێشـــەكانی نێـــوان هەرێـــم 
ـــە  ـــن ل و بەغـــدای نەشـــاردەوە و، هەمـــووان چاوەڕوان
ڕووی كردارەكییـــەوە هەرێـــم و بەغـــدا لـــە پێنـــاو 
گەلـــی عێـــراق و گەلـــی كوردســـتان كۆتایـــی بـــەو 
كێشـــانە بهێنـــن و بـــە چارەســـەركردنی كێشـــەكانیش، 
ــێ  ــاز، واڵت پـ ــەوت و غـ ــێی نـ ــی دۆسـ ــە تایبەتـ بـ
ــی وزە  ــكەوتووەوە و، كەرتـ ــی پێشـ ــە قۆناغێكـ دەنێتـ
لـــە عێـــراق و كوردســـتان ســـەقامگیرییەكی گـــەورە 

بـــە خۆیـــەوە دەبینێـــت. 

كەڵك وەرگرتن لە سامانی 
سرووشتی و بەهێزبوونی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
گەلەكەمانی خستووەتە 

قۆناغێكی نوێوە، قۆناغێك كە 
بە ئیرادەی سەرۆكی حكومەت 

و پاڵپشتیی گەلەكەی بەدەست 
هاتووە 

بۆ دابینكردنی نەوتی سپی بۆ 
مااڵنیش ئەنجومەنی وەزیران 

بڕی 70 ملیار دیناری بۆ كڕینی 
نەوتی سپی بۆ مااڵن دابین 

كردووە و لە 20ی مانگی 10وە لە 
ناوچە شاخاوییەكان دەست بە 

دابەشكردنی كراوە

لە هەردوو وەرزی هاوین و 
زستاندا سەرجەم هاوبەشانی 

كارەبا لە ژێر كۆنتڕۆڵی 
خۆماندایە و دەتوانین ڕێگە لە 
كەمبوونەوەی ماوەكانی پێدانی 

كارەبا بگرین
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دەتوانین زیاتر لە 700 هەزار 
تۆن گەنم لە جووتیاران 

وەربگرین

نەوزاد شێخ كامیل
بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی كوردستان بۆ گواڵن: 
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چاودێریی بازرگانی بە 
بەردەوامی لە بازاڕەكاندا 

چاودێریی كااڵ و كەلوپەلەكان 
دەكەن لە ڕووی كواڵیتی و 
ماوەبەسەرچوونەوە، تاوەكو 

هاوواڵتیان تووشی زیان نەبن

كار لەسەر ئەوە كراوە كە 
بازرگانان بۆ هەناردە و هاوردە 
ناچار نەبن سەردانمان بكەن، 

بەڵكو هەر لەالی خۆیانەوە و لە 
ڕێگای ئەپلیكیشنێكەوە كارەكانی 

خۆیان ئەنجام بدەن و مۆڵەت 
وەربگرن

* ســـەرەتا دەمانەوێـــت ئامـــاژە بـــەو كارە گرنـــگ 
گشـــتیی  بەڕێوەبەرایەتیـــی  ســـتراتیژییانەی  و 
بازرگانیـــی كوردســـتان بكـــەن و خوێنەرانـــی گـــواڵن 

بزانـــن كار و پالنەكانتـــان چـــی بـــووە؟
بەڕێوەبەرایەتیـــی  وەك  ئێمـــە  ڕاســـتیدا  لـــە   -
گشـــتیی بازرگانـــی ئەركێكـــی قورســـمان لەســـەرە، 
بـــەوەی كـــە پەیوەندیـــی ڕاســـتەوخۆی بـــە ژیانـــی 
هاوواڵتیانـــەوە هەیـــە، بـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش چاودێریـــی 
بازرگانـــی بـــە بەردەوامـــی لـــە بازاڕەكانـــدا چاودێریـــی 
كااڵ و كەلوپەلـــەكان دەكـــەن لـــە ڕووی كواڵیتـــی و 
تووشـــی  هاوواڵتیـــان  تاوەكـــو  ماوەبەســـەرچوونەوە، 
ــی  ــەوە بەڕێوەبەرایەتیـ ــی دیكـ ــە الیەكـ ــن، لـ ــان نەبـ زیـ
دانەوێڵـــە و بەڕێوەبەرایەتیـــی بازرگانیـــی كەلوپەلـــی 
خۆراكمـــان هەیـــە، كـــە هەمـــوو ئـــەو خۆراكانـــەی 
بەســـەر  ئێمـــەوە  ڕێگـــەی  لـــە  دێـــن  بەغـــداوە  لـــە 
بریكارەكانـــی خۆراكـــدا دابـــەش دەكرێـــت و دەدرێـــت بـــە 
هاوواڵتیـــان. لەالیەكـــی دیكـــەوە ســـاڵی ڕابـــردوو بـــە 
ـــن  ـــر ڕووی دا، چەندی ـــە هەولێ ـــەو الفـــاوەی ل هـــۆی ئ
ـــی  ـــە وەزارەت ـــوون، ئێمـــە داوامـــان ل ـــد ب ـــزان زەرەرمەن خێ
ـــە بەشـــی 600  ـــرد ك ـــدڕاڵ ك ـــی فی ـــی عێراق بازرگانی
خێـــزان بەشـــە خـــۆراك بنێرێـــت بـــۆ ئـــەو لێقەوماوانـــە، 
ـــەو بەشـــە خۆراكـــەی  ـــی ئ ـــوو وەزارەتـــی بازرگان ـــەو ب ئ
ــارد و لـــە ڕێگـــەی دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی  نـ
ـــەش كـــران. هـــاوكات  ـــەدا داب ـــەو 600 خێزان ـــە ســـەر ئ ب
ــاردە و  ــاوردە و هەنـ ــەدا ڕێنمایەكانـــی هـ ــەم كابینەیـ لـ
ــەوە  ــوار كراونەتـ ــراوە و هەمـ چاودێریـــی بازرگانـــی كـ

و، لـــە وەقائیعـــی كوردســـتانی ژمـــارە 276 باڵومـــان 
كردووەتـــەوە و ئاســـانكاریمان بـــۆ بازرگانـــان كـــردووە، 
بـــە چەشـــنێك ئـــەو كۆمپانیانـــەی تەنیـــا تایبـــەت بـــوون 
ـــە هەمەجـــۆر،  ـــراوە ب ـــان ك ـــەك كااڵ، بۆی ـــی ی ـــە هێنان ب
ـــی  ـــە كواڵیت ـــن ل ـــەی دەیهێن ـــەو كااڵیان ـــك ئ ـــە مەرجێ ب
كۆنتـــڕۆڵ پشـــكنینی بـــۆ بكرێـــت. هەروەهـــا بـــۆ 
ئاســـانكاریی بـــۆ بازرگانـــان نووســـینگەیەكمان لـــە 
ــت  ــێك بیەوێـ ــەر كەسـ ــەوە، هـ ــۆك كردووەتـ ــاری دهـ شـ
ـــەوە، دەتوانێـــت ســـەردانی  كۆمپانیـــای بازرگانـــی بكات
بـــۆ مۆڵـــەت وەرگرتـــن  بـــكات  ئـــەو نووســـینگەیە 
و، پێویســـت نـــاكات بێنـــە الی ئێمـــە لـــە هەولێـــر. 
لەالیەكـــی دیكـــەوە دوو ڕێككەوتـــن لەگـــەڵ وەزارەتـــی 
بازرگانـــی عێـــراق ئیمـــزا كـــراوە، یەكێكیـــان بـــۆ ئەوەیـــە 
ـــری  ـــە ب ـــت ل ـــان وەردەگیردرێ ـــە هاوواڵتی ـــارەی ل ـــەو پ ئ
ـــەری  ـــە نەف ـــت، ك ـــان دەدرێ ـــەی پێی ـــە خۆراك ـــەو بەش ئ
500دینـــارە بدرێتـــەوە و ئەوانیـــش هەمـــوو ئەركـــی 
گواســـتنەوەی بەشـــە خۆراكەكـــە و نۆژەنكردنـــەوەی 
كوردســـتان  هەرێمـــی  پێداویســـتییەكانی  و  كـــۆگا 
لـــەو ڕووەوە لـــە ئەســـتۆ بگـــرن. هەروەهـــا كار لەســـەر 
ــاوردە  ــاردە و هـ ــۆ هەنـ ــان بـ ــە بازرگانـ ــراوە كـ ــەوە كـ ئـ
ـــەالی  ـــەر ل ـــو ه ـــەن، بەڵك ـــەردانمان بك ـــن س ـــار نەب ناچ
ـــی  ـــگای ئەپلیكیشـــنێكەوە كارەكان ـــە ڕێ ـــەوە و ل خۆیان
خۆیـــان ئەنجـــام بـــدەن و مۆڵـــەت وەربگـــرن، ئەمـــەش 
ــتراتیژیەتی  ــە سـ ــێكە لـ ــە بەشـ ــە كـ ــە دیجیتاڵیكردنـ بـ
ــی  ــی ئەلیكترۆنـ ــت حكومەتـ ــە دەیەوێـ ــەت، كـ حكومـ
هەمـــوو بـــوار و ســـێكتەرێك بگرێتـــەوە و ئاســـانكاری 

ئەمساڵ زیاتر لە 322 هەزار تۆن گەنممان وەرگرتووە و 
سەرجەم جووتیارانیش پارەیان پێ دراوە

ـــە ئاراســـتەی دەســـتەبەركردنی ئاسایشـــی خـــۆراك و بایەخـــدان  ـــی هەرێمـــی كوردســـتان ب ـــی حكومەت كاركردن
بـــە بەرهەمـــی ناوخۆیـــی، هەنـــگاوی كـــرداری بەخۆیـــەوە بینیـــوە و دەرئەنجامـــی بەرچاویشـــی بەدەســـت هێنـــاوە، 
ـــتیی  ئـــەم پرســـە بـــووە تـــەوەری دیدارێكـــی گۆڤـــاری گـــواڵن لەگـــەڵ نـــەوزاد شـــێخ كامیـــل بەڕێوەبـــەری گش

ـــی هەرێمـــی كوردســـتان. بازرگان
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ساڵی 2022 ئێمە زیاتر لە 322 
هەزار تەن گەنممان وەرگرت 
و هەموو جووتیارەكان پارەی 
خۆیان لە حكومەتی هەرێمی 
كوردستان وەرگرت و هیچ كەس 
پارەی لەالی حكومەتی هەرێم 
نەماوە

پارەی گەنمی جووتیاران لە 
سااڵنی 2014 و 2015 و 2016 
لەالی حكومەتی عێراقی ماوە 
و ئێستا چەكەكەی هاتووەتە 
هەرێمی كوردستان كە بڕی 
34ملیار دینارە و لە ئایندەیەكی 
نزیكدا ئەو پارەیە بەسەر 
جووتیارەكاندا دابەش دەكرێت

ئەمساڵ زیاتر لە )2700 تا 
2800( مۆڵەتی بازرگانی دراوە، 
كە بەراورد بە سااڵنی پێشوو 
مۆڵەتەكە كەمتر بووەتەوە، 
بەاڵم ئاڵوگۆڕی بازرگانی زۆر 
زیاتر بووە

ـــۆ هاوواڵتیـــان دەســـتەبەر ببێـــت و ڕۆتیـــن نەمێنێـــت،  ب
یـــان زۆر كـــەم ببێتـــەوە. لـــە پەیوەنـــدی بـــە ســـایلۆكانەوە، 
ئـــەوا هـــەر ئەمســـاڵ توانـــراوە ســـێ ســـایلۆ تـــەواو 
بكرێـــت كـــە یەكێكیـــان لـــە كـــەالر و دووەمیـــان لـــە 
هـــاوكات  بـــووە،  زاخـــۆ  لـــە  ســـێیەمیان  و  ڕۆڤیـــا 
چاودێریـــی بازرگانیـــی زاخـــۆ و ســـۆران كراونەتـــەوە.
ــی  ــی هەرێمـ ــی جووتیارانـ ــەرزەی گەنمـ ــەو قـ * ئـ
لـــەالی  ســـاڵێكە  چەنـــد  هـــی  كـــە  كوردســـتان 
حكومەتـــی عێراقـــی فیدڕاڵـــە، كـــەی دێـــت و بـــە 

دەكرێـــت؟ دابـــەش  جووتیارەكانـــدا  ســـەر 
- ســـەرەتا پێـــم باشـــە ئامـــاژە بـــەوە بكـــەم كـــە ســـاڵی 
ــان  ــر لـــە 322 هـــەزار تـــەن گەنممـ 2022 ئێمـــە زیاتـ
وەرگـــرت و هەمـــوو جووتیـــارەكان پـــارەی خۆیـــان لـــە 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان وەرگـــرت و هیـــچ 
كـــەس پـــارەی لـــەالی حكومەتـــی هەرێـــم نەمـــاوە، 
بـــەاڵم پـــارەی گەنمـــی جووتیـــاران لـــە ســـاڵی 2014 
ئێســـتا چەكەكـــەی هاتووەتـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــوو  ـــەی داهات ـــە هەفت ـــارە و ل ـــار دین ـــڕی 34ملی ـــە ب ك
ئـــەو پارەیـــە بەســـەر جووتیارەكانـــدا دابـــەش دەكرێـــت. 
هەروەهـــا پـــارەی گەنمـــی جووتیـــاران لـــە ســـااڵنی 
2015 و 2016 لـــە وەزارەتـــی بازرگانیـــی عێراقـــە و 
ئەویـــش كێشـــەی نەمـــاوە و دواتـــر دەینێـــرن و بەســـەر 
جووتیارانـــدا دابەشـــی دەكەیـــن. هەروەهـــا پێویســـتە 
هەمـــوو الیـــەك ئـــەوە بزانـــن كـــە ئێمـــە لـــە جووتیـــاران 
گەنـــم وەردەگریـــن و پارەكانیـــان لـــەالی عێراقـــەوە 
بۆمـــان دێـــت و منەتیـــش نییـــە لەســـەرمان، چونكـــە 
بـــڕی ئـــەو پـــارەی گەنمـــە لـــە بودجـــەی ســـیادی 
دەگێڕدرێتـــەوە، هەرچۆنێـــك بێـــت كار و كۆششـــی 
ئێمـــە، بەتایبەتـــی لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا، بـــۆ ئەوەیـــە 
كـــە ئاسایشـــی خۆراكـــی خۆمـــان دابیـــن بكەیـــن و 
بیپارێزیـــن، بـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش چەندیـــن پـــڕۆژە و 
ســـایلۆی گـــەورە و ســـتراتیژی لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
دروســـت كـــراون، یـــان لـــە ژێـــر جێبەجێكـــردن و پالنـــدان، 
ئـــەو شـــار و شـــوێنانەش كـــە لـــە بەرنامـــەدان ســـایلۆیان 

لـــێ دروســـت بكرێـــت، هەڵەبجـــەی شـــەهید و زاخـــۆ و 
ـــەو ســـایلۆیانە هـــەر ئێســـتا  ـــر و ســـۆرانە، جگـــە ل هەری
دەتوانیـــن زیاتـــر لـــە 700 هـــەزار تـــەن گەنـــم لـــە 
ـــەو  ـــە دوای ســـاڵیش ئ ـــن و ســـاڵ ل ـــاران وەربگری جووتی
ڕێـــژە و بـــڕە دەگۆڕێـــت و هەوڵـــەكان هەمـــووی بـــەو 
ـــت گەنمـــی  ـــە دوای ســـاڵ بتوانرێ ئاراســـتەیەن ســـاڵ ل

جووتیارنـــی خۆمـــان زیاتـــر وەربگریـــن.
* ئایـــا جموجووڵـــی بازرگانـــی لەگـــەڵ عێراقـــی 

فیـــدڕاڵ لـــەچ ئاســـتێكدایە؟
عێراقـــی  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  نێـــوان  لـــە   -
فیدڕاڵـــدا هێنـــان و بردنـــی كااڵ لـــە هیـــچ خـــاڵ 
لـــە  و دەروازە و ســـنوورێك ڕێگـــری و بەربەســـتی 
بەردەمـــدا نییـــە، بەڵكـــو بەپێچەوانـــەوە ئاســـانكاری بـــۆ 
ـــت كـــە پێداویســـتی  ـــازرگان و كەســـێك دەكرێ هەمـــوو ب
و كااڵی كواڵیتیـــی بـــاش و گونجـــاو بهێنێـــت، بـــە 
تایبـــەت ئـــەو كەلوپـــەل و كااڵیانـــەی لـــە بەنـــدەری 
»ئـــوم قەســـر« شـــاری بەســـرا، كـــە بازرگانـــان دەیهێنـــن 
بـــە ڕێژەیەكـــی زۆر بـــاش و بـــە جێبەجێكردنـــی مـــەرج 
و ڕێنماییـــەكان دەگوازرێنـــەوە بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــان لـــە دەرەوازرەی ســـنوورەكانی هەرێمیـــش  و، بازرگان
ـــا دەهێنـــن  ـــران و توركی ـــی ئێ ـــە واڵت كەرەســـتە و كااڵ ل
و پاشـــان زۆر بـــە ئاســـانی دەیبـــەن بـــۆ شـــارەكانی 
دیكـــەی عێـــراق، هـــەر ئەمســـاڵ زیاتـــر لـــە )2700 تـــا 
2800( مۆڵەتـــی بازرگانـــی دراوە، كـــە بـــەراورد بـــە 
ســـااڵنی پێشـــوو مۆڵەتەكـــە كەمتـــر بووەتـــەوە، بـــەاڵم 
ئاڵوگـــۆڕی بازرگانـــی زۆر زیاتـــر بـــووە و تـــا كۆتایـــی 
ســـاڵ جموجووڵـــی بازرگانـــی لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــار  ـــۆ 12 ملی ـــار ب ـــە 6ملی ـــران ل ـــا و ئێ لەگـــەڵ توركی

ــت.  دۆالر دەبێـ
نێودەوڵەتـــی  بازرگانیـــی  * هاوكاریـــی كەرتـــی 
لەگـــەڵ هەرێمـــی كوردســـتان تـــا چەنـــد گەشـــەی 

كـــردووە؟
- ئێمـــە ســـەردانی دووالیەنەمـــان هەیـــە لەگـــەڵ 
كونســـوڵگەرییەكانی واڵتانـــی بیانـــی لـــە هەولێـــر و لـــە 
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تا كۆتایی ساڵ جموجووڵی 
بازرگانی لە هەرێمی كوردستان 

لەگەڵ توركیا و ئێران لە 6ملیار 
بۆ 12 ملیار دۆالر دەبێت

لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا 
ڕێكخراوی خۆراكی جیهانی 

سەردانی كردین و دەیانەوێت 
گۆڕانكاری لە پسوولەی بەشە 

خۆراكدا بكەن، بە چەشنێك هەر 
خێزانیك لەبری ئەو پسوولەیە، 

ناسنامەیەكی تایبەت بەو 
بەشە خۆراكەی هەبێت و بە 

ئەلیكترۆنییش بكرێت

ساڵی ڕابردوو تا ئەم كاتە 
شەش بەشە خۆراك دابەش 

دەكرا، بەاڵم ئەمساڵ تا ئێستا 
نۆ بەشە خۆراك دابەش كراوە و 
دوو بەشی دیكەش تا سەری ساڵ 

دابەش دەكرێت

ـــان  ـــە واڵت ـــدێ ل ـــەو كونســـوڵگەرییانەوە هەن ڕێگـــەی ئ
داوایـــان كـــردووە ژووری بازرگانیـــی هاوبـــەش دروســـت 
كوردســـتانی  بازرگانیـــی  ژووری  لەوانـــە  بكەیـــن، 
كوردســـتانی  بازرگانیـــی  ژووری  ئەمریكـــی،  و 
دیكـــەش  كونســـوڵگەریی  چەندیـــن  و  بەریتانـــی  و 
هەمـــان داواكارییـــان هەیـــە، ئەمـــەش واتـــە زۆربـــەی 
ئـــەو واڵتانـــەی كـــە كونســـوڵگەرییان لـــە هەرێمـــی 
هەماهەنگیـــی  دەكـــەن  داوا  هەیـــە،  كوردســـتان 
بازرگانـــی لەگـــەڵ یەكتـــر دروســـت بكەیـــن، لەوانـــە 
ســـەنتەر و كۆمەڵگـــە دروســـت بكـــەن، بـــۆ نموونـــە 
دەیانەوێـــت ســـەنتەرێكی بازرگانـــی لـــە هەریـــر دروســـت 
بكـــەن، هـــەر بۆیـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن هەماهەنگـــی و 
باشـــە و بووەتـــە  پەیوەندییـــە دیپلۆماســـییەكان زۆر 
ـــوان  ـــی نێ ـــۆی بەرەوپێشـــچوون و گەشـــەی بازرگانی ه

ــا. ــی دونیـ ــم و واڵتانـ هەرێـ
* ئایـــا ئـــەو ڕووداوانـــەی لـــە ناوچەكـــە و جیهانـــدا 
هەیـــە، بـــە تایبـــەت شـــەڕی ئۆكرانیـــا تـــا چەنـــد 
كاریگـــەری لەســـەر كەمبوونـــەوەی بازرگانـــی لـــە 

هەرێمـــی كوردســـتان بـــووە؟
- بێگومـــان هەمـــوو بارودۆخێـــك كاریگەریـــی خـــۆی 
لەســـەر جموجووڵـــی بازرگانـــی هەیـــە، بـــەاڵم بـــە هـــۆی 
ــە هـــۆی  ــتان بووەتـ ــەقامگیرییەوە هەرێمـــی كوردسـ سـ
ئـــەوەی بارودۆخـــی عێـــراق و ناوچەكـــە و جیهانیـــش، 
بـــە تایبەتـــی جەنگـــی نێـــوان ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا، 
ـــم  ـــوان هەرێ ـــە نێ ـــی ل نەبنـــە هـــۆی ڕاوەســـتانی بازرگان
و ئـــەو واڵتانـــەی كـــە بازرگانیمـــان لەگـــەڵ دەكـــەن.

* ئایـــا ســـەبەتەی بەشـــە خۆراكـــی هاوواڵتیـــان 
بـــە  نایـــەت،  بەســـەردا  گۆڕانكاریـــی  و  دەمێنێـــت 
تایبەتـــی لـــە زیادبوونـــی جـــۆر و چۆنیەتیـــی ئـــەو 

بەشـــە خۆراكـــە؟
- ئـــەو ســـەبەتەی خۆراكـــە گرنگـــی و زەروورەتـــی 
ـــە  ـــەداوە، ل ـــت ن ـــراق لەدەس ـــە عێ ـــتاكە ل ـــا ئێس ـــۆی ت خ
ــەو  ــە ئـ ــی زۆر هەیـ ــتانیش خەڵكێكـ ــی كوردسـ هەرێمـ
بـــەش و ســـەبەتە خۆراكـــە بـــەكار دەهێنـــن، دابەشـــكردن 

و بەردەوامیـــی ئـــەو پڕۆســـەیە كاریگەریـــی زۆری 
خۆراكـــەكان  گراننەبوونـــی  و  جێگیربـــوون  لەســـەر 
بەردەوامیـــی  بڵێیـــن  دەتوانیـــن  بۆیـــە  هـــەر  هەیـــە، 
بازاڕەكانـــی  لـــە  خـــۆراك  ســـەبەتەی  دابەشـــكردنی 
ـــە ڕووی  ـــم ســـەقامگیرییەكی زۆری ل ـــراق و هەرێ عێ
ڕووی چۆنیەتیـــی  لـــە  و  كـــردووە  دابیـــن  نرخـــەوە 
خۆراكـــەكان هـــەر هەمـــووی هـــەر لـــە برنـــج تـــا دەگاتـــە 
شـــەكر و دۆشـــاوی تەماتـــە، جـــۆری ســـتاندارد و بـــاش 
ـــد  ـــۆ بەكارهێنـــان و خـــواردن، لـــە چەن و بـــێ گرفتـــن ب
مانگـــی ڕابردووشـــدا بەتایبـــەت لـــە ئەمســـاڵەدا چەنـــد 
ـــۆ ســـەبەتەكە وەك فاســـولیا  ـــە خۆراكـــەكان ب ـــك ل جۆرێ
و نیســـك و لەتكەنـــۆك زیـــادی كـــردووە، ئومێدەكـــە 
ــندكردنی  ــە دوای پەسـ ــراق لـ ــی عێـ ــە حكومەتـ ئەوەیـ
بەشـــە  ئـــەو  بـــۆ  پـــارە  دابینكردنـــی  و  بودجـــە 
خۆراكـــە جـــۆری دیكـــە لـــە خۆراكـــە پێویســـییەكان 
لـــە ســـەبەتەكە زیـــاد بـــكات. لـــەم چەنـــد ڕۆژەی 
ڕابـــردوودا ڕێكخـــراوی خۆراكـــی جیهانـــی ســـەردانی 
كردیـــن و دەیانەوێـــت گۆڕانـــكاری لـــە پســـووڵەی 
بەشـــە خۆراكـــدا بكـــەن، بـــە چەشـــنێك هـــەر خێزانیـــك 
تایبـــەت  ناســـنامەیەكی  پســـوولەیە،  ئـــەو  لەبـــری 
بـــەو بەشـــە خۆراكـــەی هەبێـــت و بـــە ئەلیكترۆنییـــش 
ـــەو كەســـانەی  ـــت ئ ـــت، لەالیەكـــی دیكـــە دەیانەوێ بكرێ
ســـەقفێكی  دیاریكردنـــی  )بـــە  باشـــە  داهاتیـــان 
دیاریكـــراو( ئـــەو بەشـــە خۆراكەیـــان پـــێ نەدرێـــت، بـــۆ 
ئـــەم مەبەســـتەش دەیانەوێـــت پارێـــزگای دهـــۆك بـــە 
نموونـــە وەربگـــرن، تێیـــدا دەســـت بـــەكار و مامەڵەكانـــی 
گۆڕینـــی پســـوولە بـــە ناســـنامەكە بكـــەن. ئەگـــەر 
بگەڕێینـــەوە ســـەر پرســـی بەشـــە خـــۆراك، ئـــەوا ســـاڵی 
ـــەش  ـــە شـــەش بەشـــە خـــۆراك داب ـــەم كات ـــا ئ ـــردوو ت ڕاب
ـــۆ بەشـــە خـــۆراك  ـــا ئێســـتا ن ـــەاڵم ئەمســـاڵ ت ـــرا، ب دەك
دابـــەش كـــراوە و دوو بەشـــی دیكـــەش تـــا ســـەری ســـاڵ 
ــكردنی  ــەم ڕووەوە دابەشـ ــە لـ ــت، كەواتـ ــەش دەكرێـ دابـ
ـــردوو باشـــتر  ـــە ســـاڵی ڕاب ـــی ئەمســـاڵ ل بەشـــە خۆراك

و زیاتـــر بـــووە.
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ـــەتی  ـــەوەی سیاس ـــە ئەنســـتیتۆتی توێژین ـــیا ل ـــی ئیرۆئاس ـــە پڕۆگرام ـــە ل ـــژەری بااڵی ـــك توێ ـــتیڤن بالن س
دەرەكـــی، شـــارەزا و تایبەتمەنـــد و توێـــژەری چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك پەیوەندییەكانـــی نێـــوان ویالیەتـــە 
ـــارە سیاســـی و ســـەربازییەكانی ئاســـیا و ئەوروپـــا و ئاسایشـــی  یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و ڕووســـیا، كاروب
نێودەوڵەتـــی، هـــەر لـــەم ڕووەوە چەندیـــن كتێـــب و توێژینـــەوە و وتـــاری نووســـیوە، هەروەهـــا لەالیـــەن ئاژانســـی 
ناوەندیـــی هەواڵگریـــی ئەمریـــكا و چەندیـــن ناوەنـــدی توێژینـــەوەوە ڕاوێـــژی پـــێ كـــراوە. گـــواڵن لـــە میانـــەی 
دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا شـــرۆڤە كـــرد، كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا 
و ئۆكرانیـــا و ئەگەرەكانـــی هەڵكشـــانی ئـــەم شـــەڕە و هەڕەشـــە و مەترســـیی بەكارهێنانـــی چەكـــی ناوكـــی و 
هـــۆكار و پاڵنەرەكانـــی درێژەكێشـــان و بەردەوامبوونـــی ئـــەم شـــەڕە و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 

بە لەبەرچاوگرتنی كەسایەتیی 
پوتین نابێت مەترسیی شەڕی 

ناوكی فەرامۆش بكەین

ستیڤن بالنك 
توێژەر و تایبەتمەندی پەیوەندییەكانی ڕووسیا و ئەمریكا بۆ گواڵن: 
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* بــە شــێوەیەكی گشــتی چــۆن لــە شــەڕی ڕووســیا 
ــە چ  ــەڕە ل ــەم ش ــە ئ ــان وای ــن و پێت ــا دەڕوان و ئۆكرانی
و  پەرەســەندن  دەكــرا  پێشــبنی  ئایــا  و  قۆناغێكدایــە 
پێشــهاتەكان بــەم ئاقــار و ئاراســتەیەدا بــڕۆن؟ ئایــا 
ــەوەی ڕووســیا  ــۆ ئ ــارادا مــاوە ب ــە ئ هیــچ ئەگەرێــك ل
یــەكال  خــۆی  بەرژەوەندیــی  بــۆ  شــەڕەكە  بتوانێــت 

بكاتــەوە؟
بــەدی دەكرێــت،  ئێســتا  تــا  ئــەوەی  لــە ڕاســتیدا 
ئەوەیــە كــە دەتوانیــن بڵێیــن تــا ئــەم ســاتەوەختە ڕووســیا 
دۆڕاوی ئــەم شــەڕەیە و بــە گوێــرەی دواییــن زانیــاری 
كــە مــن هەمــە، ســوپای ئۆكرانیــا بەردەوامە و درێژە بە 
پێشــڕەویی خــۆی دەدات. ڕووســیا تــا ئێســتا نەیتوانیــوە 
ــەوە تووشــی  ــە پێچەوان ــت، ب ســەركەوتن بەدەســت بهێنێ
كێشــە و پاشەكشــە بووەتــەوە، بۆیــە بــەردەوام دەبێــت 
بەكارهێنانــی  پەنابردنەبــەر  هەڕەشــەی  بــە  درێــژە  و 
ــە  ــم وانیی ــت پێ ــك بێ ــات. هەرچۆنێ چەكــی ناوكــی دەب

ئــەم هەڕەشــەیە ببێتــە هــۆی ئــەوەی ئاڵوگــۆڕ بــە ســەر 
بــە  بهێنێــت،  شــەڕەكەدا  ســەربازییەكەی  بارودۆخــە 
ــەوە و  ــەكال ببێت ــیا ی ــی ڕووس ــە بەرژەوەندی ــنێك ل چەش
كۆتایــی پــێ بهێنرێــت. خــۆ ئەگــەر وەاڵمەكــە پوخــت 
ــە  ــك ل ــە ڕەنگــە زۆرێ ــە -ك ــم وانیی ــەوا پێ ــەوە، ئ بكەم
شــرۆڤەكارانیش لەگەڵمــدا هــاوڕا بــن - كــە ڕووســیا 
بتوانێــت بــراوەی ئــەم شــەڕە بێــت و لــە بەرژەوەندیــی 

ــەم ســاتەوەختەدا.  ــەوە ل ــەكالی بكات خــۆی ی
ئــەوەی جێــی هەڵوەســتە و ســەرنجدانە  بــەاڵم   *
ئەوەیــە كــە ســەرەڕای ئــەوەی ڕووســیا تووشــی چەندیــن 
پاشەكشــەی ســەربازی بووەتــەوە، بــەاڵم هێشــتا ســوورە 
لەســەر درێــژەدان بــە شــەڕەكە و جــار لــە دوای جــار 
هەوڵــە ســەربازییەكان بــەم ئاراســتەیەدا چــڕ دەكاتــەوە، 
لــە  ڕووســیا  پێداگرییــەی  ئــەم  ئەوەیــە  پرســیارەكە 

چییــەوە ســەرچاوەی گرتــووە؟
لــەوەوە  پێداگرییــە  ئــەم  مــن  تێڕوانینــی  بــە   -
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سەرۆك ڤالدمیر پوتین هیچ 
بایەخ و گرنگییەك نادات بە 
ڕووسیا و بە بەرژەوەندییەكانی 
واڵتەكەی و ئەمەی نەكردووە 
بە چەقی بەرنامە و سیاسەت و 
هەڵوێستەكانی

دەبێت پیشەسازیی سەربازیی 
ئەمریكا و ئەوروپا بە چەشنێك 
بخرێنەگەڕ و درێژەیان پێ 
بدرێت، بۆ ئەوەی بە شێوەیەك 
هاوكاری ئۆكرانیا بكرێت 
كە بتوانێت بە شێوەیەكی 
یەكالكەرەوە شكست بە ڕووسیا 
بهێنێت

ڤالدمیــر  ســەرۆك  كــە  گرتــووە  ســەرچاوەی 
شــەڕەدا  لــەم  ناگرێــت  ئــەوەی  بەرگــەی  پوتیــن 
چونكــە  ببێتــەوە،  دۆڕان  و  شكســتخواردن  تووشــی 
دەرئەنجامێكــی لــەم چەشــنە دەســەاڵتی لــە ناوخــۆی 

مەترســییەوە.  دەخاتــە  واڵتەكــەدا 
* بــەاڵم ئەگــەر لــە بارودۆخەكــە بڕوانیــن و هــەروەك 
لــە وەاڵمــی پرســیاری یەكەمــدا ئاماژەتــان  ئێــوەش 
پــێ كــرد، ئەگــەری ئــەوە لــە ئــارادا نییــە ڕووســیا 
بتوانێــت بــەم نزیكانــە شــەڕەكە بباتــەوە و دۆخەكــە بــۆ 

ــەوە؟ ــەكال بكات ــدی خــۆی ی بەرژەوەن
كــە  ئەوەیــە  لــەم ڕووەوە  لــە ڕاســتیدا كێشــەكە   -
ســەرۆك ڤالدمیــر پوتیــن هیــچ بایــەخ و گرنگییــەك 
نــادات بــە ڕووســیا و بــە بەرژەوەندییەكانــی واڵتەكــەی 
ــە چەقــی بەرنامــە و سیاســەت  و ئەمــەی نەكــردووە ب
ئــەو  ســەرەكیی  خەمــی  بەڵكــو  هەڵوێســتەكانی،  و 
لــە  پارێزگاریكردنــە  و  درێــژەدان  تەنیــا  و  تەنیــا 
دەســەاڵتەكەی، چونكــە ئەوەتــا بــە هــۆی ئــەو شــەڕەی 
بەدەیــان  بــە  داوە،  پــێ  درێــژەی  هەڵیگیرســاندووە و 
ــدار  ــش برین ــوژراون، ژمارەیەكــی زۆری ــەزار كــەس ك ه
بــوون و چەندیــن ســەربازیش بــە دیــل گیــراون و بــە 
ــە  ــان جێهێشــتووە، كەوات ــیش واڵتی ــەزار كەس ــەدان ه س
مــن لێــرەدا ئــەوە دووپــات بكەمــەوە كــە ئەگــەر بــە 
ڕاســتی ســەرۆكی ڕووســیا ڤالدمیــر پوتیــن لــە خەمــی 
و  ڕادەگــرت  شــەڕەكەی  ئــەوا  بووایــە  واڵتەكەیــدا 

كۆتایــی پــێ دەهێنــا. 
* كەواتــە لــە ئێســتادا و بەلەبەرچاوگرتنــی ئــەم 
پێداگرییــەی ســەرۆك پوتیــن، چ شــتێك زیاتــر ئێــوە 

دەكات؟ نیگــەران 
- ئــەوەی زیاتــر لــە هەمــوو شــتێكی دیكــە مایەی 

نیگەرانییە بۆ من – و ئەمە 

نیگەرانییەكــە لــە نێــو واڵتانــی ڕۆژئــاوادا گوزارشــتی 
لــێ دەكرێــت- ئەگــەری بەكارهێنانــی چەكــی ناوكییــە، 
هەڕەشــەی  كــە  دەكەیــن  بــەدی  ئــەوە  ئێســتا  كــە 

پەنابردنەبــەر بەكارهێنانــی ئــەم چەكــە دەكرێــت. 
دەكــەن ڕاســتە،  پــێ  ئامــاژەی  ئێــوە  ئەمــەی   *
ویالیەتــە  ســەرۆكی  بایــدن  جــۆ  تەنانــەت  چونكــە 
بــەوە كــرد كــە  یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا ئامــاژەی 
ئەمــە كاولكارییەكــی سەرتاســەری دەخولقێنێــت، بــەاڵم 
ــە  ــەوە هەی ــد ئەگــەری ئ ــا چەن ــەوە ت ــە ڕوی واقیعیی ل

دۆخەكــە بگاتــە ئــەم ڕادددەیــە؟
لــە  ئێمــە  دەبێــت  پرســیارە  ئــەم  وەاڵمــی  بــۆ   -
كەســایەتیی خــودی ســەرۆك ڤالدمیــر پوتیــن و ئــەو 
كەســانە بڕوانیــن كــە لــە نزیكــەوە لەگەڵیــدا كار دەكــەن، 
ــان  ــە، كــە پێی ــەوە و هەســتیان هەی كــە هەمــان بیركردن
وایــە نابێــت ڕێگــە بدرێــت ئۆكرانیــا وەك دەوڵەتێكــی 
لــەم  هەبێــت،  بوونــی  و  بێــت  ئــارادا  لــە  ســەربەخۆ 
ڕوانگەیــەوە پێــم وایــە ئــەم ئەگــەرە لــەوە زیاتــرە كــە 
خەڵكــی پێشــبینی دەكــەن. هــەر چەنــدە ئەمــە بــەو 
مانایــە نییــە كــە بــە شــێوەیەكی حەتمــی ئەمــە ڕوو 
دەدات، بــەاڵم پێــم وایــە ئەگەرەكــە لــەوە زیاتــرە كــە 
بــە هــۆی كەســایەتیی  پێشــبینی دەكرێــت، ئەویــش 
پوتیــن و ئــەو دۆخــە سیاســییەی لــە ئارادایــە، كــە 
بەرگــەی ددانپێدانــان بــە دۆڕان ناگرێــت. دواتــر من پێم 
وانییــە بەكارهێنانــی چەكــی ناوكــی ئاكامــی ئەوتــۆی 
ســەربازی هەبێــت، بەڵكــو ئەمــە زیاتــر وەك گوزارشــت 

دەبێــت لــە جۆرێكــی دیاریكــراوی بیركردنــەوەی 
سیاســی، كــە هاوتەریبە 
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سزا و ڕێكارە ئابوورییە 
سەپێنراوەكان بەسەر ڕووسیادا 

كاریگەری و دەرئەنجامی 
گەورەیان بووە و ئابووریی 

ڕووسیا لە كێشەدایە و خودی 
سەرۆك پوتینیش لە كۆبوونەوەی 
ئەنجومەنی ئاسایشی واڵتەكەیدا 

ئاماژەی پێ كرد

ڕووسیا بۆ ڕۆژگارێكی دوور و 
درێژە لە شەڕ و ملمالنێدایە 

لەگەڵ ڕۆژئاوا و مەسەلەكە هەر 
تەنیا لە پرسی ئۆكرانیادا كورت 

نابێتەوە

و  تێكشــكاندن  بــۆ  ڕووســیا  هەوڵەكانــی  لەگــەڵ 
وێرانكردنــی ژێرخانــە بنەڕەتییەكانــی ئۆكرانیــا- وەك 
وزە و كارەبــا-. كەواتــە مەبەســتم ئەوەیــە ئــەم مەترســییە 

لــە ئارادایــە و دەبێــت لەبەرچــاو بگیرێــت. 
ــاوا  ــی ڕۆژئ ــرداری واڵتان ــەوە و پەرچەك *  كاردان
و بــە دیاریكــراوی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا 
چــی دەبێــت ئەگــەر ڕووســیا ئــەم چەكە بــەكار بهێنێت؟
لــە  چــی  بزانیــن  نەتوانیــن  ئێمــە  رەنگــە   -
و  ئەمریــكا  یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە  بیركردنــەوەی 
ناتــۆدا دەگوزەرێــت لــە پەیوەنــدی بــە كاردانەوەیــان لــە 
بەرانبــەر بەكارهێنانــی ئــەم چەكــە، بــەاڵم هــەر چۆنێــك 
بێــت، مــن پێــم وایــە پەرچەكردارێكــی بەهێزیــان دەبێــت 

و لــەم ڕووەوە هیــچ گومانێكــم نییــە. 
* چ هەڵســەنگاندنێكت هەیــە بــۆ ئــەدای ئیــدارەی 
ئاســت  لــە  بایــدن  بــە ســەرۆكایەتیی جــۆ  ئەمریــكا 
ئــەم شــەڕەدا، كــە ئاشــكرایە ئەمریــكا هاوكارییەكــی 
گــەورەی ســەربازیی بــۆ ئۆكرانیــا دەســتەبەر كــردووە 
ئایــا  ســەپاندووە،  ڕووســیادا  ســەر  بــە  سزاشــی  و 
پێویســت بــوو ئەمریــكا كاری زیاتــر، یــان كەمتــر، یــان 

جیاوازتــری بكردایــە لــەم ڕووەوە؟
- ئەگــەر هەمــوو الیەنەكانــی ئــەدای ئــەم ئیدارەیــە 
مامەڵەكــردن  بــە  پەیوەنــدی  لــە  بگریــن  لەبەرچــاو 
لەگــەڵ ئــەم شــەڕەدا، ئەوا پێــم وایە ئەمریكا ئەدایەكی 
باشــی هەبــووە، ئــەوەی لــە ئێستاشــدا پێویســتە ئــەم 
ــە  ــە واڵت ــدات، ئەوەی ــە ئەنجامــی ب ئیدارەی
پــێ  قەناعــەت  ئەورووپییــەكان 
بــكات بــۆ ئــەوەی چەكــی 
زیاتــر دەســتەبەر بكــەن 
لــە  ئۆكرانیــا.  بــۆ 
كار  كاتــدا  هەمــان 
بــكات  كۆشــش  و 
ڕای  ئــەوەی  بــۆ 

گشــتیی 

نێوخــۆی ئەمریــكا بهێنێتــە ســەر ئــەو قەناعەتــەی كــە 
بۆچــی درێــژەدان و بەردەوامیــدان بــە پشــتیوانیكردنی 
ئۆكرانیــا و دەســتەبەركردنی هــاوكاری بــۆ ئــەو واڵتــە 
لــە كۆتاییــدا لــە بەرژەوەندیــی ئەمەریــكا دەشــكێتەوە. 
خاڵێكــی دیكــە كــە ئــەم ئیدارەیــە كاری لەســەر بــكات، 
ئەوەیــە كــە دەبێــت پیشەســازیی ســەربازیی ئەمریــكا 
ــان پــێ  ــە چەشــنێك بخرێنەگــەڕ و درێژەی ــا ب و ئەوروپ
ــا  ــە شــێوەیەك هــاوكاری ئۆكرانی ــەوەی ب ــۆ ئ ــت، ب بدرێ
یەكالكــەرەوە  شــێوەیەكی  بــە  بتوانێــت  كــە  بكرێــت 
شكســت بــە ڕووســیا بهێنێــت، ئەویــش لــەو ڕوانگەیــەوە 
كــە ڕووســیا بــۆ ڕۆژگارێكــی دوور و درێــژە لــە شــەڕ و 
ملمالنێدایــە لەگــەڵ ڕۆژئــاوا و مەســەلەكە هــەر تەنیــا 

لــە پرســی ئۆكرانیــادا كــورت نابێتــەوە. 
* لــە پەیوەنــدی بــە ســزا و ڕێــكارە ئابــووری و 
داراییەكانــەوە كــە واڵتانــی ڕۆژئــاوا و بــە تایبەتــی 
ــە  ــەپاندوویانە ب ــكا س ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ویالیەت
ســەر ڕووســیادا، ئایــا ئێــوە چــۆن لــە كاریگەرییەكانــی 
ئــەم ســزایانە دەڕوانــن، بــە تایبەتــی كــە هەندێــك پێیــان 
وایــە كاریگەریــی پێچەوانــە و نەخوازراویــان هەبــووە و 
بــە هــۆی گرانبوونــی نرخــی وزەوە ڕووســیا داهاتێكــی 
زیاتــر بەدەســت دەهێنێــت و بــەم هۆیەشــەوە توانیویەتــی 

درێــژە بــە شــەڕەكە بــدات؟
ئابوورییــە  ڕێــكارە  و  ســزا  وایــە  پێــم  مــن   -
و  كاریگــەری  ڕووســیادا  بەســەر  ســەپێنراوەكان 
دەرئەنجامــی گەورەیــان بــووە و ئابووریــی ڕووســیا لــە 
كێشــەدایە و خــودی ســەرۆك پوتینیــش لــە كۆبوونــەوەی 
ئەنجومەنــی ئاسایشــی واڵتەكەیــدا ئامــاژەی پــێ كرد، 
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا مــن پێــم وایــە پێویســتە ســزای 
بەهێزتــر و قورســتر بــە ســەر ڕووســیادا بســەپێندرێت، 

بــە تایبەتــی بە ســەر كەرتی وزەی 
ــەدا.  ــەو واڵت ئ
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پوتین گیرۆدەی ئەو 
شكستانە بووە كە بەسەر 

خۆیدا هێناوە

ئارنێ كیسلێنكۆ 
پڕۆفیسۆری مێژوو لە زانكۆی ڕایرسۆن لە كەنەدا بۆ گواڵن: 
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پالن و هەوڵەكانی سەرۆكی 
ڕووسیا ڤالدمیر پوتین لە 

بەرامبەر واڵتی ئۆكرانیاندا 
قەیسەر و دیكتاتۆرەكانی 

ڕۆژگاری یەكێتیی سۆڤیەتمان
بیر دەخەنەوە

* وەك ئاشـــكرایە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
ــاوە  ــدا هێنـ ــە دوای خۆیـ ــێكی زۆری بـ بـــاس و خواسـ
لـــە پەیوەنـــدی بـــە ملمالنـــێ جیۆپۆلەتیكییەكانـــی 
پەیوەندییـــە  خـــودی  و  مەزنـــەكان  هێـــزە  نێـــوان 
ـــا  ـــوە ئای ـــی ئێ ـــد و تێڕوانین ـــە دی ـــەوە، ب نێودەوڵەتییەكان
بڵێیـــن  ئەگـــەر  وردە  وەســـفكردنێكی  یـــان  ڕەوایـــە، 
جیهـــان پێـــی ناوەتـــە نێـــو ڕۆژگارێكـــی نوێـــی شـــەڕی 

ســـاردەوە؟
- لـــە ڕاســـتیدا ڕەنگـــە هـــۆكاری ئـــەوە لـــە ئـــارادا 
بێـــت كـــە وامـــان لـــێ بـــكات، بڵێیـــن ئـــەو پەرەســـەندن 
و  ئـــاراوە  هاتوونەتـــە  ئێســـتادا  لـــە  پێشـــهاتانەی  و 
دەگوزەرێـــن، بـــە شـــەڕێكی دیكـــەی نوێـــی ســـارد 
ئـــەو  دەبێـــت  ئەوەشـــدا  لەگـــەڵ  بكەیـــن،  نـــاوزەدی 
ــەرج  ــەو هەلومـ ــە ئـ ــن كـ ــاو بگریـ ــتییەش لەبەرچـ ڕاسـ
ڕووەوە  زۆر  لـــە  ئارادایـــە  لـــە  ئێســـتا  دۆخـــەی  و 
جیـــاوازە. هـــەر لـــە پەیوەنـــدی بـــەم پرســـەوە، ئـــەوا 

ـــارد  ـــەڕی س ـــە ش ـــەن ك ـــەوە دەك ـــدێ مشـــتومڕی ئ هەن
نەبڕاوەتـــەوە،  و  نەهاتـــووە  كۆتایـــی  كاتێـــك  هیـــچ 
واتـــە پێیـــان وایـــە لـــە كاتێكـــدا كـــە كۆمۆنیـــزم لـــە 
یەكێتـــی ســـۆڤیەتی پێشـــوو و بلۆكـــی ڕۆژهەاڵتـــدا 
داڕووخـــا و دەســـەاڵتی لەدەســـت دا، بـــەاڵم پـــرس و 
ناكۆكـــی و كێشـــە جیۆپۆلەتیكییـــە درێژخایەنـــەكان 
درێژەیـــان كێشـــا و بـــەردەوام بـــوون، لـــە هەمـــان كاتـــدا 
پەیوەندییەكانـــی واڵتـــی ڕووســـیا لەگـــەڵ واڵتانـــی 
ـــووە.  ـــز و بارگـــرژ ب ـــاوا پەیوەندییەكـــی گرفتئامێ ڕۆژئ
دیـــد و تێڕوانینـــی مـــن لـــەم ڕووەوە ئەوەیـــە كـــە ئێمـــە 
خۆمـــان زۆر ســـەرقاڵ نەكەیـــن بـــەوەی چ مشـــتومڕێك 
بكەیـــن، یـــان چ دەســـتەواژە و زاراوەیـــەك بـــەكار بهێنیـــن 
ــت  ــەوەی دەگوزەرێـ ــرۆڤەكردنی ئـ ــفكردن و شـ ــۆ وەسـ بـ
و لـــە ئارادایـــە، بەڵكـــو پێـــم وایـــە پێویســـتە لەبـــری 
ئـــەوە جەخـــت بكەینـــەوە و هەوڵەكانمـــان چـــڕ بكەینـــەوە 
لەســـەر واقیعـــی شـــەڕەكە و لەســـەر ئـــەو نائارامـــی و 

ئارنـــێ كیســـلێنكۆ پڕۆفیســـۆرە لـــە بەشـــی مێـــژوو لـــە زانكـــۆی ڕایرســـۆن لـــە شـــاری تۆرینتـــۆ لـــە 
كەنـــەدا، شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، مێـــژووی 
دیپلۆماســـییەتی ســـەدەكانی نـــۆزدە و بیســـت، سیاســـەتی دەرەوەی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، 
ــێكی  ــد پرسـ ــدا چەنـ ــە میانـــەی دیمانەیەكـ ــە. گـــواڵن لـ ئاسایشـــی نەتەوەیـــی و چەنـــدی بوارێكـــی دیكـ
لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد، كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە دۆخـــی ئێســـتای جیهـــان، بـــە تایبەتـــی لـــە پەیوەنـــدی 
بـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و كاریگـــەری و دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەكانی ئـــەم شـــەڕ و پەرەســـەندنانە 

لەســـەر پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان و سیســـتمی جیهانـــی. 
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نادڵنیاییـــە تونـــدەی بارودۆخـــی ئـــەم شـــەڕە لەســـەر 
ــنایی  ــەر ڕۆژشـ ــان خوڵقاندوویەتـــی، لەبـ ئاســـتی جیهـ
ــی  ــە بارودۆخـ ــاوەڕم وایـ ــن بـ ــدا، مـ ــەم هەلومەرجەشـ ئـ
سیاســـەتی  بـــە  پەیوەســـتە  پتـــر  جیهـــان  ئێســـتای 
نێـــوان هێـــزە جیهانییـــە مەزنەكانـــەوە، ئەگەرچـــی لـــە 
ـــی  ـــالن و هەوڵەكان ـــدا، پ هەلومـــەرج و بارودخێكـــی نوێ
ســـەرۆكی ڕووســـیا ڤالدمیـــر پوتیـــن لـــە بەرامبـــەر 
دیكتاتۆرەكانـــی  و  قەیســـەر  ئۆكرانیانـــدا  واڵتـــی 

ڕۆژگاری یەكێتیـــی ســـۆڤیەتمان بیـــر دەخەنـــەوە.
ویالیەتـــە  دەرەوەی  وەزیـــری  دواییانـــە  لـــەم   *
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا ئامـــاژەی بـــەوە كـــرد كـــە 
ڕووســـیا بـــە ســـەرۆكایەتیی ڤالدمیـــر پوتیـــن پایەكانـــی 
سیســـتمی جیهـــان- ئـــەوەی پێـــی دەگوترێـــت سیســـتمی 
تەوەربەنـــد لەســـەر ڕێســـاكان- هەڵتەكانـــدووە، ئایـــا 
پێـــت وایـــە دەكرێـــت بڵێیـــن ئـــەم شـــەڕەی ڕووســـیا دژی 
ئۆكرانیـــا بەرپـــای كـــرد، بزمارێكـــی دیكـــە بـــوو لـــە 

تابووتـــی ئـــەم سیســـتمە جیهانییـــە درا؟
و  دەســـتدرێژكاری  دڵنیاییـــەوە  بـــە   -
داگیركارییەكـــەی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن هۆكارێـــك 
بـــووە بـــۆ درووســـتكردنی تەحـــەددی و دژواری، بـــۆ 
ـــد لەســـەر  ـــەوەی پێـــی دەگوترێـــت سیســـتمی تەوەربەن ئ
ـــەوە  ـــە وریایی ـــدا، پێویســـتە ب ڕێســـاكان، لەگـــەڵ ئەوەش
بەكاریـــان  و  دابڕێژیـــن  پێناســـەكان  و  دەســـتەواژە 
بهێنیـــن، چ جـــای ئـــەوە هەوڵـــی ئـــەوە بدەیـــن پێشـــبنی 
ــتمەوە  ــەم سیسـ ــی ئـ ــن و ئاوابوونـ ــارەی كۆتاییهاتـ لەبـ
بـــەكار  دەســـتەواژەیە  ئـــەم  كـــەس  زۆر  بكەیـــن. 
دەهێنـــن بـــۆ ئـــەو سیســـتمە نێودەوڵەتییـــەی لـــە دوای 
ـــەوە ســـەری  ـــی جەنگـــی دووەمـــی جیهانیی كۆتاییهاتن
ـــت  ـــەوەی پەیوەســـت بێ ـــەاڵم ئ ـــاراوە، ب ـــە ئ ـــدا و هات هەڵ
پێشـــتریش  ئـــەم ڕێســـایانە  ئـــەوا  بـــە ڕێســـاكانەوە، 
هەبـــوون و بگـــرە لەگـــەڵ پەرەســـەندن و هاتنەئـــارای 
ڕووداوە نوێییـــەكان و ســـەرهەڵدانی ئایدیۆلۆژیاكانـــدا 
ــر دەبێـــت ئێمـــە  ــان بەســـەردا هـــات، دواتـ گۆڕانكارییـ
ئـــەو ڕاســـتییە فەرامـــۆش نەكەیـــن كـــە لـــە دوای 
جیهانییـــەوە  دووەمـــی  جەنگـــی  كۆتاییهاتنـــی 
ـــە دژواری  ـــاراوە، ك ـــە ئ ـــرس و ڕووداو هاتن ـــن پ چەندی
ــد  ــتمە خوڵقانـ ــەم سیسـ ــودی ئـ ــۆ خـ ــان بـ و تەحەددییـ
و تەنانـــەت الیەنەكانیـــان ناچـــار بـــە سازشـــكردن و 
گۆڕینـــی سیاســـەت و هەڵوێســـتەكانیان كـــرد. لـــەوەش 
ــەردوو  ــوان هـ ــتای نێـ ــەڕی ئێسـ ــە شـ ــەدەر لـ ــر، بـ زیاتـ
واڵتـــی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا، زۆرێـــك لـــە پـــرس و 
ــەددی و دژواری  ــەرچاوەی تەحـ ــە سـ ــەكان بوونـ كێشـ

بـــۆ سیســـتمە نێودەوڵەتییەكـــە: تمـــووح و ئامانجەكانـــی 
واڵتـــی چیـــن، ئـــەو هەژارییـــەی لەســـەر ئاســـتی 
ـــد.  ـــی كەشـــوهەوا و...هت ـــە، گۆڕان ـــە ئارادای ـــان ل جیه
بـــەاڵم دەبێـــت ئـــەوەش بڵێیـــن كـــە ســـەرۆكی ڕووســـیا 
بوونەتـــە ســـەرچاوەی  پوتیـــن و ڕووســـیا  ڤالدمیـــر 
ـــە  ـــە، ب هەڕەشـــەیەكی گـــەورە لەســـەر سیســـتمە كۆنەك
تایبەتـــی و دیاریكـــراوی ئەگـــەر ڕووســـیا لـــەم شـــەڕەدا 
ـــی دیكـــەش  ـــان واڵتان ـــت، ی ســـەركەوتن بەدەســـت بهێنێ
بـــۆ  بگرنەبـــەر،  هەڵوێســـت  و  سیاســـەت  هەمـــان 
ــاری هێرشـــكردنە  ــن بڕیـ ــەر واڵتـــی چیـ ــە ئەگـ نموونـ
ســـەر تایـــوان بـــدات. هەرچۆنێـــك بێـــت، لـــە هەنـــدێ 
ڕوو و ڕەهەنـــدەوە ئێمـــە دەتوانیـــن ئـــەم تراژیدیـــا و 
هاتـــووە،  ئۆكرانیـــادا  واڵتـــی  بەســـەر  كارەســـاتەی 
وەك بەڵگەیەكـــی ڕوونـــی الیەنـــی باشـــی سیســـتمی 
تەوەربەنـــد لەســـەر ڕێســـاكان بـــەدی بكەیـــن و لێكـــی 
ـــی  ـــە واڵتان ـــك ل ـــەی كـــە زۆرێ ـــەم ڕوانگەی ـــەوە، ل بدەین
جیهـــان بـــە سەرزەنشـــت و ســـەركۆنەی دەســـتدرێژكاری 
و داگیركاریـــی ڕووســـیایان كـــرد و هـــەوڵ و كۆششـــی 
خێرایـــان گرتەبـــەر بـــۆ پشـــتیوانیكردن لـــە ئۆكرانیـــا.
* هـــەر لـــە پەیوەنـــدی بـــە شـــەڕی ڕووســـیا و 
بـــە  ڕۆژئـــاوا  واڵتانـــی  كـــە  بینیمـــان  ئۆكرانیـــاوە، 
چەشـــنێكی خێـــرا چەندیـــن ســـزا و ڕێـــكاری ئابـــووری و 
داراییـــان بەســـەر ڕووســـیادا ســـەپاند، لـــە بەرامبەریشـــدا 
ڕووســـیا هەوڵیـــدا چەكـــی »وزە« بەرامبـــەر واڵتانـــی 
تـــا  ئەوەیـــە  پرســـیارەكە  بهێنێـــت.  بـــەكار  ئەوروپـــا 
چ ڕاددەیـــەك شـــەڕە و ئـــەم هەڵوێســـتەی ڕووســـیا 
ـــەوە  ـــە پێداچوون ـــردووە ك ـــای ناچـــار ك ـــی ئەوروپ واڵتان
بـــە حیســـاباتی پەیوەســـت بـــە ئاسایشـــی وزەی خۆیـــان 
بكەنـــەوە؟ ئایـــا ئەمـــە چ كاریگەرییەكـــی لەســـەر 

ئاینـــدەی ئـــەم كیشـــوەرە دەبێـــت؟
- ســـەرەتا دەبێـــت ئێمـــە ئامـــاژە بـــەو ڕاســـتییە بكەیـــن 
بـــە چەشـــنێكی  ئـــەم شـــەڕەی هەڵگیرســـاوە،  كـــە 
ــۆ  ــی بـ ــەددی و دژواریـ ــی تەحـ ــی و بنچینەیـ بنەڕەتـ
بـــە  كـــردووە،  دروســـت  ئەوروپـــا  وزەی  ئاسایشـــی 
ـــەوە  ـــا پێداچوون ـــی ئەوروپ ـــە واڵتان ـــك ل ـــێوەیەك زۆرێ ش
ـــە پرســـی ئـــەوەدا بكـــەن، كـــە لـــە چ ســـەرچاوەیەكەوە  ب
بهێنـــن،  بـــەكاری  چـــۆن  و  بهێنـــن  بەدەســـت  وزە 
ـــكاری ڕیشـــەیی  ـــەری ڕێ ـــە گرتنەب ـــر ل ـــان بی هەندێكی
یـــان هەندێكیـــان تاوتوێـــی  خۆپاراســـتن دەكەنـــەوە، 
ئـــەوە دەكـــەن، پێویســـتە چ ســـەرچاوەیەك بـــەكار بهێنـــن 
ــەن،  ــاوردەی بكـ ــتیان بهێنـــن و هـ ــوە بەدەسـ ــە كوێـ و لـ
ـــەڕەكە و  ـــی ش ـــە تێكـــڕای بارودۆخ ـــر ئەگـــەر ئێم دوات

زۆربەی زۆری واڵتانی ئەوروپا 
ئامادەیی ئەوەیان تێدایە كە 
بەرگەی كەمبوونەوەی وزە 
بگرن و تێچوویەكی زیاتر لە 
ئەستۆ بگرن بۆ بەدەستهێنان 
و بەردەوامی و درێژە بە 
پشتیوانییەكانیان بۆ ئۆكرانیا

ئێمە ناتوانین ئەگەری 
بەكارهێنان، یان هەڵگیرسانی 
شەڕێكی ناوكی، یان 
بەكارهێنانی چەكی بایەلۆژی 
و كیمیایی و...هتد لەبەرچاو 
نەگرین

پوتین ئومێدی ئەوە دەكات 
كە ئەم بارودۆخە گۆڕانكاریی 
بەسەردا بێت، ئەویش لە ڕێی 
بەكارهێنانی وزە وەك چەكێك 
و ناچاركردنی ئەورووپییەكان 
بۆ ئەوەی پێویستیان بە ڕووسیا 
ببێت

پوتین لە زۆر پرس و بابەتدا 
بە هەڵەدا چووە و لە ئێستادا 
وەك كەسێك وایە كە دەخرێتە 
گۆشەیەكەوە و ڕەنگە لە ترسان 
كاردانەوە و پەرچەكرداری 
هەبێت
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بڕیارەكانـــی ڕووســـیا لەبەرچـــاو بگریـــن لـــە پەیوەنـــدی 
بـــە ســـنوورداركردنی دەســـتەبەركردن و هەناردەكردنـــی 
نـــەوت و غـــازەوە، ئـــەوا ئـــەم دۆخـــە كاریگـــەری و 
جیهـــان  تێكـــڕای  لەســـەر  ڕوونـــی  دەرهاویشـــتەی 
هەبـــووە لـــە پەیوەنـــدی بـــە خواســـت و خســـتنەڕووەوە، 
هاوشـــان بـــە دەرئەنجامـــی سیاســـی و ئابوورییـــەوە، 
لـــە كاتێكـــدا كـــە ئێمـــە لـــە وەزری زســـتان نزیـــك 
دەبینـــەوە، ئـــەوا نیگەرانـــی و دڵەڕاوكێـــی ڕوون بـــەدی 
دەكرێـــت لـــە نێـــو ئەوروپـــادا لـــە پەیوەنـــدی بـــەوەی 
چـــۆن كەمیـــی وزە بـــۆی هەیـــە سەربكێشـــێت بـــۆ 
الوازكردنـــی ئابووریـــی ئـــەم واڵتانـــە، كـــە ڕەنگـــە 
ئەمـــەش لـــە كۆتاییـــدا كاریگـــەری هەبێـــت لەســـەر 
و  پشـــتیوانیكردن  بـــۆ  واڵتانـــەی  ئـــەم  ئامادەیـــی 
پاڵپشـــتیكردنی واڵتـــی ئۆكرانیـــا. ئـــەوەی پەیوەســـت 
بێـــت بـــە دۆخـــی ئێســـتاوە، ئـــەوا ئـــەوەی بـــەدی 
واڵتانـــی  زۆری  زۆربـــەی  كـــە  ئەوەیـــە  دەكرێـــت 
ئەوروپـــا ئامادەیـــی ئەوەیـــان تێدایـــە كـــە بەرگـــەی 
ــە  ــر لـ ــی زیاتـ ــرن و تێچوویەكـ ــەوەی وزە بگـ كەمبوونـ
ئەســـتۆ بگـــرن بـــۆ بەدەســـتهێنان و بەردەوامـــی و درێـــژە 
بـــە پشـــتیوانییەكانیان بـــۆ ئۆكرانیـــا، بـــەاڵم لەگـــەڵ 
ــەوە  ــدی ئـ ــن ئومێـ ــر پوتیـ ــەرۆك ڤالدمیـ ــدا، سـ ئەوەشـ

دەكات كـــە ئـــەم بارودۆخـــە گۆڕانكاریـــی بەســـەردا 
وەك  وزە  بەكارهێنانـــی  ڕێـــی  لـــە  ئەویـــش  بێـــت، 
چەكێـــك و ناچاركردنـــی ئەورووپییـــەكان بـــۆ ئـــەوەی 

ــت. ــیا ببێـ ــە ڕووسـ ــتیان بـ پێویسـ
ــن؟  ــەڕە دەڕوانـ ــەم شـ ــی ئـ ــە چارەنووسـ ــۆن لـ * چـ
ئەگەرێكـــی  هیـــچ  ئاســـۆی  وایـــە  پێتـــان  ئایـــا 
ـــان  ـــە، ی ـــە ئارادای ـــارای ئاگربەســـت و ئاشـــتی ل هاتنەئ
بـــە پێچەوانـــەوە پێشـــبینی ئـــەوە دەكـــەن بارودۆخەكـــە 
ــەرەو  ــەت بـ ــت و تەنانـ ــر بچێـ ــانی زیاتـ ــەرەو هەڵكشـ بـ
قۆناغێكـــی مەترســـیدار و ئەگـــەری بەكارهێنانـــی 

چەكـــی ناوكـــی بچێـــت؟
- لـــە ڕاســـتیدا ئـــەوەی مایـــەی بەدبەختییـــە ئەوەیـــە 
یـــان  بەكارهێنـــان،  ئەگـــەری  ناتوانیـــن  ئێمـــە  كـــە 
هەڵگیرســـانی شـــەڕێكی ناوكـــی، یـــان بەكارهێنانـــی 
چەكـــی بایەلـــۆژی و كیمیایـــی و...هتـــد لەبەرچـــاو 
نەگریـــن، چونكـــە ئێمـــە دەزانیـــن كـــە ســـەرۆك ڤالدمیـــر 
ـــدا  ـــرس و بابەت ـــە زۆر پ ـــان ل ـــە زۆر ڕووەوە، ی ـــن ل پوتی
بـــە هەڵـــەدا چـــووە، ئێســـتاش گیـــرۆدەی شكســـتەكانی 
خـــۆی بـــووە، پێـــم وایـــە لـــە ئێســـتادا وەك كەســـێك وایـــە 
ــان  ــە ترسـ ــە لـ ــە ڕەنگـ ــەیەكەوە كـ ــە گۆشـ ــە دەخرێتـ كـ

كاردانـــەوە و پەرچەكـــرداری هەبێـــت.
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نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان لـــە ســـاڵی 2019 وە بڕیـــاری 
دا كـــە ڕۆژی حەوتـــی ســـێپتەمبەری هەمـــوو ســـاڵێك 
ـــاك و ئاســـمانی شـــین  ـــەوای پ ـــی ه وەك ڕۆژی جیهانی
بناســـرێت، بـــۆ یەكـــەم جاریـــش لـــە ســـاڵی 2020 ئـــەم 
ڕۆژە جیهانییـــە یـــاد كرایـــەوە. دەســـتەی ژینگـــەی 
لـــە ڕووی كردارییـــەوە زۆر  هەرێمـــی كوردســـتانیش 
هەنـــگاوی نـــاوە، كـــە ئەمانـــەی الی خـــوارەوە هەندێكـــن 

لـــەو هەنگاوانـــە:
ســـاڵی  دووی  ژمـــارە  ڕێنمایـــی  دەركردنـــی   .1
2021ی تایبـــەت بـــە پاراســـتن و چاككردنـــی هـــەوا 
كـــە لـــە 26 مـــاددە و حـــەوت پاشـــكۆ پێكهاتـــووە و، لـــە 
ــە  ــارەی 275 لـ ــتان ژمـ ــی كوردسـ ــەی وەقایعـ ڕۆژنامـ

بـــاو كراوەتـــەوە.  2021/12/9
لەگـــەڵ  ســـاڵ  دوو  مـــاوەی  بـــۆ  كاركـــردن   .2
لـــە  ئەڵمانـــی  زێـــد(ی  ئـــای.  )جـــی.  ڕێكخـــراوی 
دیاركردنـــی  بـــۆ  توێژینەوەیەكـــدا،  ئامادەكردنـــی 
ڕاددەی پیســـبوونی هـــەوا لـــە هەرێـــم و تەواوكردنـــی 
توێژینەوەكـــە و ناردنـــی بـــۆ ئەنجومەنـــی وەزیـــران، بـــۆ 

ڕاســـپاردەكانی. لەســـەر  كاركـــردن 
ـــی و پیشەســـازی  ـــی بازرگان ـــە وەزارەت 3. داواكـــردن ل

ـــی ئۆتۆمبێلـــی ژینگەدۆســـت. ـــۆ هاوردەكردن ب
4. هەماهەنگـــی لەگـــەڵ وەزارەتـــی كارەبـــا بـــۆ بـــە 
24 ســـەعات كردنـــی كارەبـــا و، بـــۆ بەرهەمهێنانـــی 
نوێبـــووەوەكان و،  وزە  ســـەرچاوەی  لـــە  كارەبـــا  وزەی 
ـــەكاری موەلیـــدەكان. ـــۆ كۆتاییهێنـــان ب ـــی كاتێـــك ب دانان
ـــی ناوخـــۆ،  ـــۆ هەرســـێ وەزارەت ـــراو ب ـــی نووس 5. ناردن
وەزارەتـــی  پیشەســـازی،  و  بازرگانـــی  وەزارەتـــی 
گومـــرگ  گشـــتیی  بەڕێوەبەرایەتیـــی  دارایـــی/ 
و  ژمارەپێـــدان  و  هاوردەكـــردن  قەدەغەكردنـــی  بـــۆ 
ـــەردی ساڵەنســـەی  ـــە ب ـــك ك ـــەر ئۆتۆمبێلێ ـــی ه كاركردن

دەرهێنرابێـــت.
6. هەماهەنگـــی لەگـــەڵ زانكـــۆكان بـــۆ ئـــەوەی 

توێژینـــەوەی دواســـاڵی خوێنـــدكاران لەســـەر بابەتەكانـــی 
پیســـبوونی هـــەوا و گۆڕانكاریـــی ئـــاو و هـــەوا بێـــت.
ســـامانە  وەزارەتـــی  بـــۆ  نووســـراو  ناردنـــی   .7
پێداچوونـــەوە و چاودێریكردنـــی  بـــۆ  سرووشـــتییەكان 
كوالێتیـــی ســـووتەمەنی بـــە گشـــتی و بەنزیـــن بـــە 

تایبەتیـــی.
ـــردن  ـــۆ كارك ـــی گواســـتنەوە ب ـــە وەزارەت ـــردن ل 8. داواك
بـــە سیســـتمی گواســـتنەوەی گشـــتی وەك پـــاس و 

شـــەمەندەفەڕ و ئەوانـــی دیكـــە.
9. هەماهەنگـــی لەگـــەڵ كونســـوڵخانەی واڵتـــی 
چیـــن و هەوڵـــدان بـــۆ چاككردنـــی جـــۆری هـــەوا و، 

ئامادەییـــان بـــۆ بنیادنانـــی پاركێكـــی ژینگەیـــی.
10. هەماهەنگـــی لەگـــەڵ كونســـوڵخانەی بەریتانیا و 
ئامادەییـــان بـــۆ نۆژەنكردنـــەوەی تاقیگەكانـــی دەســـتەی 
ژینگـــە بـــە ئامێـــر و كەرەســـتەی نـــوێ، بـــۆ پێوانەكردنـــی 

پیســـكارەكانی هـــەوا و ئـــاو و خـــاك.
11. پێدانـــی دەســـەاڵتی زیاتـــر بـــە بەڕێوەبەرانـــی 
پیســـكاران،  ســـزادانی  بـــۆ  ژینگـــە  فەرمانگەكانـــی 
ئـــەوەش بـــە هـــۆی هەمواركردنـــی مـــاددەی 42 لـــە 
یاســـای ژمـــارە هەشـــتی ســـاڵی 2008 ی پاراســـتن و 

چاككردنـــی ژینگـــە.
نەتـــەوە  بەرنامـــەی  لەگـــەڵ  هەماهەنگـــی   .12
یەكگرتـــووەكان بـــۆ گەشـــەپێدان و وەزارەتـــی ژینگـــەی 
عێـــراق لـــە ڕێگـــەی بەشـــداربوون لـــە ئامادەكردنـــی 
ــتمانییەكان،  ــراوە نیشـ ـــكدارییە دیاركـ ــەی پش بەڵگەنامـ
لەگـــەڵ  خۆگونجانـــدن  و  كەمكردنـــەوە  بـــۆ 
ــەوا، وەك جێبەجێكردنێـــك  ــاو و هـ گۆڕانكارییەكانـــی ئـ

پاریـــس. ڕێككەوتننامـــەی  بـــە  پابەندبـــوون  بـــۆ 
و  پێوانەكـــردن  پـــڕۆژەی  ئامادەكردنـــی   .13
بـــەم  هـــەوا  پیســـكارەكانی  بـــڕی  چاودێریكردنـــی 
بـــە  پێشكەشـــكردنی  و،  خـــوارەوە  الی  شـــێوەیەی 

پەیوەندیـــدارەكان: نێودەوڵەتییـــە  ڕێكخـــراوە 
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پڕۆژەی پێوانەكردن و چاودێریكردنی 
بڕی پیسكارەكانی هەوا
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 یەكـــەم- نـــاوی دامـــەزراوە: دەســـتەی پاراســـتن و 
چاككردنـــی ژینگـــە

 دووەم- نـــاوی پـــڕۆژە: پێوانەكـــردن و چاودێریكردنـــی 
بـــڕی پیســـكارەكانی هـــەوا

 ســـێیەم- ئامانـــج لـــە پـــڕۆژە: پیشـــاندانی بـــڕی 
ـــەم ئۆكســـیدی  ـــەوا وەك: یەك ـــەرەكییەكانی ه پیســـكارە س
كاربـــۆن، دووەم ئۆكســـیدی نایترۆجیـــن، دووەم ئۆكســـیدی 

گۆگـــرد، ئۆزۆنـــی زەمینـــی و وردە گەردیلـــەكان.
وردە گەردیلەكان: 

بریتیـــن لـــەو گەردیالنـــەی نێـــو هـــەوا كـــە دەچنـــە 
ــە  ــانە بـ ــان یەكسـ ــەوەرگرتنەوە و تیرەكانیـ ــەوای هەناسـ هـ
دە مایكرۆمیتـــەر، یـــان كەمتـــر و دەبنـــە گرفـــت بـــۆ 
ئەوانـــەی كـــە هەناســـەتەنگی و هەوكردنـــی بۆڕییەكانـــی 

ــە. ــان هەیـ هەوایـ
ئۆزۆنی زەمینی:

ـــك ڕووی زەوی دروســـت  ـــە نزی ـــۆزۆن ل ـــە ئ ـــەم جـــۆرە ل ئ
ئۆكســـیدەكانی  كارلێكردنـــی  ئەنجامـــی  لـــە  دەبێـــت 
نایترۆجیـــن و پێكهاتـــە ئۆرگانییـــە هەڵواســـراو و پـــژاوەكان 
)ڤـــۆ ئـــۆ ســـی( كـــە بەرهەمـــی ئەگـــزۆزی ئۆتۆمبێـــل 
ــی  ــە بوونـ ــن بـ ــواوە كیمیاوییەكانـ ــن و تـ ــی بەنزیـ و هەڵمـ

گەرمیـــی تیشـــكی ڕۆژ.
و  ژەهـــراوی  ماددەیەكـــی  زەمینییـــە  ئۆزۆنـــە  ئـــەم 
بۆنـــدارە، گرفتـــی تەندروســـتی بـــۆ ئـــەو كەســـانە دروســـت 
دەكات كـــە هەناســـەتەنگی و كێشـــەیان لـــە ســـییەكاندا 
و  كۆكـــە  بڕەكەشـــیدا  زۆربوونـــی  لەكاتـــی  هەیـــە، 
ــە  ــش بـ ــت دەكات و زیانیـ ــەروو دروسـ ـــووربوونەوەی گـ س

دەگەیەنێـــت.  ئیكۆڵۆژیـــی  سیســـتمی  و  ڕووەك 
دووەم ئۆكسیدی نایترۆجین :

ئـــەم گازە بەكارلێكردنـــی لەگـــەڵ ئـــاودا ترشـــی نیتریـــك 
پێـــك دەهێنێـــت، بەمـــەش دەبێتـــە ســـەرچاوەیەكی پیســـبوون 

بـــە ترشـــەڵۆكە بـــاران.
ـــە ســـووتاندنی  ـــە ئەگـــزۆزی ئۆتۆمبێـــل و ل ئـــەم گازە ل

خەڵـــوز و پاشـــماوە ئۆرگانییـــەكان و غـــازی سرووشـــتی و 
نەوتـــی خـــاو پەیـــدا دەبێـــت، هەروەهـــا لـــە پیشەســـازییەكانی 
پالســـتیك و ڕۆن و مـــس و تایـــەی ئۆتۆمبێـــل و نتراتـــی 
ـــەم گازە  ـــت، ئ ـــدا دەبێ ـــش پەی ـــۆم و ترشـــی نتریكی ئەمۆنی

ژەهراوییـــە و كار لـــە كۆئەندامـــی هەناســـە دەكات.
دووەم ئۆكسیدی گۆگرد: 

ســـووتەمەنییە  ســـووتانی  ئەنجامـــی  لـــە  گازە  ئـــەم 
ــی وزە و  ــتەگەكانی بەرهەمهێنانـ ــە وێسـ ــەكان و لـ بەردینـ
دەرهێنانـــی كانـــزاكان پەیـــدا دەبێـــت و، گرفتـــی تەندروســـتی 
بـــۆ ئـــەو كەســـانە دروســـت دەكات كـــە هەناســـەتەنگی و 

هەســـتیاری و كێشـــەیان لـــە ســـییەكاندا هەیـــە.
یەكەم ئۆكسیدی گۆگرد:

گازێكـــی ژەهراویـــی بـــێ تـــام و بـــێ بـــۆن و بـــێ 
ــووتەمەنییەكانی  ــووتاندنی سـ ــە ئەنجامـــی سـ ــە، لـ ڕەنگـ
وەك بەنزیـــن و ئـــەو ماددانـــەوە دەبێـــت كـــە كاربۆنیـــان 
ــە  ــرۆڤ هەیـ ــەر مـ ــی لەسـ ــی خراپـ ــە و، كاریگەریـ تێدایـ
لـــە گشـــت تەمەنێكـــدا و، تەنانـــەت تـــا ڕاددەی مردنیـــش.
ئیـــدارە  پارێـــزگاو  پـــڕۆژە:  شـــوێنی  چـــوارەم-   
و  پێـــوان  بـــۆ  وێســـتگە  دانانـــی  بـــە  ســـەربەخۆكان، 
پێشـــاندانی ڕاســـتەوخۆی بـــڕی پیســـكارە هەواییـــەكان لـــە 

ئەلكترۆنـــی. ســـایتی 
 پێنجـــەم- ئامانجـــە گشـــتییەكان: بەدیهێنانـــی بەشـــێك 
ــەردەوام، وەك  ــەپێدانی بـ ــی گەشـ ــدە ئامانجەكانـ ــە حەڤـ لـ
ئامانجەكانـــی ژمـــارە حـــەوت و یـــازدە و دوازدە و ســـێزدە، 
كـــە خۆیـــان دەبیننـــەوە لـــە: دابینكردنـــی وزەی خاوێـــن، 
شـــار و كۆمەڵگـــە نێوخۆییـــە بەردەوامـــەكان، بەكاربـــردن 
و بەرهەمهێنانـــی بەرپرســـیارانە، گۆڕانكاریـــی ئـــاو و 

ـــەوا. ه
 شەشـــەم- الیەنـــی جێبەجێـــكاری پـــڕۆژە: دەســـتەی 

پاراســـتن و چاككردنـــی ژینگـــە و الیەنـــی هـــاوكار. 
ـــی  ـــڕۆژە: كەرت ـــە پ ـــوودمەند ل ـــی س ـــەم - كەرت  حەوت

ژینگـــە و تەندروســـتی.
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بۆ گواڵنی نووسیوە
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گەورەیی و گرنگیی كار و 
كاسبیكردن لە ئیسالمدا 

)1(

بە ناوی خوای گەورە ولێبووردە و بە بەزەیی 
ســـوپاس و ســـتایش بـــۆ خـــوای تـــاك و تەنیـــا و بـــێ 
شـــەریك و دروود و ڕەحمـــەت و بەرەكـــەت ومیهربانیـــی 
خـــوا بڕژێتـــە ســـەر گیـــان وڕۆحـــی هەمیشـــە زینـــدووی 
ــكاكاری  ــاغ و تـ ــاوی سـ ــەران و چـ ــەرداری پێغەمبـ سـ
مەحشـــەرمان محەمـــەد دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت و 
ـــاوەر  ـــار و ی بـــۆ ســـەر مـــاڵ و خاوخێزانـــی و بـــۆ ســـەر ی

ـــی. ـــا ڕۆژی دوای ـــوێنكەوتوانی هەت و ش
خوێنەرانـــی ئازیـــزو خۆشەویســـت ســـاو. ڕەحمەتـــی 
خـــوای گەورەتـــان لـــی بێـــت. خـــۆم بـــە خۆشـــحاڵ 
دەزانـــم جاریكـــی دیكـــەش لـــە خزمەتانـــدام كـــە تیشـــكێك 
بخەمـــە ســـەر بابەتێكـــی یەكجـــار گـــەورە وگرنـــگ 
بەنرخەكانـــی  بـــەرز و  لـــە چوارچێـــوەی فەرمـــوودە 
خـــوای پـــەروەردگار لـــە قورئـــان و فەرمـــوودە ئازیـــز و 
ـــەری خـــوا  ـــووری چاومـــان پێغەمب خۆشەوێســـتەكانی ن
محەمـــەد دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت، كـــە ئەویـــش 

ــبیكردن«. ــە »كار و كاسـ ــە لـ بریتییـ
ـــدار  ـــە خۆمـــان دەڵێیـــن ئیمان خۆشەویســـتانم ئێمـــە كـــە ب
و بـــاوەڕی تەواومـــان هەیـــە بـــە خـــوای گـــەورە و 
پێغەمبەرەكەمـــان، دەبیـــت لـــە پێشـــەكیی ئـــەم بابەتـــدا 
ئـــەوە بزانیـــن كـــە ئیمـــان چییـــە؟ )ئیمـــان یـــان بـــاوەڕ( 
بریتییـــە لـــە دوو بـــەش، یەكـــەم: وشـــەی شـــایەتمانە كـــە 
ـــًدا رُِســـوُل  دەڵێیـــن: )أَْشـــَهُد أَْن الَ إِلَـــَه إاِلَّ اللَّـــُه َوأَنَّ ُمَحمَّ
اللَّـــُه(، واتـــە شـــایەتی دەدەم كـــە هێـــچ خوایـــەك شـــایانی 

پەرســـتن وعیبـــادەت بـــۆ كـــردن نییـــە، ئیـــا زاتـــی پاكـــی 
ــەش  ــەریك وهاوبـ ــە و شـ ــاك و تەنیایـ ــت و تـ ــوا نەبێـ خـ
و هاوشـــێوەی نییـــە و شـــایەتی دەدەم كـــە محەمـــەد 
پێغەمبـــەری خـــوا و ڕەوانەكـــراوی خـــوای بااڵدەســـتە.
دووەم: بریتییـــە لـــە كـــردوەی چـــاك و بـــە گشـــتی 

كاركـــردن بـــە قورئـــان و فەرمـــوودە بـــەرز و بەنرخەكانـــی 
ــەربێت. ــە سـ ــوای لـ ــان دروودی خـ پێغەمبەرمـ

ـــان عـــەرز بكـــەم  ـــدا ئەوەت ـــە كورت ـــەم پەیام ـــت ل  دەمەوێ
كـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام واتـــە )كاركـــردن( بـــۆ 

قیامـــەت و ژیانـــی پاشـــەڕۆژ و هەتـــا هەتایـــی.       
 خوێنـــەری بەڕێـــز جـــا یەكێـــك لـــە كار و كـــردەوە 
ـــت  ـــە كاروكاســـبیی حـــەاڵڵ و دەبێ ـــە ل چاكـــەكان بریتیی
ــژ و ڕۆژ و  ــەر نوێـ ــو چـــۆن لەسـ ــەوە بزانیـــن هەروەكـ ئـ
باقـــی كار و كـــردەوە چاكـــەكان خـــوای پـــەروەردگار 
پاداشـــتمان دەداتـــەوە، بـــە هەمـــان شـــێوە لەســـەر كار 
و كاســـبی و كڕیـــن و فروشـــتن و ئەزیـــەت و ئـــازار 
و ناڕەحەتـــی و ئـــەو ماندووبوونـــەی تووشـــمان دەبێـــت 
لـــە كاتـــی و كار و كاســـبیدا پاداشـــت دەدرێینـــەوە، 
بـــەاڵم بـــە مەرجێـــك بـــەو شـــێوازە كار و كاســـبی بكەیـــن 
ـــان  ـــە حەاڵڵی ـــوا ب ـــەری خ ـــوای گـــەورە و پێغەمب ـــە خ ك
ــە  ــژكان و جومعـ ــەرزە نوێـ ــج فـ ــا پێنـ ــت. هەروەهـ دانابێـ
و جەماعەتـــی لەســـەر نەفەوتێنیـــن و كار و كـــردەوە 
ــازاردان  ــە ببێتـــە مایـــەی ئـ هەڵســـوكەوتێك نەكەیـــن كـ
و ناڕەحەتكردنـــی خەڵـــك و خواردنـــی پـــارە و ســـامان 
و موڵـــك و ماڵـــی موســـڵمانان نابەحـــەق، ئـــەوەی لـــەم 
بەداخـــەوە دەبینیـــن و ڕۆژانـــە  ســـەردەم و ڕۆژگارە 

دەبیســـتین، بـــە گشـــتی.
خوێنەرانـــی خوشەویســـت، ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 
ـــك  ـــد توقســـات و ڕمووزاتێ ـــە چەن ـــە ل ـــی نیی ـــەر بریت ه
وەكـــو باقـــی ئایینەكانـــی دیكـــە، بەڵكـــو لـــە هەمـــوو 
كایەكانـــی ژیانـــدا دەوری هەیـــە و یاســـای دانـــاوە بـــۆ 
هەمـــوو شـــتێك و لـــە ناویشـــیاندا كاروكاســـبی و هـــەر 
ــەج و  ــن و حـ ــژ بكەیـ ــۆن نوێـ ــە چـ ــاكات كـ ــان نـ فێرمـ
ڕۆژوو و زەكات ئەنجـــام بدەیـــن، بەڵكـــو هانـــی مـــرۆڤ 

 هەروەكو چۆن لەسەر نوێژ 
و ڕۆژ و باقی كار و كردەوە 
چاكەكان خوای پەروەردگار 
پاداشتمان دەداتەوە، بە هەمان 
شێوە لەسەر كار و كاسبی و 
كڕین و فروشتن و ئەزیەت 
و ئازار و ناڕەحەتی و ئەو 
ماندووبوونەی تووشمان دەبێت 
لە كاتی و كار و كاسبیدا 
پاداشت دەدرێینەوە
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مامۆستا هێمن شارەستێنی

پیش نوێژ و وتارخوێن لە مزگەوتی جافان/ 
رانیە

ـــبییش  ـــە بچـــن كار و كاس ـــوێنكەوتووانی دەدات ك و ش
ـــازووی  ـــز و ب ـــوەت و هێ بكـــەن وهـــەوڵ و هیممـــەت و ق
بـــە مەبەســـتی بەدەســـتهینانی  خۆیـــان بخەنەگـــەڕ 
بژێـــوی ژیانـــی خۆیـــان و مـــاڵ ومنداڵیـــان، هەتـــا 
چاویـــان لـــە دەســـتی خەڵكـــەوە نەبێـــت و دەســـت پـــان 
نەكەنـــەوە لەبـــەر ئـــەم و ئـــەو. خـــوای گـــەورە لـــە قورئـــان 
ــِه(،  ــن ِرزِۡقـ ــا وَُكُلواِْمـ ــواْ ِف َمَناِكِبَهـ دەفەرموێـــت: )َفٱمُشـ
ـــادا  ـــه  و كەنارێكـــی دونی ـــوو گۆش ـــه  هەم ـــه بچـــن ب وات
هەوڵـــی بەدەســـتهێنانی بژێـــوی ژیانـــی خۆتـــان بـــدەن 
و بازرگانـــی بكەنـــە پیشـــەی خۆتـــان و لـــە ڕزق و 

ڕۆزییەكـــەی بخـــۆن.
خـــوای گـــەورە لـــە ئایەتیكـــی دیكـــەدا دەفەرموێـــت: 
)َفٱْبَتُغـــوا۟ ِعنـــَد ٱللَّـــِه ٱلـــرِّْزَق وَٱْعُبـــُدوُه وَٱْشـــُكُروا۟ لَـــهُۥٓ ۖ 

ـــە ســـەر  ـــڕۆن ب ـــە ب ـــوت :١٧(. وات ـــِه ُتْرَجُعوَن()العنكب إِلَْي
ـــە  ـــان بخەن ـــی خۆت ـــەوڵ و هیممەت ـــن و ه ـــدا بگەڕێ زوی
گـــەڕ وكاروكاســـبی بكـــەن، بـــەاڵم بـــەو شـــێوازی كـــە 
ــگای  ــە ڕێـ ــردوون لـ ــەاڵڵ كـ ــۆی حـ ــەورە بـ ــوای گـ خـ
پێغەمبەرەكەیـــەوە و فەرمانـــی پێتـــان كـــردووە و پشـــت 
بـــە خـــوا ببەســـتن و تەنیـــا الی خـــوای گـــەورە بپاڕێنـــەوە 
و داوای ڕزق و ڕۆزیـــش هـــەر لـــە ئـــەو بكـــەن، هـــەر 
ئەویـــش بپەرســـتن و ســـوپاس وستایشـــی خـــوا بكـــەن لـــە 
ســـەر ئەو هەموو ناز و نیعمەتانەی كە پێ بەخشـــیون. 
ُبـــوَن  لـــە ئایەتیكـــی دیكـــەدا دەفەرموێت:)وَآَخـــُروَن َيْضِ
ـــِه( )املزمـــل:٢٠(. واتـــە  ـــِل اللَّ ـــْن َفْض ـــوَن ِم ِف اْلَرِْض َيْبَتُغ
موســـڵمانان بە ســـەر زەویدا دەگەڕێن بۆ بەدەســـتهێنانی 
پـــارە و ســـامان و بازرگانـــی و كار و كاســـبیكردن بـــە 
ـــۆ  ـــۆ كارو كاســـبیكردن بچنـــە ســـەفەر ب ـــی خـــوا ب فەزڵ
ئـــەم واڵت و ئـــەو واڵت و ئەمســـەر و ئەوســـەری دونیـــا 

ـــت.  ـــش بێ ـــا تاجـــر و بازرگانی هەت

پێغەمبـــەری خـــوا دروودی خـــوای لـــە ســـەر بێـــت، ڕوو 
لـــە بـــرا و خوشـــكە بازرگانـــەكان دەكات و دەفەرموێـــت: 
ـــُدوُق َتْحـــَت ِظـــلِّ الَعـــرِْش َيـــْوَم الِقياَمـــِة(.  )التَّاِجـــُر الصَّ

واتـــە بازرگانێكـــی ڕاســـتگۆ و دەســـتپاك و ئەمیـــن 
خیانـــەت لـــە میللەتەكـــەی خـــۆی نـــاكات، بەڵكـــو 
كەلوپەلێـــك دەهێنێـــت كـــە چـــاك و باشـــە و دوورە لـــە 
هەمـــوو فرتوفێـــڵ وغـــەل وغەشـــێك، مـــادام ئاوایـــە 
لـــە ڕۆژی قیامەتـــدا خـــوای گـــەورە لـــە ژێرســـێبەری 
عەرشـــی خۆیـــدا حەشـــری دەكات. كـــە لـــەو ڕۆژدا هیـــچ 
ـــە ســـێبەری عەرشـــی خـــۆی  ـــە، جگـــە ل ســـیبەرێك نیی
ـــُدوُق  نەبێـــت. هەروەهـــا دەفەرموێـــت: )التَّاِجـــُر الصَّ
ال ُيْحَجـــُب ِمـــْن أْبـــواِب الَجنَّـــِة(. واتـــە بازرگانێكـــی 
ڕاســـتگۆ و ئەمیـــن و دەســـتپاك هیـــچ شـــتیك ڕێگـــری 
ـــەوەی خـــوای گـــەورە  ـــاكات و نابێتـــە بەربەســـت ل لـــی ن
لێـــی خـــۆش نەبێـــت و نەیخاتـــە بەهشـــتە نەبڕاوەكـــەی 
ـــەو كەســـانە  و ژێـــر ڕەحمەتـــی و میهرەبانیـــی خـــۆی. ل

بیـــن ئینشـــائەڵا..
هەمیشـــە پێویســـتە خەڵـــك هەوڵـــی ژیـــان بـــدات و 
وەك  ببارێنـــێ،  بـــۆی  خـــوا  تـــا  نەبێـــت  چـــاوەڕوان 
پێشـــەوا )عومـــەر( خـــوا لێـــی ڕازی بێـــت ڕۆژێـــك 
ـــوو،  ـــژ نەب ـــی نوێ ـــە كات ـــەر ك ـــی پێغەمب چـــووە مزگەوت
خەڵكێكـــی بێـــكاری بینـــی خەریكـــی عیبـــادەت بـــوون. 
گوتـــی: ئێـــوە كێـــن و چیـــن ئـــاوا بێـــكار و ئیـــش لێـــرەن؟ 
گوتیـــان: ئێمـــە قـــەوم و گەلێكیـــن پشـــتمان بـــە خـــوا 
بەســـتووە، بۆیـــە ئیـــش و كارناكەیـــن. ئەویـــش پێـــی 
گوتـــن: نەخێـــر، ئێـــوە گەلێكـــی بێـــكار و تەمەڵـــن. 
هەســـتن بـــڕۆن بـــۆ دەرەوە و كار و كاســـبییەك بكـــەن، 

ئەوجـــا پشـــت بـــه  خـــوا ببەســـتن.
والسام علیكم ورحمەاللە وبركاتە

 ئایینی پیرۆزی ئیسالم لە 
هەموو كایەكانی ژیاندا دەوری 

هەیە و یاسای داناوە بۆ 
هەموو شتێك و لە ناویشیاندا 

كاروكاسبی و هەر فێرمان 
ناكات كە چۆن نوێژ بكەین و 

حەج و ڕۆژوو و زەكات ئەنجام 
بدەین، بەڵكو هانی مرۆڤ و 

شوێنكەوتووانی دەدات كە بچن 
كار و كاسبییش بكەن
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لە پێناو نەخوڵقانی ڕەفتاری 
دژەكۆمەاڵیەتی، داوا دەكرێت 
دەرفەتی كار بۆ گەنجان 
فراوانتر بكرێت
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا و بەهۆی كۆمەڵێك 
قەیــران بێكاری لە ئاســتی جیهانــدا رێژەی پێوانەیی 
تۆمار كرد. لەم نێوەندەشــدا عێراق پشــكی شێری لەم 
رێژەیە بەركەوتووە بە هەرێمی كوردستانیشەوە. بەپێی 
كۆمەاڵیەتییــەكان  گرفتــە  زۆربــەی  توێژینــەوەكان 
پەیوەندیــی راســتەوخۆیان بــە بارودۆخــی ئابووریــی 
خێزانەكانەوە هەیە و دوور نییە دەرهاوێشتە خراپەكانی 
بێــكاری لەســەر ئاســتی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و 
ئەمنیــش قەیرانــی گەورە بــەدوای خۆیدا بهێنێت. لە 
راپۆرتێكــی گۆڤــاری گــواڵن پرســی بێكاری شــەن 
و كــەو دەكرێــت و بەشــداربووان لــە دیــدی خۆیانــەوە 

پرسەكە هەڵدەسەنگێنن.

رێژەی  نێودەوڵەتی  بانكی  ئاماری  دوایین  بەپێی 
 ٪36 گەیشتووەتە  عێراق  گەنجانی  لەنێو  بێكاری 
بێكارە،  یەكێكیان  كەس  سێ  هەر  لە  بەشێوەیەك 
كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  نێودەوڵەتی  بانكی  هاوكات 
رێژەی بێكاری لە عێراق بەراورد بە 30 ساڵی رابردوو 

لە ئێستادا بەرزترین ئاستی تۆماركردووە.
و  نووسەر  بۆتانی،  عیسا  دەستپێكدا  لە 
رۆژنامەنووس، هێما بۆ ئەوە دەكات كە شتێكی دیار 
و روونە مەبەست لە كاركردن لەالیەن هەر كەسێكەوە 
ئەوەیە داهات و بژێوی بەدەست بهێنێت، واتا مرۆڤەكان 
هۆكارەكانی  ناتوانن  ئەنجامدا  لە  دەبن  بێكار  كاتێك 
دەبنیێتەوە  پێداویستی  و  نان  لە  خۆی  كە  ژیانكردن 
زامن بكەن و، بەشێوەیەكی گشتی رێگە لە بەردەمیان 
نامێنێت تاكو خۆشگوزەرانی و ژیانێكی ئاسوودە بۆ 

خۆیان و ماڵباتەكانیان دەستەبەر بكەن. 
هاوكات گوتی: »ئا لێرەدا رەنگدانەوەی بێكاریی 
پرسیارەی  ئەو  واڵمی  بە  گرێدراوە  بژێوی  بێ  و 
هەژاریی  دۆخی  بە  دەبن  بێكار  مرۆڤەكان  كە  ئاخۆ 
دەستەوئەژنۆ  نەبوونی  و 
رازی  و  رادەوەستن 
دەبن، یانیش پەنا بۆ هەر 
لێیەوە  كە  دەبەن  رێگەیەك 
بژیێن، بێجگە لەوەی كە بووەتە 
كێشەی   تەشەنەسەندنی  هۆی 
كۆمەاڵیەتی و هەڵوەشانەوەی خێزان 
و  دزی  و  تاوان  رێژەی  زیادبوونی  و 
و  كۆمەڵگە  شیرازەی  تێكچوونی  و 
كە  توێژینەوەكان  لە  یاسا.  پێشێلكردنی 
سەرهەڵدانی  هۆییەكانی  بە  سەبارەت 
بە الیەنی  ئاماژە  دراون،  ئەنجام  بێكاری 
سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی كراوە. 
هەڵگیرسانی  بە  كە  كراوە  لەوە  باس 
و  ناسەقامگیری  و  ئاشوب  و  شەڕ 
كەمتەرخەمی حكومەتەكان لە پشتیوانیكردنی 
كەرتی كار بێكاری دروست دەبێت. هەروەها بە 
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بە هۆی هەڵكشانی رێژەی 
دانیشتووان و زۆربوونی ژمارەی 

فەرمانبەران و دەرچووی زانكۆكان 
حكوومەت ناتوانێت هەلی ئیشكردن 

بڕەخسێنێت، هێنانی كرێكارانی 
بیانی كاریگەری دروست دەكات 

كە لە ناوەخۆدا هاوواڵتیان وەكو 
پێویست كاریان دەست نەكەوێت

بێكاریی نەك تەنها وا دەكات 
مرۆڤەكان لەڕووی كۆمەاڵیەتی و 
ژیانی خێزانییەوە تووشی كێشە 
ببن، بەڵكو كاردانەوەی بەسەر 

هەستی نیشتمانی و خۆشەویستی 
خاك و واڵتەوە هەیە
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لە ئێستادا پێویستە ئاوڕ لە 
دوێنێ بدرێتەوە و پەنجەی 
پەشیمانی بگەزین كەوا چ 
هەڵەیەكمان كرد كاتێك 
رێگامان بەوەدا گوندنشینان 
رانە مەڕەكانیان بفرۆشن و بە 
كارمەندی حكومەت دامەزرێن

بۆ كەمكردنەوەی ڕێژەی بێكاری 
پێویستە حكومەت و كەرتی 
تایبەت و سەرمایەداران بۆ 
گەنجانی ناوخۆ هەلی كار 
بڕەخسێنن و دووربكەونەوە لە 
دامەزراندن و خستنەسەركاری 
كەسانی بیانی

گەنجەكانمان توانای مرۆیی 
و سەروەتێكی گرنگی ئەم 
نیشتیمانەن، و پێویستە گرنگی 
بەتواناكانیان بدرێت و هەلی 
كاریان بۆ بڕەخسێندرێ و سوود 
لە تواناكانیان وەربگێرێت

هۆی هەڵكشانی رێژەی دانیشتووان و زۆربوونی ژمارەی 
فەرمانبەران و دەرچووی زانكۆكان حكوومەت ناتوانێت 
بیانی  كرێكارانی  هێنانی  بڕەخسێنێت،  ئیشكردن  هەلی 
هاوواڵتیان  ناوەخۆدا  لە  كە  دەكات  دروست  كاریگەری 
بە وردی  ئەگەر  نەكەوێت.  كاریان دەست  پێویست  وەكو 
لە مەسەلەی بێكاری بڕوانین ئەوا دەبینین سااڵنە ئەو 
زیاتری  پێشكەوتنی  بە  دەكرێ،  تێبینی  زیاتر  كێشەیە 
لەسەر  خواست  ئەلیكترۆنی  و  پیشەسازی  كەرتی 
دەستی كاری مرۆیی كەمتر دەبێتەوە، بۆ نموونە ئەگەر 
كارگەیەك بۆ بەڕێوەبردنی كارەكانی پێویستی بە پەنجا 
كرێكار بووبێت لە ئێستادا پێویستی بە بیست كرێكارە و 
لە بری ئەوان ئامێرەكان ئەو كارانە دەكا كە لە رابردوودا 
كۆمەڵگا  تەنانەت  پێشكەوتنە  ئەو  دەیانكرد.  ئەوان 
ركێفی  بن  كەوتوونەتە  و  گرتۆتەوە  گوندنشینەكانیشی 
كێشەی بێكاری و ئامێری كێانی زەوی و دروێنەكردن 
جێگرەوەی  بوونەتە  هتد،   ... و  بژاركردن  و  چاندن  و 
مرۆڤەكان  دەكات  وا  تەنها  نەك  بێكاریی  مرۆڤەكان. 
لەڕووی كۆمەاڵیەتی و ژیانی خێزانییەوە تووشی كێشە 
و  نیشتمانی  هەستی  بەسەر  كاردانەوەی  بەڵكو  ببن، 
هەمووان  بەردەوام  هەیە.  واڵتەوە  و  خاك  خۆشەویستی 
شایەتی كۆچی گەنجانین كە لە دەرەنجامی هەستكردن 
پێكهێنانی  و  كار  دۆزینەوەی  بۆ  ئاسۆیەك  نەبوونی  بە 
پاشەڕۆژێكی رۆشن و ژیانێكی شەڕەفمەندانە رێگەی 
پەناهەندەیی دەگرنە بەر. ئەگەر ئەمە بۆ گەنجێك وەها 
سەخت بێت كە بەرپرسیارێتی خێزان و منداڵی لەئەستۆ 
نییە، ئاخۆ هاوسەردارێك كە بەپرسە لە دابینكردنی ژیار 
وەها  قەیرانێكی  كە  بێت.  دەبێت چۆن  خانەوادەكەی  بۆ 
مەترسیدار لەسەر دۆخ و واقیعی كۆمەڵگە بەڕێوە بێت و 

رۆژانە كاریگەرییەكانی زیاتر بەدەر بكەوێت«.
گوتی:  ئاخاوتنەكەیدا  درێژەی  لە  بۆتانی  عیسا 
ئاخر  باشترە(،  بەتاڵی  لە  )شەڕ  گوتوویانە  »پێشینان 
ئەوەی  بێ  بكەین  بەسەریدا گوزەر  نییە  قسەیەك  ئەمە 
ئاوڕێكی جیددی لێ نەدەینەوە، ئەم گوتەیە لە هەناوی 
باوەڕی  و  تێڕوانین  لە  دەربڕە  و  هاتووە  میللەتەكەمان 
لەدەرەنجامی  كە  دەبیندرێ  لێ  واتایەكی  و  گەلە  ئەو 
مرۆڤەكانی  و  هەڵدەدات  سەر  ئاژاوە  )بێكاری(  بەتاڵی 
كە  گوتوویانە  بژێوی  بەدەستهێنانی  بۆ  نیشتمانە  ئەو 
پاروو لە دەمی شێر دەردێنن. ئەو قەیرانە تەنها پەیوەست 
جیهان  واڵتانی  لە  زۆر  و  كوردستان  هەرێمی  بە  نییە 
گیرۆدەی ئەو دەردەن و هەر یەكەو لە راستەخۆی كار بۆ 
كوردستانیش  هەرێمی  دەكا،  ئاسەوارەكانی  سووككردنی 
دەبێ درك بەوە بكا كە مەسەلەی بێكاری مەترسییەكی 
و  سواڵكردن  دیاردەی  پاشەڕۆژ.  و  ئەمڕۆ  بۆ  جیددییە 
جیابوونەوە  رێژەی  زیادبوونی  و  سەرشەقام  مندااڵنی 
لە  سەختیی  و  دەرچووان  ژمارەی  بوونی  كەلەكە  و 

و  ئەمانە  ئاخۆ  فەرمانبەران،  مووچەی  دابینكردنی 
زۆرانی دیكە ئاماژە نین بۆ ئەو مەترسیییە، لە ئێستادا 
پێویستە ئاوڕ لە دوێنێ بدرێتەوە و پەنجەی پەشیمانی 
بگەزین كەوا چ هەڵەیەكمان كرد كاتێك رێگامان بەوەدا 
كارمەندی  بە  و  بفرۆشن  مەڕەكانیان  رانە  گوندنشینان 
بە  بكرێن  زارەكان  و  زەوی   ... دامەزرێن  حكومەت 
مەزرەعە و جوتیاران بە كیلۆ تەماتەی هاوردەكراو بكڕن 
بڕۆخێن و  و كوالنەی مریشكەكان  ... گەوڕی مانگا 
ماستی  و  رۆن  و  هێلكە  جیاتی  لە  ماڵباتەكان  سفرەی 
لێ  هاوردەكراوی  ماوەبەسەرچووی  پەنیری  خۆماڵی 
دابندرێ، چۆن وامانكرد كاری گوندییەكانمان تێكوپێك 
بچێ و چاویان لەوە بێت لە دامەزراوەیەك بە بەردەست 
بەشەكانی  لە  وەرگرتن  بۆ  نمرە  كەمترین  دامەزرێن... 
كشتوكاڵ و پیشەسازی دابندرێ و بەرزترین بۆ كۆلیژی 
یاسا تاكو واڵت پڕ بێت لە پارێزەری بێكار و خوازیارن 
بە وانەبێژ لە قوتابخانەیەك دابندرێن.. جادە و بازاڕ پڕ 
بێت لە كرێكاری بەنگادێشی و فلیپینی و گەنجێكیش 
هەزار  دووسەد  بە  بێت  كارێك  دۆزینەوەی  عەوداڵی 

دیناری مانگانە. 
خۆسازدان بۆ رووبەڕووبوونەوەی كێشەی بێكاری دەبێت 
لە هەموو جومگە و كایەكانەوە بێت و پێداچوونەوەی بە 
سیستەمی كاری كەرتی گشتی و تایبەت بكرێ، كەڵك 
لە ئەزموونی واڵتانی دنیا وەربگیرێت تاكو لەو قەیرانە 

زیاتر تەشەنە نەسێنێت«.
مامۆستای  سابیر  سەیران  پرس  هەمان  بە  سەبارەت 
قۆناغی بنەڕەتی، سەرەتا ئەوە راستییە پشتڕاست دەكاتەوە 
كە بێكاری تاڕادەیەكی زۆر ڕەفتاری دژە كۆمەاڵیەتی 
لە نێو كۆمەڵگەدا خولقاندووە، هەروەها دەڵێت: »بێكاری 
و  دەكات  دروست  تاك  ناخی  لە  نائومێدی  بەجۆرێك 
دەكات،  شێواوی  لێ  سەر  و  دەڕووخێنێت  ورەی  زیاتر 
لە  ڕوو  ژیان  پێداویستییەكانی  دێ  تا  بەرامبەردا  لە 
ژیان  شتومەكەكانی  كااڵو  نرخی  و  دەكەن  بوون  زیاد 
بینیووە،  بەخۆیەوە  بەرچاوی  بەرزبوونەوەیەكی  كردن 
گرانبوونی نرخی خواردن و نرخی سووتەمەنی و نرخی 

دكتۆر و دەرمان و......هتد، ئەوەش وادەكات خێزان بڕی 
كاتێك  هەر  بەداخەوە  بێت،  پێویست  داهات  لە  زیاتری 
ڕێژەی بێكاری زیادی كرد بێگومان خێزان و كۆمەڵگە 
تووشی كێشەو گیرو گرفت و داڕمان دەبن و كۆمەڵگە 

دوا دەكەوێ و ڕێژەی هەژاریش بەرز دەبێتەوە«.
بەوە  ئاماژە  سابیر  سەیران  چارەسەریش  بە  سەبارەت 
پێویستە  بێكاری  ڕێژەی  كەمكردنەوەی  »بۆ  دەكات: 

بۆ  سەرمایەداران  و  تایبەت  كەرتی  و  حكومەت 
گەنجانی ناوخۆ هەلی كار بڕەخسێنن و دووربكەونەوە 
لە دامەزراندن و خستنەسەركاری كەسانی بیانی. 
سەروەتێكی  و  مرۆیی  توانای  گەنجەكانمان 
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بێكاری توندوتیژی خێزانی 
لێدەكەوێتەوە و ڕێژەی 

جیابوونەوەی هاوسەران زۆر دەبێت 
و لە بەرامبەردا هاوسەرگیری كەم 
دەبێتەوە، گرفتەكان بەڕێژەیەك 
بەرزدەبنەوە لە حاڵەتەوە دەبنە 
دیاردە و دیاردەكانیش چارەسەر 

كردنیان ئاسان نابێت

گرنگی ئەم نیشتیمانەن، و پێویستە گرنگی بەتواناكانیان 
لە  سوود  و  بڕەخسێندرێ  بۆ  كاریان  هەلی  و  بدرێت 
توانایەكی  گەنجەكان  چونكە  وەربگێرێت،  تواناكانیان 
ڕادەبەدەریان هەیە، هاوكات پێویستە گەنجەكانمان هەوڵ 
بۆ فێربوونی زمان و خۆڕۆشنبیر كردن و بەرزكردنەوەی 

ئاستی زانستییان بدەن.
چاالكی  و  نووسەر  زادە  شێخ  هێمن  لەمبارەیەوە  هەر 
مەدەنی، ئەوە دەخاتەڕوو كە نەبوونی هەلی كار دیاردەیەكی 
جیهان  واڵتانی  و  كۆمەڵگە  زۆربەی  و  جیهانییە 
گوتیشی:  بوونەتەوە.  ترسناكە  دیاردە  ئەو  گیرۆدەی 
»هەرچەندە حكومەت پانی ورد و دوورمەوداشی هەبێت 
ناگات بەو ئەنجامەی كە بتوانێت هەلی كار بگەیەنێتە 
ئاستێك كە بێكاری )100٪( بنبڕبكات، ئەویش بەهۆی 

بەرزی رێژەی بێكاری.
بێكاری دەردێكی كوشندەیە و ڕاستەوخۆ كار دەكاتە 
سەر شیرازەی كۆمەاڵیەتی تاك و كۆمەڵگە بەگشتی، 
بنەمایەكی  دەبنە  بێكار  كەسی  ڕەفتارەكانی  چونكە 
بەخۆییەوە،  بكات  گیرۆدە  كۆمەڵگەش  كە  ناشیرین 
بەداخەوە نەبوونی دەرفەتی كار وا لە مرۆڤ دەكات هانا 
ڕێگەی  لە  و  بەرێت  تاوانكاری  و  نادروست  كاری  بۆ 
نایاساییەوە بژێوی ژیانی بەدەست بێنێت، لەوانە كوشتن 
و ڕێگری كردن و دزی و ڕفاندن و پشێوی و نانەوەی 
ئاژاوەگێڕی ترسناك، كە ژیان و ئاسایشی كۆمەاڵیەتی 

دەخاتە ژێرمەترسییەوە.« 
هەروەها گوتی: »ئەو مەترسییە وادەكات هەنگاوەكانی 
سەردەمینانە  و  تەندروست  كۆمەڵگەیەكی  دروستكردنی 
گەنجان  بەكۆمەڵی  كۆچی  و  بگەڕێتەوە  بەرەودواوە 
یاخی  بەداخەوە  حاڵەتێك  دەگاتە  تا  بكات  پێ  دەست 

بوونی نیشتیمانی لێ ڕەنگبداتەوە، گەنجان سامانێكی 
سەرەكی  قوربانی  و  كۆمەلگاكانن  گشت  گەورەی 
دەبن  سەرلێشێواو  كاردا  دەرفەتی  لەنەبوونی  بێكارین، 
و ماددە  نێرگەلە  بۆ  هانا  كاتەكانیان  بەسەربردنی  بۆ  و 
هۆشبەرەكان و كرداری ناتەندروست دەبەن، بێگومان ئەم 
كردارانە ئاسایشی كۆمەاڵتی و ڕەفتارەكانی كۆمەڵگە 
ئاستی  و  لێدەكەوێتەوە  گەورەی  مەترسیی  بەگشتی 
زانست و زانیاری و پەروەردە الوازدەبێت و ڕۆشنبیری و 
داهێنان و پێشكەوتن كپ دەكرێت، ڕەفتارەكانی بێكاری 

ڕەنگدانەوەی خێرایان بەسەر كۆمەڵگەوە دەبێت«.
»بێكاری،  خستەڕوو:  ئەوەشی  زادە،  چێخ  هێمن 
پەیوەندییە  و  دەبێت  دروست  لێ  خێزانی  پەرتەوازەیی 
كۆمەاڵیەتییەكان الواز دەكات و لە ناویان دەبات، هاوكات 
لێدەكەوێتەوە و ڕێژەی جیابوونەوەی  توندوتیژی خێزانی 
هاوسەران زۆر دەبێت و لە بەرامبەردا هاوسەرگیری كەم 
حاڵەتەوە  لە  بەرزدەبنەوە  بەڕێژەیەك  گرفتەكان  دەبێتەوە، 
ئاسان  كردنیان  چارەسەر  دیاردەكانیش  و  دیاردە  دەبنە 
نابێت. ئەم هەموو گرفتانەش ڕوو لە هەر كۆمەڵگەیەك 
بكەن ئەوا ڕاستەوخۆ كۆمەڵگە و واڵت بەرەو دواكەوتووی 
و نەمانی ئاسایش و ئەمنیەت دەبەن. لە ئێستاشدا زۆرێك 
لە واڵتان بە پانی وردو و دوورمەودا هەوڵدەدەن بۆ ئەوەی 
جڵەوی ئەم دیاردە ناشازانەی كۆمەڵگە بگرنەدەست كە 
هاواڵتیان  و  واڵت  گشتیی  ئاسایشی  سەر  نەكاتە  كار 
تێیدا  دادپەروەری  و  ئاسودەیی  و  ئازادی  و  بەئارامی 

بژین«.

51 ژمارە )1339(  2022/10/31

تی
اڵیە
مە
كۆ



ژمارە )1339(  522022/10/31

تی
اڵیە
مە
كۆ

هیوای سەركەوتن بۆ ئەو خانمانە دەخوازم  
كە بوێرانە بژێوی ژیان پەیدا دەكەن

وەفا ئەحمەد: 

لە هەزارەی سێیەمدا، ئافرەتی كورد هاوشێوەی ئافرەتانی دونیا لەگەڵ سەختی و ناخۆشییەكانی 
ژیان كێبڕكێ دەكات و هەوڵ دەدات گرەو لە رێگرییەكان بباتەوە، بە كۆڵنەدان بوونی خۆی بۆ 
هەمووان دەسەلمێنێت و بە هەمووان دەڵێت )منیش هەم). خۆشبەختانە خانمانی كورد لەم دواییانەدا 
بە شێوەیەكی خێرا و بە ئاستێكی سەرسوڕهێنەر تێكەڵ بە دونیای كار و سەرمایەداری بوون. 
وەفا ئەحمەد ناسراو بە )مینا خاتوون( خانمە شێفێكی ناسراوی شاری سلێمانییە و لە ئێستادا 
بە هاوكاریی هاوسەر و منداڵەكانی چێشتخانەیەكی گەورە بە ناوی )چێشتخانەی كوردەواری 
مینا خاتوون( بەڕێوە دەبات، ئەو خانمە لە دیمانەیەكیدا لەگەڵ گۆڤاری گواڵن باس لە هەوڵ و 
ماندووبوونی خۆی و خانەوادەكەی لە بەڕێوەبردنی چێشتخانەكەی دەكات. 

گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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وەفــا ئەحمــەد ناســراو بــە )مینــا خاتــوون(، 
لــە دایكبــووی شــاری ســلێمانییە و دەرچــووی قۆناغــی 
ســەرەتاییە و هــاوكات دایكــی پێنــج منداڵــە، وەك خــۆی 
باســی دەكات هــەم وەكــو حــەز و خولیایــەك بــۆ چێشــتلێنان 
و هەمیــش بــۆ باشــتركردنی دۆخــی دارایــی خێزانەكــەی 
ئەحمــەد  وەفــا  لەمبارەیــەوە  دەكاتــەوە،  چێشــتخانەیەك 
چێشــتخانەی  »چێشــتخانەكەمان  خســتەڕوو:  ئــەوەی 
ســلێمانی  دەكەوێتــە  كــە  خاتــوون،  مینــا  كــوردەواری 
بەرامبــەر بــازاڕی )شــەوكەتی مــەال(، مــاوەی ســێ ســاڵە 
بــە شــێوەی خێزانــی، مــن و هاوســەرەكەم و كوڕێكــم و 
هەمــووی  خواردنەكانمــان  دەبەیــن،  بەڕێــوەی  بووكێكــم 
ــی،  ــە ســاوەر، قەرەخەرمــان، بریان ــن ل ــن و بریتی كوردەواری
ــۆزی،  ــوردی، ق ــێر و مریشــكی ك ــراخ، كەڵەش ــە، یاپ كفت
ــاو  ــاز، ســەروپێ، گەنمەكوت ــەرخ، گۆشــتی ق گۆشــتی ب

و پەڵپینــە«.
ئــەو خانمــە كابانــە ســەبارەت بــە ســەرەتای كاركردنــی بــۆ 
گــواڵن گوتــی: »ســەرەتا ئێمــە لــە دوكانێكــی بچووكــدا 
دانــا،  چێشــتخانەیەكمان  دواتــر  هەبــوو،  كەبابخانەمــان 
كاتێــك زانیمــان خەڵــك خواردنەكانــی ئێمەیــان بەدڵــە و 
ــدا كەبابخانەكــە البەیــن  الیــان بەتــام وبــە چێــژە، بڕیارمان
زۆر  ئەمــڕۆش  بهێڵینــەوە،  چێشــتخانەكە  تەنیــا  بــە  و 
دڵخۆشــم بــەوەی كــە میوانەكانمــان زۆر لــە كارەكانمــان 
رازیــن و پێشــوازییەكی باشــیش لــە خواردنەكانمــان كــراوە، 
بــە حوكمــی ئــەوەی ئافــرەت خواردنــەكان ئامــادە دەكات، 
ئــەوان بەالیانــەوە گونجــاو و پــاك و خاوێنتــرە و هەمیشــەش 

ــرە«. ــرەت بەتامت ــی دەســتی ئاف ــن خواردن ــان دەڵێ پێم
ســەبارەت بــە ســەرەتای كاركردنــی وەفــا ئەحمــەد بەمجــۆرە 
بــاس لــە وێســتگەكانی كاركردنــی دەكات: »هــەر لــە 
ســەرەتاوە خــۆم حــەزم لــە خــواردن دروســت كــردن بــوو، 
هەمیشــە بــۆ خێزانەكــەم و میوانەكانمــان هەمــوو جــۆرە 
خواردنێكــم دروســت دەكــرد، دواتر بڕیارمدا چێشــتخانەیەك 
بــۆ  خولیایــەك  و  حــەز  وەكــو  هــەم  ئەویــش  بكەینــەوە، 
چێشــتلێنان و هەمیــش بــۆ باشــتر كردننــی دۆخــی دارایــی 
ــاوكار و  ــودای گــەورەش ه ــدا، خ ــەو بڕیارەم ــەم ئ خێزانەك
بــە هاوكاریــی هاوســەر و  بــوو، ئێســتاش  یارمەتیــدەرم 
منداڵەكانــم لــە بەڕێوەبردنــی چێشــتخانەكە بەردەوامیــن.«
ئــەو خانمــە كابانــە لــە درێــژەی قســەكانیدا هێمــا بــۆ 

ئــەوە دەكات: »بەنیازیــن لــە داهاتــوودا چێشــتخانەكەمان 
گەورەتــر و فراوانتــر بكەیــن، ئەویــش لــە پێنــاو خزمەتــی 
رەخســاندنی  و  خۆشەویســت  هاوواڵتیانــی  زیاتــری 
رەگــەز،  هــەردوو  لــە  بــۆ گەنجەكانمــان  دەرفەتــی كار 
ئەویــش بــۆ ئــەوەی لــە رێگــەی چێشــتخانەكەمان بژێــوی 
خۆیــان و خێزانەكانیــان دەســتەبەر بكــەن، لــە ئێستاشــدا مــن 
ــەكان  ــەرم و هاوســەر و منداڵ ــە چێشــتخانەكەمان بەڕێوب ل
یارمەتیــم دەدەن لــە دورســت كردنــەوە تــا فرۆشــتن و پــاك 
كردنــەوەی چێشــتخانەكە. ســوپاس بــۆ خــوای گــەورە زۆر 
ــەم چێشــتخانەیە  ــە ئ ــەوە خۆشــە كــە توانیومان ــم ب زۆر دڵ
بكەینــەوە و لــە خزمەتــی هاوواڵتیانــدا بیــن و شــار و 
اڵتمــان بــەرەو پێــش ببەیــن، ســوپاس بۆخــوا خەڵــك زۆر 
لــە خواردنەكانمــان ڕازییــن و پێشــوازییەكی باشــیش لــە 
كارەكانمــان كــراوە، زیاتریــش لەبــەر ئــەوە كڕیارمــان زۆرە، 
چونكــە خواردنــەكان ئافــرەت دروســتی دەكات و هەمیشــە 
كڕیارەكانــم پێــم دەڵێــن خواردنــی دەســتی ئافــرەت بەتامتــر 
وەكــو  كــە  دەكــەم  بــەوەوە  شــانازی  تــرە،  پاكوخاوێــن  و 
ئافرەتێــك چێشــتخانەیەك بەڕێــوە دەبــەم و خوازیــارم ببمــە 

پردێــك بــۆ ئــەوەی ئافرەتانــی دیكــەش بهێنمــە نــاو 
ــردن،.« ــدا ك ــارە پەی ــەی كار و پ بازن

قســەكانیدا  كۆتایــی  لــە  هــاوكات 
دەكــەم  ئێــوە  »سوپاســی  گوتــی: 

ماندووبوونتــان،  و  هــەوڵ  بــۆ 
خوێنەرانــی  بــۆ  ســوپاس 

خۆشەویســت  و  ئازیــز 
هیــوای ژیانێكــی باشــتر 
الیــەك  هەمــوو  بــۆ 
ــوای  ــرەوە هی دەخــوازم، لێ

بەردەوامــی  و  ســەركەوتن 
خانمانــە  ئــەو  هەمــوو  بــۆ 

و  كاردەكــەن  كــە  دەخــوازم 
لەســەر پێــی خۆیــان وەســتاون و 

بوێرانــە هاتوونەتــە نێــو مەیدانــی كار 
و بژێــوی ژیــان پەیــدا دەكــەن، لێــرەوە 
پێیــان دەڵێــم دەســتتان خــۆش بــێ«.
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هونەرمەند دەڕوات.. هونەر دەمێنێت
ناوەندی هونەر لە بەغدا پایتەختی عیراق، تەنیا بە دوو شێوەكاری كورد ئاشنایە، محەمەد عارف سیامەنسووری 
و ئیسماعیل خەیات. بە دیوێكدا ئەمە نیشانەی ئەوەیە، ئەم دوو هونەرمەندەی كوردستان لە پێگەیەكی بەرز و 
بەهێزی هونەردان، بە دیوێكی دیكەشدا، ئەوە بەرەنجامی ئامادە بوونی ئەم دوو هونەرمەندەیە لە ڕووی چاالكی 
و ئەفراندنەوە لە بەغدا. مەبەستمە بڵێم، نیو سەدە بەر لە ئێستا، خەیات و سیامەنسووری لە یەكێك لە دیارترین 

شارەكانی جیهانی عەرەب لە ڕووی هونەری شێوەكارییەوە، وەك دوو هونەرمەند بە ناوی كوردەوە ناسرا بوون.

ئا/ تاریق كارێزی
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ئیســـماعیل خەیـــات )1944- خانەقیـــن( هـــەر لـــە 
منداڵییـــەوە بـــە دیمەنـــی بەردەاڵنـــی نێـــو چۆمـــی 
یـــان  ماســـی  جـــار  زۆر  بـــووە.  ئاشـــنا  ئەڵـــوەن 
ــی  ــو بەردەاڵنـ ــە نێـ ــرداری لـ ــە مـ ــوە بـ ــدەی بینیـ باڵنـ
ـــا  ـــەوە، تەنی ـــان وشـــك بوونەت ـــێ گی ـــەدا، ب دەم چۆمەك
ــە  ــەم دیمەنـ ــەوە. ئـ ــكیان ماوەتـ ــەڕ و ئێسـ ــت و پـ پێسـ
ئەندێشـــەی ئیســـماعیلی مێردمنداڵـــی زاخـــاو داوە، لـــە 
ـــەڕەی  ـــردووە و پ ـــەم ب ـــۆ قەڵ ـــی زوودا دەســـتی ب تەمەن
ـــەوە  ـــات دەگێڕێت ـــردووە. خەی ـــاران ك ـــڵ ب ـــەزی هێ كاغ
»هێشـــتا منـــداڵ بـــووم، مـــن و برایەكـــەم باڵندەیەكمـــان 
بـــە دیـــاری پـــێ درا، بـــەاڵم ڕۆژێكیـــان مـــردار بـــووەوە، 
ــو  ــە نێـ ــە لـ ــەو باڵندەیـ ــتمان. ئـ ــەوە ناشـ ــە خەمبارییـ بـ
زەینمـــدا مـــا، حـــەزم دەكـــرد بمێنێـــت و یـــاوەرم بێـــت، 
بـــەاڵم كـــە كۆچـــی كـــرد مـــن لـــە تابلۆیەكانمـــدا 
ئـــەم  دەدەم.«  پـــێ  هەمیشـــەیی  هەبوونێكـــی 
ســـەرەتایە زۆر و زوو گەشـــە دەكات، وەك خولیایەكی 
ـــادات، دیمەنـــی وشـــك و  ـــەر ن هەمیشـــەیی بەرۆكـــی ب
ـــوەن،  ـــی دەم چۆمـــی ئەڵ ـــڕاوی بەردەاڵن ـــان داب ـــە ژی ل
بیردانـــی ئـــەوی تەنیوەتـــەوە، ئیـــدی بـــۆ مـــاوەی یـــەك 
ــەدە، گەنجینـــەی نێـــو میشـــكی خـــۆی  ــە سـ چارەكـ
ــتاتیكا وەك گوتارێـــك، داباراندووەتـــە  بـــە زمانـــی سـ
ســـەر كاغـــەز، وەك كەســـێك خەریكـــی بنكـــۆڵ و شـــەن 
و كـــەو بێـــت، بـــواری نـــەداوە بچووكتریـــن ڕووبـــەری 
ســـەر كاغـــەزی ســـپی لـــە بارانـــی هێـــڵ و خـــاڵ بـــەدەر 
بێـــت. ســـەرەنجام ئەمـــە دەبێتـــە ســـتایل و تەكنیكـــی 

تایبـــەت بـــە خـــۆی. هـــەر خـــۆی و بـــەس.
خایانـــدووە،  ســـاڵی   30 نزیكـــەی  مانـــۆرەی  لـــەم 
خەیاتـــی هونەرمەنـــد بـــە ئاڵوگـــۆڕی نێـــوان جووتـــە 
پـــەڕەی  ڕەنگـــی ڕەش و ســـپی )قەڵەمـــی دار و 
ســـپی(، هونـــەری كـــردووە، هێنـــدەش تێیـــدا كارامـــە 
بـــووە، بینـــەر و كڕیـــاری هونـــەر و ڕەخنەگرانـــی بـــە 
الی خۆیـــدا ڕاكێشـــاوە، بـــە وردەكاریـــی بەرهەمـــی 
ــەواوی  ــی تـ ــردوون. ئەگەرچـ ــامی كـ ــۆی، سەرسـ خـ
بەرهەمـــی ئـــەو لـــەو مـــاوە درێـــژەدا هـــەر چەشـــنی 
هێڵـــكاری خـــۆی دەنوێنێـــت، بـــەاڵم هێڵكارییەكـــی 
بـــەدەر لـــە بـــەدی هێنانـــی هونـــەر نییـــە، بەڵكـــوو هـــەر 
ـــەرە و هەڵگـــری ســـتاتیكا و  ـــی هون ـــۆ خـــۆی كرۆك ب

ــەون. ــەی ئـ ــڕ ئەندێشـ ــووڵ و پـ ــاری قـ گوتـ
وەرچەرخانێـــك كـــە بەســـەر هونـــەری ئـــەودا دێـــت، لـــەو 
ـــەرییەوە.  ـــی هاوس ـــو ژیان ـــە نێ ـــە دەچێت ـــوو ك ـــەوە ب كات
ــدی  ــی وەك هونەرمەنـ ــەر عەلـ ــزە عومـ ــوو گەزیـ خاتـ

ئیســـماعیل  هاوژینـــی  و  شـــانۆ 
ســـەرەتای  نوقاڵنـــەی  خەیـــات، 
دەســـت پـــێ كردنـــی ڕەنگســـازییە 
لـــە الی ئیســـماعیل خەیـــات. ئـــەم 
ئـــاو  و  ڕەنـــگ  ڕۆن  جارەیـــان 
ڕەنـــگ و ئەكریلـــك )هێنـــدەی 

ـــی  ـــو جیهان ـــە نێ ـــم(، دێن ـــن بزان م
هونـــەری ئیســـماعیل خەیاتـــەوە، 
ــە  ــی ڕەش دەخەنـ ــەم و ڕەنگـ قەڵـ
پەراوێـــزەوە. لـــەم وەرچەرخانـــەدا 

بـــەرەو جیهانـــی ڕەنـــگ، هونەرمەنـــد 
و  یـــادەوەری  گەنجینـــەی  لـــە 
منداڵیـــی  ڕۆژانـــی  یـــادگاری 
ـــری  ـــە ب ـــەاڵم ل ـــادات، ب خـــۆی ال ن
نێـــوان  ئاوێزانـــی  ئـــااڵن و  تێـــك 
جووتـــە ڕەنگـــی ڕەش و ســـپی، 
ـــای  ـــان شـــەبەنگی دنی ـــەم جارەی ئ
ڕەنگســـتان بـــە ڕووی تابلـــۆدا 
دەكاتـــەوە. ڕوونتـــر لـــە جـــاران 

ماســـی و باڵنـــدەی نێـــو ڕووبـــار و 
چۆمـــی ئەڵـــوەن دەكێشـــێت. لـــە پـــاڵ 

ئەوەشـــدا زنجیـــرە تراژیدیـــای مێـــژووی 
بـــە  نـــاوەرۆك  وەك  كوردیـــش  تێكۆشـــانی 
چـــڕی دەخزێنـــە نێـــو بەرهەمـــی ئـــەوەوە. 

نەخشـــی هاوژینەكـــەی لـــە ئاراســـتە كردنـــی 
دیـــارە  بـــووە.  كاریگـــەر  هونەرەكەیـــدا 
بژیـــن،  لـــە ماڵێكـــدا  دوو هونەرمەنـــد 
ڕەنگـــی یـــەك ناگـــرن، بـــەاڵم دەچنـــە 
نێـــو جیهانـــی هونـــەری یەكدییـــەوە. 
دروســـت ئـــەوە لـــە نێـــوان ئیســـماعیل و 
گەزیـــزەدا ڕووی دا. دنیـــای ڕەنگیـــن 
گەزیـــزە  شـــانۆی  خولیـــای  بـــە 
بەرهەمـــی  دەیـــان  هەوێنـــی  دەبێتـــە 

ـــن  ـــە دەبینی ـــش، بۆی ئیســـماعیلی نێگاركێ
خەیـــات چەنـــد پیشـــانگایەك بـــە پۆرترێتـــی 

هەمەجـــۆر كەســـایەتیی شـــانۆ دەكاتـــەوە. 
ــد  ــیدا، هونەرمەنـ ــەم بەرهەمانەشـ لـ

هـــەزار  و  پێچاوپێـــچ  هێڵـــی 
دیمەنەكانـــی  هـــەزاری  بـــە 
ڕۆژگاری تەمەنـــی منداڵـــی 
وەك  بەڵكـــوو  نـــاكات،  بـــزر 
ڕوخســـاری  لـــە  پاشـــخانێك 
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دەنوێنێـــت. خـــۆ  شـــانۆیدا  پۆرترێتەكانـــی 
ئیســـماعیل  بێـــت،  هەڵوێســـت  هونـــەر  ئەگـــەر 
خەیـــات لـــە ڕیـــزی پێشـــەوەی هونەرمەندانـــی 
بـــە هەڵوێســـتدا دێـــت. پیاوێكـــی ســـادە، بـــەاڵم 
هونەرمەندێكـــی پایـــە بـــەرز بـــوو. هـــەردەم لـــە 
بـــەرەی گـــەل و نیشـــتیمانی خۆیـــدا بـــوو. بـــە ڕەچاو 
ــەڵ  ــەرزی هونەرەكـــەی، لەگـ كردنـــی پێگـــەی بـ
دامەزراندنـــی حوكمەتـــی باشـــووری كوردســـتان 
بەڕێوەبـــەری  یەكەمیـــن  بـــە  كـــرا   )1992(
هونـــەری شـــێوەكاری لـــە وەزارەتـــی ڕۆشـــنبیری. 
بناغـــەی كاری ئـــەو بەڕێوەبەرایەتییـــەی دانـــا. 
-1994( كوردســـتاندا  ناوخـــۆی  شـــەڕی  لـــە 
1998( لـــە گونـــدی پیـــرەر لـــە نێوانـــی هەولێـــر 
و كۆیـــە، پـــرۆژەی )ئاشـــتی بـــۆ كوردســـتان(ی 
ــاكام  ــە ئـ ــد بـ ــن هونەرمەنـ ــداریی چەندیـ ــە بەشـ بـ
گەیانـــد. ئـــەو تارمایـــی ســـنوورەی لـــە ئاكامـــی 
شـــەڕی ناوخـــۆ لـــەو شـــوێنەدا دروســـت بووبـــوو، 
خەیاتـــی هونەرمەنـــد بـــە نەخشـــاندنی شـــاخ و 
دروشـــمی  نووســـینی  و  شـــوێنە  ئـــەو  بـــەردی 
ـــی  ـــەر ســـێ زمان ـــە ه ـــۆ كوردســـتان( ب )ئاشـــتی ب
ـــە ئاراســـتەی  ـــزی، ب ـــی و ئینگلی ـــوردی، عەرەب ك

ســـەنگەری پێشـــمەرگەی هـــەردوو بـــەرەی شـــەڕ، 
ــتاتیكا، كاری  ــاری سـ ــی ڕەنـــگ و گوتـ ــە زمانـ بـ
بـــۆ ســـڕینەوەی ئـــەو تارماییـــەی ســـنوور كـــرد. 
الیەنـــی  هـــەردوو  ســـەركردایەتیی  ئەندامانـــی 
شەڕەكەشـــی لـــە كردنـــەوەی پیشـــانگا دەگمـــەن و 

نموونەییەكەیـــدا بەشـــدار كـــرد.
چەندیـــن  لـــە  عیـــراق،  و  كوردســـتان  لـــە  جگـــە 
واڵتـــی عـــەرەب، ئاســـیا، ئەوروپـــا و ویالیەتەكانـــی 
یەكگرتـــووی ئەمریـــكا، )60( پیشـــانگای تایبەتـــی 
كردووەتـــەوە، لـــە پـــاڵ ئەوەشـــدا، لـــە دەیـــان پیشـــانگای 
جیهانـــدا،  جۆربەجـــۆی  واڵتانـــی  لـــە  هاوبـــەش 
بەشـــداریی كـــردووە. بـــۆ بەجـــێ گەیاندنـــی پـــرۆژەی 
هونـــەری و گوتنـــەوەی بابەتـــی هونـــەر، ســـەردانی 
چەندیـــن واڵتـــی بیانیـــی كـــردووە. بـــە چەنـــد ڕۆژێـــك 
ــاری  ــە شـ ــكات، لـ ــی بـ ــی دوایـ ــەوەی كۆچـ ــەر لـ بـ
عەرەبـــدا،  یەكگرتـــووی  ئیماراتـــی  لـــە  شـــاریقە 
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ـــەوە.  ـــی كرای ـــە بەرهەمەكان پیشـــانگایەكی تایبـــەت ب
ئـــەوە دوازدەمیـــن پیشـــانگایە كـــە بـــە ناونیشـــانی 
)نیشـــانەیەكی دیـــار( لـــە مۆزەخانـــەی شـــاریقەدا بـــۆ 
ــەوە.  ــەرەب دەكرێتـ ــی عـ ــێوەكارانی جیهانـ ــەورە شـ گـ
ئیســـماعیل خەیـــات وەك هونەرمەندێكـــی كوردســـتان 
لـــە چوارچێـــوەی دەوڵەتـــی عیراقـــدا، ئـــەم دەرفەتـــەی 
بـــۆ ڕەخســـا، كـــە بـــە شایســـتەییەوە بـــۆ كردنـــەوەی 
پیشـــانگایەكەی هەڵبژێـــردرا. بـــە هـــۆی ئـــەوەی 
نەبـــوو،  بـــاش  هونەرمەنـــد  تەندروســـتیی  بـــاری 
عومـــەر  گەزیـــزە  خاتـــوو  بوونـــی  ئامـــادە  بـــە 
عەلیـــی هاوســـەری و هەیـــاس خەیاتـــی كـــوڕی، 
پیشـــانگایەكەی شـــارقە كرایـــەوە، تـــا 27/تشـــرینی 
بـــەردەوام دەبێـــت و 130 تابلـــۆی  دووەم/2022ش 

ئـــەوی تێـــدا نمایـــش كـــرا. 
ــۆدا  ــی تابلـ ــەم هێنانـ ــە بەرهـ ــات لـ ــماعیل خەیـ ئیسـ
كارامەییەكـــی بـــێ وێنـــەی دەنوانـــد. بـــە درێژایـــی 

60 ســـاڵ نزیكـــەی )7( هـــەزار تابلـــۆی دروســـت 
كـــردووە. بـــۆ مـــاوەی نزیكـــەی چارەكـــە ســـەدەیەك 
لـــە قوتابخانەكانـــی ســـلێمانیدا سەرپەرشـــتیاری 
لـــە  ئەمریكـــی  زانكـــۆی  لـــە  بـــووە،  هونـــەر 

ــەوە. ــەری داوەتـ ــەی هونـ ــلێمانی وانـ سـ
دامەزرێنـــەری  ئاغالـــە  ڕۆســـتەم  هونەرمەنـــد 
گەلەریـــی ئاغالـــە لـــە كۆیـــە، لـــە فێســـبووكەكەی 
ژمـــارە  بـــەو  »هەتـــا  نووســـیویەتی  خۆیـــدا 
كەمـــەی شـــاری ڕۆشـــنبیری لـــە ڕۆژی ناشـــتنی 
هونەرمەندێكـــی گـــەورە و نـــاودار ئامـــادە بـــن، 
ــماعیل  ــاد ئیسـ ــە ڕەوانشـ ــەت، نـ ــە دەوڵـ ــە دەبینـ نـ
جیهانـــی.«  نیگاركێشـــێكی  دەبێتـــە  خەیـــات 
گـــەورە  بیرمەنـــدی  ســـپاردنی  خـــاك  بـــە  لـــە 
مەســـعوود محەمەدیـــش خەڵكـــی كـــەم بەشـــدار 
ـــی  ـــە پیاوان ـــە گـــەل ب ـــەوە نیشـــانەی ئەوەی ـــوون. ئ ب
ــد و  ــنایە. هونەرمەنـ ــۆی نائاشـ ــووی خـ هەڵكەوتـ
ــەر و  ــەاڵم هونـ ــك دەڕوات، بـ ــوو بەهرەمەندێـ هەمـ
بەرهەمـــی بەهـــرە، هـــەر دەمێنێـــت، ئەویـــش چـــۆن؟ 
بـــە دروســـت كردنـــی مۆزەخانـــەی تایبـــەت. ئیـــدی 
ئاخـــۆ ئـــەو دەرفەتـــە بـــۆ ئیســـماعیل خەیـــات 

ــا؟ ــان نـ ــێت یـ دەڕەخسـ
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ئەگەرچـــی شـــێواز و جـــۆری خـــواردن 
و شـــوێن بـــە یەكێـــك لـــە گرنگتریـــن 
كارەكانـــی كچـــە ئەكتـــەر و مۆدێلـــەكان 
و  بەرنامـــە  هەریەكیـــان  و،  دادەنرێـــت 
ــە  ــێواز و جـــۆری خواردنـــی تایبـــەت بـ شـ
خۆیـــان هەیـــە و بـــە بەشـــێكی نەپچـــڕاوی 
ژیانیانـــی دادەنێـــن، بـــۆ ئـــەوەی هەمیشـــە 
لەشـــوالریان رێـــك و جـــوان بێـــت و رۆڵـــی 
زیاتـــر لـــە فیلمـــەكان وەربگـــرن و دڵـــی 
دەرهێنەرانیـــش رازی بكـــەن و ســـەرنجیان 
كاتـــدا  هەمـــان  لـــە  بـــەاڵم  رابكێشـــن، 
ــدەن و  ــێوازە البـ ــەم شـ ــان لـ ــە هەندێكیـ رەنگـ

گرنگییەكـــی زۆریشـــی پـــێ نـــەدەن.
الی خۆیـــەوە كچـــە ئەكتـــەر و مۆدێلـــی 
هینـــدی )تاپســـی پانـــۆ( پێچەوانـــەی ئـــەم 
جـــۆرە كارانەیـــە و بـــە ئاشـــكرا تامەزرۆیـــی 
عارەبانـــەی  ســـەر  خواردنـــی  بـــۆ  خـــۆی 
راگەیانـــد،  دەلهـــی  شـــاری  شـــەقامەكانی 
ئەمـــەش واتـــە هیـــچ بەرنامەیەكـــی نییـــە وەك ئـــەو 
ئەكتەرانـــەی دابەزاندنـــی كێشـــی لەشـــیان بـــە گرفتێكـــی 
گـــەورە دادەنێـــن، تاپســـی لـــە دیمانەیەكـــی رۆژنامەوانیـــدا 
دەربـــارەی خۆشەویســـتیی خـــۆی بـــۆ خواردنـــی سەرشـــەقامەكان 
زانیاریـــی  و  دەلهـــی  بچێتـــە  بیـــەوێ  كەســـێك  دەڵێـــت: »هـــەر 
ـــن خـــواردن لەســـەر  ـــارەی باشـــترین و بەتامتری ـــت دەرب پێویســـتی هەبێ
شـــەقامەكانی ئـــەم شـــارە، پێویســـتە راوێـــژ بـــە مـــن بـــكات، چونكـــە من 
ـــەقامەكان  ـــی سەرش ـــم، خۆشەویســـتیی خواردن ـــارەزای هەموویان ش
بـــە تونـــدی خـــۆی بەســـەر بیـــر و هـــزری منـــدا ســـەپاندووە، زۆر 
ـــەاڵم  ـــەم، ب ـــركاری دانیماركـــی دەك ـــە شـــیرینی و هەوی حـــەز ل
عاشـــقی خواردنـــی هیندیـــم و بەرگـــەی ئـــەو خواردنـــە 
خۆشـــانە ناگـــرم كـــە لەســـەر عارەبانـــەكان دانـــراوە و 

خەڵـــك دەوری داوە، بـــۆ ئـــەوەی بیخـــوات«.

تاپسی جیاوازە
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Mission Im�(  لــە بەشــی شەشــەمی زنجیــرە فیلمەكانــی
possible( خانمــە ئەكتــەری بــە رەچەڵــەك ســویدی )ریبیــكا 
فێرگسۆن( رۆڵی سیخوڕێكی دەبینی، لەبەر ئەوەی پێشتر رۆڵی 
لەو شێوەیەی بینی بوو، ئەوا توانی زۆر سەركەوتووانە لەو بەشە 

نوێیەدا دەربكەوێت و سەركەوتن بەدەست بهێنێت.
جیــا لــە فیلمــی ســیخوڕی، ریبیــكا بەشــداریی لــە فیلمــی 
ترسناكیشــدا كــردووە و سەركەوتنیشــی بەدەســت هێنــاوە، ئەویش 
لــە فیلمــی »live« بــوو كە لە لیســتی ســەركەوتووترین فیلمە 
ترســناكەكانی ســاڵی 2017دا بوو، ریبیكا خۆشحاڵیی خۆی بۆ 
ســەركەوتنی فیلمەكــە دەربــڕی و ئاماژەی بــەوەدا كە ئەم جۆرە 
كارە پێویستی بە نمایشی جیاواز و تەكنیكی كوالێت بەرز هەیە.
Mission Im�(  ریبیكا سەبارەت بە گرنگیی رۆڵەكەی لە
possible( دا بــۆ كاروانــی هونــەری خۆی دەڵێت: »ئەوەی 

زۆر دڵخۆشــی كــردم لــەو فیلمــە، كاركردن 
بوو لەگەڵ ئەكتەری ناسراوی جیهانی 
تــۆم كــروز، هەرچەنــدە پێیــان گوتــم 
كــە كاركــردن تا راددەیــەك زەحمەتە 
لەگــەڵ ئــەودا، بــەاڵم مــن توانیم 
ئەركەكــەی خۆم بەجــێ بگەیەنم، 
ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی بــە 
)ئافرەتــی بەهێــز( وەســفم بكەن، 
كــروز  فیلمەكانــی  هەروەهــا 
جووڵــەی  و  ئەكشــن  هەمیشــە 
زۆری تێدایــە و زۆربەی رۆڵەكان 
راستەوخۆ خۆی ئەنجامی دەدات، 
ئەمەش زیاتر هانی دام بۆ ئەوەی 

بەو رۆڵە رازی ببم، چونكە خۆیشم 
حەز بەو رۆاڵنە دەكەم«.

دەربـــارەی كاریگەریـــی تـــۆم كروزیـــش 
دەڵێـــت: »مـــن زۆر حـــەزم دەكـــرد لـــە نزیكـــەوە 

كـــروز ببینـــم لـــە كاتـــی ئەنجامـــی پرۆڤـــەكان، بۆیـــە 
لـــە هەموویـــان ئامـــادە دەبـــووم و زۆریـــش هەوڵـــم دا 

ســـوودیان لـــێ وەربگـــرم«.

فیلمی ترسناك پێویستی بە 
ئەدای جیاواز و تەكنەلۆژیای 

بەرزە

ڕیبێكا فێرگسۆن: 
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ــی  ــە دامەزراندن ــاڵ ل ــە دە س ــر ل ــەم وەرزە دوای زیات ــە ئ ــان ك ــەی وەرزشــیی زانكــۆی جیه ــی یان ــی پێ ــی تۆپ تیپ
پلێتــی ســەركەوتنی لــە ریــزی یانــە پلــە دووەكان بــۆ پلــە یەكەكانــی كوردســتان بەدەســت هێنــا، ئــەم وەرزەش دەســتەی 
ــە  ــن ل ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــەوە، ب ــە یانەكــەدا كۆكردووەت ــە یاریزانــی الوی ل كارگێڕیــی یانەكــە تیپێكــی تۆكمــەی پــڕ ل
ــەی  ــە بەشــداریی 19 یان ــی ب ــارە ڕۆژی 14ی مانگــی 11 یارییەكان ــە بڕی ــی كوردســتان، ك ــە یەكەكان ــی پل خول
ــازی  ــە نی ــی ئەمســاڵی خولەك ــو میوان ــش وەك ــەی زانكــۆی جیهانی ــێ دەكات، یان ــتان دەســت پ ــارەكانی كوردس ش
گــەورەی هەیــە لــە خولەكــە، بــۆ ئــەوەی بتوانێــت ئەنجامــی شایســتە بەدەســت بهێنــێ لــە خولێكــی گــەورەی 
كوردســتان وەكــو یەكــەم وەرزی بەشــداریی كردنــی، بــۆ ئــەم مەبەســتەش گۆڤــاری گــواڵن ڕاپۆرتێكــی لەســەر 

ــوو. ــان هەب ــە قســەی خۆی ــەری یانەك ــزان و ڕاهێن ــردووە، یاری ــە ئامــادە ك ــی یانەك ئامادەكاری

لە خولی كوردستاندا

راپۆرتی: كارزان كانەبی

محەمــەد عەلــی ڕاهێنــەری یانەكــەش لە بارەی ئامادەكردنی 
تیپەكــە گوتــی: »ئــەم وەرزە بــە شــێوەیەكی جیاوازتــر لــە 
گۆڕانكاریــی  و  كــردووە  ئامــادە  خۆمــان  ڕابــردوو  وەرزی 
تەواومــان كــردووە لــە ریــزی پێكهاتەی یانەكەمــان، هەرچەندە 
یاریــگای  لەســەر  ئامادەكارییەكانمــان  مانگێكــە  مــاوەی 
خۆمــان دەســت پــێ كــردووە و، ژمارەیــەك یاریــی دۆســتانەی 

لــە بــارەی ئامادەكارییەكانیــان بــۆ وەرزی ئەمســاڵ ئەندازیــار 
بورهــان ســابیر ســكرتێری یانــەی وەرزشــیی زانكــۆی جیهــان 
بــۆ گۆڤــاری گــواڵن گوتــی: »ئامادەكارییەكانمــان مــاوەی 
مانگێكــە لەســەر یاریگــەی خۆمــان دەســت پــێ كــردووە، بــە 
ئامانجــی بەدەســتهێنانی ئەنجامــی گــەورە لــە خولــی یانە پلە 
یەكەكانــی كوردســتان، جگــە لــەوەش گۆڕانكاریمــان كــردووە 
ــە  ــان ل ــد یاریزانێكم ــان و چەن ــەی یانەكەم ــزی پێكهات ــە ری ل
ریــزی یانەكــە هێشــتووەتەوە و چەندیــن یاریزانــی تازەشــمان لــە 
یانەكانــی دیكــەی كوردســتان هێنــاوە، سوپاســی پاڵپشــتیی 
ســەرۆكی یانەكەمــان دەكەیــن، بــۆ ئــەو پشــتگیرییەی لــە 
یانەكــە و لــە یاریزانانــی دەكات، بــۆ درێــژە پێدانــی كارەكانمــان 
لــە خولــی پلــە یەكــی یانەكانــی كوردســتان، كــە ئەمســاڵ 
خولەكــە تــەواو جیــاوازە لەگــەڵ وەرزی ڕابــردوو، كــە ئێمــە 
لــە خولــی پلــە دووی یانەكانــی كوردســتان ســەركەوتووین«، 
ــت  ــدا بێ ــە توانامان ــەوەی ل ــان گوتیشــی: »ئ ــار بوره ئەندازی
ناكەیــن،  درێغــی  یانەكەمــان  و  وەرزش  خزمەتكردنــی  لــە 
ــەری  ــت و ڕكاب ــاش و تۆكمەمــان هەبێ ــت تیپێكــی ب دەمانەوێ
لــە  شایســتە  ئەنجامــی  بەدەســتهێنانی  ســەر  لــە  بكەیــن 
بــە  ســەرەتاوە  لــە  هــەر  روونــە،  ئێمــە  ئامانجــی  خولەكــە، 
شــێوەیەكی رێكوپێــك ئامادەكارییەكانمــان دەســت پــێ كــردووە 
و هەمــوو هەوڵێــك دەدەیــن بــۆ ئــەوەی بتوانیــن ئاســتێكی 

ــەدا«. ــە خولەك ــن ل شایســتە پێشــكەش بكەی
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ئامادەكارییشــمان لەگــەڵ تیپەكانــی دیكــەی كوردســتان و 
عێراقیــش ئەنجــام داوە، بــۆ ئــەوەی بتوانیــن پێكهاتەیەكــی 
كوردســتان  یەكــی  پلــە  خولــی  وەرزەی  ئــەم  بــۆ  تۆكمــە 
دیــاری بكەیــن، مەشــقەكانمان بــەردەوام دەكەیــن، بــۆ ئــەوەی 
كەموكوڕییەكانــی هێڵەكانــی یاریكردنمــان چارەســەر بكەیــن 
و بــۆ هەمــوو هێڵەكانــی یاریكــردن یاریزانــی یەدەگیشــمان 
هەبێــت، سوپاســی دەســتەی كارگێڕیــی یانەكەمــان دەكەیــن 
ــەم وەرزە ئاســت و  ــەوێ ئ ــان، دەمان ــی بەردەوامی ــۆ هاوكاری ب
ئەنجامــی شایســتە پێشــكەش بكەیــن، چونكــە لــە خولــی 
پلــە یــەك ئەمســاڵ 19 یانەیــە هەمــووی ڕكابەریــی دەكــەن 
لەســەر بەدەســتهێنانی ئەنجامــی شایســتە، ئێمــەش وەكــو 
یانــەی زانكــۆی جیهــان، هەمــوو هەوڵێــك دەدەیــن بــۆ ئــەوەی 

ــی ئەمســاڵ بیــن«. ــی خول ــە بەهێزەكان ــە تیپ ــك ل یەكێ
الی خۆیشــیەوە كامــەران محەمەدكاپتنــی یانــەی وەرزشــیی 
زانكــۆی جیهــان لــە بــارەی ئامادەكارییەكانــی تیپەكەیــان 
ــردووش لەگــەڵ  گوتــی: »وەكــو كاپتنــی یانەكــە وەرزی راب
یانەكــە توانیمــان تیپەكەمــان ســەر بخەیــن بــۆ ریــزی یانــە پلــە 
یەكەكانــی كوردســتان، ئەمســاڵیش بــە هەمــان رۆحییەتــی 
وەرزی ڕابــردوو یــاری دەكەیــن، هــەر چەنــدە گۆڕانــكاری 
لــە تیپەكــە كــراوە بــۆ ئــەوەی بتوانیــن لــەم وەرزە ئاســت و 
ئەنجامــی باشــتر پێشــكەش بكەیــن لــە خولــی پلــە یــەك، 
لەگــەڵ ئەوەشــدا خولەكــە بــە تــەواوی جیــاوازە و دوور و 
درێژتــرە لــە وەرزی ڕابــردوو، دەمانەوێــت ئــەوەی لــە توانمانــدا 
بكەیــن،  جیهانــی  زانكــۆی  یانــەی  بــە  پێشــكەش  بێــت، 
سوپاســی كارگێڕیــی یانەكــەش دەكەیــن، ئــەوەی لــە توانایــان 
دابــووە هــاوكار و پاڵپشــتی ئێمــەی یاریزانــان بــوون، هیــوادارم 
ــە  ــن ل ــن ئاســت و ئەنجامــی شایســتە پێشــكەش بكەی بتوانی

ــی كوردســتان«. ــە یەكــی یانەكان ــی پل خول
یاریــدەدەری  ئەحمــەد  كارزان  بابەتــە  بــەم  ســەبارەت  هــەر 

ئــەم  ئامادەكارییەكانــی  بــارەی  لــە  یانەكــەش  ڕاهێنــەری 
وەرزیــان، بــۆ گۆڤــاری گــواڵن گوتــی: »مــاوەی مانگێكــە 
دەستمان كردووە بە كۆكردنەوەی یاریزانان و مەشقەكانیشمان 
دەســت پــێ كــردووە، ئەمســاڵ تاقیكردنەوەشــمان بــۆ ئاســتی 
یارییەكــی  چەنــد  لــەوەش  جگــە  و  كــردووە  یاریزانــان 
دەمانــەوێ  داوە،  ئەنجــام  ئامادەكارییشــمان  دۆســتانەی 
ــاش  ــی ب ــەك یاریزان ــەوەی ژمارەی ــۆ ئ ــك، ب ــە ئەنجامێ بگەین
دەستنیشــان بكەیــن بــۆ پێكهاتــەی ســەرەكیی تیپەكەمــان، 
لەگــەڵ دەســتەی ڕاهێنەریــی یانەكەمــان كۆمەڵێــك یاریزانــی 
الوو چەنــد یاریزانێكــی بــە ئەزموونیشــمان هێنــاوە، بــۆ ئەوەی 
تیپەكــە بــە تــەواوی ئامــادە بكەیــن، تاكــە گرفتــی ئێمــە ئــەوە 
بــووە كــە دەرنــگ دەســتمان بــە ئامــادەكاری كــردووە، ئەویــش 
ئومێــدی  بــەاڵم  بــوو،  یاریزانــان  تاقیكردنــەوەی  بەهــۆی 
زۆرمــان بــەو یاریزانانــە هەیــە كــە بــە رۆحییەتێكــی بــەرزی 
وەرزشــی بتوانــن ئاســت و ئەنجامــی گــەورە بەدەســت بهێنیــن 
ــتان، كەمپێكــی مەشقیشــمان  ــی كوردس ــە یەك ــی پل ــە خول ل
ــن، جگــە  ــان بدەی ــە تیپەكەم ــەرە ب ــەوەی پ ــۆ ئ ــەوە، ب كردووەت
پەروەردەیــی  و  دەروونــی  الیەنــی  لەســەر  كارمــان  لــەوەش 
جــوان  وەرزشــێكی  ئــەوەی  بــۆ  كــردووە،  یاریزانەكانمــان 
پێشــكەش بكەیــن، بەهیــوای ئــەوەی بتوانیــن خولــی پلــە 
یەكــی كوردســتان جــوان بكەیــن، هــەوڵ دەدەیــن ژمارەیەكــی 
قــورس بیــن لــە خولــی پلــە یەكــی كوردســتان و دەمانەوێــت لــە 
ــە  ــز بیــن، یاریزانەكانمــان ل هەمــوو ڕوویەكــەوە تیپێكــی بەهێ
پێنــاو نــاوی یانــەی زانكــۆی جیهــان دەجەنگــن لــە خولەكەدا، 
ئەندامانــی  و  یانەكــە  كارگێڕیــی  دەســتەی  بەهاوكاریــی 
ــە یەكــەم وەرزی خولــی  یانەكــە بتوانیــن وەرزشــێكی جــوان ل
یانــە پلــە یەكەكانــی كوردســتان پێشــكەش بكەیــن، سوپاســی 
ســەرۆكی یانەكــەش دەكەیــن بــۆ ئــەو پاڵپشــتییە بەردەوامــەی 

لــە یانەكەمــان دەكات«.

61 ژمارە )1339(  2022/10/31

زش
وەر



ژمارە )1339(  622022/10/31

زش
وەر

یاریزانــی  جیــرۆ،  ئۆلیڤیــێ  فەرەنســی  هێرشــبەری 
یانــەی ئــەی ســی میــان، بــه  پیرۆزباییكــردن لــه  كه ریــم 
ــه   ــۆن دۆر، كۆتایــی ب ــه وه ی بال ــه ی بردن ــه  بۆن بنزێمــا ب

هێنــا. هاونیشــتمانییه كه ی  له گــه ڵ  كێشــه كانی 
جیــرۆ، لــە هەژمــاری خــۆی لــە تــۆڕی ئینســتاگرام، 
ڤیدیۆیه كــی لــه  ســتۆری باڵوکــردەوە، کــە ئەســتێرەی 
دۆر  باڵــۆن  بنزێمــا خه اڵتــی  كه ریــم  مەدریــد  ریــال 
وه ك  فوتبــۆڵ   فڕانــس  گۆڤــاری  كــه   وه رده گرێــت، 

ســاڵی 2022  بــۆ  جیهــان  یاریزانــی  باشــترین 
به خشــی. پێــی 

نووســیویەتی:  ڤیدیۆیه كــه   له ســه ر  جیــرۆ 
ده كــه م. بنزێمــا  کەریــم  لــە  پیرۆزبایــی 

پێشــتر گــرژی لــه  نێــوان جیــرۆ و بنزێمــادا هه بــوو، 
ئه ویــش کاتێــک بنزێمــا گاڵتــەی بــە جیــرۆ كــرد لــه  

وەاڵمــی پرســیارێکدا بــۆ یەکێــک لــە فۆڵۆوەرەکانــی 
لــە ڤیدیۆیەکــدا لــە ئینســتاگرام، دەربــارەی ئــەوەی کــێ 

باشــترە، ئــه و یــان جیــرۆ.
بنزیمــا لــە وەاڵمــدا گوتبــووی: ناتوانیــت ئۆتۆمبێلــی 
فۆرمــۆال 1 لەگــەڵ ئۆتۆمبێلــی کارتینــگ تێکــەڵ 
بکەیــت، مــن هاوڕێیه تــم له گــه ڵ جیــرۆ هه یــه ، بــەاڵم 

دەزانــم کــە مــن ئۆتۆمبێلــی فۆرمــۆال 1م.
بنزێمــادا  کەریــم  وەاڵمــی  لــە  جیرۆیــش  ئۆلیڤیێــر 

ئۆتۆمبێلــی  وەک  مــن  باشــە  گوتبــووی: 
کارتینگــم، بــەاڵم مــن مۆندیالــم به ده ســت 

هێنــاوه .

بــۆ یەکەمجــار بــە میوانداریــی دوو واڵت بەڕێوەدەچێــت، 
جیــاواز  یاریــگای   10 لــە  ئوســترالیا  و  نیوزلەنــدە 

دەکــەن. یارییــەکان  میوانداریــی 
2023ـــی  مۆندیالــی  تیروپشــکی  نیوزلەنــدە،  لــە 
خانمــان راکێشــرا، هەڵبــژاردەی ئەمریــکا لــە هەڵمەتــی 
پێنجــەم  کۆمــەی  لــە  نازناوەکــە  لــە  پارێزگاریکــردن 
و  هۆڵەنــدا  و  ڤێتنــام  هەڵبژاردەکانــی  رووبــەڕووی 
دەبێتــەوە،  پااڵوتنــەکان  پاشــکۆی  هەڵبژاردەیەکــی 
یاریــی کۆتایــی  لــەم کۆمەڵەیــە  ئەمریــکا و هۆڵەنــدا 
مۆندیالــی رابــردوو دووبــارە دەکەنــەوە ئەوکاتــەی ئەمریــکا 

بــردەوە. هۆڵەنــدای  لــە   0-2 کۆتایــی  یاریــی 
بردنــەوەی  لــە  ریکــۆردن  خاوەنــی  ئەمریــکا  خانمانــی 
ســااڵنی 1991،  لــە  جــار  چــوار  و  مۆندیــال  نازنــاوی 

پاڵــەوان. بوونەتــە   2019 و   2015  ،1999
لــە کۆمەڵــەی یەکەمیــش هەڵبژاردەکانــی نیوزلەنــدەی 
میوانــدار، نەرویــج، فلیپیــن و سویســرا بەیــەک دەگــەن، 
میوانــدار  ئوســترالیای  دووەم  کۆمەڵــەی  لــە  هەروەهــا 
رووبــەڕوو  کەنــەدا  و  نێجیریــا  و  ئێرلەنــدا  کۆمــاری  و 
هەڵبژاردەکانــی  ســێیەمیش  کۆمەڵــەی  لــە  دەبنــەوە، 
ئیســپانیا، كۆســتاریکا، زامبیــا و ژاپــۆن بەرامبــەر یەکتــر 
هەریەکــە  لــە کۆمەڵــەی چوارەمیــش  دەکــەن،  یاریــی 
لــە ئینگڵتــەرە، دانیمــارك و چیــن رکابەریــی دەکــەن و 
پااڵوتنەکانیــش  دیکــەی  هەڵیژاردەیەکــی  چاوەڕێــێ 

دەکــەن.
فەرەنســا،  هەڵبژاردەکانــی،  شه شــه م  کۆمەڵــەی  لــە 
جامایــکا، بەڕازیــل و هەڵبژاردەیەکــی دیکــە رووبــەڕوو 
دەبنــەوە. کۆمەڵــەی حه وتــه م پێکهاتووە لــە هەڵبژاردەکانی 

ســوید، باشــووری ئەفریقــا، ئیتاڵیــا و ئەرژەنتیــن.
بەشــداری  یەکەمجــارە  کــە  مەغریبیــش  هەڵبــژاردەی 
رووبــەڕووی  هەشــتەم  کۆمەڵــەی  لــە  دەکات  مۆندیــال 
ئەڵمانیــای خاوەنــی دوو نازنــاوی مۆندیــال و کۆڵۆمبیــا و 

کۆریــای باشــوور دەبێتــەوە.

لە ساڵی داهاتوو نۆیەمین 
جامی جیهانیی خانمان

جیرۆ و بنزیما ئاشتبوونەوە
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ــس ســانت  ــەوەی گرێبەســتەکەی لەگــەڵ پاری ــە نوێکردن ــك ل ــد مانگێ دوای چەن
ــەم  ــۆ پاریســیانی فەرەنســی ناوەڕۆکــی گرێبەســتی ئ جێرمــان، رۆژنامــەی ل
یاریزانە لەگەڵ یانەکەی ئاشــکرا دەکات و بە گشــتی ئێمباپێ لە ماوەی 
گرێبەســتەکەی 630 ملیــۆن یــۆرۆ لــە ســانت جێرمــان وەردەگرێــت و پێــش 
مێســی و رۆناڵــدۆ دەکەوێتــەوە، ئــەم بــڕە پارەیــەش دەکاتــە چارێگێــک 

لــە بودجــەی یانــەی پاریــس ســانت جێرمــان.
گەرچــی لــە هاوینــی رابــردوو نزیــک بــوو لــە جێهێشــتنی ریزەکانــی 
زۆر  هەوڵێكــی  دوای  بــەاڵم  جێرمــان،  ســانت  پاریــس 
فەڕەنســیەکە  ئەســتێرە  توانــرا 
رازی  مــاددی  بەزەبــری 
بکرێــت لــە پاریــس بمێنێتــەوە، 
رابــردوو  هاوینــی  لــە 
گرێبەســتەکەی ئێمباپــێ 
تاکــو  و  ســاڵ  ســێ  بــۆ 

نوێبکرێتــەوە.  2025 هاوینــی 
دوای چەنــد مانگێــک لــە نوێکردنــەوەی پەیونــدی نێــوان یانــە و یاریزانــە فەرەنســیەکە، 
ئێســتا رۆژنامــەی لــۆ پاریســیان ناوەڕۆکــی گرێبەســتەکەی ئێمباپێــی لەگــەڵ ســانت 
جۆرێــک  بــە  مێژوویــی،  و  خەیاڵــی  کــردووە، گرێبەســتێکی  ئاشــکرا  جێرمــان 
ــێ. ــان ئێمباپ ــە دەســتی کیلی ــە فەرەنســیەکە دەکەوێت چارێگــی بودجــەی یان

بەپێــی ســەرچاوەکە ئێمباپــێ بەپێــی گرێبەســتەکەی لەگــەڵ ســانجێرمان 
630 ملیــۆن یــۆرۆی دەســت دەکەوێــت، ئەمــەش بــە گرانبەهاتریــن 
گرێبەســت دادەنرێــت لــە مێــژوودا و پێــش مێســی و کریســتیانۆ 

دەکەوێتــەوە.
مووچەی ســااڵنەی ئێمباپێ 72 ملیۆن یۆرۆیە، پاداشــتی 
نوێکردنــەوەی گرێبەستەکەشــی 180 ملیــۆن یۆرۆیــە و 
بــە ســێ بــەش ئــەم بــڕە پارەیــە بــە تەواوەتــی وەردەگرێــت، 
لەالیەکــی دیکــە 70 ملیــۆن یــۆرۆ وەکــو پاداشــتی 
ــۆ  ــتوانرێت ب ــت، دەش ــۆ یانەکــەی وەردەگرێ دڵســۆزی ب
ــان 10  ــتنەوەی یاریزان ــەی گواس ــەر بازاڕێکــی هاوین ه
ملیــۆن یــۆرۆی دیکــە زیــاد بکرێــت تــا ئــەو کاتــەی 

ــەواو دەبێــت. گرێبەســتەکەی ت
دەشــکێنێت  مێســی  لیۆنێــل  ریکــۆردی  مباپــێ 
بــۆ 2021 ئەســتێرە  نێــوان ســااڵنی 2017  لــە  کــە 
ئەرژنتینیەکــە بەهــای گرێبەســتەکەی گەیشــتووەتە 
و  نێیمــار  ئەوانیــش  دوای  لــە  یــۆرۆ،  ملیــۆن   555
رۆناڵــدۆی پۆرتوگالــی و 
گاریــس بەیــڵ و پــۆل 
پۆگبــا دەبینرێــن.

ئێمپاپێ ریکۆردی میسی شکاند
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تیروپشكی خولی یانە پلە یەكەكانی كوردستان ڕاكێشرا
لە هۆڵی قوتابخانەی ئیشـــق بە ئامادەبوونی ســـەرۆكی 
ـــە  ـــە پل یەكێتـــی تۆپـــی پێـــی كوردســـتان و نوێنـــەری یان
ــارەكانی كوردســـتان، تیروپشـــكی وەرزی  یەكەكانـــی شـ
ـــی یانـــە پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان بەڕێـــوە  نوێـــی خول
چـــوو، وەرزی ئەمســـاڵ خولـــی یانـــە پلـــە یەكەكانـــی بـــە 
بەشـــداریی )19( یانـــەی شـــارەكانی كوردســـتان بەڕێـــوە 
دەچێـــت بـــە شـــێوازی خولێكـــی یـــەك قۆناغـــی، یانـــە 
ــە  ــەك لـ ــە هەریـ ــن لـ ــەش بریتیـ ــداربووەكانی خولەكـ بەشـ
یانەكانـــی )زانكـــۆی جیهـــان، پیشەســـازی،رزگاری، 
بابـــان، هەولێـــر، برادۆســـت، برووســـك، ســـیمێل، رەوانـــدوز، 
ـــان، خـــاك،  ـــە، بازی ـــن، ڕانی شـــۆریجە، ســـلێمانی، خانەقی
ــاڵیش  ــەالدزێ(، بـــۆ ئـــەم سـ كۆیـــە، هەڵـــۆ، گارە، قـ

دوو یانـــە ســـەركەوێت بـــۆ ریـــزی یانـــە پلـــە 
یانـــەش  دوو  و،  كوردســـتان  نایابەكانـــی 
ـــە دووەكانـــی  ـــە پل ـــۆ ریـــزی یان دادەبەزێـــت ب
كوردســـتان، وەرزی نوێـــی ئەمســـاڵیش لـــە 

یارییەكانـــی   2022/11/14 رۆژی 
دەســـت پـــێ دەكات، تیروپشـــكی 

ـــێوەی  ـــەم ش ـــرا، ب ـــەش ڕاكێش ـــی خولەك ـــەی یەكەم هەفت
خـــوارەوە بـــوو.

 پیشەسازی-رزگاری
 بابان-هەولێر

 برادۆست-برووسك
 سیمێل-رەواندوز

 شۆریجە-سلێمانی
 خانەقین-ڕانیە

 بازیان-خاك
 كۆیە-هەڵۆ

 گارە-قەاڵدزێ
 زانكۆی جیهانیش چاوەڕوانە
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جارێكی دیكە هەولێر پەنا 
بۆ ڕاهێنەری عەرەب دەبات

تیپــی تۆپــی پێــی یانــەی وەرزشــیی هەولێــر ســەرەڕای ئــەوەی 
ئــەم وەرزە كۆمەڵێــك گرێبەســتی لەگــەڵ یاریزانانــی یانەكانی 
دیكــەی عێراقــی و دەرەوەی عێراقیــش مۆركــرد بــە مەبەســتی 
بەدەســتهێنانی ئەنجامــی شایســتە لــەم وەرزەی خولــی نایابــی 
یانەكانــی عێراقــی، بــەاڵم ئــەوەی چــاوەڕوان دەكــرا لــە ســەر 
دەســتی نــزار مەحرووســی ڕاهێنــەری ســووری، نەیتوانــی لــە 
ــت،  ــەرەتادا ئەنجامــی شایســتە بەدەســت بهێنێ ــی س دوو یاری
لــە ســێ یاریــی ســەرەتای خولەكەشــدا هەولێــر هیــچ خاڵێكــی 
بەدەســت نەهێنــاوە، بــۆ ئــەم مەبەســتە كارگێڕیــی یانــەی 
نــزار  وەرزشــیی هەولێــر بــە فەرمــی دەستلەكاركێشــانەوەی 
مەحرووســی لــە پۆســتی ڕاهێنەرایەتــی یانەكــە پەســند كــرد، 
یانــەی  یانەكــەش،  هاندەرانــی  پاڵەپەســتۆیەی  ئــەو  دوای 
ــەوەی  ــۆ ئ ــرد، ب ــەروە ك ــن ڕاهێن ــە چەندی ــدی ب ــر پەیوەن هەولێ
مەشــقی یانەكــە بداتــە ئــەو ڕاهێنەرانــە، دواجاریــش بــە كــۆی 
دەنگــی دەســتەی كارگێڕیــی یانــەی هەولێــر بــە فەرمــی 
فەهــدی  غــازی  بــە  یانەكــەی  ڕاهێنەرایەتیــی  ئەركــی 
بباتــە  یانەكــە  ئــەوەی  بــۆ  بەخشــی،  عێراقــی  ڕاهێنــەری 
ــۆ  ــە خولــی نایابــی یانەكانــی عێراقــی، ب ــازە ل قۆناغێكــی ت
ئــەم وەرزە هەریــەك لــە یانەكانــی هەولێــر و دهــۆك و زاخــۆ و 
نــەورۆز نوێنەرایەتــی یانەكانــی باشــووری كوردســتان دەكــەن 
لــە خولــە گەورەكــەی عێــراق، غــازی فەهــد لەدایكبــووی 
پارێــزگای بەســرەیە و پێشــتریش ڕاهێنەرایەتیــی هەریــەك لــە 
ــا و  ــی و مین ــن-ی ئیمارات ــی تازەپێگەیشــتوانی عەی یانەكان
ــی كــردووە، جگــە  ــن-ی ئیمارات ــەی عەی ــی یەكەمــی یان تیپ
لــە ئەزموونــی ڕاهێنەرایەتــی، بــە یەكێــك لــەو ڕاهێنەرانــە 
هەژمــار دەكرێــت كــە چەندیــن یاریزانــی بەتوانــای بــۆ یانــەكان 
لــە ســەر ئاســتی واڵتانــی عەرەبــی دروســت كــردوە، پێشــتریش 
بــۆ چەندیــن یانــەی عێراقــی و هەڵبــژاردەی عێراقــی یاریــی 
كــردووە، ئێســتاش دەیەوێــت ئاســتی یانــەی هەولێــر بباتــە 
قۆناغێكــی باشــتر، بــۆ ئــەوەی بتوانــن ئاســت و ئەنجامەكانــی 
ــی دەســتەی كارگێــڕی و هاندەرانــی شــارەكەش بێــت ــە دڵ ب

تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی هەڵـــۆی دەڤـــەری 
نوێـــی  وەرزی  یارییەكانـــی  بەشـــداریی  ئەمســـاڵ  بـــارزان 
یانەكـــە  ســـاڵێك  هەمـــوو  چەنـــدە  هـــەر  دەكات،  خولەكـــە 
ـــتەوە، بەرپرســـانیش بەڵێنـــی  دووچـــاری قەیرانـــی دارایـــی دەبێـ
هاوكارییـــان پـــێ دەدەن، بـــەاڵم تیپەكـــە لـــە كۆتاییـــدا ناتوانێـــت 
ــتان،  ــە نایابەكانـــی كوردسـ ــە پلـ ــزی یانـ ــۆ ریـ ــەربكەوێت بـ سـ
بـــۆ ئـــەم وەرزەش یانەكـــە دەســـتی بـــە ئامـــادەكاری كـــردووە، 
لـــەم بارەشـــەوە ئەحمـــەد خەلیـــل ســـەرۆكی یانـــەی وەرزشـــیی 
بـــە  »دەســـتمان  گوتـــی:  گـــواڵن  گۆڤـــاری  بـــۆ  هەڵـــۆ 
ئامادەكارییەكانمـــان كـــردووە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم وەرزە بتوانیـــن 
ئاســـت و ئەنجامـــی شایســـتە پێشـــكەش بكەیـــن لـــە خولـــی 
پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان، ســـوپاس بـــۆ خـــودای گـــەورە 
ئـــەوەی بتوانیـــن  بـــۆ  ئامادەكاریـــی زۆر باشـــمان كـــردووە 
ــۆ  ــێ دراوە بـ ــمان پـ ــی ئەوەشـ ــت، بەڵێنـ ــاش بێـ ــان بـ ئەنجاممـ
ئـــەوەی هاوكاریمـــان بكرێـــت لـــە رووی مادییـــەوە و ئێمـــەش 
چاوەڕوانیـــن، بـــەاڵم تاكـــو ئێســـتا بەڵێنەكانیـــان جێبەجـــێ 

نەكـــردووە، ئەگـــەر بـــەم شـــێوەیەش بـــڕوات، بـــۆ 
ئێمـــە خـــراپ دەبێـــت، هـــەر چەنـــدە بەڵێنـــی 
بـــە یاریزانانـــی تیپەكـــە داوە كـــە  ئـــەوەم 
ئەگـــەر وەكـــو ســـااڵنی ڕابـــردوو پارەمـــان 
تیپەكـــە  ناهێڵـــم  هێنابێـــت،  ماڵـــەوە  لـــە 

بتوانـــن  ئێـــوەش  بێـــت،  خـــراپ  بارودۆخـــی 
ئاســـت و ئەنجامـــی شایســـتە پێشـــكەش بكـــەن، 

هیـــوادارم بتوانیـــن ئەنجامـــی بـــاش تۆماربكەیـــن لـــە خولـــی 
ســـەركەوین بـــۆ پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان 

پلە نایاب«.

یانەی هەڵۆ بەڵێنی 
هاوكاریی پێ دراوە
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هۆكارەكانی زیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد تینووێتی

دات؟
 تێكدە

چۆن قەڵەوی ئەژنۆكان
  كێشــی زیــاد و قەڵــەوی هۆكارێكی 

زەق و گەورەیــە لەپــاڵ گرفتەكانــی جومگــەی ئەژنــۆدا. 
كێشی زیاد و قەڵەوی فشار، یان قورسایی زیاد دەخەنە سەر جومگەی 

ئەژنــۆكان، كــە بــە تێپەڕبوونــی كات دەبێتــە ئەگــەری ســووان، یــان داخــوران و 
دڕانی چینی كڕكڕاگەیی سەر ئێسكەكانی ئەژنۆ، كە شانەیەكی بەستەری 

تونــد و زۆر گرنگــە بــۆ جووڵــەی لووســی ئێســكەكان لەســەر یەكتــر لــە 
كاتــی جووڵــە جیاوازەكانــی جومگەی ئەژنــۆ بە ئاراســتەی جیاوازدا. 

تەنكبوونی چینی كڕكڕاگە هۆكارە بۆ گرفتی جیاواز لە ئێسك و 
Osteoar�  جومگەدا، هەروەها داڕووشانی جومگە )سەوەفان (

thritis كــە باوتریــن گرفتی جومگەی ئەژنۆیە و پەیوەســتە 
بــە قەڵەوییــەوە و تا ئێســتا چارەســەری یەكجارەكیی نییە. 
لــە ئامــارە پزیشــكییە نێوەدەوڵەتییەكانــدا دەركەوتــووە كە 
زیاتــر لــە 80%ی كەســانی كێش زیــاد و قەڵەو دوچاری 
ئــازاری جومگــە دەبنــەوە، بەتایبەتــی پــاش تەمەنی 40 ســاڵی، 

ئەمــەش روون كراوەتــەوە كە هەتا پاش نەشــتەرگەریی گۆڕینــی جومگەی ئەژنۆ 
بــە جومگــەی دەســتكرد TKR هێشــتا ئەگــەری ئاڵۆزییــەكان دێنــە پێشــەوە. 

گرفتەكانــی جومگــەی ئەژنــۆ، بەتایبەتی ســەوەفان، كاریگەریــی نەرێنی 
زۆر و هەمیشــەیی دەكەنــە ســەر چاالكییەكانــی ژیانــی رۆژانــە، بۆیــە 

كۆنترۆڵكردن، یان كەمكردنەوەی كێشی زیادی لەش، بە تاكە 
رێگەی خۆپاراستن هەژمار دەكرێت.

ـــەش  ـــە پێویســـتیی ل ـــی وات ـــە تینووێت ـــتكردن ب   هەس
بـــە شـــلە، بـــەاڵم ئەگـــەر پـــاش هەســـتكردن بـــە تینووبـــوون 
و خواردنـــەوەی برێكـــی باشـــی ئـــاو و شـــلەمەنی، هێشـــتا 
هەســـتی تینووبـــوون هـــەر مایـــەوە، واتـــە هەســـتكردنی 
بـــە  ئەوكاتـــە   ،Polydipsia تینووبـــوون  بـــە  بـــەردەوام 
ئاســـایی هەژمـــار ناكرێـــت و پێویســـتی بـــە پشـــكنینی 
پزیشـــكی هەیـــە بـــۆ دۆزینـــەوە و دەستنیشـــانكردنی 
هـــۆكارەكان، بۆنموونـــە نەخۆشـــیی شـــەكرە، نەخۆشـــیی 

گەنـــدە شـــەكرە Diabetes insipidus كـــە لـــە ئەنجامـــی 
 Vasopressin ڤاسۆپرێســـین  هۆرمۆنـــی  كەمبوونـــی 
روو دەدات. ئـــەم حاڵەتـــە جیـــاوازە لەگـــەڵ حاڵەتـــی 
ـــت  ـــاوكات دەبێ ـــە ه ـــوون ك ـــە تینووب ـــد ب هەســـتكردنی تون
لەگـــەڵ وشـــكبوونی دەم، قـــوڕگ، لێـــو، زمـــان لەگـــەڵ 
لـــە  قســـەكردندا،  و  خـــۆراك  قووتدانـــی  لـــە  گرفـــت 
ـــاو بۆشـــایی  ـــدی لیـــك لەن ـــەوەی تون ئەنجامـــی كەمبوون
دەم و قوڕگـــدا، ئـــەم جـــۆرەی هەســـتكردنەی تونـــد بـــە 
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هۆكارەكانی زیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد تینووێتی
ــایی و هەندێـــك  تینووبـــوون لـــە هەندێـــك حاڵەتـــی ئاسـ
حاڵەتـــی نەخۆشـــیدا بـــەدی دەكرێـــت، وەكـــو: مەشـــقی 
ــردن،  ــاد ئارەقەكـ ــەرم و زیـ ــد، كەشـــی گـ ــیی تونـ وەزرشـ
كەمخواردنـــەوەی ئـــاو و شـــلەمەنییەكان، كەمخوێنـــی، 
دووگیانـــی، ســـكچوون یـــان رشـــانەوە لەبـــەر ونكردنـــی 
شـــلەی لـــەش، پەككەوتنـــی گورچیلـــەكان، هەروەهـــا 
جگەرەكێشـــان كـــە هـــۆكارە بـــۆ كەمكردنـــەوەی رێـــژەی 

دەردانـــی لیكـــی دەم.

  بـــە پێـــی نوێتریـــن لێكۆڵینەوەكانـــی زانكـــۆی لەنـــدەن، بەكارهێنانـــی بەردەوامـــی 
ــی  ــەری هەوكردنـ ــە ئەگـ ــە ببێتـ ــە كـ ــكاو Contact lenses لەوانەیـ ــەی لـ هاوێنـ
دەگمـــەن، كـــە مەترســـیی گـــەورە دەخاتـــە ســـەر بینیـــن و لەوانەیـــە كـــە كار بگاتـــە 
لەدەســـتدانی هەمیشـــەیی بینیـــن. هەروەهـــا ئـــەو كەســـانەی كـــە جـــۆری جیـــاوازی 
هاوێنـــەی لـــكاو بەكاردەهێنـــن، ئـــەوا چـــوار هێنـــدە مەترســـیی هەوكردنـــی 
ـــۆ لەدەســـتدانی بینیـــن،  ـــان لـــێ دەكرێـــت، كـــە هـــۆكارە ب چینـــی كۆرنیـــای چاوی
هەروەهـــا دانانـــی هاوێنـــەی لـــكاو لەكاتـــی نووســـتن و وەرگرتنـــی دوشـــدا، 
ئاســـتی ئـــەم مەترســـییە زیاتـــر دەكات. دیســـان لـــە لێكۆڵینـــەوە نوێیەكـــەدا 
هاتـــووە كـــە بەكارهێنانـــی هاوێنـــەی لـــكاو هـــۆكاری یەكـــەم و ســـەرەكییە 
بـــۆ هەوكردنـــی چینـــی كۆرنیـــای چـــاو لـــە دانیشـــتوانی نیـــوەی ســـەرەوەی 

ـــە نیـــوەی گـــۆی زەویـــدا، هەروەهـــا هـــۆكارە بـــۆ  لەدەســـتدانی بینیـــن ل
لـــكاودا،  بەكارهێنەرانـــی هاوێنـــەی 
لـــە دواییـــدا توێـــژەران جەختیـــان لەمـــە 

كردووەتـــەوە كـــە بـــە دووركەوتنـــەوە 
هاوێنـــەی  بەكارهێنانـــی  لـــە 
Re� ـــد جـــار ـــكاوی جـــۆری چەن  ل
ـــە جـــۆری دیســـپۆزەبل  usable ب
ــەری  ــەوا ئەگـ Disposable ئـ
كۆرنیـــا  چینـــی  هەوكردنـــی 

كـــەم   %62-30 رێـــژەی  تـــا 
لەگـــەڵ  هـــاوكات  دەبێتـــەوە، 

دڵنیابـــوون لـــە هەڵگرتنـــی هاوێنـــەی 
لـــكاو لـــە گیـــراوەی تایبـــەت پـــاش هـــەر 
ـــی  ـــە دانان ـــەوە ل ـــك و دووركەوتن بەكارهێنانێ

هاوێنـــە لەكاتـــی نووســـتندا. 

67

تی
وس
ندر
تە

ژمارە )1339(  2022/10/31

بەكارهێنانی هاوێنەی لكاو 
مەترسیی گەورەی هەیە!



ژمارە )1339(  682022/10/31

تی
وس
ندر
تە

بــاوە،  زۆر  حاڵەتێكــی  زووبیرچوونــەوە   
یــان  بێــت،  لەوانەیــە كــە بەســااڵچوون هــۆكار 
ســەر)كۆن  ناوچــەی  بــۆ  زەبــر  یــان  ســترێس، 
لەپــاش  یــان  ئەلزهایمــەر،  نەخۆشــیی  نــوێ (،  یــان 
دەرمــان،  جــۆری  هەندێــك  بەكارهێنانــی 
و  خەوێنــەر  دەرمانــی  بەتایبەتــی 
دژەخەمۆكــی. زووبیرچوونــەوە ئەگــەر 
بــە  ئــەوا  بــدات،  روو  نــاوە  نــاوە 
دەكرێــت،  هەژمــار  ئاســایی 
بــەاڵم كــە زیــاد لــە ئاســایی 
دووبــارە بــووەوە، ئــەوا پێویســت 
بــە بەدواداچوونــی پزیشــكی 
كــە  بەتایبەتــی  دەكات، 
لەگــەڵ  بێــت  هــاوكات 
و   Brain fog مێشــك  لێڵبوونــی 

نیشــانەی دیكــەی وەكــو ناڕەحەتــی و نەمانــی هەســتی 
بۆنكــردن، كــە لەوانەیــە نیشــانە بێــت بــۆ نەخۆشــیی 
زووبیرچوونــەوە  دیكــەی  هۆكارەكانــی  ئەلزهایمــەر. 
لەســەر  راهاتــن  خەمۆكــی،  پەســتی،  لــە:  بریتیــن 
 B12 ڤیتامیــن  كەمیــی  ئەلكهولییــەكان،  خواردنــەوە 
ــی  ــی، هەوكردن ــدی دەرەق ــە لەشــدا، سســتبوونی گالن ل
مێشــك،  گرێــی   ،Meningitis مێشــك  پەردەكانــی 
هەروەهــا نەخۆشــییە درێژخایەنەكانــی وەكــو بەرزبوونــەوە 
پەســتانی خوێــن و نەخۆشــیی شــەكرە. هەنگاوەكانــی 
ــی  ــەن: ئەنجامدان ــەوە ئەمان ــە زووبیرچوون خۆپاراســتن ل
مەشــقی وەرزشــی، كە هاندەرە بۆ باشــتركردنی ســووڕی 
خوێــن لــە مێشــك و هەمــوو بەشــەكانی لەشــدا، خــەوی 
دروســت، دووركەوتنــەوە لــە زیــاد ســەرقاڵكردنی مێشــك 
بــە چەنــد شــتێك لــە یــەك كاتــدا، لەگــەڵ گرنگیــدان بــە 

جۆراوجــۆر. و  هاوســەنگ  خۆراكــی 

بۆچی زوو شتت بیردەچێتەوە؟
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   لە راپۆرتی رێكخراوی تەندروســتیی جیهاندا هاتووە كە شــێرپەنجەی مەمك 
Breast cancer باوترین جۆری شێرپەنجەی كوشندەیە لە ئافرەتدا، كە لە نزیكەی 
نیوەی تووشــبوواندا هیچ هۆكارێكی هاندەری تووشــبوون بەدی ناكرێت جگە لە 
)ئافرەتبوون (. هۆكارە هاندەرەكانی تووشــبوون بە شــێرپەنجەی مەمك بریتین لە: 
تەمەنــی 50 ســاڵ و بەســەرەوە، قەڵــەوی، جگەرەكێشــان، بوونی مەیلــی خێزانی، 
بەركەوتن بە تیشكی ئایۆنبوو، دووگیانبوون لە تەمەنی گەورە، هەروەها چارەسەری 
هۆرمۆنــی لەپاش تەمەنی وەســتانی یەكجارەكی ســووڕی مانگانــە. هەنگاوەكانی 
خۆپاراســتن: دووركەوتنــەوە لــە جگــەرە و ڤەیــپ و جگــەرەی ئەلیكترۆنــی، چونكە 
دووكەڵی جگەرە گەلێك ماددەی شێرپەنجەیی لەخۆ دەگرێت، كۆنترۆڵكردنی كیشی 
لــەش لەوكاتــەی كــە بــڕی زیــادی چەوری لە لەشــدا هانــدەرە بۆ زیادبوونی ئاســتی 
هۆرمۆنــی ئیســترۆجین Estrogen كــە ئەگەری تووشــبوون بە شــێرپەنجەی مەمك 

زیــاد دەكات، لەگــەڵ بەرزبوونەوەی ئاســتی هۆرمۆنی ئینســولین كە ئەویش 
پەیوەنــدی بــە شــێرپەنجەی مەمكــەوە هەیــە، پەیڕەوكردنــی شــیردانی 

سرووشــتی كە بۆ دایك و منداڵ سوودبەخشــە و، لێكۆڵینەوەكان 
جەختیــان كردووەتــەوە كــە شــیردانی سرووشــتی ئەگەری 

تووشبوون بە شێرپەنجەی مەمك تا رادەیەكی باش 
كەم دەكاتەوە، هەروەها ئەنجامدانی مەشــقی 

رۆژەكانــی  زۆربــەی  لــە  وەرزشــی 
هەفتەدا زۆر گرنگە.

هەنگاوەكانی خۆپاراستن لە 
شێرپەنجەی مەمك

 جگــە لــە نــۆ مانگــی ســەختی دووگیانــی، مــاوەی 
چلــەی پــاش منداڵبوون لەوانەیە كە هەندێك جار لە خودی 
دووگیانــی ســەختتر بێــت، چونكە هاوكاتــە لەگەڵ گرفت 
و نیگەرانیــدا، بەتایبەتــی كــە چاودێریــی منداڵــی تازەبوو 
كارێكــی ئاســان نییــە، بۆیــە چاودێریكردنی تەندروســتیی 
دایــك زۆر گرنگــە، ســەرەتا بــە گرنگیــدان بــە كوالێتی و 
جۆری خۆراك، بەتایبەتی كە شیردانی سرووشتی پەیڕەو 
دەكرێت، لە ماوەی چلەدا ئافرەت دووچاری هەڵبەزین و 
دابەزینی ئاســتی هۆرمۆنەكان دەبێت، هەروەها گۆڕانی 
فیزیكیــی لــەش و گۆڕانــی ژینگە و دەوروبــەر كە زۆر 
جــار ئافــرەت تووشــی خەمۆكــی دەكــەن. پێویســتە كــە 
خۆراكــی دایــك لە ماوەی چلەدا خۆراكی پرۆتینی لەخۆ 

خۆراكە پێویستەكان لە ماوەی چلەدا
بگرێت، وەك: هێلكە، شیر و بەرهەمەكانی، ماسی، پەلەور، 
پاقلەمەنییەكان، تۆوەكان، نیسك، كاكڵەكانی گوێز و باوی، 
هەروەها ئەو خۆراكانەی كە رێژەیەكی باشی ئاسن و یۆد و 
كالسیۆم لەخۆ دەگرن، وەك: گۆشتی سوور، جگەر، هێلكە، 
نیســك، نــۆك، خوێی یۆددار، خۆراكــی دەریایی، پەنیر. لە 
الیەكی دیكە پێویســتە كە خۆراكی رۆژانە بڕێكی باشــی 
دانەوێڵــەی تــەواو Whole grains لەخــۆ بگرێــت. خۆراكە 
گرنگەكانی دیكە بریتین لە: ئاوی گوێزی هیندی، سەوزە 
گــەاڵ تاریكەكانــی وەكو بیبەر، برۆكۆلی، ســپێناغ، گێزەر، 
چەوەنــدەر، تەماتــە، كەلــەرم، لەگــەڵ میــوەی جۆراوجــۆر 
بەتایبەتی مانگۆ، ئاڤۆكادۆ، ســێو، مۆز، شووتی، لەگەڵ 

میوە مزرەكان.
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كامێرایەك بەكارهێنەرەكەی دەخاتە ژێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر چاودێری
وێبكـــەم واتـــە كامێـــرای تایبـــەت بـــە وێـــب و ئینتەرنێـــت 
ــە  ــەت بـ ــی تایبـ ــەڵ كامێرایەكـ ــە لەگـ ــاوازی هەیـ جیـ

ـــن. ـــم گرت ـــە و فیل وێن
شـــوێنی  لـــە  و  جێگیـــرن  زۆری  بـــە  وێبكەمـــەكان 
خۆیـــان ناجوڵێـــن! جێگیربوونـــی وێبكەمـــەكان وا دەكات 
كاتێـــك بەكارهێنـــەر لەكاتـــی چاتكردنـــدا دەجووڵێـــت، 

ـــە  ـــان ئەوكاتـــەی بەكارهێنـــەر ل ـــەكان تێـــك بچـــن، ی دیمەن
نزیـــك وێبكەمەكـــە دووردەكەوێتـــەوە هـــەم لەدەنـــگ و 

هـــەم لـــە رەنگـــدا كێشـــە دێتـــە پێـــش.
وێبكەمــی جــۆری Obsbot Tiny 4K PTZ لەگــەڵ 
پەنجــەی  بــە  تەنیــا  دەجوڵێتــەوە.  بەكارهێنەرەكــەی 
بەكارهێنەر كۆنترۆڵ دەكرێت. كوالیتی نیشاندانی 4Kیە 

بــۆ وێنەگرتنــی ســێ رەهەنــدی واتە 3D پێویســتی 
بــە كامێــرای تایبەتــە، هەروەهــا بــۆ ســەیركردنی وێنەی 
ســێ رەهەندیش پێویســتی بە تیڤی یا شاشەی 
 Qoocam تایبەتــە. كامێرای ســێ دەوری
Ego 3D لــە یــەك كاتــدا هــەم وێنــە ســێ 
رەهەندییەكــە دەكــرێ و هــەم بــە شاشــەی 
تایبەت كە بە جیا بە كامێراكە دەلكێندرێ 

دەكرێ سەیر وێنەكە بكەی.
جــۆری  كامێرایەكــی   Qoocam Ego 3D كامێــرای 
VR180یــە بــە مەودای دیدی 79 پلــە. ئەو ڤیدیۆیانەی 
بــەو كامێرایە دەكرێن 60 فرێــم لەچركەیەكدان و كوالیتی 
فیلمــەكان ســەرووی فــوول ئیــچ دییــە. شاشــەی ســێ 
رەهەنــدی كامێــرای ناوبــراو، كامێــرا و شاشــەیە. كــە بــە 
شــێوەی موگناتیســی بــە كامێراكــە پەیوەنــد دەدرێت، لە 

كامێرایەك بۆ سەیركردن و گرتنی وێنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەی سێ رەهەندی

لــە گەشــتكردندا هیــچ شــتێك 
لــەوە باشــتر نییــە كــە جلوبەرگــت خاوێــن بێ و 

هەمیشــە ئوتووكــراو بــن، دۆزینــەوەی ئۆتۆكــردن رەنگــە 
لــە واڵتێكیــدا ئەوەندە ئاســان نەبــێ و رەنگە ئەوكاتەشــت نەبێ. 

لەكاتێكــی وادا ئۆتــووی بچووكــی Steamfast SF-717 كــە 
شەحن دەبێتەوە و قەوارەكەی بەقەد مۆبایلێك دەبێت زۆر 

گونجــاو بــێ. لە جانتــادا شــوێنێكی ئەوتۆ ناگرێ. 
كارەبــا و وەزەیەكــی ئەوتۆی ناوێــت. تەنیا بە 420 
وات. كێشی ئۆتووەكە چوارسەدگرامە. قەوارەكەی 
نــاوی  لــە 15 چركــەدا ئاوەكــەی  5.2 ئینجــە. 
گــەرم دەكات. بــۆ ســێ جــۆر پارچــە دەبێــت. گنج 
و لۆچــەكان بەتــەواوی ناهێڵێــت. دژە لەرزینە. لە هەموو 

شــوێنێكیش شــەحن دەبێتەوە. نیو ئیســتكان ئاو 
دەبــات، ئەوەندەش بەســە بــۆ ئۆتوكردنی 

كراس و پانتۆڵێك..
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كامێرایەك بەكارهێنەرەكەی دەخاتە ژێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر چاودێری
لەكاتی گەورەكردنیشــدا كێشــەیەك نایەتە پێش. بەهۆی 
هۆشــی دەســتكردی هەیەتــی لەســەر بەكارهێنەرەكــەی 
قفڵ دەبێت و بەكارهێنەر بۆ كوێ بجوڵێتەوە، كامێراكە 
رووی خــۆی بــۆ ئــەو شــوێنە وەردەگێــڕێ. مایكــی 
كامێراكــە تایبەتــە و دەنگــە دەنگــی زیــادی ناهێڵێــت. 

كامێراكە چەند بەرابەر زۆم دەكرێت.

شاشــەكەوە دەكرێــت وێنــە و فیلمــە ســێ رەهەندییــەكان 
پشتەوەشــی  و  لەمســییە  شاشــەكە  بكــەی.  ســەیر 
شاشــەیە و دەكرێــت بەهۆیــەوە گۆڕانــكاری لە مینۆ و 
رێكخستنەكانی كامێراكە بكەی.  دەكرێت ڤیدیۆییەكان 
بەهۆی بلوتوســەوە هاوبەشــی كامێراكانی دیكە بكەی. 
دەكرێــت هــەر لــە خــودی شاشــەكە وێنــە و فیلمــەكان 

دەستكاری بكەی و پێویست بە كۆمپیوتەر ناكات.

كامێرایەك بۆ سەیركردن و گرتنی وێنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەی سێ رەهەندی

ی هەر زیبكە و پەڵەیەك یەكســەر ســەری شــوێنی فرۆشتنی 
رەنگە بۆ چارەســەر

دەرمانی ئارایشــت دابێ، یان چوو بۆ ســەردانی دەرمانخانەیەك و داوای كرێمێكی 

ــە و زیبكە بــە ئامێری 
یــوا نییــە كــە البردنــی پەڵ

دژە پەڵــەت كردبــێ. زۆر كــەس پێ

تەكنەلــۆژی لەنــاو ناچێــت. ئامێــری DRx SpotLite كــە وەك چــرا الیتێك دەچێت و 

ی لەسەردراوە، بەهۆی تیشكی شینیەوە 
لەالیەن پسپۆرانی بواری تەندروستی رەزامەند

و بۆتە پەڵە لەناو دەبات و پاشان بە تیشكی 
هەرچی باكتری و ڤایرۆسی سەر روخسارە 

ۆ ئەو پەڵــە و زیبكانەی كە تازە 
اشــترین چارەســەرە بــ

كان كــەم دەكاتەوە.  ب
ســوور ئــازارە

سەریان وەدەرناوە. 

م شـــێوەیە: ســـەرەتا پێســـت خاوێـــن و وشـــك 
چۆنییەتـــی بەكارهێنانـــی بـــە

خۆ لەســـەر زیبكەكانـــی رادەگـــرێ 
یـــەوە، پاشـــان راســـتەو

دەكە

و بـــۆ مـــاوەی 2 چركـــە دوگمـــەی پـــاوەر دادەگـــری 

ت و دواتـــر بـــۆ مـــاوەی ســـێ خولەكـــی 
تـــا هەڵدەبێـــ

ەســـەر زیبكەكـــە رایدەگـــری. دوای ســـێ 
بـــەردەوام ل

ـــەوە. ـــە دەكوژێت مێرەك
ـــەك ئۆتۆماتیكـــی ئا خول

ەری پەڵە و زیبكە
ئامێری چارەس
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الپتۆپ  مێزی  دەپرسێت،  بەڕێز  خوێنەرێكی 
هەبوونی  الپتۆپ؟  بۆ  هەیە  گرنگییەكی  چ 

پێویستە؟
خوێنەری بەڕێز كەم كەس لە گرنگی مێزی 
الپتۆپ دەگات و بۆیە الپتۆپەكەیان لەسەر مۆبڵ 
ماوەیەك  دوای  و  دادەنێن  ئاسایی  مێزێكی  یا 
هاتبێتە  بۆ  كێشەیەكی  كە  ئەوەی  بێ  دەبینی 
ئەوە  بۆ  هۆكارەكەی  تێكچووە.  الپتۆپەكە  پێش، 
لە فەنەكانی  ئەو گەرمایەی كە  دەگەڕێتەوە كە 
الپتۆپەكە دێتەدەر، مەجالی هاتنە دەرەوەی نییە و 
دەگەڕێتەوە بۆ ناوخۆی بۆیە تۆز و خۆڵێكی زۆر 
پاشماوەیەك  بە شوێنی فەنەكاندا دەچێتە ژوور و 
تایبەتی  مێزی  بەاڵم  دەكەن.  لەكار  فەنەكان 
الپتۆپ، چونكە خۆی فەنی تایبەتی لەگەڵدایە 
و هەمیشە فێنكی دەكاتەوە و ناهێڵێت تۆز و خۆڵ 
بچێتە ژوورەوە الپتۆپەكە تەمەنێكی زۆر درێژتری 

دەبێت و كەمتر تێكدەچێت.

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

ئامێرێك بۆ نەهێشتنی دڵەڕاوكێ و نیگەرانی
رەنگــە ئــەو ســەردێڕەی ســەرەوە التــان ســەرنج راكێــش بــێ، ئاخــر چــۆن دەكرێــت ئامێر 
نیگەرانــی و دڵەڕاوكــێ كــەم بكاتــەوە. بەڵــێ ئامێــری Apollo Neuroscience كە زیاتر 
لە شــێوەی كاتژمێری دەســت دەچێت یەكەمین ئامێرە، كە شــەپۆلی دەنگی نەبیســتراو 
بــە شــەپۆلی زۆر كــەم بــۆ كەمكردنــەوەی رێــژەی دڵەڕاوكــێ و نیگەرانــی و هەروەها 
هێنانەخواری پاڵەپەستۆی خوێن. كاریگەریدانان لەسەر سیستەمی دەمار بە گۆڕانی 

لێدانی دڵ.
ئـــەم ئامێـــرە لەالیـــەن زانایانـــی بـــواری دەمـــار لـــە زانكـــۆی پیتســـبۆرگ بەرهـــەم 
هاتـــووە. ئامانـــج لـــە بەرهەمهێنانـــی كەمكردنـــەوەی ســـترێس، زیاتركردنـــی رێـــژەی 
ــتەی  ــی دەسـ ــتر.... و چاالكـ ــەوی باشـ ــری، خـ ــی و خۆراگـ ــتنی ئارامـ وزە، پاراسـ

زیاتـــر.
ئامێـــری ئاپۆلـــۆ شـــەپۆلێكی ئـــارام بـــەڕێ دەكات كـــە مـــرۆ نایبیســـتێ بـــەاڵم 
ــێ و دڵ  هەســـتی پێـــدەكا. ئـــەم شـــەپۆلە وا دەكات چاالكـــی جەســـتەییت زیاتـــر بـ

باشـــتر كار بـــكات.
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وێنەگەرەكانــی پیشــەیی بــۆ ئــەوەی وێنەكانیــان جــوان 
دەربچــن، جگــە لــەوەی كــە كامێرای بەهێز و شــارەزایی 
باشــیان هەیــە، پرۆگرامــی تایبەتیــش بــۆ ئەم مەبەســتە 
ــە  ــی تایبــەت ب ــە پرۆگرامەكان ــك ل ــن. یەكێ ــەكار دێن ب
 ON1 Portrait پرۆگرامــی  وێنــەدا  لــە  جوانــكاری 
AI یــە. پرۆگرامەكــە خــۆی زیرەكــە و لــە ســەرەتادا 
ــەدا دەناســێتەوە  ــە وێن بەشــێوەی خــۆكار روخســارەكان ل
پرۆگرامەكانــی  وەك  بــن.  بەرجەســتەتر  دەكات  وا  و 
دیكــە نییــە رێــك ئــەو رێــژەی پێویســتە جوانبكرێــت 
دەســتكاری دەكا. بــۆ نموونــە خــۆكار پەڵــە بچووكانــی 
ــە گــەورەكان ئــەو  ــۆ پەڵ ــەاڵم ب ــا، ب ســەر روخســار الدەب
ــە بــە بەكارهێنــەر دەدا خــۆی دەســتكاری بــكات،  ئیزن
بــۆ نموونــە خاڵێــك هەیــە دەیــەوێ ئــەو خاڵــە بســڕێتەوە. 
ــن  ــدان و چەندی ــەی ئاماژەمــان پێ ــەو تایبەتمەندییان ئ

ــە. ــە پرۆگرامەكــەدا هەی ــدی دیكــە ل تایبەتمەن

پرۆگرامێك بۆ رووتووش و جوانكاری لە وێنەدا
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و خەو و خەونەكانیشتان بەجیهانی  راكشــاوی  جێــگات  لەســەر 
ئەگەرچــی زۆریــش مانــدووی بــەاڵم هەرچەنــد دەكەی 

خــەوت نایــەت، ناتــەوێ بــە دەرمــان و حەبیــش خــەوت لێبكەوێــت! 
لەكاتێكــی وادا ئامێــری Banala Sense باشــترین رێــگا چارەیــە و دەتخاتــە 

خەوێكی قووڵ و ئارامەوە.
ـــەو  ـــوێ بەهـــۆی ئ ـــە بڵندگۆیەكـــی بچـــووك و تەكنەلۆژییەكـــی ن ـــووە ل ـــرە پێكهات ـــەم ئامێ ئ

بڵندگـــۆ بچووكـــەوە دەنگـــی ئیزۆكرۆنیـــك باڵودەبێتـــەوە و ئـــەم شـــەپۆلیە دەنگییـــە وا دەكات 
ـــەو پەســـەند  ـــەن بەشـــی تەندروســـتی جیهانیی ـــەم سیســـتەمە لەالی ـــت. ئ ـــی خـــەوت لێبكەوێ ـــە زووی ب

ـــەوە، پاشـــان پاشـــان شـــەپۆلی تتـــا وا دەكات  كـــراوە. شـــەپۆلە دەنگییەكـــە ئاڵـــۆزی زەینـــی كـــەم دەكات
ـــەوە. ـــە خەوێكـــی قووڵ بكەوی

ــۆس  ــەی فۆكـ ــەرخۆتدا، دوگمـ ــوون بەسـ ــە وەك: زاڵبـ ــی هەیـ ــی دیكەشـ ــێ حاڵەتـ ــە سـ ــارە ئامێرەكـ دیـ
شـــەپۆلێك باڵودەكاتـــەوە وا دەكات هەركارێـــك دەیكـــەی بەبـــێ شـــێوان و ئاڵـــۆزی بیـــری لێبكەیـــەوە. 

ئـــارام بـــوون: دوگمـــەی ئـــارام بـــوون وا دەكات شـــەپۆلێكی دەنگـــی 
بەئارامـــی  هەســـت  بەكارهێنـــەر  باڵوبكرێتـــەوە  تایبـــەت 

بـــكات.
هەســـتی باشـــبوون: كاتێـــك هەســـت پێدەكـــەی 
دوگمـــەی  دەبـــی،  خەمۆكـــی  تووشـــی 
هەســـت بەباشـــبوون دابگـــرە و شـــەپۆلێك 
گۆڕانـــكاری  باڵودەبێتـــەوە 
كردارتـــدا  و  شـــێواز  لـــە 

. ێنێـــت پێكد

ماوسێكی گەیمینگ و تایبەتمەندییەكانی

ماڵپەڕێك بۆ دروستكردنی 
ئیمێلی ساختە

زۆربــەی تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان و ماڵپــەڕە 
خزمەتگوزارییــەكان بــۆ ئــەوەی هەژمارێك بكەیەوە 
پێویســتە ئیمێلی خۆت بنووسی. ئەگەر حەزناكەی 
ماڵپــەڕی  لــە  دەكرێــت  بنووســی  خــۆت  ئیمێلــی 
دروســت  ســاختە  ئیمێلــی   temp-mail.org
بكــەی. ئیمێلــی درۆینــە یــا ســاختە ئــەو ئیمێلەیە 
كــە كاتیــە و بــۆ یەكجــارە و بەكارهێنەرەكــەی بــە 

نەناسراوی دەهێڵێتەوە.
ئیمێل  سنووری  بێ  دەتوانی  ماڵپەڕیدا  لە 
هەتا  دێن  بۆت  ئیمێالنەی  ئەو  و  بكەی  دروست 
زیاتر لە سێ ساڵیش دەمێننەوە. بۆ دروستكردنی 
ئیمێلی ساختە پێویستی بەوە نییە ئەكاونت دروست 
بكەی و ژمارەی مۆبایل و ناوی خۆت بنووسی. 
بۆ  ساختەت  ئێمیلێكی  كردەوە  ماڵپەڕەكەت  هەر 
مەبەستێك  هەموو  بۆ  دەتوانی  و  دەبێ  دروست 

بەكاری بێنی.

ماوســی تایبەت بەگەیم جیاوازیی زۆرە لەو ماوســەی بۆ كارێكی ئاســایی بەكار 
دەهێنرێت، ماوسی گەیم دەبێت لە هەموو بوارێكدا بەهێز بێت. ماوسی گەیمینگ 
Mad Catz RAT AIR یەكێكە لە باشــترین ماوســەكان. بێ وایەرە و دیزاینێكی 
ســەرنج راكێشــی هەیــە. وردبینییەكی یەكجار بەرزی هەیــە DPI 12000 یانی 

بچووكترین جوڵەش دەخوێنێتەوە.
ماوســـەكە لەگـــەڵ پەدێكـــی تایبەتیدایـــە و خـــۆكار و بـــێ وایـــەر شـــەحنی 
ـــەر  ـــەدە تایبەتییەكـــە وەردەگـــرێ. پەدەكـــە رەنگاوڕەنگـــە و بەكارهێن ـــە پ خـــۆی ل

بـــە ویســـتی خـــۆی و بـــە پرۆگرامێكـــی تایبـــەت رەنگـــی گلۆپـــەكان دەگۆڕێـــت.  
ــەكە  ــە. ماوسـ ــتانی نییـ ــدا وەسـ ــە هیـــچ یارییەكـ ــە. لـ خێراییەكـــەی 2.4 گیگایـ
بەهـــۆی پرۆگرامێكـــی تایبەتییـــەوە دەكرێـــت بـــۆ هـــەر دوگمەیـــەك فەرمانێكـــی 
ــا 50 ملیـــۆن  ــا 96 گرامـــە. هەتـ ــی ماوســـەكە تەنیـ ــی دابنـــدرێ. كێشـ تایبەتـ
ـــە گەرمـــا و ســـەرما تێـــك ناچێـــت. 11  ـــە پێـــش. ب ـــۆ نایەت كلیـــك هیـــچ كێشـــەی ب
دوگمـــەی تایبەتـــی هەیـــە كـــە دەكرێـــت بەهۆیـــەوە كۆنترۆڵـــی یارییـــەكان بكـــەی.
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گەردن و لێو، هەستوەرترین بەشی 
رووخسارن لە رووی ناسكییەوە، ساردبوونی كەشوهەوا 

گەورەترین كێشە و گرفت بۆ پێیست دروست دەكات، كە زۆربەی 
جار ماوەیەكی زۆر بە هەنگاوەكانی جوانكارییەوە سەرقاڵیت، كەچی 

بەركەوتنی سەرمایەك، یان پێكەوتنی هەوای سارد دەبێتە هۆی تێكدانی 
جوانیی پێست، لێرەدا باس لە دیارترین ئەو شوێنانە دەكەین كە بە سەرماوە كاریگەر 
دەبن، بەهۆی ناسكیی پێستی لێو، هەروەها بەهۆی ئەوەی كە ناكرێت داپۆشرێت، 
بۆیە بەردەوام بەر هەوای سارد دەكەوێت، دواتر كۆمەڵێكگرفت دروست دەكات وەك: 

قلێشان، چرچ بوون، وشكبوون، زیپكە، و چەندین كێشەی دیكە كە لەسەر لێودا دروست 
دەبن. بۆ رێگەری لە روودانی ئەو كێشانە پێویستە ئەم هەنگاوانە بگرینە بەر: دووركەوتنەوە 
لە تەڕكردنی لێوەكان بە ئاوی دەم لە كاتی دەرچوون و كەشی ساردا، چونكە دەبێتە هۆكاری 
شەقبوونی پێستی لێو، بەهۆی ئەوەی كارلێككردن لەگەڵ یەكەكانی هەوای ساردا روودەدات. 
زیادەڕۆیی لە دەست لێدانی دەم، ئەوەش هەنگاوێكی دیكەی نیگەتیڤە بۆ لێوەكان كە هەندێ 

جار رەنگە ئاگادار نەبیت دەستەكانت پاك نین، بەمەش هەرچی بەكتیریا و ڤایرۆسە 
دەكەونە سەر لێوەكانت لە كاتی دەستكاری لێوتدا. هەوڵ بدە ماوە ماوە بە قوماشێكی 

پاك، مەساج بۆ لێوت بكەیت، ئەوەش لە كەشێكی گەرمدا بێت باشترە. رۆژانە 
رێژەیەكی زۆری ئاو بخۆرەوە، بەر لە دەرچوونت مەرهەمی دژە وشكبوونی 

لێو بەكار بهێنە، هەروەها كاتێك كە هەست دەكەیت لە كەشێكی 
زۆر سارددایت، هەوڵ بدە لێوت بە ملپێچ یان كلینیكس 

داپۆشیت.

لێو و گەردنت 
لە سەرمای پاییز 

بپارێزە
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لــە ســەردەمی ئێســتادا زۆربــەی خانمــان 
لــە جیاتــی قســەكردنی دەنــگ و رووبــەروو، پەنایــان 

بردووەتــە بــەر نامــە گۆڕینــەوە و تێكســت نــاردن و ســناب و ســتریك 
و نامــەی دەنگــی، كــە ئــەوەش قســەكردنی جارانــی بــۆ هەمــووان ئاســان 

كــردووە، تەنانــەت هەنــدێ جــار دوو كــچ لــە نزیكــی یەكــن، یــان لــە ژووری دەوام و 
ماڵــەوەن، بــە نامــە قســە دەكــەن، بــۆ گواســتنەوەی قســە و مەبەســتەكانیان بەبــێ ئــەوەی 

ــە كارێكــی خۆشەویســت الی  ــاو بووەت ــە وەك نەریتێكــی ب ــكات، ئەم ــێ ب ــتیان پ ــەس هەس ك
ــە  ــەی كێشــە و گرفــت، بۆی ــە مای ــەو نامــە و قســانە دەبن ــش ئ ــدێ جاری ــان، هەن ــەی خانم زۆرب

دەبێــت ئــاگاداری ئــەوە بیــت كــە پاشــماوەی نامــە و شــتی خراپــت نەبێــت، نــەوەك كەســی بەرامبــەر 
بــە مەبەســتی ئازاردانــت بەكاریــان بهێنێــت، یــان ببێتــە ماددەیەكــی یاســایی لەســەرت، هــەوڵ بــدە 
تەنیــا نامــەی ســاو و قســەی ئاســایی بــە رێگــەی نامــە بنێریــت، دەربــارەی نهێنــی و قســە لەســەر 
ــێ ســاو  ــادا بەب ــی سۆشــیاڵ میدی ــە ئەپەكان ــەوەش ل ــت، ئ ــە تیــل بێ كەســانی دیكــە، وا چاكــە ب
هیــچ شــتێك مەنێــرە، ئەگــەر كەســەكە وەاڵمــی نەبــوو پەلــە مەكــە، چونكــە رەنگــە شــوێنەكەی، 
یــان كاتەكــەی گونجــاو نەبێــت تــا وەاڵمــت بداتــەوە، گرنگــی بەوكەســانە بــدە كــە نامــەت بــۆ 
دەنێرنــەوە، نــەوەك ماوەیەكــی زۆر چــاوەڕێ بكەیــت و وەاڵمــی نەبێــت، هــەوڵ بــدە نامــەكان 

كــورت و مانایــان هەبێــت، نــەوەك شــتێك بنێریــت كەســەكە لێــت تێنــەگات، بــەر لــەوەی 
نامــە یــان ســناپ و شــت بنێریــت، ئــاگاداری كەســەكە بــە كــە بــۆی دەنێریــت، 

ــە  ــە كاتێكــدا كۆتایــی ب ــە ناردنــی كەســەكان بكەیــت، ل ــە ل ــەوەك هەڵ ن
قســەكان  كــە  رابگەیەنیــت  پێــی  بــدە  هــەوڵ  دێــت،  قســە 

تــەواو بــوون، یــان خواحافیــزی كۆتایــی بكــە.

گەشــتكردن مافێكــی هەمووانــە و بــە ئەنجامدانــی ئــەو نەریتــە كــەش و بــاری دەروونیــت تــەواو گۆڕانكاریــی بەســەردا 
دێــت، بــە خەڵكــی واڵتــان و نەتــەوەی دیكــە و كلتــووری جیــاواز ئاشــنا دەبیــت، ئەتەكێتــی گەشــتكردن لــەو كاتــەی 
لــە مــاڵ دەردەچیــت تاوەكــو دەگەیتــە شــوێنی مەبەســت، پێویســتە ئــاگاداری رەفتــار و جووڵــە و مامەڵەكردنــت 
بیــت، چونكــە هەڵەكــردن یــان نەزانینــی شــێواز و ئەتەكێتــی گەشــت و نێــو فرۆكەخانــە دەبێتــە مایــەی شــێواندنی 
جوانیــت و لــە كاتــی هەڵەكانــت دەوروبــەر گاڵتــەت پــێ دەكــەن، بۆیــە پێویســتە ئــاگاداری ئــەو رێوشــوێنانە بیــت كــە 
لــە كاتــی گەشــتدا لەســەرتە جێبەجێیــان بكەیــت، ســەرەتا دوای ئــەوەی لــە ماڵــەوە خــۆت ئامــادە دەكەیــت، پاشــان 
دەچتــە فرۆكەخانــە، ئــەو كاتــەی دەگەیتــە فرۆكەخانــە چێــك و پشــكنین دەكرێــت، كەرەســتەی زیــاد و جێگــەی 
ــە رێگــەی تۆماركــردن پێویســتە  ــر ل ــە تایبــەت چەقــۆ، دوات ــە، ب ــد و تیــژی لەگــەڵ خــۆت مەب گومــان و تون
ــۆ پێداویســتییەكانی گەشــتەكەت بكــە، پێویســتە  ــەواو بێــت، رۆژێــك پێشــتر پشــكنین ب تێكیــت و پاســپۆرتت ت
كەرەســتەكانت بدەیــت بــە كارمەنــدی گواســتنەوە، وەك جانتــا و كەرەســتەكانی دیكــە، دوای ئــەوەی چێــك 
دەكرێــت لــەو ال وەری دەگریتــەوە، بــە تایبــەت ئەگــەر كەرەســتەكانت زۆر بــن، چونكــە لــە نێــو فرۆكــەدا جێگەیــان 
ــەڕی  ــەو پ ــت ل ــۆش دەبێ ــت، ت ــێ دەدەرێ ــەت پ ــو فرۆك ــە نێ ــی چوون ــی كارت ــتەوە، دوای پشــكنینی ئەمنی نابێـ
ئارامیــدا بیــت، تەنانــەت ئەگــەر گرفتێكیــش هەبێــت، بــە هێواشــی و بــە بــێ تــوڕە ددان بــە خۆتــدا بگــرە، بــا 

ناســنامە و پاســپۆرتت لــەالی خــۆت بێــت و مەخــەرە نێــو جانتاكانــت نــەوەك ون بێــت، دوای ئــەوەی 
ســەردەكەویت و پاشــان دەگەیتــە شــوێنی مەبەســت، ئــەو كاتــە چاوەڕوانــی كەرەســتەكانت لــە 
شــوێنی رەفــەی كەرەســتەكان دەكەیــت، پاشــان بــۆ چوونــە نێــو ئــەو شــوێنە تاوەكــو مــۆری 
چوونــە ژوورەوە وەربگریــت، جوانتــرە جلێكــی ئاســایی و ناســكت لەبــەر بێــت، پێویســت 

نــاكات جلــی فەرمــی بپۆشــیت، چونكــە دەبێتــە مایــەی بێــزار بوونــت. 

شێوازی رەفتار و مامەڵەكردنت لەكاتی گەشتكردندا

تیت

سایە
نی كە

چات و نامە گۆڕینەوە بەشێكە لە جوا
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لـــە داهاتـــوودا هاتووچـــۆ لەســـەر زەوی نامێنێـــت 
و هەمـــووی دەبێتـــە هێڵـــی ئاســـمانی و خەڵـــك لـــە 
بكـــەن،  كار  ئێســـتا  ئوتۆمبێلەكانـــی  بـــە  جیاتـــی 
ــەو  ــە ئـ ــوو، واتـ ــی فڕیـ ــەر ئوتۆمبێڵـ ــە بـ ــا دەبەنـ پەنـ
كەرەســـتانەی بـــە پەروانـــە و ئامێـــری فڕیـــن كار 
زەوی  لەســـەر  هاتووچـــۆ  چەشـــنە  بـــەم  دەكـــەن، 
نامێنێـــت، لـــە ئێســـتادا وەكـــو دەگوترێـــت، ئـــەی 
ترافیـــك الیتـــەكان چـــۆن لـــە ئاســـمانەوە جێگیـــر 
بكرێـــت، ئـــەوەش لـــە داهاتـــوو بیـــری لـــێ دەكرێتـــەوە، 

یەكـــەم ئۆتۆمبێلـــی فڕیـــووی جیهـــان بـــە نـــاوی 
پینگـــی  ئێكـــس  كۆمپانیـــای  لەالیـــەن  كـــە   x2
چینـــی دروســـت كـــرا، بـــۆ یەكەمجـــار لـــە دوبـــەی 
نمایشـــكرا، تاقیكارییەكـــە مـــاوەی ٩٠ خوولەكـــی 
خایانـــد، ئۆتۆمبێلەكـــە هـــۆكاری ئـــەوەی لـــە دوبـــەی 
بۆیەكـــەم جـــار نمایشـــكرا گەرێنرایـــەوە بـــۆ ئـــەوەی 
دوبـــەی نوێگەرتریـــن شـــارە لـــە هەمـــوو جیهانـــدا، 
دەنێتـــە  پـــێ  ئوتۆمبێـــل  جیهانـــی  چەشـــنە  بـــەم 
نێـــو قۆناغێكـــی دیكـــەی پێشـــكەوتن و داهێنـــان.

ئوتۆمبێل بە ئاسمانەوە
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ــزی  ــی ئینگلیـ ــووی بەشـ ــەد، دەرچـ ــروود ئەحمـ ــی سـ عەلـ
بـــۆ  دواییـــە  بـــەم  فەرەنســـییە،  لوبنانـــی  زانكـــۆی  لـــە 
بـــە  پێویســـتی  خوێنـــدن  ئۆفەرەكانـــی  بەدەســـتهێنانی 
ـــس  ـــی ئایڵت ـــەوەی نێودەوڵەتی ـــی تاقیكردن ئەنجامێكـــی باش
ــە پلـــەی  ــووە نێـــو تاقیكردنەوەكـ ــوو، دوای ئـــەوەی چـ هەبـ
ـــەواوی رۆژهەاڵتـــی  ـــە ت ـــە ل ـــەو نمرەی 8.5ی هێنـــاوە، كـــە ئ
ـــووە، تاقیكردنەوەكـــە  ـــدا نەهات ـــی عەرەبی ناوەڕاســـت و واڵتان
لەســـەر نـــۆ نمرەیـــە و عەلـــی تەنیـــا نیـــو پۆینـــت نمـــرەی 
لـــە دەســـتداوە، وەك خـــۆی دەڵێـــت: »یەكـــەم جـــارە ئـــەو 
تاقیكردنـــەوەی  پێشـــتر  و  بـــدەم  ئەنجـــام  تاقیكردنەوەیـــە 
pte كـــردووە كـــە٩٠ لەســـەر ٩٠م هێنـــاوە، هیـــچ خـــۆم 
ئامادەنەكردبـــوو و لـــە خۆمـــەوە و چـــووم، ئەوجارەیـــان بچـــم 
ــەر  ــی سـ ــە یەكەمـ ــم، واتـ ــەواو بهێنـ ــرەی تـ ــۆ نمـ ــە نـ رەنگـ
تێســـتەكە، دەگوترێـــت بەریتانییـــەكان ئـــەو سیســـتەمەیان 
داهێنـــاوە وخۆیـــان كەمتـــر لـــە هەشـــت دەهێنـــن، منیـــش 
دوای ئـــەوەی ئەنجامەكانـــم لـــە نێـــو زەرفێكـــدا بـــۆ هاتـــەوە، 
كـــە لـــە دڵـــی خۆمـــدا دەمگـــوت رەنگـــە حـــەوت یـــان هەشـــت 
ـــووەوە و ئەمـــەش وای كـــرد  ـــۆم هاتب ـــم، كەچـــی 8.5 ب بهێن
كـــە یەكـــەم كـــەس بـــم لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان و تەنانـــەت 
لەالیـــەن زانكـــۆی خۆمـــەوە پیرۆزبایـــی تایبەتـــم لێكـــرا و 
خەاڵتـــی رێزلێنانـــم پـــێ بەخشـــرا، ئـــەو تاقیكردنەوانـــە 
راســـتە زیرەكیـــی دەوێـــت بـــەاڵم پێویســـتە هەنـــدێ لـــە 
ــەوان  ــە ئـ ــت، چونكـ ــاراوەكانی بزانیـ ــە شـ ــك و الیەنـ تەكتیـ
تاقیـــت دەكەنـــەوە لەســـەر ئاســـتی شـــارەزاییت لـــە زمانـــی 
ئینگلیـــزی و زانیاریـــی گشـــتی و ئاســـتی رۆشـــنبیریت. 

وا باوە كە بووك و زاوا لە رۆژی زەماوەند و وێنەگرتندا 
وێنــەی  بــۆ  دیمــەن  و  شــوێن  جوانتریــن  دەدەن  هــەوڵ 
هاوســەرگیرییان هەڵدەبژێرن، زیاتر باخچە و باڵەخانە و 
شــوێنی سرووشــتی دەكەن بە باكگراوندی وێنەكانیان، 
بەاڵم ئەو دوو هاوســەرە بەریتانییە شــێوازێكی تازەیان 
لــە وێنــەی هاوســەرگیریدا هێنایــە كایــەوە، ئەویــش 
وێنەگرتن لەسەر شاخ و چیایە، هەر یەكە لە )شاین 
و واینــی( بووك و زاوا بەرزترین زنجیرە شــاخەكانی 
واڵتــی چینیــان كــردە شــوێنی وێنەگرتــن، كــە لە 
لێــواری چیای )چایا(ی لــە ناوچەی زومادیانی 
سەر بە هەرێمی گەنان، بەرزیی شوێنەكە دەگاتە 
)33٠( مەتــر، هــەر یەكــە لــە بــووك و زاوا بــە 
گوریس خۆیان بەســتووەتەوە لە ترســی كەوتن، 
بیرۆكــەی ئــەو كارەیــان لە زنجیــرە درامانی 
بــەرەو  )گەشــتێك  چینــی  تەلەفزیۆنــی 
 )Journey To The West - خۆرئــاوا
وەرگرتــووە، كــە شــوێنەكە بەناوبانگتریــن 

زنجیرە چیاكانی واڵتی چینە. 

گەنجێكی هەولێر نمرەی 
8.5 لە ئایڵتس دەهێنێت

هاوسەرگیری بەسەر 
شاخەوە
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درامایەكی كۆمەاڵیەتی و خێزانییە، یەكێكە لە فیلمە نایابەكانی ئەمساڵ، 
باس لە خانمە نووسەرێك دەكات كە دەچێتە شاری نیویۆرك تاوەكو لەوێ 
بژی، لەو كاتەی چەند بەڵگەنامەیەكی دیكۆرمێنتاری تاوانێكی دەست 
دەكەوێت، وای لێ دەكات بە دواداچوونی بۆ بكات، تاوانەكە دەربارەی 
یەك  فیلمەكە  ماوەی  خوێندنە،  ناوەندەكانی  كچانی  هەڵخەڵەتاندانی 
٩ی  مانگی  لە  باركەر  مایك  دەرهێنانی  لە  خولەكە،   53 و  كاتژمێر 
ئێستا  و  هاتووە  بەرهەم  ئەمساڵ 
لە سینەماكانی جیهان نمایش 
دەكرێت، ئەكتەرانی فیلمەكە 
كونیس،  میال  لە:  بریتیین 
واترۆك،  فین  ئۆرێال،  چیارا 
حەستن  بیاڵس،  جینیڤەر 

لۆپ، كونی باریتۆن.

ــرەت دەكات،  ــە مافـــی ئافـ ــاس لـ بـ
ئـــەو ئافرەتانـــەی دەیانەوێـــت داوای 
كەچـــی  بكـــەن،  خۆیـــان  مافـــی 
و  دەكـــەن  چاودێرییـــان  دادگاكان 
مەكـــەن  كارە  ئـــەو  دەڵێـــن:  پێیـــان 

هـــەن.  یاســـاكان  چونكـــە 

كچێكی ناوازەی سەر شێت
Super Freaky Girl

یەكێكــە لــە تراكــە تازەكانــی كچە 
ئۆنیــكا  ئیســپانی  بێــژی  گۆڕانــی 
تانیــا مــاراج پیتــی، كــە بــە نیكــی 
مینــاج ناســراوە، لــە ســاڵی 1٩82 لە 
دایكبووە و لە ساڵی 2٠٠2 دەستی بە 
گۆرانــی كــردووە، گۆرانییە تازەكەی 
Queen Radio: Vol�  لە ئەلبوومی
ume 1 باڵو كردووەتــەوە، لە جۆری 
ئار ئەند بی سۆڵە، هیپ هۆپی راپە. 

كاریكاتێر

میوزیك

ــەییەوە  ــە رووی پیشـ ــگ لـ ــی گرنـ خاڵێكـ
ئەوەیـــە كـــە بـــە یـــەك شـــێوازی كاركـــردن 
بـــەردەوام نەبیـــت و گۆڕانـــكاری ئەنجـــام 
بیـــر  ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە  بدەیـــت، 
لەگـــەڵ  گەشـــتێك  كـــە  بكـــەرەوە  لـــەوە 
ـــت، تەندروســـتیت  هاوســـۆزەكەت ئەنجـــام بدەی

چاالكیـــت. و  جێگیـــرە 

جمك

تـــەواوی  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
بەرپرســـیارێتییەكان هەڵمەگـــرە، پێویســـتت 
رووی  لـــە  هەیـــە،  پشـــوووەرگرتن  بـــە 
ــر كاریگەریـــی  ــەوەرە ژێـ ســـۆزدارییەوە مەكـ
وشـــە نەرێنییەكانـــی كەســـانی چـــواردەورت، 
ئاســـان  بەالتـــەوە  بڕیـــاردان  ماوەیـــە  ئـــەم 

دەبێـــت.

گا
لەســـەر  كاركـــردن  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
بیرۆكەكانـــت وا دەكات ســـەرنجی بەرپرســـەكانت 
راكێشـــیت، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە پارێـــزگاری 
لـــە متمانـــە هـــۆكارە بـــۆ بەهێزبوونـــی پەیوەندیتـــان 
ــەرەو  ــتیت بـ ــتەكەت، تەندروسـ ــەڵ خۆشەویسـ لەگـ

باشـــبوون دەچێـــت.

كاوڕ 4/1٩ - 3/215/2٠ - 4/2٠

گوڵەگەنم5/21 - 6/2٠ شێر 8/22 - 7/23٩/22 - 8/23

لـــە روی پیشـــەییەوە ئەزموونـــی نـــوێ پەیـــدا 
ــە  ــەو رێگەیـ ــە لـ ــەم ماوەیـ ــترە ئـ دەكەیـــت، باشـ
پاشـــگەز نەبیتـــەوە كـــە هەڵتبـــژاردوە، كاربكـــە 
بۆئـــەوەی زیاتـــر پاڵپشـــتیی خۆشەویســـتەكەت 
بەدەســـت بهێنیـــت، ماندووبوونـــی زۆر زیـــان بـــە 

تەندروســـتیت دەگەیەنێـــت.

كەســـانی  بـــۆ  كێشـــەكانت  باشـــترە  وا 
لـــە  بـــاس نەكەیـــت، بەتایبەتـــی  دیكـــە 
دەرەوەی شـــوێنی كارەكـــەت، باشـــترە هـــەر 
دیاریكـــراوی  شـــوێنی  لـــە  و  گرفتێـــك 
خـــۆی چارەســـەر بكەیـــت، لەبیـــری مەكـــە 
كار لەســـەر شـــێوازی ژیانـــت بكەیـــت، 

ناتەندروســـت دەژیـــت. چونكـــە 

بەهـــۆی پیشـــەكەتەوە خەریكـــە خێـــزان 
دەخەیـــت،  پشـــتگوێ  هاوڕێكانـــت  و 
پـــالن و خۆڕێكخســـتنەوە  بـــە  پێویســـتت 
و  هەڵـــەوە  نەكەویتـــە  بۆئـــەوەی  هەیـــە 
لەدەســـت  نزیكەكانـــت  كەســـە  پاڵپشـــتی 
جەســـتەت  تەندروســـتیی  نەدەیـــت، 
دەروونتـــەوە. ئارامیـــی  بـــە  پەیوەســـتە 

قرژاڵ 7/22 - 6/21

Luckiest Girl Alive - بەختەوەرترین كچی رزگاربوو 
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و  دیـــارە  قەبارەیـــان  ســـەوزەكان،  و  میـــوە 
ئـــەوەی ســـەیرە هەندێكـــی  بـــەاڵم  بەرچـــاوە، 
لـــە  قەبارەیـــان  و  دەردەكـــەون  جیـــاواز  دیكـــە 
خۆیـــان گەورەتـــر یـــان بچووكتـــر دەردەكەوێـــت، 
ئـــەم مـــۆزە زەبەالحـــە لـــە واڵتـــی »چاپیـــۆ 
دەوترێـــت  پێـــی  و  نوێیـــە،  گینیـــا«ی 
كـــە خـــۆی گەورەتریـــن   ،)Musa Lngen(
ــە  ــەك دانـ ــان دا، یـ ــە جیهـ ــە لـ ــای تەختەییـ گیـ
مـــۆزی نیزیكـــەی شـــەش كێلۆگـــرام دەبێـــت، 
درێژیـــی  3٠ســـم،  دەگاتـــە  درێژییەكـــەی 
گەاڵكانـــی ئـــەم درەختـــە دەگاتـــە پێنـــچ مەتـــر 
و پانییەكـــەی دەگاتـــە یـــەك مەتـــر، بەرزیـــی 

نیزیكـــەی 35مەتـــرە. درەختـــە  ئـــەم 

گەورەترین مۆز لە جیهان دا 
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ــە،  ــەدا پشــیلەیەك هەی ــەم وێنەی ل
لــە  و  بــدەن  ســەرنج  جوانــی  بــە 
مــاوەی یــەك خولەكــدا بیــدۆزەرەوە، 
شــوێنەكەی  ئاســانكاری،  بــۆ 
چەپــی  دەســتە  الی  دەكەوێتــە 

خــۆت. 

ماری كۆری 

هەمیشە لەبیرت بێت كە لە شووشە دروست 
ناخت  ناتوانن  دیكە  كەسانی  و  نەكراویت 
دیكە  كەسانی  لۆمەی  بۆیە  هەر  بخوێننەوە، 
مەكە كاتێك بە هەڵە لێت تێدەگەن، تەنیا  بە 
بكەرەەوە،  راست  تێگەیشتنەكان  هەڵە  هێمنی 

پێویستت بە پشوو وەرگرتن هەیە.

كەوانشایان دووپشك 1٠/22 - ٩/2311/21 - 1٠/2312/21 - 11/22

پەرپرســـیارێتی  چەندیـــن  كاتـــدا  یـــەك  لـــە 
سەرلێشـــێوانت  تووشـــی  چونكـــە  هەڵمەگـــرە، 
ـــت  ـــەك كار بێ دەكات، باشـــترە ســـەرنجت لەســـەر ی
و تـــەواوی وزەی خۆتـــی بـــۆ تەرخـــان بكەیـــت، لـــە 
رووی ســـۆزدارییەوە پەیوەندیـــی خۆشەویســـتییت 
بەرامبەرەكـــەت  بـــەوەی  مەترســـییەوە  مەخـــەرە 

پشـــتگوێ بخەیـــت.

هاوپیشـــەكانت،  لۆمەكردنـــی  لەبـــری 
كاربكـــە بۆئـــەوەی زیاتـــر خـــۆت بـــەرەو 
پێشـــەوە ببەیـــت، هاوســـەنگییەك رابگـــرە 
لـــە نێـــوان الیەنـــی پیشـــەیی و ژیانـــی 
كەســـێكی  زووانـــە  بـــەم  تایبەتیتـــدا، 
خۆشەویســـتت دەبینیـــت كـــە ماوەیەكـــی 

بیبینیـــت. دەكەیـــت  ئـــارەزوو  زۆرە 

نـــاڕۆن بەڕێـــوە، چونكـــە  بـــاش  كارەكان 
ئەركێكـــی زۆرت لەســـەر شـــانە، بیرۆكەیەكـــی 
بـــاش دەبێـــت ئەگـــەر خـــۆت رێـــك بخەیتـــەوە 
رووی  لـــە  دابنێیتـــەوە،  پـــالن  دووبـــارە  و 
هێمنیـــت  زیاتـــر  پێویســـتە  ســـۆزدارییەوە 
ـــۆت  ـــی خ ـــە پەیوەندی ـــان ب ـــا زی ـــت، دەن بپارێزی

دەگات. خۆشەویســـتەكەت  و 

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/2٠3/2٠ - 2/1٩

ـــد  ـــی چەن ـــۆ ئەنجامدان ـــە ب ـــە خـــۆت مەك زۆر ل
كارێـــك كـــە هەســـت دەكەیـــت لـــە توانـــای تـــۆدا 
ســـەرنجی  شـــێوەیە  بـــەو  مـــەدە  هـــەوڵ  نییـــە، 
توانـــای  لـــە  باشـــترە  رابكێشـــیت،  بەرپرســـانت 
بـــەم  كاربكەیـــت،  شـــێوە  باشـــترین  بـــە  خۆتـــدا 
بـــەرەو  تایبەتیـــت  ژیانـــی  بارودۆخـــی  زووانـــە 

دەڕوات. باشـــی 

دەبێتـــەوە،  قـــوڵ  زیاتـــر  هاوڕێیەتیـــت  پەیوەنـــدی 
الیەنـــی  لەســـەر  ئەرێنـــی  كاریگـــەری  ئەمـــەش 
زیاتـــر  ماوەیـــە  ئـــەم  باشـــترە  دەبێـــت،  دەروونیـــت 
كاربكەیـــت بـــۆ ئـــەوەی ســـوود لـــە كاتەكانـــت ببینیـــت، 
لـــە رووی ســـۆزدارییەوە چانســـی زۆر هەیـــە بۆئـــەوەی 

بدۆزیتـــەوە.  ژیانـــت  خۆشەویســـتی 

12/22 - 1/1٩گیسك

یاریی وێنە

نیاریت
بۆ زا

ــی  ــە هــەردوو خەاڵت ــژوودا ك ــە مێ ــرەت و كەســایەتیی زانســتی ل ــەم ئاف یەك
نۆبڵــی )فیزیــا و كیمیــای( وەرگرتبێــت، لــە )7ی تشــرینی دووەمــی 1867( 

لــە پۆڵەنــدا لەدایكبــووە، ســەرەتای ژیانــی لــە وارســاو بــووە ئەمــەش تــا ئەوكاتــەی 
ــاری  ــاوە، م ــەوێ ژی ــش چووەتەفەرەنســا ل ــووە، دوای ــااڵن ب ــی 24 س ــوری تەمەن ــاری ك م

لەتەمەنــی دە ســااڵندا دەبێــت كــە خوشــكەكەی دەمرێــت كەنــاوی زۆفیــا بــووە، كاتێكیــش تەمەنــی گەیشــتووەتە دوازدە 
ســااڵن دایكیشــی دەمریــت لــە دوای ئــەو ڕووداوانــە دەچێتــە پاریــس الی خووشــكەكەی بەمەســتی تەواوكردنــی خوێنــدن، 
لــەوێ نمرەكانــی بــەرز بــوو لەوانەكانــی زانســتدا، مــاری لەگــەڵ هاوســەرەكەیدا كــە نــاوی پیــری كــوری بــوو توانیــان 
تووخمــی كیمیایــی پۆلۆنیــۆم و ڕادیــۆم بدۆزنــەوە، یەكــەم ژن بــوو كــە خەاڵتــی نۆبێلــی پــێ بەخشــراوە لــە دوو بــوواری 
ــواری زانســتیدا خەاڵتــی نۆبڵــی بەدەســت هێنــاوە، خەاڵتەكانیشــی: خەاڵتــی  ــە دوو ب جیــاوازدا و، تەنیــا كەسێكیشــە ل
نۆبڵــی فیزیــای ســاڵی 1٩٠3بــۆ خــۆی و مێردەكــەی »پێــری كــۆری« لەســەر دۆزینەوەیــان بــۆ تیشــكدانی ناووكــی، 
خەاڵتــی نۆبڵــی كیمیــای ســاڵی 1٩11 لەســەر دۆزینــەوەی دوو توخمــی پۆڵۆنیــۆم و ڕادیــۆم، یەكێكــی دیكــە لــە 
دەســتكەوتەكانی لــە بــواری توێژینەوەكانیــدا زاراوەی ) ڕادیۆئاكتیڤیتــە كــە ئــەو بــۆ یەكەمجــار بــەكاری هێنــاوە، 
ــی 66  ــە نەخۆشــیی شــێرپەنجە لەتەمەن ــە فەرەنســا ب ــە ) 4 ی تەممــوزی ســاڵی 1٩34 ( ل مــاری كــوری ل

ســاڵیدا كۆچــی دوایــی كــردووە.

 KBE ،ســێر سپێنســەر چاپڵــن جۆنیــۆر
ئەكتــەری كۆمێــدی و دروســتكەری فیلــم و 
داهێنــەری فیلمــی بێدەنگ، لە ســاڵی188٩ 
لــە لەنــدەن لەدایكبــووە و لە ســاڵی 1٩77 لە 
سویســرا كۆچــی دوایــی كــردووە. وەك دەڵێت 
ببینــن تەمەنێكــە بــاس لــە هاتنە نــاو ژیانی 
خەڵك دەكرێت، سەرەڕای پێشكەوتن لە هەموو 
بوارێكدا كەچی قسە و قسەڵۆك و چوونە نێو 
ژیانی تاكە كەسی هێشتا هەیە، دەربارەی ئەم 
حاڵەتــە دەڵێت: ژیان خۆشــتر و باشــتر دەبێت، 
كاتێك كەســانی دیكە واز لە ژیانت دەهێنن و 

بێزارت ناكەن. 
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زیندانیەكان لە كاتی بۆنە و جەژنەكان 
و  جــەژن  وەك  بۆنــەكان  لــە  زیندانیــان 
ــزان و  ــەن لەگــەڵ خێ ــارەزوو دەك ــەدا ئ ــی دیك ــەر بۆنەیەك ه
ــن داوای  ــتەش دەتوان ــەم مەبەس ــۆ ئ ــن، ب ــان ب ــەس و كاری ك
زینــدان  لــە  بكـــەن  دەرەوە  هاتنــە  مۆڵەتــی 
پێویســتە  بــەاڵم  ڕۆژێــك،  چەنــد  بــۆ 
ــت و دانیشــتووی  ــی بێ ــراو عێراق بەندك
هەرێمــی كوردســتان بێــت، بــەم مەرجانــەی 
ــەن: پێویســتە ســزادراو  ــەت بكـ ــن داوای مۆڵ خــوارەوە ئەتوان
بەســەر  چاكســازیدا  لــە  حوكمــی  مــاوەی  چارەكێكــی 
لــە ســاڵێك كەمتــر  لــە هەمــوو حاڵەتێكــدا  كــە  بردبێــت، 
نەبێــت، پێكهێنانــی لیژنەیــەك لــە )توێــژەری كۆمەاڵیەتــی 
ڕاپۆرتــی  پێشكەشــكردنی  بــۆ  وژمێریــاری(  یاســایی  و 
ڕەزامەندیــی  و  ڕاپۆرتەكــە  پەســەندكردنی  و  پێویســت 
بارمتــە  پــارەی  بــڕی  لیژنەیــە  ئــەم  كــە  بەڕێوەبــەر، 
بەپێــی جــۆر و مــاوەی ســزاكە دیــاری دەكـــــەن، 
كەسیی)شــخصی(  كەفیلێكــی  دانانــی 
دانانــی  دادنووســەوە،  لەالیــەن  پەســەندكراو 

بارمتــەی دارایــی كــە بریتــی دەبێــت لــە پــارەی كــــاش لــە 
ــاوی بەڕێوبەرایەتیــی چاكســزایی ئــەو شــارەی  بانكێــك بەن
كــە چاكســزاییەكەی لێیــە، كــە لــە بــڕی پێنــج ملیۆندینــار 
ــان  ــەبێت، ی ــر نـــــ ــێت و لە25ملیــۆن دینــار زیات كەمتــر نەبـــ
ــەی  ــە نرخەك ــەك ك ــەوە )حجــز( خســتنە ســەر خانووی گلدان
كەمتــر نەبێــت لــە بــڕی پــارەی دیــاری كــراو، گەڕانــەوەی 
بــە واژووی بەڕێوبــەری چاكســازییەكە  بارمتەكــە تەنیــا 
دەبێــت، هــەر ســزادراوێك بــە زیاتــر لــە ســزایەك ســزا درابــوو، 
ــت  ــن، دەبێ ــە مۆڵەتوەرگرت ــوو ل ــەو ســزایە ڕێگــر ب ئەگــەر ئ
پــێ  بــكات پاشــان مۆڵەتــی  تــەواو  لــە ســزاكان  یەكێــك 

ــت. دەدرێــ



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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