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چاپـــی یەكەمـــی كتێبـــی )فەرهەنگـــی رەش - 
كـــوردی- كـــوردی  پیتـــی: ئەلـــف( لـــە نووســـینی 
مامۆستا  و نووسەر و چیڕۆکنووس و ڕۆماننووس 
)عەزیـــزی مـــەالی ڕەش( بـــە بەرگێكـــی نـــاوازە و 
لـــە دووتوێـــی)385( الپـــەڕەدا وەك فەرهەنگێكـــی 

دانســـقە كتێبخانـــەی كوردیـــی دەوڵەمەنـــد كـــرد. 
مامۆســـتا عەزیـــزی مـــەالی ڕەش دەربـــارەی ئـــەم 
فەرهەنگـــە نووســـیویەتی كـــە لـــە ســـاڵی 2004 
ەوە هەتـــا ســـاڵی 2020 خەریكـــی ئامادەكـــردن و 
نووســـینی ئـــەم فەرهەنگـــە بـــووە بـــەو شـــێوەیە بەچاپـــی 
گەیانـــد، دوای جارێـــك خوێندنـــەوەی دەیـــان هەڵـــەی 
دەڵێـــت:  هـــاوكات  بـــەر چـــاو،  زەقـــی كەوتووەتـــە 
ــی  ــتەی و مرانـ ــنگی و جەسـ ــەر بێشـ ــەوە لەبـ بەداخـ
هەڵوێســـتی نەیتوانـــی جـــاری دووەم بیخوێنێتـــەوە، 
ــزەكان  ــە پێـ ــە بـ ــەرەی فەرهەنگـ ــە قـ ــۆی لـ ــو خـ تاكـ
ـــەوە،  ـــی كێشـــەكە دەگەڕێت ـــۆ تاوان ـــەش ب ـــدات، ئەم ب
ـــی  ـــەو مـــاوە زۆرەدا ئاوێزان ـــوو ل ـــن ب ـــا لەگی ئەگـــەر ن

پیتەكانـــی دیكـــەش ببوایـــە.
مامۆســـتا عەزیـــز لـــە پێشـــەكیەكەدا بـــاس لـــە 
بەســـەرهات و سەرگوزەشـــتەی خـــۆی و تەندروســـتی 
و ســـتایلی ژیـــان و ئاوێتەبوونـــی لەگـــەڵ نووســـین 
دەكات و دەیـــان بەســـەرهاتی تراژیـــدی دەهێنێتـــەوە و 

بـــە حەســـرەتەوە، هەمیـــش ڕاســـتگۆیانە ئاماژەیـــان 
پـــێ دەكات.

ئـــەو هـــەوڵ و ماندووبوونـــەی مامۆســـتا نـــەك 
ـــە، بەڵكـــو وا پێویســـت  ـــز و پێزانین هـــەر جێگـــەی ڕێ
دەكات ببێتـــە ســـەرچاوەیەك بـــۆ ئەوانـــەی بایـــەخ 
بـــە زمانـــی ڕەســـەنی كـــوردی دەدەن، چونكـــە لـــەم 
هەوڵـــەدا كـــەس نییـــە شـــان لـــە شـــانی بـــدات و 
بـــەم شـــارەزاییە ئـــەو وشـــە ڕەســـەن و زاراوانـــە لـــەم 
فەرهەنگـــەدا بنووســـێت، كـــە لـــە بـــواری سیاســـی 
خۆیـــان  جێگـــەی  كۆمەاڵیەتـــی  و  ئابـــووری  و 
كردووەتـــەوە. ئـــەو هاتـــووە فەرهەنگەكـــەی بە)ئـــا( 
ـــیوە،  ـــۆ نووس ـــای ب ـــان وات ـــردووە و دەی ـــێ ك ـــت پ دەس

ــاوە..  ــێ هێنـ ــی پـ ــێ( كۆتایـ ــش بە)ئێهـ دواجاریـ
مـــەالی  عەزیـــزی  مامۆســـتا  باســـە  شـــایانی 
ڕەش بـــە درێژایـــی تەمەنـــی کۆمەڵێـــك بەرهەمـــی 
ــدااڵن و  ــۆ منـ ــڕۆک بـ ــیعر و چیـ ــە شـ ــاوازەی لـ نـ
ڕۆمـــان باڵوکردۆتـــەوە. نەخشـــەی نـــاوەرۆك لەالیـــەن 
بەرگەكـــەش  جەعفـــەر(و  هاوكارمان)شـــاخەوان 
ـــام دراوە. ـــس ئەنج ـــە وەی ـــل كاك ـــاكار جەلی ـــەن ئ لەالی
ئـــەم فەرهەنگـــە  نووســـەری  لـــە  دەستخۆشـــی 
دەكەیـــن و هیـــوای تەمەندرێـــژی و تەندروســـتی بـــۆ 

ــن.  دەخوازیـ
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» لـــە هـــەر زامـــەی خوێنێـــک«  ناونیشـــانی 
كـــە  هەســـتیارە  بـــەرزان  تـــازەی  كتێبێكـــی 
كۆبەرهەمـــی چاپكـــراوی شـــاعیرە و حـــەوت 

دیوانـــە شـــیعر لـــە خـــۆ دەگرێـــت.
بـــەرزان هەســـتیار یەكێكـــە لـــە شـــاعیرانی 
ـــە هەســـت و ویژدانێكـــی  ناســـراوی كـــورد كـــە ب
زینـــدووەوە ســـەرەدەری لەگـــەڵ وشـــە دەكات و 
ــەردەوام  ــی بـ ــە جووڵەیەكـ ــڕ لـ ــی پـ ــە قالبێكـ لـ
دایدەڕێژێت..شـــاعیر توانیویەتـــی خـــۆی لـــە 
خەیاڵ و پەیڤی ناســـكی شـــاعیرانە  و هەســـت 
و نەســـتی ســـۆزدارانەی دوور لـــە واقیعـــی ژیـــان 
ـــك و  ـــەاڵم تەكنیـــك و لۆژی ـــت، ب ـــە دوور بگرێ ب

ـــە. ـــەم پەیڤانەی ـــتایلی ئ ـــیماو س تازەبوونـــەوە س
دەكەیـــن  كۆبەرهەمـــە  ئـــەم  ســـەیری  كـــە 
دەگەینـــە ئـــەو ڕاســـتییەی كـــە یەكێـــك لـــە 
وەزیفەكانـــی شـــیعری نـــوێ كـــە شـــاعیریش 
ئاراســـتەی  داهێنەرانـــە،  لـــەو  یەكێكـــە 
ئایینـــدە دەكات و پشـــت لـــە ڕابـــردوو دەكات 
لـــە  دەهێنێـــت  بـــەكار  نـــوێ  كەرەســـتەی  و 
دەقەكانـــدا زمـــان دەتەقێتـــەوەو خەیـــاڵ ئـــازاد 
لـــە  شـــیعر  زمانـــی  ئیســـتاتیكای  دەبێـــت، 
زۆریـــی بیـــرو هێـــزی قـــووڵ لـــە ڕێـــگای وشـــەو 
ــت  ــر گوزارشـ ــادە جوانتـ ــورت و سـ ــتەی كـ ڕسـ

دەكرێـــت.



و  ژیاندۆســـتی  بـــە  وشـــە  تێكەڵكردنـــی 
نێـــو  مرۆڤانـــەی  ڕەگـــەزی  دوو  خۆشەویســـتی 
هاتـــووە  ئـــەو  هەســـتیارن،  بـــەرزان  شـــیعرەكانی 
ـــە بابـــەت و مژارەكانـــی  دڵەڕاوكـــێ و نیگەرانـــی ل
كۆمەڵگـــە و خەمـــەكان ناشـــارێتەوە، بـــەاڵم لـــە 
نیگەرانییانـــە  ئـــەم  شـــیعرەكانییەوە  ڕێـــگای 

دەكات. بەرجەســـتە 
لـــە ســـیمای هونەریـــی دەقـــە شـــیعرەكانی بـــەرزان 
هەســـتیار كەرەســـتەی هونـــەری و شـــیعری لـــە 
داڕشـــتن و بنیاتنانـــی پەیڤـــەكان بەردەســـتن، بۆیـــە 
هەموویانـــی بـــە جوانـــی و لـــە شـــوێنی مەبەســـتی 

ـــت.  ـــان دەهێنێ ـــان بەكاری خۆی
لـــە درێـــژەی زنجیـــرە کتێبـــی گۆڤـــاری گواڵندا، 
»كتێبـــی لـــە هـــەر زامـــەی خوێنێـــک«ی بـــەرزان 
هەســـتیار  لـــە دوو توێـــی  شـــەش ســـەد و چـــل 
ـــەم چـــاپ و  ـــەڕەدا  وەک کۆبەره و  هەشـــت الپ

ـــەوە. ـــاڵو دەبێت ب
 ئـــەم کۆبەرهەمـــە بریتییـــە  لـــە هـــەر ئـــەو 
حـــەوت دیوانـــە شـــیعرەی کـــە ســـااڵنی پێشـــتر بـــەم 

ــەوە: ــاڵوی کردوونەتـ ــەوە  بـ ناوانـ
ــت  ــداڵ .2-  بەتەنیشـ ــرە منـ ــەک پیـ 1- نەوەیـ
نیگەرانـــی.4-  لـــە  ســـاڵێک   -3 فەنابوونـــەوە. 
خـــەون  مـــن   -  5 دڵنیایـــی.  گوناهەکانـــی 
ئەبیـــن کەســـەکەم. پیـــر  دامئەگیرســـێنێ .6- 

7-  سپێدەیەکی ڕەنگپەڕیو.
شـــاعیر بـــەرزان هەســـتیار سوپاســـی  کاک 
سەرنووســـەری   محەممـــەدی   فەرهـــاد 
هەفتەنامـــەی گـــواڵن و  هاوكارانمـــان خەلیـــل 
هونەرمەنـــد   و  جەعفـــەر  شـــاخەوان  و  بلەیـــی 
ــە  ــەر یەکـ ــە هـ ــە کـ ــەالل دەکات کـ ــوان جـ مەریـ
بـــە جۆرێـــک جـــێ دەســـتیان لـــە بەچاپگەیاندنـــی 

ئـــەم کۆبەرهەمـــەدا هەیـــە.
ڕۆژی  كردنـــە  پـــێ  ئامـــاژە  جێگـــەی   
ئامادەبوونـــی  بـــە   2022/11/9 چوارشـــەممە 
نووســـەرو  زۆری  ژمارەیەكـــی  شـــاعیرو 
مەهـــدی  شـــەهید  هۆڵـــی  لـــە  ڕۆشـــنبیران، 
خۆشـــناو لـــە لقـــی هەولێـــری یەكێتیـــی نووســـەرانی 
كـــورد ڕێوڕەســـمێكی شایســـتە بـــۆ ناســـاندنی 
كۆبەرهەمـــی »لـــە هـــەر زامـــەی خوێنێـــک« ی 
شـــاعیر بەڕێوەدەچێـــت، لـــەم كۆبوونـــەوە ئەدەبـــی 
و ڕۆشـــنبیرییەدا زۆر لـــە شـــاعیرو نووســـەران 
بەشـــداریی لـــە گفتوگۆكـــردن و شـــرۆڤەكردنی 

دەقەكانـــی نێـــو ئـــەو كۆبەرهەمـــە دەكـــەن.
پیرۆزبایـــی  و  دەستخۆشـــی  كۆتاییـــدا  لـــە 
لـــە شـــاعیر بـــەرزان هەســـتیار دەكەیـــن بـــۆ ئـــەم 
بەرهەمـــە جوانـــە، كـــە  كتێبخانـــەی كـــوردی پـــێ 
ــر.  ــی زیاتـ ــوای بەرهەمـ ــووەو بەهیـ ــد بـ دەوڵەمەنـ
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مامۆستا مەال سەید غەفوور بیارەیی:

سوپاس بۆ خوا 
توانیومە بااڵنسێك 
لە نێوان كارەكەم 
و دایكایەتی و 
ماڵەوەمدا ڕابگرم

پێویستە كەسانێك
بێنە پێش كە ئاشنا بن
بە گرفتی یاریزانەكان

مەال مستەفا بارزانی 
ڕێز و ڕۆڵێكی گەورەی 
بە مەال و مامۆستایانی 

ئایینی دابوو

»

»

»

»

كۆنترۆڵی گەیمی ئەلكترۆنی 
لەشێوەی دەمانچە

كاتی گونجاو بۆ بەكارهێنانی 
ڤیتامینەكان

» »
)بــــاکــــــووری(

 زیاتر لە نیو سەدە خزمەتکردنی هونەری رەسەنی کوردی

الڤان ئەحمەد :
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ـــە ڕووســـیا كریمـــای  ـــە دوای ســـاڵی 2014وە ك ل
داعـــش  تیرۆریســـتانی  پاشـــانیش  و  كـــرد  داگیـــر 
عێـــراق  لـــە  ئیســـامی  خەالفەتـــی  »دەوڵەتـــی 
لـــە   2015 شـــوباتی  لـــە  ڕاگەیانـــد،  شـــام«ی  و 
كۆنگـــرەی میونشـــن بـــۆ ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی، 
ئـــەو ڕاپۆرتـــەی بـــۆ ئـــەو كۆنگرەیـــە ئامـــادە كرابـــوو 
كـــە بـــۆ مـــاوەی ســـێ ڕۆژ لەســـەر ئاســـتی هەمـــوو 
و  بكـــەن  لەســـەر  وتووێـــژی  جیهـــان  دەوڵەتانـــی 
چارەســـەرێك بـــۆ ئاسایشـــی جیهـــان بدۆزنـــەوە لـــە ژێـــر 
ناونیشـــانە: »لەبەریەكهەڵوەشـــانی سیســـتمی  ئـــەم 
لیبڕاڵیـــی نێودەوڵەتـــی و نەبوونـــی ئامادەباشـــی و 
Collapsing Order، Reluc�  دوودڵیـــی پارێزەرانـــی  -

.»tant Guardians

بێگومـــان ئامانـــج لـــە دامەزراندنـــی »كۆنگـــرەی 
میونشـــن بـــۆ ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی« لـــە ســـاڵی 
ـــا ئێســـتا كـــە ســـااڵنە كۆنگـــرەی خـــۆی  1963وە هەت
ئامانجـــی  دوو  بەدیهێنانـــی  بـــۆ  دەدات،  گـــرێ 
لیبـــڕاڵ  ڕۆژئـــاوای  كۆمەڵگـــەی  لـــە  ســـەرەكییە 

ــە:  ــن لـ ــە بریتیـ ــدا كـ دیموكراتیـ
1. پاراســـتنی سیســـتمی لیبـــڕاڵ دیموكراتـــی 
لـــە دەوڵەتانـــی ڕۆژئـــاوادا )ئەوروپـــا و ئەمریـــكا( و 
ئـــەو دەوڵەتانەشـــی كـــە لـــە دوای جەنگـــی دووەمـــی 
ـــەوە. ـــاد نراونەت ـــاوا بونی ـــە هاوكاریـــی ڕۆژئ ـــی ب جیهان
2. پاراســـتنی سیســـتمی لیبڕاڵیـــی نێودەوڵەتـــی 
كـــە لـــە دوای ســـاڵی 1945ــــەوە بـــە ســـەرۆكایەتیی 
ـــی  ـــەر یەكێت ـــە بەرانب ـــاوا ل ـــی ڕۆژئ ـــكا دەوڵەتان ئەمری
ســـۆڤیەتی پێشـــان بەرگرییـــان لـــێ دەكـــرد و دوای 
لـــە  پێشـــوو  ســـۆڤیەتی  یەكێتـــی  هەڵوەشـــانەوەی 
1991، ڕۆژئـــاوا سیســـتمی لیبڕاڵـــی نێودەوڵەتـــی 

ــان«. ــی جیهـ ــتمی نوێـ ــا: »سیسـ ــاو لێنـ نـ
بگەڕێینـــەوە  دیكـــە  جارێكـــی  ئەگـــەر  لێـــرەوە 
بـــۆ ناونیشـــانی ڕاپۆرتەكـــەی كۆنگـــرەی میونشـــن، 
ئـــەوا خۆیـــان زۆر ڕاشـــكاوانە ددانیـــان بـــەوەدا نـــاوە، 
ئـــەو دوو ئامانجـــە كۆتاییـــان هاتـــووە و هـــۆكاری 
ئـــەم شكســـتە گەورەیـــەش »شكســـتهێنانی حزبـــی 
سیاســـییە«، ئەمـــەش لەبـــەر ئەوەیـــە كۆمەڵگـــەی 
كۆمەڵگـــەی  دیموكراتـــی،  لیبـــڕاڵ   ڕۆژئـــاوای 
حزبـــی  بیركردنـــەوەی  بەرهەمـــی  و  فرەحزبـــی 
سیاســـییە بـــۆ شـــێوازی حوكمڕانـــی و پاراســـتنی 
دەوڵـــەت و سیســـتمی لیبڕاڵیـــی نێودەوڵەتـــی«، ئەوجـــا 
ــتی  ــەر ئاسـ ــییەكان لەسـ ــە سیاسـ ــەوەی حزبـ ــەر ئـ لەبـ
ڕۆژئـــاوا و جیهـــان ناتوانـــن دیـــدگا و بیركردنـــەوەی 

ــن بـــۆ حوكمڕانییەكـــی بـــاش  ــەم بهێنـ ــاو بەرهـ گونجـ
لـــە  پارێـــزگاری  ناشـــتوانن  ئـــەوا  ســـەقامگیر،  و 

سیســـتمی لیبڕاڵیـــی نێودەوڵەتیـــش بكـــەن.
لـــە دەوڵەتانـــی ڕۆژئـــاوا و ئـــەو دەوڵەتانەشـــی كـــە 
كۆپیـــی حوكمڕانیـــی ڕۆژئاوایـــان كـــردووە، هەیكەلـــەی  
ـــەت،  ـــەی دەوڵ ـــە هەیكەل ـــی سیاســـیی یەكســـانە ب حزب
ــەت  ــتمی دەوڵـ ــەر سیسـ ــە ئەگـ ــەر ئەوەیـ ــەش لەبـ ئەمـ
پەرلەمانـــی بێـــت، ئـــەوا ســـەرۆك وەزیـــران ســـەرۆكی 
حزبـــە و ئەگـــەر سیســـتمەكەش ســـەرۆكایەتی بێـــت، 
ئـــەوا ســـەرۆكی دەوڵـــەت ســـەرۆكی حزبـــە، هـــەر بۆیـــە 
كاتێـــك هەیكەلـــەی حزبـــی سیاســـی تووشـــی شـــڵەژان 
تووشـــی  دەوڵەتیـــش  هەیكەلـــەی  ئـــەوا  دەبێـــت، 
شـــڵەژان دەبێـــت و ســـەرەنجامیش لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەم 
دەوڵەتـــە شـــڵەژاوانە ئەندامانـــی ئـــەو هاوپەیمانییـــەن 
بـــۆ پاراســـتنی سیســـتمی لیبڕاڵیـــی نێودەوڵەتـــی، 
ئـــەوا سیســـتمە نێودەوڵەتییەكـــەش وەك خۆیـــان پێـــش 
هەشـــت ســـاڵ بـــەر لـــە ئێســـتا ددانیـــان پێـــدا نـــاوە 

ــووە«. ــان چـ ــەرەو »لەبەریەكهەڵوەشـ بـ
هـــۆكاری ئـــەم شكســـتە گەورەیـــەی ڕۆژئـــاوا 
ــی  ــتی حزبـ ــە شكسـ ــدارە بـ ــتەوخۆ پەیوەندیـ ــە ڕاسـ كـ
سیاســـییەوە، ڕاپۆرتەكـــە لـــە چەنـــد خاڵێكـــدا چـــڕی 

كردوونەتـــەوە:
ـــۆ پێشـــهات و ڕووداوە   نەبوونـــی مەزندەكـــردن ب
ـــاوی دەوڵەتەكانیشـــدا. ـــە ن ـــە جیهـــان و ل گـــەورەكان ل

بـــۆ  بڕیـــاردان  ئیـــرادەی  نەبوونـــی   
تەحەددییـــەكان. و  كێشـــە  ڕووبەڕووبوونـــەوەی 
بـــە  زۆر  كـــە  دووخاڵـــە  ئـــەم  لەســـەر  ئەگـــەر 
ـــن و  ـــیارێك بورووژێنی ـــراون، پرس ـــان ك وردی دەستنیش
بپرســـین: ئەگـــەر كـــۆی دەوڵەتانـــی ڕۆژئـــاوا خاوەنـــی 
 Think« ـــەوە ـــەوە و لێكۆڵین ـــدی توێژین ـــەزاران ناوەن ه
توانـــای  ناوەندانـــەش  ئـــەو  بۆچـــی  بـــن،   »Tanks

ـــۆ پێشـــهات و ڕووداوە  ـــان ب ـــەوە و مەزندەكردنی بیركردن
گـــەورەكان نامێنـــێ؟ وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە ئەوەیـــە 
ــە«  ــینك تانكانـ ــەو »سـ ــەرە زۆری ئـ ــی هـ ــە بەشـ كـ
لەالیـــەن ئـــەو وەزیـــر و دیپلۆمـــات و ڕاوێژكارانـــەوە 
لـــە  بـــوون  بەشـــێك  پێشـــتر  كـــە  دەبرێـــن  بەڕێـــوە 
حكومـــەت و پەرلەمـــان و خۆیـــان ئەندامـــی یەكێـــك 
ـــوە  ـــی بەڕێ ـــوون كـــە حكومەت ـــە سیاســـییانە ب ـــەو حزب ل
ــەوەی  ــری ئـ ــە لەبـ ــەم ناوەندانـ ــە ئـ ــەر بۆیـ ــردووە، هـ بـ
ناوەندێـــك بـــن بـــۆ بیركردنـــەوە لـــە چارەســـەركردنی 
كێشـــەكان و مەزندەكـــردن بـــۆ پێشـــهات و ڕووداوە 
گـــەورەكان، لـــە بنەڕەتـــدا ســـەرقاڵی ئـــەوەن چـــۆن 

ئەگەر حزبی سیاسی هەست بە 
بەرپرسیاریەتی ئەو قۆناخە 
نەكات كە میللەتەكەی پێیدا 
تێدەپەڕێت، ئەوا پرۆسەی 
پەرەپێدان نەك هەر سەركەتوو 
نابێت و وەرناچەرخێت بۆ 
پرۆسەی پەرەپێدانی بەردەوام، 
بەڵكو كارەسات بۆ نەتەوە 
دروست دەكات

نەخشە داڕشتن بۆ كۆنگرەی 
14 بەرهەمی شەونخوونی و 
بیركردنەوەی زیاتر لە پێنج 
ساڵی سەرۆك مسعود بارزانی-
یە كە دوای كارەساتی 16ی 
ئۆكتۆبەری 2017 بە تەواوەتی 
پەتای »هەستنەكردن بە 
بەرپرسیاریەتی لەناو 
حزبەكانی كوردستاندا« 
ڕیشەكێش ناكرێت

پەتای هەستنەكردن بە 
بەرپرسیاریەتی الی ئەو 
حزبە سیاسییانەی پاشگری 
»كوردستان«یان هەڵگرتووە 
بە هەموو ئایدیۆلۆژییە 
سیاسییەكانەوە ڕەگ و 
ڕیشەیەكی دێرێنی هەیە
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مقاوەمەت و بەرگری و 
سەركەوتنی هێزی پێشمەرگەی 

پارتی دیموكراتی كوردستان 
لەو شەڕە سەخت و نابەرابەرەی 
چیای خواكوڕكدا هێندە گەورە 
بوو، یەكێك لە سەركردەكانی 

بەرەی كوردستانی گوتبووی 
»شۆڕش و بەرگری تەنیا بە 
كوڕی مەال مستەفا دەكرێت«

سەردەمی بەرەی كوردستانی، 
لەگەڵ ئەوەی بارودۆخە 

مەترسیدارەكەی ئەو سەردەمە 
فەرزی كردبوو، بەاڵم 

گەورەترین دەستكەوتی بەدوای 
خۆیدا هێنا، كە ئەویش 

ڕاپەرینە مەزنەكەی بەهاری 
1991ی گەلی كوردستان بوو

دووبارە گەڕانەوەی پەتای 
هەستنەكردن بە بەرپرسیاریەتی 

لە هەڵبژاردنەكانی 1992، 
سیستمی »فیفتی فیفتی« 

دروست كرد كە هەتا ئێستاش 
بە دەست ماكە خراپەكانیەوە 

دەناڵێنین

وەاڵمـــی حزبـــە سیاســـییەكان بدەنـــەوە، هـــەر بۆیـــە 
ـــەوا  ـــت، ئ ـــێ دەكەوێ ـــڵەژانی ت ـــی سیاســـی ش ـــە حزب ك
بیركردنـــەوە و مەزندەكردنـــی ئـــەو ناوەندانـــەش كۆتایـــی 
پـــێ دێـــت و وەك ئێســـتا لـــە میانـــەی توێژینـــەوە 
هەموویـــان  دەدەن،  ســـەرنج  لێكۆڵینەوەكانیانـــەوە  و 
ـــێ دەدەن،  ـــیدار«مان پ ـــی مەترس ـــوژدەی »دەیەیەك م

نـــەك چۆنیەتـــی چارەســـەركردنی كێشـــەكان.
حـــزب  كۆنەكـــەی  مۆدێلـــە  كۆتاییهاتنـــی   
بـــە  حـــزب  نوێكردنـــەوەی  لـــە  بیركردنـــەوە  و 

تـــازە مۆدێلێكـــی 
لەســـەر  پەنێڵكیـــدا  لـــە  فرانســـیس فۆكۆیامـــا 
 Political - كتێبـــی »لەبەریەكهەڵوەشـــانی سیاســـیی
Decay« پرســـیارێكی زۆر گرنـــگ دەورووژێنێـــت 

 What›s چییـــە؟  -  »پەرەپێـــدان  دەپرســـێت:  و 
پرسیارشـــە  ئـــەم  لـــە وەاڵمـــی   .»Development?

پێمـــان دەڵێـــت: »پەرەپێـــدان« لـــە بنەڕەتـــدا زاراوەیەكـــی 
»بایۆلۆژی«یـــە و لـــە شەســـتەكانی ســـەدەی ڕابـــردوو 
حوكمڕانـــی،  و  سیاســـی  كایـــەی  نـــاو  هاتووەتـــە 
ئەوجـــا بـــۆ ئـــەوەی لـــە ڕووە سیاســـییەكەی مانـــای 
ــەوە  ــت بگەڕێینـ ــەوا دەبێـ ــن، ئـ ــدان« تێبگەیـ »پەرەپێـ
ســـەرنج  ئەگـــەر  »بایۆلۆژی«یەكـــەی.  ڕووە  بـــۆ 
بایۆلۆژییەكـــەی  ڕووە  لـــە  »پەرەپێـــدان«  لەســـەر 
بدەیـــن، ئـــەوا پەرەپێـــدان ئـــەو پەرەپێدانەیـــە لـــە ئاكامـــی 
»هێلكەیەكـــی پیتێنـــراو« دێتـــە ئـــاراوە و گەشـــە 
دەكات و دەبێتـــە كۆرپەلـــە، بـــەاڵم پرســـیار لێـــرەدا 
ـــە شـــانەكان  ـــەم پەرەپێدان ـــا چـــی وادەكات ئ ـــە ئای ئەوەی
بگۆڕێـــت بـــۆ مـــرۆڤ، یـــان گیاندارێـــك؟ فۆكۆیامـــا 
ـــدی  ـــە پەیوەن ـــەم وەرچەرخان ـــی ئ ـــت: نهێنی ـــان دەڵێ پێم
كرۆمۆســـۆمەكانی  نـــاو  جینـــی«  »كـــۆدی  بـــە 
ــۆدە  ــەو »كـ ــە و ئـ ــەوە هەیـ ــان گیاندارەكـ ــرۆڤ، یـ مـ
و  شـــێوە  و  پەرەپێدانـــەكان  ئاراســـتەی  جینی«یـــە 
هەیكەلـــی مرۆڤــــ، یـــان گیاندارەكـــە دیـــاری دەكات.
پەرەپێدانـــە  نەخشـــەی  ئـــەم  فۆكۆیامـــا  لێـــرەوە 
سیاســـی  كایـــەی  بـــۆ  دەگوازێتـــەوە  بایۆلۆژییـــە 
»پرۆســـەی  دەڵێـــت:  پێمـــان  و  حوكمڕانـــی  و 
پەرەپێـــدان پەیوەندیـــی ڕاســـتەوخۆی بـــە پیادەكردنـــی 
حوكمڕانیـــی بـــاش و هەســـتكردنی حزبـــە سیاســـییەكان 

هەیـــە«.  دیموكراتـــی  بەرپرســـیاریەتیی  بـــە 
ئـــەو بیرمەنـــدە لـــەم چەنـــد وشـــەیەدا ڕاشـــكاوانە 
حزبـــی  هەســـتكردنی  كـــە  دەڵێـــت،  پـــێ  ئەوەمـــان 
جینـــی -  بەرپرســـیاریەتی  -كـــۆدی  بـــە  سیاســـی 
حزبـــی  ئەگـــەر  كۆمەڵگـــەدا،  لـــە  پەرەپێدانـــە 

ــە  ــەو قۆناخـ ــیاریەتی ئـ ــە بەرپرسـ ــت بـ ــی هەسـ سیاسـ
نـــەكات كـــە میللەتەكـــەی پێیـــدا تێدەپەڕێـــت، ئـــەوا 
پرۆســـەی پەرەپێـــدان نـــەك هـــەر ســـەركەوتوو نابێـــت و 
وەرناچەرخێـــت بـــۆ پرۆســـەی پەرەپێدانـــی بـــەردەوام، 
بەڵكـــو كارەســـات بـــۆ نەتـــەوە دروســـت دەكات، ئەمـــەش 
جینـــی«ی  »كـــۆدی  ئەگـــەر  چـــۆن  وەك  هـــەر 
كرۆمۆســـۆمەكان دەربێنیـــن، پەرەپێدانـــی بایۆلۆژییـــش 
بێجگـــە لـــە پارچـــە گۆشـــتێكی بـــێ كەڵـــك هیچـــی 

دیكـــەی لـــێ دروســـت نابێـــت.
سیاســـییەكانی  حزبـــە  كـــۆی  فۆكۆیامـــا  الی 
كۆمەڵگـــەی لیبـــڕاڵ دیموكراتـــی »كـــۆدی جینـــی« 
واتـــە هەســـتكردن بـــە بەرپرســـیاریەتییان تێیـــدا نەمـــاوە، 
تـــەواوی  لـــە  پەرەپێـــدان  »پرۆســـەی  بۆیـــە  هـــەر 
لیبـــڕاڵ دیموكراتـــی  كۆمەڵگەكانـــی كۆمەڵگـــەی 
ـــۆ  ـــی ب ـــە خۆشـــگوزەرانی و كامەران ـــەك هـــەر نەبووەت ن
هاوواڵتیانـــی، بەڵكـــو دامەزراوەكانـــی كۆمەڵگـــەی 
لیبـــڕاڵ دیموكراتـــی بوونەتـــە  هـــۆكاری شـــێواندنی 
كەرامەتـــی  شـــكاندنی  و  هاوواڵتـــی  ناســـنامەی 
مـــرۆڤ و هەڵچوونـــی خەڵـــك و دانەمركاندنـــەوەی«.
بـــۆ  فۆكۆیامـــا  وردەی  دەستنیشـــانكردنە  ئـــەم 
حزبـــی  الی  بەرپرســـیاریەتی  هەســـتی  نەمانـــی 
سیاســـی، پەیوەنـــدی بـــە دەوڵەتانـــی پێشـــكەوتوو و 
نییـــە  و ڕۆژهەاڵتـــەوە  ڕۆژئـــاوا  یـــان  دواكەوتـــوو، 
بـــە  هەســـتكردن  لـــە  سیاســـی  حزبـــی  كاتێـــك  و، 
بەرپرســـیاریەتی داماڵـــدرا و نەیتوانـــی بەرپرســـیاریەتی 
قۆناخـــە هەســـتیارەكانی نەتـــەوە هەڵبگرێـــت، ئـــەوا ئـــەو 
حزبـــە سیاســـییە لـــە كۆمـــارە ئازادەكـــەی ئەمریـــكا 
بێـــت، یـــان لـــە بەریتانیـــا، یـــان هـــەر دەوڵەتێكـــی 
یەكێتیـــی ئەوروپـــا، یـــان لـــە دەوڵەتێكـــی جیهانـــی 
ســـێیەمیش بێـــت، ئـــەوا شـــڵەژانی هەیكەلـــی حزبـــی 
سیاســـی دەبێتـــە هـــۆكاری دروســـتبوونی پاشـــاگەردانی 
و نەمانـــی متمانـــە لـــە كۆمەڵگـــە و كەمكردنـــەوەی 

بەهـــا مرۆییـــەكان.
ـــتە  ـــدوو هەڵوەس ـــەی زین ـــە نموون ـــەر ب ـــرەوە ئەگ  لێ
لەســـەر پەتـــای نەمانـــی بەرپرســـیاریەتی الی مۆدێلـــە 
كۆنەكـــەی حزبـــی سیاســـی بكەیـــن، دەبینیـــن لـــە 
ـــان دەستەوەســـتان  ـــن، ی كاتێكـــدا سیاســـەتمەداران نەتوان
ــوە  ــەو چوارچێـ ــە جوغـــزی ئـ ــان لـ ــەوەی خۆیـ ــن لـ دەبـ
بـــەاڵم  دەدەن،  هـــەوڵ  یـــان  بكـــەن،  ڕزگار  كۆنـــە 
ناتوانـــن بریـــاری ڕاســـت و دروســـت لـــە چوارچێـــوەی 
بەرژەوەندیـــی نەتەوەیـــی بـــۆ چارەســـەركردنی ئـــەو 
كێشـــەیە بـــدەن، ئـــەوا نەتـــەوە تووشـــی كارەســـاتی گـــەورە 
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دەكـــەن، هـــەروەك چـــۆن پارتـــی كۆماریـــی ئەمریـــكا لـــە 
ســـاڵی 2016 ویســـتیان لـــە ڕێگـــەی دۆناڵـــد ترەمپـــەوە 
لـــەو جوغـــزە كۆنـــەی حزبـــی سیاســـی بێنـــە دەرەوە و 
بـــە شـــێوازێكی دیكـــە وەاڵمـــی هەڵچوونـــی خەڵكـــی 
ئەمریـــكا بدەنـــەوە كـــە لـــە ســـاڵی 2010 بۆرســـەی 
»وۆل ســـتریت«یان لـــە نیویـــۆرك ســـووتاند، بـــەاڵم 
ــەرۆكە  ــەو سـ ــپ ئـ ــایەتیی ترەمـ ــەوەی كەسـ ــەر ئـ لەبـ
كاریزمایـــە نەبـــوو كـــە شـــان بداتـــە بـــەر ئـــەو ئەركـــە 
باڵوبوونـــەوەی  ســـەرەتای  لـــە  وەك  ئـــەوا  قورســـە، 
پەتـــای كۆرۆنـــا وەك »پەتایەكـــی گلۆباڵـــی« و لـــە 

ــس و  ــوان پۆلیـ ــە نێـ ــووك لـ ــەیەكی بچـ ــی كێشـ ئاكامـ
ئـــەوەی  گەیشـــتە  كار  ڕەشپێســـتدا،  هاوواڵتیەكـــی 
نـــەك هـــەر ئەمریـــكا، بەڵكـــو بەریتانیـــاش گـــڕ بگرێـــت 
گەیشـــتە  هاوواڵتیـــان  تووڕەیـــی  و  هەڵچـــوون  و 
ئـــەو ئاســـتەی لـــە ئەمریـــكا هێـــرش بكرێتـــە ســـەر 
دامەزرێنـــەی »كۆمـــاری  باوكانـــی  پەیكەرەكانـــی 
ـــە  ـــرش بكرێت ـــاش هێ ـــە بەریتانی ـــازاد«! ل ـــكای ئ ئەمری
ســـەر پەیكـــەری وینســـتۆن چەرچـــل كـــە بەریتانییـــەكان 
وەك گێڕانـــەوەی شـــكۆ و پاڵەوانـــی بردنـــەوەی شـــەڕی 

دووەمـــی جیهانـــی ســـەیریان دەكـــرد!
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بەرپرســـیاریەتی  »نەمانـــی  پەتـــای  كێشـــەی 
الی حزبـــی سیاســـیی« بـــە گۆڕینـــی ســـەرۆكی 
ئەمریـــكا لـــە كۆمارییـــەوە بـــۆ دیموكراتـــی، یـــان 
ســـەرۆك وەزیرانـــی بەریتانیـــا لـــە پارێزگارانـــەوە بـــۆ 
كرێـــكاران، چارەســـەر نابێـــت، بەڵكـــو ئـــەو كێشـــانەی 
ڕووبـــەڕووی  ئەمریـــكا  ترەمـــپ  ســـەردەمی  لـــە 
دەبـــووەوە، زۆر كەمتـــرن لـــەو كێشـــانەی لـــە ســـەردەمی 
چـــۆن  ئەوجـــا  دەبێتـــەوە،  ڕووبـــەڕووی  بایـــدن 
پارتـــی كۆمـــاری لـــە ســـەردەمی ترەمـــپ هیـــچ 
چارەســـەرێكی دروســـتی بـــۆ كێشـــەكانی ناوخـــۆ و 

كێشـــەكانی ئەمریـــكا لەگـــەڵ جیهانـــی پـــێ نەبـــوو، بـــە 
هەمـــان شـــێوە پارتـــی دیموكراتیـــش بـــە ســـەرۆكایەتیی 
جۆزیـــف بایـــدن نـــەك هـــەر هیـــچ چارەســـەرێكی بـــۆ 
هیـــچ كێشـــەیەكی ناوخۆیـــی و نێودەوڵەتـــی نەبـــووە، 
لـــە هەمـــان كاتـــدا خەریكـــە جارێكـــی دیكـــە نـــەك هـــەر 
شـــەڕێكی ســـاردی دیكـــە، بەڵكـــو خەریكـــە شـــەڕێكی 
ـــۆ  ـــەوە و ب ـــی دەســـت پێدەكات گـــەورەی دیكـــەی جیهان
یەكەمجـــارە لـــە دوای شـــەڕی دووەمـــی جیهانییـــەوە 
لەســـەر خاكـــی ئەوروپـــا شـــەڕێكی گـــەورەی وەك 
شـــەڕی »ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا » دروســـت دەبێـــت و 
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نزیكـــەی مـــاوەی ســـاڵێكە ئـــەم شـــەڕە بەردەوامـــە و 
هیـــچ ئاســـۆیەكیش دیـــار نییـــە، ئـــەم شـــەڕە بـــە چ 

ــێوازێك كۆتایـــی دێـــت. شـ
ـــی  ـــای »نەمان ـــەوەی چارەســـەرنەكردنی پەت  مان
بەرپرســـیاریەتی الی حزبـــی سیاســـی« لـــە دەوڵەتانـــی 
بـــۆ ئـــەوەی كـــە ڕۆژئـــاوا  ڕۆژئـــاوا دەگەڕێتـــەوە 
سیســـتمی لیبـــڕاڵ دیموكراتـــی وەك »كەلتـــووری 
و  دەكات  ســـەیر  كریســـتان«ی  دیموكراتییەتـــی 
ــە  ــن بـ ــە ناتوانـ ــتمەكە داوە كـ ــە سیسـ ــی بـ پیرۆزییەكـ
ئاســـانی گۆڕانـــكاری تێـــدا بكـــەن، ئەمـــەش هـــەر وەك 
چـــۆن حزبـــە ئیســـامییە سیاســـییەكان پیرۆزیەكیـــان 
بـــە حزبەكەیـــان داوە و ناتوانـــن دەســـتكاری بكـــەن، 
باشـــترین نموونـــەش بـــۆ ئـــەوەی ڕۆژئـــاوا بـــە دیدێكـــی 
ـــی«  ـــڕاڵ دیموكرات ـــی ســـەیری »سیســـتمی لیب ئایین
ســـەرۆكی  ئۆربـــان  ڤیكتـــۆر  كـــە  ئەوەیـــە  دەكات، 
هەنگاریـــا ڕایگەیانـــد »دیموكراتییەتـــی كریســـتانی« 
لیبـــڕاڵ دیموكراتـــی نەبـــووە و چیدیكـــە ئێمـــە بـــە 
بنەماكانـــی لیبـــڕاڵ دیموكراتییـــەوە پابەنـــد نابیـــن و 
ــتیانی«،  ــەوە بـــۆ »دیموكراتییەتـــی كریسـ دەگەڕێینـ
هەروەهـــا چـــۆن جـــۆرج دەبڵیـــو بۆشـــی كـــوڕ لـــە لـــە 
ســـاڵی 2001 و دوای هێرشـــكردنە ســـەر هـــەر دوو 
تـــەالری بارزگانیـــی جیهانـــی لەالیـــەن تیرۆریســـتانی 
ڕێكخـــراوی ئەلقاعیـــدەوە و لـــە یەكـــەم كاردانەوەیـــدا 
Cru�  ڕایگەیانـــد: ئەمـــە »شـــەڕی خاچپەرســـتانە  -
sade War«، لەمـــەش زیاتـــر كاتێـــك یۆڤـــاڵ نـــوح 

هـــەراری بیرمەنـــدی جـــوو كـــە بـــەراوردی نێـــوان 
مافـــەكان  الئیحـــەی  و  حامورابـــی  »یاســـاكانی 
لـــە بەیانـــی ســـەربەخۆیی ئەمریـــكا« دەكات، زۆر 
ڕاشـــكاوانە بـــەوە گرێـــی دەداتـــەوە چـــۆن حامورابـــی 
بـــە  پشـــتی  یاســـاكانی  لـــە  بڕگەیـــەك  هـــەر  بـــۆ 
خواوەندێكـــی ئـــەو ســـەردەمەی خـــۆی بەســـتووە، بـــە 
ـــكاش  ـــاری ئەمری ـــی كۆم ـــێوە دامەزرێنەران ـــان ش هەم
بـــۆ دیاریكردنـــی هـــەر مافێـــك پشـــتیان بـــە دەقەكانـــی 

ــتووە. ــتیانی بەسـ ــی كریسـ ئایینـ
ســـەبارەت بـــەم حاڵەتـــەی هەیكەلـــەی مۆدێلـــە 
نـــاو سیســـتمی  لـــە  كۆنەكـــەی حزبـــی سیاســـیی 
جیهـــان  سەرانســـەری  لـــە  دیموكراتـــی  لیبـــڕاڵ 
دروســـتی كـــردووە، گەواهییەكـــی زۆر گەورەیـــە كاتێـــك 
دەڵێـــت:  فۆكۆیامـــا  فرانســـیس  وەك  بیرمەندێكـــی 
»چیتـــر ناتوانیـــن بڵێیـــن دیموكراتـــی لیبڕاڵـــی لەســـەر 
ڕێـــگا ڕاســـتەكەی مێـــژووە و پارتـــی كۆمۆنیســـتی 

ــژووە«.  ــەی مێـ ــە هەڵەكـ ــەر ڕێگـ ــن لەسـ چیـ

هەڵكێشـــانی  ڕیشـــەوە  لـــە   14 كۆنگـــرەی   
بەرپرســـیاریەتی  بـــە  هەســـتنەكردن  پەتـــای 

دیموكراتـــی  پارتـــی  كۆنگـــرەی  14یەمیـــن   
كوردســـتان، تەنیـــا بریتـــی نەبـــووە لـــەو ســـێ ڕۆژەی 
كۆنگرەكـــەی تێـــدا ئەنجـــام درا و پەیـــڕەو پڕۆگرامـــی 
نـــوێ  ســـەركردایەتییەكی  و  پەســـەندكرا  تـــازە 
ـــۆ كۆنگـــرەی  ـــردرا، بەڵكـــو نەخشـــە داڕشـــتن ب هەڵبژێ
ــر  ــەوەی زیاتـ 14 بەرهەمـــی شـــەونخوونی و بیركردنـ
لـــە پێنـــج ســـاڵی ســـەرۆك مســـعود بارزانی -یـــە كـــە 
بـــە   2017 ئۆكتۆبـــەری  16ی  كارەســـاتی  دوای 
تەواوەتـــی پەتـــای »هەســـتنەكردن بـــە بەرپرســـیاریەتی 
ـــت،  ـــی كوردســـتاندا« ڕیشـــەكێش ناكرێ ـــاو حزبەكان لەن
هـــەر بۆیـــە لەنـــاو كۆنگـــرەش ڕاشـــكاوانە ئـــەوەی بـــاس 
كـــرد »دەبێـــت لـــەم كۆنگرەیـــە فاتیحـــە لەســـەر ئەوانـــە 
بخوێنرێـــت كـــە دەیانویســـت فاتیحـــە لەســـەر پارتـــی 

ــن«.  بخوێنـ
پەتـــای هەســـتنەكردن بـــە بەرپرســـیاریەتی الی 
ئـــەو حزبـــە سیاســـییانەی پاشـــگری »كوردســـتان«یان 
هەڵگرتـــووە بـــە هەمـــوو ئایدیۆلۆژییـــە سیاســـییەكانەوە 
ڕەگ و ڕیشـــەیەكی دێرینـــی هەیـــە، ئەوجـــا لەبـــەر 
ـــۆ  ـــراوە چارەســـەرێك ب ـــت كـــە نەتوان ـــك بێ هـــەر هۆكارێ
ــراوە  ــز نەتوانـ ــەوا هەرگیـ ــەوە، ئـ ــە بدۆزرێتـ ــەم پەتایـ ئـ
ــەش  ــی گـ ــەیری ئایندەیەكـ ــدەوە سـ ــاوی ئومێـ ــە چـ بـ

بـــۆ كوردســـتان بكەیـــن.
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی و ئیدریســـی هەمیشـــە 
زینـــدوو لـــە ســـاڵی 1986 تـــەواو گەیشـــتبوونە ئـــەو 
قەناعەتـــەی كـــە هاوســـەنگیی هێـــز لـــە شـــەڕی 
»عێـــراق –ئێرانـــدا« بـــەالی عێراقـــدا شـــكاوەتەوە 
و پشـــتگیریی نێودەوڵەتیـــش بـــەو ئاراســـتەیەیە كـــە 
شـــەڕەكە بـــۆ بەرژەوەندیـــی عێـــراق یەكایـــی بكەنـــەوە، 
لەمـــەش زیاتـــر پێشـــبینیی ئەوەیـــان كردبـــوو ئەگـــەر 
ئاراســـتەی شـــەڕەكە بـــە الی عێراقـــدا بشـــكێتەوە، 
ئـــەوا ســـەدام حوســـێن هێنـــدە غـــروور دەبێـــت كـــە بیـــر لـــە 
كۆمەڵكوژیـــی هەمـــوو گەلـــی كوردســـتان بكاتـــەوە، 
بۆیـــە بیریـــان لـــەوە كـــردەوە كـــە هیـــچ ڕێگەیەكـــی دیكـــە 
ـــەك ئامـــادە  ـــەوەی پڕۆژەی ـــە بێجگـــە ل لەبەردەمـــدا نیی
بكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی تێكـــڕای حزبـــە سیاســـییەكانی 
مەترســـیدارە  قۆناخـــە  ئـــەم  بەرپرســـیاریەتی  شـــاخ 
مێژووییـــە هەڵبگـــرن و چیدیكـــە بیـــر لـــە بەرژەوەندیـــی 
تەســـكی حزبایەتـــی نەكرێتـــەوە. ئـــەم هەنـــگاوەی 
ئاشـــتبوونەوە  بـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی 
لەگـــەڵ یەكێتـــی نیشـــتمانی كوردســـتان دەســـتی پـــێ 

سەرۆك مسعود بارزانی لە ماوەی 
ڕێبەرایەتیكردنی هەر لە )1979 
تا ئێستا( ڕێگای ڕاستی بۆ 
گەیشتن بە ئامانجەكانی گەلی 
كوردستان دەستنیشان كردووە، 
ئەو ڕیگا ڕاستەش ئەوەیە كە 
بە هەر نرخێك بێت و هەتا 
ئەگەر لەسەر حیسابی ماف 
و بەرژەوەندییەكانی پارتی 
دیموكراتی كوردستان بێت، ئەوا 
هەر دەبێت پەتای »نەبوونی 
بەرپرسیاریەتی الی حزبی 
سیاسی لە كوردستان« لە 
ڕیشەوە هەڵبكێشرێت

تەنیا لە ماوەیەكی كەم و لە 
چەند مانگدا هێزی پێشمەرگەی 
كوردستان بە ڕابەرایەتیی 
سەرۆك بارزانی نەك هەر 
ئەفسانەی تیرۆریستانی داعشی 
تێكشكاند، بەڵكو پێشمەرگە 
بووە سیمبول و پاڵەوانی شەڕی 
دژی تیرۆریستانی داعش لە 
تەواوی جیهاندا
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كـــرد و، لەگـــەڵ ئـــەوەی دوای ئـــەو ئاشـــتبوونەوەیە بـــە 
چەنـــد مانگێـــك ئیدریســـی هەمیشـــە زینـــدوو بەجێـــی 
بـــۆ  مەزندەكانـــی  و  بیركردنـــەوە  بـــەاڵم  هێشـــتین، 
ـــەو قۆناخـــە مەترســـیدارانەی كوردســـتان  پێشـــهات و ئ
ــاڵێك  ــاری 1987 )سـ ــە بەهـ ــەوە لـ ــەرووی دەبێتـ ڕووبـ
ــراق -  ــەڕی عێـ ــی شـ ــی كۆتاییهاتنـ ــش ڕاگەیاندنـ پێـ
ئێـــران(« بینیمـــان چـــۆن ڕژێمـــی بەعـــس و ســـەدام 
كەوتنـــە بەكارهێنانـــی چەكـــی كیمیایـــی دژی خەڵـــك 
و هێزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان و پاشـــانیش پرۆســـە 
ـــەواو  ـــێ كـــرد و، ت ـــال دەســـتی پ بەدناوەكـــەی 10 ئەنف
ئـــەو ڕاســـتییەی ســـەلماند، ئـــەوەی پێشـــتر ســـەرۆك 
بارزانـــی و ئیدریســـی هەمیشـــە زینـــدوو پێشـــبینییان 
بەســـەر  كردەیـــی  بـــە  دەترســـان  لێـــی  و  دەكـــرد 
ــتاندا هـــات و تـــەواوی كوردســـتان »بێجگـــە  كوردسـ
لـــە ناوەنـــدی هـــەر ســـێ پارێـــزگای ســـلێمانی، هەولێـــر 

و دهـــۆك« بوونـــە خاكـــی ســـووتماك.
لـــەم قۆناخـــە هەســـتیار و ناســـك و پڕمەترســـییەدا 
ـــەرەی كوردســـتانی، ســـەرۆك  ـــی ب و دوای دامەزراندن
بارزانـــی بەرپرســـیاریەتی ســـەركردایەتیكردنی بـــەرەی 
ـــزی  ـــدا هێ ـــە هەمانكات ـــۆی، ل ـــانی خ ـــەر ش ـــتە س خس
كوردســـتانی  دیموكراتـــی  پارتـــی  پێشـــمەرگەی 
بـــۆ هـــەر ئەگەرێـــك ئامـــادە كردبـــوو، هـــەر بۆیـــە 
ــی  ــێن پیانـ ــەدام حوسـ ــەی سـ ــزە غروورەكـ ــك هێـ كاتێـ
بـــۆ ئـــەوە دادەنـــا، چیـــای »خواكورك«یـــش بگرێـــت 
هێـــزی  بكاتـــەوە،  داگیـــر  كوردســـتان  تـــەواوی  و 
بـــە  پێشـــمەرگەی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
ڕابەرایەتیـــی ســـەرۆك بارزانـــی نـــەك هـــەر تەنیـــا 
هێرشـــەكەیان تێكشـــكاند، بەڵكـــو غـــرووری ســـەدام 
حوسێنیشـــیان تێكشـــكاند كـــە پێـــی وا بـــوو، هێـــزی 
لـــە  و  نەمـــاوە  وەرەی  كوردســـتان  پێشـــمەرگەی 
بەرەكانـــی شـــەڕ هەڵدێـــت، هـــەر بۆیـــە مقاوەمـــەت 
پێشـــمەرگەی  و بەرگـــری و ســـەركەوتنی هێـــزی 
ــەخت  ــەڕە سـ ــەو شـ ــتان لـ پارتـــی دیموكراتـــی كوردسـ
و نابەرابـــەرەی چیـــای خواكوركـــدا هێنـــدە گـــەورە 
ـــتانی  ـــەرەی كوردس ـــە ســـەركردەكانی ب ـــك ل ـــوو، یەكێ ب
ـــوڕی  ـــە ك ـــا ب ـــووی »شـــۆڕش و بەرگـــری تەنی گوتب

مـــەال مســـتەفا دەكرێـــت«.
دروســـتبوونی هەســـتكردن بـــە بەرپرســـیاریەتی 
ســـەردەمی  كوردســـتانییەكانی  حزبـــە  الی 
بـــەرەی كوردســـتانی، لەگـــەڵ ئـــەوەی بارودۆخـــە 
مەترســـیدارەكەی ئـــەو ســـەردەمە فـــەرزی كردبـــوو، 
خۆیـــدا  بـــەدوای  دەســـتكەوتی  گەورەتریـــن  بـــەاڵم 

ــاری  ــە ئەویـــش ڕاپەرینـــە مەزنەكـــەی بەهـ ــا، كـ هێنـ
1991ی گەلـــی كوردســـتان بـــوو، لـــە بەرانبـــەردا 
بـــە  هەســـتنەكردن  پەتـــای  گەڕانـــەوەی  دووبـــارە 
 ،1992 هەڵبژاردنەكانـــی  لـــە  بەرپرســـیاریەتی 
سیســـتمی »فیفتـــی فیفتـــی« دروســـت كـــرد كـــە 
خراپەكانیـــەوە  ماكـــە  دەســـت  بـــە  ئێســـتاش  هەتـــا 
دەناڵێنیـــن، دوای ئەمـــەش شـــەڕی شـــوومی ناوخـــۆی 
بـــەدوای خۆیـــدا هێنـــا، كـــە ئەزموونـــی حوكمڕانـــی 

لێـــواری هەڵدێـــر. هێنایـــە 
مـــاوەی  لـــە  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك 
ئێســـتا(  تـــا  لـــە )1979  هـــەر  ڕێبەرایەتیكردنـــی 
ــی  ــە ئامانجەكانـ ــتن بـ ــۆ گەیشـ ــتی بـ ــگای ڕاسـ ڕێـ
گەلـــی كوردســـتان دەستنیشـــان كـــردووە، ئـــەو ڕیـــگا 
ـــا  ـــت و هەت ـــك بێ ـــەر نرخێ ـــە ه ـــە ب ـــە ك ڕاســـتەش ئەوەی
ـــی  ـــاف و بەرژەوەندییەكان ـــەر حیســـابی م ئەگـــەر لەس
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بێـــت، ئـــەوا هـــەر دەبێـــت 
حزبـــی  الی  بەرپرســـیاریەتی  »نەبوونـــی  پەتـــای 
ـــە ڕیشـــەوە هەڵبكێشـــرێت  ـــە كوردســـتان« ل سیاســـی ل
و زەمینیـــەك دروســـت بـــكات كـــە هەمـــوو حزبـــەكان 
پێكـــەوە شـــان بدەنـــە بـــەر ئـــەو بەرپرســـیاریەتییەی 
ـــۆ ئەمـــەش  ـــێ دەكات، ب ـــان ل ـــان داوام ـــە نەتەوەكەم ك
ڕێككەوتنـــی ســـتراتیژی لەگـــەڵ مـــام جـــەالل ئیمـــزا 
كـــرد، بـــۆ ئـــەوەی هەمـــوو پێكـــەوە شـــان بدەنـــە بـــەر 
ـــەو قۆناخـــە و ئایندەیەكـــی گـــەش  بەرپرســـیاریەتیی ئ

ــت. ــن بكرێـ ــتان دابیـ ــی كوردسـ ــۆ گەلـ بـ
ـــوان  ـــە نێ ـــتراتیژی ل ـــی س ـــی ڕێككەوتن ئیمزاكردن
گـــەورە  دەســـتكەوتێكی  یەكێتـــی«  و  »پارتـــی 
بـــوو و وەك بەڕێـــز نێچیرڤـــان بارزانـــی ســـەرۆكی 
ــەوەی  ــە ڕێوڕەســـمی كردنـ ــتانیش لـ هەرێمـــی كوردسـ
»دامـــەزراوەی ســـەرۆك مـــام جـــەالل« پێـــش ماوەیـــەك 
ئامـــاژەی پـــێ كـــرد »قۆناخێكـــی زێڕیـــن بـــووە و 
دەســـتكەوتی گـــەورەی بـــۆ گەلەكەمـــان بەدەســـت 
هێنـــا«، بـــەاڵم لێـــرەدا دەبێـــت ئامـــاژە بـــەو ڕاســـتییە 
هەتـــا  ڕێككەوتنـــە  ئـــەم  مانـــەوەی  كـــە  بكەیـــن، 
كۆتایـــی ســـاڵی 2010 لەســـەر حیســـابی مـــاف و 
كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی  بەرژەوەندییەكانـــی 
دوای  لـــە  كـــە  ئـــاگادارن  هەمووالیـــەك  و،  بـــووە 
ســـاڵی 2005 یەكێتـــی نیشـــتمانی كوردســـتان بـــووە 
دوو بـــەش و ئاكامـــی هەڵبژاردنەكانـــی هەڵبژاردنـــی 
2009ش ئـــەو ڕاســـتییە دەســـەلمێنێت كـــە لیســـتی 
كوردســـتانی »پارتـــی و یەكێتـــی« پێكـــەوە تەنیـــا 
59 كورســـییان هێنـــا، بزووتنـــەوەی گۆڕانیـــش وەك 

دوای كۆنتڕۆڵكردنەوەی ئەو 
بارودۆخە شێواوەی بزووتنەوەی 

گۆڕان لە كوردستان دروستی 
كرد بوو، لەگەڵ هەستكردن بە 

بەرپرسیارێتی الی فەرماندە 
سەربازییەكانی یەكەی 70ی سەر 
بە یەكێتی، سەرۆك بارزانی زۆر 

جوامێرانە توانی ڕێبەرایەتیی 
هێزی پێشمەرگە بكات و لە 
20ی كانوونی یەكەمی ساڵی 
2016 پەیامی سەركەوتنی 

هێزی پێشمەرگە و كۆتاییهاتنی 
شەڕی دژی داعشی لە بەرەی 

كوردستانەوە ڕاگەیاند

ئەوەی تەواو تەواو سەرۆك 
بارزانی نائومێد كرد، 
خۆداماڵینی هەست بە 

بەرپرسیاریەتیكردن بوو لە 
16ی ئۆكتۆبەری ساڵی 2017 

لە كارەساتی 16ی ئۆكتۆبەر، 
هەروەها خۆداماڵینی تەواوی 

حزبە سیاسییەكان لە 
بەرپرسیارێتی بەرانبەر حكومەت 

و ئایندەی هەرێمی كوردستان
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ســـەرۆكایەتیی  بـــە  یەكێتـــی  لێكتـــرازاوی  باڵـــی 
خوالێخۆشـــبوو نەوشـــیروان مســـتەفا بـــە تەنیـــا 25 

ــا. ــی هێنـ كورسـ
دیـــدو تێروانیـــن و بیركردنـــەوەی ســـەرۆك مســـعود 
پەتـــای  ســـەرهەڵدانەوەی  دووبـــارە  دوای  بارزانـــی 
شـــێوەیە  بـــەو  بەرپرســـیاریەتی،  بـــە  هەســـتنەكردن 
بـــوو »مـــادام مـــام جـــەالل پابەنـــدە بـــە ڕێككەوتنـــی 
ـــت و  ـــە ئیمزاكـــەی خـــۆی دەگرێ ـــز ل ســـتراتیژی و ڕێ
نیـــوەی یەكێتیشـــی لەگـــەڵ مـــاوە، ئـــەوا بەرژەوەندیـــی 
كوردســـتان وادەخوازێـــت چاوپۆشـــی لـــە زۆر مـــاف 
ــتان  و بەرژەوەندییەكانـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردسـ
بكرێـــت، بـــەاڵم دوای نەخۆشـــكەوتنی جەنابـــی مـــام 
جـــەالل و درووركەوتنـــەوەی كردەیـــی لـــە پرۆســـەی 
بـــوو،  سەرســـوڕمان  جێگـــەی  ئـــەوەی  سیاســـی، 
ــش  ــە یەكێتیـ ــە ڕووی لـ ــەم پەتایـ ــە ئـ ــی دیكـ جارێكـ
كـــردەوە، بـــۆ ئەمەیـــان دیـــد و تێڕوانینـــی ســـەرۆك 
بارزانـــی وا بـــووە كـــە بـــە هـــەر نرخێـــك بێـــت »یەكێتیـــی 
دوای مـــام جـــەالل« بگێڕێتـــەوە بـــۆ پابەندبـــوون بـــە 
یەكێتـــی  ســـەركردایەتیی  بـــەاڵم  ڕێككەوتنەكـــەوە، 
یەكایەنـــە خۆیـــان لـــە ڕێككەوتنەكـــە هێنایـــە دەرەوە 
و ڕایانگەیانـــد كـــە بـــە لیســـتی جیـــاواز بەشـــداریی 
ـــرد  ـــەن و هـــەر واشـــیان ك ـــی 2013 دەك هەڵبژاردنەكان
و بەمـــەش بـــوون بـــە حزبـــی ســـێیەم لـــە كوردســـتان.
لـــە دوای هەڵبژاردنەكانـــی 2013 و هەوڵـــەكان 
بـــۆ پێكهێنانـــی كابینـــەی هەشـــتەمی حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان، بیركردنـــەوەی ســـەرۆك بارزانـــی 
بـــۆ پێكهێنانـــی حكومـــەت بـــەو جـــۆرە بـــوو، بـــۆ 
بەرپرســـیاریەتی  بـــە  هەســـت  حزبـــەكان  ئـــەوەی 
فـــراوان  بنكـــە  كـــرد حكومەتێكـــی  بكـــەن، داوای 
ــییانەی  ــە سیاسـ ــەو حزبـ ــوو ئـ ــت و هەمـ ــك بهێنرێـ پێـ
كورســـیی پەرلەمانیـــان بەدەســـت هێنـــاوە، بەشـــداریی 
حكومـــەت بكـــەن و تەنانـــەت هەتـــا ئەگـــەر ڕەچـــاوی 
دیموكراتـــی  پارتـــی  هەڵبژاردنـــی  ئیســـتیحقاقی 
كوردســـتان نەكرێـــت، لەمـــەش زیاتـــر بـــە نییەتێكـــی 
خوالێخۆشـــبوو  بـــۆ  هاوپەیمانـــی  دەســـتی  پـــاك 
ـــی  ـــرد و دوای پێكهێنان ـــژ ك نەوشـــیروان مســـتەفا درێ
لـــە  كـــورد  بەشـــداریی  بـــۆ  و  كابینـــەی هەشـــتەم 
حكومەتـــی د.حەیـــدەر عەبـــادی هەمـــوو دەســـەاڵتێكی 
بـــە شەخســـی خوالێخۆشـــبوو نەوشـــیروان مســـتەفا 
بەخشـــی و گـــردی زەرگەتـــە بـــووە ســـەنتەری بڕیـــاردان 
لـــە چۆنیەتـــی بەشـــداریی الیەنـــی كوردســـتانی لـــە 

حكومەتـــی عێراقـــدا.

ئـــەم ئاشـــتەوایی و تەبایـــی و هەســـتكردن بـــە 
بەرپرســـیاریەتییە كەمتـــر لـــە ســـاڵێكی خایانـــد، بـــەاڵم 
ـــە مـــاوەی 11 مانگـــی هەســـتكردن  ـــە ل پرســـیار ئەوەی
سیاســـییەكان،  حزبـــە  الی  بەرپرســـیاریەتی  بـــە 
ئیـــرادەی خەڵكـــی كوردســـتان چ موعجیزەیەكـــی 
دروســـت كـــرد؟ وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە بـــە چەنـــد 

خاڵێـــك دەدەینـــەوە:
1. كابینـــەی هەشـــتەم لـــە حوزەیرانـــی 2014 
ـــا ئایـــاری 2015 ســـەقامگیر  متمانـــەی پـــێ درا و ت

و بـــێ كێشـــە بـــوو.
 2014 حوزەیرانـــی  10ی  دوای  لـــە   .2
ڕاگەیاندنـــی دەوڵەتـــی بەنـــاو خەالفەتـــی ئیســـامی 
ڕوویـــان  پەنابـــەر  ملیـــۆن  دوو  نزیكـــەی  داعـــش، 
ـــژەی دانیشـــتووانی كوردســـتان  ـــردە كوردســـتان و ڕێ ك
ـــرد و بەرگەشـــمان  ـــادی ك ـــە 30% زی ـــر ل ـــاكاو زیات لەن

گـــرت و ســـەركەوتین.
3. لـــە 2ی ئابـــی 2014، تیرۆریســـتانی داعـــش 
هێرشـــیان كـــردە ســـەر كوردســـتان و چەندیـــن ناوچـــەی 
ـــی  ـــە ماوەیەك ـــا ل ـــتانیان گـــرت، تەنی گرنگـــی كوردس
كـــەم و لـــە چەنـــد مانگـــدا هێـــزی پێشـــمەرگەی 
كوردســـتان بـــە ڕابەرایەتیـــی ســـەرۆك بارزانـــی نـــەك 
هـــەر ئەفســـانەی تیرۆریســـتانی داعشـــی تێكشـــكاند، 
بەڵكـــو پێشـــمەرگە بـــووە ســـیمبول و پاڵەوانـــی شـــەڕی 

ـــدا. ـــەواوی جیهان ـــە ت ـــتانی داعـــش ل دژی تیرۆریس
جـــار  یەكەمیـــن  بـــۆ  شـــوباتی 2015  لـــە   .4
هێـــزی  فەرمانـــدەی  وەك  بارزانـــی  ســـەرۆك 
بانگهێشـــتی كۆنگـــرەی  پێشـــمەرگەی كوردســـتان 

كـــرا. جیهـــان  ئاسایشـــی  بـــۆ  میونشـــن 
ـــە فەرمـــی بانگهێشـــتی  ـــە ئایـــاری 2015 ب 5. ل
ــكا  ــۆ ئەمریـ ــااڵ بـ ــاندێكی بـ ــی و شـ ــەرۆك بارزانـ سـ
كـــرا، شـــاندە بااڵكـــە كـــە پێكهاتبـــوو لـــە ئەندامانـــی 
»پارتـــی و یەكێتـــی و گـــۆڕان« لـــە حكومەتـــدا 
و زۆر بـــە گەرمـــی لەالیـــەن ســـەرۆك ئۆبامـــا و 
ئیـــدارەی ئەمریـــكاوە پێشـــوازی كـــران و ســـەرۆك 
ـــە ئامادەبوونـــی شـــاندەكە لەگـــەڵ ســـەرۆك  بارزانـــی ب
ــوو. ــتانی كردبـ ــەربەخۆیی كوردسـ ــی سـ ــا باسـ ئۆبامـ
دوای بەدەســـتهێنانی ئـــەم دەســـتكەوتە گەورانـــە 
ــپی،  ــكی سـ ــۆ كۆشـ ــەركەوتووەكەی بـ ــەردانە سـ و سـ
ــە  ــوو كـ ــۆرە بـ ــەو جـ ــی بـ ــەرۆك بارزانـ ــی سـ قەناعەتـ
ئیـــدی پەتـــای »هەســـتنەكردن بـــە بەرپرســـیارێتی الی 
حزبـــەكان« كۆتایـــی هاتـــووە و كاتـــی ئەوەیـــە هەمـــوو 
پێكـــەوە ســـەربەخۆیی كوردســـتان بكەنـــە پرۆســـەیەكی 

كۆنگرەی چواردەی پارتی 
دیموكراتی كوردستان شایەنی 
ئەوەیە پێی بگوترێت »كۆنگرەی 
سەرۆك مسعود بارزانی« بۆ 
بنبڕكردنی نەبوونی هەستی 
بەرپرسیارێتی الی حزبە 
سیاسییەكانی كوردستان 
و لەئەستۆگرتنی هەموو 
بەرپرسیارێتییەك لەالیەن 
شەخسی سەرۆك بارزانی-یەوە

پەیامی كۆنگرەی چواردەیەمی 
پارتی دیموكراتی كوردستان 
نەك هەر تەنیا بۆ ئەندام 
و كادرانی پارتی، بەڵكو بۆ 
تەواوی گەلی كوردستان و 
عێراق و دەوروبەر و كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتییش ڕوون و ڕاشكاو 
بوو، پەردەی لەسەر ئەو 
ڕاستییە هەڵماڵی كە لێرە 
بەدواوە پارتی دیموكراتی 
كوردستان لە ڕوانگەی هەستكردن 
بە بەرپرسیارێتییەوە مامەڵە 
لەگەڵ هەموو الیەنەكان دەكات، 
بە حكومەتی عێراقیشەوە
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نیشـــتمانی و، هەموو پێكەوە شـــان بدەنە بەری، بەاڵم 
ئـــەوەی بینیمـــان لـــە واقیعـــدا زۆر زۆر پێچەوانـــە بـــوو، 
لەبـــری ئـــەوەی پێشـــوازی لـــە هەوڵەكانـــی ســـەرۆك 
بارزانـــی بكرێـــت، لـــە كۆبوونـــەوەی 23ی حوزەیرانـــی 
ـــی كوردســـتان، هـــەر چـــوار  ســـاڵی 2015ی پەرلەمان
الیەنـــی سیاســـیی بەشـــداری نـــاو هاوپەیمانیـــی پێنـــج 
قوڵـــی بـــۆ پێكهێنانـــی حكومـــەت، ڕێككەوتبـــوون 
تیرۆریســـتانی  شـــەڕی دژی  لـــە گەرمـــەی  كـــە 
ـــم  ـــە ســـەرۆكایەتیی هەرێ داعشـــدا ســـەرۆك بارزانـــی ل
كوردســـتان  پێشـــمەرگەی  هێـــزی  فەرماندەیـــی  و 
دوور بخەنـــەوە، بـــۆ ئەمـــەش لـــە 23ی حوزەیـــران 
ســـەركەوتوو بـــوون و توانییـــان خوێندنـــەوەی یەكـــەم بـــۆ 
ــەرۆكایەتیی هەرێمـــی  ــای سـ ــەوەی یاسـ هەمواركردنـ
كوردســـتان بكـــەن، بـــەاڵم لـــە 19ی ئابـــی ســـاڵی 
2015 پەرلەمـــان نیســـابی بـــۆ تـــەواو نەكـــرا، بەمـــەش 
كۆتایـــی بـــە ســـەقامگیریی سیاســـی و حكومڕانـــی 
لـــە كوردســـتان هـــات و، دەســـت كـــرا بـــە پیاندانـــان بـــۆ 
ئـــەوەی كوردســـتان بســـووتێنن، تەنانـــەت لـــە ڕۆژی 
15ی ئۆكتۆبـــەری 2015 ســـەرۆك بارزانـــی ناچـــار 
ــتەم  ــەی هەشـ ــی كابینـ ــی پێكهێنانـ ــوو، ڕێككەوتنـ بـ
وەزیرەكانیـــان  و  هەڵبوەشـــێنێتەوە  گـــۆڕان  لەگـــەڵ 

بنێرێتـــەوە بـــۆ ماڵـــەوە.

بارودۆخـــە  ئـــەو  كۆنتڕۆڵكردنـــەوەی  دوای 
شـــێواوەی بزووتنەوەی گۆڕان لە كوردســـتان دروســـتی 
ــیارێتی  ــە بەرپرسـ ــتكردن بـ ــەڵ هەسـ ــوو، لەگـ ــرد بـ كـ
ـــەر  ـــەی 70ی س ـــەربازییەكانی یەك ـــدە س الی فەرمان
جوامێرانـــە  زۆر  بارزانـــی  ســـەرۆك  یەكێتـــی،  بـــە 
توانـــی ڕێبەرایەتیـــی هێـــزی پێشـــمەرگە بـــكات و 
لـــە 20ی كانوونـــی یەكەمـــی ســـاڵی 2016 پەیامـــی 
كۆتاییهاتنـــی  و  پێشـــمەرگە  هێـــزی  ســـەركەوتنی 
شـــەڕی دژی داعشـــی لـــە بـــەرەی كوردســـتانەوە 

ڕاگەیانـــد.
ســـەرۆك  تـــەواو  تـــەواو  ئـــەوەی  بـــەاڵم 
بارزانـــی نائومێـــد كـــرد، خۆداماڵینـــی هەســـت بـــە 
ئۆكتۆبـــەری  16ی  لـــە  بـــوو  بەرپرســـیاریەتیكردن 
ئۆكتۆبـــەر،  16ی  كارەســـاتی  لـــە   2017 ســـاڵی 
هەروەهـــا خۆداماڵینـــی تـــەواوی حزبـــە سیاســـییەكان 
ــدەی  ــەت و ئاینـ ــەر حكومـ ــیارێتی بەرانبـ ــە بەرپرسـ لـ

كوردســـتان. هەرێمـــی 
ئـــەوە بـــوو لـــەو ســـاتەوە ســـەرۆك بارزانـــی بڕیـــاری 
دا، بـــە شەخســـی خـــۆی بەرپرســـیارێتی پاراســـتن و 
ــە  ــەش لـ ــۆ ئەمـ ــت، بـ ــتان هەڵبگرێـ ــدەی كوردسـ ئاینـ
دوای  2016وە،  ســـاڵی  ئۆكتۆبـــەری  16ی  دوای 
ئـــەوەی هێـــزی ســـێ دەوڵەتـــی شـــكاند و داســـتانەكانی 

هەموو ئەو سەركردە و 
سیاسەتمەدارانەی الیەنەكانی 
كوردستانیش گەیشتوونەتە 
ئەو قەناعەتەی لە ژێر 
سایەی ڕابەرایەتیی سەرۆك 
مسعود بارزانی، لە پەتای 
هەستنەكردن بە بەرپرسیارێتی 
ڕزگاریان دەبێت، نەك تەنیا 
دەرگای پارتی بۆیان كراوەیە، 
بەڵكو خۆیان خاوەنی پارتین 
و ئێمە لەگەڵ ئەوان فاتیحە 
لەسەر ئەو الیەنانە دەخوێنێن، 
كەە دەیانویست فاتیحا لەسەر 
پارتی بخوێنن
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پـــردێ و مەحموودییـــە و ســـحێای تۆمـــار كـــرد 
و، هەرێمـــی كوردســـتانی لـــە هەڵدێرێكـــی گـــەورە 
پاراســـت، لـــە مـــاوەی شـــەش مانگیشـــدا پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتانی بـــە شـــێوەیەك ڕێكخســـتەوە 
كـــە لـــە هەڵبژاردنەكانـــی ئایـــاری ســـاڵی 2018 بـــووە 
حزبـــی یەكـــەم لەســـەر ئاســـتی عێـــراق، لـــە دوای 
ئەویـــش لـــە هەڵبژاردنەكانـــی ئەیلوولـــی هەمـــان ســـاڵدا 
پارتـــی كـــردە حزبـــی فەرمانـــڕەوا لـــە كوردســـتاندا.

ـــە، كۆنگـــرەی  ـــژووە تاڵ ـــەم مێ لەســـەر پاشـــخانی ئ
ــایەنی  ــتان شـ ــواردەی پارتـــی دیموكراتـــی كوردسـ چـ
ئەوەیـــە پێـــی بگوترێـــت »كۆنگـــرەی ســـەرۆك مســـعود 
هەســـتی  نەبوونـــی  بنبڕكردنـــی  بـــۆ  بارزانـــی« 
ـــە سیاســـییەكانی كوردســـتان  بەرپرســـیارێتی الی حزب
و لەئەســـتۆگرتنی هەمـــوو بەرپرســـیارێتییەك لەالیـــەن 

شەخســـی ســـەرۆك بارزانی -یـــەوە.
پارتـــی  چواردەیەمـــی  كۆنگـــرەی  پەیامـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان نـــەك هـــەر تەنیـــا بـــۆ ئەنـــدام 
و كادرانـــی پارتـــی، بەڵكـــو بـــۆ تـــەواوی گەلـــی 
دەوروبـــەر و كۆمەڵگـــەی  و  و عێـــراق  كوردســـتان 
نێودەوڵەتییـــش ڕوون و ڕاشـــكاو بـــوو، پـــەردەی لەســـەر 
ــی  ــەدواوە پارتـ ــرە بـ ــە لێـ ــی كـ ــتییە هەڵماڵـ ــەو ڕاسـ ئـ
دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە ڕوانگـــەی هەســـتكردن بـــە 

بەرپرســـیارێتییەوە مامەڵـــە لەگـــەڵ هەمـــوو الیەنـــەكان 
لەمـــەش  عێراقیشـــەوە،  حكومەتـــی  بـــە  دەكات، 
ــەتمەدارانەی  ــەركردە و سیاسـ ــەو سـ ــوو ئـ ــر هەمـ زیاتـ
ئـــەو  گەیشـــتوونەتە  كوردســـتانیش  الیەنەكانـــی 
ــەرۆك  ــی سـ ــایەی ڕابەرایەتیـ ــر سـ ــەی لەژێـ قەناعەتـ
مســـعود بارزانـــی، لـــە پەتـــای هەســـتنەكردن بـــە 
تەنیـــا  نـــەك  دەبێـــت،  ڕزگاریـــان  بەرپرســـیارێتی 
خۆیـــان  بەڵكـــو  كراوەیـــە،  بۆیـــان  پارتـــی  دەرگای 
خاوەنـــی پارتیـــن و ئێمـــە لەگـــەڵ ئـــەوان فاتیحـــە 
لەســـەر ئـــەو الیەنانـــە دەخوێنیـــن، كـــە دەیانویســـت 

فاتیحـــا لەســـەر پارتـــی بخوێنـــن.
 كۆنگرەی 14 و ڕاگەیاندنی ڕابەرایەتیی

قۆناخی داهاتووی سەرۆك بارزانی
لـــە دوای كارەســـاتی 16ی ئۆكتۆبـــەری ســـاڵی 
2017 كە هەڵوێســـتی دۆستەكانیشـــمان جیاوازییەكی 
دوژمنەكانمـــان  هەڵوێســـتی  لەگـــەڵ  ئەوتـــۆی 
ــاكان  ــمی »چیـ ــە دروشـ ــی بـ ــەرۆك بارزانـ ــوو، سـ نەبـ
دۆســـتمانن« شـــانی دایـــە بـــەر بەرپرســـیاریەتییەكی 
زۆر گـــەورە و، بـــە تەنیـــا خـــۆی بڕیـــاری مقاوەمـــەت 
و پاراســـتنی قـــەوارەی سیاســـیی هەرێمـــی كوردســـتان 
و پاراســـتنی گەلـــی كوردســـتانی دا و، لـــە مـــاوەی 
تەنیـــا شـــەش ڕۆژدا  الیەنـــی بەرانبـــەری ناچـــار كـــرد 

ئاستی ئاسایش و سەقامگیری لە 
هەرێمی كوردستاندا بەراورد بە 
ئاستی ئاسایش و سەقامگیری 

لە عێراق و وڵاڵتانی دەوربەر، 
گەیشتووەتە ئەو ئاستەی كە 

وەبەرهێنانی ناوخۆیی و دەرەكی 
بگاتە ئاستێكی زۆر بەرز، كە 
ئامانج ئەوەیە بگاتە لووتكە
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دەســـتبەرداری هێرشـــەكانیان بـــۆ ســـەر كوردســـتان 
ببـــن و مـــل بـــۆ دیالـــۆگ و دانوســـتاندن بـــدەن.

لـــەو ســـاتەی ســـەرۆك بارزانـــی شـــانی دایـــە 
ــەوەی  ــا لـ ــە، جیـ ــیارێتییە مێژووییـ ــەم بەرپرسـ ــەر ئـ بـ
گەلـــی كوردســـتان هەســـتیان بـــە نائومێـــدی دەكـــرد، 
لـــە هەمـــان كاتـــدا حزبـــە سیاســـییەكانیش پشـــتیان لـــە 
ـــۆ داگیركـــەران  ـــان ب ـــوو و چەپڵەی  بەرپرســـیارێتی كردب
لـــێ دەدا و، داوای ڕووخانـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
ــازی  ــی »ئینقـ ــی حكومەتـ ــتان و دامەزراندنـ كوردسـ

ــرد. ــتمانی«یان دەكـ نیشـ
لـــەم ســـاتەوەختەوە و دوای نائومێدبوونـــی لـــەوەی 
بكـــەن«،  بەرپرســـیارێتی  بـــە  هەســـت  »حزبـــەكان 
قۆناخـــی تـــازەی ڕێبەرایەتیـــی ســـەرۆك بارزانـــی 
دەســـتی پـــێ كـــردووە و، جیـــا لـــەوەی پارتـــی لـــە 
هـــەر ســـێ هەڵبژاردنەكانـــی پەرلەمانـــی »عێـــراق و 
كوردســـتان« جـــار لـــە دوای جـــار خەڵكـــی كوردســـتان 
زیاتـــر متمانەیـــان پـــێ داوە و، ژمـــارەی دەنـــگ و 
كورســـییەكانی هەڵكشـــانی گـــەورەی بـــە خۆیـــەوە 
بینیـــوە، ئـــەم بااڵدەســـتییەی پارتیشـــی تەرجەمـــە 
خەڵكـــی  زیاتـــری  خزمەتكردنـــی  بـــۆ  كـــردووە 
هەمـــوو  بـــۆ  ئومێـــد  گێڕانـــەوەی  و  كوردســـتان 

كوردســـتان. هاوواڵتیانـــی 
لـــە دوای هەڵبژاردنەكانـــی پەرلەمانـــی كوردســـتان 
لـــە ئەیلوولـــی ســـاڵی2018 بوونـــی پارتـــی بـــە پارتـــی 
فەرمانـــڕەوا، ســـەرۆك بارزانـــی بـــە شەخســـی خـــۆی 
هـــەر دوو بەڕێـــزان »نێچیرڤـــان بارزانـــی و مســـرور 
بارزانـــی« كاندیـــد كـــردووە بـــۆ پۆســـتەكانی ســـەرۆكی 
هەرێمـــی كوردســـتان و ســـەرۆك وەزیرانـــی حكومەتـــی 

هەرێمـــی كوردســـتان. 
دوایـــی  ســـاڵەی  پێنـــج  ئـــەم  مـــاوەی  لـــە   
ـــەو كێشـــە و  ـــی ئ ـــازەی ســـەرۆك بارزان ڕابەرایەتیـــی ت
تەحەددییانـــەی ڕووبـــەڕووی كوردســـتان بوونـــەوە، زۆر 
ـــی سیاســـیی  ـــی ئەقڵییەت ـــە: بوون ـــوون، لەوان گـــەورە ب
شـــۆڤێنی لـــە بەغـــدا بەرانبـــەر بـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
بودجـــەی  بەشـــە  بڕینـــی  لـــە  بەردەوامبوونیـــان  و 
هەرێمـــی كوردســـتان و دژایەتیـــی حزبـــە سیاســـییەكان 
بـــۆ هەوڵەكانـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بـــۆ ڕاگرتنـــی گەندەڵـــی و، هەروەهـــا باڵوبوونـــەوەی 
ناوخـــۆ  داهاتـــی  دابەزینـــی  و  كۆرۆنـــا  پەتـــای 
و دابەزینـــی نرخـــی نـــەوت بـــۆ ژێـــر ســـفر، بـــەاڵم 
توانـــراوە تەنیـــا بـــە پشتبەســـتن بـــە ئیـــرادە و هێـــزی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان، ئـــەم وەرچەرخانـــە 

لێـــرەدا  كـــە  بێتـــەدی،  كوردســـتاندا  لـــە  گەورانـــە 
ئامـــاژە بـــە هەندێكیـــان دەكەیـــن:

لـــە  ســـەقامگیری  و  ئاســـایش  ئاســـتی   .1
ـــایش  ـــتی ئاس ـــە ئاس ـــەراورد ب ـــتاندا ب ـــی كوردس هەرێم
و ســـەقامگیری لـــە عێـــراق و واڵتانـــی دەوروبـــەر، 
وەبەرهێنانـــی  كـــە  ئاســـتەی  ئـــەو  گەیشـــتووەتە 
ــەرز،  ــتێكی زۆر بـ ــە ئاسـ ناوخۆیـــی و دەرەكـــی بگاتـ

كـــە ئامانـــج ئەوەیـــە بگاتـــە لووتكـــە.
بـــە  كوردســـتان  پێشـــمەرگەی  هێـــزی   .2
هـــاوكاری و هەماهەنگـــی لەگـــەڵ هاوپەیمانـــان لـــە 
ــتا  ــەی هەشـ ــە و، یەكـ ــتنەوەیەكی تەواودایـ ڕێكخسـ
خراوەتـــە ســـەر وەزارەتـــی پێشـــمەرگە و نزیكـــەی 80 
ــراون  ــدا ڕێكخـ ــاو لیواكانـ ــە نـ ـــمەرگە لـ ــەزار پێش هـ
ــە  ــتا لـ ــەوەو، ئێسـ ــۆ كراوەتـ ــان بـ ــابی بانكییـ و حیسـ

قۆناخـــی دروســـتكردنی فیرقـــەی ســـەربازیدان.
ـــە  3. ســـەرۆكایەتیی هەرێمـــی كوردســـتان بووەت
الیەنـــە  و  هێـــز  هەمـــوو  كۆكردنـــەوەی  چەتـــری 
بـــۆ  هەوڵەكانـــی  و،  كوردســـتانییەكان  سیاســـییە 
خراونەتـــە  كوردســـتان  دەســـتووری  نووســـینەوەی 
ســـەرۆكی  بارزانـــی  نێچیرڤـــان  بەڕێـــز  گـــەڕ، 
هەمـــوو  لـــە  توانیویەتـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی 
بوارەكانـــدا ڕۆڵێكـــی هێجـــگار گـــەورە لـــە پرۆســـەی 
سیاســـیی هەرێمـــی كوردســـتان و عێراقـــدا بگێڕێـــت.
حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی  لـــە   .4
ــز  ــەرۆكایەتیی بەڕێـ ــە سـ ــتاندا، بـ ــی كوردسـ هەرێمـ
مســـرور بارزانـــی، جیـــا لـــەوەی وەرچەرخانێكـــی 
هەرێمـــی  حكومڕانیـــی  شـــێوازی  لـــە  گـــەورەی 
بـــە  كاتـــدا  هەمـــان  لـــە  كـــردووە،  كوردســـتاندا 
هەرێمـــی  ســـەرۆكایەتیی  لەگـــەڵ  هەماهەنگـــی 
كوردســـتان و پەرلەمانـــی كوردســـتان، كابینـــەی 
نۆیـــەم توانیویەتـــی بۆشـــاییەكی گـــەورەی نێـــوان 

بكاتـــەوە. پـــڕ  هاوواڵتیـــان  و  حكومـــەت 
ــوزاری  ــی خزمەتگـ ــواری دابینكردنـ ــە بـ 5.  لـ
ـــە شـــاری  ـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا ل بـــۆ هاوواڵتیـــان، ل
ــەواو  ــری تـ ــەقامی 120 مەتـ ــڕۆژەی شـ ــر پـ هەولێـ
مەترییـــش   150 شـــەقامی  پـــرۆژەی  و،  كـــراوە 
ـــی  ـــووە و، دوو قۆناخ قۆناخێكـــی گرنگـــی تـــەواو ب
دیكـــە لـــە تەواوبوونـــدان، لـــە ســـلێمانی پـــڕۆژەی 
كـــردووە  پـــێ  دەســـتی  مەتـــری   100 شـــەقامی 
نێـــوان هەولێـــر – زاخـــۆش بووەتـــە  و، ڕێگـــەی 
ڕێگەیەكـــی دووســـاید بـــە ســـتاندەری نێودەوڵەتـــی.
ـــاری  6. حـــزب بـــۆی نییـــە دەســـت بخاتـــە كاروب

سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان 
بووەتە چەتری كۆكردنەوەی 
هەموو هێز و الیەنە سیاسییە 
كوردستانییەكان و، هەوڵەكانی 
بۆ نووسینەوەی دەستووری 
كوردستان خراونەتە گەڕ، بەڕێز 
نێچیرڤان بارزانی سەرۆكی 
هەرێمی كوردستان توانیویەتی 
لە هەموو بوارەكاندا ڕۆڵێكی 
هێجگار گەورە لە پرۆسەی 
سیاسیی هەرێمی كوردستان و 
عێراقدا بگێڕێت

توانراوە دەست بە چاكسازییەكی 
ڕیشەیی بكرێت و، گەندەڵی 
ڕابگیرێت و، سەرچاوەكانی 
داهات زیاد و هەمە چەشن 
بكرێت، هەنگاو بۆ حكومەتی 
دیجیتاڵی هەڵبگیرێت كە بڕیارە 
لە ساڵی 2025 كۆتایی بێت
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حكومەتـــەوە و، ئەمـــەش لـــە پارتـــی دیموكراتـــی 
ـــۆ  كوردســـتانەوە دەســـتی پـــێ كـــراوە و، ســـنووریش ب
ئـــەو حزبانـــە دانـــراوە كـــە هاوپەیمانـــن بـــۆ پێكهێنانـــی 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی 

كوردســـتان.
7. لەگـــەڵ ئـــەوەی حكومەتـــی بەغدا بەردەوامە 
لـــە بڕینـــی پشـــكی كوردســـتان لـــە بودجـــەی عێـــراق 
ـــەران،  ـــە بڕینـــی مووچـــەی فەرمانب و، بەردەوامـــە ل
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان توانیویەتـــی هـــەر 

30 ڕۆژ جارێـــك مووچـــە بـــدات.
8. توانـــراوە دەســـت بـــە چاكســـازییەكی ڕیشـــەیی 
ـــت و، ســـەرچاوەكانی  ـــی ڕابگیرێ ـــت و، گەندەڵ بكرێ
داهـــات زیـــاد و هەمـــە چەشـــن بكرێـــت، هەنـــگاو بـــۆ 
ـــە  ـــارە ل ـــت كـــە بڕی ـــی هەڵبگیرێ ـــی دیجیتاڵ حكومەت

ســـاڵی 2025 كۆتایـــی بێـــت.
عێراقـــی  حكومەتـــی  لەگـــەڵ  توانـــراوە   .9
ئێســـتادا لەســـەر چارەســـەری كـــۆی كێشـــەكانی 
نێـــوان هەولێـــر و بەغـــدا ڕێككەوتنێكـــی كۆنكرێتـــی 
ـــت  ـــە وەك دیكۆمێن ـــەم ڕێككەوتن ـــكات و، ئ ـــزا ب ئیم

ــراوە. ــەند كـ ــراق پەسـ ــە پەرلەمانـــی عێـ لـ
10. توانراوە ژێرخانێكی پتەو بۆ ســـێكتەرەكانی 
)كارەبـــا، نـــەوت و گاز، پیشەســـازیی گـــەورە و مـــام 
ـــازیكردنی  ـــد و بچـــووك، كشـــتوكاڵ و بەپیشەس ناوەن
كشـــتوكاڵ، گەشـــتیاری، پـــەروەردە و فێركـــردن و 
خوێندنـــی بـــااڵ و .. هتـــد( دابڕێژێـــت و، لەگـــەڵ 
ئـــەوەی لـــە مـــاوەی ســـێ ســـاڵی كابینـــەی نۆیەمـــدا 

بەرهەمـــی ئـــەم هەنگاوانـــە دەبینرێـــن و هەســـتی 
پـــێ دەكرێـــت، بـــەاڵم لـــە ســـااڵنی داهاتـــوو باشـــتر 

ئاكامەكـــەی دەبینرێـــت.
بەشـــێكن  كـــردن  پـــێ  ئاماژەمـــان  ئەمانـــەی 
ســـەركەوتووانەی  و  گـــەورە  گۆڕانكارییـــە  لـــەو 
لـــە مـــاوەی پێنـــج ســـاڵی ڕابـــردووی ڕابەرایەتیـــی 
ســـەرۆك بارزانیـــدا كوردســـتان بـــە خۆیـــەوە بینیـــوە 
و، وەك هەمـــوو جارێـــك ســـەرۆك بـــۆ پێناســـەی 
ـــدا،  ـــاوی نائومێدی ـــە هەن ـــی ل ـــت: »پارت ـــی دەڵێ پارت
ــە  ــەوە«، بـ ــتان هێنایـ ئومیـــدی بـــۆ گەلـــی كوردسـ
كردەییـــش لـــە مـــاوەی ئـــەم پێنـــج ســـاڵەی دوایـــی 
ڕابەرایەتیـــی بارزانیـــدا، جارێكـــی دیكـــە پارتـــی 
ــاتی  ــدی دوای كارەسـ ــاوی نائومێـ ــە هەنـ ــی لـ توانـ
جۆرێـــك  بـــە   2017 ســـاڵی  ئۆكتۆبـــەری  16ی 
ـــەوە، كـــە  ـــۆ خەڵكـــی كوردســـتان نـــوێ بكات ئومێـــد ب
هەمـــوو خەڵكـــی كوردســـتان بـــە چـــاوی گەشـــبینی 
و  كوردســـتان  ئاینـــدەی  ســـەیری  ئومێـــدەوە  و 
خۆشـــگوزەرانی و كامەرانیـــی هاوواڵتیانـــی بكـــەن.
پارتـــی  چـــواردەی  كۆنگـــرەی  كەواتـــە 
ســـەرۆك  داهاتـــووی  ڕابەرایەتیـــی  ڕاگەیاندنـــی 
بارزانی -یـــە بـــۆ پاراســـتن و پێشخســـتنی هەرێمـــی 
دەســـتكەوتەكانی  ڕاگەیاندنـــی  و،  كوردســـتان 
شـــاندانە بـــەر بەرپرســـیارێتییە كـــە، بێجگـــە لـــە 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان هیـــچ الیەنێكـــی 
دیكـــە نەیتوانـــی هەســـت بـــە بەرپرســـیارێتی بـــكات.
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مەال مستەفا بارزانی ڕێز و 
ڕۆڵێكی گەورەی بە مەال و 
مامۆستایانی ئایینی دابوو

مامۆستا مەال سەید غەفوور بیارەیی 
شارەزا لە بواری شەریعەت و فقهی ئیسالمی بۆ گواڵن: 
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هەموو ئەو گوناح و كردەوە 
هەڵە و الدەرانەی كە بە ناوی 

ئایینی پیرۆزی ئیسالمەوە لێرەو 
لەوێ دەكرێت و لە دەرەوەی 

سنوورەكانەوە بیری توندوتیژی 
و الدەرمان بۆ هێنراوە و 

توندوتیژی و ئازاردانی خەڵكی 
لێكەوتووەتەوە، هەر هەمووی 
ئیسالمی پیرۆز لێی بێبەرییە

كاتێك مسعود بارزانی 
میللەتەكەی بەرەو ڕیفراندۆم 

برد، ئەوە مافێكی میللەتی كورد 
بوو، هەر كەسێكیش پێچەوانەی 

ئەوە قسە دەكات، ئەوا لە 
ترسان پەشیمان بووەتەوە، 

چونكە ئەو كات هەمووان 
ئامادە بوون و دەنگیشیان بە 

سەربەخۆیی دا

ــس و  ــا و مودەڕی ــەوف، زان ــان و تەس ــە ڕۆحــی عیرف ــی پیاوێكــی تێكــەڵ ب ــوور بیارەی ــەید غەف ــەال س ــتا م مامۆس
كەســایەتییەكی شــارەزا لــە شــەریعەت و فقهــی ئیســامییە، ڕۆڵێكــی كارای لــە باڵوكردنــەوەی پەیامــی ئیســام و 
ــرۆزی  ــی پی ــێ و مــەال و مامۆســتای ئایین ــن فەق ــە ڕووی خزمــەت و ڕەوشــی زانســتی چەندی ــە و ل ــڕەوی هەی میان
ئیســام لەســەر دەســتی ئــەو بڕوانامەیــان وەرگرتــووە. مامۆســتا لــەم دیــدارەی گۆڤــاری گواڵنــدا وەاڵمــی چەنــد 
ــی  ــی نەتەوەی ــە شــۆڕش و خەبات ــرۆزی ئیســام ل ــی پی ــی مــەال و مامۆســتایانی ئایین ــە ڕۆڵ پرســیارێكی ســەبارەت ب

ــەوە. ــاڵو دەكەین ــی ب ــەی وتەكان ــرەدا پوخت ــەوە، لێ داوەت

* بـــەو پێیـــەی مامۆســـتا و مـــەالی كـــورد بـــە 
ــتی  ــن و خوداپەرسـ ــۆ دیـ ــتی بـ ــارەزایی و خۆشەویسـ شـ
ناســـراون و بـــەردەوام لـــە خزمەتـــی كۆمەڵگـــەدا بـــوون، 
ــرۆز و  ــە ئاییـــن و قورئانـــی پیـ ــارەزاییە لـ ــەم شـ ــا ئـ ئایـ

دووری لـــە تونـــدڕەوی بۆچـــی دەگەڕێنیتـــەوە؟ 
ـــان. خـــودای  ـــاوی خـــوای گـــەورە و میهرەب ـــە ن   - ب
گـــەورە و میهرەبـــان كاتێـــك دەفەرموێـــت: »َوَمـــا أَرَْســـْلَناَك 
ــًة لِْلَعالَِمـــَن«، خـــودای گـــەورە پێغەمبەرمـــان  إاِل رِْحَمـ

)د.خ( بەبیـــر دەهێنێتـــەوە كـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 
ـــۆ هەمـــوو  ـــی ب ـــۆ ڕەحـــم و بەزەی ـــرۆزی ب ـــی پی و قورئان
ــتایانی ئایینـــی  ــاوە. ئێمـــەی مامۆسـ ــەرییەت هێنـ بەشـ
ـــرۆزی ئیســـامی  ـــی پی و مـــەال و مامۆســـتایانی ئایین
ـــارەزاییەكی زۆر  ـــدا ش ـــە ڕابردووش ـــتا و ل ـــە ئێس ـــورد ل ك
باشـــمان لـــە ئاییـــن و قورئانـــی پیـــرۆز و فەرموودەكانـــی 
پێغەمبـــەر )د.خ( هەبـــووە و هەیـــە. هەمـــوو ئـــەو گونـــاح 
و كـــردەوە هەڵـــە و الدەرانـــەی كـــە بـــە نـــاوی ئایینـــی 
لـــە  و  دەكرێـــت  لـــەوێ  لێـــرەو  ئیســـامەوە  پیـــرۆزی 
دەرەوەی ســـنوورەكانەوە بیـــری توندوتیـــژی و الدەرمـــان 
خەڵكـــی  ئازاردانـــی  و  توندوتیـــژی  و  هێنـــراوە  بـــۆ 
پیـــرۆز  ئیســـامی  هەمـــووی  هـــەر  لێكەوتووەتـــەوە، 
ــًة« بـــۆ ئـــەم ڕەحـــم  لێـــی بێبەرییـــە وشـــەی »إاِل رِْحَمـ
ــووە،  ــە هاتـ ــەوەی توندوتیژییـ ــۆ ڕەتكردنـ ــە و بـ و بەزەییـ
ــداری بـــۆ خـــۆی و خـــودای خـــۆی دەكات  ــورد دینـ كـ
و خـــودای گـــەورە و میهرەبانیـــش هـــەر ئـــەوەی پـــێ 
ـــە.  ـــۆ بەشـــەرییەت تێدای ـــر و خۆشـــی ب فەرمـــووە كـــە خێ
ئێمـــەی مامۆســـتا و مـــەال و زانایانـــی ئایینـــی پیـــرۆزی 
ئیســـامیش میراتگـــری پێغەمبەریـــن )د.خ( و لەســـەر 
پەیـــام و فەرموودەكانـــی ئـــەوان دەڕۆیـــن، لەمەشـــدا 
هەموومـــان وەكـــو یـــەك نیـــن و هـــەر كەســـەو بەپێـــی 
ــەریعەت و  ــەواوی شـ ــە تـ ــۆی لـ ــارەزایی خـ ــا و شـ توانـ
ـــە بوارێكـــدا  ـــەو ل ـــەر یەك ـــت، ه ـــی ئیســـامی دەزانێ فقه
ــازی و موفتـــی و  ــە قـ ــەر لـ ــارەزایە و كار دەكات هـ شـ
ـــەواوی زانســـتی ئیســـامی  ـــتا و مودەڕیســـی ت مامۆس

و ئیمـــام و گوتارخوێـــن و پێشـــنوێژ و تـــا.. دوایـــی. 
مامۆســـتا و مـــەالی كـــورد دینـــدار و شـــارەزا بـــوون و لـــە 
ـــان  ـــەردەوام لەگـــەڵ نەتەوەكەی ـــوون و ب ـــە دوور ب حـــەرام ب
لـــە خۆشـــی و ناخۆشـــیدا بەشـــدار بـــوون و تێكـــەاڵوی 
خەڵكـــی بـــوون و پەیـــام و گوتاریـــان بـــۆ بەرژەوەندیـــی 
خەڵـــك بـــووە. توانـــای خۆیـــان ســـەرف كـــردووە تاوەكـــو 
خەڵكـــی لـــە دیـــن تێبـــگات و مـــرۆڤ دەســـتبەرداری 

گونـــاح و تـــاوان بێـــت.
 پێشـــینانی ئێمـــە بـــەردەوام زكـــر و یـــادی خودایـــان 
كـــردووە، بـــە تایبەتـــی مامۆســـتایانی نەقشـــبەندی هـــەر 
وەكـــو پێغەمبەرمـــان )د.خ( دەفەرموێـــت: »خـــر النـــاس 
أنفعهـــم للنـــاس«، واتـــا باشـــترین مـــرۆڤ ئەوەیـــە 

باشـــترینیانە بـــۆ مرۆڤایەتـــی. 
* ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام تـــا چەنـــد لەگـــەڵ 
ئەوەدایـــە كـــورد بەرگـــری لـــە خـــۆی بـــكات و لـــە پێنـــاو 
ـــا  ـــكات؟ ئای ـــات ب ـــدا خەب ـــتمان و نەتەوەكەی ـــاك و نیش خ
ئـــەو نەتـــەوە و ڕژێمانـــەی كـــە موســـڵمانن تـــا چەنـــد لـــە 
دەقـــی قورئانـــی پیـــرۆز و فەرموودەكانـــی پێغەمبـــەر 
الیـــان داوە، كاتێـــك هێـــرش دەكەنـــە ســـەر كـــورد و بـــە 
ئەنجـــام  دەرهـــەق  كۆمەڵكـــوژی  ئیســـامەوە  نـــاوی 

دەدەن؟ 
-    پێغەمبەرمـــان )د.خ( دەفەرموێـــت: »مـــْن 
ــِه  ــَل ُدوَن دِمـ ــْن ُقتـ ــهيٌد، ومـ ــو َشـ ــِه فُهـ ــل ُدوَن مالِـ ُقِتـ

فُهـــو شـــهيٌد، َوَمـــْن ُقِتـــل ُدوَن ِديِنـــِه َفهـــو شـــهيٌد، 

ــهيٌد«، واتـــا خـــۆت و  ــِه فُهـــو شـ ــْن ُقِتـــل ُدوَن أْهِلـ ومـ

ــە  ــەر لـ ــە ئەگـ ــەورەن كـ ــدە گـ ــت ئەوەنـ ــاڵ و نامووسـ مـ
ـــە، ئەمـــەش  ـــت، دەرەجـــەی شـــەهیدت هەی ـــدا بڕۆی پێناوی
بابەتێكـــی نـــوێ نییـــە و لەگـــەڵ ئایینـــی پیـــرۆزی 
زوڵملێكـــراو  ئـــەوەی  بەتایبەتـــی  هاتـــووە،  ئیســـامدا 
ــت: »أاَل  ــەر )د.خ( دەفەرموێـ ــەد پێغەمبـ ــت. محەمـ بێـ
ُكـــْم بأَْهـــِل الَجنَّـــِة قالـــوا: َبَلـــی، قـــاَل َصلَّـــی اللَّـــُه  أُْخِبُ

ـــٍف..«، واتـــا پێغەمبـــەر  ـــٍف ُمَتَضعِّ ـــه وســـلََّم: ُكلُّ َضِعي علي

كـــێ  بـــدەم  پیشـــانتان  ئایـــا  دەفەرموێـــت:  )د.خ( 
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ــەر )د.خ(  ــێ. پێغەمبـ ــن: بەڵـ ــتە؟ دەڵێـ ــی بەهەشـ ئەهلـ
دەفەرموێـــت: هەمـــوو كەســـێكی زەعیـــف و نەخـــۆش 
ــەر  ــە ئەگـ ــێ باشـ ــتە، ئـ ــی بەهەشـ ــراو ئەهلـ و زوڵملێكـ
نەتەوەیـــەك بچەوســـێتەوە و زوڵملێكـــراو و بـــێ دەســـەاڵت 
بێـــت، ئەویـــش ئەهلـــی بەهەشـــتە. هـــەر ئەمەشـــە وای 
كـــردووە مامۆســـتایان و مـــەال و زانایانـــی ئایینـــی 
پیـــرۆزی ئیســـام پاڵپشـــتی و پشـــتگیریی گەلەكەیـــان 
كـــردووە بـــۆ خەبـــات لـــە پێنـــاو ئـــازادی و بەدەســـتهێنانی 

ســـەربەخۆییدا. 
* ئاماژەتـــان بـــە خەبـــات و ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی 
ــەش  ــەر ئەمـ ــا هـ ــرد، ئایـ ــام كـ ــرۆزی ئیسـ ــی پیـ ئایینـ
بـــوو وای كردبـــوو لـــە ســـەردەمی شۆڕشـــی ئەیلوولـــدا 
مـــەال و مامۆســـتایانی ئایینـــی كـــورد لـــە دەوری مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی بـــن و بگـــرە ئیعتبـــاری شۆڕشـــەكەیان 

ڕاگرتبـــوو؟ 
- ڕۆڵـــی مامۆســـتایان و مـــەالی كـــورد لـــە شۆڕشـــی 
ئەیلـــوول زۆر بـــە چاوێكـــی قـــورس و ســـەنگین ســـەیر 
ــەرەتا  ــت، سـ ــك بكرێـ ــۆڕش و خەباتێـ ــەر شـ ــت، هـ دەكرێـ
زانســـتی دەوێـــت، دواتـــر توانـــای پێویســـتە، مەال مســـتەفا 
بارزانـــی ئەمـــەی بـــاش زانیـــوە كـــە ڕۆڵـــی مامۆســـتا و 
مـــەالی كـــورد بـــۆ هوشـــیاری و بەهێزكردنـــی گەلەكـــەی 
چەنـــد پێویســـتە هـــەر خۆیشـــی ئەهلـــی مزگـــەوت بـــووە، 
بۆیـــە رێزێكـــی زۆری لـــە مـــەال و مامۆســـتایانی ئاینـــی 
ــاری  ــت و زانیـ ــی زانسـ ــورد ئەهلـ ــەالی كـ ــوو، مـ گرتبـ
و شـــارەزایی بـــوون. پێـــش مـــەال مســـتەفا بارزانـــی، 
شـــێخ ســـەعیدی پیـــران و شـــێخ مەحمـــوود و قـــازی 
محەمەدیـــش ڕێـــز و خۆشەویســـتییەكی زۆریـــان بـــۆ 
ـــدواڵی  ـــۆ ســـەیری شـــێخ عەب ـــووە. ت ـــورد هەب مـــەالی ك
نەهـــری بكـــە، چەندیـــن مـــەالی لەگەڵـــدا كـــوژراوە، 
ئەمـــە الی خـــودا و الی خەڵكـــی جێـــگای فەخـــر و 
شـــانازییە كـــە مـــەالی كـــورد لەگـــەڵ زوڵملێكـــراوان و 
چەوســـاوەدا دژی زاڵمـــان خەباتیـــان كـــردووە و هەمـــووان 
لـــە دەوری ســـەركردە مێژووییەكانـــی كـــورد كۆبوونەتـــەوە 
و ڕێنمـــا و هـــاوكار بـــوون لـــە خەبـــات و شۆڕشـــدا، 
هـــەر شـــۆڕش و خەبـــات و كارێـــك لـــە بێدەســـەاڵتیدا 
ـــە تەئكیـــد دەرئەنجامەكـــەی  فەرامۆشـــمان كـــرد، ئـــەوا ب
بـــاش نابێـــت. شـــێخ عوســـمانی بیـــارە دەیفەرمـــوو: مـــن 
دونیـــا دەگەڕێـــم لەبـــەر خاتـــری كـــورد، بـــۆ ئـــەوەی 
خەڵكـــی بزانێـــت كـــورد چـــی بەســـەردا هاتـــووە و بۆچـــی 
هـــەر وا بـــێ دەســـەاڵت و زوڵملێكـــراوە. مامۆســـتا مـــەال 
تـــا  لـــە بەیانییـــەوە  حەمـــە ئەمینـــی كانـــی ســـانان 
عەســـر وانـــەی دەوتـــەوە. جارێكیـــان فەرمـــووی: مـــەال 

مســـتەفا بارزانـــی دەرەجـــەی عالـــی بێـــت نـــاردی بـــە 
شـــوێنما مـــن لـــە )كانـــی ســـانان( بـــووم لـــە ڕۆژهەاڵتـــی 
ـــۆ ســـاوجی. مـــەال مســـتەفا  ـــم ب كوردســـتان و شـــەو هات
ئیتـــر  وتـــی:  و  لێكـــردم  گەرمـــی  بەخێرهاتنێكـــی 
ئەمشـــەو كـــەس نابینـــم، مامۆســـتا میوانمـــە. هـــەر 
خـــۆی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی عادەتـــی وابـــوو، شـــەو 
زۆر كـــەم دەخـــەوت. دوای نوێـــژی بەیانـــی كەمێـــك 
دەخـــەوت. مـــەال مســـتەفا بارزانـــی فەرمـــووی وەاڵهـــی 
حكومەتـــی مەركـــەزی كار بـــە شـــەریعەتی ئیســـام 
ـــە  ـــەم ببم ـــكات ئیفتخـــار دەك ـــان ب ـــە قورئ ـــكات و كار ب ب
دەرگاوانـــی. بۆیـــە مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ڕێـــزی 
زۆری لـــە مامۆســـتا و مـــەالی ئایینـــی ئیســـامی 
ــان پیاوێـــك قســـەی  ــرت. جارێكیـ ــورد دەگـ ــرۆزی كـ پیـ
ناشـــیرینی بـــە مـــەال عارفـــی پێنجوێـــن وتبـــوو. مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی وتبـــووی بـــڕۆن بیهێنـــن و بیبەســـتنەوە 
تـــا ئێـــوارە. مـــەال مســـتەفا بارزانـــی پێـــی وتبـــوو تـــۆ 
نازانیـــت ئـــەو مەالیـــە بـــە النـــی كەمـــەوە پەنجـــا جـــار 
ــانازی  ــە شـ ــردووە. ئێمـ ــرۆزی كـ ــی پیـ ــی قورئانـ خەتمـ
بـــەوە دەكەیـــن كـــە زۆربـــەی ڕابـــەر و ســـەركردەكانی 
گەلەكەمـــان بـــە مـــەال و كەســـایەتیی ئایینـــی دەورە 
درابـــوون و ئەوانیـــش ڕێـــز و تەقدیـــری زۆریـــان بـــۆ 
كـــورد هەبـــووە. هـــەر خـــۆی  مامۆســـتا و مـــەالی 
دامەزراندنـــی یەكێتـــی زانایانـــی ئایینـــی ئیســـامی 
كوردســـتان و كۆكردنـــەوەی ئـــەو هەمـــوو زانـــا و مـــەال 
ــۆ  ــراوەدا بـ ــەو ڕێكخـ ــاو ئـ ــە لەنـ ــتای ئایینییـ و مامۆسـ
مامۆســـتایانی  ڕۆڵـــی  بەهێزكردنـــی  و  یەكخســـتن 
ئایینـــی بـــووە لـــە نـــاو گەلەكەیـــان. خـــۆ ئەگـــەر ئەمریـــكا 
و عێـــراق و ئێـــران لـــە جەزائیـــر یەكیـــان نەگرتایـــە و 
لەبـــەر چـــاوی بێدەنگیـــی كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی 
ئـــەو دژایەتییـــەی ئـــەم میللەتـــە مەزڵوومەیـــان نەكردایـــە، 
ــتەفا  ــەال مسـ ــرا. مـ ــە ڕانەدەگیـ ــەو شۆڕشـ ــز ئـ هەرگیـ
بارزانـــی لەبـــەر ئەگـــەری لەناوچوونـــی گەلـــی كـــورد 
ناچـــار بـــوو بـــۆ ماوەیـــەك دەســـتبەرداری شـــۆڕش بێـــت.  
* تاچەنـــد ڕیفرانـــدۆم و داواكاری مافـــی نەتەوەیـــی 
كـــورد بـــۆ ســـەربەخۆیی لـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 

ـــێ دراوە؟  ـــی پ ڕەوایەت
-    خـــودای گـــەورەو میهرەبـــان دەفەرمووێـــت: »َيـــا 
ـــْم  ـــی َوَجَعْلَناُك ـــٍر َوُأْنَث ـــْن َذَك ـــْم ِم ـــا َخَلْقَناُك ـــاُس إِنَّ ـــا النَّ َه أَيُّ

اللَّـــِه  ِعْنـــَد  أَْكرََمُكـــْم  إِنَّ  لَِتَعارَُفـــوا  َوَقَباِئـــَل  ُشـــُعوًبا 

ـــە هـــۆز و  ـــا خـــودا ب ـــٌر«. وات ـــٌم َخِب ـــَه َعِلي ـــْم إِنَّ اللَّ أَْتَقاُك

تیـــرەی جیـــاوازی خەڵـــق كردوویـــن، تاوەكـــو تەعـــاروف 
بكەیـــن. كاتێـــك مســـعود بارزانـــی میللەتەكـــەی بـــەرەو 

مەال مستەفا بارزانی ئەمەی 
باش زانیوە كە ڕۆڵی مامۆستا 
و مەالی كورد بۆ هوشیاری و 
بەهێزكردنی گەلەكەی چەند 
پێویستە

الی خودا و الی خەڵكی جێگای 
فەخر و شانازییە كە مەالی 
كورد لەگەڵ زوڵملێكراوان 
و چەوساوەدا دژی زاڵمان 
خەباتیان كردووە و هەمووان لە 
دەوری سەركردە مێژووییەكانی 
كورد كۆبوونەتەوە

ئێمە شانازی بەوە دەكەین كە 
زۆربەی ڕابەر و سەركردەكانی 
گەلەكەمان بە مەال و 
كەسایەتیی ئایینی دەورە 
درابوون و ئەوانیش ڕێز و 
تەقدیری زۆریان بۆ مامۆستا و 
مەالی كورد هەبووە
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ـــوو،  ـــورد ب ـــی ك ـــەوە مافێكـــی میللەت ـــرد، ئ ـــدۆم ب ڕیفران
ـــەوا  ـــەوە قســـە دەكات، ئ ـــەی ئ ـــەر كەســـێكیش پێچەوان ه
لـــە ترســـان پەشـــیمان بووەتـــەوە، چونكـــە ئـــەو كات 
ـــە ســـەربەخۆیی  ـــوون و دەنگیشـــیان ب هەمـــووان ئامـــادە ب
دا، ئێمـــەش زوڵممـــان بەرانبـــەر كـــراوە و خـــودای گـــەورە 
و میهرەبـــان و ئیســـام لـــە زوڵمكـــردن نەهـــی كـــردووە. 
لـــە  پارێزگارییـــان  بـــەردەوام  كـــورد  مـــەالی   *
ئاشـــتیی كۆمەاڵیەتـــی و نەهێشـــتنی دووبەرەكـــی و 
فیتنـــە و ئاشـــووب كـــردووە، پرســـیاری ئێمـــە ئەوەیـــە 
ئایینـــی  مامۆســـتایانی  ئەركـــی  چەنـــد  تـــا  ئایـــا 

ــە  ــن لـ ــە ڕێگەگرتـ ــووە لـ ــتر بـ ــام قورسـ ــرۆزی ئیسـ پیـ
ئاشـــوب و فیتنـــە؟ 

ــەورە  ــوای گـ «. خـ ــِلِ ــَن اْلَقْتـ ــدُّ ِمـ ــُة أََشـ - »َواْلِفْتَنـ
و میهرەبـــان نەهـــی لـــە ئاشـــوب و فیتنـــە كـــردووە و 
َواْلِْحَســـاِن  ِباْلَعـــْدِل  َيأُْمـــُر  اللَّـــَه  دەفەرموێـــت: »إِنَّ 
َوإِيَتـــاِء ِذى اْلُقـــْرَبٰ َوَيْنَهـــى َعـــِن اْلَفْحَشـــاِء َواْلُمنَكـــِر 

ـــُرون«. لـــە زۆر ئایەتـــی  َواْلَبْغـــِي َيِعُظُكـــْم لََعلَُّكـــْم َتَذكَّ

قورئانـــی پیـــرۆز و فەرموودەكانـــی پێغەمبـــەر)د.خ( 
بـــاس لـــە یەكگرتوویـــی و دووركەوتنـــەوە لـــە فیتنـــە 
و ئاشـــوب و دووبەرەكـــی كـــراوە. ئـــەوەی دەبێـــت بـــەم 
كارەش هەڵســـێت، ســـەركردەی نەتەوەییـــە. هـــەر كۆمـــەڵ 
و  ناحاڵـــی  ئـــەوا  نەبێـــت،  بەیعەتـــی  نەتەوەیـــەك  و 

ناشـــارەزایە. پێغەمبەرمـــان )د.خ( دەفەرموێـــت: مـــرۆڤ 
ئەگـــەر بەیعەتـــی نەبـــوو، ئـــەوا جاهیـــل و نەفامـــە. 
مامۆســـتایەكمان ڕێـــی كەوتبـــووە ئاواییـــەك بـــۆ ئـــەوەی 
ــەی  ــە خەڵكەكـ ــەو بـ ــدە و شـ ــەو گونـ ــەالی ئـ ــە مـ ببێتـ
وتبـــوو، حـــەز دەكـــەم گەورەتـــان و ڕیـــش ســـپیتان بناســـم. 
ـــش ســـپین و  ـــان گشـــتمان ڕی ـــوو قورب ـــان وتب كەچـــی پێی
جیاوازیمـــان نییـــە، مەالكـــەش بـــۆ بەیانـــی ڕاســـت بـــاری 
ـــان  ـــوو، وتبـــووی ئەمـــە چ ئاواییەكـــە هـــەر هەمووی كردب
خۆیـــان بـــە گـــەورە دادەنێـــن و هـــەر كەســـەو حیســـاب بـــۆ 
ـــی كێشـــە  ـــی بوون ـــە كات ـــاكات. باشـــە ل كەســـی دیكـــە ن

ـــت  ـــەرەوە چـــۆن دەبێ ـــر و یەكاك ـــورس و بوێ ـــاری ق و بڕی
هـــەر كەســـەو گرووپێـــك و كۆمەڵەیـــەك بـــە ئـــارەزووی 
خـــۆی بـــكات؟ ئەمـــە بێســـەروبەری و بشـــێوی پـــێ 
ســـەیر  تـــۆ  نابێـــت.  بـــاش  عاقیبەتـــی  و  دەوترێـــت 
بكـــە ڕەونەقتریـــن و باشـــترین ســـەردەمی موســـڵمانان 
ســـەركردەی  و  خەلیفـــە  كـــە  بـــووە  ســـەردەمانە  ئـــەو 
ـــا  ـــی دونی ـــەی نەتەوەكان ـــاو نەتەوەشـــدا زۆرب ـــووە، لەن هەب
هـــەر  خۆشـــمان  الی  كـــردوون،  دروســـتی  مەلیكـــی 
كەســـەو گـــرووپ و حزبێـــك لـــە ئاوازێـــك بخوێنێـــت، 
ـــەر مەترســـییەكی  ـــە ب ـــڵمان دەخەین ـــی موس ـــەوا میللەت ئ
گـــەورەوە، پێشـــتر وا نەبـــوو، دەوتـــرا فاڵنـــە كـــەس وای 

دەوت و هەمـــووان بـــە قســـەیان دەكـــرد.
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سەرۆك بارزانی 
ئومێدێكی گەورەیە بۆ 

ئایندەی گەلی كوردستان

د. محەمەد شەریف 
بیرمەند و شرۆڤەكار بۆ گواڵن:
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ـــژوو، كارێكـــی  ـــەوە و شـــرۆڤەكردنی مێ * خوێندن
گرنگـــە بـــۆ بەرچاوڕوونـــی لـــە واقیعـــی ئێســـتا و 
پێشـــبینیی ئاینـــدە، بەپێـــی ئەزمـــوون و شـــارەزایی 
ــتای  ــەی ئێسـ ــەم بارودۆخـ ــد ئـ ــا چەنـ ــا تـ ــوە ئایـ ئێـ
عێـــراق ڕەنگدانـــەوەی مێـــژووی لـــە ســـەرە و، ئایـــا 
دەكرێـــت دەســـتەبژێر و سیاســـەتمەدارەكانی ئێســـتا 
بتوانـــن لـــە و واقیعـــە تاڵـــەی ڕابـــردوو دەربازیـــان 

ببێـــت؟
پرســـیارە  ئـــەم  وەاڵمدانـــەوەی  هـــەر چەنـــدە   -
ــی  ــەاڵم بەپێـ ــتە، بـ ــی پێویسـ ــی قووڵـ خوێندنەوەیەكـ
ـــە عێراقـــدا تێیـــدا  ـــەی كـــە ل ـــەو ئەزموون ـــم و ئ تەمەن
ژیـــاوم، دەتوانـــم تـــا ڕاددەیـــەك وەاڵمێكـــی ئـــەو 
ســـەردەمی  ســـاڵی  دوو  مـــن  بدەمـــەوە.  پرســـیارە 
ـــەردەمی شۆڕشـــی  ـــش س ـــوە و دواتری ـــم بینی مەلیكی
14ی تەمـــوز و عەبدولكەریـــم قاسمیشـــم بینـــی، 
ـــە  ـــەك ل ـــا ڕاددەی ـــدا ت ـــە ســـەردەمی مەلەكی ـــراق ل عێ
ڕووی ســـەقامگیری و ئـــەو دیموكراتییەتـــەی كـــە 
ـــەی  ـــی عێـــراق بانگەش ـــەی پێكهاتەكان ـــتا زۆرب ئێس
بـــۆ دەكـــەن، بارودۆخێكـــی باشـــی بـــوو، تەنانـــەت دوو 
ســـاڵی یەكەمـــی حوكمـــی عەبدولكەریـــم قاســـمیش 
خـــراپ نەبـــوو، ئـــەو ســـەردەمە كـــورد و عـــەرەب 
و ســـوننە و شـــیعە و كریســـتیان هەبـــوون، بـــەاڵم 
ــۆز  ــووڵ و ئاڵـ ــدە قـ ــەیەكی ئەوەنـ ــە كێشـ ــتت بـ هەسـ
و توندوتیـــژ نەدەكـــرد، كـــورد و عـــەرەب پێكـــەوە 

لـــە شـــەقامی ڕەشـــید دەســـووڕانەوە و زۆربـــەی 
ئەفســـەرەكانی ســـوپا و پلـــە بەرزەكانیـــش كـــورد 

بـــوون وەكـــو ســـەعید قـــەزاز.
قەومـــی،  حوكمـــی  بـــووە  عێـــراق  كاتێـــك 
كاریگەریـــی جەمـــال عەبدولناســـر و حزبـــی بەعـــس 
پێـــش ئـــەوەی بێتـــە ســـەر حوكـــم، عێراقیـــان فەوتانـــد، 
ـــا ئێستاشـــی  ـــە شـــێوەیەك گـــۆڕدرا ت ـــە ب بارودۆخەك
بەعســـە  نەبووەتـــەوە،  ڕاســـت  بێـــت،  لەگەڵـــدا 
قەومییـــەكان لـــە نـــاو ســـوپادا ئەفســـەری زۆریـــان 
هەبـــوو، مامەڵەیـــان زۆر توندوتیـــژ و خوێنـــاوی و 
خـــراپ بـــوو. كوردیـــان بـــە هاوبـــەش و هاوواڵتـــی 
ــرد.  ــابیان بـــۆ نەدەكـ ــتەقینە نەدەزانـــی و حیسـ ڕاسـ
ئازاریـــان  بووایـــە  لـــێ  ئارەزوویـــان  هەركاتێـــك 
دەدایـــن، هـــەر ئـــەم ســـتەمكارییە لـــە ســـەردەمی 
ـــان  ـــی دەركـــەوت و كوردی ـــە ڕوون ســـەدام حوســـێندا ب
قەتڵوعـــام كـــرد و هەمـــوو مافێكیـــان لـــێ زەوت 
ـــەم  ـــوارە ئ ـــەم ب ـــرد. مێژوونووســـان و شـــارەزایانی ئ ك
ـــی  ـــۆ مێژوویەك ـــراق ب ـــەی عێ ـــی و توندوتیژیی وێران
دوورتـــر دەبەنـــەوە و پێیـــان وایـــە دوو ســـەد ســـاڵ 
لەمەوبـــەر بارودۆخـــی عێـــراق هـــەر خوێنـــاوی و 
ناســـەقامگیر بـــووە و عەجـــەم و فـــارس و تـــورك 
هەمـــووی  هاتـــووە  تەتـــەر  كـــردووە،  حوكمیـــان 
ڕاماڵیـــوە، بـــەم شـــێوەیە توندوتیـــژی لـــە مێـــژووی 
ـــۆ بەجێهێشـــتووین. ـــی ب ـــدا میراتییەكـــی خراپ عێراق

زۆر گەشبینم بە حوكمڕانیی مسرور بارزانی و ئەگەر لێی بگەڕێن 
خۆبژێوی و بووژانەوەیەكی گەورە لە كوردستاندا دەبینین

بارودۆخـــی عێـــراق و مێـــژووی پـــڕ لـــە ئاشـــوب و پشـــێویی ئـــەو واڵتـــەی بـــە زۆر بەیەكـــەوە لكێنـــراوە، جگـــە 
ــە شۆڕشـــی  ــوردەكان لـ ــرۆڤە و خوێندنەوەیەكـــی هزرییـــش هەڵدەگرێـــت، كـ ــییەكەی، شـ ــەوە سیاسـ ــە خوێندنـ لـ
ـــەن مەرجەعـــی كـــورد ســـەرۆك  ـــە الی ـــە ئێستاشـــدا ل ـــی و، ل ـــە ڕابەرایەتیـــی مـــەال مســـتەفا بارزان ـــەوە ب ئەیلوول
بارزانـــی لـــە خەباتێكـــی بەردەوامـــدان، بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو هاوبەشـــییە جێبەجـــێ بكرێـــت كـــە لەســـەر ئـــەو 
بنەمایـــە عێراقـــی نـــوێ و عێراقـــی كۆنـــی لەســـەر بونیـــاد نـــراوە، بـــەاڵم زۆر لـــە عەرەبـــە بەنـــاو قەومـــی و 
مەزهەبییەكانـــی ئێســـتا لـــە دژی ئـــەم هاوبەشـــییەن، لـــەم ڕووەوە گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ دكتـــۆر 
ــرەدا  ــام دا، لێـ ــتان ئەنجـ ــامیی كوردسـ ــزری ئیسـ ــدی هـ ــەرۆكی كۆڕبەنـ ــرۆڤەكار و سـ ــەریف شـ ــەد شـ محەمـ

پوختـــەی وتەكانـــی باڵودەكەینـــەوە.

لە ئەوروپاش 300 ساڵ پێش 
ئێستا هەردوو مەزهەبی كاسۆلیك 
و پرۆتستان بە دۆخێكی خراپ و 
خوێناویی تێپەڕ بوون، تەنیا لە 
یەك شەودا 30 هەزار كەسیان لە 

شارێكدا كوشتووە

كاتێك عێراق بووە حوكمی 
قەومی، كاریگەریی جەمال 

عەبدولناسر و حزبی بەعس 
پێش ئەوەی بێتە سەر حوكم، 

عێراقیان فەوتاند، بارودۆخەكە 
بە شێوەیەك گۆڕدرا تا ئێستاشی 
لەگەڵدا بێت، ڕاست نەبووەتەوە
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ــەڕ و  ــە شـ ــی لـ ــی پڕیەتـ ــژووی مرۆڤایەتـ * مێـ
ــان  ــە هەمـ ــش بـ ــژی، عێراقیـ ــی و توندوتیـ ماڵوێرانـ
شـــێوە، بـــەاڵم ئایـــا ناكرێـــت هاوشـــێوەی ئەورووپییەكان 
ـــەو دۆخ و  ـــی دیكـــەی جیهـــان ئ ـــە میللەتان و زۆر ل
میراتییـــە تێپەڕێنیـــن و ســـەردەمێكی زێڕیـــن دەســـت 

ـــن؟ ـــێ بكەی پ
- ڕاســـتە عێـــراق هیـــچ كاتێـــك یـــەك میللـــەت 
 300 ئەوروپـــاش  لـــە  خـــۆ  نەبـــووە،  مەزهـــەب  و 
ــۆلیك  ــەردوو مەزهەبـــی كاسـ ــتا هـ ــاڵ پێـــش ئێسـ سـ
و پرۆتســـتان بـــە دۆخێكـــی خـــراپ و خوێناویـــی 
تێپـــەڕ بـــوون، تەنیـــا لـــە یـــەك شـــەودا 30 هـــەزار 
ئـــەو شـــەڕ و  لـــە شـــارێكدا كوشـــتووە،  كەســـیان 
ـــە  ـــت ب ـــەراورد ناكرێ ـــز ب ـــەوان هەرگی ـــەی ئ ماڵوێرانیی
دۆخـــی مێژوویـــی عێـــراق، بـــەاڵم ئـــەوان گەیشـــتنە 
ــنبیری  ــەوەی ڕۆشـ ــی بزووتنـ ــەردەمی ڕێنیسانسـ سـ
ــە  ــەر لـ ــراق هـ ــەاڵم عێـ ــازی، بـ ــی پیشەسـ و شۆڕشـ
بازنەیەكـــی داخـــراودا دێـــت و دەچێـــت. مـــن پێـــم وایـــە 
غەریـــزەی مـــرۆڤ و زاڵنەبـــوون بەســـەر شـــەڕانگێزی 
و خۆپەرســـتی لەالیـــەن قەومییەكانـــی عەرەبـــەوە، 
ـــووڵ  ـــی دیكـــە قب ـــەوە و پێكهاتەكان ـــردووە نەت وای ك
نەكرێـــت و وەكـــو پەرچەكردارێـــك ئێمـــەش ئەوانمـــان 
پـــێ قبـــووڵ ناكرێـــت، ئەمـــەش پێچەوانـــەی ئایینـــی 
پیـــرۆزی ئیســـام و قورئانـــی پیـــرۆزە، ئایینی ئیســـام 
ــزەكان و خێـــر و خۆشـــی  بـــۆ كۆنتڕۆڵكردنـــی غەریـ
بـــۆ بەشـــەرییەت هاتووەتـــە خـــوارەوە. لـــە مێـــژووی 
ـــەم  ـــەت ئ ـــە، تەنان ـــان هەی ـــەی زۆرم ئیســـامدا نموون
بۆچوونـــە لـــە نـــاو بیروبۆچـــوون و ئایدیۆلۆژیەتـــی 
چەقبەســـتوودا هەیـــە، لـــە نـــاو بیـــری شـــیوعییەكاندا 
بـــاس لـــە بـــرای یەكتـــر دەكـــرا، كەچـــی كاتێـــك چوونـــە 
ـــەزاران كەســـیان كوشـــت، ســـتالین  ـــە ه ـــم ب ســـەر حوك
ـــم  ـــی دەزان ـــە زەحمەت ـــە مـــن زۆر ب ـــە، بۆی وەكـــو نموون
وا بـــە ئاســـانی ئـــەم بیروبۆچـــوون و ئایدیۆلۆژیـــا و 
بەرژەوەندییانـــە ڕێگـــە بـــدەن غەریـــزەی مرۆڤایەتـــی 

لـــە شـــەڕ و ئاشـــوب ڕزگار ببێـــت.
ئـــەو هەمـــوو مەزهـــەب و  بوونـــی  بـــەاڵم    *
بـــۆ  بـــووە  تائیفییـــە هانـــدەر  ئیســـامی و  حزبـــە 
زیاتـــر تەشـــەنەكردنی توندوتیـــژی، بـــە دیوێكـــی 
دیكـــەدا ئایـــا هەڵســـووڕاوانی حزبـــە ئیســـامی و 
مەزهەبییەكانیـــش هانـــدەر نەبـــوون بـــۆ هێوركردنـــەوەی 

دۆخەكـــە؟
- هەرچەنـــدە دیـــن بنەمایەكـــی ســـەرەكییە بـــۆ 
ســـەقامگیریی مرۆڤایەتـــی، بـــەاڵم مەزهەبـــەكان تێیدا 

ــە  ــێوی، گرفتەكـ ــە و پشـ ــۆكاری تەفرەقـ ــە هـ بوونەتـ
لێرەدایـــە كـــە هەمـــوو دووبەرەكـــی و ناكۆكییـــەك 
قابیلـــی چارەســـەرە، دووبەرەكـــی و دژایەتیـــی دینـــی 
ـــوان  ـــە نێ ـــد گـــرژی و ناكۆكـــی ل ـــا چەن نەبێـــت. ئەوەت
یەكێتـــی و پارتیـــدا هەبێـــت، دەرئەنجـــام دۆخەكـــەی 
نێوانیـــان ئاســـایی دەبێتـــەوە، بـــەاڵم وەرە شـــیعە و 
ســـوننە ڕێـــك بخـــەرەوە. پێـــش ڕووخانـــی ڕژێمـــی 
ـــەك  ـــە ی ـــژی ل ـــەكاری و خوێنڕێ بەعـــس هەمـــوو خراپ
كـــەس كـــورت دەكرایـــەوە كـــە ســـەدام حوســـێن بـــوو، 
بەتایبەتـــی دژی كـــورد كۆمەڵكـــوژی و زوڵمێكـــی 
زۆری كـــرد، بـــەاڵم لـــە ســـاڵی 2005 و 2006 بـــە 
هـــەزاران كـــەس تەنیـــا لەســـەر نـــاوی عومـــەر لـــە 
بەغـــدا كـــوژران، لـــە بەرانبـــەردا قیـــن و تۆڵـــەی 
ســـوننە ئەوەنـــدە بەهێـــز بـــوو ڕوویـــان كـــردە داعشـــی 
بـــە  دەرهـــەق  قەتڵوعامیـــان  ئەوانیـــش  و  تونـــدڕەو 
شـــیعەكان ئەنجـــام دا، دواتـــر شـــیعەكانیش بـــە هەمـــان 

شـــێوە تۆڵەیـــان كـــردەوە.
* بـــەاڵم ئێســـتا ئومێدێـــك هەیـــە محەمـــەد شـــەیاع 
ـــێ و ناســـەقامگیرییە  ـــەو ملمان ـــك ئ ســـودانی كەمێ
هێـــور بكاتـــەوە و ئاهێـــك بـــە شـــەقامی عێراقـــی و 
ــدا بێـــت و، كـــورد و  خواســـت و ویســـتی هاوواڵتیانـ
ســـوننە و شـــیعە جۆرێـــك لـــە حوكمـــی فیدڕاڵییەكـــی 
ئایـــا  بدرێـــت،  پـــێ  تـــا كۆنفیدڕاڵییـــان  و  زیاتـــر 
لـــە ڕووی  پێشـــبینی و بۆچوونـــە تاچەنـــد  ئـــەم 

ــت؟ ــێ دەكرێـ ــەوە جێبەجـ پراكتیكییـ
جێبەجـــێ  خـــۆی  وەكـــو  دەســـتوور  هەرگیـــز   -
ناكرێـــت و ئیجتیهاداتـــی زۆر هەڵدەگرێـــت و گرفـــت 
ــە  ــە بیرمـ ــن لـ ــەوە. مـ ــت دەبێتـ ــەر دروسـ ــە هـ و كێشـ
ــەوێ  ــدا لـ ــی عێراقـ ــی پەرلەمانـ ــی یەكەمـ ــە خولـ لـ
بـــووم، یـــەك شـــیعە بـــاوەڕی بـــەو دەســـتوورە نەبـــوو، 
واتێگەیشـــتبوون ئەمریـــكا و كـــورد ئـــەو دەســـتوورەیان 
ئەمـــەش  هـــەر  ســـەپاندووە،  بەســـەریاندا  زۆر  بـــە 
بـــوو وای كـــرد لـــە خولـــی یەكەمـــی پەرلەمانـــی 
عێراقـــدا نەتوانـــن یاســـای نـــەوت و غـــاز دابنێـــن، 
لـــە دەســـتووردا دەڵێـــت: هەرێمـــەكان خۆیـــان ئیـــدارەی 
نەوتـــی خۆیـــان بكـــەن و داهـــات چەنـــد زیـــاد بـــوو، 
ئێســـتاش  تـــا  ناوەنـــد،  بـــە  دەیدەنـــەوە  كات  ئـــەو 
داهاتـــی هەرێـــم لـــەو بودجەیـــە كەمتـــرە كـــە عێـــراق 
ناردنـــی 200  لەســـەر  بۆیـــە  دەســـتی دەكەوێـــت، 
ملیـــار دینارەكـــە ڕێككەوتیـــن، كەچـــی ئەویـــش بـــە 
پچـــڕ پچـــڕ و ناڕێكـــی ناردیـــان و بـــە درێژایـــی 

ئەمســـاڵ دووجاریـــان نـــاردووە .

غەریزەی مرۆڤ و زاڵنەبوون 
بەسەر شەڕانگێزی و خۆپەرستی 
لەالیەن قەومییەكانی 
عەرەبەوە، وای كردووە نەتەوە 
و پێكهاتەكانی دیكە قبووڵ 
نەكرێت

چەند گرژی و ناكۆكی لە نێوان 
یەكێتی و پارتیدا هەبێت، 
دەرئەنجام دۆخەكەی نێوانیان 
ئاسایی دەبێتەوە، بەاڵم وەرە 
شیعە و سوننە ڕێك بخەرەوە

هەرچەندە دین بنەمایەكی 
سەرەكییە بۆ سەقامگیریی 
مرۆڤایەتی، بەاڵم مەزهەبەكان 
تێیدا بوونەتە هۆكاری تەفرەقە 
و پشێوی

پێش ڕووخانی ڕژێمی بەعس 
هەموو خراپەكاری و خوێنڕێژی 
لە یەك كەس كورت دەكرایەوە 
كە سەدام حوسێن بوو، 
بەتایبەتی دژی كورد كۆمەڵكوژی 
و زوڵمێكی زۆری كرد، بەاڵم لە 
ساڵی 2005 و 2006 بە هەزاران 
كەس تەنیا لەسەر ناوی عومەر 
لە بەغدا كوژران
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لە خولی یەكەمی پەرلەمانی 
عێراقدا لەوێ بووم، یەك شیعە 

باوەڕی بەو دەستوورە نەبوو، 
واتێگەیشتبوون ئەمریكا و 

كورد ئەو دەستوورەیان بە زۆر 
بەسەریاندا سەپاندووە

ئێران كێشەی بۆ هەموو ناوچەكە 
و جیهان دروست كردووە و 

بووەتە بەشێكیش لە ملمالنێی 
جەنگی نێوان ڕووسیا و ئۆكرانیا

هەر لە ئێستاوە سوودانی دەڵێت 
هەرچی دادگای فیدڕاڵی دەیڵێت 

دەبێت وەكو خۆی جێبەجێ 
بكرێت، ئەمەش پێچەوانەی 

ویست و خواستی ئێمەیە

ئەگەر دەستتێوەردانەكانی ئێران 
لە هەرێمی كوردستان بەتایبەتی 

لە ناوچەی سلێمانی كە ئێران 
بە موڵكی خۆی دەزانێت، كەم 

بكرێتەوە، ئەوا بارودۆخەكەمان 
باش دەبێت

و  مانـــدوون  هەمـــووان  دەیبینـــم  مـــن  ئـــەوەی 
پشـــوویەكی كـــەم دەدەن، تـــا ئێســـتا شـــیاع ســـودانی 
باشـــە  نەبووەتـــەوە،  تەحەددییـــەكان  ڕووبـــەڕووی 
ــی  ــتی كاری باشـ ــودانی ویسـ ــەیاع سـ ــان شـ گریمـ
هەبـــوو، ئایـــا پێـــی دەكرێـــت و دەتوانێـــت دەســـتوور 
وەكـــو خـــۆی جێبەجـــێ بـــكات و واز لـــە كـــورد 
ـــات؟  ـــوە بب ـــی خـــۆی بەڕێ ـــت ســـامان و داهات بهێنێ
ـــت هەرچـــی  ـــە ئێســـتاوە ســـوودانی دەڵێ ـــەر ل ـــۆ ه خ
دادگای فیدڕاڵـــی دەیڵێـــت دەبێـــت وەكـــو خـــۆی 
ـــەی ویســـت و  ـــت، ئەمـــەش پێچەوان جێبەجـــێ بكرێ
ـــوێ  ـــی ن ـــە، باشـــە ســـەرۆك وەزیران خواســـتی ئێمەی
دەوێرێـــت مـــاددەی 140 وەكـــو خـــۆی جێبەجـــێ 
ماددەیـــە  ئـــەم  جێبەجێنەكردنـــی  كـــە  بـــكات، 
خاكـــی  گـــەورەی  بەشـــێكی  وایـــە  ئـــەوە  وەكـــو 
كوردســـتانمان لەدەســـتدابێت. ئایـــا پێشـــێلكردنی 
و  داراییـــەكان  شایســـتە  و  دارایـــی  مافەكانـــی 
وێرانكردنـــی  و  ئەنفـــال  قوربانیانـــی  قەرەبـــووی 
خۆمـــان  هـــەر  دەكرێـــت؟  جێبەجـــێ  گونـــدەكان 
بڕوامـــان بـــەوە نییـــە بـــەو عەقڵییەتـــە ئاخنـــراوە 
ــتوورییانە  ــاددە دەسـ ــەو مـ ــورد ئـ ــی كـ ــە دژایەتیـ بـ
جێبەجـــێ بكرێـــت كـــە لـــە بەرژەوەندیـــی كوردایـــە، 
كـــورد پێكهاتەیەكـــی ســـەرەكییە لـــە عێراقـــدا و 
دەبێـــت هاوبەشـــیی ڕاســـتەقینە لـــەم واڵتـــەدا پەیـــڕەو 
بكرێـــت و بـــۆ دەربازبـــوون لـــەو عەقڵییەتـــە دەبێـــت 
ــتی  ــە ئاسـ ــی لـ ــە فیدڕاڵـ ــەاڵتەكانی لـ ــورد دەسـ كـ

كۆنفیدڕاڵییەتـــدا بێـــت. 
نـــاو  لـــە  ئێـــران  دەســـتێوەردانەكانی  ئایـــا   *
بارودۆخەكـــە  چەنـــد  تـــا  عێراقـــدا  بارودۆخـــی 
هەڵدەســـووڕێنێت و دەیشـــێوێنێت؟ كـــورد دەبێـــت 
گفتوگۆكانـــی  لـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  بـــكات  چـــی 

بێـــت؟ بەهێـــز  نـــوێ  حكومەتـــی  لەگـــەڵ 
- ئێـــران كێشـــەی بـــۆ هەمـــوو ناوچەكـــە و جیهـــان 
دروســـت كـــردووە و بووەتـــە بەشـــێكیش لـــە ملمانێـــی 
جەنگـــی نێـــوان ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا، ئەمریـــكا و 
هاوپەیمانـــەكان لێـــی بێـــزار بـــوون، ڕەنگـــە یەكێـــك 
لـــەم  بێـــت  ئـــەوە  لـــە هەڵوێســـتەكانی ئەمریـــكا 
قۆناغـــەدا لـــە كوردســـتان و عێـــراق بمێنێتـــەوە و 
ـــە ناوەندێكـــی سیاســـیی ناوچەكـــە  ـــر ب ئێســـتا هەولێ
هەژمـــار دەكات و بـــۆ ڕووســـیا و ئێرانییەكانـــی 
دەســـتتێوەردانەكانی  ئەگـــەر  ناهێڵێـــت.  بەجێـــی 
ئێـــران لـــە هەرێمـــی كوردســـتان بەتایبەتـــی لـــە 
ـــە موڵكـــی خـــۆی  ـــران ب ناوچـــەی ســـلێمانی كـــە ئێ

ــان  ــەوا بارودۆخەكەمـ ــەوە، ئـ ــەم بكرێتـ ــت، كـ دەزانێـ
ـــە شـــیعە  ـــورد بكات ـــت ك ـــران دەیەوێ ـــت، ئێ ـــاش دەبێ ب
و هـــەر هیـــچ نەبێـــت ژێردەســـتە و گوێڕایەڵیـــان 
بێـــت، بۆیـــە لـــەم دۆخـــەدا تەنیـــا فریادڕەســـی كـــورد 

ــە. ســـەرۆك بارزانییـ
ــی  ــۆ بەهێزكردنـ ــی بـ ــەرۆك بارزانـ ــی سـ * ڕۆڵـ
تـــۆوی پێكەوەژیـــان و هێوركردنـــەوەی بارگرژییەكان 
لـــە عێـــراق و كوردســـتاندا چـــۆن هەڵدەســـەنگێنیت؟
- جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی هەروەكـــو چـــۆن 
ئومێـــدی گەورەیـــە بـــۆ گەیشـــتن بـــە كەنـــاری 
ـــە هەمـــان شـــێوە  ـــۆ گەلـــی كوردســـتان، ب ئارامـــی ب
ــەوەی  ــۆ كەمكردنـ ــووە بـ ــەرەكیی هەبـ ــی سـ ڕۆڵێكـ
بارگرژییـــەكان و پێكهێنانـــی حكومەتـــی نوێـــی 
عێـــراق. ســـەرۆك بارزانـــی بـــاش دەزانێـــت تێكچـــوون 
ـــۆ  ـــراق ب ـــۆزەی عێ ـــە ئاڵ ـــەم دۆخ ـــانی ئ و درێژەكێش
ــەورەی  ــی گـ ــە، ڕۆڵـ ــاش نییـ ــش بـ ــەی كوردیـ ئێمـ
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە عێراقـــدا زۆر لـــە كێشـــەكان 
چارەســـەر دەكات، ئەگـــەر هەندێـــك لـــە كوردەكانـــی 
كاریـــان  بـــەردەوام  كـــە  بگەڕێـــن  لێـــی  خۆمـــان 
فیتنەیـــە و دژایەتیكردنـــی كـــورد لـــە ســـەرۆك 

ــەوە. ــدا دەبیننـ بارزانیـ
گەلـــی  دەســـتكەوتەكانی  لـــە  یەكێـــك   *
حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی  كوردســـتان 
ــت و  ــەردەوام گرفـ ــەاڵم بـ ــتانە، بـ ــی كوردسـ هەرێمـ
ئاســـتەنگی بـــۆ دروســـت دەكـــەن، ئایـــا دەكرێـــت 
حكومەتـــی هەرێـــم خاڵـــی بەهێـــزی كـــورد بێـــت لـــە 
دانوســـتانەكان و چارەســـەركردنی كێشـــەكانی نێـــوان 

هەرێـــم و بەغـــدادا؟
- مـــن زۆر گەشـــبین و دڵگەشـــم بەرامبـــەر 
بارزانـــی  مســـرور  ڕێـــزدار  كاری  و  سیاســـەت 
ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، ئەگـــەر 
لێـــی بگەڕێـــن دوو ســـاڵی دیكـــە نابـــات خۆبژێـــوی 
و بووژانەوەیەكـــی گـــەورە دەبینیـــن، بەتایبەتـــی 
ئـــەو جووڵـــە و سیاســـەتەی بـــۆ پەرەپێدانـــی كەرتـــی 
كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی و نەوت و وزە بە گشـــتی 
ــە  ــەورە لـ ــازیی زۆر گـ ــە و پیشەسـ ــاوە، كارگـ داینـ
كوردســـتان دەبینـــم، هەرچەنـــدە فۆكســـی میدیایـــی 
زۆر كـــەم لەســـەرە، وا بـــڕوات ئێمـــە وەكـــو دەوڵەتـــی 
ئەمـــری واقیـــع مامەڵەمـــان لەگـــەڵ دەكرێـــت، تەنیـــا 
فەڵەســـتینییەكان  هاوشـــێوەی  مـــاوە  ئەوەندەمـــان 
نوێنەرمـــان لـــە نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان هەبێـــت و 

وەكـــو ئەندامێكیـــش دەنگمـــان هەبێـــت.  



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1340(  282022/11/7

ــتر  ــن. پێشـ ــە بەرلیـ ــتانفۆرد لـ ــۆی سـ ــە زانكـ ــە لـ ــاتی ئەورووپیـ ــۆری دیراسـ ــەر پڕۆفیسـ ــك بروكنـ ئولریـ
ـــووە لـــە  ـــووە لـــە بەشـــی زانســـتە سیاســـییەكان لـــە زانكـــۆی بەرلینـــی ئـــازاد، هەروەهـــا وانەبێـــژ ب مامۆســـتا ب
زانكـــۆی فـــودان لـــە شـــانگهای و زانكـــۆی ســـابانجی لـــە ئەســـتەنبول و زانكـــۆی لیوبلیانـــا لـــە ســـلۆڤینیا. 
ـــە شـــەڕی ڕووســـیا  ـــوون ب ـــەوەرە ســـەرەكییەكانی پەیوەســـت ب ـــدا ئەنجـــام دا كـــە ت گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵ

ـــا. ـــەم شـــەڕە لەســـەر ئاســـایش و وزەی ئەوروپ ـــەوەی ئ ـــی ڕەنگدان ـــە تایبەت ـــاوە، ب و ئۆكرانی

ڕووسیا و چین بەرژەوەندییەكانیان 
لەوەدا یەك دەگرێتەوە كە ئەوروپا 

بەرەو الوازی بچێت

ئولریك بروكنەر  
پڕۆفیسۆری دیراساتی ئەورووپی لە زانكۆی ستانفۆرد بۆ گواڵن: 
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ئۆكرانیــا  و  ڕووســیا  شــەڕی  كــە  ئاشــكرایە   *
جیهــان  ســەرجەم  لەســەر  لێكەوتــەی  و  كاریگــەری 
و  وزە  نرخــی  بەرزكردنــەوەی  ڕووی  لــە  هەبــووە، 
خۆراكــەوە، لــە هەمــان كاتــدا ئــەم شــەڕە بــە شــێوەیەكی 
تایبەتــی و دیاریكــراو كاریگــەری لەســەر ئاسایشــی 
وزەی ئەوروپــا بــووە، لــە هەمووشــیان زیاتــر لەســەر 
واڵتــی ئەڵمانیــا، ئێــوە چــۆن لــەم پرســە دەڕوانــن و چ 

دەكــەن؟ بــۆ  شــرۆڤەكارییەكی 
- لــە ڕاســتیدا ئێمــە لــەم ڕووەوە گوتــار و هەڵوێســتی 
ــەوەی پەیوەســت بێــت  ــەاڵم ئ ــن، ب ــەدی دەكەی جیــاواز ب
بــە واڵتــی ئەڵمانیــاوە، ئــەوا ئاشــكرایە ڕاوێــژكاری 
كــە  كــردووە  لــەوە  باســی  شــۆلتز  ئــۆالف  ئەڵمانیــا، 
جیهــان لــە ئاڵوگۆڕدایــە و بــە خاڵــی وەرچەرخانــدا 
ــو ســەردەم و  ــە نێ ــی ناوەت ــوە و ئێســتا جیهــان پێ تێپەڕی
ڕۆژگارێكــی نوێــوە، دواتــر ڕەهەنــد و ڕواڵەتەكانــی 
بــە  ئــەوا  بــن،  چییــەك  هــەر  نوێیــە  ڕۆژگارە  ئــەم 

دڵنیاییــەوە ئەمــە جیهانێكــی جیــاوازە كــە ئێمــە تێیــدا 
دەژیــن و، هەمــوو ئــەم پەرســەندنە نوێیانــەش بوونــە 
نــوێ  مشــتومڕێكی  و  گفتوگــۆ  ئــەوەی  هــۆی 
بێتەئــاراوە لــە پەیوەنــدی بــە ڕۆڵــی نوێــی ئەڵمانیــا 
و بگــرە ڕۆڵــی نوێــی خــودی یەكێتیــی ئەوروپــا لــە 
ــا  ــەوەی ت ــەدا. ئ ــوەی ســتراتیژیەتە جیهانییەك چوارچێ
ئێســتاش ئامــاژەی پــێ كــراوە و بــاس كــراوە، نــاوی 
Strategic Com� ــای ســتراتیژی  ــراوە: قیبلەنم ــێ ن (ل
ــا ڕۆڵێكــی پێشــەنگ و ســەرەكی  ــە ئەڵمانی pass(، ك

تێــدا دەبینێــت. ئەمــەی ئاماژەمــان پــێ كــرد تــا ئێســتا 
لەســەر ئاســتی گوتــار و تیــۆر ماوەتــەوە و نازانیــن 
ــێ  ــع ل ــەرزی واقی ــاكام و لێكەوتەیەكــی لەســەر ئ چ ئ
ــاری  ــە ئەڵمانیــا بڕی ــە ڕاســتە ل ــۆ نموون دەكەوێتــەوە. ب
زیادكردنــی 100 ملیــار یــۆرۆ دراوە بــۆ نوێكردنــەوەی 
ئەمــە  كــە  نییــە  دیــار  بــەاڵم  واڵتــە،  ئــەو  ســوپای 
دەكەوێتــەوە،  لــێ  دەرهاویشــتەیەكی  واقیعــدا چ  لــە 

ئەگەر تێكڕای جیهان گۆڕابێت، 
ئەوا ناكرێت ئەوروپا تەنیا 

سەرقاڵ بێت بە خۆڕێكخستنی 
ناوخۆیی و دروستكردنی بازاڕێكی 

یەكگرتووەوە، بەڵكو دەبێت 
بە چەشنێك كار بكات و خۆی 

ڕێكبخاتەوە كە ببێتە گەمەكار و 
ئەكتەرێكی جیهانی
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ڕووسیا دەیەوێت دابەشبوون و 
دووبەرەكی لە نێو ئەوروپادا 
دروست بكات بۆ ئەوەی سیاسەت 
و كارنامەی خۆی بباتەسەر

ڕەنگە بەرژەوەندییەكانی ڕووسیا 
و چین وەك یەك نەبن لە 
هەموو كاتێكدا، بەاڵم هەر دوو 
بەرژەوەندییەكانیان لەوەدا یەك 
دەگرێتەوە كە ئەوروپا بەرەو 
الوازی بچێت

هەر هەڵوێست و سیاسەتێكی 
یەكگرتووی نێوان هاوپەیمانە 
ئەورووپییەكان لە ئاست 
پێشێلكردنی یاسای نێودەوڵەتی 
لەالیەن ڕووسیاوە خزمەت بە 
كار و كارنامەكانی سەرۆك 
پوتین ناكات

بــۆ نموونــە ئایــا دەبێتــە هــۆی ئــەوەی لــە ئاینــدەدا 
ســوپای ئەڵمانیــا بــە چەشــنێكی جیاوازتــر، یــان بــۆ 
ئامانجێكــی جیاوازتــر لــەوەی ئێســتا بــەكار بهێنرێــت. 
كەواتــە ڕەنگــە هێشــتا زوو بێــت، بــۆ ئــەوەی ئەمــە 
یــەكال بكرێتــەوە، چونكــە ئەمــە بــە چەشــنی شۆڕشــێك 
بــوو بــەالی ڕای گشــتیی ئەڵمانیــاوە، كــە لەســەر ئــەو 
قەناعەتــە گــۆش كــراوە كــە واڵتەكــەی پێویســتی بــەوە 
نییــە بچێتــە نێــو شــەڕەوە، لەبــەر ئــەوەی پارێــزراوە 
ــە  ــەن ویالیەت ــەی لەالی ــە ئەمنیی ــەو زەمانەت ــۆی ئ بەه
كــە  كــراوە،  دەســتەبەر  ئەمریــكاوە  یەكگرتووەكانــی 
تێچوویەكــی كــەم دەكەوێــت لەســەر ئەڵمانیــا. هــەر لــە 
پەیوەنــدی بــە شــەڕی ڕووســیا و ئۆكرانیــاوە، ئــەوا 
ــوو شــەڕ  ــژ ب ــە ڕۆژگارێكــی دوور و درێ ئاشــكرایە ك
لــە ئەوروپــا ڕووی نەدابــوو، بــەاڵم ئێســتا و بــە هــۆی 
ئــەم شــەڕەوە ئــەوا ئــەو بۆچوونــە دروســت بــووە كــە 
ــەوا  ــن، ئ ــێ گرتووی ــەردەگای پ ــەوەی شــەڕ ب ــەر ئ لەب
پێویســتە خۆمــان ئامــادە بكەیــن بــۆ بەرگریكــردن و 
بەرگــری لەخۆكردنیــش لــە نــاو مــاڵ و واڵتــی خۆتــەوە 

دەســت پێــدەكات. 
* كەواتــە ئــەم شــەڕە تــا چ ڕاددەیــەك واڵتانــی 
ئەوروپــا ناچــار دەكات كــە پێداچوونەوەیەكــی ڕیشــەیی 
و قــووڵ بكــەن بــۆ حیســاباتی پەیوەســت بــە ئاسایشــی 
وزەوە، بــە تایبەتــی كــە دەزانین ڕووســیا وزەی كردووەتە 

چــەك و كارتێكــی گوشــار لەســەر ئــەم واڵتانــە؟
ــتێكی  ــوو ش ــەم شــەڕە هەم ــن ئ ــی م ــە تێڕوانین - ب
بــكات  بــەوە  پێویســت  كــردووە  كارێكــی  و  گۆڕیــوە 
پێداچوونــەوە بــە هەمــوو حیســاباتەكاندا بكرێــت و، پێــم 
وا نییــە زۆر لــە ڕاســتی دوور كەوتبێتینــەوە ئەگــەر 
بڵێیــن: ئەمــە خاڵــی وەرچەرخانــە، چونكــە ئەگــەر 
ئەوروپــا  ناكرێــت  ئــەوا  جیهــان گۆڕابێــت،  تێكــڕای 
ــی و  ــە خۆڕێكخســتنی ناوخۆی ــت ب ــا ســەرقاڵ بێ تەنی
ــووەوە، بەڵكــو دەبێــت  دروســتكردنی بازاڕێكــی یەكگرت
بــە چەشــنێك كار بــكات و خــۆی ڕێكبخاتــەوە كــە 
ببێتــە گەمــەكار و ئەكتەرێكــی جیهانــی، ئەگــەر ئــەم 
كارە نــەكات، ئــەوا مەرجەكانــی بەســەردا دەســەپێنرێت. 
ــە هێشــتا  ــرد، ئەمان ــەروەك پێشــتریش باســم ك ــەاڵم ه ب
لەســەر ئاســت و چوارچێــوەی تیــۆری ماونەتــەوە و 
ــدەن كــە هەنگاوەكانیــان  ــار ب ــە بڕی پێویســتە ئــەم واڵتان
واقیعــدا  ئــەرزی  لــە  و  كــرداری  ئاســتی  لەســەر 
چــی و چــۆن دەبێــت. چونكــە ئێمــە دەزانیــن واڵت 
هەیــە لــە كیشــوەری ئەوروپــا كــە نیگەرانــی ئەوەیــە 
ببێتــە  یــان  ببێتــەوە،  داگیــركاری  تووشــی  ئەویــش 
دوای  تایبەتــی  بــە  ناوكــی،  هێرشــێكی  ئامانجــی 

ــن ئامــاژەی  ــر پوتی ــەوەی ســەرۆكی ڕووســیا ڤالدمی ئ
بارەیــەوە تەنیــا  لــەم  ئــەوان  بــەوە كــرد كــە لێدوانــی 
هێرشــە  ئــەم  دەكرێــت  و  نییــە  بەتــاڵ  هەڕەشــەیەكی 
ناوكییــە ئــەو واڵتانــەش بگرێتــەوە كــە بەشــدار دەبــن لــە 
شــەڕەكەدا. كەواتــە ئێســتا واڵتانــی ئەوروپــا لــە بــەردەم 
ــان و  ــە خۆی ــت بكەون ــا دەبێ ــان ئەوەت ــدان، ی دووڕێیانێك
ئامــادەكاری بكــەن و دۆخەكــە هەڵســەنگێنن و بڕیــاری 
پێویســت بــدەن، یــان ئەوەتــا دەستەوەســتان بمێننــەوە و 
ئومێــدی ئــەوە بكــەن كــە لــەم دۆخــە ســەالمەت و بــێ 
زیــان دەرچــن. دیــد و تێڕوانینــی مــن لــەم ڕووەوە ئەوەیــە 
كــە ناكرێــت ئەوروپــا، یــان واڵتانــی ئەوروپــا تەنیــا 
سیاســەتی چاوەڕوانــی بگرنەبــەر، چونكــە لــە ئێســتادا 
چەندیــن پێشــهات و پەرەســەندن و گۆڕانــكاری ڕوو 
دەدەن كــە لــە بەرژەوەندیــی ئــەم كیشــوەردا نیــن، لەبــەر 
ئــەوە پێویســتە كات و كۆششــی زیاتــر تەرخــان بكەیــن 
و بخەینەگــەڕ و بڕیــار بدەیــن لــە چ ســاتەوەختێكدا 
دەبێــت ئێمــەش جڵــەوی بەرپرســیارێتی بگرینــە دەســت. 
* هــەر لــە پەیوەنــدی بــە پرســی وزەوە، زۆرێــك 
لــە شــرۆڤەكاران باســیان لــەوە كــردووە كــە ئامانجــی 
ڕووســیا لــە بەكارهێنانــی وزە وەك چەكێــك ئەوەیــە كــە 
لێكترازانێك لە هەڵوێســتی یەكێتیی ئەوروپادا دروســت 
بــكات. پێــت وایــە تــا چەنــد ئەمــە سیاســەتێكی كارا و 

كاریگــەر بــووە لەالیــەن ڕووســیاوە؟
دەیەوێــت  كــە ڕووســیا  ئاشــكرایە  لــە ڕاســتیدا   -
دابەشــبوون و دووبەرەكــی لــە نێــو ئەوروپــادا دروســت 
خــۆی  كارنامــەی  و  سیاســەت  ئــەوەی  بــۆ  بــكات 
ــەوە  ــم ئ ــەوە دەتوان ــەم ڕوانگەی ــەوە ل ــەر ئ بباتەســەر، لەب
بڵێــم كــە هــەر هەڵوێســت و سیاســەتێكی یەكگرتــووی 
نێوان هاوپەیمانە ئەورووپییەكان لە ئاســت پێشــێلكردنی 
یاســای نێودەوڵەتــی لەالیــەن ڕووســیاوە خزمــەت بــە 
ــاكات، هەروەهــا  كار و كارنامەكانــی ســەرۆك پوتیــن ن
ئەمــە لــە بەرژەوەندیــی واڵتــی چینیــش نییــە، چونكــە 
چیــن  و  ڕووســیا  بەرژەوەندییەكانــی  ڕەنگــە  ڕاســتە 
ــەاڵم هــەر دوو  ــە هەمــوو كاتێكــدا، ب ــن ل وەك یــەك نەب
بەرژەوەندییەكانیــان لــەوەدا یــەك دەگرێتــەوە كــە ئەوروپــا 
بەرەو الوازی بچێت. بەاڵم ئەوەی تا ئێســتا لە واڵتی 
چیــن بــەدی كــراوە ئەوەیــە كــە نایەوێــت كارێــك بــكات 
ــەوە  ــی تووشــی داكشــان و پووكان كــە ئابووریــی جیهان
بــكات. ئەگەرچــی ئــەوەی لــە ئێســتادا لــە ئەوروپــا 
ــان و  ــە هەڵكشــانی هەاڵوس ــە ل ــت بریتیی ــەدی دەكرێ ب
ڕاوەســتانی گەشــەی ئابــووری، كــە هەمــوو ئەمانــەش 
دەبنــە هــۆی ئــەوەی پشــێوی و نائارامــی كۆمەاڵیەتــی 
بێتــە ئــاراوە كــە ڕەنگــە لــە دەرئەنجامــدا گۆڕانــكاری 
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ــكات.  ــە حكومــەت و حوكمڕانیشــدا دروســت ب ل
ئــەم  ئەنجامــی  لــە  كــە  بڵێیــن  دەكرێــت  ئایــا   *
شــەڕەدا و ئــەو ڕەنگدانــەوەی هەیبــووە لەســەر ئابــووری 
الوازتــر  ئەوروپــا  ئــەوا  ئەوروپــا،  وزەی  ئاسایشــی  و 
ویالیەتــە  بــە  پێویســتی  پتــر  ئێســتادا  لــە  و  بــووە 
دەســتەبەركردنی  بــۆ  ئەمریكایــە  یەكگرتووەكانــی 
ئاســایش و وزە، ئەمــەش دۆخێكــە كــە سەردەكێشــێت 
بــۆ ئــەوەی ئەمریــكا بااڵدەســتتر و دەستڕۆیشــتووتر 
بێــت لــە پرســەكانی پەیوەســت بــە ئاســایش و وزەی 

ئەوروپــاوە؟ واڵتانــی 
بــواری  لــە  ئەوروپــا  پێشــتریش  ڕاســتیدا  لــە   -
ئەمنیــدا پشتبەســتوو بــووە بــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانی 
ئەوروپــاش  یەكێتیــی  خــودی  هەروەهــا  ئەمریــكا، 
ــی  ــە پێ ــراوە ك ــاد ن ــەم پرەنســیپە بنی لەســەر بنەمــای ئ
وایــە پشتبەیەكبەســتنی ئابــووری سەردەكێشــێت بــۆ 
بەرپابوونــی ئاشــتی، چونكــە لــەو كاتــەدا هەمــووان 
كــە  گەورەتــر  چوارچێوەیەكــی  لــە  بەشــێك  دەبنــە 
یەكێتیــی ئەوروپایــە، كــە ئەمــەش دۆخێــك دەخوڵقێنێــت 
كــە بەرژەوەندیــی هــەر واڵتێــك لەوەدایــە كــە بایــەخ بــە 
ــەم شــێوەیە  بەرژەوەندیــی واڵتانــی دراوســێی بــدات و ب
ئاشــتی دێتەئــاراوە و بەرپــا دەبێــت. ڕاســتە ئــەم دۆخــە 

بــۆ ماوەیــەك، یــان ڕۆژگارێكــی دوور و درێــژ بــەردەوام 
بــوو، ســەركەوتووش بــوو، بــەاڵم هەڵەكــە لــەوەدا بــوو 
مۆدێلێكــە  ئەمــە  وابــوو  پێیــان  ئەورووپییــەكان  كــە 
هەرێمەكانــی  یــان  واڵتــان،  زوو  یــان  درەنــگ،  كــە 
دیكــەی جیهانــی پیــادە و پەیــڕەوی دەكــەن و زیاتــر 
هاوشــێوەی یەكێتیــی ئەوروپــا دەبــن، كــە ئاشــكرایە 
ئەمــە ڕووی نــەدا. كەواتــە ئەگــەر بگەڕێمــەوە بــۆ 
لــە  كــە  ڕاســتە  بەڵــێ  ئــەوا  پرســیارەكە،  وەاڵمــی 
ســەروەخت و ســاتەوەختی شــەڕدا و كاتێــك هەڕەشــەی 
ئەمنــی ڕووبــەڕووی واڵتانــی ئەوروپــا دەبێتــەوە، ئــەوا 
پشتبەســتنی ئــەم واڵتانــە بــە زەمانەتــەی ئەمنیــی 
كــە  دەبێــت،  بەرچــاو  پتــر  یەكگرتــووەكان  ویالیەتــە 
دەكات،  بەرجەســتە  ناتــۆدا  ڕێكخــراوی  لــە  خــۆی 
كــە ئاشــكرایە ئەمریــكاش بااڵدەســتییەكی تــەواوی 
بــە ســەر ناتــۆدا هەیــە، بــەاڵم لــە حاڵەتــی ئاشــتی 
ــن  ــا پەیوەســت دەب ــەكان تەنی ــك پرس ــدا و كاتێ و ئارامی
پشتبەیەكبەســتنی  و  بازرگانــی  ئاڵوگــۆڕی  بــە 
ــەم پێویســتی  ــەوا ئ ــەوە، ئ ــووری و پرســە داراییەكان ئاب
ــار و  ــر دی ــكا كەمت ــە ئەمری ــا ب و پشبەســتنەی ئەوروپ
بەرچــاو دەبێــت، ئەگەرچــی بــە مانــای ئــەوە نییــە كــە 

لــە ئــارادا نامێنێــت. 
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نێودەوڵەتییـــەكان و پڕۆفیســـۆری سیاســـەتی ڕۆژهەاڵتـــی  ســـتیڤن زونێـــس پســـپۆڕی پەیوەندییـــە 
ناوەڕاســـتە لـــە زانكـــۆی ســـان فرانسیســـكۆ، شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك پرســـی 
ناتوندوتیـــژی، چارەســـەركردنی ناكۆكـــی، سیاســـەتی دەرەكیـــی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و 
جیهانگەرایـــی. دامەزرێنـــەر و یەكـــەم بەڕێوەبـــەری پڕۆگرامـــی دیراســـاتی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت بـــووە 
ـــدا تاوتـــوێ كـــرد كـــە پتـــر  ـــد پرســـێكی لەگەڵ ـــەی دیمانەیەكـــدا چەن ـــە میان ـــراو. گـــواڵن ل ـــە زانكـــۆی ناوب ل
پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و پەرەســـەندن و پێشـــهاتەكانی ئـــەم شـــەڕە و 

چەنـــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 

باسكردن لە ئەگەری شەڕی 
ئەتۆمی مایەی دڵەڕاوكێ و 

نیگەرانییە

ستیڤن زونێس 
پسپۆڕی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان لە زانكۆی سان فرانسیسكۆ بۆ گواڵن:
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واڵتانی ڕۆژئاوا و لە سەرووی 
هەموویانەوە ویالیەتە 

یەكگرتووەكانی ئەمریكا بە 
بەهای دەیان ملیار دۆالر چەك 

و كەرەستەی پێشكەوتووی 
سەربازییان بۆ ئۆكرانیا 

دەستەبەر كردوو

و  ڕووســـیا  شـــەڕی  بارودۆخـــی  لـــە  چـــۆن   *
ئۆكرانیـــا دەڕوانـــن و پێتـــان وایـــە بۆچـــی شـــەڕەكە 
بـــەم چەشـــنە درێـــژەی كێشـــا، بەتایبەتـــی كـــە ڕووســـیا 
ســـەربازیی  ئۆپەراســـیۆنێكی  نابـــوو  لـــێ  نـــاوی 
تایبـــەت؟ ئایـــا پێتـــان وایـــە ئـــەم شـــەڕە زیاتـــر درێـــژە 
دەكێشـــێت، یـــان ئەگـــەری ئـــەوە هەیـــە یـــەكال ببێتـــەوە، 
چ لـــە ڕووی ســـەربازییەوە، یـــان لـــە بـــە ڕێگاچـــارەی 

دیپلۆماســـی؟
- لـــە ڕاســـتیدا دەبێـــت ســـەرەتا ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن 
كـــە ســـەرەڕای ئـــەوەی هاوســـەنگییە ســـەربازییەكە 
لـــە بەرژەوەندیـــی ڕووســـیا بـــوو و ســـەرباری ئـــەوەی 
ڕووســـیا بااڵدەســـتییەكی ســـەربازی هەبـــوو، بـــەاڵم 
ئاشـــكرایە كـــە ڕووســـیا نەیتوانـــی بـــە چەشـــنێكی 
ــە هۆكارێكـــی  ــكات، ڕەنگـ ــا بـ ــەڕە بەرپـ ــەم شـ كارا ئـ
پێویســـت  لـــە  زیـــاد  ڕووســـیا  كـــە  بووبێـــت  ئـــەوە 
متمانـــەی بـــە خـــۆی هەبـــوو، هەروەهـــا دەركـــەوت 

كـــە كەرەســـتە سەربازییەكانیشـــی هێنـــدە مـــەزن نیـــن 
ــرا،  ــۆ دەكـ ــەی بـ ــان بانگەشـ ــرا، یـ ــبینی دەكـ ــە پێشـ كـ
توانـــا  سەربازییەكانیشـــی  فەرمانـــدە  و  ســـەركردە 
نابێـــت  دواتـــر  نەبـــوو.  ئەوتۆیـــان  كارامەییەكـــی  و 
ئـــەوەش نادیـــدە بگریـــن كـــە واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و لـــە 
یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  ســـەرووی هەموویانـــەوە 
ــەك و  ــار دۆالر چـ ــان ملیـ ــای دەیـ ــە بەهـ ــكا بـ ئەمریـ
كەرەســـتەی پێشـــكەوتووی ســـەربازییان بـــۆ ئۆكرانیـــا 
هـــۆكاری  ڕەنگـــە  هەروەهـــا  كـــردووە.  دەســـتەبەر 
ـــەم ڕووەوە  ـــەرە ســـەرەكی ل ـــۆكاری ه ـــان ه ســـەرەكی، ی
بریتـــی بێـــت لـــە ئیـــرادە و ویســـتی ئۆكرانییـــەكان 
بـــۆ شـــەڕكردن و بەرگریكـــردن لـــە واڵتـــی خۆیـــان و 
بـــۆ بەرپەرچدانـــەوەی داگیـــركاری و دەســـتدرێژی. 
چونكـــە هاوكێشـــەی شـــەڕەكە ئەوەیـــە كـــە ئۆكرانیـــا 
تووشـــی داگیـــركاری بووەتـــەوە و خەڵكەكـــەی گیـــان و 
وورەی بەرهەڵســـتی و شـــەڕكردنیان نییـــە، لـــە كاتێكـــدا 
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ـــە  ـــەم گیانـــی شـــەڕكردنە ب ڕووســـەكان داگیـــركارن و ئ
چەشـــنی ئـــەوەی لـــە نێـــو ئۆكرانییەكانـــدا هەیـــە، 
لەمانـــدا بـــەدی ناكرێـــت. هـــەر لـــەم ڕووەوە نابێـــت 
ئەوەشـــمان لەبیـــر بچێـــت كـــە چەندیـــن جـــار ڕووی داوە 
ــی  ــی واڵتێكـ ــكەوتوو و پڕچەكـ ــوپایەكی پێشـ ــە سـ كـ
دەرەكـــی و داگیـــركار لـــە الیـــەن هێزێكـــی بەرگـــری 
و بەرهەڵســـتكارییەكە تووشـــی شكســـت و پاشەكشـــە 

كـــراون. 
ســـوپای  دۆخـــی  ئەمـــە  ئەگـــەر  بـــەاڵم   *
ڕووســـیا بێـــت كـــە تـــا ئێســـتا نەیتوانیـــوە ئامانجـــە 
ئێســـتاش  و  بهێنێـــت  بـــەدی  ڕاگەیەندراوەكانـــی 
حاڵەتـــدا،  زۆر  لـــە  بەرگرییـــەوە  بـــاری  كەوتووەتـــە 
بۆچـــی ڕووســـیا هێنـــدە پێداگـــری دەكات لەســـەر 
درێژەپێدانـــی شـــەڕەكە و بۆچـــی بیـــر لـــەوە ناكاتـــەوە 
ــەوەی  ــۆ ئـ ــەر بـ ــە بگرێتەبـ ــە ڕێگاچارەیەكـــی دیكـ كـ

كۆتایـــی بـــەم دۆخـــە بهێنرێـــت؟
جێـــی  خۆیـــدا  لـــە  خـــۆی  و  ڕاســـتە  ئەمـــە   -
سەرســـوڕمانە، چونكـــە هـــەر چۆنێـــك بێـــت، ســـەرۆكی 
ڕووســـیا ڤالدمیـــر پوتیـــن دەیتوانـــی پەنـــا بباتـــە بـــەر 
ئۆتۆنۆمیـــی  لـــە  ئـــەوەی جۆرێـــك  بـــۆ  گفتوگـــۆ 
ســـنووردار بـــۆ ناوچەكانـــی ڕۆژهـــەاڵت دەســـتەبەر 
بـــكات و هەروەهـــا گفتوگـــۆ لەبـــارەی بێالیەنبوونـــی 
ئۆكرانیـــا و نەبوونـــی بـــە ئەندامـــی ناتـــۆ بـــكات و 
ــت،  ــەڕەدا ڕابگەیەنێـ ــەم شـ ــەركەوتن لـ ــە سـ ــك لـ جۆرێـ
بـــەاڵم لەبـــری ئـــەوە درێـــژەی بـــە هەوڵەكانـــی شـــەڕ 
داوە و بەردەوامـــە لـــەم هەڵمەتەیـــدا. لەبـــەر ئـــەوە پێـــم 
ـــەوەی  ـــە چۆنیەتیـــی بیركردن ـــە بتوانیـــن ل ـــە زەحمەت وای
ئـــەو )ڤالدمیـــر پوتیـــن( تێبگەیـــن، بەتایبەتـــی ئەگـــەر 
ـــە  ـــەم شـــەڕە بووەت ـــە ئ ـــن ك ـــەوە لەبەرچـــاو بگری ـــە ئ ئێم
هـــۆی ئـــەوەی ژمارەیەكـــی زۆری ســـەربازی ســـوپای 
ڕووســـیا گیـــان لـــە دەســـت بـــدەن و ســـزا ئابورییەكانـــی 
ســـەر ڕووســـیاش بارگرانـــی و كێشـــەی گەورەیـــان 
بـــۆ ئابووریـــی ئـــەو واڵتـــە دروســـت كـــردووە، هەمـــوو 
ئەمانـــە بوونەتـــە هـــۆی دروســـتبوونی هەلومەرجێـــك 
كـــە تێیـــدا ڕووســـیا تووشـــی گۆشـــەگیری و دابـــڕان 
ــان  بووەتـــەوە لەســـەر ئاســـتی نێودەوڵەتـــی و لـــە هەمـ
ناوخـــۆی  لـــە  ناكۆكـــی  كاتـــدا شـــەڕەكە كێشـــە و 

ــردووە.  ــر كـ ــدا زیاتـ ڕووسیاشـ
* زۆر بـــاس لـــە هـــۆكار و پاڵنـــەرەكان دەكرێـــت 
لـــە پەیوەنـــدی بـــە بڕیـــاری ڕووســـیا بـــۆ پەالمـــاردان 
ــراوە  ــەوە كـ ــاژە بـ ــە ئامـ ــا، كـ ــی ئۆكرانیـ و داگیركردنـ
ڕووســـیا دەیەوێـــت بـــە داگیركردنـــی ئۆكرانیـــا پێگـــەی 

خـــۆی لەســـەر ئاســـتی نێودەوڵەتـــی پتـــر پتـــەو بـــكات، 
پێشـــووی  پرســـیاری  وەاڵمـــی  لـــە  ئـــەوەی  بـــەاڵم 
ئێـــوە دەردەكەوێـــت، ئەوەیـــە ڕووســـیا تووشـــی الوازی 
ــی،  ــتی نێودەوڵەتـ ــەر ئاسـ ــەوە لەسـ ــە بووەتـ و پاشەكشـ
كەواتـــە ئایـــا دروســـتە بڵیێـــن ئـــەم شـــەڕە دەرئەنجامـــی 
لـــێ  ڕووســـیای  خواســـتی  پێچەوانـــەی  و  دژ 

كەوتووەتـــەوە؟
- مـــن پێـــم وایـــە ئـــەم شـــەڕە زیانـــی بـــە ڕووســـیا 
گەیانـــدووە، چونكـــە ئەوەتـــا ناتـــۆ لـــە بـــری ئـــەوەی 
الواز بێـــت، بەهێزتـــر بـــووە، بـــە تایبەتـــی ئەگـــەر دوو 
واڵتـــە نوێیەكـــە )ســـوید و فنلەنـــدا( ببنـــە ئەنـــدام 
تێیـــدا، كـــە ئێمـــە دەزانیـــن ئـــەم دوو واڵتـــە لـــە ســـەردەم 
ـــان  و ڕۆژگاری شـــەڕی ســـارددا هەڵوێســـتی بێالیەنی
ئەوروپـــا  ئەوەتـــا واڵتانـــی  هەڵبژاردبـــوو. هەروەهـــا 
خەرجـــی و بودجـــەی ســـەربازی زیاتـــر دەكـــەن، لـــە 
كاتێكـــدا كـــە خـــودی ڕووســـیا تووشـــی چەندیـــن 
ســـزای ئابـــووری و دارایـــی دەبێتـــەوە. دواتـــر ئێمـــە 
بینیمـــان كـــە لـــە دەنگدانـــی نێـــو كۆمەڵـــەی گشـــتی 
پێنـــج  تەنهـــا  یەكگرتووەكانـــدا  نەتـــەوە  ڕێكخـــراوی 
واڵت لەگـــەڵ ڕووســـیادا بـــوون، كـــە ئەمـــەش جێـــی 
هەڵوەســـتە و لەبەرچاوگرتنـــە. هەرچەنـــدە دەبێـــت ئێمـــە 
ــە  ــن لـ ــش بكەیـ ــی دووڕووییـ ــە پرسـ ــاژە بـ ــرەدا ئامـ لێـ
بـــواری پەیوەنـــدی و سیاســـەتی نێودەوڵەتیـــدا، چونكـــە 
ئاشـــكرایە كـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
و واڵتانـــی ئەوروپـــا پشـــتیوانییان لـــە هەڵوێســـتی 
ســـەحرای  ئـــەوەی  بـــۆ  كـــرد  مەغریـــب  واڵتـــی 
ڕۆژئـــاوا بخاتـــە ســـەر خاكـــی واڵتەكـــەی، هەروەهـــا 
پشـــتیوانی  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە 
لـــە ئیســـرائیل دەكات لـــە كـــرداری داگیـــركاری و 
و  فەلەســـتین  لـــە  خاكـــدا  دەستەبەســـەرداگرتنی 
ســـووریادا. خاڵێكـــی دیكـــەی جێـــی نیگەرانـــی لـــەم 
ڕووەوە ئەوەیـــە كـــە لـــە دەرئەنجامـــدا ببێتـــە هـــۆی 
زیادبـــوون و هەڵكشـــانی زیاتـــری هەژموونـــی ئەمریكا، 
ـــە واڵتانـــی جیهـــان پشـــتیوانی  ـــدێ ل كـــە دەبینیـــن هەن
لـــە سیاســـەت و ئامانجەكانـــی ویالیەتـــە یەكگرتـــووەكان 
ناكـــەن لەســـەر ئاســـتی جیهـــان، ئەگەرچـــی لـــە هەمـــان 
كاتـــدا پاڵپشـــتیی ڕووســـیاش ناكـــەن، چونكـــە ئومێـــدی 
ڕووســـیا ئـــەوە بـــوو كـــە واڵتانـــی زیاتـــر پشـــتیوانی لـــە 
ـــا ئێســـتا  ـــەاڵم ت ـــەتەكانی بكـــەن، ب هەڵوێســـت و سیاس

ــەداوە.  ــە ڕووی نـ ئەمـ
* چ شـــتێك زیاتـــر ئێـــوە نیگـــەران دەكات لـــەم 
كاتـــەدا، بـــە تایبەتـــی كـــە مشـــتومڕێكی زۆر دەكرێـــت 

چەندین جار ڕووی داوە كە 
سوپایەكی پێشكەوتوو و 
پڕچەكی واڵتێكی دەرەكی و 
داگیركار لە الیەن هێزێكی 
بەرگری و بەرهەڵستكارییەكە 
تووشی شكست و پاشەكشە كراون

ئەم شەڕە بووەتە هۆی ئەوەی 
ژمارەیەكی زۆری سەربازی 
سوپای ڕووسیا گیان لە دەست 
بدەن و سزا ئابورییەكانی سەر 
ڕووسیاش بارگرانی و كێشەی 
گەورەیان بۆ ئابووریی ئەو واڵتە 
دروست كردووە

پوتین دەیتوانی پەنا بباتە 
بەر گفتوگۆ بۆ ئەوەی جۆرێك 
لە ئۆتۆنۆمیی سنووردار بۆ 
ناوچەكانی ڕۆژهەاڵت دەستەبەر 
بكات و هەروەها گفتوگۆ 
لەبارەی بێالیەنبوونی ئۆكرانیا و 
نەبوونی بە ئەندامی ناتۆ بكات

ڕووسیا تووشی گۆشەگیری و 
دابڕان بووەتەوە لەسەر ئاستی 
نێودەوڵەتی و لە هەمان كاتدا 
شەڕەكە كێشە و ناكۆكی لە 
ناوخۆی ڕووسیاشدا زیاتر 
كردووە
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شتێكی باشە كە دەبینین 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سەركۆنە 
و سەرزەنشتی دەكات و سەرنج 

بۆ ڕوودانی تاوانی جەنگ 
ڕادەكێشێت

بەكارهێنانـــی  پەنابردنەبـــەر  ئەگـــەری  بـــارەی  لـــە 
چەكـــی ناوكـــی، ئەگەرچـــی ئـــەوەی پێـــی دەڵێـــن 
بێـــت؟ ئایـــا ئەگـــەر  چەكـــی ناوكـــی تەكتیكیـــش 
واقیعبینانـــە بڕوانیـــن ئـــەم هەڕەشـــانە، یـــان باســـكردنانە 
ــد  ــا چەنـ ــن و تـ ــی و دڵەڕاوكێـ ــی نیگەرانـ ــد جێـ چەنـ
ـــن؟ ـــەكار بهێنرێ ـــە ب ـــەم چەكان ـــە ئ ـــەوە هەی ئەگـــەری ئ
- ســـەرەتا دەبێـــت ئـــەوە بڵێیـــن كـــە ئـــەو لێـــدوان و 
بـــاس و ئاماژەپێكردنانـــە بـــە ئەگـــەری بەكارهێنانـــی 
دڵەڕاوكێـــن،  و  نیگەرانـــی  مایـــەی  چەكانـــە  ئـــەم 
بەكارهێنانـــی  لـــە  باســـكردن  تەنانـــەت  چونكـــە 
چەكـــی ناوكـــی تەنانـــەت بـــە تەكتیكیـــش مایـــەی 
ئەگەرچـــی  دەبێـــت،  كاولـــكاری  و  كارەســـات 
ڕەنگـــە نەبێتـــە شـــەڕێكی ئەتۆمیـــی بەرفـــراوان كـــە 
تێكـــڕای شارســـتانییەتی ســـەر هەســـارەی مـــرۆڤ 
لـــە نـــاو ببـــات، ئەگەرچـــی ئەمـــەش یەكێكـــە لـــە 
ــی  ــی ناوكـ ــك چەكـ ــەر كاتێـ ــە هـ ــەرەكان، چونكـ ئەگـ
بەكارهـــات - ئەگـــەر تاكتیكیـــش بێـــت- ئـــەوا هیـــچ 
زەمانەتێـــك نییـــە كـــە لـــەم ئاســـتەدا بمێنێتـــەوە و زیاتـــر 
هەڵنەكشـــێت. بـــە گوێـــرەی ئـــەو شـــرۆڤەكارییانەی 
مـــن خوێندوومنەتـــەوە، ئـــەوا بـــاس لـــەوە دەكرێـــت لـــە 
ســـەتا 10 بـــۆ 15 ئەگـــەری ئـــەوە هەیـــە ڕووســـیا 
چەكـــی ناوكـــی بـــەكار بهێنێـــت، ڕەنگـــە ڕێـــژەی لـــە 
ــاییدا زۆر  ــی ئاسـ ــە بارودۆخێكـ ــۆ 15 لـ ــەتا 10 بـ سـ
ـــۆ  ـــك ت ـــەاڵم كاتێ ـــت، ب ـــەرز نەبێ ـــی ب ـــت و ڕێژەیەك نەبێ
باســـی شـــەڕێكی ناوكـــی دەكەیـــت، ئـــەوا ئـــەم ڕێژەیـــە 

بـــە چەشـــنێكی قبووڵنەكـــراو بـــەرزە. 

* الیەنێـــك، یـــان پەرەســـەندنێكی دیكـــەی ئـــەم 
شـــەڕە بریتییـــە لـــە بـــە ئامانجگرتـــن و وێرانكردنـــی 
كارەبـــای  و  وزە  و  ئـــاو  لـــە  ســـەرەكی  ژێرخانـــی 
كـــە  ڕووســـیاوە،  لەالیـــەن  ئۆكرانیـــا  شـــارەكانی 
ــیا تووشـــی  ــەوە دەكرێـــت هـــەر كاتێـــك ڕووسـ بـــاس لـ
ــەوە  ــۆی بـ ــەی خـ ــت، تۆڵـ ــەربازی بێـ ــتێكی سـ شكسـ
دەكاتـــەوە كـــە ژێرخانـــی ئۆكرانیـــا بكاتـــە ئامانـــج، 
ئایـــا پێـــت وایـــە تـــا چ ڕاددەیـــەك وێرانكردنـــی كەرتـــی 
وزە و ئـــاو و كارەبـــای ئۆكرانیـــا كاریگـــەری لەســـەر 

ڕەوتـــی شـــەڕەكە دەبێـــت؟
ـــە ڕاســـتیدا ئێمـــە پێشـــتر حاڵەتـــی هاوشـــێوەمان  - ل
بینیـــوە لـــە هێرشـــكردنە ســـەر ژێرخانـــی كەرتـــی غـــەززە 
و واڵتـــی لوبنـــان لەالیـــەن ئیســـرائیلەوە، بـــە هەمـــان 
شـــێوە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكاش ئـــەم 
ـــە  ـــداوی ســـاڵی 1991 ل ـــە شـــەڕی كەن كارەی كـــرد ل
دژی عێـــراق. دواتـــر ئەگـــەر وەاڵمـــی پرســـیارەكەی 
ئێـــوە بدەمـــەوە، ئـــەوا بەڵـــێ پێـــم وایـــە ئەمـــە زۆر 
ــی  ــن تاوانـ ــن بڵێیـ ــەم ڕووەوە دەتوانیـ ــیدارە و لـ مەترسـ
جەنـــگ ڕووی داوە و دیمەنەكانیـــش ناخهەژێنـــن. 
دەبینیـــن  كـــە  باشـــە  شـــتێكی  بێـــت  هەرچۆنێـــك 
ــتی  ــەركۆنە و سەرزەنشـ ــی سـ ــەی نێودەوڵەتـ كۆمەڵگـ
دەكات و ســـەرنج بـــۆ ڕوودانـــی تاوانـــی جەنـــگ 
ـــە كـــە  ـــەوەی جێـــی داخـــە، ئەوەی ـــەاڵم ئ ڕادەكێشـــێت، ب
بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە هۆكارەكـــە ئەوەیـــە كـــە ئـــەو 
كەســـانەی بوونەتـــە ئامانـــج خەڵكـــی ڕەشپێســـت و 

ــیحین.  ــی و مەسـ ــانی ئەورووپـ كەسـ
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هاوواڵتی خۆی بە بەشدار 
لە پاراستنی ئاسایشی ناوخۆی 

واڵت دەزانێت و هاوكاریی 
پێویستی دامەزراوەكان دەكات

دكتۆر هێمن میرانی
بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ بۆ گواڵن:
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بۆشایی ئەمنی دەرگا بە 
ڕووی كارەسات و كێشەی 

گەورەتردا دەكاتەوە و لە 
بەرژەوەندیی گشتی و هێزە 

دەسەاڵتدارەكانیشدا نییە

هەمیشە داواكاریی ئێمە لە 
خەڵك ئەوە بووە كە وەكو 

ئێستا پەیوەندییەكانیان لەگەڵ 
دامەزراوە ئەمنییەكانی خۆیان 

بەردەوام بكەن و بەرەو پێشتری 
ببەن

* هەرێمـــی كوردســـتان لـــە عێـــراق و ناوچەكـــە 
و جیهانـــدا چـــاوی لەســـەرە، بەتایبەتـــی هەولێـــری 
پایەتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتان كـــە وێـــڕای مـــەرام 
و پیالنـــی ناحـــەزان ئـــارام و ســـەقامگیرە، پرســـیار 
لێـــرەدا ئەوەیـــە چـــۆن ئـــەم ئارامییـــە دەپارێزرێـــت و 
ڕێگـــە نادرێـــت تیـــرۆر و كوشـــتن و تاوانـــكاری 

تەشـــەنە بـــكات؟
- بوونـــی ئارامییەكـــی ناوخۆیـــی دەرئەنجامـــی 
كردارێكـــی هەمووكییـــە Collective actions، زۆر 
هـــۆكار بەشـــدارن لـــە ئارامیـــی ناوخـــۆی هەرێمـــی 
كوردســـتان، كاتێـــك بـــەراورد دەكرێـــت بـــە بەشـــەكانی 
و  ئارامـــی  ئـــەو  ڕوونـــی  بـــە  عێـــراق  دیكـــەی 
دەبینرێـــت.  هاوواڵتییانـــە  ئاسایشـــی  پاراســـتنی 
بوونـــی حكومەتێكـــی كارا و پاڵپشـــت بـــە هـــاوكاری 
ـــزە  ـــی یەكەمـــە كـــە هێ ـــان خاڵ و یارمەتیـــی هاوواڵتی
مەبەســـتیانە  و  دەكـــەن  پاڵپشـــتی  ســـەرەكییەكان 
ـــت،  ـــەم بمێنێ ـــەی یەك ـــە پل ـــی ب ـــەقامگیریی ئەمن س
ئەمـــەش لـــەو ڕاســـتییەوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە 
بۆشـــایی ئەمنـــی دەرگا بـــە ڕووی كارەســـات و 
ــی  ــە بەرژەوەندیـ ــەوە و لـ ــردا دەكاتـ ــەی گەورەتـ كێشـ
ــدا نییـــە. بۆیـــە  ــزە دەسەاڵتدارەكانیشـ گشـــتی و هێـ
ئەگـــەر جیاوازیـــی سیاســـی وەكـــو یەكێـــك لـــە پایـــەی 
پێكهێنەرەكانـــی  نێـــوان  لـــە  سیاســـی  كێبڕكێـــی 
سیاســـییە  پارتـــە  نێـــوان  لـــە  و  حكومەتـــدا 
گەورەكانـــدا هەبـــن، هـــاوكاری و هەماهەنگیـــی 
گرنگتـــردا  ئاســـتێكی  لـــە  بـــەردەوام  ئەمنـــی 
لـــە  توندوتـــۆڵ  پەیوەندییەكـــی  بوونـــی  هەبـــووە. 
ئەمنییەكانـــدا  دامـــەزراوە  و  هاوواڵتـــی  نێـــوان 
خاڵێكـــی گرنگـــە، وێـــڕای ســـەرنجی هاوواڵتـــی 
لەســـەر ئاســـتی خزمەتگوزارییـــەكان لـــە هەنـــدێ 
بـــوار و ناوچـــەدا، بـــەاڵم هاوواڵتـــی خـــۆی لـــە 
ـــە بەشـــدار  پاراســـتنی ئاسایشـــی ناوخۆیـــی واڵتـــدا ب
دامـــەزراوەكان  پێویســـتی  هاوكاریـــی  و  دەزانێـــت 
ــتەی  ــەو ئاسـ ــتووەتە ئـ ــاالت نەگەیشـ دەكات، الموبـ

كێشـــەی  بـــە  ئەمنـــی  هەڕەشـــەی  هاوواڵتـــی 
ــە دامەزراوەكانـــی  ــەواڵ نەداتـ خـــۆی نەزانێـــت و هـ
ناوخـــۆ، لەالیەكـــی دیكـــەوە بوونـــی دامـــەزراوەی 
لەگـــەڵ  هەماهەنـــگ  ئەمنیـــی  جۆراوجـــۆری 
یەكتـــردا، كـــە هـــەر یەكەیـــان لێهاتووانـــە ئەركەكانـــی 
ــەن  ــێ دەكـ ــۆزی جێبەجـ ــی و دڵسـ ــە باشـ ــان بـ خۆیـ
ـــە دەستنیشـــانكردنی ســـەرچاوەكانی  ـــراوەن ل و چاوك
ــان دەگات،  ــتیان پێیـ ناســـەقامگیریدا و زووتـــر دەسـ
خاڵێكـــی دیكـــەی نـــاو ئـــەو بازنـــەی ئارامـــی و 
هاوواڵتیـــان  ســـەروماڵی  تێیـــدا  كـــە  ئاسایشـــەیە 
ــای  ــی تەكنۆلۆژیـ ــا بوونـ ــت، هەروەهـ ــزراو دەبێـ پارێـ
چاودێریـــی ئەمنیـــی پێشـــكەوتوو كـــە هاوكارێكـــی 
دۆزینـــەوەی  و  دەستنیشـــانكردن  گـــەورەی 
تاوانكارانـــە، بەشـــدارە لـــەو كـــردارە پێكەوەییـــەی 
ــایەیدا  ــە سـ ــردووە و لـ ــت كـ ــەی دروسـ ــەو ئارامییـ ئـ
ــت  ــابەتی خـــۆی دەكات و هەسـ ــك كار و كەسـ خەڵـ

بـــە ئارامییەكـــی ڕێژەیـــی چـــاك دەكات.
لـــە  و  جیهـــان  هەمـــوو  لـــە  تاوانـــكاری   *
ــد  ــا تاچەنـ ــت. ئایـ ــام دەدرێـ ــەورەكان ئەنجـ ــارە گـ شـ
دامەزراوەكانـــی وەزارەتـــی ناوخـــۆ و هێـــزە ئەمنییەكان 
هەماهەنگـــن و داواكاریتـــان لـــە هاوواڵتیـــان چییـــە؟
- توێژینـــەوەكان بـــاس لـــەو هۆكارانـــە دەكـــەن 
ـــاوان دروســـت دەكـــەن، بێگومـــان  ـــۆ ت كـــە دەرفـــەت ب
ــایی  ــی بۆشـ ــەورەكان بوونـ ــۆكارە گـ ــە هـ ــك لـ یەكێـ
ئەمنـــی و مامەڵـــەی خـــراپ و ڕێكنەخراوەیـــی 
ناوخۆیـــە  ئاسایشـــی  هێزەكانـــی  دامەزراوەكانـــی 
لەگـــەڵ خەڵـــك و دەرفەتەكانـــی تـــاوان، ســـوپاس 
هاوواڵتیـــان  نێـــوان  باشـــی  پەیوەندیـــی  بـــۆ 
و  لێهاتوویـــی  و  خۆیـــان  دامەزراوەكانـــی  و 
چاوكراوەیـــی كارمەندانمـــان، كـــە ئـــەو بۆشـــاییە 
تـــا ئاســـتێكی بەرچـــاو نـــەك هـــەر پـــڕ كراوەتـــەوە، 
بەڵكـــو پەیوەندیـــی نێـــوان هاوواڵتییـــان و دامـــەزراوە 
ــی  ــە داواكاریـ ــووە. هەمیشـ ــر بـ ــەكان پتەوتـ ئەمنییـ
ئێمـــە لـــە خەڵـــك ئـــەوە بـــووە كـــە وەكـــو ئێســـتا 

پرســـی دۆخـــی ئەمنـــی و ئاسایشـــی هەرێمـــی كوردســـتان و ڕۆڵـــی هاوواڵتـــی لـــەو بـــوارەدا، هەروەهـــا 
ـــاران و  ـــاوان و ســـزای تاوانب ـــی ت ـــتان و جۆرەكان ـــتنی چـــەك لـــە كوردس ـــن و فرۆش ـــتنی شـــوێنەكانی كڕی داخس
چەندیـــن پرســـی دیكـــە لـــەم دیـــدارەی گۆڤـــاری گـــواڵن لەگـــەأل دكتـــۆر هێمـــن میرانـــی بەڕێوەبـــەری گشـــتیی 

دیوانـــی وەزارەتـــی ناوخـــۆی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان تاوتـــوێ كـــران.
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پەیوەندییەكانیـــان لەگـــەڵ دامـــەزراوە ئەمنییەكانـــی 
ــەن،  ــتری ببـ ــەرەو پێشـ ــەن و بـ ــەردەوام بكـ ــان بـ خۆیـ
لەگـــەڵ ئاســـایش و بنكـــەی پۆلیســـی گـــەڕەك 
بـــا پەیوەندیتـــان توندوتـــۆڵ بێـــت، ئێمـــەش وەكـــو 
وەزارەت هەمـــوو كارێـــك دەكەیـــن تـــا بنكەكانـــی 
ـــەی  ـــە شـــوێن و جێگـــەی متمان ـــس باشـــتر ببن پۆلی
خەڵـــك لـــە كاتـــی پێویســـت و ناپێویســـتیدا، بـــۆ 
ئێمـــە پاراســـتنی ســـەروماڵی هاوواڵتیـــان تەنیـــا 
ــو  ــە، بەڵكـ ــی نییـ ــتمانی و نەتەوەیـ ــی نیشـ ئەركێكـ

ئەركێكـــی ئایینـــی و ئەخالقییشـــە.
و  چـــەك  دەستبەســـەرداگرتنی  هەڵمەتـــی   *
كەرەســـتەكانی دیكـــەی وەك چەقـــۆ بەردەوامـــە، 
ئایـــا لـــەو هەڵمەتـــەدا تاچەنـــد ســـەركەوتوو بـــوون؟
-  نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان ســـااڵنە لـــە ٢٤ تـــا 
٣٠ی تشـــرینی یەكـــەم هەفتەیەكـــی ڕاگەیانـــدووە 
بـــە نـــاوی هەفتـــەی چەكداماڵیـــن لـــە پێنـــاوی 
باڵوكردنـــەوەی هۆشـــیاریی زیاتـــر لـــە نێـــو خەڵـــك بـــۆ 

لێكەوتـــە خراپەكانـــی چەكـــی نایاســـایی، ئێمـــەش 
بـــە باشـــمان زانـــی ئەمســـاڵ لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
وەكـــو پابەندییەكـــی مۆراڵیـــی نێودەوڵەتـــی ئـــەم 
بۆنەیـــە بـــە خەڵـــك بناســـێنین، كـــە پێشـــتر بـــاس 
ـــە تایبـــەت كـــە ئەمســـاڵ یاســـای چـــەك  ـــراوە، ب نەك
ژمـــارە ٢ی ســـاڵی ٢٠٢٢ دەرچـــووە و دوو ڕێنمایـــی 
ـــراون  ـــۆ دەرك ـــی ناوخ ـــە وەزارەت ـــی ل ـــۆ جێبەجێكردن ب
و، بـــە فەرمانـــی جەنابـــی ســـەرۆكی حكومـــەت 
لـــە  چـــەك  فرۆشـــتنی  و  كڕیـــن  شـــوێنەكانی 
ــراون. هەڵمەتەكـــە زیاتـــر  ــتاندا داخـ هەمـــوو كوردسـ
ـــتیاری  ـــزگار و سەرپەرش ـــوو، پارێ ـــیاری ب بـــۆ هۆش
ـــەو جـــۆرەی كـــە  ئیـــدارە ســـەربەخۆكان ڕاســـپێردران ب
ــان  ــە ئەمنییەكانیـ ــن لێژنـ ــی دەزانـ ــە باشـ ــان بـ خۆیـ
ــپێرن، بـــۆ دەستبەســـەرداگرتنی چەكـــی بـــێ  ڕابسـ
ــیاری  ــەك بێـــت و، هۆشـ ــەر جێگایـ ــە هـ مۆڵـــەت لـ
بـــاڵو بكەنـــەوە كـــە ئـــەو پرۆســـەیە بەردەوامـــە و 

تەنیـــا بـــۆ یـــەك هەفتـــە نییـــە.

نەتەوە یەكگرتووەكان سااڵنە 
لە ٢٤ تا ٣٠ی تشرینی یەكەم 
هەفتەیەكی ڕاگەیاندووە بە 
ناوی هەفتەی چەكداماڵین
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داوا لە خاوەن ماتۆڕەكان دەكەین 
ئەوانەی دەیانەوێ كەسابەت 
بكەن، با ماتۆڕەكانیان بە 

گوێرەی یاسا و ڕێنماییەكان ڕێك 
بخەن، چونكە ئەوە بۆ ئەوان و 

بۆ سەالمەتیی گشتی باشترە

بە فەرمانی جەنابی سەرۆكی 
حكومەت شوێنەكانی كڕین 

و فرۆشتنی چەك لە هەموو 
كوردستاندا داخراون

بارەگای هێزە سیاسییەكان 
لەالیەن پۆلیسی پاسەوانی، 

هێزەكانی پێشمەرگەی زێرەڤانی، 
یان بەرگری و فریاكەوتن 

دەپارێزرێن

ئێمە هاوواڵتیان هان دەدەین 
كە بۆ پاراستنی خۆیان و 

بەشداریكردن لە پاراستنی 
سەالمەتیی تایبەتی و گشتیدا 

كامێرای چاودێری دابنێن

كوردســـتان  هەرێمـــی  پایتەختـــی  لـــە   *
چەكـــدار و دامـــەزراوەی ئەمنیـــی واڵتـــان و حزبـــە 
بارەگایانـــە  ئـــەم  ئایـــا  هەیـــە،  كوردســـتانییەكان 
پارێزگارییـــان  پۆلیســـەوە  بەشـــێكی  چ  لەالیـــەن 
ـــۆ  ـــە ب ـــایەكی تایبـــەت هەی ـــا یاس ـــت؟ ئای ـــێ دەكرێ ل
كارمەندانـــی وەزارەتـــی ناوخـــۆ و هەڵســـوكەوتكردنیان 

و ئیجرائـــات چییـــە لـــە بەرامبەریـــان؟
-  بـــارەگای هێـــزە سیاســـییەكان لەالیـــەن پۆلیســـی 
پاســـەوانی، هێزەكانـــی پێشـــمەرگەی زێرەڤانـــی، یـــان 
بەرگـــری و فریاكەوتـــن دەپارێزرێـــن، ئەمانـــە هەموویان 
ـــی  ـــی ناوخـــۆن، هەمـــوو كارمەندان ـــدی وەزارەت كارمەن
وەزارەتـــی ناوخـــۆ كـــە لـــە ســـلكی ســـەربازین، بـــە 
یاســـای تایبـــەت ڕێكخـــراون و هەڵســـوكەوتەكانیان 

لـــەو چوارچێوەیـــەدا مامەڵـــەی لەگـــەڵ دەكرێـــت.
ـــە  ـــان ل ـــی گەورەی ـــری ڕۆڵ ـــی چاودێ * كامێراكان
كەمكردنـــەوە و ئاشـــكراكردنی تـــاوان هەیـــە، بۆچـــی 
هەڵمەتێكـــی ئیجباریـــی دانانـــی كامێـــرا لـــە مـــاڵ و 

دووكان و شـــوێنە گشـــتییەكان ئەنجـــام نـــادەن؟
-  وەزارەت خـــۆی پڕۆژەیەكـــی پێشـــكەوتووی 
ئـــەو  هەیـــە و هاوشـــێوەی واڵتانـــی پێشـــكەوتوو 
ــی لـــە  ــی گرنگـ پڕۆژەیـــە لـــە كاردایـــە و، ڕۆڵێكـ
ئاشـــكراكردنی تاوانـــەكان هەیـــە، لـــە پـــاڵ ئـــەوەش 
پرۆســـەی  مـــااڵن  و  گشـــتییەكان  شـــوێنە  لـــە 
دامەزراندنـــی كامێـــری چاودێـــری لـــە الیـــەن خەڵـــك 
و،  زیادبوونـــدان  لـــە  پێویســـتی  بـــەر  لـــە  خـــۆی 
ـــەو  ـــی ئ ـــن و دانان ـــتییەكی زۆری دەكەی ـــە پاڵپش ئێم
ــان  ــان هـ ــە هاوواڵتیـ ــە. ئێمـ ــە نییـ ــە قەدەغـ كامێرانـ
ـــان و بەشـــداریكردن  ـــۆ پاراســـتنی خۆی ـــە ب ـــن ك دەدەی
ــتیدا  ــی و گشـ ــەالمەتیی تایبەتـ ــتنی سـ ــە پاراسـ لـ
بـــە هـــۆی  كامێـــرای چاودێـــری دابنێـــن. هـــەر 
تاوانبـــار  چەندیـــن  چاودێرییـــەوە  كامێرەكانـــی 
و تاوانكاریـــی دژ بـــە خەڵكـــی ئاشـــكرا بـــووە و 
ـــەر. ـــان گیراوەتەب ـــە بەرانبەری ـــی پێویســـت ل ئیجرائات
ــەر  ــەاڵم لەبـ ــت، بـ ــی زۆر دز دەگیرێـ * ڕێژەیەكـ
دەســـتتێوەردان،  زۆرجـــار  و  هەڕەشـــە  و  ســـوڵح 
دەكشـــێنێتەوە،  خـــۆی  داواكاریـــی  ســـكااڵكەر 
یاســـاكانیش بـــۆ مافـــی گشـــتی تونـــد نییـــە، ئایـــا 
ــزاكان  ــاكان و دادگا سـ ــاكات یاسـ ــەوە نـ ــت بـ پێویسـ

توندتـــر بـــكات؟
ــزاكانی  ــای سـ ــە یاسـ ــە وردی لـ ــەكان بـ -  تاوانـ
و   ١٩٦٩ ســـاڵی  ١١١ی  ژمـــارە  عێراقـــی 
هەموارەكانـــی ڕوون كراونەتـــەوە، ئەوانـــەی مافـــی 

بـــە كاری خـــۆی  بێـــت، دادگا  تێـــدا  گشـــتییان 
هەڵدەســـتێت، لـــە الیەكـــی دیكـــەوە ڕێككەوتنـــی 
نییـــە،  خـــراپ  جـــارێ  هەمـــوو  كۆمەاڵیەتیـــی 
بـــە تایبـــەت كـــە توێژینـــەوەی زۆر لەســـەر ئـــەوە 
هەیـــە كـــە بەندیخانـــە دەكرێـــت ببێتـــە قوتابخانـــەی 
ــێك  ــە كەسـ ــەورە، ڕەنگـ ــاری گـ ــی تاوانبـ پێگەیاندنـ
ــەر تاوانێكـــی بچـــووك دەســـتگیر كرابێـــت و  لـــە سـ
لـــە ئەنجامـــی تێكەڵبوونـــی لەگـــەڵ تاوانبـــاری 
دیكـــەدا لـــە بەندیخانـــە فێـــری فۆرمـــی نوێـــی 
ـــت  ـــاوان دەكرێ ـــۆری ت ـــدێ ج ـــە هەن ـــت، بۆی ـــاوان بێ ت
ــەم و ڕێككەوتنـــی كۆمەاڵیەتـــی  ــزایەكی كـ ــە سـ بـ
چارەســـەر بكرێـــت، بـــە بـــێ ئـــەوەی تاوانبـــار بچێتـــە 
بەندیخانـــە. لـــە زۆر واڵتـــی پێشـــكەوتوودا ســـزای 
داهێنـــدراوە   Community sentences كۆمەڵگەیـــی
كـــە بـــۆ هەنـــدێ جـــۆری تـــاوان، تاوانـــكار ناچـــار 
ـــی  ـــدێ خزمەت ـــە هەن ـــە دەرەوەی بەندیخان ـــت ل دەكرێ
گشـــتی بـــە خۆڕایـــی پێشـــكەش بـــكات، وەكـــو 
بـــۆ چەنـــد  شـــەقامێكی گشـــتی  پاككردنـــەوەی 
ــە  ــەی، لـ ــۆری تاوانەكـ ــرەی جـ ــە گوێـ ــەعاتێك بـ سـ

جیاتـــی ئـــەوەی بخرێتـــە بەندینخانـــەوە.
* زۆر لـــە دزی و تاوانـــەكان بـــە ماتـــۆڕەكان 
ـــن؟ ـــەم و ســـەنەوی ناكرێ ـــا بۆچـــی ڕەق ـــن، ئای دەكرێ
ـــدێ  ـــە ســـەرچاوەی داهاتـــی هەن -  ماتـــۆڕ بووەت
چیـــن و توێـــژ، بۆیـــە دەســـتبردن بـــۆ ڕێكخســـتنی ئـــەو 
ـــاش  ـــەوەی ب ـــی و بیركردن ـــە وریای ـــوارە پێویســـتی ب ب
ـــەو خەڵكـــە  ـــی ئ ـــە داهات ـــان ب ـــەوەی زی ـــۆ ئ ـــە، ب هەی
نـــەگات، لـــە گـــەڵ ئـــەوەش ناكرێـــت ماتۆرســـكیل 
تۆماركـــراو و خـــاوەن ژمـــارە نەبێـــت بـــۆ ئـــەوەی 
بناســـرێتەوە، لـــە مـــاوەی ڕابـــردوو هەنـــدێ هەڵمـــەت 
بـــۆ دەســـتگیركردنی هەنـــدێ لـــەو ماتۆڕانـــە ئەنجـــام 
درا، بـــەاڵم لەبـــەر داهاتـــی هەنـــدێ لـــەو خەڵكانـــە 
ئـــەو پرۆســـەیە بـــە شـــێوەی كاتـــی ڕاگیـــراوە. داوا 
ـــەوێ  ـــەی دەیان ـــە خـــاوەن ماتـــۆڕەكان دەكەیـــن ئەوان ل
كەســـابەت بكـــەن، بـــا ماتۆڕەكانیـــان بـــە گوێـــرەی 
یاســـا و ڕێنماییـــەكان ڕێـــك بخـــەن، چونكـــە ئـــەوە 
ــترە و  ــتی باشـ ــەالمەتیی گشـ ــۆ سـ ــەوان و بـ ــۆ ئـ بـ
ـــە هـــۆی كەســـانێكی  چیتـــر خـــاوەن ماتۆڕەكانیـــش ب
تاوانبـــار و دەرچـــوو لـــە ئادابـــی گشـــتی لەكـــەدار 
نابـــن، داواكاریشـــم لـــە شـــوفێری ماتـــۆڕەكان ئەوەیـــە 
كـــە ئەوەنـــدە ســـەرپێچی لـــە یاســـاو ڕێنماییەكانـــی 
دیكـــە  كەســـانی  و  خۆیـــان  و  نەكـــەن  هاتوچـــۆ 

نەخەنـــە مەترســـییەوە. 
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 پارتی و بارزانی لە ئەرشیفی 
ڕۆژنامەی )ژین(ی سلێمانی

خوێندنەوەیەك بۆ كتێبی:

و  بابـــەت  ئـــەو  نیشـــتمانییەكان،  و  نەتەوەیـــی  ڕۆژنامـــە 
ڕووداوانـــەی واقیعیـــن، یـــان پڕوپاگەنـــدە و ناڕاســـتی و بەشـــێك لـــە ڕۆشـــنفكریی 

ـــووس  ـــەی پێن ـــە وێن ـــوون ل ـــەك ب ـــدا وێنەی ـــان كات ـــە هەم ـــەردەمەكەیان پیشـــان دەدەن، ل سیاســـیی س
ـــاری ڕووداو و كەســـایەتییەكانن، ســـەرەڕای  و تۆمارگـــەی مێژوونووســـان، هەروەهـــا بەڵگـــەی ســـەرچاوەی دی
ئەمانـــە، ئاوێنەیەكـــی بااڵنمـــای ســـەردەم و خـــاوەن قەڵـــەم و ئەقڵییەتـــی نووســـەر و ڕۆژگار و خاوەندارەكانیـــان 

دەنوێنـــن.
یەكێـــك لـــەو ڕۆژنامـــە پڕشـــنگدار و خـــاوەن هەڵوێســـتی نیشـــتمانی و كۆمەاڵیەتـــی و نەتەوەییانـــە، ڕۆژنامـــەی 
)ژیـــن( بـــووە، كـــە لـــە ســـااڵنی نێـــوان 1939-1963 لـــە شـــاری ســـلێمانی چـــاپ دەكـــرا و دابـــەش دەكـــرا. 
ئـــەم ڕۆژنامەیـــە ســـەرەتا دوور بـــوو لـــە باڵوكردنـــەوەی هـــەواڵ و چاالكییـــە سیاســـییەكان، چونكـــە لەالیـــەن 
دەســـەاڵتی ئـــەو ســـەردەمەوە ڕێگـــەی ئەمـــەی پـــێ نـــەدەدرا، بـــەاڵم دوای كودەتاكـــەی 14ی تەممـــووزی 
ســـاڵی 1958 مۆڵەتـــی ئەمـــەی پـــێ درا، بـــە تایبەتیـــش دەســـتی كـــرد بـــە باڵوكردنـــەوەی دەنگوباســـی سیاســـی 
و نەتەوەیـــی ســـەبارەت بـــە مێـــژوو و خەبـــات و ڕاپەڕینەكانـــی گەلـــی كـــورد، بۆیـــە توانـــی ببێتـــە ئاوێنەیەكـــی 
ڕاســـتەقینەی ســـەردەمەكەی خـــۆی، كـــە دەتوانرێـــت وەك بەڵگەیەكـــی متمانەپێكـــراوی ئـــەو ســـەردەمە بـــۆ 

ـــت. ـــەكار بهێنرێ ـــت و وەك ســـەرچاوە ب ـــێ وەربگیرێ ـــژوو و ڕووداوەكان ســـوودی ل نووســـینەوەی مێ
پێشـــەكیی ئـــەم كتێبـــە بـــە وتەیەكـــی بـــە نرخـــی مســـتەفا بارزانـــی هاتـــووە، كـــە ڕۆژنامـــەی )ژیـــن( بـــاڵوی 
كردووەتـــەوە و نووســـیویەتی: ئیمـــزا، مـــەال مســـتەفای بارزانـــی: »خزمـــەت لـــە المـــان فەخـــرە و نەكردنـــی 
لەالمـــان شـــوورەییە«. هـــاوكات لـــە وتەیەكـــی بارزانیـــی نەمـــردا بـــۆ ئەنجومەنـــی شـــارەوانیی ســـلێمانی 
كـــە فەرموویەتـــی: »سوپاســـگوزاری و ســـاڵوی گەرمـــم بـــۆ دانیشـــتووانی بەڕێـــزی شـــاری ســـلێمانیی 

ــەوە.« ــووك و ژن و پیاویانـ ــەورە و بچـ ــە گـ ــتمان، بـ خۆشەویسـ
دوای ئـــەم پێشـــەكییە دێینـــە ســـەر ناوەڕۆكـــی ئـــەم بابەتـــە، ئەویـــش بریتییـــە لـــە كتێبـــی »پارتـــی و بارزانـــی 
لـــە ئەرشـــیفی ڕۆژنامـــەی )ژیـــن(ی ســـلێمانی« كـــە كتێبێكـــی تـــازە چاپكـــراوی دانســـقەی نووســـەری بەتوانـــا 
)زانیـــار ســـەردار قڕگەیی(یـــە بـــە بەرگێكـــی قەبـــارە گـــەورە و لـــە دووتوێـــی )720( الپـــەڕەدا كتێبخانـــەی 

كوردیـــی ڕازانـــدەوە.
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ئـــەم كارەی قڕگەیـــی لـــە پەیبـــردن بـــۆ ســـەرچاوەیەكی باوەڕپێكـــراودا ئەویـــش ڕۆژنامەی)ژین(ــــە، ئەركێكـــی 
ـــەر لـــە بەكارهێنانـــی وەك كەرەســـتەی ســـەرچاوەیەكی متمانەپێكـــراو، بـــۆ  ـــووە، كـــە شـــانی داوەتەب زۆر قـــورس ب
ـــر  ـــە یەكێتیـــی ســـۆڤییەتی ئەوســـا و، دوات ـــی ل ـــەوەی بارزانیـــی نەمـــر و هەڤااڵن ـــژووی گەڕان ـــی مێ تۆماركردن
چاالكییەكانـــی )پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان( لـــە دووتوێـــی كتێبێكـــی دانســـقەدا بـــە نـــاوی »پارتـــی و 
ـــەم كتێبـــە وەك بەڵگەنامەیەكـــی  ـــە راســـتیدا ئ ـــن(ی ســـلێمانی« دا، ل ـــە ئەرشـــیفی ڕۆژنامـــەی )ژی ـــی ل بارزان
مێژوویـــی نـــرخ و بایەخێكـــی زۆری هەیـــە، كـــە تـــا ئێســـتا بـــەو شـــێوە ورد و زانســـتییە توێژینـــەوەی لەســـەر 

ـــراوە. نەك
ــی و  ــتی و ئەدەبـ ــی زانسـ ــەرچاوەیەكی گرنگـ ــا وەك سـ ــەوە، تـ ــە بخوێندرێتـ ــتەی ئەوەیـ ــە شایسـ ــەم كتێبـ ئـ
سیاســـی، تەنانـــەت لەالیـــەن مامۆســـتایان و قوتابیانـــی زانكـــۆ و كادیرانـــی حـــزب و ســـەرجەم ڕۆشـــنبیرانی 

كوردســـتان ســـوودی لـــێ وەربگیرێـــت. 
ئـــەم كتێبـــە وەك بەڵگەنامەیەكـــی مێژوویـــی پـــڕ بەهاتریـــن كتێبـــە، كـــە تـــا ئێســـتا بـــەو شـــێوە ورد و زانســـتی 
ـــرخ و وەك ئاوێنەنمـــای خەســـڵەتەكانی  ـــە ســـەرچاوەیەكی بەن ـــراوە و بووەت ـــەوەی لەســـەر ك ـــەوە توێژین و بەڵگەیی
مســـتەفا بارزانـــی گوزارشـــت لـــە وەفـــاداری و خۆشەویســـتیی نووســـەران و خەڵكـــی خۆڕاگـــری شـــاری 

ـــە. ـــەزن و مێژوویی ـــەرە م ـــەركردە و ڕاب ـــەو س ـــۆ ئ ـــی دەكات، ب ـــەت و قوربان هەڵم
پێـــش باســـكردنی ناوەرۆكـــی كتێبەكـــە، پێویســـتە ئامـــاژە بـــە ڕۆژنامـــەی )ژیـــن( بكرێـــت، كـــە لەالیـــەن 
شـــاعیری گـــەورەی كـــورد )پیرەمێـــرد( لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 1939 دەرچـــووە، كـــە تـــا ســـاڵی 1963 بـــەردەوام 
بـــووە، بـــەاڵم لەالیـــەن حكومەتـــی ئەوســـای عێـــراق لەســـەر هەڵوێســـتی كوردایەتـــی داخـــرا. لەپـــاڵ باڵوكردنـــەوەی 
چاالكیـــی ئەدەبـــی و ڕۆشـــنبیری و كۆمەاڵیەتیـــدا، ئـــەم ڕۆژنامەیـــە دەنگوبـــاس و ڕووداوو و بەســـەرهاتی 

ـــردەوە. ـــاڵو دەك كوردستانیشـــی ب
ــر  ــی نەمـ ــان و خەباتـ ــی ژیـ ــی گرنگـ ــتنەڕووی قۆناغێكـ ــە، خسـ ــەم كتێبـ ــای ئـ ــرۆز و پڕبەهـ ــی پیـ كارێكـ
)مســـتەفا بارزانـــی( و كار و چاالكییەكانـــی پارتـــی دیكموكراتـــی كوردســـتان و هەڵوێســـتی نەتەوەییانـــەی 
ئـــەو پارتەیـــە لـــەو قۆناغـــە ســـەختەی خەباتـــدا، كـــە ئامانجـــی ســـەرەكیی نووســـەرە و توانیویەتـــی ئـــەو مێـــژووە 
گەشـــە بـــە زیندوویـــی بخاتـــە بەرچـــاوی توێـــژەر و لێكۆڵـــەر و خوێنـــەران و هاونیشـــتمانیان، كـــە چـــۆن 
ــژووی خەباتـــی  ــەق مێـ ــە هـ ــە بـ ــردووە، كـ ــە كـ ــەركردە مەزنـ ــەو سـ ــەی لـ ــوازییە گەرمـ ــەو پێشـ ــان ئـ گەلەكەمـ
ئـــەو نەمـــرە، بەشـــێكی گرنگـــی مێـــژووی گەلەكەمانـــە و، ڕۆژنامـــەی )ژیـــن( چـــۆن ئـــەو ڕاســـتییەی 
ــە  ــووە بـ ــحاڵ بـ ــد خۆشـ ــێ داوە و چەنـ ــی پـ ــد گرنگیـ ــر چەنـ ــی نەمـ ــە بارزانیـ ــی داوە، كـ ــانی خوێنەرانـ پیشـ
ــلێمانی(، كـــە خـــودی بارزانـــی چەندیـــن ســـاڵی ژیانـــی تێـــدا بەســـەر  بینینـــەوەی ئـــەو شـــارە قارەمانـــە )سـ
بـــردووە و، چـــۆن شۆڕشـــگێڕان و خەباتكارانـــی ئـــەو شـــارە ڕۆڵـــی دەربازبوونـــی بازانییـــان لـــەو مەنفـــا زۆرەملێیـــە 
ــی  ــدا، بەتایبەتـ ــە خەباتـــی گەلەكەمانـ ــە لـ ــەی كـ ــە مەزنـ ــەو ڕۆڵـ ــۆ ئـ ــازییەك بـ ــە زەمینەسـ ــە بوووەتـ داوە، كـ
ـــەوەودواش ســـەركردایەتیی خەباتـــی نەتەواویەتیـــی گەلەكەمـــان  ـــاد و، ل ـــە كۆمـــاری مەهاب بەشـــداریی كارای ل

لـــە شۆڕشـــی ئەیلوولـــدا.
ئـــەو زانیارییانـــەی زانیـــار قڕگەیـــی كـــە لـــەم كتێبـــەدا ئاماژەیـــان پـــێ دەكات، زۆر پڕبایەخـــن، چونكـــە 
ــر لـــە نیـــو ســـەدە ڕووداوەكان لـــە بیـــر و ئەندێشـــەی زۆر كەســـدا مابـــن، تەنانـــەت ئەوانـــەی  ئەســـتەمە زیاتـ
دوای )63( ســـاڵ و بگـــرە زیاتریـــش ژیـــاون، ئـــاگاداری ئـــەو ڕۆژانـــە و دیـــدار و ســـەردانەكان نەبـــوون و نیـــن، 
ـــەوە بـــۆ ئـــەو ڕۆژنامەیـــە و ئـــەو گۆڤـــار و باڵوكراوانـــەی ئـــەو ســـەردەمە، ســـەرباری ئـــەوەی  هـــەر بۆیـــە گەڕان
زانیاریـــی وردیـــان لەســـەر ڕووداوەكانـــی ئـــەو دەمـــە پـــێ دەدەن، دەروازەیەكـــی گـــەورەش بـــە ڕوومانـــدا دەكەنـــەوە، 
ــاون و  ــوور چـــۆن ژیـ ــوردی باشـ ــەردەمەدا كـ ــەو سـ ــە لـ ــەن، كـ ــەوە دەكـ ــاس لـ ــەو زانیارییانـــەی بـ بەتایبەتـــی ئـ
چـــۆن مامەڵەیـــان لەگـــەڵ ســـەردەمی كۆمـــاری لـــە عێراقـــدا كـــردووە، هەروەهـــا كەســـایەتییەكی وەك مســـتەفا 
بارزانیـــی نەمـــر چـــۆن ســـەیر كـــراوە و چ پێگەیەكـــی هەبـــووە، بۆیـــە هـــەر كەســـێك تەنیـــا ڕووپێـــوی )ڕۆژنامـــەی 
ژیـــن(، یـــان هـــەر باڵوكراوەیەكـــی ئـــەو دەمـــە و دواتریـــش بخوێنێتـــەوە، دەگاتـــە ئـــەوەی كـــە مســـتەفا بارزانیـــی 
نەمـــر كـــێ بـــووە و چـــی بـــووە؟ ئـــەوە لـــە كاتێكـــدا بـــووە كـــە بارزانیـــی نەمـــر تـــا ســـاڵی 1958 تەنیـــا 
ـــە ڕۆژهەاڵتـــی كوردســـتان كـــردووە،  ـــە كۆمـــاری كوردســـتان ل ـــارزان و بەشـــداریی ل ســـەركردایەتیی شۆڕشـــی ب
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ـــەیەكی  ـــەو كات پێناس ـــوول، ئ ـــی ئەیل ـــە دوای شۆڕش ـــن( بكەوتایەت ـــەی )ژی ـــی ڕۆژنام ـــە تۆمارەكان ـــەر بۆی ه
زۆر گەورەتریـــان بـــۆ دەنووســـی، هـــەر بۆیـــە ئـــەو كارەی ئامـــادەكار و نووســـەری ئـــەم بەرهەمـــە )زانیـــار ســـەردار 

قڕگەیـــی( شـــایانی ئـــەو پـــەڕی دەستخۆشـــی و پێزانینـــە.
زانیـــار لـــەم كتێبـــەدا ســـەركەوتوو بـــووە، توانیویەتـــی بـــە ماندووبوونێكـــی زۆر و گـــەڕان بـــەدوای ژمارەكانـــی 
ئـــەم ڕۆژنامەیـــە و هەڵدانـــەوەی ئـــەم ئەرشـــیفە كۆنـــە، ئـــەو هەوڵـــە پـــڕ لـــە زەحمەتـــی و شـــەكەتییە ئەنجـــام بـــدات. 
لـــەم كارەدا قڕگەیـــی زۆر گـــەڕاوە بـــە دوای ئەرشـــیف و بەڵگەنامەكانـــدا، هـــەر لـــە كتێبخانـــەی گشـــتیی 
ســـلێمانی و كتێبخانـــەی ئەوقافـــی ســـلێمانی و بنكـــەی ژیـــن و بەســـەركردنەوەی چەندیـــن نووســـەر، كـــە هەندێـــك 
ـــراون،  ـــراون و بەرچـــاو خ ـــەدا چـــاپ ك ـــەم بەرهەم ـــە ل ـــەی ك ـــەو بابەتان ـــتوویانن. ئ ـــووە و پاراس ـــیفیان ال ب ئەرش
پەیوەســـتن بـــە بارزانـــی و بارزانییـــەكان و پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانەوە، كـــە لـــە دووتوێـــی ئـــەم كتێبـــەدا 
خراونەتـــە بەردەســـتی خوێنـــەران و توێـــژەر و مێژوونووســـانەوە. ئـــەم هەوڵـــەی كاكـــە زانیـــار دەستپێشـــخەرییەكی 

نووســـین و ڕۆژنامەوانییـــە، كـــە كـــەم كـــەس توانیویەتـــی خـــۆی لـــە 
قـــەرەی بـــدات و بـــەم شـــێوەیە پێشـــكەش بـــە كتێبخانـــە بكرێـــت، چونكـــە 
ــان  ــدوون و خۆیـ ــەی زینـ ــە بەڵگـ ــو كتێبەكـ ــەی نێـ ــەو بابەتانـ ــوو ئـ هەمـ
ــیفگەلێكی مێژوویـــی و نەتەوەیـــی،  ــە ئەرشـ ــەن و، بوونەتـ نمایـــش دەكـ
هـــەر چەنـــدە ئێســـتا كۆمەڵێـــك بابەتـــی ســـادە و ئاســـایین، بـــەاڵم لـــە 
ڕۆژگاری خۆیـــدا گەلـــێ گرنـــگ و ســـەنگین بـــوون، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 
ئێســـتا دەبینیـــن كـــە كۆمەڵێـــك مانـــا و مەغـــزای گرنگـــی ئـــەو قۆناغـــە 
ـــی و ســـلێمانی  ـــە بارزان هەســـتیارە دەردەخـــەن، بەمـــەش دەیســـەلمێنێت ك
دووانەیەكـــی لێكدانەبـــڕاون و هیـــچ هێزێـــك نییـــە لێكیـــان جـــودا بكاتـــەوە.
پەیوەســـتن  بابەتانـــەی  ئـــەو  كـــە  دەكات  لـــەوە  بـــاس  قڕگەیـــی 
و  كردوونەتـــەوە  كـــۆی  و  كـــردوون  پـــێ  ئامـــاژەی  ئەوانـــەی  بـــە 
نووســـیونییەتەوە، بـــێ دەســـتكاریی ناوەڕۆكـــی بابەتەكانـــی كتێبەكـــە 
بیخاتـــە بەردەســـتی خوێنـــەران و نووســـەران و ڕووناكبیـــران و توێژەرانـــی 
ــە  ــان بـ ــتا و داهاتوومـ ــۆ ئێسـ ــە بـ ــژووە گەشـ ــەم مێـ ــو ئـ ــاگا، تاكـ بەئـ
ـــوێ ئاشـــكرا  ـــەوەی ن ـــۆ ن ـــك ڕاســـتی ب ـــەوە و كۆمەڵێ ـــی بمێنێت زیندووی
بكەیـــن، تاكـــو لـــەو ڕاســـتییانە تێبگـــەن و چیـــدی چەواشـــە نەكرێـــن 

ــاوەژوو نەكرێـــت. ــژوو ئـ و مێـ
خۆشەویســـتی و كوردپەروەریـــی خەڵكـــی شـــاری ســـلێمانی و هەمـــوو 
سەرنووســـەرەكان و ســـتافی ڕۆژنامـــەی )ژیـــن( لـــەو كاتـــەدا بـــە 
ویژدانـــەوە ئـــەوە دەســـەلمێنێت، كـــە بەرپرســـیارێتییان بـــە ئەمانەتـــەوە 
بەجـــێ گەیانـــدووە، ئـــەوەی پەیوەســـت بـــووە بـــە بارزانـــی و بارزانییـــەكان 
و پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان، ئـــەم ڕۆژنامەیـــە و ڕۆژنامەكانـــی 

باڵویـــان  مێژووییـــەوە  ئەمانەتـــی  بـــە  و  شـــانازییەوە  بـــە  ئەهلـــی،  دیكـــەی 
ــوو  ــە هەمـ ــتكردنی جیاوازیـــی ناوچەگەرێتـــی و دوور لـ ــراوە، بەبـــێ هەسـ ــت كـ ــە دیكیۆمێنـ ــەوە و بـ كردووەتـ
جـــۆرە دەمارگیرییـــەك. ئـــەو كارانـــە لـــە ژینگەیەكـــی بێگـــەرد و بـــە دڵفراوانـــی و كوردایەتییەكـــی ڕاســـتەقینەی 
پـــاك و ئەمانەتپارێـــزی، وەك ئەركێكـــی نەتەوەیـــی بـــەڕێ كـــراون، بـــۆ زیاتـــر پتەوكردنـــی هەســـتی نەتەوەیـــی و 

گەیاندنـــی دەنگـــی نەتـــەوەی كـــوردی ســـتەملێكراو بـــە ناوچەكـــە و بـــە جیهـــان.
الیەنێكـــی دیكـــەی ئـــەم كتێبـــە خـــۆی لـــەوەدا دەبینێتـــەوە، كـــە پەیوەســـتە بـــە دەرخســـتنی ئـــەو زمانـــەی 
كـــە لـــەو كاتـــەدا ڕۆژنامـــەی پـــێ نووســـراوە، یـــان زمانـــی ڕێككەوتننامـــەكان و كۆبوونـــەوەكان و بڕیـــارەكان 
ـــەی ســـلێمانی و  ـــەو كات ـــووی ئ ـــی بەكارهات ـــۆ زمان ـــژەران ب ـــە ڕووی بایەخـــی توێ ـــووە، ئەمـــەش ل ـــارەكان ب و وت
ـــەكان جارێكـــی  ـــە بابەت ـــك ل ـــەوەی هەندێ ـــە هێنان ـــە ب ـــەو كتێب ـــە، ئ ـــەی تێڕامان ـــەوەی مای كوردســـتان گرنگـــە، ئ

دیكـــە ڕۆح بـــە بـــەری ڕۆژنامـــەی )ژیـــن(دا دەكاتـــەوە.
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گەورەیی و گرنگیی كار و 
كاسبیكردن لە ئیسالمدا 

)2(

بە ناوی خوای گەورە ولێبووردە و بە بەزەیی 
تەنیـــا  و  تـــاك  خـــوای  بـــۆ  ســـتایش  و  ســـوپاس 
و بـــێ شـــەریك و دروود و ڕەحمـــەت و بەرەكـــەت 
ومیهرەبانیـــی خـــوا بڕژێتـــە ســـەر گیـــان وڕۆحـــی 
هەمیشـــە زینـــدووی ســـەرداری پێغەمبـــەران و چـــاوی 
ســـاغ و تـــكاكاری مەحشـــەرمان محەمـــەد دروودی 
ـــی  ـــۆ ســـەر مـــاڵ و خاوخێزان ـــت و ب خـــوای لەســـەر بێ
و بـــۆ ســـەر یـــار و یـــاوەر و شـــوێنكەوتوانی هەتـــا 

ڕۆژی دوایـــی.
ـــی  ـــزو خۆشەویســـت ســـاو و ڕحمەت ـــی ئازی خوێنەران
ــحاڵ  ــە خۆشـ ــۆم بـ ــت. خـ ــێ بێـ ــان لـ ــوای گەورەتـ خـ
دەزانـــم جارێكـــی دیكـــەش لـــە خزمەتاندام كە تیشـــكێك 
بخەمـــە ســـەر بابەتێكـــی یەكجـــار گـــەورە وگرنـــگ 
لـــە چوارچێـــوەی فەرمـــوودە بـــەرز و بەنرخەكانـــی 
خـــوای پـــەروەردگار لـــە قورئـــان و فەرمـــوودە ئازیـــز و 
خۆشەویســـتەكانی نـــووری چاومـــان پێغەمبـــەری خـــوا 
محەمـــەد دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت، كـــە ئەویـــش 

ـــە »كار و كاســـبیكردن«. ـــە ل بریتیی
خـــوای گـــەورە دەفەرموێـــت: )َوَل َتْنـــَس َنِصيَبـــَك 
ــاۖ ( واتـــه بـــڕۆ كاســـبی بكـــه و هەوڵـــی  ْنَيـ ــَن الدُّ ِمـ

خـــۆت بـــده و پـــارەی حەاڵڵـــی خۆیشـــت لـــەم دونیایـــە 
بەدەســـت بێنـــە. ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام خەڵـــك فێـــر 
نـــاكات لەبـــەر جێبەجێكردنـــی عیبادەتەكانـــی تەمبـــەڵ 
ـــەوە  ـــتی خەڵك ـــە دەس ـــەر چـــاوی ل ـــت و ه ـــەوەزل بێ وت
بێـــت وكار نـــەكات، بەڵكـــو مرۆڤایەتـــی هـــان دەدات 
كـــە بچـــن كار و كاســـبی بكـــەن، چونكـــە كار و 
كاســـبی عیبادەتـــە وعەیبیـــش نییـــە، جـــا هـــەر كاریـــك 
ــت،  ــەرع دەرنەچێـ ــوەی شـ ــە چوارچێـ ــادام لـ ــت، مـ بێـ
پێغەمبـــەری خـــوا دەفەرموێـــت: )َلَْن َيأُْخـــَذ أََحُدُكـــْم 

ـــا،  ـــرِِه ، َفَيِبيَعَه ـــِة الَحَطـــِب َعـــَى َظْه ـــأِْتَ ِبُحزَْم ـــُه ، َفَي َحْبَل

ــأََل  ــْن أَْن َيْسـ ــُه ِمـ ــْرٌ لَـ ــُه َخـ ــا َوْجَهـ ــُه ِبَهـ َفَيُكـــفَّ اللَّـ

النَّـــاَس أَْعَطـــْوُه أَْو َمَنُعـــوُه (. واتـــە یەكێـــك لـــه ئێـــوە 

ئەگـــەر بچێـــت لـــە شـــاخ و كـــەژ و كێـــو بـــە حەبـــل، 
یـــان بـــە كـــۆڵ، یـــان بـــە هەمـــوو ئـــەو ئامرازانـــەی 
گواســـتنەوە كـــە ئەمـــڕۆ هـــەن، دار بهێنێـــت و لـــە بـــازاڕ 
بیانفرۆشـــێت باشـــتر و چاكتـــر و گەورەتـــرە الی خـــوا و 
خەڵكیـــش لـــەو كەســـەی كـــە تەمبەڵـــە و كار نـــاكات و 
هـــەر خەریكـــی دانیشـــتنە لـــە ماڵـــەوە و شـــەڕ لەگـــەڵ 
خێـــزان و منداڵەكانـــی دەكات و چـــاوی لـــە دەســـتی 

ـــا.  ـــان ن ـــەن، ی ـــاوكاری دەك ـــە ه ـــە ك خەڵكەوەی
لـــە فەرمودەیەكـــی دیكـــەدا دەفەرموێـــت: )اْلَيـــُد اْلُعْلَيـــا 
ــْفَى( واتـــە ئـــەو دەســـتەی كـــە  ـ ــِد السُّ ــَن اْلَيـ ــْرٌ ِمـ َخـ

دەچێـــت كار و كاســـبی دەكات بـــۆ بژێـــوی ژیانـــی 
خـــۆی و مـــاڵ ومنداڵـــی و هاوكاریـــی هـــەژاران و 
بێنەوایانیـــش دەكات و دەبەخشـــێت لـــە پێنـــاوی خـــوای 
ـــرە الی خـــوای  بااڵدەســـت، باشـــتر و چاكتـــر و گەورەت
گـــەورە لـــەو كەســـەی تەمبـــەڵ وتەوەزلـــە و چـــاوی لـــە 
دەســـتی خەڵكەوەیـــە و دەســـت لـــە بـــەر خەڵـــك داپـــان 

دەكاتـــەوە.
 پێغەمبـــەری نازدارمـــان دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت 
ا  دەفەرموێـــت: )َمـــا أََكَل أََحـــٌد ِمـــْن َبِنـــي آَدَم َطَعاًمـــا َخـــْرً
ـــِه َداُوَد  ـــيَّ اللَّ ـــِه إِنَّ َنِب ـــِل َيَدْي ـــْن َعَم ـــأُْكَل ِم ـــْن أَْن َي ـــُه ِم لَ

ـــِه(. واتـــە هیـــچ خواردنێـــك  ـــِب َيَدْي ـــْن َكْس ـــأُْكُل ِم َكاَن َي

نییـــە و نەبـــووە و نابێـــت، چاكتـــر و باشـــتر بێـــت لـــەو 
خواردنـــەی كـــە مـــرۆڤ لـــە ڕێـــگای كار و كاســـبییەوە 
پـــارە پەیـــدا بـــكات، پاشـــان بـــەو پـــارە خـــواردن بكڕێـــت. 
ـــە دەســـتی خـــۆی  ـــەری خـــوا ب بەڕاســـتی داود پێغەمب

كار و كاســـبی كـــردووە.

 ئایینی پیرۆزی ئیسالم خەڵك 
فێر ناكات لەبەر جێبەجێكردنی 
عیبادەتەكانی تەمبەڵ وتەوەزل 
بێت و هەر چاوی لە دەستی 
خەڵكەوە بێت وكار نەكات، 
بەڵكو مرۆڤایەتی هان دەدات 
كە بچن كار و كاسبی بكەن، 
چونكە كار و كاسبی عیبادەتە 
وعەیبیش نییە
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مامۆستا هێمن شارەستێنی

پیش نوێژ و وتارخوێن لە مزگەوتی جافان/ 
رانیە

 خوینـــەری بەڕێـــز وخۆشەویســـتم هيـــچ كات كار و 
ـــی و  ـــە، بەڵكـــو تەمبەڵ ـــووە و نیی ـــب نەب كاســـبی عەی
بێـــكاری و ڕەجـــەب ئاســـایی عەیبـــە. كاتێـــك دەچینـــە 
ژیانیـــان  لـــە  بـــاس  خـــوا  پێغەمبەرانـــی  خزمـــەت 
دەكەیـــن، ئـــەوان گەورەترینـــی هەمـــوو مرۆڤـــەكان بـــوون 
و سەرمەشـــق و چاوســـاغیی ئوممەتەكانیـــان بـــوون، 
ـــان  ـــج ش ـــە ڕەن ـــردووە، ب ـــبییان ك ـــان كار و كاس هەمووی
و هێـــز و بـــازوو و قـــوەت و دەســـتی خۆیـــان كاریـــان 
كـــردووە، لـــە ناویشـــیاندا پێغەمبـــەر داود ســـەالمی 
خـــوای لەســـەر بێـــت. خـــوای گـــەورە لەقوڕئانـــدا 
دەفەرموێـــت: )َوَعلَّْمَنـــاُه َصْنَعـــَة لَُبـــوٍس لَُّكـــْم لُِتْحِصَنُكـــم 
ـــن َبأِْســـُكْم ۖ َفَهـــْل أَنُتـــْم َشـــاِكُروَن( )النبيـــاء 80( .  مِّ

واتـــە داودمـــان فێـــر كـــرد كـــه  چەندیـــن جـــۆر پۆشـــاكی 
ــان و  ــا قەڵغـ ــوا جۆرەهـ ــكات، خـ ــت بـ ــی دروسـ جەنگـ
زرێـــی نیشـــان دا كـــە دروســـتی بـــكات بـــۆ خۆپاراســـتن 
و  بـــووە  خەیـــات  هەروەهـــا  جەنگـــدا.  كاتـــی  لـــە 

ــردووە. ــاكی كـ ــەرگ و پۆشـ ــی جلوبـ دروومانـ
پیشەســـازی و تەكنەلۆژیـــا هـــەر لـــە پێغەمبەرانەوە وردە 
وردە هەنـــگاوی هاویشـــتووە، ئەگەرچـــی بەیناوبەینیش 
پشـــوویەكی دابێـــت، بـــەاڵم نـــەك وەك ئێســـتا موســـڵمانان 
ـــری  ـــە زەب ـــا ل ـــێ شـــۆردبێت! ت ـــەواوی دەســـتیان ل ـــه  ت ب
ـــزێ، ده  ئاخـــۆ  ـــدا بتانپارێ ـــی جەنگەكان ـــە كات ـــر ل یەكت
ـــگوزاری  ـــەوە سوپاس ـــەو نیعمەتان ـــەر ئ ـــه  بەرامب ـــوە ل ئێ
خـــوا دەبـــن؟ واتـــە: ده  سوپاســـی خـــوای پـــەروەردگار 

بكـــەن.
ــەر  ــە سـ ــوای لـ ــەالمی خـ ــوح سـ ــوا نـ ــەری خـ پێغەمبـ
بێـــت دارتـــاش بـــووە و كەشـــتی دروســـت كـــردووە. 
هەمـــوو پێغەمبەرانـــی خـــوا شـــوانییان كـــردووە، هەتـــا 
لـــە ســـەر  پێغەمبـــەری خۆشـــمان دروودی خـــوای 

ـــا إل ورعـــى  ـــُه نبًي بێـــت. لـــە فەرمودەیەكدا)مـــا بعـــَث الل
الغنـــَم قالـــوا : وأنـــت يـــا رســـوَل اللـــِه ؟ قـــاَل : نعـــم 

ـــَة(. واتـــە هیـــچ  ـــَط لهـــِل مك ـــُت أرعاهـــا عـــى قراري كن

پێغەمبەریـــك نەبـــووە كـــە خـــوای گـــەورە ناردبێتـــی و 
شـــوانی نەكردبێـــت. گوتیـــان: تـــۆش؟ فەرمـــووی: 
بەڵـــێ منیـــش ماوەیـــەك لـــە دەوروبـــەری مەككـــە 

ــردووە. ــوانیم كـ شـ
 لەفەرمودەیەكـــی دیكـــەدا دەفەرموێـــت: پێغەمبـــەر 
داود ئاســـنگر و شـــوان بـــووە و پێغەمبـــەر مووســـا شـــوان 
بـــووە، منیـــش شـــوان بـــووم و ئەوانـــی دیكـــەش هەمـــوو 

ـــوون. شـــوان ب
خوێنـــەری بەڕێـــز و ئازیـــز ئـــەوەی باســـمان كـــرد، 
ـــدان  ـــا چەن ـــوو لەســـەر كار و كاســـبی، دەن ـــەك ب كورتەی
ئایـــەت و فەرمـــوودەی دیكـــە هـــەن و زۆرن لەســـەر 
ئـــەوەی كـــە خـــوای گـــەورە و پێغەمبەرەكـــەی هانـــی 
و  كار  بچـــن  كـــە  دەدەن  موســـڵمانان  و  ئێمانـــداران 
كاســـبی بكـــەن و چـــاوی خۆیـــان شـــوڕ و زەلیـــل نەكـــەن 
و دەســـت پـــان نەكەنـــەوە لـــە بـــەر ئـــەم و ئـــەو، بەڵكـــو 
بـــە عیززەتـــی نەفســـەوە لـــە دونیـــادا مامەڵـــە بكـــەن.
ــوو  ــەور هەمـ ــوای گـ ــە خـ ــن لـ ــدا داواكاریـ ــە كۆتاییـ لـ
الیـــەك ســـەربەرز و بەختـــەوەر بـــكات، كار و كاســـبییش 
لـــەم هەرێمـــە ئازیـــز و خۆشەویســـتەماندا هـــەر زۆر بێـــت 
و خـــاك و واڵت و كوردســـتانی ئازیزمـــان بپارێزێـــت لـــە 
و پیانـــی ناحـــەزان و دوژمنانمـــان، كوردستانیشـــمان پڕ 
بـــكات لـــە ئەمـــن و ئەمـــان و خۆشـــی خۆشـــگوزەرانی 
و تەبایـــی و برایەتـــی و یەكڕيـــزی بخاتـــە نـــاو دڵـــی 
هەمـــوو الیەنـــە سیاســـییەكان و خەڵكـــە گـــەورە و 

مەزنەكـــەی كوردســـتانیش.
والسام علیكم ورحمة اللە وبركاتە

 كاتێك دەچینە خزمەت 
پێغەمبەرانی خوا باس لە 

ژیانیان دەكەین، ئەوان 
گەورەترینی هەموو مرۆڤەكان 

بوون و سەرمەشق و چاوساغیی 
ئوممەتەكانیان بوون، هەموویان 

كار و كاسبییان كردووە، بە 
ڕەنج شان و هێز و بازوو و 

قوەت و دەستی خۆیان كاریان 
كردووە
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

دروستكردنی پردی پەیوەندی
لە نێوان پەرلەمان و زانكۆكان

بە پێویست دەزاندرێت

لــە پێنــاو چەســپاندنی زیاتــری یاســا و دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی و سەرخســتنی پرســە هەنووكەییەكانیان و 
رێكخســتنەوەی كۆمەڵگــە لــە تێكڕای كایەكانی، دروســتكردنی پردی پەیوەندی لە نێــوان پەرلەمان و ناوەندە 
مەعریفییەكان بە تایبەت زانكۆكان، لەناویشیاندا توێژینەوەی بەشی یاسایی قوتابیان بە پێویست دەزاندرێت. 
قوتابیان ســااڵنە توێژینەوەكانیان پێشــكەش بە زانكۆ دەكەن بێ ئەوەی ســوود لە توێژینەوەكانیان وەربگیرێت 
و ماندووبوونیــان و توانــای هزریــان بــە هەنــد وەربگیرێت. ئایا توێژینەوەی قوتابیانی بەشــی یاســایی تاچەند 
گونجاوە بۆ ئەوەی لە پەرلەمان ســوودی لێوەربگیرێت و یاســای پێ دەربكرێت؟ بەشــداربووانی ئەم راپۆرتەی 

گۆڤاری گواڵن وەاڵمی پرسیارەكە دەدەنەوە.
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و  یاسا  گشتی  بەڕێوەبەری  عومەر  تاڤگە  سەرەتا 
مافی مرۆڤ لە دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ، 
توێژینەوەی  »ئەنجامدانی  كە:  دەكاتەوە  لەوە  جەخت 
زانستی و ئەكادیمی سەرچاوەیەكی بەهێز و بنەمایەكی 
پتەوە بۆ ئامادەكردنی رەشنووسی یاساكان، چونكە لە 
دەستنیشان  بەهێزەكان  و  الواز  خاڵە  توێژینەوە  رێگەی 
پێویست  سامپڵی  دەكرێنەوە،  شی  بابەتەكان  دەكرێن، 
زانستی  كردنەوەی  بۆچوونەكانیان شی  و  وەردەگیرێت 
توێژینەوەكان  زۆربەی  لە  لەوەی  جگە  دەكرێت.  بۆ 
بەراوردكاری لەگەڵ ئەزموونی واڵتان دەكرێت، ئەویش 
دیاری  ئاستەنگەكان  پەیوەندیدار  بابەتێكی  لەسەر 
دەخرێتە  گونجاو  پێشنیاری  و  راسپاردە  و  دەكرێت 
روو، بۆیە لە توێژینەوە زانستی و یاساییەكان ئەركی 
دیاری  دەوڵەت  ئەركەكانی  و  مافەكانی  و  هاواڵتی 
بۆ  دەكات،  دەستنیشان  لێپرسراوێتی  هاوكات  دەكرێت، 
هەڵسوكەوتی مرۆیی و كۆمەاڵیەتی لە كێشەكانی تاك 

و كۆمەڵ دەكۆڵێتەوە«.
كە  دەردەكەوێت  لێرەوە  »كەواتە  دەڵێت:  هاوكات 
رێكخراوە  هەنگاوێكی  كۆمەڵە  زانستی  توێژینەوەی 
بابەتێكی  لە  لێكۆڵینەوە  بۆ  بەكارهاتووە  ئامرازی  و 
بە  گەیشتنە  لێی  ئامانج  كە  دیاریكراو،  زانستی 
كە  فاكتەرانەن  ئەو  بوارە،  لەم  پێشكەوتن  دیارترین 
پەیوەندییان بە بنەما یاساییەكان و دەستوورییەكان هەیە، 
كە پەیوەندی راستەوخۆیان بە ژیانی تاك و كۆمەڵگاوە 
هەیە و كاركردن بۆ پێشكەوتنی و هەروەها دۆزینەوەی 
رێگە چارەی گونجاو بۆ گرفتەكانی ناو كۆمەڵگە و 
هەوڵ دان بۆ چارەسەر كردنی بە شێوازی جیاواز لە 

ئێستا و داهاتوودا«.
»هەر  گوتی:  قسەكانیدا  درێژەی  لە  عومەر  تاڤگە 
بۆیە زۆربەی ئەم توێژینەوانە بە سەرچاوەی زانستی 
باوەڕپێكراو دادەنرێت بۆ ئامادە كردنی پرۆژە یاساكان 
ئامانج  چونكە  پێویست،  یاسای  دەركردنی  پاشان  و 
هەندێك  و  كۆمەڵگە  رێكخستنی  لە  بریتییە  یاسا  لە 
جار لە خۆ گرتنی سزای پێویست بۆ سەرپێچیكارانی 
پێویستە  یاسا  كە  پێیەی  بەو  كەواتە  ئەحكامەكان 
هەڵقواڵوی پێداویستی كۆمەڵگە بێت، ئەوا توێژینەوە 
دارشتنەوەو  سەرەكی  سەرچاوەی  زانستییەكانیش 

دەركردنی پرۆژە یاساكان بێت«.
یاساناس  خالید  شاخەوان  پرس  هەمان  بە  سەبارەت 
لە  »سااڵنە  گوتی:  بارەیەوە  لەم  مافپەروەر  و 
سەدان  بڕوانامە  بەدەستهێنانی  بۆ  كۆلێژەكان  زۆربەی 
جیاجیاكان  بوارە  لە  ئەدەبی  و  زانستی  توێژینەوەی 
شێوە  بەهەمان  یاساش  كۆلێژی  لە  دەدرێت،  ئەنجام 
توێژینەوەی بەكالیۆریۆس و ماستەر و دكتۆرا پێشكەش 
بە سەرۆكایەتی زانكۆ دەكرێت، گومانی تێدا نییە ئەو 
توێژینەوانە بە كۆمەڵێك قۆناغ تێپەڕ دەبن، ئەویش بە 

سەرپەرشتی پسپۆڕ و مامۆستای تایبەت بەشێوەیەكی 
بۆ  گرنگە  ئەوەش  بەڕێوەدەچێت،  زانستی  ئەكادیمی 
وادەكات  كە  باوكردنەوەی،  و  زانست  بەرەوپێشچوونی 
قوتابیان و خودی زانكۆكە سوودی لێوەربگرن، لەهەمان 
بەرەوپێشچوونی  بۆ  سوودیان  توێژینەوانە  ئەو  كاتدا 
كۆمەڵگە و چارەسەركردنی ئەو كێشانەی تایبەتن بەو 

بوارە هەیە«.
هەروەها گوتی: »بەداخەوە تاوەكو ئێستا بەشێوەیەكی 
وەرنەگیراوە،  قوتابیان  توێژینەوەی  لە  سوود  كردەیی 
یاساییش  قوتابیانی  توێژینەوەی  لە  سوود  تەنانەت 
سەدان  یاسا  جیاكانی  لەبوارە  سااڵنە  كە  وەرنەگیراوە 
توێژینەوە دەكرێ، پێویستە خودی پەرلەمان خۆی لە 
رێگەی تایبەت لەو بوارانەی كاری لەسەر دەكات بۆ 
بكات و سوودیان  توێژینەوەكان  داوای  یاساكان  پڕۆژە 
لێوەربگرێ، لەبەر ئەوەی لە  هەموو دونیا هەر الیەنێك 
و دەزگایەك سوود لە توێژینەوەی قوتابیان و زانكۆكان 
وەردەگیرێت بۆ دانانی یاسا و چارەسەركردنی گرفتەكان 
لە بوارە جیا جیاكان و بەرەو پێشبردنی كۆمەڵگە، بۆیە 
یاسا  كۆلێژی  نێوان  لە  هەبێت  هەماهەنگی  دەكرێ 
ئەوەی   بۆ  كوردستان  پەرلەمانی  یاسایی  لیژنەی  و 
هەردووال سوود لەیەكتر وەربگرن، بەتایبەت پەرلەمانی 
كوردستان بۆ دەركردنی یاساكان سوود لە توێژینەوەی 

قوتابیان وەربگرێ«. 
شێخ  هاودەنگ  راوێژكار  پارێزەری  لەمبارەیەوە  هەر 
قوتابیان  دەكات: »توئژینەوەی  ئەوە  بۆ  هێما  جەمال، 
ناوەرۆكی  و  وەرنەگیرابێت  ئینتەرنێت  لە  ئەگەر 
توێژینەوەكە هەڵقواڵوی واقعی كۆمەڵگەی كوردستانی 
و  دەركردن  بۆ  ئەویش  دەبیت،  زۆری  سوودی  بێت 
رێكخستنی یاساكان، هاوكات پەرلەمان دەتوانێت سوود 
لە توێژینەوەی پارێزەران ببینێت، چونكە بەپێی یاسای 
راوێژكار،  بۆ  بگۆڕدرێت  پلەی  هەركەسێك  پارێزەران 
بە  پێشكەش  توێژینەوەیەك  دەبێت  پێویست  لەسەر 
سەندیكای پارێزەران بكات، ئەو توێژینەوانەی پارێزەرێك 
توێژینەوەیەكی  یاساییەوە  رووی  لە  دەدات  ئەنجامی 

تەواو كاملە و سوودێكی زۆری دەبێت«.
لە وەاڵمی ئەو پرسیارەی كە پێتوایە ئەگەر توێژینەوەی 
بێت،  گونجاو  هەرێم  ئەمڕۆی  دۆخی  بۆ  قوتابی 
یاسای پێ  پەرلەمان و  بنێردرێتە  پێبدرێت و  گرنگی 
یاسا  »دەركردنی  گوتی:  پارێزەرە  ئەو  دەربكرێت؟ 
دەبێت بەپێی كات و شوێن بێت و لەگەڵ بارودۆخەكان 
زۆری  سوودێكی  توێژینەوەش  بێگومان  بگونجێت، 
دەبێت بۆ پەرلەمان بۆ دەركرنی یاسا و رێكخستنەوەی 
یاسا بەركارەكان. دەكرێ پەرلەمان ئەو بابەتانە بنێرێت 
بۆ زانكۆكانی هەرێمی كوردستان بۆ ئەوەی قوتابیان 
واتا  بدەن،  ئەنجام  توێژینەوەكانیان  بابەتانە  ئەو  لەسەر 

هەماهەنگی لەنێوان پەرلەمان و زانكۆ هەبێت«.

زۆربەی ئەم توێژینەوانە بە 
سەرچاوەی زانستی باوەرپێكراو 

دادەنرێت بۆ ئامادە كردنی پرۆژە 
یاساكان و پاشان دەركردنی یاسای 

پێویست

بەو پێیەی كە یاسا پێویستە 
هەڵقواڵوی پێداویستی 

كۆمەڵگە بێت، ئەوا توێژینەوە 
زانستییەكانیش سەرچاوەی 

سەرەكی دارشتنەوەو دەركردنی 
پرۆژە یاساكان بێت.

بەداخەوە تاوەكو ئێستا 
بەشێوەیەكی كردەیی سوود 
لە توێژینەوەی قوتابیان 

وەرنەگیراوە، تەنانەت سوود لە 
توێژینەوەی قوتابیانی یاساییش 

وەرنەگیراوە 

پەرلەمان دەتوانێت سوود لە 
تویژینەوەی پارێزەران ببینێت، 
چونكە بەپێی یاسای پارێزەران 
هەركەسێك پلەی بگۆڕدرێت بۆ 

راوێژكار، لەسەر پێویست دەبێت 
توێژینەوەیەك پێشكەش بە 
سەندیكای پارێزەران بكات
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سوپاس بۆ خوا توانیومە بااڵنسێك 
لە نێوان كارەكەم و دایكایەتی و 
ماڵەوەمدا ڕابگرم

ڕێناس خدر محەمەد

ئافرەتـــی كـــورد بـــە درێژایـــی مێـــژوو، ســـڵیان لـــە كاركـــردن و هـــەوڵ و تەقـــەاڵ نەكردۆتـــەوە، لـــە 
ــە  ــەت لـ ــووە، تەنانـ ــەی بـ ــەر و خێزانەكـ ــتی هاوسـ ــاوكار و پاڵپشـ ــی هـ ــانی دایكایەتـ ــردوودا شانبەشـ رابـ
رۆژانـــی ســـەختی پێشـــمەرگایەتی و ئاوارەیـــی كەســـێكی فیداكاربـــووە هـــەم بـــۆ نیشـــتمان و هەمیـــش 
ـــی شـــێوازی  ـــۆ خانەوادەكـــەی. ئەمـــڕۆش لەگـــەڵ پێشـــكەوتنەكانی ســـەردەم و لەگـــەڵ گۆڕان ب
ـــە هـــەوڵ و تێكۆشـــانن،  ـــردوو ل ـــە راب ـــر ل ـــز و توانایەكـــی زیات ـــە هێ ژیانكـــردن، ئافـــرەت ب
وەك دەڵێـــن ئـــەوان بـــە دەســـتێك النكـــە دەهەژێنـــن و بـــە دەســـتەكەی دیكەیـــان جیهـــان.
رێنـــاس خـــدر محەمـــەد، خانمـــە گەنجێكـــی دانیشـــتووی بازیانـــە و لـــە ئێســـتادا 
لـــە ماڵەكـــەی خۆیـــدا كاری بەرگـــدووری دەكات، لـــە دیدارێكـــی لەگـــەڵ 
ـــەم وەك پیشـــەوەرێك  ـــك و ه ـــو دای ـــەم وەك ـــی خـــۆی ه ـــاری گـــواڵن ئەزموون گۆڤ
بـــۆ خوێنـــەران بـــاس دەكات.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ژمارە )1340(  482022/11/7

تی
اڵیە
مە
كۆ



49 ژمارە )1340(  2022/11/7

تی
اڵیە
مە
كۆ

لە  بازیان  لە   ١٩٩٢ ساڵی  لە  محەمەد  خدر  ڕێناس 
كۆمپیوتەر،  بەشی  پەیمانگەیە  دەرچووی  بووە،  دایك 
بەاڵم هەلی  كردووە،  تەواو  لە ساڵی ٢٠١٣ خوێندنی 
دامەزراندنی بۆ نەڕەخساوە، ژیانی هاوبەشی پێكهێناوە 
و دایكی دوو كچی نازدارە. وەك خۆی باسیكرد ماوەی 
نۆ ساڵە كاری خەیاتی دەكات و هەتاوەكو ئێستاش لە 

پیشەكەی بەردەوامە.
* سەرەتا چۆن بیرت لەوە كردەوە كار بكەی و لەسەر 

پێی خۆت بوەستی؟
- ئەنجامدانی هەموو كارێك لە سەرەتادا دەبێت حەز و 
خولیات بۆی هەبێت، منیش حەز و خولیایەكی زۆرم 
بۆ پیشەكەم هەیە، بۆیە دوای ئەوەی كە خوێندنم تەواو 
و  حەز  بەو  پەرە  كردەوە  لەوە  بیرم  دانەمەزرام  و  كرد 
تێیدا  گەورە  خوای  بۆ  سوپاس  بدەم،  خۆم  خولیایەی 
سەركەوتو بووم و ڕۆژ بە ڕۆژ هەست بەوە دەكەم كە لە 

پیشەكەمدا سەركەوتووترم .
* كێ هاندەر و پاڵپشتت بوو لە سەركەوتنەكانت؟

- لە سەرەتادا دایكم وەكو ئافرەتێك زۆر پاڵپشتی كردم 
بۆ ئەوەی كەوا داهاتی خۆم هەبێت و لەسەر پێی خۆم 
بوەستم، لە هەمان كاتدا بتوانم یارمەتی هاوسەرەكەشم 
و  پشتگیری  زۆر  هاوسەرەكەم  ئێستاشدا  لە  بدەم، 

هاوكارمە لێرەوە زۆر سوپاسی دەكەم.
دایكایەتی  و  كارەكەت  نێوان  لە  توانیوتە  چۆن   *

هاوسەنگی رابگریت؟
- كارێكی زۆر قورسە، بەاڵم سوپاس بۆ خوای گەورە 
كە ئەو هێزەی پێداوم كەوا بااڵنسێك لە نێوان كارەكەم و 

دایكایەتی و ماڵەوەمدا ڕابگرم
، ئەویش دووبارە بە هاوكاری هاوسەرەكەم. دیارە پیاو 
لە  داوام  كاتێك  خۆشدەوێت،  زۆر  بەهێزی  ئافرەتی 
بە  بكڕێت،  بۆ  دوورمانم  مەكینەی  كرد  هاوسەرەكەم 
پێی  بووین  لە گەڕەكێكی چۆل  ئێمە  ئەوەی  حوكمی 
بۆی  بەاڵم  بدووریت،  بۆ  جلی  و  نایەت  كەس  گوتم 
دێت  رۆژێك  پێمگوت  نەشكاندم، منیش  دڵی  و  كڕیم 
لە هەموو شوێنێكەوە جلم بۆ دێنن و دەناسرێم، پێیگوتم 
منیش پاڵپشتیت دەكەم، كە ئەو هێز و توانایەی لە مندا 
بینی دڵخۆش بوو و پشتی گرتم، ئێستاش لە خوا بەزیاد 
بێ لە زۆربەی شارەكان تەنانەت لە دەرەوەی واڵتیش 
جلم بۆ دێنن بیدوورم، لەبەر ئەوە ئافرەت زۆر بەهێزە و 
توانای رووبەڕوو بوونەوەی هەموو ئاستەنگێكی هەیە.
* ئەو هەموو بڕوا بەخۆبوونەت لە چییەوە دروست بوو؟
- بە حوكمی ئەوەی كەوا دایكم فەرمانبەر بووە، منیش 
كچی گەورەی ماڵەوە بووم، بۆیە هەموو كارێكی بە 
من دەسپارد هەنگاو بە هەنگاو ئەو بڕوا بەخۆبوونەم بۆ 
دروستبوو، كە دەتوانم لە هەر كارێ كەوا خۆم بمەوێت 

سەركەوتووبم .

* پاڵپشتی و هاوكاری خێزان بۆ كچەكانیان تاچەند بە 
پێویست دەزانیت؟

گرنگە،  زۆر  خێزان  و  ماڵەوە  هاوكاری  بێگومان   -
كارێكدا  هیچ  لە  نەبێ  خێزان  و  ماڵەوە  هاوكاری  گەر 
سەركەوتوو نابیت، بۆیە داواكارم هەموو دایك و باوك و 

هاوسەرەكان یارمەتیدەری كچ و خێزانەكانیان بن.
بە  خزمەتێك  چ  ئافرەت  سەربەخۆی  داهاتی  بوونی   *

خودی خانمەكە دەكات؟
گرنگە،  زۆر  ئافرەت  سەربەخۆی  داهاتی  بێگومان   -
بەاڵم من لەگەڵ ئەوەدانیم كەوا ئافرەت داهاتی خۆی لە 
داهاتی هاوسەرەكەی جیابكاتەوە، چونكە ژیانی خێزانی 

هاوبەشی و متمانەیە.
* بۆ داهاتووی كارەكەت چ پڕۆژەیەكت هەیە؟

- هەوڵم داوە پیشەكەم گەورەتر بكەم و سوپاس بۆخوای 
گەورە خانمانێكی زۆر لە كارەكانم ڕازین بۆیە پیشەكەم 

لە فراوانبووندایە.
لە  ئافرەت  دەتوانێ  سەربەخۆ  داهاتی  پێتوایە  ئایا   *

توندوتیژی بیپارێزێت؟
- هیچ پەیوەندییەك لەنێوان توندوتیژی و ئافرەتی خاوەن 
بە  پەیوەندی  توندوتیژی  سیفەتی  چونكە  نابینم،  پیشە 
هەیە  ئافرەتمان  هەیە.  كەسەكانەوە  رۆشنبیری  ئاستی 
خاوەن مووچەی خۆیەتی هاوسەرەكەی لەگەڵی توندوتیژە 
ئافرەتیشمان هەیە بێ ئیشە هاوسەرەكەی لەگەڵیدا زۆر 
ئافرەتان  پێویستە  ئەوانەشدا  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم  باشە، 

هێزی خۆیان بۆ دەوروبەر و كۆمەڵگە دەربخەن.
سەرچاوەی  و  بێت  بەهێز  دەتوانێ  چۆن  ئافرەت   *

بەهێزبوونی لە كوێدایە؟
- بەهێزبوونی ئافرەت بە بڕوای من لە پەروەردەكردنییەوە 
بەتایبەت  باوكان  و  دایك  پێویستە  گرتووە،  سەرچاوەی 
دایك  بوونی  چونكە  بێت،  زۆرباش  كچەكەی  بۆ  دایك 
لە ژیانی كچدا زۆر گرنگە، كاتێك دایك كچەكەی بە 
جوانی پەروەردە دەكات و هێز و توانایەكی لە رادەبەدەری 
پێدەبەخشێت و لە كاروباری رۆژانە راوێژی پێدەكات و وای 
لێدەكات بڕوای بەخۆی هەبێت، ئەوكات كچ هەستدەكات 
كە كەسێكی سەركەوتووە و متمانە بەخۆی و بە تواناكانی 
لە ژیانیدا رەنگدەداتەوە، ئەو كچانەی بەمجۆرە پەروەردە 
دەكرێن لە ژیانی هاوبەشیشیان سەركەوتوو دەبن، چونكە 
بە پەروەردەكردنی دروست دەبنە كەسێكی كامل كە بڕیار 
بە عەقڵ بدەن نەك بە دڵ. هەمیشە دەڵێم گرنگە كە پیاو 
چ ئافرەتێك دەكات بە دایكی منداڵەكانی و ئافرەتیش چ 

پیاوێك دەكات بە باوكی منداڵەكانی.  
* وەكو خانمێكی بە توانا و بڕوابەخۆ بوو، چ پەیامێكت 

بۆ خوێنەرانی گۆڤارەكەمان هەیە؟
-  هیوادارم سەركەوتووبن، خۆشحاڵم كە بەو بەسەركردنەوانە 
ئەوەی  بۆ  بناسێنن،  پیشە  خاوەن  ئافرەتانی  ئەتانەوێت 

هانی ئافرەتان بدەن لەسەر پێی خۆیان بوەستن .
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دایكم وەكو ئافرەتێك زۆر 
پاڵپشتی كردم بۆ ئەوەی كەوا 

داهاتی خۆم هەبێت و لەسەر پێی 
خۆم بوەستم، لە هەمان كاتیشدا 

بتوانم یارمەتی هاوسەرەكەشم 
بدەم

بەهاوسەرەكەمم گوت رۆژێك دێت 
لە هەموو شوێنێكەوە دەناسرێم، 

پێیگوتم منیش پاڵپشتیت دەكەم، 
كە ئەو هێز و توانایەی لە مندا 
بینی دڵخۆش بوو و پشتی گرتم

بۆیە داواكارم هەموو دایك و باوك 
و هاوسەرەكان یارمەتیدەری كچ و 

خێزانەكانیان بن
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 زیاتر لە نیو سەدە خزمەت 
کردنی هونەری رەسەنی کور دی
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ـــکاوە، مامۆســـتا و  ـــە شـــارۆچکەی عەن ـــە ماڵەکـــەی خـــۆی ل ـــی 94 ســـاڵیدا ل ـــە تەمەن شـــەوی 2022/11/2 ل
ـــووری( کۆچـــی  ـــتا )باک ـــە مامۆس ـــراو ب ـــۆ« ناس ـــرائیل خەم ـــۆس ئیس ـــورد »ئەندەری ـــدی گـــەورەی ک هونەرمەن
دواییکـــرد، باکـــووری کـــە ڕۆژانێـــک بـــە گۆڕانـــی ) زێڕینـــێ و کچـــی دێ و مەلەنگێنـــە ( چەندیـــن گۆڕانـــی 
دیکـــەی خســـتە نێـــو هەگبـــەی هونـــەری کـــوردی، لـــەدوای ســـێوەی هونەرمەنـــد دووەم هونەرمەنـــدی کریســـتیانە 

ـــدا بەڕێکـــردووە. ـــەری کوردی ـــە نێـــو هون کـــە زۆرتریـــن تەمەنـــی ل

ژیانی هونەرمەند :
ــووری  ــی ئاسـ ــك و باوكێكـ ــد له دایـ ــووری هونه رمه نـ باكـ
شـــاری  قشـــڵه ی  لـــه    )1928/11/5( له ڕێكه وتـــی 
كۆیـــه  له دایكبـــووه ، بـــاوك و دایكـــی هونه رمه نـــد لـــه 
سه ربه شـــاری  )خه راشـــك(  و  )صاتیبـــه گ(  دێـــی 
وانـــی باكـــوری كوردســـتان له دایكبـــوون، له ســـه ره تای 
كۆیـــه و  شـــاری  دێنـــه   پێشـــوو  ســـه ده ی  بیســـته كانی 

ده بـــن. نیشـــته جێ  كۆیـــه (  له )قشـــڵه ی 
چۆتـــه    )1935( له ســـاڵی  باكـــووری  مامۆســـتا 
ناوه نـــدی  و  ســـه ره تایی  قۆناغـــی  و  به رخوێنـــدن 
كردووه ،لـــه   تـــه واو   )1946( لـــه   كۆیـــه   له شـــاری 
و  ســـروود  وانـــه ی  له ڕێـــی  ســـه ره تاییدا  قۆناغـــی 
هه ســـت  قوتابخانـــه   له گۆڕه پانـــی  ســـروود  خوێندنـــی 
كـــراوه و  هونه رمه نـــد  ده نگخۆشـــیی  و  به توانـــا 
مامۆســـتا )شـــه فیق ســـابیر( یه كـــه م هانـــده ری بـــووه ، 
ئـــه وه ی  له بـــه ر  خانه واده كـــه ی  ژینگـــه ی  هه روه هـــا 
باوكـــی ده نگـــی خـــۆش بـــووه  و ئـــه و فه رهه نـــگ و 
كورســـتانی  باكـــووری  الوكـــه ی  و  ســـتران  هونـــه ری 
له گه ڵـــدا ژیـــاوه و شـــه وانه  له گـــه ڵ هاوڕێكانـــی الوك 
و ســـترانه  كۆنه كانـــی ده ڤـــه ری )وان(ی خوێنـــدووه  و 
ده نگـــی هونه رمه ند)كاوێـــس ئاغـــا( به به رده وامـــی لـــه  
ماڵه كه یانـــدا له ڕێـــی گرامافۆنـــه وه  بیســـتراوه ، ئـــه وه ش 
باكـــوری،  هونه رمه نـــد  له ســـه ر  دیكه یـــه   هۆكارێكـــی 
له بـــه ر ئـــه وه ی قۆناغـــی ئاماده یـــی لـــه  كۆیـــه  نه بـــووه ، 
)پۆلیـــس(  پیشـــه كه ی  به هـــۆی  هونه رمه نـــد  باوكـــی 
ـــووه  شـــوێنی كاره كـــه ی ده گوازرێتـــه وه  بۆشـــاری هه ولێـــر  ب
و، لـــه  هه ولێـــر هونه رمه نـــد پۆلـــی چـــوار و پێنجـــی 
بـــۆ  ده كات،  تـــه واو  )وێژه یـــی(  به شـــی  ئاماده یـــی 
ڕووده كاتـــه    )1952( له ســـاڵی  به خوێنـــدن  درێـــژه دان 
شـــاری به غـــداو لـــه  كۆلیـــژی )دارالمعلمیـــن العلیـــا ( 
وه رده گیرێت،له هه مـــان  ئینگلیـــزی  زمانـــی  به شـــی 
ســـاڵدا ده چێتـــه  ڕادیـــۆی كـــوردی به غـــدا، دوای چـــوار 
ــوون  ــه ركه وتوویی بڕوانامـــه ی ده رچـ ــدن به سـ ــاڵ خوێنـ سـ

مامۆســـتای  وه ك   )1957( له ســـاڵی  وه رده گرێـــت، 
كۆیـــه   كوڕانـــی  له ناوه نـــدی  ئینگلیـــزی،  زمانـــی 
كه پێشـــتر خـــۆی قوتابـــی بـــووه  لـــه و قوتابخانه یـــه  
بـــۆ  ده گه ڕێتـــه وه   هونه رمه نـــد  داده مه زرێـــت، 
شـــاره كه ی )حاجـــی قـــادر و ســـێوه و تایـــه ر تۆفیـــق 
 )1959( ســـاڵی  تـــا  به ته نیـــا  بـــه اڵم   ) دڵـــدار  و 
كۆیـــه . ده گه ڕێنـــه وه   به یه كجـــاری  خانه واده كـــه ی 
باكـــوری  مامۆســـتا  هونـــه ری  كاری  ده ســـتپێكی 
په نجاكانـــی  ســـااڵنی  ســـه ره تای  بـــۆ  ده گه ڕێتـــه وه  
و  به غـــدا  كـــوردی  له ڕادیـــۆی  پێشـــوو  ســـه ده ی 
ــه ره ب . ــورد و عـ ــه  هونه رمه ندانـــی كـ ــنابوونی بـ ئاشـ

لەگـــەڵ  پێشـــووتری  دیمانەیەکـــی  لـــە  باكـــوری 
نازناوەکـــەی  بـــە  ســـەبارەت  گـــواڵن  گۆڤـــاری 
دەڵـــێ: كاتێـــك چوومـــە ئێزگـــەی بەغـــدا بـــە نـــاوی 
رۆژێـــك  مانـــگ  دوو  دوای  )ئەندریۆس(چـــووم. 
بەڕێوەبـــەری رادیـــۆ “كامـــل كاكـــە “ بانگـــی كـــردم 
ـــۆ دەنرێـــن دەڵێـــن ئەندریـــۆس  وتـــی: خەڵـــك نامەمـــان ب
كێیـــە حـــەز دەكەیـــن نازناوێكـــی كوردیـــت بۆدابنێیـــن 
منیـــش وتـــم بـــاش، ئـــەو كات هونەرمەنـــدەكان بـــە 
لەقـــەب دەناســـران یاخـــود لـــە چ شـــوێنێك هاتـــوون 
بەنـــاوی ئـــەو شـــوێنە دەناســـران. منیـــش دایـــك و 
باوكـــم لـــەالی توركیـــاوە هاتوونەتـــە عێـــراق. ئەوەبـــوو 

نازنـــاوی “باكوری”یـــان بـــۆ دانـــام.
بڵێـــم  بـــە عودەکەشـــی دەڵـــێ: دەتوانـــم  ســـەبارەت 
عاشـــقی عودەكـــەم بوومـــە ناتوانـــم بـــێ عودەكـــەم 
بژیـــم، چونكـــە بۆتـــە هاوڕێیەكـــی ژیانـــی رۆژانـــەم.
پێمدەڵێـــن  دادەنیشـــم  هاوڕێكانـــم  لەگـــەڵ  كاتێـــك 
ـــە  ـــم، چونك ـــم ناتوان ـــی دەڵێ ـــۆ بڵ ـــتێكمان ب ـــوری ش باك

عودەكـــەم پـــێ نییـــە.
تیپـــی  به دامه زرێنـــه ی  باكـــووری  مامۆســـتا 
یه كێـــك  داده نرێـــت،  له كۆیـــه   باواجـــی  مۆســـیقای 
زاهیـــر   ( هونه رمه نـــد  مامۆســـتا  له قوتابییه كانـــی 
هاتنـــه وه ی  ســـه ره تای  بـــه   ســـه باره ت  محه مـــه د( 
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)كاتێكیـــش  ده كات  كۆیـــه   شـــاری  هونه رمه ندبـــۆ 
وه ك   )1957( له ســـاڵی  باكـــووری  مامۆســـتا 
مامۆســـتای وانـــه ی ئینگلیـــزی بـــۆ ناوه نـــدی كۆیـــه  
ـــك  ـــواری موزی ـــه و مامۆســـتایه وه  له ب هـــات، به هـــۆی ئ
چه نـــد  ئێمـــه   ده ركه وتیـــن،  زیاتـــر  ئامێرژه نینـــدا  و 
بوویـــن  ســـه ره تایی  له قۆناغـــی  بوویـــن  كه ســـێك 
له قوتابخانـــه   هه وڵیدائێـــواران  باكـــووری  مامۆســـتا 

كۆببینـــه وه ( 
ــواڵن  ــاری گـ ــەڵ گۆڤـ ــدا لەگـ ــەو دیمانەیەیـ ــەر لـ  هـ
ســـەبارەت بـــە چۆنیەتـــی دامەزراندنـــی تیپـــی باواجـــی 

کۆیـــە دەڵـــێ:
كـــە گەڕامـــەوە كۆیـــە دابـــڕام لەگۆرانـــی گوتـــن، 
چونكـــە هیـــچ شـــوێنێك نەبـــوو گۆرانیەكانـــم لـــێ 
كات  ئـــەو  بكەمـــەوە،  باڵویـــان  و  بكـــەم  تۆمـــار 
تەنیـــا لەرێگـــەی ئێزگـــەوە گۆرانـــی تۆمـــار دەكـــراو 
نـــەورۆز  ئاهەنگـــی  كاتـــی  تەنیـــا  باڵودەكرایـــەوە. 
بەبۆنـــەی  زۆرجاریـــش  بڵێـــم،  دەمتوانـــی گۆرانـــی 
ــەو  ــن، ئـ ــان دەكردیـ ــە میواندارییـ ــە ئێزگـ ــەورۆزەوە لـ نـ
ــەوە.  ــردو بـــاڵو دەكرایـ ــار دەكـ ــم تۆمـ كات گۆرانیەكانـ
دوای لـــە ســـااڵنی هەشـــتەكان تیپێكـــم دامەزرانـــد 
ــرد،  ــتیم دەكـ ــە خـــۆم سەرپەرشـ ــاوی “باواجـــی” كـ بەنـ
ــار  كۆمەڵێـــك لـــە گۆرانیەكانـــم لەســـەر كاســـێت تۆمـ
كـــرد كـــە تاكـــو ئێســـتاش ماومـــە. دەنـــا گۆرانـــی 
تۆماركـــراوم نییـــە. بـــەاڵم ئێســـتا بەنیـــازم دیســـان 
نـــوێ  گۆرانییەكانـــم  باواجـــی  گروپـــی  لەگـــەڵ 

بەبەرهەمێـــك. بیكـــەم  بكەمـــەوە 
ـــره وه   چاالكییـــه  هونه رییه كانـــی مامۆســـتا باكـــووری لێ
په یوه نـــدی  و  ده ناســـرێت  و  ده كات  گه شـــه   زیاتـــر 
هونه رمه ندانـــی  له گـــه ڵ  هونه رییانـــه ی  دۆســـتانه و 
) تیپـــی مۆســـیقای مه ولـــه وی( و هونه رمه ندانـــی 
دیكـــه ی شـــاری كۆیـــه و هه ولێـــر فراوانتـــر ده بێـــت، 

له ســـه ر ده ســـتی هونه رمه نـــد ئـــه م قوتابیانـــه  بۆیه كـــه م 
جـــار فێـــری مۆســـیقاده بن وه ك :

1/ زاهیر محه مه د ئیبراهیم )ڤیۆلۆن(
2/ئیبراهیم فه ره جوڵاڵ  )ڤیۆلۆن(

3/ ئه كره م باقی )عوود(
4/ سه ردار ئه حمه د)شمشاڵ(

5/ جان تۆماس )ده ف(
6/ نه شئه ت حه مید )ده ف(

7/ عه ونی عه لی مه ولود )ته پڵ(
8/كاكه  مه م قادر )عوود(

9/حه مید ئیسماعیل )كه مان(
10/ یوسف باكووری ) ئۆكۆردیۆن( 

ـــه ت  ـــه  زۆر به ئه مان ـــی ك ـــه  قوتابییه كان ـــه  ل یه كێكـــی دیك
باكـــوری  مامۆســـتا  له ڕۆڵـــی  بـــاس  به ئه مه كـــه و   و 
ئامێـــری  له فێركردنـــی  هه بـــووه   ڕۆڵـــی  كـــه   ده كات 
ئه حمـــه د  ســـه ردار   ( هونه رمه نـــد  ئه ویـــش  موزیكـــدا 
ــتا  ــت: )مامۆسـ ــاڵ 1945 _2019/3/17( ده ڵێـ عه بدولـ
باكـــووری ده ورێكـــی ســـه ره كی هه بـــوو كـــه  بگه مـــه  ئـــه و 

پایـــه  و ببـــم بـــه  هونه رمه نـــد(.
ــاری  ــه ی شـ ــه و هونه رمه ندانـ ــووه  لـ ــك بـ ــووری یه كێـ  باكـ
كۆیـــه  له گـــه ڵ هونه رمه نـــد )ســـێوه ( به شـــداری هـــه ردوو 
ئاهه نگـــی شـــاری هه ولێـــر و كۆیـــە کـــردووە لـــە ســـاڵی 
ـــی  ـــان لێكه وتووان ـــۆ زی ـــه وه  ب )1957( بۆكۆمـــه ك كۆكردن

الفاوه كـــه ی شـــاری ســـلێمانی.
مامۆســـتایه تیه كه ی  كاری  وه ك   )1961( له ســـاڵی 
ڕاژه كـــه ی ده گوازرێتـــه وه  بـــۆ شـــاری هه ولێـــر و نیشـــته جێ 
هونـــه ر  وتنـــه وه و  وانـــه   بواره كـــه دا  له هـــه ردوو  ده بێـــت، 
بـــه رده وام ده بێـــت، باكـــووری خاوه نـــی كه ســـایه تییه كی 
هێمـــن و له ســـه ر خـــۆ بـــوو،  هه میشـــه  حـــه زی له گه شـــت 
یـــاران  و  دۆســـت  كۆبوونـــه وه ی  كـــۆڕو  و  ســـه یران  و 
خـــۆی  كرابێـــت  بانگهێشـــت  شـــوێنێك  له هـــه ر   بـــووه ، 
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و عووده كـــه ی لـــه وێ بـــوون و خۆشـــیی و شـــادی و 
ـــه   ـــیوه و هه میش ـــووان به خش ـــی ئاماده ب ـــه  ڕۆح ـــده ی ب خه ن
هونه رمه نـــد  بـــووه   ،  گه شـــبین  خۆشویســـتووه  ژیانـــی 
دوای ئـــه و مێـــژووه  جـــوان و پرشـــنگداره  له ناوه ڕاســـتی 
ســـاڵی نه وه ده كانـــه وه  خـــۆی زیاتـــر ســـه رقاڵی نووســـین 
ــه   ــدووه ، جگـ ــاپ گه یانـ ــی به چـ ــد كتێبێكـ ــردووه ، چه نـ كـ
هه بـــووه ،  نوســـینی  و  وتـــار  گۆڤـــاره كان  له ڕۆژنامـــه و 
بـــۆ خامـــه ی جوانـــی و خه رمـــان به ره كـــه ت  ســـوپاس 
كه بـــه و به رهه مـــه  جوانانـــه  كتێبخانـــه ی كـــوردی ئـــاوه دان 

كردۆتـــه وه  :
ـــی  ـــووه  له زمان ـــڕان ب ـــی، بابه تێكـــی وه رگێ ـــه م كتێب 1/ یه ك
)چۆنیه تـــی  به نـــاوی  كـــوردی  بـــۆ  ئینگلیزییـــه وه  

گۆرانـــی گوتـــن(
ــره كان(  ــژه  نه مـ 2/ ســـێ بـــه رگ لـــه  كتێبـــی )گۆرانیبێـ
هه ڵدانـــه وه ی  و،  الپـــه ڕه    )699( لـــه   پێكهاتـــووه   كـــه  
هونه رمه نـــدی   )47  ( شـــیرینه كانی  و  جـــوان  الپـــه ره  

. ن ه كه مـــا نه ته و
كـــوردی  گۆرانـــی  هه نـــدێ  چیرۆكـــی  كتێبـــی   /3

ڕه ســـه ن.
4/ كتێبـــی ته مه نێـــك، گۆرانـــی و ئـــاوازو مۆســـیقا و 

ــخوانی. خۆشـ
5/ كتێبـــی تیپـــی مۆســـیقای باواجـــی كۆیـــه  لـــه  )1957 

تـــا 2008(
6/ كتێبـــی ئیزگـــه ، مێـــژووی دامه زراندنـــی ڕادیـــۆی 

به غـــدای عه ره بـــی و به شـــی كـــوردی.
مامۆســـتا باكـــووری به هـــۆی ئـــه و ئه زموونـــه  دوورو درێـــژ 
ــوود  ــه  سـ ــه رچاوه و هه میشـ ــه  سـ ــه ر بۆتـ ــژه  له هونـ و لێوریـ
ئه رشـــیفێكی  خاوه نـــی  و  وه رگیـــراوه   له زانیارییه كانـــی 
زۆر ده وڵه مه نـــدی بـــواری هونـــه ری موزیـــك و گۆرانـــی 

كوردییـــه وه ك ) وێنـــه  و قه وانـــی گرامافـــۆن( ،
هونه رمه نـــد له مـــاوه ی ژیانـــی هونه ریـــدا چه ندجارێـــك 

ڕێـــز  و  به خشـــراوه و  پـــێ  ڕێزلێنانـــی  خه اڵتـــی 
خاوه نـــی  هه روه هـــا  گیـــراوه ،  هونـــه ری  له مێـــژووی 
ـــاڵی )2010(  ـــه  له س ـــێ (ی ـــی )مامل ـــن خه اڵت دووه می
وه   ماملـــێ  هونـــه ری  مه ڵبه نـــدی  كه له الیـــه ن 
یه كێكـــه   هونه رمه نـــد  باكـــووری  پێبه خشـــراوه و، 
مه قـــام(  )بنكـــه ی  دامه زرێنـــه ری  ده ســـته ی  لـــه  

. هه ولێـــر  له شـــاری 
ـــوون و  ـــک ب ـــی نزی ـــەی لێ ـــەو هونەرمەندان ـــەبارەت ب س
ســـەربوردەی خۆشەویســـتی خـــۆی و شـــەماڵ ســـائیب 

ـــاس دەکات: ـــەم شـــێوەیە ب ب
 یادگاریـــم لەگـــەڵ هونەرمەنـــدە نەمـــرەكان هەیـــە، 
كاتێـــك كـــە چوومـــە ئێزگـــەی بەغـــدا هاوڕێیەتـــم 
ـــرد وەك “شـــەماڵ ســـایب و  ـــان پەیداك لەگـــەڵ هەمووی
ـــق.  ـــر تۆفی ـــێروان و تاهی ـــرین ش ـــەردان و نەس ـــی م عەل
و  “ئەڵمـــاس محەمـــەد  ماڵـــی  دەچووینـــە  شـــەوانە 
نەســـرین شـــێروان” گۆرانیمـــان دەگـــوت و قســـەی 
خۆشـــمان دەكـــرد، بـــەاڵم زیاتـــر لەگـــەڵ شـــەماڵ ســـایب 
هـــاوڕێ بـــووم و یـــادگاری خۆشـــم لەگەڵـــی هەیـــە.
ــمان  ــائیب خۆشـ ــەماڵ سـ ــن و شـ ــوو مـ کچێـــک هەبـ
دەویســـت، ئـــەو كچـــە )فەوزیـــە محەمەد(یـــە ئەویـــش 
بـــوو مـــن  بـــوو لەگەڵمـــان زۆر جـــوان  هونەرمەنـــد 
خۆشـــم دەویســـت لەبـــەر ئـــەوەی زۆر جـــوان بـــوو، بـــەاڵم 
شـــەماڵ لەناخـــەوە خۆشـــی دەویســـت كاتێـــك دەچـــووە 
ماڵـــی ئەڵمـــاس محەمـــەد منیـــش لەبـــەر شـــەماڵ 
دەچـــووم لەگەڵـــی، شـــەماڵ ســـایب گۆرانـــی )هـــەرێ 
ــەماڵ  ــە شـ ــە گـــوت، چونكـ ــەر فەوزیـ لەیلـــێ(ی لەبـ
ـــوو  ـــی هەب ـــت و گۆرانیەك ـــە ببینێ ـــەوەی فەوزی ـــش ئ پێ

بەنـــاوی )لەیلـــێ(.
تێبینـــی: ســـوود لـــە نووســـینێکی بەڕێـــز جه مالـــی 
 2021/6/16 رۆژی   کـــە  وەرگیـــراوە  ده الك 

باڵوکراوەتـــەوە
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شـــاجوانی پێشـــووی رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و كچـــە 
ــد  ــی( رایگەیانـ ــام حەجـ ــی )ئەحـ ــدكاری مەغریبـ راگەیانـ
كـــە لـــە ئێســـتاوە خەریكـــی خۆئامادەكردنـــە بـــۆ ئەنجامدانـــی چەنـــد 
پرۆژەیەكـــی نـــوێ، كـــە جیاوازتـــر بێـــت لـــەو كارانـــەی پێشـــتری و، پێـــی 

وایـــە كەســـێكە دەتوانێـــت بەرپرســـیارێتی هەڵبگرێـــت.
ـــە سرووشـــتی  ـــە كەســـایەتیی خـــۆی، ئەحـــام دەڵێـــت: »مـــن ب ســـەبارەت ب
خـــۆم كەســـێكی هێمنـــم، تەنانـــەت كاتێكیـــش خۆشـــی دەردەبـــڕم، بینینـــی 
ـــی و ئاســـوودەیی  ـــە كامەران ـــە دڵخۆشـــی، وا دەكات هەســـت ب ـــك ب خەڵ
ــا  ــم، جـ ــییەكانیان بـ ــۆكاری خۆشـ ــن هـ ــك مـ ــی كاتێـ ــەم، بەتایبەتـ بكـ
ئەگـــەر ئەمـــە لـــە رێگـــەی راگەیاندنـــەوە بێـــت، یـــان لـــە رێـــگای كارە 
خێرخوازییەكانـــم كـــە لـــە چوارچێـــوەی رێكخـــراوی )احـــام الطفولـــة(ەوە 

پێشكەشـــیان دەكـــەم«.
ئەحـــام بـــاس لـــە هێڵـــە ســـوورەكان دەكات لـــە ژیانـــی پیشـــەیی 

خۆیـــدا و دەڵێـــت:
»مـــن كەســـێكی بـــە جورئەتـــم لـــە هەنگاوەكانـــم بـــەرەو دواڕۆژ، 
نامـــەوێ كارێـــك ئەنجـــام بـــدەم كـــە قەناعەتـــم پێـــی نەبێـــت، ژیانێكـــی 
ـــە سیســـتەمی  ـــەوەی هیـــچ گۆڕانكارییـــەك ل ـــێ ئ ـــم ب ئاســـایی دەژی
ـــە رەخنـــەی كەســـانی  ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــدەم، ب ژیانـــی تایبەتیـــم ئەنجـــام ب

ـــم«. ـــاوا ب ـــەر ئ ـــەوێ ه ـــم دەم ـــن چۆن ـــەوە، م دیكـــە دووركەوم
 لـــە وەاڵمـــی پرســـیارێك ســـەبارەت بـــە یارییەكانـــی مۆندیـــال كـــە 
بـــەردەوام ســـەیری یارییەكانـــی دەكـــرد، بەتایبەتـــی یارییەكانـــی 
مـــن  »بێگومـــان  دەڵێـــت:  حەجـــی  ئەحـــام  مەغریـــب، 
یەكێـــك بـــووم لـــە هانـــدەرە سەرســـەختەكانی هەڵبـــژاردەی 
ـــوون و  ـــەوەی ســـەركەوتوو نەب ـــب كـــە ســـەرەڕای ئ مەغری
خەونەكانـــی ئێمەیـــان نەهێنـــا دی، بـــەاڵم شـــانازییان 
مـــن  مەغریـــب  دوای  لـــە  بـــەاڵم  دەكـــەم،  پێـــوە 
هانـــدەری هەڵبـــژاردەی فەرەنســـام، چونكـــە لـــەو 
واڵتـــە دەژیـــم و ســـااڵنێكی زۆری تەمەنـــم 
لـــەوێ بەســـەر بـــردووە، هەروەهـــا لـــە بـــواری 
بەهێـــزە  هەڵبژاردەیەكـــی  یاریكردنیـــش 
ســـەرەكیی  پاڵێوراوێكـــی  وایـــە  پێـــم  و 

بەدەســـتهێنانی مۆندیالـــە«.
 

فەرەنسا پاڵێوراوێكی 
سەرەكیی بەدەستهێنانی 
مۆندیالە

ئەحالم بۆ گواڵن: 
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لــە ســاڵیادی لەدایكبوونــی خانمــە ئەكتــەری ناســراوی بۆڵیــۆد )هومــا قوریشــی( 
ژمارەیەكــی زۆری ئەســتێرەكانی بۆڵیــۆد ئامــادە بــوون و ژمارەیەكــی زۆریشــیان لــە 

رێگــەی بروســكەوە پیرۆزبایــی خۆیــان پێشــكەش كــرد.
هــەر بــەم بۆنەیــەوە هومــا لــە رێــگای تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی ئەنســتگارامەوە بــەردەوام 
زۆری  بەشــێكی  هەرچەنــدە  دەدایــەوە،  خــۆی  هەوادارانــی  و  جەمــاوەر  وەاڵمــی 

پرســیارەكانیان پەیوەندیــی بــە كەســایەتیی خۆیــەوە هەبــوو دوور لــە هونــەر و 
دەربــارەی  زۆر  پرســیاری  كــە  بابەتانــەی  لــەو  یەكێــك  نوانــدن، 

بــوو  كــرا، سیســتمی خۆراكــی تایبەتــی خــۆی 
ــە هێشــتنەوەی  ــەرەكییە ل ــە هۆكارێكــی س ك

لەشــی بــە جوانــی.
لــە  هومــا  بابەتــە  بــەم  ســەبارەت 
دوای  »لــە  دەڵێــت:  ئەنســتگارام 
و  كارەكان  نوێتریــن  بابەتــی 
زیاتــر  جەمــاوەر  جلوبــەرگ، 
پرســیاری خۆراكــی تەندروســتیم 
پرســیارەكانیش  و  دەكــەن  لــێ 
جۆراوجــۆرن، بۆیــە بــە پێویســتم 
خۆراكانــە  ئــەو  لیســتی  زانــی 
باڵوبكەمــەوە كــە لــە سیســتمی 
خۆراكیــی منــدا بــە بەردەوامــی 
ئێســتا  تــا  ئەمــەش  هەیــە، 
بــەاڵم  بــووە،  نهێنییــەك  وەك 
دایكبوونمــەوە  لــە  بەبۆنــەی 
ئاشــكرای  جەمــاوەر  بــۆ 
مــن  هەرچەنــدە  دەكــەم، 
پێموایــە خواردنــی تەندروســت 
بابەتێــك نییــە كــە ببێتــە هــۆی 
توڕەبوونــی هونەرمەنــد، چونكــە 

ــە  ــار وا پێویســت دەكات ك زۆر ج
خۆشــی  تامــی  و  تەندروســتی 

خــواردن تــا راددەیــەك تێكــەڵ بێــت، 
ئەمــەش وادەكات كــە جــاری وا هەیــە 

قوربانــی بــە یەكیــان بدەیــت، لــە نێــوان 
تەندروســت«. خواردنــی  یــان  تــام 

لــە درێــژەی پۆســتەكەیدا هومــا  هــەر 
دەڵێــت: »مــن هەمیشــە هانــی خواردنــی 

تەندروســت و پــاك دەدەم، ئەمــەش یەكێكــی 
نهێنــی  كــە  هۆكارانــەی  لــەو  بــوو  دیكــە 
بكــەم.« ئاشــكرا  تەندروســتییەكەم  خواردنــە 

 

هوما لە ئەنستاگرام 
وەاڵمی جەماوەر دەداتەوە
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هونـــەر داینەمـــۆی جوانكردنـــی ژیانـــی مرۆڤایەتییە، 
كـــە لـــە كۆنـــەوە تـــا ئێســـتا و بـــۆ داهاتـــووش، 
بەگوێـــرەی دۆخ و پێشـــوەچوونەكان، گۆڕانـــكاری 
بەســـەرادا دێـــت، بـــەاڵم پەیامەكـــەی پەیامـــی 
مرۆڤایەتـــی و خۆشەویســـتی و ژیاندۆســـتییە.
نـــەوەی رابـــردوو، كـــە ئێمـــە بـــە بـــاوان ناویـــان 
دەبەیـــن، پێـــش ئەوانیـــش و تـــا دەگاتـــە 
ســـەردەمی فۆلكلـــۆر و دەستاودەســـت و 
دەمـــاودەم هاتنـــی هونـــەرەكان، بەتایبـــەت 
هونـــەری  لـــە  مەبەســـت  لێـــرە  كـــە 
موزیـــك و گۆرانییـــە، ســـەرمایەیەكی زۆری 
هونەرییـــان بەســـەریەكەوە نـــاوە و پێشكەشـــی نـــەوەی 
گەوهـــەری  كارەكانیـــان  و،  كـــردووە  ئەمڕۆمانیـــان 

ــان. ــاو رۆحمـ ــە نـ ــەنن و رۆ چوونەتـ ــرخ و رەسـ بەنـ
و  ژیـــان  ســـتایلی  لـــە  گۆڕانكارییـــەكان  بـــەاڵم 
ـــدن  ـــی گەیان ـــا و ئامرازەكان پێشـــكەوتنەكانی تەكنەلۆژی
لـــە  مرۆڤایەتـــی  هەمـــوو  جیهانگەراییـــەی  ئـــەو  و 
دیوەخانێكـــدا كـــۆ كـــردەوە، وای كـــردووە گۆڕانـــكاری 
بەســـەر شـــێوازی ئـــەم هونەرەشـــدا بێـــت و بەشـــێك لـــە 
رەســـەنایەتی ون بـــكات و بەرگێكـــی دیكـــەی مۆدێرنـــی 
كـــە  بـــكات،  خۆیـــدا  بەبـــەر  نێونەتەوەیـــی  تەنانەتـــی 
پێویســـتە لـــەم خاڵـــەدا زۆر هەســـتیار و هۆشـــیار بیـــن 
ببێتـــە  كـــوردی  هونـــەری  رەســـەنایەتیی  نەهێڵیـــن  و، 
قوربانیـــی پێشـــوەچوونەكانی رۆژگار و بكەوێتـــە ژێـــر 
كاریگەریـــی هونـــەری دەرەكـــی، بەتایبـــەت ئـــەو 
نەتەوانـــەی واڵتەكانیـــان خاكـــی كوردســـتانیان 

داگیـــر كـــردووە. 
 ناكۆكـــی و گلەیـــی و گازانـــدە 
ئـــەم  ســـەرنجی  و  تێبینـــی  و 
دوو نەوەیـــەی بـــاوان 

و نـــەوی ئەمـــڕۆ لـــە كار و شـــێوازی كارەكانیانـــدا 
ســـەردەمی  هونەرمەندانـــی  لـــە  زۆر  و،  دەبینرێـــت 
بـــاوان، گلەییـــان لـــە رەوشـــی گۆرانـــی و موزیكـــی 
ـــدە  ـــە هونەرمەن ـــە، بەپێچەوانەشـــەوە زۆر ل ئەمـــڕۆ هەی
گەنجەكانـــی ئەمـــڕۆش گلەیـــی و رەخنـــە لـــە ســـتایلی 
ـــن و بەشـــێكیش  ـــی دێری ـــێ دەگـــرن. هونەرمەندان دوێن
ـــی  ـــە هـــەوای عاتیفیـــی بۆچوونەكان ـــە گەنجـــەكان ب ل
دوێنـــێ دەڵێـــن موزیكـــی ئەمـــڕۆ تووشـــی ڤایـــرۆس 
ئـــەم  پێچەوانـــەی  بـــە  بـــووە،  سەرلێشـــێواوی  و 
بۆچوونـــەش، هونەرمەندانـــی ئەمـــڕۆ، كـــە بەشـــی 
ـــن،  ـــەرە جوانەكان ـــان دەرچـــووی ئەكادیمـــی و هون زۆری
دەڵێـــن نەخێـــر، بۆچـــی هونـــەری دوێنـــێ هێنـــدە بێگـــەرد 
ـــانازی؟  ـــەی ش ـــە مای ـــە ببێت ـــووە ك ـــوان ب و ســـاف و ج
نییـــە،  دروســـت  و  رەوا  هەرگیـــز  تێكگیرانـــە  ئـــەم 
نـــەوەی  نەوەیـــەك  هـــەر  كـــە  ئەوەیـــە،  دروســـت 
ســـەردەمی خۆیەتـــی، بـــەاڵم لـــەو نێوانـــەدا ئەزمـــوون و 
یەكترتەواوكـــردن هەیـــە، هونەرمەندانـــی دوێنـــێ بـــەو 
هەمـــوو بەرهـــەم و ئـــەدا و ئەزموونـــە زۆرەوە، دەبـــێ 
وەك پشـــتیوان و ســـەرچاوە و فەرهەنـــگ ببینرێـــن 
ئەزموونەكانیـــان  و  بەرهەمەكانیـــان  لـــە  ســـوود  و 
وەربگیرێـــت، هونەرمەندانـــی ئەمـــڕۆش ئـــەوان وەك 
ـــان  ـــن و پەندی ـــان ببین ـــۆ خۆی پێشـــەنگ و ســـەرچاوە ب
لـــێ وەربگـــرن و لێیانـــەوە فێـــر ببـــن، ئینجـــا بیانكـــەم 
بـــە ئیلهـــام بـــۆ كارەكانـــی خۆیـــان و ناتەواوییەكانـــی 
ــتر  ــن باشـ ــە دەتوانـ ــەوە، بەمـ ــڕ بكەنـ ــێ پـ ــی پـ خۆیانـ

ــن.  ــر ببـ ــن و بەرزتـ ــگاو بنێـ هەنـ
هەرچـــی هونەرمەندانـــی پێشـــوون، ئەمانیـــش دەبـــێ 
ئـــەم واقیعـــە قبـــووڵ بكـــەن، كـــە نـــەوەی ئەمـــڕۆ 
ـــە ســـەردەمی  ـــاوازە ل ـــەواو جی ـــە ســـەردەمێكی ت ســـەر ب
ـــە  ـــەكان ل ـــێ لەگـــەڵ گۆڕانكاریی ـــە پ ـــێ ب ـــەوان و پ ئ

هونەر لە نێوان 
نەوەی دوێنێ و نەوەی ئەمڕۆدا
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ـــت  ـــە هونەریشـــدا دەبێ ـــكاری ل ـــان، گۆڕان ـــتایلی ژی س
و ســـەلیقەی هونەریـــی نـــەوەی ئەمـــڕۆ لـــەوەی پێشـــتر 

جیـــاواز دەبێـــت.
ـــە،  ـــڕۆ رەوا نیی ـــەردەمی ئەم ـــەوەی س ـــەوەی ن رەتكردن
ـــەاڵم دەكـــرێ بەرچاوڕوونـــی و زەخیـــرەی هونەرییـــان  ب
پـــێ بدرێـــت، بـــۆ ئـــەوەی پارێـــزگاری لـــە رەســـەنایەتیی 

هونـــەری كـــوردی بكـــەن و پێشـــی بخـــەن.
ــۆ  ــن و بـ ــەك بگەیەندرێـ ــەوە بەیـ ــەردوو نـ ــت هـ  دەكرێـ
ــەو  ــن، ئـ ــوودیان لـــێ وەربگریـ ئەمـــڕۆ و ئاینـــدەش سـ
دووری و دڕدۆنگییـــەی نێـــوان ئـــەو دوو جەمســـەرەی 
ــتن  ــە دانیشـ ــتی بـ ــڕۆ و دوێنـــێ، پێویسـ ــەوەی ئەمـ نـ
لـــە  گۆڕانـــكاری  زۆر  هەیـــە،  لێكتێگەیشـــتن  و 
تەكنەلۆجیـــادا  و  هونـــەر  و  موزیـــك  كەشـــوهەوای 
ـــەو بەخشـــش  رووی داوە، پێویســـتە هـــەردووال ســـوود ل
ــی  ــەن و پێشـ ــری بكـ ــرن و جوانتـ ــە وەربگـ و ئەزموونـ

بخـــەن.
بـــە  ئامـــاژە  ئەگـــەر  خۆیەتـــی  جێـــی  لـــە  بـــەاڵم 
هەقیقەتێـــك بكەیـــن، كـــە هونـــەر لـــە رابـــردوودا و 
رەســـەنایەتیی  مۆركێكـــی  دوێنـــێ  هونەرمەندانـــی 
ـــە  ـــرا ل ـــوو، هیـــچ هونەرمەندێـــك نەیدەوێ كوردییـــان هەب
رێچكـــەی رەســـەنایەتی البـــدات، مەگـــەر یەكێـــك كـــە 
ـــی  ـــەری ئەوان ـــە هون ـــا و ســـوودی ل داهێنانێكـــی كردب
هونـــەری  خزمـــەت  خســـتبایە  و  وەرگرتبـــا  دیكـــە 
لـــەو  الیـــەك چێژیـــان  بەمـــەش هەمـــوو  كـــوردی، 
هونـــەرە دەبـــرد، كـــە گوزارشـــتی لـــە خـــەم و ســـۆز 
و دیـــدگای كـــورد دەكـــرد، بـــەاڵم بەشـــێكی نـــەوەی 
ئەمـــڕۆ، دەبینیـــن دەكەونـــە ژێـــر كاریگەریـــی دەرەكـــی، 

یـــان ئـــاواز و تێكســـتی دەرەكـــی بەكاردەهێنـــن نـــەك 
ـــە  ـــی )هەڵبەت خۆماڵ

گوتـــم بەشـــێكی نـــەك هەمـــووی(، بەمـــەش 
و  دەچێـــت  تێـــك  كـــوردەواری  میزاجـــی 
گوێمـــان لـــە شـــتی نامـــۆ و نـــا الیـــەق بـــە 
زەوقـــی كـــوردەواری دەبێـــت. ئەمـــە هـــەر لـــە 
ســـتایلی  و  جلوبـــەرگ  لـــە  نییـــە،  هونـــەردا 
ــێكە و  ــە بەشـ ــەاڵم ئەمـ ــە، بـ ــدا هەیـ ژیانكردنیشـ
ئەمـــڕۆ،  هونەرمەندانـــی  و  هونـــەر  زۆرینـــەی 
بـــە لەبەرچاوگرتنـــی پێشـــكەوتنەكانی رۆژگار 
دەكـــەن،  هونـــەر  تەكنەلۆژیـــا،  ئامرازەكانـــی  و 
پێـــوە دەهێڵـــن و  بـــەاڵم مۆركـــی كوردەواریـــی 
نابـــن بـــە الســـاییكەرەوەی كوێرانـــە و ناچنەســـەر 

بیانـــی. پارســـەنگی 
و  یەكترخوێندنـــەوە  و  یەكتروەرگتـــن  ئەگـــەر 
گلەییانـــەش  ئـــەم  هەبێـــت،  یەكترتەواوكـــردن 
لـــە شـــوێنی خۆیانـــدا چارەســـەر دەكرێـــن، ئـــەو 
دەكرێـــن،  تـــەواو  دەشـــبن،  كەموكووڕییانـــەی 
ئـــەو الدانانـــەی لـــە چوارچێـــوەی رەســـەنایەتیی 
هونـــەردا روو دەدات، دەهێنرێتـــەوە ســـەر راســـتەڕێ 
و جارێكـــی دیكـــە رۆحێكـــی نـــوێ و تـــازە بەبـــەر 
كوردەواریـــدا  كولتـــووری  و  كەلەپـــوور  و  هونـــەر 
بناغەیـــە  ئـــەو  لەســـەر  دیوارێـــك  و  دەكرێتـــەوە 

هەڵدەچنرێـــت، كـــە باوانمـــان لـــە دەســـتەبژێری 
هونەرمەنـــدان لـــە دوێنێـــدا بناغـــەی 

پتەویـــان بـــۆ دانـــاوە.

فەرهەنگ غەفوور
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هونەری كاریكاتێر
هێڵ  بە  پشت  سەرەكی  شێوەیەكی  بە  هونەرە  ئەم 
تانە  و  تیر  و  ڕەخنە  هونەری  دەبەستێت.  خاڵ  و 
باشترین مەیدانی  توانج گرتنە. ڕۆژنامەگەری  و 
هاتنە دەستی هونەری كاریكاتێرە. هونەری گاڵتە 
و گەپە، زێدەڕۆیی لە پیشاندانی سیما و شێوەی 
ئاسایی كەس یان تەنێك یان بەشێكی كەس و تەنەكە 
لە  ئامانجەیە  بەو  كردنەی  زێدەڕۆیی  ئەم  دەكات، 
هونەری  ئابووری،  سیاسی،  كۆمەاڵیەتی،  ڕووی 
و هی دیكەوە، تیری ڕەخنە بهاوێژێت. هیچ وتار 
ڕۆژنامەوانی  ڕیپۆرتاژێكی  تەنانەت  و  ڕاپۆرت  و 
لە ڕووی ڕەخنە گرتنەوە، شان لە شانی هونەری 
كاریكاتێر نادات. هێڵ و شێوە لە هونەری كاریكاتێردا 

نائاساییە و چەشنی تەلیسم كاری خۆی دەكات.

ئا/ تاریق كارێزی

كەس  یەكەمین  ئیتالی،  هونەرمەندێكی  وەك  مۆسینی 
بوو ئەو هونەرەی لە سەدەی حەڤدەم داهێنا. نیگاركێش 
)لۆرینزۆ  فەرەنسی  كاریكاتێریستی  و  پەیكەرتاش  و 
ئەم  لە ساڵی 1646دا  بوو  یەكەمین كەس  برنینی(ش، 
هونەرەی بە گەلی فەرەنسا ناساند. لەوە دوا، كاریكاتێر 
بەرەو  پاشان  ئەوروپا،  واڵتانی  بەرەو  سەرەتا  هونەر  وەك 
كردنی  گەشە  لەگەڵ  هاویشت.  پەلی  جیهان  هەموو 

ڕۆژنامەوانی، هونەری كاریكاتێریش گەشەی كرد.
ئەم هونەرە دەچێتە ژێر چەتری هونەری شێوەكارییەوە، 
تێكەڵەیەكە لە تەڕدەستی لە بەكار هێنانی هێڵ، بوێری لە 
گوتن و ڕەخنە گرتن بە زمانی ستاتیكا، لە پاڵ ڕۆحی 
بە  كاریكاتێر  هونەرمەندی  جەفەنگ.  و  گاڵتەخوازی 
كون  و  كوڕی  و  كەم  كەسەوەیە،  زەقی  خاڵێكی  دوای 
باری كۆمەاڵیەتی، سیاسی، ڕۆشنبیری،  و كەلەبەری 
ئابووری و هەمەجۆر الیەنی دیكەی كۆمەڵ دەقۆزێتەوە، 

بۆ ئەوەی تیری خۆی بهاوێژێت.
لە سەدەی بیستەمدا لە ئامێزی ڕۆژنامەگەریی كوردیدا 
هونەری كاریكارتێری كوردی پەیدا بوو، پاشان گەشەی 
كرد. ڕەنگە سەرەتای ئەو هونەرە لە نێو ڕۆژنامەوانیی 
كوردیدا بۆ ناوەڕاستی سەدەی بیستەم بگەڕێتەوە، بەاڵم 
لە سااڵنی حەفتا و هەشتای سەدەكەدا، كاریكارتێریست 
سایەی  لە  دواوە،  بە  1991یش  ساڵی  لە  بوون.  پەیدا 
كوردستانی  باشووری  سێی  لەسەر  دوو  ئازادییەی  ئەو 
و ڕۆژنامەوانیی كوردستان گەشەیەكی  گرتەوە، میدیا 
گۆڤار  چەندین  ڕابردوودا  ساڵی   32 لە  كرد،  زۆری 
كوردستاندا  لە  كاریكارتێر  بە  تایبەت  ڕۆژنامەی  و 
دەرچوون. بەشێكی زۆر لەو پتر لە )4( هەزار ڕۆژنامە و 
گۆڤارەی لە ساڵی 1991 بە دواوە لە باشووری كوردستان 
دەرچوون، كاریكاتێریان باڵو دەكردەوە. بەم جۆرە هونەری 
كاریكاتێری كوردستان شەقڵی تایبەتی خۆی وەرگرت، 

گەلێك ناوی درەوشەدار لەم بوارەشدا پەیدا بوون.
 )Carico( وشەكە لە بنەڕەتدا لە هەردوو وشەی كاریكۆ
و كاریكاری )Caricare(ی زمانی ئیتالییەوە گەاڵڵە 
و  زێدەڕۆیی  واتە  ئیتالی  زمانی  لە  پەیڤە  ئەو  بووە. 
كاریكاتێر  گوترا  هونەرە  بەم  بۆیەش  كردن.  گەورە 
چونكە زێدەڕۆیی و شێواندن لە كێشانی وێنەی هەندێك 
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و  كردن  لەو گەورە  دەكرێت، مەبەستیش  سێمای كەسدا 
شێواندنە گاڵتە پێ كردن و پەالر وەشاندنە لە كەسەكە. 
واڵتێكی  بۆ  واڵتێكەوە  لە  گوتمان،  وەك  هونەرە،  ئەم 
بیستەمیشدا  سەدەی  لە  گواسترایەوە،  ئەوروپا  دیكەی 
ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  بەرەو  ڕۆژنامەگەرییەوە  ڕێی  لە 
ناوەڕاست هات. ڕەخنەگران كاریكاتێر دابەشی سەر سێ 

جۆر دەكەن:
یەك: كاریكاتێری واقیعی: ئەم جۆرە كاریكاتێرە زادەی 
ڕووداوی ڕۆژانەیە، داب و نەریت و هەڵسوكەوتی كۆمەڵ 
لە ڕووی كۆمەاڵیەتی و ئایین و سیاسەتەوە دەگوازێتەوە، 
مەرجیش نییە تیر و توانج بێت، بەڵكوو هەر بۆ كەیف و 

خۆشی دەكێشرێت و باڵو دەكرێتەوە.
نائاسایی  بیرۆكەی  و  وێنە  خەیاڵی:  كاریكاتێری  دوو: 
لە  و  خەیاڵی  شێوەیەكی  بە  كەس  وێنەی  دەكێشێت، 
نابەردەست دەكێشێت، بۆ نموونە وێنەی كەسێك  شوێنی 

لە سەر هەور یان لە سەر مانگدا دەكێشێت. 
سێ: كاریكاتێری سیاسی: بە شێوە و وێنەی گاڵتەجاڕانە 
ڕەخنە لە كاروباری سیاسی و ڕووداوی واقیعی دەگرێت، 
و  كردنەوەی ڕەوش  و ڕەت  ناڕەزایی  پیشاندانی  ئامانج 

حاڵەتێكە.
دابەش  ستایلەوە  و  شێوە  ڕووی  لە  كاریكاتێر  هونەری 

دەبێتە سەر سێ جۆر:
یەك: ئەو كاریكاتێرەی تەنیا بشت بە وێنە هێڵكارییەكی 
لەگەڵ  نووسینی  ئەوەی  بێ  دەبەستێت،  گاڵتەجاڕانە 
بێت. ئەمەش بنەچەی هونەری كاریكاتێرە كە تێیدا وێنە 

و قەڵەمكێش خۆی قسە دەكات.
دوو: ئەم جۆرەیان پشت بە دەقی تەنزامێز دەبەستێت، بە 
نووسین تانە و توانج و پەالر تێ دەگیرێت، بۆ زیاتر ڕوون 

كردنەوەش، وێنە و قەڵەمكێشییەكی دەخرێتە سەر.
بیرۆكە  كاریكاتێر  وێنەیەكی  زنجیرە  جۆرەدا  لەم  سێ: 
پتر  كاریكاتێر  ستایلەی  ئەم  دەگێڕنەوە.  چیرۆكێك  یان 
لە سااڵنی پەنجای سەدەی بیستەمدا باو بوو. چەشنی 

سیناریۆی كاریكاتێر بوو.
لە ڕووی شێوازیشەوە، هونەری كاریكاتێر دابەش دەبێتە 

سەر سێ تەوەر:
یەك: كاریكاتێری گاڵتەجاڕ: ئەم شێوازی كاریكاتێرە لە 

جیهانی سیاسەتدا باوە. سیاسەتوان و سیاسەتمەداران بە 
جەستەیان،  ئەندامانی  كردنەوەی  بچووك  و  كردنەوە  زل 
دەخرێنە بەر تیر و تانەی كاریكاتێریست، ئامانج ئاراستە 
كردنی تیری ڕەخنە و گاڵتە كردنە بە كەسانی سیاسی 

كە لە هەڵوێست و كرداردا بە الڕێدا دەڕۆن.
دوو: كاریكاتێری بێزەوەر: ئەم جۆرە كاریكاتێرە بە دەوری 
و  ئەرستۆكرات  و  دەوڵەمەند  و  دارا  كەسانی  ڕووداوی 
سەرمایەداردا دەخولێتەوە، ئامانج گاڵتە كردن بە ئایدیا و 
بۆچوون و شێوەی بیر كردنەوە و ستایلی ژیان و داب و 
نەریتیانە، بە شێوەی ناشیرین و بێزەوەر وێنەیان دەكێشرێت، 
بۆ ئەوەی بكرێنە بەندی زەمانە و لە نێو خەڵك ناویان 

بزڕێندرێت.
سێ: كاریكاتێری نوێ: لە میدیای ڕۆژاوادا ئەم جۆرە 
برەوی  بیستەمدا  سەدەی  چلی  سااڵنی  لە  كاریكاتێرە 
ژیان  بوارێكی  هەموو  كاریكاتێرە  جۆرە  ئەم  كرد.  پەیدا 
پێدانی هونەرەكە و  ئامانج گەشە  و ژینگە دەگرێتەوە، 

گەیاندنی بیرۆكەی پێكەنیناوییە بە خەڵكە.
وەك  بنەڕەتدا،  لە  هونەرە  ئەم  تەكنیكەوە  ڕووی  لە 
كە  دەبەستێت،  خاڵ  و  هێڵ  بە  پشت  گوتمان،  پێشتر 
هونەرمەندی  لە  تەڕدەستی  و  كارامە  ڕادەیەك  چ  تا 
كردنی  گەشە  پێی  بە  دەنوێنێت.  خۆی  كاریكاتێردا 
هونەری  چاپ،  تەكنیكی  و  ڕۆژنامەوانی  هونەری 
كاریكاتێر هاوشانی ئەوان لە ڕووی بابەت و تەكنیكەوە 
لەگەڵ  بیستەمدا،  سەدەی  كۆتایی  لە  كرد.  گەشەی 
پەیدا بوونی تەكنیكی كۆمپیووتەر، ئیدی هونەرمەندی 
كاریكاتێریست تەكنیكی كۆمپیووتەر و بەرنامەكانی نێو 
ئەو ئامێرە كارامە و فرە كار و فرە نایابە، دەرفەتی ئەوەیان 
بۆ كاریكاتێریست ڕەخساند سوود لەو تەكنیكە وەربگرێت. 
بەشێكی زۆر لە كاریكاتێریستان ئەمڕۆ كارامەیی خۆیان 
لە هونەری هێڵكاری و سەلیقەی كاریكاتێریانەی خۆیان 
تێكەڵ بە تەكنیكی كۆمپیووتەر دەكەن. بە تایبەتی لە 
ڕووی پڕ كردنەوەی ڕووبەری فیگەر بە ڕەنگ، سوودی 

زۆریان لە كۆمپیووتەر وەرگرتووە. 
كە  ئەوەیە  كاریكاتێر  تەكنیكی  تازەترین  بڵێین  دەكرێ 
كۆمپیووتەر تێیدا ئامێرێكە تەواوكەری قەڵەمی دەستی 

كاریكاتێریست.
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پێویستە كەسانێك بێنە پێش 
كە ئاشنا بن بە گرفتی یاریزانەكان

الڤان ئەحمەد:
سەرۆكی لقی سلێمانیی یەكیتی پاسكیلسواریی عێراقی

هەمـــووكات  ســـلێمانی  شـــاری  نـــەورۆزی  یانـــەی 
لـــە  بـــە یارییەكانـــی پاسكیلســـواری داوە  گرنگیـــی 
ــەش  ــی یانەكـ ــواریی كچانـ ــی پاسكیلسـ ــەی، تیپـ یانەكـ
یەكێـــك بـــووە لـــەو تیپانـــەی كـــە كارگیڕیـــی یانـــەی 
كچـــە  تواناكانـــی  بـــە  گرنگیـــی  بـــەردەوام  نـــەورۆز 
لووتكـــەی  لـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  داوە،  یاریزانەكانـــی 
ــن  ــش بـ ــی عەرەبییـ ــرە واڵتانـ ــی و بگـ ــی عێراقـ یانەكانـ
ــە  ــە پاشـ ــە كـ ــە هەیـ ــەم یانەیـ ــتێرەش لـ ــن ئەسـ و، چەندیـ

ــە، بـــۆ  ــنگدار چاوەڕوانیانـ ڕۆژێكـــی پرشـ
ئـــەوەی بگەنـــە لووتكـــەی ئـــەم یارییـــە 
ــتان  ــی كوردسـ ــتی یانەكانـ ــەر ئاسـ لەسـ
ئافرەتـــە  لـــەم  یەكیـــك  عێراقیـــش.  و 
وەرزشـــكارانەی كە هەم سەرپەرشـــتیاری 

تیپـــی پاسكیلســـواریی یانەكـــە و هەمیـــش ســـەرۆكی 
لقـــی ســـلێمانیی یەكێتـــی پاسكیلســـواریی عێراقییـــە 
و، بـــەردەوام ئاســـتی تیپەكـــەی لـــە بەرزبوونەوەدایـــە 
پێشـــووی  یاریزانـــی  ئەحمـــەد(ی  )الڤـــان  ئەویـــش 
پاسكیلســـواری هەڵبـــژاردەی عێراقـــە، كـــە بـــۆ مـــاوەی 
ـــەورۆز كـــردووە و خاوەنـــی  ـــۆ یانـــەی ن دە ســـاڵ یاریـــی ب
چەندیـــن ئەنجامـــی شایســـتەیە لەگـــەڵ یانـــەی نـــەورۆز 
چەندیـــن  بەشـــداریی  و  عێراقـــی  هەڵبـــژاردەی  و 
لـــە  كـــردووە،  ئاســـیایی  و  ئەوروپـــی  پاڵەوانێتیـــی 
نزیكـــەوە چەنـــد پرســـیارێكمان لـــێ كـــرد، ئەویـــش 
گۆڤـــاری  پرســـیارەكانی  وەاڵمـــی  جـــۆرە  بـــەم 

گواڵنـــی دایـــەوە.
دیمانە: كارزان كانەبی
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* بــە شــێوەیەكی گشــتی ئاســتی یاریــی پاسكیلســواری 
ــتان؟ ــارەكانی كوردس ــە ش ــت ل چــۆن دەبینی

ــە،  ــە ئاســتێكی باشــدا نیی ــن ل ــن بڵێی ــە ئێســتادا دەتوانی - ل
ئەگــەر باســی باشــییەكەی بكەیــن، ســااڵنە پاڵەوانێتیــی 
و،  عێــراق  ئاســتی  لەســەر  دەكرێتــەوە  پاسكیلســواری 
یاریزانەكانیــش بەشــداری دەكــەن، لــە رووی باشــنەبوونیش 
بودجــەوە  نەبوونــی  و  كۆرۆنــاوە  نەخۆشــیی  بەهــۆی 

بــووەوە. كــەم  دەرەوە  پاڵەوانێتــی 
* كەمیــی پاڵەوانێتــی تــا چەنــد دەبێتــە هــۆكار بــۆ ئــەوەی 

ئاســتی ئــەم یارییــە بەرەوپێــش نەچێــت؟
ــەك  ــە ی ــە مەشــقدا بێــت ل ــەردوام ل ــزان ب - زۆر گرنگــە یاری
ــت، ئەگــەر  ــەردەوام مەشــقی هەبێ ــە ب ــە شــەش رۆژ ب هەفت
بــەردەوام یاریــزان ئامــادە دەبێــت  ئــەم مەشــقەی هەبێــت، 
بــۆ خــول و پاڵەوانێتیــی دەرەوە، پێویســتە پاڵەوانێتــی زۆر 

بكرێتــەوە لــە ناوەخــۆ بــۆ ئــەوەی یاریــزان دانەنیشــێت.
* پێــت باشــە چــی بكرێــت بۆبەرەوپێشــبردنی ئــەم یارییــە لــە 

كوردســتان بــۆ ئــەوەی بگاتــە ئاســتێكی بــەرز؟
-زیاتــر پشــتگیریی ئــەو یانانــە بكرێــت كــە یاریزانــی تاكیــان 
هەیــە، چونكــە ئــەم یارییــە ئەگــەری زیاتــری هەیــە بــۆ 
بەشــداریكردن، لــە پاڵەوانێتیــی دەرەوە ئەنجامــی باشتریشــی 
بەشــداری  كــە  كــوردەكان  یاریزانــە  ئێســتاش  دەبێــت، 
پاڵەوانێتیــی دەرەوە دەكــەن، ئەنجامیــان باشــە لــە چــاو یارییــە 
بــە كۆمەڵــەكان، زیاتــر پشــتگیریی یاریزانــان بكرێــت بــە 
مــادی، یــان بــە خــەاڵت بــۆ ئــەوەی ئــارەزووی زیاتریــان 

هەبێــت لــە دەرەوەی عێــراق.
* گرفتی ئەم یارییە لە چیدا دەبینیت؟

- گرفتــی زۆر زەق ئەوەیــە كــە هەندێــك كات هەندێــك خەڵــك 
دادەنرێــت بــۆ ئــەو مەجالــە، كــە ئــەم وەرزشــەیان نەكــردووە بــۆ 
هەمــوو یارییــەكان نــەك یاریــی پاسكیلســواری، پێویســتە 
كەســانیك بێنــە پێــش، كــە خۆیــان لــە یارییەكــەدا بــن و بزانــن 
گرفتــی یاریزانــەكان لــە چیدایــە و بتوانــن زیاتــر خۆیــان 

بەرەوپێــش ببــەن.
* هەســت ناكەیــت ئەركــت قــورس بــووە، كــە ئێســتا بوویتــە 

ســەرۆكی لقــی پاسكیلســواریی شــاری ســلێمانی؟
بەرپرســیارێتییەك  یــان  ئەركێــك،  كاتێــك  راســتیدا  لــە   -
وەردەگریــت، بێگومــان ئەركــت زۆر زیاتــر دەبێــت، سوپاســی 
هەمــوو ئــەو كەســانە دەكــەم كــە متمانەیــان بــە مــن بەخشــی، 
تــا بتوانــم ببمــە جێگــەی متمانــەی ئــەوان بــۆ خزمەتكردنــی 
ــی  ــەوە و یارمەتی ــر بكەم ــی زیات ــم پاڵەوانێتی ــر و، بتوان زیات

ــن. ــر خزمــەت بكرێ ــدەم كــە پێویســتە زیات ــەو كەســانە ب ئ
* بــە نیــازی چیــت بــۆ داهاتــووی خــۆت وەكــو بەرپرســی 

یەكەمــی ئــەو یارییــە لــە شــاری ســلێمانی؟
- بەپێــی ئــەو توانــا داراییــەی كــە بۆمــان دانــراوە هــەوڵ 

بدەیــن چاالكییــەكان رێــك بخەیــن.
بــە  پشــت  كوردســتان  یانەكانــی  ئــەوەی  لەگــەڵ   *

ببەســتن؟ بیانــی  ڕاهێنەرانــی 
- بەڵــێ بەدڵنیاییــەوە لەگــەڵ ئــەوەم یانەكانــی كوردســتان 
ئــەو  چونكــە  ببەســتن،  بیانــی  ڕاهینــەری  بــە  پشــت 

ڕاهێنەرانــە زۆر بــە توانــان و دەتوانــن هاوكاریــی ڕاهێنــەری 
خۆمــان بكەیــن، بــۆ نوێبوونــەوەی ڕاهێنەرانیــش پێویســتە 

وەربگریــن. زیاتریــش  زانیاریــی 
* داواكاری و پێشــنیارت بــۆ الیەنــی بەرپرســی وەرزشــی 

چییــە؟
- زیاتــر پشــتگیریی یاریزانــە بەتوانــاكان بكــەن، كــە توانــای 
ــراق و دەرەوەش ئەنجامــی  ــە پاڵەوانێتــی عێ ــە ل ــان هەی ئەوەی
بــاش بەدەســت بهێنــن، و بــە پاســكیلی بــاش و لــەرووی 
مــاددی پشــتگیرییان بكرێــت، بــۆ ئــەوەی ئــەم وەكــو داهــات 

ــەم وەرزشــە. ــن ل وەرزش بكــەن و ســوودمەند ب
وەرزشــكارێكی  وەكــو  چییــە  وەرزشــیت  خەونــی   *

؟ ی ر ا سكیلســو پا
- بــەردەوام بــم و پاڵپشــتی ئــەو كەســانە بكــەم كــە دەیانەوێــت 
لــەوەش ســااڵنە  نــاو یاریــی پاسكیلســواری، جگــە  بێنــە 
باســی  ئــەوەی  بــۆ  دەكــەم  قوتابخانــەكان  ســەردانی  مــن 
ــەكان پشــتیگریی  ــۆ بكــەم، هیــوادارم خێزان ــان ب ــەو یارییەی ئ
كچەكانیــان بكــەن لــەم یارییــەدا بــۆ هــەر وەرزشــێكی دیكــە.

* بۆچی كچان ژمارەیان كەمە لەم یارییەدا؟
- ئەگــەر بــەراوردی بكەیــن بــە ســااڵنی پێشــتر لــە ئێســتادا 

یارییــە  لــەم  روو  زیاتــر  كچانــی  و  بــووە  باشــتر  زۆر 
دەكــەن، بــۆ هاندانــی كچانیــش پیویســتە ڕاگەیاندنــەكان 
بەرنامەیەكــی تایبــەت بكــەن، بــۆ وەرزشــە جیــاوازەكان 

ــەم وەرزشــە. ــۆ ئاشــنا بوونیــان ب ب
* پاڵەوانبوون الی تۆ چی دەگەیەنێت؟

- پاڵــەوان بــوون ئــەوە دەگەیەنێــت بەرهەمــت هەبێــت 
و بتوانیــت بگەیتــە ئــەو شــوێنەی كــە مەبەســتە. 

* تێڕوانینی كۆمەڵگە چۆنە بۆ ئەم یارییە؟
ــە ئیســتادا  ــردوو باشــترە، ل ــە چــاو ســااڵنی ڕاب - ل
بــە  كەمــە،  زۆر  وەرزش  بــۆ  خێزانــی  هۆشــیاریی 

ئــەو  رێنمایــی  پاسكیلســواری،  وەرزشــی  بــۆ  تایبەتــی 
خێزانانەمــان كــردووە، بــۆ ئــەوەی نەبنــە رێگر بــۆ رۆڵەكانیان.
یاریــی  سەرخســتنی  بــۆ  چییــە  ئامانجتــان   *

یانەكەتــان؟ لــە  پاسكیلســواری 
ئــەوە  هۆشــیاریی  ئەوەیــە  ئامانجمــان   -

هاوواڵتــی  كــەوا  بكەینــەوە  بــاو 
زیاتــر وەرزش بــكات، بــە تایبەتــی 
سوپاســی  ســواری،  پاســكیل 
دەكــەم  یانەكــەش  ئەندامانــی 
تیپــی  زۆری  هاوكاریــی  كــە 

یانەكــەن. پاسكیلســواریی 
* ئەگــەر شــتیكت مــاوە لــە 

كۆتاییــدا؟
- زۆر ســوپاس بــۆ گۆڤــاری 
هەمــوو  ئــەو  بــۆ  گــواڵن، 
هیــوادارم  بەردەوامــە،  خزمەتــە 

ئــەو  پشــتگیریی  زیاتــر  ئیــوەش 
كەســانە بكــەن كــە بــەردەوام و بــە دڵ 

دەكــەن. وەرزش 
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فاتی هەڕەشە لە یانەی 
بەرشلۆنە دەکات

ئانســـۆ فاتـــی هێرشـــبەری ئیســـپانی یانـــەی بەرشـــلۆنە 
ــەی  ــەی یانەکـ ــە پێکهاتـ ــردن لـ ــەم یاریکـ ــۆی کـ بەهـ
ناڕازییـــە و هەڕەشـــەی جیابوونـــەوە لـــە یانەکەیـــان 

دەکات.
رۆژنامـــەی وەرزشـــی ســـپۆرتی کەتەلۆنیـــا زانیـــاری 
بەرێوەبـــەری  مێندیـــز  خۆرخـــێ  دەســـتکەوتووە، 
کارەکانـــی ئـــەو یاریزانـــە، کارگێـــری بەرشـــلۆنەی 
ئـــاگادار کردووەتـــەوە، ئەگـــەر ئـــەو یاریزانـــە بەمشـــێوەیە 
دەرفەتـــی کـــەم یاریکردنـــی پێبدرێـــت و بانگهێشـــتی 
هاوینـــی  ئـــەوکات  نەکرێـــت،  قەتـــەر  مۆندیالـــی 

داهاتـــوو بیـــر لـــە جیابوونـــەوە دەکات.
ســـپۆرت باویشـــی کـــردەوە جیابوونـــەوەی فاتـــی لـــە 
ـــەم  ـــە ب ـــەو یاریزان بەرشـــلۆنە وا ئاســـان نییـــە، چونکـــە ئ
ــو  ــەی تاوەکـ ــەڵ یانەکـ ــتەکەی لەگـ ــە گرێبەسـ دواییـ
ســـاڵی 2027 نوێکـــردووە و مەرجـــی هەڵوەشـــاندنەوەی 

گرێبەستەکەشـــی یـــەک ملیـــار یۆرۆیـــە.
لـــه   ســـه ره تا  ســـاڵ،   19 ته مـــه ن  فاتـــی  ئانســـو 
ـــه   ـــر ل ـــه ی ئیشـــبیلیە پێگه یشـــت، دوات ـــای یان ئه كادیمی
ته مه نـــی 9 ســـاڵی روویكـــرده  بەرشـــلۆنە، له گـــه ڵ 
ـــاری، 22  ـــۆی 74 ی ـــه  ك ـــه ی ل ـــی یانه ك ـــی یه كه م تیپ

ــردووه . ــتی كـ ــۆڵ و 9 ئاسیسـ گـ

پرۆژەی رۆناڵدۆ ئاشکرابوو
هاگـــی  تێـــن  له گـــه ڵ  رۆناڵـــدۆ  كریســـتیانۆ 
راهێنـــه ری مانچســـته ر یۆنایتـــد ڕێككه وتـــووه ، كـــه  
پابه نـــدی هه مـــوو ئـــه و پالنانـــه  بێـــت، كـــه  راهێنـــه ره  
له والشـــه وه  ده كات  په یـــڕه وی  هۆڵه ندییه كـــه  
رۆناڵـــدۆ لـــه  ئێســـتاوه  كار له ســـه ر هه نگاوه كانـــی 
كاره   پێناوه شـــدا  لـــه م  ده كات،  خـــۆی  داهاتـــووی 
كـــردووه . زیاتـــر  پورتـــوگال  لـــه   بازرگانییه كانـــی 

رابـــردوو  هاوینـــی  لـــه   رۆناڵـــدۆ  كریســـتیانۆ 
هه وڵه كانـــی بـــۆ جێهێشـــتنی مانچســـته ر یونایتـــد 
ده ســـتپێكرد، بـــه اڵم هیـــچ ئۆفه رێكـــی دڵخـــوازی لـــه  
ــی  ــە پاڵەوانەکانـ ــی یانـ ــداربووه كانی خولـ ــه  به شـ یانـ
لـــه   ناچـــاری  بـــه   بۆیـــه   پێنه گه یشـــت،  ئەوروپـــا 

مایـــه وه . ســـووره كان  شـــه یتانه   ریزه كانـــی 
ســـه نی  رۆژنامـــه ی  راپۆرتێكـــی  گوێـــره ی  بـــه  
هاوینـــی  لـــه   رۆناڵـــدۆ  كریســـتیانۆ  به ریتانـــی، 
گرێبه ســـته كه ی،  تەواوبوونـــی  له گـــه ڵ  داهاتـــوو 
جێده هێڵێـــت  یۆنایتـــد  مانچســـته ر  راســـته وخۆ 
لیشـــبوونە  ســـپۆرتینگ  یانـــه ی  ده گه ڕێتـــه وه   و 
ســـه ره تای  یانه یـــه   لـــه م  پێشـــتر  كـــه   پێشـــووی، 
ئـــه م  بـــۆ  ده ســـتپێكردووه ،  وه رزشـــی  كاروانـــی 
بـــه   كـــردووه   ده ســـتی  رۆناڵـــدۆ  مه به ســـته ش 
ــه  پورتـــوگال،  ــه وره  لـ ــتكردنی كۆشـــكێكی گـ دروسـ
كـــه  به هایه كـــه ی ده گاتـــه  11 ملیـــۆن یـــۆرۆ، لـــه  
ئێســـتادا لـــه  قۆناخـــی دروســـتكردن دایـــه  و پێشـــبینی 
ده كرێـــت لـــه  كۆتایـــی ئه مســـاڵ كاره كانـــی تـــه واو 
لـــه   باڵه خانـــه   گرانتریـــن  ده بێتـــه   به مـــه ش  بێـــت، 
ــۆن  ــۆ 21 ملیـ ــه ی بـ ــه  به هایه كـ ــوگال، چونكـ پورتـ
یـــۆرۆ بـــه رز ده بێتـــه وه ، ئـــه م كۆشـــكه ش ته نیـــا 40 

خولـــه ك لـــه  شـــاری لیشـــبوونە دووره .
كۆشـــكه   لـــه   جگـــه   رۆناڵـــدۆ  كریســـتیانۆ 

پـــرۆژه ی  چه نـــدان  خاوه نـــی  نوێیه كـــه ی، 
ــه ی،  ــه  واڵته كـ ــه  لـ ــه ی وه به رهێنانـ دیكـ

هۆتێـــل  زنجیره یـــه ك  خاوه نـــی 
و  وه رزشـــی  هۆڵه كانـــی  و 

چاندنـــی  ســـه نته ری 
لـــه وه ش  جگـــه   قـــژ، 
چه نـــدان  له گـــه ڵ 
كۆمپانیـــای گـــه وره  
هه یـــه   پشـــكی 

بواره كانـــی  لـــه   و 
جلوبـــه رگ و دیزایـــن و 

زۆری  داهاتێكـــی  ســـتایل 
. ێت ه كه و ه ســـتد د
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ئەستێرەیەک پەیوەندی بەخولی ئەمەریکا دەکات
ئاشــكرای  به ریتانــی  رۆژنامه نووســی  ئۆرنیســتن  داڤیــد 
ــل  ــی لیۆنێ ــه  رازیكردن كــردووه ، كــه  به ره وپێشــچوونی زۆر ل
خولــی  بــه   په یوه نــدی  ئــه وه ی  بــۆ  رۆیشــتووه   مێســی 

بــكات. ئه مریكــی 
داڤید ئۆرنیستن پێشتر بۆ ماوه ی 12 ساڵ رۆژنامه نووسی 
وه رزشــی بــووه  لــه  كه ناڵی BBCـــی به ریتانیــا، ماوه ی 3 
ساڵیشــه  په یوه ندی به  كه ناڵی ئەتڵەتیكی به ریتانی كردووه  

و له  دۆخی زۆربه ی یاریزانه كانی ئه ورووپا نزیكه .
لیۆنێــل  به ناوهێنانــی  بۆمبێكــی  رۆژنامه نووســه   ئــه م 
مێســی ته قانــده وه  و رایگه یانــدووه ،  كــه  ئەنتــه ر میامــی  
ــه   ــه وه ی ب ــۆ ئ چاوه ڕێــی وه اڵمــی لیۆنێــل مێســی ده كات ب

بێــت. رازی  گرێبەســتەکەیان 
میامــی  ئەنتــه ر  ســه رچاوه ،  هه مــان  گوێــره ی  بــه  
ــتێره ی  ــی ئه س ــد بێكهام ــه ی دیڤی ــه  خاوه نه ك ئه مریكــی، ك
ــتنه وه ی  ــه  گواس ــه ی زۆری ب ــه  متمان پێشــووی ئینگلیزیی
وه رزی  لــه   ده توانــن  و گه شــبینه   هه یــه   لیۆنێــل مێســی 

بكــه ن. مێژوویــی  رێككه وتنێكــی  داهاتــوو 
په یامنێــره   دیارتریــن  لــه   یه كێكــه   ئۆرنیســتن  داڤیــد 
له گــه ڵ  نزیكــی  په یوه نــدی  و  به ریتانیــا  وه رزشــییه كانی 
دیڤیــد بێكهــام هه یــه ، جه خــت لــه وه  ده كاتــه وه ، كــه  خه ونــی 
بێكهــام گواســتنه وه ی لیۆنێــل مێســییه  و لــه  هه وڵه كانــی 

به رده وامــه .
بــه  گوێــره ی ســه رچاوه  میدیاییه كانــی ئه ورووپــا، یانــه ی 
پاریــس ســانت جێرمــان ده یه وێــت گرێبه ســتی لیۆنێــل مێســی 
بەرشــلۆنە  یانــه ی  دیكه یشــه وه   لــه  الیه كــی  نوێبكاتــەوە، 
ده یه وێــت ئــه و یاریزانــه  بگه ڕێنێتــه وه ، بــه اڵم هێشــتا مێســی 
ــردووه  و  ــاره ی چاره نووســی خۆینه ك ــه  ب ــچ قســه یه كی ل هی
هه مــوو شــتێكی بــۆ دوای مۆندیالــی 2022 هه ڵگرتــووه .
 2021 هاوینــی  لــه   ســاڵ،   35 ته مــه ن  مێســی 
بــه   و  تەواوبــوو  بەرشــلۆنە  له گــه ڵ  گرێبه ســته كه ی 
یــۆرۆ  ملیــۆن   80 به هــای  بــه   و  ئــازاد  گرێبه ســتێكی 
روویكــرده  یانــه ی پاریــس ســانت جێرمــان، ئــه م وه رزه  له گــه ڵ 
یانه كــه ی لــه  كــۆی 17 یــاری 12 گــۆڵ و 13 ئاسیســتی 

كــردووه .
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یانەی كەركووك یاریگە و 
بارەگای وەرنەگرتووەتەوە 
لـــە دوای رووداوەكانـــی 16ی ئۆكتۆبـــەر تاكـــو ئێســـتا 
یانـــەی وەرزشـــیی كەركـــووك نـــە یاریگـــەی تایبـــەت 
بـــە یانەكـــەی و نـــە بـــارەگای دەســـتەی كارگێڕیـــی 
تیپەكـــەی وەرنەگرتووەتـــەوە و، بڕیـــارە لەگـــەڵ پێكهاتنـــی 
حكومەتـــی تـــازەی عێراقـــی ئـــەم شـــوێنانەش وەربگرێتـــەوە، 
یانـــەی وەرزشـــیی كەركووكیـــش تاكـــو ئێســـتا یاریگـــەی 
ــەش  ــقەكانی تیپەكـ ــۆ مەشـ ــە و، بـ ــۆی نییـ ــەت بەخـ تایبـ
یانەكـــە یاریزانانـــی دەباتـــە یاریگەیەكـــی دیكـــە، بـــۆ 
خۆئامـــادەكاری، لـــەم بارەشـــەوە نـــەوزاد قـــادر ســـەرۆكی 
یانـــەی وەرزشـــیی كەركـــووك بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: 
ــان  ــە و بارەگاكانمـ ــەی یاریگـ ــتا كێشـ ــو ئێسـ ــە تاكـ »ئێمـ
هەیـــە، كـــە لـــە دوای رووداوەكانـــی 16ی ئۆكتۆبـــەر 
دربرایـــن و وەرمـــان نەگرتووەتـــەوە و دەســـتی بەســـەردا 
گیـــراوە، چاوەڕێیـــن لـــە دوای پێكهاتنـــی حكومەتـــی 
دیموكراتـــی  پارتـــی  گەڕانـــەوەی  و  عێـــراق  نوێـــی 
بارەگاكانمـــان  كەركـــووك،  شـــاری  بـــۆ  كوردســـتان 
وەربگرینـــەوە و دووبـــارە دەســـت بـــە مەشـــقەكانمان بكەینـــەوە 
و تیپـــەكان رێـــك بخەینـــەوە«، نـــەوزاد قادریـــش گوتیشـــی: 
ئاســـایی  كەركـــووك  بارودۆخـــی  بڕوایـــەدام  »لـــەو 
ببێتـــەوە و بـــارەگاكان بكرێنـــەوە و ئێمـــەش یاریگـــە و 
بارەگاكانمـــان وەربگرینـــەوە، لـــەو رێككەوتنانـــەی كـــە 
نێـــوان حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان و  لـــە  هەیـــە 
عێـــراق، باســـی داگیركردنـــی هەمـــوو بارەگاحزبـــی و 
بـــارەگا وەرزشـــییەكان و یاریگەكانـــی وەرزشـــی كـــراوە، 
جگـــە لـــەو كەلوپەالنـــەی كـــە دەســـتی بەســـەردا داگیـــراوە، 
ئێســـتاش تیپەكانمـــان هەمـــووی ئامـــادەن و بـــە سوپاســـەوە 
لـــە یاریگەكانـــی دیكـــەی یانەكانـــی ســـەورە و خـــاك 
و چاالكیـــی وەرزشـــیی مەشـــق دەكـــەن، تیپـــی تۆپـــی 
دەســـتمان بەشـــدارە لـــە خولـــی نایابـــی تۆپـــی دەســـتی 
كوردســـتان، چاالكییەكانمـــان راناگریـــن، بـــەاڵم خۆشـــتان 
دەزانـــن كـــەوا مەرجیـــش هەیـــە بـــۆ بەشـــداریكردن لـــە 
ـــێ یاریگەكانیـــش نیزامـــی  ـــە وەرزشـــییەكاندا، دەب چاالكیی
ــە هیـــچ یاریگەیەكـــی  ــە لـ ــەرج هەیـ ــك مـ ــت، كۆمەڵێـ بێـ
كەركـــووك نییـــە، كێشـــەی وەرزشـــیی كەركـــووك زۆرە، 
ـــێ چـــی  ـــت رەنگـــە نەزان ـــە نزیكـــەوە نەبێ ـــەوەی ل رەنگـــە ئ
هەیـــە، بەهیـــوای ئەوەیـــن دوای وەرگرتنـــەوەی بـــارەگا و 
ــە  ــن و بـ ــتر بكەیـ ــان باشـ ــان ئامادەكارییەكانمـ یاریگاكانمـ

شـــێوەیەكی باشـــتر دەربكەویـــن«.
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كات  هەمـــوو  كـــە  دەكەیـــن، 
پاڵپشـــتی تـــەواوی تیپەكـــەن، 
و  ئاســـت  ئـــەوەی  بـــۆ 
ئەنجامـــی بـــاش بەدەســـت 
هەروەهـــا  بهێنیـــن«، 

»تیپەكانـــی  گوتیشـــی: 
ئـــەم وەرزە هەموویـــان چاویـــان 

بـــاش  ئەنجامـــی  و  ئاســـت  لەوەیـــە 
ــە  ــی تۆكمـ ــن و كێبڕكێـ ــت بهێنـ بەدەسـ
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــەكان، ب ـــوان یان ـــە نێ ـــە ل هەی
ــەوەی  ــەكان، ئـ ــەی تیپـ ــە لووتكـ بگەنـ
ـــاوی  ـــت ن ـــە ســـەر ئێمەشـــە، دەمانەوێ ل
یانـــەی هەندرێـــن بـــەرز بكەینـــەوە و 
بەدەســـتهێنانی  ســـەر  لـــە  كێبڕكـــێ 
ئەنجامـــی گـــەورە بكەیـــن لـــە وەرزی 
لـــە  زیاتـــر  لـــەوەش  و،  ئەمســـاڵ 

دەكـــەم«. یاریزانـــەكان چـــاوەڕێ 

تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی هەندرێـــن ئـــەم وەرزە بـــە 
ـــوون  ـــی الو و بەئەزم ـــە یاریزان ـــڕ ل ـــەی پ ـــی تۆكم پێكهاتەیەك
بـــە سەرپەرشـــتی دڵشـــاد مەعرووفـــی راهێنـــەری یانەكـــە، 
ــی  ــی خولـ ــی وەرزی نوێـ ــو كێبڕكێیەكانـ ــە نێـ ــە چووەتـ تیپەكـ
ـــە  ـــەم وەرزە چـــاوی ل ـــە ئ ـــی كوردســـتان، تیپەك ـــی یانەكان نایاب
ـــردووش ئاســـتی  ـــی راب ـــە ســـێ یاری ئەنجامـــی شایســـتەیە و ل
وەكـــو پێویســـت بـــووە لـــە خولـــی نایابـــی كوردســـتان، لـــەم 
ــەری تیپـــی تۆپـــی پێـــی  ــروف راهێنـ ــاد مەعـ ــەوە دڵشـ بارەشـ
یانـــەی وەرزشـــیی هەندرێـــن بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: 
»ئامادەكارییەكانمـــان بەردەوامـــە بـــۆ یارییەكانـــی خولـــی 
نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان، ئـــەم وەرزە بـــە پێكهاتەیەكـــی 
بـــە  یاریزانەكانمـــان  یارییـــەكان،  لـــە  بەشـــدارین  تۆكمـــە 
رۆحییەتێكـــی بـــەرزی وەرزشـــییەوە یـــاری دەكـــەن، هەموومـــان 
بـــە یـــەك دەســـت چاومـــان لەوەیـــە ئەنجامـــی بـــاش بەدەســـت 
بهێنیـــن«، لـــە بـــارەی گرفتەكانیـــش راهێنـــەری تیپـــی تۆپـــی 
پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی هەندرێـــن گوتـــی: »هیـــچ كێشـــەو 
گرفتێكمـــان نییـــە و سوپاســـی دەســـتەی كارگێڕیـــی یانەكەمان 

یانەی هەندرێن
هەوڵی باشتربوون دەدات

یاریزانانی شەترەنجی 
خانزاد ئەنجامیان 
بەرچاو بوو

 لـــە دیمەشـــقی پایتەختـــی واڵتـــی ســـووریا بـــە بەشـــداریی 
هەریـــەك لـــە واڵتانـــی عێـــراق و ئـــەردەن و فەلەســـتین و 
یەمـــەن و ســـووریا و لیبیایـــە، پاڵەوانێتیـــی شـــەترەنجی 
واڵتانـــی عەرەبـــی بـــۆ ئاســـتەكانی تەمـــەن )16-14-12-
ـــام درا، ســـێ  ـــاك ئەنج ـــتی ت ـــەر ئاس ـــە س ـــاڵ ل 18-20(س
ــزاد  ــیی خانـ ــەی وەرزشـ ــەترەنجی یانـ ــی شـ ــی تیپـ یاریزانـ
بەشـــداربوون لـــەم پاڵەوانێتییـــە، هەریـــەك لـــە یاریزانـــان ســـارا 
مەســـعوود محەمـــەد، پـــەروا پشـــتیوان، ئاریـــكار ئومێـــد 
بەشـــدارییان كـــرد لـــە یارییەكانـــی ئاســـتە جیـــاوازەكان، لـــەم 
پاڵەوانێتییەشـــدا یاریزانـــە كـــوردەكان توانیـــان ئاســـتێكی 
لەســـەر  بكـــەن  كێبڕكـــێ  و  بكـــەن  پێشـــكەش  بـــەرز 
بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە، هەریـــەك لـــە یاریزانـــان 
ـــەروا  ـــو، پ ـــای زی ـــەی دووەم و مەدالی )ســـارا مەســـعوود پل
ـــز(ی بەدەســـت  ـــای برۆن ـــێیەم و مەدالی ـــەی س پشـــتیوان پل
هێنـــا، لـــە بـــارەی بەشـــداریكردنیش لـــەم پاڵەوانێتییـــە دیـــار 
ــەی  ــی یانـ ــتەی كارگێڕیـ ــی دەسـ ــاڵح ئەندامـ ــە سـ حەمـ
گوتـــی:  گـــواڵن  گۆڤـــاری  بـــۆ  خانـــزاد  وەرزشـــیی 
بكەیـــن،  پاڵەوانێتییـــە  ئـــەو  بەشـــداریی  »توانیمـــان 
ئاســـتی پاڵەوانێتییەكـــە زۆر بـــەرز بـــوو و یاریزانانـــی 
پێشـــكەش  بـــاش  ئاســـتی  توانیـــان  ئێمـــەش 
ــۆ  ــدا بێـــت، بـ ــە توانامانـ ــن، هەرچـــی لـ بكەیـ
ـــن،  ـــی یانەكەمـــان ئەنجامـــی دەدەی خزمەتكردن
ـــە لووتكـــەی  ـــەوەی یاریزانەكانمـــان بگەن ـــۆ ئ ب

ــراق و عەرەبیـــش«. یانەكانـــی عێـ
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ئازاری پاشنەی پێ

پێویستە سەبارەت بە ڤیتامین E چی بیزانیت؟

لـــە  زیاتـــر   Heel pain پـــێ پاشـــنەی  ئـــازاری    
ئەنجامـــی فشـــاری زۆر لەســـەر ئێســـكی پاشـــنەی 
پـــێ و شـــانەكانی دەوریـــدا پەیـــدا دەبێـــت، بۆنموونـــە 
لـــە ئەنجامـــی زەبـــر، زیـــاد پیادەڕۆیـــی یـــان راكـــردن، 
كەفشـــی تەســـك و نادروســـت، هەروەهـــا كێشـــی زیـــاد 
و قەڵـــەوی. زەبـــر و فشـــار لەســـەر پاشـــنەی پـــێ 
ماســـوولكەی  ژێـــی  هەوكردنـــی  ئەگـــەری  دەبێتـــە 
پاشـــنەی پـــێ یـــان شـــانەكانی بـــەری پـــێ، هەروەهـــا 
هـــۆی  ببێتـــە  كـــە  لەوانەیـــە  تێپەڕبوونـــی كات  بـــە 
لـــە   Bone spur زیـــاد  ئێســـكی  دروســـتبوونی 
پاشـــنەی پێـــدا. لـــە الیەكـــی دیكـــە نەخۆشـــیی 
جومگـــە،  رۆماتۆیـــدی  هەوكردنـــی 
نەخۆشـــیی گاوت Gout لەبەر 

هەوكردنـــی  یۆریـــك،  ترشـــی  رێـــژەی  زیادبوونـــی 
ئێســـك، نەخۆشـــیی شـــەكرە، هەوكردنـــی جومگـــەی 
پاشـــنەی  ئـــازاری  بـــۆ  هـــۆكارن  گۆزرینـــگ، 
پـــێ. هەنگاوەكانـــی چارەســـەركردنی: حەســـانەوە و 
دووركەوتنـــەوە لـــە پیادەڕۆیـــی زیـــاد و وەســـتان بـــۆ 
ماوەیەكـــی زۆر، ئەنجامدانـــی مەشـــقی گورجكردنـــی 
ســـارد،  كەمـــادەی  دانانـــی  قـــاچ،  ماســـوولكەكانی 
بەســـتنەوەی پاشـــنەی پـــێ بـــە باندێجـــی الســـتیكی، 
كەفشـــی تایبـــەت، لەگـــەڵ بەكارهێنانـــی دەرمانـــی 
دژەئـــازار و كەمكردنـــەوەی هەوكـــردن، نەشـــتەرگەری 
حاڵەتـــی  هەندێـــك  لـــە  تەنیـــا  و  دەگمـــەن  بـــە  زۆر 

تایبەتـــدا پێویســـت دەبێـــت.
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  نیگەرانی لەگەڵ چوونە زانكۆدا حاڵەتێكی ئاسایی و باوە لە نیۆ قوتابیانی نوێی 
زانكۆكاندا Freshmen، هەندێكیان بڕیار دەدەن كە بەشەكانیان بگۆڕن، یان بچنە 

زانكۆ و كۆلێژی دیكە. زۆربەی هەرە زۆری قۆتابییانی نوێی زانكۆ هەست 
بە نیگەرانی و دوودڵی دەكەن لەگەڵ دەستپێكی ساڵی یەكەمدا، لەوكاتەی 
كە قوتابی دەگاتە ئەو قۆناغەی كە ناچار دەبێت لەسەر پێیەكانی خۆی 
بوەستێت و پشت بە خۆی ببەستێت. چوونە زانكۆ هەنگاوێكی تا رادەیەك 
نیگەرانبەخش و پڕ سترێسە، بۆ كەمكردنەوەی نیگەرانیی ساڵی یەكەمی 
زانكۆ و ساڵەكانی دواتر، قوتابیان دەتوانن بە پەیڕەوكردنی ئەم هەنگاوانە 
نیگەرانی و سترێس تا رادەیەكی بەرچاو كەم بكەنەوە: لە زانكۆدا 
سەدان كەس لە قوتابی و مامۆستا و ستاف دەبینیت و درك دەكەیت 
بەمە  هەست  هەرگیز  و  یارمەتیدانت  بۆ  ئامادەن  هەموویان  كە 
ببیتەوە،  نزیك  لێیان  كە  بدە  هەوڵ  بۆیە  تەنیایت،  كە  ناكەیت 
پابەندبە بە كاتەكانی دەوام و تاقیكردنەو و كۆبوونەوەكان، هەوڵ 
بدە كە بۆ زۆربەی زانیارییەكان پشت بەخۆت ببەستیت، بەشداری 

بكە لە هەموو چاالكییەكانی زانكۆ و كۆلێژەكەتدا، گرنیدان بە 
تەندروستیت هەرگیز لەبیر نەكەیت، بەتایبەتی خۆراكی دروست و 
دابەزینی  لەوكاتەی كە دوچاری هەڵبەزین و  وەرزشی  مەشقی 
مەزاج دەبیتەوە، بەشدار بە لە یانەی قوتابیان بۆ فراوانكردنی 

پەیوەندییەكانت بە مەبەستی سووككردنی سترێس. 

 نیگەرانیی قوتابی
لە یەكەم ساڵی زانكۆدا

ئۆكسان  فشاری  لە  لەش  خانەكانی   E ڤیتامین     
بەرەنگاری  هەروەها  دەپارێزێت،   Oxidative stress
میكرۆبەكان دەبێتەوە هاوكات لەگەڵ رێگرتن لە مەیینی 
خۆراكییە  سەرچاوە  خوێندا.  بۆڕییەكانی  ناو  لە  خوێن 
زەیتی  گەنم،  گوڵەبەڕۆژە،   :E ڤیتامین  دەوڵەمەندەكانی 
ئاڤۆكادۆ،  هلیۆن،  سۆیا،  پاقلەی  زەیتی  گەنمەشامی، 
گشتی  بە  كازو.  و  باوی  و  گوێز  بەتایبەتی  كاكڵەكان، 
خۆراكی  لە   E ڤیتامین  پێویستی  بڕی  خەڵك  زۆربەی 
رۆژانەیاندا وەردەگرن، پێویستیی رۆژانەی ڤیتامین E بۆ 
تەمەنی 14 ساڵ و بەسەرەوە بریتییە لە 15 ملگم )28.4 
یەكەی جیهانی(. كەمیی ڤیتامین E زیاتر لەو كەسانەدا 
بەدی دەكرێت كە گرفتیان لە كۆئەندامی هەرسدا هەیە، 
دەگرێت.  ڤیتامینە  ئەم  هەڵمژینی  لە  رێگە  كە 

ئەگەری  دەبێتە   E ڤیتامین  كەمیی 
تێكچوونی  نیشانانە:  ئەم 

لەش،  ماسوولكەكانی  جووڵەی  نێوان  هەماهەنگیی 
تێكچوونی هاوسەنگیی لەش Ataxia، كزبوونی سیستمی 
بەرگریی لەش، ئازار و بێهێزبوونی دەست و پێیەكان لەبەر 
هەوكردنی دەمارەكانی دەوروبەر، هەروەها گرفت لە بینیندا. 
ڤیتامین E لە دەرمانەخانەكاندا بە شێوەی كەپسول دەست 
دەكەوێت كە 90 ملگم واتە 200 یەكەی جیهانی و 180 
پێویستە  و،  لەخۆدەگرن  جیهانی  یەكەی   400 یان  ملگم 

تەنیا بە رێنمایی دكتۆر بەكار بهێنرێن.
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  لـــە نوێتریـــن لێكۆڵینـــەوەدا هاتـــووە كـــە زیـــاد دانیشـــتن هانـــدەرە بـــۆ 
بەرزبوونـــەوی ئاســـتی شـــەكری خوێـــن و زیادبوونـــی ئەگـــەری توشـــبوون بـــە 
نەخۆشـــیی شـــەكرەی جـــۆری دووەم. ئامـــاژە بەمـــەش كـــراوە كـــە هەڵســـانەوە و 
پیادەڕۆیـــی بـــۆ مـــاوەی پێنـــج خولـــەك لەگـــەڵ هـــەر 30 خولـــەك دانیشـــتندا، 
هەنگاوێكـــی ئاكتیڤـــە بـــۆ خۆپاراســـتن لـــەم ئەگـــەرە، بۆنموونـــە دەبێتـــە هـــۆی 
ــەوەی  ــژەی 5% و كەمبوونـ ــا رێـ ــن تـ ــەكری خوێـ ــتی شـ ــەوەی ئاسـ كەمبوونـ
ـــانەدا  ـــەو كەس ـــی ل ـــژەی 20% بەتایبەت ـــا رێ ـــی ئینســـولین ت ئاســـتی هۆرمۆن
ــام دەدەن. لـــە لێكۆڵینەوەیەكـــی  ــر لـــە دانیشـــتن ئەنجـ كـــە پیادەڕۆیـــی زیاتـ
زانكـــۆی كالیفۆرنیـــا هاتـــووە كـــە زیـــاد دانیشـــتن جگـــە لـــە بەرزبوونـــەوەی 
ـــە  ـــادی چـــەوری ل ـــڕی زی ـــۆ نیشـــتنی ب ـــدەرە ب ـــن، هان ئاســـتی شـــەكری خوێ
ــا زیادبوونـــی كێشـــی لـــەش و قەڵـــەوی، زیادبوونـــی  ــدا، هەروەهـ دەوری دڵـ
چەوریـــی لـــە دەوری كەمـــەردا، زیادبوونـــی ئاســـتی كۆلیســـتیرۆڵی خوێـــن 
ـــازاری جومگـــەی  ـــە نەخۆشـــیی دڵ، ئ ـــی ئەگـــەری تووشـــبوون ب و زیادبوون
نێـــك لەگـــەڵ ئـــازاری پشـــت. زانـــا و پســـپۆڕانی ئوســـترالی روونیـــان 
كردووەتـــەوە كـــە رۆژانـــە دانیشـــتن بۆمـــاوەی چـــوار كاتژمێـــر یـــان زیاتـــر، 
ـــەر  ـــە، ه ـــت و ریســـكی تەندروســـتیی هەی ـــار دەكرێ ـــاد دانیشـــتن هەژم ـــە زی ب
چەنـــد مـــاوەی دانیشـــتن زیاتـــر بێـــت، هێنـــدە ریســـكە تەندروســـتییەكان زیاتـــر 
ـــە  ـــز ل ـــردا هەرگی ـــە مـــاوەی 24 كاتژمێ ـــە دانیشـــتن ل ـــە واباشـــە ك ـــن، بۆی دەب

4 كاتژمێـــر زیاتـــر نەبێـــت.

زیاد دانیشتن شەكری خوێن
بەرز دەكاتەوە
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گواستنەوەی سییەكان
تا چەند سەركەوتووە؟

  ئەگـــەر لەبـــەر هـــۆكاری تەندروســـتی دكتـــۆر بڕیـــاری لەســـەر 
بەكارهێنانـــی ڤیتامیـــن داوە، جـــا یـــەك جـــۆر یـــان چەنـــد جـــۆر 
ڤیتامینێـــك بەیەكـــەوە، ئـــەوا پێویســـتە بەمەبەســـتی پێكانـــی 
باشـــترین ئەنجـــام و كەمتریـــن زیانـــی البـــەال، بـــە كاتـــی 
گونجـــاوی بەكارهێنانیـــان ئاشـــنا بیـــت. كەپســـولی مەلتـــی 
ـــەوەی كـــە تێكەاڵوێكـــی  ڤیتامیـــن Multivitamins لەبەرئ
هەمـــوو ئـــەو ڤیتامینانەیـــە كـــە لـــە ئـــاو و لـــە چەوریـــدا 
دەتوێنـــەوە، بەمەبەســـتی هەڵمژینـــی تـــەواو لـــە كۆئەندامـــی 
ســـەرەكیی  ژەمێكـــی  لەگـــەڵ  كـــە  واباشـــترە  هەرســـدا 
ـــە لەگـــەڵ،  ـــن، بۆنموون خۆراكـــدا وەربگیرێ

كاتی گونجاو بۆ بەكارهێنانی ڤیتامینەكان
ژەمـــی  یـــان  بەیانـــی،  ژەمـــی  پـــاش  راســـتەوخۆ  یـــان 
نیـــوەڕۆ، كـــە ژەمـــی گـــەورەن و خۆراكـــی جۆراوجـــۆر و 
ـــەو  ـــەوەی ئ ـــۆ توان ـــتە ب ـــە پێویس ـــرن، ك چـــەوری لەخۆدەگ

ــدا  ــەری چەوریـ ــە دەوروبـ ــا لـ ــە تەنیـ ــەی كـ ڤیتامینانـ
دەتوێنـــەوە، ئینجـــا هەڵدەمژرێـــن، وەكـــو ڤیتامیـــن 
A، D، E، K. لـــە الیەكـــی دیكـــە وەرگرتنـــی 
ژەمـــی  لەگـــەڵ   B ڤیتامینەكانـــی  كۆمەڵـــە 
ـــەوەی ئاســـتی وزەی  بەیانیـــدا گرنگـــە بـــۆ بەرزكردن
لـــەش و میتابۆلیـــزم، كـــە ئەگـــەر لەگـــەڵ ژەمـــی 
ئـــەوا  وەربگیرێـــن،  نووســـتن  پێـــش  یـــان  ئێـــوارە، 
دەبنـــە ئەگـــەری شـــێواندنی خـــەو. بـــە گوێـــرەی 
ـــو  ـــەوە وەك ـــاودا دەتوێن ـــە ئ ـــە ل ـــەی ك ـــەو ڤیتامینان ئ
ڤیتامینەكانـــی B و C، ئـــەوا دەتوانرێـــت كـــە لـــە 
ــان  ــۆراك، یـ ــەڵ خـ ــاتێكدا لەگـ ــەر كات و سـ هـ
لەســـەر گـــەدەی بەتـــاڵ بـــەكار بهێنرێـــن.
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نییـــە و بـــە تێكڕایـــی دەگاتـــە نزیكـــەی 5 ســـاڵ 
ــێك  ــا 50-60%، ئەگەرچـــی كەسـ ــژەی تەنیـ ــە رێـ بـ

ـــەوەی  ـــە كالۆیفۆرنیـــا پـــاش ئ ـــاوی پـــۆول Paul ل ـــە ن ب
كـــە گواســـتنەوەی یەكێـــك لـــە ســـییەكانی بـــۆ ئەنجـــام درا، 

تـــا 30 ســـاڵ ژیانێكـــی تەندروســـتی بەســـەربرد. هـــۆكاری 
نەشـــتەرگەیی  ســـنوورداربوونی  و  ســـەختی  ســـەرەكیی 
لـــە كەمیـــی ژمـــارەی  بریتییـــە  ســـییەكان  گواســـتنەوەی 
كەســـانی خۆبەخشـــی ســـییەكان، كـــە پێـــش مـــردن بڕیـــاری 
ــان دابێـــت و  ــینی ئەندامەكانیـ فەرمیـــی بەخشـ
پشـــكنینی شـــانەزانییان بـــۆ كرابێـــت، بـــە 
ــانی  ــان لەگـــەڵ كەسـ مەبەســـتی گونجـ
نەخـــۆش، كـــە پێویســـتییان بـــە یـــەك 
یـــان دوو لـــە ســـییە تەندروســـتەكان 
لەگـــەڵ  بـــەراورد  هەیـــە. 
ئەندامەكانـــی  گواســـتنەوەی 
رەتكردنـــەوەی  لەشـــدا،  دیكـــەی 
 Chronic درێژخایـــەن 
گەورەتریـــن   rejection
ـــتەرگەریی  ـــاش نەش ـــە پ گرفت

ســـییەكان. گواســـتنەوەی 

ســـییەكان  گواســـتنەوەی     
Lung transplant بریتییـــە 
ســـییەی  ئـــەو  البردنـــی  لـــە 
نەخۆشـــیی  دوچـــاری  كـــە 
ســـەخت بـــووە و جێگیركردنـــی 
لـــە  تەندروســـت  ســـییەكی 
شـــوێنیدا، كـــە لـــە كەســـێكی 
وەردەگیرێـــت  خۆبەخـــش 
پـــاش مردنـــی. دەكرێـــت كـــە 
نەشـــتەرگەریی گواســـتنەوەی 
نزیكـــەی  لـــە  ســـییەكان 
ئەنجـــام  تەمەنێكـــدا  هەمـــوو 
منداڵـــی  لـــە  هـــەر  بدرێـــت، 
ـــووەوە تـــا دەگاتـــە تەمەنـــی  تازەب
جـــار  هەندێـــك  و  ســـاڵی   65

ناســـكیی  لەبـــەر  زیاتریـــش. 
رێـــژەی  ســـییەكان،  شـــانەی 
ـــی ئاســـایی  ســـەركەوتن و ژیان
پـــاش گواســـتنەوەی ســـییەكان 
ــەرز  ــەوەكان بـ ــە پتـ ــو ئەندامـ وەكـ
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كامێرای كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوندەپەپۆ
باڵندەی كوندەپەپۆ چاوەكانی 
لــە باڵندەكانــی دیكە جیــاوازە، 
بەهــەر  وردبینتــرن.  و  تیژتــر 
ســەری  خۆیــدا  چــواردەوری 
كامێــرای  دەســووڕێنێ. 
 Meeting Owl3 جــۆری 
پلەییــە،   360 كامێرایەكــی 
كوندەپەپــۆ  چاوەكانــی  وەك 
واتــە  ناوەكەشــی  و  دەچێــت 

كۆبوونەوەی كوندەپەپۆ.
ئیـــچ  فـــوول  كامێراكـــە 
زیرەكـــە  كامێـــرای  دییـــە. 
بەكارهێنەرەكـــەی  و 
فۆكســـی  دەناســـێتەوە. 

پایســـكلێكی  نیوزلەنـــدی  كۆمپانیایەكـــی 
ـــە لەگـــەڵ  ـــاوە، جیـــاوازی هەی ـــی بەرهـــەم هێن ئەلكترۆن
هاتـــوون،  بەرهـــەم  ئێســـتا  تـــا  پایســـكلێك  گشـــت 
پایســـكلەكە تایبەتمەنـــدی و دیزاینەكـــەی ناوازەیـــە.
 )Hydrofoiler SL3( جــۆری  پایســكلی 
هــەم لــە وشــكایی دا دەڕوات و هــەم لــە نــاو 
ئــاودا. بەڕێوەبــەری بەرهەمهێنــی كۆمپانیای 

پایسكل هەم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــە نێو ئاودا دەڕوات و هەم لە وشكانی 

ئەگــەر یەكێــك دەنگــی ناخــۆش بێــت و گۆرانــی بڵێــت، دەڵێــن بــرۆ لــە 
ــووە،  ــدا وای لێهات حەمــام گۆرانــی بڵــێ. لەســەردەمی دیجیتالــی نوێ
حەمــام خــۆی گۆرانیــت بــۆ بڵــێ. ســپیكەرێكی تایبــەت دروســتكراوە 
كــە لــە رەشاشــەی حەمــام دەخــرێ و لەگــەڵ خۆشــوردندا گۆرانیــش 

گــوێ لێبگــرە.
 Shower Speaker بــۆ ســوود وەرگرتــن لــە ســپیكەری جــۆری
پێویســت بــە بــارگاوی كــردن نــاكات و هــەر بــە ئــاوی حەمامەكــە 
بــارگاوی دەبێتــەوە. بەهــۆی بلوتوســەوە لەگــەڵ مۆبایــل یــا هــەر ئامێرێكی 
دیكــە پەیوەنــد دەدرێــت. چەنــد گلۆپێكــی رەنگاورەنگــی جــۆری LED تێدایــە 

سپیكەری حەمام بە ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو بارگاوی دەبێت
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كامێرای كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوندەپەپۆ
خـــۆكارە و بڵندگـــۆ و زوومـــی ســـمارتە. كامێراكـــە 

كۆبوونـــەوەكان. بـــە  تایبەتـــە 
ـــك  ـــەك خەڵ ـــە هەمـــوو الی ـــە هۆڵێكـــدا ل ـــە ل ـــۆ نموون ب
دانیشـــتووە، كامێراكـــە هەمـــوو كەســـەكان نیشـــان دەدا 
ـــرەك  ـــك دەدوێ راســـتەوخۆ بەشـــێوەی زی ـــك یەكێ و كاتێ
فۆكـــس دەخاتـــە ســـەر ئـــەو كەســـە. دەنگـــی كامێراكـــەش 
360 پلەیـــە و زیاتـــر لـــە 5مەتـــر لـــە دەوروبـــەری خـــۆی 
دەنـــگ دەداتـــەوە. كامێراكـــە هـــەم بـــۆ كۆمپیوتـــەر و 

ـــل و تەبلێـــت دەبێـــت. ـــۆ مۆبای هـــەم ب
بـــە  تایبـــەت  پرۆگرامەكانـــی  گشـــت  لەگـــەڵ 
ڤیدیـــۆ كۆنفرانـــس دەگونجێـــت. لـــە مـــاوەی ســـیمینار 
و كۆبوونەوەكانـــدا راســـتەوخۆ فۆكـــس دەخاتـــە ســـەر 
كەســـێك و دەكرێـــت لەیـــەك كاتـــدا فۆكـــس بخاتـــە ســـەر 

چـــوار كـــەس.

پایســكلەكە دەڵێــت، بەكارهێنــەر بــەر لــە لێخوڕینــی 
پێویستی بە 40 خولەك راهێنانە.

ئەلەمینیـــۆم  فایبـــەرو  كاربـــۆن  لـــە  پایســـكلەكە 
زیاتـــرە.  2مەتـــر  درێژییەكـــەی  دروســـتكراوە. 
بەرزییەكـــەی نزیـــك بـــە مەتـــر و نیوێـــك دەبێـــت و كێشـــی 
ـــە وشكایشـــدا پایســـكلێكی  ـــە. پایســـكلەكە ل 40 كیلۆی
 20 ئـــاودا  لەنـــاو  رۆیشـــتنی  خێرایـــی  ئاســـاییە. 

كیلۆمەتـــر لـــە كاتژمێرێكدایـــە. دەكرێـــت هەتـــا چـــوار 
ـــارگاوی كردنـــی باترییەكانـــی  ـــر و نیـــو بەبـــێ ب كاتژمێ

پایســـكلەكە لـــە ئـــاو و لـــە وشـــكانیدا بـــاژۆی.
باتـــری،  رێـــژەی  كـــە  لەســـەرە  شاشـــەیەكی 
هەســـتەوەرەكانی بەربوونـــەوە نیشـــان دەدا. كاتێكیـــش 
بكەوێتـــە نـــاو ئـــاوەوە دەســـتبەجێ كارەباكـــەی لەســـەر 

الدەچێـــت.

پایسكل هەم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــە نێو ئاودا دەڕوات و هەم لە وشكانی 

دیزانینــی ســپیكەرەكەیان نــاوازە كــردووە. جگــە لــەوەی 
بــە ئــاوی حەمــام شــەحن دەێتــەوە دەكرێــت بــە كارەبــاش 
و  هەڵدەبێــت  خــۆكار  بەشــێوەی  بكرێتــەوە.   شــەحن 
جێــگای  خاڵــی  دەكوژێتــەوە.  خۆكاریــش  بەشــێوەی 
ئاپێكــەوە  بەهــۆی  ئەوەیــە  ســپیكەرەكەدا  لــە  ســەرنج 
كــە تایبەتــە بــە ســپیكەرەكە رێــژەی ئــاوی بەكارهاتــوو 
و هەروەهــا گەرمــی ئاوەكــە لەســەر مۆبایــل نیشــان 
دەدات، هــەر بــە هــۆی ئــەو ئاپــەوە دەكرێــت كۆنترۆڵــی 

گلۆپــەكان بكرێــت.

سپیكەری حەمام بە ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو بارگاوی دەبێت
ئەوەندە  بزانی  زمانان  چەندە  دەڵێن 
بزانێ  زمان  هەتا  مرۆڤ  مرۆڤەی! 
رۆژانەیدا  كاروباری  و  ژیاندا  لە 
سەردەمەدا  لەم  هەرچەندە  سەركەوتووترە. 
دیجیتالییەوە  تەكنەلۆژیای  بەهۆی 
كارئاسانییەكی زۆر كراوە و مرۆڤ زمانیش 
نەزانێت، دەتوانێت كاروباری رۆژانەی لە هەر 

شوێنێكی گۆی زەوی بەڕێوە بەرێت.
كە  ئامێرانەن  ئەو  بچووكەكان  وەرگێڕە 

زمانێكی  بۆ  زمانێكەوە  لە  وەرگێڕان  ئەركی 
بۆ  وەردەگێڕن.  ال  هەردوو  زمانی  دەكەن،  دیكە 
جۆری  خوێندنەوەی  و  وەرگێڕ  پێنووسی  نموونە 
و هەم  دەخوێنێتەوە  دەقەكان  كە هەم   NEWYES

 16 بچووكی  سكانێرێكی  وەردەگێڕێتەوە.  دەقەكان 
هەم  تێدایە.  زمانی   112 OCRی  گیگابایتییە. 
هەر  قەوارەكەی  دەخوێنێتەوە.  هەم  و  وەرەگێڕێتەوە 
بەقەد قەڵەمێكی ئاساییە بەاڵم تۆزێك پانترە. كاری 
نییە، بەڵكو دەتوانێت  هەر وەرگێڕان و خوێندنەوە 

بكات  سكان  كاراكتەر   3000 دا  خولەكێك  لە 
شێوەی  هەردوو  بە  ئینگلیزی  زمانی  بۆ 
دەیخوێنێتەوە.  ئینگلیزی  و  ئەمەریكی 
لەگەڵ  وەردەگێڕێت.  زمان   112 بۆ 
ئینتەرنێت پەیوەند دەدرێت و پشتیوانی 
لە  دەكا.  ئەندرۆید  سیستەمی  لە 
دەقانەی  ئەو  خوێندنەوەدا  كاتی 
یەك  بە  گرنگن  بەكارهێنەر  بۆ 
دوگمە تۆماری دەكات و تا دواتر 

بەكارهێنەر بەكاری بێنێتەوە.

وەرگێڕە بچووكەكان
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خوێنەرێكــی بەڕێــز دەپرســێت نازانــم هۆكاری 
چییە Gmailم ناكرێتەوە؟

خوێنــەری بەڕێــز زۆر هــۆكار هــەن بــۆ ئەوەی 
جیمەیــل نەكرێتــەوە. یەكێــك لــە هــۆكارەكان ئەوەیە 
بــە وێبگەڕی google مەیكەوە و بە وێبگەڕی 
ئۆپێــرا بیكــەوە. هۆكارێكی دیكــە رەنگە ئەوە بێت 
پێشــووتر ئــاگاداری كردبیــەوە كــە مەترســی بــۆ 
جیمێلەكــەت هەیــە و پاســۆردەكەت بگــۆڕە، بــەاڵم 
تۆ گوێت پێنەداوە. لەكاتی وادا پێویســتە پاســۆرد 
بگــۆڕی. هۆكارێكــی دیكــە هەیــە پەیوەنــدی بــە 
خودی جیمێلەوە هەیە و رەنگە كێشەی بۆ هاتبێتە 
پێــش، ئەوكاتــە نــەك هــی تۆ بگرە هــی زۆر كەس 
ناكرێتــەوە. بــە هەڵە لێدانی پاســۆرد بۆ چەندەمین 
جــار هۆكارێكی دیكەی نەكرانــەوەی جیمێلە هەتا 
ئەگەر پاســۆردەكەش بە دروســتی لێبدرێ. دەبینی 
كــە گرفتێكی ئاوا بچووك چەندین هۆكاری هەیە 

و دەبێ هۆكارەكان تاقی بكەیەوە.

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

IT

ـــەوە  ـــە لەماڵ ـــزەی ك ـــەو مێ ـــە ئ ـــزی پێشـــوازی وات مێ
لـــە پەنـــا مۆبڵـــەكان دادەنـــرێ، هەتـــا ئێســـتا بریتییـــە 
ــزی  ــەیی. مێـ ــی شووشـ ــا مێزێكـ ــی دار یـ ــە مێزێكـ لـ
ــە،  پێشـــوازی دیجیتالـــی جـــۆری Sobro زۆر تایبەتـ
هـــەم بەفرگـــری هەیـــە و هـــەم ســـپیكەر و پالكـــی 
ـــدی و شـــەحنكردنەوەی  ـــی ئیـــل ئی ـــی و گلۆپ كارەبای

ــرەكان... ئامێـ
جێـــگای  زۆر 
كاتێـــك  ســـەرنجە 
مێزێـــك لـــە پێشـــوازی 
میوانـــەكان دادەنێـــی، 

پێویســـت نـــاكات بچـــی لەنـــاو بەفرگـــر )ســـەالجە( 
شـــەربەت و ســـاردی و كێـــك بێنـــی، هـــەر دەرگای 
ـــۆ پێشـــوازی  ـــەو شـــتانەی ب ـــە بكـــەوە، هەمـــوو ئ مێزەك
ـــان پێویســـت  ـــا میوانەكانت ـــە. ی ـــتن تێیدای ـــزان پێویس می
ـــا كامێراكـــەی  ـــل ی ـــۆ شـــەحنكردنەوەی مۆبای ـــاكات ب ن
ـــا یـــا وایـــەری شـــەحنكردنەوەدا  بـــە دوای پالكـــی كارەب
بگەڕێـــت لـــە مێزەكـــەدا ئەوانـــە هـــەن. دەكرێـــت لـــە 
رێـــگای بلوتوســـەوە موبایـــل یـــا ئامێرەكانـــی مۆســـیقی 
بـــە ســـپكەری مێزەكـــە پەیوەنـــد بكـــەی و گـــوێ لـــە 

گۆرانـــی بگـــری.

مێزی دیجیتالی بەفرگریشە

بەكارهێنــەری یارییــە ئەلكترۆنییــەكان حــەز دەكــەن 
كاتێــك یــاری دەكــەن، رێــك هەمــان كاراكتــەری ئــەو 
كەسەیان هەبێ لە ناو یارییەكەدایە و یارییەكە واقیعیتر 
 PG-9057 iPega بكــەن. ریمۆت كۆنترۆڵی جۆری
Gun Game هەمــان ئــەو چێــژەت پێدەبەخشــێ كە 
لــە یارییەكــەدا هەیــە. رێــك وەك چەكێكی واقیعی 
لە ناو دەســتتدایەو ســێرە دەگــری و دەیتەقێنی. بە 
ســووڕاندنی چەكەكــە بۆ هــەر الیــەك، كاراكتەری 
نــاو یارییەكــەش هــەر بۆ ئەو الیە دەســووڕێت، رێك 
وەك خــودی بەكارهێنەرەكــە.  كاتێــك یــاری لەســەر 
شاشــەیەكی وەك تیڤــی دەكــەی لــە چ گۆشــەیەكەوە تەقە لە كاراكتــەری یارییەكە دەكەی 
لەناو یارییەكەشدا ئاوایە. تەواو هەست بەوە دەكا لەناو شەڕێكی راستەقینەدایە. دەكرێ بە 
پێوە بە دانیشتنەوە بە هەر جۆرێك حەزت لێیە یاری بكەی. بە ئاسانی مۆبایل یا تەبلێتی 
لەسەر دادەنرێ. بە دوو كاتژمێر بارگاوی كردن دەكرێت هەتا 25 كاتژمێر كاری پێبكرێت.

كۆنترۆڵی گەیمی ئەلكترۆنی 
لەشێوەی دەمانچە
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ماڵپەڕێكی پڕ لە
 داتا و زانیاری

ماڵپەڕەكانــی تایبــەت بــە داتــا و زانیــاری لــە 
جیهانــی ئینتەرنێتــدا گەلێكــن، یەكێك لە باشــترین 
ماڵپــەڕەكان لە بارەی داتــا و ئامار لەبارەی هەموو 
nationmaster. شــتێكەوە پێموایــە ماڵپــەڕی
comیە. ماڵپەڕەكە زۆر ســادەیە كاتێك دەیكەیەوە 
بۆكسێكی بەدواداگەڕان نیشاندەدا و هیچی دیكە. 
بەاڵم كاتێك شــتێك لە بۆكســەكەدا دەنووســی ئیدی 
زانیــاری تــەواو لەبارەی ئەو شــتەت پێدەبەخشــێت. 
بــۆ نموونــە بنووســە )پەتاتە( ئیــدی زانیاری تەواو 
لەســەر ئامــاری بەرهەمهێنانــی پەتاتە لــە جیهاندا 
نیشــان دەدا، وەك ســااڵنە چەنــد تــەن پەتاتە بەرهەم 
دێــت، زۆرترین واڵتی بەكارهێنــەری پەتاتە كوێیە، 
چ واڵتێــك لە ریزی یەكەمی بەرهەمهێنانی پەتاتە 
دایە و زۆر شتی دیكە. بۆ هەر مەبەستێك چ واڵت 

بێ و چ كەلوپەل زانیاری گرنگی تێدایە.

تەبلێتــە كتێــب خوێنەكان دەرگایەكی نوێیان لــە خوێندنەوەدا كردەوە، 
ئیــدی خوێندنەوەیــان لــە بازنــەی كالســیك هێنایە دەر بــۆ خوێندنەوەی 
دیجیتالی. خوێنەر پێویســتی بەوە نییە ســەدان كتێب لە كتێبخانەكەی 

دا رابگــرێ، ئامێرێكــی Kindleی ئامازۆن بەســە بۆ هەڵگرتنی 
كتێبخانەیەكی هەزاران كتێبی. كتێبەكان هەر وەك كتێبی ئاسایی 
بە پەنجەی دەســت الپەڕەكانی هەڵدەدەیەوە. ئێســتا ئامێرۆكەی 
ئاســانتر  لــەوەش  خوێندنــەوەی   SK SYUKUYU
كۆنترۆڵەكــە الپــەڕەی كتێبــە دیجیتالییەكە بگۆڕی و ســەرو ســوودی لێوەردەگیردرێــت، دەكرێــت بەهۆی ریمۆ دەنووســێت. ئەوەی دیكە وەك ریمۆت كۆنترۆڵێك وەك تۆقەیەكــی بچووكی پرچ بــە تەبلێتەوەكەوە كــردووە. ئــەو ئامێرۆكەیــە دوو پارچەیــە یەكیان 

خواری پێبكەی و لەو شوێنەی مەبەستتە رابیبگری. دەكرێت 
بــۆ ئــەوەی چاوەكانت كێشــەیان بۆ نەیەتە پێــش كتێبخوێنەكە 
لەخــۆت دوور رابگری. یەكجار شــەحنی بكــەوە بۆ مانگێك 

بەسە. 

لەوەی ئاسانتر چ دەبێ؟خوێندنەوە

ئیدێـــت یـــا دەســـتكاریكردنی فیلـــم لـــە بەرهەمهێنانـــی فیلمـــدا گرنگـــی خـــۆی هەیـــە. گەلێـــك پرۆگـــرام 
هـــەن بـــۆ دەســـتكاریكردنی فیلـــم و پرۆگرامـــی Avid Media Composerیـــش یەكێكـــە لـــەو پرۆگرامانـــە 

و لـــە ریـــزی باشەكانیشـــیان دێـــت. 
پرۆگرامەكە بۆ دەستكاریكردنی فیلم، كلیپی تەلەڤزیۆنی و ریكالمی بازرگانی لەریزی باشەكان دێت. 
پالتفۆرمی پرۆگرامەكە كراوەیە و ئەو هەلە دەڕەخسێنێ لەگەڵ گشت ئەو پرۆگرامانەی تایبەتن بە ڤیدیۆ 
پاشان دەستكاری فیلمەكە  دابندرێ و  لەسەر فیلم  دەكرێت دەنگ  پرۆگرامەوە  ئەو  بەهۆی  بگونجێ. 

بكرێت. زیاتر ئەو كەسانەی شارەزای ئەو بوارەن سوود لەو پرۆگرامە وەدەگرن. 
بەشێك لە تایبەتمەندییەكانی پرۆگرامە ئەوانەن:

- پشتیوانی لە سیستەمی 64 بیتی دەكا بۆ بردنە سەری كارایی زیاتر و دانانی ئێفێكتی جۆراوجۆر. 
- هاوئاهەنـــگ بوونـــی لەگـــەڵ پرۆگرامـــی Nitris DX بـــۆ تۆماركـــردن، دەســـتكاریكردن و نیشـــاندانی 

خێـــرا.
- دەستكاریكردنی فیلمی سێ رەهەندی.

- مێكسكردنی دەنگ بە هەموو جۆرێكەوە.

پرۆگرامێك بۆ دەستكاریكردنی فیلم
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گلەیـــی  ئافرەتـــان  جـــار  هەنـــدێ 
و  جلوبـــەرگ  پۆشـــینی  كـــە  دەكـــەن  ئـــەوە 

هەســـتەوەریی  و  بێزاربـــوون  دووچـــاری  ئێكسســـوارەكانیان 
پێســـتیان دەكاتـــەوە، كـــە هەنـــدێ جـــار بەركەوتنـــی نێـــوان هەســـتەوەریی 

ـــەرگ  ـــەو جلوب ـــەو هـــۆكارە، ئ ـــە ئ كەســـەكە و مـــاددەی جلوبەرگـــەكان دەبن
و ئێكسســـوارانەی لـــە ئاســـن و مـــس و كەرەســـتەی ســـادە دروســـت دەكرێـــن، 

هەنـــدێ جـــار دەبنـــە مایـــەی دەركەوتنـــی هەســـتەوەری و ســـوورهەڵگەڕان و 
ســـووربوونەوەی پێســـت، هەروەهـــا حاڵەتیـــش هەیـــە كـــە دەبێتـــە هـــۆی دەركەوتنـــی 
ـــو پێســـت  ـــە نێ ـــە دەچن ـــوارانەی ك ـــەو ئێكسس ـــەت ئ ـــە تایب ـــییەكانی پێســـت، ب نەخۆش
وەك: گـــوارە، خەزێـــن. بەشـــێكی دیكەیـــان پێســـت دەگـــرن و نێوانیـــان نابـــێ، وەك: 
ئەڵقـــەو ئەنگوســـتیلە، كـــە بۆشـــایی نێوانیـــان نامێنێتـــەوە، بـــەم چەشـــنە رێگـــە بـــە 
هـــەوا نـــادات كـــە بچێتـــە نێوانیـــان و هـــەر بۆیـــە هەســـتەوەری دەردەكەوێـــت. 
چارەســـەری ئـــەو گرفتـــە بریتییـــە لـــە: مـــاوە مـــاوە داكەندنـــی جلوبـــەرگ 

و ئێكسســـوارەكان، بـــە تایبـــەت لـــە شـــەو و كاتـــی خەوتنـــدا، هەروەهـــا 
كاتێـــك هەســـتت كـــرد یەكێـــك لـــە ئێكسســـوارەكانت دەبێتـــە 

مایەی ســـوورهەڵگەڕان و هەســـتەوەری، پێویســـتە 
نەیپۆشـــیت.  یـــان  بیگۆڕیـــت 

ست
ر پێ

ەسە
كان ل

كاریگەری جلوبەرگ و ئێكسسوارە
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زۆربـــەی كچـــان حـــەز دەكـــەن چاویـــان 
دەربكەوێـــت،  گەورەیـــی  بـــە  یـــان  بێـــت،  گـــەورە 

ــە  ــاوەكان دەبنـ ــە چـ ــدا كـ ــە و ئاهەنگەكانـ ــە بۆنـ ــە تایبـــەت لـ بـ
ـــل  ـــی ئیســـپانی )ئیزابێ ـــووان، پســـپۆڕی جوانكاری ـــی ســـەرنجی هەم جێ

پیـــدرۆ(، بـــۆ گـــەورە نیشـــاندانی چـــاوەكان چەنـــد رێنماییـــەك پێشـــكەش 
بـــە خانمـــان دەكات و دەڵێـــت: »بـــۆ گەوركردنـــی چاوەكانـــت دەكرێـــت ســـوود لـــە 

ــت«،  ــتكرد دابنێیـ ــی دەسـ ــت برژانگـ ــان دەتوانیـ ــت، یـ ــت وەربگریـ ــی پرژانگەكانـ پڕیـ
هەنگاوەكانـــی گەورەكـــردن و گـــەورە نیشـــاندانی چاوەكانـــت دەتوانـــی بـــەم رێگایانـــە بێـــت: 
ـــاوەوەی  ـــە ن ـــت كل ل ـــت، نابێ ـــەری چـــاوت بكەی ـــی دەوروب ـــەرەتا پێویســـتە وردە مووەكان س
چـــاو بدرێـــت، چونكـــە چاوەكانـــت بچـــووك و قەبارەشـــی بچـــووك دەكاتـــەوە، بۆیـــە باشـــترە 
ـــا  ـــە دەرەوەی برژانـــگ بدرێـــت، ت ـــەوە پێویســـتە ئایالینـــەر ل ـــەم هۆی ـــە دەرەوە بدرێـــت، ب ل
چاوەكانـــت گەورەتـــر دەربكـــەون، لـــە جێگـــەی قەڵەمـــی رەش، دەتوانیـــت قەڵەمـــی 
ســـپی لـــە نێـــو چـــاودا بدرێـــت، هەروەهـــا دەكرێـــت رەنگـــی كـــراوەش بـــەكار بهێنێـــت، 

ــووت بدرێـــت،  ــاو الی لـ ــاوەوەی چـ ــوە نـ ــە چێـ ــپی لـ ــتە قەڵەمـــی سـ پێویسـ
دوای ئـــەو هەنگاوانـــە پێویســـتە هێڵـــی چـــاو كـــە بـــەرەو دەرەوەی 

ــی  ــێوەی الریشـ ــت و شـ ــەرەوە بچێـ ــەرەو سـ ــت، بـ ــاو دەچێـ چـ
پێـــوە دیاربێـــت، هەروەهـــا پێویســـتە تـــا كۆتایـــی 

ببێتـــەوە.  باریكتـــر  هێڵەكـــە 

ئافـــرەت  ناســـكییە،  و  خۆشەویســـتی  و  جوانـــی  هێمـــای  گـــوڵ 
وەك گـــوڵ وایـــە، تـــا چەنـــد ئـــاگاداری ناســـكیی خـــۆی بیـــت و 
ـــە گـــوڵ خۆشەویســـتی  ـــت، هەمیش ـــاوەتر دەبێ ـــر گەش ـــت، زیات بیپاریزی
هەمووانـــە، لـــە هـــەر بۆنـــە و یـــاد و زەماوەنـــد و مارەبڕینێكـــدا 

ـــە دیكـــۆری ماڵیشـــدا  ـــەت ل ـــە، تەنان گـــوڵ جێگـــەی خـــۆی هەی
جێگـــەی دەبێتـــەوە، هەروەهـــا لـــە نێـــو ئۆتۆمبێلەكانـــی ئافرەتـــان 
هەیـــە،  بـــوو  وشـــك  گوڵێكـــی  كتێبەكانیشـــیاندا  الپـــەڕەی  و 
ـــان،  ـــۆ خانم ـــی گـــوڵ گرنگـــە ب ـــژاردن و هەڵگرتن ـــەری هەڵب هون
ــتەگوڵەكان  ــن، دەسـ ــدا بـ ــە و یادێكـ ــە بۆنـ ــك لـ ــەت كاتێـ ــە تایبـ بـ

لـــە شـــێوەی پاكێـــچ دادەنرێـــن، لەگـــەڵ گوڵەكانـــدا قردێلـــە و چنیـــن و كاغـــەزی 
كۆریـــش و كریســـتاڵ بـــەكار دەهێنرێـــت، تاوەكـــو زیاتـــر رازاوە بێـــت، بـــۆ ئەوانـــەی 

ــە،  ــان هەیـ ــەری و مارەبڕینیـ ــد و هاوسـ ــن و رۆژی زەماوەنـ ــی خۆتـ ــی نزیكـ كەسـ
ــدا بانگهێشـــتت دەكـــەن، هـــەوڵ بـــدە  ــان ئەوانـــەی لـــە بۆنـــە و یادێكـــی تایبەتـ یـ
دەســـتە گوڵێكیـــان وەك دیـــاری بـــۆ ببیـــەت، چونكـــە مانـــادارە و دیارییەكـــی 
ـــەوەك  ـــت، ن ـــە ســـێ گـــوڵ بێ ـــر ل ـــی سرووشـــتی و زیات ـــەت گوڵ ـــا دیارییەك ـــە، ب نایاب

ــتر و  ــر سەرنجڕاكێشـ ــن، زیاتـ ــد رەنگاورەنـــگ بـ ــەكان چەنـ ــتە گوڵـ ــەواو، دەسـ ــەك و تـ دانەیـ
جوانتـــرن، گوڵـــەكان تەنیـــا بـــۆ بۆنـــە و یـــادەكان نیـــن، بەڵكـــو دەتوانـــی بـــۆ كاتـــی گەشـــت 
و دەرچوونیـــش گوڵێكـــت بـــە دەســـتەوە بێـــت، كـــە جوانتـــر و ناســـكترت نیشـــان دەدات. 

دەستە گوڵ بۆ رۆژی دەرچوون و 
بۆنە و یاد و هاوسەرگیری

انت

اوەك
تنی چ

هەنگاوەكانی گەورە دەركەو
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مارلین مۆنرۆ و
كچە كوردێك گوێنی

دەكەنە جلوبەرگ

لـــە ســـاڵی 1951 دوای ئـــەوەی مشـــتومڕ لەســـەر 
ــرۆ  ــن مۆنـ ــی مارلیـ ــاوداری ئەمریكـ ــە نـ ــی كچـ جوانـ
كـــرا، كـــە دەگوتـــرا مارلیـــن تەنیـــا بـــە جلوبـــەرگ 
لـــە  خـــۆی جـــوان دەكات و دەڕازێنێتـــەوە، ئەویـــش 
ـــردە  ـــەی ك ـــی پەتات ـــەو قســـانەدا گوێنییەك ـــەر ئ بەرامب
جـــل و لەبـــەری كـــرد، بـــەو جلـــە گوێنییـــە پەتاتـــەوە 
ــە  ــرت و لـ ــەری و جوانـــی گـ ــەی هونـ ــن وێنـ چەندیـ
وەك  كـــردەوە،  بـــاوی  گۆڤارەكانـــدا  و  رۆژنامـــە 
میدیـــاكاران،  و  خەڵـــك  قســـەكانی  بـــۆ  وەاڵمێـــك 
ســـەلماندی  كـــە  بـــوو  جـــوان  هێنـــدە  وێنەكانـــی 
ـــو  ـــە، بەڵك ـــەرگ نیی ـــە جلوب ـــی ب ـــەی ه جوانییەك
نـــاخ و شـــێوە و روخســـاری مـــرۆڤ 
گوزارشـــت لـــە جوانیـــی دەكـــەن، 
ــە  ــە كـ ــە هەیـ ــەیەكی خۆمانـ قسـ
گوشـــیش  ئەگـــەر  دەڵـــێ: 
بـــكات  لەبـــەر  )گونیـــە( 
هـــەر جوانـــە، بـــۆ ئەوانەیـــە 
كـــە جوانـــن، جوانییـــان 
جــلــــــوبەرگ  بـــــــە 
ناشـــاردرێتەوە، بـــۆ ئـــەم 
ـــۆك  ـــتە كچێكـــی ده مەبەس
زینەیـــە،  نـــاوی  دكتۆرەیـــە  كـــە 
ــۆ ئامادەكردنـــی  ــاوە بـ ئەویـــش هەڵسـ
جلێـــك لـــە كیســـەی برنـــج، تەنانـــەت 
هێنـــدە جـــوان و كەشـــخەیە، وەك ئـــەوە 
وایـــە جلێكـــی كاشـــواڵی لەبـــەر بێـــت، 
ئـــەوەی خۆمـــان گوێنیـــی برنجـــی 
مارلیـــن  و  بـــەری  كردووەتـــە 
مۆنـــرۆش گوێنیـــی پەتاتـــەی وەك 
جلێكـــی جـــوان لەبـــەر كـــردووە، 
كـــوردی  مۆنـــرۆی  مارلیـــن 
دكتۆریـــە و ئـــەوەی دیكـــەش 

گۆرانیبێـــژە.  و  ئەكتـــەر 
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داهێنـــان لـــە كارامەیـــی بیرۆكـــە و كاری كـــرداری 
بـــەر هەمـــوو كەســـێك ناكەوێـــت، ئەوانـــەی بیـــر 
ــەنگن،  ــە پێشـ ــەوە هەمیشـ ــوان دەكەنـ ــە كاری جـ لـ
و  )پیریـــس  ناویـــان  كـــە  پیـــاوە  دوو  ئـــەو  وەك 
تیمێـــك  دروســـتكردنی  بـــە  هەڵســـان  گۆدلـــی( 
دەســـتیان  كـــەس،   ٨٠ لـــە  هاتبـــوو  پێـــك  كـــە 
كـــرد بـــە كۆكردنـــەوەی زیاتـــر لـــە یـــەك ملیـــۆن 
لـــە  زێڕیـــن  جاڵجاڵۆكـــەی  هـــەزار  ســـەد  ودوو 
و  دەگمەنتریـــن  دواتـــر  ســـاڵدا،  پــــێنج  مـــاوەی 
ــەر زەوی،  ــرد لەسـ ــان دروســـت كـ ــن جلیـ جیاوازتریـ
لـــە ئێســـتادا جلەكـــە لـــە )مۆزەخانـــەی مێـــژووی 
سرووشـــتیی نیویـــۆرك( هەڵگیـــراوە، كـــە یەكێكـــە 
لـــە سەرنجڕاكێشـــترین جلوبـــەرگ بـــە رەنـــگ و 

پێكهاتەیەكـــی نـــەرم و نیـــان.

لـــە  ونـــن،  پاڵەوانـــن و ســـەربازی  زۆرن ئەوانـــەی 
ـــەو  ـــا ئ ـــەن، ت ـــار بك ـــتانێك تۆم ـــن داس ـــدا دەتوان كاتێك
ـــی  ـــە و كاری مرۆڤایەت ـــە چاك ـــان ل ـــەی ناوبانگی كات
كـــە  چینییـــە  پیـــاوە  ئـــەو  وەك  دەبێتـــەوە،  بـــاو 
ژیانـــی خـــۆی تەرخـــان كـــردووە بـــە رزگاركردنـــی 
پیاوێكـــی  خۆكوشـــتندان،  هەوڵـــی  لـــە  ئەوانـــەی 
چینـــی بەنـــاوی )چیـــن ســـی هەمـــو( هەفتەیەكـــی 
لەســـەر پـــردی روبـــاری یانگتســـی بەســـەر دەبـــات، 
ـــە  ـــكات ك ـــانە رزگار ب ـــەو كەس ـــی ئ ـــەوەی ژیان ـــۆ ئ ب
هەوڵـــی خۆكوشـــتن دەدەن، لـــە مـــاوەی 13 ســـاڵدا 

ژیانـــی 321 كەســـی رزگاركـــردووە. 

هاوڕێيەتیی نێوان كچ و پشیلەیەك

جلوبەرگ
لە تۆڕی جاڵجالۆكە

پاڵەوانی سەدان حاڵەتی خۆكوژی

و  مـــرۆڤ  نێـــوان  نزیكبوونـــەوەی  و  هاوڕێتـــی 
ــاردە  ــار وەك دیـ ــار جـ ــە جـ ــنووردارە، كـ ــداران سـ گیانـ
یـــان  ترســـناك  گیاندارێكـــی  كـــە  دەردەكـــەون، 
ژیانیـــان  رۆژانـــەی  كەســـێكدا  لەگـــەڵ  خۆماڵـــی 
بەیەكـــەوە بەســـەر دەبـــەن، وەك ئـــەو كچـــە ژیكەڵەیـــە 
ــاری دەكات،  ــیلەكەی یـ ــەڵ پشـ ــدەی لەگـ ــە ئەوەنـ كـ
ــە  ــەو كچـ ــە، ئـ ــی نییـ ــك و باوكـ ــەڵ دایـ ــدە لەگـ هێنـ
نـــاوی )كاتریـــن(ە و تەمەنـــی )4( ســـاڵە، پشـــیلەیەك 

بـــەر لـــە لەدایكبوونـــی ئـــەو كچـــە لەالیـــەن دایكـــی 
ئـــەو منداڵـــەوە پـــەروەردە و بەخێوكـــراوە، پشـــیلەكە 
ـــی )6( ســـاڵە،  ـــت و تەمەن ـــگ دەكرێ ـــۆ( بان ـــە )لیل ب
هاوڕێیەتـــی نێـــوان ئـــەو كـــچ و پشـــیلەیە، وای كـــردووە 
رابكێشـــێت،  فوتۆگرافەرەكانیـــش  ســـەرنجی  كـــە 
ئەوەتـــا ناودارتریـــن فۆتۆگرافـــەری شـــاری ســـانت 
بترســـبۆرگی رووســـی )ئەنـــدی پـــرۆگ( وێنـــەی 

ئـــەو كچـــە و پشـــیلەی بـــاو كردووەتـــەوە.
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میرانە رسوماتی قەرزار
نابێـــت میرانـــە )رســـومات( لـــە قـــەرزار وەربگیرێـــت لـــە بەڕێوەبەرایەتیـــی جێبەجێكـــردن، ئەگـــەر قەرزەكـــەی 

لـــە دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتییەكـــە بـــە خـــاوەن قـــەرز درایـــەوە، بڕیارێكـــی گرینگـــی دادگای 
تێهەڵچوونـــەوەی ناوچـــەی هەولێـــر، بـــە ســـیفەتی تەمیـــزی، كـــە بڕیارێكـــی جێبەجێـــكاری هەولێـــر 

ـــە  ـــە دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتییەك ـــەرزار ل ـــە( چونكـــە ق ـــە وەرگرتنـــی )میران ـــەوە، ب رەت دەكات
ــاییی  ــەی یاسـ ــە میرانـ ــە ڕوو، كـ ــەوە دەخاتـ ــە ئـ ــی بڕیارەكـ ــووەوە، ناوەڕۆكـ ــەی دابـ قەرزەكـ
نابێـــت لـــە قـــەرزار لـــە بەڕێوەبەرایەتیـــی جێبەجێكـــردن وەربگیرێـــت، ئەگـــەر قەرزەكـــە لـــە 
ــا، بڕیارەكـــەی دادگا ئامـــاژە  دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیـــی درابـــووەوە. ئەمـــەش بەپێـــی یاسـ
ـــكاری داد، پشـــتی  ـــی داد دەكات )كـــە جێبەجێ ـــی وەزارەت ـــە نایاســـاییبوونی رێنماییەكان ب

پـــێ بەســـتووە( و بەرێوەبەرایەتییەكانـــی جێبەجێكـــردن پابەنـــد دەكات 
بـــە كار نەكـــردن بـــەو رێنماییانـــە. نابێـــت میرانە)رســـومات( لـــە 
قـــەرزار وەربگیرێـــت لـــە بەڕێوەبەرایەتیـــی جێبەجێكـــردن، ئەگـــەر 
قەرزەكـــەی لـــە دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتییەكـــە بـــە خـــاوەن قـــەرز 
بڕیـــاری  »راســـتە  دەڵێـــت:  داد  جێبەجێـــكاری  درایـــەوە. 

ـــن«.  ـــێ ناكەی ـــە كاری پ ـــەاڵم ئێم ـــە ب ـــزی هەی تەمیی

شــێواندنی  لــە  بــاس  كاریكاتێــرە  ئــەم 
دەســەاڵتدارانی  لەالیــەن  دەكات  خەڵــك 
چەندیــن  بــە  ڤایرۆســێك  كــە  جیهانــەوە، 
شــێوەی جۆراوجــۆر بــە خەڵــك نیشــان دەدەن، 
لــە  بــەاڵم  ڤایرۆســن،  كۆمەڵێــك  گوایــە 
راســتیدا تەنیــا دانەیەكــە و گۆڕانكاریــی 

دەكرێــت.  پــێ 

For My Hand - بۆ دەستەكانم
یەكێكــە لــە تراكــە خــۆش و بــە جۆشــەكان 
بــاو   1٠ مانگــی  ئەمســاڵ  كــە 
 Burna boy كراوەتــەوە، لەالیــەن تیمــی
لــە  هاتــووە  پێــك  تیمــە  ئــەو  گوتــراوە، 
دامینــی ئیبۆنلیــوا ئۆگلــۆ ئێــم ئێــف ئــاڕ، 
كــە گۆرانیبێــژی نێجیرییــە و بــەم دواییــە 
ــەرە  ــان پ لەگــەڵ ئێــد شــیرین بەرهەمەكەی
پــێ داوە، لــە ســاڵی 1991 لــە شــاری 
پــۆرت هاركــۆرت لــە نێجیریــا لەدایكبــووە، 
 Love، Damini تراكەكــە لــە ئەلبوومــی
بەرهــەم هاتــووە و لــە جۆری ئەفرۆبیتســە. 

كاریكاتێر

میوزیك

ئـــەم ماوەیـــە چێـــژ لـــە كاتەكانـــت ببینـــە، بـــڕۆرە 
دەرەوە و كەســـانی نـــوێ بناســـە، ئەمـــەش وا دەكات 
بێـــت،  فراوانتـــر  كۆمەاڵیەتییەكانـــت  پەیوەندییـــە 
لەبـــری ئـــەوەی بیـــر لـــەوە بكەیتـــەوە كـــە بیركردنـــەوەی 
خۆشەویســـتەكەت بگۆڕیـــت، باشـــترە خـــۆت لەگـــەڵ 

رابهێنیـــت. جیاوازییەكانـــی 

جمك

پەیوەندییەكانـــی  بۆئـــەوەی  گونجـــاوە  كاتێكـــی 
چـــاك  نزیكەكانتـــدا  كەســـە  لەگـــەڵ  رابـــردووت 
ـــك  ـــان تێ ـــك نێوانت ـــد هۆكارێ ـــەر چەن ـــە لەب ـــەوە، ك بكەیت
ــەت  ــە ئامانجەكـ ــەییەوە لـ ــە رووی پیشـ ــوو، لـ ــوو بـ چـ
لـــە  تەندروســـتییەوە  رووی  لـــە  دەبیتـــەوە،  نزیـــك 

بكـــەوەرەوە. دوور  گازییـــەكان  خواردنـــەوە 

گا
هەمـــو ئامـــاژەكان ئەرێنیـــن لـــە ژیانـــی تایبەتیتـــدا، ئـــەم 
ماوەیـــە بیـــر لەوەبكـــەرەوە كـــە گۆڕانـــكاری لـــە الیەنـــی 
بشـــكێنە، چونكـــە  رۆتیـــن  بدەیـــت،  ئەنجـــام  پیشـــەیی 
رێگـــری دەكات لـــەوەی بیرۆكەكانـــت بـــەكار بهێنیـــت.، 
هـــەوڵ بـــدە وەك خـــۆت بیـــر بكەیتـــەوە و لـــە هەمـــان كاتـــدا 
ســـوود لـــە ئامـــۆژگاری كەســـانی دیكـــەش وەر بگریـــت.

كاوڕ 4/19 - 3/215/2٠ - 4/2٠

گوڵەگەنم5/21 - 6/2٠ شێر ٨/22 - 7/239/22 - ٨/23

دڵنیاببـــەرەوە لـــەوەی كـــە نەیارەكانـــت ببەخشـــیت، 
ئەمـــەش وا دەكات هەســـت بـــە ئاســـوودەیی بكەیـــت 
و چیتـــر لـــە دڵەڕاوكێـــدا نەژیـــت، متمانـــە هـــۆكاری 
و  تـــۆ  خۆشەویســـتی  پەیوەندیـــی  بەهێزبوونـــی 
دوور  ناتەندروســـتەكان  خواردنـــە  لـــە  هاوســـۆزەكەتە، 

بكـــەوەرەوە.

لـــە رووی پیشـــەییەوە باشـــترین هەوڵـــی خـــۆت 
ــر  ــات، بیـ ــەركەوتنت دەبـ ــەرەو سـ ــەش بـ ــت، ئەمـ دەدەیـ
لـــەوە بكـــەرەوە پەیوەندیـــت لەگـــەڵ هاوڕێكانتـــدا چـــاك 
بكەیتـــەوە و كۆتایـــی بـــە ناكۆكییەكانـــت بهێنیـــت، 
ـــدا  ـــە شـــێوازی ژیانت ـــكاری ل ـــە گۆڕان پێویســـتت بەوەی
بكەیـــت و لـــە خـــووە ناتەندروســـتەكان دوور بكەویتـــەوە.

ئـــەم پرۆژانـــەی ماوەیەكـــی زۆرە كاریـــان لەســـەر 
دەكەیـــت، دوایـــان مەخـــە و لـــە كاتـــی خۆیـــدا 
لـــە ئەنجامدانـــی كارەكانتـــدا  بـــدە،  ئەنجامیـــان 
ــە، لەالیەنـــی ســـۆزدارییەوە خـــۆت  تەمەڵـــی مەكـ
بـــە كەســـانی دیكـــە بـــەراورد مەكـــە و،وا باشـــترە 
ژیانـــی خۆتـــت بـــەو شـــێوازە خۆشـــبوێت كـــە هەیـــە.

قرژاڵ 7/22 - 6/21
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ـــاوی ئیســـی  ـــە ســـاڵی 1915 ن ـــە ل ـــە ك ـــەو ئافرەت ئ
ـــت و كفنـــی  ـــدەی دەمـــاغ دەمرێ ـــە جەڵ ـــوو ب ـــار ب دنب
دەكـــەن، بـــەاڵم یەكێـــك لـــە خوشـــكەكانی درەنـــگ 
بـــۆ  دەكات  داوا  و  تەرمەكـــەی  ســـەر  دەگاتـــە 
دوایـــن جـــار ڕوخســـاری ببینێـــت، دوای ئـــەوەی 
ـــەوە،  ـــە دەكەن ـــەوە و تابوتەك ـــەڵ دەدەن ـــەی ه گۆڕەك
دەبینـــن هێشـــتا لـــە ژیـــان مـــاوە، جێگـــەی ســـەرنجە 
ســـاڵی   47 دەرهێنانـــەوە  دوای  دنبـــار  ئیســـی 
دیكـــە ژیـــا، بـــەاڵم تووشـــی بارێكـــی تێكچـــووی 
ــە  ــەو ماوەیـ ــەوەی ئـ ــۆی ئـ ــوو، بەهـ ــی بووبـ دەروونـ
لەنـــاو گـــۆڕدا بـــوو، تـــا چارەســـەری پزیشـــكی و 

دەروونـــی كـــرا.
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بــە  ئافرەتێــك  وێنەیــەدا  لــەم 
روونــی دیــارە، بــۆ زانینــی ئاســتی 
زیرەكیــت هــەوڵ بــدە لــە مــاوەی 
یــەك خولەكــدا ئافرەتێكــی دیكــەش 

بدۆزیتــەوە.  وێنەكــەدا  لــە 

ئەگەر مێشك %١٠٠ كار بكات

بـــە  بـــدە  هـــەوڵ  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
لێهاتویـــی خـــۆت گرفتـــەكان چارەســـەر بكەیـــت، 
هـــەوڵ مـــەدە داوای یارمەتـــی لـــە كەســـانی 
دیكـــە بكەیـــت و متمانـــەت بـــە خـــۆت هەبێـــت، 
ـــەوەی  ـــە رووی ســـۆزدارییەوە دوور بكـــەوەرەوە ل ل

رەخنـــە لـــە خۆشەویســـتەكەت بگریـــت.

كەوانشایان دووپشك 1٠/22 - 9/2311/21 - 1٠/2312/21 - 11/22

لـــە رووی پیشـــەییەوە رووبـــەڕووی چەنـــد 
بەربەســـتێك دەبیتـــەوە كـــە چاوەڕوانـــی نەبویـــت، 
متمانـــەت بـــە بەهـــرە و تواناكانـــت هەبێـــت، 
ــەو  ــەر ئـ ــەرنجت لەسـ ــتە سـ ــتادا پێویسـ ــە ئێسـ لـ
شـــتانە بێـــت كـــە بـــۆت گرنگـــن، كارێـــك مەكـــە 
خۆشەویســـتەكەت  دڵـــی  كـــە  ماوەیـــە  ئـــەم 

بڕەنجێنیـــت.

لـــە رووی پیشـــیەوە وا دەردەكەوێـــت كارەكان 
زۆر بـــاش نـــەڕۆن بەڕێـــوە، بـــەاڵم بەهـــۆی 
لێهاتوییتـــەوە دەتوانیـــت چارەســـەریان بكەیـــت، 
دەمەقاڵێـــی بـــەردەوام لێكتێنەگەشـــتن لـــە نێـــوان 
دەكات،  دروســـت  خۆشەویســـتەكەت  و  تـــۆ 
ــوێ  ــی تاوتـ ــە ئارامـ ــەكان بـ ــدە بابەتـ ــەوڵ بـ هـ

بكـــەن.

لـــە رووی پیشـــەییەوە هەندێـــك جـــار پێویســـتە 
بڕیـــاری مەترســـیدار بدەیـــت، بـــۆ ئـــەوەی بگەیـــت 
بـــە ئامانجەكـــەت، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە ئـــەو 
ــە،  ــتەكەتەوە هەتـ ــتییەی بەهـــۆی خۆشەویسـ پاڵپشـ
ـــە  ـــت، ل ـــۆت هەبێ ـــە خ ـــەت ب ـــر متمان وا دەكات زیات
پێنـــاو تەندروســـتیی دەرونتـــدا لـــە توڕەیـــی دوور 

بكـــەوەرەوە.

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/1٨ - 1/2٠3/2٠ - 2/19

بەشـــێك لـــە كارەكانـــت لـــە رووی پیشـــەییەوە 
خـــۆت  كـــە  بەڕێـــوە  نـــاڕوات  شـــێوازە  بـــەو 
لـــەو  باشـــترە ســـوود  ئـــەم ماوەیـــە  دەتەوێـــت، 
ـــە بەردەمـــت و هەمـــو  ـــە دێن ـــت ل چانســـانە ببینی
شـــتێك رەت مەكـــەرەوە.، زۆرجـــار هاوكاریـــی 
ـــت. ـــۆ پالنەكان ـــە پاڵپشـــت ب كەســـانی دیكـــە دەبن

باشـــی  بـــەرەو  كارەكان  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
دەڕۆن، ئـــەم ماوەیـــە باشـــترە چـــاوت لەســـەر جووڵـــەی 
هاوپیشـــەكانت بێـــت، رەنگـــە بیانەوێـــت زیانـــت پـــێ 
بـــدە  هـــەوڵ  تەندروســـتییەوە  رووی  لـــە  بگەیەنـــن، 
ـــیرینن  ـــەی ش ـــواردن و خواردنەوان ـــەو خ ـــەوە ل دووربكەویت

بـــە تەندروســـتیت دەگەیەنێـــن.  زیـــان  و 

12/22 - 1/19گیسك

یاريی وێنە

نیاریت
بۆ زا

لە كاتێكدا مێشــكی ئەنیشــتاین %4 ئیشــی دەكرد، لەگەڵ 
ــەدا، كەســیان نەگەشــتووەتە  ــەو هەمــوو زانایان ــی ئ زیرەكی
 1٠٠% مێشــك  ئەگــەر  نەبێــت،  ئەنیشــتاین  تەنیــا   4%
ئیشــكات جڵــەوی دڵــی خــۆی دەكەوێتــە دەســتی خــۆی، 
دەتوانێــت 1٠جــار بــەدەوری قەتــرە ئاوێــك دا بســوڕێتەوە 
كــە لــە یــەك مەتــر بكەوێتــە خــوارەوە، بــاز دانــت پێنــج 
مەتــر دەبــێ، چاوەكانــت ئەوەنــدە بەهێــز دەبــن دەتوانــی لــە 
دووریــی 5٠٠ مەتــر شــت بخوێننــەوە، ڕاكردنــت بەخیــرای 
3٠٠ كــم دەبــێ لــە ســەعاتێكدا، دەتوانیــت زۆر ئاســایی 
گوێــت لــە دەنگــی دەمارەكانــی خوێنــی خــۆت بێــت كاتــێ 
خوێنیــان پیــا دەڕوات، هەســتی بۆنكــردن پێنــج هێنــدەی 
ســەگێك بەهێــز دەبێــت، ڕێگــەی پەیوەندیكــردن ئیــش دەكا 

لــە مێشــكی كەســێ بــۆ كەســێكی دیكــە هەرچەنــد لێــت 
دوور بێــت، بــێ ئــەوەی دەمــت بجوڵێــت، هێــزی دەنــگ 
76 هێنــدەی خــۆی زیــاد دەكات، كێشــەی ئێســكت نابێــت، 
دەكرێــت بڵێیــن ئێســكەكان وەكــوو ئاســن بەهێــز دەبــن و 
بــازوی  و  هێــز  دەگــرن،   ڕوداوێــك  هەمــوو  بەرگــەی 
هەركەســێك توانــای هەڵگرتنــی پێنــج تۆنــی هەیــە، رەنگــە 

ــت.  ــای فڕینیشــی هەبێ ــەوكات مــرۆڤ توان ئ

نووسەری  ماگوم  سۆمێرسێت  ویلیام 
نووسەری  و  رۆماننووس  و  ئینگلیزی 
لە   1٨74 ساڵی  لە  چیرۆك،  كورتە 
 1965 ساڵی  لە  و  لەدایكبووە  پاریس 
كردووە،  دوایی  كۆچی  فەرەنسا  لە 
دەربارەی ماندووبوون دەڵێت: »مەزنەكان 
كارێكی  زۆر  ماندووبوون  كە  دەزانن  وا 
هەروەها  شایستەییە،  و  وەرچەرخان 
شتێكی  شایستەبوونیش  و  وەچەرخان 
پێناو  لە  ماندووبوون  بۆیە  نییە،  وا 

ئامانجێك ئاساییە«. 

پەند و وتە
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قوتابخانەیەك بۆ باش و خراپەكاران  
The School for Good and Evi 

بـــاس لـــە دوو هاوڕێـــی نزیـــك دەكات، كـــە 
فیلمێكـــی  ئاگاتایـــە(  و  )یۆفـــی  ناویـــان 
درامـــا و فانتازیایـــە، دوای ئـــەوەی ئـــەو دوو 
و  شـــەڕانگێزی  نێـــو  لـــە  خۆیـــان  هاوڕێیـــە 
دووبەرەكیـــدا دەدۆزنـــەوە، ئەوانیـــش هـــەوڵ دەدەن 
كـــە یەكســـانییەك دابنێـــن لـــە نێـــوان كەســـە 
خـــراپ و باشـــەكانی نێـــو دووبەرەكییەكـــە و 
الیەنـــەكان بناســـرێن، فیلمەكـــە لـــە مانگـــی 
1٠ی ئەمســـاڵ نمایـــش كـــراوە، لـــە دەرهێنانـــی 
پـــاول فەیـــگ، نووســـینی جـــۆن شـــوارتزمان، 
مـــاوەی فیلمەكـــە دوو كاتژمێـــر و 27 خولەكـــە، 
ـــان كۆرســـۆ، ســـۆفیا  ـــی: )ســـۆفی ئ ـــە نواندن ل
وایلـــی، جەیمـــی فالتێـــرز، چارلیـــز تیـــرۆن، 

ــە. ــیل یۆ(یـ ــت بۆنـــگ، میشـ كیـ

فیلم



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






	Barg1
	Barg2
	1-3
	4-5
	6-19
	20-23
	24-27
	28-35
	36-39
	40-43
	komlaety
	hunary
	wrezsh
	Tandrusty
	IT
	rangawrang
	80
	Barg3
	Barg4

