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مەرگەســـاتە  )تراژیدیـــای  یەكەمـــی  چاپـــی 
»عەبدوڵـــای  تۆفیـــق  ئەحمـــەد  مێژووییەكـــەی 
تـــازە  كتێبێكـــی  ناونیشـــانی  ئیســـحاقی«( 
چاپكـــراوی )فەیســـەڵ دەباغ(ــــە، لـــە دووتوێـــی 
كەوتووەتـــە  و  كـــراوە  چـــاپ  الپـــەڕەدا   )80(

خوێنەرانـــەوە. بەردەســـتی 
نووســـەر لـــەم كتێبـــەدا بـــاس لـــە كەســـایەتییەكی 
كوردپـــەروەر و ئـــازا و جەســـوور دەكات، كـــە كـــەم 
شـــتی لەســـەر نووســـراوە، ئـــەو ڕابـــەر و ســـكرتێری 
پێشـــووتری حزبـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــوو، 
بۆیـــە نووســـەر جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە كـــە هـــەر كـــەس 
بـــەدوای مێـــژووی ئـــەم شـــەهیدە غەدرلێكـــراوەدا 
كـــە ســـەربازێكی  بـــۆی دەردەكەوێـــت  بگەڕێـــت، 
نیشـــتمانیی  ڕزگاریـــی  جوواڵنـــەوەی  ونـــی 
ــر  ــتی بارزانـــی نەمـ ــووە و زۆر دۆسـ ــتانی بـ كوردسـ
بـــووە، كاری زۆری بـــۆ شۆڕشـــی ئەیلـــوول كـــردووە، 
بـــەاڵم تـــا ڕادەیەكـــی زۆر لەبیـــر كـــراوە، عەبدوڵـــای 
ئیســـحاقی یەكێـــك بـــوو لـــە تێكۆشـــەرە مەزنـــەكان، 
بارزانیـــی نەمـــر بڕواییەكـــی تـــەواوی پـــێ هەبـــوو، 
ــی  ــۆ واڵتانـ ــۆی بـ ــەری خـ ــار وەك نوێنـ ــدێ جـ هەنـ
نـــاردووە، بـــەاڵم نەیـــاری زۆر بـــوون، چ لەنـــاو حزبـــی 

ــدا. ــاو شۆڕشـ ــان لەنـ ــتان، یـ دیموكراتـــی كوردسـ
عەبدوڵـــای ئیســـحاقی )ئەحمـــەد تۆفیـــق( لـــە 
بنەماڵـــەی ئیســـحاقییەكان بـــوو لـــە مهابـــاد، لـــە 
ــاوی  ــاردا ڕۆڵێكـــی گەلـــێ بەرچـ ــەردەمی كۆمـ سـ

هەبـــوو، پـــاش ڕووخانـــی كۆماریـــش، ئـــەو كـــە 
الوێكـــی چوســـت و چـــاالك  و شـــەیدای كـــورد و 
ـــی ســـەرلەنوێ  ـــوو، لەگـــەڵ هاوەڵەكان ـــی ب كوردایەت
بووژاندنـــەوەی  و  كوردایەتـــی  بـــە  دەســـتیان 

تەشـــكیالتی حـــزب كـــردەوە. 
هـــەر لـــەو كتێبـــەدا و لـــە بەشـــێكی دیكـــەدا، 
نووســـەر الپەڕەیەكـــی دیكـــەی ژیـــان و خەباتـــی 
ئـــەم شـــەهیدەمان بـــۆ دەنووســـێت كـــە دەڵێـــت: )پـــاش 
گەڕانـــەوەی بارزانـــی و هاوەڵەكانـــی لـــە ســـۆڤییەت 
ـــوول ئەحمـــەد  و یەكـــەم چەخماخـــەی شۆڕشـــی ئەیل
ـــدە شـــۆڕش و ســـەركردایەتیی  تۆفیـــق خـــۆی گەیان
ڕۆڵێكـــی  شـــەڕەدا  لـــەو  كـــە  ئـــەو  شەخســـیی 
ــە  ــووە كـ ــگێڕی هەبـ ــە و شۆڕشـ ــاوی كوردانـ بەرچـ
بـــووە جێگـــەی متمانـــەی شەخســـیی بارزانیـــی 

ــر(. نەمـ
نووســـەری ئـــەم كتێبـــە بـــە تێروتەســـەلی باســـی 
ڕووداوو پێشـــهاتەكانی تایبـــەت بـــە ژیاننامـــەی ئـــەو 
پێشـــمەرگەو خەباتگێـــڕە دەكات، تـــا شـــەهیدبوونی 
بـــە غـــەدر لـــە قەســـری نیهایـــە بەپێـــی نووســـینی 
ئەویـــش  ئـــەوكات  كـــە  ڕۆژهـــەاڵت  كوردێكـــی 
لەگەڵیـــدا بـــووە لـــە زینـــدان، كـــە بەچـــاوی خـــۆی 
بینیـــوە.  شـــەهیدبوونی  چۆنێتـــی  تراژیدیـــای 
كاك  كتێبـــە  ئـــەم  نووســـەری  لـــە  دەستخۆشـــی 
)فەیســـەڵ دەبـــاغ( دەكەیـــن، بـــە هیـــوای بەرهەمـــی 

زیاتـــر.  
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لـــەم ڕۆژانـــەی ڕابـــردوودا بەرگـــی ســـێیەمی 
لـــە  گەشـــەكان(  ئەســـتێرە  و  كتێبی)خـــۆم 
بـــە  ســـمایل(  عەزیـــز  )نەجمەدیـــن  نووســـینی 
بەرگێكـــی نـــاوازەو بـــە )622( الپـــەڕەی قەبـــارە 
ئـــەم  كوردییـــەوە،  كتێبخانـــەی  كەوتـــە  گـــەورە 
كتێبـــە بریتییـــە لـــە بیبلۆگرافیایـــەك كـــە نـــاوو 
نووســـەرو   )73( چاالكییەكانـــی  ژیاننامـــەو 
شـــاعیرو چیرۆكنـــووس و مێژوونـــووس و ڕۆشـــنبیرو 
نووســـەر  تێدایـــە،  ڕۆژنامەنووســـی  هونەرمەنـــدو 
زۆر كارامـــەو لێزانانـــە توانیویەتـــی بـــە شـــێوەیەكی 
بـــەم  پـــەی  كوردییانـــە  داڕشـــتنێكی  و  ئەدەبـــی 
ئەركـــە ببـــات و شـــان بداتـــە بـــەر ئەركـــی قورســـی 

بەرهەمـــە. ئـــەم  ئامادەكردنـــی  و  نووســـین 
وردی  بـــە  زۆر  كتێبـــە  ئـــەم  نووســـەری 
ــە  ــەم پۆلـ ــی ئـ ــە ڕۆڵ و چاالكییەكانـ ــاژەی بـ ئامـ
ڕۆشـــنبیرە)بەهەموو پســـپۆری و كەسایەتییەكانەوە( 
ــە  ــەی لـ ــەم ئەركـ ــەوە ئـ ــە هەندەرانـ ــەو لـ ــردووە، ئـ كـ
ئەســـتۆ گرتـــووەو بـــە ســـوود وەرگرتـــن ڕاســـتەوخۆ 
وەرگرتنـــی  بـــۆ  كەســـایەتییەكان  خـــودی  لـــە 
زانیـــاری و وێنـــەو ئەرشـــیفەكان، یانیـــش پشتبەســـتن 
بـــە كوردیپیدیـــا و پەیجـــی خۆیـــان ئـــەم بەرهەمـــەی 

پێشـــكەش بـــە خوێنـــەران كـــردووە.
نەجمەدیـــن عەزیـــز ســـمایل ســـااڵنێكە تێكـــەڵ 
بـــە بـــواری ئـــەدەب و نووســـین و كاری میدیایـــی 
بـــووە، ئـــەو دەرچـــووی بەشـــی كوردیـــی كۆلێجـــی 

شـــارەزاییەكی  بەغدایـــەو  زانكـــۆی  ئادابـــی 
ـــدا  ـــە كاری میدیایـــی و ڕۆژنامەگەری بەرچـــاوی ل
ئـــەم  نێـــو  بابەتەكانـــی  دەكـــرێ  بۆیـــە  هەیـــە، 
ــی  ــتی و ئەدەبـ ــەرچاوەیەكی زانسـ ــە سـ ــە ببنـ كتێبـ
بـــۆ ئـــەو كەســـانەی دەیانەوێـــت بـــە ژیاننامـــەو 
بەرهەمەكانـــی ئـــەو پۆلـــە ڕۆشـــنبیرە ئاشـــنا بـــن. 
كـــە  ڕاگەیاندوویـــن  پێـــی  كتێبەكـــە  نووســـەری 
بەرگـــی چوارەمی)خـــۆم و ئەســـتێرە گەشـــەكان( 
دەكەوێتـــە  دادێ  هەفتـــەی  ســـێ  مـــاوەی  لـــە 
زۆری  ژمارەیەكـــی  كـــە  خوێنـــەران  بەردەســـتی 

دیكـــەی ڕۆشـــنبیران لەخـــۆ دەگرێـــت.
و  شـــاعیر  لەالیـــەن  كتێبـــە  ئـــەم  پێشـــەكی 
نووســـەر فەرهـــاد شـــاكەلی نووســـراوەو هاوكارمـــان 
بەهادیـــن جـــەالل مســـتەفا ئەركـــی هەڵەچـــن و 
پێداچوونـــەوەی زمانەوانـــی و دیزاینـــەر عوســـمان 
ــی  ــاپ و كاری دیزاینـ ــتیی چـ ــرداود سەرپەرشـ پیـ
ئـــەم كتێبـــەی لـــە ئەســـتۆ گرتـــووە و لـــە چاپخانـــەی 
ـــر چاپكـــراوە، شـــایانی باســـە  ـــە هەولێ ڕۆژهـــەاڵت ل
ڕۆژی 7-11-2022 لـــە ڕێوڕەســـمێكدا لـــە هۆڵـــی 
شـــەهید مەهـــدی خۆشـــناو)یەكێتیی نووســـەرانی 
ئامادەبووانـــی  بـــە  هەولێـــر(  لقـــی   – كـــورد 
ژمارەیـــەك لـــە نووســـەرو ڕۆشـــنبیرو هونەرمەنـــدان 
بەرگـــی ســـێیەمی ئـــەم كتێبـــە ناســـێنراو دواتـــر 
دابەشـــكرا، دەستخۆشـــی لـــە نووســـەر دەكەیـــن لـــە 

چاوەڕوانـــی بەرگـــی چوارەمدایـــن.
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ــزی  ــە پەراوێـ ــر- لـ ــاد العمـ ــن حصـ  )أوراق مـ
ــازەی  تەمەنـــدا( چاپـــی یەكەمـــی كتێبێكـــی تـ
بەتوانا)عەبدولخالـــق  وەرگێـــڕی  نووســـەرو 
ـــی  ـــەی تێپەڕبوون ـــە بۆن ـــە، نووســـەر ب بەرزنجی(ی
یەكـــەم  باوبوونـــەوەی  بەســـەر  ســـاڵ   )50(
نووســـینی لـــە ســـاڵی 1972 ەوە  تاكـــو ئـــەم 
ـــردووە،  ـــەم بەرهەمـــەی چـــاپ ك ســـاڵ 2022، ئ
كتێبەكـــە بـــە هـــەردوو زمانی كـــوردی و عەرەبییە 
ــاژەی پـــێ دەكات  ــەرەكەی ئامـ ــەر وەك نووسـ هـ
ــە  ــینیەتی، كـ ــاڵی نووسـ ــن سـ ــیفی چەندیـ ئەرشـ
پێكهاتـــووە لـــە بابەتـــی هەمەجـــۆر، وەك: وتـــار 
بـــە كـــوردی و بـــە عەرەبـــی و شـــیعری كوردیـــی 
ـــب  ـــەوەی كتێ ـــی- خوێندن ـــۆ عەرەب ـــڕدراو ب وەرگێ
بـــە  زمانەوانـــی  عەرەبـــی-  بـــە  و  ڕۆمـــان  و 
كـــوردی، چیرۆكـــی وەرگێـــڕدراو لـــە عەرەبییـــەوە 
لـــە  جگـــە  بەپێچەوانـــەوە،  بـــە  كـــوردی  بـــۆ 
هـــەردوو  بـــە  خـــۆی  چیرۆكەكانـــی  كورتـــە 
ـــداون  ـــە بەڵگـــەش ئامـــاژەی پێ ـــان، نووســـەر ب زم

لـــە ڕۆژنامـــەو گۆڤـــارە  بابەتێكـــی چ  هـــەر 
ــەوە. ــدا باوكردووەتـ ــتانی و عێراقییەكانـ كوردسـ
ناوەڕۆكـــدا  لـــە  بەرزنجـــی  كتێبـــەی  ئـــەو 
گشـــتیان بابەتـــی ڕەنگاوڕەنگـــن، بـــەاڵم زۆر 
شـــتی دیكەشـــی مـــاون كـــە بیانخاتـــە بەردەســـتی 
خوێنـــەران، وەك خـــۆی دەڵێـــت لەبـــەر نەبوونـــی 
زانیـــاری لەســـەر هەنـــدێ شـــاعیرو چیرۆكنـــووس، 
ســـەبارەت بـــە ژیاننامـــەو بەرهەمـــە چاپكـــراوەو 
ـــە كتێبێكـــی دیكـــەی خـــۆی  وێنەكانیـــان تاكـــو ل
)انطولوجيـــا الشـــعر والقصـــة الكرديـــة( باویـــان 
بكاتـــەوە، بۆیـــە ئـــەم نووســـین و بابەتـــە هەمـــە 
نزیكیـــی  و  كـــردن  پۆلێـــن  بەپێـــی  چەشـــنانە 
بابەتـــەكان لـــە یەكتـــر بـــە كـــوردی و بـــە عەرەبـــی 

دەخاتـــە بـــەر دیـــدی خوێنـــەران.
كتێبـــە  ئـــەم  نووســـەری  لـــە  دەستخۆشـــی 
عەبدولخالـــق بەرزنجـــی دەكەیـــن، چاوەڕوانیـــن 
چاپكردنـــی  و  نووســـین  لـــە  بێـــت  بـــەردەوام 
بەرهەمـــی دیكـــە لەگـــەڵ هیـــوای ســـەركەوتن.
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چارەنووس دیاری دەكات
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دكتۆر داود ئەترووشی
سەرۆكی زانكۆی دهۆك 

ــن  ــی مـ ــی ژیانـ ــترین قۆناخەكانـ ــە خۆشـ ــك لـ یەكێـ
ئـــەوە بـــوو كـــە بڕیـــارم دا لـــە هەندەرانـــەوە بگەڕێمـــەوە بـــۆ 
ـــی  ـــە پرۆســـەی ئاوەدانی ـــە بەشـــێك ل كوردســـتان و، ببم
واڵتەكـــەم و بەشـــێك بـــم لـــە گۆڕانكارییـــەكان بـــە 
بـــاش و خراپیـــەوە، هـــەر ئـــەم بڕیـــارەش وای كـــرد 
لـــە كاتـــی ئامادەكارییـــەكان و ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم 
لـــە كوردســـتان بـــم، الی مـــن زۆر ئەســـتەمە بتوانـــم 
وەســـفی ئـــەو ڕۆژە بكـــەم كـــە لەگـــەڵ خێزانەكـــەم 
ــێ«  ــە »بەڵـ ــدان و بـ ــندوقی دەنگـ ــەر سـ ــە سـ چووینـ

ــتان دا. ــەربەخۆیی كوردسـ ــۆ سـ ــان بـ دەنگمـ
ئـــەو فاكتانـــەی بوونـــە هـــۆكار بـــۆ ئـــەوەی ســـەرۆك 
ــی  ــە جارێكـ ــەوە كـ ــەوە بكاتـ ــر لـ ــی بیـ ــعود بارزانـ مسـ
ـــۆ  ـــتان، ب ـــۆ ڕای خەڵكـــی كوردس ـــەوە ب دیكـــە بگەڕێت تایبە ت بۆ گواڵنی نووسیوە 

ـی
سـ
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سیـ
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ئـــەوەی بـــە ڕێگـــەی ســـندوقەكانی دەنگـــدان خەڵـــك 
شـــێوازی  و،  بـــكات  دیـــاری  خـــۆی  چارەنووســـی 
ــراق  ــی عێـ ــتان و دەوڵەتـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ پەیوەندیـ
ــێوازی  ــە شـ ــوو كـ ــەوە بـ ــەر ئـ ــەوە، لەبـ ــی بكاتـ یەكالیـ
گەیشـــتبووە  بەغـــدا  دەســـەاڵتدارانی  بیركردنـــەوەی 
ئـــەو ئاســـتەی كـــە نـــەك هـــەر بەنـــد و ماددەكانـــی 
ئـــەو دەســـتوورەی ســـاڵی 2005 پێشـــێل بكـــەن كـــە 
ــەقامی  ــو شـ ــوو، بەڵكـ ــەر كردبـ ــان لەسـ ــان ئیمزایـ خۆیـ
عێراقیشـــیان بـــەو شـــێوەیە دژی هەرێمـــی كوردســـتان 
جـــۆش دابـــوو، كـــە لـــە هـــەر ســـاتەوەختێكدا مەترســـیی 
دووبـــارە بوونـــەوەی جینۆســـاید و كۆمەڵكوژیـــی گەلـــی 
كوردســـتانی كردبـــووە هەقیقەتێكـــی بەرجەســـتە و، 
ـــە )شـــیعە و  ـــراق ب ـــی عێ ـــە سیاســـییەكانی عەرەب الیەن
ـــی  ـــی هەرێمـــی كوردســـتان و گەل ســـوننە(وە، دژایەتی
كوردســـتانیان كردبـــووە بەرنامـــە بـــۆ بەدەســـتهێنانی 
دەنـــگ لـــە نـــاو جەمـــاوەری خۆیانـــدا، هـــەر بۆیـــە 
بێجگـــە لـــە دوو ڕێگـــە،  ســـێهەمیان لـــە بـــەردەم گەلـــی 
ـــێوازی  ـــە ش ـــەوەی ب ـــۆ ئ ـــتبووەوە، ب ـــتاندا نەهێش كوردس
دیالـــۆگ و دانوســـتاندن و لـــە چوارچێـــوەی دەســـتووردا 
خســـتبووە  ئێمەیـــان  بكرێـــن،  چارەســـەر  كێشـــەكان 
دووڕێیانێـــك كـــە دەبـــوو، یـــان تەســـلیمیان بیـــن، یانیـــش 
بەرگـــری لـــە بـــوون و مافەكانـــی خۆمـــان بكەیـــن، 
بـــۆ ئەمـــەش ســـەرۆك بارزانـــی بڕیـــاری بەرگریـــی 
لـــە بـــوون و مافەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان و گەلـــی 

كوردســـتان دا.
راســـتییەك هەیـــە پێویســـتە بـــۆ مێـــژوو تۆمـــار 
بكرێـــت، ئەویـــش ئەوەیـــە كـــە ئێمـــە ڕیفراندۆممـــان 
ئەنجـــام بدایـــە، یـــان نـــا، هێزەكانـــی حەشـــدی شـــەعبی 
ســـەر  دەكـــردە  هـــەر  هێرشـــیان  عێـــراق  ســـوپای  و 
كوردســـتان، ئەگـــەر بگەڕێینـــەوە بـــۆ ڕۆژانـــی دوای 
ســـەركەوتنەكانی هێـــزی پێشـــمەرگە لـــە ئازادكردنـــەوەی 
چیـــای شـــنگال و، پاشـــانیش ئازادكردنـــەوەی شـــنگال، 
و  شـــەعبی  هێزەكانـــی حەشـــدی  ئـــەوەی  لەگـــەڵ 
ســـوپای عێـــراق پێویســـتییەكی زۆر زۆریـــان بـــە هێـــزی 
ـــەرەی باكـــوورەوە  ـــە ب ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــوو، ب پێشـــمەرگە هەب
دەروازەی شـــاری مووســـڵیان بـــۆ بكاتـــەوە و، شـــاری 
موســـڵیش لـــە تیرۆریســـتانی داعـــش ئـــازاد بكرێـــت، 
ــی  ــتی پەیامەكانـ ــدا گوێبیسـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــەاڵم لـ بـ
ســـەكردەكانی حەشـــدی شـــەعبییش دەبوویـــن كـــە پێیـــان 
ڕادەگەیاندیـــن دەبێـــت دوای كۆتاییهاتنـــی شـــەڕی 
دژی داعـــش، هێزەكانـــی پێشـــمەرگە بگەڕێنـــەوە بـــۆ 
ســـنوورەكانی 19ی ئـــاداری ســـاڵی 2003، ئەمـــەش 
واتـــە پێـــش هەڵمەتـــی ئەمریـــكا و هاوپەیمانەكانـــی 

بـــۆ ڕووخاندنـــی ڕژێمـــی پێشـــووی عێـــراق. مانـــای 
دابـــوو  بڕیـــارەی  ئـــەو  پێشـــوەختە  عێـــراق  ئەوەیـــە 
ــەش الی  ــتان، ئەمـ ــەر كوردسـ ــە سـ ــرش بكاتـ ــە هێـ كـ
ســـەرۆك بارزانـــی یەقیـــن بـــوو، ئەگـــەر لـــەو قۆناخـــە 
چارەنووسســـاز  بڕیارێكـــی  هەســـتیارەدا  مێژووییـــە 
دەگمـــەن  مێژوویـــی  دەرفەتێكـــی  ئـــەوا  نەدرێـــت، 
لـــە دەســـت میللەتەكەمـــان دەدەیـــن و، بـــۆ ئەمـــەش 
پێداگریـــی ســـەرۆك بارزانـــی لەســـەر ئـــەوە بـــوو كـــە 
ــتان خـــۆی كاتـــی بڕیاردانـــی  دەبێـــت گەلـــی كوردسـ
چارەنووســـی خـــۆی دیـــاری بـــكات، نـــەك چاوەڕێـــی 
ـــاری بـــۆی  ـــە دی ـــڕ ب ـــەوە بێـــت لەســـەر ســـینییەكی زێ ئ

ــت. بهێنرێـ
 بەبێ قوربانیدان

بڕیاری قورس و بوێرانە جێبەجێ ناكرێت
كاتێـــك لـــە حوزەیرانـــی ســـاڵی 2014 تیرۆریســـتانی 
خەالفەتـــی  و  گـــرت  مووســـڵیان  شـــاری  داعـــش 
بەمـــەش  ڕاگەیانـــد،  داعش-یـــان  ئیســـالمیی 
نزیكـــەی دوو ملیـــۆن ئـــاوارە و پەنابـــەر لـــە مووســـڵ 
و پارێزگاكانـــی دیكـــەی عێـــراق و بەشـــێكیش لـــە 
ســـووریاوە ڕوویـــان كـــردە هەرێمـــی كوردســـتان، بـــاری 
دیموگرافـــی لـــە كوردســـتان لـــە نـــاكاو بـــە زیاتـــر 
لـــە ڕێـــژەی 30% زیـــادی كـــرد، لەمـــەش خراپتـــر 
ــە  ــوو كـ ــدا بـ ــە كاتێكـ ــە لـ ــە گەورەیـ ــەم گۆڕانكارییـ ئـ
حكومەتـــی عێـــراق بوودجـــە و مووچـــەی خەڵـــك و 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانی بڕیبـــوو، هێـــزی 
پێشـــمەرگەی كوردســـتانیش بـــەراورد بـــەو چەكانـــەی 
تیرۆریســـتانی داعـــش لـــە هـــەر دوو ســـوپای )ســـووریا 
و عێـــراق( گرتبوویـــان، چەكێكـــی ئەوتـــۆی لەبـــەر 
دەســـت نەبـــوو، بۆیـــە ســـەرۆك بارزانـــی بڕیـــاری دا، 
تەنیـــا شـــەڕی بەرگـــری لـــە گەلـــی كوردســـتان و 
ــە  ــان لـ ــە ڕوویـ ــكات، كـ ــە بـ ــاوارە و پەناهەندانـ ــەو ئـ ئـ

هەرێمـــی كوردســـتان كردبـــوو.
ـــی 2014 تیرۆریســـتانی  ـــە 2ی ئاب ـــك ل ـــەاڵم كاتێ ب
ـــردە ســـەر هەرێمـــی  داعـــش ئاراســـتەی هێرشـــەكەیان ك
كوردســـتان و تـــەواوی دەشـــتی نەینـــەوا و شـــنگالیان 
ئیزدییـــان  پیاوانـــی  كۆمەڵكوژیـــی  و،  داگیركـــرد 
بـــرد  كەنیـــزەك  وەك  كچەكانیشـــیان  و  ژن  و  كـــرد 
شـــەڕی  بڕیـــاری  بارزانـــی  ســـەرۆك  خۆیـــان،  بـــۆ 
و،  دا  داعـــش  تیرۆریســـتانی  دژی  سەرتاســـەریی 
لـــە مـــاوەی كەمتـــر لـــە یـــەك دوو مانگـــدا نـــەك 
ــتی  ــەر دەسـ ــش لەسـ ــتانی داعـ ــەكانی تیرۆریسـ هێرشـ
هێزەكانـــی پێشـــمەرگە ڕاگیـــرا، بەڵكـــو ئەفســـانەی 
ـــاڵ  ـــان بەت ـــۆ هەمـــوو جیه تێرۆریســـتانی داعشیشـــی ب

الیەنە سیاسییەكانی عەرەبی 
عێراق بە )شیعە و سوننە(وە، 
دژایەتیی هەرێمی كوردستان 
و گەلی كوردستانیان كردبووە 
بەرنامە بۆ بەدەستهێنانی دەنگ 
لە ناو جەماوەری خۆیاندا

ئێمەیان خستبووە دووڕێیانێك 
كە دەبوو، یان تەسلیمیان 
بین، یانیش بەرگری لە بوون 
و مافەكانی خۆمان بكەین، بۆ 
ئەمەش سەرۆك بارزانی بڕیاری 
بەرگریی لە بوون و مافەكانی 
هەرێمی كوردستان و گەلی 
كوردستان دا

ئێمە ڕیفراندۆممان ئەنجام 
بدایە، یان نا، هێزەكانی 
حەشدی شەعبی و سوپای عێراق 
هێرشیان هەر دەكردە سەر 
كوردستان
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ناوچەكانـــی  ڕزگاركردنـــەوەی  قۆناخـــی  و  كـــردەوە 
ژێـــر دەســـەاڵتی تیرۆریســـتانی داعـــش دەســـتی پـــێ 
ـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان  ـــە ســـەرەنجام هێ ـــرد، ك ك
ـــە  ـــەواوی ســـنووری جوگرافیـــی كوردســـتان ل توانـــی ت
ـــان  ـــەو ناوچانەشـــی كـــە پێی ـــەوە، ب ـــازاد بكات ـــدا ئ عێراق
دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی  »ناوچـــە  دەگوترێـــت 
گرنگـــە  لێـــرەدا  ئـــەوەی  كوردســـتان«.  هەرێمـــی 
ئامـــاژەی پـــێ بكەیـــن، ئەوەیـــە كـــە ئـــەم بڕیـــارە قـــورس 
و بوێرانەیـــەی ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ تێكشـــكاندنی 
تیرۆریســـتانی داعـــش، بـــە خوێنـــی زیاتـــر لـــە 12 
هـــەزار شـــەهید و برینـــداری هێزەكانـــی پێشـــمەرگە 

ــراوە. ــار كـ تۆمـ
ئەنجامدانـــی  بڕیـــاری  ڕاســـتییەوە،  لـــەم 
ــەی  ــورس و بوێرانـ ــەی قـ ــی دیكـ ــدۆم بڕیارێكـ ڕیفرانـ
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی بـــوو، بـــۆ ڕێگرتـــن لـــە 
و  كۆمەڵكـــوژی  ئـــەو  هەمـــان  دووبارەبوونـــەوەی 
ڕژێمەكانـــی  دەســـتی  لەســـەر  كـــە  جینۆســـایدەی 
تیرۆریســـتانی  دواییـــەش  بـــەم  و  پێشـــووی عێـــراق 
داعـــش كـــە لـــە دژی گەلـــی كوردســـتان ئەنجـــام 
درابـــوون و، ئێســـتاش ئـــەو مەترســـییە هـــەر بەردەوامـــە 
و زۆر جـــار مامۆســـتا و قوتابیانـــی كـــورد لەســـەر 
ئاســـتی خوێندنـــی بـــااڵ و تویژینـــەوە زانســـتییەكان ئـــەو 
ـــەوەی ئایـــا »گەلـــی كوردســـتان  پرســـە دەورووژێنـــن، ب
لەســـەر  جینۆســـایدی  و  كۆمەڵكـــوژی  مەترســـیی 
مـــاوە؟«، وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە ئەوەیـــە: بەڵـــێ، 
هەتـــا نەبینـــە دەوڵەتـــی ســـەربەخۆ، ئـــەو مەترســـی 
ــتیارییەوە  ــە هەسـ ــت بـ ــن و دەبێـ ــە دەمێنـ و تەحەددایانـ

ئامادەباشـــی بـــۆ ئـــەو مەترســـییانە بكەیـــن.
ــەم  ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی بـــۆ ڕەواندنـــەوەی ئـ
مەترســـییانە و بـــۆ ئـــەوەی چیدیكـــە گەلـــی كوردســـتان 
ـــاری دا  ـــەژی، بڕی ـــە دڵەڕاوكێـــی )مـــان و نەمـــان( ن ل
ـــی  ـــە لەگـــەڵ كۆتاییهاتن ـــە ك ـــەت ئەوەی باشـــترین دەرف
بـــەرەی  لـــە  داعـــش  تیرۆریســـتانی  دژی  شـــەڕی 
ئامـــادە  خـــۆی  كوردســـتان  گەلـــی  كوردســـتانەوە، 
بـــكات، بـــۆ ئـــەوەی خـــۆی بڕیـــاری چارەنووســـی 
خـــۆی بـــدات، ئەوجـــا لەگـــەڵ ئـــەوەی ســـەرۆك بارزانـــی 
ـــەڕووی  ـــارە ڕووب ـــەم بڕی ـــوو، ئ ـــا ب ـــەوە دڵنی ـــاش ل زۆر ب
و  هەرێمـــی  و  ناوخۆیـــی  تەحـــەددای  و  مەترســـی 
قەناعەتەشـــی  ئـــەو  بـــەاڵم  دەبێتـــەوە،  نێودەوڵەتـــی 
هەبـــوو كـــە هیـــچ بڕیارێكـــی چارەنووسســـاز بـــە بـــێ 
قوربانیـــدان ســـەر ناگرێـــت، ئەمەشـــی لـــە هەڵمەتەكانـــی 
كوردســـتان  گەلـــی  بـــە  ڕیفرانـــدۆم  بانگەشـــەی 
ڕاگەیانـــد و، دڵنیـــاش بـــوو لـــەوەی كـــە ئیـــرادەی 

گەلـــی كوردســـتان چـــۆن ئەفســـانەی تیرۆریســـتانی 
داعشـــی لەســـەر دەســـتی هێـــزی پێشـــمەرگە بەتـــاڵ 
كـــردەوە، ئـــەوا بـــە هەمـــان ئیـــرادە ئـــەو تەحـــەددی 
و كێشـــانەش تێدەپەڕێنێـــت كـــە دوای ئەنجامدانـــی 
ڕیفرانـــدۆم ڕووبـــەڕووی گەلـــی كوردســـتان دەبنـــەوە، 
بـــەاڵم ئـــەوەی مەزنـــدەی بـــۆ نەكرابـــوو، ئـــەوە بـــوو كـــە 
خیانـــەت لـــە پرۆســـەی ریفرانـــدۆم بكرێـــت و بـــە بـــێ 
ـــن،  ـــۆ دوژمـــن چـــۆڵ بكرێ مقاوەمـــەت ســـەنگەرەكان ب
وەك ئـــەوەی لـــە كارەســـاتی 16ی ئۆكتۆبـــەری ســـاڵی 
2017 بینیمـــان و، دوای ئەویـــش مقاوەمەتـــی هێـــزی 
پێشـــمەرگەی كوردســـتانمان لـــە بەرەكانـــی شـــەڕی 
پـــردێ و ســـحێال و مەحموودییـــە بینـــی، كـــە نـــەك 
هـــەر توانییـــان هەرێمـــی كوردســـتان بپارێـــزن، بەڵكـــو 
قەناعەتـــەی  ئـــەو  گەیانـــدە  هێزەكانیـــان  هەمـــوو 
ـــە هێرشـــكردنە ســـەر كوردســـتان  جارێكـــی دیكـــە بیـــر ل
نەكەنـــەوە، لـــەم ڕووەوە ڕیفرانـــدۆم بـــووە وێســـتگەیەك 
ـــەی پاراســـتنی هەرێمـــی  ـــی پرۆڤ كـــە پێشـــمەرگە توان

ــان بـــدات. ــانی هەمـــوو جیهـ ــتان پیشـ كوردسـ
 ڕیفرانـــدۆم بـــە جیهانـــی گـــوت: گەلـــی كوردســـتان 

خـــۆی كاتـــی بڕیـــاری خـــۆی دیـــاری دەكات
ـــۆ ئەنجامدانـــی  ـــە ســـەروبەندی ئامادەكارییـــەكان ب ل
بـــووم  گشـــتی  بەڕێوەبـــەری  مـــن  ڕیفرانـــدۆم، 
بـــۆ  كاتـــەدا  لـــەو  بـــااڵ،  وەزارەتـــی خوێندنـــی  لـــە 
ــااڵی  ــی بـ ــوان خوێندنـ ــدی لەنێـ ــتكردنی پەیوەنـ دروسـ
هەرێمـــی كوردســـتان و خوێندنـــی بـــااڵی فینلەنـــدا 
ســـەردانی ئـــەو واڵتـــەم كردبـــوو، هـــاوكات لەگـــەڵ 
گەلـــی  ڕیفرانـــدۆم،  بـــۆ  ئێمـــە  ئامادەكارییەكانـــی 
كەتەلۆنیـــاش لـــە ئیســـپانیا لـــە ئامادەكاریـــدا بـــوون 
لـــە  بـــۆ ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم و جیابوونەوەیـــان 
ئیســـپانیا، ئـــەم مـــژارەش ببـــووە مژارێكـــی گەرمـــی 

دەوڵەتانـــی یەكێتیـــی ئەوروپـــا.
 13 نزیكـــەی  فینلەنـــدا  بـــۆ  ســـەردانەمدا  لـــەم 
لەگـــەڵ  یەكێكیـــان  كـــە  دا،  ئەنجـــام  كۆبوونـــەوەم 
ـــەو ڕۆژەشـــی  ـــراق و ئ ـــە عێ ـــوو ل ـــدا ب ـــۆزی فینلەن باڵی
)100(ــــەمین  دا،  ئەنجـــام  كۆبوونەوەیەمـــان  ئـــەو 
ســـاڵوەگەڕی ســـەربەخۆیی فینلەنـــدا بـــوو، كاتـــی 
دیاریكراویـــش بـــۆ كۆبوونەوەكەمـــان تەنیـــا 20 خولـــەك 
دیـــاری كرابـــوو، بـــەاڵم دوای ئـــەوەی 20 خولەك باســـی 
خوێندنـــی بااڵمـــان تـــەواو كـــرد، باڵیـــۆزی فینلەنـــدا 
هاتـــە ســـەر ئـــەوەی »كـــورد دەیەوێـــت ڕیفرانـــدۆم 
ــەك  ــوو یـ ــەوە بـ ــەر ئـ ــی لەبـ ــدات«، ئەمەشـ ــام بـ ئەنجـ
ـــا  ـــی دەرەوەی یەكێتیـــی ئەوروپ ـــر وەزیران دوو ڕۆژ دوات
ــی  ــی هەرێمـ ــی ڕیفراندۆمـ ــەر پرسـ ــەوە لەسـ كۆدەبوونـ

ـی
سـ
ـــا
سیـ

پێداگریی سەرۆك بارزانی 
لەسەر ئەوە بوو كە دەبێت گەلی 
كوردستان خۆی كاتی بڕیاردانی 
چارەنووسی خۆی دیاری بكات، 
نەك چاوەڕێی ئەوە بێت لەسەر 

سینییەكی زێڕ بە دیاری بۆی 
بهێنرێت

ئەم بڕیارە قورس و بوێرانەیەی 
سەرۆك بارزانی بۆ تێكشكاندنی 
تیرۆریستانی داعش، بە خوێنی 

زیاتر لە 12 هەزار شەهید و 
برینداری هێزەكانی پێشمەرگە 

تۆمار كراوە

ئەوەی مەزندەی بۆ نەكرابوو، 
ئەوە بوو كە خیانەت لە 

پرۆسەی ریفراندۆم بكرێت و بە 
بێ مقاوەمەت سەنگەرەكان بۆ 

دوژمن چۆڵ بكرێن
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كوردســـتان، بۆیـــە گفتوگۆیەكـــی زۆر دوور و درێـــژی 
خوڵەكـــی  نزیكـــەی 80  كـــە  دا،  ئەنجـــام  لەگەڵـــم 
ــە  ــژەدا هەوڵـــی دەدا لـ ــە درێـ ــەو گفتوگۆیـ ــد، لـ خایانـ
ــێ  ــداریم پـ ــدۆم هۆشـ ــی ڕیفرانـ ــیی ئەنجامدانـ مەترسـ
بـــدات، كـــە ئاكامەكـــەی خـــراپ دەبێـــت، منیـــش لـــە 
وەاڵمـــدا پێـــم گـــوت: ئێـــوە ئەمـــڕۆ یادی100ــــەمین 
ســـاڵی ســـەربەخۆیی فینلەنـــدا دەكەنـــەوە، بۆچـــی 
ــانازی بـــە ســـەربەخۆیی خۆتانـــەوە دەكـــەن و  ئێـــوە شـ
ـــی  ـــەربەخۆیی گەالن ـــەاڵم دژی س ـــەوە، ب ـــادی دەكەن ی
دیكـــەن؟، لـــە وەاڵمـــدا گوتـــی: »كاتەكـــەی بـــۆ 
كوردســـتان و كەتەلۆنیـــا گونجـــاو نییـــە«، منیـــش پێـــم 
گـــوت: ئـــەی كاتـــی گونجـــاو كەیـــە، پێمـــان بڵێـــن؟ 
ـــان  ـــا ئەوەی ـــوو، تەنی ـــێ نەب ـــان پ ـــچ وەاڵمێكی ـــەوان هی ئ

ــە. ــاو نییـ ــە كاتەكـــەی گونجـ ــردەوە كـ ــارە دەكـ دووبـ
پرۆســـەی  نزیكبوونـــەوەی  لەگـــەڵ  هـــاوكات 
دەنگدانـــی ڕیفرانـــدۆم، گوشـــارەكان زۆر زیاتـــر بـــوون 
لەســـەر شەخســـی ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی و هەمـــوو 
داوایـــان لـــێ دەكـــرد دوای بخـــات بـــە پاســـاوی ئـــەوەی 
كـــە »كاتەكـــەی گونجـــاو نییـــە«، بـــەاڵم جەنابـــی 
گریمـــان  »باشـــە،  دەیگـــوت:  بارزانـــی  ســـەرۆك 
كاتەكـــەی گونجـــاو نییـــە، ئـــەی بەدیـــل چییـــە و 
ـــەڕووی  ـــەوەی كوردســـتان ڕووب ـــۆ ئ ـــە ب گەرەنتـــی چیی
كۆمەڵكـــوژی و جینۆســـایدێكی دیكـــە نەبێتـــەوە«، 
چەنـــد  مێژووییەكانـــی  بەڵگەنامـــە  وەك  بـــەاڵم 
ســـاڵی ڕابـــردوو ڕاســـتییەكانمان بـــۆ دەخەنـــە ڕوو، 
كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی، نـــە توانییـــان بەدیلێـــك بـــۆ 
ـــە توانیشـــیان گەرەنتییەكـــی  ـــە ڕوو، ن ـــدۆم بخەن ڕیفران
جێگـــەی  كـــە  بكـــەن  مســـۆگەر  بـــۆ  ئەوتۆمـــان 
پێچەوانـــەوە  بـــە  بگرێتـــەوە،  ئێمـــە  بـــۆ  ڕیفرانـــدۆم 
هەوڵـــی ئەوەیـــان دابـــوو كـــە بـــە پێدانـــی ئیمتیـــاز بـــە 
ســـەرۆك بارزانـــی لـــەو بڕیـــارە مێژووییـــە پەشـــیمانی 
ــە  ــی لـ ــەرۆك بارزانـ ــك سـ ــە كاتێـ ــەر بۆیـ ــەوە، هـ بكەنـ
ـــە هەمـــوو  ـــژاردن ب ـــی هەڵب دواییـــن ڕۆژی هەڵمەتەكان
جیهانـــی ڕاگەیانـــد: »مـــن ئـــەو كەســـە نیـــم خـــۆم 
شـــەرمەزاری میللەتـــی خـــۆم بكـــەم«، ئـــەم پەیامـــە 
جیـــا لـــەوەی ڕەتكردنـــەوەی هەمـــوو ئیمتیازێـــك بـــوو 
ــتان،  ــابی چارەنووســـی خەڵكـــی كوردسـ ــەر حیسـ لەسـ
ـــەك  ـــی كاریزمای ـــدا پەیامێكـــی مێژووی ـــە هەمـــان كات ل
بـــوو، كـــە ئاراســـتەی هەمـــوو جیهانـــی كـــرد، بـــەوەی 
ـــی  ـــی بڕیاردان ـــان ڕۆژ و كات ـــازادەكان خۆی ـــەوە ئ »نەت
چارەنووســـیان دیـــاری دەكـــەن و چاوەڕێـــی ئـــەوە ناكـــەن 

ــكات«. ــاری بـ ــان دیـ ــی بۆیـ ــتێكی دەرەكـ دەسـ
ئـــەم بڕیـــارە مێژووییـــەی ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ 

ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم لـــەو كات و وادەی بڕیـــاری 
لەســـەر درابـــوو )25ی ئەیلوولـــی 2017(، مێـــژوو بـــە 

ئـــاوی زێـــڕ دەینووســـێتەوە، لەبـــەر ئـــەم خااڵنـــە:
ـــوو  ـــۆ هەم ـــوو ب ـــك ب ـــدۆم پەیامێ ـــاری ڕیفران 1- بڕی
ــتەیی و  ــتان ژێردەسـ ــی كوردسـ ــەوەی گەلـ ــان، بـ جیهـ
پاشـــكۆبوونی هیـــچ دەســـەاڵت و ڕژێمێـــك قبـــووڵ 

نـــاكات و ئامادەیـــە بـــۆ ئـــازادی، قوربانـــی بـــدات.
ناســـنامەی  دووبـــارە  ڕیفرانـــدۆم  بڕیـــاری   -2
كوردســـتانیبوونی ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی 
هەرێمـــی بـــۆ هەمـــوو جیهـــان ســـەلماندەوە و، ئەگـــەر 
لـــەو كاتـــەدا ڕیفرانـــدۆم ئەنجـــام نەدرایـــە، هەرگیـــز 
ــەر  ــەدەدرا و هـ ــام نـ ــەدا ئەنجـ ــەو ناوچانـ ــدۆم لـ ڕیفرانـ
ـــەاڵم  ـــران، ب ـــاوزەد دەك ـــە ناوچـــەی )كێشـــە لەســـەر( ن ب
ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم لـــەو ناوچانـــە، ســـەلماندی 
كـــە ئـــەو ناوچانـــە بەشـــێكن لـــە خاكـــی كوردســـتان و 

ــوون. ــر كرابـ ــتر داگیـ پێشـ
بـــۆ  بڕیـــاری ڕیفرانـــدۆم  3- مقاوەمەتـــی دوای 
ـــە  هەمـــوو جیهانـــی ســـەلماند كـــە گەلـــی كوردســـتان ب
ـــە  ـــە ل ـــادات و، ئامادەی ـــی چـــۆك دان ـــی ناوخۆی خیانەت
ـــدات و  ـــی ب ـــتاندا قوربان ـــەربەخۆیی كوردس ـــاوی س پێن

تەســـلیم نەبێـــت.
ــدۆم و  ــاری ڕیفرانـ ــەڵ بڕیـ ــە لەگـ ــۆن مامەڵـ  چـ

كارەســـاتە مێژووییـــە نەتەوەییەكانمـــان بكەیـــن؟
كارێكـــی بـــاش دەكـــەن كـــە وەك گۆڤـــاری گـــواڵن 
هەوڵتـــان داوە بەشـــداری بـــە مامۆســـتایانی زانكـــۆ 
بكـــەن و خوێندنـــەوە و هەڵســـەنگاندنی ئەكادیمییانـــە 
)ئەنجامدانـــی  وەك  گـــەورەی  ڕووداوێكـــی  بـــۆ 
بـــەاڵم بۆچوونـــی  بكـــەن،  پرۆســـەی ڕیفرانـــدۆم ( 
مـــن بـــەو شـــێوەیەیە كـــە دەبێـــت ئـــەم پرســـە هەندێـــك 
فراوانتـــر بكرێـــت، كـــە مـــن بـــە چەنـــد خاڵێـــك دیارییـــان 

ــەم:  دەكـ
پرۆســـە  ئـــەم  بـــۆ  خوێندنـــەوە  گرنگـــە  یەكـــەم: 
ڕەخنەگرانـــە،  خوێندنەوەیەكـــی  بكرێتـــە  مێژووییـــە 
ــا هەڵســـەنگاندنەكانمان  ئەمـــەش بـــەو مانایـــەی تەنیـ
پێداهەڵـــدان نەبێـــت، بەڵكـــو ئـــەو الیەنانـــەش لەبـــەر 
ــێ  ــەی لـ ــەن ڕەخنـ ــك هـ ــە هەندێـ ــن كـ ــاو بگیردرێـ چـ
ـــەش  ـــەو ڕەخنان ـــی مـــن گرنگـــە ئ ـــە بۆچوون دەگـــرن، ب
ــە  ــی لـ ــەوەی هاوواڵتـ ــۆ ئـ ــت، بـ ــێ بدرێـ ــان پـ بایەخیـ
نێـــوان هـــەردوو ڕووەكـــەی هەڵســـەنگاندن بـــۆ ئـــەم 
پرســـە گرنگـــە، هەڵوێســـتی خـــۆی یەكالیـــی بكاتـــەوە.
خۆیندنـــەوەی  پرۆســـەی  گرنگـــە  زۆر  دووەم: 
ـــە بـــۆ بڕیـــاری ڕیفرانـــدۆم، بكرێتـــە پرســـێك  ڕەخنەگران
بـــۆ گفتوگـــۆ لـــە نێـــوان قوتابیـــان و الوانـــی كوردســـتان 

مقاوەمەتی هێزی پێشمەرگەی 
كوردستانمان لە بەرەكانی شەڕی 
پردێ و سحێال و مەحموودییە 
بینی، كە نەك هەر توانییان 
هەرێمی كوردستان بپارێزن، 
بەڵكو هەموو هێزەكانیان 
گەیاندە ئەو قەناعەتەی 
جارێكی دیكە بیر لە هێرشكردنە 
سەر كوردستان نەكەنەوە

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، نە 
توانییان بەدیلێك بۆ ڕیفراندۆم 
بخەنە ڕوو، نە توانیشیان 
گەرەنتییەكی ئەوتۆمان بۆ 
مسۆگەر بكەن كە جێگەی 
ڕیفراندۆم بۆ ئێمە بگرێتەوە

بڕیاری ڕیفراندۆم پەیامێك 
بوو بۆ هەموو جیهان، بەوەی 
گەلی كوردستان ژێردەستەیی و 
پاشكۆبوونی هیچ دەسەاڵت و 
ڕژێمێك قبووڵ ناكات و ئامادەیە 
بۆ ئازادی، قوربانی بدات
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ـــە  ـــەر ئەوەی ـــدا، ئەمـــەش لەب ـــە و زانكۆكان ـــە قوتابخان ل
ئـــەو گەنـــج و الوانـــەی ئێســـتا قوتابیـــی زانكۆكانـــی 
ئەوانـــی  نەبێـــت،  كەمیـــان  بەشـــێكی  كوردســـتانن، 
بـــۆ  دەنگـــدان  پرۆســـەی  ســـاتەوەختی  لـــە  دیكـــە 
ــەر  ــردووە، لەبـ ــان نەكـ ــداریی دەنگدانیـ ــدۆم بەشـ ڕیفرانـ
ــووە،  ــاڵ بـ ــوار 18 سـ ــان خـ ــەو كات تەمەنیـ ــەوەی ئـ ئـ
بۆیـــە زۆر گرنگـــە بزانرێـــت ئـــەم نـــەوە تازەیـــەی دوای 
ڕیفرانـــدۆم چـــۆن ســـەیری ئـــەم ڕووداوە مێژووییـــە 
گەورەیـــە دەكات، كـــە ئەمـــە هەنگاوێكـــی گرنگـــە بـــۆ 
تێكەاڵوكردنـــی )زانكـــۆ و كۆمەڵگـــە( و بەشـــداریی 
ــۆ  ــازە بـ ــەوەی تـ ــەنگاندن و خوێندنـ ــە هەڵسـ ــۆ لـ زانكـ
كێشـــەكانی  ڕووداوە گرنگـــەكان و چارەســـەركردنی 

ــە. ــتای كۆمەڵگـ ئێسـ
ســـێیەم: زۆر گرنگـــە خەڵكـــی بیانـــی و دەوروبـــەر 
)تـــورك و فـــارس و عـــەرەب( بەشـــداریی ئـــەم پرۆســـەیە 

بكـــەن و هـــەوڵ بدەیـــن تێیـــان بگەیەنیـــن كـــە بایـــەخ 
و گرنگیـــی بڕیـــاری ڕیفرانـــدۆم چییـــە، گرنگـــە 
موناقەشـــەیان بكەیـــن و تێیـــان بگەیەنیـــن كـــە بڕیـــاری 
شـــەرعی  بڕیارێكـــی  ســـەربەخۆیی  و  ڕیفرانـــدۆم 
و مافـــی هـــەر گـــەل و نەتەوەیەكـــە، كـــە ئازادانـــە 
بڕیـــار لەســـەر چارەنووســـی خـــۆی بـــدات، گرنگـــە 
ڕووبـــەڕووی ئـــەو پرســـیارانەیان بكەینـــەوە كـــە بۆچـــی 
ـــووس شـــەرعییە و  ـــان مافـــی چارەن ـــەوەی خۆی ـــۆ نەت ب

بـــۆ گەلـــی كوردســـتان ناشـــەرعییە.
بـــۆ  هەڵســـەنگاندن  تەنیـــا  هـــەر  نـــەك  چـــوارەم: 
ــەنگاندن  ــە هەڵسـ ــو گرنگـ ــدۆم، بەڵكـ ــاری ڕیفرانـ بڕیـ
بـــۆ هەمـــوو كارەســـاتەكانی نـــاو مێـــژووی بزووتنـــەوەی 
ســـااڵنە  و،  بكرێـــت  كوردســـتان  ڕزگاریخوازیـــی 
كـــۆڕ و كۆنفڕانســـیان لەســـەر بكرێـــت و خەڵكانـــی 
شـــارەزای بیانـــی و دەوروبـــەر بەشـــداریی تێـــدا بكـــەن 

ئەرێنـــی  ئەوجـــا  بڵێـــن،  خۆیـــان  ڕای  ئازادانـــە  و 
ــە  ــە كـ ــر ئەوەیـ ــەش گرنگتـ ــی، لەمـ ــان نەرێنـ ــت، یـ بێـ
زمانـــی  بـــە  تەنیـــا  هەڵســـەنگاندنەكانمان  بازنـــەی 
كـــوردی نەبێـــت، لەبـــەر ئـــەوەی ئەگـــەر تەنیـــا بـــە 
زمانـــی كـــوردی ئێمـــە هەڵســـەنگاندن بـــۆ ڕووداوە 
مێژووییەكانـــی خۆمـــان بكەیـــن، ئـــەوا بـــەس خۆمـــان 
لـــە نـــاو بازنەیەكـــی بچووكـــدا دەیخوێنینـــەوە و، ناتوانیـــن 
ـــە پێشـــنیاری  ـــن، بۆی ـــان بگەیەنی ـــە جیه ـــەو دەنگـــە ب ئ
مـــن ئەوەیـــە زۆر گرنگـــە بـــە زمانـــی ئینگلیـــزی )وەك 
زمانێكـــی جیهانـــی( هەڵســـەنگاندنەكانمان بكەیـــن، 
ـــە  ـــن ب ـــەوڵ بدەی ـــە ه ـــر ئەوەی ـــەش گرنگت ـــا لەم هەروەه
زمانـــی ئـــەو نەتەوانـــەی كوردســـتانیان دابـــەش كـــردووە، 
ئـــەم ڕاســـتییانە تۆمـــار بكەیـــن و تێیـــان بگەیەنیـــن.
لـــە دوماهـــی ئـــەم دێڕانـــەدا، دەخـــوازم ئامـــاژە بـــۆ 
ئـــەوە بكـــەم، تەنیـــا 30 ســـاڵ لەمەوپێـــش )كاتـــێ 

باســـی سیســـتمی فیدڕاڵیمـــان بـــۆ عێـــراق دەكـــرد( 
هەمـــوو ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی و تەنانـــەت دەوڵەتانـــی 
دەوربـــەر و بەشـــێك لـــە دەوڵەتانـــی جیهانیـــش، ئـــەم 
داواكارییەیـــان وەك خەتـــی ســـوور ســـەیر دەكـــرد، بـــەاڵم 
پـــاش ئـــەوەی كۆڵمـــان نـــەدا و بـــەردەوام جەختمـــان 
لەســـەر كـــردەوە، ســـەرەنجام سیســـتمی سیاســـی لـــە 
عێراقـــدا بـــووە سیســـتمێكی فیدڕاڵـــی، ڕاســـتە لەوانەیـــە 
ــە كردەیـــی  ــراق بـ ــتاش دەســـەاڵتدارانی عێـ ــا ئێسـ هەتـ
نەیانەوێـــت ئـــەم سیســـتمە جێبەجـــێ بكـــەن، بـــەاڵم 
ـــە هەرێمـــی كوردســـتان پیـــادەی  ـــە ل النیكـــەم توانیومان
بكەیـــن، زۆر گرنگـــە ئـــەم ســـووربوون و پێداگرییـــە بـــۆ 
بڕیـــاری ڕیفرانـــدۆم و تـــەواوی كارەســـاتەكانی نـــاو 
مێـــژووی بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی كوردســـتان 
ـــەردەوام جەختـــی  ـــاران، ب ـــە تایبەتـــی ئەنفـــال و كیمیاب ب

لەســـەر بكرێتـــەوە و بـــە زیندوویـــی بهێڵدرێنـــەوە.

بڕیاری ڕیفراندۆم دووبارە 
ناسنامەی كوردستانیبوونی 

ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی 
هەرێمی بۆ هەموو جیهان 

سەلماندەوە

مقاوەمەتی دوای بڕیاری 
ڕیفراندۆم بۆ هەموو جیهانی 
سەلماند كە گەلی كوردستان 
بە خیانەتی ناوخۆیی چۆك 

دانادات و، ئامادەیە لە پێناوی 
سەربەخۆیی كوردستاندا قوربانی 

بدات و تەسلیم نەبێت
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كـــۆی  وەزارییـــەی  بەرنامـــە  ئـــەو  بەپێـــی 
ـــی  ـــە »هاوپەیمانی ـــدار ل ـــییەكانی بەش ـــە سیاس الیەن
پێكهێنانـــی  بـــۆ  دەوڵـــەت«  بەڕێوەبردنـــی 
كابینەكـــەی محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی لەســـەری 
ڕێككەوتـــن و ئیمزایـــان كـــردووە و لـــە دوو تـــەوەری 
ســـەرەكی پێكهاتـــووە »تـــەوەری جێبەجێكـــردن و 
تـــەوەری یاســـادانان«، هەســـت دەكرێـــت الیەنـــە 
سیاســـییەكانی نـــاو ئـــەم هاوپەیمانییـــە پێـــش هەمـــوو 
شـــت لەســـەر گۆڕینـــی ئەقڵییەتـــی سیاســـی بـــۆ 
تێگەیشـــتنێكی  گەیشـــتوونەتە  »حوكمڕانـــی« 
گەیشـــتوونەتە  زیاتـــر  لەمـــەش  و،  هاوبـــەش 
قەناعەتێكـــی هاوبـــەش بـــەوەی ئەگـــەر بێـــت و ئـــەو 
ئەقڵییەتـــە سیاســـییەی لـــە دوای ســـاڵی 2003وە 
هەتـــا ئێســـتا حوكمڕانیـــی عێراقـــی هەڵســـووڕاندووە، 
گۆڕانـــكاری بەســـەردا نەیـــەت، ئـــەوا نـــە عێـــراق 
ســـەقامگیری بـــە خۆیـــەوە دەبینێـــت، نـــە دەتوانرێـــت 
و  »باشـــوور  بەتایبەتـــی  عێـــراق  گەالنـــی 
ناوەڕاســـتی عێـــراق« لـــەو نەهامەتـــی و نەبوونـــی 
خزمەتگوزارییـــە ســـەرەكییانە ڕزگار بكرێـــت، كـــە 

ئێســـتا بـــە دەســـتیەوە دەناڵێنـــن.
ئەقڵییەتـــی  لـــە  وەرچەرخانـــە  ئـــەم 
و  هاوســـەنگی  ئەقڵییەتـــی  بـــۆ  تایفەگەرییـــەوە 
ـــا ئەگـــەر  ـــەت هەت ـــی دەوڵ ـــۆ حوكمڕانی هاوبەشـــی ب
الیەنەكانـــی  و  بێـــت  ناچـــاری  وەرچەرخانێكـــی 
ـــر گوشـــاری  ـــوەی هەهانگیـــی شـــیعە لەژێ چوارچێ
شـــەقامدا پەنایـــان بـــۆ بردبێـــت، بـــەاڵم هـــەر بـــە 
بـــۆ  پۆزەتیـــڤ  و  ئەرێنـــی  وەرچەرخانێكـــی 
و،  دەدرێـــت  قەڵـــەم  لـــە  عێراقییـــەكان  تێكـــڕای 
لەگـــەڵ ئـــەوەی لـــە مـــاوەی 18 ســـاڵی ڕابـــردووی 
پرۆســـەی حوكمڕانیـــی تـــازەی عێراقـــدا زیاتـــر لـــە 
دوو ترلیـــۆن دۆالر لـــە بـــەر دەســـتی حكومەتەكانـــی 
بچووكتریـــن  نەتوانـــراوە  بـــەاڵم  بـــووە،  عێـــراق 
لـــە  بـــەاڵم  بكـــەن،  پێشـــكەش  خزمەتگـــوزاری 
ــان دەدەن،  ــێوە پیشـ ــەو شـ ــان بـ ــە نییەتیـ ــتادا كـ ئێسـ
پرۆســـەی  ســـەرلەنوێ  دەیانەوێـــت  كـــە  بـــەوەی 
بونیادنانـــەوەی دەوڵـــەت دەســـت پـــێ بكەنـــەوە و 
ـــەوا ئەگـــەر  ـــراق جێبەجـــێ بكـــەن، ئ دەســـتووری عێ
ــان  ــەڵ نییەتـــی خۆیـ ــتەیە لەگـ ــەم ئاراسـ ــەر ئـ لەسـ
ڕاســـتگۆ بـــن، گۆڕانكاریـــی گـــەورە لـــە بارودۆخـــی 
ـــوان هەرێمـــی  ـــی نێ ـــراق و ئاســـتی پەیوەندییەكان عێ

كوردســـتان و دەوڵەتـــی عێـــراق دێتـــە ئـــاراوە.
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 چاكسازی و گەڕانەوە بۆ دەستوور
دوایین دەرفەت لە بەردەم شیعەی دەسەاڵتدا

هەماهەنگیـــی  چوارچێـــوەی  الیەنەكانـــی 
شـــیعە كـــە لـــە هەمانكاتـــدا الیەنـــی ســـەرەكیی 
ــە  ــن ، لـ ــی دەوڵەت«یشـ ــی بەڕێوەبردنـ »هاوپەیمانیـ
ئێســـتادا ئـــەوان نوێنەرایەتیـــی ئاكامـــی بـــاش و 
خراپـــی ئاراســـتەی حوكمڕانـــی و دەوڵەتـــداری لـــە 
عێراقـــدا دەكـــەن و، لـــە پێگەیەكـــدان كـــە هیـــچ الیـــەن 
و پێكهاتەیـــەك »الیەنـــی كوردســـتانی و عەرەبـــی 
ســـوننە« هەڕەشـــە نین بۆ ســـەر شـــیعەی دەســـەاڵت 
و بـــە پێچەوانـــەوە هـــەردوو الیەنـــی »كوردســـتانی و 
عەرەبـــی ســـوننە« داوای هاوســـەنگی و هاوبەشـــی 
لـــە حوكمڕانیـــدا دەكـــەن و بـــە عـــورف و دیفاكتـــۆی 
حوكمڕانـــی لـــە عێراقـــدا ئـــەوە یەكالیـــی بووەتـــەوە 
كـــە شـــیعەی عێـــراق مافـــی خۆیانـــە دەســـەاڵتی 
عێـــراق بەڕێـــوە ببـــەن و، ئـــەوەی كـــە ئەگـــەری 
ئـــەوەی لـــێ دەكرێـــت، شـــەڕی دەســـەاڵت لەگـــەڵ 
الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگیـــی شـــیعە 
بـــكات، الیەنیكـــی ســـەرەكیی خـــودی شـــیعەكانە، 
كـــە ئەویـــش تەیـــاری ســـەدرە، هـــەر ئەمـــەش وای 
و  ســـەرۆكی هەرێمـــی كوردســـتان  كـــە  كـــردووە 
ــراق  ــەی عێـ ــی دیكـ ــەتمەدارە بەئەزموونەكانـ سیاسـ
داوای ئـــەوە دەكـــەن لـــە پرۆســـەی حوكمڕانیـــی 
ئێســـتای عێراقـــدا بیروبۆچوونـــی تەیـــاری ســـەدریش 
بـــە هەنـــد وەربگیرێـــت و كارێـــك نەكرێـــت دووبـــارە 
ـــە پرۆســـەی سیاســـیی  ـــۆزی و پاشـــاگەردانی ل ئاڵ

عێراقـــدا بێتـــە ئـــاراوە.
ــكرا دەكات  ــۆ ئاشـ ــان بـ ــتەیە ئەوەمـ ــەم ئاراسـ ئـ
كـــە كێشـــە و تەحـــەددای ســـەرەكی لـــە بـــەردەم 
ــیعە،  ــی شـ ــوەی هەماهەنگیـ ــی چوارچێـ الیەنەكانـ
پەرتبـــوون و لێكترازانـــی خـــودی نێوماڵـــی شـــیعەیە، 
نـــەك مەترســـیی »الیەنـــی كوردســـتانی و عەرەبـــی 
چوارچێـــوەی  ئەگـــەر  بەپێچەوانـــەوە  ســـوننە«، 
هەماهەنگـــی ئـــەو »بەرنامـــە وەزارییە«جێبەجـــێ 
بـــكات كـــە لەگـــەڵ الیەنەكانـــی »كوردســـتانی و 
عەرەبـــی ســـوننە« ئیمزایـــان كـــردووە و پابەنـــد بێـــت 
ــوون،  ــەدا هاتـ ــە بەرنامەكـ ــە لـ ــەی كـ ــەو بەروارانـ بـ
ـــی  ـــتانی و عەرەب ـــی »كوردس ـــەر دوو الیەن ـــەوا ه ئ
پاڵپشـــتییەكی گـــەورەی سەرخســـتنی  ســـوننە« 
ـــوودانی  ـــیاع س ـــەد ش ـــەی محەم ـــە وەزارییەك بەرنام
دەكـــەن، لەمـــەش زیاتـــر هـــەر دووال ئەركـــی هەرێمـــی 

كوردســـتان و پارێـــزگارە ســـوننەكان لـــە كۆڵـــی 
ســـوودانی دەكەنـــەوە و زیاتـــر دەســـتی ئـــاوەاڵ دەكـــەن، 
بـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت هەنگاوەكانـــی چاكســـازی و 
ـــی  ـــی دەوڵەت ـــە دامەزراوەكان ـــی ل ـــی گەندەڵ ڕاگرتن
عێراقـــدا خێراتـــر بـــكات، كـــە بەشـــی هـــەرە زۆری 
ـــتانەی  ـــەو كاربەدەس ـــت ئ ـــە دەس ـــە ب ـــەو دامەزراوان ئ
نوێنەرایەتیـــی الیەنـــە سیاســـییە  كـــە  شـــیعەوەن 

جیاوازەكانـــی شـــیعە دەكـــەن.
ــۆی  ــەرەكییەكانی كـ ــە سـ ــتادا جومگـ ــە ئێسـ لـ
دامـــەزراە دەوڵەتـــی و نادەوڵەتییەكانـــی دەوڵەتـــی 
شـــیعەی  عەرەبـــی  كۆنتڕۆڵـــی  لەژێـــر  عێـــراق 
عێراقدایـــە، هـــەر بۆیـــە كاتێـــك بـــاس لـــە تەخشـــان و 
پەخشـــان و گەندەڵـــی بـــە ئاســـتی »فەرهوود«یـــش 
دەكرێـــت، زیاتـــر شـــانی شـــیعەی دەســـەاڵتی عێـــراق 
ئـــارداوی دەبێـــت، هەتـــا شـــانی الیەنـــی كوردســـتانی 
بـــەو  ئەمـــەش  عێـــراق،  ســـوننەی  عەرەبـــی  و 
ـــی  ـــی كوردســـتانی و عەرەب ـــە الیەن ـــە ك ـــە نیی مانای
ســـوننەی عێـــراق تێكـــەاڵوی بەشـــێك لـــەو گەندەڵـــی 
دامەزراوەكانـــی  لـــە  كـــە  نەبووبـــن  فەرهـــوودە  و 
ئێســـتای دەوڵەتـــی عێراقـــدا بوونـــی هەیـــە، بـــەاڵم 
كاراكتـــەری ســـەرەكی لـــە نـــاو ئـــەم پرۆســـەیەدا ئـــەو 
كاربەدەســـتانەن كـــە ســـەر بـــە الیەنـــە سیاســـییەكانی 
ــەرەكیی  ــیاریەتیی سـ ــن و، بەرپرسـ ــیعەی عێراقـ شـ
و  پەرتـــەوازەی  و  فەرهـــوودە  و  گەندەڵـــی  ئـــەم 
یەكـــەم  پلـــەی  بـــە  سیاســـییش  پاشـــاگەردانیی 
دەكەوێتـــە ســـەر شـــانی »شـــیعەی دەســـەاڵت« 
كـــە  كـــردووە  وای  ئەمـــەش  هـــەر  عێـــراق،  لـــە 
بۆچوونـــی جیـــاواز لـــە نێـــوان شـــیعەی دەســـەاڵت 
ـــە  دروســـت بێـــت، هـــەر وەك چـــۆن تەیـــاری ســـەدر ب
ـــوەی هەماهەنگـــی  ـــی چوارچێ ـــی الیەنەكان تەواوەت
تـــەواوی  ســـەرەنجامیش  و  كـــردەوە  ڕەت 
ـــوون، پێكـــەوە  ـــار ب ـــە 73 پەرلەمانت ـــی ك ئەندامەكان
لـــە پەرلەمانـــی عێـــراق دەســـتیان لـــە كاركێشـــایەوە 
و، دوای ئـــەوەش موقتـــەدا ســـەدر بـــە فەرمـــی 
پرۆســـەی  لـــە  خـــۆی  لەكاركێشـــانەوەی  دەســـت 
سیاســـیی عێـــراق ڕاگەیانـــد و نـــاوی لێنـــا »دەســـت 

لەكاركێشـــانەوەی شـــەرعی«.
ســـەدر  لەكاركێشـــانەوەی  دەســـت  دوای 
سیاســـی  پرۆســـەی  لـــە  پەرلەمانتارەكانـــی  و 
بـــۆ  جادەكـــە  ئیـــدی  عێـــراق،  پەرلەمانـــی  و 
الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی تەخـــت 

لەگەڵ ئەوەی لە ماوەی 18 
ساڵی ڕابردووی پرۆسەی 
حوكمڕانیی تازەی عێراقدا 
زیاتر لە دوو ترلیۆن دۆالر 
لە بەر دەستی حكومەتەكانی 
عێراق بووە، بەاڵم نەتوانراوە 
بچووكترین خزمەتگوزاری 
پێشكەش بكەن

سەرۆكی هەرێمی كوردستان و 
سیاسەتمەدارە بە ئەزموونەكانی 
دیكەی عێراق داوای ئەوە دەكەن 
لە پرۆسەی حوكمڕانیی ئێستای 
عێراقدا بیروبۆچوونی تەیاری 
سەدریش بە هەند وەربگیرێت و 
كارێك نەكرێت دووبارە ئاڵۆزی 
و پاشاگەردانی لە پرۆسەی 
سیاسیی عێراقدا بێتە ئاراوە

لە ئێستادا جومگە 
سەرەكییەكانی كۆی دامەزراە 
دەوڵەتی و نادەوڵەتییەكانی 
دەوڵەتی عێراق لەژێر كۆنتڕۆڵی 
عەرەبی شیعەی عێراقدایە، هەر 
بۆیە كاتێك باس لە تەخشان و 
پەخشان و گەندەڵی بە ئاستی 
»فەرهوود«یش دەكرێت، زیاتر 
شانی شیعەی دەسەاڵتی عێراق 
ئارداوی دەبێت
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هەر دوو الیەنی »كوردستانی 
و عەرەبی سوننە« خۆیان گرێ 
نادەنەوە بە كێشەكانی نێوماڵی 
شیعە و بەرژەوەندییەكانیان وا 
دەخوازێت لەگەڵ ئەو الیەنە 

بگەنە لێكتێگەیشتن كە دەرفەتی 
ئەوەی بۆ ڕەخساوە، حكومەتی 
تازە لە عێراقدا پێك بهێنێت

هەنگاوە جددی و خێراكانی 
شیاع سوودانی-یش هەر ئەوەی 
لێ دەخوێندرێتەوە كە بێجگە 
لە چاكسازی و گەڕانەوە بۆ 

جێبەجێكردنی دەستووری عێراق 
ڕێگەیەكی دیكەیان لە بەردەمدا 
نییە بۆ ئەوەی دەسەاڵتی سیاسی 

بە دەست شیعەوە لە عێراقدا 
بهێڵنەوە

دوای هەڵبژاردنەكانی تشرینی 
یەكەمی ساڵی 2021، لیستی 
دەوڵەتی یاسا و الیەنەكانی 

دیكەی چوارچێوەی هەماهەنگی 
وەك خۆیان دەڵێن »دەنگێكی 
زۆر و كورسییەكی كەم«یان 

بەدەست هێنا، لە بەرانبەردا 
تەیاری سەدر بە تەنیا 

»دەنگێكی كەم و كورسییەكی 
زۆر«ی بەدەست هێنا

 73 جێگـــەی  هـــەم  بتوانـــن  ئـــەوەی  بـــۆ  بـــوو، 
پەرلەمانتارەكـــەی شـــیعە پڕبكەنـــەوە، ئـــەم ژمارەیـــە 
بخەنـــە ســـەر كورســـیی شـــیعەكان لـــە پەرلەمانـــی 
ـــە  ـــۆ هات ـــیان ب ـــش دەرفەتێكـــی باش ـــدا، هەمی عێراق
پێشـــەوە بـــۆ ئـــەوەی حكومـــەت دروســـت بكـــەن.
الیەنەكانـــی  دانوســـتاندنەكانی  لـــە  ئـــەوەی 
هـــەردوو  لەگـــەڵ  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی 
ســـوننە«  عەرەبـــی  و  »كوردســـتانی  الیەنـــی 
الیەنـــە  دوو  ئـــەم  كـــە  ئەوەیـــە  دەخوێندرێتـــەوە، 
ــیعە-  ــەی »شـ ــە كێشـ ــەرەكی لـ ــی سـ ــە تەرەفـ نابنـ
لـــە  ئەوەنـــدەی  پێچەوانـــە  بـــە  و،  شـــیعە«دا 
ـــە الیەنێكـــی  ـــە ببن ـــان داوە ك ـــت هەوڵی ـــدا بێ توانایان
ناوبژیـــوان و خێـــر بـــۆ ئـــەوەی هـــەر دوو بـــەرەی 
شـــیعە »هەماهەنگـــی و تەیـــار« بگەنـــە خاڵێكـــی 
هاوبـــەش و خۆیـــان كێشـــەی كاندیدكردنـــی پۆســـتی 
ســـەرۆك وەزیـــران یەكالیـــی بكەنـــەوە، كـــە نەگەیشـــتە 
موقتـــەدا  و  هاوبەشـــە  لێكتێگەیشـــتنە  ئـــەم 
بـــۆ الیەنەكانـــی  پرۆســـە سیاســـییەكەی  ســـەدر 
چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی بەجێهێشـــت، ئـــەوا هـــەر 
ــوننە«  ــی سـ ــتانی و عەرەبـ ــی »كوردسـ دوو الیەنـ
خۆیـــان گـــرێ نادەنـــەوە بـــە كێشـــەكانی نێوماڵـــی 
شـــیعە و بەرژەوەندییەكانیـــان وا دەخوازێـــت لەگـــەڵ 
ئـــەو الیەنـــە بگەنـــە لێكتێگەیشـــتن كـــە دەرفەتـــی 
ئـــەوەی بـــۆ ڕەخســـاوە، حكومەتـــی تـــازە لـــە عێراقـــدا 

ــت. ــك بهێنێـ پێـ
الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی كـــە لـــە 
ـــەو جـــۆرە ســـەیر دەكرێـــن  ـــاری ســـەدرەوە ب ـــەن تەی الی
كـــە توانـــای چاكســـازی و ڕاگرتنـــی گەندەڵـــی 
لـــە  حوكمڕانییـــان  پرۆســـەی  ڕاســـتكردنەوەی  و 
ـــەردەم تەحەددییەكـــی  ـــە ب ـــدا نییـــە، كەوتوونەت عێراق
ــەوان  ــە ئـ ــەلمێنن كـ ــت بیسـ ــەورە و دەیانەوێـ زۆر گـ
ــتكردنەوەی  ــای بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت و ڕاسـ توانـ
ئاراســـتەیەش  بـــەم  هـــەر  هەیـــە،  حوكمڕانییـــان 
شـــیاع  حكومەتەكـــەی  بـــۆ  وەزاری  بەرنامـــەی 
و  جـــددی  هەنـــگاوە  و  داڕێـــژراوە  ســـوودانی 
ئـــەوەی  هـــەر  ســـوودانی-یش  شـــیاع  خێراكانـــی 
ـــە چاكســـازی و  ـــە بێجگـــە ل ـــەوە ك ـــێ دەخوێندرێت ل
گەڕانـــەوە بـــۆ جێبەجێكردنـــی دەســـتووری عێـــراق 
ڕێگەیەكـــی دیكەیـــان لـــە بەردەمـــدا نییـــە بـــۆ 
ــیعەوە  ــت شـ ــە دەسـ ــی بـ ــەاڵتی سیاسـ ــەوەی دەسـ ئـ

ــەوە. ــدا بهێڵنـ ــە عێراقـ لـ

 سێبەری مالیكی
بە سەر بەرنامە وەزارییەكەی سوودانیدا

دەســـت لەكاركێشـــانەوەی د.عـــادل عەبدولمەهـــدی 
هـــۆی  بـــە  تەنیـــا   ،2020 ســـاڵی  ســـەرەتای  لـــە 
گوشـــاری خۆپیشـــاندانەكانی تشـــرینی 2019 نەبـــوو، 
بەڵكـــو زیاتـــر بـــە هـــۆی ئـــەو گوشـــارانەوە بـــوو كـــە 
تەیـــاری ســـەدر لـــە نـــاو خۆپیشـــاندانەكەی تشـــریندا 
دروســـتی كـــرد، هـــەر بۆیـــە كاندیدكردنـــی مســـتەفا 
كاندیدێكـــی  دوای شكســـتهێنانی چەنـــد  كازمـــی 
حكومەتـــی  پۆســـتی  وەرگرتنـــی  بـــۆ  دیكـــە 
كاربەڕێكـــەر، دیســـان بـــە ســـەركەوتنی تەیـــاری ســـەدر 
و شكســـتی ئـــەو الیەنانـــە هـــات كـــە كابینەكـــەی 
ـــە  ـــەر بۆی ـــوو، ه ـــان پێكهێناب د.عـــادل عەبدولمەهدی-ی
لیســـتی دەوڵەتـــی یاســـا بـــە ســـەرۆكایەتیی نـــووری 
مالیكـــی نـــە بەشـــدارییان لـــە حكومەتەكـــەی كازمـــی 
كـــرد، نـــە لـــە نـــاو پەرلەمانیـــش دەنگیـــان پـــێ دا، 
ئەمـــەش مانـــای ئەوەیـــە هـــەر حكومەتێـــك بۆنـــی 
تەیـــاری ســـەدری لـــێ بێـــت، الی لیســـتی دەوڵەتـــی 
ــە و،  ــووری مالیكـــی ڕەتكراوەیـ ــی نـ ــا و شەخسـ یاسـ
تـــەواوی  هەڵوێســـتی  وردە  وردە  مالیكیـــش  دوای 
الیەنەكانـــی ئێســـتای نـــاو چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی 
ـــە دوای  بەرانبـــەر حكومەتەكـــەی كازمـــی گـــۆڕا و ل
داوای  2021یشـــەوە  تشـــرینی  هەڵبژاردنەكانـــی 
ســـەرەكیی الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی 
بـــووە البـــردن و دووبـــارە كاندیـــد نەكردنـــەوەی مســـتەفا 

ــران. ــەرۆك وەزیـ ــتی سـ ــۆ پۆسـ كازمـــی بـ
نـــووری مالیكـــی دوای ئـــەوەی لـــە مانگـــی 
ئەیلوولـــی 2014 لـــە ژێـــر گوشـــاری ئەمریكا ڕێگەی 
پـــێ نـــەدرا بـــۆ خولـــی ســـێیەم پۆســـتی ســـەرۆك 
وەزیرانـــی عێـــراق وەربگرێتـــەوە، خولیـــای دووبـــارە 
ــەرۆك  ــە سـ ــەوە بـ ــەاڵت و بوونـ ــۆ دەسـ ــەوەی بـ گەڕانـ
وەزیـــران كۆتایـــی نەهـــات، بەڵكـــو ڕۆژ لـــە دوای ڕۆژ 
بـــە دوای فرســـەتێكدا دەگـــەڕا كـــە جارێكـــی دیكـــە 
ــەوە و دژایەتـــی  ــران وەربگرێتـ ــەرۆك وەزیـ پۆســـتی سـ
لـــە  كازمـــی  حكومەتەكـــەی  بـــۆ  ڕاستەوخۆشـــی 
ســـاڵی 2020ــــەوە تـــا ئێســـتا هـــەر بـــەو ئامانجـــە بـــووە.
دوای هەڵبژاردنەكانـــی تشـــرینی یەكەمـــی ســـاڵی 
2021، لیســـتی دەوڵەتی یاســـا و الیەنەكانی دیكەی 
دەڵێـــن  خۆیـــان  وەك  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی 
»دەنگێكـــی زۆر و كورســـییەكی كەم«یـــان بەدەســـت 
هێنـــا، لـــە بەرانبـــەردا تەیـــاری ســـەدر بـــە تەنیـــا 
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»دەنگێكـــی كـــەم و كورســـییەكی زۆر«ی بەدەســـت 
هێنـــا، لەمـــەش زیاتـــر دوای ئـــەوەی تەیـــاری ســـەدر 
بـــە تەنیـــا بـــووە خاوەنـــی )73( كورســـیی پەرلەمانـــی، 
ــوەی  ــە الیەنەكانـــی چوارچێـ ــە تەواوەتـــی خـــۆی لـ بـ
هەماهەنگـــی جیـــا كـــردەوە و ڕایگەیانـــد كـــە تەیـــاری 
ســـەدر بـــە تەنیـــا حكومـــەت پێـــك دەهێنێـــت و ســـەرۆك 
ـــوح«  ـــەدر ق ـــت »س ـــراق دەبێ ـــووی عێ ـــی داهات وەزیران

بێـــت، واتـــە ســـەد لەســـەد ســـەدری بێـــت. 
موقتـــەدا  بانگەشـــەیانەی  ئـــەم  بەرانبـــەر  لـــە 
ســـەدر، مالیكـــی زۆر پڕاگماتیكییانـــە ســـەركردایەتیی 
الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی كـــرد و چەنـــد 
هەڵوەســـتە  جێگـــەی  كـــە  هەڵگـــرت  هەنگاوێكـــی 

ــە: ــەركردنن، لەوانـ لەسـ
1. مالیكـــی پێداگـــری لـــەوە كـــرد كـــە هەرگیـــز 
ـــەوە. ـــارە بكرێت ـــژارن دووب ـــارە هەڵب ـــادات دووب ڕێگـــە ن
2. وێـــڕای گلەیـــی و گازنـــدەی الیەنەكانـــی 
ـــاو چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی و تانەكانیـــان لـــەالی  ن
دادگای بەنـــاو فیدڕاڵـــی، مالیكـــی چوارچێـــوەی 
هەماهەنگـــی ناچـــار كـــرد، ئاكامـــی هەڵبژاردنـــەكان 

وەك خـــۆی پەســـەند بكـــەن.
3. بـــە گوشـــاری نـــووری مالیكـــی و الیەنەكانـــی 
چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی، دادگای بەنـــاو فیدڕاڵـــی 
ڕێـــژەی دوو لەســـەر ســـێی بـــۆ دەنگـــدان لەســـەر 

پۆســـتی ســـەرۆك كۆمـــار دیـــاری كـــرد.
ســـێ  لەســـەر  دوو  ڕێـــژەی  دیاریكردنـــی   .4
وەك مەرجێـــك بـــۆ متمانـــەدان بـــە ســـەرۆك كۆمـــار، 
ـــۆ  زەمینـــەی دروســـتكردنی ســـێ یەكـــی پەكخـــەری ب
نـــووری مالیكـــی هێنایـــە ئـــاراوە و، مالیكـــی زۆر 
ــا و  ــەكار هێنـ ــەری بـ ــی پەكخـ ــێ یەكـ ــی سـ ــە باشـ بـ
ــەت  ــت حكومـ ــەدر بتوانێـ ــەوەی سـ ــرت لـ ــەی گـ ڕێگـ

ــك بهێنێـــت. پێـ
بـــووە  مالیكـــی  نـــووری  هەنگاوانـــەی  ئـــەم 
هەوڵەكانـــی  گەیاندنـــی  بنبەســـت  بـــە  هـــۆكاری 
ـــەو دەرگا  ـــوو ب ـــی ســـەدر ب ـــەدا ســـەدر و گەیاندن موقت
بەردەمـــدا  لـــە  كـــە هیـــچ ڕێگەیەكـــی  داخـــراوەی 
نییـــە، بێجگـــە لـــە سازشـــكردن لەگـــەڵ الیەنەكانـــی 
چوارچێـــوەی هەماهەنگیـــی شـــیعە، بۆیـــە ئەمـــە 
ــۆ  ــا بـ ــوو پەنـ ــار بـ ــڕی و ناچـ ــەدر بـ ــە سـ ــتی لـ بڕسـ
ـــات و،  ـــی بب ـــانەوەی پەرلەمانتارەكان ـــت لەكاركێش دەس
پاشـــانیش خـــودی ســـەدر دەســـت لەكاركێشـــانەوەی لـــە 

پرۆســـەی سیاســـی ڕاگەیانـــد.

بـــە وردبوونـــەوە لـــە ملمالنـــێ و كێشمەكێشـــی 
ـــەك  ـــاری ســـەدر لەالی ـــوان تەی ـــەك ســـاڵی نێ مـــاوەی ی
لـــە  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی  الیەنەكانـــی  و 
الیەكـــی دیكـــە، دەگەینـــە ئـــەو دەرەنجامـــەی كـــە 
كێشـــمەكێش و ملمالنێكـــە تەنیـــا لـــە نێـــوان »ســـەدر و 
مالیكـــی«دا بـــووە و، ســـەرەنجام ئاراســـتەی مالیكـــی 
ســـەركەوت و حكومەتـــی شـــیاع ســـوودانی-یش لەژێـــر 
ســـێبەری نـــووری مالیكـــی پێكهـــات و هـــەر لەژێـــر 
ســـێبەری ئـــەو بەرنامەیـــە جێبەجـــێ دەكات كـــە ئێســـتا 

ــدراوە. ڕاگەیەنـ
لەســـەر ئـــەم ئاراســـتەیە ئێســـتا مالیكـــی جارێكـــی 
ــە  ــۆ هاتووەتـ ــەتەی بـ ــەو فرسـ ــتەوخۆ ئـ ــە ناڕاسـ دیكـ
پێشـــەوە بـــۆ ئـــەوەی حوكمڕانیـــی عێـــراق بـــكات، 
بەتایبەتـــی كـــە بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە پۆســـتی 

ــت. ــش وەردەگرێـ ــەرۆك كۆماریـ ــری سـ جێگـ
مالیكـــی و ســـەدر، وەك دوو كاراكتـــەری سیاســـی 
و ســـەرەكیی نـــاو هێـــزە سیاســـییەكانی شـــیعە، دەمێكـــە 
كێشـــەی نێوانیـــان گەیشـــتووەتە ئاســـتی كەســـی و 
هیـــچ كامیـــان ئـــەوی دیكەیـــان قبـــووڵ نییـــە، هـــەر 
ــری  ــووربوون و پێداگـ ــە سـ ــەدر بـ ــەدا سـ ــە موقتـ بۆیـ
لەســـەر ئـــەوەی خـــۆی بـــە تەنیـــا ســـەركردایەتیی 
هاوپەیمانییـــەك بـــكات، ئامانجـــی ئـــەوە بـــوو دەســـتی 
جارێكـــی  كـــە  بشـــكێنێت  جۆرێـــك  بـــە  مالیكـــی 
بـــۆی ڕاســـت  دیكـــە هیـــچ حەكیمێـــك نەتوانێـــت 
بكاتـــەوە، بێگومـــان كـــە ئێســـتاش تـــەرازووی هێـــز 
ــۆی  ــەدر خـ ــۆڕاوە و سـ ــی گـ ــتەی مالیكـ ــە ئاراسـ بـ
خســـتووەتە دەرەوەی پرۆســـە سیاســـییەكە، ئامانجـــی 
ســـەرەكیی مالیكییـــش هـــەر بـــەو ئاراســـتەیە دەبێـــت 
بەرنامـــە  ئـــەو  جێبەجێكردنـــی  میانـــەی  لـــە  كـــە 
بـــۆ حكومەتەكـــەی شـــیاع ســـوودانی  وەزارییـــەی 
داڕێـــژراوە، كۆتایـــی بـــە ســـەردەمی ســـەدر بهێنێـــت 
و بـــۆ یەكجارەكـــی خـــۆری لـــە پرۆســـەی سیاســـیی 

عێراقـــدا ئـــاوا بـــكات.
گـــرەوی هـــەر دووال )ســـەدر و مالیكـــی( لەســـەر 
ئاواكردنـــی خـــۆری یەكتـــری لـــە پرۆســـەی سیاســـیی 
و  چاكســـازی  ئەنجامدانـــی  ئەگـــەر  عێراقـــدا، 
ڕاگرتنـــی گەندەڵـــی و دابینكردنـــی خزمەتگوزارییـــە 
بـــە  عێـــراق  گەالنـــی  بـــۆ  بێـــت  ســـەرەكییەكان 
گشـــتی و پارێـــزگا شـــیعەكان بەتایبەتـــی، بـــەاڵم 
تۆپەكـــە  و  هەڵگەڕاوەتـــەوە  هاوكێشـــەكە  ئێســـتا 
گواســـتراوەتەوە بـــۆ گۆڕەپانـــی مالیكـــی و ناچـــارە 

دوای ئەوەی تەیاری سەدر 
بە تەنیا بووە خاوەنی )73( 
كورسیی پەرلەمانی، بە 
تەواوەتی خۆی لە الیەنەكانی 
چوارچێوەی هەماهەنگی جیا 
كردەوە و ڕایگەیاند كە تەیاری 
سەدر بە تەنیا حكومەت پێك 
دەهێنێت و سەرۆك وەزیرانی 
داهاتووی عێراق دەبێت »سەدر 
قوح« بێت، واتە سەد لە سەد 
سەدری بێت

وێڕای گلەیی و گازندەی 
الیەنەكانی ناو چوارچێوەی 
هەماهەنگی و تانەكانیان لەالی 
دادگای بەناو فیدڕاڵی، مالیكی 
چوارچێوەی هەماهەنگی ناچار 
كرد، ئاكامی هەڵبژاردنەكان 
وەك خۆی پەسەند بكەن

بە گوشاری نووری مالیكی 
و الیەنەكانی چوارچێوەی 
هەماهەنگی، دادگای بەناو 
فیدڕاڵی ڕێژەی دوو لەسەر 
سێی بۆ دەنگدان لەسەر پۆستی 
سەرۆك كۆمار دیاری كرد



ـی
سـ
ـــا
سیـ

17 ژمارە )1341(  2022/11/14

بـــكات، حكومەتەكـــەی شـــیاع ســـوودانی  كارێـــك 
گۆڕانكارییەكـــی ئەوتـــۆ لـــە بارودۆخـــی گـــوزەران 
بـــكات، كـــە خەڵكـــی وردە  و خزمەتگوزارییـــەكان 
وردە كاریزمـــای ســـەدریان لـــە بیـــر بچێتـــەوە، بـــۆ 
ئەمـــەش جیـــا لـــەوەی نزیكـــەی 90 ملیـــار دۆالر 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــوودانیدایە ب ـــی س ـــە بەردەســـتی حكومەت ل
دەســـت بـــە چاكســـازی و دابینكردنـــی خزمەتگـــوزاری 
بـــكات، ئـــەوا تێڕوانینێكـــی دیكـــەی مالیكـــی ئەوەیـــە 
لـــە 70  زیاتـــر  توانـــای قەزركردنـــی  كـــە عێـــراق 
ملیـــار دۆالری هەیـــە بـــۆ ئـــەوەی بتوانـــن تـــەواوی 
ژێرخانـــەكان ڕێـــك بخەنـــەوە و ســـەرلەنوێ ژێرخانـــی 

ــەوە. ــاد بنرێتـ ــراق بونیـ ــی عێـ دەوڵەتـ
ــت،  ــێ دەڵێـ ــان پـ ــتەیە ئەوەمـ ــەم ئاراسـ ــە ئـ كەواتـ
نـــووری مالیكـــی لـــەم قۆناغـــەدا و بـــۆ ئـــەوەی 
ســـەركەوتنی  ســـەدر  تەیـــاری  دیكـــە  جارێكـــی 
هەڵبژاردنەكانـــدا  لـــە   2021 ســـاڵی  هاوشـــێوەی 
ــر  ــت بیـ ــت دەبێـ ــوو شـ ــش هەمـ ــەوە، پێـ ــار نەكاتـ تۆمـ
لـــەوە بكاتـــەوە كـــە خزمەتگـــوزاری و گوزەرانـــی 
ـــراق گۆڕانكاریـــی گـــەورەی  پارێـــزگا شـــیعەكانی عێ
ـــۆ ئاســـتی هـــەژاری و  ـــت و، ســـنوورێك ب بەســـەردا بێ
بێـــكاری دابنێـــت، بـــۆ ئـــەوەش دەســـتی وااڵ بێـــت كـــە 
ـــزگا  ـــە پارێ ـــە ســـەركەوتوویی ل ـــەم كارەی ب ـــت ئ بتوانێ
دەبێـــت  ئـــەوا  بكرێـــت،  جێبەجـــێ  بـــۆ  شـــیعەكاندا 
لەگـــەڵ هـــەردوو الیەنـــی »كوردســـتانی و عەرەبـــی 
ـــادە  ســـوننە« پرەنســـیپی هاوســـەنگی و هاوبەشـــی پی
بـــكات و مافـــە دەســـتوورییەكانی هـــەردوو پێكهاتەكـــە 

بســـەلمێنێت.
 پرەنسیپەكانی سەرۆك بارزانی

و  كوردســـتانی  الیەنـــی  بەشـــداریی  بـــۆ 
عێراقـــدا لـــە  حوكمڕانـــی  ڕاســـتكردنەوەی 
پرۆســـەی  بـــۆ  بارزانـــی  ســـەرۆك  پرەنســـیپی 
لـــە  هـــەر  عێراقـــدا  لـــە  حوكمڕانـــی  و  سیاســـی 
ســـاڵی  دەســـتووری  نووســـینەوەی  ســـەرەتای 
ـــەك  ـــەو دەســـتوورە وەك ی ـــووە كـــە ئ ـــەوە ب ـــەوە ئ 2005ـ
پاكێـــج جێبەجـــێ بكرێـــت، بـــۆ ئـــەوەی كۆتایـــی 
بـــەو كارەســـات و نەهامەتییـــە بێـــت كـــە تێكـــڕای 
عێراقییـــەكان مـــاوەی زیاتـــر لـــە 100 ســـاڵە بـــە 
بـــەو ئەقڵییەتـــی  دەســـتیەوە دەناڵێنـــن و كۆتایـــی 
ــاڵ  ــە سـ ــت، كـ ــەپاندنە بهێنرێـ ــردن و خۆسـ خۆفەرزكـ
لـــە دوای ســـاڵ عێراقـــی كاولتـــر كـــردووە و، باجـــی 
ئـــەم هەمـــوو كاولكارییـــەش گەالنـــی عێـــراق داویانـــە 

و، بـــۆ كۆتاییهاتنیـــش بـــەو كارەســـات و كاولكارییـــە، 
ــوو  ــە هەمـ ــەرۆك بارزانـــی داوای لـ ــوو كات سـ هەمـ
ـــراق كـــردووە كـــە پرۆســـەی  ـــە سیاســـییەكانی عێ الیەن
بـــۆ حوكمڕانیـــی  حوكمڕانـــی و هەنگاوهەڵگرتـــن 
ســـەركەوتوو و پێكـــەوە ژیانـــی ئاشـــتییانە لـــە عێراقـــدا 
ــا لـــەو خاڵـــەوە دەســـت پـــێ دەكات كـــە دەبێـــت  تەنیـ
حوكمڕانـــی  ئەقڵییەتـــی  عێـــراق  دەســـەاڵتدارانی 
بگـــۆڕن و بیـــر لـــە خۆشـــگوزەرانی و چارەســـەركردنی 
عێـــراق  پێكهاتەكانـــی  تـــەواوی  بـــۆ  كێشـــەكان 

بكەنـــەوە.
و   2010 ســـاڵی  هەڵبژاردنەكانـــی  دوای  لـــە 
دەرچوونـــی لیســـتی ئەلعیراقیـــە وەك لیســـتی گـــەورە 
و بـــراوەی هەڵبژاردنـــەكان، ترســـێك لەنـــاو شـــیعەی 
ـــە  ـــە خەریكـــە دەســـەاڵت ل ـــوو ك دەســـەاڵت دروســـت ب
دەســـت دەدەن، بۆیـــە پەنایـــان بـــۆ دادگای بەنـــاو 
فیدڕاڵـــی عێراقـــی بـــرد، بـــۆ ئـــەوەی تەفســـیرێكی 
تـــازە بـــۆ كوتلـــەی گـــەورە بـــكات، ئەمـــەش بـــەو 
ئـــەو كوتلەیـــە نییـــە  مانایـــەی كوتلـــەی گـــەورە 
ــەی  ــژاردن زۆرینـ ــی هەڵبـ ــە دوای ئاكامەكانـ ــە لـ كـ
ــەی  ــو كوتلـ ــت، بەڵكـ ــت دەهێنێـ ــییەكان بەدەسـ كورسـ
گـــەورە دوای هەڵبژاردنـــەكان لـــە نـــاو پەرلەمانـــدا پێـــك 
ـــەی »گـــەورە«،  ـــۆ كوتل ـــەم تەفســـیرە ب ـــت، ئ دەهێنرێ
گێـــژاوی  تـــازەی  قوناغێكـــی  خســـتە  عێراقـــی 
شـــیعەكان  الیەنـــە  ئـــەوەی  دوای  و،  حوكمڕانـــی 
ــەرۆكایەتیی  ــە سـ ــا بـ ــی یاسـ ــتی و دەوڵەتـ ــە گشـ بـ
بـــە  پەرلەمانیـــان  زۆرینـــەی  مالیكـــی  نـــووری 
ڕێگـــەی ســـندوقەكانی دەنگـــدان لەدەســـت دا و، 
دوای نزیكـــەی 10 مانـــگ و لـــە چوارچێـــوەی 
ـــۆ  ـــووری مالیكـــی ب ـــرا ن ـــردا توان ڕێككەوتنـــی هەولێ
ـــراق  ـــی عێ ـــە ســـەرۆك وەزیران ـــەوە ب جـــاری دووەم ببێت
و، ڕێككەوتنـــی هەولێریـــش كـــە بـــە ســـەرۆكایەتیی 
ــە 19  ــوو لـ ــرا، پێكهاتبـ ــزا كـ ــی ئیمـ ــەرۆك بارزانـ سـ
خـــاڵ، هەمـــوو خاڵەكانیـــش پەیوەســـت بـــوون بـــەوەی 
چـــۆن پرۆســـەی حوكمڕانـــی لـــە عێراقـــدا ڕاســـت 
ـــن  ـــی دەســـتوور جێبەجـــێ دەكرێ ـــەوە و بەندەكان دەكرێت
ـــت،  ـــراق دەهێنرێ ـــی عێ ـــە ناهەمەتییەكان ـــی ب و كۆتای
بـــەاڵم لەبـــەر ئـــەوەی خاڵەكانـــی ڕێككەوتنـــی هەولێـــر 
سیاســـیی  بارودۆخـــی  ئـــەوا  نەكـــران،  جێبەجـــێ 
عێـــراق بـــە جۆرێـــك خـــراپ بـــوو، كـــە ســـەرەنجام بـــووە 
هـــۆكاری ئـــەوەی تیرۆریســـتانی داعـــش ســـەرهەڵبدەن 
و لـــە ســـاڵی 2014 خەالفەتـــی دەوڵەتـــی ئیســـالمیی 

دیاریكردنی ڕێژەی دوو لەسەر 
سێ وەك مەرجێك بۆ متمانەدان 

بە سەرۆك كۆمار، زەمینەی 
دروستكردنی سێ یەكی پەكخەری 
بۆ نووری مالیكی هێنایە ئاراوە 

و، مالیكی زۆر بە باشی سێ 
یەكی پەكخەری بەكار هێنا 
و ڕێگەی گرت لەوەی سەدر 

بتوانێت حكومەت پێك بهێنێت

بە وردبوونەوە لە ملمالنێ و 
كێشمەكێشی ماوەی یەك ساڵی 
نێوان تەیاری سەدر لەالیەك 

و الیەنەكانی چوارچێوەی 
هەماهەنگی لە الیەكی دیكە، 
دەگەینە ئەو دەرەنجامەی كە 

كێشمەكێش و ملمالنێكە تەنیا لە 
نێوان »سەدر و مالیكی«دا بووە

مالیكی و سەدر، وەك دوو 
كاراكتەری سیاسی و سەرەكیی 
ناو هێزە سیاسییەكانی شیعە، 

دەمێكە كێشەی نێوانیان 
گەیشتووەتە ئاستی كەسی و هیچ 

كامیان ئەوی دیكەیان قبووڵ 
نییە
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داعـــش لـــە مووســـڵەوە ڕابگەیەنـــن، بـــە هاتنـــی 
تیرۆریســـتانی داعشـــیش ئەقڵییەتـــی حوكمڕانـــی 
ــو  ــەوە، بەڵكـ ــەر ڕاســـت نەكرایـ ــەك هـ ــدا نـ ــە عێراقـ لـ
كێشـــەكە گوازرایـــەوە بـــۆ ناوماڵـــی شـــیعە و بوونـــە 
ـــە  ـــان نەیاندەویســـت ل ـــەك و هیـــچ الیەكی ـــد بەرەی چەن

ــەن. ــە تێبگـ ــەی دیكـ الیەكـ
و  ئۆكتۆبـــەر  16ی  كارەســـاتی  دوای  لـــە 
پاراســـتنی  بـــۆ  پێشـــمەرگە  هێـــزی  مقاوەمەتـــی 
قـــەوارەی سیاســـیی هەرێمـــی كوردســـتان و پاشـــانیش 
ـــە جارێكـــی  ـــاری 2018، ك ـــی ئای ـــە هەڵبژاردنەكان ل
دیكـــە پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــووە پارتـــی 
عێـــراق،  و  كوردســـتان  ئاســـتی  لەســـەر  یەكـــەم 
بەمـــەش دووبـــارە شـــەرعییەتی بەشـــداریی الیەنـــی 
ــەر  ــی، هـ ــەرۆك بارزانـ ــەوە الی سـ ــتانی هاتـ كوردسـ
ـــی  ـــۆ پێكهێنان ـــە پرۆســـەی دانوســـتاندنەكان ب ـــە ل بۆی
ـــوان  حكومـــەت و دوای تەواوبوونـــی كێشمەكێشـــی نێ
موقتـــەدا ســـەدر و هێزەكانـــی حەشـــدی شـــەعبی 
الیەنـــی  عامـــری،  هـــادی  ســـەرۆكایەتیی  بـــە 
كوردســـتانی بەشـــداری لـــەو حكومەتـــە كـــرد كـــە 
هاوپەیمانیـــی »بینـــا« بـــە ســـەرۆكایەتیی عـــادل 
عەبدولمەهـــدی دروســـتی كـــرد، لەمەشـــدا ســـەرۆك 
ــان  ــتانی پیشـ بارزانـــی نییەتپاكیـــی الیەنـــی كوردسـ
ــۆ  ــەی بـ ــەو ڕێككەوتنـ ــەی ئـ ــەو مەرجـ ــەاڵم بـ دا، بـ
پێكهێنانـــی كابینـــەی تـــازە ئیمـــزا كـــراوە، جێبەجـــێ 

ــت. بكرێـ
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی 
بارزانـــی  مســـرور  ســـەرۆكایەتیی  بـــە  كورســـتان 
هـــەر لـــە دوای متمانەوەرگرتنـــی لـــە پەرلەمانـــی 
كوردســـتان بڕیـــاری دا ســـەردانی بەغـــدا بـــكات 
و بـــە ڕێگـــەی دیالـــۆگ و دانوســـتاندن تـــەواوی 
بـــكات،  چارەســـەر  بەغـــدا  لەگـــەڵ  كێشـــەكانی 
ناوماڵـــی  كێشمەكێشـــی  و  كێشـــە  دیســـان  بـــەاڵم 
شـــیعە و دروســـتبوونی خۆپیشـــاندانەكانی تشـــرینی 
تێـــك  بارودۆخـــە  ئـــەوەی  هـــۆكاری  بـــووە   2019
بارودۆخـــەدا  ئـــەو  گوشـــاری  لەژێـــر  و  بچێـــت 
عـــادل عەبدولمەهـــدی ناچـــار بـــوو دەســـت لـــەكار 
بكێشـــێتەوە و لـــەو كاتـــەوە هەتـــا پێـــش متمانـــەدان بـــە 
محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی وەك ســـەرۆك وەزیرانـــی 
ــی  ــراق حكومەتێكـ ــی عێـ ــراق، حكومەتـ ــازەی عێـ تـ
مســـتەفا  ســـەرۆكایەتیی  بـــە  بـــووە  كاربەڕێكـــەر 

كازمـــی.

 2021 ســـاڵی  هەڵبژاردنەكانـــی  دوای  لـــە 
و بوونـــی پارتـــی بـــە خاوەنـــی 31 كورســـی لـــە 
پەرلەمانـــی عێراقـــدا، ســـەرۆك بارزانـــی لـــە ســـەرەتاوە 
هەوڵیـــدا كـــە الیەنـــی كوردســـتانی بـــە تایبەتـــی 
ــداریی  ــاند بەشـ ــەك شـ ــە یـ »پارتـــی و یەكێتـــی« بـ
دانوســـتاندنەكان بكـــەن بـــۆ پێكهێنانـــی حكومەتـــی 
داهاتـــووی عێـــراق، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئـــەوەی ئـــەم 
هاودەنگییـــەی پارتـــی و یەكێتـــی زۆری نەخایانـــد، 
بـــەاڵم ســـەرۆك بارزانـــی لـــە دانوســـتاندنەكان لەگـــەڵ 
تەیـــاری ســـەدر و هاوپەیمانیـــی ســـیادەی ســـوننەكان، 
بـــەردەوام پێداگـــری دەكـــرد لەســـەر ئـــەوەی كـــە عێـــراق 
پێویســـتی بـــە گۆڕینـــی ئەقڵییەتـــی حوكمڕانـــی 
حوكمڕانیـــی  كۆنـــە  ئەقڵییەتـــە  بـــەو  و  هەیـــە 

دەوڵەتێكـــی وەك عێـــراق ناكرێـــت.
ســـەرەتا بـــۆ ئـــەم تێڕوانینـــەی ســـەرۆك بارزانـــی، 
ـــاری ســـەدر و موقتـــەدا ســـەدر وەاڵمدانەوەیەكـــی  تەی
بـــاش و پێشـــوازییەكی گەرمیـــان لـــێ كـــرد، هـــەر بۆیـــە 
ســـەرۆك بارزانـــی پێداگـــری لەســـەر ئـــەو هاوپەیمانییە 
كـــرد، بـــەاڵم پـــاش ئـــەوەی ســـەدر پاشەكشـــەی كـــرد، 
هاتنـــە  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی  الیەنەكانـــی 
پێشـــەوە و وەك لـــە بەرنامـــەی وەزاریـــی حكومەتەكەی 
محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی دەردەكەوێـــت، الیەنەكانـــی 
چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی نـــەك هـــەر پێشـــوازییان 
لـــە بۆچوونەكانـــی ســـەرۆك بارزانـــی كـــردووە، بەڵكـــو 
وەك لـــە نـــاوی هاوپەیمانییەكەیـــان »هاوپەیمانـــی 
ـــەوە، زۆر  ـــەت« ڕەنگـــی داوەت ـــی دەوڵ ـــۆ بەڕێوەبردن ب
بـــاش ددان بـــەوەدا نـــراوە، حوكمڕانـــی و بەڕێوەبردنـــی 
و  ئەقڵییـــەت  گۆڕینـــی  بـــە  پێویســـتی  دەوڵـــەت 
دووبـــارە پێداچوونـــەوە بـــە هەمـــوو ســـێكتەرەكانی 
ـــە. ـــەت هەی ـــی دەوڵ ـــوو جومگەكان ـــەت و هەم حكوم

 بەرنامە وەزارییەكەی حكومەتی سوودانی
دووبارە بونیادنانەوەی دەوڵەتی عێراق

شـــیاع  محەمـــەد  وەزارییەكـــەی  بەرنامـــە 
ســـوودانی كـــە لـــە دووبـــەش پێكهاتـــووە »جێبەجێكـــردن 
ـــەوەی كـــە پرۆســـەی  ـــۆ ئ ـــە ب و یاســـادانان«، ئاماژەی
دووبـــارە بونیادنانـــەوەی عێـــراق ئەركـــی ســـەرەكی 
هـــەردوو دامـــەزراوەی »حكومـــەت و پەرلەمانـــی 
عێراقـــە«، ئەمـــەش لەبـــەر ئەوەیـــە لەســـەر ئاســـتی 
جێبەجێكـــردن »حكومـــەت« پێویســـتە هەنـــگاوی 
جـــددی بـــۆ جێبەجێكردنـــی چەندیـــن پرســـی گرنـــگ 
و ژیـــاری هەڵبگرێـــت كـــە پێشـــتر پەرلەمـــان یاســـای 

پرەنسیپی سەرۆك بارزانی بۆ 
پرۆسەی سیاسی و حوكمڕانی 
لە عێراقدا هەر لە سەرەتای 
نووسینەوەی دەستووری ساڵی 
2005ـەوە ئەوە بووە كە ئەو 
دەستوورە وەك یەك پاكێج 
جێبەجێ بكرێت، بۆ ئەوەی 
كۆتایی بەو كارەسات و 
نەهامەتییە بێت كە تێكڕای 
عێراقییەكان ماوەی زیاتر لە 
100 ساڵە بە دەستیەوە دەناڵێنن

بە هاتنی تیرۆریستانی 
داعشیش ئەقڵییەتی حوكمڕانی 
لە عێراقدا نەك هەر ڕاست 
نەكرایەوە، بەڵكو كێشەكە 
گوازرایەوە بۆ ناوماڵی شیعە و 
بوونە چەند بەرەیەك و هیچ 
الیەكیان نەیاندەویست لە 
الیەكەی دیكە تێبگەن

كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمی كورستان بە 
سەرۆكایەتیی مسرور بارزانی 
هەر لە دوای متمانەوەرگرتنی 
لە پەرلەمانی كوردستان بڕیاری 
دا سەردانی بەغدا بكات و بە 
ڕێگەی دیالۆك و دانوستاندن 
تەواوی كێشەكانی لەگەڵ بەغدا 
چارەسەر بكات
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ــە  ــووە لـ ــەم بـ ــردووە و حكومـــەت كەمتەرخـ بـــۆ دەركـ
ـــن پرســـی دیكـــەش  جێبەجێكردنیـــان، هەروەهـــا چەندی
ـــووە كـــە  ـــەوە ب ـــوون و پێویســـتیان ب ـــە دەســـتووردا هات ل
پەرلەمـــان یاســـایان بـــۆ دەربـــكات، بـــەاڵم پەرلەمـــان 
ـــووە لـــە جێبەجێكردنـــی ئـــەو یاســـایانە. كەمتەرخـــەم ب
حوكمڕانـــی  پرۆســـەی  ڕاســـتكردنەوەی  بـــۆ 
پەرلەمـــان«،  و  »حكومـــەت  ئاســـتی  لەســـەر 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان شـــاندێكی بـــااڵ 
ـــەی بەغـــدا دەكات و هەمـــوو ئامادەباشـــییەكی  ڕەوان
كـــردووە بـــۆ ئـــەوەی كێشـــەكانی نێـــوان بەغـــدا و 
ــتووری  ــوەی دەسـ ــە چوارچێـ ــتان لـ ــی كوردسـ هەرێمـ

عێـــراق چارەســـەر بكرێـــن.
ــەاڵتی  ــە دەسـ ــتن بـ ــە پەیوەسـ ــانەی كـ ــەو پرسـ لـ
جێبەجێكـــردن و حكومـــەت كەمتەرخـــەم بـــووە لـــە 
جێبەجێكردنیـــان و پەیوەنـــد بـــە هەرێمـــی كورســـتانەوە 

ئامـــاژە بـــە چەنـــد خاڵێـــك دەكەیـــن:
 كەمتەرخەمـــی لـــە جێبەجێكردنـــی مـــاددەی 
140 كـــە بڕیـــار دراوە لـــە مـــاوەی یـــەك مانگـــدا 
ـــەوەی ئـــەم ماددەیـــە پێـــك  ـــااڵ بـــۆ كاراكردن لێژنـــەی ب

ــەوە. بهێنرێتـ
بـــۆ  پێویســـتەكان  ڕێوشـــوێنە  تەواوكردنـــی   
نێـــوان  لـــە  ڕێككەوتنـــەی  ئـــەو  جێبەجێكردنـــی 
هێزەكانـــی فیدڕاڵـــی و هێـــزی پێشـــمەرگە كـــراوە بـــۆ 

ئەمنـــی. بۆشـــایی  پڕكردنـــەوەی 
 یەكخســـتنی سیاســـەتی گومرگ و داخســـتی 

خاڵـــە گومرگییـــە نافەرمییەكان.
ـــۆ  ـــی شایســـتەكانی پیتـــرۆ دۆالر ب  خەرجكردن
ئـــەو پارێزگایانـــەی بەرهەمهێنـــەری نـــەوت و گازن 

ـــژەی %5. ـــە ڕێ ب
حزبـــە  ئـــەو  هەمـــوو  گەڕانـــەوەی   
ــتانییانەی كـــە لەالیـــەن وەزارەتـــی ناوخـــۆی  كوردسـ
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان مۆڵەتیـــان پـــێ 
لـــە  چاالكییەكانیـــان  دەســـتپێكردنەوەی  بـــۆ  دراوە 
دیالـــە  و  كەركـــووك  و  نەینـــەوا  پارێزگاكانـــی 
و  بارەگاكانیـــان  چۆڵكردنـــی  و  ســـەاڵحەدین  و 

یان. ە تەســـلیمكردنەو
 بـــە پشـــتگیریی ئـــەو الیەنـــە سیاســـییانەی ئـــەم 
ـــی و  ـــی فیدڕاڵ ـــردووە، حكومەت ـــزا ك ـــان ئیم بەرنامەی
ــراون  ــك كـ ــتان سەرپشـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
ــە  ــەوت و بودجـ ــێی نـ ــەر دۆسـ ــتاندن لەسـ ــە دانوسـ كـ
بكـــەن، هەتـــا یاســـای نـــەوت و گازی فیدڕاڵـــی 

ــا  ــت، هەروەهـ ــدا دەردەچێـ ــەش مانگـ ــاوەی شـ ــە مـ لـ
ئـــەم  بـــۆ  بهێنرێـــت  پێـــك  هاوبـــەش  لێژنەیەكـــی 

مەبەســـتانە:
1- پێداچوونـــەوە بـــە هەمـــوو ئـــەو ڕێوشـــوێنانەی 

كـــە پەیوەســـتن بـــە ســـێكتەری نـــەوت و گاز.
2- ڕێككەوتـــن لـــە ســـەر میكانیزمێكـــی واقیعـــی 
ڕێكخســـتنی  بـــۆ  دەســـتوور  لەگـــەڵ  گونجـــاو  و 
پەیوەندیـــی ئایندەیـــی ســـەبارەت بـــە یاســـای نـــەوت و 

گازی فیدڕاڵـــی.
3- خـــۆ دوورخســـتنەوە لـــە هـــەر ڕێوشـــوێنێك كـــە 
ببێتـــە هـــۆی هەڵكشـــانی ناكۆكییـــەكان كـــە تایبەتـــە 
بـــە حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان و كۆمپانیـــاكان.
وەزاری  بەرنامـــەی  تـــەوەری  بـــە  ســـەبارەت 
تەنیـــا  »جێبەجێكـــردن«  الیەنـــی  بـــە  پەیوەســـت 
بـــە چەنـــد خاڵێكـــی گرنـــگ كـــرد،  ئاماژەمـــان 
هەروەهـــا ســـەبارەت بـــە تـــەوەری بەرنامـــەی وەزاری 
پەیوەســـت بـــە الیەنـــی »یاســـادانان« چەنـــد پرســـێكی 
گرنـــگ تایبـــەت بـــە هەرێمـــی كوردســـتان هـــەن، كـــە 

لێـــرەدا ئاماژەیـــان پـــێ دەكەیـــن، لەوانـــە:
 دەركردنـــی یاســـای ئەنجومەنـــی فیدڕاڵـــی لـــە 

مـــاوەی 6 مانگـــدا.
 دەركردنـــی یاســـای دادگای فیدڕاڵـــی لـــە 

مـــاوەی 6 مانگـــدا.
 دەركردنـــی یاســـای نـــەوت و گازی فیدڕاڵـــی 

لـــە مـــاوەی 6 مانگـــدا.
ڕەتكردنـــەوەی  بـــۆ  یاســـایەك  دەركردنـــی   
هەمـــوو بڕیارەكانـــی مەجلیســـی قیـــادەی بەعســـی 
هەڵوەشـــاوە بەپێـــی بڕیـــاری ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
ژمـــارە 3ی ســـاڵی 2012 لـــە مـــاوەی 6 مانگـــدا و 
لەســـەر پرەنســـیپی تەوافـــق و قەرەبووكردنـــەوەی زیـــان 

لێكەوتـــووان.
ئـــەم خااڵنـــە كـــە ســـەرلەنوێ پەیوەندییەكانـــی 
دەباتـــە  فیدڕاڵـــی  حكومەتـــی  و  هەرێـــم  نێـــوان 
دیكـــەی  خاڵەكانـــی  و  هاوســـەنگ  ئاســـتێكی 
ــی  ــوو الیەنەكانـ ــە هەمـ ــە كـ ــە وزارییەكـ ــاو بەرنامـ نـ
ژیانـــی عێـــراق دەگرێتـــەوە، ئەگـــەر وەك خۆیـــان 
ـــت،  ـــدا نەكرێ ـــان تێ ـــن و كەمتەرخەمیی جێبەجـــێ بكرێ
ـــەوەی  ـــارە بونیادنان ـــە دووب وەرچەرخانێكـــی نەوعـــی ل

عێـــراق وەك دەوڵـــەت دێنێتـــە ئـــاراوە.

سەرۆك بارزانی لە 
دانوستاندنەكان لەگەڵ 

تەیاری سەدر و هاوپەیمانیی 
سیادەی سوننەكان، بەردەوام 
پێداگری دەكرد لەسەر ئەوەی 

كە عێراق پێویستی بە گۆڕینی 
ئەقڵییەتی حوكمڕانی هەیە و 

بەو ئەقڵییەتە كۆنە حوكمڕانیی 
دەوڵەتێكی وەك عێراق ناكرێت

بۆ ڕاستكردنەوەی پرۆسەی 
حوكمڕانی لەسەر ئاستی 

»حكومەت و پەرلەمان«، 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 

شاندێكی بااڵ ڕەوانەی بەغدا 
دەكات و هەموو ئامادەباشییەكی 

كردووە بۆ ئەوەی كێشەكانی 
نێوان بەغدا و هەرێمی 

كوردستان لە چوارچێوەی 
دەستووری عێراق چارەسەر 

بكرێن.

بە پشتگیریی ئەو الیەنە 
سیاسییانەی ئەم بەرنامەیان 

ئیمزا كردووە، حكومەتی 
فیدڕاڵی و حكومەتی هەرێمی 
كوردستان سەرپشك كراون كە 

دانوستاندن لەسەر دۆسێی نەوت 
و بودجە بكەن، هەتا یاسای 

نەوت و گازی فیدڕاڵی لە ماوەی 
شەش مانگدا دەردەچێت
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ڕەهەندە ئابوورییەكان 
كارنامەكەی حكومەتی سوودانی 

لە بەرژەوەندیی عێراق و 
كوردستاندایە

دكتۆر نەرمین مەعرووف
ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و شارەزا لە بواری ئابووری بۆ گواڵن:
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یەدەگی دراوی قورسی بانكی 
ناوەندی عێراق گەیشتووەتە 89 

ملیار دۆالر و 130 تۆن قاڵبی 
ئاڵتوونیشی هەیە، ئەمەش 

پاڵپشتیەكی باشە بۆ بەهای 
دیناری عێراقی و دۆخی دارایی

ئامادەكردنی یاسای نەوت و غاز بە هاوبەشی 
لە نێوان حكومەتی عێراق و هەرێمی 

كوردستان دادەڕێژرێت

لەســـەر  و گفتوگۆكـــردن  عێـــراق  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  هـــەردوو حكومەتـــی  نێـــوان  دانوســـتانەكانی 
ـــم، گرنگییەكـــی زۆری  ـــی هەرێ ـــەوت و غـــاز و بودجـــە و شایســـتە داراییەكان دۆســـێیەكانی مـــاددەی 140 و ن
بـــۆ خەڵكـــی كوردســـتان و ئابووریـــی هەرێـــم هەیـــە. بـــۆ قســـەكردن لەســـەر ئـــەم پرســـە و چەنـــد تەوەرێكـــی 
دیكـــەی پەیوەندیـــدار گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ دكتـــۆر نەرمیـــن مەعـــرووف ئەندامـــی ئەنجومەنـــی 

نوێنەرانـــی عێـــراق و شـــارەزا لـــە بـــواری ئابـــووری ســـاز دا.

و  دارایـــی  لێژنـــەی  لـــە  ئەنـــدام  وەكـــو   *
و  پســـپۆڕ  و  وەزیـــران  ئەنجومەنـــی  ئابووریـــی 
ــە حكومەتـــی  ــت وایـ ــا پێـ ــووری، ئایـ ــارەزای ئابـ شـ
ـــەو  ـــوو ئ ـــت هەم ـــەد شـــەیاع ســـوودانی دەتوانێ محەم
ســـتراتیژیەت و پـــان و پـــڕۆژە گەورانـــە لـــە مـــاوەی 
تەمەنـــی كورتـــی كابینەكـــەدا جێبەجـــێ بـــكات، 
ـــووە،  بەتایبەتـــی كـــە دۆخـــی دارایـــی عێـــراق بـــاش ب
ــە؟ ــتا خراپـ ــراق هێشـ ــی عێـ ــی ئابووریـ ــەاڵم دۆخـ بـ
ــی  ــی نرخـ ــۆی بەرزیـ ــراق بەهـ ــی عێـ - حكومەتـ
ــووی  ــی پێشـ ــاوەی حكومەتـ ــی مـ ــەوت و درێژایـ نـ
كـــراوە  دەســـتی  كـــە  كازمـــی  كاربەڕێكـــەری 
و  گـــەورە  پـــڕۆژەی  جێبەجێكردنـــی  بـــۆ  نەبـــوو 
گۆڕانكاریـــی لـــە نرخـــی دینـــار بەرانبـــەر دۆالری 
ئەمریكـــی، هەمـــوو ئەمانـــە وایـــان كـــردووە دۆخـــە 
داراییەكـــەی عێـــراق بـــاش بێـــت، بـــە ڕاددەیـــەك 
ـــراق  ـــدی عێ یەدەگـــی دراوی قورســـی بانكـــی ناوەن
گەیشـــتووەتە 89 ملیـــار دۆالر و 130 تـــۆن قاڵبـــی 
ــە  ــتیەكی باشـ ــەش پاڵپشـ ــە، ئەمـ ــی هەیـ ئاڵتوونیشـ
بـــۆ بەهـــای دینـــاری عێراقـــی و دۆخـــی دارایـــی، 
ــت  ــراق بەدەسـ ــووری عێـ ــی ئابـ ــتا دۆخـ ــەاڵم هێشـ بـ
كۆمەڵێـــك گرفـــت و كێشـــەی گـــەورەی ئابوورییـــەوە 
دەناڵێنێـــت، وەكـــو كێشـــەی بێـــكاری و هـــەژاری كـــە 
ــتووانی  ڕێـــژەی بێـــكاری 18%ــــە و 25%ی دانیشـ

عێراقیـــش لەژێـــر هێڵـــی هەژاریـــدان، واتـــا لـــە 40 
دانیشـــتووانی عێـــراق  ملیـــۆن كەســـی ژمـــارەی 
10 ملیـــۆن كەســـی هـــەژارە، لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ڕێـــژەی نـــرخ هەاڵوســـان بـــە هـــۆی هەاڵوســـانی 
گرانبوونـــی  و  كـــردووە  زیـــادی  هێنراوەكانـــەوە 
كەلوپـــەل لەســـەر ئاســـتی جیهـــان كاریگەریـــی زۆر 
خراپـــی لەســـەر نرخـــەكان هەیـــە. بەرزیـــی بەهـــای 
دۆالری ئەمریكـــی بەرانبـــەر دیناریـــش كاریگەریـــی 
و  هاوواڵتیـــان  ژیانـــی  بژێـــوی  لەســـەر  زۆری 
بـــووە.  خانەنشـــینان  و  بەتایبەتـــی مووچەخـــۆران 
لەبـــەر ئـــەم هۆكارانەیـــە حكومەتەكـــەی ســـوودانی 
ـــە شـــێوەیەك داڕشـــتووە  كارنامـــەی حكومەتەكـــەی ب
چارەســـەری ئـــەم كێشـــانەی لـــە ڕیزبەنـــدی پێشـــەوەی 

ــاوە.    ــی دانـ كارەكانـ
* چارەســـەركردنی ئـــەم كێشـــە و گرفتـــە دارایـــی 
بەجێبەجێكردنـــی  بەســـتراوەتەوە  ئابوورییانـــە  و 
كارنامـــەی حكومەتـــی نـــوێ، دەكرێـــت هەوێنـــی 
نوێـــی  حكومەتـــی  كارنامەكـــەی  داڕشـــتنی 

عێراقمـــان پـــێ بڵێیـــت؟
- دوای تێپەڕبوونی ســـاڵێك بە ســـەر هەڵبژاردنی 
كـــە  عێـــراق  سیاســـییەكانی  الیەنـــە  پێشـــوەختە 
ــەیە،  ــەو هاوكێشـ ــەرەكییە لـ ــی سـ ــش الیەنێكـ كوردیـ
لەســـەر حكومەتـــی نوێـــی عێـــراق ڕێككەوتـــن و 
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ڕێژەی بێكاری 18%ـە و 25%ی 
دانیشتووانی عێراقیش لەژێر 
هێڵی هەژاریدان

تەوەری تەشریعی زیاتر باس 
لەو یاسا و ڕێسایانە دەكات 
كە پێویستە لە تەمەنی 
كابینەكەی سوودانی دەربچێت، 
كە گرنگترینیان بۆ ئێمەش 
دەركردنی یاسای نەوت و غازی 
فیدڕاڵی و یاسای ئەنجومەنی 
فیدڕاڵییە

كارنامەی الیەنە سیاسییەكانی 
بەشدار لە حكومەتەكەی 
سوودانی، هەوێنی كارنامە 23 
تەوەرەكەی حكومەتی نوێ پێك 
دەهێنێت كە چەند تەوەرەیەكیان 
ڕیزبەندی پێ دراوە، واتا 
كەوتوونەتە پێشینەی كارەكانی 
ئەم حكومەتە نوێیەوە

بـــۆ  دەســـتووردا  چوارچێـــوەی  لـــە  چارەســـەرێك 
خەڵكـــی  بـــە  عێراقییـــەكان  مافـــی  پاراســـتنی 
داڕشـــتنی  بـــۆ  كوردستانیشـــەوە،  هەرێمـــی 
ڕەشنووســـی یاســـای نـــەوت و غـــازی فیدڕاڵـــی 
وەزیرانـــەوە  ئەنجومەنـــی  ڕێگـــەی  لـــە  دواتـــر  و 
بـــۆ پەســـەندكردنی بـــۆ پەرلەمانـــی عێـــراق بـــەرز 

بكرێتـــەوە. 
بـــۆ  بكرێـــت  ئامادەكاریـــی  و  دانوســـتاندن   .3
بودجـــەی  یاســـای  ڕەشنووســـی  داڕشـــتنەوەی 

عێـــراق. 2023ی  فیدڕاڵیـــی 
4. پەلەنەكـــردن و ڕاگرتنـــی هـــەر ئیجرائاتێـــك 
كـــە لـــە مـــاوەی ڕابـــردوو بەرانبـــەر حكومەتـــی 
نەوتییـــەكان  كۆمپانیـــا  و  كوردســـتان  هەرێمـــی 
دراوە، بەمـــەش ســـەرجەم بڕیـــارەكان لـــە ئێســـتادا 
هەڵدەســـپێردرێن تـــا دەرچوونـــی یاســـای نـــەوت و 
غـــازی فیدڕاڵـــی بـــۆ ئـــەوەی زیـــان بـــە ئابووریـــی 

نەگەیەنرێـــت.  نیشـــتمانی 
ــە  ــرد لـ ــەرەكی كـ ــەوەری سـ ــە دوو تـ ــت لـ * باسـ
ــە  ــە لـ ــا جگـ ــییەكان، ئایـ ــە سیاسـ ــەی الیەنـ كارنامـ
ــی  ــریعی چـ ــەوەری تەشـ ــردن، تـ ــەوەری جێبەجێكـ تـ
لـــە  بـــاس  كـــە  بەتایبەتـــی  دەگرێـــت،  لەخـــۆی 
دەركردنـــی یاســـای ئەنجومەنـــی فیدڕاڵـــی دەكرێـــت؟ 
- تـــەوەری تەشـــریعی زیاتـــر بـــاس لـــەو یاســـا 
لـــە تەمەنـــی  و ڕێســـایانە دەكات كـــە پێویســـتە 
كابینەكـــەی ســـوودانی دەربچێـــت، كـــە گرنگترینیـــان 
ــازی  ــەوت و غـ ــای نـ ــی یاسـ ــەش دەركردنـ ــۆ ئێمـ بـ
فیدڕاڵییـــە،  ئەنجومەنـــی  یاســـای  و  فیدڕاڵـــی 
ئـــەو ئەنجومەنـــەی كـــە یاســـای بـــۆ دەربكرێـــت 
و پێكبهێنرێـــت بـــۆ ئێمـــەی كـــورد لـــە هەرێمـــی 
كوردســـتاندا تـــا ڕاددەیەكـــی زۆر ســـوودی دەبێـــت. 
* وەكـــو ئامـــاژەت پـــێ دا، كارنامـــەی حكومەتـــی 
نوێـــی عێـــراق لەســـەر هەوێنـــی كارنامـــەی الیەنـــە 
ـــان  ـــن، ی ـــت گرنگتری ـــژراوە، دەكرێ ـــییەكان داڕێ سیاس
تـــەوەرە ســـەرەكییەكانی كارنامەكەمـــان بـــۆ بـــاس 

ـــت؟ بكەی
سیاســـییەكانی  الیەنـــە  كارنامـــەی  بەڵـــێ،   -
بەشـــدار لـــە حكومەتەكـــەی ســـوودانی، هەوێنـــی 
ــك  ــوێ پێـ ــی نـ ــەی حكومەتـ ــە 23 تەوەرەكـ كارنامـ
ــدی پـــێ  ــان ڕیزبەنـ ــد تەوەرێكیـ ــە چەنـ ــت كـ دەهێنێـ
دراوە، واتـــا كەوتوونەتـــە پێشـــینەی كارەكانـــی ئـــەم 

ــە:  ــن لـ ــە بریتیـ ــەوە كـ ــە نوێیـ حكومەتـ
- كەمكردنەوەی هەژاری. 

وەرەقەیەكـــی سیاســـییان واژوو كـــرد، لـــە 10/13 
ــەی  لـــە پەرلەمـــان متمانـــە بەخشـــرایە حكومەتەكـ
محەمـــەد شـــەیاع ســـوودانی، بەمـــەش حكومەتـــی 
ئـــەو  بـــە جێبەجێكردنـــی  پابەنـــدە  نوێـــی عێـــراق 
وەرەقەیـــەی كـــە لەالیـــەن الیەنـــە سیاســـییەكانەوە 
لەســـەری ڕێككەوتـــوون و بـــە پڕۆگرامـــی وەزاریـــی 
ناودەبردرێـــت، لەســـەر ئـــەم بنەمایـــەش هەوێنـــی 
داڕشـــتنی كارنامـــەی حكومەتـــی نوێـــی عێـــراق 

داڕێـــژدراوە.
* كەواتـــە لـــە كارنامـــەی الیەنـــە سیاســـییەكان 
كێشـــە  چارەســـەری  باســـی  كـــراوە  واژوو  كـــە 
كوردســـتان  هەرێمـــی  نێـــوان  هەڵپەســـێردراوەكانی 
ــا تـــا چەنـــد ئـــەم بـــوارەی  ــراوە، ئایـ و عێراقیـــش كـ
ـــە تـــەوەری  تایبـــەت بەمافـــی هەرێمـــی كوردســـتان ل
جێبەجێكردن)تنفیـــزی( بـــە ڕوونـــی ئامـــاژەی پـــێ 

ــراوە؟ كـ
دوو  لـــە  سیاســـییەكان  الیەنـــە  كارنامـــەی   -
ـــووە، تـــەوەری جێبەجێكـــردن  تـــەوەری ســـەرەكی پێكهات
و تـــەوەری تەشـــریعی، لـــە تـــەوەری جێبەجێكـــردن 29 
ــەدا خاڵەكانـــی 20 و  ــەم بەشـ ــاو ئـ ــووە لەنـ ــاڵ هاتـ خـ
23 تایبەتـــە بـــە مافـــی هەرێمـــی كوردســـتان و، بـــە 
ڕوونـــی جەخـــت لەســـەر هەماهەنگیـــی نێـــوان هـــەردوو 
حكومەتـــی هەرێـــم و حكومەتـــی عێـــراق دەكاتـــەوە 
بـــۆ چارەســـەركردنی كێشـــە هەڵپەســـێردراوەكان، خاڵـــی 
ـــەوە دەكات  ـــاس ل ـــە و ب ـــری تێدای ـــی زیات 23 وردەكاری
ـــەم میســـاقە  ـــەر ئ ـــەی لەس ـــەو پان ـــی ئ ـــە ڕەزامەندی ب
ــی  ــی فیدراڵـ ــە حكومەتـ ــەك لـ ــەر یـ ــراوە، هـ واژوو كـ
گفتوگـــۆ  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  و 
لەســـەر )بودجـــە و دۆســـێی نـــەوت( دەكـــەن، تاوەكـــو 
دەرچوونـــی یاســـای نـــەوت و غـــاز لـــە مـــاوەی شـــەش 
مانگـــی دەســـتبەكاربوونی حكومەتـــی نـــوێ، بـــۆ ئـــەم 
مەبەســـتەش لێژنـــەی هاوبـــەش لـــە پســـپۆڕی یاســـایی 
ــی  ــەردوو حكومەتـ ــوان هـ ــە نێـ ــەوت لـ ــی و نـ و دارایـ
هەرێـــم و حكومەتـــی عێـــراق پێـــك دەهێنرێـــت، بـــۆ 
ئـــەوەی چەنـــد ئەركێـــك لەئەســـتۆ بگـــرن كـــە لـــە 

چـــوار خاڵـــی ســـەرەكی خـــۆی دەبینێتـــەوە: 
1. پێداچوونـــەوە بـــە هەمـــوو دۆســـێی نـــەوت 
دیدگایـــەك  ڕابـــردوودا،  مـــاوەی  لـــە  غـــاز  و 
ال  هـــەردوو  ڕەزامەندیـــی  بـــە  بكـــەن  پێشـــكەش 
بـــۆ چۆنیەتـــی  دەســـتووردا  لـــە چوارچێـــوەی  و 

ڕابـــردوو. ئیلتزاماتەكانـــی  پاكتاوكردنـــی 
ـــە پێشـــنیاركردنی  ـــتێت ب ـــە هەڵدەس ـــەم لێژنەی 2. ئ
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سێكتەرە سەرەكییەكانی كشتوكاڵ 
و پیشەسازی و گەشتیاری و 

گواستنەوە و گەیاندن و كەرتی 
نەوت و بازرگانی و پڕۆژە 

ستراتیژییەكان و چاكسازییەكان 
بەشێكی گرنگی كارنامەكەیە

ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە 
جێبەجێكردنی داخوازییەكانی 
گەلی كوردستانە لە هەرێم و 
ناوچە جێناكۆكەكان كە زۆر 

بە ڕوونی لە هەردوو كارنامەی 
الیەنە سیاسییەكان و كارنامەی 

حكومەت دەستنیشان كراوە

سەلیقەی سیاسییەكانی كورد و 
تیمی هەرێم وای كردووە حزب و 
الیەنە سیاسییەكانی كوردستان 

بتوانن مومارەسەری كاروچاالكیی 
خۆیان بكەن و بارەگاكانیان لە 
پارێزگاكانی كەركووك و دیالە 

و نەینەوا و سەالحەدین بەدەست 
بهێننەوە

- كەمكردنەوەی بێكاری. 
- پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییە سەرەكییەكان.

- چاكسازیی لە سێكتەرە ئابوورییەكان. 
ســـەرجەم ئـــەم تەوەرانـــەش لەســـەر چەنـــد بنەمایـــەك 

داڕێـــژراون كـــە بریتیـــن لـــە:
بەرپرســـیاریەتییەكی  كارنامەیـــە  ئـــەم   .1
ـــە. ـــا بەرپرســـیارێتی هەمـــوو الیەنەكان هاوبەشـــە، وات
2. ئـــەم كارنامەیـــە بـــاس لـــە شـــەفافییەت دەكات 
و پێویســـتە هەمـــوو كار و ئیجرائاتـــەكان بـــە ڕوونـــی 

و ئاشـــكرا بكرێـــت.
3. ئـــەم كارنامەیـــە دەبێتـــە بنەمـــای داڕشـــتنی 
ســـتراتیژیەت و پانـــی حكومـــەت و وردەكاریـــی 

كارەكان.
4. ئـــەم كارنامەیـــە ئەگـــەری هەیـــە ســـااڵنە 
ــارودۆخ و  ــی بـ ــت، بەپێـ ــدا بكرێـ ــەوەی پێـ پێداچوونـ
ئـــەو ڕووداو و ئەگـــەر و پێشـــهاتانەی كـــە ڕوودەدات.
كۆنكرێتـــی  قاڵبێكـــی  كارنامەكـــە  واتـــە 
بارودۆخـــەكان  بەپێـــی  هەیـــە  ئەگـــەری  و  نییـــە 
پێداچوونـــەوەی پێـــدا بكرێـــت، ئەمـــەش خوێندنـــەوەی 
ــە  ــەو خـــاڵ و بڕگـ ــە هەندێـــك لـ وا بـــۆ دەكرێـــت كـ
ــە  ــووە، ڕەنگـ ــەدا هاتـ ــە كارنامەكـ ــەی لـ و ئامانجانـ
جێبەجێـــی نـــەكات، یـــان نەتوانێـــت جێبەجێـــی بـــكات 

بـــە پاســـاو و بیانـــووی جۆراوجـــۆر .
ـــۆ  ـــە ب ـــیكردنەوەی ئابوورییان ـــن ش ـــا دەتوانی * ئای
ـــدە  ـــن و ڕەهەن ـــەی كارنامەكـــە بكەی ـــەو 23 تەوەرەی ئ

ـــن؟ ـــاری بكەی ـــی دی ئابوورییەكان
ــد  ــۆ چەنـ ــت بـ ــە دەكرێـ ــەوەری كارنامەكـ - 23 تـ
ـــان و  ـــە ژی ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــت، ك ـــن بكرێ بەشـــێك پۆلێ
بژێویـــی هاوواڵتیـــان و ناڕەزایەتییەكانـــی شـــەقامەوە 
هەیـــە، هـــەژاری و بێـــكاری و گەندەڵی و زیادبوونی 
ژمـــارەی دانیشـــتووان و كێشـــەی ئاوارەیـــی ناوخـــۆ و 
ـــر  ـــی ژێ ـــی ناوچـــە ئازادكراوەكان ـــی ژێرخان وێرانبوون
دەســـتی داعـــش، خزمەتگوزارییـــە گشـــتییەكانی 
و  ڕێگاوبـــان  و  ئـــاوەڕۆ  و  ئـــاو  و  كارەبـــا 
ئاوەدانكردنـــەوە، تەوەرێكـــی دیكەیـــە كـــە پـــان و 
ــێكتەرە  ــاوكات سـ ــراوە، هـ ــان كـ ــۆ تەرخـ ــڕۆژەی بـ پـ
و  پیشەســـازی  و  كشـــتوكاڵ  ســـەرەكییەكانی 
ــی  ــدن و كەرتـ ــتنەوە و گەیانـ ــتیاری و گواسـ گەشـ
نـــەوت و بازرگانـــی و پـــڕۆژە ســـتراتیژییەكان و 
ــازییەكان بەشـــێكی گرنگـــی كارنامەكەیـــە،  چاكسـ
پەیوەندییەكانـــی عێـــراق لەگـــەڵ  لەمانـــە  جگـــە 
ــە.  ــەی كارنامەكەیـ ــێكی دیكـ ــی دەرەوە بەشـ جیهانـ

ئـــەوەی بـــۆ ئێمـــە لـــە هەرێمـــی كوردســـتان و 
ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێـــم 
گرنگـــە، پەیوەندیـــی نێـــوان هەرێمـــی كوردســـتان و 
ـــاوی  ـــە ن ـــتەوخۆ ب ـــی 20 ڕاس ـــە خاڵ ـــە ل ـــە ك بەغدای
ناوەنـــد و هەرێـــم ئـــەم بابەتـــە ورووژێنـــراوە و جەختـــی 
هەڵپەســـێردراوەكان  دۆســـێ  چارەســـەركردنی  لـــە 
ئەویـــش  هەیـــە،  تێبینییەكیـــان  لێـــرەدا  كـــردووە، 
ئەوەیـــە لـــە كارنامـــەی الیەنـــە سیاســـییەكان و بـــۆ 
كـــراوە،  دیـــاری  كات  كێشـــەكان  چارەســـەركردنی 
كەچـــی بـــۆ جێبەجێكردنـــی پـــڕۆژە و كارەكانـــی 
دیـــاری  زەمەنـــی  خشـــتەی  و  كات  حكومـــەت 

ــراوە. نەكـ
جێبەجێكردنـــی  گرنگـــە  ئێمـــە  بـــۆ  ئـــەوەی 
ــم و  ـــە هەرێـ ــتانە ل ــی كوردسـ ــی گەلـ داخوازییەكانـ
ناوچـــە جێناكۆكـــەكان كـــە زۆر بـــە ڕوونـــی لـــە هـــەر 
دوو كارنامـــەی الیەنـــە سیاســـییەكان و كارنامـــەی 
خۆشـــبەختانە  كـــراوە،  دەستنیشـــان  حكومـــەت 
ــم  ــی هەرێـ ــورد و تیمـ ــییەكانی كـ ــەلیقەی سیاسـ سـ
سیاســـییەكانی  الیەنـــە  و  حـــزب  كـــردووە  وای 
كوردســـتان بتوانـــن مومارەســـەری كاروچاالكیـــی 
خۆیـــان بكـــەن و بارەگاكانیـــان لـــە پارێزگاكانـــی 
ســـەاڵحەدین  و  نەینـــەوا  و  دیالـــە  و  كەركـــووك 
ـــوردی و تێچـــوون  ـــی ك ـــەوە و خوێندن بەدەســـت بهێنن
و خەرجییەكانـــی بخرێتـــە ســـەر بودجـــەی فیـــدڕاڵ 
و ئەوانـــەش بارگرانـــی لەســـەر بودجـــەی هەرێـــم 
ـــەوت و غازیـــش  كـــەم دەكاتـــەوە. دۆســـێی ئاڵـــۆزی ن
ـــەو  ـــێیەكی گرنگـــە و ب ـــورد دۆس ـــەی ك ـــۆ ئێم ـــە ب ك
داهاتـــە زۆربـــەی بودجـــەی هەرێـــم و مووچـــەی 
هاوواڵتیـــان و پـــڕۆژە خزمەتگوزارییەكانـــی پـــێ 
ــەم  ــوودوەرگرتن لـ ــاوی سـ ــە پاسـ ــن دەكرێـــت، بـ دابیـ
داهاتـــە پشـــك و بودجـــە و مافـــە دەســـتوورییەكانی 
خەڵكـــی كوردســـتانیان بڕیـــوە، لەگـــەڵ دەركردنـــی 
ئـــەو بڕیـــارە ناهەقییـــەی دادگای فیدڕاڵیـــش دژ 
ــە  ــە لـ ــرد، ئەمـ ــر كـ ــەی ئاڵۆزتـ ــم دۆخەكـ ــە هەرێـ بـ
ـــێوەیەكی  ـــە ش ـــی خـــۆی ب كاتێكـــدا دادگای فیدڕاڵ
ـــە ئەگـــەر  ـــۆ دەرنەچـــووە، بۆی ـــای ب ـــتووری یاس دەس
یاســـایەكی فیدڕاڵـــی بـــۆ نـــەوت و غـــاز بـــە پـــرس 
و ڕێككەوتنـــی نێـــوان هەرێـــم و عێـــراق دەربچێـــت، 
ئـــەو كات كۆتایـــی بـــەو ناكۆكییانـــە دەهێنرێـــت 
و ســـوود لـــە بودجـــەی ڕاســـتەقینە و كۆمەڵێـــك 
مافـــی دارایـــی و شایســـتەی دارایـــی وەردەگریـــن. 
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چاكسازی و 
ڕێكخستنەوەی 

كەرتی بازرگانی 
لە كابینەی 

نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمی كوردستاندا 

وەرچەرخانێكی 
ئابوورییە

سەروەر كەمال هاواری
بریكاری وەزارەتی بازرگانی و 

پیشەسازی بۆ گواڵن: 

 پرســـی بازرگانی و هەنگاوەكانی ڕێكخســـتنەوەی 
ئـــەم كەرتـــە بـــۆ پاڵپشـــتیكردنی كەرتـــی پیشەســـازی 
ـــی  ـــی سیاســـەت و بەرنامـــەی حكومەت و جێبەجێكردن
هەرێمـــی كوردســـتان بـــۆ فرەچەشـــنكردنی ئابـــووری 
ــواری  ــەی بـ ــداری دیكـ ــی پەیوەندیـ ــد بابەتێكـ و چەنـ
ــەوەرەی  ــاران، تـ ــی جووتیـ ــەوەی گەنمـ ــازاڕ و كڕینـ بـ
ســـەرەكیی دیـــداری گۆڤـــاری گـــواڵن بـــوو لەگـــەڵ 
وەزارەتـــی  بریـــكاری  هـــاواری  كەمـــال  ســـەروەر 
وەاڵمـــی  بەمجـــۆرە  و  پیشەســـازی  و  بازرگانـــی 

پرســـیارەكانی دایـــەوە.
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*  بازرگانی و پیشەسازی دوو كایەی گرنگی 
ـــرەدا  ـــیار لێ ـــن، پرس ـــی ئابووری پێشخســـتن و پەرەپێدان
ئەوەیـــە لـــەم كابینەیـــەدا تاچەنـــد توانـــراوە كەرتـــی 
بازرگانـــی بـــەو ئاراســـتەیە وەرچەرخێنـــن، كـــە لـــە 
خزمەتـــی هاوواڵتیـــان و فرەچەشـــنكردنی ئابووریـــدا 

ـــت؟ بێ
ســـەختەكانی  قۆناخـــە  و  داعـــش  شـــەڕی   -
ــی  ــی و دابەزینـ ــی دارایـ ــا و قەیرانـ ــای كۆرۆنـ پەتـ
بەهـــای نەوتمـــان بـــەڕێ كـــردووە، بـــەاڵم گرفتـــی 
بڕیـــن و نەهاتنـــی پشـــكی هەرێـــم لـــە بودجـــە و 
شـــوێنەوارەكانی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیامـــان 
بەڕێ نەكردووە، كە كاریگەری لەســـەر سســـتبوونی 
گەشـــەی ئابووریـــی جیهـــان و هەڵكشـــانی نرخـــی 
كااڵ و شـــمەك و خۆراكـــە ســـەرەكییەكان هەیـــە، 
ـــای  ـــكانی بەه ـــوو لەگـــەڵ داش ـــاوكات ب ـــەش ه ئەم
عێراقـــەوە،  ناوەندیـــی  بانكـــی  لەالیـــەن  دینـــار 
ڕووبەڕووبوونـــەوەی ئـــەم كێشـــە و تەحەدییانـــە و 
كەمكردنـــەوەی شـــوێنەوارەكان و چارەســـەركردنیان، 
پێـــش  ســـەرەتا  نییـــە.  ئاســـان  هـــەروا  كارێكـــی 
ســـاڵی  دەمەوێـــت  پرســـیارەكەتان  وەاڵمدانـــەوەی 
2020 بـــە بیـــر ئێـــوە بهێنمـــەوە، ئـــەو دەمـــەی لـــە نـــاو 
ــا و  ـــەوەی كۆرۆنـ ـــە و باڵوبوون ــەی كەرەنتین جەرگـ
قەیرانـــی تونـــدی خۆراكـــی و تەندروســـتیدا، لەســـەر 
فەرمـــان و چاودێـــری و بەدواداچوونـــی تونـــدی 
ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان، بۆردێـــك بـــۆ چاودێریـــی بـــازاڕ 
و ڕێگرتـــن لـــە ئەگـــەری دروســـتبوونی برســـێتی و 
گرانـــی و گەمەكـــردن بـــە بـــازاڕ دامـــەزرا، هەمـــووان 
ئـــەو بەرپرســـیارێتییە مێژووییەمـــان جێبەجـــێ كـــرد 
ــی  ــدی خۆراكـ ــی تونـ ــەدا، قەیرانێكـ ــان نـ و ڕێگەمـ
و برســـێتی لـــە ناوخـــۆی هەرێمـــی كوردســـتاندا 
خزمەتگوزارییـــەكان  و  كااڵ  و  نـــرخ  بـــدات،  ڕوو 
خەڵكـــی  و  بەكارهێنـــەران  و  بەكاربـــەر  لەســـەر 
بـــەو ڕاددەیـــە گـــران نەبـــوو كـــە ببێتـــە قەیرانێكـــی 
پێنـــاو  لـــە  حكومـــەت  خۆراكـــی،  گـــەورەی 
خەڵكەكەیـــدا دەســـتبەرداری زۆر لـــە داهاتەكـــەی 
بـــوو لـــە زەمەنێكـــدا كـــە بەهـــای بەرمیلێـــك نـــەوت لـــە 
نزمتریـــن ئاســـتیدا بـــوو، لـــە دوای كۆرۆنـــاش یەكێـــك 
لـــە كارە باشـــەكانی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
پێكەوەیـــی  گرێدانـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی 
هـــەردوو كەرتـــی بازرگانـــی و پیشەســـازی بـــوو، 
هەنگاوەكانـــی كردنـــەوەی ناوچـــەی پیشەســـازیی 

و  جووتیـــاران  گەنمـــی  كڕینـــەوەی  و  خـــۆراك 
دروســـتكردنی ســـایلۆ و كارپێكردنـــی كارگەكانـــی 
ئـــارد و دەیـــان كارگـــەی خۆماڵـــی، بەرهەمـــی 
دیكـــەی وەرچەرخانـــی نەوعییـــە لـــە ئابوورییەكـــدا 
كـــە دەكرێـــت پێـــی بگوترێـــت ئابووریـــی دوای شـــەڕ، 
بەڕێوەبەرایەتییەكانـــی  ســـەرجەم  ناوخۆشـــدا  لـــە 
پارێـــزگا  لـــە  بـــازاڕ  چاودێریـــی  و  بازرگانـــی 
ڕۆڵێكـــی  قـــەزاكان،  و  ســـەربەخۆكان  ئیـــدارە  و 
ــی  ــكنین و چاودێریكردنـ ــە پشـ ــی لـ ــان بینـ گرنگیـ
كوالێتـــی و نـــرخ و نەهێشـــتن و لەناوبردنـــی مـــادەی 
ماوەبەســـەرچوو، ســـزای دارایـــی و یاســـایی تونـــدی 
ـــە  ـــان ب ـــە زی ـــانە دراوە ك ـــەو كەس ســـەرپێچیكاران و ئ
ـــدووە،  خەڵكـــی و تەندروســـتی و ســـەالمەتیان گەیان
سوپاســـی هاوواڵتیانیـــش دەكەیـــن كـــە ئاســـتێكی 
بـــەرزی هوشـــیارییان هەیـــە و هاوكاریـــی لێژنەكانیـــان 
كابینـــەی  تەمەنـــی  لـــە  بڵێـــم  دەتوانـــم  كـــردووە. 
نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا كێرڤـــی 
ــی  ــە و حكومەتـ ــە بەرزبوونەوەیـ ــەوە ڕووی لـ بووژانـ
هەرێـــم بـــە شـــێوەیەكی لۆژیكانـــە و زانســـتییانە 
بەربەســـتە  و  ئاســـتەنگ  هەمـــوو  ڕووبـــەڕووی 
داراییـــەكان  و  ئابـــووری  و  ئەمنـــی  و  سیاســـی 
بووەتـــەوە و توانـــرا گەندەڵـــی و قۆرخـــكاری و كاری 
ـــەرەو حكومەتـــی  ـــگاو ب نایاســـایی ڕابگیرێـــت و هەن

ئەلەكترۆنـــی و دامەزراوەیـــی بنێیـــن.
هـــەر ســـەبارەت بـــە پەیوەندیـــی باشـــی نێـــوان 
پیشەســـازی،  و  بازرگانـــی  كەرتـــی  هـــەردوو 
ـــەت  ـــی تایب ـــەر باج ـــاش لەس ـــانیی ب ـــراوە كارئاس توان
بـــە كۆمپانیاكانـــی خـــۆراك پێشـــكەش بكەیـــن، لـــە 
ــۆ  ــردەوە بـ ــان كـ ــینگەی هەناردەكردنمـ ــۆك نووسـ دهـ
ئـــەوەی بازرگانـــەكان بـــۆ كارەكانیـــان نەگەڕێنـــەوە 
پاڵپشـــتییانە  و  كارئاســـانی  ئـــەم  هەولێـــر،  بـــۆ 
زیاتـــر  زۆر  هاوردەكـــردن  مۆڵەتـــی  كـــرد،  وایـــان 
ــن،  ــەكان بگریـ ــانی نرخـ ــە هەڵكشـ ــە لـ ــت و ڕێگـ بێـ
ـــی و كارگـــە  لەمەشـــدا ڕەچـــاوی بەرهەمـــی خۆماڵ
بەرهەمـــی  لـــە  زۆر  و،  كـــرد  پیشەســـازییەكانمان 
ـــی  ـــو مریشـــك و هێلكـــە و بەرووبووم ـــی وەك ناوخۆی
دیكـــەی كشـــتوكاڵی ڕووی لـــە بووژانـــەوە كـــرد و تـــا 
ڕاددەیـــەك گەیشـــتنە ئاســـتی خۆبژێـــوی و ناردنـــە 

دەرەوەش.
* گرنگترینـــی ئـــەو كارانـــەی لـــە تەمەنـــی 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی 
كوردســـتاندا كـــە لـــە بـــواری بازرگانیـــدا جێبەجـــێ 

حكومەت لە پێناو خەڵكەكەیدا 
دەستبەرداری زۆر لە داهاتەكەی 

بوو لە زەمەنێكدا كە بەهای 
بەرمیلێك نەوت لە نزمترین 

ئاستیدا بوو

هەنگاوەكانی كردنەوەی ناوچەی 
پیشەسازیی خۆراك و كڕینەوەی 
گەنمی جووتیاران و دروستكردنی 
سایلۆ و كارپێكردنی كارگەكانی 
ئارد و دەیان كارگەی خۆماڵی، 
بەرهەمی دیكەی وەرچەرخانی 
نەوعییە لە ئابوورییەكدا كە 

دەكرێت پێی بگوترێت ئابووریی 
دوای شەڕ

سزای دارایی و یاسایی توندی 
سەرپێچیكاران و ئەو كەسانە 
دراوە كە زیان بە خەڵكی و 
تەندروستی و سەالمەتیان 

گەیاندووە، سوپاسی 
هاوواڵتیانیش دەكەین كە 

ئاستێكی بەرزی هوشیارییان 
هەیە و هاوكاریی لێژنەكانیان 

كردووە

لە تەمەنی كابینەی نۆیەمی 
حكومەتی هەرێمی كوردستاندا 

كێرڤی بووژانەوە ڕووی لە 
بەرزبوونەوەیە و حكومەتی 

هەرێم بە شێوەیەكی لۆژیكانە 
و زانستییانە ڕووبەڕووی هەموو 
ئاستەنگ و بەربەستە سیاسی و 
ئەمنی و ئابووری و داراییەكان 

بووەتەوە
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ـــی  ـــن هەنگاوەكان ـــت بڵێی ـــا دەكرێ ـــن؟ ئای ـــراون، چی ك
ـــوو،  حكومـــەت دەســـتپێك و ســـەرەتایەكی گرنـــگ ب

بـــۆ بونیادنانـــی ژێرخانێكـــی نوێـــی ئابـــووری؟
و  تایبـــەت  كەرتـــی  هاندانـــی  و  پاڵپشـــتی   -
وەبەرهێنـــان لـــە بوارەكانـــی كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی 
بەردەوامەكانـــی  دانوســـتانە  و  گفتوگـــۆ  و 
وەزارەتمـــان لەگـــەڵ الیەنـــە پەیوەندیدارەكانـــی عێـــراق 
و، لێكتێگەیشـــتن لـــە نێـــوان هـــەردوو ال، توانـــرا 
سیاســـەتی وەزارەتـــی بازرگانـــی و پیشەســـازی بـــەرەو 
پێشـــەوە ببرێـــت، ئـــەو سیاســـەتەی كـــە بریتییـــە لـــە 
»پاراســـتنی كارگـــەكان و دابینكردنـــی پێداویســـتیی 
بـــازاڕ«، لەمەشـــدا گرنگیـــدان بـــە پیشەســـازیی 
خـــۆراك و كارئاســـانی بـــۆ پاڵپشـــتیكردنی بەرهەمـــی 
خۆماڵـــی لـــە ڕووی نـــرخ و ڕێگرتـــن لـــە هێنانـــی 
هەندێـــك بەروبـــووم و پێشكەشـــكردنی كارئاســـانیی 
بازرگانـــی بـــۆ هێنانـــی كەرەســـتەی خـــاو، ســـەرەتای 
ئـــەو وەرچەرخانـــەی دروســـت كـــرد، كـــە پەیكـــەری 
ــارەی  ــوو، ژمـ ــم پێویســـتی پێـــی بـ ئابووریـــی هەرێـ
كۆمپانیـــا و كارگـــەكان زیـــادی كـــردووە، پالنـــی 10 
ــەرز  ــی زۆر بـ ــە ڕێژەیەكـ ــش بـ ــاڵەی وەبەرهێنانیـ سـ
جێبەجـــێ كـــرا. یاســـاكانی پاراســـتنی بەرهەمـــی 
خۆماڵـــی و ڕێنماییەكانـــی تایبـــەت بـــە هـــاوردە و 
ـــەوە  ـــی و هەمواركران ـــی بازرگان ـــاردە و چاودێری هەن
نەهێشـــتنی  و  كێبڕكـــێ  پاراســـتنی  پەیـــڕەوی  و 
قۆرخـــكاری پەســـەند كـــرا و، یاســـاكانی وەزارەتـــی 
بازرگانییەكانـــی  ژوورە  یاســـای  و  بازرگانـــی 
كوردســـتان و یاســـای بارزگانییـــش هەمـــوار كرانـــەوە 
ـــر دیراســـەت  ـــە ژێ و ژمارەیەكیـــش یاســـای نوێمـــان ل

و توێژینەوەدایـــە.
*  ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لـــە چەندیـــن بۆنـــەدا جەختـــی لەســـەر گرنگیـــی 
و  خۆماڵـــی  كاری  دەســـتی  بەگەڕخســـتنی 
دۆزینـــەوەی هەلـــی كار كردووەتـــەوە، بەشـــێك لـــە 
كاری ئێـــوە پەیوەندیـــی بـــە ســـایلۆ و كارگەكانـــی 
ئـــارد و بـــازاڕ و بازرگانـــی و چەندیـــن بـــواری 
ـــە  ـــی چـــۆن بەشـــدارە ل ـــا بازرگان ـــە، ئای دیكـــەوە هەی

دۆزینـــەوەی هەلـــی كار؟
- بازرگانـــی و بـــازاڕ بوارێكـــی زۆر فراوانـــی 
دابینكردنـــی كارن، لـــەم ســـێكتەرەدا بـــە هـــەزاران 
كـــەس لـــە بـــازرگان و كاســـب و پیشـــەوەر و خـــاوەن 
دووكان و ماركێـــت و فرۆشـــگا و كۆمپانیـــا كار 
كار  هەلـــی  زۆرتریـــن  بڵێیـــن  دەتوانیـــن  دەكـــەن، 

لـــە كەرتـــی بازرگانـــی و كاری نـــاو كۆمپانیـــا 
كابینـــەی  لـــە  دیكـــەوە  لەالیەكـــی  بازاڕدایـــە،  و 
كوردســـتاندا  هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی 
ڕوویـــان  خۆراكـــی  و  كشـــتوكاڵی  كارگەكانـــی 
ــەرووی 553  ــە سـ ــا لـ ــردووە ئەوەتـ ــوون كـ ــە زیادبـ لـ
مۆڵـــەت بـــە كارگـــەی كەرتـــی تایبـــەت دراوە و 
ــراوەكان  ــا تۆماركـ ــەكان و كۆمپانیـ ــا بازرگانییـ هێمـ
ــووە و  ــاد بـ ــا زیـ ــەزار كۆمپانیـ بـــۆ ســـەرووی 31 هـ
مۆڵەتـــی هـــاوردە و هەنـــاردەش زیـــاد بـــووە. ئێمـــە 
كەرتـــی بازرگانیمـــان بـــە شـــێوەیەك ڕێـــك خســـتووە 
نەگەیەنێـــت  كشـــتوكاڵ  كەرتـــی  بـــە  زیـــان  كـــە 
و  كااڵ  دەگمەنیـــی  هـــۆی  نەبینـــە  هـــاوكات  و، 
ـــی هەڵكشـــانی  ـــەكان و قەیران پێداویســـتییە خۆراكیی
نـــرخ ڕوو نـــەدات، بەمـــەش توانیومانـــە هاوســـەنگیی 
دەســـتی كار لـــە كەرتەكانـــی بازرگانـــی و كشـــتوكاڵ 

و پیشەســـازیدا بپارێزیـــن.
كونســـوڵخانەكانی  و  باڵیـــۆز  و  بـــازرگان   *
ـــە گرنگییـــەوە دەڕواننـــە پێگـــەی  واڵتانـــی جیهـــان ب
هەرێمـــی كوردســـتان، ئایـــا پەیوەندییەكانـــی ئێـــوە 
لەگـــەڵ نوێنەرانـــی واڵتـــان لـــە چ ئاســـتێكدایە، 
بـــەو پێیـــەی پەیوەندیـــی دۆســـتانە و بـــاش دەروازەی 

بازرگانییـــە؟ كاری  بەهێزبوونـــی 
بازرگانیـــی  و  ئابـــووری  بەشـــی  زۆربـــەی   -
و  بازرگانـــی  ژوورە  و  كونســـوڵخانە  و  باڵیـــۆز 
جیهـــان  گەورەكۆمپانیاكانـــی  و  پیشەســـازییەكان 
دانوســـتان  هەمـــوو  لـــە  دەكـــەن،  ســـەردانمان 
بـــۆ  دەربڕیـــوە  ئامادەییمـــان  گفتوگۆكانـــدا  و 
هەماهەنگیـــی  و،  كارئاســـانی  پێشكەشـــكردنی 
و  ئاســـتەنگ  لەگەڵیانـــدا،  هەیـــە  باشـــمان 
بەربەســـتەكانی بـــەردەم بازرگانـــی زۆرن، هەندێكیـــان 
دەرەكیـــن و پەیوەنـــدی بـــە ملمالنێـــی سیاســـی و 
ـــە  ـــە، هەندێكیشـــی ناوخۆیی دۆخـــی ناوچەكـــەوە هەی
و دەبێـــت چارەســـەری بكەیـــن، وەكـــو بەرزیـــی نرخـــی 
ســـووتەمەنی بـــۆ گواســـتنەوە و بەرزیـــی نرخـــی 
كارەبـــا لـــە پۆلـــی بازرگانـــی و هەمواركردنەوەی زۆر 
لـــە یاســـا بازرگانـــی و ڕێنماییـــەكان، لـــە ســـەرجەم 
گفتوگۆكانمانـــدا لەگـــەڵ نوێنـــەری واڵتـــان جەخـــت 
لەســـەر گرنگیـــی ڕێكخســـتن و چاودێریـــی كاری 
ــەو  ــەوەی ئـ ــی لـ ــە تایبەتـ ــەوە، بـ ــی دەكەینـ بازرگانـ
هەرێمـــی  دێنـــە  خۆراكانـــەی  و  شـــمەك  و  كااڵ 
كوردســـتان، دەبێـــت لـــە ڕێگـــەی گـــەورە كۆمپانیـــا 
ئەوانـــەوە  باوەڕپێكـــراوی  و  ناســـراو  كەســـانی  و 

لە سەرووی 553 مۆڵەت بە 
كارگەی كەرتی تایبەت دراوە و 
هێما بازرگانییەكان و كۆمپانیا 
تۆماركراوەكان بۆ سەرووی 31 
هەزار كۆمپانیا زیاد بووە و 
مۆڵەتی هاوردە و هەناردەش 
زیاد بووە

لە دهۆك نووسینگەی 
هەناردەكردنمان كردەوە 
بۆ ئەوەی بازرگانەكان بۆ 
كارەكانیان نەگەڕێنەوە بۆ 
هەولێر، ئەم كارئاسانی و 
پاڵپشتییانە وایان كرد، 
مۆڵەتی هاوردەكردن زۆر زیاتر 
بێت و ڕێگە لە هەڵكشانی 
نرخەكان بگرین

ئاستەنگ و بەربەستەكانی 
بەردەم بازرگانی زۆرن، 
هەندێكیان دەرەكین و پەیوەندی 
بە ملمالنێی سیاسی و دۆخی 
ناوچەكەوە هەیە، هەندێكیشی 
ناوخۆییە و دەبێت چارەسەری 
بكەین
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بە هۆی كارئاسانی و 
پەیوەندییە باشەكان لە بواری 

كەرتی بازرگانیدا ئاستی 
ئاڵووێری بازرگانیی نێوان 

هەرێمی كوردستان و عێراق بۆ 
توركیا گەیشتووەتە سەرووی 20 

ملیار دۆالر

بەشی نۆیەمی پارەی جووتیارانی 
هەرێم بۆ ساڵی 2021 دیاری 

كراوە و، دوای گەیشتنی چەكی 
پارەكە ئەو پارەیە دابەش 

دەكەین

پرۆپۆزەڵێك بۆ دروستكردنی 
سایلۆیەك بۆ پارێزگای هەڵەبجە 

ئامادە كراوە، بە هەموو ئەم 
كارانە ژێرخانی ئەمباركردنی 

گەنم و جۆ پێ دەنێتە قۆناغێكی 
پێشكەوتووەوە

ژێـــر  بیانخەینـــە  بتوانیـــن  ئـــەوەی  بـــۆ  بێـــت، 
بەرپرســـیارێتییەوە و كااڵیەكـــی كوالێتـــی بـــەرز و 
تەندروســـت و بـــەردەوام زامـــن بكرێـــت. بـــۆ نموونـــە 
بـــە هـــۆی كارئاســـانی و پەیوەندییـــە باشـــەكان لـــە 
ئاڵووێـــری  ئاســـتی  بازرگانیـــدا  كەرتـــی  بـــواری 
ــراق  ــتان و عێـ ــی كوردسـ ـــوان هەرێمـ ــی نێ بازرگانیـ
بـــۆ توركیـــا گەیشـــتووەتە ســـەرووی 20 ملیـــار 
ئیســـالمیی  كۆمـــاری  واڵتـــی  لەگـــەڵ  دۆالر، 
جموجووڵێكـــی  شـــێوە،  هەمـــان  بـــە  ئێرانیـــش 
ــە ناوخـــۆی  ــام دەدرێـــت، لـ بازرگانیـــی بـــاش ئەنجـ
ــی  ــوڵخانەكان بەشـ ــەرجەم كونسـ ــە سـ ــدا لـ هەرێمیشـ
ــێ  ــی پـ ــی باشـ ــی گرنگییەكـ ــووری و بازرگانـ ئابـ
ـــس  ـــەوەی پێشـــانگا و كۆنفڕان ـــان كردن دراوە، بێگوم
و دیـــدارە ئابـــووری و بازرگانییەكانیـــش پەیوەنـــدی 
و لێكتێگەیشـــتنی باشـــی لـــە نێـــوان ئێمـــە و ئەوانـــدا 

لـــێ كەوتووەتـــەوە.
بـــۆ  كردووەتـــەوە  چـــڕ  هەوڵەكانتـــان   *
كۆنتڕۆڵكردنـــی بەرهـــەم و ئەمباركـــردن و وەرگرتنـــی 
ـــەم ڕووەوە  ـــا ل ـــاران، ئای ـــی جووتی شایســـتە داراییەكان

چیتـــان كـــردووە؟
ــت،  ــۆ دەگرێـ ــك لەخـ ــد تەوەرێـ ــیارەكەتان چەنـ - پرسـ
ســـەرەتا هەوڵەكانـــی دروســـتكردنی دەیـــان پـــڕۆژەی 
ناوچـــەی  و  ســـایلۆ  بـــە  تایبـــەت  جۆراوجـــۆری 
ئەوەتـــا  دراوە،  ئەنجـــام  بـــاش  كاری  پیشەســـازی، 
لـــە بـــواری ســـایلۆكاندا كاری بـــاش ئەنجـــام دراون، 
وەكـــو ســـایلۆكانی )قوشـــتەپە و كـــەالر و ڕۆڤیـــا( و 
ــە  ــازی لـ ــارۆچكەی پیشەسـ ــار و شـ ــتكردنی شـ دروسـ
هەولێـــر و ســـلێمانی و دهـــۆك و گەرمیـــان، ئەمـــە 
وێـــڕای ئـــەوەی 19 پـــڕۆژەی ســـایلۆ و تاقیگـــە و 
كـــۆگا و ناوچـــەی پیشەســـازیی دیكـــە پێشـــنیار كـــراون، 
لەگـــەڵ هـــەر دوو ســـایلۆی خۆشـــناو و قەیـــوان، كـــە 
توانـــای هەڵگرتنـــی 500 هـــەزار تـــەن گەنمیـــان هەیـــە، 
بـــۆ دروســـتكردنی  پرۆپۆزەڵێـــك  لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ســـایلۆیەك بـــۆ پارێـــزگای هەڵەبجـــە ئامـــادە كـــراوە، بـــە 
ـــم و  ـــی گەن ـــی ئەمباركردن ـــە ژێرخان ـــەم كاران ـــوو ئ هەم

ــكەوتووەوە. ــی پێشـ ــە قۆناغێكـ ــێ دەنێتـ ــۆ پـ جـ
ســـەبارەت بـــە تـــەوەری دووەمـــی پرسیارەكەشـــتان 
ــۆ  ــم بـ ــارەی جووتیارانـــی هەرێـ ــی پـ بەشـــی نۆیەمـ
ســـاڵی 2021 دیـــاری كـــراوە و، دوای گەیشـــتنی 
ـــا  ـــن، وات ـــەش دەكەی ـــە داب ـــەو پارەی ـــە ئ ـــی پارەك چەك
بـــۆ ســـااڵنی 2017 و 2018 و 2019 و 2020 
تـــەواوی شایســـتە داراییەكانـــی جووتیـــاران دراوە، 

بـــەاڵم بـــۆ ســـاڵی 2014 و 2015 و 2016 بـــڕە 
پارەیـــەك كـــە لـــە 308 ملیـــار دینـــار و 263 ملیـــۆن 
ــەوە بـــۆ  ــاوە و هەوڵەكانمـــان چـــڕ كردووەتـ ــار مـ دینـ
ئـــەوەی ئـــەو پارەیـــە بخرێتـــە نـــاو بودجـــەی ســـاڵی 
2022ــــەوە. لە ئێســـتادا لەگەڵ وەزارەتی كشـــتوكاڵ 
و ســـەرچاوەكانی ئـــاو ســـەرقاڵی كۆمەڵێـــك ڕێـــكار 
و پڕۆژەیـــن، بـــۆ زیادكردنـــی بەرهەمـــی ناوخۆیـــی 
گەنـــم، بەداخـــەوە بـــە هـــۆی وشكەســـاڵییەوە لە عێراق 
و كوردســـتان زیانـــی گـــەورە بـــەر ئـــەم بەرهەمـــە 
ســـتراتیژییە كەوتـــووە، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە و لـــە 
پێنـــاو گـــران نەبوونـــی ئـــارد، ڕێوشـــوێنی توندمـــان 
ــەر و بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی بازرگانـــی  گرتەبـ
و فەرمانگەكانـــی چاودێریمـــان ئـــاگادار كـــردووە 
ــكاری  ــە قۆرخـ ــە بـ ــێوەیەك ڕێگـ ــچ شـ ــە هیـ ــە بـ كـ
و گەمەكـــردن بـــە نرخـــەكان نەدرێـــت و بـــە تونـــدی 

چاودێریـــی بـــازاڕ بكـــەن.
ــایلۆكانی شـــێخان و  لـــە ســـەردانەكانماندا بـــۆ سـ
ڕوڤیـــا و فایـــدێ و زاخـــۆش، جەختمـــان لەســـەر 
لـــە  و  كردووەتـــەوە  ڕێنماییـــەكان  جێبەجێكردنـــی 
بـــۆ  كـــردووە  وردمـــان  بەدواداچوونـــی  نزیكـــەوە 
هاوكاریكردنـــی بـــرا جووتیـــارەكان و كارئاســـانیی 

باشـــیان پێشـــكەش كـــراوە.
بەشـــە  لەســـەر  ســـەرنجەكانتان  و  تێبینـــی   *
ـــێ  ـــا ئێســـتا ب ـــا ت ـــە؟ ئای ـــان چیی ـــی هاوواڵتی خۆراك
گەڕانـــەوە بـــۆ هەرێـــم ئـــەم بـــوارە بەڕێـــوە دەبرێـــت؟
لەالیـــەن  هاوواڵتیـــان  خۆراكـــی  بەشـــە   -
حكومەتـــی ناوەنـــدی )وەزارەتـــی بازرگانـــی عێـــراق( 
بـــێ گەڕانـــەوە بـــۆ هەرێـــم بەڕێـــوە دەچێـــت، بودجـــەی 
پڕۆژەكـــە لەســـەر نەفەقاتـــی ســـیادی و حاكیمەیـــە 
ــت،  ــش دەكڕدرێـ ــكی هەرێمیـ ــە پشـ ــەو بودجەیـ و، لـ
زانســـتی  توێژینـــەوەی  و  دیراســـە  بـــێ  زۆرجـــار 
ـــت،  ـــوارەدا دەردەچێ ـــەم ب ـــەكان ل ـــارەكان و ڕێنمایی بڕی
بـــۆ  لەگـــەڵ ئەمەشـــدا هەوڵەكانمـــان بەردەوامـــە 
ــم  ــی هەرێـ ــی هاوواڵتیانـ ــەواوی مافـ ــی تـ وەرگرتنـ
و  گازنـــدە  بـــۆ  بەدواداچـــوون  نزیكـــەوە  لـــە  و، 
ــەوەی  ــی ئـ ــن، بەتایبەتـ ــان دەكەیـ گلەیـــی هاوواڵتیـ
پەیوەنـــدی بـــە كوالێتـــی و ڕەچاوكردنـــی هەڵگرتـــن و 
گواســـتنەوە و دابەشـــكردنەوە هەیـــە، لـــە كۆبوونـــەوە و 
ســـەردانەكانماندا هەمـــوو ئـــەو كـــۆت و بەربەســـتانەی 
بەشـــە  دەبێتـــە هـــۆی دواكەوتنـــی دابەشـــكردنی 
ـــێوەیەكیش ڕێگـــە  ـــچ ش ـــە هی ـــراوە، ب ـــۆراك هەڵگی خ

بـــە كەموكورتـــی و كەمتەرخەمـــی نادەیـــن. 
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لە دوو ساڵدا بە بڕی 10 ملیار 
دینار كار و پڕۆژە بۆ قەزای

خەبات جێبەجێ كراوە

كوێستان ئەحمەد
قایمقامی قەزای خەبات بۆ گواڵن:
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بەرچـــاوی  گەشـــەیەكی  خەبـــات  قـــەزای   *
بزانیـــن  دەكرێـــت  ســـەرەتا  بینیـــوە،  بەخـــۆوە 
گرنگترینـــی ئـــەو یەكـــە ئیدارییانـــە كامانـــەن كـــە 

قەزاكـــەوە؟ ســـنووری  دەكەوێتـــە 
و  ڕزگای  ناحیەكانـــی  خەبـــات  قـــەزای   -
كۆمەڵگەكانـــی  و  دارەشـــەكران  و  كەورگۆســـك 
ســـێبیران و كانـــی قرژاڵـــە و 64 گونـــد لەخـــۆی 
 94،307 دانیشـــتووانەكەی  ژمـــارەی  دەگرێـــت، 
كەســـە، لـــەم ژمارەیـــە نزیكـــەی 29 هـــەزار كـــەس 
لـــە نـــاو ســـەنتەری قەزاكـــەدا نیشـــتەجێن، بەمـــەش 
قورســـاییەكی زۆر كەوتووەتـــە نـــاو گەڕەكەكانـــی 
)هەنجیرۆك و ئاشـــتیی 1 و 2 و ڕزگاری و كانی 
مـــام ســـنج و كۆمەڵگـــەی ئیـــداری و كشـــتوكاڵ 
و باســـتام و ســـەروەران(، خەبـــات بـــە قەزایەكـــی 
كشـــتوكاڵی ناوبانگـــی دەركـــردووە و لـــەم چەنـــد 
زۆری  كۆمپانیـــای  و  پـــڕۆژە  دواییـــدا  ســـاڵەی 
پیشەســـازی و كارەبـــا و نەوتـــی لـــێ دامـــەزراوە.

* لـــەم دوو ســـاڵەی ڕابـــردوودا تـــا چەنـــد بودجـــە 
تەرخـــان  پـــڕۆژە و كارە خزمەتگوزارییـــەكان  بـــۆ 
كـــراوە؟ ئایـــا لـــە چ ســـێكتەرێكدا زیاتـــر پـــڕۆژە 

ئەنجـــام دراوە؟
- لـــە ســـاڵی 2021 بـــۆ ســـەنتەری قەزاكـــە و 
هـــەر ســـێ ناحیەكـــەی زیاتـــر لـــە پێنـــج ملیـــار دینـــار 
ــاری  ــار دینـ ــج ملیـ ــاڵ پێنـ ــوو، ئەمسـ ــان كرابـ تەرخـ
لـــە  ئـــەم بودجەیـــە زیاتـــر  دیكـــە تەرخـــان كـــرا، 
بوارەكانـــی ڕێگەوبـــان و ئـــاو و كارەبـــا و ئـــاوەڕۆ 
ـــەروەردەدا  ـــەكان و كەرتەكانـــی پ و كۆنكرێتـــی كۆاڵن
خـــەرج كـــراوە و، هەندێـــك لـــەو پڕۆژانـــە تـــەواو 
بـــووە و هەندێكـــی دیكەیـــان چوونەتـــە قۆناغـــی 

جێبەجێكردنـــەوە.
* ئـــەی بـــۆ ســـاڵی 2023 چ پـــڕۆژە و كارێكتـــان 
ـــە چ  ـــازن ل ـــەوە و بەنی ـــان و بەرنامەتان خســـتووەتە پ
ســـێكتەرێكدا كاروچاالكـــی و پـــڕۆژە ئەنجـــام بـــدەن؟

- لـــە پـــان و بەرنامـــەی كار و پڕۆژەكانمانـــدا 
گفتوگۆمـــان  و  كۆبوونـــەوە   2023 ســـاڵی  بـــۆ 
لەگـــەڵ ســـەرجەم بەڕێوەبەرانـــی ناحیـــە و ســـەرۆكی 
گرنگترینـــی  تـــا  داوە،  ئەنجـــام  شـــارەوانییەكان 
ئـــەو پـــڕۆژە و دەرخســـتانە ئامـــادە بكەیـــن، كـــە 
لـــە ڕیزبەنـــدی پێشـــەوەی داواكاری و خواســـتی 

هاوواڵتیـــان دێـــت و بـــۆ قەزاكەمـــان پێویســـتە.
خەبـــات  قـــەزای  كـــرد  ئـــەوەت  باســـی   *
ئێســـتادا  لـــە  بـــەاڵم  كشـــتوكاڵییە،  ناوچەیەكـــی 
و  پیشەســـازی  گـــەورەی  كۆمپانیایەكـــی  چەنـــد 
پرســـیار  دامـــەزراوە،  تێـــدا  پااڵوگـــەی  و  نـــەوت 
ـــۆ  ـــڕۆژە و پیشەســـازییانە ب ـــەم پ ـــد ئ ـــا چەن ـــە ت ئەوەی
جێبەجێكردنـــی پـــرۆژە و دۆزینـــەوەی هەلـــی كار بـــۆ 

گرنگـــە؟ خەبـــات  دانیشـــتووانی 
نـــەوت  كۆمپانیاكانـــی  گـــەورە  هەرچەنـــدە   -
و پااڵوتگـــە و كارەبـــا لـــە ســـنوورەكەماندا چەنـــد 
نـــۆژەن  تەندروســـتییان  بنكەیەكـــی  و  قوتابخانـــە 
و  جووتیـــار  چەنـــد  یارمەتیـــی  و  كردووەتـــەوە 
كێڵگەیەكـــی كشـــتوكاڵییش دراوە، بـــۆ دامەزراندنـــی 
خانـــووی پاســـتیكی، بـــە تایبەتـــی لـــە ســـنووری 
ڕێگـــەی  هەروەهـــا چاككردنـــەوەی  دارەشـــەكران، 
ــای  ــەن كۆمپانیـ ــە لەالیـ ــات كـ ــك و خەبـ كەورگۆسـ
و  ئومێـــد  بـــەاڵم  كـــراوە،  جێبەجـــێ  )كار(ــــەوە 
داواكاریـــن  و  زیاتـــرە  لەمـــە  ئێمـــە  داواكاریـــی 
پـــڕۆژە و كاری زیاتـــر لـــە ســـنوورەكەماندا ئەنجـــام 
بـــدەن، الیەنێكـــی گرنگـــی دیكـــە بـــۆ بوونـــی ئـــەم 
ـــی  ـــەوەی هەل ـــە، دۆزین ـــا و كارگـــە گەوران كۆمپانی
كارە، ڕاســـتە هەلـــی كاری باشـــیان دابیـــن كـــردووە 
لـــە  و خەڵكـــی ســـنوورەكەمان ســـوودی باشـــیان 
دابینكردنـــی كار وەرگرتـــووە، بـــەاڵم لـــە پـــان و 
بەرنامەدایـــە زیاتـــر لەگەڵیانـــدا گفتوگـــۆ بكەیـــن، 
ـــە  ـــن بكـــەن، ب ـــی كار دابی ـــن هەل ـــەوەی زۆرتری ـــۆ ئ ب
شـــێوەیەك لـــە نزیكتریـــن گونـــدەوە و بـــۆ ناحیـــە، 

خەبـــات بـــە دووریـــی 37 كیلۆمەتـــر دەكەوێتـــە ڕۆژئـــاوای شـــاری هەولێـــرەوە، ئـــەم قەزایـــە دەروازەی گرێدانـــی 
شـــارەكانی هەولێـــر و مووســـڵ و دهۆكـــە، ڕووبـــەری گشـــتیی ســـنووری قەزاكـــە زیاتـــر لـــە 275 هـــەزار دۆنمـــە، 
ـــۆ  ـــەكان ب ـــە ئیداریی ـــك و یەك ـــی خەڵ ـــەدا داواكاری ـــەم فراوانبوون ـــا، لەگـــەڵ ئ ـــر دووج ـــە 687 كیلۆمەت ـــە دەكات ك
جێبەجێكردنـــی پـــرۆژەكان زیاتـــر بـــووە. بـــۆ قســـەكردن لەســـەر گرنگترینـــی ئـــەو پـــرۆژە و داواكارییانـــەی قەزاكـــە 

پێویســـتیەتی، گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ كوێســـتان ئەحمـــەد قایمقامـــی قـــەزای خەبـــات ســـاز دا.

وەزارەتی كارەبا بە سوپاسەوە 
چەند پڕۆژەیەكی گرنگی ئەنجام 

داوە، لەوانە چارەسەركردنی 
گرفتی بارزۆری لە كەورگۆسك و 
سەنتەری قەزای خەبات، ئەمە 
جگە لە ڕاكێشانی تۆڕی كارەبا 

بۆ گەڕەكە نوێیەكان

بە هۆی وشكەساڵییەوە ئاستی 
ئاوی زێ دابەزیوە و چەندین 
بیری ئاوی خواردنەوە وشك 

بوون، هەرچەندە بیری دیكەمان 
لێ داوە و زیاتر لە 50 كار و 
پڕۆژەمان لەم ڕووەوە ئەنجام 

داوە

 UNHCR داوامان لە ڕێكخراوی
كردووە، پڕۆژەیەكی ڕاكێشانی 

ئاو بۆ ناحیەی كەورگۆسك و 11 
گوندی لە زێی گەورەوە جێبەجێ 
بكات و تەنانەت سەرجەم ئەو 

گوندانەی لە نزیك زێی گەورەن، 
لە ئاوی زێ ئاوی خواردنەوەیان 

بۆ دابین بكرێت
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ڕیزبەنـــدی هەلـــی كار دابیـــن بكرێـــت، بێگومـــان بـــە 
ڕەچاوكردنـــی پێویســـتی و مەرجەكانیـــان.

گەورەتریـــن  خاوەنـــی  خەبـــات  قـــەزای   *
كارەبایـــە،  بەرهەمهێنانـــی  هەڵمیـــی  وێســـتگەی 
ـــەردەوام داواكارییـــان هەیـــە  بۆیـــە دانیشـــتووانەكەی ب
بـــاش  كارەبـــای  خزمەتگوزاریـــی  و  كار  بـــەوەی 
ئەنجـــام بدرێـــت، دەكرێـــت بزانیـــن لـــەم ڕووەوە چـــی 

دراوە؟ ئەنجـــام 
ــت  ــەوەی خواسـ ــدی پێشـ ــاو ڕێزبەنـ ــا و ئـ - كارەبـ
كابینەیـــەدا  لـــەم  خەڵكییـــە،  داواكارییەكانـــی  و 
گەورەتریـــن وێســـتگەی هەڵمیـــی بەرهەمهێنانـــی 
كارەبـــا بـــە ســـوودوەرگرتن لـــە پااڵوتگـــەی كار لـــە 
ـــی  ـــێ كـــراوە، وەزارەت ـــان كاری پ ســـنووری قەزاكەم
ـــد پڕۆژەیەكـــی گرنگـــی  ـــە سوپاســـەوە چەن ـــا ب كارەب
گرفتـــی  چارەســـەركردنی  لەوانـــە  داوە،  ئەنجـــام 
بـــارزۆری لـــە كەورگۆســـك و ســـەنتەری قـــەزای 
خەبـــات، ئەمـــە جگـــە لـــە ڕاكێشـــانی تـــۆڕی كارەبـــا 

بـــۆ گەڕەكـــە نوێیـــەكان، لـــەم هەفتەیەشـــدا پـــڕۆژەی 
ڕووناككردنـــەوەی ســـەنتەری قەزاكـــە و ڕێگـــەی 
ــییەكە  ــی ماسـ ــا مەیدانـ ــات تـ ــاو خەبـ ــەرەكیی نـ سـ
دەســـت پـــێ دەكات، لـــە مەیدانـــی ماســـییەكەش 
بـــۆ خـــوارەوە تـــا ســـەر ئـــاوی زێ، داوامـــان لـــە 
ڕێگـــەی  لـــە  كـــە  كـــردووە  ئۆیكـــس  كۆمپانیـــا 
ـــێ  ـــان پ ـــتییەكانەوە بەڵێنی ـــامانە سرووش ـــی س وەزارەت

ــت. ــێ دەكرێـ ــە جێبەجـ ــەم نزیكانـ ــن، بـ داویـ
* باســـی ڕێگەوبانـــت كـــرد، بـــەو پێیـــەی لـــە 
زۆر  بارهەڵگـــری  و  هاتوچـــۆ  ســـنوورەكەتاندا 
هەیـــە، بـــە دڵنیاییـــەوە پێویســـتیتان بـــە پـــڕۆژەی 
ڕێگەوبانـــی بـــەردەوام هەیـــە، پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە، 
تـــا چەنـــد گرنگـــی بـــە ڕێگەوبانـــەكان دراوە و لـــە 
ســـاڵی ئاینـــدە چ پـــڕۆژە و كارێكتـــان لـــەم ڕووەوە 

لەبەردەســـتدایە؟
- لـــە قـــەزای خەبـــات و ناحیـــە و گوندەكانـــی 
ژمارەیەكـــی زۆر پـــڕۆژەی ڕێگەوبـــان جێبەجـــێ 
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ـــن  ـــری و چەندی ـــە شـــەقامێكی30 مەت ـــراون، لەوان ك
شـــارەوانیی  ســـنووری  لـــە  دیكـــە  شـــەقامی 
ــەی  ــەقامی ڕێگـ ــتكردنی شـ ــك و دروسـ كەورگۆسـ
گونـــدی گاینجـــی گـــەورە و گاینجـــی سەربەســـت لە 
ـــە گوندەكانیشـــدا  ســـنووری ناحیـــەی دارەشـــەكران، ل
ڕێگـــەی گونـــدی مـــام خـــەالن نـــۆژەن كرایـــەوە و، 
دیـــواری پاڵپشـــتی و ڕێگـــەی گونـــدی زەرگـــە 
ـــاو  ـــی ن ـــەوەی ڕێگـــە و كۆاڵنەكان زەوی و چاككردن
گونـــدی زەرگـــە زەوی و چاككردنـــەوەی ڕێگـــەی 
گونـــدی ژیانـــی هاوچـــەرخ لـــە ناحیـــەی ڕزگاری 
و، قیرتاوكردنـــی شـــەقامی ســـەرەكیی گوندەكانـــی 
چالۆكـــی بچـــووك و گونـــدی ســـمایاوە و چەندیـــن 
ـــی  ـــە ناحیـــەی ڕزگاری و كان ـــی دیكـــە ل ڕێگەوبان
قرژاڵـــە و ســـێبیران. لـــە نـــاو ســـەنتەری قـــەزای 
خەباتیـــش چەندیـــن شـــەقام و كـــۆاڵن كۆنكرێـــت و 
قیرتـــاو كـــراون و، شـــەقامی ناوچـــەی پیشەســـازی 
و،  كـــراوە  جێبەجـــێ  ســـتاپایزەر  چینـــی  بـــە 
گەڕەكەكانـــی كانـــی مـــام ســـنج و شـــەهیدانیش 
ڕووی  لـــە  كـــراوە.  دروســـت  بـــۆ  شـــەقامیان 
ـــرۆك و پشـــت  ـــی هەنجی ـــە گەڕەكەكان ئاوەڕۆشـــەوە ل
شـــارەوانی و كشـــتوكاڵ و لـــە گونـــدی ســـێبیران و 

كۆمەڵگـــەی ســـێبیران پـــڕۆژە ئەنجـــام دراوە.
* جەختتـــان لەســـەر ڕیزبەندیـــی پـــڕۆژەكان كـــردەوە 
و ئاماژەتـــان بـــە ئـــاوی خواردنـــەوە كـــرد، كـــە بێگومـــان 
بـــە هـــۆی وشكەســـاڵی و دابەزینـــی ئاســـتی ئـــاوی 
ــا  ــووە، ئایـ ــت بـ ــۆ دروسـ ــەتان بـ ــەورەوە كێشـ ــی گـ زێـ

ـــە؟ ـــوارەدا چیی ـــەم ب ـــان ل ـــن پرۆژەت گرنگتری
ـــاوی زێ  ـــتی ئ ـــاڵییەوە ئاس ـــۆی وشكەس ـــە ه - ب
دابەزیـــوە و چەندیـــن بیـــری ئـــاوی خواردنـــەوە وشـــك 
بـــوون، هەرچەنـــدە بیـــری دیكەمـــان لـــێ داوە و 
زیاتـــر لـــە 50 كار و پڕۆژەمـــان لـــەم ڕووەوە ئەنجـــام 
داوە و لـــە ڕێگـــەی تەنكـــەرەوە خزمەتگوزاریمـــان 
كاتـــەدا  لـــەم  كـــردووە،  دابیـــن  هاوواڵتیـــان  بـــۆ 
لەنـــاو  خواردنـــەوە  ئـــاوی  پڕۆژەیەكـــی  چەنـــد 
ســـەنتەری قەزاكـــە لـــە قۆناغـــی جێبەجێكردندایـــە، 
بـــەاڵم پێویســـتیمان بـــە لێدانـــی بیـــری نـــوێ و 
خواردنـــەوە  ئـــاوی  نوێـــی  پـــڕۆژەی  ڕاكێشـــانی 
ســـەنتەری  نـــاو  بـــۆ  گـــەورەوە  زێـــی  لـــە  هەیـــە 
UN�  قـــەزا و ناحیـــەكان. داوامـــان لـــە ڕێكخـــراوی
HCR كـــردووە، پڕۆژەیەكـــی ڕاكێشـــانی ئـــاو بـــۆ 

ناحیـــەی كەورگۆســـك و 11 گونـــدی لـــە زێـــی 
گـــەورەوە جێبەجـــێ بـــكات و تەنانـــەت ســـەرجەم ئـــەو 

گوندانـــەی لـــە نزیـــك زێـــی گـــەورەن، لـــە ئـــاوی زێ 
ــت. ــن بكرێـ ــۆ دابیـ ــان بـ ـــاوی خواردنەوەیـ ئ

و  پـــڕۆژە  چ  گەشـــتیارییەوە  ڕووی  لـــە   *
ـــە  ـــی ك ـــە تایبەت ـــتدایە، ب ـــە بەردەس ـــان ل بەرنامەیەكت
قـــەزای خەبـــات بـــە ناوچەیەكـــی گەشـــتیارییش 

دادەنرێـــت؟ 
لـــە  خەبـــات  جوگرافیـــای  هەڵكەوتـــەی   -
نێـــوان شـــارەكانی هەولێـــر و مووســـڵ و دهـــۆك 
و بوونـــی زێـــی گـــەورە و غابـــات، ژینگەیەكـــی 
لەبـــاری بـــۆ گەشـــتیاری دابیـــن كـــردووە، بـــۆ ئـــەم 
باشـــمان  و  فـــراوان  زۆر  ڕووبەرێكـــی  مەبەســـتە 
پـــڕۆژەی گەشـــتیاری  بـــۆ  كـــردووە  دەستنیشـــان 
و پڕۆژەكـــە لـــە دەســـتەی وەبەرهێنـــان ئامادەیـــە، 
چاوەڕوانـــی وەبەرهێنێـــك دەكەیـــن ئـــەو پڕۆژەیـــە 
وەربگرێـــت و دەســـت بـــە جێبەجێكردنـــی بـــكات، 
ــەوەی  ــۆ بووژانـ ــك بـ ــە هۆكارێـ ــە دەبێتـ ــەم پرۆژەیـ ئـ
هەلـــی  بەدەســـتهێنانی  و  گەشـــتیاری  كەرتـــی 
خەڵـــك،  كاســـبیی  و  كار  جوواڵنـــەوەی  و  كار 
داواكارییەكیشـــم بـــۆ وەزارەتـــی شـــارەوانی هەیـــە 
بـــۆ ئـــەوەی گرنگـــی بـــە دارســـتان بدرێـــت و وەكـــو 
ســـاڵی ڕابـــردوو تیمێـــك بـــۆ پاككردنـــەوەی غابـــات و 

پێـــی دامەزرێـــت.  گرنگیـــدان 
* ئەگـــەر باســـێكی هـــەردوو ســـێكتەری پـــەروەردە 
و تەندروســـتیمان بـــۆ بكەیـــت، تـــا چەنـــد گرنگـــی 
بـــەم بـــوارە دراوە و ئایـــا پێویســـتییەكانتان لـــەم دوو 

ـــن؟  ســـێكتەرە گرنگـــە چی
لـــە  قوتابخانـــە  بینایـــەی  چەندیـــن   -
ڕێكخـــراوی  و  پـــەروەردە  وەزارەتـــی  ڕێگـــەی 
خێرخوازیـــی بارزانـــی نـــۆژەن كراونەتـــەوە و، لـــە 
دروســـتكردنی  هەولێـــرەوە  پارێـــزگای  ڕێگـــەی 
قوتابخانەیەكـــی 18 پۆلـــی بڕیـــاری لەســـەر دراوە، 
قوتابخانەیەكـــی  كەورگۆســـكیش  ناحیـــەی  لـــە 
 )UNHCR( شـــەش پۆلـــی لەالیـــەن ڕێكخـــراوی
بەرنامەشـــدایە  پـــان  لـــە  ئەنجامداندایـــە،  لەژێـــر 
ــە ڕووی  ــن، لـ ــێكتەرە بدەیـ ــەم سـ ــی بـ ــر گرنگـ زیاتـ
بـــەردی  هەرچەنـــدە  تەندروستییشـــەوە  كەرتـــی 
قەرەوێڵەیـــی   100 نەخۆشـــخانەیەكی  بناغـــەی 
بـــۆ خەبـــات دانـــراوە، بـــەاڵم بـــە هـــۆی قەیرانـــی 
داراییـــەوە جێبەجـــێ نەكـــراوە، ئـــەم نەخۆشـــخانەیە 
بەڕێوەبـــەری  و  پێویســـتە  زۆر  قەزاكەمـــان  بـــۆ 
گشـــتیی تەندروســـتیی هەولێـــر پێـــی ڕاگەیانـــدووم 
لـــە هەوڵـــی ئـــەوەدان بودجـــەی بـــۆ دابیـــن بكـــەن.    

ڕووبەرێكی زۆر فراوان و باشمان 
دەستنیشان كردووە بۆ پڕۆژەی 

گەشتیاری و پڕۆژەكە لە دەستەی 
وەبەرهێنان ئامادەیە، چاوەڕوانی 

وەبەرهێنێك دەكەین ئەو 
پڕۆژەیە وەربگرێت و دەست بە 

جێبەجێكردنی بكات

چەندین بینایەی قوتابخانە 
لە ڕێگەی وەزارەتی پەروەردە و 
ڕێكخراوی خێرخوازیی بارزانی 

نۆژەن كراونەتەوە و، لە 
ڕێگەی پارێزگای هەولێرەوە 

دروستكردنی قوتابخانەیەكی 18 
پۆلی بڕیاری لەسەر دراوە

هەرچەندە بەردی بناغەی 
نەخۆشخانەیەكی 100 قەرەوێڵەیی 

بۆ خەبات دانراوە، بەاڵم بە 
هۆی قەیرانی داراییەوە جێبەجێ 

نەكراوە، ئەم نەخۆشخانەیە 
بۆ قەزاكەمان زۆر پێویستە و 

بەڕێوەبەری گشتیی تەندروستیی 
هەولێر پێی ڕاگەیاندووم لە 
هەوڵی ئەوەدان بودجەی بۆ 

دابین بكەن
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ڕووسیا بەرەو ئەوە دەچێت 
ببێتە كۆلۆنیاڵێكی ئابووری و 

سەربازیی چین

ڕۆبی بارێت
توێژەری كاروبارە ئەمنییەكان لە زانكۆی كامبریج بۆ گواڵن:
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و  ڕووســـیا  شـــەڕی  ئاشـــكرایە  هـــەروەك   *
ـــوە  ـــەوە بینی ـــە خۆی ـــەندنی ب ـــن پەرەس ـــا چەندی ئۆكرانی
لەســـەر  دەرهاویشـــتەی  و  دەرئەنجـــام  چەندیـــن  و 
ئاســـتی جیهانیـــش لـــێ كەوتووەتـــەوە، خوێندنـــەوە و 

تێڕوانینـــی ئێـــوە بـــۆ ئـــەم شـــەڕە چییـــە؟
- ســـەرەتا دەبێـــت ئـــەو ڕاســـتییە بڵێـــم كـــە بـــۆ مـــن 
ــر  ــەرۆك ڤالدمیـ ــە سـ ــوو كـ ــوڕمان بـ ــەی سەرسـ مایـ
هەڵگیرســـێنێت،  گەمژانەیـــە  شـــەڕە  ئـــەم  پوتیـــن 
چونكـــە ســـەرەڕای الوازییەكانـــی ڕووســـیا و ســـەرجەم 
ئـــەو كێشـــە ناوخۆییەكانـــی ئـــەو واڵتـــە بەدەســـتیانەوە 
گرفتـــار بـــوو، وەك نەبوونـــی گەشـــەكردن و هەبوونـــی 
دارایـــی  نەبوونـــی  و  بەربـــاو  گەندەڵییەكـــی 
تەرخانكـــراو بـــۆ بنیادنانـــەوەی ژێرخانـــی واڵتەكـــە، 
بەدەســـت  بەرچـــاوی  داهاتێكـــی  هێشـــتا  ئـــەوا 
ــازەوە و  ــەوت و غـ ــتنی نـ ــە هـــۆی فرۆشـ ــا، بـ دەهێنـ
لەســـەر ئاســـتی جیهانیـــش وەك دووەم گەورەتریـــن و 

بەهێزتریـــن هێـــزی ســـەربازی لێـــی دەڕوانـــرا، بـــەاڵم 
ـــەم شـــەڕەوە  ـــی ئ ـــە هـــۆی هەڵگیرســـان و درێژەپێدان ب
ئێســـتا دۆخێكـــی خوڵقانـــدووە كـــە ئـــەم وێنەیـــەی 
ڕووســـیا لەســـەر ئاســـتی جیهانـــی تێكبشـــكێت. واتـــە 
ئـــەم شـــەڕە پـــەردەی لەســـەر دۆخـــی ڕاســـتەقینەی 
نێـــو ڕووســـیا هەڵماڵـــی، مەبەســـتم ئەوەیـــە پێشـــتریش 
ئێمـــە دەمانزانـــی كـــە گەندەڵـــی لـــە نێـــو ئـــەو واڵتـــەدا 
بوونـــی هەیـــە، بـــەاڵم نەماندەزانـــی بـــە چەشـــنێكە كـــە 
بنچینـــە و بناغـــەی هەمـــوو شـــتێكی هەڵتەكانـــدووە، 
كەواتـــە ئێســـتا ئـــەم ڕووكار و توێژاڵـــە هەڵماڵـــدرا 
هێـــزی  دووەم گەورەتریـــن  وەك  و چیتـــر ڕووســـیا 
ســـەربازی لەســـەر ئاســـتی جیهانـــی لێـــی ناڕوانرێـــت، 
ــزی  ــن هێـ ــن دووەم گەورەتریـ ــن بڵێیـ ــە بتوانیـ و ڕەنگـ
ســـەربازییە لـــە نێـــو ئۆكرانیـــادا. كەواتـــە ئـــەوەی 
ناچێتـــە عەقڵـــەوە ئەوەیـــە بڕیارێكـــی لـــەم چەشـــنە 
هەڵەیـــە بـــدات، هەروەهـــا ئەوەنـــدە بـــێ ئـــاگا و بـــێ 

ــۆی  ــە زانكـ ــا لـ ــووری ئەفریقـ ــت و باكـ ــی ناوەڕاسـ ــدی ڕۆژهەاڵتـ ــە كۆڕبەنـ ــژەرە لـ ــت توێـ ــی بارێـ ڕۆبـ
كامبریـــج و خاوەنـــی بڕوانامـــەی دكتۆرایـــە لـــە مێـــژووی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، كـــە لـــە زانكـــۆی 
تێكســـاس بەدەســـتی هێنـــاوە، شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــی ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ـــە  ـــی ناوچەك ـــەتی دەرەكی ـــییەكان، سیاس ـــەوە سیاس ـــەكان، بزووتن ـــە ئەمنیی ـــزم و پرس ـــتە، وەك تیرۆری ناوەڕاس
ـــد پرســـێكی  ـــدا چەن ـــەی دیمانەیەك ـــە میان ـــەكان. گـــواڵن ل ـــە پڕۆگرامـــە ئەتۆمیی و پرســـەكانی پەیوەســـت ب

لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا و ئۆكرانیـــاوە. 
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ئەم بڕیارە و ئەم بژارەیەی 
سەرۆك پوتین بەرجەستەكاری 
بوونی سەركردەیەكە كە لە 
جیهان دابڕاوە و بێ ئاگایە 
لەوەی لە چواردەوریدا چی 
ڕوودەدات

چیتر ڕووسیا وەك دووەم 
گەورەترین هێزی سەربازی 
لەسەر ئاستی جیهانی لێی 
ناڕوانرێت، و ڕەنگە بتوانین 
بڵێین دووەم گەورەترین هێزی 
سەربازییە لە نێو ئۆكرانیادا

شتێك كە سەرۆك ڤالدمپیر 
پوتین تێیدا بە تەواوەتی بە 
هەڵەدا چوو، ئەوە بوو كە 
پێی وابوو سەرۆكی ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا كەسێكی 
بەسااڵچووە و و كاردانەوەیەكی 
ئەوتۆی نابێت و ناتوانێت 
ئیدارەی دۆخەكە بكات

ـــە  ـــی پەیوەســـت ب ـــارەی الوازییەكان زانیـــاری بێـــت لەب
ســـوپا و هێـــزی ســـەربازیی واڵتەكەیـــەوە. كەواتـــە 
ئەگـــەر وەاڵمەكـــە پوخـــت بكەینـــەوە، ئـــەوا ئـــەم بڕیـــارە 
ــتەكاری  و ئـــەم بژارەیـــەی ســـەرۆك پوتیـــن بەرجەسـ
ـــڕاوە و بـــێ  ـــە جیهـــان داب بوونـــی ســـەركردەیەكە كـــە ل
ئاگایـــە لـــەوەی لـــە چواردەوریـــدا چـــی ڕوودەدات 
و چـــی دەگوزەرێـــت. بـــە دەربڕینێكـــی دیكـــە ئـــەو 
بـــەو  هیـــچ بیرۆكەیەكـــی نەبـــوو كـــە ســـوپاكەی 
هەبێـــت و خۆڕاگـــڕ  ئەدایەكـــی الوازی  چەشـــنە 

نەبێـــت. 
* بـــەاڵم پرســـیارەكە ئەوەیـــە بۆچـــی ســـەرۆك 
ڤالدمیـــر پوتیـــن هێنـــدە پێداگـــری دەكات لەســـەر 
درێژەپێـــدان و بەردەوامیـــدان بـــەم شـــەڕە، ســـەرباری 
ـــەرەڕای  ـــەربازییانە و س ـــە س ـــوو شكســـت و زیان هەم
خاكـــی  لـــە  ســـوپاكەی  پاشەكشـــەی  چەندیـــن 

ئۆكرانیـــادا؟
- سەرۆك پوتین هێندە توانایەكی داهێنانكارانەی 
نییـــە كـــە ڕێگاچارەیـــەك بدۆزێتـــەوە و هەلومەرجێـــك 
ــە دوور  ــەی بـ ــەوە واڵتەكـ ــە هۆییـ ــە بـ ــت كـ بخوڵقێنێـ
ـــا  ـــە ئەوەت ـــە زیانێكـــی هەمیشـــەیی، چونك ـــت ل بگرێ
ســـەدان هـــەزار كـــەس ڕووســـیا بەجـــێ دەهێڵـــن، لـــە 
كاتێكـــدا بنیادنانـــەوە و بووژاندنـــەوەی ئـــەو واڵتـــە 
پێویســـتی بـــەو كەســـانە هەیـــە. كەواتـــە ئـــەوەی جێـــی 
سەرســـوڕمانە ئەوەیـــە كـــە خـــۆی خســـتووەتە دۆخێكـــی 
لـــەم چەشـــنەوەوە و بەردەوامیشـــە لـــە بنكۆڵكـــردن 
نێودەوڵەتـــی  و  جیهانـــی  پێگـــەی  الوازكردنـــی  و 
ــە  ــن كـ ــەوە بكەیـ ــاژە بـ ــرەدا ئامـ ــت لێـ ــیا. دەبێـ ڕووسـ
چیتـــر هیـــچ واڵتێـــك متمانـــە بـــە ڕووســـیا نـــاكات، 
دواتـــر  نزیـــك.  ئایندەیەكـــی  تـــا  كەمـــەوە  بـــەالی 
دەبێـــت ئامـــاژە بـــەو ڕاســـتییەش بكەیـــن كـــە ئەمـــە 
لـــە ڕووی مێژوییـــەوە كێشـــە و گرفتێـــك بـــووە كـــە 
دەســـەاڵتداران و حوكمڕانەكانـــی ڕووســـیا بەدەســـتیەوە 
ــۆ  ــەوە بـ ــەر بگەڕێینـ ــە ئەگـ ــوون. چونكـ ــار بـ گرفتـ
ـــان پوتروســـی گـــەورە،  ـــەری مـــەزن، ی ســـەردەمی پیت
و  تەكنەلۆژیـــا  ئـــەو واڵتـــە  كاتەشـــدا  لـــەو  ئـــەوا 
ـــاوردە  ـــاوای ه ـــەربازیی ڕۆژئ ـــقی س ـــان و مەش ڕاهێن
ـــەم كارە  ـــوە وەك پێویســـت ئ ـــردووە، چونكـــە نەیتوانی ك
لـــە نێوخـــۆی واڵتەكـــەدا ئەنجـــام بـــدات، ســـەرۆك 
پوتینیـــش لـــەم دۆخـــەدا بـــوو، بـــەاڵم لـــەم ڕاســـتییە 
ـــە  ـــن ب ـــە ســـەرۆك پوتی تێنەگەیشـــت. مەبەســـتم ئەوەی
ــز  ــۆ هێـ ــرد بـ ــەی كـ ــی هەڵـ تەواوەتـــی خوێندنەوەیەكـ
و توانـــا ســـەربازییەكەی ســـوپای واڵتەكـــەی لـــە 
ــە  ــت ویالیەتـ ــە ئاسـ ــی لـ ــاوا، بەتایبەتـ ــت ڕۆژئـ ئاسـ

یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكادا. شـــتێك كـــە ســـەرۆك 
ــەدا  ــە هەڵـ ــی بـ ــە تەواوەتـ ــدا بـ ــن تێیـ ــر پوتیـ ڤالدمپیـ
چـــوو، ئـــەوە بـــوو كـــە پێـــی وابـــوو ســـەرۆكی ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا كەســـێكی بەســـااڵچووە 
و و كاردانەوەیەكـــی ئەوتـــۆی نابێـــت و ناتوانێـــت 
ئیـــدارەی دۆخەكـــە بـــكات، بـــەاڵم نابێـــت ئەوەمـــان لـــە 
یـــاد بچێـــت كـــە جـــۆ بایـــدن لـــە ســـاڵی 1973وە لـــە نێـــو 
حكومەتـــی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكادا 
بەرژەوەندیـــی  لەســـەر  دەنگـــی  كـــە  دەكات،  كار 
ـــە  ـــوون ب ـــە پەیوەســـت ب ـــە داوە ك ـــەم بڕیاران ســـەرجەم ئ
هەناردەكـــردن و جێگیركردنـــی سیســـتمی چەكـــەوە 
لـــە ئەوروپـــا. لێـــرەدا مەبەســـتم ئەوەیـــە بڵێـــم پوتیـــن 
ـــە  ـــوو ك ـــی واب ـــوو و پێ ـــە هەڵەتێگەیشـــتن ب تووشـــی ب
ســـەرۆك جـــۆ بایـــدن كەســـێكی الوازە و پیاوێكـــی بـــە 
ســـااڵچووە و زوو دەســـت هەڵدەگرێـــت و وازدەهێنێـــت، 
بـــەاڵم پوتیـــن بـــە تەواوەتـــی بـــە هەڵەداچـــوو لـــەم 
ڕووەوە. كەواتـــە جارێكـــی دیكـــە دووبـــارە و دووپاتـــی 
دەكەمـــەوە كـــە ئاســـتی بێئاگایـــی و بەهەڵەداچوونـــی 
و  جێـــی سەرســـوڕمان  پوتیـــن  ڤالدمیـــر  ســـەرۆك 

ــە.  ــەر كردنـ هەڵوەستەلەسـ
* كەواتـــە وەســـفێكی وردە ئەگـــەر بڵێیـــن ڕووســـیا 
نـــەك تەنیـــا ئامانجـــە ڕاگەیەندراوەكانـــی لـــەم شـــەڕەدا 
ــام و  ــەڕە دەرئەنجـ ــەم شـ ــو ئـ ــا، بەڵكـ ــت نەهێنـ بەدەسـ

ـــۆ ڕووســـیا؟  ـــەوە ب ـــەی لێكەوت ئاكامـــی پێچەوان
- بەڵـــێ، ئێمـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن كـــە ڕووســـیا 
باشـــترین خەڵكـــی واڵتەكـــەی لـــە دەســـت دەدات، 
ــیا  ــای ڕووسـ ــی بەتوانـ ــەزار كەسـ ــەدان هـ ــا سـ ئەوەتـ
هـــەزار  ســـەدان  بـــە  و  جێهێشـــتووە  واڵتەكەیـــان 
كەسیشـــی لـــە نێـــو ڕیزەكانـــی ســـوپای واڵتەكـــەدا بـــە 
ـــە كوشـــتی داون، چونكـــە  ـــم ب كوشـــت داوە. مـــن دەڵێ
تەنانـــەت جلوبـــەرگ و گـــۆرەوی و جلـــی ژێرەوەشـــی 
بـــۆ دابیـــن نەكردبـــوون و چەكـــی بەســـەرچووی بـــۆ 
دابیـــن كردبـــوون، ئێـــوە لـــەوە بڕوانـــن كـــە ئەوەتـــا 
ڕووســـیا ناتوانێـــت چەكـــی پێویســـت بـــۆ شـــەڕكردنەكە 
دروســـت بـــكات و بەرهـــەم بهێنێـــت و ئـــەوەی جێـــی 
باوەڕپێكـــردن نییـــە، ئەوەیـــە كـــە ناچـــار بـــووە چـــەك 
ـــیا  ـــی ڕووس ـــە واڵت ـــوە ل ـــر ئێ ـــت. دوات ـــران بكڕێ ـــە ئێ ل
بڕوانـــن كـــە ڕووبەڕێكـــی چەنـــد بەرفراوانـــی هەیـــە 
كـــەس  ملیـــۆن   140 لـــە  زیاتـــر  دانیشـــتووانی  و 
لـــە  ســـەربازانەی  ئـــەو  زۆربـــەی  بـــەاڵم  دەبـــن، 
شـــەڕ  بەرەكانـــی  ڕەوانـــەی  شـــەڕەكەوە  ســـەرەتای 
كـــراون، ســـەربازی ئـــەو ناوچانـــەن كـــە زۆربـــەی 
ـــەربازانی  ـــر س ـــڵمانن و كەمت دانیشـــتووانەكانیان موس
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شـــارە گەورەكانـــی وەك مۆســـكۆی ڕەوانـــە كـــرد 
مێژوییـــەوە  ڕووی  لـــە  ئەمـــەش  شـــەڕەكە،  بـــۆ 
ئـــەم  گـــەورەش  پوتروســـی  تەنانـــەت  و  ڕاســـتە 
كارەی دەكـــرد و ئەمـــەش ڕەگەزپەرســـتییە و لـــەو 
تێڕوانینـــەوە ســـەرچاوەی گرتـــووە كـــە ڕووســـەكان لـــە 
ـــووە  ـــرن، ئێســـتاش ناچـــار ب پێكهاتەكانـــی دیكـــە بااڵت
ـــە  ـــە ڕەوان ـــی واڵتەك ســـەربازانی ناوچـــەی ڕۆژهەاڵت
بـــكات بـــۆ شـــەڕی ئۆكرانیـــا، كـــە ئـــەو ناوچانـــەی 
دانیشـــتووانێكی كەمیـــان هەیـــە، بەاڵم ســـەرچاوەیەكی 
زۆری نـــەوت و غازیـــان هەیـــە. لـــەم ڕوانگەیـــەوە پێـــم 
ـــە  ـــەرچاوەی مەترســـی و هەڕەش ـــن س ـــە گەورەتری وای
بـــۆ ڕووســـیا ئۆكرانیـــا نابێـــت، هەروەهـــا ناتـــۆش 
نابێـــت، بەڵكـــو لـــە چینـــەوە ســـەرچاوە دەگرێـــت، 
ـــەو ســـەرچاوە سرووشـــتییانەی  ـــەوەی چیـــن ئ ـــەر ئ لەب
ـــا ڕاددەیەكـــی زۆر ســـوپای  پێویســـتە و ڕووســـیاش ت
واڵتەكـــەی لـــە ناوچەكانـــی ڕۆژهەاڵتـــدا نەهێشـــتووە 
و لـــەم ڕووەوە چیـــن گەمـــەی چاوەڕوانـــی دەرهـــەق 
دانیشـــتووانی  ژمـــارەی  و  دەكات  ڕووســـیا  بـــە 
ڕووســـیاش كـــە 140 ملیۆنـــە ڕێژەیەكـــی كەمـــی 
دانیشـــتووانی واڵتـــی چیـــن پێكدەهێنێـــت و لەم ڕووەوە 
دەتوانیـــن بڵێیـــن ڕووســـیا لـــە پرۆســـەی ئەوەدایـــە 
كـــە ببێتـــە كۆڵۆنیالێكـــی ئابـــووری و ســـەربازیی 
چیـــن و پێموایـــە ئەمـــە پالنـــی چینیشـــە، دواتـــر 
ــیا  ــازی ڕووسـ ــەوت و غـ ــن نـ ــە چیـ ــن كـ ــوە بڕوانـ ئێـ

ــە  ــت، چونكـ ــەورە دەكڕێـ ــكاندنێكی زۆر گـ ــە داشـ بـ
پوتیـــن شـــوێنێكی دیكـــەی نییـــە ڕووی تـــێ بـــكات. 
ئەمـــەش هەڵەیەكـــە كـــە زەحمەتـــە بتوانیـــت وێنـــای 
بكەیـــت كـــە كەســـێك لـــەم پۆســـتەدا ئەنجامـــی بـــدات. 
* ئاشـــكرایە كـــە هـــەر لـــە ســـەرەتای شـــەڕەكەوە 
ویالیەتـــە  و  ڕۆژئـــاوا  ئێســـتاش  تاوەكـــو  و 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــە دیاریكـــراوی ســـزای 
ئابـــووری و دارایـــی گەورەیـــان بەســـەر ڕووســـیادا 
ســـەپاندووە، ئێـــوە چـــۆن لـــە كاریگـــەری و كارایـــی 

ئـــەم ســـزایانە دەڕوانـــن؟
ـــەم  ـــەوە بڵێیـــن كـــە ســـەپاندنی ئ - ســـەرەتا دەبێـــت ئ
ــن  ــا بڵێیـ ــان بـ ــەوەی یـ ــۆی ئـ ــە هـ ــزایانە نەبوونەتـ سـ
ڕووســـیایان ناچـــار نەكـــرد كـــە دەســـتبەجێ پاشەكشـــە 
بـــكات و لـــە ئۆكرانیـــا بكشـــێتەوە، بـــەاڵم ئەگـــەر 
ئێمـــە لـــە كاریگـــەری و دەرئەنجامـــە دوورمەوداكانـــی 
ــی  ــە ئابووریـ ــراوە لـ ــیا دابڕێنـ ــەوا ڕووسـ ــن، ئـ بڕوانیـ
ـــەوت دەفرۆشـــێت،  جیهـــان، ڕاســـتە هێشـــتا ڕووســـیا ن
بـــە دەســـتهێنانی  بێـــت  پەیوەســـت  ئـــەوەی  بـــەاڵم 
تەكنەلۆژیـــاوە لەالیـــەن ڕووســـیاوە، ئـــەوا تووشـــی 
گرفـــت بووەتـــەوە و تەنانـــەت چینیـــش خـــۆی بـــە دوور 
دەگرێـــت لـــەوەی هێڵـــە دیاریكـــراوەكان ببەزێنێـــت لـــەم 
ـــت دەبێـــت ڕووبـــەڕووی  ڕووەوە، لەبـــەر ئـــەوەی دەزانێ
دەرئەنجامەكانـــی ببێتـــەوە، پێـــم وایـــە لـــە ئایندەشـــدا 

ئابووریـــی ڕووســـیا بـــەرەو داكشـــان دەچێـــت. 

ڕووسیا ناتوانێت چەكی پێویست 
بۆ شەڕكردنەكە دروست بكات و 
بەرهەم بهێنێت و ئەوەی جێی 

باوەڕپێكردن نییە، ئەوەیە 
كە ناچار بووە چەك لە ئێران 

بكڕێت
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ئەمریكا لەسەر بنەمای حیساباتی 
كورتبینانەی بەرتەسك و 

كورتخایەن سیاسەتەكانی لە ئاست 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست داڕشتووە

نادر هاشمی  
بەڕێوەبەری سەنتەری دیراساتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە زانكۆی دەنڤەر بۆ گواڵن:
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ئۆكرانیـــا  و  ڕووســـیا  شـــەڕی  لـــە  چـــۆن   *
دەڕوانیـــت، بـــە تایبەتـــی لـــە ڕووی دەرهاویشـــتە 
و  كاریگـــەری  و  شـــەڕە  ئـــەم  جیهانییەكانـــی 
دەرئەنجامەكانیشـــی لەســـەر ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
كاریگەرییەكـــی  وایـــە  پێـــت  ئایـــا  و،  ناوەڕاســـت 
ناوچەیـــە  ئـــەم  لەســـەر  درێژخایەنـــی  و  گـــەورە 

هەبـــووە؟
خـــودی  كـــە  بڵیێـــن  ئـــەوە  دەبێـــت  ســـەرەتا   -
بارودۆخـــی ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت بـــە 
چەشـــنێكە، كـــە تاریكـــی باڵـــی بەســـەردا كێشـــاوە و 
ئـــەوەی جێـــی داخـــە ئەوەیـــە كـــە شـــەڕی ڕووســـیا 
ــەاڵت  ــە دەسـ ــرەودان بـ ــۆی بـ ــە هـ ــا بووەتـ و ئۆكرانیـ
و دەستڕۆیشـــتوویی، یـــان بـــا بڵێیـــن كاریگەریـــی 
واڵتـــە بەرهەمهێنەرەكانـــی نـــەوت لـــە ناوچەكـــەدا، 
ئـــەم  پاشانشـــینییەكانی  واڵتـــە  تایبەتـــی  بـــە 
ـــە دیاریكـــراوی عەرەبســـتانی ســـعودیە  ـــە و ب ناوچەی

بینیمـــان  ئێمـــە  جیهانییـــەكان.  كاروبـــارە  لەســـەر 
كـــە لـــە مـــاوەی ڕابـــردوودا ســـەرۆكی ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا )جـــۆ بایـــدن( ئـــەو لێـــدوان 
و ڕەخنانـــەی فەرامـــۆش كـــرد كـــە لە دژی شـــازادەی 
ســـەلمان(  بـــن  )محەمـــەد  ســـعودیە  جێنشـــینی 
واڵتـــەی  ئـــەو  ســـەردانی  تەنانـــەت  و،  دابـــووی 
كـــرد و لەگەڵیـــدا كۆبـــووەوە و داوای لـــێ كـــرد 
ـــاردەی نـــەوت  كـــە هـــاوكار بێـــت بـــۆ زیادكردنـــی هەن
لـــە پێنـــاو دابەزاندنـــی نرخـــی نـــەوت لـــە جیهانـــدا. 
كەواتـــە ئێســـتا ئـــەم واڵتـــە بەرهەمهێنەرانـــەی نـــەوت 
هەســـت دەكـــەن دەستڕۆیشـــتووییەكی زیاتریـــان هەیـــە 
لـــە ئاســـت واڵتانـــی جیهانـــدا، بـــە تایبەتـــی ویالیەتـــە 
ــەكاری  ــن بـ ــكا و، ئامادەشـ ــی ئەمریـ یەكگرتووەكانـ
بهێنـــن. كەواتـــە دەكرێـــت ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە 
یەكێـــك لـــە دەرئەنجامەكانـــی شـــەڕی ڕووســـیا و 
ئۆكرانیـــا بەرزبوونـــەوە و هەڵكشـــانی نرخـــی نـــەوت 

نـــادر هاشـــمی بەڕێوەبـــەری ســـەنتەری دیراســـاتی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتە لـــە ســـكووڵی جۆزێـــف 
كەربـــۆڵ بـــۆ دیراســـاتی نێودەوڵەتـــی لـــە زانكـــۆی دەنڤـــەر، شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی چەنـــد بوارێكـــی 
گرنگـــە، وەك تیـــۆری سیاســـی، پرســـەكانی پەیوەســـت بـــە سیاســـەت و ئاییـــن لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، 
پەیوەندیـــی نێـــوان ئاییـــن و ئیســـالم، و سیاســـەتی دەرەوەی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، گـــواڵن لـــە 
ـــوون بـــە دۆخـــی ئێســـتای  ـــدا شـــرۆڤە كـــرد، كـــە پەیوەندیـــدار ب میانـــەی دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵ
ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و كاریگەریـــی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا لەســـەر ئـــەم ناوچەیـــە و چەنـــد 

بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار.

بارودۆخی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست بە چەشنێكە، كە 

تاریكی باڵی بەسەردا كێشاوە 
و ئەوەی جێی داخە ئەوەیە 

كە شەڕی ڕووسیا و ئۆكرانیا 
بووەتە هۆی برەودان بە 

دەسەاڵت و دەستڕۆیشتوویی، 
یان با بڵێین كارییگەریی واڵتە 

بەرهەمهێنەرەكانی نەوت لە 
ناوچەكەدا



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1341(  382022/11/14

بـــوو لـــە بازاڕەكانـــی جیهانـــدا، ئـــەو واڵتانەشـــی 
كـــە بەرهەمهێنـــەری نـــەوت بـــوون، لـــەم بارودۆخـــە 

ــوون. ــوودمەند بـ سـ
* ئـــەی چـــۆن لـــە سیاســـەتی دەرەوەی ئیـــدارەی 
ڕۆژهەاڵتـــی  ئاســـت  لـــە  بایـــدن  جـــۆ  ســـەرۆك 

دەڕوانیـــت؟ ناوەڕاســـتدا 
ویالیەتـــە  وایـــە  پێـــم  مـــن  ڕاســـتیدا  لـــە   -
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا لـــە ســـایەی ئیـــدارەی 
ســـەرۆك جـــۆ بایـــدن درێـــژە بـــە هەمـــان سیاســـەتی 
پێشـــوو دەدات لـــە ئاســـت ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ناوەڕاســـتدا، مەبەســـتم ئەوەیـــە كـــە قســـە و باســـێكی 
ـــەم  ـــكا ل ـــە ئەمری ـــەوەی ك ـــارەی ئ ـــە ب ـــت ل زۆر دەكرێ
بـــەاڵم  دەهێڵێـــت،  جێـــی  و  دەكشـــێتەوە  ناوچەیـــە 
ئەمریـــكا دەیـــان بنكـــەی ســـەربازیی لـــە ناوچـــەی 
ــەم  ــی بـ ــە، ئەگەرچـ ــتدا هەیـ ــی ناوەڕاسـ ڕۆژهەاڵتـ
پێشـــتریش  و  كشـــایەوە  ئەفغانســـتان  لـــە  دواییـــە 
هێزێكـــی زۆری لـــە عێـــراق كشـــاندەوە، ئەمریـــكا 
زۆر پابەنـــدە بـــە پاراســـتنی بارودۆخـــی هەنووكەیـــی 
ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، واتـــە پشـــتگیری 
لـــە دەوڵەتـــە دۆســـتەكانی لـــە ناوچەكـــەدا دەكات 
و پاڵپشـــتییەكی بـــێ مەرجـــی ئیســـرائیل دەكات 
دەستڕۆیشـــتوویی  پاشەكشـــەپێكردنی  هەوڵـــی  و 
ئێـــران دەدات لـــە ناوچەكـــەدا، لـــە ڕاســـتیدا كێشـــە، 
یـــان پرســـی ســـەرەكی بـــۆ ئیـــدارەی جـــۆ بایـــدن 
ڕێككەوتنێـــك  بگاتـــە  ئەوەیـــە  ناوچەیـــەدا،  لـــەم 
لـــە بـــارەی پڕۆگرامـــە ئەتۆمییەكـــەی ئێرانـــەوە، 
كـــە ئەگەرچـــی لـــە مـــاوەی ڕابـــردوودا هەندێـــك 
بەرەوپێشـــچوون بـــەدی هـــات لـــەم ڕووەوە، بـــەاڵم 
ـــە  ـــان ل ـــی دوور و درێژی ـــتا ڕێگەیەك ـــە هێش ـــم وای پێ
پێشـــە بـــۆ گەیشـــتن بـــە ڕێككەوتنێـــك لـــەم بارەیـــەوە. 
كەواتـــە ئەگـــەر وەاڵمەكـــە پوخـــت بكەمـــەوە، ئـــەوا 
پێـــم وانییـــە ئەمریـــكا بـــە چەشـــنێكی بەرچـــاو 
ــە ئاســـت ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی  ــەتەكانی لـ سیاسـ
ناوەڕاســـتدا گۆڕیبێـــت، بەڵكـــو تەنیـــا گۆڕانكارییەك 
كـــە بـــەدی بكرێـــت، ئەوەیـــە كـــە ئیـــدارەی پێشـــوو 
بـــە ســـەرۆكایەتیی دۆناڵـــد ترەمـــپ لـــە ڕێككەوتنـــە 
دواتـــر  و  كشـــایەوە  ئێـــران  لەگـــەڵ  ئەتۆمییەكـــە 
ئیـــدارەی بایـــدن هەوڵـــی دا بگەڕێتـــەوە بـــۆ نێـــو ئـــەو 
ڕێككەوتنێكـــی  ئەنجامدانـــی  یـــان  ڕێككەوتنـــە، 
ئـــەوەی  ئومێـــدی  بـــە  ئێرانـــدا،  لەگـــەڵ  نـــوێ 
ـــرەودان  ـــەم چەشـــنە ببێتـــە هـــۆی ب ڕێككەوتنێكـــی ل
ــەدا. ــەم ناوچەیـ ــكا لـ ــی ئەمریـ ــە بەرژەوەندییەكانـ بـ

ــی  ــە یەكگرتووەكانـ ــە ویالیەتـ ــت وایـ ــە پێـ * باشـ
ئەمریـــكا بتوانێـــت بـــە شـــێوەیەكی بنیادنـــەر مامەڵـــە 
لەگـــەڵ كێشـــە و دژواری و تەحەددییەكانـــی ئـــەم 

ناوچەیـــەدا بـــكات؟
- ســـەرەتا پێـــم وایـــە پێویســـتە ئـــەوەی ئەمریـــكا 
ـــا ئێســـتا  ـــەوەی ت ـــردار، چونكـــە ئ ـــە ك ـــت بیكات دەیڵێ
ئەمریـــكا بانگەشـــەی بـــۆ كـــردووە، بریتییـــە لـــە 
پەرەپێدانـــی دیموكراســـی و بـــرەودان بـــە مافەكانـــی 
بـــە یاســـای نێودەوڵەتـــی  مـــرۆڤ و پابەندبـــوون 
و پاراســـتنی ئـــەو سیســـتمە جیهانییـــەی لەســـەر 
بنەمـــای ڕێســـاكان بنیـــاد نـــراوە، بـــەاڵم ئـــەوەی 
لـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا پیـــادەی 
ــەی  ــە كێشـ ــە لـ ــە، چونكـ ــەواو پێچەوانەیـ دەكات، تـ
فەڵەســـتین و ئیســـرائیلدا یاســـای نێودەوڵەتـــی تـــەواو 
پشـــتگوێ خســـتووە، هەروەهـــا پشـــتیوانی لـــە ڕژێمـــە 
دیكتاتۆرەكانـــی ئـــەم ناوچەیـــە دەكات و داراییـــان 
بـــۆ دەســـتەبەر دەكات، كەواتـــە بـــە داخـــەوە هەمیشـــە 
ئەمریـــكا لەســـەر بنەمـــای حیســـاباتی كورتبینانـــەی 
بەرتەســـك و كورتخایـــەن سیاســـەتەكانی لـــە ئاســـت 
ئـــەم ناوچەیـــەدا دادەڕێژێـــت و پیادەیـــان دەكات، 
درێژخایەنـــی  جیهانیـــی  ســـتراتیژیەتێكی  واتـــە 
نییـــە، چونكـــە دەبێـــت ئێمـــە ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن 
لـــە  ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی  كێشـــەكانی  كـــە 
ئابـــووری  و  كۆمەاڵیەتـــی  كێشـــەی  بنەڕەتـــدا 
بـــە پەرەپێدانـــەوەن، چونكـــە  و پرســـی پەیوەســـت 
ناوچەیـــە  ئـــەم  كـــە  بزانیـــن  ئـــەوە  ئێمـــە  دەبێـــت 
بـــە دەســـت هەژارییەكـــی بەربـــاوەوە دەناڵێنێـــت. 
هەروەهـــا ئێســـتا كێشـــەی ژینگەشـــی هاتووەتـــە 
ــەرەو  ــەدا بـ ــەم ناوچەیـ ــە لـ ــی گەرمـ ــەر و پلەكانـ سـ
بەرزبوونـــەوە دەچـــن، بـــە چەشـــنێك كـــە لـــە چەنـــد 
ســـاڵی داهاتـــوو هەندێـــك شـــوێنی ئـــەم ناوچەیـــە بـــە 
كەڵكـــی ژیـــان نامێنـــن، چونكـــە پلەكانـــی گەرمـــا 
ــن. ــاوی دەبـ ــێ ئـ ــی بـ ــەوە و تووشـ ــەرز دەبنـ زۆر بـ

* لـــە ڕابـــردوودا هەمیشـــە بـــاس لـــەوە دەكـــرا 
ئـــەم  بنەڕەتییەكانـــی  كێشـــە  لـــە  یەكێـــك  كـــە 
لەســـەر  نەرێنـــی  كاریگەریـــی  كـــە  ناوچەیـــە 
ـــوو،  ـــی ناوەڕاســـت هەب ـــی ڕۆژهەاڵت تێكـــڕای واڵتان
بریتـــی بـــوو لـــە كێشـــەی فەلەســـتین و ئیســـرائیل، 
ــەڵ  ــی لەگـ ــرائیل پەیوەندییەكانـ ــتا ئیسـ ــەاڵم ئێسـ بـ
هەنـــدێ لـــە واڵتانـــی عەرەبیـــی ئـــەم ناوچەیـــە 
ئاســـایی كردووەتـــەوە، ئایـــا پێتـــان وایـــە تـــا چەنـــد 
لەســـەر  باشـــی  كاریگەریـــی  پەرەســـەندنە  ئـــەم 

یەكێك لە دەرئەنجامەكانی 
شەڕی ڕووسیا و ئۆكرانیا 
بەرزبوونەوە و هەڵكشانی 
نرخی نەوت بوو لە بازاڕەكانی 
جیهاندا، ئەو واڵتانەشی كە 
بەرهەمهێنەری نەوت بوون، لەم 
بارودۆخە سوودمەند بوون

ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا لە سایەی ئیدارەی 
سەرۆك جۆ بایدن درێژە بە 
هەمان سیاسەتی پێشوو دەدات 
لە ئاست ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا

ئەوەی تا ئێستا ئەمریكا 
بانگەشەی بۆ كردووە، بریتییە 
لە پەرەپێدانی دیموكراسی و 
برەودان بە مافەكانی مرۆڤ 
و پابەندبوون بە یاسای 
نێودەوڵەتی و پاراستنی ئەو 
سیستمە جیهانییەی لەسەر 
بنەمای ڕێساكان بنیاد نراوە، 
بەاڵم ئەوەی لە ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا پیادەی 
دەكات، تەواو پێچەوانەیە
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ئەمریكا زۆر پابەندە بە 
پاراستنی بارودۆخی هەنووكەیی 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

واتە پشتگیری لە دەوڵەتە 
دۆستەكانی لە ناوچەكەدا 
دەكات و پاڵپشتییەكی بێ 
مەرجی ئیسرائیل دەكات و 
هەوڵی پاشەكشەپێكردنی 

دەستڕۆیشتوویی ئێران دەدات لە 
ناوچەكەدا

ســـەقامگیری و بەرەوپێشـــچوونی ئابووریـــی ئـــەم 
هەبـــووە؟ ناوچەیـــە 

ڕاشـــكاو  و  ڕاســـتەوخۆ  وەاڵمێكـــی  ئەگـــەر   -
بدەمـــەوە، ئـــەوا دەبێـــت بڵێـــم: نەخێـــر، پێـــم وانییـــە ئـــەم 
ڕێككەوتنانـــەی ئیســـرائیل لەگـــەڵ ئـــەم واڵتانـــەدا 
هۆكارێـــك بووبێـــت بـــۆ هێنانەئـــارای ســـەقامگیری 
لـــە ناوچەكـــەدا، بەڵكـــو پێـــم وایـــە دەرەئەنجامـــی 
پێچەوانەیـــان لـــێ دەكەوێتـــەوە و سەردەكێشـــن بـــۆ 
ئـــەم  ئـــەوەی  لەبـــەر  سیاســـی،  ناســـەقامگیریی 
ڕێككەوتنانـــە لـــە نێـــوان گەالنـــی ئـــەم واڵتانـــەدا 
نەكـــراون، دواتـــر كێشـــەی فەلەســـتین بـــە تەواوەتـــی 
فەرامـــۆش كـــراوە و ئـــەم ڕێككەوتنانـــەش هیـــچ 
خزمەتێكـــی بـــەو كێشـــەیە نەكـــرد. هـــەر چۆنێـــك بێـــت، 
ئـــەم ڕێككەوتنانـــە لـــە بەرژەوەندیـــی ئیســـرائیل و 
حوكمڕانەكانـــی ئـــەو واڵتانـــەن كـــە واژوویـــان كـــردووە، 
ــەری  ــە كاریگـ ــم وایـ ــەوە پێـ ــی دەكەمـ ــەاڵم دووپاتـ بـ
نەرێنییـــان لەســـەر ئاشـــتی و ســـەقامگیریی ئـــەم 
پێـــم  مـــن  ڕوانگەیـــەوە  لـــەم  دەبێـــت،  ناوچەیـــە 
وانییـــە ئـــەم ڕێككەوتنانـــە درێـــژە بكێشـــن، چونكـــە 
ــەم  ــەی ئـ ــەو واڵتانـ ــی ئـ ــك حوكمڕانەكانـ ــەر كاتێـ هـ
ڕێككەوتنانەیـــان لەگـــەڵ ئیســـرائیلدا واژوو كـــردووە، 
لـــە دەســـەاڵتدا نەمـــان، ئـــەوا ئـــەم ڕێككەوتنانـــەش 

كۆتاییـــان پـــێ دێـــت و لـــە ئـــارادا نامێنـــن.
بـــە  ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی  كێشـــەكانی   *
چەشـــنێك ئاڵـــۆزن و، قەیرانـــەكان بـــە ڕاددەیـــەك 
قـــووڵ و قورســـن، كـــە هەنـــدێ جـــار ئـــەو تێڕوانینـــە 
كێشـــانە  ئـــەم  ناتوانرێـــت  كـــە  دەبێـــت  دروســـت 

نائومێـــدی  هەندێـــك  واتـــە  بكرێـــت،  چارەســـەر 
دروســـت دەبـــن، بـــە تایبەتـــی كـــە ئامـــاژە بـــەوە 
دەكرێـــت كـــە تەنانـــەت بەهـــاری عەرەبییـــش نەبـــووە 
هـــۆی ئـــەوەی حوكمڕانییەكـــی بـــاش لـــەم واڵتانـــەدا 
ــی  ــەوە دۆخـ ــە پێچەوانـ ــو بـ ــت، بەڵكـ ــەدی بهێنرێـ بـ
ـــكاری چـــوو،  ـــتار و كاول ـــەرەو كوش ـــدێ واڵت ب هەن

بۆچوونـــی ئێـــوە لـــەم ڕووەوە چییـــە؟
ئامـــاژەم  پێشـــتریش  هـــەروەك  ڕاســـتیدا  لـــە   -
بەســـەردا  باڵـــی  تاریكـــی  دۆخەكـــە  كـــرد،  پـــێ 
لـــە  زۆر  ناڕەزاییەكـــی  و  نائومێـــدی  و  كێشـــاوە 
بەهـــاری  كـــە  ئـــەوەش  ســـەرەڕای  ئارادایـــە، 
خـــوازراوی  دەرئەنجامـــی  نەیتوانـــی  عەرەبییـــش 
تاوەكـــو حوكمڕانەكانـــی  بـــەاڵم  لـــێ بكەوێتـــەوە، 
واڵتانـــی ئـــەم ناوچەیـــە نەتوانـــن لـــە ئاســـت ئومێـــد و 
چاوەڕوانییەكانـــی خەڵكـــدا بـــن و ئایندەیەكـــی باشـــتر 
بـــۆ گەلەكانیـــان دابیـــن نەكـــەن، هەمیشـــە ئەگـــەری 
ســـەرهەڵدانەوەی بەهارێكـــی دیكـــەی عەرەبـــی لـــە 
ـــەوەی  ـــت، چونكـــە كـــەس پێشـــبینی ئ ـــارادا دەمێنێ ئ
نەدەكـــرد كـــە لـــە ســـاڵی 2011دا بەهـــاری عەرەبـــی 
ـــە هـــۆی ناڕەزاییـــە سیاســـی  ـــەاڵم ب ســـەرهەڵبدات، ب
ــەو  ــە بـ ــەوە دۆخەكـ ــووری و كۆمەاڵیەتییەكانـ و ئابـ
ئـــەوەی  لەبـــەر  دواتـــر  ســـەند،  پـــەرەی  شـــێوەیە 
ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت دانیشـــتووانێكی 
زۆری گەنجـــی بێـــكاری هەیـــە و لەبـــەر ئـــەوەی لـــە 
ـــەن  ـــەوا دەســـت دەك ـــارن، ئ ـــەوە گرفت ـــوو ڕوویەك هەم
بـــەو  خۆپیشـــاندان،  و  دەربڕیـــن  ناڕەزایەتـــی  بـــە 
ـــن.  ـــەدی دەكەی ـــدا ب ـــە ئێران ـــتا ل ـــە ئێس ـــنەی ك چەش
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كاری زۆر بۆ پارێزگاریكردن
لە موڵكی گشتی كراوە

دادوەر كاوە فەتحی مەعسووم 
سەرۆكی داواكاریی گشتی بۆ گواڵن:
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ئەگەر ئێمە بمانەوێت یاسا 
سەروەر بێت، یان بڕیارەكانی 

دادگا وەك خۆی جێبەجێ بكرێن 
و ئەو بڕیارانانەی لە الی 

دادوەران دەردەچن، بەپێی یاسا 
بن، ئەوا هەموو ئەمانە دەكەونە 

ژێر چاودێریی داواكاریی 
گشتییەوە

لە هەر پارێزگایەك لێژنەی 
مافی گشتی هەیە و پێداچوونەوە 

دەكات بۆ بابەتی زێدەڕۆیی 
لەسەر سامان و موڵكی گشتی و 
زەوی و هەر بابەتێكی دیكەی 

پەیوەست بە موڵكی گشتی 
هەبێت

داواكاریی گشتی پێداچوونەوە 
لە بەهەدەردانی سامانی گشتی 
دەكات، تاوەكو بتوانێت بەسەر 

ئەم حاڵەتانەدا زاڵ بێت

و  ئـــەرك  ئایـــا  بپرســـین  ســـەرەتاوە  لـــە  بـــا   *
ــەوە؟  ــی دەگرێتـ ــتی چـ ــی داواكاریـــی گشـ كارەكانـ
هەیكەلـــی دامەزراوەكەتـــان چۆنـــە و دەســـەاڵتەكانتان 

ــدە؟ چەنـ
لـــە  یەكێكـــە  گشـــتی  داواكاریـــی  دەزگای   -
دەزگاكانـــی دەســـەاڵتی دادوەری و، وەك دەزانـــن 
لـــە هەمـــوو دەوڵـــەت و حكومەتێكـــدا دەســـەاڵتی 
كـــە  دەســـەاڵتەكە  ســـێ  لـــە  یەكێكـــە  دادوەری 
پێیـــان دەڵێـــن دەســـەاڵتی یاســـادانان و دەســـەاڵتی 
ئێمـــەش  جێبەجێكـــردن،  دەســـەاڵتی  و  دادوەری 
وەك دەزگای داواكاریـــی گشـــتی یەكێكیـــن لـــە 
پێكهاتەكانـــی دەســـەاڵتی دادوەری، كـــە پێكهاتـــە 
و الیەنێكـــی ســـەرەكییە لـــە دەســـەاڵتی دادوەری 
لـــە كوردســـتاندا، لەبـــەر ئـــەوەی داواكاریـــی گشـــتی 
نوێنەرایەتیـــی كۆمەڵگـــە و چاودێریـــی شـــەرعییەت 
ـــی دادگا  ـــی بڕیارەكان ـــتیی جێبەجێكردن و سەرپەرش
دەكات، هـــەر بۆیـــە ئەگـــەر ئێمـــە بمانەوێـــت یاســـا 
ســـەروەر بێـــت، یـــان بڕیارەكانـــی دادگا وەك خـــۆی 
جێبەجـــێ بكرێـــن و ئـــەو بڕیارانـــەی لـــە الی دادوەران 
ـــە  ـــەوا هەمـــوو ئەمان ـــن، ئ ـــی یاســـا ب دەردەچـــن، بەپێ
دەكەونـــە ژێـــر چاودێریـــی داواكاریـــی گشـــتییەوە. 
داواكاریـــی گشـــتی لـــەم الیەنـــەوە سەرپەرشـــتی و 
ــایانە دەكات.  ــەو یاسـ ــی ئـ ــی جێبەجێكردنـ چاودێریـ
لەالیەكـــی دیكـــەوە بوونـــی داواكاریـــی گشـــتی وەك 
دەزگایـــەك لـــە نـــاو هەرێـــم پێویســـتییەكی گرنـــگ و 
گەورەیـــە و ئـــەرك و كارەكانـــی داواكاریـــی گشـــتییش 
بەپێـــی یاســـایی داواكاریـــی گشـــتی ژمـــارە )159(
ی ســـاڵی 1979ی بـــەركار لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
ــە  ــاس لـ ــاددەی)1(دا بـ ــە مـ ــە لـ ــراوە، كـ ــاری كـ دیـ
داواكاریـــی  دەزگای  كارەكانـــی  ڕێكخســـتنی 
پاراســـتنی دامودەزگاكانـــی  لـــە  گشـــتی دەكات 
ــە  ــداریكردن لـ ــا بەشـ ــتان، هەروەهـ ــی كوردسـ هەرێمـ
دادگاكان و دۆزینـــەوەی تاوانـــكاری بـــە خێرایـــی 

داواكان  بەڕێوەچوونـــی  زوو  لەســـەر  كاركـــردن  و 
لـــە دادگاكان بـــە بـــێ دواكەوتـــن. هـــاوكات وەك 
چاودێریـــی  گرنـــگ  چاودێریـــی  دەزگایەكـــی 
جێبەجێكردنـــی بڕیارەكانـــی دادگا دەكات كـــە بەپێـــی 
ـــی  ـــەوە داواكاری ـــی دیك ـــت، لەالیەك ـــا بەڕێوەبچێ یاس
گشـــتی هەڵســـەنگاندنی یاســـا بـــەركارەكان دەكات 
بـــۆ ئـــەوەی بزانێـــت لەگـــەڵ بارودۆخـــی هەنووكەیـــی 
لـــە  دەكات  بەشـــداری  و  نـــا  یـــان  دەگونجێـــت 
مـــاددەی  بەپێـــی  منـــداڵ.  و  خێـــزان  پاراســـتنی 
ـــەوە  ـــە یاســـای داواكاریـــی گشـــتی ئ )25/یەكـــەم( ل

ــت لـــە: دەزگای داواكاریـــی گشـــتی پێكدێـ
أ - سەرۆكی داواكاریی گشتی.

داواكاریـــی  ســـەرۆكی  بـــۆ  جێگـــر  دوو  ب - 
. گشـــتی

ج- لـــە هـــەر دادگایەكـــی تـــاوان، داواكارێكـــی 
ــە. ــری هەیـ ــان زیاتـ ــتی، یـ گشـ

د – چەنـــد داواكاری گشـــتی لـــە ســـەرۆكایەتیی 
داواكاری گشـــتی دەبێـــت كـــە لـــە ئێســـتادا ســـێ 
هـــەر  لـــە  و  هەیـــە  گـــەوران  تاوانـــی  دەســـتەی 
یەكێكیـــان دوو داواكاری گشـــتی كاری تێـــدا دەكـــەن، 
بـــە ســـەرۆكایەتیی جێگـــری ســـەرۆكی داواكاریـــی 
ـــە  ـــان هەی ـــا دوو دەســـتەی نەوجەوان گشـــتی، هەروەه
ــتی كاری  ــان دوو داواكاری گشـ ــەر یەكێكیـ ــە هـ كـ
تێـــدا دەكـــەن لـــە ســـەرۆكایەتیی داواكاریـــی گشـــتی و 
ـــی گشـــتییە.  ـــە ســـەرۆكایەتیی ســـەرۆكی داواكاری ب
لـــە  كـــە  گشـــتی  داواكاری  جێگرانـــی   – ه 

دەكـــەن.    كار  دادگاكان 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی   *
چاكســـازی،  بـــە  زۆری  گرنگیـــی  كوردســـتان 
بەتایبەتـــی كۆنتڕۆڵكردنـــی بەهەدەردانـــی موڵكـــی 
ـــی  ـــەوەی داهـــات و كۆنتڕۆڵكردن گشـــتی و كۆكردن
خەرجییـــەكان داوە، ئەمـــە تاچەنـــد بـــۆ ئێـــوە گرنگـــە 

ــەن؟ ــەر دەكـ ــۆن كاری لەسـ و چـ

ـــی گشـــتی  ـــی دەزگایەكـــی گرنگـــی وەك دەزگای داواكاری ـــەرك و كارەكان ـــە گرنگیـــی ئ ـــی ل ـــت نكۆڵ ناكرێ
ـــەو  ـــوون ل ـــە و كاراب ـــەم دەزگای ـــی ئ ـــەرك و پەیكەربەندی ـــە كار و ئ ـــنابوون ب ـــۆ ئاش ـــەوە و ب ـــەم ڕوانگەی ـــت، ل بكرێ
ڕۆڵ و بەرپرســـیارێتییەی بـــە گوێـــرەی یاســـا بـــۆی دیـــاری كـــراوە، گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ دادوەر كاوە 

ـــام دا.  ـــی گشـــتی ئەنج ـــەرۆكی داواكاری فەتحـــی مەعســـووم س
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- زۆر ڕوون و ئاشـــكرایە كەوا دەزگای داواكاریی 
ــە  ــری بـ ــی چاودێـ ــی گرنگـ ــتی وەك دەزگایەكـ گشـ
بەردەوامـــی چاودێریـــی ئـــەو بابەتـــە دەكات لـــە ڕێگای 
لێژنەكانـــی مافـــی گشـــتی. كـــە لـــە هـــەر پارێزگایـــەك 
لێژنـــەی مافـــی گشـــتی هەیـــە و پێداچوونـــەوە دەكات 
ــی  ــامان و موڵكـ ــەر سـ ــۆ بابەتـــی زێدەڕۆیـــی لەسـ بـ
گشـــتی و زەوی و هـــەر بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەســـت 
ــە  ــەش لـ ــە لەمـ ــت. جگـ ــتی هەبێـ ــی گشـ ــە موڵكـ بـ
ـــی گشـــتی دەســـتەی مافـــی  ســـەرۆكایەتیی داواكاری
گشـــتی هەیـــە كـــە ئەمەشـــیان بـــە هەمـــان شـــێوە 
ـــە  ـــراو هەی ـــەی بین ـــارەوە كار دەكات. زۆر نموون ـــەم ب ل
گشـــتی  داواكاریـــی  دەزگای  بەدواداچوونـــی  بـــۆ 
زێدەڕۆیـــی  هەڵگرتنـــی  و  پـــڕۆژە  ڕاگرتنـــی  لـــە 
لەســـەر زەویـــی كشـــتوكاڵی، یـــان نیشـــتەجێبوون بێـــت. 
داواكاری گشـــتی پێداچوونـــەوە لـــە بەهەدەردانـــی 
ســـامانی گشـــتی دەكات، تاوەكـــو بتوانێـــت بەســـەر 
ئـــەم حاڵەتانـــەدا زاڵ بێـــت. بـــە هەمـــان شـــێوە داواكاری 
گشـــتی لـــە نـــاو هەمـــوو دادگایەكـــی ســـزایی و 
ـــە، ئەگـــەر  ـــە دادگا مەدەنییەكانیشـــدا هەی ـــەت ل تەنان
ــامانی گشـــتی و  ــدار بێـــت بـــە سـ داوایـــەك پەیوەندیـ
دەوڵەتـــەوە و لەمبـــارەوە هـــەر بڕیارێـــك لـــە دادگاكان 
دەربچێـــت، ئـــەوە دەبێـــت داواكاری گشـــتی ئـــاگاداری 
ــارە بێـــت، واتـــە هـــەر دادگاییـــەك بـــە بـــێ  ئـــەو بڕیـ
بوونـــی داواكاری گشـــتی ئەنجـــام بدرێـــت، ئـــەوە 
ـــە، پاشـــان كـــە بڕیـــار  بڕیـــارەی ئـــەو دادگایـــە پووچەڵـ
لـــە دادگایـــەك دەردەچێـــت، دەكەوێتـــە ژێـــر تانەلێدانـــی 
ـــارە  ـــەو بڕی ـــت ئ ـــەوەی بزانرێ ـــۆ ئ داواكاریـــی گشـــتی ب
كـــە دەرچـــووە، یاســـاییە، یـــان بـــە پێچەوانـــەی یاســـایە. 
ئەمانـــە هـــەر هەمـــووی داواكاریـــی گشـــتی ئـــاگادارە 
و هیـــچ ســـنوورێكی بـــۆ دانانرێـــت، جگـــە لەوانـــەی 

یاســـا خـــۆی ڕێكـــی خســـتووە.
* ماوەیەكـــە هەماهەنگـــی و پەیوەندییەكانتـــان 
لەگـــەڵ وەزارەت و دامەزراوەكانـــی حكومـــەت زۆر 
بـــووە، ئایـــا تاچەنـــد ئەمـــە دەبێتـــە بنەمایـــەك بـــۆ 

كاری هاوبـــەش و پێشـــكەوتنی كارەكانتـــان؟
بـــە  گشـــتی  داواكاریـــی  ســـەرۆكایەتیی   -
بەردەوامـــی نووســـراو ســـەردان و كۆبوونـــەوە لەگـــەڵ 
فەرمانگەكانـــی  و  دامـــودەزگا  و  وەزارەتـــەكان 
بەدواداچوونـــی  بـــۆ  ئەمـــەش  دەكات،  حكومـــەت 
كارەكانیانـــە و هەماهەنگیـــی باشـــیش لەگـــەڵ هەمـــوو 
ـــە پێنـــاوی زیاتـــر  دامودەزگاكانـــی حكومـــەت هەیـــە ل

كوردســـتاندا.  خەڵكـــی  خزمەتكردنـــی 

* لـــە دادگاكانـــی كوردســـتان هەندێـــك كەیـــس 
ـــەوە، هـــۆكاری  ـــژ بووەت ـــووە و درێ ـــە چارەســـەر نەب هەی

ئەمـــە بۆچـــی دەگەڕێتـــەوە؟
- بـــۆ ئـــەو كەیســـانەی كـــە لـــە دادگا كۆتاییـــان پـــێ 
ـــە  ـــۆكار زۆرن ك ـــوون، ه ـــەر نەب ـــان چارەس ـــووە، ی نەهات
ـــە  ـــی كەیســـەكان هەی ـــە زۆری ـــدی ب ـــان پەیوەن هەندێكی
لـــە دادگا و بەشـــێك لـــە دۆســـێیەكان پەڕاوەكانیـــان 
تـــەواو نەبـــووە بـــۆ ئـــەوەی دەســـت بـــە دادگاییكـــردن 
ــی  ــە الیەنـ ــتن بـ ــەن پەیوەسـ ــێیەش هـ ــت و دۆسـ بكرێـ

داواكان و.. تـــاد هەیـــە. 
بەدواداچـــوون  دەســـەاڵتەكانتان  چەنـــد  تـــا   *
لەخـــۆی  خزمەتگوزارییـــەكان  كەموكورتیـــی  بـــۆ 

دەگرێـــت؟
- بەدواداچوونی كەموكورتیی خزمەتگوزارییەكان 
یەكێكـــە لـــە كارەكانـــی دەزگای داواكاریـــی گشـــتی 
ـــە مەبەســـتی  ـــدا ب و كەموكووڕییەكـــی خزمەتگوزاری
زانینـــی هۆكارەكـــەی و چارەســـەركردنیان داواكاریـــی 
گشـــتی پەیوەنـــدی بـــە الیەنـــی پەیوەندیـــدار لـــە 

ـــی حكومـــەت دەكات.  دامودەزگاكان
* ئایا تاوانە گەورەكانی كوشـــتن و ڕێكخراوەیی 
و  كوشـــتن  و  داعـــش  تاوانـــی  وەكـــو  تاوانـــكاری 
تەســـفیەكردنی كەســـەكان لەالیـــەن دامەزراوێكـــی 
دیاریكـــراوەوە دەچێتـــە خانـــەی بەدواداچوونەكانتـــان 

ــردووە؟ ــان كـ ــەم ڕووەوە چیتـ و لـ
ـــە یاســـای داواكاریـــی  - بەپێـــی مـــاددەی )16( ل
گشـــتی ژمـــارە )159(ی ســـاڵی 1979ی بـــەركار 
ـــە  ـــە ل ـــە ئەمجـــۆرە داوایان ـــە هەرێمـــی كوردســـتان ك ل
دادگاكانـــی تـــاوان و نەوجەوانـــان دەنێردرێـــت بـــۆ 
ســـەرۆكایەتیی داواكاریـــی گشـــتی بـــۆ بەدواداچـــوون 
بـــۆ بڕیارەكانـــی دادگا، لـــە پاشـــان بـــۆ پەســـندكردنی، 

ـــا. ـــی یاس ـــاندنەوەی بەپێ ـــان هەڵوەش ی
و  پەرلەمـــان  لەگـــەڵ  پەیوەندییەكانتـــان   *
هەماهەنگـــی بـــۆ دەرچوونـــی یاســـاكان چۆنـــە؟
- هەماهەنگیـــی نێـــوان پەرلەمانـــی كوردســـتان 
ئاســـتێكی  لـــە  گشـــتی  داواكاریـــی  دەزگای  و 
باشـــە، هەروەهـــا بـــۆ ئاڵوگـــۆڕی بیـــروڕا لـــە نێـــوان 
داواكاریـــی  دەزگای  و  كوردســـتان  پەرلەمانـــی 
گشـــتی دەربـــارەی پـــڕۆژە یاســـاكان كـــە پەیوەســـتن 
ـــدی و هەماهەنگیـــی  ـــە پەیوەن ـــە مافـــی گشـــتی ل ب
بـــۆ  دەگۆڕینـــەوە  ڕا  و  پـــرس  و  بەردەوامدایـــن 
ـــدی و مافـــی  ـــی یاســـاكە تاوەكـــو بەرژەوەن بەهێزكردن

ــت.   ــزراو بێـ ــدا پارێـ ــتی تێـ گشـ

هەر دادگاییەك بە بێ بوونی 
داواكاری گشتی ئەنجام بدرێت، 
ئەوە بڕیارەی ئەو دادگایە 
پووچەڵـە

بەدواداچوونی كەموكورتیی 
خزمەتگوزارییەكان یەكێكە لە 
كارەكانی دەزگای داواكاریی 
گشتی و داواكاریی گشتی 
بەردەوام كار لەسەر ئەو الیەنە 
دەكات

لە سایەی سەروەریی یاسا و 
كار و بەدواداچوونی بەردەوام 
و ورد لە الیەنی ئێمە و 
الیەنی پەیوەندیداری دیكەوە، 
بەتایبەت لە كابینەی نۆیەمی 
حكومەتی هەرێمی كوردستاندا 
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ توانراوە زیاتر 
پارێزگاری لە موڵكی گشتی 
بكرێت
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یاسای ڕۆژنامەگەری و یاسای 
خراپ بەكارهێنانی ئامێرەكانی 

پەیوەندیكردنمان هەیە كە 
مۆبایل و فەیسبوك و ئەنتەرنێت 

و تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكان 
دەگرێتەوە، لە یاساكاندا هەموو 

پێشێلكاری و الدانێك دیار و 
ڕوونن

لەســـەر موڵكـــی  زیادەڕۆیـــی  كۆنتڕۆڵـــی   *
بەرژەوەندیـــی  بـــە  زیانگەیانـــدن  و  گشـــتی 

گەیشـــتووە؟ كـــوێ  بـــە  هاوواڵتیـــان 
دا،  پـــێ  ئاماژەمـــان  پێشـــتریش  لـــە  وەك   -
ــەر موڵكـــی گشـــتی  ــتنی زێدەڕۆیـــی لەسـ نەهێشـ
ئـــەوە یەكێـــك لـــە كارە ســـەرەكییەكانی دەزگای 
ــە  ــددی و بـ ــە جـ ــە زۆر بـ ــتییە كـ ــی گشـ داواكاریـ
بەردەوامـــی كار و بەدواداچوونـــی لەســـەر دەكات، 
كـــە ئەمـــەش لەپێنـــاو بەرژەوەندیـــی مافـــی گشـــتی 
و هاوواڵتیانـــە و بـــۆ گەڕانـــەوە و زێدەڕۆیینەكـــردن 

لەســـەر موڵكـــی گشـــتی و هاوواڵتیـــان، كار و 
ــە  ــاوكات لـ ــراون، هـ ــاش نـ ــددی و بـ ــگاوی جـ هەنـ
ـــی  ســـایەی ســـەروەریی یاســـا و كار و بەدواداچوون
الیەنـــی  و  ئێمـــە  الیەنـــی  لـــە  ورد  و  بـــەردەوام 
ــەی  ــە كابینـ ــەت لـ ــەوە، بەتایبـ ــداری دیكـ پەیوەندیـ
كوردســـتاندا  هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی 
ڕۆژ لـــە دوای ڕۆژ توانـــراوە زیاتـــر پارێـــزگاری 
لـــە موڵكـــی گشـــتی بكرێـــت و، بەرژەوەندیـــی 
هاوواڵتیانیـــش وەك هـــەق و مافیـــان لەبەرچـــاو 

بگیرێـــت. 
* ماوەیەكـــە بێســـەروبەریی زۆر لـــە سۆشـــیال 
میدیـــا و پەیـــج و كەناڵـــی تەلەفزیۆنـــی هەیـــە، 
ـــۆ ئاشـــتیی كۆمەاڵیەتـــی  كـــە كێشـــەی گـــەورەی ب

ــردووە؟ ــان كـ ــەم ڕووەوە چیتـ ــردووە، لـ ــت كـ دروسـ
بەدواداچوونـــی  و  كار  مەبەســـتە  ئـــەو  بـــۆ   -
ـــە و دەزگای داواكاریـــی گشـــتی  بەردەواممـــان هەی
بـــەو بابەتـــەوە نووســـراوی ئاراســـتەی  ســـەبارەت 
بەدواداچوونـــی  و  كـــردووە  گەیانـــدن  وەزارەتـــی 
جـــددی و وردیـــش هەیـــە لەســـەر هـــەر پێشـــێلكارییەك 
لـــەو بارەیـــەوە، بەتایبەتـــی كـــە كێشـــەی ئاشـــتیی 

كۆمەالیەتـــی بـــۆ كۆمەڵگەكەمـــان دروســـت بـــكات. 
یاســـای  و  ڕۆژنامەگـــەری  یاســـای  هەروەهـــا 
خـــراپ بەكارهێنانـــی ئامێرەكانـــی پەیوەندیكردنمـــان 
هەیـــە كـــە مۆبایـــل و فەیســـبوك و ئەنتەرنێـــت و 
تۆڕەكۆمەاڵیەتییـــەكان دەگرێتـــەوە، لـــە یاســـاكاندا 
هەمـــوو پێشـــێلكاری و الدانێـــك دیـــار و ڕوونـــن، 
ئەگـــەر هاتـــوو یەكێـــك بـــەو ڕێگایانـــە خەڵكێكـــی 
دیكـــەی هەراســـان كـــرد و تەشـــهیری بەرانبـــەر 
یەكێـــك ئەنجـــام دا كـــە ئەمـــەش دەبێتـــە مافـــی 
تۆماركردنـــی  پـــاش  لـــە  و  تایبـــەت  و  كەســـی 

ــراوە،  ــان كـ ــەی هەراسـ ــەو كەسـ ــەن ئـ ــكااڵ لەالیـ سـ
بـــۆ  بەپێـــی یاســـاكە كاری  لـــەو كاتـــەدا دادگا 
ئەنجـــام دەدات و ئێمـــە وەك داواكاریـــی گشـــتی 
ناتوانیـــن لـــە جیاتـــی ئـــەو كەســـە ســـكااڵ تۆمـــار 
ــدا  ــە كاتێكـ ــتی لـ ــی گشـ ــەاڵم داواكاریـ ــن. بـ بكەیـ
دەتوانێـــت دەســـتێوەردان بـــكات، كـــە بـــە ڕاســـتی 
ـــتیی  ـــە دژی ئاش ـــەیەك ل ـــە هەڕەش ـــەلەكە ببێت مەس
ئاسایشـــی  و  ئابـــووری  دژی  كۆمەاڵیەتـــی، 
گشـــتی، یـــان لـــە ڕێـــگای هۆكارەكانـــی ڕاگەیانـــدن، 
چ تەلەفزیـــۆن، یـــان ڕادیـــۆ، یـــان ئینتەرنێـــت، بـــە 
هـــەر شـــێوازێك شـــتێك بـــاو بكرێتـــەوە و زەرەر و زیـــان 
لـــە ئاســـایش و ســـەقامگیری و ئابووریـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان بـــدات، یـــان هێرشـــێك بێـــت لـــە دژی 
ئاسایشـــی كۆمەڵگـــە و بیەوێـــت ســـەقامگیریی 
كوردســـتان لەنـــاو ببـــات، یـــان بیخاتـــە مەترســـییەوە، 
ـــۆی  ـــی خ ـــە ئەرك ـــی گشـــتی ب ـــە داواكاری ـــەو كات ئ
هەڵدەســـتێت و ســـكااڵ لەســـەر ئـــەو الیەنـــە تۆمـــار 
دەكات كـــە ئـــەم هەڕەشـــەیەی دروســـت كـــردووە، 
ـــەدا  ـــەو كات و حاڵەت چونكـــە داواكاریـــی گشـــتی ل

نوێنەرایەتیـــی كۆمەڵگـــە دەكات.
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زیـــان  چیـــن  و  ئەمریـــكا  نێـــوان  ناكۆكیـــی 
بەڕەنگاربوونـــەوەی  ڕێككەوتننامـــەی  بـــە 
دەگەیەنێـــت. هـــەوا  و  ئـــاو  گۆڕانكارییەكانـــی 
ــردراوی  ــەرز، نێـ ــی ڕۆیتـ ــی ئاژانسـ ــی هەواڵێكـ بەپێـ
تایبەتیـــی ئەمریـــكا بـــۆ دۆســـێی گۆڕانكارییەكانـــی 
ـــاری  ـــە بڕی ـــن ب ـــاری چی ـــد كـــە بڕی ـــاو هـــەوا ڕایگەیان ئ
هەڵپەســـاردنی گفتۆگاكانـــی لەگـــەڵ ئەمریـــكادا لـــە 
ــزادانی  ــەواوە، سـ ــاو و هـ ــی ئـ ــارەی گۆڕانكارییەكانـ بـ
ــوو  ــزادانی هەمـ ــو سـ ــا، بەڵكـ ــە تەنیـ ــە بـ ــكا نییـ ئەمریـ

جیهانـــە.
وەزیـــری پێشـــووتری دەرەوەی ئەمریـــكا كـــە بـــە یەكێـــك 
لـــە گـــەورە دیپلۆماتـــكارەكان دادەنرێـــت و هـــەر خۆیشـــی 
ڕاســـپێردراوە بـــۆ دۆســـێی گۆڕانكارییەكانـــی ئـــاو و 
ــدن، دەڵێـــت:  ــۆ بایـ ــتای جـ ــە حكومەتـــی ئێسـ ــەوا لـ هـ
ــەوە،  ــوان دوو دەوڵەتـ ــە هـــۆی ناكۆكیـــی نێـ »نابێـــت بـ
ــە  ــە لـ ــكەوتنانەی كـ ــەو پێشـ ــت لـ ــر بێـ ــك ڕێگـ دەوڵەتێـ

دۆزە گرنـــگ و ســـنووربڕەكاندا بـــەدی هاتـــوون«.
هاوكاریـــی  »هەڵپەســـاردنی  دەڵێـــت:  هەروەهـــا 
بەڵكـــو  ئەمریـــكا،  بـــۆ  تەنیـــا  بـــە  نییـــە  ســـزایەك 
ـــە گشـــتی و بـــۆ واڵتـــە  ســـزایەكە بـــۆ هەمـــوو جیهـــان ب

تایبەتـــی«. بـــە  پێگەیشـــتووەكان  تـــازە 
هەروەهـــا پەرەســـەندنەكانی جەنگـــی نێـــوان ڕووســـیا 
و  چـــەك  جۆرەهـــا  بەكارهێنانـــی  و،  ئۆكرانیـــا  و 
خۆڵقاندنـــی  ئاراســـتەی  بـــە  ترســـناك  تەقەمەنیـــی 
ــدا  ــتاو ئایندەشـ ــە ئێسـ ــە لـ ــە كـ ــاتێكی ژینگەییـ كارەسـ

دەدات. باجەكـــەی  مرۆڤایەتیـــی 
ســـتریت  )وۆڵ  ڕۆژنامـــەی  ڕاپۆرتێكـــی  بەپێـــی 
جۆڕنـــاڵ(ی ئەمریكـــی شـــارەزایانی ژینگـــە دەیـــان 
پێگەیـــان دیـــار كـــردووە كـــە ئاســـەواری پیســـكردنیان 
ئۆپەراســـیۆنە  بەهـــۆی  دەركەوتـــووە،  لەســـەر 
ســـەربازییەكانەوە كـــە ســـااڵنێكی لـــە كات پێویســـت 

بـــۆ دوورخســـتنەوەی  و  پاككردنەوەیـــان  بـــۆ  دەبێـــت 
كاریگەرییەكانیـــان لەســـەر ژینگـــە و تەندروســـتیی 
و  ئـــاو  پیســـبوونی  هـــۆی  بـــە  ئـــەوەش  مـــرۆڤ، 
ــەردی  ــا و گـ ــی ئەمۆنیـ ــە ماددەكانـ ــاك بـ ــەوا و خـ هـ
چیمەنتـــۆی باڵەخانـــە وێرانكـــراوەكان و ئەسبێســـتۆس و 
ـــۆم، ئەمـــە  ـــزا قورســـەكانی وەك قورقوشـــم و كادمی كان
جگـــە لـــەوەی كـــە بۆمـــب و مووشـــەكە نەتەقیوەكانیـــش 
دەبنـــە هـــۆی پیســـكردنی ڕێـــڕەوە ئاوییـــەكان و زۆر 
دەردەچێـــت  لـــێ  كیمیایـــی ژەهراویشـــیان  مـــاددەی 
بـــۆ نێـــو پێكهێنەرەكانـــی ژینگـــە، ئەمـــە ســـەرباری 
بۆردومانـــە چەنـــد بـــارەكان و مینـــە چێنراوەكانیـــش 
كـــە دەبنـــە هـــۆی ئاگركەوتنـــەوە لـــە نێـــو دارســـتان و 

پاوانەكانـــدا.
بەجێهێڵدراوەكانـــی  كانـــە  دەیـــان  بـــە  هەروەهـــا 
ـــر  ـــاوی ژێ ـــش مەترســـیی لەســـەر ئ ـــی خەڵووزی دەرهێنان
زەوی دروســـت دەكـــەن، چونكـــە زۆربـــەی ئـــەم كانانـــە 
مـــاددەی تیشـــكاوەر و كانـــزای قورســـی وەك جیـــوە و 

زەرنیـــخ لەخـــۆ دەگـــرن.
ئەمـــە جگـــە لـــەوەی كـــە ئـــەم جەنگـــەی نێـــوان 
لەســـەر  هەیـــە  كاریگەریـــی  ئۆكرانیـــا  ڕووســـیاو 
هەوڵەكانـــی جیهـــان بـــۆ كەمكردنـــەوەی دەرهاویشـــتەكان 
و وەســـتان لـــە بەكارهێنانـــی ســـووتەمەنیی بەردیـــن 
ــاڵی 2050دا، بـــە هـــۆی ئـــەوەی گرتنـــەوەی  لـــە سـ
غـــازی ڕووســـیا، واڵتانـــی ئەوروپـــای ناچـــار كـــردووە 
بـــۆ پەنابردنـــە بـــەر بەكارهێنانـــی ســـووتەمەنیی وەك 
خەڵـــووزی بەردیـــن و نەوتـــی ڕەش و تەنانـــەت بڕینەوەی 
ناوچـــەدا، هەروەهـــا  لـــە هەندێـــك  دار و درەختیـــش 
بەرهەمهێنانـــی  وێســـتگەكانی  بەگەڕخســـتنەوەی 
كارەبـــا لـــە ڕێگـــەی كارلێكەرەكانـــی وزەی ئەتۆمـــی.
وزەی  ناتوانرێـــت  بارودۆخـــەدا  ئـــەم  بەرانبـــەر  لـــە 
ــە  ــە بـ ــەی دەربازبوونـ ــە ڕێگـ ــت كـ ــراو بكرێـ ــن كـ خاوێـ
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جەنگ و ناكۆكییە نێودەوڵەتییەكان ڕاسپاردە 
ژینگەییەكان لەبیر جیهان دەبەنەوە
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شـــێوەیەكی ڕێژەیـــی بـــۆ كەمكردنـــەوەی كاریگەریـــی 
زۆر  لـــە  هێشـــتا  هەرچەنـــدە  دەرهاویشـــتەكان، 
شوێنیشـــدا ســـەرچاوەی وزەی نوێبـــووەوە بەردەســـت 
نییـــە بـــە شـــێوەیەكی یەكســـان بـــۆ گشـــت واڵتـــان، 
ـــی ئابوورییەكـــی ســـەوزی  ـــۆ ئاینـــدە دابینكردن ـــەاڵم ب ب
بـــەردەوام هـــەر ئـــەوە دەخوازێـــت كـــە واڵتـــان دوور 
بكەونـــەوە لـــە جەنـــگ و ملمالنـــێ و بەرژەوەندیـــی 
تەســـكی ئابووریـــی و لـــە گلەیـــی و گازانـــدە لـــە 
ـــگاو  ـــرە هەن ـــەوەی هەرچـــی زووت ـــۆ ئ یەكـــدی كـــردن، ب
بۆیـــە  خاوێـــن.  وزەی  ســـەرچاوەی  بـــەرەو  بنێـــن 
ــان ســـاڵ گیـــرۆدەی  ــە دەیـ عێراقیـــش وەك واڵتێـــك كـ
ــە  ــووە، لـ ــەربازی بـ ــی سـ ــەڕ و ملمالنێـ ــگ و شـ جەنـ
ــی دوای  ــەرەو قۆناغەكانـ ــت بـ ــگاو دەنێـ ــتادا هەنـ ئێسـ
ـــە 2020/9/22  ـــە تایبـــەت دوای ئـــەوەی ل جەنـــگ، ب
پەرلەمانـــی عێـــراق ڕەزامەندیـــی دا كـــە عێـــراق بچێتـــە 

نێـــو ڕێككەوتننامـــەی پاریـــس.
بەپێـــی مـــاددەی 4 بڕگـــەی 12 لـــە ڕێككەوتننامەی 
پاریـــس، بەڵگەنامـــەی پشـــكدارییە نیشـــتمانییە دیـــار 
ـــە تۆمارێكـــدا  ـــت، ل ـــك دەینێرێ ـــراوەكان كـــە هـــەر واڵتێ ك

هەڵدەگیرێـــت. 
نیشـــتمانییە  پشـــكدارییە  بەڵگەنامـــەی 
دیاركراوەكانـــی عێـــراق كـــە هەرێمـــی كوردســـتانیش 
بەشـــدار  تیایـــدا  ژینگـــەوە  دەســـتەی  ڕێگـــەی  لـــە 
ــە  ــە 2021/10/15 دراوەتـ ــدا، لـ ــە ئامادەكردنیـ ــووە لـ بـ
ســـكرتاریەتی ڕێككەوتننامەكـــە، كـــە هەتـــا ئێســـتا 
پشـــكدارییە  بەڵگەنامـــەی  واڵت   194 نزیكـــەی 
ــتمانییە دیاركراوەكانـــی خۆیـــان تۆمـــار كـــردووە. نیشـ
بەڵگەنامـــەی پشـــكدارییە نیشـــتمانییە دیاركراوەكانـــی 
بـــۆ  نیشـــتمانی  لێژنـــەی  لەالیـــەن  كـــە  عێـــراق 
مـــاوەی  بـــۆ  هـــەوا  و  ئـــاو  گۆڕانكارییەكانـــی 
ــەی  ــاڵ كاری لەســـەر كـــراوە لەالیـــەن لێژنـ ــەش سـ شـ

نیشـــتمانی بـــۆ گۆڕانكارییەكانـــی ئـــاو و هـــەوا لـــە 
وەزارەتـــی ژینگـــەی عێـــراق و نوێنـــەری دەســـتەی 
ــتان و نوێنـــەری وەزارەتـــە  ژینگـــەی هەرێمـــی كوردسـ
ـــەی  ـــی بەرنام ـــراق و بـــە هاوكاری ـــی عێ پەیوەندیدارەكان
نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان بـــۆ گەشـــەپێدان كار لەســـەر 
ئامادەكردنـــی كـــراوە، دەســـتەی ژینگـــەی هەرێمـــی 
هاوشـــێوە  لێژنەیەكـــی  ســـەرۆكایەتیی  كوردســـتانیش 
دەكات لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا بـــۆ گۆڕانكارییەكانـــی 

ــەوا. ــاو و هـ ئـ
بەڵگەنامـــەی پشـــكدارییە نیشـــتمانییە دیاركراوەكانـــی 
عێـــراق بریتییـــە لـــە سیاســـەتی بـــااڵی عێـــراق بـــە 
هەرێمـــی كوردستانیشـــەوە لـــە بـــارەی گۆڕانكارییەكانـــی 
ئـــاو و هـــەوا بـــۆ مـــاوەی 10 ســـاڵی نێـــوان 2020 هەتـــا 

ـــی. 2030ی زایین
ــتمانییە  ــكدارییە نیشـ ــەی پشـ ــەم بەڵگەنامـ بەپێـــی ئـ
ڕووی  لـــە  ژینگەیـــی  سیاســـەتی  درێژخایەنـــە، 
گۆڕانكارییەكانـــی ئـــاو و هـــەواوە بـــۆ ســـااڵنی داهاتـــوو 
دیـــار دەكرێـــت لـــە عێـــراق و هەرێمـــی كوردســـتاندا، 
كـــە خـــۆی لـــە چڕكردنـــەوەی كارەكان دەبینێتـــەوە بـــە 
شـــێوازیی پلـــە بـــە پلـــە بـــۆ ڕووكردنـــە وزە نوێبـــووەوەكان 
مەبەســـتی  بـــە  خاوێـــن  وزەی  بەكارهێنانـــی  و 
كەمكردنـــەوە و دابەزاندنـــی دەرهاویشـــتە گەرمـــكارەكان 
ــەردەوام  ــەرەو ئابوورییەكـــی ســـەوزی بـ ــان بـ و هەنگاونـ
و، ئامادەكردنـــی كۆمەڵگەیەكـــی پارێـــزراو لـــە ڕووی 
ســـەقامگیریی  فەراهەمكردنـــی  و  ژینگەییـــەوە 

ژینگەیـــی بـــۆ نەوەكانـــی داهاتـــوو.
بـــەم جـــۆرە دەردەكەوێـــت ژینگـــە تەنیـــا لـــە ســـایەی 
ســـەقامگیری و ئاشـــتی و ئارامیـــدا پارێـــزراو دەبێـــت 
پێكدادانـــی  و  ملمالنـــێ  و  جەنـــگ  لەكاتـــی  و، 
سەربازییشـــدا، وێـــڕای زیانـــە گیانییـــەكان، ژینگـــە 

قوربانیـــی گـــەورەی جەنـــگ و پێكدادانەكانـــە.

ـی
سـ
ـــا
سیـ

بۆ گواڵنی نووسیوە
عەبدولڕەحمان سدیق
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خانمان 
دەستكەوتێكی مەزن 
لە كۆنگرەی 14ی 
پارتی تۆمار دەكەن
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پرســـی  لـــە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی 
ســـەرقافڵە  ئافرەتـــان  پێگـــەی  بـــە  گرنگیـــدان 
بـــووە و لـــە كۆنگـــرەی چـــوار بـــۆ یەكـــەم جـــار 
خانمێـــك بـــە هەڵبـــژاردن بـــوو بـــە ئەندامـــی لێژنـــەی 
پشـــكنین و چاودێـــری و لـــە شەســـتەكانی ســـەدەی 
بـــە  بـــوو  ســـەالم  شـــێخ  ناهیـــدەی  ڕابردووشـــدا 
ـــە كۆنگـــرەی  ئەندامـــی ســـەركردایەتیی پارتـــی و ل
13شـــدا پێنـــج ئافـــرەت وەك ســـەركردایەتیی پارتـــی 

و یەكێكیـــش بـــە یـــەدەگ هەڵبژێـــردران.
پڕۆگرامـــی  و  پەیـــڕەو  گوێـــرەی  بـــە  ئەمـــڕۆ 
كوردســـتان،  دیموكراتـــی  پارتـــی  پەســـەندكراوی 
ڕێـــژەی كۆتـــای ئافرەتـــان لـــە كۆمیتـــەی ناوەنـــدی 
پارتیـــدا بـــۆ 15% زیـــاد كـــرا، حـــەوت ئافـــرەت بـــە 
ــەی  ــی كۆمیتـ ــە ئەندامـ ــوون بـ ــان بـ ــی خۆیـ دەنگـ
ــان  ــەدەك دەستنیشـ ــو یـ ــش وەكـ ــدی و یەكێكیـ ناوەنـ

كـــرا. 
لـــە  و  زانكۆیـــە  مامۆســـتای  بابـــان  ئاشـــنا 
ـــەوە دەكات كـــە:  ـــۆ ئ ـــدا هێمـــا ب دەســـتپێكی وتەكانی
»كۆنگـــرەی پارتـــی كۆنگرەیەكـــی جیـــاواز بـــوو، 
لـــە پـــاش 1٢ ســـاڵ كـــە بـــە هـــۆكاری جیـــاواز 
كۆرۆنـــاوە  باڵوبوونـــەوەی  و  داعـــش  هاتنـــی  و 
دواخرابـــوو، بـــەاڵم خۆشـــبەختانە كۆنگـــرەی 1٤ 
بەســـترا و بـــە ســـەركەوتوویی ئەنجـــام درا. كۆنگـــرە 
ــكاری،  ــەوە و گۆڕانـ ــۆ تازەبوونـ ــوو بـ ــك بـ هۆكارێـ
ڕێژەیەكـــی  كۆنگرەیـــە  ئـــەم  خۆشـــحاڵییەوە  بـــە 
بەرچـــاو لـــە خانمـــان تیایـــدا بەشـــدار بـــوون، لـــە 
ـــان  ـــازاد و دیموكراســـیدا كێبڕكێی كەشـــوهەوایەكی ئ
كـــرد، خۆشـــبەختانە هەندێـــك لـــەو كاندیـــدە ئافرەتانـــە 

توانییـــان ســـەركەوتوو بـــن، هـــاوكات كۆمەڵێـــك 
گەنـــج لـــەو پرۆســـەیەدا ئامـــادە بـــوون و خۆیـــان 
ـــەك  ـــە گشـــتی جـــۆرە نوێبوونەوی ـــوو، ب ـــد كردب كاندی
و جیاوازییەكـــی بەرچـــاو و ئاشـــكرا بـــە كۆنگـــرەی 
1٤ی پارتییـــەوە دیـــار بـــوو، هەڵبژاردنـــی حـــەوت 
ئەنـــدام لـــە كۆمیتـــەی ناوەندیـــی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان لـــە ئافرەتـــان دەســـتكەوتێكی گرنـــگ 
ـــان پـــێ  ـــر بواری ـــان زیات و جێگـــەی بایەخـــە، كـــە ژن
بدرێـــت لـــە ســـەركردایەتیكردندا هاوبـــەش بـــن و لـــە 
ناوەنـــدی بڕیارەكانـــدا ئامادەییـــان هەبێـــت، ئـــەوەی 
گرنگـــە لـــە دوای كۆنگـــرە، كـــردار و ڕۆڵ بینینـــی 
ئـــەو كۆمەڵـــە ئافرەتەیـــە كـــە توانســـت و هەوڵـــی 
خۆیـــان بـــۆ چەســـپاندنی مافەكانـــی ژنـــان، خەمـــی 
ـــن  ـــت و داكۆكیكارێكـــی سەرســـەخت ب ـــان بێ یەكەمی
ـــاو بەدەســـتهێنانی یەكســـانی و دادپەروەریـــی  ـــە پێن ل
بـــۆ  نوێیـــان  كاری  و  بەرنامـــە  و  كۆمەاڵیەتـــی 
ئیـــدی  ئـــەوان  چونكـــە  هەبێـــت،  جێبەجێكردنـــی 
نوێنەرایەتیـــی ئافرەتانـــی نـــاو كۆمەڵگـــەی كـــوردی 
ـــەر  ـــت و لـــە بەرامب ـــتر دەبێ ـــان قورس دەكـــەن و ئەركی
ئافرەتانـــدا  ڕەواكانـــی  مافـــە  بەدەســـتهێنانی 
»ئـــەو  گوتیشـــی:  هەیـــە«.  بەرپرســـیاڕێتییان 
ئـــەم جـــارەی كۆنگـــرەی 1٤ی  گۆڕانكارییـــەی 
پارتـــی و بەرەوپێشـــچوونی ئاســـتی ئافرەتـــان لـــە 
حـــزب و ئۆرگانەكانـــدا هۆكارێكـــە بـــۆ نوێگەرایەتـــی 
و گۆڕانـــكاری لـــە داهاتـــووی پرۆســـەی سیاســـیدا، 
بـــۆ  ئـــەو هەنـــگاوە دەستپێشـــخەرییەكی گرنگـــە 
هاندانـــی بەشـــداری و هاوبەشـــیی زیاتـــری ئافرەتـــان 
لـــە بـــواری سیاســـی و حزبایەتیـــدا كـــە بتوانـــن 
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ـــداری  ـــی سیاســـی و چەك ـــە خەبات ـــژووی دروســـتبوونی ل ـــی مێ ـــە درێژای ـــی كوردســـتان ب ـــی دیموكرات  پارت
ــاوازدا تێپەڕیـــوە، كـــە هەریەكـــە لـــەو قۆناغانـــە  و هـــزری، بـــە چەندیـــن قۆناغـــی ســـەخت و دژوار و جیـ
وەرچەرخانـــی بەهێزبوونـــی كوردســـتان بـــوون. پارتـــی 1٤ كۆنگـــرەی بـــە ســـەركەوتوویی بەســـتووە، یەكەمیـــن 
كۆنگـــرەی لـــە 16ی ئابـــی 19٤6 لـــە شـــاری بەغـــدا بەســـترا. ڕۆژی )3ی نۆڤەمبـــەری ٢0٢٢(، 
كۆنگـــرەی 1٤ی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە شـــاری دهـــۆك بـــە بەشـــداریی نزیكـــەی هـــەزار ئەنـــدام 
بەڕێـــوە چـــوو. ئـــەوەی جێـــی ســـەرنجە ئەوەیـــە كـــە ڕێـــژەی ٢5%ی ئەندامانـــی كۆنگـــرە ئافـــرەت بـــوون. واتـــە 
ـــان ســـەركەوتنی گـــەورە تۆمـــار بكـــەن. بەشـــداربووانی  ـــە دەنگـــی خۆی ـــان ب ـــەدا توانیی ـــەم كێبڕكێی ـــان ل خانم

ـــڕن. ـــەو ســـەركەوتنە دەردەب ـــۆ ئ ـــان ب ـــاری گـــواڵن دڵخۆشـــیی خۆی ـــەی گۆڤ ـــەم ڕاپۆرت ئ

بە گشتی جۆرە نوێبوونەویەك و 
جیاوازییەكی بەرچاو و ئاشكرا 
بە كۆنگرەی 14ی پارتییەوە 
دیار بوو، هەڵبژاردنی حەوت 
ئەندام لە كۆمیتەی ناوەندیی 
پارتی دیموكراتی كوردستان لە 
ئافرەتان دەستكەوتێكی گرنگ و 
جێگەی بایەخە

ئەوەی گرنگە لە دوای كۆنگرە، 
كردار و ڕۆڵ بینینی ئەو كۆمەڵە 
ئافرەتەیە كە توانست و هەوڵی 
خۆیان بۆ چەسپاندنی مافەكانی 
ژنان، خەمی یەكەمیان بێت و 
داكۆكیكارێكی سەرسەخت بن لە 
پێناو بەدەستهێنانی یەكسانی 
و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی 
و بەرنامە و كاری نوێیان بۆ 
جێبەجێكردنی هەبێت
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بخـــەن  بەدیـــار  تواناكانیـــان  و  بدۆزنـــەوە  خۆیـــان 
و  بكەوێـــت  بەدیـــار  ماندووبوونیـــان  و  هـــەوڵ  و، 
ــت  ــر بدرێـ ــواری زیاتـ ــن و، بـ ــز نەخریـ ــر پەراوێـ چیتـ
ــچوونیان،  ــان و بەرەوپێشـ ــەلماندنی ئافرەتـ ــە خۆسـ بـ
دیـــارە هـــەر كۆمەڵگەیـــەك لەســـەر ئاســـتی جیهـــان 
ــراو  ــەم و پەراوێزخـ ــی كـ ــداریی ئافرەتـ ــژەی بەشـ ڕێـ
كۆمەڵگەیەكـــی  كۆمەڵگەیـــە  ئـــەو  ئـــەوا  بێـــت، 
ــار دەبێـــت،  ــوە دیـ ناكامـــە و كەموكـــوڕی زۆری پێـ
هـــاوكات بەرانبـــەر بـــە جێبەجێكردنـــی ڕێكەوتننامـــە 
دابینكردنـــی  بـــە  پەیوەســـت  نێودەوڵەتییەكانـــی 
مافەكانـــی ژنـــان و یەكســـانی و دادپـــەروەری و 
كاری سیاســـیی ژنـــان لـــە كایـــە گشـــتی و هەســـتیار 
ـــر گومـــان و  ـــە ژێ ـــەردەوام ل ـــار، ب و ناوەندەكانـــی بڕی

ــت«. ــری دەبێـ چاودێـ
د. نادیـــە تەلعـــەت ســـەرۆكی بەشـــی جوگرافیـــا لـــە 
كۆلیـــژی ئادابـــی زانكـــۆی ســـەالحەدین، ســـەبارەت 
بـــە هەمـــان پـــرس ســـەرەتا بـــە بۆنـــەی ســـەركەوتنی 
ـــە ســـەرۆك  كۆنگـــرەی 1٤ی پارتـــی، پیرۆزبایـــی ل
ـــی ســـەرۆك و  ـــی و هـــەردوو جێگران مســـعود بارزان
تـــەواوی ئەندامانـــی كۆمیتـــەی ناوەنـــدی دەكات و 
پیرۆزبایـــی لـــە خانمـــان دەكات بـــۆ تۆماركردنـــی 
كۆنگـــرە  لـــە  گەورەیـــەی  ســـەركەوتنە  ئـــەو 
بەدەســـتیان هێنـــا، هـــاوكات گوتـــی: »خانمـــان 
دیموكراتـــی  پارتـــی  سیاســـیی  كایـــەی  لەنـــاو 
كوردســـتان هـــەر لـــە ســـەردەمی دروســـتبوونیەوە 
تاوەكـــو ئەمـــڕۆ ڕۆڵێكـــی كارا و بەرچاویـــان گێـــڕاوە 
ــی كار  ــە جێبەجێكردنـ ــوو كات لـ ــڕن، هەمـ و دەگێـ
و ئەركەكانیـــان پێشـــەنگن و ڕۆڵـــی خانمـــان لـــە 
بەڕێوەبردنـــی پرۆســـەی سیاســـی هاوشـــانی ڕۆڵـــی 
پیاوانـــە«. گوتیشـــی: »هێنانـــە پێشـــەوەی خانمـــان 
لـــە كۆنگـــرەی  پاڵپشـــتیكردنیان  و بەشـــداری و 
ـــی  ـــەن ســـەرۆك مســـعود بارزان ـــدا لەالی 1٤ی پارتی
كـــە مەرجەعـــی كوردانـــە گرنگییەكـــی تایبەتـــی 
پـــێ دراوە، ئەمـــەش دەرخـــەری ئـــەو ڕاســـتییەیە 
كـــە پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە گشـــت 
كایـــە سیاســـییەكاندا بـــاوەڕی تـــەواوی بـــە هێـــز و 
تواناكانـــی خانمـــان هەیـــە. ئومێـــدەوار و خوازیـــارم 
متمانـــەی  خانمـــان  داهاتـــوو  قۆناغەكانـــی  بـــۆ 
زیاتریان پێ ببەخشـــرێت و بەرپرســـیارێتی باشـــتریان 
پـــێ بســـپێردرێت، تاوەكـــو هەنـــگاو بـــە هەنـــگاو 
ــاوان لـــە تۆماركردنـــی ســـەركەوتنی  هاوشـــانی پیـ

ــن. خوازیاریـــن«. ــدار بـ یەكجارەكـــی بەشـ

ناســـك ســـەعید بەرپرســـی ڕاگەیاندنـــی یەكێتیـــی 
لـــەوە دەكاتـــەوە  ئافرەتانـــی كوردســـتان، جەخـــت 
كـــە »پارتـــی وەكـــو حزبێكـــی كاریگـــەر و خـــاوەن 
كوردســـتاندا،  لـــە  و  ناوچەكـــە  لـــە  هەژمـــوون 
بـــۆ  جیـــاوازی  دنیابینیـــی  و  ڕۆئیـــا  هەمیشـــە 
تـــەواوی ئـــەو پرســـانە هەبـــووە كـــە ڕووبـــەڕووی 
ــە  ــان یەكێكـ ــی ئافرەتـ ــە پرسـ ــۆ نموونـ ــەوە، بـ دەبێتـ
ســـاتەوەختی  لـــە  پارتـــی  كـــە  پرســـانەی  لـــەو 
دامەزراندنیـــەوە بـــە گرنگییـــەوە ســـەیری كـــردووە، 
كاتێـــك یەكێتیـــی ئافرەتانـــی كوردســـتان لەســـەر 
دادەمەزرێـــت،  بـــاوك  بارزانیـــی  ڕاســـپاردەی 
ــرەت  ــت ئافـ ــی دەیەوێـ ــە پارتـ ــە كـ ــانەی ئەوەیـ نیشـ
بەشـــدارییەكی كارای لـــە پرۆســـەی سیاســـی و 
جیاوازتـــر  هەبێـــت،  ئاراســـتەكردنی  و  پالندانـــان 
لـــە هەمـــوو حزبەكانـــی دیكـــە پارتـــی پێگەیەكـــی 
بەهێـــزی بـــۆ ئافـــرەت دانـــاوە و یەكـــەم ئافـــرەت كـــە 
هاتـــە نـــاو ســـەركردایەتی پارتـــی خوالێخۆشـــبوو 
ناهیـــدەی شـــێخ ســـەالم بـــوو، ئەمـــەش وای كـــردووە 
كـــە هەمیشـــە پارتـــی ببێتـــە ناوەندێـــك كـــە تێیـــدا 
ــتەی  ــەو ئاسـ ــە ئـ ــكات و بگەنـ ــە بـ ــرەت گەشـ ئافـ
كـــە خۆیـــان دەیانەوێـــت، تاوەكـــو لـــە چوارچێـــوەی 
ـــە،  ـــی هەی ـــڕوای پێ ـــی ب ـــە پارت ـــەی ك ـــەو ئەجندای ئ
موماڕەســـەی كاری سیاســـیی خۆیـــان بكـــەن«.
ــدا گوتـــی:  ــژەی وتەكانیـ ــە درێـ ــەعید لـ ــك سـ ناسـ
»ئەمـــڕۆ لـــە كۆنگـــرەی 1٤ی پارتیـــدا ئافرەتـــان 
بەشـــداربوون،  كۆنگـــرە  لـــە   %15 ڕێـــژەی  بـــە 
ئەمـــەش ئـــەوە دەگەیەنێـــت كـــە پارتـــی لەگـــەڵ 
ـــگاو دەنێـــت،  ڕەوتـــی پێشـــكەوتنەكانی ســـەردەم هەن
ئـــەو ڕێژەیـــەش تەنیـــا بـــۆ نـــاو كۆنگـــرە نییـــە، 
بەڵكـــو دواتـــر ئـــەو دەســـەاڵتە شـــۆڕ دەبێتـــەوە بـــۆ 
نـــاو دامەزراوەكانـــی دیكـــەش، ئەمـــەش بـــۆ هەمـــوو 
ئافرەتـــان جێگـــەی دڵخۆشـــییە، لـــە هەمـــان كاتیشـــدا 
ئەمـــە دیوێكـــی جوانـــی پارتـــی پیشـــانی جیهـــان 
ـــەوا حزبێكـــی تەمـــەن 76 ســـاڵ،  ـــەوەی ك دەدات، ب
ـــرن و پێشـــكەوتوو،  ـــە عەقڵییەتێكـــی مۆدێ ـــەاڵم ب ب
بـــاوەڕی بـــەوە هەیـــە كـــە دەبێـــت ئافـــرەت ئـــەو 
كاراكتـــەرە بەهێـــزە بێـــت كـــە بـــە حەقیقـــی ڕۆڵـــی 
خـــۆی ببینێـــت. بۆیـــە جارێكـــی دی ئافـــرت لـــە 
ـــرەوە  ـــووح و گوڕوتینێكـــی زیات ـــە تم ـــدا ب ـــاو پارتی ن
كاردەكـــەن و دەتوانـــن وەكـــو كاراكتەرێكـــی ســـەرەكی 
ڕۆڵـــی یەكالكـــەرەوە ببینـــن و وێنایەكـــی جـــوان 

پیشـــانی كوردســـتان و جیهـــان بـــدەن«.
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ئەو گۆڕانكارییەی ئەم جارەی 
كۆنگرەی 14ی پارتی و 

بەرەوپێشچوونی ئاستی ئافرەتان 
لە حزب و ئۆرگانەكاندا هۆكارێكە 

بۆ نوێگەرایەتی و گۆڕانكاری لە 
داهاتووی پرۆسەی سیاسیدا

هەر كۆمەڵگەیەك لەسەر ئاستی 
جیهان ڕێژەی بەشداریی ئافرەتی 

كەم و پەراوێزخراو بێت، ئەوا 
ئەو كۆمەڵگەیە كۆمەڵگەیەكی 
ناكامە و كەموكوڕی زۆری پێوە 

دیار دەبێت

خانمان لەناو كایەی سیاسیی 
پارتی دیموكراتی كوردستان هەر 

لە سەردەمی دروستبوونیەوە تاوەكو 
ئەمڕۆ ڕۆڵێكی كارا و بەرچاویان 

گێڕاوە و دەگێڕن
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لە خانەقین تەعریب گەیشتووەتە 
ئاستێك 24 قوتابخانەی كوردی 

داخراون و خەریكە خوێندنی كوردی 
بەرەو نەمان دەچێت

ـــن  ـــی چەندی ـــەر، هێشـــتا كێشـــەی چۆڵبوون ـــی 16ی ئۆكتۆب ـــج ســـاڵ بەســـەر ڕووداوەكان ـــی پێن دوای تێپەڕبوون
گونـــدی ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی ئیـــدارەی هەرێمـــی كوردســـتان چارەســـەر نەبـــووە و كێشـــەی 
ــی عێـــراق لـــە  ــی بەعـــس و ڕزگاركردنـ ــاوە. لـــە دوای ڕووخانـــی ڕژێمـ دیكەشـــی بـــە دوای خۆیـــدا داهێنـ

ــووە. ــر بـ ــردن چڕتـ ــەت بەعەرەبكـ دیكتاتۆریـ
لـــە ســـنووری قـــەزای خانەقیـــن مەترســـیی تەعریـــب بـــە ئاشـــكرا لـــە زیادبووندایـــە و لـــە دوای ڕووداوەكانـــی 
16ی ئۆكتۆبـــەر ٤٢80 خێزانـــی كـــورد، ٢٤ گونـــدی ســـنووری ناوچـــە جێناكۆكەكانـــی دیالەیـــان چـــۆڵ 
كـــردووە و عـــەرەب تێیـــدا نیشـــتەجێ كـــراون. لـــە بەدواداچوونێكـــی گۆڤـــاری گـــواڵن ســـەبارەت بـــەو پیالنـــە 

ناڕەوایـــە هاوواڵتییانـــی دانیشـــتووی خانەقیـــن بەمجـــۆرە بـــاس لـــە كێشـــەكە دەكـــەن.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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خانەقیـــن شـــارێكی كوردییـــە و دەكەوێتـــە باشـــووری 
ـــە  ـــە چـــوار ناحی ـــان و ل ـــدارەی گەرمی ـــی ئی ڕۆژهەاڵت
پێـــك دێـــت كـــە بریتیـــن لـــە )خانەقیـــن، مەیـــدان، 
ــە. ــدی قەزاكەیـ ــن ناوەنـ ــوو( و خانەقیـ ــۆ، قۆڕەتـ بەمـ
نـــوێ  بەمیكانیزمێكـــی  تەعریـــب  دەبیندرێـــت  وەك 
كاریگەریـــی  پرۆســـەیەش  ئـــەم  و  بەردەوامـــە 
زیاتـــری لەســـەر گۆڕینـــی دیمۆگرافیـــای ناوچـــە 
ــم. هەیـــە.  ــدارەی هەرێـ ــتانیەكانی دەرەوەی ئیـ كوردسـ
دوو  بـــە  تەعریـــب  مەترســـیی  ڕووداوەكان  بەپێـــی 
ناوچانـــەی  ئـــەو  یەكەمیـــان  دەڕوات،  ئاراســـتەدا 
ـــەواوی  ـــە ت ـــەری خانەقیـــن كـــە تاوەكـــو ئێســـتا ب دەوروب
نێـــو  گەڕەكەكانـــی  دووەمیـــان  نەكـــراون،  تەعریـــب 
شـــارەكەیە. ناحیـــەی ســـەعدییە، جەلـــەوال و مەندەلـــی 
بـــە تـــەواوی تەعریـــب كـــراون و كوردیـــان تێـــدا نەمـــاوە، 
ئێســـتا ناوچەكانـــی دەوروبـــەری قـــەزای خانەقیـــن 
هەڕەشـــەی تەعریبكردنیـــان لەســـەرە كـــە بریتیـــن لـــە 
پەلكانـــە.  و  كانـــی ماســـی  نەفتخانـــە،  مێخـــاس، 
قوتابخانـــەی   ٢٤ ئاســـتێك  گەیشـــتووەتە  تەعریـــب 
كـــوردی  داخـــراون و خەریكـــە خوێندنـــی  كـــوردی 

بـــەرەو نەمـــان دەچێـــت.
لـــە دوای خیانەتـــی 16ی ئۆكتۆبـــەر لـــە ناوچـــە 
هەرێمـــی  ئیـــدارەی  دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی 

كوردســـتان پڕۆســـەی تەعریـــب بەشـــێوەی جیاجیـــا 
بەردەوامـــی هەیـــە و حكومەتـــی عێراقیـــش رێگـــری 

لـــە تەعریبەكـــە نـــاكات.
لـــە كاتێكـــدا خانەقیـــن و ناحییەكانـــی ســـەعدییە، 
جەلـــەوال، جەبـــارە، قەرەتەپـــە و مەندەلـــی بەشـــێكن 
لـــە ســـنووری مـــاددەی 1٤0ی دەســـتووری عێـــراق، 
دەكـــەن  داوا  ناوچەكـــە  كوردانـــی  بەرامبـــەردا  لـــە 
گواســـتنەوەی نفـــوس لـــە ناوچەكانـــی دیكـــەوە بـــۆ 
ئـــەو ناوچەیـــە رابگیرێـــت، چونكـــە گواســـتنەوەی 

نفـــوس، پێچەوانـــەی مـــاددە دەســـتورییەكانە.
خانەقیـــن بـــە درێژایـــی مێـــژووی پـــڕ ســـەروەریی 
قۆناغـــە  لـــە  داوە،  زۆری  قوربانـــی  گەلەكەمـــان 
ــب و  ــاید و تەعریـ ــەرووی )جینۆسـ ــەختەكاندا رووبـ سـ

تەرحیل(بووەتـــەوە. 
رووبـــەرە فراوانەكـــەی ئـــەم شـــارە 180 كیلۆمەتـــرە، 
هـــەر لـــە مەندەلـــی و شـــارەبانەوە درێـــژ دەبێتـــەوە تـــا 
ســـنووری شـــارەوانی كـــەالر و ناحیەكانـــی ســـەعدییە 
و جەلـــەوال و قۆڕەتـــوو و مەیـــدان و بەمـــۆ و قەرەتەپـــە 
و جەبـــارە، یەكەمیـــن قۆناغـــی ئەنفـــال لـــە ســـاڵی 
ــە  ــر لـ ــرد و زیاتـ ــەوە دەســـتی پێكـ ــە خانەقینـ 1975 لـ
ـــزران و  ـــدران و خەڵكەكـــەی راگوێ ـــد رووخێن 160 گون
خاكەكەشـــی تەعریـــب كـــرا، بەڕادەیـــەك لـــە ناوەنـــدی 
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شـــاریش هێرشـــەكانی تەعریـــب و ڕاگواســـتن زۆر 
بەهـــۆكاری  ئەمـــەش  پێكـــرد،  دەســـتی  بەتونـــدی 
كـــوردن  خانەقیـــن  دانیشـــتووانی  زۆربـــەی  ئـــەوەی 
و  گرنگـــی  شـــارەكەش  جوگرافیـــای  پێگـــەی  و 
بایەخـــی خـــۆی هەیـــە، ئـــەم شـــارە لـــە مێـــژووی كـــۆن 
و نزیكـــدا دەروازەی عێـــراق بـــووە بـــۆ رۆژهەاڵتـــی 
ـــە پیتـــڕۆڵ و غـــاز  ـــدە ب ئاســـیا، ناوچەیەكـــی دەوڵەمەن
ـــە  ـــە پیت ـــەوەی خاكەكـــەی ب ـــر، جگـــە ل ـــی ت و كانزاكان

ــارە. ــتوكاڵ لەبـ و بـــۆ كشـ
بـــاس  ســـەرەتا  كـــەالری،  كاروان  ڕۆژنامەنـــووس 
لـــەوە دەكات كـــە: »دۆخـــی خانەقیـــن پێـــش 16ی 
دوو دۆخـــی  ئۆكتۆبـــەر  پـــاش 16ی  و  ئۆكتۆبـــەر 
دۆخـــی  ئۆكتۆبـــەر  16ی  پێـــش  جیـــاوازن،  تـــەواو 
ناوچـــە كوردســـتانییەكان بـــە گشـــتی و خانەقیـــن 
بـــەاڵم  بـــوو،  بـــە تایبەتـــی دۆخێكـــی ســـەقامگیر 
دوای ئـــەو ڕووداوە تـــەواو ناجـــۆر بـــووە، دوای 16ی 
ـــاوەی  ـــە م ـــە ل ـــەیەی ك ـــەو پرۆس ـــەر و دوای ئ ئۆكتۆب
ـــرد  ـــێ ك ـــردوودا دەســـەاڵتدارانی بەغـــدا دەســـتیان پ ڕاب
ـــە  ـــن ل ـــەری خانەقی ـــی دەوروب ـــی گوندەكان ـــۆ داماڵین ب
ــتا  ــراوە، ئێسـ كـــورد، كـــە نزیكـــەی 90% جێبەجـــێ كـ
دەوروبـــەری  لـــە  كـــە  گوندانـــەی  ئـــەو  زۆربـــەی 
خانەقینـــن، بـــە تایبـــەت ئـــەو گوندانـــەی دەكەونـــە 
ـــە و ناوچـــەی  ـــەرەو دیال ـــن ب بەشـــی باشـــووری خانەقی
ــدراون، جەلـــەوالش  ــورد داماڵـ ــە كـ ــەواو لـ مەندەلـــی تـ
كـــە بەشـــێكە لـــە خانەقیـــن پێشـــتر ڕێـــژەی كـــورد تێیـــدا 
85% بـــوو، بـــەاڵم ئێســـتا 5%یـــش نییـــە، مەندەلـــی و 
ـــن  ـــە ئێســـتادا خانەقی ـــە هەمـــان شـــێوە. ل ســـەعدیەش ب
حەشـــدی شـــەعبی و ســـوپای عێـــراق و ئیســـتیخبارات 
و كۆمەڵێـــك دامـــەزراوەی حكومەتـــی عێراقـــی تێدایـــە، 
ـــی  ـــە خەریكـــی تەعریبكردن ـــە پرۆس ـــەردەوام ب ـــەوان ب ئ
خانەقینـــن، خوێندنـــی كـــوردی نەمـــاوە و قوتابخانـــە 
ئەگـــەر  ئێســـتادا  لـــە  داخـــراون،  كوردییـــەكان 
میدیاكارێـــك بچێتـــە خانەقیـــن و فۆكـــس بخاتـــە ســـەر 
ــەر گیانـــی  ــە سـ ــەوا مەترســـی دەكەوێتـ ــەكان، ئـ كێشـ
ـــەوە. بەشـــبەحاڵی خـــۆم  ـــەڕووی هەڕەشـــە دەبێت و ڕووب
دوو مانگـــە ناتوانـــم بچمـــە خانەقیـــن بـــە هـــۆی ئـــەوەی 
هەڕەشـــەم لـــێ كـــراوە، پێشـــتر دوو پـــەروەردە هەبـــوو، 
ـــەر  ـــەوەی دی س ـــوو، ئ ـــتان ب ـــە كوردس ـــەر ب ـــان س یەكی
بـــە دیالـــە بـــوو. لـــە ئێســـتادا پەروەردەكـــەی كوردســـتان 
كاری پـــێ ناكرێـــت، ســـەرەڕای هەمـــوو ئەوانـــەش 
مـــاددەی هۆشـــبەر و تلیاكێكـــی زۆر بـــاڵو بووەتـــەوە و 

گەنجێكـــی زۆر ئالـــوودەی بـــوون«.
چاالكـــی سیاســـی ڕزگار مەحمـــوود ئامـــاژە بـــەوە 
دەكات كـــە »خانەقیـــن پێـــش 16ی ئۆكتۆبـــەر لـــە 

ــە  ــوو، چونكـ ــەقامگیر بـ ــەواو سـ ــەوە تـ ڕووی ئەمنییـ
ئەمنییەتی شـــار پێشـــمەرگە و ئاســـایش دەیپاراســـتن و 
خەڵكیـــش هاوكاریـــی ئـــەو هێزانـــەی دەكرد. پێشـــمەرگە 
ـــە ئیـــدارەی  ـــە هاوكاریـــی پۆلیســـی خانەقیـــن ســـەر ب ب
گەرمیـــان كۆنتڕۆڵـــی شـــاری دەكـــرد، تـــا ڕاددەیەكـــی 
باشـــیش حزبـــە كوردییـــەكان لەگـــەڵ یەكتـــر تەبـــا 
بـــوون، لـــە بەرانبەریشـــدا خەڵكـــی خانەقیـــن خەڵكێكـــی 
ئاشـــتیخوازن و حەزیـــان لـــە پێكـــەوە ژیـــان بـــوو، بـــەاڵم 
ئەمـــە لـــە پـــاش 16ی ئۆكتۆبـــەر گـــۆڕا، هێزێكـــی 
ـــن  ـــەالی خەڵكـــی خانقی ـــە ل ـــە ك ـــە ناوچەك نامـــۆ هاتن
هیـــچ كات قابیلـــی قبووڵكـــردن نەبـــوون، بۆیـــە ســـێ 
ڕۆژی یەكەمـــی دوای 16ی ئۆكتۆبـــەر ســـێ جـــار 
دژی هێـــزی داگیركـــەر خۆپیشـــاندان كـــرا و، لـــەو 
خۆپیشـــاندانە دوو شـــە هیـــد و بیســـت بریندارمـــان دا، 
كەچـــی نـــە ڕاگەیانـــی كـــوردی و نـــە حكومەتـــی 
ـــوون. ئێســـتا حـــەوت  ـــم پاڵپشـــتی ئـــەم خەڵكـــە نەب هەرێ
فەوجـــی حەشـــدی شـــەعبی و چەنـــد فەوجێكـــی 
ـــە  ـــان ب ـــی خانەقین ـــی ئەمنی ـــی مەلەف جەیشـــی عێراق
دەســـتەوەیە، جگـــە لـــە هێـــزی دیكـــەی ئەمنـــی وەك 
ــی  ــداری، كەچـ ــی و ئیـ ــی و ئەمنـ ــی فیدڕاڵـ پۆلیسـ
چونكـــە  بپارێـــزن،  خانەقیـــن  ئەمنییەتـــی  ناتوانـــن 
خەڵكـــە هاوكارییـــان ناكـــەن. ئەوانـــە بـــە هێزێكـــی 
غەریـــب و نامـــۆ دەناســـرێن، ڕۆژ نییـــە حادیســـەیەك 
ـــان خەریكـــی  ـــە زۆربەی ـــەو هێزان ـــەدات، چونكـــە ئ ڕوون
گەندەڵیـــن و ســـەرقاڵی قاچـــاخ و بازرگانیكردنـــن 
بـــە مـــاددە هۆشـــبەرەكانن.« وتیشـــی: »خانەقیـــن 
ــە،  ــی تێدایـ ــە كارگەیەكـ ــا و نـ ــە كۆمپانیـ ــارێكە نـ شـ
زۆربـــەی خەڵكەكـــەی بێـــكار و هـــەژارن و هـــەر كەســـێ 
فەرمانبـــەر، یـــان پێشـــمەرگە و ئاســـایش نەبێـــت لـــە 

برســـان دەمرێـــت«.
كـــە  دەكاتـــەوە  لـــەوە  جەخـــت  مەحمـــوود  ڕزگار 
و  كوردپـــەروەرن  خانەقیـــن  »دانیشـــتووانی 
ــە دوو  ــەكان ئەمـ ــە كوردییـ ــتن، بـــەاڵم حزبـ خاكپەرسـ
ـــن  ـــە خانەقی ـــن و پشـــت ل ـــێ دێڵ ـــن بەج ـــارە خانەقی ج
دەكـــەن، ئەنـــدام و كادر و بەرپـــرس و ئەفســـەری 
پلـــەدار كـــە لـــە ئەساســـدا خەڵكـــی خانەقینـــن، لـــە 
ئێســـتادا خانەقینیـــان چـــۆڵ كـــردووە و لـــە هەولێـــر 
و ســـلێمانی نیشـــتەجێن. خانەقیـــن قەزایـــە، كەچـــی 
پارێـــزگاری دیالـــە دائیـــرەی خانەنشـــین و پاســـپۆرت 
ـــە،  ـــی قەزای ـــەوەش حەق ـــە ئ ـــەوە ك ـــەوال دەكات ـــە جەل ل
بێـــت،  خانەقیـــن  تابعـــی  كـــە  ناحیەیـــەك  نـــەك 
ــتادا بـــە هـــۆی خیانەتـــی 16 ی  چونكـــە  لـــە ئێسـ
ــراوە و زۆربـــەی  ــەرەوە جەلـــەوال تەرعیـــب كـ ئۆكتۆبـ
بـــۆ  دانیشـــتووانەكەی عەرەبـــن و حكومـــەت كار 
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لە دوای ڕووداوەكانی 16ی 
ئۆكتۆبەر 4280 خێزانی كورد، 
24 گوندی سنووری ناوچە 
جێناكۆكەكانی دیالەیان 
چۆڵ كردووە و عەرەب تێیدا 
نیشتەجێ كراون

دۆخی خانەقین پێش 16ی 
ئۆكتۆبەر و پاش 16ی ئۆكتۆبەر 
دوو دۆخی تەواو جیاوازن، پێش 
16ی ئۆكتۆبەر دۆخی ناوچە 
كوردستانییەكان بە گشتی و 
خانەقین بە تایبەتی دۆخێكی 
سەقامگیر بوو، بەاڵم دوای ئەو 
ڕووداوە تەواو ناجۆر بووە

ئێستا زۆربەی ئەو گوندانەی كە 
لە دەوروبەری خانەقینن، بە 
تایبەت ئەو گوندانەی دەكەونە 
بەشی باشووری خانەقین بەرەو 
دیالە و ناوچەی مەندەلی تەواو 
لە كورد داماڵدراون
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كـــوردەكان نـــاكات، بـــەم شـــێوەیە بـــڕوات، خانەقیـــن 
دەبێتـــە شـــارەدێ و جەلـــەوالش دەبێتـــە قـــەزا«.

و  دەڤەرەكەیـــە  میدیاكارێكـــی  گـــەردی  بێریڤـــان 
ئەویـــش یەكێكـــە لـــەو هـــەزاران كەســـەی كـــە لـــە 
ڕەوش و دۆخـــی سیاســـی و كۆمەاڵیەتیـــی خانەقیـــن 
نیگەرانـــە و هـــەر لـــەو بارەیـــەوە دەڵێـــت: »ئافـــرە 
ـــی  ـــە هەمـــوو بوارەكان ـــازادن ل ـــن زور ئ ـــە خانقی ـــان ل ت
كاركـــردن و لـــە هەمـــوو جومگەكانـــی ژیـــان و ئەگـــەر 
ـــردن،  ـــە كارك ـــن ل ـــر نی ـــن، كەمت ـــاوان نەب ـــە پی ـــر ل زیات
واتـــە لـــە هەمـــوو قوژبنێـــك ئافرەتـــان كار دەكـــەن و 
بـــەو هۆیەشـــەوە خـــاوەن ئابووریـــی خۆیانـــن و زۆر 
جاریـــش ئەركـــی ماڵـــەوە دەكەوێتـــە ســـەر خۆیـــان و 
لـــە پیـــاوان زیاتـــر كار دەكـــەن. كـــەم ئافـــرەت هەیـــە 
لـــە خانقیـــن كـــە خـــاوەن بڕوانامـــە نەبێـــت و دوو ســـێ 
ـــگای  ـــواری داوە جێ ـــەوەش ب ـــەر ئ ـــت، ه ـــان نەزانێ زم
ـــە  ـــەت ل ـــەوە، تەنان ـــە هەمـــوو شـــوێنێك بكەن ـــان ل خۆی

نـــاو حـــزب و كاری سیاســـییش«.
كـــە  دەكاتـــەوە  لـــەوە  جەخـــت  گـــەردی  بێریڤـــان 
هـــەر  بێـــكارن.  »گەنجانـــی خانەقیـــن زۆربەیـــان 
ـــدا  ـــە حكومەت ـــی ل ـــن مووچەیەك ـــە خانەقی كەســـێك ل
دەكرێـــت«.  حیســـاب  بێـــكار  بـــە  ئـــەوا  نەبێـــت، 
هـــاوكات دەڵێـــت: لێـــرە بـــۆ گەنجـــان و منـــدااڵن 
هیـــچ شـــتێك نییـــە خۆیـــان پێـــی ســـەرقاڵ بكـــەن، 
نـــە شـــوێنی خۆشـــگوزەرانی، نـــە شـــاری یـــاری 
و پـــارك و نـــە كافتریـــا، بـــەو هۆیـــەوە زۆرینـــەی 
هۆشـــبەر  مـــاددەی  بـــۆ  پەنایـــان  گەنجەكانمـــان 
دیـــواردا  چـــوار  نـــاو  لـــە  مندااڵنیـــش  بـــردووە، 
زیندانـــی بـــوون و ئەوانیـــش بـــە جۆرێـــك لـــە جـــۆرەكان 

ئالـــوودە بـــوون، ئـــەوان ئالـــوودەی پۆپجـــی و ئایپـــاد 
و مۆبایلـــن. بەداخـــەوە كوردانـــی ناوچەكـــە لـــە دوای 
خـــراپ و  بارودۆخێكـــی  لـــە  ئۆكتۆبـــەرەوە  16ی 
مەترســـیداردان، خانەقیـــن پـــڕ بـــووە لـــە مـــاددەی 
هۆشـــبەر و پـــڕە لـــە خەڵكـــی بێگانـــە و خەڵـــك بـــە 
ترســـەوە دێـــت و دەڕوات، وەكـــو ســـەردەمی بەعـــس 
ــن جارێكـــی  ــرە و خەریكـ ــە ناجێگیـ دۆخـــی ناوچەكـ
دی ناوچەكـــە تەعریـــب بكـــەن و خوێندنـــی كـــوردی 
لـــە لێـــواری لەناوچووندایـــە. هاوواڵتییانـــی خانەقیـــن 
ـــە  ـــەوان ل ـــن، ئ ـــاندن و گرتن ـــر هەڕەشـــەی ترس ـــە ژێ ل
ترســـی گیانـــی خۆیـــان و منداڵەكانیـــان بـــە ناچـــاری 
خانەقیـــن چـــۆل دەكـــەن، ئەوانەشـــی كـــە ناتوانـــن جێـــی 
بهێڵـــن، چوونەتـــە نـــاو حەشـــدی شـــەعبی و حزبـــە 
عێراقییـــەكان، ئەوانەشـــی ئەكتیڤـــن و كوردایەتـــی 
پەنجەكانـــی  ژمـــارەی  لـــە  ژمارەیـــان  دەكـــەن، 
دەســـت ڕەت نـــاكات«. گوتیشـــی: »لـــە ڕێگـــەی 
لـــە حكومەتـــی  داواكاریـــن  گۆڤـــاری گواڵنـــەوە 
هەرێمـــی كوردســـتان خزمەتگـــوزاری پێشـــكەش بـــەو 
ناوچانـــە بـــكات و بایەخـــی زیاتـــر بـــە كوردنشـــینانی 
خانەقیـــن بـــدات، هەروەهـــا چارەســـەری بێكاریـــی 
گەنجـــان بـــكات لـــە ڕێگـــەی ڕەخســـاندنی هەلـــی 
كار بۆیـــان، ئەویـــش لـــە ڕێگـــەی كردنـــەوەی كارگـــە 
ـــەوە  ـــای جۆراوجـــۆر، چونكـــە ئەگـــەری ئ و كۆمپانی
هەیـــە لـــە داهاتـــوودا خانەقیـــن چـــۆل بكرێـــت و بـــە 
یەكجـــاری تەعریـــب بكرێـــت، هەروەهـــا پێویســـتە 
بـــۆ  بگەڕێنـــەوە  خانەقیـــن  بەرپرســـانی  و  كادیـــر 
خانەقیـــن بـــۆ ئـــەوەی تـــرس و دڵەڕاوكێـــی خەڵكەكـــە 

بڕەوێننـــەوە«.
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جەلەوالش كە بەشێكە لە 
خانەقین پێشتر ڕێژەی كورد تێیدا 

85% بوو، بەاڵم ئێستا 5%یش 
نییە، مەندەلی و سەعدیەش بە 

هەمان شێوە

لە ئێستادا ئەگەر میدیاكارێك 
بچێتە خانەقین و فۆكس بخاتە 

سەر كێشەكان، ئەوا مەترسی 
دەكەوێتە سەر گیانی و ڕووبەڕووی 

هەڕەشە دەبێتەوە

خانەقین پێش 16ی ئۆكتۆبەر لە 
ڕووی ئەمنییەوە تەواو سەقامگیر 

بوو، چونكە ئەمنییەتی شار 
پێشمەرگە و ئاسایش دەیپاراستن و 
خەڵكیش هاوكاریی ئەو هێزانەی 

دەكرد
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لە حەمە هاشمـەوە، ڕووتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاری
بڕگەیەكی  یان  وشە  ڕەگی  لە  زاراوەیەك  هەر 
و  سووك  كورد  بێت،  گرت  سەرچاوەی  كوردییەوە 
بیانییە،  وشەیەكی  ئەبستراكت  دەگات.  تێی  ئاسان 
كوردیدا  زمانی  فەرهەنگی  نێو  لە  خۆی  جێی  تا 
دەگات،  تێی  كوردێك  هەموو  ئەوەی  تا  دەكاتەوە، 
)ڕووتكاری(  زاراوەی  من  دەوێت.  زۆری  كاتێكی 

لە  دەكەم، كە  پێشنیار  )ئەبستراكت(  زاراوەی  بری  لە 
ڕەگی وشەی )ڕووت(ـەوە هاتووە. كرۆكی واتاش لەم 
جووت زاراوەیەدا، داماڵین و ڕووت كردنەوەی فۆرمە لە 
شێوەی باوی خۆی. نیگاركێشی ڕووتكار )ئەبستراكت( 
باوی شت  و  بەردیدە  شێوەی  و  ڕواڵەت  دەدات  هەوڵ 
تێپەڕێنێت، مەبەستیەتی فۆرم و فیگەر لە ڕواڵەت و 

لـــەوەی دواییـــن پیشـــانگای هونەرمەنـــد  بـــەر 
ـــە تشـــرینی یەكەمـــی  ـــم، كـــە ل حەمـــە هاشـــم ببین
2022دا لـــە هۆڵـــی میدیـــا - هەولێـــر كرایـــەوە، 
هێنـــدە لـــەو ڕەوتـــەی هونـــەرەوە نزیـــك نەبـــووم، 
بـــە گومانـــەوە لـــە هـــەر تابلۆیەكـــم دەڕوانـــی 
ـــا  ـــەوە كێش ـــاوی ڕووتكاریی ـــە ن ـــەی ب ـــە خاوەنەك ك
بێتـــی. بڕواشـــم وا بـــوو، هونەرمەنـــدی نیگاركێـــش 
لـــە بـــێ بەهرەیـــی و دەســـت كورتیـــی خـــۆی 
ــی  لـــە هونـــەری نیـــگاردا، پەنـــا بـــۆ گەمەیەكـ
هونەرێكـــی  وەك  ئنجـــا  دەبـــات،  ڕەنگســـازی 
بـــااڵ، بـــە نـــاوی ڕووتـــكاری )ئەبستراكت(ــــەوە، 
بـــە ئێمـــەی هـــەواداری هونـــەری دەفرۆشـــێتەوە. 
ئـــەم بۆچوونـــە پەیوەســـت بـــە كاری بەشـــێكی زۆر 
ـــا..؟  ـــۆ ن ـــت. ب ـــێ دەچێ ـــی ت ـــدان ڕێ ـــە هونەرمەن ل
هونەرمەنـــد هەیـــە لـــە هێڵـــكاری و ڕەنگســـازیدا 
دەســـتەپاچە و ناتوانایـــە، ناتوانـــێ بـــە بەژنـــی 

بـــۆ  ڕووتـــكاری  هەڵزنێـــت،  نیـــگاردا  هونـــەری 
ئـــەو دەبێتـــە پەنـــا و پەســـارێك، دەیكاتـــە بەهانـــە 
و  خـــۆی  بەهرەیـــی  بـــێ  پاســـاوێك، خەوشـــی  و 
دەشـــارێتەوە.  ئـــەودا  پەنـــای  لـــە  ناتواناییەكـــەی 
ـــە پیشـــانگایەكەی حەمـــە هاشـــم  باشـــە چ شـــتێك ل
وای كـــرد مـــن وەك هونـــەر دۆســـتێك بۆچوونـــم 

بگۆڕێـــت؟ هـــەر خـــۆم واڵم دەدەمـــەوە.
ـــەم  ـــە یەك ـــە، ل ـــگار ئەوەی خەســـڵەتێكی ســـەرەكیی نی
نیـــگادا، تـــۆ بڵـــێ هـــەر بـــە دەم یـــەك ســـەرنجەوە، 
هەســـتی بینـــەر ڕاو بـــكات، لـــە دنیـــای دەوروبـــەری 
داببڕێـــت و كەمەندكێشـــی نێـــو جیهانـــی ســـتاتیكای 
ـــەو  ـــی ئ ـــە تابلۆیەكان ـــكات. حەمـــە هاشـــم ل خـــۆی ب
پیشـــانگایەیدا، ئـــەو مەرجـــەی بەجـــێ گەیانـــدووە. 
چاوێكـــی ئاشـــنای هونـــەر و دیدەیەكـــی مەشـــقەندەی 
ــان  ــە دەیـ ــرە بـ ــار، بگـ ــار و دوو جـ ــە جـ ــتاتیكا، بـ سـ
جاریـــش، لـــە تەماشـــا كردنـــی تابلۆیەكانـــی تێـــر 
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ئا/ تاریق كارێزی
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لە حەمە هاشمـەوە، ڕووتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاری
شێوەی من و تۆ پێی ئاشنا، دابماڵێت، بە ڕەگەزی 
ڕەنگ تابلۆ گەاڵڵە دەكات، دەروازەیەكی دیكە بە 
چاوگی  ئەمانە  دەكاتەوە.  نیگاردا  هونەری  ڕووی 
لە  ڕووتكارین  ڕەوتی  كردنی  كار  تێزی  و  تیۆری 
دیكەی  بوارێكی  و  هونەر  هەر  لە  و  شێوەكاری 

زانیندا بێت.

تابلۆیەكانـــی  پێكهاتـــەی  و  ڕەنـــگ  نابێـــت. 
ـــە داڕشـــتندا فرەییەكـــی  ـــوون. ل ـــش ب ســـەرنج ڕاكێ
ــە  ــی لـ ــۆری زیاتریشـ ــك و مانـ ــە تەكنیـ زۆری لـ
گەاڵڵـــە كردنـــدا كـــردووە. بابـــەت بـــە گشـــتی و 
وەك گوتـــاری پیشـــانگایەكە، كـــە بـــە دەوری 
كێشـــە خەمێكـــی مرۆڤانـــەدا دەخوالیـــەوە، هێنـــدەی 
دەروونـــی  لـــە  ئـــەوی  بەرهەمەكانـــی  دیكـــە 
ـــان و  ـــەكار هێن ـــە ب ـــەو ل ـــردەوە. ئ ـــك دەك ـــەر نزی بین
دانانـــی ڕەنگـــدا كارامەییەكـــی زۆری نوانـــدووە، 
ــك  ــتووەتە ڕوو. تەكنیـ ــڕی خسـ ــی چـ ئەزموونێكـ
ــد  ــەو دەوڵەمەنـ ــە الی ئـ ــردن لـ ــتایلی كار كـ و سـ
ـــە شـــێوەیەكی  ـــی ب ـــرە جەمســـەرە، وشـــە و دەق و ف
داهێنەرانـــە و تایبـــەت لـــە تابلـــۆدا بـــەكار هێنـــاوە. 
ــوو ئەمانـــە ڕەگـــەزی گرنـــگ و پاڵپشـــتن  هەمـ
بـــۆ ســـتایلی ڕووتكارانـــەی كار كردنـــی ئـــەو وەك 

ــێك. نیگاركێشـ

55ژمارە )1341(  2022/11/14

ری
ونە
ه



ژمارە )1341(  562022/11/14

ری
ونە
ه

تایلۆر سویفت ژمارەیەكی پێوانەیی تۆمار كرد

ســـویفت  تایلـــۆر 
یەكـــەم  بـــووە 
هونەرمەنـــدی ئافـــرەت 
كـــە  مێـــژوودا،  لـــە 
هەمـــوو  گۆرانییەكانـــی 
پێگەكانـــی لـــە ڕیزبەنـــدی ١0 
ـــكادا  باشـــترین گۆرانییەكانـــی ئەمری

. داگیركـــردووە
بـــەم كارە، پێـــش هـــاوڕێ ئەمریكییەكـــەی 
لـــە مانگـــی  پێشـــتر  كـــە  )درەیـــك( كەوتـــووە، 
ئەیلولـــی ســـاڵی 202١ دا ژمـــارەی پێوانەیـــی نـــۆ 
تاكـــە  لـــە چارتـــی ١0  ســـەرەكییەكانی  تاكـــە گۆرانییـــە 

هەبـــووە. ســـەرەكییەكاندا  گۆرانییـــە 
پێـــش ئـــەو، بیتڵـــز لـــە ســـاڵی ١٩٦٤دا ڕیكـــۆردی هەشـــت گۆرانیـــی 

ســـەرەكیی لـــە ١0 گۆرانیـــی ســـەرەكیدا بـــوو.
ـــن  ـــۆی نوێتری ـــكادا بەه ـــی ئەمری ـــە چارت ـــویفت ل ـــی س زاڵبوون
كـــە   Midnight بەنـــاوی  خۆیەوەیـــە  ئەلبوومـــی 
ئەلبوومـــی  خێراتریـــن  بـــووە  ســـاڵی 2022دا  لـــە 

فرۆشـــراو.
گۆرانیبێـــژە تەمـــەن 32 ســـاڵەكە بـــە گۆرانییەكەی 
لـــە  یەكەمـــی  پلـــەی  هیـــرۆ«  »ئەنتـــای 
لیســـتەكەدا بەدەســـت هێنـــا، كـــە بـــە خێرایـــی لـــە 

ئەپڵیكەیشـــنی تیـــك تۆكـــدا بـــاو بـــووەوە.
لیســـتەكە گۆرانییەكانـــی ئەلبوومەكانـــی وەك الڤانـــدەر 
هـــاز، مـــارۆن، ســـنۆ ئـــۆن زە بیـــچ، بیجوێڵـــد و كارمـــا 

ـــت. لەخۆدەگرێ
هـــەر ١3 گۆرانییەكانـــی نوێتریـــن گۆرانیـــی ســـویفت بەنـــاوی 
ــتی ١5  ــدا، لیسـ ــایی خۆیـ ــانی ئاسـ ــە وەشـ »Midnight« لـ

ـــردووە. ـــر ك ـــە ســـەرەكییەكانی داگی گۆرانیی
ســـویفت هەوادارانـــی سەرســـام كـــرد، كاتێـــك ئەلبوومـــە نوێیەكـــەی 

لـــە كۆتـــا خولەكـــی خەاڵتـــی ڤیدیـــۆ میوزیكیـــی ئێـــم تـــی 
ڤـــی ســـاڵی 2022 لـــە ســـەنتەری پرۆدێنســـێڵ لـــە 

ـــە مانگـــی  ـــی نیوجرســـی ل ـــە ویالیەت ـــۆرك ل نیوی
ئابـــدا ڕاگەیانـــد.
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ـــی  ـــە درێژای ـــە ب ـــەو، ك ـــەوی بێخ ـــی)١3 ش ـــە چیرۆك ـــەی ب ـــەو ئەلبوومەك ئ
ـــی شـــیرین(  ـــاو ترســـناك و خەون ـــەوە( و )گەشـــتێك بەن ژیانمـــدا باوبووەت

وەســـف دەكات.
ئـــەم دەســـتكەوتە پێدەچێـــت ئاماژەیـــەك بێـــت بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو 

كـــە  پۆپانـــەی  ئـــەو گۆرانییـــە  بـــۆ  ئەســـتێرەیە گەڕاوەتـــەوە 
دوای  ئـــەوەش  بـــووە،  بەناوبانـــگ  كۆرۆنـــا  پەتـــای  پێـــش 

و  ئێڤەرمـــۆر  میوزیـــك  فۆلـــك  ئینـــدی  گۆرانییەكانـــی 
لـــە ســـاڵی 2020دا باوكرانـــەوە. كـــە  فۆلكلـــۆر 

ــی  ــۆی هەڵمەتێكـ ــەركەوتنەكانی بەهـ ــە سـ ــێك لـ بەشـ
ــەی  ــە ئەلبوومەكـ ــوو، كـ ــەوە بـ ــی بازرگانییـ زیرەكـ

كۆكـــراوە  و  شـــێوەی ژمـــاردن  بـــە چەندیـــن 
باوكرایـــەوە، لـــە نێویانـــدا چـــوار گۆرانـــی 

لـــە وەشـــانی ڤینێـــل كـــە یەكەیەكـــی 
یـــەك كاتژمێریـــی گۆرانـــی پێـــك 

دەهێنـــن.
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ــتییە ئاشـــكرا  ــەو ڕاسـ ــە ئەلجونـــدی ئـ ــەر نادیـ ــە ئەكتـ خانمـ
دەكات كـــە ئایـــا لـــە ماڵپـــەڕی تیـــك تـــۆك ئەكاونتێكـــی فەرمـــی 
هەیـــە یـــان و ئامـــاژەی بـــەوەدا كـــە هیـــچ ئەكاونتێكـــی فەرمـــی لـــە 

ـــە. تیـــك تۆكـــدا نیی
نادیـــە ئەلجونـــدی لـــە هەژمـــاری فەرمـــی خـــۆی لـــە 

تـــۆڕی كۆمەاڵیەتـــی ئینســـتاگرام نووســـیویەتی: هیـــچ 
ـــەم پەیجـــەش  ـــە، ئ ـــۆك نیی ـــك ت ـــە تی ـــم ل هەژمارێكـــی فەرمی
كـــە بـــاو بۆتـــەوە هیـــچ پەیوەندییەكـــی بـــە منـــەوە نییـــە، هەروەهـــا 
دژی هیـــچ هەوادارێـــك نیـــم كـــە لـــە پەیجەكانـــی لیـــا كار بـــكات، 

بـــەاڵم پێویســـتە وابێـــت ئـــاگادار بـــم كـــە پەیجـــی فانەكانـــە و بـــە زمانـــم 
ـــاكات. ـــە ن قس

نادیـــە زیاتـــر وتـــی: بـــەم زووانـــە پەیجێكـــی فەرمـــی لـــە تیـــك تـــۆك دروســـت دەكـــەم 
و هـــەر پەیجێـــك بـــە زمانـــم قســـە بـــكات بـــە هـــەر شـــێوەیەك بێـــت لـــە هەمـــوو تـــۆڕە 

كۆمەاڵیەتییـــەكان دادەخرێـــت.
ســـەبارەت بـــە نهێنیـــی جوانییەكـــەی وتـــی: » پێویســـتە بـــەردەوام لـــە وەرزشـــكردن 
و كەســـێك بیـــت كـــە بـــەردەوام ژیانـــی خـــۆش بوێـــت و ئەمـــەش نهێنیـــی 
ـــە گرنـــگ وەربگـــرن. ـــە ب ـــەو بابەتانان ـــان ئ جوانییەكەمە،هیـــوادارم هەمـــوو ئافرەت
شـــایەنی باســـە نادیـــە ئەلجەنـــدی لـــەم دواییانـــەدا، لـــە فێســـتیڤاڵی درامـــای 

قاهیـــرە، خەاڵتێكـــی وەرگرتبـــوو بـــۆ مێـــژووی هونـــەری خـــۆی.
لەبـــارەی خۆشەویســـتی هونەرمەنـــد بـــۆ كارەكـــەی نادیـــا دەڵـــێ: پێویســـتە 
ـــە پێكهاتەكانـــی  ـــە كاتـــەوە، هەروەهـــا ل ـــد بێـــت بەتایبەتـــی ب ئەكتـــەر زۆر پابەن

فۆتۆگرافـــی و وێنـــە تێبـــگات، و ســـوود لـــە ئەموونـــی ئەســـتێرەانی پێـــش 
خـــۆی وەربگرێـــت.

سەرچاوە:مسراوی

نادیە بەردەوام وەرزش 
دەكات و ژیانی خۆشدەوێت
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دیمەنی منداڵە
 ئاوارەكان دەمگریەنێت

ئەحالم حەجی بۆ گواڵن: 

لە سەردانێكی ئەم دواییەی خانمە راگەیاندكار و شاجوانی 
پێشووی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ شاری هەولێر، 

چەند پرسیارێكمان ئاراستەی كرد دەربارەی كاری 
مۆدێل و راگەیاندن و چەند پرسێكی تایبەت بە 

خۆی، ئەویش بەم شێوەیە وەاڵمی داینەوە.

* بۆچی دەركەوتنت لە سنووری فاشیون تێپەڕ ناكات؟
- رەنگە لەبەر ئەوە بێت كە من زیاتر خۆم لەو جۆرە بەرنامانەدا 
دەبینمەوە كە گرنگی بە جلوبەرگ و جوانی دەدەن، هەروەها 

من خۆیشم عاشقی جلوبەرگی جوانم.
پێشكەشیان  كە  بەرنامانەی  لەو  هەیە  جێگیرت  پێوەرێكی  هیچ   *

دەكەیت؟
بكەم  پێشكەش  بەرنامەیەك  نادەم  هەوڵ  شتێك  هەر  لە  بەر   -
لە  كە  دەكات  لێ  وام  ئەمەش  نەبم،  سەركەوتوو  تیایدا  كە 
هەموو الیەكەوە لەو بەرنامەیە ووردببمەوە، چونكە دەمەوێت 
و،  بینەر  بۆ  بێت  نوێ  كە  بكەم  پێشكەش  بەرنامەیەك 
كاتێك بۆ یەكەم جار دەیبنێت هەست نەكات كە پێشتر 
لە السایی  بێت  واتە دوور  بینیوە،  بەرنامەیەی  ئەو 
كردنەوە و بینەر بێزار نەكات، من ئەو كارانەم دەوێت 
كە تایبەت بن بە خۆم و ناوی من و بەرنامەكەم 
رازیكردنی  من  ئامانجی  چونكە  بن،  گونجاو 

بینەرە.
زۆر  جەماوەرە  ئەو  سەرنجی  توانیوتە  چۆن   *

رابكێشیت؟
- لەوانەیە هۆكارەكەی ئەوە بێت كە من خۆم 
زۆر ماندوو دەكەم لە پێناو سەركەوتنی كارەكەم 
چونكە  شێوە،  باشترین  بە  پێشكەشكردنی  و 
ئامانجی من دۆزینەوەی ئەو شتانەیە كە بینەر 

ئارەزوویان دەكات.
رۆژهەاڵتی  شاجوانی  بە  هەڵبژاردنت   *
لە  گەیاندی  پێ  سوودێكی  چ  ناوەڕاست 

ژیانتدا؟
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- سەركەوتنم لە بواری پێشكەشكردنی بەرنامەی فاشیون 
و دواتریش لە بواری شاجوانیدا، وای كرد كە متمانەی 
بهێنم،  دەست  بە  جەماوەر  خۆشەویستیی  و  میدیاكان 
رووبەڕووی  لەوانەیە  گرانبەهایە،  سەروەتێكی  ئەمەش 
گرفت ببمەوە، بەاڵم شانازیی پێوە دەكەم، چونكە توانیومە 
ناوی خۆم و خانەوادەكەم و ئااڵی واڵتەكەم بەرز بكەمەوە 

لە كۆڕ و كۆبوونەوە نێودەوڵەتییەكاندا.
بووە  گەڕان  ئایا  كرد،  راگەیاندن  لە  رووت  بۆچی   *
ئامانجێكی  دوای  بە  گەڕانە  یان  دەرفەت  بەدوای 

دیاریكراودا كە تا ئێستا نەتدۆزیوەتەوە؟
- خۆشەویستیم بۆ جلوبەرگ و فاشیون دەگەڕێتەوە بۆ 
سەردەمی منداڵیم، بە پێچەوانەی خوشكەكانم، هەمیشە 
دایكم بە دەستی منەوە دەینااڵند بەهۆی جلوبەرگەوە، ئەم 
خۆشەویستییە لە ناخی مندا چەكەرەی كرد تا گەیشتمە 
ئەو ئاستەی ببم بە یەكێك لە مۆدێلە ناسراوەكانی زۆر 
زۆر  شارەزاییەكی  كرد  وای  ئەمەش  جیهانی،  ماركەی 
پەیدا بكەم و دەرگاكانی لەبەردەممدا وااڵ كرد، یەكێك لەو 
دەرگایانەش راگەیاندن بووە، بەاڵم ئەمەش بە شێوەیەكی 
و  بم  خۆم  خودی  دەربڕی  كە  بووە  ئەوە  لەبەر  گشتی 

بەهرەكانم دەربخەم.
* پێتوایە لەم بوارەدا سەركەوتوویت؟

- دەكرێت ئەو پرسیارە ئاراستەی بینەران بكرێت، چونكە 
بكەن،  من  سەركەوتنی  هەڵسەنگاندنی  ئەوان  پێویستە 
بەاڵم پێموایە سەركەوتووم لە ئەنجامی ئەو ئەركە زۆرەی 

كە كێشاومە لەپێناو سەركەوتنی كارەكانم.
لە  و  كەسی  ئاستی  لەسەر  چین  سوورەكانت  هێڵە   *

بواری كاردا؟
- من كەسێكی بە جورئەتم لە هەنگاوەكانم بەرەو دواڕۆژ، 
نەبێت،  پێی  قەناعەتم  كە  بدەم  ئەنجام  كارێك  نامەوێت 
ژیانێكی ئاسایی دەژیم بێ ئەوەی هیچ گۆڕانكارییەك 
ئەوەی  بۆ  بدەم،  ئەنجام  تایبەتیمدا  ژیانی  سیستمی  لە 
چۆنم  من  بكەومەوە،  دوور  دیكە  كەسانی  رەخنەی  لە 

دەمەوێت هەر ئاوا بم.
* روخساری جوان چ سوودێكی هەیە بۆ كچە بێژەرێك؟
ئەویش  بنرێت،  پێدا  ددانی  پێویستە  هەیە  راستییەك   -
ئەوەیە كە بێژەری كچ پێویستە جوان بێت بۆ ئەوەی بە 
بەاڵم  بینەر،  بێت الی  كراو  قبوڵ  و  دەربكەوێت  جوانی 
پێویستە لەگەڵ ئەو جوانییەدا خاوەن رۆشنبیرییەكی باش 
و ئاگاداری بابەتەكان بێت، واتە تەنیا خوێنەر نەبێت بۆ 

ئەوە بابەتانەی دەخرێنە پێشی و بۆی ئامادە دەكرێن.
بێژەری  بۆ  نەهامەتییە  یان  نیعمەتە،  جوانی  پێتوایە   *

كچ؟
نیعەمەتە،  بەخشیبین  پێی  خودای گەورە  هەر شتێك   -

جوانییش یەكێك لەو نیعمەتانە، پێویستە مرۆڤ بە 
قبوڵ  خۆیی  جوانییەكەی  قەناعەتەوە 
كچە  بۆ  بابەتەكە  پێویستە  بەاڵم  بێت، 
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ئەكتەرێك، یان بێژەرێك جیاواز بێت، نابێ ئەوەشمان بیر 
جیاوازە،  مرۆڤەكان  بۆچوونی  و  بیركردنەوە  كە  بچێت 
كەسێكی  بەاڵم  بێت،  جوان  كەسێكدا  چاوی  لە  رەنگە 
دیكە بە جیاواز بتبینێت، بەشێوەیەكی گشتی من وای 

نابینم كە جوانی نەهامەتی بێت بۆ ئافرەت.
* خاڵە الوازەكانت چین؟

و  مرۆڤایەتییەوە  الیەنی  لە  هەستیاریم  زۆر  لەوانەیە   -
گەورەترین خاڵی الوازی من ئەوە بێت.

* چۆن گوزارشت لە خۆشییەكانت دەكەیت؟
- من بە سرووشتی خۆم كەسێكی هێمنم، تەنانەت كاتێك 
خۆشیش دەردەبڕم، بینینی خەڵك بە دڵخۆشی وا دەكات 
بەتایبەتی  بكەم،  ئاسوودەیی  و  كامەرانی  بە  هەست 
ئەمە  ئەگەر  جا  بم  خۆشییەكانیان  هۆكاری  من  كاتێك 
كارە  رێگەی  لە  یان  بێت،  راگەیاندنەوە  رێگەی  لە 
)احالم  رێكخراوی  چوارچێوەی  لە  كە  خێرخوازییەكانم 

الگفولە(ەوە پێشكەشیان دەكەم.
* ئەی چی دەتگریەنێت؟

ژیانی  لە  ئێستا  كە  ترسناكەكان  دیمەنە  لە  زۆر   -
بەتایبەتی  بگریم،  دەكات  لێ  وام  دەیانبینین  رۆژانەمان 
دیمەنی منداڵە ئاوارەكان كە بەهۆی جەنگەوە دەناڵێنن، 
شەڕانەوە  بەو  پەیوەندییان  هیچ  ئەوان  كە  جەنگێك 
سەردانی  من  جەنگ،  قوربانیی  بوونەتە  بەڵكو  نەبووە، 
كەمپەكانی ئاوارەكانم كرد و هەست بە ئازارەكانیان دەكەم.
* بۆچوونت سەبارەت بە یارییەكانی مۆندیال كە بەردەوام 

یارییەكانی  بەتایبەتی  دەكەیت،  یارییەكان  سەیری 
مەغریب چییە؟

هاندەرە  لە  بووم  یەكێك  من  بێگومان   -
و  مەغریب  هەڵبژاردەی  سەرسەختەكانی 
و  نەبوون  سەركەوتوو  ئەوەی  سەرەڕای 
بەاڵم  دی،  نەهێنا  ئێمەیان  خەونەكانی 
دوای  لە  بەاڵم  دەكەم،  پێوە  شانازییان 
مەغریب هاندەری هەڵبژاردەی فەرەنسام، 
سااڵنێكی  و  دەژیم  واڵتە  لەو  چونكە 
بردووە،  بەسەر  لەوێ  تەمەنم  زۆری 

هەروەها لە بواری یاریكردنیش 
بەهێزە  هەڵبژاردەیەكی 
پاڵێوراوێكی  پێموایە  و 
بەدەستهێنانی  سەرەكیی 

مۆندیالە.
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دیمانە: كارزان كانەبی

رەجەب عەبدولڕەحمان:
یاریزانی گۆڕەپان و مەیدان

هەمیشە لە هەوڵدام 
خزمەتی وەرزشی قەزای 
بەردەڕەش و كوردستان بكەم

یاریی گۆڕەپان و مەیدان تاكو ئێستا نەچووەتە قۆناغێكی 
باش لە شارەكانی كوردستان، ئەویش بەهۆی نەبوونی پاڵپشتی 
دارایی باش و نەبوونی یاریزانی زۆر لەم یارییەدا، 
ژمارەیەك لە شارەكانی كوردستانیش هەوڵی بەردەوامیان 
هەیە بۆ ئەوەی یاریزانی ئاست بەرز لەم یارییە 
دروست بكەن، بەاڵم نەبوونی پاڵپشتی، یاریزان و 
كەسە دڵسۆزەكانیش سارد دەكاتەوە، یەكێك لە یاریزانە 
بەتواناكانی ئەم یارییە لە قەزای بەردەڕەش ڕەجەب 
عەبدول رەحمانە، لەدایكبووی ساڵی 1993ی قەزای 
بەردەڕەشە، پێشتر بۆ یانەكانی زێرەڤانی و ئااڵ و زانكۆی 
زاخۆش یاریی كردوە، خاوەنی بڕوانامەی بەكالۆریۆسە لە 
پەروەردەی وەرزش، ماوەی شەش ساڵە خولی خۆبەخش بۆ 
بەهێزكردنی توانای جەستەیی و ڕاهێنانە بەراییەكان دەكاتەوە، 
ئێمەش لە نزیكەوە چەند پرسیاریكمان لێ كرد ئەوەیش بەم جۆرە 
وەاڵمی پرسیارەكانی گۆڤاری گواڵنی دایەوە.
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ـــە  ـــدان چـــۆن دەبینـــی ل ـــان و مەی * ئاســـتی یاریـــی گۆڕەپ
شـــارەكانی كوردســـتان؟

- ئـــەم یارییـــە پشـــتگوێ خـــراوە، چەنـــد یانەیـــەك كـــە 
بـــە پەنجـــەی دەســـت دەژمێردرێـــن لـــە كوردســـتان هـــەن، 
بـــەاڵم زیاتـــر دوو یانـــە ناســـراون كـــە خزمەتـــی ئـــەم جـــۆرە 
پێشـــمەرگەی  )یانـــەی  ئەوانیـــش  كـــردووە،  وەرزشـــەیان 
ســـلێمانی و ســـیروانی نوێـــی كچـــان( گەلێـــك هـــۆكار و 
فاكتـــەری وەك نەبوونـــی پاڵپشـــتی دارایـــی و ڕاهێنـــەری 
بەتوانـــا و شـــوێنی گونجـــاو بـــۆ ئەنجامدانـــی مەشـــق و 
ڕاهێنـــان هـــەن، كـــە یانەكانـــی دیكـــەش وەكـــو پێویســـت 
نەتوانـــن خزمەتـــی وەرزش و وەرزشـــوانانی ئـــەو یارییـــە 

ــەن. بكـ
* ئەنجامدانـــی پاڵەوانێتـــی كـــەم تـــا چەنـــد دەبێتـــە هـــۆكار 

بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە بەرەوپێـــش نەچێـــت؟
ـــزان  - بێگومـــان كاریگەریـــی نەرێنـــی دەبێـــت، چونكـــە یاری
لـــە  دەدات،  ئەنجـــام  ڕاهێنانـــەكان  و  مەشـــق  بـــەردەوام 
ـــك  ـــاڵێك جارێ ـــد س ـــان چەن ـــت ی ـــی نەبێ ـــەردا پاڵەوانێت بەرامب
ئەنجـــام بدرێـــت، بەمـــەش حـــەز و خولیـــای یاریـــزان ڕوو لـــە 

الوازبـــوون و لەناوچـــوون دەكات.
* پێـــت باشـــە چـــی بكرێـــت، بـــۆ بەرەوپێشـــبردنی ئـــەم 

یارییـــە، تایبـــەت بـــۆ ئافرەتـــی وەرزشـــكار؟
- پرســـیارێكی جوانـــە، ئەگـــەر بمانەوێـــت ئـــەم یارییـــە 
ــام  ــی ئەنجـ ــااڵنە پاڵەوانێتـ ــتە سـ ــن، پێویسـ ــش ببەیـ بەرەوپێـ
بـــۆ  ڕەوشـــتبەرز  كەســـایەتیی  هەڵبژاردنـــی  بدرێـــت، 
ـــك  ـــۆ دای ـــە ب ـــر متمان ـــان، دوات ـــی مەشـــق و ڕاهێن ئەنجامدان
ـــتێكی  ـــە دەس ـــان ل ـــە رۆڵەكانی ـــن، ك ـــاوكان دروســـت بكەی و ب
ـــە  ـــەوەی باشـــی نیی ـــە بیركردن ـــە، كۆمەڵگـــەی ئێم ئەمیندای
بـــۆ وەرزشـــی كچـــان، هەروەهـــا میدیـــاكان ســـیمایەكی 
ـــی وەرزشـــی  ـــۆ بەرەوپێـــش بردن ناشـــرین پێشـــكەش دەكـــەن، ب
ــت  ــەم بكرێـ ــاو فەراهـ ــێكی گونجـ ــتە كەشـ ــان پێویسـ ئافرەتـ
و یاریـــگای تایبـــەت هەبێـــت، یاریـــزان ســـەرجەم كات و 
ـــە، پێویســـتە  ـــەم یاریی ـــۆ ئ ـــات ب ـــی پشـــتگوێ دەخ ئەركەكان
لـــە بەرامبـــەردا پاداشـــتی ماندووبوونـــی خـــۆی وەربگرێـــت.

* گرفتی ئەم یارییە لە چی دەبینی؟
- نەبوونـــی پاڵەوانێتـــی و نەبوونـــی یاریـــگا و نەبوونـــی 
ڕاهێنـــەری بەتوانـــا و نەبوونـــی متمانـــە بـــە كەســـایەتییەكان.

* بۆچی لەم یارییە دووركەوتیتەوە؟
ــت  ــان دەسـ ــر هیچمـ ــان زیاتـ ــە زیـ ــەوە لـ ــە رووی داراییـ - لـ
نەكـــەوت، لـــە كاتـــی هەبوونـــی چاالكییەكانـــدا زۆرجـــار 
كـــرد  وای  ئەمـــەش  دەچـــووم،  خـــۆم  ئەركـــی  لەســـەر 
ــە  ــووم بـ ــر بـ ــم، دواتـ ــەر ڕاهێنانەكانـ ــە سـ ــەری بكاتـ كاریگـ
فەرمانبـــەر كاتـــی گونجـــاوم نەبـــوو بـــۆ مەشـــق و ڕاهێنـــان، 
بـــۆ بەردەوامبـــوون لـــە ژیـــان مـــرۆڤ پێویســـتی بـــە الیەنـــی 
دارایـــی هەیـــە، ئێمـــە زۆر كـــەم پشـــتگیریمان دەكـــرا بۆیـــە 

ــەم بـــۆ تەندروســـتی خـــۆم. ــان دەكـ ــا ڕاهێنـ ــتا تەنیـ ئێسـ

 * وەكـــو پاڵەوانێكـــی ڕابـــردوو بـــە نیـــازی چیـــت بـــۆ 
خـــۆت؟ داهاتـــووی 

ـــەوەی خزمەتـــی  ـــۆ ئ - بەداخـــەوە كـــەس پاڵپشـــتی نەكـــردم ب
شـــارەكەم بكـــەم و نـــاوی شـــارەكەم ئاشـــنای هەمـــووان بكـــەم، 
وەكـــو خـــۆم هەمیشـــە لـــە هەوڵـــدام خزمەتـــی وەرزشـــی 
قـــەزای بـــەردەڕەش و كوردســـتان بكـــەم، ســـااڵنە ڕاهێنـــان 
بـــە چەندیـــن قوتابـــی دەكـــەم لـــە زانكـــۆی پـــەروەردەی 
وەرزش و پەیمانگـــەی پـــەروەردەی وەرزشـــی لـــە كوردســـتان.
بـــە  پشـــت  كوردســـتان  یانەكانـــی  ئـــەوەی  لەگـــەڵ   *

ببەســـتن؟ بیانـــی  ڕاهێنەرانـــی 
- نەخێـــر، كەســـانی ئاســـت بەرزمـــان هەیـــە پشـــتگیری 

بكرێـــن لـــە ڕاهێنـــەری بیانـــی زۆر باشـــترن.
بەرپرســـی  الیەنـــی  بـــۆ  نیـــارت  پێـــش  و  داواكاری   *

وەرزشـــی؟
-بەڕاســـتی ســـیمای وەرزشـــی كوردســـتان زۆر ناشـــرین 
كـــراوە، بۆیـــە زۆر پێویســـتە بەرپرســـانی وەرزشـــی بـــۆ ئـــەم 
بابەتـــە بێنـــە ســـەر خـــەت و كـــەم و كورتییـــەكان چارەســـەر 

بكـــەن، النیكـــەم بـــا ویژدانـــی خۆیـــان ئاســـوودە بكـــەن.
* خەونی وەرزشیت چییە وەكو وەرزشكارێك؟

- خەونـــی مـــن ئـــەوە بـــوو ببـــم بـــە یاریزانێكـــی جیهانـــی، 
بـــەاڵم بەهـــۆی نەبوونـــی پاڵپشـــتی دارایـــی و نەبوونـــی 

پاڵەوانێتـــی نەمتوانـــی.
ــت،  ــی بوویـ ــی وەرزشـ ــازی پەرتووكێكـ ــە نیـ ــەك بـ * ماوەیـ

پرۆژەكـــەت بـــە كـــوێ گەیشـــت؟
بەناونیشـــانی )یارییـــە بچووككـــراوەكان و  پەرتووكـــەم   -
بەشـــێك لـــە ڕاهێنانـــەكان لـــە قۆناغـــی كۆتایـــی دایـــە( 
تایـــپ و دیزایـــن و پێداچوونـــەوەی بـــۆ كـــراوە، پشـــتیوان بـــە 
خـــودا بـــەم نزیكانـــە بـــە چـــاپ دەگەیەندرێـــت و دەكەوێتـــە 

بـــەر دەســـتی خوێنـــەران.
* بەرنامـــەت چییـــە بـــۆ هەســـتانەوەی یاریـــی گۆڕەپـــان 

ــدان؟ و مەیـ
ــووە،  ــتگیریم نەبـ ــەاڵم پشـ ــە، بـ ــووە و هەیـ ــەم هەبـ - بەرنامـ
ــە  ــە، ئایـ ــم هەیـ ــی یاریزانـ ــای پێگەیاندنـ ــەوە توانـ بەدڵنیاییـ
ئەمـــە بەتەنیـــا كەســـێك دەكرێـــت ئەگـــەر پاڵپشـــتیت نەبێـــت، 

ــر. ــان نەخێـ بێگومـ
* گرێبەســـتت پێشـــكەش كـــراوە لـــە یانەكانـــی دیكـــەی 

كوردســـتان؟
- بەڵـــی، یانـــەی وەرزشـــیی بـــەردەڕەش هەوڵـــی دا بـــۆ 
ـــن  ـــەی م ـــەو داواكارییان ـــەاڵم ئ ـــاری بكـــەم، ب ـــە ی ـــەو یانەی ئ
ــە  ــتین بـ ــە نەگەیشـ ــرد، بۆیـ ــتەیان نەكـ ــوون، بەرجەسـ هەمبـ

ــام. ئەنجـ
* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتایيدا؟

- زۆر ســـوپاس بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن بـــۆ ئـــەو هەمـــوو 
بـــەم شـــێوەیە خزمەتـــی  خزمەتـــە بەردەوامـــە، هیـــوادارم 

وەرزشـــی ناوەخـــۆ بكـــەن.
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کریســـتیانۆ رۆناڵـــدۆ هێرشـــبەری یانـــه ی مانچســـتەر یۆنایتـــد بڕیاریـــداوە زســـتانی ئەمســـاڵ، 
یانه كـــه ش  كارگێریـــی  جێبهێڵێـــت،  یانەکـــەی  ریزەکانـــی   2023 ســـاڵی  ســـەرەتای  واتـــە 

شـــوێنگره وه ی ئـــه و یاریزانـــه  پورتوگالییه یـــان دیاریكـــردووه .
رۆژنامـــەی ئێکـــس پرێســـی بەریتانیـــا ئاشـــكرایان كـــردووه  ئامـــاده ن دەســـتبەرداری كریســـتیانۆ 
رۆناڵـــدۆ بـــن و دەیانەوێـــت چۆپـــۆ مۆتینـــگ هێرشـــبەری یانـــەی بایـــرن میونیخـــی ئەڵمانـــی 
وەکـــو شـــوێنگرەوەی بـــۆ ریزەکانیـــان بگوازنـــەوە، بـــه اڵم رۆناڵـــدۆ یەکێـــک لـــە بژاردەکانـــی 

بـــۆ قۆناغـــی داهاتـــوو، یانـــەی ســـپۆرتینگ لیشـــبوونە واڵتەکەیەتـــی.
كریســـتیانۆ رۆناڵـــدۆی ته مـــه ن 37 ســـاڵ، لـــه  هاوینـــی 2021 گه ڕایـــه وه  مانچســـته ر 

یۆنایتـــد، ئـــه م وه رزه  لـــه  ســـه رجه م پاڵه وانێتییـــه كان لـــه  كـــۆی 16 یـــاری، 3 گـــۆڵ و 2 
ــردووه . ــتی كـ ئاسیسـ

کریستیانۆ بڕیاری کۆتایی خۆی دا

یانەی لیڤەرپوول بۆ فرۆشتنە
ــە پاڵەوانەکانـــی  ــانی تیروپشـــكی قۆناخـــی 16ــــی خولـــی یانـ دوای راكێشـ
لـــه   لیڤه رپـــوول  یانـــه ی  پشـــكه كانی  فرۆشـــتنی  ده نگـــۆی  ئەوروپـــا، 
میدیایـــه كان به خێرایـــی باڵوبـــووه وه ، چه نـــدان ســـه رمایه داری گـــه وره  بـــۆ 

ســـه رهێڵ. هاتنـــه   یانه کـــە  كڕینـــی 
رایگه یانـــدووه   هه واڵێكـــدا  راپۆرتـــه   لـــه   بەریتانیـــا  ســـەنی  رۆژنامـــەی 
کۆمەڵـــەی ڤینـــوای وەرزشـــی پێشـــنیازی کـــردووە، کـــە یانـــەی لیڤەرپـــوول 
بفرۆشـــێت، تـــا ئێســـتاش چـــوار الیـــەن بەربژێـــرن بـــۆ ئـــەوەی یانەکـــە بکڕنـــەوە.

 ئێلـــۆن مەســـک خاوەنـــی ئێســـتای تویتـــەر یەکێکـــە لـــە دیارتریـــن بەربژێـــرەکان، 
پێشـــتریش  ناوبـــراو  یـــۆرۆ، کـــە  کـــە ســـامانەکەی دەگاتـــە 175 ملیـــار 

رایگەیاندبـــوو هەوڵـــدەدات یانـــەی مانچســـتەر یۆنایتـــد بکڕێتـــەوە.
نێـــوان  لـــە  ئه مریـــكا  باســـکه ی  ئەفســـانەی  جەیمـــس  لیبـــرۆن 

بەربژێرانـــی کڕینـــی یانـــەی لیڤەرپوولـــه ، لیبـــرۆن لەوەتـــەی 
ســـاڵی 2011ــــەوە خاوەنـــی 02%ــــی پشـــکی لیڤەرپوولـــە.

ــم راتکلیـــف،  ــێر جیـ ــەوە سـ لەالیەکـــی دیکـ
کـــە دەوڵەمەندتریـــن پیـــاوی بەریتانیایـــە 
ملیـــار  دەگاتـــە 15  ســـامانەکەی  و 
پاوەنـــد هەوڵـــدەدات ببێتـــە خاوەنـــی 

یانەکـــەی مێرسیســـاید.

ژمارە )1341(  622022/11/14

زش
وەر



63 ژمارە )1341(  2022/11/14

زش
وەر

ڕیــاڵ مەدریــد داوای لــه  راهێنه رێكــی پێشــووی خــۆی 
كــردووه  بــۆ ئــه وه ی كارئاســانی بــۆ بــكات بــۆ گواســتنه وه ی 
ئه ســتێره یه كی الوی خولــی ئەڵمانیــا، بــه اڵم هه ریه كــە لــه  
ــۆ گواســتنه وه ی هه مــان  ــوول ب یانه كانــی چێڵســی و لیڤه رپ

یاریــزان لــه  كێبڕكێــدان.
رۆژنامــه ی مــاركا ئامــاژه ی بــۆ ئــه وه  كــردووه  یانــەی ڕیــال 
مەدریــد لــه  ئێســتاوه  پالنه كانــی بــۆ گواســتنه وه ی یاریزانــان 
گواســتنه وه ی  یه كێكیــان  هه یــه ،  پالنــی  دوو  داڕشــتووه ، 
جــود بێلینگهــام لــه  هاوینــی داهاتــوو، پالنــی دووه میــان 

گواســتنه وه ی ئێرلینــگ هاالنــده  لــه  هاوینــی 2024.
بــه  گوێــره ی زانیارییه كانــی میدیــا ئه ڵمانییــه كان، بێلینگهــام 

ــر حــه ز  ــد زیات ــه ی برووســیا دۆرتمۆن ــی الوی یان یاریزان
ده كات لــه  خولــی ئینگلیــزی یــاری بــكات، بــەاڵم ریــال 
ــه  زینه دیــن زیــدان كــردووه  بــۆ ئــه وه ی  مه دریــد داوای ل
پاڵپشــتی و كارئاســانی بــۆ بــكات لــه  رازیكردنــی جــود 
بێلێنگهــام بــۆ ئــه وه ی لــه  ریــال مه دریــد یــاری بــكات.

لــه   لــه  2020  ته مــه ن 19 ســاڵ،  بێلینگهامــی  جــود 
یانــه ی بێرمینگهــام ســیتی بــۆ دۆرتمۆنــد گواســترایه وه  

هاوینــی  لــه   گرێبه ســته كه ی  و 
ئه ڵمانیایەکــە  یانــە  له گــه ڵ   2025

تەواودەبێــت.
ئه ڵمانیــا  »بیڵد«ـــی  ڕۆژنامــەی 
بــۆ ئــه وه   لــەم دواییانــەدا ئامــاژەی 

بــۆ  دۆرتمۆنــد  برووســیا  كــردووه  
ــه و ئه ســتێره  ئینگلیزییــه   ده ســتبه رداربوون ل

لــه   ئه مــه ش  دەکات،  یــۆرۆ  ملیــۆن   150 داوای 
ــانت  ــس س ــوول، چێڵســی، پاری ــی لیڤەرپ ــه  یانه كان كاتێكدای
جێرمــان  و مانچســتەر ســیتی له ســه ر گواســتنه وه ی ئــه م 

ده كــه ن. مه دریــد  ریــال  شــه ڕی  الوه   یاریزانــه  

ســێب بالتەر ســەرۆکی پێشــووی فیفا لە دیمانەیەکدا لەگەڵ 
کەناڵــی ئــار ئێــم ســی فەرەنســی لــە بــارەی پشــتیوانیکردنی 
دەڵێــت،   2022 مۆندیالــی  میوانداریکردنــی  بــۆ  قەتــەر 
ــوو. ــە ب ــال هەڵ ــی مۆندی ــەر وەک میوانداری ــی قەت هەڵبژاردن
بالتــه ر، كــه  پێشــتر بــۆ مــاوه ی 17 ســاڵ ســه رۆكی فیفــا 
بــوو، لــه  نوێتریــن لێدوانیــدا ده ڵێــت: وەک کەســێک، کــە لــە 
بــۆ میوانداریكردنــی مۆندیــال   کاتــی هه ڵبژاردانــی قه تــه ر 
ســه رۆكی فیفــا بــووم و پشــتگیری قه تــه رم كــرد، هه ڵــه م كــرد، 
ــەر شایســتەی  ــو قەت ــەوەی واڵتێکــی بچووکــی وەک ــەر ئ لەب
ئــەوە نییــە میوانداریــی رووداوێکــی گــەورەی جیهانــی وەکــو 
مۆندیــال بــکات، ئــەو کات پێویســت بــوو پشــتگیری ئەمریــکا 
بكه یــن، چونکــە ئــەو واڵتــە زیاتــر شایســتەی مۆندیــال بــوو.
گه نده ڵیــه وه   به هــۆی  ســاڵ،  تەمــەن 86   بالتــه ری  ســێپ 
ــه رۆكی پێشــووی  ــی س ــێل پالتین ــاڵی 2015 له گــه ڵ میش س
پۆســته كانیان  لــه   وه رزشــییه وه   دادگای  له الیــه ن  یوێفــا 

دوورخرانــه وه .
بالتــه ر لــه  مــاوه ی ســه رۆكایه تی فیفــا بــه  چه نــدان گه نده ڵــی 
ســه رۆكی  لــه   به رتیــل  وه رگرتنــی  له وانــه   بــوو،  تێــوه گال 
پێشــووی یەکێتــی تۆپــی پێــی ئاســیا محه مــه د بــن هه مــام بــه  
هــۆكاری به خشــینی مۆندیالــی 2022 بــه  واڵتــی قه تــه ر، لــه  
الیه كــی دیكه شــه وه ، بالتــه ر بــه  یاریكــردن بــه  تیروپشــكه كانی 

ــوو. ــرا ب ــار ك ــاش تاوانب ــی فیف پاڵه وانییه تی

شەڕێکی گەورە لەسەر 
ئەستێرەیەکی الوی 
ئینگلیزی درووستبوو

بالتەر
دان بەهەڵەی خۆی دادەنێت

63 ژمارە )1341(  2022/11/14

زش
وەر



ژمارە )1341(  642022/11/14

زش
وەر

 زانكۆی جیهان 
خۆی بەهێز دەكات

گەورەمـــان هەیـــە بـــۆ تیپەكـــە 
ـــە پێـــی پێویســـت هاوكاریـــی  و ب

پێداویســـتیەكانمان  كـــردووە و  تیپەكەمـــان 
دابیـــن كـــردووە، ژمارەیـــەك یاریزانـــی پیشەگەریشـــمان 
ــد یاریزانێكـــی دیكـــەش  ــەمان لەگـــەڵ چەنـ ــاوە، قسـ هێنـ
كـــردووە بـــۆ ئـــەوەی بێنـــە ریـــزی یانەكەمـــان، كـــە لـــە 
یانەكانـــی دیكـــەی عێـــراق و كوردســـتان یـــاری دەكـــەن، 
بۆیـــە هەرچـــی بكرێـــت بـــۆ سەرخســـتنی یانەكەمـــان، 
ئەنجامـــی دەدەیـــن، سوپاســـی ســـەرۆكی یانەكەشـــمان 
ـــە تیپەكەمـــان  ـــەو پاڵپشـــتییە بەردەوامـــەی ل ـــۆ ئ ـــن ب دەكەی
دەكات، هیـــچ كێشـــە و گرفتێكمـــان نییـــە لـــە ریـــزی 
ــی  ــەم وەرزە ژمارەیەكـ ــن لـ ــوای ئەوەیـ ــدا، بەهیـ یانەكەمانـ
ـــی كوردســـتان. ـــە یەكەكان ـــە پل ـــی یان ـــە خول گـــەورە بیـــن ل

لـــە  بەشـــداریكردن  مەبەســـتی  بـــە 
یانـــە  نوێـــی خولـــی  وەرزی  یارییەكانـــی 

پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان، یارییەكانـــی ئـــەم وەرزە بـــە 
بەشـــداریی 19 یانـــەی شـــارەكانی كوردســـتان دەســـت پـــێ 
دەكات، یانـــەی وەرزشـــیی زانكـــۆی جیهـــان كـــە ئـــەم وەرزە 
ـــە  ـــداری ل ـــج بەش ـــاواز و گەن ـــەواو جی ـــی ت ـــە پێكهاتەیەك ب
یارییەكانـــی خولەكـــە دەكات، تیپێكـــی تۆكمـــە و پـــڕ لـــە 
یاریزانـــی ئاســـت بـــەرزی لـــە خـــۆی كـــۆ كرووەتـــەوە و 
دەیەوێـــت بـــە ئاســـت و ئەنجـــام ژمارەیەكـــی گـــەورە بێـــت لـــە 
خولەكـــە، لـــەم بارەشـــەوە ئەندازیـــار بورهان ســـابیر ســـكرتێری 
یانـــەی وەرزشـــیی زانكـــۆی جیهـــان بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن 
ــر  ــتە و زیاتـ ــو پێویسـ ــان وەكـ ــی: »ئامادەكارییەكانمـ گوتـ
ـــۆ  ـــردووە، ب ـــەكان ك ـــە ئامادەكاریی ـــە 50 رۆژە دەســـتمان ب ل
ئـــەوەی بتوانیـــن تیپێكـــی تۆكمـــە و پـــڕ لـــە یاریزانـــی 
راهێنەرانـــی  دەســـتەی  كۆبكەینـــەوە،  بـــەرز  ئاســـت 
ـــە  ـــەوەی ببن ـــۆ ئ ـــاوە، ب ـــان دان ـــی تۆكمەی ـــمان پالن یانەكەش
ــی  ــی یانەكانـ ــە یەكـ ــی پلـ ــە خولـ ــەورە لـ ــی گـ ژمارەیەكـ
ـــارەی گۆڕانكارییەكانیـــش ســـكرتێری  ـــە ب كوردســـتان«، ل
یانـــەی وەرزشـــیی زانكـــۆی جیهـــان گوتـــی: »بـــە پێـــی 
پێویســـت بـــۆ هێڵەكانـــی یاریكـــردن گۆڕانكاریمـــان ئەنجـــام 
داوە، جگـــە لـــە دوورخســـتنەوەی ژمارەیـــەك لـــە یاریزانـــان، 
ــەی  ــی دیكـ ــە یانەكانـ ــمان لـ ــی تازەشـ ــەك یاریزانـ ژمارەیـ
كوردســـتان هێناوەتـــە ریـــزی یانەكـــە، ئـــەم وەرزە ئامانجـــی 

ـــەی نەفتـــی شـــیمالی  ـــی یان ـــی كچان ـــی پێ ـــی تۆپ تیپ
ئـــەم وەرزە ئامانجـــی گـــەورەی  شـــاری كەركـــووك 
هەیـــە لـــە یارییەكانـــی خولـــی تۆپـــی پێـــی كچانـــی 
ـــگای گـــەورە،  ـــۆ یاری ـــی ب ـــی عێراق یانەكەكان
كـــە بڕیـــارە یارییەكانـــی لـــە 25ی مانگـــی 
داهاتـــوو بـــە بەشـــداری ژمارەیـــەك 
شـــارەكانی  یانەكانـــی  لـــە 
ــت،  ــوە بچێـ ــی بەڕێـ عێراقـ

ڕازاو كەریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم چووە نەفتی شیمال
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ڕازاو كەریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم چووە نەفتی شیمال
ســـااڵنە یەكێتیـــی تۆپـــی پێـــی عێراقـــی بـــە مەبەســـتی 
دەستنیشـــانكردنی تیپـــی تۆپـــی پێـــی هەڵبـــژاردەی 
ــام دەدات،  ــە ئەنجـ ـــەم پاڵەوانێتییـ ــی ئ ــی عێراقـ كچانـ
بـــۆ یانەكانـــی عێراقـــی، یانـــەی نەفتـــی شـــیمال لـــە 
شـــاری كەركووكـــەوە دەیەوێـــت زەنگـــی مەترســـی بـــۆ 
ســـەرجەم یانەكانـــی دیكـــەی عێراقـــی لێبـــدات، بـــۆ ئـــەم 
مەبەســـتە گرێبەســـتی لەگـــەڵ ژمارەیـــەك لـــە كچـــە 
یاریزانانـــی یانەكانـــی دیكـــەی كوردســـتان كـــردووە، بـــۆ 
ـــۆ  ـــە پاڵەوانێتیـــی یانەكانـــی عێراقـــی ب بەشـــداریكردن ل
تۆپـــی پێـــی كچـــان، یەكێـــك لـــەو كچـــە یاریزانانـــەش 
)ڕازاو كەریـــم(ی كچـــە یاریزانـــی شـــاری هەڵەبجـــەی 
شـــەهیدە، كـــە پەیوەنـــدی بـــە یانـــەی نەفتـــی شـــیمالەوە 
كـــردووە، لـــە بـــارەی یاریكردنیشـــی بـــۆ ئـــەم یانەیـــە، 
ڕازاو كەریـــم بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »وەكـــو 
یاریزانێكـــی كـــورد لـــە پارێـــزگای هەڵەبجـــەوە 
ـــەی  ـــۆ یان ـــووك ب ـــە شـــاری كەرك ـــا ل ـــووم، ت هات

نەفتـــی شـــیمال یـــاری بكـــەم، جگـــە لـــە خۆشـــم 
زیاتـــر لـــە حـــەوت یاریزانـــی دیكـــەی كوردســـتان 
لـــە یانەكانـــی شـــارە كوردییـــەكان پەیوەندییـــان 
ــن  ــردووە، مـ ــیمالەوە كـ ــی شـ ــەی نەفتـ ــە یانـ بـ
دەمەوێـــت لـــە رێگـــەی ئـــەو یانەیـــەوە ئاســـتێكی 

ببینـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  بكـــەم،  پێشـــكەش  بـــەرز 
پاڵەوانـــی عێراقـــی، كـــە تاكـــو ئێســـتا 
ـــاری بەشـــداریكردنیان  ـــە بڕی هەشـــت یان
داوە، خۆشـــتان دەزانـــن ئـــەوە یاریـــگای 
كچانیـــش  ئێمـــەی  گەورەیـــە، 
دەمانەوێـــت بـــە ئاســـت و ئەنجامـــی 
بتوانیـــن  و  بیـــن  بەشـــدار  گـــەورەوە 
ــەرز  ــمان بـ ــان و یانەكەشـ ــاوی خۆمـ نـ

گرێبەســـتێك  بـــە  بۆیـــە  بكەینـــەوە، 
ــیمالەوە  ــە یانـــەی نەفتـــی شـ ــان بـ پەیوەندیمـ

ــردووە«. كـ

یاریزانێكی كورد لە یاریی تایكواندۆ دەبێتە باشترینی عێراق
لـــە شـــاری بەغـــداد پاڵەوانێتیـــی جامـــی باڵیـــۆزی كـــۆری بـــە بەشـــداری ژمارەیـــەك لـــە یاریزانانـــی 

ـــە ئاســـتی  ـــەم پاڵەوانێتییەشـــدا یاریزانێكـــی كـــورد ل ـــوە چـــوو، ل كـــوردی یانەكانـــی كوردســـتان بەڕێ
بەچكـــە شـــێران، توانـــی بـــە ئاســـت و ئەنجامـــی گـــەورە لـــە بەغـــداوە بگەڕێتـــەوە هەرێمـــی 
كوردســـتان، دوای ئـــەوەی توانـــی لـــە شـــەش یاریزانـــی بەشـــداربووی خولەكـــە بباتـــەوە و ببێتـــە 
ـــزان  ـــت، یاری ـــاری بكرێ ـــش دی ـــژاردەی عێراقی ـــی هەڵب ـــە یاریزان ـــۆی و، ب ـــتی خ ـــی ئاس پاڵەوان

ـــارەی  ـــە ب ـــوو، ل )ئەمیـــن ئیبراهیـــم( یاریزانـــی قوتابخانـــەی تایكوانـــدۆی )پاڵەوانـــن( ب
بەشداریكردنیشـــیان لـــەم پاڵەوانێتییـــە عەلـــی ســـەركەوت ڕاهێنـــەری قوتابخانـــەی 
تایكوانـــدۆی پاڵەوانـــن بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »وەكـــو قوتابخانـــەی 
پاڵەوانـــن بەشـــداریمان كـــرد لـــە پاڵەوانێتـــی جامـــی تایكوانـــدۆی كـــۆری لـــە شـــاری 

ــەرز  ــتی بـ ــان ئاسـ ــان توانیـ ــدا یاریزانانـــی تیپەكەمـ ــەم پاڵەوانێتییەشـ ــدا، لـ بەغـ
ـــاوكات  ـــە ه ـــم ك ـــن ئیبراهی ـــی قوتابخانەكەشـــمان ئەمی پێشـــكەش بكـــەن، یاریزان
یاریزانـــی یانـــەی جیهانـــە، توانـــی ئاســـتێكی بـــەرز پێشـــكەش بـــكات لـــە ئاســـتی 

ــەی  ــردەوە و پلـ ــەی بـ ــداربووی پاڵەوانێتییەكـ ــی بەشـ ــەش یاریزانـ ــە شـ ــۆی و، لـ خـ
یەكەمـــی لـــە ســـەر ئاســـتی ســـەرجەم پارێزگاكانـــی عێراقـــی بەدەســـت هێنـــاوە و، 
بـــووە یاریزانـــی هەڵبـــژاردەی تایكوانـــدۆی عێراقیـــش لـــە تەمەنـــی 12 ســـاڵی و لـــە 
كێشـــی 33كگـــم، ئەمیـــن ئیبراهیـــم مـــاوەی ســـی ســـاڵە یاریزانـــی تایكواندۆیـــە و بـــە 

بەردەوامـــی مەشـــق و ڕاهێنـــان دەكات، خاوەنـــی پشـــتێنەی ڕەشـــە«.
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 خەوی دروست گرنگە 
بۆ تەندروستیی دڵ

   نووســـتنێكی تـــەواوی شـــەوانە بـــۆ مـــاوەی 8-7 
كاتژمێـــر واتـــە دڵێكـــی تەندروســـت. كەمخـــەوی پەیوەنـــدی 
ئەگەرچـــی  هەیـــە،  دڵـــەوە  خوێنبەرەكانـــی  نەخۆشـــیی  بـــە 
میكانیزمـــی تـــەواو لەپـــاڵ ئـــەم راســـتییە تـــا ئێســـتا زۆر روون نییـــە، 
ـــی وەكـــو خـــەوزڕان Insomnia و هەناســـەتەنگی  ـــەاڵم گرفتەكان ب
دەبنـــە  كـــە  حاڵەتـــن  باوتریـــن   Sleep apnea خـــەودا  لەكاتـــی 
ئەگـــەری نەخۆشـــی لـــە كۆئەندامـــی دڵ و ســـووڕاندا. لـــە الیەكـــی دیكـــەوە 
بەپێـــی نوێتریـــن راپۆرتەكانـــی كۆمەڵـــەی ئەمریكیـــی تەندروســـتیی دڵ 
ـــی  ـــە هەڵبژاردن ـــدی ب ـــان خـــەوی ناتەندروســـت، پەیوەن AHA، كەمخـــەوی ی
خۆراكـــی ناتەندروســـتەوە هەیـــە، كـــە بـــە شـــێوەیەكی نـــا راســـتەوخۆ كاریگەریـــی 
نەرێنـــی دەكاتـــە ســـەر تەندروســـتیی كۆئەندامـــی دڵ و ســـووڕان، بۆنموونـــە 
ــاد خواردنـــی  ــۆ زیـ ــدەرن بـ ــەو هانـ ــە گرفتەكانـــی خـ ــراوە كـ ــە كـ ــاژە بەمـ ئامـ
شـــیرینی وخۆراكـــی كالـــۆری بـــەرز. لـــە كۆتاییدا،پســـپۆڕان رێنمایـــی دەكـــەن 
كـــە نووســـتن لـــە مـــاوەی نێـــوان كاتژمێـــر 10-11 ی شـــەو باشـــترین هەڵبژاردەیـــە 
بـــۆ كەمكردنـــەوەی ئەگـــەری نەخۆشـــیی دڵ، هەروەهـــا ئامـــاژە بەمـــە 
دەكـــەن كـــە نووســـتن پێـــش كاتژمێـــر 10ی شـــەو و 
پـــاش كاتژمێـــر 12ی شـــەو ئەگـــەری 
تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی دڵ 
و خوێنبـــەرەكان تـــا رێـــژەی 

25% زیـــاد دەكات.
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كەمكردنەوەی كاربۆهیدرات لە خۆراكدا ئەگەری نەخۆشیی 
شەكرە كەم دەكاتەوە

  لـــە نوێتریـــن لیكۆڵینـــەوەدا هاتـــووە كـــە كەمكردنـــەوەی 
بـــۆ  هانـــدەرە  خۆراكـــدا،  لـــە  كاربۆهیـــدرات  بـــڕی 
ئەگـــەری  و  خوێـــن  شـــەكری  ئاســـتی  كەمكردنـــەوەی 
تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی شـــەكرەی جـــۆری دووەم. لـــە 
رووی زانســـتییەوە، پەیوەندیـــی كاربۆهیـــدرات و نەخۆشـــیی 
شـــەكرەی جـــۆری دووەم ســـەلمێندراوە، ئەمـــەش ســـەلمێندراوە 
ـــەدا  ـــی رۆژان ـــە خۆراك ـــدرات ل ـــەوەی كاربۆهی ـــە كەمكردن ك
هانـــدەرە بـــۆ كەمكردنـــەوەی كێشـــی لـــەش، كـــە هەنگاوێكـــی 
ـــە نەخۆشـــیی  ـــە تووشـــبوون ب ـــرە بـــۆ خۆپاراســـتن ل كاریگەرت
ئەمریكیـــی  كۆمەڵـــەی  دووەم.  جـــۆری  شـــەكرەی 
ــە  ــردووە كـ ــە كـ ــاژەی بەمـ ــەكرە ADF ئامـ نەخۆشـــیی شـ

خۆراكـــی كـــەم كاربۆهیـــدرات هانـــدەرە بـــۆ دابەزاندنـــی 
ئاســـتی هیمۆگلۆبینـــی گلوكۆزكـــراو HbA1C واتـــە 
ئـــەو شـــەكرەی كـــە لەگـــەڵ هیمۆگلۆبیـــن یـــەك دەگرێـــت 
ـــت  ـــە دادەنرێ ـــە پشـــكنینێكی گرنـــگ و جێـــگای متمان و ب
بۆنموونـــە  شـــەكرە،  نەخۆشـــیی  دەستنیشـــانكردنی  بـــۆ 
ئاســـتی نێـــوان 5.7-6.5% بـــە حاڵەتـــی پێـــش نەخۆشـــیی 
ئاســـتی  و،  دەكرێـــت  شـــەكرە Prediabetes هەژمـــار 
لەمـــە بەرزتـــر بـــە نەخۆشـــیی شـــەكرە دادەنرێـــت، ئەمـــەش 
روونكراوەتـــەوە كـــە بـــە تێكـــڕای پـــاش شـــەش مانـــگ 
لـــە پەیڕەوكردنـــی خۆراكـــی كـــەم كاربۆهیـــدرات، ئاســـتی 

HbA1C تـــا رێـــژەی 0.23% كـــەم دەبێتـــەوە.

ـــە،  ـــاڵ نیی ـــیی لەپ ـــدا نەخۆش ـــوو حاڵەتێك ـــە هەم ـــەكان Cold feet ل ـــاردبوونی پێی   س
ــتاندا  ــاردەكانی زسـ ــە سـ ــە مانگـ ــایی لـ ــێوەیەكی ئاسـ ــە شـ ــدا بـ ــە گەلێـــك كەسـ ــو لـ بەڵكـ
ــی،  ــۆی ناڕەحەتـ ــە هـ ــت و ببێتـ ــەدەر بێـ ــە رادەبـ ــە لـ ــەكان كـ ــاردبوونی پێیـ ــت. سـ دەبینرێـ
پزیشـــكی دەكات،  بەدواداچوونـــی  بـــە  پێویســـت  ئـــەوا  لەكاتـــی شـــەودا،  بەتایبەتـــی 

ــەر  ــاردیی دەوروبـ ــۆ سـ ــا بـ ــەكان تەنیـ ــاردبوونی پێیـ ــۆكاری سـ ــە هـ ــەوەی كـ ــی ئـ ــۆ زانینـ بـ
ــی  ــایی، لەكاتـ ــێوەیەكی ئاسـ ــە شـ ــی. بـ ــان نەخۆشـ ــەوە یـ ــان دەگەڕێتـ ــتایلی ژیـ ــی سـ و گۆڕینـ

ســـەرمادا بۆڕییەكانـــی خوێـــن تەســـك دەبنـــەوە، بەتایبەتـــی لـــە بەشـــە دوورەكانـــی لـــەش كـــە زیاتـــر 
دەســـت و پێیـــەكان دەگرێتـــەوە بەمەبەســـتی رێگرتـــن لـــە ونكردنـــی گەرمیـــی لـــەش، دەرەنجـــام دەســـت و 

پێیـــەكان ســـارد دەبـــن و هەندێـــك جاریـــش شـــین و مـــۆر هەڵدەگەڕێـــن. هـــۆكارە نەخۆشـــییەكانی ســـاردبوونی 
پێیـــەكان بریتیـــن لـــە: پەســـتی و سترێســـی درێژخایـــەن كـــە دەبنـــە هـــۆی زیـــاد دەردانـــی هۆرمۆنـــی ئەدرینالیـــن، 
كـــە بۆرییەكانـــی خوێـــن لـــە پەلەكانـــدا تەســـك دەكاتـــەوە و دەســـت و پێیـــەكان ســـارد دەبـــن، زیـــاد دانیشـــتن و 
ـــدا، ئاســـتی  ـــاچ و پێیەكان ـــە ق ـــن ل ـــەوەی ســـووڕی خوێ ـــۆ كەمبوون ـــە هـــۆكارن ب ـــەدەن،ی ك ـــەی ب كەمـــی جووڵ
بـــەرزی كۆلیســـتیرۆڵی خوێـــن كـــە بووبێتـــە هـــۆی تەســـبكوونەوەی خوێنبەرەكانـــی قـــاچ، كەمخوێنـــی لەبـــەر 
ـــۆ  ـــدی دەرەقـــی كـــە هـــۆكارە ب ـــان ڤیتامیـــن B12، سســـتبوونی گالن ـــان ڤیتامیـــن B9 ی كەمیـــی ئاســـن ی
كزبوونـــی كـــرداری میتابۆلیزمـــی Metabolism لـــەش، كـــە كاریگەریـــی نەرێنـــی دەكاتـــە 

ســـەر ســـووڕی خوێـــن و پلـــەی گەرمیـــی لـــەش و لێدانەكانـــی دڵ.

هۆكارەكانی ساردبوونی پێیەكان
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 لێكۆڵینـــەوە نوێیـــەكان جەخـــت دەكەنەوە كە كێشـــانی 
ڤەیـــپ بـــە هەمـــان ئەنـــدازەی جگـــەرەی ئاســـایی 
بۆڕییەكانـــی  ســـەر  دەكاتـــە  نەرێنـــی  كاریگەریـــی 
خوێـــن، ئەمـــە جگـــە لـــە زیانـــە زۆرە زانـــراوەكای 
ــراوە  ــەش كـ ــی ئەمـ ــدا باسـ ــە لێكۆڵینەوەكانـ ــە. لـ دیكـ
كـــە ڤەیـــپ و جگـــەرە دەبنـــە ئەگـــەری تێكدانـــی 
خانەكانـــی ناوپۆشـــی بۆڕییەكانـــی خوێـــن، كـــە هـــۆكارە 
ـــی  ـــەرەكان و دروســـتبوونی تۆپەڵ ـــی خوێنب ـــۆ رەقبوون ب
مەییـــوی خوێـــن Thrombosis لـــە نـــاو بۆڕییەكانـــی 
خوێنـــدا. ئەگەرچـــی دوكەڵـــی ڤەیـــپ هەمـــوو ئـــەو 
مـــاددە كیمیاییانـــە لەخۆناگرێـــت كـــە لـــە دوكەڵـــی 
جگـــەرەی ئاســـاییدا هـــەن، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەمەشـــدا 
بەتایبەتـــی  هەیـــە،  تەندروســـتیی  زیانـــی  هێشـــتا 
بـــۆ ســـییەكان، دڵ، مێشـــك و ئەندامـــی دیكـــەی 
لـــەش. پســـپۆرانی كۆلێـــژی پزیشـــكیی زانكـــۆی 
ئۆهایـــۆ جەختیـــان كردووەتـــەوە كـــە هـــەردوو جگـــەرە و 
ڤەیـــپ هـــۆكارن بـــۆ راهاتـــن و كاریگەریـــی نەرێنـــی 
تەندروســـتیی درێژمـــەودا، ئامـــاژە بەمـــەش كـــراوە 
ـــی  ـــە هەمـــان شـــێوەی جگـــەرە كاریگەری ـــپ ب ـــە ڤەی ك
زیانـــەكان  و  دڵ  فرمانـــی  بـــۆ  هەیـــە  نێگەتیڤـــی 
لەكاتـــی دووگیانیـــدا بـــۆ ســـییەكانی كۆرپـــە. لـــە 
ــانی  ــە كێشـ ــەوە كـ ــت دەكەنـ ــپۆران جەخـ ــدا پسـ كۆتاییـ
هـــەر دوو ڤەیـــپ و جگـــەرە لەكاتـــی جیـــاوازدا نـــەك 

لـــە زیانـــەكان كـــەم ناكاتـــەوە، 
ـــە كێشـــانی  ـــرە ل بەڵكـــو خراپت

ــا.  ــەرە بەتەنیـ جگـ

ڤەیپ وەكو جگەرە زیان بە 
بۆڕییەكانی خوێن دەگەیەنێت
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  چەوەنـــدەر ســـوودی تەندروســـتیی زۆری هەیـــە، 
بـــۆ پێســـتیش ســـوودی تایبەتـــی هەیـــە وەكـــو: ســـافكردن 
ــدەر  ــە چەوەنـ ــاو، چونكـ ــتی دەموچـ و پەمەكردنـــی پێسـ
ڤیتامینـــەكان،  و  كانـــزا  و  پرۆتیـــن  باشـــی  بڕێكـــی 
 C ڤیتامیـــن  و  فۆســـفۆر  و  ئاســـن  بەتایبەتـــی 
چونكـــە  زیپكـــە،  لـــە  رێگرتـــن  دەگرێـــت،  لەخـــۆ 
دژەئۆكســـانەكان  مـــاددە  بـــە  دەوڵەمەنـــدە  چەوەنـــدەر 
و  لەكـــە  لـــە  خۆپاراســـتن   ،Antioxidants
تاریكبوونـــی رەنگـــی پێســـت، زیادكردنـــی رەونـــەق و 
پەمەیـــی لێـــوەكان، جـــا بـــە خـــواردن یـــان بەكارهێنانـــی 
ـــدەر راســـتەوخۆ بـــۆ لێـــوەكان، دواخســـتنی  شـــیرەی چەوەن
ـــژە  ـــی پێســـت، بەهـــۆی رێ ـــوون و لۆچبوون ـــرداری پیرب ك
 Betaine بەرزەكـــەی ریشـــاڵ و ترشـــە ئەمینـــی بیتەیـــن
و ڤیتامیـــن C هـــاوكات لەگـــەڵ كەمكردنـــەوەی ئاســـتی 
ــتنی  ــن، پاراسـ ــتانی خوێـ ــی پەسـ ــردن و دابەزاندنـ هەوكـ
پێســـت لـــە كاریگەرییـــە خراپەكانـــی تیشـــكی خـــۆر، 
بەتایبەتـــی تاریكبوونـــی رەنگـــی پێســـت، خۆپارســـتن 
ئەڵقـــەی  پەیدابوونـــی  ئەگـــەری  كەمكردنـــەوەی  و 
تاریكـــی دەوری چـــاو Dark circle لـــە رێگـــەی 
هاندانـــی نوێبوونـــەوەی خانەكانـــی پێســـت بـــە هـــۆی 
ـــژە بەرزەكـــەی پۆتاســـیۆم و ڤیتامیـــن C، بەتایبەتـــی  رێ
بـــە بەكارهێنانـــی شـــیرەی چەوەنـــدەر راســـتەوخۆ بـــۆ 
پێســـتی دەوری چـــاوەكان، رێگرتـــن لـــە وشـــكبوون یـــان 
كەمكردنـــەی  پێســـتدا،  لـــە  شـــلە  كەمبوونـــەوەی 
هەڵوەرینـــی قـــژ و هاندانـــی گەشـــەی 
ســـووككردنی  هەروەهـــا  قـــژ، 
توێشـــكی پێســـتی ســـەر 
كەمكردنـــەوەی  و 

خورشـــت.

  ئەمـــە ســـەلمێنراوە كـــە دواخســـتنی ژەمـــی 
لـــە كاتێكـــی درەنگـــی  یـــان خـــواردن  ئێـــواران، 
دەگەیەنێـــت.  تەندروســـتی  بـــە  زیـــان  شـــەودا 
پزیشـــكیی  توێژەرانـــی كۆڵێـــژی  راپۆرتـــی  لـــە 
درەنگانـــی  لـــە  خـــواردن  هاتووە،كـــە  هارڤـــارددا 
ئـــارەزووی  زیادبوونـــی  بـــۆ  هانـــدەرە  شـــەودا 
وزە،  ســـەرفكردنی  كەمكردنـــەوەی  و  خـــواردن 
دەرەنجـــام گـــۆڕان بەســـەر میتابۆلزمـــدا دێـــت و 
ــی  ــت و كێشـ ــاد دەبێـ ــەش زیـ ــی لـ ــژەی چەوریـ رێـ
كراوەتـــەوە  روون  ئەمـــەش  دەكات.  زیـــاد  لـــەش 
كـــە خـــواردن لـــە درەنگانـــی شـــەودا ئەگـــەری 
ـــاد  ـــدە زی ـــا دوو هێن ـــەوی ت ـــش و قەڵ ـــی كێ زیادبوون
دەكات، هـــاوكات لەگـــەڵ قورســـبوونی دابەزاندنـــی 
كێـــش پـــاش پەیڕەوكردنـــی بەرنامـــەی ریجیـــم و 
مەشـــقی وەرزشـــی، یـــان تەنانـــەت ئەنجامدانـــی 
 Bariatric نەشـــتەرگەری بـــۆ دابەزاندنـــی كێـــش
surgery. جگـــە لـــە هاندانـــی زیادخـــواردن كـــە 
گەلێـــك جـــار بـــڕی زیـــادی خۆراكـــی ناتەندروســـت 
دەگرێتـــەوە، خـــواردن لـــە درەنگانـــی شـــەو دەبێتـــە 

ئەگـــەری گرفتـــی تەندروســـتیی دیكـــەی 
ـــۆراك  ـــكردنی خ ـــی هەرس ـــو: تێكچوون وەك
هـــاوكات  حاڵەتـــدا  گەلێـــك  لـــە  كـــە 
دەبێـــت لەگـــەڵ ئـــازاری گـــەدە یـــان 
ســـك و، زیادبوونـــی ترشـــەڵۆكی گـــەدە 
بەشـــی  بگەڕێتـــەوە  لەوانەیـــە  كـــە 
تـــا دەگاتـــە  خـــوارەوەی ســـوورێنچك 

قـــوڕگ و، كەســـەكە لـــە خـــەو بیـــدار 
بكاتـــەوە، تێكدانـــی ریتمـــی كاتژمێـــری 
 Circadian لـــەش  بایۆلـــۆژی 
ــی  ــە زیادبوونـ ــە لـ ــە جگـ rhythm كـ
كێشـــی لـــەش، كاریگەریـــی نەرێنـــی 
دەبێـــت،  تەندروســـتی  بـــۆ  دیكـــەی 
ئەگـــەری  زیادبوونـــی  هەروەهـــا 
تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی شـــەكرە و 

خوێـــن.  پەســـتانی  بەرزبوونـــەوی 

زیانەكانی خواردن 
درەنگانی شەو

سوودەكانی چەوەندەر
بۆ پێست
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كاتێـــك ئۆتۆمبیلێـــك تووشـــی پێكـــدادان دەبێـــت 
و پێویســـتی بـــە چاككردنەوەیـــە، وەســـتای رەنـــگ 
ــەوە و  ــەر بەتەواویـــش وەك خـــۆی رەنگـــی بكاتـ ئەگـ
هەمـــان رەنگـــی خـــۆی لێبداتـــەوە، هێشـــتا جیاوازییەكـــە 
ــت  ــتای رەنـــگ نازانێـ ــە وەسـ ــتپێدەكرێ. چونكـ هەسـ

كـــۆدی رەنگـــی ئۆتۆمبیلەكـــە چییـــە و چەنـــدە.
شــتێك،  هەمــوو  رەنگــی  كــۆدی  زانینــی  بــۆ 
 Nix Mini 2 Color Sensor هەســتەوەری 
گرنگییەكی تایبەتی هەیە. ئامێرێكی بچووك بەقەد 
دەنكــە گوێزێــك، بــەاڵم كاراییەكی زۆر. ئــەو ئامێرە 
بەتــەواوی وەك خــۆی كــۆدی رەنگــەكان دەناســێنێ 
و رێــژەی رەنگــەكان دیــاری دەكا. مــەرج ئــەوە نییە 
هــەر لــە بــواری چاككردنەوەی ئۆتۆمبیلدا ســوودی 
بیناســازی  پیشەســازی،  بــۆ  بەڵكــو  لێوەربگیرێــت 
و فــەرش و پارچــە چنیــن و زۆر بــواری دیكــە 
ســوودی لێدەبینــدرێ. ئامێرەكــە لــە رێــگای 
بلوتوســەوە لەگــەڵ مۆبایــل پەیوەنــد دەدرێ 
و لــە ئاپێكــی تایبەتدا كە لەســەر مۆبایلەكە 

داندراوە زانیارییەكان نیشان دەدرێن.

گرنگـــی  بەكاردێنـــن،  الپتـــۆپ  لەوانـــەی  زۆر 
وەك  الپتـــۆپ  مێـــزی  نازانـــن!  الپتـــۆپ  مێـــزی 
گیانـــی الپتـــۆپ وایـــە و زۆربـــەی هـــەرە زۆری 
تێكچوونـــی الپتۆپـــەكان بەهـــۆی نەبوونـــی مێـــزی 
الپتۆپـــە. هۆكارەكـــەی ئەوەیـــە لەكاتـــی كاركردنـــدا 
فشـــارێكی زۆر بـــۆ الپتـــۆپ و دێ و گـــەرم دادێـــت 
ــڕێ  ــەوە فـ ــەن )پانكە(كانیـ ــۆی فـ ــە بەهـ و گەرماكـ
ــی  ــەر مێزێكـ ــۆ لەسـ ــك تـ ــەاڵم كاتێـ ــە دەرەوە، بـ دەداتـ
ئاســـایی یـــا لەســـەر مۆبـــڵ یـــا شـــتێكی دیكـــەی 
دادەنێـــی، بـــە ئاســـانی هـــەوا گەرمەكـــە ناچێتـــە 
ـــە ماوەیەكـــی  ـــەوەی ل ـــە هـــۆی ئ ـــەوەش دەبێت دەرەوە، ئ

ــت. ــك بچێـ ــۆپ تێـ ــدا الپتـ كەمـ
مێــزی الپتــۆپ گەلێــك جۆریــان هەیــە، مێــزی 
الپتۆپــی Topwork-12-in-1-12 ناوەكــەی خۆی 

هەستەوەرێك بۆ دەرخستنی 
كۆدی رەنگەكان

هاپ و مێزی الپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتۆپ پێكەوە

لـــە  باشـــیان  پانتاییەكـــی  زیرەكـــەكان  كاتژمێـــرە 
ركابەرێكـــی  داگیركـــردووە،  تەكنەلۆژیـــا  جیهانـــی 
كاتژمێـــرە  زۆربـــەی  دەكـــەن.  مۆبایـــل  جیـــدی 
ســـمارتەكان ئامێـــری گرنگـــن بـــۆ لـــەش رێكـــی و 

وەرزشـــی.  یارمەتیـــدەری  و  راهێنـــەری 
 Wearbuds W26 جــۆری  زیرەكــی  كاتژمێــری 

تایبەتمەندییەكانــی  گشــت  ئەوەیــدا  لەگــەڵ 
كاتژمێرێكــی زیرەكی تێدایــە، تایبەتمەندییەكی 
گرنگی هەیە كە لە هیچ كاتژمێرێكی زیرەكدا 
نییــە. كاتژمێری ناوبراو دەكرێت وەك ئامێری 
شەحنكردنەوەی هیدفۆن سوودی لێوەربگیرێ 
و لە نیمچە بازنەیەكی كاتژمێرەكە دوو شــوێن 

هەیــە بۆ شــەحنكرنەوەی ئامێــرەكان. جگە لەوەش 

چاودێریــی تەندروســتی بەكارهێنەرەكەی دەكات، وەك 
زانینی رێژەی ئوكســیجین لەناو خوێندا، لێدانی دڵ، 
گرتنــی زەختــی خوێن، گەرمای جەســتە، چاودێری 
كردنی خەو و ئاگاداركردنەوە لە كاتی كەم جوڵەییدا.

كاتژمێری دەست و شەحنكردنەوە
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بەخۆیەوەیە، واتە 12 بەشی گرنگ لە یەك مێزدا. مێزی 
ناوبراو هەم هاپە و هەم مێز. ئەوەی تایبەتە بەالپتۆپ و 

تەنانەت ئەوەی بەوەشی تایبەت نییە لە هاپەكە 
دایــە، وەك پۆرتی HDMI چەندین پۆرتی 

USB، شــەحنكردنەوەی بــێ وایــەری 
مۆبایل و كاتژمێری زیرەك. شوێنی 
كارتی SD و TF بۆ گواســتنەوەی 
داتــاكان بە خێرایــی 480 میگابیت 

پۆرتــی  شــوێنی  چركەیەكــدا.  لــە 
VGA بــە روونــی فــوول ئیــچ دی. 
مێزەكــە بــۆ الپتۆپ تا قــەوارەی 17 
ئینــج دەگونجێت و دەتوانێ كێشــی 
5 كیلۆیی لەسەر دابندرێت. كێشی 

مێزەكە تەنیا یەك كیلۆیە.

هاپ و مێزی الپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتۆپ پێكەوە

پاوەربانـــك لـــە شـــوێنێكی وەك هەرێمـــی ئێمـــەدا 
گرنگیـــی خـــۆی هەیـــە، چونكـــە كارەبـــا لـــە هەمـــوو 
كاتێكـــدا وەك پێویســـت نییـــە و زۆربـــەی ئامێرەكانیـــش 
ــل،  ــە، وەك مۆبایـ ـــەحنكردنەوە هەیـ ــە ش ــتیان بـ پێویسـ
كاتژمێر...تـــاد.  كامێـــرا،  تەبلێـــت،  الپتـــۆپ، 
پاوەربانكـــەكان لـــەو كاتـــەدا جێگـــەی كارەبـــا دەگرنـــەوە.
 ،Sherpa 100PD جـۆری  پاوەربانكـی 
پاوەربانكێكەبـۆ زۆربـەی ئامێـرەكان دەبێت، هەڵگرتنی 
دەكاتـەوە.  شـەحن  زۆریـش  ئامێرێكـی  و  ئاسـانە 

ئەوانـەن: تایبەتمەندییەكانـی 

- 100 وات بۆ پۆرتی USB-C بەمەبەستی خێرا 
بارگاوی كردنەوەی ئامێرەكان.

ـــەی  ـــەو ئامێران ـــۆ ئ ـــەر ب ـــێ وای - شـــەحنكردنەوەی ب
ـــە. ـــان هەی ـــێ وایەری ـــدی ب تایبەتمەن

- شاشـــەیەك بـــۆ نیشـــاندانی زانیارییەكانـــی تایبـــەت 
بـــە بـــارگاوی كـــردن.

كێشی 680 گرامە. 
ـــە شـــەحنكردنەوە  ـــن ب ـــەی تایبەت ـــەو پۆرتان گشـــت ئ
لـــەوە الپتۆپیـــش  پاوەربانكـــەدا هەیـــە. جگـــە  لـــەو 

شـــەحن دەكاتـــەوە.

بەهێزترین پاوەربانك 
بۆ گشت ئامێرێك



ژمارە )1341(  722022/11/14

IT

تێك
وو ش

 و هەم
ئەنگوستیلەیەك

لە  بتوانم  چۆن  دەپرسێت  بەڕێز  خوێنەرێكی 
پەیامە دەنگی و دەقی و وێنەكانی لە واتساپەوە 
شوێنێكی  لە  و  بكەم  لەبەرگرتنەوە  هاتوون  بۆم 

دیكەدا هەڵیانبگرم؟
 backup وشـــەی  بەڕێـــز  خوێنـــەری 
داتـــاكان،  كردنـــی  ئەرشـــیف  و  هەڵگرتـــن  واتـــە 
پرۆگرامەكانـــی  زۆربـــەی  وەك  واتســـاپدا  لـــە 
دیكـــە لەبەرگرتنـــەوەی پەیامـــەكان زۆر ئاســـانە، 
لەســـەرەتادا بچـــۆ بـــۆ ئـــەو شـــوێنەی ســـێ خـــاڵ 
ــرە،  ــدا Settings هەڵبژێـ ــن و لەوێـ ــزی یەكـ لەریـ
ــر بەشـــی  ــدە و دواتـ ــان فەرمانـــی chats لێبـ پاشـ
Chat backup لێبـــدە و دوای ئـــەوە، شـــوێنێك 
كوێـــدا  لـــە  پەیامـــەكان  ئایـــا  كـــە  دەكرێتـــەوە 
ـــی  ـــە ئیمێل ـــا ل ـــڤ ی ـــە گـــوگڵ درای هەڵدەگـــری، ل
یـــا  هەڵدەگـــری  ڤیدیۆكانیـــش  ئایـــا  و  خۆتـــدا 
ــەوەی  ــرێ لەبەرگرتنـ ــانە دەكـ ــێوە ئاسـ ــەو شـ ــا؟ بـ نـ

بكـــەی. واتســـاپ  پەیامەكانـــی 

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

لــە جیهانــی دیجیتالــی نوێــدا هــەر 
رۆژە داهێنانێكی نوێ دەبینین، داهێنانی 

وا كە بە زەین و خەیاڵیشــمدا نەدەهات. بۆ 
 R1  Acgam نموونە ئەنگوســتیلەی جــۆری

كە خۆی گەیم پەدێكی بچووكە.
ــە  ــە پەنجـ ــەك لـ ــراو وەك ئەڵقەیـ ــەدی ناوبـ ــم پـ گەیـ

دەكرێـــت و هەمـــوو ئەركێكـــی پـــێ ئەنجـــام دەدرێ، دەبێتـــە 
ماوســـێكی تـــەواو بـــۆ كۆمپیوتـــەر و تەبلێـــت و مۆبایـــل. بەهـــۆی 
سیســـتەمی بلوتـــوس 4ەوە لەگـــەڵ ئامێـــرەكان پەیوەنـــد دەدرێ، 
راســـتەوخۆ هـــەردوو سیســـتەمی ئەندرۆیـــد و ئـــای ئـــۆ ئێـــس دەناســـێت. 
مـــەودای كاركردنـــی 10 مەتـــرە.  گەیـــم پەدەكـــە دەبێتـــە كۆنترۆڵـــی 
كامێـــرای دیجیتالـــی و دەكرێـــت لـــە دوورەوە وێنـــەی پێبگـــری، هەروەهـــا 
دەكرێـــت لەگـــەڵ شاشـــەی كتێبخوێندنـــەوەی دیجیتالـــی پەیوەنـــد بـــدرێ و بەكارهێنـــەر لـــە دوورەوە 
الپـــەڕەی كتێبـــە دیجیتالییـــەكان هەڵبداتـــەوە. هەروەهـــا لەگـــەڵ ســـپیكەرە بلوتوســـیەكان  پەیوەنـــد 
ـــەی ئاماژەمـــان  ـــەو ئامێران ـــا ئ ـــت. نەتەنی ـــی مۆســـیقای پێبكرێ ـــت كۆنترۆڵ دەدرێ و دەكرێ

ـــد  ـــە پەیوەن ـــوس هەی ـــە سیتســـەمی بلوت ـــەر شـــتێك ك ـــت لەگـــەڵ ه ـــدان بەڵكـــو دەكرێ پێ
ــێتەكان. لەگـــەڵ ئامێـــری  ــەكان و هێدسـ ــە زیركـ بدرێـــت و بـــۆ نموونـــە چاویكـ

گەیمەكانـــی وەك پلـــەی ستەیشـــن و هاوشـــێوەكانی پەیوەنـــد دەدرێ 
و دەكرێـــت لـــە مـــەودای دە مەتـــر دوور لـــە شاشـــە یـــاری 

پێبكـــەی و دوگمـــەی تایبەتـــی بـــە گشـــت 
یارییەكـــی تێدایـــە.

پرۆگرامێك بۆ رێكخستنی كەلوپەلی ماڵەوە
دیكۆراســیۆنی ماڵــەوە واتــە دانانــی كەلوپەلــی ماڵــەوە بەشــێوەیەكی ئەندازەیــی و دیزانێكــی ســەرنج راكێــش 
زۆر گرنگــە، واتــە چ مێــز و كورســییەك لەگــەڵ ســتایلی چێشــتخانەكەت دەگونجــێ و چــۆن دابنــدرێ، یــان 
تەلەڤزیــۆن و كەلوپەلــی دیكــە چــۆن بــن و لــە كــوێ دابندرێــن، پــەردەكان چ رەنــگ بــن و لەســەر چ مودێلێــك 

بــن. ئەوانــە پێیاندەگوتــرێ رێكخســتنی دیكۆراســیۆنی ماڵــەوە.
پرۆگرامـــی Room Arranger دەتوانێـــت ئەركـــی رێكخســـتنی ژوورەكانتـــان لەســـەر كۆمپیوتـــەر و بـــە 
ــت،  ــی لێدابنرێـ ــتن چـ ــت. ژووری دانیشـ ــۆن بێـ ــە ژووری كار چـ ــۆ نموونـ ــدات. بـ ــان بـ ــازی نیشـ ــێوەی مەجـ شـ

چێشـــتخانە چـــۆن بێت...تـــاد. 
بەهــۆی ئــەو پرۆگرامــەوە شــوێنی هەمــوو شــتەكان دەبیندرێــن و دەكرێــت 
جووڵەیــان پێبكــەی و تــا ئەوكاتــەی بــە ویســتی خــۆت دەبێــت. بەهــۆی پرۆگرامــی 
ناوبــراو بەبــێ ئــەوەی ماپــی ژوورەكان لەســەر كاغــەز بكێشــیەوە دەتوانیــت چەندیــن 
ــە ژوور و  ــەت ب ــەر تایب ــە ه ــار دیكۆراســیۆنی ژوورەكان بگــۆڕی. پرۆگرامەك ج
شــوقەكان نییــە بەڵكــو دەكرێــت بــۆ بــاخ و باخچــەش بــەكار بهێندرێــت. دیزایــن و 

دانانیــان بەشــێوەی ســێ رەهەنــدی لــە پرۆگرامەكــەدا دەبیندرێــت.
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ماڵپەڕێكی سەرنج راكێش 
تایبەت بە ساڵی لەدایكبوون

لەدایك  تۆ  كە  ساڵەی  ئەو  بزانی  حەزدەكەی 
بواری  لە  بووە  قۆناغێكدا  چ  لە  جیهان  بوو، 
گشت  و  رۆشنبیری  و  سیاسی  و  ئابووری 
گرنگ  رووداوگەلێكی  چ  دیكەوە؟  الیەنێكی 
http://wha-  لەو ساڵەدا روویانداوە؟ ماڵپەڕی
 /thappenedinmybirthyear.com
ماڵپەڕەكە  كاتێك  بوارەدا،  لەو  ماڵپەڕێكی گرنگە 
بۆكسێكەو  تەنیا  دێتەبەرچاو  سادە  زۆر  دەكەیەوە 
لەدایكبوونت  ساڵی  بۆكسەكەدا  لە  دیكە  هیچی 
دەنووسی، دوای ئەوە ماڵپەڕەكە بەشێوەی داتاشۆ 
و  دایكبوونت  لە  ساڵی  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
رۆژەكانی  یەكەم  لە  ئاسا  چیرۆك  بەشێوەیەكی 
ساڵی مەبەستت دەست پێدەكا و هەتا ئەوكاتەی كە 
تێیدای بەشێوەی چیرۆك و شیكاری و لێكدانەوەی 
ئێستا  تا  ساڵەت  ئەو  رووداوگەلەكانی  باسی  ورد 

بۆ دەكات.

 3D رەهەنـــدی  ســـێ  وێنـــەی  گرتنـــی  بـــۆ 
پێویســـتی بـــە كامێـــرای تایبەتـــە، كامێرایـــەك لـــە 
هەمـــوو الیەكـــەوە وێنـــەی بگرێـــت. كامێـــرا ســـێ 
ــۆرن.  ــان جۆراوجـ ــارە و كاركردیـ ــەكان قەبـ رەهەندییـ
كامێـــرای جـــۆری Vuze XR 3D كامێرایەكـــی 
ـــت. فیلمـــی  ـــۆ دەچێ ـــە وەك چـــاوی كوندەپەپ تایبەت
پلـــە  وە هەتـــا 360  لـــە 180  رەهەنـــدی  ســـێ 
دەگرێـــت. كوالیتـــی وێنەكانـــی زۆر بـــەرزن و زیاتـــر 
لـــە 4K بەڵكـــو وێنەكانـــی 5.7Kیـــن. هەروەهـــا 
ــەرزە.  ــە زۆر بـ ــەو كامێرایـ ــەوەش بـ ــم هەڵگرتنـ فیلـ
تێدایـــە و  دوو هەســـتەوەری 12 میگاپیكســـلی 
ئاوێنەكـــەی 21 پلەیـــە. چـــوار مایكـــی تێدایـــە 
بـــۆ ئـــەوەی لـــە هەمـــوو الیەكـــەوە دەنـــگ تۆمـــار 
 AAC دەنگـــی  چـــوار  كاتـــدا  لەیـــەك  بـــكات. 
تۆمـــار دەكا. پرۆگرامـــی تایبەتـــی تێدایـــە بـــۆ 
هـــەردوو سیســـتەمی مۆبایـــل واتـــە ئەندرۆیـــد و 
ـــت.  ـــرۆڵ دەكرێ ـــە دوورەوە كۆنت ـــس و ل ـــۆ ئێ ـــای ئ ئ
ــد دەدرێـــت  ــەڵ ئینتەرنێـــت پەیوەنـ ــتەوخۆ لەگـ راسـ
و دەكرێـــت بەشـــێوەی راســـتەوخۆ فیلمـــەكان بـــۆ 
ســـەر تـــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانـــی وەك فەیســـبوك 
هەتـــا  باترییەكـــەی  بگوازیـــەوە.  یۆتیـــۆب  و 
ـــە  ـــەو رێژەی ـــت. ئ ـــن دانابەزێ ـــم گرت ـــك فیل كاتژمێرێ
ـــە  ـــر ئاویشـــدا وێن ـــی وا كەمـــە. لەژێ ـــۆ كامێرایەك ب

دەگـــرێ و تێكناچێـــت. 

كامێرای دوو رەهەندی و 
سێ رەهەندی 

ئامێرێك بۆ پێوانەی 
چەوریی جەستە

كۆبوونەوەی چەوری لە رادەی پێویست لە جەستەدا، 
تەندروستی.  تێكچوونی  و  قەڵەوی  هۆی  دەبێتە 
تەرازووەكان تەنیا كێش دەپێون و هیچی دیكە. ئەگەر 
دەبێ  یا  بزانی  جەستەت  چەوریی  بەباشی  بتهەوێ 
بەكار   Skulpt ئامێری  یا  بكەی  پزشكی  پشكنینی 
دەتوانی  و  دەبێت  مۆبایلێك  بەقەد  ئامێرە  ئەو  بهێنە. 
زیاتر  چەوریی  جەستە  لە  بەش  كام  بزانی  بەهۆیەوە 
مۆبایل  لەگەڵ  ئامێرەكە  خودی  كۆبۆتەوە.  یتێدا 
دەگوازێتەوە  داتاكان  و  زانیاری  و  دەدرێ  پەیوەند 
لەسەر  بەخۆی  تایبەت  پرۆگرامێكی  مۆبایل.  بۆ 
چەوریی  دەستنیشانكردنی  دوای  و  دادەنرێ  مۆبایل 
تواندنەوەی  بۆ  تایبەت  راهێنانی  لەجەستە،  شوێنێك 
ئەو چەورییە لە جەستەدا لە ئاپەكەدا پێشنیار دەكا. 
ئامێرەكە لە راستیدا سكانی جەستەی بەكارهێنەرەكەی 
خێرایی  بە  بەگشتی  جەستە  سەدی  رێژەی  دەكا. 
دەپێوێ، هەروەها رێژەی 24 بەشی جەستەش بە جیا 
بەڕێ  مۆبایل  سەر  بۆ  زانیارییەكان  پاشان  دەپێوێ. 
دەكا و لەوێوە راهێنانی تایبەت بە كەمكردنەوەی ئەو 

بەشە پێشنیار دەكا.
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گۆڤـــاری )برایدێـــرز( بـــاس لـــە 
خشـــڵ و ئێكسســـوارەكان دەكات، جەخـــت لەســـەر 

)ئەڵقـــە و ئەنگوســـتیلە( دەكاتـــەوە و تیایـــدا ئامـــاژەی بـــە 
ــن  ــیكەكان بهێنـ ــۆدە كالسـ ــە مـ ــن واز لـ ــە دەتوانـ ــردوە كـ ــان كـ خانمـ

و لەبـــری ئـــەوە، گرنگـــی بـــە خشـــڵی بـــەرد و زومـــرەدی بـــدەن، جگـــە 
لـــەوەی ئێكسســـواری زێـــڕ و زەبەنـــد و ئەڵمـــاس بـــە نرخێكـــی گـــران دەكڕدرێـــن، 

دەكرێـــت بـــەو نرخـــە كۆمەڵێـــك خشـــڵی بـــەرد و پالســـتیك بەدەســـت بهێنییـــن، 
كـــە بـــۆ زۆربـــەی بۆنـــە و یـــاد و دەرچـــوون و دەوامیـــش دەپۆشـــرێن، ئێســـتا 
ــواری  ــە ئێكسسـ ــان لـ ــان روویـ ــی جیهـ ــەر و ناودارەكانـ ــە ئەكتـ ــەی خانمـ زۆربـ
زومـــرەدی و بەردیـــن كـــردووە، پێیـــان وایـــە جوانیـــی ئـــەو ئێكسســـوارانە 
ـــە تەنیـــا  ـــۆ ب ـــە و شـــتێكە ت ـــاوازە لەگـــەڵ كالســـیكەكان، مۆدێكـــی تازەی جی
ـــۆرە  ـــەو ج ـــوود ل ـــن س ـــان دەتوان ـــووە: خانم ـــارەدا هات ـــەو گۆڤ دەیپۆشـــیت، ل

ئێكسســـوارانە وەربگـــرن كـــە شـــێوەی هێلكەیـــی و بازنەییـــان پێـــوە 
دیـــارە، ئـــەو مـــۆدە باوانـــەی ئـــەو جـــۆرە ئێكسســـوارە بریتییـــن 

لـــە ئەشـــلین، ســـیپێل، بریســـلیت، ئەندورۆمێـــدا، 
كاڵدۆنیـــا.  و  ئەنـــگارا  ئەنتیـــك، 

و  بەرد  خشڵی 
موورو قەشەنگن
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ماندووبوونـــی  جلوبـــەرگ  شووشـــتنی 
ئامێرەكانـــی  بـــە  زۆربـــەی  ئێســـتا  و  نەمـــاوە  جارانـــی 

جلشـــۆر ئەنجـــام دەدرێـــن، هەندێـــك لـــە خانمـــان كـــە حـــەز دەكـــەن بـــە 
ــێوەی  ــو رەنگـــی جلەكـــە و شـ ــان بشـــۆرن، تاوەكـ ــە تایبەتەكانیـ دەســـت جلوبەرگـ

ــا لـــە نێـــو  تێـــك نەچێـــت، هەروەهـــا پاككردنـــەوەی جلـــی ســـپی كـــە پێویســـتە بـــە جیـ
جلشـــۆرەكاندا دابنرێـــت، تاوەكـــو رەنگـــی نەگۆڕێـــت بـــە هـــۆی بوونـــی رەنگـــی جلـــی دیكـــەوە، 
بـــۆ ئاگاداربـــوون لـــە رەنگـــی ســـپی هـــەر جلێـــك لـــە كاتـــی جلشـــۆریندا، دوو رێگـــەی ســـەرەكی 
هەیـــە بـــۆ پارێـــزگاری لـــە تـــەواوی رەنگـــی ســـپی هـــەر جلێـــك، ئـــەو جالنـــەی ســـپین و زەرد 
ــزر  ــە بـ ــت كـ ــاودا دابنرێـ ــتێكدا ئـ ــو تەشـ ــە نێـ ــتە لـ ــەم: پێویسـ ــوون، یەكـ ــس بـ ــان پیـ ــەڕاون یـ هەڵگـ
ـــە گـــەرم  ـــی زۆر ئاوەك ـــو پلەیەك ـــت، تاوەك ـــە بكرێ ـــە ئاوەك ـــۆ ل ـــاوی لیم ـــك ئ ـــا هەندێ ـــت، هەروەه بێ
بكرێـــت تـــا دەكوڵێـــت، پاشـــان جلەكـــە لـــە نێـــو ئاوەكـــە بـــۆ مـــاوەی یـــەك كاتژمێـــر بمینێتـــەوە، 
دەكرێـــت ئـــاوی لیمـــۆ بخرێتـــە نـــاو ئامێـــری جلشـــۆر، هەمـــان ئەنجامـــی بەدەســـت دەهێنێـــت، 
ــپێیتی  ــی سـ ــان رەنگـ ــتووە، یـ ــان رۆیشـ ــە رەنگیـ ــپییانەیە كـ ــە سـ ــەو جلـ ــۆ ئـ ــە بـ ــەو رێگەیـ ئـ
خۆیـــان لـــە دەســـتداوە. رێگـــەی دووەم: لـــە دوای ئـــەوەی جلەكـــە دەشـــۆردرێت پاشـــان 
لەبـــەر تیشـــكی خـــۆر دادەنرێـــت، كـــە كاریگەریـــی تـــەواوی لـــە گەڕاندنـــەوەی رەنگـــی 

ســـپی جلەكـــەدا دەبێـــت، هەروەهـــا دەكرێـــت ســـركەی ســـپی بخرێتـــە نـــاو شـــوێنی شـــۆردنی 
جلـــەكان، بەكارهێنانـــی خوێـــی ئاســـایی كاریگـــەری لەســـەر گەڕاندنـــەوەی رەنگـــی 

ســـپی جـــل هەیـــە، هەروەهـــا دانانـــی جلـــی ســـپی كاتێـــك زۆر پیـــس 
بـــووە لـــە نێـــو فاســـدا ئەنجامێكـــی باشـــی بـــۆ گەڕاندنـــەوەی 

دەبێـــت.  ســـپی سرووشـــتی جلەكـــە  رەنگـــی 
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 دەگەڕێنی

چۆن رەنگی سپی بۆ جلوبەرگ

گۆڕانـــكاری لـــە وەرزەكانـــدا واتـــە گۆڕینـــی مـــۆد و شـــێوازەكانی 
ــن  ــە چەندیـ ــتی بـ ــك پێویسـ ــەر خانمێـ ــوارەكان، هـ ــەرگ و ئێكسسـ جلوبـ
ـــتەكانی  ـــتە كەرەس ـــتاندا پێویس ـــە وەرزی زس ـــە، ل ـــل هەی ـــوار و ج ئێكسس
زســـتانە لـــە رووی مـــۆد و ئێكسســـوارەكانەوە هەبێـــت، جانتـــای دەســـت 

یەكێكـــە لـــەو كەرەســـتە ســـەرەكییانەی كـــە هەمیشـــە یـــاوەری ئافرەتـــان 
چ  پێداویســـتییەكان،  هەڵگرتنـــی  بـــۆ  كەرەســـتەیەك  وەك  چ  دەكـــەن، 

بـــۆ بەكارهێنانـــی وەك كەرەســـتەیەكی جوانـــكاری. مـــۆدە تازەكانـــی ئـــەو 
ئێكسســـوار لـــە كۆمەڵـــە جانتاكانـــی بەنـــاو مـــۆدەی )INSIGNA(ــــە، كـــە 

یەكێكـــە لـــە زنجیـــرە مۆدەكانـــی كارۆلینـــا هێرێرایـــی ئیســـپانی، ئـــەو كۆمەڵـــە 
جانتایـــە لـــە پێســـت دروســـت كـــراون، كـــە بـــە نەخشـــێكی ســـادە و هێڵـــكاری 

ــان دەســـت  ــن یـ ــە رووی بینیـ ــارە، چ لـ ــوە دیـ ــێندراون، نەرمونیانیـــی پێـ نەخشـ
لێـــدا. مۆدەكانـــی ئـــەو جانتایـــە لـــە رەنگەكانـــی )زەرد و رەش و ســـوور( 

پێـــك هاتـــوون، شـــێوەی چوارگۆشـــە و الكیشـــەن لـــە )10( شـــێوەی 
ــوون.  ــۆر پێـــك هاتـ جۆراوجـ

جانتاكانی وەرزی سەرما
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دەمیـــان  گەورەیـــی  بـــە  كـــەس  هەنـــدێ 
ـــاوازە لەگـــەڵ  ـــارەی دەمیـــان جی بەناوبانگـــن، كـــە قەب
قەمیشـــێك  بـــە  مـــرۆڤ  دیكـــە،  كەســـێكی  هـــەر 
بـــۆ  جـــار  هەنـــدێ  دەكات،  نـــۆش  خواردنەوەیـــەك 
خۆشـــی و بـــۆ گاڵتـــە دەیـــكات بـــە دووان و ســـێیانیش، 
ـــێ  ـــەو گەنجـــە هیندســـتانییەی پ ـــەاڵم كـــەس وەك ئ ب
ناكرێـــت، چونكـــە دەتوانێـــت زیاتـــر لـــە دەســـتەیەكی 
گەنجـــە  ئـــەو  دەمییـــەوە،  نێـــو  بخاتـــە  قەمیـــش 

نـــاوی )مانـــۆج كۆمـــار(ە و تەمەنـــی )23( ســـاڵە، 
دەكەوێتـــە  كـــە  دەژی،  ئۆدیشـــیا  ویالیەتـــی  لـــە 
الی باكـــووری رۆژهەاڵتـــی هیندســـتان، كـــە بـــۆ 
دەم،  گەورەتریـــن  خـــاوەن  نازنـــاوی  بەدەســـتهێنانی 
توانـــی )459( قەمیشـــی خواردنـــەوە بخاتـــە نێـــو 
دەمیـــەوە، هەروەهـــا توانـــی بـــۆ مـــاوەی )10( چركـــە 
بـــە یەكێـــك لـــە قەمیشـــەكان خواردنەوەیـــەك نـــۆش 

ــكات. بـ

گەورەترین دەمی مرۆڤ

جوانترین و سەیترین شوێنەكانی وەستانی پاس
ســـەیرترین شـــوێنەكانی پـــاس دەكەوێتـــە كەنـــداوی )شـــێتاڵند(، لـــە ناوچـــەی 
ـــەدا،  ـــەو ناوچەی ـــاس ل ـــی ســـكۆتلەندا، شـــوێنەكانی پ نیمچـــە دوورگـــەی واڵت
هـــەر یەكـــەی جۆرێكـــە، هەندێكیـــان جۆالنێـــی لـــێ دانـــراوە، بەشـــێكی 
ــێكی  ــە بەشـ ــەرما، لـ ــا و سـ ــی گەرمـ ــۆن و ئامێرەكانـ ــان تەلەفزیـ دیكەیـ
هەندێكـــی  دانـــراوە،  شـــەترەنج  و  تێنـــس  وەك  یارییەكانـــی  دیكـــە 
دیكـــەش ئامێرەكانـــی الوازكردنـــی بـــۆ دانـــراوە، جۆرێكـــی دیكـــەی 
ــا لـــە  كتێبخانەیـــە، هەمـــوو ئەوانـــە بـــۆ خزمەتكردنـــی خەڵكـــە، تـ

ــن.  ــەت نەبـ ــزار و بێتاقـ ــدا بێـ ــی چاوەڕوانیـ كاتـ
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بە درێژایی تەمەنی
 جگەر و دڵ و گورچیلە 
دەبرژێنێت
ــە  ــەر و گورچیلـ ــی جگـ ــاڵە خەریكـ ــە 74 سـ ــەی گوڵـ ئەحـ
دەبرژێنـــێ، ئەحمـــەد حەســـەن كـــە بەهـــۆی پیشـــەكەی و قســـە 
ــراوە و  ــە ناسـ ــەی گوڵـ ــە ئەحـ ــلێمانی بـ ــە سـ ــەكانییەوە لـ خۆشـ
خۆشەویســـتە،  ســـلێمانی  شـــاری  خەڵكـــی  زۆربـــەی  الی 
هەندێـــك كـــەس تەنیـــا بـــۆ قســـە خۆشـــەكانی نـــەوەك بـــۆ گۆشـــت 
و جگـــەر و تكەكـــەی ســـەردانی دەكـــەن، هەندێـــك جاریـــش دوای 
ـــەوە  ـــەالی دەمێنن ـــی زۆر ل ـــۆ ماوەیەك ـــە، ب نۆشـــكردنی خواردنەك
ـــەن، ئەحـــەی  ـــاس دەك ـــە ب و قســـەی خـــۆش و بەســـەرهاتی رۆژان
ــەر و دڵ  ــی جگـ ــەرقاڵی برژاندنـ ــاڵی 1949وە سـ ــە سـ ــە لـ گوڵـ
و گورچیلەیـــە، لـــە تەمەنـــی 17 ســـاڵییەوە ئـــەو كارە دەكات و 
خیبرەیەكـــی زۆر باشـــی لـــە برژانـــدن و ئامادەكردنـــی جگـــەر و 
ـــە  ـــە تایبەت ـــەو خواردن ـــت: ئ ـــۆی دەڵێ ـــە، وەك خ ـــەدا هەی گورچیل
ــە  ــە، بۆیـ ــوودی هەیـ ــرۆڤ سـ ــتەی مـ ــۆ جەسـ ــزە و بـ ــە پێـ و بـ
خەڵكـــی زۆر رووی تـــێ دەكـــەن و بـــە دڵیانـــە، ســـەرەڕای 
ــەكانی  ــە خۆشـ ــە قسـ ــەز بـ ــتەرییەكانی حـ ــی، موشـ خواردنەكانـ
دەكـــەن زۆر لـــە كەســـایەتی و هونەرمەندانـــی ســـلێمانی گەلێـــك 
جـــار بـــۆ ژەمێـــك خـــواردن لـــە دووكانەكـــەی ئـــەو كۆدەبنـــەوە، 
بـــەزم و  بـــە خواردنەكانـــی، هەروەهـــا  لـــە خۆشـــیی  جگـــە 

ســـەفای لەگـــەڵ خەڵكـــدا بـــێ ســـنوورە. 
فۆتـــۆ دانـــا حمە غریب

خۆشنووســێكی كشــمیری هەمــوو قورئانــی 
ــە  ــر ل ــە ســەر كاغەزێكــی 500 مەت پیــرۆز ل
مــاوەی 7 مانگــدا دەنوســێتەوە، خۆشنوســەكە 
ناوی موســتەفا جەمیل و تەمەنی 27 ســاڵە، 
خەڵكــی باكــووری كشــمیرە، ئــەم خۆشنووســە 
بــەم داهێنانــەی ژمــارەی پێوانەیــی نوێــی لــە 
قورئانــی  هەمــوو  كــردووە،  تۆمــار  جیهانــدا 
كاغــەزی  پەرتووكێكــی  لەســەر  پیــرۆزی 
لــە مــاوەی  كــە درێژییەكــەی 500 مەتــرە، 
 500 گەنجــە  ئــەم  نوســیوەتەوە،  مانگــدا   7
ــە  ــەم شــێوازە ب نوســخەی قورئانــی پیــرۆزی ب
هەمــوو  و  نوســیووەتەوە،  خــۆش  خەتێكــی 
كــە  داوە،  ئەنجــام  دەســت  بــە  كارەكەشــی 
ئەمــەش ماندووبوونێكــی زۆری دەوێــت تــا 
بــە جوانــی و  پیــرۆز  بتوانێــت قورئانــی 
كارەی  ئــەو  بنووســێتەوە،  هەڵــە  بەبــێ 

بــۆ ناوبانــگ نەكــردووە، بەڵكــو بــۆ 
گــەورەی  نوســخەیەكی  ئەوەیــە 

لــە  تاوەكــو  هەبێــت،  قورئــان 
بــاڵو  دونیایــدا  هەمــوو 

بكرێتــەوە.

نووسینەوەی قورئانی پیرۆز 
بە درێژیی 500 مەتر
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ماددەی )40٦( تایبەت بە كوشتن
بارودۆخی توندكردنی ســزای تاوانی كوشــتنی بەئەنقەســت، هەر كەســێك كەســێكی 
دیكــە لــە یەكێــك لــەو بارودۆخانــەی  خــوارەوە بكوژێــت بــە لەســێدارەدان ســزا 
دەدرێــت: ئەگــەر پێشــتر نیــازی كوشــتنی هەبێــت و ســووربێت لەســەر كوشــتنی 
یــان بۆســەو كەمینــی بــۆ دانابێــت ) نەخشــە دارێــژی كوشــتنی بێــت، ئەگــەر 
ــراوی  ــاددەی ژەه ــۆی م ــتنە بەه ــت، ئەگــەر كوش ــی بكــوژ بێ ــە باوان ــوژراو ل ك
بــون بێــت یــان تەقەمەنــی یــان تەقینــەوە بووبێــت، ئەگــەر كوشــتنەكە لــە بەرامبــەر 

كــرێ بوبێــت یــان ئەگــەر تاوانبــار ڕێگــەی دڕندانــەی لــە ئەنجامدانــی تاوانەكــەدا 
بــەكار هێنابێــت، ئەگــەر تاوانبــار مەبەســتی كوشــتنی دووكــەس یــان زیاتــری 

هەبووبێــت و بەیــەك كــردەوە هەردووكیانــی كوشــتبێت، ئەگــەر كــوژراو فەرمانبــەر بێــت یــان كەســی 
بەجێگەیاندنــی  لەكاتــی  بەخزمەتــی گشــتی  راســپێردراو 

كاری فەرمانبــەری یــان بەهــۆی كارەكەیــەوە كوشــتبێتی، 
ــان  ــك ی ــت تاوانێ ــانی بێ ــتنەكە بۆكارئاس ئەگــەر كوش
ــالێك  ــت و لەس ــردن بێ ــد ك ــزاكەی بەن ــك كەس كەتنێ

كەمتــر نەبێــت، یــان تاوانەكــە بــۆ ئــەوە بێــت كــە 
ــە ســزادان رزگاری ببێــت. ــان ل ــكات ی راب

بـــاس لـــە هەندێـــك كـــەس دەكات 
كـــە هـــۆش و بیریـــان تەنیـــا الی 
ســـامان و پارەیـــە، تەنانـــەت ئەگـــەر 
هەبێـــت،  ســـەریاندا  لـــە  درزێـــك 
تەنیـــا پـــارە و ســـامان لێـــی دێتـــە 

دەرەوە. 

چۆن بڵێم ماڵئاوا 
How Do I Say Goodbye

تازەكانــی  تراكــە  لــە  یەكێكــە 
)دیــان  ئوســتراڵی  گۆرانیبێــژی 
لیویســە(، كــە لــە ســاڵی 1987 لــە 
ســیدنی لەدایكبووە و لە ســاڵی 201٦ 
دەســتی بــە كاری هونــەری كــردووە، 
ماڵئاوایــی  لــە  بــاس  تراكــەی  ئــەو 
لــە دوا  نێــوان دوو كــەس دەكات كــە 
بــكات،  ماڵئاوایــی  چــۆن  ســاتدا 
 How Do I Say ئەلبوومــی  لــە 
Goodbye باڵوكراوەتــەوە لــە جــۆری 

میوزیكــە.  پــووپ   slow

كاریكاتێر

میوزیك

ئەمـــڕۆ مێشـــكت ئارامـــە، لـــە رووی پیشـــەییەوە 
پـــالن دادەنێیـــت بـــۆ كاركـــردن لەســـەر پـــرۆژە گرنگـــەكان، 
ئاشـــكرا  پالنەكانـــت  دەنێیـــت  هەنـــگاو  تـــا  باشـــترە 
هیـــچ  ئەگـــەر  ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە  نەكەیـــت، 
كەســـێك لـــە ژیانـــت نییـــە، چانســـی زۆر هەیـــە بـــۆ 

بدۆزیتـــەوە. ژیانـــت  ئـــەوەی خۆشەویســـتی 

جمك

ـــە رووی پیشـــەییەوە بـــێ هیـــوا دەبیـــت، ئامـــۆژگاری  ل
دەنـــا  بكەیـــت،  توڕەییەكانـــت  كۆنترۆڵـــی  دەكرێیـــت 
ـــەوە كارێـــك دەكەیـــت كـــە پەشـــیمان ببیتـــەوە، كاتێـــك  بەهۆی
قســـە لەگـــەڵ كەســـانی چـــواردەورت دەكەیـــت، لەســـەر 
ـــت، چونكـــە  ـــۆوە نەبێ ـــە ت ـــدی ب ـــك مـــەدوێ كەپەیوەن بابەتێ

ــت. ــۆ دەگۆڕێـ ــۆ تـ ــواردەورت بـ تێڕوانینـــی چـ

گا
لـــە رووی  و  ناختـــدا هێزێكـــی زۆرت هەیـــە  لـــە 
ئەركەكانـــت  جێبەجێكردنـــی  لـــە  چێـــژ  پیشـــەییەوە 
دەبینیـــت، لـــە الیەنـــی ســـۆزدارییەوە كاتێكـــی رۆمانســـی 
تەنیـــا  دەبەیـــت،  بەســـەر  هاوســـۆزەكەت  لەگـــەڵ 
ــەوە  ــە دوور بكەویتـ ــەم ماوەیـ ــت ئـ ــۆژگاری دەكرێیـ ئامـ

لـــە گفتوگۆكـــردن لەســـەر بابەتـــی ناپێویســـت.

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

گوڵەگەنم5/21 - 20/٦ شێر 8/22 - 7/239/22 - 8/23

ـــۆ بورجەكـــەت زۆر ئەرێنـــی نیـــن،  ئەمـــڕۆ ئامـــاژەكان ب
رەنگـــە ببیـــت بـــە قوربانـــی ئـــەو بڕیارانـــەی بەپەلـــە داوتـــە، 
باشـــترە ئـــەم چەنـــد رۆژە لـــە دەمەقاڵـــی دووربكەویتـــەوە، 
ـــر  ـــا دوات ـــە بدوێیـــت، دەن ـــە شـــێوەیەكی هێمنان ـــدە ب هـــەوڵ ب
ســـوودی  پەشـــیمانی  ئـــەوكات  و،  دەبیتـــەوە  پەشـــیمان 

ـــت. نابێ

لـــە رووی پیشـــەییەوە رەنگـــە گۆڕانـــكاری لـــە 
كارەكـــەت، یـــان شـــوێنی كارەكـــەت ئەنجـــام بدەیـــت، 
لەگـــەڵ خێزانەكـــەت گەشـــتێك دەكـــەن، ئەمـــەش 
لـــە كاتـــی  زیاتـــر پەیوەندییەكەتـــان بەهێـــزدەكات، 
خۆیـــدا بـــڕی پێویســـت ئـــاو بخـــۆرەوە، بۆئـــەوەی 

توشـــی گرفتـــی گورچیلـــە نەبیـــت.

پیشـــەییەوە  رووی  لـــە  و  دەبیـــت  دڵخـــۆش  زۆر 
خاوەنكارەكـــەت ستایشـــت دەكات، بـــۆ ئـــەو كارانـــەی 
لـــە رووی ســـۆزدارییەوە دەچیتـــە  ئەنجامـــت داوە، 
ئامـــادە  بـــۆ  خۆتـــی  نوێوە،پێویســـتە  قۆناغێكـــی 
وەر  بابەتـــەكان  جـــدی  بـــە  پێویســـتە  و،  بكەیـــت 

بگریـــت.

قرژاڵ 7/22 - ٦/21

 ،)Clear Blue Hawaii( ئەندازیارانــی كۆمپانیــای
توانیــان گەورەتریــن خزمــەت بــە بــواری دەریاوانــی پێشــكەش 
بكــەن، ئــەو پرۆژەیــە لەالیــەن ئەندازیارێــك بــە نــاوی )جــۆن 
بــە  ئەویــش  كــرا،  كۆمپانیاكــە  بــە  پێشــكەش  كایــاك( 
روونكردنــی تــەواوی بەلــەم و كەشــتییەكان، بــە تایبــەت 
ــاو بەلەمەكانــدان، بتوانــن  بەشــی ژێــرەوەی تــا ئەوانــەی لەن
بــە ســادەیی نــاو ئاوەكــە لــە رێگــەی روونــی بەلەمەكانــەوە 
ببینــن. پرۆژەكــە رەزامەنــدی لەســەر دەرا، دواتــر بیریــان 

لــەوە كــردەوە كــە ئەگــەر شووشــە بەكاربهێنــن، رەنگــە نوقــم 
بێــت، بۆیــە مــاددەی )پــۆل كاربۆنی(یــان بــۆ ئــەو مەبەســتە 
ــز و  ــە تێكــەاڵوی لەگــەڵ شووشــەی بەهێ ــرد، ب ــان ك تەرخ
ــان دروســت كــرد  ــا پێكهاتەیەكی ــڕە، ت ــە نەب پتــەو، كــە گولل
بــۆ نێــو ئــاو دەگونجێــت و روونیشــە وەك شووشــە، نرخــی 
ــێ دەكات  ــە )1490( دۆالر دەســت پ ــەو جــۆرە بەلەمــە ل ئ

ــەس  ــا چــوار ك ــەوە.و جێگــەی دوو ت دەبێت
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پەرستاری چاالك - 
The Good Nurse

فیلمێكــی درامــا و تاوانكارییــە، بــاس لــە پەرســتارێك 
دەكات بــە نــاوی )ئێمــی الوگریــن( كاتێــك قوتابیەكــی كۆلیــژی 

ــاوی چارلــی كولیــن دەناســێت، كــە تەنیــا تەمەنــی  ــە ن پزیشــكی ب
1٦ ســاڵە و دەســتی لــە چەندیــن تاوانــدا هەبــووە، ئــەو قوتابییــە 
زۆربــەی تاوانەكانــی لــە نەخۆشــخانە و لەگــەڵ نەخۆشــكاندا كــردووە، 
تــا ئــەو كاتــەی پەرســتارەكە بەڵگــە پەیــدا دەكات و تاوانبارەكــە بــە 

دادگا دەدات، مــاوەی فیلمەكــە دوو كاتژمێــر و یــەك خولەكــە، لــە 
مانگــی نــۆی ئەمســاڵ بەرهــەم هاتــووە و ئێســتا لــە ســینەمانكدا 
ــم( و ئەركــی  ــە دەرهێنانــی )تۆبیــاس لیندهۆڵ نمایــش دەكرێــت، ل

ــی  ــە نواندن ــوو، ل ــت فلیكســەوە ب ــەن نێ ــەوەی لەالی باڵوكردن
)جێســیكا چەســتەین، ئیــدی ریدمایــەن، نمانــدی 

ئســۆموگا، كیــم دیكنیــس، نــواه ئیمریچ، 
دێڤــن ماكدوێڵ(ـــە. 

لەگــەڵ  پیاوێــك  وێنەیــەدا  لــەم 
و  ســەرما  كەشــێكی  لــە  ســەگێك 
ــەك  ــراوە، هەڵەی ــان گی ــردا وێنەی بەف
لــە وێنەكــەدا هەیــە، هــەوڵ بــدە لــە 
مــاوەی یــەك خولەكــدا ئــەو هەڵــە 
گەورەیــە لــە وێنەكــەدا بدۆزیتــەوە. 

ئاسوودەیت و چێژ لە رۆژەكەت دەبینیت، كاركردن 
بە سەختی بەرەو سەركەوتنت دەبات، باشترە ئەم ماوەیە 
لەگەڵ  بەتایبەت  بكەیت،  هەڵسوكەوت  ژیرانە  زیاتر 
خۆشەویستەكەت، چونكە هەستیارە و پێویستی بەوەیە 

بە وریاییەوە مامەڵەی لەگەڵ بكەیت.

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

لـــە رووی پیشـــەییەوە زۆر ســـەرقاڵ دەبیـــت، هەروەهـــا 
پالنـــت هەیـــە ئـــەم پیشـــەیەی ئێســـتات بگۆڕیـــت، لـــە 
رووی ســـۆزدارییەوە دەكەویتـــە دۆخێكـــەوە كـــە بڕیـــاردان 
تەندروســـتییەكانت  گرفتـــە  بـــۆت،  نابێـــت  ئاســـان 
خـــۆت  لـــە  پارێـــزگاری  ئەگـــەر  ســـەرهەڵدەدەنەوە 

نەكەیـــت.

ئەمـــڕۆ باشـــتر ســـەرنجت لەســـەر ئـــەو ئەركانەیـــە 
كـــە لەســـەرتە ئەنجامـــی بدەیـــت، لـــە كاتـــی بڕیـــارە 
ـــك  ـــت و، كارێ ـــە نەكەی چارەنوسســـازەكاندا باشـــترە پەل
بیتـــەوە،  پەشـــیمان  ژیانـــت  بەدرێژایـــی  نەكەیـــت 
بیركردنـــەوە لـــە رابـــردووت كاریگەریـــی نەرێنیـــی 

ــە. ــت هەیـ ــەر دەرونـ لەسـ

هەموشـــتەكان لـــە ژێـــر كۆنترۆڵـــی خۆتـــدان، لـــە 
رووی پیشـــەییەوە پەیوەندیـــت لەگـــەڵ بەرپرســـەكانت 
ـــن،  ـــز دەبێـــت، هـــاوكات دوژمنەكانیشـــت چـــاالك دەب بەهێ
هەربۆیـــە ئـــاگاداری خـــۆت بـــە، ئامـــۆژگاری دەكرێیـــت 
كۆنترۆڵـــی جـــۆری خۆراكەكانـــت بكەیـــت، بۆئـــەوەی لـــە 

گرفتـــی گـــەدە دوور بكەویتـــەوە.

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
ــە  ــت لـ ــت، دەتوانیـ ــە و چاالكیـ ــی زۆرت هەیـ وزەیەكـ
رووی پیشـــەییەوە بـــەكاری بهێنیـــت، یارمەتـــی كەســـانی 
ـــە خۆپەرســـتی، كەســـانێك  ـــدە و دووربكـــەوەرەوە ل دیكـــە ب
دەبینیـــت كـــە دڵخۆشـــت دەكـــەن و زیاتـــر هەســـت بـــە 
ئاســـوودەیی دەكەیـــت لەگەڵیـــان، زیادەخـــۆری زیانـــی 

هەیـــە بـــۆ تەندروســـتیت.

ــت،  ــەخت دەدەیـ ــی سـ ــەییەوە بڕیارێكـ ــە رووی پیشـ لـ
ـــۆت  ـــت خ ـــی دەتوانی ـــە زوی ـــەت ب ـــی خێزانەك ـــە یارمەتی ب
رووی  لـــە  بكەیتـــەوە،  یەكالیـــی  بابەتـــەكان  لەســـەر 
ئەنجـــام  گۆڕانـــكاری  ئەوەیـــە  كاتـــی  ســـۆزدارییەوە 
ـــت  ـــای تەندروســـتی قـــورگ و چـــاو و گوێ ـــت، وری بدەی

ــە.  ــۆش مەكـ ــۆت فەرامـ ــە و، خـ بـ

12/22 - 1/19گیسك

یاريی وێنە

چەندیــن زانــای نــاوداری جیهــان لەژێر دەســتی داگیركاراندا 
یــان بــە پیــالن كــوژراون، وەك پرۆتاگــۆراس: كــە یەكێكــە 
لــە بەناوبانگتریــن فەیلەســوفەكانی یۆنانــی و ســەركردەی 
سۆفیســتەكان، ســزای لــە ســێدارەدانی بەســەردا ســەپێندرا و 
كتێبەكانی ســووتێندران، ئەمەش وای لێ كرد لە ئەســینای 
پایتەخــت هەڵبێــت بــۆ ئــەوەی ســزای لەســێدارەدان بەســەریدا 

جێبەجــێ نەكرێــت، بــەاڵم لەكاتــی هەاڵتنــدا خنــكا.
یۆنانیــان،  فەیلەســووفەكانی  بەناوبانگترینــی  ســوكرات: 
ســزای لــە ســێدارەدانی بەســەردا ســەپێنراوە، هەروەهــا ســزاكە 

ــراوە. جێبەجــێ ك
ئەرســتۆ: كــە یەكێــك لــە قەشــەكانی ئەســین تۆمەتبــاری 
چارەنووســی  ئــەوەی  پێــش  بۆیــە  بێبــاوەڕی،  بــە  كــرد 
ســوكرات بگاتــە دەســتی، لێــی هــەاڵت، پاشــان ئــەو وتــە 

بەناوبانگەكــەی گــوت: »نامەوێــت )ئەتینــا (گەمژەییەكــی 
چــۆن  وەك  بــدات،  ئەنجــام  فەلســەفە  دژی  لــە  دیكــە 

ســوكراتی لــە ســێدارە دا. 
كــە  ســوكرات،  خوێنــدكاری  و  فەیلەســوف  ئەفالتــون: 
كۆیلەفرۆشــیدا  بازاڕەكانــی  لــە  بــوو  ئــەوە  چارەنووســی 

بفرۆشــرێت.
فیســاگۆرس: فەیلەســوف و بیــركار، كــە خاوەنــی تیۆرێكــە 
بەنــاوی خۆیــەوە، تیــۆری فیســاگۆرس، بــەاڵم كــوژراوە و لــە 
تەنیشــت كێڵگەیەكــی فاســۆلیا بــە مردوویــی دۆزراوەتــەوە. 

و  فەلەكنــاس  و  بیــركار  ئەركیمیــدس:  یــان  ئەركیمیــدس 
فیزیــازان بــوو، لــە ســاڵی 212 پێــش زاییــن ڕۆمــەكان ئــەو 
شــارەیان داگیــر كــرد كــە تێیــدا دەژیــا، دوای ئــەوەی زانییــان 

ــتیان. ــە، كوش زانای

 FRS پاوڵینگ  كارڵ  لویس 
ئەندازیاری  و  ئەمریكی  كیمیاگەری 
بواری  چاالكی  و  نووسەر  و  كیمیا 
شاری  لە   1901 ساڵی  لە  ئاشتی، 
لە  ئۆریگۆن  ویالیەتی  لە  پۆرتالند 
ئەمریكا لە دایكبووە و لە ساڵی 1994 
كردووە،  دوایی  كۆچی  كالیفۆرنیا  لە 
»زۆربەی  دەڵێت:  نیگەرانی  دەربارەی 
بێزاری و خەم لە ژیان و هەستەكانماندا، 
بنەڕەتدا  لە  كە  نیگەرانییەك  لە  بریتییە 
نییە، بەاڵم ئێمە لە خۆمانەوە گومان و 

نیگەرانی دروست دەكەین«. 

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

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

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

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