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چاپـــی یەكەمـــی ڕۆمانـــی )حەســـەن ســـوورمە( 
لـــە نووســـینی )بەكـــر ئاڵەیـــی( كـــە لەالیـــەن خانـــەی 
موكریانـــی بـــۆ چـــاپ و باڵوكردنـــەوە دەرچـــووە، 
هەوادارانـــی  و  خوێنـــەران  دەســـتی  بـــەر  كەوتـــە 

ــان. ڕۆمـ
)هیـــچ نیوەڕۆیـــەك نەدەهاتـــەوە، هـــەر چۆنێـــك 
ـــوارد و چایەكیشـــی  ـــازاڕ دەخ ـــە ب ـــی ل ـــوو لەفەیەك ب
ئـــاوا  ســـاڵ  دوو  مـــاوەی  بـــۆ  دەكـــرد،  بەســـەردا 
ڕۆژەكانـــی بـــەڕێ دەكـــرد(.. ئەمـــە دەســـتپێكی 
ڕۆمانێكـــە كـــە )بەكـــر ئاڵەیـــی( بـــە نـــاوی )حەســـەن 

سوورمە(نووســـیویەتی.
ئـــەو هێنـــدە لـــە دەســـتپێكەوە دوور نـــا، دیســـان 
دەگێڕێتـــەوە و دەڵێـــت: )بـــاران لـــە شـــیعردا وەك 

دەردەكەوێـــت(. شـــۆڕەژنێك  ســـەمای 
زمانـــی نووســـین لـــەم ڕۆمانـــەدا هـــەم كوردییەكـــی 
ــر  ــاوازەوە بەرزتـ ــم و ئـ ــە ڕووی ڕیتـ ــەم لـ ــاراوە، هـ پـ
ــیعر  ــی شـ ــە زمانـ ــر لـ ــان، نزیكتـ ــی پەخشـ ــە زمانـ لـ

نووســـراوە.
الی  و  دەكـــرد  تەقییـــەی  هەمیشـــە  )مووســـا 

هاوڕێكانـــی دەیگـــوت: خودایـــە بۆچـــی ئـــەو نـــاوە 
ــان  ــد میهرەبـ ــم چەنـ ــڕاوە؟ دایكـ ــم دابـ ــەر دایكـ بەسـ
ــە  ــەرەی ئێمـ ــەو دەوروبـ ــۆزە، ئـ ــەر خـــۆو دڵسـ و لەسـ
چەنـــد ڕێـــز لـــە دایكـــم دەنێـــن، دایكـــم و باوكـــم 

ــان(. ــۆ خزمـ ــن بـ ــە پەرۆشـ ــد بـ ــم چەنـ دەبینـ
ڕەنگـــە یەكێـــك لـــە خەســـڵەتە باشـــەكانی ئـــەم 
ڕۆمانـــە ئـــەوە بێـــت كـــە دابـــەش بۆتـــە ســـەر چەندیـــن 
بڕگـــە و ناونیشـــان، هـــەر ناونیشـــانەش دابـــەش 
ــەرزە  ــەم تـ ــنی لـ ــك. نووسـ ــد خاڵێـ ــەر چەنـ ــە سـ بۆتـ
بـــواری هەناســـەدان و پشـــوو خواردنـــەوە بـــە خوێنـــەر 
دەقەكـــە  بەخوێندنـــەوەی  درێـــژەدان  لـــە  دەدات، 
چێـــژی بەردەوامـــی پـــێ دەدات. بۆیـــە مەزەنـــدە 
وایـــە كـــە خوێنـــەر تـــا )159( كـــە دواییـــن الپـــەڕەی 
ـــەوەی هەڵنەگرێـــت و  ـــە خوێندن ـــە دەســـت ل كتێبەكەی
ــنا  ــوورمە ئاشـ ــەن سـ ــەربردەی حەسـ ــە وردی بەسـ بـ

دەبێـــت. 
دانەیـــەك لـــەم ڕۆمانـــە گەیشـــتووەتە گـــواڵن، 
ـــوای ســـەركەوتن و بەرهەمـــی  ـــڕای ســـوپاس، هی وێ

زیاتـــر بـــۆ )بەكـــر ئاڵەیـــی( دەخوازیـــن.
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مەیسەر عوبێد نەهێلی :

ئەندازیار زەردەشت عەبدولخالق سەرسام :

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بایەخی زۆری بە الوان و 

گرنگییەكی زۆریشی بە پڕۆژە 
و پێشنیارەكانیان داوە

بە درێژیی 2750 مەتر 
نەخشە و ئاراستەی 
ڕاكێشانی بۆڕیی نوێی ئاوی 
ئیفرازی 3 ئامادە كراوە

»

»

دكتۆر محەمەد شوكری :

1288پڕۆژەی وەبەرهێنان 
پەسەند كراون و 147 
پڕۆژەش هەڵوەشاوەتەوە و
500 پڕۆژەی كشتوكاڵییش 
لە پالندایە

»

مەال عەبدولڕەحمان مەال تەها :

مەالكانی كوردستان لە ڕۆژە 
سەختەكاندا پێشمەرگە 
بوون و شەهیدیان داوە

»



فاتمە شەمسەدین:

شنیار سدیق : 

پشتیوان بە خودای 
گەورە كۆڵ نادەم تا 

دەبمە باشترین یاریزان 

»

»

»

كامێرایەكی ئۆتۆمبیل لە 
پێكدادان  ئاگادارت دەكاتەوە

میالتۆنین چییە؟

» »

سەرەڕای خاوەن 
پێداویستیی تایبەت 
بوونم، توانیم ببمە 

خاوەنی 29 بڕوانامەی 
نێودەوڵەتی 

لە سێیەمین فیستیڤاڵی شانۆی كەركووكدا
ڕۆژهەاڵت و باكووری كوردستان خەاڵتیان چنییەوە

كاروان كەریم خان :

لە كابینەی نۆیەمدا بە 
بەهای زیاتر لە 16 ملیار 
دینار پڕۆژە لە شەقاڵوە 

جێبەجێ كراوە

»
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مۆندیال
سەكۆیەك بۆ نمایشكردنی 
جۆش و خرۆشی ناسیۆنالیزم
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مۆندیالـــی جامـــی جیهانیـــی تۆپـــی پـــێ كـــە هـــەر 
چـــوار ســـاڵ جارێـــك لـــە واڵتێكـــی پێنـــج كیشـــوەرەكەی 
جیهـــان ئەنجـــام دەدرێـــت، تەنیـــا ڕووداوێكـــی گـــەورەی 
و  جیهانییـــە  بۆنەیەكـــی  بەڵكـــو  نییـــە،  وەرزشـــی 
ڕەهەنـــدی سیاســـی و نیشـــتمانی و نەتەوەیـــی گـــەورە 
ــەخ و  ــەی بایـ ــە جێگـ ــەر بۆیـ ــت، هـ ــۆی دەگرێـ ــە خـ لـ
گرنگیپێدانێكـــی گەورەیـــە، هـــەر لەســـەر ئاســـتی پادشـــا 
ـــا دەگاتـــە هەوادارانـــی تیپـــە  ـــەوە ت و ســـەرۆكی دەوڵەتان
بەشـــداربووەكان و تێكـــڕای هەوادارانـــی تۆپـــی پـــێ 

لـــە جیهانـــدا.
لەســـەر ئاســـتی میوانداریكردنـــی ئـــەم مۆندیالـــەش، 
دیســـان هەڵبژاردنـــی دەوڵەتێـــك بـــۆ ئـــەوەی میوانداریـــی 
بـــكات، بـــە دەســـتكەوتێكی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی 
بـــۆ دەوڵەتـــی میوانـــدار دادەنرێـــت و، دەوڵەتەكـــە هـــەوڵ 
ئەوتـــۆ  نموونەیەكـــی  توانایـــەوە  هەمـــوو  بـــە  دەدات 
پێشـــكەش بـــكات، كـــە شایســـتەی ئـــەم مۆندیالـــە 
لـــە  ســـەرنج  ئەگـــەر  خاڵـــەوە  لـــەم  بێـــت،  گەورەیـــە 
ــی مۆندیالـــی  ــە میوانداریـ ــن كـ ــەر بدەیـ ــی قەتـ دەوڵەتـ
ســـاڵی 2022ی جامـــی جیهانـــی تۆپـــی پێـــی كـــردووە، 
ــن دەوڵەتـــی  ــە دەبینیـ ــوڕمانە كـ ــەی سەرسـ ــەوا جێگـ ئـ
قەتـــەر تەنیـــا بـــۆ ڕێكخســـتنی ئـــەم بۆنەیـــە زیاتـــر 
ئـــەو  و،  كـــردووە  خـــەرج  دۆالری  ملیـــار   225 لـــە 
پارەیـــەی بـــۆ مۆندیالـــی ئەمســـاڵ لەالیـــەن قەتـــەرەوە 
خـــەرج كـــراوە، زۆر زیاتـــرە لـــەو پارەیـــەی كـــە لـــە دوای 
جەنگـــی دووەمـــی جیهانـــی و لـــە چوارچێـــوەی پالنـــی 
مارشـــاڵدا دەوڵەتێكـــی وەك فەرەنســـای پـــێ ئـــاوەدان 

ــەوە. كراوەتـ
گرنگیـــی جامـــی جیهانیـــی تۆپـــی پـــێ تەنیـــا لـــە 
ــدا  ــەی تێـ ــە گەمەكـ ــە كـ ــەدا نییـ ــەو گۆڕەپانانـ ــاو ئـ نـ
ئەنجـــام دەدرێـــت، بەڵكـــو لـــە سەرانســـەری جیهانـــدا 
وەردەگرێـــت،  نیشـــتمانی  و  نەتەوەیـــی  مەغزایەكـــی 
بـــە تایبەتـــی بـــۆ هاوواڵتیانـــی ئـــەو دوو دەوڵەتـــەی 
گەمەكـــە ئەنجـــام دەدەن، هـــەر بۆیـــە جیـــا لـــەوەی ئـــەوەی 
ئیمكانییەتـــی هەبـــووە چووەتـــە نـــاو گۆڕەپانەكـــە و 
لەوێـــوە ســـەیری شـــێوازی گەمـــەی تیپەكـــەی خـــۆی 
ـــدا ئەوانەشـــی كـــە نەیانتوانیـــوە  ـــە هەمـــان كات دەكات، ل
بگەنـــە نـــاو گۆڕەپانەكـــە، لـــە گۆڕەپانـــە گشـــتییەكانی 
واڵتانـــی خۆیانـــەوە و بـــە ڕێگـــەی دانانـــی شاشـــەی 
ــی  ــاو گۆڕەپانـ ــی نـ ــت و خرۆشـ ــان هەسـ ــەورە هەمـ گـ
یارییەكـــە زینـــدوو دەكەنـــەوە و، لەگـــەڵ هـــەر جووڵـــە 
و هێرشـــێك و تۆماركردنـــی هـــەر گۆڵێكـــدا، ئـــااڵی 
واڵتەكەیـــان دەشـــكێننەوە و ئـــەو گـــۆڵ كردنـــە بـــە 
ــەر  ــتمانییان لەسـ ــی و نیشـ ــرادەی نەتەوەیـ ــی ئیـ نمایشـ

ئاســـتی جیهـــان لـــە قەڵـــەم دەدەن.

مەغـــزای مۆندیـــال، تەنیـــا بـــۆ كاتبەســـەربردن، یـــان 
ــە،  ــییەكی كاتیـــی هەوادارانـــی تۆپـــی پـــێ نییـ خۆشـ
بەڵكـــو مەغزایەكـــی قووڵتـــری سیاســـیی هەیـــە، كـــە 
ڕەنـــگ  تێیـــدا  نیشـــتمانی  و  نەتەوەیـــی  ئیـــرادەی 
دەداتـــەوە، جوانیـــی ئـــەم مەغـــزا سیاســـییە ئەوەیـــە 
چوارچێـــوەی  لـــە  و  جیهـــان  ئاســـتی  لەســـەر  كـــە 
یـــەك سیســـتمدا »سیســـتمی تۆپـــی پێـــی جیهانـــی« 
نەتـــەوە ســـەركەوتووەكان بـــۆ ئـــەم مۆندیالـــە لـــە یـــەك 
ـــی و  ـــی نەتەوەی ـــرادە و لێهاتووی ـــدا نمایشـــی ئی گۆڕەپان
نیشـــتمانیی خۆیـــان دەكـــەن و، لەمـــەش زیاتـــر پادشـــا و 
ـــان  ـــان هەم ـــی تیپەكانی ـــۆ هاندان ـــەكان ب ـــەرۆك دەوڵەت س
ـــەن،  ـــەر دەك ـــان لەب ـــە نیشـــتمانییەكەی خۆی درێســـی تیپ
ـــۆ نمایشـــی هەســـت  ـــە ب ـــن دیاردەی كـــە ئەمـــەش جوانتری

ــەدا.  ــە گەورەیـ ــەم مۆندیالـ ــیۆنالیزم لـ ــۆزی ناسـ و سـ
جیهانـــی  سیســـتمی  كـــە  جیهانـــدا  ئێســـتای  لـــە 
گڵۆبالیـــزم  و،  بـــووە  گـــەورە  شكســـتێكی  تووشـــی 
ناســـیۆنالیزمی كاڵ  تـــا ڕاددەیەكـــی زۆر هەســـتی 
كردووەتـــەوە، یـــان بـــە واتایەكـــی دیكـــە گڵۆبالیـــزم 
بووەتـــە لەمپـــەر بـــۆ ئـــەوەی جیاوازیـــی نێـــوان نەتـــەوە بـــە 
زیندوویـــی بمێنێتـــەوە و، كێبڕكێـــی داهێنانـــی لـــە نێـــوان 
ـــان  ـــی ســـەردەم بیری ـــدا ســـڕ كـــردووە، بیرمەندان نەتەوەكان
لەســـەر  كـــە سیســـتمی جیهانـــی  لـــەوە كردووەتـــەوە 
ڕیتمـــی »سیســـتمی تۆپـــی پێـــی جیهانـــی – فیفـــا« 
ڕیـــك بخرێتـــەوە، ئەمـــەش بـــەو ئامانجـــەی سیســـتمی 
جیهانـــی بـــە هاوشـــێوەی سیســـتەمی »فیفـــا« بتوانێـــت 
جیـــاوازی و لێهاتوویـــی و داهێنانـــی نەتـــەوەكان بـــە 
زیندوویـــی بهێڵێتـــەوە و هەمـــوو نەتەوەكانـــی جیهـــان لـــە 
ــی  ــی مرۆڤایەتـ ــتمدا خزمەتـ ــەك سیسـ ــوەی یـ چوارچێـ

بكـــەن.
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سەدەیەك بەر لە ئێستا شێخ 
عبدولسەالمی شەهید بۆ ئەم 
مەبەستە تێكۆشاوە و داوای 
لە ڕۆژهەاڵتناسێكی بەریتانی 
كردووە، دیدارێكی بۆ ڕێك بخات 
لەگەڵ پادشای بەریتانیا، 
بۆ ئەوەی باسی سەربەخۆیی 
كوردستانی لەگەڵ بكات

سەرۆك مسعود بارزانی لە 
پەیامێكیدا جوانی فەرمووە: 
»دەنگە زواڵڵ و بەرزەكەی گەلی 
كوردستان بۆ سەربەخۆیی بەفیڕۆ 
ناچێت و ڕۆژێك دێت، بەرهەمی 
دەبێت«

ـی
سـ
ـــا
سیـ

٧ی حوزەیرانـــی ٢٠١٧ ڕۆژێكـــی مێژووییـــە لە ژیانی 
ـــە  ـــییەكان ب ـــە سیاس ـــتان، الیەن ـــی كوردس سیاســـیی گەل
سەرپەرشـــتیی ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی لـــەم ڕۆژەدا 

بڕیـــاری ئەنجامدانـــی ڕیفراندۆمیـــان دا.
بڕیارەكـــە گرنگتریـــن بڕیـــاری مێژوویـــی ســـەرۆك 
ـــۆ  ـــوو، ب ـــی ب ـــی سیاس ـــی و چەنـــد الیەن مســـعود بارزان
ئـــەوەی گەلـــی كوردســـتان بتوانـــێ بـــە شـــێوازێكی 
مودێـــڕن دەنـــگ و ویســـتی خـــۆی بەجیهـــان بگەیێنێـــت.
ــی  ــن كەرنەڤاڵـ ــێ وێنەتریـ ــە بـ ــتان لـ ــی كوردسـ خەڵكـ
نیشـــتمانیدا لـــە٢٥ی ئەیلوولـــی ٢٠١٧ وەك مافێكـــی 
ـــی  ـــتیان لـــە ئیـــرادەی ئازادیخوازی دەســـتووری، گوزارش
خۆیـــان كـــرد، بەمـــەش ئـــەرك و پەیامێكـــی ڕاســـت و 
ڕەوایـــان بـــە جـــێ گەیانـــد و، ســـەروەرییەكی دیكەیـــان 
ـــات و تێكۆشـــان وەك  ـــە خەب ـــژوودا تۆمـــار كـــرد ل ـــە مێ ل

دۆكیومێنتێكیـــش بـــە زیندوویـــی دەمێنێتـــەوە.
گەلـــی كوردســـتان مافـــی خـــۆی بـــوو بڕیـــار لـــە 
دیاركردنـــی چارەنووســـی خـــۆی بـــدات، بـــە ســـەركەوتنی 
ســـەركەوت،  گەلەكەمـــان  ئیـــرادەی  ڕیفراندۆمیـــش 
ــەت  ــاوەن دەوڵـ ــە خـ ــەربەخۆیی و بـ ــی سـ ــە بابەتـ چونكـ
بـــوون شـــتێكی تـــازە و نـــوێ نەبـــوو، بەڵكـــو ســـەدەیەك 
ـــەم  ـــۆ ئ ـــەهید ب ـــێخ عبدولســـەالمی ش ـــە ئێســـتا ش ـــەر ل ب
ــێكی  ــە ڕۆژهەاڵتناسـ ــاوە و داوای لـ ــتە تێكۆشـ مەبەسـ
بەریتانـــی كـــردووە، دیدارێكـــی بـــۆ ڕێـــك بخـــات لەگـــەڵ 
پادشـــای بەریتانیـــا، بـــۆ ئـــەوەی باســـی ســـەربەخۆیی 
پرســـەكە  بۆیـــەش  بـــكات،  لەگـــەڵ  كوردســـتانی 
ـــج و ســـتراتیژیەتی ســـەرجەم شـــۆڕش و  هەمیشـــە ئامان
ڕاپەرینەكانـــی گەلـــی كوردســـتان بـــووە، لـــەم پێناوەشـــدا 
قوربانییەكـــی زۆرمـــان بـــۆ داوە، تـــا ببیـــن بـــە خـــاوەن 

ــان. دەوڵـــەت و كیانـــی خۆمـ
بـــە ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم، دەســـتكەوتێكی دیكـــەی 
ــردوودی  ــاڵی ڕابـ ــەد سـ ــە سـ ــرا لـ ــار كـ ــی تۆمـ مێژوویـ
خەباتـــی گەلـــی كوردســـتان كـــە نزیكـــەی٩٣% بـــە 
بۆیـــەش  دا،  ســـەربەخۆیی  بـــۆ  دەنگیـــان  »بەڵـــێ« 

گەلـــی كوردســـتان لـــە ٢٥ــــی ئەیلوولـــدا بریارێكـــی 
ـــن ڕووداوی  ـــە گەورەتری ـــە ب ـــان دا، ك ڕاســـت و مێژوویی
ــاری  ــی كۆمـ ــت، دوای دامەزراندنـ ــی دادەندرێـ مێژوویـ
كوردســـتان لـــە مەهابـــاد، تـــا هەتاییـــش وەك ســـەنەدێكی 
عوســـمانی  ڕەشـــی  تاپـــۆی  هاوشـــێوەی  نەتەوەیـــی 
گەلەكەمـــان  ناحەزانـــی  چەنـــدە  هـــەر  دەمێنێتـــەوە. 
هەمـــوو هەولێكیـــان بەگـــەڕ خســـت بـــۆ هەڵوەشـــاندنەوەی 
ئەنجامەكانـــی ڕیفرانـــدۆم، بـــەاڵم ســـوپاس بـــۆ خـــوا 
لەمـــەش ســـەرنەكەوتن، هیـــچ كـــەس و الیـــەن واڵتێكیـــش 
دەنگـــی  كـــە  بگۆڕێـــت،  ئەنجامەكـــەی  ناتوانێـــت 
زۆرینـــەی خەڵكـــی كوردســـتانە، تەنیـــا لـــە ڕێـــگای 
ئەنجامەكـــەی  دەتوانرێـــت  دیكـــەوە  ڕیفراندۆمێكـــی 
زۆر  كارێكـــی  ئەمـــەش  كـــە  بكرێتـــەوە،  پووچـــەڵ 
ســـێ  دەنگـــی  وەك  ڕیفرانـــدۆم  بۆیـــەش  ئەســـتەمە، 
ملیـــۆن هاوواڵتـــی بـــە زیندوویـــی دەمێنێتـــەوە تـــا ڕۆژی 
خـــۆی و، ســـەرجەم كۆســـپەكانی بەردەمـــی كاتییـــن و 
ــتەمان لـــە  ــز و الیەنێـــك ناتوانـــێ ئـــەم خواسـ هیـــچ هێـ
ــەر  ــەی ١6ی ئۆكتۆبـ ــەر خیانەتەكـ ــت. ئەگـ ــۆڕ بنێـ گـ
ڕووی نەدابـــا، هیـــچ بڕیـــار و ســـزایێكی سیاســـی و 
ســـەربازی و ئابـــووری كاریگـــەری نەرێنـــی لەســـەر 
خەڵكـــی كوردســـتان دروســـت نەدەكـــرد. گەلـــی كـــورد 
لـــە ڕابـــردوودا پیالنـــی گەورەتـــر و دۆخـــی ســـەختتری 
ـــی  ـــەو ڕاســـتییەی ســـەڵماند كـــە گەل ـــوە، ئەمـــەش ئ بڕی
كوردســـتان لەســـەر ڕیفرانـــدۆم ســـزا نادرێـــت و مووچـــە 
و بودجـــەی نابڕدرێـــت، بەڵكـــو لەســـەر كوردبوونـــە، 
هەمـــوو الیـــەك لـــە یـــادی مـــاوە، لـــە ســـەرەتای مانگـــی 
شـــوباتی ســـاڵی ٢٠١٤ بـــوو كـــە مووچـــە و بودجـــەی 
كوردســـتان لـــە الیـــەن بەغـــداوە بـــڕدرا، كـــە ئـــەو كات 
دواییشـــدا  لـــە  ئـــەوەی  نەكرابـــوو،  ڕیفراندۆمیـــش 
هاتەئـــاراوە، بـــە هـــۆی پیالنـــی تاقمێـــك بـــوو، كـــە تەنیـــا 
ڕەچـــاوی بەرژەوەندیـــی خۆیـــان و گیرفانیـــان كـــرد.

لـــەم چوارچێویـــەدا گرنگـــە هەڵوەســـتە لـــە هەمبـــەر 
چەنـــد خاڵێـــك بكەیـــن.
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ئەنجامدانی ڕیفراندۆم گرنگترین بڕیاری 
مێژوویی سەرۆك مسعود بارزانی وەك 
دۆكیومێنتێك بە زیندوویی دەمێنێتەوە
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ڕیفراندۆم نوێكردنەوەی 
ناسنامەی نەتەوەییمان بوو، 

بۆیەش گەلی كوردستان زۆر بە 
تامەزرۆییەوە بەشدارییان لە 

پرۆسەی دەنگدان كرد

ئەنجامدانی ڕیفراندۆم سەركێشی 
و شكست نەبوو، بەڵكو خواستی 

زۆرینەی كوردستانییان بوو، 
دەركەوت چیمان دەوێت، بەاڵم 

خیانەتەكەی١٦ی ئۆكتۆبەر 
سەركێشی و شكستی عەسكەری 

بوو

ناســـنامەی  نوێكردنـــەوەی  ڕیفرانـــدۆم  یەكـــەم: 
نەتەوەییمـــان بـــوو، بۆیـــەش گەلـــی كوردســـتان زۆر بـــە 
تامەزرۆییـــەوە بەشـــدارییان لـــە پرۆســـەی دەنگـــدان كـــرد، 

بـــە بەراوردلەگـــەڵ هەڵبژاردنەكانـــی دیكـــە.
ــەربەخۆیی  ــەی سـ ــەردەم پرۆسـ ــپەكانی بـ دووەم: كۆسـ
كاتییـــن، بۆیـــەش تـــا هەتایـــە ڕیفرانـــدۆم وەك شـــكۆ و 
ــی  ــك گەلـ ــچ جۆرێـ ــە هیـ ــەوە و بـ ــانازییەك دەمێنێتـ شـ
دادێـــت  ڕۆژێـــك  نابێـــت.  دەســـتبەرداری  كوردســـتان 
ســـەرۆك  دەبینیـــن.  ڕیفرانـــدۆم  هەوێنـــی  و  بەرهـــەم 
ــووە:  ــدا جوانـــی فەرمـ ــە پەیامێكیـ ــعود بارزانـــی لـ مسـ
كوردســـتان  گەلـــی  بەرزەكـــەی  و  زواڵڵ  »دەنگـــە 
ــت،  ــك دێـ ــت و ڕۆژێـ ــڕۆ ناچێـ ــەربەخۆیی بەفیـ ــۆ سـ بـ

بەرهەمـــی دەبێـــت«.
ســـێیەم: ئەنجامدانی ڕیفراندۆم سەركێشـــی و شكســـت 
نەبـــوو، بەڵكـــو خواســـتی زۆرینـــەی كوردســـتانییان بـــوو، 
ــەی١6ی  ــەاڵم خیانەتەكـ ــت، بـ ــان دەوێـ ــەوت چیمـ دەركـ
ــوو،  ــكەری بـ ــتی عەسـ ــەر سەركێشـــی و شكسـ ئۆكتۆبـ
كـــە چەنـــد كەســـێك لەنـــاو الیەنێكـــی سیاســـی بـــە 

ئاشـــكرا خیانەتیـــان لـــە كـــورد و كوردســـتان كـــرد.
ـــكات  ـــت كار ب ـــك ناتوانێ ـــز و الیەنێ ـــچ هێ چـــوارەم: هی
كوردســـتان،  گەلـــی  ئیـــرادەی  ڕووخاندنـــی  لەســـەر 
ئۆكتۆبـــەر  ١6ی  ڕووداوەكانـــی  دوای  ڕاســـتە 
ـــەاڵم  ـــی ڕەوشـــێكی نەخـــوازراو بـــوو، ب كوردســـتان تووش
ــە  ــان لـ ــزەوە بەرگرییـ ــرادەی بەهێـ ــە ئیـ ــتانییان بـ كوردسـ
كوردســـتان كـــرد، بۆیـــەش ئەســـتەمە گـــرەو لەســـەر 

شـــكاندنی ئیـــرادەی گەلـــی كوردســـتان بكرێـــت.
ــی  ــەكەی ١6ــ ــە ڕەشـ ــی خیانەتـ ــەم: ئەنجامدەرانـ پێنجـ
ــە  ــدەن، چونكـ ــان بـ ــەر دەبێـــت باجـــی خیانەتەكەیـ ئۆكتۆبـ
ئـــەوەی زیاتـــر لـــە ســـەدەیەك بـــە خوێـــن و خەبـــات و 
ـــی  ـــاوی بەرژەوەندی ـــە پێن ـــوو، ل ـــە دەســـت هاتب فرمێســـك ب
گیرفانـــی چەنـــد كەســـێك بـــە چەنـــد كاتژمێرێـــك لـــە 
دەســـت درا و خیانەتێكـــی بـــێ وێنەیـــان لـــە خوێنـــی 
كـــرد،  كوردســـتان  خاكـــی  و  پێشـــمەرگە  و  شـــەهیدان 

ئەســـتۆی  لـــە  نەهامەتییەكانیـــش  هەمـــوو  ئۆباڵـــی 
ئەوانەدایـــە كـــە لـــە پێنـــاو بەرژەوەندیـــی گیرفانیـــان شـــاری 
كەركووكیـــان هەرزانفـــرۆش كـــرد. لـــە ڕابـــردوودا هەســـتمان 
بـــە باجەكـــەی كـــردووە، بـــەالم هێشـــتا باجـــی زیاتـــر 
ــی  ــە ئەنجامدەرانـ ــام لـ ــەورەش ئینتیقـ ــوای گـ ــاوە و خـ مـ
ـــرد. ـــتان ك ـــی كوردس ـــە گەل ـــان ل ـــە غەدری ـــت، ك وەردەگرێ
كوردســـتانی  ســـنووری  ڕیفرانـــدۆم  شەشـــەم: 
پاراســـت كـــە هیـــچ كـــەس و الیـــەن و هێزێـــك ناتوانـــێ 
ناســـنامەی ناوچـــە كوردســـتانییەكان بگۆڕێـــت، ئەگـــەر 
ئـــەم دەرفەتەمـــان لـــە دەســـت دابـــا، زۆر ئەســـتەم بـــوو 
لـــە  شـــێوەیەدا  لـــەم  ڕیفراندۆمێكـــی  دی  جارێكـــی 

سەرتاســـەری هەرێمـــی كوردســـتان ئەنجـــام درابـــا.
حەوتـــەم: ئەگـــەر حیكمەتـــی ســـەرۆك مســـعودبارزانی 
ـــا،  و قارەمانیەتیـــی شـــێرەكوڕانی پارتـــی و بارزانـــی نەب
ــە  ــە لـ ــوو، جگـ ــەدا دەبـ ــێكی دیكـ ــە ڕەوشـ ــتان لـ كوردسـ
خـــوای گـــەورە كـــەس نەیدەزانـــی چارەنووســـمان چـــی 
دەبـــوو. بـــەاڵم لـــە٢٠ی ئۆكتۆبـــەر لـــە داســـتانەكانی 
)پـــردێ، ســـحێال، مەحموودیـــە و تلســـقۆف( مێژوویەكـــی 
دیكـــەی بەرگـــری و خۆنەچەماندنیـــان دروســـت كـــرد و 
ـــەوارەی سیاســـیی  ـــی ق ـــی لەناوبردن ـــە پیالن هەرەســـیان ب
ـــن و خاكفرۆشـــان  ـــۆ خائی ـــا، ســـنووریان ب كوردســـتان هێن
هاوكێشـــەكان  و  تێكشـــكێندران  گەمـــارۆكان  دانـــا، 

گـــۆڕدران.
ڕۆژی  وەك  ڕیفرانـــدۆم،  ڕۆژی  دەبێـــت  هەشـــتەم: 
نیشـــتمانیی گەلـــی كوردســـتان دەستنیشـــان بكرێـــت، 
دا  ئەنجامـــی  كوردســـتان  گەلـــی  ئـــەوەی  چونكـــە 
بەجێگەیاندنـــی ئـــەرك و پەیامێكـــی ڕاســـت و رەوا بـــوو، 
بۆیـــەش پێویســـتە پەرلەمانـــی كوردســـتان وەك بااڵتریـــن 
ــەر،  ــادانان ڕێـــكاری پێویســـت بگرێتەبـ دەســـەالتی یاسـ
وەك  فەرمـــی  بـــە  ڕیفرانـــدۆم،  ڕۆژی  ئـــەوەی  بـــۆ 
ــا  ــرێت، تـ ــتان بناسـ ــتمانیی گەلـــی كوردسـ ڕۆژی نیشـ
ڕیفرانـــدۆم وەك دۆكیومێنتێـــك بـــە زیندوویـــی بمێنێتـــەوە 

ــەن.. ــانازی پـــێ بكـ ــەوە شـ ــە دوای نـ ــەوە لـ و نـ
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مەالكانی 
كوردستان لە 

ڕۆژە سەختەكاندا 
پێشمەرگە بوون و 

شەهیدیان داوە 

مەال عەبدولڕەحمان مەال تەها 
خاوەنی پڕۆژەی تەفسیری قورئان بە 

زمانی كوردی بۆ گواڵن:

مــەال  بــە  ناســراو  تەهــا  مــەال  عەبدولڕەحمــان  مــەال 
لــە  كتێبــی   20 ئێســتا  تــا  دارەتــوو،  عەبدولڕەحمانــی 
خــاوەن  و  نووســیوە  تەبلیــغ«  و  بوارەكانــی »شــەریعەت 
پــڕۆژەی تەفســیری قورئانــە بــە زمانــی كــوردی، لــە 
بنەماڵەیەكــی ئایینپــەروەر و خــاوەن هەســتێكی بــەرزی 
نیشــتمانی و كەســایەتییەكی بــە هەڵوێســت و دینــدار و 
كۆمەاڵیەتییــە، لــەم دیمانەیــەدا لەگــەڵ ئــەم مامۆســتا 
ئایینییــە كۆمەڵێــك پرســیارمان ئاراســتە كــرد و بەمجــۆرە 

دایــەوە.  پرســیارەكانی گۆڤــاری گواڵنــی  وەاڵمــی 
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میللەتی كورد هەر بە فیترەت 
میللەتێكی مرۆڤدۆست و 

ئاشتیخواز بووە، ڕەنگە هەر 
لەبەر ئەمەش بووە، بە هیچ 

شێوەیەك هەڵینەكوتاوەتە سەر 
میللەتانی دیكەی ناوچەكە

لە كاتی هاتنی ئیسالم لە 
دەشتی شارەزوور زانایەكی 

گەورەی كوردی تێدا هەڵكەوت 
بە ناوی )جابانی كوردی( 
كە الی پێغەمبەر )د.خ( 

كەسایەتییەكی خۆشەویست و بە 
ویقار و گەورە بووە

مەال مستەفا بارزانی 
لەسەر بنەمای نەتەوەیی و ئایینی 

شۆڕش و خەباتی كردووە 

ئاییـــن و  لـــە خزمەتـــی  درێـــژت  تەمەنێكـــی   *
ـــن  ـــردووە و چەندی خوداپەرســـتی و وانەوتنـــەوە بەســـەر ب
كتێبـــی ئایینـــی و زانســـتی شـــەریعەت و مێـــژووی 
پڕۆژەیەكـــی  ئێستاشـــدا  لـــە  نووســـیوە،  ئایینیتـــان 
ـــی تەفســـیری  ـــۆ ئامادەكردن گـــەورەت لەبەردەســـتدایە ب
قورئانـــی پیـــرۆز بـــە زمانـــی كـــوردی، حـــەز دەكەیـــن 
پیـــرۆزی  ئایینـــی  ڕەســـەنایەتییەی  ئـــەو  باســـێكی 
ئیســـاممان بـــۆ بكەیـــت كـــە مـــەالی كـــورد پێـــی 

بەناوبانگـــە؟
- بـــە نـــاوی خـــودای گـــەورە و میهرەبـــان. كاتێـــك 
ـــرۆز  ـــی پی ـــە قورئان ـــەرزی ل ـــارەزاییەكی ب ـــڵمان ش موس
و فەرموودەكانـــی پێغەمبـــەر و مەرجەعـــە دینییـــەكان 
دەبێـــت و ئەهلـــی زانســـت و شـــەریعەت بێـــت، ئـــەو 
ئیســـام  دەردەكەوێـــت،  بـــۆ  ڕاســـتییەی  ئـــەو  كات 
بـــۆ خێـــری بەشـــەرییەت و كۆتاییهاتـــن بـــە كوفـــر 
و ســـتەم و جاهلییـــەت هاتـــووە، هـــەر بۆیـــە خـــوای 
»َوَمـــا  دەفەرموێـــت:  پێغەمبەرەكـــەی  بـــە  گـــەورە 
ــۆ  ــان بـ ــە: تۆمـ ــَن«، واتـ ــًة لِْلَعالَِمـ ــْلَناَك إاِل رِْحَمـ أَرَْسـ

ــاردووە،  ــەرییەت نـ ــوو بەشـ ــۆ هەمـ ــی بـ ــم و بەزەیـ ڕەحـ
»باشـــترین  دەفەرموێـــت:  )د.خ(  پێغەمبەریشـــمان 
میللەتـــی  بـــۆ مرۆڤایەتـــی«،  باشـــترینیانە  مرۆڤــــ، 
ـــرەت میللەتێكـــی مرۆڤدۆســـت  ـــە فیت ـــەر ب ـــش ه كوردی
و ئاشـــتیخواز بـــووە، ڕەنگـــە هـــەر لەبـــەر ئەمـــەش بـــووە، 
ـــی  ـــە ســـەر میللەتان ـــێوەیەك هەڵینەكوتاوەت ـــچ ش ـــە هی ب
پیـــرۆزی  ئایینـــی  كاتێـــك  ناوچەكـــە،  دیكـــەی 
ناوچەیـــە و زۆرینـــەی  ئـــەم  ئیســـامیش گەیشـــتە 
كـــورد بـــووە موســـڵمان، ڕەســـەنایەتی و ناوەڕۆكـــی 
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـامی وەكـــو خـــۆی وەرگرتـــووە. 
لـــەو ســـەردەمەدا و لـــە كاتـــی هاتنـــی ئیســـام لـــە 
ـــدا  ـــوردی تێ ـــی گـــەورەی ك ـــارەزوور زانایەك ـــتی ش دەش

هەڵكـــەوت بـــە نـــاوی )جابانـــی كـــوردی( كـــە الی 
و  خۆشەویســـت  كەســـایەتییەكی  )د.خ(  پێغەمبـــەر 
بـــە ویقـــار و گـــەورە بـــووە و لـــە مێـــژووی ئیســـام 
و نەتـــەوەی كـــورد ناوبانگییەكـــی باشـــی هەبـــووە. 
ــردووش  ــاڵەی ڕابـ ــەد سـ ــد سـ ــەو چەنـ ــی ئـ ــە درێژایـ بـ
كاتێـــك كـــورد ئـــازار دراوە و قەتڵوعـــام كـــراوە و بـــە 
ـــە شـــۆڕش و  ـــز ل ـــراوە، هەرگی ـــال ك ـــەوە ئەنف ـــاوی دین ن
ـــەداوە توندوتیـــژی و دەمارگیـــری  خەباتیـــدا ڕێـــگای ن
بكەوێتـــە نـــاو ئایینەكەیـــەوە و تۆڵـــەی خـــۆی بكاتـــەوە، 
بـــە پێچەوانـــەوە لـــە شـــاخە ســـەربەرزەكانی كوردســـتان 
و لـــە گوندەكانـــدا موســـڵمان و كریســـتیان و جـــوو و 
كاكەیـــی و ئێـــزدی و چەندیـــن ئاییـــن و مەزهەبـــی 
ژیانیـــان  پێكـــەوە  هەمـــووان  و  هەبـــووە  جۆراوجـــۆر 
ـــتای  ـــەال و مامۆس ـــدا م ـــردووە، لەمەش ـــر ك دەوڵەمەندت
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام ڕێـــزی لـــە هەمـــوو نەتـــەوە 
بیـــری  دوای  و،  گرتـــووە  ئایینـــزاكان  و  ئاییـــن  و 
توندوتیـــژی و بـــە سیاســـەتكردنی ئاییـــن نەكەوتـــووە، 
مـــەالی كـــورد وێـــڕای ئـــەوەی خزمەتێكـــی زۆری 
ئایینەكـــەی كـــردووە و دڵســـۆز و نیشـــتمانپەروەری خـــاك 
و نەتەوەكەشـــی بـــووە، لـــەم پێنـــاوەدا قوربانیـــی زۆری 
لـــە ســـەردەمی مەرحوومـــی مـــەال مســـتەفا  داوە، 
بارزانـــی، مـــەالی كـــورد ڕێزێكـــی زۆری لەالیـــەن 
ـــراوە و ئەهلـــی مەجلیـــس و  ـــێ گی ـــەو ســـەركردەیەوە ل ئ
فەتـــوا و خوداپەرســـتی و ئایینپەرســـتی بـــوون و كێشـــە 
كۆمەاڵیەتییەكانیـــان چارەســـەر كـــردووە، زۆریشـــیان 
ــە ناخۆشـــی  ــان لـ ــەڵ نەتەوەكەیـ ــوون و لەگـ ــەهید بـ شـ
و ڕۆژە ســـەختەكاندا پێشـــمەرگە بـــوون. دروســـتكردنی 
یەكێتیـــی زانایانـــی ئایینـــی ئیســـامی كوردســـتانیش 
لەالیـــەن مەرحـــووم مـــەال مســـتەفا بارزانـــی هـــەر بـــۆ 
بەهێزبوونـــی ڕۆڵـــی مامۆســـتایان بـــووە، شـــەرەفێكی 
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ــورد  ــەی كـ ــۆ ئێمـ ــە بـ ــانازییەكی گەورەیـ ــەورە و شـ گـ
ڕێـــز لـــەو ســـەركردە نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییانە بگریـــن، 
كـــە ڕێزیـــان لـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام و قورئـــان 
و فەرموودەكانـــی پێغەمبـــەر و نەتەوەكەیـــان گرتـــووە. 
مەڕحـــووم مـــەال مســـتەفا بارزانـــی جێـــگا و مەقامی 
بـــەرز بێـــت، لەســـەر بنەمـــای نەتەوەیـــی و ئایینـــی 
ـــۆش  ـــێكمان خ ـــەش كەس ـــرد، ئێم ـــی ك شـــۆڕش و خەبات
ــان  ــن جارێكیـ ــت. مـ ــەروەر بێـ ــدار و كوردپـ ــت دینـ دەوێـ
چوومـــە حـــزووری مســـعود بارزانـــی پێم وت: مامۆســـتا 
عەبدولكەریـــم مودەڕیـــس تـــۆی زۆر خـــۆش دەوێـــت 
و چەندیـــن جـــار لەگەڵیـــدا باســـی تۆمـــان كـــردووە. 
مەســـعود بارزانـــی پێمـــی وت: »وەاڵهـــی ســـەرقاڵی 
خزمەتـــی،  دەچوومـــە  نەبووایـــە  ئیـــش  زۆریـــی  و 
ــاش  ــی بـ ــس پیاوێكـ ــم مودەریـ ــتا عەبدولكەریـ مامۆسـ
و گـــەورە بـــوو، خزمەتێكـــی زۆری دیـــن و ئایینـــی 
كـــردووە. مـــن مـــەال و مامۆســـتای ئایینیـــم زۆر خـــۆش 
دەوێـــت«. هـــەر لـــەو چاوپێكەوتنـــەدا جەنابـــی مســـعود 
ـــەال  ـــی: »م ـــن و وت ـــاس كردی ـــۆ ب ـــێكی ب ـــی باس بارزان
ســـاڵح پیاوێكـــی دینـــدار و مەالیەكـــی زۆر خۆشەویســـت 
بـــوو لـــە گونـــدی عەســـكەرتەری لـــە ئێـــران بڕنەوێكـــی 
كڕیبـــوو، منیـــش پێـــم وت: مـــەال ســـاڵح ئەتـــۆ شـــەڕ 
دەكەیـــت؟ پێمـــی وت: بەڵـــێ، مـــن خزمەتـــی دیـــن 
ــان  ــەوە و خاكەكەمـ ــن و نەتـ ــە ئاییـ ــاع لـ ــەم و دیفـ دەكـ
ـــەن  ـــۆ خـــاك و وەت ـــورد ب ـــەم. بەمشـــێوەیە مـــەالی ك دەك

و میللـــەت تێكۆشـــاوە«.
گرنگیـــی  بارزانـــی  مســـتەفا  مـــەال  مەڕحـــووم 
ـــی  ـــۆ ڕزگاركردن ـــی ئیســـامی ب ـــی مـــەالی ئایین ڕۆڵ
نەتەوەكـــەی بـــاش زانیبـــوو، بۆیـــە ڕێزێكـــی زۆری 
لـــێ گرتـــوون. مەالیەكـــی كـــورد لـــە كەركووكـــەوە 
و  بارزانـــی  مســـتەفا  مـــەال  مەرحـــووم  دێتـــە الی 
زانایەكـــی زۆر بـــەرز دەبێـــت و پێشـــتر چـــاوی بـــە 
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی كەوتبـــوو، ئـــەو مەالیـــە لـــە 
لـــە الی مامۆســـتا  ئیجـــازەی مەالیـــی  ســـلێمانی 
مـــەال عەبـــدواڵی جروســـتانی وەرگرتبـــوو، مامۆســـتا 
مـــەال  كات  ئـــەو  دەكات،  چاوەڕوانـــی  ڕۆژ  ســـێ 
مســـتەفا بارزانـــی چووبـــوو بـــۆ ئێـــران و مســـعود 
بارزانـــی نەیدەناســـی، مـــەال بێـــزار دەبێـــت و ڕاســـت 
ــی  ــتەفا بارزانـ ــەال مسـ ــی مـ ــەو كاتـ ــەر ئـ دەڕوات. هـ
ـــەی  ـــن و ڕۆیشـــتنی مەالك ـــە هات ـــەوە و ب ـــرا هات ـــە ئێ ل
ـــە دوو ســـێ جێـــب دەچێـــت  ـــە خـــۆی ب ـــرا ب زانیبـــوو، خێ
لـــە ڕێـــگا دەیبینێـــت. مـــەال مســـتەفا لـــە ئۆتۆمبێـــل 
ـــت و  ـــەال دادەنێ ـــەر پشـــتی م ـــت لەس ـــت و دەس دادەبەزێ

پێـــی دەڵێـــت: باشـــە تـــۆ بـــۆ كـــوێ دەچیـــت مامۆســـتا؟ 
ــە  ــوو: بـ ــی وتبـ ــتەفا بارزانـ ــەال مسـ ــە مـ ــتا بـ مامۆسـ
خـــوا دوو ســـێ ڕۆژە خزمەتـــی باشـــیان كردبـــووم و 
نانـــم خـــوارد و شـــوێنم بـــاش بـــوو، بـــەاڵم مـــن بـــۆ 
ـــی  ـــە بینین ـــا ب ـــووم و ســـەبووریم تەنی ـــۆ هاتب ـــی ت بینین
ــت  ــووم و ڕاسـ ــزار بـ ــت، بێـ ــە نەمبینیـ ــەوە، كـ ــۆ دێتـ تـ
ڕۆیشـــتم. مـــەال مســـتەفا ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی 
ـــە پشـــتی  بانـــگ دەكات و پێـــی دەڵێـــت: »مەســـعود ل
ــەم  ــت؟ ئـ ــی دەنێیـ ــی ئایینـ ــە پیاوانـ ــز لـ ــەوە وا ڕێـ منـ
مەالیانـــە میراتگـــری پێغەمبـــەرن )د.خ( خۆشەویســـت 
و ئازیـــزی منـــن. مســـعود بارزانـــی زۆر نیگـــەران 
دەبێـــت و دەڵێـــت: وەاڵهـــی مـــن مامۆســـتام نەبینیـــوە 
ــەم  ــن ئـ ــت«. مـ ــوم بكەیـ ــت عەفـ ــمزانیوە، دەبێـ و نەشـ
ـــی خـــۆی بیســـت و پێمـــی  ـــە ســـەرۆك بارزان قســـەیەم ل
وت: ئەوەنـــدەی لەســـەر ئـــەو مامۆســـتا ئایینییـــە مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی لێـــم تـــووڕە بـــووە، هەرگیـــز لـــە هیـــچ 

ــووە«. ــووڕە نەبـ ــم تـ ــە وا لێـ ــی دیكـ كاتێكـ
* دیـــارە مـــەالی كـــورد بـــەردەوام دژی توندوتیـــژی 
ــە  بـــووە و ڕێـــگای نـــەداوە فكـــری نامـــۆ تێكـــەڵ بـ
ـــووری  ـــان و كەلت ـــەی پێكەوەژی ـــت، نموون ـــان بێ دینەكەی
یەكترقبوڵكـــردن بـــوون، ئایـــا ئـــەم بەهـــا بـــەرزەی ئاییـــن 
لـــە چییـــەوە ســـەرچاوەی گرتـــووە و چـــۆن دەپارێزرێـــت؟
- ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام، ئایینـــی خێروخۆشـــییە 
میهرەبـــان  و  گـــەورە  خـــودای  مرۆڤایەتـــی،  بـــۆ 
دەكـــردە  بەشـــەرییەتی  هەمـــوو  بیویســـتایە  ئەگـــەر 
ــە زۆرەملـــێ  ــەپاندنی ئایینـــی بـ ــەاڵم سـ ــڵمان، بـ موسـ
گـــەورە  خـــودای  ئایەتێكـــدا  لـــە  كردووەتـــەوە،  ڕەت 
ـــَك َلَمـــَن َمـــن ِف اْلَرِْض  دەفەرموێـــت: »َولَـــْو َشـــاَء ِربُّ
ُهـــْم َجِميًعـــا * أََفأَنـــَت ُتْكـــرُِه النَّـــاَس َحتَّـــٰي َيُكوُنـــوا  ُكلُّ

ُمْؤِمِنـــَن«. واتـــە ئـــەی پێغەمبـــەر )د.خ( دەتەوێـــت 

ـــْم  ـــَت َعَلْيِه ـــە ئیســـام بكەیـــت، )لَْس ـــە زۆر خەڵكـــی ب ب
ِبَُســـْيِطٍر( لەمـــەوە هاتـــووە كـــە خـــودای گـــەورە و 

ـــە پێغەمبـــەری )د.خ( فەرمـــووە توندوتیـــژ  ـــان ب میهرەب
و خۆســـەپێن مەبـــە لـــە ســـەریان، مـــەالی كوردیـــش 
جـــوان لـــە دینەكـــەی تێگەیشـــتووە و ڕێـــگای نـــەداوە 
ئاییـــن بـــۆ مـــەرام و مەبەســـتی سیاســـی و تێكـــەڵ 
ـــت و، فكـــری نامـــۆی  ـــی بكرێ ـــی حزبایەت ـــە ملمانێ ب
بـــە  زیـــان  نـــاو دینەكـــەوە و  بهێنرێتـــە  توندوتیـــژی 
ـــە ئاخـــری  ـــت. ل بەشـــەرییەت و موســـڵمانێتی بگەیەنرێ
زەمـــان تونـــدڕەوی و توندوتیـــژی و الدان لـــە دیـــن 
پەیـــدا دەبێـــت، ئـــەم بیرۆكـــە و شـــتانە لـــە دەرەوەی 
ســـنوورەكان و لەنـــاو كۆمەڵگـــە دواكەوتـــووەكان و بـــۆ 

مەال و مامۆستای ئایینی پیرۆزی 
ئیسالم ڕێزی لە هەموو نەتەوە 
و ئایین و ئایینزاكان گرتووە 
و، دوای بیری توندوتیژی و بە 
سیاسەتكردنی ئایین نەكەوتووە

دروستكردنی یەكێتیی زانایانی 
ئایینی ئیسالمی كوردستانیش 
لەالیەن مەرحووم مەال مستەفا 
بارزانی هەر بۆ بەهێزبوونی 
ڕۆڵی مامۆستایان بووە

شەرەفێكی گەورە و شانازییەكی 
گەورەیە بۆ ئێمەی كورد ڕێز 
لەو سەركردە نەتەوەیی و 
نیشتمانییانە بگرین، كە ڕێزیان 
لە ئایینی پیرۆزی ئیسالم 
و قورئان و فەرموودەكانی 
پێغەمبەر و نەتەوەكەیان 
گرتووە

 مەڕحووم مەال مستەفا بارزانی 
گرنگیی ڕۆڵی مەالی ئایینی 
ئیسالمی بۆ ڕزگاركردنی 
نەتەوەكەی باش زانیبوو، بۆیە 
ڕێزێكی زۆری لێ گرتوون
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بەرژەوەندیـــی دونیایـــی و بەدەســـتهێنانی دەســـەاڵت 
بۆمانـــی دەهێنـــن. 

و  مـــەال  كـــردووە  وای  بـــووە  ئەمـــە  هـــەر   *
ــام  ــرۆزی ئیسـ ــی پیـ ــی ئایینـ ــتایان و زانایانـ مامۆسـ
ـــردووە. لەگـــەڵ  ـــیان ك پاڵپشـــتیی پێشـــمەرگە و شۆڕش
دروســـتبوونی یەكێتیـــی زانایانـــی ئایینـــی ئیســـامی 
ـــورد  ـــەالی ك ـــد ڕۆڵ و پێگـــەی م ـــا چەن ـــتان ت كوردس

ــوو؟  ــر بـ ــی بەهێزتـ ــی نەتەویـ ــۆ پرسـ بـ
- پێـــش ئـــەوەی وەاڵمـــی پرســـیارەكەت بدەمـــەوە، 
دەبێـــت بزانیـــت خۆشەویســـتیی نیشـــتمان لـــە ئایینـــەوە 
لـــە  كـــە  )د.خ(  پێغەمبـــەر  گرتـــووە.  ســـەرچاوەی 
مەدینـــە بـــە هـــۆی زوڵـــم و ســـتەمی كافرەكانـــەوە 
ـــە  ـــۆ ل ـــی: »ت ـــرد و وت ـــە مەككـــە ك دەرچـــوو، ڕووی ل
هەمـــوو شـــتێك الی مـــن خۆشەویســـتتری«. بۆیـــە 
لـــە ئیمانەوەیـــە. مـــەالی  خۆشەویســـتیی نیشـــتمان 
ــتووە و  ــۆش ویسـ ــتمانەكەی خـ ــاك و نیشـ ــش خـ كوردیـ
بەرگریـــی لـــێ كـــردووە، تاوەكـــو ئاییـــن و خوداپەرســـتی 
بـــە ئازادانـــە بـــكات. هەرچـــی ســـەركردەی گـــەورەی 
كـــورد هەیـــە، تـــا مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ئەهلـــی 
مزگـــەوت و مامۆســـتای ئایینـــی و دەرچـــووی حوجـــرە 
هەیـــە،  )د.خ(  پێغەمبـــەر  فەرموودەیەكـــی  بـــوون. 
دەفەرموێـــت: »خركـــم املدافـــع عـــن عشـــرته، مـــا مل 
يأثـــم«. واتـــا باشـــترینی نەتەوەكەتـــان ئەوەیـــە بەرگـــری 

لـــە هـــۆز و نەتەوەكەتـــان بـــكات، مـــادام گونـــاح و هەڵـــە 
ـــە  ـــن، ئەم ـــورد نی ـــن ك ـــوردن و دەڵێ ـــەی ك ـــەن. ئەوان ناك
گوناحێكـــی گەورەیـــە، چونكـــە خـــودا بـــە كـــوردی 
ـــن  ـــم مِّ ـــا َخَلْقَناُك ـــاُس إِنَّ ـــا النَّ َه ـــا أَيُّ خەڵقـــی كردوویـــن: »َي
ـــوا * إِنَّ  ـــَل لَِتَعارَُف ـــُعوًبا َوَقَباِئ ـــْم ُش ـــٰي َوَجَعْلَناُك ـــٍر َوُأنَث َذَك

ـــٌر«.  ـــٌم َخِب ـــَه َعِلي ـــْم * إِنَّ اللَّ ـــِه أَْتَقاُك ـــَد اللَّ ـــْم ِعن أَْكرََمُك

مـــەال دەلگەیـــی لەســـەر ئـــەوەی لـــە وتارێكیـــدا وتبـــووی 
ســـەاڵحەدینی ئەیووبـــی كـــوردە، لـــە بەغـــدا زیندانـــی 
ــس  ــم مودەڕیـ ــەال عەبدولكەریـ ــتا مـ ــا مامۆسـ ــرا. تـ كـ
بارزانـــی  بەغـــدا و كاك مســـعود  و كاكـــم چوونـــە 
نووســـراوێكی بـــۆ نووســـیبوون وتبـــووی دەبێـــت ئـــازادی 
بكـــەن، ئـــەوە بـــوو ئازادیـــان كـــرد. دوژمنانـــی ئـــەم 
ــم  ــان زوڵـ ــە چواردەورەمـ ــڵمانە لـ ــوردە موسـ ــە كـ میللەتـ
و قەتڵوعاممـــان دەكـــەن و فیتنـــە و دووبەرەكـــی و 
پشـــێویمان بـــۆ دەنێنـــەوە، چونكـــە بـــاش دەزانـــن ئـــەوەی 
كـــوردی بـــۆ پاشـــەوە بـــردووە، حزبایەتـــی و دووبەرەكـــی 
بـــووە، هـــەر یەكـــەو لـــە ئاوازێـــك دەخوێنێـــت و ئامـــادە 
ـــی  ـــەركردەیەكی مێژووی ـــەع و س ـــە دەوری مەرج ـــن ل نی
و دەســـتپاك كۆببنـــەوە و گوێڕایەڵـــی بكـــەن بـــۆ خێـــری 

ــەربەخۆیی. ــتهێنانی سـ ــەوە و بەدەسـ نەتـ
و  نەتـــەوە  خزمەتـــی  هەمیشـــە  كـــورد  مـــەالی 
و  ئیمـــان  بەشـــێكی  بـــە  نیشـــتمانی  لـــە  بەرگـــری 
ئیســـام زانیـــوە، بۆیـــە بـــە هەمـــوو توانایەكـــەوە لـــە 
ـــورد  ـــە پرســـی ك ـــوون و پشـــتگیرییان ل ـــدا ب ـــاو شۆڕش ن
كـــردووە. مـــەال و زانـــای ئایینـــی لەگـــەڵ مەرحـــووم 
ــكار  ــی هاریـ ــی وەك الیەنێكـ ــتەفای بارزانـ ــەال مسـ مـ
و تـــەواوكار خزمەتیـــان دەكـــرد، كـــە یەكێتیـــی زانایـــان 
ـــای هەمـــوو مـــەالی  ـــی ویســـتی توان دامـــەزرا و بارزان
و  كۆبكاتـــەوە  ڕێكخـــراوە  ئـــەو  دەوری  لـــە  كـــورد 
خۆیـــان بـــە ئامانجـــی تایبەتیـــی ئایینـــی و پیشـــەیی 
كـــورد وەك  بكـــەن، مـــەالی  نەتەوەیـــی خزمـــەت  و 
پێشـــەنگ و جێگـــەی ڕێـــز بمێننـــەوە و خـــاوەن بڕیـــار و 

ــن. ــان بـ ــگاوی خۆیـ هەنـ

مەالی كورد جوان لە دینەكەی 
تێگەیشتووە و ڕێگای نەداوە 
ئایین بۆ مەرام و مەبەستی 

سیاسی و تێكەڵ بە ملمالنێی 
حزبایەتی بكرێت و، فكری 

نامۆی توندوتیژی بهێنرێتە ناو 
دینەكەوە و زیان بە بەشەرییەت 

و موسڵمانێتی بگەیەنرێت

 دوژمنانی ئەم میللەتە كوردە 
موسڵمانە لە چواردەورەمان زوڵم 
و قەتڵوعاممان دەكەن و فیتنە 

و دووبەرەكی و پشێویمان بۆ 
دەنێنەوە، چونكە باش دەزانن 

ئەوەی كوردی بۆ پاشەوە بردووە، 
حزبایەتی و دووبەرەكی بووە
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ـــە  ـــەخ ب ـــەی بای ـــران و ئەوان ـــی قســـەی چاودێ بەپێ
ـــە  ـــەی ل ـــراق دەدەن و، ئەوان ـــاری سیاســـیی عێ كاروب
ژوورە داخراوەكانـــدا باســـی لێـــوە دەكرێـــت، بێدەنگیـــی 
گۆڕەپانـــی  لـــە  كـــە  بـــەوەی  ســـەبارەت  ســـەدر 
سیاســـیدا ڕوو دەدات، بـــە واتـــای ڕازیبـــوون نایـــەت، 
هەروەهـــا بـــە واتـــای دەســـتپێكردن بـــە شـــەڕێكی 

داخراویـــش نایـــەت.
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عەرابی 
دەوڵەت
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بۆ گواڵنی نووسیوە
فەیسەڵ دەباغ 
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هەمـــوو  لـــە  وایـــە  پێیـــان  ســـەرچاوە  هەنـــدێ 
دوو  »)چەكێكـــی  ســـەدر  بێدەنگیـــی  بارێكـــدا 
ســـەرەیە«، لەالیـــەك بـــەو شـــێوەیە ڕاڤـــە دەكرێـــت 
ـــە  ـــت( ب ـــی بێ ـــە )هەتـــا ئەگـــەر دەمەك كـــە ڕازیبوون
هەنـــگاوە ســـەرەتاییەكانی محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی 
ـــە  ـــی، ك ـــاردەی گەندەڵ ـــە نەهێشـــتنی دی ســـەبارەت ب

الی ســـەدر پرســـێكی گرنگـــە.
بـــۆ  لەالیەكـــی دیكـــە كردەیەكـــی چاودێرییـــە 
ســـەبارەت  ســـوودانی  داهاتـــووی  هەنگاوەكانـــی 
بـــە ئامانجكردنـــی ســـەرە گـــەورەكان، بەتایبەتـــی 
ـــاو الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی  ـــە ن ناحەزانـــی ســـەدر ل
لـــە  ئەمەشـــدا،  لەگـــەڵ  بـــەاڵم  هەماهەنگیـــدا، 
بارێكـــدا ئەگـــەر ئـــەم بێدەنگییـــەی ســـەدر وا ڕاڤـــە 
بـــە هـــۆی كشـــانەوەی  بكرێـــت كـــە شكســـتێكە 
ئـــەوەی  پـــاش  نوێنـــەران،  ئەنجومەنـــی  لـــە 
خاوەنـــی گەورەتریـــن كوتلـــە بـــوو )73 ئەنـــدام( و 
بـــارەگای  لـــە  هـــەروا كشـــاندنەوەی هەوادارانـــی 
ئەنجومـــەن، پـــاش كوشـــتارگەكەی ڕۆژی 30ی 
ــاوە،  ــتدا نەمـ ــەوە هیچـــی لەدەسـ ــردوو، ئـ ئابـــی ڕابـ
جگـــە لـــە چاوەڕوانیكردنـــی بەڵێنـــی ســـوودانی بـــە 
ــاوەی  ــە مـ ــوەخت لـ ــی پێشـ ــی هەڵبژاردنـ ئەنجامدانـ

ــاڵدا. ــەك سـ یـ
لەســـەر  ســـوورە  هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی 
چونكـــە  هەڵبـــژاردن،  یاســـای  هەمواركردنـــەوەی 
پێیـــان وایـــە دۆڕانیـــان لـــە دواهەڵبژاردنـــدا بـــە هـــۆی 
ئـــەم یاســـایە بـــووە، لـــە بەرانبـــەردا ســـەدر نایـــەوێ 
ـــی  ـــە ڕێ ـــەوە، چونكـــە ل ـــەو یاســـایە هەمـــوار بكرێت ئ
ئـــەو یاســـایەوە ســـەركەوتنی گـــەورەی بەدەســـت 
هێنـــاوە، كـــە زۆری پـــێ نەچـــوو وەك دیارییـــەك 
ـــەی  ـــی كـــرد، كـــە تائێســـتا زۆرب پێشكەشـــی ناحەزان
ــن،  ــتی دادەنێـ ــی نادروسـ ــە بڕیارێكـ ــەدرییەكان بـ سـ
هـــەر چەنـــد ســـوودانی ســـەر بـــە حزبـــی دەعـــوە بـــوو، 
دوایـــی دەســـتی لـــەكار كێشـــایەوە، مالیكـــی لەگـــەڵ 
ئـــەوەدا نەبـــوو ســـوودانی كاندیـــدی چوارچێـــوەی 
هەماهەنگـــی بێـــت بـــۆ پۆســـتی ســـەرۆك وەزیـــران، 
ــداری  ــی ئەمینـ ــس خەزعەلـ ــی قەیـ ــەاڵم پێداگریـ بـ
كـــرد  وای  حـــەق  ئەهلـــی  عەســـائیبی  گشـــتی 

ــت. ــە ڕازی بێـ ــەو كاندیدكردنـ ــی بـ مالیكـ
ـــە مالیكـــی و خەزعەلـــی ئامانجیـــان  هـــەر یەكـــە ل
ـــوو، مالیكـــی دەیویســـت  ـــاواز ب ـــە جی ـــەو كاندیدكردن ل
ــیفەتی  ــە سـ ــەپێنێ بـ ــوودانیدا بسـ ــەر سـ ــۆی بەسـ خـ
ئـــەوەی )عەرابـــی دەوڵەتـــە(، خەزعەلییـــش دەیویســـت 

و  ســـەربازی  دامـــەزراوە  ســـوودانییەوە  ڕێـــی  لـــە 
ئەمنییـــەكان و هـــەروا دەزگای هەواڵگـــری بكەونـــە 
دەزگایانـــەش  لـــەو  دوو  و  چوارچێـــوە  بەردەســـتی 
بەركەوتـــی عەســـائیب بـــن، بـــەاڵم پـــاش پێكهێنانـــی 
حكومـــەت ســـوودانی نەچـــووە ژێـــر بـــاری مالیكـــی 
و  ئەمنـــی  دەزگا  هـــەردوو  و  خەزعەلـــی  و 
هەواڵگرییەكـــەی الی خـــۆی هێشـــتەوە، كـــە ئەمـــەش 
بووەتـــە جێـــی نیگەرانیـــی ئـــەو دوو ســـەركەردەیە.

دووە  ئـــەم  بـــڕوات  شـــێوەیە  بـــەم  كار  ئەگـــەر 
كێشـــەیەكی زۆر بـــۆ ســـوودانی دروســـت دەكـــەن، 
هـــەر لـــە ئێســـتاوەش ئەوانـــەی لـــە ســـوودانی نزیكـــن 
ــە  ــەن لـ ــی ناكۆكییەكـــی زۆر دەكـ ــە بوونـ ــاژە بـ ئامـ
ـــەك و ســـوودانی  ـــی لەالی ـــوان مالیكـــی و خەزعەل نێ

ــە. ــی دیكـ لەالیەكـ
پێكهێنانـــی  لـــە  بـــەر  كـــە  عامـــری  هـــادی 
حكومـــەت بـــە »شـــێخی چوارچێـــوە« نـــاوی دەبـــرا، 
ئێســـتا ئەویـــش لـــە ناكۆكییەكـــی بەهێزدایـــە لەگـــەڵ 
مالیكـــی و، لـــە هەمـــوو كات زیاتـــر هەســـت بـــەوە 
دەكات كـــە ســـەنگە سیاســـییە پێشـــووەكەی الواز 
ـــۆی دەدات  ـــی خ ـــی نەگونجاوی ـــتا باج ـــووە و، ئێس ب
لەگـــەڵ پێكهاتەیەكـــی شـــیعی كـــە ســـەدر چـــاوی 
تێبڕیـــوە، عامـــری لەگـــەێ ئـــەوەدا نەبـــوو پێنـــج 
ــكردن،  ــە دابەشـ ــەدر بێنـ ــووی سـ ــەی پێشـ وەزارەتەكـ
ئـــەو دەیویســـت ئـــەو وەزارەتانـــە بـــە هەڵواســـراوی 
بمێننـــەوە، بـــەاڵم مالیكـــی ڕازی نەبـــوو، هەروەهـــا 
ســـەبارەت بـــە وەزارەتـــی نـــەوت كـــە هـــەر یـــەك 
لـــە مالیكـــی و عامـــری چاویـــان لەســـەر بـــوو، 
ـــە  ـــە درای ـــد وەزارەتەك ـــی تون ـــاش ملمالنێیەك ـــەاڵم پ ب

ــا. ــی یاسـ دەوڵەتـ
ــە  ــری بـ ــادی عامـ ــی، هـ ــووری مالیكـ ــتا نـ ئێسـ
مەترســـی دادەنێـــت لەســـەر ئـــەو پڕۆژەیـــەی كاری 
لەســـەر دەكات و ڕێگـــەش نـــادات هیـــچ كەلێنێـــك 
ڕوو بـــدات كـــە ســـەدر ســـوودی لـــێ وەربگرێـــت، 
عامـــری پەشـــیمانە لـــەوەی كـــە پێشـــتر لەگـــەڵ 
ـــەو پەشیمانبوونەوەشـــی  ـــووە و ئ ـــك نەكەوت ـــەدر ڕێ س

ــارێتەوە. ــۆی ناشـ ــە نزیكەكانـــی خـ لـ
هەمـــوو  ئـــەو  ســـەرەڕای  ئەوەیـــە:  پرســـیار 
ــە؟ ــەرەس نزیكـ ــە هـ ــوە لـ ــا چوارچێـ ــە، ئایـ ناكۆكییـ
ڕێكخســـتنی  مالیكـــی  یەكەمـــی  ئامانجـــی 
لـــە  وە  ســـاڵی 2019  لـــە  كـــە  شـــیعەیە  ماڵـــی 
ڕووی سیاســـییەوە زەرەرمەنـــدە، ئەمـــە ســـەرەڕای 
ـــە  ـــت »دەوڵەت ـــی دەگوترێ ـــەوەی پێ ـــەوەی ئ قووڵكردن

ـی
سـ
ـــا
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مالیكی لەگەڵ ئەوەدا نەبوو 
سوودانی كاندیدی چوارچێوەی 
هەماهەنگی بێت بۆ پۆستی 
سەرۆك وەزیران، بەاڵم 
پێداگریی قەیس خەزعەلی 
ئەمینداری گشتی عەسائیبی 
ئەهلی حەق وای كرد مالیكی بەو 
كاندیدكردنە ڕازی بێت

هادی عامری كە بەر لە 
پێكهێنانی حكومەت بە »شێخی 
چوارچێوە« ناوی دەبرا، 
ئێستا ئەویش لە ناكۆكییەكی 
بەهێزدایە لەگەڵ مالیكی و، 
لە هەموو كات زیاتر هەست 
بەوە دەكات كە سەنگە سیاسییە 
پێشووەكەی الواز بووە

ئێستا نووری مالیكی، هادی 
عامری بە مەترسی دادەنێت 
لەسەر ئەو پڕۆژەیەی كاری 
لەسەر دەكات و ڕێگەش نادات 
هیچ كەلێنێك ڕوو بدات كە 
سەدر سوودی لێ وەربگرێت
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ڕاددەی  نەگاتـــە  ســـوودانییش  و  قووڵەكـــە« 
بـــەردەم جەمـــاوەردا. لـــە  »پاڵـــەوان« 

ــوكەوت  ــە هەڵسـ ــێوەیەكی ئاوێتـ ــە شـ ــوودانی بـ سـ
دەكات،  هەماهەنگـــی(  )چوارچێـــوەی  لەگـــەڵ 
تـــا  سیاســـییە  پاڵپشـــتی  بـــە  پێویســـتی  ئـــەو 
نـــاو  لـــە  بـــكات  حكومەتەكـــەی  لـــە  بەرگـــری 
ئەنجومەنـــی نوێنەرانـــدا، لـــە كاتێكـــدا چوارچێـــوە، 
بەتایبەتـــی مالیكـــی، دەیەوێـــت ئـــەو ســـەركەوتنە 
ـــە مانگـــە  بـــۆ خـــۆی قـــۆرخ بـــكات كـــە ســـوودانی ل
ســـەرەتاییەكانی ویالیەتەكەیـــدا بەدەســـتی دەهێنێـــت.
و  ڕۆژنامەنـــووس  لەگـــەڵ  كاتـــێ  ســـوودانی 
چاودێـــرە سیاســـییەكان كۆبـــووەوە، تەنیـــا لەگـــەڵ 
لـــە  بەرگرییـــان  پێشـــتر  كـــە  كۆبـــووەوە  ئەوانـــە 
سیاســـەتی چوارچێوە دەكرد و هێرشـــیان دەبردە ســـەر 
كازمـــی، یەكێـــك لەوانـــەی ئامـــادەی كۆبوونەوەكـــە 
ئـــەوەی  تەلەفزیۆنیـــدا  بەرنامەیەكـــی  لـــە  بـــوو، 
ـــە چوارچێـــوەی قســـەكانیدا  ـــد كـــە ســـوودانی ل دركان
دووپاتـــی كـــردەوە كـــە ئـــەو لـــە ڕووی یاســـاییەوە 
ـــان  ـــەردووال پابەندییەكی ـــە و، ه ـــدی چوارچێوەی پابەن
بەرانبـــەر یـــەك هەیـــە، بـــەاڵم لـــەو بەیاننامەیـــەی كـــە 
دواتـــر بـــاوی كـــردەوە، ســـوودانی هیـــچ یـــەك لـــەو 

ــە. ــاو بەیاننامەكـ ــتە نـ ــانەی نەخسـ قسـ
ـــرول(  ـــی ئەمریكـــی )ســـتیڤن ت ـــی هاوواڵت كوژران
ویســـتراو بـــوو، ئەوانـــەی لـــە پشـــت تاوانەكـــەوە بـــوون، 
ویســـتیان حكومـــەت تاقـــی بكەنـــەوە، ســـەرچاوە 
جۆراوجـــۆرەكان ئامـــاژە بـــە چەنـــد كەســـایەتییەكی 
دەستڕۆیشـــتووی نـــاو چوارچێـــوە دەكـــەن، كـــە گوایـــە 
ـــە  ـــە هەی ـــەو الیەن ـــان ســـەبارەت ب زانیارییەكـــی تەواوی
ــرول(  ــی )تـ ــۆ ئامانجكردنـ ــەوزی بـ ــرای سـ ــە چـ كـ

هـــەڵ كـــردووە.
لێڵییـــەك  ئێســـتا  تـــا  بێـــت  ڕاســـتی  ئـــەوەی 
ـــە  ـــەوەی ك ـــەر ئ ـــەك لەب ـــە، ن ـــە هەی ـــەو پرس ـــەر ئ لەس
ــت،  ــت بهێنرێـ ــت وەدەسـ ــی پێویسـ ــت زانیاریـ ناتوانرێـ
لەبـــەر  لەســـەرە،  ســـەیری  بێدەنگییەكـــی  بەڵكـــو 

چەنـــد هۆكارێكـــی سیاســـی.
هێزەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی و گرووپـــە 
چەكدارەكانیـــان كـــە ئێســـتا خـــاوەن دەســـەاڵتن و 
بڕیـــاری سیاسییشـــیان لەبـــەر دەســـتە، خەریكـــە پرســـە 
ـــەوەی گەیشـــتنە  ـــاش ئ ـــن پ لەســـەر ســـوودانی دادەنێ
ئـــەو بـــاوەڕەی كـــە لەالیـــەن ئەمریكییەكانـــەوە پەســـندە 
و هـــەر ئەوانـــەش گومانیـــان لەســـەرە ســـەبارەت بـــە 

ـــرول(. ـــی )ت كوژران

ئەرێنـــی  پەیوەندییەكـــی  دەیـــەوێ  ســـوودانی 
و  ببەســـتێ  نێودەوڵەتـــی  كۆمەڵگـــەی  لەگـــەڵ 
ــت،  ــییە دەربهێنێـ ــەگیرییە سیاسـ ــەو گۆشـ ــراق لـ عێـ
ـــە ترســـی دەســـەاڵتگرتنی چوارچێـــوە دروســـت  كـــە ل

ــوو. ببـ
بەوەیـــە كـــە  ئەمریـــكا و ڕۆژئـــاوا پێویســـتیان 
لـــەو ماوەیـــەدا عێـــراق ســـەقامگیر بێـــت و ئـــەو 
پشتگیرییەشـــیان بـــۆ شەخســـی ســـوودانی نییـــە، 
بەڵكـــو بـــۆ بەرنامەكەیەتـــی كـــە بەشـــێكی پەیوەندیـــی 

ــە. ــوننەوە هەیـ ــورد و سـ ــی كـ ــە داواكاریـ بـ
پاشـــكۆیەتیی  دەستنیشـــانكردنی  دیـــارە  وا 
)چوارچێـــوەی  بـــە  ســـوودانی  حكومەتـــی 
هەماهەنگـــی( پەیوەنـــدی بـــە پشـــت پەردەكانـــی 
ڕاســـپاردنی ســـوودانی و گفتوگۆكانـــی پێكهێنانـــی 
ڕووبـــەرڕووی  ســـوودانی  هەیـــە،  حكومەتـــەوە 
چوارچێـــوەی  لەالیـــەن  بـــووەوە  زۆر  فشـــارێكی 
گفتوگۆكانـــی  لـــە  هـــەر  هەماهەنگییـــەوە، 
دابەشـــكردنی پۆســـتەكان تـــا دەگاتـــە خوالندنـــەوە 
و گۆڕیـــن و لەكارالبردنـــی كۆمەڵێـــك بەرپـــرس، 
ـــە  ـــەت ب ـــی لەنگەرێكـــی تایب ـــاوە توان ـــەو پی ـــەاڵم ئ ب
خـــۆی بخوڵقێنێـــت، كـــە ئەمـــەش ئاگادارییەكـــی 
دایـــە چوارچێـــوە كـــە هەڵســـوكەوت لەگـــەڵ ســـەرۆك 
وەزیرانێـــك دەكـــەن، كـــە خـــاوەن هێڵێكـــە و بـــە تـــەواوی 

ناگونجێـــت. چوارچێـــوەدا  لەگـــەڵ 
چەنـــد  ســـوودانی  ڕاســـتە  كورتـــی:  بـــە 
هەڵگۆیەكـــی لێـــك جیـــاوازی بـــۆ دەكرێـــت، كـــە 
ـــۆ  ـــە ب ـــەس نیی ـــە ب ـــەاڵم ئەم زۆربەیـــان پۆزەتیڤـــن، ب
پەیداكردنـــی هەســـتێكی دڵنیاكـــەرەوە لـــە واڵتێكـــدا 
كـــە ڕەنگـــە ئـــەم هەڵســـەنگاندنە فریـــودەر بێـــت، یـــان 

لـــە باشـــترین بـــاردا هێشـــتا زوو بێـــت.
حكومەتەكـــەی  نەمانەوێـــت،  یـــان  بمانەوێـــت، 
ســـوودانی لەژێـــر ســـێبەری مالیكیـــدا پێـــك هـــات، 
پـــاش ســـاد و ســـەودایەكی نێودەوڵەتـــی و هەرێمـــی 
ئەوانەشـــەوە  ســـێبەری  لەژێـــر  و  ناوخۆیـــی  و 
دەكرێـــت،  جێبەجـــێ  حكومییەكـــە  بەرنامـــە  كـــە 
دەرفەتێكـــە و دراوەتـــە چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی 
ــەرۆك  ــتی سـ ــی پۆسـ ــەدر نەیتوانـ ــەوەی سـ ــاش ئـ پـ
كۆمـــار و ســـەرۆك وەزیـــران تێپەڕێنێـــت، ئەگـــەر 
ــراق  ــەو و عێـ ــی ئـ ــە بەرژەوەندیـ ــەوە لـ ــەركەوت ئـ سـ
ــە ڕەوت  ــە دەدرێتـ ــا دەرفەتەكـ دەبێـــت، ئەگەریـــش نـ
ـــتنێكیان  ـــە پێشـــتر لێكتێگەیش ـــوننە، ك ـــورد و س و ك

لـــە بەینـــدا بـــوو.
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سوودانی كاتێ لەگەڵ 
ڕۆژنامەنووس و چاودێرە 

سیاسییەكان كۆبووەوە، تەنیا 
لەگەڵ ئەوانە كۆبووەوە كە 

پێشتر بەرگرییان لە سیاسەتی 
چوارچێوە دەكرد و هێرشیان 

دەبردە سەر كازمی

سوودانی دەیەوێ پەیوەندییەكی 
ئەرێنی لەگەڵ كۆمەڵگەی 

نێودەوڵەتی ببەستێ و عێراق 
لەو گۆشەگیرییە سیاسییە 
دەربهێنێت، كە لە ترسی 

دەسەاڵتگرتنی چوارچێوە دروست 
ببوو

ئەمریكا و ڕۆژئاوا پێویستیان 
بەوەیە كە لەو ماوەیەدا 

عێراق سەقامگیر بێت و ئەو 
پشتگیرییەشیان بۆ شەخسی 

سوودانی نییە، بەڵكو بۆ 
بەرنامەكەیەتی كە بەشێكی 

پەیوەندیی بە داواكاریی كورد و 
سوننەوە هەیە
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ئەمریكا بە هەڵەداچوو كە پێی 
وابوو ڕووسیا ناتوانێت بەرگەی 

شەڕێكی دوور و درێژ بگرێت

پڕۆفیسۆر یانیس ستیڤاچتیس بۆ گواڵن:
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* هەروەك ئاشـــكرایە كە ڕاڤە و لێكدانەوەیەكی زۆر 
كـــرا بـــۆ هۆكارەكانـــی هەڵگیرســـانی شـــەڕی ڕووســـیا و 
ـــۆ  ـــیا ب ـــاوەكانی ڕووس ـــراوی پاس ـــە دیاریك ـــا و ب ئۆكرانی
ـــت  ـــتا دەمانەوێ ـــەاڵم ئێس ـــەڕە، ب ـــەم ش ـــاندنی ئ هەڵگیرس
پرســـیاری ئـــەوە بكەیـــن كـــە بۆچـــی ئـــەم شـــەڕەی نێـــوان 
ــا  ــاوە و ئایـ ــژەی كێشـ ــدە درێـ ــا هێنـ ــیا و ئۆكرانیـ ڕووسـ

ـــە چ ئاڕاســـتەیەكدا دەڕوات؟ ـــە شـــەڕەكە ب ـــت وای پێ
دەتوانیـــن  پرســـیارە  ئـــەم  وەاڵمدانـــەوەی  بـــۆ   -
ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن 
نەبـــوو،  لەبەردەســـتدا  پێویســـتی  ســـەربازیی  هێـــزی 
بـــۆ جێبەجێكـــردن، یـــان بـــۆ بەدیهێنانـــی ئـــەو خـــەون 
و ئامانـــج و پالنـــەی كـــە هەیبـــوو، بـــە چەشـــنێك مـــن 
پێـــم وایـــە ئـــەو لـــە ســـەرەتاوە ســـەرجەم هێـــزی ســـەربازی 
شـــەڕەكەوە،  نێـــو  نەخســـتە  واڵتەكـــەی  ســـوپای  و 
ئەویـــش لەبـــەر ئـــەوەی نەیدەتوانـــی بیانـــوو و پاســـاوی 
ـــەم  ـــكات ل ـــە ب ـــی ڕووســـیا گەاڵڵ ـــی گەل قەناعەتپێهێنان

بارەیـــەوە، ئەمـــەش دۆخێكـــی خوڵقانـــد كـــە نەتوانرێـــت 
تێكـــڕای ئامانجەكانـــی بـــەدی بهێنێـــت. بـــەاڵم دوای 
)پایتەختـــی  كیێـــڤ  لـــە  ڕووســـیا  كشـــانەوەكانی 
ـــەوا  ـــە شـــاری خێرســـۆن، ئ ـــەدا ل ـــەم دوایی ـــا( و ل ئۆكرانی
ســـوپای  پشـــتیوانی  بوونـــە  پتـــر  ڕووســـیا  خەڵكـــی 
پوخـــت  وەاڵمەكـــە  ئەگـــەر  كەواتـــە  واڵتەكەیـــان. 
ــر  ــەرۆك ڤالدمیـ ــەوەی سـ ــۆكاری ئـ ــەوا هـ ــەوە، ئـ بكەمـ
بـــەدی  ئامانجەكانـــی  تـــەواوی  نەیتوانـــی  پوتیـــن 
بهێنێـــت، ئـــەوە بـــوو كـــە ژمارەیەكـــی پێویســـتی ســـوپای 
دووەم  نەهێنـــا،  بـــەكار  شـــەڕەكەدا  لـــە  واڵتەكـــەی 
هۆكاریـــش ئـــەوە بـــوو نەیتوانـــی هـــەر لـــە ســـەرەتاوە 
شـــەڕێكی گـــەورە و بەرفـــراوان و بەربـــاو بەرپـــا بـــكات، 
لەبـــەر ئـــەوەی نەیدەتوانـــی بـــە چەشـــنێك پاســـاوی 
بـــۆ بهێنێتـــەوە كـــە گەلـــی ڕووســـیا پشـــتیوانی لـــێ 
بـــكات. لـــە ئێســـتادا بارودۆخێـــك دروســـت بـــووە كـــە پێـــم 
ــتی  ــر بەرگـــری و بەرهەڵسـ ــا پتـ ــو ئۆكرانیـ ــە تاوەكـ وایـ

یانیـــس ســـتیڤاچتیس پڕۆفیســـۆری زانســـتی سیاســـییە لـــە زانكـــۆی تەقەنـــی ڤێرجینیـــا، لـــە هەمـــان 
ـــە هەمـــان زانكـــۆ، وانەبێـــژ و  ـــەری پڕۆگرامـــی دیراســـاتی نێودەوڵەتییـــە ل ـــەش و بەڕێوەب ـــدا ســـەرۆكی ب كات
توێـــژەری چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك ســـتراتیژیەتی یەكێتیـــی ئەوروپـــا، پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، 
سیاســـەتە ناوخۆییـــەكان، سیســـتمی جیهانـــی و نێودەوڵەتـــی و ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی. گـــواڵن دیمانەیەكـــی 
لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا، كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوو بـــە شـــەڕی بەردەوامـــی ئێســـتای ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و 

هۆكارەكانـــی درێژەكێشـــانی و ئەگـــەری ئـــەوەی ئـــەم شـــەڕە بـــە چ ئاقـــار و ئاڕاســـتەیەكدا دەڕوات. 
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پێشبینی دەكەم لە كۆتایی 
بەهاری ساڵی داهاتوودا ئەم 
شەڕە بەرەو كۆتایی بچێت و پێم 
وایە ڕووسیا خوازیاری ئەوە نییە 
كە درێژە بە شەڕەكە بدات و 
بیەوێت بەردەوام بێت

دوای كشانەوەكانی ڕووسیا لە 
كیێڤ )پایتەختی ئۆكرانیا( و 
لەم دواییەدا لە شاری خێرسۆن، 
خەڵكی ڕووسیا پتر بوونە 
پشتیوانی سوپای واڵتەكەیان

واڵتانی ڕۆژئاوا و بە تایبەتی 
و ئەمریكا بۆ ڕۆژگار و 
سەردەمانێكی دوور و درێژ 
هاوكاریی سەربازی و ئابووری 
و دارایی بۆ ئۆكرانیا دەستەبەر 
ناكەن

ــر و  ــیا زیاتـ ــەوا ڕووسـ ــكات، ئـ بـ
نێـــو شـــەڕ  زیاتـــر ڕۆدەچێتـــە 
مەبەســـتم  ناكۆكییەكـــەوە.  و 
بـــاس  ســـەرەتادا  لـــە  ئەوەیـــە 

ــەر  ــە هـ ــرا كـ ــەوە دەكـ لـ
دوو گەلـــی ڕووســـیا 
ئۆكرانیـــا  و 
یەكـــن  دۆســـتی 

بـــە  هەردووكیـــان  و 
ســـالڤین،  ڕەچەڵـــەك 

ئـــەوەی  دوای  بـــەاڵم 
ئۆكرانیـــا دەســـتی دایـــە بەرگـــری 

ــەپێكردنی  ــتنەوەی و پاشەكشـ و دوورخسـ
ســـوپای ڕووســـیا، ئـــەوا پێـــم وایـــە گەلـــی ڕووســـیا 
پتـــر پشـــتیوانی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن دەكـــەن لـــەم 
شـــەڕەدا. ئەگـــەر وەاڵمـــی ئـــەو بەشـــەی پرسیارەكەشـــتان 
بدەمـــەوە كـــە پەیوەســـتە بـــە درێژەكێشـــانی ئـــەم شـــەڕەوە، 
ئـــەوا ڕەنگـــە لـــەو پرســـانەی باســـم كـــرد، جۆرێـــك لـــە 
ئامـــاژە لـــە خـــۆ بگرێـــت لـــە بـــارەی هۆكارەكانـــی 
بەردەوامبـــوون و درێژەكێشـــانی، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 
پێشـــبینی مـــن ئەوەیـــە كـــە لـــە كۆتایـــی بەهـــاری ســـاڵی 
داهاتـــوودا ئـــەم شـــەڕە بـــەرەو كۆتایـــی بچێـــت. و لـــەم 
ڕووەوە پێـــم وایـــە ڕووســـیا خوازیـــاری ئـــەوە نییـــە كـــە 
درێـــژە بـــە شـــەڕەكە بـــدات و بیەوێـــت بـــەردەوام بێـــت، 
ـــەر  ـــەك لەب ـــرەدا ن ـــووری، لێ ـــەر هـــۆكاری ئاب ـــش لەب ئەوی
ئـــەوەی تووشـــی بارێكـــی نالەبـــاری ئابووریـــی ئەوتـــۆ 
دەبێتـــەوە كـــە ناچـــار دەبێـــت شـــەڕەكە ڕابوەســـتێنێت، 
بەڵكـــو بـــۆ ئـــەوەی كاری دیكـــە ئەنجـــام بـــدات. 

* لـــەم ڕۆژانـــەی دواییـــدا بـــاس لـــە ئەگـــەری 
ــێوەیەكی گشـــتی بـــاس لـــەوە  ــرا و بـــە شـ گفتوگـــۆ كـ
دەكرێـــت كـــە ڕەنگـــە واڵتانـــی ڕۆژئاوا و بـــە دیاریكراوی 
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــە هەمـــان ڕەوت 
و ڕێـــژەی پێشـــوو درێـــژە بـــە هاوكارییەكانیـــان بـــۆ 
ئۆكرانیـــا بـــدەن و ڕەنگـــە جۆرێـــك لـــە گوشـــاری لەســـەر 
ــتاندن  ــە دانوسـ ــت بـ ــەوەی دەسـ ــۆ ئـ ــەن، بـ ــت بكـ دروسـ

بـــكات، ئێـــوە لـــەم بارەیـــەوە چـــی دەڵێـــن؟
ئـــەوە  پێشـــبینی  منیـــش  كـــە  ڕاســـتە  ئـــەوە   -
و  تایبەتـــی  بـــە  و  ڕۆژئـــاوا  واڵتانـــی  كـــە  ناكـــەم 
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــۆ ڕۆژگار و 
ــەربازی و  ــی سـ ــژ هاوكاریـ ــەردەمانێكی دوور و درێـ سـ
ئابـــووری و دارایـــی بـــۆ واڵتـــی ئۆكرانیـــا دابیـــن و 
دەســـتەبەر بكـــەن. لـــەم ڕووەوە دەمەوێـــت ئامـــاژە بـــەوە 
بكـــەم كـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــە 

هەڵەداچـــوو لـــەو ڕووەوە كـــە 
پێـــی وابـــوو ڕووســـیا ناتوانێـــت 

و  دوور  شـــەڕێكی  بەرگـــەی 
درێـــژ بگرێـــت. لەالیەكـــی دیكـــەوە 

ــێكی زۆری  ــن بەشـ ــر پوتیـ ــەرۆك ڤالدمیـ سـ
ــەڕەكەدا،  ــە شـ ــاوە لـ ــەكار نەهێنـ ــەی بـ ــوپای واڵتەكـ سـ
ئەویـــش بـــە لەبەرچاوگرتنـــی ئەگـــەری بەشـــداریكردنی 
ـــە شـــەڕەكەدا، مەبەســـتم ئەوەیـــە ســـەرۆك پوتیـــن  ناتـــۆ ل
تێكـــڕای ســـوپای واڵتەكـــەی نەخســـتووەتە گـــەڕ لـــەم 
شـــەڕەدا، چونكـــە ئەگـــەر تـــەواوی ســـوپاكەی شـــەكەت 
نێـــو  بێتـــە  ناتـــۆ  دواتریـــش  و  شـــەڕەوە  بـــەم  بـــكات 
ــۆ  ــەورە بـ ــی گـ ــە و تەنگژەیەكـ ــەوا كێشـ ــەڕەكەوە، ئـ شـ
ڕووســـیا دروســـت دەبێـــت. واتـــە لـــە ئێســـتادا ڕێژەیەكـــی 
نێـــو  نەهاتوونەتـــە  ڕووســـیا  ســـوپای  بەرچـــاوی 
شـــەڕەكەوە و لـــە ئامادەباشـــیدان بـــۆ هـــەر ئەگەرێكـــی 
بەشـــداریكردنی ناتـــۆ لـــە شـــەڕەكەدا. كەواتـــە دەتوانـــم 
پێشـــبینیی خـــۆم دووبـــارە بكەمـــەوە بـــەوەی لـــە كۆتایـــی 
ـــەوەی شـــەڕەكە ببینیـــن،  ـــە یەكالبوون بەهـــاردا جۆرێـــك ل
ــی  ــا هاوینـ ــە تـ ــان وایـ ــەن پێیـ ــانێك هـ ــدە كەسـ هەرچەنـ
ســـاڵی داهاتـــوو درێـــژە دەكێشـــێت، بـــەاڵم مـــن ئەمـــە بـــە 

زەحمـــەت و دژوار دەزانـــم. 
* ئاشـــكرایە كـــە ڕووســـیا لـــەم شـــەڕەدا تووشـــی 
و  بـــووە  ســـەربازی  زۆری  خەســـارەتێكی  و  زیـــان 
بەســـەردا  ئابوورییـــەوە چەندیـــن ســـزای  لـــەم ڕووی 
ســـەپێندراوە و، بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە لـــە داهاتـــوودا 
ئابووریـــی ڕووســـیا تووشـــی كێشـــە و داكشـــان دەبێـــت، 
ئەگەرچـــی لـــە ئێســـتادا ئەمـــە بـــە چەشـــنێكی بەرچـــاو 
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ڕووی نـــەداوە، دیـــد و تێڕوانینـــی ئێـــوە لـــەم ڕووەوە 
ــیای  ــەڕە پێگـــەی ڕووسـ ــەم شـ ــد ئـ ــا چەنـ ـــە و تـ چیی

الواز كـــردووە؟
ـــە ســـزای  ـــم وانییـــە ڕووســـیا ب ـــە ڕاســـتیدا مـــن پێ - ل
ئابـــووری كاریگـــەر بووبێـــت، خـــۆ ئەگـــەر ڕووســـیا 
بیەوێـــت چیتـــر درێـــژە بـــە شـــەڕەكە نـــەدات، ئـــەوە 
لەبـــەر ئـــەوە نییـــە كـــە لـــە ڕووی ئابوورییـــەوە ناچـــارە 
ڕێگاچارەیەكـــی لـــەم چەشـــنە بگرێتەبـــەر، ئەگەریـــش 

ـــی  ـــە ژیان ـــۆ ئەوەی ـــەوا ب ـــكات، ئ ـــەم كارە ب ئ

بـــە  واڵتەكـــەی 
دیكـــە  چەشـــنێكی 

دابڕێژێتـــەوە و دۆخەكـــە بـــە ئاراســـتە 
و ئاقارێكـــی دیكـــەدا ببـــات. دواتـــر ئـــەوەی پەیوەســـت 
بێـــت بـــە كاریگەریـــی ســـزا و ڕێـــكاری ئابـــووری و 
داراییەكانـــەوە لـــە دژی ڕووســـیا و لەالیـــەن ڕۆژئـــاواوە، 
ئـــەوا دەكرێـــت بوترێـــت كـــە ئـــەم ســـزایانە دەرئەنجـــام 
لـــێ  پێچەوانەوەیـــان  و  نەخـــوازراو  لێكەوتـــەی  و 
ـــت ئامـــاژەی  ـــەوە. خاڵێكـــی دیكـــە كـــە دەمەوێ كەوتووەت
ـــم  ـــتاش باس ـــش ئێس ـــی زۆر پێ ـــە ماوەیەك ـــەم، ك ـــێ بك پ
ـــۆ  ـــەی ب ـــدەی هەڵ ـــاوا مەزەن ـــە ڕۆژئ ـــە ك ـــردووە، ئەوەی ك
ڕاددەی  تایبەتـــی  بـــە  هەبـــووە،  ڕووســـیا  ژێرخانـــی 
پڕچەكبوونـــی ســـوپای ڕووســـیا، چونكـــە ئەوەتـــا هێشـــتا 
ڕووســـیا مووشـــەك و تەقەمەنـــی لـــێ نەبـــڕاوە، بـــە 
پێچەوانـــەوە ئـــەوە ئەوروپایـــە كـــە تەقەمەنـــی لـــێ بـــڕاوە، 

ئەمریـــكا،  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  تایبەتـــی  بـــە 
پێویســـت  وەك  ئەمریـــكا  دەكرێـــت  لـــەوە  بـــاس  كـــە 
تەقەمەنیـــی نەمـــاوە بـــۆ ئـــەوەی بـــۆ ئۆكرانیـــای دابیـــن 
ـــازیی  ـــی پیشەس ـــەوەی ژێرخان ـــەر ئ ـــش لەب ـــكات، ئەوی ب
ســـەربازیی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــە 
چەشـــنێكە كـــە كاتێكـــی زۆری دەوێـــت كـــە چـــەك و 
تەقەمەنیـــی نـــوێ دروســـت بكاتـــەوە. خاڵێكـــی دیكـــە 
ئەوەیـــە كـــە ئـــەوەی ئەمریـــكا لـــە مـــاوەی ڕابـــردوودا، 
ــردوودا  ــاڵی ڕابـ ــاوەی بیســـت سـ ــا بڵێیـــن لـــە مـ ــان بـ یـ
بەرهەمـــی هێنـــاون، زیاتـــر بـــۆ شـــەڕی بچـــووك 
مەترســـیی  و  هەڕەشـــە  بەرەنگاربوونـــەوەی  و 
كاتێكـــدا ڕووســـیا  لـــە  تیرۆریـــزم گونجـــاون. 
بـــۆ شـــەڕێكی جیـــاواز  تەقەمەنـــی  چـــەك و 
بەرهـــەم دەهێنـــا و ئـــەوەی تـــا ئێســـتا بەكاریشـــی 
هێنـــاوە، زۆرێـــك لـــە تەقەمەنییـــە كۆنەكانیەتـــی. 
ویالیەتـــە  پێشـــووتری  وەزیـــری  وتەیەكـــی   *
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا )كۆندۆلیـــزا ڕایـــس( هەیـــە 
كـــە دەڵێـــت: ئەگـــەر شـــەڕ هەڵبگیرســـێت، ئـــەوا پێـــش 
ئـــەوەی ئەوروپـــا وزەی ڕووســـیای لـــێ ببڕدرێـــت، ئـــەوا 
ڕووســـیا پـــارەی لـــێ دەبڕێـــت، بـــەاڵم هـــەروەك ئێـــوەش 
لـــە وەاڵمەكەتانـــدا ئاماژەتـــان پـــێ كـــرد، ســـزاكان بوونـــە 
داهاتێكـــی  ڕووســـیا  و  وزە  گرانبوونـــی  هـــۆی 
لـــەم  ئێـــوە  تێڕوانینـــی  دەســـتكەوت،  زیاتـــری 

ــە؟ ــەوە چییـ بارەیـ
ـــیارە و  ـــەم پرس ـــۆ ئ ـــەم ب ـــتان دەك ـــن سوپاس - م
ـــە  ـــووە ك ـــەوەم وت ـــی زۆرە ئ ـــن ماوەیەك ـــتیدا م ـــە ڕاس ل
لێدوانەكانەكانـــی بەرپرســـانی ئەمریـــكا كێشـــەئامێزن 
و ڕەنگدانـــەوەی واقیـــع و هەلومەرجەكـــە 
ـــەم  ـــەم ل ـــن ڕەخن ـــەم ڕووەوە م ـــن. ل نی
لێدوانانـــە گرتـــووە، چونكـــە 
پێـــم وایـــە ئەگـــەر بتەوێـــت 
هەبێـــت  ســـتراتیژیەتێكت 
ســـتراتیژیەتەش  ئـــەو  و 

تن  و كە ر بەدەســـت بهێنێـــت، ئـــەوا دەبێـــت ســـە
ــی  ــت، خاڵـ ــەم دوژمنەكەشـ ــیت و هـ ــۆت بناسـ ــەم خـ هـ
ســـەرەكیی بۆچوونەكـــەی مـــن ئـــەوە بـــوو كـــە نـــە 
ویالیەتـــە یەكگرتـــووەكان و نـــە ئەوروپـــا ســـەركەوتوو 
ــن،  ــان ناناسـ ــی خۆیـ ــەوەی دوژمنەكانـ ــەر ئـ ــن، لەبـ نابـ
ــێوەیەكی ســـەرەكی مەبەســـتم لـــە ناســـینی  كـــە بـــە شـ
ـــا  ـــەم ڕوانگەیەشـــەوە ئەوروپ ـــی ڕووســـیاییە. هـــەر ل واڵت
و ئەمریـــكا مەزەنـــدەی زیاتریـــان بـــۆ تواناكانـــی خۆیـــان 
هەبـــووە، ئەمـــەش هۆكارێكـــە بـــۆ ئـــەو بارودۆخـــەی كـــە 

هاتووەتـــە ئـــاراوە و دروســـت بـــووە. 

ژێرخانی پیشەسازیی سەربازیی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا بە چەشنێكە كە 

كاتێكی زۆری دەوێت كە چەك و 
تەقەمەنیی نوێ دروست بكاتەوە

ئەوەی پەیوەست بێت بە 
كاریگەریی سزا و ڕێكاری 

ئابووری و داراییەكانەوە لە دژی 
ڕووسیا و لەالیەن ڕۆژئاواوە، 
ئەوا دەكرێت بوترێت كە ئەم 

سزایانە دەرئەنجام و لێكەوتەی 
نەخوازراو و پێچەوانەوەیان لێ 

كەوتووەتەوە

ئەگەر ڕووسیا بیەوێت چیتر 
درێژە بە شەڕەكە نەدات، 
ئەوە لەبەر ئەوە نییە كە 

لە ڕووی ئابوورییەوە ناچارە 
ڕێگاچارەیەكی لەم چەشنە 

بگرێتەبەر، ئەگەریش ئەم كارە 
بكات، ئەوا بۆ ئەوەیە ژیانی 
واڵتەكەی بە چەشنێكی دیكە 

دابڕێژێتەوە
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نادیـــە ئۆربیناتـــی پڕۆفیســـۆری زانســـتی سیاســـییە لـــە زانكـــۆی كۆڵۆمبیـــا لـــە نیویـــۆرك، تایبەتمەنـــدی 
چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە وەك: فیكـــری سیاســـیی هاوچـــەرخ و نەریتـــی دیموكراتـــی و دژ بـــە دیموكراتـــی، 
خاوەنـــی چەنـــد كتێبـــە لـــە بـــارەی دیموكراســـییەتی نوێنەرایەتـــی و، ئـــەو كێشـــە و تەنگژانـــەی ڕووبـــەڕووی 
ـــدار  ـــەوەرە ســـەرەكییەكانی پەیوەندی ـــە ت ـــدا ئەنجـــام دا ك ـــەوە. گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵ دیموكراســـی بوونەت
بـــوون بـــە چەنـــد پرســـێكی بنەڕەتـــی و گرنگـــەوە، وەك ئـــەوەی پێـــی دەوترێـــت دیـــاردەی داكشـــان و 
ــد  ــەوە و چەنـ ــەم تەنگژانـ ــەر ئـ ــە سـ ــت بـ ــی زاڵ بێـ ــت دیموكراسـ ــا دەكرێـ ــی و ئایـ ــەی دیموكراسـ پاشەكشـ

بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 

دیموكراسی پێویستی 
بە دامەزراوەی بەهێز هەیە

پڕۆفیسۆر نادیە ئۆربیناتی بۆ گواڵن: 
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ئەم گۆڕانكارییە لە بواری 
ڕاگەیاندندا دۆخێكی خۆڵقاندووە 

كە سەركردەیەكی بتوانێت 
ڕاستەوخۆ موخاتەبەی خەڵك 

بكات بە بێ ئەوەی پێویستی بە 
ناوەندێكی وەك حزبی سیاسی 

یان ڕێكخراوێك بێت

لـــەوە دەكرێـــت كـــە  بـــاس  * ماوەیەكـــی زۆرە 
قەیرانـــی  و  تەنگـــژە  ڕووبـــەڕووی  دیموكراســـی 
تەنانـــەت  و  بووەتـــەوە  قـــورس  و  ڕاســـتەقینە 
ـــدێ شـــوێن و  ـــە هەن بەرەوپێشـــچوونی دیموكراســـی ل
وواڵتـــدا نـــەك هـــەر بـــەردەوام نییـــە بەڵكـــو پێچەوانـــە 
ــەندنە  ــهات و پەرەسـ ــەم پێشـ ــۆن لـ ــوە چـ ــەوە، ئێـ بۆتـ
دەڕوانـــن و پێتـــان وایـــە چ ئایندەیـــەك چاوەڕوانـــی 

دەكات؟ دیموكراســـی 
- ســـەرەتا دەبێـــت ئامـــاژە بـــەو ڕاســـتییە بكەیـــن 
كـــە كۆمەڵگـــە و دەوڵەتـــان بـــە هەمـــان هەلومـــەرج 
و بارودۆخـــدا تێناپـــەڕن، واتـــە هـــەر كۆمەڵگەیـــەك 
تایبەتمەنـــدی و خەســـڵەتی تایبـــەت بـــە خـــۆی 
هەیـــە، بـــە چەشـــنێك ڕەنگـــە هەنـــدێ جـــار لـــە 
بارودۆخێكـــی  بـــە  هەنـــدێ واڵتـــدا دیموكراســـی 
قەیرانـــاوی و ســـەختدا تێپەڕێـــت. بـــەاڵم ســـەرەڕای 
ئـــەو جیـــاوازی و تایبەتمەندییانـــەش ئـــەوا دەكرێـــت 

بوترێـــت كـــە ڕاســـتە تەنگژەیـــەك لـــەم ڕووەوە هەیـــە كە 
ـــن،  ـــە دیموكراســـی بڕوانی ـــەوەی چـــۆن ل پەیوەســـتە ب
ـــە  ـــە ل ـــاواز هەی ـــەوەی جی ـــەم ڕووەوە لێكدان چونكـــە ل
ـــت.  ـــەوەی دیموكراســـی چـــی لەخـــۆ دەگرێ ـــارەی ئ ب
ـــن كـــە  ـــاد بكەی ـــە ی ـــەوە ل ـــت ئ ـــت، نابێ ـــك بێ هەرچۆنێ
دیموكراســـی چەنـــد ڕەهەندێـــك لـــە خـــۆ دەگرێـــت، 
ـــوار و پانتاییەكـــی  ـــە ب ناكرێـــت دیموكراســـی تەنیـــا ل
ـــت  ـــە، ناكرێ ـــۆ نموون ـــن، ب ـــس بكەی دیاریكـــراودا قەتی
دەســـتەبەركردنی  لـــە  تەنیـــا  دیموكراســـی  بڵێیـــن 
ئـــازادی بـــۆ ڕادەربڕینـــدا بەرجەســـتە دەبێـــت، یـــان 
بڵێیـــن تەنیـــا پەیوەســـتە بـــە بەشـــداریكردنەوە، بەڵكـــو 
بوونـــی دامـــەزراوەی بەهێزیـــش كـــە بتوانێـــت ببێتـــە 
بەرهەڵســـت و بەرگـــری هەوڵـــە دژە دیموكراســـییەكان 
نابێـــت  و  دیموكراســـییە  گرنگـــی  پێكهاتەیەكـــی 

نادیـــدە بگیرێـــت. 
هەمیشـــە  دەڵێـــت  كـــە  هەیـــە  قســـەیەك   *
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دیموكراســـی هاوشـــان بـــووە بـــە جۆرێـــك لـــە پشـــێوی 
و تەنگـــژە، چونكـــە خـــۆی لـــە خۆیـــدا بـــوار و 
دەرفـــەت لەخـــۆ دەگرێـــت بـــۆ ئـــەوەی تێكـــڕای 
خـــاوەن بیروبۆچـــوون و بەرژەوەندییـــە جیـــاوازەكان 
لـــە  لـــە خۆیـــان بكـــەن و بەشـــداری  گوزارشـــت 
بڕیـــار و بەڕێوەبردنـــی كاروبارەكانـــدا بكـــەن، بـــەاڵم 
لـــە هەمـــان كاتـــدا دەوترێـــت هێـــزی دیموكراســـی 
هەیـــە،  خۆڕاســـتكردنەوەی  توانـــای  لەوەدایـــە 

بۆچوونـــی ئێـــوە لـــەم بارەیـــەوە چییـــە؟
- لـــە ڕاســـتیدا ئـــەوەی مـــن دەتوانـــم لـــەم بارەیـــەوە 
ــدێ  ــار هەنـ ــدێ جـ ــتە هەنـ ــە ڕاسـ ــە كـ ــم ئەوەیـ بیڵێـ
بارودۆخـــی كەلتـــووری و كۆمەاڵیەتـــی دەبنـــە هـــۆی 
ــژە و بارێكـــی  ــەوەی دیموكراســـی تووشـــی تەنگـ ئـ
ـــك  ـــە ڕەنگـــە هەلومەرجێ ـــۆ نموون ـــەوە، ب ـــار ببێت نالەب
هەســـت  هاوواڵتییـــان  تێیـــدا  كـــە  بێـــت  دروســـت 
ـــییەكە.  ـــە دیموكراس ـــە واقیعەك ـــێك ل ـــە بەش ـــەن ب نەك
ئێمـــە لـــەم ڕووەوە دەتوانیـــن ئامـــاژە بـــەو واقیعـــە 
ــتە  ــە پەیوەسـ ــن كـ ــتپێكراوە بكەیـ ــتە و هەسـ بەرجەسـ
بـــە قووڵبوونـــەوە و بەرفراوانبوونـــی كەلێنـــی نێـــوان 
واڵتـــە  لـــە  كۆمەڵگەیـــە  نێـــو  چینێكـــی  چەنـــد 
دیـــاردەی  لـــە  مەبەســـتم  دیموكراســـییەكاندا، 
هەســـتەیە  ئـــەو  مەبەســـتم  لێـــرەدا  نایەكســـانییە، 
كـــە دەبێـــت لـــە نێـــو هاوواڵتییانـــدا بێتەئـــاراوە و 
دروســـت بێـــت، ئەویـــش ئەوەیـــە كـــە هەســـت بكـــەن 
ـــە  ـــدا ب ـــەردەوام هەموویان ـــە ب ـــی ڕاســـتەقینە ل دەرفەت
چەشـــنێكی یەكســـان ڕەخســـێنراوە. كەواتـــە ئەگـــەر 
لـــەم ڕوانگەیـــەوە لـــە مەســـەلەكە بڕوانیـــن، ئـــەوا 
بەڵـــێ، دیموكراســـی هاوشـــانە بـــە بوونـــی جۆرێـــك 
لـــە تەنگـــژە و كێشـــە، كـــە دەبێـــت لـــەم ڕوانگـــەی 
پرســـی یەكســـانییەوە هەوڵـــەكان بـــۆ چارەســـەركردنی 

ئـــەم بارودۆخـــە نالەبـــارە بخرێنەگـــەڕ. 
* زۆر جـــار بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە یەكێـــك 
لـــەو هەڕەشـــە ڕاســـتەقینانەی كـــە ڕووبـــەڕووی 
ــەرچاوە  ــەوە سـ ــەو دیاردەیـ ــەوە، لـ دیموكراســـی بووەتـ
دەگرێـــت كـــە پێـــی دەوترێـــت پۆپۆلیـــزم، ئایـــا ئێـــوە 
وایـــە  پێتـــان  لـــەم مەســـەلەیە دەڕوانـــن و  چـــۆن 
ـــە  ـــوان دیموكراســـی و پۆپۆلیـــزم پتـــر ل پەیوەندیـــی نێ

چیـــدا بەرجەســـتە دەبێـــت؟
- بـــا ســـەرەتا ئـــەوە ڕوون بكەینـــەوە كـــە لـــە 
ســـەردەم و ســـەروەختی هاوچەرخـــدا كاتێـــك ئێمـــە 
بـــاس لـــە دیموكراســـی دەكەیـــن، ئـــەوا مەبەســـتم 
ئـــەو دیموكراســـییەتەیە كـــە لـــە ڕێـــی كۆمەڵێـــك 

ـــردن  ـــێكی وەك نوێنەرایەتیك ـــییەوە پرس ـــی سیاس حزب
بەرجەســـتە و پیـــادە دەكرێـــت، واتـــە ئەمـــە ڕێگایـــەك 
ــە  ــەت بـ ــان دەرفـ ــدا هاوواڵتیـ ــەوەی تێیـ ــۆ ئـ ــوو بـ بـ
دەســـت بهێنـــن بـــۆ ئـــەوەی بەشـــداری بكـــەن لـــە 
كەســـانەی  ئـــەو  سەرخەســـتنی  و  هەڵبـــژاردن 
حوكمڕانـــی  جڵـــەوی  ئـــەوان  نوێنەرایەتیـــی  بـــە 
ــی  ــت وەاڵمـ ــەر بمانەوێـ ــر ئەگـ ــت. دواتـ دەگرنەدەسـ
ــی  ــارەی پەیوەندیـ ــەوە لەبـ ــوە بدەینـ ــیارەكەی ئێـ پرسـ
نێـــوان دیموكراســـی و پۆپۆلیـــزم، ئـــەوا ڕاســـتە لـــەم 
ڕووەوە جۆرێـــك لـــە ئاڵوگـــۆڕ بەســـەر دیموكراســـیدا 
هاتووەتـــە ئـــاراوە. لـــەم ڕووەوە نابێـــت ئێمـــە ڕۆڵـــی 
ـــی  ـــی دروســـتبوون و ڕۆڵگێڕان ـــدن، بەتایبەت ڕاگەیان
لێـــرەدا  بكەیـــن.  فەرامـــۆش  میدیـــا  سۆشـــیال 
لـــە  گۆڕانكارییـــە  ئـــەم  كـــە  ئەوەیـــە  مەبەســـتم 
بـــواری ڕاگەیاندنـــدا دۆخێكـــی خۆڵقانـــدووە كـــە 
ســـەركردەیەكی بتوانێـــت ڕاســـتەوخۆ موخاتەبـــەی 
بـــە  پێویســـتی  ئـــەوەی  بـــێ  بـــە  بـــكات  خەڵـــك 
ناوەندێكـــی وەك حزبـــی سیاســـی یـــان ڕێكخراوێـــك 
بێـــت، ئەمـــەش پەرەســـەندنێكە لـــە نێـــو هەنـــاوی 

دیموكراســـییەوە هاتووەتـــە ئـــاراوە. 
نێـــوان  پەیوەندیـــی  لـــە  بـــاس  جـــار  زۆر   *
دەكرێـــت،  ئابـــووری  گەشـــەی  و  دیموكراســـی 
واتـــە هەنـــدێ جـــار دەوترێـــت كـــە بەرەوپێشـــچوونی 
ئابـــووری  گەشـــەی  بـــە  هاوشـــانە  دیموكراســـی 
خۆشـــگوزەرانیی  و  داهـــات  بەرەوپێشـــچوونی  و 
ــەو  ــارای ئـ ــدا هاتنەئـ ــەڵ ئەوەشـ ــان، لەگـ هاوواڵتییـ
مۆدێالنـــەی كـــە تێیـــدا گەشـــەی ئابـــووری بـــەدی 
هاتـــووە، بـــە بـــێ ئـــەوەی كرانـــەوەی سیاســـی ڕوو 
ـــەم پرســـە دروســـت دەكـــەن،  ـــدات، گومـــان لەســـەر ئ ب

بۆچوونـــی ئێـــوە لـــەم بارەیـــەوە چییـــە؟
ـــە ڕاســـتیدا ئەمـــە پرســـێكە كـــە مشـــتومڕێكی  -ل
زۆر و دوور و درێـــژی لـــە بـــارەوە كـــراوە. زۆرجـــار 
ـــت،  ـــن دەكرێ ـــی چی ـــە ئەزموون ـــاژە ب ـــەم ڕووەوە ئام ل
لـــە  كـــە ئاشـــكرایە كـــە ئەزموونـــی حوكمڕانـــی 
وەســـف  خۆســـەپێن  حوكمڕانییەكـــی  وەك  چیـــن، 
دەكرێـــت، هەرچەنـــدە هـــەوڵ هەیـــە لـــەو واڵتـــەدا 
كـــە ئەزموونەكـــە بـــە چەشـــنێك بخرێتـــەڕوو كـــە 
ـــك  ـــی خەڵ ـــە ڕەزامەندی ـــە هاوشـــانە ب ـــەم حوكمڕانیی ئ
دەهێنێـــت.  بەدەســـت  شـــەرعیەت  ڕەوەوە  لـــەم  و 
ــەوە  ــە ڕووی دەرئەنجامەكانـ ــە لـ ــەر ئێمـ ــر ئەگـ دواتـ
پرســـێكی  ئایـــا  بپرســـین  دەبێـــت  بدەیـــن،  حوكـــم 
زۆر گرنـــگ هاتووەتـــە ئـــاراوە كـــە دەكرێـــت بـــە 

ئەزموونی حوكمڕانی لە چین، 
وەك حوكمڕانییەكی خۆسەپێن 
وەسف دەكرێت، هەرچەندە 
هەوڵ هەیە لەو واڵتەدا كە 
ئەزموونەكە بە چەشنێك 
بخرێتەڕوو كە ئەم حوكمڕانییە 
هاوشانە بە ڕەزامەندیی خەڵك 
و لەم ڕەوەوە شەرعیەت بەدەست 
دەهێنێت

ئەگەر ئامانجەكە بەدیهێنانی 
خۆشگوزەرانی و دۆخێكی باش 
بێت بۆ خەڵك و بتوانرێت 
دەرئەنجامێكی لەم چەشنە بە 
بێ دیموكراسی و بەشداریكردن و 
هەڵبژاردن بەدی بهێنرێت، ئایا 
ناكرێت مۆدێلێكی لەم چەشنە 
هەڵوەستەی جددی لەسەر 
بكرێت؟

ڕەنگە لە هەندێ واڵتی 
دیموكراسیدا دۆخی ژیان 
و گوزەرانی هاوواڵتییان 
خراپتر بێت بەراورد بە دۆخی 
هاوواڵتییانی هەندێ واڵت كە 
حوكمڕانییەكی خۆسەپێن تێیدا 
بااڵدەستە
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بۆ ئەوەی دیموكراسی بە 
چەشنێكی سرووشتی بێتەئاراوە 

و بەرەوپێش بچێت، دەبێت 
هەڵقواڵوی خواست و ویستی نێو 

كۆمەڵگە بێت

هێنانەدی دیموكراسی و 
پەرەپێدانی بەرپرسیارێتی كاری 
ناوخۆیی كۆمەڵگەكانە و دەبێت 
خۆیان بەم ئاراستەیەدا كار و 

كۆشش بكەن

ـــەم بدەیـــن؟ چونكـــە  ـــە قەڵ ئاڵوگۆڕێكـــی گرنگـــی ل
ئەگـــەر ئامانجەكـــە بەدیهێنانـــی خۆشـــگوزەرانی 
و دۆخێكـــی بـــاش بێـــت بـــۆ خەڵـــك و بتوانرێـــت 
ـــێ دیموكراســـی  ـــە ب ـــەم چەشـــنە ب دەرئەنجامێكـــی ل
بـــەدی بهێنرێـــت،  و بەشـــداریكردن و هەڵبـــژاردن 
ئایـــا ناكرێـــت مۆدێلێكـــی لـــەم چەشـــنە هەڵوەســـتەی 
جـــددی لەســـەر بكرێـــت؟ لەالیەكـــی دیكـــەوە، ئـــەو 
پرســـەش دێتـــە ئـــاراوە، ئەگـــەر دەســـەاڵتداران و 
دەســـتەوە  بـــە  حوكمڕانییـــان  جڵـــەوی  ئەوانـــەی 
ـــرد و  ـــدا ب ـــە الڕێ ـــان ب ـــڕەوی حوكمڕانیی ـــووە، ڕێ گرت
لـــە گەندەڵییـــەوە تێـــوەگالن، ئایـــا چـــۆن هاوواڵتییـــان 
ـــزادانیان  ـــۆ س ـــن ب ـــەكار بهێن ـــك ب ـــن و چ كەناڵێ بتوان
و دوورخســـتنەوەیان لـــە دەســـەاڵت؟ كـــە دووبـــارە 
ـــژاردن  ـــرەدا گرنگیـــی دیموكراســـی و پرســـی هەڵب لێ
ــەر  ــارا. هـ ــەاڵت دێتەوەئـ ــتكردنی دەسـ و دەستاودەسـ
چۆنێـــك بێـــت، نابێـــت ئـــەو واقیعـــە فەرامـــۆش و 
پشـــتگوێ بخەیـــن كـــە پەیوەســـتە بـــەو تەحەددییـــەی 
ـــە  ـــە، وات ـــەوە هەی ـــە دۆخـــی هاوواڵتییان ـــدی ب پەیوەن
ڕەنگـــە لـــە هەنـــدێ واڵتـــی دیموكراســـیدا دۆخـــی 
بێـــت  خراپتـــر  هاوواڵتییـــان  گوزەرانـــی  و  ژیـــان 
بـــەراورد بـــە دۆخـــی هاوواڵتییانـــی هەنـــدێ واڵت 
كـــە حوكمڕانییەكـــی خۆســـەپێن تێیـــدا بااڵدەســـتە. 
ــە  ــەم پرسـ ــە دەبێـــت دیموكراســـی ئـ ــتم ئەوەیـ مەبەسـ

ــت.  ــددی وەربگرێـ ــە جـ بـ
واقیعێكـــی  هەمیشـــە  شـــەڕ  ئەگەرچـــی   *
ـــەاڵم  ـــدا، ب ـــژووی مرۆڤایەتی ـــە مێ ـــووە ل بەرجەســـتە ب
ـــەوە  ـــان ل لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هەمیشـــە مرۆڤـــەكان بیری

ـــۆ  ـــەر ب ـــە باشـــترین ڕێگاچـــارە بگرنەب ـــەوە ك كردووەت
كۆتایـــی بـــە شـــەڕ و بەرگرتـــن بـــە هەڵگیرســـانی 
بەرپاكردنـــی  و  هۆكارەكانـــی  ڕیشەكێشـــكردنی  و 
ئاشـــتییەكی درێژخایـــەن، لـــەم ڕووەوە بـــاس لـــەوە 
واتـــە  چارەســـەرە،  دیموكراســـی  كـــە  دەكرێـــت 
تیۆرییـــەك هەیـــە كـــە دەڵێـــت واڵتـــە دیموكراســـییەكان 
ــد و  ــردا، دیـ ــەڵ یەكتـ ــەوە لەگـ ــەڕ نابنـ ــی شـ تووشـ

ــە؟ ــەوە چییـ ــەم بارەیـ ــوە لـ ــی ئێـ تێڕوانینـ
بووەتـــە  بانگەشـــەیە  ئـــەم  ڕاســـتیدا  لـــە   -
ــەوە دەدرێـــت پـــەرەی  ئایدیۆلۆژیایـــەك و هەوڵـــی ئـ
پـــێ بدرێـــت. مەبەســـتم ئەوەیـــە كـــە ئـــەم بانگەشـــەیە 
ـــەوەی كار و  ـــۆ ئ ـــان پاســـاوێك ب ـــە بناغـــە، ی ـــراوە ب ك
كۆشـــش بكرێـــت ئـــەوەی بـــە جۆرێـــك لـــە جـــۆرەكان 
كـــە  دیكـــە.  واڵتانـــی  بنێردرێتـــە  دیموكراســـی 
دەكرێـــت بڵێیـــن لـــەم ڕووەوە ئەمـــە كێشـــە و بـــاری 
ــەدا  ــەو كاتـ ــە لـ ــردووە، چونكـ ــت كـ ــاری دروسـ نالەبـ
پێـــت وایـــە پێویســـتە دیموكراســـی لـــە واڵتانـــی 
دیكەشـــدا بەرپـــا بكرێـــت و لـــەم ڕوانگەیـــەوە كار 
ـــەم ئاراســـتەیەدا  ـــك ب ـــەوەی ئاڵوگۆڕێ ـــۆ ئ ـــت ب دەكرێ
بەســـەر واڵتـــان و كۆمەڵگەكانـــی دیكـــەدا بهێنرێـــت، 
بـــەاڵم بـــۆ ئـــەوەی دیموكراســـی بـــە چەشـــنێكی 
سرووشـــتی بێتەئـــاراوە و بەرەوپێـــش بچێـــت، دەبێـــت 
هەڵقـــواڵوی خواســـت و ویســـتی نێـــو كۆمەڵگـــە 
بێـــت. مەبەســـتم ئەوەیـــە هێنانـــەدی دیموكراســـی 
ناوخۆیـــی  كاری  بەرپرســـیارێتی  پەرەپێدانـــی  و 
ــتەیەدا  ــەم ئاراسـ ــان بـ كۆمەڵگەكانـــە و دەبێـــت خۆیـ

كار و كۆشـــش بكـــەن. 
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1288پڕۆژەی وەبەرهێنان پەسەند كراون 
و 147 پڕۆژەش هەڵوەشاوەتەوە و

500 پڕۆژەی كشتوكاڵییش لە پالندایە
لە پڕۆژەكانی وەبەرهێناندا نزیكەی 150 هەزار هەلی كار 

بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ ڕەخسێندراوە

دكتۆر محەمەد شوكری 
سەرۆكی دەستەی وەبەرهێنانی كوردستان بۆ گواڵن:
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ـــان ڕۆڵێكـــی  ـــی وەبەرهێن ـــی پڕۆژەكان * زیادبوون
هەرێمـــی  ئابووریـــی  بەهێزبوونـــی  لـــە  گـــەورەی 
هەیـــە،  كاردا  هەلـــی  دابینكردنـــی  و  كوردســـتان 
دەكرێـــت بزانیـــن وەبەرهێنـــان لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 

ــتێكدایە؟ ــە چ ئاسـ لـ
ئاراســـتەكردنی  بـــۆ  ســـتراتیژیەتێك  بوونـــی   -
وەبەرهێنـــان و ئیدارەدانێكـــی باشـــی وەبەرهێنـــان، 
ڕۆڵ و كاریگەریـــی زۆر بەهێـــزی لەســـەر ئابووریـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان و خۆشـــگوزەرانیی خەڵكەكـــەی 
ــردوودا گۆڕانكاریـــی  ــاڵی ڕابـ ــە ســـێ سـ ــە. لـ هەیـ
مۆڵەتپێدراوەكانـــی  پـــڕۆژە  ســـەر  بـــە  بنەڕەتـــی 
ســـتراتیژیەتی  و  دیدگـــە  هاتـــووە،  وەبەرهێنانـــدا 
كەرتەكانـــی  بـــەرەو  وەبەرهێنـــان  ئاراســـتەكردنی 
)پیشەســـازی، كشـــتوكاڵ، گەشـــتیاری، بازرگانـــی، 
ــتووە،  ــتی( ڕۆیشـ ــردن و تەندروسـ ــەروەردە و فێركـ پـ
جێبەجێكردنـــی پـــڕۆژەكان لـــە ڕووی جوگرافیاشـــەوە 
ـــدارە  ـــزگا و ئی ـــە پارێ ـــە ل ـــێوەیەكی دادپەروەران ـــە ش ب
ــتان  ــی كوردسـ ــە و دەڤەرەكانـ ــەربەخۆكان و ناوچـ سـ
ــەو  ــەوە ئـ ــووی پێكـ ــڕۆژەكان هەمـ ــووە، پـ ــەش بـ دابـ
ـــە ســـایەی كابینـــەی نۆیەمـــی  وەرچەرخانەیـــە كـــە ل
ــووە،  ــت بـ ــتاندا دروسـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
هەمـــوو ئەمانـــەش لـــە پالنـــی 2020 و 2021 و 
ــەوە  ــەوزدا ڕەنگـــی داوەتـ ــەری وەبەرهێنانـــی سـ ڕێبـ
ــری  ــی زیاتـ و لـــە نەخشـــەی وەبەرهێنانـــدا گرنگیـ
پـــێ دەدەیـــن. یەكێـــك لـــە ســـوودەكانی بەگەڕخســـتنی 
ـــی،  ـــی ســـەرمایەی بیان ـــە هێنان ـــان جگـــە ل وەبەرهێن
دەرەوەی  چوونـــە  لـــە  ڕێگـــری  ناوخۆشـــدا  لـــە 
ڕاســـتەوخۆی  كاریگەریـــی  و  دەكات  ســـەرمایە 
ـــی  ـــازاڕ و ڕەخســـاندنی هەل ـــەوەی ب لەســـەر بووژاندن
كار بـــۆ گەنجـــان هەیـــە، ئەجینـــدە و بەرنامـــەی 

ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
بـــەرەو  وەبەرهێنانـــی  كـــە  كوردســـتانە  هەرێمـــی 
دۆزینـــەوەی  و  ئابـــووری  هەمەچەشـــنكردنی 

ســـەرچاوەی دیكـــەی داهـــات بـــردووە.
پڕۆژانـــەی  ئـــەو  كـــۆی  بزانیـــن  دەكرێـــت   *
و  كـــراون  وەبەرهێنـــان  دەســـتەی  بـــە  پێشـــكەش 

چەنـــدە؟ كـــراون  پەســـەند 
بـــەرواری  لـــە  پڕۆژانـــەی  ئـــەو  كـــۆی    -
هەرچـــوار  بـــۆ   2022/11/16 تـــا   2019/7/28
ــلێمانی، دهـــۆك، هەڵەبجـــە  ــر، سـ پارێـــزگای هەولێـ
ـــە دەســـتەی وەبەرهێنـــان كـــراون، بریتیـــن  پێشـــكەش ب
لـــە )1738( پـــڕۆژە، بـــەم شـــێوەیەی خـــوارەوە:

پڕۆژە پەسند كراوەكان 1288 پڕۆژە. 
پڕۆژە پەسند نەكراوەكان 193 پڕۆژە.

پڕۆژە بڕیار لەسەر نەدراوەكان 257 پڕۆژە.
نۆیـــەم  كابینـــەی  لـــە  پەســـندكراوەكان  پـــڕۆژە 
بەپێـــی شـــارەكان: هەولێـــر 475، ســـلێمانی409، 
ــان  ــە 21، زاخـــۆ 5، گەرمیـ دهـــۆك 228، هەڵەبجـ

114، ڕاپەڕیـــن 33، ســـۆران 3 پـــڕۆژە بـــوون.
بەپێـــی  كـــراون  پەســـند  پـــڕۆژە    1288 واتـــا 
ســـێكتەر، كـــە بـــەم شـــێوەیەی خـــوارەوە دابـــەش بـــوون :

 319 پڕۆژە لە سێكتەری بازرگانی. 
 2 پڕۆژە لە سێكتەری بانك. 

 102 پڕۆژە لە سێكتەری پەروەردە. 
 295 پڕۆژە لە سێكتەری پیشەسازی. 
 82 پڕۆژە لە سێكتەری تەندروستی. 

 29 پڕۆژە لە سێكتەری خزمەتگوزاری. 
 1 پڕۆژە لە سێكتەری ڕۆشنبیری.
 13 پڕۆژە لە سێكتەری فێركردن. 

 9 پڕۆژە لە سێكتەری كارەبا.

ـی
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هەڵكشـــانی قەبـــارەی وەبەرهێنـــان و زیادبوونـــی پڕۆژەكانـــی وەبەرهێنـــان و دابەشـــبوونیان بەســـەر پارێـــزگا 
و ئیـــدارە ســـەربەخۆكاندا و گرنگیـــدان بـــە ســـێكتەرەكانی )كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی و گەشـــتیاری( 
ــە تایبەتـــی دواهەنگاوەكانـــی  ــتەجێبوون، بـ ــە یەكەكانـــی نیشـ ــدار بـ ــد بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـ و چەنـ
دروســـتكردنی یەكـــەی نیشـــتەجێبوون بـــۆ كرێنشـــینان و چینـــی كەمدەرامـــەت و ئەوانـــەی پێشـــتر ســـوودمەند 
نەبـــوون، هەروەهـــا كاریگەریـــی پڕۆژەكانـــی وەبەرهێنـــان لەســـەر ڕەخســـاندنی هەلـــی كار، تـــەوەری ســـەرەكیی 
دیـــداری گۆڤـــاری گـــواڵن بـــوون لەگـــەڵ دكتـــۆر محەمـــەد شـــوكری ســـەرۆكی دەســـتەی وەبەرهێنانـــی 

ـــتان. كوردس
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ژمارە )1342(  282022/11/21

 82 پڕۆژە لە سێكتەری كشتوكاڵ. 
 182 پڕۆژە لە سێكتەری گەشتیاری. 

و  گواســـتنەوە  ســـێكتەری  لـــە  پـــڕۆژە   4  
گەیانـــدن. 

 128 پڕۆژە لە سێكتەری نیشتەجێبوون. 
 4 پڕۆژە لە سێكتەری هونەری. 
 36 پڕۆژە لە سێكتەری وەرزشی.

بێگومـــان بەدواداچوونـــی جـــددی دەكرێـــت بـــۆ 
پابەنـــد  ئەوانـــەی  و،  پـــڕۆژەكان  جێبەجێكردنـــی 
ـــەوەی  ـــێندراوەتەوە، ئ ـــان هەڵوەش ـــوون، مۆڵەتەكانی نەب
لـــەم كابینەیـــەدا زیاتـــر جێگـــەی شـــانازی بـــوو، 
ـــی پڕۆژەكانـــی وەبەرهێنـــان بـــوو،  خێـــرا جێبەجێكردن
بـــە ڕاددەیـــەك كـــە لـــە مـــاوە و كاتێكـــی كەمـــدا 
پـــڕۆژەكان مۆڵەتیـــان پـــێ دەدرا و جێبەجـــێ دەكـــرا و 
دەســـتی بـــە بەرهەمهێنانیـــش دەكـــرد، گرنگترینـــی 
ــم  ــی گەنـ ــڕۆژەی بەبازاڕكردنـ ــەش پـ ــەو پرۆژەیانـ ئـ
و دروســـتكردنی ئـــارد و بەرهەمەكانـــی گەنـــم و 
ــواری  ــۆ بـ ــە بـ ــوون، كـ ــتوكاڵی بـ ــیرەمەنی و كشـ شـ
ئاسایشـــی خۆراكـــی زۆر گرنگـــن. لـــەم پـــڕۆژە و 
ـــا دیدگـــە و بەرنامـــەی  ـــن ت ـــەردەوام دەبی ـــەش ب كاران
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
هەمـــووی جێبەجـــێ دەكەیـــن و هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــووری و ســـەرچاوەكانی  ـــەرەو فرەچەشـــنكردنی ئاب ب
داهـــات دەبەیـــن و، خەڵـــك ســـوود لـــە پـــڕۆژە و 

ئابووریـــی واڵت وەردەگرێـــت.
* باســـی هەڵوەشـــانەوەی ژمارەیـــەك پـــڕۆژەت 
كـــرد. وەك ئاشـــكرایە زۆربـــەی جـــار ڕەخنـــە لـــە 
ئـــەو  ژمـــارەی  ئایـــا  دەگیرێـــت،  وەبەرهێنـــەران 

چەنـــدن؟ هەڵوەشـــاونەتەوە  كـــە  پرۆژەیانـــەی 
لـــە  ئێســـتا  تـــا  گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە   -
پـــڕۆژە  مۆڵەتـــی   )197( وەبەرهێنـــان  دەســـتەی 
ــاوەتەوە و  )50( مۆڵەتیـــش دراوەتـــەوە بـــە  هەڵوەشـ
پـــڕۆژە مۆڵـــەت هەڵوەشـــاوەكان، واتـــا لـــە ئێســـتادا 
)147( مۆڵەتـــی هەڵوەشـــاوە هەیـــە، لـــە كابینـــەی 
نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا )36( 
مۆڵـــەت هەڵوەشـــاوەتەوە و )28( مۆڵـــەت دراوەتـــەوە 

ــاوەكان. ــە هەڵوەشـ ــڕۆژە مۆڵەتـ ــە پـ بـ
وەبەرهێنـــان  دەســـتكەوتەكانی  لـــە  یەكێـــك   *
ـــی  ـــج و دەرچووان ـــۆ گەن ـــی كارە ب ـــی هەل دابینكردن
زانكـــۆ، پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە، ئایـــا تـــا چەنـــد 
لـــە پڕۆژەكانـــی وەبەرهێنانـــدا دەرفـــەت بـــۆ هەلـــی 

كاری نـــوێ ڕەخســـاوە؟

- سرووشـــتی دەســـتەی وەبەرهێنـــان مامەڵەكردنـــە 
پرۆژەیانـــەش  ئـــەم  گـــەورەدا،  پـــڕۆژەی  لەگـــەڵ 
هەلـــی كاری زۆر لەخـــۆ دەگرێـــت، لـــە تەنیشـــت هـــەر 
پڕۆژەیەكـــی گـــەورەی وەبەرهێنانیشـــدا بـــە ســـەدان 
پـــڕۆژەی بچـــووك و مامناوەندیـــش بەگـــەڕ دەخرێـــت 
ـــە دروســـتكردنی هـــەر  ـــە ل ـــۆ نموون ـــەوە، ب و دەبووژێن
ـــی  ـــدا بەالیەن ـــتەجێبوونی 30 نهۆمی تاوەرێكـــی نیش
و،  دەكـــەن  تێـــدا  كاری  كـــەس   2000 كەمـــەوە 
دەیـــان پـــڕۆژەی كارگـــەی بچووكـــی چیمەنتـــۆ 
دروســـتكردنی  پیشـــەی  و  كاشـــی  و  بلـــۆك  و 
دیكـــە  دەرگا و كاری جۆراوجـــۆری  پەنجـــەرە و 
ــە  ــدا كار بـ ــە وەبەرهێنانـ ــە لـ ــت، ئێمـ ــەڕ دەخرێـ بەگـ
ڕێنمایـــی و ڕاســـپاردەكانی ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
ــەوەی هەلـــی  ــەر دۆزینـ ــە جەخـــت لەسـ ــن، كـ دەكەیـ
ــەو  ــی ئـ ــتان دەكات. بەپێـ ــی كوردسـ ــۆ خەڵكـ كار بـ
تەنیـــا  بەردەســـتماندایە،  لـــە  ئامارانـــەی  و  داتـــا 
ــەزار  ــەی 150 هـ ــتەوخۆ نزیكـ ــێوەیەكی ڕاسـ ــە شـ بـ
ــاوە  ــان ڕەخسـ ــی وەبەرهێنـ ــە پڕۆژەكانـ ــی كار لـ هەلـ
كـــەس  بـــە دەیـــان هـــەزار  ناڕاســـتەوخۆش  بـــە  و 
ســـوودمەند بـــوون لـــە هەلـــی كار و دۆزینـــەوەی 
بـــازاڕ بـــۆ ســـاخكردنەوەی كەلوپەلەكانیـــان، بـــەم 
شـــێوەیە 75%ی هەلـــی كار بـــۆ خەڵكـــی خۆمانـــە 
ـــەم  و زۆربـــەی هـــەرە زۆری كۆمپانیـــاكان پابەنـــدن ب
ــەرووی 90- ــە سـ ــە لـ ــمان هەیـ ـــەوە، پڕۆژەشـ ڕێژەی
ــۆ  ــن، خـ ــی خۆمانـ ــۆ گەنجانـ ــی كار بـ 100% هەلـ
ئەوانەشـــی پابەنـــد نەبـــن بـــەوەی ئـــەو كرێكارانـــەی 
ــن،  ــتان بـ ــۆی كوردسـ ــكاری ناوخـ ــەن، كرێـ كار دەكـ
ئـــەوا لێپرســـینەوەیان لەگـــەڵ دەكەیـــن. مـــن لێـــرەدا 
ـــاز دەهێنمـــەوە  تەنیـــا نموونەیـــەك لـــە پااڵوتگـــەی الن
و  ڕەخســـاندووە  كاری  هەلـــی  هـــەزار  دوو  كـــە 
ڕۆژانـــە نزیكـــەی 10 هـــەزار كـــەس ســـوودمەند 
دەبـــن لـــە هەلـــی كار، لـــە كارگـــەی )داس(یـــش كـــە 
كارگەیەكـــی پیشەســـازیی خۆراكییـــە و 100%ی 
هەرێمـــی  جووتیارانـــی  و  ناوخۆیـــە  بەرهەمـــی 
كوردســـتان لێـــی ســـوودمەند دەبـــن، 75%ی هەلـــی 
كاری بـــۆ كرێكارانـــی ناوخـــۆی هەرێـــم و 25%ی 
بـــۆ كرێكارانـــی پارچەكانـــی دیكـــەی كوردســـتان 

ڕەخســـاندووە.
* لـــە كارنامـــەی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتاندا هاتـــووە پڕۆژەكانی وەبەرهێنان 
لـــە هەمـــوو پارێـــزگا و ئیـــدارە ســـەربەخۆكان جێبەجـــێ 
تاچەنـــد  ئایـــا  ئەوەیـــە  لێـــرەدا  پرســـیار  بكرێـــن، 

دیدگە و ستراتیژیەتی 
ئاراستەكردنی وەبەرهێنان 
بەرەو كەرتەكانی )پیشەسازی، 
كشتوكاڵ، گەشتیاری، بازرگانی، 
پەروەردە و فێركردن و 
تەندروستی( ڕۆیشتووە

جێبەجێكردنی پڕۆژەكان 
لە ڕووی جوگرافیاشەوە بە 
شێوەیەكی دادپەروەرانە لە 
پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆكان و 
ناوچە و دەڤەرەكانی كوردستان 
دابەش بووە

یەكێك لە سوودەكانی 
بەگەڕخستنی وەبەرهێنان 
جگە لە هێنانی سەرمایەی 
بیانی، لە ناوخۆشدا ڕێگری 
لە چوونە دەرەوەی سەرمایە 
دەكات و كاریگەریی ڕاستەوخۆی 
لەسەر بووژاندنەوەی بازاڕ 
و ڕەخساندنی هەلی كار بۆ 
گەنجان هەیە
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ناوچـــە جیاجیاكانـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا  لـــە 
وەبەرهێنـــان ئەنجـــام دەدرێـــت؟

- لـــە نەخشـــە و ڕێبـــەری وەبەرهێنانـــدا هەوڵێكـــی 
پارێـــزگاو  ســـەرجەم  لـــە  تاوەكـــو  داوە  زۆرمـــان 
ئیـــدارە ســـەربەخۆكان و تەنانـــەت قـــەزا و ناحیـــە 
وەبەرهێنـــان  كوردســـتان  جیاجیاكانـــی  ناوچـــە  و 
بەتایبەتـــی لـــە بـــواری كشـــتوكاڵی و پیشەســـازی 
ـــی  ـــە هەوڵ ـــت، ئێســـتا ل و گەشـــتیاریدا ئەنجـــام بدرێ
ئەوەدایـــن نەخشـــەی وەبەرهێنـــان بـــۆ ســـەرجەم ئـــەم 
تاوەكـــو  بكەیـــن،  دروســـت  ناوچانـــە  و  پارێـــزگا 
گەورەتریـــن ســـوود بـــە خەڵكـــی بگەیەنیـــن، لـــەم 
پێناوەشـــدا دەســـەاڵتەكانی وەرگرتنـــی مۆڵـــەت و 
ــەوە  ــۆڕ كراوەتـ ــڕۆژە و كارەكان شـ ــی پـ جێبەجێكردنـ
بـــۆ ســـنووری پارێـــزگا و ئیـــدارە ســـەربەخۆكان، 
زۆرتریـــن  پارێـــزگاكان  هەمـــوو  خۆشـــە  پێمـــان 
پـــڕۆژەی وەبەرهێنانیـــان تێـــدا جێبەجـــێ بكرێـــت. 
شـــۆڕكردنەوەی دەســـەاڵت و كەمكردنـــەوەی ڕۆتیـــن 
كاریگەریـــی باشـــی لەســـەر زیادبوونـــی پـــڕۆژەكان 
ــە  ــووە، بـ ــەربەخۆكان هەبـ ــدارە سـ ــزگا و ئیـ ــە پارێـ لـ
ڕاددەیـــەك كێبڕكێمـــان لـــە نێـــوان فەرمانگەكانـــی 
وەبەرهێنـــان دروســـت كـــردووە لەســـەر ڕاكێشـــانی 
ــك  ــەر وەزارەتێـ ــەاڵم ئەگـ ــەران. بـ ــن وەبەرهێنـ زۆرتریـ
ـــۆ خـــوارەوە شـــۆڕ نەكردبێتـــەوە،  ـــەم دەســـەاڵتانەی ب ئ
و  ڕۆتیـــن  و  كات  لەســـەر  كاریگەریـــی  ئـــەوا 
دواكەوتنـــی پڕۆژەكانیـــش دەبێـــت، چونكـــە ئـــەو 
یەكـــە ئیدارییـــە، یـــان فەرمانگەیـــە بـــۆ مامەڵـــە 
و كارەكان دەبێـــت بگەڕێتـــەوە بـــۆ وەزارەتەكـــەی، 
ـــن و  ـــت و ڕۆتی ـــر دەوێ ئەمـــەش كات و مـــاوەی زیات

ئاســـتەنگ دروســـت دەكات. 
ـــە سەرانســـەری  ـــەی نرخـــی خـــۆراك ل ـــەو پێی * ب
جیهانـــدا ڕووی لـــە هەڵكشـــان كـــردووە و واڵتانـــی 
ـــە پەرەپێدانـــی كەرتـــی كشـــتوكاڵی  جیهـــان ڕوویـــان ل
لـــە  وەبەرهێنـــان  پڕۆژەكانـــی  ئایـــا  كـــردووە، 
ـــەم ســـێكتەرە  ـــی ئ ســـێكتەری كشـــتوكاڵیدا توانیویەت

ببووژێنێتـــەوە؟
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی   -
و  سیاســـەت  بنەمـــای  لەســـەر  كوردســـتان 
و  ئابـــووری  هەمەجۆركردنـــی  ســـتراتیژیەتی 
فرەچەشـــنكردنی داهـــات كارنامەكـــەی داڕشـــتووە، 
لەســـەر ئـــەم بنەمایـــەش دەكرێـــت بگوترێـــت لـــە 
گرنـــگ  وەرچەرخانێكـــی  نۆیەمـــدا  كابینـــەی 
لـــە بـــواری پڕۆژەكانـــی وەبەرهێنـــان لـــە كەرتـــی 

ــدا  ــە خۆیـ ــۆی لـ ــەر خـ ــان داوە، هـ ــتوكاڵ ڕوویـ كشـ
ڕیزبەنـــدی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان بـــۆ دووبـــارە ڕێكخســـتنەوە و بووژانـــەوەی 
كەرتـــی كشـــتوكاڵە، بـــۆ نموونـــە لـــە ســـاڵی 2006 
تاكـــو مانگـــی 2022/8 پڕۆژەكانـــی وەبەرهێنـــان 
لـــە بـــواری كەرتـــی كشـــتوكاڵیدا بریتـــی بـــووە لـــە 
ـــە یـــەك ملیـــار  ـــر ل ـــە ســـەرمایەی زیات 37 پـــڕۆژە، ب
دۆالر، خـــۆ ئەگـــەر بـــەراوردی بكەیـــن بـــە ســـاڵی 
2019 تاكـــو مانگـــی 2022/8 كـــە لـــە ســـەرووی 
دراوە،  پـــێ  مۆڵەتـــی  كشـــتوكاڵی  12پـــڕۆژەی 
واتـــە ئـــەم ڕێژەیـــەی وەبەرهێنانـــی كشـــتوكاڵی لـــە 
ـــەرز بووەتـــەوە و نزیكـــەی %100  1.6% بـــۆ 2.9% ب
ـــووە  ـــەوە هات ـــەو ڕوانگەی ـــردووە، ئەمـــەش ل ـــادی ك زی
كـــە ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
و ئەنجومەنـــی وەزیـــران پێداگـــری لەســـەر ئـــەوە 
دەكـــەن، كەرتـــی كشـــتوكاڵ گرنگـــی زیاتـــری پـــێ 
ــش  ــتەی وەبەرهێنانیـ ــی دەسـ ــت و هەماهەنگیـ بدرێـ
ســـەرچاوەكانی  و  كشـــتوكاڵ  وەزارەتـــی  لەگـــەڵ 
ئـــاو ئـــەم گەشـــەكردنەی لـــە كەرتـــی كشـــتوكاڵ 
لـــە  كـــردووە،  زیاتـــر  كشـــتوكاڵی  پیشەســـازیی  و 
جێبەجـــێ  كشـــتوكاڵی  پـــڕۆژەی   500 پالندایـــە 
بكرێـــت. هـــەر ڕێنمایـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
ــڕۆژەی  ــی پـ ــۆ دامەزراندنـ ــتانە بـ ــی كوردسـ هەرێمـ
كشـــتوكاڵی بـــە تەكنەلۆژیـــای نـــوێ و بەكارهێنانـــی 
ـــڕۆژەی  ـــەردی بناغـــەی پ ـــی ب ـــاو، دانان ـــن ئ كەمتری
لەســـەر  ئیماراتـــی  كۆمپانیایەكـــی  كشـــتوكاڵیی 
ڕووبـــەری 1000 دۆنـــم و بـــە ســـەرمایەی نزیكـــەی 
 2500 كـــە  دۆالر  هـــەزار   900 و  ملیـــۆن  دوو 
جووتیـــار ســـوودمەند دەبـــن و چەندیـــن هەلـــی كار 
بـــۆ ئەندازیـــار و كارمەندانـــی تەكنیكـــی دابیـــن 
دەكات، نموونەیەكـــی بەرچـــاوی گرنگیدانـــە بـــە 

كەرتـــی كشـــتوكاڵی.
* ناوچـــە پیشەســـازییەكانی خـــۆراك كـــە بـــە 
یەكێـــك لـــە دەســـتكەوتەكانی كابینـــەی نۆیەمـــی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان دادەنرێـــن و ڕۆڵیـــان 
لـــە گەشـــەكردنی هـــەردوو كەرتـــی كشـــتوكاڵ و 

ــتووە؟ ــوێ گەیشـ ــە كـ ــە، بـ ــازیدا هەیـ پیشەسـ
كشـــتوكاڵ  كەرتـــی  بمانەوێـــت  ئەگـــەر   -
ببووژێنینـــەوە و لـــە گەشـــەكردنی بەردەوامـــدا بێـــت و 
ـــن و  ـــز بكەی ـــتانیش بەهێ ـــی هەرێمـــی كوردس ئابووری
زۆرتریـــن هەلـــی كار بـــۆ گەنجـــەكان دابیـــن بكەیـــن، 
ئـــەوا دەبێـــت گرنگـــی بـــە كەرتـــی پیشەســـازیی 

ئەجیندە و بەرنامەی ڕێزدار 
مسرور بارزانی سەرۆكی 

حكومەتی هەرێمی كوردستانە 
كە وەبەرهێنانی بەرەو 

هەمەچەشنكردنی ئابووری و 
دۆزینەوەی سەرچاوەی دیكەی 

داهات بردووە

پڕۆژە پەسندكراوەكان لە 
كابینەی نۆیەم بەپێی شارەكان: 

هەولێر 475، سلێمانی409، 
دهۆك 228، هەڵەبجە 21، زاخۆ 
5، گەرمیان 114، ڕاپەڕین 33، 

سۆران 3 پڕۆژە بوون

شۆڕكردنەوەی دەسەاڵت و 
كەمكردنەوەی ڕۆتین كاریگەریی 

باشی لەسەر زیادبوونی 
پڕۆژەكان لە پارێزگا و ئیدارە 

سەربەخۆكان هەبووە، بە 
ڕاددەیەك كێبڕكێمان لە نێوان 

فەرمانگەكانی وەبەرهێنان 
دروست كردووە لەسەر ڕاكێشانی 

زۆرترین وەبەرهێنەران
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خۆراكـــی بدرێـــت، هـــەر واشـــمان كـــردووە، حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان دروســـتكردنی ژمارەیەكـــی 
زۆری ناوچـــەی پیشەســـازی لـــە پـــالن و بەرنامەدایـــە 
و، ژمارەیەكیـــان بـــەردی بناغـــەی بـــۆ دانـــراوە و 
ئەوانـــی دیكـــەش لـــە قۆناغـــە جۆراوجۆرەكاندایـــە، 
هـــەر لـــە دابینكردنـــی ڕووبـــەری زەویـــی پێویســـت 
ــە  ــتادا لـ ــە ئێسـ ــە، لـ ــەردی بناغـ ــی بـ ــو دانانـ تاوەكـ
دهـــۆك دەســـتمان بـــە پـــڕۆژەی پیشەســـازیی خـــۆراك 
كـــردووە و 15%ی جێبەجـــێ كـــراوە و هـــەوڵ دەدەیـــن 
330 شـــوێنی ئامادەكـــراو بـــۆ كارگـــەی خـــۆراك 
دروســـت بكەیـــن، ناوچـــەی پیشەســـازی لـــە زاخـــۆش 
بـــە هەمـــان شـــێوە دەســـت بـــە كاركـــردن تێیـــدا كـــراوە، 
لـــە  خۆراكـــی  پیشەســـازیی  ناوچـــەی  هەروەهـــا 
هەڵەبجـــە و گەرمیـــان و ســـلێمانیش لـــە پالندایـــە.
و  دهـــۆك  لـــە  ڕابـــردوودا  ڕۆژی  چەنـــد  لـــە 
زاخـــۆ بـــەردی بناغـــە بـــۆ ژمارەیـــەك پـــڕۆژەی 
ــە  ــران، لـ ــی دانـ ــازیی خۆراكـ ــتوكاڵی و پیشەسـ كشـ
ــەت  ــردوو مۆڵـ ــی ڕابـ ــە ماوەكانـ ــە لـ ــی كارگـ كەرتـ
بـــە 55 كارگـــە دراوە، كـــە بەشـــێكیان كارگـــەی 
ـــە ســـەرووی 300  زۆر گـــەورەن و ســـەرمایەكانیان ل

ملیـــۆن دۆالرەوەیـــە. 
* ئـــەی لـــە بـــواری كەرتـــی گەشـــتوگوزاردا 
پڕۆژەكانـــی وەبەرهێنـــان بـــە كـــوێ گەیشـــتوون؟

لـــە هەمـــوو ڕوویەكـــی  - هەرێمـــی كوردســـتان 
و  شـــوێنەوار  و  زســـتانە  و  هاوینـــە  گەشـــتیاریی 
ئایینییـــەوە ناوچەیەكـــی گەشـــتیاریی زۆر گرنگـــە، 
ــمان  ــی زۆر باشـ ــتە هەماهەنگییەكـ ــەم مەبەسـ ــۆ ئـ بـ
هەرێمـــی  گەشـــتوگوزاری  دەســـتەی  لەگـــەڵ 
كوردســـتان و وەزارەتـــی شـــارەوانی هەیـــە، بـــۆ ئـــەوەی 
گـــەورەی  زۆر  كۆمەڵگـــەی  و  پـــڕۆژە  بتوانیـــن 
گەشـــتیاری لـــە هەرێمـــی كوردســـتان دروســـت بكرێـــت، 
تاوەكـــو بتوانیـــن هەمـــوو ئاســـتەكانی گەشـــتیاران 
بهێنینـــە هەرێمـــی كوردســـتان، لـــەم پێناوەشـــدا 188 

پـــڕۆژەی گەشـــتیاری مۆڵەتـــی پـــێ دراوە.
* ســـەبارەت بـــە پڕۆژەكانـــی نیشـــتەجێبوون و 
ـــدی  ـــە پەیوەن دروســـتكردنی یەكـــەی نیشـــتەجێبون ك
بـــە ژمارەیەكـــی زۆری هاوواڵتیـــان و وەبەرهێنەرانەوە 

ـــراوە؟ ـــوارەدا چـــی ك ـــەو ب ـــە، ل هەی
دەگرێـــت،  لەخـــۆ  تـــەوەر  دوو  پرســـیارەكەتان   -
ئـــەوەی پەیوەســـتە بـــە یەكـــەی نیشـــتەجێبوونەوە، 
حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی  هەرچەنـــدە 
كەرتـــی  لـــە  وەبەرهێنانـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی 

لـــە  گەشـــتیاری  و  پیشەســـازی  و  كشـــتوكاڵ 
ڕیزبەنـــدی پێشـــەوەی پـــڕۆژە و كارەكانـــی دانـــاوە، 
نیشتەجێبوونیشـــمان  كەرتـــی  نەبێـــت  وە  بـــەاڵم 
پەراوێـــز خســـتبێت، بـــە پێچەوانـــەوە ئـــەم كەرتـــەش 
بەپێـــی زۆریـــی خواســـت و پێویســـتیی هاوواڵتیـــان 
بـــۆ  بینیـــوە،  بەخۆیـــەوە  باشـــی  بووژانەوەیەكـــی 
نموونـــە لـــە ســـاڵی ڕابـــردوو لەگـــەڵ داشـــكانی 
بەهـــای دینـــار و بەرزبوونـــەوەی بەهـــای دۆالر، 
لەگـــەڵ وەبەرهێنـــەكان گفتوگۆمـــان كـــرد بـــۆ ئـــەوەی 
ــە  ــت، كـ ــۆ 100 دۆالر دابنرێـ ــاو بـ ــی گونجـ نرخێكـ
ـــد  ـــە وەبەرهێنـــەر هیچیـــان زیانمەن ـــە هاوواڵتـــی و ن ن
نەبـــن و بارســـووكی لەســـەر هاوواڵتیـــان، بەتایبەتـــی 
مووچەخـــۆران كـــە مووچەكەیـــان تـــا ڕاددەیەكـــی 
ــوێن  ــك شـ ــە هەندێـ ــت، لـ ــت بێـ ــرە، دروسـ زۆر جێگیـ
جێبەجـــێ كـــراوە و لـــە هەندێـــك شـــوێنیش یەكـــەی 
ــێ  ــە جێبەجـ ــاری ئێمـ ــش بڕیـ ــە پێـ ــتەجێبوون لـ نیشـ
لـــە  نەكـــردووە  جێبەجێیـــان  ئەوانەشـــی  و  كـــراوە 
ڕێگـــەی فەرمانگەكانمانـــەوە گفتوگـــۆی جددیمـــان 
لەگەڵیانـــدا كـــردووە و فشـــارمان بـــۆ دروســـت كـــردن، 
ـــی دیكـــەوە بەشـــێكی  ـــی بكـــەن. لەالیەك ـــا جێبەجێ ت
زۆری ئـــەو پڕۆژانـــەی نیشـــتەجێبوون كـــە كێشـــەیان 
ژمارەیەكـــی  و  كـــردوون  چارەســـەرمان  هەبـــوو، 
كەمیـــان مـــاون كـــە كێشـــەیان تێدایـــە، ئەوانـــەش 
دوو بەشـــن، هەندێـــك لـــە ڕێگـــەی وەبەرهێنانـــەوە 
بـــە  نـــەداون،  پـــێ  مۆڵەتمـــان  ئێمـــە  و  نەكـــراون 
ــووی  ــە هەمـ ــی ئێمـ ــتی پڕۆژەكانـ ــێوەیەكی گشـ شـ
بـــەو ئاراســـتەیە دەچـــن كـــە قیســـتەكانی كـــەم و 
درێژخایـــەن بێـــت و، پێشـــەكییەكی كەمیشـــی تێـــدا 
بێـــت، كـــە لـــە قازانجـــی هەمـــوو چیـــن و توێژەكانـــدا 
بێـــت، لـــەم پێناوەشـــدا هەنـــگاو بـــەرەو ئـــەو پڕۆژەیانـــە 
كـــەم  خەڵكـــی  لەســـەر  كاریگەریـــی  كـــە  نـــراوە 

ــت. ــەم بێـ ــەت كـ دەرامـ
یەكـــەی  دروســـتكردنی  پـــڕۆژەی  لێـــرەدا 
و  دەرامـــەت  كـــەم  خەڵكـــی  بـــۆ  نیشـــتەجێبوون 
كـــە  جێبەجێكردنـــەوە  بـــواری  چـــووە  كرێچیـــان 
ڕاســـتەوخۆ لەالیـــەن ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی 
ـــت و بـــە شـــێوەیەكی  ـــری دەكرێ ـــتانەوە چاودێ كوردس
ـــەم  ـــە ك ـــەو كرێچـــی و خەڵك ـــوو ئ ـــە هەم دادپەروەران
دەرامەتـــەی لـــە سەرانســـەری هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــە ســـوودمەند  ـــەو یەكان ـــوون، ل پێشـــتر ســـوودمەند نەب
ــە  ــوە و لـ ــی بڕیـ ــی باشـ ــەش قۆناغـ ــن، پڕۆژەكـ دەبـ
ــەی  ــەردی بناغـ ــۆ بـ ــە زاخـ ــردوودا لـ ــەی ڕابـ هەفتـ

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
دروستكردنی ژمارەیەكی زۆری 
ناوچەی پیشەسازی لە پالن و 
بەرنامەدایە و، ژمارەیەكیان 
بەردی بناغەی بۆ دانراوە و 
ئەوانی دیكەش لە قۆناغە 
جۆراوجۆرەكاندایە

بەو پێیەی پڕۆژەكە لە ژێر 
چاودێریی ڕاستەوخۆی مسرور 
بارزانی سەرۆكی حكومەتی 
هەرێمی كوردستانە، كەسێك 
سوودمەند بووبێت لە زەوی 
و خانوو و پڕۆژەكانی 
نیشتەجێبوون، نابێت لەم 
یەكانە سوودمەند بێت و 
فەرمانەكانیش بە توندی 
جێبەجێ دەكرێت

بەردەوام لە گفتوگۆ و 
دانوستانداین لەگەڵ گەورە 
كۆمپانیاكانی واڵتانی بیانی، 
لە سەرجەم كۆنفڕانس و دیدار 
و كۆنگرە ئابوورییەكاندا كە 
لە نێوخۆی هەرێمی كوردستان 
و واڵتانی دەرەوە ئەنجام 
دەدرێت، سەرقاڵی ڕاكێشانی 
وەبەرهێنەرانین
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892 یەكـــەی نیشـــتەجێبوون بـــە گوژمـــەی 48 
ملیـــار و 82 ملیـــۆن دینـــار دانـــرا، بـــەو پێیـــەی 
ڕاســـتەوخۆی  چاودێریـــی  لەژێـــر  پڕۆژەكـــە 
ــەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی  ــرور بارزانـــی سـ مسـ
ـــە زەوی  ـــت ل كوردســـتانە، كەســـێك ســـوودمەند بووبێ
نابێـــت  نیشـــتەجێبوون،  پڕۆژەكانـــی  و  خانـــوو  و 
لـــەم یەكانـــە ســـوودمەند بێـــت و فەرمانەكانیـــش 
دەبێـــت  واتـــا  دەكرێـــت،  جێبەجـــێ  تونـــدی  بـــە 
ســـوودمەند نەبووبێـــت و كرێچـــی و كـــەم دەرامـــەت 
ـــەدات  ـــەوڵ ن ـــێك ه ـــچ كەس ـــە داواكارم هی ـــت، بۆی بێ
موســـتەحەق نەبێـــت و بیەوێـــت ســـوودمەند بێـــت، 
چونكـــە دەكەوێتـــە بـــەر لێپرســـینەوەوە، مـــاوەی ســـاڵ 
ـــە ناوچـــە  ـــە ل ـــەو پڕۆژان ـــن ئ و نیوێكـــە هـــەوڵ دەدەی

جیاجیاكانـــی كوردســـتان جێبەجـــێ بكرێـــت.
ـــی  ـــەرەتای قســـەكاندا باســـی وەبەرهێنان ـــە س * ل
ئامانجەكانـــی  لـــە  یەكێـــك  كـــە  كـــرد،  بیانیـــت 
هەمواركردنـــەوەی یاســـای وەبەرهێنـــان و نەخشـــە 
ــانی  ــان، ڕاكێشـ ــتراتیژییەكانی وەبەرهێنـ ــە سـ و پالنـ
ئـــەم جـــۆرە وەبەرهێنانەیـــە كـــە لـــە ڕووی ئابـــووری 
ــەوە بـــۆ  ــرە سیاسییشـ ــارەزایی و بگـ و دارایـــی و شـ
بزانیـــن  دەكرێـــت  گرنگـــە،  كوردســـتان  هەرێمـــی 
وەبەرهێنانـــی  كوێـــی  لـــە  بیانـــی  وەبەرهێنانـــی 

كوردســـتاندایە؟ هەرێمـــی 
ــتی و  ــامانی سرووشـ ــە ڕووی سـ ــتان لـ - كوردسـ
كانزایـــی و كەشـــوهەوا و دەســـتی كار و ئارامـــی 

بـــۆ  لەبـــارە  ژینگەیەكـــی  ســـەقامگیرییەوە  و 
ـــواری گرنگـــی  ـــە هەندێـــك ب وەبەرهێنانـــی بیانـــی، ل
ـــازی  وەكـــو بەنـــداو و بونیادنانـــی ژێرخـــان و پیشەس
و وزە، بەتایبەتـــی ئـــەو پیشەســـازی و كارانـــەی 
پێویســـتی بـــە تەكنەلۆژیـــای پێشـــكەوتوو هەیـــە، 
بـــەردەوام لـــە گفتوگـــۆ و دانوســـتانداین لەگـــەڵ 
گـــەورە كۆمپانیاكانـــی واڵتانـــی بیانـــی، لـــە ســـەرجەم 
ـــە  ـــدا ك ـــدار و كۆنگـــرە ئابوورییەكان ـــس و دی كۆنفڕان
واڵتانـــی  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  نێوخـــۆی  لـــە 
ڕاكێشـــانی  ســـەرقاڵی  دەدرێـــت،  ئەنجـــام  دەرەوە 
وەبەرهێنەرانیـــن، بەتایبەتـــی كـــە یاســـا و ڕێنماییەكان 
و هـــاوكاری و پاڵپشـــتییەكانی حكومەتـــی هەرێمـــی 
ــتنی  ــۆ بەگەڕخسـ ــاری بـ ــی لەبـ ــتان هەلێكـ كوردسـ
هـــەر  كـــردووە.  فەراهـــەم  بیانـــی  وەبەرهێنانـــی 
ــا  ــە كۆمپانیـ ــاو لـ ــەوە ژمارەیەكـــی بەرچـ ــەم بابەتـ لـ
ژاپۆنییـــەكان لـــە بـــواری پیشەســـازیی پزیشـــكی و 
ــای ئیماراتـــی و ئێرانـــی و  ــازی و، كۆمپانیـ بیناسـ
توركیـــاش ڕوویـــان لـــە هەرێمـــی كوردســـتان كـــردووە، 
بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی وەبەرهێنانـــی بیانـــی بـــە 
ســـەر واڵتەكانـــی بەپلـــەی یەكـــەم توركیـــا و دواتـــر 
ـــران و بەریتانیـــا  ـــكا و ئەڵمانیـــا و ئێ لوبنـــان و ئەمری
ـــن  ـــوید و چی ـــووریا و س ـــیا و س ـــارات و ڕووس و ئیم
ــووە،  ــەش بـ ــدا دابـ ــت و نیوزیلەنـ ــا و كوەیـ و فەرەنسـ
ـــی ژمارەیەكـــی زۆری دیكـــەی  ـــڕای بوون ـــە وێ ئەم

ــەش. ــای هاوبـ كۆمپانیـ

یاسا و ڕێنماییەكان و هاوكاری 
و پاڵپشتییەكانی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان هەلێكی 

لەباری بۆ بەگەڕخستنی 
وەبەرهێنانی بیانی فەراهەم 

كردووە
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لە كابینەی نۆیەمدا بە بەهای 
زیاتر لە 16 ملیار دینار پڕۆژە 

لە شەقاڵوە جێبەجێ كراوە

كاروان كەریم خان
قایمقامی شەقاڵوە بە وەكالەت بۆ گواڵن: 
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پێویستمان بە جێبەجێكردنی 
پالنێكی كورتخایەن و 

درێژخایەن هەیە، تاوەكو 
ژێرخانی ئابووریی شەقاڵوە 

بەرەوپێشەوە ببرێت

لە سەردەمی شۆڕشی ئەیلوولدا 
خزمەتێكی زۆری خەڵكی 

ناوچەكە كرا، لەوانە 
دروستكردنی كارخانەی 
قوتووبەندی هەریر و 
دروستكردنی قوتابخانە

لە گوندە دوورەكان

* شـــەقاڵوە جگـــە لـــەوەی شـــارێكی گەشـــتیاریی 
بەناوبانگـــە لەســـەر ئاســـتی هەرێمـــی كوردســـتان و 
عێـــراق و ناوچەكـــە، هـــاوكات لە ڕووی كشـــتوكاڵی و 
ـــە،  پەرەســـەندنی ئابوورییشـــەوە گرنگیـــی زۆری هەی
دەكرێـــت باســـێكی شـــەقاڵوە و تایبەتمەندییەكانمـــان 

بـــۆ بكەیـــت؟
- قـــەزای شـــەقاڵوە لـــە ســـەنتەری شـــارەكە و 
ناحیەكانـــی هەریـــر و باســـرمە و هیـــران و بالیســـان و 
130 گونـــد پێـــك هاتـــووە، ژمـــارەی دانیشـــتووانەكەی 
101084 كەســـە، ئـــەم ڕێژەیـــەش ژمارەیەكـــی زۆرە، 
قـــەزای شـــەقاڵوە كۆمەڵێـــك تایبەتمەندیـــی گرنگـــی 
ـــان و گەشـــتیاری  ـــە شـــاری پێكـــەوە ژی ـــە، لەوان هەی
ـــەو پێیـــەی خەڵكێكـــی  و فەرهەنگـــی كوردســـتانە، ب
زۆر لـــە نەتـــەوە و ئاییـــن و ئایینـــزای جیـــاواز و 
شـــارەكەوە،  هاتوونەتـــە  جۆراوجـــۆر  ناوچـــەی 
دەوڵەمەنـــدە.  فەرهەنگییشـــەوە  ڕووی  لـــە  بۆیـــە 
ڕزگاریخوازیـــی  بزاڤـــی  مێـــژووی  لـــە  شـــەقاڵوە 
كوردســـتان و شۆڕشـــەكانی ئەیلـــوول و گواڵنـــدا 
ــە  ــدە، لـ ــی و دەوڵەمەنـ ــی نەتەوەیـ ــاوەن مێژوویەكـ خـ
ڕووی ســـامانی كشـــتوكاڵی و ئاژەڵییـــەوە خاوەنـــی 
هەمـــوو  بـــە  بەرەكەتـــە،  و  بەپیـــت  دەشـــتێكی 
كۆمەاڵیەتـــی  ســـەرمایەی  ڕووی  لـــە  پێـــوەرەكان 
بۆیـــە  دەوڵەمەنـــدە.  ئابوورییـــەوە  پەرەســـەندنی  و 
ـــە جێبەجێكردنـــی پالنێكـــی كورتخایـــەن  پێویســـتمان ب
ــی  ــی ئابووریـ ــو ژێرخانـ ــە، تاوەكـ ــەن هەیـ و درێژخایـ
شـــەقاڵوە بەرەوپێشـــەوە ببرێـــت، بەرنامەشـــمان هەیـــە 
بـــۆ بەشـــداریكردنی كارای خەڵـــك لـــە پرۆســـەی 
حوكمڕانـــی و جێبەجێكردنـــی پـــڕۆژە و پتەوكردنـــی 
متمانـــە و بەشـــداریی خەڵـــك لـــە بڕیـــاردا، لـــەم 
پێناوەشـــدا پێویســـتە كۆنفڕانســـێكی زانســـتی بـــۆ 

بەرەوپشـــچوونی شـــەقاڵوە ببەســـترێت.
* قـــەزای شـــەقاڵوە بەرفراوانییەكـــی بەرچـــاوی 
بەخۆیـــەوە بینیـــوە، بـــە گوێـــرەی ئـــەو فـــراوان بوونـــە، 
ئایـــا توانـــراوە خزمەتگوزاریـــی پێویســـت پێشـــكەش 

بكـــەن؟ ئـــەو پڕۆژانـــە چیـــن كـــە لـــە كابینـــەی 
نۆیەمـــدا جێبەجـــێ كـــراون و چـــی لـــە بەرنامەدایـــە؟
- لـــە ســـەردەمی شۆڕشـــی ئەیلوولـــدا خزمەتێكـــی 
زۆری خەڵكـــی ناوچەكـــە كـــرا، لەوانـــە دروســـتكردنی 
كارخانـــەی قوتووبەنـــدی هەریـــر و دروســـتكردنی 
قوتابخانـــە لـــە گونـــدە دوورەكان، حكومەتـــی هەرێمـــی 
بووبێـــت،  بارودۆخێكـــدا  هـــەر  لـــە  كوردســـتانیش 
هەوڵـــی گەیاندنـــی خزمەتگوزاریـــی پێویســـتی بـــۆ 
هاوواڵتیـــان داوە، چونكـــە خـــۆی بـــە خاوەنـــی خـــاك و 
خەڵـــك دەزانێـــت، هەبوونـــی ئـــەو حكوومەتـــە خۆكـــردە 
بەرهەمـــی ڕاپەڕیـــن و كـــۆڕەوی ملیۆنیـــی خەڵكـــە، 
پێـــش ســـاڵی 2003 لـــە ســـەختترین دۆخـــی ئابـــووری 
ــەردەوام  ــتەكان بـ ــە پێویسـ ــدا خزمەتگوزارییـ و ئەمنیـ
بـــوون، دوای ڕووخانـــی ڕژێمـــی بەعـــس وێـــڕای 
ئاســـتەنگە سیاســـی و ئابوورییـــەكان، حكومەتـــی 
خزمەتگـــوزاری  و  ئاوەدانـــی  دروشـــمی  هەرێـــم 
هەڵگرتبـــوو و كارنامەكەشـــی بـــە بـــەراورد لەگـــەڵ 
ــارە،  ــەی دیـ ــا ئابوورییەكـ ــات و توانـ ــەرانەی داهـ سـ
لـــە ســـااڵنی ڕابـــردوودا لـــە بـــواری جیاجیاكانـــدا 
هەوڵـــی گەیاندنـــی خزمەتگـــوزاری دراوە و هەندێـــك 
خزمەتگوزاریـــی بەرچاویـــش كـــراون. لـــەم كابینەیـــەدا 
حكومەتـــی هەرێـــم ئیـــرادەی بەهێزبوونـــی هەیـــە، 
یەكێـــك لـــە پێداویســـتییەكانی بەهێزبوونیـــش ئەوەیـــە 
ـــت،  ـــە بێ ـــێ كێش ـــەوە ب ـــە ڕووی خزمەتگوزاریی ـــە ل ك
ـــك  ـــدا كۆمەڵێ ـــەی نۆیەم ـــە كابین ـــەوە ل ـــەم ڕوانگەی ل
پـــڕۆژە ئەنجـــام دراون، بەرچاوترینیـــان گرنگیدانـــە بـــە 
جـــاددەی كەمەربەندیـــی شـــەقاڵوە كـــە پڕۆژەیەكـــی 
پـــڕۆژەی  گەشـــەپێدانە،  و  ئاوەدانـــی  گرنگـــی 
كارخانـــەی  وەگەڕخســـتنەوەی  وەك  ســـتراتیژیی 
ــە،  ــۆی هەیـ ــی خـ ــش گرنگیـ ــی هەریریـ قوتووبەندیـ
چاككردنـــەوە و وردە پـــڕۆژەی گشـــتیش بـــەردەوام 
ـــڕۆژەی  ـــە داهاتووشـــدا پێشـــنیاری پ ـــووە، ل هـــەر هەب
دیكـــەی كشـــتوكاڵی و گەشـــتیاری و فەرهەنگـــی 
لـــە ناوچەكـــە بـــەرز دەكەینـــەوە، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە 

شـــەقاڵوە شـــارێكی گەشـــتیاری و گرنگـــی هەرێمـــی كوردســـتانە، ئـــەم قەزایـــە جگـــە لـــەوەی شـــاری 
پێكـــەوە ژیـــان و لێبووردەییـــە، هـــاوكات تایبەتمەندییەكـــی هەیـــە كـــە لـــە ڕووی ئابـــووری و دانیشـــتوانەوە تـــا 
دێـــت بەرفراوانتـــر دەبێـــت. بـــۆ قســـەكردن لەســـەر پێداویســـتی و پـــڕۆژە خزمەتگوزارییەكانـــی قـــەزای شـــەقاڵوە، 

گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ كاروان كەریـــم خـــان قایمقامـــی شـــەقاڵوە بـــە وەكالـــەت ئەنجـــام دا.
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ــاری  ــی شـ ــیپە جیهانییەكانـ ــی پرەنسـ ــتە بەپێـ پێویسـ
تەندروســـت، كـــە لەالیـــەن )WHO( دانـــراوە، لە هەموو 
شـــارەكان كار بكرێـــت. جگـــە لـــە خەرجییەكانـــی 
ــەرەوە  ــاو، پاككـ ــەوەی ئـ ــا، خاوێنكردنـ ــی كارەبـ كەرتـ
ــا  ــاڵی 2019 تـ ــە سـ ــەران، لـ ــەی فەرمانبـ و مووچـ
2022 چەندیـــن پـــڕۆژە ئەنجـــام دراون، كـــە تێكـــڕای 
بـــووە،  دینـــار   16526630748 تێچووەكـــەی 
هەروەهـــا چەندیـــن پـــڕۆژەی وەك نۆژەنكردنـــەوەی 
قوتابخانـــە، مزگـــەوت و نەخۆشـــخانە لـــە الیـــەن 

دەزگا خێرخوازییـــەكان ئەنجـــام دراون.
* لـــە قـــەزای شـــەقاڵوە كـــورد، كلـــدان، موســـڵمان 
ــن،  ــەوە دەژیـ ــە یەكـ ــەوە بـ ــە دێرزەمانـ ــتیان لـ و كریسـ
ئایـــا چـــی كـــراوە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم پێكـــەوە ژیانـــە 

پتەوتـــر بكرێـــت؟
- لـــە دێـــر زەمانـــەوە كـــورد خاوەنـــی كەلتـــووری 
پێكـــەوە ژیـــان و لێبووردەیـــی بـــووە، لـــە شـــەقاڵوەش 
كوردســـتانییە  و  كـــوردەواری  فەرهەنگـــە  ئـــەم 
دەوڵەمەنـــد بـــووە، بـــۆ نموونـــە فەرهەنگـــی پێكـــەوە 
ــۆران و  ــە سـ ــان لـ ــی وەك هاودیـ ــە گوندێكـ ــان لـ ژیـ
گونـــدی بێدیـــال لـــە بـــارزان بـــە ڕوونـــی دیـــارە، 
ســـەرۆك بارزانـــی وەك ڕێبـــەری نەتەوەیـــی كـــورد 
یەكـــەم كەســـە لـــە جیهانـــدا كـــە وشـــەی كەمینـــەی لـــە 
نـــاو ئەدەبیاتـــی سیاســـیدا الدا و، وشـــەی پێكهاتـــەی 
لـــە جێـــی كەمینـــە دانـــا، قـــەزای شـــەقاڵوەش ئـــەم 
كـــوردی  دەســـەاڵتی  پتـــەوە.  تێـــدا  فەرهەنگـــەی 
لـــە ســـەر بناغـــەی ئـــەو فەرهەنگـــە دامـــەزراوە و 
ـــاكات،  ـــدا ن ـــوان پێكهاتەكان ـــە نێ هیـــچ جیاكارییـــەك ل
ــا بەشـــێكی فەرهەنگـــی سیاســـیی حكومەتـــی  واتـ
و  سرووشـــتی  ژیانێكـــی  پێكـــەوە  كوردســـتان 
ڕاســـتەقینەیە، پێویســـتە لـــە بەڕێوەبردنـــی شـــاردا 
ڕۆڵـــی گرنـــگ بـــە پێكهاتـــەكان بدرێـــت. كاتـــی 
شـــەقاڵوە،  شـــەهیدی   23 تەرمـــی  هێنانـــەوەی 
دوو لـــەو شـــەهیدانە كـــە كریســـتیان بـــوون، هێنرانـــە 
مزگـــەوت و لـــە گۆڕســـتانی موســـڵمانان بـــە خـــاك 
و  ژیـــان  پێكـــەوە  دەرخـــەری  ئـــەوەش  ســـپێردران، 
تەنانـــەت پێكەوەمردنـــی موســـڵمان و مەســـیحییەكانە.
* ئایـــا بـــە هـــۆی هەڵكەوتـــەی جوگرافیـــی 
شـــەقاڵوە، كـــە ناوچەیەكـــی شـــاخاوییە، كێشـــەی 
زەویـــی نیشـــتەجێبوونتان هەیـــە؟ ئەگـــەر هەیـــە چـــۆن 

كاری لەســـەر دەكرێـــت؟
و  شـــەقاڵوە  سرووشـــتی  و  -هەڵكەوتـــە 
بـــۆ  گـــەورەی  كێشـــەیەكی  خێـــرا،  فراوانبوونـــی 

بەڕێوەچوونـــی پـــڕۆژەكان و پاراســـتنی ســـنووری 
جوانیـــی سرووشـــتیی شـــار دروســـت كـــردووە، ئەگـــەر 
ســـنوورێك دانەنرێـــت، جوانـــی و توانـــای گەشـــتیاریی 
ــەوە  ــەوەی دار و درەختـ ــۆی بڕینـ ــە هـ ــارە بـ ــەو شـ ئـ
دەشـــێوێت، پێویســـتە خزمەتگوزارییەكانیـــش بەپێـــی 
ڕیزبەندبـــوون و پاراســـتنی ژینگـــە بكرێـــت، پێویســـتە 
ــت  ــەقاڵوە دابنرێـ ــاری شـ ــۆ شـ ــەت بـ ــی تایبـ ڕێنمایـ
لـــەم  بگریـــن،  زێدەڕۆیـــی  لـــە  ڕێ  ئـــەوەی  بـــۆ 
ــای  ــەر بنەمـ ــڕۆژەكان لەسـ ــتە پـ ــەوە پێویسـ ڕوانگەیـ
ـــی  ـــە فراوانكردن ـــر ل ـــت، پێویســـتە بی ـــەندن بێ گەشەس
شـــار بەپێـــی تایبەتمەندییـــە سرووشـــتییەكانی خـــۆی 
و پێـــوەرە جیهانییەكانـــی شارســـتانی بكرێتـــەوە، بـــۆ 
ئـــەم مەبەســـتە لـــە قۆناغـــی ئۆڕژانســـیدا هـــەوڵ 
دراوە تیمەكانـــی چاودێـــری و كۆنتڕۆڵـــی زێدەڕۆیـــی 
كاراتـــر بكرێـــن و بـــە شـــێوەیەكی سیســـتەماتیك و 
شـــەفاف مۆڵەتـــی بیناســـازی بـــە هاوواڵتـــی بدرێـــت، 
پێشنیاریشـــمان بەشـــداربوون و هاوكاریـــی خەڵكـــە، 
ــارەوانی  ــە شـ ــەوگەڕ لـ ــی شـ ــەر تیمـ ــا ئەگـ هەروەهـ

ــت. ــۆی دەبێـ ــی خـ ــت، كاریگەریـ دابنرێـ
ـــەدی  ـــەروەردە ب ـــە كەرتـــی پ ـــا چ كێشـــەیەك ل * ئای
ـــەی  ـــە ڕووی بینای ـــی ل ـــە تایبەت ـــان ب ـــت و، چیت دەكرێ

ـــۆ كـــراوە؟ ـــەوە ب قوتابخان
ـــە كـــە كەســـێك  ـــەروەردە ئەوەی -كێشـــەی ســـەرەكیی پ
ـــە سیســـتەمێك  ـــە بـــێ دیراســـەكردنێكی فـــرە ڕەهەندان ب
دێنێـــت، بـــێ ئـــەوەی بیـــر لـــەوە بكاتـــەوە كـــە ئایـــا 
ـــراوە و  ـــی دیراســـەت ك ـــی مێژووی ـــا و ڕەوت ـــی توان بەپێ
ئـــەو كۆمەڵگەیـــە دەتوانێـــت لەگـــەڵ ئـــەو سیســـتەمە 
ڕابێـــت، سیســـتەمی بۆلۆنیـــا دێـــت بـــێ ئـــەوەی بزانیـــن 
كـــە ئـــەم میكانیزمـــە بـــۆ نەهێشـــتنی كێشـــەیەك لـــە 
ــەر  ــتاندا هـ ــە كوردسـ ــە لـ ــەو كێشـ ــراوە، ئـ ــا دانـ ئەوروپـ
ــە  ــەم كارانـ ــت، ئـ ــۆ دابنرێـ ــای بـ ــو بۆلۆنیـ ــە، تاكـ نییـ
جگـــە لـــە تێچـــووی پـــارە و كات، دەبنـــە هـــۆی ئـــەوەی 
پێویســـتە  لێـــرەدا  بكەوێـــت،  بـــەر  زیانـــی  نەوەیـــەك 
بپرســـین دەمانەوێـــت لـــە 20 ســـاڵی داهاتـــوودا بگەینـــە 
كـــوێ؟ شـــوێنێكی وەك شـــەقاڵوە جگـــە لـــە كێشـــە 
گشـــتییەكانی پـــەروەردە، كۆمەڵێـــك كێشـــەی خـــۆی 
ــی  ــی، كۆلێژەكانـ ــگای وەرزشـ ــی پەیمانـ ــە، بوونـ هەیـ
پـــەروەردە و تەكنیكـــی لـــە شـــەقاڵوە، هەوڵـــی هاتنـــە 
كایـــەی كۆلێـــژی پیشەســـازیی خـــۆراك لـــە هەریـــر، لـــە 
واری پەروەردەییـــەوە، بـــە هەنـــگاوی بـــاش دادەنرێـــن، 
بـــەاڵم بـــەو پێیـــەی داهاتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بینایـــەوە كۆمەڵێـــك  لـــە ڕووی  بۆیـــە  ســـنووردارە، 

لە كابینەی نۆیەمدا كۆمەڵێك 
پڕۆژە ئەنجام دراون، 
بەرچاوترینیان گرنگیدانە بە 
جاددەی كەمەربەندیی شەقاڵوە 
كە پڕۆژەیەكی گرنگی ئاوەدانی 
و گەشەپێدانە

سەرۆك بارزانی وەك ڕێبەری 
نەتەوەیی كورد یەكەم كەسە لە 
جیهاندا كە وشەی كەمینەی لە 
ناو ئەدەبیاتی سیاسیدا الدا و، 
وشەی پێكهاتەی لە جێی كەمینە 
دانا

كاتی هێنانەوەی تەرمی 23 
شەهیدی شەقاڵوە، دوو لەو 
شەهیدانە كە كریستیان بوون، 
هێنرانە مزگەوت و لە گۆڕستانی 
موسڵمانان بە خاك سپێردران، 
ئەوەش دەرخەری پێكەوە ژیان و 
تەنانەت پێكەوەمردنی موسڵمان 
و مەسیحییەكانە

ئەگەر سنوورێك دانەنرێت، 
جوانی و توانای گەشتیاریی ئەو 
شارە بە هۆی بڕینەوەی دار و 
درەختەوە دەشێوێت
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گرفـــت هـــەن كـــە شـــەقاڵوەش لێیـــان بـــەدەر نییـــە، 
بـــە تایبەتـــی بەشـــێك لـــە قوتابخانـــەكان و باخچـــەی 
منـــدااڵن پێویســـتیان بـــە نۆژەنكردنـــەوە هەیـــە، شـــایانی 
ــە  ــەقاڵوە، لـ ــەزای شـ ــنووری قـ ــە سـ ــە لـ ــە كـ ئاماژەیـ
ڕێگـــەی دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی، هەندێـــك 

ــەوە. ــۆژەن كراونەتـ ــە نـ قوتابخانـ
* بارودۆخـــی كەرتـــی تەندروســـتی لـــەو دەڤـــەرە 
و  قـــەزا  لـــە  تەندروســـتی  كەرتـــی  ئایـــا  چۆنـــە، 

هەیـــە؟ كێشـــەی  ســـنوورەكە 
-لـــە ســـنووری قـــەزای شـــەقاڵوە دوو نەخۆشـــخانە و 
ـــەر دوو  ـــەن، ه ـــتی كار دەك ـــن بنكـــەی تەندروس چەندی
ـــتافە  ـــۆی س ـــە ه ـــەقاڵوە ب ـــر و ش ـــخانەی هەری نەخۆش

ــەكانی  ــەاڵم بەشـ ــن، بـ ــی ڕەزامەندیـ ــۆزەكەی جێـ دڵسـ
نەخۆشـــخانەكە پێویســـتییان بـــە نۆژەنكردنـــەوە هەیـــە، 
پێویســـتە،  نوێـــش  نەخۆشـــخانەیەكی  ســـنوورە  لـــەو 
ـــەر ئـــەوەی ئـــەم شـــوێنە شـــوێنێكی گەشـــتیارییە و  لەب
پێویســـتە بنكـــەی تەندروســـتی نێـــوان جـــادەش هەبێـــت، 
بـــوارە  لـــە  هـــەوڵ دراوە  پاكپارێزییـــەوە،  لـــە ڕووی 
ــی  ــە كاریگەریـ ــیدارەكان، كـ ــاردە مەترسـ ــدا دیـ جیاكانـ
ــە،  ــان هەیـ ــتیی هاوواڵتیـ ــەر تەندروسـ ــان لەسـ نەرێنییـ
هەروەهـــا  بكرێـــن،  بنبـــڕ  دیاردانـــە  ئـــەو  هەمـــوو 
پێویســـتە بیـــر لـــەوە بكەینـــەوە كـــە ئـــەم شـــارە بـــە 
ــی  ــۆی و تێكەڵبوونـ ــتی تایبەتیـــی خـ هـــۆی سرووشـ
نەخۆشـــیی  لەوانەیـــە  جۆراوجـــۆر،  گەشـــتیاری 

ــدات. ــەر هەڵبـ ــدا سـ ــی تێـ تایبەتیشـ
* ئایـــا پـــڕۆژەی ســـتراتیژیی ئـــاوی خواردنەوەتـــان 
هەیـــە و توانـــراوە ئـــاوی خواردنـــەوە بـــۆ ســـەنتەری 

قـــەزا و هەمـــوو ســـنوورەكە دابیـــن بكـــەن؟ 

- بودجـــەی تەرخانكـــراو بـــۆ پڕۆژەكانـــی ئـــاوی 
بەدیـــار  تانكەریـــن  بەرنامـــەی  لـــە  خواردنـــەوە 
ــی  ــتی دۆخـ ــێوەیەكی گشـ ــە شـ ــەاڵم بـ ــت، بـ دەكەوێـ
ئـــاوی خواردنـــەوە كاری زۆری دەوێـــت، نزمبوونـــی 
فەرهەنگـــی دروســـت بەكارهێنانـــی ئـــاو، زێدەڕۆیـــی، 
لێدانـــی بیـــر، گۆڕانـــی كەشـــوهەوا، ئـــەو كۆمەڵـــە 
هۆكارانـــەن كـــە وشكەســـاڵی خێراتـــر دەكـــەن، جگـــە 
ـــااڵن  ـــۆ م ـــاو ب ـــوەری ئ ـــی پێ ـــكاری وەك دانان ـــە ڕێ ل
و بڕینـــی زێدەڕۆیـــی و چاككردنـــەوەی تۆڕەكانـــی 
وەك  بكرێـــت،  كارێـــك  كۆمەڵـــە  پێویســـتە  ئـــاو، 
نەهێشـــتنی دیـــاردەی بیرلێـــدان، دانانـــی پێـــوەر بـــۆ 
لێـــدراون، هەروەهـــا  بیـــری تایبەتـــی كـــە پێشـــتر 

دەكرێـــت بـــە ســـوودوەرگرتن لـــە ئـــاوە وەرزییـــەكان، كـــە 
زۆرجـــار دەبنـــە الفـــاو، و هەروەهـــا بـــە دروســـتكردنی 
دەفـــراو )aquifer( لەجیاتـــی بەنـــداو ســـفرە ئاوییـــەكان 
پـــڕ ببنـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی مەترســـیی وشكەســـاڵی 
دوور بخرێتـــەوە، بەكارهێنانـــی ئـــاو پێویســـتی بـــە 
ـــم  ـــی هەرێ ـــۆ حكومەت فەرهەنگســـازییە، پێشـــنیارم ب

ئەوەیـــە پۆلیســـی ئـــاو دابنێـــت.
* ئایـــا گرفتتـــان لـــە ســـێكتەری كارەبـــا لـــە چ 

ئاســـتێكدایە و چیتـــان پێویســـتە؟
میكانیزمێكـــی  دانانـــی  بـــە  پێویســـتمان   -
باشـــتر بـــۆ كۆكردنـــەوەی داهاتـــی كارەبـــا هەیـــە، 
دادپەروەرییەكـــی باشـــتر دێتـــەدی، لێـــرەدا پێشـــنیارێك 
ــەرزی  ــا قـ ــی كارەبـ ــت وەزارەتـ ــە ڕوو، دەكرێـ دەخەینـ
خەڵـــك دابەشـــی ســـەر كات بـــكات، واتـــا ئەوانـــەی 
قـــەرزدارن كارەبایـــان بـــۆ گرانتـــر حیســـاب بكرێـــت، تـــا 
قەرزەكانیـــان دەدەنـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی فشـــار لـــە ســـەر 
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ـــان  ـــە بەرهەمهێن ـــەوە، ئومێدمـــان وای ـــك كـــەم ببێت خەڵ
بكرێـــت،  باشـــتر  كارەبـــا  وزەی  گواســـتنەوەی  و 
پێویســـتە وەزارەتـــی كارەبـــا كەلتوورســـازی بـــكات بـــۆ 
ـــا ببێتـــە  ـــی كارەب ـــەوەی بەپێـــی پێویســـت بەكارهێنان ئ
فەرهەنـــگ، ئـــەم كەلتوورســـازییە جگـــە لـــەوەی 
ــی  ــە ناخـ ــا، لـ ــی كارەبـ ــۆی بەهەدەرنەدانـ ــە هـ دەبێتـ

ــە. ــی پێوەیـ ــی واڵتپەروەریشـ ــدا فەرهەنگـ خۆیـ
* حكومەتـــی هەرێـــم، بـــە تایبـــەت كابینـــەی 
ســـێكتەری  بـــە  زۆری  گرنگییەكـــی  نۆیـــەم 
ڕێگەوبـــان داوە، لـــە ڕووی ڕێگەوبـــان بـــۆ قـــەزای 

شـــەقاڵوە و ســـنوورەكە چـــی كـــراوە؟
شـــەقاڵوە،  ســـنووری  زۆری  بەشـــێكی  -لـــە 
پینەكـــردن و چاككردنـــەوەی ئـــەو ڕێگەیانـــەی كـــە 
لەنـــاو چووبـــوون بـــەردەوام بـــووە، نۆژەنكردنـــەوەی 
ڕێگـــەی گوندەكانیـــش بـــە هەنـــد وەرگیـــراوە، هەوڵـــی 
ـــە  ـــل ب ـــۆ دروســـتكردنی ڕێگـــەی بەدی ـــردن ب قیرتاوك
ـــەوەی ترافیـــك دراوە، ڕێگـــەی  مەبەســـتی كەمكردن
مـــاوەران و ڕێگـــەی هەریـــر- باســـرمە و چاككردنـــی 
ـــن،  ـــد نموونەیەكـــی پڕۆژەكان ڕێگـــەی بالیســـان چەن
كۆنكریتكردنـــی شـــەقام و كـــۆاڵن، دروســـتكردنی 
ئـــاوەڕۆ و ئاوبـــەر، چاككردنـــی پیـــادەڕۆ لـــە شـــار 
ـــەی دیكـــەن،  ـــەم ســـنوورە نموون و شـــارۆچكەكانی ئ
ئەمـــە جگـــە لـــەوەی كـــە دووســـایدی هەولێر-دهـــۆك 
ـــە ناوچەكـــە  ـــە ب ـــە شـــێوەیەكی ناڕاســـتەوخۆ خزمەت ب
دەكات، باشـــتربوونی ڕێگـــەی هەولێـــر بـــۆ شـــەقاڵوە 
جگـــە لـــە بابەتـــی هاتوچـــۆ خزمەتـــە بـــە بـــاری 
شـــەقاڵوە  چونكـــە  دەكات،  شـــەقاڵوە  ئابووریـــی 
لـــە هەولێـــر نزیكـــە و ئەمـــەش وای كـــردووە كـــە 
گەشـــتیاریی كاتژمێـــری دروســـت ببێـــت، بۆیـــە 
پێشـــنیار و هەوڵـــی ئێمـــە ئەوەیـــە كـــە جادەكانـــی 
شـــەقاڵوە و دەوروبـــەری باشـــتر بكرێـــن، چونكـــە 
ـــی  ـــە ژێرخان ـــە بەشـــێك ل ـــە ب ـــەم ناوچەی ـــان ل ڕێگەوب

ئابووریـــی ئـــەو شـــارە دادەنرێـــت.
* بـــەو پێیـــەی كـــە ناوچـــەی شـــەقاڵوە بـــۆ ڕەز 
ـــان  ـــواری كشـــتوكاڵ چیت ـــە ب ـــا ل ـــارە، ئای ـــاخ لەب و ب

ـــراوە؟ ـــۆ ك ب
-بـــە گشـــتی هەرێمـــی كوردســـتان دەبـــێ بیـــر لـــەوە 
ـــت  ـــی دەتوانێ ـــە دۆخـــی سیاســـی و ئەمن ـــەوە ك بكات
ـــە  ـــت، بۆی ـــتیاری بگەیێنێ ـــی گەش ـــە ئابووری ـــان ب زی
ئابووریـــی  پێویســـتە  بـــااڵكان  ئامانجـــە  بەپێـــی 
و  دوو  پلـــە  ئابوورییەكـــی  ببێتـــە  گەشـــتیاری 
پاڵپشـــت. ســـنووری ناوچـــەی شـــەقاڵوە جگـــە لـــە 

كشتوكاڵیشـــی  توانـــای  گەشـــتیارییەكەی  توانـــا 
هەیـــە، كـــە دەبـــێ بـــە ڕوانگـــەی ئابوورییەكـــی 
لێـــی  خـــۆراك  ئاسایشـــی  چـــاوی  بـــە  و  دڵنیـــا 
باخەكانـــی هیـــران و  بڕوانیـــن، بەگشـــتی ڕەز و 
ــادار،  ــی بەهـ ــەفین، گوڵـ ــای سـ ــتانەكای چیـ دارسـ
ــای  ــە توانـ ــێكن لـ ــر بەشـ ــاڵوی هەریـ ــتی حاسـ دەشـ
كشـــتوكاڵیی ناوچەكـــە، ئەگەرچـــی بـــە دابینكردنـــی 
پێداویســـتیی جووتیـــاران و ئاودێـــری گرنگـــی بـــەم 
كەرتـــە دراوە، بـــەاڵم بـــۆ گەیشـــتن بـــە ئاســـتی 
دڵنیـــا و پێشـــكەوتنی كەرتـــی كشـــتوكاڵی پێویســـتە 
ـــە  ـــۆ نموون ـــت، ب ـــای شـــوێنەكە كار بكرێ ـــی توان بەپێ
بەراوردكردنـــی دەشـــتی هەریـــر و بەرهەمهێنانـــی 
بـــاس  و  پەســـن  لـــە  كوالێتییەكـــەی  كـــە  برنـــج، 
دەرچـــووە، دەبێتـــە هێزێكـــی ئابووریـــی كشـــتوكاڵی 
ـــە شـــوناس  ـــێ ببێت ـــەت دەتوان ـــۆ كوردســـتان و تەنان ب
تـــەواوی  كاراكردنـــی  بـــە  هەروەهـــا  براندێـــك،  و 
كارگـــەی قووتوبەندیـــی هەریـــر، كـــە زیاتـــر لـــە 
ســـاڵێكە بەشـــی بەرهەمهێنانـــی دۆشـــاوی تەماتـــەی 
هەلـــی  دروســـتبوونی  لـــە  جگـــە  خراوەتەگـــەڕ، 
وەرزێرانـــی  و  جووتیـــار  زیاتـــری  هاندانـــی  كار، 
ــەم،  ــی كـ ــە تێچوویەكـ ــرێ بـ ــەوە، دەكـ ــێ دەكەوێتـ لـ
لـــە  نەخۆشـــخانەكان  بـــۆ  پیشەســـازی  كحوولـــی 
ــت و  ــن بكرێـ ــر دابیـ ــدی هەریـ ــەی قووتووبەنـ كارگـ
ـــە  ـــە دەچێت ـــەی ك ـــەو پارەی ـــەوە بەشـــێك ل ـــەو ڕێگەی ل
دەرەوە، لـــە ناوخـــۆدا بســـووڕێتەوە. هەروەهـــا بـــە 
بەرهەمـــی  بچووكەكانـــی  كارگـــە  پشـــتگیریی 
ـــۆ  ـــت شوناســـێكی دیكـــەش ب دۆشـــاو و ســـركە دەكرێ
ـــتر  ـــەی باش ـــت و ئابوورییەك ـــت بكرێ ـــەقاڵوە دروس ش
بكرێـــت، پێشـــنیاری ئێمـــە ئەوەیـــە كـــە پێویســـتە 
پیشەســـازیی كشـــتوكاڵ گرنگیـــی پـــێ بدرێـــت، 
هەروەهـــا بەپێـــی توانـــا بـــە زانســـتی ئابـــووری بیـــر 
لـــەوە بكرێتـــەوە كـــە ناوچەكـــە لـــە چ بەرهەمێكـــدا 
مەزییەتـــی ئابووریـــی هەیـــە و توانـــای هەنـــاردەی 

ناوخۆیـــی و دەرەكیـــی هەیـــە.
* بـــەو پێیـــەی كـــە لـــە شـــەقاڵوەدا بـــاخ و درەخـــت 
و پانتایـــی ســـەوزایی زۆرە، ئایـــا چەنـــد باخچـــە و 
ــە و،  ــەكان هەیـ ــەزا و ناحیـ ــەنتەری قـ ــە سـ ــارك لـ پـ
ئێـــوە لـــە چوارچێـــوەی كابینـــەی نۆیەمـــدا تـــا چەنـــد 
گرنگیتـــان بـــە دروســـتكردنی باخچـــە و پاركـــی 

گشـــتی داوە؟
ــەوزە و  ــۆی سەرسـ ــتی خـ ــە سرووشـ ــەقاڵوە بـ -شـ
ئەركـــی ســـەرەكیی هەموومـــان ئەوەیـــە بـــۆ مانـــەوەی 

كێشەی سەرەكیی پەروەردە 
ئەوەیە كە كەسێك بە بێ 
دیراسەكردنێكی فرە ڕەهەندانە 
سیستەمێك دێنێت، بێ 
ئەوەی بیر لەوە بكاتەوە كە 
ئایا بەپێی توانا و ڕەوتی 
مێژوویی دیراسەت كراوە و ئەو 
كۆمەڵگەیە دەتوانێت لەگەڵ ئەو 
سیستەمە ڕابێت

هەر دوو نەخۆشخانەی هەریر 
و شەقاڵوە بە هۆی ستافە 
دڵسۆزەكەی جێی ڕەزامەندین، 
بەاڵم بەشەكانی نەخۆشخانەكە 
پێویستییان بە نۆژەنكردنەوە 
هەیە

لە سنووری قەزای شەقاڵوە، 
لە ڕێگەی دەزگای خێرخوازیی 
بارزانی، هەندێك قوتابخانە 
نۆژەن كراونەتەوە

نزمبوونی فەرهەنگی دروست 
بەكارهێنانی ئاو، زێدەڕۆیی، 
لێدانی بیر، گۆڕانی كەشوهەوا، 
ئەو كۆمەڵە هۆكارانەن كە 
وشكەساڵی خێراتر دەكەن
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ئـــەم سرووشـــتە فەرهەنگـــی ژینگەپارێـــزی بەهێـــز 
بكەیـــن، پێشـــتر لـــە ســـنووری شـــەقاڵوە پاركێـــك 
لـــە باســـرمە و ئەمســـاڵیش پاركێـــك لـــە هەریـــر 
دروســـت كـــراوە، لەگـــەڵ ئـــەوەی چەنـــد پاركێكـــی 
بچووكیـــش لـــە شـــەقاڵوە هـــەن، كـــە پێویســـتیان 
ــۆ  ــن بـ ــن بتوانیـ ــە، هیواداریـ ــەوە هەیـ ــە نۆژەنكردنـ بـ
خزمەتـــی خەڵـــك پاركێكـــی شایســـتەتر دروســـت 
بكەیـــن. ئـــەوەی لـــە ڕۆئیـــای ئێمەدایـــە ئەوەیـــە 
پاركێكـــی  دروســـتكردنی  هەوڵـــی  پێویســـتە  كـــە 
سرووشـــتی لـــە ســـەفین بدەیـــن، هەروەهـــا پێویســـتە 
بیـــر لـــەوە بكەینـــەوە كـــە شـــوێنی گشـــتی بـــۆ خەڵـــك 
ــوێنێكی وەك  ــە شـ ــەم كارەش لـ ــت، ئـ ــت بكرێـ دروسـ
ـــە ئاســـانتر دەكرێـــت، چونكـــە سرووشـــتی  شـــەقاڵوە ب
شـــارەكە خـــۆی یارمەتیـــدەرە. شـــایانی ئاماژەیـــە 
پێویســـتە كەلتوورســـازی بـــۆ پیادەڕەویـــش بكرێـــت، 
چونكـــە لـــە كاتێكـــدا كـــە شـــوێنێكی وەك »ڕەبەنـــی 
كەلتـــووری  بـــەاڵم  هەیـــە،  ســـەفین  لـــە  بۆیـــا« 
ـــا پێویســـتە  ـــە، هەروەه ـــادەڕەوی وەك پێویســـت نیی پی
لـــەم شـــارەدا گرووپـــی گەنجانـــی ژینگەپارێـــز بـــە 
مەبەســـتی ئاگركوژاندنـــەوە لـــە چیـــا و چاندنـــی 

بـــەڕوو لـــە شـــاخ پێـــك بهێنرێـــت.
ناوچەیەكـــی  شـــەقاڵوە  پێیـــەی  بـــەو   *
گەشـــتیارییە، ئایـــا لـــەم ســـێكتەرەدا بـــە تایبـــەت 
گرنگـــی  چەنـــدە  تـــا  نۆیەمـــدا،  كابینـــەی  لـــە 
بـــە گەشـــتیاری دراوە و ئامادەگـــی و پـــڕۆژەی 

چۆنـــە؟ زســـتانە  گەشـــتیاریی 
لـــەم شـــارە دوو  لـــە خزمەتگوزارییـــەكان  -زۆر 
ڕەهەندیـــان هەیـــە، یەكێكیـــان نیـــازە گشـــتییەكان 
ــرەودان  ــۆی بـ ــە هـ ــان دەبێتـ ــەوە و دووەمیـ ــڕ دەكاتـ پـ
واتـــە ڕێگەوبـــان و  ئابووریـــی گەشـــتیاری،  بـــە 
جوانكاریـــی شـــار و دروســـتكردنی هۆتێـــل و مۆتێـــل 
گەشـــەی  هـــۆی  دەبنـــە  هەمـــووی  و...هتـــد، 
ناڕاســـتەوخۆی  كاری  هەندێـــك  گەشـــتیاری، 
وەك تونێلـــی پیرمامیـــش دەبنـــە هـــۆی گەشـــەی 
شـــەقاڵوە، دیـــارە پـــڕۆژەی گرینگیـــش لـــە چیـــای 
ســـەفین بوونەتـــە جێـــی بـــاس، بۆیـــە ئـــەم كارە دەبێتـــە 
ــدا.  ــەی نۆیەمـ ــە كابینـ ــی گرینـــگ لـ كارنامەیەكـ
ــز  ــتیاری بەهێـ ــەی گەشـ ــی دیكـ ــەر پڕۆژەكانـ ئەگـ
ـــارە و ئەنگیـــزە  ـــن، دەبێتـــە هـــۆی خەرجكـــردن پ بكرێ
ـــۆ گەشـــتیار دروســـت دەبێـــت و داهاتـــی شـــار پتـــر  ب
دەبێـــت، پێویســـتە جگـــە لـــە پـــڕۆژەی ڕەق، هەندێـــك 
بیـــری نەرمیـــش بـــۆ واری گەشـــتیاری بكرێتـــەوە، 

بـــۆ نموونـــە ئەگـــەر باخـــی ئـــاوەاڵ بـــۆ گەشـــتیاران 
بكرێتـــەوە، واتـــا گەشـــتیار بچێتـــە نـــاو بـــاخ و بـــە 
ـــە  ـــەوە، ڕەنگـــە ببێت ـــێ بكات ـــوە ل ـــۆی می ـــتی خ دەس
ـــەوەی  ـــە جگـــە ل هـــۆی ڕاكێشـــانی موشـــتەری، وات
پێویســـتە وەك حكومـــەت كار بكرێـــت، پێویســـتە 
ڕێگـــەی كاری جیـــاواز بـــە هاوواڵتیانیـــش نیشـــان 

بدرێـــت.
بـــۆ مانـــەوەی تایبەتمەندییـــە سرووشـــتییەكانی 
بوونـــی  وەك  باشـــەكانی  كارە  وێـــڕای  شـــەقاڵوە، 
بەڕێوەبەرایەتیـــی گەشـــتوگوزار و هاندانـــی كەرتـــی 
ئـــەو  تێكدانـــی  لـــە  ڕێگـــە  پێویســـتە  تایبـــەت، 
ــە زێدەڕۆیـــی  ــە ڕێگـــری لـ ــتە بگریـــن، واتـ سرووشـ
و بیناســـازی، بـــە بـــێ ڕەچاوكردنـــی مەرجەكانـــی 
زۆر  كارێكـــی  ژینگەیـــی،  و  گەشـــتوگوزار 
فەرهەنگـــی  بەرزكردنـــەوەی  هەروەهـــا  پێویســـتە. 
ژینگەدۆســـتی لـــە مـــاڵ و قوتابخانـــە و كۆمەڵگـــە، 
الی  میواندۆســـتی  فەرهەنگـــی  بەرزكردنـــەوەی 
و  زبـــڵ  نەهێشـــتنی  كاســـبكاران،  و  بـــازاڕی 
پاشـــماوەی خانووبـــەرە و هـــەر شـــتێك كـــە ســـیمای 
ناڕێـــك و ناحـــەز دێنێتـــە بەرچـــاو، هەوڵـــدان بـــۆ 
بەڕۆژكردنـــی نەخشـــەی ســـتراتیژیی گەشـــتیاری، 
كـــە تایبەتمەندییەكانـــی شـــاری تێدابێـــت و زیـــان 
بـــە ژینگـــە نەگەیێنێـــت، هێنانـــی ســـەرمایەدار و 
ـــە  ـــردن ل ـــۆ كارك ـــی ب وەبەرهێنـــی گـــەورە و نێودەوڵەت
پـــڕۆژە پێشـــنیاركراوەكانی نـــاو نەخشـــەی ســـتراتیژی 
گەشـــتیاریی شـــەقاڵوە، بەشـــێكن لـــەو كارانـــەی كـــە 
ــی دوایینـــی  ــە بەشـ ــەبارەت بـ ــن. سـ ــتە بكرێـ پێویسـ
پرســـیارەكەش، دەبـــێ بڵێیـــن، شـــەقاڵوە ئـــەو شـــوێنەیە 
ــزار و  ــوێنێكی نـ ــن شـ ــۆ هاویـ ــەوەی بـ ــە لـ ــە جگـ كـ
فێنكـــە، لەبـــەر ئـــەوەی كوێســـتانێكی نزیكـــە لـــە 
ــان، دەتوانێـــت ببێتـــە  ــتاییەكان و واڵتـــی عارەبـ دەشـ
بـــەاڵم  هـــۆی ڕاكێشـــانی گەشـــتیاری زســـتانە، 
ـــن، هەروەهـــا  ـــاد بكرێ ـــی ڕاكێشـــان زی ـــێ هۆیەكان دەب
ـــۆ گەشـــت  ـــك ب ـــە چ چینێ ـــن ك ـــەوە بزانی پێویســـتە ئ
دێنـــە كوردســـتان، دەبـــێ بەپێـــی توانـــای ئـــەو چینـــە 
ــا  هۆیەكانـــی گەشـــتیاریی زیـــاد بكەیـــن، هەروەهـ
پێویســـتە وەرزشـــی زســـتانە، پێســـتی تایبـــەت و 
شـــاخەوانی زســـتانە دابندرێـــن، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە 
بەرنامەمـــان ئەوەیـــە شـــاخەوانیی زســـتانە بەهێـــز 
بكەیـــن و تێیـــدا كاری كەلتووریـــش بـــرەوی پـــێ 
بدرێـــت، پێویســـتە ڕیـــكالم بـــۆ خواردنـــی تایبەتـــی 

ــتانە بكرێـــت. زسـ

بەكارهێنانی ئاو پێویستی بە 
فەرهەنگسازییە، پێشنیارم بۆ 

حكومەتی هەرێم ئەوەیە پۆلیسی 
ئاو دابنێت

ئەوەی لە ڕۆئیای ئێمەدایە 
ئەوەیە كە پێویستە هەوڵی 

دروستكردنی پاركێكی سرووشتی 
لە سەفین بدەین

باشتربوونی ڕێگەی هەولێر بۆ 
شەقاڵوە جگە لە بابەتی هاتوچۆ 

خزمەتە بە باری ئابووریی 
شەقاڵوە دەكات، چونكە شەقاڵوە 
لە هەولێر نزیكە و ئەمەش وای 
كردووە كە گەشتیاریی كاتژمێری 

دروست ببێت

پێویستە لەم شارەدا گرووپی 
گەنجانی ژینگەپارێز بە 

مەبەستی ئاگركوژاندنەوە لە چیا 
و چاندنی بەڕوو لە شاخ پێك 

بهێنرێت
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حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بایەخی زۆری بە الوان و 

گرنگییەكی زۆریشی بە پڕۆژە و 
پێشنیارەكانیان داوە

مەیسەر عوبێد نەهێلی
سكرتێری یەكێتیی الوانی دیموكراتی كوردستان بۆ گواڵن:

الوان داینەمـــۆی هەمـــوو پێشـــكەوتن و گۆڕانكارییەكـــن، ڕێكخـــراوەكان وەكـــو نوێنەرانـــی ئـــەم توێـــژە 
ـــەم ڕووەوە  ـــدا، ل ـــە هەمـــوو كایەكان ـــە بەشـــداریی الوان ل ـــە ل ـــان هەی ـــاو كۆمەڵگـــە، ڕۆڵێكـــی گەورەی گرنگـــەی ن
ــی  ــی دیموكراتـ ــی الوانـ ــكرتێری یەكێتیـ ــی سـ ــد نەهێلـ ــەر عوبێـ ــەڵ مەیسـ ــی لەگـ ــواڵن دیدارێكـ ــاری گـ گۆڤـ

ــاز دا. ــتان سـ كوردسـ
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هەفتەی ڕابردوو الوانمان 
بەشداریی ئەنستیوتی داهێنان و 
توێژینەوەیان كرد، كە لەالیەن 

جەنابی سەرۆكی هەرێمی 
كوردستان و سەرۆكی حكومەتی 

هەرێمی كوردستانەوە بەڕێوە چوو

چەندین پڕۆژەی جۆراوجۆری 
كورتخایەن و درێژخایەنمان 

پێشكەش بە نووسینگەی سەرۆكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 

كردووە، ئێمە پالن و بەرنامەمان 
بۆ كار و چاالكییەكانمان لە 

هەموو ڕوویەكەوە هەیە

گرنگیدانی سەرۆك بارزانی بە 
زانكۆ و پەیمانگە و پرۆسەی 

خوێندن، ئاماژەیەكە بە 
گرنگیدانی خودی سەرۆك بارزانی 

بە هێز و توانای الوان بۆ 
پێشكەوتنی كوردستان

سوپاسی ڕێزدار مسرور بارزانی 
سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان دەكەین، كە زۆر 

گرنگیی بە بەشداری و ڕۆڵی 
الوان داوە

* پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان گرنگیـــی زۆری 
بـــە الوان و یەكێتیـــی الوانـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
داوە، ئایـــا ئێـــوە چـــۆن دەڕواننـــە بەشـــداریكردنی الوان 

لـــە پێشـــكەوتنی كوردســـتاندا؟
پـــڕ  مێژوویەكـــی  خاوەنـــی  الوان  یەكێتیـــی   -
ــەر  ــە هـ ــداریكردنە لـ ــات و بەشـ ــانازی و خەبـ ــە شـ لـ
ــەی  ــواڵن و ڕاپەرینەكـ ــوول و گـ ــی ئەیلـ دوو شۆڕشـ
ســـااڵنە  ئـــەو  درێژایـــی  بـــە   ،1991 بەهـــاری 
لـــە  كارایـــان  ڕۆڵێكـــی  الوان   2003 ســـاڵی  تـــا 
كوردســـتان  ئاوەدانكردنـــەوەی  و  بونیادنانـــەوە 
بەعـــس  ڕژێمـــی  ڕووخانـــی  دوای  لـــە  هەبـــووە، 
یەكێتیـــی الوانـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لەســـەر 
و  نـــوێ  عێراقـــی  بونیادنانـــەوەی  بیروبـــاوەڕی 
زامنكردنـــی دەســـتكەوتەكانی گەلـــی كوردســـتان 
لـــە عێراقـــی نـــوێ، كاری گرنـــگ و گـــەورەی 
كـــردووە و بەشـــداریمان لـــە ئیفێنـــت و چاالكیـــی 
ـــان  ـــردوو الوانم ـــەی ڕاب ـــرد، هەفت ـــی ك ـــی جیهان الوان
توێژینەوەیـــان  و  داهێنـــان  ئەنســـتیوتی  بەشـــداریی 
كـــرد، كـــە لەالیـــەن جەنابـــی ســـەرۆكی هەرێمـــی 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی  و  كوردســـتان 
كوردســـتانەوە بەڕێـــوە چـــوو. ئەمـــە خـــۆی لەخۆیـــدا 
گوزارشـــتە لـــەوەی الوانـــی كوردســـتان دانەبـــڕاون 
لـــە داهێنـــان و بەرەوپێشـــچوونی جیهانـــی و الوانـــی 
نیـــن.  كەمتـــر  جیهـــان  لـــە الوانـــی  كوردســـتانیش 
بێگومـــان گرنگیدانـــی ســـەرۆك بارزانـــی بـــە زانكـــۆ 
ــە  ــە بـ ــدن، ئاماژەیەكـ ــە و پرۆســـەی خوێنـ و پەیمانگـ
ــز و  ــە هێـ ــی بـ ــەرۆك بارزانـ ــودی سـ ــی خـ گرنگیدانـ
توانـــای الوان بـــۆ پێشـــكەوتنی كوردســـتان، هـــەر 
لـــەم ڕێگەیەشـــەوە ســـەدان الوی كوردســـتان بوونـــە 
لـــە  بەشـــدارییان  و  بـــەرز  بڕوانامـــەی  خاوەنـــی 
گەشـــەكردنی هەرێمـــی كوردســـتاندا هەبـــووە، لـــە بـــوار 
ــادانان و  ــان و یاسـ ــەی پەرلەمـ ــێكتەرەكانی دیكـ و سـ
ــدا الوان  ــی تایبەتیشـ ــی و كەرتـ دادوەری و حوكمڕانـ
ڕۆڵێكـــی گەورەیـــان هەبـــووە و، بـــە دەیـــان كادیـــر و 
ئەندامـــی یەكێتیـــی الوانـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
بـــوون، ئەمـــەش  لـــە ســـەرجەم كایەكانـــدا بەشـــدار 
هەمـــووی بـــۆ ئـــەوە دەگەڕێتـــەوە كـــە ژمارەیەكـــی 
الوانـــی  ڕێكخـــراوی  پـــەروەردەی  الوان  زۆری 
دیموكراتـــی كوردســـتان بـــوون و هەڵگـــری فكـــر و 
دیدگـــەی گۆڕانـــكاری و پێشـــكەوتن و ئارامـــی 
و ســـەقامگیری بـــوون لـــە پێنـــاو ژیانێكـــی بـــاش و 

خۆشـــتر.

* ئایـــا یەكێتیـــی الوانـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
ئاســـوودەیی  بـــۆ  پالنێكـــی  و  كار  و  پـــڕۆژە  چ 

ــە؟ ــتان هەیـ الوانـــی كوردسـ
- چەندیـــن پـــڕۆژەی جۆراوجـــۆری كورتخایـــەن 
نووســـینگەی  بـــە  پێشـــكەش  درێژخایەنمـــان  و 
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
بـــۆ كار و  پـــالن و بەرنامەمـــان  كـــردووە، ئێمـــە 
چاالكییەكانمـــان لـــە هەمـــوو ڕوویەكـــەوە هەیـــە، بـــۆ 
هەمـــوو ناوچـــە و شـــار و ســـنوورێكی هەرێمـــی 
كوردســـتان، تاوەكـــو لـــە ڕێگـــەی ئـــەو كار و خـــول و 
ـــر خزمـــەت و ئاســـوودەیی  ـــە بتوانیـــن زیات چاالكییان
ــەی  ــە كار و بەرنامـ ــن و، لـ ــان بگەیەنیـ ــە الوانمـ بـ

هاوچەرخـــی جیهانـــی دانەبڕێـــن.
ـــاو  ـــە ن ـــكاری ل ـــەوەوی بێ ـــۆ كەمكردن ـــوە ب *  ئێ
الوانـــی هەرێمـــدا بەرنامـــە و پالنتـــان چـــی بـــووە؟

ــوان یەكێتیـــی  ــە نێـ ــاش لـ - نزیكبوونەوەیەكـــی بـ
ــش  ــە، پێـ ــدا هەیـ ــراوە جەماوەرییەكانـ الوان و ڕێكخـ
ــۆ  ــن بـ ــە بوویـ ــە لێژنـ ــرەی 14 ئێمـ ــتنی كۆنگـ بەسـ
ـــوان  ـــە نێ ـــەی ل ـــەو كەموكوڕییان دەستنیشـــانكردنی ئ
حكومـــەت و الوان هەیـــە، بـــۆ ئـــەوەی بزانیـــن چـــی 
بكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی بێـــكاری زیاتـــر نەبێـــت و، 
ـــوون،  ـــەی هەمانب ـــد و بۆچوونان ـــنیار و دی ـــەو پێش ئ
هەموومـــان پێشـــكەش بـــە ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
كـــرد، بـــاوەڕم وایـــە كـــە حكومـــەت خـــۆی خەریـــك و 
ســـەرقاڵە بـــەوەی كـــە الوەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بـــواری كاریـــان بـــۆ بڕەخســـێنێت و لـــەو بـــارەوە 
پێشـــنیارەكانی ئێمەشـــیان لـــە بەردەســـتە، بـــاوەڕم 
وایـــە لـــە كەرتـــی تایبـــەت و كۆمپانیـــا بیانییەكانـــدا 
زۆرتریـــن الوای ناوخـــۆ ســـوودی لـــێ وەربگـــرن 
بـــواری  كۆمپانییانـــە  و  كایـــە  لـــەو  بتوانـــن  و، 
كاركردنیـــان بـــۆ بڕەخســـێت و، بڕیـــاری جەنابـــی 
كوردســـتانیش  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
كـــە دەفەرموێـــت و بڕیاریشـــە كـــە كۆمپانیـــا و 
ـــی و ناوخـــۆ  ـــی بیان ـــی تایبەت ـــی كەرت دامەزراوەكان
كاركەرەكانیـــان 75%ی كـــەس و الوانـــی ناوخـــۆی 

ــن. ــتان بـ هەرێمـــی كوردسـ
*  كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان گرنگییەكـــی زۆر و تایبـــەت بـــە هێـــز 
ـــی  ـــا ڕۆڵ ـــتان دەدات، ئای ـــی كوردس ـــای الوان و توان
ـــە  ـــی كوردســـتان چیی ـــوە وەك ڕێكخراوێكـــی الوان ئێ
لـــەوەی كـــە الوان زیاتـــر لـــە كایەكانـــی حكومـــەت و 

ـــن؟ ـــدار ب ـــدا بەش دەوڵەت
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- سوپاســـی ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی 
كـــە  دەكەیـــن،  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
زۆر گرنگیـــی بـــە بەشـــداری و ڕۆڵـــی الوان داوە، 
چەندیـــن پلـــە و پێگـــە و پۆســـتی گرنـــگ و بەهێـــز 
لـــە نـــاو دامەزراوەكانـــی حكومەتـــدا بـــە الوان دراون، 
لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا جەنابـــی ســـەرۆكی حكومـــەت 
بەڕێوەبـــەرە گشـــتییەكان و  وەزیـــر و  و زۆربـــەی 
پۆســـتە بـــااڵو بـــەرزەكان كەســـانی الون، ئەمـــەش 
ـــە  ـــی كوردســـتان بەشـــداری ل ـــت الوان ـــەوە دەگەیەنێ ئ
ـــە دوای  ـــدا دەكـــەن، دەبینیـــن ڕۆژ ل ـــی واڵت بڕیاردان
ڕۆژ ڕۆڵـــی الوان لـــە حكومـــەت و دەســـەاڵتەكانی 
دیكـــەدا زۆرتـــر دەبێـــت، ئـــەوەی ئێمـــە لـــە حكومـــەت 
و دامەزراوەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان دەیخوێنینـــەوە 
و  زیاتـــر  الوان  بەشـــداریی  و  ڕۆڵ  كـــە  ئەوەیـــە 
كاریگەرتـــر دەبێـــت، ئەمـــەش بـــۆ ئەوەیـــە كـــە هـــزر و 
توانـــا و داهێنانـــی تـــازە و هاوچـــەرخ خـــۆی لـــە نـــاو 
حكومـــەت و كۆمەڵگـــەی كوردســـتاندا ببینێتـــەوە، 
ـــێ  ـــی پ ـــۆرە گرنگی ـــەو ج ـــە ب ـــۆ ئەوەی ـــەو كارەش ب ئ
دراوە، چونكـــە الوان داینەمـــۆ و هێـــز و توانـــای 

هەمـــوو كۆمەڵگـــەن.
كوردســـتان  دیموكراتـــی  الوانـــی  یەكێتیـــی   *
ـــەی نیشـــتەجێبوونی  ـــە یەك ـــوو ك ـــراو ب ـــەم ڕێكخ یەك
بـــۆ الوانـــی هەرێـــم لـــە ڕێگـــەی وەبەرهێنانـــەوە 
جێبەجـــێ كـــردووە، هـــاوكات چەنـــد ســـاڵێك ئاهەنگـــی 
ـــتان  ـــی كوردس ـــۆ الوان ـــی ب هاوســـەرگیریی بەكۆمەڵ
ئەنجـــام داوە و ڕۆڵـــی لـــە پێدانـــی پێشـــینە بـــۆ 
ـــڕۆژەی دیكـــەدا  ـــن كار و پ هاوســـەرگیری و چەندی
بینیـــوە، ئایـــا ئـــەو ڕێكخـــراوە ئێســـتاش پـــالن و 
بەرنامـــەی لـــەو جـــۆرە كار و پڕۆژانـــەی بـــۆ الوان 

هەیـــە؟
- پڕۆژەیەكـــی ئامادەكراومـــان هەیـــە كـــە هەوڵمـــان 
و  هەماهەنگـــی  بـــە  كۆمپانیـــاكان  لەگـــەڵ  داوە 
ئەویـــش  بدەیـــن،  ئەنجامـــی  یەكتـــر  هاوكاریـــی 
پتـــر  بـــۆ  بەكۆمەڵـــە  هاوســـەرگیریی  ئاهەنگـــی 
قـــەرزی  بـــۆ  هەروەهـــا  زاوا،  و  بـــووك  لـــە 100 
هاوســـەرگیری و قـــەرزی بچـــووك و ســـندووقی 
داهێنـــان، كـــە پـــڕۆژەی یەكێتیـــی الوانـــی دیموكراتی 
ــە  ــوو لـ ــراوی ئازادیـــی الوان بـ ــتان و ڕێكخـ كوردسـ
پەرلەمانـــی كوردســـتان پەســـند كـــراون، یاســـای 
بەرەنگاربوونـــەوەی مـــاددەی هۆشـــبەریش دیســـان 
پـــڕۆژەی یەكێتیـــی الوانـــی دیموكراتـــی كوردســـتانە 
ـــەوڵ  ـــە ه ـــتا ئێم ـــراوە و ئێس ـــند ك ـــان پەس ـــە پەرلەم ل

دەدەیـــن هـــەم لەگـــەڵ پەرلەمـــان و هـــەم لەگـــەڵ 
حكومـــەت ئـــەو یاســـایانەی كـــە هەیـــە، كارا بكرێـــن، 
ــتان  تاوەكـــو زۆرتریـــن خزمـــەت بـــە الوانـــی كوردسـ
بكرێـــت. ســـەبارەت بـــە پـــڕۆژەی نیشـــتەجێبوونیش 
پڕۆژەمـــان بـــۆ یەكـــەی نیشـــتەجێبوونی الوان هەیـــە، 
هـــەر وەك ئـــەوەی كـــە چـــۆن ئێمـــە لـــە یەكەمەكانـــی 

ــان. ــەدا بوویـــن بـــۆ خزمەتـــی الوانمـ ئـــەو پڕۆژەیـ
* هـــۆكاری ئـــەو كۆچـــەی الوان لـــە هەرێمـــی 

ــتان بۆچـــی دەگێڕیتـــەوە؟ كوردسـ
- سرووشـــتی مـــرۆڤ وایـــە لـــە تەمەنیـــدا حـــەز 
ــت  ــن شـ ــت و زۆرتریـ ــوێن ببینێـ ــن شـ دەكات زۆرتریـ
جگـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  وەك  ئێمـــە  بزانێـــت، 
لـــەوەی لـــە ناوچەیەكـــی زۆر ئاڵـــوز و ســـەخت و 
ناخۆشـــدا دەژیـــن و خاوەنـــی پاســـپۆرتی خۆمـــان 
كـــە  هەیـــە  عێراقمـــان  پاســـپۆرتی  بەڵكـــو  نیـــن، 
واڵتانـــە  پاســـەپۆرتەكانی  خراپتریـــن  هـــەرە  لـــە 
و ناتوانرێـــت ســـەفەری پـــێ بكرێـــت و زۆربـــەی 
ـــاوا  ـــا و ڕۆژئ ـــەت ئەوروپ ـــە تایب ـــا و ب ـــی دونی واڵتان
ڤیـــزای پـــێ نـــادەن، ئەمـــە یەكێكـــە لـــە هۆكارەكانـــی 
كۆچـــی خەڵـــك و الوانمـــان، هـــۆكاری دیكـــەش 
هەیـــە كـــە بێـــكاری یەكێكـــە لـــە هـــەرە هـــۆكارە 
الوانـــی  كۆچبەرانـــی  پاڵنـــەرەكان،  و  كاریگـــەر 
ـــزگای  ـــر دانیشـــتووی پارێ ئێســـتای كوردســـتان زیات
ســـلێمانی و گەرمیـــان و ڕاپەڕیـــن و پشـــدەرن، كـــە 
ـــج  ـــا ڕاددەیەكـــی زۆر گەن ـــەو ناوچـــە و شـــوێنانە ت ل
ئاســـایی  ژیانـــی  لـــە مومارەســـەكردنی  بێبەشـــن 
خۆیـــان و دەڤەرێكـــی تـــا ڕاددەیـــەك ناســـەقامگیرە و 
بێـــكاری تێـــدا زۆرە، ئـــەم هۆكارانـــە هـــەر هەمـــووی 
ـــتر  ـــۆ ژیانێكـــی باش ـــردووە، الوان ب ـــەوە وای ك بەیەك
هانـــا ببەنـــە بـــەر ڕێگـــەی مـــەرگ و هەنـــدەران 
ـــە ئەســـتەم ڕووناكیـــی  كـــە ڕێگـــەكان زۆرجـــار زۆر ب

ــە. تێدایـ
* ئایـــا پەیوەندیتـــان لەگـــەڵ ڕێكخـــراوە ناوخۆیـــی 

و نێودەوڵەتییـــەكان چۆنـــە؟
- ئێمـــە لەگـــەڵ هەمـــوو ڕێكخراوەكانـــی دیكـــەی 
هەرێمـــی كوردســـتان پەیوەندیـــی بـــەردەوام و باشـــمان 
هەیـــە، كار و هەماهەنگییـــش لـــە نێوانمانـــدا ئەنجـــام 
ــلێمانی  دەدرێـــت، لـــە ســـاڵی 2021 لـــە شـــاری سـ
بـــە ئامادەبوونـــی ســـكرتێری هەمـــوو ڕێكخـــراوە 
ــییەكان و بەرپرســـی  ــە سیاسـ جەماوەرییەكانـــی حزبـ
كۆنفڕانســـێك  ڕێكخـــراوەكان،  پەیوەندیـــی  بەشـــی 
ئەنجـــام درا، كـــە تێـــدا ئەنجومەنێكـــی الوان دامـــەزرا، 

لە كابینەی نۆیەمدا جەنابی 
سەرۆكی حكومەت و زۆربەی 
وەزیر و بەڕێوەبەرە گشتییەكان 
و پۆستە بااڵو بەرزەكان كەسانی 
الون، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت 
الوانی كوردستان بەشداری لە 
بڕیاردانی واڵتدا دەكەن

قەرزی هاوسەرگیری و قەرزی 
بچووك و سندووقی داهێنان، 
كە پڕۆژەی یەكێتیی الوانی 
دیموكراتی كوردستان و 
ڕێكخراوی ئازادیی الوان بوو لە 
پەرلەمانی كوردستان پەسند 
كراون

پڕۆژەیەكی ئامادەكراومان 
هەیە كە هەوڵمان داوە لەگەڵ 
كۆمپانیاكان بە هەماهەنگی 
و هاوكاریی یەكتر ئەنجامی 
بدەین، ئەویش ئاهەنگی 
هاوسەرگیریی بەكۆمەڵە بۆ پتر 
لە 100 بووك و زاوا

كۆچبەرانی الوانی ئێستای 
كوردستان زیاتر دانیشتووی 
پارێزگای سلێمانی و گەرمیان 
و ڕاپەڕین و پشدەرن، كە 
لەو ناوچە و شوێنانە تا 
ڕاددەیەكی زۆر گەنج بێبەشن لە 
مومارەسەكردنی ژیانی ئاسایی 
خۆیان
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بەنـــدە وەك ســـەرۆكی ئـــەو ئەنجومەنـــە هەڵبژێـــردرام، 
ڕێكخـــراوی  نێـــوان  پەیوەندیـــی  و  هەماهەنگـــی 
الوانـــی حـــزب و الیەنـــە سیاســـییەكانی كوردســـتان 
زۆر باشـــە و پەیوەندیـــی بـــاش و بەردەوامیشـــمان 
لەگـــەڵ الوانـــی جیهـــان هەیـــە و، ئەندامیـــن لـــە 
یەكێتیـــی الوانـــی جیهـــان و لـــە زۆربـــەی كۆنفڕانـــس 

و بۆنـــەكان لەگەڵیانـــدا ئامـــادە دەبیـــن.
پارتـــی  14ی  كۆنگـــرەی  دیتمـــان  وەك   *
ــدا ڕووی  ــی تێـ ــەورە و گرنگـ ــی گـ گۆڕانكارییەكـ
دا، بەتایبـــەت لـــە بەشـــداریی الوان چ پیـــاو، چ 
ـــی  ـــەو هاوچەرخ ـــۆ ئ ـــان ب ـــوە خوێندنەوەت ـــرەت، ئێ ئاف
و نوێبوونـــەوەی پارتـــی چییـــە، كـــە دەزانیـــن كۆنگـــرە 
و  ئومێـــد  نوێكردنـــەوەی  و  متمانـــە  گێڕانـــەوەی 

پیشـــاندانی ئێـــرادەی بڕیـــاردان بـــوو؟
پارتـــی  14ی  كۆنگـــرەی  ســـەركەوتنی   -
دیموكراتـــی كوردســـتان لـــە جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی 
پیـــرۆز بێـــت و پیرۆزبایـــی لـــە هەمـــوو ئـــەو هەڤااڵنـــە 
ـــدی و  ـــە ئەندامـــی كۆمیتـــەی ناوەن دەكـــەم كـــە بوون

ـــاوەڕ و متمانەمـــان  ئەندامـــی مەكتەبـــی سیاســـی، ب
بـــەوە هەیـــە كـــە ئـــەو هەڤااڵنـــە دەتوانـــن خزمـــەت بـــە 
پارتیمـــان و كۆمەاڵنـــی خەڵكـــی كوردســـتان بكـــەن، 
كۆنگـــرەی 14ی پارتـــی زۆر شـــەفاف و ئـــازاد بـــوو، 
ـــە ویســـت و تێڕوانینـــی  هـــەر ئەندامێكـــی كۆنگـــرە ب
خـــۆی دەنگـــی داوە و هەڵبژاردنێكـــی زۆر پـــاك و 
بێگـــەرد ئەنجـــام درا و ڕێژەیەكـــی بەرچـــاو لـــە الوان 
ـــدی  ـــەی ناوەن ـــۆ كۆمیت ـــان ب ـــوون و دەنگی ـــدار ب بەش
ــیش  ــی سیاسـ ــداریی الوان وەك مەكتەبـ ــا، بەشـ هێنـ
ڕێژەیەكـــی زۆر بـــەرزە و ئێمـــە باوەڕمـــان وایـــە لـــە 
قۆناغەكانـــی داهاتـــوودا كاری بـــاش دەكرێـــت و 
جووڵەیەكـــی زۆر باشـــتر لـــە نـــاو حزبـــدا دێتـــەدی، 
ئـــەو گۆڕانـــكاری و هاتنـــە پێشـــەوەی الوان لـــە 
نـــاو حزبـــدا گەرموگوڕییەكـــی زۆری بـــە ئێمـــەش 
ــرەی  ــە كۆنگـ ــیوە وەك یەكێتـــی الوان، چونكـ بەخشـ
و  نوێبوونـــەوە  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی 
پتەوبوونـــی متمانـــەی نێـــوان پارتـــی و خەڵكـــی 

ــتانە. كوردسـ

كۆنگرەی 14ی پارتی زۆر شەفاف 
و ئازاد بوو، هەر ئەندامێكی 
كۆنگرە بە ویست و تێڕوانینی 

خۆی دەنگی داوە و هەڵبژاردنێكی 
زۆر پاك و بێگەرد ئەنجام درا 
و ڕێژەیەكی بەرچاو لە الوان 

بەشدار بوون و دەنگیان بۆ 
كۆمیتەی ناوەندی هێنا
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بە درێژیی 2750 مەتر نەخشە و 
ئاراستەی ڕاكێشانی بۆڕیی نوێی 

ئاوی ئیفرازی 3 ئامادە كراوە

زیاتر لە پێنج ملیار دینار بۆ پڕۆژەی ئاوەڕۆی 
كەڵەكین تەرخان كراوە

ئەندازیار زەردەشت عەبدولخالق سەرسام
بەڕێوەبەری ئاو و ئاوەڕۆی هەولێر بۆ گواڵن:
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هۆكارەكانی الفاوەكەی پار 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە 

چەندین ساڵ بوو ئەو ڕێڕەوە 
سرووشتییانەی ئەو ناوچە 

و سنوورە ئامادەكاری و 
پاككردنەوەیان بۆ نەكرابوو

ڕێزدار سەرۆكی حكومەتی 
كوردستان ڕەزامەندیی لەسەر 12 
پۆنت داوە كە بەڕێوەبەرایەتیی 

ئاودێریی هەولێر جێبەجێی 
دەكات، كە دوو پۆنت لەوانە 

دەكەوێتە سنووری مەال ئۆمەرەوە

* ســاڵی ڕابــردوو چەندیــن زێدەڕۆیــی و هــۆكار 
دەستنیشــانكران، كــە بوونــە هــۆی الفاوەكــە، ئایــا بــۆ 
ئەمســاڵ ئامادەكارییــەكان چیــن و چیتــان هەیــە بــۆ 
نەهێشــتنی هــۆكار و و البردنــی ئــەو زێدەڕۆییانــەی 

كــە بوونەتــە هــۆكاری الفــاو؟
ســاڵی  زســتانی  و  بارانباریــن  وەرزی  لــە   -
ــە  ــە كاتــی جیاجیــادا الفــاو ل ــردوو، ســێ جــار ل ڕاب
و   2021/10/31( لــە  دا  ڕووی  هەولێــر  شــاری 
2021/12/17و 2022/1/13( كــە لــەو كاتانــەدا لــە 
ماوەیەكــی كەمــدا بــە تاوێكــی زۆر و بــە لێزمــە، 
بڕێكــی زۆر بــاران بــاری و لــە چەندیــن شــوێندا بــووە 
ــی الفــاو، الفــاوی  ــاو و ڕوودان ــی ئ هــۆی زیادبوون
یەكــەم كــە لــە ســەرووی مەال ئۆمــەر و بەرزاییەكانی 
ــۆی  ــووە ه ــرد و ب ــێ ك ــتی پ ــن دەس ــن بارانباری تاری
ئــەوەی ئاوەكــە بچێتــە ڕێــڕەوە سرووشــتییە كۆنەكانی 
و بــەرەو شــار، بەتایبەتــی بــە نــاو مــەال ئۆمــەر و 
و گونــدی  زێڕیــن  شــاری  ئاراســتەی  و  ڕێمــاس 
كــۆری و، پاشــان بــۆ كوردســتان ســتی و لەوێــش 
بــەرە و شــەقامی 150مەتــری ڕۆیشــت، لەپاشــان 
بــۆ  گەیشــتە چوارڕێیانــی بەحركــە و، لەوێشــەوە 
گردجووتیــار، پاشــان بــەرەو گەزنــە، لــەو شــوێن و 
ــاو و الفاوەكــە  ــش ئ ــە پێ ئاراســتانەدا هەرچــی كەوت
ڕایماڵــی، هۆكارەكانــی الفاوەكــەی پــار دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ئــەوەی كــە چەندیــن ســاڵ بــوو ئــەو ڕێــڕەوە 
سرووشــتییانەی ئــەو ناوچــە و ســنوورە ئامــادەكاری 
و پاككردنەوەیــان بــۆ نەكرابــوو، بۆیــە ئــەو شــوێنانەی 
لــەو ڕێڕەوانــە نزیــك بــوون، زەرەر و زیانــی زۆریــان 
ئامادەكاریــی  الفاوەكــە  دوای  بــەاڵم  بەركــەوت، 
ڕێــڕەوە  پاككردنــەوەی  بــە  دراوە  ئەنجــام  بــاش 
سرووشــتییەكان و نەهێشــتنی ئــەو هۆكارانــەی دیكــە 
ــۆ  ــە هــۆكاری الفاوەكــە، ب ــردوو بوون كــە ســاڵی ڕاب

ئــەو مەبەســتەش هەماهەنگــی و كاری هاوبــەش لــە 
ــاوەڕۆی  ــاو و ئ ــی بەڕێوەبەرایەتیــی ئ ــوان تیمەكان نێ
ژینگەپارێــزی  و  هەولێــر  ئاودێریــی  و  هەولێــر 
دراوە،  ئەنجــام  هەولێــر  شــاری  شــارەوانییەكانی 
سرووشــتییەكان،  ڕێــڕەوە  پاككردنــەوەی  لــە  جگــە 
ڕێــڕەوە  لــەو  ئاراســتەیەك  و  شــوێن  لەهــەر  ئــەوا 
سرووشــتییانە پێویســت بێــت، ســاتر دروســت كــراوە 
ئاراســتە  و  كەنــد  لەســەر  زێدەڕۆییــەك  هــەر  و 
سرووشــتییەكان هەبووبێــت، نەمانهێشــتووە. لەالیەكی 
دیكــەوە و بــۆ كار و ئامــادەكاری بــۆ ڕوونەدانــی 
الفــاو لــەو شــوێنانە و دەوروبــەری شــەقامی 150 
مەتــری، ئــەوە ڕێــزدار مســرور بارزانــی ســەرۆكی 
ــە 8  ــر ل ــڕی زیات حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان ب
ملیــار 806 ملیــۆن دینــاری تەرخــان كــرد، بەتایبەت 
بــۆ چەندیــن كار و پــڕۆژە بــۆ ئــەو كەنــد و ڕێــڕەوە 
سرووشــتییانەی ئــەو ناوچەیــە، بەتایبــەت ئــەو ڕێڕەوە 
ــە  ــە، ك ــۆكاری الفاوەك ــە ه ــە بوون ــتیانەی ك سرووش
بــۆ هــەر كەندێــك ژمارەیــەك دانــراوە، بــۆ ئــەوەی 
پێــی بناســرێنەوە، كــە ئەوانیــش كەنــدی ژمــارە )14 
و 15 و 16 و 17(ـــن، كــە هەریــەك لــەو كەندانــە 
ــە  ــد ل ــوێنێك گەیان ــە گــەڕەك و ش ــی ب زەرەر و زیان
ــادەكاری و  ــوو ئام ــردوودا، هەم ــاڵی ڕاب ــاوی س الف
پــڕۆژەكان كــە كــراوە، یــان ئێســتا لــە ژێــر ئەنجامدانــە 
ــان كاریگــەری  ــەدات، ی ــەوەی كــە الفــاو ڕوون ــۆ ئ ب
یەكێــك  كــە  بكرێتــەوە،  كــەم  الفــاو  مەترســیی  و 
دروســتكردنی  مەبەســتە  ئــەو  بــۆ  پــڕۆژەكان  لــە 
ــەوە  ــۆ كەڵەكیــن، تاوەكــو ئاوەكــە نەیەت ئاوەڕۆیەكــە ب
ســەر شــەقامی 150مەتــری و ڕێگــەی مەســیف 
ســەاڵحەدین و گەڕەكــی كەڵەكیــن، ئــەو پــڕۆژەی 
ئاوەڕۆیــەی كەڵەكیــن زیاتــر لــە پێنــج ملیــار دینــاری 
ــاوەڕۆ  ــڕۆژەی چارەســەری ئ ــراوە و پ ــان ك ــۆ تەرخ ب

پـــار بارانـــی بەلێزمـــە و كۆبوونـــەوەی ئـــاو و دروســـتبوونی الفـــاو مایـــەی زیانـــی گـــەورە بـــوون بـــۆ شـــاری 
هەولێـــر، كـــە دواتـــر دەســـت كـــرا بـــە گرتنەبـــەری كۆمەڵێـــك ڕێـــكار، بـــۆ دەستنیشـــانكردنی هـــۆكارەكان 
و الیەنـــە كەمتەرخەمـــەكان و هەڵگرتنـــی چەندیـــن هەنـــگاو، بـــۆ ڕێگەگرتـــن لـــە دووبارەبوونەوەیـــان 
لـــە ئەمســـاڵدا، ئـــەم پرســـانە بوونـــە تـــەوەری ســـەرەكیی دیـــداری گـــواڵن لەگـــەڵ ئەندازیـــار زەردەشـــت 

عەبدولخالـــق سەرســـام بەڕێوەبـــەری ئـــاو و ئـــاوەڕۆی هەولێـــر.
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)چەمرگــە( لــە ســنوورەكە هەبــوو، هــۆكاری دیكــەش 
كــە مــرۆڤ خۆیەتــی، لــەم بــارەوە ئــەوا خەڵــك لــە 
ڕێــڕەوی كەنــدەكان نزیــك ببوونــەوە بــە دروســتكردنی 
باخچــەی زێدەڕۆیــی و شــوێنی بەخێوكردنــی ئــاژەڵ 
لەوانــە  دیكــە،  كاری  چەندیــن  و  مەڕومــااڵت  و 
ــدەكان  ــاو كەن ــە ن ــەرە ل فڕێدانــی زبڵوخاشــاكی خانووب
و نــاو ئــاوەڕۆ و قەنتەرەكانــی ئــەو ســنوورە، بــەاڵم 
یــان كەمكردنــەوەی  بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی الفــاو، 
كاریگەریــی الفــاو و ڕوونەدانــی، هــەر لــە ســاڵی 
و  ئامــادەكاری  بــە  دەســت  ئێســتاكەش  و  ڕابــردوو 
گردیــش  و  پیرەبەســت  كەندەكانــی  پاككردنــەوەی 
كــراوە و، لــە هــەر شــوێنێك بەتایبەتــی لــەو كەندانــەدا 
پێویســتی بــە ســاتر كردبێــت، بۆیــان دروســت كــراوە و، 
لــە چەندیــن شــوێنی كەندەكانــدا قەنتــەرە و ئــاوەڕۆی 
لــە  نموونــە  بــۆ  كــراوە،  دروســت  بــۆ  ســندووقییان 

گەڕەكــی ڕۆشــنبیری.
ــاوەڕۆی قورســی  ــڕۆژەی ئ * هــاوكات لەگــەڵ پ
ڕێســایكلین  كارگــەی  دانانــی  لــە  بــاس  هەولێــر، 
ئــاوەڕۆی  لەگــەڵ  پڕۆژەیــە  ئــەم  ئایــا  دەكرێــت، 

بەرنامەدایــە؟  لــە  هەولێــر  قورســی 
- پــڕۆژەی ئــاوەڕۆی قورســی هەولێــر دیزاینــی بــۆ 
ــە هەشــت  ــی ب ــكای یابان ــراوە كــە ڕێكخــراوی جای ك
قۆنــاغ و بــە قــەرزی درێژخایــەن جێبەجێــی دەكات 
و كارگــەی ڕیســایكلینی لەگەڵدایــە، كــە دەكەوێتــە 
ــوڕەق  ــدی ت ــە نزیــك گون ــر ل خــوارووی شــاری هەولێ
بەشــەی  ئــەو  بــۆ  تەرخانكــراو  بودجــەی  بــڕی  و، 
كۆمپانیــای  دوو  و  دۆاڵرە  300ملیــۆن  پڕۆژەكــە 
پڕۆژەكــە  جێبەجێكردنــی  لەســەر  كێبڕكــێ  یابانــی 
دەكــەن، شــوێنی كارگــەی ڕێســایكلینەكەش ئامادەیــە 
و ســیمیش كــراوە و چــاوەڕوان دەكرێــت لــە ســەرەتای 

ســاڵی 2023 دەســت بــە جێبەجێكردنــی بكرێــت.
ســاڵی  لــە  بــاران،  ئــاوەڕۆی  بــە  ســەبارەت   *
بــە  ئــاوەڕۆكان  ئاراســتەی  كــە  دەركــەوت  ڕابــردوو 
ئەمــەش  و  گــۆڕاوە  پڕۆژەیەكــەوە  چەنــد  هــۆی 
بــووە هــۆكاری ئــەوەی كــە ســێ الفــاوی گــەورە لــە 
ــاو و  ــوە وەك بەڕێوەبەرایەتیــی ئ ــدەن، ئێ ــر ڕوو ب هەولێ
ئاوەڕۆكانــی هەولێــر، چ ڕێوشــوێنێكتان بەرامبــەر ئەو 

وەرگرتــووە؟ ســەرپێچیكارانە 
بــۆ  بــااڵ  لێژنەیەكــی  یەكــەم  الفــاوی  دوای   -
بەدواداچوونی هۆكاری الفاوەكە و دەستنیشانكردنی 
بەدواداچوونەكــە  كــە  هێنــرا،  پێــك  زێدەڕۆییــەكان 
حكومەتــی  ســەرۆكی  ڕێــزدار  شەخســی  لەالیــەن 

لــە الی بازگــەی ســەر ڕێگــەی مەســیفە، كــە زیاتــر 
ــە ڕێگــەی  ــراوە، ل ــۆ دان ــوی ب ــار و نێ ــەك ملی ــە ی ل
ئــەو ئاوەڕۆیــەوە ئــاوی ئــەو ڕێگــە و شــوێنە دەبــات 
بــۆ ئــاوەڕۆی ســندوقیی ژێــر شــەقامی 150مەتــری 
و هــەر بــەو بوجەیــەی كــە تەرخــان كــراوە، چەندیــن 
ئاوبــەر لــە ژێــر شــەقام و ڕێگەكانــی ئــەو ناوچەیــە 
بــە  تاریــن  بەرزاییەكانــی  و  مەســیف  ڕێگــەی  و 
پانیــی دوو مەتــر و نیــو دروســت دەكرێــت و، چەندیــن 
ســندوقی ئــاوەڕۆش لــەو شــوێنانەی پێویســتە بــە 
پانــی و تیــرەی گونجــاو زیــاد دەكرێــت. هەروەهــا ئــەو 
شــوێن و ڕێڕەوانــەی كــە لــە شــەقامی پیرمــام هەیــە، 
وەك ســەرووی تارین و نزیك بەســتۆرە و قوتابخانەی 
شــوێفات، ئــەوە بەڕێوەبەرایەتیــی ڕێگەوبانــی هەولێــر 
كارەكان جێبەجــێ دەكات، هــاوكات ڕێــزدار ســەرۆكی 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان ڕەزامەندیــی لەســەر 
ئاودێریــی  بەڕێوەبەرایەتیــی  كــە  داوە  پۆنــت   12
هەولێــر جێبەجێــی دەكات، كــە دوو پۆنــت لەوانــە 

ــەرەوە. ــەال ئۆم ــنووری م ــە س دەكەوێ
* بــۆ كەناڵــی كۆڕنیــش چیتــان لــە بەرنامەدایــە و 

پاككردنــەوە و ڕێكخســتنەوەی لــە چ قۆناغێكدایــە؟
- هــەر لــە دوای الفــاوی دووەم و، ئەمســاڵیش 
لەالیــەن بەڕێوەبەرایەتیــی ئاودێریــی هەولێــر و ئــاو و 
ــۆ  ــت ب ــك پێویســت بێ ــەر كارێ ــرەوە ه ــاوەڕۆی هەولێ ئ
ــەوەی  ــەت پاككردن ــان داوە، بەتایب كۆڕنیــش ئەنجامم
بــە شــێوەیەكی زۆر بــاش و ڕێكوپێــك و، ســاترەكانی 
نــۆژەن كراوەتــەوە، الیەكــی كۆڕنیــش بنچیــن كــراوە بــە 
بــەرد، تاوەكــو تێــك نەچێــت و دەرخســتەیەكیش ئامــادە 
كــراوە كــە ئــەو كەنــدەی كۆڕنیــش هەرچــی پێویســت 
بێــت، هــەر هەمــووی بــە بــەرد بنچیــن بكەیــن، تاوەكــو 

لــە تێكچــوون و داڕمــان بپارێزرێــت.
بەســت  پاككردنــەوەی  بــۆ  بەرنامەیەكتــان  * چ 
و كەندەكانــی ئــاوی بارانــی هەولێــر، بــە تایبەتــی 
پیرەبەســت و بەســتی گردیــش هەیــە، كــە ئــەم دوو 
ــردوو  ــدە هــۆكاری ســەرەكیی الفــاوی ســاڵی ڕاب كەن

ــوون؟ ب
ئامــاژە  دەبێــت  پرســیارە،  ئــەو  وەاڵمــی  بــۆ   -
بــە الفــاوی دووەم بكەیــن، كــە 2021/12/17 لــە 
ســنووری ناحیــەی دارەتــوو و گەڕەكــی ڕۆشــنبیری 
و...هتــد ڕووی دا، كــە هۆكارەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ 
بارانبارینێكــی زۆر و بــە لێزمــە و پاكنەكردنــەوەی 
تــەواو و پێویســت بــۆ هــەردوو كەندەكــەی گردیــش 
و پیرەبەســت و، شــكانی ئــەو پۆنتــەی كــە بــە نــاوی 

ئەو شوێن و ڕێڕەوانەی كە لە 
شەقامی پیرمام هەیە، وەك 
سەرووی تارین و نزیك بەستۆرە 
و قوتابخانەی شوێفات، ئەوە 
بەڕێوەبەرایەتیی ڕێگەوبانی 
هەولێر كارەكان جێبەجێ دەكات

الیەكی كۆڕنیش بنچین كراوە 
بە بەرد، تاوەكو تێك نەچێت 
و دەرخستەیەكیش ئامادە كراوە 
كە ئەو كەندەی كۆڕنیش هەرچی 
پێویست بێت، هەر هەمووی بە 
بەرد بنچین بكەین، تاوەكو لە 
تێكچوون و داڕمان بپارێزرێت

خەڵك لە ڕێڕەوی كەندەكان 
نزیك ببوونەوە بە دروستكردنی 
باخچەی زێدەڕۆیی و شوێنی 
بەخێوكردنی ئاژەڵ و مەڕومااڵت 
و فڕێدانی زبڵوخاشاكی 
خانووبەرە لە ناو كەندەكان و 
ناو ئاوەڕۆ و قەنتەرەكان

پڕۆژەی ئاوەڕۆی قورسی هەولێر 
دیزاینی بۆ كراوە كە ڕێكخراوی 
جایكای یابانی بە هەشت 
قۆناغ و بە قەرزی درێژخایەن 
جێبەجێی دەكات و كارگەی 
ڕیسایكلینی لەگەڵدایە
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هەرێمــی كوردســتانەوە بــە وردی و چــڕی پیــادە و 
چاودێــری دەكــرا، لــە ئەنجامــی ئــەو بەدواداچوونانەدا 
هــۆكار و زێدەڕۆییــەكان چییــە، دەستنیشــان كــران و 
زێدەڕۆییەكانیــش  هــۆكاری  كــە  كەســانەی  ئــەو 
بــوون، تانەیــان خرایەســەر بەپێــی ژماردنــی ئــەو بــڕە 
ــان  ــدا، ی ــە زیانەكان ــت ل ــارەی كــە پێویســتە بیژمێری پ
زێدەڕۆییەكان الببەن و چارەســەری گرفتەكان بكەن، 
هــەر هەمــوو ئــەو زێدەڕۆییانــەی لــەو بەدواداچوونــەدا 
دەستنیشــان كرابــوون، ئێســتا الدراون و چارەســەری 
پێویســتیان بــۆ كــراوە، چ ئــەوەی لــە شــاری زێڕیــن، 
ــە  ــان ل ــوو، ی ــووك هەب ــە شــەقامی كەرك ــەوەی ل چ ئ

ــت. ــەر بووبێ ــەال ئۆم ــوو و م دارەت
* كێشــەیەكی دیكــەی ئــاوەڕۆی هەولێــر، گیرانی 
مەنهۆڵــەكان و دزیــن و بردنــی ســەری مەنهۆڵەكانــە، 
ــەن و  ــەم كێشــەیە دەك ــە لەگــەڵ ئ ــا چــۆن مامەڵ ئای
هەڵمەتــی پاككردنــەوەی مەنهۆڵــەكان كــەی دەســت 

پــێ دەكــەن؟
و  چەمبــەر  خاوێنكردنــەوەی  بــە  ســەبارەت   -
مەنهۆڵــەكان، ئــەوە ڕۆژانــە هەڵمەتەكانــی پاككردنــەوە 
ــەن تیــم و كرێكارەكانــی ئێمــە ئەنجــام دەدرێــت،  لەالی
بەتایبــەت لــە 9/15ی هەمــوو ســاڵێك پاككردنــەوەی 
ئــاوەڕۆ و چەمبــەرەكان زیاتــر و چڕتــر دەبێــت، تــا 
و  بەدواداچــوون  ڕۆژانــە  زســتان  وەرزی  كۆتایــی 
پاككردنــەوەكان ئەنجــام دەدرێــت، لەالیەكــی دیكــەوە 
مەنهۆڵــەكان  ســەرە  هــەن  كەســانێك  ئێســتاش  تــا 
ــن،  ــۆ دابنی ــان ب ــت ســەری دیكەی ــە دەبێ ــەن و ئێم دەب
چونكــە ئەگــەر مەنهۆڵــەكان ســەریان نەبێــت، دەبێتــە 
هــۆكاری مەترســی بــۆ خەڵكــی پیــادە بــە تایبــەت لــە 
شــەودا، بــەاڵم ئێســتا بــە تایبەتــی لــەم ماوەیــەدا بــە 
یەكجارەكــی ڕزگارمــان بــووە لــەو دیاردەیــە، ئەمــەش 
بــەوەی ســەرە مەنهۆلــەكان بووەتــە نەڕمــادە ناتوانرێــت 
بدزرێــت، بەڵكــو لــە كاتــی بەكارهێنانــی چەكــوش یــان 
هــەر شــتێكی دیكــە ئــەوە ئــەو جــۆرە ســەرە مەنهۆاڵنــە 
دەشــكێن و ورد و خــاش دەبــن و ناتوانــن ســوودی لــێ 

وەربگــرن.
ــراز 3  ــاوی ئیف ــڕۆژەی ئ ــی پ ــوو بۆڕی ــار ب * بڕی
بگــۆڕن، ســەرۆكی حكومەتیــش زیاتــر لــە 21 ملیــار 

دینــاری بــۆ تەرخــان كــرد، ئــەوە بەچــی گەیشــت؟
هاتــووە،  بــەكار  ئیفــراز3  لــە  بۆڕییــەی  ئــەو   -
ســەردەمییانەیە بــۆ ئــاوی خواردنــەوە و لــە هەمــوو 
جــۆری  لــە  و  باشــترە  دیكــە  بۆڕییەكانــی  جــۆرە 
فایبەرگاڵســە، كــە نــە قــەوزە و نــە ژەنــگ دەگرێــت، 

بــەاڵم ناســكترە لــە جــۆرە بۆڕییەكانــی دیكــەی ئــاوی 
خواردنــەوە، هــەر بۆیــە جارجــار یــان وەك ئەمســاڵ 
چەندیــن جــار بەهــۆی ئــەو پاڵەپەســتۆیەی لــە نــاوەوە 
لەســەر بۆڕیەكــە دروســت دەبێــت، لــە نزیك وێســتگەی 
مارعــودا شــكاوە، نــەك لــە ئەنجامــی كاریگــەری، 
یــان بەركەوتــەی دەرەوە، هەروەهــا درێــژی بۆڕیــی 
پڕۆژەكــە لــە وێســتگەی ئیفــرازەوە بــۆ وێســتگەی 
مارعــۆدا و لــە مارعــۆداوە بــۆ كــۆگای گلدانــەوەی 
وێســتگەی  نزیــك  لــە  و،  كیلۆمەتــرە   31 دەواجــن 
مارعــۆدا بــە دووریــی دوو تــا ســێ كیلۆمەتــر كــە 

بــەرەو دەواجــن دەچێــت، دەشــكێت، بــۆ چاككردنــی 
ئــەو بەشــە و گۆڕینــی بۆڕیــی نێــوان مارعــۆدا و 
ســەرۆكی  ڕێــزدار  كیلۆمەتــرە،   11 كــە  دەواجــن 
حكومــەت بــڕی زیاتــر لــە 21 ملیــار دینــاری تەرخــان 
مارعــۆدا  لــە  كــە  یەكــەم  قۆناغــی  ئێســتا  كــرد، 
و  نەخشــە  بــە درێژیــی 2750 مەتــر  دەواجــن  بــۆ 
ئاراســتەی ڕاكێشــانی بۆڕییەكە لەالیان ئەندازیارانی 
ئێمــە ئامــادە كــراوە و، ئێســتا خەریكــی هەڵكەندنــی 
لــە  بۆڕییەكــەش  جــۆری  بۆڕییەكــەن،  ئاراســتەی 
واڵتــی توركیــا دروســت دەكرێــت، كــە لــە مــاددەی 
كاربــۆن ســتیلە، كــە بەرگــەی 37بــاڕ دەگرێــت، كــە 
ــی  ــە ماوەیەك ــاڕە، ل ــە 16ب ــا ب ــە پێویســتمان تەنی ئێم
كەمتــر لــە 10 ڕۆژی دیكــەدا بۆڕییــەكان دەگاتــە 

ســەر پڕۆژەكــە.
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سەرەڕای خاوەن پێداویستیی تایبەت 
بوونم، توانیم ببمە خاوەنی 29 
بڕوانامەی نێودەوڵەتی 

فاتمە شەمسەدین:

شــاری  ١99٣ی  ســاڵی  لەدایكبــووی  شەمســەدین  فاتمــە 
كەركووكــە، دوای ئــەوەی لــە خوێنــدن و چوونــە قوتابخانــە 
كاری  لــە  بەهرەكانــی  و  توانــا  دەبێــت،  ئومێــد  بــێ 
شــێوەكاری چــڕ دەكاتــەوە و، تــا ئێســتا دوو پیشــانگای 
شــەش  لــە  بەشداریشــی  كردووەتــەوە،  تایبەتــی 
پیشــانگای هاوبــەش كــردووە. دواجــار لــە تەمەنــی 
ــە سیســتەمی  ــە و ب ــەوە قوتابخان ٢6 ســاڵی دەچێت
خوێندنــی خێــرا پۆلــی شەشــی ســەرەتایی تــەواو 

دەكات.
ئــەو خاتوونــە خــاوەن ئیرادەیــە بەمجــۆرە باســی 
ژیانــی تایبەتیــی خــۆی بــۆ گۆڤــاری 
گواڵن دەكات: »هەر لە زگماكییەوە 
تایبــەت  پێداویســتیی  خــاوەن 
بــووم، بــەاڵم ئەمــە نەبــووە بــە 
لــە  بەردەوامیــم  بــۆ  بەربەســت 
ژیــان، چونكــە ژیــان پێویســتیی 
بــە ئێرادەیەكــی بەهێــز هەیــە، نــەك 
جەســتەیەكی كامــڵ. واتــە هــەر لــە 
هەمــوو  وەك  نەمتوانیــوە  منداڵییــەوە 
قوتابخانــە،  بچمــە  ئاســایی  منداڵێكــی 
ئەویــش بــە هــۆی كەمئەندامیمــەوە بــوو، كــە 
قبــووڵ  پــێ  منیــان  بەرێوەبــەرەكان  و  مامۆســتا 
نەبــوو، لــە قوتابخانــە وەرم بگــرن، ئەمــەش وای 
خۆینــدن  چێــژی  لــە  زۆر  ســااڵنێكی  كــرد 
چیرۆكــی  لێــرەوەش  بــووم،  دوور  فێربــوون  و 

شــێوەكاریم دەســتی پــێ كــرد«. 
هەڕەتــی  لــە  هــەر  كــە  نایشــارێتەوە  فاتیمــە 
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منداڵییــەوە گیــرۆدەی خــەم و پەژارەیەكــی زۆر بــووە، 
هــەر لــەو بارەیــەوە دەڵێــت: »هەرچەنــدە كاتێــك منــداڵ 
بــووم، زۆرم حــەز لــە خۆێنــدەن بــوو، زۆریــش بێــزار دەبــووم، 
كــە ڕۆژانــە مندااڵنــی هاوتەمەنــی خۆمــم بــە جلوبەرگــی 
و  قەڵــەم  داوای  بۆیــە هەمیشــە  دەبینــی،  قوتابخانــەوە 
دەفتــەرم لــە ماڵــەوە دەكــرد، ئەوانیــش بــەردەوام هاوكارییــان 
دەكــردم و لــە ماڵــەوە چەنــد پیتێكیــان فێــر كــردم، بەاڵم من 
لــە پــاڵ ئــەوەوە، وێنــەی ئاڵــوز ئاڵــۆزم دەكێشــایەوە، تا وردە 
وردە شــێوەی دەموچــاوم كێشــا، بەمــەش نەوەســتام كاتێــك 
گەیشــتمە تەمەنــی ٢6 ســاڵی گەڕامــەوە قوتابخانــە و 
ــڕی  ــاڵێك ب ــە س ــاڵم ب ــرا، دوو س ــی خێ ــە بەشــی خوێندن ل
و توانیــم بڕوانامــەی پۆلــی شەشــی ســەرەتایی بەدەســت 
بێنــم. بەشــداریی چەندیــن چاالكیــی جۆراوجــۆرم كــردووە 
و لــە زۆربــەی خولــە تواناســازییەكان بەشــدار بــووم. توانیــم 
ــی و بەشــداریی  ــی ٢9 بڕوانامــەی نێودەوڵەت ــە خاوەن ببم
تایبەتــم  و  هاوبــەش  شــێوەكاریی  پێشــانگەی  چەندیــن 
كــردووە، لــە ئێســتادا خەریكــی ئامادەكاریــم بــۆ كردنــەوەی 
پیشــانگەیەك، كــە لــە ئایندەیەكــی نزیكــدا دەیكەمــەوە«.
ئــەو خاتوونــە خۆڕســك و خــاوەن متمانەبەخۆبوونــە بــە 
ڕاشــكاوی باســی ژیانــی خــۆی دەكات و هــاوكات دەڵێــت: 
»ماوەیەكی زۆر لە كاری تابلۆ و وێنەكێشان دوور بووم، 
ئەویــش بــە هــۆی ســەرقاڵبوونم بــە كارە دەســتییەكانم، 
چونكــە لــە ڕێگــەی دروســتكردنی ئێكسســواراتەكان و 
فرۆشــتنەوەیان توانیــوم بژێــوی ژیانــی ڕۆژانــەی خــۆم تــا 

ئاســتێك دەســتەبەر بكــەم«. 
لــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارەدا كــە ئایــا لــە منداڵییــەوە زیاتــر 
تێكــڕای  وتــی: »كەســوكارم و  بــووە؟  هــاوكارت  كــێ 

ئەندامانــی خێزانەكــەم، بەتایبــەت دایــك و باوكــم هەمیشــە 
لــە پشــتی هەمــوو هەنگاوەكانــم بــوون.«

و  ئاریشــە  و  ژیــان  باســی  پەیامنێــری گــواڵن  كاتێــك 
گرفتەكانــی ســەردەمی منداڵیــی خــۆی لــێ پرســی، لــە 
وەاڵمــدا ڕاشــكاوانە وتــی: »بێگومــان گەلێــك ســەختی و 
ــە پشــت  نەهامەتیــم بینــی. تەمەنــی منداڵیــم ئیــرادەی ل
بــە  حــەز  و  كردبــووم  گۆشــەگیری  زۆر  بۆیــە  نەبــوو، 
ــەت ســەردانی خزمــان  ــی و تەنان ــی كۆمەاڵیەت تێكەڵبوون
ــۆ فاتمــە  ــووە ب ــی ب ــەوە شــتێكی كات ــەاڵم ئ ــرد«. ب نەدەك
دواتــر  كــرد،  باســی  خــۆی  وەك  شەمســەدین، چونكــە 
بەســەر ئــەو خۆكەمبینییــەدا زاڵ بــووە. هــەر لــەو بارەیــەوە 
دەڵێــت: »كــە ڕۆژ بــە ڕوژ گەورەتــر دەبــووم، وام بێــر 
دەكــردەوە كــە چیــدی گۆشــەگیری بەســە، دەبێــت مــن 
ببــم بــەو فاتمەیــە كــە بیركردنــەوەی كۆمەڵگــە بگۆڕێــت، 
ویســتم ببمــە هیوایــەك بــۆ بــێ هیــواكان، ئــەوەش وای 

كــرد، هەنگاوەكانــم بــەرەو ســەركەوتن زیاتــر بكــەم«.
ــۆ كەســانی خــاوەن پێداویســتیی وەك  دەپرســین پەیامــت ب
خــۆت چییــە؟ بــە بــێ دوودڵــی دەڵێــت: »پەیامــم بــۆ 
كەســانی خــاوەن پێداویســتیی تایبــەت ئەوەیــە، خەونــی 
جــوان و خولیایــان هەبێــت، ئامانجــی بەرزیــان هەبێــت، 
پشــوودرێژ و خــاوەن ئیــرادە بــن. لــە هەنگاوەكانیــان بــۆ 
لــە  ژیــان  وتیشــی:  نەكــەن«.  پاشەكشــە  ســەركەوتن 
ــە كۆمەڵگــە  ســووچێكدا ناوەســتێت، ئێمــەش چینێكیــن ل
و دەبێــت خۆمــان پــێ قبــووڵ بێــت، چاوەڕێــی ئــەوەش لــە 
كۆمەڵگــە بكەیــن، ئەوانیــش قبووڵمــان بكــەن، ئەگەریــش 
قبووڵیــان نەكردیــن، هــەر ئــەوە بەســە كــە ئێمــە هەوڵــی 

داوە«. خۆمــان 

فاتمـــە شەمســـەدین، خانمـــە شـــێوەكارێكی دانیشـــتووی شـــاری كەركووكـــە و لـــە پـــاڵ كارە هونەرییەكانـــی 
كاری دروومانـــی جلوبەرگیـــش دەكات و، كارە دەســـتییەكانی وەكـــو دروســـتكردنی ئێكسســـوارات خوازیـــاری 
زۆر بـــووە. وەك خـــۆی باســـی دەكات، هـــەر بـــە زگماكـــی كەمئەنـــدام بـــووە و توانـــای ڕێكردنـــی نەبـــووە. لـــە 
ـــوە شـــاراوەكی ژیانـــی خـــۆی الدەدات و، ئامـــاژە  ـــەردە لەســـەر دی دیدارێكیـــدا لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن پ

بـــەوە دەكات كـــە پێداویســـتییە تایبەتەكانـــی هەرگیـــز نەبوونەتـــە بەربەســـت بـــۆ بەردەوامـــی 
ــە  ــر لـ ــان زیاتـ ــە ژیـ ــەوە كـ ــەوە دەكاتـ ــت لـ ــا جەخـ ــان، هەروەهـ ــە ژیـ لـ

لەشـــێكی ســـاغ و ســـاخڵەم، پێویســـتی بـــە 
ـــە. ـــز هەی ـــی بەهێ ئیرادەیەك

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

هەر لە منداڵییەوە نەمتوانیوە 
وەك هەموو منداڵێكی ئاسایی 
بچمە قوتابخانە، ئەویش بە 
هۆی كەمئەندامیمەوە بوو، كە 

مامۆستا و بەرێوەبەرەكان منیان 
پێ قبووڵ نەبوو، لە قوتابخانە 

وەرم بگرن

زۆر بێزار دەبووم، كە ڕۆژانە 
مندااڵنی هاوتەمەنی خۆمم بە 

جلوبەرگی قوتابخانەوە دەبینی، 
بۆیە هەمیشە داوای قەڵەم 

و دەفتەرم لە ماڵەوە دەكرد، 
ئەوانیش بەردەوام هاوكارییان 

دەكردم و لە ماڵەوە چەند 
پیتێكیان فێر كردم
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

داوای جێبەجێكردنی پرۆسەی 
پەرەپێدان و وەبەرهێنانی 
الوان و چارەسەری كێشەی 

بێكارییان دەكرێت

پرۆســـەی پەرەپێـــدان و وەبەرهێنانـــی الوان و چارەســـەری كێشـــەی 
بێكارییـــان، یەكێـــك لـــە پرســـە ســـەرەكییەكانی نـــاو كۆمەڵگـــەی 
جیهانییـــە و كوردســـتانیش لـــەم ئاریشـــەیە بـــەدەر نییـــە. هـــەر چەنـــد 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان گرنگیـــی زۆری بـــەو پرۆســـەیە 
داوە، بووژانـــەوەی )كەرتـــی تایبـــەت و بـــازاڕی كار، بایەخـــدان بـــە 
پرۆژەكانـــی گەشـــتیاری و كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی( ســـەدان هەلـــی 
ـــكاری زۆرە  ـــژەی بێ ـــەاڵم هێشـــتا ڕێ ـــۆ الوان ڕەخســـاندووە، ب ـــان ب كاری
و بـــە هەمـــوو الیـــەك هەوڵـــی چارەســـەركردنی دەدرێـــت. لێـــرەدا پرســـیار 
ــا بـــۆ ئـــەوەی گەنجانـــی دانەمـــەزراو و بێـــكار ببنـــە  ئەوەیـــە كـــە ئایـ
ـــی  ـــژن و ڕێكارەكان ـــە بیهاوێ ـــەی ك ـــەو هەنگاوان ـــان، ئ ـــاوەن كاری خۆی خ
چارەســـەری بێكارییـــان چیـــن؟ چـــۆن دەكرێـــت وابكـــەن، كار بـــە دوای 

پســـپۆڕ و شـــارەزایاندا بگەڕێـــت، نـــەك ئـــەوان بـــە دوای كاردا بگەڕێـــن؟ 
ــیارە  ــەم پرسـ ــی ئـ ــواڵن وەاڵمـ ــاری گـ ــەی گۆڤـ ــەم ڕاپۆرتـ ــداربووانی ئـ بەشـ

هەســـتیارە دەدەنـــەوە. 
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كاروبـــاری  و  كار  وەزارەتـــی  ئامارەكانـــی  بەپێـــی 
كۆمەاڵیەتـــی، نزیكـــەی 60%ــــی خەڵكـــی هەرێمـــی 
ـــە نێـــوان ١5 بـــۆ 64 ســـاڵیدایە  كوردســـتان تەمەنیـــان ل
ـــی راپۆرتێكـــی  ـــزی كار. بەپێ ـــت هێ ـــی دەگوترێ كـــە پێ
ســـااڵنە  كوردســـتان  هەرێمـــی  روانگـــە  دەزگای 
ــە. ٣0  ــی كاری نوێیـ ــەزار هەلـ ــە 50 هـ ــتی بـ پێویسـ
هـــەن  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  كۆمپانیـــا  هـــەزار 
كـــە 4 هەزاریـــان بیانیـــن. بەپێـــی دواییـــن ئامـــاری 
ـــەیە  ـــكاری نزیكـــەی ١٢%ـ ـــژەی بێ ـــردوو، رێ ســـاڵی راب
كـــە بـــەراورد لەگـــەڵ ســـاڵی ٢0١9 نزیكـــەی ٢% 

زیادیكـــردووە.
مەســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی 
ــتەوخۆی  ــۆی راسـ ــەی گفتوگـ ــە میانـ ــتان، لـ كوردسـ
گەنجێكـــدا  وەاڵمـــی  لـــە  هاوواڵتییانـــدا،  لەگـــەڵ 
لەبـــارەی هەلـــی كارەوە، رایگەیانـــد ڕێـــژەی بێـــكاری 
لـــە هەمـــوو جیهـــان بـــە كوردستانیشـــەوە بوونـــی هەیـــە، 
بـــەاڵم لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا ڕێژەیەكـــی بەرچـــاوی 
گەنجـــان هـــەن، كـــە لـــە هـــەردوو كەرتـــی گشـــتی و 

تایبەتـــدا كار دەكـــەن.
مەرجەكانـــی  لـــە  یـــەك  كـــە  بەوەشـــدا  ئاماژەشـــی 
لـــە  بـــۆ ئەنجامدانـــی هـــەر پرۆژەیـــەك  حكومـــەت 
70%ی  دەبـــێ  كـــە  ئەوەیـــە  كوردســـتان،  هەرێمـــی 
دەســـتی كاری ناوخـــۆ بێـــت. راشـــیگەیاند كـــە كار بـــۆ 
ـــا ئەوپـــەڕی كـــەم  ئـــەوە دەكـــەن كـــە ئاســـتی بێـــكاری ت
ـــەاڵم ئەمـــە لەســـەر گەنجانیـــش دەوەســـتێت  ـــەوە، ب بكەن

ــردن. ــدا بێـــت بـــۆ كاركـ ــان تێـ كـــە ئامادەییـ
هۆشـــمەند ڕەفیـــق ئیبراهیـــم مامۆســـتایە لـــە زانكـــۆی 
ـــۆ  ـــە »ب ـــەوە دەكات ك ســـەاڵحەدین و ســـەرەتا باســـی ئ
ئـــەوەی گەنجـــان بـــە گشـــتی و دەرچووانـــی زانكـــۆكان 
بـــە تایبەتـــی ببنـــە خـــاوەن كاری خۆیـــان و ســـەرچاوەی 
ـــی  ـــە كەرت ـــان، پێویســـتە پشـــت ب ـــی خانەوادەكانی داهات
تایبـــەت لـــە پـــڕۆژە و كۆمپانیـــاكان نەبەســـتن، بـــەوەی 
چاوەڕێـــی مووچـــەی مانگانـــەی ئـــەو كۆمپانیایـــە 
ـــدن بـــن لـــە كەرتـــی  بـــن، یـــان لـــە چاوەڕوانـــی دامەزران
گشـــتی، چونكـــە لـــە ئەمـــڕۆی هەرێمـــی كوردســـتاندا 
هـــەردوو كەرتـــی گشـــتی و تایبـــەت وەك پێویســـت لـــە 
ـــكاری بەگـــەڕ  ـــەو ژمـــارە زۆرەی بێ ـــە ئ ـــدا نیی توانایان
ــاردەی بێـــكاری كـــەم بكەنـــەوە،  بخـــەن و ڕێـــژەی دیـ
بـــەر،  بـــۆ ئەمـــە دەبێـــت ڕێگـــەی ســـێیەم بگرنـــە 
ئـــەو ڕێگەیـــەش نزیكتـــرە و داهاتـــووی گەشـــترە و 
ـــەاڵم  ـــرە، ب ـــەودای كەمت ـــش م ـــە خەونەكانی گەیشـــتن ب
پێویســـتی بـــە ســـەرمایەیەكی كـــەم و ماندووبونـــی 
ـــا پشـــوودرێژی  ـــرە، هەروەه ـــر و شـــەونخوونی زیات زۆرت
و سەركێشـــی دەوێـــت، ئەویـــش كاری ئـــازادە، بـــۆ 
ئـــەوەی ببیـــت بـــە خاوەنـــكاری خـــۆت و پـــڕۆژەی 

خـــۆت، و بزنێســـی خـــۆت«. ســـەبارەت بـــە گرینگتریـــن 
هەنگاویـــش وتـــی: »دەبێـــت گەنجـــان ڕازی بـــن بـــە 
دامەزراندنـــی پـــڕۆژەی بچـــووك و مامناوەنـــدی، لـــە 
پـــڕۆژەی بەرهەمهێنـــان و  كردنـــەوەی فرۆشـــگە و 
ـــەوەش  ـــۆر، ئ ـــی هەمەج پێشكەشـــكردنی خزمەتگوزاری
ســـەرەتا پێویســـتی بـــە ماندووبوونـــە، چ لـــە ڕووی 
هزرییـــەوە بێـــت« یـــان جەســـتەیی، بۆیـــە لـــە ئەمـــڕۆی 
هەرێمـــی كوردســـتاندا تاكـــە ڕێگـــە بـــۆ كەمكردنـــەوەی 
لـــە  دووركەوتنـــەوەی گەنجانـــە  بێـــكاری،  ڕێـــژەی 
بـــە  بایەخدانـــە  بێـــكاری و  بازنـــەی  لـــە  خوالنـــەوە 
ئابووریـــی مەعریفـــی، بـــە جۆرێـــك پشـــت بـــە هـــزر و 
بیرۆكـــەی تـــازەی خۆیـــان ببەســـتن، چونكـــە هـــزری 
پـــڕۆژەی  وادەكات،  داهێنەرانـــە  بیرۆكـــەی  و  تـــازە 
وا  ئـــەوەش  بێـــت،  دایـــك  لـــە  بازرگانیـــی بچـــووك 
دەكات گەنجـــان هـــەم ببنـــە خـــاوەن پـــڕۆژەی خۆیـــان 
هەمیـــش  نەمێننـــەوە،  بێـــكاری  بازنـــەی  لـــە  و 
ــكاری  ــە بێـ ــان لـ ــی خۆیـ ــی هاوتەمەنـ ــی گەنجـ دەیانـ
ڕزگار بكـــەن و ببنـــە ســـەرچاوەی داهاتـــی دەیـــان 
خانـــەوادە، تەنانـــەت لـــە ڕێگـــەی ڕســـومات و باجـــە 
ســـەپێندراوەكانی حكومەتیشـــەوە، دەتوانـــن بەشـــدار بـــن 
لـــە بەرزركردنـــەوەی داهاتـــی گشـــتیی حكومـــەت. 
بێگومـــان حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانیش دەبێـــت 
ڕێگـــەی  لـــە  بگرێتەبـــەر  ڕوونكارتـــر  هەنـــگاوی 
وەزارەتـــی خوێندنـــی بـــااڵ و توێژنـــەوەی زانســـتیی 
هەرێمـــی كوردســـتانەوە، پێویســـتە گۆڕانـــكاری لـــە 
بـــە  بكـــەن  خوێنـــدن  سیســـتەمی  و  پڕۆگرامـــەكان 
هەماهەنگـــی لەگـــەڵ زانكـــۆ و پەیمانـــگاكان تـــا 
ـــە ســـەردەمی ئەمـــڕۆدا لەگـــەڵ  ـــەو پســـپۆڕییانەی ل ئ
بـــازاڕی كاردا ناگونجێـــن، ئـــەو بەشـــە زانســـتییانە 
دابخـــەن و بەشـــی دیكـــەی تـــازە بكەنـــەوە، هەروەهـــا 
ئـــەو بابەتانـــەی لـــە پڕۆگرامـــی خوێندنـــی بەشـــە 
زانســـتییەكان هەیـــە لـــە گشـــت قۆناغەكانـــی البرێـــن 
و بابەتـــی ســـەردەمییانە بخوێندرێـــت، بـــە جۆرێـــك 
ئابـــووری  و  پێشـــەنگكاری  و  كارســـازی  بابەتـــی 
ـــە زانســـتییەكان  ـــەش و بابەت ـــەی گشـــت ب ـــن ئاوێت زانی
ـــی حكومـــەت و  ـــر گەنجـــان چاوەڕێ ـــا چیت ـــن« ت بكرێ
ــاندنی  ــە ڕێگـــەی ڕەخسـ ــەن، لـ ــەت نەكـ كەرتـــی تایبـ
هەلـــی كار بۆیـــان، بەڵكـــو خۆیـــان هەلـــی كار بۆخۆیـــان 
و گەنجانـــی هاوتەمەنـــی خۆیـــان بڕەخســـێنن، بەمـــەش 
بەرچـــاو  پێشـــكەوتنێكی  مرۆیـــی  ســـەرمایەی 
بەخۆیـــەوە دەبینێـــت و كااڵ و خزمەتگوزارییەكانـــی ئـــەو 
پـــڕۆژە بچووكانـــە لـــە مـــاوەی چەنـــد ســـاڵێكی نزیكـــدا 
ــە  ــی لـ ــی نەتەوەیـ ــی ئابووریـ ــۆی بەهێزبوونـ ــە هـ دەبنـ
ـــووری  ـــەرەكیی ئاب ـــتوونی س ـــتان و س ـــی كوردس هەرێم

ــە«. ــەو هەرێمـ ــەربەخۆی ئـ سـ

تاكە ڕێگە بۆ كەمكردنەوەی 
ڕێژەی بێكاری، دووركەوتنەوەی 
گەنجانە لە خوالنەوە لە 
بازنەی بێكاری و بایەخدانە بە 
ئابووریی مەعریفی، بە جۆرێك 
پشت بە هزر و بیرۆكەی تازەی 
خۆیان ببەستن

لە ئەمڕۆی هەرێمی كوردستاندا 
هەردوو كەرتی گشتی و تایبەت 
وەك پێویست لە توانایاندا نییە 
ئەو ژمارە زۆرەی بێكاری بەگەڕ 
بخەن و ڕێژەی دیاردەی بێكاری 
كەم بكەنەوە

هزری تازە و بیرۆكەی 
داهێنەرانە وادەكات، پڕۆژەی 
بازرگانیی بچووك لە دایك بێت، 
ئەوەش وا دەكات گەنجان هەم 
ببنە خاوەن پڕۆژەی خۆیان و 
لە بازنەی بێكاری نەمێننەوە، 
هەمیش دەیان گەنجی 
هاوتەمەنی خۆیان لە بێكاری 
ڕزگار بكەن

تی
اڵیە
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كۆ
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ـــەوە  ـــت ل ـــە و جەخ ـــی مەدەنیی ـــەد چاالك ـــن ئەحم هەرم
دەكاتـــەوە كـــە »لـــە ڕاســـتیدا بـــۆ گەیشـــتن بـــەو 
ئامانجـــە، پێویســـتمان بـــە بوونـــی ســـتراتیژ و پانـــی 
گونجـــاو و سیســـتەمی ڕێكوپێـــك و یاســـای شـــیاو 
و هەنـــگاوی پراكتیكـــی و كەرتـــی تایبەتیـــی كارا 
و فـــراوان و ڕاســـتگۆ و بەپرەنســـیپ هەیـــە، هەمـــوو 
ئەمانـــەش بەنـــدن بـــە چەنـــد چەنـــد الیەنێكـــەوە ئەوانیـــش 
)پەرلەمان، حكومەت، دەزگای دادوەری، دەزگاكانی 
ـــی تایبـــەت، خـــودی هاوواڵتـــی(،  جێبەجێكـــردن، كەرت
ــتان ناتوانـــێ  ــان حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ بێگومـ
ــە  ــووان لـ ــوو دەرچـ ــاڵێك هەمـ ــوو سـ ــە هەمـ ــا هەتایـ تـ
هـــەر  كەواتـــە  دابمەزرێنێـــت،  حكوومـــی  كەرتـــی 
ــتە  ــەرەتا پێویسـ ــرد، سـ ــەواو كـ ــی تـ ــەك خوێندنـ قوتابیـ
ـــەاڵم  ـــت، ب ـــی هەبێ ـــاری كاركردن ـــارەزوو و بڕی خـــۆی ئ
ـــەوە،  ـــدن الی حكومـــەت بكات ـــە دامەزران ـــر ل ـــت بی نابێ
پێویســـتە هـــەوڵ بـــدات، یـــان خـــۆی ببێتـــە خاوەنـــی 
پڕۆژەیـــەك، یـــان لـــە كەرتـــی تایبـــەت كارێـــك بـــۆ خـــۆی 
بدۆزێتـــەوە. جـــا لێـــرەدا بـــوون بـــە خاوەنـــی پـــڕۆژە، 
ـــت  ـــە دەبێ ـــە، كەوات ـــك ســـەرمایە هەی ـــە بڕێ پێویســـتی ب
ــینی  ــۆ بەخشـ ــر بـ ــەم حكومـــەت هەنـــگاوی جددیتـ هـ
قـــەرز بـــۆ پـــڕۆژە بهاوێژێـــت و بودجـــەی زۆرتـــری 
بانكـــە ئەهلییەكانیـــش  بـــكات، هـــەم  بـــۆ تەرخـــان 
دەســـت بـــە بەخشـــینی قـــەرز بـــۆ پـــڕۆژە بكـــەن، بەپێـــی 
ڕێوشـــێن و مەرجـــی تایبەتـــی خۆیـــان«. هـــاوكات 
دەڵێـــت: »كارێكـــی دی كـــە پێویســـتە بكرێـــت لـــە 
هەرێمـــی كوردســـتان، پێویســـتە پەرلەمـــان و حكومـــەت 
یاســـای زۆر كارا و یەكاكـــەرەوە و بەهێـــز، بـــۆ دانانـــی 
ســـنوورێك بـــۆ دەســـتی كاری بیانـــی دابنێـــن، دەزانـــم 
ئێســـتا بڕیـــار و یاســـا لـــەم باریـــەوە هەیـــە، بـــەاڵم 
ــت،  ــێ ناكرێـ ــەت جێبەجـ ــی تایبـ ــەوە الی كەرتـ بەداخـ
ــر  ــە هەولێـ ــە لـ ــۆن ئێمـ ــە، چـ ــێ بكرایـ ــەر جێبەجـ ئەگـ
دەچینـــە ڕیســـتۆرانێك و لـــە ١0 تـــا ١5 شـــاگرد و 
كوردســـتان  هەرێمـــی  خەڵكـــی  هیچیـــان  كرێـــكار، 
نیـــن؟ لـــە كۆمپانیـــا گەورەكانیـــش بـــە هەمـــان شـــێوەیە، 
دەبێـــت ڕۆژانـــە حكومـــەت لێژنـــەی نهێنیـــی هەبێـــت و 
بچێـــت ســـەردانی ئـــەو شـــوێنانە بـــكات و بزانێـــت چەنـــد 
كارمەندیـــان بیانـــی و چەنـــدی خەڵكـــی هەرێمـــن، 
ـــد نەبێـــت دەبێـــت ســـزایەك وەهـــای بدەیـــت  ـــەوەی پابەن ئ
بـــە هیـــچ شـــێوەیە لـــە یـــادی نـــەكات. ئینجـــا پێویســـتە 
ـــادا  ـــە هەمـــوو ئەوروپ ئـــەو جـــۆرە فەرمانگەیـــەی كـــە ل
هەیـــە و نـــاوی بێـــكاران تۆمـــار دەكات و لـــە هەمـــان 
دەدات،  بـــۆ  كاریـــان  دۆزینـــەوەی  هەوڵـــی  كاتـــدا، 
دەبێـــت ئـــەم فەرمانگەیـــە لـــە هەرێمـــی كوردســـتان زۆر 
ـــۆ  زۆر كارا بێـــت و سیســـتەم و یاســـایەكی تایبەتـــی ب
دابڕێژرێـــت و بـــۆ هـــەر كەســـێكی خوازیـــاری كار، 

ــەی  ــەردەوام موتابەعـ ــەوە و بـ ــەت بكاتـ ــی تایبـ كەیسـ
بـــكات«.

ـــواری  ـــی مامۆســـتا و شـــارەزای ب ـــر توفیـــق عەل فاخی
ئابـــووری وەك هـــەزاران ئابووریناســـی دیكـــە ڕای وایـــە: 
»گەنـــج ســـەرمایەیەكی گرنگـــی كۆمەڵگەیـــە«، و 
بـــە پێویســـتی دەزانێـــت گرنگـــی بـــە خـــۆی بـــدات لـــەم 

ڕووانـــە: 
ــتی  ــازاڕ پێویسـ ــە بـ ــپۆڕییەی كـ ــەو پسـ ــدن لـ ١/خوێنـ

ــی. پێیەتـ
٢/بینینـــی خـــول و ڕاهێنـــان و مەشـــقپێكردن، واتـــا 

بەشـــداریكردن لـــەو خوالنـــە0
ـــەو  ـــكات ل ـــارەزووی ب ـــج پێویســـتە كار لەســـەر ئ ٣/گەن

ـــاری دەكات. ـــۆ خـــۆی دی كار و پیشـــەیەی كـــە ب
4/ لەســـەر توانـــا و لێهاتوویـــی خـــۆی كار بـــكات و بـــە 

بەردەوامـــی پـــەرەی پـــێ بـــدات.
ـــاری  ـــان پســـپۆڕییەی دی ـــەو بەشـــە، ی 5/ فورســـەتی ئ

ـــت.  ـــازاڕ بگونجێ ـــۆ ب ـــت ب دەكەی
ــی  ــە داهاتـ ــوون بـ ــی و ڕازیبـ ــدا بەردەوامـ ــە كۆتاییـ لـ
و  ئەزمـــوون  خـــاوەن  بـــە  دەبێـــت  پاشـــان  ســـەرەتا و 
ــدا بـــۆ ئـــەو ســـەرمایە  ــەو ئەزموونـــە خـــۆی لەخۆیـ ئـ

دەبێـــت«. 
هیشـــام عەلـــو قوچـــە فەرمانبـــەرە و ســـەبارەت بـــە 
هەمـــان پـــرس دەڵێـــت: »ئـــەو هەنگاوانـــەی گەنجانـــی 
ـــان،  ـــە خـــاوەن كاری خۆی ـــە ببن ـــكار ك دانەمـــەزراو و بێ
یەكـــەم  ئەوەیـــە كـــە گەنـــج پـــاش تەواوكردنـــی خوێندنـــی 
زانكـــو خـــۆی ببێتـــە هـــۆكاری دۆزینـــەوەی هەلـــی كار 
ـــەر  ـــە ئەگ ـــۆ نموون ـــەت، ب ـــی تایب ـــە كەرت ـــۆی ل ـــۆ خ ب
ــەواو  ــتوكاڵی تـ ــی كشـ ــە بەشـ ــۆ كـ ــی زانكـ قوتابییەكـ
كردبێـــت، دەتوانێـــت ســـەرەتا بـــە پـــڕۆژەی بچـــووك 
ببێتـــە خـــاوەن كاری خـــۆی، نابێـــت چـــاوی لـــەوە بێـــت، 
حكومـــەت دایبمەزرێنێـــت، چونكـــە ئێمـــە هەموومـــان 
دەزانیـــن كـــە دامەزرانـــدن لـــە كەرتـــی حكومـــوی ئێســـتا 
نییـــە و بارگرانییەكـــی زۆری لەســـەر حكومـــەت و 
مووچەخۆرانیـــش دەبێـــت، بۆیـــە گەنجـــە دەرچووەكـــە 
و  هـــاوكاری  بـــە  بـــدات  هـــەوڵ  خـــۆی  پێویســـتە 
پاڵپشـــتیی حكومـــەت و بەپێـــی پســـپۆڕیی خـــۆی 
بـــە پـــڕۆژەی بچـــووك كار بـــكات، یـــان لـــە كەرتـــی 
تایبـــەت و لـــە كومپانیایەكـــی كشـــتوكاڵی كارێـــك 
بـــۆ خـــۆی بدوزێتـــەوە. واتـــە ئەگـــەر هەلـــی كار لـــە 
كۆمپانیـــا، یـــان كەرتـــی تایبـــەت بـــۆی نەڕەخســـا، 
دەتوانێـــت وەكـــو دەرچوویەكـــی كشـــتوكاڵ بـــۆ خـــۆی 
پارچـــە زەوییـــەك بكاتـــە كشـــتوكاڵ و ئەمـــەش بـــۆی 
دەبێتـــە داهاتێـــك بـــۆ بژیویـــی ژیانـــی، بـــەاڵم دەبێـــت 
ئـــەو  بـــكات.  حكومەتیـــش پاڵپشـــتی و هـــاوكاری 
نموونەیـــە هەمـــوو دەرچوویەكـــی زانكـــۆ دەگرێتـــەوە«.

پێویستمان بە بوونی ستراتیژ 
و پالنی گونجاو و سیستەمی 
ڕێكوپێك و یاسای شیاو و 

هەنگاوی پراكتیكی و كەرتی 
تایبەتیی كارا و فراوان و ڕاستگۆ 

و بەپرەنسیپ هەیە

پێویستە گۆڕانكاری لە 
پڕۆگرامەكان و سیستەمی خوێندن 

بكەن بە هەماهەنگی لەگەڵ 
زانكۆ و پەیمانگاكان تا ئەو 

پسپۆڕییانەی لە سەردەمی ئەمڕۆدا 
لەگەڵ بازاڕی كاردا ناگونجێن، 
ئەو بەشە زانستییانە دابخەن و 

بەشی دیكەی تازە بكەنەوە

پێویستە پەرلەمان و حكومەت 
یاسای زۆر كارا و یەكالكەرەوە و 
بەهێز، بۆ دانانی سنوورێك بۆ 

دەستی كاری بیانی دابنێن

تی
اڵیە
مە
كۆ
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پارچەی  چوار  هەر  ئاستی  لەسەر  كەركووك  شانۆی  فیستیڤاڵی  سێیەمین  دووەم/2022  5-10/تشرینی  ڕۆژانی 
كوردستان، لە هەردوو شاری كەركووك و چەمچەماڵ بەڕێوە چوو. لەو فیستیڤاڵەدا شانۆكارانی هەر چوار پارچەی 
كوردستان و ژمارەیەك شانۆكار و ئەكادیمیانی شانۆی عیراق بەشدار بوون. ئەم فیستیڤاڵە لە الیەن وەزارەتی ڕۆشنبیری 
و الوانی حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە سااڵنە پشتیوانیی دارایی لێ دەكرێت. بەشی ڕۆشنبیری و هونەری كەركووك 
سەر بە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ڕۆشنبیری و هونەری سلێمانی، بە هەماهەنگی لەگەڵ پێشەنگانی شانۆ لە شاری 
كەركووك، ئەم فیستیڤاڵە بەڕێوە دەبەن. لە الیەن حكومەتی عیراقەوە ڕێگری لە هاتنی شانۆكارانی سێ پارچەی 
كوردستان بۆ نێو شاری كەركووك كرا. بە گوتەی شكۆ عومەر بەڕێوەبەری فیستیڤاڵ، ئامانج لەو ڕێگرییەی خرایە 
وەك  بەاڵم،  بوو،  فیستیڤاڵ  خستنی  پەك  كەركووك،  شاری  بۆ  كوردستان  پارچەی  سێ  شانۆكارانی  هاتنی  بەردەم 
بەڕێوەبەری فیستیڤاڵ گوتی »بە پشتیوانیی هەموو دڵسۆزان، بە هەموو ئەو ڕۆحیەتەی الی ئەندامانی لیژنەكانی 
فیستیڤاڵ و ڕۆحیەتی دەرەوەی فیستیڤاڵ، هەروەها ئەو پشتیوانییەی بەرپرسانی بااڵی كورد لە شارەكە دەریانبڕی، 

فیستیڤاڵ ڕێڕەوی خۆی گرت«.

دوو فیستیڤاڵ پێكەوە
ئەوەی  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  دارایی  دۆخی 
و  كەركووك  شانۆی  فیستیڤاڵی  هەردوو  خواست، 
بچن، حەمەی  بەڕێوە  پێكەوە  كەركووك  شانۆی شەقامی 
حكومەتی  لە  الوان  و  ڕۆشنبیری  وەزیری  حەمەسەعید 
هەرێمی كوردستان كە فیستیڤاڵ بە چاودێریی ئەو بەڕێوە 
بخەین،  یەك  بەهرەكان  و  توانا  ئەوەی  »بۆ  گوتی  چوو 
بكەینەوە،  كۆ  فیستیڤاڵدا  یەك  چوارچێوەی  لە  هەمووان 
بۆ ئەوەی دیمەنێكی گەورەتری هونەر لە شاری كەركووك 
یەك.«  بە  كرد  فیستیڤاڵەكەمان  هەردوو  بدەین،  پیشان 
پێكەوە  »ئەم  گوتی  فیستیڤاڵ  سەرۆكی  سەید  محەمەد 
بۆ  تەنیا  فیستیڤاڵ،  هەردوو  كردنەی  تێكەڵ  و  گرێدان 

ئەم ساڵە«. 
ئامانجی فیستیڤاڵ 

كردنی  ئاشنا  یەكدی  بە  فیستیڤاڵ  سەرەكیی  ئامانجی 
بە  تا  كوردستانە،  پارچەی  چوار  هەر  شانۆكارانی 
یەكدیدا  لەگەڵ  و شارەزایی  بن  ئاشنا  یەكدی  ئەزموونی 
بگۆڕن، لە كەشێكی كوردانە و كوردستانیانەش هەمەجۆر 
چاالكیی پەیوەست بە هونەری شانۆ لە كوردستانی مەزن 
نمایش بكەن. كەركووك و شانۆكارانی 
ئەو شارەش، چاویان لەوەیە شارەكەیان 
كورد.  شانۆی  پایتەختی  بە  ببێت 
شانۆش  هونەری  پایتەختییەی  ئەو  ژێرخانی 
یەكەمین  لە   1974 ساڵی  هەیە.  شارەكەدا  لە 
فیستیڤاڵی ڕۆشنبیریی كورد لە بەغدا، كەركووك لەسەر 
بردەوە.  شانۆی  خەاڵتی  كوردستان،  باشووری  ئاستی 
كە  كوردستان  باشووری  لە  كورد  ئەكادیمیانی  یەكەمین 
شانۆكارانی  وەرگرت،  شانۆ  لە  دكتۆرایان  بڕوانامەی 
كەركووك بوون. شانۆكارانی ئەم شارە تین و تەوژمیان بە 
شانۆی شارەكانی دیكەی باشووری كوردستانیش داوە. لە 

دژوارترین هەلومەرجدا كە داگیركەر ڕێی بە هیچ جۆرە 
دوایین چارەكی سەدەی  لە  نەداوە،  كورد  چاالكییەكی 
بیستەم تا ڕووخانی ڕژێمی سەدام )2003(، هونەری 
شانۆ لەو شارەدا خامۆش نەبووە. ئێستاش فیستیڤاڵی 
شانۆی كەركووك و فیستیڤاڵی شانۆی شەقام لە شاری 
شانۆی  سااڵنە  و  هونەر  هەوارێكی  بە  بوون  كەركووك 

هەر چوار پارچەی كوردستان لە ئامێز دەگرن.
هەردوو وەزیر چییان گوت؟ 

سەنتەری  هۆڵی  گەورە  لە  دووەم  5/تشرینی  ڕۆژی 
گەورەترین  و  هونەر  قەاڵی  لە  كەركووك،  ڕۆشنبیریی 
بوونی  ئامادە  بە  شارەكەدا،  لە  هونەر  تەالری 

جەماوەرێكی زۆری هونەر دۆست و هەردوو وەزیری 
ڕۆشنبیریی هەرێمی كوردستان و عیراقی فیدراڵ، 
بەڕێوە  فیستیڤاڵ  كردنی  پێ  دەست  ڕێوڕەسمی 
و  ڕۆشنبیری  وەزیری  حەمەسەعید  حەمەی  چوو. 

الوان لە حكومەتی كوردستان لەو ڕێوڕەسمەدا گوتی 
سەرۆكی  جێگری  و  سەرۆك  »ساڵوی 

كوردستانتان  هەرێمی  حكومەتی 
چاوەڕوانین  ئێمە  ڕادەگەیەنم.  پێ 
كەركووك  شانۆی  فیستیڤاڵی 
و  هاوكاری  بۆ  دەروازەیەك  ببێتە 
هەردوو  نێوان  لە  هاوبەش  كاری 
الوانی  و  ڕۆشنبیری  وەزارەتی 
و  ڕۆشنبیری  وەزارەتی  و  هەرێم 
گەشت و شوێنەوار لە حكومەتی 
ڕۆشنبیریی  وەزیری  فیدراڵ.« 
لە  »شانۆ  گوتی  كوردستان 
و  دەبەخشێت  چێژ  كاتدا  یەك 
دەكات.«  پێشكەش  مەعریفە 
وەزیر جەختی كردەوە »ئێمە لە 

ئا/ تاریق كارێزی
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پشتیوانی كردنی ئەم فیستیڤاڵە بەردەوام دەبین.« ئەحمەد 
لە  شوێنەوار  و  و گەشت  ڕۆشنبیری  وەزیری  ئەلفەككاك 
حكومەتی فیدراڵی عیراق لە وتەیەكدا گوتی »هەرچەندە 
ژن و منداڵەكانم زمانی شیرینی كوردی دەزانن، مخابن كە 
من نایزانم.« وەزیری ڕۆشنبیریی عیراق خەڵكی مووسڵە، 
بە عەرەبی لە درێژەی وتەكەیدا گوتی »كەركووك شاری 
نێوان  خۆشەویستیی  بە  خۆی  باڵی  هەردوو  برایەتییە، 
هەمەڕەنگییەش  و  فرەیی  ئەم  ڕسكاندووە.  پێكهاتەكانی 
عیراق  ڕۆشنبیریی  وەزیری  الوازی.«  نەك  تینە  و  هێز 
ڕۆشنبیری  وەزیری  خۆم  برای  »لەگەڵ  گوت  ئەوەشی 
لە حكومەتی هەرێم پێكەوە بە یەك بەرنامە كار دەكەین و 
پشتیوانی لە چاالكیی وێژە و هونەر و كولتوور و شوێنەوار 

لە پارێزگاكاندا دەكەین«. 
نمایشەكان

شانۆی  و  هۆڵ  شانۆی  تەوەری  دوو  بەسەر  فیستیڤاڵ 
شەقامدا دابەش بووبوو. لە شانۆی هۆڵدا ئەم نمایشانەی 

دادێن، پێشكەش كران:
باشووری  لە  نمایش  دوو  دووەم  6/تشرینی  -ڕۆژی 
تەرمەكی(  )هۆشێن  و  هەنگوین(  و  )كاس  كوردستانەوە 

پێشكەش كران.
ڕۆژهەاڵتی  لە  نمایش  دوو  دووەم  7/تشرینی  -ڕۆژی 
كوردستانەوە )شەوكوێر( و )چیای سیپان( پێشكەش كران.

ڕۆژاوای  لە  نمایش  دوو  دووەم  8/تشرینی  -ڕۆژی 
كوردستانەوە )ئایا كەسێكت كوشتووە؟( و )ببوورین مەم و 

زین( پێشكەش كران.
باكووری  لە  نمایش  دوو  دووەم  9/تشرینی  -ڕۆژی 
لەكی(  )بووكا  و  جەنگێ(  )چیرۆكەكە  كوردستانەوە 

پێشكەش كران.
-ڕۆژی 10/تشرینی دووەم نمایشی )كلیل( لە الیەن تیپی 

نواندنی نیشتیمان لە بەغداوە، پێشكەش كرا.
نمایشەكانی شانۆی شەقامیش بریتی بوون لە:

هەر  كفرییەوە  شانۆی  لە الیەن گرووپی  )میتا(  نمایشی 
سلێمانییەوە  لە  كرا.  پێشكەش  فیستیڤاڵ  ڕۆژی  شەش 
دوو نمایشی )پارانۆیا( بە زمانی عەرەبی و )ژن، ژیان، 
ئازادی( لە الیەن گرووپی )یاران بێ دەنگ دامەنیشن(ـەوە 
بە زمانی كوردی لە ڕۆژانی فیستیڤاڵ پێشكەش كران. 
)دێوی  نمایشی  هەردوو  كوردستانیشەوە  ڕۆژهەاڵتی  لە 
چرای جادوو( و )تیك تاك( پێشكەش كران. لە ڕۆژاوای 
بابلەوە  لە  یەكگرتوو(،  )كەرانی  نمایشی  كوردستانەوە 
نمایشی )هاوواڵتی(، لە بەغداوە نمایشی )كۆكایین( و لە 

هەولێریشەوە نمایشی )ژەهر و هەنگوین( پێشكەش كران.
خەاڵتەكانی فیستیڤاڵ

بە  هۆڵی  شانۆی  خەاڵتەكانی  زۆرترین  دادوەر  لیژنەی 
خەاڵتەكانی  زۆرترین  و  كوردستان  باكووری  نمایشەكانی 
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كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  نمایشەكانی  بە  شەقامی  شانۆی 
لە  شانۆ  هونەری  مامۆستایانی  و  ئەكادیمی  بەخشی. 
زانكۆكان لەوەدا كۆك بوون، كە ئەو بەرهەمەی شانۆكارانی 
بەرزی  ئاستی  لە  كرد،  پێشكەشیان  كوردستان  باكووری 
شانۆكارانی  كرد  ئەوەیان  پێشبینیی  ئەوان  بوو.  جیهاندا 
باكووری كوردستان شێرە بەشی خەاڵتەكانی شانۆی هۆڵ 
ببەنەوە. هەر واش دەرچوو. پسپۆرانی شانۆی شەقامیش 
ڕۆژهەاڵتیش  شانۆكارانی  دەكرد،  ئەوەیان  پێشبینیی 
زۆرترین خەاڵتەكانی شانۆی شەقام ببەنەوە، ئەمەشیان بە 

بڕیاری لیژنەی دادوەر هەر وا دەرچوو. 
بە بڕیاری لیژنەی دادوەر خەاڵتەكانی شانۆی شەقام بەم 
)نازیلە  بۆ  كچ  ئەكتەری  باشترین  خەاڵتی  بوون.  جۆرە 
باشترین  خەاڵتی  كوردستانەوە،  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەمینی( 
ڕۆژهەاڵتی  لە  ڕەزایی(  )هاوڕێ  بۆ  كوڕ  ئەكتەری 
)نازیلە  بۆ  دەرهێنەر  باشترین  خەاڵتی  كوردستانەوە، 
جۆرە  بەم  كوردستانەوە.  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەمینی( 
خەاڵتەكانی  نیوەی  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  شانۆكارانی 
بە  نمایش  باشترین  خەاڵتی  بردەوە.  شەقامیان  شانۆی 
لە  زەواهیری  مستەفا  دەرهێنانی  لە  )پارانۆیا(  شانۆیی 
بە  شانۆیی  بیرۆكەی  باشترین  خەاڵتی  درا.  سلێمانییەوە 
نمایشی )میتا( لە شاری كفرییەوە درا. خەاڵتی باشترین 
نمایشی بە كۆمەڵ بە نمایشی )یاران بێ دەنگ دامەنیشن( 

لە سلێمانییەوە درا. خەاڵتی هاندان بۆ شانۆ بە )كێ 
دەبێتە داوەرمان( لە هەڵەبجەوە درا.

نیوەی  كوردستانیش  باكووری  شانۆكارانی 
بردەوە.  هۆڵیان  شانۆی  خەاڵتەكانی 
بردەوە،  شانۆیان  خەاڵتەكانی  ئەوانەی 
باشترین  خەاڵتی  بوون.  جۆرە  بەم 
مەتین  میرزا  بە  دەرهێنەر 
)بووكا  شانۆیی  دەرهێنەری 

لەكێ( لە باكووری كوردستانەوە درا. خەاڵتی باشترین 
ئەكتەری كچ بە پێڵدا باڵ لە شانۆیی )بووكا لەكێ( 
لە باكووری كوردستانەوە درا. خەاڵتی باشترین بەرهەم 
بە شانۆیی )بووكا لەكێ( لە باكووری كوردستانەوە درا. 
نمایشی )بووكا لەكێ( كە لە باكووری كوردستانەوە هات 
بوو، بینەران و پسپۆرانی شانۆی سەرسام كرد، كۆمەڵێك 
هەڵگری بڕوانامەی دكتۆرا لە شانۆ كە لە زانكۆكانی 
عیراقەوە هات بوون، ئەو نمایشەیان بە جیهانی پەسن دا. 
كوردییان  شانۆی  لەكێ(  )بووكا  شانۆیی  شانۆكارانی 
ببێتە  گەیاندە ئاستی جیهانی. ئەم ستانداردەش دەبێت 
خاڵی كار كردن لە الی تێكڕای شانۆكارانی هەر چوار 
وانە  وەك  ئەوەیە  هی  نمایشە  ئەو  كوردستان.  پارچەی 
لە تێكڕای بەشەكانی شانۆ لە كۆلیژ و پەیمانگاكانی 

هونەری جواندا بخوێندرێت. 
بەنگین(  بە )رەسووڵ  ئەكتەری كوڕ  باشترین  خەاڵتی 
لە شانۆیی شەوكوێر لە ڕۆژهەاڵتی كوردستانەوە درا. 
لە  ئەحمەد  سەرحان  بە  سینۆگرافیا  باشترین  خەاڵتی 
شانۆیی )هۆشێن تەرمەكی( لە دهۆكەوە درا. خەاڵتی 
شانۆكاری ئاییندە بە بەرهەم ئەحمەد لە كەركووكەوە درا.
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خانمـــە هونەرمەنـــدی ناســـراوی میســـری )ســـومەیە ئەلخەشـــاب( لـــە 
ـــاردووە،  ـــاراوە ن ـــەر« پەیامێكـــی ش ـــە »تویت ـــەوە ل ـــی خۆی ڕێگـــەی ئەكاونت

بـــە بـــێ ئـــەوەی مانـــای پەیامەكـــەی ڕوون بكاتـــەوە، بـــەاڵم چاودێـــران 
ـــەو شـــتەی كـــە ئاراســـتەی شـــیرین عەبدولوەهـــاب و  ـــان بەســـتەوە ب پەیامەكەی

ــر. ــان بـــۆ یەكتـ ــارە گەڕانەوەیـ ــام حەبیـــب بێـــت، دوای دووبـ حوسـ
دوای  نووســـیویەتی:  تویتـــەر  لـــە  ڕێگـــەی هەژمارەكەیـــەوە  لـــە  ســـومەیا 

ـــن  ـــا نەبی ـــن، مەگـــەر دڵنی ـــچ كەســـێك نابی ـــە هاوســـۆزی هی خۆشەویســـتەكەم ئێم
لـــەوەی كـــە هاوســـۆزی خـــۆی لەگـــەڵ خۆیدایـــە، چونكـــە ئێمـــە زۆر بـــۆ 

بێهودەیـــی ناســـووتێنین.
كۆمێنتـــەكان لەســـەری ڕژان و كەســـێك دەڵێـــت: »مەبەســـتت شـــیرین و 

ــیرین زۆر زەرەرمەنـــد بـــوو، مـــن  حســـامە، بێگومـــان ڕاشـــكاوانە بڵێـــم شـ
ــووم«. ــۆك بـ ــی شـ تووشـ

لەبـــارەی  ســـومەیە  دیمانەیەكـــدا  لـــە  دیكـــەوە  لەالیەكـــی 
هاوســـەرگیرییەكانی گوتـــی: »لـــە تەمەنـــی 24 ســـاڵیدا بـــووە، 
بـــواری  دەرەوەی  گەنجێكـــی  لەگـــەڵ  هاوســـەرگیریم  كاتێـــك 
هونـــەری كـــرد، كـــە چیرۆكێكـــی خۆشەویســـتی هاوبەشـــی نەبـــووە، 
بـــەاڵم هاوســـەرگیری لەگەڵـــدا كـــردووە، چونكـــە خێزانەكـــەی 
دەیانویســـت، بـــەاڵم جیابووینـــەوە چونكـــە مێردەكـــەم لـــە هەنـــگاوە 

نەبـــوو«. ڕازی  هونەرییەكانـــم 
ـــە هاوســـەرگیریی دووەمـــی ســـومەیە ئەلخەشـــاب لەگـــەڵ  ســـەبارەت ب
لەگەڵـــدا  هاوســـەرگیریی  نهێنـــی  بـــە  كـــە  عـــەرەب  بازرگانێكـــی 
ـــەوەی خســـتۆتەڕوو كـــە كەســـوكاری هـــەردووال  ـــی ئ ـــە ڕوون كـــردووە، ب
ئـــاگاداری هەمـــوو شـــتێكن، ئەمـــەش پاســـاو بـــۆ ئاشـــكرانەكردنی ئـــەو 
بابەتـــە دەهێنێتـــەوە كـــە ئـــەو بازرگانـــە دەیـــكات، نـــەك وەك ناوبانـــگ، 
جیابوونەوەكـــەی بـــۆ ئـــارەزووی هاوســـەرەكەی دەگەڕێتـــەوە كـــە 

داوای دەكـــرد لـــە هونـــەر دوور بكەوێتـــەوە.
ئەلخەشـــاب باســـی لـــە هـــۆكاری جیابوونـــەوەی لـــە ئەحمـــەد 
ســـەعد كـــرد و ڕایگەیانـــد: »ئـــەو ڕەتیكردووەتـــەوە گەشـــتی 
لـــە  یەكێـــك  ســـەركەوتنی  دوای  و،  بـــكات  واڵت  دەرەوەی 
ــادە  گۆرانییەكانـــی، خـــۆی بـــۆ گەشـــتێكی هونـــەری ئامـ
كـــرد، بـــەاڵم هاوســـەرەكەی ڕەتـــی كـــردەوە، هەرچەنـــدە 
ــتووە بـــۆ  هەمـــوو شـــتێكی بـــە ڕێكوپێكـــی جێهێشـ
ئـــەوەی لەگەڵـــی بـــژی، بـــەاڵم ئـــەو كەســـێكە 

ــت«. ــكار دەزانێـ ــە خزمەتـ ــەی بـ ــە ژنەكـ كـ

سومەیە پەیامێكی 
شاراوەی راگەیاند
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و  جوانی  بە  ئەمریكی  ئەكتەری  خانمە  فۆكس  مێگان 
بچووكدا  تەمەنێكی  لە  ئەو  دەركردووە،  ناوبانگی  سەرنجڕاكێشی 
كەسایەتییەكەی  نواندنەوە،  جیهانی  ناو  بچێتە  ویستویەتی 
پێناكەنێت. و  ناكات  زەردەخەنە  بەهێزە،  و  جیاكراوە 
شێوەی  نایەوێت  و  نییە  وێنە  لە  حەزی  كە  ناسراوە  بەوە  میگان 
ڕەت  تەقلیدی  مۆدێلی  بیرۆكەی  ئەو  بگۆڕێت،  خۆی 

و  بكەن  بەهێزی  بە  هەست  دەدات  كچان  هانی  و  كردەوە 
بزانن. باشترینیان  بە  ئەوەی  بۆ  بكەن،  شەڕ  و  بن  زیرەك 
و  دایك  كە  بوو  تەمەنی سێ ساڵ  هێشتا  مێگان فۆكس 
باوكی جیا بوونەوە، دایكی دووبارە هاوسەرگیری كردەوە 
هاوسەرەكەی  باوكی  ماڵی  لە  خوشكەكەی  لەگەڵ  و 
توندی  پەروەردەیەكی  مێگان  ژیاون،  تۆناچیۆ،  )تۆنی 
وەرگرتووە و لە قوتابخانەیەكی كاسۆلیكی خوێندوویەتی، 
خێزانەكەی ڕێگەیان نەدەدا هاوڕێیەتی هیچ كەس بكات 

و هاوڕێكانی بانگهێشتی ماڵەكە بكات، لەگەڵ 
پارەی  كاتەی  ئەو  تا  مایەوە  خێزانەكەی 

بتوانێت  ئەوەی  بۆ  كردەوە،  كۆ  پێویستی 
بژێوی ژیانی خۆی دابین بكات، مێگان 
لە قوتابخانەكەیدا تووشی قسەی ناشرین 
دەخوارد،  خواردنی  حەمامدا  لە  بوو، 

هاوڕێیەتی كوڕانی پێ باشترە لە كچان 
دوژمنكارانەی  كەسایەتییەكی  هەمیشە  و 

هەیە. هاوڕێی  كچە  یەك  تەنیا  و  هەبووە 
سیمای  و  مندااڵنە  ڕوخسارێكی  مێگان 
هەمووان  كرد  وای  ئەمەش  هەبوو،  بچووكی 

بەاڵم  منداڵە،  هێشتا  كە  بیربكەنەوە  وا 
بۆیە  دەكرد،  بێزاری  زۆر  بابەتەكە 
نەشتەرگەریی  ژمارەیەك  دا  بڕیاری 
جوانكاری ئەنجام بدات، بەمەبەستی 
سیماكانی  سەر  خستنە  تیشك 
دەموچاوی، ژمارەیەك نەشتەرگەریی 

سەركەوتووی ئەنجام دا، كە یارمەتیی 
وێنەكانی  ئەگەر  بەاڵم  كارەدا،  لەو  دا 

پێش و دوای نەشتەرگەری جوانكاری بەراورد 
ناكەیت. گەورە  جیاوازییەكی  بە  هەست  بكەیت، 

كە  دەكات  ئاشكرا  ئەوەش  فۆكس  مێگان 
كە  بووە  حاڵەتێك  تووشی  دایكبوونی  لە  لەكاتی 
پەنجەی  تێیدا  كە  كورت،  پەنجەی  دەوترێت  پێی 
گەورەن. نینۆكەكانی  و  دەردەكەون  كورت  گەورەی 

مێگان فۆكس ناوبەناو خوێنی 
دەزگیرانەكەی دەخواردەوە
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مۆندیالی)2022(ی قەتەر 
دەستی پێ كرد

ـــە ڕێوڕەســـمی   ـــێ كـــرد، ل ـــەر دەســـتی پ ـــی قەت ـــە واڵت ـــی )2022( ل دوێنـــێ یەكشـــەممە مۆندیال
مۆندیالەكـــەدا چەندیـــن كەســـایەتیی وەرزشـــی و ســـەرۆكی واڵتـــان و شانشـــین و یاریزانـــە 

ئەســـتێرەكانی جیهـــان و ڕێژەیەكـــی بەرچـــاو لـــە هانـــدەران بەشـــدار بـــوون.

ڕێبین ڕەمزی- نێردراوی گواڵن بۆ قەتەر
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ئینڤانتینـــۆی ســـەرۆكی فیفـــا  لـــە میانـــی كۆنگـــرە 
ــدەران  ــتەی هانـ ــی ئاراسـ ــییەكەدا داوایەکـ ڕۆژنامەنووسـ
کـــرد و لـــەم بارەیـــەوە گوتـــی: دەمەوێـــت ڕاشـــكاوانە 
پێتـــان ڕابگەیەنـــم كـــە خـــۆم وەکـــو هاندەرێـــک  هەمیشـــە 
ـــم  ـــک  دەبین ـــەم کاتێ ـــە توڕەییەکـــی زۆر دەک ـــت ب هەس
كـــە ناوبژیـــوان هەڵـــە دەکات یـــان ئـــەو كاتـــەی لەگـــەڵ 
لێـــرەدا  بۆیـــە   ، هاوڕانابیـــن  ناوبژیـــوان  بریارەکانـــی 
دووپاتـــی دەكەمـــەوە كـــە  داواکارم هانـــدەر بـــۆ یـــەک 
چرکـــەش بێـــت لـــە نێـــو یاریـــگا خـــۆی لـــە شـــوێنی 
هانـــدەر  هـــەزار   )٨0( كاتێـــك   دابنێـــت،  ناوبژیـــوان 
ئامـــادەی یارییەكـــە دەبێـــت، یـــان كـــە بـــە ملیۆنـــان كـــەس 
لـــە جیهانـــدا لـــە ڕێگـــەی كەناڵەكانـــی ڕاگەیانـــدن و 
دەبێـــت  و  دەکـــەن  یارییەکـــە  ســـەیری  تیڤییـــەكان 
بڕیارێکـــی یەکالکـــەرەوە بـــدات، کـــە ئـــەم بڕیـــارە خـــۆی 
ــەر واڵتێـــک  ــاوی لەسـ ــی بەرچـ ــدا کاریگەریـ ــە خۆیـ لـ

دەبێـــت.
جێگـــەی باســـە لـــە مۆندیالەكـــەی قەتـــەردا، )١2٩( 

ــەرۆكی  ــۆ سـ ــال، ئینڤانتینـ ــتپێكی مۆندیـ ــە دەسـ ــەر لـ بـ
یاوەریـــی  بـــە  ڕۆژنامەنووســـی  كۆنگرەیەكـــی  فیفـــا 
و  فیفـــا  ناوبژیوانانـــی  لیژنـــەی  ســـەرۆكی  كۆلینـــا 

ســـازكرد. فیفـــا  ناوبژیوانـــی  بەڕێوەبـــەری  بۆســـكا 
لـــەم كۆنگرەیـــەدا ئینڤانتینـــۆ پاڵپشـــتیی خـــۆی بـــۆ 
ناوبژیوانـــان دووپـــات كـــردەوەو ستایشـــی خۆڕاگریـــی ئـــەو 
ناوبژیوانانـــەی لەژێـــر فشـــار كـــرد و گوتـــی: ژمـــارەی 
ســـەرجەم ناوبژیوانـــان لـــەم مۆندیالـــەدا )١2٩( یـــە، بـــە 
شـــێوەیەكی پرۆفیشـــنااڵنە کاردەکـــەن و بەشـــێوازێکی  
ڕێـــك و پێـــك وسەرســـوڕهێنەر هەڵســـوكەوت و مامەڵـــە 
دەکـــەن، ناوبـــراو لـــە درێـــژەی قســـەكانیدا ئامـــاژەی 
ـــی  ـــا )تیپ ـــە تەنی ـــۆ ئێم ـــەکان ب ـــە  ناوبژیوان ـــرد ك ـــەوە ك ب
یەکـــەم( نیـــن، بەڵکـــو )یەکـــەم تیـــم(ە و گرنگتریـــن 
هەڵبـــژاردەی مۆندیالـــە، چونکـــە الی هەمـــوو وەرزشـــوان 
و وەرزشدۆســـتان ڕوون و ئاشـــكرایە كـــە مۆندیـــال  بەبـــێ  
ـــەو  ـــوون و گرنگییەكـــی نیی ـــچ ب ـــوان هی ـــی ناوبژی هەبوون

ســـەركەوتوو نابێـــت.
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ـــەن،  ـــوە دەب ـــەکان بەڕێ ـــە )٦( کیشـــوەر یاریی ـــوان ل ناوبژی
ـــو  ـــە نێ ـــرەت ل ـــی ئاف ـــەم جاریشـــە  )٦( ناوبژیوان ـــۆ یەك ب

ئـــەو ژمارەیـــە بەشـــداری دەكـــەن.
هـــەر ســـەبارەت بـــە ناوبژیوانانیـــش ئیڤانتینـــۆ جەختـــی 
ناوبژیوانـــان  ئامادەکارییەکانـــی  كـــە   كـــردەوە  لـــەوە 
لـــە ئاســـتێکی بـــەرزدا بـــوو، بۆیـــە  دەبێـــت ڕێـــز لـــە 

بگریـــن. ناوبژیوانـــان و کارەکانیـــان 
دوای ئەویـــش، کۆلینـــا  كـــە ســـەرۆکی ناوبژیوانانـــە لـــە 
فیفـــا لـــە وتەیەكـــدا ئامـــاژەی بـــەوە كـــرد كـــە داوایـــان لـــە 
ــەن  ــان بکـ ــە یاریزانـ ــزگاری لـ ــردووە پارێـ ــان کـ ناوبژیوانـ
و نابێـــت بەرانبـــەر کـــەم بکرێتـــەوە و ناوبژیوانـــەکان 
ڕادەوســـتن،  یاریزانانـــە  ئـــەو   بەرانبـــەر  بەتونـــدی 
ــە  ــزا دەدەن و ڕێگـ ــی سـ ــی لێدانـ ــی وەرگرتنـ ــە هەوڵـ کـ
بەناڕەزایـــی نادرێـــت و هـــەر وەســـتانێکی یـــاری بەهـــۆی 
پێـــکان یاخـــود گۆڵکـــردن و ئاهەنگگێـــڕان کاتەکـــە 

بەکاتـــی زیادکـــراو قەرەبـــوو دەکرێتـــەوە.
کۆلینـــا بـــە ئامادەبووانـــی گـــوت:: ســـەردانی ســـەرجەم 
هەڵبژاردەکانـــی بەشـــداربووم کـــرد بـــۆ شـــیکردنەوەی 
چەنـــد بابەتێکـــی گرنـــگ، بۆیـــە جەخـــت دەكەمـــەوە كـــە 
ـــەکان  ـــەوەی هەڵ ـــۆ کەمکردن ـــار یەکالکـــەرەوە دەبێـــت ب ڤ
و ناوبژیـــوان پێویســـتی بـــە )٨0( چرکـــە هەیـــە لـــە کاتـــی 
ســـەیرکردنی ڤـــار و بڕیـــاردان و ئـــەو گفتوگۆیـــەی نێـــوان 

ـــار ئاشـــکرا ناکرێـــت. ـــان و ژووری ڤ ناوبژیوان

ـــان  ـــە یاریزان ـــزگاری ل ـــا پارێ ـــیال میدی ـــە سۆش ـــا ل  فیف
دەکات 

یەکێتیـــی تۆپـــی پێـــی نێودەوڵەتـــی )فیفـــا( و ڕێکخراوی 
یاریزانـــە پیشـــەگەرەکانی جیهـــان )فیفـــا پـــرۆ( پـــرۆژەی 
ـــد لـــە سۆشـــیال میدیـــا  ـــان ڕاگەیان پاراســـتنی یاریزانەکان

بـــۆ ئـــەوەی تووشـــی ڕەگەزپەرســـتی نەبـــن.
ســـەرجەم   )smps( سیســـتەمی  ڕێگـــەی  لـــە 

یاریزانەکانـــی بەشـــداربوو لـــە مۆندیـــال دەتوانـــن ڕێگـــری 
لـــە ڕەگەزپەرســـتی بکـــەن و پارێـــزگاری لـــە خۆیـــان و 

هاندەرەکانیـــان بکـــەن.
ســـەبارەت بـــەم سیســـتەمە ولیـــان یاریزانـــی پێشـــووی 
هەڵبـــژاردەی بەرازیـــل خۆشـــحاڵیی خـــۆی بـــۆ ئـــەو 
ــتەمە دەربـــڕی و گوتـــی: خـــۆم تووشـــی گرفـــت  سیسـ
ـــە ڕێگـــەی هەڕەشـــە  ـــووم ل ـــل ب ـــە بەرازی ـــووم کاتێـــک ل ب
لێکـــردن لـــە خـــۆم و خانەوادەکـــەم، بۆیـــە بەناچـــاری 
بەرازیلـــم جێهێشـــت و ڕووم لـــە ئینگلتـــەرە کـــرد، بۆیـــە 
ئـــەم  چاوەڕوانیـــی  و  دەکـــەم  فیفـــا  لـــە  پشـــتگیری 
ـــەم  ـــد ئ ـــا چەن ـــم ت ـــەوەی بزان ـــۆ ئ ـــم، ب خزمەتگوزارییـــە دەب

ــەوە. ــەم دەکاتـ ــە کـ دیاردەیـ

 ئەمڕۆ سێ یاری ئەنجام دەدرێن
وا بڕیـــارە ئەمـــڕۆ دووشـــەممە ســـێ یـــاری لـــە جامـــی 
ــە  ــوارە لـ ــر )٤(ی ئێـ ــن، کاتژمێـ ــام بدرێـ ــی ئەنجـ جیهانـ
ـــەرە و  ـــژاردەی )ئینگلت ـــە هـــەردوو هەڵب یاریگـــەی خەلیف
ئێـــران( ڕووبـــەڕووی یەکتـــر دەبنـــەوە و لـــە کاتژمێـــر)٧(ی 
ـــژاردەی  ـــە یاریگـــەی )ســـومامە( هـــەردوو هەڵب ـــوارە ل ئێ
)ســـەنیگال و هۆڵەنـــدە( ڕووبـــەڕووی یەکتردەبنـــەوە و 
ــەد  ــەی )ئەحمـ ــە یاریگـ ــەو لـ ــر )١0(ی شـ ــە کاتژمێـ لـ
ـــز(  ـــن عەلـــی( هـــەردوو هەڵبـــژاردەی )ئەمەریـــکا و وێل ب

یـــاری دەكـــەن.

 ڕۆناڵدۆ بۆ مۆندیال ئامادەیە
ــال  ــتیانۆ ڕۆناڵـــدۆ ئامادەیـــی خـــۆی بـــۆ مۆندیـ کریسـ
نیشـــان دا و دووپاتـــی کـــردەوە، کـــە  واڵتـــی قەتـــەر بـــە 
ــردووە و  ــال ئامادەکـ ــۆ مۆندیـ ــۆی بـ ــێوە خـ ــترین شـ باشـ
لـــەم ڕووەوە گوتـــی: دڵنیـــام ئاســـتێکی بـــاش لـــە جامـــی 
جیهانـــی پێشـــکەش دەکـــەم و لـــە ئامادەکارییەکـــی 
جەســـتەیییەوە،  و  دەروونـــی  ڕووی  لـــە  دام  گـــەورە 
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کۆمەڵـــە  و  هەیـــە  باشـــمان  ڕا هێنەرێکـــی  هەروەهـــا 
ــان هەیـــە و هـــەوڵ دەدەم  ــەورەو ناودارمـ یاریزانێکـــی گـ
ــاواز  ــارە لـــەم جامـــە جیهانییـــەدا ئاســـتێكی جیـ ئـــەم جـ

ــەم. ــکەش بکـ پێشـ
ڕۆناڵـــدۆ لەســـەر قســـەكانی بـــەردەوام بـــوو و گوتـــی: 
خـــەون بـــە بەدەســـتهێنانی جامـــی جیهانییـــەوە دەبینـــم، 
هەرچەنـــدە ئەســـتەمە، بـــەاڵم ڕکابـــەری دەکەیـــن و 
ســـەیر دەکەیـــن بزانیـــن یارییـــەكان چـــۆن دەبـــن و چ 
ــاوازە،  ــە جیـ ــی جیهانییـ ــەم جامـ ــە ئـ ڕوودەدات، چونکـ

چونكـــە لـــە وەرزی زســـتان ئەنجـــام دەدرێـــت و ئـــەم 
بابەتـــەش زۆر لـــەالم گرنـــگ نییـــە.

رۆناڵـــدۆ جەختیشـــی لـــەوە كـــردەوە كـــە دەبێـــت ســـەرجەم 
بەشـــداربووان بیـــر و هـــۆش و تەرکیزیـــان لەســـەر مۆندیـــال 
ـــە  ـــان ل ـــوازییەکی گەورەی ـــش پێش ـــا قەتەری ـــت، هەروەه بێ
ســـەرجەم واڵتـــەکان کـــردووە، بۆیـــە پاڵەوانێتییەکـــی 
جیـــاواز دەبینـــم و قەتـــەر بـــە باشـــی خـــۆی ئامادەکـــردووە، 
ــارە  ــەم جـ ــەم ئـ ــت دەکـ ــەم و هەسـ ــی دەکـ ــت بەباشـ هەسـ

پاڵەوانێتییەکـــی ســـەرکەوتوو دەبێـــت.

چەند هەواڵێکی کورت سەبارەت بە مۆندیالی قەتەر

ــەر  ــپانیا: ئەگـ ــژاردەی ئیسـ ــەری هەڵبـ ــی ڕاهێنـ ــس ئەنریکـ  لویـ
ئیســـپانیا ناســـناوەکە نەباتـــەوە لەبـــەر مێســـی حـــەز دەکـــەم ئەرژەنتیـــن 
ببێتـــە پاڵـــەوان، زوڵمـــە مێســـی بەبـــێ ناســـناوی مۆندیـــال واز لـــە 

ـــت. یاریکـــردن بهێنێ

 هیکتـــۆر بێیێریـــن یاریزانـــی بەرشـــلۆنە: بـــە دڵنیاییـــەوە دەڵێـــم 
كـــە دڵخۆشـــم بەشـــداریی لـــە مۆندیالـــی 2022 ناکـــەم، چونکـــە 
نازانـــم چـــۆن دڵخـــۆش دەبـــووم لـــە واڵتێکـــدا یـــاری بکـــەم کـــە ٦500 
ـــدا گیانیـــان لەدەســـتداوە. ـــە پێنـــاوی ڕێکخســـتنی مۆندیال کرێـــکار ل

 ســـادیۆ مانـــی بەفەرمـــی لـــە بەشـــداریکردن لـــە 
مۆندیـــال بەهـــۆی پێـــکان لـــە لیســـتی هەڵبـــژاردەی 

ســـەنیگال دوورخرایـــەوە.

 نەیمـــار یاریزانـــی هەڵبـــژاردەی بەرازیـــل گوتـــی: پەیوەندیـــم بـــە 
مێســـی كـــردووەو قســـەم لەســـەر مۆندیـــال کـــرد، پێیـــم گـــوت ئەگـــەر 
لـــە قۆناغـــی پێـــش کۆتایـــی یـــان یاریـــی کۆتایـــی بەرامبـــەر یـــەک 

ـــم. ـــراوە دەب ـــەوا مـــن ب ـــن، ئ ـــاری بکەی ی

لـــە  دا  بڕیـــاری  قەتـــەر  داوای  لەســـەر  فیفـــا  بەفەرمـــی   
ــەکان  ــەوەی کحولییـ ــەری خواردنـ ــال و دەوروبـ ــی مۆندیـ یاریگاکانـ
قەدەغـــە دەکرێـــت، تەنیـــا ڕێگـــە دەدرێـــت لـــە چەنـــد شـــوێنێکی 

بخورێتـــەوە. دیاریكـــراودا 

 خۆســـێ گایـــا بەفەرمـــی و بەهـــۆی پێکانـــەوە لـــە لیســـتی 
و  دوورخرایـــەوە   2022 مۆندیالـــی  لـــە  ئیســـپانیا  هەڵبـــژاردەی 
ئالیخانـــدرۆ بالـــدی بەرگریـــکاری یانـــەی بەرشـــلۆنە لـــە شـــوێنی 

ئـــەو بانگهێشـــت کـــرا.
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پشتیوان بە خودای گەورە 
كۆڵ نادەم تا دەبمە 

باشترین یاریزان 

شنیار سدیق:
یاریزانی تۆپی بالەی یانەی ئەفرۆدێت

ــلێمانی  یانـــەی وەرزشـــیی ئەفرۆدێـــت لـــە شـــاری سـ
كـــە تایبەتـــە بـــە یارییەكانـــی ئاســـتی كچـــان و، تەنیـــا 
ـــە تواناكانـــی كچانـــی شـــارەكە  ـــەم یانەیـــە گرنگـــی ب ل

دەدرێـــت، بـــۆ ئـــەوەی زۆرتریـــن یاریـــزان لـــە یارییە 
جیـــاوازەكان لـــە خۆیـــان كۆبكەنـــەوە، یاریـــی 

كـــە  یارییانەیـــە  لـــەو  بالـــەش یەكێـــك 
ئیـــدارەی یانەكـــە گرنگیـــی پێویســـتی 
ــە  ــەی چاالكییـ ــە زۆربـ پـــێ دەدات، لـ

تیپـــە  ســـااڵنە  وەرزشـــییەكاندا 
بەشـــدارن،  جیاوازییەكانیـــان 
تیپـــی بالـــەی یانەكـــە خاوەنـــی 
ـــە  ـــی بەتوانای ـــن یاریزان چەندی
كـــە ســـااڵنە لـــە هەریـــەك لـــە 

خولەكانـــی كوردســـتان و عێـــراق 

بالـــە،  خولەكانـــی  كردنـــەوەی  لەگـــەڵ  بەشـــدارن، 
ـــۆ  ـــوون ب ـــە كێبڕكـــێ داب ـــەردەوام ل یاریزانانـــی یانەكـــە ب
بەدەســـتهێنانی ئەنجامی شایســـتە و شـــەڕكردن لەســـەر 
عێـــراق،  و  كوردســـتان  نازناوەكانـــی  بەدەســـتهێنانی 
یەكێـــك لـــە كچـــە یاریزانـــە بەتواناكانـــی یانەكـــەش 
ــەڵ  ــە لەگـ ــی باشـ ــن ئەنجامـ ــە خاوەنـــی چەندیـ كـ
ئەفرۆدێـــت )شـــنیار سەدیق(ــــە، كـــە لەدایكبـــووی 
ســـلێمانییە  پارێـــزگای  2000ی  ســـاڵی 
پـــەروەردەی  كۆلێـــژی  قوتابیـــی  و 
ـــەم  ـــەوە ئ ـــە نزیك ـــەش ل ـــییە، ئێم وەرزش
دیمانەیەمـــان لەگەڵـــی ئەنجـــام دا.

دیمانە: كارزان كانەبی
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* ئاستی یاریی بالە لە كوردستان چۆن دەبینیت؟
- بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی یاریـــی بالـــە بەرەوپێشـــچوونی بـــە 
خۆیـــەوە بینیـــوە، بـــەاڵم پێویســـتی بـــە خزمەتـــە لەالیـــەن كەســـانی 

بەرپرســـی وەرزشـــییەوە.
ــە  ــارە لـ ــەك جـ ــا یـ ــە تەنیـ ــەم كـ ــی كـ ــی پاڵەوانێتـ * ئەنجامدانـ

ســـالێكدا، تـــا چەنـــد دەبێتـــە هـــۆكار بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم 
یارییـــە بەرەوپێـــش نەچێـــت؟

- بـــە ڕادەیەكـــی زۆر دەبێــــتە هـــۆی پوكانـــەوەی یاریزانـــان، 
لەســـەر  كاریگەریـــی  پێویســـت  پاڵەوانێتیـــی  نەبوونـــی 
ئاســـتی یاریزانـــی پێشـــكەوتووش هەیـــە نـــەك تەنیـــا 
ـــر  ـــەكان زیات ـــو پاڵەوانێتی ـــازە پێگەیشـــتوو، تاك ـــی ت یاریزان
بێـــت كاریگـــەری ئەرێنـــی زیاتـــری لەســـەر بەرەوپێشـــچوون 

و ئەزموونـــی یاریـــزان دەبێـــت.
* چـــی بكرێـــت باشـــە بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە لـــە 

شـــارەكانی كوردســـتان بـــەرز بكرێتـــەوە؟
- یەكـــەم شـــت پێویســـتە الیەنـــی مـــاددی یانـــەكان بەتایبـــەت 
كچـــان باشـــتر بكرێـــت، دواتـــر پێویســـتی بـــە كردنـــەوەی خـــول 
و پاڵەوانێتـــی هەیـــە بـــۆ هەمـــوو ئاســـتە جیـــاوازەكان بـــە 
بەردەوامـــی، تـــا یاریزانـــان ئەزموونـــی زیاتـــر پەیـــدا بكـــەن و 

بـــەرەو پێـــش بچـــن.
* گرفتی وەرزشیی یاریی بالە لە چیدا دەبینیت؟

- گرفتـــی تۆپـــی بالـــە لـــە شـــاری ســـلێمانی بـــە هـــۆی نەبوونـــی 
ـــن،  ـــە گشـــتی گونجـــاو نی ـــی ب ـــم، یاریگاكان ـــی گونجـــاو دەبین گۆڕەپان

بـــڕی پـــارەی پێویســـت بـــۆ ئـــەم یارییـــە ســـەر ناكرێـــت.
*بە نیازی چیت بۆ داهاتووی خۆت وەكو كچە یاریزانێك؟

- پشتیوان بە خودای گەورە كۆڵ نادەم تا دەبمە باشترین یاریزان.
*لەگەڵ ئەوەی یانەكانی كوردستان پەنا بۆ هێنانی یاریزانی بیانی ببەن؟

ـــی  ـــە ئەزموون ـــی ب ـــتە ڕاهێنەران ـــا پێویس ـــر، تەنی ـــن نەخێ ـــی م چوون - بە بۆ 
زیاتـــر بكـــەن لـــە پێگەیاندنـــی یاریزانـــان.
*چۆن بوو یانەی ئەفرۆدێت هەڵبژارد؟

- ســـەرەتای دەســـتپێكردنم هـــەر لـــەم یانـــەوە بـــووە، لێـــرەوە فێـــری یاریـــی 
ـــم زۆر پشـــتگیریم  ـــەم و هاوڕێكان ـــە ڕاهێنەرەك ـــم ب ـــووم، دڵخۆش ـــە ب بال
هەمیشـــە  دەكـــەم  ســـەنگەر  مامۆســـتا  سوپاســـی  زۆر  دەكـــەن، 

ــت. ــترین ئاسـ ــە باشـ ــا بگەینـ ــەوڵ دەدات تـ ــانە هـ ماندوونەناسـ
* پالنی داهاتووت چییە؟

ڕاهێنـــەری  بـــە  بوونـــم  و  كـــردن  وەرزش  لـــە  بوونـــم  -بـــەردەوام 
مەلەوانـــی.

*پاڵەوان بوون الی تۆ چی دەگەیەنێت؟
لەگـــەڵ  بەرگەگرتـــن  و  بەردەوامبـــوون  واتـــە  پاڵەوانبـــوون   -
ــۆزبوون،  ــەدان و دڵسـ ــەكان و كۆڵنـ ــەڵ رێگرییـ ــتەكان، لەگـ شكسـ

دواجـــار گەیشـــتن بـــە ئامانـــج.
*ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا.

بـــە  كـــە  دەكـــەم  گـــواڵن  گۆڤـــاری  لـــە  دەستخۆشـــی   -
بەردەوامـــی خزمەتـــی وەرزش و وەرزشـــكارانی كوردســـتان 

دەكـــەن بـــە بـــێ جیـــاوازی.
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ــان و مەیـــدان بـــۆ ئاســـتی یانەكانـــی عێراقـــی لـــە شـــاری  ــارە ئـــەم هەفتەیـــە یارییەكانـــی گۆڕەپـ وا بڕیـ
ـــی كوردســـتان  ـــان و مەیدان ـــووش پاڵەوانێتیـــی گۆڕەپ ـــە ســـەرەتای مانگـــی داهات ـــت و، ل ـــوە بچێ بەغـــداد بەڕێ
بـــۆ یانـــەكان بـــۆ هـــەردوو ئاســـتی كچـــان و كـــوڕان بەرێـــوە بچێـــت، یەكێـــك لـــە كچـــە بەتواناكانـــی شـــاری 
ســـلێمانی و یانـــەی پێشـــمەرگە )تینـــا فارس(ــــە كـــە دەیەوێـــت لـــە هاوێشـــتنی رم و ڕاكـــردن، ریكۆردێـــك 
تۆمـــار بـــكات، لەبـــارەی ئامادەكارییەكانیـــش تینـــا فـــارس بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »وەكـــو كچـــە 
ـــە  ـــن ل ـــەوەی بتوانی ـــۆ ئ ـــن، ب ـــان بەردەوامی ـــە ئامادەكارییەكانم ـــلێمانی ل ـــەی پێشـــمەرگەی س ـــی یان یاریزانان
هـــەردوو پاڵەوانێتـــی یانەكانـــی عێـــراق و كوردســـتان ئاســـت و ئەنجامـــی شایســـتە دەســـتەبەر بكەیـــن، وەكـــو 
یانـــەش هیـــچ گرفتێكمـــان نییـــە و چاومـــان لەوەیـــە ئاســـت و ئەنجامـــی گەورەمـــان هەبێـــت، وەكـــو كچـــە 
یاریزانێكیـــش دەمەوێـــت ریكۆردێـــك بـــە نـــاوی خـــۆم تۆمـــار بكـــەم، بـــۆ ئـــەوەی نـــاوی خـــۆم و یانەكەشـــم 
بـــەرز بكەمـــەوە، سوپاســـی كارگێڕیـــی تیپەكەشـــمان دەكـــەم بـــۆ ئـــەو هاوكارییـــە بەردەوامەیـــان، سوپاســـی 
ـــان«. ـــەی لەگـــەڵ یاریزان ـــە بەردەوام ـــوو هەوڵ ـــەو هەم ـــۆ ئ ـــەم ب ـــمان دەك ـــی ڕاهێنەرەكەش ـــدوو بوون مان

تینا فارس دەیەوێت 
ریكۆردێك تۆمار بكات

یارییەكانــی  لــە ســەرەتای مانگــی داهاتــوودا  بڕیــارە  وا 
ئاســیا  ڕۆژئــاوای  واڵتانــی  باســكەی  پاڵەوانێتیــی 
لــە  ژمارەیــەك  بەشــداریی  بــە  ســلێمانی  پارێــزگای  لــە 
هەڵبــژاردەی كچانــی واڵتانــی ئاســیا بەرێــوە بچێــت، تیپــی 
باســكەی ژیمــاش كــە زۆربــەی كچــە كوردەكانــی ئــەو تیپــە 
هەڵبــژاردەی باســكەی عێراقــی پێــك دەهێنن، بەشــداریی ئەم 
پاڵەوانێتییــە دەكــەن، لــە بــارەی ئامادەكارییەكانیــش بــۆ ئــەم 
پاڵەوانێتییــە، دكتــۆر رزگار تۆفیــق ڕاهێنــەری هەڵبــژاردەی 
باســكەی عێراقــی بــۆ گۆڤــاری گــواڵن گوتــی: »وا 
ــە شــاری  ــی ئاســیا ل ــی ڕۆژئاوای ــارە یارییەكان بڕی
ــو  ــی ١ تاك ــە ڕۆژان ــت ل ــوە بچێ ــلێمانی بەرێ س
٧ی مانگــی ١2ی ئەمســاڵ، هەریــەك لــە 
هەڵبژاردەكانــی عێــراق و لوبنــان و ســووریا 
و  تیــپ  چــوار  بــە  ئــوردەن  و 

ئێرانیــش بەشــدار دەبــن، تاكــو ئێســتا هــەر ئــەم تیپانەشــە 
ــی  ــژاردەی كچان ــارەی هەڵب ــە ب ــت«، ل ــش بێ ڕەنگــە زیاتری
عێراقیــش دكتــۆر رزگار گوتــی: »كچانــی باســكەی ژیمــا 
ــاری  ــی ی ــژاردەی عێراق ــۆ هەڵب ــوردن، ب ــە ســەرجەمیان ك ك
ــن،  ــاد بكەی ــی دیكــەش زی ــەك دوو یاریزان ــەن، ڕەنگــە ی دەك
ــد  ــە تەنیــا بــۆ چەن ئەویــش زەحمەتــە، چونكــە ئــەو یاریزانان
ڕۆژێــك مەشــق دەكــەن، ئــەوەش ماوەیەكــی كەمــە و ســوودیان 
باســكەی  هەڵبــژاردەی  ڕاهێنــەری  ژیمــا«،  بــۆ  نابــێ 
نوێنــەری  كــە  ژیمــا  »یاریزانانــی  گوتیشــی:  عێراقــی 
ــزگای  ــە پارێ هەڵبــژاردەی عێراقــن ســەرجەمیان كــوردن و ل
ــت ئاســتێكی  ــە مەشــقداین و دەمانەوێ ــەردەوام ل ســلێمانین ب
ــڕۆژەی ژیمــا  ــن پ ــن و، هەمــووان بزان ــەرز پێشــكەش بكەی ب
ئــەوەی  بــۆ  هەیــە،  گەورەشــی  ئەنجامــی  و  بەردەوامــە 
ــن  ــوودا بتوانی ــە داهات ــن و ل ــاری بكەی ــتریش ی ــن باش بتوانی
هەڵبــژاردەی كوردســتانیش دروســت بكەیــن بــۆ بەشــداریكردن 
لــە پاڵەوانێتییەكانــی دەرەوە، وەكــو كچانــی ژیمــاش هیــچ 
كێشــەو گرفتێكمــان نییــە و دەمانەوێــت ئاســت و ئەنجامــی 

شایســتە پێشــكەش بكەیــن«.

پاڵەوانێتیی باسكەی ڕۆژئاوایی ئاسیا لە سلێمانی بەرێوە دەچێت
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یانـــەی ســـالمییەی كوێتـــی ئـــەم وەرزە گرێبەســـتی 
لەگـــەڵ یاریزانـــی كـــوردی شـــاری ســـلێمانی )ئاســـۆ 
رۆســـتەم(ی یاریزانـــی یانـــەی وەرزشـــیی نـــەورۆز واژوو 
كـــردووە بـــۆ یارییەكانـــی خولـــی واڵتەكـــەی، لەگـــەڵ 
دەســـتپێكی یارییەكانـــی خولەكـــەش، ئاســـۆ توانـــی 
ـــەوە و،  ـــەی یانەكـــەی بكات ـــە پێكهات ـــگای خـــۆی ل جێ
ڕۆژ بـــە ڕۆژیـــش ئاســـتی ئـــەم یاریزانـــە باشـــتر دەبێـــت 
ـــەوەی ئاستیشـــی ئاســـۆ رۆســـتم  ـــەرز بوون ـــارەی ب ـــە ب ل
بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »ئێســـتا ئاســـتم زۆر 
لـــە دەســـتپێكی خولەكـــە  باشـــە لەگـــەڵ یانەكـــەم، 
بەهـــۆی لێكتێنەگەیشـــتنمان لـــە شـــێوازی یاریكردنـــدا 
بـــاش نەبوویـــن، بـــەاڵم توانیمـــان بـــە زوویـــی خۆمـــان 
بگونجێنیـــن، هـــەر چەنـــدە مـــن تـــازەم لـــە یانەكـــە 
ــش ماوەیەكـــی زۆرە بـــە یەكـــەوەن،  ئەوانیـ
ـــدوە لەگـــەڵ  ـــەواوی گونجان ـــە ت خـــۆم ب
شـــێوازی یاریكردنـــی ئـــەوان، هـــەر 
بۆیـــە دوو گۆڵـــم لـــە خولەكـــە 
تۆماركـــردوە و ســـێ گۆڵیـــش 
لـــە خولـــی وەلـــی عەهـــد، 
زیاتـــر  دەمـــەوێ 
بـــە  گرنگـــی 
نـــی  كا نا ا تو
بـــدەم،  خـــۆم 
لـــە ریزبەنـــدی یانەكانیـــش لـــە پلەكانـــی پێشـــەوەین و 
ئاســـتمان زیاتـــر بـــەرز دەبێــــتەوە«، ئاســـۆ گوتیشـــی: 
بـــۆ  و  یانەیـــە  ئـــەو  لەگـــەڵ  ئاســـوودەم  »زۆریـــش 
ئـــەوەی بتوانـــم ئاســـتێكی بـــاش پێشـــكەش بكـــەم و 
ـــم، هیـــچ  ـــە بەدەســـت بهێن ـــەو یانەی ـــك لەگـــەڵ ئ نازناوێ
گرفتێكیشـــم نییـــە، دەمـــەوێ لـــە رێگـــەی ســـالمییەی 
ــەش  ــر، خولەكـ ــە ئەنجامـــی گەورەتـ ــەوە بگەمـ كوێتییـ
یاریزانـــی  و  بەهێـــزە  خولێكـــی 
لـــە  ئـــەوەی  زۆرە،  پیشـــەگەری 
ســـەر مـــن بێـــت وەكـــو یاریزانێكـــی 
پیشـــەگەری كـــورد، ئەوەیـــە كـــە 
ــتەقینەی خـــۆم  ئاســـتی ڕاسـ
پێشـــكەش بكـــەم و ئـــەوەی 
لـــە توانـــام بێـــت خزمەتـــی 
بگەمـــە  و  بكـــەم  یانەكـــە 

بەرزتـــر«. ئاســـتێكی 

ئاسۆ رۆستم دەمەوێت ئاستێكی 
بەرز پێشكەش بكەم
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 Chapped لێـــوەكان  قڵیشـــانی    
lips بـــاوە لـــە وەرزی زســـتاندا لەبـــەر بەركەوتـــن بـــە 

ـــدا،  ـــا و هـــەوای ســـارد و وشـــك، لەگـــەڵ گەرمیـــی هـــەوای ناوماڵ ب
ـــی  ـــەرە ســـەرەوەی پێســـتە، نەرمێت ـــی ه ـــە چین ـــن Keratin ك چونكـــە كیراتی

لەدەســـت دەدات و دەبێتـــە هـــۆی قڵیشـــانی لێـــوەكان، كـــە هاوكاتـــە لەگـــەڵ ســـووتانەوە 
ـــدا، رووپۆشـــی لێـــوەكان وەكـــو پێســـتی دەموچـــاو و بەشـــەكانی دیكـــەی  ـــازار و تفركردن و ئ

لـــەش نییـــە، لێـــوەكان جۆرێكـــی تایبەتـــی پێســـتی تەنـــك و ناســـكن، بۆنموونـــە 10 جـــار خێراتـــر 
لـــە پێســـتی بەشـــەكانی دیكـــەی دەموچـــاو دوچـــاری وشـــكبوون دەبنـــەوە، چونكـــە گالنـــدی 
چـــەوری تێـــدا نییـــە، كـــە لـــە كاریگەرییەكانـــی دەرەكـــی بیپارێزێـــت، بۆیـــە چاودێریـــی زیاتـــری 
ــلە لـــە  ــتاندا. لـــە الیەكـــی دی، كەمبوونـــەوەی رێـــژەی شـ ــتە، بەتایبەتـــی لـــە وەزری زسـ پێویسـ
لەشـــدا لەگـــەڵ كەمیـــی رێـــژەی شـــێداریی هـــەوا و بەركەوتـــن بـــە تیشـــكی خـــۆر، هـــۆكاری 
ـــە  ـــی لێـــوی قڵیشـــاو ب ـــە بەســـااڵچوواندا. تەڕكردن ـــوەكان، بەتایبەتـــی ل ـــۆ قڵیشـــانی لێ دیكـــەن ب
زمـــان حاڵەتەكـــە خراپتـــر دەكات، چونكـــە لیـــك چەنـــد ئەنزیمێـــك لەخۆدەگرێـــت كـــە شـــانەی 

لێـــوەكان الواز دەكات. بەكارهێنانـــی ئامێـــری شـــێداركەرەوەی هـــەوا لـــە ناوماڵـــدا، 
بەكارهێنانـــی چـــەوركاری لێـــو Lip balm، بەســـتنی ملپێـــچ )لەفاحـــە( 

كـــە لێـــوەكان داپۆشـــێت لەكاتـــی چوونـــە دەرەوە لـــە كەشـــی ســـارد و 
بوونـــی بـــای ســـارددا، هـــاوكات لەگـــەڵ رۆژانـــە خواردنـــەوی 

بڕێكـــی باشـــی ئـــاو، باشـــترین هەنـــگاون بـــۆ 
ــەركردن. چارەسـ
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  خواردنـــەوەی چـــای، بەتایبەتـــی چـــای رەش یـــان تـــۆخ 
ـــۆكارە  ـــان، ه ـــی بەیانیی ـــاڵ و، بەتایبەت لەســـەر گـــەدەی بەت
بـــە هێڵنـــج و زیادبوونـــی ترشـــەڵۆكی  بـــۆ هەســـتكردن 
گـــەدە و دڵەكـــزێ لەگـــەڵ تێكچوونـــی كـــرداری هـــەرس، 
چونكـــە ئاســـتی ترشـــێتی چـــای رەش و قـــاوە بـــەرزە، 
بۆیـــە دەبنـــە ئەگـــەری تێكدانـــی هاوســـەنگیی ترشـــی 
و تفتیـــی نـــاو گـــەدە، هەروەهـــا كەمبوونـــەوەی 
رێـــژەی شـــلەی لـــەش، لەبـــەر ئـــەوەی كـــە چـــای 
مـــاددەی  و  كافائیـــن  بـــەرزی  رێژەیەكـــی  رەش 
لەخۆدەگرێـــت،   Theophylline تیۆفیللیـــن 
ـــە كۆئەندامـــی  ـــی شـــلە ل ـــۆ ونكردن ـــدەرە ب كـــە هان
ــەر  ــزی لەبـ ــەڵ قەبـ ــە لەگـ ــزەڕۆدا و هاوكاتـ میـ
كەمبوونـــەوەی شـــلەی لـــەش. لـــە الیەكـــی 
تاریـــك  چـــای  خواردنـــەوەی  دیكـــەوە، 

لەســـەر گـــەدەی بەتـــاڵ هانـــدەرە بـــۆ ســـووانی چینـــی 
مینـــای ددانـــەكان، بەهـــۆی بەكتریـــا كـــە شـــەكری نـــاو 

چـــای یـــان قـــاوە تێـــك دەشـــكێنێت و ئاســـتی ترشـــیی 
نـــاو دەم زیـــاد دەبێـــت، كـــە هـــۆكارە بـــۆ داڕووشـــانی 

ـــە  ـــەوەی گاز ل ـــا، هەروەهـــا كۆبوون چینـــی مین
كۆئەندامـــی هەرســـدا. بـــە رای پســـپۆران 2-1 
كاتژمێـــر پـــاش ژەمـــی بەیانـــی باشـــترین 
ـــت  ـــەوەی چـــای رەش، نابێ ـــۆ خواردن ـــە ب كات
ئەمـــەش لەبیـــر بكەیـــن كـــە رێـــژەی بـــەرزی 
كافائیـــن هـــۆكارە بـــۆ چەنـــد نیشـــانەیەكی 
سەرئێشـــە،  وەكـــو:  دیكـــەی  البـــەالی 
دەروونـــی،  ناڕەحەتیـــی  خـــەوزڕان، 
ــەڵ  ــی دڵ، لەگـ ــی لێدانەكانـ زیادبوونـ

.Tremor دەســـت لەرزیـــن

زیانەكانی خواردنەوەی چای لەسەر گەدەی بەتاڵ

كام جۆری 
میوە گونجاوە بۆ نەخۆشانی شەكرە؟

زۆری  هـــەرە  زۆربـــەی  كـــە  روونـــە  ئەمـــە    
ئەنجامـــی  لـــە  شـــەكرە  نەخۆشـــیی  ئاڵۆزییەكانـــی 
دەدەن،  روو  خوێـــن  شـــەكری  ئاســـتی  بەرزبوونـــەوەی 
بۆیـــە پێویســـتە كـــە بـــە هەمـــوو رێگەیـــەك هەوڵـــی 
بدرێـــت،  خوێـــن  شـــەكری  ئاســـتی  كۆنترۆڵكردنـــی 
هەڵبژاردنـــی جـــۆری خـــۆراك یەكێكـــە لـــە رێگەكانـــی 
ـــوەكان  ـــی نەخۆشـــیی شـــەكرە. بەگشـــتی می كۆنترڵكردن
ــك  ــەاڵم هەندێـ ــرن، بـ ــەكر لەخۆدەگـ ــەرزی شـ ــژەی بـ رێـ
بـــۆ  گونجـــاون  دی  لەوانـــی  زیاتـــر  میـــوە  جـــۆری 
نەخۆشـــانی شـــەكرە، كـــە نابنـــە ئەگـــەری بەرزبوونـــەوەی 
خێرای ئاســـتی شـــەكری خوێن و بڕێكی باشـــی ریشـــاڵ 
ــە  ــن، بۆنموونـ ــەش دەبەخشـ ــە لـ ــزا بـ ــن و، كانـ و ڤیتامیـ

ـــدی، ئاڤـــۆكادۆ  ـــە شـــیوەیەكی مامناوەن ســـێو ب
چەوریـــی  و  ریشـــاڵ  كـــو 
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زستان 

تەندروســـت و زیاتـــر لـــە 20 ڤیتامیـــن لەخۆدەگرێـــت، 
میـــوەی پاپایـــا Papaya، كیـــوی كـــە ســـەرچاوەیەكی 
گرنگـــە بـــۆ پۆتاســـیۆم و ڤیتامینەكانـــی E و K و 
ــین  ــووی شـ ــان تـ ــووی رەش یـ ــلك(و تـ ــە )شـ C، فەراولـ
ــانەكان،  ــاددە دژەئۆكسـ ــۆ مـ ــزن بـ ــەرچاوەی بەهێـ ــە سـ كـ
ئاســـتی  كەمكردنـــەوەی  بـــۆ  هانـــدەرە  كـــە  هەرمـــێ 
هەوكـــردن لـــە لەشـــدا، پرتەقـــال كـــە دەوڵەمەنـــدە بـــە ریشـــاڵ 

و ڤیتامیـــن C لەگـــەڵ لەســـەرخۆكردنەوەی 
كۆئەندامـــی  لـــە  شـــەكر  هەڵمژینـــی 
سیســـتمی  بەهێزكردنـــی  و  هـــەرس 
بەرگریـــی لەشـــدا، هەروەهـــا كاڵـــەك 

شـــووتی بـــەاڵم بـــە بـــری كـــەم.و 
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ئەو كاریگەرییە 
دەرەكییەكانەی ئەگەری 

نەخۆشیی دڵ زیاد 
دەكەن

ـــەو  ـــدا گرنگـــی ب ـــی رۆژانەمان ـــە ژیان  پێویســـتە ل
راســـتییە بدەیـــن، كـــە ژینگـــە و ئـــەوەی كـــە بـــە 
هەناســـە هەڵیدەمژیـــن، چەنـــد هاندەرێكـــی تووشـــبوون 
بـــە نەخۆشـــییەكانی كۆئەندامـــی دڵ و ســـووڕان 
لەخۆدەگـــرن. ئـــەو هـــۆكارە دەرەكییانـــەی كـــە رۆڵیـــان 
ـــە نەخۆشـــییەكانی كۆئەندامـــی دڵ  ـــە تووشـــبوون ب ل
ــتی  ــی دەسـ ــە: دوكەڵـ ــن لـ ــە، بریتیـ ــووڕانا هەیـ و سـ

واتـــە هەڵمژینـــی   Second-hand smoke دووەم
دوكەڵـــی جگـــەرە لـــە ژوورێـــك یـــان لـــە نزیـــك یەكێـــك 
یـــان كەســـانێك كـــە جگـــەرە دەكێشـــن، گەرمیـــی زۆر، 
ــی  ــەی گەرمیـ ــەوەی پلـ ــەڵ بەرزبوونـ ــی لەگـ بەتایبەتـ
زەویـــدا دەبینیـــن كـــە چەنـــد شـــوێنێكی جوگرافیـــی 
ـــاو ئـــاوی  ـــە ن ـــەڕووی شـــەپۆلی گەرمـــا دەبنـــەوە، ل رووب
خواردنـــەوەدا كـــە لەوانەیـــە قوڕقوشـــم لەخۆبگرێـــت، 

  خـــەو زۆر گرنگـــە بـــۆ تەندروســـتیی جەســـتە 
و مێشـــك، میالتۆنیـــن Melatonin كـــە بـــە 
هۆرمۆنـــی نووســـتن ناســـراوە، لـــە شـــانەكانی 
ـــەم  ـــۆ تاریكـــی بەره ـــەوە ب ـــو كاردان مێشـــك وەك
لەگـــەڵ  دەدات،  خـــەو  هانـــی  و  دەهێنرێـــت 
بەرهەمهێنانـــی  رێـــژەی  چوونـــدا  بەتەمـــەن 
دەبێتـــەوە،  كـــەم  مێشـــكدا  لـــە  میالتۆنیـــن 
لـــە  كەمخـــەوی  بـــۆ  هۆكارێكـــە  ئەمـــەش 
بەردەســـتبوونی  پـــاش  بەســـااڵچوواندا. 
بـــە  تاقیگـــە  لـــە  دەســـتكرد  میالتۆنینـــی 
كـــە  توانـــرا  یـــان كەپســـول،  دەنـــك  شـــێوەی 
ســـوودی لـــێ وەربگیرێـــت بـــۆ باشـــتركردنی 
خـــەو لـــە بەســـااڵچووان و بـــۆ چەنـــد حاڵەتێكـــی 

تایبەتـــی خـــەوزڕان و تێكچوونـــی ریتمـــی كاتژمێـــری 
بایۆلـــۆژی لـــەش Circadian rhythm لـــە كەســـانی 
كوێـــردا. بەگشـــتی كەپســـولی میالتۆنیـــن ســـەالمەتە، 
ـــت،  ـــەكار بهێنرێ ـــۆ ماوەیەكـــی كـــورت ب بەتایبەتـــی كـــە ب
ئەگەرچـــی لـــە ئێســـتادا بەكارهێنانـــی میالتۆنیـــن بـــۆ 
هاندانـــی خـــەو لـــە نێـــو گەنجەكانـــدا بـــە رێژەیەكـــی 
بەرچـــاو زیـــادی كـــردووە. زیانـــە البەالكانـــی بەكارهێنانـــی 

سەرســـووڕان،  سەرئێشـــە،  میالتۆنیـــن:  كەپســـولی 
هێڵنـــج، بـــۆرژان، هەروەهـــا چەنـــد زیانێكـــی البـــەال 

ــدی  ــو: دڵتونـ ــن وەكـ ــی دەبینرێـ ــە كەمـ ــە بـ كـ
و خەمۆكـــی، دەســـت لەرزیـــن، سكئێشـــە، 

لەگـــەڵ  ناڕەحەتـــی،  و  پەســـتی 
كەمبوونەوەی تەركیز.

میالتۆنین چییە؟
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  ئـــاوی ســـپیی چـــاو Cataract بریتییـــە لـــە 
دروســـتبوونی پنتـــی لێـــڵ لەســـەر هاوێنـــەی چـــاودا 
ـــی پرۆتینـــەكان. دەتوانرێـــت  ـــە ئەنجامـــی پێكەوەلكان ل
ئەگـــەری  هەنگاوێـــك  چەنـــد  پەیڕەوكردنـــی  بـــە 
ـــاوی ســـپی كـــەم بكرێتـــەوە و، رێگـــە  ـــە ئ تووشـــبوون ب
لـــە پەرەســـەندنی بگیرێـــت لـــە تووشـــبووان، بۆنموونـــە:
• پاراســـتنی چـــاوەكان لـــە تیشـــكی ســـەرووی 
وەنەوشـــەیی UV بەتایبەتـــی جـــۆری B لـــە رێگـــەی 
گونجـــاو،  و  دروســـت  چاویلكـــەی  بەكارهێنانـــی 
و  لـــە خۆپاراســـتن  بەرچـــاوی هەیـــە  رۆڵـــی  كـــە 
ســـپی  ئـــاوی  پەرەســـەندنی  لەســـەرخۆكردنەوەی 

لەتووشـــبوواندا.
•  بەســـەركردنەوەی تەندروســـتیی چـــاوەكان بـــە 
چـــاو  پشـــكنینی  بۆنموونـــە  دەوری،  شـــێوەیەكی 
بـــەالی كـــەم هـــەر دوو ســـاڵ جارێـــك بـــۆ هەمـــوو ئـــەو 
كەســـانەی كـــە تەمەنیـــان 60 ســـاڵ و بەســـەرەوەیە.

ـــییانەی  ـــەت و نەخۆش ـــەو حاڵ ـــی ئ • كۆنترۆڵكردن
ســـپی  ئـــاوی  بـــە  تووشـــبوون  ئەگـــەری  كـــە 
و  شـــەكرە  نەخۆشـــیی  بەتایبەتـــی  دەكـــەن،  زیـــاد 
ــە پەیڕەوكردنـــی  ــن، بـ ــتانی خوێـ ــەوەی پەسـ بەرزبوونـ
خۆراكـــی تایبـــەت و گۆڕینـــی ســـتایلی ژیـــان و 
لەگـــەڵ  دەرمـــان  بەكارهێنانـــی  بـــە  پابەندبوونـــی 
پشـــكنینی چـــاوەكان هـــەر شـــەش مانـــگ جارێـــك.
• دووركەوتنـــەوە لـــە خواردنـــەوە ئەلكهولییـــەكان 
و جگەرەكێشـــان لەوكاتـــەی كـــە دوكەڵـــی جگـــەرە 
خوێنـــی  بۆڕییەكانـــی  لـــە  گرفـــت  بـــۆ  هـــۆكارە 

چـــاودا.
ــەوزە  ــە سـ ــی، كـ ــی رووەكـ ــی خۆراكـ •  زیادكردنـ
بەمەبەســـتی  بگرێتـــەوە،  جۆراوجـــۆر  میـــوەی  و 
و  كانـــزا  و  ڤیتامیـــن  ئـــەو  هەمـــوو  دابینكردنـــی 
مـــاددە دژەئۆكســـانانەی Antioxidants كـــە زۆر 
ـــن. ـــرداری بینی ـــتیی چـــاو و ك ـــۆ تەندروس گرنگـــن ب

چۆن خۆت لە ئاوی سپیی چاو دەپارێزیت؟

فلتەركردنـــی ئـــاو پێـــش خواردنـــەوە پێویســـتە، چونكـــە 
نەخۆشـــیی  بـــە  تووشـــبوون  بـــۆ  هانـــدەرە  قوڕقوشـــم 
خوێنبەرەكانـــی دڵ و جەڵتـــەی مێشـــك و نەخۆشـــیی 
ـــەوای دەرەوەی  ـــەر، پیســـبوونی ه ـــی دەوروب خوێنبەرەكان
مـــاڵ بەهـــۆی پیســـبوونی ترافیـــك، گازی ئـــۆزۆن، 
دووەم ئۆكســـیدی گۆگـــرد، لەگـــەڵ دووەم ئۆكســـیدی 
ناومـــاڵ  هـــەوای  هەروەهاپیســـبوونی  نایترۆجیـــن، 

هەڵمـــی  پاككـــەرەوەكان،  مـــاددە  هەڵمـــی  بەهـــۆی 
بۆیـــە، گازەكانـــی تەبـــاخ و ئامێـــری برژانـــدن، هەروەهـــا 
بكـــوژی مێـــروو، لـــە كۆتاییـــدا یەكـــەم ئۆكســـیدی 
ـــوز،  ـــەكان، ســـووتاندنی خەڵ ـــە ئۆتۆمبێل ـــە ل ـــۆن ك كارب
جلوبـــەرگ  وشـــككردنەوەی  ئامێـــری  هەروەهـــا 
ســـەرچاوە دەگرێـــت، هـــۆكارن بـــۆ نەخۆشـــییەكانی 

كۆئەندامـــی دڵ و ســـووڕان.
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كورسی فڕۆك

لـــەم  شـــۆفێری  باوەكانـــی  هەڵـــە  لـــە  یەكێـــك 
ـــە هەمـــوو واڵتێكـــدا ســـزای لەســـەرە،  ـــە ل ســـەردەمەدا ك
ـــدە  ـــی شـــۆفیریدا. هەرچەن ـــە لەكات ـــی مۆبایل بەكارهێنان
ـــە هـــۆی سیســـتەمی بلوتوســـەوە لەگـــەڵ  ـــەكان ب مۆبایل
ئۆتۆمبیـــل پەیوەنـــد دەدرێـــن، بـــەاڵم ئـــەو سیســـتەمە 

وەاڵمـــدەرەوەی داخـــوازی شـــۆفێران نییـــە.
ـــۆفێران  ـــی ش ـــی باش ـــری navdy هاوكارییەك ئامێ
دەكا لـــەو بـــوارەدا، ئامێرەكـــە لـــە دوو بـــەش پێكـــدێ 
ــرێ  ــبۆرد دادەنـ ــەر داشـ ــەیەك لەسـ ــێكی وەك شاشـ بەشـ
و بەشـــەكەی دیكـــە لـــە ســـوكان دەخرێـــت. ئـــەم ئامێـــرە 
ــەوە  ــۆفێر بەهۆیـ ــد دەدرێ. شـ ــل پەیوەنـ ــەڵ مۆبایـ لەگـ

ئامێرێكی زیرەك هاوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری شۆفێران دەكا

كامێرای ئۆتۆمبیل ئەو كامێرا بچووكانەن كە لەسەر 
دەشــبۆردی ئۆتۆمبیــل دادەنرێ و لەكاتی گەشــتێكدا 
دەتوانی چۆنییەتی گەشــتكردنەكەت تۆمار بكەی. 
هەندێــك لــە كامێراكانــی ئۆتۆمبیــل زیرەكــن و 
زیاتــر لــەو ئەركــەش ئەنجــام دەدەن، بــۆ نموونــە 
هەندێــك كامێــرا مــەودای بەهــۆی شاشــەیەك 
كــە لــە ســەر داشــبۆرد دادەنرێ مــەودای خۆی 
و ئۆتۆمبیلــی پێشــەوە دیــاری دەكا. كامێــرای 
جــۆری Dash Cam Omni لەوەش گرنگترە، 
كامێرایەكی زیرەكە ســەرەڕای ئەوەی لە گەشــتەكە 
فیلــم هەڵدەگرێتــەوە، بە هەر چوار دەوری خۆشــی 
دادەسووڕێ و هەركاتێك ئۆتۆمبیلەكە لە بەربەستێك 
نزیك دەبێتەوە زەنگی هۆشیداری لێدەدا، یان كاتێك 
بەربەســتێكی جوڵــەدار وەك ئۆتۆمبیــل، مــرۆڤ، 
پایســكل و ئاژەڵی ماڵی و كێوی لە ئۆتۆمبیلەكە 
لە هەر الیەكەوە لێی نزێك دەبێتەوە شۆفێر ئاگادار 
دەكاتــەوە و شــوێنەكەی نیشــان دەدا. كامێراكــە بــە 
دەنــگ كۆنترۆڵ دەكرێ و دەنگی بەكارهێنەرەكەی 

دەناسێتەوە.

كامێرایەكی ئۆتۆمبیل 
لە پێكدادان  ئاگادارت 

دەكاتەوە
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خولیــای فڕیــن و بەرزبوونەوە بۆ مرۆڤ خولیایەكی 
هەمیشــەییە. لەم ســەردەمەدا هەر فڕۆكە و كۆپتەر نین 
كــە دەفڕن و ئامێری گواســتنەوەن، بگرە ئۆتۆمبیلی و 
ماتۆڕ و پایسكلی فڕۆك و زۆر شتی دیكەش بوونەتە 
ئامێری فڕین. ئەگەر رۆژێكیان ئەو كورسیەی لەسەری 
دانیشــتووی و بە ئاســماندا فڕی ســەرت ســوڕنەمێنێ! 
چونكــە كورســی فڕۆكــی جــۆری JetRacer بەرهەم 
بــە ئاســماندا بــە خێرایــی 250  هاتــووە وەك فڕۆكــە 

كیلۆمەتر لەكاتژمێرێدا دەفڕێ.
كورســـییەكە دەتوانێـــت هەتـــا بەرزایـــی 3000 مەتـــر 

خـــۆی  لەگـــەڵ  كیلۆگرامیـــش   200 بەرزبێتـــەوەو 
هەڵبگرێـــت.

 )flyboard( هــەر ئەو كەســەی ئامێری فڕینــی
بەرهەمهێناوە هەر ئەو كەســەش كورسیە فڕۆكەكەی 
بەنــاوی  فەرەنســییە  داهێنەرێكــی  بەرهەمهێنــاوە. 

»فرانكی زاپاتا«. 
كورســـیەكە لـــە فایبـــەری كاربـــۆن دروســـتكراوە و 
10 مەكینـــەی بچـــووك بـــەرزی دەكەنـــەوە. »زاپاتـــا« 
راپەڕاندنـــی  بەمەبەســـتی  ئامێـــرەی  ئـــەو  دەڵێـــت 

ــاوە.  ــی بەرهەمهێنـ ــوپایی و مەدەنـ ــی سـ ئەركـ

پەیامـــەكان بگـــرێ، وەاڵمـــی  لـــە  دەتوانـــێ گـــوێ 
ــرێ  ــیقا بگـ ــە مۆسـ ــوێ لـ ــەوە، گـ ــەكان بداتـ پەیوەندییـ
و پەیـــام بـــەڕێ بـــكا. ئامێـــری ناوبـــراو لـــە مۆبایلـــەوە 
ــان  ــگاكان نیشـ ــمەندانە رێـ ــرێ و هۆشـ GPS وەردەگـ
دەدا. پەیامـــەكان بـــە دەنـــگ دەخوێنێتـــەوە. لەگـــەڵ 
هـــەردوو سیســـتەمی مۆبایـــل واتـــە ئایفـــۆن و ئەندرۆیـــد 
پەیوەنـــد دەدرێ. ئامێرەكـــە لەكاتـــی نزیـــك بوونـــەوە لـــە 
بەنزینخانـــەكان ئـــاگاداری شـــۆفیر دەكاتـــەوە و هـــەر 
ــدی  ــە چەنـ ــت ئۆتۆمبیلەكـ ــەش دەزانێـ ــودی ئامێرەكـ خـ
شـــۆفیر  قەرەباڵغـــەكان  شـــوێنە  لـــە  تێدایـــە.  بەنزیـــن 

ــەوە.  ــاگادار دەكاتـ ئـ

ئامێرێكی زیرەك هاوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری شۆفێران دەكا

جـــۆری  كۆمپیوتـــەری  لـــە 
زۆر  رادەیەكـــی  تـــا  الپتۆپـــدا 
ــوێنی  ــە شـ ــەدی الپتۆپەكـ ــۆچ پـ تـ
لـــە  بـــەاڵم  گرتۆتـــەوە،  ماوســـی 
واتـــە  دیســـكتۆپ  كۆمپیوتـــەری 
ســـەر مێـــزدا ئـــەوە نییـــە و مـــاوس 
گرنگتریـــن بەشـــی كۆمپیوتـــەری 

یســـكتۆپە. د
 RaceMouse ماوسی جۆری
لــە یەك كاتــدا هەم ماوســە و هەم 
ماوســەكە  دیزاینــی  پــەد!  تــۆچ 
جیاوازە لە گشت ماوسێكی دیكە، 
پشــتەكەی تەختــە و نیمچــە گــۆ 
نییە. وەك ماوســێكی لەیزەری كار 
دەكات و پشــتی ماوسەكەش تۆچ 
پەدە. كێشــی زۆر كەمە تەنیا 27 
گرام. قەبارەشەی بەد مۆبایلێكی 
ئاسایی دەبێت. بەهۆی سیستەمی 
بلوتــوس 5.0 لەگــەڵ كۆمپیوتەر 
پەیوەنــد دەدرێ. باترییەكەی هەتا 

40 كاتژمێر شەحنی دانابەزێت.

ماوسێكی لەیزەری
 تۆچ پەدیشە
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هێناوە
ەرهەم

ب
بەم  مایكرۆسۆفت  كۆمپانیای 

بەرهەمهێناوە  ناوازەی  زۆر  سپیكەرێكی  دواییە 
لۆگۆی  و  شێوەیە  هێلكەیی  سپیكەرەكە  دیزاینی  و  شێوە  و 

مایكرۆسۆفتی لەسەرە. شوێنی دانانی چوار پۆرتی هەیە یەكێك لەو 
پۆرتانە HDMIیە بۆ تەلەڤزیۆنە سمارتەكان. بەكارهێنەر دەتوانێت دوو شاشە 

و دوو ئامێری دیكە بە سپیكەرەكە پەیوەند بكا. 
ســـپیكەرەكە دەنگـــە دەنگـــی زیـــادی كـــەم دەكاتـــەوە. لەكاتـــی كۆبوونەوەكانـــدا مایكـــی 

بەكارهێنـــەر لـــە بـــواری دەنگـــەوە بـــە باشـــی دەنگەكـــەی دەبیســـترێ. لەگـــەڵ زۆربـــەی 
ـــت  ـــەر دەتوانێ ـــت. بەكارهێن ـــە پاوەرپۆینـــت دەگونجێ ـــۆ نموون ـــی مایكرۆســـۆت ب پرۆگرامەكان
لـــە رێـــگای دوورەوە كۆنترۆڵـــی ســـایدەكان بـــكات. بەهـــۆی سیســـتەمی بلوتوســـەوە لەگـــەڵ 

ئامێرەكان پەیوەند دەدرێت.

لە  كێشەیەكم  دەكا  پرسیار  بەڕێز  خوێنەرێكی 
فایلێكی  دەكەم  هەرچەند  پێش  هاتۆتە  بۆ  ۆردا 

ۆردم بۆ ناكرێتەوە؟ چ بكەم و رێگاچارە چییە؟
لە  یەكێك  هەیە  جار  زۆر  بەڕێز  خوێنەری 
زۆر  دەبێت،  گرفت  تووشی   word فایلەكانی 
رێگا چارە هەن بۆ كردنەوەی فایلێكی تێكچوو. 
بۆ  هەیە  بەشێكی   word پرۆگرامی  خودی 
وۆرد  پرۆگرامی  سەرەتا  تێكچووەكان،  فایلە 
بكەوە و پاشان لە بەشی file دا بچۆ سەر بەشی 
open و دواتر بەشی Brows هەڵبژێرە. پاشان 
لەو  هەر  دواتر  و  تێكچووە  كە  بدۆزەوە  فایلەكەت 
بەشەدا فەرمانی Open and Repair لێبدە. 
ئەم بەشە تایبەتە بە فایلە تێكچووەكان و ئەگەری 

زۆری هەیە كێشەكە چارەسەر بێت.

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

ـــرۆڤ  ـــۆ م ـــاچ ب ـــیەتی و وەك ق ـــن بەش ـــل گرنگتری ـــۆ ئۆتۆمبی ـــە ب تای
وایـــە. لـــە ئۆتۆمبیلـــە زیرەكەكانـــدا لەســـەر داشـــبۆردی ئۆتۆمبیـــل بەشـــێك 
ـــەوە نیشـــان دەدا،  ـــارەی تایەكان ـــەكان و زانیـــاری لەب ـــە تای ـــە تایبـــەت ب هەی

ـــدا ئـــەو تایبەتمەندییـــە نییـــە. ـــە ئۆتۆمبیلـــە كۆنەكان بـــەاڵم ل
گــەر بتهەوێ هەمیشــە ئــاگاداری تایەكانــی ئۆتۆمبیلەكەت بی ئەوە 
ئامێری Tymate TPMS بەكار بێنە، ئامێرەكە پێكهاتووە لە شاشەیەكی 
بچووك كەلەسەر داشبۆرد دادەنرێ لەگەڵ چوار سەرە وەلف. چوار 
ســەرە وەلفەكە هۆشــمەندن و بەهۆی سیستەمی وایەرلەیسەوە 
لەگەڵ شاشەی سەر داشبۆردەكە پەیوەند دەدرێن. شۆفێری 
ئۆتۆمبیل هەمیشــە زانیاری ســەبارەت بە تایەكانی لەسەر 

شاشەكە دەبینێت. هەر كێشەیەك هەیبێ دەیزانێت.

هەمیشە ئاگاداری تایەی 
ئۆتۆمبیلەكەت بە



73 ژمارە )1342(  2022/11/21

IT

ێك 
ەرنج

س

كی 
ر دا

ەسە
ل

ریكۆ
ی ئۆ

بگۆڕ بۆ ئەوانەی شارەزاییەكی ئەوتۆیان نییە لە داكی بگۆڕ رەنگە وشەكەیان لەال 
نامۆ بێ. داكی بگۆڕ )Dock converter( لە دوو وشەی)Dock(  واتە پایە یا ستاند، 

)converter( واتە بگۆڕ پێكهاتووە. داكی بگۆڕ لە تەكنەلۆژیا گرنگی تایبەتی هەیە. بۆ 
یا  بە كۆمپیوتەر  پەیوەند بكەی  تیڤی  یا  تیڤی،  بە  پەیوەند بكەی  دەتهەوێ مۆبایلەكەت  نموونە 

پێچەوانە بەگشتی هەموو ئامێرەكان پێكەوە پەیوەند بدەی. لە تیڤیەوە سەیری كۆمپیوتەر بكەی و لە 
كۆمپیوتەرەوە مۆبایل بەكار بێنی، ئەم ئامێرە داكی بگۆڕی پێدەگوترێ.

كۆمپانیای ئۆریكۆ داكێكی بگۆڕی بەرهەمهێناوە كە بە جۆری ADS5 ناسراوە، داكەكە لە ئالۆمینیۆم 
و منیزم دروستكراوە. گرنگترین بەشی ئەو داكە ئەوەیە كە چەندین كەلێنی بەڕێكردن و وەرگرتنی هەیە. 
لە الیەك دوو پۆرتی USB شوێنێكی جەكی 3.5 میلمی بۆ مایك و سپیكەر، لەالی دیكە چوار كەلێنی 
هێڵی  رێڕەوێكی   USB Type-C كۆمپیوتەر،  پەیوەندی  بۆ  شوێنێكی   ،HDMI كەلێنێكی  و   USB3

ئینتەرنێت و كێبڵی كارەبا.
لەم سەردەمەدا زۆربەی مۆنیتۆر و تەلەڤزیۆنەكان كوالیتی 4K نیشان دەدەن، ئەو داكە پشتیوانی 

لە 4Kیش دەكات.
گرنگییەكی دیكەی داكی ADS5 ئەوەیە كە دەكرێت مۆبایل بە كۆمپیوتەرەوە پەیوەند 

هەروەها  دابندرێت.  كیبۆرد  و  ماوس  مۆبایلەكە  شاشە  لەسەر  هەروەها  بدەی. 
شوێنێكی هەیە بۆ شەحنكردنەوەی كۆمپیوتەریش و چەندین شوێنیشی بۆ 

شەحنكردنەوەی مۆبایل هەیە.

ماڵپەڕێك بۆ هاوكاری 
كردن لە چێشتلێناندا

هەن  تایبەت  پرۆگرامی  و  ماڵپەڕ  گەلێك 
لێنان، لە تیڤیەكان و لە  بۆ فێربوونی چێشت 
لێنان  چێشت  بە  تایبەت  كەناڵی  یوتیۆبیش 
 supercook.com یەكجار زۆرن. ماڵپەڕی
لەو  جیاوازە.  كەناڵە  و  ماڵپەڕ  ئەو  گشت  لە 
بەڵكو  ناكا  لێنانت  چێشت  فێری  ماڵپەڕەدا 
نموونە  بۆ  لێنان.  چێشت  لە  دەبێت  هاوكارت 
لێبنێی، سەر  نازانی چ  و  ماڵەوەی  لە  خۆت 
وەك:  كەلوپەلێكی  چەند  دەدەی  سەالجە  لە 
پەتاتە، تەماتە، پیواز.... تادی تێدایە، بەاڵم 
نازانی بەو كەلوپەالنە چ لێنێی. لە ماڵپەڕی 
دواتر  و  دەنووسی  كەلوپەلەكان  ناوی  ناوبراودا 
بەو  كە  دەكات  پشینیار  پێ  چێشتت  چەندین 

مادە خۆراكیانە چێشتێك لێ بنێی.

پرۆگرامێك بۆ دانان و البردنی ژێرنووسی فیلم
چەند  تەكنیكیە.  كارێكی  هەم  و  هونەرە  هەم  ئەویش  فیلمەكان  بۆ  ژێرنووس  دانانی 
پرۆگرامێك هەن بۆ دانانی ژێرنووس، یەكێك لەو پرۆگرامانە كە زۆر بەرچاوە و سوودی 
زۆر لێدەبیندرێ، پرۆگرامی MKVToolnixیە.  ئەو پرۆگرامە رێكخستنی ئەو فایانە 
دەكات كە بە فۆرماتی MKV تۆماركراون. ئەو فۆرماتە بەو فایلە ڤیدیۆیانە دەگوترێ كە 
كوالیتیان لەسەرێیە و قەوارەیان كەمە. پرۆگرامەكە بۆ هەموو زمانێك دەبێت و دەكرێت لەسەر 

فیلمەكە چەند ژێرنووس دابندرێت. بەشێك لە تایبەتمەندییەكانی ئەوانەن:
- دانان و البردنی ژێرنووس.

.SRT زیاكردنی ژێرنووس بە فۆرماتی -
.sub و srt پشیتوانی كردن لە فۆرماتەكانی -
و  یەكخستن  لەپاڵ  بۆ  لە  خێراییەكی زۆر   -

جیاكردنەوە.
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ــی  ــە كارامەی خشــڵەكانت پێویســتە ب
هەڵبژێریــت، لــەم ماوەیــەی ســاڵدا كەمتریــن خشــڵ 

كەشــی  لــە  كــە  ئــەوەی  بەهــۆی  دەپۆشــرێن  ئێكسســوار  و 
ســەرمادا كەمتــر خشــڵەكان دیــار دەبــن، بۆیــە ئێكسســوارەكان دەبنــە 

ــی،  ــا ســەرەكی و الوەك ــەوەی دیكــەش ن ــان ســەرەكی و ئ ــەش، یەكێكی دوو ب
ــەی  ــە ئەوان ــی پێویســتییە، وات ــە پێ ــە ب ــان: ئێكسســواری ســەرەكییە ك یەكەمی
ــەو  ــن، ئ ــەرگ و ماكیــاژ یــەك بخرێــن و شــیك دەكرێ كــە پێویســتە لەگــەڵ جلوب

جــۆرە ئێكسســوارە بــە ســەرەكی دادەنرێــن و پێویســتە لەبــەرت بێــت، ئەگــەر خــۆت لــەو 
ــدا  ــە شــێوە و مۆدەكەت ــت دەشــێوێت و نەقســێك ل ــت، جوانی ــەش بكەی جــۆرە ئێكسســوارە بێب
بــەدی دەكرێــت، وەكــو گــوارە، ملوانكــە، بــازن، ئەڵقــە. جــۆری دووەم: ئێكسســواری الوەكــی 

ــر دەپۆشــرێت،  ــی زیات ــەوە و جوانی ــۆ رازاندن ــا ب ــە تەنی ــە، ك ــۆ گونجاندن ــا ب ــە تەنی وات
واتــە ئەگــەر لەبەریشــیان نەكەیــت، كاریگــەری لەســەر جوانیــت نابێــت، وەكــو 

دەســبەند، خشــڵی بچــووك بــە گــوارە، ئەنگوســتیلە، خلخــاڵ. ئێكسســوارە 
الوەكاییــەكان بــۆ بۆنــە و دەرچــوون و گەشــت دەپۆشــرێن، لەرۆژانــی 
ــە  ــدێ ل ــە، هەن ــەرەكییەكان بپۆش ــا ئێكسســوارە س ــاییدا تەنی ئاس
ئێكسســوارەكان خۆیــان لــە نێــوان هــەردوو جــۆردا دەدۆزنــەوە، 

ملوانكــەی  بازنەیــی،  گــوارەی  نموونــە:  بــۆ 
كونــدار. بازنــی  كــورت، 

جوانیـــت كاریگـــەر دەبێـــت بـــە چەندیـــن 
هـــۆكاری دەروونـــی و جەســـتەیی، گرنگیـــدان بـــە 

جەســـتە و جوانیـــت رێگـــەی هەنگاوەكانـــی گەیشـــتنت بـــە 
لووتكـــەی جوانـــی كـــورت دەكاتـــەوە، بـــەاڵم بوونـــی دەروونێكـــی پـــڕ لـــە 

نیگەرانـــی و بێـــزاری خراپتـــر جوانیـــت وێـــران دەكات، بەمـــەش هەنگاوەكانـــت 
بـــۆ جوانییەكـــی بـــێ هاوتـــا بـــێ ئـــاكام دەبـــن، لـــە ســـەردەمی ئێســـتادا زۆربـــەی 

خەڵـــك بـــە نیگەرانـــی و دڵەڕاوكێـــوە ژیـــان بەســـەر دەبـــەن، تـــۆی خانـــم نابـــێ لـــەم 
هەســـتە دەروونییـــە خراپـــەدا بژیـــت، بەڵكـــو رێگـــەی خۆشـــبەختی و خۆشـــی بـــدۆزەوە 
و خـــۆت فەرامـــۆش مەكـــە، چونكـــە نیگەرانـــی جوانیـــت دەكوژێـــت، بۆیـــە تـــا دەتوانیـــت 
خـــۆت لـــە بیرۆكـــەی خـــراپ و هەســـتی رەشـــبینی بپارێـــزە، هەرچەنـــدە كارەكـــە زەحمەتـــە، 
بـــەاڵم هەوڵـــدان بـــۆ پارێـــزگاری لـــە جوانـــی و جەســـتە و تەندرووســـتیت لـــە ســـەرووی 
ــانایی وەری  ــە سـ ــدا بـ ــدا روویـ ــە ژیانتـ ــتێك لـ ــەر شـ ــە، هـ ــتە خراپەكانـ نیگەرانـــی و هەسـ
بگـــرە، ئەگـــەر زانیـــت رێـــژەی بێـــزاری و دەروونـــە خراپەكـــەت گەیشـــتووەتە ئاســـتێك 
ـــت  ـــی ژیان ـــە نهێنی ـــە، ك ـــی نزیكـــت بب ـــۆ هاوڕێیەك ـــا ب ـــت، پەن ـــرۆڵ ناكرێ ـــە كۆنت ك

ـــنەش  ـــەم چەش ـــەن، ئەگـــەر ب ـــەری كێشـــەكان بك ـــەوە چارەس ـــت و بەیەك دەزانێ
چارەســـەرت نەدۆزیـــەوە، دەتوانیـــت ســـەردانی دكتـــۆر یـــان دەروونناســـێك 

بكەیـــت، گرنـــگ ئەوەیـــە جوانیـــت بپارێـــزە، خـــەوی بـــاش 
بكـــە، گرنگـــی بـــە جەســـتەت بـــدە تـــا هەمیشـــە 

گەشـــاوە و نـــازدار بیـــت. 

نیگەرانی 
و هەستی خراپ 
جوانیت وێران 

دەكەن

رەوە
 بكە

ان جیا
خشڵە سەرەكی و ناسەرەكیەك
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ـــد  ـــاژنی زەماوەن ـــۆت ش ـــت خ ـــە دەتەوێ ـــەو رۆژەی ك ل
ـــد  ـــە پێشـــتر چەن ـــووك بیـــت، پێویســـتە ل ـــن ب و جوانتری
ئاســـتە  بـــەو  تاوەكـــو  بـــەر،  بگریتـــە  هەنگاوێـــك 
دەگەیـــت، دوای ئـــەوەی رۆژانـــی زەماوەنـــد ئامـــادە 
دەكـــەن و ســـاڵۆن و خشـــڵەكان هەڵدەبژێریـــت، پێویســـتە 
شـــاهانەت  بووكێنیـــی  كراســـێكی  ســـەرەتادا  لـــە 
ــە بەدللـــەی رۆژی ئاهەنـــگ  هەڵبژاردبێـــت، چونكـ
پێشـــهاتەی جوانیتـــە، ئەگـــەر كراســـێكی نایابـــت لەبـــەر 
نەبێـــت، جوانـــی و قەشـــەنگیت لـــە دەســـت دەدەیـــت، 
ــەران  ــن دیزاینـ ــووی 2023 چەندیـ ــاڵی داهاتـ ــۆ سـ بـ
و ماركـــە بەناوبانگەكانـــی جیهانـــی كراســـەكانی 

خانمانـــی بووكانیـــان ئامـــادە كـــردووە، كـــە لـــە 
ســـەرەتای ســـاڵەوە بـــە كراســـی شـــاهانە 

ناوزەنـــدی دەكـــەن، )زوهێـــر مـــوراد( 
و )كێلـــی فاتینـــی( دوو ناودارتریـــن 
جلـــی  جلوبـــەرگ،  دیزاینەرانـــی 
بووكیـــان بـــەم چەشـــنە ئامادەكـــردووە 
كـــە: بەشـــی خـــوارەوەی كراوەیـــە وەك 

ـــێوەی  ـــە ش ـــوول و روون ل ـــی ت ـــەندرێال، قۆڵ ـــی س جل
سەردەســـتی  لەگـــەڵ  كـــراوە،  و  پـــان  نەخشـــی 
شـــیفۆن رازاوە بـــە گـــوڵ و، یەخـــەی بازنەیـــی، 
ــەدی  ــك و بـ ــی تەسـ ــای جلـ ــەی خولیـ ــۆ ئەوانـ بـ
و جەســـتەگیرن، دەتوانـــن كراســـی داخـــراو لـــە 
بەشـــی خـــوارەوە، لەگـــەڵ سەردەســـتی شـــێوەی 
زەنگـــوڵ و بەشـــی پشـــتەوەی جەســـتەدەگرێت 
شـــانەكانی  كـــە  دەردەكەوێـــت،  بـــەدی  و 
ــان  ــی یـ ــێوەی V ڤـ ــەی شـ ــراوە و یەخـ كـ
ـــی نەخـــش  ژمـــارە حـــەوت، لەگـــەڵ بوون
و رازاندنـــەوەی جلەكـــە لـــە شـــێوەی 

گـــوڵ و گـــەاڵی دار بپۆشـــن. 

كراسی رۆژی زەماوەندی 
شاهانە
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ژیانـــی  لـــە  رەشـــماڵ 
و  ئارامگـــە  كوردەواریـــدا 

رۆژانـــەی  گرنگـــی  پەناگەیەكـــی 
ژیـــان و تەنانـــەت خەباتـــی پێشـــمەرگە 

و مـــاڵ و حاڵـــی زۆربـــەی ژیانـــی جـــاران 
بـــووە، رەشـــماڵ و خیـــوەت وەك كەرەســـتەیەك بـــۆ 

هاتـــووە.  بـــەكار  كۆنـــدا  لـــە  ژیـــان  بەســـەربردنی 
ـــت،  ـــێ دەگوترێ ـــی پ وشـــەی رەشـــماڵ هەروەهـــا تاوڵ
بـــە مانـــای دەواری رەشـــی هەڵـــدراو دێـــت، رەشـــماڵ 
تەختـــە  درێـــژی  و  پانـــی  بەاڵســـی  پانـــزدە  لـــە 
ــووی  ــە مـ ــانەش لـ ــەم بەاڵسـ ــرێت، ئـ هەڵدەواسـ
بـــزن دەچێندرێـــت، كۆچـــەران وەك چـــادر 
هەڵـــی دەدەن. چۆنێتیـــی هۆنینـــەوە و 
دامەزراندنـــی رەشـــماڵ بـــەم شـــێوەیەیە: 
مـــوو  وادەی  ئـــەوەی  دوای 
بـــە  بڕینـــەوە 

لــە واڵتــی ئوســتراڵیا، نەخۆشــخانەیەكی ســەیر كراوەتــەوە، 
ــخانەیە  ــەو نەخۆش ــەوەی ئ ــۆكاری كردن ــك ه ــك خەڵ كاتێ
دەزانن، پێكەنین دایان دەگرێت و بە شــتێكی ســەمەرەی 
دەزانن، ئەو نەخۆشــخانەیە بۆ چارەســەركردنی بووكەڵە و 
بووكەشووشــەكان كراوەتــەوە، واتــە ئەوانــەی بووكەشووشــە 
و باربییــان هەیــە، كاتێــك بەشــێكی جەســتەی دەكەوێــت 
ــت  ــوێنە دەكرێ ــەو ش ــەردانی ئ ــدی س ــەوە، ئی ــان لێدەبیت ی
بــۆ چارەســەری، ئــەو نەخۆشــخانەیە لــە ســاڵی )1913( 
بــە  دواجــار  داخــراوە،  زۆر  ماوەیەكــی  بــۆ  كراوەتــەوە، 
مەبەســتی تەرخانكردنــی وەك بنكەیەكــی چاككردنەوەی 
باربییــەكان بــڕی )2.5( ملیــۆن دۆالری تێچــووە تــا 
نۆژنكراوەتــەوە، ئێســتا وەك نەخۆشــخانەیەكی فەرمــی 
بــۆ وەرگرتنــی بووكەشووشــەی شــكاو و برینــدار 
شــوێنە  ئــەو  بەڕێوەبــەری  و،  ئامادەیــە 
نــاوی )جیــۆف چاپمــان(ە و تەمەنــی 
ژیانــی  رۆژانــەی  ســاڵە،   )67(
مەبەســتی  بــە  شــوێنە  لــەو 
باربــی  چارەســەركردنی 
بووكەشووشــەكان  و 

ــات.  ــەر دەب بەس رەشماڵی كوردەواری 
پەناگەیەك بۆ 

ژیانی جاران

نەخۆشخانە بۆ بووكە 
شووشە و باڕبی
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و لـــە زســـتاندا گەرمـــە، لـــە دەوروبـــەری رەشـــماڵ 
جۆگەیەكـــی بـــە قوواڵیـــی بســـتێك لـــێ دەدرێـــت بـــۆ 
ئـــەوەی ئـــاوی بـــاران، یـــان ئـــاوی دیكـــە نەچێتـــە 
ــتایی  ــوێنەكەی راسـ ــتە شـ ــماڵەكە، پێویسـ ــر رەشـ ژێـ
بێـــت و هەروەهـــا پەنـــا گـــەروو یـــان پەنـــا شـــاخ بێـــت، 
ـــزراو  ـــزی زســـتان پارێ ـــای بەهێ ـــە ب ـــو ل ـــەوەش تاوەك ئ
فیســـتیڤاڵی  لـــە  بچووكـــە  رشـــماڵە  ئـــەو  بێـــت، 
ســـپی و ماســـت و كەلوپـــەل و خواردنـــی خۆماڵـــی 
نمایـــش كرابـــوو، بـــەاڵم لـــەو رەشـــماڵەدا گورینـــگ 
جوانتـــر  زیاتـــر  تاوەكـــو  )گوڵەنگ(بەســـترابوو، 
بێـــت، ئـــەو بووكۆاڵنـــەش دانـــراون وەك ژن و پیـــاو، 
بـــە مانـــای ئـــەوەی پیـــاو و ئافـــرەت یەكســـانن و 

هـــاوكاری رۆژانـــەی ژیانـــی یەكتـــر دەكـــەن.

وێنـــەی ســـێلفی ســـااڵنێكە دەركەوتـــووە و زۆربـــەی 
رۆژانـــە  ئەگـــەر  گرتـــووە،  پێـــوە  خوویـــان  گەنجـــان 
ــان  ــان دڵیـ ــرن، بێگومـ ــێلفی نەگـ ــەی سـ ــا5( وێنـ )4 تـ
گەنجانـــی  تەنیـــا  هـــەر  دەردە  ئـــەو  ناحەســـێتەوە، 
بـــوون،  تـــووش  بەڵكـــو گەورەكانیـــش  نەگرتووەتـــەوە، 
ئەوەتـــا ئـــەو ئافرەتـــە پیـــرە نـــاوی )كیمیكـــۆ نیشـــیمۆتۆ(
ــەی  ــە وێنـ ــی رۆژانـ ــاڵە كەچـ ــی )89( سـ ــە، تەمەنـ یـ

ســـێلفی دەگرێـــت و باڵویشـــی دەكاتـــەوە، وێنـــە 
ـــێلفی  ـــەر س ـــە ه ـــەو ئافرەت ـــێلفییەكانی ئ س

ئاســـایی نیـــن، بەڵكـــو لـــە چركەســـات 
و گۆشـــەنیگای جۆراوجـــۆرەوە وێنـــە 
تەنانـــەت  دەگرێـــت،  ســـێلفییەكانی 
ـــە وێنـــە ســـێلفییەكانیدا،  ـــە هەندێـــك ل ل

ئـــاژەاڵن  و  گیانـــداران  الســـایی 
ــە و  ــتا داپیرەیـ ــە ئێسـ ــەو ئافرەتـ ــەوە، ئـ دەكاتـ

نەوەشـــی هەیـــە، كەچـــی رۆژانـــەی ژیانـــی بـــە 
وێنەگرتنـــی ســـێلفییەوە بەســـەر دەبـــات.

سێلفی و داپیرە

ـــۆ  ـــزن ك ـــووی ب ـــت، م ـــگ دێ برین
ـــەن  ـــە ب ـــەوە و دەڕێســـڕێت، تاوەكـــو ببێت دەكرێن
ــاز دەكرێـــت و نەخشـــەی  ــۆ سـ ــان تەونـــی بـ و، پاشـ
پارچەكانـــی دیـــاری دەكرێـــت و دەســـت بـــە چنینـــی 
دەكرێـــت، كـــە بریتییـــە لـــە ســـێ جـــۆر پارچـــە، 
ئەوانیـــش: بەشـــی ســـەرەوە و تەنیشـــت و خـــوارەوە، 
لـــە  پـــێ دەگوترێـــت چیـــغ،  بەشـــی پێشەوەشـــی 
ـــە رەشـــماڵدا كـــە  ـــە ل بەشـــی ســـەرەوە ئەســـتووندە هەی
بـــۆ وەســـتان و راگرتنـــی رەشـــماڵەكە بەكاردێـــت، 
ئەســـتووندەیەكی  لـــە  زیاتـــر  رەشـــماڵ  هەنـــدێ 
پێویســـتە، هەروەهـــا پێویســـتە بـــە چەندیـــن ســـنگ 
ببەســـترێتەوە تاوەكـــو بەرگـــەی بـــاو و بارانـــی بەهێـــز 
بگرێـــت، كەشـــی نـــاو رەشـــماڵ لـــە هاویـــن فێنكـــە 

ئـــەو پرۆژەیـــە لەالیـــەن كۆمپانیـــای )ســـنۆهیتا( لـــە واڵتـــی 
نەرویـــج بـــۆ كاری ئەندازیاریـــی شارســـتانی كراوەتـــەوە، 
نەرویـــج،  واڵتـــی  باشـــووری  دەكەوێتـــە  چێشـــتخانەكە 
رووبـــەری شـــوێنەكە )32( مەتـــر دووجایـــە، درێژییەكـــەی 
)8( مەتـــر و پانیشـــی )4( مەتـــر دەبێـــت، شـــوێنی 
)100( كـــەس دەبێتـــەوە بـــۆ خواردنـــی ژەمێـــك و نزیكـــە 
لـــە گیانـــدار و ماســـییەكانی نێـــو ئـــاو، چێشـــتخانەكە 
ناودارتریـــن  كـــراوە،   )UNDER( ژێـــرەوە  بەنـــاوی 
)نیكـــۆالی  نـــاوی  كـــە  دانماركـــی  چێشـــتلێنەری 
ئیللیســـتگارد(ە لـــەو شـــوێنە كار دەكات، ســـەیریی 
لـــە  راوچـــی  كۆمەڵێـــك  لەوەدایـــە،  چێشـــتخانەكە 
دەوروبـــەری ئـــەو چێشـــتخانەیە هـــەن، كاتێـــك یەكێـــك 
ـــت،  ـــان دەكەی ـــە دەستنیش ـــو ئاوەك ـــی نێ ـــە گیاندارەكان ل
ژەمـــە  بـــە  پاشـــان  و  دەكـــەن  راو  بـــۆت  ئەوانیـــش 

خواردنێـــك بـــۆت دەهێنـــن.

چێشتخانەیەك لە ژێر ئاودا
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دەكەوێتــە  كۆشــكە  ئــەو 
ناوچــەی )پاڵــم بیتــچ( لــە ویالیەتــی 

فلۆریــدای ئەمریــكا، كــە لــە )33( ژوور پێــك 
هەروەهــا  تێدایــە،  وەرزشــیی  یاریــگای  دوو  دێــت، 

درێــژی )360( مەتــر  بــە  دەســتكرد  ئــاوی  كەنارێكــی 
مەتــر  هــەزار  دەگاتــە )66(  رووبــەری  هەیــە،  نێویــدا  لــە 
دووجــا، زیاتــر لــە )34( ژووری گەرمــاو و )13( توالێتــی 
ــت و دوو كۆشــكی بچــووك  ــك دێ ــە ســێ نهــۆم پێ ــە، ل تێدای
ئــەو كۆشــكە لەالیــەن  لــە دەوروبــەری دروســت كــراوە، 
ــۆن ســیمز  ــاری بەناوبانگــی ئەمریكــی )مارب ئەندازی

نرخــی  بــە  دواجــار  كــراوە،  دروســت  وەیــت( 
فرۆشــراوە. دۆالر  ملیــۆن   )195(

ەیاڵی
نرخی كۆشكێكی خ
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داواكردنەوەی منداڵ
ــار  ــردووە بڕیـ ــردووە و داوای كـ ــەی تۆماركـ ــەر ژنەكـ ــی لەسـ ــك داوایەكـ پیاوێـ

بدرێـــت بـــە وەرگرتنـــەی مناڵەكـــەی، لەبـــەر ئـــەوەی ژنەكـــەی شـــووی كردووەتـــەوە بـــە پیاوێكـــی دیكـــە، 
دادگای بـــاری كەســـێتی بڕیـــاری داوە بـــە رەتكردنـــەوەی داوای داواكار، پاشـــان پیاوەكـــە بـــە 

ـــە  ـــەوە تان ـــە ڕێگـــەی پارێزەرەكەی ـــراو ڕازی نابێـــت و ل ـــاری دادگای ناوب بڕی
ــەندكردنی  ــە پەسـ ــار دەدات بـ ــز بڕیـ ــە دەدات، دادگای تەمییـ ــە بڕیارەكـ لـ
بڕیـــاری دادگای بـــاری كەســـێتی، لەبـــەر ئـــەوەی بڕیـــاری دادگاكـــە 

بـــە  داوە  بڕیـــاری  كەســـێتی  بـــاری  دادگــــــای  یاســـایە،  و  شـــەرع  موافقـــی  و  ڕاســـتە 
ڕەتكردنـــەوەی داواكـــە چونكـــە هاوســـەرگیریكردنەوەی ژن بـــە پیاوێكـــی دیكـــە، نابێتـــە 
ــقاط حضانـــة« دادگا  هـــۆكار بـــۆ وەرگرتنـــەوەی منـــاڵ »اسـ
تـــەواوی تەحقیقاتـــی خـــۆی كـــردووە و ئافرەتەكـــە 

مەرجەكانـــی دایەنیـــی تێدایـــە و پارێزگاریـــی لـــێ 
ـــە هاوســـەری نـــوێ  كـــردووە، وەرگرتنـــی بەڵێننامـــە ل

ــا  ــداڵ تەنیـ ــی منـ ــە رعایەتكردنـ ــەبارەت بـ سـ
ــاڵ  ــی منـ ــە باوكـ ــت كـ ــدا دەبێـ ــە حالەتێكـ لـ

ــت. كۆچـــی دوای كردبێـ

بـــاس لـــە كەســـانێك دەكات كـــە بـــۆ 
بەرژەوەندیـــی خۆیـــان هەمـــوو كارێـــك 
دەكـــەن، تەنانـــەت چەندیـــن كەســـانی 
ـــان،  ـــە قوربانیـــی خۆی دیكـــەش دەكەن

تاوەكـــو ئاســـوودە بژیـــن. 

هەستێك لە رەنگی خۆرئاوابوون
Something in the Orange

تازەكانــی  تراكــە  لــە  یەكێكــە 
ــاری الن  ــژی ئەمریكــی )زاخ گۆرانیبێ
ــە  ــن ناســراوە، ل ــە زاك برای برایــن( كــە ب
دایكبــووی ســاڵی 1996 ئۆكینــاوەی 
رەگەزنامــەی  پاشــان  و  ژاپۆنــە 
تراكــە  وەرگرتــووە،  ئەمریكیــی 
 American تازەكــەی لــە ئەلبوومــی
لــە  كردووەتــەوە  بــاڵو   Heartbreak

میوزیكــە.   country جــۆری 

كاریكاتێر

میوزیك

ـــارە،  ـــارەی پ ـــوێ دەبیســـتیت دەرب ـــی ن ـــك هەواڵ هەندی
نـــاكات  پێویســـت  كـــە ماوەیەكـــی زۆرە چاوەڕێیـــت، 
چواردەورەكـــەت  قســـەی  نیگەرانـــی  خـــۆت  هێنـــدە 
لـــێ بكەیتـــەوە، تەنیـــا ســـەرنجت  بیـــری  بكەیـــت و 
لەســـەر كارەكانـــت بێـــت، هـــەوڵ بـــدە كتێبێكـــی گونجـــاو 

بـــدۆزەرەوە بـــۆ بەدەســـت هێنانـــی زانیاریـــی زیاتـــر.

جمك

تەنیـــا  و  نزیكـــە  ئامانجەكـــەت  بـــە  گەیشـــتن 
ــاوە، هەندێـــك بەربەســـت  ــری مـ كەمێـــك هەوڵـــی زیاتـ
زیاتـــرە  لـــەوە  تـــۆ  توانـــای  بـــەاڵم  رێگـــەت،  دێنـــە 
ــە  ــە بیرۆكـ ــەن، بـ ــێ بكـ ــت لـ ــتانە رێگریـ ــەو بەربەسـ ئـ
و پیشـــنیازەكانت لـــە كارەكەتـــدا ســـەركەوتنی گـــەورە 

دەهێنیـــت. بەدەســـت 

گا
ــە  ــەڵ بـ ــەت تێكـ ــەی چواردەورەكـ ــەدە كێشـ ــە مـ رێگـ
ژیانـــی تایبەتیـــت ببێـــت، دۆخـــی داراییـــت بـــەرەو باشـــتر 
ـــە  ـــۆ ئـــەوەی هەســـت ب دەڕوات، هیـــچ هۆكارێـــك نییـــە ب
نیگەرانـــی بكەیـــت، هـــەوڵ بـــدە خـــۆت بـــە ئەنجامدانـــی 
چەنـــد چاالكییەكـــەوە ســـەرقاڵ بكەیـــت، كـــە ئـــارەزوت 

ـــی. لێیەت

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

پەیوەندییەكـــی تەلەفونیـــت بـــۆ دێـــت كـــە هەرگیـــز 
چاوەڕوانـــی نەبویـــت، ئەمـــەش وات لـــێ دەكات هەســـت 
بـــە خراپـــی بكەیـــت، بـــەاڵم نیگـــەران مەبـــە و خـــۆت 
تووشـــی ســـترێس مەكـــە، ســـەرقاڵی كاری رۆژانـــەی 
خـــۆت بـــە، لـــە ژیانـــی تایبەتیتـــدا گرنگـــی بـــە قســـەی 
كەســـانی چـــواردەورت مـــەدە و، رێگـــە مـــەدە رەخنەكانیـــان 

بتڕوخێنێـــت.

كارەكـــەی  لـــە  كەســـێك  خێزانەكەتـــدا  لـــە 
تـــۆ  پێویســـتە  بۆیـــە  دەهێنێـــت،  شكســـت 
یارمەتـــی بدەیـــت و رێگـــە نەدەیـــت نیگـــەران 
ببێـــت دەربـــارەی ئـــەوە شكســـتە، پەیوەندیـــت 
باشـــتر  بـــەرەو  خۆشەویســـتەكەت  لەگـــەڵ 
ئەرێنـــی  كاریگەریـــی  ئەمـــەش  دەڕوات، 

دەبێـــت. دەروونـــت  لەســـەر 

پەیوەنـــدی بـــە هـــاوڕێ كۆنەكانتـــەوە بكـــەرەوە، 
كاتێـــك رێـــك بخـــەن بـــۆ چوونـــە دەرەوە و، ســـاتێكی 
پـــر لـــە چێـــژ بەســـەر بـــەرن، لەالیەنـــی پیشـــەییەوە 
خـــۆت  كۆنترۆڵـــی  ژێـــر  لـــە  شـــتەكانت  هەمـــوو 
دان، بیرۆكەیەكـــی نایـــاب دەبێـــت ئەگـــەر لەگـــەڵ 
پێنـــاو  لـــە  ببەســـتن  ژوانێـــك  خۆشەویســـتەكەت 

پەیوەندییەكەتـــان. بەردەوامیـــی 

قرژاڵ 7/22 - 6/21
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هەیــە،  ئافرەتێــك  وێنەیــەدا  لــەم 
كــە  كــردووە  جووڵــەی  شــێوەیەك  بــە 
پــێ  وای  كەســێك  هیــچ  ئەســتەمە 
بكرێــت، كەچــی وێنەكــە بــە فێڵــكاری 
گیــراوە، هــەوڵ بــدە راســت و دروســتیی 

بزانیــت.  وێنەكــە 

بەرەكانــی  لــە  ئاشــتی 
 All Quiet  - رۆژئاوایــە  پێشــەوەی 

on the Western Front

درامایەكــی بــە جــۆش و جەنگییــە، بــاس لــە جەنگــی یەكەمــی 
و  باومــەر  پــاوڵ  لەوكاتــەی  ســاڵی1914  لــە  دەكات  جیهانــی 
تیمەكــەی بــۆ رزگاركردنــی شــوێنی بــاوك و باپیرانــی دەڕوات، پاشــان 
شــەڕێكی گــەورە روو دەدات، فیلمەكــە لــە ئەڵمانیــا وێنــەی گیــراوە، 
لــە دەرهێنانــی ئێــدوارد بێرگــەر، مــاوەی فیلمەكــە دوو كاتژمێــر و 23 
ــە شــاكارە  ــە یەكێــك ل ــە نووســینی جەیمــس فرێنــدە، ب خولەكــە، ل
جوانەكانــی فیلمــی جەنگــی دادەنرێــت، لــە نواندنــی )فلیكس 

كامایــر دانیــال بــرۆل، ئەلبێــرت ســچۆچ، ئــارۆن هیلمەر 
ئیــدن هانانۆڤیــچ، دیڤیــد دێترســێو، ئەنتــۆن 

ــە.  ڤۆن لۆك(ـ

ئۆپەراسیۆنی بارباڕۆسا 
 Operation Barbarossa

دەبیت  نیگەران  كە  دەدات  روو  كێشە  هەندێك 
لە  بهێنیت  لەوەی شكست  هەیە  ترست  و،  دەربارەی 
ناكات،  دوودڵی  بە  پێویست  بەاڵم  چارەسەركردنیان، 
بە  تێدەپەرێت، گرنگی  و  كاتییە  دۆخە  ئەم  چونكە 
لە  ئەوەی  بۆ  بدە،  كۆمەاڵیەتییەكانت  پەیوەندییە 

تەنیایی دوور بكەویتەوە.

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

هەمـــوو كارەكانـــت بـــەو پالنـــە بەڕێـــوە دەڕوات 
بـــۆ  ئامادەیـــت  چونكـــە  دانـــاوە،  بـــۆت  كـــە 
ـــی  ـــە كۆتای ـــە، ل كاركـــردن و وزەیەكـــی زۆرت هەی
و  دەكەیـــت  ئارامـــی  بـــە  هەســـت  رۆژەكەتـــدا 
دڵخۆشـــت  رۆژەنـــەدا  لـــەم  كەســـانێك  بینینـــی 
ـــدە ســـاتە هەســـتیارەكان لەدەســـت  دەكات، هـــەوڵ ب

نەدەیـــت.

شـــتێك  هەمـــو  لـــە  خـــۆت  ئاســـوودەیی 
ـــدە و هەرگیـــز  ـــە بایەخـــی پـــێ ب گرنگتـــرە، بۆی
رێگـــە مـــەدە چواردەورەكـــەت نیگەرانـــت بكـــەن، 
هەســـتەكانت  دەربڕینـــی  لـــە  مەكـــە  شـــەرم 
زیاتـــر  بـــەم شـــێوەیە  بـــۆ خۆشەویســـتەكەت، 
نزیكتـــر  و  توندوتـــۆڵ  پەیوەندییەكانتـــان 

دەبێتـــەوە.

ئـــەم ماوەیـــە كارەكانـــت جێگیـــرن و شـــتەكان 
بـــەو شـــێوەیەن كـــە خـــۆت دەتەوێـــن، هەربۆیـــە 
ــد  ــەم چەنـ ــەییت، ئـ ــی پیشـ ــە لەالیەنـ دوودڵ مەبـ
رۆژە چاوەرێـــی بەدەستگەیشـــتنی نامەیـــەك یـــان 
نەبیـــت،  نیگـــەران  زۆر  باشـــترە  ئیمەیڵێكیـــت، 

چونكـــە بـــەم نزیكانـــە پێـــت دەگات.

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
ئامادەكاریـــی  و  بـــدە  خـــۆت  هەوڵـــی  باشـــترین 
پێشـــوەخت بـــۆ كارەكانـــت بكـــە، بـــۆ ئـــەوەی زیاتـــر 
جێـــی بایـــەخ بیـــت الی خـــاوەن كارەكـــەت، زۆر بیـــر 
ــارەی، وا  ــە دەربـ ــەرەوە و دوودڵ مەبـ ــوو مەكـ ــە داهاتـ لـ
باشـــترە بـــە هەڵەشـــەیی كارەكانـــت ئەنجـــام نەدەیـــت و بـــە 

وریاییـــەوە هەنـــگاو بنێیـــت.

ئـــارەزووی  كـــە  دەكەیـــت  هەســـت  وا  ئەمـــڕۆ 
ــت  ــەكان ناكەیـ ــە كۆمەاڵیەتییـ ــداریكردنی چاالكییـ بەشـ
تەنیـــا  دەتەوێـــت  هەربۆیـــە  دەوروبەرەكـــەت،  لەگـــەڵ 
بمێنیتـــەوە، باشـــترە كۆنترۆڵـــی هەســـتەكانت بكەیـــت، بـــۆ 
ـــت،  ـــت دانەبرێی ـــە كۆمەاڵیەتییەكان ـــە پەیوەندیی ـــەوەی ل ئ

چێـــژ لـــە هەمـــوو ســـاتەكانی ئەمـــڕۆت وەربگـــرە. 

12/22 - 1/19گیسك

یاریی وێنە

نیاریت
بۆ زا

 Unternehmen :ئۆپەراســـیۆنی باربارۆســـا )بەئەڵمانی
و  هێـــرش  بـــۆ  بـــوو  كـــۆد  نـــاوی   )Barbarossa
تەوەرەكانـــی  یەكگرتـــووی(  بۆســـەر)خاكی  داگیـــركاری 
ــا لـــە ڕۆژی  یەكێتـــی ســـۆڤیەت، ئۆپەراســـیۆنی باربارۆسـ
ــاوەی  ــە مـ ــاڵی 1941 لـ ــی سـ ــەممە 22ی حوزەیرانـ یەكشـ
جەنگـــی دووەمـــی جیهانیـــدا دەســـتی پـــێ كـــرد، ئەڵمانیـــای 
نـــازی ئامانجـــی داگیركردنـــی یەكێتـــی ســـۆڤیەت لـــە 
بەشـــی ڕۆژئـــاوا بـــوو، تـــا لەگـــەڵ ئەڵمانییـــەكان یەكیـــان 
ـــی مەبەســـتی  ـــالن ئۆســـت(ی ئەڵمان ـــەراڵ )پ ـــەوە، جەن بخات
داگیركراوبـــوو  خەڵكـــی  لـــە  هەندێـــك  بەكارهێنانـــی 
وەك كۆیلـــە، بـــۆ هەوڵـــی جەنگـــی تـــەوەرەكان لەكاتـــی 
هەروەهـــا  و  قەفقـــاز  نەوتـــی  یەدەگـــی  پەیداكردنـــی 
جۆراوجـــۆری  ناوچـــەی  كشـــتوكاڵیی  ســـەرچاوەی 
ســـۆڤیەت، ئامانجـــی كۆتاییشـــیان بریتـــی بـــوو لـــە ناوبـــردن و 
كۆیلەكـــردن و بـــە ئەڵمانیكـــردن و بـــە كۆمـــەڵ ڕادەســـتكردن 

ـــری  ـــۆ ســـیبیریای خەڵكـــی ســـالڤی و دروســـتكردنی زیات ب
ــا  ــا، هەروەهـ ــۆ ئەڵمانیـ ــدوو ( بـ ــەزای زینـ ــراوم ) فـ لێبنسـ
ئامانجـــی گەورەیـــان گرتنـــی مۆســـكۆی پایتەخـــت بـــوو 
بـــۆ ڕووخانـــی ورەی ســـەرۆك و ســـەربازانی ســـۆڤیەتی، 
بـــەاڵم نەیانتوانـــی بـــەردەوام بـــن، لـــە بـــەردەم خۆڕاگریـــی 
ـــە كۆتاییـــدا دوای ســـەخترین جەنـــگ،  هێـــزی ســـۆڤیەت، ل
ــی  ــەر كەوتنـ ــەكان و سـ ــتی ئەڵمانییـ ــە شكسـ ــە بـ جەنگەكـ
یەكێتـــی ســـۆڤیەتی جـــاران كۆتایـــی هـــات و زیانـــەكان لـــەو 

شـــەڕەدا بریتـــی بـــوو لـــە: 
بێسەروشـــوێن،   40،157 كـــوژراو،   186،452 ئەڵمانیـــا: 
655،179 برینـــدار، لەگـــەڵ تێكشـــكانی 2،827 فڕۆكـــەی 

جەنگـــی و 2،735 زریپـــۆش.
برینـــدار،   1،336،147 كـــوژراو،   802،191 ڕووســـیا: 
2،335،482 بێسەروشـــوێن، لەگـــەڵ تێكشـــكانی 21،200 

فڕۆكـــەی جەنگـــی، 20،500 زریپـــۆش. 

ئەنیس مەنسوور نووسەری میسری، 
شاری   1924 ساڵی  لەدایكبووی 
مەنسوورەیە لە میسر، لە ساڵی 2011 
دەربارەی  كردووە،  دوایی  كۆچی 
كەسی ژیر و نەزان دەڵێت: »كەسی 
ژیر پەند و زانیاری لە دوژمن و كەسە 
لە  تاوەكو  وەردەگرێت،  ناحەزەكانیش 
داهاتوودا بەسەریاندا زاڵ بێت، بەاڵم 
كەسانی نەفام و نەزانیش هیچ شتێك 
نزیكەكانیشیان  كەسە  و  هاوڕێ  لە 

وەرناگرن«. 

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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