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ئایينـــدەدا-  خزمـــەت  لـــە  )ڕابـــردوو  كتێبـــی 
بیرهێنانـــەوە  نـــەك  یـــادوەری( لـــە نووســـینی بەڕێـــز 
فـــازل میرانـــی و ئامادەكردنـــی بـــە عەرەبـــی خەلیـــل 
بـــەرواری- شـــامل بـــەردان، هاوكارمـــان بەهادیـــن 
ــە  ــی بـ ــەوە كردوویەتـ ــە عەرەبییـ ــتەفا لـ ــەالل مسـ جـ
كـــوردی، لـــە دووتوێـــی)122( الپـــەڕەی قەبـــارە 
ـــە بەردەســـتی  ـــاوازە كەوت ـــە بەرگێكـــی ن بچووكـــداو ب
ـــە ڕەشنووســـی  ـــە ل ـــە بریتیی ـــەم كتێب ـــەوە.. ئ خوێنەران
نووســـراو و ئاشـــنابوون بـــە دەستنووســـەكانی بەڕێـــز 
میرانـــی، ئـــەو ڕەشنووســـانەی لـــە ئەرشـــیفی خۆیـــدا 
ـــە نووســـراون، كـــە پێنـــج  ـــك لەوان پاراســـتوونی، هەندێ
ـــەو هەمـــوو ڕووداوە  ـــو گەرمـــەی ئ ـــت لەنێ ـــە دەبێ دەی
ئاڵۆزانـــەدا ماونەتـــەوە، هەندێكـــی دیكەشـــیان تـــا 
ئێســـتاش هـــەر لـــە بیـــر و هزریـــدان و تۆمـــار نەكـــراون.
ــەم  ــینی ئـ ــكردنی نووسـ ــە باسـ ــی لـ ــز میرانـ بەڕێـ
كتێبـــەدا دەڵێـــت: ئەوانـــەی لێـــرەدا نووســـراون هەمـــوو 
ئـــەو الپەڕانـــە نیـــن كـــە لـــە یادگـــەی منـــدان، 
بەڵكـــو ئەزموونێكـــی تـــازەی باڵوكردنـــەوەن، كـــە 
دەكـــرێ بـــە بیرهێنانـــەوە وەســـفی بكەیـــن نـــەك بـــە 
ــەدا  ــەم الپەڕانـ ــن لـ ــت: مـ ــا دەڵێـ ــادوەری، هەروەهـ یـ
ــم  ــە بینیومـــن و پێـ ــردووە كـ ــتانەم كـ ــەو شـ باســـی ئـ
ــە  ــە بـ ــەوە، ڕەنگـ ــرۆڤەیان بكەمـ ــە شـ ــووە كـ ــاش بـ بـ
ــەن  ــە قبوڵـــی بكـ ــانی دیكـ ــە كەسـ لێكدانەوەیـــەك كـ
یـــان ڕەتـــی بكەنـــەوە، بـــەو شـــێوەیەی كـــە ئـــەو 

باڵوكراوەیـــە دوای ئـــەوەی بەردەســـت بـــوو، نابێتـــە 
ـــر  ـــتێك زیات ـــە هەمووش ـــە ل ـــەی، ك موڵكـــی خاوەنەك
تەنیـــا مافـــی ناوەكـــەی دەبێـــت. لەنێـــو ئەرشـــیفی 
تێدایـــە  نووســـراوی  چەندیـــن  میرانیـــدا،  بەڕێـــز 
نـــەك ئـــەو وتـــار و توێژینـــەوە و دیدارانـــەی كـــە 
پێشـــتر دەزگاكانـــی میدیـــا و ڕاگەیانـــدن باڵویـــان 
كتێبەكـــە  ناونیشـــانی  هەڵبژاردنـــی  كردبوونـــەوە. 
بیرهێنانـــەوە   ئایينـــدەدا-  خزمـــەت  لـــە  )ڕابـــردوو 
نـــەك  یـــادوەری( لـــەو قەناعەتـــەوە ســـەری هەڵـــداوە 
ــەدا  ــەم چاپەمەنییـ ــەو الپەڕانـــەی لـ ــوو ئـ ــە هەمـ كـ
باڵودەكرێنـــەوە یادوەرییەكـــە بـــۆ خـــۆی، ئەویـــش 
لـــە ڕێـــی ئـــەو ســـەرنجانەی هەڵســـەنگاندن كـــە 
ســـكرتێری مەكتەبـــی سیاســـیی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان نووســـیونی، لـــە تێكەڵەیەكـــی نێـــوان 
دیـــدگا و ئاگایـــی خـــۆی و بەراوردكردنـــی لەگـــەڵ 
ڕابردوویەكـــی مێژوویـــی كـــە چەندیـــن ڕووداوی 
بـــەدوادا هـــات و ســـەردەمێكی زۆری ڕۆژگار و 
نەوەگەلێكـــی بەجێهێشـــت، لـــە كاتەكانـــی كاری 
ـــر حوكمڕانیـــی ناوخـــۆ، دواجـــار  ئۆپۆزســـیۆن و دوات
كـــە ڕووداوەكانـــی  بارودۆخـــەی  ئـــەو  گۆڕینـــی 

دوای 2003 هێنایانـــە كایـــەوە.
دانەیەكـــی ئـــەم كتێبـــە پێشـــكەش بـــە گـــواڵن 
كـــراوە.. دەســـت خۆشـــی لـــە نووســـەر و ئامـــادەكاران 

ــن. و وەرگێـــڕی دەكەیـ
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)پێكەوەژیانـــی  كتێبـــی  یەكەمـــی  چاپـــی 
بارزانـــی(  لـــە ڕوانگـــەی ســـەرۆك  ئاشـــتییانە 
ـــتای زانكـــۆ  ـــك مامۆس ـــی كۆمەڵێ ـــە ئامادەكردن ل
و  عەرەبـــی  و  كـــوردی  زمانـــی  ســـێ  بەهـــەر 
ئینگلیـــزی بـــە بەرگێكـــی قەبـــارە مامناوەنـــد 
كتێبخانـــەی  و  خوێنـــەران  بەردەســـتی  كەوتـــە 

كوردییـــەوە.
ـــەوەی مشـــتێك  ـــە كۆكردن ـــە ل ـــە بریتیی ـــەم كتێب ئ
لـــە خەروارێكـــی پەیـــڤ و تێڕوانینەكانـــی ســـەرۆك 
بـــارەی پێكەوەژیانـــی ئاشـــتییانە  لـــە  بارزانـــی 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان، ئـــەم كارە بچووكـــە، 
هەوڵێكـــە بـــۆ ئاشـــكراكردنی وێنـــە گەورەكـــەی 

نێـــو هـــزری بەڕێزیـــان لەبـــارەی ئـــەم بابەتـــە.
یـــان  )كەمینـــە(  زاراوەی  بـــە  ســـەبارەت 
كەمایەتـــی ئـــەو دەســـتەواژەیە كـــە دەدرێتـــە پـــاڵ 
بـــە  تاكەكانـــی  و  بێـــت  كـــە جیـــاواز  گروپێـــك 
ـــەی  ـــە زۆرین ـــیفەت ل ـــك س ـــان كۆمەڵێ ـــیفەتێك ی س
كۆمەڵگـــە جیاكرابنـــەوە.. لـــەم ڕووەوە ســـەرۆك 
ـــەوەی ڕۆژی 7-3- ـــە كۆبوون ـــی ل مســـعود بارزان
2019 لـــە ســـەاڵحەدین لەگـــەڵ فڕاكســـیۆنەكانی 
پێكهاتـــەی مەســـیحی و توركمـــان لـــە پەرلەمانـــی 

كوردســـتان  گوتـــی:  و  كۆبـــووەوە  كوردســـتان 
واڵتـــی هەموومانـــە و پێویســـتە هەمووانیـــش لـــە 
بەڕێوەبردنیـــدا هاوبـــەش بیـــن، نابـــێ بـــە هیـــچ 
هیـــچ  و  )كەمینـــە(  بگوترێـــت  پێكهاتەیـــەك 
ـــان  ـــەر یەكەی ـــت و ه ـــارە ناپێورێ ـــە ژم ـــەك ب نەتەوەی

تایبەتمەندیـــی خـــۆی هەیـــە.
كاروبـــاری  وەزیـــری  وتەیەكـــی  كتێبـــە  ئـــەم 
تێێـــدا  كـــە  لەخۆدەگرێـــت  ڤاتیـــكان  دەرەوەی 
دەڵێـــت: » ئـــەو هەواڵـــە خۆشـــە ئەوەیـــە كـــە 
مەســـیحییان، كوردســـتان بـــە بەهەشـــت نـــاوزەد 
كوردســـتان  مەســـیحیانی  هەروەهـــا  دەكـــەن، 
باوەڕێكـــی مەزنیـــان بـــە جەنابـــی ئێـــوە هەیـــە 
كـــە بەرگـــری لـــە مافەكانیـــان بكـــەن، ئـــەوان 
دەســـتكەوتانەی  ئـــەو  بـــۆ  دەكـــەن  سوپاســـتان 
كـــە بەدەســـتیان هێنـــاون، پاپـــا بێندكتـــی شـــازدە 
ئومێـــدەوارە كـــە ئـــەو ئەزموونـــەی كوردســـتان 
عێـــراق،  سەرانســـەری  بـــۆ  نموونەیـــەك  ببێتـــە 
ــانی  ــە یەكسـ ــان بـ ــوو هاوواڵتیـ ــەوەی هەمـ ــۆ ئـ بـ

)ڤاتیـــكان:2005/11/15(. بژیـــن« 
و  كتێبـــە  ئـــەم  ئامادەكارانـــی  لـــە  پیـــرۆزە 
زیاتـــر. بەرهەمـــی  و  ســـەركەوتن  بەهیـــوای 
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كتێبـــی  یەكەمـــی  چاپـــی  ماوەیـــەدا  لـــەم 
)دبلۆماســـییەتی كـــورد  شـــیكردنەوەیەكی مێژوویـــی، 
سیاســـی، یاســـاییە( لەالیـــەن پارێـــزەری ڕاوێـــژكار 
گـــەورەی  قەبـــارەی  بـــە  مامەســـێنی(  )ســـابیر 
)665( الپـــەڕە كەوتـــە كتێبخانـــەی كـــوردی و بـــەر 
دیـــدی خوێنەرانـــەوە. نووســـەر ســـەبارەت بـــەم كتێبـــە 
ئامـــاژە بـــۆ ئـــەوە دەكات كـــە بـــە تێڕوانینـــی خـــۆی 
باســـێكی تـــازە بابەتـــە لـــە هونـــەری دبلۆماســـییەت و 
پێكهاتـــەی یاســـای دبلۆماســـییەتی ســـەردەم  چ لـــە 

ــدا.  ــە نوێـ ــۆن و چ لـ ــژووی كـ مێـ
ئـــەو باســـەی نووســـەر تەنیـــا تایبـــەت نییـــە بـــەو 
كەســـانەی پســـپۆڕن یـــان كار لەســـەر ئـــەم پرســـە 
دەكـــەن، وەكـــو فەرمانبەرانـــی بـــواری دیبلۆماســـییەت 
یاســـایی و ڕامیـــاری،  و خوێندكارانـــی زانســـتی 
بەڵكـــو وەك ســـەرچاوەیەكی زانســـتیی تازەیـــە بـــۆ 
ژیانـــی تـــازە كـــە هەمـــوو خوێندەوارێـــك پێویســـتە 
شـــارەزاییەكی كـــەم یـــان زۆری دەربـــارەی هەبـــێ، 
بۆیـــە وەك ئەركێكـــی زانســـتی و یاســـایی و نەتەوەیـــی 
ئـــەم باســـەی لـــە دووتوێـــی ئـــەم كتێبـــەدا خســـتۆتەڕوو، 
ـــەی وەك ســـەرچاوە وەری  ـــەو ڕاوبۆچوونان هەروەهـــا ئ
گرتـــوون، ئەمـــە تەنیـــا ڕای نووســـەرەكانیانە، هیـــچ 
پەیوەندییـــان بـــە نووســـەرەوە نییـــە، ئـــەو بابـــەت و 
باســـانەی كـــە لـــە ناوەڕۆكـــی كتێبەكـــەدا هاتـــوون 

بەشـــێكی كەمـــە لـــە دیبلۆماســـییەتی كـــورد.

نووســـەر جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە كـــە كـــورد لـــە 
كـــردووە  دیبلۆماســـییەتی  كاری  زەمانـــەوە  دێـــر 
الیەنـــی  لەگـــەڵ  كێشـــەكانی  چارەســـەری  بـــۆ 
زینـــدوو،  گەلێكـــی  وەك  كـــورد  بەرامبـــەردا، 
هەمیشـــە بـــەردەوام بـــووە لـــە بـــەرەو پێشـــبردنی 
ـــی  ـــە ڕوون ـــییەت، ئەمـــەش زۆر ب ڕەوشـــی دبلۆماس
قـــەوارە  الی  تایبەتـــی  بـــە  داوەتـــەوە  ڕەنگـــی 
جیاجیاكانـــی كـــورد، ئێســـتا زۆربـــەی واڵتانـــی 
جیهـــان بەتایبەتـــی واڵتانـــی زلهێـــز و تادەگاتـــە ئـــەو 
ــەی  ــردووە مامەڵـ ــتانیان داگیركـ ــەی كوردسـ واڵتانـ
و  كوردســـتان  هەرێمـــی  لەگـــەڵ  دبلۆماســـییانە 
كوردســـتان  ڕۆژئـــاوای  لـــە  خۆســـەر  ئیـــدارەی 
شـــێوەی  لـــە  تایبەتییـــان  نووســـینگەی  دەكـــەن، 

كردۆتـــەوە. كۆنســـوڵگەری 
ئـــەم كتێبـــە چەندیـــن بـــەش لەخـــۆ دەگرێـــت، 
درێژایـــی  بـــە  كـــورد  دبلۆماســـییەتی  لەوانـــە: 
ســـەردەمی  لـــە  دیبلۆماســـییەت  مێـــژوو، 
ـــواری  ـــە ب ـــدا، ئافرەتـــی كـــورد ل شۆڕشـــەكانی بارزان
دبلۆماســـییەتدا، دبلۆماســـییەت لـــە حكومەتـــی 

تـــاد.   كوردســـتاندا...  هەرێمـــی 
بـــەم  كـــە  دەكەیـــن  نووســـەر  لـــە  دەستخۆشـــی 
ڕەوشـــی  خزمەتـــی  توانیویەتـــی  بەرهەمـــەی 
دیبلۆماســـییەتی كـــورد بـــكات و خوێنـــەران بـــە زۆر 

الیەنـــی ئـــەم بابەتـــە گرنگـــە ئاشـــنا بـــكات.
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هیچ كاتێك كورد لە باشووری 
كوردستان لە چوارچێوەی ئەو 
دەوڵەتە شكستخواردووەی بە 

زۆر لكێنراوە بە یەكەوە، 
نەگەیشتە ئەنجامێك، تا هەست 
بە دڵنیایی و متمانەبوونی خۆی 

بكات

گەلی كوردستان بە هەموو 
پێكهاتە نەتەوەیی و ئایینی و 

ئایینزاكانیەوە هەموویان پێكەوە 
پاڵپشتیی سەرۆك بارزانییان 

كرد، بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم

سەرۆك بارزانی بۆ عێراق و 
هێزەكانی ئیقلیمی و گەالنی 

جیهانی سەلماند، كورد 
ژێردەستەیی قبووڵ ناكات 

و گەلێكە خاوەنی شوناس و 
ڕەسەنایەتییە و مافی خۆیەتی 

سەربەخۆ بژی

بارزان گەاڵڵی 
دكتۆرا لە زانستی سیاسی

بــە ڕابەرایەتیــی ســەرۆك مســعود  كــورد   گەلــی 
بارزانــی ڕیفراندۆمــی لــە مێــژووی هاوچەرخــی خۆیــدا 
ــۆ پرســێكی چارەنووسســاز ئەنجــام دا، ئەمــەش دوای  ب
ڕابــردووی  ســاڵی   100 درێژایــی  بــە  كــورد  ئــەوەی 
ــە ڕێگــە و  ــی ب ــراق، نەیتوان ــی عێ ــی حكومەت دامەزران
میكانیزمی«دانوســتان، خەباتــی چەكــداری، شــۆڕش، 
نووســینەوەی  و  فیدڕاڵــی  ڕاپەریــن،  زاتــی،  حوكمــی 
دەســتوور« بگاتــە مــاف و ئامانجەكانــی خــۆی، هەمــوو 
ــزو  ــی پەراوێ ــو مافەكان ــردەوە تاوەك ــی ك ــی تاق ڕێگەكان
بێــت و پێشــێل نەكرێــت، كەچــی نــەك هــەر گوێــی لــێ 

ــرا. ــش ك ــو كۆمەڵكوژی ــرا، بەڵك نەگی
 هیــچ كاتێــك كــورد لــە باشــووری كوردســتان لــە 
چوارچێــوەی ئــەو دەوڵەتــە شكســتخواردووەی بــە زۆر 
لكێنــراوە بــە یەكــەوە، نەگەیشــتە ئەنجامێــك، تــا هەســت 
بــە دڵنیایــی و متمانەبوونــی خــۆی بــكات، هــەر بەشــی 
مەینەتــی و كوشــتن و قاتوقــڕی بــووە، مامەڵــەی وەكــو 
هاوواڵتییەكــی ڕەســەن و خــاوەن خــاك و مێــژوو لەگــەڵ 
ناكرێــت، بــە زمانــی هەڕەشــە و تــرس و تۆقــان و كوشــتن 
ــەك  ــەم پێناوەشــدا دەریای ــت، ل ــەر دەكرێ ــاری بەرامب ڕەفت
لــە خوێنــی بەخشــی و قوربانییەكــی زۆری داوە لــە پێناو 
ئــازادی و ســەربەخۆیی و بەدەســتهێنانی مافەكانــی، 
بۆیــە گەلــی كوردســتان بــە هەمــوو پێكهاتــە نەتەوەیــی 
و ئایینــی و ئایینزاكانیــەوە هەموویــان پێكــەوە پاڵپشــتیی 
ســەرۆك بارزانییــان كــرد، بــۆ ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم و 
ــە سیاســییەكان  ــی ســاڵی 2017 الیەن ــە 7ی حوزەیران ل
بــە سەرپەرشــتیی ســەرۆك بارزانــی بڕیــاری ئەنجامدانی 
ڕیفراندۆمیــان دا و، لــە 25ی ئەیلوولــی 2017 گەلــی 
كورد لە پرۆســەی ڕیفراندۆمدا دەنگیان بە ســەربەخۆیی 
كوردســتان دا، بەمــەش گەلــی كوردســتان پرۆســەیەكی 
سیاســی و یاســایی و مافێكی سرووشــتیی نێودەوڵەتیی 
خــۆی ئەنجــام دا، كــە بەپێــی چەمكــی مافــی چــارەی 
نەتــەوە یەكگرتــووەكان و  پرەنســیپەكانی  خۆنووســین و 
هەمــوو بەڵگەنامەكانــی دیكــەی مافــی نەتــەوەكان بــۆ 

هەمــوو گەالنــی دونیــا دەســتەبەر كــراوە.
 ســەرۆك بارزانــی لــە ڕیفراندۆمــدا بە هەموو گەالنی 
دنیــای ڕاگەیانــد: كــورد وەكــو نەتەوەیــەك گەیشــتووەتە 
ــت و  ــی پێشــێل بكرێ ــت مافەكان ــر نابێ بەربەســت و چیت
دەبێــت ئــەو زوڵــم و چەوســانەوەی لەســەر هەڵگیرێــت، كــە 
بــە درێژایــی دامەزراندنــی حكومەتــی عێــراق دەرهەقــی 

كــراوە و كۆمەڵكــوژ دەكرێــت. 
ئیــرادەی  لــە  گوێگرتــن  ڕیفرانــدۆم  لــە  مەبەســت 
نەتــەوەی گەلــی كــورد بــوو، كــە ئایــا دەتەوێــت ســەربەخۆ 
بیــت، یــان لــە چوارچێــوەی دەوڵەتــی عێراقــدا بمێنیتــەوە؟ 

تایبە ت بۆ گواڵنی نووسیوە 
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ڕاســتەوخۆ  نەبــوو  ئــەوە  ڕیفرانــدۆم  لــە  مەبەســتیش 
ڕیفراندۆمەكــە  دەرئەنجامــی  ڕاگەیاندنــی  دوای  لــە 
گەلــی كوردســتان ســەربەخۆیی ڕابگەیەنێــت، بەڵكــو 
هەمــوو  چوارچێــوەی  لــە  گفتوگــۆ  و  دانوســتان  بــە 
و  مــاددە  و  نێودەوڵەتییــەكان  بەڵگەنامــە  و  میســاق 
مــرۆڤ  و مافــی  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  بڕگەكانــی 
لەگــەڵ عێراقــدا بــە دانوســتاندن ئــەم ئیــرادە و ڕای 
گەلــە جێبەجــێ بكرێــت، بــە ئاگاداریــی ئــەو زلهێزانــەی 
ئەوانــەی  و  هاوپەیمانــەكان  و  ئاســایش  ئەنجومەنــی 
دەدات.  ڕوو  چــی  عێراقــدا  لــە  لــەوەی  بەرپرســیارن 
بەداخــەوە عێــراق بــە هەمــوو شــەڕانگێزی و ســوپا و 
ــە میســاق و ڕێككەوتنامــە  ــە دەر ل میلیشــیاتەكانیەوە ب
و،  كوردســتان  ســەر  هێنایــە  هێرشــی  نێودەوڵەتییــەكان 
بگــرە نــەك هــەر كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی بێدەنــگ بــوو 
زلهێزەكانــی  برســیكردن و گەمارۆدانــی  بەرانبــەر  لــە 
ڕێگەكانــی  عێــراق  حكومەتــی  بەڵكــو  دراوســێ، 
شــەڕانگێزی و ڕێككەوتنــی ژێربەژێــری دژی كــوردی 
لەگــەڵ هــەردوو واڵتــی دراوســێ گرتەبــەر، بــەدەر لــەم 
ڕێككەوتنــە خــراپ و باشــانەی كــە ڕیفرانــدۆم لێــی 
كەوتــەوە، پێویســتە دوور لــە هەســت و ســۆز، ئێمــەی 
ئەكادیمــی بــۆ مێــژوو لەســەر دەســتكەوتە مــاددی و 
مەعنەوییەكانــی ڕیفرانــدۆم ڕابوەســتین و بــە ئازایانــە 
و ڕاســتگۆیانەش بــاس لــەو گەلەكۆمەكێیــەی عێــراق 
ــە  ــزە چەكداریی ــە هێ ــن، ك ــەش بكەی و هەرێمــی و هەاڵن
بەرچــاوی  بــە  ناوخۆییــەكان  و  هەرێمــی  و  عێراقــی 
دەرهــەق  هاوپەیمانەكانمانــەوە  و  ڕۆژئــاوا  بێدەنگیــی 
دەتوانیــن  لێــرەدا  دا،  ئەنجامیــان  بــە گەلــی كوردیــان 
ــە  ــدۆم ل ــی ڕیفران ــاددی و مەعنەوییەكان دەســتكەوتە م

چەنــد خاڵێكــدا بــاس بكەیــن:
بــۆ عێــراق و هێزەكانــی  یەكــەم: ســەرۆك بارزانــی 
كــورد  ســەلماند،  جیهانــی  گەالنــی  و  ئیقلیمــی 
ژێردەســتەیی قبــووڵ نــاكات و گەلێكــە خاوەنــی شــوناس 
و ڕەســەنایەتییە و مافــی خۆیەتــی ســەربەخۆ بــژی.
لكێنــراوی  پێكــەوە  زۆر  بــە  كیانــی  دووەم: 
عێــراق بــەردەوام نابێــت، ئەگــەر مافــە دەســتووری و 
یاســاییەكانی گەلــی كــورد وەكــو هاوبەشــێكی ســەرەكی 

نەكرێــت. زامــن 
دەكرێــت  گفتوگۆكانــدا  و  دانوســتان  لــە  ســێیەم: 
دەســەاڵتی  فیدڕاڵییەكــی  بــە  قۆناغــەدا  لــەم  كــورد 
ــن  ــەاڵم مومكی ــت، ب ــەك ڕازی ببێ ــر و كۆنفیدڕاڵیی زیات
لــێ  داراییەكانــی  شایســتە  و  خــاك  و  مــاف  نییــە 
زەوت بكرێــت، یەكپارچەیــی خاكــی عێــراق لــە دوای 
تــەواوی  جێبەجێكردنــی  بــە  بەســتراوەتەوە  ڕیفرانــدۆم 

مافــە دەســتووری و یاســاییەكانی گەلــی كوردســتان و 
كوردســتان.  هەرێمــی  قــەوارەی  لــە  ڕێزگرتــن 

ناوچــە  كوردســتانییەتی  ڕیفرانــدۆم  چــوارەم: 
كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێمــی ســەلماند 
ــە چوارچێــوەی  ــە گفتوگــۆ و دەنوســتاندن ل و، دەبێــت ب
هەســتیار  دۆســێ  ئــەم  دەســتووریدا  140ی  مــاددەی 
چەوســاندنەوە  و،  بكرێتــەوە  یــەكال  چارەنووسســازە  و 
داگیركردنــی  و  تەرحیــل  و  تەعریــب  و  پێشــێلكردن  و 
خاڵــی  ڕیفرانــدۆم  ڕابگیرێــت،  كــوردان  خاكــی 
كوردســتانیی  ناســنامەی  و  تەعریــب  یەكالكردنــەوەی 
ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم بــوو، 
دوای ئــەوەی زۆرینــەی دانیشــتووانی ئــەم ناوچانــە بــە 
ــە ســەربەخۆیی كوردســتان دا، خــۆ  ــان ب ــێ( دەنگی )بەڵ
ئەگــەر تەنیــا بــۆ چەنــد هەفتەیــەك بەرگــری بكرایــە 
تەئكیــد  بــە  بووایــە،  یەكڕیــز  و  یەكدەنــگ  كــورد  و 
هاوپەیمانــەكان و ئەمریــكا دەهاتنــە ســەر هێــڵ و بــە 
پێــی بیــردۆزی واقیعــی مامەڵەیــان لەگــەڵ دۆخەكــە 

دەكــرد و كــورد ئەوەنــدە خاكــی لەدەســت نــەدەدا. 
ڕیفرانــدۆم  پرۆســەی  جێبەجێكردنــی  پێنجــەم: 
بــە  و  كوردســتان  خەڵكــی  زۆرینــەی  بەشــداریی  بــە 
بــووە  بــە دەنگــی )بەڵــێ(  نزیكــەی %93  ئەنجامــی 
واقیعێكــی ســەلمێندراو و بەڵگەنامەیەكــی مێژوویــی كــە 
لــە دەســەاڵتی هیــچ كــەس و الیەنێــك و دەوڵەتێكــدا نییــە 
هەڵیبوەشــێنێتەوە، یــان بــڕوای پێ نــەكات، بە پێچەوانەوە 
و  نەتەوەیــی  ئیلتزاماتێكــی  بــووە  ڕیفرانــدۆم  پرســی 
11ی  ڕێككەوتنامــەی  چــۆن  هەروەكــو  نێودەوڵەتــی، 
ئــاداری ســاڵی 1970 ڕۆحییەتێكــی نێودەوڵەتــی هەیــە 
ــە  ــەی ل ــەم مافــە نەتەوەییان ــووە هەوێنــی هەمــوو ئ و، ب
ــش  ــووە، ڕیفراندۆمی ــدا بەدەســت هات ــوەی عێراق چوارچێ
بــە هەمــان شــێوە بەڵگەنامەیەكــی ســتراتیژی و گەورەی 
ئــەو  هەمــوو  و  عێــراق  دەوڵەتــی  هەرچــی  كــوردە. 
دەوڵەتانــەی دیكــە كــە كوردیــان بەســەردا دابــەش بــووە، 
دەیانزانــی دەبێــت مامەڵــە لەگــەڵ ئــەم واقیعــە نوێیــە و 
دەســتكەوتە نیشــتمانی و نەتەوەییــەی كــورددا بكــەن، 
هــەر بۆیــە پێــش ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمەكــە هەمــوو 
فشــار و هەڕەشــەیەكیان دەكــرد بــۆ ئــەوەی ڕیفراندۆمەكە 
ــت دوای بخــەن، چونكــە  ــا، هــەر هیــچ نەبێ ــت، ی نەكرێ
ســەلمێنەرێكی  ڕیفرانــدۆم  ئەنجامدانــی  دەیانزانــی 
لــە  نێودەوڵەتییــەوە،  یاســای  ڕووی  لــە  نێودەوڵەتییــە 
ــییەكان و  ــە سیاس ــەرجەم الیەن ــۆ س ــەوە ب ڕووی ناوخۆش
هێــزە كوردســتانییەكان ڕیفرانــدۆم بــووە پابەندبوونێكــی 
ڕیفرانــدۆم  پرســی  بــەوەی  ئەخالقــی،  و  نەتەوەیــی 
دەرئەنجامەكــەی لەبەرچــاو بگیرێــت و بــۆ ئاینــدە و لــە 

كیانی بە زۆر پێكەوە لكێنراوی 
عێراق بەردەوام نابێت، ئەگەر 
مافە دەستووری و یاساییەكانی 
گەلی كورد وەكو هاوبەشێكی 
سەرەكی زامن نەكرێت

ئەگەر تەنیا بۆ چەند 
هەفتەیەك بەرگری بكرایە 
و كورد یەكدەنگ و یەكڕیز 
بووایە، بە تەئكید 
هاوپەیمانەكان و ئەمریكا 
دەهاتنە سەر هێڵ و بە پێی 
بیردۆزی واقیعی مامەڵەیان 
لەگەڵ دۆخەكە دەكرد و كورد 
ئەوەندە خاكی لەدەست نەدەدا

هەروەكو چۆن ڕێككەوتنامەی 
11ی ئاداری ساڵی 1970 
ڕۆحییەتێكی نێودەوڵەتی 
هەیە و، بووە هەوێنی هەموو 
ئەم مافە نەتەوەییانەی لە 
چوارچێوەی عێراقدا بەدەست 
هاتووە، ڕیفراندۆمیش بە هەمان 
شێوە بەڵگەنامەیەكی ستراتیژی 
و گەورەی كوردە
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ــە  ــت، ل ــت جێبەجــێ بكرێ قۆناغێكــی دیكــەدا هــەر دەبێ
ئێستاشــدا هــەر كــەس و الیەنێكــی سیاســی لــە ژێــر 
هــەر پاســاوێك و بیانوویەكــدا بێــت، تەنانــەت ئەگــەر 
دەچێتــە  نــەكات،  ڕیفراندۆمیــش  باســی  ئەرێنــی  بــە 
الپــەرە ڕەشــەكانی مێــژووەوە و وەكــو كەســێكی دژ بــە 
نەتەوەكــەی خــۆی ســەیر دەكرێــت، چونكــە هــەر ڕۆژێــك 
دێــت دەنگــی گــەل بەفیــڕۆ ناچێــت و میللەتــی كــورد 

ئەنجامــی ڕیفراندۆمەكــە جێبەجــێ دەكات.
هێــز  یەكگرتوویــی  هێــزی  ڕیفرانــدۆم  شەشــەم: 
مێژووشــدا  لــە  دەرخســت،  سیاســییەكانی  الیەنــە  و 
و  یەكڕیــزی  دەســتكەوتەكانی  بــۆ  بەڵگەمــان 
یەكگرتوویــی هێــز و الیەنــە سیاســییەكانی كوردســتان 
زۆرە، لــە هــەر زەمــەن و قۆناغێكــدا هــەر دەســتكەوتێكی 
مــاددی و مەعنــەوی بەدەســت هاتبێــت، لــە ئەنجامــی 
و  سیاســییەكان  الیەنــە  كۆبوونــەوەی  و  یەكڕیــزی 
یــەك  لــە دەوری  بــووە  ئایینــزاكان  ئاییــن و  نەتــەوە و 
ــوول و  ــورد، شۆڕشــی ئەیل ــەركردەیەكی ك ــەع و س مەرج
ــەرە  ــەی ه ــی زۆرب ــە هەوێن ــازار ك ــەی 11ی ئ بەیاننام
نەتەوەكەمانــە،  ئەمــڕۆی  دەســتكەوتەكانی  زۆری 
ڕای  و  بیروبۆچــوون  ڕەنگــە  زینــدووە.  نموونەیەكــی 
ــەوێ  ــرە و ل ــەلە چارەنووسســازەكاندا لێ ــە مەس ــاواز ل جی
هەبێــت، بــەاڵم هەرگیــز ئەمــە لــە ماهییەتــی یەكڕیــزی 
و تەبایــی و یەكگرتوویــی كــەم ناكاتــەوە. خــۆ لــە بابەتــی 
چارەنووسســازی ڕیفراندۆمیشــدا مقۆمقــۆ و دوودڵــی 
و ڕاوبۆچوونــی جیــاواز هەبــوو، بــەاڵم كاریزمایــی و 
مســداقییەتی ســەرۆك مســعود بارزانــی بــوو كــە هەمــوو 
و  كۆكــردەوە  پرســە  ئــەم  لەســەر  سیاســییەكانی  هێــزە 

پێكــەوە ڕوویــان لــە ســندوقەكانی دەنگــدان كــرد.
بــاش  لێكەوتــە  لەگــەڵ  مامەڵەكــردن  حەوتــەم: 
قۆناغێكــی  دەمانباتــە  ڕیفرانــدۆم  خراپەكانــی  و 
هەمــوو  نەتەوەیــی،  هەســتی  و  بیــر  پێشــكەوتووتری 
ــە،  ــی هەی ــاش و خراپ ــەی ب بڕیارێكــی سیاســی لێكەوت
زاڵ  بەســەریدا  چــۆن  خراپەكانــی  ئەوەیــە  گرنــگ 
ــەوە  ــارە بكات دەبیــن و ڕێگــە نەدەیــن مێــژوو خــۆی دووب
و بڕیــاری بوێــر و ئیــرادەی پۆاڵیینــی دەوێــت، هــەر 
پێشــمەرگەكانی  و  بارزانــی  ســەرۆك  چــۆن  وەكــو 
و،  گــرت  لەئەســتۆ  مێژووییــان  بەرپرســیاریی 
ڕووبــەڕووی جەحافیلــی چەكــدار و خۆفــرۆش و ئــەو 
هەمــوو گرووپــە میلیشــیاتە مەزهەبــی و ســوپا و تــۆپ 
و تانكانــە بوونــەوە و، لــە پــردێ و ســحێال، پیــالن و 
مەرامێكــی گــەورەی هەرێمییــان پووچــەڵ كــردەوە، كــە 
ــە هــاوكاری گــرووپ و كەســانێكی  ــەردە و ب ــر پ ــە ژێ ل
خۆفــرۆش دژی قــەوارەی هەرێــم داڕێژرابــوو. بەداخــەوە 

ــا  ــە و تەنی ــوو بوونای ــییەكان یەكگرت ــزە سیاس ــەر هێ ئەگ
ــە ناوچــە  ــە، ل ــان بكردای ــەك بەرگریی ــد هەفتەی ــۆ چەن ب
ــەو كات  ــم، ئ ــدارەی هەرێ كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئی
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و هاوپەیمانــەكان كــە خۆیــان 
بــە خاوەنــی عێــراق و كوردســتانیش دەزانــن، دەهاتنــە 
دەنــگ و ســنوورێكیان بــۆ ئــەو هەمــوو پێشــێلكارییە 

دادەنــا. نایاســاییە  و  دەســتووری 
ــتانمان  ــی كوردس ــی خاك ــەر الیەك ــە 16ی ئۆكتۆب  ل
لەدەســت دا، نــەك لەبــەر ئــەوەی ڕیفراندۆممــان كــرد، 
چونكــە ئەگــەر ڕیفرانــدۆم و ئــەو دەســتكەوتە مێژوویەش 
ــەدڵ و شــۆڤێنییە  ــن ل ــزە قی ــەو هێ ــە، ئ بەدەســت نەهاتای
هــەر هەڵیــان دەكوتایــە ســەر ناوچــە كوردســتانییەكان بــە 
كەركووك و دەشــتی نەینەوا و خانەقین و شنگالیشــەوە.
ئاواتەكانــی  و  ئومێــد  هەمــوو  ئۆكتۆبــەر  16ی   
و  دەوڵــەت  خــاوەن  بــە  بــوون  خەونــی  و  یەكڕیــزی 
قەوارەیەكــی یەكگرتــووی بــۆ ماوەیەكــی دوور دواخســت. 
خــۆ ئەگــەر ئێمــە یــەك بوونایــە و الیەنێكــی سیاســی 
پاشەكشــەی بــە هێــزی پێشــمەرگە نەكردایــە و بەرگریــی 
بكردایــە، ئــەوا ئێمــە دەمانتوانــی بــە هەســتكردن بــە 
بەرپرســیارێتی بەرانبــەر بــە نەتــەوە و خــاك بــە ســەر 
ــە  ــو چــۆن ل ــن، هەروەك ــە سلبییەكانیشــدا زاڵ بی لێكەوت
ئێستاشــدا نەیارانی كورد كار لەســەر تێكدانی یەكڕیزیی 
حكومەتــی  الوازكردنــی  و  نیشــتمانی  و  نەتەوەیــی 
هەرێمــی كوردســتان دەكــەن، بــە تەنیــا بــە یەكگرتوویــی 
نیشــتمانپەروەرەكان  الیەنــە  بەهێــزی  كۆكردنــەوەی  و 

دەتوانیــن بەســەر ئــەم پیالنەشــدا زاڵ بیــن. 
و  نەتەوەیــی  ڕەوای  دۆزێكــی  خاوەنــی  كــورد 
خوێنــی  لــە  دەریایــەك  پێناوەشــدا  لــەم  نیشــتمانییە، 
بەخشــیوەتە كوردســتان. ســەرۆك بارزانی هەڵگری بیری 
نەتەوەیــی و كوردایەتییــە و لــە ڕیفراندۆمــدا هەمووانــی 
كــۆ كــردەوە، هەروەكــو چــۆن مــەال مســتەفا بارزانــی 
گەورەتریــن و فراوانتریــن شۆڕشــی بــۆ بەدەســتهێنانی 
ســەرۆك  كــرد،  بەرپــا  كوردســتان  گەلــی  مافەكانــی 
مەســعود بارزانییــش گەلــی كوردســتانی بــە جیاوازیــی 
نەتــەوە و ئایینزاكانــی لەژێــر چەتــری هــزری نەتەوەیــی 
و  واقیعبینانــە  بــە  و،  كردووەتــەوە  كــۆ  نیشــتمانیدا  و 
حەكیمانــە سیاســەت دەكات و بەرژەوەندیــی زلهێزەكانــی 
هاوتەریــب كــردووە لەگــەڵ بەرژەوەندیــی هەرێمــدا، هێــزە 
قــەوارەی  بوونــی  و  واقیعــە  بــەم  ددان  نەیارەكانیــش 
هەرێمــی كوردســتاندا دەنێــن. لــە ئەمریــكا سیســتمی 
دەڕوات،  بەڕێــوە  واقیعــی  بیــردۆزی  بەپێــی  سیاســی 
تەنانــەت زۆربــەی واڵتانــی جیهانیــش بــە هەمــان شــێوە 

سیاســەتیان پیــادە دەكــەن.
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هەر كەس و الیەنێكی سیاسی 
لەژێر هەر پاساوێك و 

بیانوویەكدا بێت، تەنانەت 
ئەگەر بە ئەرێنی باسی 

ڕیفراندۆمیش نەكات، دەچێتە 
الپەرە ڕەشەكانی مێژووەوە و 

وەكو كەسێكی دژ بە نەتەوەكەی 
خۆی سەیر دەكرێت

لە هەر زەمەن و قۆناغێكدا هەر 
دەستكەوتێكی ماددی و مەعنەوی 
بەدەست هاتبێت، لە ئەنجامی 
یەكڕیزی و كۆبوونەوەی الیەنە 
سیاسییەكان و نەتەوە و ئایین 

و ئایینزاكان بووە لە دەوری 
یەك مەرجەع و سەركردەیەكی 

كورد

ئەگەر ئێمە یەك بوونایە و 
الیەنێكی سیاسی پاشەكشەی 

بە هێزی پێشمەرگە نەكردایە 
و بەرگری بكردایە، دەمانتوانی 

بە هەستكردن بە بەرپرسیارێتی 
بەرانبەر بە نەتەوە و خاك بە 

سەر لێكەوتە سلبییەكانیشدا 
زاڵ بین
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مەالكانی كوردستان خۆیان
بە خاوەنی شۆڕش زانیوە و

لێی دانەبڕاون

دكتۆر عیرفان ڕەشید شەریف 
ئەندامی مەكتەبی تەنفیزیی یەكێتیی زانایانی ئایینی ئیسالمی كوردستان بۆ گواڵن: 
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بەكارهێنانی ئیسالم بۆ بەرژەوەندیی تایبەتی و دەستخستنی 
سەروەتی دونیا پەیوەندی بە خودا و ئایینە پیرۆزەكەیەوە نییە

 نابێت لە ئەدەبیاتی ئەو 
الیەنانەدا بەرژەوەندیخوازیی 

كەسی و حزبی زاڵ بێت بە سەر 
بەرژەوەندیی گشتیدا

لە دواڕۆژدا هەموومان بەرپرسین 
بەرانبەر ئەو هەنگاوانەی لە 

دونیادا ناومانە، لەسەر دڵسۆزی 
بۆ خاك و نەتەوە و خەڵكی، 
پاداشتی خودا هەیە، هەروەكو 

چۆن لەسەر پەرتەوازەیی 
و تێكدان و خیانەت سزا و 

نەفرینی خودا هەیە

* میللەتەكەمـــان لـــە قۆناغێكـــی هەســـتیاردایە، 
لـــە  یەكـــەو  هـــەر  كوردســـتانییەكان  حزبـــە  كەچـــی 
ــی  ــا ڕۆڵـ ــە، ئایـ ــە هەیـ ــۆ دۆخەكـ ــاری بـ ــەك گوتـ الیـ
مامۆســـتایانی ئایینـــی بـــۆ پاراســـتنی دۆزی ڕەوای 

ــورد چییـــە؟ كـ
میهرەبـــان.  و  گـــەورە  خـــوای  نـــاوی  بـــە   -
لـــە  گەورەیـــان  ڕۆڵێكـــی  ئایینـــی  مامۆســـتایانی 
ـــرۆزی ئیســـامدا  ـــی پی ـــی پەیامـــی ئایین ڕێنوێنیكردن
هەیـــە، بـــەرەو تەبایـــی و یەكتـــر قبووڵكـــردن، خـــودای 
گـــەورەو میهرەبـــان دەفەرموێـــت: »َوَتَعاَوُنـــوا َعـــَي 
ــْدَواِن«.  ــِم َواْلُعـ ــَي اإلْثـ ــوا َعـ ــَوي َوال َتَعاَوُنـ ــِرِّ َوالتَّْقـ اْلـ

خـــودا  لـــە  و  لەســـەر چاكـــە  هاوكارییـــەك  هەمـــوو 
ــە  ــی ئەركـ ــە و، جێبەجێكردنـ ــی خودایـ ــان فەرمانـ ترسـ
دیكـــەی  تاكێكـــی  هەمـــوو  و  موســـڵمانان  لەســـەر 
نـــاو كۆمەڵگـــە، بـــە جیـــاوازی بیروبـــاوەڕ و ئاییـــن و 
الیەنیانـــەوە. زانایانـــی ئایینـــی ئیســـام ڕوو لـــە الیەنـــە 
ـــە  ـــر ل ـــەوەی بی ـــۆ ئ ـــەن ب سیاســـییەكانی كوردســـتان دەك
بەرژەوەندییـــە بااڵكانـــی گەلـــی كـــورد بكەنـــەوە، نابێـــت 
بەرژەوەندیخوازیـــی  ئـــەو الیەنانـــەدا  ئەدەبیاتـــی  لـــە 
كەســـی و حزبـــی زاڵ بێـــت بـــە ســـەر بەرژەوەندیـــی 
گشـــتیدا، شـــەهید و خەبـــات و فرمێســـكی دایكـــی 
لـــێ  تەباییمـــان  و  یەكگرتـــن  داوای  جگەرســـووتاو 
ـــەر  ـــان بەرپرســـین بەرانب ـــە دواڕۆژدا هەمووم ـــەن، ل دەك
لەســـەر  ناومانـــە،  دونیـــادا  لـــە  هەنگاوانـــەی  ئـــەو 

دڵســـۆزی بـــۆ خـــاك و نەتـــەوە و خەڵكـــی، پاداشـــتی 
خـــودا هەیـــە، هەروەكـــو چـــۆن لەســـەر پەرتەوازەیـــی و 
تێكـــدان و خیانـــەت ســـزا و نەفرینـــی خـــودا هەیـــە.

بـــۆ  * ئایـــا ڕێزلێنانـــی ســـەرۆكی حكومـــەت 
مامۆســـتایانی ئایینـــی بـــۆ ئێـــوەی مامۆســـتایانی 
ئایینـــی چ پەیامێـــك دەگەیەنێـــت و، تـــا چەنـــد گرنگـــە 
ســـەرۆكی حكومـــەت لـــە مامۆســـتایانی ئایینـــی نزیـــك 

بێـــت؟
ـــی  ـــە زانســـتە عەقڵ ـــی ئیســـام ل ـــی ئایین - زانایان
و نەقڵییەكانـــدا دەســـتێكی بااڵیـــان هەیـــە، دەتوانـــن 
وەاڵمگۆی هەموو پرسە شەرعی و كۆمەاڵیەتییەكان 
ـــی گـــەورەی  ـــە زانایان ـــت ل ـــك بێ ـــن، هـــەر كەســـێك نزی ب
زانســـت  بـــە  دەبێـــت  بـــارگاوی  ئیســـام،  ئایینـــی 
و مەعریفـــە و ناكەوێتـــە هەڵـــە و كەموكورتییـــەوە. 
گرنگـــە جەنابـــی ســـەرۆكی حكومـــەت و تـــەواوی 
بەرپرســـانی حكومـــەت لـــە زانایـــان نزیـــك بـــن، بـــە هـــۆی 
ـــە  ـــان ل ـــی و نزیكیی ـــی كۆمەاڵیەت ـــی توندوتۆڵ پەیوەندی
خەڵكـــەوە، چونكـــە زانایانـــی گـــەورەی ئایینـــی ئیســـام 
لـــە ئێـــش و ئـــازاری خەڵكـــی تێدەگـــەن. خـــۆ ئەگـــەر 
ســـەرۆكایەتیی حكومـــەت ئـــەو دابڕانـــەی لەگـــەڵ 
ـــەوە  ـــە دڵنیایی ـــەوكات ب ـــت، ئ ـــدا نەهێڵێ ـــەی زانایان نوخب
حكومـــەت،  دەبەخشـــێتە  دیكـــە  گوڕێكـــی  و  تیـــن 
جێگـــەی پرســـیار و سەرســـوڕمانە كـــە بۆچـــی تاكـــو 
ئێســـتا لـــە ســـەرۆكایەتیی هەرێـــم و ســـەرۆكایەتیی 

ڕۆڵـــی زانـــا و مامۆســـتایانی ئایینـــی لـــە گەیاندنـــی پەیامـــی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام لـــە 
ــێوی و  ــەوەی پشـ ــە نانـ ــن لـ ــردن و ڕێگەگرتـ ــر قبووڵكـ ــۆوی تەبایـــی و یەكتـ ــی تـ ــتی و چاندنـ خوداپەرسـ
دووبەرەكیـــدا دیـــار و بەرچـــاوە، زانـــا و مامۆســـتایانی ئایینـــی كـــورد دژی هەمـــوو بازرگانیكـــردن و 
ــد  ــە و چەنـ ــەم پرسـ ــەر ئـ ــەكردن لەسـ ــەوە دەكرێـــت. بـــۆ قسـ ــە ئایینـ ــە بـ ــوون كـ ــتكەوتێكی دونیایـــی بـ دەسـ
ـــاو دۆزی ڕەوای  ـــدا لەن ـــژووی پرشـــنگداری مامۆســـتایانی ئایینی ـــە مێ ـــدار ل تەوەرێكـــی دیكـــەی پەیوەندی
كـــورد، گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ دكتـــۆر عیرفـــان ڕەشـــید شـــەریف ئەندامـــی مەكتەبـــی 

تەنفیزیـــی یەكێتیـــی زانایانـــی ئایینـــی ئیســـامی كوردســـتان ســـازدا.
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حكومـــەت زانایەكـــی بـــەرزی شـــارەزا و ڕاوێژكارێـــك 
نییـــە، لـــە كاتێكـــدا لـــە 96%ی دانیشـــتووانی هەرێمـــی 
كوردســـتان موســـڵمانن. هەنـــگاوی جەنابـــی ســـەرۆكی 
جێـــگای  زانایـــان  خەاڵتكردنـــی  بـــۆ  حكومـــەت 
ــەو  ــە پێگـ ــە بـ ــتكردنی بەڕێزیانـ ــییە و هەسـ دەستخۆشـ
جەنابیـــان  ئاوڕدانـــەوەی  كەســـایەتییان،  و  ڕێگـــە 
هۆكارێكـــە بـــۆ زیاتـــر ناســـاندنی مێـــژووی خەبـــات 
ئـــەم میللەتـــە، كـــە زانایـــان وەكـــو  و قوربانیدانـــی 
پەیوەندیـــی  دەتوانـــن  خێـــرا،  گەیاندنـــی  كەناڵێكـــی 
توندوتـــۆڵ لەگـــەڵ ناوەنـــدە ئایینـــی و ئیســـامییەكانی 
پەیامـــی  ڕێگەیەشـــەوە  لـــەو  ببەســـتن،  جیهانـــدا 
ئاشـــتیخوازانە و مرۆڤدۆســـتانەی كـــورد بگەیەنـــن.

* هەندێـــك كـــەس دەڵێـــن ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 
ـــۆ بیدعـــەی سیاســـی، ئەمـــەش  ـــە كەرەســـتەیەك ب بووەت
وای كـــردووە ســـۆفیگەری و تێگەیشـــتنی كوردانـــە 
ــۆ  ــاردرێتەوە، دەبێـــت چـــی بكرێـــت بـ ــۆ ئیســـام بشـ بـ
ئـــەوەی بازرگانێتـــی و بیدعـــەی سیاســـی بـــە ئایینـــەوە 

ـــت؟ نەكرێ
دواهەمیـــن  وەكـــو  ئیســـام  لـــە  تێگەیشـــتن   -
ئایینـــی ســـەر ڕووی زەوی، وابەســـتەی تێگەیشـــتنی 
ـــە  ـــا دەگات ـــە دەســـت ت ـــا بەرزەكانیەتـــی كـــە دەســـت ب زان
پێغەمبـــەری خـــودا )دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت( 
بـــە ئەمانەتـــەوە ئـــەم ئایینەیـــان وەرگرتـــووە و بـــێ 
هیـــچ مەرامێكـــی كەســـی بـــە خەڵكیـــان گەیانـــدووە، 
ـــادا  ـــاك و تەنی ـــی ت ـــتنی خودایەك ـــە پەرس ـــۆی ل ـــە خ ك
بـــە  بڕوابـــوون  )الله(یـــە،  زاتـــی  كـــە  دەبینێتـــەوە، 
فریشـــتە و كتێبـــە پیـــرۆزەكان و پەیامبـــەرەكان و ڕۆژی 
دوایـــی و بڕوابـــوون بـــە قـــەدەر و فەرمانكـــردن بـــە 
چاكـــە و نەكردنـــی خراپـــە، تێگەیشـــتن لـــە ئیســـام 
ــۆ  ــر بـ ــی خێـ ــەرد و ئامرازێكـ ــاك و بێگـ ــی پـ مرۆڤێكـ
كۆمەڵگـــەی مرۆڤایەتـــی بەرهـــەم دەهێنێـــت، بـــەدەر 
بەرژەوەندیـــی  بـــۆ  ئیســـام  بەكارهێنانـــی  لەمانـــە، 
خـــود و دەستخســـتنی ســـەروەتی دونیـــا بـــە نـــاوی 
بـــە خـــودا و  نزیـــك پەیوەندیـــی  ئیســـامەوە، دوورو 
ئایینـــە پیرۆزەكەیـــەوە نییـــە. لـــە ڕابـــردوودا هەمـــوو 
ــەت و  ــانۆی سیاسـ ــەر شـ ــە سـ ــەو گرووپانـــەی هاتنـ ئـ
ـــدا  ـــە جیهان ـــی ل ـــۆ دەســـەاڵت و حوكمڕان ـــان دا ب هەوڵی
لـــە  كەموكورتـــی  چونكـــە  نەبـــوون،  ســـەركەوتوو 
پەیـــام و پڕۆگرامەكانیانـــدا هەبـــوو. ئەوانـــە بەشـــێك 
بـــوون لـــە دروســـتكردنی گرفـــت و خوێنڕشـــتن و لـــە 
بـــەردەم دەســـتكەوتە كەســـییەكاندا بەچۆكـــدا هاتـــن، 
جێگیركردنـــی  و  )جیهـــاد  چەمكەكانـــی  هەمـــوو 
شـــەرعی خودا(یـــان لـــە ئەدەبییاتیانـــدا كاڵ كـــردەوە 

ــە  ــانی كەسـ ــان، شانبەشـ ــییەكانی ژیـ ــە خۆشـ و كەوتنـ
دەستڕۆیشـــتووەكانی دونیایـــان دەكـــرد لـــە هەڵپـــەی 
ئـــەو  زەویـــی  لـــە  بۆیـــە  خۆشـــییەكانیدا،  و  دونیـــا 
كەســـانەدا تـــۆوی دینـــداری ڕاســـتەقینە ســـەوز نەبـــوو، 
لـــە كانیـــاوی خەیاڵـــی ئەوانـــدا كەســـە دڵســـۆزەكان 

تینیوێتییـــان نەشـــكاوە. 
ئیســـامی  و  موســـڵمان  نێـــوان  جیاوازیـــی   *
چییـــە؛ ئایـــا میللەتـــی كـــورد موســـڵمان نییـــە، ئیتـــر 
بـــوون بەنـــاوی ئایینـــەوە  بۆچـــی كەســـانێك پەیـــدا 

ئیســـامی سیاســـی؟ ببینـــە  دەیانەوێـــت 
نێـــوان  لـــە  هەیـــە  ڕیشـــەیی  جیاوازییەكـــی   -
دەوترێـــت  پێـــی  كـــە  )موتەئەســـلیم(  و  )موســـلیم( 
)ئیســـامی(، موســـڵمان بـــڕوای بـــە زاتـــی )اللـــه( 
هەیـــە و وەكـــو خـــودا و پەرســـتراو، بـــڕوای بـــە حەزرەتـــی 
بێـــت( هەیـــە،  محەمـــەد )دروودی خـــوای لەســـەر 
وەكـــو دواهەمیـــن پێغەمبـــەر، نوێـــژ دەكات و ڕۆژوو 
دەدات  زەكات  هەبێـــت،  ماڵـــی  ئەگـــەر  و  دەگرێـــت 
ئـــەم  ئـــەوەی  و فەریـــزەی حـــەج جێبەجـــێ دەكات. 
خااڵنـــەی هەبێـــت دێتـــە نـــاو بازنـــەی )ئیسام(ــــەوە، 
بـــەاڵم كەســـی )ئیســـامی( كـــە ئەمیـــش موســـڵمانە، 
كار لەســـەر بـــە ئایدیۆلۆجیكردنـــی ئیســـام دەكات، 
ـــاك و كۆمەڵگـــە و بەشـــداریكردنی  ـــی ت ـــۆ بەڕێوەبردن ب
لـــە تـــەواوی پرســـە سیاســـییەكانی واڵت، تـــا ئێـــرە 
ــەوەی  ــدازەی ئـ ــە ئەنـ ــە، بـ ــان نییـ ــی ئەوتۆمـ گرفتێكـ
ـــۆ دۆزی كـــورد خشـــتێك بخاتـــە ســـەر  كـــێ دەتوانێـــت ب
ــوون  ــتان و پاشـــكۆ نەبـ ــەربەخۆیی كوردسـ ــواری سـ دیـ
بـــۆ واڵتانـــی ناحـــەز، كێـــش دەتوانێـــت خەڵكـــی لـــە 
ــی  ــت دەوڵەتـ ــێ دەتوانێـ ــكات، كـ ــار بـ ــی قوتـ نەهامەتـ
دامـــەزراوەی یاســـایی دروســـت بـــكات، هەمـــوو ئـــەم 
ـــر  ـــە هەمـــوو گرنگت ـــی وەاڵمـــن، ل پرســـیارانە چاوەڕوان
بۆشـــاییە  ئـــەو  بۆچـــی  پرســـیارەیە،  ئـــەو  وەاڵمـــی 
ـــاك و كۆمـــەڵ  ـــو ت ـــە )ئیســـامی( وەك ـــوو ك دروســـت ب
ــە  ــكرایە، بـ ــە ئاشـ ــت؟ وەاڵمەكـ ــت ببێـ ــزب( دروسـ )حـ
ــە  ــتانییەكانە لـ ــە كوردسـ ــەوەی حزبـ ــۆی دووركەوتنـ هـ
ـــە مزگـــەوت  ـــی و خۆدوورخســـتنەوە ل ـــی ئایین ئەدەبیات
و بەشـــدارنەبوون لـــە عیبـــادەت و خوداپەرســـتییەكان 
و وێناكردنـــی حـــزب و تاكـــی حزبـــی كـــوردی بـــە 
ـــانێك  ـــە كەس ـــن، ڕێگـــەدان ب ـــە ئایی ـــی ل ـــێكی یاخ كەس
لـــە ناحەزانـــی ئیســـام بـــە نووســـینی گوتـــاری نامـــۆ و 
نەخشەداڕشـــتنی نامـــۆ بـــۆ تـــاك و كۆمەڵگـــە، ئەمانـــە 
ـــان  ـــە جیه ـــی ئیســـامییە ل ـــی ڕەوت ـــۆكاری دەركەوتن ه

و ناوچەكـــە و هەرێمەكـــەی ئێمـــەدا.
بـــا گـــەورە سیاســـییەكانی ئێمـــە لـــە مزگـــەوت 

گرنگە جەنابی سەرۆكی حكومەت 
و تەواوی بەرپرسانی حكومەت 
لە زانایان نزیك بن، بە 
هۆی پەیوەندیی توندوتۆڵی 
كۆمەاڵیەتی و نزیكییان لە 
خەڵكەوە، چونكە زانایانی 
گەورەی ئایینی ئیسالم لە ئێش 
و ئازاری خەڵكی تێدەگەن

لە ڕابردوودا هەموو ئەو 
گرووپانەی هاتنە سەر شانۆی 
سیاسەت و هەوڵیان دا بۆ 
دەسەاڵت و حوكمڕانی لە 
جیهاندا سەركەوتوو نەبوون، 
چونكە كەموكورتی لە پەیام و 
پڕۆگرامەكانیاندا هەبوو

ئەوە واڵتانی دراوسێیە كە 
توانیویانە سوود لە ئیسالم 
وەربگرن، بۆ جێگیركردنی پرسی 
نەتەوەیی خۆیان، كوشتن و 
بڕین و واڵت و سەرمایە و 
بەرنامەیان بارگاوی كردووە بە 
ئایین

 واڵتانی دراوسێ خۆیان وا وێنا 
كردووە كە نوێنەری خودان و 
بەرگریكارێكی سەرسەختن لە 
ئیسالم و موسڵمانان و بە ناوی 
گەالنی چەوساوە قسە دەكەن
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تا پەیامی ئایینداریمان زیاتر 
بێت، سۆزی ناوخۆ و دەرەوە 

زیاتر بەدەست دەهێنین. جیهانی 
ئەمڕۆ كێشەی لەگەڵ ڕەوتی 

میانڕەوی ئایینیدا نییە

جارێكیان سەرۆك مسعود بارزانی 
فەرمووی: »لە ژیانمدا یەك جار 

باوكم لێم تووڕە بوو، ئەویش 
لەسەر زانایەكی ئایینی بوو، كە 
درەنگ گەیاندبوومانە خزمەتی 

بازرانی«.

ئەگەر حكومەتی هەرێم بە 
زمانی ئایینی لەگەڵ عێراقدا 
قسە بكات، دەكرێت پابەند 

بكرێت بە پێدانی مافەكانمان، 
هەر لە چارەسەركردنی كێشەی 
خاك و شایستە داراییەكان و 
فرۆشتنی بەرهەمی ژێرخاك 
و سەرزەوی كە لە سیستمیی 

حوكمڕانیی ئاییندا ئەو مافانە 
دەستەبەری بۆ دەسەاڵتە 

هەرێمییەكانە

ئەو یەكبوونی بیر و هەڵوێستە 
لە شۆڕشی مەال مستەفا 

بارزانیدا هەبووە، بەشێكی 
دەگەڕێتەوە بۆ پشتگیریی مەال 
و زاناكانی كورد لە شۆڕش و 

ڕێبەرەكەیان

و بۆنـــە ئایینییـــە ئیســـامییەكاندا دەر بكـــەون، لـــە 
وتـــار و نوێـــژی هەینیـــدا ببینرێـــن، وەكـــو بەشـــێك لـــە 
ســـەركردەكانی واڵتانـــی عەرەبـــی و ئیســـامی، بـــا 
برەودانیـــان بـــە ســـەنتەری ئایینـــی خۆماڵـــی زیاتـــر 
بكـــەن، بـــا كەناڵـــی ئیســـامی تایبـــەت بـــە ئاییـــن 
دابمەزرێنـــن، بـــا زانایانـــی هوشـــیار و خـــاوەن پەیـــام 
لـــە دامەزراوەكانـــی حكومەتـــدا جێگـــە بكەنـــەوە، ئـــەو 
كات بۆشـــایی نامێنێـــت، تـــا كەســـانی دیكـــە بێـــن و 
ـــڕی  ـــە پ ـــەم میللەت ـــە پڕۆگرامـــی دەرەكـــی و نامـــۆ ب ب
بكەنـــەوە. ئـــەوە واڵتانـــی دراوســـێیە كـــە توانیویانـــە 
جێگیركردنـــی  بـــۆ  وەربگـــرن،  ئیســـام  لـــە  ســـوود 
ـــن و واڵت و  ـــان، كوشـــتن و بڕی ـــی خۆی پرســـی نەتەوەی
ـــە ئاییـــن،  ـــارگاوی كـــردووە ب ـــان ب ســـەرمایە و بەرنامەی
خۆیـــان وا وێنـــا كـــردووە كـــە نوێنـــەری خـــودان و 
بەرگریكارێكـــی سەرســـەختن لـــە ئیســـام و موســـڵمانان 
دەكـــەن،  قســـە  چەوســـاوە  گەالنـــی  نـــاوی  بـــە  و 
توانیویانـــە لـــەم ڕێگایـــەوە ســـۆزی هـــەزاران كـــەس 
ـــەی  ـــان ڕابكێشـــن و پەیامـــی بەرژەوەندیخوازان ـــۆ خۆی ب
خۆیـــان بگەیەنـــن. بەداخـــەوە ئێمـــە نەمانتوانیـــوە ســـوود 
لـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام وەربگریـــن بـــۆ خزمەتـــی 
ڕۆژئـــاوا  گەالنـــی  دەزانیـــن  وا  واڵتمـــان،  و  گـــەل 
هەمـــوو داخوازییەكانمـــان بـــۆ جێبەجـــێ دەكـــەن، بـــەو 
ـــن  ـــت ئایی ـــن. نابێ ـــن دابماڵی ـــە ئایی مەرجـــەی خۆمـــان ل
ـــا  ـــەوە، ت ـــا بكرێت ـــان جی ـــێكتەرەكانی ژی ـــە ســـەرجەم س ل
ــۆ  ــۆزی ناوخـ ــت، سـ ــر بێـ ــان زیاتـ ــی ئایینداریمـ پەیامـ
ــڕۆ  ــن. جیهانـــی ئەمـ ــت دەهێنیـ ــر بەدەسـ و دەرەوە زیاتـ
كێشـــەی لەگـــەڵ ڕەوتـــی میانـــڕەوی ئایینیـــدا نییـــە، 
خـــۆ ئەگـــەر حكومەتـــی هەرێـــم بـــە زمانـــی ئایینـــی 
لەگـــەڵ عێراقـــدا قســـە بـــكات، دەكرێـــت پابەنـــد بكرێـــت 
ــەركردنی  ــە چارەسـ ــەر لـ ــان، هـ ــی مافەكانمـ ــە پێدانـ بـ
ــتنی  ــەكان و فرۆشـ ــتە داراییـ ــاك و شایسـ ــەی خـ كێشـ
بەرهەمـــی ژێرخـــاك و ســـەرزەوی كـــە لـــە سیســـتمیی 
ــۆ  ــتەبەری بـ ــە دەسـ ــەو مافانـ ــدا ئـ ــی ئایینـ حوكمڕانیـ

دەســـەاڵتە هەرێمییەكانـــە.
* لـــە ســـەردەمی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی و 
زۆربـــەی ســـەركردەكانی دیكـــەی كـــورد كـــە ئەهلـــی 
بـــوون،  ئایینـــی  كەســـانی  و  خانەقـــا  و  مزگـــەوت 
دەوری  لـــە  ئیســـامیش  زانایانـــی  و  مامۆســـتا 
بـــوون، ئایـــا ئەمـــە بۆچـــی دەگەڕایـــەوە و ڕۆڵـــی 
ئەیلوولـــدا  شۆڕشـــی  لـــە  ئایینـــی  مامۆســـتایانی 
چـــۆن بـــوو، بـــۆ نموونـــە لـــە ســـەردەمی مـــەال مســـتەفا 
بارزانـــی مامۆســـتایانی ئایینـــی چـــۆن ئیعتیباراتـــی 

ڕاگرتبـــوو؟ شۆڕشـــەكەیان 

وەكـــو  لەالیـــەك  بارزانـــی  مســـتەفا  مـــەال   -
بزووتنـــەوەی  ڕێبـــەری  و  كاریزمـــا  ســـەركردەیەكی 
ڕزگاریخوازیـــی كـــورد، لەالیەكـــی دیكـــەوە وەكـــو زانـــا 
و شـــارەزایەكی ئایینـــی كـــە دەرچـــووی حوجرەكانـــی 
كوردســـتانە و لـــە خزمەتـــی چەندیـــن زانـــای مەزنـــی 
كـــورد زانســـتەكانی خوێنـــدووە لـــە نموونـــەی »مامۆســـتا 
ـــە هـــەردوو مزگەوتـــی  مـــەال عەبدوڵـــای چروســـتانی ل
شـــێخ ســـەالم و خانەقـــای مەوالنـــا خالیـــد لـــە شـــاری 
ســـلێمانی، هەروەهـــا مامۆســـتا مـــەال مســـتەفا ســـەفوەت 
لـــە شـــاری ســـلێمانی و لـــە شـــارۆچكەی پـــردێ و 
چەنـــد شـــوێنێكی دیكـــە، قـــەدر و ڕێـــز و پێگـــەی 
مامۆســـتا ئایینـــی البـــووە و خـــۆی بـــە كەســـێكی 
ـــردوون  ـــی ك ـــان، میوانداری ـــڕاوە لێی ـــوە و دانەب ـــەوان زانی ل
ــی  ــەاڵتی قەزایـ ــۆڕش و دەسـ ــازی شـ ــە قـ و كردوونیەتـ
پـــێ داون، زۆربـــەی كات مامۆســـتایانی ئایینـــی لـــە 
دەوروی بـــوون پـــرس و ڕاوێـــژی پـــێ كـــردوون، تەنانـــەت 
فەرمـــووی:  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  جارێكیـــان 
»لـــە ژیانمـــدا یـــەك جـــار باوكـــم لێـــم تـــووڕە بـــوو، 
ئەویـــش لەســـەر زانایەكـــی ئایینـــی بـــوو، كـــە درەنـــگ 

گەیاندبوومانـــە خزمەتـــی بازرانـــی«. 
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی هـــەر بـــۆ پاراســـتنی 
زانایانـــی  یەكێتیـــی  ڕێكخـــراوی  زانایـــان  مافـــی 
بـــۆ دامەزرانـــدن و لـــە یەكـــەم كۆنگـــرەدا وتارێكـــی 
ــە  ــەربازێكم لـ ــن سـ ــت: »مـ ــە دەڵێـ ــرد كـ ــكەش كـ پێشـ
خزمەتـــی ئێـــوەدا بـــۆ جێبەجێكردنـــی فەرمانەكانتـــان«. 
ســـەركردەیەك بـــەو شـــێوەیە لـــە زانـــا و مامۆســـتایان نزیك 
ــتكەوتێكی  ــی دەسـ ــۆی و شۆڕشەكەیشـ ــۆ خـ ــت، بـ بێـ
لـــە  هەڵوێســـتە  و  بیـــر  یەكبوونـــی  ئـــەو  مەزنـــە، 
شۆڕشـــی مـــەال مســـتەفا بارزانیـــدا هەبـــووە، بەشـــێكی 
ـــۆ پشـــتگیریی مـــەال و زاناكانـــی كـــورد  دەگەڕێتـــەوە ب
لـــە شـــۆڕش و ڕێبەرەكەیـــان، مـــەالی كـــورد هەبـــووە 
لەنـــاو كۆڵەپشـــتەكەیدا كـــە كتێـــب و پێخەفەكانـــی 
بـــووە، نارنجۆكـــی بـــۆ پێشـــمەرگە گواســـتووەتەوە و 
داڵـــدەی پێشـــمەرگەی داوە و ئابوونـــەی بـــە شـــۆڕش 
داوە و لـــە ڕیـــزی شـــەهیدەكانی پێشمەرگەشـــدا مـــەالی 
تێـــدا بـــووە، بـــە هـــۆی عەقـــڵ و حیكمەتـــی مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی بـــووە كـــە مەالكانـــی كوردســـتان 
ـــۆ ســـاتێكیش  ـــوە و ب ـــی شـــۆڕش زانی ـــە خاوەن ـــان ب خۆی
لێـــی دانەبـــڕاون، بەداخـــەوە ئەمـــڕۆ ئـــەو خزمەتـــە 
بەپێـــی پێویســـت نییـــە، دەرگا داخســـتنی بەشـــێك لـــە 
بەرپرســـان لـــەرووی هاوواڵتیـــان و زانایـــان وایكـــردووە 
بێـــت، كـــە خزمـــەت  دابـــڕان و ســـاردیەك دروســـت 

ــاكات. ــەك نـ بەهیـــچ الیـ
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رێككەوتنی سیاسی لەسەر 
جێبەجێكردنی ماددەی 140 لەگەڵ 
حكومەتی عێراق كراوە و، دەبێت 
لێژنەی بااڵی جێبەجێكردنی ئەو 

ماددەیە دەست بە كارەكانی بكاتەوە

 دەبێت لە ماوەی شەش مانگدا بە هاوبەشی و لێكتێگەیشتن و 
ڕەچاوكردنی بەرژەوەندیی هاوبەش، ڕەشنووسی یاسای نەوت و 

غازی فیدڕاڵی دابڕێژرێت و پەسەند بكرێت

دكتۆر جوتیار عادل 
سەرۆكی فەرمانگەی میدیا و زانیاری و وتەبێژی حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ گواڵن:

ــی  ــز و حوكمڕانییەكـ ــی بەهێـ ــە حكومەتێكـ ــتن بـ ــی و گەیشـ ــەردەم حوكمڕانـ ــتەنگەكانی بـ ــڕای ئاسـ وێـ
بـــاش، كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان توانـــی ڕۆژە ســـەختەكان ببڕێـــت و لەســـەر پێـــی 
خـــۆی بوەســـتێت. گۆڤـــاری گـــواڵن لـــە دیدارێكـــی تایبەتـــدا لەگـــەڵ دكتـــۆر جوتیـــار عـــادل وتەبێـــژی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان و ســـەرۆكی فەرمانگـــەی میدیـــا و زانیـــاری، لەســـەر ئـــەم پرســـە و چەنـــد 
تەوەرێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار بـــە هەنگاوەكانـــی چاكســـازی و شـــەفافییەت و كەمكردنـــەوەی ڕۆتیـــن 
ـــرەدا  ـــی حكومـــەت، گفتوگۆیەكـــی ئەنجـــام دا، لێ ـــە كاروبارەكان ـــی ل ـــی ملمالنێـــی حزبایەت و تێكەاڵونەكردن

ـــەوە. ـــاو دەكەین ـــی ب ـــەی وتەكان پوخت
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بە ئیرادەی ڕێزدار مسرور 
بارزانی، سەرۆكی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان و تیمە 
وەزارییەكەی توانرا ڕۆژە 
سەختەكان بەڕێ بكرێن 
و بەسەر زۆر ئاستەنگ و 
بەربەستدا زاڵ بین

هەنگاوەكانی چاكسازی و ئەو 
گۆڕانكارییەی لە پەیكەری 
ئابووریی هەرێمدا هەنگاوی بۆ 
نراوە، ئاراستەی ئابووریی گۆڕی 
و وەرچەرخانی لە زۆر سێكتەردا 
دروست كرد

بە هۆی چاكسازی لە كەرتی 
وزە و سێكتەرەكانی دیكەدا، 
داهاتەكانمان زیادی كرد و 
خەرجییە ناپێویستەكانمان كەم 
كردەوە

كاتێك لە زۆر بوار و سێكتەردا 
گەندەڵیمان ڕاگرت، ڕاستەوخۆ 
داهاتەكان زیادی كرد و، 
خەرجییەكان كەمیان كردەوە

كابینـــەی  ئەولەوییەتـــی  ئـــەوەی  لەگـــەڵ   *
نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان هەوڵـــدان 
بـــوو بـــۆ چارەســـەكردنی كێشـــە هەڵواســـراوەكانی نێـــوان 
هەولێـــر و بەغـــدا و دابینكردنـــی خزمەتگوزاریـــی 
ـــوو  زیاتـــر بـــۆ هاوواڵتیـــان، بـــەاڵم بەغـــدا هاریـــكار نەب
ــەر بكرێـــت، دوای  ــانە چارەسـ ــەو كێشـ ــەوەی ئـ ــۆ ئـ بـ
ئـــەوەش پەتـــای كۆڤیـــد 19 هـــات و هێنـــدەی دیكـــە 
بـــاری سەرشـــانی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانی 
قـــورس كـــرد، بـــەاڵم پـــاش ســـێ ســـاڵ ئێســـتاش 
كـــە ســـەیر دەكەیـــن، دەبینیـــن كابینـــەی نۆیـــەم ئـــەو 
ئاســـتەنگانەی تێپەڕانـــدووە و هەنـــگاو بـــۆ ئایندەیەكـــی 
گـــەش هەڵدەگرێـــت. ئایـــا ئـــەو هۆكارانـــە چـــی بـــوون 
كـــە وای كـــرد كابینـــەی نۆیـــەم نـــەك هـــەر نەكەوێـــت، 
ـــگاوی  بەڵكـــو لەســـەر پێـــی خـــۆی ڕابوەســـتێت و هەن

زیاتـــر بـــۆ پێشـــەوە هەڵبگرێـــت؟
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی   -
هەســـتیاردا  بارودۆخێكـــی  لـــە  كوردســـتان، 
ـــەوت و بڕینـــی  ـــوو، دابەزینـــی بەهـــای ن دەســـتبەكار ب
بودجـــەی هەرێمـــی كوردســـتان لەالیـــەن حكومەتـــی 
هەرێمـــی  بـــۆ  دژواری  دۆخێكـــی  فیدڕاڵییـــەوە، 
پەتـــای  كاتێكیـــش  كـــرد،  دروســـت  كوردســـتان 
كۆڤیـــد 19 لـــە هەمـــوو جیهانـــدا بـــاو بـــووەوە و 
ــە حكومەتەكانـــی  ــك لـ ــووە هـــۆی داڕمانـــی زۆرێـ بـ
دونیـــا، ئێمـــەش لـــە پێنـــاو ســـەالمەتیی هاوواڵتیـــان 
ئەوەنـــدەی دی  ئـــەوەش  كەرەنتینەمـــان ڕاگەیانـــد، 
بـــە  حكومـــەت،  سەرشـــانی  خســـتە  بارگرانیـــی 
خۆشـــحاڵییەوە بـــە ئیـــرادەی ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی، 
ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان و تیمـــە 
وەزارییەكـــەی توانـــرا ڕۆژە ســـەختەكان بـــەڕێ بكرێـــن 
و بەســـەر زۆر ئاســـتەنگ و بەربەســـتدا زاڵ بیـــن. 
هەنگاوەكانـــی چاكســـازی و ئـــەو گۆڕانكارییـــەی 
لـــە پەیكـــەری ئابووریـــی هەرێمـــدا هەنـــگاوی بـــۆ 
نـــراوە، ئاراســـتەی ئابووریـــی گـــۆڕی و وەرچەرخانـــی 
لـــە زۆر ســـێكتەردا دروســـت كـــرد، بـــە شـــێوەیەك 
داهاتـــەكان  توانـــرا  كەمـــدا  ماوەیەكـــی  لـــە  كـــە 
ڕابگیرێـــت.  ناپێویســـت  و خەرجـــی  بخرێـــن  ڕێـــك 
ئەنجومەنـــی  خزمەتگوزارییەكانیشـــەوە  ڕووی  لـــە 
دامەزراوەكانـــی  و  وەزارەتـــەكان  ســـەرجەم  وەزیـــران 
ڕاســـپاردووە  كوردســـتانی  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
بەپێـــی تایبەتمەندییـــەكان كار بـــۆ چارەســـەركردنی 
كێشـــە و پێداویســـتییەكانی هاوواڵتیـــان بكـــەن، بـــە 
هـــۆی چاكســـازی لـــە كەرتـــی وزە و ســـێكتەرەكانی 

دیكـــەدا، داهاتەكانمـــان زیـــادی كـــرد و خەرجییـــە 
وێـــڕای  بەمـــەش  كـــردەوە،  كـــەم  ناپێویســـتەكانمان 
بـــە ئیلتیزاماتەكانـــی  ئـــەوەی حكومەتـــی عێـــراق 
و  هـــەوڵ  بـــە  بـــەاڵم  نەبـــوو،  پابەنـــد  سەرشـــانی 
كۆششـــی بەردەوامـــی حكومـــەت و هەنگاوەكانـــی 
چاكســـازی و گۆڕانـــكاری لـــە هـــەردوو ســـێكتەری 
ڕاددەیـــەك  تـــا  توانـــرا  خەرجییەكانـــدا،  و  داهـــات 
ــدا  ــات و خەرجییەكانـ ــوان داهـ ــە نێـ ــەنگییەك لـ هاوسـ
بكەیـــن و، لـــە وادەی خۆیـــدا مووچـــەكان دابـــەش 
ـــن  ـــەكان بدەی ـــە خزمەتگوزاریی ـــن و بەردەوامـــی ب بكەی
و  ســـتراتیژییەكان  و  گـــەورە  پـــڕۆژە  لـــە  زۆر  و، 
پـــڕۆژەی گـــەورەی وەبەرهێنـــان جێبەجـــێ بكەیـــن.
ســـەرۆكی  بۆنـــەدا  گەلێـــك  لـــە  جـــار  زۆر    *
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان زۆر جەخـــت لـــە 
ڕاگرتنـــی گەندەڵـــی و ڕێكخســـتنەوەی داهـــات و 
كەمكردنـــەوەی خەرجیـــی حكومـــەت دەكات، لەمـــەش 
زیاتـــر بـــاس لـــەوە دەكات كابینـــەی نۆیـــەم لـــە مـــاوەی 
ســـێ ســـاڵی ڕابـــردوودا، نـــەك هـــەر قـــەرزی نەكـــردووە، 
كابینەكانـــی  قـــەرزی  دۆالر  ملیـــار  دوو  بەڵكـــو 
ـــە  ـــەو هەنگاوان ـــن ئ ـــا گرنگتری ـــەوە. ئای دیكـــەی داوەت
چیـــن كـــە لـــە بـــواری چاكســـازیدا كابینـــەی نۆیـــەم 
هەنـــگاوی بـــۆ هەڵگرتـــووە و، ئـــەم وەرچەرخانـــەی 
لـــە  فرەچەشـــنكردنی  و  داهـــات  زیادكردنـــی  لـــە 
كوردســـتان  هەرێمـــی  بـــۆ  داهـــات  ســـەرچاوەكانی 

دروســـت كـــردووە؟
- چاكســـازی پرۆســـەیەكی فـــراوان و بـــەردەوام 
و  دادپـــەروەری  پرۆســـەیە  ئـــەم  گشـــتگیرە،  و 
دەكات،  دابیـــن  هاوواڵتیـــان  بـــۆ  خۆشـــگوزەرانی 
یەكێـــك لـــەو تەحەددییانـــەی ڕووبـــەڕووی كابینـــەی 
ــووەوە،  ــتان بـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ــی حكومەتـ نۆیەمـ
ئامانجـــی  بـــوو،  گەندەڵـــی  ڕووبەڕووبوونـــەوەی 
ـــز ســـەرۆكی حكومەتـــی  حكومـــەت و بەتایبـــەت بەڕێ
ژینگـــەی  نەهێشـــتنی  كوردســـتان،  هەرێمـــی 
دۆخێكـــی  بوونـــی  جـــار  زۆر  كـــە  گەندەڵییـــە 
نالەبـــارە بـــۆ ئەنجامدانـــی گەندەڵـــی، بۆیـــە ئەركـــی 
حكومـــەت نەهیشـــتنی گەندەڵییـــە. كاتێـــك لـــە زۆر 
ـــتەوخۆ  ـــان ڕاگـــرت، ڕاس ـــێكتەردا گەندەڵیم ـــوار و س ب
داهاتـــەكان زیـــادی كـــرد و، خەرجییـــەكان كەمیـــان 
ـــەردەم  ـــە ب ـــەاڵم ئاســـتەنگ و بەربەســـتیش ل كـــردەوە، ب
گەندەڵـــی لێـــرە و لـــەوێ هەبـــوو، حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان لـــە ڕێگـــەی داواكاری گشـــتی و دادگا و 
ـــەوە، ڕێگـــەی  ـــا و پاڵپشـــتیی خەڵك ـــپاندنی یاس چەس
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لـــە زیاتـــر تەشـــەنەكردنی گەندەڵـــی گـــرت و، زۆر 
ــایی  ــزای یاسـ كـــەس و كۆمپانیـــاش ڕووبـــەڕووی سـ
ـــەوە. مەحســـوبییەت و ڕۆتینمـــان كـــەم  و دارایـــی كران
كـــردەوە و تاوەكـــو ئێســـتاش كاری جـــددی دەكەیـــن 
ــەك  ــاو یـ ــە نـ ــەكان لـ ــوو داهاتـ ــەوەی هەمـ ــۆ گەڕانـ بـ
خەزێنـــەی حكومەتـــدا. فرەچەشـــنكردنی داهاتـــەكان 
و گرنگیـــدان بـــە هەرســـێ ســـێكتەری كشـــتوكاڵ و 
پیشەســـازی و گەشـــتیاری و ڕەخســـاندنی هەلـــی 
بـــازاڕ  دۆخـــی  ئابـــووری،  بووژاندنـــەوەی  و  كار 
و بژێـــوی خەڵكـــی ڕووی لـــە باشـــی كـــرد، ئێمـــە 
ـــرد، بەڵكـــو  ـــان نەك ـــەر قەرزم ـــەك ه ـــەدا ن ـــەم كابینەی ل
داهاتەكانیشـــمان زیـــاد كـــرد و قەرزیشـــمان دایـــەوە، 
لـــە بـــواری چاكســـازیی كەرتـــی گشـــتی دوو ســـێ 
ـــان  ـــی فەرمانگەكانم ـــان نەهێشـــت و دەوام مووچەییم
بـــۆ خزمەتكردنـــی هاوواڵتیـــان ڕێـــك خســـتەوە و دەیـــان 
ــرد.  ــن كـ ــەوەی ڕۆتیـ ــۆ كەمكردنـ ــان بـ كاری دیكەمـ
لەســـەر  جەخـــت  زۆر  حكومـــەت  ســـەرۆكی   *
دەكات،  ڕۆتیـــن  كەمكردنـــەوەی  و  شـــەفافیەت 
بـــۆ ئەمـــەش ماوەیـــەك لەمەوبـــەر ڕایگەیانـــد لـــە 
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی   2025 ســـاڵی 
ــا حكومەتـــی  ــە حكومەتێكـــی دیجیتاڵـــی، ئایـ دەبێتـ
دیجیتاڵـــی چییـــە؟ ئایـــا چـــۆن تەكنەلۆژیـــا دەبێتـــە 
ـــی حكومـــەت و  ـــی كارەكان ـــۆ چاالككردن ـــك ب هۆكارێ

هەنگاوهەڵگرتـــن بـــۆ حوكمڕانیـــی بـــاش؟
ئەلەكترۆنـــی  حكومەتـــی  و  بەدیجیتاڵكـــردن   -
هەنگاوێكـــی گرنگـــە بـــەرەو بونیادنانـــەوەی ژێرخانـــی 
و  خزمەتگوزارییـــەكان  پێشـــكەوتنی  و  دیجیتاڵـــی 
ـــەوەی ڕۆتیـــن و بیرۆكراتیەتـــی نێگەتیـــڤ،  كەمكردن
هاوواڵتیـــان  كاری  بەڕێوەچوونـــی  و  مامەڵـــە 
لـــە زۆر بواریشـــدا شـــەفافییەت  خێراتـــر دەكات و 
پێنـــاوەدا ســـەرۆكی  لـــەم  بـــە كاروبـــارەكان دەدات. 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان نەخشـــە ڕێگایەكـــی 
دەســـت پـــێ كـــرد بـــۆ جێبەجێكردنـــی ســـتراتیژیەتی 
نوێـــی  سیســـتەمی  بوارەكانـــی  لـــە  دیجیتاڵـــی، 
تۆماركردنـــی كۆمپانیـــاكان و دیجیتاڵـــی مۆڵەتـــی 
شـــۆفێری و چەندیـــن بـــواری دیكـــە كەوتووەتـــە كاری 
پراكتیكییـــەوە. لـــە مانگـــی داهاتـــووش سیســـتەمی 
فیـــزای ئەلیكترۆنییـــش دەخرێتـــە كار. حكومەتـــی 
ــی و  ــتی ئەلیكترۆنـ ــی پۆسـ ــە بوارەكانـ ــی لـ دیجیتاڵـ
مامەڵـــەی ئەلیكترۆنـــی و ســـكااڵی ئەلیكترۆنـــی 
كـــە  تایبـــەت  دیكـــەی  هەنگاوەكانـــی  هەمـــوو  و 
لـــە  لـــە پۆرتاڵـــی خزمەتـــدا هەیـــە و ڕاســـتەوخۆ 

ــانی  ــەوە كارئاسـ ــی و دیجیتاڵییـ ــەی ئەلیكترۆنـ ڕێگـ
بـــۆ كاروبـــاری هاوواڵتیـــان دەكات و ناڕاســـتەوخۆ و 
ڕاســـتەوخۆ دەچێتـــە نـــاو خزمەتـــی ســـتراتیجیەتی 
لـــە  گـــەورە  وەرچەرخانێكـــی  دیجیتاڵییـــەوەو 
دامەزراوەكانـــی حكومـــەت و كارئاســـانی بـــۆ كەرتـــی 
ڕوو  خزمەتگوزاریـــی  پێشكەشـــكردنی  و  تایبـــەت 
ــی  ــەی گرنگـ ــتكەوتێكی دیكـ ــەش دەسـ دەدات، ئەمـ
كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانە. 
* ســـەرچاوەی مرۆیـــی و توانـــا و لێهاتوویـــی 
گەنجەكانـــی كوردســـتان، الیەنێكـــی دیكـــەی جێـــی 
ــی  ــی هەرێمـ ــی حكومەتـ ــەی نۆیەمـ ــی كابینـ بایەخـ
كوردســـتان بـــووە، بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم بایەخدانـــەش ببێتـــە 
ـــردوو  ـــاوەی ڕاب ـــە م ـــەت ل ـــەرۆكی حكوم ـــی، س كردەی
ـــردەوە،  ـــان و نوێگـــەری »KII« ك ـــەزراوەی داهێن دام
كاری ئـــەم دامـــەزراوە تازەیـــە چییـــە و ئایـــا تـــا چەنـــد 
ئـــەم دامەزراوەیـــە دەبێتـــە پردێـــك لـــە نێـــوان توانـــا 
و لێهاتوویـــی گەنجەكانمـــان لـــە ناوخـــۆ و دەرەوەی 

واڵت؟
- هـــەروەك لـــە هێڵـــە گشـــتییەكانی بەرنامـــەی 
كاری حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا هاتـــووە، 
خزمەتگـــوزاری  و  چاكســـازی  ئاســـتی  لەســـەر 
تایبـــەت  گرنگیـــی  كارگێـــڕی  و  ئابـــووری  و 
دراوە،  مرۆیـــی  ســـەرمایەی  پەرەپێدانـــی  بـــە 
ــی  ــی پانزدەیەمـ ــە خاڵـ ــان، لـ ــی گەنجەكانمـ بەتایبەتـ
»گەنجانمـــان  هاتـــووە:  خزمەتگوزارییەكانیشـــدا 
ســـەرمایەیەكی نیشـــتمانیی گـــەورە و كاریگـــەری 
مرۆییـــن و ئایندەســـازی واڵتەكەمانـــن، بۆیـــە لـــە 
میانـــەی كار و بەرنامـــەی گشـــت وەزارەتـــەكان، كار 
دەكەیـــن بـــۆ بەكارخســـتن و ئاراســـتەكردنی تواناكانیـــان 
و  تەندروســـت  كۆمەڵگەیەكـــی  بنیادنانـــی  بـــەرەو 
واڵت  بـــۆ  گەشـــتر  ئایندەیەكـــی  كـــە  پێشـــكەتوو، 

بـــكات«. فەراهـــەم 
لـــەم ڕوانگەیـــەوە لـــە هەمـــوو هەنگاوەكانـــدا گرنگـــی 
بـــە توانـــای گەنجـــەكان و دۆزینـــەوەی هەلـــی كار لـــە 
كەرتـــی تایبـــەت دراوە، بگـــرە مـــەرج دانـــراوە كۆمپانیـــا 
ناوخۆییـــەكان لـــە ســـەرووی 75% كار بـــۆ گەنجەكانـــی 
نێوخـــۆ دابیـــن بكـــەن و، بەپێـــی ئـــەو بەدواداچوونانـــەی 
ـــاكان  ـــەی هـــەرە زۆری كۆمپانی ئەنجاممـــان داوە زۆرب
پابەنـــدی ئـــەم بڕیـــارە بـــوون و ئـــەوەی پابەندیـــش 
ـــەر.  نابێـــت، ئیجرائاتـــی تونـــدی بەرانبـــەر دەگیرێتـــە ب
ســـەبارەت بـــە دامـــەزراوەی داهێنـــان و نوێگـــەری 
ـــۆ  ـــی الوان دەدات و كار ب ـــە تواناكان KII گرنگـــی ب

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
لە ڕێگەی داواكاری گشتی و 
دادگا و چەسپاندنی یاسا و 

پاڵپشتیی خەڵكەوە، ڕێگەی لە 
زیاتر تەشەنەكردنی گەندەڵی 

گرت و، زۆر كەس و كۆمپانیاش 
ڕووبەڕووی سزای یاسایی و 

دارایی كرانەوە

بۆ جێبەجێكردنی ستراتیژیەتی 
دیجیتاڵی، لە بوارەكانی 

سیستەمی نوێی تۆماركردنی 
كۆمپانیاكان و دیجیتاڵی مۆڵەتی 

شۆفێری و چەندین بواری دیكە 
كەوتووەتە كاری پراكتیكییەوە. 
لە مانگی داهاتووش سیستەمی 
فیزای ئەلیكترۆنییش دەخرێتە 

كار

ئێمە لەم كابینەیەدا نەك 
هەر قەرزمان نەكرد، بەڵكو 
داهاتەكانیشمان زیاد كرد و 

قەرزیشمان دایەوە

هەروەك لە هێڵە گشتییەكانی 
بەرنامەی كاری حكومەتی 

هەرێمی كوردستاندا هاتووە، 
لەسەر ئاستی چاكسازی و 
خزمەتگوزاری و ئابووری و 

كارگێڕی گرنگیی تایبەت بە 
پەرەپێدانی سەرمایەی مرۆیی 

دراوە
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دابینكردنـــی ژینگەیەكـــی لەبـــار دەكات بـــۆ داهێنـــان، 
ــا ئـــەم دامەزراوەیـــە جگـــە لـــەوەی بۆشـــایی  هەروەهـ
نێـــوان كەرتـــی گشـــتی و تایبەتـــی پـــڕ دەكاتـــەوە، 
ـــی  ـــان و فیكـــرەوە، پردێكـــی پەیوەندی ـــە ڕووی داهێن ل
ــی  ــۆ و گەنجانـ ــی ناوخـ ــوان گەنجانـ ــە نێـ ــیش لـ باشـ
دەرەوە دروســـت دەكات. ئـــەم دامەزراوەیـــە هەنگاوێكـــی 
گرنگـــە لـــە پێنـــاو خزمەتكردنـــی هەمـــوو ئـــەو توانـــا و 
ـــاو  ـــە و لەن ـــەی گەنجەكانمـــان هەیان داهێنـــان و بەهران
ــووە  ــەوە هاتـ ــی ئـ ــەوە. كاتـ ــدا كۆدەكرێنـ دامەزراوەیەكـ
گەنجەكانمـــان بەالڕێـــدا نەبرێـــن و هـــان بدرێیـــن بـــۆ 
ــەی  ــارەزوو و داهێنانـ ــا و ئـ ــەو خولیـ ــدان بـ بەردەوامیـ
هەیانـــە و پاڵپشـــتی بكرێـــن. هەروەهـــا لـــەم نزیكانـــە 
یاســـای پارێزگاریكـــردن لـــە خاوەندارێتـــی بیرۆكـــە 
ئامـــادە دەكرێـــت، بـــۆ ئـــەوەی مافـــی هـــەر كەســـێك 

كـــە داهێنانێكـــی نوێـــی هەیـــە بپارێزرێـــت. 
* لەگـــەڵ ئـــەوەی ئەنجومەنـــی وەزیـــران لـــە مـــاوەی 
ســـێ ســـاڵی ڕابـــردووی كابینـــەی نۆیەمـــدا وەك یـــەك 
تیـــم كاری كـــردووە، بـــەاڵم بـــەم دواییانـــە هەســـت 
دەكەیـــن جێگـــری ســـەرۆكی ئەنجومەنـــی وەزیـــران 
وەزیـــران  ئەنجومەنـــی  كۆبوونەوەكانـــی  بەشـــداریی 
ـــەی جێگـــری ســـەرۆك  ـــەم بایكۆتكردن ـــا ئ ـــاكات، ئای ن
وەزیـــران پەیوەنـــدی بـــە كێشـــەی نـــاو كابینەكـــە هەیـــە، 
یـــان كێشـــەیەكی سیاســـییە و تێكەڵـــی كارەكانـــی 

حكومـــەت دەكرێـــت؟
- تێوەگالنـــی حكومـــەت لـــە ملمالنێـــی حزبـــی 
كارێكـــی خراپـــە، ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان چەندیـــن جـــار جەختـــی لەســـەر ئـــەوە 
ــان  ــتیی هاوواڵتیـ ــە بەرژەوەندیـــی گشـ ــەوە كـ كردووەتـ
ـــە، ســـەرۆكی  ـــە ســـەرووی هەمـــوو بەرژەوەندییەكەوەی ل
لـــە كۆڕبەنـــدی  حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ناوەڕاســـتدا  ڕۆژهەاڵتـــی  ئاسایشـــی  و  ئاشـــتی 
ــو  ــان وەكـ ــە بەڕێزیـ ــردەوە كـ ــەوە كـ ــەر ئـ ــی لەسـ جەختـ
ســـەرۆك وەزیرانێـــك ڕەفتـــار دەكات، نەوەكـــو نوێنـــەری 
پارتێـــك. ئێمـــە چاوەڕوانیـــن لـــە ســـەرجەم حزبەكانـــی 
حوكمڕانـــی  پرۆســـەی  لەنـــاو  ئـــەوەی  كوردســـتان 
ـــە  ـــان ئۆپۆزســـیۆن بێـــت، هەمـــووان بەشـــدارن ل بێـــت، ی
ـــی  ـــت پاراســـتنی بەرژەوەندی ـــی دەوترێ ـــە پێ ـــك ك بابەتێ
ــبكارێك،  ــان كاسـ ــك، یـ ــن فەرمانبەرێـ ــتی، دەزانـ گشـ
ــك  ــت، كاتێـ ــە بێـ ــی دیكـ ــن و توێژێكـ ــەر چیـ ــان هـ یـ
بەیانـــی لـــە ماڵـــەوە دەردەچێـــت، مـــاڵ و منـــداڵ 
و خێزانـــی بەســـەر حكومەتـــدا بەجـــێ دەهێڵێـــت و 
دەیەوێـــت كاتێـــك دەچێتـــە ســـەر كاســـبی و دەوامـــی 

فەرمـــی خـــۆی، ژیانـــی خـــۆی لـــە كارەكـــەی و 
ـــزراو بێـــت، بەمـــەش  ژیانـــی مـــاڵ و منداڵەكـــەی پارێ
ئەركـــی ســـەرەكیی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
پاراســـتنی ئەمـــن و ئاسایشـــی ژیانـــی هاوواڵتیانـــە 
بـــە جیـــاوازی حزبـــی و ئایدیۆلۆژیـــا و نەتـــەوە و 
ئاییـــن و ئایینـــزاوە. خەڵكـــی باشـــوور و ناوەڕاســـتی 
عێـــراق و لـــە هـــەر چـــوار پارچـــەی كوردســـتان و 
واڵتانـــی دەوروبەریشـــەوە كاتێـــك دێنـــە كوردســـتان 
لەبـــەر ئـــەم ئەمـــن و ئاسایشـــەیە كـــە لێـــرە هەیـــە، 
حزبـــەكان،  لـــە  نییـــە  ئێمـــە  داوای  ئەمـــە  بۆیـــە 
بەڵكـــو داوای هاوواڵتیانـــی كوردســـتانە ئارامـــی و 
ــە دەوام  ــەبارەت بـ ــزن. سـ ــە بپارێـ ــی هەرێمەكـ ئاسایشـ
و بایكۆتكـــردن هیـــچ كەســـێك لـــە هـــەر پۆســـتێكی 
حكومەتـــدا بێـــت، ناتوانێـــت بەرانبـــەر خزمەتكردنـــی 
گەلەكـــەی بایكـــۆت بـــكات، ڕەنگـــە ڕەخنـــە و گلەیـــی 
و بۆچوونـــی جیـــاواز هەبێـــت، ئەمانـــە هەمـــووی 
ـــاو  ـــە ن ـــە گفتوگـــۆ و لێكتێگەیشـــتن ل دواجـــار هـــەر ب

ئەنجومەنـــی وەزیـــران چارەســـەر دەكرێـــن.
ــی  ــە هەڵبژاردنەكانـ ــاڵێك لـ ــە سـ ــر لـ * دوای زیاتـ
ئۆكتۆبـــەری 2021، توانـــرا حكومەتێكـــی تـــازەی 
عێـــراق بـــە ســـەرۆكایەتیی محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی 
وەزارییـــە  بەرنامـــە  ئـــەو  بەپێـــی  بهێنرێـــت،  پێـــك 
الیەنەكانـــی  هەمـــوو  و  كـــردووە  پێشكەشـــی  كـــە 
كـــردووە،  لەســـەر  ئیمزایـــان  هاوپەیمانییەكـــە 
چارەســـەركردنی  بـــۆ  باشـــە  زۆر  بەرنامەیەكـــی 
كێشـــەكانی عێـــراق و هەروەهـــا كێشـــەكانی نێـــوان 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  ئایـــا  بەغـــدا،  و  هەرێـــم 
ــۆ جێبەجێكردنـــی  ــە بـ ــد ئامادەیـ ــا چەنـ ــتان تـ كوردسـ

بـــكات؟ بەغـــدا  هاوكاریـــی  بەرنامەیـــە  ئـــەو 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی   -
كوردســـتان هـــەر لـــە دەســـتێپكی كارەكانیـــدا نییەتـــی 
جـــددی بـــوو لـــەوەی ڕێككەوتـــن بـــكات، بەداخـــەوە لـــە 
حكومەتـــی پێشـــوو بەربەســـتی سیاســـیی زۆر هەبـــوو، 
نەتوانـــرا ڕێكەوتنەكـــە وەكـــو خـــۆی جێبەجـــێ بكرێـــت، 
بـــە جـــددی كار دەكەیـــن لەگـــەڵ  لـــە ئێستاشـــدا 
حكومەتـــی نوێـــی عێـــراق و شـــاندیش پێكهێنـــراوە و 
ـــە دەرفەتێكـــدا بچیـــن  ـــو ل ـــن تاوەك ـــی بەغدای چاوەڕوان
گفتوگـــۆ لەســـەر ئـــەو ڕێككەوتنـــە بكەیـــن كـــە الیەنـــە 
سیاســـییەكان لەســـەری ڕێككەوتـــوون. ئـــەم بابەتـــە 
جێبەجێكردنـــەوە  الیەنـــی  بـــە  پەیوەســـتە  بەشـــێكی 
تەشـــریعاتییە،  الیەنـــی  دیكـــەی  بەشـــەكەی  و 
گرنگترینـــی ئـــەو بابەتانـــە لـــە الیەنـــی جێبەجێكردنـــەوە 

مەرج دانراوە كۆمپانیا 
ناوخۆییەكان لە سەرووی %75 
كار بۆ گەنجەكانی نێوخۆ 
دابین بكەن و، بەپێی ئەو 
بەدواداچوونانەی ئەنجاممان داوە 
زۆربەی هەرە زۆری كۆمپانیاكان 
پابەندی ئەم بڕیارە بوون

لەم نزیكانە یاسای 
پارێزگاریكردن لە خاوەندارێتی 
بیرۆكە ئامادە دەكرێت، بۆ 
ئەوەی مافی هەر كەسێك 
كە داهێنانێكی نوێی هەیە 
بپارێزرێت

تێوەگالنی حكومەت لە 
ملمالنێی حزبی كارێكی خراپە، 
سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان چەندین جار جەختی 
لەسەر ئەوە كردووەتەوە 
كە بەرژەوەندیی گشتیی 
هاوواڵتیان لە سەرووی هەموو 
بەرژەوەندییەكەوەیە
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بابەتەكانـــی )مەســـەلەی نـــەوت و بودجـــە و مـــاددەی 
پەیوەندییەكـــی  ئەمانـــەش  دەســـتووری(یە،  140ی 
كوردســـتانەوە  گەلـــی  مافەكانـــی  بـــە  گرنگیـــان 
هەیـــە. ڕێككەوتنـــی سیاســـی لەســـەر ئـــەم بابەتانـــە 
مـــاددەی  جێبەجێكردنـــی  تایبەتـــی  بـــە  كـــراوە، 
140 كـــە بەشـــێكی زۆری پەیوەنـــدی بـــە ناوچـــە 
هەرێمـــەوە  ئیـــدارەی  دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی 
ـــەو  ـــی ئ ـــااڵی جێبەجێكردن ـــەی ب ـــت لێژن ـــە و دەبێ هەی
ماددەیـــە دەســـت بەكارەكانـــی بكاتـــەوە و بودجـــە بـــۆ 
جێبەجێكردنـــی دابنرێـــت، هەروەهـــا دەمانەوێـــت لەســـەر 
مەســـەلەی نـــەوت بگەینـــە ڕێككەوتنـــی هاوبـــەش لـــە 
ــتان  ــراق و كوردسـ ــی عێـ ــەردوو گەلـ ــی هـ بەرژەوەندیـ
و  بـــە هاوبەشـــی  شـــەش مانـــگ  مـــاوەی  لـــە  و 
بەرژەوەندیـــی  ڕەچاوكردنـــی  و  لێكتێگەیشـــتن 
نـــەوت و غـــازی  یاســـای  هاوبـــەش، ڕەشنووســـی 
فیدڕاڵـــی دابڕێژرێـــت و پەســـەند بكرێـــت، ئەمـــە 
جگـــە لـــە دامەزراندنـــی ئەنجومەنـــی ئیتحـــادی كـــە 
تـــا ئێســـتا دانەمـــەزراوە، عێـــراق واڵتێكـــی فیدڕاڵییـــە 
و دەبێـــت ئـــەو ئەنجومەنـــەی هەبێـــت، هـــاوكات قســـەی 
جددیمـــان لەســـەر یاســـای دادگای فیدڕاڵـــی دەبێـــت، 
خـــۆی لـــە خۆیـــدا تاكـــو ئێســـتا ئـــەو دادگایـــە یاســـای 
نییـــە و دەســـتتێوەردانی گـــەورەی تێدایـــە، لـــە بـــواری 
تەكنیكیشـــدا ئێمـــە ئامادەیـــی تەواومـــان نیشـــان داوە، 
ئەوەتـــا گفتوگـــۆ و هەماهەنگیمـــان بـــووە و وردەكاری 
تـــەواوی هەمـــوو داتـــا و زانیارییەكانـــی تایبـــەت بـــە 
ــان لـــە ڕێگـــەی  داهـــات و خەرجـــی و فەرمانبەرانمـ
دیوانـــی چاودێریـــی دارایـــی هەرێمـــەوە بـــە دیوانـــی 
چاودێریـــی دارایـــی بەغـــدا داوە. لەســـەر شـــێوازی 
داڕشـــتنەوەی ڕەشنووســـی یاســـای بودجـــە و پشـــكی 
هەرێمـــی كوردســـتان لـــە بودجـــەدا كـــە ئایا لە %12.64 
دەبێـــت، یـــان لـــە 14%ی وەزارەتـــی پالندانانـــی عێـــراق 
دەبێـــت، كاتێكیـــش پشـــكی هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
بودجـــەی گشـــتی 2023 عێراقـــی فیدڕاڵیـــدا دیـــاری 
ـــی  ـــە ئامادەكردن ـــە دەســـت ب ـــەو بنەمای ـــەر ئ ـــرا، لەس ك
ڕەشنووســـی یاســـای بودجەی 2023ی كوردســـتانیش 
دەكەیـــن. ئێمـــە لـــە حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
حكومەتـــی  نەخشـــەڕێگای  لەســـەر  گفتوگۆمـــان 
ــر  ــوان هەولێـ ــی نێـ ــۆ پەیوەندیـ ــتان بـ هەرێمـــی كوردسـ
ـــەركردنی  ـــەر چارەس ـــد لەس ـــردووە و تەئكی ـــدا ك و بەغ
كێشـــە هەڵپەســـێردراوەكانی نێـــوان هـــەردوو ال كراوەتـــەوە 

لـــە چوارچێـــوەی دەســـتووردا .
گرنگـــە  ئێمـــەوە  الی  بـــە  زۆر  ئـــەوەی 

و  دەســـتووری  140ی  مـــاددەی  جێبەجێكردنـــی 
خەڵكـــی  بـــە  دەرهـــەق  پێشـــێلكاریی  ڕاگرتنـــی 
ڕەســـەنی ئـــەو ناوچـــە كوردســـتانییانە و پاراســـتنی 
ـــی خەڵكـــی  مافـــە دەســـتووری و شایســـتە داراییەكان
كوردســـتانە، بـــە خۆشـــحاڵییەوە ئەمجـــارە وەزیـــری 
و  كـــوردە  كەســـێكی  عێـــراق  حكومەتـــی  دادی 
ــەدا هاوكاریـــی  ــەم چوارچێوەیـ ــت لـ ــاوەڕوان دەكرێـ چـ
حكومـــەت بـــكات بـــۆ چارەســـەری ئـــەم گرفتـــە. 
* ســـەبارەت بـــە هێرشـــەكانی ئێـــران و توركیـــا 
و زیانگەیانـــدن بـــە هاوواڵتیانـــی ســـڤیل تـــا چەنـــد 
قســـە لەگـــەڵ دۆســـتەكانمان و هاوپەیمانـــان كـــراوە، 
بـــۆ دانانـــی ســـنوورێك لەســـەر ئـــەم پێشـــێلكارییانە؟
- حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان بـــە تونـــدی 
لـــە  داوای  و  دەكات  هێرشـــانە  ئـــەو  ســـەركۆنەی 
دۆســـت و هاوبەشـــانی لـــە حكومەتـــی فیدڕاڵـــی و 
نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان و كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی و 
ــرە خـــودی هـــەر دوو واڵتـــی دراوســـێ كـــردووە،  بگـ
ئـــەم هێـــرش و تۆپببـــاران و مووشـــەكباران و هێرشـــی 
ــێلكاریی  ــە پێشـ ــرن، ئەمانـ ــە ڕابگـ ــە و درۆنانـ فڕۆكـ
هەرێمـــی  و  عێـــراق  ســـەروەریی  بەردەوامـــی 
كوردســـتانن، داوا لـــە هەمـــوو الیـــەك دەكەیـــن لـــە 
ڕێگـــەی گفتوگـــۆوە كێشـــەكانیان چارەســـەر بكـــەن 
ــە هەرێمـــی  ــان نەهێننـ و گرفـــت و كێشـــەی نێوخۆیـ
ــز  ــتان ڕێـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ــتان. حكومەتـ كوردسـ
ـــە دراوســـێتی و ئارامـــی و ئاسایشـــی دراوســـێكانی  ل
ــەداوە و  ــێوەیەك ڕێـــگای نـ ــە هیـــچ شـ دەگرێـــت و بـ
نـــادات لـــە ســـنوورەكانییەوە هێـــرش بكرێتـــە ســـەر 
واڵتانـــی دراوســـێ. هێرشـــەكانی ســـەر هەرێمـــی 
ــێلی  ــە و پێشـ ــۆ نییـ ــاوێكی بـ ــتان هیـــچ پاسـ كوردسـ
ســـەروەرییە و پێویســـتە هەمـــوو الیـــەك پەنـــا بـــۆ 
گفتوگـــۆ و دانوســـتاندان بـــەرن و هەوڵـــی ناردنـــە 
دەرەوەی كێشـــەكانی خۆیـــان بـــۆ دەرەوەی ســـنوورەكان 
لـــە ســـەروەری و ئارامـــی و  ئێمـــە ڕێـــز  نـــەدەن. 
ئاسایشـــی واڵتانـــی دراوســـێ دەگریـــن، پێویســـتە 
ئەوانیـــش ڕێـــز لـــە ســـەروەری و خاكـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان بگـــرن، ئێمـــە ئامادەیـــن بـــە گفتوگـــۆ و 
ئاشـــتییانە لەســـەر هـــەر كێشـــەیەك بێـــت، لەگـــەڵ 
ئـــەو واڵتانـــە گفتوگـــۆ بكەیـــن، ئێمـــە بەرژەوەندیـــی 
هاوبـــەش و مافـــی دراوســـێتیمان هەیـــە، ناكرێـــت 
بكرێـــت، چونكـــە  ئاڵـــۆز  شـــێوەیە  بـــەو  دۆخەكـــە 
بـــۆ  ناســـەقامگیری  هەرێـــم،  ناســـەقامگیری 

ناوچەكـــە بـــەدوای خۆیـــدا دەهێنێـــت.

گفتوگۆ و هەماهەنگیمان بووە و 
وردەكاری تەواوی هەموو داتا و 

زانیارییەكانی تایبەت بە داهات 
و خەرجی و فەرمانبەرانمان لە 
ڕێگەی دیوانی چاودێری دارایی 
هەرێمەوە بە دیوانی چاودێریی 

دارایی بەغدا داوە

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
ڕێز لە دراوسێتی و ئارامی و 

ئاسایشی دراوسێكانی دەگرێت و 
بە هیچ شێوەیەك ڕێگای نەداوە 

و نادات لە سنوورەكانییەوە 
هێرش بكرێتە سەر واڵتانی 

دراوسێ

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بە توندی سەركۆنەی ئەو 

هێرشانە دەكات و داوای لە 
دۆست و هاوبەشانی لە حكومەتی 
فیدڕاڵی و نەتەوە یەكگرتووەكان 
و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و بگرە 

خودی هەر دوو واڵتی دراوسێ 
كردووە، ئەم هێرش و تۆپبباران 
و مووشەكباران و هێرشی فڕۆكە 

و درۆنانە ڕابگرن
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لە دوای 16ی ئۆكتۆبەرەوە 
بارودۆخی كەركووك نادەستووری 
و نایاساییە و هەر بڕیارێكیش 
دەردەچێت هیچ بەهایەكی نییە

ڕێبوار تاڵەبانی
سەرۆكی پێشووی ئەنجومەنی پارێزگای كەركووك بۆ گواڵن:

بارودۆخـــی ئێســـتای كەركـــووك و ئـــەو هەڕەشـــە و مەترســـییە بەردەوامـــەی ڕووبـــەڕووی ئـــەم شـــارە 
دەبێتـــەوە، بـــە تایبەتـــی لـــە دوای ڕووداوەكانـــی 16ی ئۆكتۆبـــەری ســـاڵی 2017 و ئـــەو بارودۆخـــە نائاســـایی 
و نایاســـاییەی لـــەو شـــارەدا لـــە ئارادایـــە، بوونـــە تـــەوەری ســـەرەكیی دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ ڕێبـــوار 
تاڵەبانـــی ســـەرۆكی پێشـــووی ئەنجومەنـــی پارێـــزگای كەركـــووك و بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی دایـــەوە. 
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ئۆكتۆبـــەری  16ی  كارەســـاتی  دوای  لـــە   *
2017 و دووبـــارە گەڕانـــەوەی هێزەكانـــی عێـــراق 
بـــۆ ناوچەكانـــی مـــاددەی140، بارودۆخـــی ئـــەو 
ــە  ــە بـــە گشـــتی و كەركـــووك بەتایبەتـــی لـ ناوچانـ
ـــۆ  ـــە ب ـــك هەی ـــەقامگیریدایە و هەوڵێ ـــۆزی و ناس ئاڵ
ئـــەوەی ســـیمای كوردســـتانیبوونی ئـــەو ناوچانـــە 
بســـڕێتەوە. بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی چـــۆن ســـەیری 
ـــووك  ـــە گشـــتی و كەرك ـــە ب ـــەو ناوچان ـــی ئ بارودۆخ

بـــە تایبەتیـــش دەكـــەن؟
ســـاڵەی  ســـەد  مێژوویەكـــی  كەركـــووك   -
دیمۆگرافییەكـــەی  گۆڕانكاریـــی  سیاســـەتی 
دانیشـــتووانەكەی  ســـەرژمێری  دوا  لـــە  هەیـــە، 
ــی  ــە ڕاگەیاندنـ ــمانلیدا لـ ــی عوسـ ــە ئیمپراتۆریەتـ لـ
ئـــەو  مەعاریفـــی عوســـمانلیدا دەڵێـــت كەركـــووك 
شـــارەیە 93%ی لـــە كـــورد پێكدێـــت و 7%یشـــی 
پێكهاتەكانـــی دیكـــەن. لەپاشـــان لـــە ســـاڵی 1937 
ــەو  ــوو ئـ ــرا و هەمـ ــە كـ ــەرژمێریی دیكـ و 1957 سـ
حكومەتانـــەی كـــە لـــە عێـــراق هەبـــووە، كاریـــان 
ناســـنامەی  چـــۆن  كـــە  كـــردووە  ئـــەوە  لەســـەر 
ـــە دوای  ـــا ل ـــەوە، هەروەه ـــێ بكەن ـــتانییەتی ل كوردس
ئـــەوەش لـــە ســـاڵی 1927 نـــەوت لـــە كێڵگـــەی 
باوەگوڕگـــوڕ لـــە كەركـــووك دۆزرایـــەوە، بۆیـــە چـــاو 
و تەماحـــی هەمـــوو واڵتانـــی دەرەكییـــش كەوتـــە 
ســـەر كەركـــووك، هـــاوكات حكومەتەكانـــی عێراقیـــش 
لـــە مەلیكییـــەوە تـــا كۆتایـــی ڕژێمـــی بەعـــس و لـــە 
پاشـــانیش لـــە ســـاڵی 2003 هـــەر چەنـــد سیســـتەم 
لـــە عێـــراق گـــۆڕا و دەســـتوور بـــوو بـــە فیدڕاڵـــی 
ــە  ــاددەی 140 بـ ــە 2007/12/31 مـ ــە لـ و دەبووایـ
ـــووك  ـــە و بارودۆخـــی كەرك ـــەواوی جێبەجـــێ بكرای ت
ـــەاڵم  ـــەوە، ب ـــایی ببن ـــتانییەكان ئاس و ناوچـــە كوردس
لـــەم الیەنەشـــەوە بەداخـــەوە كـــورد سازشـــی كـــرد، 
چونكـــە خەڵكـــی كەركـــووك و كوردســـتان پێیـــان 
ـــوو كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكان  خـــۆش نەب
ــە  ــاوەزات لـ ــۆ مفـ ــەیە بـ ــەو هاوكێشـ ــاو ئـ ــە نـ بخرێتـ
نێـــوان ئێمـــە و حكومەتـــی عێـــراق لەبـــەر ئـــەوەی 
دیكـــە  كوردســـتانییەكانی  ناوچـــە  و  كەركـــووك 
بەشـــێك بـــوون لـــە خـــاك و ســـنووری كوردســـتان، 
بـــەاڵم بـــە ناچارییـــەوە ســـەركردایەتیی سیاســـیی 
كوردســـتان ڕازی بوویـــن و شانســـێكی دیكەیـــان 
بـــە حكومەتـــی تـــازەی عێـــراق دا كـــە كێشـــەكان 
كێشـــەكانیان  ئەگەرچـــی  بـــكات،  چارەســـەر 
ـــا ئێســـتا هەمـــان سیاســـەتی  چارەســـەر نەكـــرد و هەت

واتـــە  بەكارهێنـــاوە،  پێشـــتریان  حكومەتەكانـــی 
سیاســـەتی تەعریـــب و هەمـــان سیاســـەتی گۆڕینـــی 
ـــادە دەكـــەن، ئەمـــەش  ـــە كەركـــووك پی دیمۆگرافـــی ل
ــتانی  ــنامەی كوردسـ ــەس ناسـ ــە بـ ــۆ ئەوەیـ ــا بـ تەنیـ

بەســـەر كەركووكـــەوە نەمێنێـــت.
16ی  دوای  لـــە  كەركـــووك  بارودۆخـــی 
پـــێ  گـــەورەی  گۆڕانكارییەكـــی  ئۆكتۆبـــەرەوە 
ــۆی  ــی خـ ــە لەكاتـ ــژووەدا، چونكـ ــە مێـ ــت لـ دەوترێـ
كوردســـتانییەكانی  ناوچـــە  و  كەركـــووك  كـــە 
بـــە  دەكـــران،  تەبعیـــس  و  تەعریـــب  كـــە  دیكـــە 
ــب  ــتا تەعریـ ــەاڵم ئێسـ ــوو، بـ ــوننی بـ ــیمایەكی سـ سـ
ـــە  ـــە ئەم ـــیعی ك ـــە ڕەنگـــی ش ـــت ب ـــییع دەكرێ و تەش

مەترســـیدارترە. 
ئـــەو  بارودۆخـــی  گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە   *
ناوچانـــە ناســـەقامگیرە و ئـــەوەی كـــە زۆر جەخـــت 
لەســـەر ئـــەوە دەكاتـــەوە كـــە نابێـــت ئـــەو بارودۆخـــە 
فەرزكـــراوەی كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكانی 
بـــەردەوام  دیكـــەی دەرەوەی هەرێمـــی كوردســـتان 
بێـــت، شەخســـی ســـەرۆك بارزانییـــە، وەك دەشـــبینین 
لـــە مـــاوەی پێنـــج ســـاڵی ڕابـــردوو ڕازی نەبـــووە 
كـــە بارەگاكانـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
بگەڕێنـــەوە بـــۆ كەركـــووك، ئایـــا چـــۆن ســـەیری 
هەڵوێســـتەكانی ســـەرۆك بارزانـــی و پێداگرییەكانـــی 
كوردســـتانییەكانی  ناوچـــە  و  كەركـــووك  لەســـەر 

دەرەوەی هەرێمـــی كوردســـتان دەكـــەن؟
- هەڵبەتـــە ئـــەو هیوایـــەی ئێســـتا كـــە گەلـــی 
كـــورد ماویەتـــی و هەگبـــەی مێژوویـــی و خەباتـــی 
جەنابـــی  تەنیـــا  كۆڵیـــەوە،  خســـتووەتە  قورســـی 
ســـەرۆك بارزانییـــە كـــە بتوانێـــت ئـــەو ئامانجانـــەی 
بازرانـــی  عەبدولســـەالم  شـــێخ  ڕێبـــازی  كـــە 
دەفەرموێـــت:  كـــە  داینـــاوە،  خـــۆی  كاتـــی  لـــە 
»خاكناســـی و خواناســـی و مرۆڤناســـی«، ئـــەو 
ســـیمایە كـــە گوازراوەتـــەوە بـــۆ ئـــەو بنەماڵەیـــە، 
كـــە  بیگەیەنێتـــە كۆتایـــی و دیاریشـــە  دەیەوێـــت 
جەنابـــی ســـەرۆك خەمیشـــیەتی كـــە لـــە مێـــژووی 
خۆیـــدا ئـــەو كارەســـاتە بـــە ســـەر كەركـــووك و ناوچـــە 
كوردســـتانییەكانی دیكـــە هاتـــووە، تەئكیـــدم ئـــەو 
چونكـــە  قورســـە،  زۆر  جەنابـــی  الی  بارودۆخـــە 
ـــەو ئاقـــارە و 50%ی  ـــە ئ جەنابیـــان نەیدەویســـت بگات
خاكـــی كوردســـتان لـــە جیاتـــی ئـــەوەی بگەڕێتـــەوە 
ســـەر كوردســـتان و خەونـــی 100 ســـاڵەی كـــورد 
ـــتمانی  ـــاك و نیش ـــەوە 50%ی خ ـــت، بەداخ ـــەدی بێ ب

لەكاتی خۆی كە كەركووك و 
ناوچە كوردستانییەكانی دیكە 

كە تەعریب و تەبعیس دەكران، 
بە سیمایەكی سوننی بوو، 

بەاڵم ئێستا تەعریب و تەشییع 
دەكرێت بە ڕەنگی شیعی كە ئەمە 

مەترسیدارترە

ئەو هیوایەی ئێستا كە گەلی 
كورد ماویەتی و هەگبەی 

مێژوویی و خەباتی قورسی 
خستووەتە كۆڵیەوە، تەنیا 

جەنابی سەرۆك بارزانییە
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هـــەر  نەیارانـــە،  دەســـتی  لـــە  كـــوردو كوردســـتان 
بۆیـــە بـــە دڵنیاییـــەوە چاودێـــری و خەمخۆریـــی 
جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی بـــەردەوام بـــووە و جێـــگای 
شـــانازییە هـــەر لـــە ئەنجامدانـــی ڕیفراندۆمـــەوە تـــا 
ــە دوای 16ی  ــرا لـ ــەی كـ ــەو بەرگرییانـ ــە ئـ دەگاتـ
پێشـــمەرگەی  هێـــزی  الیـــان  لـــە  ئۆكتۆبـــەرەوە 
ــحێال  ــە و سـ ــردێ و مەحموودیـ ــە پـ ــتانەوە لـ كوردسـ
ـــە  ـــرادە و بەرگرییان ـــەم ئی ـــە ئەگـــەر ئ و مەخمـــوور ك
نەمێنێـــت  بـــۆی هەبـــوو شـــتێك  ئـــەوە  نەبووایـــە، 
ــەوە  ــاو عێراقـ ــو لەنـ ــتانەوە. بەڵكـ ــاوی كوردسـ ــە نـ بـ
دەگەڕاینـــەوە بـــۆ چوارگۆشـــەی یەكـــەم بـــە بـــێ 
ــی دووەم  ــەوە و هاوواڵتـ ــووە نەتـ ــورد دەبـ ــاف و كـ مـ
ــوون و  ــە بـ ــەاڵم بـ ــت. بـ ــی نەبێـ ــە هیـــچ بایەخێكـ كـ
ئیـــرادە و حەكیمیـــی جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی 
كوردســـتان  و  كـــورد  میللەتـــی  پشـــتگیری  و 
ــزگاری  ــارێ پارێـ ــەوە جـ ــەی ماوەتـ ــان ئەوانـ توانیمـ
لـــێ بكەیـــن. بێگومـــان لـــە ڕێككەوتنـــی ئـــازار 
خواڵێخۆشـــبوو مـــەال مســـتەفا بارزانـــی لەگـــەڵ 
ســـەدام حوســـێن نیـــوەی كەركووكیشـــی پـــێ درا، 
بـــەاڵم بارزانیـــی نەمـــر سازیشـــی نەكـــرد و ڕازی 
خـــۆم  دوای  كـــورد  نـــەوەك  فەرمـــووی  و  نەبـــوو 
ــی  ــژووەوە جەنابـ ــەم مێـ ــەر لـ ــن، هـ ــم بزانـ ــە خائینـ بـ
ســـەرۆك بارزانـــی ئەزمـــوون و تێڕوانینـــی قـــووڵ 
و  كـــورد  گەلـــی  بـــۆ  ســـەروەریی  و  گـــەورە  و 
كوردســـتان هەیـــە و دەیەوێـــت خەڵكـــی كەركـــووك 
و ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دیكـــەش هـــەر وەك 
ـــۆك  ـــر و ده ـــە و هەولێ ـــلێمانی و هەڵەبج خەڵكـــی س
بـــە  دیكـــەی كوردســـتان  پارچەكانـــی  و هەمـــوو 
ـــی  ـــۆنگەیەوە جەناب ـــەم س ـــەر ل ـــن. ه ـــەربەرزی بژی س
ســـەرۆك بارزانـــی قبووڵـــی نییـــە پارتـــی دیموكراتـــی 
كەركـــووك  بگەڕێتـــەوە  شـــێوەیەك  بـــە  كوردســـتان 
نەكرێتـــەوە  ئاســـایی  كەركـــووك  بارودۆخـــی  كـــە 
ئێمـــە  ئینجـــا  نەبێـــت.  كـــورد  پارێزگارەكەشـــی  و 
ناســـنامەی كـــورد و كوردســـتانیمان هەیـــە،  كـــە 
چـــۆن دەتوانیـــن لـــە بارودۆخێكـــی نائاســـایی لـــە 

كەركووكـــدا بژیـــن؟ 
ـــووك  ـــە بارودۆخـــی ئێســـتای كەرك ـــەبارەت ب * س
و  بكرایەتـــەوە  ئاســـایی  پێشـــتر  زۆر  دەبـــوو  كـــە 
بـــەاڵم  دابنرایـــە،  بـــۆ  كوردیشـــی  پارێزگارێكـــی 
ئـــەوە مـــاوەی پێنـــج ســـاڵە جێگـــری پارێـــزگاری 
هەمـــوو  و  پارێـــزگارە  وەكالـــەت  بـــە  كەركـــووك 
دیكـــە  جارێكـــی  ئەوەیـــە  بـــۆ  هەوڵەكانیشـــی 

تەعریـــب  دەوروبـــەری  ناوچەكانـــی  و  كەركـــووك 
كـــورد  جووتیارانـــی  لـــە  موڵكـــەكان  و  بكاتـــەوە 
هـــاوردەكان،  عەرەبـــە  بـــە  بیداتـــەوە  و  بســـێنێتەوە 
پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە بۆچـــی الیەنـــی كوردســـتانی 
لـــە ئاســـتی ئـــەم ڕەفتارانـــەی پارێـــزگاری كەركـــووك 

دەستەوەســـتانن؟ و  كەمتەرخـــەم 
- بـــەردەوام گوتوومـــە بارودۆخـــی كەركـــووك دوای 
16ی ئۆكتۆبـــەر نادەســـتووری و نایاســـاییە و هـــەر 
بڕیارێكیـــش دەردەچێـــت، هیـــچ بەهایەكـــی نییـــە، 
ـــا  ـــە تەنی ـــووك ب ـــزگاری ناشـــەرعیی كەرك ـــەاڵم پارێ ب
ـــە  ـــت و ل ـــۆی دەگونجێ ـــە ب ـــارە بارودۆخەك ـــە و دی نیی
هەمـــوو كارو بڕیارەكانیـــان مەبەســـتیان ئـــەوە بـــووە كـــە 
ناســـنامە كوردســـتانییەكە لـــە كەركـــووك بســـێننەوە. 
هـــاوكات ئـــەو میلیشـــیا چەكدارانـــەی لـــە كەركووكـــن 
بـــە ئەجینـــدای  نییـــە و  ناســـنامەی عێراقیـــان  و 
دەرەكـــی كار دەكـــەن، ئەوانیـــش هەمـــان ئامانجیـــان 
هەیـــە كـــە ســـڕینەوەی ناســـنامەی كوردســـتانییە 
لـــە كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دیكـــە 
ـــە  ـــە ب ـــە ك و هەنـــدێ پێكهاتـــەش لـــە كەركـــووك هەی
ئەجینـــدای دەرەكـــی دەجووڵێنـــەوە، ئەوانیـــش پێیـــان 
خۆشـــە كەركـــووك ناســـنامەی كوردســـتانی نەبێـــت، 
هەرچـــی دەبێـــت، گرنـــگ نییـــە، هەموویـــان یەكیـــان 
گرتـــووە بـــۆ یـــەك ئامانـــج، ئەویـــش ئەوەیـــە كـــە 
پشـــتگیریی ڕاكان جبـــوری دەكـــەن، بـــۆ ئـــەوەی 
بـــەردەوام بێـــت لـــەو گۆڕانكارییـــە دیمۆگرافییـــەی 
ـــەر  ـــی كاری لەس ـــی عێراق ـــاڵە حكومەت ـــە 100 س ك
جوانـــی  بـــە  و  لـــواوە  بـــۆی  ئەویـــش  و  كـــردووە 
ئیشـــەكە جێبەجـــێ دەكات، بـــەاڵم ئـــەوەی جێـــگای 
داخـــە ئەوەیـــە كـــە ماڵـــی كـــورد بێتفاقـــە و یەكڕیـــز 
ـــەو فشـــارەی لەســـەر  ـــە لەســـەر ئ ـــج نیی ـــەك ئامان و ی

ــە.  كەركووكـ
ـــاخەوان  ـــۆر ش * لـــە دوای دەســـتبەكاربوونی دكت
عەبدوڵـــا وەك كەركووكییـــەك بـــۆ جێگری ســـەرۆكی 
پەرلەمانـــی عێـــراق، پەرلەمانـــی عێـــراق كۆمەڵێـــك 
هەنـــگاوی بـــۆ بەرژەوەندیـــی كەركـــووك نـــاوە. پرســـیار 
لێـــرەدا ئەوەیـــە چـــۆن ســـەیری هەوڵەكانـــی شـــاخەوان 
ــتانی  ــیۆنی كوردسـ ــا فراكسـ ــەن؟ ئایـ ــدواڵ دەكـ عەبـ
»ئەگـــەر یەكگرتـــوو بـــن« دەتوانـــن چـــی باشـــتر بـــۆ 
كەركـــووك ناوچەكانـــی دیكـــەی دەرەوەی ئیـــدارەی 

ـــم بكـــەن؟ هەرێ
- شـــوێن دەســـت و كاری بەردەوامـــی دكتـــۆر 
و  پاراســـتن  پێنـــاو  لـــە  عەبدوڵـــا  شـــاخەوان 

لە ڕێككەوتنی ئازار 
خواڵێخۆشبوو مەال مستەفا 
بارزانی لەگەڵ سەدام حوسێن 
نیوەی كەركووكیشی پێ درا، 
بەاڵم بارزانیی نەمر سازیشی 
نەكرد و ڕازی نەبوو و فەرمووی 
نەوەك كورد دوای خۆم بە 
خائینم بزانن

ئەو میلیشیا چەكدارانەی لە 
كەركووكن و ناسنامەی عێراقیان 
نییە و بە ئەجیندای دەرەكی 
كار دەكەن، ئەوانیش هەمان 
ئامانجیان هەیە كە سڕینەوەی 
ناسنامەی كوردستانییە 
لە كەركووك و ناوچە 
كوردستانییەكانی دیكە

شوێن دەست و كاری بەردەوامی 
دكتۆر شاخەوان عەبدوڵاڵ 
لە پێناو پاراستن و ئارامیی 
كەركووك و كوردستانییەتی 
كەركووك و خەڵكەكەی پێش 
ئەوەی ببێتە جێگری سەرۆكی 
پەرلەمانی عێراقیش دیار و 
جێگای شانازی و دڵخۆشییە
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ــووك  ــتانییەتی كەركـ ــووك و كوردسـ ئارامیـــی كەركـ
جێگـــری  ببێتـــە  ئـــەوەی  پێـــش  خەڵكەكـــەی  و 
ســـەرۆكی پەرلەمانـــی عێراقیـــش دیـــار و جێـــگای 
شـــانازی و دڵخۆشـــییە كـــە خەمخۆرێكـــی زۆر بوێـــر 
ـــووە.  و دڵســـۆزی كەركـــووك و كـــورد و كوردســـتان ب
هـــاوكات خەڵكـــی دیكـــەی باشـــمان هەیـــە هـــەر وەك 
جەنابیـــان كـــە كار بـــۆ پاراســـتن و بەرگـــری لـــە 
كەركـــووك و كوردســـتانییەتی كەركـــووك دەكـــەن، 
بـــەاڵم كێشـــەكە زۆر لـــەوە گەورەتـــرە و ئـــەو پیـــالن 
ـــتانییەتی  ـــووك و كوردس ـــە كەرك و ئامانجـــەی دژ ب
و  نەخشـــەداڕێژراوە  ناوچەكەیـــە  و  كەركـــووك 
و  ناحـــەز  مێـــژووی  ســـاڵی  ســـەدان  ئامانجـــی 
دوژمنانـــی كـــورد و كوردســـتانە بـــە كار و هەوڵـــی 
تەنیـــا كەســـێك، یـــان گرووپێـــك چارەســـەر و كۆتایـــی 
ـــە هـــەوڵ و  ـــۆر شـــاخەوان ب ـــەت، ئەگەرچـــی دكت نای
ـــدار  ـــی پەیوەندی ـــۆ الیەن كۆششـــی خـــۆی تەلەفـــۆن ب
بـــۆ كێشـــە كشـــتوكاڵییەكان و  دەكات، بەتایبـــەت 
لـــە  دەكـــەن،  كێشـــەكان چارەســـەر  ماوەیـــەك  بـــۆ 
پاشـــان بـــە جـــۆر و ڕێگایەكـــی دیكـــەوە دووبـــارە 
و  كێشـــە  چونكـــە  ســـەرهەڵدەدەنەوە،  كێشـــەكان 
فشـــارەكان زۆر گـــەورەن و ئامانجـــی ســـەرەكیی 
ــە میللەتـــی  ــە كـ ــنامەی میللەتێكـ ــڕینەوەی ناسـ سـ
ناوچـــە  و  كەركـــووك  لـــە  كوردســـتانە  و  كـــورد 

دیكـــە.  كوردســـتانییەكانی 
ناوچــە  لــە  پێشــمەرگە  نەمانــی  هــۆی  بــە   *
هەرێمــی  ئیــدارەی  دەرەوەی  كوردســتانییەكانی 
كوردســتان، هەســت دەكرێــت بۆشــاییەكی ئەمنــی 
دروســت بــووە و بــە ئاســانی ئــەم بۆشــاییە لەالیــەن 
تیرۆریســتانی داعشــەوە ئیســتغالل دەكرێت، هەروەك 
چــۆن لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوو لــە نزیــك قــەرە 
هەنجیــر بینیمــان، لەســەر ئــەم بابەتــە زۆر بــاس لــەوە 
دەكرێــت كــە هێزێكــی هاوبەشــی ســوپا و پێشــمەرگە 
كارە  ئــەم  بــەاڵم  بكاتــەوە،  پــڕ  شــاییانە  بــۆ  ئــەو 
پەلــەی تێــدا ناكرێــت، ئایــا هۆكارەكــەی چییــە؟

جەنابـــی  پێشكەشـــی  پڕۆژەیەكـــم  مـــن   -
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی 
ـــە  ـــەش ل ـــدارەی هاوب ـــڕۆژەی ئی ـــاوی پ ـــە ن ـــردووە ب ك
كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكان كـــە پڕۆژەكـــە 
ئـــەو مەبەســـتە  بـــۆ  لـــە 42 الپـــەڕە پێكدێـــت و 
لەگـــەڵ ســـێ ســـەرۆكایەتییەكەی هەرێـــم و 13 
وەزیـــری بەڕێزیـــش قســـەم كـــردووە كـــە لـــە دوای 
 140 مـــاددەی  جێبەجێكردنـــی  تـــا  2005ــــەوە 

دەبووایـــە كەركـــووك و ناوچـــە كوردســـتانییەكان بـــە 
هاوبەشـــی ئیـــدارە بكرێـــت و هـــەر وەزارەتێـــك بەپێـــی 
بەداخـــەوە  بـــەاڵم  خـــۆی،  پســـپۆڕایەتیی  و  كار 
كردووەتـــە  ڕەهەنـــدم  پێنـــج  كـــە  نەكـــرا،  ئەمـــە 
بابەتـــی ســـەرەكیی پڕۆژەكـــەی خـــۆم و هەریەكـــی 
ــن  ــی دەڵێـ ــە پێـ ــە، كـ ــتووری هەیـ ــی دەسـ ڕەهەندێكـ
كێشـــەی  شـــوێنێك  هـــەر  كـــە  لەســـەر«  »كێشـــە 
لەســـەر بێـــت، دەبێـــت دوو الیـــەن ئیـــدارەی بـــكات، 
بـــەاڵم ئێســـتا بەداخـــەوە تەنیـــا حكومەتـــی فیدڕاڵـــی 
كوردســـتانییەكان  ناوچـــە  و  كەركـــووك  ئیـــدارەی 
لـــە  دەبێـــت  داراییشـــەوە  ڕووی  لـــە  و  دەكات 
بودجـــەی حكومەتـــی فیدڕاڵـــی لـــە كاتێكـــدا یـــەك 
ملیـــار تەرخـــان بـــكات بـــۆ كەركـــووك و ناوچـــە 
كوردســـتانییەكان، ئـــەوە دەبێـــت لـــەو بـــڕە پارەیـــە 
حكومەتـــی فیدڕاڵـــی 500 ملیـــۆن خـــۆی خەرجـــی 
ــە  ــەی دیكـ ــووك و 500 ملیۆنەكـ ــۆ كەركـ ــكات بـ بـ
ـــووك و  ـــۆ كەرك ـــەو ب ـــدات ئ ـــم ب ـــی هەرێ ـــە حكومەت ب
ناوچـــە كوردســـتانییەكان لـــە پڕۆژەكانـــدا خەرجـــی 
بـــكات و لەمـــەدا ڕەهەندێكـــی هەیـــە ســـەربازی 
ــۆ  ــدا بـ ــە كاتێكـ ــە، لـ ــە ئیدارییـ ــی هەیـ و ڕەهەندێكـ
نموونـــە چـــوار كـــەس دادەمەزرێـــت لـــە كەركـــووك، 
ئـــەوە دوو لـــە كەســـەكان دەبێـــت هەرێـــم بڕیاریـــان 
لەســـەر بـــدات، لـــە ڕووی ســـەربازییەوە نابێـــت و 
دەســـتووریش نییـــە كـــە ڕازی بیـــن بـــە دوو لیـــوای 
هاوبـــەش بـــۆ ئـــەو ناوچانـــە، بەڵكـــو بـــە درێژایـــی 
ــزی  ــی هێـ ــە هاوبەشـ ــتە بـ ــر پێویسـ 1051 كیلۆمەتـ
ســـەربازی فیدڕاڵـــی و هێـــزی پێشـــمەرگە بـــە یەكـــەوە 
كەركـــووك و ئـــەو ناوچـــە كوردســـتانییانە بپارێـــزن، 
ــای  ــەر یاسـ ــدا لەسـ ــۆن بەغـ ــەوە چـ ــی دیكـ لەالیەكـ
نـــەوت و غـــاز ســـكااڵ دەكات و هەرێمـــی پێـــوە 
ســـەرقاڵ كـــردووە، ئـــەوە پێویســـتە هەمـــوو وەزارەت 
ـــی  ـــە دژی حكومەت ـــم ســـكااڵ ل ـــی هەرێ و وەزیرەكان
فیدڕاڵـــی بـــەرز بكەنـــەوە لـــە دادگای فیدڕاڵـــی 
ــە  ــتوورییەی لـ ــێلكردنە دەسـ ــەو پێشـ ــۆی ئـ ــە هـ و بـ
ـــە كەركـــووك و هەرێمـــی  ـــەو الوە دەرهـــەق ب 2005 ب
كوردســـتان كـــراوە، كـــە بـــۆی هەیـــە یـــەك تریلیـــۆن 
دۆاڵر بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان بگەڕێتـــەوە، كـــە 
ئەمـــە وەك ئـــەو قەرەبوویـــەی كـــە كوەیـــت پـــاش 
ئـــەوەی ئـــازاد كـــرا، لـــە عێراقـــی وەری گرتـــەوە و 
ـــەهید  ـــی ش ـــایی ئەمن ـــە بۆش ـــەر پێشـــمەرگەیەك ل ه
ـــەوە  ـــی عێراق ـــەن حكومەت ـــت لەالی ـــەوە دەبێ ـــت، ئ دەبێ
قەرەبـــوو بكرێتـــەوە و خانەوادەكـــەی ســـەربەرز بـــن. 

پڕۆژەیەكم پێشكەشی جەنابی 
سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان كردووە بە ناوی 
پڕۆژەی ئیدارەی هاوبەش 

لە كەركووك و ناوچە 
كوردستانییەكان كە پڕۆژەكە لە 

42 الپەڕە پێكدێت

هەر شوێنێك كێشەی لەسەر 
بێت، دەبێت دوو الیەن ئیدارەی 
بكات، بەاڵم ئێستا بەداخەوە 

تەنیا حكومەتی فیدڕاڵی 
ئیدارەی كەركووك و ناوچە 

كوردستانییەكان دەكات

پێویستە هەموو وەزارەت و 
وەزیرەكانی هەرێم سكااڵ لە دژی 
حكومەتی فیدڕاڵی بەرز بكەنەوە 

لە دادگای فیدڕاڵی و بە هۆی 
ئەو پێشێلكردنە دەستوورییەی 
لە 2005 بەو الوە دەرهەق بە 
كەركووك و هەرێمی كوردستان 

كراوە
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پێشبینی دەكەم ڕووسیا 
هێرشی بەهێزتر ئەنجام بدات

پڕۆفیسۆر گلێن ئەریك ئەندرێ دیزەن بۆ گواڵن:
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ڕووســـیا  شـــەڕی  كـــە  ئاشـــكرایە  هـــەروەك   *
و ئۆكرانیـــا درێـــژەی كێشـــاوە و بەردەوامـــە، ئێـــوە 
چـــۆن لـــە بەرەوپێشـــچوونی ئـــەم شـــەڕە دەڕوانـــن؟ 
ــوورە  ــیا سـ ــی ڕووسـ ــوە بۆچـ ــی ئێـ ــە بۆچونـ ــا بـ ئایـ
ــەو  ــەرباری ئـ ــەڕەكە سـ ــە شـ ــدان بـ ــەر بەردەوامیـ لەسـ
پەرەســـەندن و پێشـــهاتە نەخوازرانـــەی ڕووبـــەڕووی 
گۆڕەپانـــی  لـــە  بەتایبەتـــی  بوونەتـــەوە،  ڕووســـیا 

شـــەڕدا و لـــە هاوكێشـــە ســـەربازییەكەدا؟
كـــە  بڵێیـــن  ئـــەوە  ئێمـــە  دەبێـــت  ســـەرەتا   -
لەخۆگرتنـــی  و  ناتـــۆ  بەرفراوانبوونـــی  مۆســـكۆ 
واڵتـــی ئۆكرانیـــا بـــە هەڕەشـــەیەكی وجـــوودی و 
بـــە مەترســـی لەســـەر لەناوچوونـــی ڕووســـیا لـــە 
ــاوە  ــتییەمان لەبەرچـ ــەو ڕاسـ ــە ئـ ــەم دەدات. ئێمـ قەڵـ
كـــە خـــودی ئـــەم كێشـــە و ناكۆكییـــە لـــە ســـاڵی 
ـــش  ـــاراوە، ئەوی ـــە ئ ـــرد و هات ـــێ ك 2014دا دەســـتی پ
كاتێـــك واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا پاڵپشـــتی و پشـــتیوانیی 

ئەنجامدانـــی كودەتایەكیـــان لـــە ئۆكرانیـــادا كـــرد، كـــە 
بـــووە هـــۆی ڕوخاندنـــی دەســـەاڵتی ســـەرۆكی ئـــەو 
كاتـــەی ئۆكرانیـــا كـــە بـــە شـــێوەیەكی دیموكراســـی 
هەڵبژێردرابـــوو و دەســـەاڵتی گرتبـــووە دەســـت و لـــە 
هەمـــان كاتـــدا دۆســـتی واڵتـــی ڕووســـیاش بـــوو، 
دەرئەنجامەكـــە خوڵقاندنـــی دۆخێـــك بـــوو كـــە تێیـــدا 
ـــە  ـــەت ل ـــە وەكال ـــەم شـــەڕ ب ـــەم شـــەڕی ناوخـــۆ و ه ه
ــوو.  ــاراوە و دروســـت بـ ــا هاتەئـ نێـــو خـــودی ئۆكرانیـ
لـــەم ڕووەوە پێـــم وایـــە ڕووســـیا تـــا كۆتایـــی درێـــژە 
بـــە شـــەڕەكە دەدات، ئەویـــش بـــۆ ڕێگەگرتـــن لـــە 
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا تاوەكـــو ئۆكرانیـــا 
پڕچـــەك نـــەكات و دەوڵەتێكـــی پاشـــكۆی دژ بـــە 
ڕووســـیا دروســـت نەبێـــت لـــە ئۆكرانیـــادا. دواتـــر ئێمـــە 
ـــە  ـــە ڕێـــی كەمتـــر ل ـــە ســـەرەتادا ڕووســـیا ل دەزانیـــن ل
200،000 ســـەربازەوە دەســـتی كـــرد بـــە ئەنجامدانـــی 
ئۆپەراســـیۆنێكی ســـنوورداری ســـەربازی. واڵتانـــی 

مۆسكۆ بەرفراوانبوونی ناتۆ 
و لەخۆگرتنی واڵتی ئۆكرانیا 
بە هەڕەشەیەكی وجوودی و بە 

مەترسی لەسەر لەناوچوونی 
ڕووسیا لە قەڵەم دەدات

ــواری  ــە بـ ــە و بڕوانامـــەی دكتـــۆرای لـ ــزەن زانایەكـــی سیاســـیی نەرویجییـ ــن ئەریـــك ئەنـــدرێ دیـ گلێـ
دامـــەزراوە و تەنگـــژە ئەمنییـــەكان لـــە زانكـــۆی ئـــازاد لـــە ئەمســـتردام بەدەســـت هێنـــاوە. پێشـــتر نیشـــتەجێی 
ڕووســـیا بـــووە و لـــە ســـكووڵی بـــااڵی ئابـــووری لـــە مۆســـكۆ كاری كـــردووە و شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی 
سیاســـەتی دەرەوەی ڕووســـیا و ئاوێتەبوونـــی ئەوروپایـــە. لـــە ئێســـتادا پڕۆفیســـۆرە لـــە بەشـــی مێـــژوو و 
ـــرۆڤەكردنی  ـــەوە و ش ـــۆ لێكدان ـــج. ب ـــی نەروی ـــووری ڕۆژهەاڵت ـــە زانكـــۆی باش ـــەكان ل زانســـتە كۆمەاڵیەتیی
ــەوە  ــراوی نەتـ ــی ڕێكخـ ــەڕە و ڕۆڵـ ــەم شـ ــەندنەكانی ئـ ــهات و پەرەسـ ــا و پێشـ ــیا و ئۆكرانیـ ــەڕی ڕووسـ شـ
یەكگرتـــووەكان، یـــان ناكارایـــی ئـــەم ڕێكخـــراوە لـــە ئاســـت ڕاگرتنـــی ئـــەم شـــەڕە و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی 

پەیوەندیـــدار گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا. 
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ڕووسیا تا كۆتایی درێژە بە 
شەڕەكە دەدات، ئەویش بۆ 
ڕێگەگرتن لە ئەمریكا تاوەكو 
ئۆكرانیا پڕچەك نەكات و 
دەوڵەتێكی پاشكۆی دژ بە 
ڕووسیا دروست نەبێت لە 
ئۆكرانیادا

سزاكان تەنیا بوونەتە هۆی 
چڕكردنەوەی هەوڵەكانی ڕووسیا 
بۆ بەكارهێنانی تەكنەلۆژیا و 
ڕاڕەوەكانی گواستنەوە و بانك 
و سیستمی پارەدان و دراوی 
ناڕۆژئاوایی

هێزە مەزنەكانی جیهان 
كاریگەری و دەستڕۆیشتووییەكی 
زۆریان هەیە بەسەر ڕێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكانەوە، 
ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی تا 
ڕاددەیەك ببێتە دامەزراوەیەكی 
ناكارا بۆ خاوكردنەوە 
و كەمكردنەوەی شەڕ و 
ناكۆكییەكان

ڕۆژئـــاوا بەڵێنـــی ئەوەیـــان بـــە واڵتـــی ئۆكرانیـــا دا 
كـــە تـــەواوی ئـــەو چەكانـــەی بـــۆ دەســـتەبەر بكـــەن 
كـــە پێویســـتیەتی بـــۆ تێكشـــكاندن و شكســـتهێنان بـــە 
ــە  ــوو كـ ــەوە بـ ــۆكاری ئـ ــەش هـ ــەر ئەمـ ــیا، هـ ڕووسـ
ڕووســـیا بڕیـــاری دا هەوڵەكانـــی شـــەڕەكە بـــەرەو 
هەڵكشـــان ببـــات. لـــە ئەنجامـــدا ڕووســـیا بڕیـــاری 
دا كـــە 300 هـــەزار ســـەربازی دیكـــە بخاتـــە نێـــو 
شـــەڕەكەوە كـــە بـــە چەكـــی بەهێـــز پڕچـــەك كـــراون، 
لـــە هەمـــان كاتـــدا دەســـتی كـــردووە بـــە هەڵمـــەت و 
هێرشـــكردنە ســـەر ژێرخانـــی وزە و پـــرد و ناوەندەكانـــی 
ـــە ئۆكرانیـــا. هـــەر  ـــاری سیاســـی ل دروســـتكردنی بڕی
لـــەم ڕوانگەیـــەوە پێشـــبینی ئـــەوە دەكـــەم كـــە لـــە 
مـــاوەی چەنـــد هەفتەیەكـــی كەمـــی داهاتـــوودا، 

ــدات.  ــام بـ ــز ئەنجـ ــێكی زۆر بەهێـ ــیا هێرشـ ڕووسـ
* ئـــەوەی پەیوەنـــدی بـــە ســـزا ســـەپێندراوەكانی 
ســـەر ڕووســـیاوە هەبێـــت، ئـــەوا ئاشـــكرایە ئـــەم ســـزایانە 
نەبوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا كێشـــەی نەختینەیـــی 
ــر  ــتا داهاتێكـــی زیاتـ ــو ئێسـ ــۆ دروســـت بێـــت، بەڵكـ بـ
بەدەســـت دەهێنێـــت، بـــە هـــۆی بەرزبوونـــەوەی نرخـــی 
ـــە كاریگـــەری  ـــوە چـــۆن ل ـــە ئێ ـــەوت و غـــازەوە، كەوات ن
و كارایـــی ئـــەم ســـزا و ڕێكارانـــە دەڕوانـــن لەســـەر 

واڵتـــی ڕووســـیا؟
پێـــوەری  كـــە  بڵێیـــن  ئـــەوە  دەبێـــت  ســـەرەتا   -
ســـەركەوتوویی، یـــان كارایـــی ســـزاكان ئەوەیـــە كـــە 
تـــا چەنـــد بوونەتـــە هـــۆی گۆڕینـــی سیاســـەت و 
هەڵوێســـتەكانی واڵتـــە ســـزادراوەكەوە. لـــەم ســـۆنگەیەوە 
پێـــم وانییـــە ئـــەم ســـزایانە ببنـــە هـــۆی ئـــەوەی، یـــان 
ـــەن،  ـــەتەكانی بك ـــی سیاس ـــە گۆڕین ـــار ب ـــیا ناچ ڕووس
لەبەر ئەوەی ڕووســـیا وەك هەڕەشـــەیەك، یان مەترســـی 
ـــە  ـــەت ل ـــت. تەنان ـــەڕە دەڕوانێ ـــەم ش ـــان ل ـــان و نەم و م
ئێســـتادا خـــودی واڵتـــە ڕۆژئاواییەكانیـــش دەرك بـــەو 
ــە  ــەپێندراوانە نابنـ ــزا سـ ــەم سـ ــە ئـ ــەن كـ ــتییە دەكـ ڕاسـ
هـــۆی بەدەســـتهێنانی هیـــچ سازشـــێكی سیاســـی، 
لەبـــەر ئـــەوە ئێســـتا ئامانجەكەیـــان لـــە الوازكردنـــی 
ــەم  ــەرەكی لـ ــەی سـ ــووە. هەڵـ ــتە بـ ــیادا بەرجەسـ ڕووسـ
ســـزایانەدا ئـــەو گریمانـــە و بـــاوەڕە بـــوو كـــە پێـــی وابـــوو 
ڕووســـیا بـــە ئاســـت و ئەندازەیەكـــی گـــەورە بەدەســـت 
ـــێ  ـــی پ ـــەوە ڕێ ـــش ئ ـــت، پێ ـــار دەبێ ـــزایانە گرفت ـــەم س ئ
بدرێـــت بگەڕێتـــەوە بـــۆ نێـــو ئـــەو سیســـتمە ئابوورییـــەی 
كـــە ڕۆژئـــاوا ســـەركردایەتی دەكات. ڕاســـتە ڕووســـیا 
ـــزا  ـــەم س ـــی ئ ـــت دەرئەنجامەكان ـــە دەس ـــووە ب ـــار ب گرفت
ــكۆ  ــدا مۆسـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــەاڵم لـ ــەپێندراوانەوە، بـ سـ
ئـــەم ســـزایانە وەك دەرفەتێـــك بـــەكار دەهێنێـــت بـــۆ 

خۆدابڕیـــن و خۆبەدوورگرتـــن لـــەو سیســـتمە ئابوورییـــە 
جڵەوەكـــەی بەدەســـت ڕۆژئاواوەیـــە و دەیەوێـــت لـــە 
بـــری ئـــەوە ئاوێتـــەی ڕۆژهـــەاڵت بێـــت، دەســـتبەرداری 
ـــاوادا  ـــوون لەگـــەڵ ڕۆژئ ـــۆ ئاوێتەب ـــت ب ـــی بێ خەونەكان
و لـــە ئێســـتادا هەوڵـــی بەدیهێنـــان و دامەزراندنـــی 
هاوبەشـــییەكی ئیرۆئاســـیایی دەدات لەگـــەڵ واڵتانـــی 
چیـــن و هیندســـتان و پاكســـتان و چەنـــد واڵتێكـــی 
ــە  ــەاڵت. كەواتـ ــەی ڕۆژهـ ــی دیكـ ــی و واڵتانـ عەرەبـ
لـــە دەرئەنجامـــدا دەتوانیـــن بڵێیـــن كـــە ســـزاكان تەنیـــا 
بوونەتـــە هـــۆی چڕكردنـــەوەی هەوڵەكانـــی ڕووســـیا بـــۆ 
بەكارهێنانـــی تەكنەلۆژیـــا و ڕاڕەوەكانـــی گواســـتنەوە 
ـــارەدان و دراوی ناڕۆژئاوایـــی.  و بانـــك و سیســـتمی پ
و  ســـەرنج  مایـــەی  شـــەڕەدا  لـــەم  ئـــەوەی   *
بێتوانایـــی  و  ناكارایـــی  هەڵوەستەلەســـەركردنە 
ـــە لـــە ســـنورداركردن  ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتووەكان
و كۆتاییهێنـــان بـــەم شـــەڕە، بـــە تێڕوانینـــی ئێـــوە 
بۆچـــی  ڕێكخـــراوە  ئـــەم  ناكارایـــی  هۆكارەكانـــی 
ـــە  ـــووە ل ـــدە الواز ب ـــەدای هێن ـــەوە و بۆچـــی ئ دەگەڕێت
ئاســـت هەوڵەكانـــی بـــۆ ڕاگرتنـــی شـــەڕی ڕووســـیا 

ئۆكرانیـــا؟ و 
- ئـــەوە ڕاســـتییەكی ئاشـــكرایە كـــە هێـــزە مەزنەكانی 
ــان  ــتووییەكی زۆریـ ــان كاریگـــەری و دەستڕۆیشـ جیهـ
هەیـــە بەســـەر ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتووەكانـــەوە، 
ڕاددەیـــەك  تـــا  ئـــەوەی  هـــۆی  بووەتـــە  ئەمـــەش 
و  بـــۆ خاوكردنـــەوە  نـــاكارا  ببێتـــە دامەزراوەیەكـــی 
كەمكردنـــەوەی شـــەڕ و ناكۆكییـــەكان، بەتایبەتـــی 
كـــە هێـــزە مەزنـــەكان لـــە بـــەرەی دژ بـــە یەكتـــردا 
زیاتـــر  هـــۆی  بووەتـــە  ئـــەوەی  هەروەهـــا  بـــن. 
یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە  ڕێكخـــراوی  ناكاراكردنـــی 
ئەوەیـــە كـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و 
هاوپەیمانەكانـــی نایانەوێـــت هیـــچ ڕێگاچارەیەكـــی 
دیپلۆماســـی بگیرێتەبـــەر بـــۆ یەكالكردنـــەوەی ئـــەم 
شـــەڕە. تەنانـــەت هەنـــدێ لـــە واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا 
بـــە  ڕووســـیاوە  لەالیـــەن  ئۆكرانیـــا  داگیركردنـــی 
ئـــەوەی ڕووســـیا تووشـــی  بـــۆ  دەرفەتێـــك دەزانـــن 
ـــووری بكـــەن. خـــۆ  خوێنبەربوونێكـــی ســـەربازی و ئاب
ئەگـــەر هێرشـــەكەی ڕووســـیا ســـەركەوتوو بێـــت و 
ــەری  ــەوا ئەگـ ــت، ئـ ــان بچێـ ــەرەو داڕووخـ ــا بـ ئۆكرانیـ
ئـــەوە دێتـــە ئـــاراوە كـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریـــكا دەســـت بـــە هەوڵـــی دیپلۆماســـی بـــكات 
و ئـــەو كاتـــە ڕێـــگا دەدەن كـــە ڕێكخـــراوی نەتـــەوە 
كار  پێویســـتە  كـــە  شـــێوەیەی  بـــەو  یەكگرتـــووەكان 

بـــكات. 
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* ئـــەی چـــۆن لـــە دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەكانی 
ناكارایـــی ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتووەكان دەڕوانن؟ 
ئایـــا پێـــت وا نییـــە ببێتـــە هـــۆی ئـــەوەی جیهـــان 
ــت؟  ــەوە ببینێـ ــە خۆیـ ــایش بـ ــی و ئاسـ ــر ئارامـ كەمتـ
ـــە دووبارەداڕشـــتنەوەی  ـــە پێویســـت ب ـــت وا نیی ـــا پێ ئای
بكرێـــت، یـــان دەبێـــت چاكســـازی لـــەم ڕێكخراوەكـــەدا 

بكرێـــت؟
- ئاشـــكرایە كـــە ناكارایـــی ڕێكخـــراوی 

دەبێتـــە  یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە 
جیهـــان  ئـــەوەی  هـــۆی 

بـــە  ئاســـایش  كەمتـــر 
دەبێـــت  بـــەاڵم  ببینێـــت.  خۆیـــەوە 
ـــەر،  ـــەوەی چ چاكســـازییەك بگیرێتەب ـــا بیـــن ل وری
یـــان پیـــادە بكرێـــت لـــەم ڕێكخـــراوەدا. بـــۆ نموونـــە، 
ـــی  ـــە هەبوون ـــت ك ـــەوە دەكرێ ـــە زۆری مشـــتومڕی ئ ب
ـــەییەكانی  ـــت ئەندامـــە هەمیش ـــۆ بەدەس ــی ڤیت مافـ
یەكگرتووەكانـــەوە  نەتـــەوە  ئاسایشـــی  ئەنجومەنـــی 
ئـــەم  كارایـــی  كەمكردنـــەوەی  هـــۆی  بووەتـــە 
ڕێكخـــراوە. هـــەر چۆنێـــك بێـــت، هـــۆكاری ســـەرەكیی 
ــە ڕۆژگاری  ــووەكان لـ ــەوە یەكگرتـ ــی نەتـ ناكارابوونـ
ئێســـتادا ئەوەیـــە كـــە ئـــەم دامەزراوەیـــە خزمـــەت بـــە 
بەرژەوەندییەكانـــی هێزێكـــی مـــەزن دەكات، چونكـــە 
دەســـەاڵت و دەستڕۆیشـــتووییەكی زۆری پـــێ دەدات، 
ـــە بســـەنرێتەوە،  ـــەم واڵت ـــەاڵم ئەگـــەر مافـــی ڤیتـــۆ ل ب
ئـــەوا ئەگەرێكـــی كەمتـــر لـــە ئـــارادا دەبێـــت كـــە 
واڵتانـــی وەك ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
داواكارییەكانـــی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان لەبەرچـــاو 
بگـــرن و بگـــرە ئەگـــەری ئـــەوەش دروســـت دەبێـــت كـــە 
ئـــەم ڕێكخـــراوە لەبەریـــەك هەڵبوەشـــێتەوە. هەرچۆنێـــك 
بێـــت، باشـــترین چاكســـازی ئەوەیـــە كـــە گۆڕانـــكاری 
لـــە ئەندامـــە هەمیشـــەییەكانی ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی 
نەتـــەوە یەكگرتووەكانـــدا بكرێـــت، بـــە چەشـــنێك كـــە 
ڕەنگدانـــەوەی دابەشـــبوونی دەســـەاڵت بێـــت لەســـەر 
ئاســـتی نێودەوڵەتـــی. لـــەم ڕووەوە دەكرێـــت پاڵێـــوراوە 
بەهێـــزەكان واڵتانـــی هیندســـتان و بەڕازیـــل، یـــان 

ــن.  ــوور بـ ــای باشـ ئەفریقـ

وایـــە  پێـــت  ئێســـتادا  لـــە  كەواتـــە   *
دەڕوات،  ئاڕاســـتەیەكدا  چ  بـــە  شـــەڕەكە  ڕەوتـــی 
ـــر  ـــەرەو هەڵكشـــانی زیات ـــە ب ـــەوە هەی ـــا ئەگـــەری ئ ئای
بچێـــت و بـــە چەشـــنێكی مەترســـی و هەڕەشـــەی 
ـــی  ـــاراوە، بەتایبەت ـــی بێتەئ ـــی چەكـــی ناوك بەكارهێنان
ــی  ــەندنەكانی گۆڕەپانـ ــن پەرەسـ ــە دواییـ ــەر ئێمـ ئەگـ

شـــەڕ لەبەرچـــاو بگریـــن؟
- لـــە ڕاســـتیدا ئەگـــەری ئـــەوە هەیـــە شـــەڕەكە 
ـــە ئاراســـتەی  ـــر و ب ـــۆ هەڵكشـــانی زیات سەربكێشـــێت ب
ـــۆ و  ـــە نات ـــەوەی ن ـــەر ئ ـــش لەب ـــی، ئەوی جەنگـــی ناوك
ـــە  ـــن بەرگـــەی شكســـت و دۆڕان ل ـــە ڕووســـیا ناتوان ن
شـــەڕەكەدا قبـــووڵ بكـــەن. چونكـــە لەالیـــەك ناتـــۆ پێـــی 
وایـــە ســـەركەوتنی ڕووســـیا دەبێتـــە هـــۆی لەبەریـــەك 
كـــە  نێودەوڵەتییەكـــە  سیســـتمە  هەڵوەشـــاندنەوەی 
جڵەوەكـــەی بەدەســـت ڕۆژئاواوەیـــە. لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ـــۆ دەبێتـــە هـــۆی  ـــە ســـەركەوتنی نات ڕووســـیا پێـــی وای
تێكشـــكان و لـــە ناوچوونـــی واڵتەكـــەی. كەواتـــە پـــێ 
ـــەم  ـــدان ب ـــۆ بەردەوامی ـــن ب ـــت هـــەردووال ئامـــادە ب دەچێ
شـــەڕی بـــە وەكالەتـــە. كەواتـــە چەنـــد ســـیناریۆیەك 
لـــە ئـــارادان بـــۆ هاتنەئـــارای جەنگێكـــی ناوكـــی، 
لەبـــەر ئـــەوەی شـــەڕەكە لـــە كۆنتڕۆڵـــی هـــەردووال 
لـــەم دواییانـــەدا ئۆكرانیـــا  بـــۆ نموونـــە  دەرچـــووە. 
و  پۆڵەنـــداوە  خاكـــی  نێـــو  هەڵدایـــە  مووشـــەكێكی 
ئەســـتۆی ڕووســـیا.  بخاتـــە  ئۆباڵەكـــەی  هەوڵیـــدا 
ئـــەوە بـــوو ڕۆژئـــاوا بانگەشـــەكەی ئۆكرانیـــای ڕەت 
ـــەوا ئێســـتا ئێمـــە  ـــە، ئ كـــردەوە، كـــە ئەگـــەر وا نەبووای

لـــە نێـــو جەنگێكـــی ناوكیـــدا دەبوویـــن. 

چەند سیناریۆیەك لە ئارادان 
بۆ هاتنەئارای جەنگێكی ناوكی، 

لەبەر ئەوەی شەڕەكە لە 
كۆنتڕۆڵی هەردووال دەرچووە

هەندێ لە واڵتانی ڕۆژئاوا 
داگیركردنی ئۆكرانیا لەالیەن 

ڕووسیاوە بە دەرفەتێك دەزانن 
بۆ ئەوەی ڕووسیا تووشی 

خوێنبەربوونێكی سەربازی و 
ئابووری بكەن
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دەبێت لەبارەی ئەگەری 
بەكارهێنانی چەكی 

ناتەقلیدییەوە نیگەران بین

پڕۆفیسۆر ئارنێ كیسلێنكۆ بۆ گواڵن:
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ئەوەی سەرۆك پوتین هەوڵی 
بەدیهێنانی دەدات لە بەرانبەر 

ئۆكرانیادا ڕەنگدانەوە و 
بەرجەستەبوونی خەونی 

ئیمپراتۆری و دیكتاتۆرییە 
حوكمڕانەكانی پێشووی ڕووسیایە

* گومـــان هەڵناگرێـــت كـــە شـــەڕی ڕووســـیا و 
ئۆكرانیـــا جیهانـــی بـــە خۆیـــەوە ســـەرگەرم و ســـەرقاڵ 
ــەڕە كاریگـــەری و دەرهاویشـــتەی  ــەم شـ ــردووە، ئـ كـ
هاوكێشـــە  و  نێودەوڵەتییـــەكان  پەیوەندییـــە  لەســـەر 
جیهانییەكانـــی پەیوەســـت بـــە هێـــز و ملمالنێكانـــەوە 
ــی  ــەی ڕكابەریـ ــە ڕوانگـ ــەر لـ ــە ئەگـ ــە، كەواتـ هەیـ
هێـــزە گەورەكانـــەوە لـــەم پرســـە بڕوانیـــن، ئـــەوا ئێـــوە 
ــەڕە  ــەم شـ ــۆ ئـ ــرۆڤەكارییەكتان بـ ــەوە و شـ چ لێكدانـ

هەیـــە؟
- ســـەرەتا دەبێـــت ئامـــاژە بـــەو ڕاســـتییە بكەیـــن 
كـــە ئـــەوەی لـــە ئێســـتادا جیهـــان پێیـــدا گـــوزەر 
جیـــاوازە،  بارودۆخێكـــی  و  هەلومـــەرج  دەكات، 
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ڕەنگـــە بتوانیـــن بڵێیـــن ئـــەوەی 
هاتووەتەئـــاراوە لـــە پەیوەنـــدی بـــە دەرهاویشـــتە و 
دەكرێـــت  ئـــەوا  شـــەڕەوە،  ئـــەم  دەرئەنجامەكانـــی 
جۆرێـــك، یـــان چەشـــنێكی دیكـــە لـــە شـــەڕی ســـاردی 

ــدی  ــە پەیوەنـ ــەر لـ ــدا و هـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــن. لـ بزانیـ
ــەن،  ــەوە هـ ــرۆڤە و لێكدانـ ــەوە، هەنـــدێ شـ ــەم پرسـ بـ
ــك  ــە جۆرێـ ــارد بـ ــەڕی سـ ــەن، شـ ــەوە دەكـ ــاژە بـ ئامـ
لـــە جـــۆرەكان بـــەردەوام بـــووە و پێیـــان وایـــە ناكرێـــت 
ســـارد  شـــەڕی  ســـەروەختی  بارودۆخـــی  بڵێیـــن 
كۆتایـــی هاتـــووە، تـــا بڵێیـــن شـــەڕێكی دیكـــەی 
ســـارد ســـەریهەڵداوە و هاتۆتەئـــاراوە. ئەمـــەش بـــە 
تەواوەتـــی ناڕاســـت نییـــە، چونكـــە ئەگـــەر ئێمـــە 
بـــەردەوام  ئـــەوا  لـــە بارودۆخـــی جیهـــان بڕوانیـــن 
نێـــوان  هێـــزی  ملمالنێـــی  و  ڕكابـــەری  و  كێشـــە 
و  نەهاتـــووە  كۆتاییـــان  جیهانییـــەكان  هێـــزەكان 
بـــەردەوام بـــووە. لـــە هەمـــان كاتـــدا پەیوەندییەكانـــی 
ڕووســـیا و واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا پەیوەندییەكـــی بـــێ 
گرفـــت و بـــێ كێشـــە نەبـــووە. هـــەر چۆنێـــك بێـــت، 
مـــن پێـــم وایـــە لـــە بـــری چڕكردنـــەوەی بیركردنـــەوە 
و ســـەرنجەكانمان لەســـەر داتاشـــینی دەســـتەواژە و 

ئارنـــێ كیســـلێنكۆ پڕۆفیســـۆرە لـــە بەشـــی مێـــژوو لـــە زانكـــۆی ڕایرســـۆن لـــە شـــاری تۆرینتـــۆ لـــە 
كەنـــەدا، شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، مێـــژووی 
دیپلۆماســـییەتی ســـەدەكانی نـــۆزدە و بیســـت، سیاســـەتی دەرەوەی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، 
و ئاسایشـــی نەتەوەیـــی و چەنـــدی بوارێكـــی دیكـــە. گـــواڵن لـــە میانـــەی دیدارێكـــدا چەنـــد پرســـێكی 
ــیا و  ــتای ڕووسـ ــرد كـــە تـــەوەرە ســـەرەكییەكانی پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێسـ ــوێ كـ لەگەڵـــدا تاوتـ
ــە  ــا كـ ــی ئەوروپـ ــە واڵتانـ ــی وزە لـ ــی ئاسایشـ ــەڕە و پرسـ ــەم شـ ــی ئـ ــام و لێكەوتەكانـ ــا و دەرئەنجـ ئۆكرانیـ
كەوتووەتـــەوە ژێـــر كاریگەریـــی ئـــەم شـــەڕەوە و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی پەیوەندیداریـــش تاوتـــوێ كـــران.
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زاراوەیـــەك بـــۆ ئـــەم پەرەســـەندن و پێشـــهاتانە، وا 
باشـــترە كار و كۆششـــەكانمان چـــڕ بكەینـــەوە لەســـەر 
و  خـــراپ  دەرهاویشـــتە  ئـــەو  بەرەنگاربوونـــەوەی 
نەخوازراوانـــەی كـــە لـــەم شـــەڕەوە كەوتوونەتـــەوە. 
ــە  ــارودۆخ و هەلومەرجـ ــەم بـ ــە ئـ ــەر ئێمـ ــر ئەگـ دواتـ
ئەمـــە  كـــە  ئاشـــكرایە  ئـــەوا  بگریـــن،  لەبەرچـــاو 
ـــە  ـــزەوە ل ـــە هاوكێشـــەی هێ پێشـــهاتێكە و پەیوەســـتە ب
ـــە  ـــەر ل ـــۆ ئەگ ـــدا. خ ـــی جیهان ـــزە مەزنەكان ـــوان هێ نێ
ــە  ــەوا ڕەنگـ ــن، ئـ ــی بڕوانیـ ــیا خۆیشـ ــودی ڕووسـ خـ
ڕەوا بێـــت بڵێیـــن ئـــەوەی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن 
ـــە بەرانبـــەر ئۆكرانیـــادا  هەوڵـــی بەدیهێنانـــی دەدات ل
ڕەنگدانـــەوە و بەرجەســـتەبوونی خەونـــی ئیمپراتـــۆری 
و دیكتاتۆرییـــە حوكمڕانەكانـــی پێشـــووی ڕووســـیایە.
ــەوە دەكـــەن  ــرۆڤەكاران بـــاس لـ * هەنـــدێ لـــە شـ
كـــە ئـــەم شـــەڕە دەرهاویشـــتەی شكســـتی سیســـتمە 
جیهانییەكەیـــە كـــە ناســـراوە بـــە »سیســـتمی بنیادنـــراو 

بنەمـــای  لەســـەر 
ڕێســـاكان« و پێیـــان وایـــە دەكرێـــت هـــەر 

ـــت،  ـــێوەیە وەســـف بكرێ ـــەو ش ـــەم شـــەڕەش ب ـــودی ئ خ
كـــە مایـــەی لەقكردنـــی پایـــە و بنچینەكانـــی ئـــەم 
ـــەم  ـــوە ل ـــی ئێ ـــد و تێڕوانین ـــە، دی سیســـتمە جیهانییەی

ڕووەوە چییـــە؟
- ئـــەوە ڕاســـتە كـــە ئـــەم سیســـتمە جیهانییـــە 
ــی  ــاكان« تووشـ ــەر ڕێسـ ــراو لەسـ ــتمی بنیادنـ )سیسـ
هـــۆی  بـــە  بووەتـــەوە  تەحـــەددی  و  دژواری 
هەڵگیرســـانی ئـــەم شـــەڕەوە. هەروەهـــا مـــن دەمەوێـــت 
كـــە  بكەمـــەوە  دووپـــات  و  دووبـــارە  ئـــەوە  لێـــرەدا 
پێویســـتە هـــەوڵ بدەیـــن و خۆمـــان بـــە دوور بگریـــن لـــە 
ـــێوەیەكی  ـــە ش ـــتەواژە و زاراوەكان ب ـــی دەس بەكارهێنان
هەڕەمەكـــی و ڕەنگـــە لـــەم ڕووەوە هـــەر هەوڵێـــك 
لەبەریـــەك  و  هەڵوەشـــاندنەوە  پێشـــبینیكردنی  بـــۆ 
ـــر ئەگـــەر  ـــن. دوات ـــەم سیســـتمە بكەی ـــی ئ هەڵتەكاندن
بكەیـــن،  دەســـتەواژەكە  خـــودی  لـــە  بـــاس  ئێمـــە 
ئـــەوا نابێـــت ئـــەو ڕاســـتییە فەرامـــۆش بكەیـــن كـــە 
ــەم  ــەوا ئـ ــاكانەوە ئـ ــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە ڕێسـ ئـ
ڕێســـایانە زادەی هەلومەرجـــی ئێســـتا نیـــن، بەڵكـــو 
پێشـــتریش لـــە ئـــارادا بـــوون، بـــە تێپەڕبوونـــی ڕۆژگار 
ـــووە.  ـــان بەســـەردا هات و ســـەردەمەكانیش گۆڕانكاریی

ــێ  ــاژەی پـ ــت ئامـ ــە دەبێـ ــە كـ ــە هەیـ ــی دیكـ خاڵێكـ
ـــە كـــە ئەمـــە یەكەمجـــار نییـــە  ـــن، ئەویـــش ئەوەی بكەی
كـــە تەحـــەددی و دژواری بـــۆ ئـــەم سیســـتمە جیهانییـــە 
ـــە پەرەســـەندنەكان  ـــدێ ل ـــەت هەن ـــت، تەنان دروســـت بێ
بـــە  ناچـــار  واڵتانیـــان  كـــە  بـــوون  بـــە چەشـــنێك 
گۆڕینـــی سیاســـەت و هەڵوێســـتەكانیان لـــە ئاســـت 
هەنـــدێ پـــرس و كێشـــەدا كـــردووە. لـــە هەمـــان كاتـــدا 
دەبێـــت ئـــەوەش بڵێیـــن كـــە هـــەر شـــەڕی ڕووســـیا و 
ــەرچاوەی  ــۆی سـ ــە هـ ــا نەبوونەتـ ــە تەنیـ ــا بـ ئۆكرانیـ
ـــە  ـــە، بەڵكـــو ل ـــەم سیســـتمە جیهانیی ـــۆ ئ تەحـــەددی ب
پـــاڵ ئـــەم شەڕەشـــدا چەندیـــن پرســـی دیكـــە هـــەن كـــە 
بوونەتـــە هـــۆی خوڵقاندنـــی كێشـــە بـــۆ ئـــەم سیســـتمە 
ــان  ــەرجەم واڵتانـــی جیهـ ــی بایەخپێدانـــی سـ ــە جێـ كـ
بـــن، وەك كێشـــە ژینگەییـــەكان. هەمـــوو ئەمانـــە بـــەو 
مانایـــە نایـــەت كـــە خـــودی ســـەرۆكی ڕووســـیا و 
ئـــەو شـــەڕەی كـــە هەڵگیرســـاندووە، تەحـــەددی و 

مەترســـییەكی گەورەیـــان دروســـت كـــردووە لەســـەر 
ئـــەم سیســـتمە. دواتـــر لـــە پەیوەنـــدی بـــە سیســـتمی 
بنیادنـــراو لەســـەر ڕێســـاكان ئـــەوا ئاشـــكرایە كـــە 
ـــوو كـــە  الیەنـــی بـــاش و كارای ئـــەم سیســـتمە ئـــەوە ب
ـــەن  ـــەوە و هەڵوێســـتی پێویســـتیمان بینـــی لەالی كاردان
جیهانییـــەوە  كۆمەڵگـــەی  واڵتانـــی  لـــە  زۆرێـــك 
ســـەبارەت بـــە بەرهەڵســـتیكردن و بەرەنگاربوونـــەوەی 
ئـــەم شـــەڕە، هـــەر لـــە لێدوانەكانـــەوە تاوەكـــو ســـەپاندنی 
ســـزاكان بەســـەر واڵتـــی ڕووســـیا و هاوكاریكـــردن 
واڵتـــی  بـــۆ  پشـــتیوانییەكانیان  و  یارمەتیـــدان  و 

ئۆكرانیـــا.
* ئەگـــەر بـــاس لـــە كاردانـــەوەی زۆرێـــك لـــە 
ــەڕەوە،  ــەم شـ ــارەی ئـ ــن، لەبـ ــان بكەیـ ــی جیهـ واڵتانـ
بـــە تایبەتـــی هەڵوێســـتی واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و بـــە 
دیاریكـــراوی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
ــووری  ــی و ئابـ ــزای دارایـ ــەپاندنی سـ ــە ڕووی سـ لـ
ئـــەم  كـــە  ئاشـــكرایە  ئـــەوا  ڕووســـیادا،  بەســـەر 
ـــا كێشـــە و  ـــی ئەوروپ ـــی واڵتان ـــە تایبەت ـــەش ب واڵتان
قەیرانـــی وزەیـــان بـــۆ دروســـت بـــووە لـــەم ڕووەوە، ئایـــا 

سیستمی بنیادنراو لەسەر 
ڕێساكان الیەنی باش و كارای 
ئەوە بوو كە كاردانەوە و 
هەڵوێستی پێویستیمان بینی 
لەالیەن زۆرێك لە واڵتانی 
كۆمەڵگەی جیهانییەوە 
سەبارەت بە بەرهەڵستیكردن و 
بەرەنگاربوونەوەی شەڕی ڕووسیا 
و ئۆكرانیا

دەرئەنجامەكانی ئەم شەڕە 
كاریگەریی نەخوازراوی لەسەر 
ئاسایشی وزەی وواڵتانی 
ئەوروپا دروست كردووە، ئەمەش 
پەرەسەندن و پێشهاتێكە كە 
ئەم واڵتانەی ناچار كردووە 
پێداچوونەوە بە حیساباتی 
خۆیاندا بكەن لەم ڕووەوە

لەم شەڕەدا پرسی وزە كراوەتە 
چەك و ئامرازێكی گوشار 
بۆ ناچاركردنی بەرانبەر بە 
سازشكردن و گۆڕینی هەڵوێست و 
بڕیار و سیاسەتەكانی



ـی
سـ
ـــا
سیـ

31 ژمارە )1343(  2022/11/28

ئەو ترسە لە جێی خۆیدایە كە 
پێی وایە لە ئەنجامی ئەوەی 
سەرۆك پوتین وەك كەسێك 

وایە كە دەرفەتێكی لەبەردەمدا 
نەمابێتەوە، رەنگە لە ئەنجامی 

هەڵچوونەوە جۆرێك لە 
كاردانەوە بنوێنێت

تـــا چەنـــد ئـــەم شـــەڕە واڵتانـــی ئەوروپـــای ناچـــار 
ـــدا بكـــەن  ـــە حیســـاباتی خۆیان ـــەوە ب كـــردووە پێداچوون

لـــە ڕووی ئاسایشـــی وزەوە؟
لـــێ  نكۆڵـــی  ناكرێـــت  ڕووەوە  لـــەم  ئـــەوەی   -
بڵێیـــن  یـــان  شـــەڕە،  ئـــەم  كـــە  ئەوەیـــە  بكرێـــت، 
شـــەڕە  ئـــەم  دەرئەنجامەكانـــی  و  دەرهاویشـــتە 
كاریگەریـــی نەخـــوازراوی لەســـەر ئاسایشـــی وزەی 
ئەمـــەش  كـــردووە،  دروســـت  ئەوروپـــا  وواڵتانـــی 
واڵتانـــەی  ئـــەم  كـــە  پێشـــهاتێكە  و  پەرەســـەندن 
حیســـاباتی  بـــە  پێداچوونـــەوە  كـــردووە  ناچـــار 
خۆیانـــدا بكـــەن لـــەم ڕووەوە. ئەوەتـــا بینیمـــان كـــە 
هەوڵەكانیـــان خســـتووەتەگەڕ بـــۆ جۆراجۆركردنـــی 
ســـەرچاوەكانی بەدەســـتهێنان و هاوردەكردنـــی وزە. 
ــی  ــەی كاریگەریـ ــی دیكـ ــەش الیەنێكـ ــە ئەمـ كەواتـ
ئـــەم شـــەڕەیە لـــە پـــاڵ لێكـــەوت و دەرئەنجامـــە 
سیاســـی و جیۆپۆلەتیكییەكانـــی لەســـەر بـــازاڕی 
وزە و پرســـی هاوردەكـــردن و هەناردەكردنـــەوە لـــە 
تێكـــڕای جیهانـــدا. كـــە لـــە ئێســـتادا ئـــەم پرســـە 
ــۆی  ــە هـ ــە بـ ــەوە كـ ــر زەق بووەتـ زیاتـ

ــە وەرزی  ــەیە لـ ــەم كێشـ ــەوەی ئـ ئـ
ســـەرما و ســـۆڵەدا كاریگـــەری و دەرئەنجامـــی 

توندتـــری لـــێ دەكەوێتـــەوە. لێـــرەدا پرســـیارەكە ئەوەیـــە: 
ــەر  ــاكات لەسـ ــە نـ ــەری پێچەوانـ ــە كاریگـ ــا ئەمـ ئایـ
ویســـت و بڕیـــاری واڵتانـــی ئەوروپـــا بـــۆ درێـــژەدان 
بـــە هـــاوكاری و پاڵپشـــتییەكانیان بـــۆ ئۆكرانیـــا، 
یـــان ئەوەتـــا ئـــەم واڵتانـــە ئامـــادەن ئـــەم باجـــە بـــدەن 
و بەرگـــە بگـــرن و هـــەر چۆنێـــك بێـــت، درێـــژە بـــە 
هـــەوڵ و كۆششـــەكانیان بـــدەن بـــۆ پشـــتیوانیكردن 
لـــە ئۆكرانیـــا؟ بـــە هەرحـــاڵ دەكرێـــت ئامـــاژە بـــەوە 
بكرێـــت كـــە لـــەم شـــەڕەدا پرســـی وزە كراوەتـــە چـــەك 
و ئامرازێكـــی گوشـــار بـــۆ ناچاركردنـــی بەرانبـــەر 

بـــە سازشـــكردن و گۆڕینـــی هەڵوێســـت و 
بڕیـــار و سیاســـەتەكانی.

ـــە  ـــان الیەن ـــەڕەكە، ی ـــی ش ـــە گۆڕەپان * ئەگـــەر ل
ســـەربازییەكەی بڕوانیـــن، ئـــەوا ڕووســـیا تووشـــی 
چەندیـــن پاشەكشـــە كـــراوە، ئایـــا پێـــت وایـــە ئەمـــە 
مەبەســـتمان  دەخوڵقێنێـــت؟  دەرفەتێـــك  و  دۆخ  چ 
ئەوەیـــە ئایـــا ئەمـــە زەمینـــەی هاتنەئـــارای گفتوگـــۆ 
ــا  ــیا پەنـ ــەوە ڕووسـ ــە پێچەوانـ ــان بـ ــێنێت، یـ دەڕەخسـ
دەبـــات  بارودۆخەكـــە  زیاتـــری  هەڵكشـــانی  بـــۆ 
ناتەقلیـــدی  چەكـــی  بەكارهێنانـــی  مەترســـیی  و 

ــت؟ ــت دەبێـ دروسـ
چەندیـــن  ڕوانگـــەی  لـــە  ئێمـــە  ئەگـــەر   -
بەهەڵەداچوونـــی ڕووســـیا و خـــودی ســـەرۆكی ئـــەو 
واڵتـــە لـــەم پرســـە بڕوانیـــن، ئـــەوا دەبێـــت نیگـــەران بیـــن، 
نیگـــەران بیـــن لـــەو ڕووەوە كـــە ناتوانیـــن ئەگـــەری 
پەنابردنەبـــەر بەكارهێنانـــی چەكـــە ناتەقلیدییـــەكان 
ــە  ــی خۆیدایـ ــە جێـ ــەش لـ ــەو ترسـ ــن، ئـ ــدە بگریـ نادیـ
ئـــەوەی  ئەنجامـــی  لـــە  ڕەنگـــە  وایـــە  پێـــی  كـــە 
ـــە دەرفەتێكـــی  ـــە ك ـــێك وای ـــن وەك كەس ـــەرۆك پوتی س
ئەنجامـــی  لـــە  ئـــەوا  نەمابێتـــەوە،  لەبەردەمـــدا 
كاردانـــەوە  لـــە  جۆرێـــك  هەڵچوونـــەوە 

بنوێنێـــت.
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تۆتالیتاریزم
تێكدانی سرووشتی مرۆڤایەتی و 
داماڵینی مرۆڤایەتیی ئادەمیزادە

»دوای تێپەڕبوونی 70 ساڵ بەسەر دەرچوونی 
كتێبە بەناوبانگەكەی هانا ئارندت )بنچینەكانی 

تۆتالیتاریزم-1951( تا ئێستاش دەنگدانەوەی هەیە«. 
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)1(
ژنـــە فەیلەســـووفی ئەمریكـــی بـــە ڕەچەڵـــەك 
ســـاڵی 1951دا  لـــە  ئارنـــدت(  )هانـــا  ئەڵمانـــی 
بـــواری  لـــە  خـــۆی  گرانبەهـــای  كتێبێكـــی 
فەلســـەفەی سیاســـی بـــە ناونیشـــانی »بنچینەكانـــی 
 »The Origins of Totalitarianism- تۆتالیتاریـــزم 
بـــاو كـــردەوە، دەبێـــت بـــە ویژدانـــەوە بگوترێـــت كـــە 
ئـــەم كتێبـــە زاراوەی »تۆتالیتاریـــزم«ی میللـــی 

هێنایـــە كایـــەوە كـــە پێشـــتر نەیبـــوو. 
لـــە مـــاوەی ســـێ دەیـــەی یەكەمـــی مێـــژووی 
تۆتالیتاریـــزم  ئەوروپـــا،  لـــە  تۆتالیتاریزمـــدا 
چەمكێكـــی ئامـــادە نەبـــوو لـــە هـــزری زانایانـــی 
سیاســـەت و مێژوونووســـانی ئەمریـــكا، بەڵكـــو لـــە 
زانكۆكانـــی ئەمریـــكا بەرهەڵســـتییەكی تونـــد هەبـــوو 
لـــە هەمبـــەر هـــەر بەكارهێنانێكـــی تۆتالیتاریـــزم كـــە 
ســـۆڤییەت و نازییـــەكان و دەوڵەتەكانیـــان بگرێتـــەوە. 
ئەكادیمـــی  پەناخوازانـــی  كاتێـــك  بـــەاڵم 
ویالیەتـــە  گەیشـــتنە  ســـییەكاندا  كۆتایـــی  لـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، كـــە دەتوانیـــن نـــاوی 
هەندێكیـــان بڵێیـــن، لەوانـــە: ئەلبێـــرت ســـالۆمۆن، 

پیتـــەر دراكـــەر، كارل فریدریـــك، هانـــا ئارنـــدت، 
بۆیـــە لـــە كۆتایـــی ســـییەكاندا بـــەرە بـــەرە نووســـین 
و موحازەراتـــی ئەوانـــە ســـەبارەت بـــە سرووشـــتی 

دەركەوتـــن. ئاشـــكرا  بـــە  تۆتالیتاریـــزم 
ڕەچەڵـــەك  بـــە  ئەمریكـــی  پڕۆفیســـۆری 
نەمســـایی پیتـــەر دراكـــەر )1905- 2011( لـــە 
چـــاپ  گرانبەهـــای  كتێبێكـــی   1939 ســـاڵی 
كـــرد و بـــۆ یەكـــەم جـــار زاراوەی تۆتالیتاریزمـــی 
ــی  ــوو: كۆتایـ ــاوە بـ ــەم نـ ــەش بـ ــا، كتێبەكـ بەكارهێنـ
تۆتالیتاریـــزم بنچینەكانـــی  ئابوورییەكـــە:  پیـــاوە 

»The End of Economic Man: The Origins of 

Totalitarianism«
بەرچـــاوی  شـــیكردنەوەیەكی  لـــە  بریتییـــە 
لێكدانـــەوەی ســـەردەمی ئەڵمانیـــای نـــازی، كـــە 
و  دەكات  نازیـــزم  و  فاشـــیزم  لـــە  بـــاس  دراكـــەر 
لێكدانەوەیـــان بـــۆ دەكات، بـــەو پێیـــەی دوو شۆڕشـــی 
بنەڕەتیـــن، ئـــەو زیاتـــر جەختـــی لەســـەر ڕووداوێكـــی 
دیاریكـــراوی مێژوویـــی دەكاتـــەوە: هەرەســـهێنانی 
ـــا،  پەیكەربەندیـــی كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـیی ئەوروپ
پـــەڕی  ئـــەو  پەرەســـەندنی  هـــۆی  بـــووە  كـــە 
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بەســـەر  دەســـتگرتن  بـــۆ  نازیـــزم  ســـتەمكاریی 
بـــەوە  ئەوروپـــای  مەینەتیـــی  ئەوروپادا.ناوبـــراو 
ـــە لەدەســـتدانی بڕوابوونـــی  ـــەوە كـــە بریتییـــە ل لێكدای
ـــی سیاســـیی  ـــە ئەنجامـــی نامۆبوون ـــە ل سیاســـی، ك
جەمـــاوەری ئەوروپـــاوە هاتووەتـــە ئـــاراوە، كتێبـــی 
گرنگییەكـــی  ئابوورییەكـــە«  پیـــاوە  »كۆتایـــی 
ــەوە  ــا ئـ ــە تەنیـ ــە، چونكـ ــی هەیـ زۆری كۆمەاڵیەتـ
ڕوون ناكاتـــەوە كـــە دەتوانێـــت یارمەتیـــی نـــەوەی بـــە 
تەمـــەن گـــەورە بـــدات، كـــە لـــە كارەســـاتی نازیـــزم 
دوور بكەونـــەوە، بـــەاڵم دیســـان یارمەتیـــی ئـــەوە 
دەدات، چـــۆن نـــەوەی ئەمـــڕۆ نەهێڵـــن كارەســـاتێكی 

لـــەم شـــێوەیە ڕووبـــدات.
هەروەها دەكرێ لێرەدا ئاماژە بۆ كتێبی

 Lederer، Emil، State of the masses; the threat 
of the classless society، New York، W. W. Norton 
& company، 1940 

ئیمیـــل لیـــدەر)1882-1939( بكرێـــت كـــە لـــەم 
ئەڵمانیـــا  لـــە  دەكات  نازیـــزم  شـــرۆڤەی  كتێبـــەدا 
بـــۆ  نەریتییـــەكان  چینـــە  گۆڕینـــی  ڕووی  لـــە 
جەماوەرێكـــی بـــێ شـــێوە و نەرێنـــی و بـــێ دەســـەاڵت.

لـــە نێـــو ئـــەو هەمـــوو كتێبانـــەی كـــە باســـیان 
كتێبـــی  دڵنیاییـــەوە  بـــە  كـــردووە،  بابەتـــە  لـــەم 
زیاتـــر  ئارنـــدت  تۆتالیتاریـــزم(ی  )بنچینەكانـــی 
هەبـــووە.  بەرچاوڕوونـــی  و  كـــراوە  پـــێ  دەركـــی 
بوێرانـــەی  پەیوەندیـــی  ئـــەوەی  لەبـــەر  ناوبـــراو 
بـــە ئەڵمانیـــای نازیـــزم و یەكێتیـــی ســـۆڤییەتەوە 
و  عەقـــڵ  یەكســـانی  دیمەنێكـــی  وەك  هەبـــوو، 
ـــاو  ـــە ب ـــەو كات ـــە و دەوڵەتـــی تۆتالیتـــاری كـــە ئ جووڵ
نەبـــوو، لەوەتـــەی ســـییەكانی ســـەدەی ڕابـــردوو، 
زۆربـــەی بیرمەنـــدان پێیـــان وابـــوو كـــە یەكێتیـــی 
ســـۆڤییەت و ئەڵمانیـــای نازیـــزم جیاوازییـــان نییـــە، 
بەڵكـــو بـــە تـــەواوی هـــاودژن، زۆریـــش دەگوتـــرا 
)نازیـــزم(  ناسیۆنالیســـتی  سۆشـــیالیزمی  كـــە 
ناتوانێـــت ببێتـــە هاوشـــێوەی یەكێتیـــی ســـۆڤییەت، 
چونكـــە دواقۆناغـــی گەندەڵیـــی ســـەرمایەداری و 
ئیمپریالیـــزم بـــوو، لـــە كاتێكـــدا ناتوانرێـــت ســـەیری 
سۆشـــیالیزمی یەكێتیـــی ســـۆڤییەت بكرێـــت، بـــەوەی 
كـــە پاڵنـــەری نوێخوازیـــی سۆشـــیالیزم و خوڵقاندنـــی 
ـــە جـــۆری ناعەقانییـــەت  ـــە، هەروەهـــا ل عەقانییەت

نییـــە كـــە نازیزمـــی لەســـەر بنیادنـــراوە. 
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دەگوترا كە سۆشیالیزمی 
ناسیۆنالیستی )نازیزم( 
ناتوانێت ببێتە هاوشێوەی 
یەكێتیی سۆڤییەت، چونكە 
دواقۆناغی گەندەڵیی 
سەرمایەداری و ئیمپریالیزم بوو

دەوڵەمەندیی شێوازی 
بنچینەكانی تۆتالیتاریزم 
لەوەدایە كە تێكەڵەیەكە 
لەگەڵ فراوانیی ئاگادار بوون و 
خەیاڵدا، كە لە هیچ شوێنێكدا 
لەوە زیاتر دەرناكەوێت كە 
چەند نموونەیەكی تایبەتن و 
ئارندت لەو ڕێیەوە ڕۆشنایی 
خستووەتە سەر تۆتالیتاریزم

ئارندت لە كتێبەكەیدا 
)بنچینەكانی تۆتالیتاریزم(، 
تەنیا یەك توخمی تۆتالیتاریزم 
دەستنیشان ناكات، بەڵكو 
جەخت لەوە دەكاتەوە كە 
توخمە سەرەكییەكانی بریتین 
لە )هەرەسهێنانی دەوڵەتی 
نیشتمانی، هاوپەیمانیی نێوان 
سەرمایە و بێ سەروبەری، 
ڕەگەزپەرستی(

كتێبـــی  هزرییـــەدا  كەشـــوهەوا  ئـــەو  لەنێـــو 
ئـــەم  كرایـــەوە،  بـــاو  تۆتالیتاریـــزم  بنچینەكانـــی 
ـــرا ئاســـتێكی كاریگـــەری  ـــە شـــێوەیەكی خێ ـــە ب كتێب
لـــێ كەوتـــەوە كـــە پێشـــتر بـــەم شـــێوەیە ڕووی نـــەداوە. 
 Fireign Affairs لـــە ســـاڵی 1972، فوریـــن ئەفێـــرز
كـــە گۆڤارێكـــی بەناوبانگـــە لـــە بیبلۆگرافیـــای 
كتێبەكـــەی  كـــە  ڕایگەیاندبـــوو  ســـاڵەیدا  پەنجـــا 
ئارنـــدت زیاتـــر بەرچـــاو ڕووشـــنكەر و زینـــدووە، 
ــەبارەت  ــتا سـ ــا ئێسـ ــەی تـ ــەو بابەتانـ ــوو ئـ ــە هەمـ لـ
ــرە و  ــراون كاریگەریـــی زیاتـ ــزم نووسـ ــە تۆتالیتاریـ بـ
تـــا ئـــەم چركەســـاتەش ئـــەم كاریگەرییـــەش هـــەر 

بەردەوامـــە.
لیۆنـــگ  ئێلیزابیـــس  كـــە  ژیاننامەیـــەی  ئـــەو 
برۆیـــل )1946-2011( ســـەبارەت بـــە ئارنـــدت لـــە 
خۆشەویســـتیی  لەپێنـــاو  »ئارنـــدت  كتێبەكەیـــدا: 

جیهـــان« )1982( پێشكەشـــی كـــرد،  
Elisabeth Young-Bruehl، Hannah Arendt: For 

Love of the World (Yale University Press 1982، 
Second Edition Yale University Press، 2004

ـــك  ـــكا وەك پەناخوازێ ـــۆ ئەمری دوای گەیشـــتنی ب
ـــكرای  ـــی زۆر ئاش ـــاڵی 1941، كاریگەرییەك ـــە س ل
ــە  ــەوە كـ ــە كایـ ـــدوو هێنایـ ــی زین ــارەی عەقڵێكـ لەبـ
ـــار  ـــە بڕی ـــت، ك ـــی كتێبێكـــدا دەگەڕێ ـــە دوای بابەت ب
ـــە عەقڵـــی خـــۆی و كەســـانی  ـــك ل ـــە كتێبێ ـــوو ببێت ب
لـــە  دیكـــەدا و هۆكارەكانـــی قەیرانـــی جیهانـــی 
نیـــوەی ســـەدەی بیســـتەمدا ڕوون بكاتـــەوە، قەیرانێـــك 
ــا  ــاگات و تـ ــی نـ ــوو، تێـ ــاوەڕەدا بـ ــەو بـ ــە لـ ــوو كـ بـ
ڕاددەیەكـــی زۆریـــش پەیوەســـتە بـــە هەژمـــوون بەســـەر 
ئەڵمانیـــای نازیـــزم و بەشـــێكی زۆری ئەوروپـــا و 
ــەر عەقڵـــی  ــزم بەسـ ــیپەكانی نازیـ ــەپاندنی پرەنسـ سـ
گونجاویشـــدا  كاتێكـــی  لـــە  ڕەنگـــە  ئەوروپیـــدا، 

بەســـەر عەقڵـــی هەمـــوو جیهانـــدا بیســـەپێنێت.
ــتی  ــدت دەسـ ــل، ئارنـ ــەی یۆنـــگ برۆیـ ــە قسـ بـ
كـــردووە بـــە نووســـینی ڕەشنووســـی كتێبێـــك لـــە 
كۆتاییەكانـــی ســـاڵی 1944، دوای تێپەڕبوونـــی 
ویالیەتـــە  بـــۆ  گەیشـــتنی  بەســـەر  ســـاڵ  ســـێ 
هـــەر  بنەڕەتـــدا  لـــە  ئەمریـــكا،  یەكگرتووەكانـــی 
ـــا  ـــك وێن ـــدت نازیزمـــی وەك پەیامێ ـــارە، ئارن وەك دی
دەكـــرد، بـــەاڵم لـــە قۆناغێكـــی دیكـــەدا زیاتـــر ڕووی 
ـــەوەی  ـــەرەڕای ئ ـــرد. س ـــزم ك ـــی تۆتالیتاری ـــە بابەت ل
كـــە ئەمـــە گۆڕانكارییەكـــی هەڵســـەنگاندن بـــوو لـــە 
چەمكەكـــە، لەبـــەر ئـــەوەی گرنگییەكـــی زۆری 
هەیـــە لـــە چارەســـەركردنی ژێرخانـــی تۆتالیتاریـــزم. 

)2(
بنچینەكانی تۆتالیتاریزم

ــی  ــی »بنچینەكانـ ــدت كتێبـ ــا ئارنـ ــك هانـ  كاتێـ
تۆتالیتاریـــزم«ی لـــە ســـاڵی 1951 بـــاو كـــردەوە، 
هاتبـــوو،  كۆتایـــی  جیهـــان  دووەمـــی  جەنگـــی 
ـــە واقیعـــی ســـتەمێكی  ـــدت ویســـتی هەســـتێك ب ئارن
ـــێوەیەكی  ـــە ش ـــە ب ـــی ببەخشـــێت ك ـــە خوێنەران زۆر ب
ترســـناك و تـــازەی تـــەواوی شـــێوازەكانی حوكمڕانـــی 
ســـەری هەڵدابـــوو. ئـــەو ڕێكخســـتنی بزووتنـــەوە 
پەیكەربەندیـــی  دۆزییـــەوە،  تۆتالیتاریزمەكانـــی 
ـــە دەســـەاڵت شـــرۆڤە كـــرد،  ـــزم و ســـتالینیزمی ل نازی
لـــە بانگەشـــەی دوو الیەنـــەی ئـــەو ڕژێمانـــەی 
تـــەواو و حوكمڕانیـــی  بـــە هەژموونـــی  تایبـــەت 
ـــە  ـــەو خاتوون ـــارە تەركیـــزی ئ ـــەوە، دی ـــی كۆڵیی جیهان
ــەك  ــوو. نـ ــزم بـ ــەر نازیـ ــی لەسـ ــێوەی بنەڕەتـ ــە شـ بـ
لەبـــەر ئـــەوەی كـــە زۆرینـــەی زانیاریـــی پەیوەســـت بـــە 
ـــان  ـــەاڵم دیس ـــوو، ب ـــت ب ـــەی بەردەس ـــەو كات ـــزم ئ نازی
لەبـــەر ئـــەوەی ئارنـــدت زیاتـــر ئـــاگاداری ئەڵمانیـــا 
بـــوو، دواجـــار لـــەوێ زیاتـــر لـــە ڕووســـیا شـــارەزای 
ـــەم  ـــە ئ ـــی ك ـــوو. دەیزان ـــزم ب ـــی تۆتالیتاری بنچینەكان
بنچینانـــە جیاوازیـــی جەوهەرییـــان لـــە نێـــوان ئـــەو 

ــە.   ــەدا هەیـ دوو واڵتـ
كاتێـــك هانـــا ئارنـــدت كتێبـــی »بنچینەكانـــی 
تۆتالیتاریـــزم«ی لـــە ســـاڵی 1951 بـــاو كـــردەوە، 
ـــە قەیرانـــی  ـــار ل ئارنـــدت خـــۆی وەك توێژەرێكـــی دی
سیاســـیی ســـەردەمی خـــۆی پیشـــان دا، ســـەرەڕای 
ئـــەوەی كـــە كتێبەكـــە ناوبانگـــی هەبـــوو، بـــەاڵم 
زەحمەتـــە لـــە بۆچـــوون و مەیلـــی ئـــەو خاتوونـــە 
تـــێ بگەیـــن، یەكێـــك لـــەو هۆیانـــە ئەوەیـــە كـــە 
كتێبەكـــە ســـەر بـــە هیـــچ جۆرێكـــی ئەكادیمیـــی 
جێگیـــر نەبـــوو، دواجـــار پێشـــبینییەكانی خوێنـــەر 
بـــن  ســـەیال  پڕۆفیســـۆر  هـــەروەك  دەشـــێوێنێت، 
ـــە  ـــە تەماحێك ـــت، ئەم ـــب Seyla Benhabib دەڵێ حەبی
بـــە شـــێوەی بەرنامەســـازی و لـــە لێكدانەوەشـــیدا 
ــی  ــە گێڕانەوەیەكـ ــو ببێتـ ــە، تاكـ ــژدادڕی تێدایـ درێـ
ـــەوە  ـــز و گێڕان ـــەاڵم خـــۆی چیرۆكئامێ ـــی، ب مێژووی
زانســـتێكی  وەك  ناكرێـــت  ئایدیۆگرافییـــە،  و 
كۆمەاڵیەتـــی هەژمـــار بكرێـــت، هەرچەنـــدە ســـیمای 
زینـــدوو و چێژێكـــی شێوەســـازی هەیـــە بـــۆ كاری 
ڕۆژنامەگەریـــی سیاســـی، بـــەاڵم تـــا ڕاددەیـــەك 
فەلســـەفییە، بـــە شـــێوەیەك كـــە جەمـــاوەر ناتوانێـــت 
پـــەی پـــێ ببـــات. ئارنـــدت ددانـــی بـــەوەدا نـــاوە كـــە تـــا 
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بە گوتەی ئارندت 
گرنگیی بێزاركەری ڕژێمە 

تۆتالیتارییەكان لەوەدایە كە 
ناتوانرێت لەم سەردەمەی ئێمەدا 

لە كێشە ڕاستەقینەكان تێ 
بگەین، بێ ئەوەی ددان بەوەدا 
بنێین كە تۆتالیتاریزم تەنیا 
بووەتە نەفرەتی ئەم سەدەیە، 
چونكە بە شێوەیەكی ترسناك 

بایەخی بە كێشەكانی سەدە داوە

ئارندت بانگەشەی ئەوە دەكات 
كە بزووتنەوە تۆتالیتارییەكان 
سەركەوتنیان بە دەست هێناوە، 
چونكە توانیویانە ئەو هەستە 
بە بوونی شوێنێك لە جیهان 

الی خەڵكی بێكەس و لێقەوماو 
بێننە ئاراوە

جیهانی وەهمیی نازیزم بە 
درۆیان پاڵپشت كرابوو، 

هەروەها لەسەر بنەمای وەهمی 
ئایدیۆلۆجیی ڕەگەزپەرستی، 

بەاڵم دامەزراوەی نازیزم خەیاڵ 
نەبوو

ـــەو  ـــاوە، ل ـــەك ڕێبازێكـــی نائاســـایی بەكارهێن ڕاددەی
ـــی  ـــەوەی ڕەخنەی ـــۆ پێداچوون ـــە ب ـــەی ك وەاڵمدانەوەی
ئێریـــك فۆگلیـــن Eric Voegelin نووســـیبووی، كـــە 
تێیـــدا ڕوونـــی كردبـــووەوە بـــە نووســـین دەربـــارەی 
تۆتالیتاریـــزم ڕووبـــەڕووی ئاســـتەنگ بووەتـــەوە، 
چونكـــە لـــە جەوهـــەری زانســـتی مێـــژوودا كـــە 
دەبێـــت كارێـــك بێـــت بـــۆ پاراســـتن، هەروەهـــا ڕابـــردوو 

لـــە لەبیرچوونـــەوە ڕزگار بـــكات. 
ــەوە  ــەو ئـ ــەی ئـ ــە كێشـ ــیویەتی كـ ــدت نووسـ ئارنـ
بـــووە، چـــۆن لـــە ڕووی مێـــژووەوە شـــتێك لـــە بـــارەی 
تۆتالیتاریـــزم بنووســـێت كـــە حـــەزی لـــە پاراســـتنی 
نەبـــووە، بـــەاڵم بەپێچەوانـــەوە هەســـتی كـــردووە كـــە 

پابەنـــدە بـــە تێكدانـــی تۆتالیتاریـــزم. 
تۆتالیتاریـــزم  بنچینەكانـــی  زۆری  ئاڵۆزیـــی 
ــە  ــەرهەڵدەدات لـ ــتنەوە سـ ــە تێكەڵبوونـــی تێگەیشـ لـ
وەســـفكردنی  لەگـــەڵ  تۆتالیتاریـــزم،  چەمكـــی 
ســـەرهەڵدان و بەرجەســـتەكردنی لـــە نێـــو نازیـــزم 
و ســـتالینیزمدا. دەكرێـــت بـــە شـــێوەیەكی فـــراوان 
ئـــەو  ئامانجەكانـــی  ســـەر  بخرێتـــە  ڕۆشـــنایی 
چەمكانـــەی ئارنـــدت لـــەو پالنـــەدا كـــە بـــۆ شـــەش 
تۆتالیتاریـــزم  سرووشـــتی  دەربـــارەی  موحـــازەرە 
ئامـــادەی كردبـــوون، كـــە لـــە قوتابخانەیەكـــی تـــازەی 
توێژینـــەوەی كۆمەاڵیەتـــی لـــە مـــارس و نیســـانی 

ســـاڵی 1953 پێشكەشـــی كـــرد. 
ســـەرهەڵدانی  لـــە  بـــاس  یەكـــەم،  موحـــازەری 
تۆتالیتاریـــزم دەكات لـــە )گوتـــەی نەریتییفیكـــرو 
پێوەرەكانـــی حوكمڕانـــی(، دواتـــر ئـــەو هـــەر لـــە 
ســـەرەتاوە ڕوونـــی كردووەتـــەوە كـــە تێگەیشـــتن لـــە 

تۆتالیتاریـــزم بـــە تـــەواوی زەحمەتـــە.
جۆرەكانـــی  لـــە  بـــاس  دووەم،  موحـــازەری 
حكومـــەت دەكات وەك ئـــەوەی كـــە یەكـــەم جـــار 
ئەفاتـــۆن دایڕشـــتووە، دواتـــر و دوای چەندیـــن 
ســـەدە مۆنتســـكیۆ هەمـــوو جـــۆری پرەنســـیپەكانی 
مرۆڤایەتـــی  ئەزموونـــی  و  حكومـــەت  كاری 
دۆزییـــەوە كـــە ئـــەو پرەنســـیپە لەخـــۆ دەگرێـــت.
موحـــازەرەی ســـێیەم، بـــاس لـــە ســـێ جیاوازیـــی 

گرنـــگ دەكات:
و  یاســـا  حكومەتەكانـــی  نێـــوان  لـــە  یەكـــەم/ 

ســـتەمكار. دەســـەاڵتی 
ئـــەو  نەریتیـــی  چەمكـــی  نێـــوان  لـــە  دووەم/ 
نێـــوان  و  دایهێنـــاون  مـــرۆڤ  كـــە  یاســـایانەی 
چەمكـــی تـــازەی تۆتالیتاریـــزم بـــۆ ئـــەو یاســـایانەی 

كـــە حوكمـــی پەرەســـەندنی سرووشـــت و ئاراســـتەی 
دەكات. مێـــژوو  جووڵـــەی 

نێـــوان )ســـەرچاوە نەریتییەكانـــی  لـــە  ســـێیەم/ 
ســـەقامگیریی  بـــۆ  دەكات  كار  كـــە  دەســـەاڵت( 
دامـــەزراوە یاســـاییەكان، دواجـــار لەخۆگرتنـــی كاری 
مرۆڤایەتـــی و لـــە نێـــوان یاســـاكانی بزووتنـــەوەی 
پێچەوانـــەی  بـــە  ئەركەكـــەی  كـــە  تۆتالیتاریـــزم 
ــە  ــزاد بـ ــەقامگیریی ئادەمیـ ــە سـ ــە لـ ــەوەوە بریتییـ ئـ
ــێوەیەك دەكـــرێ پێشـــتر ڕێـــڕەوە دیاریكراوەكانـــی  شـ
ـــەڕ ببـــن. ـــازادی پێیـــدا تێپ ـــە ئ ـــژوو ب سرووشـــت و مێ
ـــی تۆتالیتاریزمـــی  ـــازەرەی چـــوارەم/ گۆڕین موح
سیســـتەمی بـــڕوای ئایدیۆلۆجـــی بـــۆ پرەنســـیپی 

ــردن.  ــتكەوتنی ئەنجامـــی كاركـ دەسـ
لـــە موحـــازەرەی پێنجـــەم/ ئەزموونـــی بنەڕەتیـــی 
یەكێتیـــی مرۆیـــی لـــە تۆتالتاریزمـــدا ڕووبـــەڕووی 
و  ســـتەمكاری  لـــە  بێتوانایـــی  ئەزموونـــی 
جیاكرنـــەوەی لـــە ئەزموونـــی گۆشـــەگیری كـــردووە، 
كـــە ئەمـــە بـــۆ چاالكیـــی داهێنـــان و بیركردنـــەوە 
پێویســـتە، بـــەاڵم دیـــاردەی بەرچـــاو بریتیـــن لـــە 
ــی.  ــی سیاسـ ــزی ژیانـ ــی پەراوێزئامێـ دیاردەگەلێكـ
 لـــە دواموحـــازەردا/ ئارنـــدت واقیعـــی سیاســـیی 
ئازادیـــی خـــۆی لـــە فیكـــرە فەلســـەفییەكەی و 
فیكـــری  نێـــو  داكوتـــراوی  ڕەگ  ماتریالیزمـــی 

سیاســـیی ڕۆژئـــاوا جیـــا كردووەتـــەوە.  
ئاڵـــۆزە،  كارێكـــی  كـــە  ئـــەوەی  ســـەرباری 
دەوڵەمەندیـــی شـــێوازی بنچینەكانـــی تۆتالیتاریـــزم 
فراوانیـــی  لەگـــەڵ  تێكەڵەیەكـــە  كـــە  لەوەدایـــە 
ئـــاگادار بـــوون و خەیاڵـــدا، كـــە لـــە هیـــچ شـــوێنێكدا 
ــی  ــد نموونەیەكـ ــە چەنـ ــت كـ ــر دەرناكەوێـ ــەوە زیاتـ لـ
ڕۆشـــنایی  ڕێیـــەوە  لـــەو  ئارنـــدت  و  تایبەتـــن 

تۆتالیتاریـــزم.  ســـەر  خســـتووەتە 
)بنچینەكانـــی  كتێبەكەیـــدا  لـــە  ئارنـــدت 
ــزم  ــا یـــەك توخمـــی تۆتالیتاریـ ــزم(، تەنیـ تۆتالیتاریـ
دەستنیشـــان نـــاكات، بەڵكـــو جەخـــت لـــەوە دەكاتەوە كە 
ـــهێنانی  ـــە )هەرەس ـــن ل ـــەرەكییەكانی بریتی ـــە س توخم
دەوڵەتـــی نیشـــتمانی، هاوپەیمانیـــی نێـــوان ســـەرمایە 
ئـــەم  و  ڕەگەزپەرســـتی(  ســـەروبەری،  بـــێ  و 
توخمانـــە لـــەو بزووتنەوانـــەدا گەاڵڵـــە بـــوون كـــە 
ــوون. ــەم هاتـ ــان لـــێ بەرهـ ــە تۆتالیتارییەكانیـ ڕژێمـ
هیـــچ  توێژینەوەكانیـــدا  میانـــی  لـــە  ئارنـــدت 
توێژینەوەیەكـــی مێژوویـــی پێشـــكەش نەكـــردووە، 
تۆتالیتاریـــزم  بـــۆ  ئـــەو  توێژینـــەوەی  بەڵكـــو 
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دەكـــرێ  هەروەهـــا  بـــووە،  سیاســـی  توێژینـــەوەی 
توخمەكانـــی تۆتالیتاریـــزم لـــە گەڕاندنـــەوەی مێـــژوو 
و شـــیكردنەوەی لێكەوتـــە سیاســـییەكانی )قەیرانـــی 

بدۆزرێتـــەوە. ســـەدە(دا 
ـــە گوتـــەی ئارنـــدت گرنگیـــی بێزاركـــەری  هـــەر ب
ڕژێمـــە تۆتالیتارییـــەكان لەوەدایـــە كـــە ناتوانرێـــت 
ـــتەقینەكان  ـــە كێشـــە ڕاس ـــەدا ل ـــەردەمەی ئێم ـــەم س ل
تـــێ بگەیـــن، بـــێ ئـــەوەی ددان بـــەوەدا بنێیـــن كـــە 
ـــەم ســـەدەیە،  ـــی ئ ـــە نەفرەت ـــا بووەت ـــزم تەنی تۆتالیتاری
بـــە  بایەخـــی  ترســـناك  شـــێوەیەكی  بـــە  چونكـــە 

ــەدە داوە. ــەكانی سـ كێشـ
لێكدانەوەیەكـــی  تۆتالیتاریـــزم  بنچینەكانـــی 
ســـەیری ڕەوتـــە تازەكانـــی فیكریـــی ئەوروپـــا و 
ڕووداوە سیاســـییەكان دەخاتـــە ڕوو، كـــە تائێســـتا 

زەحمەتـــە بـــە تـــەواوی تێـــی بگەیـــن. 
)بنچینەكانـــی  كتێبـــی  بەشـــەكانی  زۆربـــەی 
چاالكیـــی  شـــرۆڤەكردنی  بـــۆ  تۆتالیتاریـــزم( 
بزووتنـــەوە تۆتالیتـــاری و ڕەگەزپەرســـتی و بـــێ 
بـــێ  ئـــەم كتێبـــە  كـــراوە.  ســـەروبەرەكان تەرخـــان 
ـــەو  ـــە هەمـــوو ئ ـــدت پیشـــان دەدات ل ـــی ئارن متمانەی
حاڵەتانـــەی كـــە خەڵكێكـــی زۆر ئەوانـــەی سیاســـەت 
دەكـــەن، هەســـتیان پـــێ كـــردووە، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 
ڕاســـت   Richard Bernstein بیرنشـــتاین  ریچـــارد 
ــە  ــدت بـ ــە ئارنـ ــەیەك هەیـ ــت: كێشـ ــە دەڵێـ دەكات كـ
ـــە زۆرجـــار  ـــردووە، ك ـــزم Populism وەســـفی ك پۆپۆلی
ــەڵ كاری  ــۆزە لەگـ ــدت هاوسـ ــت ئارنـ وا دەردەكەوێـ
هەڵكشـــانی  ئـــەو  بـــەاڵم  نافەرمیـــدا،  سیاســـیی 
نازیـــزم و شـــیوعییەتی لـــە ئەوروپـــا بـــە چـــاوی 
خـــۆی بینیـــوە كـــە هۆكارێكـــی ماقـــووڵ بـــوو بـــۆ 
ئـــەوەی بزانرێـــت كـــە مـــەرج نییـــە ئامادەســـازیی 
نافەرمـــی و بەهێـــز مایـــەی خۆشـــحاڵی بێـــت. 

كتێبـــی  لـــە  جەمـــاوەر  بـــە  تایبـــەت  بەشـــی 
بـــە  ئامـــاژە  تۆتالیتاریـــزم(  )بنچینەكانـــی 
ئەزموونـــە كارەســـاتبارەكانی ئەڵمانیـــا و ڕووســـیا 
دەكات دوای جەنگـــی یەكەمـــی جیهـــان، بۆیـــە 
لـــە هەرەســـهێنانی  تایبـــەت  ئارنـــدت جەختێكـــی 
پەیكەربەندیـــی چینایەتـــی دەكاتـــەوە، كـــە پێشـــتر وا 
ـــوو تاكـــە ســـیمایەكی پتـــەوی كۆمەڵگەیـــەك  ـــار ب دی
بـــووە، كـــە دامـــەزراوە ســـەقامگیرەكانیان لەالیـــەن 

هەڵوەشـــێنراونەتەوە.  ســـەرمایەدارییەوە 
ـــەوە  ـــە بزووتن ـــەوە دەكات ك ـــدت بانگەشـــەی ئ ئارن
ـــاوە،  ـــت هێن ـــە دەس ـــەركەوتنیان ب ـــەكان س تۆتالیتاریی

چونكـــە توانیویانـــە ئـــەو هەســـتە بـــە بوونـــی شـــوێنێك 
لـــە جیهـــان الی خەڵكـــی بێكـــەس و لێقەومـــاو 
جیهانێكـــی  بزووتنەوانـــە  ئـــەم  ئـــاراوە،  بێننـــە 
پشتبەســـتن  بـــە  كـــرد  پێشـــكەش  جێگرەوەیـــان 
بـــە هەنـــدێ ســـەربردەی وەك بیرۆكـــەی ئـــاری، 
لێكدانەوەیەكـــی  تۆتالیتاریـــزم  ئایدیۆلۆجییەتـــی 
جێگیریـــان بـــۆ ئـــەو ڕووداوانـــە خســـتە ڕوو كـــە 
ــەاڵم  ــرد. بـ ــدا بـ ــە الڕێـ ــان بـ ــی كۆمەڵگەیـ تاكەكانـ
ـــا  ـــە خەڵكـــی ئەڵمانی ـــەوە ك ـــی دەكات ـــدت دووپات ئارن
نازیزمـــدا  لـــە  بیروباوەڕێكیـــان  لـــە  زیاتـــر  زۆر 
دۆزییـــەوە، ئـــەوان لێكچوونێكیـــان لەگـــەڵ ئـــەو 
جیهانـــەدا دۆزییـــەوە كـــە دەتوانـــن تێیـــدا بژیـــن. 
ـــان ڕێكخســـت  ـــێوەیە بزووتنەوەكەی ـــەو ش ـــەكان ب نازیی
دروســـت  و  ڕاســـت  بیروباوەڕەكەیـــان  بڵێـــی  وەك 
ـــراوە، بـــەاڵم  بێـــت، ســـەرتاپای لەســـەر خەیـــاڵ بنیادن
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا جۆرێـــك لـــە ســـەقامگیرییەكی 
شـــلۆقی تێدایـــە بـــە جیهانێكـــی خەیـــااڵوی كـــە 
ـــت دەدات،  ـــتەقینە دەس ـــی كەســـی ڕاس ـــۆ ڕكابەری ب
ڕەنگـــە ئـــەو خەڵكـــەی ئەڵمانیـــا كـــە دەنگیـــان بـــۆ 
لـــە  كۆمەاڵیەتییـــان  شـــیرازەی  دابـــوو،  هیتلـــەر 
دەســـت دابێـــت، بـــەاڵم تـــا ئێســـتا پابەنـــد بـــوون بـــە 
فێڵـــی مرۆیـــی a human artifice كـــە تـــا ڕاددەیـــەك 
دروســـت بـــووە، جیهانـــی وەهمیـــی نازیـــزم بـــە درۆیـــان 
پاڵپشـــت كرابـــوو، هەروەهـــا لەســـەر بنەمـــای وەهمـــی 
ئایدیۆلۆجیـــی ڕەگەزپەرســـتی، بـــەاڵم دامـــەزراوەی 
نازیـــزم خەیـــاڵ نەبـــوو، خـــودی ئارنـــدت ئەمـــە 
دەڵێـــت، تۆتالیتاریـــزم لـــە دەســـەاڵتدا جیهانێكـــی 
وەهمـــی بـــە واقیعێكـــی كردارەكـــی و دیـــار بـــۆ 
ژیانـــی ڕۆژانـــە دێنێتـــە ئـــاراوە، ســـەرباری ئەمـــەش، 
ـــی  ـــە جیهان ـــەوەی ك ـــان ب ـــۆ ددانن ـــە ب ـــارە ئامادەی دی
ـــەی  ـــەو توانای ـــزم ئ ـــەوەی تۆتالیتاری ـــی بزووتن وەهمی
هەیـــە كـــە ببێتـــە جیهانێكـــی ڕاســـتەقینە، ئێمـــە 
هەنـــدێ جـــار النـــی كـــەم هەســـت بـــەوە دەكەیـــن كـــە 
ـــە حیســـابی  ـــن ل ـــە كـــوێ لەگەڵیدای دەزانیـــن ئێمـــە ل
جیهانـــی وەهمیـــی بزووتنـــەوەی تۆتالیتاریـــزم هـــەر 
بـــۆ درۆی بەبەرنامەكـــراو  وەك دیـــارە ئاماژەیـــە 

ــەكان،  ــتە واقیعییـ ــە شـ ــەبارەت بـ سـ
)جیهانـــی وەهمـــی(ی نازیـــزم بـــە درۆ پاڵپشـــتی 
بـــۆ  تۆتالیتارییەكانیـــش  بزووتنـــەوە  كـــراوە،  لـــێ 
شۆڕشـــێكی هەمیشـــەیی تەرخـــان كـــراون. ئارنـــدت 
 the iron band - بـــە )بانـــدە ئاســـنینەكەی تیـــرۆر
of terror( نـــاوی دەبـــات، ناكـــرێ ببێتـــە گەلێكـــی 

زۆر لە نووسەران پێناسەی 
تۆتالیتاریزمیان بەوە كردووە 
كە شێوەیەكی دڕەندە و دڵڕەقە، 
هەروەها بە هۆی تەكنەلۆجیای 
تازەوە شێوەیەكی بەهێزە 
لە ستەمكاریی سیاسی كە 
تەماعكارییەكی بێ سنووری 
هەیە بۆ داگیركردنی جیهان

سەرنجی ئەوە دراوە كە 
شێوازەكانی تۆتالیتاریزم 
ڕاكێشانێكی بەردەوامی 
دەستەبژێری لۆكاڵی و 
فەرماندەكانی جەنگ و 
یاخیبووان پەیڕەو دەكەن

پرۆسەكانی مێژوو هۆكاری 
تۆتالیتاریزم نەبوون، بەڵكو 
بوونە هۆی ئەوەی كە بێتە 
ئاراوە، بۆیە دووبارە دەبنەوە و 
كەڵەكە دەبن و دەبنە بارگرانیی 
لەسەر ئەم سەردەمەمان
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)جیهانێكـــی  دەوری  لـــە  الیەنـــە  هەمـــە 
ــە  ــارە ئەمـ ــەاڵم وا دیـ ــەوە، بـ ــەش( كۆببێتـ هاوبـ
هێـــزی تۆتالیتاریزمـــە و خەیاڵـــی ئایدیۆلۆجیـــا 
نییـــە كـــە ڕێگـــرە لـــە بـــەردەم هێنانەكایـــەی 
جیهانێكـــی مرۆیـــی و كەســـانی ڕاســـتەقینەدا. 
كـــە ڕەنگـــە  ئارنـــدت دەشـــڵێت  هەروەهـــا 
ژیـــان  بـــۆ  تـــازە  ڕێگایەكـــی  بـــە  نازیـــزم 
لـــە  دەكـــرێ  هەروەهـــا  بێـــت،  ســـەقامگیر 
قـــووڵ  شـــێوەیەكی  بـــە  زۆر  كۆتاییـــدا 
ـــان و  ـــی ژی ـــگا جیاوازەكان ـــوان ڕێ ـــوێنی نێ ش

بگرێتـــەوە. جیهانـــدا  لـــە  دژبـــەرەكان 
ئارنـــدت تۆتالیتاریزمـــی خســـتە ســـەر 
لیســـتی جۆرەكانـــی حكومـــەت و ســـیمای 
جیاكەرەوەیشـــی ســـتەمكاری بـــوو، ئەمـــەش 
شـــێوەیەكە لـــە شـــێوەكانی حوكمڕانـــی كـــە 
جەمـــاوەری زیـــاد لـــە پێویســـت پاڵپشـــتی 
بـــۆ  كـــە  جەمـــاوەرەی  ئـــەو  دەكات، 
واقیعێكـــی تـــازە تێكۆشـــا كـــە لـــە شـــوێنە 
دەنرێـــت:  پێـــدا  ددانـــی  گشـــتییەكاندا 
ئەویـــش دەركەوتنـــە لـــە جیهـــان هـــەر وەك 
چـــۆن ئارنـــدت بـــە خراپـــەی ڕادیكالیـــی 

ــردووە. ــفی كـ ــا وەسـ ڕەهـ
پێناســـەی  نووســـەران  لـــە  زۆر 
كـــە  كـــردووە  بـــەوە  تۆتالیتاریزمیـــان 
شـــێوەیەكی دڕەنـــدە و دڵڕەقـــە، هەروەهـــا 
تـــازەوە  تەكنەلۆجیـــای  هـــۆی  بـــە 
شـــێوەیەكی بەهێـــزە لـــە ســـتەمكاریی 
سیاســـی كـــە تەماعكارییەكـــی بـــێ 
ســـنووری هەیـــە بـــۆ داگیركردنـــی 

جیهـــان، دیســـان باوكردنـــەوەی پڕۆپاگەندەیـــەك 
ڕێـــی  لـــە  ئایدیۆلۆجیەتـــە  ســـەرچاوەكەی  كـــە 
هۆیەكانـــی میدیـــای جەمـــاوەردا، بـــە شـــێوەیەك 
كـــە تۆتالیتاریـــزم پشـــت بـــە پاڵپشـــتیی جەمـــاوەر 
دەبەســـتێت، ئـــەو هەمـــوو ئەوانـــە تێـــك دەشـــكێنێت 
ـــە ڕێـــی تیـــرۆرەوە  كـــە ڕێـــی لـــێ دەگـــرن، ئەویـــش ل
ــەرلەنوێ و  ــەوەی سـ ــە بنیاتدنانـ ــت دەكات بـ و دەسـ

تـــەواوی كۆمەڵگـــە. 
كـــە  هەیـــە  بـــەوە  پێویســـتی  ئامانجـــەش  ئـــەم 
حكومـــەت بـــە تـــەواوی لـــە ڕێـــی یـــەك حزبـــەوە 
دەســـەاڵتی هەبێـــت و قوربانییەكـــی زۆری مرۆییـــش 
بدرێـــت، هـــاوكات نەهێشـــتنی ئازادیـــی هەڵبـــژاردن 
و تاكـــڕەوی، بـــە سیاســـەتكردنی بـــواری تایبـــەت، 

لەوانـــەش بـــواری خێـــزان، هەروەهـــا نكۆڵیكـــردن 
لـــە هـــەر بیرۆكەیـــەك ســـەبارەت بـــە جیهانیبوونـــی 
جیاوازەكانـــی  ناوچـــە  لـــە  مـــرۆڤ.  مافەكانـــی 
جیهانـــدا كـــە ئازادیـــی سیاســـی و كۆمەڵگە كراوەكان 
بـــە كردەیـــی نەناســـراون، یـــان تاقـــی نەكراونەتـــەوە، 
ســـەرنجی ئـــەوە دراوە كـــە شـــێوازەكانی تۆتالیتاریـــزم 
ڕاكێشـــانێكی بەردەوامـــی دەســـتەبژێری لۆكاڵـــی 
و فەرماندەكانـــی جەنـــگ و یاخیبـــووان پەیـــڕەو 
دەكـــەن. دیـــاردە ناســـراوەكانیش وەك: شـــۆردنەوەی 
مێشـــك، كێڵگەكانـــی كوشـــتن، پاكتـــاوی ئیتنـــی، 
گـــۆڕە بەكۆمەڵـــەكان، جینۆســـاید، كـــە گوزارشـــت 

ئارندت لە كتێبەكەیدا جەخت 
لەوە دەكاتەوە كە ئەوەی 

گرنگە خۆبەدەستەوەدان بۆ 
نائومێدی نییە لە ڕابردوودا، 
یان هیوایەكی یوتۆپیایی لە 

ئایندەدا، بەاڵم مانەوەی تەواوە 
لە ئێستادا
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لـــە ملیۆنـــان قوربانـــی دەكـــەن، ئـــەو قوربانییانـــەی 
دەرئەنجامـــی كۆمەڵێكـــی هەمەچەشـــنی هـــۆز و 
نەتـــەوە و ئیتـــن و ئاییـــن و بارودۆخـــی ئابووریـــن.
ــتە  ــە پێویسـ ــەو كاتـ ــە ئـ ــەم دیاردەیـ ــتن لـ تێگەیشـ
ـــە  ـــەك ل ـــت، ن ـــزم دەدرێ ـــەر تۆتالیتاری ـــم لەس ـــە حوك ك
میانـــی پۆلێنكردنـــی تۆتالیتاریـــزم لـــە چوارچێـــوەی 
ـــان سیاســـەتی  ـــان یاســـا، ی توێژگەلێكـــی ڕەوشـــت، ی
نەریتـــی، بـــەاڵم لـــە میانـــی ددانپێدانـــان بـــەوەی 
كـــە شـــتێك نییـــە پێشـــتر هەبووبێـــت، قێزەوەنـــە و 
پێویســـتە بەرهەڵســـتی بكرێـــت. پرۆســـەكانی مێـــژوو 
بوونـــە  بەڵكـــو  نەبـــوون،  تۆتالیتاریـــزم  هـــۆكاری 
هـــۆی ئـــەوەی كـــە بێتـــە ئـــاراوە، بۆیـــە دووبـــارە 
بارگرانیـــی  دەبنـــە  و  دەبـــن  كەڵەكـــە  و  دەبنـــەوە 
لەســـەر ئـــەم ســـەردەمەمان. عەقڵـــی مرۆڤیـــش لـــە 
ــەوە  ــەر ئـ ــووڕێتەوە، لەبـ ــدا دەسـ ــەی تەمومژاویـ بازنـ
ـــەوە دەكاتـــەوە كـــە  ـــدا جەخـــت ل ـــە كتێبەكەی ئارنـــدت ل
ــدی  ئـــەوەی گرنگـــە خۆبەدەســـتەوەدان بـــۆ نائومێـ
ــان هیوایەكـــی یوتۆپیایـــی  ــردوودا، یـ ــە ڕابـ ــە لـ نییـ
ـــە ئێســـتادا،  ـــەواوە ل ـــەوەی ت ـــەاڵم مان ـــدەدا، ب ـــە ئاین ل
ئـــەم  قەیرانـــی  تۆتالیتاریـــزم  دەڵێـــت:  هـــاوكات 
ســـەردەمەمانە بـــە قـــەدەر، ئـــەوەی كـــە نەهێشـــتنی 
نیســـبەت  بـــە  گۆڕانـــكاری  خاڵێكـــی  دەبێتـــە 
جیهانـــی ئەمـــڕۆ. ئەمـــەش بـــە تـــەواوی دەرفەتێكـــی 
تازەمـــان پـــێ دەدات بـــۆ وەدیهێنانـــی جیهانێكـــی 
ـــی  ـــە )ژیان ـــدت ب ـــەی كـــە ئارن ـــەو جیهان ـــەش، ئ هاوب
ـــاو  ـــی گونج ـــردووە، جێگەیەك ـــاوی ب ـــی( ن مرۆڤایەت

ــەكان. ــوو مرۆڤـ ــتەجێبوونی هەمـ ــۆ نیشـ بـ
پێـــش هەمـــوو شـــتێكیش پێویســـتە حوكـــم لـــە 
لـــە  ئارندتـــەوە  لەالیـــەن  تۆتالیتاریـــزم  ســـەردانی 
پێناســـەكەی جیـــا بكرێتـــەوە كـــە پێناســـەیەكی بـــە 
ــتەمكاری.  ــی سـ ـــێوەیەكی قێزەوەنـ ــە وەك ش كۆمەڵـ
ســـتەمكاری شـــێوەیەك لـــە شـــێوەكانی حوكمڕانیـــی 
یۆنانـــی كـــۆن، لـــەم جیهانـــە ســـتەمكارەدا ســـتەمكار، 
ـــك.  ـــە خەڵ ـــەاڵم دوور ل ـــە، ب ـــی هەی ـــان زۆردار بوون ی
ــی  ــان پێكەوەیـ ــی، یـ ــی پەیوەندیـ ــۆی نەبوونـ ــە هـ بـ
یاســـایی لـــە نێـــوان گـــەل و ســـتەمكاراندا، هـــەر 
كارێكـــی ســـتەمكاران دەربكەوێـــت، وەك پرەنســـیپێكی 
كاریگـــەری ترســـی ئاڵوگـــۆڕە. ترســـی ســـتەمكاران 
ــان  ــتەمكاران، یـ ــە سـ ــك لـ ــی خەڵـ ــك، ترسـ ــە خەڵـ لـ
بـــە پێـــی لێكدانـــەوەی ئارنـــدت )بـــێ هیواییـــان 
لـــە مەحـــاڵ( وەك پێكـــەوە كاركـــردن، ئەمـــە ئـــەو 
هەســـتەیە كـــە پێـــی وایـــە ســـتەمكاری شـــێوەیەكی 

ـــەم  ـــز بەره ـــە، هێ ـــوودی حوكمڕانیی ـــێ س ـــاودژ و ب ه
ناهێنێـــت، بەڵكـــو بـــێ توانایـــی، دواجـــار بەپێـــی 
ـــی  ـــە هێزەكان قســـەی )مۆنتســـكیۆ( كـــە تێبینییـــە ب
ــەرنجی ئارنـــدت بـــۆ  ــە سـ ــەوەی كـ ــە هـــۆی ئـ بوونـ

ئـــەم شـــتانە ڕابكێشـــێت.
ســـتەمكاری شـــێوەیەكە لـــە شـــێوەكانی حكومـــەت 
پاشانشـــینە  یـــان  كۆمـــار،  پێچەوانـــەی  )بـــە 
تـــۆوی  دەخواتـــەوە،  خـــۆی  دەســـتوورییەكان( 
وێرانـــكاری لـــە نێـــو خـــودی خۆیـــدا دەچێنێـــت، 
بۆیـــە بێتوانایـــی بنەڕەتیـــی هـــەر دەوڵەتێـــك كـــە 
هەرچەنـــد  بـــكات،  حوكمڕانیـــی  ســـتەمكارێك 
ـــە  ـــە چاوپۆشـــی ل گڵپـــەدار و ســـەرنجڕاكێش بێـــت، ب
دڵڕەقـــی و مەینەتـــی كـــە ڕووبـــەڕووی گەلەكـــەی 
مەترســـییەكی  هیـــچ  كـــە  دەبینیـــن  دەكاتـــەوە، 

وێرانـــكاری بـــۆ ســـەر جیهـــان نابێـــت.     
پەرەســـەندنی  قۆناغەكانـــی  دڵنیاییـــەوە  بـــە 
شۆڕشـــگێڕی  تۆتالیتارییەكانـــی  بزووتنـــەوە 
پێشـــوەختە، لـــە هـــەر كاتێـــك و لـــە هـــەر شـــوێنێك كـــە 
ئـــەم بزووتنەوانەیـــان تێـــدا دەربكەوێـــت، ڕێوشـــوێنی 
ــن،  ــەكار دەهێنـ ــژی بـ ــز و توندوتیـ ــتەمكاریی هێـ سـ
بـــەاڵم سرووشـــتەكەی جیـــاوازە لەگـــەڵ سرووشـــتی 
ـــی  ـــۆ كاولكردن ـــەو هەڕەشـــە زۆرەی ب ســـتەمكاری ل
جیهـــان بـــەكاری دەهێنـــن. مادامەكـــی هەندێـــك 
ــەوەش  ــە، بـ ــەیە هەیـ ــەم هەڕەشـ ــە ئـ ــوو كـ ــان وابـ پێیـ
لێـــك درایـــەوە كـــە سیاســـەتێكی گشـــتیی هەمـــوو 
قۆناغەكانـــی ژیانـــە. ئارنـــدت ئەمـــەی بـــەم شـــێوەیە 
بـــە تـــەواوی  بینـــی، ئـــەم كارەش زۆر گرنگـــە، 
لـــە  دیاردەیەكـــە  ئەمـــەوە:  پێچەوانـــەوەی  بـــە  و 
.Entpolitisierung تـــەواوە  نابەسیاســـەتكردنێكی 

لـــە تۆتالیتاریزمـــدا قســـە لەســـەر دابەشـــبوونی 
ڕیشـــەیی كۆمەڵگـــە دەكرێـــت كـــە بـــە تـــەواوی 
ـــدت  ـــاوازە، ئارن لەگـــەڵ گۆشـــەگیریی سیاســـیدا جی
بیابانـــی  كـــە  كـــردووە،  وەســـف  بـــەوە  ئەمـــەی 
سیاســـیی ســـتەمكارییە، ئـــەم دۆخـــە تەنیـــا كاری 
ئـــازاد ناســـڕێتەوە، كـــە بـــە تـــەواوی سیاســـییە، بـــەاڵم 
توخمێكـــی كارا لەنـــاو دەبـــات، واتـــا دەســـتكردن 
-مـــن  تاكەكەســـی:  خۆڕســـكیی  چاالكـــی،  بـــە 
بیـــر دەكەمـــەوە، مـــن خواســـتم هەیـــە، یـــان مـــن 
ئەركێكـــی داهێنانـــم هەیـــە- كـــە پارێـــزگاری لـــە 
جیهانـــی مرۆڤایەتـــی دەكات و نوێـــی دەكاتـــەوە 
كـــە بـــە هـــۆی تۆتالیتاریزمـــەوە نغـــرۆ ببـــوون كـــە 
هەمـــوو شـــتێك وێـــران دەكات و بـــە سیاســـی دەكات.

ستەمكاری شێوەیەكە لە 
شێوەكانی حكومەت )بە 
پێچەوانەی كۆمار، یان 
پاشانشینە دەستوورییەكان( 
خۆی دەخواتەوە، تۆوی 
وێرانكاری لە نێو خودی خۆیدا 
دەچێنێت، بۆیە بێتوانایی 
بنەڕەتیی هەر دەوڵەتێك 
كە ستەمكارێك حوكمڕانیی 
بكات، هەرچەند گڵپەدار و 
سەرنجڕاكێش بێت، بە چاوپۆشی 
لە دڵڕەقی و مەینەتی كە 
ڕووبەڕووی گەلەكەی دەكاتەوە، 
دەبینین كە هیچ مەترسییەكی 
وێرانكاری بۆ سەر جیهان نابێت

ئازادیی سەرتاسەریی كۆمەڵگە، 
تایبەت، یان گشتی، تەنیا 
وەهمێكە، بەم شێوەیە نابێتە 
سەرچاوەی ترس ئەگەر خودی 
ستەمكاری سەرهەڵبدات، نەك 
وەك سۆزدارێك بەڵكو وەك 
پرەنسیپێكی كاری زۆرداران و 
كارنەكردنی خەڵك. لە كاتێكدا 
ستەمكاری كە دەبێتە هۆی 
ئەوەی حوكمڕان و حوكمكراوان 
دژی یەك بەكاربهێنرێت، لە 
كۆتاییدا بێ توانا دەبێت
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لەبـــەر ئـــەوە ئازادیـــی سەرتاســـەریی كۆمەڵگـــە، 
بـــەم  وەهمێكـــە،  تەنیـــا  یـــان گشـــتی،  تایبـــەت، 
شـــێوەیە نابێتـــە ســـەرچاوەی تـــرس ئەگـــەر خـــودی 
ــۆزدارێك  ــەك وەك سـ ــەرهەڵبدات، نـ ــتەمكاری سـ سـ
و  زۆرداران  كاری  پرەنســـیپێكی  وەك  بەڵكـــو 
ـــە كاتێكـــدا ســـتەمكاری كـــە  ـــك. ل ـــی خەڵ كارنەكردن
دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی حوكمـــڕان و حوكمكـــراوان 
ـــا  ـــێ توان ـــدا ب ـــە كۆتایی ـــت، ل ـــەك بەكاربهێنرێ دژی ی
دەبێـــت. تۆتالیتاریـــزم هێزێكـــی زۆر بەرهـــەم دێنێـــت، 
جۆرێكـــی تـــازەی هێـــز كـــە نـــەك تەنیـــا هێـــزی 
زۆرەملێیـــی تێدەپەڕێنێـــت، بەڵكـــو تـــا ڕاددەیـــەك 

لەگەڵیـــدا جیـــاوازە. 
مەرجـــە  تۆتالیتاریـــزم  دینامیكیەتـــی 
بنەڕەتییەكانـــی بوونـــی مـــرۆڤ ڕەت دەكاتـــەوە، 
)تیـــرۆری  ئایدیۆلۆجـــی  پێویســـتیی  نـــاوی 
ـــی  ـــەن و ونبوون ـــە دیم ـــووكایەتی ب ـــەری( س سەرتاس
ڕوح و تاكـــەكان دەكات، ســـووكایەتی بـــە جیهـــان 
دەكات لـــەو مەســـەلەیەدا كـــە تەنیـــا ژمارەیەكـــی 
و  دەبـــن  بەشـــدار  بـــەردەوام  تاكانـــە  لـــەو  زۆر 
بەشـــداری پـــێ دەكرێـــن، ســـووكایەتی بـــە خـــاك 
دەكات كـــە نیشـــتمانی سرووشـــتییانە، هاودژیـــی 
كـــە  بـــەوەی  تـــەواو  بـــاوەڕی  نێـــوان  لـــە  قـــووڵ 
خراپـــەكاری  نیشـــانەیەكی  هەمـــوو  بنبڕكردنـــی 
و  لەخۆڕایـــی  هەمـــوو  و  مـــرۆڤ  ئازادیـــی  و 
ـــوان  ـــە نێ ـــا ل ـــتێكی پێویســـتە، هەروەه ـــەرەتایەك ش س
ــە  ــەوە كـ ــەوە دەكاتـ ــت لـ ــە جەخـ ــتییەی كـ ــەو ڕاسـ ئـ
ـــە  ـــدا شـــتێكی تازەی ـــە خۆی ئەگـــەری ئەمـــە خـــۆی ل
ـــە  ـــاوە، ئەم ـــان هێن ـــۆ جیهانی ـــەكان ب ـــودی مرۆڤ و خ
ـــدت  ـــە ئارن ـــوو ك ـــتە ب ـــەو ش ـــی ئ ـــەر و ناوەڕۆك جەوه

هەوڵـــی داوە كـــە تێـــی بـــگات.  
سرووشـــتی  ئارنـــدت،  گوتـــەی  بـــە  هـــەر 
تۆتالیتاریـــزم بریتییـــە لـــە تێكەڵەیـــەك لـــە جەوهـــەری 
تیـــرۆر و پرەنســـیپی لۆژیكـــی ئـــەم تیـــرۆرە، چونكـــە 
تیـــرۆری جەوهـــەری دەبێـــت سەرتاســـەری بێـــت، 
زیاتـــر لـــەوەی ببێتـــە ئامرازێـــك بـــۆ ســـەركوتكردنی 
ئۆپۆزســـیۆن، هەروەهـــا زیاتر لـــەوەی تۆڵەكەرەوەیەكی 
پەڕگیـــر، یـــان شـــێت بێـــت، تیـــرۆری سەرتاســـەری 
ــت،  ــە، دەگۆڕێـ ــتا ناعەقانییـ ــەی ئێسـ ــەو ڕێگایـ بـ
شـــوێنی دەگرێتـــەوە و ئـــەو ڕۆڵـــە دەبینێـــت كـــە یاســـا 
دانـــراوەكان و حكومتـــە دەســـتوورییەكان دەیگێـــڕن، 
بـــەاڵم ئەنجامەكـــە بریتـــی نییـــە لـــە بـــێ ســـەروبەری 
هەمـــووان  شـــەڕی  نـــەك  یاســـا،  دەرەوەی  لـــە  و 

نـــەك هەڵوەشـــاندنەوەی یاســـای  دژی هەمـــووان، 
ــۆن  ــەوەی چـ ــت: وەك ئـ ــدت دەڵێـ ــتەمكاری، ئارنـ سـ
زێدەڕۆییـــدا  نەبوونـــی  لـــە  یاســـاكان  حكومەتـــی 
دەبێـــت  بااڵدەســـت  تیـــرۆر  ئـــاواش  دەبـــن،  تـــەواو 
كاتێـــك كـــەس ڕێـــی پـــێ نەگرێـــت، بـــە تـــەواوی وەك 
ئـــەوەی یاســـا دانـــراوەكان لـــە حكومەتـــی دەســـتووریدا 
ــت  ــااڵكان وەربگێڕێـ ــەرز و بـ ــا بـ ــەوڵ دەدات، یاسـ هـ
و بەرجەســـتەیان بـــكات، بـــەم شـــێوەیەش تیـــرۆری 
تۆتالیتاری ســـوورە لەســـەر بەرجەســـتەكردنی یاســـای 
ـــەك  ـــە واقیعـــدا، ن ـــان سرووشـــت ل ـــژوو، ی ـــەی مێ جووڵ
ـــە  ـــیدا، بەڵكـــو ل ـــنوورداری سیاس ـــتەیەكی س ـــە دەس ل

ــدا.    ــوو مرۆڤایەتیـ ــو هەمـ نێـ
ـــە  ـــت، كەوات ـــا هاتبێ ـــە كۆت ـــزم ب ئەگـــەر تۆتالیتاری
ـــج،  ـــەواوی دەبێتـــە تاكـــە ئامان ـــە ت فرەیـــی مـــرۆڤ ب
یـــان  سرووشـــت،  جووڵـــەی  خێراكردنـــی  ئەویـــش 
مێـــژووە، ئـــەو كاتـــە جەوهـــەری تیـــرۆر بەســـە وەك 
پرەنســـیپێكی جووڵـــە، مادامەكـــی تۆتالیتاریـــزم لـــە 
جیهانێكـــی ناتۆتالیتاریزمـــدا هەیـــە، بۆیـــە پێویســـتی 
ـــە پرۆســـەی هێنانـــەدی ئەنجامـــی لۆژیكـــی، یـــان  ب
عەقڵـــی  ناچاركردنـــی  بـــۆ  هەیـــە  دیالیكتیكـــی 
ئاوێتەبـــوون  و  الســـاییكردنەوە  لەســـەر  مـــرۆڤ 
ــەرەوەی  ــە سـ ــژوو لـ ــت و مێـ ــی سرووشـ ــە هێزەكانـ لـ
ـــە لێكدانەوەیەكـــی دیكـــە، لۆژیكـــی  مرۆڤایەتیـــدا، ب
بیـــری ئایدیۆلۆجیـــا عەقـــڵ ناچـــار دەكات هـــەر 
ــەی  ــودی پرۆسـ ــۆن خـ ــەوە، وەك چـ ــت بجووڵێتـ دەبێـ
ئـــەم  دژی  دەجووڵێنـــەوە،  مێـــژوو  و  سرووشـــت 
بوەســـتێت، جگـــە  نییـــە  شـــتێك  جووڵەیـــە هیـــچ 
لـــە توانـــای بـــەرزی پیـــاو بـــە بایكۆتكردنـــی ئـــەو 
پرۆســـانە، ئەویـــش بـــە دەســـتپێكردنی شـــتی تـــازە، 
لەگـــەڵ ئەمەشـــدا گۆشـــەگیریی سیاســـی هەمیشـــە 
ــرۆڤ  ــەگیریی مـ ــەاڵم گۆشـ ــات، بـ ــەك دەخـ كار پـ
ئەوانـــەی لـــە ڕووی كۆمەاڵیەتییـــەوە ڕیشـــەكێش 
كـــراون، چونكـــە پێویســـت نیـــن، هـــاوكات هەســـتی 
ـــتكردن بـــە كۆمەڵگـــە  ـــت داوە، هەس ـــاغیان لەدەس س
بـــۆ  دەكات  پەلكێشـــیان  ئەمـــە  پێكەوەڕۆیـــی،  و 
لێكدانـــەوەی لۆژیكـــی بـــۆ هەمـــوو ئـــەو شـــتانەی 
ڕوویـــان داوە، یـــان ئێســـتا و لـــە هـــەر كاتێكـــدا كـــە 
ـــدا  ڕوو دەدەن، بەمـــەش جەمـــاوەری تەنیـــا لـــە جیهان
لـــە هـــەر بەرپرســـیاریەتییەك لەهەمبـــەر ڕێـــڕەوی 
ـــە  ـــە، ل ـــە ئەنقەســـت نیی ـــەوە ب جیهـــان دەبەخشـــرێت، ئ
ـــۆ ڕێكخســـتنی  ـــە ب ـــان، ئامادەی ـــی خۆی ترســـی ژیان
تۆتالیتارییانـــە، لـــە كۆتاییشـــدا بـــۆ دەســـەاڵتخوازی.

دینامیكیەتی تۆتالیتاریزم 
مەرجە بنەڕەتییەكانی بوونی 
مرۆڤ ڕەت دەكاتەوە، ناوی 

پێویستیی ئایدیۆلۆجی )تیرۆری 
سەرتاسەری( سووكایەتی 

بە دیمەن و ونبوونی ڕوح و 
تاكەكان دەكات، سووكایەتی بە 
جیهان دەكات لەو مەسەلەیەدا 

كە تەنیا ژمارەیەكی زۆر 
لەو تاكانە بەردەوام بەشدار 
دەبن و بەشداری پێ دەكرێن، 

سووكایەتی بە خاك دەكات كە 
نیشتمانی سرووشتییانە

ئەگەر تۆتالیتاریزم بە كۆتا 
هاتبێت، كەواتە فرەیی مرۆڤ 

بە تەواوی دەبێتە تاكە ئامانج، 
ئەویش خێراكردنی جووڵەی 
سرووشت، یان مێژووە، ئەو 
كاتە جەوهەری تیرۆر بەسە 

وەك پرەنسیپێكی جووڵە، 
مادامەكی تۆتالیتاریزم لە 
جیهانێكی ناتۆتالیتاریزمدا 

هەیە



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1343(  402022/11/28

ـی
سـ
ـــا
سیـ

پارێــزراوە سرووشــتییەكان ئــەو ناوچانەن كە ڕەهەندێكی 
و  یاســا  بەپێــی  و،  هەیــە  دیاریكراویــان  جوگرافیــی 
پەیڕەوێكــی دیاریكراویــش پارێزگارییــان لــێ دەكرێــت، 
ــتی. ــان سرووش ــی، ی ــەر زیانپێگەیاندنێكــی مرۆی ــە ه ل

ژینگەییـــەوە  ڕووی  لـــە  سرووشـــتییەكان  پارێـــزراوە 
لەوانـــە: هەیـــە،  زۆریـــان  گرنگیـــی 

یەكەم: پارێزگاریكردن لە سیستمی ژینگەیی.
دووەم: پاراستنی هەمەچەشنیی بایۆڵۆژی.
سێیەم: بەدیهێنانی هاوسەنگیی ژینگەیی.

لەناوچوونـــی  و  كەمبـــوون  لـــە  ڕێگرتـــن  چـــوارەم: 
زینـــدەوەران.

سرووشـــتییەكان  پارێـــزراوە  ئابووریشـــەوە  ڕووی  لـــە 
لەوانـــە: گرنگیـــی زۆریـــان هەیـــە، 
یەكەم: بۆ وەبەرهێنانی ژینگەیی.

دووەم: بـــۆ خســـتنە ســـەر كار و دۆزینـــەوەی هەلـــی 
كار.

دانیشـــتووانی  بـــۆ  دەرامـــەت  دابینكردنـــی  ســـێیەم: 
ناوچەكـــە.

چـــوارەم: ئەنجامدانـــی گەشـــتی تایبـــەت و توێژینـــەوەی 
زانستی.

پەیوەندییـــە  گەشـــەپێدانی  بـــۆ  پێنجـــەم: 
. ن كا تییـــە یە اڵ مە كۆ

ـــە ڕووی  ـــراوەكان ب ـــەوەی كۆمەڵگـــە داخ ـــەم: كران شەش
كەلتـــوورە جیاوازەكانـــدا.

حەوتـــەم: وەك میكانیزمێـــك بـــۆ گۆڕینـــی جـــۆری 
بیركردنـــەوە و ڕەفتـــاری بـــاش بەرانبـــەر بـــە ژینگـــە.

پاراســـتنیش،  و  مانـــەوە  بـــۆ  بەرگـــری  ڕووی  لـــە 
هەیـــە،  زۆریـــان  ســـوودی  سرووشـــتییەكان  پارێـــزراوە 

لەوانـــە:

ـــووری نیشـــتمانی  ـــو لیســـتی كەلەپ ـــە نێ ـــەم: چوون یەك
ـــی. و جیهان

ڕێكخـــراوە  و  یەكێتـــی  لـــە  تۆماركردنیـــان  دووەم: 
تایبەتمەنـــدەكان. نێودەوڵەتییـــە 

نێودەوڵەتیـــی  پشـــتگیریی  دابینكردنـــی  ســـێیەم: 
هەڕەشـــە  و  شـــەڕ  لـــە  ناوچەكـــە  پاراســـتنی  بـــۆ 

ســـەربازییەكان.
لـــە ڕووی ئـــاو و هەواشـــەوە، دەتوانرێـــت دۆســـێی 
گۆڕانكارییەكانـــی ئـــاو و هـــەوا بخرێتـــە نێـــو پالنەكانـــی 
بەڕێوەبردنـــی پارێـــزراوە سرووشـــتییەكان لەبـــەر ئـــەوەی 
پارێـــزراوە سرووشـــتییەكان ڕۆڵـــی زۆریـــان هەیـــە، لـــە:

یەكەم: كەمكردنەوەی بڕی گازە گەرمكارەكان.
لەگـــەڵ  دەوروبـــەر  گونجاندنـــی  دووەم: 

هـــەوادا. و  ئـــاو  گۆڕانكارییەكانـــی 
ســـێیەم: هێشـــتنەوەی زیندەجـــۆرەكان بـــۆ مانـــەوە لـــە 

نێـــو ســـنوورە پارێزراوەكـــەدا.
یەكێتیـــی  مەرجەكانـــی  بەجێهێنانـــی  چـــوارەم: 
نێودەوڵەتیـــی پاراســـتنی سرووشـــت )ئـــای یـــو ســـی 

ئێـــن(.
پارێـــزراوە  مرۆییەكانیشـــەوە،  توانـــا  ڕووی  لـــە 
ــی  ــی چاالكیـ ــۆ ئەنجامدانـ ــۆكارن بـ ــتییەكان هـ سرووشـ

وەك:
یەكـــەم: ڕاهێنانـــی كارمەنـــدان لـــە ناوخـــۆ و دەرەوە لـــە 

بـــواری ئیكـــۆ سیســـتەمدا.
دووەم: ڕووماڵكردنـــی جۆرەكانـــی باڵنـــدە و شـــیردەرەكان 

و خشـــۆك و وشـــكاوەكییەكان و جۆرەكانی ڕووەك.
سێیەم: ناسینی ژینگە جیاوازەكان.

كۆنگـــرە  و  ســـیمینار  لـــە  بەشـــداریكردن  چـــوارەم: 
زانســـتییەكاندا.
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لـــە  نامیلكـــە  و  كتێـــب  ئامادەكردنـــی  پێنجـــەم: 
پارێـــزراوە  تـــۆڕی  دیاركردنـــی  و  ناســـاندن  بـــارەی 

سرووشـــتییەكانەوە.
شەشـــەم: دروســـتكردنی كورتـــە فیلـــم لـــە بـــارەی 
پارێـــزراوە سرووشـــتییەكانی هەرێمـــی كوردســـتان و 

عێراقـــەوە.
حەوتـــەم: ئەنجامدانـــی دیـــدار و دیمانـــەی ڤیدیۆیـــی 

لـــە بـــارەی ناوچەكـــەوە.
هەشـــتەم: ڕێكخســـتنی گەشـــتی میدیایـــی بـــۆ 
سرووشـــتییەكان. پارێـــزراوە  ناوچەكانـــی  ناســـینی 

ــازدانی كـــۆڕ و ســـمیناری تایبـــەت بـــە  نۆیـــەم: سـ
ــی. ــەی مەدەنـ ــەت و كۆمەڵگـ ــی تایبـ ــی كەرتـ ڕۆڵـ

دەیـــەم: ئەنجامدانـــی پێشـــبڕكێ بـــۆ دیاركردنـــی 
باشـــترین دەستپێشـــخەری بۆ پارێزراوە سرووشـــتییەكان.
لـــە بـــارەی پارێـــزراوە سرووشـــتییەكان لـــە هەرێمـــی 
كوردستانیشـــەوە، لـــە ڕوانگـــەی ئـــەوەی كـــە بایەخـــدان 
زینـــدەوەران  هەمەجۆریـــی  و  بایۆدایڤێرســـیتی  بـــە 
ــە خاڵـــی دووەم  ــراق و لـ ــتووری عێـ ــە دەسـ ــێكە لـ بەشـ
ـــەت پاراســـتنی  ـــە »دەوڵ ـــووە ك ـــە مـــاددەی 33دا هات ل
ژینگـــە و هەمەجۆریـــی زینـــدەوەران لەئەســـتۆ دەگرێـــت 
ــەی  ــتەی ژینگـ ــێ دەكات«. دەسـ ــان لـ و پارێزگارییـ

هەرێمـــی كوردســـتان ئـــەم هەنگاوانـــەی نـــاوە:
ــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی  ــەم: كابینـ یەكـ
كوردســـتان بـــۆ یەكـــەم جـــار پەیـــڕەوی ژمـــارە 9ی 
ــەوە.  ــواری جێبەجێكردنـ ــتە بـ ــاڵی 2011 ی خسـ لەسـ
دووەم: ڕێـــزدار ســـەرۆكی ئەنجومەنـــی وەزیـــران لـــە 
مانگـــی ئەیلوولـــی ســـاڵی 2021 ســـەرۆكی دەســـتەی 
ژینگـــەی وەك ســـەرۆكی لێژنـــەی بـــااڵی پارێـــزراوە 

ـــرد. ـــاری ك ـــتییەكان دی سرووش

ســـێیەم: بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە ســـەرۆكی لێژنـــەی بـــااڵی 
پارێـــزراوە سرووشـــتییەكان یەكـــەم كۆبوونـــەوەی لەگـــەڵ 
ئەندامانـــی لێژنـــەی بـــااڵ ئەنجـــام دا، كـــە ئەوانیـــش 
بریتـــی بـــوون لـــە هـــەر یەكـــە لـــە بەڕێوەبەرێكـــی 
گشـــتی لـــە وەزارەتـــی ناوخـــۆ، بەڕێوەبـــەری گشـــتی 
ــە  ــتی لـ ــەری گشـ ــتوكاڵ، بەڕێوەبـ ــە وەزارەتـــی كشـ لـ
ــتەی  ــەری دەسـ ــووری، نوێنـ ــی و ئابـ ــی دارایـ وەزارەتـ
ژینگـــە، ڕاوێـــژكاری زانســـتی لـــە ســـەرۆكایەتیی 

هەرێمـــی كوردســـتان.
ـــەی  ـــەش لێژن ـــااڵ، ش ـــەی ب ـــەرۆكی لێژن چـــوارەم: س
فەرعـــی پێـــك هێنـــا لـــە ســـنووری هـــەر یـــەك لـــە 
هەولێـــر، ســـلێمانی، دهـــۆك، هەڵەبجـــە، گەرمیـــان و 

ڕاپەڕیـــن بـــۆ ئـــەم كارە.
پێنجـــەم: لـــە ئێســـتا لـــە قۆناغـــی پێكهێنانـــی تیمـــی 
پارێزراوەیەكـــی  چەنـــد  ئیدارەدانـــی  بـــۆ  تایبەتیـــن 
ســـەكران،  هەڵگـــورد  بـــارزان،  وەك:  سرووشـــتیی 

زورگـــەزراو. پیرەمەگـــروون،  قـــەرەداغ، 
لــە  یــەك  هــەر  لــە  فەرعــی  لێژنــەی  شەشــەم: 
پارێزگاكانــی هەولێــر، ســلێمانی، دهــۆك، هەڵەبجــە 
ئیــدارە ســەربەخۆكانی گەرمیــان، ڕاپەڕیــن خەریكــی 
پێویســتە  كــە  ناوچانــەن،  ئــەو  دەستنیشــانكردنی 
لــە ئاینــدەدا بكرێنــە پارێــزراوەی سرووشــتی و، بــە 
ــااڵش  ــەی ب ــااڵ، لێژن ــەی ب ــۆ لێژن ــرن ب لیســتێك دەینێ
دەیداتــە ئەنجومەنــی وەزیرانــی هەرێمــی كوردســتان 
بــۆ ڕەزامەندیــدان لەســەریان، پاشــان دەســتەی ژینگــە 
بــە هەماهەنگــی لەگــەڵ وەزارەتــی ژینگــەی عێــراق 
كار دەكات بــۆ بەدەســتهێنانی ڕەزامەندیــی یەكێتیــی 
نێودەوڵەتیــی پاراســتنی سرووشــت )ئــای یــو ســی 

ــن(.  ئێ
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پێویستە هاوواڵتیان ژمارەی 
پەیوەندی و تەلەفۆنەكانی ئێمە 
بزانن كە هێڵی گەرمی بەرگریی 
شارستانی )115(یە و ئێمە ژمارە 
)125(ین و ئەم ژمارەیەش زیاد 
كراوە

پێویستە سیستەمی شۆڤاز لەالیەن 
كۆمپانیا و كەسانی شارەزا و 
مۆڵەتپێدراو و بەپێی مەرجی 

سەالمەتی دابنرێت

سەركەوت كارەش
وتەبێژی بەرگریی شارستانیی پارێزگای هەولێر بۆ گواڵن:

ڕووداوە دڵتەزێنەكانـــی ئـــەم دواییـــەی پەیوەســـت بـــە غـــازەوە كـــە لـــە مـــااڵن و شـــوێنەكانی كاركردنـــدا 
ــەوە و  ـــە كاردانـ ـــە ئەم ــە، ك ــەوە هەیـ ـــددی و پێداچوونـ ــتەی ج ــە هەڵوەسـ ــتیان بـ ـــن، پێویسـ ـــەكار دەهێنرێ ب
وەاڵمدانـــەوەی حكومـــەت بـــووە لـــەم ڕووەوە. بـــۆ قســـەكردن لەســـەر ئـــەم پرســـە گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ 
موقەدەمـــی پۆلیـــس ســـەركەوت كارەش وتەبێـــژی بەرگـــری شارســـتانی پارێـــزگای هەولێـــر ئەنجـــام دا. 

تـــا  خێـــراوە  فریاكەوتنـــی  ڕووی  لـــە  ئایـــا   *
ــتانی  ــی بەرگریـــی شارسـ ــە بەڕێوەبەرایەتـ ــد لـ چەنـ
وەرزی  لـــە  تایبەتـــی  بـــە  هەیـــە،  ئامادەكاریتـــان 
ـــا  ـــەوەی زۆب ـــییەكانی ئاگركەوتن ـــە مەترس ـــتان ك زس

و شـــۆرتی كارەبـــا هەیـــە؟
پارێـــزگای  جوگرافیـــای  ســـنووری  وەكـــو   -
هەولێـــر بـــۆ فریاكەوتنـــی خێـــرا و بـــە دەنگەوەهاتنـــی 
هاوواڵتیـــان لـــە هـــەر ڕووداوێكـــدا لـــە ســـەنتەری شـــار 
هەشـــت بنكـــەی بەرگریـــی شارســـتانی و هۆبەیەكـــی 
ڕزگاركـــردن هەیـــە و لـــە دەوروبـــەری شـــاری هەولێـــر 
و قـــەزاو ناحیەكانیـــش هەشـــت بنكـــەی دیكـــەی 
بەرگریـــی شارســـتانی هەیـــە و ئێســـتا ســـێ بنكـــەی 
ـــد  ـــی )ســـەری بڵن ـــە بنكەكان ـــووە ك ـــاد ب دیكـــەش زی
و پیرمـــام و كۆڕێ(ــــن. بێگومـــان هەمـــوو بنكـــەكان 
بـــە  24كاتژمێـــر  ڕزگاركردنیـــش  هۆبەكـــەی  و 
ــە  ــەفتێك لـ ــەر شـ ــەن و هـ ــەفت كار دەكـ ــێوەی شـ شـ
حاڵەتێكـــدا لـــە ئامادەباشـــیدان و كەلوپـــەل و ئامێـــری 
پێداویســـتییەكانیان لەبەردەســـتە بـــۆ هـــەر ڕووداو و 

پێشـــهاتێك كـــە ژووری 115ی ئێمـــەی لـــێ ئـــاگادار 
بكرێتـــەوە، بـــە ماوەیەكـــی زۆر كـــەم و پێوانەیـــی 
دەگەینـــە شـــوێنی ڕووداوەكـــە. هەروەهـــا هەمـــوو 
وەرزەكانـــی ســـاڵ الی ئێمـــە تایبەتمەندیـــی خـــۆی 
هەیـــە، بەتایبەتـــی وەرزی هاویـــن و زســـتان، چونكـــە 
ـــووش و پـــەاڵش  ـــر ئاگـــری پ ـــن زیات ـــە وەرزی هاوی ل
ـــە زســـتانیش ئاگركەوتنـــەوەی  ـــودان زۆرە و ل و دەغڵ

مـــااڵن و كـــۆگا و شـــوێنە گشـــتییەكان زیاتـــرە.  
و  ڕێنمایـــی  بـــە  گرنگیتـــان  چەنـــد  تـــا   *
لـــە  هاوواڵتیـــان  ئـــەوەی  بـــۆ  داوە،  هۆشـــیاری 

بـــن؟ ئـــاگادار  ڕێنماییـــەكان 
كار  ئاراســـتە  دوو  بـــە  ئێمـــە  ڕاســـتیدا  لـــە   -
خـــودی  بـــە  پەیوەســـتە  یەكێكیـــان  دەكەیـــن، 
ــیاریی تـــەواوی  ــی كـــە ڕێنمایـــی و هۆشـ هاوواڵتـ
هەبێـــت.  كاركردنـــی  شـــوێنی  و  ماڵەكـــەی  لـــە 
بـــۆ نموونـــە پێویســـتە لـــە ماڵەكـــەی ئـــەو ئامێـــر 
خەوتنـــدا  لەكاتـــی  زیـــادن  كـــە  گڵۆپانـــەی  و 
بیانكوژێنێتـــەوە، دەبێـــت لـــە چۆنیەتـــی بەكارهێنانـــی 
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هـــۆكاری خۆگەرمكردنـــەوە، چ كارەبـــا بێـــت، چ 
غـــاز و نـــەوت بێـــت، هۆشـــیاریی تـــەواوی هەبێـــت و 
ئەگـــەر هاوواڵتـــی هۆشـــیاری لەســـەر ئـــەو ئامێـــر 
ســـاردكەرەوە  و  گەرمكردنـــەوە  سیســـتەمانەی  و 
نەبێـــت، لەهـــەر هەڵەیەكـــدا كارەســـات ڕوودەدات، 
ئامێرێكـــی  پێویســـتە  ماڵێـــك  هەمـــوو  هـــاوكات 
 )CO2( جـــۆری  لـــە  دەســـتی  ئاگركوژێنـــەوەی 
یـــان )پـــاودەر(ی هەبێـــت، ئەگەرچـــی بەداخـــەوە 
ئاگركوژێنەوەیـــان  ئامێـــری  مـــااڵن  لـــە95%ی 
نییـــە و بەشـــێكیش لـــە ئۆتۆمبێلەكانیـــش ئامێـــری 
ئاگركوژێنەوەیـــان نییـــە، كـــە ئەمـــەش جگـــە لـــەوەی 
ســـەرپێچی یاســـا و ڕێنماییەكانـــە و هۆكارێكیشـــە 
لەكاتـــی ڕوودانـــی هـــەر شـــۆڕتێكی كارەبـــا لـــە 
هەروەهـــا  دەســـووتێت.  ئـــەوا  ئۆتۆمبێلەكـــەی 
ئاراســـتەی دووەمیش بۆ ڕێنمایی و هۆشـــیارییەكان 
ئەوەیـــە ئێمـــە وەك بەرگریـــی شارســـتانی هەمـــوو 
ڕێنمایـــی و هۆشـــیارییەكان لـــە میدیـــاكان بـــاو 
دەكەینـــەوە و پرۆشـــۆر و تابلـــۆی ڕێنماییـــەكان بـــە 
ـــان  ـــاوكات پێویســـتە هاوواڵتی ـــن. ه چـــاپ دەگەیەنی
ژمـــارەی پەیوەنـــدی و تەلەفۆنەكانـــی ئێمـــە بزانـــن 
كـــە هێڵـــی گەرمـــی بەرگریـــی شارســـتانی )115(
ــارە )125(یـــن و ئـــەم ژمارەیـــەش  یـــە و ئێمـــە ژمـ

ــراوە.    ــاد كـ زیـ
توانایـــی  و  كادیـــر  پێویســـت  بەپێـــی  ئایـــا   *
مرۆییتـــان لـــە بەردەســـتە بـــۆ بەرنگاربوونـــەوەی هـــەر 
مەترســـییەك كـــە ڕووبـــدات؟ هەروەهـــا ئایـــا لەگـــەڵ 
دامـــودەزگا حكوومییـــەكان بەتایبـــەت وەزارەتـــەكان 

ــان هەیـــە؟ هەماهەنگیـ
ڕێـــژەی  و  بـــكات  گەشـــە  شـــار  چەنـــد   -
ــە و  ــڕۆژە و باڵەخانـ ــت و پـ ــر بێـ ــتووانی زیاتـ دانیشـ
ناوچـــەی پیشەســـازی زیاتـــر بێـــت، ئـــەوا بـــە هەمـــان 
ـــی  ـــش لەگەڵ ـــت كارە خزمەتگوزارییەكانی ـــێوە دەبێ ش
ـــی  ـــەت بەرگری ـــكات، بەتایب ـــە ب ـــت و گەش ـــر بێ زیات
شارســـتانی و پۆلیـــس و ئۆتۆمبێلـــی فریكەوتـــن و 
كەرتـــی تەندروســـتی، چونكـــە ئـــەو الیەنانـــە ڕۆژانـــە 
پەیوەندیـــی ڕاســـتەوخۆیان بـــە ژیانـــی هاوواڵتیانـــەوە 
هەیـــە و چەنـــد شـــار گەشـــە بـــكات ئـــەوە شـــارەكە 
پێویســـتی بـــە كارمەنـــد و ئامێـــری و بنكـــەی زیاتـــر 
دەبێـــت، هەرچەنـــدە ئێمـــە فەرمانگەیەكـــی ســـەر 
بـــە وەزارەتـــی ناوخۆیـــن، بـــەاڵم پەیوەندیـــی بـــاش 
و توندوتۆڵمـــان لەگـــەڵ هەمـــوو دامودەزگاكانـــی 

دیكـــەی حكومـــەت هەیـــە. 
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ـــد  ـــا چەن ـــەكان ت ـــا دامـــودەزگاكان و وەزارەت * ئای
ـــدن؟ ـــی شارســـتانی پابەن ـــی بەرگری ـــە ڕێنماییەكان ب

ـــە ڕووی مـــەرج و  ـــەكان ل - دامـــودەزگا و وەزارەت
ڕێنماییەكانـــی بەرگریـــی شارســـتانی پابەندبوونـــی 
بەردەوامیـــان هەیـــە و هـــاوكار و هەماهەنگـــن، بـــە 
تایبـــەت بەبـــێ ئـــەو دامودەزگایانـــەی وەك هاتوچـــۆ 
و پۆلیـــس و ئاســـایش و شـــارەوانی و ئـــاو و ئـــاوەڕۆ 
و ...تـــاد، ئێمـــە ناتوانیـــن كارەكان بـــە باشـــی ئەنجـــام 
بدەیـــن، هەروەهـــا بـــە هـــۆی ئـــەو یـــەك تیمییـــەی لـــە 
ــەوە لـــە زۆربـــەی ڕووداوەكانـــی  ــە، ئـ ــان هەیـ نێوانمـ
ـــا ئاســـتێكی  ـــراوە ت ـــان الفـــاودا توان ئاگركەوتنـــەوە، ی

ـــن.  ـــی بارودۆخەكـــە بكەی ـــاش كۆنتڕۆڵ ب
* ئایـــا مەرجەكانـــی ســـەالمەتی و چۆنیەتیـــی 
ــۆن  ــە و چـ ــۆڤاز چییـ ــتەمی شـ بەكارهێنانـــی سیسـ
دەتوانرێـــت ئـــەو سیســـتەمە بـــە بـــێ كێشـــە دابنرێـــت؟  
جـــی(  پـــی  )ئێـــل  غـــازی  سیســـتەمی    -
ڕێنمایـــی ژمـــارە )1(ی ســـاڵی )2020(ی هەیـــە 
كـــە لـــە )16( مـــاددە پێكهاتـــووە و هەمـــوو مـــەرج 
ــدا هاوواڵتـــی  ــە كاتێكـ ــە، لـ و ڕێنماییەكانـــی تێدایـ
بیەوێـــت سیســـتەمی غـــاز دابنێـــت، چ شـــوێنەكە 
ـــەو  ـــی ئ ـــت بەپێ ـــت، دەبێ ـــان مـــاڵ بێ ـــت، ی گشـــتی بێ
ــە  ــە كـ ــە لەوەدایـ ــەاڵم گرفتەكـ ــت، بـ ــە بێـ ڕێنماییانـ
خەڵكانێـــك هەڵدەســـتن بـــە دانانـــی ئـــەو سیســـتەمە كـــە 
كار و پســـپۆڕیی ئـــەوان نییـــە و شـــارەزایی تەواویـــان 
ــن،  ــە و مۆڵەتپێدراویـــش نیـ ــتەمەكەدا نییـ ــە سیسـ لـ
هـــەر بۆیـــەش زۆربـــەی ئـــەو سیســـتەمەی شـــۆڤازەی 
كـــە لـــە مـــااڵن دادەنرێـــت، مەترســـیدارە، چونكـــە بـــە 
بـــێ ئـــەوەی ئێمـــە ئـــاگادار بكرێینـــەوە، سیســـتەمەكە 
دادەنرێـــت، واتـــە خـــاوەن ماڵەكـــە دەچێـــت ئۆســـتایەك 
دەبـــات، بـــە بـــێ ئـــەوەی پـــرس و مۆڵەتـــی لـــە ئێمـــە 
ــتەمەكە  ــە سیسـ ــتایەش كـ ــەو ئۆسـ ــت، ئـ وەر گرتبێـ
دادەنێـــت، لەالیـــەن دەزگای پەیوەندیـــدار مۆڵەتپێـــدراو 
نییـــە، بـــەاڵم هەمـــوو شـــوێنە گشـــتییەكان كـــە 
دەیانەوێـــت سیســـتەمی شـــۆڤاز دابنێـــن، مۆڵەتیـــان لـــە 
حكومـــەت وەرگرتـــووە. واتـــە دەبێـــت ســـەردانی ئێمـــە 
بكـــەن و ئێمـــەش لێژنـــەی پشـــكنینی هونەریمـــان 
ــكنین  ــوێنە دەكات و پشـ ــەو شـ ــەردانی ئـ ــە، سـ هەیـ
دانانـــی  چۆنیەتـــی  و  تانكییەكـــە  شـــوێنی  بـــۆ 
سیســـتەمی شـــۆڤازەكە دەكرێـــت و لـــە كاتێكـــدا ئێمـــە 
ـــەوە ڕێـــگا نادەیـــن  ـــن، ئ ـــەو شـــوێنە بكەی ســـەردانی ئ
ئـــەو كەســـەی سیســـتەمەكە دادەنێـــت مۆڵەتـــی لـــە 
ـــە  ـــەاڵم بـــۆی هەی وەزارەتـــی ناوخـــۆ وەرنەگرتبێـــت، ب

ــەس و  ــەو كـ ــت ئـ ــی دەبێـ ــن بۆچـ ــان بپرسـ هاوواڵتیـ
دادەنێـــت، مۆڵەتـــی  كۆمپانیایـــەی سیســـتەمەكە 
ـــدراوە  ـــەی مۆڵەتپێ ـــەو كۆمپانیای ـــت؟ چونكـــە ئ هەبێ
لەالیـــەن وەزارەتـــی ناوخـــۆوە ئـــەوە هەمـــوو مەرجـــە 
ســـەر  دەكەوێتـــە  سیســـتەمەكە  ســـەالمەتییەكانی 
كۆمپانیاكـــە و هاوواڵتـــی ناتوانێـــت بـــە ئـــارەزووی 
ـــە  ـــە سیســـتەمەكە هەی ـــە ل ـــر ك ـــدێ ئامێ ـــۆی هەن خ
ــەو  ــدات لـ ــەك ڕوو بـ ــەر هەڵەیـ ــە هـ ــت، چونكـ دابنێـ
ــیارە  ــی بەرپرسـ ــە لێـ ــەو كۆمپانیایـ ــەوە ئـ ــوێنە، ئـ شـ
ــتی  ــە پێویسـ ــرەدا بـ ــاوە. لێـ ــتەمەكەی دانـ ــە سیسـ كـ
ــدا  ــە كاتێكـ ــن. لـ ــەك بكەیـ ــن باســـی نموونەیـ دەزانیـ
ــتەمی  ــەی سیسـ ــە ماڵەكـ ــت لـ ــەك دەیەوێـ هاوواڵتیـ
شـــۆڤاز دابنێـــت، ئـــەوە دەڵێـــت هەمـــوو ئـــەو كەلوپـــەل 
و ئامێرانـــەی لـــەو سیســـتەمە دادەنرێـــت، دەبێـــت 
مۆڵەتپێـــدراو ســـتاندارد بـــن و كواڵێتییـــان بـــەرز بێـــت 
و ناكرێـــت بـــۆڕی غـــاز لـــە ماڵەكـــەت بـــە بـــۆڕی 
بێـــت،  خواردنـــەوە  ئـــاوی  بـــۆڕی  و  پالســـتیكی 
ــدی  ــت، تایبەتمەنـ ــەكار دێـ ــۆرەی بـ ــەو جـ ــو ئـ بەڵكـ
و كواڵێتـــی بـــەرزە و دیـــاری كـــراوە. سیســـتەمی 
شـــۆڤاز دەبێـــت بـــە ســـێ قۆنـــاغ ببەســـترێت، قۆناغـــی 
ـــە  یەكـــەم: لەســـەر تانكـــی غازەكـــە سیســـتەمێك هەی
دادەنرێـــت هـــەر لێچوونێكـــی غـــاز ڕووبـــدات لـــە 
قوفـــڵ  خـــۆی  ئۆتۆماتیكـــی  ئـــەوە  تانكییەكـــە 
ـــەو كاتـــەی سیســـتەمەكە  دەبێـــت. قۆناغـــی دووەم: ل
ئـــەوە دووبـــارە  باڵەخانەكـــە  نـــاو خانـــوو و  دێتـــە 
سیستەمێكی)ســـی ئیـــل تیفـــال( دادەنرێـــت، لـــەو 
ـــی  كاتەشـــدا هـــەر لێچوونێكـــی غـــاز لەنێـــوان تانكی
غازەكـــە بـــۆ نـــاو خانـــوو و باڵەخانەكـــە هەبێـــت، 
ـــت و هیـــچ لێچوونێكـــی غـــاز  سیســـتەمەكە دادەخرێ
ڕوونـــادات. قۆناغـــی ســـێیەم: كـــە سیســـتەمەكە 
دێتـــە نـــاو چێشـــخانە و نهۆمـــی خـــوارەوە ئامێرێكـــی 
ـــت  ـــال( دادەنرێ ـــل تیف دیكـــەی سیســـتەمی )ســـی ئی
ـــەو كاتەشـــدا لەهـــەر شـــوێنێك لینكـــی هەبێـــت و  و ل
ـــارە دادەخرێـــت و  ـــەوە ئۆتۆماتیكـــی دووب ـــدات ئ غازب
غـــاز بـــاو نابێتـــەوە نـــە بـــۆ نـــاو ماڵەكـــە، نـــە بـــۆ 
ـــەو غـــازەی كـــە  ـــە، هەروەهـــا ئ ـــواری بینایەك ـــاو دی ن
بۆنـــی دێـــت، دەبێـــت ئـــەوەش لەگـــەڵ غازەكـــە بـــە 
ـــك  ـــە هـــەر كاتێ ـــو ل ـــت، تاوەك ـــە كار بێ سیســـتەمێك ب
ـــان دەرچـــوو،  ـــرد، ی ـــە سیســـتەمەكە لیكـــی ك غـــاز ل
لـــەو  دەدات،  لـــێ  ئینـــزار  و  دێـــت  بۆنـــی  ئـــەوە 
ـــەدا دەبێـــت ڕاســـتەوخۆ قوفڵـــی ســـەرەكیی ســـەر  كات
ـــك پـــێ  تانكیـــی غازەكـــە بگیرێتـــەوە و هیـــچ ئاگرێ

سیستەمی غازی )ئێل پی جی( 
ڕێنمایی ژمارە )1(ی ساڵی 
)2020(ی هەیە كە لە )16( 
ماددە پێكهاتووە و هەموو مەرج و 
ڕێنماییەكانی تێدایە، لە كاتێكدا 
هاوواڵتی بیەوێت سیستەمی غاز 
دابنێت، چ شوێنەكە گشتی بێت، 
یان ماڵ بێت، دەبێت بەپێی ئەو 
ڕێنماییانە بێت

نابێت هیچ تانكییەكی سیستەمی 
شۆفاژ لە بڕی )1000 بۆ 2000( 
لیتر سێجا زیاتر غازی تێ 
بكرێت و هەر چەند لەو بڕەش 
كەمتر بێت، ئەوە باشتر و 
سەالمەتترە

هەموو شوێنە گشتییەكان كە 
دەیانەوێت سیستەمی شۆڤاز 
دابنێن، مۆڵەتیان لە حكومەت 
وەرگرتووە. واتە دەبێت سەردانی 
ئێمە بكەن و ئێمەش لێژنەی 
پشكنینی هونەریمان هەیە، 
سەردانی ئەو شوێنە دەكات و 
پشكنین بۆ شوێنی تانكییەكە 
و چۆنیەتی دانانی سیستەمی 
شۆڤازەكە دەكرێت
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نەكرێـــت و گڵـــۆپ و سیســـتەمی كارەبـــای ماڵەكـــە 
پەنجـــەرەكان  و  دەرگا  هەمـــوو  و  بكوژێنرێتـــەوە 
بخرێتـــە سەرپشـــت و هەواگۆڕكـــێ هەبێـــت و نابێـــت 
لـــەو كاتـــەدا ســـاحیبەش كـــە هەواگۆڕكـــی ئەنجـــام 
ئەندامـــی  دەبێـــت هەمـــوو  و  دابگیرســـێت  دەدات 
لـــە  خێـــزان و مـــاڵ و باڵەخانەكـــە بچنـــە دەرەوە 
پاشـــان ئـــاگاداری ئـــەو كۆمپانیایـــە بكرێتـــەوە كـــە 
ـــەوەی كێشـــەكە و  ـــۆ دۆزین ـــاوە ب سیســـتەمەكەی دان
ـــە الیەكـــی دیكـــەوە نابێـــت هیـــچ  چارەســـەركردنی، ل
ـــە بـــڕی )1000  تانكییەكـــی سیســـتەمی شـــۆفاژ ل
بـــۆ 2000( لیتـــر ســـێجا زیاتـــر غـــازی تـــێ بكرێـــت 
و هـــەر چەنـــد لـــەو بـــڕەش كەمتـــر بێـــت، ئـــەوە 
باشـــتر و ســـەالمەتترە لـــە هـــەر كێشـــە و گرفتیكـــدا، 
ـــە 5000لیتـــر  ـــەوە خەڵكانێـــك هەی ـــە پێچەوان ـــەاڵم ب ب
غـــاز لـــە تانكییەكانیـــان دەكـــەن و ئـــەو سیســـتەم و 
ــتی  ــۆی داخسـ ــە هـ ــە دەبێتـ ــن كـ ــەش دانانێـ ئامێرانـ
تانكییەكـــە، یـــان سیســـتەمەكە بـــۆ ئـــەوەی غـــازی 

لـــێ نـــەڕوات.        
* ئایـــا دانانـــی سیســـتەمی شـــۆڤاز مۆڵەتپێـــدراوە 
و خەڵـــك پابەنـــدی ڕێنماییەكانـــن و لەمـــەودوا بـــە 

ـــەوە؟ ـــدا دەچن ـــی ڕێنماییەكان مەرجەكان
- دەكرێـــت بـــە وەرگرتنـــی مۆڵـــەت لەالیەنـــی 
پەیوەندیـــدار ئـــەو سیســـتەمە دابنرێـــت و كۆمپانیـــای 
و  دابنێـــت  سیســـتەمەكە  دەبێـــت  مۆڵەتپێدراویـــش 
دیـــاری  ئێمـــە  لـــەالی  هەمـــووی  ڕێنماییـــەكان 
كـــراون، بـــە ســـەردانكردنی ئـــەو كەســـانەی ئـــەو 
شـــوێنی  لـــە  یـــان  ماڵەكانیـــان،  لـــە  سیســـتەمە 
گشـــتی دادەنێـــن، ئـــەوە هەمـــوو كار و ئیجرائاتێكـــی 
ـــەو دوو  ـــاش ئ ـــت، لەپ ـــۆ دەكرێ زانســـتی و یاســـایان ب
ڕووداوە دڵتەزێنـــەی شـــارەكانی ســـلێمانی و دهـــۆك، 
ــۆكاری  ــا هـ ــراوە، تـ ــتەمە ڕاگیـ ــەو سیسـ ــی ئـ دانانـ
ــەو  ــۆ ئـ ــە بـ ــەوە، كـ ــە دەدۆزرێتـ ـــەو دوو تەقینەوەیـ ئ
ــۆ  ــی ناوخـ ــە وەزارەتـ ــااڵ لـ ــی بـ ــتە لێژنەیەكـ مەبەسـ
ئیجرائاتـــەكان  و  ڕێنمایـــی  پاشـــان  لـــە  دانـــراوە، 
بـــۆ دانـــان و مۆڵەتـــی سیســـتەمی شـــۆڤاز تونـــد 
ــی  ــی كواڵێتـ ــە ڕووی بەرزیـ ــەت لـ ــت، بەتایبـ دەكرێـ
ــدا  ــەی تێیـ ــر و كەلوپەالنـ ــەو ئامێـ ــتانداردی ئـ و سـ

بـــەكار دێـــن. 
بەتایبـــەت  ئۆتۆمبێـــل  زۆر  ژمارەیەكـــی   *
ــار و  ــاو شـ ــەكان لەنـ ــا و مینـــی پاسـ تاكســـی و كیـ
شـــارۆچكەكان غـــازی )LPG( لـــە بـــری بەنزیـــن 
ئـــەو غـــازە  بەكارهێنانـــی  ئایـــا  بـــەكار دەهێنـــن، 

مەترسی لەسەر ئۆتۆمبێلەكان نییە؟
بەســـتنی  سیســـتەمی  95%ی  ڕێـــژەی  بـــە   -
غـــاز بـــۆ ئۆتۆمبێـــل لـــە ژێـــر كۆنتڕۆلـــە، چونكـــە 
لـــە ســـاڵی 2019 بـــە فەرمانـــی جەنابـــی وەزیـــری 
ناوخـــۆ لێژنەیـــەك پێكهێنـــرا هەمـــوو ئـــەو شـــوێن و 
جێگایانەیـــان بەســـەر كـــردەوە كـــە سیســـتەمی غازیـــان 
ناشـــارەزا  كەســـانی  كـــە  دادەنـــا  ئۆتۆمبێـــل  بـــۆ 
و بـــێ مۆڵـــەت بـــوون، هـــەر بۆیـــە شـــوێنەكانیان 

داخـــرا و هـــەر هەمووشـــیان ڕێـــكاری یاســـاییان 
بەرانبـــەر گیرایەبـــەر، بۆیـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن دانانـــی 
ــراوە،  ــازی ئۆتۆمبێـــل كۆنتـــڕۆڵ كـ ــتەمی غـ سیسـ
چونكـــە ئەوانـــەی ئێســـتا ئـــەو سیســـتەمە دادەنێـــن 
بـــۆ ئۆتۆمبێلـــەكان هـــەر هەموویـــان مۆلەتپێـــدراو 
خـــاوەن ئەزمـــوون و شـــارەزان لـــە دانانـــی و ئەوانـــەی 
سیســـتەمی غـــاز بـــۆ ئۆتۆمبێـــل دادەنێـــن، ڕێنمایـــی 
و مەرجەكانـــی ســـەالمەتی تێـــدا ڕەچـــاو دەكـــەن و 
ئامێـــر و كەلوپەلـــی ســـتاندارد و كواڵێتیـــی بـــەرز 
بەكاردەهێنـــن، بۆیـــە وا چـــاوەڕوان دەكرێـــت كەمتریـــن 
كێشـــە و ڕووداو لـــەو ئۆتۆمبێالنـــە ڕوو بـــدات كـــە 

بـــە سیســـتەمی غـــاز كار دەكـــەن. 

لەپاش ئەو دوو ڕووداوە 
دڵتەزێنەی شارەكانی سلێمانی 
و دهۆك، دانانی ئەو سیستەمە 
ڕاگیراوە، تا هۆكاری ئەو دوو 

تەقینەوەیە دەدۆزرێتەوە، كە بۆ 
ئەو مەبەستە لێژنەیەكی بااڵ لە 

وەزارەتی ناوخۆ دانراوە
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پاراستنی ژینگە
لە قورئاندا

كێشـــەی ژینگـــە یەكێكـــە لـــە گرنگتریـــن پرســـەكانی 
ـــە ســـەردەمی ئێســـتادا، ئـــەم كێشـــەیە  ـــەردەم مـــرۆڤ ل ب
هەڕەشـــە لـــە تـــەواوی نەوەكانـــی داهاتـــوو دەكات، كـــە 
لـــە ژینگەیەكـــی تەندروســـتدا بژیـــن. ئـــەم كارە وەك 
دەردەكەوێـــت.  بەردەممانـــدا  لـــە  پرســـێكی جیهانـــی 
مرۆڤـــی ئێســـتا كـــە دۆزەرەوەی سەرســـوڕهێنەرەكانی 
ــە  ــوە بـ ــووە، نەیتوانیـ ــا بـ ــت و تەكنەلۆجیـ ــواری زانسـ بـ
شـــێوەیەكی هاوســـەنگ مامەڵـــە لەگـــەڵ ژینگـــەدا 
بـــكات؛ لەگـــەڵ ئـــەو هەمـــوو دروســـتكراوانەی لـــە 
ژینگـــەدا لەگەڵیـــدا دەژیـــن. هـــەروەك چـــۆن مـــاڵ و 
باخـــی مـــرۆڤ، ئـــەو ژینگەیـــەی كـــە هەناســـەی تێـــدا 
دەدات، ئـــەو ئـــاوەی كـــە دەیخواتـــەوە، ئـــەو شـــوێنەی كـــە 
تێیـــدا دەژی، ئـــەو كەســـانەی كـــە لەگەڵیـــدا دەژیـــن، 
ئـــەو دارســـتان و دەشـــت و شـــاخ و ڕووبـــار و دەریایانـــەی 
كـــە مرۆڤایەتـــی هاوبەشـــن و بەشـــێكن لـــە ژینگـــەی 
پیســـبونی  ســـەرچاوەی  مـــرۆڤ  ...هتـــد،  ئـــەو 
ـــە ســـەر زەوی. بڕینـــی داری دارســـتانەكان  ـــە ل ژینگەی
و بوونـــی زۆری كارگـــە پیشەســـازییەكان و زۆریـــی 
ژمـــارەی ئۆتۆمبێـــل و فڕێدانـــی پاشـــەرۆكان، بـــە 
ـــەم كێشـــانە لەبەرچـــاو  ســـەرچاوەی ڕەگـــی هـــۆكاری ئ
ــۆ  ــان بـ ــەی ڕەهایـ ــە زۆرینـ ــت كـ ــت، دەردەكەوێـ دەگیرێـ
پیســـبوونی ژینگـــە ســـەرچاوەكەی مرۆڤەكانـــن، هـــەر 
ـــەوە  ـــەكان لەباڵوكردن ـــە مرۆڤ ـــك ل ـــە زۆرێ ـــەر ئەمەش لەب

ــەن. ــی دەكـ ــەر زەوی هاوبەشـ ــی لەسـ پیسـ
ــَرِّ  ــاُد ِف اْلـ ــَر اْلَفَسـ خـــوای گـــەورە دەفەرموێـــت: »َظَهـ
ــَض  ــْم َبْعـ ــاِس لُِيِذيَقُهـ ــِدي النَّـ ــَبْت أَْيـ ــا َكَسـ ــِر ِبَـ َواْلَبْحـ

ـــروم:41(.. پیســـبوونی  ـــْم َيْرِجُعوَن«)ال ـــوا لََعلَُّه ـــِذي َعِمُل الَّ

ژینگـــە، وەك دەزانرێـــت ئـــەوەی زۆرتریـــن هاوســـەنگیی 
بەكارهێنانـــی  لـــە  مرۆڤـــە،  دەدات،  تێـــك  ژینگـــە 

و  خواردنـــەوە  و  خـــواردن  پاشـــماوەی  زیادەڕۆیـــی 
بەفیڕۆدانـــی بـــە شـــێوەیەكی مەترســـیدار لـــە ژینگـــەدا.

 تێڕوانینی قورئانی بۆ ژینگە
لـــە مـــاوەی بیســـت و ســـێ ســـاڵدا - ئـــەو قۆناغـــەی 
ـــە  ـــوە - تێڕوانینـــی بەرانبـــەر ب ـــان تێیـــدا دابەزی كـــە قورئ
جیهـــان گـــۆڕی و بیرێكـــی گەردوونـــی لەســـەر بنەمـــای 
ژینگەیەكـــی نـــوێ پێكهێنـــا. ئـــەو ژینگەیـــەی كـــە بـــۆ 
ــراو و  ــۆش نەكـ ــتێكی فەرامـ ــوو. وەك شـ ــەكان بـ مرۆڤـ
بەكەڵـــك دەردەكەوێـــت، هـــەر بۆیـــە یەكێـــك لـــە كارە 
بەدێهێندراوەكانـــی خـــوای گـــەورە كـــە مرۆڤـــی لـــە 
ـــردووە . ـــدا دروســـت ك ـــن تێی ـــاك و خاوێ ـــی پ ژینگەیەك

 توخمەكانی ژینگە لە قورئاندا
١ - دروستكردنی گەردوون

یەكـــەم بەڵگـــەی بەســـتنەوەی قورئانـــە بـــە گەردوونـــەوە 
كـــە ئاســـمان و زەوی دروســـت كـــردووە بۆمـــرۆڤ لـــە 

ـــدا .  ـــی پاك ژینگەیەك
ـــَاَواِت َواألَرِْض  ـــُع السَّ خـــوای گـــەورە دەفەرموێـــت: »َبِدي
ـــَق ُكلَّ  ـــٌة َوَخَل ـــُه َصاِحَب ـــْن لَ ـــْم َتُك ـــٌد َولَ ـــُه َولَ ـــوُن لَ أَنَّ َيُك

ـــام:101(. ٍء َعِليٌم«)األنع ـــُكلِّ َشْ ـــَو ِب ٍء َوُه َشْ

ـــووە، بەڵكـــو  ـــە ڕێكـــەوت نەب ـــەم دروســـتكردنە ب ـــەاڵم ئ ب
بـــووە.  بەدیهێنـــەر  ویســـتی  و  توانـــا  و  زانیـــن  بـــە 
ـــە ســـوودەكانی ئیســـام  چەمكـــی بەدیهێنـــان یەكێكـــە ل
بـــۆ مـــرۆڤ كـــە لـــە ژینگـــەدا پـــاك و خاوێـــن بێـــت. 
َواْلَقَمـــُر  ـــْمُس  »الشَّ دەفەرموێـــت:  گـــەورە  خـــوای 
ـــَاَء رََفَعَهـــا  ـــَجُر َيْســـُجَداِن * َوالسَّ ِبُحْســـَباٍن * َوالنَّْجـــُم َوالشَّ

ـــن:8-5(. ـــْوا ِف اْلِميزَاِن«)الرحم ـــزَاَن * أاَلَّ َتْطَغ ـــَع اْلِمي َوَوَض

لـــە  خـــۆر  و  مانـــگ  رووناكیـــی  دروســـتكردنی 
ئـــەو  بـــۆ  ڕادەكێشـــێت  ســـەرنجمان  گەردوونـــدا، 
هاوســـەنگییەی كـــە لـــە ژینگـــەدا نیشـــان دەدات بـــۆ 

مرۆڤی ئێستا كە دۆزەرەوەی 
سەرسوڕهێنەرەكانی بواری زانست 
و تەكنەلۆجیا بووە، نەیتوانیوە 
بە شێوەیەكی هاوسەنگ مامەڵە 
لەگەڵ ژینگەدا بكات

دروستكردنی رووناكیی مانگ و 
خۆر لە گەردووندا، سەرنجمان 
ڕادەكێشێت بۆ ئەو هاوسەنگییەی 
كە لە ژینگەدا بە مرۆڤ نیشان 
دەدات
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مامۆستا عەزیز جەبار مەنتك

بەرپرسی ناوچەی بنەساڵوەی یەكێتیی 
زانایانی ئایینی ئیسالمیی كوردستان

لـــە  مـــرۆڤ، دەبێـــت هاوســـەنگی ڕەچـــاو بكەیـــن 
زەویـــدا. ژینگـــەی 

٢- ئاو سەرچاوەی ژینگەی مرۆڤە.
لـــە ئـــاودا سرووشـــتیكی جـــوان لـــە زەویـــدا دەبێنرێـــت بـــۆ 
ئـــەوەی مـــرۆڤ پاكیـــی ژینگـــە بپارێزێـــت كـــە تێیـــدا 

ـــت. دەژی
قورئـــان ئامـــاژە بـــەوە دەكات كـــە ئـــاو ســـەرچاوەی 
دەفەرموێـــت:  گـــەورە  خـــوای  ژیانـــە.  و  ژینگـــە 
«، لـــە ئـــاو هەمـــوو  ٍء َحـــيٍّ »َوَجَعْلَنـــا ِمـــَن اْلـــَاِء ُكلَّ َشْ

شـــتێكمان دروســـت كـــردووە. ئـــاو بـــە بناغـــەی یەكـــەم 
ـــدا  ـــی تێ ـــۆ ژینگـــەی مـــرۆڤ كـــە زێدەڕۆی ـــت ب دادەنرێ
نـــەكات بـــە گوێـــرەی پێویســـت بـــەكاری بهێنێـــت .

خـــوای گـــەورە لـــە ئایەتێكـــی تـــردا دەفەرموێـــت: 
ـــَاِء َمـــاًء ِبَقـــَدٍر« )املؤمنـــون:18(  »َوأَْنزَْلَنـــا ِمـــَن السَّ

ــان  ــراو، ئاومـ ــی دیاریكـ ــە ئەندازەیەكـ ــمانەوە بـ ــە ئاسـ لـ
بۆتـــان بارانـــدووە، بـــە جـــۆرێ كـــە نـــە ئەوەنـــدە زۆر 
ــەم بێـــت  ــە ئەوەنـــدەش كـ بێـــت، مـــرۆڤ بخنكێنـــێ، نـ
كـــە زەوی و گژوگیـــا وشـــك ببـــێ و نەڕوێـــت لـــە 
ـــت  ـــەوە دەڕوێ ـــە هـــۆی باران ـــەوەی ب ژینگـــەدا. چونكەئ

و ئۆكســـجینی پـــاك بەمـــرۆڤ دەدات.
٣- سوودی دەریا و زەریاكان بۆ ژینگەی مرۆڤ. 

خـــوا ی گـــەورە مرۆڤـــی لەســـەر زەوی جێنشـــین كـــردووە 
ـــە  ـــەوە ل ـــاگاداری كردووەت ـــە ژینگەیەكـــی پاكـــژدا و ئ ل

ســـوودەورەگرتن لـــە دەریـــا و زەریـــاكان.
َر اْلَبْحـــَر  خـــوای گـــەورە دفەرموێت:»ُهـــَو الَّـــِذي َســـخَّ
ــًة  ــُه ِحْلَيـ ــَتْخرُِجوا ِمْنـ ــا َوَتْسـ ــًا َطِريًّـ ــُه لَْحـ ــوا ِمْنـ لَِتأُْكُلـ

ــْن  ــوا ِمـ ــِه َولَِتْبَتُغـ ــَر ِفيـ ــَك َمَواِخـ ــَرى اْلُفْلـ ــوَنَها َوَتـ َتْلَبُسـ

َفْضِلـــِه َولََعلَُّكـــْم َتْشـــُكُروَن« )النحـــل:١4(. دەریـــا و 

ــەو  ــەر ئـ ــە هـ ــوای گەورەیـ ــی خـ ــەی بوونـ ــا بەڵگـ زەریـ

زاتـــە دەســـەاڵتدارەیە كـــە بـــۆ ئێـــوەی دروســـت كـــردووە 
لـــە ژینگـــەدا هەتـــا ئێـــوە ســـوودی لـــێ وەربگـــرن و 
ـــەن.  ـــا دەك ـــە دەری ـــە ڕۆیشـــتن ل ـــن ك ـــتییەكان دەبین كەش
ـــوو  ـــەو هەم ـــەر ئ ـــەن، لەس ـــەورە بك ـــوای گ ـــی خ سوپاس
بەهرانـــەی پێـــی بەخشـــیون لـــە ژینگـــەدا. خـــوای 
گـــەورە لـــە ئایەتێكـــی تـــردا دەفەرموێـــت: »َولََقـــْد 
ـــْم  ـــِر َوَرزَْقَناُه ـــَرِّ َواْلَبْح ـــْم ِف اْل ـــي آَدَم َوَحَمْلَناُه ـــا َبِن َكرَّْمَن

ــا  ــْن َخَلْقَنـ ـ ــٍر ِممَّ ــْم َعَلـــی َكِثـ ْلَناُهـ ــاِت َوَفضَّ يَِّبـ ــَن الطَّ ِمـ

َتْفِضيـــًا«)اإلرساء:66(.

ــەر زەوی و  ــووە لەسـ ــرۆڤ گرتـ ــە مـ ــان لـ ــە ڕێزمـ ئێمـ
خواردنمـــان پـــێ بەخشـــیوە و بەرزمـــان كردووەتـــەوە لەســـەر 
ژینگەیەكـــی  و  خـــۆی  دروســـتكراوەكانی  تـــەواوی 

پاكمـــان بـــۆ ڕەخســـاندووە لەســـەر ژینگـــەی زەویـــدا.
4-سوودی باران بۆ ژینگەی مرۆڤ.

ـــن ســـەرچاوەكانی ژینگـــە  ـــە گرنگتری ـــاران یەكێكـــە ل ب
بـــۆ پاككردنـــەوەی توخمەكانـــی زەوی بـــەو پێیـــەی 
ـــی  ـــی ژیان ـــۆ بەردەوامبوون ـــتەوخۆیە ب هۆكارێكـــی ڕاس
مـــرۆڤ، رزگاربوونـــی لـــە وشكەســـاڵی و بەبیابانبـــوون 
كـــە تینوویەتـــی لەســـەر ڕووی زەوی لـــە ژینگـــە ڕوو 

دەدات.
ـــُم األَرَْض  ـــَل لَُك ـــِذي َجَع خـــوای گـــەورە دەفەرموێـــت: »الَّ
ـــَرَج  ـــاًء َفأَْخ ـــَاِء َم ـــَن السَّ ـــزََل ِم ـــاًء َوأَْن ـــَاَء ِبَن ـــا َوالسَّ ِفرَاًش

ـــَداًدا  ـــِه أَْن ـــوا لِلَّ ـــَا َتْجَعُل ـــْم َف ـــا لَُك ـــرَاِت ِرزًْق ـــَن الثََّم ـــِه ِم ِب

ـــەم  ـــە بەشـــێكە ل ـــرة:22(. زەوی ك ـــوَن« )البق ـــْم َتْعَلُم َوأَْنُت

گەردوونـــە، بـــۆ مـــرۆڤ ئامـــادە كـــرا و دیـــاری كـــرا 
و دامـــەزراوە، ئاســـمان ســـەرچاوەی ســـەرەكیی ئـــاوی 
زەوی دابیـــن دەكات، بـــۆ ئـــەوەی بەدیهێندراوەكانـــی لـــە 
سرووشـــت گەشـــە بكـــەن و لـــە ژینگەیەكـــی پاكـــی 

زەویـــدا بژیـــن.

باران یەكێكە لە گرنگترین 
سەرچاوەكانی ژینگە بۆ 

پاككردنەوەی توخمەكانی 
زەوی بەو پێیەی هۆكارێكی 

ڕاستەوخۆیە بۆ بەردەوامبوونی 
ژیانی مرۆڤ

ئاسمان سەرچاوەی سەرەكیی 
ئاوی زەوی دابین دەكات، بۆ 
ئەوەی بەدێهیندراوەكانی لە 
سرووشت گەشە بكەن و لە 

ژینگەیەكی پاكی زەویدا بژین

تی
اڵیە
مە
كۆ
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هۆكاری دروستبوونی فەلسەفەی 
»دۆمانتیسیوری« ئەوەیە كە گۆڕانكاریی 
ڕیشەیی لە پەروەردەی منداڵەكانمان بكەین

سۆزان سۆفی: 
ڕاهێنەری دۆمانتیسیوری و شارەزا لە ئاشتەوایی خێزان

خۆی  پسپۆڕییەكەی  بارەی  لە  سەرەتا  سۆفی  سۆزان 
دەڵێت: »ئێمە لە فەلسەفەی دۆمانتیسیوری پێشگری لە 
ڕوودانی كێشە پەروەردەییەكان دەكەین، كە لەم سەردەمەدا 
كردووە،  نیگەران  بەگشتی  كۆمەڵگەش  و  پەروەردەكاران 
وەك: ئۆتیزم و دواكەوتنی قسەكردن و فرەجووڵەیی، زیاد 
لەوەش منداڵی ئاسایی خێراتر گەشە دەكەن و لە تەمەنێكی 
.لەم  دەبن  و حیسابی چەندێتی  خوێندنەوە  فێری  زووەوە 
ڕێگەیەوە هەوڵ دەدەین دایكایەتی و باوكایەتییتان بەالوە 
ئاسان بكەین«. گوتیشی: »من لەساڵی ٢008 تا ئێستا 
مونتیسیوری،  فەلسەفەی  بە  خۆئاشناكردنم  سەرقاڵی 
لەو كاتەوە زنجیرەیەك سیمینار و دیمانەی تەلەفزیۆنی و 
ڕادیۆییم لەسەر ئەم بابەتە ئەنجام داوە، هەروەها چەندین 
بە  فەلسەفەیە  ئەو  كردەوە.  بابەتە  ئەم  لەسەر  خولیشمان 
واڵتانی  لە  بەاڵم  بووە،  نامۆ  كوردستان  خەڵكی  گشت 
عەرەبی پەیڕەو دەكرێت، هەوڵی ئەوەم داوە دامەزراوەیەكی 
تایبەت بە مونتیسیوری دابمەزرێنم، بەاڵم بەهۆی زۆریی 
ئەوە  لەبەر  بكەم،  ئەوە  نەمتوانی  دامەزراوەكە  تێچووی 
ناچار بووم بیرۆكەكە بگەیەنم، دوای ئەوە ئاشنا بووم بە 
بەرنامەی »دۆمان« كە ئەویش هیچی لە مۆنتیسوری 
بە  شێوە  هەمان  بە  پێشكەوتووتریشە،  بگرە  نییە،  كەمتر 
دوای سەرچاوەكانی بەرنامەی »گلێن دۆمان«دا گەڕام 
بووم،  ئاشنا  بەرنامەیەش  ئەو  ڕەهەندەكانی  بە  زیاتر  و 
فەلسەفەی  دوو  هەر  سەر  خستە  خۆمم  توانای  بۆیە 
ژینگەی  لەگەڵ  تاوەكو  دۆمان،  گلێن  و  مۆنتیسوری 
بەرهەم  لێی  و »دۆمانتیسیوری«م  بگونجێت  كوردستان 
دروست  فێركارییەكە  پەروەردەییە  جانتا  ئێستادا  لە  هێنا. 
بێ   بە  و  پوختی  بە  كە  ئەوەدام  هەوڵی  لە  بەاڵم  بووە، 
كەموكووڕی لە داهاتوویەكی نزیكدا بیخەمە بەر دەستی 

دایك و باوكان«. 
سۆزان سۆفی جەخت لەوە دەكاتەوە كە »دۆمانتیسیوری 

تێكەڵكێشی دوو بابەتە و زادەی هزری خۆمە و لە ئێستادا 
باخچەیەكی مندااڵنمان هەیە، بەاڵم دوودڵە لەوەی بڵێت: 
دەچێت«، چونكە  بەڕێوە  بەو سیستەمە  لە سەد  »سەد 
»منداڵەكانی لە تەمەنی چوار و پینج ساڵییەوە هاتوونەتە 
الی ئەوان و ناتوانن لەگەڵ منداڵەكان بە تەواوی لەسەر 
ئەو بەرنامەیە كار بكەن«. هەروەها بۆ كادیر و ڕاهێنەرانیش 
بە  جێبەجێكردنی  بۆ  دەوێت  كاتی  و  تازەیە  شتێكی 
زانیاریی  باوكان  پێویستی دەزانێت دایك و  بە  تەواوەتی. 
لەسەر  كە  بزانن،  فەلسەفەیە  ئەو  شێوازی  لەسەر  زیاتر 
دروستكردنی مرۆڤ بە هەموو الیەنەكانیەوە كاریگەری 
بۆ  دۆمانتیسیوری  لە  »بەرنامەمان  گوتیشی:  هەیە. 
داهاتوو ئەوەیە كە دایەنگەیەك بۆ مندااڵن و ئەكادیمیایەك 
بۆ دایكان و باوكان بكەینەوە، لەو ئەكادیمیایە دایكان و 
بە چۆنیەتیی مامەڵەكردن لەگەڵ  ئاشنا دەكەین  باوكان 
دووگیان  دایكی  واتا  لەدایكبوونیان،  پێش  منداڵەكانیان 
چۆن و بە چ میكانیزمێك الیەنی تەندروستیی جەستەیی 
منداڵەكەیان  لە  پێشوازی  چۆن  یان  خۆی  دەروونیی  و 
لە  دەبن.  یارمەتیدەری  دروست  گەشەی  بۆ  و  دەكەن 
باوك  و  دایك  وانییە  پێمان  دۆمانتسیوری  فەلسەفەی 
خودی  بەڵكو  دەكەن،  دروست  منداڵ  جووڵەی  و  ڕەفتار 
بە  پێویستی  بەاڵم  دەكات،  دروستی  خۆی  منداڵەكە 
ژینگەیەكی تەندروستە لە ڕووی ماددی و مەعنەوییەوە 
ئەركی  ئەوەش  بكەن،  دەستەبەر  بۆی  بەخێوكاران  كە 
دایك و باوكە، وێڕای چاودێریكردنیان و پاراستنیان لەو 

مەترسییانەی ڕووبەڕوویان دەبێتەوە« . 
ئەو  دۆمانتیسیوری،  گوێرەی  بە  كرد،  باسی  وەك 
بووە  وا  پێیان  پەروەردەكار،  زانای  دوو  هەر  فەلسەفەیە 
توانایەكی  و  بەهرە  خاوەن  منداڵ  كە  سەلماندووشیانە  و 
كپ  توانایە  ئەو  وردە  وردە  گەورەكان  بەاڵم  ناوازەیە، 
دەكەن و ناهێڵن بەهرەكانیان سەرهەڵبدات و پێ بگات. لە 

ژمارە )1343(  482022/11/28

تی
اڵیە
مە
كۆ

ئێمە لە فەلسەفەی 
دۆمانتیسیوری پێشگریی لە 
ڕوودانی كێشە پەروەردەییەكان 
دەكەین، كە لەم سەردەمەدا 
دایك و باب و پەروەردەكاران 
و كۆمەڵگەشی بەگشتی 
نیگەران كردووە، وەك: ئۆتیزم 
و دواكەوتنی قسەكردن و 
فرەجووڵەیی

توانای خۆمم خستە سەر هەر 
دوو فەلسەفەی مۆنتیسوری و 
گلێن دۆمان، تاوەكو لەگەڵ 
ژینگەی كوردستان بگونجێت و 
»دۆمانتیسیوری«م لێی بەرهەم 
هێنا
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فەلسەفەی دۆماندا مندااڵن لە تەمەنی یەك ڕۆژی تا 
تەمەنی ١8 مانگی توانای فێربوونی شتگەلێكی ناوازەیان 
هەیە، كە پەروەردەكاران لێی بێ ئاگان، گوتیشی: بەپێی 
بەخێوكاران ژینگەی  باسمان كرد،  ئەو فەلسەفەیەی كە 
تەندروست بۆ ئەو منداڵە دروست دەكەن، بە پێچەوانەی 
دەكات.  ژیان  چواردیوار  لەناو  منداڵ  كە  خۆمان  الی 
واتە ئەوەی پەیوەندی بە منداڵەكەوە هەیە، سەبەتەیەكە، 
كەلوپەلی یاریكردنی تێدایە، لەناو دایەنگەكانیش دەبینین 
یارییەكی  و چەند  نووستن  شێوە سیسەمێكی  هەمان  بە 
میكانۆ و تۆپ و بووكەڵە هەن، لە كاتێكدا منداڵ زۆر 
بە  نەك  بكرێت،  بۆی  ئەگەر  پێویستە،  زیاتری  لەوانە 
باخچەی  دێتە  كە  بكرێن.  پەروەردە  هەڕەمەكی  شێوەی 
تووشبووی  منداڵە  ئەو  دەبینی  قوتابخانە،  و  ساوایان 
زۆری  وزەیەكی  چونكە  زۆرە،  جووڵەی  ئۆتیزمە 
حاڵەتەدا  لەو  كرابێت.  ئاراستە  ئەوەی  بێ  ناخدایە،  لە 
كۆنتڕۆل  نەك  بكرێت،  ئامانجدار  جووڵەكانیان  پێویستە 
بكرێت. هۆكاری دروستبوونی ئەو فەلسەفەیە ئەوەیە كە 
گۆڕانكاریی ڕیشەیی لە پەروەردەی منداڵەكانمان بكەین 
و لەگەڵ گۆڕانكاری و پێشكەوتنەكانی سەردەم هەنگاو 

بنێین.«
كە  هاتووە  ئەوە  »كاتی  وایە:  ڕای  سۆفی  سۆزان 
لە  دەڵێت:  هاوكات  بگۆڕین«.  پەروەردەكردن  ئاراستەی 
ئێستادا لە هەوڵی ئەوەداین كە ئەو ژینگەیەی كە پێویستە 
بۆ منداڵەكانمان لە هەردوو ڕووی ماددی و مەعنەوی 
بیڕەخسێنین، ئەویش لە ڕێگەی باڵوكردنەوەی هۆشیاری 
پێشكەوتنەكانی ژیان  لەگەڵ  بتوانن  ئەوانیش  ئەوەی  بۆ 
ڕێ بكەن، نەك بە هەمان شێوە تەقلیدییەكەی كە ئێمە 
لەسەری پەروەردە كراین، ئەوەش پێویستی بە هەنگاوێكی 
نییە،  هەویرێك  منداڵەكەم  هەیە.  بوێر  و  خێرا  و  گەورە 
پەڕەیەكی  بكەم،  دروست  لێ  ئەوەی  بوێت،  چیم  من 

سپی نییە، چیم بوێت لێی بنووسم، مەدالیایەك نییە، بە 
ملمەوەی بكەم و شانازی پێوە بكەم، بووكەڵە دڵنەواكەم 
نییە. منداڵەكەم بیرۆكە، یان خەیاڵ، یان ویست و ئارەزوو، 
یان پێشبینییەكانی من نییە، ئەو كۆپییەك لە من نییە. 
ئەو ئازادە و ئەركی من ئەوەیە لێی بگەڕێم و تەنیا لە 
ئەوەیە  من  ئەركی  بم.  ژیانی  بە  تێكەڵ  پێویست  كاتی 
خۆم پڕ متمانە بكەم و متمانەی تەواویش بە تواناكانی 
ئەو  بنێت.  هەنگاو  بااڵبوون  بەرەو  تاكو  بدەم،  منداڵەكەم 
ئەوەیە  دەبین،  فێری  دۆمان  ڕێگەی  لە  ڕاستییانەی 
كە مێشك لە ڕێگەی بەكارهێنانەوە گەشە دەكات، نەك 
ئاسایی  منداڵی  واتا  دیاریكراو.  كاتیی  خشتەیەكی  بە 
پێ  دەست  هەنگاوەكانی  یەكەم  ساڵیدا  یەك  تەمەنی  لە 
دەكات، بەاڵم ئەمەش نابێتە بنەمایەكی بەردەوام. كەواتە 
دیاریكراو  زەمەنیی  خشتەیەكی  یان  تەمەن،  بە  بابەتەكە 
وابەست نییە، بەڵكو وابەستەیە بە ڕاددەی دەستەبەركردنی 
ژینگەیەكی گونجاو كە تیایدا منداڵەكە مێشكی بەكار 
و  هەسی  و  بیستن  و  بینین  توانای  بە  پەرە  و  دەهێنێت 

جووڵە و زمانەوانیی خۆی دەدات«.
لە وەاڵمی ئەو پرسیارەشدا كە هۆكاری دروستبوونی ئەم 
هەیە  كوردیمان  دەڵێت: »پەندێكی  بووە؟  بیرۆكەیە چی 
لە  ڕێك  دەڕوێت.  خۆی  بنچی  لەسەر  گیا  دەڵێت:  كە 
هەمان  لەسەر  پەروەردەییەكانمان  گیا  دەبینین  پەروەردەدا 
كراوە  گۆڕانكاری  دونیادا  هەموو  لە  دەڕوێنەوە.  بنچ 
تەنیا  دێنێت،  بەرهەم  باو  لە  جیاواز  توخمی  بنچەكە  و 
ئێمەین لەسەر هەمان بنچ و هەمان توخم بەرهەم دێنینەوە. 
نوێترین زانستی سەردەم  بەپێی  ئێمە لە هەوڵی ئەوەداین 
مامەڵە لەگەڵ مێشك و توانای منداڵەكانمان بكەین، هەم 
فێركارییەكانی  و  پەروەردەیی  كێشە  لە  پێشگیریكردن  بۆ 
مندااڵن و هەم بۆ گەشەپێكردنی زیاتر و خێراتری مێشك 

و توانای منداڵی ئاسایی«.

ـــی  ـــا تەمەن ـــەك ڕۆژە، ت ـــی ی ـــە تەمەن ـــە ل دۆمانتیســـیوری فەلســـەفەیەكی پەروەردەیی
ــیوری  ــەفەی دۆمانتیسـ ــت. فەلسـ ــێ دەكرێـ ــداڵ جێبەجـ ــەر منـ ــاڵی لەسـ ــج سـ پێنـ
ــە  ــارەزا لـ ــەری ڕاهێنەرانـــی مۆنتیســـۆری و شـ ــۆزان ســـۆفی ڕاهێنـ ــەن سـ لەالیـ

ئاشـــتەوایی خێـــزان بـــە پشتبەســـتن بـــە دوو فەلســـەفەی پەروەردەیـــی داهێنـــراوە. 
بـــە مەبەســـتی زیاتـــر ئاشـــنا بـــوون بـــە فەلســـەفەی دۆمانتیســـیوری، 

ســـۆزان ســـۆفی لـــە دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن، بـــاس 
لـــەوە دەكات كـــە چـــۆن گەیشـــتووەتە ئـــەم بیرۆكەیـــە و تیشـــك 
دەخاتـــە ســـەر فەلســـەفە پەروەردەییـــەكان و چەمكەكانـــی پـــەروەردە، 
هـــاوكات ڕاهێنانـــی منـــدااڵن بـــۆ بەخێـــوكاران شـــی دەكاتـــەوە. لـــە 

ڕێگـــەی ئـــەم فەلســـەفەیە ڕێگـــری لـــە تووشـــبوونی منـــداڵ بـــە 
ــەكردن دەكات. ــی قسـ ــی و دواكەوتنـ ــزم و فرەجوولەیـ ئۆتیـ

گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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بەرنامەمان لە دۆمانتیسیوری بۆ 
داهاتوو ئەوەیە كە دایەنگەیەك 
بۆ مندااڵن و ئەكادیمیایەك بۆ 

دایكان و باوكان بكەینەوە

منداڵ خاوەن بەهرە و توانایەكی 
ناوازەیە، بەاڵم گەورەكان 
وردە وردە ئەو توانایە كپ 

دەكەن و ناهێڵن بەهرەكانیان 
سەرهەڵبدات و پێ بگات
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لە پەڕاوێزی 
هەڵمەتی 16 
ڕۆژەی نەهێشتن 
و كەمكردنەوەی 
توندوتیژییەكانی
 دژ بە ئافرەت
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

داكۆكیكارانـــی  و  مـــرۆڤ  مافـــی  ڕێكخراوەكانـــی  و  پەرلەمـــان  و  حكومـــەت  هەوڵەكانـــی  وێـــڕای 
مافـــی ئافـــرەت، ڕێـــژەی توندوتیژییـــەكان دژ بـــە ئافرەتـــان لـــە هەڵكشـــاندایە و نەتوانـــراوە ســـنوورێك 
ــەر هەڵمەتێكـــی ١6  ــااڵنە لـــە ڕۆژی ٢5ی نۆڤەمبـ ــاوكات سـ ــەكان دابنرێـــت. هـ ــتی توندوتیژییـ ــۆ ئاسـ بـ
ــراوە  ــراوان بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە دەســـت پـــێ دەكات، واتـــە لـــە ٢5ی١١ تـــا ١0ی١٢. ڕێكخـ ڕۆژەی بەرفـ
پارێـــزەر و داكۆكیكارەكانـــی مافـــی ئافـــرەت لـــە مـــاوەی ئـــەو ١6 ڕۆژەدا بـــە مەبەســـتی نەهێشـــتن، یـــان 
كەمكردنـــەوەی توندوتیژییەكانـــی دژ بـــە ئافـــرەت هەڵمەتێكـــی چڕوپـــڕ ئەنجـــام دەدەن. لـــەم ســـۆنگەیەوە 
دەپرســـین: بـــۆ كەمكردنـــەوەی ڕێـــژە و ئاســـتی توندوتیژییـــەكان پێویســـتە چـــی بكرێـــت؟ بەشـــداربووانی ئـــەم 

ڕاپۆرتـــەی گۆڤـــاری گـــواڵن وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە دەدەنـــەوە.

ئیلهـــام ســـەبری ڕاوێـــژكاری مەكتەبـــی ســـكرتاریەتی 
یەكێتـــی ئافرەتانـــی كوردســـتان، ســـەرەتا باســـی ئـــەوە 
لـــە  دانەبـــڕاوە  بەشـــێكی  »توندوتیـــژی  كـــە  دەكات 
ژیانـــی مرۆڤایەتـــی و بـــە چەندیـــن جـــۆر بەرانبـــەر 
هـــەردوو ڕەگـــەز و تەنانـــەت بەرانبـــەر بـــە سرووشـــتیش 
ڕوو دەدات. هـــاوكات دەڵێـــت: »لـــە هەمـــوو واڵتانـــی 
توندوتیـــژی  لـــە  بەشـــێكە  كـــە  جیـــاكاری  جیهانـــدا 
بـــە ڕێـــژەی جیـــاواز  نێـــوان هـــەردوو ڕەگـــەزدا  لـــە 
ــە  ــە: »لـ ــە ڕای وایـ ــە چاالكـ ــەو خاتوونـ ــت«. ئـ دەكرێـ
ــە  ــە لـ ــاوازی هەیـ ــادا جیـ ــی ئەوروپـ ــە واڵتانـ ــك لـ زۆرێـ
لـــە  كاتێكـــدا  لـــە  پیاوانـــدا،  و  ئافرەتـــان  مووچـــەی 
هەمـــان كاتژمێرەكانـــی ڕۆژدا كاردەكـــەن، ســـەڕەرای 
بوونـــی ئـــازاردان و بێبەشـــكردن لـــە خواســـتی ڕەوا، 
ــدا توندوتیـــژی  ــە كوردستانیشـ ــتن، لـ ــە كوشـ ــا دەگاتـ تـ
بـــۆ  بـــەاڵم هەوڵێكـــی زۆر هەیـــە  بـــەدی دەكرێـــت، 

نەهێشـــتنی، بـــۆ نموونـــە كۆمەڵێـــك یاســـا و ڕێســـا 
لەالیـــەن پەرلەمـــان و حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بڕیاریـــان لـــێ دراوە، وەك یاســـای ژمـــارە )8(ی ســـاڵی 
٢0١١ واتـــە یاســـای بەرەنگاربوونـــەوەی توندوتیـــژی 
ـــراوە  ـــدا نەتوان ـــە گـــەڵ ئەوەش ـــەاڵم ل ـــان، ب ـــە ئافرەت دژ ب
ئافرەتـــان  بـــە  بەرانبـــەر  توندوتیـــژی  بـــە  كۆتایـــی 
شـــێوەیەكی  بـــە  پێویســـتە  زۆر  بۆیـــە  بهێندرێـــت. 
ڕێكوپێـــك پرۆســـەی هۆشـــیاركردنی كۆمەڵگـــە بـــە 
هەمـــوو چیـــن و توێژەكانیـــەوە ببێتـــە بەرنامـــە لەالیـــەن 
دامودەزگاكانـــی حكومـــەت و كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی 
و جێبەجـــێ بكرێـــت. زۆر گرنگـــە لـــە قۆناغەكانـــی 
لـــە  هەماهەنگـــی  و  یەكســـانی  بابەتـــی  خوێندنـــدا 
نێـــوان هـــەر دوو ڕەگـــەزدا وەكـــو بابەتێكـــی خوێندنـــی 
ـــی  ـــەوەی نەوەكان ـــۆ ئ ـــت، ب ـــێ بدرێ ســـەرەكی گرنگـــی پ
داهاتوومـــان بتوانـــن باشـــتر خۆیـــان لـــە توندوتیـــژی 
پێویســـتە  زۆر  بەتایبەتـــی  هەروەهـــا  بپارێـــزن. 
ــەڵ  ــە هەماهەنگـــی لەگـ ــان بـ ڕێكخراوەكانـــی ئافرەتـ
ــواری  ــە بـ ــدارەكان لـ ــە پەیوەندیـ ــوو الیەنـ هەمـ
دەســـتەبەری مافـــی ئافرەتـــان كاری 
ــای  ــە ئینتیمـ ــەن، دوور لـ ــەردەوام بكـ بـ
ــرەت  ــی ئافـ ــەوەی پرسـ ــۆ ئـ ــری بـ فكـ
بـــە گشـــتی و نەهێشـــتنی توندوتیـــژی 
پرســـێكی  بكرێتـــە  جیـــاكاری  و 
ســـەرجەم كۆمەڵگـــە«. گوتیشـــی: 
نۆڤەمبـــەردا  بۆنـــەی)٢5(ی  »لـــە 
بەدرێژایـــی ئـــەو )١6( ڕۆژە پێویســـتە 

لە هەموو واڵتانی جیهاندا 
جیاكاری كە بەشێكە لە 

توندوتیژی لە نێوان هەردوو 
ڕەگەزدا بە ڕێژەی جیاواز 

دەكرێت

لە زۆرێك لە واڵتانی 
ئەوروپادا جیاوازی هەیە لە 

مووچەی ئافرەتان و پیاواندا، 
لە كاتێكدا لە هەمان 

كاتژمێرەكانی ڕۆژدا كاردەكەن
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ڕێكخـــراوەكان و زانكـــۆكان و ســـەنتەرەكانی لێكۆڵینـــەوە 
هەماهەنـــگ بـــن لـــە نواندنـــی چاالكیـــی جۆراوجـــۆر 
و ڕێكخســـتنی مێزگـــرد و كـــۆڕ وســـمینار و پەنێـــڵ« 
جەختـــی لـــەوەش كـــردەوە كـــە ئافرەتانـــی كوردســـتان 
لـــەم چوارچێوەیـــەدا پانـــی تایبەتیـــان هەیـــە لەســـەر 
ئاســـتی ســـكرتاریەتی یەكێتـــی ئافرەتانـــی كوردســـتان 
و ڕێپێوانێـــك ئەنجـــام دەدەن لەگـــەڵ پێشكەشـــكردنی 
یاداشـــتێك بـــۆ وەزارەتـــی ناوخـــۆ بـــۆ كەمكردنـــەوەی 

دیـــاردەی كوشـــتنی ئافرەتـــان«.
یەكێتـــی  ئەنجومەنـــی  بەرپرســـی  ســـەیفەدین  لیـــا 
بـــەوە  ئامـــاژە  ســـلێمانی،  لـــە  كودســـتان  ئافرەتانـــی 
ــەن  ــاڵی ١98١ لەالیـ ــە سـ ــار لـ ــەم جـ ــە »یەكـ دەكات كـ
نۆڤەمبـــەر  ٢5ی  ڕۆژی  ئەمریـــكا  فێمینســـتەكانی 
ــان  ــژی دژی ئافرەتـ ــتنی توندوتیـ ــو ڕۆژی نەهێشـ وەكـ
دەستنیشـــان كـــرا. دەستنیشـــانكردن و ناســـاندنی ڕۆژێـــك 
وەك ڕەمـــزی نەهێشـــتنی توندوتیـــژی دژی ئافرەتـــان، 
دوای گردبوونـــەوە و ناڕەزایەتیـــی بەردەوامـــی ئافرەتـــان 
ـــارەی )نایەكســـانی، جیـــاكاری، توندوتیژیـــی  ـــوو دەر ب ب
و  سێكســـی  جەســـتەیی،  توندوتیژیـــی  خێـــزان،  نـــاو 
توندوتیژیـــی دەروونـــی بەرانبـــەر بـــە ئافرەتـــان، هەروەهـــا 
دەســـتدرێژیی سێكســـی، بازرگانیكـــردن بـــە ئافرەتـــان، 
دەربڕینـــی  ئـــەو  و...هتـــد(،  مێینـــە  خەتەنەكردنـــی 
یەكگرتووەكانـــی  نەتـــەوە  بەردەوامـــە،  ناڕەزاییەتییـــە 
ـــز  ـــك وەك ڕەم ـــانكردنی ڕۆژێ ـــە دەستنیش ـــرد ب ناچـــار ك
دژی  توندوتیـــژی  بەرەنگاربوونـــەوەی  بـــۆ  هێمـــا  و 
ئافرەتـــان، هـــەر بۆیـــە دوای چەنـــد كۆبوونەوەیەكـــی 
بەرفـــراوان نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان لـــە ســـاڵی ١99١ 
ڕۆژی )٢5(ی نۆڤەمبـــەری وەك ڕۆژی جیهانیـــی 
توندوتیـــژی دژی ئافرەتـــان ناســـاند«. هـــاوكات دەڵێـــت: 
ـــان،  ـــژی دژی ئافرەت ـــی نیشـــتیمانیی توندوتی »هەڵمەت
هەڵمەتێكـــی گشـــتگیرە و لـــە سەرتاســـەری جیهـــان 
ســـااڵنە ئـــەم هەڵمەتـــە بـــۆ مـــاوەی )١6( ڕۆژ بـــەردەوام 
ـــە زۆر  ـــەم هەڵمەت ـــتانیش ئ ـــی كوردس ـــە هەرێم ـــت، ل دەبێ
بـــە گرنگییـــەوە كاری لەســـەر دەكرێـــت«. گوتیشـــی: 
ـــی  ـــان دیاردەیەك ـــە ئافرەت ـــژی دژ ب »ئاشـــكرایە توندوتی
جیهانییـــە، بـــەاڵم شـــێوازەكەی لـــە كۆمەڵگەیەكـــەوە 
بـــۆ كۆمەڵگەیەكـــی دی، هەروەهـــا لـــە كەلتوورێكـــەوە 
هەرێمـــی  لـــە  دەگۆڕێـــت.  دی  كەلتوورێكـــی  بـــۆ 
ــە  ــاالری كـ ــووری پیاوسـ ــۆی كەلتـ ــە هـ ــتاندا بـ كوردسـ
ـــی  ـــە زەق ـــاو كۆمەڵگـــە، ب ـــۆ ن ـــە ب ـــژ بووەت ڕیشـــەی درێ
ــان دەكرێـــت،  ــە ئافرەتـ ــانی دژ بـ توندوتیـــژی و نایەكسـ
توندوتیـــژی  نەهێشـــتنی  هۆیـــە  ئـــەم  لەبـــەر  هـــەر 
پێویســـتی بـــە هۆشـــیاریی گشـــتی و بەرزكردنـــەوەی 
ئاســـتی پەروەردەیـــی تاكـــەكان هەیـــە، پێویســـتی بـــە 
تاكـــی  نێـــو كۆمەڵگـــە و  لـــە  لێبووردەیـــی  گیانـــی 
كوردســـتانیدا هەیـــە، چونكـــە هەنـــگاوی ســـەرەتای 

پـــەرە  چـــۆن  دەبـــێ  بـــەوە  توندوتیـــژی،  نەهێشـــتنی 
بـــە گیانـــی لێبووردەیـــی و پێكەوەهەڵكـــردن و یەكتـــر 

قەبووڵكـــردن بدەیـــن«.
بەرپرســـی ئەنجومەنـــی یەكێتـــی ئافرەتانـــی كودســـتان 
ـــی  ـــە هەڵمەت ـــت، »ل ـــە پێویســـتی دەزانێ ـــە ســـلێمانی، ب ل
نیشـــتمانیی ١6 ڕۆژی بەرەنگاربوونـــەوەی توندوتیـــژی 
زۆر  هەنگاوێكـــی  چەنـــد  ســـەرەتا  ئەمســـاڵ  بـــۆ 
گرنـــگ بنرێـــت، لەوانـــە: ڕۆڵ و گرنگیـــی زیاتـــر 
بـــە  مەدەنـــی،  كۆمەلگـــەی  ڕێكخراوەكانـــی  بـــە 
ــا  ــت، هەروەهـ ــان بدرێـ ــی ئافرەتـ ــی ڕێكخراوەكانـ تایبەتـ
دروشـــم بگۆڕیـــن بـــۆ كاری واقیعـــی، واتـــە هەمـــوو 
ـــی  ـــە هاوكاری ـــت و ب ـــیار بزانێ ـــە بەرپرس ـــۆی ب ـــك خ تاكێ
ڕێكخـــراوەكان و میدیـــا و حكومـــەت پێكـــەوە دەســـت لـــە 
ـــیار  ـــۆ هۆش ـــوو ب ـــی یەكگرت ـــە ئەجێندایەك ـــت ب ـــاو دەس ن
كردنـــەوەی كۆمەڵگـــە كار بكـــەن. هەروەهـــا لەگـــەڵ 
ئـــەوەش پێویســـتە لەالیـــەن دادگاكان و حكومەتـــەوە 
كـــە  دابنرێـــت  كەســـانە  ئـــە  بـــۆ  قـــورس  ســـزادانی 
نزیكتریـــن كەســـی خۆیـــان ژن، خوشـــك و كچیـــان لەژێـــر 

نـــاوی شـــەرەف دەكـــوژن«.
ــرس  ــان پـ ــە هەمـ ــەبارەت بـ ــا، سـ ــەوزاد بابـ ــار نـ ئەندازیـ
ـــادە  ـــەر ج ـــن لەس ـــڕۆ دەیبینی ـــە ئەم ـــەوەی ك ـــت: »ئ دەڵێ
و بـــەردەم كامێـــرا و هاتوهاواركـــردن كـــە گوایـــە ئـــەم 
ـــە توندوتیژیـــی پیـــاوەكان  ـــە ژن ل مەراســـیم و كۆبوونەوان
ڕزگار دەكات و مـــاڵ و ناخـــی ژن دەبێتـــە شـــامی 
شـــەریف، هەرگیـــز و هەرگیـــز بـــەم شـــێوەیە و بـــەو 
ــی  ــدان و ناڕەحەتـ ــە لێـ ــك لـ ــە ژنێـ ــە دەنگـ ــۆرە دەنگـ جـ
ئـــەوە  نابێـــت،  نەجاتـــی  ئیهانەكـــردن  و  بێتاقەتـــی  و 
خەونـــە و خەیـــاڵ. ژن ناخـــی دەســـووتێ و ڕۆحـــی 
ـــە گیـــان  برینـــدار دەبێـــت، كاتێـــك توندویـــژی بەڕانبـــەر ب
ـــدان  ـــردن و لێ ـــازاردان و دەرك ـــە ئ ـــت، ب ـــی دەكرێ و دەروون
بێهێـــز نابێـــت و باكـــی نییـــە. ژن لـــە كاتـــی وادا حیســـاب 
بـــۆ تفلێكـــردن و تەاڵقـــدان و داروبـــەرد نـــاكات. ژن 
ـــد،  ـــاددی. ژنێكـــی تون ـــەك م ـــە ن ـــی مەعنەویی مادەیەك
ــدو  ــكات، تونـ ــقی بـ ــە عاشـ ــژی دەوێ كـ ــی تیـ پیاوێكـ
تیـــژی ئەوەیـــە كـــە پیاوێـــك ژنـــێ عاشـــق بـــكات و 
لێـــی هەڵبێـــت. هەمـــوو شـــتێكی ژنێـــك تەنیـــا پیاوێكـــە، 
ژنـــەكان ناتوانـــن هەرگیـــز توندوتیـــژی دژی خۆیـــان 
كـــەم بكەنـــەوە، بـــۆ هـــەر ژنێـــك تەنیـــا یـــەك پیـــاو هەیـــە، 
ـــۆ  ـــا ب ـــی دونی ـــوو پیاوان ـــەوت، هەم ئەگـــەر دەســـتی نەك
ئـــەو ژنـــە توندوتیژیـــن«. گوتیشـــی: »ژنێـــك تونـــد 
دەبێتـــەوە بـــە تیژبوونـــی عەشـــقی پیاوێـــك، هەرچـــی 
هەیـــە بـــۆ مەســـەلەی ژن لـــەم ســـەر زەوییـــە زیادەیـــە، 
جگـــە لـــەو پیـــاوەی كـــە دەچێتـــە ناخـــی ژنەكـــەوە«.

ـــە و ســـەرەتا  ـــی مەدەنیی ـــاواز شـــێرزاد چاالكـــی كۆمەڵ ئ
دیاریكردنـــی  »مێـــژووی  كـــە  دەكات  ئـــەوە  باســـی 
هەڵمەتـــی ٢5ی نۆڤەمبـــەر دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ١7ی 

پێویستە بە شێوەیەكی ڕێكوپێك 
پرۆسەی هۆشیاركردنی كۆمەڵگە 
بە هەموو چین و توێژەكانیەوە 
ببێتە بەرنامە لەالیەن 
دامودەزگاكانی حكومەت و 
كۆمەڵگەی مەدەنی و جێبەجێ 
بكرێت

زۆر گرنگە لە قۆناغەكانی 
خوێندندا بابەتی یەكسانی و 
هەماهەنگی لە نێوان هەر دوو 
ڕەگەزدا وەكو بابەتێكی خوێندنی 
سەرەكی گرنگی پێ بدرێت

پێویستە ڕێكخراوەكانی ئافرەتان 
بە هەماهەنگی لەگەڵ هەموو 
الیەنە پەیوەندیدارەكان لە بواری 
دەستەبەری مافی ئافرەتان كاری 
بەردەوام بكەن
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كۆمەڵـــەی  كـــە   ١999 ســـاڵی  یەكەمـــی  كانوونـــی 
ژمـــارە  بڕیـــاری  بـــە  یەكگرتـــوەكان  نەتـــەوە  گشـــتیی 
وەك   ١١ ٢5ی  نێودەوڵەتـــی  ئاســـتی  لەســـەر   54/١٣٢
ڕۆژی بەرەنگاربوونـــەوەی توندوتیـــژی دژ بـــە ئافرەتـــان 
دەستنیشـــان كـــرد. لـــەدوای ئـــەم بڕیـــارە هەمـــوو ســـاڵێك 
بەرەنگاربوونـــەوەی  گشـــتیی  هەڵمەتێكـــی  بـــەروارە  لـــەم 
تووندوتیـــژی دژ بـــە ئافرەتـــان لـــە جیهـــان ڕادەگەیەندرێـــت، 
لەهەرێمـــی كوردســـتانیش ســـااڵنە لەگـــەڵ دەســـتپێكی ئـــەم 
ــاوازەكان  ــتە جیـ ــەر ئاسـ ــن چاالكـــی لەسـ ــەدا، چەندیـ هەڵمەتـ
ئەنجـــام دەدرێـــت«. ســـەبارەت بـــە  دەستنیشـــانكردنی ئـــەو 
ــی  ــتە و ڕۆڵـ ــی دروسـ ــەوە ڕێكارێكـ ــی: ئـ ــەش گوتـ ماوەیـ
ئەرێنـــی هەیـــە لەســـەر تێڕوانینـــی كۆمەڵگـــە، بـــەاڵم كافـــی 

نییـــە و پێویســـتە گرنگـــی زیاتـــر بدرێـــت بـــەو ڕێكارانـــە لـــە 
ــەم  ــە لـ ــت كـ ــێوەیەك بێـ ــە شـ ــەوەی بـ ــۆ ئـ ــاڵدا، بـ ــەواوی سـ تـ
ــەواوی  ــەونخوونی تـ ــازدە ڕۆژە ئەنجامـــی شـ ــەی شـ هەڵمەتـ
ـــەم هەمـــوو  ـــی ئ ـــەڕوو، چونكـــە لەگـــەڵ بوون ســـاڵەكە بخرێت
ڕێـــكارە یاســـایی و كۆمەاڵیەتییانـــە، هێشـــتا ئامـــارەكان 
پێمـــان دەڵێـــن: كۆمەڵگـــە نەگەیشـــتووەتە ئـــەو ئاســـتەی 
ـــرەت  ـــە ئاف ـــت. وات ـــڕ بكرێ ـــان بنب ـــە ئافرەت ـــژی دژ ب توندوتی
و  بارودۆخـــە كۆمەاڵیەتییەكانـــە  لـــە  زۆرێـــك  قوربانیـــی 
هێشـــتا لـــە نـــاو خێـــزان و كۆمەڵگـــە و زۆرجاریـــش لـــە نـــاو 
دامـــودەزگاكان بـــە هەمـــوو جۆرەكانیـــەوە توندوتیـــژی بەرانبـــەر 
دەكرێـــت، ئەمـــەش وادەكات ئافـــرەت دەســـتبەرداری مافەكانـــی 
ببێـــت و لەهەمـــان كاتـــدا زۆر جـــار لـــە ئەنجامـــی كێشـــە و 

ملمانێـــی نێـــوان خێزانـــەكان ببێتـــە قوربانیـــی یەكـــەم«. 
ئاواز شـــێرزاد پێشـــنیار دەكات: »حكومەتی هەرێمی كوردســـتان 
ـــەكان  ـــواری هۆشـــیاركردنەوەی خێزان ـــە ب ـــر ب گرنگییەكـــی زیات
بـــدات، چونكـــە دواجـــار خێـــزان كۆڵەكـــەی كۆمەڵگەیـــە 
وادەكات  ناتەندروســـت،  پـــەروەردەی  خێزانـــدا  نـــاو  لـــە  و 

ـــەكان  ـــار توندوتیژیی ـــت و زۆر ج ـــەر هەڵكشـــاندا بێ ـــژی ل توندوتی
ــە  ــی بـ ــاتی مەزنـ ــن و كارەسـ ــزان دەردەچـ ــوەی خێـ ــە چوارچێـ لـ
دوادا دێـــت«. گوتیشـــی: »حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
دەتوانێـــت لـــە ڕێگـــەی دامودەزگاكانـــی تایبـــەت بـــە نەهێشـــتنی 
ـــكات. هەروەهـــا  ـــە ب ـــەو دیاردەی ـــر ل ـــی زیات توندوتیـــژی، ڕێگری
لێژنەیەكـــی بـــااڵ بـــۆ ســـەرجەم ڕێكخراوەكانـــی تایبـــەت بـــەو 
ـــان  ـــت و ســـەرلەنوێ بەرنامـــەی كارەكانی ـــوارە دروســـت بكرێ ب
خزمـــەت  لـــە  بێـــت  شـــێوەیەك  بـــە  كـــە  بخرێـــت،  ڕێـــك 
ــی  ــۆ زیاتركردنـ ــت بـ ــك بێـ ــەك هۆكارێـ ــت، نـ ــان بێـ ئافرەتـ
پێویســـتە  دیكـــەوە  لەالیەكـــی  توندوتیژییـــەكان، 
گرنگییەكـــی  خێزانـــی  ڕاوێژكاریـــی  ســـەنتەرەكانی 
زیاتریـــان پـــێ بدرێـــت، تـــا بتوانـــن هۆشـــیاریی زیاتـــر 
بـــاڵو بكەنـــەوە و ببنـــە چەترێـــك بـــۆ پاراســـتنی بەهـــا 
گرنگەكانـــی خێـــزان، كـــە بـــە ڕای مـــن ناوەندەكانـــی 
خوێنـــدن باشـــترین شـــوێنن بـــۆ ئـــەوەی ئامانجـــی 
یەكســـانیی ڕەگـــەزی و نەهێشـــتنی توندوتیـــژی 

ــت«. ــك بكرێـ ــدا پراكتیـ تێـ
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هونەری تەالرسازی
ــا و  ــو بینـ ــە نێـ ــوو، لـ ــاڵ و خانـ ــو مـ ــە نێـ ــان لـ هەموومـ
تـــەالردا دەژیـــن. ڕەنگـــە كـــەم كـــەس لـــە ئێمـــە بیـــری 
لـــەوە كـــرد بێتـــەوە، ئاخـــۆ تـــەالر و بینـــا چـــۆن و بۆچـــی 
دروســـت دەكرێـــن؟ وەك چـــۆن ئێمـــە گـــوێ لـــە گۆرانـــی 
و مووزیـــك دەگریـــن، بـــە بـــێ ئـــەوەی لـــە ڕیتـــم و ئـــاواز 
ـــە هەمـــان  و مەقـــام و پەیـــژەی مووزیـــك شـــارەزا بیـــن، ب
تەالرســـازییەوە  بـــارەی  لـــە  ئەوتـــۆ  شـــتێكی  شـــێوە، 
نازانیـــن، بـــەاڵم بـــە درێژایـــی ژیانمـــان لـــە ئامێـــزی ئـــەو 
ــە  ــەوەی بـ ــیش ئـ ــەم كەسـ ــە كـ ــن. ڕەنگـ ــەرەدا دەژیـ هونـ
ـــە تەالرســـازی  ـــت، ك ـــەوە چـــوو بێ ـــۆ ئ ـــت و ب ـــدا بێ خەیاڵ
هونەرێكـــی دێرینـــی بـــەرەی مرۆڤایەتییـــە.

ئا/ تاریق كارێزی
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شتێكی  هەموو  سەرەتای  وەك  هونەرە،  ئەم  سەرەتای 
دی، سادە و ساكار بووە. ڕیشەی ئەم هونەرە بۆ ژیانی 
بەرین  و قوڕی مرۆڤی  بەرد  و خانووی  ئەشكەوت  نێو 
دەگەڕێتەوە. دروست كردنی وار و هەوار وەك پێداویستێكی 
ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤ هاتە كایەوە. وەك چۆن باڵندە 
هێالنە و گیاندار النەی بۆ خۆی چێ دەكرد، مرۆڤیش 
بە هۆشمەندیی خۆی و بە گوێرەی پێداویستی ژیان و 
بینا،  كردنی  دروست  كرد.  دروست  خانووی  جەستەی، 
هێدی هێدی لەگەڵ هەڵكشانی هەستی جوانخوازانەی 
بەرەو  شارستانیەت،  و  هزر  كردنی  گەشە  و  مرۆڤ 
تەالرسازی گەشەی كرد، بە ئاراستەی ئەوە چوو، وەك 
هونەرێكی بااڵی پەیوەست بە ژیانی مرۆڤ و بۆ تێر 
كرد.  نەشونمای  ئەو،  ستاتیكاییانەی  هەستی  كردنی 
كولتوور و میراتی شارستانی و بیر و باوەڕی نەتەوەكان، 
لەم هونەرەدا ڕەنگ دەداتەوە. لە دروست كردنی تەالر و 
بیناشدا، هەر جڤاكێك سوودی لە كەرەستەی بەر دەستی 
شاخ  بەردەاڵندا،  و  شاخ  ناوچەی  لە  وەرگرتووە.  خۆی 
خشتی  و  قوڕ  گڵیندا،  ناوچەی  و  دەشت  لە  بەرد،  و 
هاتووە.  بەكار  بینا  و  تەالر  كردنی  دروست  بۆ  قوڕ 
هەر  بەرجەستەی  و  دیار  زۆر  ڕووكارێكی  تەالرسازی 
شارستانیەتێكە. كاتێك ستوونی زۆر لە بینادا دەبینیت، 
تێدەگەیت ئەمە تەالرسازیی ڕۆمە، گومبەت و كەوانە و 
ستوونی نێوانیان، نیشانەیە بە تەالرسازیی ئیسالم، تەالر 
و خانووی گوێسانەداری سەر قووچەكیش، نیشانەیە بە 
تەالرسازیی چین و ژاپۆن و كۆریا و ڕۆژهەاڵتی ئاسیا 

بە گشتی.
تەالرسازی وەك قەبارە بەرەو بۆشایی ئاسمان هەڵدەكشێت، 
لەو هەڵكشانەدا دروست كردنی بۆشایی مەبەستە، چونكە 
ژینگەی  و  مرۆڤ  حەوانەوەی  ئامێزی  تەالرسازی 
بووە  بۆشاییەش  و  شوێن  ئەو  هەر  مانەوەیەتی،  و  ژیان 
هەردەم  مرۆڤ  بۆیە  شارستانیەت،  و  ژیار  النەی  بە 
بایەخ بە تەالرسازی دەدات، كۆمەڵێك زانست و هونەری 
خستووەتە خزمەتی ئەم هونەرەوە. چڕ بوونەوەی ئەزموون 
نموونەی  لە  مرۆڤایەتی  بەرەی  بواری  زۆر  توانای  و 
تەكنیك، زانست و هونەر لە ئامێزی هونەری تەالرسازیدا، 
نیشانەی ئەوەیە ئەم هونەرە بۆ ژیانی تێكڕای مرۆڤایەتی 
یەكجار گرنگ و هەستەوەرە. لە پاڵ ئەوەشدا، ئەو ئەرك 
بۆ  تەالردا  كردنی  دروست  لە  مرۆڤ  خەرجییەی  و 
ئەوەیە  پاساوی  گەڕ،  دەیخاتە  جوانی  هێنانی  بەدەست 
بۆ  بەڵكوو  دەكرێت،  پێناسە  هونەرێك  وەك  تەالرسازی 
خۆی كرۆكی هونەرە. هونەرێكی نزیك لە ژیان و ئاوێتە 
ڤیتروڤیوس  ژیانەوە.  ڕەهەندیی  فرە  و  هەمەڕەنگی  بە 
ئەندازیاری ڕۆم )سەدەی یەكەمی زایین( پێی وایە تەالر 
و بینای نایاب دەبێت ئەم مەرجانەی تێدا بێت: پتەو بێت، 
بێت. دووبارەیان دەكەمەوە، چونكە  بێت، جوان  بە سوود 
ئەوەیە  الیەقی  ئێستا  تا  ڕۆم  ئەندازیارەكەی  بۆچوونی 
بكرێتە دەستووری تەالسازی. ئەو دەڵێت، پێویستە بینا و 

تەالر )پتەو بێت، بە سوود بێت، جوان بێت(. 
كار  هونەر  و  زانست  بە  تەالرسازیدا،  لە 
نەخشەی  و  دیزاین  كردنی  دروست  بۆ 
تەالر دەكرێت، پاشان ئەو نەخشە و دیزاینە 
ژیانی  پێداویستی  و  خواست  جۆرەی  بەو 
بەرجەستە  دەكات،  دەستەبەر  مرۆڤ 
دێتە  نەخشەوە  پەڕەی  سەر  لە  دەكرێت، 
سەر زەوی و خۆی دەنوێنێت. هەڵبەت تا 
تێ  ڕێی  دەبێت،  تەواو  تەالر  كاتەی  ئەو 
دەچێت گەشەی پێ بدرێت و چاكسازیی 
زیاتری تێدا بكرێت، بە ئامانجی ئەوەی لە 
ئەو پەڕی پوختی و بە گوێرەی خواستی 

خاوەن تەالر دەربچێت. 
لەم سەردەمەدا بۆ بەجێ گەیاندنی خواستی 
هەستی  كردنەوەی  پڕ  و  مرۆڤ  ژیانی 
جوانخوازانەی ئەو، دەكرێت لە سەرانسەری 
گوێرەی  بە  چاك  زۆر  دیزاینی  جیهانەوە 
ڕێگرییەكیش  بێت، هیچ  بەدەست  خواست 
بەردەم هێنانی  لە  دارایی،  توانای  لە  بێ 
تەواوكارییەكانی  و  كردن  بینا  كەرەستەی 
شوێنێكی  هەر  لە  تەالریش  دەری  و  ناو 
جیهانەوە، نییە و بەدی ناكرێت. بۆ دروست 
چەندین  تەالرێك  و  بینا  هەر  كردنی 
ئەندازیاری بواری شارستانی و تەالرسازی 
و كارەبا و دیكۆر و ژینگە و هی دیكەش، 
زانست  بواری  چەندین  دەبن.  بەشدار 
)بیركاری،  مرۆڤایەتی  مەعریفەی  و 
ئەندازە، تەكنۆلۆژیا، دەروونناسی، مێژوو، 
سیاسەت، فەلسەفە، كۆمەڵناسی، كولتوور، 
تەالرێكدا  هەر  كردنی  دروست  لە  هونەر( 
ئامادەن. ئەم هونەرە ڕووكاری شارستانیەت 
و خەسڵەتی خۆماڵی و پێداویستی ژیانی 
ڕۆژانەی گەل و نەتەوە دەخاتە ڕوو. لەم 
ڕۆژگارەدا چەشنێك لە تەالرسازی دروست 
بەم  جیهانگیریی  شێوەی  و  مۆرك  بووە، 
بوارەكە،  پێشكەوتنی  دوایین  داوە،  هونەرە 
هەر  لە  تەالرسازی  پرۆژەیەكی  هەر  بۆ 
تەالرسازان  بەردەستە.  جیهان  شوێنێكی 
لە دروست كردنی هەر تەالرێكدا مەرجی 
تیشكی خۆر و هەواگۆڕكێ و ڕووناكی و 
گەرما و سەرما، ڕەچاو دەكەن. تەالرسازی 
هونەرێكە زۆر ئاوێتە بە ژیانی ڕۆژانەی 
یەكی  ژمارە  هونەری  بۆیە  بووە.  مرۆڤ 
ژیانە، كە بە بڕوای من هێشتا وەك پێویست 
كەم  نەدراوە.  پێ  بایەخی  ئێمە  واڵتی  لە 
ئەندازیارانی  گوتەی  بە  زۆر،  كوڕیی  و 

تەالرساز، لە بینا و تەالری ئێمەدا هەن.
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كۆتاییهاتنی قۆناغی پەتاكی كۆرۆنا لە بۆكس ئۆفیسی 
ئەمریكا و گەڕانەوەی چاالكیی سینەما بۆ پێش ساڵی 
٢٠٢٠، هۆكارەكەی دەگەڕێنێتەوە بۆ فیلمەكانی جیهانی 
جوراسیك و تۆپ گەن، دوای سەركەوتنەكانی دیكەی 

فیلمەكانی سپایدەرمان و دكتۆر ستڕەینج.
Jurassic World Domin�“ فیلمی سێیەمی   بەشی 
ion” دوای سێ ڕۆژ لە نمایشكردن لە ئەمریكا 143 
ملیۆن دۆالری بەدەست هێنا، لە بەرامبەردا دووەم فیلمی 
Top Gun: Maverick لە یەكەم دەركەوتنی لە ٢7ی 
ئایارەوە ئاستی بەهێزی خۆی پاراستووە و دەستكەوتەكانی 

بەم جۆرە بوون:
لە هەفتەیەكدا 5٠ ملیۆن دۆالری بەدەست هێناوە.

Jurassic World Domin�“ فیلمی ئەنجامانە  بەم    
ion” بەرزبووەوە بۆ لوتكەی لیستەكانی بۆكس ئۆفیس، 
داهاتەكەی 143 ملیۆن دۆالر بوو لە یەكەم دەركەوتنی 
فیلمەكە،  خراپی  پێداچوونەوەی  سەرەڕای  ناوخۆییدا، 
دوای  ڕۆژێكدا  چەند  ماوەی  لە  دۆالر  ملیۆن   4٠٠

پێشكەشكردنی.
لە الیەكی دیكەوە، تۆپ گان ماڤریك توانی سەرەتای 
بەهێزیی خۆی لە ئەمریكا بە قازانجی باشیش بپارێزێت 

 75٠ نزیكەی  گەیشتە  جیهانی  قازانجەكانی  كۆی  و 
ملیۆن دۆالر.

قازانجی بۆكس ئۆفیس بۆ ئەم هەفتەیە تەنیا سێیەم جارە 
بۆ  فرۆشراو  بلیتی  فرۆشی  كە  پەتاكەدا  سەردەمی  لە 
سەرجەم فیلمەكان دەتوانێت ٢٠٠ ملیۆن دۆالر تێپەڕێنێت.

شرۆڤەكارانی سینەما گەشبینن دوای ئەوەی لە كۆتایی 
بەرز  ئۆفیسی  بۆكس  بەناوبانگی  فیلمی  دوو  هەفتەدا 
كردەوە، پێیانوایە كە ئەوە نیشانەیەكی نایاب بوو بۆ ئەوەی 
لە گەشەكردن.  دەبێت  بەردەوام  بینینی فیلم  لە هاویندا 
سینەما  لە  ئامادەبوون  ئاستی  دەكات  وا  ئەمەش 
بێت كە پێش سەردەمی كۆرۆنا  ئاستانە  ئەو  هاوشێوەی 
نمایشكردنی  لە  دەكات  پێشكەوتنیش  پێشبینی  هەبووە، 
فیلمە زەبەالحەكان كە دوو ساڵ لەمەوبەر بەهۆی ترس 

لە زیانەكان و دووركەوتنەوەی جەماوەر دواخران.

Top Gun و Jurassic World
قۆناغێكی نوێی سینەما دەست پێ دەكەن
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ئیڤانجیلین لیلی ڕەخنە لە 
كوتانی ناچاریی كۆرۆنا لە 

ئەمریكا دەگرێت
خنمــە ئەكتــەری هۆڵیــود ئیڤانجیلیــن لیلــی ڕەخنــەی تونــدی لە كوتانی 
ناچاریــی كۆرۆنــا گــرت و ڕایگەیانــد كــە لــە گردبوونەوەیەكــدا بــووە لــە 
واشــنتۆن دی ســی )بــۆ پشــتیوانی لــە ســەروەری جەســتەیی( و بــۆ 

.Covid ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بــە كوتانــی ناچــاری بــۆ
نابێــت كــەس  پێموایــە هەرگیــز  لیلــی دەڵێــت: »مــن  ئیڤانجیلیــن 

ناچــار بكرێــت بەپێچەوانــەی ویســتی خۆیــەوە هیــچ شــتێك بخاتــە نــاو 
جەســتەی خــۆی لەژێــر هەڕەشــەدا، وەك چــۆن قبووڵكــراو نییــە هێرشــی 
توندوتیژانــە، دەســتگیركردن یــان دەستبەســەركردن بەبــێ دادگاییكــردن، 
ــدن،  ــوون، برســێتی، لەدەســتدانی خوێن ــاڵ و حاڵب لەدەســتدانی كار، بێم
دابــڕان لــە ئازیــزان، دەركــردن لــە كۆمەڵگــە، لەژێــر هیــچ هەڕەشــەیەكدا 

قبــوڵ نییــە.«
 ئیڤانجیلیــن لیلــی هەروەهــا لــە پۆســتەكەیدادەڵێت: »ئەمــە ڕێگــە 
ــە  ــە، ئەم ــاش نیی ــە شــتێكی ب ــە، ئەم ــە ســەالمەت نیی ــە، ئەم نیی

خۆشەویســتی نییــە، تێدەگــەم كــە جیهــان لــە حاڵەتــی ترســدایە، بــەاڵم 
پێــم وانییــە وەاڵمدانــەوەی ئــەوە بێــت بــۆ ترســان بەهێــز كێشــەكانمان چارەســەر 

بــكات.«
ــە هەمــوو جیهــان دەیانگــوت هیــچ  ــەوەی بەرپرســان و پزیشــكان ل ســەرەڕای ئ
لەوانــە  نییــە،   Covid ڤاكســینی  ژەمەكانــی  وەرگرتنــی  لــە  مەترســییەك 
پزیشــكی  بــۆ  ئەمریكــی  ئەكادیمیــای  ئەمریكــی،  پزیشــكی  كۆمەڵــەی 
داتــای  كۆمەڵێــك  كــە  نەخۆشــی،  كۆنترۆڵكردنــی  ســەنتەری  و  منــدااڵن، 
هاندەرانەیــان باڵوكــردەوە، تــا هاواڵتیــان لــە هەمــوو واڵتانــی جیهانــەوە بەتایبەت 
ئەمریكییــەكان بــۆ وەرگرتنــی ڤاكســینی كۆرۆنــا وەربگــرن، بــەاڵم ئیڤانجیلیــن 
لیلــی دووپاتــی كــردەوە، ئــەو هەمیشــە بــاوەڕی بــە ئازادیــی مرۆڤــەكان هەبــوو.

ئیڤانجیلیــن لیلــی دووەم ئەكتــەری مارڤێڵــە كــە ڕەخنــەی خــۆی لەبــارەی كوتانــەوە 
دەربڕیــوە، لــە ســاڵی ٢٠٢٠ ئەســتێرەی بــالك پانتــەر لێتیتیــا ڕایــت گرتەیەكــی ڤیدیۆیــی دژی كوتانــی 
ناچــاری لــە سۆشــیال میدیــا باڵوكــردەوە، دواتــر ئەكاونتەكانــی لــە تویتــەر و ئینســتاگرام وەســتاند پێــش 

ئــەوەی داوای لێبــوردن بــكات، وتــی مەبەســتی ئازاردانــی كــەس نییــە .

سەرچاوە الفن السابع
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ن خۆلی 
نۆیەمی

ستیڤاڵی 
فی

ەتیی دهۆك لە 
نێودەوڵ

لمەكانی 
 دۆمیز فی

كەمپی

نمایش دەكات

كۆنگـــرەی  دووەم،  تشـــرینی  ٢٠ی  یەكشـــەممە  ڕۆژی 

فێســـتیڤاڵی  نۆیەمـــی  خولـــی  بـــۆ  ســـەرەكی  ڕۆژنامەوانیـــی 

تیشـــك  تێیـــدا  چـــوو،  بەڕێـــوە  دهـــۆك  فیلمـــی  نێودەوڵەتیـــی 

خرایـــە ســـەر ژمـــارەی فیلمـــە بەشـــداربووەكان، فیلمـــی كردنـــەوەی 

دەســـتەی  لیژنەكانـــی  ئەندامانـــی  و  ســـەرۆك  هەروەهـــا  فیلمەكـــە، 

ـــەری فەرمـــی  ـــی فێســـتیڤاڵەكە، پۆســـتەری فێســـتیڤاڵەكە و ترەیل دادوەری

فێســـتیڤاڵەكە. كۆنگـــرە ڕۆژنامەوانییەكـــە لەالیـــەن وتەبێـــژی فەرمیـــی 

چـــوو. بەڕێـــوە  عـــارف(  )مەســـعوود  هونەرمەنـــد  فێســـتیڤاڵەكە، 
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لە  ئەمساڵ  فیلمانەی  ئەو  ژمارەی  بە  سەبارەت 
هونەریی  بەڕێوەبەری  كراون،  تۆمار  فێستیڤاڵەكەدا 
فێستیڤاڵەكە ئاماژەی بەوەدا كە ژمارەی ئەو فیلمانەی 
گەیشتوونەتە بەرێوەبردنی فێستیڤاڵەكە )57٠( فیلم 
هەڵبژاردەی  فیلمی  ژمارەیەك  لەوەی  جگە  ن،  بوو 
تیمی تەكنیكی لە فێستیڤاڵەكەدا،هەروەها )98( فیلم 
لە ماوەی چەند ڕۆژێكدا بۆ نمایشكردن هەڵبژێردران، 
فیلمی   )55( فێستیڤاڵەكە  پێشبڕكێی  ژمارەیە  لەم 
 )٢8( و  كوردی  فیلمی   )٢7( كە  گرتبوو،  لەخۆ 
دەرەوەی  لە  دیكە  ئەوانی  بوو،  تێدا  بیانیی  فیلمی 
لە واڵتانی  نمایش دەكرێن، فیلمەكانیش  پێشبڕكێكە 
و  ئەمریكا  و  كەنەدا  و  عەرەبی  واڵتانی  و  ئەوروپا 

سوید بە دە فیلم بەشداری دەكەن.
كردنەوەی فیلم و لیژنەی ناوبژیوانان

الی  فێستیڤاڵەكە  دەستپێكی  فیلمی  بە  سەبارەت 
خۆیەوە شەوكەت كۆركی ئاماژەی بەوەدا كە فیلمی 
دەبێتە  حەسەن  حسێن  دەرهێنانی  لە  باران(  )بووكی 

فیلمی كردنەوەی خولی نۆیەمی فێستیڤاڵەكە.
فێستیڤاڵەكە،  دادوەریی  لیژنەی  پێنج  بە  سەبارەت 
كۆی گشتی بیست ئەندامیان لەخۆ گرتبوو، لیژنەی 
دادوەریی فیلمی درێژی نێودەوڵەتی بە سەرۆكایەتیی 
)سولین  ئەڵمانیا  دانیشتووی  كوردی  دەرهێنەری 
دەرهێنەری  لە  هەریەكە  ئەندامێتیی  بە  و،  یوسف( 
كورد  دەرهێنەری  ئومێد،  مەهدی  باشوور  كوردی 
عەلیدی(  )شەهرام  پاریس  نیشتەجێی  رۆژهەاڵتی 
بەرهەمهێنەری  و  دابەشكەر  نۆبەخت(،  )ئیالهی  و 
ئێرانی و سویدی )ماركوس بارتاس( بوون. لیژنەی 
سەرۆكایەتی  بە  كوردییەكان  درێژە  فیلمە  دادوەریی 
بەرهەمهێنەرانی  لە  یەكێك  تێلێسیا(ـە،  )ماركوس 
دیكاپریۆ  لیۆناردۆ  كە   )The Revenant( فیلمی 
ڕۆڵی سەرەكیی تێدا دەگێڕێت، هەروەها یە ئەندامێتی 
)كەوسەر  ئەكادیمیست  و  ڕەخنەگر  لە  هەریەك 
جبارە( دەرهێنەری لوبنانی لە فۆتۆگرافی )موریال 
نیروەیی(  )هوشیار  كورد  دەرهێنەری  و  ئەبولروس( 
لیژنەی  ئۆزكانە.  بورهان  تورك  بەرهەمهێنەری  و 
دادوەریی فیلمە دیكۆمێنتارییەكان لە سێ ئەندامی 
پەیمانگای  بەڕێوەبەری  پۆلێك(،  )ئەنایس  ئەڵمانی 
گۆتە لە هەولێر و دەرهێنەری كورد )رێبەر دۆسكی( 
پێك هاتبوون و بە سەرۆكایەتیی دەرهێنەری ئەمریكی 
دەستەی  بە  سەبارەت  بوو.  وینتەرز(  )پاكستۆن 
پێك  كەس  چوار  لە  فیلمیش  كورتە  سوێندخواردنی 
سویدی  )جێنیفەر(ی  سەرۆكایەتیی  بە  كە  هاتبوو، 
و دەرهێنەری كوردی رۆژئاوا )محەممەد شێخۆ( و 
)تونا كاپتان( خەڵكی ئەڵمانیا، هەروەها دەرهێنەری 
ئەمینی(  )ئەبوزەر  هۆڵەندا  نیشتەجێی  ئەفغانی 

یەكێتیی  لیژنەی  بوون.  لێژنە  ئەندامانی  وەك 
 )FIPRISKE( نێودەوڵەتی  ڕەخنەگرانی 
پێكهاتبوو لە )سەاڵحەدین شێن( لە توركیا، 

لە  و  كیجازیاس(  )ڤالێریۆس  یۆنان  لە 
ڕۆمانیا )جولیا دۆبری(.

)فاتح  فیلمی  تایبەتی  نمایشی   
ئاكین(

نێودەوڵەتی  فێستیڤاڵی  هونەریی  بەڕێوەبەری 
میدیاكان  بۆ  قسەكانیدا  درێژەی  لە  دهۆك  فیلمی 
بەناوبانگی  فیلمی  تایبەتی  نمایشی  كە  ڕایگەیاند 
كە  ئاكین(،  )فاتح  دەرهێنانی  لە  گۆڵد(  )ڕیین 
خەاڵتی گۆڵدن كلۆپییە و چەندین خەاڵتی دیكەی 
بەدەست هێناوە، بە ئامادەبوونی خۆی و كارەكتەری 

سەرەكی و دەرهێنەر نمایش دەكرێت.
نێودەوڵەتی  فێستیڤاڵی  هونەریی  بەڕێوەبەری 
لەو  جگە  كە  كرد،  بەوەش  ئاماژەی  دهۆك  فیلمی 
سینەمایی  چاالكیی  سااڵنە  كە  سینەما  هۆاڵنەی 
رۆژانە  داوە  بڕیاری  فێستیڤاڵەكە  دەدەن،  پیشان 
فیلمە بەشداربووەكانی پێشبڕكێیەكە لە هۆڵی كەمپی 
بابەتی  چونكە  بكرێت،  )دۆمیز(یش  ئاوارەكانی 
كە  فێستیڤاڵەكە  خولەی  ئەم  فیلمەكانی  سەرەكیی 

تاوتوێ دەكرێت، بریتییە لە )كۆچبەری(.
لیستی  ڕاگەیاندنی  بە  ڕۆژنامەوانییەكە  كۆنگرە 
فیلمە بەشداربووەكانی فێستیڤاڵەكە لە بەشی كوردی 
كۆتایی هات، كە 47 فیلم لەخۆدەگرێت، ٢7 فیلم 
لەالیەن  فەرمیدایە،  پێشبڕكێی  چوارچێوەی  لە 
فیلمی  بەشی  پرۆگرامسازیی  زەیدییەوە  ڕەڤەند 
كوردی لە فێستیڤاڵەكەدا ڕاگەیەندران لەگەڵ فیلمە 

بەشداربووەكانی پێشبڕكێی فەرمی.
بەشی پانۆرامای فیلمە كوردییەكان

لە  یەكێكە  كوردییەكان  فیلمە  پانۆرامای  بەشی 
گشت  لە  فێستیڤاڵەكە،  هەمیشەییەكانی  بەشە 
پانۆرامای  خولەكانیداك لە چوارچێوەی پرۆگرامی 
فێستیڤاڵی  نۆیەمی  خولی  لە  كوردییەكان،  فیلمە 
فیلمی  حەوت  دهۆكدا  فیلمی  نێودەوڵەتیی 
دیكۆمێنتاری نمایش دەكرێت، لە نێویاندا دوو فیلمی 
درێژ، كە یەكەم فیلمی عێراقی خۆیان پیشان دەدەن 
فیلم،  كورتە  پێنج  و،  فێستیڤاڵەكەدا  نمایشی  لە 
جیهانیدا  ئاستی  لە  یەكەمجار  بۆ  ئەوەی  لەوانە 
یەكەمجار  بۆ  نمایش  هەندێكیان  و،  دەكرێت  نمایش 
لە عێراقدا دەكرێن، چیرۆكی ئەم فیلمانە و ژینگە 
كۆمەاڵیەتیدا  و  مێژوویی  نێوان  لە  پرسەكانیان  و 
جیاوازە، ئەوانەی پەیوەندییان بە ناسنامەی كوردەوە 
هەیە، لە چوارچێوەی ئەم بەرنامەیەدا دوانزە كورتە 

فیلمی گێڕانەوە نمایش دەكرێن.
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یارییەكانی گۆڕەپان و مەیدان تاكو ئێستا 
وەكو پێویست گرنگی پێویستی پێ نەدراوە لە 
قەزا و ناحییەكانی كوردستان، بەاڵم نەبوونی 
پاڵپشتی یاریزان لەالیەن بەشێك لە یانەكان كەسە 
دڵسۆزەكانیش سارد ناكاتەوە لە بەردەوام بوون لە 
وەرزش كردن، یەكێك لە یاریزانە بەتواناكانی ئەم 
یارییە لە قەزای ئاكرێ كچە یاریزانی ڕاكەری 
ماوە درێژەكان رەنا بەرەكاتە لە دایك بووی 
ساڵی 2003ی قەزای ئاكرێیە، رەنا تاكو ئێستا 
لەگەڵ هیچ یانەیەك رێك نەكەوتیە لەگەڵ هیچ 
یانەیەكی شارەكانی كوردستانت بۆ یاری كردن، 
بەاڵم ئاست و ئەنجامیشی مایەی دڵخۆشكەرییە 
لەم یارییە، رەنا قوتابی پەیمانگای وەرزشیی 
قەزای ئاكرێیە، ئێمەش لە نزیكەوە چەند 
پرسیاریكمان لێ كرد ئەوەیش بەمجۆرە وەاڵمی 
پرسیارەكانی گۆڤاری گواڵنی دایەوە.

دیمانە: كارزان كانەبی

هیوادارم بە ئااڵی 
كوردستانەوە بەشداری 
لە پاڵەوانێتییە 
جیهانییەكان بكەم

رەنا بەرەكات:
یاریزانی گۆڕەپان و مەیدان قەزای ئاكرێ
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یاریـــی  ئاســـتی  گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە   *
شـــارەكانی  لـــە  دەبینـــی  چـــۆن  گۆڕەپانومەیـــدان 

؟ ن ســـتا د ر كو
- بەڕاســـتی ئاســـتی گۆڕەپـــان و مەیـــدان بـــە شـــێوەیەكی 
گشـــتی لـــە هەمـــوو كوردســـتان زۆر الوازە بەهـــۆی 
نەبوونـــی پاڵەوانێتـــی، كـــە پێویســـتە ســـااڵنە چەنـــد 

ــەوە.  ــك بكرێتـ جارێـ
تـــا چەنـــد دەبێتـــە  پاڵەوانێتـــی كـــەم  *ئەنجامدانـــی 
هـــۆكار بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە بەرەوپێـــش 

نەچێـــت؟
-بەدڵنیاییـــەوە زۆر كاریگەریـــی هەیـــە لـــە ســـەر ئاســـتی 
ئـــەم یارییـــە، بـــە تایبـــەت نەبوونـــی پاڵەوانێتـــی بـــەردەوام 

ئاســـتی یاریزانـــەكان دادەبەزێـــت.
*پێـــت باشـــە چـــی بكرێـــت، بۆبەرەوپێشـــبردنی ئـــەم 
یارییـــە لـــە كوردســـتان، بـــۆ ئـــەوەی بگاتـــە ئاســـتێكی 

ــكار؟ ــی وەرزشـ ــۆ ئافرەتانـ ــەت بـ ــە تایبـ ــەرز، بـ بـ
- مـــن وەكـــو یاریزانێكـــی گۆڕەپـــان و مەیـــدان پێـــم 
باشـــە جگـــە لـــە پاڵپشـــتیكردنی الیەنـــە وەرزشـــییەكان، 
لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان بـــە گشـــتی زیاتـــر بایـــەخ بـــە 

یاریزانانـــی كـــچ بدرێـــت بـــۆ یارییـــەكان،. 
*گرفتی ئەم یارییە لە چیدا دەبینیت؟

- الی مـــن گرفتـــی ســـەرەكی نەبوونـــی پاڵپشـــتییە بـــۆ 
ــی  ــە گرفتـ ــی، ئەوانـ ــی پاڵەوانێتـ ــەكان و نەبوونـ یاریزانـ

ســـەرەكین لـــەم یارییـــە. 
قـــورس  یارییەكـــی  كاتێـــك  * چ هەســـتێكت هەیـــە 

ئەنجـــام دەدەیـــت كـــە ڕاكردنـــە؟
- مـــن وەكـــو كچێكـــی وەرزشـــوانێك هەســـتێكی یەكجـــار 
خۆشـــم هەیـــە كـــەوا لـــەم تەمەنـــە منداڵییـــەدا ئـــەم یارییـــە 

قورســـە ئەنجـــام دەدەم.
* وەكـــو كچـــە وەرزشـــكارێك بـــە نیـــازی چیـــت بـــۆ 

داهاتـــووی خـــۆت ؟
ـــم  ـــك بتوان ـــوودا وەكـــو كچـــە كوردێ ـــە داهات ـــوادارم ل - هی
بـــە ئـــااڵی كوردســـتانەوە بەشـــداری لـــە پاڵەوانێتییـــە 

جیهانییـــەكان بكـــەم.
بـــە  ئـــەوەی یانەكانـــی كوردســـتان پشـــت  *لەگـــەڵ 

ببەســـتن؟ بیانـــی  ڕاهێنەرانـــی 
بـــە  پشـــت  باسشـــترە  مـــن  الی  نەخێـــر،   -
چونكـــە  ببەســـتین،  خۆمـــان  ڕاهێنەرانـــی 
ئـــەوكات دەتوانیـــن زیاتـــر وەرزش بـــەرەو پێـــش 

ببەیـــن. 
الیەنـــی  بـــۆ  نیـــارت  پێـــش  و  *داواكاری 

وەرزشـــی؟ بەرپرســـی 
یـــاری  بـــە  دەســـتم  كەمـــە  ماوەیەكـــی   -
وەكـــو  ئەنجامـــم  و  ئاســـت  بـــەاڵم  كـــردووە، 
پێویســـتە، بـــە گشـــتی داوا كارم لەالیەنـــی 

ــر  ــە زیاتـ ــەم كـ ــە دەڤەرەكـ ــی لـ ــی وەرزشـ بەرپرسـ

ـــن  ـــەكان ب پشـــتیوانی یاریزان
بكـــەن.  و هاوكارییـــان 

*خەونـــی وەرزشـــیت چییـــە 
وەكـــو وەرزشـــكارێك؟

-حەزدەكـــەم لـــە داهاتـــوو بەشـــداربم 
لـــە پاڵەوانێتـــی جیهانـــی بـــۆ ئـــەوەی 

بتوانـــم دەســـتكەوت بـــۆ واڵتەكـــەم كـــە 
ـــە دەســـت بهێنـــم. كوردســـتانە، ب

* بۆچی لەگەڵ یانەكان نابینرێیت؟
كاروانـــی  دەســـتپێكی  لـــە  هێشـــتا  مـــن  -چونكـــە 
بـــە ئاســـت و  بـــە خۆشـــحاڵییەوە  بـــەاڵم  وەرزشـــیدام، 
ئەنجامەكانـــم لـــەم ماوەیـــە توانیومـــە زیاتـــر جێـــگای 
پەنجـــەی خـــۆم لـــە شـــەقامی وەرزشـــیی بكەمـــەوە، 
ئەمـــەش بـــووە هـــۆكار كـــە هەندێـــك لـــە یانەكانـــی 
كوردســـتان چاویـــان لـــە ســـەر مـــن بێـــت بـــۆ داهاتـــوو كـــە 

بتوانـــم گرێبەســـت لەگەڵیـــان ئەنجـــام بـــدەم. 
*پاڵەوان بوون چی دەگەینی الی تۆ؟

- الی مـــن پاڵـــەوان بـــوون ســـەربەزرییە و زیاتـــر هانـــم 
دەدات كـــە بـــەردەوام بـــم بـــە ئاســـتی باشـــتر بەشـــداربم لـــە 

ـــەكان.  پاڵەوانێتیی
*بەچ یاریزانێكی جیهانی سەرسامیت؟

-سەرســـامم بـــە یاریـــزان بۆلـــد كـــە یاریزانێكـــی جیهانییـــە 
و خاوەنـــی ژمـــارەی پێوانەییـــە لـــە یاریـــی 100م.

* یانەكان داوای یاریكردنیان لێ كردوویت؟
-تـــا ئێســـتا نەخێـــر، بـــەاڵم مـــن بـــاوەڕم بـــە هێـــز و توانـــای 
خـــۆم هەیـــە كـــەوا لـــە ماوەیەكـــی نزیـــك یانەكانـــی 

ــەن. ــتم لـــێ بكـ ــتان داوای گرێبەسـ كوردسـ
*ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟

ـــەو هەمـــوو  ـــۆ ئ ـــاری گـــواڵن ب ـــۆ گۆڤ - زۆر ســـوپاس ب
تـــە  مە بەردەوامـــە، هیـــوادارم بـــەم شـــێوەیە خز

ناوەخـــۆ  وەرزشـــی  خزمەتـــی 
بكـــەن، خزمەتـــی ســـەرجەم 

بكـــەن. شـــارەكان 
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ــەوەی  ــەر نوێکردن ــە بەرانب ــی ل ــۆ مۆتینگــی کامیرۆن چۆب
ــرن میونخــی  ــەی بای ــە یان گرێبەســتەکەی دوو داواکاری ل

ــە. ئەڵمانــی هەی
 مۆتینگ وەرزی ئەمساڵ دوای ڕۆیشتنی لیڤاندۆڤسکی 
ئاســتێکی بــەرزی لــە یانــە باڤارییەکــە نیشــان داوە و لــە 
ســێ  و  پاڵەوانێتییــەکان 11 گــۆڵ  ســەرجەم  کــۆی 16 

ئەسیســتی کــردووە.
گرێبەســتی مۆتینگــی 33 ســاڵ لەگــەڵ یانــەی بایــرن 
ــە  ــانی یان ــت و بەرپرس ــەواو دەبێ ــوو ت ــی داهات ــخ هاوین میون
ئەڵمانییەکــەش مــاوەی مۆندیــال بــە دەرفــەت دەزانــن تــا 
ــی  ــەاڵم بەپێ ــەوە، ب ــەوەی گرێبەســتی یاریزانەکــە نوێبکەن ئ
یاریزانەکــە  ئەڵمانــی  بێلــدی  ڕۆژنامــەی  زانیارییەکانــی 
داوای  گرێبەســتەکەی  نوێکردنــەوەی  بەرانبــەر  لــە 
ــدەی ئێســتا  ــۆ دوو هێن ــە کەمــی ب کــردووە مووچەکــەی ل
بەرزبکرێتــەوە و گرێبەســتە نوێیەکەشــی بــۆ وەرزێــک زیاتــر 

ــت. بێ
ســەرچاوەکە باســی لــەوە کــردووە، کارگێــڕی بایــرن میونــخ 
لــە بەرزکردنــەوەی مووچــەی یاریزانەکــە گرفتــی نییــە، 
نــادات  ڕێگــە  جۆرێکــە  بــە  یانەکــە  یاســاکانی  بــەاڵم 
ــت و گرێبەســتەکەی  ــد بێ یاریزانێــک 30 ســاڵی تێپەڕان
دوو  یــان  وەرزێــک  لــە 
وەرز زیاتــر بــۆ درێــژ 

بکرێتــەوە.

مۆتینگ بۆ نوێکردنەوەی 
گرێبەستی مەرجی هەیە

كریســتیانۆ رۆناڵــدۆ یاریزانــی پێشــووی 
یانــه ی مانچســته ر یۆنایتــد لــه  الیــه ن 
یەکێتــی تۆپــی پێــی ئینگڵتــەرە 
به ســه ردا  قورســی  ســزایه كی 
ــه  تۆمه تــی هه ڵســوكه وتی  ســه پا، ب

لــه   ناته ندروســت و شــكاندنی مۆبایــل 
ئێڤه رتــۆن. یانــه ی  هانده رێكــی  ده ســتی 

كریســتیانۆ رۆناڵــدۆ، كــه  گرێبه ســته كه ی له الیــه ن 
هه ڵوه شــێندرایه وه ،  یۆنایتــد  مانچســته ر  یانــه ی 
ــی  ــه  تۆمه ت ــەرە ب ــی ئینگڵت ــی پێ ــی تۆپ یەکێت
هه ڵســوكه وتی  و  توندوتیــژی  به كارهێنانــی 
ناوه رزشــی كاتێــك مۆبایلــی هانده رێكــی خســته  
هــه زار   50 بــڕی  بــه   شــكاندی،  و  ســه رزه وی 

پاوه نــد ســزای دا و بــۆ دوو یاریــش ســڕ كــرا.
كاتێــك  هــه ر  ســزایه كه   گوێــره ی  بــه  

یانه یه كــی  بــه   په یوه نــدی  كریســتیانۆ 
ئینگلیــزی  نایابــی  خولــی  دیكــه ی 
جێبه جــێ  به ســه ردا  ســزایه كه ی  بــكات 

نــاوی  ئــه و یاریزانــه   ده كرێــت، كــه  ئێســتا 
نیوكاســڵ  و  چێڵســی  یانه كانــی  بــه  

وه ته وه . به ســترا
ــه ر  ــه  قه ت ــدۆ ئێســتا ل كریســتیانۆ رۆناڵ

خــۆی بــۆ یارییه كانــی مۆندیــال ئامــاده  ده كات، 
بــه اڵم لــه  الیــه ن پۆلیســی مێرسیســایدی شــاری 
ئــاگادار  دادگا  بڕیاره كانــی  لــه   لیڤه رپوولــه وه  

كــراوه .
و  یۆنایتــد  مانچســته ر  نێــوان  یــاری  لــه  
لــه   ئە مســاڵ  یارییه كــه   كــه   ئێڤه رتــۆن، 
ئه نجــام  پــارك  گۆدیســۆن  یاریگــه ی  نێــو 
درا، كــه  تێیــدا مــان یونایتــد 1 ـ 0 دۆڕا، 
كریســتیانۆ لــه  كاتــی هاتنــه ده ره وه  لــه  تونێلــی 
یاریگــه  مۆبایلــی ده ســتی منداڵێكــی یانــه ی 
شــكاندی،  و  ســه رزه وی  خســته   ئێڤه رتۆنــی 
هه رچه نــده  كریســتیانۆ لــه  سۆشــیاڵ میدیــا 
بــۆ  كــرد و منداڵه كه شــی  لێبوردنــی  داوای 
یارییــه ك بانگهێشــتی یاریگــه ی ئۆڵدترافــۆرد 
كــرد، بــه اڵم نه یتوانــی لــه  ســزایه كه  رزگاری 

ــت. بێ

کریستیانۆ تووشی 
سزایەکی قورس بوو
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فەرەنسا بەدەست پێکان 
لە مۆندیال دەناڵێنێت

ــا  ــژاردەی فەرەنسـ ــال هەڵبـ ــتپێکردنی مۆندیـ پێـــش دەسـ
چەندیـــن یاریزانـــی گرنـــگ و ســـەرەکی لـــە دەســـتدا، 

کـــە ئەمـــەش نیگەرانـــی لـــە الیـــەن هاندەرانـــی فەرەنســـا 
مۆندیالـــی  لـــە  چوونـــەدەرەو  ترســـی  و  دروســـتکردووە 

لێدەکرێـــت.
پێـــش مۆندیـــال هەریەکـــە لـــە کەریـــم بنزیمـــا باشـــترین 
یاریزانـــی جیهـــان و كانتـــێ و پـــۆل پۆگبـــا و كێمبێپـــێ 
ــە  ــتدا و لـ ــە دەسـ ــال لـ ــە مۆندیـ ــەر لـ و ئێنكونكـــوی بـ
یەکـــەم یـــاری خـــۆی لـــە مۆندیـــال دوای بردنـــەوەی 
لـــۆکاس  یاریـــزان  ئۆســـتراڵیا  هەڵبـــژاردەی  لـــە 

هێرناندێـــز تووشـــی پێکانێکـــی ســـەخت هـــات و 
ـــال کـــرد و پێویســـتی  ـــە مۆندی ـــی ل ماڵئاوای

بـــە نەشـــتەرگەری هەیـــە.
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توانیـــان ئاســـتێكی بـــەرز پێشـــكەش بكـــەن، ئەنجامـــی 
كۆتاییـــش بـــۆ كوڕانـــی شـــاری هەولێـــر بـــە كۆتاهـــات، 
بـــە ئەنجامـــی )40-35(گـــۆڵ، بـــەم ئەنجامـــەش یانـــەی 
هەولێـــر بـــووە پاڵەوانـــی تۆپـــی دەســـتی كوڕانـــی یانەكانـــی 
كوردســـتان، لـــە كۆتاییشـــدا خـــەاڵت و دیاریـــی بەســـەر 
ـــەو رووەوە مامۆســـتا  ـــە ســـەركەوتووەكان دابەشـــكرا، ل تیپ
ســـەركەوت موحســـین ســـكرتێری یەكێـــی تۆپـــی دەســـتی 
كوردســـتان بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »خولەكانمـــان 
بەردەوامیـــی دەبێـــت، دەمانەوێـــت ئاســـتی تۆپـــی دەســـت 
ئەمســـاڵیش  بـــۆ  ببەیـــن،  بەرەوپێـــش  كوردســـتان  لـــە 
ــی  ــن و سوپاسـ ــوە ببەیـ ــز بەرێـ ــی بەهێـ ــان خولێكـ توانیمـ
یانـــە بەشـــداربووەكانیش دەكەیـــن كـــە توانییـــان ئاســـتی 
ڕاســـتەقینەی خۆیـــان پێشـــكەش بكەیـــن، ئێمـــەش هـــەوڵ 
دەدەیـــن خزمەتـــی زیاتـــری وەرزشـــی كوردســـتان بكەیـــن، 

بـــۆ ئـــەوەی چاالكییەكانیشـــمان بـــەردەوام بێـــت«.

خولـــی  یارییەكانـــی  هەفتـــە  شـــەش  مـــاوەی  بـــۆ 
بـــە  كوردســـتان  یانەكانـــی  دەســـتی  تۆپـــی  نایابـــی 
كوردســـتان  پارێزگاكانـــی  یانـــەی  شـــەش  بەشـــداری 
ــتی  ــتی یەكێتیـــی ناوەنـــدی تۆپـــی دەسـ و، بەسەرپەرشـ
كوردســـتان بـــەردەوام بـــوو، لـــەم ناوەشـــدا یاریزانانـــی یانـــە 
ــۆ  ــوون، بـ ــە ملمالنـــێ دابـ ــەردەوام لـ ــووەكان بـ ــدار بـ بەشـ
ـــن ئاســـت و ئەنجامـــی شایســـتە پێشـــكەش  ـــەوەی بتوان ئ
ـــەوە،  ـــەكال بكەن ـــان ی ـــۆ خۆی ـــاوی خولەكـــە ب بكـــەن و نازن
دوای ئەنجامدانـــی چەندیـــن یـــاری هـــەردوو تیپـــی 
تۆپـــی دەســـتی هەولێـــر و ســـلێمانی گەیشـــتنە یاریـــی 
كۆتایـــی پاڵەوانێتییەكـــە، لـــە یاریـــی كۆتاییشـــدا كـــە لـــە 
هەولێـــری پایتەختـــی كوردســـتان بەڕێوەچـــوو، هـــەردوو 
یانـــە رووبـــەڕووی یەكتـــری بوونـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی نازنـــاوی 
خولەكـــە بـــۆ خۆیـــان یـــەك ال بكەنـــەوە، لـــەم یارییەشـــدا 
یارییەكـــە  بـــە درێژایـــی  تیـــپ  یاریزانانـــی هـــەردوو 

هەولێر پاڵەوانی تۆپی دەستی كوردستان بوو
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عەباس فەرەج تیپی كچان دروست دەكاتەوە

ســـەر  دێدەوانـــی  و  وەرزشـــی  چاالكیـــی  بەڕێوەبەرایەتـــی 
وەكـــو  هەولێـــر،  پـــەروەردەی  بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی  بـــە 

بەرنامـــەی ســـااڵنەی خـــۆی و بەمەبەســـتی زیاتـــر پشـــتگیریكردنی 
وەرزش لـــە ناوەندەكانـــی خوێنـــدن، لـــە ســـنووری پارێـــزگای هەولێـــر 
هەڵدەســـتێت بـــە ئەنجامدانـــی چەندیـــن پاڵەوانێتیـــی وەرزشـــی، 
بـــۆ هـــەردوو ئاســـتی كچـــان و كوڕانـــی پەروەردەكانـــی ســـەر بـــە 
بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی پـــەروەردەی هەولێـــر، بەڕێوەبەرایەتییەكـــە 
ــر  ــزگای هەولێـ ــنووری پارێـ ــی سـ ــەورەردەی قەزاكانـ ــازدە پـ ــە یـ كـ
ــی  ــە پاڵەوانێتییەكانـ ــەك لـ ــاری داوە هەریـ ــت، بڕیـ ــۆ دەگرێـ ــە خـ لـ
بالـــە و باســـكە و فوتســـاڵ و چەندیـــن پاڵەوانێتیـــی دیكـــەی 
ــی  ــارەی ئەنجامدانـ ــە بـ ــات، لـ ــوە ببـ ــدەدا بەرێـ ــە ئاینـ ــیی لـ وەرزشـ
ئـــەم پاڵەوانێتییانـــەش مامۆســـتا بێجـــان ئیبراهیـــم بەڕێوەبـــەری 
ــتیی  ــی گشـ ــە بەڕێوەبەرایەتیـ ــی لـ ــی و دێدەوانـ ــی وەرزشـ چاالكیـ
پـــەروەردەی هەولێـــر بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »پالنـــی 
تۆكمەمـــان دانـــاوە بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن چەنـــد پاڵەوانێتییەكـــی 
وەرزشـــی بـــۆ پـــەروەردە گشـــتییەكانی ســـنووری بەڕێوەبەرایەتیـــی 
گشـــتیی پـــەروەردەی هەولێـــر ئەنجـــام بدەیـــن، بەرنامـــەی تەواومـــان 
ـــن، سوپاســـی  ـــان بكەی ـــە چاالكییەكانم ـــەوەی دەســـت ب ـــۆ ئ ـــاوە ب دان

مامۆســـتا لوقمـــان ســـەعید 
ــەروەردەی  ــتیی پـ ــەری گشـ بەڕێوەبـ

هاوكارییـــە  ئـــەو  بـــۆ  دەكەیـــن،  هەولێـــر 
ئەنجامدانـــی  بـــۆ  و  وەرزشـــی  بـــواری  لـــە  بەردەوامـــەی 

بەرنامـــەی  دەكات،  پێشكەشـــی  وەرزشـــییەكانمان  چاالكییـــە 
ـــدی خوێنـــدن،  ـــە ناوەن ـــۆ هەســـتانەوەی وەرزش ل ـــە ب تۆكمەمـــان هەی
ـــە  ـــەزا ل ـــەی ق ـــەر 11 پەروەردەك ـــە بەشـــداریی ه بڕیاریشـــمان داوە ب
ـــە  ـــە ئایندەیەكـــی نزیكـــدا دەســـت ب ـــر، ل ـــزگای هەولێ ســـنووری پارێ
ئەنجامدانـــی چاالكییەكانمـــان بكەینـــەوە«، هەروەهـــا گوتیشـــی: 
ــنووری  ــە سـ ــت لـ ــە و دەمانەوێـ ــان نییـ ــەو گرفتێكمـ ــچ كێشـ »هیـ
ببەینـــە  وەرزش  هەولێـــر  پـــەروەردەی  گشـــتی  بەڕێوەبەرایەتـــی 

قۆناغێكـــی باشـــتر«.

چەند 
پاڵەوانێتییەكی 

وەرزشی بۆ 
پەروەردەی قەزاكان 

ئەنجام دەدرێت

دوای ماوەیـــەك دابـــڕان لـــە مەشـــقدانەوەی تیپـــی فوتســـاڵی كچـــان لـــە شـــاری ســـلێمانی و دووركەوتنـــەوە 
لـــە خولەكانـــی كوردســـتان و عێراقـــی، ســـلێمانی جارێكـــی تـــر دەبێتـــەوە خـــاوەن تیپێكـــی تۆكمـــەی 
فوتســـاڵ لـــە ســـەر ئاســـتی كوردســـتانیش دەیانـــەوێ كێبڕكـــێ بكـــەن، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتەش مامۆســـتا 
عەبـــاس فـــەرەج دەیەوێـــت تیپێـــك لـــە پارێـــزگای ســـلێمانی دروســـت بـــكات و شـــەڕی ســـەرجەم 
یانەكانـــی تـــری كوردســـتان بـــكات، لـــەم بارەشـــەوە عەبـــاس فـــەرەج بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: 
ئامادەكارییەكانمـــان بەردەوامـــن بـــۆ ئـــەوەی تیپێـــك لـــە شـــاری ســـلێمانی دروســـت بكەینـــەوە بـــۆ 
ئـــەوەی بتوانیـــن كێبڕكـــێ بكەیـــن لەســـەر بەدەســـت هێنانـــی ئەنجامـــی شایســـتە لـــە خولەكانـــی 
ـــاری  ـــی تیپەكـــەش بەهـــۆی دی ـــی، هـــۆكاری دواخســـتنی دروســـت كردن كوردســـتان و عێراق
نەكردنـــی خولـــی فوتســـاڵ بـــوو بـــۆ ئاســـتی كچـــان، لەبـــارەی رێكەوتنیـــش لەگـــەڵ 
تیپـــەكان عەبـــاس فـــەرەج گوتـــی: لـــە شـــاری ســـلێمانی لەگـــەڵ چەنـــد تیپێـــك كۆدەبینـــەوە 
ئەگـــەر زانیمـــان تیپێـــك هەیـــە لەگـــەڵ ئێمـــە دە گونجـــێ بـــە دڵنیاییـــەوە لەگەڵیـــان 
رێـــك دەكەویـــن، بـــەاڵم ئەگـــەر زانیمـــان ئـــەو كچانـــەی ئێمـــە هـــەر پشـــتگوێ دەخرێـــن 
ئـــەوا لەگـــەڵ تیپێكـــی دەرەوەی ســـلێمانی رێكدەكەوین، گوتیشـــی: یانـــەی دەرەوەی 

شـــاری ســـلێمانیش ئامـــادەی ئەوەیـــان نیشـــانداوە بـــۆ ئـــەوەی بـــە نـــاوی 
ئەوانـــەوە بەشـــداری لـــە خولـــی فوتســـاڵی كچانـــی نایابـــی یانەكانـــی 

ـــاو شـــاری ســـلێمانی  ـــە ن ـــن، ئەگـــەر هـــەر تیـــپ ل كوردســـتان بكەی
ـــە  ـــەوە دەچین ـــە دروســـت دەكەین ـــەد تیپەك ـــە س ـــەد ل ـــت، س نەبێ
دەرەوەی شـــاری ســـلێمانی لەگـــەڵ تیپێـــك رێكدەكەویـــن 
بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن ئـــەم كچـــە یاریزانانـــە بـــەردەوام 

بـــن لـــە یـــاری كـــردن و مەشـــقی بەردەوامیـــان 
پـــێ دەكەیـــن بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی 

ـــن. ـــتر پێشـــكەش بكەی باش
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هەنگاوەكانی كەمكردنەوەی لۆچبوونی پێستی دەموچاو
دەموچـــاو  پێســـتی  لۆچبوونـــی  ئەگەرچـــی   
بـــەاڵم  تەمەنـــە،  سرووشـــتیی  بەشـــێكی   Wrinkles
ـــرداری  ـــك ك ـــد هەنگاوێ ـــی چەن ـــە پەیڕەوكردن ـــت ب دەتوانرێ
وەكـــو:  بكرێتـــەوە  كـــەم  یـــان  دوابخرێـــت،  لۆچبـــوون 
ـــۆ مـــاوەی 8  نووســـتنی دروســـت لەســـەر پشـــت شـــەوانە ب
كاتژمێـــر كـــە گرنگـــە بـــۆ تەندروســـتیی جەســـتە و دەروون، 
ـــۆ تووشـــبوون  ـــدەرە ب كەچـــی كەمخـــەوی هۆكارێكـــی هان
دەبێتـــە  كات  تێپەڕبوونـــی  بـــە  كـــە  خەمۆكـــی،  بـــە 
ئەگـــەری گرژبوونـــەوەی ماســـوولكەكانی نێوچـــەوان و 
دەموچـــاو، كـــە بـــەرە بـــەرە دەبێتـــە هـــۆی پەیدابوونـــی 
هێڵـــی لۆچبـــوون، خواردنـــەوەی كاكاو زیاتـــر لـــە قـــاوە، 
پەیڕەوكردنـــی هەنـــگاوە باشـــەكانی گرنگیـــدان بـــە پێســـت 
ــەوە  ــابوونی ســـووك و دووركەوتنـ وەكـــو: بەكارهێنانـــی سـ

ــۆ  ــۆكارە بـ ــە هـ ــاو، چونكـ ــتنی دەموچـ ــاد شووشـ ــە زیـ لـ
راماڵینـــی چەوریـــی سرووشـــتیی پێســـت، زیـــاد خواردنـــی 
ماســـی، بەتایبەتـــی جـــۆری ســـالمۆن بۆنموونـــە هەفتانـــە 
ســـێ جـــار بـــۆ دابینكردنـــی بڕێكـــی باشـــی پرۆتیـــن و 
مـــاددەی دیكـــە بـــۆ پێســـت، زیـــاد خواردنـــەوەی ئـــاو، 
و  ســـەوزە  و  ســـۆیا  بەرهەمەكانـــی  خواردنـــی  زیـــاد 
میـــوەی جۆراوجـــۆر، ئەنجامدانـــی مەشـــقی وەزرشـــی 
ــان و  ــە جگەرەكێشـ ــەوە لـ ــدا، دووركەوتنـ ــەوای پاكـ ــە هـ لـ
پاراســـتنی پێســـت لـــە تیشـــكی ســـەرووی وەنەوشـــەیی، 
ــۆر و  ــكی خـ ــە تیشـ ــن بـ ــە بەركەوتـ ــەوە لـ ــە دووركەوتنـ بـ
ــاو Sunscreen كـــە  بەكارهێنانـــی ئاوێتەیەكـــی دژەهەتـ
فاكتـــەری پاراســـتن لـــە هەتـــاو SPF تیایـــدا لـــە 50 

ــت. ــر نەبێـ كەمتـ
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   بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن Hypertension ئەگـــەر بـــە باشـــی كۆنتـــرۆڵ 
نەكرێـــت، دەبێتـــە ئەگـــەری پەككەوتـــن و خراپبوونـــی كوالیتیـــی ژیـــان، هەندێـــك جاریـــش 
لەوانەیـــە كار بگاتـــە نۆرەیەكـــی كوشـــندەی دڵ، یـــان جەڵتەیەكـــی كوشـــندەی مێشـــك. 
پەســـتانی بـــەرزی كۆنترۆڵنەكـــراو، واتـــە پێوانـــەی 90/140 ملـــم جیـــوە، یـــان 
ـــوە  ـــم جی ـــەی 180/ 110 مل ـــەاڵم پێوان ـــە قۆناغـــی دووەم Stage 2، ب ـــر وات بەرزت
بـــە پەســـتانی بـــەرزی زۆر مەترســـیدار هەژمـــار دەكرێـــت. بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی 

خوێـــن بـــە هـــۆكاری ســـەرەكیی جەڵتـــەی مێشـــك دەژمێردرێـــت، بەتایبەتـــی كـــە 
پێوانـــەی دەگاتـــە 180 120/ ملـــم جیـــوە، یـــان بەرزتـــر. ئـــەو ئەندامانـــەی كـــە 

ـــە، مێشـــك،  ـــە: دڵ، گورچیل ـــن ل ـــراو، بریتی ـــەرزی كۆنترۆڵنەك ـــتانی ب ـــە ئامانجـــی پەس دەبن
ـــن، هەروەهـــا پەككەوتنـــی  چـــاو، لەگـــەڵ خوێنبـــەرەكان كـــە دوچـــاری لەكاركەوتـــن Failure دەب

 ،CAD گورچیلـــە، رەقبوونـــی خوێنبەرەكان،بەتایبەتـــی نەخۆشـــیی خوێنبەرەكانـــی تاجیـــی دڵ
مێشـــك،  جەڵتـــەی  خـــەودا،  لەكاتـــی  هەناســـەڕاوكێ  دڵ،  پەككەوتنـــی 

ــە  ــت لـ ــاخوێنبەر Aneurysm، گرفـ ــی شـ ــوون و تەقینـ فراوانبـ
چـــاودا كـــە لەوانەیـــە ببێتـــە هـــۆی كوێربـــوون، الوازبوونـــی 
ــۆ  ــدەرە بـ ــن هانـ ــەرزی خوێـ ــتانی بـ ــە پەسـ ــك، چونكـ ئێسـ

زیادبوونـــی دەردانـــی كالســـیۆم لـــە گورچیلەكانـــدا.

ئەكزیمای لێو
  ئەكزیمـــای لێـــو Lip eczema بریتییـــە لـــە هەوكردنـــی پێســـتی لێـــو بـــە 

شـــێوەی ســـووربوونەوە و خورشـــت، وشـــكبوون، قڵیشـــان،پەیدابوونی بڵـــۆق، 
لەگـــەڵ تفركردنـــی لێـــوەكان. هۆكارەكانـــی تووشـــبوون بـــە ئەكزیمـــای لێـــو: 
ـــكاری،  ـــی جوان ـــی ئاوێتەكان ـــە زمـــان، بەكارهێنان ـــوەكان ب ـــی لێ ـــاد تەڕكردن زی
هەســـتەوەری بـــە هەویـــری شووشـــتنی ددان، هەســـتەوەری یـــان زیانـــی 
البـــەالی دەرمـــان، تاقمـــی ددان، تەوقـــی ددان Braces، بەكتریـــا و كـــەڕوو، 
ــر  ــە زیاتـ ــەكرە كـ ــیی شـ ــدا Candida، نەخۆشـ ــەڕووی كاندیـ ــی كـ بەتایبەتـ
ـــا  ـــدا، هەروەه ـــەڕووی كاندی ـــە ك ـــی گۆشـــەكانی دەم ب ـــۆ هەوكردن ـــدەرە ب هان

بوونـــی هـــۆكارە هاندەرەكانـــی تووشـــبوون، كـــە بریتیـــن لـــە: بەكارهێنانـــی 
هەندێـــك جـــۆری )ســـووراوی( لێـــو، بەكارهێنانـــی هەندێـــك جـــۆری 

ســـابوون و پاككـــەرەوەی ناومـــاڵ، وشـــكبوونی لێـــو، بەتایبەتـــی 
ــك  ــە هەندێـ ــتەوەری بـ ــێدا، هەسـ ــی شـ ــارد و كەمیـ ــی سـ ــە كەشـ لـ
ــەرە، هەوكردنەكانـــی كۆئەندامـــی  ــۆراك، دوكەڵـــی جگـ جـــۆری خـ
هەناســـە، بەتایبەتـــی هەاڵمـــەت و ئەنفلوەنـــزا، ســـترێس، ئارەقەكـــردن، 

تـــۆزی هەاڵڵـــە Pollen، گۆڕانـــی ئاســـتی هۆرمۆنەكانـــی لـــەش، 
ـــی  ـــەركردن: بەكارهێنان ـــی چارەس ـــدا. هەنگاوەكان ـــە ئافرەت ـــی ل بەتایبەت

ـــە لێـــو، وریابـــوون لـــە وشـــكبوونی لێـــو و بەكارهێنانـــی  كرێمـــی تایبـــەت ب
ـــەڕوو  ـــی دژەك ـــی كرێم ـــو Lip balm، بەكارهێنان ـــی لێ چـــەوركاری تایبەت

بـــۆ هەوكردنـــی گۆشـــەكانی دەم.
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بەرزبوونەوەی پەستانی 
خوێن ئەگەر كۆنترۆڵ 
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)سەوەفان(  یان   Osteoporosis جومگە  سوانی    
یەكجارەكیی  چارەسەری  ئێستا  تا  درێژخایەنە،  حاڵەتێكی 
لە خۆپاراستن  بریتییە  رێگە  تەنیا  بۆیە  نەدۆزراوەتەوە،  بۆ 
خۆراكی  هەڵبژاردنی  هەنگاوانە:  ئەم  پەیڕەوكردنی  بە 
هاوسەنگ و تەندروست كە بڕێكی باشی كالسیۆم و پرۆتین 
دابینكردنی  لە  دڵنیابوون  لەخۆبگرێت،  دیكە  كانزاكانی  و 
پێویستیی لەش بە ڤیتامین D بە خواردنی خۆراكی وەكو 
ماسی و كوارگ و هێلكە، لەگەڵ خۆدانە بەر تیشكی خۆر 
كەپسوولی  وەرگرتنی  یان  خولەك،   15 ماوەی  بۆ  رۆژانە 
ڤیتامین D بەرێنمایی دكتۆر، كۆنترۆڵكردنی كێشی لەش 
كە لە سنووری ئاساییدا بێت، لەوكاتەی كە هەردوو كێشی 
زیاد و كێشی كەم كە تێكڕای بارستایی لەش BMI لە 
19 كەمتر بێت، هاندەرن بۆ تووشبوون بە سوانی جومگە، 
بەتایبەتی جومگەی ئەژنۆ، زیادكردنی چاالكیی جەستەیی 
مەشقەكانی  بەتایبەتی  وەرزشی،  مەشقی  ئەنجامدانی  و 
 ،Aerobics بەهێزكردنی ماسوولكەكان و مەشقە هەواییەكان
خواردنەوە  لە  دووركەوتنەوە  جگەرەكێشان،  لە  دووركەوتنەوە 
هاندەرەكانی  هۆكارە  بوونی  لە  وریابوون  ئەلكهولییەكان، 
بەدواداچوونی  لەگەڵ  جومگە،  سوانی  بە  تووشبوون 
لە  كالسیۆم  درێژخایەنی  كەمیی  وەكو:  پزیشكی  زووی 
خۆراكی رۆژانەدا، كەمبوونەوەی توندی ئارەزووی خواردن، 
گرفتی هۆرمۆنی: بۆنموونە كەمی هۆرمۆنی ئیسترۆجین 
پیاودا،  لە  تێستۆستیرۆن  هۆرمۆنی  كەمی  و  ئافرەت  لە 

هەروەها ئەلكهول و جگەرە.

چۆن خۆت لە سوانی جومگە 
دەپارێزیت؟

لـــە كیراتینـــی    مـــوو پرۆتینێكـــی مـــردووە، 
رەق پێـــك هاتـــووە، مووخۆركـــە Split ends یـــان 
ــۆ دوو  ــەر بـ ــی سـ ــە قژەكانـ ــی تاڵـ ــانی كۆتایـ قڵیشـ
پێكهاتـــەی  لـــە  گـــۆڕان  ئەنجامـــی  لـــە  بـــەش، 
قـــەدی قـــژدا لەبـــەر هـــۆكاری دەرەكـــی و ناوەكـــی 
مووخۆركـــە  دەركییەكانـــی  هـــۆكارە  دەدات.  روو 
ـــاو،  ـــە گەرمـــای هەت ـــژ ب ـــە: بەركەوتنـــی ق ـــن ل بریتی
وشـــككەرەوەی گـــەرم یـــان ئوتـــووی قـــژ، زیـــاد 
لـــە ئەنجامـــی كاریگەریـــی كلـــۆری  مەلەكـــردن 
ـــژ،  ـــەی ق ـــەر پێكهات ـــاو مەڵەوانگـــەكان لەس ـــاوی ن ئ
ـــۆز و  ـــژ، لەگـــەڵ ت ـــەی ق ـــل و بۆی ـــی جێ بەكارهێنان
خـــۆڵ و پیســـبوونی هـــەوا. هـــۆكارە ناوەكییەكانـــی 
مووخۆركـــە ئەمانـــەن: كەمیـــی كانزاكانـــی زینـــك، 
مەگنســـیۆم، لەگـــەڵ ئاســـن، كەمیـــی پرۆتیـــن لـــە 
خـــۆراك و لەشـــدا، هەروەهـــا كەمخواردنـــەوەی ئـــاو و 
شـــلەمەنییەكانی دیكـــە. چارەســـەركردنی مووخۆركـــە 
ـــە دۆزینـــەوە و چارەســـەركردنی هـــۆكارەكان دەســـت  ب
پێـــدەكات، هـــاوكات لەگـــەڵ بەكارهێنانـــی ئاوێتـــەی 
حاڵەتەكانـــی  بـــۆ  بەتایبەتـــی  قـــژ،  چەوركاریـــی 
قـــژی وشـــك، هەروەهـــا هاوســـەنگكردنی خـــۆراك 
و  هەمـــوو  دابینكردنـــی  لـــە  دڵنیابوونـــی  و 
كانـــزا و ڤیتامینـــەكان كـــە بـــۆ قـــژ پێویســـتن. 
ـــی  ـــر بەكارهێنان ـــتن: كەمت ـــی خۆپاراس هەنگاوەكان
جێـــل و ئاوێتەكانـــی دیكـــەی جوانكاریـــی قـــژ، 

بـــە  قـــژ  وشـــككەرەوەی  و  ئوتـــوو  بەكارهێنانـــی 
گەرمیـــی كەمتـــر و بـــۆ مـــاوەی كەمتـــر، هەروەهـــا 
گرنگیدانـــی زیاتـــر بـــە قـــژی الواز و باریـــك. 

هۆكارەكانی مووخۆركە
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باشتر دەكەیت؟
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  بـــە گۆڕینـــی چەنـــد خاڵێكـــی ســـادە لـــە ســـتایلی ژیانـــی 
ـــۆ هەمیشـــە  ـــە تەندروســـتیی ســـییەكان ب ـــت ك ـــدا، دەتوانی رۆژانەت
بپارێزیـــت و فرمـــان و توانـــای كۆئەندامـــی هەناســـە باشـــتر 

ــە:  ــت، بۆنموونـ بكەیـ
چونكـــە  ڤەیـــپ،  و  جگەرەكێشـــان  لـــە  دووركەوتنـــەوە   •
هـــۆكارن بـــۆ تووشـــبوون بـــە شـــێرپەنجەی ســـییەكان و هەوكردنـــی 

درێژحایەنـــی رێڕەوەكانـــی هەناســـە.
ــدەرە  ــە هانـ ــەردەوام كـ ــیی بـ ــقی وەرزشـ •  ئەنجامدانـــی مەشـ
بـــۆ دابینكردنـــی بەرزتریـــن ئاســـتی ئۆكســـجین بـــۆ هەمـــوو 

بەشـــەكانی لـــەش.
• خۆپاراســـتن لـــە پیســـكارەكانی هـــەوا و دووركەوتنـــەوە لـــە 
هەڵمژینـــی دوكەڵـــی ئۆتۆمبیـــل، ئەسبێســـت، هەروەهـــا تـــۆز و 
گـــەردی چیمەنتـــۆ و گـــەچ و كانـــزاكان بـــە بەكارهێنانـــی ماســـك 

ـــەت.  ـــەری تایب و فلت
و  قـــووڵ  هەناســـەی  وەرگرتنـــی  لەســـەر  خۆڕاهێنـــان   •
ئەنجامدانـــی مەشـــقەكانی هەناســـەوەرگرتن و هەناســـەدانەوە، 
بەمەبەســـتی باشـــتركردنی توانـــا ولیاقـــەی كۆئەندامـــی هەناســـە.
لـــە بەركەوتـــن و هەڵمژینـــی هەڵـــم و وردە  • خۆپارســـتن 
پـــاودەر و پڕوشـــكەی ئاوێتەكانـــی ســـپیكردنەوە و پاككـــەرەوە 
ژەهراوییەكانـــی ناومـــاڵ وەكـــو: فـــاس، ئەمۆنیـــا، فۆرمەلدیهایـــد، 
كـــە  دەتوانرێـــت  ئەمانـــە  لەجیاتـــی  نایترۆبەنزیـــن،  هەروەهـــا 
مـــاددەی دیكـــەی بەردەســـت و ســـەالمەت بـــۆ پاككردنـــەوە بـــەكار 
 ،Baking sods بهێنرێـــت، وەكـــو پـــاودەر یـــان ســـۆدای كێـــك

شـــیرەی لیمـــۆ یـــان ســـركە.
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مێزی 
ئاسۆس و كۆمپیوتەری سەر

بژاردەیەك  لە كۆمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپیوتەری یەكپارچە

Modern AM271 كۆمپیوتەری یەكپارچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەی

یەكپارچــەی  كۆمپیوتــەری 
هــی  پــاس   2 ســتۆدیۆ  ســێرڤێس  جــۆری 

كۆمپانیای مایكرۆسۆفتە، لە ریزی باشترینەكان دێت. 
 CPU سیســتەمی ویندۆز 11ی لەســەرە، یەكەی لێكدانەوەی

ی corei7-11370Hیــە. رامەكــەی 32 گیگابایتــە و پــەرەی 
پێــدەدرێ. شاشــەكەی 28 ئینجــە. بــە كوالیتییەكــی یەكجــار 

بــەرزەوە واتــە یــەك ملیــار رەنگ لە پێكســلدا. ڤیدیــۆی جۆری 
HDR نیشــان دەدا. شــوێنی داگرتنــی داتاكانی یــەك ترابایتە و لە جۆری 
SSDیــە. وێبكەمەكــەی فــول ئیچ دییە. گشــت جۆرە پۆرتێكــی تێدایە.  
ســپیكەرەكەی لــە جۆری Dolby Atomsە. گشــت ئــەو تایبەتمەندییانە 
لــەو كۆمپیوتــەرە یەكپارچــەی مایكرۆســۆفتدا كۆبوونەتــەوە. خاڵی 

گرنــگ و بەرچــاوی كۆمپیوتەرەكە لە دیزاینە ســەرنج راكێش 
و ناوازەكــەی دایە، چونكە هەم دەبێتە الپتۆپێكی بەهێز 

و پاشــان تــەواو دەچەمێتــەوە و وەك تەبلێتێكی 
زەبەالحی لێدێ. 

یەكێكی دیكە لە بژاردەكانی 
كۆمپیوتــەری گشــتی لــە یــەك ئامێــردا، 

Asus ی كۆمپانیــایZen AiO 24 كۆمپیوتــەری
ە. شاشــەكەی بــە بــەراورد بە كۆمپیوتــەرە یەكپارچەكانی 

دیكــە بچووكتــرە 24 ئینجــە. دیزاینەكەی ســەرنج راكێشــە و 
چوارچێوەیەكی تەنكی هەیە. شاشەكەی لەمسیە و چۆنییەتی 
نیشــاندانی فــوول ئیــچ دییــە. لــە بەشــی ســەرەوەی شاشــەكە 
وێبكەمی 720 پیكســلی هەیە و بۆ وێبنارەكان و پەیوەندیی 
ڤیدیۆیی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان زۆر بە سوودە. رامەكەی 

32 گیگابایتــە و شــوێنی داكردنــی داتاكانــی 2 
ترابایتــە. سیســتەمی پەیوەنــدی بلوتوس5 و 

وای-فای 6ی لەسەرە. 

كۆمپانیــای MSI هــی واڵتــی تایوانــە و یەكێكــە لــە 
كۆمپانیا ناسراوەكانی كۆمپیوتەر و لەریزی دەستەبژێرەكان 
دێــت. كۆمپانیــای ناوبــراو كۆمپیوتــەری گشــت لــە یەك 
ئامێــردای  جــۆری Modern AM271 بەرهــەم هێنــاوە، 
دیزاینەكــەی ناوازەیــە لەگــەڵ دیكــۆری مــاڵ و ئیــدارە 

نیا دەگونجێت. شاشــەكەی 27 ئینجە.  تە
چوارچێوەیەكی تەنكی هەیە و 

گشــتی  ئەویتر 
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ـــت  ـــز دەگوترێ ـــەی ســـەر مێ ـــەو كۆمپیوتەران ـــردا ب ـــەك ئامێ ـــە ی ـــە گشـــتی ل دەســـتەواژەی )All in one( وات
كـــە هەمـــوو پارچـــەكان لەیـــەك ئامێـــردا كۆكراوەتـــەوە. كۆمپیوتـــەری ســـەرمێز پێكهاتـــووە لـــە 
چەنـــد ئامێرێـــك و پێكـــەوە لێـــك پەیوەنـــد دەدرێـــن، وەك )كەیـــس كـــە 
تێدایـــە(  پارچەكانـــی  گشـــت 
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Deel و كۆمپیوتەری جۆری 5410 
Yog

a AIO 7 لینۆڤۆ و كۆمپیوتەری یەكپارچەی

بژاردەیەك  لە كۆمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپیوتەری یەكپارچە

Modern AM271 كۆمپیوتەری یەكپارچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەی

ی  نیا مپا كۆ
بە  كۆمپیوتەر  ئەوانەی  بۆ   Dell

هەردوو جۆرەكەی الپتۆپ و دیسكتۆپ بەكار 
كۆمپیوتەری  بژاردەیەكی  نییە.  نامۆ  ناوێكی  دێنن 

گشتی لەیەك ئامێردای كۆمپانیای Dell كۆمپیوتەری جۆری 
راكێش.  سەرنج  و  ناوازە  كۆمپیوتەرێكی  Inspiron 24 5410ە. 

لەسەرە.  11ی  ویندۆز  سیستەمی  ئینجە.   24 نزیكەی  شاشەكەی 
گشت پۆرتەكانی پەیوەندی تێدایە لەگەڵ سیستەمی وای-فای بەهێز 

HDMI- كە خێراترین جۆری وای فایە. پۆرتی wifi-6E لە جۆری
out تێدایە بەئاسانی شاشەیەكی دیكەی لێ پەیوەند دەدرێت. كێشی 
كۆمپیوتەرەكە پێنج كیلۆ و نیوە. یەكەی لێكدانەوەی CPU ی 

گیگاهێرتزە.   4.7 خێراییەكەی  corei7ە.  ئەنتەل  جۆری 
داكردنی  شوێنی  و  گیگابایتە   16 رامەكەی 

داتاكانی یەك ترا هەتا دوو ترابایتە.

لینۆڤۆش لەریزی بژاردەكانی 
دێــت،  نــوێ  تەكنەلۆژیــای  بەرهەمهێنانــی 

كۆمپیوتەری یەكپارچەی جۆری Yoga AIO 7 یەكێكە 
لــە كۆمپیوتــەرە بژاردەكانــی گشــتی لەیەك ئامێــردا. بەر لە 
هەموو شتێ دیزاینی كۆمپیوتەرەكە سەرنجت رادەكێشێ و وەك 

هیچ كۆمپیوتەرێكی سەرمێز ناچێت و دەكرێت بەشێوەی ستوونیش 
تایبــەت  پایەیەكــی  لەســەر  كۆمپیوتەرەكــە  لێوەربگیرێــت.  ســوودی 
داندراوە و دەكرێت 90 پلە بســوڕێت. وێبكەمێكی تایبەتی لەســەرە بۆ 
وێبنارەكان. جگە لەوەی هەموو پۆرتێكی تێدایە، پۆرتێكیشــی هەیە 
بــۆ شــەحنكردنەوەی الپتــۆپ و هەروەها بە ئاســانی فایلەكان لە 
كۆمپیوتەرەوە بۆ الپتۆپ بگوازرێتەوە. شاشەكەی 27 ئینجە 

و كوالیتی نیشاندانی 4Kیە. رامەكەی 16 گیگابایت 
تــا 32 گیگابایتە. هاردیســكەكەی یەك ترا 

هەتا ترابایتە. 

شاشەیە. كێشی كۆمپیوتەرەكە نزیكەی 6 كیلۆیە. زۆربەی 
بەشــە سەرەكییەكانی كۆمپیوتەرەكە كەوتۆتە الی خوارەوە، 
بۆیە بەشــی ســەرەوەی تەنكە و تەنیا شاشەیە. ستاندەكەی 
زۆر بەهێــز نییــە و ناچەمێتــەوە و جێگیــرە. بــەاڵم دەكرێت 

تۆزێك الربكرێتەوە و دەكرێت بە دیواریش هەڵبواسرێت.
كیبــۆرد و ماوســی تایبــەت بەخۆی لەگەڵدایە. گشــت 
پۆرتەكانی تێدایە، دوو شــوێنی HDMI هەیە شــوێنێك بۆ 
وەرگرتن و شوێنێك بۆ بەڕێكردن، بۆیە دەكرێت شاشەیەكی 
بــۆ دابندرێــت و هەروەهــا دەكرێــت تیڤیەكــی  دیكەشــی 
زیرەكیش بكەی بە شاشەی كۆمپیوتەرەكە. دوو سپیكەری 
تایبەتــی تێدایــە. الیەنی نەرێنــی كۆمپیوتەرەكە ئەوەیە كە 
وێب كەمی تێدا نییە. رامەكەی 16 گیگابایتە و شوێنی 

داگرتنی داتاكانی 256 گیگابایتە و جۆری SSDیە.
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 All( مۆنیتـــۆر، ســـپیكەر و كیبـــۆرد و...تـــاد. بـــەاڵم كۆمپیوتـــەری ســـەرمێزی گشـــتی لەیـــەك ئامێـــردا
in one( هەمـــوو پارچـــەكان لـــە پـــاڵ یەكـــدان، كەیـــس و شاشـــە و ســـپیكەر پێكـــەوەن. 

ـــەی ســـەرمێزتان پێدەناســـێنن كـــە  ـــەو كۆمپیوتەران ـــەك ل ـــد بژاردەی ـــرەدا چەن لێ
ــن. ــەكان دێـ ــزی یەكەمـ لەریـ



ژمارە )1343(  722022/11/28

IT

بەڕێزێـــك دەپرســـێت چـــۆن بكرێـــت ماڵپەڕێـــك 
بەتـــەواوی ســـەیڤ »save« بكـــەم بـــۆ ئـــەوەی 
ســـودی  ئینتەرنێتیشـــدا  نەبوونـــی  لەكاتـــی 

لێوەربگـــرم؟
 save و  هەڵگرتـــن  بەڕێـــز  خوێنـــەری 
ئاســـانە،  زۆر  بەتـــەواوی  ماڵپەڕێـــك  كردنـــی 
ـــەوە دوگمـــەی  ـــەواوی بووی كاتێـــك ماڵپەڕەكـــە بەت
پەنجەرەیـــەك  ئـــەوكات  و  دابگـــرە   ctrl+s
دەكرێتـــەوە، لـــەو پەنجەرەیەكـــدا لـــە خـــوارەوەی 
ـــووە.  ـــەش پێكهات ـــد ب ـــە چەن ـــە كـــە ل بوكســـێك هەی
 Web Page,Complete فەرمانـــی 
واتـــە هەمـــوو ماڵپەڕەكـــە پاشـــەكەوت دەكات. 
 Web Page,HTML Only فەرمانـــی 
ماڵپەڕەكـــە پاشـــەكەوت دەكات بەبـــێ وێنەكانـــی 
 Text File فەرمانـــی  ماڵپەڕەكـــە.  نـــاو 
الپەڕەكـــە پاشـــەكەوت دەكات بـــەاڵم بەشـــێوەی 
بەهەندێـــك  وێبگەڕەكانـــدا  لەگشـــت  دەق. 

بەمشـــێوەیەیە. جیـــاوازی 

پرۆگرامێك بۆ دروستكردنی سایتهەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك
دیزایـــن و نەخشەســـازی ماڵپـــەڕ دەكرێـــت وەك ئـــەرك و پیشـــەیەكیش ســـەیر بكرێـــت، گەلێـــك 
پرۆگـــرام هـــەن بـــۆ دروســـتكردنی ماڵپـــەڕ. یەكێـــك لـــە پرۆگرامـــە ســـەركەوتووەكانی ئـــەو بـــوارە، 
پرۆگرامـــی StudioLine Webە. ئـــەم پرۆگرامـــە لەریـــزی یەكەمـــەكان نایـــەت، بـــەاڵم لـــە ریـــزی 
ــانی  ــە ئاسـ ــەوە بـ ــەو پرۆگرامـ ــۆی ئـ ــت. بەهـ ــەڕ دێـ ــازی ماڵپـ ــانەكانی نەخشەسـ ــە ئاسـ پرۆگرامـ
ـــن بكـــەی.  ـــەڕ دیزای ـــی ماڵپ ـــی دەتوان ـــۆد نووســـین ب ـــواری ك ـــچ شـــارەزاییەكی ب ـــەوەی هی ـــێ ئ بەب
ـــكات. بەشـــێك  ـــا فۆرماتـــی HTML تۆمـــار ب ـــە ی ـــت الپەڕەكـــەی بەشـــێوەی وێن ـــەر دەتوانێ بەارهێن

لـــە تایبەتمەندییەكانـــی پرۆگرامەكـــە ئەوانـــەن:
- توانای راكێشان و دانانی دەق و وێنە واتە Drag & Drop لە پرۆگرامەكەدا.

- توانـــای دیزایـــن كردنـــی بەشـــێوەی ئۆتۆماتیـــك 
و خـــۆكار.

- توانای بەش بەش كردنی الیەكان.
- توانای دانانی گالێری وێنە بۆ ماڵپەڕ.

- بوونی دەیان ئێفكتی سەرنج راكێش.

ئێســـتاكە زۆربـــەی مۆبایلـــە زیرەكـــەكان كامێرایەكـــی بەهێزیـــان هەیـــە و ركابـــەری 
ـــزەكان.  ـــە بەهێ ـــرا دیجیتالیی ـــەن لەگـــەڵ Zacuto Smart Z-Finderكامێ دەك
ــە  ــل لەوەدایـ ــرای مۆبایـ ــەڵ كامێـ ــەیی لەگـ ــرای پیشـ ــاوازی كامێـ جیـ
ناكرێـــت كامێـــرای مۆبایـــل بەهـــۆی بچووكـــی هاندەكـــەوە بـــە 
ـــری  ـــرۆۆ بكـــرێ. ئامێ ـــن كۆنت ـــە و فیلمگرت ـــۆ وێن ـــانی ب ئاس
مۆبایلێـــك  گشـــت   Zacuto Smart Z-Finder
كـــە قەوارەیـــان بەقـــەد ئایفـــۆن بێـــت دەكات بـــە 
كامێرایەكـــی پیشـــەیی. مۆبایلـــەكان لـــە رێـــگای 
بلوتـــوس یـــا رێگایەكـــی دیكـــەوە پەیوەنـــد بـــە 
ـــەوكات بەهـــۆی ئامێرەكـــەوە  ئامێرەكـــە دەدرێـــن و ئ
ــۆر  ــكدانەوەی خـ ــەی، تیشـ ــوس بكـ ــی فۆكـ دەتوانـ
ـــز و  ـــی بەهێ ـــێ و زووم بكـــەی و فیلم نەهێڵ

ــری. ــەرز بگـ ــی بـ ــەی كوالیتـ وێنـ

مۆبایلەكەت بكە بە كامێرایەكی پیشەیی
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ماڵپەڕێك بۆ زانینی 
خێرایی ئینتەرنێت

كۆمپانیاكانـــی باڵوكردنـــەوەی ئینتەرنێـــت 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا زۆرن، هەركامیـــان 
خێرایـــی  كـــە  دەكـــەن  ئـــەوە  بـــۆ  ریـــكام 
ئـــەوەی  بـــۆ  لەســـەرێیە.  ئینتەرنێتەكەیـــان 
بزانـــی كۆمپانیـــاكان لەگـــەڵ هاوبەشـــەكانیان 
چەنـــدە راســـتگۆن و خێرایـــی ئینتەرنێتەكـــەت 
ــە  ــەن كـ ــرام هـ ــەڕ و پرۆگـ ــك ماڵپـ ــی گەلێـ بزانـ
ئینتەرنێـــت.  خێرایـــی  زانینـــی  بـــە  تایبەتـــن 
یەكێـــك لـــەو ماڵپەڕانـــە ماڵپـــەڕی ناســـراوی 
speedtest.netە. لـــەو ماڵپـــەڕەدا ئاســـتی 
ـــت و  ـــی ئینتەرنێ ـــدن و بەڕێكردن ـــی دابەزان خێرای
هەروەهـــا كۆمپانیـــای دابەشـــكەری ئینتەرنێـــت 
دەزانـــی. ماڵپەڕەكـــە بـــۆ مۆبایـــل و بـــە هـــەردوو 
هەیـــە.  تایبەتـــی  ئاپێكـــی  سیســـتەمەكەیەوە 
هەروەهـــا تایبەتمەندییەكـــی دیكـــەی ماڵپەڕەكـــە 
كردنـــەوەی  لەكاتـــی  دەزانـــی  كـــە  ئەوەیـــە 
فیلمێـــك بـــە كوالیتـــی بـــەرز وەك 4k چەنـــدە 
ـــە. ـــد خێرای خێراییـــە و لەكاتێكـــی ئاســـاییدا چەن

مـــاوس هـــەر ئامێرێـــك نییـــە بـــۆ كردنـــەوەی پرۆگـــرام و فایلەكانـــی 
ــش  ــەی ئەلكترۆنیـ ــرازی گەمـ ــت وەك ئامـ ــو دەكرێـ ــەر، بەڵكـ كۆمپیوتـ
ســـوودی لێورەبگـــرێ و ئەركـــی دەســـكی گەیـــم )جویســـتیك(یش ئەنجـــام 
دەدا. ماوســـی جـــۆری Razer Naga V2 لەبـــری دوو دوگمـــە 12 

ـــتیەتی،  ـــەالی راس ـــە ل ـــە ك ـــەو 12 دوگمەی ـــەرە.  جگـــە ل ـــەی لەس دوگم
دوو دوگمـــەش لـــەالی چەپیەتـــی. لەرێـــگای پرۆگرامێكـــی تایبەتیـــەوە 

ـــكرول(  ـــە )س ـــەكە وات ـــر ماوس ـــی گـــۆی ژێ ـــت و خێرای ـــرۆڵ دەكرێ ـــەكە كۆنت ماوس
زیـــاد و كـــەم دەكرێـــت. ماوســـی ناوبـــراو لەرێـــگای بلوتوســـەوە لەگـــەڵ كۆمپیوتـــەر 

پەیوەنـــد دەدرێـــت. ئـــەو كەســـەی گەیمـــی كۆمپیوتـــەر دەكات بـــۆ زۆربـــەی گەیمـــەكان 6 هەتـــا 
ـــەر  ـــەوە و بەه ـــت و ئاســـانكارییەكی زۆر دەكات. ماوســـەكە شـــەحن دەبێت ـــەكار دێنێ 12 دوگمەكـــەش ب

شـــەحنبوونەوەیەكیش نزیكـــەی هەفتەیـــەك دەخایەنێـــت.

ماوسێكی گەیمی 12 دوگمەیی

تەلەڤزیۆنێكی كالسیك بچووكتر لەپی دەست
ئەم وێنەیەی دەبینن، شێوەی تەلەڤزیۆنێكی كاسیك 
نیشــان دەدا، یاری مندااڵن نییە بەڵكو تەلەڤزیۆنەكی 
بچووكە بەقەد لەپی دەســت. شــەحن دەبێتەوەو لەســەر 
شاشــەكەی فیلمیــش نیشــان دەدا، بــەاڵم تەلەڤزیــۆن 
نییە بەڵكو میمۆری لەســەردادەنرێت و ئەو فیلمانەی 
لەســەر میمۆرییەكەن دەكرێت بە دوگمە یا بە ریمۆت 

نیشان بدرێن.
بـــۆ  زیاتـــر   TinyTV جـــۆری  تەلەڤزیۆنـــی 

وەك  و  وەرگرتـــن  ســـوود  بـــۆ  تاكـــو  ســـەرگەرمییە 
ئامێرێكـــی نۆســـتالۆژی دەبیندرێـــن و بیرهێنـــەرەوەی 
دەیەكانـــی رابـــردووە. میمـــۆری كارتـــی 32 گیگابایتی 
جـــۆرە  هەمـــوو  لـــە  پشـــتیوانی  و  دەخوێنێتـــەوە 
فۆرماتێكـــی ڤیدیۆیـــی و دەنگـــی دەكات. ریمـــۆت 
تەلەڤزیۆنـــە  و  لەگەڵدایـــە  بچووكـــی  كۆنترۆڵێكـــی 
شـــەحن دەبێتـــەوەو هەتـــا پێنـــج كاتژێـــر ســـەیركردنی 

فیلـــم بـــە بەردەوامـــی شـــەحنی دانابەزێـــت.
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ــارە و هاوینـــەن  رەنگـــی زەرد و پرتەقاڵـــی دوو رەنگـــی بەهـ
ــۆی  ــن، بەهـ ــاو دەبـ ــەو دوو وەرزەدا بـ ــر لـ ــەكان، زیاتـ ــۆ جلـ بـ

ســـەرما  كەشـــی  بـــۆ  و  كراوەكانـــن  رەنگـــە  لـــە  ئـــەوەی 
ناگونجێـــن، خولیـــا و حـــەزی بەشـــێكی زۆری خانمـــان بـــۆ 

ئـــەو دوو رەنگـــە و نمرەكانیـــان زۆرە و بۆیـــە دەیانەوێـــت لـــە 
ــا رەنگێكـــی  ــن، هەروەهـ ــەرماش بیپۆشـ ــتان و سـ وەرزی زسـ
سەرنجڕاكێشـــە بـــۆ جلوبـــەرگ، بـــە تایبـــەت جلـــی دەرەوە و 
بۆنـــە و یـــادەكان، حـــەز و خولیـــای خانمـــان بـــۆ ئـــەو جلـــە 
دیزاینەرانیشـــی هێنایـــە ئـــەو بڕوایـــە كـــە لـــەو وەرزەدا جلـــی 
لـــەم رەنگـــە ئامـــادە بكـــەن، وەك لـــە كۆلێكشـــنەكانی دیزاینەر 
ـــووە، كـــە كۆلێكشـــنە جلەكـــەی  ئەلێكســـەندەر ماكوینـــدا هات
لـــە رەنگـــی زەرد و پرتەقاڵـــی پێـــك هاتـــووە، كـــە دەســـتە 
جلەكـــەی لـــە چاكێتـــی زەرد و لەگـــەڵ شـــاڵ شـــیك 
كـــردووە و لەگـــەڵ پانتۆڵـــی رەش و پێـــاوی پاژنەبـــەرزی 
لـــە  پانتۆڵەكـــەت  دەتوانیـــت  هەروەهـــا  زەرد،  رەنـــگ 
جۆراوجۆریشـــی  نەخشـــی  ئەگـــەر  بێـــت  زەرد  رەنگـــی 
لەســـەر بێـــت جوانتـــر دەردەكەوێـــت، مـــەرج نییـــە رەنگەكـــەی 
ــەران دەڵێـــن: رەنگـــی زەرد  زەردی تـــۆخ بێـــت، دیزاینـ
چەندیـــن جـــۆری هـــەن، لەوانـــە زەردی مـــۆزی كـــە 
ســـەوزی پێـــوە دیـــارە، رەنگـــی زەردی لیمۆیـــی، زەردی 
ـــی رەنگـــی زەرد  ـــە نمرەكان ـــوو ئەوان ـــاو، هەم پرتەقاڵیب
ـــە:  ـــی وای ـــاال، پێ ـــۆر گاب ـــەر لیب ـــن، دیزاین ـــك دەهێن پێ
پێویســـتە بەاڵنســـێك لـــە نێـــوان رەنگـــی زەردی و 
رەنگـــی رەش هەبێـــت. هەروەهـــا مینشـــێن تۆمـــاس 
دەڵـــێ: رەنگـــی گونجـــاو لەگـــەڵ ســـپی و رەش 
و نمرەكانـــی بێجـــی شـــیكی بكـــە، رەنگـــی زەرد 
ــەت  ــوێنەكان دەگونجێـــت، تەنانـ ــۆ زۆربـــەی شـ بـ
بـــۆ كاتـــی دەوام و زانكـــۆش جلێكـــی ناســـك و 

سەرنجڕاكێشـــە.
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یادەكانـــدا شـــێوەی  بۆنـــە و  لـــە  هەمیشـــە 
زۆربـــەی  دەدەن،  نیشـــان  خانمـــان  جوانیـــی  ئارایشـــتەكان 
ئەوانـــەی دەچنـــە بۆنـــەكان ســـەرەتا ســـەردانی ســـاڵۆنەكان دەكـــەن ئارایشـــتكردن، 

مـــۆدە  لـــەو  یەكێـــك  بكەیتـــە  شـــێوازە  ئـــەو  دەتوانیـــت  خانمێـــك  وەك 
سەرنجڕاكێشـــانەی كـــە هەمـــووان بەدڵیانـــە، نەرمونیانیـــی قـــژ دەكرێـــت چەندیـــن 

ئارایشـــتی جۆراوجـــۆری لەســـەر چـــێ بكەیـــن، ئەمـــەش لـــە رێگـــەی هەڵبژاردنـــی ئـــەو 
ـــان ســـتایلێكی قـــژ جـــێ دەســـت و  جـــۆرە ئارایشـــتەی كـــە مەبەســـتمانە، هـــەر تەســـریحەیەك ی
پەنجـــە و كارامەیـــی ئـــەو كەســـە دەردەخـــات كـــە ئامـــادەی دەكات، هەندێـــك لـــە ئارایشـــتەكان بـــە 

شـــێوە و رێگەیەكـــی ســـادە ئەنجـــام دەدرێـــت، كەچـــی جوانییەكـــی بـــێ هاوتـــای هەیـــە و لەگـــەڵ 
ــان  ــۆ خانمانمـ ــە بـ ــریحانەی كـ ــەو تەسـ ــك لـ ــێ. یەكێـ ــدا دەگونجـ ــار و جلوبەرگێكـ ــەر روخسـ هـ

هەڵبـــژاردووە، ئارایشـــتی شـــێوە گوڵـــە، كـــە لـــە پشـــتەوەی ســـەر دادەنرێـــت و بـــە یەكێـــك لـــە 
جوانتریـــن و ناســـكترین تەســـریحەكانی قـــژ دادەنرێـــت و لـــە نێـــو ئافرەتانـــدا بـــاوە، تـــۆش 
ـــەی  ـــەم رێگەی ـــت، ب ـــادە بكەی ـــدا ئام ـــی كورت ـــە ماوەیەك ـــتە ل ـــەو ئارایش ـــت ئ دەتوانی
ـــر  ـــە تەنیشـــت، دوات ـــەش ل ـــە دوو ب ـــت ب ـــژ دەكرێ خـــوارەوە: ســـەرەتا بەشـــی دواوەی ق
هـــەر یەكەیـــان دەچەمێنرێتـــەوە، وەك ئـــەوەی شـــێوەی التەریـــب بێـــت، یـــان زیاتـــر 
ـــر  ـــت، دوات ـــە هەمـــان شـــێوە بەشـــەكەی دیكـــەش وا دەبێ ـــت، ب ـــە شـــێوەی كـــەوان بێ ل
لـــە بەرامبـــەردا هەمـــان شـــێوە دروســـت دەكەیـــن و بەمـــەش هـــەر دوو ال دەبـــن بـــە 
چـــوار شـــێوەی كـــەوان و بەرامبـــەر یەكتـــر دەبـــن، بـــەم جـــۆرە شـــێوەی ئارایشـــتەكە 

دەبێتـــە شـــێوەی گـــوڵ.
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كەرەســـتەكانی مـــاڵ، بەشـــێكن لـــە 
جوانیـــی دیكـــۆری ماڵەكـــەت، دەتوانیـــت هاوشـــێوەی 

لـــە  نـــاوازەش  دیمەنێكـــی  ماڵەكـــەت  دیكـــۆری  بەشـــەكانی 
كەرەســـتەكانی ژووری نووســـتن پیـــادە بكەیـــت، گرنگـــە بزانیـــت چ 
كەرەســـتە و كەلوپەلێـــك لەگـــەڵ دیكـــۆری ماڵەكەتـــدا ئامـــادە دەكەیـــت و 
ـــەت  ـــت، بەتایب ـــی هەمـــووان بێ ـــە دڵ ـــاوازە و ب ـــا دیكۆرێكـــی ن ـــت، ت هەڵیاندەبژێری
لـــە وەرزی هاوینـــدا كـــە ژووری نووســـتن پێویســـتی بـــە كەشـــێكی ئارامتـــرە، تـــا 

خەوێكـــی خۆشـــی لـــێ بكەیـــت و دیكۆرێكـــی جوانیشـــی بـــۆ دابنێـــت، هـــەر دیكۆرێـــك 
ــەو  ــە لـ ــتنیش یەكێكـ ــە، ژووری نووسـ ــتە هەیـ ــۆرە كەرەسـ ــن جـ ــە چەندیـ ــتی بـ پێویسـ

بەشـــە گرنگـــەی كـــە لـــە دیكـــۆری ماڵـــدا جێگـــەی بایەخـــە و گرنگییەكـــی 
ئەوتـــۆی پـــێ دەدرێـــت، دانانـــی ئـــەو كەرەســـتانە پێویســـتە لەگـــەڵ نمـــای 
ــتن  ــەكانی ژووری نووسـ ــن بەشـ ــە گرنگتریـ ــك لـ ــت، یەكێـ ــەدا بگونجێـ ژوورەكـ
ـــتن  ـــازەی سیســـەمی ژووری نووس ـــۆدی ت ـــن م ـــە پێخـــەف، چەندی ـــە ل بریتیی
هـــەن، ئـــەوەی لووتكـــەی جوانیـــی گرتـــووە، بریتیـــە لـــە سیســـەمی شـــێوە 

ـــە، دیكـــۆری  ـــە دیمەنێكـــی یەكجـــار جـــوان و بەرچـــاوی هەی ـــی، ك بازنەی
ژوورەكـــەش مۆدێـــرن نیشـــان دەدات، بۆیـــە كاتێـــك نیـــازت وایـــە 

ــت،  ــی هەبێـ ــی سەرنجڕاكێشـ ــتن دیكۆرێكـ ژووری نووسـ
ــەمی بازنەیـــی لێـــی دابنـــێ. سیسـ
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خۆهەڵـــدان خۆشـــترین هەســـتت 
كاتیشـــدا  هەمـــان  لـــە  و  دەبەخشـــێت  پـــێ 

حاڵەتێكـــی ترســـناكت بـــۆ دروســـت دەكات، تەنانـــەت 
وادەزانـــی باڵندەیەكیـــت و بـــە ئاســـمانەوە دەفڕیـــت، چەندیـــن 

گرووپـــی خۆهەڵـــدان بـــۆ ئـــەو سەركێشـــییە لـــە جیهانـــدا هـــەن، 
دواجـــار بەهـــۆی وێنـــەی ســـێلفی و كامێـــرای كوالیتـــی بـــەرزەوە، 
توانیویانـــە وێنـــەی خۆهەڵـــدان لـــەو كاتـــەی بـــە ئاســـمانەوەن بگـــرن، 
و  دیـــارە  ئاســـمان  تەنیـــا  هەندێكیـــان  ســـەرنجن،  جێگـــەی  وێنـــەكان 
هەندێكـــی دیكـــەش زەوی كـــە بـــەرەو خـــوارەوە دەچیـــت، چەندیـــن 
شـــوێنی بـــەرز لـــە جیهـــان دەستنیشـــان كـــراون بـــۆ خۆهەڵـــدان، لەوانـــە: 
تـــاوەری مـــاكاو لـــە واڵتـــی چیـــن كـــە )233( مەتـــر بـــەرزە، 

بەنـــداوی ڤیرانســـكا لـــە واڵتـــی سویســـرا )220( مەتـــر 
بـــەرزە، بەرزاییەكانـــی رووبـــاری بووتـــی كـــووزی لـــە 

واڵتـــی نیپـــاڵ )160( مەتـــر بـــەرزە بـــۆ 
خۆهەڵـــدان گونجـــاون. 

ەرز

نی ب
سەركێشووویی خۆهەڵدان لە شووووێ
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رۆژی  نەریتەكانــی  و  الســاییكردنەوە  لــە  دوور 
زەماوەنــد و هاوســەرگیری، ئــەو دوو بــووك و زاوایــە 
مۆدێكــی دیكــەی گواســتنەوە و رۆژی زەماوەندیــان 
داهێنــا، )جێنتــس(، ئــەو ســەرمایەدارە ئیتاڵییــەی 
كــە رۆژی زەماوەندەكــەی لــە شــوێنێكی وا كــردووە، 
ــان  ــە خ ــت، لەگــەڵ بووك ــۆ ناچێ ــری ب ــەس بی ــە ك ك
ــە شــوێنی  ــان ل ــاوی )ســو(ە، رۆژی زەماوەندی ــە ن ك
لــە  )ئەلعــەڕەب(  تــاوەری  ســەرەوەی  پاركینگــی 

شــاری دوبــەی ئیمــارات بەڕێــوە بــرد، كــە ئــەو شــوێنە 
ــەر  ــەی هەلیكۆپت ــن و نیشــتنەوەی فرۆك ــۆ هەڵفڕی ب
تەرخــان كــراوە و )212( مەتــر بــەرزە، رێورەســمەكەش 
ئیتاڵــی  109(ی  )ئەگۆســتای  فرۆكەیەكــی  بــە 
ــە  ــن ل ــێ كــرد و، دوای مارەبڕی نیشــتنەوە دەســتی پ
چوونــە  دواتــر  فڕۆكەكــەدا،  نیشــتنەوەی  شــوێنی 
نێــو ئۆتێلەكــە بــۆ بەســەربردنی مانگــی هەنگوینــی 

ــان.  ــی تازەی ژیان

زەماوەند لە شووووێنی فڕۆكە نیشوووتنەوە
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*لــە كەیــەوە خولیــای ئەسپســواری بوویــت و چــۆن بــوو 
ئــەو بــوارەت لــە هەڵبــژارد؟

- هــەر لــە منداڵییــەوە حــەزم لــە ئەســپ بــوو، نــۆ ســاڵ 
پیــش ئێســتا بــە حــەز وئارەزووەكــەم گەیشــتم و بــەردەوام 
بــووم و پــەرەم بــە خــۆم دا و، بەســەر هەمــوو كوســپەكاندا 
ــە  ــرد پیشــەكەم بكــەم ب ــەوەش وای ك ــەر ئ ــووم، ه زاڵ ب

حــەز و خولیــام. 
*ئەسپســواری هەســتە، یان خولیا و حەزە؟ 

و  حــەز  مــرۆڤ  كــە  خولیایــە،  حــەزو  بێگومــان   -
خولیــای بــۆ شــتێك هەبێــت، گرنگــی پــێ دەدات و بــە 

دەكەوێــت.  دوای 
*بەشــداریی چەنــد خــول و راهێنانــت كــردووە، تــا پلــەی 

كاپتنــت بــە دەســتهێنا؟ 
ــەرەتا  ــووە، س ــوم ب ــی خ ــەوڵ و بەردەوامی ــە ه ــر ب - زیات
لەگــەڵ ریكخــراوی 12 ســوارەی كوردســتان بــووم و 
ــەم دا،  ــە ئامانجەك ــژەم ب ــەم درێ ــەنتەری م ــە س ــر ل دوات
تــا توانیــم ســەركەوتووبم لــە بوارەكــەم و بتوانــم راهێنــان 
بــە خەڵكانــی دیكــە بكــەم، ئێســتاش لــە یانــەی شــێركۆ 
ــرەوە زۆر  ــەم، لێ ــۆم دەك ــی خ ــەرم و خۆشــم راهێنان راهێن
سوپاســیان دەكــەم كــە ئــەو متمانەیــان بــە مــن بەخشــی 
و، زیاتــر پشــتگیرییان كــردم و هانیانــدام تــا بگەمــە 

لووتكــە. 
* ئەسپســواری لە كوردســتان لە چ ئاســتێكدایە؟ 

- بــەرەو پێــش چــووە، بــە تایبــەت ئێســتا كچــان زۆر 
دەكات،  خوشــحاڵم  زۆر  ئــەوەش  دەكــەن،  پــێ  حــەزی 

لــە زیــاد بوونــە.  وەرزشــی ئەسپســواری ڕوو 

تانیا رەســـووڵ كاپتنی ئەسپسوار: 

هیووووادارم ببم بە 
باشترین راهێنەری 

ئەسپسوووواریی نێودەوڵەتی
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ئێســتا،  كاپتنــی  و  پێشــوو  ئەسپســواری  كچــە  رەســووڵ،  تانیــا 
و  هەیــە  بــەرزی  پێگەیەكــی  ئەسپســواریدا  بــواری  لــە  ســااڵنێكە 

ســەدان كەســی بــە راهێنــان و مەشــقەكانی فێــری ئەسپســواری كــردووە، 
ئێســتا وەك كاپتنــی ئەسپســواری پــەرە بــە بــواری كارەكــەی دەدات، وەك 
كچێكــی لێهاتــوو و كاپتــن وەاڵمــی چەنــد پرســیارێكی گواڵنــی دایــەوە:

بــۆ  كامەیــان  ئەكادیمــی  یــان  خۆیــی  فێركردنــی   *
باشــترە؟  ئەســپ  ســوارچاكیی 

- مــن وەكــو خــۆم ئەكادیمــی هەڵدەبژیــرم، ئەكادیمــی 
ئەزیەتــی  زۆر  و  ئەســپەكە  ئەداتــە  ئیســراحەت  زیاتــر 
نــادات، بــەاڵم مەشــقی ئاســایی ئەســپەكە ئەزیــەت ئــەدا 

ومانــدوو تــری دەكات.
هــاوردە  زۆربــەی  یــان  هەیــە؟  كــوردی  ئەســپی   *

دەكرێــن؟ 
- بــە داخــەوە لەبــەر ئــەوەی كــورد دەوڵەتــی نەبــووە، 
ــە واڵتــی  ــە نەتەوەیــی نەكــراوە جگــە ل هیــچ ئاژەڵێــك ب
ئێــران، سوپاســیان دەكەیــن كــە چەندیــن كتێبێكیــان هەیــە 
ئێســتا  ئێمــەش  كــوردی،  ئەســپی  ڕەســەنیی  لەســەر 
دیكــە،  كەســایەتی  و چەندیــن  شــێركۆ  یانــەی  وەكــو 
كــوردی  ئەســپی  چەنــد  كــە  بتوانیــن  هەوڵدایــن  لــە 

كوردســتان. بگەڕینینــەوە 
*گرانتریــن ئەســپ لــە كوردســتان نرخــی تــا چەنــد 

گەیشــتووە؟ 
- تــا 200000 دۆالر واتــە بیســت دەفتــەر رۆیشــتووە 

ــتان.  ــە كوردس ل
* پــان و پــرۆژەی داهاتــووت چییە؟

- هیــوادارم ئــەم پرۆژەیەمــان گەورەتــر بێــت و بگەیــن بــە 
لووتكــە لــە بــواری ئەسپســواریدا، خۆشــم ببــم بــە نموونــە 
ــە، تاكــو  ــەو كەســانەی حــەزی ئەسپســوارییان هەی ــۆ ئ ب
هەوڵــی بــۆ بــدەن و بــەردەوام بــن و هیــچ كۆســپ و 
قســەیەك نەیــان رووخێنێــت و ســەركەوتوو بــن، هیــوادارم 

ببــم بــە باشــترین راهێنــەری نێودەوڵەتــی.
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تاوانی هەڕەشە لە قۆناغی دادگاییكردندا
سزای تاوانی هەڕەشە لە یاسای سزادانی عێراقی مادەی 430-432 دیاری كراوە.

لە مادەی 430 دا هاتووە 
یەكەم: هەركەسێك هەڕەشە لە كەسێكی دیكە بكات بە ئەنجامدانی تاوانێك لە دژی خۆی یان ماڵ و سامانی، یان دژی 
كەسێكی دیكە، یان ماڵ و سامانی كەسێكی دیكە یان هەڕەشەی لێ بكات بە دانەپاڵی شتی ئابڕوبەر یان ئاشكراكردنی 
شتێك، جا لەگەل هەڕەشەكە داواكاری بكات بەكارێك یان نەكردنی كارێك، سزادەدرێت بە زیندانی ماوەیەك لە حەوت ساڵ 

زیاتر نەبێت.
 دووەم : بەهەمان سزا سزادەدرێت ئەگەر هەڕەشەكردنەكە بە ڕێگای وتارێك بوو بە نوسراو، بە بێ ئاماژەكرد بە ناوی 

هەڕەشەكار، یان هەڕەشەكار بریتیبوو لە كۆمەڵەیەكی نهێنی، جا ئەو كۆمەڵەیە هەبێت، یان تەنیا بانگەشەبێت، بەپێی 
مادەی 431، سزا دەدرێ بە حەبس هەركەسێك كەسێكی دیكە تەهدید بكات بە ئەنجامدانی تاوانێك لە دژی هەڕەشە 
لێكراو، یان دژی ماڵ و سامانی، یان دژی كەسانی دی، یان دانەپاڵی 
حاڵەتەكانی  لە  جگە  نهێنی،  ئاشكراكردنی  یان  ئابڕوبەر،  شتێكی 

یان  ناكات،  داواكارییەك  لەو مادەیەدا هەڕەشەكار هیچ  مادەی 430، كەواتە 
لە  هەڕەشە  هەركەسێك   432 مادەی  بەپێی  هەر  ناكات،  شتێك  هیچ  داوای 
كەسێكی دیكە بكات بە قسە یان كردار یان ئاماژەیەكی نوسراو یان زارەكی یان 

لە ڕێی كەسێكی دیكە جگە لە حاڵەتەكانی مادەی 430 و 431، سزادەدرێ 
لە  پێبژاردنێك  یان  نەبێت،  زیاتر  ساڵێك  لە  ماوەیەك  بۆ  حەبس  بە 

22٥000 زیاتر نەبێت. 

لـــە  بـــاس  كاریكاتێـــرەدا  لـــەم 
ریشەكێشـــكردنی گەندەڵـــی دەكرێـــت، 
گەندەڵـــی  داری  كاتێـــك  كەچـــی 
دەبڕیتـــەوە، چەندیـــن لـــق وپـــۆق و بەشـــی 
دەردەكەوێـــت.  گەندەڵـــی  دیكـــەی 

خۆشەویستی زەوی
Love Earth

ــە خۆشەویســتی و  ــە ب ــی تایبەت گۆرانییەك
داكۆكیكــردن لــە زەوی و ژینگــەی جیهــان، 
لەالیــەن هــەردوو گۆرانیبێــژ )نیــال یۆنــگ 
و كرەیــزی هــۆرس( گوتــراوە، نیــال یۆنــگ 
تۆرینتــۆ  شــاری  لــە   194٥ ســاڵی  لــە 
ســااڵنێكی  و،  لەدایكبــووە  كەنــەدا  لــە 
زۆرە بەرهەمــی جۆراوجــۆری هەیــە، ئــەو 
تراكــەی تایبەتــە بــە داكۆكیكــردن لــە زەوی 
و ژینگــەی جیهــان و، ئەلبوومەكــەی بــە 
نــاوی خۆشەویســتیی زەوییــەو، لــە جــۆری 

رۆك میوزیكــە. 

كاریكاتێر

میوزیك

ــۆت  ــت بـ ــەی دەتخواسـ ــەو هیوایانـ ــێكی زۆر لـ بەشـ
دێنـــەدی، بـــە گشـــتی شـــتەكان بـــە خواســـتی تـــۆ دەبـــن 
و ئاســـوودە دەبیـــت، ئەگـــەر دەتەوێـــت گۆڕانـــكاری 
باشـــترە  ســـۆزدارییەوە،  رووی  لـــە  بدەیـــت  ئەنجـــام 
ــە  ــاری بەپەلـ ــەوە و بڕیـ ــێ بكەیتـ ــری لـ ــە وردی بیـ بـ

ــت. نەدەیـ

جمك

نیـــت  وادا  دەروونیـــی  دۆخێكـــی  لـــە  ئەمـــڕۆ 
خۆشەویســـتەكەت  داواكارییەكانـــی  تـــەواوی  كـــە 
ـــە  ـــە نەبێت ـــدە ئەم ـــەوڵ ب ـــەاڵم ه ـــت، ب جێبەجـــێ بكەی
بەوەیـــە  پێویســـتت  هـــۆی دروســـتبوونی گرفـــت، 
ئـــاگاداری تەندروســـتیی جەســـتەت بیـــت و وەرزش 

فەرامـــۆش نەكەیـــت.

گا
ئەگـــەر بیـــر لـــەوە دەكەیتـــەوە لـــە رووی پیشـــەییەوە 
ــارە  كارەكـــەت بگۆڕیـــت، ئامـــۆژگاری دەكرێیـــت دووبـ
بیـــری لـــێ بكەیتـــەوە، گرفتـــە خێزانییەكانـــت چارەســـەر 
دەبێـــت و ئاســـوودە دەبیـــت، ئەمـــڕۆ رۆژێكـــی باشـــە 
بۆئـــەوەی كات لەگـــەڵ كەســـە خۆشەویســـتەكەكانت 

بەســـەر بەریـــت.

كاوڕ 4/19 - 3/21٥/20 - 4/20

گوڵەگەنم21/٥ - 6/20 شێر 8/22 - 7/239/22 - 8/23

بـــە  بتوانیـــت  ئەگـــەر  كۆمەاڵیەتییـــەوە  رووی  لـــە 
باشـــی بیرۆكەكانـــت بڵێیـــت، لێكتێنەگەیشـــتن لـــە نێـــوان 
تـــۆ و كەســـانی چـــواردەورت روو نـــادات، لـــە ژیانـــی 
تایبەتیتـــدا هەندێـــك هەواڵـــی خـــۆش دەبیســـتیت دەربـــارەی 
بـــە  رۆژانـــەت  رۆتینـــی  رێكخســـتنی  خێزانەكـــەت، 

دەتهێڵێتـــەوە. تەندروســـتی 

ــە كاتەكانـــت دەبینیـــت و دڵخـــۆش دەبیـــت،  ــژ لـ چێـ
بەهـــۆی ئـــەوەی تەندروســـتیت زۆر باشـــە و وزەیەكـــی 
زۆرت هەیـــە، دەتوانیـــت كارێـــك بكەیـــت لـــە رووی 
پیشـــەییەوە بـــەرەو پێـــش بچیـــت، كەســـانێك بیرۆكەكانـــت 
رەت دەكەنـــەوە، لـــە ئێســـتادا ئاســـان نییـــە پەیوەندییەكـــی 

نـــوێ دروســـت بكەیـــت، زۆر بەپەلـــە مەبـــە.

باشـــترە ئـــەم ماوەیـــە زیاتـــر ســـەرنجت بخەیتـــە ســـەر 
ژیانـــی ســـۆزداریت، لـــە رووی پیشـــەییەوە هەندێـــك 
گرفـــت مێشـــكی ســـەرقاڵ كردوویـــت، بیرۆكەیەكـــی 
بـــاش دەبێـــت ئەگـــەر داوای یارمەتـــی لـــەو كەســـانە 
ـــە  ـــە، وەرزشـــكردن بكـــە ب ـــەت پێیان ـــە متمان ـــت ك بكەی

رۆتینـــی رۆژانـــەت.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

لەمــەودوا كەشــوهەوا ســاردە و رەنگــە بەفریــش لــە زۆربــەی 
ناوچەكانــی كوردســتان ببارێــت، جــاران بووكــی بەفــر لــە 
بووكــە  دەڵــێ  ئــەو كچــە  دەكــرا، كەچــی  دروســت  بەفــر 
بەفــری راســتەقینەیە، نازنــاوی بووكــی بەفــر بــەو كچــە 
ناســك و جوانەیــە كــە لــە ســیبریا دەژی، نــاوی )ناریانــا 
ئەلبینۆ(یــە، تەمەنــی )8( ســاڵە، روخســارێكی ناســك و 
قــژی ســپییە، پێســتی نێــوان رەنگــی ڤیۆلێــت و شــینە، 
بــە  ئێســتاوە  لــە  هەڵنایــەن،  رووناكــی  لەبــەر  چاوەكانــی 
كچەشــای بەفــر ناســراوە، ســەرەتای دەركەوتنــی لەالیــەن 
وێنەگرێكــی ئــەو واڵتــە بــە نــاوی )ڤادیــم رۆفــۆڤ( بــوو، 
كاتێــك )ناریانــا(ی لەســەر پەیــج و وێبســایتی خــۆی بــاو 
و  ناوچەكــە  خەڵكــی  گرنگیــی  جێگــەی  بــووە  كــردەوە، 
ــە بووكــی  ــا ب ــەت جیهانیــش، ئێســتا ناریان ــەر و تەنان دەوروب
بەفــر و كچەشــای ســپی ناســراوە، لــە داهاتــوودا چاوەڕێــی 
زۆر بەهــرە و توانــا و كاری جادوویــی لــێ دەكرێــت، تــا 

نازنــاوی )شــاژنی بەفــر(ی راســتی وەربگرێــت.
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لــەم وێنەیــەدا دوو كــەس هــەن، پیــاو 
و ئافرەتێــك، هــەوڵ بــدە لــە مــاوەی 30 
چركــەدا بیاندۆزیتــەوە و شــوێنەكانیان 

ئاشــكرا بكەیــت.

چاودێر )پۆلیسەكەی( من  
My Policeman

فیلمێكـــی درامـــا و رۆمانســـییە، باســـی پۆلیســـێك 
دەكات بـــە نـــاوی تـــۆم لـــە ســـاڵی 19٥0 لـــە واڵتـــی بەریتانیـــا، 

ـــە، دواتـــر  دەكەوێتـــە داوی خۆشەویســـتی مامۆســـتایەكی قوتابخان
ـــەواوی مامۆســـتاكە دەكات،  ـــی ت بەهـــۆی خۆشەویســـتییەوە چاودێری
ـــۆ  ـــتاكەی ب ـــتە مامۆس ـــەر خۆشەویس ـــەیری لەس ـــن كاری س ـــا چەندی ت
ــەون،  ــتانە دەربكـ ــۆرە شـ ــەم جـ ــوو ئـ ــدا نەبـ ــە بیریـ ــە لـ ــت، كـ دەردەكەوێـ
مـــاوەی فیلمەكـــە یـــەك كاتژمێـــر و 33 خولەكـــە، فیلمەكـــە لـــە واڵتـــی 
ـــە مانگـــی 10ی ئەمســـاڵ تـــەواو  ئەمریـــكا وێنـــەی گیـــراوە و، ل
بـــووە، لـــە دەرهێنانـــی میشـــێل گرانـــداگ، لـــە نووســـینی بێـــن 

ـــد داوســـن،  ـــاری ســـتایل، دەیڤی ـــە نواندنی)ه دێڤـــس، ل
رۆبێـــرت  راچـــی،  لینـــۆس  كۆریـــن،  ئێمـــا 

ئێڤێـــرت، گینـــا ماككی(یـــە. 

دیاریی جاڵجاڵۆكە

یارمەتیدەرت  هاوپیشەكانت  پیشەییەوە  رووی  لە 
بەهێز  پەیوەندیتان  و  ئەركەكانت  ئەنجامدانی  لە  دەبن 
دەبێت، لە رووی سۆزدارییەوە باشترە بیر لەوە نەكەیتەوە 
لەگەڵ خۆشەویستەكەت دەمەقاڵێ و شەڕ بكەیت، دەنا 
ئەنجامەكەی پەشیمانت دەكاتەوە، هەندێك كات تەرخان 

بكە بۆ ئەوەی لەگەڵ خێزانەكەت دڵخۆش بیت.

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

ـــەت  ـــاو خێزانەك ـــی ن ـــەن و بەئەزمونەكان كەســـە بەتەم
ئامۆژگاریـــت دەكـــەن و رێنماییـــت پـــێ دەدەن، باشـــترە 
بـــە وریاییـــەوە گوێیـــان بـــۆ بگریـــت و ســـوودت پـــێ 
بـــە  هەســـت  دەروونییـــەوە  رووی  لـــە  دەگەیەنـــن، 
ئاســـوودەیی دەكەیـــت، ئەمـــەش كاریگەریـــی ئەرێنیـــی 

لەســـەر تەندروســـتیی جەســـتەت دەبێـــت.

خۆشەویســـتەكەت  ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە 
و  بدەیـــت  پـــێ  گرنگـــی  بەوەیـــە  پێویســـتی 
خۆشەویســـتیی خۆتـــی نیشـــان بدەیـــت، لـــە رووی 
پیشـــەییەوە گرفتـــەكان زۆر بـــە گەورەیـــی وەرمەگـــرە، 
زۆرجـــار چارەســـەرەكان لـــەوە ئاســـانترە كـــە بیـــری لـــێ 
دەكەیتـــەوە، تەندروســـتیت بـــە باشـــی دەمێنێتـــەوە.

نابێـــت،  تـــۆ  خواســـتی  بـــە  خێزانەكـــەت  بڕیـــاری 
رەنگـــە ئەمـــەش نیگەرانـــت بـــكات، لـــە رووی داراییـــەوە 
نیگـــەران مەبـــە، بـــەم زووانـــە قازانـــج دەكەیـــت، پێویســـتت 
بـــە پشـــوووەرگرتن هەیـــە، چونكـــە ماندویـــت و ســـەرنجت 
ـــە باشـــی  ـــت ب ـــەوە، كارەكان ـــەم بوەت ـــت ك لەســـەر ئەركەكان

ـــك بخـــە. رێ

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

بیرۆكەیەكـــی بـــاش دەبێـــت ئەگـــەر لەگـــەڵ 
كەســـە نزیكەكانـــت كات بەســـەر بەریـــت لـــە دەرەوە، 
ئـــەم ماوەیـــە گرفتـــەكان نیگەرانیـــان كردوویـــت و 
پێویســـتت بەوەیـــە كاتێكـــی خـــۆش بەســـەر بەریـــت، 
تەندروســـتیت جێگیـــرە، وەرزش فەرامـــۆش مەكـــە، 

بەتایبـــەت پیـــادەڕوی.

كاتـــی ئەوەیـــە دەســـت بـــە ئەنجامدانـــی پرۆژەكانـــت 
چەنـــد  بـــە  بـــەاڵم  هەبـــوو،  زۆرت  پانـــی  بكەیـــت، 
هۆكارێـــك دوات خســـتبوو، باشـــترە چیتـــر دوای نەخەیـــت، 
بـــدە  هـــەوڵ  و  بكـــە  نزیكەكانـــت  كەســـە  پاڵپشـــتی 
ــز بكەیـــت، پێویســـتت  ــان لەگـــەڵ بەهێـ پەیوەندیـــی خۆتیـ

بـــە گۆڕینـــی سیســـتمی خۆراكیـــت هەیـــە. 

12/22 - 1/19گیسك

یاریی وێنە

نیاریت
بۆ زا

جاڵجاڵۆكـــەكان بـــۆ سەرەنجڕاكێشـــانی جاڵجاڵۆكەمێیـــەكان، 
دیارییەكـــەش  كـــە  دەبەخشـــن،  یەكتـــر  بـــە  دیـــاری 
زیاتـــر وردە مێروولـــە و مێشـــوولە و باڵنـــدەی بچـــووك 
جاڵجاڵۆكـــە  و  خواردنـــە  بـــۆ  دیارییەكـــە  خشـــۆكە،  و 
ــەكان  ــە مێیـ ــۆ جاڵجۆڵكـ ــاری بـ ــە دیـ ــك كـ ــرەكان كاتێـ نێـ
دەبـــەن، بـــە تۆڕەكانیـــان دەیپێچنـــەوە تـــا پەیوەندییەكەیـــان 
ســـەركەوتووبێت، پێچانـــەوەی دیارییەكـــە بـــۆ ڕێگریكردنـــە 
ـــە حاڵەتێكـــدا  ـــە، ل ـــەن مێیەك ـــە لەالی ـــی دیارییەك ـــە دزین ل
ـــە، چونكـــە ئەگـــەر  ـــوو بەنێرەك ئەگـــەر مێیەكـــە ڕازی نەب
مێیەكـــە پێـــی ڕازی نەبێـــت، نێرەكـــە دیارییەكـــەی پـــێ 
نـــادات و، هەندێـــك جـــار وا دەری دەخـــات كـــە ئـــەوە تەنیـــا 

ــەوە. ــوودە پێچاوەتییـ ــتێكی بێسـ شـ

79797979

بە  كە  برێچ،  فریدریچ  بێرتۆڵد  یوجین 
و  شانۆیی  نووسەری  ناسراوە،  برێچ  بێرتۆلت 
شاری  لە   1898 ساڵی  لە  ئەڵمانی،  شاعیری 
ساڵی  لە  و  لەدایكبووە  ئەڵمانی  ئۆگسبۆرگی 
دوایی  كۆچی  بەرلین  رۆژهەاڵتی  لە   19٥6
كۆمەڵگە  نێو  یەكگرتوویی  دەربارەی  كردووە، 
و  نابێت  یەك  هەرگیز  »كۆمەڵگا  دەڵێت: 
بن  جیاواز  بەشەكانی  ئەگەر  نابێت،  یەكگرتوو 
یەكگرتوویی  و  هێز  بكەن،  یەكتر  دژایەتی  و 
لە ئاستی تاك و  بوونی یەكریزی  لە  كۆمەڵگە 

كۆمەڵدا دەبینرێت.

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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