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لە باڵوكراوەكانی دەستەی ئینسكلۆپیدیای پارتی 
دەتوانێ  كتێبی)ژێردەستە  كوردستان،  دیموكراتی 
قسەبكا؟( لە نووسینی گایاتری سپیڤاك و وەرگێڕانی 
پرۆفیسۆری یاریدەدەر دكتۆر سەنگەر حاجی، كەوتە 
كتێبخانەی كوردییەوە، كتێبەكە باس لەوانە دەكات كە 
بە ژێردەستەو پاشكۆو پەراوێزو خەڵكی جیهانی دووەم 
و سێیەم و چوارەم ناویان دێ، ئەمانە دەكرێ ئافرەت 
هەژاری  لەبەر  بن  بەندە  یان  بچەوسێنرێنەوە،  و  بن 
پێ  تۆپی  یاریزانێكی  یانیش  پێستیان،  ڕەنگی  و 
خوێنیان  پۆستمۆدێرندا  دونیای  لە  بن،  باسكە  یان 
بكەن.  لەگەڵدا  كڕدرابێت و مامەڵەی ژێردەستەییان 
نووسەر جەخت لەوە دەكاتەوە كە جۆرێكی ژێردەستەیی 
و پاشكۆبوون و پەراوێزبوون هەیە كە لە هەموو ئەمانە 
سەختتر و بەرفراوانترو درێژخایەنتر و كارەساتبارترە، 
ئەویش نەبوونی دەوڵەتە، چونكە كە نەتەوە دەوڵەتی 
نەبوو، هەموو ئەو جۆرە بەندایەتی و ژێردەستەییانە و 

بگرە زیاتریشی بەسەردا دەسەپێنن.
هۆ  سێ  لەبەر  دەڵێت:  كتێبەكە  وەرگێڕی 
خەڵكی  باسی  ئەوەی  لەبەر  یەكەمیان  وەرمگێڕاوە، 
پاساو  جا  دەكات،  پەراوێزخراو  پاشكۆو  ژێردەستەو 

بێت،  چییەك  هەر  ژێردەستەبوونیان  هۆكاری  و 
پاشكۆو  ژێردەستەو  نەتەوەیەكی  كورد  بووبێت،  یان 
پەراوێزخراوە، بۆیە پێویستە ئەم كتێبە بخوێندرێتەوە، 
هێشتا  و  ژێردەستەین  ئێمە  كە  بین  دڵنیا  پتر  تا 
نەبێت.  دەوڵەتمان  تا  نابین  ئازادیش  و  نین  ئازاد 
هۆی دووەمی وەرگێڕانی ئەم كتێبە ئەوەیە، سیڤاك 
بەوە هەیە  باوەڕی  فەیلەسووفێكی پۆست-كۆلۆنیالە 
ئێمە  نە  دەژین،  تێدا  ئێمەی  ڕۆژهەاڵتەی  ئەم  كە 
دروستمان كردووە و نە ئێمە بڕیاری لێ دەدەین و نە 
ڕای ئێمە وەرگیراوە لە كاتی دروستكردنی، ئێمەی 
كوردیش گەورەترین نەتەوەیین كە زۆرترین كارەساتمان 
بەدەست كۆلۆنیالیزم و ئیستیعمار چەشتووە و زۆرترین 
لە كۆتاییدا دەڵێت:  نووسەر  باجیشمان داوەو دەدەین. 
هۆكاری سێیەمیش بۆ وەرگێڕانی ئەم كتێبەدا ئەوەیە 
هەموو  دەكات  ئەوە  بۆ  ئاماژە  نووسەر  خودی  كە 
ئەمانەی لەسەرەوە نووسیویەتی ویستوویەتی بیڵێت. 

پارتی  ئینسكلۆپیدیای  دەستەی  لە  دەستخۆشی 
حاجی   سەنگەر  دكتۆر  و  كوردستان  دیموكراتی 
دەكەین بۆ ئەم كتێبە دانسقەیە، بە هیوای بەرهەمی 

زیاتر. 



چاپكراوی نوێ

لـــەم ماوەیـــەدا نووســـەری بەتوانـــای كورد)حەمـــە ســـەعید 
حەســـەن( پێنـــج كتێبـــی چـــاپ كـــردووە، كـــە یەكێكیـــان چاپـــی 
ــە بابەتـــی  ــنامە( كـ ــانی)ڕۆمان وەك ناسـ ــە بـــە ناونیشـ یەكەمـ
ڕەخنـــەی كلتوورییـــە، نووســـەر لـــە بەشـــێكی ئـــەم بەرهەمـــەدا 
بـــۆ  ڕۆماننـــووس  چـــۆن  وەك  كـــە  دەكات  بـــەوە  ئامـــاژە 
خوێندنـــەوەی دەوروبـــەر و دونیـــا، پێویســـتی بـــە مەعریفەیەكـــی 
ـــار  ـــە تەی ـــە مەعریف ـــش ئەگـــەر خـــۆی ب ـــە، خوێنەری ـــووڵ هەی ق
نەكردبێـــت، ئەســـتەمە لـــەو نووســـەرانە تێبـــگات كـــە قـــووڵ 
پرســـیار  ڕۆمـــان  دەڵێـــت:  هەروەهـــا  دەنووســـن.  جیـــاواز  و 
دەورووژێنێـــت، بـــۆ ئـــەوە نانووســـرێت، شـــتێك بســـەلمێنێت. ئاییـــن 
و ئایدیۆلۆجیـــا بـــە چەســـپاندنی چەمكـــی پیـــرۆزەوە ســـەرقاڵن، 
ـــە. ـــت: یەقیـــن لوتكـــەی گەوجایەتیی ـــەاڵم ڕۆمـــان پێمـــان دەڵێ ب
ـــی  ـــی یەكەمیەت كتێبـــی دووەمـــی نووســـەر، ئەمەشـــیان چاپ
بەناوی)داعـــش فـــەزای گشـــتیمانی داگیـــر كـــردووە( كـــە 
بابەتـــی   )100( لـــە  نووســـەر  بیروبۆچـــوون،  لـــە  بریتییـــە 
هەمەجـــۆری فیكـــری ئـــەم بۆچوونانـــەی كۆكردووەتـــەوە، لەوانـــە 
ـــم كـــە زانایەكـــی ئیسالمناســـی  بۆچوونـــی خەلیـــل عەبدولكەری
میســـرییە گەلێـــك كتێبـــی لەبـــارەی ئیســـالمەوە نووســـیوە، 
ــەرهەڵدانیدا، قورەیـــش  ــەروەختی سـ ــە سـ ــالم لـ بەتایبەتـــی ئیسـ
لـــە خێڵـــەوە بـــۆ دەوڵەتـــی ناوەنـــدی، دەوڵەتـــی یەســـروب، ئیســـالم 
لـــە نێـــوان دەوڵەتـــی مەدەنـــی و دەوڵەتـــی دینیـــدا و ڕەگوڕیشـــە 
لـــە  لەمـــە  جگـــە  ئیســـالم،  شـــەریعەتی  دیرۆكییەكانـــی 
ـــە ســـتۆكهۆڵم ســـینجرۆم دەكات كـــە  ـــاس ل بابەتێكـــی دیكـــەدا ب
بارودۆخێكـــی دەروونییـــە، تێیـــدا قوربانـــی  ســـۆزی بەرانبـــەر 
بـــە جـــەالد هەیـــە، هەروەهـــا ئامـــاژەی بە)نۆســـتالجیا(كردووە 
وەك تامەزرۆیـــی بـــۆ نیشـــتمان و خەوبینیـــن بـــە ڕابـــردوو و 
ــای لەكیســـچوو.  ــەوەی ئەوسـ ــۆ گەڕاندنـ ــتن بـ ــە خواسـ خۆزگـ



نووســـەر چەندیـــن بابەتـــی دیكـــە لـــەم كتێبـــەدا دەخاتـــە ڕوو.
دووەمـــی  چاپـــی  كـــە  چیـــرۆك(  نووســـینی  )هونـــەری 
لێكۆڵینەوەیەكـــی  حەســـەنە،  ســـەعید  حەمـــە  كتێبەكـــەی 
ئەدەبییـــە، نووســـەر لـــەو باوەڕەدایـــە كـــە كتێبـــی چـــاك وا 
لـــە خوێنـــەر دەكات، هەســـت بـــكات، ئـــەوەی دیخوێنێتـــەوە، 
ئەزموونـــی خۆیەتـــی، ئەدەبـــی چـــاك لـــە نـــاكاو شـــتێكی 
گرنگمـــان وەبیـــر دێنێتـــەوە، كـــە پێشـــتر زانیومانـــە، وەلـــێ 
لـــە یادمـــان چووەتـــەوە، هەروەهـــا دەنووســـێت: هاوژینەكـــەی 
ـــتی( ـــەڕو ئاش ـــەروەختی پاكنووســـكردنی )ش ـــە س تۆلســـتۆی ل
دا، دەكەوێتـــە ئەتمۆســـفێرێكی هێنـــدە شـــاعیرانەوە، پێـــی وا 
دەبێـــت، ئـــەوە ڕۆمانەكـــە نییـــە كـــە هێنـــدە جوانـــە، بەڵكـــوو 
ـــە، نووســـینی جـــوان كارێكـــی  ـــدە زیرەك ـــە هێن ـــی ك ـــەوە خۆیەت ئ
تـــا بڵێیـــت ســـەخت و ئەســـتەمە، بۆیـــە هێنـــدە كاریگـــەرە، 
ســـەرنجی هـــەر دێڕێـــك یـــان پەرەگرافێـــك لـــە نووســـینێكی 
ـــە باشـــترین  جـــوان بدەیـــت، وا هەســـت دەكەیـــت، نووســـەرەكەی ب
شـــێوە دایڕشـــتووە و هیـــچ ئەڵتەرناتیڤێكـــت بـــە خەیاڵـــدا نایـــەت، 

ــت. ــر بێـ ــەر بااڵتـ ــەوەی نووسـ لـ
كـــورد  نووســـەرانی  كتێبی)یەكێتیـــی  ســـێیەمی  چاپـــی 
ـــی حەمـــە ســـەعید  ـــە بەرهەمەكان چـــی بەســـەر هـــات؟( هـــەر ل
حەســـەنە كەوتـــە بـــەر دەســـتی خوێنەرانـــەوە، بـــاس لـــە دیـــرۆك و 
ـــی یەكێتیـــی نووســـەرانی  ـــدن و چاالكییەكان ـــژووی دامەزران مێ
ــوو  ــك بـ ــە یەكێـ ــەم یەكێتییـ ــێت: ئـ ــەو دەنووسـ ــورد دەكات، ئـ كـ
لـــەو دەســـتكەوتە گرنگانـــەی گەلـــی كـــورد لـــە ئەنجامـــی 
ـــوو،  ـــا ب ـــە دەســـتی هێن ـــەوە ب ـــی خوێناویی خەباتێكـــی درێژخایەن
ــۆ  ــە بـ ــەوە كـ ــەرەتای دامەزراندییـ ــە سـ ــەر لـ ــە هـ ــەو یەكێتییـ ئـ
ــە  ــی چاالكییـ ــە ڕێـ ــەوە، لـ ــاڵی 1970 دەگەڕێتـ ــەرەتای سـ سـ
فراوانـــی  جەمـــاوەری  بـــە  توانیبـــووی  هەمەجۆرەكانییـــەوە، 

كـــوردی بســـەلمێنێت كـــە بوونـــی پێویســـتییەكی دیرۆكییـــە. 
ــە  ــی كەوتـ ــی چوارەمیەتـ ــە چاپـ ــەری ڕاوەژن( كـ )هونـ
كتێبخانـــەی كوردییـــەوە، ئـــەم بەرهەمـــە یەكەمیـــن كۆمەڵـــە 
ســـاتیرەچیرۆكی كوردییـــە، لـــە بەشـــێكی ئـــەم كتێبـــەدا 
ــاری 2002دا،  ــە ئایـ ــە لـ ــەوە دەكات كـ ــاژە بـ ــەر ئامـ نووسـ
ــاكاری ئەدەبـــی،  ــۆ دیاریكردنـــی دە شـ ــیەكدا بـ ــە ڕاپرسـ لـ
بـــە درێژایـــی ئـــەو مێـــژووەی دەكەوێتـــە نێوان)هۆمیـــرۆس 
و تۆلســـتۆی(یەوە، كـــە گـــەورە نووســـەرانی وەك میـــالن 
كوندێـــرا، كارلـــۆس فۆینتـــس، نادیـــن گۆردیمیـــر و ســـەلمان 
ڕوشـــدی بەشـــدارییان تێـــدا كردبـــوو، دۆن كیخۆتـــە، ســـاتیرە 
ڕۆمانەكـــەی ســـێرڤانتس )1547-1616( لـــە شـــاكارەكانی 
ناوەڕاســـتی  لـــە  هێنـــا،  دەنگـــی  زیاتـــر  شەكســـبیریش 
ئەپریلـــی 2005دا ســـەركۆماری ڤێنزویلـــال بڕیـــاری دا 
یـــەك ملیـــۆن لـــە دۆن كیخۆتەكـــەی ســـێرڤانتس چـــاپ 

ــرێتەوە. ــت و ببەخشـ بكرێـ
لـــە ڕاســـتیدا دەتوانیـــن هـــەر پێنـــج بەرهەمـــی نووســـەری 
بـــە توانـــای كـــورد )حەمـــە ســـەعید حەســـەن( بخەینـــە 
خانـــەی كتێبـــە هـــەرە بەنـــرخ و دانســـقەو نایابەكانـــەوە، جگـــە 
ــەی،  ــە پاراوەكـ ــین و زمانـ ــێوازی نووسـ ــتن و شـ ــە داڕشـ لـ
ســـەرچاوەی زۆر گرنگـــن بـــۆ خوێنـــەر و توێـــژەران، لـــە 
كۆتاییـــدا ئەوەنـــدە مـــاوە كـــە بڵێیـــن دانەیـــەك لـــە هـــەر 
ـــە گەیشـــتووەتە )گـــواڵن(، وێـــڕای  ـــەو پێنـــج كتێبان یەكـــە ل
دەستخۆشـــی لـــە نووســـەر، گرافیـــك و دیزانـــی هەمووشـــیان  
بـــە  یـــەوە  ڕەشـــیدی(  )لوقمـــان  هاوكارمـــان  لەالیـــەن 
شـــێوەیەكی هونـــەری و زانســـتیی پێشـــكەوتوو كـــراوە.. 
بـــە هیـــوای بەرهەمـــی زیاتـــر، لەپێنـــاو دەوڵەمەندكردنـــی 

كتێبخانـــەی كـــوردی.  
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جێگای داخە تەنیا كورد نەیتوانیوە 
بۆ دەوڵەت و سەربەخۆیی سوود لە 

ئایینی ئیسالم وەربگرێت 

مەال محەمەدی شەڵماشی 
زانای ئایینی و نووسەر بۆ گواڵن:
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دوای گەڕانەوەی مەال مستەفا بۆ عێراق 
دۆزی كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستانیش ژیایەوە

بوونی ئەو هەموو حزب و الیەنە سیاسییە ئەگەر بۆ چاكسازی و 
كاری خێر بێت، زۆر بە بەهایە، بەاڵم لە دژی براكەی لەگەڵ 

دوژمن ڕێك بكەوێت، شتێكی زۆر خراپە

مێژووی گەلی كورددا دەیان 
زانای بلیمەت و سەركردەی 
دڵسۆز و نیشتمانپەروەری 

لێهاتوو هەڵكەوتوون، بەاڵم 
داگیركاری وای كردووە بەرهەم و 

گەورەییان دەرنەكەوێت

* بـــەو پێیـــەی شـــارەزاییەكی باشـــت لـــە مێـــژووی 
كۆمـــاری  لـــە  كـــورد  ڕزگاریخوازیـــی  بزووتنـــەوەی 
كوردســـتان و شۆڕشـــی ئەیلـــوول و ســـەردەمی مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی و زۆر لـــە ســـەركردەكانی دیكـــەی 
كوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت و باشـــووردا هەیـــە، ســـەرەتا 
ــەو  ــی لـ ــن، بۆچـ ــێ دەكەیـ ــت پـ ــەوەوە دەسـ ــیارمان لـ پرسـ
پێگـــەی  ئایینـــی  مامۆســـتای  و  مـــەال  ســـەردەمەدا 
ـــك  ـــە ســـەركردەكان نزی ـــووە و ل ـــە شۆڕشـــەكاندا ب ـــان ل خۆی

ــوون؟ بـ
زانـــای  دەیـــان  كـــورددا  لـــە مێـــژووی گەلـــی   -
نیشـــتمانپەروەری  و  دڵســـۆز  ســـەركردەی  و  بلیمـــەت 
لێهاتـــوو هەڵكەوتـــوون، بـــەاڵم داگیـــركاری وای كـــردووە 
بەرهـــەم و گەورەییـــان دەرنەكەوێـــت. كـــورد لـــە هـــەر 
چـــوار الوە بـــە دوژمـــن دەورە دراوە و خۆیشـــی دوژمنـــی 
خۆیەتـــی و لـــە دەوری ســـەركردەیەك كـــۆ نابنـــەوە و، 
ـــەردەمی پێشـــەوادا  ـــە س ـــان، ل ـــەوازە و ناتەب ـــەردەوام پەرت ب
دوای  چـــۆن  دەیانگـــوت  گـــەورەكان  هـــۆزە  لـــە  زۆر 
شـــا-دا  لەگـــەڵ  ژێربەژێـــر  و  دەكەویـــن  مێزەربەســـەر 
پەیوەندییـــان دژی پێشـــەوا هەبـــوو. شـــێخ مەحمـــوودی 

حەفیـــد هـــۆزی كـــوردی ڕۆژهـــەاڵت دەهـــات بەرگرییـــان 
لـــێ دەكـــرد، مـــەال مســـتەفا بارزانـــی گەلەكۆمەكییەكـــی 
بۆمـــان  میراتـــی  بـــە  ئەمـــە  كـــرد،  لـــێ  گەورەیـــان 
ماوەتـــەوە و لـــە هەمووشـــی خراپتـــر كـــورد، هەســـت بـــە 
خۆكەمزانیـــن دەكات. مـــن بـــە حوكمـــی ئـــەوەی باوكـــم 
زیاتـــر لـــە 50 ســـاڵ مـــەالی مزگـــەوت و حوجـــرە بـــووە 
و ســـاڵێك دوای شـــەهیدبوونی پێشـــەوا منیـــش چوومـــە 
نـــاو فەقێتییـــەوە، ســـەردەمی پێشـــەوا و مـــەال مســـتەفام 
لـــە بیـــرە و، ئـــەو بارودۆخـــەم بینیـــوە و تێیـــدا ژیـــاوم. ئـــەو 
ــنووری  ــە سـ ــە )شەڵماشـــی( لـ ــان لـ ــە گوندەكەمـ كات لـ
سەردەشـــت كـــە دەكەوتـــە نـــاو جوگرافیـــای ســـنووری 
كۆمـــارەوە قوتابخانـــەی لـــێ نەبـــوو. لـــە گوندەكەمـــان 
دەچوونـــە  نـــۆرە  بـــە  بـــوون،  لـــێ  پێشـــمەرگەی   15
ئەركـــی پێشـــمەرگایەتی، زەمەنێكـــی جـــوان و پـــڕ بـــوو 
لـــە كوردایەتـــی و دڵســـۆزی و نیشـــتمانپەروەری، ئـــەو 
ــتان  ــاری كوردسـ ــە كۆمـ ــار لـ ــن جـ ــۆ یەكەمیـ ــە بـ زەمەنـ
زمانـــی كـــوردی بـــە فەرمـــی كاری پـــێ كـــرا و، خەڵكـــی 
و بەتایبـــەت ئافرەتـــان چوونـــە قوتابخانـــە. لـــە بیرمـــە 
پێشـــەوا یەكەمیـــن ســـەركردە بـــوو خێزانـــی خـــۆی نـــاردە 

مـــەال محەمـــەدی شەڵماشـــی ڕووناكبیـــر و كوردپـــەروەر و گـــەورە زانـــا و مامۆســـتای ئایینـــی و 
نووســـەر و وەرگێـــڕی ڕۆمانـــی )بێسەرپەرشـــتان و بێنەوایـــان(، خـــاوەن قەڵەمێكـــی بەبڕشـــت و دەیـــان كتێبـــی 
ئایینـــی و مێژوویـــی و ئەدەبییـــە، كەســـایەتییەكی دیـــار و ڕێزلێگیـــراوی نـــاو مامۆســـتایانی ئایینییـــە.

مـــەال محەمـــەدی شەڵماشـــی خەڵكـــی شـــاری سەردەشـــتی ڕۆژهەاڵتـــی كوردســـتانە و لـــە ســـااڵنی 
شەســـتەكانەوە هاتووەتـــە شـــاری ســـلێمانی، بـــرای شـــەهید مامۆســـتا ئاوارەیـــە. مامۆســـتا بـــە درێژایـــی 
ــد و  ــە پەنـ ــی لـ ــی پڕیەتـ ــی ژیانـ ــووە و الپەڕەكانـ ــامدا بـ ــرۆزی ئیسـ ــی پیـ ــی ئایینـ ــە خزمەتـ ــی لـ تەمەنـ
عیبـــرەت، لەگـــەڵ ســـەركردە و كەســـایەتییە دینـــی و نیشـــتمانپەروەرەكان و ڕۆشـــنبیر و شـــاعیرەكانی كـــورد 
لـــە ڕۆژهەاڵتـــی كوردســـتان و هەرێمـــی كوردســـتاندا ئاشـــنایەتی زۆری هەیـــە. گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی 

ـــاز دا و بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی دایـــەوە. لەگـــەڵ ئـــەم زانایـــەی كـــورد س
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ـــوو پێشـــەوا لەگـــەڵ  ـــێ خـــۆش ب ـــە. مـــن زۆرم پ قوتابخان
مـــەال مســـتەفا بڕۆشـــتایە و شـــەهید نەبووایـــە، پێشـــەوا 
و مـــەال مســـتەفا پەیوەندییـــان زۆر بـــاش بـــوو، یـــەك 
زەڕە موخالیفـــی یەكتـــر نەبـــوون، مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
ــتان  ــاری كوردسـ ــۆزی كۆمـ ــز و دڵسـ ــی بەهێـ ژەنەڕاڵێكـ
بـــوو، مـــەال مســـتەفا زۆر تـــكای كـــرد پێشـــەوا لەگەڵیـــدا 
ـــار پێشـــەوایان  ـــی نەڕۆیشـــت، دواج ـــەاڵم لەگەڵ ـــڕوات، ب ب
لـــە ســـێدارە دا، هـــۆكاری ســـەرەكیی ڕووخانـــی كۆمـــاری 
هـــۆزی  لەالیـــەن هەندێـــك  بـــوو  كوردســـتان خیانـــەت 
گـــەورەی كـــورد لـــە ڕۆژهەاڵتـــی كوردســـتان كـــە ژێـــر 

بـــە ژێـــر پەیوەندییـــان لەگـــەڵ شـــا هەبـــوو. 
هەمـــوو ئـــەم زاتانـــە و ســـەركردە گەورانـــەی كـــورد 
ــوون، مـــەال و  ــا بـ ــرە و خانەقـ ئەهلـــی مزگـــەوت و حوجـ
شـــێخ و مامۆســـتای ئایینـــی لـــە دەوریـــان بـــوون و زۆر 
فیـــداكار و چـــاالك و دڵســـۆز بوون.لـــە شـــۆڕش و خەبـــات 
ـــان  ـــەاڵم خیانەتی ـــوون، ب ـــدا زۆر ســـەركەوتوو ب و حوكمداری
لـــێ كـــردن. شـــێخ ســـەعیدی پیـــران و شـــێخ مەحمـــوود 
و پێشـــەوا خیانەتیـــان لـــێ كـــرا، لـــە نـــاو كـــورد پیـــاوی 
وەكـــو مـــەال مســـتەفا بارزانـــی نەبـــوو، تـــا كۆچـــی 
دوایـــی كـــرد، خانـــووی خـــۆی نەبـــوو تێیـــدا بێـــت. مـــن 
لـــە نزیكـــەوە زۆر دەچوومـــە خزمەتـــی، لـــە زەمەنـــی 
ــان  ــلێمانی زۆریـ ــتەفا بارزانـــی مەالكانـــی سـ مـــەال مسـ
چووبوونـــە دەرەوەی شـــار و لەگـــەڵ مـــەال مســـتەفا 
بارزانـــی بـــوون، كـــەم مـــەال لـــە نـــاو شـــاردا مابـــوون، 
ئەوانیـــش پاڵپشـــتی و پشـــتگیرییان لـــە مـــەال مســـتەفا 
بارزانـــی دەكـــرد، ئەویـــش ڕێـــزی زۆری لـــە مـــەال و زانـــا 
و مامۆســـتای ئایینـــی دەگـــرت و هـــەر خـــۆی ئەهلـــی 
مزگـــەوت و ئیمـــان بـــوو. مـــەال مســـتەفا بارزانـــی كـــە 
هاتـــەوە بـــۆ عێـــراق نـــەك تەنیـــا لـــە باشـــووری كوردســـتان، 
بەڵكـــو لـــە ڕۆژهەاڵتـــی كوردســـتانیش كـــورد ژیایـــەوە، 
زۆر لـــە ڕۆشـــنبیر و هونەرمەنـــد و مـــەال و كەســـایەتی 
دیـــوی كوردســـتانی ڕۆژهەاڵتیـــش هاتنـــە الی مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی، لـــە دێیەكانـــی ئێـــران یارمەتـــی و 
ــق  ــەت تۆفیـ ــە ئەحمـ ــەوە و دەدرا بـ ــۆ دەكرانـ ــەك كـ كۆمـ
شـــۆڕش.  پێشـــمەرگەكانی  خزمەتـــی  دەنێردرایـــە  و 
و  خـــۆش  ڕۆژە  لـــە  كـــورد  مـــەالی  و  مامۆســـتا 
ـــە  ـــەوان ب ـــوون، ئ ـــدا بەشـــدار ب ناخۆشـــەكانی میللەتەكەمان
ـــوون و عیشـــقیان بـــۆ خواپەرســـتی  جوانـــی خوداپەرســـت ب
هەبـــووە و، پاڵپشـــتیی میللەتەكەیـــان كـــردووە. مێـــژووی 
كـــورد بخوێنـــەوە بزانـــە چەنـــد مامۆســـتا و مـــەالی كـــورد 
لـــە نـــاو شۆڕشـــدا بـــوون، تەنانـــەت خەتیبـــی مزگەوتـــی 
گـــەورەی ســـلێمانیش خیانەتیـــان لـــێ كـــردووە و درۆیـــان بـــە 
دەمیـــەوە كـــردووە، خـــۆی لـــە نزیكـــەوە بەمنـــی گـــوت بـــە 

ـــی  ـــان هەڵبەســـتووە لەســـەر كیمیاباران ـــەوە درۆی ـــاوی من ن
هەڵەبجـــە، ئـــەو لـــە شـــاخ بـــوو، كاتێكیـــش گەڕایـــەوە 
ـــاو مزگەوتـــی گـــەورە  ـــە ن نەفـــی عەرەبســـتانیان كـــرد و ل
لەگـــەڵ حكومەتێكـــی دڕنـــدەدا هـــەر ئەوەنـــدەی پـــێ 
دەكـــرا. كەســـایەتییەكی وەكـــو مـــەال عەبدولكەریمـــی 
قـــەرزاری  مـــودەڕس هەرچـــوار پارچـــەی كوردســـتان 
ئـــەون، كـــە خزمەتێكـــی وا گـــەورەی ئەدەبیـــات و زمانـــی 

كـــوردی كـــردووە.
ـــەی  ـــەم ڕۆڵ ـــا ئێســـتاش ئ ـــن ت ـــن بڵێی ـــا دەتوانی * ئای
هـــزری  و  بەردەوامـــە  ئایینـــی  مامۆســـتای  و  مـــەال 

نەتەوەیـــی و ئایینـــی گرێـــدراوی یەكتـــرن؟ 
- دوای ســـاڵی 1975 ڕۆڵـــی مـــەال و مامۆســـتای 
ـــای  ـــەو كات مـــەال و شـــێخ و زان ـــووەوە، ئ ـــەم ب ـــی ك ئایین
ئیســـام هەبـــوو ناكۆكییـــان لـــە نێوانـــدا نەبـــوو، لـــە ســـاڵی 
1968 كاتێـــك هاتمـــە ســـلێمانی یـــەك مـــەال ناكۆكییـــان 
لـــە نێوانـــدا نەبـــوو، هەمـــووان یەكگرتـــوو بـــوون، ئێســـتا 
دەیـــان حزبـــی ئیســـامی پەیـــدا بـــوون و حیســـاب بـــۆ 
كـــەس ناكـــەن. ئەمـــە زۆر خراپـــە، خـــودای گـــەورەو 
میهرەبـــان لـــە قورئانـــدا دەفەرموێـــت : »لَـــْو َكاَن ِفيِهـــَا 
ـــاَّ  ـــرِْش َع ـــِه رِبِّ اْلَع ـــْبَحاَن اللَّ ـــَدَتا  ۚ  َفُس ـــُه لََفَس ـــٌة إِلَّ اللَّ آلَِه

ـــوَن(«،. ئـــەو كات ئـــەم هەمـــوو حـــزب و حزبایەتـــی  َيِصُف

و حزبـــی ئیســـامی و چەپـــە پەیـــدا نەبووبـــوون، تەنانـــەت 
ـــە ئیســـامییە  ـــوو ڕەوت ـــەو هەم ـــە ئیســـامییەكان و ئ حزب
بڕوایـــان بـــە یەكتـــر نییـــە، پێشـــتر لـــە شۆڕشـــی ئەیلوولـــدا 
هەمـــوو مـــەالكان بـــێ جیـــاوازی دوای مـــەال مســـتەفا 

بارزانـــی كەوتبـــوون.
* وەكـــو زانـــا و مەالیەكـــی ئایینـــی كـــە لـــە نزیكـــەوە 
مـــەال مســـتەفا بارزانیـــت بینیـــوە، دەڵێـــن ماوەیـــەك ئەمـــری 

گرتنـــت بـــۆ دەرچـــوو بـــوو، ئایـــا ئەمـــە چـــۆن بـــوو؟
- مـــن كاتێـــك هاتمـــە ســـلێمانی و لـــە چەندیـــن 
مزگەوتێكـــی ئـــەو شـــارە مـــەال و گوتارخوێـــن بـــووم، 
خالیـــد  مەوالنـــا  خانەقـــای  لـــە  ســـاڵ   10 تەنانـــەت 
لـــە  جارێكیـــان  بـــووم،  گوتارخوێـــن  نەقشـــبەندی 
بەیاننامـــەی 11 ئـــادار مەالكانـــی ســـلێمانی چوونـــە 
منیـــان  بـــە  و  بارزانـــی  مســـتەفا  مـــەال  خزمەتـــی 
نەگوتبـــوو، ئەگینـــا دەچوومـــە خزمەتـــی مـــەال مســـتەفا 
لەگـــەڵ ئەوانـــدا، كاتێـــك گەڕانـــەوە وتیـــان فەرمانـــی 
دەســـتگیركردنت بـــۆ دەرچـــووە، بۆیـــە چوومـــە الی مـــەال 
عوســـمان كۆڵـــە لـــە دێـــی وەڵـــزێ، كـــە دێیەكـــی گەورەیـــە 
لـــە باڵەكایەتـــی، لـــەوێ داوام لـــە مـــەال عوســـمان كـــرد 
ـــی، مـــەال عوســـمانی  ـــە الی مـــەال مســـتەفا بارزان بمبات
كۆڵـــە كەمێـــك بێدەنـــگ بـــوو، پێـــی وتـــم: بـــە قســـەی 
مـــن بكـــە و بچـــۆ ســـەر پـــردی گەاڵڵـــە و تەكســـییەك 

كورد لە هەر چوار الوە بە 
دوژمن دەورە دراوە و خۆیشی 
دوژمنی خۆیەتی و لە دەوری 
سەركردەیەك كۆ نابنەوە و، 
بەردەوام پەرتەوازە و ناتەبان

لە دێیەكانی ئێران یارمەتی و 
كۆمەك كۆ دەكرانەوە و دەدرا بە 
ئەحمەت تۆفیق و دەنێردرایە 
خزمەتی پێشمەرگەكانی شۆڕش

لە ساڵی 1968 كاتێك هاتمە 
سلێمانی یەك مەال ناكۆكییان 
لە نێواندا نەبوو، هەمووان 
یەكگرتوو بوون، ئێستا دەیان 
حزبی ئیسالمی پەیدا بوون و 
حیساب بۆ كەس ناكەن

هۆكاری سەرەكیی ڕووخانی 
كۆماری كوردستان خیانەت بوو 
لەالیەن هەندێك هۆزی گەورەی 
كورد لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
كە ژێر بە ژێر پەیوەندییان 
لەگەڵ شا هەبوو
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گەلی كورد لە هەموو گەالنی 
دیكەی ناوچەكە موسڵمانترە و 
بە ڕەسەنی و جوانی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالمیان وەرگرتووە

كورد بە گەورەكەی خۆی ڕازی 
نییە، كەچی عەرەبی عێراق 

چوون لە مەككە و مەدینە 
كابرایەكیان هێنا و پێی ڕازی 
بوون و كردیانە پاشای عێراق

ئایینی پیرۆزی ئیسالم زیانی 
بە كورد نەگەیاندووە، ئەوە 

سەركردە و لێپرسراوانی فارس 
و تورك و عەرەبن كە بە 

ناوی دینەوە زیانیان بە كورد 
گەیاندووە

مەال و مامۆستای ئایینی پیرۆزی 
ئیسالم دەبێت پێشەنگ بن 

بۆ قسە و كاری چاكە، دژی 
نانەوەی بیدعەی خراپ و هزر و 
بیری توندڕەوی و بازرگانیكردن 

بە ئایین بن

بگـــرە و ســـەری خـــۆت هەڵگـــرە، مـــن زۆرم پـــێ ناخـــۆش 
ـــی  ـــس بارزان ـــی ئیدری ـــارم دا بچمـــە الی جەناب ـــوو، بڕی ب
لـــە گوندێـــك پێیـــان دەوت دیلمـــان، ئـــەو دەمـــە كاكـــە 
ئیدریـــس خێوەتگەیەكـــی لـــە تەنیشـــت حاجـــی ئۆمـــەران 
هەڵدابـــوو، كۆمەڵـــێ پێشـــمەرگەی زۆر لـــە دەوری بـــوون، 
ـــام و كاتێـــك خـــۆم  ـــان لـــێ ن ـــەودا ڕێزی ـــر ڕەشـــماڵی ئ لەژێ
ــی  ــدا و پێمـ ــتا لەبەرمـ ــاند، هەسـ ــس ناسـ ــە كاك ئیدریـ بـ
وت مامۆســـتا خـــۆت هاتـــووی؟ ئیدریـــس بارزانـــی لـــە 
تەنیشـــت خۆیـــەوە داینـــام و ڕێزێكـــی زۆری گرتـــم، 
ــتم بڕۆمـــەوە، گوتـــی: دەتبەمـــە خزمەتـــی  كاتێـــك ویسـ
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی. كاتێـــك چوومـــە خزمەتـــی ئـــەو 
زاتـــەش ڕێـــزی زۆری لێنـــام و نـــۆ شـــەو لەخزمەتیـــدا 
بـــووم. تەنانـــەت بارزانـــی لەگـــەڵ كاك ئیدریـــس منـــی 
ــرێ،  ــە قەسـ ــان لـ ــەی خۆیـ ــی بنەماڵـ ــاردە مەولوودێكـ نـ
كاتێكیـــش ناردیانمـــەوە زەرفێكیـــان پێـــم دابـــوو، پێـــم وابـــێ 
30 دینـــاری ئـــەو كاتـــەی تێـــدا بـــوو، كـــە زۆر بـــوو، 
پۆلیســـێك دوو دینـــار مووچـــەی بـــوو، دواتـــر زوو زوو 
ـــم.  ـــێ دەگرت ـــان ل ـــان و ڕێزێكـــی زۆری دەچوومـــە خزمەتی
ــرد  ــەوەت كـ ــی ئـ ــەكانت باسـ ــەرەتای قسـ ــە سـ *  لـ
میللەتـــی كـــورد نەیتوانیـــوە وەكـــو گەالنـــی دیكـــەی 
تـــورك،  و  فـــارس  و  عـــەرەب  بەتایبەتـــی  ناوچەكـــە، 
ســـوود لـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام وەربگرێـــت، ئەمـــە 

بۆچـــی دەگەڕێنیتـــەوە؟ هۆكارەكـــەی 
- گەلـــی كـــورد لـــە هەمـــوو گەالنـــی دیكـــەی 
ناوچەكـــە موســـڵمانترە و بـــە ڕەســـەنی و جوانـــی ئایینـــی 
پیـــرۆزی ئیســـامیان وەرگرتـــووە، جێـــگای داخـــە تەنیـــا 
كـــورد نەیتوانیـــوە ســـوود لـــە دینـــی ئیســـام وەربگرێـــت 
بـــۆ دنیـــا و خۆشـــگوزەرانی و ســـەربەخۆیی، كـــورد لـــە 
ـــووە و بـــۆ نوێـــژ  هەمـــوو نەتەوەكانـــی دیكـــە موســـڵمانتر ب
و خوداپەرســـتی لـــە هەمـــوو نەتەوەكانـــی دی ئازاتـــرن، 
ـــووە،  ـــن وەرنەگرت ـــە ئایی ـــورد ســـوودی سیاســـی ل ـــەاڵم ك ب
ئەمـــە وێـــڕای ئـــەوەی لـــە ناوخۆیانـــدا یەكگرتـــوو نەبـــوون 
و بـــەردەوام شكســـتی كـــورد لەســـەر دەســـتی خیانەتـــكاران 
بـــووە. كوردەكانیـــان دابـــەش كـــردووە بـــە نـــاو و نـــاوی 
جۆراوجـــۆری ئیمـــارات و میـــر و ناوچـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی 
لـــە دەوری یـــەك ســـەركردە و مەرجەعێـــك كـــۆ نەبنـــەوە 
و یـــەك نەگـــرن، هـــەر بـــە ناكۆكـــی و دژایەتیكردنـــی 
یەكتـــر بمێننـــەوە. ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام زیانـــی 
بـــە كـــورد نەگەیانـــدووە، ئـــەوە ســـەركردە و لێپرســـراوانی 
فـــارس و تـــورك و عەرەبـــن كـــە بـــە نـــاوی دینـــەوە زیانیـــان 
ـــوو  ـــە ناوخـــۆدا یەكگرت ـــش ل ـــدووە، كوردی ـــە كـــورد گەیان ب
ــەی  ــە گەورەكـ ــورد بـ ــە كـ ــەیر بكـ ــۆ سـ ــە، تـ ــا نییـ و تەبـ
خـــۆی ڕازی نییـــە، كەچـــی عەرەبـــی عێـــراق چـــوون 

ـــی ڕازی  ـــا و پێ ـــان هێن ـــە كابرایەكی ـــە مەككـــە و مەدین ل
بـــوون و كردیانـــە پاشـــای عێـــراق، تەنانـــەت ڕەخنـــە لـــە 
ســـەركردەیەكی گـــەورەی كـــورد دەگـــرن كـــە ســـەاڵحەدینی 
ئەیوبـــی بـــوو، خـــۆ لـــە زەمانـــی ئـــەودا قەومییـــەت نەبـــووە 
و هەمـــوو موســـڵمانان و دوژمنەكانیشـــی بـــە گـــەورە 
ــتمانپەروەری  ــتی و نیشـ ــاوە. خوداپەرسـ ــان دانـ و بلیمەتیـ
دژی یـــەك نیـــن، پێغەمبـــەر )د.خ( كاتێـــك كافـــرەكان لـــە 
مەككـــە دەریـــان كـــرد فەرمـــووی: »واللـــه إنـــك لخـــر 
ـــك أخرجـــوين  ـــول أن أهل ـــه إيلَّ ول ـــه وأحـــب أرض الل أرض الل

ـــك«. ـــت من ـــا خرج ـــك م من

قۆناغێكـــی  لـــە  میللەتەكەمـــان  ئێســـتا   *
هەســـتیاردایە، كەچـــی حزبـــە كوردســـتانییەكان هەریەكـــەو 
ـــێ  ـــەم ب ـــا ل ـــە. ئای ـــۆ دۆخەكـــە هەی ـــاری ب ـــەك گوت ـــە الی ل
ســـەروبەرییەی ئێســـتادا ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی ئایینـــی 
چییـــە و بـــۆ ئەركـــی نیشـــتمانی دەبێـــت مامۆســـتایانی 

ــن؟ ــگاو بنێـ ــۆن هەنـ ــی چـ ئایینـ
و  فیتنـــە  دژی  ئیســـام  پیـــرۆزی  ئایینـــی   -
ئاشـــووب و نانـــەوەی دووبەرەكییـــە، پێغەمبەرمـــان )د.خ( 
دەفەرموێـــت: »امُلْســـِلُم أَُخـــو امُلْســـِلِم لَ َيْظِلُمـــُه َولَ 
ـــە  ـــم ل ـــرن و زوڵ ـــرای یەكت ـــڵمان ب ـــا موس ـــِلُمُه....« وات ُيْس

یـــەك نـــاكات. بـــەاڵم بـــرا وەكـــو كوڕەكانـــی حەزرەتـــی 
نـــوح نەبێـــت، هـــەر خەریكـــی فێـــڵ و ئازاردانـــی یەكتـــر 
و كوشـــتنی یەكتـــر بـــوون، پێویســـتە كـــورد گەورەیەكـــی 
هەبێـــت و بـــە قســـەی گەورەكەیـــان بكـــەن، نـــەك وەكـــو 
ئێســـتا كـــوڕ بـــە قســـەی باوكـــی نـــەكات، پێویســـتە 
سەرنەكێشـــین بـــۆ خراپـــەكاری و گـــوێ لـــە مـــەال و 
مامۆســـتای ئایینـــی و گوتـــاری هەینـــی ڕابگـــرن و 
جێبەجێـــی بكـــەن، نـــەك لـــەدوای نوێـــژ بیرمـــان بچێتـــەوە و 

ڕەفتارەكانمـــان ڕەفتـــاری موســـڵمان نەبێـــت. 
مـــەال و مامۆســـتای ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 
دەبێـــت پێشـــەنگ بـــن بـــۆ قســـە و كاری چاكـــە، دژی 
نانـــەوەی بیدعـــەی خـــراپ و هـــزر و بیـــری تونـــدڕەوی 
و بازرگانیكـــردن بـــە ئاییـــن بن.ئیدعاكـــردن و بیدعـــەی 
ـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام دەگەیەنێـــت.  خـــراپ زیـــان ب
بوونـــی ئـــەو هەمـــوو حـــزب و الیەنـــە سیاســـییە لـــە 
هەرێمـــی كوردســـتاندا ئەگـــەر بـــۆ چاكســـازی و كاری 
خێـــر بێـــت زۆر بـــە بەهایـــە، بـــەاڵم حـــزب و الیەنـــی 
سیاســـی دژی میللەتەكـــەی بێـــت و لـــە دژی براكـــەی 
ــتێكی  ــەوا شـ ــت، ئـ ــك بكەوێـ ــی ڕێـ ــەڵ دوژمنەكانـ لەگـ
زۆر خراپـــە. ئێمـــەش وەكـــو بەغدامـــان لـــێ هاتـــووە، دەیـــان 
حزبـــی سیاســـی هەیـــە و كۆمەڵگـــە و موســـڵمانانیان 
و  نەتـــەوە  و  خەڵـــك  دژی  و  باڵوكـــردووە  و  پـــەرش 

حكومەتەكەشـــیانن.
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نـــاوی  بـــە  كۆمپانیایـــەك  دامەزراندنـــی 
ـــەرمایەی 100  ـــە س ـــس« ب ـــای موهەندی »كۆمپانی
ملیـــار دینـــار لەالیـــەن حكومەتـــی عێراقـــەوە بـــۆ 
دامـــەزراوەی »حەشـــدی شـــەعبی، ئاماژەیەكـــی 
حەشـــدی  هێزەكانـــی  كـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  ڕوونـــە 
شـــەعبی حكومەتەكـــەی محەمـــەد شـــیاع ســـودانی 
بـــە حكومەتـــی خۆیـــان دەزانـــن و، دامەزراندنـــی ئـــەم 
ــنیاری  ــەر پێشـ ــن لەسـ ــە وەك دەڵێـ ــەش كـ كۆمپانیایـ
قەیـــس خەزعەلـــی ســـەرۆكی عەســـائبی ئەهلـــی 
ـــیل  ـــێوەیەكی ڕووكار فەس ـــە ش ـــە ب ـــۆ ئەوەی ـــە، ب هەق
و گرووپەكانـــی حەشـــدی شـــەعبی بكاتـــە هێـــز 
و فاكتەرێكـــی كاریگـــەر لـــە پرۆســـەی دووبـــارە 
پێشكەشـــكردنی  و  دەوڵـــەت  بونیادنانـــەوەی 
بەرنامـــەی  چوارچێـــوەی  لـــە  خزمەتگـــوزاری 
حكومەتـــی ئێســـتای عێراقـــدا، بـــەاڵم لـــە ناوەرۆكـــدا 
بـــۆ ئەوەیـــە هێزەكانـــی حەشـــدی شـــەعبی كۆنتڕۆڵـــی 
ـــەر وەك  ـــدا بكـــەن، ه ـــە عێراق ـــی ل ـــەوی حوكمڕان جڵ
هێزەكانـــی  داعشـــدا،  دژی  شـــەڕی  لـــە  چـــۆن 
خاوەنـــی  بـــە  كـــرد  خۆیـــان  شـــەعبی  حەشـــدی 
ســـەركەوتنەكانی دژی داعـــش و ڕۆڵـــی ســـوپا و 
پۆلیســـی فیدڕاڵیـــان پەردەپـــۆش كـــرد، ئەمجـــارە 
لـــە پرۆســـەی دووبـــارە بونیادنانـــەوەی دەوڵـــەت و 
ــت  ــی دەیانەوێـ ــەی حوكمڕانـ ــتكردنەوەی پرۆسـ ڕاسـ
دیكـــە  بوارێكـــی  لـــە  بـــەاڵم  ســـیناریۆ،  هەمـــان 
دووبـــارە بكەنـــەوە و بەرنامـــە و ســـەركەوتنەكانی 
بـــە  ســـودانی«  شـــیاع  »محەمـــەد  حكومەتـــی 
بـــااڵی هێزەكانـــی حەشـــدی شـــەعبیدا ببـــڕن، بـــۆ 

ئەمـــەش ئامـــاژە بـــە چەنـــد خاڵێـــك دەكەیـــن:
بـــۆ  »موهەندیـــس«  نـــاوی  دانانـــی   .1
كۆمپانیاكـــەی حەشـــدی شـــەعبی ئامـــاژە نییـــە بـــۆ 
»ئەندازیـــار« بەڵكـــو ئاماژەیـــە بـــۆ نـــاوی »حاجـــی 
فەرمانـــدەی  جێگـــری  موهەندیـــس  مەهـــدی 
گشـــتیی هێزەكانـــی حەشـــد« كـــە لـــە كۆتایـــی ســـاڵی 
2019 و ســـەرەتای ســـاڵی 2020 لەگـــەڵ قاســـم 
ــودس«ی  ــی »قـ ــدەی فەیلەقـ ــولەیمانی فەرمانـ سـ
ســـوپای پاســـدارانی ئێـــران، لـــە فڕۆكـــە خانـــەی 
بەغـــدا لەالیـــەن هێزەكانـــی ئەمریـــكاوە كـــوژران. 
بـــە  شـــەعبی  حەشـــدی  هێزەكانـــی   .2
ســـەرۆكایەتیی »مەهـــدی موهەندیـــس« خۆیـــان 
بـــە پاڵەوانـــی شـــەڕی دژی داعـــش و خاوەنـــی 
ـــەم  ـــە قەڵ ـــەر داعشـــدا ل ـــەركەوتنەكان بەس ـــوو س هەم
دەدا، هـــەر بۆیـــە دامەزراندنـــی ئـــەم كۆمپانیایـــەش 

بـــە نـــاوی »موهەندیـــس« واتـــە بـــە شـــێوەیەك لـــە 
ـــل و جێگـــرەوەی حكومـــەت و  ـــە بەدی شـــێوەكان دەبێت

كەرتـــی تایبەتیـــش.
لـــە  كـــە  »موهەندیـــس«  كۆمپانیـــای   .3
ملیـــار   100 ســـەرمایەی  بـــە  یاســـاییەوە  ڕووی 
ـــەزاروە،  ـــۆن دۆالر( دام ـــە 70 ملی ـــر ل ـــار )كەمت دین
بـــەاڵم لـــە ڕووی واقیعـــی پراكتیكییـــەوە زۆر لـــەوە 
گەورەتـــرە و، وەك شـــرۆڤەكارانی ئابـــووری ئامـــاژەی 
پـــێ دەكـــەن، ئـــەم كۆمپانیایـــە دەبێتـــە گەورەتریـــن 
و  عێراقـــدا«  لـــە  »بونیادنانـــەوە  كۆمپانیـــای 
ـــی  ـــە ڕاددەیەك ـــە ب ـــەن ك ـــەوەش دەك ـــاس ل ـــەت ب تەنان
زۆر كەرتـــی تایبـــەت قـــۆرخ بـــكات و تـــەواوی 
ـــەوە، ئەمـــەش  ـــر دەســـتی خۆی ـــە ژێ پڕۆژەكانـــی بخات
ـــە  ـــەعبی دەكات ـــی حەشـــدی ش ـــەوەی هێزەكان ـــا ل جی
ــەربەخۆ«  ــی سـ ــەرمایەیەكی زەبەالحـ خاوەنـــی »سـ
لـــە هەمـــان كاتـــدا دەبێتـــە بەدیـــل و جێگـــرەوەی 

حكومەتیـــش.
دامەزراندنـــی  لەســـەر  هەڵوەســـتەكردنمان 
خاڵـــەوە  لـــەو  »موهەندیـــس«  كۆمپانیـــای 
پرۆســـەی حوكمڕانـــی  كـــە  ســـەرچاوە دەگرێـــت، 
هەنگاوهەڵگرتـــن  و  دەســـتوور  جێبەجێكردنـــی  و 
و  پەرلەمانـــی  و  »فیدڕاڵـــی  دەوڵەتێكـــی  بـــۆ 
ئەقڵییەتـــی  نـــاو  لـــە  فرەیـــی«  و  دیموكراتـــی 
ئیســـامی سیاســـیی »ســـوننە و شـــیعە« جێگـــەی 
نابێتـــەوە و هەرگیزیـــش چاوەڕێـــی ئـــەوە ناكرێـــت 
كـــە ئەقڵییەتـــی سیاســـیی »حەشـــدی شـــەعبی« 
بـــڕوای بـــەو پرەنســـیپانە هەبێـــت، بـــەاڵم ئـــەوەی 
ئەمجـــارە حكومەتەكـــەی محەمـــەد شـــیاع ســـودانی 
لـــە حكومەتەكانـــی پێشـــتر جیادەكاتـــەوە، ئەوەیـــە 
كـــە ســـەركردەی الیەنـــە سیاســـییەكانی شـــیعە بـــە 
هـــەردوو بـــەرەی »تەیـــاری ســـەدر و چوارچێـــوەی 
هەماهەنگـــی« گەیشـــتوونەتە ئـــەو قەناعەتـــەی 
مەترســـییە ســـەرەكییە لەســـەر ناوماڵـــی شـــیعەی 
ـــەدر  ـــاری س ـــەوەی »تەی ـــا لەگـــەڵ ئ ـــە، ئەوج عێراق
ئامادەباشـــیی  هەماهەنگـــی«  چوارچێـــوەی  و 
ئەوەیـــان تیـــا نەبـــوو پێكـــەوە و بـــە هەماهەنگـــی 
كاتێـــك  ئـــەوا  بكەنـــەوە،  ڕاســـت  پرۆســـەیە  ئـــەم 
تەیـــاری ســـەدر لـــە پرۆســـە سیاســـییەكە كشـــایەوە، 
الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگیـــی شـــیعە 
ــەن و  ــیعە بكـ ــی شـ ــری ناوماڵـ ــت جڵەوگیـ دەیانەوێـ
لـــەم قۆناغەشـــدا كـــە حكومەتـــی عێـــراق یەدەگێكـــی 
دەتوانێـــت  دەســـتە،  لەبـــەر  پـــارەی  گـــەورەی 

دانانی ناوی »موهەندیس« بۆ 
كۆمپانیاكەی حەشدی شەعبی 
ئاماژە نییە بۆ »ئەندازیار« 
بەڵكو ئاماژەیە بۆ ناوی »حاجی 
مەهدی موهەندیس جێگری 
فەرماندەی گشتیی هێزەكانی 
حەشد« كە لە كۆتایی ساڵی 
2019 و سەرەتای ساڵی 2020 
لەگەڵ قاسم سولەیمانی 
فەرماندەی فەیلەقی »قودس«ی 
سوپای پاسدارانی ئێران، لە 
فڕۆكە خانەی بەغدا لەالیەن 
هێزەكانی ئەمریكاوە كوژران

هەر وەك چۆن لە شەڕی دژی 
داعشدا، هێزەكانی حەشدی 
شەعبی خۆیان كرد بە خاوەنی 
سەركەوتنەكانی دژی داعش و 
ڕۆڵی سوپا و پۆلیسی فیدڕاڵیان 
پەردەپۆش كرد، ئەمجارە لە 
پرۆسەی دووبارە بونیادنانەوەی 
دەوڵەت و ڕاستكردنەوەی 
پرۆسەی حوكمڕانی دەیانەوێت 
هەمان سیناریۆ، بەاڵم لە 
بوارێكی دیكە دووبارە بكەنەوە 
و بەرنامە و سەركەوتنەكانی 
حكومەتی »محەمەد شیاع 
سودانی« بە بااڵی هێزەكانی 
حەشدی شەعبیدا ببڕن
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پرۆسەی حوكمڕانی و 
جێبەجێكردنی دەستوور و 

هەنگاوهەڵگرتن بۆ دەوڵەتێكی 
» فیدڕاڵی و پەرلەمانی و 

دیموكراتی و فرەیی« لە ناو 
ئەقڵییەتی ئیسالمی سیاسیی 

»سوننە و شیعە« جێگەی 
نابێتەوە و هەرگیزیش چاوەڕێی 

ئەوە ناكرێت كە ئەقڵییەتی 
سیاسیی »حەشدی شەعبی« 
بڕوای بەو پرەنسیپانە هەبێت

هەست دەكرێت هەر سێ الیەنی 
»كوردستانی و عەرەبی سوننە و 
چوارچێوەی هەماهەنگیی شیعە« 

هەڵبژاردنی پێشوەختە، نەك 
هەر بە چارەسەری كێشەكانی 

نازانن، بەڵكو بە گەڕانەوە بۆ 
نەسەقامگیری و پاشاگەردانیشی 

دەزانن

ئەم بڕیارەی حكومەتی عێراق 
بۆ گرنگیی ئەنجامدانەوەی 

هەڵبژاردنی ئەنجومەنی 
پارێزگاكان هاوكاتە لەگەڵ 

هەوڵەكانی پەرلەمان بۆ 
دەركردنی یاسای »ئەنجومەنی 

فیدڕاڵی« لە ماوەی شەش 
مانگدا، بەدەرچوونی ئەم 

یاسایەش پارێزگاكان ئەوجا 
وەك پارێزگایەك بە سەربەخۆ، 

یان چەند پارێزگایەك لە 
چوارچێوەی هەرێمێكدا دەبنە 

ئەندام لەناو ئەنجومەنی 
فیدڕاڵی

ســـێكتەرە  بـــۆ  بـــاش  زۆر  هەنـــگاوی  كۆمەڵێـــك 
لـــەم  هەڵبگرێـــت،  خزمەتگـــوزاری  جیاوازەكانـــی 
كارەشـــیاندا ســـەركەوتوو نابـــن، ئەگـــەر كێشـــەكانی 
نێـــوان هەرێمـــی كوردســـتان و بەغـــدا چارەســـەر 
ــوننە«  ــۆ »عەرەبـــی سـ ــەن و، دەرفەتێكیـــش بـ نەكـ
دروســـت نەكـــەن كـــە ڕۆڵێـــك لـــە ئاوەدانكردنـــەوەی 

بگێـــڕن. پارێزگاكانـــی خۆیانـــدا 
ــێوەیەكی وردتـــر خوێندنـــەوە بـــۆ  ئەگـــەر بـــە شـ
ئاراســـتەی حوكمڕانیـــی حكومەتـــی محەمـــەد شـــیاع 
ــەی  ــە زۆر ڕووەوە پرۆسـ ــەوا لـ ــن، ئـ ــودانی بكەیـ سـ
حوكمڕانـــی لـــە عێراقـــدا، لـــەو نەخۆشـــە دەچێـــت 
كـــە زۆر درەنـــگ هەســـتی بـــە »نەخۆشـــیەكی 
مەترســـیدار« كردبێـــت و، نەخۆشـــەكە چـــۆن لـــە 
دكتـــۆر  ئـــەوەی  دەبێـــت،  ناچـــار  مـــردن  ترســـی 
وەك  دەنووســـێت،  بـــۆی  ڕەچەتەكـــەی  لەســـەر 
خـــۆی جێبەجێـــی بـــكات، ئـــەوا ئـــەم حكومەتـــی 
ـــە  ـــگ هەســـتی ب ـــە زۆر درەن ـــش ك ئێســـتای عێراقی
»نەخۆشـــییە مەترســـیدارەكە« كـــردووە، ئەگـــەر ئـــەو 
بەرنامـــە وەزارییـــەی لەســـەر ئاســـتی »یاســـادانان و 
جێبەجێكـــردن« دایڕشـــتووە و لـــە پەرلەمـــان پەســـەند 
كـــراوە، وەك خـــۆی جێبەجێـــی نـــەكات، ئـــەوا بـــۆ 
هەتـــا هەتایـــە دوا بزمـــار لـــە تابوتـــی حوكمڕانیـــی 
ئیســـامی سیاســـیی شـــیعە لـــە عێراقـــدا دەدرێـــت.

ئەنجومەنـــی  هەڵبژاردنـــی  گرنگیـــی   
هەڵبژاردنـــی  لـــە  خـــۆالدان  پارێـــزگاكان 

ختە ە پێشـــو
بەپێـــی ئـــەو بەرنامـــە وەزارییـــەی حكومەتەكـــەی 
كردووەتـــەوە،  بـــاوی  ســـودانی  شـــیاع  محەمـــەد 
ئەنجومەنـــی  »هەڵبژاردنـــی  ئەنجامدانـــی 
جێبەجێكـــردن  تـــەوەری  نـــاو  لـــە  پارێـــزگاكان« 
هاتـــووە و حكومـــەت خـــۆی كاتـــی ئەنجامدانـــی 
هەمـــان  بەپێـــی  هـــەر  بـــەاڵم  دەكات،  دیـــاری 
ـــە  ـــی پێشـــوەختە« پێویســـتی ب بەرنامـــە »هەڵبژاردن
هەمواركردنـــەوەی یاســـای هەڵبژاردنـــەكان هەیـــە و 
دەبێـــت لەالیـــەن پەرلەمانـــەوە هەمـــوار بكرێتـــەوە، 
هەڵبژاردنـــی  تۆپـــی  ئەوەیـــە  مانـــای  ئەمـــەش 
نـــەك  پەرلەماندایـــە،  گۆڕەپانـــی  لـــە  پێشـــوەختە 
لـــە  ئـــەوەی  گرنگتـــر  لەمـــەش  حكومـــەت. 
هەڵوێســـتی هەمـــوو الیەنەكانـــی »هاوپەیمانیـــی 
بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت« بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی 
دەخوێندرێتـــەوە، هەســـت دەكرێـــت هـــەر ســـێ الیەنـــی 

ــوەی  ــوننە و چوارچێـ ــی سـ ــتانی و عەرەبـ »كوردسـ
هەماهەنگیـــی شـــیعە« هەڵبژاردنـــی پێشـــوەختە، 
نـــەك هـــەر بـــە چارەســـەری كێشـــەكانی نازانـــن، 
و  نەســـەقامگیری  بـــۆ  گەڕانـــەوە  بـــە  بەڵكـــو 
پاشاگەردانیشـــی دەزانـــن، هـــەر بۆیـــە لەســـەر ئـــەم 
بنەمایـــە بۆچوونـــی زاڵ ئەوەیـــە كـــە خۆالدانێـــك لـــە 
هەڵبژاردنـــی پێشـــوەختەی پەرلەمـــان هەســـتی پـــێ 
ـــەر  ـــە لەس ـــی هەمەالیەن ـــەاڵم پێداگرییەك ـــت، ب دەكرێ
هەڵبژاردنـــی ئەنجومەنـــی پارێـــزگاكان دەكرێـــت، 
ئەنجومەنـــی  هەڵبژاردنـــەوەی  ئەنجامدانـــی 
ــۆی  ــەدەری خـ ــە ڕاددەبـ ــی لـ ــش بایەخـ پارێزگاكانیـ
ـــار،  ـــەر ســـێ ســـەرۆكایەتی »كۆم ـــت و، وەك ه دەبێ
لەســـەر  جەختـــی  پەرلەمان«یـــش  حكومـــەت، 
دەكەنـــەوە، دەبێـــت لـــە ســـاڵی داهاتـــوو )2023( ئـــەو 

هەڵبژاردنانـــە ئەنجـــام بدرێـــت.
پارێـــزگاكان  ئەنجومەنـــی  هەڵبژاردنـــەوەی 
ئەمجارەیـــان دوای ئـــەوە دێـــت كـــە لـــە كۆتایـــی 
عێـــراق  پەرلەمانـــی   2019 یەكەمـــی  تشـــرینی 
ئەنجومەنـــی  خۆپیشـــاندەراندا  گوشـــاری  لەژێـــر 
پارێزگاكانـــی ڕەت كـــردەوە و، لـــەو كاتـــەوە هەتـــا 
لـــە  »بێجگـــە  پارێـــزگاكان  ئەنجومەنـــی  ئێســـتا 
پارێزگاكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان« ئەنجومەنێكـــی 
لـــە  بۆیـــە  هـــەر  نەمـــاوە.  بوونیـــان  و  ســـڕكراون 
ـــۆ  ـــە ســـەرەكییەكانی هاوپەیمـــان ب ئێســـتادا كـــە الیەن
پێكهێنانـــی ئـــەم حكومەتـــە دووبـــارە زیندووكردنـــەوەی 
ئەنجومەنـــی پارێـــزگاكان بـــە پێویســـت دەزانـــن و 
هـــەر ســـێ ســـەرۆكایەتی »كۆمـــار، حكومـــەت، 
ئەمـــە  دەكەنـــەوە،  لەســـەر  جەختـــی  پەرلەمـــان« 
مانـــای ئەوەیـــە كـــە الیەنـــە سیاســـییەكان بەتایبەتـــی 
»چوارچێـــوەی  شـــیعە  سیاســـییەكانی  الیەنـــە 
هەماهەنگـــی« گەیشـــتوونەتە ئـــەو قەناعەتـــەی كـــە 
ـــر »ســـەنترالیزەكردنی«  ـــە زیات ـــراق ل كێشـــەكانی عێ
لـــە »دی  نـــەك  بـــووە،  دامەزراوەكانـــی دەوڵـــەت 
بـــۆ  بـــاش  دەســـەاڵتێكی  كـــە  ســـەنترالیزم« 
وەك  ئـــەوەی  بـــۆ  دەكاتـــەوە  شـــۆڕ  پارێـــزگاكان 
ڕۆژانـــەی  كاروبـــاری  لۆكاڵـــی  حكومەتێكـــی 

هاوواڵتیـــان جێبەجـــێ بكـــەن.
ئـــەم بڕیـــارەی حكومەتـــی عێـــراق بـــۆ گرنگیـــی 
ئەنجومەنـــی  هەڵبژاردنـــی  ئەنجامدانـــەوەی 
پارێـــزگاكان هاوكاتـــە لەگـــەڵ هەوڵەكانـــی پەرلەمـــان 
بـــۆ دەركردنـــی یاســـای »ئەنجومەنـــی فیدڕاڵـــی« 
لـــە مـــاوەی شـــەش مانگـــدا، بەدەرچوونـــی ئـــەم 
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پارێزگایـــەك  پارێـــزگاكان ئەوجـــا وەك  یاســـایەش 
لـــە  پارێزگایـــەك  چەنـــد  یـــان  ســـەربەخۆ،  بـــە 
لەنـــاو  ئەنـــدام  دەبنـــە  هەرێمێكـــدا  چوارچێـــوەی 
ــی  ــانیش ئەنجومەنـ ــی و، پاشـ ــی فیدڕاڵـ ئەنجومەنـ
نوێنـــەران  ئەنجومەنـــی  هاوشـــانی  فیدڕاڵـــی 
ـــاو پرۆســـە سیاســـییەكە دروســـت  هاوســـەنگییەك لەن
دەكات و كۆڵەگەكانـــی »دی ســـەنترالیزم » بـــۆ 
هەرێـــم و پارێـــزگاكان پتەوتـــر دەكات و دیـــاردەی 

دەكاتـــەوە. كاڵ  دەســـەاڵت  ســـەنترالیزەكردنی 
ئەگـــەر لەســـەر ئـــەم ئاراســـتەیە شـــرۆڤەی ئـــەو 
ـــەم  ـــە بەرنامـــە وەزارییەكـــەی ئ ـــە بكەیـــن كـــە ل خااڵن
حكومەتـــەدا هاتـــوون، ئـــەوا ڕاشـــكاوانە هەســـت 
بـــەوە دەكرێـــت كـــە بنەمـــای ئـــەو ڕێككەوتنـــەی 
ـــی  ـــوان الیەنەكانـــی »هاوپەیمانیـــی بەرێوەبردن ـــە نێ ل
دەوڵـــەت« بـــۆ پێكهێنانـــی ئـــەم حكومەتـــە كـــراوە، 
زیاتـــر بڕوابوونـــە بـــە فراوانكردنـــی دەســـەاڵتەكانی 
»دی ســـەنترالیزم« و دووركەوتنـــەوە لـــە وەهمـــی 

»ســـەنترالیزم«.
شـــیعە  سیاســـییەكانی  الیەنـــە  گەیشـــتنی 
وەك الیەنـــی خـــاوەن دەســـەاڵت لـــە عێراقـــدا بـــەو 
ســـەنترالیزم  دی  چارەســـەری  كـــە  قەناعەتـــەی 
)نـــا ناوەندییەتـــی دەســـەاڵت( ڕێگەیەكـــی باشـــە 
بـــە  عێـــراق،  كێشـــەكانی  چارەســـەركردنی  بـــۆ 
وەرچەرخانێكـــی گـــەورەی ئەقڵییەتـــی حوكمڕانـــی 
ـــارە  ـــۆ دووب ـــت ب ـــە ســـەرەتایەك دادەنرێ ـــت و، ب دادەنرێ
ـــەكان«  ـــی هەرێم ـــەوەی یاســـای »پێكهێنان كاراكردن
ســـتراتیژیەتی  ڕەوتـــی  ئەگـــەر  عێراقـــدا،  لـــە 
بـــەو  ســـودانیدا  حكومەتـــی  لـــەم  حوكمڕانـــی 
ئـــەوەی  وەك  هەڵبگرێـــت،  هەنـــگاو  ئاراســـتەیە 
بـــۆ دەركردنـــی هـــەر یاســـا و بڕیارێـــك كاتێكـــی 
دیاریكـــراو دیـــاری كـــراوە، ئـــەوا لـــە ماوەیەكـــی 
ــەكان  ــە ئەرێنییـ ــاڵیدا گۆڕانكارییـ ــەك سـ كورتـــی یـ
و  هەرێـــم  و  دەوڵـــەت  ئاســـتی  هەمـــوو  لەســـەر 

دەبێـــت. باشـــی  ڕەنگدانـــەوەی  پارێـــزگاكان 
لێـــرەوە ئەگـــەر بگەڕێینـــەوە بـــۆ »ئەگـــەری 
ئـــەوا  پێشـــوەختە«،  هەڵبژاردنـــی  لـــە  خـــۆالدان 
دەبێتـــە  لەالیـــەك  پارێـــزگاكان  هەڵبژاردنـــی 
مەحەكێكـــی بـــاش بـــۆ ئـــەوەی الیەنـــە سیاســـییەكانی 
شـــیعە »تەیـــاری ســـەدر و الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی 
هەماهەنگـــی« وەزن و پێگـــەی جەماوەریـــی خۆیـــان 
دووبـــارە لەنـــاو جەمـــاوەری خۆیـــان بزاننـــەوە، لـــە 
الیەكـــی دیكـــەش ئەگـــەر وەك موقتـــەدا ســـەدر 

خـــۆی ڕایگەیانـــدووە كـــە بـــە تەواوەتـــی لـــە پرۆســـەی 
سیاســـی هاتووەتـــە دەرەوە و بەشـــداریی پرۆســـەی 
سیاســـی نـــاكات، ئـــەوا لـــە ئەگـــەری خـــۆ كشـــانەوەی 
ئەنجومەنـــی  هەڵبژاردنـــی  لـــە  ســـەدر  تەیـــاری 
پارێـــزگاكان، بـــە تەواوەتـــی كـــۆی ئەنجومەنـــی 
ــە  ــەوە« دەكەوێتـ ــە بەغداشـ ــیعەكان بـ ــزگا شـ »پارێـ
»چوارچێـــوەی  الیەنەكانـــی  كۆنتڕۆڵـــی  ژێـــر 
ــەر  ــدا ئەگـ ــەم حاڵەتەشـ ــیعە«، لـ ــی شـ هەماهەنگیـ
ــەوا  ــت، ئـ ــگاوە هەڵبگرێـ ــەم هەنـ ــەدر ئـ ــاری سـ تەیـ
ــووی  ــی بیانـ ــوەی هەماهەنگـ الیەنەكانـــی چوارچێـ
زۆریـــان لـــە بەردەســـت دەبێـــت، بـــۆ ئـــەوەی بـــۆ مـــاوەی 
ــژە بـــە حكومەتەكـــەی  ــوو درێـ ــاڵی داهاتـ ــوار سـ چـ
ســـودانی بـــدەن و خۆیـــان لـــە ئەگـــەری هەڵبژاردنـــی 

ــدەن. ــوەختە البـ پێشـ
هەڵبژاردنـــی  گرنگیـــی  بـــە  ســـەبارەت 
ئەنجومەنـــی پارێـــزگان بـــۆ هـــەر دوو پێكهاتـــەی 
ـــت  ـــەوا دەكرێ ـــی ســـوننە«، ئ »كوردســـتانی و عەرەب
هەڵبژاردنـــی  بكەیـــن،  بـــەوە  ئامـــاژە  ڕاشـــكاوانە 
ئەنجومەنـــی پارێـــزگاكان هێنـــدەی بـــۆ بەغـــدا و 
پارێزگاكانـــی دیكـــەی شـــیعە گرنگـــە، هێنـــدە بـــۆ 
هەرێمـــی كوردســـتان و پارێزگاكانـــی عەرەبی ســـوننە 
ـــەر ئەوەیـــە كـــە فـــەوزای  گرنـــگ نیـــە، ئەمـــەش لەب
پرۆســـەی  گـــەورەی  كێشمەكێشـــی  و  ســـەرەكی 
هەڵبـــژاردن زیاتـــر لەنـــاو ماڵـــی شـــیعەدایە، لەمـــەش 
ـــت و گرنگـــە  ـــر كاریگـــەری دەبێ ـــەوەی زیات ـــر ئ زیات
بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان، هەڵبژاردنـــی ئەنجومەنـــی 
پارێزگاكانـــە لـــە ناوچەكانـــی دەرەوەی هەرێمـــی 
شـــیانەوە  هەمـــوو  ســـەرووی  لـــە  و  كوردســـتان 
پارێـــزگای كەركـــووك بەتایبەتـــی كـــە لـــە هەمـــوو 
ــندوقی  ــەی سـ ــە ڕێگـ ــردوو بـ ــی ڕابـ هەڵبژاردنەكانـ
دەنگـــدان ئـــەو ڕاســـتییە ســـەلمێندراوە كـــە ڕێـــژەی 
كـــورد لـــە كەركـــووك زۆرینەیە و الی ســـەركردایەتیی 
شەخســـی  و  گشـــتی  بـــە  كوردســـتان  سیاســـیی 
ــتانیبوونی  ــنامەی »كوردسـ ــی ناسـ ــەرۆك بارزانـ سـ
شـــتێكی  هەمـــوو  ســـەرووی  لـــە  كەركـــووك« 
ئەنجومەنـــی  هەڵبژاردنـــی  بۆیـــە  دیكەوەیـــە، 
ــە وەك  ــە ڕاددەیـــەك گرنگـ ــووك بـ ــزگای كەركـ پارێـ
ــنامەی  ــەر ناسـ ئەنجامدانـــی ڕاپرســـی دەبێـــت لەسـ
ــە  ــدا كـ ــە ئێستاشـ ــووك و لـ ــتانیبوونی كەركـ كوردسـ
بەپێـــی بەرنامـــە وەزارییەكـــەی ســـودانی بـــە دەق 
ـــی شایســـتەكان  ـــووە »تەرخانكـــردن و خەرجكردن هات
لێژنـــەی  بڕیارەكانـــی  ئەوانەیـــە  هەمـــوو  بـــۆ 

ئەوەی لە سەرووی ئەمانەوە زۆر 
گرنگە بۆ ئایندەی عێراق، ئەو 
قەناعەتەی ئێستای »ئیسالمی 
سیاسیی شیعەی دەسەاڵتە« كە 
گەیشتنە ئەو قەناعەتەی بە 
بێ چارەسەری كێشەكان لەگەڵ 
هەرێمی كوردستان چیتر لە 
عێراقدا شیعە لە دەسەاڵتدا 
بوونی نابێت و هەرگیز 
حوكمڕانیشیان پێ ناكرێت

گەیشتنی الیەنە سیاسییەكانی 
شیعە وەك الیەنی خاوەن 
دەسەاڵت لە عێراقدا بەو 
قەناعەتەی كە چارەسەری دی 
سەنترالیزم )نا ناوەندییەتی 
دەسەاڵت( ڕێگەیەكی باشە 
بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی 
عێراق، بە وەرچەرخانێكی 
گەورەی ئەقڵییەتی حوكمڕانی 
دادەنرێت

هەڵبژاردنی ئەنجومەنی 
پارێزگاكان هێندەی بۆ بەغدا 
و پارێزگاكانی دیكەی شیعە 
گرنگە، هێندە بۆ هەرێمی 
كوردستان و پارێزگاكانی 
عەرەبی سوننە گرنگ نیە، 
ئەمەش لەبەر ئەوەیە كە 
فەوزای سەرەكی و كێشمەكێشی 
گەورەی پرۆسەی هەڵبژاردن 
زیاتر لەناو ماڵی شیعەدایە
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بـــااڵی مـــاددەی 140 دەیانگرێتـــەوە و، دووبـــارە 
پێكهێنانـــەوەی لێژنـــەی بـــااڵ لـــە مـــاوەی یـــەك 
ــەش  ــەت«، لەمـ مانـــگ دوای پێكهێنانـــی حكومـ
زیاتـــر كـــە دیســـان هـــەر لـــە بەرنامەكـــەدا هاتـــووە، 
دەبێـــت ئـــەم حكومەتـــە دەقـــی ڕێككەوتننامـــەی 
بـــۆ  ســـەقامگیری  و  بـــكات  جێبەجـــێ  شـــنگال 
شـــنگال بگەڕێتـــەوە، ئەمـــەش هەنگاوێكـــی گرنگـــە 
بـــۆ ئـــەوەی هاوواڵتیانـــی ناوچـــە كوردســـتانییەكانی 
ـــە دەنگـــی  ـــە ئازادان ـــتان ب ـــی كوردس دەرەوەی هەرێم

ــدەن. ــان بـ خۆیـ
بـــۆ الیەنـــی »عەرەبـــی ســـوننە« بەتایبەتـــی 
ـــەی دانیشـــتووانەكەی  ـــەی كـــە زۆرب ـــەو پارێزگایان ئ
»عەرەبـــی ســـوننەن« وەك نەینـــەوا و ڕوومـــادی 
و ســـەاڵحەدین و دیالـــە، دیـــارە ئـــەم پارێزگایانـــە 
لـــە  عێـــراق  پەرلەمانـــی  بڕیارەكـــەی  داوای  لـــە 
2019 ئەنجومەنـــی پارێزگاكانیـــان ســـڕ بـــووە و 
هیـــچ كارێكیـــان نەكـــردووە، بۆیـــە ئەنجامدانـــەوەی 
دەســـەاڵتی  دیكـــە  جارێكـــی  هەڵبژاردنانـــە  ئـــەم 
حكومەتـــی لـــۆكاڵ بـــۆ ئـــەو پارێزگایانـــە دەگێڕێتـــەوە 
و، بـــە حوكمـــی ئـــەوەی عەرەبـــی ســـوننە ســـااڵنێكی 
ـــوون  ـــان بااڵدەســـت ب ـــە )1920 -2003( خۆی زۆر ل
زۆر  ئەزموونێكـــی  عێراقـــدا،  حوكمڕانیـــی  لـــە 
گـــەورەی حوكمڕانییـــان هەیـــە و ئەگـــەر بواریـــان 
ـــان  ـــی خۆی ـــن چـــۆن پارێزگاكان ـــۆ بڕەخســـێت، دەزان ب
بونیـــاد بنێنـــەوە، ئەگـــەر دەرفەتـــی ئەوەشـــیان پـــێ 
بدرێـــت پارێزگاكانیـــان لـــە هەرێمێكـــدا كۆبكەنـــەوە، 
دیاریكـــراودا  ماوەیەكـــی  لـــە  دەتوانـــن  ئـــەوا 

گۆڕانكاریـــی بەرچـــاو دروســـت بكـــەن.
دێـــڕەدا  چەنـــد  لـــەم  دەمێنێتـــەوە  ئـــەوەی 
هەڵوەســـتەی لەســـەر بكەیـــن، ئەوەیـــە كـــە الیەنـــی 
بارزانـــی  ســـەرۆك  بەتایبەتـــی  كوردســـتانی 
پێـــش  لـــە  هـــەر  خـــۆی  ڕاشـــكاوانەی  پەیامـــی 
ڕووخانـــی ڕژێمـــی ســـەدام حوســـێنەوە بـــۆ پرۆســـەی 
بـــە  ڕژێـــم«  دوای  »عێراقـــی  لـــە  حوكمڕانـــی 
ئۆپۆزســـێونی  سیاســـییەكانی  الیەنـــە  هەمـــوو 
ئـــەوكات و فەرمانڕەواكانـــی ئێســـتا ڕاگەیانـــدووە 
ئۆكتۆبـــەری  هەڵبژاردنەكانـــی  دوای  لـــە  و 
كـــردووە  ئـــەوە  لەســـەر  پێداگـــری  2021یشـــەوە، 
كـــە بـــەو ئەقڵییەتـــەی لـــە دوای 2003وە هەتـــا 
كـــراوە،  پـــێ  حوكمڕانـــی  عێراقـــدا  لـــە  ئێســـتا 
ـــاراوە  ـــە ئ ـــز حوكمڕانیەكـــی ســـەركەوتوو نایەت هەرگی
ــەركەوتوو  ــەر دەتانەوێـــت حوكمڕانییەكـــی سـ و ئەگـ

ــدا  ــەك لەبەردەمـ ــچ ڕێگەیـ ــەوا هیـ ــەن، ئـ ــادە بكـ پیـ
ئەقڵییەتـــە  ئـــەو  دەبێـــت  لـــەوەی  بێجگـــە  نییـــە، 
ــی ســـوننەش كـــە  بگۆڕێـــت، ســـەبارەت بـــە عەرەبـ
لـــە وەهمـــی دەســـەاڵت دێنـــە دەرەوە و  خەریكـــە 
بـــە تەواوەتـــی ئەمـــری واقیعـــی تـــازەی عێـــراق 
ــەرەو  ــەن، هەســـت دەكرێـــت ئەوانیـــش بـ ــووڵ دەكـ قبـ
و  هەڵدەگـــرن  هەنـــگاو  دروســـت  ئاراســـتەیەكی 
ــەوە،  ــاوەدان بكەنـ ــان ئـ دەیانەوێـــت ناوچەكانـــی خۆیـ
ـــەوە زۆر گرنگـــە  ـــە ســـەرووی ئەمان ـــەوەی ل ـــەاڵم ئ ب
ــراق، ئـــەو قەناعەتـــەی ئێســـتای  بـــۆ ئاینـــدەی عێـ
ــە  ــەاڵتە« كـ ــیعەی دەسـ ــیی شـ ــامی سیاسـ »ئیسـ
گەیشـــتنە ئـــەو قەناعەتـــەی بـــە بـــێ چارەســـەری 
كێشـــەكان لەگـــەڵ هەرێمـــی كوردســـتان چیتـــر لـــە 
عێراقـــدا شـــیعە لـــە دەســـەاڵتدا بوونـــی نابێـــت و 

ناكرێـــت. پـــێ  هەرگیـــز حوكمڕانیشـــیان 

ـــۆ  ـــان ب  ئیســـامی سیاســـیی شـــیعە تێڕوانینی
ـــی ـــی فیدڕاڵ دەســـتوور و دەوڵەت

گـــەورەی  بیرمەنـــدی  ســـروش  عەبدولكەریـــم 
فـــارس، لـــە پەنێڵێكـــدا كـــە بـــۆ قســـەكردن لەســـەر 
كتێبەكـــەی »ئەقـــڵ، ئیســـام، دیموكراتـــی« بـــۆی 
ـــە بانگهێشـــتێكی زانكـــۆی  ـــوو، ئامـــاژەی ب ســـاز كراب
هارڤـــاردی ئەمریكـــی كردبـــوو، كـــە داوایـــان لـــێ 
كردبـــوو چەنـــد موحازەرەیـــەك لەســـەر »ئیســـام و 
دیموكراتـــی« لـــە زانكۆكەیـــان پێشـــكەش بـــكات. 
ســـرووش لـــە دیدارەكـــەی لەگـــەڵ ســـەرۆكی زانكـــۆی 
هارڤـــارد، سەرســـامیی خـــۆی پیشـــان دابـــوو بـــۆ 
زانكۆكـــەی  ســـەرۆكی  بـــە  و  هارڤـــارد  داواكـــەی 
گوتبـــوو: »ئێـــوە داوای شـــتێكم لـــێ دەكـــەن كـــە هیـــچ 
نزیكییـــەك لـــە نێوانیانـــدا نییـــە، زمانـــی دیموكراتـــی – 
مافـــە -، زمانـــی ئاییـــن – پابەندبوونـــە-، هـــەر بۆیـــە 
ـــن و دیموكراســـیدا  ـــوان ئایی ـــە نێ ـــە هیـــچ شـــێوەیەك ل ب

لینـــك و لێكنزیكبوونـــەوە دروســـت نابێـــت.
ئـــەو  ســـەیری  ئەگـــەر  بنەمایـــە  ئـــەم  لەســـەر 
حزبـــە سیاســـییانەی شـــیعە لـــە عێراقـــدا بكەیـــن، 
سیاســـییە  حزبـــە  زۆری  بەشـــێكی  دەبینیـــن  ئـــەوا 
ئیســـامییەكانی شـــیعەی عێـــراق بـــە تەنیـــا حزبـــی 
ئیســـامیی سیاســـی نیـــن بـــۆ ئـــەوەی لـــە واڵتـــدا و 
ـــە  ـــەوە دەســـەاڵت بگرن ـــە ڕێگـــەی ســـندوقی دەنگدان ل
دەســـت، بەڵكـــو لـــەو حزبـــە ئیســـامییە شیعانەشـــن كـــە 
بڕوایـــان بـــە هەناردەكردنـــی شـــۆڕش بـــۆ دەرەوە هەیـــە.
لەســـەر  قســـە  كاتێـــك  چوارچێوەیـــەدا  لـــەم 

بەشێكی زۆری حزبە سیاسییە 
ئیسالمییەكانی شیعەی عێراق بە 

تەنیا حزبی ئیسالمیی سیاسی 
نین بۆ ئەوەی لە واڵتدا و لە 

ڕێگەی سندوقی دەنگدانەوە 
دەسەاڵت بگرنە دەست، بەڵكو 

لەو حزبە ئیسالمییە شیعانەشن 
كە بڕوایان بە هەناردەكردنی 

شۆڕش بۆ دەرەوە هەیە

پێداگریی سەرۆك بارزانی لەسەر 
پاراستنی هەرێمی كوردستان و 
مافی گەلی كوردستانە، ئەوجا 
بۆ گەیشتن بەم ئاكامە، ئەگەر 
ڕێگەی ئەقڵ و لۆژیك بگیرێتە 

بەر، دەرگای ڕێككەوتن و 
لێكتێگەیشتنی سەرۆك بارزانی 

كراوەیە و، ئەگەر هەمان 
هەڵەكانی ڕابردووش دووبارە 
بكەنەوە، ئەوا پێشتر سەرۆك 
بارزانی لە كاتی خۆی وەاڵمی 

داونەتەوە

الیەنی بەرانبەرمان كە ئەمڕۆ 
حزبە ئیسالمییە شیعەكانی 
عێراقن، لە بنەڕەتدا نە 

بڕوایان بەو دەستوورە هەیە كە 
خۆیان دەنگیان لەسەری داوە، نە 
بڕواشیان بەوە هەیە كە عێراق 

دەوڵەتێكی »سكۆالری دیموكراتی 
و فیدڕاڵی بێت
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جێبەجێكردنـــی دەســـتوور، یـــان بونیادنانـــی عێـــراق 
وەك »دەوڵەتێكـــی فیدڕاڵـــی« دەكەیـــن، گرنگـــە 
الیەنـــی  كـــە  بزانیـــن  ڕاســـتییە  ئـــەو  پێشـــوەختە 
ئیســـامییە  حزبـــە  ئەمـــڕۆ  كـــە  بەرانبەرمـــان 
ـــەو  ـــان ب ـــە بڕوای ـــدا ن ـــە بنەڕەت شـــیعەكانی عێراقـــن، ل
دەســـتوورە هەیـــە كـــە خۆیـــان دەنگیـــان لەســـەری داوە، 
نـــە بڕواشـــیان بـــەوە هەیـــە كـــە عێـــراق دەوڵەتێكـــی 
بێـــت«،  فیدڕاڵـــی  و  دیموكراتـــی  »ســـكۆالری 
بەپێچەوانـــەوە الیەنـــە سیاســـییە ئیســـامییەكانی 
شـــیعە قـــەت ئەوەیـــان نەشـــاردووەتەوە كـــە ئـــەوان 
ـــان  ـــە میتـــۆدی مەزهەبیـــی خۆی ـــان ب هێنـــدەی بڕوای
هەیـــە، بڕوایـــان بـــە هیـــچ میتۆدێكـــی دیكـــە نییـــە.
بـــەاڵم پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە كـــە هەرێمـــی 
هەرێمێكـــی  وەك  دەتوانێـــت  چـــۆن  كوردســـتان 
ـــكات كـــە  ـــە ب فیدڕاڵـــی لەگـــەڵ حكومەتێـــك مامەڵ
ـــەوەی  ـــەو سیســـتمە نییـــە؟ وەاڵمدان ـــڕوای ب خـــۆی ب
ئـــەم پرســـیارە پێویســـتی بـــە ڕاشـــكاوییەكی سیاســـی 

هەیـــە كـــە لێـــرەدا ئامـــاژەی پـــێ دەكەیـــن:

كوردســـتان  هەرێمـــی  بوونـــی  بڕیـــاری   .1
ــی  ــاری پەرلەمانـ ــی، بڕیـ ــی فیدڕاڵـ ــە هەرێمێكـ بـ
كوردســـتانە لـــە 4ی تشـــرینی یەكەمـــی 1992، 
ـــی ڕژێمـــی  ـــش ڕووخان ـــە 11 ســـاڵ پێ ئەمـــەش وات
پێشـــووی بەعـــس، پەرلەمانـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
هەمـــوو  پاشـــانیش  داوە،  فیدڕاڵـــی  بڕیـــاری 
هێزەكانـــی ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی لـــە كۆنگرەكانـــی 
نـــاوەوە و دەرەوەی هەرێمـــی كوردســـتان ددانیـــان بـــە 
ـــا  ـــاوە، ئەوج ـــتاندا ن ـــی كوردس ـــەی پەرلەمان بڕیارەك
لەگـــەڵ  كوردســـتان  سیاســـیی  ســـەركردایەتیی 
ــازەی  ــی تـ ــەر عێراقـ ــی لەسـ ــیۆنی عێراقـ ئۆپۆزسـ
دوای ڕژێمـــی بەعـــس ڕێككەوتنـــی كـــردووە و، 
گرنگـــە ئـــەو ڕاســـتییە ئامـــاژەی پـــێ بكرێـــت، 
ئـــەوە  لەســـەر  بڕیـــاری  كوردســـتان  پەرلەمانـــی 
ــت  ــس دەبێـ ــی بەعـ ــی دوای ڕژێمـ ــە عێراقـ داوە كـ
نـــەك پەرلەمانـــی  بێـــت،  دەوڵەتێكـــی فیدڕاڵـــی 

ــراق. عێـ
هەرێمـــی  دەســـەاڵتەكانی  بـــە  ســـەبارەت   .2
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كـــە  دەســـەاڵتانەی  ئـــەو  تێكـــڕای  كوردســـتان، 
هەرێمـــی كوردســـتان هەیەتـــی و پاشـــان بـــووە بـــە 
پاكێجێـــك لـــە دەســـتووری عێـــراق و دەســـتووری 
ـــە فەرمـــی و یاســـایی ئـــەو دەســـەاڵتانەی  عێـــراق ب
ســـەلماندووە، ئـــەوا ئـــەو دەســـەاڵتانە هەموویـــان 
بەرەنجامـــی ئـــەو بڕیـــار و یاســـایانەیە كـــە لـــە 
ـــی  ـــە پەرلەمان مـــاوەی ســـااڵنی )1992-2003( ل
كوردســـتانەوە دەنگیـــان لەســـەر دراوە و پەســـەند 
دەســـەاڵتەكانی  و  مـــاف  بۆیـــە  هـــەر  كـــراون. 
ـــە  ـــەوە ب ـــی عێراق ـــە پەرلەمان هەرێمـــی كوردســـتان ل

هەرێمـــی كوردســـتان نەبەخشـــراون.
3. ســـەبارەت بـــە ناوچـــە كوردســـتانییەكانی 
و  گشـــتی  بـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  دەرەوەی 
چارەنووســـی پارێـــزگای كەركـــووك بەتایبەتـــی، 
سیاســـیی  ســـەركردایەتیی  كـــە  پرســـە  تەنیـــا 
كوردســـتان لـــە نووســـینەوەی دەســـتووردا ڕازی بـــوو 
لـــە چوارچێـــوەی مـــاددەی 140ی دەســـتووری 
چارەســـەر  ئاشـــتییانە  شـــێوەیەكی  بـــە  عێـــراق 

كـــە  دەســـتوورییە  مـــاددە  ئـــەم  بـــەاڵم  بكرێـــت، 
ماددەیەكـــە بـــۆ چارەســـەری كێشـــەی بەشـــێك لـــە 
پارێزگاكانـــی دیكـــەش دانـــراوە، تەنیـــا تایبـــەت 
ــی  ــتانییەكانی دەرەوەی هەرێمـ ــە كوردسـ ــە ناوچـ بـ
ـــی بەرنامـــە  ـــە ســـڕكراوە و، بەپێ ـــە ك كوردســـتان نیی
وەزارییەكـــەی محەمـــەد شـــیاع ســـودانی ســـەرلەنوێ 
كاری بـــۆ كـــراوە، بـــۆ ئـــەوەی هـــەم لێژنـــەی بـــااڵی 
بـــۆ دابمەزرێننـــەوە و هەمیـــش ماددەكـــە ســـەرلەنوێ 

كارا بكرێتـــەوە.
كـــردن،  پـــێ  ئاماژەمـــان  خااڵنـــەی  ئـــەم 
ناوەرۆكـــی واقیعـــی سیاســـیی هەرێمـــی كوردســـتانە 
لەگـــەڵ دەوڵەتـــی عێراقـــدا، ئەوجـــا ئـــەو دەوڵەتـــە 
وەك لـــە دەســـتووردا پێناســـە كـــراوە كـــە دەبێـــت 
ــی  ــی و دیموكراتـ ــی و فرەیـ ــی فیدڕاڵـ »دەوڵەتێكـ
ـــت كـــە  ـــە بێ ـــەو دەوڵەت ـــان ئ ـــت«، ی ـــی بێ و پەرلەمان
ئەقڵییەتـــی ئیســـامی سیاســـیی شـــیعە پێناســـەی 
دەكات، ئـــەوا دەبێـــت بارودۆخـــی كوردســـتان تیایـــدا 
تایبەتمەندیـــی  و  بێـــت  تایبـــەت  بارودۆخێكـــی 
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ـــاكانی  ـــتوور و یاس ـــاو دەس ـــتان لەن ـــی كوردس هەرێم
ــاو بگیرێـــت. ــەر چـ ــدا لەبـ دەوڵەتـــی عێراقـ

لێـــرەوە كـــە خوێندنەوەیەكـــی ورد بـــۆ بەرنامـــە 
وەزارییەكـــەی ئـــەم حكومەتـــەی ئێســـتای محەمـــەد 
بـــە شـــێوەیەكی زمنـــی  شـــیاع ســـودانی دەكەیـــن، 
پێداگریـــی ســـەرۆك بارزانـــی لەســـەر ئـــەو واقیعـــە 
سیاســـییەی هەرێمـــی كوردســـتان لەنـــاو پرۆســـەكە 
دەبینین و دەزانین لەسەر چ پرەنسیپ و ستراتیژییەك 
الیەنـــی  ئـــەوەی  بـــۆ  داوە  پیشـــان  ڕەزامەنـــدی 
ــا  ــە، هەروەهـ ــەم حكومەتـ ــن لـ ــێك بـ ــتانی بەشـ كوردسـ
ــوەی  ــاو چوارچێـ ــی نـ ــگای الیەنەكانـ ــە نیـ ــە گۆشـ لـ
هەماهەنگیـــی شیعەشـــەوە، ئـــەوە دەخوێنینـــەوە كـــە 
ئەوانیـــش گەیشـــتوونەتە ئـــەو قەناعەتـــەی ئەگـــەر 
كێشـــەكانیان لەگـــەڵ هەرێمـــی كوردســـتان چارەســـەر 
نەكـــەن، ئـــەوا نـــە خۆیـــان دەتوانـــن حوكمڕانـــی بكـــەن 
و خـــاوەن دەســـەاڵت بـــن، نـــە هەرێمـــی كوردســـتانیش 
تەســـلیمی ئیـــرادەی ئـــەوان دەبێـــت، هـــەروەك چـــۆن 
ــردەوە و  ــی كـ ــان تاقـ ــوو ڕێگەیەكیـ ــردوو هەمـ ــە ڕابـ لـ
ســـەرەنجام هاتنـــەوە ســـەر ئـــەو ڕێگەیـــەی كـــە ســـەرۆك 
بارزانـــی لـــە ســـاڵی 2002 لـــە كۆنگـــرەی لەنـــدەن 
و  ڕق  بـــە  دەوڵـــەت  »حوكمڕانیـــی  گوتـــن:  پێـــی 

كینـــەی ڕابـــردوو ناكرێـــت«.
ئـــەو  دەگەینـــە  ئاراســـتەیە،  ئـــەم  لەســـەر 
ئاكامـــەی كـــە پێداگریـــی ســـەرۆك بارزانـــی لەســـەر 
ــتان و مافـــی گەلـــی  ــتنی هەرێمـــی كوردسـ پاراسـ
كوردســـتانە، ئەوجـــا بـــۆ گەیشـــتن بـــەم ئاكامـــە، 
ئەگـــەر ڕێگـــەی ئەقـــڵ و لۆژیـــك بگیرێتـــە بـــەر، 
دەرگای ڕێككەوتـــن و لێكتێگەیشـــتنی ســـەرۆك 
بارزانـــی كراوەیـــە و، ئەگـــەر هەمـــان هەڵەكانـــی 
ـــەوا پێشـــتر ســـەرۆك  ـــەوە، ئ ـــارە بكەن ـــردووش دووب ڕاب
ــەوە. ــی داونەتـ ــۆی وەاڵمـ ــی خـ ــە كاتـ ــی لـ بارزانـ

لـــەم دووڕێیانـــەی ئێســـتای پرۆســـەی سیاســـیی 
ــە گـــڕ و  ــودانی بـ ــدا كـــە حكومەتەكـــەی سـ عێراقـ
ــردووە، جێگـــەی  ــتی پـــێ كـ ــەوە دەسـ تینێكـــی باشـ
ئومێـــدەوە  و  گەشـــبینی  چـــاوی  بـــە  خۆیەتـــی 
ـــوای  ـــن و هی ـــە بكەی ـــەم حكومەت ـــەدای ئ ـــەیری ئ س
ئـــەوە بخوازیـــن هەڵەكانـــی 20ســـاڵی ڕابـــردووی 
حكومـــەت جارێكـــی دیكـــە دووبـــارە نەبێتـــەوە و 
تـــەواوی كێشـــەكانی نێـــوان هەرێمـــی كوردســـتان و 
عێـــراق لـــە چوارچێـــوەی ئـــەو ڕێككەوتنـــە چارەســـەر 
ــاو حكومـــەت  ــوو الیەنەكانـــی نـ ــە هەمـ بكرێـــت، كـ

ــردووە. ــەر كـ ــان لەسـ ئیمزایـ

 دووڕێیانـــی دواییـــن دەرفـــەت بـــۆ حوكمڕانـــی 
لـــە عێراقـــدا

قووڵەكـــەی  دەنگـــە  بـــە  مالیكـــی  نـــووری 
ـــاو پرۆســـەی سیاســـیی ناوماڵـــی  »Deep Voice« ن
شـــیعە دادەنرێـــت، ئەمـــەش وەك ئاماژەیـــەك بـــۆ ئـــەو 
ـــت«دا  ـــەر گێ ـــە ســـكاندڵی »وات ـــە ل ـــەرەی ك كارەكت
توانـــی ڕیچـــارد نیكســـۆنی ســـەرۆكی ئەمریـــكا لـــە 
ســـاڵی 1973 ناچـــاری دەستلەكاركێشـــانەوە بـــكات، 
بـــە هەمـــان شـــێوە، نـــووری مالكییـــش لـــە مـــاوەی 
ـــاری ســـەدر  ـــوان »تەی ـــاڵی كێشمەكێشـــی نێ ـــەك س ی
و چوارچێـــوەی هەمانگیـــی شـــیعە« ســـەرەنجام 
توانـــی موقتـــەدا ســـەدر ناچـــاری دەستكێشـــانەوە لـــە 

پرۆســـەی سیاســـی بـــكات.
ــی  ــن چاوپێكەوتنـ ــە دواییـ ــی لـ ــووری مالیكـ نـ
لەگـــەڵ كەناڵـــی »ئەلشـــەرقییە« كـــە هەفتـــەی 
هـــەر  نـــەك  ڕاشـــكاوانە  كـــرا،  پەخـــش  ڕابـــردوو 
بەڵكـــو  دەكات،  خـــۆی  ڕۆڵـــەی  ئـــەم  باســـی 
پاراســـتنی  بـــۆ  كـــە  دەكات  بەوەشـــەوە  شـــانازی 
حكومەتـــە،  ئـــەم  دامەزراندنـــی  و  دامـــەزراوەكان 
ئامادەبـــووە دەســـت بداتـــە چـــەك و شـــەڕی لەســـەر 
ـــەر  ـــۆی لەس ـــووربوونی خ ـــر س ـــەش زیات ـــكات، لەم ب
ـــڕی  ـــە دەرب ـــەم حكومەت پشـــتگیری و پشـــتیوانیی ئ
لـــەم  ڕزگاربـــوون  بـــۆ  دەرفـــەت  دواییـــن  وەك  و 
ـــی  ـــە وەســـفی كـــرد و، هەروەهـــا ڕۆڵ بارودۆخـــە خراپ
ســـەرۆك بارزانیشـــی لـــە یـــاد نەكـــرد و، هـــەر لـــەو 
چاوپێكەوتنـــەدا لەگـــەڵ كەناڵـــی »ئەلشـــەرقییە« 
دەستپێشـــخەریی  »ئەگـــەر  گوتـــی:  مالیكـــی 
ســـەرۆك بارزانـــی نەبوایـــە بـــە كشـــانەوەی كاندیـــدی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــۆ پۆســـتی ســـەرۆك 
كۆمـــار و پشـــتگیریكردنی كاندیـــدی هاوبـــەش، 
ئـــەوا نەماندەتوانـــی گرێكوێـــرەی بـــەردەم پێكهێنانـــی 

حكومـــەت بكەینـــەوە«.
مەغـــزای ئـــەم چاوپێكەوتنـــە و وەاڵمدانـــەوەی 
ــێ  ــەوەی لـ ــەرقییە، ئـ ــی ئەلشـ ــۆ كەناڵـ ــی بـ مالیكـ
ئـــەدای  مالیكـــی  خـــودی  كـــە  دەخوێندرایـــەوە 
حكومەتی عێراق دەجووڵێنیت و ئاراســـتەی دەكات، 
بـــە تایبەتـــی وەاڵمەكانـــی لەســـەر هەڵبژاردنـــی 
هەڵبژاردنـــی  و  پارێـــزگاكان  ئەنجومەنـــی 
بـــە  و...هتـــد،  عێـــراق  پەرلەمانـــی  پێشـــوەختەی 
شـــێوەیەكی زمنـــی ئـــەوەی بـــۆ بینـــەران ئاشـــكرا 
هەڵبژاردنـــی  ســـاڵێك  دوای  زەحمەتـــە  كـــە  كـــرد 
ـــە مانایەكـــی دیكـــە  ـــت و، ب پێشـــوەختە ئەنجـــام بدرێ

هەر لەو چاوپێكەوتنەدا لەگەڵ 
كەناڵی »ئەلشەرقییە« مالیكی 
گوتی: »ئەگەر دەستپێشخەریی 
سەرۆك بارزانی نەبوایە بە 
كشانەوەی كاندیدی پارتی 
دیموكراتی كوردستان بۆ پۆستی 
سەرۆك كۆمار و پشتگیریكردنی 
كاندیدی هاوبەش، ئەوا 
نەماندەتوانی گرێكوێرەی بەردەم 
پێكهێنانی حكومەت بكەینەوە«

هۆكاری سەرەكی بۆ شكستی 
مالیكی لە خولی دووەمی 
سەرۆك وەزیرانیدا، دەگەڕێتەوە 
بۆ گۆڕینی ئاراستەی 
شێوازی حوكمڕانییەكەی لە 
حوكمڕانییەكی هاوبەش و 
هاوسەنگ و هەماهەنگییەوە 
بۆ ئاراستەی دیكتاتۆریەت و 
قۆرخكردنی بڕیاری بەڕێوەبردنی 
دەوڵەت لەالیەن شەخسی 
خۆیەوە
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ـــودانی  ـــەی س ـــەوەی حكومەتەك ـــۆ ئ ـــە ب كات كراوەی
مـــاوەی یاســـایی خـــۆی كـــە دەكاتـــە چـــوار ســـاڵ، 

تـــەواوی بـــكات.
هەڵوێســـت و قســـەكانی نـــووری مالیكـــی بـــۆ 
ــودانی وەك هەڵوێســـت  ــیاع سـ ــەد شـ ــەدای محەمـ ئـ
بیەوێـــت  كـــە  بـــوو  و قەســـەی ســـەرۆك حزبێـــك 
بـــاس لـــە كاندیدەكـــەی خـــۆی بـــكات بـــۆ پۆســـتی 
ســـەرۆك وەزیـــران، ئەمـــەش ئـــەو مانایـــەی الی 
ـــەوەی ڕاســـتە محەمـــەد  بینـــەر بەرجەســـتە دەكـــرد، ب
دیكەیـــە  حزبێكـــی  لـــە  ئێســـتا  ســـودانی  شـــیاع 
و كاندیـــدی لیســـتی دەوڵەتـــی یاســـای نـــووری 
مالیكییـــش نەبـــووە، بـــەاڵم بـــە حوكمـــی ئـــەوەی 
ئیســـامی  دەعـــوای  حزبـــی  ئەندامـــی  پێشـــتر 
بـــووە و ئەزموونـــی كاركردنـــی لەگـــەڵ مالیكـــی 
هەبـــووە، كەســـێكی متمانەپێكـــراوی مالیكییـــەو 
كراوەتـــە  مالیكییـــش  پێشـــنیاری  لەســـەر  هـــەر 
كاندیـــدی الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی 

بـــۆ پۆســـتی ســـەرۆك وەزیـــران.
كەواتـــە ئـــەم ئاراســـتەیە ئەوەمـــان بـــۆ ئاشـــكرا 
ـــە پرۆســـەی  ـــووری مالیكـــی ل دەكات، وەك چـــۆن ن
كێشـــمەكێش و ملمانـــێ لەگـــەڵ موقتـــەدا ســـەدر 
ـــوەی هەماهەنگـــی  ـــەركردایەتیی چوارچێ ـــی س توان
چـــۆن  دەكات،  باســـی  خـــۆی  وەك  و،  بـــكات 
توانـــی یەكگرتوویـــی و یەكڕیزیـــی چوارچێـــوەی 
موقتـــەدا  بەرانبـــەر  لـــە  شـــیعە  هەماهەنگیـــی 
ســـەدر بپارێزێـــت و، ســـەرەنجام گەیاندیـــە ئـــەوەی 
چوارچێـــوەی هەماهەنگـــی لەگـــەڵ كـــورد و ســـوننە 
هاوپەیمانیـــی بەڕێوەبردنـــی دەوڵـــەت دروســـت بـــكات 
ـــەوا  ـــن، ئ ـــك بهێن ـــە ســـەركەوتوویی پێ و حكومـــەت ب
لـــە پرۆســـەی بەڕێوەبردنـــی حوكمڕانییـــش هەمـــان 
ڕۆڵـــی هەیـــە و، زۆر لـــە چاودێـــران حكومەتەكـــەی 
ســـودانی بـــە حكومەتـــی ســـێبەری »مالیكـــی« 

نـــاوزەد دەكـــەن.
لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە گرنگـــە شـــرۆڤەیەكی 
نـــووری  بیركردنـــەوەی  ئاراســـتەی  بـــۆ  سیاســـی 
ــدا  ــە عێراقـ ــی لـ ــەی حوكمڕانـ ــۆ پرۆسـ ــی بـ مالیكـ
ــیارە بورووژێنیـــن بـــەوەی كـــە  ــەو پرسـ بكەیـــن و، ئـ
ئایـــا نـــووری مالیكـــی دەیەوێـــت چـــۆن حوكمڕانیـــی 
عێـــراق بـــكات؟ وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە بـــە چەنـــد 

خاڵێـــك دەدەینـــەوە:
1. نـــووری مالیكـــی دوو ئەزموونـــی چـــوار 
ســـاڵیی لـــە پرۆســـەی ســـەرۆك وەزیرانـــی عێراقـــدا 

هەیـــە، لـــە چـــوار ســـاڵی یەكەمـــی )2010-2006( 
وەزیرانێكـــی  ســـەرۆك  وەك  مالیكـــی  نـــووری 
ســـەرەكییش  هـــۆكاری  دەركـــەوت،  ســـەركەوتوو 
بـــۆ ســـەركەوتنەكەی ئـــەوە بـــوو لـــە چـــوار ســـاڵی 
یەكەمـــدا بـــڕوای بـــەوە هەبـــوو كـــە دامەزراوەكانـــی 
دەوڵەتـــی عێـــراق بـــە پشـــتگیریی كـــورد بـــە گشـــتی 
و ســـەرۆك بارزانـــی بـــە تایبەتـــی بونیـــاد دەنرێنـــەوە، 
هاوكارییەكـــی  بارزانـــی  ســـەرۆك  ئەمـــەش  بـــۆ 
باشـــی كـــرد لـــە پرۆســـەی دامەزراوەكانـــی دەوڵەتـــدا، 
ــوپای  ــەوەی سـ ــارە بونیادنانـ ــە دووبـ ــە تایبەتـــی لـ بـ
ــەوكات قەناعەتـــی  ــا مالیكـــی ئـ ــدا، هەروەهـ عێراقـ
بـــەو جـــۆرە بـــوو كـــە بـــە پەراوێزخســـتنی عەرەبـــی 
ــە دەرگای  ــن، بۆیـ ــەر نابـ ــەكان چارەسـ ــوننە كێشـ سـ
ـــەوە  ـــردەوە و، ئ ـــوننەش ك ـــی س ـــۆ عەرەب ـــی ب هاوكاری
بـــوو توانـــرا بـــە دامەزراندنـــی هێزەكانـــی »ســـەحوە« 
و هاوكاریـــی هێـــزی پێشـــمەرگە ســـەركەوتنی گـــەورە 
ــتیی »ئەلقاعیـــدەی  بەســـەر ڕێكخـــراوی تیرۆریسـ

ــراق« بەدەســـت بهێنرێـــت، عێـ
ـــووری  ـــی ن ـــی ئەزموون ـــاڵی دووەم 2. چـــوار س
ســـاڵی  چـــوار  بـــە   )2014-  2010( مالیكـــی 
لـــە  مالیكـــی  سیاســـیی  مێـــژووی  لـــە  خـــراپ 
قەڵـــەم دەدرێـــت، جیـــا لـــەوەی خـــۆی وەك ســـەرۆك 
كاندیـــد  خـــۆی  نـــەدرا  پـــێ  ڕێگـــەی  وەزیـــران 
ـــە ســـەر  ـــدا عێراقیـــش كەوت ـــە هەمـــان كات ـــەوە، ل بكات
لێـــواری هەڵدێـــر و نیـــوەی خاكـــی عێـــراق لەالیـــەن 
تیرۆریســـتانی داعشـــەوە داگیـــر كـــرا و، خەالفەتـــی 

بەنـــاو ئیســـامی لەســـەر ڕاگەیەنـــدرا.
ـــە  هـــۆكاری ســـەرەكی بـــۆ شكســـتی مالیكـــی ل
خولـــی دووەمـــی ســـەرۆك وەزیرانیـــدا، دەگەڕێتـــەوە 
بـــۆ گۆڕینـــی ئاراســـتەی شـــێوازی حوكمڕانییەكـــەی 
و  هاوســـەنگ  و  هاوبـــەش  حوكمڕانییەكـــی  لـــە 
دیكتاتۆریـــەت  ئاراســـتەی  بـــۆ  هەماهەنگییـــەوە 
دەوڵـــەت  بەڕێوەبردنـــی  بڕیـــاری  قۆرخكردنـــی  و 
لەالیـــەن شەخســـی خۆیـــەوە، بـــێ گوێدانـــە ئـــەوەی 
ـــە  ـــەم واڵت ـــێكن ل ـــوننە بەش ـــی س ـــورد و عەرەب ـــە ك ك
و مافـــی خۆیـــان هەیـــە، بۆیـــە ســـەرەنجام ئـــەوەی 

بەســـەر هـــات كـــە بـــە ســـەری هـــات.
ســـاڵی  ئایـــاری  هەڵبژاردنەكانـــی  دوای  لـــە 
بـــە  بـــەراورد  یاســـا  دەوڵەتـــی  لیســـتی   ،2018
موقتـــەدا  ســـەرۆكایەتیی  بـــە  ســـائیرون  لیســـتی 
ســـەدر و هاوپەیمانیـــی فەتـــح بـــە ســـەرۆكایەتیی 
هـــادی عامـــری و تەنانـــەت لیســـتی نەســـریش بـــە 

ڕاستە سەرۆك بارزانی بە پلەی 
یەكەم هەوڵ بۆ پاراستنی 

هەرێمی كوردستان و دابینكردنی 
مافەكانی گەلی كوردستان 

دەدات، بەاڵم لە هەمان كاتدا 
هەر لە سەرەتای كۆبوونەوە 
و كۆنگرەكانی ئۆپۆزسیۆن و 

پاشانیش لە دوای ساڵی 2003وە 
هەتا ئێستا، ئامانجی ئەوە 

بووە كە عێراق سەقامگیر بێت 
و كێشەكانی چارەسەر بكرێت و 
گەالنی عێراق بە كامەرانی بژین

دەبێت چارەسەری كێشەكانیش 
لەگەڵ هەرێمی كوردستان بەو 
جۆرە بێت كە سەرۆك بارزانی 
پێی ڕازی بێت، لە پرۆسەی 

هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماریشدا 
نووری مالیكی هەر بەو جۆرە 

ڕەفتاری كرد



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1344(  202022/12/5

ســـەنگێكی  ســـەرۆكایەتیی د.حەیـــدەر عەبـــادی، 
كـــە  نەبـــوو  لیســـتانەدا  ئـــەو  نـــاو  لـــە  ئەوتـــۆی 
پاڵێورابـــوون بـــۆ ئـــەوەی حكومـــەت پێـــك بهێنـــن، 
بۆیـــە بەشـــداریكردنی ڕەت كـــردەوە و تەنانـــەت دوای 
و  عەبدولمەهـــدی  د.عـــادل  دەستلەكاركێشـــانەوەی 
ــتی  ــی لیسـ ــش، ئەندامانـ ــتەفا كازمییـ ــی مسـ دانانـ
حكومەتەكـــەی  بەشـــداریی  یاســـا  دەوڵەتـــی 
كازمییـــان نەكـــرد. بـــەاڵم دوای هەڵبژاردنەكانـــی 
ـــی یاســـا  ـــەری ســـاڵی 2021 لیســـتی دەوڵەت ئۆكتۆب
ـــەم  ـــا، ئ ـــە دوای لیســـتی ســـەدر دووەم دەنگـــی هێن ل
ــی  ــەر الیەنەكانـ ــە بەرانبـ ــی لـ ــكەوتنەی مالیكـ پێشـ
دیكـــەی شـــیعە وای كـــرد بیـــر لـــەوە بكاتـــەوە كـــە 
لـــە نـــاو الیەنەكانـــی چوارچێـــوەی هەماهەنگیـــی 
بەرانبـــەر  و  بـــكات  دروســـت  تەكەتولێـــك  شـــیعە 
ــە  ــتی بەمـ ــەدر هەسـ ــك سـ ــتێتەوە، كاتێـ ــەدر بوەسـ سـ
هەماهەنگـــی  چوارچێـــوەی  لـــە  خـــۆی  كـــرد، 
كشـــاندەوە، هەوڵـــی دا لـــە دەرەوەی چـــوار چێـــوەی 
هەماهەنگـــی حكومـــەت پێـــك بهێنێـــت، بـــەاڵم وەك 
ــەی  ــە ڕێگـ ــی بـ ــوەی هەماهەنگـ ــان چوارچێـ بینیمـ
پێكهێنانـــی »ســـێیەكی پەكخـــەر« ڕێـــی گـــرت 
ــت،  ــك بهێنێـ ــەت پێـ ــت حكومـ ــەدر بتوانێـ ــەوەی سـ لـ

ســـەر  خرایـــە  مالیكـــی  بـــۆ  دەرگاكان  بەمـــەش 
پشـــت، بـــۆ ئـــەوەی ســـەركردایەتیی چوارچێـــوەی 
ـــار  ـــە كەســـی خـــاوەن بڕی ـــكات و ببێت هەماهەنگـــی ب
لـــەو هاوپەیمانییـــەدا و، ئێســـتا هـــەر وەك كەســـی 
حوكمڕانیـــی  پرۆســـەی  نـــاو  لـــە  بڕیـــار  خـــاوەن 

عێراقـــدا خـــۆی نمایـــش دەكات.
دوو  دوای  ئەوەیـــە،  لێـــرەدا  دیكـــە  پرســـیاری 
ئەزموونـــی چـــوار ســـاڵی، ئایـــا ئـــەم جـــارە نـــووری 
مالیكـــی لـــە ســـێبەرەوە دەیەوێـــت چـــۆن ئـــەم حكومەتە 
ئاراســـتە بـــكات؟ لـــە وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە دەڵێیـــن:
 پێدەچێـــت نـــووری مالیكـــی لـــە ئـــەدای چـــوار 
ســـاڵی دووەمـــی مـــاوەی ســـەرۆك وەزیرانەكـــەی 
قەناعەتـــەی  ئـــەو  گەیشـــتووەتە  و  نییـــە  ڕازی 
ســـەرۆكایەتی  دووەمـــی  خولـــی  لـــە  ئەگـــەر 
وەزیرانیـــدا، ئـــەو ڕێككەوتنـــەی جێبەجـــێ بكردایـــە 
كـــە بـــە »ڕێككەوتنـــی هەولێـــر« ناســـرابوو و، بـــە 
سەرپەرشـــتیی ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ پێكهێنانـــی 
كابینـــەی دووەمـــی مالیكـــی ئیمـــزا كـــرا، ئـــەوا 
ـــە  ـــە ل ـــات ك ـــەی بەســـەر نەدەه ـــەو شكســـتە گەورەی ئ
ســـاڵی 2014 دوای ســـەرهەڵدانی تیرۆریســـتانی 

داعـــش بەســـەری هـــات.
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هـــۆكاری  دەزانێـــت  بـــاش  زۆر  مالیكـــی   
ـــران  ـــەرۆك وەزی ـــادی وەك س ـــدەر عەب ـــەركەوتنی د.حەی س
ـــە شـــەڕی  ـــدارەكان ل ـــزە چەك ـــدەی گشـــتیی هێ و فەرمان
دژی داعـــش، هـــاوكاری و پشـــتگیریی ســـەرۆك بارزانـــی 
هەروەهـــا  بـــوو،  كوردســـتان  پێشـــمەرگەی  هێـــزی  و 
كاندیدنەبوونـــەوەی  و  شكســـت  هـــۆكاری  دەشـــزانێت 
ــۆ  ــوو بـ ــادی بـ ــی عەبـ ــی دووەم، دژایەتییەكانـ ــۆ خولـ بـ
هەرێمـــی كوردســـتان و شەخســـی ســـەرۆك بارزانـــی.
لێـــرەوە دەگەینـــە ئـــەو دەرەنجامـــەی كـــە جـــار جـــار 
ـــوەی  ـــااڵی چوارچێ ـــی ب لـــە زاری هەندێـــك بەرپرس
هەماهەنگییـــەوە گوێمـــان لـــێ دەبێـــت كـــە دەڵێـــن: 
»هەتـــا كێشـــەكانمان لەگـــەڵ هەرێمـــی كوردســـتان 
چارەســـەر نەكەیـــن، ئێمـــە وەك شـــیعە ناتوانیـــن لـــە 
ــە  ــەیە كـ ــەم قسـ ــن«. ئـ ــی بكەیـ ــدا حوكمڕانـ عێراقـ
زۆر لـــە قســـە ڕاشـــكاوەكانی مالیكـــی دەچێـــت، 
مەغزایەكـــی دیكـــەی لـــێ دەخوێندرێتـــەوە، كـــە 
ـــت چارەســـەری كێشـــەكانیش لەگـــەڵ هەرێمـــی  دەبێ
كوردســـتان بـــەو جـــۆرە بێـــت كـــە ســـەرۆك بارزانـــی 
هەڵبژاردنـــی  پرۆســـەی  لـــە  بێـــت،  ڕازی  پێـــی 
ســـەرۆك كۆماریشـــدا نـــووری مالیكـــی هـــەر بـــەو 
ــار هەوڵـــی دا  ــەم جـ ــرد و، یەكـ ــاری كـ ــۆرە ڕەفتـ جـ

شـــاندێكی هەمـــە الیەنـــە بنێرێتـــە الی ســـەرۆك 
بارزانـــی و گرێكوێـــرەی پرۆســـەی سیاســـی بـــە 
پێشـــنیاری ســـەرۆك بارزانـــی بكرێتـــەوە، پاشـــانیش 
لـــە  پێشـــوازی  هەمـــووان  پێـــش  خـــۆی  هـــەر 

پێشـــنیارەكەی ســـەرۆك بارزانـــی كـــرد.
ئاكامـــی ئـــەم خوێندنەوەیـــە دەمانگەیەنێتـــە ئـــەم 
دەرەنجامـــەی كـــە ئاراســـتەی دووڕێیانەكەمـــان بـــە 
الیەكـــدا بـــۆ دیـــاری دەكات و دەڵێیـــن: ڕاســـتە ســـەرۆك 
بارزانـــی بـــە پلـــەی یەكـــەم هـــەوڵ بـــۆ پاراســـتنی 
هەرێمـــی كوردســـتان و دابینكردنـــی مافەكانـــی گەلـــی 
ـــە  ـــەر ل ـــدا ه ـــان كات ـــە هەم ـــەاڵم ل كوردســـتان دەدات، ب
ســـەرەتای كۆبوونـــەوە و كۆنگرەكانـــی ئۆپۆزســـیۆن و 
پاشـــانیش لـــە دوای ســـاڵی 2003وە هەتـــا ئێســـتا، 
ــت  ــەقامگیر بێـ ــراق سـ ــە عێـ ــووە كـ ــەوە بـ ــی ئـ ئامانجـ
ــراق  ــی عێـ ــت و گەالنـ ــەر بكرێـ ــەكانی چارەسـ و كێشـ
بـــە كامەرانـــی بژیـــن، هـــەر بۆیـــە ئەگـــەر نـــووری 
ئـــەم  ســـودانی  ئێســـتای  حكومەتـــی  و  مالیكـــی 
ئاراســـتە ڕاســـتە بگـــرن، ئـــەوا ئاراســـتە ڕاســـتەكەی 
دوو ڕێیانەكـــە دەگـــرن و ئێســـتاش بـــۆ ڕاســـتكردنەوەی 
پرۆســـەی حوكمڕانـــی و خۆشـــگوزەرانیی تـــەواوی 

ــە. ــراق زۆر درەنـــگ نییـ گەالنـــی عێـ
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ژینگەیەكی سەقامگیر 
لەناو پەرلەمانی عێراق بۆ 

چارەسەركردنی كێشەكان 
دروست بووە

د. سەباح سوبحی
ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ گواڵن:
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هەندێك دەوڵەت دەستتێوەردانی 
ناوخۆی عێراقیان كردووە، 

بەڵكو لەوەش زیاتر هێرشیان 
كردووەتە سەر هەرێمی كوردستان 

كە ئەمەش پێویستی بە 
هەڵوێستێكی جددییە بۆ ئەوەی 
ئەم بارودۆخە لەدەست دەرنەچێت

یاسای ئەنجومەنی فیدڕاڵی 
پڕۆژەكەی ئامادەیە كە لە خوڵی 

چوارەم لەالیەن فراكسیۆنی 
پارتی دیموكراتی كوردستان 

پێشكەش بە ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێراق كراوە، بەاڵم 

بە هۆكاری سیاسی ئەو پڕۆژەیە 
نەهاتووەتە ناو پەرلەمان
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* ســـەرۆكی هەرێمـــی كوردســـتان لـــە هەفتـــەی 
ڕابـــردوو دوو جـــار ســـەردانی بەغـــدای كـــرد و، 
جیـــا لـــەوەی لەگـــەڵ ســـەركردەی ســـەرجەم الیەنـــە 
ـــووەوە، لەگـــەڵ ســـەرۆك وەزیرانـــی  سیاســـییەكان كۆب
نیشـــتمانی  ئاسایشـــی  ئەنجومەنـــی  و  عێـــراق 
عێراقیـــش كۆبـــووەوە، ئایـــا لـــەم كاتـــەدا ســـەرۆكی 
ــەردانی  ــار سـ ــی دوو جـ ــتان بۆچـ ــی كوردسـ هەرێمـ
بەغـــدای كـــرد و ئامانـــج لـــەم ســـەردانەی چـــی 

بـــوو؟
ســـەرۆكی  بارزانـــی  نێچیرڤـــان  بەڕێـــز   -
هەرێمـــی كوردســـتان لـــە چەنـــد ڕۆژی ڕابـــردوودا 
بـــۆ چەنـــد مەبەســـتێك دوو جـــار ســـەردانی بەغـــدای 
كـــرد، یەكـــەم، بـــۆ پیرۆزباییكـــردن لـــە محەمـــەد 
شـــیاع ســـوودانی بـــە بۆنـــەی وەرگرتنـــی پۆســـتی 
ـــراق، كـــە ئەمـــە هەنگاوێكـــی  ســـەرۆك وەزیرانـــی عێ
بـــوو وەك دەرهاوێشـــتەی هاوپەیمانیـــی  گرنـــگ 
پـــێ  حكومەتـــەی  ئـــەو  كـــە  دەوڵـــەت  ئیـــدارەی 
ئێمـــە  هاوپەیمانییـــەش  ئـــەو  بەپێـــی  و  دامـــەزرا 
ئیســـتیحقاقی خۆمـــان هەیـــە كـــە دەستنیشـــانمان 
وەك  هاوپەیمانیەتییەكـــەدا  میانـــەی  لـــە  كـــرد 
مەرجێـــك بـــۆ دامەزراندنـــی، دووەم: بـــۆ جەختكـــردن 
لەســـەر ئـــەو خااڵنـــەی كـــە كـــۆك بـــوون لەســـەری 
لـــە میانـــی هاوپەیمانیەتییەكـــە، بـــەاڵم لەگـــەڵ 
ئەوەشـــدا ئـــەو قۆناغـــە هەســـتیارە، چونكـــە هەندێـــك 
عێراقیـــان  ناوخـــۆی  دەســـتتێوەردانی  دەوڵـــەت 
كـــردووە، بەڵكـــو لـــەوەش زیاتـــر هێرشـــیان كردووەتـــە 

ســـەر هەرێمـــی كوردســـتان كـــە ئەمـــەش پێویســـتی 
ئـــەم  ئـــەوەی  بـــۆ  جددییـــە  هەڵوێســـتێكی  بـــە 
بارودۆخـــە لەدەســـت دەرنەچێـــت و هیـــچ دەوڵەتێـــك 
نەتوانێـــت چ بـــە هەڕەشـــە و چ بـــە دەســـتدرێژی 
بڕیارەكانـــی هەرێمـــی  بخاتـــە ســـەر  كاریگـــەری 
ســـێیەم:  عێراقـــی،  حكومەتـــی  و  كوردســـتان 
ــەوە  ــۆ ئـ ــتیارەدا بـ ــە هەسـ ــەم بارودۆخـ ــەردانەكە لـ سـ
ــوان  ــە نێـ ــەن لـ ــت بكـ ــییەك دروسـ ــە هاوبەشـ ــوو كـ بـ
حكومەتـــی  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
عێراقـــی لەســـەر نارەزایـــی دەربڕیـــن لەســـەر ئـــەو 
دەســـتدرێژیكردنانەی كـــە دەكرێتـــە ســـەر هەرێمـــی 
كوردســـتان وەك ئـــەوەی كـــە هەرێمـــی كوردســـتانیش 
بەرپرســـیاریەتیی  و  فیدڕاڵییـــە  عێراقـــی  خاكـــی 
پاراســـتنی ســـنوورەكانیش دەكەوێتـــە ســـەر شـــانی 

بەرگـــری عێراقـــی فیـــدڕاڵ. 
ـــیاع  ـــەد ش ـــەی محەم ـــەی حكومەتەك * بەرنام
ــراق متمانـــەی پـــێ  ــە پەرلەمانـــی عێـ ــوودانی لـ سـ
دراوە، دوو بەشـــە )تەنفیـــزی و تەشـــریعی(، ئـــەوەی 
پەیوەندیـــدارە بـــە كوردســـتانەوە، دەر كردنـــی یاســـای 
نـــەوت وگاز و یاســـای ئەنجومەنـــی فیدڕاڵییـــە، 
ــۆی  ــەی بـ ــەو كاتـ ــادەن لـ ــان ئامـ ــا وەك پەرلەمـ ئایـ

دیـــاری كـــراوە، ئـــەم یاســـایانە تـــەواو بكـــەن؟
- یاســـای ئەنجومەنـــی فیدڕاڵـــی پڕۆژەكـــەی 
ئامادەیـــە كـــە لـــە خولـــی چوارەم لەالیەن فراكســـیۆنی 
بـــە  پێشـــكەش  كوردســـتان  دیموكراتـــی  پارتـــی 
ئەنجومەنـــی نوێنەرانـــی عێـــراق كـــراوە، بـــەاڵم بـــە 

ــووە  ــت بـ ــش دروسـ ــەك ئومێدبەخـ ــا ڕاددەیـ ــێكی تـ ــراق، كەشـ ــی عێـ ــی نوێـ ــی حكومەتـ دوای پێكهێنانـ
ــی  ــراق و هەرێمـ ــی عێـ ــەر دوو حكومەتـ ــەددی، هـ ــت و تەحـ ــن گرفـ ــی چەندیـ ــەرەڕای بوونـ ــتا سـ و، ئێسـ
ـــەم پرســـانە  ـــەن. ئ ـــەوە و چارەســـەركردن بب ـــە ئاراســـتەی خاوبوون ـــەوەدان كێشـــەكان ب ـــی ئ ـــە هەوڵ كوردســـتان ل
ـــراق  ـــەوەری دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ د. ســـەباح ســـوبحی ئەندامـــی ئەنجومەنـــی نوێنەرانـــی عێ ـــە ت بوون

و لێـــردا دەقـــی دیمانەكـــە بـــاو دەكەینـــەوە.
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هـــۆكاری سیاســـی ئـــەو پڕۆژەیـــە نەهاتووەتـــە نـــاو 
پەرلەمـــان و دەكرێـــت ئـــەوە ببێتـــە بنەمایـــەك بـــۆ 
كاركـــردن لەســـەر پڕۆژەكـــە ئەمـــە خاڵێـــك. خاڵـــی 
نـــەوت و غـــازەوە،  یاســـای  بـــە  پەیوەســـتە  دووەم 
ـــەوە تاوەكـــو ئێســـتا  ـــە ســـاڵی 2007ـ كـــە بێگومـــان ل
ـــە،  ـــراق هەی ئێمـــە كێشـــەمان لەگـــەڵ حكومەتـــی عێ
بۆیـــە ئێســـتا كاتـــی ئەوەیـــە یاســـایەكی نـــەوت و 
غـــازی بێالیـــەن و فیدڕاڵـــی دابنرێـــت بـــۆ نەهێشـــتن 
و بنبڕكردنـــی ئـــەو كێشـــەیەی كـــە تـــا ئێســـتا بـــە 
هەڵواســـراوی لـــە نێـــوان حكومەتـــی فیدڕاڵـــی و 
هەرێمـــی كوردســـتان ماوەتـــەوە. دەبێـــت سیاســـەتی 
نەوتـــی سیاســـەتێك بێـــت بـــۆ هەمـــوو گەلـــی عێـــراق 
ســـەقفێكمان  یاســـاكان  دانانـــی  بـــۆ  ئێمـــە  بێـــت، 
ـــتیارە  ـــراق زۆر هەس ـــاوە، چونكـــە بارودۆخـــی عێ دان
و لـــە لێـــواری داڕمانـــی پرۆســـەی سیاســـییە و 
ئەوانیـــش دەرك بـــەو بارودۆخـــە خراپـــە دەكـــەن. بۆیـــە 
عێـــراق بەرگـــەی دواكەوتنـــی یاســـاكان ناگرێـــت و 
پێویســـتە سیاســـەتمەدارانی عێـــراق دەســـت بكـــەن بـــە 
نەهێشـــتنی هەمـــوو كێشـــە و گرفتـــەكان و ئەمـــەش 
و  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  لەالیـــەن 
نەتـــەوە یەكگرتووەكانیـــش جەختـــی لەســـەر دەكرێتـــەوە 
و لـــە چەندیـــن بۆنـــە و كۆبوونـــەوەدا تەئكیـــد لـــەوە 
دەكرێتـــەوە كـــە دەبێـــت پەیوەندییەكانـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان و بەغـــدا ئاســـایی بكرێتـــەوە و كێشـــەكان 

بـــەرەو نەمـــان بچێـــت.    
هەرێمـــی  حكومەتـــی  شـــاندێكی  ئێســـتا   *
كوردســـتان بـــۆ دانوســـتاندن لەســـەر پرســـی بودجـــەی 
لـــە  دەكرێـــت  چـــاوەڕێ  و  بەغـــدان  لـــە   2023
هەرێمـــی  نێـــوان  گرفتەكانـــی   2023 بودجـــەی 
كوردســـتان و بەغـــدا چارەســـەر بكرێـــت. ئایـــا پـــڕۆژە 
یاســـای بودجـــەی 2023 بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان 

ــت؟ ــۆن دەبێـ چـ
ـــی بەشـــە بودجـــەی  ـــۆ دانان ـــەی ب ـــەو پێوەران - ئ
هەرێمـــی كوردســـتان لەبەرچـــاو دەگیرێـــن لـــە یاســـای 
بودجـــە، یەكـــەم ڕێژەیـــە كـــە بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان 
ڕێـــژەی )12.67( دانـــراوە كـــە ئێمـــە ئـــەو ڕێژەیـــە 
ـــن،  ـــەروەری دانانی ـــە دادپ ـــتان ب ـــی كوردس ـــۆ هەرێم ب
چونكـــە ئەمـــە پێوانەیەكـــی ڕاســـتەقینەیی نییـــە بـــۆ 
ـــێوەیەكی  ـــە ش ـــە ب ـــتان، بەڵكـــو ئەم ـــی كوردس هەرێم
ـــەو  ـــر ل ـــە ئێمـــە داوای زیات ـــراوە، بۆی هەڕەمەكـــی دان
ڕێژەیـــە دەكەیـــن. خاڵـــی دووەم: پێدانـــی بودجـــە بەبـــێ 
هیـــچ فشـــارێكی سیاســـی و ئێمـــە نابێـــت بەپێـــی 

میزاجـــی حكومەتـــی عێراقـــی هەڵســـوكەوت بكەیـــن 
ـــن، بەڵكـــو  ـــی ڕێككەوتنـــی سیاســـی بكەی و چاوەرێ
یاســـا هەیـــە و دەبێـــت یاســـاكە وەك خـــۆی جێبەجـــێ 
ـــارەی مووچـــەی  ـــڕی پ بكرێـــت و بەشـــە بودجـــە و ب
و  بەربەســـت  هیـــچ  بەبـــێ  كوردســـتان  هەرێمـــی 

ـــە هەرێمـــی كوردســـتان.   ـــەك بگات ڕێگریی
* كۆمەڵێـــك پۆســـت كـــە ئیســـتحقاقی كـــوردە و 
پێشـــتر الی كـــورد بـــوون، بـــەاڵم بـــە هـــەر هۆكارێـــك 
بێـــت، ئێســـتا ئـــەو پۆســـتانە الی كـــورد نیـــن، ئایـــا 
وەك پەرلەمـــان بەرنامەتـــان هەیـــە ئـــەو پۆســـتانە وەك 

ئیســـتحقاق بـــۆ كـــورد بگێڕنـــەوە؟
- لـــە ڕاســـتیدا دەســـتە ســـەربەخۆكان و چەندیـــن 
پۆســـتی گرنـــگ وەك سوپاســـاالری ســـوپای عێـــراق 
و چەندیـــن پۆســـتی بـــااڵی دیكـــە كـــە لـــەالی 
ــتانە  ــەو پۆسـ ــاڵی 2017 ئـ ــە دوای سـ ــوو، لـ كوردبـ
زیاتـــر بـــەرەو تەعریبكـــردن چـــوون و هەمـــوو هەوڵیـــان 
بـــۆ ئـــەوە بـــووە پێكهاتـــەی كـــورد لـــەو پۆســـتانە دوور 
ــە  ــتانە ئێمـ ــەو پۆسـ ــەوەی ئـ ــۆ وەرگرتنـ ــەوە. بـ بخەنـ
ـــیاع  ـــەد ش ـــە محەم ـــان پێشـــكەش ب ـــی خۆم داواكاری
ـــە  ـــش خۆشـــبەختانە هاتووەت ـــردووە، ئەوی ســـوودانی ك
ئـــەو  لەســـەر  ئیجابـــی  ڕاوبۆچوونـــی  و  پێشـــەوە 
بابەتـــە هەبـــووە. لـــەو پۆســـتانەی زیاتـــر لـــەالی ئێمـــە 
گرنگـــە دەســـتە ســـەربەخۆكانە كـــە دەبێـــت ســـەرۆكی 
دەســـتەكان پشـــكی كـــوردی تێـــدا بێـــت، وەك ئـــەوەی 
چـــۆن حكومـــەت پێكهاتـــەوە بەپێـــی پشـــكی هـــەر 
پێكهاتەیـــەك ئـــەوە دەبێـــت دەزگا ســـەربەخۆكانیش 
بـــە هەمـــان شـــێوە نوێنەرایەتیـــی ئێمـــەی تێـــدا بێـــت، 
ـــوان دەســـتە  ـــە لەنێ چونكـــە پەیوەندییەكـــی پتـــەو هەی
ــە  ــەو كێشـ ــە و ئـ ــەڵ بارودۆخەكـ ــەربەخۆكان لەگـ سـ
هەیـــە،  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  گرفتانـــەی  و 
ــە  ــوپادا زۆر گرنگـ ــە سـ ــورد لـ ــاوكات پشـــكی كـ هـ
كـــە پێشـــتر سوپاســـاالری ســـوپا و چەندیـــن پلـــەی 
بـــااڵی گرنگـــی ســـوپا لـــە پشـــكی كـــورد بـــوون، 
بـــەاڵم بەداخـــەوە زوڵمیـــان لـــە ئێمـــەی كـــورد كـــرد 
ــەوە.  ــە وەرگرتـ ــە ئێمـ ــتەكانیان لـ ــەرە پۆسـ ــەرە بـ و بـ
كـــە  ئاوایـــە  نیـــازی عێـــراق  ئێســـتا  ئەگەرچـــی 
ــتی گرنـــگ و  ــوپاوە و پۆسـ ــاو سـ ــەوە نـ ــورد بێتـ كـ
ــە زۆر  ــە كـ ــۆ ئەوەیـ ــەش بـ ــەوە، ئەمـ ــااڵ وەربگرینـ بـ
بەرژەوەندیـــی هاوبەشـــمان لەگـــەڵ یەكتـــر هەیـــە، 
ــە  ــنوور و ناوچـ ــەوانیی سـ ــە پاسـ ــە نموونـ ــە بـ لەوانـ
و  داعـــش  بەرەنگاربوونـــەوە  و  لەســـەرەكان  كێشـــە 
تیرۆریســـتان كـــە هەمـــوو ئەمانـــە و لـــە زۆر الیەنـــی 

ئێستا كاتی ئەوەیە یاسایەكی 
نەوت و غازی بێالیەن و 
فیدڕاڵی دابنرێت بۆ نەهێشتن و 
بنبڕكردنی ئەو كێشەیەی كە تا 
ئێستا بە هەڵواسراوی لە نێوان 
حكومەتی فیدڕاڵی و هەرێمی 
كوردستان ماوەتەوە

ئەو پێوەرانەی بۆ دانانی بەشە 
بودجەی هەرێمی كوردستان 
لەبەرچاو دەگیرێن لە یاسای 
بودجە، یەكەم ڕێژەیە كە 
بۆ هەرێمی كوردستان ڕێژەی 
)12.67( دانراوە كە ئێمە ئەو 
ڕێژەیە بۆ هەرێمی كوردستان بە 
دادپەروەری دانانین

پێویستە سیاسەتمەدارانی عێراق 
دەست بكەن بە نەهێشتنی 
هەموو كێشە و گرفتەكان و 
ئەمەش لەالیەن ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا و 
نەتەوە یەكگرتووەكانیش 
جەختی لەسەر دەكرێتەوە
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دەستە سەربەخۆكان و چەندین 
پۆستی گرنگ وەك سوپاساالری 

سوپای عێراق و چەندین 
پۆستی بااڵی دیكە كە لەالی 

كوردبوو، لە دوای ساڵی 2017 
ئەو پۆستانە زیاتر بەرەو 

تەعریبكردن چوون و هەموو 
هەوڵیان بۆ ئەوە بووە پێكهاتەی 
كورد لەو پۆستانە دوور بخەنەوە

لە كاتی گەندەڵیكردن لەالیەن 
كەسانی دەسەاڵتداری عێراق بۆ 

شاردنەوەی گەندەڵییەكانیان 
هانا دەبەنە بەر دژایەتیكردنی 

هەرێمی كوردستان بۆ ئەوەی 
تەركیزەكەیان لەسەر نەمێنێت

بارودۆخێكی مەترسیدار لەناو 
ماڵی شیعەدا هەیە، كە 

ئەمەش فشاری خستووەتە سەر 
قەوارەكانی شیعە كە لەگەڵ 

كورد باش بن، چونكە لە 
كاتێكدا پێكهاتەی كوردیان لە 

دەست بچێت، ئەوە پڕۆسەی 
سیاسی لە عێراق بە تەواوی لە 

دەست دەچێت
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ــە  ــتیمان بـ ــەربازییەوە پێویسـ ــە ڕووی سـ ــەش لـ دیكـ
ــە.    ــر هەیـ هەماهەنگـــی و هاریكاریـــی یەكتـ

ـــەوە  ـــاو پەرلەمان ـــوودا لەن ـــی پێش ـــە خولەكان * ل
كوردســـتان  هەرێمـــی  مافەكانـــی  دژایەتـــی  زۆر 
ــی  ــی هاوپەیمانـ ــە دوای ڕێككەوتنـ ــا لـ ــرا، ئایـ دەكـ
»ئیـــدارەی دەوڵـــەت«، ئـــەو ژینگەیـــە گۆڕانـــكاری 
بەســـەردا هاتووە و وەك پێشـــان دژایەتیی مافەكانی 

هەرێمـــی كوردســـتان ناكرێـــت؟
مـــاوە،  هـــەر  دژایەتیكـــردن  بڵێـــم  دەتوانـــم   -
بـــەاڵم كەمتـــرە و دژایەتیكردنەكـــە لەبـــەر چەنـــد 
هۆكارێكـــە كـــە گرنگترینیـــان بـــۆ ئـــەوە دەگەڕێتـــەوە 
لەالیـــەن  گەندەڵیكـــردن  كاتـــی  لـــە  یەكـــەم: 
كەســـانی دەســـەاڵتداری عێـــراق بـــۆ شـــاردنەوەی 
گەندەڵییەكانیـــان هانـــا دەبەنـــە بـــەر دژایەتیكردنـــی 
تەركیزەكەیـــان  ئـــەوەی  بـــۆ  هەرێمـــی كوردســـتان 
لەســـەر نەمێنێـــت. خاڵـــی دووەمیـــان: تێڕوانیـــن و 
عەقڵییەتـــی شـــۆڤینی هەیـــە، بۆیـــە هەندێـــك جـــار 
وەك دژایەتـــی بەرانبـــەر ئێمـــەی كـــورد بـــەكاری 
دەهێنـــن. ســـێیەم: بوونـــی عەقڵییەتـــی شـــۆڤینی 
ــاو  ــەوە بارودۆخـــی نـ ــە الیەكـــی دیكـ و قەومـــی، لـ
ـــەر  ـــە ب ـــا ڕاددەیـــەك باشـــتر و ئارامتـــرە ل پەرلەمـــان ت
ئـــەوەی بارودۆخێكـــی مەترســـیدار لەنـــاو ماڵـــی 
شـــیعەدا هەیـــە، كـــە ئەمـــەش فشـــاری خســـتووەتە 
ســـەر قەوارەكانـــی شـــیعە كـــە لەگـــەڵ كـــورد بـــاش 
ـــە  ـــان ل ـــەی كوردی ـــە كاتێكـــدا پێكهات ـــن، چونكـــە ل ب
دەســـت بچێـــت، ئـــەوە پڕۆســـەی سیاســـی لـــە عێـــراق 
بـــە تـــەواوی لـــە دەســـت دەچێـــت، لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ئێمـــە لەگـــەڵ ســـوننە پەیوەندیمـــان باشـــە و كێشـــە و 
گرفتەكانـــی نێوانمـــان چارەســـەر بـــووە، تەنیـــا چەنـــد 
وردەكارییـــەك نەبێـــت، هـــاوكات كـــە هاوســـنوورین 
لەگـــەڵ شـــار و پارێزگاكانـــی ســـوننە، بۆیـــە دەبێـــت 
هەنـــدێ بەرژەوەندیـــی هاوبـــەش لـــە نێوانمـــان هەبێـــت، 
هـــەر بۆیـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن ئێســـتا ژینگەكـــەی 
نـــاو پەرلەمـــان ئارامـــە و لـــە جـــاران باشـــترە و لـــە 
هـــەوڵ و ئومێـــدی ئەوەشـــداین زۆربـــەی كێشـــەكانی 

نێوانمـــان كۆتایـــی پـــێ بێـــت.    
كـــە  دەســـتوور  140ی  مـــاددەی  پرســـی   *
كلیلـــی چارەســـەری ئـــەو ناوچـــە كوردســـتانییانەیە 
ـــن »كێشـــە لەســـەر« جارێكـــی دیكـــە  كـــە پێـــی دەڵێ
خەریكـــە تەفعیـــل دەكرێتـــەوە و بودجـــەی بـــۆ تەرخـــان 
كراوەتـــەوە، ئایـــا تاچەنـــد گەشـــبینین بـــەوەی ئـــەم 

مـــاددە دەســـتوورییە جێبەجـــێ بكرێـــت؟
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ســـاڵی  لـــە  فیدڕاڵییـــە  دادگای  بڕیـــاری   -
ــاددەی  ــە مـ ــاس دەكات كـ ــكاوانە بـ ــە ڕاشـ 2019 بـ
ــچ  ــە و هیـ ــە و كارایـ ــی هەیـ ــتا بوونـ ــا ئێسـ 140 تـ
كێشـــەیەكی لەســـەر نییـــە و ئێمـــەش پشـــت بـــەو بڕیـــارە 
دەبەســـتین كـــە دووبـــارە مـــاددەی 140 بچێتـــەوە 
بـــواری جێبەجێكردنـــەوە، كـــە ئێســـتا بودجـــەی بـــۆ 
تەرخـــان كراوەتـــەوە، بۆیـــە لـــە چاوەڕوانیـــی ئەوەدایـــن 
كـــە ئـــەو ماددەیـــە قۆناغەكانـــی وەك ئاســـاییكردنەوە 
و ســـەرژمێری و ڕاپرســـی جێبەجـــێ بكرێـــت، لـــەم 
بارەیـــەوە ڕێككەوتنـــی شـــنگاڵیش كـــە بەســـتراوەتەوە 
بـــە مـــاددەی 140ئـــەوە نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان زۆر 
بـــواری  كـــە بچێتـــە  لەســـەر دەكەنـــەوە  جەختـــی 
جێبەجێكردنـــەوە، بەتایبەتـــی بوونـــی ئـــەو چەكـــدار و 
ـــوێن  ـــدێ ش ـــنگاڵ و هەن ـــە ش ـــە ل ـــیاتانەی ك میلیش
هـــەن بوونەتـــە هـــۆكاری كێشـــە و ناكۆكییـــەكان، 
هـــەر بۆیـــە لـــەم خولـــەی پەرلەمانـــدا جەخـــت لەســـەر 
ــەوە  ــاش كراوەتـ ــی بـ ــە ڕێگایەكـ ــەوە كـ ــەوە دەكەینـ ئـ

بـــۆ جێبەجێكردنـــی مـــاددەی 140. 
نێـــوان  گرنگانـــەی  كێشـــە  لـــەو  یەكێـــك   *
ـــە  ـــە ل ـــەی بانكیی ـــدا، كێشـــەی مامەڵ ـــم و بەغ هەرێ
نێـــوان هەرێـــم و بەغـــدا و، بانكەكانـــی حكومەتـــی 
فیدڕاڵـــی لقیـــان لـــە كوردســـتان نییـــە، بەمـــەش 
ئیمتیـــاز  لـــە چەندیـــن  كوردســـتان  هاوواڵتیانـــی 
ـــە بەرنامەیـــەك  ـــەم پرســـە بووەت ـــا ئ ـــوون، ئای بێبـــەش ب
ـــەن؟ ـــەر بك ـــەوە كاری لەس ـــە پەرلەمان ـــەوەی ل ـــۆ ئ ب
ـــە  - شـــاندی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان ل
هاتنیـــان بـــۆ بەغـــدا لەگـــەڵ پارێـــزگاری بانكـــی 
ـــەو بابەتەشـــیان كـــرد،  ـــدی دانیشـــتن و باســـی ئ ناوەن
لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەو بابەتـــە زۆر گرنـــگ و هەســـتیارە 
و بـــاش دەزانیـــن ئەنجومەنـــی بانكـــی ناوەندیـــی 
ــەربەخۆیە،  ــی سـ ــتادا ئەنجومەنێكـ ــە ئێسـ ــراق لـ عێـ
وەزیرانیشـــە  ســـەرۆك  دەســـەاڵتی  لـــە  بـــەاڵم 
دەتوانێـــت فشـــاریان لەســـەر بـــكات، لـــە كاتێكـــدا 
بكرێـــت،  لەســـەر  سیاسیشـــی  ڕێككەوتنێكـــی 
ئـــەوە دەتوانرێـــت لقـــی ئـــەو بانكانـــە لـــە هەرێمـــی 
ــەو  ــەوە لـ ــی دیكـ ــەوە. لەالیەكـ ــتانیش بكرێتـ كوردسـ
كوردســـتان  هەرێمـــی  بودجـــەی  بەشـــە  كاتـــەی 
ــاری  ــدڕاڵ دیـ ــی فیـ ــەی عێراقـ ــای بودجـ ــە یاسـ لـ
كـــرا و بودجـــە بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان هـــات، 
ــەوە دەتوانرێـــت ئـــەو كاتـــەش لقـــی ئـــەو بانكانـــە  ئـ
لـــە شـــارەكانی هەرێمـــی كوردســـتان بكرێنـــەوە و 
هاوواڵتیانـــی هەرێمیـــش لێـــی ســـوودمەند بـــن.  
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دەرفەتێكی باش بۆ چارەسەركردنی 
كێشەكانی هەرێم و بەغدا هاتووەتە 

ئاراوە

پڕۆفیسۆر محەمەد شەعبان
شارەزا لە بواری ئابووری بۆ گواڵن: 
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* وەكــو شــارەزا و پســپۆڕ لــە بــواری ئابــووری و 
دارایــی عێــراق و كوردســتان، ئایــا دۆخــی دارایــی و 
ئابووریــی حكومەتەكــەی محەمــەد شــیاع ســوودانی 

چــۆن هەڵدەســەنگێنیت؟
شــیاع  محەمــەد  حكومەتەكــەی  پێیــەی  بــەو   -
ــە  ــوان الیەن ــیی نێ ــی سیاس ــوودانی دوای ڕێككەوتن س
ــورد و  ــی ك ــی ڕێككەوتن ــات، بەتایبەت ــییەكان ه سیاس
ســوننە لەگــەڵ هاوپەیمانیــی بەڕێوەبردنــی دەوڵەتــدا، 
ئــەم وەرەقەیــەش بووەتــە هەوێنــی كارنامــەی حكومەتــی 
نوێــی عێــراق بــە هــەردوو تــەوەری )جێبەجێكــردن و 
دوای  نــوێ  حكومەتــی  بەمــەش  یاسادانان(ـــەوە، 
لێكتێگەیشــتنێكی سیاســیی نێــوان الیەنــە سیاســییە 
ســەرەكییەكانی هەرســێ پێكهاتــەی شــیعە و ســوننە 
و كــورد لەدایــك بــووە. ســەردانەكەی ئــەم دواییــەی 
شــاندی  دواتــر  و  كوردســتان  هەرێمــی  ســەرۆكی 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان و بوونــی تــا ڕاددەیــەك 
ــك دروســت  ــە ئومێدێ لێكتێگەیشــتن، هەمــووی كۆمەڵ
دۆســێ  و  ئاڵــۆز  كێشــە  چارەســەری  تــا  دەكات، 
ئابــووری  ڕێكخســتنەوەی  و  گەندەڵــی  قورســەكانی 
ــم  ــوان هەرێ و چاكســازی و چارەســەری كێشــەكانی نێ
و بەغــدا هەنــگاوی كرداریــی گــەورەی بــۆ بنرێــت، 
بگــرە باشــترین هــەل لــە بەردەســتی الیەنــە سیاســییە 
ناكۆكەكانــدا بەردەســت بــووە بــۆ چارەســەری كێشــە 
قــووڵ و ئاڵۆزەكانــی چەنــد ســاڵی ڕابــردوو. بەواتایەكی 
بوونــی  نــەوت و  بــە هــۆی بەرزیــی بەهــای  دیكــە 
پارەیەكــی زۆر و ئیــرادەی كەمكردنــەوەی كێشــەكان 
ــی شــیعە  ــورد و هاوپەیمان ــی سیاســیی ك و ڕێككەوتن

دەرفەتێكــی بــاش هاتووەتــە پێشــەوە بــۆ ئــەوەی بتوانــن 
كێشــەكان چارەســەر بكــەن

* مەبەســتت هەلێكــی باشــە بــۆ ئێمــەی كوردیــش، 
تــا كۆتایــی بــەو هەمــوو كێشــە ئاڵــۆز و قوواڵنــەی 

ــن؟ ــم بهێنی ــد و هەرێ ــوان ناوەن نێ
- لــە دوای ڕووخانــی ڕژێمــی بەعــس، ناكۆكییــە 
قووڵەكانــی نێــوان هەرێــم و بەغــدا بــە ناكۆكیــی ئاڵــۆز 
ڕاســتە  دادەنرێــت،  گــەورە  سیاســیی  بەســتەڵەكی  و 
ئێمــە دەڵێیــن و ئــەوان دەڵێــن بەپێــی دەســتوور كێشــەكان 
چارەســەر دەكەیــن، بــەاڵم هەمــوو وردەكارییــەك لــە نــاو 
دەســتووردا نەنووســراوە تــا وەكــو بــۆ هەمــوو شــتێك 
عێــراق،  هەمیشــەیی  دەســتووری  بــۆ  بگەڕێینــەوە 
هەڵدەگرێــت،  زۆر  مشــتومڕی  و  قســە  دەســتوور 
زۆر  و  گاز  و  نــەوت  دۆســێی  لەســەر  بەتایبەتــی 
مەســەلەی دیكــەی ســەروەری و حاكیمــە و بودجــە و 
جێبەجێكردنــی مــاددەی 140، ڕاســتە كــورد ڕۆڵــی لــە 
نووســینەوەی دەســتووری هەمیشــەیی عێراقــدا هەبــووە 
و، بگــرە ڕۆڵێكــی كاریگەریشــی لــە ئەنجومەنــی حوكــم 
ــەاڵم  ــووە، ب ــی دوای ســەدام هەب ــی عێراق و دامەزراندن
بەردەوام كێشــەی ئێمە لەگەڵ بەغدا كێشــەی سیاســی 
ــاددە و بڕگــە دەســتوورییەكان  ــی م و جێبەجــێ نەكردن
ــەزی و زۆر  ــڵ و حوكمڕانییەكــی مەرك ــی عەق و بوون
جاریــش ڕێكنەكەوتنــی خۆمــان بــووە، ڕاســتە عێــراق لــە 
ڕووی داراییــەوە بــە كۆمەڵێــك هــۆكار دۆخــی دارایــی 
ڕووی لــە باشــی كــردووە، بــەاڵم كێشــە ســەرەكییەكەی 
عێــراق تەنیــا دۆخــی دارایــی نەبــووە، بەڵكــو نەبوونــی 
عەقڵییەتــی حوكمڕانــی و هاوبەشــییە الی نوخبــەی 

هەرچەنـــدە ئامادەكـــردن و پەســـەندكردنی بودجـــەی گشـــتیی ســـاڵی 2023ی عێـــراق، بـــۆ ســـەرەتای ســـاڵی 
داهاتـــوو دوا دەخرێـــت، ئەمـــەش یەكەمیـــن خاڵـــە كـــە لـــە كابینەكـــەی محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی كـــە لـــە ئەمســـاڵدا 
بـــۆی جێبەجـــێ نەكرێـــت، بـــەاڵم بوونـــی بودجەیەكـــی نزیـــك لـــە 120-130 ملیـــار دۆالر و بەرزیـــی نرخـــی نـــەوت 
ـــی  ـــی فرۆشـــتنی نەوت ـــار دۆالر داهات ـــە 9 ملی ـــر ل ـــراق زیات ـــا مانگێكـــدا عێ ـــاوەی تەنی ـــە م ـــە ل ـــەك، ك ـــە ڕاددەی ب
ـــم  ـــوان هـــەر دوو حكومەتـــی هەرێ ـــووە، كارنامەیەكیـــش كـــە چارەســـەری كێشـــە هەڵپەســـێردراوەكانی نێ دەســـت كەوت
ــە  ــەی الیەنـ ــی وەرەقـ ــە ڕێككەوتنـ ــی لـ ــییەكان، بەتایبەتـ ــە سیاسـ ــتیی الیەنـ ــت و، پاڵپشـ ــۆ دەگرێـ ــراق لەخـ و عێـ
سیاســـییەكان و پێشـــوازیكردنی شـــاندی هەرێـــم لـــە بەغـــدا و، بوونـــی ژینگەیەكـــی ئەرێنـــی بـــۆ گفتوگـــۆكان، 
ـــەی محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی  ـــۆ حكومەتەك ـــزن ب ـــی بەهێ ـــی پۆزەتیـــڤ و خاڵ ـــن الیەن ـــە هەمـــووی چەندی ئەمان

ـــم و بەغـــدا. ـــەركردنی كێشـــەكانی هەرێ و چارەس
 بـــۆ قســـەكردن لەســـەر ئـــەم پرســـە و چەنـــد تەوەرێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار بـــە هەرێمـــی كوردســـتان و 
دانوســـتانی شـــاندی هەرێـــم لەگـــەڵ حكومەتـــی نوێـــی عێراقـــدا، چەنـــد پرســـیارێكمان ئاراســـتەی پڕۆفیســـۆر 
محەمـــەد شـــەعبان شـــارەزا لـــە بـــواری دارایـــی و ئابـــووری كـــرد و بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی گواڵنـــی 

دایـــەوە.

ڕاستە ئێمە دەڵێین و ئەوان 
دەڵێن بەپێی دەستوور كێشەكان 
چارەسەر دەكەین، بەاڵم هەموو 
وردەكارییەك لە ناو دەستووردا 
نەنووسراوە تا وەكو بۆ هەموو 

شتێك بگەڕێینەوە بۆ دەستووری 
هەمیشەیی عێراق
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دەسەاڵتدارانی عەرەبی سوننە و عەرەبی شیعە بەرانبەر 
هاوبەشــەكەیان كــە كــوردە لــە عێراقــدا، خــۆ چاكبوونــی 
دۆخــی دارایــی عێــراق و دەربازبوونــی لــە قەیرانــی 
عێراقییــەكان  ئازایەتیــی  و  عەقڵییــەت  بــۆ  دارایــی 
ناگەڕێتــەوە، هێنــدەی بــۆ كۆمەڵێــك هــۆكاری دەرەكــی 
وەكــو بەرزبوونــەوەی بەهــای نــەوت و خەرجنەكردنــی 
پــارە بــە هــۆی حكومەتــی كاربەڕێكــەری كازمــی لــە 
كابینــەی پێشــوودا دەگەڕێتــەوە. ئەمانــە وای كــردووە، 
بەهــای دراوی قــورس لــە بانكــی ناوەندیــی عێــراق 
ــەاڵم  ــەوە، ب ــەرز ببێت ــار دۆالر ب ــۆ نزیكــەی 100 ملی ب
ئەگــەر حكومەتەكــەی ســوودانی ئیســتغاللی باشــی 
دۆخــە داراییەكــە بــكات و لــە بودجــە پشــكی كــورد 
بــۆ لــە 14% بــەرز بكاتــەوە، ئــەم باشــییەی دۆخــی 
دارایــی لەدەســت دەدات، بۆیــە پێشــبینیەكان هێشــتا 
زەحمەتــە بــە تەواوەتــی بخرێنــە ڕوو لەســەر پشــكی 
هەرێمــی كوردســتان و دۆســێی نــەوت و گازی هەرێــم 
تاوەكــو پشــتییان پــێ ببەســترێت، بەتایبەتــی ئــەوەی 
پەیوەنــدی بــە نەهێشــتنی گەندەڵــی و چارەســەركردنی 
مەســەلەیەكی وا هەســتیار و گرفتی چارەســەرنەكراوی 

ــت. ــم و بەغــداوە هەبێ ــوان هەرێ نێ
* رەنگــە باســكردنی دۆخــی دارایــی عێــراق دوا 
ــی و ئابووریــی  ــۆ هەڵســەنگاندنی دۆخــی دارای جــار ب
ئــەو واڵتــە بێــت، كــە كاریگەریــی لەســەر هەرێمــی 
پێشــبینیی  بزانیــن  دەكرێــت  دەبێــت،  كوردســتانیش 
چــی لــە گفتوگــۆ و دانوســتانەكانی نێــوان هــەردوو 
ــەكان  ــی و ئابووریی ــە دارای ــی لەســەر بابەت ال، بەتایبەت

دەكرێــت؟
- لــە ڕاســتیدا گفتوگــۆی نێــوان شــاندی هەرێمــی 
نییــە،  ئاســان  كارێكــی  هــەروا  عێــراق  و  كوردســتان 
ــەرە،  ــتی لەس ــراق خواس ــار عێ ــەوەی دواج ــی ئ بەتایبەت
بودجەكــەی،  ســەر  بــۆ  بارگرانــی  هــۆی  دەبێتــە 
الیەنــە  و  عێــراق  حكومەتــی  بارودۆخــەدا  لــەم  كــە 
پەیوەندیدارەكانــی دارایــی لــە مەركــەز ئەوەیــان پــێ 
و  چاكســازی  ویســتی  كاتێكــدا  لــە  نییــە،  خــۆش 
چارەســەركردنی كێشــە خزمەتگوزارییەكانــی شــارەكانی 
ناوەڕاســت و خــوارووی عێراقیــان لــە بەردەمدایــە، ئەوەتا 
كەمكردنــەوەی  و  گەنجــەكان  دامەزراندنــی  بەڵێنــی 
هــەژاری و بێكارییــان داوە، ئەوانــەی لەســەر شــەقام 
كپكردنــی  دەهێنــن،  پێــك  ناڕەزایەتییــەكان  دەنگــی 
هەمــوو ئــەم دەنگــە ناڕەزایەتییانــە بــە خەرجكردنــی 
ملیارەهــا دۆالر دەبێــت، خــۆ ئەگــەر ئاســتەنگ لــە 
بــەردەم فرۆشــتنی نــەوت و گازی هەرێمــی كوردســتان 
دابنێــن، ئــەوا دەبێــت پشــكی هەرێــم لــە بودجــە بــۆ 

ســەرووی 14% بــەرز بكەنــەوە و هەمــوو ئــەو قەرزانــەش 
بدەنــەوە كــە هەرێــم لــە ســەریەتی بیداتــە كۆمپانیــا 
و  زۆر  پارەیەكــی  بــڕە  ئەمانــە  بیانییــەكان،  نەوتییــە 
بارودۆخێكــدا  لــە  پێویســتە  گــەورەی  بودجەیەكــی 
و چارەســەری  بــۆ خزمەتگــوزاری  كــەوا حكومــەت 
كێشــەكانی بێــكاری و هــەژاری ئەركێكــی گــەورەی 

لەســەر شــانە.
* باســی كێشــە هەڵپەســێردراوەكانی نێــوان هەرێــم و 
عێراقــت كــرد. ڕەنــگ بێــت لــە دوای كێشــەی خــاك و 
جێبەجێكردنــی مــاددەی 140ی دەســتووری كێشــەی 
كێشــە  ئاڵۆزتریــن  گاز  و  نــەوت  چارەســەرنەكراوی 
بێــت، هەروەكــو ئامــاژەت پــێ دا، ئایــا حكومەتەكــەی 
محەمــەد شــیاع ســوودانی تاچەنــد نییەتــی هەیــە ئــەم 
كێشــەیە بــە ئاراســتەیەك چارەســەر بــكات، وەك ئــەوەی 
لــە كارنامەكەیــدا هاتــووە ڕەچــاوی بەرژەوەندیــی عێــراق 

ــكات؟ و كوردســتانیش ب
- لــە كارنامــەی حكومەتــی نوێــی عێراقــدا ئامــاژە 
بــەو لێژنەیــە كــراوە كــە پێویســتە لــە نێــوان هــەردوو 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان و حكومەتــی عێراقــدا 
ــەوە  ــەوە و پێداچوون ــە یەكالكردن پێــك بهێنرێــت، جگــە ل
بــۆ  كار  گاز،  و  نــەوت  ڕابــردووی  داهاتەكانــی  بــە 
نــەوت و گازی  داڕشــتنەوەی ڕەشنووســی )یاســای 
فیدڕاڵی(یــش دەكرێــت، بەتایبەتــی لــەم یاســایە ئامــاژە 
بــەوە كــراوە، لــە مــاوەی شــەش مانگــدا ئامــادە بكرێــت، 
ئــەوەی بــۆ ئێمــەی كــورد جێــگای دڵخۆشــییە ئەوەیــە 
كــە لــە كارنامەكــەی ســوودانی بــاس لــە ڕاگرتنــی 
ــە  ــراوە ك ــی ك ــەی دادگای فیدڕاڵ ــەو بڕیاران گشــت ئ
دژ بــە یاســای نــەوت و گازی هەرێمــی كوردســتان 
هەرێمــی  لــە  كــە  دراون،  نەوتییــەكان  كۆمپانیــا  و 
خراپــی  كاریگەریــی  تاوەكــو  دەكــەن  كار  كوردســتان 

لەســەر ئابــووری نیشــتمانی نــەكات.
ناوەڕۆكــی ناكۆكییەكانــی نێــوان ئێمــە و ناوەنــد جگــە 
ــە  ــا ل ــەوت و گازە و، تەنی ــە پرســی خــاك، یاســای ن ل
ڕێگــەی داڕشــتن و پەســەندكردنی یاســای نــەوت و 
ــەو  ــك ئ ــە مەرجێ ــت، ب ــی چارەســەر دەبێ گازی فیدڕاڵ
پەرلەمانــی  لــە  تێپەڕبوونــی  و  داڕشــتن  بــە  یاســایە 
عێــراق بــە ڕێگەیــەك بێــت، دەســتكاری نەكرێــت و، 
بەپێــی خواســت و ویســتی هــەردوو حكومــەت بێــت. 
گرێكوێــڕەی  فیدڕاڵــی  گازی  و  نــەوت  یاســای 
عێــراق  حكومەتــی  دوو  هــەر  نێــوان  ناكۆكییەكانــی 
كرانــەوەی  بــە  كوردســتانە،  هەرێمــی  حكومەتــی  و 
ئــەم گرێكوێرەیــە، دەرگا لــە بــەردەم چارەســەركردنی 
140ی  مــاددەی  وەكــو  دیكــەی  ناكۆكییەكانــی 

بەردەوام كێشەی ئێمە لەگەڵ 
بەغدا كێشەی سیاسی و 
جێبەجێ نەكردنی ماددە و بڕگە 
دەستوورییەكان و بوونی عەقڵ 
و حوكمڕانییەكی مەركەزی و زۆر 
جاریش ڕێكنەكەوتنی خۆمان 
بووە

گفتوگۆی نێوان شاندی هەرێمی 
كوردستان و عێراق هەروا 
كارێكی ئاسان نییە، بەتایبەتی 
ئەوەی دواجار عێراق خواستی 
لەسەرە، دەبێتە هۆی بارگرانی 
بۆ سەر بودجەكەی، كە لەم 
بارودۆخەدا حكومەتی عێراق 
و الییەنە پەیوەندیدارەكانی 
دارایی لە مەركەز ئەوەیان پێ 
خۆش نییە

ئەگەر ئاستەنگ لە بەردەم 
فرۆشتنی نەوت و گازی هەرێمی 
كوردستان دابنێن، ئەوا دەبێت 
پشكی هەرێم لە بودجە بۆ 
سەرووی 14% بەرز بكەنەوە و 
هەموو ئەو قەرزانەش بدەنەوە 
كە هەرێم لە سەریەتی بیداتە 
كۆمپانیا نەوتییە بیانییەكان

ئەوەی بۆ ئێمەی كورد جێگای 
دڵخۆشییە ئەوەیە كە لە 
كارنامەكەی سوودانی باس لە 
ڕاگرتنی گشت ئەو بڕیارانەی 
دادگای فیدڕاڵی كراوە كە 
دژ بە یاسای نەوت و گازی 
هەرێمی كوردستان و كۆمپانیا 
نەوتییەكان دراون
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ناوەڕۆكی ناكۆكییەكانی نێوان 
ئێمە و ناوەند جگە لە پرسی 

خاك، یاسای نەوت و گازە 
و، تەنیا لە ڕێگەی داڕشتن و 
پەسەندكردنی یاسای نەوت و 
گازی فیدڕاڵی چارەسەر دەبێت

گوناحی فەرمانبەران و كەسە 
دڵسۆزەكان چییە كە حزبەكانی 

كوردستان خۆیان سەرقاڵی پشك 
پشكێنی و دەستكەوتی ماددی 
كردووە، كاتی ئەوە هاتووە 

ئەرك و ماف پێكەوە جێبەجێ 
بكرێت

ئێستا كاتی ئەوەیە حكومەت 
دوور لە حزبەكان ڕاستەوخۆ 

لەگەڵ میللەت و فەرمانبەرانی 
خۆیدا قسە بكات، تەنانەت 

شێوازێك بدۆزێتەوە بۆ 
گەڕانەوەی پاشەكەوتی مووچە و 

باشكردنی دۆخی خانەنشینان

بودجەی گشتیی عێراق لەسەر 
بنەمایەكی مەركەزی داڕێژراوە 
و بە ناوی بودجەی سیادی و 

حاكیمەوە بە مەركەزی كراوە، 
تا ئێستاشی لەگەڵدا بێت كورد 

ئاگاداری سیاسەت و پالن و 
بەرنامەی بانكی ناوەندی نییە

دەســتووری و قــەرزی كۆمپانیــاكان و پشــكی هەرێــم 
ــی  ــی و یاســای خزمەت ــە بودجــەی گشــتیی فیدڕاڵ ل
مەدەنــی و خانەنشــینیی گشــتی و زۆر بــواری دیكــە 
ئابووریناســان گەشــبین  ئێمــەی  دەبێــت. چەنــد  وااڵ 
بیــن، لــە بــەر دەمــی سیاســییەكاندا ڕەشــبینی هــەر 
ــەزی  ــراق عەقڵییەتێكــی مەرك ــەی عێ ــەو پێی ــە، ب هەی
حوكمــی دەكات و تــا ئەمڕۆشــی لەگەڵــدا بێــت بــڕوای 
بــە فیدڕاڵــی و هاوبەشــی و چەمكەكانــی دیكــەی 
دەســتووری و ئــەو یاســاو ڕێكەوتنانــە نییــە كــە لەســەر 
كــورد  و،  دامــەزرا  لەســەر  عێراقــی  بنەمایــە  ئــەو 
ــەت  ــرد، تەنان ــی ك ــی نوێ ــی عێراق بەشــداریی پێكهێنان
ئــەم مەركــەزی و عەقڵییەتــە ڕەنگــی داوەتــەوە لەســەر 
بارودۆخــە دارایــی و ئابوورییەكانیــش، ئەوەتــا بودجــەی 
مەركــەزی  بنەمایەكــی  لەســەر  عێــراق  گشــتیی 
ــاوی بودجــەی ســیادی و حاكیمــەوە  ــە ن ــژراوە و ب داڕێ
بــە مەركــەزی كــراوە، تــا ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت كــورد 
بانكــی  بەرنامــەی  و  پــالن  و  سیاســەت  ئــاگاداری 
ــرا و  ــی داخ ــەت و عەقڵییەت ــە، مەركەزیی ــدی نیی ناوەن
ــەدا  ــەم دەوڵەت ــی ئ ــە ســەر سیاســەت و بنەماكان ــە ب زاڵ
ــم  ــە پێویســتە هەرێ ــە، بۆی ــی نیی ــە فیدڕاڵ ــان ب و بڕوای
بــدات فكــر و عەقڵییەتــی فیدڕاڵــی  ناوەنــد  هانــی 
دەوڵەمەنــد بــكات، بــۆ ئــەم مەبەســتە پێویســتە ئــەم 

ڕێگایانــە بگرێتەبــەر :
بــۆ  پێویســت  ڕێنمایــی  و  یاســا  دەركردنــی   -1
چەســپاندنی فیدڕاڵییــەت و مۆركــی فیدڕاڵــی بــە ســەر 
ــدا ڕەنــگ بداتــەوە. تەشــریعات و یاســا و دامەزراوەكان
2- یاســای دادگای فیدڕاڵــی و دامەزراندنــی ئــەم 
دادگایــە بــە شــێوەیەك بێــت، ڕەچــاوی تایبەتمەندێتیــی 

هەرێمــی كوردســتانی تێــدا بێــت.
3- یاســای نــەوت و گازی فیدڕاڵــی بــە ویســت 
و خواســتی هــەردوو حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 
و حكومەتــی عێــراق بێــت و، زامنــی تێپەڕبوونیشــی 

بدرێــت لــە پەرلەمانــی عێــراق بــە بــێ دەســتكاری.
4- ئەنجومەنــی فیدڕاڵــی دابمەزرێــت، كــە بە یەكێك 
ــەكان  ــە فیدڕاڵیی ــی دەوڵەت ــیما دیارەكان ــا و س ــە بنەم ل

دادەنرێــت.
لــە  دەبێــت  فیدڕاڵــی  ناوەندیــی  بانكــی   -5
ــان  ــی كاریگەری ــورد بوون ــی ك ــەدا نوێنەران ئەنجومەنەك
بــە كۆمەڵێــك  لقــی ســەرەكیی  بانكــە  ئــەو  هەبێــت، 
دەســەاڵتەوە لــە هەرێمــی كوردســتاندا هەبێــت، هــەر 
وەكــو چــۆن لــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا بــەم 

هەیــە.  ناوەنــدی  بانكــی  شــێوەیە 
و  نیشــتمانی  و  قــورس  دیكــەی  ئەركێكــی   -6

نەتەوەیــی دەكەوێتــە ســەر نوێنەرانــی كــورد لــە بەغــدا، 
مــن نازانــم نوێنەرانــی كوردســتان تەنانــەت بــە ســەرۆك 
كۆمــار و جێگــری ســەرۆك پەرلەمــان و وەزیــرەكان و 
پۆســتەكانی دیكــەی دامــەزراوەكان و پەرلەمانتارانــەوە 
ســەرقاڵی چیــن؟ ئایــا تەنیــا لێــدوان و دژایەتــی و 
ملمالنێــی حزبایەتییــان بردووەتــە بەغــدا و لــە دژی 
نوێنەرانــی  مــادام  هەمــووان  دەكــەن؟  قســە  یەكتــر 
بنەڕەتییــان  و  ســەرەكی  ئەركــی  واتــا  كــوردن، 
بەرگریكردنــە لــە مافــە دەســتووری و یاســاییەكان و 
شایســتە داراییەكانــی خەڵكــی كوردســتان، ڕۆژ لــە 
دوای ڕۆژ الوازیــی نوێنەرانــی كــورد لــە بەغــدا بــە 

دەردەكەوێــت. ڕوونــی 
* دواپرســیارمان ســەبارەت بــە حكومەتــی هەرێمــی 
كوردســتانە كــە الیەنێكــی ســەرەكییە لــە دانوســتانەكان 
و یەكالكردنــەوەی كێشــەكانی نێــوان هەرێــم و ناوەنــد، 
و  دارایــی  ڕووی  لــە  ئایــا  ئەوەیــە  لێــرەدا  پرســیار 
بەهێزیــی  و  چاكســازی  چەنــد  تــا  ئابوورییــەوە 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان ڕۆڵــی لــە ئاراســتەی 

دانوســتانەكان هەیــە؟ و  گفتوگــۆ 
- ئێســتا لــە هەمــوو كات زیاتــر بارودۆخــی دارایــی 
و ئابووریــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بەهێــزە، 
هەرچەنــدە حزبــەكان لەســەر حیســاب و خەزێنــەی 
بــەاڵم  دەكەنــەوە،  یــەكال  ملمالنێكانیــان  حكومــەت 
لەگــەڵ ئەوەشــدا حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 
بــكات،  بــەڕێ  ســەختەكان  ڕۆژە  توانیویەتــی 
ئێســتا كاتــی ئەوەیــە حكومــەت دوور لــە حزبــەكان 
ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ میللــەت و فەرمانبەرانــی خۆیــدا 
قســە بــكات و، ئــەو كار و چاالكییانــە بــكات كــە 
تەنانــەت  لەســەرە،  خەڵكــی  خواســتی  و  ویســت 
شــێوازێك بدۆزێتــەوە بــۆ گەڕانــەوەی پاشــەكەوتی 
خانەنشــینان،  دۆخــی  باشــكردنی  و  مووچــە 
ــە  ــە دڵســۆزەكان چیی ــەران و كەس ــی فەرمانب گوناح
كــە حزبەكانــی كوردســتان خۆیــان ســەرقاڵی پشــك 
پشــكێنی و دەســتكەوتی مــاددی كــردووە، كاتــی ئەوە 
هاتــووە ئــەرك و مــاف پێكــەوە جێبەجــێ بكرێــت، لــە 
ڕۆژە ناخۆشــەكان پێكــەوە بوویــن و بەرگریمــان لــە 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان كــرد، حكومەتــی 
هەرێمــی كوردســتانیش حكومەتــی خەڵكــە و زۆر 
لــە هێــزە سیاســییەكان و نەیارانــی كــورد لــە ناوخــۆی 
عێــراق و واڵتانــی دراوســێمان چاویــان بــەم حكومەتــە 
لەســەر  گــەورەی  زیانــی  ئەمــەش  هەڵنایــەت، 
و  بەهێزبوونــی حكومــەت  و  خەزێنــەی حكومــەت 
ــە. ــەكان هەی ئاســتی پێشكەشــكردنی خزمەتگوزاریی
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پوتین خۆی تووشی گۆشەگیری 
كردووە و زەحمەتە ددان بە 

شكستی خۆیدا بنێت

پڕۆفیسۆر جەیمس لێبۆڤیج بۆ گواڵن: 
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ــە شــەڕی ئێســتای ڕووســیا و ئۆكرانیــا  * چــۆن ل
مانگــە  چەندیــن  بــۆ  كــە  تایبەتــی  بــە  دەڕوانیــت، 
ــان  ــن زی ــەردووال تووشــی چەندی ــژەی كێشــاوە و ه درێ
و خەســارەتی گــەورە بوونەتــەوە، بــە تایبەتــی ڕووســیا 
ــە ڕووی  ــەم ل ــاش ه ــە ڕووی ســەربازییەوە و ئۆكرانی ل

ســەربازی و هــەم لــە ڕووی ژێرخانــەوە؟
-  لــە ڕاســتیدا ئەمــە بارودۆخێكــی زۆر نالەبــار 
و  كاولــكاری  مایــەی  كــە  ئاشــكرایە  دژوارە.  و 
وێرانكارییەكــی زۆر بــووە، بــە تایبەتــی لەســەر واڵتــی 
ناوخــۆی  لــە  كاریگەرییەكــەی  بگــرە  و  ئۆكرانیــا 
تایبەتــی  بــە  دەكرێــت،  پــێ  هەســتی  ڕووسیاشــدا 
دەركەوتــن  ســزاكان  دەرئەنجامــی  و  كاریگــەری  كــە 
ئابوورییــەوە،  لــە ڕووی  ئــاراوە، ئەمــە  و هاتوونەتــە 
ــە  ــن ب ــر پوتی ــەوەی ســەرۆكی ڕووســیا ڤالدمی ــر ئ دوات
ــاوزەدی كــرد و  ئۆپەراســیۆنێكی ســەربازیی تایبــەت ن
بانگەشــەی بــۆ كــرد، بــەم شــێوەیە لەالیــەن خەڵكــی 

دوای  ئەوەیــە  ناڕواندرێــت، مەبەســتم  لێــی  ڕووســیا 
ئــەوەی ژمارەیەكــی زیاتــری خەڵكــی بانــگ كــرد بــۆ 
نێو ســوپا و دوای ئەوەی خەســارەت و زیانێكی زۆری 
ــە شــێوەیەكی دیكــە  ــەوا خەڵكــی ب ــرد، ئ ســەربازیی ك
ســەیری دۆخەكــە دەكــەن، هەرچەنــدە دڵنیانیــن لــەوەی 
ئایــا ئەمــە چ كاریگەرییەكــی لەســەر دۆخــی ناوخۆیی 
ڕووســیا دەبێــت لــە مــەودای كــورت و مامناوەنــددا.
هەمــوو  ئــەو  ســەرباری  ڕووســیا  بۆچــی   *
ــووە، هێشــتا  ــە قورســانەی لێــی كەوت خەســارەت و زیان
پێداگــرە لەســەر بەردەوامیــدان و درێــژەدان بــە شــەڕەكە 
و، بۆچــی هــەوڵ نــادات ڕێگەچارەیــەك بدۆزێتــەوە بــۆ 

ئــەوەی دۆخەكــە و زیانەكانــی لــەوە زیاتــر نەبــن؟
پرســیارە  ئــەم  وەاڵمدانــەوەی  بــۆ  ڕاســتیدا  لــە   -
دەبێــت ئێمــە ئــەوە لەبەرچــاو بگریــن كــە ڕووســیا و 
ڕوانگــەی  لــە  پوتیــن،  ڤالدمیــر  ســەرۆك  خــودی 
ــە واتایەكــی دیكــە  ــەم پرســە دەڕوانێــت، ب ئەمنییــەوە ل

ئەو كەسانەی لە نزیكەوە لەگەڵ 
سەرۆك پوتین كار دەكەن، 

بوێریی ئەوەیان نییە هەواڵە 
ناخۆش و ڕاستییەكانی پێ بڵێن 
و تەنیا وتە و بڕیارەكانی ئەو 

پەسەند دەكەن

و  نەتەوەیـــی  ئاسایشـــی  و  نێودەوڵەتییـــەكان  پەیوەندییـــە  پڕۆفیســـۆری  لێبۆڤیـــج  هێنـــری  جەیمـــس 
ـــد  ـــد و پســـپۆڕی چەن ـــە زانكـــۆی جـــۆرج واشـــنتۆن، تایبەتمەن ـــە بەشـــی زانســـتی سیاســـی ل نێودەوڵەتییـــە ل
بوارێكـــی گرنگـــی وەك تیـــۆری سیاســـەتی نێودەوڵەتـــی، داڕشـــتنی سیاســـەتی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی و 
ـــرد،  ـــوێ ك ـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوت ـــدا چەن ـــەی دیمانەیەك ـــە میان ـــە. گـــواڵن ل ناكۆكییـــە نێودەوڵەتییەكان
ـــەو شـــەڕە و  ـــا و دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەكانی ئ ـــیا و ئۆكرانی ـــە شـــەڕی ڕووس ـــوون ب ـــر پەیوەســـت ب ـــە پت ك

چەنـــد پـــرس و بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندیـــدار.
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سزاكانی سەر ڕووسیا 
كاریگەرییان هەبووە لەسەر 
بەدەستهێنانی تەكنەلۆژیای 
پێشكەوتوو، بە تایبەتی بۆ 
دروستكردنی چەك و پیشەسازیی 
سەربازی

ڕەنگە نەتوانین بڵێین سەپاندنی 
ئەم سزایانە و گرتنەبەری ئەم 
ڕێكارە ئابووری و داراییانە دژی 
ڕووسیا لەسەر ئاراستە و ئاقاری 
شەڕەكە كاریگەریی یەكالكەرەوەی 
دەبێت

ئەوەی لە ئێستادا ڕوو دەدات 
هاوشێوەی ڕكابەری و ملمالنێی 
هێزە مەزنە جیهانییەكانە، كە 
لە سەدەی ڕابردوودا لە ئارادا 
بوو، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
هێشتا چەندین هێزی مەزنی 
دیكە هەن لە جیهاندا كە ئەم 
جۆرە سیاسەتە پیادە ناكەن

نەك واڵتانی ڕۆژئاوا نەبوونەتە 
هەڕەشە لەسەر ئاسایشی 
ڕووسیا، بەڵكو لە ئێستادا 
خودی ڕووسیا خۆی بووەتە 
سەرچاوەی هەڕەشە لەسەر 
ئاسایشی ئەوروپا

ئــەو هــەر لــە ســەرەتاوە بەرگــی بەرژەوەندیــی ئەمنیــی 
كــرد بــە بــەر پرســەكەدا و، بانگەشــەی ئــەوەی دەكــرد 
ئەمنییەكانــی  بەرژەوەندییــە  دەیەوێــت  ناتــۆ  كــە 
ڕووســیا بخاتــە مەترســییەوە لــە ڕێــی بەرفراوانكــردن و 
دەستڕۆیشــتوویی خــۆی بــۆ ســەر ســنووری ڕووســیا، 
ئــەوەی دووپــات  لــە هەمــان كاتــدا ســەرۆك پوتیــن 
كردووەتــەوە كــە كەســانێك هەبــوون بەرپــرس بــوون لــە 
شكســتهێنانی یەكێتیــی ســۆڤییەت، لەالیەكــی دیكــەوە 
ســەرۆك  لەگــەڵ  كار  نزیكــەوە  لــە  كەســانەی  ئــەو 
پوتیــن دەكــەن، بوێریــی ئەوەیــان نییــە هەواڵــە ناخــۆش 
و ڕاســتییەكانی پــێ بڵێــن و تەنیــا وتــە و بڕیارەكانــی 
ئــەو پەســەند دەكــەن. واتــە ئــەو شــتانەی پــێ دەڵێــن كــە 
ــەو شــتانەی كــە پێویســتە  ــەك ئ ــت ببیســتێت، ن دەیەوێ
بیزانێــت. كەواتــە ئەگــەر لــە ڕوانگــەی كەســایەتیی 
وایــە  پێــم  ئــەوا  ببینــەوە،  ورد  پرســیارە  لــەم  ئــەوەوە 
زەحمەتــە كــە پاشەكشــە بــكات، هەرچەنــدە لــە ئێســتادا 
لــە ڕووی سیاســییەوە خــۆی تووشــی گۆشــەگیریی 
سیاســی كــردووە و زۆر زەحمەتیشــە بــۆی، كــە بــێ 
بــكات.  بــە شكســتی خۆیــدا پاشەكشــە  ددانپێدانــان 
مەبەســتم ئەوەیــە بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ئامانجانەی 
دەرئەنجامێــك  زەحمەتــە  ئــەوا  ڕای گەیاندبــوو،  كــە 
قبــووڵ بــكات، ئەگــەر دەستبەســەرداگرتنی بەشــێكی 

زۆری خاكــی ئۆكرانیــا لــە خــۆ نەگرێــت. 
ئاماژەتــان  وەاڵمەكانتانــدا  میانــەی  لــە  ئێــوە   *
بــەوە كــرد كــە خەریكــە لــە نێوخــۆی ڕووســیادا هەســت 
بــە كاریگەریــی ســزاكان دەكرێــت، یــان لــە ئێســتادا 
كاریگەریــی  ژێــر  كەوتوونەتــە  واڵتــە  ئــەو  خەڵكــی 
بــە  لــەوە دەكرێــت كــە  بــاس  بــەاڵم  ئــەم ســزایانەوە، 
هــۆی بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت و غــازەوە ڕووســیا 
داهاتێكــی زیاتــر بــە دەســت دەهێنێــت و، ئەمــەش وا 
دەكات بڵێیــن ئــەو ســزایانە كاریگەریــی پێچەوانەیــان 
لــێ كەوتووەتــەوە، تێڕوانینــی ئێــوە لــەم بارەیــەوە چییــە؟
و  ڕێــكار  ئــەو  وایــە  پێــم  مــن  ڕاســتیدا  لــە   -
ڕووســیا  ڕاســتە  هەبــووە،  كاریگەرییــان  ســزایانە 
نــەوت  داهاتــی  بــە  پشــت  كــە  ئابوورییــە  واڵتێكــی 
ــووە  ــان هەب ــزایانە كاریگەریی ــەم س ــەاڵم ئ ــتێت، ب دەبەس
پێشــكەوتوو،  تەكنەلۆژیــای  بەدەســتهێنانی  لەســەر 
ــۆ دروســتكردنی چــەك و پیشەســازیی  ــی ب ــە تایبەت ب
پیشەســازیی  گەشــەی  كەمبوونــەوەی  و  ســەربازی 
كاریگــەری  كۆتاییــدا  لــە  ڕووســیاش،  ســەربازیی 
لەســەر گەشــەی ئابووریــی ئــەو وواڵتــە دەبێــت. دواتــر 
سرووشــتی ســزاكانیش بــە چەشــنێكە كــە كاتیــان دەوێــت 
بــۆ ئــەوەی كاریگــەری دروســت بكــەن، هەرچۆنێــك 

ــەم ســزایانە  ــن ســەپاندنی ئ ــن بڵێی ــت ڕەنگــە نەتوانی بێ
داراییانــە  و  ئابــووری  ڕێــكارە  ئــەم  گرتنەبــەری  و 
دژی ڕووســیا لەســەر ئاراســتە و ئاقــاری شــەڕەكە 

دەبێــت. یەكالكــەرەوەی  كاریگەریــی 
* وەك كەســێكی تایبەتمەنــد و پســپۆری بــواری 
پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان، چــۆن وەســفی بارودۆخــی 
دەدات  ڕوو  ئــەوەی  ئایــا  دەكــەن،  جیهــان  ئێســتای 
شــەڕێكی دیكــەی ســاردە، یــان ئەمــە تەنیــا ڕكابــەری 
و  جیهانــە  مەزنەكانــی  هێــزە  نێــوان  سیاســەتی  و 

شــەڕێكی بــە وەكالەتــە؟
- لە ڕاســتیدا وەك كەســێك كە دیراســەتی پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەكانــم كردبێــت و لــە ئێستاشــدا لــە بــواری 
ــم  ــەوا ڕەنگــە بتوان ــە دەڵێمــەوە، ئ ــەم بابەت ــدا ئ ئەكادیمی
هاوشــێوەی  دەدات  ڕوو  ئێســتادا  لــە  ئــەوەی  بڵێــم 
ڕكابــەری و ملمالنێــی هێــزە مەزنــە جیهانییەكانــە، كــە 
ــەاڵم لەگــەڵ  ــوو، ب ــارادا ب ــە ئ ــردوودا ل ــە ســەدەی ڕاب ل
ــەن  ــە ه ــی دیك ــزی مەزن ــن هێ ــتا چەندی ــدا هێش ئەوەش
لــە جیهانــدا كــە ئــەم جــۆرە سیاســەتە پیــادە ناكــەن، 
یــان لــەم جــۆرە سیاســەتەوە نــەگالون، بــەاڵم ئــەوەی 
ســەرنج دەدرێــت ئەوەیــە كــە لــە مــاوەی 20 ســاڵی 
ڕابــردودا ڕووســیا بــە چەشــنێك ڕەفتــار و سیاســەتی 
ــو شــەڕێكی ســارددا بێــت،  ــە نێ ــەوەی ل كــردووە، وەك ئ
هەرچۆنێــك بێــت، نابێــت ئێمــە ڕەفتارێكــی نــاوازە و 
هەواڵوێــردی واڵتێــك بكەینــە بناغــە بــۆ حوكمــدان و 
ــەو هەڵســوكەوتەی ڕووســیا دژ و  ــاردان، چونكــە ئ بڕی
ــی  ــە لەگــەڵ سیاســەت و هەڵوێســتی واڵتان پێچەوانەی
دیكــەدا. لەگــەڵ هەمــوو ئەوانەشــدا كارێكــی باشــە كــە 
ئێمــە لــە ڕابــردوو بڕوانیــن و ئــەوە لەبەرچــاو بگریــن كــە 
ڕووســیاش پێشــتر- بــە تایبەتــی لــە جەنگــی دووەمــی 
جیهانــی- تووشــی هەڕەشــە و مەترســی بــووە لەســەر 
بــوون و بەرژەوەندییــە ئەمنییــەكان و، ئــەوەش هــۆكار 
بــوو كــە یەكێتیــی ســۆڤییەت و واڵتانــی ئەوروپــای 
ڕۆژهــەاڵت بڕیــار بــدەن، سیاســەتی تایبــەت بــە خۆیــان 
بگرنەبــەر، لەبــەر ئــەوەی بەرژەوەندیــی ئەمنیــی ڕەوایــان 
ئێســتا ئەوەیــە  بــۆ  بــەاڵم پوختــەی قســەكە  هەبــوو، 
كــە -هــەروەك پێشــتریش ئامــاژەم پــێ كــرد- ڕووســیا 
ئەمنــی  نیگەرانیــی  وەك  خــۆی  نیگەرانییەكانــی 
و بوونــی هەڕەشــە و مەترســی لەســەر بەرژەوەندییــە 
ــەوەی  ئەمنییەكانــی گوزارشــت لــێ دەكات، كەچــی ئ
لــە ئێســتادا بــەدی دەكرێــت، ئەوەیــە كــە نــەك واڵتانــی 
ڕۆژئاوا نەبوونەتە هەڕەشــە لەســەر ئاسایشــی ڕووســیا، 
بووەتــە  خــۆی  خــودی ڕووســیا  ئێســتادا  لــە  بەڵكــو 

ســەرچاوەی هەڕەشــە لەســەر ئاسایشــی ئەوروپــا.
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* پێــت وانییــە ڕووســیا بگاتــە ئــەو قەناعەتەی كە 
ئەمە شەڕێكە و قابیلی سەركەوتن و بردنەوە نییە و 
ئیــدی دەبێــت بــە چارەســەرێكی دیكــە و گرتنەبــەری 
گفتوگــۆ و سازشــكردن هەوڵــی كۆتاییهێنــان بــەم 
دۆخــەی ئێســتا و یەكالكردنــەوەی ئــەم شــەڕە بــدات؟ 
ئایــا لــە ئێســتادا هەلومەرجەكــە چەنــد لەبــارە بــۆ 

ئــەوەی ئــەم ڕێگاچارەیــە بگیرێتەبــەر؟
- بــە تێڕوانینــی مــن ئێمــە هێشــتا نزیــك نیــن لــە 
هەلومەرجێكــی لــەم چەشــنە كــە تێیــدا ئــەم ئەگــەرە و 
ئــەم دەرئەنجامــە بێتەئــاراوە، بــە چەشــنێك هــەردووال 
لــە ڕێــی گفتوگــۆوە بتوانــن بگەنــە ڕێككەوتــن، بــە 
تایبەتــی ئەگــەر ئێمــە ئــەوە لەبەرچــاو بگریــن كــە 
هەڵوێستی ڕووسیا و ئۆكرانیا بە چەشنێكە كە یەك 
ناگرنەوە، چونكە ڕووســیا نایەوێت و خوازیاری ئەوە 
نییــە پاشەكشــە بــكات و دەســتبەرداری ئــەو خاكانــە 

داگیــری  و  بەســەرداگرتوون  دەســتی  كــە  بێــت 
كــردوون، لــە هەمــان كاتــدا ئۆكرانیــاش پێــی 
ــت  ــە هەڵبگرێ ــەم خاكان ــە ئەگــەر دەســت ل وای
ڕووســیا،  بــۆ  بــكات  لــێ  سازشــیان  و 
ئــەوا دواجــار ڕووســیا دووبــارە بەكاریــان 
دەستبەســەرداگرتنی  بــۆ  دەهێنێتــەوە 
ــە  ــت ك ــی وابێ ــك پێ ــر، كاتێ ــی زیات خاك
هەلومەرجــە ســەربازی و سیاســییەكە 
ــە  ــش ب ــە، ئەوی ــی ئەودای ــە بەرژەوەندی ل
ڕووســیا  مێــژووی  لەبەرچاوگرتنــی 
ئۆكرانیــا  ئــەوە  لەبــەر  بارەیــەوە.  لــەم 

ــە ڕووســیا  ــە ب ــت متمان ــە ناكرێ ــی وای پێ
بكرێــت، كەواتــە دەتوانیــن بڵێیــن ئۆكرانیــا 

ــە  ــی وای ــە و پێ ــیا نیی ــە ڕووس ــی ب ــچ متمانەیەك هی
هــەر گفتوگۆیــەك تەنیــا ئاگربەســت و ڕاوەســتانی 
ئاشــتییەكی  نــەك  دەكەوێتــەوە،  لــێ  شــەڕەكەی 
ئــەوەی  هــۆی  نابێتــە  ئەمــە  واتــە  ڕاســتەقینە، 
ڕووســیا لــە ئاینــدەدا بیــر لــە هێــرش و داگیــركاری و 
ــەم ڕوانگەیەشــەوە  ــەر ل ــەوە. ه ــتدرێژكاری نەكات دەس
ــا  ــی ئۆكرانی ــكا هان ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ویالیەت
و  دیپلۆماســی  ڕێگەچــارەی  ئــەوەی  بــۆ  دەدات 
گفتوگۆكــردن وەك بژارەیــەك بهێڵێتــەوە و لەبەرچــاوی 
بگرێــت، بــەو پێیــە ئەمــە هەمیشــە ڕێگەچارەیەكــی 
بــاش و گونجــاوە بــۆ ئــەوەی بگیرێتەبــەر، بــەاڵم لــە 
هەمــان كاتــدا ئەمریــكا دوودڵــە لــەوەی گوشــارێكی 
بــۆ  ئــەوەی ســازش  بــۆ  بــكات  ئۆكرانیــا  لــە  زۆر 

ڕووســیا بــكات.

ئۆكرانیا هیچ متمانەیەكی بە 
ڕووسیا نییە و پێی وایە هەر 
گفتوگۆیەك تەنیا ئاگربەست 

و ڕاوەستانی شەڕەكەی لێ 
دەكەوێتەوە، نەك ئاشتییەكی 

ڕاستەقین

ئەمریكا هانی ئۆكرانیا دەدات 
بۆ ئەوەی ڕێگەچارەی دیپلۆماسی 

و گفتوگۆكردن وەك بژارەیەك 
بهێڵێتەوە و لەبەرچاوی بگرێت
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بایدن پوتینی تووشی 
سەرسوڕمان كرد

پڕۆفیسۆر هوارد فیدرسپیڵ بۆ گواڵن:
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حوكمڕان و بڕیاربەدەستانی 
ڕووسیا هەمیشە باوەڕیان وابووە 
كە دەبێت دەوڵەتە دراوسێكانی 

دۆستی ڕووسیا بن و، ئەگەر 
دۆست نەبن، ئەوا مایەی هەڕەشە 

و مەترسین

* وەك كەســـێكی تایبەتمەنـــدی بـــواری پەیوەندییـــە 
نێودەوڵەتییـــەكان، چـــۆن لـــە بارودۆخـــی ئێســـتای 
جیهـــان دەڕوانیـــت، بـــە تایبەتـــی لـــە بـــەر ڕۆشـــنایی 
درێژەكێشـــان و بەردەوامبوونـــی شـــەڕی ڕووســـیا و 
ئۆكرانیـــا، كـــە ئاشـــكرایە دەرهاویشـــتە و لێكەوتەكانـــی 
لـــە سەرتاســـەری جیهانـــدا ڕەنگیـــان داوەتـــەوە، بۆچـــی 
ـــەربازییەكانی هێشـــتا  ـــەرباری شكســـتە س ـــیا س ڕووس

ـــەڕە؟ ـــەم ش ـــە ل بەردەوام
- ســـەرەتا دەبێـــت ئـــەوە بڵێیـــن كـــە ڕووســـیا و 
بـــوو  خـــودی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن پێیـــان وا 
مەترســـی  و  هەڕەشـــە  ڕووبـــەڕووی  ڕووســـیا  كـــە 
ــۆوە  ــە ناتـ ــە لـ ــییەك كـ ــە و مەترسـ ــەوە )هەڕەشـ بووەتـ
ڕووســـیا(  تێڕوانینـــی  بـــە  دەگرێـــت  ســـەرچاوە 
هەبێـــت  كاردانـــەوەی  و  پەرچەكـــردار  دەبێـــت  و 
بـــۆ ئـــەم هەڕەشـــەیە، بـــە تێڕوانینـــی مـــن ئەمـــە 
لێكدانـــەوە و دیدێـــك، یـــان خوێندنەوەیەكـــی هەڵـــەی 

هەلومەرجەكەیـــە، بـــەاڵم ئیـــدی ئەمـــە بیركردنـــەوە و 
ــەم بنەمایـــەش  ــەر ئـ ــیایە و لەسـ ــرۆڤەكاریی ڕووسـ شـ
ڕەفتـــاری كـــردووە، واتـــە ڕووســـیا پێـــی وایـــە هەڕەشـــە 
لەســـەر ئاسایشـــی واڵتەكـــەی هەبـــووە، دواتـــر ئەگـــەر 
ئێمـــە ئـــاوڕ لـــە مێـــژوو بدەینـــەوە، ئـــەوا حوكمـــڕان و 
بڕیاربەدەســـتانی ڕووســـیا هەمیشـــە باوەڕیـــان وابـــووە 
كـــە دەبێـــت دەوڵەتـــە دراوســـێكانی دۆســـتی ڕووســـیا 
بـــن و، ئەگـــەر دۆســـت نەبـــن، ئـــەوا مایـــەی هەڕەشـــە 

و مەترســـین.
* هـــەر لێكدانەوەیـــەك بـــۆ ئـــەم شـــەڕە بكرێـــت 
ڕووســـیا  كـــە  ناگۆڕێـــت  ڕاســـتییە  لـــەو  هیـــچ 
نەیتوانـــی وەك پێویســـت پێشـــڕەوی بـــكات و ئامانجـــە 
ڕاگەیاندراوەكانـــی خـــۆی بەدەســـت بهێنێـــت. ئایـــا 
پێـــت وایـــە تـــا چەنـــد كاردانـــەوە و بەرگـــری گەلـــی 
ئۆكرانیـــا و هاوكارییـــە ســـەربازی و داراییەكانـــی 
واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و خـــودی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی 

هـــوارد فیدرســـپیڵ پڕۆفیســـۆری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییەكانـــە لـــە بەشـــی زانســـتی سیاســـی لـــە زانكـــۆی 
ئۆهایـــۆ ســـتەیت لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، وانەبێـــژ و توێـــژەری چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە وەك 
ـــد پرســـێكی  ـــەراوردكاری، گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا چەن پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، سیاســـەتی ب
لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد لـــە پەیوەنـــدی بـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و ئاراســـتە و ئاكامەكانـــی ئـــەم 
ـــە ســـەربازی  ـــد هاوكاریی ـــا چەن ـــەم شـــەڕەدا ت ـــی ئ ـــە ئەگـــەری بەردەوامبوون ـــا ل ـــەوەی ئای شـــەڕە و پرســـی ئ

ـــن. ـــەردەوام دەب ـــۆ واڵتـــی ئۆكرانیـــا ب ـــاوا ب و داراییەكانـــی ڕۆژئ
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ئەمریـــكا مایـــەی سەرســـوڕمان بـــوون بـــۆ ڕووســـیا؟
ــەوە بكرێـــت  ــتیدا ناتوانرێـــت نكۆڵـــی لـ ــە ڕاسـ - لـ
كـــە ڕووســـیا تووشـــی سەرســـوڕمانێكی گـــەورە بـــووە، 
ـــر پوتیـــن  چونكـــە ڕووســـیا و خـــودی ســـەرۆك ڤالدمی
بـــەو شـــێوەیە لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریكایـــان 
دەڕوانـــی كـــە هەڵوێســـتێكی نـــەرم دەگرێتەبـــەر و، لـــە 
ــە  ــار ئەمـ ــە زۆرجـ ــەربازیدایە، كـ ــی الوازی سـ بارێكـ
ــكادا،  ــت ئەمریـ ــە ئاسـ ــە لـ ــەی واڵتانـــی دیكەیـ كێشـ
كـــە هەنـــدێ جـــار ئـــەو تێڕوانینەیـــان بـــۆ دروســـت 
دەبێـــت كـــە ئەمریـــكا وەك پێویســـت جـــددی نییـــە، 
لـــەم ڕووەوە ڕووســـیا پێشـــبینیی ئـــەو بەرهەڵســـتی و 
ـــوو بایـــدن كـــە  بەرگرییـــەی نەكـــرد، تەنانـــەت پێـــی واب
كەســـێكی بـــە تەمـــەن و بەســـااڵچووە، بـــەو شـــێوەیەی 
ئێســـتا پشـــتیوانی و هاوكاریـــی واڵتـــی ئۆكرانیـــا 
بـــكات، واتـــە بایـــدن ڕووســـیا و پوتینـــی تووشـــی 

سەرســـوڕمان كـــرد لـــەم ڕووەوە.
ــەرۆك  ــدارەی سـ ــەدای ئیـ ــە ئـ ــۆن لـ ــە چـ * كەواتـ
ـــە شـــەڕی  ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــت ل ـــدن دەڕوانی ـــف بای جۆزێ
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــاوە، كـــە تـــا ئێســـتا ئەمریـــكا 
خـــۆی بـــەدوور گرتـــووە لـــەوەی بكەوێتـــە شـــەڕێكی 
ــا  ــیادا، ئایـ ــەڵ ڕووسـ ــەڕووە لەگـ ــتەوخۆ و ڕووبـ ڕاسـ
ـــا چ ڕاددەیـــەك ســـتراتیژیەتێكی ســـەركەوتوو  ئەمـــە ت

و ژیرانـــە بـــووە؟
ـــا ئێســـتا ئیـــدارەی  ـــەوەی ت ـــە تێڕوانینـــی مـــن ئ - ب
ســـەرۆك بایـــدن ئەنجامـــی داوە، یـــان پیـــادەی كـــردووە، 
ئـــەو سیاســـەتە بـــووە كـــە گەلـــی ئەمریـــكا ویســـتوویانە 
واڵتەكەیـــان  ئیـــدارەی  بـــوون  ئـــەوە  خوازیـــاری  و 
بیگرێتەبـــەر، واتـــە ئـــەم ئیدارەیـــە ئـــەو ڕاســـتییەی 
واڵتەكـــەی  نایەوێـــت  گەلەكـــەی  كـــە  لەبەرچـــاوە 
لەگـــەڵ  تایبەتـــی  بـــە  ببێـــت،  شـــەڕ  تووشـــی 
ڕووســـیادا، دواتـــر هـــەر خـــودی ئـــەم ئیدارەیـــەش 
نایەوێـــت بكەوێتـــە شـــەڕێكی ڕاســـتەوخۆ و ڕووبـــەڕوو 
ئیدارەیـــەی  ئـــەم  بەڵكـــو  ڕووســـیادا،  لەگـــەڵ 
ســـەرۆكی ئەمریـــكا بـــە چەشـــنی ســـەرۆكەكانی پێـــش 
خۆیـــان خوازیـــاری پشـــتیوانیكردنن لـــەو نەتەوانـــەی 
پوختـــەی  بكـــەن،  شـــەڕەكە  ئامـــادەن  كـــە خۆیـــان 
ـــدن هەڵســـەنگاندن  ـــە ســـەرۆك بای ـــە ك ـــە ئەوەی وەاڵمەك
و لێكدانەوەیەكـــی ڕاســـت و دروســـتی كـــردووە بـــۆ 
خواســـتی گەلـــی ئەمریـــكا لـــە پەیوەنـــدی بـــە شـــەڕی 
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــاوە، خواســـتی گەلـــی ئەمریـــكاش 
ئەوەیـــە كـــە ڕێگـــە بـــە ڕووســـیا نەدرێـــت دەســـت بـــە 
ســـەر واڵتـــی ئۆكرانیـــادا بگرێـــت و داگیـــری بـــكات، 

لـــەم ڕووەوە هاوســـۆزییەكی زۆریـــان بـــۆ خەڵـــك و 
گەلـــی ئۆكرانیـــا هەیـــە، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەوەشـــدا 
ــە  ــان بچێتـ ــوپای واڵتەكەیـ ــەربازانی سـ نایانەوێـــت سـ

ــەن. ــیا بكـ ــەڕی ڕووسـ ــوە شـ ــا و لەوێـ ئۆكرانیـ
ـــەوە  ـــان ب ـــدا ئاماژەم ـــە پرســـیاری یەكەم ـــە ل * ئێم
كـــرد كـــە شـــەڕەكە درێـــژەی كێشـــاوە، لـــەم ڕووەوە 
بـــۆ  چییـــە  ئێـــوە  پێشـــبینیی  بزانیـــن  دەمانەوێـــت 
بەردەوامبوونـــی هاوكارییـــە ســـەربازی و داراییەكانـــی 
ویالیەتـــە  دیاریكـــراوی  بـــە  و  ڕۆژئـــاوا  واڵتانـــی 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــۆ ئۆكرانیـــا، مەبەســـتمان 
ئەوەیـــە ئایـــا ئەگـــەر شـــەڕەكە بـــەردەوام بێـــت، پێـــت 
و  ئاســـت  هەمـــان  بـــە  هاوكارییانـــەش  ئـــەم  وایـــە 

ئەنـــدازەی پێشـــوو بـــەردەوام بـــن؟
- مـــن خۆیشـــم بیـــرم لـــەم پرســـە كردووەتـــەوە و 
ـــەم  ـــد ئ ـــا چەن ـــا ت ـــووە، ئای ـــەو پرســـیارەم ال دروســـت ب ئ
هـــاوكاری و پاڵپشـــتییانە بـــەردەوام دەبـــن، ئەگـــەر 
لـــە  وەربگریـــن  واڵتێـــك  چەنـــد  نموونـــەی  ئێمـــە 
پەیوەنـــدی بـــەم پرســـەوە، ئـــەوا وەاڵمـــی جیاوازمـــان 
دەســـت دەكەوێـــت، چونكـــە ئێـــوە بڕوانـــن ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــۆ مـــاوەی 70 ســـاڵە 
لـــە واڵتـــی ئەڵمانیـــادا ماوەتـــەوە و بەردەوامـــە لـــە 
پشـــتیوانیكردنی، بـــەاڵم لـــە ئەفغانســـتاندا نزیكـــەی 
20 ســـاڵ مایـــەوە و دواتـــر بەپەلـــە و بـــە خێرایـــی 
جێهێشـــت.  واڵتـــەی  ئـــەو  و  كـــرد  پاشەكشـــەی 
ـــت وەاڵمـــی  ـــەوە بمانەوێ ـــەم ڕوانگەی ـــە ئەگـــەر ل كەوات
پرســـیارەكە بدەینـــەوە، ئـــەوا مـــن پێـــم وایـــە بەنـــدە 
ـــەوەی  ـــۆی ئ ـــە ه ـــەڕە دەبێت ـــەم ش ـــد ئ ـــا چەن ـــەوەی ت ب
ئەمریـــكا ناچـــار بێـــت ســـەربازی خـــۆی بنێرێـــت، 
ــی  ــەربازە كوژراوەكانـ ــی سـ ــەر تەرمـ ــە ئەگـ ــەو كاتـ ئـ
ئەمـــە  ئـــەوا  واڵتەكـــە  بـــۆ  بگەڕێنـــەوە  ئەمریـــكا 
كاردانـــەوە الی خەڵكـــی ئەمریـــكا و ڕای گشـــتی 
ــودی  ــە خـ ــە كـ ــە دەرئەنجامێكـ ــت دەكات، ئەمـ دروسـ
ـــە  ـــەوە نیی ـــاری ئ ـــدن خوازی ـــدارەی ســـەرۆك جـــۆ بای ئی
بەردەوامبوونـــی  پرســـی  كاتـــەدا  لـــەم  بـــدات.  ڕوو 
ــەر  ــتەی لەسـ ــتییانە هەڵوەسـ ــاوكاری و پاڵپشـ ــەم هـ ئـ
دەكرێـــت، كەواتـــە ئەگـــەر ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریـــكا خـــۆی لـــە دۆخێكـــدا بینییـــەوە كـــە ناچـــار 
بـــوو ڕاوێـــژكار و ســـەربازی خـــۆی بنێرێـــت، ئـــەو 
ــی  ــاوەی هاوكارییەكانـ ــەودا و مـ ــە مـ ــم وایـ ــە پێـ كاتـ

ئەمریـــكا بـــۆ ئۆكرانیـــا زۆر درێـــژە ناكێشـــێت.
تەنیـــا  شـــەڕەدا  لـــەم  ئاشـــكرایە  هـــەروەك   *
چـــەك و ئامـــرازە ســـەربازییەكان بـــەكار نەهێنـــران، 

ئەوەی تا ئێستا ئیدارەی 
سەرۆك بایدن ئەنجامی داوە، 
ئەو سیاسەتە بووە كە گەلی 
ئەمریكا ویستوویانە و خوازیاری 
ئەوە بوون ئیدارەی واڵتەكەیان 
بیگرێتەبەر

ئەمریكا بۆ ماوەی 70 ساڵە لە 
واڵتی ئەڵمانیادا ماوەتەوە و 
بەردەوامە لە پشتیوانیكردنی، 
بەاڵم لە ئەفغانستاندا نزیكەی 
20 ساڵ مایەوە و دواتر بەپەلە 
و بە خێرایی پاشەكشەی كرد

ئەم ئیدارەیەی سەرۆكی ئەمریكا 
بە چەشنی سەرۆكەكانی پێش 
خۆیان خوازیاری پشتیوانیكردنن 
لەو نەتەوانەی كە خۆیان 
ئامادەن شەڕەكە بكەن

ئەگەر ئەمریكا خۆی لە دۆخێكدا 
بینییەوە كە ناچار بوو ڕاوێژكار 
و سەربازی خۆی بنێرێت، ئەو 
كاتە پێم وایە مەودا و ماوەی 
هاوكارییەكانی ئەمریكا بۆ 
ئۆكرانیا زۆر درێژە ناكێشێت
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ئەوروپا نایەوێت ڕووسیایەكی 
زۆر بەهێز بێتە ئاراوە و ئەم 

ترس و نیگەرانییە لە واڵتانی 
بەڵتیكدا بە ڕوونی هەستی پێ 

دەكرێت

لەم ڕۆژانەی ڕابردوودا سەرۆكی 
فەرەنسا )ئیمانوێڵ ماكرۆن( 

سەردانی ئەمریكای كرد و 
خواستی خۆی بۆ گفتوگۆكردن 

لەگەڵ ڕووسیادا دەربڕی، ئەمە 
پێمان دەڵێت كە چۆن واڵتانی 

ئەوروپا لە ڕوانگە و گۆشە 
نیگایەكی جیاوازەوە لە پێشهات 

و پەرەسەندنەكانی ئەم شەڕە 
دەڕوانن

ــە  ــتی و ویالیەتـ ــە گشـ ــاوا بـ ــی ڕۆژئـ ــو واڵتانـ بەڵكـ
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــە تایبەتـــی چەندیـــن 
ڕێـــكار و ســـزای دارایـــی و ئابووریـــی قورســـیان 
بەرانبەریشـــدا  لـــە  ســـەپاندووە،  ڕووســـیادا  بەســـەر 
وەك  غـــاز(  و  )نـــەوت  وزە  داوە  هەوڵـــی  ڕووســـیا 
چەكێـــك بـــەكار بهێنێـــت بـــۆ ناچاركردنـــی واڵتانـــی 
ئەوروپـــا و، بـــە دیاریكـــراوی بـــۆ گۆڕینـــی هەڵوێســـت 
ـــەم پرســـە دەڕوانـــن و  و سیاســـەتەكانیان، ئێـــوە چـــۆن ل
تـــا چەنـــد ئەمـــە حیســـاباتی ئەوروپـــای لـــە پەیوەنـــدی 

بـــە وزە و ئاسایشـــەوە گۆڕیـــوە؟
- شـــتێكی ڕوونـــە كـــە ئـــەم دەرئەنجامـــە و 
بـــە دیاریكـــراوی پرســـی پەیوەســـت بـــە نرخـــی 
ـــەوە و هەڵكشـــانی نرخـــی  ـــان بەرزبوون وزە، ی
نیگەرانیـــی  و  ناڕەحەتـــی  مایـــەی  وزە 
ــتانەدا  ــەم زسـ ــە لـ ــە، كـ ــی ئەوروپایـ واڵتانـ
دەبێـــت خەمـــی ئـــەوە بخـــۆن چـــۆن وزەی 
ــەوەی  ــۆ ئـ ــەن، بـ ــتەبەر بكـ ــت دەسـ پێویسـ
لـــە  خۆیـــان  بتوانـــن  هاوواڵتییەكانیـــان 
سەرماوســـۆڵە بپارێـــزن، مەبەســـتم ئەوەیـــە 
یـــان  كەرەســـتە،  بـــە  پێویســـتیان  كـــە 

و  هەیـــە  خۆگەرمكردنـــەوە  پێداویســـتیی 
ئـــەم واڵتانـــەش دەیانەوێـــت ئابوورییەكانیـــان 

و  سســـتبوون  تووشـــی  و  بێـــت  بـــەردەوام 
ـــی  ـــە نەوت ـــەم ڕووەوە پشـــت ب ـــن، ل ـــەوە نەب پووكان

لـــە ڕووســـیاوە دەبەســـتن. لەالیەكـــی  هاوردەكـــراو 
دیكـــەوە ئەوروپـــا نایەوێـــت ڕووســـیایەكی زۆر بەهێـــز 
ـــە واڵتانـــی  ـــەم تـــرس و نیگەرانییـــە ل ـــاراوە و ئ بێتـــە ئ
بەڵتیكـــدا بـــە ڕوونـــی هەســـتی پـــێ دەكرێـــت، هەروەهـــا 
ـــە نەوتـــی  ـــە ڕاددەیەكـــی گـــەورە پشـــت ب ئەڵمانیـــاش ب
ئەگەرچـــی  دەبەســـتێت،  ڕووســـیا  هاوردەكـــراوی 
ڕەنگـــە لـــە ئێســـتادا خوازیـــاری ئـــەوە نەبێـــت كـــە 
ئـــەم كارە بـــكات، كەواتـــە لێـــرەدا پرســـیارەكە ئەوەیـــە 
مەبەســـتم  چییـــە؟  وەرچەرخانەكـــە  خاڵـــی  ئایـــا 
ئەوەیـــە تـــا چ ڕاددەیـــەك ئـــەم واڵتانـــە ئامـــادەن و 
دەتوانـــن دژی ڕووســـیا بوەســـتنەوە لـــەم ڕووەوە. دواتـــر 
ئێمـــە بینیمـــان لـــەم ڕۆژانـــەی ڕابـــردوودا ســـەرۆكی 
فەرەنســـا )ئیمانوێـــڵ ماكـــرۆن( ســـەردانی ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكای كـــرد و خواســـتی خـــۆی 
ـــە  ـــیادا، ك ـــردن لەگـــەڵ ڕووس ـــۆ گفتوگۆك ـــڕی ب دەرب
ئەمـــەش پێمـــان دەڵێـــت كـــە چـــۆن واڵتانـــی ئەوروپـــا 
لـــە ڕوانگـــە و گۆشـــە نیگایەكـــی جیـــاوازەوە لـــە 
پێشـــهات و پەرەســـەندنەكانی ئـــەم شـــەڕە دەڕوانـــن. 
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لەگەڵ دەستپێكردنەوەی 
پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون و 
زیادبوونی كۆمپانیاكانی نەوت 
و غاز و كارگە پیشەسازییەكان 
ئومێدێكی زۆر بە زیادبوونی 
هەلی كار دروست بووە

بەشــداریكردنی  و  كار  هەلــی  دۆزینــەوەی   
گەنجــان بــە هــەر دوو ڕەگــەزی ئافرەتان و پیاوان بە 
یەكێــك لــە پێوەرەكانــی حوكمڕانیــی بــاش دادەنرێــت، 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتانیش گرنگییەكــی 
بەتایبەتــی  بــە ســەرمایەی مرۆیــی داوە،  زۆری 
دەســتەبەركردنی هەلــی كار بــۆ گەنجــان لــە كەرتــی 
تایبەتــدا، كــە لەگــەڵ دەســتپێكردنەوەی پڕۆژەكانــی 
نیشــتەجێبوون و زیادبوونــی كۆمپانیاكانــی نــەوت 
ئومێدێكــی  پیشەســازییەكان  كارگــە  و  غــاز  و 
بــووە،  دروســت  كار  هەلــی  زیادبوونــی  بــە  زۆر 
لەگــەڵ ئەمەشــدا زۆربــەی ئــەو گەنجانــەی ڕوو 
ــی كارە،  ــی هەل ــەر نەبوون ــەن، لەب ــدەران دەك ــە هەن ل
كــە تەنیــا لــە ســاڵی 2021 نزیكــەی 25 هــەزار 
كــردووە. زۆربەیــان گەنجــن كۆچیــان  كــە  كــەس 
پرســیارەكە لێــرەدا ئەوەیــە: لێــرەو لــەوێ بــازاڕەكان 
جموجووڵێكــی زۆریــان تــێ كەوتــووە و بــە ســەدان 
لــە عێــراق و ڕۆژهــەاڵت و  كرێــكار و كارمەنــد 
باكــوور و ڕۆژئــاوای كوردســتان و واڵتانــی دیكــەی 
هەرێمــی  لــە  ڕوویــان  كاركــردن  بــۆ  ئاســیایی 
ــە؟  ــە چیدای ــە كێشــەكە ل ــردووە، كەوات كوردســتان ك
گەنــج لــە قۆناغــی 18- 40 ســاڵیدا ڕێــژەی هــەرە 
زۆری دەســتی كاری كوردســتان پێــك دەهێنێــت. لــە 
15 ســاڵیدا كــە یاســای ژمــارە 71ی كارپێكــراوی 
ســاڵی 1988 دەڵێــت دەســتی كار لــە 15 – 63 
ــتان  ــە هەرێمــی كوردس ــێ دەكات، ل ســاڵ دەســت پ
ملیــۆن   3،5 نزیكــەی  دەخــەن  دەری  ئامــاژەكان 

كەســی لــە 15-63 ســاڵدا كار دەكــەن، واتــە لــە 
60%ی دانیشــتووانی هەرێمــی كوردســتان دەســتی 
كارن، لــەم ڕێژەیــەش زیاتــر گەنجــەكان لــە قۆناغــی 
18-40 ســاڵیدا دەگرێتــەوە. بــە واتایەكــی دیكــە 
دەهێنــن،  پێــك  كار  ڕێــژەی  زۆرتریــن  گەنجــەكان 
بۆیــە كۆمەڵگــەی كوردســتانی بــە كۆمەڵگەیەكــی 

گەنــج دادەنرێــت. 
هەرێمــی  لــە  كــە  عێــراق  كۆنــەی  یاســا  ئــەو 
هەلێكــی  هیــچ  دەكرێــت،  پــێ  كاری  كوردســتان 
ــان  ــردن، ی ــۆ كارك ــج ب ــی گەن ــۆ هاندان ــە ب ــدا نیی تێ
تایبــەت،  كەرتــی  لــە  كار  هەلــی  بەدەســتهێنانی 
خۆشــبەختانە لــە ئێســتادا لــە پەرلەمانــی كوردســتان 
خوێندنــەوەی دووەم بــۆ پــڕۆژە یاســای نوێــی كار 
گرنــگ  و  جــددی  گفتوگۆیەكــی  و  دەكرێــت 
بەڕێوەدەچێــت، تاوەكــو پێــش هاتنــی ســاڵی نــوێ – 
یاســای كاری نوێ پەســەند بكرێت، وێڕای هەموو 
لەســەر  تێبینییانــەی  و  ســەرنج  و  بۆچــوون  ئــەو 
پەرلەمانــی  لــە  كار  یاســای  پــڕۆژە  ڕەشنووســی 
كار  نوێــی  یاســای  بــەاڵم  هەیــە،  كوردســتان 
یاســایەكی زۆر مۆدێرنــە و هانــدان و پاڵپشــتییەكی 
لــە كەرتــی تایبــەت  بــۆ كاركــردن  زۆری تێدایــە 
و پاراســتنی زەمانەتــی كرێــكار و مافــی خــاوەن 
كاریــش، بگــرە یاســای نوێــی كار، دامــەزراوە و 
كۆمپانیــا و كەرتــی تایبــەت بەگشــتی هــان دەدات 
بــۆ  بەتایبەتــی  كار،  هەلــی  بــە  گرنگیــدان  بــۆ 
ــر و مــێ(.  ــە هــەر دوو ڕەگــەزی نێ گەنجــەكان )ب

بازاڕی كار ڕووی لە بووژانەوە 
كردووە، بەاڵم پێویستی بە 

ڕێكخستنەوە و بەرزكردنەوەی 
بەهای كار هەیە
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بە سەدان كرێكار و كارمەند لە 
عێراق و ڕۆژهەاڵت و باكوور و 
ڕۆژئاوای كوردستان و واڵتانی 

دیكەی ئاسیایی بۆ كاركردن 
ڕوویان لە هەرێمی كوردستان 

كردووە

لــە  بــەردەوام  پەرەپێدانــی  ســتراتیژیەتی  لــە 
كوردستانیشــدا  هەرێمــی  حكومەتــی  22-30ی 
كار  هەلــی  دابینكردنــی  بــە  زۆر  گرنگییەكــی 
توانــاكان  و  مرۆیــی  پەرەپێدانــی  و  گەنجــان  بــۆ 
كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی  بەمــەش  دراوە، 
ســتراتیژیەتی تایبەتــی بــۆ بووژانــەوە و گرنگیــدان 
داوە.  گەنجــان  بــۆ  كار  هەلــی  دابینكردنــی  بــە 
جێبەجێكردنــی ئــەم ســتراتیژیەتە و زاڵبــوون بــە ســەر 
هەمــوو لەمپــەر و كــۆت و بەربەســتەكانی بــەردەم 
گرنگتریــن  لــە  ســتراتیژیەتەكە  جێبەجێكردنــی 
حكومەتــی  نۆیەمــی  كابینــەی  هەنگاوەكانــی 
هەرێمــی كوردســتانە، كــە هــاوكات لەگــەڵ بەرزیــی 
چارەســەركردنی  و  خــاو  نەوتــی  بەهــای  نرخــی 
جوواڵندنــی  و  دارایــی  كێشــەكانی  لــە  زۆر 
وەبەرهێنانــی ناوخۆیــی و بیانــی و هەنگاوەكانــی 
كەرتەكانــی  بــەرەو  ئابــووری  فرەچەشــنكردنی 
گەشــتیاری(،  و  پیشەســازی  و  )كشــتوكاڵ 
هەلێكــی زۆری كاركــردن بــۆ گەنــج دەســتەبەر بــووە، 
ــی و  ــی عێراق ــە لێشــاوی كرێكاران ــی ب ــەاڵم هاتن ب
بیانــی و دابەزینــی نــرخ و كرێــی كاركــردن كێشــەی 
بــۆ گەنجەكانــی خۆمــان دروســت كــردووە، چونكــە 
بــێ بەهابوونــی كار لەگــەڵ هەڵكشــانی نــرخ و 
هەاڵوســان گرفتێكــی گەورەیــە بــۆ بــێ بەهابوونــی 

كارەكــەش. 
لــە ســاڵی 2006 ـــەوە دوای دەرچوونــی یاســای 
وەبەرهێنانــی كوردســتان تــا ســاڵی 2021 نزیكــەی 

52 ملیــار دۆالر وەبەرهێنانــی بیانــی لــە كوردســتان 
بوونــی هەبــووە، بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی ئــەم وەبەرهێنانە 
ڕێــژەی  كــە  نەخــراوە  بەگــەڕ  ســێكتەرانەدا  لــەو 
هەلــی كاری زۆر و بەردەوامــی تێــدا بێــت، بۆیــە 
بەپێــی پێویســت ســوودی بــۆ دەســتەبەركردنی هەلــی 
كار بــۆ گەنجــان نەبــووە. لــەم كابینەیــەدا ئــەو هەڵــە 
ئابوورییــە ڕاســت دەكرێتــەوە و وێــڕای ئاســتەنگ 
ئەوەتــا  بەردەوامــن.  هەوڵــەكان  بەربەســتەكان  و 
سیاســەتی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــەرەو 
كەرتەكانی كشــتوكاڵ و پیشەســازی و گەشــتیاری 
دەچێــت، كــە زۆرتریــن هەلــی كاری تێدایــە، خــۆ 
دەســتی  هاتنــی  بەلێشــاو  بــۆ  ســنوورێك  ئەگــەر 
و  ڕۆژئاوایــی  و  ڕۆژهەاڵتــی  و  عێراقــی  كاری 
ئــەو  دانرێــت،  ئەفریقایــی  و  ئاســیایی  و  باكــوور 
ــە  ــت ل ــی كار دەكرێ ــی هەل ــن كۆنتڕۆڵ كات جوانتری

هەرێمــی كوردســتان. 
ــت  ــە دەوترێ ــم ك ــەوەدا نی ــز لەگــەڵ ئ ــن هەرگی م
و  نــرخ  دابەزینــی  بــۆ  بیانــی  كرێــكاری  بوونــی 
بەهای كار گرنگە، كار كە بێ بەها كرا، گەنجی 
خۆمــان كــە بــاج و ڕســومات و خەرجییەكانــی خۆی 
و خێزانەكــەی زۆرە، ئامــادە نییــە لــە كارێكــدا كار 
ــڕ  ــی پ ــی كەمــی پێداویســتییەكانی ژیان ــكات الن ب
نەكاتــەوە، لــە كاتێكــدا گەنجێكــی واڵتانــی ئاســایی 
و ئەفریقــی و پارچەكانــی دیكــەی كوردســتان و 
ــە پارەیەكــی كــەم كار  ــراق ئامــادەن ب شــارەكانی عێ
و چ  كار  بــە  پێویســتییان  هــۆی  بــە  بكــەن، چ 
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دكتۆر ئەحمەد میران 

بۆ گواڵنی نووسیوە

سەرۆكی ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی ڕێكخراوی 
 IOL- لێكۆڵەر بۆ سەروەریی یاسا
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بــە ناچــاری بێــت، یــان بــە هــۆی گۆڕینــەوەی 
ــە  ــە ك ــەو واڵتان ــۆ دراوی ئ ــت ب ــارەوە بێ دراوی دین
لــە جیاوازییەكەیــدا قازانجێكــی بــاش دەكــەن، بــەاڵم 
ناردنــە دەرەوەی ئــەو پــارە زۆرە زیانێكــی گــەورە 
ــت.  ــی واڵت دەگەیەنێ ــار و ئابووری ــای دین ــە بەه ب
ــا  ــەوەی توان ــی و بەرزكردن ــی مرۆی ــاران پەرەپێدان ج
و كارامەیــی لــە ڕێگــەی ســەندیكاكانەوە كرێــكار و 
ــەردەوام  ــە ب ــوو، ك پیشــەوەر و پســپۆڕایەتییەكانەوە ب

ــردەوە. ــان دەك ــۆ ئەندامەكانی ــان ب خولی
پڕۆگرامەكانــی  نێــوان  لــە  گــەورە  گرفتێكــی 
وای  تەنانــەت  هەیــە،  كار  بــازاڕی  و  خوێنــدن 
ماوەیەكــی  خوێنــدن  بەشــی  زۆر  هاتــووە،  لــێ 
دیكــە دەبێــت داخرێــت، چونكــە قوتابــی دەزانێــت 
چوونــی بــۆ ئــەو بەشــە هەلــی كار و دامەزراندنــی 
لــە دوای دەرچوونــی دەســت ناكەوێــت. وەزارەتــی 
توێژینــەوەی  وردی  بــە  دەبێــت  بــااڵ  خوێندنــی 
دەبێــت  تەنانــەت  هەبێــت،  بابەتــە  ئــەم  لەســەر 
گۆڕانكاریــی  خوێنــدن  پڕۆگرامەكانــی  بــەردەوام 
لــە  خوێنــدن  جــاران  نموونــە  بــۆ  بێــت،  بەســەردا 
و سیســتەمە  بــە كۆمپیوتــەر  بەشــی ژمێــركاری 
پێشــكەوتووەكان نەبــوو، ئێســتا گــەورە كۆمپانیــاكان 
هەموویــان كاری ژمێــركاری بــە كۆمپیوتــەر دەكــەن. 
ئایــا دەزانیــت لــە هەرێمــی كوردســتان چەنــد پیشــە 

و كار هەیــە كــە گۆڕانــكاری گــەورەی بەســەردا 
هاتــووە؟ كەچــی توانــای قوتابیانمــان بــە هــۆی 
نەگۆڕینــی پڕۆگرامەكانــەوە هــەر وەكــو خۆیەتــی، 
وانــە و  بــە هەندێــك  ئەوەنــدە ســەرقاڵیان دەكەیــن 
نــاو  چوونــە  و  دەرچــوون  كــە  فێربــوون  شــێوازی 
بــازاڕی كار كــەس ئــەو شــێوازە تەقلیــدی و كۆنــەی 

ناوێــت. 
دەبێــت  كۆمەاڵیەتــی  كاروكاروبــاری  وەزارەتــی 
لــە ڕێگــەی بەڕێوەبەرایەتییــە پەیوەندیدارەكانیــەوە 
)تایبــەت بــە كار( هەنــگاوی جــددی بنێــت بــۆ 
دۆزینــەوەی هەلــی كار و ڕاهێنــان و پەرەپێدانــی 
دەستی كاری خۆماڵی. خۆ ناكرێت كۆمپانیایەكی 
نــەوت، یــان تەكنەلۆژیــا و پیشەســازی لــەم واڵتــەدا 
ــووی ناشــارەزایی  ــە بیان ــەاڵم ب وەبەرهێنــان بكــەن، ب
ــان  ــی ی ــی بیان ــی ناوخــۆوە بچــن كرێكاران كرێكاران
بخــەن.  بەگــەڕ  خۆیــان  واڵتەكــەی  كرێكارانــی 
كۆمەاڵیەتــی  كاروكاروبــاری  وەزارەتــی  پێویســتە 
خولێكــی خێــرای مەشــق و ڕاهێنــان و پەرەپێــدان 
بــۆ گەنجــە بێكارەكانــی خۆمــان بكاتــەوە و توانــا و 
ــە ســێكتەری  ــۆ نموون ــەوە. ب ــەرز بكات ــان ب كارامەیی
ــە  ــی ڕوو ل ــەوت و پااڵوتگــە و پیشەســازیی نەوت ن
بووژانــەوە دەكات و هەلــی كاری باشــی تێدایــە. 
ڕاســتە پەیمانگــەی نەوتــی و بەشــی نــەوت و غــاز 
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ئەو یاسا كۆنەی عێراق كە لە 
هەرێمی كوردستان كاری پێ 
دەكرێت، هیچ هەلێكی تێدا نییە 
بۆ هاندانی گەنج بۆ كاركردن، 
یان بەدەستهێنانی هەلی كار لە 
كەرتی تایبەت

یاسای نوێی كار یاسایەكی 
زۆر مۆدێرنە و هاندان و 
پاڵپشتییەكی زۆری تێدایە بۆ 
كاركردن لە كەرتی تایبەت و 
پاراستنی زەمانەتی كرێكار و 
مافی خاوەن كاریش
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لــە كۆلێــژەكان بوونیــان هەیــە، بــەاڵم ئەمــە بەتەنیــا 
بــەس نییــە، دەبێــت گــەورە كۆمپانیاكانــی نەوتــی و 
پیشەســازی و كارەبــا هــان بدرێــن خولــی خێرا بۆ ئەو 
گەنجانــەی كوردســتان لــە هــەردوو ڕەگــەز بكەنــەوە. 
گەنجێــك بزانێــت دوای خولێكــی ڕاهێنــان كارێكــی 
بــە مووچــە و كرێیەكــی بــاش دەســت دەكەوێــت، 
گرنگییەكــی زۆر بــە خۆپێگەیاندنــی دەدات. ئەمــە 
ڕێــك پێچەوانــەی ئــەو گەنجەیــە كــە لــە كۆلێژێكــدا 
دەخوێنێــت و دەزانێــت دوای دەرچوونــی لــەو بــوارەدا 
ــە  ــە گرنگــی ب ــت، بۆی ــی كاری دەســت ناكەوێ هەل

ــادات.  ــی ن تواناكان
و  نەخۆشــخانە  هەرچــی  هاتــووە  ئــەوە  كاتــی 
كۆلێــژ و قوتابخانــەی ناحكوومــی و تایبــەت هەیــە، 
بخرێنــە ژێــر بــاری بەگەڕخســتنی هەلــی كار و 
زەمانەتكردنــی كرێــكار و كارمەنــد و فەرمانبــەر 
ــە  ــەم حاڵەت ــەت ئ ــتا و پزیشــكەكان، تەنان و مامۆس
دابەزێنرێتــە خــوارەوە بــۆ نۆرینگــە و دەرمانخانــە و 
كــۆگا و مــۆڵ و ماركێتەكانیــش. لــە ئێســتادا زیاتــر 
لــە 17 زانكــۆی تایبەتمــان هەیــە و ســااڵنە بــە 
ــی  ــەی خوێندن ــەو هەل ــج كــە پێشــتر ئ هــەزاران گەن
نەبــووە، ئێســتا دەخوێنێــت و لــە دوای دەرچوونــی 

ــە.  ــە كار هەی پێویســتی ب
ڕێــگا پێــدان بــە هێنانــی كرێــكاری بیانــی دەبێــت 

تەنیــا بــۆ ئــەو بوارانــە بێــت كــە كرێــكاری خۆمــان 
ئامــادە نیــن كاری تێــدا بكــەن، وەكــو كرێكارانــی 
بیانــی لەنــاو مــااڵن، مــن پێــم باشــە كۆمپانیــای 
تایبــەت بــە دۆزینــەوەی هەلــی كاریــش دابمەزرێــت.
خاڵێكــی دیكــەی گرنــگ كەمبوونــەوەی هەلــی 
كارە لــە قــەزا و ناحیــە و دەرەوەی شــارە گــەورەكان، 
ئــێ خــۆ گەنــج ناچێــت بــە كرێیەكــی زۆر خانوویــەك 
بگرێت و لە ناو شارە گەورەكان كار بكات. دەزانیت 
لــە ڕاپرســییەكدا چەنــد زانیارییــەك ئاشــكرا بــووە كــە 
دەكرێــت بــە جــددی كاری لەســەر بكرێــت، ئەویــش 
بــێ بەهابوونــی كار و نادادپەروەریــی لــە هەلــی كار 
و جیاوازیــی چینایەتــی و نەبوونــی كارە لــە ناوچــە 
ــە قــەزاو ناحییــەكان.  ــەت ل دوورە دەســتەكان و تەنان
خــۆ ئەگــەر لــە هەرێمــی كوردســتان هێڵــی متــرۆ، 
و  بــاش  هــۆكاری گواســتنەوەی  و  شــەمەندەفەڕ 
ســەالمەت و خێــرا هەبووایــە، بــە هاوشــێوەی زۆر 
واڵتانــی دیكــەی ئەوروپــا، گەنجــی ئــەو شــوێنە 
دوورە دەســتانە دەیانتوانــی بــە تێچوونێكــی كــەم لــە 
نــاو شــارە گــەورەكان و شــارە پیشەســازییەكان كاریــان 
ــت  ــری پایتەخ ــە هەولێ ــڕۆ ل ــە. ئەم ــت بكەوتای دەس
زۆرتریــن هەلــی كار هەیــە، بــەاڵم تــا بــەرەو ناوچــە 
ئــەم  بڕۆیــت،  ناحییــەكان  قــەزاو  و  ســنوورییەكان 

هەلــی كارە كەمتــر دەبێتــەوە.  
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سیاسەتی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بەرەو كەرتەكانی 

كشتوكاڵ و پیشەسازی و 
گەشتیاری دەچێت، كە زۆرترین 

هەلی كاری تێدایە

پێویستە وەزارەتی كاروكاروباری 
كۆمەاڵیەتی خولێكی خێرای 

مەشق و ڕاهێنان و پەرەپێدان 
بۆ گەنجە بێكارەكانی خۆمان 

بكاتەوە و توانا و كارامەییان 
بەرز بكاتەوە
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* ئایـــا قـــەزای میرگەســـۆر بـــە چـــی بەناوبانگـــە 
و لـــە ڕووی كارگێڕییـــەوە چەنـــد ناحیـــە و گونـــد 

لەخـــۆ دەگرێـــت؟ 
- قـــەزای مێرگەســـۆر لـــە ســـەنتەری قـــەزا و 
ناحیەكانـــی )مەزنـــێ، پیـــران، گۆڕەتـــوو، شـــێروان 
مـــەزن و بـــارزان( دایـــە و 165 گونـــد پێـــك دێـــت. لـــە 
ــد  ــن و 65 گونـ ــد ئاوەدانـ ــا 100 گونـ ــتادا تەنیـ ئێسـ
لەبـــەر بوونـــی پەكەكـــە و تۆپبارانـــی توركیـــا ئـــاوەدان 
ـــك لەگـــەڵ واڵتـــی  ـــد كیلۆمەترێ ـــەوە و چەن نەكراونەت
توركیـــا هاوســـنوورین و ناوچەیەكـــی شـــاخاوی و 
ســـەختە و خەڵكـــی ئـــەو ناوچەیـــە بەشـــێكی بـــە 
ـــداری و هەنگەوانـــی و ڕەز و باخـــەوە خەریكـــن  ئاژەڵ
بەشـــی  و  دەكـــەن  ڕۆژانـــە  كاســـبی  بەشـــێكی  و 

زۆریشـــان فەرمانبـــەر و پێشـــمەرگەن.
* وەك دەزانیـــن دەڤـــەری مێرگەســـۆر ناوچەیەكـــی 

ڕەنگیـــن و ســـەرنجڕاكێش و شـــاخاوی و ســـەختە، 
ئایـــا ڕێگاوبانەكانـــی چۆنـــە و لـــە چەنـــد ســـاڵی 
ـــۆ  ـــدا چـــی ب ـــەی نۆیەم ـــی لەكابین ـــردوو بەتایبەت ڕاب

كـــراوە؟
- قـــەزای مێرگەســـۆر بـــە هەمـــوو ســـنوورەكەیەوە 
یەكێـــك لـــەو شـــوێنانە بـــووە كـــە لـــە ســـەردەمی 
ڕژێمـــی بەعـــس وێـــران كرابـــوو، بـــەاڵم لـــە دوای 
ســـاڵی 1992 لەســـەر دەســـتی حكومەتـــی هەرێـــم 
ئـــەو ناوچەیـــە ئـــاوەدان كراوەتـــەوە، بێگومـــان گرنگـــی 
بـــە ڕێگاوبـــان دراوە، بـــەاڵم ناوچەیەكـــی شـــاخاوی و 
ســـەختە و پێویســـتی بـــە گرنگیدانـــی زیاتـــر هەیـــە 
لـــە ڕووی پـــڕۆژەی ڕێگاوبـــان بەتایبەتـــی و لـــە 
ـــی  ـــەش بەتایبەت ـــەو كابینەی ـــردوو و ل ـــی ڕاب كابینەكان
بـــۆاری ڕێگاوبـــان دراوە، كـــە  بـــە  زۆر گرنگـــی 
چەندیـــن پـــڕۆژەی گرنـــگ و پێویســـت ئێســـتا لـــە 

بە بڕی نزیكەی 7ملیار دینار 
پڕۆژەی ڕێگاوبان لە مێرگەسۆر 

جێبەجێ كراوە

غەفوور ئەحمەد مەال سوار
قائیمقامی مێرگەسۆر بۆ گواڵن:

قـــەزای مێرگەســـۆر تایبەتمەندیـــی خـــۆی هەیـــە لـــە ڕووی هەڵكـــەوت و سرووشـــتی ناوچەكـــەوە و بـــۆ 
ـــەش  ـــڕۆژە و خزمەتگوزارییان ـــەو پ ـــراون و ئ ـــە جێبەجـــێ ك ـــەم قەزای ـــۆ ئ ـــەی ب ـــەو پڕۆژەیان تیشـــك خستنەســـەر ئ
ـــن، گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ غەفـــوور ئەحمـــەد مـــەال ســـوار قائیمقامـــی  كـــە زۆر پێویســـتن جێبەجـــێ بكرێ

مێرگەســـۆر ئەنجـــام دا. 
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بەرنامـــە و لەژێـــر جێبەجێكردنـــدان، لەوانـــە ڕێـــگای 
ــووە و  ــەواو بـ ــرە تـ ــە 12 كیلۆمەتـ ــرۆز كـ ــێركە مێـ سـ
ڕێـــگای بـــارزان بـــۆ باڵنـــدا لـــە قۆناغـــی كۆتایـــی 
و قیرتاوكردندایـــە و پـــڕۆژەی ڕێـــگای پیـــران بـــۆ 
ڕێگایـــەش  ئـــەو  كیلۆمەتـــرە   8 كـــە  مێرگەســـۆر 
دەكرێتـــەوە،  چـــاك  ســـەردەمیانە  شـــێوەیەكی  بـــە 
باپكـــێ كـــە ئێســـتا  هەروەهـــا ڕێـــگای گونـــدی 
ــاو  ــاو نـ ــدی بنێبیـ ــگای گونـ ــت و ڕێـ ــاو دەكرێـ قیرتـ
ــی  ــڕۆژەی قیرتاوكردنـ ــتا پـ ــە ئێسـ ــی گوندەكـ كۆاڵنـ
لـــە  دیكـــە  پـــڕۆژەی  چەندیـــن  و  دەرچـــووە  بـــۆ 
بەرنامـــە و لەژێـــر كاركردنـــدان. پـــڕۆژەی ڕێگاوبـــان 
ــەختی  ــاخاوی و سـ ــەر شـ ــە بـ ــە لـ ــەری ئێمـ ــە دەڤـ لـ
گوژمـــەی زیاتـــری پێویســـتە و چەندیـــن پـــڕۆژەی 
ڕێگاوبانـــی دیكـــە بـــۆ ســـاڵی داهاتـــوو بـــە هـــاوكاری 
جەنابـــی مـــەال مســـتەفا كـــە ڕەزامەنـــدی لـــە ڕێـــزدار 
ـــە،  ـــە بەرنامەدای ـــت، ل ســـەرۆكی حكومـــەت وەردەگرێ
ـــەی  ـــەو بودج ـــووە و ئ ـــایدی گۆڕەت ـــووت س ـــە ج لەوان
ـــی دەڤەرەكـــە  ـــە رێگاوبان ـــردوو ل ـــد ســـاڵی ڕاب ـــە چەن ل

ــووە. ــار بـ ــار دینـ ــراوە نزیكـــەی 7 ملیـ ــەرج كـ خـ
* ئایـــا بـــۆ ئـــاوی خواردنـــەوە چ كار و پڕۆژەیـــەك 

جێبەجـــێ كـــراوە؟
- لـــە بـــواری ئـــاوی خواردنـــەوە كاری بـــاش كـــراوە، 
پـــڕۆژەی ئـــاوی بەرگـــەری كـــە ئـــاو بـــۆ زیاتـــر لـــە 
پێنجـــەم  كابینـــەی  لـــە  دەكات  دابیـــن  91 گونـــد 
جێبەجـــێ كـــراوە لـــە ســـاڵی 2008ــــەوە تـــەواو بـــووە 
ـــاڵی  ـــە س ـــە ل ـــارزان ك ـــدە – ب ـــاوی باڵن ـــڕۆژەی ئ و پ
2013 بڕیـــار و ڕەزامەنـــدی لەســـەر درابـــوو، كـــە 
زیاتـــرە،70%ی  دۆالر  ملیـــۆن   110 گوژمەكـــەی 
ــی  ــەر قەیرانـ ــەاڵم لەبـ ــراوە، بـ ــێ كـ ــە جێبەجـ پڕۆژەكـ
دارایـــی و شـــەڕی داعـــش و هاتنـــی پەتـــای كۆرۆنـــا 
كاركـــردن تێیـــدا وەســـتابوو و ئەمســـاڵ بـــە هاوكاریـــی 
جەنابـــی مـــەال مســـتەفا و كۆبوونـــەوەی زۆر لەگـــەڵ 
چەندیـــن الیەنـــی پەیوەندیـــدار و ڕەزامەنـــدی لەالیـــەن 
وەزارەتـــی شـــارەوانی بریـــاری دەســـتپێكردنەوەی ئـــەو 
پڕۆژەیـــە درا كـــە لـــە مـــاوەی ســـاڵێك و نیـــو بـــۆ دوو 
ســـاڵ تـــەواو بێـــت و بكەوێتـــە خزمەتـــی خەڵكـــی 
گونـــدی  ئـــاوی  پـــڕۆژەی  هەروەهـــا  دەڤەرەكـــە، 
كەونەگوندمـــان هەبـــوو، كـــە ئەویـــش حـــەوت گونـــد 
ـــەواو  ـــەش ت ـــەو پڕۆژەی ـــە ئ ـــن، ك ـــی ســـوودەمەند دەب لێ
ــوو و  ــدی بیـ ــاوی گونـ ــڕۆژەی ئـ ــا پـ ــووە، هەروەهـ بـ
ــەش  ــە ئەوانـ ــن گونـــدی دیكـ كانـــی بـــۆت و چەندیـ
كەوتوونەتـــە خزمەتـــی خەڵكـــی گونـــدەكان و چەندیـــن 
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پـــڕۆژەی ئـــاوی دیكـــە ڕەزامەندییـــان هەیـــە، بـــەاڵم 
وەرزی زســـتانە و ناتوانرێـــت كاریـــان تێـــدا بكرێـــت، تـــا 
ـــی  ـــە تەواوبوون ـــن و ب ـــار و هاوی ـــە وەرزی بەه دەگەین
ـــە ســـنوورەكە  ـــاو ل ـــە 95%ی كێشـــەی ئ ـــەو پڕۆژەیان ئ

چارەســـەر دەبێـــت.
ــا لـــە بـــواری خزمەتگـــوزاری و پـــڕۆژەی  * ئایـ

بـــواری تەندروســـتی چیتـــان بـــۆ كـــراوە؟
ـــراوە  ـــاش ن ـــگاوی ب ـــواری تەندروســـتی هەن ـــە ب - ل
و نەخۆشـــخانەی بـــاش لـــە ســـنوورەكە هەیـــە كـــە 
ــی  ــدایە، بەتایبەتـ ــی خەڵكەكەشـ ــتی تمووحـ ــە ئاسـ لـ
و  مێرگەســـۆر  و  بلـــێ  گشـــتیی  نەخۆشـــخانەی 
ســـنووری  لـــە  تەندروســـتییش  بنكـــەی  چەندیـــن 
ــەردانیان  ــە سـ ــە ڕۆژانـ ــە خەڵكەكـ ــەن كـ ــەدا هـ قەزاكـ

دەكـــەن و ســـوودی باشـــی لـــێ وەردەگـــرن.
* ئایـــا لـــە كەرتـــی پـــەروەردە پێویســـتتان بـــە 
بینایـــەی زیاتـــری قوتابخانـــە و میـــاكات نییـــە؟
- ئەمســـاڵ زیاتـــر لـــە 32 بینایـــەی قوتابخانـــە 
چەندیـــن  و  كراونەتـــەوە  نـــۆژەن  ســـنوورەكە  لـــە 
بەتایبـــەت  خێرخوازانـــەوە  لەالیـــەن  قوتابخانـــەش 
دروســـت  بارزانـــی  خێرخوازیـــی  دەزگای  لەالیـــەن 
كـــراون، چەنـــد پڕۆژەیەكـــی دیكـــەش لـــە بـــواری 
پـــەروەردە لـــە بەرنامەدایـــە و بـــە تەواوبوونـــی ئـــەو 
پەروەردەمـــان  گرفتـــی  و  كێشـــە  پڕۆژەیانـــەش 
زۆر كـــەم دەبێتـــەوە. لـــە ڕووی میاكاتـــەوە لەبـــەر 
ئـــەوەی دامەزرانـــدن نییـــە، هەمـــوو میاكاتـــەكان 
ــە  ــەوە، هـــەر بۆیـ بـــە مامۆســـتای وانەبێـــژ پڕدەكرێتـ
ئێســـتا ژمـــارەی مامۆســـتای وانەبێژمـــان زیاتـــرە 
لـــە میاكاتـــی مامۆســـتای دامـــەزراو. لەالیەنـــی 
خوێنـــدی بـــااڵوە پەیمانـــگای تەكنیكـــی مێرگەســـۆر 
كراوەتـــەوە و لـــە هەوڵـــی ئەوەشـــداین كـــە كولێژێـــك لـــە 

ســـنووری قـــەزای مێرگەســـۆر بكرێتـــەوە.
* ئایـــا بـــە هـــۆی هەبوونـــی پەكەكـــە و تۆپبارانـــی 
ئـــاوەدان  گونـــد  چەنـــد  ســـنوورە  لـــەو  توركیـــا 
نەكراوەتـــەوە و تـــا چەنـــد مەترســـی لەســـەر ژیانـــی 
گوندنشـــینەكانی ســـنوورەكە بـــە گشـــتی هەیـــە؟

بـــە هـــۆی جموجووڵـــی پەكەكـــە و فڕۆكـــە و   -
تۆپبارانـــی توركیـــا جگـــە لـــەوەی 65 گونـــد ئـــاوەدان 
نەكراونەتـــەوە، مەترســـیی زۆر لەســـەر ئـــەو گوندانـــە 
ســـەرووی 21 هاوواڵتـــی  لـــە  ئێســـتا  تـــا  و  هەیـــە 
لـــەو ســـنوورەدا شـــەهید بـــوون و كـــەس بـــۆی نییـــە 
لـــەو گونـــد و ســـنوورانە نزیـــك ببێتـــەوە، چونكـــە بـــەر 
گوللـــە و تۆپبـــاران دەكـــەون و زەرەر و زیانـــی زۆری 

لـــە خەڵكـــی ئـــەو گوندانـــە داوە لـــە ڕووی ئابوورییـــە 
كـــە ناتوانـــن كاری كشـــتوكاڵی و باخداریـــی خۆیـــان 
بكـــەن و خەڵكـــی ئـــەو گوندانـــە هانایـــان بردووەتـــە 
ــۆران و  ــاری سـ ــتەجێبووەكانی شـ ــە نیشـ ــەر كۆمەڵگـ بـ
هەولێـــر و شـــوێنی دیكـــە، لـــە كاتێكـــدا گوندەكانیـــان 
ــەقامگیرە  ــە ناسـ ــەو بارودۆخەكـ ــەوە و ئـ ــاوەدان بكرێتـ ئـ
نەمێنێـــت، دەتوانـــن بـــۆ گوندەكانیـــان بگەڕێنـــەوە و 
خەریكـــی پیشـــە و كاری خۆیـــان بـــن. لـــە هەقیقەتـــدا 
ـــە بەهانەیەكـــی ســـەرەكییە و كارتێكـــی گوشـــارە  پەكەك
لـــە دەســـتی توركیـــا و بارودۆخێكـــی زۆر خراپیـــان 
بۆمـــان دروســـت كـــردووە، كـــە گۆڕەپـــان و خەباتـــی 
كـــە  كوردســـتانە  باكـــووری  خۆیـــان  ڕاســـتەقینەی 
بەجێیـــان هێشـــتووە و هاتوونەتـــە باشـــووری كوردســـتان و 
ـــەن. ـــی كوردســـتان دروســـت دەك ـــۆ حكومەت سەرئێشـــە ب
ــارە دەڤـــەری مێرگەســـۆر بـــە گشـــتی  * وەك دیـ
بـــۆ گەشـــتیاری گونجـــاوە، ئایـــا هیـــچ پـــڕۆژە و 
ناوچەكـــە  لـــە  گەشـــتوگوزار  بـــۆ  ماســـتەرپانێك 

ــە؟ هەیـ
- پـــڕۆژەی گەشـــتیاری كەمـــن و دەتوانیـــن بڵێیـــن 
پـــڕۆژەی گەشـــتیاریمان تـــا ئێســـتا نییـــە، ئەگەرچـــی 
شـــوێنی گەشـــتیاریمان لـــە هەمـــوو وەرزەكان زۆرە، 
وەرزی  لـــە  و  هاوینـــدا  و  بەهـــار  لـــە  بەتایبـــەت 
دیكـــەش دەتوانرێـــت شـــاخەوانی تێـــدا ئەنجـــام بدرێـــت، 
ــتیاری ڕێـــك  بـــەاڵم پـــان هەیـــە كـــە كەرتـــی گەشـ
بخەینـــەوە و چەنـــد پڕۆژەیەكیـــش جێبەجـــێ بكەیـــن 
كـــە خزمـــەت بـــە گەشـــتیاران بـــكات و دەبێـــت ئـــەو 
گەشـــتیارانەی دێنـــە ئـــەو ســـنوورە، ڕێـــز لـــە ڕێســـا 
ــە ڕووی  ــەت لـ ــرن، بەتایبـ ــنوورەكە بگـ ــای سـ و یاسـ
ـــتیارەكان  ـــەی گەش ـــزی، ئەگەرچـــی زۆرب ژینگەپارێ
كاتـــێ  ژینگەیـــەن  ئـــەو  پیســـكردنی  هـــۆكاری 
ـــد و  ـــەو گون ـــەوە ئ ـــی دیك ـــەن. لەالیەك ـــەردانی دەك س
شـــوێنانەی كـــە جموجووڵـــی پەكەكـــەی لێیـــە، شـــوێنی 
ـــە هـــۆی  ـــە ب ـــاش و گونجـــاوی گەشـــتیارین ك زۆر ب
ـــتیاری  ـــی گەش ـــچ پڕۆژەیەك ـــت هی ـــەوە ناتوانرێ ئەوان

لـــەو گونـــد و ســـنوورانە جێبەجـــێ بكرێـــت.
ــەری  ــە دەڤـ ــەی كـ ــەو تایبەتمەندییانـ ــك لـ * یەكێـ
ـــراوە و كاریگـــەری  ـــێ ناس ـــارزان و مێرگەســـۆری پ ب
كوردســـتانیش  و  كـــورد  گەلـــی  تـــەواوی  لەســـەر 
هەیـــە، ژینگەپارێزییـــە، ئایـــا بـــۆ ڕێزگرتـــن لـــەو 
الیەنـــە پیـــرۆزە و پابەندبوونـــی خەڵـــك چـــی كـــراوە؟
و  بـــارزان  ســـنووری  لـــە  ژینگەپارێـــزی   -
هەیـــە  درێـــژی  و  دوور  مێژوویەكـــی  مێرگەســـۆر 

لە ئێستادا تەنیا 100 گوند 
ئاوەدانن و 65 گوند لەبەر 
بوونی پەكەكە و تۆپبارانی 
توركیا ئاوەدان نەكراونەتەوە

ئەمساڵ زیاتر لە 32 بینایەی 
قوتابخانە لە سنوورەكە 
نۆژەن كراونەتەوە و چەندین 
قوتابخانەش لەالیەن 
خێرخوازانەوە بەتایبەت لەالیەن 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
دروست كراون

پڕۆژەی ئاوی بەرگەری كە ئاو 
بۆ زیاتر لە 91 گوند دابین 
دەكات لە كابینەی پێنجەم 
جێبەجێ كراوە لە ساڵی 
2008ـەوە تەواو بووە و پڕۆژەی 
ئاوی باڵندە – بارزان كە لە 
ساڵی 2013 بڕیار و ڕەزامەندی 
لەسەر درابوو، كە گوژمەكەی 
110 ملیۆن دۆالر زیاترە،70%ی 
پڕۆژەكە جێبەجێ كراوە

هۆی جموجووڵی پەكەكە و 
فڕۆكە و تۆپبارانی توركیا 
جگە لەوەی 65 گوند ئاوەدان 
نەكراونەتەوە، مەترسیی زۆر 
لەسەر ئەو گوندانە هەیە و تا 
ئێستا لە سەرووی 21 هاوواڵتی 
لەو سنوورەدا شەهید بوون
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ئەو گوند و شوێنانەی كە 
جموجووڵی پەكەكەی لێیە، 
شوێنی زۆر باش و گونجاوی 

گەشتیارین كە بە هۆی پەكەكەوە 
ناتوانرێت هیچ پڕۆژەیەكی 

گەشتیاری لەو گوند و سنوورانە 
جێبەجێ بكرێت

دابەشكردنی نەوتی ئەمساڵ 
زۆر باش بەڕێوەچووە و زۆربەی 

خەڵكەكە بەشە نەوتی خۆی 
وەرگرتووە و ئەوەشی ماوە 
لە چەند ڕۆژی داهاتوودا 

نەوتەكەیان وەردەگرن

و لـــە ســـەردەمی شـــێخ عەبدولســـەالمی بارزانـــی 
درێـــژ دەبێتـــەوە بـــۆ شـــێخ ئەحمـــەدی بارزانـــی و 
ــەرۆك  ــە جەنابـــی سـ ــتاش كـ ــر و ئێسـ بارزانیـــی نەمـ
ـــە ژینگـــە  ـــە، گرنگییەكـــی زۆر و تایبـــەت ب بارزانیی
ـــەو  و پاراســـتنی ژینگـــە دراوە. ژینگـــە و مـــرۆڤ ل
دەڤـــەرە بوونەتـــە دۆســـتی یەكتـــر و ژینگەپارێـــزی 
ــارزان  ــەری بـ ــەالی خەڵكـــی دەڤـ ــوور لـ ــە كەلتـ بووەتـ
بەعـــس  ڕژێمـــی  لەالیـــەن  خـــۆی  كاتـــی  لـــە  و 
چـــۆن جینۆســـاید بەرانبـــەر بـــە مرۆڤـــەكان كـــرا، بـــە 
هەمـــان شـــێوە بەرانبـــەر بـــە ژینگەكەشـــی كـــرا، كـــە 
كانییـــەكان پڕكرانـــەوە و دار و درەخـــت ســـووتێنران و 
ـــە كێوییـــەكان هەمـــووی كـــوژران و  ـــەوە و ئاژەڵ بڕدران
نەمابـــوون، بـــەاڵم خۆشـــبەختانە ئێســـتا ژینگەكـــە لـــە 
ـــە هەمـــوو  ـــزگاری ل قۆناغێكـــی زۆر باشـــدایە و پارێ
شـــتێك دەكرێـــت و ئاژەڵـــە كێوییـــەكان جۆراوجۆریـــان 
زۆر بـــوون و پارێزگارییـــان لـــێ دەكرێـــت و لـــە ئەمـــن 
و ئامانـــدان و بـــۆ كـــەس نییـــە ڕاویـــان بـــكات. بـــە 
دروســـتكردنی ناشـــناڵ پاركێـــك لـــەو ســـنوورەدا لەســـەر 
چیـــای شـــیرین ئـــەوە ناوچەكـــە تۆمـــار دەكرێـــت لـــە 
ڕۆژهەاڵتـــی  یەكەمەكانـــی  ئاســـتی  و  رێزبەنـــد 
ناوەڕاســـتداو لـــەو بارەشـــەوە ئێســـتاكە كار دەكرێـــت. 
* ئایـــا بـــۆ وەرزی زســـتان كـــە لـــە ســـنوورەكەتاندا 
زۆر ســـەخت و قورســـە و داربڕینیـــش قەدەغەیـــە؟ 
ـــە چ  ـــە و ل ـــەوت هەی ـــا پڕۆســـەی دابەشـــكردنی ن ئای
قۆناغێكدایـــە تاوەكـــو خەڵـــك بـــۆ خۆگەرمكردنـــەوە 

ســـوودی لـــێ وەربگـــرن؟
زۆر  دەڤـــەرە  لـــەو  زســـتان  وەرزی  بێگومـــان   -
ســـەخت و ســـاردە و بەفـــر زۆر دەكەوێـــت و داربڕیـــن 
ڕاســـتە قەدەغەیـــە، بـــەاڵم ئـــەو دار و درەختانـــەی 
و  بیانبڕێتـــەوە  دەتوانێـــت  خەڵـــك  بـــوون،  وشـــك 
بەكاریـــان بێنێـــت. پڕۆســـەی دابەشـــكردنی نەوتیـــش 
بـــۆ ئەمســـاڵ زۆر بـــاش بەڕێوەچـــووە و زۆربـــەی 
خەڵكەكـــە بەشـــە نەوتـــی خـــۆی وەرگرتـــووە و ئـــەوەی 
ــان  ــوودا نەوتەكەیـ ــد ڕۆژی داهاتـ ــە چەنـ ــە لـ ماویشـ

وەردەگـــرن.
ـــراوە  ـــۆ ك ـــان ب ـــا چیت ـــێكتەری كارەب ـــە س ـــا ل * ئای

ـــە؟ ـــە چـــی هەی ـــتتان ب و پێویس
نییـــە،  كارەبامـــان  وەبەرهێنانـــی  وێســـتگەی   -
گواســـتنەوەی  33ی  و   132 وێســـتەگی  بـــەاڵم 
كارەبامـــان هەیـــە كـــە كارەبـــا لـــە وێســـتگەكانی ســـۆران 
و هەولێـــر دێتـــە ئـــەو وێســـتگانەی دابەشـــكردنی 
ماڵـــەكان،  دەگاتـــە  لەوێشـــەوە  و  ســـنوورەكەمان 

ئەگەرچـــی وەك هەمـــوو كوردســـتان لـــە كارەباكـــەدا 
ماوەیـــەی  ئـــەو  و  هەیـــە  ڤۆڵتییەمـــان  كێشـــەی 
كارەباكەمـــان پـــێ دەدرێـــت، بـــاش نییـــە و زۆر كەمـــە، 
ـــن و  ـــدار لەســـەر هێڵی ـــی پەیوەندی ـــە لەگـــەڵ الیەن بۆی
ــەت  ــەن، بەتایبـ ــەری بكـ ــان چارەسـ ــت بۆمـ دەمانەوێـ

مـــاوەی پێدانـــی كارەباكەمـــان بـــۆ زیـــاد بكـــەن.
* ئـــەو پڕۆژانـــە چیـــن كـــە زۆر گرنگـــن لـــە 

مـــاوەی داهاتـــوو بۆتـــان جێبەجـــێ بكرێـــن؟ 
ــە پڕۆژەیەكـــی  ــدە كـ ــارزان – باڵنـ  - پـــڕۆژەی بـ
ســـتراتیژییە بـــە جێبەجێكـــردن و تەواوبوونـــی ئـــەو 
پڕۆژەیـــە كێشـــەی ئـــاوی خواردنەوەكـــە تـــا ئاســـتێكی 
ـــەوەی دەروازەی زێـــدی  زۆر چارەســـەر دەبێـــت و كردن
ـــا و هەرێمـــی  ـــاری توركی ـــوان كۆم ـــە نێ ـــوور ل ـــە باك ل

كوردســـتان كـــە ڕەزامەنـــدی لەســـەری دراوە، بـــە 
ـــە شـــادەمارێكی  ـــە دەبێت ـــە ك ـــەو دەروازەی ـــەوەی ئ كردن
هەمـــوو  و  مێرگەســـۆر  دەڤـــەری  بـــۆ  ئابـــووری 
چەنـــد  جێبەجێكردنـــی  و  كوردســـتانیش  هەرێمـــی 
پڕۆژەیەكـــی ڕێگاوبـــان كـــە زۆر پێویســـتن و لـــە 
ــەوەچوونێكی  ــە بەرەوپێشـ ــۆ ناوچەكـ ــدایە بـ بەرنامەشـ
بەدەســـت  ســـنوورەكە  گەشـــەكردنی  بـــۆ  دیكـــە 
دەهێنێـــت و داواكاریـــن وێســـتگەی دیكـــەی 132 
ــۆ  ــە بـ ــە دەڤەرەكـ ــی لـ ــەی ڤـ ــی و 33 كـ ــەی ڤـ و كـ
ــە و  ــەو پڕۆژانـ ــن، ئـ ــا دابمەزرێنـ ــتركردنی كارەبـ باشـ
چەندانـــی دیكـــەش لـــە هەمـــوو ســـێكتەرەكان بـــۆ 

ســـنوورەكە پێویســـتە ئەنجـــام بدرێـــن.
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ـــە  ـــت ك ـــەكار دێ ـــە ب ـــەو منداڵ ـــۆ ئ ـــم ب ناســـناوی یەتی
ــەر دایكـــی  ــۆ ئەگـ ــاوە، خـ ــدا نەمـ ــە ژیانـ باوكـــی لـ
وەفاتـــی كردبـــێ، ئەویـــش یەتیـــم دەبـــێ، بـــەاڵم 
پێـــی ناگوترێـــت یەتیـــم، ئەمـــەش وا بـــاوە لـــە نـــاو 

كۆمەڵگەمـــان .
گەورەیی كەفالەتكردنی نازداران )یەتیم( 

دونیـــا  لـــە  هەیـــە  گـــەورەی  زۆر  پاداشـــتێكی 
ـــەت، یەكێـــك لـــەو پاداشـــتە گەورانـــە،  ـــش قیام پێ
لـــە  )د.خ(  پێغەمبەرمانـــە  هاوڕێیەتیكردنـــی 
بەهەشـــت، كـــە دەفەرمـــوێ: قـــال عليـــه الصـــاة 
والســـام: )َوأنـــا وكاِفـــُل الَيِتيـــِم يف الَجنَّـــِة َهَكـــذا 

ـــبَّاَبِة والُوْســـَطى، وَفـــرََّج بْيَنُهـــا شـــيئًا(. وأَشـــاَر بالسَّ

ـــك  ـــی نازدارێ ـــەو كەســـەی كەفالەت ـــە: ئەمـــن و ئ وات
بەهەشـــت،  لـــە  ئەوهایـــن  كردبـــێ،  )یەتیم(ێكـــی 
بـــە پەنجـــەی شـــەهادە و  دەفەرمـــوون ئامـــاژەی 

پەنجـــە گەورەكـــەی تەنیشـــتی كـــردووە.
گەورەتریـــن  )د.خ(  پێغەمبـــەر  هاوڕێیەتیكردنـــی 

بەهەشـــتە.  نیعمەتەكانـــی 
جێبەجێكردنـــی  و  ســـەدەقە  بەدەســـتهێنانی  بـــۆ 
ســـیلەی ڕەحـــم، ئەگـــەر نازدارەكـــە )یەتیـــم( خزمـــی 
ـــە ڕووی خزمایەتـــی لێـــی نزیـــك  ـــان ل ـــوو، ی خـــۆی ب
ــی  ــی و خزمایەتـ ــی و مەردایەتـ ــەوە پیاوەتـ ــوو، ئـ بـ
خـــۆی  ئەركـــی  و  ڕەحـــم  ســـیلەی  و  چاكـــە  و 
جێبەجـــێ كـــردووە. دەســـتی خـــۆش بـــێ . ئەگـــەر 
ـــردن  ـــاوكاری ك ـــوو، ه ـــوكاری نەب ـــان و كەس ـــە خزم ل
و كەفالەتـــی كـــردن، ئـــەوە هەمـــووی بـــە چاكـــە و 

ــابە.  ــەدەقە حیسـ سـ
بەرزیـــی  دەرخســـتنی  یەتیـــم،  كەفالەتكردنـــی   
ئـــارام  مرۆڤـــە  دڵـــی  و  بەخشـــندەییە  و  ڕەوشـــت 
دەكاتـــەوە، بەرەكەتیـــش دەكەوێتـــە ماڵیـــەوە و مـــاڵ 
و  دەبێتـــەوە  خاوێـــن  سامانیشـــی  و  ســـەروەت  و 

دەكەوێـــت.  تـــێ  زیاتریشـــی  بەرەكەتـــی 

 بە هاوكاریكردنی نازداران )یەتیم( دڵ ئاسوودە دەبێت 
ــر و  ــم خێ ــاوەن یەتی ــی دایكــی خ بێگومــان هاوكاریكردن
پاداشــتێكی ئێجــگار زۆری هەیــە. پێغەمبــەر )د.خ( 
ــاِعي  دەفەرمــوێ: قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: )السَّ
عــَى األرَْمَلــِة واملِْســِكنِي كاْلُمجاِهــِد يف َســبيِل اللَّــِه، أْو: 

كالَّــِذي َيُصــوُم النَّهــاَر ويقــوُم اللَّْيــَل(. واتــە: ئــەو كەســەی 

یەتیــم  منداڵــی  دایكــی  )هــاوكاری(  بــاری  دەســت 
)االرملــة - بێــوەژن( و هــەژاران دەبێــت، لــە پاداشــتدا 
وەكــو ئــەو كەســە وایــە كــە لــە پێنــاو خــودای گــەورە 
ــەونوێژ  ــەو ش ــە ش ــە ب ــەی ك ــەو كەس ــان ئ دەجەنگــێ، ی

دەكات و بــە ڕۆژەكەشــی بــەڕۆژوو دەبێــت. 
یەكێكــی دی لــەو خاڵــە گرنگانــە، ئەوەیــە كــە دەبێــت 
زۆر ئــاگادار بیــن مــاڵ و ســەروەت و ســامانی یەتیــم 
ْنَيــا َواْلِخــرَِة  نەخۆیــن. خــودای گــەورە دەفەرمــوێ: »يِف الدُّ
ۗ َوَيْســأَُلوَنَك َعــِن اْلَيَتاَمــٰى ۖ ُقــْل إِْصــَاٌح لَُّهــْم َخــْرٌ ۖ َوإِن 
ــُه َيْعَلــُم اْلُمْفِســَد ِمــَن اْلُمْصِلــِح ۚ  ُتَخالُِطوُهــْم َفإِْخَواُنُكــْم ۚ َواللَّ

َولـَـْو َشــاَء اللَّــُه أَلَْعَنَتُكــْم ۚ إِنَّ اللَّــَه َعِزيــٌز َحِكيــٌم« البقــرة:220.

واتــە: ئــەی محەمــەد )صلــی اللــه علیــه وســلم( كاتێــك 
دەر بــارەی یەتیــم لێــت دەپرســن، پێیــان بڵــێ: چاكەكــردن 
لەگەڵیــان خێــرە، ئەوانیــش بــرای ئێــوەن، خــوا ئاگــەداری 

خەراپــە و چاكەكانــە .
ئــەوەی لــەم ئایەتــە تێبگەیــن، لەگــەڵ یەتیــم دەبــێ 
و  چاكــە  ئاگــەداری  خــودا  و  بكەیــن  چاكــە  تەنیــا 
. دەیكەیــن  یەتیمــەكان  لەگــەڵ  كــە  خەراپەكانمانــە 

ئینجــا لــە كاتــی دابەشــكردنی میــرات خــودای گــەورە 
دەفەرمــوێ : 

ــوَن ِف  ــا َيْأُكُل َ ــًا إِنَّ ــٰى ُظْل َل ٱْلَيَتَٰم ــَوٰ ــوَن أَْم ــنَ َيْأُكُل »إِنَّ ٱلَِّذي

ــاء )10( ــورة النس ــِعرًا » س ــَيْصَلْوَن َس ــارًا ۖ َوَس ــْم َن ُبُطوِنِه

واتــە: ئــەو كەســانەی مــاڵ و ســامانی یەتیــم بــە ســتەم 
)بــە زۆر، یــان فــرت و فێــڵ( دەیخــۆن و دەیــدزن، ئــەوە 
ڕۆژی  لــە  و  زگیــان  چووەتــە  و  خــواردووە  ئاگریــان 

ــراوە .  ــۆ دان ــی ســزایەكی قورســیان ب دوای

كەفالەتكردنی یەتیم، 
دەرخستنی بەرزیی ڕەوشت و 
بەخشندەییە و دڵی مرۆڤە ئارام 
دەكاتەوە، بەرەكەتیش دەكەوێتە 
ماڵیەوە و ماڵ و سەروەت و 
سامانیشی خاوێن دەبێتەوە 

هیچ كەس تەنانەت دایكیشیان 
ئەو دەسەاڵتەی نییە ماف و 
ماڵی منداڵە یەتیمەكانی بە 
هەدەر بدات 

ئەجر و پاداشتی لە خۆگرتنی 
منداڵی نازدار )بێ باوك - یەتیم(
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مەال رەعد نووری ئۆمەربلی 

بەڕێوەبەری مزگەوتەكان و پشكنین لە دیوان 
وەزارەتی ئەوقاف وكاروباری ئایینی

 یەكێكی دی لەو ستەمانەی لە یەتیم دەكرێت:
كاتێــك كەســێك لــە ڕووداوێــك گیــان لەدەســت دەدات 
و دەبێــت كەســی بەرانبــەر خوێــن بــدات )دیــة الــدم( 
ئاشــتەوایی  بــۆ  دێــن  كەســانێك  خوێــن،  فیدیــەی 
)صلــح( بــە نــاوی )مــەال و شــێخ و ئاغــا و بەرپــرس 
ــرا  و ڕیــش ســپی و موختــار و مــام و خــاڵ و بــاب و ب
ــەر  ــان و كەســی بەرانب ــی خۆی ــە پیاوەت ــر(، دەكەن و هیت
عەفــو دەكــەن و ســوڵح دەكــەن، لــەوە بــێ ئــاگان خوێنــی 
مردووەكــە میراتــی ئــەو كەســانەن كــە لــە دوای ئــەو 
بەجــێ مــاون، میراتیــش بــە تایبەتــی منداڵــی یەتیــم تــا 
ــەدەر  ــان بەه ــێ ماڵی ــێك ناتوان ــج كەس ــن، هی گــەورە دەب
بــدات، دەبــێ كاری پــێ بكــەن، یــان بــۆی هەڵبگــرن و 
ــەس  ــچ ك ــدەن و ســەرفی بكــەن، هی ــڕۆی ب ــێ بەفی ناب
تەنانــەت دایكیشــیان ئــەو دەســەاڵتەی نییــە مــاف و 

ماڵــی منداڵــە یەتیمەكانــی بــە هــەدەر بــدات.
اللــه  صــي   - النَِّبــيِّ  َعــِن  دەفەرمــوێ:  خۆشەویســت 
ــا  ــوا: َي ــاِت( َقاُل ــْبَع اْلُموِبَق ــوا السَّ ــاَل )اْجَتِنُب ــلم - َق ــه وس علي

ــُل  ــْحُر، َوَقْت ــِه َوالسِّ ُْك ِباللَّ ــرِّ ــاَل )ال ؟ َق ــنَّ ــا ُه ــِه َوَم ــوَل اللَّ رُِس

ــاِل  ــا، َوأَْكُل َم َب ، َوأَْكُل الرِّ ــقِّ ــُه إال ِبالَح ــرََّم اللَّ ــي َح ــِس الَِّت النَّْف

ــاِت  ــاِت اْلُمْؤِمَن ــْوَم الزَّْحــِف، َوَقــْذُف امُلْحَصَن ــَولِّ َي اليتيــم، َوالتَّ

ــه . ــق علي ــاَِت( متف الَغاِف

ــك  ــزن، یەكێ ــان بپارێ ــە حــەوت شــت خۆت فەرمــووی : ل
ــی یەتیمــە( كــە ئەمــە زۆر  ــی ماڵ ــەو شــتانە )خواردن ل

ــە .  ــا و قیامــەت هەی ــۆ دونی زۆر مەترســیی ب
ئینجــا یەكێــك لــەو دوعــا و نزایانــەی لــە الی خــودای 
گــەورە ڕەتكردنــەوەی نییــە و ڕاســتەوخۆ خــودای گــەورە 
گوێبیســتی دەبێــت و وەاڵمــی دەداتــەوە، دوعــا و نــزا و 
پاڕانــەوە و نــووزەی یەتیمــە، بۆیــە ئاگــەداری دوعــای 
یەتیــم بــن و ئازاریــان مــەدەن، خــودای بااڵدەســت لــە 

ســەریان بەجوابــە . 
 خاڵێكی دی كە زۆر گرنگە باسی بكەین: 

ــاو  ــان و چــا و ئ ــت ن ــە نابێ ــاو خەڵكــی ك ــە ن ــاوە ل وا ب

ــێبەری  ــر س ــت لەژێ ــان نابێ ــم بخــۆی، ی ــی یەتی ــە ماڵ ل
دیــواری ماڵەكــەی دانیشــی. ئــەم بیركردنەوەیــە هەڵەیــە، 

بۆچــی؟
ئەگــەر نــان و ئــاو و چــای ماڵــی یەتیــم نەخۆیــن و 
نەوێریــن ســەردانیان بكەیــن و لــە ماڵیــان دانەنیشــین، 
ــان و  ــن و ن ــت ســەردانیان بكەی ــە دەبێ ــە، وات ــەوە هەڵەی ئ
چــاو ئاویشــیان بخۆیــن، بــەاڵم لەگــەڵ دەســتی خۆمــان 
خــواردن و ئازوقــە و دەســت و دیارییــان بــۆ ببەیــن و 
و  بێباوكــی  بــە  هەســت  نابێــت  و  بكەیــن  دڵخۆشــیان 
بێكەســی بكــەن، ئەمــە قەرەبــووی خــواردن و ســەردانەكە 

دەكاتــەوە و بگــرە دڵخۆشــیش دەبــن .
أَت النَّبــيَّ صــىَّ اللــُه عليــه وســلَّم رجــٌل يشــكو قســوَة قلِبــه 

قــال أتِحــبُّ أن يلــنَي قلُبــك وُتــدرُِك حاجَتــك ارَحــِم اليتيــَم 

ــدرِْك  ــك وُت ــْن قلُب ــك يِل ــه وأطِعمــه مــن طعاِم ــْح رأَس وامَس

حاجَتــك( .

واتــە: پیاوێــك دێتــە خزمەتــی پێغەمبــەر )د. خ( ســكااڵ 
لــە دڵڕەقــی خــۆی دەكات، ئینجــا خۆشەویســت پێــی 
پێداویســتییەكانت  و  بێــت  دڵنــەرم  دەتــەوێ  فەرمــوو: 
جێبەجــێ بێــت؟ ڕەحــم و بەزەییــت بــۆ یەتیــم هەبێــت، 
دەســت بــە ســەریدا بێنــە و خواردنــی پــێ ببەخشــە لــەو 
خواردنــەی كــە بــە خــۆت لێــی دەخۆیــت، دڵــت نــەرم 

دەبێــت و پێداویســتییەكانت جێبەجــێ دەبێــت .
بــۆ  هــاوكاری  و  مووچــە  كەســانەی  بــەو  ســەبارەت 
ــت  ــی دەگوترێ ــە پێ ــە بەردەوامــی ك ــەوە ب ــان دەبڕن یەتیم

یەتیــم. كەفالەتكردنــی 
خــودای گــەورە مەدحــی مرۆڤــی ســەخی و  ئینجــا 
بێــت: بــە تایبەتــی هاوكاریــی یەتیــم  نانــدەر دەكات، 
ًا(  ــر ــاً َوأَِس ــِكينًا َوَيِتي ــِه ِمْس ــَىٰ ُحبِّ ــاَم َع َع ــوَن الطَّ )َوُيْطِعُم

)اإلنســان 8(

پێنــاو  لــە  دەبەخشــنەوە  خــواردن  ئەوانــەی  واتــە: 
خۆشەویســتیی خــودای گــەورە، ئینجــا دەیبەخشــنەوە بــە 

ئەســیرەكان. و  یەتیــم  و  هــەژاران  ســەر 

یەكێك لەو دوعا و نزایانەی لە 
الی خودای گەورە ڕەتكردنەوەی 

نییە و ڕاستەو خۆ خودای 
گەورە گوێبیستی دەبێت و 

وەاڵمی دەداتەوە، دوعا و نزا و 
پاڕانەوە و نووزەی یەتیمە

پێغەمبەر )د. خ( فەرموویەتی: 
من و ئەو كەسەی كەفالەتی 
یەتیمی كردووە لە بەهەشت 

ئەوهاین پێكەوە )ئاماژەی بە 
پەنجەی شەهادە و پەنجە 

گەورەكەی تەنیشتی كردووە( 
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سنوور كەریم:

پەیامم بۆ هەموو خاوەن پێدوایستییەكان 
ئەوەیە متمانەیان بە خۆیان هەبێت و 
لە هەوڵەكانیان بۆ داهاتووی باشتر 

بەردەوام بن

پاڵپشـــتیی  و  هـــاوكاری  بـــە  تایبەتـــە،  خاوەنپێداویســـتیی  دەســـتڕەنگینێكی  خانمـــە  كەریـــم،  ســـنوور 
ڕێكخراوێكـــی مرۆیـــی بـــۆ بەهێزكردنـــی تواناكانـــی كەســـانی خاوەنپێداویســـتیی تایبـــەت، لـــە خولێكـــی 
فێـــركاری بەشـــداری دەكات و لـــە ماوەیەكـــی كەمـــدا توانـــی چەندیـــن كاری دەســـتی هەمەجـــۆر نمایـــش 
بـــكات و لـــە بەرانبـــەردا ببێتـــە خاوەنـــی بڕوانامـــەی باوەڕپێكـــراوی نێودەوڵەتـــی بـــۆ كاری دەســـتی و 
ــەكانی  ــە ڕۆژە خـــۆش و ناخۆشـ ــاس لـ ــۆرە بـ ــواڵن بەمجـ ــاری گـ ــەڵ گۆڤـ ــی لەگـ ــە دیدارێكـ ــن. لـ دیزاییـ

ــەران دەكات. ــۆ خوێنـ ــۆی بـ ــی خـ ــی تایبەتـ ژیانـ

گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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سنوور كەریم ساڵی 1992 لە باریكەی سەر بە قەزای 
لە  دەكات،  باسی  خۆی  وەك  دایكبووە،  لە  سەیدسادق 
ئەو  ئێستادا  لە  و  كورتەبااڵیە  ئەو  تەنیا  خانەوادەكەی 
ئەندامی كۆمەڵەی كورتە بااڵكانی كوردستانە، هەروەها 
چوارەمی  پۆلی  لە  تەندروستی  بارودۆخی  هۆی  بە 
ئامادەیی بە ناچاری وازی لە خوێندن هێناوە. لە بارەی 
ژیانی تایبەتیی خۆشیەوە دەڵێت: » ژیانی منداڵیم وەك 
باسی دەكەن، منداڵێكی زۆر جوان بووم، خێزانەكەم هیچ 
كات هەستیان بەوە نەكردووە كە خاوەن پێداویستی تایبەتم، 
تەنانەت كاتێك كە بچووك بووم دكتۆرێكی ئەمریكی كە 
كە  كردووە  خێزانەكەم  لە  داوای  بووە،  خێزانی  پزیشكی 
هەموو ڕۆژ من ببینێت، زۆریشی لە دایك و باوكم كردووە، 
من بدەن بە ئەو، بەاڵم ماڵەوەمان ڕەتیان كردووەتەوە. لە 
كاتێكدا ئەو دكتۆرێكی گەورە و بەئەزموون بوو، كەچی 
ئەویش هەستی بەوە نەكردبوو، كە من خاوەن پێداویستی 
چەند  تووشی  من  ئەوە  دوای  »لە  گوتیشی:  دەبم«. 
دەرمانیان  و  دەرزی  زۆر  بڕیكی  و  بووم  نەخۆشییەك 
ئەو  هۆی  بە  ماڵەوەمان  بۆچوونی  بە  هێنا.  بەكار  بۆم 
نەخۆشییەوە گەشەم وەستاوە و بووم بە خاوەن پێداویستیی 
تایبەت لە جۆری كورتەبااڵ«، سەبارەت بە خوێندنیشی 
ئەویش  ئامادەییم خوێندووە،  گوتی: »تا پۆلی چواری 
بۆ  قوتابخانە  و چوونە  خویندن  ژیانی  ئەوەی  بە هۆی 
بە  بوو،  قورس  زۆر  تایبەت  پێداویستیی  خاوەن  ئێمەی 
بوو،  زەحمەت  زۆر  دانیشتن  كورسیی  ڕووی  لە  تایبەت 
زۆرجار قوتابخانەكان دووقات بوون، دەبوو چەندین پلیكانە 
ببڕی تا دەچیتە سەرەوە. بەداخەوە لە ڕابردوودا ئێمەی 
زوو  كۆمەڵگەوە  لەالیەن  پێداویستییەكان  خاوەن  چینی 
خوا  بۆ  سوپاس  بەاڵم  چەشتووە.  ناڕەحەتیمان  و  ئازار 

ئێستا زۆربەی خەڵك هۆشیار بوونەتەوە«.
تایبەتی  ژیانی  باسكردنی  درێژەی  لە  كەریم  سنوور 
خۆیدا، باسی خاتوونێك دەكات، كە كاریگەری بەرچاوی 
لەسەر سەركەوتنەكانی بووە. هەر لەو بارەیەوە دەڵێت: »بە 
هۆی شارا خانەوە توانیم تێكەڵ بە دونیای دەرەوە ببم، ئەو 
پێداویستیی  تواناكانی خاوەن  لەسەر  كار  بەڕێزە  خاتوونە 
تایبەت دەكات و، جار جار كۆمان دەكاتەوە و دەمانبات 
شارا  خاتوو  سوپاسی  زۆر  لێرەوە  سەیران.  و  گەشت  بۆ 
دەكەم كە هەمیشە هاوكارمان بووە، ئەو لە هەموو كاتێك 
لە خۆشی و ناخۆشییەكانیشمان بەشدارە، لەگەڵ ئێمەی 
پێوە  عەزیەتمان  و  دەبێت  ماندوو  زۆر  خاوەنپێداویستی 
دەكێشێت، هیچ كاتێكیش دڵی نەشكاندووین، ئەوەی ئەو 
بۆ ئێمەی خاوەن پێداویستی دەیكات، هیچ كەس تائێستا 
بۆی نەكردووین و هەموو بۆشاییەكانی ڕۆحی و دەروونیی 
ئێمەی پڕ كردووەتەوە، تەنانەت بۆ كارە دەستییەكانمان زۆر 
هاوكار بووە، كارئاسانیمان بۆ دەكات بۆ بەشداریكردنمان 
لە خولەكان و پیشانگەكان تەنانەت بۆ ساتێكیش بە تەنیا 
جێی نەهێشتووین«. گوتیشی: »شارا خان لە كاركردنم 

هەمیشە هاوكار و یارمەتیدەرم بوو، هەوڵی زۆری دا و 
پێی گوتم دەبێت كارێك بكەیت، ئیتر دەستم كرد بە كاری 
دەستی و تا ڕاددەیەك بەهرەكانی خۆمم تێیدا دۆزییەوە، 
هەر لێرەوە زۆر سوپاسی كاك شاسوار دەكەم بەڕێوبەری 
لە  ژنان  بەهێزكردنی  و  جێندەری  یەكسانی  پڕۆژەی 
چاودێریی كۆمەاڵیەتیی سلێمانی، سوپاسی كاك هێمن 
گشتیی  بەڕێوەبەری  نووسینگەی  بەرپرسی  محەمەد 

چاودێریی كۆمەاڵیەتیی سلێمانی دەكەم«.
سەركێشی  بەرەوە  هەنگاوەكانی  لەبارەی  كەریم  سنوور 
مۆبایلەكەمەوە  ڕێگەی  »لە  گوتی:  نەبوون  تەسلیم  و 
نیگار  و  نەخش  و  دەستییەكان  كارە  بەرنامەی  توانیم 
مرۆڤ  ڕۆژانەی  پێداویستییەكانی  دروستكردنی  و 
و  شوشە  و  بەرد  و  ڕەنگ  لەگەڵ  خۆم  و  بدۆزمەوە 
دروومان ڕابهێنم، پاشان لە ڕێگەی ڕێكخراوێكی مرۆیی 
چەندین  توانیم  دەرەنجام  كرا،  پێ  بەشداریم  خولێكدا  لە 
كۆمەڵێك  بەشانی  شان  و  بكەم  نمایش  دەستی  كاری 
بە  ئەوان  كە  بوو،  ژمارەیان 15 كەس  كە  دیكە  خانمی 
جەستە ساغ و سەالمەت بوون، تەنیا من لە ناویاندا خاوەن 
پێداویستیی تایبەت بووم، توانیم ببمە خاوەنی بڕوانامەی 
دیزایین،  و  دەستی  كاری  بۆ  نێودەوڵەتی  باوەڕپێكراوی 

ئەوەش بۆ من هەنگاوێكی گەورە بوو«. 
ڕابردوودا  لە  ئایا  كە  پرسیارەدا  ئەو  وەاڵمی  لە 

خێزانەكەی تا چەند هاوكار و یارمەتیدەری بوون؟ 
گوتی: »خێزانەكەم هەموو هاوكارمن و تا ئێستاش 
لە هەموو هەنگاوەكان لەگەڵمدان و لەگەڵ خوشك 
منیش  نەكراوە،  لەگەڵ  جیاوازیم  هیچ  براكانم  و 
هەر وەكو ئەوان كاری ڕۆژانەی خۆم ئەنجام دەدەم، 
بەداخەوە ژیانی منداڵی ئێمەی خاوەن پێداویستیی 
نییە،  ساغ  جەستە  منداڵێكی  ژیانی  وەك  تایبەت 

ڕۆژانە ڕووبەڕووی توانج و ناو و ناتۆرە دەبووینەوە و 
تووشی ناڕەحەتی دەبووین. هەر لە منداڵییەوە زۆر حەزم 

لە وەرزشكردن بوو، بەاڵم بە هۆی ئەوەی خاوەنپێداویستی 
چونكە  نەدەگونجا،  من  بۆ  یارییە  ئەو  بووم،  تایبەت 

شوێنێك نەبوو، بۆ ئێمە گونجاو بێت«.
هێمای  وتەكانیدا  كۆتایی  بەشی  لە  كەریم  سنوور 
لە  جوان  ئاواتی  كەس  »هەموو  كە  كرد  ئەوە  بۆ 
هەشە  دەگات،  ئاواتەكانی  بە  هەیە  هەیە،  ناخیدا 
دەتوانن  هەمووان  هەوڵدان  بە  بەاڵم  ناگات،  پێیان 

ئاواتەكانیان بگەن«، گوتیشی: »ئاواتم ئەوەیە لە  بە 
داهاتوودا ببمە خاوەن كاری خۆم و بتوانم لەسەر پێی خۆم 
بوەستم و تەنانەت هاوكاریی كەسانی خاوەن پێدوایستیی 
شاراخان  لەگەڵ  هەیە  ئەوەشم  پڕۆژەی  بكەم،  تایبەت 
بۆ  بازاڕ  بخەینە  دەستییەكانم  كارە  بدەین  ئەوە  هەوڵی 
پێداویستییەكان  خاوەن  هەموو  بۆ  پەیامیشم  فرۆشتن. 
بۆ  هەوڵەكانیان  لە  و  هەبێت  بەخۆیان  متمانەیان  ئەوەیە 

داهاتووی باشتر بەردەوام بن«.
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كاریگەریی خوێندنەوە لەسەر 
ڕۆشنبیری و هۆشیاریی تاكەكانی خێزان

زۆرن ئـــەو مرۆڤـــە بـــەرز و ناودارانـــەی كـــە لـــە ڕووناكیـــی كتێبـــەوە پێگەیشـــتوون و گۆڕانكاریـــی گەورەیـــان 
ــی  ــترین هاوڕێـ ــب باشـ ــراوە كتێـ ــە گوتـ ــردووە. هەمیشـ ــت كـ ــەدا دروسـ ــەر و كۆمەڵگـ ــان و دەوروبـ ــە خۆیـ لـ
ـــزان فەرامـــۆش بكرێـــت،  ـــەو بوارەشـــدا ڕۆڵـــی خێ ـــەوە پرســـێكی گرنگـــە و ناكرێـــت ل مرۆڤـــە، كەواتـــە خوێندن
لەبـــەر ئـــەوەی خێزانـــی هۆشـــیار پێویســـتی بـــە بوونـــی كتێبخانـــە لـــە ماڵەكەیـــدا هەیـــە و ئـــەوەش دەبێتـــە 
ســـەرەتایەكی بـــاش و مـــرۆڤ ئاشـــنا دەبێـــت بـــە كتێـــب و خوێندنـــەوە و وردە وردە خوێندنـــەوە دەبێتـــە 
كەلتـــوور و بـــە خوێندنـــەوەش كەســـێتی بەهێـــز بـــۆ تـــاك دروســـت دەبێـــت. كەچـــی لـــە ئێســـتادا خوێندنـــەوە 
الی زۆربـــەی تاكـــەكان بـــە تایبـــەت گەنجـــان فەرامـــۆش كـــراوە، لـــەم ڕوانگەیـــەوە دەپرســـین: ئایـــا تـــا چەنـــد 
گرنگـــە خوێندنـــەوە لـــە نـــاو خێزانـــەكان بـــە كەلتـــوور بكرێـــت؟ بەشـــداربووانی ئـــەم ڕاپۆرتـــەی گۆڤـــاری 

گـــواڵن وەاڵمـــی پرســـیارەكە دەدەنـــەوە.
گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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سەرەتا هونەرمەند و كەسایەتیی ناسراو حەمەڕەشید هەرەس 
كەرەسەیە،  پتەوترین  »خوێندنەوە  كە  دەكات  ئەوە  باسی 
بەرانبەرەكەشی  كۆمەڵدا.  و  تاك  بنیاتنانی  بناغەی  لەناو 
بە  و  دواكەوتن  دەستەبەری  خوێندنەوەدا،  لە  تەمبەڵییە  كە 
الڕێداچوون و تەنانەت نەخوێندەواری و هەناسەساردیی نەوە 
»خوێندەوار  دەڵێت:  هاوكات  كۆمەڵگایە«.  نەوەی  دوای 
بخوێنێتەوە،  و  بنووسێت  بتوانێت  تەنیا  نییە  كەسێك 
بۆ  جیاواز،  بابەتی  خوێندنەوەی  بە  برەودانە  خوێندەواری 
وااڵكردنەوەی ئاسۆی مژێكی ڕووناك و هاندان و هەڵوەدای 
دەوڵەمەندكردنی خود، دۆزینەوەی ڕێگایە و سەرەدەركردن لە 
ناو تاریكایی ژیاندا ڕێكردن بەرەو ڕووناكی«، جەختیش لەوە 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە،  توێژەرە  هەموو  »بە الی  كە  دەكاتەوە 
خوێندنەوە پیرۆزترین و كاریگرترین چاالكییە، كە تاك دەستی 
دەستخستنی  و  ئاخاوتن  زمانی  پاراوكردنی  بۆ  دەكەوێت، 
بەم  گەشت  ڕۆشنەوە  مژێكی  بە  كە  جۆر  هەمە  زانیاریی 
شایستە  ژیانێكی  لە  ڕوو  و،  بكەیت  فراوانەوەدا  جیهانە 
بكەیت«. گوتیشی: »خوێندنەوە ئەو بارە گرانە نییە، تاك 
هەموو ژیانی خۆی بۆ تەرخان بكات و، ببێت بە كۆیلەی 
كتێب و چاالكییەكانی دیكەی بۆ ئیفلیج بكات. خوێندنەوە 
دەكرێت ببێت بە خوویەكی چێژبەخش و بە سوود لەو كاتەی 

بێ ئیشی خۆتی پێ پڕ دەكەیتەوە«.
ئەوەی  سەر  دەخاتە  تیشك  وتەكانیدا  درێژەی  لە  هەرەس 
پێشكەوتووەكان  و  هۆشیار  كۆمەڵگە  »تاكەكانی  كە 
هەمیشە كتێبیان كردووە بە هاوڕێ و هاودەمی خۆیان، لە 
شەمەنەفەڕدا، لە فڕۆكەدا، لە پاسدا، لە چاوەڕوانیی دكتۆر 
و سەرتاشخانە و لە زۆر بواری دیكەدا، كات بە فیڕۆ نادەن 
و بە خوێندنەوە پڕی دەكەنەوە. ئەوە خوێندنەوەیە، تاك بیرتیژ 
دەكات و، پێشبینی بۆ داهاتووی بەهێزدەكات و، ئەو توانایەی 
پێ دەبەخشێت لە هەموو بارودۆخێكدا، ڕێگاچارەی دەرچوون 
بدۆزێتەوە«. گوتیشی: »هەموو خەمخۆرێك  و سەرفرازی 
لە  خوێندنەوە  لەوەی  ئاگایە  بە  خۆماندا،  كوردستانەی  لەم 
كتێب  تیراژی  و،  خراوە  پشتگوێ  كوردیدا،  كۆمەڵگەی 
ناز  بێ  و  خراون  سەریەك  كتێبخانەكاندا  لە  كردووە،  كەمی 
كەوتوون، چ جای ئەوەی زیانێكی زۆر لە چاپی كتێبدا بەو 
نووسەر و ڕۆشنبیرانە دەكەوێت، كە دەیانەوێت شیلەی مژ و 

ئەزموونیان پێشكەش بە نەتەوەكەیان بكەن«.
د. ناز فەلەكەدین كاكەیی بەڕێوەبەری كتێبخانەی گشتیی 
هەولێر، سەبارەت بە هەمان پرس دەڵێت: »خوێندنەوە دەرگای 
و  دەكاتەوە  ڕووماندا  بە  ئەندێشە  و  فەرهەنگ  و  كەلتوور 
كاریگەریی بەرچاوی لەسەر ژیانمان هەیە. زۆر كەس هەست 
هزری  و  مێشك  لەسەر  كتێب  خوێندنەوەی  ئەنجامی  بە 
لەو  زانایان  دادەنێت.  لەسەر  ئەرێنی  كاریگەری  و  دەكات 
تەمەن  كۆرپەلەیەكی  بۆ  باوك  و  دایك  كاتێك  كە  باوەڕەدان 
لە  دەبێت  گەورە  كاتێك  دەخوێننەوە،  كتێب  مانگی  شەش 
تەمەنی چوار ساڵیدا زۆر بە باشی دەتوانێت فێری خوێندن 
كەوا  نییە  تێدا  »گومانی  گوتیشی:  بێت«.  نووسین  و 
هیچ ئامێرێكی دیجیتاڵی ناتوانێت جێگەی خوێندنەوەی 
كتێب بگرێتەوە. كتێب )چ ئەلیكترۆنی بێت، یان كاغەز 

بێت( شاكاری گرنگی فێربوونە و وەرزشێكی سوودبەخشی 
دەبات.  لەناو  نیگەرانی  و  ئیسترێس  خوێندنەوە  ڕووحە، 
وادەكات 68%ی  خوێندنەوە  دەقە  شەش  تەنیا  دەڵێن  زانایان 
ببێتەوە،  كەم  كەسەكە  دڵتەنگیی  و  پەرێشانی  و  دڵەڕاوكێ 
دیارە ئەو كەسانەی كە ڕۆژانە كتێب دەخوێننەوە لە ڕووی 
كۆمەاڵیەتییەوە خۆشەویستترن لەو كەسانەی كە ناخوێننەوە و 
دوورەپەرێزی لە كتێب دەكەن، چونكە لە كاتی گفتوگۆكردن 
ناتوانن  و  نییە  زۆریان  مەعریفەی  و  زانیاری  ئاخافتن  و 
سەرنجی بەرانبەر بۆ الی خۆیان ڕابكێشن و سوودێكیش بە 

بەرانبەر بگەیەنن«. 
بەڕێوەبەری كتێبخانەی گشتیی هەولێر جەخت لەوە دەكاتەوە 
كە »كتێب ئامرازی گۆڕینی شێوەی بیر و بۆچوون و تێڕامانی 
مرۆڤە، هەروەها جوگرافیا و مێژوو و كەلتووری خەڵكانی 
جیاواز لە واڵتانی دی لەناو الپەڕەكانی كتێب دەدۆزرێتەوە«. 
وشەی  دەتوانرێت  كتێب  خوێندنەوەی  »بە  دەڵێت:  هاوكات 
هەست  بەرجەستەكردنی  زیاتر  بۆ  چونكە  ببین،  فێر  تازە 
بە  قسەكردن  پێویستە،  بەهێزمان  و  جوان  وشەی  هزر  و 
شێوەی زانستی و سەردەمییانە وادەكات ڕۆڵی سەركردەبوون 
نەخۆشی  لە  ڕێگری  خوێندەنەوە  هەبێت،  حوكمڕانیمان  و 
لەبیرچوونەوە لە كاتی هەڵكشانی تەمەن دەكات. بۆ ئەوەی 
پێویستە  بێت،  خوشەویست  لەال  خوێندنەوەمان  هەموومان 
سەرەتا لەو كتێبانەوە دەست پێ بكەین كە حەز و ئارەزووی 
خوێندنەوەی دەكەین. تۆی مرۆڤ ئەگەر بە دوای ئارامیی 
دەرووندا دەگەڕێیت، لە ناو كتێبەكاندا ئارامی دەدۆزیتەوە، 
ئەگەر حەز بە شیعر و ڕۆمان و چیرۆك و شانۆ دەكەیت، 
ئەوا لە كتێبخانەی شارەكەت دەستت دەكەوێت، لە كەشێكی 
ئارام و بێدەنگی كۆلیدۆری كتێبخانە، یان تەالری تایبەت بە 

خوێندنەوە دابنیشە و میوانی كتێبەكان بە«.
پەروەردەی  كۆلێژی  لە  مامۆستایە  خدر  ئەبابەكر  كامەران 
شەقاڵوە و ڕای وایە: »خوێندنەوە لە هەر بابەت و كایەیەك 
ڕێگایانە  لەو  یەكێك  بە  بۆیە  هەیە،  خۆی  سوودی  بێت، 
دەخات  پێش  مرۆڤ  ڕۆشنبیریی  ئاستی  كە  دادەنرێت 
ئەرێنی  كاریگەریی  چەندین  و  دەكاتەوە  ئارام  دەروونی  و 
و  بەهێز  كەسایەتیی   لەوانە  دەهێڵێت،  بەجێ  سەری  لە 
لە  دەخاتەوە  دووری  دەكات،  دروست  بۆ  باوەڕبەخۆبووی 
توندوتیژی،  ئەنجامدانی  و  سەرەڕۆیی  و  نابەجێ  كاری 
بە  كات  و  دەرفەت  كە  ئەوانەن  ڕاستەقینە  خوێنەری  بۆیە 
شتی بێسوود بەفیڕۆ نادەن و هەمیشە لە خەمی پرۆسەی 
وەردەگرن،  تایبەت  لەمەشدا چێژێكی  خۆڕۆشەنبیركردندان، 
و  دەكات  زیاد  ئاگامەندی  و  وشیاری  لەوەی  جگە  ئەمە 
ئاست پرس و ڕووداوە هەنووكەییەكان هەمیشە  لە  وادەكات 
بێت،  باوەڕبەخۆبوون  و  متمانە  هێزی  خاوەن  و  وەستاو 
سوودی  كۆمەڵگەی  بۆ  و  خۆی  بۆ  هەم  دواجار  ئەمەش 
دەبێت.« گوتیشی: »لە كۆمەڵگە پێشكەوتووەكان تاكەكانی 
خوێندنەوە  تەنانەت  دەدەن،  خوێندنەوە  بە  تایبەت  بایەخێكی 
بووەتە كەلتورییان، بۆیە تاوەكو خوێندنەوە نەبێتە كەلتوور لە 
واڵت مەحاڵە تاكێكی ڕۆشەنبیر و پێگەیشتوو و تێگەیشتوو 

بەرهەم بێت.
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هەموو خەمخۆرێك لەم كوردستانەی 
خۆماندا، بە ئاگایە لەوەی 

خوێندنەوە لە كۆمەڵگەی كوردیدا، 
پشتگوێ خراوە و، تیراژی كتێب 

كەمی كردووە

خوێندنەوە دەرگای كەلتوور و 
فەرهەنگ و ئەندێشە بە ڕووماندا 
دەكاتەوە و كاریگەریی بەرچاوی 

لەسەر ژیانمان هەیە

خوێندنەوە لە هەر بابەت و 
كایەیەك بێت، سوودی خۆی هەیە، 

بۆیە بە یەكێك لەو ڕێگایانە 
دادەنرێت كە ئاستی ڕۆشنبیریی 

مرۆڤ پێش دەخات و دەروونی ئارام 
دەكاتەوە

حەمە رەشید هەرەس: 

د. ناز فەلەكەدین كاكەیی: 

كامەران ئەبابەكر خدر: 
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نیشتمان هەڵەبجەیی:

سەركەوتنەكانم بە هۆی 
هاوسەرەكەم بووە، 
بەتایبەت لە بواری 
خوێندن پاڵپشتێكی باشم 
بووە

كۆڵنەدان و نەترسان لە دۆڕان، ڕەنگ و بۆییەكی جوانتر بە ژیان 
دەدات و، ڕێگە دوورەكان نزیك دەكاتەوە. بمانەوێ  و نەمانەوێ  
ژیان هەوراز و نشێوی زۆری تێدایە و ئەو كەسە براوەیە كە لەگەڵ 
ئاستەنگەكان دەجەنگێت و گرەوی خۆی لە رۆژگار دەباتەوە. نیشتمان 
حەمەدەمەین، ناسراو بە نیشتمان هەڵەبجەیی بە هۆی كارەساتی 
كیمیابارانی هەڵەبجەوە لەخوێندن دادەبڕێ و لەگەڵ خێزانەكەی ئاوارەی 
واڵتی ئێران دەبن. دوای گەڕانەوەشیان ڕووبەڕووی كۆمەڵێك ئاریشە و 
ئاستەنگ دەبێتەوە، بەاڵم وەك خۆی باسی دەكات، هەمیشە بە ئومێدەوە 
هەنگاوی بەرەو داهاتوو هەڵگرتووە. هەر لەو بارەیەوە باسی ژیانی خۆی بۆ 
گۆڤاری گواڵن دەكات.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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نیشـــتمان  بـــە  ناســـراو  حەمەدەمەیـــن،  نیشـــتمان 
هەڵەبجەیـــی ســـاڵی )19٧8( لـــە هەڵەبجـــە لـــە دایـــك 
ــوار  ــی چـ ــاوە و دایكـ ــی پێكهێنـ ــی هاوبەشـ ــووە. ژیانـ بـ
منداڵـــە، بـــەاڵم بـــە هـــۆی كارەســـاتی كیمیابارانـــی 
هەڵەبجـــەوە لـــە خوێنـــدن دادەبڕێـــت و لەگـــەڵ خێزانەكـــەی 
ـــرد،  ـــن. وەك خـــۆی باســـی ك ـــران دەب ـــی ئێ ـــاوارەی واڵت ئ
ئاســـایی  منداڵێكـــی  هـــەر  وەك  منداڵـــی  تەمەنـــی 
بـــەڕێ كـــردووە و لـــە تەمەنـــی شـــەش ســـاڵی نێردراوەتـــە 
قوتابخانـــە و تـــا قۆناغـــی ســـێی بنەڕەتـــی بـــە شـــێوەیەكی 
ـــان  ـــە خوێنـــدن داوە، پـــاش گەڕانەوەی ـــژەی ب ئاســـایی درێ
لـــە ئێـــران تـــا پۆلـــی پێنجـــی بنەڕەتـــی دەخوێنێـــت، 
ـــان و  ـــی دۆخـــی ژی ـــە هـــۆی ســـەختی و دژواری ـــەاڵم ب ب
كاریگەریی دوای جینۆســـایدی هەڵەبجە و لەدەســـتدانی 
ئازیزانـــی، نیشـــتمان بـــە یەكجـــاری لـــە خوێنـــدن دابـــڕاوە. 
هـــەر لـــەو بارەیـــەوە دەڵێـــت: »بـــە ناچـــاری لـــە قۆناغـــی 
پێنجـــی بنەڕەتـــی جارێكـــی دی لـــە خوێنـــدن دابـــڕام. 
لـــە ڕاپەڕاندنـــی كاروبـــاری ڕۆژانـــە وەك هـــەر كچێـــك 
تێپەڕاندنـــی  پـــاش  دەكـــرد،  خێزانەكەمـــم  هـــاوكاری 
تەمەنێـــك و هاوســـەرگیری و بوونـــم بـــە دایـــك، دەرفەتـــی 
ـــش  ـــوو، ئەوی ـــە بەردەمـــم ئەســـتەمتر ب ـــدن ل ـــارە خوێن دووب
ـــزان و ئەركـــی  ـــی بەرپرســـیارێتی خێ ـــە هـــۆی هەڵگرتن ب
دایكایەتـــی و بەڕێوەبردنـــی كاروبـــاری ناومـــاڵ، بـــەاڵم 
هەمـــوو ئـــەو ئاســـتەنگانە نەیانوەســـتاندووم و توانیـــم 
پـــەرە بـــە تواناكانـــم بـــدەم و پەیوەندییەكـــی بەهێـــز لەگـــەڵ 
ڕێكخـــراوە مرۆیـــی و مەدەنییـــەكان دروســـت بكـــەم، 
ـــڕ وزە  ـــی پ ـــە ئێســـتادا چاالكێكـــی مەدەن ـــم ل ـــم بڵێ دەتوان
و چاالكیـــم، لەپـــاش گەورەبوونـــی منداڵەكانـــم بیـــرم لـــەوە 
كـــردەوە دووبـــارە درێـــژە بـــە خوێنـــدن بدەمـــەوە، بـــۆ ئـــەوەی 
ڕابـــردوودا هەمبـــوو،  لـــە  خـــەون و خولیایـــەی  ئـــەو 
جێبەجێـــی بكـــەم و درێـــژە بـــە هەنگاوەكانـــی گەیشـــتن 
بـــە ئامانجەكـــەم بـــدەم. بۆیـــە دووبـــارە گەڕامـــەوە بـــەر 
لـــە  لـــە ئێســـتادا دەتوانـــم بڵێـــم یەكێكـــم  خوێنـــدن و 
كـــە  ئـــەوەی  باشـــەكان، ســـەرەڕای  ئاســـت  قوتابییـــە 
دەخوێنـــم، هـــاوكات وەك خۆبەخشـــێك بەشـــداری لـــە 
زۆربـــەی چاالكییەكانـــی ڕێكخـــراوە مەدەنییـــەكان دەكـــەم 
و دەیـــان خولـــی گەشـــەپێدانی مرۆیـــی و ژینگەیـــی و 

كۆمەڵناســـیم ئەنجـــام داوە.
نیشـــمان پێمـــان دەڵێـــت: »هەرگیـــز تەمـــەن ڕێگـــر نییـــە 
ـــەكان و تەنیـــا  ـــە خواســـت و ئاوات ـــەردەم گەیشـــتن ب ـــە ب ل
یەكـــەم هەنـــگاو زۆر گرنگـــە، ئەگـــەر دەتانەوێـــت بـــە 
ئامانجـــی خۆتـــان بگـــەن، خشـــتەی كاری ڕۆژانەتـــان 
پشـــتگوێ مەخـــەن و پـــان بـــۆ داهاتووتـــان دابنێـــن«. 
داوا لـــە گەنجانیـــش دەكات: »كـــە لـــە ژیانـــدا هەرگیـــز 
ــدن  ــی خۆپێگەیانـ ــن و هەوڵـ ــن و بخوێنـ ــوا نەبـ ــێ هیـ بـ
بـــدەن، بـــۆ ئـــەوەی كۆمەڵگەیەكـــی ڕۆشـــنبیر پێـــك 
بهێنـــن«. هـــاوكات دەڵێـــت: »مـــن جیـــا لـــە خولیـــای 

خوێنـــدن و خوێندنـــەوە و كاری خۆبەخشـــی حـــەز بـــە 
كاری ڕاگەیاندنیـــش دەكـــەم، بەشـــداری زۆرێـــك لـــە 
كەناڵەكانـــم كـــردووە، لـــە بـــوارە جیاجیاكانـــدا گفتوگـــۆ 
و لێدوانـــم داوە، ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا لـــە ئەكاونتـــی 
تایبەتیشـــم گرنگـــی زۆرم بەنووســـین داوە و بەردەوامـــم، 
هەروەهـــا لـــە ڕیگـــەی بەرنامەیەكـــی تایبـــەت هـــەر 
جـــارەو بـــاس لـــە بابەتێـــك دەكـــەم و تیشـــك دەخەمـــە ســـەر 
پێویســـتییەك و خاڵێكـــی گرنـــگ و پەیامـــم دەگەیەنمـــە 
پەیوەندیداریـــش.  الیەنـــی  و  دۆســـتان  و  هاوڕێیـــان 
ئومێـــد دەكـــەم هەمـــووان لـــە خەمـــی خزمەتكـــردن و 
گرنگیـــدان بـــە خـــود و كۆمەڵگـــەدا بیـــن، ماوەتـــەوە 
بڵێـــم ژیـــان ناوەســـتێ و بەردەوامـــە، ئومێـــد دەكـــەم پـــاش 
هێشـــتبێ  بەجـــێ  جوانمـــان  نموونەیەكـــی  نەمانمـــان 
و  بووبیـــن  كۆمەڵگـــە  پێویســـتی  سوودبەخشـــێكی  و 
ناوهێنانمـــان وانـــە و هیـــوا بێـــت بـــۆ چـــوار دەورمـــان 
ــن  ــاش بـ ــی بـ ــن نموونەگەلێكـ ــمان بتوانـ و منداڵەكانیشـ
ــوێن پـــێ تەواونەكراوەكـــەی ئێمـــە  بـــۆ كۆمەڵگـــە و شـ

ــرن«. هەڵگـ
نیشـــتمان هەڵەبجەیـــی لـــە درێـــژەی وتەكانیـــدا پەنجـــە 
ـــت  ـــەری دادەنێ ـــی وەك خاڵێكـــی جەوه لەســـەر هاوڕێیەت
بـــە هاوڕێیەتـــی،  دەدەم  دەڵێـــت: »گرنگیـــی زۆر  و 
هـــەر لـــە منداڵییـــەوە كەســـێكی كۆمەاڵیەتـــی بـــووم و 
ــی  ــی منداڵـ ــردووە. قۆناغـ ــردن كـ ــە هاوكاریكـ ــەزم بـ حـ
تەمەنـــی  لـــە  بـــوو،  جـــوان  و  ســـادە  هاوڕێیەتـــی 
ئێستاشـــماندا هاوڕێیەتـــی واتـــە تەواوكـــەر و هـــاوڕازی 
و گوێگرتـــن بـــۆ یەكـــدی. مـــن وەك خـــۆم ئەگـــەر 
كەســـێك خەونەكانـــی بـــۆ بـــاس كردبـــم، یـــان پێویســـتی 
هەبـــووە،  ئامادەییـــم  بووبـــێ«  مـــن  هاوكاریـــی  بـــە 
ــە  ــم، توانیومـ ــاوكاری بـ ــەر نەمتوانیبێـــت هـ ــا ئەگـ هەتـ
ئەگەرچـــی  كـــەم،  دابـــەش  لەگەڵـــی  كێشـــەكەی 
لـــە ئێســـتادا هەمـــوو شـــتەكان و پەیوەندییـــەكان بـــە 
بـــە  و  لەســـەرە  پرســـیان  نیشـــانەی  هاوڕێیەتیشـــەوە 
دەگمـــەن دەتوانـــی متمانـــە بـــە كـــەس بكەیـــت. بـــەاڵم 
ســـپاس بـــۆ خـــوا مـــن لـــە هاوڕێـــێ بـــاش هیـــچ كات 

بێبـــەش نەبـــووم«.
گواڵنـــدا  گۆڤـــاری  دواپرســـیاری  وەاڵمـــی  لـــە 
نیشـــتمان  بـــووە؟  پاڵپشـــتی  زیاتـــر  كەســـێك  كـــە چ 
خێزانەكـــەم  سوپاســـی  »زۆر  گوتـــی:  هەڵەبجەیـــی 
ـــەم،  ـــە هاوســـەرەكەم دەك ـــەواو ل ـــەم و دەستخۆشـــیی ت دەك
چونكـــە بەڕاســـتی نیـــوەی ســـەركەوتنەكانم بـــە هـــۆی 
هاوســـەرەكەم بـــووە، چونكـــە لـــە ژیانـــدا زۆر هـــاوكارم 
بـــووە، بـــە تایبـــەت لـــە خوێنـــدن پاڵپشـــتێكی باشـــم بـــووە، 
هەمیشـــە سوپاســـی هاوســـەرم و كچـــە نازدارەكـــەم و 
هەمـــوو ئـــەو هـــاوڕێ و مامۆســـتایانە دەكـــەم كـــە 
بـــەردەوام هانـــدەر و هاوكارمـــن لـــە بەرەوپێشـــچوونی 

خوێنـــدن و تـــەواوی كارەكانمـــدا«.

پاش تێپەڕاندنی تەمەنێك و 
هاوسەرگیری و بوونم بە دایك، 

دەرفەتی دووبارە خوێندن لە 
بەردەمم ئەستەمتر بوو

سەرەڕای ئەوەی كە دەخوێنم، 
هاوكات وەك خۆبەخشێك بەشداری 
لە زۆربەی چاالكییەكانی ڕێكخراوە 
مەدەنییەكان دەكەم و دەیان خولی 
گەشەپێدانی مرۆیی و ژینگەیی و 

كۆمەڵناسیم ئەنجام داوە

توانیم پەرە بە تواناكانم بدەم 
و پەیوەندییەكی بەهێز لەگەڵ 
ڕێكخراوە مرۆیی و مەدەنییەكان 

دروست بكەم

حەز بە كاری ڕاگەیاندنیش 
دەكەم، بەشداری زۆرێك لە 

كەناڵەكانم كردووە، لە بوارە 
جیاجیاكاندا

53 ژمارە )1344(  2022/12/5

تی
اڵیە
مە
كۆ



ژمارە )1344(  542022/12/5

ری
ونە
ه

ری
ونە
ه

ری
ونە
ه

سێ هونەرمەندی ناودار 
)فوئاد ئەحمەد، شەماڵ سائیب و 
تەحسین تەها(

پۆرترێتی نیشتمان..

ــرای  ــێ چـ ــە سـ ــاس لـ ــی بـ ــە كورتـ ــەدا، بـ ــەم یادەوەرییـ لـ
ـــدا  ـــە ناومان رۆشـــنی نیشـــتمان دەكەیـــن، كـــە ئەگەرچـــی ل
نەمـــاون، بـــەاڵم هێشـــتا دەنگیـــان لـــە گوێچكەمانـــدا 
زایەڵـــەی دێـــت و قۆنـــاغ بـــە قۆنـــاغ لەگەڵمـــان دەمێننـــەوە، 
ئەوانیـــش رەوانشـــادان )فوئـــاد ئەحمـــەد، شـــەماڵ ســـائیب، 
تەحســـین تەهـــا(ن، كـــە هـــەر یەكەیـــان لـــە یەكـــێ لـــە 
ــە  ــوون بـ ــر بـ ــوون و دواتـ ــتاندا لەدایكبـ ــارەكانی كوردسـ شـ
سەرمەشـــقی گۆرانـــی و ئـــاوازی رەســـەن و، چەندیـــن 
كـــردووە.  پێشـــكەش  هەولێـــر  لـــە  هونەرییشـــیان  كاری 

نـــاودارە رەســـەنەی  ناســـراو و  ئـــەم ســـێ هونەرمەنـــدە 
كـــورد، لـــە هەولێـــری ماڵـــە گەورەكـــەی هونەرمەنـــدان 
چەندیـــن خزمەتـــی جۆراوجـــۆری هونـــەری و فێـــركاری 
ـــردووە و، وەك  ـــی ك ـــە رۆڵەكان ـــان پێشـــكەش ب و پەروەردەیی

مامۆســـتا و پێشـــەنگ لـــە یادەوەریمانـــدا دەمێننـــەوە.
نانەكەلییـــە،  هـــۆزی  لـــە  ســـلێمان،  ئەحمـــەد  فوئـــاد 
)ئەحمـــەد تەبیـــب(ی باوكـــی، خـــوا لێـــی خۆشـــبێت، 
یەكێـــك بـــووە لـــە كەســـایەتییە ناســـراوەكانی ئـــەو ناوچەیـــە 
ئەحمـــەد(  بەگشـــتی. هونەرمەنـــد )فوئـــاد  و هەولێـــر 
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نیشتمانی ئێمە، چەند جوانە بە گوڵ و گوڵزار و چیای سەركەش و پێدەشتی سەوز و رووباری بەخوڕەوە، چەند 
خۆشە بە هەوای پاك و نەسیمی بەرەبەیان و چریكەی مەالنەوە، چەند دەوڵەمەندە بە دیوانی پڕ شیعری بەرز و 

داب و نەریتی شایان، هێندەش جوانە بە هونەر، بە هونەرەكان، بە تەواوی هونەرە جوانەكان.
هونەری گۆرانی یەكێكە لەو هونەرانەی لە سەردەمی زووەوە و بە شێوازی جیاجیا لە كوردەواریدا پەرەی سەندووە 

و، توانیویشیەتی فۆلكلۆر و كەلەپووری كوردەواری زارەوزار بێنێ و بەزیندوویی بهێڵێتەوە.
هێشتاش  و  رێگە  رێنوێنی  بە  بوون  گەش  چرای  چەندین  گۆرانیدا،  هونەری  دوورودرێژەی  كاروانسەرا  لەو 

نەكوژاونەتەوە و هەروا دادەگیرسێن.

ــە  ــەر بـ ــە(ی سـ ــدی )عەوێنـ ــە گونـ ــاڵی 1932 لـ ــە سـ لـ
شـــارەدێی گوێـــڕ لەدایكبـــووە، ســـاڵی 1940 چووەتـــە 
ــۆك  ــە دهـ ــتایانی  لـ ــەی مامۆسـ ــان خانـ ــە، پاشـ قوتابخانـ
تـــەواو كـــردووە، ســـەرەتا لـــە گونـــدی عـــااڵ و گردعازەبـــان 
و چەنـــد شـــوێنێكی دیكـــەش، بـــووە بـــە مامۆســـتا و 

دەرســـی داوەتـــەوە.
ــائیب، هونەرمەنـــد و موزیكـــژەن  هونەرمەنـــد شـــەماڵ سـ
 و مامۆســـتایەكی دیـــار و ناســـراوی كوردســـتانە، بـــە 
ـــەوەی گۆرانیـــی كـــوردی دادەنرێـــت  و  پێشـــەنگی نوێكردن

خاوەنـــی دەنگێكـــی خـــۆش  و بەســـۆزە.
ئـــەم هونەرمەنـــدە وەرچەرخانێكـــی گـــەورەی لـــە بـــواری 
هونـــەری كوردیـــدا كـــرد  و، یەكـــەم كـــەس بـــوو لـــە دەرەوەی 

ـــرد. ـــار ك ـــی تۆم ـــی  و كلیپ ســـتۆدیۆ گۆران
شـــەماڵ جـــەالل ســـائیب، كـــە بـــە شـــەماڵ ســـائیب ناســـراوە، 
ـــە باوەشـــی  ـــی یەكەمـــی ســـاڵی 1931 ل ـــە 12ی كانوون ل

خێزانێكـــی رووناكبیـــری شـــاری ســـلێمانی لەدایكبـــووە.
لـــە ســـەرەتای ژیانـــی الویـــدا خولیـــای هونـــەری مۆســـیقا 
ــەورەی  ــوارەدا خزمەتێكـــی گـ ــەو بـ ــووە  و لـ ــی بـ و گۆرانـ
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پێشـــكەش كـــردووە  و، شـــوێنپەنجەی بـــە نوێكردنـــەوە  و 
گەشـــەپێدانی هونـــەری گۆرانیـــی كوردییـــەوە دیـــارە.

هونەرمەنـــد تەحســـین تەهـــا، هونەرمەندێكـــی دیـــار و 
ــتەیەكی  ــوار و رشـ ــد بـ ــە چەنـ ــتانە  و لـ ــراوی كوردسـ ناسـ
جیـــاوازدا خزمەتـــی بـــە هونـــەری گۆرانـــی  و موزیكـــی 
لـــە  بەرچـــاوی  و  دیـــار   رۆڵـــی  كـــردووە،  كـــوردی 
ـــدا  ـــە ناوچـــەی بادینان ـــی ل ـــەری گۆران ـــەوەی هون نوێكردن

هەبـــووە.
تەحســـین تەهـــا محەمـــەد ســـەلیم ئامێـــدی، نـــاوی تـــەواوی 

ئـــەم هونەرمەندەیـــە  و بـــە تەحســـین تەهـــا ناســـراوە.
ســـاڵی 1941 لـــە ناوچـــەی بیبـــۆی ســـەر بـــە شـــارۆچكەی 
ئامێـــدی لـــە ســـنووری پارێـــزگای دهـــۆك لەدایكبـــووە، 
لـــە  ناوەنـــدی  ســـەرەتایی  و  خوێندنـــی  قۆناغەكانـــی 

ــردووە. ــەواو كـ ــە  و دهـــۆك تـ مانگێـــش  و باتووفـ
لـــە  چریكەیـــەی  ئـــەو  ئەحمـــەد،  فوئـــاد  هونەرمەنـــد 
لـــە ســـاڵی 1959  بەرینـــی هەولێـــر،  پـــان و  دەشـــتی 
تاكـــو 1970 لێپرســـراوی جوواڵنـــەوەی هونـــەری بـــووە، 
ـــدا،  ـــە ئێزگـــەی بەغ ـــاڵی 1955 چووەت ـــۆ یەكەمجـــار س ب
ـــە  ـــردووە، ل ـــەورۆز( تۆمـــار ك ـــاوی )ن ـــەم ســـروودی بەن یەك
ســـاڵی 1959 گۆرانیـــی )ئەمیرەكـــەم(ی تۆمـــار كـــردووە، 
ئینجـــا گۆرانیـــی )نامەكـــەت گەیشـــت( و )ســـروەی 
ـــە ســـاڵی 1963  ـــد گۆرانییەكـــی دیكـــە. ل ـــان( و چەن بەی
بـــۆ یەكەمجـــار بـــە ڕەش  و ســـپی، یەكـــەم گۆرانیـــی بـــە 
نـــاوی )ئـــەی بووكـــی تـــازە( تۆمـــار كـــرد. لـــە ســـەردەمی 
ــن  ــا ماویـ ــمەرگەین هەتـ ــە پێشـ ــروودی )ئێمـ ــدا سـ شۆڕشـ
لـــە ژیـــن. نیشـــتمان ئـــازاد دەكەیـــن لـــە خوێـــن مژیـــن(ی 
لـــە شـــیعری شـــاعیر )مەدحـــەت بێخـــەو( كـــردە مارشـــی 
شۆڕشـــی ئەیلـــوول و، تـــا ئێســـتا و تـــا هەتایـــە ئـــەو 
ـــی پێشـــمەرگەیە و لەگەڵیـــدا دەمێنێتـــەوە. ســـروودە ئاوێزان
 مامۆســـتا شـــەماڵ ســـائیب، لـــە ســـلێمانی  و بەغـــدا  
و ئەمریـــكا خوێندوویەتـــی و بڕوانامـــەی پەیمانگـــەی 
ــەكان  و بەكالۆریۆســـی مێـــژووی كۆلێـــژی  ــەرە جوانـ هونـ
ئەمریـــكا  لـــە  ئەدەبـــی  ماســـتەری  و  بەغـــدا  ئادابـــی 

بەدەســـت هێنـــاوە.
زانكۆكانـــی  لـــە  هونـــەر  ئـــەدەب  و  مامۆســـتای  وەك 

كـــردووە. خزمەتـــی  ســـەاڵحەدین  و  ســـلێمانی  
گۆرانیبێـــژ  و  موزیكـــژەن  و  وەك  ســـائیب  شـــەماڵ 
و  كـــردووە   خزمەتـــی  نووســـەر  و  زانكـــۆ   مامۆســـتای 
كەســـێكی دڵســـۆز و بەئەمـــەك بـــووە بـــۆ واڵتەكـــەی.
تەهایـــە،  تەحســـین  رەوانشـــاد  هونەرمەنـــدی  هەرچـــی 
لەبەرئـــەوەی هـــەر لـــە منداڵییـــەوە خولیـــای هونـــەری 
چووەتـــە  ناوەنـــدی،  قۆناغـــی  دوای  بـــووە،  گۆرانـــی 
پەیمانگـــەی هونـــەرە جوانەكانـــی بەغـــدا  و لـــە ســـاڵی 
1964 قۆناغـــی خوێندنـــی ئـــەو پەیمانگەیـــەی تـــەواو 

كـــردووە.
ــاوە  ــۆ رەخسـ ــی بـ ــووە، هەلـ ــدا بـ ــە بەغـ ــەی لـ ــەو ماوەیـ ئـ

ــی  ــدا  و گۆرانییەكانـ ــی بەغـ ــۆی كوردیـ ــە رادیـ و چووەتـ
ـــە هـــۆی  ـــەوەش بووەت ـــردووە ، ئ ـــە تۆمـــار ك ـــەو رادیۆی ـــۆ ئ ب
ـــە دەنگـــە بەســـۆزەكەی  ـــە خەڵكـــی كوردســـتان ب ـــەوەی ك ئ

ئاشـــنا بـــن  و بیناســـن.
ــەو  ــی لـ ــەی 120 گۆرانیـ ــار، نزیكـ ــدێ  ئامـ ــی هەنـ بەپێـ
ـــە تۆمـــار كـــردووە  و بەگشـــتیش خاوەنـــی نزیكـــەی  ئێزگەی

ــە. 150 گۆرانییـ
جگـــە  لـــە گۆرانـــی، مامۆســـتا تەحســـین تەهـــا لـــە بـــواری 
ئۆپەرێتیشـــدا خزمەتـــی كـــردووە  و لـــە ئۆپەرێتەكانـــی 
)داســـتانی شـــۆڕش  و رووبـــاری ژیـــان  و دەرگاكانـــی 
ـــار  و  ـــی دی ـــردووە  و رۆڵ ـــەر بەشـــداریی ك ـــان( وەك ئەكت ژی

ســـەرەكیی بینیـــوە.
تەحســـین تەهـــا وەك مامۆســـتای هونەریـــش خزمەتـــی 
زۆری بـــە هونەرەكانـــی موزیـــك  و ســـروود  و گۆرانـــی 
كـــردووە  و، لـــە مەخمـــوور  و هەولێـــر مامۆســـتای هونـــەر 
و  هونـــەر  خزمەتكردنـــی  بـــە  شـــوێنپەنجەی  بـــووە  و 

پـــەروەردەی هونـــەری دیـــار بـــووە.
ــۆ  ــی بـ ــی زۆری ژیانـ ــە، بەشـ ــدە گەورەیـ ــەم هونەرمەنـ ئـ
خزمەتكردنـــی هونـــەری كـــوردی تەرخـــان كـــرد ، بەرهـــەم  و 
ـــە  ـــەری ب ـــەرمایەكی هون ـــی وەك س بەخششـــە هونەرییەكان

نەمـــری دەمێننـــەوە.
ســـەبارەت بـــە كار و بەرهەمەكانـــی هونەرمەنـــد فوئـــاد 
ئەحمـــەد و كۆچـــی ماڵئاوایـــی، ئـــەوا فوئـــاد ئەحمـــەد 
تـــا ســـاڵی 1986 نزیكـــەی 100 گۆرانیـــی لـــە ئێزگـــە 
كـــردووە.  تۆمـــار  تەلەفزیـــۆن  لـــە  و 50 گۆرانییشـــی 
دوای تەمەنێكـــی دوورودرێـــژ لـــە خزمەتـــی هونـــەری 
كـــوردی، مخابـــن لـــە رۆژی سێشـــەممە رێكەوتـــی )17ی 
8ی 2004 ( ماڵئاوایـــی لـــە ئازیـــزان و هاوڕێیـــان و 
هونەرەكـــەی كـــرد و چـــووە بـــەر دلۆڤانیـــی خـــودا، دوای 
ــە ڕێككەوتـــی 22ی  ــە كۆچـــی دوایـــی، لـ ــج رۆژ لـ پێنـ
8ی 2004، لـــە رێوەڕســـمێكی شـــكۆداردا لـــە شـــاری 
هەولێـــر، تەرمـــی پیـــرۆزی هونەرمەنـــد گەیشـــتەوە خاكـــی 
كوردســـتان  و لـــە گۆڕســـتانی )مەعمـــەل قیـــڕ( بەخـــاك 

ــپێردرا. سـ
ســـائیبە،  شـــەماڵ  رەوانشـــاد  هونەرمەنـــدی  هەرچـــی 
بەداخـــەوە كـــە ئـــەم مامۆســـتای هونـــەرە و ئـــەو كەســـایەتییە 
ـــە رۆژی 8ی تشـــرینی دووەمـــی  هەڵكەوتـــووەی كـــورد، ل
1986 بـــە نەخۆشـــی كۆچـــی دوایـــی كـــرد و، لـــە گـــردی 

ـــپێردرا. ـــاك س ـــەیوان بەخ س
ئـــەم  بادینانیـــش،  بولبولەكـــەی  تەهـــای  تەحســـین 
لـــە  و  ئاوارەیـــی   لـــە  هونەرییـــە،  مەزنـــە  كەســـایەتییە 
غەریبـــی و لـــە واڵتـــی هۆڵەنـــدا، لـــە رۆژی 28ی ئایـــاری 
1995 بـــۆ دواجـــار ماڵئاوایـــی لـــە جیهانـــی هونـــەر كـــرد  و 
ـــان  ـــی هەم ـــە 4ی حوزەیران ـــەوە  و، ل ـــای نەمران چـــووە دنی
ســـاڵ، تەرمەكـــەی هێنرایـــەوە بـــۆ كوردســـتان  و لـــە زێـــدی 
خـــۆی لـــە شـــاری ئامێدیـــی دڵگیـــر بـــە خـــاك ســـپێردرا.
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مۆندیال و قەتەر 
و كولتوور

فەرهەنگ غەفوور

لـــەم ســـەردەمەدا مۆندیـــال لـــە رێـــی كولتـــوور و داب و 
نەریت و هونەر و شارســـتانییەت و پێشـــكەوتنەكانیانەوە، 
و  واڵتـــان  ناســـاندنی  گرنگـــی  وێســـتگەیەكی 
گەلەكانیانیانـــە، لـــە مۆندیالەكانـــدا ســـیما و رۆحـــی 
ــا  ــە و خەڵكەكـــەی بـــۆ گەالنـــی دیكـــەی دونیـ واڵتەكـ
دەردەكەوێـــت و دەبێتـــە هەنگاوێكـــی گرنگـــی خۆناســـین.
قەتـــەر  واڵتـــی  كـــە  ئەمســـاڵ،  مۆندیالـــەی  ئـــەم 
ــە واڵتێكـــی  ــە لـ ــەم مۆندیالـ ــردووە، یەكـ میوانداریـــی كـ
تـــا  كـــە  واڵتێـــك،  بكرێـــت،  عەرەبیـــدا  كەنـــداوی 
ســـەردەمێكی دوور نـــا، بەڵكـــوو ســـەردەمێكی نزیـــك، 
ـــوو، كـــە كاتـــێ  ـــەن ب ـــە كاكیـــی رووت بیابانێكـــی كاكـــی ب
ــان  ــك چاوەكانیـ ــرت، خەڵـ ــی هەڵدەگـ ــۆز و لمـ ــۆز تـ باهـ
دەنووقـــان و هیـــچ شـــتێكیان نـــەدەدی، كەچـــی ئێســـتا 
ـــی لەســـەرە و  ـــداو و چـــاوی جیهان ـــە بووكـــی كەن ـــووە ب ب
خەڵكـــی واڵتـــان، چ ئەوانـــەی ســـەرمایەیان هەیـــە، چ 
ئەوانـــەی كرێـــكار و دەســـتی كاریـــان هەیـــە، بـــۆ ژیـــان و 

خۆشـــگوزەرانی رووی تـــێ دەكـــەن. 
قەتـــەر، كـــە تـــا دوێنـــێ نـــاوی لـــە نـــاو ناوانـــدا نەبـــوو 
و كـــەس لەســـەر نەخشـــەش پێـــی نەدەزانـــی، ئێســـتا لـــە 
رووداوێكـــی گـــەورەی وەك مۆندیـــال و هەمیـــش لـــە 
ـــەدا،  ـــەو واڵت ـــان ل ـــەرمایەداران و حەوانەوەی راكێشـــانی س

بـــووە بـــە چەقـــی كۆكردنـــەوەی جیهـــان.
واڵتێـــك  چەنـــد  عەرەبیـــدا  واڵتانـــی  مێـــژووی  لـــە 
ـــە  ـــووە، لەوان ـــتانی و پێشـــكەوتنیان هەب ناوبانگـــی شارس
ـــەر  ـــراق و ســـعوودیە( ه ـــان، عێ ـــب، لوبن )میســـر، مەغری
یەكەیـــان بـــە هۆكارێـــك و بـــە شـــێوازێك، بـــەاڵم نـــاوی 
ــەوان  ــە ئـ ــووە، كـ ــدا نەبـ ــاو النكیشـ ــە نـ ــتا لـ قەتـــەر هێشـ
نـــاودار بـــوون. میســـری عیمـــاق و خـــاوەن شارســـتانییەتی 
ـــی  ـــی بووك ـــەر، لوبنان ـــر و هون ـــزر و بی ـــاوەن ه ـــن، خ دێری
جوانیـــی جیهـــان و واڵتـــی گەشـــتیاری و پێكەوەژیـــان، 

عێراقـــی داروســـەالم و پێشـــكەوتوو. 

ــر  ــە میسـ ــەران لـ ــدان و نووسـ ــرا، بیرمەنـ ــان دەگوتـ  پێشـ
ـــرێ  ـــان چـــاپ دەك ـــە لوبن ـــان ل ـــن و بەرهەمەكانی دەنووس
و لـــە عێراقیـــش دەخوێنرێنـــەوە، ئەمانـــە ئـــەو واڵتـــە 
نەریتەكانیـــان  و  كولتـــوور  كـــە  بـــوون،  عەرەبییانـــە 
ناوبانگیانـــی گەیاندبـــووە ئەوپـــەڕی دونیـــا، كەچـــی 
ـــی  ـــی و دەســـتی دەرەك ـــرۆر و گەندەڵ ئێســـتا بەهـــۆی تی
ئـــەو واڵتانـــە بوونەتـــە وێرانـــە و پاشـــكۆی واڵتـــان، 
كەچـــی لـــەوالوە قەتـــەری تـــازە ســـاوا ســـەری بـــەرز 
كردووەتـــەوە و بەســـەر هەموویانـــدا بانـــگ دەدا و، بەســـەر 

هەموویانـــدا دەنـــازێ.
و  روانگـــە  و  كولتـــوور  مۆندیالـــەدا  لـــەم  قەتـــەر   
دا،  جیهـــان  هەمـــوو  پیشـــانی  خـــۆی  جوانییەكانـــی 
ـــە  ـــەرەتا ب ـــال، س ـــەوەی مۆندی ـــیمی كردن ـــە مەراس ـــەر ل ه
ــەن مێرمنداڵێكـــی  خوێندنـــەوەی قورئانـــی پیـــرۆز لەالیـ
دیمەنـــە  بـــەو  پاشـــان  جەســـتە،  نیـــوە  پەككەوتـــەی 
كولتـــووری و ســـەما و گۆرانییـــە میللییانـــە بـــە جیهانـــی 
گـــوت، مـــن هـــەر لـــە بـــواری بیناســـازی و دروســـتكردنی 
شـــاری جـــوان و خاوێنـــدا پێـــش نەكەوتـــووم، بەڵكـــوو 
خـــاوەن رەســـەنایەتییەكی عەرەبییـــم و ئەمـــە كولتـــوور و 
هونـــەر و دیدگامـــە، فەرمـــوو بیبینـــن، كـــە بـــە هـــەق، 
ــرەی  ــاو زاكیـ ــتە نـ دیمەنێكـــی زۆر بـــااڵ و جوانـــی خسـ
ئامادەبووانـــی مۆندیـــال و نـــاو زاكیـــرەی هەمـــوو جیهـــان. 
كـــە  پەنـــدە،  و  وانـــە  كوردیـــش  ئێمـــەی  بـــۆ  ئەمـــە 
پێویســـتە قاچێكمـــان لەســـەر شـــاڕێی پێشـــكەوتن بێـــت و 
ـــوور و رەســـەنایەتیدا  ـــاو كولت ـــە ن ـــەی دیكەمـــان ل قاچەك
ــەوە  ــەرەو پێشـ ــگاو بـ ــەوە هەنـ ــەردوو قاچـ ــە هـ ــت و بـ بێـ
بنێیـــن و، رۆژێـــك دابێـــت كـــە سەربەســـت و ئـــازاد ببیـــن و 
وەك ئـــەو گـــەل و واڵتانـــە، ئێمـــەش كێبركـــێ لـــە هەمـــوو 
بوارەكانـــدا بكەیـــن، نـــەك هـــەر لـــە مەیدانـــی بەرگـــری 
ـــە تـــەواوی كایەكانـــی دیكـــەی  و فیداكاریـــدا، بەڵكـــوو ل

ژیانـــدا خۆمـــان بســـەلمێنین.«
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دۆتمیر بۆ گواڵن: 
ئەو تێكستانە هەڵدەبژێرم كە 
خۆمی تێدا دەبینمەوە
دۆتمیر نازێ یەكێكە لەو كچانەی رۆژهەاڵتی كوردستان كە سەرەڕای 
بچووكیی تەمەنی، بەاڵم بەو كارانەی پێشكەشی كردوون، شوێنپەنجەی 
دیارە و ئەگەر بەردەوام بێت، لە داهاتوودا دەبێتە یەكێك لە ئافرەتە 
هونەرمەندە گەورەكانی كورد و، دەتوانێت خزمەتێكی زۆر بە هونەری 

رەسەنی كوردی دەكات.
و  كوردستانە  رۆژهەاڵتی  ئورمییەی  شاری  خەڵكی  كە  دوتمیر 
هەڵبژاردنی  بە  سەبارەت  دەبات،  بەسەر  ژیان  ئەوروپا  لە  ئێستا 
تێكستی گۆرانییەكانی ئاماژە بەوە دەكات كە لە هەڵبژاردانی 
هەر كارێكدا، پرس و راوێژ بە كەسانی شارەزای بواری هونەری 
دەكات، لەم بارەوە دەڵێت: »من لە سەرەتای كاروانی هونەریدام 
و لە هەموو كاری هونەریمدا پرس بە كەسانی شارەزای بواری 
لە  بە هەر گۆرانییەك، كە  هونەری كوردی دەكەم سەبارەت 
دەگونجێت،  من  دەنگی  لەگەڵ  چەند  تا  و  ئاستێكدایە  چ 
بەتایبەتی ئەوانەی تەمەنێكیان لەو بوارەدا بەسەر بردووە و 
شارەزایی تەواویان لە ئاوازدانان هەیە، سەبارەت بە تێكستی 
تێدا  خۆمی  كە  هەڵدەبژێرم  ئەوانە  من  گۆرانییەكانیش، 
پێشوازیی لێ  لەالیەن جەماوەرەوە  بزانم چۆن  و  دەبینمەوە 
دەكرێت، بەاڵم سەرەڕای ئەوەش راوێژ بە كەسانی شارەزا 

دەكەم«.
وەك  پاراستنی مافی هونەرمەندانی كورد  بە  سەبارەت 
هونەرمەندانی هەموو واڵتان و پێشێل نەكردنی، دۆتمیر 
دەڵێت: »كەسانێك هەن ئەگەر بیانەوێت كەسێك پێش 
و  دەدەن  یارمەتیی  شێوەیەك  هەموو  بە  ئەوا  بخەن، 
لە بەرامبەردا كەسانی دیكە ژێر دەخەن، من نازانم 
ئەمە لە بەرامبەر چیدایە، بەاڵم ئەو جۆرە كارانە 
و  نەپێشخراوم  ئێستا  تا  دۆتمیر  وەك  من  هەن، 
نەدوا كەوتووم، بەڵكو لە قۆناغێكی دیاریكراوی 

هونەریدام«.
دەڵێت:  فۆلكلۆریشەوە  بارەی  لە  دۆتمیر 
و  كوردپەروەر  خانەوادەیەكی  لە  »من 
هونەردۆست گەورە بووم، بۆیە زۆر گوێم 
وەك  دەگرت،  كۆنەكان  گۆرانییە  لە 
خان،  مریەم  و  شاكرۆ  و  ئاغا  كاوێس 
ئەمانەش كاریگەرییەكی زۆریان لەسەر 
پێیان  كەس  زۆر  تەنانەت  هەبوو،  من 
بووی،  گەورە  ئەوروپا  لە  تۆ  دەگوتم 
چۆن زانیاریت دەربارەی ئەم هونەرمەندە 

نەمرانە و گۆرانییەكانیان هەیە«.
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نەوال ئەلزۆغبی: 
ئیرەیی بە ئەلیسا نابەم
خانمــە هونەرمەنــدی ناســراوی لوبنانــی نــەوال ئەلزوغبــی لــە 
دیمانەیەكــدا باســی لــە چــەد الیەنێكــی ژیانــی هونــەری و 

تایبەتیــی خــۆی كــرد و، چەنــد نهێنییەكــی نوێــی دركانــد.
 ســەبارەت بــە دایكایەتــی و پەیوەندیــی لەگــەڵ تیــای 
كچــی، نــەوال دەڵێــت: »مــن دایكێكــی میهرەبانــم و 
گرنگــی بــە خێزانەكــەم دەدەم، بەرپرســیارێتیم بەرامبەر 
منداڵەكانــم چێژێكــی تایبەتــی هەیــە، بــەاڵم نەبــووە 
هــۆی ئــەوەی لــە هونــەری داببڕێــم، كچەكــەم تیــا 
زۆر حــەزی لــە مۆدەییــە و لــە نێــوان مــن و 
باوكیــدا هاتوچــۆ دەكات و هیــچ كێشــەیەكم 

ــژی«. نییــە كــە لەگــەڵ باوكیــدا ب
ئەلزوغبــی پەشــیمانیی خــۆی بــۆ هەندێــك 
هــەل لــە ژیانیــدا دەربــڕی و دەڵێــت: »ڕەتــم 
كــردەوە لەگــەڵ ئەحمــەد زەكــی ڕۆڵ بگێڕم، 
ــەاڵم  ــدن بكــەم، ب چونكــە نەمدەویســت نوان
ــەم لەدەســت  ــەو دەرفەت ــەوەی ئ پەشــیمانم ل
دا، كــە لەبــەردەم ئەكتەرێكــی گــەورەی 
بــۆم  كات  ئەگــەر  بوەســتم،  ئــەودا  وەك 
ــم، چونكــە شــتێكە  ــەوە، ڕازی دەب بگەڕێت
ئەرشــیفەكەم دەوڵەمەنــد دەكات، بــەاڵم ئــەو 
كات ترســام لــە شكســتهێنان لــە نوانــدن، 
ســەركەوتوو  ئەكتەرێكــی  مــن  چونكــە 

ــم«. نی
ركابەرێتــی  و  دۆســتایەتی  بــە  ســەبارەت 

گوتــی:  نــەوال  هونەرمەندانــدا  نێــو  لــە 
»هاوڕێیەتییەكــی بەهێــزم لەگــەڵ وائیــل كفووری 

هەیــە، دەنگــۆی پەیوەندیمــان نادروســتە، هەندێــك لــە 
پڕوپاگەنــدە ناڕەحەتكــەر و زیانبەخشــن، مــن لــە مــاوەی 

دووگیانیــم بــە دوانــە، دەنگۆیــەك باڵوبــووەوە كــە مــن لــە 
ــەوە  ــە ڕووی دەروونیی ــوو، ئەمــەش ل ــم ب ــدا منداڵ ــی كوێربوون كات

ئــازاری دام و برینــدار كــردم، ئەوانەشــی كــە ئــەو كارە دەكــەن لــە رووی 
نەخۆشــن«. دەروونییــەوە 

نــەوال لــە بــارەی بــە جیابوونــەوەی لــە هاوســەرەكەی راشــكاوانە گوتــی: »ژیانــی بــێ 
هاوســەرگیریم خۆشــدەوێت )هیــچ شــتێك لــە ئــازادی شــیرینتر نییــە(«.

لەالیەكی دیكەوە تیشــكی خســتە ســەر كێبڕكێ لەگەڵ ئەلیســاو گوتی: »ئەلیســا ئەســتێرەیەكە 
ــدا دوو كۆنســێرتمان  ــەك كات ــە ی ــە میســر، و ئەگــەر ل ــە ل ــی زۆری هەی ــی جەماوەری و بنكەیەك
ــم  ــەاڵم مــن خەمــی بەراوردكردن ــان یەكســان بێــت، ب هەبێــت، ڕەنگــە بەشــداریكردنی بینــەران بۆی

نییــە و هەســت بــە ئیرەیــی بــە هیــچ هونەرمەندێــك ناكــەم«.
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خولیای سەرەكیم 
لەشجوانییە

دڵخۆش عەبدوڵاڵ ڕاهێنەری لەشجوانی: 
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ـــاش،  ـــە شـــارەكانی كوردســـتان نەگەیشـــتووەتە قۆناغێكـــی ب ـــان تاكـــو ئێســـتا ل ـــۆ ئاســـتی ئافرەت ـــی لەشـــجوانی ب یاری
ــارەكانی كوردســـتان دەیانەوێـــت لـــە پـــاڵ وەرزشـــەكانی دیكـــە، گرنگیـــی زیاتـــر  بـــەاڵم بەشـــێك لـــە ئافرەتانـــی شـ
ـــی  ـــۆ پەرەپێدان ـــەوە ب ـــتان كراوەت ـــارەكانی كوردس ـــە ش ـــش ل ـــن هۆڵی ـــدەن، چەندی ـــش ب ـــی لەشـــجوانیی ئافرەتانی ـــە یاری ب
ــزی لـــەش  ــەوەی هێـ ــجوانی و بەرزكردنـ ــە یاریـــی لەشـ ــە بەتواناكانـــی لـ ــە یاریزانـ ــە، یەكێـــك لـ ــەم یارییـ ــری ئـ زیاتـ
یاریـــزان )دڵخـــۆش عەبدوڵاڵ(یـــە، كـــە یاریزانـــی بەرزكردنـــەوەی قورســـایی و ڕاهێنـــەری لەشـــجوانییە لـــە قـــەزای 
ڕانیـــە، دڵخـــۆش لەدایكبـــووی ســـاڵی 1991ی شـــاری ڕانیـــە و خاوەنـــی چەندیـــن بڕوانامەیـــە لـــە بـــواری ڕاهێنـــەری 

لەشـــجوانی، لـــە دیمانەیەكـــدا بـــەم جـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی گۆڤـــاری گواڵنـــی دایـــەوە.

دیمانە: كارزان كانەبی

* بۆچی ڕووت كردە بواری لەشجوانی؟
ــك  ــی ســوود و خزمەتێ ــە پێویســتم زان ــەوەی ب ــەر ئ ــە ب - ل
بگەینــم، بۆیــە وەك ڕاهێنەرێــك گرنگــی بــە بوارەكــەم دەدەم، 

بــۆ گەیاندنــی زۆرتریــن خزمــەت.
* هەست ناكەیت وەرزشی ئاسن قورسە بۆ ئافرەتان؟

كاتــی  و  هیالكــی  وەرزشــێك  هەمــوو  -بێگومــان 
تەرخانكــراوی دەوێــت، بەتایبــەت لەشــوانی، بەتایبەتتــر بــۆ 

بدرێــت.  ئەنجــام  خــۆی  وەك  ئەگــەر  ئافــرەت، 
 *دوو وەرزش ئەنجــام دەدەیــت، لەشــجوانی و هێــزی لــەش، 

لــە كامەیان ســەركەوتووتریت؟
-ئەوەنــدی توانیبێتــم هــەم لەشــجوانی و هــەم هێــزی لــەش، 
خولیــای  بــەاڵم  پێــكاوە،  ئامانجەكــەم  هەردووكــی  لــە 

لەشــجوانییە. ســەرەكیم 
* هۆكاری چییە ئافرەتان گرنگی بەم یارییە نادەن؟

- لەوانەیــە هــۆكارەكان زۆر بــن، لەوانــە خۆتەرخانكــردن 
بــە هەنــدێ شــتی الوەكــی و نەبوونــی متمانــە بــە خــوود، 

ــۆكارن. ــە ه ئەوان
چــۆن  یارییــە  ئــەم  ئاســتی  شــێوەیەكی گشــتی  بــە   *

كوردســتان؟ لــە  دەبینــی 
بدرێــت،  پــێ  تەواوەتــی  حەقــی  و  گرنگــی  ئەگــەر   -

دەچێــت. پێشــەوە  بــەرەو  ئاســتی  بەدڵنیایــی 
*پێــت باشــە چــی بكرێــت بــۆ هێنانــە پێشــەوەی ئافرەتانــی 

وەرزشــكار بــۆ نێــو ئــەم یارییــە؟
ــە ڕووی  ــەوە ل ــەرز بكرێت ــاك ب ــت ڕۆشــنبیریی ت - دەبێ

تێگەیشــتن و گرنگــی و ســوودی وەرزشــەوە.
* بەرنامەت چییە بۆ داهاتووی خۆت؟

ئەنجامــی  بەدەســتهێنانی  بــۆ  -هەوڵدانــە 
زیاتــر.

* ئامانجت لە نێو ئەم وەرزشە؟
- گەیشتنم بە زۆرترین دەستكەوتی باش.

*گرفتی ئەم وەرزش لە چیدا ڕەنگ دەداتەوە؟
- نەبوونــی ســتافێكی شــارەزا لــە بەرێوەبەرانــی ئــەم 

وەرزشــە و بــێ پالنــی و بەالڕێــدا بردنــی.

*خەونت وەكو ئافرەتێكی وەرزشكار چییە؟
- خەونــم ئەوەیــە بگەمــە ئــەو ئاســتەی كــە هەوڵــی بــۆ 

دەدەم.
ــە  ــۆ وەرزشــكردن ل ــن ب ــد هاوكارت ــا چەن * خانەوادەكــەت ت

ــو یاریــی لەشــجوانی؟ نێ
-خێزانەكەم بەشێكن لە پشتگیریم لەم وەرزشە.

* بڕیــارت نــەداوە تیپێكــی لەشــجوانی لــە كچــان دروســت 
بكەیــت بــۆ دەڤــەری ڕاپەریــن ؟

ئاســانە،  كارێكــی  گــرووپ  و  تیــپ  دروســتكردنی   -
بــەاڵم گرنــگ بەردەوامــی و پێشخســتنی ئــەو تیپەیــە لــە 

بــاش. ئەنجامــی  بەدەســتهێنانی 
* ئەگەر شتێكت مابێت لە كۆتاییدا؟

- بەهیــوام گرنگیــی زیاتــر بدرێــت بــە وەرزش بــە گشــتی و 
دانانی كەســانی شــارەزا لە هەموو ئاســتەكان و، ســڕینەوەی 
هــەر كەســێك كــە وەرزش بــۆ مەرامــی تایبەتــی و الیەنێــك 
بــەكار دێنێــت، ســوپاس بــۆ گۆڤــاری گــواڵن بــۆ ئــەو 
خەمخۆرییە بەردەوامەی بۆ سەرجەم وەرزشە جۆراوجۆرەكانی 

كوردستان هەیەتی. 
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راهێنـــەری هەڵبـــژرادەی ئێـــران 
کیرۆشـــی پورتوگالـــی دوای 
دەرچوونـــی هەڵبـــژاردەی ئێـــران 
ــەکان  ــی کۆمەڵـ ــە قۆناغـ لـ
لـــە مۆندیـــال دڵتەنگـــی 

خـــۆی راگەیانـــد.
ئـــەوەی  دوای 
ئێـــران  هەڵبـــژاردەی 
هەفتـــەی رابـــردوو لـــە 
قۆناغـــی کۆمەڵـــەکان 
هەڵبـــژاردەی  بەرانبـــەر 
ئەمەریـــکا بەئەنجامـــی )1-٠( دۆرا 
کـــرد. مۆندیـــال  لـــە  ماڵئاوایـــی  و 
رۆژنامەنووســـیدا  کۆنگریەکـــی  لـــە 
گوتـــی:  کیـــرۆش  کارلـــۆس 
ــژاردەی  ــوو و هەڵبـ ــان تەواوبـ خەونەکانمـ
ئەمەریـــکا شایســـتەی بردنـــەوە بـــوو و 

پێیـــە. تۆپـــی  ئەمـــەش 
ـــی کـــرد و  ـــە یاریزانەکان کیـــرۆش بەرگـــری ل
گوتـــی: کـــەس درێغـــی نەکـــردووە بـــۆ ئـــەوەی 
باشـــترین ئاســـت لەگـــەڵ هەڵبـــژاردەی ئێـــران 
ـــدە بارودۆخێکـــی  پێشـــکەش بکـــەن هەرچەن
بـــاش بـــۆ هەڵبژاردەکـــە دابیـــن نەکرابـــوو وەك 

هەڵبژاردەکانـــی دیکـــە.
بەبۆچوونـــی  گوتـــی:  زیاتـــر  کیـــرۆش 
خـــۆم تۆپـــی پێـــی ئێـــران داهاتوویەکـــی 
دەبێـــت  و  دەکات  چاوەڕوانـــی  گـــەش 
ــە  ــە هەڵبژاردەکـ ــتر بـ ــی باشـ باروودۆخێکـ

بکرێـــت. دابیـــن 

یانەی  کە  باڵویانکردووە،  ئیتاڵیا  رۆژنامەکانی 
ئەستێرەی  بەچاودێریکردنی  دەستی  لیڤەرپوول 
ئیتاڵی  ڤێرۆنتینای  یانەی  و  لیڤەرپوول  یانەی 
مۆرکردنی  بەمەبەستی  کردووە  مورابت  سوفیان 

گرێبەست لەگەڵی لە گواستنەوەی زستانەدا.
یانەی لیڤەرپوول بەهۆی پێکانی زۆری یاریزانان لە 
هێڵی ناوەراست کێشەیەکی زۆری بۆ درووستبووە 
گرێبەست  بەمۆرکردنی  شوێنە  ئەم  دەدات  هەوڵ 

لەگەڵ ئەم یاریزانە پربکاتەوە.
سپۆرت(ی  دیللۆ  )کۆریری  رۆژنامەی  بەپێی 
ئیتاڵی، یۆرگن کلۆپ راهێنەری یانەی لیڤەرپوول 
دەستی بەچاودێری کردنی ئەم یاریزانە کردووە لە 
مۆندیال  یارییەکانی  لە  هەروەها  و  ئیتاڵیا  خولی 
ئاستە  ئەو  بەهۆی  مەغریب  هەڵبژاردەی  لەگەڵ 
دەکات  پێشکەشی  هەڵبژاردەکەی  لەگەڵ  بەرزی 
کلۆپ  یۆرگن  و  لیڤەرپوول  یانەی  وایکردووە 

بایەخی زیاتر بەم یاریزانە بدەن.
دەدات  هەوڵ  لیڤەرپوول  یانەی  رۆژنامەکە  بەپێی 
مەغریبیەکە،  یاریزانە  بداتە  زیاتر  مووچەیەکی 
یانە  لە  یۆرۆ  ملیۆن   )1.٨( بری  ناوبراو  چونکە 
ئیتاڵیەکە وەردەگرێت، لە بەرانبەردا یانە ئیتاڵییەکە 
نوێبکاتەوە،  یاریزانە  ئەم  گرێبەستی  دەدات  هەوڵ 

کە لە هاوینی ٢٠٢٤ تەواو دەبێت.

یانەی لیڤەرپوول چاودیری 
یاریزانێکی مەغریبی دەکات

کیرۆش: 
خەونەکانمان کۆتایی هات
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کاپتنـــی هەڵبـــژاردەی وێڵـــز گاریـــس بێـــڵ دوای 
لـــە  تەئکیـــدی  مۆندیـــال  لـــە  ماڵئاواییکردنیـــان 

دڵتەنگـــی خـــۆی و هاوڕێیەکانـــی کـــردووە.
ـــە قۆناغـــی  ـــردوو ل ـــەی راب ـــز هەفت ـــژاردەی وێڵ هەڵب
کـــرد  مۆندیـــال  لـــە  ماڵئاوایـــی  کۆمەڵـــەکان 
دوای ئـــەوەی لـــە دوایـــن یـــاری خـــۆی بەرانبـــەر 
ـــی  ـــەرە بەئەنجامـــی ســـێ گۆڵ ـــژاردەی ئینگڵت هەڵب

دۆرا. خاوێـــن 
بـــی  )بـــی  بـــۆ  لێدوانێکـــی  لـــە  بێـــڵ  گاریـــس 
ــانازی  ــان شـ ســـی(ی بەریتانـــی گوتـــی: هەموومـ
بەگەیشـــتنمان بـــەم قۆناغـــە دەکەیـــن و هەروەهـــا 
هەموومـــان هەســـت بەدڵتەنگیشـــین دەکەیـــن دوای 
ماڵئاواییکردنمـــان دەبێـــت ســـەیری ئـــەو مەودایـــە 
پێـــی  تۆپـــی  بگەیـــن  توانیمـــان  کـــە  بکەیـــن، 
ئەســـتەمە هەندێـــک تیـــپ بەقۆناغـــی ســـەخت 
تێپـــەرب دەبێـــت و نەگەیشـــتنە ئـــەو ئاســـتەی، کـــە 

لێمان چاوەڕوان دەکرا.  

بێـــڵ زیاتـــر گووتـــی: پێـــش دوو ســـاڵ ئەگـــەر باســـی 
گەیشـــتنمان بـــۆ مۆندیـــال بکردبایـــە، ئـــەوە کـــەس 
بـــاوەڕی نەدەکـــرد هەســـت بەدڵتەنگـــی دەکـــەم، 

چونکـــە دەمانویســـت باشـــتر دیاربکەویـــن.
لـــە کۆتایـــی قســـەکانیدا گاریـــس گوتـــی: لـــە 
بـــەردەوام  یاریکـــردن لەگـــەڵ هەڵبـــژاردەی وێڵـــز 
یارییەکانـــی  بکرێـــم  بانگهێشـــت  ئەگـــەر  دەبـــم 
پااڵوتنـــی یـــۆرۆ )٢٠٢٤(مـــان هەیـــە، کـــە لـــە 
ـــوو یارییـــەکان دەســـت  مانگـــی مـــارس ســـاڵی داهات

تـــر  جارێکـــی  دەدینـــەوە.پێـــدەکات  هـــەوڵ 

گاریس بێڵ بەردەوام دەبێت
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دهۆك ئامانجی خۆی دەپێكێ
تیپــی تۆپــی پێــی یانــەی وەرزشــیی دهــۆك ئــەم وەرزە دوای 
چەندیــن ســاڵ لــە چاوەڕوانــی بــۆ گەیشــتنەوە بــە ریــزی یانــە 
نایابەكانــی عێراقــی، ئــەم ســاڵیش ئاســت و ئەنجامــی وەكــو 
پێویســت بــووە و هاندەرانــی یانەكــەش چاوەڕوانــی ئەنجامــی 
دڵخۆشــكەری لــێ دەكــەن لــە یارییەكانــی ئــەم وەرزەی خولــی 
نایابــی عێراقــی، هــەر چەنــدە هەفتــەی ڕابــردوو یانەكــە 
دووچــاری شكســت هــات لــە بەرامبــەر یانــەی تەڵەبــە، بــەاڵم 
ڕاهێنەرانــی یانەكــە جارێكیتــر بەڵێنــی گەڕانــەوە و هەســتانەوە 
دەدەن، لــەم بارەشــەوە كاوە ئیبراهیــم ڕاهێنــەری گۆڵپارێــزی 
»ئەگــەر  گوتــی:  گــواڵن  گۆڤــاری  بــۆ  دهــۆك  یانــەی 
ســەیری یارییەكانــی ئــەم وەرزەی یانــەی دهــۆك بكەیــن، لــە 
پلــەی ئۆفــەوە تاكــو ئێســتا هەشــت یارییــە، یــەك یاریمــان 
دۆڕانــدووە دروشــمی یانــەی دهــۆك ئــەوە بــووە ئەگــەر نەشــمان 

بــردەوە كــەس لێمــان نەباتــەوە، بــەاڵم ئــەوە یاریــی تۆپــی پێیــە، 
یــەك گەڕمــان دۆڕانــدوە، بــەاڵم خولەكەمــان نەدۆڕانــدووە، 
ئامانجــی یانەكەمــان بــۆ ئــەم وەرزە تەنیــا مانەوەیــە لــە خولــی 
ــۆ یــاری ئامانجــی خۆمــان  نایابــی عێراقــی، بــەاڵم یــاری ب
دەپێكیــن، لــە یارییەكانــی داهاتــووش ئاســتی باشــتر پێشــكەش 
دەكەیــن تــا بتوانیــن لــە خانەكانــی ســەروو بیــن«، لــە بــارەی 
ئاســتی گۆڵپارێزەكانیش كاوە ئیبراهیم گوتی: »لە ســەرجەم 
یارییەكانــی تیپەكەمــان لــەم وەرزە ئاســتی گۆڵپارێــزەكان زۆر 
ئەنجامەكانــی  لــە  هەبــووە  بااڵیــان  ڕۆڵێكــی  بــووە،  بــاش 
یانــەی دهــۆك، یــاری بــۆ یارییــش ئاســتمان باشــتر دەبێــت و 
دەســتەی ڕاهێنەرانــی یانەكەمــان پالنــی تۆكمەیــان هەیــە، بــۆ 
ئــەوەی بتوانیــن ئەنجامــی بــاش بەدەســت بهێنیــن لــەم وەرزەی 

خولــی نایابــی یانەكانــی عێراقــی«.

وەرزشــییەكان  یارییــە  بــە  گرنگیــدان  زیاتــر  بەمەبەســتی 
وانــەی  بەرەوپێشــبردنی  و  خوێنــدن  ناوەندەكانــی  لــە 
پســپۆڕی،  دیكــەی  وانەكانــی  ســەرجەم  وەكــو  وەرزشــی 
بەڕێوەبەرایەتیــی چاالكیــی وەرزشــی و دێدەوانیــی ســەر بــە 
بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتیی پــەروەردەی هەولێــر، پاڵەوانێتیــی 
فوتســاڵ بــۆ ســەرجەم قوتابخانــە ناحكومییەكانــی ســنووری 
ئەنجــام  هەولێــر  پــەروەردەی  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی 
بــە  گرنگیدانــە  زیاتــر  پاڵەوانێتییــە  لــەم  ئامانــج  دەدات، 
ئــەم  ئەنجامدانــی  بــارەی  لــە  وەرزشــییەكان،  چاالكییــە 
پاڵەوانێتییــەش )بێجــان ئیبراهیــم( بەڕێوەبــەری چاالكیــی 
وەرزشــی و دێدەوانــی ســەر بــە بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتیی 
گوتــی:  گــواڵن  گۆڤــاری  بــۆ  هەولێــر،  پــەروەردەی 
فوتســاڵی  پاڵەوانێتیــی  ئەنجامدانــی  لــە  »ئامانجمــان 
بەڕێوەبەرایەتــی  ســنووری  ناحكومییەكانــی  قوتابخانــە 
گشــتی پــەروەردەی هەولێــر، زیاتــر خزمەتكردنــی وەرزشــە لــە 
ناوەندەكانــی خوێنــدن و بەرەوپێشــبردنی ئاســتی وەرزشــییە لــە 
قوتابخانــەكان، بۆیــە لەگــەڵ سەرپەرشــتیارانی 
ئەنجامدانــی  بــە  هەڵســاین  وەرزشــی 

ــەی ناحكومــی،  ــۆ بیســت قوتابخان پاڵەوانێتیــی فوتســاڵ ب
كــە قوتابیانــی تاكــو قۆناغــی شەشــی بنەڕەتــی دەتوانــن 
بەشــداربن لــەم پاڵەوانێتییــە، یارییەكانیــش بــۆ مــاوەی دە 
ڕۆژ بــەردەوام دەبێــت«، لــە بــارەی هەبوونــی گرفــت لــە نــاو 
یاریــگاكان بێجــان ئیبراهیــم گوتیشــی: »هیــچ گرفتێكمــان 
نییــە و هەمــوو ئامادەكارییەكانمــان تــەواو بــووە و یاریــگای 
وەرزشــیی  كەلوپەلــی  و  ناوبژیوانــان  ســتافی  و  تایبــەت 
ئامادەیــە، بــۆ ئــەوەی بتوانیــن خولێكــی ســەركەوتوو بەڕێــوە 
ببەیــن، لــە داهاتــوودا هــەوڵ دەدەیــن پاڵەوانێتــی جۆراوجۆری 
وەرزشــییان بــۆ ئەنجــام بدەیــن، سوپاســی هاوكاریــی هەمــوو 
ــی  ــەم پاڵەوانێتییــە، خەون ــۆ سەرخســتنی ئ ــن ب ــەك دەكەی الی
ئێمــە دروســتكردنی یاریــزان و دەستنیشــانكردنی یاریزانــی 
ــر  ــتان و هەولێ ــووی وەرزشــی كوردس ــۆ داهات ــدە، ب بەهرەمەن
ــن بتوانیــن پاڵەوانێتییەكــی ســەركەوتوو  بەتایبــەت، هیواداری

ئەنجــام بدەیــن، خولەكــەش ڕۆژانــە لــە 
كۆشــش  قوتابخانــەی  یاریــگای 

بەڕێــوە دەچێــت«.

پاڵەوانێتی فوتساڵ بۆ قوتابخانە ناحكومییەكان بەڕێوە دەچێت
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یانـــەی  كچانـــی  بالـــەی  تیپـــی  چەنـــدە  هـــەر 
دەربەندیخـــان یەكێكـــە لـــە تیپـــە بەهێزەكانـــی ســـەر 
ئاســـتی كوردســـتان، ســـااڵنەش لەگـــەڵ دەســـتپێكی 
یارییەكانـــی پاڵەوانێتییـــەكان ئاســـت و ئەنجامیـــان 
وەكـــو پێویســـت بـــووە، بـــەاڵم بەهـــۆی گرفتەكانیـــان 
پێنـــج كچـــە یاریـــزان ریـــزی تیپـــی بالـــەی یانـــەی 
دەربەندیخانیـــان جێهێشـــتووە و، چەنـــد یانەیەكیـــش 
ـــەم  ـــە دەدەن، ل ـــەو یاریزانان ـــتهێنانی ئ ـــی بەدەس هەوڵ
بارەشـــەوە خەیـــاڵ حەمـــە یاریزانـــی پێشـــووی بالـــەی 
ــە  ــان لـ ــارەی وازهێنانیـ ــە بـ ــان لـ ــەی دەربەندیخـ یانـ
ـــۆكار  ـــی: »ه ـــاری گـــواڵن گوت ـــۆ گۆڤ ـــە، ب یانەك
لەگـــەڵ  ئەنجـــام  نەگەیشـــتینە  كـــە  بـــوو  ئـــەوە 
یانەكـــە، وا باشـــتر بـــوو كـــە ریـــزی تیپەكـــە جـــێ 
بهێڵیـــن و لـــە شـــوێنێكی دیكـــە خزمـــەت بكەیـــن، 
ـــان )شـــادان  ـــە یاریزان ـــەك ل گوتیشـــی: » هەری
كامیـــل و خـــەاڵت عومـــەر و نڤـــار نـــوری 
و دالیـــا جـــەالل، جگـــە لـــەم پێنـــج یاریزانـــە 
پێشـــتریش دوو یاریزانـــی دیكـــە ریـــزی تیپەكەیـــان 
جێهێشـــتبوو«، لـــە بـــارەی هـــۆكاری وازهێنانیـــش 
خەیـــال حەمـــە گوتـــی: »هەندێكیـــان شەخســـی 
بـــوون هەندێكیـــش كەمتەرخەمـــی بـــووە لـــە هەندێـــك 
ـــو  ـــەوەش ئەنجامەكانیشـــمان وەك رووە وە، جگـــە ل
پێویســـت نەبـــوو، ئێســـتاش چەنـــد یانەیـــەك 
ـــەاڵم  ـــزان، ب ـــو یاری ـــت وەك ـــان دەوێ ـــە ئێمەی هەی
لـــە ئێســـتادا هیـــچ خـــول و پاڵەوانێتییـــەك 
ـــت،  ـــی هەبێ ـــول و پاڵەوان ـــەر كات خ ـــە، ه نیی
ئـــەوكات بڕیـــار دەدەیـــن بـــۆ چ یانەیـــەك 
یـــاری دەكەیـــن، ئێســـتا تەنیـــا دەمانـــەوێ 
ئامادەبیـــن لـــە رووی مەشـــق و ڕاهێنانـــەوە، 
هـــەر كاتێكیـــش وەكـــو پێویســـت ئامادەبوویـــن، 
ســـەرجەم یاریزانەكانمـــان دەچینـــە یانەیـــەك 
بـــە  خزمـــەت  بتوانیـــن  ئـــەوەی  بـــۆ 
و  ئاســـت  و  بكەیـــن  بالـــە  یاریـــی 
بـــۆ  بســـەلمێنن  خۆشـــمان  بوونـــی 
ــراق  ــتان و عێـ ــترینی كوردسـ ــن باشـ ــەوەی بتوانیـ ئـ

بیـــن«.
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شـــێوەیەكی  بـــە   Fast food خێـــرا  خۆراكـــی    
بەرچـــاو لـــە سەرتاســـەری جیهانـــدا بـــاو بووەتـــەوە، 
كالـــۆری  و  چـــەوری  و  ســـۆدیۆم  بەگشـــتی  بـــەاڵم 
لـــە  كـــەم  رێژەیەكـــی  لەگـــەڵ  لەخۆدەگـــرن،  زۆر 
مـــاددە خۆراكییـــە گرنگـــەكان لـــە ڤیتامیـــن و كانـــزا 
و مـــاددە دژەئۆكســـانەكان. زیـــاد خواردنـــی خۆراكـــی 
ــوو  ــەی هەمـ ــە نزیكـ ــی دەكاتـ ــی نەرێنـ ــرا كاریگەریـ خێـ
بەشـــەكانی لـــەش، بۆنموونـــە: زیادبوونـــی ئەگـــەری 
سەرئێشـــە، ســـەرهەڵدان و وروژاندنی زیپكەی گەنجێتی 
Acne، زیادبوونـــی ئەگـــەری خەمۆكـــی، گرفتەكانـــی 
Cavi�  ددان بـــە شـــێوەی دروســـتبوونی چاڵـــی ددان
ties، زیادبوونـــی كێشـــی لـــەش، بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی 
بەرزبوونـــەوەی  خوێنـــدا،  لـــە  خـــراپ  كۆلیســـتیرۆڵی 
پەســـتانی خوێـــن لەبـــەر رێـــژەی بەرزەكـــەی ســـۆدیۆم 
)خـــوێ( لـــە خۆراكـــی خێـــرادا، بەرزبوونـــەوەی خێـــرای 
ئینســـولین،  هۆرمۆنـــی  و  خوێـــن  شـــەكری  ئاســـتی 
واتـــە گـــۆڕان لـــە كاردانـــەوەی سرووشـــتیی ئینســـولین 
ــیی  ــە نەخۆشـ ــبوون بـ ــەری تووشـ ــە ئەگـ ــدا، كـ ــە لەشـ لـ

شـــەكرەی جـــۆری دووەم زیـــاد دەكات.

زیانە تەندروستییەكانی 
خۆراكی خێرا

زیـــان  وشـــك  و  ســـارد  هـــەوای     
بۆیـــە  دەگەیەنێـــت،  چـــاوەكان  بـــە 
وەزری  دەســـتپێكی  لەگـــەڵ 
زســـتاندا، پاراســـتنی چـــاوەكان 
لـــە بـــای ســـارد گرنگتـــرە لـــە 
هەنگاوەكانـــی خۆپاراســـتن لـــە 
كۆكـــە و هەاڵمـــەت. هـــەوای 
ــارد و وشـــك هـــۆكارە بـــۆ:  سـ
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هێـــل Cardamom چێـــژ و بۆنێكـــێ تایبەتـــی 
هەیـــە، ســـوودی تەندروســـتیی زۆریشـــی هەیـــە كـــە 
بریتیـــن لـــە: ســـیفەتی دژەئۆكســـان كـــە هانـــدەرە 
بـــۆ دابەزاندنـــی پەســـتانی خوێـــن، خۆپاراســـتن 
لـــە تووشـــبوون بـــە هەندێـــك جـــۆری شـــێرپەنجە، 
لەشـــدا،  لـــە  هەوكـــردن  ئاســـتی  كەمكردنـــەوە 
باشـــتركردنی تەندروســـتیی كۆئەندامـــی هـــەرس، 
كولبوونـــی  چاكبوونـــەوەی  زووتـــر  بەتایبەتـــی 
و  دەم  ناخۆشـــیی  بۆنـــی  نەهێشـــتنی  گـــەدە، 
لەناوبردنـــی بەكتریـــای زیانبەخـــش لـــە بۆشـــایی 
كلۆربـــوون  لـــە  ددانـــەكان  ئەمـــەش  دەمـــدا، 
دەپارێزێـــت، رێگرتـــن لـــە چەنـــد جۆرێكـــی هەوكـــردن 
و  كـــرداری هەناســـە  باشـــتركردنی  كـــەڕوو،  بـــە 
هەڵمژینـــی ئۆكســـجین لـــە ســـییەكاندا، دابەزاندنـــی 
ئاســـتی شـــەكری خوێـــن، پاراســـتنی تەندروســـتیی 
كۆبوونـــەوەی  لـــە  رێگرتـــن  بەتایبەتـــی  جگـــەر، 
ـــە جگـــەردا Fatty liver، ســـووككردنی  چـــەوری ل
پەســـتی، هەروەهـــا لەوانەیـــە كـــە رۆڵـــی هەبێـــت بـــۆ 

كۆنترۆڵكردنـــی كێشـــی لـــەش. 

سوودە تەندروستییەكانی هێل
شیزۆفرینیا Schizophrenia نەخۆشییەكی گەورەی 
دەروونییە و كاریگەریی مەترسیدار دەكاتە سەر تەندروستی، 
شیزۆفرینیا جگە لە نیشانە دەروونییەكان كە مایەی ناڕەحەتین 
بۆ تووشبوو و كەسانی دەوروبەری، ئەگەری توندوتیژی و 
خۆكوشتنیش زیاد دەكات. شیزۆفرینیا بەمەشەوە ناوەستێت، 
بەڵكو هۆكارە بۆ كۆمەڵێك گرفتی جەستەیی )فیزیكی( 
نەخۆشییەكانی  قەڵەوی،  و  لەش  كێشی  زیادبوونی  وەكو: 
نەخۆشییە  شەكرە،  نەخۆشیی  سووڕان،  و  دڵ  كۆئەندامی 
ڤایرۆسییەكان، الوازبوونی ئێسك، هەروەها گرفتەكانی دەم 
و ددان. هۆكارەكانی كاریگەریی نەرێنی شیزۆفرینیا لەسەر 
كەسی  كە  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  جەستەیی  تەندروستیی 
تووشبوو الی قورس دەبێت كە پابەند بێت بە رێكخستنی 
وەزرشی... ئەنجامدانی مەشقی  و  پاكوخاوێنی  و  خۆراك 
لەشی  لە  كۆرتیسۆڵ  ئاستی  بەرزبوونەوەی  هەروەها  تاد، 
Stress hor� سترێ س هۆرمۆنی  بە  كە   تووشبوواندا 
mone ناسراوە، هاندەرە بۆ بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن 
شەكرە.  نەخۆشیی  ئەگەری  و  لەش  كێشی  زیادبوونی  و 
كە  دەرمانانەی  ئەو  البەالی  زیانی  دیكەوە  الیەكی  لە 
بۆ  هۆكارن  بەكاردەهێنرێن،  شیزۆفرینیا  كۆنترۆڵكردنی  بۆ 
گەلێك گرفتی فیزیكی، بۆنموونە زیادبوونی كێشی لەش، 

بۆرژان، هەستكردن بە ناڕەحەتی و نائارامی.

ئاكامەكانی شیزۆفرینیا

تەنـــی  بوونـــی  بـــە  هەســـتكردن  چـــاو،  وشـــكبوونی 
بیانـــی لـــە چـــاودا، زیـــاد فرمێســـككردن، خورشـــتی 
ـــە ماندووبوونـــی چـــاوەكان، گرفـــت  چـــاو، هەســـتكردن ب
كۆمپیوتـــەردا،  بەكارهێنانـــی  و  ئیشـــكردن  لەكاتـــی 
چـــاوەكان،  داخســـتنی  بـــۆ  ئـــارەزوو  هەروەهـــا 
هەســـتەوەریی چـــاو لـــە هەندێـــك كەســـدا، كـــە دەبێتـــە 
هـــۆی هەوكردنـــی رووی چـــاو و ناوپۆشـــی پیڵـــووەكان، 
بـــە شـــێوەی ئاوســـانی پێڵـــووەكان، خورشـــت و هەســـتكردن 
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چۆن هەوای سارد زیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بە چاوەكان دەگەیەنێت؟
ـــە چـــاودا، لەگـــەڵ وشـــكبوونی  ـــازار ل ـــە ســـووتانەوە، ئ ب
ـــپێنەی چـــاو  ـــی رووپۆشـــی س ـــا هەوكردن چـــاو، هەروەه
بـــە ڤایـــرۆس، بەتایبەتـــی لـــە مندااڵنـــدا، لێڵبوونـــی 
بینیـــن Blurred vision كـــە لـــە ســـاردیی تونـــد 
بـــەدی دەكرێـــت، كـــە پلـــەی گەرمـــی دەگاتـــە ژێـــر 
ســـفر و دەبێتـــە ئەگـــەری بەســـتنی ئـــاو لـــە چینـــی 
چـــاودا  كۆرنیـــای  رووپۆشـــەكانی  خانـــە  ســـەرەوەی 

كاتییـــە. حاڵەتێكـــی  كـــە   Corneal freezing
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   بـــۆ پاراســـتنی تەندروســـتیی پێســـت و چـــاو، 
پســـپۆڕان رێنمایـــی دەكـــەن كـــە پێویســـتە هەمـــوو 
ئافرەتێـــك پێـــش نووســـتن دەموچـــاوی بـــۆ مـــاوەی 
30 خولـــەك بـــە ئـــاو و ســـابون بشـــوات و، پێســـت 
لـــە هەمـــوو ئاســـەوارەكانی ئارایشـــت پـــاك بكاتـــەوە. 
كاتێـــك كـــە پێكهاتەكانـــی ئارایشـــت و چـــەوری لەســـەر 
ـــی پێســـت دادەخـــەن  ـــەوا كونەكان ـــەوە، ئ پێســـتدا كۆدەبن
و گەشـــەی بەكتریـــا زیـــاد دەبێـــت، دەرەنجـــام دەبێتـــە 
ئەگـــەری پەیدابوونـــی زیپكـــە و زیادبوونـــی ئەگـــەری 
هەوكردنـــی بەكتریایـــی، هەروەهـــا پەیدابوونـــی پەڵـــەی 
بەرجەســـتەبوونی  و  گەورەبـــوون  پێســـت،  ســـووری 
كونەكانـــی پێســـت، لەگـــەڵ زیادبوونـــی ئەگـــەری 
 Lip ـــەی بریقـــەی لێـــو لۆچبوونـــی پێشـــوەختە. ئاوێت
هۆكارێكـــی   Lipstick لێـــو  ســـووراوی  و   gloss
رەش  زیوانـــی  و  زیپكـــە  پەیدابوونـــی  بـــۆ  هانـــدەرە 
لـــە دەوری لێوەكانـــدا، جگـــە لەمانـــە، جێهێشـــتنی 
ئاســـەواری مەســـكارا، یـــان قەڵەمـــی دەوری چـــاو 
ـــە  ـــە ك ـــی شـــەو و نووســـتندا، لەوانەی Eyeliner لەكات
ــردن. ــەری هەوكـ ــە ئەگـ ــاوەكان و ببنـ ــاو چـ ــە نـ بگەنـ

  غـــەم یـــان هەســـتكردن بـــە دڵتونـــدی Sadness شـــتێكی ئاســـاییە 
كـــە هەندێـــك جـــار دوچـــاری هەموومـــان دەبێـــت، بـــەاڵم كـــە ئـــەم هەســـتە 
ــە  ــاوەی دوو هەفتـ ــۆ مـ ــت بـ ــر دەبێـ ــەردەوام و توندتـ ــێت و بـ ــژە دەكێشـ درێـ
بـــەالی كـــەم و، كاریگەریـــی نەرێنـــی دەكاتـــە ســـەر هەمـــوو چاالكییەكانـــی 
ژیانـــی رۆژانـــە، ئەوكاتـــە حاڵەتەكـــە دەچێتـــە نێـــو ســـنووری خەمۆكـــی 
Depression كـــە هـــاوكات دەبێـــت لەگـــەڵ مەزاجـــی نـــزم و نەمانـــی 
ـــی  ـــدا. خەمۆك ـــەی چاالكییەكان ـــە زۆرب ـــژ ل ـــی چێ ـــارەزوو و وەرنەگرتن ئ
گرفتێكـــی ترســـناكە، هەرگیـــز نابێـــت فەرامـــۆش بكرێـــت. هەنگاوەكانـــی 
ســـووككردنی خەمۆكـــی بیتیـــن لـــە: گۆڕینـــی چەنـــد الیەنێكـــی ســـتایلی 
ژیـــان، بۆنموونـــە مەشـــقی وەرزشـــیی رۆژانـــە، باشـــتركردنی كوالێتیـــی 
ـــن  ـــە نیكۆتی ـــەوە ل ـــەكان، دووركەوتن ـــی ژەم ـــۆراك و رێكخســـتنی كات خ
پاراســـتنی  خـــەو،  رێكخســـتنی  ئەلكهولییـــەكان،  خواردنـــەوە  و 
پەیوەنـــدی لەگـــەڵ هەمـــوو كەســـە یارمەتیدەرەكانـــدا. پاشـــان 
ـــە  ـــەوا پێویســـت ب ـــوو، ئ ـــر ب ـــەردەوام و توندت ئەگـــەر حاڵەتەكـــە ب
دەرمانـــی دژەخەمۆكـــی دەكات، بـــە چاودێـــری دكتـــۆری 

نەخۆشـــییە دەروونییـــەكان.

كە غەم بەردەوام دەبێت!
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نووستن بە ئارایشتەوە 
زیانی تەندروستیی هەیە
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ـــە  ـــەوا جگـــە ل ـــبوونی ه ـــە پیس ـــی ك ـــا دەزان    ئای
كاریگەریـــی نێگەتیڤـــی جەســـتەیی، كاریگەریـــی 
دەروونیشـــی هەیـــە بـــە شـــێوەی پەســـتی و خەمۆكـــی؟ 
ــبوونی  ــە پیسـ ــەوە كـ ــان كردووەتـ ــەوەكان روونیـ توێژینـ
دەكاتـــە  نەرێنـــی  راســـتەوخۆ كاریگەریـــی  هـــەوا، 
ســـەر كۆئەندامـــی دەمـــاری مەركـــەزی بـــە شـــێوەی 
زیادبوونـــی هەوكـــردن لـــە مێشـــكدا، هـــاوكات لەگـــەڵ 
Cyto� ســـایتۆكاینەكان ئاســـتی   بەرزبوونـــەوەی 
kines كـــە ئەگـــەری پەســـتی و خەمۆكـــی زیـــاد 
ـــە  ـــن ل ـــی هـــەوای پیســـبوو دەتوان دەكات. تەنۆلكەكان
ســـییەكانەوە تێپـــەڕن و بگەنـــە نـــاو خوێـــن و دەمـــاری 

ـــە  ـــۆ مێشـــك، ل بۆنكـــردن و، لەوێشـــەوە ب
بەمـــەش  ئامـــاژە  توێژینەوەكانـــدا 

هـــەوا  پیســـبوونی  كـــە  كـــراوە 

ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی ئەلزهایمـــەر 
و نەخۆشـــیی پاركینســـۆن زیاتـــر دەكات، هەروەهـــا 
Bipolar dis� ەتووشـــبوون بـــە گرفتـــی دووجەمســـەر
order و خەمۆكـــی، لەبـــەر تێكچوونـــی گەلێـــك لـــە 
دەمارەخانەكانـــی مێشـــك بەهـــۆی هەڵمژینـــی هـــەوای 
پیســـبوو. هەنگاوەكانـــی كەمكردنـــەوەی ئەگـــەری 
گرفتـــە دەروونییەكانـــی پەیوەســـت بـــە پیســـوونی 
هـــەوا: رۆژانـــە ئەنجامدانـــی مەشـــقی هەناســـەی 
و  هاوســـەنگ  خۆراكـــی  پەیڕەوكردنـــی  قـــووڵ، 
تەندروســـتییانە، ئەنجامدانـــی مەشـــقی وەزرشـــی، 
تەرخانكردنـــی كاتێكـــی بـــاش بـــۆ خـــەو، لەگـــەڵ 
ـــا(  ـــە پێـــی توان ـــۆ دووركەوتنـــەوە )ب ـــدان ب هەوڵ

لـــە هـــەوای پیســـبوو.
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ـــە  ـــا ل ـــە تەنی ـــە، ن درۆن drone تەكنەلۆژییەكـــی نوێی
ــدرێ  ــوودی لێدەبینـ ــوپاییەوە سـ ــەربازی و سـ ــواری سـ بـ
بەڵكـــو بـــۆ زۆر بـــواری گرنگـــی دیكـــەی ژیانیـــش 
بـــواری  لـــە  بەتایبەتـــی  لێوەردەگیرێـــت،  ســـوودی 
ـــەو  ـــەوە ل ـــم هەڵگرتن ـــۆ فیل ـــدا و ب ـــی فیلم ـــەم هێنان بەره
شـــوێنانەی مـــرۆ ناتوانـــێ دەســـتی پێیـــان رابـــگا یـــا 

گرتنـــی وێنـــە لەبەرزاییـــەوە.
درۆنـــی جـــۆری Shift RED هـــەر بەقـــەد لەپـــی 
ــایی.  ــی ئاسـ ــە مۆبایلێكـ ــر لـ ــت و بچووكتـ ــت دەبێـ دەسـ
كێشـــی تەنیـــا 93 گرامـــە، ریمـــۆت كۆنترۆڵەكـــەی وەك 
ــوار  ــرۆڵ دەكرێـــت. چـ ــە لەدەســـت دەكـــرێ و كۆنتـ ئەلقـ

جـــۆر شـــێوازی هەڵفڕینـــی هەیـــە ئـــارام و لەســـەرخۆ 
تـــا خێراییەكـــی زۆر. كامێرایەكـــی فـــوول ئیـــچ دی 
ــۆی  ــت و خـ ــس دەكرێـ ــك فۆكـ ــەر دیمەنێـ ــەرە، لەسـ لەسـ
ــل  ــی جوڵـــەدار دەكەوێـــت. لەگـــەڵ مۆبایـ دوای دیمەنـ
هـــەر دوو سیســـتەمەكەی ئەندرۆیـــد و ئـــای ئـــۆ ئێـــس 
ــرۆڵ  ــە مۆبایلیـــش كۆنتـ ــرێ بـ ــد دەدرێـــت و دەكـ پەیوەنـ
ــل  ـــۆ مۆبایـ ــەكان ب ــم و وێنـ ــتبەجێ فیلـ ــت و دەسـ بكرێـ
خولـــەك   11 تەنیـــا  شـــەحنەكەی  دەكات.  بـــەڕێ 
دەخایەنێـــت. گرنگـــی درۆنەكـــە لـــە بچووكـــی دایـــە 
چونكـــە بـــۆ ئـــەو شـــوێنانەی درۆنـــی دیكـــە ناتوانێـــت 

تێیـــدا بفڕێـــت، دەگونجێـــت.

درۆنێكی بچووك بە پەنجەیەك كۆنترۆڵ دەكرێ

هـــەر هۆكارێكـــی  یـــا  بەهـــۆی ســـەرمابوون و 
دیكـــە جیـــوب )گیرفانـــە هەواییـــەكان( ئـــەو بەشـــەی 
ــە  ــێن و وا لـ ــاو دەئاوسـ ــەری چـ ــووت و دەوروبـ ــە لـ لـ
مـــرۆڤ دەكات تووشـــی ســـەر ئێشـــە بێـــت بەتایبەتـــی 

لـــەو كاتـــەی لـــە خـــەوی بەیانیـــان هەڵدەســـتێت.
چارەســەری  بــە  پێویســتی  جیــوب  نەخۆشــی 
پزیشــكییە، بــەاڵم پســپۆرانی تەكنەلۆژیــای نــوێ 
ئامێــری ClearUP Product بەرهــەم هێنــاوە كــە 
بەبــێ بەكارهێنانــی هیچ حــەب و دەرمانێك ئازاری 
نەخۆشــییەكە كــەم دەكاتــەوە. بەهــۆی تەزوویەكــی 
بچووكــی كارەبایــی كــە هەیەتــی ئاوســانەكان كــەم 
دەكاتــەوەو ئازارەكــە ناهێڵــێ. ئەم ئامێــرە بۆ ماوەی 
پێنج هەتا دە خولەك بەو شوێنە دادەنێی كە ئازاری 
هەیــە و رۆژانــە دوو هەتــا چوار جــار ئەمە دووپات 
دەكەیەو و لە ماوەی مانگێكدا ئاوســانەكە نامێنێت 
و نەخــۆش چارەســەر دەبێــت. لەكاتــی بەكارهێنانــدا 
حاڵەتێكــی وەك گەســتن یــا تەزوویەكــی كارەبایــی 

هەیە و بە بەكارهێنانی بەردەوام لەگەڵی رادێت.
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بـــەو   )ergonomic( ئۆرگۆنۆمیـــك  وشـــەی 
ئامێرانـــە دەگوترێـــن كـــە لەگـــەڵ بەكارهێنانیانـــدا 
ـــەوەی  ـــۆ دروســـت ناكـــەن و ئ كێشـــەی تەندروســـتیت ب
لـــە زمانـــی بازاڕیـــدا پێـــی دەگوترێـــت )طبـــی(. 
پێـــاوی  و  ئۆرگۆنۆمیـــك  كورســـی  نموونـــە  بـــۆ 
ئۆرگۆنۆمیـــك و كیبـــۆرد و ماوســـی ئۆرۆگۆنۆمیـــك 

و...تـــاد.
ئەوانـــەی ئاماژەمـــان پێـــدان بـــە جۆرێـــك بەرهـــەم 
هاتـــوون كـــە بەكارهێنـــەر لەكاتـــی بەكارهێنانیانـــدا 

كێشـــەی تەندروســـتیان بـــۆ نایەتـــە پێـــش.
Angry Mia Anime-In- جـــۆر یكیبـــۆردی 

كیبۆردێكی ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆرگۆنۆمیك
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نێـــوان  پەیوەنـــدی  كلیلـــی  )مشـــك(  مـــاوس  
ـــە دیزایـــن و شێوەشـــدا وەك  مـــرۆڤ و كۆمپیوتـــەر، ل
مشـــك دەچێـــت. زۆربـــەی هـــەرە زۆری ماوســـەكان 
ـــرد و  ـــت و كارك ـــەك دەچێ ـــێوازیان وەك ی ـــن و ش دیزای
  Air.0 ــۆری ــی جـ ــەاڵم ماوسـ ــاوازە، بـ ــان جیـ توانایـ
لـــە گشـــت ماوســـێكی دیكـــە جیاوازتـــرە بەتایبەتـــی 
لـــە دیزاینـــدا. ماوســـەكە لـــە مادەیەكـــی ســـووك 
ئەوەنـــدە  كێشیشـــی  دروســـتكراوە،  پـــەڕۆ  وەك 
ســـووك هـــەروەك پـــەڕۆ دەبێـــت. كێشـــی تەنیـــا 
40 گرامـــە. بەكەوتنـــە خـــوارەوە و لـــە بەرزتریـــن 
ـــەواو  ـــەكە ت ـــەت. ماوس ـــوێنیش هیچـــی لێنای ش
بـــەكار  كـــە  لەكاتێكـــدا  ئۆرگۆنۆمیكـــە، 
شـــێوەی  وەك  و  كۆدەكرێتـــەوە  دەهێنرێـــت 
پەڕۆكێـــك  وەك  ئەگینـــا  لێدێـــت،  ماوســـی 
دەچێـــت. بارســـتاییەكەی نیـــو ســـانت نابێـــت. 
لەگـــەڵ  بلوتوســـەوە  سیســـتەمی  بەهـــۆی 
دەدرێـــت.  پەیوەنـــد  مۆبایـــل  و  كۆمپیوتـــەر 

ماوســـی ناوبـــراو چەندیـــن رەنگـــی هەیـــە.

spired Keyboard كیبۆردێكـــی ئۆرگۆنۆمیكـــە 
بـــۆ ئەوانەیـــە كێشـــەیان لـــە پەنجەكانیانـــدا هەیـــە. 
كیبۆردەكـــە دیزانێكـــی نـــاوازەی هەیـــە و گلۆپـــە 
ئیـــل ئیدییەكانـــی كـــە كەوتوونەتـــە ژێـــر دوگمـــەكان 
بـــە پرۆگرامێكـــی  بـــە ویســـتی بەكارهێنـــەر و  و 
تایبەتـــی كۆنتـــرۆڵ دەكرێـــن، جێـــگای ســـەرنجن. 
هەروەهـــا لەناوەنـــدی كیبۆردەكـــە بۆتـــە دوو بـــەش 
لەســـەر  دەســـتەی  هـــەر  دەتوانێـــت  بەكارهێنـــەر  و 
بەشـــێك دابنێـــت. كیبۆردەكـــە وایەرلەیســـە و بەهـــۆی 
سیســـتەمی بلوتوســـی 5 لەگـــەڵ ئامێـــرەكان پەیوەنـــد 

ــت. دەدرێـ

كیبۆردێكی ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆرگۆنۆمیك

ماوسێكی 
پەرۆكی زۆر ناوازە
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خوێنەرێكـــی بەڕێـــز دەپرســـێت چـــۆن فایلێكـــی 
 Word بكـــەم بـــە فایلێكـــی PowerPoint
و لـــە فایلـــە wordەكـــەدا هـــەر دەســـتكارییەك 
بكـــەم لـــە فایلـــە ئەسڵیەكەشـــدا گۆڕانكارییەكـــەی 

ــە دی؟ بێتـ
فایلـــە  ســـەرەتا  بەڕێـــز  خوێنـــەری 
 file پاوەرپۆینتەكـــەت بكـــەوە پاشـــان لـــە بەشـــی
بچـــۆ ســـەر بەشـــی Export  و كلیكـــی لەســـەر 
بكـــە، لەوێـــدا پەنجەرەیـــەك دەكرێتـــەوە و لـــەو بەشـــەدا 
ئـــەوكات  هەڵبژێـــرە،   Create Handouts
پەنجەرەیەكـــی دیكـــە دەكرێتـــەوە و ســـێ فەرمانـــی 
و  بێـــت  چـــۆن  فایلەكـــەت  ئـــەوەی  وەك  تێدایـــە 
گۆڕانكارییـــەكان لـــە فایلـــە ســـەرەكییەكەدا بمێنـــن 
و پـــاش ئـــەوەی بـــە ویســـتی خـــۆت فەرمانەكانـــت 
Cre-  هەڵبـــژارد، جارێكـــی دیكـــە كلیـــك لەســـەر
ـــەوكات پەنجەرەیەكـــی  ate Handouts بكـــە. ئ
دیكـــە دەكرێتـــەوە و لـــەودا حەزدەكـــەی فایلەكـــەت لـــە 
ۆردا چـــۆن بكرێتـــەوە وای دابنێـــی و بـــەو ئاســـانییە 
فایلەكـــەت دەبێتـــە word وگۆڕانكارییـــەكان وەك 

خـــۆی دێنـــە دی.

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

پرۆگرامێك بۆ فێربوونی گیتار
ـــت  ـــار بێ ـــری گیت ـــەوەی كەســـێك فێ ـــۆ ئ ـــی مۆســـیقی، ب ـــە ئامـــرازە گرنگەكان ـــار یەكێكـــە ل گیت
دەبـــێ بچیـــت بـــۆ خولـــی راهێنـــان و لەالیـــەن فێـــركاری ئـــەو بەشـــەوە فێربكرێـــت. لـــە دونیـــای 
ــە.  ــیقییەكانی دیكـ ــرە مۆسـ ــار و ئامێـ ــی گیتـ ــۆ فێربوونـ ــە بـ ــازی هەیـ ــی مەجـ ــدا خولـ ئینتەرنێتـ
ئەگـــەر بتهـــەوێ بەبـــێ مامۆســـتا و بەبـــێ بەشـــداری لـــە خولێكـــی حەقیقـــی یـــا مەجـــازی، فێـــری 
گیتـــار لێـــدان بـــی، دەكرێـــت ســـوود لـــە پرۆگرامـــی Guitar Pro وەربگـــری. ئـــەم پرۆگرامـــە 
زۆر پێشـــكەوتووە و ســـەرنجی ئۆگرێكـــی زۆری لەالیەنگرانـــی ئامێـــری گیتـــاری بـــۆ الی 

خـــۆی راكێشـــاوە. پرۆگرامەكـــە بەهـــۆی ئـــەوەی كـــە زۆر ئاســـانە و گشـــت 
نۆتەكانـــی مۆســـیقی لەخۆیـــدا جێكردۆتـــەوە، فێرخوازێكـــی زۆر بەخـــۆی 
ــۆت و  ــك نـ ــە. كۆمەڵێـ ــار بوونـ ــی گیتـ ــری بەكارهێنانـ ــرەوە فێـ ــەو ئامێـ ئـ
ئاوازیشـــی تێدایـــە دەكرێـــت بـــە ســـوود وەرگرتـــن لەوانـــە فێـــری گیتـــار 
ـــی  ـــری دانان ـــرەوە فێ ـــەو ئامێ ـــۆی ئ ـــێ بەه ـــەر دەتوان ـــی. بەكارهێن ـــدان ب لێ
ئـــاواز بێـــت لـــە گیتـــاردا. كۆمەڵێـــك ئامـــرازی تێدایـــە بـــۆ دەســـتكاریكردن 

و دروســـتكردنی ئـــاواز. بـــۆ هەمـــوو تەمەنێكیـــش گونجـــاوە. 

كتێبخوێــن )Book reader( ئامێرێكــی زۆر بــە ســوودە بــۆ 
كتێبخوێندنەوە بە شێوەی دیجیتالی. كتێبخوێنەكان وەك تەبلێت 
دەچن و بەاڵم شاشەكەیان بە جۆرێكە كە تایبەت بە خوێندنەوە 
دروســتكراوە و كێشــە بــۆ چــاو دروســت نــاكا و هەمــان چێژی 

خوێندنەوەی سەر كاغەز دەبەخشێت.
 The BOOX Tab Ultra ePaper tablet PC كتێبخوێنــی 
زۆر شــاز و ناوازەیــە. یەكــەم كتێبخوێنــە كامێــرای هەبێت و لە 
ویندۆز 11 ســوود وەربگرێت. كتێبخوێنەكە نزیكەی 8 ئینجە. 
كیبــۆردی تایبەتــی لەگەڵدایە بۆ نووســین یادداشــت و بابەتی 
تایبەت. قەڵەمێكی تایبەتی لەگەڵدایە كە دەكرێت هەم پەراوێز 
لەسەر كتێبەكان بنووسی و هەم یادداشت هەڵبگریەوە. لەمسیە 
و لــە یــەك كاتــدا دەكرێــت بــە دە پەنجە كار بكەی. پشــتیوانی 
لــە هەمــوو جــۆرە فۆرماتێكی كتێــب دەكات و هەروەها كتێبی 
دەنگیــش دەخوێنێتەوە. سیســتەمی OCRی لەســەرە بۆ ئەوەی 

جارێكی دیكە كتێبە PDFەكان بكاتەوە دەق. 

كتێبخوێنێك كامێراشی هەیە
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ـــی  ـــەوەی داتاكان ـــۆ ئ ســـكاینەر ئامێرێكـــی گرنگـــە ب
ســـەر كاغـــەز بـــكات بـــە داتـــای دیجیتالـــی و لـــە نـــاو 
كۆمپیوتـــەر و مۆبایلـــدا هەڵیبگرێـــت. ســـكاینەرەكان 
ســـكاینەری  جیـــاوازە.  وكاركردیـــان  توانـــا  و  قەبـــارە 
بچووكـــی جـــۆری كـــە هـــی كۆمپانیـــای ئیپســـۆنە هـــەم 

ــە. ــەی ناوازەیـ ــەم كاركردەكـ ــەی و هـ دیزاینەكـ
سكاینەرەكە كێشی 300 گرام دەبێت. شەحن دەبێتەوە 
و وایەرلەیســە واتــە لە رێگای سیســتەمی وای-فایەوە 

بــە كۆمپیوتەر یــا مۆبایلەوە پەیوەند دەدرێت. 
بــە  دەیانــكات  ســكانكردن  دوای  فایلــەكان 
فایلێكــی PDF یا فایلێكی ئیكســێل ئەگەر 

فایلەكــە پەیوەنــدی بــە ژمێریارییــەوە هەبێــت. لەگــەڵ 
مۆبایل و كۆمپیوتەر و تەبلێت پەیوەند دەدرێت. لە چوار 
چركەدا الپەڕەیەك سكان دەكات واتە لە خولەكێكدا 15 
الپــەڕە ســكان دەكات. ســایز و قــەوارەی الپەڕە لە 8.5 

ئینجەوە بگرە هەتا 72 ئینج سكان دەكات.

سكاینەرێكی بچووك و توانایەكی زۆر

ماڵپەڕی بانكی زانیاری 
لە هەموو بوارێكدا

لــە  دەگەڕێــی  بابەتێكــدا  بــەدوای 
ئینتەرنێتــدا بۆ لێكۆڵینەوە یا توێژینەیەكی 
گەڕانــدا  بــەدوای  گــەڕان  تایبــەت، 
دەكــەی بۆ وەدەســتهێنانی ســەرچاوەی بۆ 
دەوڵەمەندكردنــی توێژینەوەكەت. ماڵپەڕی 
https://feedly.com بــۆ ئەم مەبەســتە 
داندراوە. ئەو ماڵپەڕە هەر زانیارییەك لە هەر 
بوارێكــدا دابندرێ لە خۆیــدا كۆیدەكاتەوە، 
ئیــدی پێویســت نــاكات ماڵپــەڕ بــە دوای 
بگەڕێــی.  مەبەســتەكانت  لــە  ماڵپــەڕدا 
ســایتی ناوبراو بكەوە، مەبەستەكەی خۆت 
هەڵبژێــرە، ئــەوەی زانیاری هەیــە لەبارەی 
مەبەستەكەت پێشكەشت دەكا. بۆ ئەوانەی 
توێژینەوە دەكەن یا باســی زانكۆ دەنووســن 
ماڵپەڕەكــە زۆر گرنگــە. پێویســت نــاكات 
ئینتەرنێت ماڵپەڕ بەدوای ماڵپەڕ بپشكنن. 
رۆژانــە بــەردەوام نوێدەكرێتــەوە و بابەتــی 

نوێتر دادەنرێت.

تەكنەلۆژیای نوێ رێگا چارەی بۆ زۆر شــت دۆزیوەتەوە، یەكێك لەوانە كێشــەی 
پرخە پرخ كردن لە خەودایە. زۆر كەس لەو خەودا پرخە دەكەن، نەك بۆخۆیان بە ئاسوودەیی 

ناخەون بگرە ناهێڵن خەڵكی دیكەش خەوی لێبكەوێ. ئامێری بچووكی Snore Circle بۆ ئەم 
مەبەستە بەرهەم هاتووە. ئەم ئامێرە بەكارهێنەر بە لەزگەیەكی تایبەت كە بە ئامێرەكەیەوە بە ژێر 

چەناگەیەوە دەنووســێنێت و كاتێك دەســت دەكات بە پرخە كردن، زەختێك بۆ ژێر چەناگە دێنێت و بۆ 
ئەوەی زمان نەجوڵێت و پرخەكەی نەمێنێت. بەو هۆیەوە ئوكسجینی نۆرماڵ بۆ جەستە بێت. ئامێرەكە 
لەگەڵ هەردوو سیستەمی ئەندرۆید و ئای ئۆ ئێس دەگونجێت و چۆنییەتی خەوتنی بەكارهێنەرەكەی 
تۆمــار دەكات و لــە ســەر مۆبایلەكــە نیشــان دەدات كە بەكارهێنەر چەند جــاران پرخە پرخی كردووە. 

كێشــی ئامێرەكــە كەمــە تەنیــا 12 گرامە. بەكارهێنەر كاتێك بەكاری دەهێنی هەســت بەوە ناكا 
ئامێرێك بە ژێر چەناگەیەوە.

ئامێرێك بۆ 
نەهێشتنی پرخەكردن لەخەودا
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لـــە  كاریگـــەری  ســـەرەتا  زســـتانە  ســـەرمای 
تەندرووســـتیی خانمـــان دەبێـــت و دواتریـــش جوانیـــان 
دەشـــێوێنێت، بەهـــۆی ئـــەوەی لـــەو كاتـــەی ئافرەتـــان 
پێســـتییان  نەخـــۆش دەكـــەون و  ســـەرما دەیانگرێـــت، 
ـــن گرفـــت دەبێـــت، و نەخـــۆش كەوتنیـــان  تووشـــی چەندی
وا دەكات كـــە بـــۆ ماوەیـــەك جوانییـــان فەرامـــۆش بكـــەن، 
بەمـــەش ماوەیـــەك قەشـــەنگییان پێـــوە دیـــار نامێنێـــت، 
جلـــی كاجـــواڵ، یـــان كاســـواڵ بـــۆ دەرەوە و دەرچـــوون 
یەكێكـــە لـــەو بەشـــانەی كـــە جوانییەكـــی شـــەنگ و 
كارامەیـــی پێـــوە دیـــارە، تاوەكـــو دیمەنێكـــی بەرچـــاو 
و سەرنجڕاكێشـــت هەبێـــت، بەتایبـــەت لـــە دەرچوونـــی 
ـــی  ـــە جل ـــادەكان پێویســـتت ب ـــە و ی ـــۆ بۆن ـــان ب ـــەوانە، ی ش
تۆكمـــە و پتـــەو هەیـــە، تاوەكـــو لـــە ســـەرما بـــە دوور 
ـــی پێكهاتـــوو لـــە خـــووری یەكێكـــە لـــەو جلـــە  ـــت، جل بی
هەڵبژێردراوانـــەی كـــە گەرمونەرمـــی بـــە جەســـتە دەدات 
و لـــە سەرماشـــت دەپارێزێـــت، چەندیـــن جلـــی جۆراوجـــۆر 
ـــژ تاوەكـــو ســـەر  ـــە: كراســـی درێ ـــە خـــووری هـــەن لەوان ل
ـــەر،  ـــووز و بلۆڤ ـــورت، بل ـــی ك ـــت، چاكێت ـــۆ، چاكێ ئەژن

هەمـــوو ئەوانـــەی لـــە 
دروســـت  خـــووری 
بەرگـــەی  كـــراون 

ـــە  ـــت، ل ســـەرما دەگرێ
ـــەوە  ـــارەی رەنگەكان ب
دەتوانیـــت چەندیـــن 

ـــت  ـــاری بكەی ـــتانە دی ـــتایلی زس ـــۆر و س ج
خـــووری  درێـــژی  كراســـێكی  لەوانـــە: 
ــەڵ  ــدی، لەگـ ــۆر و بێرگنـ ــی مـ ــە رەنگـ لـ
كراســـی  هەروەهـــا  باریـــك،  پشـــتێنێكی 
زەردی قەیســـی بـــاو لەگـــەڵ چاكێتـــی 
رەساســـیی خـــووری، لەگـــەڵ جووتێـــك 
پووتـــی كـــورت، بـــۆ ئەوانـــەی خولیـــای 
مـــۆدی كالســـیكن دەتوانـــن، كراســـێكی 
ـــە  ـــە رەنگـــی شـــینی تێكـــەڵ ب درێـــژی ل
ـــی و  ـــۆی قاوەی رەساســـی، لەگـــەڵ پاڵت
ـــاوی ســـپی  پشـــتێنێكی ئەســـتوور و پێ

وەرزشـــی یـــان رەش. 

سەرما پێویستی بە جلی خوری و ئەستوورە

ــەر توندوتوڵـــی  ــتێنەكان كار لەسـ پشـ
جلوبـــەرگ و جوانیـــی كەمـــەر دەكـــەن، پێویســـتە 

ــك  ــت ناڕێـ ــی و جلەكانـ ــی زۆر دەپۆشـ ــە جلـ ــەدا كـ ــەم ماوەیـ لـ
ـــەو ناڕێكییـــە بكەیـــت و  ـــە پشـــتێن چارەســـەری ئ دەردەكـــەون، چاكتـــرە ب

جەستەشـــت توندوتـــۆڵ و ورگـــت بشـــاریتەوە، هەمـــوو ئافرەتێـــك پێویســـتی بـــە 
دەســـتە جلێكـــە، مەرجـــە بزانیـــت چـــۆن ئـــەو دەســـتە جلـــە رێـــك دەكەیـــت، تـــا لەگـــەڵ 

لەشـــوالرت بگونجێـــت، مۆدەكانـــی ئێســـتای جلوبـــەرگ، هـــەر هەموویـــان پێویســـتیان 
بـــە كەرەســـتەی دیكـــە و ئێكسســـوار هەیـــە، بەتایبـــەت ئـــەو كەرەســـتانەی لەگـــەڵ 
جلەكـــە ســـەرەكین و لەگـــەڵ جلەكـــە بەكاردەهێنرێـــن، ئیـــدی تـــۆش دەبـــێ بزانـــی 
ـــە  ـــە ب ـــا پشـــتێن هەی ـــان الوەكییـــە، ئەوەت ـــان ســـەرەكین و كامەی ـــەو كەرەســـتانە كامەی ئ
ــتە  ــە پێویسـ ــت، چونكـ ــەرگ دادەنرێـ ــواری جلوبـ ــتە و ئێكسسـ ــەرەكیترین كەرەسـ سـ
لەگـــەڵ هەمـــوو ببەســـترێ. پشـــتێن گرنگـــە، لەالیەكـــی دیكـــەش ســـەرنجراكێش 
و جوانـــە، بـــە تایبـــەت كاتێـــك لەگـــەڵ پانتۆڵـــی جینـــز و قومـــاش، یـــان لەگـــەڵ 
تەنـــوورە لـــە پشـــتی دەكەیـــت، وێـــڕای ئـــەوەی بەشـــی ناوەڕاســـتی بـــااڵت 

توندوتـــۆڵ دەكات. ئەوانـــەی جەســـتەیان نەرمـــە، بـــە پشـــتێن جەســـتەیان 
ــۆ  ــەوە بـ ــتێنەوە، ئـ ــی پشـ ــارەی رەنگـ ــە بـ ــت، لـ ــار دەبێـ ــر دیـ توندتـ

ـــەوەی چ رەنگێكـــی پشـــتێنەكەیان  ـــەوە ل خانمـــان دەگەڕێت
بـــە دڵـــە و پێیـــان جوانـــە تـــا لـــە پشـــتی 

بكـــەن.
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پشتێن و قایش بۆ ناسك بوونی
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خشـــڵەكانت مانای جوانی و رازاندنەوە و قەشـــەنگی 
ـــە خشـــڵێكە تاوەكـــو  ـــە كۆمەڵ ـــن، پێویســـتت ب دەگەیەن
لـــە هەمـــوو كات و شـــوێنێكدا بەرچـــاو و نـــازدار 
و  جـــوان  ئێكسســـوارێكی  گـــوارەش  دەربكەویـــت، 
خنجیالنەیـــە، كچانیـــش لـــە هـــەر چـــوار وەرزەی 
ســـاڵدا بـــە گوێیانەوەیـــە، چونكـــە جوانیـــی ئـــەو 
ئێكسســـوارە، بەنـــدە بـــە شـــێوە و ناســـكی شـــێوەی 
گـــوارەوە، بـــە تایبـــەت كاتێـــك كاتـــێ دەزانێـــت یەكێـــك 
گـــوارەی  ئێكسســـواری  شـــێوەی  جوانتریـــن  لـــە 
هەڵبـــژاردووە و لـــە گوێچكـــەی كـــردووە. گـــوارەی 

ــە،  ــان بچووكـ ــە گوێچكەیـ ــە كـ ــۆ ئەوانەیـ ــەورە بـ گـ
پێچەوانـــەش راســـتە كاتێـــك خانمێـــك گوێچكـــەی 
گـــەورە بێـــت، وا چاكـــە گوارەیەكـــی بچـــووك لـــە 
گـــوێ بـــكات، تـــا هاوســـەنگی لـــە نێـــوان شـــێوەی 
ئێســـتا  بكەوێـــت.  رێـــك  گوێچكەیـــان  و  گـــوارە 
مـــۆدی بـــاوی گـــوارەی رەنـــگ ئەڵماســـە، رەنگێكـــی 
هەروەهـــا  جوانیـــدا،  لـــە  نایابـــە  و  ســـەرنجراكێش 
لەگـــەڵ روخســـاری خانمانـــدا شـــیاوە، بەتایبـــەت 
ـــت،  ـــی بێ ـــە گـــەورە و بازنەی ـــێوەی گوارەك ئەگـــەر ش

ــووان.  ــاوی هەمـ ــە بەرچـ ــن لـ ــەنگێك بـ ــا شـ تـ

گوارەی خنجیالنە و ورد لەگەڵ جلی زۆر لە گوێ بكە
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مێشـــك و لووتی بەیەكەوەیە
پۆنۆچیۆ، ئەو ئەو چیرۆكە داســتانەی باس لە منداڵێك دەكات كە لووتی درێژە و لە گەشــە ناوەســتێت، 

كەچــی ئــەو حاڵەتــە ئەوجــارە بــە راســتی رووی داوە، حاڵەتــە جیــاوازەكان لــە نێــو جەســتەی مرۆڤــدا 
بــە گشــتی و منــدااڵن بــە تایبەتــی ســەرهەڵدەدەن، هەندێــك حاڵــەت هــەن كــە زیانــی نییــە و بــەاڵم 
ــە حاڵەتێكــی  ــی ترێزیســی( ب ــاوی )ئۆل ــە ن ــەو منداڵ ــت دەكات، وەك ئ ــەیر دروس ــی س دیاردەیەك
زۆر دەگمەنــەوە لەدایكبــووە، ئەویــش گەشــەكردنی مێشــكییەتی لــە لووتیــدا، ئــەم حاڵەتــە زۆر 
ــە  ــی كەلل ــی كەلێنەكان ــۆ دانەخران ــەوە ب ــای پزیشــكیدا، هۆكارەكەشــی دەگەڕێت ــە دنی ــە ل دەگمەن

ســەری منداڵەكــە، كــە پێویســتە لــە مــاوەی گەشــەكردنی لــە ســكی دایكیــدا نزیــك بنــەوە 
لــە داخــران، ئەمــەش دەبێتــە هــۆی دابەزینــێ بەشــێك لــە مێشــكی بــۆ لووتــی و تــا 
لــەوێ گەشــەبكات، بەهــۆی بوونــی كێشــەی هەناســەدان چەنــد نەشــتەرگەرییەكی 

زۆر قــورس كــراوە بــۆ )ئۆلــی( تــا كەلێنەكانــی كەللــەی ســەری دابخــەن و 
تورەكــە زیادەكــەی مێشــكی لــە لووتــی البــدەن، تاوەكــو بتوانێــت لەرێگــەی 
لووتییــەوە هەناســە بــدات، ئــەم حاڵەتــە زۆر دەگمەنــە، لەبــەر ئــەوەش تەنیــا 

لە چوار نەخۆشــخانەی بەریتانیا چارەســەری هەیە.

ــوێنی  ــار لـــە شـ ــەوە، رەنگـــە هەنـــدێ جـ ــاوە و هەوادارانـــی قاوەخواردنـ قـ
گشـــتی و لـــە كاتـــی دەرچوونـــدا حەزیـــان بـــە كوپێـــك قـــاوە هەبێـــت، 
ــام  ــایەی )مـ ــتا لەسـ ــت، ئێسـ ــتیان نەكەوێـ ــانی دەسـ ــە ئاسـ ــە بـ ــە رەنگـ كـ
ـــووە،  ـــاوە چارەســـەر ب ـــی ق ـــەو كێشـــەیەی هەواداران ـــەرەكات حوســـێن(ەوە ئ ب
ـــو شـــەقام  ـــە نێ ـــە فنجـــان و كترییـــە قاوەكانیـــەوە ب ـــە خـــۆی و كۆمەڵ كـــە ب
لـــەالی زۆربـــەی  و شـــوێنە گشـــتییەكاندا دەســـووڕێتەوە، ژمارەشـــی 
ــاوە  ــك داوای قـ ــا كاتێـ ــاوە، تـ ــۆی دانـ ــی خـ ــی نزیكـ ــەواداران و خەڵكـ هـ
دەكـــەن، تەلەفۆنێكـــی بـــۆ بكـــەن ئەویـــش خـــۆی دەگەیەنێتـــە الیـــان، 
بـــەرەكات مـــاوەی 25 ســـاڵە كاری قـــاوە فرۆشـــتن دەكات، قاوەكـــەی 
بـــە خەڵـــك دەدات،  قـــاوە  بەتامـــە، رۆژانـــە ژمارەیەكـــی زۆر  هێنـــدە 
داعـــش  شـــەڕی  دوای  قامشـــلۆیە،  خەڵكـــی  و  ســـاڵە   55 تەمەتـــی 
هاتووەتـــە كوردســـتان و ئێســـتا ئـــەو كارە دەكات، وەك خـــۆی دەڵێـــت: 
ئـــەوەی جارێـــك قـــاوە بەتامەكـــەی مـــن بـــكات، بێگومـــان دووبـــارەی 
دەكاتـــەوە، نرخـــی هـــەر قاوەیەكـــی )1000( دینـــارە، رۆژانـــە زیاتـــر لـــە 

100 بـــۆ 200 قـــاوە بـــە هەوادارانـــی دەدات.
فۆتـــۆ: دانـــا حەمە غەریب

قاوەی گەڕۆك لە كوردســـتان
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ئـــەو جـــۆرە پشـــیلە بـــە )كـــراكاڵ( ناســـراوە، 
بەشـــی  لـــە  و  شـــیردەرەكانە  جـــۆری  لـــە 
ئـــەو جـــۆرە پشـــیەلەیە  گۆشـــتخۆرەكاندایە، 
ــی  ــا و واڵتـ ــیا و ئەفریقیـ ــوەری ئاسـ ــە كیشـ لـ
یـــان  قاوەیـــی  رەنگـــی  دەژی،  هیندســـتان 
و  هەیـــە  شـــینی  گـــەورەی  چاوێكـــی  كاییـــە، 
زیاتریـــش گۆشـــتی گیانـــداری بچـــووك دەخـــوات، 
نـــاوی زانســـتی )Caracal( و درێـــژی تـــا )75( 
ســـەنتیمەتر دەبێـــت، كێشـــی لـــە نێـــوان )12( بـــۆ )18( 
كیلۆگرامـــە، ددانەكانـــی تیـــژ و ســـپییە، روخســـارێكی 
كـــورت و وردی هەیـــە، بـــە قـــاچ درێـــژ ناســـراوە، جوانیـــی 
ئـــەو پشـــیلە لەوەدایـــە كـــە لـــە بەشـــی دواوەی ســـەر 
ـــی  ـــە گوێچەكان ـــە ل گوێچكەكانیـــدا تەنێكـــی رەش هەی
درێژتـــرە، بەمـــەش بەشـــێكی لـــە دیـــوی پێشـــەوە 
دەردەكەوێـــت، وەك ئـــەوەی نەخشـــێكی دەســـتكراو 

بێـــت.

ــە  ــان لـ كارگـــەی دروســـتكردنی شـــاری یارییـــەكان لـــە واڵتانـــی جیهـ
پێشـــبڕكێی بەردەوامـــدان بـــۆ دانانـــی گەورەتریـــن و بەرزتریـــن و ســـەیرترین 
لـــە ویالیەتـــی  یاریـــی )سكســـفالگز(  شـــاری  یارییـــەكان، دواجـــار 
تێكساســـی ئەمریـــكا پێشـــەنگی جیهانیـــان لـــە دانانـــی بەرزتریـــن یاریـــدا 
 ،)SkyScreamer -گـــرت، ئـــەو یارییـــە نـــاوی )ئاســـمانی ترســـێنەرە
یەكێكـــە لـــەو یارییـــە بـــە جۆشـــانەی كـــە جەماوەرێكـــی زۆری هەیـــە، 
ــوێنی  ــە شـ ــەوە و لـ ــان دەجووڵێتـ ــت، پاشـ ــەرز دەبێـ ــەوەی بـ ــەرەڕای ئـ سـ
خۆشـــی جێگیـــر نییـــە و دەخولێتـــەوە، درێـــژی یارییەكـــە )47( مەتـــرە 
و دەتوانێـــت تـــا )121( مەتـــر بـــەرز بێتـــەوە، خێراتریـــن خوالنـــەوەی 
ــە خێرایـــی  ــا بـ ــدا، هەروەهـ ــە كاتژمێرێكـ ــر لـ ــە )105( كیلۆمەتـ دەگاتـ

ــەوە. ــر دەجووڵێتـ )56( كیلۆمەتـ

یارییە ترســـناكەكەی جیهان 
سەرسامت دەكات

شـــاجوانی پشیلەكان
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ئــەو ئافرەتــە خاوەنــی دەســت 
ــە، جگــە  و بازوویەكــی پۆالییــن و گەورەی

لــەوەی كاری دروســتكردنی خــواردن دەكات، بــە 
لــە مرۆڤێكــی  زیاتــر  دەتوانێــت  دەســتە گەورەكانیشــی 

ناوچــەی  لــە  سماكســمام،  داینگیــا  بــكات،  كار  ئاســایی 
ســاڵە   )59( مــاوەی  دەژی،  تایلەنــد  والتــی  لــە  )ســۆرین( 
بەهــۆی نەخۆشــییەكەوە دەســت و مەچەكــی هێنــدەی منداڵێكــی 
 ،)lipomastosa( بەنــاوی  نەخۆشــییە  ئــەو  لێهاتــووە، 
تــا ئێســتاش  بــووە و  لــە تەمەنــی 20 ســاڵییەوە تووشــی 

ــەوەی دەســتەكانی گــەورەن،  چارەســەری نییــە، جگــە ل
هەروەهــا كەســێكی كۆمەاڵیەتییــە و خەڵكیــش بــە 

چاوێكــی ترســناكەوە ســەیری ناكــەن.

 مافی بینینی منداڵ )المشاهدە( 
مــاددەی )1( : بڕگــەی )4( لــە مــاددەی )57(ی یاســای بــاری كەســیەتی ژمــارە )188(ی ســاڵی 
1959ی هەمواركــراو: هەریــەك لــە دایــك وبــاوك مافــی بینیــن و مانــەوەی منداڵەكانیــان هەیــە لــە پــاش 

جیابونــەوە و نەمانــی پەیوەندیــی هاوســەرگیری و نەمانــی یەكێكیــان، ئــەو مافــە بنەچەكانیــش 
دەگرێتــەوە. تەنیــا دایەنــی منــداڵ )دایــك وبــاوك( لــە دوای نەمانــی ئەوانیــش، ئــەو كەســەی مافــی 
دایەنــی هەیــە بەپێــی یاســا بــەركارەكان سەرپەرشــتی پــەروەردە وفێركــردن وبــواری كۆمەاڵیەتــی منــداڵ 
ــە  ــە مانگێكــدا دووجــار دەبێــت، ل ــە مــاوەی شــیرەخۆریدا ل ــا تەمەنــی )18(ســاڵ، بینیــن ل دەكات ت
ــاوك منــداڵ لەشــوێنێك  ــك وب ــە حاڵەتــی ڕێكنەكەوتنــی دای ــك دەكــەون، ل شــوێنیك كــە لەســەری ڕێ
دەبێــت، كــە دادگا بڕیــاری لەســەر دەدات، لەپــاش شــیرەخۆری كات وشــوێنی مانــەوە بەپێــی 
ــر  ــە بیســت وچــوار كاتژمێ ــەوە هەفتان ڕێككەوتنــی هــەردووال دەبــێ، لەحاڵەتــی ڕێكنەكەوتــن مان

بەســەریەكەوە دەبێــت، لــە شــوێنێك كــە كەســی داواكار)غیــر حاچن(دیــاری دەكات، بەپێــی بەرژەوەندی 
دایەنكــراو، پــاش كۆتاییهاتنــی بینینەكــە دەبــێ دایەنكــراو بدرێتــەوە دەســتی دایــەن، بــە پێچەوانــەوە تــا مانگێــك مافــی 
بینینــی نابێــت، ئەگــەر دایــەن ڕێگــەی لــە بینینــی دایەنكــراو گــرت بەبــێ پاســاوی ڕەوا، لەالیــەن جێبەجێكــەری داد 
ئــاگادار دەكرێتــەوە، ئەگــەر دووبــارەی كــردەوە بەپێــی بڕیــاری دادگای تایبەتمەنــد 
بــۆ مــاوەی مانگێــك دایەنــی دەگوازرێتــەوە بــۆ ئــەو كەســەی كــە بەپێــی 
ــت، ســەفەركردنی دایەنكــراو  ــێ دەدرێ ــەی پ ــەو ماف ــەركار ئ یاســای ب
بــۆ دەرەوەی واڵت تەنیــا بــە ڕەزامەندیــی دایــك وبــاوك دەبــێ، لەكاتــی 

نەمانیانــدا كەســی دایــەن بەپێــی یاســا ئــەو مافــەی دەبێــت، 
هــەر الیەكیــان ســەفەریان پێكــرد، دەبێــت بەڵێننامەیــەك بــدات 

ــۆ واڵت. ــەوەی ب ــت بەگەڕاندن كەپابەندبێ

كاریكاتێرەكـــە بـــاس لـــە توڕەبوونـــی كچـــە 
یاریزانـــی تێنســـی ســـەر زەوی ســـیرینا ولیامـــز 
دەكات، كـــە لـــە زۆربـــەی یارییەكانـــی كاتێـــك 
ناڕەزایەتـــی  و  دەبێـــت  تـــوڕە  دەكات،  هەڵـــە 
دەردەبڕێـــت، لـــە كاریكاتێرەكـــەدا ناوبژیـــوان بـــە 
ــۆت  ــرێ خـ ــێ: دەكـ ــەری دەڵـ ــی بەرامبـ یاریزانـ
بـــە دۆڕانـــدن بدەیـــت هێنـــدە نەمـــاوە ســـیرینا 

ــت.  ـــۆی بكوژێـ خ

Thank God - سوپاس خودایە
یەكێكــە لــە گۆرانییــە تازەكانــی مانگــی 
هــەردوو  لەالیــەن  ئەمســاڵ،  11ی 
بــراون(ی  كاتلیــن  و  )كەیــن  گۆرانیبێــژ 
لەدایكبــووی  و  ئەمریكــی  گۆرانیبێــژی 
ــتیان  ــاڵی 2014 دەس ــە س ــاڵی 1993، ل س
بــە گۆرانــی گوتــن كــردووە و یەكێكــن لــە 
ــەو  ــازە، ئ ــەردەمی ت ــازە ئارتێســتەكانی س ت
تراكــە تازەیــان لــە ئەلبوومــی پیــاوی جیاواز 
- Different Man باوكردووەتــەوە لــە 
 R&B و  میوزیــك  )كاونتــری  جــۆری 

میوزیكــە. 

كاریكاتێر

میوزیك

ــت  ــن، دەكرێـ ــكتدا دێـ ــە مێشـ ــە بـ ــی كـ ــەو بیرۆكانـ ئـ
لـــە كارەكەتـــدا جێبەجێیـــان بكەیـــت، بـــۆ ئـــەوەی لـــە 
بەهـــۆی  بهێنیـــت،  بـــەكاری  كارەكەتـــدا  خزمەتـــی 
ـــت  ـــیی خۆت ـــە كەس ـــی تاك ـــەوە ژیان ـــانی چواردەورت كەس
فەرامـــۆش كـــردوە، لەپێنـــاو جەســـتەیەكە تەندروســـت 

گرنگـــی بـــە راهێنانـــی وەرزشـــی بـــدە.

جمك

هەندێـــك شـــت روو دەدات كـــە دەبێتـــە هـــۆی زیادكردنـــی 
تواناكانـــت، پێویســـتە ســـوود لـــە ئەزمـــووی كەســـانی دیكـــە 
ــەرمێكی  ــەوە، شـ ــە هەڵـ ــەوەی نەكەویتـ ــۆ ئـ ــت، بـ وەربگریـ
زۆر لـــە نێـــوان تـــۆ و خۆشەویســـتەكەتدا هەیـــە، پێویســـت 
نـــاكات بـــەو شـــێوەیە بـــن و گرنگـــە بـــاس لـــە راســـتییەكانی 

ـــان بكـــەن. ژیانت

گا
بەهـــۆی ئـــەو هەاڵنـــەی ئەنجامـــت داون توشـــی 
نـــاكات هێنـــدە  بـــەاڵم پێویســـت  خەمبـــاری دەبیـــت، 
نیگـــەران بیـــت بـــۆی، وەكـــو ئەزمـــوون لـــە هەڵەكانـــت 
بڕوانـــە و ئـــەوەت لەبیربێـــت كـــە هەمـــوو كەســـێ هەڵـــە 
دەكات، هـــەوڵ بـــدە تواناكانـــت لـــە كار و پـــرۆژەی نوێـــدا 

بەكاربهێنیـــت.

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

ــەر  ــی زۆر لەسـ ــد رۆژە كار و ئەركێكـ ــەم چەنـ ئـ
ـــارام  ـــت و ئ ـــانتە، پێویســـت دەكات پشـــوو وەربگری ش
رابـــردوی خۆشەویســـتەكەت  لـــە  بیتـــەوە، هێنـــدە 
داهاتوتـــان  بـــە  گرنگـــی  زیاتـــر  و  مەكۆڵـــەرەوە 
بـــدەن، تەندروســـتیت فەرامـــۆش مەكـــە و گرنگـــی 

بەالیەتـــی دەروونـــی و جەستەییشـــت بـــدە.

ئـــەو خەونـــەی كـــە ماوەیەكـــی زۆرە هەتـــە لـــە 
داهاتوویەكـــی نزیكـــدا دێتـــە دی، تەنیـــا كەمێـــك 
بیرۆكەكانـــت  دەوێـــت،  زیاتـــری  ماندووبوونـــی 
ـــێ  ـــانی چـــواردەورت و ســـودی ل ـــۆ كەس ـــوودن ب بەس
ـــان  ـــی پیویســـت هاوكاریی ـــە پێ ـــدە ب ـــەوڵ ب ـــن، ه دەبین
بەشـــێكی  و  نابـــن  تـــەواو  ئەركەكانـــت  بكـــە، 

دەمێنێتـــەوە بـــۆ دواتـــر.

ســـتایش  كارەكەتـــەوە  بەرپرســـی  لەالیـــەن 
دەكرێیـــت بەهـــۆی هـــەوڵ و ماندوبونەكانتـــەوە، 
دەیانەوێـــت  كـــە  كەســـانەبە  ئـــەو  وریـــای 
پەیوەندیـــی تـــۆ و خۆشەویســـتەكەت تێـــك بـــدەن، 
ــە،  ــتەكەت بكـ ــتیوانیی خۆشەویسـ ــەردەوام پشـ بـ

چونكـــە بـــە دڵ ســـەكوتنی تـــۆی دەوێـــت.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

یاسا

دەست و 
بازووی زەبەالح
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ئــەم وێنەیــەی پلیكانــە و نــاوەوەی 
باڵەخانەیەكــە گیــراوە، هەوڵــدە زیرەكیی 
خــۆت بزانــە و لــە مــاوەی 30 چركــەدا 
بزانیــت وێنەكــە لــە ســەرەوە، یــان لــە 
خــوارەوە گیــراوە، بــە جوانــی دیقەتــی 

ــدە.  ــە ب ــاوەوەی وێنەك ن

ئینۆاڵ هۆڵمز -
Enola Holmes 2

یەكێكــە لــە زنجیــرە فیلمەكانــی تاوانكاریــی مایســتری تایبەتــە 
دوای  ئینگلیــزی،  هۆڵمــزی  شــارلۆك  ئەفســانەی  چیرۆكــی  بــە 

نەمانــی شــارلۆك، ئەمجارەیــان خوشــكەكەی كــە ئینۆاڵیــە، رووبــەڕووی 
ســتەمكاری و كەســانی شــەڕانگێز دەبێتــەوە، دوای ئــەوەی لــە بەشــی 
یەكەمــی فیلمەكەیــدا ســەركەوتنی بــە دەســت هێنــا، ئەمجارەیــان لــە بەشــی 
دووەمــدا بــە فیلمێكــی دوو كاتژمێــر و نــۆ خولەكــی، دەبێتــە ئەفســەری 
لێكۆڵینــەوە و یەكــەم كەیــس دەربــارەی ونبوونــی كچێــك وەردەگرێــت، جگــە 

لــەوەش لەالیــەن بــرای خۆیــەوە )شــێرلۆك( هــاوكاری دەكرێــت، فیلمەكــە 
ئەمســاڵ  10ی  مانگــی  لــە  و  برادبێــرە  هــاری  دەرهێنانــی  لــە 

ــە  ــس نیوگێنســە، ل ــە نووســی گێل ــراوە، ل ــش ك ــە نمای فیلمەك
نواندنــی: میللــی بۆبــی، لویــس فۆرترایــگ، هێنــری 

كاڤێــل، هانــا دوود، هیلینــا بۆنــام دەڤیــد 
تیولیــس. 

پڕۆسێسەر

هاورێكانت پرۆژەیەكی نوێ دەهێننە بەردەمت 
بۆ ئەوەی پێكەوە ئەنجامی بدەن، پێشتر هەرگیز 
دەبێت  ئەمەش  نەكردووەتەوە،  تاقی  كارەت  ئەو 
خۆشەویستەكەت  بۆت،  نوێ  ئەزمونێكی  بە 
نیگەران بووە دەربارەی پەیوەندییەكەتان و بەپێی 

پێویست گرنگیی پێنادەیت.

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

ـــە بكـــە و  ـــەوە مامەڵ ـــە وریایی ـــە پیشـــەكەتدا ب ل
ـــار  ـــی بڕی ـــە زوی ـــدا ب لەگـــەڵ كەســـانی چواردەورت
مـــەدە، هەبوونـــی خۆشەویســـتیی زۆر لـــە نیـــوان 
تۆ و خۆشەویســـتەكەتدا وادەكات پەیوەندییەكەتان 
ـــۆ  ـــت، ئێســـتا كاتێكـــی گونجـــاوە ب ســـەركەوتوو بێ

ـــت. ـــی پرۆژەكان جیبەجێكردن

ئـــەم چەنـــد رۆژە روویانـــدا،  ئـــەم رووداوانـــەی 
كاریگەریـــی لەســـەر دەروونـــت كـــردووە و ماندوبوویـــت، 
ـــت و  ـــت بەرزدەنرخێندرێ ـــی پیشـــەییەوە كارەكان لەالیەن
شـــانازی بۆخۆتـــەوە دەكەیـــت، ئەگـــەر پەیوەندیـــی 
پەیوەندییەكەتـــان  نییـــە، هەوڵبـــدە  بـــاش  خێزانیـــت 
ئـــەو  كۆتاییـــدا  لـــە  چونكـــە  بكەیـــت،  بەهێزتـــر 

كەســـانەی لەگەڵـــت دەمێننـــەوە، خێزانەكەتـــن.

ئەمـــڕۆ دەرفەتـــی ئـــەوەت دەبێـــت كـــە لـــە رێگـــەی 
لەگـــەڵ  دەرببڕیـــت،  هەســـتەكانت  گفتوگـــۆوە 
كەســـێكی نوێـــدا یەكتـــر دەناســـن و هاوڕێیەتـــی لـــە 
نێوانتـــان دروســـت دەبێـــت، هـــەوڵ بـــدە بـــە باشـــی 
بیناســـیت و پاشـــان متمانـــەی پـــێ بكـــە، بـــۆ 

ــەوە. ــە نەبیتـ ــەڕووی كێشـ ــر رووبـ ــەوەی دواتـ ئـ

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
تواناكانـــت پەرەدەســـێنن و ئەزموونـــی زیاتـــر پەیـــدا 
ـــووە  ـــەواوی هۆگـــرت ب ـــە ت دەكەیـــت، خۆشەویســـتەكەت ب
و دەیەوێـــت پەیوەندییەكەتـــان بـــەرەو بەهێـــزی بـــڕوات، 
رێگـــە مـــەدە ناكۆكـــی بێتـــە نێوانتانـــەوە، تەندروســـتیت 
ــی  ــۆ جێبەجێكردنـ ــە بـ ــی زۆرت هەیـ ــە، وزەیەكـ زۆرباشـ

كارەكانـــت.

ئـــەم چەنـــد رۆژە كارەكانـــت فەرمـــۆش مەكـــە و زیاتـــر 
گرنگیـــی پـــێ بـــدە، ئێســـتا كاتـــی گونجـــاوە بـــۆ ئـــەوەی 
تواناكانـــت دەربخەیـــت، هاورێـــی نـــوێ دەناســـیت و بـــە 
ـــە هـــۆی  ـــت، ئەمـــەش دەبێت كەســـانی دیكـــە ئاشـــنا دەبی
ــە  ــت، رۆژانـ ــە كۆمەاڵیەتییەكانـ ــی پەیوەندییـ بەهێزكردنـ

ـــدە.  ـــەكان ب ـــەم چەوریی ـــە ك ـــە خۆراك گرنگـــی ب

12/22 - 1/19گیسك

یاری وێنە

نیاریت
بۆ زا

پرۆسێســـەر بـــە cpu ناســـراوە، ڕێنماییـــەكان و توانـــای 
ــتە  ــە پێویسـ ــن دەكات، كـ ــە دابیـ ــەكردنی كۆمپیوتەرەكـ پرۆسـ
بەتواناتـــر و نوێكردنـــەوەی پڕۆســـەرەكەت، كۆمپیوتەرەكـــەت 
دەتوانێـــت  خێراتـــر  بـــدات،  ئەنجـــام  كارەكانـــی  خێراتـــر 
ئەركەكانـــی تـــەواو بـــكات. بـــە بەدەســـتهێنانی پرۆسێســـەرێكی 
ـــە  ـــت ك ـــەت بدەی ـــی كۆمپیوتەرەك ـــت یارمەتی ـــر، دەتوانی بەهێزت
بیـــر بكاتـــەوە و خێراتـــر كار بـــكات، دوو جـــۆر پڕۆسێســـەرمان 
هەیـــە، ئینتێـــل و ئـــەی ئێـــم دی: ئینتێـــل: ئینتێـــل دەوەســـتێت 
بـــۆ »ئەلكترۆنییـــە یەكخـــراوەكان« كۆمپانیـــای ئینتێـــل 
ــای  ــای تەكنەلۆجیـ ــەوە و كۆمپانیـ ــرە نەتـ ــی فـ كۆمپانیایەكـ
كالرا  ســـانتا  لـــە  ســـەرەكیی  بـــارەگای  كـــە  ئەمریكییـــە 
ــرت  ــەن ڕۆبێـ ــی لەالیـ ــیلیكۆن ڤاڵێـ ــە سـ ــە لـ ــە كالیفۆرنیایـ لـ
نۆیـــس داهێنـــراوە، ئـــەو پەرەپێـــدەری یەكـــەم پرۆسێســـەری 
 CPU نزیكـــەی8086   و  ــــە  ئینتێـــل  ) 86بیـــت( ی 
یـــان هەیـــە، ئەگـــەر لەســـەر پێـــوەری 1-10 قســـە بكەیـــن، 
پرۆسێســـەرەكانی ئینتێـــل بـــە پێـــوەری 4-10 دێـــن. ئـــەم 
پرۆسێســـەرانە كارایـــی بـــە بـــاش دێـــن، ئـــەم پرۆسێســـەرە 

هەروەهـــا كاتژمێـــری بەرزتـــرە لـــە پرۆسێســـەرەكانی ئـــەی ئێـــم 
دی، بـــە نرخـــی iGPU هەمـــوو پرۆسێســـەرەكانی ئینتێـــل 
ــدان.  ــی پاتریـ ــر و ژیانـ ــزی بەرزتـ ــی هێـ ــەڵ بەكارهێنانـ لەگـ
بـــەم شـــێوەیە، بـــۆ لۆدەكانـــی كاری كـــورت و زیادكردنـــی 

ــدا. ــە الپتۆپەكانـ ــی لـ ــن، بەتایبەتـ ــەك ناوكیـ یـ
جـــۆری دووەم: ئـــەی ئێـــم دی، ئـــەی ئێـــم دی دەوەســـتێت ســـەر 
ــی  ــە كۆمپانیایەكـ ــرۆ. ئەمـ ــكەوتووەكانی مایكـ ــرە پێشـ ئامێـ
نیمچـــە گەیەنـــەری فـــرە نەتـــەوەی ئەمریكییـــە، كـــە لـــە 
ســـانتا كالراڵـــە وەك دووەم ســـەرچاوەی بەرهەمهێنـــەر لـــە 
كالیفۆرنیـــا دامـــەزراوە. لـــە الیـــەن جێـــری ســـاندەرس، جـــاك 
دابینكردنـــی  بـــۆ  و،  داهێنـــراوە  كاری  جـــۆن  گیفـــۆرد، 
پڕۆسێســـەرەكانی 86x. دەســـتی پـــێ كـــرد و ڕكابەرێـــك 
ــەی  ــەرەكانی ئـ ــوەری 1-10، پرۆسێسـ ــە پێـ ــەڵ 386 لـ لەگـ

ــن.  ــە 5-10 دا دێـ ــم دی لـ ئێـ

نووسەری  ستانتۆن،  كادی  ئەلیزابیت 
بواری  لە  چاالك  و  ئەمریكی 
مافەكانی  لە  داكۆكی  سەركردایەتی 
ساڵی  لە  ئەلیزابیت  دەكات،  ئافرەتان 
1815 لە شاری جۆنستۆن لە نیویۆرك 
لە   1902 ساڵی  لە  و  لەدایكبووە 
كردووە،  دوایی  كۆچی  نیویۆرك 
»یاسا  دەڵێ:  ئافرەت  و  پیاو  دەربارەی 
و نەریت و رەفتار و بیركردنەوەكانمان وا 
دروست بوون لەسەر بیرۆكەی ئەوەی كە 
ئافرەتان دروستكراوێكن تەنیا بۆ پیاو و 

بۆ خزمەتكردنی پیاوان هەن«. 

پەند و وتە

فیلم
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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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