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}فەرهەنگـــی  كتێبیـــی  یەكەمـــی  چاپـــی 
لـــە  ئینگلیـــزی({   – )كـــوردی  دیپلۆماســـی 
لـــە  قـــەوارە گـــەورە  دووتوێـــی )474( الپـــەڕەی 
نووســـینی)هاوكار حەمـــە فـــەرەج( كەوتـــە بەردەســـتی 

كوردییـــەوە. كتێبخانـــەی  و  خوێنـــەران 
نووســـەر بـــۆ ئامادەكـــردن و نووســـین و چاپكردنـــی 
ئـــەم كتێبـــە هەوڵـــی زۆری داوە، بـــە تایبەتیـــش 
كـــە هەمـــوو چەمـــك و زاراوەكانـــی بـــە زنجیـــرە 
پیتـــی كـــوردی ڕیـــز كـــردووە، لـــە بەشـــێكی ئـــەم 
و  هونـــەر  دیپلۆماســـی  دەنووســـێت:  كتێبەیـــدا 
پاراســـتنی  بەڕێوەچوونـــی دانوســـتان،  پراكتیكـــی 
پەیوەندییەكانـــی نێـــوان گـــەالن و كارامەییـــە لـــە 
مامەڵەكـــردن، ئامـــڕازی ســـەرەكیی بەڕێوەبردنـــی 
كـــە  جیهانـــە،  حوكمڕانیـــی  و  دەرەوە  سیاســـەتی 
ـــج و ســـتراتیژییە  نوێنەرایەتیـــی بەدەســـتهێنانی ئامان

دەكات. فراوانـــەكان 
دیـــارە هـــەروەك نووســـەر ئامـــاژەی پـــێ دەكات 
ـــی  چەمـــك و دەســـتەواژە دیپلۆماســـییەكان هاریكاری
دیپلۆمـــات و سیاســـییەكان دەكـــەن، كـــە بەچەندیـــن 
ـــە ڕاســـتییەكان بكـــەن و لەســـەر  شـــێواز گوزارشـــت ل
ــدەدا  ــەم ناوەنـ ــن. لـ ــەركەوتوو بـ ــۆ سـ ــزی گفتوگـ مێـ
تاكـــوو  هەیـــە،  گـــەورەی  كاریگەریـــی  زمـــان 
بتوانرێـــت دیپلۆماســـی بكرێـــت بـــە كاریگەرتریـــن 
ـــۆ بەدەســـتهێنانی مافەكانـــی  چەكـــی هاوچـــەرخ و ب

گـــەل.
لەســـەر  كاری  بەرهەمەیـــدا  لـــەم  نووســـەر 
فەرهەنگـــی ڕوونكردنـــەوە یـــان پێناســـە كـــردووە، 

ــە  ــەم فەرهەنگەیـ ــی ئـ ــەی بنچینەیـ ــەوەی بیرۆكـ ئـ
ناســـاندنی زاراوە، چەمـــك و دەســـتەواژەكانە كـــە 
لـــە چوارچێـــوەی زانســـتی دیپلۆماســـی، پەیوەندیـــی 
دەوڵەتـــان،  دەرەوەی  كاروبـــاری  نێودەوڵەتـــی، 
ــووڵخانەكان  ــی و كونسـ ــردە دیپلۆماسـ ــاری نێـ كاروبـ
نێودەوڵەتییەكانـــی  ڕێكخـــراوە  و  پەیماننامـــە  و 

بەكاردێـــن.
كۆمەڵێـــك  لـــە  فەرهەنگـــە  ئـــەم  بڕگەكانـــی 
كولتـــووری ئەدەبیـــی جۆراوجـــۆرەوە كۆكراونەتـــەوە 
كـــە بریتیـــن لـــە ئینگلیـــزی، ئەمریكـــی، ڕووســـی 
و كـــوردی، هەروەهـــا بـــە ســـەدان ســـایتی ئینتەرنێـــت 
ــوودیان  ــەرچاوە سـ ــوو سـ ــە، وەكـ و كتێـــب و ڕۆژنامـ

ــراوە. لـــێ وەرگیـ
بەرهەمـــە  بـــەم  ســـەبارەت  ماوەتـــەوە  ئـــەوەی 
ئامـــاژەی پـــێ بكرێـــت ئەوەیـــە كـــە لـــە پێكهاتـــەی 
ــوردی  ــی كـ ــە زمانـ ــەكان بـ ــەدا چەمكـ فەرهەنگەكـ
هاوواتاكانیـــان  بەرانبەریانـــدا  لـــە  ناســـێنراون، 
بـــە زمانـــی ئینگلیـــزی بەكارهێنـــراون و پاشـــان 
چەمكـــەكان بـــە زمانـــی كـــوردی پێناســـە كـــراون.
ئـــەم  ڕێوڕەســـمێكدا  لـــە  باســـە  شـــایانی 
نووســـەرو  لـــە  ژمارەیـــەك  بەســـەر  بەرهەمـــە 
ــكرا،  ــوارە دابەشـ ــەم بـ ــی ئـ ــنبیرو تایبەتمەندانـ ڕۆشـ
ـــە نووســـەر )هـــاوكار حەمـــە فـــەرەج(  دەستخۆشـــی ل
ببێتـــە  فەرهەنگـــە  ئـــەم  ئومێدەواریـــن  دەكەیـــن، 
ـــەی پســـپۆڕن  ـــۆ ئەوان ســـەرچاوەیەكی ســـوودبەخش ب
لـــە بـــواری سیاســـەت و دیپلۆماســـی و پەیوەندییـــە 
زیاتـــر.  بەرهەمـــی  بەهیـــوای  نێودەوڵەتییـــەكان، 
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ئــااڵ نیشــانەی ناســنامەی نەتەوەیــی و بوونــی گەلــی 
نــاو ســەرجەم  لــە  ئــااڵ پیرۆزیــی خــۆی  كوردســتانە، 
چونكــە  هەیــە،  كوردستانیشــەوە  گەلــی  بــە  گەالنــدا 
گەلــی  قوربانیدانــی  و  خەبــات  و  نەتــەوە  ناســنامەی 
ــای  ــدا هێم ــە جیهان ــااڵ ل ــو چــۆن ئ ــتانە، هەروەك كوردس
ناســینەوەی دەوڵــەت و نەتــەوە و گــرووپ و ڕێكخــراو و 
پارتی سیاســی و یانەی وەرزشــی و دەزگای فەرمی و 
زانكــۆ و كۆلێــژ و پەیمانگــە و لیــوا و ســوپای ســەربازی 
و دەیــان دامــەزراوە و گرووپــی جۆراوجــۆری دیكەیــە و، 
ــش دوای  ــەالی كوردی ــە، ل ــی خــۆی هەی ــز و پیرۆزی ڕێ
ئــەوەی لــە 19/ 2009/6 پەرلەمانــی كوردســتان بڕیاری 
ســاڵێك  هەمــوو  یەكەمــی  كانوونــی  17ی  ڕۆژی  دا 
یــادی ڕۆژی ئــااڵی كوردســتان لــە ســەرجەم شــار و 
شــارۆچكەكانی هەرێمــی كوردســتان بكرێتــەوە. بەمــەش 
لــە  ئــااڵ  ڕۆژی  بــە  یەكــەم  كانوونــی  17ی  ڕۆژی 
كوردســتان دانــراوە، ئەمــەش دوای بڕیــاری ژمــارە 26ی 
كوردســتان  پەرلەمانــی  كاتێــك   1999/11/11 رۆژی 

بــە یاســای ژمــارە 14ی ســاڵی 1999 یاســای ئــااڵی 
پێــك  مــاددە   10 لــە  عێــراق   – كوردســتان  هەرێمــی 
هاتبــوو، پەســەندی كــرد و ســەرۆكایەتی ئەنجومەنــی 
وەزیرانیــش سیســتمی ئــااڵی كوردســتانی بــە بڕیــاری 
ژمــارە 2ی ســاڵی 2004 دەركــرد و، تێیــدا پێوانــەی 
ئــااڵ و شــوێن و بۆنەكانــی هەڵكردنــی ئــااڵی دیــاری 
ــە  كــرد، پاشــان ســەرۆكایەتیی هەرێمــی كوردســتانیش ب
فەرمانــی هەرێمیــی ژمــارە 60 لــە 2007/7/6 شــوێنی 
ــۆ قســەكردن لەســەر  ــرد. ب ــاری ك ــااڵی دی ــی ئ هەڵكردن
شــیكارییە  نیمچــە  لــەم  ئــااڵ،  پیرۆزیــی  و  گرنگــی 

ــەم: ــااڵ دەك ــژووی ئ ــێكی مێ زانســتییەدا باس

 مێژووی ئااڵ
نیشــانەیەكی  و  چەقێنــراوە  درێــژ  دارێكــی   .1
پێــوە لكێنــدراوە، بــۆ ئــەوەی خێزانەكەیــان بــە شــوێنی 

بزانێــت. كاركردنەكەیــان 
2. 4000 ســاڵ پێــش زاییــن لــە خاكــی میزۆپۆتامیــا 
)كوردســتان( هەڵــدراوە، ئەمــەش لەالیــەن ئاشــوورییەكان 
و ســەفەوییەكان و ساســانی و میدیاكان و ســۆمەرییەكان 
و پاشــان شارنشــینە یۆنانییــەكان و قەیســەرەكانی ژاپــۆن 
و چیــن، لــەو سەردەمەشــدا ئــااڵ بــۆ یەكەمیــن جــار لــە 
پێســتی ئــاژەڵ دروســت كــراوە. هەندێــك ســەرچاوەش 
بەكارهێنانــی ئــااڵ بــۆ میســرییە كۆنــەكان دەگەڕێننــەوە.
لــە مێــژووی نوێــدا بــۆ یەكەمیــن جــار دانیشــتوانی 
ــان  ــەكان ئااڵی ــەاڵت و چینیی ــدی ڕۆژه دوورگــەی هین

ــاوە . ــەكار هێن ــە شــێوەی قومــاش ب ب

ئا: هۆشمەند ڕەفیق 

بۆ گواڵنی نووسیوە
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ئااڵ بۆ زۆر مەبەست و ئامانج 
بەكار هێنراوە، كە گرنگترینیان 

بۆ جەنگ و جەژن و بۆنەكان 
و ناسینەوەی واڵت و كاری 

دیپلۆماسی بووە، بەو پێیەی ئااڵ 
ڕەمز و شەرەف و شكۆمەندی و 

مێژووی نەتەوەیە

قازی محەمەدی وتەیەكی 
بەهێزی لە ڕۆژی دادگاییكردنیدا 

هەیە، دەڵێت: »هەرگیز 
دەستتان ناگات بە ئااڵی 

كوردستان، ڕۆژێك دێت ئەو 
ئااڵیە لە سەر بینای ئەم 

دادگایەی كە تیایدا دادگایی 
دەكرێم، بەرز دەكرێتەوە و 

دەشەكێتەوە
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 ئااڵ بۆچی بەكار دێت؟
ئــااڵ بــۆ زۆر مەبەســت و ئامانــج بــەكار هێنــراوە، 
كــە گرنگترینیــان بــۆ جەنــگ و جــەژن و بۆنــەكان و 
بــەو  بــووە،  دیپلۆماســی  كاری  و  واڵت  ناســینەوەی 
پێیــەی ئــااڵ ڕەمــز و شــەرەف و شــكۆمەندی و مێــژووی 

نەتەوەیــە.

 رەنگەكانی ئااڵ
لــە هەمــوو دونیــادا بەپێــی جوگرافیــا و نەتــەوە و 
مێــژووی ئــەو گەلــە، ڕەنگەكانــی ئــااڵ كۆمەڵێــك مانــا 
ــەم  ــت ڕەنگــەكان ب ــە، دەكرێ ــی خــۆی هەی و تایبەتمەندی

ــەوە: ــا بكرێن ــێوەیە جی ش
ــی و  ــۆڕش و ئازای ــۆ ش ــانەیە ب ــوور نیش *رەنگــی س

ــە جەنگــدا. ــڕژان ل ــز و خوێن هێ
*رەنگــی زەرد نیشــانەیە بــۆ ڕووناكــی و درەوشــانەوە 

و ئاگــر و وریایــی. 
*رەنگــی شــین نیشــانەیە بــۆ ئــاو و دەریــا و ئاســمان 

و ئــازادی و پاكــی. 
*رەنگــی ڕەش بــۆ پرســە و مــەرگ و نەمــری بــەكار 

دەهێنرێت. 
*رەنگــی ســپی نیشــانەیە بــۆ ئاشــتی و ئارامــی و 

ئاگربەســت. 
ــردن  ــی و خۆبەختك ــۆ ئازای ــی ب * *رەنگــی پرتەقاڵ

و قوربانیدانــە. 
*ڕەنگــی ســەوز بــۆ بووژانــەوە و ئــازادی و پاراســتن 

و گەنجــی و كشــتوكاڵ بــەكار دەهێنرێــت.

 مێژووی ئااڵی كوردستان 
كــورد  ئــااڵی  مێــژووی  مێژووییــەكان  ســەرچاوە 
پێــش  ســاڵ  بــۆ 700  مــاد  دەوڵەتــی  ســەردەمی  بــۆ 
زاییــن دەگەڕێننــەوە، دواتــر ئــااڵی دەوڵەتــی ئەیوبــی 
 1193-1138 ســاڵی  لــە  ئەیوبــی(  )ســەالحەدینی 
)ســوڵتان  هەولێــر  ئەتابەگیــەی  ئــااڵی  زایینــی، 
لــە   1189 ســاڵی  كۆگبــۆری(  موزەفەرەدیــن 
ئەتابەگیــەی مووســڵ جیــا بووەتــەوە و، ئــااڵی دەوڵەتــی 
زەنــد لــە ســااڵنی نێــوان 1750-1794ی زاییــن )كەریــم 
ئەمــەش  دوای  لــە  كــردووە،  دروســتی  زەنــد(  خانــی 
ئــااڵی میرنشــینی ســۆران دێــت، كــە لــە ســااڵنی نێــوان 
1399-1835 حكومەتێكــی كــوردی بــووە كــە لــە ســاڵی 
1816 دا ســەربەخۆیی خــۆی ڕاگەیانــدووە و لــە ســاڵی 
1835 لەســەر دەســتی هێزەكانــی دەوڵەتــی عوســمانی 
پاشــای  دەســتی  لەســەر  میرنشــینە  ئــەو  ڕووخێنــدرا، 
گــەورە دامــەزرا، ئــەو كات پایتەختەكــەی ڕەوانــدز بــووە.
ئــااڵی ڕاپەڕینــی بەدلیســی لــە ســاڵی 1914 كــە 
لــە  )ئیرشــاد(  بــوو  نهێنــی  ڕاپەڕینێكــی ڕێكخــراوی 
كوردســتانی باكــوور، بــە ســەرۆكایەتیی مــەال ســەلیمی 
بەدلیســی، شــێوەی ئااڵكــەی لەســەر پارچــە قوماشــێك 
بــە ئایەتــی قورئانــی پیــرۆز ڕازاندرابــووەوە. هــاوكات 
لــە   1921-1919 ســااڵنی  لــە  قورچگیــری  ئــااڵی 
شۆڕشــی قۆچگیــری لــە ناوچــەی دەرســێم و خــوزات 
ــوو  ــەوەی كــورد ئامــادە نەب ــوو، ئەمــەش دوای ئ ــا ب بەرپ

بچنــە ژێــر ڕكێڤــی كەمالییەكانــەوە.
كوردســتان  ئــااڵی  شــێوەی  ســاڵی1920  دوای  لــە 
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ئااڵ نیشانەی ناسنامەی نەتەوەیی و 
بوونی گەلی كوردستانە
راپۆرتێكی شیكاریی زانستی مێژوویی

پێداچوونەوەی زانستی:  پڕۆفیسۆر قادر محەمەد  پڕۆفیسۆر ئاكۆ بورهان
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دەركــەوت، كــە بــۆ یەكەمیــن جــار ئــااڵی كوردســتان لــە 
ســاڵی 1919 بــە ســەرۆكایەتیی ئەمیــن عالــی بەدرخــان 
ــوون و  ــەی خۆیب ــااڵی كۆمەڵ ــە ئ ــە ب ــراوە، ك دروســت ك
شۆڕشــی ئاگــری لــە ســاڵی 1920 ناســراوە، ئــااڵی 
ــەو  ــی كوردســتان، ئ ــەی تەشــكیالتی ئیجتیماعی كۆمەڵ
ئااڵیــە هەمــان ئــااڵی ئێســتای هەرێمــی كوردســتانە لــە 
)باشــووری كوردســتان( كــە لەالیــەن كەســێكەوە بەنــاوی 
)زیــن العابدیــن( لــە ســاڵی 1920 دروســت كــراوە و، 
ســوودی لــە ڕەنگــە پیرۆزەكانــی ماددەكانــی وەرگرتــووە 

ــوور، ســپی، زەرد و ســەوز(. )س

 گۆڕانكاری لە ئااڵی كوردستاندا 
دوای ئــەم ئااڵیــە كۆمەڵێــك ڕووداو و گۆڕانــكاری 
لــە هەرێمــی كوردســتان ڕوویــان دا و شــێوەی ئااڵكــە 
گۆڕانكاریــی كەمــی لەســەر كــرا، نــەك لــە ڕەنگــەكان، 
ــە:  ــۆ نموون ــە، ب ــی ســەر ئااڵك ــە وێنەكان ــر ل بەڵكــو زیات
ئــااڵی كۆمــاری ئــارارات لــە ســااڵنی نێــوان 1927-

1930 كــە كەوتبــووە باكــووری كوردســتان و پارێــزگای 
كۆمەڵــەی  الیــەن  لــە  بــووە،  پایتەختەكــەی  ئاگــری 
ڕابەرایەتيــی  بــە  دەكــرا،  ســەركردایەتی  خۆیبوونــەوە 
)ئیحســان نووری پاشــا( و لە ســاڵی 1927 ســەربەخۆیی 
خــۆی ڕاگەیانــد )هەرچەنــدە قســەی زۆر لەســەر ئااڵكــە 
ــەدا  ــاو ڕۆژەك ــە ن ــەاڵم ل ــت( ب ــەوەی ڕاســت نەبێ ــە ب هەی
ــە  ــپیی ب ــە ڕەنگــی س ــتان ب ــای كوردس ــەی دوو چی وێن

ــە. ــر داپۆشــراو هەی بەف
هەرچــی ئــااڵی حكومەتەكــەی شــێخ مەحمــوودی 
حەفیدیشــە لــە ســااڵنی نێــوان 1922- 1924 ڕەنگــی 
ــە  ــاو خۆرێكــی ڕەنــگ ســوور، ل ــە ن مانگێكــی ســپی ل
نــاو ڕەنگێكــی ســپیدا هەبــووە، بــە هەمــان شــێێوە ئــااڵی 
شــێخ ســەعیدی پیــران لــە ســاڵی 1925 دا ئااڵیەكــی 
ســەوزە و خۆرێكــی ڕەنــگ زەردی تێدایــە، ئــااڵی حزبــی 
ئازادیــی كوردســتانیش لــە نێــوان ســااڵنی 1941- 1942 
كــە ئــەو كات لــە ورمــێ لــە كوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
ڕاپەرینێــك ســەری هەڵــدا، بەپاڵپشــتیی حزبــی ئازادیــی 
كوردســتان لــە دژی دەســەاڵتدارانی ئێــران لــە ســەردەمی 

عەلــی ســهیای ســەرۆك وەزیرانــی فــارس.

 ئــااڵی كــورد لەســەردەمی كۆمــاری كوردســتان – 
مەهابــاد 1946

حكومەتێكــی كوردیــی كەمتەمــەن لــە كوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت دامەزرێنــدراوە، كــە تەمەنــی 11 مانــگ 
ــە رۆژی  بــوو، پایتەختەكــەی شــاری مەهابــاد بــووە، ل
1945/12/15 ئــااڵی ئێــران لەســەر باڵەخانــەكان لەالیــەن 
ڕاپەڕیــوە كوردەكانــەوە داگیــرا، لــە رۆژی 1945/12/17 

بەرانبــەر 26ی ســەرماوەرزی ســاڵی 2645ی كــوردی، 
لــە ڕێوڕەســمێكی پڕشــكۆ و بــە ئامادەبوونــی قــازی 
ســەركردەی  بارزانــی  مســتەفا  مــەال  و  محەمــەد 
نەتەوەیــی كــورد و شۆڕشــگێڕانی پارچەكانــی دیكــەی 
هەڵكــرا،  كوردســتان  ئــااڵی  فەرمــی  بــە  كوردســتان، 
ــر 10ی بەیانــی  ــە مەیدانــی چوارچــرا كاتژمێ ئااڵكــە ل
لەســەر شــانی شــەهید كەریمــی نازمــی لــە نــاو ئاپــۆرای 
جەمــاوەردا، بــەرەو باڵەخانەكــە بــە خۆشــی و هوتــاف 
كێشــان و شــادییەكی زۆرەوە و لــە نــاو دەنگــی قرمــەی 
تفەنگــی ســەدان بڕنــۆ هەڵكــرا، دواتــر ڕاســتەوخۆ ئااڵكــە 
ژێــر  ناوچەكانــی  و  شــارۆچكە  و  شــار  ســەرجەم  لــە 

ســنووری دەســەاڵتی كۆمــاردا هەڵكــرا.
هــەژار موكریانیــی شــاعیر لــە ڕێوڕەســمی هەڵكردنــی 

ئــااڵی كوردســتان ئــەم هۆنراوەیــەی خوێنــدەوە: 
بیبینــێ ئــەو كەســەی پێــی وابــوو كــورد ســەرناكەوێ
كــێ بــوو پێــی وابــوو تەمــی نیگبــەت لەســەرمان نــاڕەوێ
عــەدوو چــاوی  بــۆ  لــە  چقڵــە  وەكــو  ئــااڵم  داری 
كــەوێ وەبــەر  ڕەبینــی  نــەوێ،  خۆشــی  دڵــێ  هــەر 
 قــازی محەمــەدی وتەیەكــی بەهێــزی لــە ڕۆژی 
دەســتتان  »هەرگیــز  دەڵێــت:  هەیــە،  دادگاییكردنیــدا 
نــاگات بــە ئــااڵی كوردســتان، ڕۆژێــك دێــت ئــەو ئااڵیــە 
ــی  ــدا دادگای ــە تیای ــەی ك ــەم دادگای ــای ئ ــە ســەر بین ل

دەكرێــم، بــەرز دەكرێتــەوە و دەشــەكێتەوە«.
ــاوای كوردســتانیش  ئــااڵی كوردانــی باكــوور و ڕۆژئ
ــا  ــراوە، تەنی ــە ســێ ڕەنگــی زەرد و ســوور و ســەوز دان ب

ــراوە. ــدا دانەن ڕۆژەكــەی و ڕەنگــە ســپییەكەی تێ
لــە ئێســتادا دروشــمی نەتەوەیــی ئــااڵی كوردســتان 
خــۆری زێڕینــە كــە 21 تیشــكی یەكســان و هاوشــێوەی 
هەیــە، كــە مانــای 21ی مانگــی ئــادار دەگەیەنێــت، 
بــە پێــی ســاڵنامەی زایینــی نــەك كــوردی. هــاوكات 
ــاعیری  ــەن ش ــە الی ــب ل ــەی ڕەقی ــی ئ ــروودی نەتەوەی س
بــە  ناســراو  ڕەئــووف  یونــس  پارێــزەر  كــورد  گــەورەی 
ــە  ــراوە و، بووەت ــە ســاڵی 1940 دان ــداری شــاعیر( ل )دڵ
كــورد  میللەتــی  فەرهەنگــی  و  كەلتــوور  لــە  بەشــێك 
)كــەس نەڵــێ كــورد مــردووە، كــورد زینــدووە، زینــدووە 
باشــووری  جوگرافیــای  ئااڵكەمــان(،  نانــەوێ  قــەت 
و  ســلێمانی  و  هەولێــر  پارێزگاكانانــی  كوردســتانیش 

دهــۆك و كەركــووك و هەڵەبجــە لەخــۆ دەگرێــت.
ئااڵكەش بەپێی یاســای ژمارە 14ی ســاڵی 1999ی 
یاســای ئــااڵی هەرێمــی كوردســتان- عێــراق ڕێــك خــراوە، 
كــە جەخــت لەســەر كۆمەڵێــك مــاددەی یاســایی و بڕگــە 

دەكاتــەوە، لەوانە:
لــە مــاددەی یەكەمــدا هاتــووە: هەرێمــی كوردســتانی 
ــت، پانییەكــەی  ــراق ئااڵیەكــی شــێوە الكێشــەیی دەبێ عێ

ئااڵی ڕاپەڕینی بەدلیسی لە 
ساڵی 1914 كە ڕاپەرینێكی 
ڕێكخراوی نهێنی بوو )ئیرشاد( 
لە كوردستانی باكوور، بە 
سەرۆكایەتیی مەال سەلیمی 
بەدلیسی، شێوەی ئااڵكەی لەسەر 
پارچە قوماشێك بە ئایەتی 
قورئانی پیرۆز ڕازاندرابووەوە

رۆژی 1945/12/17 بەرانبەر 
26ی سەرماوەرزی ساڵی 2645ی 
كوردی، لە ڕێوڕەسمێكی پڕشكۆ و 
بە ئامادەبوونی قازی محەمەد و 
مەال مستەفا بارزانی سەركردەی 
نەتەوەیی كورد و شۆڕشگێڕانی 
پارچەكانی دیكەی كوردستان، 
بە فەرمی ئااڵی كوردستان 
هەڵكرا

لە دوای ساڵی1920 شێوەی 
ئااڵی كوردستان دەركەوت، كە 
بۆ یەكەمینجار ئااڵی كوردستان 
لە ساڵی 1919 بە سەرۆكایەتی 
ئەمین عالی بەدرخان دروست 
كراوە، كە بە ئااڵی كۆمەڵەی 
خۆیبوون و شۆڕشی ئاگری لە 
ساڵی 1920 ناسراوە
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ســێ یەكی درێژییەكەی دەبێت و بەســەر ســێ الكێشــەی 
ئاســۆیی یەكســان لــە درێــژی و پانیــدا دابــەش كــراوە و 

بــەم شــێوەیە پێــك هاتــووە:
1. الكێشــەی ســەرەوە ڕەنگــی ســوورە، هێمایــە بــۆ 

كــورد.  ڕزگاریخوازیــی  بزووتنــەوەی  شــەهیدانی 
2. الكێشــەی ناوەڕاســت ســپییە، هێمایــە بــۆ ئاشــتی 
كــە گەلــی  لێبووردەیــی،  و  ئــازادی و دیموكراتــی  و 

كوردســتان دەیەوێــت.
3. ناوەڕاســتی الكێشــە ســپییەكە خۆرێكــی تێدایــە بــە 
رەنگــی زەرد، كــە دەكەوێتــە خاڵــی یەكتــر بــڕی ڕووبەری 
الكێشــەكە، كــە 21 تیشــكی سێگۆشــەی یەكســانی لــێ 
دەردەچێــت و هێمایــە بــۆ بەردەوامبوونــی ژیان و مەعریفە 
و هیــوا و گەشــبینی و 21 تیشــكەكەش هێمایــە بــۆ 
بۆنــەی نەتەوەیــی نــەورۆز، ڕۆژی بەرەنگاربوونــەوە و 
ڕاپەڕیــن و شــۆڕش و ڕزگاری لــە زوڵــم و ســتەم و 

چەوســاندنەوە.
4. الكێشــەی خــوارەوە ڕەنگــی ســەوزە، هێمایــە بــۆ 

كشــتوكاڵ و سرووشــت و ژینگــەی كوردســتان.
هەرچــی مــاددەی دووەم هەیــە، جەختــی لــە ســەر ئــەوە 
كردووەتــەوە كــە بەنیــزام ئــەو باڵەخانانــە دیــاری دەكرێــت، 

كــە ئااڵكەیــان لــە ســەر بــەرز دەكرێتــەوە.
مــاددەی ســێیەم بەرزكردنــەوە و داگرتنــی ئااڵكــەی 
كاتــی  لــە  ئــااڵ  بەرزكردنــەوەی  كــە  كــردووە،  دیــاری 
كاتــی  لــە  داگرتنیشــی  و،  دەبێــت  خۆرهەاڵتــدا 
چاپكــردن  و  دروســتكردن  بــۆ  دەبێــت.  خۆرئاوابوونــدا 
كــە  دانــراوە،  فرۆشــتنی ئااڵكــەش، مــاددەی چــوارەم 

ڕۆشــنبیری. وەزارەتــی  بــە  داوە  دەســەاڵتەكانی 
ئــااڵ  كــردووە  قەدەغــەی  پێنجەمــدا  مــاددەی  لــە 
بەرزكردنــەوە لــە ئاهەنگــە نەتەوەییــەكان و نیشــتمانییەكان 
بــەكار بێــت، ئەگــەر ئااڵكــە شــایەنی بەكارهێنــان نەبێــت، 

وەكــو گۆڕینــی ڕەنــگ و خاوێنــی و دڕان.
لــە مــاددەی شەشــەمدا ئامــاژە بــەوە كــراوە كــە ئــااڵ لــە 

تەنیشــت ئــااڵی عێــراق بــەرز دەكرێتەوە.
بــۆ ئاســانیی جێبەجێكردنــی ئــەم یاســایە لــە مــاددەی 
سەرشــانی  دەكەوێتــە  ئەركــە  ئــەم  هاتــووە،  حەوتەمــدا 
تایبــەت  ڕێســایەكی  كــە  وەزیــران،  ئەنجومەنــی 
مــاددەی  لــە  دابنێــت،  جێبەجێكردنــی  ئاســانیی  بــۆ 
ــە  ــی وەزیران ــووە كــە لەســەر ئەنجومەن هەشتەمیشــدا هات
ئــەم یاســایە جێبەجــێ بــكات، لــە مــاددەی نۆیەمــدا 
ئامــاژە بــۆ ئــەوە كــراوە كــە كار بــە هیــچ دەقێكــی دیكــە 
ناكرێــت كــە پێچەوانــەی ئەحكامەكانــی ئــەم یاســایە 
بێــت، لــە مــاددەی دەیەمــدا جێبەجێكردنــی یاســاكەی لــە 
ڕۆژی دەرچوونیــەوە داوە و لــە رۆژنامــەی فەرمــی بــاو 

كراوەتــەوە. 
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لە سایەی 
مەال مستەفا 

بارزانیدا 
هەمووكات 
مەالكانی 
كوردستان

لەناو كۆمەڵگە 
پێشەوا بوون 

مەال عەبدولواحید باڵەكی 
شارەزا لە بواری فیقهی ئیسالمی 

بۆ گواڵن:
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بەداخەوە حزبەكان هەر یەكەو ناوێكی لە خۆی ناوە و هەیانە 
ناوی ئیسالمەتیشیان لە خۆیان ناوە كەچی ڕوخساریان ناشیرینە و 

زیان بە ئایینی پیرۆزی ئیسالمیش دەگەیەنن

گرنگە سەرۆكی حكومەت ماوە ماوە لەگەڵ یەكێتیی زانایان 
كۆببێتەوە و سااڵنەش لەگەڵ مامۆستایانی ئایینی پیرۆزی ئیسالم 

لە ناوچە جیاوازەكان كۆببێتەوە

سەركردەكانی كورد باش 
دەیانزانی مەال چ ڕۆڵ و 

توانایەكی هەبووە بۆ جوواڵندنی 
خەڵكی و هاندانیان بۆ 

پشتگیریكردنی خاك و نیشتمان

* تەمەنێكـــی درێژتـــان لـــە خزمەتـــی ئاییـــن و 
خوداپەرســـتی و وانەوتنـــەوە بەســـەر بـــردووە، ســـەرەتا 
ئایینـــی  ڕەســـەنایەتیی  باســـێكی  دەكەیـــن  حـــەز 
پیـــرۆزی ئیســـاممان بـــۆ بكـــەن، ئـــەو ڕەســـەنایەتییەی 
لـــە  بەتایبەتـــی  بەناوبانگـــە  پێـــی  كـــورد  مـــەالی 
ســـەردەمی شـــۆڕش و خەباتـــی میللەتـــی كـــورددا چ 

ــە؟ ــۆی هەیـ ــان بـ خوێندنەوەیەكتـ
- بـــە نـــاوی خـــوای گـــەورە و میهرەبـــان. بـــە 
حوكمـــی ئـــەوەی مـــن لـــە نزیـــك میرگەســـۆر لـــە 
ناوچەیەكـــدا ژیـــاوم كـــە باڵەكـــی پـــێ دەوترێـــت و 
ناوەنـــدی هـــۆزی باڵەكـــی بـــووە و لـــە ســـەردەمی 
ســـەربازی  ئابڵۆقـــەی  گوندەكەمـــان  شۆڕشـــدا 
نزیـــك  لـــە  مەلیكیشـــدا  ســـەردەمی  لـــە  درابـــوو، 
پێـــی  بـــووە و  لـــێ  گوندەكەمـــان ســـەربازگەیەكی 
ــەوە  ــە نزیكـ ــە لـ ــتیان، بۆیـ ــەربازگەی باپشـ ــرا سـ دەوتـ

ئاشـــنایەتی و بەشـــداریم لـــە خەبـــات و بزووتنـــەوەی 
مامۆســـتا  هەمـــوو  وەكـــو  كـــورد  ڕزگاریخوازیـــی 
لـــەو  هەبـــووە.  كوردســـتان  دیكـــەی  مەالكانـــی  و 
ســـەردەمەدا مـــەال ئیعتوباراتـــی تایبەتیـــی خـــۆی 
هەبـــوو، چ لـــە ڕووی ڕێـــزەوە بێـــت، یـــان لـــە ڕووی 
وێســـتگەی  لـــە زۆر  بەشـــداریكردنی  و  پرســـكردن 
ــەو  ــت. ئـ ــەی بێـ ــی نەتەوەكـ ــان و خەباتـ ــی ژیـ گرنگـ
ــودای  ــران. خـ ــەیر دەكـ ــەوا سـ ــو پێشـ ــەال وەكـ ــە مـ كاتـ
ــم دەكات،  ــی ئیبراهیـ ــی حەزرەتـ ــك باسـ ــەورە كاتێـ گـ
ــَاٍت  ــُه ِبَكِلـ ـ ــَم ِربُّ ــَيٰ إِْبرَاِهيـ دەفەرمووێـــت: »َوإِِذ اْبَتـ
َفأََتَُّهـــنَّ َقـــاَل إِنِّ َجاِعُلـــَك لِلنَّـــاِس إَِماًمـــا...«. بـــەو 

واتایـــەی ئـــەی ئیبراهیـــم ئێمـــە تۆمـــان كـــردە پێشـــەوا 
واتـــا لـــە ڕووی سیاســـی و ئیـــداری و ســـەربازی 
كوردیـــش  زانـــای  و  مـــەال  كۆمەاڵیەتییـــەوە.   و 
بـــەو پێیـــەی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـامیان زۆر بـــە 

مامۆســـتا مـــەال عەبدولواحیـــد باڵەكـــی زانـــای ئایینـــی و شـــارەزایە لـــە بـــواری فیقهـــی ئیســـامی 
و چەندیـــن ســـاڵ خزمەتـــی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـامی كـــردووە و ڕۆڵێكـــی گـــەورەی لـــە خەباتـــی 
بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی گەلـــی كوردســـتان بینیـــوە و، لـــە كۆنگـــرەی 14ی پارتـــی دیموكراتـــی 

ــیوە. ــێ بەخشـ ــی پـ ــای بارزانـ ــی مەدالیـ ــەرۆك بارزانـ ــتان سـ كوردسـ
 لـــەم دیمانەیـــەی گۆڤـــاری گـــواڵن ســـەبارەت بـــە پێكەوەژیـــان و لێبووردەیـــی ئایینـــی لەنـــاو گەلـــی 
كوردســـتان و ڕۆڵـــی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام لـــە پاراســـتنی كەلتـــووری پێكەوەژیـــان و گیانـــی تەبایـــی و 

ـــەوە. ـــی بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی دای ئاشـــتیی كۆمەاڵیەت
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ــی  ــووە، ئەركێكـ ــتگۆیی وەرگرتـ ــەنایەتی و ڕاسـ ڕەسـ
گەورەیـــان لەنـــاو كۆمەڵگـــە لەســـەر شـــان بـــووە، بـــۆ 
ـــك  ـــتان و گفتوگـــۆ و ڕێككەوتنێ ـــەر دانوس ـــە ه نموون
بكرایـــە، ڕاســـتەوخۆ لەســـەر دەســـتی مـــەال دەكـــرا، لـــە 
ڕووی نەتەوەیـــی و نیشتمانپەروەریشـــەوە مـــەال هـــەر 
پێشـــەوا بـــووە و دەرگای مزگەوتـــی لـــە خزمەتـــی 
پێشـــمەرگە و خەڵكـــی زوڵملێكـــراو هـــەژار و بێـــكار 
وااڵ بـــووە و پشـــتگیریی خەباتـــی ئـــەو ســـەركردە 
گەورانـــەی كوردیشـــیان كـــردووە كـــە دڵســـۆزانە لەپێنـــاو 
كـــوردی موســـڵماندا خەباتیـــان كـــردووە و دژی زاڵـــم 
بـــوون، واتـــا لـــە 90%ی خەڵكـــی خوێنـــەوار لەنـــاو 
كۆمەڵگـــەی كوردســـتاندا بریتـــی بـــووە لـــە مامۆســـتاو 
زانـــای ئایینـــی، ڕۆڵیشـــیان لـــە پارێزگاریكردنـــی تـــاك 
و خێـــزان و نەتـــەوە و ســـیما جوانەكانـــی كەلتـــووری 
كـــوردەواری هەبـــووە و لـــە شـــۆڕش و ڕاپەریـــن و 
خەباتەكانـــدا دژی زاڵـــم و داگیركـــەر بـــوون، تەنانـــەت 
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیسامیشـــیان لـــە هـــزر و فكـــری 
تونـــدڕەوی و توندوتیـــژی پاراســـتووە و شـــەهید و 

قوربانیـــی گەورەشـــیان داوە. 
* باســـی ســـەركردە گەورەكانـــی كـــوردت كـــرد، 
ئایـــا كیانـــی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانپەروەرییان بـــۆ ئـــەو 
بەرەوپێشـــچوونی فیكـــری و دیندارییـــە دەگەڕایـــەوە 
ــامدا  ــرۆزی ئیسـ ــی پیـ ــەنایەتی ئایینـ ــە ڕەسـ ــە لـ كـ
هەیانبـــوو، هـــاوكات پـــەروەردەی مزگـــەوت و تەكیـــە 

و خانەقـــا و حوجـــرە بـــوون؟
- بەڵـــێ، پاكـــی و جوانـــی و دڵســـۆزی لەنـــاو 
ـــۆ  ـــی كـــورد ب شـــۆڕش و فیكـــری ســـەركردە گەورەكان
الیەنـــی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام دەگەڕایـــەوە. ئـــەوان 
پـــەروەردەی مزگـــەوت و تەكیـــە و خانەقـــا و حوجـــرە 
ـــەد و  ـــازی محەم ـــەعید و ق ـــێخ س ـــە ش ـــەر ل ـــوون، ه ب
شـــێخ مەحمـــوودی حەفیـــد و شـــێخ عەبدولســـەالمی 
هەموویـــان  بارزانـــی  مســـتەفا  مـــەال  و  بارزانـــی 
پیـــاوی ئایینـــی بـــوون. ئـــەو ســـەردەمانە تەنانـــەت 
پیـــاوە گەورەكانـــی دەوروبـــەری ئـــەم ســـەركردانەش 
بـــوون و  مامۆســـتا و زانـــای ئایینـــی ئیســـامی 
خەڵكـــی حیســـابێكی دونیایـــی و ئایینیشـــیان بـــۆ 
دەكـــردن. ئـــەو ســـەردەمە مـــەال بـــە مانـــای وشـــە 
پێشـــەوا بـــووە لـــە هەمـــوو كاروبارەكانـــی ناوخـــۆی 
واڵت و ژیانـــی مرۆڤـــەكان تەنیـــا پێشـــنوێژ نەبـــووە، 
ــەر  ــووە و هـ ــی هەبـ ــەاڵتێكی زۆر فراوانـ ــو دەسـ بەڵكـ
دوژمنایەتـــی و شـــەڕێك لـــە نێـــوان دوو هـــۆز و گونـــد 
هەبووایـــە، مەالیـــەك ڕۆڵێكـــی گـــەورەی ئاشـــتی 

ئاشـــووب  و  فیتنـــە  نـــەدەدا  ڕێـــگای  و  دەگێـــڕا 
ــت.  ــت بێـ دروسـ

ســـەركردەكانی كـــورد بـــاش دەیانزانـــی مـــەال چ 
ـــی خەڵكـــی  ـــۆ جوواڵندن ـــووە ب ڕۆڵ و توانایەكـــی هەب
و هاندانیـــان بـــۆ پشـــتگیریكردنی خـــاك و نیشـــتمان، 
دەزانـــی  باشـــیان  ئایینیـــش  مامۆســـتای  و  مـــەال 
نەتـــەوە  و  خـــاك  و  نیشـــتمان  لـــە  پارێزگاریكـــردن 
ــەورە و  ــودای گـ ــە و خـ ــان و باوەڕەكەیانەوەیـ ــە ئیمـ لـ
میهرەبـــان و پێغەمبەرمـــان دروودی خـــوای لەســـەر 

ــردوون.  ــێ كـ ــی پـ ــت، فەرمانـ بێـ
توانیویەتـــی  كـــورد  مـــەالی  چەنـــد  تـــا   *
و  ئیســـام  پیـــرۆزی  ئایینـــی  ڕەســـەنایەتیی 
نـــەدات هـــزری  بپارێزێـــت و ڕێـــگا  خوداپەرســـتی 
تونـــدڕەوی و نامـــۆ و حزبایەتـــی بـــە ئیســـام دروســـت 

بێـــت؟
بارزانـــی  مســـتەفا  مـــەال  ســـەردەمی  لـــە   -
حزبایەتـــی نـــەك هـــەر نەبـــوو، بەڵكـــو خەڵكـــی دوای 
ســـەركردەیەك كەوتبـــوون كـــە لـــە پێنـــاو نەتـــەوە و 
لـــەوێ  و  لێـــرە  دەكـــرد،  خەباتـــی  میللەتەكەیـــدا 
هەندێـــك گـــرووپ و چینێـــك هەبـــوون بـــە نـــاوی 
ـــوون  ـــی ب ـــە نهێنـــی ســـەرقاڵی حزبایەت جۆراوجـــۆرەوە ب
و ئەوانیـــش وەكـــو ئێســـتا بـــارەگای مەكتـــەب سیاســـی 
و گردبوونـــەوە و جەماوەریـــان نەبـــووە، هـــەر بۆیـــە 
ـــای ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام پاڵپشـــتیی  مـــەال و زان
و  كـــردووە  نیشـــتمانییەكانیان  و  نەتەوەیـــی  پرســـە 
بـــاش زانیویانـــە چ ســـەركردەیەكی كـــورد پەیامـــی 
كوردایەتـــی و خوداپەرســـتی بـــەرز كردووەتـــەوە و دژی 
زاڵـــم و چەوســـانەوەی میللەتەكـــەی خەباتـــی كـــردووە، 
ــا  ــەك تەنیـ ــوون و نـ ــەدا بـ ــەو بەرەیـ ــش لـ ــە ئەوانیـ بۆیـ
میللەتەكەیـــان پاراســـتووە، بەڵكـــو خوداپەرســـتی و 
ڕەســـەنایەتیی ئایینەكەیـــان و ئیعتوبـــاری خۆشـــیان 

پاراســـتووە. 
* دەتوانیـــن بڵێیـــن تـــا ئێســـتاش ئـــەم هـــزرو 
ڕێبـــازە بەردەوامـــی هەیـــە و هـــزری نەتەوەیـــی و 

یەكتـــرن؟ گرێـــدراوی  ئایینـــی 
ـــەاڵم  ـــە؛ ب ـــااڵی ئایین ـــن مـــەال هەڵگـــری ئ - دەڵێ
مـــەال كـــە لـــە ئیمامـــەوە هاتـــووە، واتـــا پێشـــەوا و 
غەدرێكـــی گـــەورە لـــە مـــەال كـــراوە، بـــەو پێیـــەی 
واتایەكـــی  و  فیكـــر  ئیســـام  پیـــرۆزی  ئایینـــی 
لـــەم ســـەردەمەدا  بەداخـــەوە  زۆر فراوانـــی هەیـــە. 
كەســـانێك بـــە نـــاوی جیاجیـــاوە دەیانەوێـــت زیـــان بـــە 
ئایینەكەمـــان بگەیەنـــن و هـــزری نامـــۆی ڕۆژئـــاوا 

لە سەردەمی مەال مستەفا 
بارزانی حزبایەتی نەك هەر 
نەبوو، بەڵكو خەڵكی دوای 
سەركردەیەك كەوتبوون كە لە 
پێناو نەتەوە و میللەتەكەیدا 
خەباتی دەكرد

دەبێت جیاوازی لە نێوان 
ئیسالم و موسڵمان بكەین، بۆیە 
جیاوازمان كردەوە، چونكە 
مرۆڤەكان لە ناسنامەكانیاندا 
نووسراوە موسڵمان، بەاڵم 
هەیانە پەیامی ئیسالم جێبەجێ 
ناكەن

بەداخەوە لەم سەردەمەدا 
كەسانێك بە ناوی جیاجیاوە 
دەیانەوێت زیان بە ئایینەكەمان 
بگەیەنن و هزری نامۆی ڕۆژئاوا 
و واڵتانی بیانی بهێننە ناو 
كۆمەڵگەكەمانەوە

ئەگەر هەر حزبێك لە 
كوردستان لە ژێر هەرناوێكدا 
بێت، ئامانجی ئەوە بێت 
نەتەوەكەی ڕزگار بكات لە 
كۆیالیەتی و ژێردەستەیی 
و كار بۆ خۆشگوزەرانی و 
هاونیشتمانییەكانی بكات، ئەوا 
هیچ بەاڵیەكی تێدا نییە و 
پیرۆزە
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مەال مستەفا بارزانی بەرگری 
و پارێزگارییەكی زۆری لە 

ئەخالق دەكرد، دەیزانی ئەم 
بابەتە هەستیارانە چۆن ڕێك 
بخات، هەرگیز گرنگیی زۆری 

بە حزبایەتی نەدەدا، تەنانەت 
حزبایەتی الی ئەو وەسیلە بوو، 

نەك ئامانج

و واڵتانـــی بیانـــی بهێننـــە نـــاو كۆمەڵگەكەمانـــەوە، 
ـــە ناوەرۆكـــی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام تـــێ  ـــە ل ئەوان
نەگەیشـــتوون، بـــەوەی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 
تەنیـــا دینـــی دواڕۆژ نییـــە، بەڵكـــو دینـــی دونیاشـــە 
و خەباتـــی ئایینـــی ئەركـــی سەرشـــانی هەموومانـــە 
لـــە ڕووی خوداپەرســـتی و عیبادەتـــەوە  دەبێـــت  و 
هەمـــووان جێبەجێـــی بكەیـــن، لـــە ڕووی نیشـــتمانی 
و نەتەوەییشـــەوە ئەركێكـــی ئایینـــی دیكەمـــان لەســـەر 
و  تێكەاڵوییـــەك  و  ناحاڵیبـــوون  ئالێـــرەدا  شـــانە، 

بەالڕێدابردنـــی بـــە ئەنقەســـت هەیـــە. 
گەلـــی بەنـــی ئیســـرائیل كۆیلـــە بـــوون لـــە ژێـــر 
دەســـتی فیرعەونـــەكان، خـــودای گـــەورە حەزرەتـــی 
لـــەو  ئـــەو میللەتـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  نـــارد  مووســـای 
كۆیایەتـــی و چەوســـانەوەیە ڕزگار بـــكات، هـــەر 
ئـــەوەش بـــوو وای كـــرد لـــە ســـەردەمێكی دیكـــەدا 
ببنـــە خاوەنـــی دەوڵەتێـــك كـــە بەداخـــەوە ناویـــان لـــێ 
ـــە.  ـــاوە ئیســـرائیل، كـــە ناســـناوی حەزرەتـــی یەعقووب ن
خـــوای گـــەورە و میهرەبـــان لـــە قورئانـــی پیـــرۆزدا 
باســـی ئـــەو كەســـانە دەكات كـــە دەچەوســـێنەوە »إِنَّ 
ـــا  ـــِهْم...«. وات ـــي أَنُفِس ـــُة َظالِِم ـــُم اْلَمالِئَك اُه ـــَن َتَوفَّ الَِّذي

زوڵـــم لـــە خۆیـــان دەكـــەن و خـــودا فریشـــتەكان دەنێرێـــت 
پـــێ  ئەوەمـــان  ئایەتـــە  ئـــەم  ڕۆحكێشـــانیان.  بـــۆ 
دەڵێـــت، مرۆڤـــەكان نابێـــت بـــە ژیانـــی كۆیایەتـــی و 
ـــوا  ژێردەســـتەیی ڕازی بـــن. هـــەر پێیـــان دەڵێـــت: »َقاُل
أَلَـــْم َتُكـــْن أَرُْض اللَّـــِه َواِســـَعًة« واتـــا زەوی خـــودا 

ــە  ــەو ژیانـ ــەن و بـ ــۆچ بكـ ــو كـ ــوو، تاوەكـ ــراوان نەبـ فـ
ـــرۆزی ئیســـام  ـــی پی ـــێوەیە ئایین ـــەم ش ـــن. ب ڕازی نەب
ســـێ خەباتی خوداپەرســـتی و نیشـــتمانی و نەتەوەیی 
ـــاس كـــردووە. پێغەمبەرمـــان دروودی خـــوای لەســـەر  ب
ـــت  ـــە ناچـــاری مەككـــە بەجـــێ دەهێڵێ ـــك ب ـــت، كاتێ بێ
دەفەرموێـــت: »واللَّـــِه إنَّـــِك لخـــُر أرِض اللَّـــِه وأحـــبُّ 
ــا  ــِك مـ ــون منـ ــِك أخَرجـ ــوال أن أَْهَلـ ــِه إيلَّ ولـ أرِض اللَّـ

ـــەم دونیایـــە  َخرجـــُت« واتـــا خۆشەویســـتترین شـــوێن ل

تـــۆ بوویـــت و ئـــەاڵ، ئەگـــەر دەریـــان نەكردایەتـــم، 
لـــە  كاتـــێ  نەدەهێشـــت.  بەجـــێ  تـــۆم  هەرگیـــز 
پێغەمبەریـــان )د.خ( پرســـیوە ئایـــا یەكێـــك نەتـــەوە و 
هـــۆزی خـــۆی خـــۆش بووێـــت، دەبێتـــە دەمارگیـــری؟ 
لـــە وەاڵمـــدا دەڵێـــت: نەخێـــر، بـــەاڵم ئەگـــەر بزانیـــت 
نەتەوەكـــەی تـــۆ زوڵـــم لـــە نەتەوەیەكـــی دیكـــە دەكات، 
بدەیـــت،  خـــۆت  نەتـــەوەی  یارمەتیـــی  دەمـــە  ئـــەو 
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ــەوەی خـــۆت خـــۆش  ــەوە نەتـ ــۆ زاڵمـــی، بەپێچەوانـ تـ
بـــاش و دروســـتە. پێغەمبەرمـــان  بوێـــت كارێكـــی 
ــو  ــِه فُهـ ــْن ُقِتـــل ُدوَن مالِـ )د.خ( دەفەرمووێـــت: »مـ
ـــل  ـــْن ُقِت ـــهيٌد، َوَم ـــو ش ـــِه فُه ـــَل ُدوَن دِم ـــْن ُقت ـــهيٌد، وم َش

ُدوَن ِديِنـــِه َفهـــو شـــهيٌد، ومـــْن ُقِتـــل ُدوَن أْهِلـــِه فُهـــو 

ـــت  ـــاڵ و نامووس ـــۆت و م ـــاو خ ـــا لەپێن ـــهيٌد..« وات ش

ـــەی  ـــە دەرەج ـــە ك ـــدە گەورەی ـــت، ئەركێكـــی ئەوەن بڕۆی
ـــراوە  ـــاوك و باپیرانیشـــمانەوە وت ـــە ب شـــەهیدی هەیـــە، ل
ــی  ــە، زانایانـ ــە ئیمانەوەیـ ــتمان لـ ــتیی نیشـ خۆشەویسـ
خۆمـــان وتوویانـــە: »بـــە كـــوردی دەژیـــم، بـــە كـــوردی 

ــرم، بـــە كـــوردی دەدەم جەوابـــی قەبـــرم«.   دەمـ
ئیســـامی  و  موســـڵمان  نێـــوان  جیاوازیـــی   *
چییـــە؟ ئایـــا لـــە كاتێكـــدا میللەتـــی كـــورد موســـڵمانە 
ـــی ئیســـامی سیاســـەت  ـــاوی حزب ـــە ن ـــر بۆچـــی ب ئیت

دەكرێـــت؟
 800 و  ملیارێـــك  ژمـــارەدا  لـــە  موســـڵمان   -
دەوڵەتەكانـــی  ژمـــارەی  و  تێپەڕانـــدووە  ملیۆنـــی 
دەوڵـــەت   57 گەیشـــتووەتە  نـــاو  بـــە  موســـڵمانان 
لـــە كـــۆی 193 دەوڵەتـــی جیهـــان، بۆیـــە دەبێـــت 
جیـــاوازی لـــە نێـــوان ئیســـام و موســـڵمان بكەیـــن، 
بۆیـــە جیاوازمـــان كـــردەوە، چونكـــە مرۆڤـــەكان لـــە 
ـــە  ـــەاڵم هەیان ـــڵمان، ب ـــراوە موس ـــنامەكانیاندا نووس ناس
ـــت  پەیامـــی ئیســـام جێبەجـــێ ناكـــەن. پرســـیاری حزب
ــە  ــك لـ ــەر حزبێـ ــەر هـ ــم ئەگـ ــرەدا دەڵێـ ــن لێـ ــرد. مـ كـ
كوردســـتان لـــە ژێـــر هەرناوێكـــدا بێـــت، ئامانجـــی 
ئـــەوە بێـــت نەتەوەكـــەی ڕزگار بـــكات لـــە كۆیایەتـــی 
و  خۆشـــگوزەرانی  بـــۆ  كار  و  ژێردەســـتەیی  و 
هاونیشـــتمانییەكانی بـــكات، ئـــەوا هیـــچ بەاڵیەكـــی 
 6236 پیـــرۆز  قورئانـــی  پیـــرۆزە.  و  نییـــە  تێـــدا 
ـــەم هەمـــوو ئایەتـــە چەنـــدی جێبەجـــێ  ـــا ل ئایەتـــە، ئای
دەكەیـــن؟ بەداخـــەوە حزبـــەكان هەریەكـــەو ناوێكـــی 
ـــە  ـــاوی ئیسامەتیشـــیان ل ـــە ن ـــاوەو هەیان ـــۆی ن ـــە خ ل
ـــان  ـــاوە، كەچـــی ڕوخســـاریان ناشـــیرینە و زی ـــان ن خۆی
ـــە  ـــن. باش ـــرۆزی ئیســـامیش دەگەیەن ـــی پی ـــە ئایین ب
ــە  ــام، لـ ــراق و شـ ــە عێـ ــاو ئیســـامی لـ دەوڵەتـــی بەنـ
چ ئایەتێكـــی پیـــرۆزی ئیســـامدا هاتـــووە دیلـــەكان 
ـــەر  ـــە بەرانب ـــوو توندوتیژیی ـــەم هەم ـــت، ئ ســـەریان ببڕێ
ـــووە؟ ئەمـــە  ـــەوە هات ـــە چیی موســـڵمانەكان بۆچـــی و ل
هەمـــووی فیتنـــە و ئاشـــووب و كوشـــتن و تااڵنێكـــە 

ــە. ــی بێبەرییـ ــام لێـ و ئیسـ
* میللەتـــی كـــورد بـــە قۆناغێكـــی هەســـتیار 
و ناســـكدا تێپـــەڕ دەبێـــت، كەچـــی زۆر لـــە حزبـــە 
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ـــە  ـــووب و فیتن ـــەوەی ئاش ـــەرقاڵی نان ـــییەكان س سیاس
ــۆ  ــاری بـ ــەك گوتـ ــەو لەالیـ ــن و هەریەكـ و دووبەرەكیـ
دۆخەكـــە هەیـــە، ئایـــا ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی ئایینـــی 

بـــۆ پاراســـتنی دۆزی ڕەوای كـــورد چییـــە؟
- جـــارێ دەبێـــت مـــەال و مامۆســـتای ئایینـــی 
ئـــەو  دەســـتبەرداری  كوردســـتان  باشـــووری  لـــە 
ملمانـــێ و دووبەرەكییـــە بـــن كـــە لـــە نێـــوان خـــودی 
مـــەالكان هەیـــە، هـــەر مەالیـــەك ســـەر بـــە حزبـــی ڕەش 
و ســـەوز و ســـپی و قاوەیـــی و زەرد و هـــزر و تەیـــار و 
بۆچوونـــی جیـــاوازە، تـــا ئـــەو ناكۆكـــی و جیاوازییانـــە 
ــتا و  ــەن، مامۆسـ ــەری نەكـ ــەوە و چارەسـ ــەم نەكەنـ كـ
ــورد ناتوانێـــت ڕۆڵێكـــی كاریگـــەری بـــۆ  مـــەالی كـ
دۆزی ڕەوای نەتەوەكـــەی هەبێـــت، كار وای لـــێ 
هاتـــووە، كابـــرا لـــە مزگـــەوت نوێـــژ دەكات، كەچـــی 

تەكفیـــری دەكـــەن و دژایەتـــی دەكـــەن.
مـــن  كـــە  مســـتەفا  مـــەال  ســـەردەمی  لـــە 
چوومەتـــە خزمەتـــی لـــە قەســـرێ لەگـــەڵ ژمارەیـــەك 
لـــە مامۆســـتا و زانـــای ئایینـــی نـــاوداری كـــورد، 
ئـــەو ســـەردەمە لێژنەیەكـــی هەبـــوو بـــە نـــاوی لێژنـــەی 
فەتـــوا، لێژنـــەی فەتـــوای مـــەال مســـتەفا لێژنەیەكـــی 
ـــای  ـــد مەالیەكـــی زان ـــە چەن ـــوو، بەڵكـــو ل شـــكڵی نەب
گـــەورەی نـــاوداری كـــورد پێكهاتبـــوون و بڕیارەكانیـــان 
ئەوەنـــدە بەهێـــز بـــوو، هـــەر بڕیارێكیـــان بدایـــە كـــەس 
نەبـــوو ڕەتـــی بكردایەتـــەوە. مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
ئەخـــاق  لـــە  زۆری  پارێزگارییەكـــی  و  بەرگـــری 
دەكـــرد، دەیزانـــی ئـــەم بابەتـــە هەســـتیارانە چـــۆن ڕێـــك 
بخـــات، هەرگیـــز گرنگیـــی زۆری بـــە حزبایەتـــی 
ـــوو،  ـــیلە ب ـــەو وەس ـــی الی ئ ـــەت حزبایەت ـــەدەدا، تەنان ن
نـــەك ئامانـــج. مـــەال مســـتەفا بارزانـــی حزبـــی بـــۆ 
نەتەوەكـــەی  لـــە  پارێزگاریكـــردن  و  بەرگریكـــردن 
دەویســـت، نـــەك بـــۆ بەرژەوەندیـــی حزبـــی و كەســـی، لـــە 
ئیسامیشـــدا هەروایـــە و نابێـــت حزبایەتـــی و بیروبـــاوەڕ 
و نەتـــەوە و ئایدیۆلۆژیـــا و بۆچوونـــە جیـــاوازەكان بـــۆ 
بەرژەوەندیـــی تەســـكی شەخســـی و حـــزب و گـــرووپ 
ـــەوەی  ـــی نەت ـــاو ڕزگاركردن ـــت لەپێن ـــت، بەڵكـــو دەبێ بێ
ـــت.  ـــی كـــورد بێ ـــی گەل ـــە بااڵكان كـــورد و بەرژەوەندیی
ــە  ــت حزبەكـ ــرا، دەبێـ ــورد ڕزگار كـ ــی كـ ــك گەلـ كاتێـ
بخرێتـــە عەالگەیـــەك و بـــە بزمارێكیـــەوەی بكەیـــت، 
چونكـــە ئـــەو كات دەگەینـــە ئامانجـــی خۆمـــان و 
ــكات  ــم بـ ــەدار حوكـ ــەت و دەوڵەتمـ ــت دەوڵـ ــر دەبێـ ئیتـ
و پیـــرۆزی و گەورەیـــی ئیســـامەتی بپارێزرێـــت، 

نەوەكـــو هەریەكـــەو لـــە ئاوازێـــك بخوێنێـــت. 

* تـــا چەنـــد گرنگـــە ســـەرۆكی حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان لـــە مامۆســـتایانی ئایینـــی نزیـــك 
بێـــت و ئـــەو ســـەردەمە بگەڕێتـــەوە كـــە مـــەال و زانـــای 
ـــاك و نیشـــتمان  ـــەوە و خ ـــاو نەت ـــە پێن ـــورد ل ـــی ك ئایین
ڕێـــزی لـــێ بنرێـــت، مامۆســـتای ئایینـــی كوردیـــش 
حكومـــەت  ببەخشـــێتە  دیكـــە  گوڕێكـــی  و  تیـــن 

ــدا؟ ــاو خەڵكیـ لەپێنـ
-  نـــەك تەنیـــا گرنگـــە، بەڵكـــو ئەركـــە ســـەرۆكی 
لەگـــەڵ  بێـــت  جارێكیـــش  مانگـــی  حكومـــەت 
یەكێتـــی زانایـــان كۆببێتـــەوە و ســـااڵنەش لەگـــەڵ 
ـــە ناوچـــە  ـــرۆزی ئیســـام ل مامۆســـتایانی ئایینـــی پی
جیـــاوازەكان كۆببێتـــەوە، مـــن لـــە نزیكـــەوە بـــە ســـەرۆك 
بـــە ڕاشـــكاویی زۆر وردەكاری  بارزانیـــم وتـــووە و 
لەســـەر خزمەتكردنـــی میللـــەت و پارێزگاریكـــردن 
فكـــرو  هێنانـــی  لـــە  ڕێگەگرتـــن  و  ئەخـــاق  لـــە 
هـــزری نامـــۆ بـــە میللەتـــی كـــورد و موســـڵمانان، 
جێـــگای شـــانازی بـــووە، تەنیـــا دوو ڕۆژی پـــێ 
بنبـــڕی  وتبـــوون،  پێـــم  بابەتانـــەی  ئـــەو  نەچـــووە، 
كـــرد و گوێبســـتی مـــن بـــوو. ئەمـــە گەورەیـــی و 
ــە  ــن لـ ــی. مـ ــەرۆك بارزانـ ــۆ سـ ــانازییەكی زۆرە بـ شـ
دژایەتیكردنـــی  و  كوردســـتان  ئەمـــڕۆی  واقیعـــی 
واڵتانـــی ئیقلیمـــی و دەســـتێوەردان و دووبەرەكـــی و 
ئـــەو ئاشـــووب و فیتنەیـــە تێدەگـــەم كـــە زۆر قورســـە 
هەمـــوو ئامـــۆژگاری و خواســـت و ویســـتەكانمان لـــەم 
قۆناغـــە بـــەو شـــێوەیەی ئێمـــە دەمانەوێـــت جێبەجـــێ 
بكرێـــن، بـــەاڵم خـــۆ دەكرێـــت هەندێكـــی جێبەجـــێ 
بكرێـــت و فەرامـــۆش نەكرێـــت. بـــۆ نموونـــە ســـەرۆكی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانیش دەبێـــت بزانێـــت 
هەمـــوو ئـــەو چاكســـازییە زۆرەی بانگەشـــەی بـــۆ 
دەكرێـــت وا بـــە خێرایـــی و لـــەم واقیعـــە هەمـــووی 
ناكرێـــت، دەكرێـــت هەندێكـــی بكەیـــن و وردە وردە بـــێ 
پەلەكـــردن بگەینـــە نیـــوەی چاكســـازییەكان و ئـــەو 
ـــت  ـــۆ دەردەكەوێ ـــان ب ـــتكەوتە گەورەیەم ـــەو دەس كات ئ
ـــووە، نەوەكـــو  ـــوە چاكســـازییە بەدەســـت هات ـــەو نی كـــە ل
لێـــرە  نەكەیـــن.  تایبەتمەنـــدی  هەندێـــك  ڕەچـــاوی 
حزبـــەكان هەمـــووی بەرنامـــەی خۆیـــان هەیـــە و لـــە 
ژێـــر چەتـــری سیاســـەت كۆدەبنـــەوە بـــە عەلمانـــی و 
حزبـــی ئیســـامی سیاسیشـــەوە ئەوانیـــش خواســـت و 
ویســـتی خۆیـــان هەیـــە، ئەمـــڕۆ لـــە كوردســـتان تاوەكـــو 
سیاســـەت لـــەو دووڕووییـــە دەربـــازی نەبێـــت، زەحمەتـــە 
سیاســـەت بێتـــەوە ســـەر ســـكەی سرووشـــتی و ڕاســـتی 

خـــۆی.      

لێژنەی فەتوای مەال مستەفا 
لێژنەیەكی شكڵی نەبوو، 

بەڵكو لە چەند مەالیەكی 
زانای گەورەی ناوداری كورد 
پێكهاتبوون و بڕیارەكانیان 

ئەوەندە بەهێز بوو، هەر 
بڕیارێكیان بدایە كەس نەبوو 

ڕەتی بكردایەتەوە

دەبێت مەال و مامۆستای 
ئایینی لە باشووری كوردستان 

دەستبەرداری ئەو ملمالنێ و 
دووبەرەكییە بن كە لە نێوان 

خودی مەالكان هەیە

كاتێك گەلی كورد ڕزگار 
كرا، دەبێت حزبەكە بخرێتە 

عەالگەیەك و بە بزمارێكیەوەی 
بكەیت، چونكە ئەو كات 

دەگەینە ئامانجی خۆمان و ئیتر 
دەبێت دەوڵەت و دەوڵەتمەدار 

حوكم بكات و پیرۆزی و 
گەورەیی ئیسالمەتی بپارێزرێت، 
نەوەكو هەر یەكەو لە ئاوازێك 

بخوێنێت

ئەمڕۆ لە كوردستان تاوەكو 
سیاسەت لەو دووڕووییە دەربازی 

نەبێت، زەحمەتە سیاسەت 
بێتەوە سەر سكەی سرووشتی و 

ڕاستی خۆ
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گەندەڵیی سیاسی

»گەندەڵیـــی سیاســـی لـــەو نەخۆشـــییە ترســـناكە دەچێـــت كـــە زۆر 
ـــش نیشـــانەكانی  ـــەون و كاتێكی ـــگ نیشـــانە مەترســـیدارەكانی دەردەك درەن

ــت«. ــان نابێـ ــەركردنی زۆر ئاسـ ــەون، چارەسـ دەردەكـ

دروستكردنی كۆسپ و ئاستەنگ 
لە بەردەم پرۆسەی حوكمڕانیی باشدا
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ـــاردەی  ـــەر دی ـــەوە لەس ـــواری توێژین ـــە ب ـــەی ل ـــەو تۆێژەران ـــەی ئ زۆرب
گەندەڵـــی توێژینەوەیـــان كـــردووە، گەندەڵیـــی سیاســـی بەســـەر چـــوار 
ــی  ــوو كار و ڕەفتارێكـ ــەن و، هەمـ ــەش دەكـ ــراودا دابـ ــتەی دیاریكـ ئاراسـ
ـــەم  ـــك ل ـــەر یەكێ ـــت، ئەگ ـــار دەكرێ ـــی هەژم ـــی سیاس ـــە گەندەڵ ـــی ب سیاس

چـــوار ئاراســـتەیە خـــۆی بەرجەســـتە بـــكات:
1. ئاراســـتەی یاســـایی: هەمـــوو كارێكـــی سیاســـی بـــە گەندەڵیـــی 
سیاســـی هەژمـــار دەكرێـــت، ئەگـــەر بەشـــێك لـــە بنەمـــا فەرمییـــەكان، 
یـــان ئـــەو دیســـپلینانە پێشـــێل بـــكات كـــە سیســـتمی سیاســـی لـــە ســـەر 

فەرمانبـــەرە گشـــتییەكانی ســـەپاندوویەتی.
ـــە  ـــی ب ـــی سیاس ـــوو ڕەفتارێك ـــتی: هەم ـــی گش ـــتەی بەرژەوەندی 2. ئاراس
گەندەڵیـــی سیاســـی هەژمـــار دەكرێـــت، كـــە ببێتـــە هەڕەشـــە بـــۆ ســـەر 
بەرژەوەندیـــی گشـــتیی خەڵـــك، یـــان هەوڵێـــك بێـــت بـــۆ لەباربردنـــی 

سیســـتمە سیاســـییەكە لـــە ژینگەیەكـــی دیاریكـــراودا.
ـــتی  ـــێكی گش ـــەر بەرپرس ـــاری ه ـــەری: ڕەفت ـــتەی كاری فەرمانب 3. ئاراس
بـــە گەندەڵیـــی سیاســـی هەژمـــار دەكرێـــت، ئەگـــەر  كاری فەرمانبەریـــی 

خـــۆی بـــۆ بەرژەوەندیـــی كەســـیی خـــۆی و حزبەكـــەی قـــۆرخ بـــكات.
4. ئاراســـتەی ڕای گشـــتی: هەمـــوو كارێكـــی سیاســـی بـــە گەندەڵیـــی 
ـــدەڵ  ـــە گەن ـــتی ب ـــەی ڕای گش ـــەر الی زۆرب ـــت، ئەگ ـــار دەكرێ سیاســـی هەژم

ـــت. ـــەم بدرێ ـــە قەڵ ل
تۆێـــژەران گەیشـــتوونەتە ئـــەو قەناعەتـــەی كە ئەو تەمومـــژ و ئاڵۆزییەی 
ـــەڵ  ـــت لەگ ـــەاڵو دەكرێ ـــە و، تێك ـــی هەی ـــی سیاس ـــی گەندەڵی ـــەر چەمك لەس
جۆرەكانـــی دیكـــەی گەندەڵـــی، بـــۆ دوو پرســـی ســـەرەكی دەگەڕێتـــەوە، 
یەكەمیـــان ئەوەیـــە كـــە گەندەڵیـــی سیاســـی بـــە لەبەرچاونەگرتنـــی ئـــەوەی 
چ الیـــەك )تـــاك، دامـــەزراوە، گـــرووپ و حزبـــی سیاســـی( ئەنجامـــی دەدات، 
پەیوەندیـــدارە بـــە تۆڕێكـــی زۆر ئاڵـــۆز لـــە بەرژەوەنـــدی و كۆمپرۆمایـــز 
كـــە دەیانەوێـــت ئـــەم گەندەڵییـــە بـــە یاســـایی بكـــەن، بـــۆ ئـــەوەی 
پیـــادەی بكـــەن، تەنانـــەت گەندەڵـــكارە 
یاســـا  وەك  كارە  ئـــەو  سیاســـییەكەش 
پرســـی  دەكات،  پیـــادە  ئایدیۆلۆژیـــا  و 
ـــەوە  ـــی یەكەم ـــە پرس ـــەر ل ـــە ه ـــش ك دووەمی
ــی  ــە گەندەڵیـ ــج لـ ــت، ئامانـ هەڵدەهێنجرێـ
سیاســـی ئەوەیـــە كـــە تەمومـــژ لەســـەر 
ـــكات،  ـــی سیاســـەت دروســـت ب ـــودی چەمك خ
ـــەك  ـــییەی الی ـــە سیاس ـــەو گەندەڵیی ـــەك ئ ن

ئەنجامـــی دەدات. 
د. وەسیم ئەبو فاشە 

ـــەوە لەســـەر چەمكـــی گەندەڵیـــی سیاســـی: ئیشـــكالییەتە  ـــەوەی »توێژین توێژین
سیاســـییەكەی« لـــە ســـاڵی 2021 پێشكەشـــی زانكـــۆی بیریزیـــت كـــراوە. 
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 گەندەڵیی سیاسی
شـــەرعییەت  و  یاســـاییكردن  بـــە  بـــۆ  هەوڵێـــك 

گەندەڵـــی پێدانـــی 
یەكێـــك لـــەو دیاردانـــەی )گەندەڵیـــی سیاســـی( لـــە 
ـــەوە،  ـــا دەكرێت ـــێ جی ـــی دیكـــەی پ ـــی گەندەڵی جۆرەكان
ــار  ــی ڕەفتـ ــی بەرهەمـ ــی سیاسـ ــە گەندەڵیـ ــە كـ ئەوەیـ
یـــان الیەنێكـــی سیاســـییە،  كـــرداری گرووپێـــك،  و 
فەرمییـــەكان،  بنەمـــا  لـــە  هەندێـــك  دەیەوێـــت  كـــە 
یـــان ئـــەو دیســـپلینانە پێشـــێل بـــكات، كـــە نەتـــەوە 
سیاســـییە  سیســـتمە  ئـــەو  ڕەنگدانـــەوەی  دەیەوێـــت 
بێـــت، كـــە واڵت و دەوڵەتـــی پـــێ بەڕێـــوە دەبرێـــت. ئـــەم 
دەســـتتێوەردان و پێشـــێلكارییە بـــۆ بنەمـــا ســـەرەكییەكان 
و دیســـپلینەكانی سیســـتمی سیاســـی دەبێتـــە ئـــەو 
پەتایـــەی وەك ئەرســـتۆ تاڵیـــس دەڵێـــت: »گەندەڵیـــی 
گەندەڵكردنـــی  بـــۆ  ســـەرەكییە  هـــۆكاری  سیاســـی 
)دەوڵەتـــە شـــار( و تـــەواوی هەیكەلـــی حوكمڕانـــی 
و ، ســـەرەنجام دەبێتـــە هـــۆكاری لەبەریەكهەڵوەشـــان و 
نەمانـــی ســـەقامگیری و دروســـتبوونی پاشـــاگەردانیی 
تـــەواو لـــە نـــاو سیســـتمە سیاســـیەكەدا«، هـــەر ئەمـــەش 
وای كـــردووە كـــە ئـــەو تۆێـــژەر و پســـپۆرانەی توێژینـــەوە 
ـــاردە و  ـــی( دەكـــەن، لەســـەر دی ـــای گەندەڵ لەســـەر )پەت
چەمكـــی )گەندەڵیـــی سیاســـی( هەڵوەســـتەی جـــددی 
ـــاو  ـــە ن ـــاردەی گەندەڵـــی ل ـــە مەترســـیترین دی بكـــەن و ب

سیســـتمی حوكمڕانیـــدا لـــە قەڵەمـــی بـــدەن.
سیاســـی«  »گەندەڵیـــی  گـــەورەی  مەترســـیی 
لەوەدایـــە كـــە ئـــەو تاقـــم و الیەنـــە سیاســـییەی لـــە 
پشـــت ئەنجامدانـــی ئـــەو گەندەڵییـــەوەن و درێـــژەی 
پـــێ دەدەن، چوارچێوەیەكـــی یاســـایی بـــۆ ئەنجامدانـــی 
شـــەرعییەت  و  دەكـــەن  دروســـت  گەندەڵییـــە  ئـــەو 
بـــە دریژەپێدانـــی دەدەن، ئەمـــەش وای كـــردووە كـــە 
پێناســـەی »گەندەڵیـــی سیاســـی« لەســـەر ئاســـتی 
زانســـتی و ئەكادیمـــی جۆرێـــك لـــە تەمومـــژ و ئاڵـــۆزی 
بەخۆیـــەوە بگرێـــت و بـــە ئاســـانی نەتوانرێـــت ســـیما 
دیارەكانـــی دەستنیشـــان بكرێـــت، یـــان وەك بابەتێكـــی 
زانســـتیی ئابـــووری و سیاســـی وەك ئـــەوەی هەیـــە 

ــت. ــە بكرێـ پێناسـ
ـــۆ پێناســـەكردن و  ـــدان ب ـــك هەوڵ ـــرەوە كاتێ ـــا لێ ئەوج
ـــی سیاســـی« دەبێتـــە  ـــاردەی »گەندەڵ ـــی دی دیاریكردن
پرۆســـەیەكی یاســـایی و پەرلەمانـــی ئـــەو واڵتـــە یاســـا 
ـــتمی  ـــۆ ئـــەو گەندەڵییـــە سیاســـییە دەردەكات و سیس ب
سیاســـیی واڵت لەســـەر بنەمـــای ئـــەو گەندەڵییـــە 
حاڵەتـــەدا  لـــەم  ئـــەوا  دەخاتـــەوە،  ڕێـــك  سیاســـییە 

بەرژەوەندیـــی تەســـكی حزبایەتـــی بەرژەوەندیـــی بـــااڵی 
ئامانجـــی  و، خواســـتی  دەكات  پەردەپـــۆش  نەتـــەوە 
ـــی  ـــە بااڵكان ـــی جێگـــەی بەرژەوەندیی تەســـكی حزبایەت
نەتـــەوە و نیشـــتمان دەگرێتـــەوە، بەمـــەش وەك نیكـــۆال 
مایكیاڤیلـــی زۆر جـــوان دەسنیشـــانی كـــردووە و دەڵێـــت: 
ـــە جەســـتەی سیســـتمی  »گەندەڵیـــی سیاســـی پەتایەك
لـــە  جۆرێـــك  و  هەڵدەوەشـــێنێت  لەبەریـــەك  سیاســـی 
نەبوونـــی ســـەقامگیری و دابەشـــبوونی سیاســـی بـــۆ 
بەرژەوەندیـــی حـــزب و گرووپـــەكان دروســـت دەكات«، 
كەواتـــە ئـــەوەی مایكیاڤیلـــی لێـــی دەترســـێت پەتایەكـــە 
ـــە  ـــە ب ـــەر بۆی ـــت، ه ـــە ئاســـانی دەستنیشـــان ناكرێ ـــە ب ك

ئاســـانییش چارەســـەری بـــۆ نادۆزرێتـــەوە.
بونیادنانـــی  ئەگـــەر  بنەمایـــە  ئـــەم  لەســـەر 
سیســـتمی سیاســـیی كوردســـتان )ئەزموونـــی هەرێمـــی 
نموونـــە  1992بـــە  ســـاڵی  دوای  لـــە  كوردســـتان( 
وەربگریـــن، ئـــەوا ئـــەم نموونەیـــە لەوانەیـــە باشـــترین 
ـــاردەی »گەندەڵـــی  ـــۆ تێكەاڵەبوونـــی دی ـــە بێـــت ب نموون
سیاســـی« هـــەر لـــە ســـەرەتای بونیادنانـــی سیســـتمە 
ـــك ئامـــاژەی  ـــد خاڵێ ـــە چەن ـــرەدا ب ـــە لێ سیاســـییەكەوە ك

ــن: ــێ دەكەیـ پـ
ڕاپەڕینـــە  دوای  و   1991 ســـاڵی  لـــە   .1
پاشـــانیش  و  كوردســـتان  گەلـــی  مێژووییەكـــەی 
دەرچوونـــی بڕیـــاری 688ی ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی 
نێودەوڵەتـــی بـــۆ دامەزراندنـــی »نـــەوای ئـــارام« لـــە 
هەرێمـــی كوردســـتان و، دوای ئـــەوەی حكومەتـــی 
بەعـــس بڕیـــاری دا هەمـــوو دامـــودەزگا ئیدارییەكانـــی 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان بكشـــێنێتەوە، ســـەرۆك مســـعود 
ـــتانی  ـــەرەی كوردس ـــەرۆكی ب ـــەوكات س ـــە ئ ـــی ك بارزان
ـــەوەی  ـــۆ پڕكردن ـــرد ب ـــاوەوەی واڵت، دوای ك ـــە ن ـــوو ل ب
بۆشـــایی ئیـــداری لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا بـــەرەی 
هەڵبـــژاردن  ئەنجامدانـــی  بڕیـــاری  كوردســـتانی 
بـــدات و بـــۆ ئـــەوەی گەلـــی كوردســـتان لـــە ڕێگـــەی 
ــەرعییەكانی  ــەزراوە شـ ــەوە دامـ ــندوقەكانی دەنگدانـ سـ
خـــۆی بونیـــاد بنێتـــەوە و خـــۆی حوكمڕانیـــی خـــۆی 
بـــكات، بـــەاڵم ئـــەوەی دوای ئەنجامدانـــی هەڵبژاردنـــی 
19ی ئایـــاری 1992 بینیمـــان، ئـــەو خۆزگـــە و ئومێـــدە 
ـــۆ دەخواســـت،  ـــدی ب ـــی ئومێ ـــوو كـــە ســـەرۆك بارزان نەب
بەڵكـــو كەوتینـــە دووڕێیانێكـــەوە و یەكێتـــی نیشـــتمانی 
كوردســـتان ئاكامـــی هەڵبژاردنەكانـــی ڕەت كـــردەوە و 
ـــان دەبێـــت  ـــەوەی »ی ـــا ب ئیمـــزای نەكـــرد و مەرجـــی دان
پارتـــی و یەكێتـــی وەك یـــەك بـــن، یـــان نابێـــت ئـــەم 

ــتاندا دابمەزرێـــت«. ــە كورسـ ــە لـ ــە تازەیـ ئەزموونـ
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بەهـــەر حـــاڵ لـــە پێنـــاوی دامەزراندنـــی دامـــەزراوە 
)پەرلەمـــان  كوردســـتان  هەرێمـــی  شـــەرعییەكانی 
وحكومـــەت( پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان لەگـــەڵ 
»ئاكامـــی  كـــە  ڕێككـــەوت  نیشـــتمانی  یەكێتـــی 
ئیـــرادەی خەڵـــك وەك خـــۆی بەیـــان  دەنگـــدان وەك 
بكرێـــت و حكومـــەت و پەرلەمـــان بـــە - پەنجـــا بـــە 

پەنجـــا« بـــۆ ماوەیەكـــی كاتـــی پێـــك بهێنرێـــت.
هەڵوەســـتەیەكی  پرســـە  ئـــەم  لەســـەر  ئەگـــەر 
جـــددی بكەیـــن، ئـــەوا دەبینیـــن ئـــەو هەوڵـــەی یەكێتـــی 
بـــۆ وەالنانـــی ئاكامەكانـــی هەڵبـــژاردن و داهێنانـــی 
»سســـیتمی  وەك  حوكمڕانـــی  هەڵـــەی  شـــێوازێكی 
پەنجـــا پەنجـــا«، تـــەواو تـــەواو پێشـــێلكردنی بنەمـــا 
سیســـتمە  ئـــەو  دیســـپلینەكانی  و  فەرمییـــەكان 
»سیســـتمی  دەگوترێـــت  پێـــی  كـــە  سیاســـیەیە 
بـــۆ  ناوێـــك  بـــووە  ئەمـــە  پاشـــانیش  دیموكراتـــی«، 
ـــی  ـــە »ئەزموون ـــە ب ـــتان ك سیســـتمی سیاســـیی كوردس

ناســـرا. كوردســـتان«  هەرێمـــی  دیموكراتیـــی 
گەندەڵیـــی  دیـــاردەی  ســـەرهەڵدانی  كەواتـــە 
ـــە ســـەرەتاوە وای كـــرد كـــە ئەزموونـــی  سیاســـی  هـــەر ل
ــی«  ــە »ناكامڵـ ــتان بـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ دیموكراتیـ
لەدایـــك بێـــت، لەمـــەش خراپتـــر » گەندەڵیـــی سیاســـیی 
سیســـتمی پەنجـــا بـــە پەنجـــا« بووەتـــە عـــورف، یـــان 
تـــا ڕاددەیەكـــی زۆر دەیانەوێـــت بیكەنـــە یاســـا بـــۆ 
هەتـــا  و  كوردســـتاندا  هەرێمـــی  لـــە  حوكمڕانـــی 
پەتـــا  ئـــەم  ماكەكانـــی  بێـــت،  لەگـــەڵ  ئێستاشـــی 
سیاســـییە ترســـناكە بـــە ســـەر ســـەری حوكمڕانیـــی 
ــك  ــەر كاتێـ ــووڕێتەوە و هـ ــتانەوە دەسـ ــی كوردسـ هەرێمـ
پەتایـــە  ئـــەم  ئـــەوەی  بـــۆ  بخرێتـــە گـــەڕ  هەوڵێـــك 
ڕیشـــەكێش بكرێـــت، وەك چەندیـــن جـــار گوێمـــان لـــێ 
بـــووە، الیەنـــی بەرانبـــەر بـــە »هەڵگیرســـاندنی شـــەڕی 
ناوخـــۆ« وەاڵمـــی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانی 

داوەتـــەوە.
ــڕان )1994- ــاڵ دابـ ــە 10 سـ ــر لـ 2. دوای زیاتـ

2005( و هەڵگیرســـانی شـــەڕی ناوخـــۆ و پاشـــانیش 
ـــلێمانی«،  ـــر و س ـــی »هەولێ ـــتبوونی دوو ئیدارەی دروس
 2003 لـــە  بەعـــس  ڕژێمـــی  ڕووخانـــی  دوای  لـــە 
هـــەردوو  یەكگرتنـــەوەی  دووبـــارە  بـــۆ  هەوڵـــەكان 
خرانەگـــەڕ  ســـلێمانی«  و  »هەولێـــر  ئیـــدارەی 
گرێدانـــی  بـــۆ  زەمینەیـــەك  زیاتـــر  لەمـــەش  و 
ـــوان پارتـــی و یەكێتـــی  ـــە نێ ڕێككەوتنـــی ســـتراتیژی ل
بـــەاڵم وێـــڕای هەمـــوو هەوڵـــەكان و  خـــۆش كـــرا، 
ناوبژیوانیـــی دۆســـتانی ناوخۆیـــی و دەرەكـــی، نەتوانـــرا 

كـــە پرۆســـەی حوكمڕانیـــی هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
بازنـــەی »گەندەڵیـــی سیاســـیی سیســـتمی پەنجـــا 
تـــازە  ژێرخانێكـــی  و  بكرێـــت  ڕزگار  پەنجـــا«  بـــە 
بـــۆ پرۆســـەی حوكمڕانـــی لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا 
لـــە ســـاڵی 2005  ئـــاراوە، بەپێچەوانـــە  بهێنرێتـــەوە 
پێنجەمـــی  كابینـــەی  پێكهێنانـــی  پرۆســـەی  لـــە  و 
ــەك  ــتان وەك چوارچێوەیـ حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
ــلێمانی و  ــدارەی »سـ ــەردوو ئیـ ــەوەی هـ ــۆ یەكگرتنـ بـ
هەولێـــر«، سیســـتمی هەڵـــەی »پەنجـــا بـــە پەنجـــا« 
ــو دوو حكومەتیـــش  ــەوە، بەڵكـ ــەر كاڵ نەكرایـ نـــەك هـ
لـــە چوارچێـــوەی كابنیـــەی پێنجەمـــدا تێكـــەاڵو كـــرا، 
بەمـــەش ژمـــارەی وەزیـــر و وەزارەتەكانـــی حكومەتـــی 
كابینـــەی پێنجـــەم گەیشـــتە »42« وەزیـــر و وەزارەت.
3. لـــە كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
لەالیـــەن   2019 تەمـــوزی  لـــە  كـــە  كوردســـتاندا 
پەرلەمانـــی كوردســـتانەوە متمانـــەی پـــێ درا و تـــا 
ئێســـتا لـــە كارەكانـــی بەردەوامـــە، هەوڵێكـــی زۆر خرایـــە 
گـــەڕ بـــۆ ئـــەوەی پرۆســـەی حوكمڕانـــی لـــە بازنـــەی 
ـــە  ـــا » بهێنرێت ـــە پەنج ـــا ب ـــتمی پەنج ـــاوی »سیس بەدن
دەرەوە و، النیكـــەم ئەگـــەر الیەنەكانـــی بەشـــدار لـــە 
هاوپەیمانیـــی پێكهێنانـــی كابینەكـــەدا پشـــكی زیاتریـــان 
پۆســـتەكانی  نـــاو  لـــە  هەڵبـــژاردن  شایســـتەی  لـــە 
حكومـــەت پـــێ بدرێـــت، بـــەاڵم كۆتایـــی بـــەم دیـــاردە 
خراپـــەی »سیســـتمی پەنجـــا بـــە پەنجـــا« بهێنرێـــت، 
ئەوجـــا لەگـــەڵ ئـــەوەی هـــەر ســـێ الیەنـــی ســـەرەكی 
الیەنـــی  ســـێ  وەك  گـــۆڕان(  یەكێتـــی،  )پارتـــی، 
ســـەرەكیی هاوپەیمانییەكـــە بـــۆ پێكهێنانـــی كابینـــەی 
ــزا  ــپلینانەیان ئیمـ ــی و دیسـ ــا فەرمـ ــەو بنەمـ ــەم ئـ نۆیـ
ــووە،  ــەر پێكهاتـ ــەی نۆیەمـــی لەسـ ــە كابینـ ــردووە كـ كـ
بـــەاڵم وەك دەیبینیـــن، هەتـــا ئێســـتا ڕۆژانـــە هەمـــوو 
هەوڵەكانـــی یەكێتـــی نیشـــتمانی كوردســـتان لـــە پێنـــاوی 
ئەوەیـــە ئـــەو بنەمـــا فەرمییانـــە و ئـــەو دیســـپلینانە 
لەســـەر  نۆیەمـــی  كابینـــەی  كـــە  بـــكات  پێشـــێل 
دامـــەزراوە، لەمەشـــدا هـــەر هەنگاوێـــك بـــۆ چاكســـازی 
و ڕیفـــۆرم لـــە چوارچێـــوەی بەرنامـــەی كابینـــەی 
نۆیەمـــی كوردســـتان هەنـــگاوی بـــۆ هەڵدەگیرێـــت، 
ــەردەوام  ــی بـ ــی سیاسـ ــە گەندەڵیـ ــە چیدیكـ ــۆ ئەوەیـ بـ
نەبێـــت، بـــەاڵم ئـــەوا وەك ئـــەوەی لـــە ڕاگەیاندنەكانـــەوە 
وەزیرەكانـــی حكومـــەت ئامـــاژەی بـــۆ دەكـــەن، یەكێتـــی 
نیشـــتمانی بـــە پەنابـــردن بـــۆ هەڵگیرســـاندنی شـــەڕی 
ناوخـــۆ وەاڵمـــی هەنگاوەكانـــی كابینـــەی نۆیەمـــی بـــۆ 

ــەوە. ـــۆرم داوەتـ ــازی و ڕیف چاكسـ

هەموو كارێكی سیاسی بە 
گەندەڵیی سیاسی هەژمار 
دەكرێت، ئەگەر بەشێك لە بنەما 
فەرمییەكان، یان ئەو دیسپلینانە 
پێشێل بكات كە سیستمی سیاسی 
لە سەر فەرمانبەرە گشتییەكانی 
سەپاندوویەتی

هەموو ڕەفتارێكی سیاسی بە 
گەندەڵیی سیاسی هەژمار 
دەكرێت، كە ببێتە هەڕەشە 
بۆ سەر بەرژەوەندیی گشتیی 
خەڵك، یان هەوڵێك بێت بۆ 
لەباربردنی سیستمە سیاسییەكە 
لە ژینگەیەكی دیاریكراودا
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پســـپۆڕانی زانســـتی سیاســـەت و ئابـــووری وەك 
ئـــەو ئاكامانـــەی لـــە میانـــەی توێژینەوەكانیـــان پێـــی 
ـــەوە دەكـــەن ئەگـــەر ئیرادەیەكـــی  گەیشـــتوون، ئامـــاژە ب
و  ڕەگ  ڕووبـــەڕووی  دەوڵەتمەدارانـــە  سیاســـیی 
ریشـــەی گەندەڵیـــی سیاســـی نەبێتـــەوە، ئـــەوا گەندەڵیـــی 
هەیكەلـــی  یاســـاییدا  چوارچێـــوەی  لـــە  سیاســـی 

سیســـتمە سیاســـییەكە لەبەریـــەك هەڵدەوەشـــێنێت.

 گەندەڵیی سیاسی
بـــۆ  گشـــتی  بەرژەوەندیـــی  پەردەپۆشـــكردنی 

حـــزب بەرژەوەندیـــی 
و  مەترســـیدار  دەرهاویشـــتە  لـــە  یەكێـــك 
ترســـناكەكانی پەتـــای »گەندەڵیـــی سیاســـی« كـــە 
بـــە شـــێوازی جۆراوجـــۆر لـــە هەنـــاوی كۆمەڵگـــەدا 
ــكردنی بەرژەوەندیـــی  ــەون، پرســـی »پەردەپۆشـ دەردەكـ
گشـــتیی خەڵكـــە بـــۆ بەرژەوەندیـــی حزبـــی سیاســـی«، 
نـــاوی »پاراســـتن و  بـــە  لەمـــەش خراپتـــر ئەوەیـــە 
خەڵـــك«  گشـــتی  بەرژەوەندیـــی  لـــە  بەرگریكـــردن 
ڕەفتـــارە  ئـــەو  لەســـەر  پێداگـــری  و  داكۆكـــی 
كـــە  بكرێتـــەوە،  سیاســـی  الیەنێكـــی  سیاســـییانەی 
ـــی  ـــاردەی گەندەڵی ـــۆ دی ـــییە ب ـــەری سیاس ـــۆی فاكت خ
سیاســـی، لەســـەر ئـــەم پرســـە ئەگـــەر تەنیـــا واقیعـــی 
ـــە كوردســـتان وەربگریـــن، بەســـە  ئێســـتای حوكمڕانـــی ل
ــن. ــە تێبگەیـ ــەم حاڵەتـ ــیی ئـ ــە مەترسـ ــەوەی لـ ــۆ ئـ بـ
و  سیاســـەت  زانســـتی  پســـپۆڕانی  زۆربـــەی 
كـــە  دەدەن  پـــێ  ئەوەمـــان  هۆشـــداری  ئابـــووری، 
ـــە  ترســـناكترین حاڵەتـــی »گەندەڵیـــی سیاســـی« ئەوەی
ـــی  ـــت بەرژەوەندی ـــی دەگوترێ ـــە پێ ـــت »كام ـــە نەزانرێ ك
گشـــتی و كامەیـــە پێـــی دەگوترێـــت بەرژەوەندیـــی 
سیاســـی«،  الیەنێكـــی  یـــان  تاقمێـــك،  تایبەتیـــی 
كـــە ئـــەم حاڵەتـــە لـــە نـــاو كۆمەڵگـــە دروســـت بـــوو 
چـــی  واڵتـــە  لـــەو  نەیزانـــی  ئاســـایی  هاواڵتـــی  و 
گشـــتییەكان  بەرژەوەندییـــە  بەهـــای  و  ڕوودەدات 
چیـــن، ئـــەوا گەندەڵیـــی سیاســـی دەبێتـــە هـــۆكاری 
ــی  ــە حكومەتـ ــان بـ ــان متمانەیـ ــە هاوواڵتیـ ــەوەی كـ ئـ
خۆیـــان نەمێنێـــت و شـــەرعییەتی حوكمڕانیـــی دەوڵـــەت 

بكەوێتـــە ژێـــر پرســـیارەوە.
دیســـان  كـــە  مەترســـیدار  دیكـــەی  الیەنێكـــی 
پســـپۆڕان و توێژەرانـــی زانســـتی سیاســـەت و ئابـــووری 
ــداریمان  ــی« هۆشـ ــی سیاسـ ــە »گەندەڵیـ ــەبارەت بـ سـ
ــە  ــی لـ ــی سیاسـ ــك گەندەڵیـ ــە كاتێـ ــێ دەدەن، ئەوەیـ پـ
هـــەر كۆمەڵگەیـــەك، یـــان لەنـــاو هـــەر سیســـتمێكی 

سیاســـی ســـەرهەڵدەدات، ئەوجـــا ئـــەو كۆمەڵگەیـــە 
تـــازە  یـــان  بێـــت،  پێشـــكەوتوو  »كۆمەڵگەیەكـــی 
پێگەیشـــتوو، یـــان خـــوار تـــازە پێگەیشـــتوو«، ئـــەوا 
سیاســـی«  »گەندەڵیـــی  خراپەكانـــی  دەرهاویشـــتە 
هاوشـــێوەیە و كاریگەریـــی ئـــەم دەرهاویشـــتە خراپانـــە 
دەگاتـــە ئـــەو ئاســـتەی وەك فرانســـیس فۆكۆیامـــا 
لـــە كتێبـــی »ناســـنامە« ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە، 
چیـــدی دامـــەزراوە سیاســـییەكانی دەوڵـــەت ناتوانێـــت 
پارێـــزگاری لـــە شـــكۆی هاوواڵتیـــان بـــكات و لـــە 
حاڵەتـــی  ئـــەو  دەگەنـــە  هاوواڵتیـــان  بەرامبەریشـــدا 
هەڵچوونـــەی كـــە زۆر ئەســـتمە بـــە ئاســـانی ئـــەو 

دابمركێتـــەوە. هەڵچوونـــە 
بـــۆ بەرپەرچدانـــەوەی ئـــەم حاڵەتـــە ترســـناكە كـــە لـــە 
كۆمەڵگە جیاوازەكاندا ڕوو دەدەن و دەبنە فاكتەرێكی 
مەترســـی بـــۆ ســـەر كـــۆی سیســـتمە سیاســـییەكە، 
»تۆمـــاس  ئەمریكـــی  نـــاوداری  ڕۆژنامەنووســـی 
ـــت«،  ـــۆ دواكەوتن ـــوپاس ب ـــی »س ـــە كتێب ـــان« ل فریدم
زۆر بـــە ڕاشـــكاوی لەســـەر ئـــەم مەترســـییە ڕادەوەســـتێت 
ــتمە  ــەر سیسـ ــی لەسـ ــن مەترسـ ــت: »گەورەتریـ و دەڵێـ
ـــە  ـــەو كات ـــاوا، ئ ـــە ڕۆژئ ـــان ل سیاســـی و دیموكراتەكەم
ــە  ــەم واڵتـ ــن لـ ــان نەزانـ ــە هاوواڵتیـ ــت كـ ــت دەبێـ دروسـ
چـــۆن  سیاســـییەكە  سیســـتمە  و  دەدات  ڕوو  چـــی 
حوكمڕانـــی دەكات، ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆكاری ئـــەوەی 
سیاســـییەكە  سیســـتمە  بـــە  متمانەیـــان  هاواڵتیـــان 
ــژاردن چ  ــندوقی هەڵبـ ــەر سـ ــن لەسـ ــت و نەزانـ نەمێنێـ
بژارەیەكیـــان هەبێـــت و دەنـــگ بـــە كام بەرنامـــەی 
بـــە  فریدمـــان  ئـــەوەی  كەواتـــە  بـــدەن«.  سیاســـی 
دەرمانـــی چارەســـەری گەندەڵـــی سیاســـی لـــە قەڵەمـــی 
داوە، ئەوەیـــە كـــە دەبێـــت هاوواڵتـــی بزانێـــت لـــە واڵت 
چـــۆن  سیاســـییەكە  سیســـتمە  و  دەدات  ڕوو  چـــی 
ـــە  ـــە ك ـــاوی ئەوەی ـــە پێن ـــەش ل ـــی دەكات، ئەم حوكمڕان
گەندەڵكارانـــی سیاســـی ئـــەو ئامانجەیـــان نەیەتـــەدی 
لەبەریەكهەڵوەشـــانی  و  خەڵـــك  چەواشـــەكردنی  كـــە 

سیســـتمە سیاســـییەكەیە.
مـــاوەی  تەنیـــا  ئەگـــەر  بنەمایـــە  ئـــەم  لەســـەر 
حوكمڕانیـــی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
لەســـەر  بەرنامەكـــەی  كـــە  وەربگریـــن،  كوردســـتان 
ــی  ــز و حوكمڕانییەكـ ــتانێكی بەهێـ ــای »كوردسـ بنەمـ
بـــاش« بـــۆ خەڵكـــی كوردســـتان داڕشـــتووە و، بەرنامەی 
ڕیفـــۆرم و چاكســـازی كردووەتـــە یاســـا و هەمـــوو 
ــان  ــاكە تەرخـ ــی یاسـ ــۆ جێبەجێكردنـ ــۆی بـ ــی خـ هەوڵـ
ـــی  ـــەوەی پەرلەمان ـــە دوای ئ ـــن ل ـــەوا دەبینی ـــردووە، ئ ك

ڕەفتاری هەر بەرپرسێكی 
گشتی بە گەندەڵیی سیاسی 

هەژمار دەكرێت، ئەگەر  
كاری فەرمانبەریی خۆی بۆ 
بەرژەوەندیی كەسیی خۆی و 

حزبەكەی قۆرخ بكات

هەموو كارێكی سیاسی بە 
گەندەڵیی سیاسی هەژمار 

دەكرێت، ئەگەر الی زۆربەی ڕای 
گشتی بە گەندەڵ لە قەڵەم 

بدرێت
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و  كـــرد  پەســـەند  چاكســـازی  یاســـای  كوردســـتان 
حكومـــەت هەنـــگاوی بـــۆ جێبەجێكردنـــی هەڵگرتـــووە، 
هەوڵەكانـــی  هەمـــوو  دەبینرێـــت،  واقیعـــدا  لـــە  وەك 
الیەنیكـــی سیاســـیی دیاریكـــراو بـــەو ئاراســـتەیەیە 
كـــە بەرژوەندیـــی گشـــتیی خەڵكـــی كوردســـتان بـــە 
بەرژوەندیـــی تەســـكی حزبایەتـــی پەردەپـــۆش بـــكات، 
لێـــرەدا بـــە چەنـــد خاڵێـــك ئامـــاژەی پـــێ دەكەیـــن:

نۆیەمـــی  كابینـــەی  دەســـتپێكی  لەگـــەڵ   .1
ـــە  ـــن ل ـــۆ ڕێگرت ـــتان و ب ـــی كوردس ـــی هەرێم حكومەت
جێبەجێكردنـــی بەرنامـــە چاكســـازییەكەی، دەســـت 
بـــە هەڵمەتێكـــی چـــڕی چەواشـــەكاری كـــرا، بـــەوەی 
دەیانەوێـــت ســـلێمانی بكەنـــە »هەرێمێكـــی ســـەربەخۆ« 
و خۆیـــان بەڕێـــوەی بـــەرن. پارێـــزگای ســـلێمانی هێنـــدە 
ســـەرچاوەی داهاتـــی هەیـــە كـــە بـــە باشـــی خـــۆی 
بەڕێـــوە بەرێـــت، هـــەر لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە كەوتنـــە 
دژایەتیكردنـــی ئـــەو ڕێوشـــوێنانەی كابینـــەی نۆیـــەم 
ـــەر. ـــە ســـاڵی 2020 گرتیەب ـــد 19 ل ـــای كۆڤی ـــۆ پەت ب
دووبـــارە  و  ڕاســـتییەكان  دەرخســـتنی  بـــۆ 
ـــی  ـــە بەرژەوەندی ـــی گشـــتی ل ـــەوەی بەرژەوەندی جیاكردن
ـــتان  ـــی كوردس ـــی هەرێم الیەنێكـــی سیاســـی، حكومەت
كوردســـتان«ی  پاریزگاكانـــی  »ناناوەندێتـــی 
جێبەجـــێ كـــرد، كـــە ئـــەم هەنـــگاوە یەكێـــك بـــوو لـــە 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــەم ب ـــەی نۆی ـــی بەرنامـــەی كابین كارەكان
و  خـــوارەوە  بـــۆ  بكرێتـــەوە  شـــۆڕ  دەســـەاڵتەكان 

دیـــاردەی ڕۆتیـــن كـــەم بكرێتـــەوە.
یاســـای  دەســـتپێكردنی  لەگـــەڵ  هـــەر   .2
بـــۆ ڕێكخســـتنەوەی  چاكســـازی و هەوڵـــەكان 
داهاتەكان و زیادكردنی سەرچاوەی داهات 

فرەچەشـــنكردنی  و 

ی  ە و چا ر لـــە ســـە داهـــات 
هەڵمەتێكـــی  دیســـان  كوردســـتاندا، 
بـــۆ  چەواشـــەكاری  دیكـــەی 
پەردەپۆشـــكردنی بەرژەوەندیـــی گشـــتی 
دەســـتی  حزبـــی  بەرژەوەندیـــی  بـــۆ 
پـــێ كـــرد و حكومەتـــی هەرێمـــی 
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ـــتە  ـــای ئاراس ـــێ بنەم ـــی ب ـــن تۆمەت ـــتان چەندی كوردس
كـــرا.

چەواشـــەكارییەش  ئـــەم  پووچەڵكردنـــەوەی  بـــۆ 
ــەردوو  ــتان هـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ــەرۆكی حكومەتـ سـ
ـــری ناوخـــۆ و پێشـــمەرگەی ڕاســـپارد كـــە پێكـــەوە  وەزی
ـــە وەزارەتـــی ناوخـــۆ و پێشـــمەرگە  ـــەش ل هێزێكـــی هاوب
ــی  ــزە كۆنتڕۆڵـ ــەو هێـ ــەوەی ئـ ــۆ ئـ ــەن، بـ ــت بكـ دروسـ
و  بـــكات  ســـنوورییەكان  خاڵـــە  تـــەواوی  تـــەواوی 
ـــا لـــە خاڵـــی ســـنووری »حاجـــی ئۆمـــەران  ســـەرەتاش ب
و ئیبراهیـــم خەلیل«ــــەوە دەســـت پـــێ بكـــەن، بـــەاڵم وەك 
وەزیـــری ناوخـــۆی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ڕایگەیانـــد، ئەگـــەر ئـــەو هێـــزە خاڵـــە ســـنوورییەكان 
كۆنتـــڕۆڵ بـــكات، ئـــەوا شـــەڕی ناوخـــۆ لـــە كوردســـتان 

دروســـت دەبێـــت.
ـــد  ـــی پابەن ـــی فیدڕاڵ ـــەوەی حكومەت 3. لەگـــەڵ ئ
نەبـــوو بـــەو بـــڕە پارەیـــەی كـــە دەبـــوو بینێرێـــت بـــۆ 
هەرێمـــی كوردســـتان، بـــەاڵم لـــە ســـەرەتای ســـاڵی 
مەترســـییەكانی  كەمبوونـــەوەی  دوای  و   2021
پەتـــای كۆڤیـــد 19 حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لەبـــەر  ئیمكانیەتـــەی  و  داهـــات  بـــەو  دا  بڕیـــاری 
دەســـتی حكومـــەت هەیـــە، هـــەر 30 ڕۆژ جارێـــك 
مووچـــەی فەرمانبـــەران بدرێـــت، ئـــەم مووچەیـــەش 
ــدن  ــە خۆگونجانـ ــو بـ ــت، بەڵكـ ــە 100% بێـ ــەرج نییـ مـ
لەگـــەڵ داهاتـــی بەردەســـتی حكومـــەت و، پـــارەی 
بێـــت، تەرخـــان  نـــەوت چەنـــد  داهاتـــی فرۆشـــتنی 
بكرێـــت بـــۆ مووچـــە و ئـــەوەی دەمێنتـــەوە لـــە داهاتـــی 
ـــە هـــەردوو  ـــەم پرســـە ل ـــەواو بكرێـــت، لەســـەر ئ ناوخـــۆ ت
ــك  ــەر 30 ڕۆژ جارێـ ــۆك هـ ــر و دهـ ــزگای هەولێـ پارێـ
مووچـــەی فەرمانبـــەران دابـــەش دەكـــرا، بـــەاڵم لـــە 
هـــەر دوو پارێـــزگای »ســـلێمانی و هەڵەبجـــە« نـــەك 
هـــەر مووچـــە دوادەكـــەوت، بەڵكـــو بـــە شـــێوەیەكی 
گشـــتی خزمەتگوزارییەكانیـــش پەكیـــان كـــەوت و، بـــۆ 
پەردەپۆشـــكردنی ئـــەم گەندەڵییـــە سیاســـییەش كەوتنـــە 
چەواشـــەكاریی ئـــەوەی كـــە حكومـــەت گەمـــارۆی 

خســـتووەتە ســـەر ســـلێمانی و هەڵەبجـــە.
ــەكارییانەش،  ــەم چەواشـ ــەوەی ئـ ــۆ پووچەڵكردنـ بـ
هەرێمـــی  ســـەرۆكی حكومەتـــی  بارزانـــی  مســـرور 
كوردســـتان داوای كـــرد، لەگـــەڵ هـــەر دوو پارێـــزگاری 
هەڵەبجـــە و ســـلێمانی و هـــەردوو ســـەرۆكی ئیـــدارەی 
جێگـــری  ئامادەبوونـــی  بـــە  ڕاپەڕیـــن  و  گەرمیـــان 
ســـەرۆكی حكومـــەت كۆببنـــەوە بـــۆ ئـــەوەی بزانرێـــت 
بۆچـــی لـــەو دەڤـــەرە داهـــات وەك پێویســـت كۆناكرێتـــەوە 

و لەمـــەش زیاتـــر دەســـەاڵت درایـــە جێگـــری ســـەرۆكی 
حكومـــەت بـــۆ ئـــەوەی هەمـــوو ئـــەو كەموكورتییانـــە 
ــەو  ــی ئـ ــی ئیداریـ ــە هەیكەلـ ــە لـ ــكات كـ ــەر بـ چارەسـ
كۆكردنـــەوەی  بـــەردەم  لـــە  ڕێگـــرن  و  هـــەن  زۆنـــە 
ـــەوەی جێگـــری ســـەرۆكی  ـــری ئ ـــە ب ـــەاڵم ل ـــدا، ب داهات
حكومـــەت بـــە ئەركـــی سەرشـــانی خـــۆی هەســـتێت و 
بـــۆ بەرژەوەندیـــی خەڵكـــی پارێزگاكانـــی ســـلێمانی و 
هەڵەبجـــە و هـــەردوو ئیـــدارەی ڕاپەریـــن و گەرمیـــان، 
ـــەوا  ـــكات، ئ ـــەر ب ـــەكان چارەس ـــە كارگێڕیی كەموكورتیی
وەك ئێســـتا دەبینیـــن، ڕۆژێـــك هێزێكـــی كۆمانـــدۆ 
هەڵدەكوتێتـــە ســـەر ســـەرۆكایەتیی شـــارەوانی ســـلێمانی 
و ڕۆژێكـــی دیكـــە )دروســـت وەك هەفتـــەی ڕابـــردوو 
هەڵدەكوتێتـــە  دەمامكـــدار  هێزێكـــی  بینیمـــان( 
لـــە  خانووبـــەرە  تۆمـــاری  بەڕێوەبەرایەتیـــی  ســـەر 
چەمچەمـــاڵ و دۆســـێی خانـــوو و زەویوزارەكانـــی ئـــەو 

ــەرە دەڕفێنـــن. دەڤـ
ـــە  ـــدان ب ـــوەی بەردەوامی ـــە چوارچێ ـــە ل ـــەم هەواڵن ئ
ـــەن الیەنێكـــی سیاســـیی  »گەندەڵیـــی سیاســـی« لەالی
دیـــاری وەك یەكێتـــی نیشـــتمانی كوردســـتان كـــە خـــۆی 
بەشـــێكە لـــە حكومـــەت، بێجگـــە لـــە هەوڵـــدان بـــۆ 
ـــان و حكومـــەت  ـــوان هاوواڵتی ـــەی نێ نەهێشـــتنی متمان
و شـــاردنەوەی گەندەڵـــی سیاســـیی حزبەكـــەی شـــتێكی 
دیكـــەی لـــێ ســـەوز نابێـــت. بۆیـــە گرنگـــە ڕاســـتییەكان 
بـــۆ هاوواڵتیـــان ئاشـــكرا بـــن، بـــۆ ئـــەوەی بەرژەوەندیـــی 
تەســـكی حزبایەتـــی لـــە چوارچێـــوەی بەردەوامیـــدان بـــە 
ـــی گشـــتیی خەڵكـــی  ـــی سیاســـی، بەرژەوەندی گەندەڵی

ـــەن. ـــۆش نەك كوردســـتان پەردەپ

 گەندەڵی سیاسی و
بەكارهێنانـــی پۆســـتی گشـــتی بـــۆ بەرژەوەندیـــی 

كەســـی و حزبـــی
بەكارهێنانـــی پۆســـتی گشـــتی بـــۆ بەرژەوەندیـــی 
كەســـی و حزبـــی دیاردەیەكـــی تـــازە نییـــە لـــە پرۆســـەی 
پرۆســـەی  لـــە  بەتایبەتـــی  سیاســـیدا،  گەندەڵیـــی 
ـــی  ـــە واڵتان ـــی ل ـــی دیموكرات ـــان پیادەكردن ـــان، ی بونیادن
تـــازە پێگەیشـــتوو و دوای شـــەڕدا، لـــەم چوارچێوەیـــەدا 
كوردســـتانیش  هەرێمـــی  سیاســـیی  ئەزموونـــی 
لـــەو دیاردەیـــە بـــەدەر نییـــە و، لـــە عێراقـــی دوای 
2003شـــەوە هەتـــا ئێســـتا بـــە ئاشـــكرا مامەڵـــەی 
ـــەن  ـــت لەالی ـــتییەكانەوە دەكرێ ـــتە گش ـــە پۆس ـــی ب فەرم
حزبـــە سیاســـییەكانەوە، لەســـەر ئاســـتی كوردســـتانیش 
ـــەی یەكەمـــی  ـــی كابین ـــە ســـەرەتای دامەزراندن ـــەر ل ه

ـی
سـ
ـــا
سیـ

ئەو تۆێژەر و پسپۆرانەی 
توێژینەوە لەسەر )پەتای 

گەندەڵی( دەكەن، لەسەر دیاردە 
و چەمكی )گەندەڵیی سیاسی( 
هەڵوەستەی جددی بكەن و بە 
مەترسیترین دیاردەی گەندەڵی 
لە ناو سیستمی حوكمڕانیدا لە 

قەڵەمی بدەن

مەترسیی گەورەی »گەندەڵیی 
سیاسی« لەوەدایە كە ئەو 
تاقم و الیەنە سیاسییەی 
لە پشت ئەنجامدانی ئەو 

گەندەڵییەوەن و دریژەی پێ 
دەدەن، چوارچێوەیەكی یاسایی 
بۆ ئەنجامدانی ئەو گەندەڵییە 
دروست دەكەن و شەرعییەت بە 

دریژەپێدانی دەدەن
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حكومەتـــی هەرێمـــی كوردستانیشـــەوە ئـــەم دیاردەیـــە 
ســـەریهەڵداوە و هەوڵێكـــی سیســـتماتیك هەبـــووە بـــۆ 
ئـــەوەی پۆســـتە گشـــتییەكان بـــۆ بەرژەوەندیـــی كەســـی 
و حزبـــی بـــەكار بهێنرێـــن و لەمـــەش زیاتـــر هـــەر ئـــەو 
پۆســـتانە بـــۆ لەبەریەكهەڵوەشـــانی سیســـتمە سیاســـیەكە 

ــن. بەكاربهێنـ
لـــە دەســـتپێكی پرۆســـەی بونیادنانـــی دامـــەزراوە 
ــە  ــتان كـ ــەرعییەكانی ئەزموونـــی هەرێمـــی كوردسـ شـ
ــتە  ــەت«دا بەرجەسـ ــان و حكومـ ــە »پەرلەمـ ــۆی لـ خـ
بـــۆ  دەكـــرد، دیـــد و تێڕوانینـــی ســـەرۆك بارزانـــی 
لـــە  خـــۆی  تازەیـــە،  سیســـتمە  ئـــەم  بونیادنانـــی 
بونیادنانـــی ژێرخانێكـــی پتـــەوی یاســـایی بەرجەســـتە 
دەكـــرد، هـــەر بۆیـــە وێـــڕای ئـــەوەی پارتـــی دیموكراتـــی 
كوردســـتان ڕێـــژەی 50%+1ی دەنگەكانیشـــی هەبـــوو، 
ئارەزوومەندانـــە ســـەرۆكایەتیی پەرلەمانـــی هەڵبـــژارد 
كـــە الی ئـــەو بێـــت و ســـەرۆكایەتیی ئەنجومەنـــی 
وەزیرانـــی بـــۆ یەكێتـــی نیشـــتمانی بەجێهێشـــت، ئەمـــەش 
بـــەو نییەتـــە بـــوو، مـــادام ئامانـــج لـــە دامەزراندنـــی ئـــەم 
ئەزموونـــە سیاســـییە، بونیادنانـــی دەوڵەتـــی یاســـا و 
شـــەرعییەتی دامەزراوەكانـــە، ئیـــدی گرنـــگ نییـــە 
كام حزبـــی سیاســـی ســـەرۆكایەتیی حكومـــەت دەكات، 

ــان دەكات. ــەرۆكایەتیی پەرلەمـ ــەوی دی سـ ــان ئـ یـ
ـــی  ـــی دیموكرات ـــەی پارت ـــەم نییەتپاكیی ـــەوە ئ بەداخ
كوردســـتان بـــۆ بونیادنانـــی ئەزموونێكـــی سیاســـیی 
ســـاغڵەم، لەالیـــەن یەكێتـــی نیشـــتمانی كوردســـتانەوە 
و  پـــارە  كـــراوە،  ئیســـتغالل  دیكـــە  جۆرێكـــی  بـــە 
بـــۆ كێشمەكێشـــی سیاســـی  دەســـەاڵتی حكومـــەت 
ــرا،  ــەكار هێنـ ــۆ بـ ــەڕی ناوخـ ــۆ شـ ــردن بـ و خۆئامادەكـ
چـــۆن  هـــەروەك  دەرچـــوو،  هـــەروا  ســـەرەنجامیش 
ســـەرۆك بارزانـــی لـــە بەرگـــی پێنجەمـــی »بارزانـــی 
و بزووتنـــەوەی ڕزگاریخـــوازی كـــورد«، ڕاشـــكاوانە 
پێشـــمەرگە  وەزیـــری  كـــە  كـــردووە  بـــەوە  ئامـــاژەی 
سیاســـیی  مەكتەبـــی  ئەندامـــی  ئـــەوكات  كـــە 
بـــە  بـــووە، وەك یەكەیەكـــی حزبـــی ســـەر  یەكێتـــی 
یەكێتـــی مامەڵـــەی لەگـــەڵ وەزارەتـــی پێشـــمەرگەی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان كـــردووە، لەمـــەش 
خراپتـــر لەگـــەڵ دەســـتپێكی شـــەڕی ناوخـــۆ، خـــودی 
ـــان( سەرپەرشـــتیی  ـــار فەرم ـــری پێشـــمەرگە )جەب وەزی
هەمـــوو بەرەكانـــی شـــەڕی كـــردووە لـــە دژی پارتـــی 

كوردســـتان. دیموكراتـــی 
ئـــەم پاشـــخانە مێژووییـــە خراپـــە بەداخـــەوە ئەوەمـــان 
پـــێ دەڵێـــت، الی ئـــەو حزبـــە سیاســـییانەی لەســـەر 

ســـندوقەكانی هەڵبـــژاردن دەدۆڕێنـــن و بـــە ڕێگەیەكـــی 
شـــەڕعی ناگەنـــە دەســـەاڵت، گەندەڵیـــی سیاســـی 
بەرامبـــەر  لـــە  كاتێـــك  و  كەلتـــوور  بووەتـــە  الیـــان 
یاســـا و دەســـتووری واڵتـــدا دەگەنـــە بنبەســـت، پەنـــا 
بـــۆ بەكارهێنانـــی پۆســـتە گشـــتییەكان دەبـــەن، بـــۆ 
بەرژەوەندیـــی تەســـكی حزبایەتـــی و لـــە ئێستاشـــدا و 
وەك لـــە مـــاوەی چەنـــد هەفتـــەی ڕابـــردوودا بینیومانـــە، 
بەتایبەتـــی دوای ئـــەو ڕووداوە تیرۆریســـتییەی لـــە 
گەڕەكێكـــی هەولێـــر دژ بـــە ئەفســـەرێكی ئاســـایش 
بـــە نـــاوی »هـــاوكار جـــاف« ئەنجـــام درا و پاشـــان 
لێكۆڵینـــەوە یاســـاییەكانی دەزگای دژە تیـــرۆر هەمـــوو 
ـــرد،  ـــتان ئاشـــكرا ك ـــۆ خەڵكـــی كوردس ـــتییەكانی ب ڕاس
ــاد تاڵەبانـــی  ــز »قوبـ ــە بەڕێـ ــن كـ ــەوە دەبینیـ ــەو كاتـ لـ
جێگـــری ســـەرۆك وەزیرانـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
ڕۆژانـــی  كۆبوونەوەكانـــی  بایكۆتـــی  كوردســـتان« 
چوارشـــەمەی ســـەرۆكایەتیی ئەنجومەنـــی وەزیرانـــی 
ـــج  ـــردووە و، ئامان ـــتانی ك ـــی هەرێمـــی كوردس حكومەت
لـــەم بایكۆتكردنـــەی ئەوەیـــە پۆســـتە گشـــتییەكەی 
بهێنێـــت،  بـــەكار  ڕووداوێـــك  پەردەپۆشـــكردنی  بـــۆ 
هیـــچ  و  تیرۆریســـتییە  تـــەواو  ڕووداوێكـــی  كـــە 
پەیوەندییەكـــی نـــە بـــە پۆســـتەكەی ئـــەو و نـــە بـــە 
دیموكراتـــی  پارتـــی  و  حزبەكـــەی  پەیوەندییەكانـــی 
ــاییە  ــێكی یاسـ ــە، پرسـ ــەم پرسـ ــە، ئـ ــتانەوە نییـ كوردسـ
ـــەوە،  ـــی دەكەن و دادگا و یاســـاكانی كوردســـتان یەكالی
بـــەاڵم لەبـــەر ئـــەوەی هەســـت دەكات ئەگـــەر دادگا 
و یاســـا ڕێوشـــوێنی خۆیـــان بگرنەبـــەر و تۆمەتبـــاران 
بـــە شـــێوەیەكی عادیالنـــە ســـزای خۆیـــان وەربگـــرن، 
ــە  ــێ دەگات، بۆیـ ــی پـ ــەی زیانـ ــی حزبەكـ بەرژەوەندیـ
پۆســـتە گشـــتییەكەی خـــۆی كـــردووە بـــە فاكتەرێـــك 
ـــە شـــێوەیەكی  ـــردەوە تیرۆریســـتییە ب ـــەو ك ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ب

ــت. ــەڵ نەكرێـ ــەی لەگـ ــایی مامەڵـ یاسـ

 گەندەڵی سیاسی
چەواشەكردن و بەالڕێدابردنی ڕای گشتی

سیســـتمی  ئـــەوەی  بـــۆ  فاكتـــەر  گرنگتریـــن 
ـــە ڕاســـتی و دروســـتی  ـــەر واڵتیكـــدا ب ـــە ه سیاســـی ل
فـــەزای  تەندروســـتیی  بـــاری  بەڕێوەبەرێـــت،  واڵت 
گشـــتییە كـــە ڕای گشـــتی تێـــدا دروســـت دەبێـــت، 
لـــە بەرامبـــەر ئـــەم حاڵەتـــە گەورەتریـــن ئامانجـــی 
گەندەڵـــكاری سیاســـی ئەوەیـــە ئـــەو فـــەزا گشـــتییە 
بـــكات و،  بـــدات و ڕای گشـــتی چەواشـــە  تێـــك 
بـــواری ئـــەوە نـــەدات كـــە هاوواڵتـــی بـــە ڕێگـــەی 

هەر هەنگاوێك بۆ چاكسازی و 
ڕیفۆرم لە چوارچێوەی بەرنامەی 
كابینەی نۆیەمی كوردستان 
هەنگاوی بۆ هەڵدەگیرێت، 
بۆ ئەوەیە چیدیكە گەندەڵیی 
سیاسی بەردەوام نەبێت، 
بەاڵم ئەوا وەك ئەوەی لە 
ڕاگەیاندنەكانەوە وەزیرەكانی 
حكومەت ئاماژەی بۆ دەكەن، 
یەكێتی نیشمانی بە پەنابردن 
بۆ هەڵگیرساندنی شەڕی ناوخۆ 
وەاڵمی هەنگاوەكانی كابینەی 
نۆیەمی بۆ چاكسازی و ڕیفۆرم 
داوەتەوە

پسپۆڕانی زانستی سیاسەت و 
ئابووری وەك ئەو ئاكامانەی لە 
میانەی توێژینەوەكانیان پێی 
گەیشتوون، ئاماژە بەوە دەكەن 
ئەگەر ئیرادەیەكی سیاسیی 
دەوڵەتمەدارانە ڕووبەڕووی ڕەگ 
و ریشەی گەندەڵیی سیاسی 
نەبێتەوە، ئەوا گەندەڵیی 
سیاسی لە چوارچێوەی یاساییدا 
هەیكەلی سیستمە سیاسییەكە 
لەبەریەك هەڵدەوەشێنێت
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فـــەزای گشـــتی بەشـــداری لـــە پرۆســـەی سیاســـیی 
واڵتـــدا بـــكات.

سیســـتمی دیموكراتـــی كـــە بناغەكـــەی هەڵبـــژاردن 
ئـــەو  لەســـەر  دەنگدانـــە،  ســـندوقی  ئاكامەكانـــی  و 
بنەمایـــە دامـــەزراوە كـــە هەمیشـــە »دەنگـــدەر لەســـەر 
ــەوە  ــەر ئـ ــدەر هەڵیدەبژێرێـــت هـ ــەوەی دەنگـ ــە و ئـ هەقـ
ڕاســـتە«، بـــە هەمـــان شـــێوە و هـــەر لـــەم سیســـتمەدا 
هـــەر شـــتێك ڕای گشـــتی وەك گەندەڵـــی هەژمـــاری 
ــرەوە  ــار دەكرێـــت. لێـ ــە گەندەڵـــی هەژمـ ــەوا بـ ــرد، ئـ كـ
بـــە چەنـــد نموونەیـــەك دەكەیـــن كـــە ڕای  ئامـــاژە 
ــان  ــی هەژماریـ ــتاندا وەك گەندەڵـ ــە كوردسـ ــتی لـ گشـ

دەكات:
1. بـــەر لـــە چەنـــد مانگێـــك كاتێـــك لـــە بـــەردەم 
ـــی  ـــراكان بارودۆخ ـــی كامێ ـــلێمانی زووم ـــی س بانكەكان
تەلەفزیۆنـــەوە  شاشـــەكانی  لـــە  خانەنشـــینانیان 
دەگواســـتەوە، كـــە بەشـــێكیان لـــە نـــۆرەی وەرگرتنـــی 
مووچـــە گیـــان لەدەســـت دەدەن و بەشـــێكی دیكەیـــان 
ـــە ناخۆشـــە  ـــەو دیمەن ـــن، ئ تووشـــی حاڵەتـــی ناجـــۆر دەب
بـــێ ئـــەوەی هیـــچ كەســـێك، یـــان ڕۆژنامەنووســـێك 
ــتیدا وەك  ــاو ڕای گشـ ــدات، لەنـ ــەر بـ ــی لەسـ كۆمێنتـ
گەندەڵیـــی سیاســـیی الیەنێكـــی سیاســـی هەژمـــار 
ــە  ــەو خەڵكـ ــە قووتـــی ئـ ــتی چووەتـ ــە دەسـ دەكرێـــت كـ
و ڕێگـــە نـــادات داهاتـــی ئـــەو ناوچەیـــە كۆبكرێتـــەوە 
ـــت. ـــەش بكرێ ـــێ داب ـــدا مووچـــەی پ ـــی خۆی ـــە كات و ل
كاردانـــەوەی یەكێتـــی نیشـــتمانی كوردســـتان وەك 
ـــا  ـــە ســـەرەتا تەنی ـــە« ل ـــەو زۆن ـــی دەســـەاڵتدار ل »الیەن
دانانـــی ئەمبواڵنـــس بـــوو لـــە نزیـــك بانكـــەكان بـــۆ 
ئـــەوەی ئەگـــەر بەســـااڵچوویەكی خانەنشـــین لـــە هـــۆش 
ــە  ــان گیانـــی لەدەســـت دا، بیگەیێننـ خـــۆی چـــوو، یـ
نەخۆشـــخانە، بـــەاڵم بـــۆ چەواشـــەكردنی ڕای گشـــتی 
و پەردەپۆشـــكردنی ئـــەو گەندەڵییـــە سیاســـیەی لـــە 
قاچاخچێتـــی ســـنوورەكان دەكرێـــت، بـــە دەنگێكـــی 
ـــاكات. شـــەرمنانە دەیگـــوت داهاتـــی ســـلێمانی بـــەش ن
2. زۆر بەداخـــەوە، كاتێـــك زوومـــی كامێـــراكان 
تـــەواوی شـــەقام و كۆاڵنەكانـــی هـــەر دوو پارێـــزگای 
ســـلێمانی و هەڵەبجـــە و هـــەر دوو ئیـــدارەی گەرمیـــان 
كـــە  دەدەن،  پیشـــانمانی  و هەڵەبجـــە دەگوازنـــەوە و 
ـــە پاشـــماوە و  ـــوون ل ـــەكان پڕب تێكـــڕای شـــەقام و كۆاڵن
ـــان ئەنجـــام  ـــی خۆی ـــەوە كارەكان ـــی پاككردن كۆمپانیاكان
ــە  ــدی »ژینگـ ــن كارمەنـ ــەوە چەندیـ ــادەن و، لەوالشـ نـ
پارێـــز« لـــە بەردەمـــی مایكرۆفۆنـــەكان قســـە دەكـــەن 
و دەڵێـــن »ســـێ مانگـــە« مووچەمـــان وەرنەگرتـــووە، 

ئـــەوا تەنیـــا ئـــەو دیمەنانـــە لەنـــاو ڕای گشـــتیدا وەك 
ــە  ــای دەكات، لـ ــی وێنـ ــی سیاسـ ــی و گەندەڵـ گەندەڵـ
بەرامبـــەر ئـــەم كۆدەنگییـــەی ڕای گشـــتی لەســـەر 
ـــكاری سیاســـی  ـــە سیاســـییە، گەندەڵ ـــەم گەندەڵكاریی ئ
ـــە  ـــكات و دیســـان ب ـــت ڕای گشـــتی چەواشـــە ب دەیەوێ
دەنگێكـــی شـــەرمنانە دەڵێـــت: »حكومـــەت گەمـــارۆی 

خســـتووەتە ســـەرمان«.
3. كاتێـــك لـــە نیوەڕۆیەكـــی هەینـــی دەنگـــی 
كوردســـتان  پایتەختـــی  هەمـــوو  تەقینەوەیـــەك 
ـــاو گەڕەكێكـــی  ـــە لەن ـــێ ویژدانان ـــت و زۆر ب دەهەژێنێ
ـــڕۆڵ  ـــد كۆنت ـــە ڕیمۆن ـــداڵ ب ـــر ژن و من ـــاری هەولێ ش
لـــەوە  كارەكـــە  ئیـــدی  دەكرێـــن،  خوێـــن  خەڵتانـــی 
دەردەچێـــت پرســـیاری ئـــەوە بكەیـــن: ئایـــا ئـــەم ڕووداوە 
ــری  ــە بـ ــو لـ ــە؟ بەڵكـ ــان نـ ــتییە یـ ــی تیرۆریسـ كارێكـ
بـــۆ  بەرپرســـیار  دەكاتـــە  حكومـــەت  خەڵـــك  ئەمـــە 
ئـــەوەی بكەرانـــی ئـــەو كارە تیرۆریســـتییە ئاشـــكرا 
دژە  و  ئاســـایش  دەزگاكانـــی  كاتێكیـــش  بـــكات، 
وەك  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  تیـــرۆری 
وەاڵمدانەوەیـــەك بـــۆ خواســـتی خەڵـــك بكەرانـــی ئـــەو 
كارە تیرۆریســـتییە ئاشـــكرا دەكـــەن و، بەشـــێك لـــە 
ـــە  ـــە دەنـــگ و وێن ـــە ب ـــەو كارە قێزەوەن بەشـــداربووانی ئ
ڕاســـتییەكان بـــە خەڵـــك دەڵێـــن، ئیـــدی شـــتێك نامێنێـــت 
گەندەڵـــكاری سیاســـی بتوانێـــت بیشـــارێتەوە، بۆیـــە 
ــییەكە دەكات و  ــتمە سیاسـ ــە كـــۆی سیسـ ــە لـ هەڕەشـ
ــۆی  ــە خـ ــەی كـ ــەو حكومەتـ ــەر ئـ ــە سـ ــرش دەكاتـ هێـ

بەشـــێكە لـــەو حكومەتـــە.
ــەدا  ــەم دێڕانـ ــی ئـ ــە كۆتایـ ــەوە لـ ــەوەی دەمێنێتـ ئـ
دیـــاردەی  كـــە  ئەوەیـــە  بكەیـــن،  پـــێ  ئامـــاژەی 
گەندەڵیـــی سیاســـی وەك دیـــاردە لـــەو نەخۆشـــییە 
نیشـــانە  درەنـــگ  زۆر  كـــە  دەچێـــت  ترســـناكە 
كاتێكیـــش  و،  دەردەكـــەون  مەترســـیدارەكانی 
زۆر  چارەســـەركردنی  دەردەكەوێـــت،  نیشـــانەكانی 
ئـــەو  و  شـــارەزایان  بۆیـــە  هـــەر  دەبێـــت.  ئەســـتەم 
هەمـــوو  مەترســـییەكانی  بـــواری  لـــە  پســـپۆڕانەی 
شـــێوازەكانی گەندەڵـــی توێژینـــەوە دەكـــەن، هۆشـــداری 
ئەوەمـــان پـــێ دەدەن، كاتێـــك گەندەڵیـــی سیاســـی الی 
حزبێكـــی سیاســـی دەبێتـــە كەلتـــوور، ئـــەوا ئامانجـــی 
ئـــەو حزبـــە سیاســـییە دەبێتـــە ئـــەوەی ڕۆژ لـــە دوای 
ـــە سیســـتمە سیاســـییەكە  ـــی ب ـــەی هاوواڵت ڕۆژ متمان
ـــەن،  ـــی ئەوەمـــان دەك ـــە ڕێنمای ـــەوە، هـــەر بۆی ـــەم ببێت ك
ســـازش و كۆمپرۆمایـــز لەســـەر هـــەر شـــتێك بكرێـــت، 

لەســـەر گەندەڵـــی سیاســـی نابێـــت بكرێـــت.

بۆ دەرخستنی ڕاستییەكان 
و دووبارە جیاكردنەوەی 
بەرژەوەندیی گشتی لە 

بەرژەوەندیی الیەنێكی سیاسی، 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 
»ناناوەندێتی پاریزگاكانی 
كوردستان«ی جێبەجێ كرد

لە دەستپێكی پرۆسەی 
بونیادنانی دامەزراوە 

شەرعییەكانی ئەزموونی 
هەرێمی كوردستان كە خۆی 

لە »پەرلەمان و حكومەت«دا 
بەرجەستە دەكرد، دید و 

تێڕوانینی سەرۆك بارزانی بۆ 
بونیادنانی ئەم سیستمە تازەیە، 
خۆی لە بونیادنانی ژێرخانێكی 
پتەوی یاسایی بەرجەستە دەكرد

وێڕای ئەوەی پارتی دیموكراتی 
كوردستان ڕێژەی 50%+1ی 

دەنگەكانیشی هەبوو، 
ئارەزوومەندانە سەرۆكایەتیی 

پەرلەمانی هەڵبژارد كە الی ئەو 
بێت و سەرۆكایەتیی ئەنجومەنی 
وەزیرانی بۆ یەكێتی نیشتمانی 

بەجێهێشت
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سیستمی جیهانی تووشی 
پاشەكشە و الوازی بووەتەوە 

د.ڕابیە ئاختار بۆ گواڵن:
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* شەڕی ڕووسیا و ئۆكرانیا سەرتاپای بارودۆخی 
كاروبــار و پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــی گۆڕیــوە و 
بــە خاڵــی وەچەرەخــان و ئاڵوگــۆڕ لێــك دەدرێتــەوە 
و هەژمــار دەكرێــت، بەتایبەتــی لــە پەیوەنــدی بــە 
ملمالنێــی هێــز و هاوكێشــەی هێــزی نێــوان جەمســەرە 
جیهانییــەكان، بــە چەشــنێك دەتوانیــن بڵێیــن ئەمــە 
تەنیــا شــەڕی نێــوان ڕووســیا و ئۆكرانیــا نییــە، بەڵكــو 
چەندیــن واڵتــی دیكــە بــە ناڕاســتەوخۆ لــەم شــەڕەوە 
تێوەگالون، ئەوانەشــی هیچ بەشــدارییەكی ڕاســتەوخۆ 
كەوتوونەتــە  نییــە،  شــەڕەدا  لــەم  ناڕاســتەوخۆیان  و 
دەرئەنجامەكانــی،  و  دەرهاویشــتە  كاریگەریــی  بــەر 
تێڕوانیــن و خوێندنــەوەی ئێــوە بــۆ ئــەم بارودۆخــەی 

ــە؟ ــاراوە چیی ــە ئ هاتووەت
- لــە ڕاســتیدا ئەگــەر ئێمــە لــەم بارودۆخــە ورد 
ببینــەوە و بمانەوێــت تاوتوێــی بكەیــن، ئــەوا دەكرێــت 
ناكۆكــی  بــاری  ئــەو  كــە  بكرێــت  بــەوە  ئامــاژە 
و بارگرژییــەی هاتووەتــە ئــاراوە لــە جیهانــدا، بــە 
نێودەوڵەتییــەكان،  كاروبــارە  بڵێیــن  كــە  چەشــنێكە 
و  ئاقــار  بــە  نێودەوڵەتییەكانــی  پەیوەندییــە  یــان 
ئاراســتەی شــپرزەییدا بــردووە، هــەروەك ئێــوەش لــە 
پرســیارەكەتاندا باســتان كردووە، دەرهاویشــتەكانی ئەم 
شــەڕە پەلهاویشــتنی هەبــووە بــۆ دەرەوەی هــەر دوو 
واڵتــی بەشــەڕهاتوو، ئێســتاش جیهــان ڕووبــەڕووی 
هەمــوو  بووەتــەوە.  لێكەوتەكانــی  و  كاریگــەری 
ئەمانــە كاریگەرییــان هەبــووە لەســەر توندبوونــەوەی 
ملمالنێــكان، بەتایبەتــی ئەگــەر ئێمــە ئــەو لەبەرچــاو 
ــدا  ــە ماوەیەكــی كورت ــرا شــەڕەكە ل ــن كــە نەتوان بگری
یــەكال بكرێتــەوە، كەواتــە ئەگــەر وەاڵمەكــە پوخــت 
بكەینــەوە، ئــەوا بەڵــێ، ئێســتا دۆخێكــی نائارامــی 
بارودۆخــەش  ئــەم  و  بــووە  دروســت  نادڵنیایــی  و 

ڕەنگدانــەوەی لەســەر ســەرجەم جیهــان هەبــووە.

ڕۆژگاری  كــە  دەكــرا  لــەوە  بــاس  جــار  زۆر   *
دوای شــەڕی ســارد، دۆخێكــی ئارامــی و ئاسایشــی 
دروســت كــردووە و، زۆرێــك لــە واڵتانیــش لەم ئارامییە 
ــووری و  ــە ڕووی ئاب ــەت ل ــوون و، تەنان ــد ب بەهرەمەن
خۆشــگوزەرانیی هاوواڵتیانیشــیانەوە بەرەوپێشــچوون و 
گەشــەیان كــرد، ئەمــەش لــە ســایەی ئــەو سیســتمەدا 
لەســەر  بنیادنــراو  سیســتمی  دەگوتــرا  پێــی  كــە 
ئایــا ڕەوایــە  لێــرەدا پرســیارەكە ئەوەیــە،  ڕێســاكان، 
بڵێیــن ئــەم شــەڕە ڕەنگدانــەوە و دەرئەنجامی شكســتی 
ئــەم سیســتمە بــووە، یــان ئــەم شــەڕە دەبێتــە هــۆی 
ــەم سیســتمە  ــارە داڕشــتنەوەی ئ ــە دووب ــەوەی بیــر ل ئ
بكرێتــەوە لەســەر بنەمــا و بەهــای جیــاواز، كــە ڕێگــە 
لــە دووبارەبوونــەوەی شــەڕێكی لــەم چەشــنە بگرێــت؟
ــارودۆخ  ــەم ب ــن ئ ــە بڵێی ــت ك ــەوە ناكرێ ــی ل - نكۆڵ
ــەم پەرەســەندن و  ــاراوە و ئ و هەلومەرجــەی هاتووەتەئ
پێشــهاتانەی بەهــۆی ئــەم شــەڕەوە هاتوونەتــە ئــاراوە، 
ــەم سیســتمەی  ــن ئ ــن بڵێی ــە دەتوانی ــنێكە ك ــە چەش ب
دەكــەن،  پــێ  ئامــاژەی  پرســیارەكەتاندا  لــە  ئێــوە 
تووشــی پاشەكشــە و الوازی بووەتــەوە، ئەویــش لەبــەر 
ئــەوەی ئــەم سیســتمە بــە چەشــنێك داڕێــژراوە كــە 
ــەم جــۆرە  ــە ئ ــر دەكات ك ــەوە زیات ــوار و ئەگــەری ئ ب
پێشــهات و ئــەم چەشــنە هەلومەرجانــە بێنەئــاراوە. 
مەبەســتم ئەوەیــە ئــەم سیســتمە بــە چەشــنێك بــوو 
كــە بــوار و پانتایــی و دەرفەتــی دەخولقانــد بــۆ هێــزە 
ــا بــۆ  گــەورە و جیهانییــەكان، بــۆ ئــەوەی بتوانــن پەن
بەكارهێنانــی هێــز ببــەن لــە دژی ئــەو واڵتانــەی لــە 
بارێكــی الوازتــردا بــوون، كــە ئەمــەش هەلومەرجێكــە 
و ئەگــەری ئــەوە لەخۆدەگرێــت كــە دۆخەكــە بــە ئاقــار 
ــۆ ئەگــەر  ــات. خ ــنەدا بب ــەم چەش ــتەیەكی ل و ئاراس
ئــەم چەشــنە ڕەفتــار و سیاســەتانەش ســەربگرن و 
)مەبەســتم  بهێنــن  بــەدی  خۆیــان  ئامانجەكانــی 

ئەو باری ناكۆكی و بارگرژییەی 
هاتووەتە ئاراوە لە جیهاندا، 

بە چەشنێكە كە بڵێین كاروباررە 
نێودەوڵەتییەكان، یان 

پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكانی 
بە ئاقار و ئاراستەی شپرزەییدا 

بردووە

د.ڕابیـــە ئاختـــار بەڕێوەبـــەری ســـەنتەری توێژینـــەوەی ئاســـایش و ســـتراتیژیەت و سیاســـەتە لـــە زانكـــۆی 
الهـــور لـــە پاكســـتان، هەروەهـــا دامەزرێنـــەری ســـەنتەری زانســـتە كۆمەاڵیەتییەكانـــە لـــە هەمـــان زانكـــۆ 
ــاوە،  ــت هێنـ ــاس بەدەسـ ــی كەنسـ ــۆی ویالیەتـ ــە زانكـ ــی لـ ــاتی ئەمنـ ــە دیراسـ ــۆرای لـ ــەی دكتـ و، بڕوانامـ
تـــا نیســـانی ســـاڵی 2022 ئەندامـــی ئەنجومەنـــی ڕاوێژكاریـــی ســـەرۆك وەزیـــران عمـــران خـــان بـــوو. بـــۆ 
تاوتوێكـــردن و شـــرۆڤەكردنی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و دەرهاویشـــتە و لێكەوتەكانـــی و ئاقـــار و 
ئاراســـتەی شـــەڕەكە و، ئەگـــەری هەڵكشـــانی زیاتـــر و كاریگـــەری لەســـەر دووبـــارە داڕشـــتنەوەی سیســـتمە 

جیهانییەكـــە و بـــاری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا. 
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ئەمریكا هاوكاری و یارمەتی 
دەستەبەر كردووە بۆ ئەوەی 
بەم شێوەیە شەڕی خۆی لەگەڵ 
ڕووسیادا بكات

ئەمریكا و دەوڵەتە 
هاوپەیمانەكانی بیر لەوە 
ناكەنەوە كە ڕاستەوخۆ بێنە ناو 
شەڕەكەوە و بە شێوەی ڕووبەڕوو 
شەڕی ڕووسیا بكەن

پێم وانییە ڕووسیا و خودی 
سەرۆك ڤالدمیر پوتین 
ئارەزوومەندانە بیر لە پاشەكشە 
و جێهێشتنی ئەو خاكانەی واڵتی 
ئۆكرانیا بكاتەوە كە لە ڕووی 
سەربازییەوە دەستی بەسەردا 
گرتوون

ئەوەی ئۆكرانیای تووشی ئەم 
بارودۆخ و چارەنووسەی ئێستا 
كرد، شكاندن و پێشێلكردنی 
ئەو زەمانەتە بوو كە بەم واڵتە 
درابوو

ــی خاكــی  ــەر دەســتدرێژكاری و داگیركردن پەنابردنەب
واڵتانــی دیكەیــە( ئــەوا دەتوانیــن پێشــبینیی ئــەوە 
بكەیــن كــە ئــەم ڕەوت و ئــەم جــۆرە پەرەســەندنانە لــە 

داهاتووشــدا دووبــارە دەبنــەوە و ســەرهەڵدەدەنەوە.
ــە پرســیاری یەكەمیشــدا  ــە ل ــدە ئێم ــەر چەن *  ه
ئاماژەمــان پــێ كــرد، ئایــا بــە تێڕوانینــی ئێــوە چــۆن 
نێــوان  پەیوەندیــی  بــاری  وەســفی  ئێســتا  دەكرێــت 
هێــزە مەزنەكانــی جیهــان بكرێــت، بــە دەربڕینێكــی 
دیكــە دۆخێكــی پــڕ لــە دوژمنكارییــە، یــان ناكۆكــی 
و ڕكابەرییــە، بــە تایبــەت ئەگــەر ئێمــە پەیوەندیــی 
نێــوان ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و ڕووســیا 

لەبەرچــاو بگریــن؟
- لــە ڕاســتیدا ئێمــە دەتوانیــن بڵێیــن كــە پێشــتریش 
)واتــە پێــش هەڵگیرســانی ئــەم شــەڕە( پەیوەندیــی 
نێــوان واڵتــان، مەبەســتم لــە هێــزە گــەورەكان و بــە 
یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە  و  ڕووســیا  دیاریكــراوی 
و  بارگــرژی  بــێ  پەیوەندییەكــی  ئەمریكایــە، 
ــەوە  ــەم ڕووەوە ئ ــە ل ــت ئێم ــە دەبێ ــوو، ك ــەری نەب ڕكاب
لەبەرچــاو بگریــن كــە ڕووســیا پێشــتریش نــاڕازی بــوو 
لــەم سیســتمە و بەرهەڵســتیی دەكــرد و لــە هەوڵــدا 
نێودەوڵەتــی  پایەكانــی سیســتمی  ئــەوەی  بــۆ  بــوو 
بــە چەشــنێك دابڕێژرێتــەوە و بەگــەڕ بخرێــت، كــە 
بەرژەوەندییەكانــی بــەدی بهێنێــت. واتــە هــەر چۆنێــك 
بێــت دەتوانیــن بڵێیــن ئــەوەی هاتووەتــە ئــاراوە، چەشــن 
و فۆرمێكــی دیكــەی درێژەكێشــان و بەردەوامبوونــی 
ئــەو ناكۆكــی و ڕكابەرییانەیــە، بــەاڵم بــە شــێوەیەكی 
ڕاســتەوخۆ  هــەردووال  ئەگەرچــی  كــە  توندتــر، 
ئاشــكرایە  بــەاڵم  نەبوونەتــەوە،  یەكتــر  ڕووبــەڕووی 
و  هــاوكاری  ئەمریــكا  یەكگرتووەكانــی  ویالیەتــە 
یارمەتــی دەســتەبەر كــردووە بــۆ ئــەوەی بــەم شــێوەیە 

شــەڕی خــۆی لەگــەڵ ڕووســیادا بــكات.
* هــەروەك ئاشــكرایە ڕووســیا تووشــی چەندیــن 
خەســارەت و پاشەكشــەی ســەربازی بووەتــەوە و نــەك 
هــەر نەیتوانــی ئامانجــە ڕاگەیەندراوەكانــی بەدەســت 
بهێنێــت، بەڵكــو ناوبانگــی سوپاكەشــی الواز بــووە 
و زەبــری گــەورەی بەركەوتــووە، پرســیارەكە ئەوەیــە 
بۆچــی ڕووســیا درێــژە بــە هەوڵەكانــی دەدات بــۆ 
درێــژەدان و بەردەوامیــدان بــەم شــەڕە و، بــۆ چیتــر 
ئــەوە لەبەرچــاو ناگرێــت كــە ئەمــە شــەڕێكە قابیلــی 
بەدەســت  بردنــەوە  و  ســەركەوتن  تێیــدا  نییــە  ئــەوە 
بهێنێــت و، بۆچــی بیــر لــە ڕێگەچــارە و دەروازەیەكــی 
بارودۆخــە  بــەم  كۆتاییهێنــان  بــۆ  ناكاتــەوە  دیكــە 

تێــی كەوتــووە،  لــە ڕووی ســەربازییەوە  نالەبــارەی 
ــەرەو  ــە شــەڕەكە ب ــت وای ــا پێ ــەوە ئای ــە پێچەوان ــان ب ی

هەڵكشــانی زیاتــر دەبــات؟
- ئێمــە لــە مــاوەی ڕابــردوودا زۆر گوێمــان لــە 
هەڕەشــەكان و پــرس و ئەگــەری هەڵكشــانی زیاتــری 
شــەڕەكە و بگــرە بەكارهێنانــی چەكــی كاولــكار و 
تێكشــكێنەریش بــووە، بــەاڵم هەرچۆنێــك بێــت، پێــم 
وانییــە ڕووســیا و خــودی ســەرۆك ڤالدمیــر پوتیــن 
ئارەزوومەندانــە بیــر لــە پاشەكشــە و جێهێشــتنی ئــەو 
خاكانــەی واڵتــی ئۆكرانیــا بكاتــەوە كــە لــە ڕووی 
ئــەوەی  گرتــوون،  بەســەردا  دەســتی  ســەربازییەوە 
پەیوەســت بێــت بــە هەڵكشــانی زیاتــری شــەڕەكەوە، 
ئــەوا مــن پێــم وایــە خــودی والیەتــە یەكگرتووەكانــی 
لــەوە  بیــر  هاوپەیمانەكانــی  دەوڵەتــە  و  ئەمریــكا 
ــە  ــەڕەكەوە و ب ــاو ش ــە ن ــتەوخۆ بێن ــە ڕاس ــەوە ك ناكەن
شــێوەی ڕووبــەڕوو شــەڕی ڕووســیا بكــەن، بەتایبەتــی 
ئەگــەر بتوانــن لــە ڕێــی شــەڕێكی بــە وەكالەتــەوە 
ــەوە و،  ڕووســیا تووشــی شــەكەتبوون و دژواری بكەن
بتوانــن پێگــە و بــاری ڕووســیا لەســەر ئاســتی جیهــان 
و لەســەر ئاســتی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــەكان الواز 

بكــەن.
یــان  ئەتۆمــی،  چەكــی  لــە  بــاس  ئەگــەر   *
ئەگــەری بەكارهێنانــی چەكــی ئەتۆمــی بكەیــن لــە 
پەیوەنــدی بــە شــەڕی ڕووســیا و ئۆكرانیــاوە، ئــەوا 
هەندێــك پێیانوایــە هــەر واڵتێــك خاوەنــی ئــەم چەكــە 
بــووە، ئــەوا بــە ئاســانی نابێتــە ئامانجــی هێــرش و 
دەســتدرێژی و داگیــركاری، ئایــا پێــت وانییــە ئەمــە 
جۆرێــك لــە پێشــبڕكێی خۆپڕچەككردنــی ئەتۆمــی 
واڵتانــی  لــە  زۆرێــك  چەشــنێك  بــە  بخوڵقێنێــت، 
ــە  ــان ل ــۆ ئــەوەی خۆی ــدەن، ب هەوڵــی بەدەســتهێنانی ب
ئۆكرانیــا  واڵتــی  وەك چارەنووســی  چارەنووســێكی 
البــدەن و ئــەم چەكــە بكــەن بەرپەرچدانەوەیەكــی بەهێــز 
ــەوە كــە  ــەوە بكات ــۆ هــەر واڵتێــك كــە بیــر ل و كارا، ب

داگیــری بــكات؟
بڵێیــن  نەتوانیــن  ڕەنگــە  ڕاســتیدا  لــە   -
دەكەوێتــەوە،  لــێ  چەشــنەی  بــەم  دەرئەنجامێكــی 
بگریــن  لەبەرچــاو  ئــەوە  ئێمــە  ئەگــەر  بەتایبەتــی 
و  خەرجــی  چەكــە  جــۆرە  ئــەم  بەدەســتهێنانی  كــە 
ئــەوەی  دواتــر  خۆدەگرێــت،  لــە  زۆر  تێچوونێكــی 
ئۆكرانیــای تووشــی ئــەم بــارودۆخ و چارەنووســەی 
ــە  ــەو زەمانەت ــرد، شــكاندن و پێشــێلكردنی ئ ئێســتا ك

بــوو كــە بــەم واڵتــە درابــوو. 
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ناسیۆنالیزم پەیوەستە بە 
ڕەوایەتیدانی سیاسی بە 

دەوڵەتەوە

پڕۆفیسۆر ئەتالیا ئۆمێر بۆ گواڵن: 
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* نكۆڵــی لــەوە ناكرێــت كــە ئێمــە لــە ڕۆژگارێكــدا 
پێشــكەوتنە  هــۆی  بــە  جیهــان  تێیــدا  كــە  دەژیــن 
تەكنەلۆژییــەكان و چەندیــن بــواری دیكــەوە پێكــەوە 
ــی  ــەوەی جێ ــەاڵم ئ بەســتراوە و پێكــەوە گــرێ دراوە، ب
ــە كــە خواســتێك  هەڵوەســتە و لەســەر ڕاوەســتانە، ئەوەی
بــۆ گەڕانــەوە بــۆ سۆشــیالیزم دروســت بــووە و هاتووەتــە 
ــدا  ئــاراوە، لــە كاتێكــدا چەندیــن كێشــە هــەن لــە جیهان
كاربكــەن  پێكــەوە  واڵتانــی  ســەرجەم  پێویســتە  كــە 
بــۆ بەرەنگاربوونــەوە و چارەســەركردنیان، ئێــوە چــۆن 
ناوەڕۆكــی  و  ناســیۆنالیزم  پرســی  گەڕانــەوەی  لــە 

دەڕوانــن؟ ناســیۆنالیزم 
- لــە ڕاســتیدا مــن پێــم وا نییــە بتوانرێــت پرســی 
پرســی  لــە  ناســیۆنالیزم  بنەڕەتــی  و  ســەرهەڵدان 
لــە  بمانەوێــت  ئەگــەر  داببڕدرێــت، خــۆ  كۆڵۆنیاڵیــزم 
نــاوەڕۆك و پێناســەی ناســیۆنالیزمیش بڕوانیــن، ئــەوا 
دەبێــت لــەم ڕووەوە گرێــی بدەینــەوە بــە خــودی دەوڵەتەوە، 
واتــە ئــەوە ناســیۆنالیزمە كــە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی، 
یــان پەیوەندیــدارە بــەوەی دەوڵــەت لــە ڕووی سیاســییەوە 

شــەرعییەت و ڕەوایەتــی بــۆ دەســتەبەر بێــت. 
*   هەنــدێ لێكدانــەوە دەكــرا دەربــارەی ئــەوەی 
كــە ئیــدی خــۆری ناســیۆنالیزم ئــاوا بــووە و دەوڵەتانــی 
ــر،  ــەی گەورەت ــە كوتل ــەوە دەڕۆن كــە ل ــەرەو ئ جیهــان ب
ــەم  ــك بخــەن و، ل ــان ڕێ ــردا خۆی ــی گەورەت ــان یەكێتی ی
ڕووەوە دەســت لە هەندێ لە ســەربەخۆیی و ســەروەریی 
خۆشــیان هەڵبگرن، بەاڵم لەم ســااڵنەی دواییدا پرســی 
هەڵداوەتــەوە،  ســەری  ناســیۆنالیزم  ئــارای  هاتنــەوە 
ئێــوە چــۆن لــەم پەرەســەندنە دەڕوانــن و ئایــا جیهــان 
بــە ئاراســتەی پاشەكشــە و پێچەوانەبوونــەوەی ڕەوتــی 

بەجیهانیبــوون دەڕوات؟
مەســەلەیە  لــەم  شــێوەیە  بــەو  ناتوانیــن  ئێمــە   -
بڕوانیــن، یــان شــیكارییەكە بــەو شــێوەیە بكەیــن كــە 
بڵێیــن پێشــتر دەســت لــە ناســیۆنالیزم هەڵگیــراوە، واتــە 
ناتوانیــن بڵێیــن ئــەوەی لــە مــاوەی ڕابــردوودا ڕووی 
داوە، دەســتەبەرداربوونێكی تــەواو بــووە لــە ناســیۆنالیزم، 
ــەوە  تاوەكــو بێیــن بڵێیــن ئەمــە جارێكــی دیكــە هاتووەت
ــەوەی  ــن ئ ــت بڵێی ــتتر بێ ــە دروس ــاراوە، بەڵكــو لەوانەی ئ
هەیــە، بریتییــە لــە ســەرهەڵدانەوەی جۆرێكــی دیكــەی 
باســی  ئێمــە  ئەگــەر  دواتــر  ناســیۆنالیزم.  جیــاوازی 
ورد  وســفێكی  ڕەنگــە  ئــەوا  بكەیــن،  جیهانگەرایــی 
نەبێت كە بڵێین ئیدی ڕەوت و ڕەوڕەوەی بەجیهانیبوون 
كۆتایــی هاتــووە و جیهــان لــە ڕۆژگارێكدایــە كــە ئیدی 
بــەرەو شــێوازەكەی ڕابــردوو دەگەڕێتــەوە، چونكــە ئــەو 
ــدی  ــە پەیوەن ــان داوە ل پەرەســەندن و پێشــهاتانەی ڕووی
ــەو ئاســانییە كۆتاییــان  ــەوە، ناكرێــت ب ــە بەجیهانیبوون ب
پــێ بێــت و پێچەوانــە ببنــەوە، یــان بــا بڵێیــن ڕاســتە 
كــە بەجیهانیبــوون چەندیــن پێشــكەوتن و دەرفــەت و 
گەشــەكردنی لەگــەڵ خۆیــدا هێنــاوە، بــەاڵم لەگــەڵ 
ئەوەشــدا الیــەن و ڕەهەنــدێ خــراپ و نەرێنیشــی هەیــە، 
لــەو نایەكســانییە بڕوانیــن  بەتایبەتــی ئەگــەر ئێمــە 
ــی  ــی ڕەوت ــە دەرئەنجامــی هەڵكشــان و خێرابوون ــە ل ك
بەجیهانیبــوون هاتنەئــاراوە. بــۆ ئــەوەی بتوانــم بەرگــری 
لــە بۆچوونەكــەم بكــەم، دەربــارەی ئــەوەی كــە ناكرێــت 
بڵێیــن ئــەم ڕەوتــی بەجیهانیبوونــە كۆتایــی هاتــووە، ئەوا 
ــن بەرگــری و بەرهەڵســتی  ــە چەندی ــن ك ــت بڵێی دەكرێ
پەرەســەندنە  و  ڕەهەنــد  و  الیــەن  بــۆ  بــووە  دروســت 

نەرێنییەكانــی.

ڕەنگە وسفێكی ورد نەبێت كە 
بڵێین ئیدی ڕەوت و ڕەوڕەوەی 
بەجیهانیبوون كۆتایی هاتووە 
و جیهان لە ڕۆژگارێكدایە كە 
ئیدی بەرەو شێوازەكەی ڕابردوو 
دەگەڕێتەوە

ڕاستە كە بەجیهانیبوون 
چەندین پێشكەوتن و دەرفەت 
و گەشەكردنی لەگەڵ خۆیدا 
هێناوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
الیەن و ڕەهەندێ خراپ و 
نەرێنیشی هەیە، بەتایبەتی 
ئەگەر ئێمە لەو نایەكسانییە 
بڕوانین كە لە دەرئەنجامی 
هەڵكشان و خێرابوونی ڕەوتی 
بەجیهانیبوون هاتنەئاراوە

ئەتالیـــا ئۆمێـــر پڕۆفیســـۆری دیراســـاتی ئاییـــن و ناكۆكـــی و ئاشـــتییە لـــە ئەنســـتیتوتی كـــرۆك بـــۆ 
دیراســـاتی ئاشـــتیی نێودەوڵەتـــی لـــە ســـكووڵی كیـــوە بـــۆ كاروبـــارە جیهانییـــەكان لـــە زانكـــۆی نۆتـــردام. 
ـــاوە.  ـــارد بەدەســـت هێن ـــە زانكـــۆی هارڤ ـــن و ئەخـــالق و سیاســـەت ل ـــواری ئایی ـــە ب ـــۆرای ل بڕوانامـــەی دكت
لـــە توێژینەوەكانیـــدا بایـــەخ بـــە چەنـــد پرســـێكی گرنـــگ دەدات، وەك ئاییـــن و توندوتیـــژی و بنیادنانـــی 
ئاشـــتی، هەروەهـــا تیـــۆر و ڕێچكەكانـــی دیراســـەتی ئایینـــی، ناســـیۆنالیزم و ئاڵوگـــۆڕی ناكۆكـــی. گـــواڵن 
ـــە  ـــوون ب ـــر پەیوەســـت ب ـــە پت ـــوێ و شـــرۆڤەكرد، ك ـــدا تاوت ـــد پرســـێكی لەگەڵ ـــدا چەن ـــەی دیمانەیەك ـــە میان ل
ـــوون  ـــی ب ـــە جیهان ـــە ناســـیۆنالیزم و ب ـــە پرســـەكانی پەیوەســـت ب ـــدی ب ـــە پەیوەن ـــەوە ل دۆخـــی ئێســـتای جیهان
و پرســـی ئـــەوەی ئایـــا لـــە ئێســـتادا جیهـــان پتـــر بـــەرەو ناســـیۆنالیزم هەنـــگاو دەنێـــت، یـــان بـــەرەو دووبـــارە 

هەڵكشـــانەوەی ناســـیۆنالیزم. 
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ڕاستكردنەوەی ئەو نەهامەتی 
و ناهەموارییانەی بە هۆی 

ناسیۆنالیزمەوە، یان بە ناوی 
ناسیۆنالیزمەوە بەسەر هەندێ 

لە گەالن و واڵتاندا هاتووە

هەندێك جار پرسە 
ئایینییەكان، یان خودی 

ئایین خۆی بەكار هێنراوە 
بۆ ئەوەی ئامانج و كردارە 

ناسیۆنالیستییەكان لە بەرگ و 
ڕواڵەتێكدا بخرێنەڕوو كە مایەی 

قبووڵكردن و پەسەندكردن بن

ڕەوتی بەجیهانیبوون بە 
چەشنێك بووە كە هەمووان 

وەك یەك تێیدا سوودمەند و 
بەهرەمەند نەبوون لە بەرهەم 

و دەرئەنجامەكانی، ئەمەش 
دۆخێكی نالەبار و ناهەمواری 

دروست كردووە

ناســیۆنالیزم  لــە پەرەســەندنی  * زۆرجــار ئەگــەر 
هاوشــان  كــە  ناكرێــت  لــەوە  نكۆڵــی  ئــەوا  بڕوانیــن، 
بــووە بــە ڕۆژگارێــك كــە تێیــدا شــەڕ و خوێنڕێــژی 
هەنــدێ  كــە  بەتایبەتــی  داوە،  ڕووی  كاولــكاری  و 
ــی  ــە هەوڵ ــان داوە ك ــە خۆی ــان ب ــیۆنالیزم ڕەوایەتیی ناس
لەناوبردنــی نەتەوەكانــی دیكــە بــدەن، بــەو پاســاوەی 
ــوە چــۆن  ــرن، ئێ ــر و پاكت ــی بااڵت ــەوان نەتەوەیەك ــە ئ ك
لــەم پرســە دەڕوانــن و لــە ڕۆژگاری ئێســتادا چــۆن 

خوێندنــەوەی بــۆ دەكــەن؟ 
- مــن دەمەوێــت جەخــت لەســەر ئــەوە بكەمــەوە كــە 
هەنــدێ جــار لێكدانــەوە و تێڕوانینــی دۆخێكــی لــەم 
لــەو  ئێمــە  ئەگــەر  بەتایبەتــی  دەخوڵقێنــن،  چەشــنە 
ــدێ كۆســپ  ــە هەن ــی وای ــە پێ ــن ك ــە بڕوانی لێكدانەوەی
و تەگــەرە هــەن لــە بــەردەم بەرەوپێشــچوون و بااڵبوونــی 
نەتــەوەدا كــە پێویســتە كار بــۆ نەهێشــتن و لەناوبردنیــان 
ئــارادا  لــە  تێڕوانینــە  ئــەم  ئەگــەر  كــە  بكرێــت، 
بووبێــت، ئــەوا لــە دەرئەنجامــدا ســەری كێشــاوە بــۆ 
ســەرهەڵدانی داگیــركاری و دوژمنــكاری و ڕكابــەری. 
ــژوو و  ــەرتاپای مێ ــن س ــت بڵێی ــدا ناكرێ لەگــەڵ ئەوەش
پەرەســەندنی ناســیۆنالیزم بــەم شــێوەیە بــووە، یــان ڕەنگــە 
نەتوانرێــت بوترێــت كــە هەمیشــە ناســیۆنالیزم هاوشــان 
ــە هەمیشــە دوژمنــكاری و  ــەم پەرەســەندنە، وات ــووە ب ب
داگیــركاری كاری بەرهــەم نەهێنــاوە، یــان بــا بڵێیــن 
خاڵێكــی  بێــت،  شــێوەیە  بــەم  نییــە هەمیشــە  مــەرج 
دیكــە ئەوەیــە كــە زۆرجــار ناســیۆنالیزم بــەكار هێنــراوە، 
شــەرعیەتدان  بــۆ  پاســاوێك  و  بیانــوو  كراوەتــە  یــان 
دژی  لــە  خراپــەكاری  و  نــادادی  ئەنجامدانــی  بــە 
گــەالن و نەتەوەكانــی دیكــە. كــە دەبێــت لــەم ڕووەوە 
كار بكرێــت بــۆ پێچەوانەكردنــەوەی ئــەم نادادییــە و 
ڕاســتكردنەوەی ئــەو نەهامەتــی و ناهەموارییانــەی بــە 
هــۆی ناســیۆنالیزمەوە، یــان بــە نــاوی ناســیۆنالیزمەوە 

بەســەر هەنــدێ لــە گــەالن و واڵتانــدا هاتــووە. 
* ئەگــەر لــە وەاڵمەكانــی ئێــوە ئــەو دەرئەنجامــە 
بەدەســت بهێنیــن كــە دەكرێــت ناســیۆنالیزم بــە هــەردوو 
چەنــد  ئەوەیــە  مەبەســتمان  بــڕوات،  ئاراســتەكەدا 
شــێوەیەكی جیــاوازی ناســیۆنالیزم لــە ئارادایــە، ئایــا 
كــە  هەیــە  كــراوە  ناســیۆنالیزمێكی  بڵێیــن  دەتوانیــن 
ئیــرادە و ئامادەیــی ئــەوەی هەیــە لەگــەڵ گــەالن و 
نەتەوەكانــی دیكــەی بــە ئاشــتییانە و ئارامــی بژێیــت، 
و ناســیۆنالیزمێكی دیكــە هەیــە تــەواو پێچەوانەیــە؟
- مــن لــە وەاڵمــی پرســیارێكی پێشــوومدا ئامــاژەم 
ــە كــە تەنیــا  ــان ڕەوتێــك هەی ــك، ی ــەوە كــرد كــە جۆرێ ب

و  پێكهاتــە  و  بــااڵ  بــە  خــۆی  نەتەوەكــەی  تەنیــا  و 
ڕووەوە  لــەم  دەدات،  قەڵــەم  لــە  باشــتر  ڕەگەزێكــی 
ئامادەیــی و ئیــرادەی ئــەوەی نییــە بكرێتــەوە بــە ڕووی 
كۆمەڵگــە و نەتەوەكانــی دیكــەدا، بــەاڵم نابێــت لــەم 
فەرامــۆش  پەرەســەندنە  یــان  ڕاســتییە،  ئــەو  ڕووەوە 
پەیوەســتە  كــە  بگریــن  نادیــدەی  ناكرێــت  و  بكەیــن 
ــووە  ــنێك ب ــە چەش ــوون ب ــی بەجیهانیب ــە ڕەوت ــەوەی ك ب
كــە هەمــووان وەك یــەك تێیــدا ســوودمەند و بەهرەمەنــد 
ئەمــەش  دەرئەنجامەكانــی،  و  بەرهــەم  لــە  نەبــوون 
دۆخێكــی نالەبــار و ناهەمــواری دروســت كــردووە، كــە 
جۆرێــك لــە هەســتی پەراوێزخســتن و پشتگوێخســتنی 
ــردووە كــە وەك پێویســت  ــە دروســت ك ــەو خەڵكان الی ئ
ســوودمەند نەبــوون لــە دەرئەنجامەكانــی بەجیهانیبــوون، 
و  پەرچەكــردار  ئــەوەی  هــۆی  بووەتــە  ئەمــەش  كــە 
و  دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی  وەك  هەبێــت،  كاردانەوەیــان 
گوزارشــتكردن لــە ڕەتكردنەوەیــان بــۆ ئــەو دۆخــەی 

دروســت بــووە و هاتووەتــە ئــاراوە. 
و  ئاییــن  نێــوان  پەیوەندیــی  لەســەر  ئەگــەر    *
كارلێــك  وایــە  پێــت  ئایــا  بوەســتین،  ناســیۆنالیزم 
چ  بــە  نێوانیانیــان  پەیوەندیــی  بەرەوپێشــچوونی  و 
ئاراســتەیەكدا بووە؟ ئایا پێت وایە ئایین تێكهەڵكێشــی 
پرســە ناسیۆنالیســتییەكە كــراوە؟ ئەگــەر وایــە ئایــا 
یــان چ  ئەمــە چ كاریگەرییەكــی دروســت كــردووە، 

كەوتووەتــەوە؟ لــێ  ئاكامێكــی 
- ئــەوەی لــەم ڕووەوە بــەدی دەكرێــت و ســەرنج دراوە، 
ئەوەیــە كارلێــك و پێكداچــوون هەبــووە لــە نێوانیــادا، 
بــە چەشــنێك هەندێــك جــار پرســە ئایینییــەكان، یــان 
خــودی ئاییــن خــۆی بــەكار هێنــراوە بــۆ ئــەوەی ئامانــج 
و كــردارە ناسیۆنالیســتییەكان لــە بــەرگ و ڕواڵەتێكــدا 
بخرێنــەڕوو كــە مایــەی قبووڵكــردن و پەســەندكردن بــن، 
ــن،  ــی ب ــەش نەرێن ــردارە و ئامانجان ــەو ك ئەگەرچــی ئ
یــان دەرئەنجامــی نالەبــار و ناهەمواریــان لــێ بكەوێتەوە 
لەســەر گــەل و نەتەوەیەكــی دیكــە. كــە زۆر جــار ئاییــن 
بــە قووڵــی ڕۆدەچێننــە نێــو سیســتمەكە بــە مەبەســتی 
نەتەوەییــەكان  ئامانجــە  ئاســانتر  بتوانرێــت  ئــەوەی 
بــەدی بهێنرێــت. بــەاڵم دەبێــت لــەم ڕووەوە ئاگامــان 
لــەو ڕاســتییەش بێــت كــە ڕەنگــە نەتوانیــن بڵێیــن تێكــڕا 
و تــەواوی ڕەفتارەكانــی دەوڵــەت لــەم حاڵەتــەدا بــە 
بەرگێكــی ئایینــی ڕەنگڕێــژ دەبێــت. لێــرەدا مەبەســتم 
ئەوەیــە كــە بڵێیــن ناكرێــت ڕۆڵــی ئاییــن نادیــدە بگریــن 
لــە پەیوەنــدی بــەو ڕەوت و ڕوگــە سیاســییەی هەنــدێ 

لــە واڵتــان پێیــدا ڕۆیشــتوون و پێیــدا تێپەڕیــون. 
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براندی هەناری كوردستان 
دەستپێكی هەنگاوەكانی 

بەهاناوەچوونی جووتیاران
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لە هەنگاوێكی بێ وێنەیدا 
دەوڵەتمەدار توێژێكی گرنگی 

ناو كۆمەڵگەی بەسەر كردەوە و 
بەرهەم و ڕەنج و ماندوبوونی 
جووتیارانی باخەكانی هەناری 

كوردستانی گەیاندە واڵتانی 
ئیمارات و قەتەر و كوەیت

هەنار دەستپێكێكە بۆ 
هەناردەكردنی بەرهەمەكانی 
دیكەی میوەجات، بەتایبەتی 

هەنجیر و ترێ و هەرمێ

ئەركی قورسی جێبەجێكردن و 
چارەسەركردن و بەهاناوەچوونی 

داواكارییەكانی خەڵكی 
كەوتووەتە ئەستۆی سەرۆك 
وەزیران و كابینەكەی، بۆیە 

بە هەنگاوە سەركەوتووەكانی 
دڵخۆش دەبین گوڵیزار ڕەشید سندی 

جێگری سەرۆكی لێژنەی سامانە سرووشتییەكان و 
پیشەسازی و بازرگانی لە پەرلەمانی كوردستان 

»بەڵێنەكـــەی خۆمـــان بەجـــێ گەیانـــد«. ئەمـــە تەنیا 
پۆســـتێكی ئاســـایی ڕێزدار مەســـرور بارزانی ســـەرۆكی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان لـــە سۆشـــیال میدیـــا 
نەبـــوو، بەڵكـــو پەیامێكـــی گرنگـــی دەوڵەتمەدارێكـــی 
ســـەركەوتووە لـــە نـــاو ڕۆژە ســـەختەكانی تێپەڕبوونـــی 
كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا، 
كـــە بـــەردەوام مـــژدە بـــە گەلەكـــەی دەدات و بـــە كـــردار 

ـــی دەكات. جێبەجێ
 ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
ـــدا  ـــە كارنامەكەی ـــدا و ل دەســـتپێكی كابینـــە وەزارییەكەی
كشـــتوكاڵ  كەرتـــی  دا،  جووتیـــاران  بـــە  بەڵێنـــی 
ببووژێنێتـــەوە. تەنانـــەت قەیرانـــی دابەزینـــی بەهـــای 
نـــەوت و قـــەرزاری و بڕینـــی بودجـــە و وشكەســـاڵی، 
لـــەم ئەركـــە پیرۆزەیـــدا ڕێگـــەی لـــێ نەگـــرت، بـــە 
ــنكردنی  ــۆ فرەچەشـ ــەوە كاری بـ ــی پۆاڵیینـ ئیرادەیەكـ
ــی  ــە داهاتـ ــتن بـ ــەوەی پشتبەسـ ــووری و كەمكردنـ ئابـ
ـــەردی بناغـــەی  ـــرد، ب ـــەوت و گاز ك ناســـەقامگیری ن
ناوچـــە پیشەســـازییەكانی دانـــا و چەندیـــن كارگـــە 
و،  كـــردەوە  خۆراكـــی  پیشەســـازیی  كارخانـــەی  و 
ـــی  ـــاران و پێدان ـــی گەنمـــی جووتی گرفتـــی ئەمباركردن
شایســـتە داراییەكانـــی چارەســـەر كـــرد، ئەمـــڕۆش لـــە 
هەنگاوێكـــی بـــێ وێنەیـــدا دەوڵەتمـــەدار توێژێكـــی 
گرنگـــی نـــاو كۆمەڵگـــەی بەســـەر كـــردەوە و بەرهـــەم و 
ڕەنـــج و ماندوبوونـــی جووتیارانـــی باخەكانـــی هەنـــاری 
كوردســـتانی گەیانـــدە واڵتانـــی ئیمـــارات و قەتـــەر و 
كوەیـــت. لـــە هەڵەبجـــە و زاخـــۆ و ناحیـــەی هەنـــارە 
لـــە هەولێـــر بـــە ســـەدان باخـــی جووتیارانـــی هەنـــار 
و میوەكانـــی دیكـــە هـــەن، هەنـــار دەســـتپێكێكە بـــۆ 
بەرهەمەكانـــی دیكـــەی میوەجـــات،  هەناردەكردنـــی 

بەتایبەتـــی هەنجیـــر و تـــرێ و هەرمـــێ. 
خەڵكـــی  نوێنـــەری  و  پەرلەمانتـــار  وەكـــو  ئێمـــە 
كوردســـتان بـــەردەوام داواكاری و ڕەخنـــە و پێشـــنیارمان 
و  جێبەجێكـــردن  قورســـی  ئەركـــی  بـــەاڵم  هەبـــووە، 
داواكارییەكانـــی  بەهاناوەچوونـــی  و  چارەســـەركردن 
خەڵكـــی كەوتووەتـــە ئەســـتۆی ســـەرۆك وەزیـــران و 
كابینەكـــەی، بۆیـــە بـــە هەنـــگاوە ســـەركەوتووەكانی 
ـــاری  ـــۆن هەن ـــە دەرەوەی 500 ت ـــن، ناردن دڵخـــۆش دەبی
هەڵەبجـــە و زاخـــۆ، ناســـاندنی براندێكـــی كوردســـتانە لـــە 
ـــەوەی  ـــازاڕە پێشـــكەوتووەكانی دنیـــای دەرەوە و دۆزین ب
ـــەوادەی كوردســـتان،  ـــۆ ســـەدان جووتیـــار و خان ـــازاڕە ب ب
ـــە زاخـــۆی  ـــە ل ـــۆ نموون ـــە. ب ـــەوەش كارێكـــی كـــەم نیی ئ
باخـــی   127 ئەرمشـــێ  گونـــدی  لـــە  تەنیـــا  دەالل 
ــورد و  ــاری كـ ــە 100 جووتیـ ــر لـ ــە و زیاتـ ــار هەیـ هەنـ بۆ گواڵنی نووسیوە 
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ـــە تەئكیـــد  ـــەدا كار دەكـــەن، ب ـــەم باخان خانەوادەكانیـــان ل
هەنارەكانیـــان  بەرهەمـــی  بـــۆ  بـــازاڕ  دۆزینـــەوەی 
ـــان  ـــۆ ســـاخكردنەوەی هەنارەكانی موژدەیەكـــی خۆشـــە ب
و دانەبەزینـــی نرخەكـــەی لـــە بازاڕەكانـــی ناوخـــۆی 
كوردســـتاندا، بەتایبەتـــی لـــە مانگەكانـــی ئەیلـــوول و 
كانوونـــی یەكـــەم، خـــۆ بـــۆ جووتیـــارە خۆشەویســـتەكانی 
هەڵەبجـــەش كـــە لـــەو پارێزگایـــەدا زیاتـــر لـــە نـــۆ هـــەزار 
دۆنـــم زەوی بـــە هەنـــار چێنـــراون و زیاتـــر لـــە 35 هـــەزار 
تـــۆن بەرهەمیـــان هەیـــە، ئەمـــەش جێـــگای دڵخۆشـــییە.
حكومەتـــی  ســـەرۆكی  نوێیـــەی  هەنـــگاوە  ئـــەم 
هەرێمـــی كوردســـتان و ســـەردانیكردنی بازاڕەكانـــی 
بەرهەمـــی  كڕینـــی  و  كوردســـتان  ناوخـــۆی 
جووتیـــاران، ســـەرەتایەكی نوێیـــە بـــۆ بەپیرۆزكردنـــی 
بەرهەمـــی ناوخۆیـــی و هاندانـــی گەلەكەیەتـــی بـــۆ 
پشـــتگیریكردنی بەرهەمـــی ناوخۆیـــی و بووژانـــەوەی 
كەرتـــی كشـــتوكاڵ، بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم كەرتـــە ببێتـــەوە بـــە 
ـــە بەرهەمـــی  ـــو چـــۆن ل ـــوی، هەروەك كەرتێكـــی خۆبژێ
گۆشـــتی مریشـــك و هێلكـــەدا هەرێمـــی كوردســـتان 

گەیشـــتە قۆناغـــی خۆبژێـــوی. 
زۆرتریـــن  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  ڕاســـتە 
داهـــات لـــە كەرتـــی نـــەوت و گازەوە دێـــت و لـــەم 
كەرتەشـــدا هەنگاوەكانـــی دامەزراندنـــی پااڵوتگـــە و 
پیشەســـازیی نەوتـــی دەســـتی پـــێ كـــردووە، بـــەاڵم 
بـــەو پێیـــەی كوردســـتان ژینگەیەكـــی لەبـــاری هەیـــە 
هەلـــی  زۆرتریـــن  و  كشـــتوكاڵ  بووژانـــەوەی  بـــۆ 
كار لەكەرتـــی كشـــتوكاڵدایە، ســـەرۆك وەزیـــران لـــە 
كرداریشـــەوە  لـــە ڕووی  و  كابینەكەیـــدا  كارنامـــەی 
ــی  ــەوەی كەرتـ ــە بووژانـ ــاوە لـ ــەورەی نـ ــگاوی گـ هەنـ
كشـــتوكاڵ و دامەزراندنـــی چەندیـــن بەنـــداو و ســـایلۆ 
ـــی  و ناوچـــەی پیشەســـازی و دروســـتكردنی ڕێگەوبان
بەرهەمـــی  ســـاخكردنەوەی  و  بـــۆ گەیانـــدن  خێـــرا، 
جووتیـــاران و ئاوەدانكردنـــەوەی گونـــدەكان و ڕێگرتـــن 
ـــارە گـــەورەكان  ـــاو ش ـــۆ ن ـــە كۆچـــی گوندنشـــینەكان ب ل
.گەشـــەكردنی كەرتەكانـــی كشـــتوكاڵ و پیشەســـازی 
و بازرگانـــی زنجیرەیـــەك كاری بەیەكـــەوە بەســـتراون 
یەكێكیـــان  بەبـــێ  ناكرێـــت  یەكتـــرن،  تـــەواوكاری  و 

هەنگاوەكانمـــان ســـەركەوتوو بـــن.
 كاتـــی ئـــەوە هاتـــووە ملمالنـــێ حزبییـــەكان لـــە پێنـــاو 
پۆســـت و بەرژەوەندیـــدا بەكۆتـــا بێـــت، كـــە زۆربـــەی جـــار 
حزبـــە كوردســـتانییەكان لەســـەر حیســـابی حكومەتـــی 
ــك  ــی خەڵـ ــە و داهاتـ ــتان و گەنجینـ ــی كوردسـ هەرێمـ
یەكالیـــی دەكەنـــەوە، دەبێـــت ئـــەو سیاســـەتە بگۆڕیـــن 
بـــۆ خەمخـــۆری و پاڵپشـــتی و كارئاســـانی بـــۆ چیـــن 

و توێـــژەكان و بووژانـــەوەی كەرتـــە ئابوورییـــەكان و 
جووتیارانـــی  كار،  هەلـــی  زۆرتریـــن  دۆزینـــەوەی 
كوردســـتان كەســـانێكیان دەوێـــت تەنیـــا لەســـەر شاشـــەی 
ــن،  ــا نەڵێـ ــێ بنەمـ ــەی بـ ــم و قسـ ــەوە دروشـ تیڤییەكانـ
ــە  ــیان لـ ــی و داواكارییەكانیشـ ــە و گلەیـ ــو ڕەخنـ بەڵكـ
ـــی  ـــی هەرێم ـــتكردنەوەی پەیكـــەری ئابووری ـــاو ڕاس پێن
كوردســـتان بێـــت و، مەبەســـت و مەرامـــی نهێنـــی 
لـــە پێشـــت پێشـــنیار و داواكارییەكانیانـــەوە نەبێـــت. 
ئەمـــڕۆ خەڵكـــی بەگشـــتی و چیـــن و توێژەكانـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان فریـــو نادرێـــن و بـــاش دەزانـــن 
هەنگاوەكانـــی  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
ــان و پاراســـتنی كەرامەتـــی  ــاو بەهێزكردنـــی كیـ لەپێنـ
ئـــەوان و باروبژێـــوی ژیانیاندایـــە، بووژانـــەوەی كەرتـــی 
ـــە  ـــاری بوێران ـــە و بڕی كشـــتوكاڵ ئەركێكـــی ئاســـان نیی

ــت.  ــی دەوێـ ــتیی خەڵكـ و پاڵپشـ
بـــۆ  ڕوو  دەخەمـــە  پێشـــنیارێك  چەنـــد  لێـــرەدا 
ــی  ــەرۆكی حكومەتـ ــەی سـ ــتیكردنی هەنگاوەكـ پاڵپشـ
بـــۆ  بـــازاڕ  بـــۆ دۆزینـــەوەی  هەرێمـــی كوردســـتان، 
كوردســـتان،  جووتیارانـــی  بەروبوومـــی  و  بەرهـــەم 
ــتمانپەروەری  ــۆز و نیشـ ــانی دڵسـ ــدەی كەسـ ــەو ئومێـ بـ
ــۆزانە  ــەوە دڵسـ ــەن خۆیـ ــەو لەالیـ ــەر یەكـ ــتان هـ كوردسـ

پاڵپشـــتی ئـــەم هەنگاوانـــە بـــن:
ئابـــووری و  پاڵپشـــتیكردنی فرەچەشـــنكردنی   .1
ـــی  ـــە ڕێگـــەی كڕین ـــی كشـــتوكاڵ ل ـــەوەی كەرت بووژان

ــازاڕەوە. ــەوەی بـ ــی و دۆزینـ ــی خۆماڵـ بەرهەمـ
ـــتنەوە  ـــۆ گواس ـــانی ب ـــی كارئاس ـــی بازرگان 2. كەرت
بـــكات،  هێنـــراوەكان  و  هەنـــاردە  ڕێكخســـتنەوەی  و 
ئەمـــەش بـــە زیادكـــردن و ڕێكخســـتن و دووســـایتكردنی 
ڕێگەوبانەكانـــی دەرەوەی شـــار و هەنگاونـــان بـــەرەو 

ــەمەندەفەڕ. ــی شـ ــڕۆژەی هێڵـ ــی پـ جێبەجێكردنـ
3. گرنگیدانـــی زیاتـــر بـــە پڕۆژەكانـــی بەنـــداو و 
ئاودێـــری، بەتایبەتـــی لـــە دەشـــتە بەپیتەكانـــی كوردســـتان 
و قەدباڵـــی چیـــاكان، چونكـــە زۆربـــەی باخەكانـــی 

ــتە. ــان پێویسـ ــازگاری زۆریـ ــاوی سـ ــتان ئـ كوردسـ
4. دامەزراندنـــی كارگـــەی پیشەســـازیی خۆراكـــی 
و  دۆشـــاو  و  ســـركە  و  شـــەربەت  و  قوتوبەنـــد  لـــە 

كارگەكانـــی دیكـــە لـــە نزیـــك باخەكانـــەوە.
جووتیـــاری  بەشـــداریكردنی  و  دەرەوە  ناردنـــە   .5
نموونەیـــی كـــورد لـــە پێشـــانگاكانی عێـــراق و ناوچەكـــە 
و واڵتانـــی كەنـــداو و جیهـــان، بـــە بەروبوومـــی تایبەتـــی 

ـــەوە. خۆی
ــتان  ــاری كوردسـ ــەوەی جووتیـ ــۆ ئـ ــت بـ 6. كاربكرێـ
ـــدی تایبەتیـــی خـــۆی و هـــاوكاری  ـــی بران ببێتـــە خاوەن

ناردنە دەرەوەی 500 تۆن هەناری 
هەڵەبجە و زاخۆ، ناساندنی 
براندێكی كوردستانە لە بازاڕە 
پێشكەوتووەكانی دنیای دەرەوە 
و دۆزینەوەی بازاڕە بۆ سەدان 
جووتیار و خانەوادەی كوردستان

گەشەكردنی كەرتەكانی كشتوكاڵ 
و پیشەسازی و بازرگانی 
زنجیرەیەك كاری بەیەكەوە 
بەستراون و تەواوكاری یەكترن، 
ناكرێت بەبێ یەكێكیان 
هەنگاوەكانمان سەركەوتوو بن

سەرۆك وەزیران لە كارنامەی 
كابینەكەیدا و لە ڕووی 
كرداریشەوە هەنگاوی گەورەی 
ناوە لە بووژانەوەی كەرتی 
كشتوكاڵ و دامەزراندنی چەندین 
بەنداو و سایلۆ و ناوچەی 
پیشەسازی و دروستكردنی 
ڕێگەوبانی خێرا

جووتیارانی كوردستان 
كەسانێكیان دەوێت تەنیا 
لەسەر شاشەی تیڤییەكانەوە 
دروشم و قسەی بێ بنەما 
نەڵێن، بەڵكو ڕەخنە و گلەیی 
و داواكارییەكانیشیان لە 
پێناو ڕاستكردنەوەی پەیكەری 
ئابووریی هەرێمی كوردستان بێت
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بكرێـــت بـــۆ بەرزكردنـــەوەی كوالێتـــی بەرهەمەكـــەی، 
ئـــەم خاڵـــە گرنگیـــی خـــۆی هەیـــە و هەمـــووان دەزانیـــن 
متمانەپێكـــراو  بەرهەمێكـــی  نموونـــە  بـــۆ  كاتێـــك 
بووەتـــە  چونكـــە  دەیكڕیـــن،  ڕاســـتەوخۆ  دەبینیـــن، 
جێـــگای متمانـــە و كوالێتـــی بـــەرز و برانـــدی جیهانـــی.
7. فرۆشـــیار و بەقاڵـــی كـــورد لـــە دانانـــی بەرهەمـــە 
خۆماڵییـــەكان ڕەچـــاوی باشـــی و كوالێتـــی ناكـــەن، 
لەكاتێكـــدا لـــە تەنیشـــت ئـــەو بەرهەمـــەوە، بەرهەمـــی 
توركـــی و ئێرانـــی بـــە پاكوخاوێنـــی و كوالێتـــی بـــەرز 
دانـــراوە، بۆیـــە دەبێـــت تیمەكانـــی چاودێـــری ڕێگـــە 
ــێوەیە بەرهەمـــی خۆماڵـــی بفرۆشـــرێت  نـــەدەن بـــەم شـ
و ناشـــیرین بكرێـــن لەبەرچـــاوی كڕیـــار، لـــە كاتێكـــدا 
ــی زۆر  ــی خۆماڵـ ــەوە بەرهەمـ ــە ڕووی دەوڵەمەندییـ لـ

ــرە.  ــر و دەوڵەمەندتـ بەتامتـ
8. هەمـــوو ســـوپەرماركێت و ماركێتـــە گـــەورەكان 
هـــان بدرێـــن بەرهەمـــی خۆماڵـــی دابنێـــن و ڕێكالمـــی 
بـــۆ بكـــەن و، كەســـێك دابنێـــن بـــۆ ڕاكێشـــان و قســـەكردن 
ـــی و  ـــاندنی بەرهەمـــی خۆماڵ ـــۆ ناس ـــار ب لەگـــەڵ كڕی

ـــی گەرەنتـــی. پێدان
بـــۆ  گـــەورە  ســـاردكەرەوەی  كـــۆگای  دانانـــی   .9
دابەشـــكردنی بەرهەمـــی جووتیـــاران لـــە مانگەكانـــی ســـاڵدا.

10. كەناڵەكانـــی ڕاگەیانـــدن و سۆشـــیال میدیـــا 
دەبێـــت ڕۆڵێكـــی زیاتـــر بـــۆ ناســـاندنی بەرهەمـــی 
خۆماڵـــی )بـــێ بەرامبـــەر، یـــان بەپارەیەكـــی زۆر كـــەم( 

ببینـــن.
ــی  ــی، بەتایبەتـ ــی بیانـ ــتە وەبەرهێنەرانـ 11. پێویسـ
ـــە  ـــە مارك ـــە ب ـــەی ك ـــا خۆراكییان ـــەورە كۆمپانی ـــەو گ ئ
و برانـــدی جیهانـــی بەناوبانگـــن، هـــان بدرێـــن ڕوو 
خۆیـــان  چونكـــە  بكـــەن،  كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە 
بەرهەمـــەكان دەنێرنـــەوە بازاڕەكانـــی واڵتانـــی خۆیـــان، 
بەتایبەتـــی بـــازاڕە گـــەورە و دەوڵەمەندەكانـــی ئەوروپـــا، 
كـــە نـــرخ و بەهـــای بەرهـــەم ە كشـــتوكاڵییەكان تێیـــدا 

ــەرزە. زۆر بـ
ئەمـــە و چەندیـــن بۆچـــوون و پێشـــنیاری دیكـــە، 
ئـــەو  لەالیـــەن  جێبەجێكردنـــن  چاوەڕوانـــی  لـــە 
دەوڵەتمەدارانـــەوە،  ســـەركردە  و  بەرپـــرس  و  كـــەس 
كـــە بـــەردەوام بەڵێنەكانیـــان دەكەنـــە ڕەفتـــار و لـــە 
بەهێـــز  و  كاریگـــەر  هەنـــگاوی  كـــردارەوە  ڕووی 
ــی  ــی هەرێمـ ــن و، ئابووریـ ــان دەنێـ ــاو گەلەكەیـ لەپێنـ
ـــتراتیژیەت  ـــزن و س ـــردن دەپارێ ـــە بەهەڵەب ـــتان ل كوردس
زانســـتی و  بەرنامەكانیـــان مۆركێكـــی  پـــالن و  و 

دیـــارە. پێـــوە  نیشـــتمانپەروەریی 
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پێویستە وەبەرهێنەرانی بیانی، 
بەتایبەتی ئەو گەورە كۆمپانیا 

خۆراكییانەی كە بە ماركە و 
براندی جیهانی بەناوبانگن، 
هان بدرێن ڕوو لە هەرێمی 

كوردستان بكەن، چونكە 
خۆیان بەرهەمەكان دەنێرنەوە 

بازاڕەكانی واڵتانی خۆیان
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15 ملیار دینار بۆ ڕێگەوبانی 
گوندەكانی سنووری كۆیە 

تەرخان كراوە
شەقامی 40 مەتری زیاتر لە 6 ملیار دینار و شەقام 

و چوارڕێیانی حاجی قادری كۆیەش 7 ملیار و 
500 ملیۆن دیناریان بۆ تەرخان كراوە

تاریق حەیدەری
قائیمقامی شاری كۆیە بۆ گواڵن: 

* شـــارۆچكەی كۆیـــە چەنـــد ناحیـــە و گونـــد لـــە 
ســـنوورەكەیدا هەیـــە و ژمـــارەی دانیشـــتووانەكەی 
چەنـــدە و زیاتـــر بـــە چ كارو پیشـــەیەكەوە خەریكـــن؟
و  قـــەزا  ســـەنتەری  لـــە  كۆیـــە  قـــەزای   -
نـــاو  )دێگەڵـــە(  بـــە  كـــە  شـــۆڕش  ناحیەكانـــی 
و  ئاشـــتی  و  ســـێگردكان  و  تەقتـــەق  و  دەبرێـــت 
بـــە  و،  هاتـــووە  پێـــك  گونـــد   180 و  ســـیكتان 
شـــێوەیەكی گشـــتی ناوچەیەكـــی نەوتییـــە، كـــە 
كـــە  تێدایـــە،  نەوتـــی  گـــەورەی  كێڵگـــەی  دوو 
بـــەاڵم  شیوەشـــار(ن،  و  )شیواشـــۆك  كێڵگـــەی 
كێڵگـــەی نەوتـــی شیوەشـــار لـــە ئێســـتادا داخـــراوە 

و  كارمەنـــد  بەشـــێكی  ســـنوورەكە  خەڵكـــی  و 
فەرمانبـــەری حكومەتـــە و، بەشـــێكی دیكەشـــی 
خەریكـــی ئاژەڵـــداری و كشـــتوكاڵن و، ژمـــارەی 
ــەی 100  ــارەكە نزیكـ ــەنتەری شـ ــتووانی سـ دانیشـ
هـــەزار كەســـە و بەگشـــتی ســـنوورەكە 170 هـــەزار 

دانیشـــتووانیەتی. كـــەس 
لـــە  ڕێگەوبانانـــەی  پـــڕۆژەی  ئـــەو  ئایـــا   *
بـــۆ ســـنووری  مـــاوەی چەنـــد ســـاڵی ڕابـــردوو 
و  چیـــن  كـــراون،  جێبەجـــێ  كۆیـــە  شـــاری 

چییـــە؟ بارەیـــەوە  لـــەو  داواكاریتـــان 
ئاوەدانكردنـــەوەوە  وەزارەتـــی  ڕێگـــەی  لـــە   -

شـــاری كۆیـــە شـــارێكی گرنـــگ و مەڵبەندێكـــی گـــەورەی ڕۆشـــنبیرییە و شایســـتەی ئەوەیـــە هەمـــوو 
ــارە لـــە  ــەر بارودۆخـــی ئـــەم شـ ــتەبەر بكرێـــت، بـــۆ قســـەكردن لەسـ خزمەتگوازرییەكـــی پێویســـتی بـــۆ دەسـ
ڕووی پـــڕۆژە خزمەتگـــوزاری و ژێرخایەنەكانـــەوە، گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ تاریـــق حەیـــدەری قائیمقامـــی 

ـــام دا. ـــە ئەنج ـــاری كۆی ش
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لـــە مـــاوەی ســـاڵ و نیوێكـــی ڕابـــردوو 15ملیـــار 
دەشـــتی  گوندەكانـــی  ڕێگەوبانـــی  بـــۆ  دینـــار 
كۆیـــە تەرخـــان كـــراوە، كـــە ئـــەم پڕۆژانـــە زۆر 
بـــاش و گرنـــگ بـــوون، ئەمـــەش وای كـــردووە 
ـــت،  ـــد و شـــارەكە ئاســـان بێ ـــوان گون هاتووچـــۆی نێ
كـــە هەندێـــك لـــە گوندەكانیشـــی بـــە ســـەنتەری 
ـــك و  ـــەالی خەڵ ـــەوەی ل ـــەاڵم ئ ـــدووە، ب ـــە گەیان كۆی
ئیدارەكـــەش گرنگـــە، پـــڕۆژەی بەدووســـایدكردنی 
ــاغ  ــوار قۆنـ ــە چـ ــە بـ ــرە كـ ــە بـــۆ هەولێـ ــوان كۆیـ نێـ
بـــە تۆنێلەكەشـــەوە دەبـــوو تـــا ئێســـتا تـــەواو بكرایـــە، 
كـــە بـــڕی بودجـــەی پێویســـت بـــۆ پڕۆژەكـــەش 
ــەوە  ــەاڵم بەداخـ ــار، بـ ــار دینـ ــە 427ملیـ ــە لـ بریتییـ
پڕۆژەكـــە هەندێـــك كاری تێـــدا كـــرا و تـــا ئێســـتا 
ڕاوەســـتاوە. هەروەهـــا تۆنێلـــی هەیبـــەت ســـوڵتان 
یەكێـــك لـــە پـــڕۆژە ســـتراتیژییەكانە كـــە ڕێگـــەی 
 – ســـلێمانی  ڕێگـــەی  بـــە  كۆیـــەی  هەولێـــر- 
ڕانیـــەوە دەبەســـتەوە، كـــە بودجـــەی تەرخانكـــراو 
بـــۆی 159 ملیـــار دینـــار بـــوو، كـــە 6%ی تـــا 
ئێســـتا تـــەواو كـــراوە، ئەگەرچـــی لـــە دەســـتپێكردنی 
قەیرانـــی داراییـــەوە لـــە ســـاڵی 2014وە پڕۆژەكـــە 
تـــا ئێســـتا ڕاوەســـتاوە، بـــەاڵم هـــەوڵ دراوە لـــە 

ڕێگەیەكـــی  ڕانیـــە،  بـــۆ  ڕێگەیـــە  ئـــەو  بـــری 
ــەوە  ــە ڕانیـ ــە بـ ــە كۆیـ ــت، كـ ــت بكرێـ ــە دروسـ دیكـ
ببەســـتێتەوە، كـــە ئێســـتا دەرخســـتە و داواكارییەكـــە 
لـــە ئەنجومەنـــی وەزیرانـــە و لـــە چاوەڕوانیدایـــن 
ـــت،  ـــێ بكرێ ـــت و جێبەج ـــە دەربچێ ـــەو پڕۆژەی ـــە ئ ك
ڕێگـــەی 40 مەتـــری لـــە شـــاری كۆیـــە ئێســـتا 
ــەش  ــە شـ ــر لـ ــە زیاتـ ــە كـ ــر جێبەجێكردندایـ ــە ژێـ لـ
ــڕۆژەی  ــراوە و، پـ ــان كـ ــۆ تەرخـ ــاری بـ ــار دینـ ملیـ
پڕۆژەیەكـــی  كـــە  قـــادر  حاجـــی  چوارڕێیانـــی 
 7 بودجەكـــەی  بـــڕی  و  شـــارەوانییە  وەزارەتـــی 

ملیـــار و 500 ملیـــۆن دینـــاری بـــۆ دانـــراوە.
لەســـەر  كاریگـــەری  وشكەســـاڵی  ئایـــا   *
كەمیـــی ئـــاوی خواردنـــەوە لـــەم دەڤـــەرە هەبـــووە؟ 
چ پڕۆژەیەكـــی ســـتراتیژیی ئـــاوی خواردنەوەتـــان 

ــە؟ ــە هەیـ ــاری كۆیـ ــۆ شـ بـ
- بێگومـــان لـــە ســـاڵی ڕابـــردوو وشكەســـاڵی 
ـــر  ـــاوی ژێ ـــی ئ ـــی زۆری لەســـەر دابەزین كاریگەری
ئـــاوی  بیـــری  كـــرد و چەندیـــن  دروســـت  زەوی 
خواردنـــەوە لـــە نـــاو شـــار و ســـنووری كۆیـــە وشـــكیان 
كـــرد، یـــان ئاویـــان كەمـــی كـــرد، بەپێـــی ئـــەو 
ــان داوە  ــتانەی ئەنجاممـ ــان و دەرخسـ ــەو پـ بەرنامـ

لە ئێستادا پڕۆژەی كارەبای 
132 كەی ڤی بە دەشتی كۆیەدا 

دەڕوات، كاركردن تێیدا 
بەردەوامە و پاش ماوەیەكی 

دیكە كۆتایی پێ دێت
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بۆیـــان، كـــە لـــە مانگـــی شـــەش و حـــەوت دەســـتمان 
بـــەو كارانـــە كـــرد، بـــەاڵم دواكـــەوت، لـــە ئێســـتادا 
یـــەك ملیـــار دینـــار لـــە پارێـــزگای هەولێـــرەوە بـــۆ 
ـــەوە  ـــەو ڕێگەی ـــە ل ـــراوە، ك ـــە تەرخـــان ك شـــاری كۆی
و  هەڵبكەنیـــن  تـــازە  بیـــری  چەندیـــن  دەتوانیـــن 
تـــۆڕی ئـــاوی خواردنـــەوەی گونـــدەكان چارەســـەر 
ـــەوەی كلێســـە كـــە  ـــاوی خواردن ـــڕۆژەی ئ ـــن. پ بكرێ
ـــۆ شـــاری  ـــەوە ب ـــی بچووك ـــە زێ ـــەوە ل ـــاوی خواردن ئ
كۆیـــە دەهێنێـــت و پڕۆژەیەكـــی دیكـــەش ئـــاو لـــە 
تەقتەقـــەوە بـــۆ كۆیـــە دەهێنێـــت، ئـــەوە هـــەردوو 
ـــەوە  ـــاوی خواردن ـــەردەوام ئ ـــەن و ب ـــە كاردەك پڕۆژەك
بـــۆ شـــارەكە دابیـــن دەكـــەن، ئەمســـاڵ توانـــران بـــڕی 
زیاتـــر لـــە ملیارێـــك دینـــار بـــۆ بەهێزكردنـــی و زیاتـــر 
هێنانـــی ئـــاو لـــە پـــڕۆژەی ئـــاوی خواردنـــەوەی 
ـــەو  ـــە ڕێگـــەی ئ ـــرا ل ـــت، توان ـــان بكرێ كلێســـە تەرخ
ــە و  ــازەوە، كێشـ ــری تـ ــی بیـ ــە و لێدانـ دوو پڕۆژەیـ
گرفتـــی ئـــاوی خواردنـــەوە تـــا ئاســـتێكی بـــاش 

چارەســـەر بكرێـــت.
* ئایـــا وێســـتگەی بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا و 
وێســـتگەكانی گەیانـــدن و دابەشـــكردنی 132 و 

33 كەیڤیتـــان هەیـــە؟
- كۆیە هەر وەك شـــارەكانی دیكەی كوردســـتان لە 
بـــارەی كارەبـــاوە كێشـــە و گرفتـــی زۆرە، ئەگەرچـــی 
بەپێـــی ئـــەو پـــان و بەرنامانـــەی لـــە وەزارەتـــی كارەبـــا 
ـــەرەو كەمـــی  ـــەرە كێشـــەكان ب ـــت بەرەب ـــە، دەیانەوێ هەی
ـــای 132 كـــەی  ـــڕۆژەی كارەب ـــە ئێســـتادا پ بچێـــت، ل
ڤـــی بـــە دەشـــتی كۆیـــەدا دەڕوات، كاركـــردن تێیـــدا 
بەردەوامـــە و پـــاش ماوەیەكـــی دیكـــە كۆتایـــی پـــێ 
ـــە  ـــد وێســـتەگی بچووكـــی كارەبامـــان هەی دێـــت، چەن
لـــە نـــاو شـــاری كۆیـــە كـــە دووان لـــەو وێســـتگانە 
لـــە نزیـــك بـــارەگای حزبەكانـــی ڕۆژهەاڵتـــن و لـــەو 
لـــێ  ســـوودیان  ناتوانرێـــت  ئێســـتادا  بارودۆخـــەی 

وەربگیرێـــت.
تـــا چەنـــد  پـــەروەردەدا  كەرتـــی  لـــە  ئایـــا   *
پێویســـتیتان بـــە دروســـتكردنی بینایـــەی قوتابخانـــە 

و نۆژەنكردنەوەیـــان هەیـــە؟
تایبەتـــی  گرنگیـــی  كۆنـــەوە  لـــە  كۆیـــە   -
خـــۆی هەیـــە لـــە بـــواری پـــەروەردە و فێركردنـــەوە 
و ســـااڵنە قوتابیانـــی ناوشـــار و ســـنوورەكە، لـــە 
یەكـــەم و دووەم و ســـێیەمی ســـەر ئاســـتی پۆلـــی 
بـــەاڵم  بـــووە،  خـــۆی  پشـــكی  كۆتایـــی  12ی 
بەداخـــەوە بینایەكانـــی خوێنـــدن زۆریـــان لەنـــاو شـــار 

و ســـنوورەكە پێویســـتیان بـــە نۆژەنكردنـــەوە هەیـــە و 
ئـــەو بینایانـــەی قوتابخانانـــەی لـــە شـــاری كۆیـــە 
ـــان هـــی ســـااڵنی 60و 70 و 80 ی  هـــەن، زۆربەی
ســـەدەی ڕابـــردوون. لـــەو ســـەردانەی كـــە وەزیـــری 
پـــەروەردە لـــە كاتـــی مووشـــەكبارانەكەدا بـــۆ شـــاری 
كۆیـــە ئەنجامـــی دا، بڕیـــاری دا بـــە ســـەندویج 
پەنـــەڵ قوتابخانەیەكـــی 27 پۆلـــی بـــۆ شـــاری 
كۆیـــە دروســـت بكرێـــت، هـــەر لـــە ڕێگـــەی وەزیـــری 
ـــرد بیانایەكـــی دیكـــەی  ـــە داوامـــان ك ـــەروەردەوە ك پ
ـــە  ـــدا ل ـــت، لەمەش ـــۆ دروســـت بكرێ ـــان ب قوتابخانەم
ـــەوە وەبەرهێنێـــك هـــات ســـەردانی  ڕێگـــەی بەڕێزیان
قوتابخانەیەكـــی  بینایـــەی  بڕیـــارە  وا  و  كردیـــن 
18 پۆلیمـــان بـــۆ دروســـت بكـــەن، شوێنەكەشـــی 
هەفتـــەی  لـــە  بڕیـــارە  و  كـــراوە  دیـــاری  بـــۆ 
داهاتـــوودا وەزیـــری پـــەروەردە بـــەردی بناغـــەی 
ـــە  ـــا ئێســـتا ل ـــت. ت ـــۆ دابنێ ـــەو قوتابخانەیەشـــمان ب ئ
ــەدا ســـێ دەوامـــی  بینایـــەی قوتابخانەكانـــی كۆیـ
ـــەی  ـــەر كەمیـــی بینای ـــەك لەب مـــاوە، ئەمـــەش لەالی
ــە  ــاڵدا بـ ــە ئەمسـ ــەوە لـ ــدن و لەالیەكـــی دیكـ خوێنـ
هـــۆی مووشـــەكبارانەوە پێنـــج ناوەنـــدی خوێنـــدن 
داخـــراون، كـــە ئەمـــەش كاریگـــەری خـــۆی هەبـــووە، 
ــە،  ــردوو دەزگای ڕوانگـ ــاڵی ڕابـ ــە سـ ــا لـ هەروەهـ
نـــۆژەن  بـــۆ  قوتابخانـــەی  بینایـــەی  دوو  یـــەك 
كردینـــەوە و ئەمســـاڵیش ڕێكخـــراوی خێرخوازیـــی 
نـــۆژەن  بـــۆ  قوتابخانـــەی  پێنـــج  بارزانـــی 
ــتا  ــن ئێسـ ــاز فودێشـ ــراوی ڕێبـ ــەوە و ڕێكخـ كردینـ
خەریكـــن چەندیـــن قوتابخانـــە نـــۆژەن دەكەنـــەوە، 
میاكاتیـــش زیاتـــر بـــە وانەبێژییـــە، مـــاوە مـــاوەش 
مەبەســـتی  بـــە  وانەبێـــژ  مامۆســـتایانەی  ئـــەو 
ــە  ــەوە و دێنـ ــەرز دەكەنـ ــان بـ ــان دەنگیـ دامەزراندنیـ

شـــەقام و بایكۆتـــی خوێنـــدن دەكـــەن.
* ئایـــا كەرتـــی تەندروســـتی كـــە پەیوەندیـــی 
بـــە ژیانـــی ڕۆژانـــەی خەڵكـــەوە  ڕاســـتەوخۆی 

هەیـــە لـــە چ ئاســـتێكدایە؟
- لـــە ســـەنتەری شـــارەكەدا چەنـــد بیانایەكـــی 
هەیـــە،  تەندروســـتی  بنكەیەكـــی  و  نەخۆشـــخانە 
ئـــەوەی بەرچـــاوە زیاتـــر نەخۆشـــخانەیەكی 100 
شـــەهید  نەخۆشـــخانەی  بەنـــاوی  قەرەوێلەییـــە 
ـــی  ـــەاڵم داودەرمان ـــە، ب ـــاو شـــاری كۆی ـــە ن ـــد ل خالی
وەك پێویســـت نییـــە و خەڵـــك لـــەو بارەیـــەوە گلەیـــی 
زۆریـــان هەیـــە، كارمەنـــد و كادیـــری پزیشـــكییش 
بەپێـــی پێویســـت لـــە كۆیـــە نییـــە، هـــەر بۆیـــە 

ئەمساڵ توانران بڕی زیاتر لە 
ملیارێك دینار بۆ بەهێزكردنی 
و زیاتر هێنانی ئاو لە پڕۆژەی 
ئاوی خواردنەوەی كلێسە تەرخان 
بكرێت

ساڵی ڕابردوو وشكەساڵی 
كاریگەریی زۆری لەسەر 
دابەزینی ئاوی ژێر زەوی دروست 
كرد و چەندین بیری ئاوی 
خواردنەوە لە ناو شار و سنووری 
كۆیە وشكیان كرد، یان ئاویان 
كەمی كرد

لە ئێستادا یەك ملیار دینار لە 
پارێزگای هەولێرەوە بۆ شاری 
كۆیە تەرخان كراوە، كە لەو 
ڕێگەیەوە دەتوانین چەندین 
بیری تازە هەڵبكەنین و تۆڕی 
ئاوی خواردنەوەی گوندەكان 
چارەسەر بكرێن

1100 دۆنم زەوی بۆ ناوچەی 
پیشەسازی دیاری كراوە، 
پڕۆژەكە ئێستا لە قۆناغی 
دیزاینكردندایە و بە تەواوبوونی 
ژمارەیەكی زۆر هەلی كاریش بۆ 
ناوچەكە دەستەبەر دەبێت
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ـــن و  ـــارەوە بێ ـــەو ب ـــەت ل ـــی تایب ـــان داوە كەرت هەوڵم
ـــە خەڵـــك بكـــەن، ئێســـتا لـــە مامەڵەدایـــە  خزمـــەت ب
شـــارەكە  لـــە  ئەهلـــی  نەخۆشـــخانەی  دوو  كـــە 
بكرێتـــەوە، هـــاوكات لـــە هـــەر ناحیـــە و لـــە چەندیـــن 
گوندیـــش بنكـــەی تەندروســـتی هـــەن، كـــە خەڵـــك 

ــرن. ــێ وەربگـ ــوودیان لـ ــن سـ دەتوانـ
شـــوێنەواری  چەندیـــن  كۆیـــە  شـــاری   *
مێژوویـــی تێدایـــە، ئایـــا هـــەوڵ دراوە ئـــەو شـــوێنانە 
ــدا،  ــراوە جیهانییەكانـ ــە ڕێكخـ ــان لـ ــزن و ناویـ بپارێـ

بەتایبـــەت لـــە یونســـكۆ تۆمـــار بكـــەن؟
ـــنبیریی  ـــتانی و ڕۆش ـــە ناوەندێكـــی شارس - كۆی
گرنگـــی  ناوەندێكـــی  و  بەرچـــاوە  و  گـــەورە 
ـــە كۆیـــە چەندیـــن  ـــە ل ـــووە، هـــەر بۆی بازرگانییـــش ب
شـــوێنی كـــۆن هـــەن، لەوانـــەی كـــە لـــەالی خۆمـــان 
ــە  ــك لەوانـ ــە یەكێـ ــە كـ ــراوە )86( بینایـ ــار كـ تۆمـ
قشـــڵەی كۆیەیـــە، كـــە لـــە كاتـــی خـــۆی لەســـەر 
ئەركـــی مـــام جـــەالل نـــۆژەن كراوەتـــەوە و هەنـــدێ 
لـــەو خانـــوو و بینایانـــەی دیكـــەش وێـــران بـــوون و 
لـــە داڕووخانـــدان، لەوانـــە ماڵـــی مـــەالی گـــەورەی 
باوكـــی  ڕەئووفـــی  مـــەال  خانـــووی  و  كۆیـــە 
دڵـــداری شـــاعیر، بـــۆ نموونـــە ئـــەو دوو خانووانـــە 
لـــە  و  داڕووخـــان  ڕەحمەتـــی  بـــەر  كەوتوونەتـــە 
ــدار  ــی پەیوەندیـ ــۆ الیەنـ ــراومان بـ ــوون. نووسـ ناوچـ
كـــردووە كـــە ئـــەو شـــوێنە مێژووییانـــە لـــە داڕووخـــان 
ــدێ  ــواری هەنـ ــە دیـ ــزن، چونكـ ــان بیانپارێـ و فەوتـ
ــر بـــەرزن و مەترســـیی  لـــەو خانووانـــە شـــەش مەتـ
ئەوەمـــان لەســـەریانە بڕووخێـــن و خەڵـــك بكەوێتـــە 
ژێـــری و تووشـــی كارەســـات ببیـــن. ئێســـتا لـــە 
ڕێگـــەی ڕێكخـــراوی وادی ئەڵمانییـــەوە هـــەوڵ 
دراوە بینایـــەی مەحمـــوود ئاغـــا نـــۆژەن بكەنـــەوە، 
كـــە بینایەكـــی زۆر گەورەیـــە و شـــوێنی بازرگانـــی 
ـــووە،  ـــەوەی بازرگانانـــی ســـەردەمی كـــۆن ب و حەوان
ئـــەوە لەالیـــەن ئـــەو ڕێكخـــراوە ئەڵمانییـــەوە لـــە 
ســـەرەتای ســـاڵی 2023 دەســـت بـــە نۆژەنكردنـــەوەی 

دەكـــەن.
* شـــوێنی گەشـــتیاری لـــە شـــاری كۆیـــە و 
ســـنوورەكەی زۆرە، بۆیـــە دەپرســـین لـــە بـــواری 
ـــە و ســـنوورەكەی  ـــۆ كۆی ـــان ب گەشـــتوگوزاردا چیت
كـــردووە؟ ئایـــا ماســـتەرپانی گەشـــتیاریتان هەیـــە؟ 
- بـــۆ ئـــەو مەبەســـتە چەندیـــن جـــار ســـەردانی 
ســـەرۆكی  و  كـــردووە  گەشـــتوزارمان  دەســـتەی 
ــردوو  ــاوەی ڕابـ ــە مـ ــتوگوزاریش لـ ــتەی گەشـ دەسـ

ســـەردانی كردوویـــن، كۆیـــە زۆر شـــوێنی بـــاش 
و گونجـــاوی بـــۆ پـــڕۆژەی گەشـــتیاری هەیـــە، 
ـــە ناحیـــەی ئاشـــتی لەســـەر زێـــی بچـــووك  ئێســـتا ل
چەنـــد شـــوێنێكی گەشـــتیاریی جـــوان دروســـت 
كـــراون و لـــە ناحیـــەی تەقتـــەق بـــە هەمـــان شـــێوە 
ـــن شـــوێنی گەشـــتیاری دروســـت كـــراون كـــە  چەندی
گەشـــتیاران بـــەردەوام ســـەردانی دەكـــەن، لەســـەر 
گەشـــتیاریی  پڕۆژەیەكـــی  كۆســـاریش  چیـــای 
چەنـــد  لـــەم  ئەگەرچـــی  هەیـــە،  جـــوان  زۆر 
ســـاڵەی ڕابـــردوودا بـــە هـــۆی قەیرانـــی داراییـــەوە 
كاریگەریـــی خـــراپ لەســـەر كەرتـــی گەشـــتیاری 

ــووە. ــت بـ دروسـ
و  ئاودێـــری  پڕۆژەیەكـــی  هیـــچ  ئایـــا   *
پەرەپێدانـــی كەرتـــی كشـــتوكاڵ لـــە ســـنوورەكەدا 

كـــراوە؟ جێبەجـــێ 
- پڕۆژەیەكـــی ئاودێـــری لـــە بەرنامـــە و پانـــدا 
بـــوو كـــە لـــە زێـــی بچووكـــەوە ئـــاو بۆ دەشـــت و ناوچە 
ــەی  ــە بیرۆكـ ــت، كـ ــە بهێنێـ ــتوكاڵییەكانی كۆیـ كشـ
مـــام جـــەالل بـــوو بـــڕی 73ملیـــار دیناریشـــی بـــۆ 
لـــە پڕۆژەكـــەدا  كرابـــوو، هەندێـــك كار  تەرخـــان 
ـــی دارایـــی  ـــەر قەیران ـــەاڵم لەب دەســـتی پـــێ كـــرد، ب
لـــە دوای ســـاڵی 2014 ڕاوەســـتاوە، لـــەم ســـااڵنەی 
دروســـت  گرنـــگ  بەنـــداوی  چەندیـــن  دواییـــدا 
كـــراون، وەك بەنـــداوی حەمامـــۆك و ســـماقوڵی و 
شـــەوگێڕ و چەندیـــن بەنداویـــش كاركـــردن تێیانـــدا 
ڕاوەســـتاوە، بـــە تەواوبـــوون و دروســـتكردنی ئـــەو 
هەیـــە،  ســـنوورەكەدا  لـــە  پۆنتانـــەی  و  بەنـــداو 
ـــەوە  ـــە خۆی ـــی كشـــتوكاڵ تەكانێكـــی گـــەورە ب كەرت

ــت. ــش دەكەوێـ ــە دەكات و پێـ ــت و گەشـ دەبینێـ
ــۆ  ــازی بـ ــەی پیشەسـ ــەوەی ناوچـ ــا كردنـ * ئایـ

كۆیـــە لـــە بەرنامـــەدا هەیـــە؟
لـــە  پیشەســـازی  ناوچەیەكـــی  دراوە  بڕیـــار   -
شـــاری كۆیـــە دابمەزرێـــت كـــە لـــە ســـەرەتادا 183 
دۆنـــم زەوی بـــۆ دیـــاری كـــرا، پاشـــان ئـــەو ڕووبـــەرە 
ــتادا  ــە ئێسـ ــم زەوی و لـ ــۆ 500 دۆنـ ــرا بـ ــاد كـ زیـ
پڕۆژەكـــە گرنگیـــی زۆرتـــری پـــێ دراوە، بۆیـــە 
پیشەســـازی  ناوچـــەی  بـــۆ  زەوی  دۆنـــم   1100
دیـــاری كـــراوە، پڕۆژەكـــە ئێســـتا لـــە قۆناغـــی 
تەواوبوونـــی ژمارەیەكـــی  بـــە  دیزاینكردندایـــە و 
دەســـتەبەر  ناوچەكـــە  بـــۆ  كاریـــش  هەلـــی  زۆر 
ـــە و  ـــی كۆی ـــە ئابووری ـــت و گەشـــەیەكی زۆر ب دەبێ

دەدات. ســـنوورەكە 
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سیـ
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تا ئێستا لە بینایەی 
قوتابخانەكانی كۆیەدا سێ 

دەوامی ماوە، ئەمەش لەالیەك 
لەبەر كەمیی بینایەی خوێندن و 
لەالیەكی دیكەوە لە ئەمساڵدا 
بە هۆی مووشەكبارانەوە پێنج 
ناوەندی خوێندن داخراون، كە 
ئەمەش كاریگەری خۆی هەبووە

لەم سااڵنەی دواییدا چەندین 
بەنداوی گرنگ دروست كراون، 

وەك بەنداوی حەمامۆك و 
سماقوڵی و شەوگێڕ و چەندین 

بەنداویش كاركردن تێیاندا 
ڕاوەستاوە

لە ڕێگەی ڕێكخراوی وادی 
ئەڵمانییەوە هەوڵ دراوە بینایەی 

مەحموود ئاغا نۆژەن بكەنەوە، 
كە بینایەكی زۆر گەورەیە و 

شوێنی بازرگانی و حەوانەوەی 
بازرگانانی سەردەمی كۆن بووە

ساڵی ڕابردوو دەزگای ڕوانگە، 
یەك دوو بینایەی قوتابخانەی 

بۆ نۆژەن كردینەوە و ئەمساڵیش 
ڕێكخراوی خێرخوازیی بارزانی 

پێنج قوتابخانەی بۆ نۆژەن 
كردینەوە و ڕێكخراوی ڕێباز 

فودێشن ئێستا خەریكن چەندین 
قوتابخانە نۆژەن دەكەنەوە



ـی
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سیـ
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شەو و ڕۆژ چاودێریی بازاڕ 
دەكەین و هاوواڵتیانیش 

دەتوانن لە هەر سەرپێچییەك 
ئاگادارمان بكەنەوە

موزەفەر سابیر 
بەڕێوەبەری چاودێریی بازرگانیی پارێزگای هەولێر )بە وەكالەت( بۆ گواڵن:
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ئەم ژمارە تەلەفۆنە 
)07504908470( كراوەیە 
بۆ ئەوەی لە كاتی هەر 

سەرپێچییەك هاوواڵتیان 
پەیوەندیمان پێوە بكەن

تەنیا لە مانگی 11ی ئەمساڵدا 
سەردانی 325 ماركێت و 

100 سەوزەفرۆش و 
75 گۆشتفرۆش و 40 نانەواخانە 

و 55 سەمونخانە و 20 شوێنی 
شیرنەمەنی و 10 كۆگا و چەندین 

شوێنی دیكە كراون

 تەنیا لە مانگی 11ی 
ئەمساڵدا 153 شوێن پسولەی 

سەرپێچیكردنیان بۆ كراوە 
و زیاتر لە 79 ملیۆن دینار 

سزایان لێ وەرگیراوە

* چاودێریـــی بازرگانـــی الیەنێكـــی گرنگـــە 
بـــۆ چاودێریكـــردن لەســـەر نـــرخ و كوالێتیـــی هەمـــوو 
كەلوپـــەل و خـــۆراك و ســـەوزە و میـــوەكان لـــە نـــاو 
بـــازاڕ و دووكانـــی شـــار و شـــارۆچكەكان، ئایـــا 
چاودێریـــی  چـــۆن  بازرگانـــی  چاودێریـــی  وەك 
بـــازاڕ دەكـــەن بـــۆ ئـــەوەی نـــرخ بـــەرز نەكرێتـــەوە و 
ــتاندارد و  ــش سـ ــەل و خۆراكەكانیـ ــی كەلوپـ كوالێتیـ

بەپێـــی پێویســـت بـــن؟
- ئێمـــە تیممـــان هەیـــە بـــۆ چاودێریـــی بـــازاڕ و بە 
ـــازاڕ و شـــوێنەكان دەكـــەن،  شـــەو و ڕۆژ ســـەردانی ب
 )07504908470( تەلەفۆنـــەش  ژمـــارەی  ئـــەم 
ـــەرپێچییەك  ـــەر س ـــی ه ـــە كات ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــە ب كراوەی
هاوواڵتیـــان پەیوەندیمـــان پێـــوە بكـــەن. ســـەبارەت 
بـــە میـــوە و ســـەوزە هەفتانـــە نرخـــەكان لـــە ڕۆژی 
ــە  ــەك كـ ــەن لێژنەیـ ــت لەالیـ ــاری دەكرێـ ــەممە دیـ شـ
ئەندامـــی ئێمەشـــی تێدایـــە، لـــە پاشـــان ئێمـــە ئـــەو 
نـــرخ و لیســـتەیە بـــە چاودێرەكانمـــان دەدەیـــن، لـــە هـــەر 
شـــوێن و بازاڕێـــك ســـەرپێچی هەبێـــت ئـــەوە خـــاوەن 
ــەوە و  ــەڕووی لێپێچینـ ــیارەكە ڕووبـ ــوێن و فرۆشـ شـ
ســـزا دەكرێنـــەوە، نرخـــی هەمـــوو كااڵ و میـــوە و 
ســـەوزەكانیش بەپێـــی كوالێتییـــان پلـــە یـــەك و دوویـــان 
بـــۆ دادەنرێـــت. بـــۆ چاودێریـــی هەمـــوو بـــازاڕ و 
ــر  ــارێكی بەرفراوانـــی وەك هەولێـ ــە شـ ــوێنەكان لـ شـ
تەنیـــا نـــۆ تیممـــان هەیـــە، كـــە ئەمـــەش زۆر كەمـــە، 
هـــەر بۆیـــە ڕۆژانـــە تیمـــەكان بەپێـــی پێویســـت بـــە 
ســـەر بـــازاڕ و فرۆشـــیار و ماركێـــت و ســـەمونخانە 
هـــاوكات  دەكەیـــن،  دابـــەش  نانەواخانـــەكان  و 
ئۆتۆمبێلیشـــمان بـــۆ دەرچوونـــی تیمـــەكان كەمـــە، 
ئەگەرچـــی تەنیـــا لـــە مانگـــی 11ی ئەمســـاڵدا 
ســـەردانی 325 ماركێت و 100 ســـەوزەفرۆش و 75 
گۆشـــتفرۆش و 40 نانەواخانـــە و 55 ســـەمونخانە و 
ـــن  ـــۆگا و چەندی ـــیرنەمەنی و 10 ك ـــوێنی ش 20 ش
ــولەی  ــوێن پسـ ــراوە و 153 شـ ــەش كـ ــوێنی دیكـ شـ

ســـەرپێچیكردنیان بـــۆ كـــراوە و زیاتـــر لـــە 79 ملیـــۆن 
دینـــار ســـزایان لـــێ وەرگیـــراوە.   

و  كااڵ  چەندیـــن  دەبینیـــن  مـــاوە  مـــاوە    *
بووەتـــەوە،  بـــەرز  نرخیـــان  خۆراكـــی  كەرەســـتەی 
هـــۆكاری ئەمـــە چییـــە؟ ئایـــا بـــارودۆخ و شـــەڕی 
كاریگەرییـــان  ناوچەكـــە  كێشـــەكانی  و  ئۆكرانیـــا 

بـــووە؟ لەســـەر بەرزبوونـــەوەی نرخـــەكان 
كەرســـتە  و  كااڵ  نرخـــی  بەرزبوونـــەوەی   -
خۆراكییـــەكان هـــۆكاری زۆرە، لەوانـــە بەرزبوونـــەوەی 
ــە دۆالر كااڵ و  نرخـــی دۆالرە و بازرگانەكانیـــش بـ
كەلوپەلـــەكان دەهێنـــن و لـــە بازاڕیـــش بـــە دینـــار 
دەیفرۆشـــن، بۆیـــە هەندێـــك جـــار دەبینیـــت لـــە نرخـــی 
هۆكارێكـــی  زیاتـــرە،  پێشـــووتری  لـــە  ئێســـتای 
دیكـــەش بەرزبوونـــەوەی نرخـــی ســـووتەمەنییەكانە، 
بەتایبـــەت گاز و بەنزیـــن كـــە لـــە هاتوچۆكـــردن 
ـــەر  ـــتەوخۆی لەس ـــی ڕاس ـــت، كاریگەری بەكاردەهێنرێ
نرخـــی كااڵكان هەیـــە و زۆربـــەی ئـــەو كااڵیانـــەی 
ـــی بەردەوامـــی  ـــان گۆڕانكاری ـــن، نرخی ـــە دەرەوە دێ ل
و  كـــەس  لـــەو  ئێمـــە  بۆیـــە  هـــەر  بەســـەردادێت، 
تاوەكـــو  دەكەیـــن،  داوا  مەنیفیســـت  بازرگانانـــە 
نەتوانـــن  كـــراوە،  دیـــاری  بـــۆی  ئاســـتەی  لـــەو 
ــۆ  ــەن، بـ ــەكان بكـ ــازاڕ و نرخـ ــتیغاللی بـ ــاد ئیسـ زیـ
نموونـــە كااڵیـــەك بـــە ســـەد دۆالر بـــووە، لەگـــەڵ 
گرانبوونەكـــەدا دەكرێـــت بـــە 110 دۆالر بفرۆشـــرێت، 
ــە  ــە نرخەكـ ــن كـ ــەوە دەكەیـ ــری لـ ــە ڕێگـ ــەاڵم ئێمـ بـ
دۆالری   150 بـــە  نموونـــە  بـــۆ  بكرێـــت  زیاتـــر 
بفرۆشـــێت، لەوكاتـــەدا لێپێچینـــەوە لەگـــەڵ بـــازرگان 

و فرۆشـــیارەكە ئەنجـــام دەدرێـــت. 
ڕووســـیا  و  ئۆكرانیـــا  شـــەڕی  بێگومـــان 
ئێمـــە  بازاڕەكانـــی  لەســـەر  زۆری  كاریگەریـــی 
دروســـت كـــرد و بـــووە هـــۆكاری ئـــەوەی كـــە هەنـــدێ 
كااڵ و خـــواردن وەك گەنـــم و زەیـــت، نرخەكانیـــان 
ببێتـــەوە،  بـــەرز  خـــۆی  ئاســـتی  لـــە  زیاتـــر  زۆر 

چاودێریـــی بازرگانـــی ڕۆڵێكـــی گرنـــگ و كاریگـــەری هەیـــە لەســـەر بـــازاڕ و ژیـــان و گوزەرانـــی 
خەڵـــك، كـــە لـــە هەوڵدایـــە بـــۆ ئـــەوەی بـــازاڕ بـــە چەشـــنێك نەبێـــت كـــە بـــە زیـــان بشـــكێتەوە بـــۆ هاوواڵتییـــان، 
یـــان گەمـــە بـــە نرخـــەكان بكرێـــت لەســـەر حیســـابی خەڵـــك، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە و زیاتـــر ئاشـــنابوون بـــە پـــالن 
و كاروبـــاری چاودێریـــی بازرگانـــی، گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ موزەفـــەر ســـابیر بەڕێوەبـــەری چاودێریـــی 

ـــەت( ئەنجـــام دا. ـــە وەكال ـــر )ب ـــزگای هەولێ بازرگانیـــی پارێ
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چونكـــە هێنانـــی زەیـــت بـــۆ هەرێـــم و هەمـــوو جیهـــان 
ـــاوە دەهـــات، لەالیەكـــی دیكـــەوە  ـــە ئۆكرانی 60%ی ل
لـــەالی خۆشـــمان خەڵكانێـــك هەبـــوون، لـــە كـــۆگاكان 
ــەك  ــی یـ ــە نرخـ ــرن، بۆیـ ــت هەڵبگـ ــان دا زەیـ هەوڵیـ
زەیـــت گەیشـــتە پێنـــج هـــەزار دینـــار، بـــەاڵم ئێمـــە 
ــەوە بەدواداچوونـــی زۆر و  ــە ڕێـــگای تیمەكانمانـ لـ
بەردەواممـــان ئەنجـــام دا، تاوەكـــو توانیمـــان ڕێگـــری 
هـــەر  و  زەیـــت  شـــاردنەوەی  و  قۆرخـــكاری  لـــە 
ـــتی  ـــە مەبەس ـــە ب ـــن ك ـــە بكەی ـــی دیك خواردەمەنیەك
بەرزكردنـــەوەی نـــرخ لـــە بـــازاڕەكان نەمابـــوون، یـــان 
زۆر كـــەم بـــوون، لەالیەكـــی دیكـــەوە دابەشـــكردنی 
ســـەبەتەی ئازووقـــە بەســـەر هاوواڵتیـــان كاریگـــەری 
زۆر و ڕاســـتەوخۆی لەســـەر كەمبوونـــەوەی نرخـــی 
ــتا 10  ــا ئێسـ ــاڵ تـ ــەر ئەمسـ ــووە، هـ ــەكان بـ ئازووقـ

ــە خەڵـــك دراوە.   ــە بـ ــە ئازووقـ بەشـ
و  كـــۆگا  چاودێریـــی  چەنـــد  تـــا   *
ســـاردكەرەوەكان دەكـــەن و ئـــەو ڕێنماییانـــە چیـــن كـــە 

دادەمەزرێـــن؟ لەســـەری 
- بەپێـــی ڕێنمایـــی دیـــاری كـــراوە كـــە 28 
مـــەرج و خاڵـــە، ڕێـــگا بـــە دانـــان و كردنـــەوەی 
تیمـــی  دەدەیـــن،  ســـاردكەرەوەكان  و  كـــۆگا 
تایبەتیشـــمان هەیـــە بـــۆ چاودێـــری و بەدواداچوونـــی 
ــاردكەرەوەكان كـــە تیمەكانیـــش بریتیـــن  كـــۆگا و سـ
لـــە تیمـــی پشـــكنین و تیمـــی كۆمپانیـــاكان كـــە 
ـــاو  ـــاكان بەدواداچـــوون و گـــەڕان بەن تیمـــی كۆمپانی
ــەرپێچی و  ــەر سـ ــەن و هـ ــۆگاكان دەكـ ــە و كـ كارگـ
پێشـــێلكارییەك لـــە دەرەوەی مـــەرج و ڕێنماییـــەكان 
ــاردكەرەوە و  ــۆگا و سـ ــەو كـ ــەوە لـ ــەن تیمەكانـ لەالیـ
ــەڕووی  ــەوە ڕووبـ ــت، ئـ ــاو بكەوێـ ــە بەرچـ كارگەیانـ

لێپێچینـــەوە و ســـزا دەبنـــەوە.  
* وەك دەزانیـــن ســـااڵنە لـــە بۆنـــە نەتەوەیـــی 
و  خـــواردن  شـــتومەكی  و  كااڵ  ئایینییەكانـــدا  و 
ــەوە،  ــەرز دەبێتـ ــان بـ ــازاڕەكان نرخیـ ــە بـ ــەوە لـ خواردنـ
ئایـــا بـــۆ ئـــەو ســـەری ســـاڵە چ بەرنامەیەكتـــان 

دانـــاوە، تاوەكـــو نـــرخ بـــەرز نەكرێتـــەوە؟
- هـــەر بۆنەیـــەك كاریگـــەری لەســـەر كااڵ و 
ـــەن  ـــن لەالی ـــەك دروســـت دەكات و دەبینی خواردەمەنی
ـــت نرخـــەكان  ـــازاڕ و فرۆشـــیارەكانیش هـــەوڵ دەدرێ ب
لـــە بۆنـــە و  بـــۆ نموونـــە  بـــەرز بكەنـــەوە، هـــەر 
جەژنەكانـــی قوربـــان و ڕەمەزانـــدا خواســـت لەســـەر 
شـــەربەت و شـــیرنەمەنی و گۆشـــت و مریشـــك 
زیـــاد دەكات، لـــە نـــەورۆزدا هەوڵـــی گرانكردنـــی 

ـــە  ـــت، ل ـــوە دەدرێ گۆشـــت و مریشـــك و ســـەوزە و می
بۆنـــەی ســـەری ســـاڵدا بـــە هەمـــان شـــێوە هەوڵـــی 
ئـــەوە دەرێـــت كەلوپەلـــی دیـــاری و جوانكارییـــەكان 
ـــارەوە  ـــەرز بكرێتـــەوە، بـــەاڵم لـــەو ب جگـــە لەخـــواردن ب
ئێمـــە شـــارەزایی تەواومـــان هەیـــە و پێـــش هاتنـــی 
كاتـــی جـــەژن و بۆنـــەكان خۆمـــان ئامـــادە دەكەیـــن 
و ناهێڵیـــن فرۆشـــیار بـــە كەیفـــی خـــۆی نرخـــی 
كااڵكان گـــران بـــكات. لەالیەكـــی دیكـــەوە پێـــش 
ــە  ــاد لـ ــە زیـ ــی ئێمـ ــك چاودێرانـ ــە و یادێـ ــەر بۆنـ هـ
ــت و  ــۆ ماركێـ ــوون بـ ــەردان و بەدواداچـ ــت سـ پێویسـ
ـــی  ـــی ئەزموون ـــازاڕەكان دەكـــەن و بەپێ فرۆشـــیار و ب
ــەرز  ــان بـ ــەل و كااڵكان نرخیـ ــن كەلوپـ ــان ناهێڵـ خۆیـ
بكرێنـــەوە و بەرژەوەندیـــی هاوواڵتیـــان لـــە پێـــش 

ــاو دەگریـــن.  هەمـــوو شـــتێك لەبـــەر چـ
* ژمـــارەی ئـــەو ئاشـــانەی كـــە ئـــارد بەرهـــەم 
دەهێنـــن لـــە شـــاری هەولێـــر بـــۆ بەشـــە ئازووقـــەی 
چەنـــد  تـــا  ئاردەكانیـــان  و  چەنـــدە  هاوواڵتیـــان 

ــردن؟ ــان كـ ــە نـ ــۆ بـ ــاوە بـ گونجـ
ـــر 13 ئاشـــمان  ـــزگای هەولێ ـــەواوی پارێ ـــۆ ت - ب
هەیـــە كـــە گەنـــم دەهـــاڕن و دەیكـــەن بـــەو ئـــاردەی 
كـــە دەبێـــت ســـتاندار و زۆر شـــیاو بێـــت بـــۆ كردنـــە 
ـــە بنەڕەتـــەوە ســـەر  ـــان ل ـــان. ئاشـــەكان هـــەر هەمووی ن
ـــەر  ـــت، ه ـــیان دێ ـــەی بۆش ـــەو گەنم ـــدان و ئ ـــە بەغ ب
لـــە بەغـــداوە بۆیـــان دێـــت و پـــارەی گەنمەكـــەش كـــە 
دەكرێـــت بـــە ئـــارد هـــەر بەغـــدا بـــە ئاشـــەكانی دەدات، 
بـــەاڵم ئـــەوەی لەســـەر ئێمەیـــە چاودێریكردنیانـــە و 
ــت  ــت، دەبێـ ــەم دێـ ــانە بەرهـ ــەو ئاشـ ــاردەی لـ ــەو ئـ ئـ
ـــی  ـــە و چاودێران ـــەر چـــاوی لێژن ـــە ب ـــت و ل ـــز بێ بەپێ
ئێمـــە دەكرێـــت بـــە نـــان، لـــەو كاتـــەدا ئینجـــا ئێمـــە 
ڕێـــگا بـــە ئـــاردەكان دەدەیـــن لـــە ئاشـــەكان دابـــەش 
بـــە خەڵكـــی خۆمـــان  لێـــرەدا دڵنیایـــی  بكرێـــن. 
دەدەیـــن كـــە ئـــەو گەنمـــەی دەكرێـــت بـــە ئـــارد و 
ـــە ڕێـــگای بیتاقـــەی  ـــەش دەكرێـــت، ل ـــە پاشـــان داب ل
شـــتێكی  هیـــچ  گەنـــم  لـــە  جگـــە  ئازووقـــەوە، 
دیكـــەی وەك گەنمەشـــامی بـــۆ نموونـــە لەگـــەڵ 
تێكـــەڵ ناكرێـــت و 100% باشـــترین جـــۆری گەنمـــە 
كـــە زۆر شـــیاوە بـــۆ نانكـــردن. لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ئێمـــە تیممـــان هەیـــە بەســـەر بریكارەكانـــی ئازووقـــە 
و ئـــارد دەگەڕێـــن و جەخـــت لـــەوە دەكەنـــەوە كـــە 
دەبێـــت ســـەبەتەی ئازووقەكـــە بەپێـــی ئـــەو جـــۆر 
ــەر  ــت بەسـ ــەش بكرێـ ــراوە، دابـ ــەفاتەی دانـ و مواسـ

ــێوە. ــان شـ ــدا و ئاردەكـــەش بـــە هەمـ هاوواڵتیانـ

دابەشكردنی سەبەتەی ئازووقە 
بەسەر هاوواڵتیان كاریگەری 
زۆر و ڕاستەوخۆی لەسەر 
كەمبوونەوەی نرخی ئازووقەكان 
بووە، هەر ئەمساڵ تا ئێستا 10 
بەشە ئازووقە بە خەڵك دراوە

بۆ تەواوی پارێزگای هەولێر 13 
ئاشمان هەیە كە گەنم دەهاڕن 
و دەیكەن بەو ئاردەی كە دەبێت 
ستاندار و زۆر شیاو بێت بۆ 
كردنە نان

لە هاتنی هەر جۆرە خواردن 
و سەوزە و میوەش لە دەرەوەی 
هەرێم ئێمە چاودێر و تیممان 
هەیە بەدواداچوون و چاودێریی 
چڕی هاتنی بارهەڵگرەكان 
دەكەن و لە فڕۆكەخانەش 
هاتن و چوونی هەر كەلوپەلێك 
پەیوەندی بە ئێمەوە هەبێت، 
ئاگادارمان دەكەنەوە

ئێمە شارەزایی تەواومان هەیە 
و پێش هاتنی كاتی جەژن و 
بۆنەكان خۆمان ئامادە دەكەین و 
ناهێڵین فرۆشیار بە كەیفی خۆی 
نرخی كااڵكان گران بكات

ئەو گەنمەی دەكرێت بە ئارد و 
لە پاشان دابەش دەكرێت، لە 
ڕێگای بیتاقەی ئازووقەوە، جگە 
لە گەنم هیچ شتێكی دیكەی 
لەگەڵ تێكەڵ ناكرێت و %100 
باشترین جۆری گەنمە كە زۆر 
شیاوە بۆ نانكردن
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هەموو كەلوپەل و كااڵیەك 
لەالیەن كۆنتڕۆڵی جۆری 
پشكنینی تەواو و زانستی 
بۆ دەكرێت، ئێنجا دەگاتە 

بازاڕەكان

داواكارین لە هاوواڵتیان هیچ 
گۆشتێك نەكڕن كە دڵنیا نەبن 
لە قەسابخانەكان سەربڕاون. 

ئەگەر بینیتان الشەی گۆشتەكان 
بێ مۆرە لێی دوور بكەونەوە

فڕۆكەخانـــەی  و  بازگـــەكان  لـــە  ئایـــا   *
ـــۆ  ـــە ب ـــان هەی ـــم و كارمەندت ـــر تی ـــی هەولێ نێودەوڵەتی
چاودێریـــی ئـــەو كااڵ و كەرەســـتە خۆراكییانـــەی 

دێتـــە نـــاو شـــار و بـــازاڕ؟
- ئێمـــە بـــۆ هەمـــوو بازگـــەكان نووســـراومان 
هەمـــوو  كـــە  ئـــەوەی  مەبەســـتی  بـــە  كـــردووە، 
بـــە  دەكرێـــت،  دابـــەش  ئازووقـــەی  بەشـــە  ئـــەو 
هیـــچ جۆرێـــك نابێـــت ببردرێتـــە دەرەوە، چونكـــە 
كااڵكان  نـــرخ  گرانبوونـــی  لەســـەر  كاریگـــەری 
دەبێـــت، لـــە هاتنـــی هـــەر جـــۆرە خـــواردن و ســـەوزە 
و میـــوەش لـــە دەرەوەی هەرێـــم ئێمـــە چاودێـــر و 
تیممـــان هەیـــە بەدواداچـــوون و چاودێریـــی چـــڕی 
ـــەش  ـــە فڕۆكەخان ـــەن و ل ـــی بارهەڵگـــرەكان دەك هاتن
ــە  ــەر كەلوپەلێـــك پەیوەنـــدی بـ ــن و چوونـــی هـ هاتـ
ئێمـــەوە هەبێـــت، ئاگادارمـــان دەكەنـــەوە و بەپێـــی 
پێویســـت بەدواداچـــوون دەكرێـــت. لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ـــز و بەردەوامـــە  ـــاش و بەهێ ئێمـــە پەیوەندیمـــان زۆر ب
ــە  ــت بـ ــە نابێـ ــۆری، چونكـ ــی جـ ــەڵ كۆنتڕۆڵـ لەگـ
قســـە، یـــان بـــە گومـــان كار بكەیـــن لەســـەر هیـــچ 
كااڵیـــەك، بەڵكـــو هەمـــوو كەلوپـــەل و كااڵیـــەك 
لەالیـــەن كۆنتڕۆڵـــی جـــۆری پشـــكنینی تـــەواو و 
زانســـتی بـــۆ دەكرێـــت، ئێنجـــا دەگاتـــە بـــازاڕەكان. 
مریشـــكی  نرخـــی  مـــاوە  مـــاوە  بۆچـــی   *
ـــە بازاڕەكانـــی شـــاری هەولێـــر  كێڵگەكانـــی ناوخـــۆ ل
بـــەرز دەبنـــەوە و لـــەو ئاســـتە نییـــە كـــە خەڵـــك 

بیكڕێـــت؟ بتوانێـــت 
- هـــۆكاری بەرزبوونـــەوەی نرخـــی مریشـــكی 
گرانبوونـــی  لەوانـــە  زۆرن،  ناوخـــۆ  كێڵگەكانـــی 
نرخـــی ئـــەو جـــۆرە هێلكانـــە كـــە دادەنرێنـــەوە لـــە 
لـــە  كـــە  عەلـــەف  گرانبوونـــی  و  هەڵهێنـــرەكان 
و گرانبوونـــی  بەكاردێـــت  بەخێوكردنـــی مریشـــك 
ســـووتەمەنییەكان كـــە لـــە كێڵگەكانـــی بەخێوكردنـــی 
پەلـــەوەر بـــەردەوام بەكاردێـــن، هۆكارێكـــی دیكـــە 
كـــە كاریگـــەری زۆری لەســـەر گرانبوونـــی نرخـــی 
مریشـــكی ناوخـــۆی هەیـــە، ئەوەیـــە كـــە لـــە كاتێكـــدا 
بەخێوكردنـــی  بـــۆ  كـــە  پێداویســـتییەكان  نرخـــی 
پەلـــەوەر بـــەكار دێـــت، گـــران دەبێـــت، ئـــەوە خـــاوەن 
كێڵگەكانـــی پەلـــەوەر بەشـــی زۆریـــان كێڵگەكانیـــان 
بـــە بەتاڵـــی دەهێڵنـــەوە لـــەوەی كـــە هەســـتن بـــە 
بەخێوكـــردن و گەورەكردنـــی پەلـــەوەر كـــە ئەمـــەش 
كەمبوونـــی  بـــۆ  ســـەرەكی  هۆكارێكـــی  دەبێتـــە 
مریشـــك لـــە بـــازاڕەكان و داواكاریشـــی زۆر لەســـەرە، 

بۆیـــە نـــرخ یەكجـــار بـــەرز دەبێتـــەوە. هەندێـــك جـــار 
ئێمـــە خـــاوەن كێڵگەكانـــی پەلەوەرمـــان دیتـــووە ئـــەو 
ـــەو كاتـــەی  پرســـەمان لەگەڵیـــان تاوتـــوێ كـــردووە، ل
كـــە وردەكارییـــەكان و خەرجییـــەكان دەخەنـــەڕوو، 
دەبینیـــن ناتوانـــن مریشـــك تـــا دەگاتـــە دوو كیلـــۆ لـــە 
ســـێ هـــەزار و پێنـــج ســـەد دینـــار كەمتـــری بـــدەن، 
چونكـــە زەرەر و زیانێكـــی زۆریـــان پـــێ دەگات. 
هەندێـــك  مریشـــك  نرخـــی  گرانبوونـــی  هـــاوكات 
جـــار بـــۆ باڵوبوونـــەوەی هەنـــدێ نەخۆشـــی لـــە 
ـــی  ـــە وادەكات ژمارەیەك ـــەوە ك ـــەوەرەكان دەگەڕێت پەل
زۆر لـــە مریشـــك و پەلـــەوەر مـــردار ببنـــەوە، لـــەو 
كاتـــەدا ئـــەوەی دەمێنێتـــەوە و تەندروســـتە نرخەكـــەی 

بـــەرز دەبێتـــەوە. هۆكارێكـــی دیكـــە ئەوەیـــە بـــازرگان 
و خـــاوەن كێڵگـــەكان لـــە دەرفـــەت دەگەڕێـــن، هـــەر 
بۆیـــان ڕەخســـا، مریشـــك و پەلـــەوەرە دەبەنـــە خـــوار 
دووبـــارە  كاتەشـــدا  لـــەو  عێـــراق،  ناوەڕاســـتی  و 
ــن  ــدا داواكاریـ ــە كۆتاییـ ــەوە. لـ ــەرز دەبنـ ــەكان بـ نرخـ
ـــا  ـــە دڵنی ـــڕن ك ـــچ گۆشـــتێك نەك ـــان هی ـــە هاوواڵتی ل
نەبـــن لـــە قەســـابخانەكان ســـەربڕاون. ئەگـــەر بینیتـــان 
الشـــەی گۆشـــتەكان بـــێ مـــۆرە لێـــی دوور بكەونـــەوە، 
ــان  ــە، یـ ــە مەڕەكـ ــە كـ ــەوە وایـ ــەوە وەك ئـ ــە ئـ چونكـ
مانـــگا و گۆلكەكـــە مـــردار بووەتـــەوە، لـــە پاشـــان 
هـــەر قەســـاب و  یـــان  هێناویانەتـــە دووكانـــەكان، 
كەســـێك لەبـــەر دەركـــی دووكانەكانیـــان مـــەڕ و گا و 
مانـــگا بەبـــێ پشـــكنین ســـەر ببـــڕن، ئـــەوە قەدەغەیـــە 

ــەوە.  ــەوە دەبنـ ــزا و لێپێچینـ و ڕووبـــەڕووی سـ
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ــەوەی  ــازدە ڕۆژەی بەڕەنگاربوونـ ــی شـ ــە هەڵمەتـ لـ
بـــە  ئامـــاژە  زۆرتـــر  ژنـــان،  بـــە  دژ  توندوتیژیـــی 
بۆیـــە  دەكرێـــت،  توندوتیـــژی  باوەكانـــی  جـــۆرە 
بـــە  ئامـــاژە  وا چاكـــە  ژینگەییشـــەوە  لـــە ڕووی 
ـــش  ـــە ئەوی ـــن، ك ـــژی بدەی جۆرێكـــی دیكـــەی توندوتی

كەشـــوهەوایە. گۆڕانـــی  توندوتیژیـــی 
رۆژانـــە بـــاس لـــە ئاســـەوار و كاریگەرییـــە زۆرەكانـــی 
گۆڕانـــی كەشـــوهەوا دەكرێـــت، بـــەاڵم كەمتـــر بـــاس 
لـــەو الیەنـــەی دەكرێـــت كـــە پەیوەســـتە بـــە زیانەكانـــی 
ـــە سرووشـــتیی  ـــەو زیانان ـــان، جـــا ئ ـــژی ژن لەســـەر توێ

بـــن، یـــان دەســـتكردی مرۆڤـــەكان بـــن.
ئەمـــڕۆ لـــە هەمـــوو ڕۆژ زیاتـــر ئـــەوە دەبینرێـــت كـــە 
ژنـــان زۆرتـــر زەرەرمەنـــد دەبـــن بـــە هـــۆی كاریگەرییـــە 
ـــە  ـــواردا، ب زۆرەكانـــی گۆڕانـــی كەشـــوهەوا لـــە زۆر ب

هـــۆی ئـــەوەی ژنـــان:
سرووشـــت  دەرامەتەكانـــی  بـــە  پشـــت  زیاتـــر   .1

كارەكانیانـــدا. لـــە  دەبەســـتن 
ـــوون  ـــر تووشـــی نایەكســـانی و هەژارب ـــان زیات 2. ژن

ـــن. ـــكاری دەب و بێ
3. لـــە ناوچـــە دوورەدەســـتەكاندا بـــە زەحمەتتـــر 
دەتوانـــن نـــان و ئـــاو و ســـووتەمەنی دەســـت بخـــەن، 
لـــەو  دەرامەتـــەكان  كەمبوونـــەوەی  بـــە  چونكـــە 
شـــوێنەدا، وا دەكات ژنـــان بـــۆ زۆر شـــوێنی دوورتـــر 
بـــڕۆن، بەمـــەش تووشـــی دەســـتدرێژی و توندوتیـــژی 

ــن. دەبـ
4. هـــەر بـــە هـــۆی ئاســـەوار و كاریگەرییەكانـــی 
ــەو  ــی ئـ ــە كچانـ ــك لـ ــوهەواوە، زۆرێـ ــی كەشـ گۆڕانـ

ناوچـــە زیانلێكەوتووانـــە بـــە زۆر بـــە شـــوو دەدرێـــن، 
لەبـــەر هـــەژاری و كەمدەرامەتـــی، چونكـــە بەپێـــی 
ــووە  ــووەكان دەركەوتـ ــەوە یەكگرتـ ــی نەتـ توێژینەوەیەكـ
ـــووە  ـــر ب ـــدا زیات ـــو ژنان ـــە نێ ـــەژاری ل ـــاردەی ه ـــە دی ك

تـــا پیـــاوان.
ـــە پێشـــەوە ئاماژەمـــان  ـــەی ل ـــە هـــۆی ئەمان ـــە ب بۆی
ئـــەم  هەتـــا  دیكـــەش،  هـــۆی  زۆر  و  كـــردن  پـــێ 
ـــان  ـــی ڕاپۆرتێكـــی ڕێكخـــراوی )ئافرەت ـــاتەش بەپێ س
لـــە پێنـــاوی دادپەروەریـــی كەشـــوهەوای نێودەوڵەتـــی( 
كاریگەریـــی نەرێنـــی گۆڕانكارییەكانـــی ئـــاو و هـــەوا 
لەســـەر ژنـــان 14 ئەوەنـــدەی كاریگەرییەكەیەتـــی 

لەســـەر پیـــاوان.
بـــۆ نموونـــە: ژمـــارەی ئـــەو ئافرەتانـــەی خنـــكان بـــە 
هـــۆی ســـۆنامییەكەی ســـاڵی 2004ی ئەندۆنیزیـــاوە، 
ســـێ ئەوەنـــدەی ژمـــارەی پیـــاوە خنـــكاوەكان بـــوون، 
فێـــری  كەمتـــر  ژنـــان  ئـــەوەی  بەهـــۆی  ئەمـــەش 

مەلەوانـــی دەكرێـــن.
هەروەهـــا هەمـــان ڕاپـــۆرت ئامـــاژە بـــەوەش دەكات 
كـــە لـــە دوای نیشـــتنەوەی ئاوەكـــە و تەواوبوونـــی 
پـــێ  دەســـت  كچانـــە  ئـــەو  گرفتـــی  ســـۆنامی، 
لـــە  و،  داوە  لەدەســـت  كەســـوكاریان  كـــە  دەكات 
ناچاریـــدا بـــە زۆر بـــە شـــوو دەدرێـــن، ئەمـــە جگـــە 
لـــەوەی هەندێكیـــان دەكەونـــە بـــەر توندوتیـــژی و 

ســـەریان. دەســـتدرێژیكردنە 
5. لـــە ڕووی دادپەروەریـــی كۆمەاڵیەتییـــەوە هێشـــتا 
لـــە زۆربـــەی كۆمەڵگەكانـــدا كـــۆت و بەنـــدی زۆر 
ــی  ــەروەردە و فێربوونـ ــەی پـ ــەردەم پڕۆسـ ــە بـ ــەن لـ هـ
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ئافرەت لە بەرامبەر 
توندوتیژیی گۆڕانی كەشوهەوادا
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كچـــان و، تەنانـــەت قەدەغەكردنـــی خوێندنیـــش لێیـــان.
زەرەرمەنـــدن  زیاتـــر  ژنـــان  هەرچەنـــدە   .6
و  ئـــاو  گۆڕانكارییەكانـــی  ئاســـەوارەكانی  لـــە 
هـــەوا، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەمەشـــدا هێشـــتا ڕێـــژەی 
بەشـــداریی ژنـــان لـــە هەوڵەكانـــی بەرەنگاربوونـــەوەی 
و  ســـنووردار  هـــەوا  و  ئـــاو  گۆڕانكارییەكانـــی 
كەمـــە، وەك لـــە ڕاپۆرتێكـــی ســـایتی دۆچەڤیلـــە 
ڕووبەڕووبونـــەوەی  لـــە  )ژنـــان  ناونیشـــانی  بـــە 
هاتـــووە،  هـــەوادا(  و  ئـــاو  گۆڕانكارییەكانـــی 
كـــە ڕێـــژەی بەشـــداریپێكردنی ژنـــان لـــە شـــاندە 
بەشـــداربووەكانی گشـــت واڵتانـــدا دەگاتـــە یـــەك 

پیـــاوان. لەســـەر ســـێی ڕێـــژەی 
ـــردوودا،  ـــن ســـاڵی ڕاب ـــە مـــاوەی چەندی ـــا ل هەروەه
لـــە هـــەر پێنـــج شـــانددا یـــەك شـــاند بـــە ســـەرۆكایەتی 

ئافـــرەت بـــووە.
لـــە  ژنـــان  )بەشـــداریكردنی  توێژینـــەوەی  لـــە 
یەكگرتووەكاندا(یشـــدا  نەتـــەوە  دانوســـتانەكانی 
هاتـــووە كـــە: هەرچەنـــدە واڵتێـــك كاریگەرییەكانـــی 
گۆڕانكارییەكانـــی ئـــاو و هـــەوای زیاتـــر لەســـەر 
ــە  ــەو واڵتـ ــداری ئـ ــی بەشـ ــارەی ژنانـ ــت، ژمـ بووبێـ
ـــەوە  ـــتاندنی نەت ـــاندەكانی دانوس ـــە ش ـــوون ل ـــر ب كەمت
یەكگرتـــووەكان بـــۆ گۆڕانكاریـــی ئـــاو و هـــەوا، 
ــی  ـــی خەماڵندنەكانـ ــە بەپێ ــەی كـ ــەو كاتـ ــە لـ ئەمـ
)بەرنامـــەی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان بـــۆ ژینگـــە( 
نزیكـــەی 80%ی ئـــاوارە و پەنابـــەران بـــە هـــۆی 
ـــە  ـــاو و هـــەواوە ل ـــی ئ كاریگەرییەكانـــی گۆڕانكاری

توێـــژی ژنانـــن.

چـــی بكرێـــت بـــۆ كەمكردنـــەوەی كاریگەرییەكانـــی 
گۆڕانكاریـــی ئـــاو و هـــەوا لەســـەر ژنـــان؟

1. گێڕانـــەوەی ڕۆڵـــی ئافرەتـــان لـــە بایەخـــدان بـــە 
جـــوان مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ پێكهێنەرەكانـــی ژینگـــەدا.
ئافرەتانـــی  ئەزموونـــی  لـــە  ســـوودوەرگرتن   .2
لـــە خەباتـــی ڕێكخراوەیـــی ژینگەییـــدا. جیهـــان 
3. پەســـەندكردنی یاســـا و ڕێنمایـــی تایبـــەت بـــەم 
بـــوارە و كارپێكردنیـــان بـــۆ پاراســـتنی ئافرەتـــان لـــە 
كاریگەرییەكانـــی  لـــە  دەرهاویشـــتە  توندوتیژیـــی 

گۆڕانكاریـــی ئـــاو و هـــەوا.
تـــەواو  بـــە بوونـــی پەیوەندییەكـــی  4. دداننـــان 
لـــە نێـــوان توندوتیـــژی لـــە ئەنجامـــی گۆڕانـــی 

كەلتـــووری. توندوتیژیـــی  و  كەشـــوهەوا 
ـــواری ئامادەســـازی  ـــە ب ـــان ل 5. تواناداركردنـــی ژن

ـــدا. ـــە بەرانبـــەر كارەســـاتە ژینگەییەكان ل
6. دابینكردنـــی هۆكارەكانـــی خودبژێـــوی بـــۆ 
ئافرەتـــان لـــە قۆناغـــی دوای قەیرانەكانـــی پەیوەســـت 

بـــە گۆڕانـــی كەشـــوهەوا.
بـــۆ  فەرمییـــەكان  دامـــودەزگا  هاندانـــی   .7
توندوتیـــژی. ئەنجامدەرانـــی  لـــە  لێپێچینـــەوە 

8. بەردەوامیـــدان بـــە هەڵمەتەكانـــی هۆشـــیاری بـــۆ 
ســـەلماندنی مافـــە كەلتـــووری و ژینگەییەكانـــی خانمـــان.
لـــە  ژینگەپارێـــز  خانمانـــی  لـــە  داكۆكیكـــردن   .9
بەرانبـــەر ئـــەو هەڕەشـــانەی كـــە ڕووبەڕوویـــان دەبێتـــەوە.
10. پێدانـــی هەلـــی وەك یـــەك لـــە بەشـــداریكردنی 
بـــە  تایبـــەت  كۆبوونەوەكانـــی  لـــە  ژنـــان 
هـــەوا. و  ئـــاو  گۆڕانكاریـــی  كاریگەرییەكانـــی 
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بۆ گواڵنی نووسیوە
عەبدولڕەحمان سدیق
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قارەمانی كردەیی و مەیدانییە 
مێژووییەكە هەمیشە ژنان بوون، 
نەك پیاوان، بەاڵم چونكە ژنان 
هەمیشە خەباتەكەیان لێ دزراوە، 
ئەوا پیاو وەك قارەمانی 
نەتەوە پێناسە كراوە 

رێبوار سیوەیلی:

ره وش و پێگـــه ی كچـــان و ژنانـــی كوردســـتان و ئـــه و چه مكانـــه ی پێناســـه ی ئافـــره ت به گشـــتی ده كـــه ن، 
هه روه هـــا هۆكاره كانـــی جیاكاریـــی لـــه  نێـــوان مێینـــه  و نێرینـــه ی كۆمه ڵگـــه  و ڕێكاره كانـــی چاره ســـه ر و 
ــایه تیی  ــه ر و كه سـ ــه ڵ نووسـ ــه  له گـ ــه م دیمانه یـ ــه ره كیی ئـ ــه وه ری سـ ــه  تـ ــێوه ، بوونـ ــی هاوشـ ــن پرسـ چه ندیـ

ئه كادیمـــی ڕێبـــوار ســـیوەیلی و به مجـــۆره  وه اڵمـــی پرســـیاره كانی گواڵنـــی دایـــه وه .

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

* خەریكە چەمكی »ژن« لە كۆنتێستی لۆكاڵی و 
ناشناڵیزم دەردەهێنرێت و بەرگێكی گلۆباڵی لە ژێر ناوی 
»فێمنیسم«ی بە بەردا دەكرێت، هەر وەك چۆن پێشتر ئەو 
بەرگە گلۆباڵییە بە بەری كرێكاراندا كرابوو لە ژێر ناوی 
»پڕۆلیتاریا«دا، ئەمەش بەو مانایەی خەم و ژانەكانی 
چەمكی  دەكرێت  ئایا  یەكن.  وەك  جیهاندا  لە  ژنان 
ناشنالیزمییەكەی  و  لۆكاڵی  كۆنتێكستە  لە  »ژن« 
دەربهێنرێت و لە دەرەوەی ئەم چوارچێوەیە ڕاڤە بكرێت؟
- پێویستە ئێمەی كورد لە چوارچێوەیەكی سرووشتی 
ژنان  باسی  و  بكەین  ژن  وشەی  تەماشای  فراواندا  و 
ڕەگی  ئێمەدا  زمانی  لە  ئەوەی  لەبەر  ئەمەش  بكەین. 
ڕاستەوخۆ  كە  ڕەگاژووە،  و  ڕەسەن  ئەوەندە  ژن،  وشەی 

وەك: »ژیان، ژینگە، ژینوار،  دەچێتەوە سەر وشەكانی 
وشانەش  ئەم  هەموو  و...«،  زایەند  و  زاد  زان،  ژان، 
كورد  كە  ڕوو،  دەخەنە  سرووشتییە  جیهانبینییە  ئەو 
و  هەیبووە  تاكخواداییەكان  ئایینە  پەیدابوونی  پێش 
ئێستە و لەم سەردەمەدا لێی دابڕاوە و پێی نامۆ بووە. 
بە  پەیوەندی  ئەوەی  و  ژن  جیهانبینییەش  ئەو  بەپێی 
تواناكانیەوە بۆ زانەوە و ژیانەوە و وەچەخستنەوە هەبووە، 
خواوەند  وەك  و  كراوە  تەماشای  پیرۆز  تواناییەكی  وەك 
پەرستراوە. ئەمە جگە لەوەی كە بە توندی گرێ دراوە 
بە زمانەوە و زمانی بۆ ئێمە كردووه تە »زمانی دایك«.
كەواتە وشەی ژن لە زمانی ئێمەدا چەندین دەاللەتی 
دەكاتەوە  پەیوەستی  ئەوەیە  گرنگترینیان  كە  هەیە، 
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لە  تەنانەت  ژینوارەوە.  و  ژینگە  و  زانەوە  و  ژیان  بە 
دەهێنرێت  بەكار  هاوسەر  بۆ  هەیە  وشەیەك  كوردیدا 
و  ماڵ  و  ژن  پێیەش  بەم  »ماڵەكەم«،  دەگوترێت:  و 
ئەمانەش  و  دەخۆن  پێكەوە گرێ  بگرە ژن و سامانیش 
پێگەی ژن دەبەنە سەرێ. كەواتە پێشینەیەكی پیرۆز لە 
پێگە  لە  بێجگە  ئەمەش  شاردووه تەوە،  خۆی  وشەكەدا 
كۆمەاڵیەتییەكەی ژن، كە بە شایەتی زۆرێك لە گەڕیدە 
و كوردناسان و گەشتیاران، هەروەها بەپێی ئەو بەڵگانەی 
بۆمان ماونەتەوە، ژنانی كورد لەچاو ژنانی دەوروبەردا 
هەبووە.  كۆمەڵگەدا  و  خێزان  لە  بەرزتریان  پێگەیەكی 
كە  كردووە،  بەوە  ئاماژەی  بایەزیدییش  مەالمەحموودی 
الیەنی  دوو  نێوان  بكەوێتە  ژن  ئەگەر  كورددا  نێو  لە 
كێشەیەكەوە، خاتریان دەگیرێت. لە ڕووی جلوبەرگ و 
خۆڕازاندنەوەیشەوە پۆشتە و پەرداخ بوون و پەچەیان لەسەر 
كردووە.  لە میوانیش  پێشوازییان  و  بوون  ئازاد  و  نەبووە 
بەم پێیەش بێت، ژن هەرگیز لە كۆنتێكستی لۆكاڵی 
و ناشناڵیزم دەرناهێنرێت بەرەو دونیای گڵۆباڵی، چونكە 
ژن خۆی پێكهێنەرێكی سەرەكیی هەردوو ئەو دونیایەیە 
ژن  چونكە  ناكرێت،  بەردا  بە  بەرگێكیشی  هیچ  و 
خۆی شوناسێكی سەربەخۆیە و ناچێتە ژێر باری هیچ 
شوناسێكی لە خۆی بچووكترەوە. فێمینیزم گوزارشە لە 
دۆخێكی ژنانە و بەسەنتەركردنی ژن، نەك شوناس بە ژن 
ببەخشێت، یان گوزارشی لێ بكات. هێندەی ئەوەی لە ناو 
خەباتی ژنانەوە، فێمینیزم ئاراستەیەك بەیان دەكات، كە 
بوونی مێینەیی دەخاتە پێش بوونی نێریینەییەوە. هەركات 
فێمینیزم لەوە زیاتر بانگەشەی كرد، دەبێتە ئایدیۆلۆژیا 
دەدات.  چوارچێوە  لە  پێكهاتەییە  كە  ژن  شوناسی  و 
ئێوە لەوەشدا ڕاست دەكەن، كە بەشێكی زۆری خەم و 
ژانەكانی ژنان لە جیهان و هەر شوێنێكی دیكەی ئەم 
زۆر  هەشبێت،  ئەگەر  جیاوازییان  و  یەكن  وەكو  ژیانەدا 
كەمە. بۆ نموونە ژانی منداڵخستنەوە و ژانی جەرگ 
هاوسەری  لەدەستدانی  و  جیابوونەوە  ئازاری  و  سووتان 
كە  ئازارانەی  و  ژان  لەو  جگە  ئەمە  و..  خۆشەویست 
چەوساندنەوە كه لتووری و نێرساالری و كۆمەاڵیەتییەكان 
جیاكارییانەشمان  ئەو  نابێت  دەیانسەپێنن.  ژناندا  بەسەر 
ژنان،  دژی  لە  جیهاندا  هەموو  لە  كە  بچێت،  بیر  لە 
و  دەوڵەتان  و  دەكرێن  جێبەجێ  نادیار  و  ئاشكرا  بە 
جیاكاریی  وەك:  بێدەنگن،  ئاستیاندا  لە  كۆمەڵگەكانیش 
پۆستەكان.  و  پێگە  و  كار  دابەشكردنی  و  مووچە  لە 
بە بڕوای من كە هەموو ئەمانە لەپێش چاو دەگرێت، 
ئەمجا دەكرێت بگوترێ بوونی جەوهەری ژنێتی و ژنان 
جیهان  ژنانی  بوونی  و  هەیە  بوونی  یەك  جیهاندا  لە 
جیاوازییەكی ئەوتۆی نییە و ئەوەی وا دەكات ژنان وەك 
خاوەنی یەك كێشە تەماشایان بكرێت، مێینەبوونی ئەوانە 
لە ناو جیهانیكی پیاو و نێرساالردا. بەاڵم ئەگەر بێینە 
دەبینین  كۆمەڵگەیەك،  و  كه لتوور  هەر  نێو  ژنانی  سەر 

ژنان  بە  شوناسێكی  جۆرە  كه لتوورێك  و  كۆمەڵگە  هەر 
كه لتوورەكانیش  وردە  و  كه لتوورەكان  لەمەشدا  بەخشیوە، 
و  شوناس  ژنان  كەواتە  هەیە.  خۆیانیان  كاریگەریی 
تایبەتمەندیی  و  كۆمەاڵیەتی  كه لتووری،  بوونێكی 
خۆیانیان هەیە بەپێی ئەو كه لتوور و كۆمەڵگەیەی تێیدا 
و  ژنێتی  جەوهەری  باسی  كاتێك  بەمجۆرەش،  دەژین. 
كێشانە  ئەو  پێویستە  دەكەین،  جیهانگرەوەكانیان  كێشە 
باس بكەین، كە ڕوخسارە جیهانیی و گڵۆباڵییەكەی ژن 
ئاشكرا دەكەن، وەلێ كاتێك باس لە چەوسانەوە كه لتووری 
و كۆمەاڵیەتییەكانیان دەكەین، پێویستە تایبەتمەندیی ئەو 
كه لتوور و كۆمەڵگەیە لەبەرچاو بگرین كە بەو جۆرەی 
دەكرێت.  كێشەكەیاندا  و  ژنان  لەگەڵ  مامەڵە  هەیە 
ڕوانگەی  كە  نیم،  ئەوەدا  لەگەڵ  هەرگیز  من 
شوێنێكی  لە  كە  ئایدیۆلۆژیایەك  یان  كۆمەڵگەیەك، 
دیكەی جیهان سەریهەڵداوە، بكەینە پێوەر بۆ سەرنجدان 
لە  چارەسەركردنیان  و  ژنان  كێشەی  لە  تێگەیشتن  و 
شوێنەكانی دیكەی جیهان. ئەمە دەمانخاتە بەردەم جۆری 
لە دووپاتەكردنەوە و كۆپیكردنەوە و ڕاگواستنی كۆمەڵێك 
بیروڕا كە لە شوێنكی دیكە بەرهەم هاتوون. لە كاتێكدا 
بە خۆمان  تایبەت  ڕوانگەیەكی  بۆ خۆمان  ئێمە  دەبێت 
بەرهەم بهێنین لەسەر كێشەی ژنان لە واڵتەكەماندا. ئەوەی 
چارەسەر  دیاریكراودا  كۆمەڵگەیەكی  لە  ژنان  كێشەی 
واڵتانی  ئامادەی  پاكێجی  و  چارەسەر  هێنانی  دەكات، 
دیكە نییە، بەڵكو بیركردنەوە و بەرهەمهێنانی چارەسەرن 
ژنان.  كێشەی  بۆ  خۆماندا  كۆمەڵگەی  دەروونی  لە 
قۆناغەكانی  هەموو  لە  ژنان  ئەوەی  لەگەڵ   *
لە  بووە  پیاو  تەواوكاری  بەشێكی  نەتەوە  مێژووی 
هەموو سەختی و ناخۆشییەكاندا، بەاڵم ئەوەی تێبینی 
تەنیا  ناشناڵییەكەیدا  و  نەتەوەیی  سیاقە  لە  دەكەین 
بەشێك  وەك  ژن  و،  دەكرێت  پیاو  قارەمانیەتی  باسی 
ئەم  لەگەڵ  ئایا  ناكرێت.  سەیر  نەتەوە  مێژووی  لە 
هەیە؟ دیكه ت  سەرنجێكی  یان  هاوڕایت،  بۆچوونە 
- من لەگەڵ ئەم بۆچوونە تەواو هاوڕام و هەر ئەمەش 
نێرسەنتەریمان  و  پیاوساالری  دووڕوویی  ڕوخساری 
مێژوویدا  و  كردەیی  ژیانی  لە  كە چۆن  دەدات،  پیشان 
دایكان،  و  ژنان  ئەستۆی  سەر  دەخاتە  زۆر  ئەركێكی 
بە  ئەوان  ڕۆڵی  مێژووەدا  ئەو  نووسینەوەی  لە  كەچی 
دەستی  بە  مێژوویێكە  فێڵی  ئەمە  دەخات!  پەراوێز 
بەشی  فێڵەش  ئەم  هەر  بەاڵم  دەنووسرێتەوە.  نێرساالری 
كە  گومانەوە،  ژێر  دەخاتە  پرسیارەكەش  یەكەمی 
نەتەوە  مێژوویی  قۆناغەكانی  هەموو  لە  »ژنان  گوایە 
و  سەختی  هەموو  لە  بووە  پیاو  تەواوكاری  بەشێكی 
ناخۆشییەكاندا«. لە ڕاستیدا پێ ناچێت ئەمە هەرگیز 
پیاوان  ئەوە  واتە  ڕاستە.  پێچەوانەكەی  و  بێت  ڕاست 
بوون كە لە مێژوودا هەمیشە مشەخۆربوون بەسەر ڕەنجی 
ژنانەوە و لە پەراوێزی ڕەنجی ئەواندا پێگەی خۆیانیان 

بەپێی ئەو بەڵگانەی بۆمان 
ماونەتەوە، ژنانی كورد لەچاو 

ژنانی دەوروبەردا پێگەیەكی 
بەرزتریان لە خێزان و 

كۆمەڵگەدا هەبووە

كێشەی ژنان لە كۆمەڵگەیەكی 
دیاریكراودا چارەسەر دەكات، 
هێنانی چارەسەر و پاكێجی 

ئامادەی واڵتانی دیكە 
نییە، بەڵكو بیركردنەوە و 

بەرهەمهێنانی چارەسەرن لە 
دەروونی كۆمەڵگەی خۆماندا بۆ 

كێشەی ژنان

ئەوە پیاوان بوون كە لە مێژوودا 
هەمیشە مشەخۆربوون بەسەر 

ڕەنجی ژنانەوە و لە پەراوێزی 
ڕەنجی ئەواندا پێگەی خۆیانیان 
بەرز كردووه تەوە، بەبێ ئەوەی 

بە هەمان ئەندازە زەحمەت 
بكێشن
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بەرز كردووه تەوە، بەبێ ئەوەی بە هەمان ئەندازە زەحمەت 
بكێشن. ئاخر چۆن دەبێت زەحمەتەكانی ژن، لە بوارەكانی 
میوانداری،  ماڵڕاگرتن،  پەروەردە،  منداڵبوون،  وەك 
ئاژەڵداری، ئاوهێنان، ئاودێری، چێشت لێنان، جلشۆرین، 
ڕستن و چنین، سێكس و ڕازیكردنی مێرد، دروستكردنی 
بۆنەكان،  دیكەی  ژەمەكانی  و  پارشێو  و  بەربانگ 
لەگەڵ زەحمەتەكانی پیاو لە بواری جەنگ و كشتوكاڵ 
بكەین؟  بەراورد  دەستیدا  پیشەی  هەندێ  و  ڕاوكردن  و 
لێكتر  ئەركەكان  و  بخوێنینەوە  وردی  بە  مێژوو  ئەگەر 
جیا بكەینەوە، بە ڕوونی دەبینین، ئەوە پیاوە تەواوكەری 
ئەركەكانی ژن بووە، نەك بە پێچەوانەوە. كەواتە قارەمانی 
بوون،  ژنان  هەمیشە  مێژووییەكە  مەیدانییە  و  كردەیی 
نەك پیاوان، بەاڵم چونكە ژنان هەمیشە خەباتەكەیان لێ 
دزراوە، ئەوە پیاویش وەك قارەمانی نەتەوە پێناسە كراوە. 
لە  پیاو  و  ژن  نێوان  پەیوەندیی  لە  باس  كە   *
لەبەرچاومان  وێنایە  ئەو  یەكسەر  دەكرێت،  كۆمەڵگەدا 
دووبارە دەبێتەوە كە باسی »كۆیلە و ئاغا«كەی هیگل 
پیاو  كۆیلەی  وەك  ژن  مانایەی  بەو  ئەمەش  دەكەی، 
نەك  بڵێت: »نەخێر،  پیاودا  بەرانبەر  لە  پێویستە  وایە و 
بەڵێ«، بەاڵم پەیوەندیی نێوان ژن و پیاو لە كۆمەڵگەدا، 
ببنەوە.  لێك جیا  ناكرێت  و  دیالیكتیكییە  پەیوەندییەكی 
بەردەوام  و  تەندروست  پەیوەندییە  ئەو  ئەوەی  بۆ  ئایا 
بێت؟ چی  دەبێت  نەخێر«  و  »بەڵێ  جێگرەوەی  بێت، 
- من لەو بڕوایەدام خوێندنەوەی پەیوەندیی نێوان ژن و 
پیاو لەو ڕوانگەیەی كە پەیوەندییەكی ئاغا و كۆیلەیە، 
خوێندنەوەیەكی گونجاو دەرنەچێت. چونكە كێشەی نێوان 
یەكتر،  بە  بەرانبەرە  ئاغا و كۆیلە كێشەی ددانپێدانانی 
و  ڕێزگرتن  كێشەی  پیاوان  و  ژنان  كێشەی  كاتێكدا  لە 
مێژوودا  لە  ڕاستە  ئەوە  یەكتر.  بوونی  لە  تێگەیشتنە 
ژنانی  بوونی  كە  ناسیوە  فەلسەفەمان  و  تیۆری  زۆر 
وەك  بەاڵم  كردووە،  پێناسە  پیاودا  بوونی  پەراوێزی  لە 
ئێوەش دەڵێن، ئەم پەیوەندییە پەیوەندییەكی تەواوكارییە، 
بێت،  تەواوكارییانە  پەیوەندییەكیش  دیكە.  شتێكی  نەك 
و  پێویست  پەیوەندییەكی  و  بیناكەرانەیە  پەیوەندییەكی 
ناچاریانەیە بە یەكتر. لەم پەیوەندییەدا پێویستە پیاوان و 
ژنان ددان بە بوونی سەربەخۆی یەكتردا بنێن و بوونێكی 
هاوبەشی لەسەر بینا بكەن. لێرەشەوە پەیوەندییەكەیان وا 
دەخوازێت، لەو زمانە دوور بكەونەوە كە پێگەی یەكێكیان 
دەباتە ژێر پێگەی ئەوی دیكه یانەوە. لە مەسەلەی ژن و 
پیاودا پێگە نابێت ئەوە بێت شەڕی لەسەر بكرێت، چونكە 
ژنبوون  هەیە.  خۆیانیان  بە  تایبەت  پێگەی  هەركەیان 
پێگەیە و پیاوبوونیش پێگەیە. ئەوەی پێویستە شەڕی بۆ 
تێدەكۆشن  بكرێت، ئەو داهاتووەیە كە هەردووكیان بۆی 
بۆ  كاری  پێكەوە  كە  دەپێكن،  ئامانجانە  ئەو  لەوێدا  و 
دەكەن. شەڕەكەش لە نێوان بەڵێ و نەخێردا نییە، بەڵكو 
نەخێرەكانە  دووبارەكردنەوەی  و  بەڵێیه كان  یەكخستنی  بۆ 

گوێگرتن،  وەك  وشەكانی  لێرەشەوە،  ئامانج.  هەمان  بە 
چاوەڕوانییەكانی  هێنانەدی  هێنانەپێشچاو،  تێگەیشتن، 
نەخێرەكان  سەرخستنی  لە  وەك  گرنگترن  زۆر  یەكتر، 
بە یەكتر.  بەڵێ گوتنەكان  بە زۆر  لە ئاست یەكتردا و 
ژنان  كاتێك  بێت،  تاوان  »ژنبوون«  ئەوەی  وەك   *
كۆمەڵێك  كۆمەڵگە،  لە  كاركردن  كایەكانی  ناو  دێنە 
تووشی  جار  گەلێك  دەكرێت،  دروست  بۆ  ئاستەنگیان 
وەك  ئەمەش  ده بن،  هەراسانكراو  و  سێكسی  گێچەڵی 
ئەوەیە ژن تەنیا كااڵیەكی سێكسی بێت بۆ دامركاندنەوەی 
ئارەزووی پیاوان، ئایا ئەو نەرێتە ڕەگ داكوتراوەی ناو 
كۆمەڵگە چییە كە »ژنبوون« وەك تاوان سەیر دەكرێت؟
چاالكییەكی  وەك  سێكس  نابێت  من  بڕوای  بە   -
قەدەغەیەك  بكرێتە  پیاواندا  و  ژنان  نێوان  لە  هاوبەش 
گێچەڵی  سێكسییەوە.  گێچەڵی  بە  ببەسترێت  و 
و  شاراوەیە  لەمێژینەی  بیمارییەكی  نیشانەی  سێكسی 
دەكرێت ژنانیش گێچەڵی سێكسی بكەن. بەاڵم سێكس 
مەبەستێك  بەهەر  و  پیاوانە  و  ژنان  نێوان  چاالكییەكی 
بێت، هەردووكیان تێیدا بەشدارن. بەاڵم بۆ وەاڵمدانەوەی 
هەیە  پەیوەندیی  دیاردەیە  ئەو  بڵێم،  دەبێت  پرسیارەكەت 
پیاوبوونەوە.  گەورەی  درزێكی  و  قووڵ  كەلێنێكی  بە 
كاتێك  دەكات،  خۆی  الوازیی  بە  هەست  كاتێك  پیاو 
ژنەوە  بە  پەیوەندیی  سرووشتی  شێوەیەكی  بە  ناتوانێت 
بكات، بۆ پڕكردنەوەی ئەم كەلین و درزانەی پەنا بۆ ئەو 
هێرشانە دەبات و بە هۆی فریودان، هێرشی ڕاستەوخۆ و 
ناڕاستەوخۆ، ناچاركردن و جۆرەكانی دیكەی توندوتیژیی 
سێمبوولییەوە، هێرش دەكاتە سەر ژنان. ئەمەش پەیوەندیی 
كەسێتی  شێوازگرتنی  و  كەسایەتی  كۆنتری  گرێی  بە 
بەو  پەیوەندیی  دیكه شەوە  هەیە،لەالیەكی  نێرێنەییەوە 
ڕوانگە كه لتوورییەوە هەیە كە كۆمەڵگە دەیداتە پیاوان 
بۆ ئەوەی لێوەی تەماشای ژنان بكەن، كە بێگومان ئەو 
پیاوان.  ئەو ڕەفتارانەی  دادەتە  ڕوانگەیەش شەرعییەت 
هەموو ئەو كه لتوورانەی ناتوانن كار لەسەر ناسینەوەی 
ژن، یان كەسایەتیی مێینە بكەن و تێگەیشتنیان لە ئاست 
بوونی ژنێتیدا الوازە، پێگەی نێرینەیی خۆیان دەكەنە پێوەر 
بۆ شكاندنەوەی پێگەی ژن. واتە ئەمەش بەڵگەیە لەسەر 
مرۆڤبوونی  بە  بەرانبەر  ئاگایی  و  هوشیاری  نەبوونی 
ژن. لێرەوە ئەمجۆرە كەسانە بە ئاسانی دەتوانن بەو جۆرە 
تەماشای ژن بكەن، كە هەڕەشەیەكە بەسەریانەوە و ئیتر بۆ 
چەسپاندنی ئەم گریمانە هەڵەیە، پەنا بۆ جۆرەها شێوەی 
پاساوهێنانەوە و سەرخستنی ڕوانگەكەیان دەبەن. بێگومان 
ئایینی  و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  كه لتووری  لەمەشدا 
بكات.  كارە  ئەم  چاونەترسانە  كە  پیاون،  یارمەتیدەری 
بكەیت  كچ  قوتابیانی  ڕێژەی  سەیری  ئەگەر   *
خوێندنی  قۆناغی  )بە  خوێندن  قۆناغەكانی  هەموو  لە 
كوڕان  لە  كچ  قوتابیانی  ژمارەی  دەبینین  بااڵشەوە(، 
زیاتر نەبن، كەمتر نین، بەاڵم لە بواری كاری حكوومی 

هەموو ئەو كه لتوورانەی ناتوانن 
كار لەسەر ناسینەوەی ژن، 
یان كەسایەتیی مێینە بكەن و 
تێگەیشتنیان لە ئاست بوونی 
ژنێتیدا الوازە، پێگەی نێرینەیی 
خۆیان دەكەنە پێوەر بۆ 
شكاندنەوەی پێگەی ژن

ئەوە پیاوان نین دەستنیشانی 
توانای عەقڵیی ژنان دەكەن، 
بەڵكو ئەوە بوونی ژن خۆیەتی 
وەك بوونێكی هۆشمەند ئەو 
پێگەیەی دەداتێ

حكومەت هیچ ناچار نییە لە 
پێگەبەخشین بە ژنان و كچان 
هەمان پێوەرە كۆمەاڵیەتی و 
كه لتوورییەكان بەرهەم بهێنێتەوە، 
كە بەرژەوەندیی نێرساالری و 
ئایینساالری و سیاسەتساالری 
دەپارێزن
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بازاڕدا، دەبینین ئەو ده رفەتەی بۆ كوڕان  و سیاسی و 
و پیاوان فەراهەم دەبن، بۆ كچان و ژنان فەراهەم نابن، 
هەروەها لەسەر ئاستی كاری ئەكادیمی و زانكۆكانیشدا 
ژنان  بەر  هێندە  دەكەون،  پیاوان  بەر  پۆستەكان  هیندەی 
پرسە  ئەم  ئەكادیمییەك چۆن سەیری  وەك  ئایا  ناكەون. 
دەكەیت و ئایا پێتوایە توانای ئەقڵی ژنان لە پیاوان كەمترە؟ 
- ئەم پرسیارە لە بواری زانستە مرۆییەكاندا لەمێژە 
نین  پیاوان  ئەوە  چونكە  داوە،  دەست  لە  خۆی  بەهای 
ئەوە  بەڵكو  دەكەن،  ژنان  عەقڵیی  توانای  دەستنیشانی 
بوونی ژن خۆیەتی وەك بوونێكی هۆشمەند ئەو پێگەیەی 
ژمارەی  و  ڕێژە  و  بڕوانامە  و  خوێندن  پاشان  دەداتێ. 
دەستنیشانی  خوێندندا  قۆناغەكانی  لە  ژنان  و  كچان 
حكومەت  دەبوو  بەڵكو  ناكات،  كچان  و  ژنان  توانایی 
توانای  هەڵسەنگاندنی  بۆ  هەبایە  دیكەی  پێوەری 
كچان و ژنان. كێشەكە ئەوەیە حكومەتیش ئەو جیاكارە 
كۆمەاڵیەتی و كه لتوورییانەی كۆمەڵگە سەپاندوونی، بە 
هەند دەگرێت و بگرە پەیڕەوییان لێ دەكات، نەك پێوەری 
دیكەی كردەیی و تیۆری لە دەرەوەی كۆمەڵگە بگرێتە 
بەر. حكومەت هیچ ناچار نییە لە پێگەبەخشین بە ژنان 
كه لتوورییەكان  و  كۆمەاڵیەتی  پێوەرە  هەمان  كچان  و 
و  نێرساالری  بەرژەوەندیی  كە  بهێنێتەوە،  بەرهەم 
ترسەی  ئەو  دەپارێزن.  سیاسەتساالری  و  ئایینساالری 
و  داوەتەوه   ڕەنگی  حكومەتیشدا  بڕیارەكانی  لە  پیاو 
دزە  كۆمەاڵیەتییەكان  نایەكسانییە  چۆن  كە  دەبینین 
دەكەنە نێو پێگە ئیداری و حكوومییەكانیشەوە و خۆیان 
دیاردەیە  ئەم  من  بۆچوونی  بە  بۆیە  دەهێننەوە.  بەرهەم 
یەكێكە لە دزیوترین دیاردەكانی نێو كۆمەڵگەی ئێمە، لە 
كاتێكدا بینیمان لە كاتی قەیرانی شەڕەكانی نێوخۆ، لە 
كاتی ئاوارەبوون و شۆڕشەكانی ئازادیخوازی و بگرە لە 
كاتی كۆڕۆناشدا، چۆن ژنان بوونە هێزی ڕزگاركەر و 
خۆڕاگری كۆمەڵگە. تەنانەت لە شوێنێك خوێندمەوە، لە 
كاتی قەیرانی كۆڕۆنادا ئەو دەوڵەتانەی سەرۆكەكانیان 
ڕزگار  قەیرانەكە  لە  ئاسانتر  زۆر  خۆیان  بوون،  ژن 
لە میانەی  نەهێڵێت  دەبێت  ئەوە حكومەتە  كرد. كەواتە 
ئۆرگان و دائیرەكانیەوە كه لتوورە خراپە كۆمەاڵیەتییەكە 
بهێنرێنەوە.  بەرهەم  نایەكسانییەكان  و  نێویەوە  بكاتە  دزە 
* ئەگەر چەمكی ژنی كورد لە چوارچێوە لۆكاڵی و 
ناشناڵییەكەی پێناسە بكەین، ئایا دەبێت چۆن وەبەرهێنان 
لە كچاندا بكەین، بۆ ئەوەی ژنانی دوارۆژی كوردستان 
لێهاتوو بن و شان بەشانی پیاو هەموو ئەركەكان ڕاپەڕێنن؟
لەسەر  قسە  كاتێك  هەمیشە  نییە  بەوە  بڕوام  من   -
پیاوە«ی  »شانبەشانی  ئەم  دەكەین،  ژنان  و  كچان 
لەم  ئێمە  كچانی  و  ژنان  دەبێت  بەڵكو  پاڵ.  بخەینە 
و  سەربەخۆیی  لە  و  بكرێن  ڕزگار  شانبەشانبوونە 
ئەو  هەتا  بسپێردرێت.  پێ  ئەركیان  خۆیاندا  ئازادیی 
ژنان  كۆمەڵگەكەمان،  باوی  كه لتووری  نەبێتە  ئازادییە 

و كچان هەر لەژێر سێبەری پیاوساالری و بەهانەكانیدا 
وەرناگرین. تواناییەكانیان  لە  سوود  و  دەمێننەوە 
بە  خۆمان  كچانی  سەرەتا  پێویستە  من  بڕوای  بە 
لە  كوردستان  ژنانەیی  شوناسی  و  كه لتوور  ڕابردووی 
كۆن و نوێدا ئاشت بكەینەوە. ئەو ڕابردووە هێزێكی زۆر 
بە كچانی ئەمڕۆی واڵتەكەمان دەبەخشێت، بۆ ئەوەی 
بگەڕێتەوە.  بۆ  متمانەیان  و  بدۆزنەوە  خۆیان  شوناسی 
نییە،  ئەوە  بۆ  كوردستاندا  لە  ژنێتی  مێژووی  زانینی 
ئەوەیە جیاوازییەكان  بۆ  بەڵكو  بكەینەوە،  مێژوو دووبارە 
بزانین و بیانپارێزین. بەداخەوە ئێمەی كورد بەگشتی و 
كچانی ئێمە بەتایبەتی بە هۆی تەكنەلۆژیای مۆدێرن 
و  كۆمەڵگە  دروستبوونی  و  كۆسماتیك  بازاڕی  و 
كه لتوورێكی نمایشییەوە، لە ڕابردووی مێژوویی ژنانی 
كوردستان دابڕاون و پێی نامۆ بوون. ئەمە بۆ كوڕانی 
بۆیە  ناكەم.  جیاكارییەك  هیچ  و  ڕاستە  هەر  ئێمەش 
هەنگاوەكانیشیان بە ڕێیەكدا دەڕۆن كە بناغەیەكی پتەویان 
نییە و ئەوەش كاریگەریی لەسەر شوناسی ئەوان زۆرە.
لە  ئێمە  بەڕاستی  كە  ئەوەیە  دیكە  الیەنێكی 
ئەو  دەوێت؟  خۆمان  كچانی  لە  چیمان  كۆمەڵگەدا 
بەهایانە چین كە پێویستە كچانی ئێمە لە دەوریان كۆ 
چۆنه   نەخشەڕێی  و  چییە  حكومەت  پالنی  بكەینەوە؟ 
بۆ سوودوەرگرتن لە توانایی كچانی ئێمە؟ ڕاستییەكەی 
ئەوەیە، كاتێك ئاوا تەماشای كچانی كۆمەڵگەی خۆمان 
دەزانین  وا  دەكەین،  كۆمەاڵیەتییەدا  تۆڕە  دۆخی  لەم 
بەكارهێنانی  و  سناپچات  خەریكی  تەنیا  ئێمە  كچانی 
تۆڕی كۆمەاڵیەتین، ئەمەش ڕاست نییە و كچانی ئێمە 
زیاتر لە كوڕانمان بەكاربەری ئەم تۆڕە نین. ئەوەی كە 
ئەفسانەیەكی  كردووە،  دروست  ئێمە  بۆ  بڕوایەی  ئەو 
دیكەی نێرساالرییە بۆ ئەوەی هێرشێكی دیكە لە دژی 
بگەڕێتەوە  ئەوەش  ڕەنگە  بكات.  بەرپار  كچان  و  ژنان 
ڕەوتە  بەهێزبوونی  و  خوێندەواری  ئاستی  دابەزینی  بۆ 
وێڕای  كوردستان،  كچانی  واقیعی  بەاڵم  توندڕەوەكان. 
شتێكی  لەسەریان؛  نێرساالرییەكانیش  گوشارە  مانەوەی 
دیكەمان پێ دەڵێت: ئەمڕۆ لە هەر كات زیاتر كچاكی 
ئاستی  لە  و  ماڵن  دەرەوەی  كاری  بەشداری  ئێمە 
كارامەیی  بچووك،  و  تایبەت  پڕۆژەی  بەڕێوەبەری 
كەرتی  لە  كە  ئەوانەش  هەروەها  سەلماندووە.  خۆیانیان 
تایبەتی كار دەكەن، شوێندەستی پرۆفێشنااڵنەیان دیارە. 
كچانی  سااڵنە  بازاڕیشدا  و  دەستی  پیشەی  بواری  لە 
ئێمە داهێنانی گەورەیان كردووە. الیەنی ڕۆحیی و كاری 
و  كچان  كاریگەریی  لە  بووە  پڕ  هونەری  و  ئەدەبیی 
ئەوەش هەموو ئەو دەرفەتانەن خراونەتە بەردەمیان. كەواتە 
هەر ئەو شوێنەی ئەوان بەمجۆرە خۆیانیان تێدا نمایش 
كردووە، هەر ئەو شوێنانەشن كە دەبێت سەرمایەگوزاری 
سەر  دەكەوێتە  ئەمەش  بكرێت.  تێدا  وەبەرهێنانیان  و 
وەربگرێت.  دەرفەتە  لەم  سوود  چۆن  كه   حكومەت 

ئەو ترسەی پیاو لە 
بڕیارەكانی حكومەتیشدا ڕەنگی 

داوەتەوه  و دەبینین كە چۆن 
نایەكسانییە كۆمەاڵیەتییەكان 
دزە دەكەنە نێو پێگە ئیداری 

و حكوومییەكانیشەوە و خۆیان 
بەرهەم دەهێننەوە

لە شوێنێك خوێندمەوە، لە 
كاتی قەیرانی كۆڕۆنادا ئەو 

دەوڵەتانەی سەرۆكەكانیان ژن 
بوون، خۆیان زۆر ئاسانتر لە 

قەیرانەكە ڕزگار كرد

پێویستە سەرەتا كچانی 
خۆمان بە ڕابردووی كه لتوور و 
شوناسی ژنانەیی كوردستان لە 
كۆن و نوێدا ئاشت بكەینەوە. 
ئەو ڕابردووە هێزێكی زۆر بە 
كچانی ئەمڕۆی واڵتەكەمان 

دەبەخشێت، بۆ ئەوەی شوناسی 
خۆیان بدۆزنەوە و متمانەیان بۆ 

بگەڕێتەوە
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لێبوردەیـــی  ڕوحـــی  خێزانێـــك  هـــەر  بێگومـــان 
ــەوەر  ــەركەوتوو وبەختـ ــی سـ ــەوە خێزانێكـ ــت ئـ هەبێـ
دەبێـــت. دەبـــێ لێبـــورن بـــەردەوام لەســـەر زاری 
ــزان بێـــت، ئەگـــەر وانەبێـــت، بێگومـــان  تاكـــی خێـ
ـــە دەبێتـــە دۆزەخێكـــی ڕاســـتەقینە لەســـەر  ـــەو ماڵ ئ

. زەوی 
خـــودای گـــەورە لـــە قورئانـــی پیـــرۆز دەفەرموێـــت: 
ـــا  ـــُكْم أَْزَواًج ـــْن أَنُفِس ـــم مِّ ـــَق لَُك ـــِه أَْن َخَل ـــْن آَياِت »َوِم

ـــًة ۚ إِنَّ ِف  ًة َورَْحَم ـــَودَّ ـــَل َبْيَنُكـــم مَّ ـــا َوَجَع لَِّتْســـُكُنوا إِلَْيَه

ـــروم: 21. ُروَن«-ال ـــْوٍم َيَتَفكَّ ـــاٍت لَِّق ـــَك َلَي لِ َذٰ

ــان(  ــانەكانمان )گەورەییمـ ــە نیشـ ــك لـ ــە: یەكێـ واتـ
ئـــەوە هـــەر لـــە جینـــی خۆتـــان و لـــە ڕەگـــەزی 
)مرۆڤ(مـــان  خۆتـــان  هاوشـــێوەی  و  خۆتـــان 
دروســـت كـــردووە و كردوومانـــە بـــە هاوســـەر و 
لـــێ  ئـــەوەی ئاســـوودەیی  بـــۆ  هاوژیـــن بۆتـــان 
ـــدا  ـــە نێوانتان ببینـــن، ئینجـــا لێبـــوردن و بەزەیمـــان ل
دانـــاوە، ئەمـــەش نیشـــانە و بەڵگەیەكـــی ئاشـــكرایە 

بـــۆ ئەوانـــەی تێدەفكـــرن.
ــەر )ژن و  ــوان دوو هاوسـ ــە نێـ ــاژاوە لـ ــەركات ئـ هـ
مێـــرد( دروســـت بـــوو، ئـــەوە بـــەم چەنـــد خاڵـــەی 
خـــوارەوە دەتوانیـــن كێشـــەكەیان چارەســـەر بكەیـــن:
ــەوە:  ــر بچێتـ ــان لەبیـ ــی نێوانتـ ــێ چاكەكانـ 1- نابـ
ــَل  ــُوا اْلَفْضـ ــَوٰى ۚ َوَل َتنَسـ ــرَُب لِلتَّْقـ ــوا أَْقـ »َوأَن َتْعُفـ

ـــرة/۲۳۷ ـــٌر«. البق ـــوَن َبِص ـــا َتْعَمُل ـــَه ِبَ ـــْم ۚ إِنَّ اللَّ َبْيَنُك

ــاق(  ــەوە )الطـ ــە جیابوونـ ــەی كـ ــەو كاتـ ــە: لـ واتـ
كەوتـــە نێوانتـــان، خـــودای گـــەورە فەرموویەتـــی، 
ئەگـــەر الیەنـــی لەســـەر حـــەق بەرانبـــەری عەفـــو 

بـــكات، ئـــەوە لـــە تەقوایـــی نزیكـــە.
2- هـــەر كاتێـــك كێشـــە لـــە نێـــوان ژن و مێردێـــك 

دروســـت بـــوو، خـــودای گـــەورە بـــەم شـــێوەیە داوای 
ــَقاَق  ــْم ِشـ ــێ دەكات: »َوإِْن ِخْفُتـ ــەریمان لـ چارەسـ
ــْن  ـ ــِه َوَحَكـــًا مِّ ــْن أَْهِلـ ـ ــَا َفاْبَعُثـــوا َحَكـــًا مِّ َبْيِنِهـ

ـــِق اللَّـــُه َبْيَنُهـــَا ۗ إِنَّ  أَْهِلَهـــا إِن ُيِريـــَدا إِْصَاًحـــا ُيَوفِّ

ـــە:  ـــاء  )35( وات ـــورة النس ـــًرا« س ـــًا َخِب ـــَه َكاَن َعِلي اللَّ

هـــەر كاتێـــك مەترســـیی جیابوونـــەوە و لێكترازانتـــان 
ـــك  ـــەوە ناوبژیوانێ ـــەر، ئ ـــوان دوو هاوس ـــە نێ ـــی ل بین
لـــە الیـــەن مێردەكـــە و ناوبژیوانێكیـــش لـــە الیـــەن 
ژنەكـــەوە بانـــگ بكـــەن و بیاننێـــرن بـــۆ ئاشـــتەوایی 
و ناوبژیوانییـــان، ئەگـــەر مەبەســـتیان ئاشـــتبوونەوە 
ـــوو )هـــەردوو ناوبژیـــوان و هـــەردوو هاوســـەرەكە(،  ب
ئـــەوە خـــودای بااڵدەســـت ســـەركەوتوویان دەكات 
لـــەو ئاشـــتەواییە، خـــودای گـــەورە زانـــا و دانایـــە 

بـــە هەمـــوو شـــتێك . 
ــوان دوو  ــتەوایی نێـ ــە ئاشـ ــك چوونـ ــەر كاتێـ 3- هـ
ــد  ــەت چەنـ ــن: ژنەكـ ــە بپرسـ ــە پیاوەكـ ــەر، لـ هاوسـ

كار و ڕەوشـــتی جوانـــی هەیـــە؟ 
ــەی  ــی ژنەكـ ــیفاتی جوانـ ــك سـ ــان كۆمەڵێـ بێگومـ
بـــاس دەكات. دواتـــر لـــە ژنەكـــە بپرســـن: مێردەكـــەت 
چەنـــد ســـیفاتی جوانـــی هەیـــە؟ بێگومـــان ئەویـــش 
بـــاس  كۆمەڵێـــك ســـیفاتی جوانـــی مێردەكـــەی 

دەكات.
ئینجـــا لـــەم ڕێگایـــەوە دەتوانـــی باســـی چاكـــەی 
نێوانیـــان بكەیـــت و كێشـــەكان بچـــووك بكەیتـــەوە و 

پرۆســـەی ئاشـــبوونەوە زۆر ئاســـان دەبێـــت .
4- باســـی كۆمەڵێـــك نموونەیـــان بـــۆ بكـــەن، لـــەو 
ژن و مێردانـــەی بـــەردەوام كێشـــەیان هەبـــووە و 
مـــاوە،  بێـــوەژن  ژنـــە  بوونەتـــەوە،  جیـــا  دواتـــر 
یـــان شـــووی بـــە كەســـێكی پیـــر و پەككەوتـــە 

بێگومان هەر خێزانێك 
ڕوحی لێبوردەیی هەبێت، 
ئەوە خێزانێكی سەركەوتوو 
وبەختەوەر دەبێت

دەبێ لێبورن بەردەوام لەسەر 
زاری تاكی خێزان بێت، ئەگەر 
وانەبێت، بێگومان ئەو ماڵە 
دەبێتە دۆزەخێكی ڕاستەقینە 
لەسەر زەوی

گرنگیی لێبوردەیی لە ناوخێزاندا 
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مەال رەعد نووری ئۆمەربلی 

بەڕێوەبەری مزگەوتەكان و پشكنین لە دیوان 
وەزارەتی ئەوقاف وكاروباری ئایینی

كـــردووە، یـــان كێشـــەی زۆری بـــۆ دروســـت بـــووە. 
بەپیاوەكـــەش بگوترێـــت، ئەوانـــەی بـــەردەوام بـــوون 
ـــی  ـــاڵ و خێزان ـــاژاوەی م ـــت و ئ ـــە كێشـــە و گرف ل
و دواتـــر لێـــك جیـــا بوونەتـــەوە، ئەنجـــا پیاوەكـــە 
یـــان بـــێ ژن ماوەتـــەوە، یـــان بێوەژنێكـــی هێنـــاوە، 
ـــە هەموویشـــی  ـــر .ل ـــەواوە و هیت ـــەی نات ـــان ژنەك ی
ـــە  ـــەكان بكـــەن، ك ـــووی منداڵ ـــر باســـی داهات خراپت

دوای جیابوونەوەیـــان چییـــان بەســـەر دێـــت.
بێننـــەوە  ســـەركەوتوو  نموونـــەی  كۆمەڵێـــك   .5
و  پێغەمبـــەران  ژیاننامـــەی  لـــە  هـــەر  بۆیـــان، 
هاوەاڵنیـــان و پیاوچـــاكان و بـــاب و باپیرانمـــان.
كـــە  تێبگـــەن  لـــەوە  پیـــاو  و  ژن  دەبـــێ   -6
جلوبـــەرگ و پۆشـــاكن بـــۆ یەكتـــری، هەروەكـــو 
خـــودای گـــەورە فەرموویەتی:»ُهـــنَّ لَِبـــاٌس لَُكـــْم 

« ســـورة )البقـــرة: 187( َوأَْنُتـــْم لَِبـــاٌس لَُهـــنَّ

ــوە و  ــۆ ئێـ ــاكن بـ ــان( پۆشـ ــەوان )ژنەكانتـ ــە: ئـ واتـ
ئێـــوەش پۆشـــاكن بـــۆ ئـــەوان. 

دەگێڕنـــەوە ژن ومێردێكـــی چـــاك هەبـــوون، هیـــچ 
كەســـێك  نەبـــووە،  دەمەدەمێیـــان  و  كێشـــە  كات 
گوێـــی لـــێ نەبـــووە، بڵێـــن فـــان ژن ومێـــرد بـــە 
ـــی، خـــۆ  ـــوردەواری گوتەن ـــەاڵم ك ـــوون، ب شـــەڕ هات
كێشـــەیان  ڕۆژێكیـــان  نەبەســـتراوەتەوە.  شـــەیتان 
كێشـــەكانیانی  بـــە  كەســـیش  نێـــوان،  كەوتـــە 
نەزانیـــوە، تاكـــو ئاشـــتیان بكاتـــەوە. پیاوەكـــە زۆر 
تـــووڕە بـــوو، چـــووە دیوەخان و دەرگای لەســـەرخۆی 
داخســـت. چەنـــد جـــار ژنـــە لـــە دەرگای دا و داوای 
لێبوردنـــی لـــە پیاوەكـــەی كـــرد، بـــەاڵم پیاوەكـــە لـــە 
كەللـــە ڕەقیـــی خـــۆی نەهاتـــە خـــوارەوە. ژنـــە بـــە 
ناچـــاری دەســـتنوێژی هەڵگـــرت و چـــووە ژووری 

نووســـتن و دەســـتی كـــرد بـــە نوێـــژ و پاڕانـــەوە، 
بـــە نیمچـــە دەنگـــی بـــەرزەوە دوعـــای دەكـــرد و 
ــدوو  ــۆ زینـ ــدەم بـ ــە خـــدری زنـ دەیگـــوت: »خودایـ
بكەیـــت و دڵـــی پیاوەكـــەم ڕازی بـــكات، جارێكـــی 
دی تـــووڕەی ناكـــەم، تەوبـــەی نەســـوح بـــێ«، 
پیاوەكـــەش هـــەر چەنـــدە خـــۆی وەردەگێـــڕا لـــە الی 
ڕاســـت بـــۆ چـــەپ و لـــە الی چـــەپ بـــۆ ڕاســـت، 
بـــەاڵم خـــەوی لـــێ نەدەكـــەوت. لـــە دەاڵقـــەی نێـــوان 
هـــەر دوو ژوورەكـــە گوێبیســـتی نـــزا و دوعـــای 
ژنەكـــەی بـــوو، بـــە هەلـــی زانـــی و هەســـتا و چـــوو 
ـــە دەرگای ژووری نووســـتندا  ـــە قایمـــی خـــۆی ب ب
ــۆ  ــە تـ ــزر كـ ــا و گوتـــی: »ئـــەی نەبیـــی خـ كێشـ
ــاكات  ــت نـ ــە ژوورەوە، پێویسـ ــن دەڕۆمـ ــی، مـ هاتـ
پاڵـــم پێـــوە بنێیـــت«. ئـــەوە وەكـــو ئـــەوە وایـــە كـــە 
پێغەمبـــەر، یـــان پیاوچـــاك خـــدر زینـــدوو بووبێتـــەوە 

و بـــۆ ئاشـــتەوایی نێوانیـــان هاتبێـــت .
دەبێـــت هەمـــوو ژن و مێردێـــك لـــەوە حاڵـــی بـــن 
ــە  ــن بـ ــن و ناتوانـ ــە بەیـ ــەیان دەكەوێتـ ــك كێشـ كاتێـ
ســـەریدا زاڵ بـــن، دەبـــێ بزانـــن كـــە شـــەیتان بـــە 

ســـەریاندا زاڵ بـــووە.
منـــداڵ  و  خێـــزان  بـــۆ  بـــەردەوام  دەبـــێ  پیـــاو 
هەڵبژێرێـــت.  باشـــترینەكان  خانەوادەكـــەی  و 
وســـلم(  عليـــە  اللـــه  )صـــٰى  پێغەمبەرمـــان 
ـــم  ـــا خرك ـــه، وأن ـــم ألهل ـــم خرك ـــت: خرك دەفەرموێ
ألهـــي« واتـــە: باشـــترینتان ئـــەو كەســـەیە كـــە 

باشـــترینە بـــۆ ئەهلەكـــەی، و مـــن باشـــترینتانم بـــۆ 
ئەهلەكـــەم. ئەهلەكـــە كێـــن؟ ژنەكـــەی و دایكـــی و 
ـــە چـــاك و  ـــی، لەگـــەڵ ئەمان ـــی و منداڵەكان باوك

بـــاش بـــن. ئەوالتـــرە تاكـــو لەگـــەڵ بێگانـــە.

هەر كاتێك مەترسیی 
جیابوونەوە و لێكترازانتان بینی 

لە نێوان دوو هاوسەر، ئەوە 
ناوبژیوانێك لە الیەن مێردەكە 

و ناوبژیوانێكیش لە الیەن 
ژنەكەوە بانگ بكەن و بیاننێرن 

بۆ ئاشتەوایی و ناوبژیوانییان

دەبێت هەموو ژن و مێردێك 
لەوە حاڵی بن كاتێك كێشەیان 

دەكەوێتە بەین و ناتوانن بە 
سەریدا زاڵ بن، دەبێ بزانن كە 

شەیتان بە سەریاندا زاڵ بووە
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یـــاری  یاریزانـــی  مەردۆخـــی  لەتیـــف  شـــێخ  بڕیـــار 
باســـكەیە و خاوەنـــی چـــوار مەدالیایـــە، لـــە 1991/8/27 
لـــە شـــاری ســـلێمانی لـــە دایـــك بـــووە، وەك خـــۆی 
ــاو  ــی ئـ ــووە« كیسـ ــك بـ ــە دایـ ــك لـ ــی دەكات كاتێـ باسـ
ـــە نەشـــتەرگەری  ـــەوەی ب ـــووە، دوای ئ لەســـەر پشـــتیدا ب
ـــە دەســـت  ـــی ل ـــەوە قاچەكان ـــەم هۆی ـــت ب كیســـەكە الدەبرێ
دەدات. ژیانـــی منداڵـــی و چۆنیەتـــی خوێندنیشـــی بـــێ 
ــەر  ــك »هـ ــەوە دەڵێتـ ــەو بارەیـ ــەر لـ ــووە و هـ ــە نەبـ ئاریشـ
ـــم  ـــی دوای نەشـــتەرگەرییەكی پشـــتم قاچەكان ـــە منداڵ ب
لـــە دەســـت دا. تـــا دووی ســـەرەتاییم خوێنـــد و بـــە 
هـــۆی گاڵتەپێكردنـــم وازم لـــە خوێنـــدن هێنـــا، دواتـــر 
لـــە ســـاڵی 2011 دووبـــارە چوومـــەوە بـــەر خوێنـــدن و لـــە 
خوێندنـــی خێـــرا تـــا پوڵـــی دووی ناوەندیـــم خوێنـــد، بـــەاڵم 
دووبـــارە وازم لـــە خوێنـــدن هێنـــا، چونكـــە قوتابخانەكـــە 
ــاو نەبـــوو. بەڕاســـتی ژیانـــی منداڵیـــم  بـــۆ مـــن گونجـ
زۆر ناخـــۆش بـــووە، چونكـــە بـــەردەوام لـــە نەخۆشـــخانە 
ـــۆ خـــوا ئاســـتی  ـــەاڵم ئێســـتا ســـوپاس ب داخـــڵ دەكـــرام. ب
كۆمەاڵیەتـــم لەگـــەڵ ماڵـــەوە و چـــوار دەورەكـــەم زۆر 
ــم  ــەرزداری دایكـ ــە قـ ــۆم بـ ــوو كاتیـــش خـ ــە و هەمـ باشـ
ـــەم تەمەنـــەی  ـــا ب ـــووە، ت ـــم، چونكـــە زۆر هـــاوكارم ب دەزان
ـــە  ـــە خـــوای گـــەورە داوا دەكـــەم، ل ئێســـتام گەیشـــتووم. ل

ــی  ــەر تەمەنـ ــە سـ ــكات و بیخاتـ ــەم بـ ــن كـ ــی مـ تەمەنـ
دایكـــم. هیـــوادارم بتوانـــم قەربـــووی مەینەتییەكانـــی 

ــەوە«. بكەمـ
بڕیـــار شـــێخ لەتیـــف لـــە وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارەدا كـــە 
ـــدا زاڵ  ـــە ســـەر ئاریشـــە و كۆســـپەكانی بەردەمت چـــۆن ب
بوویـــت؟ گوتـــی: »ســـەرەتا بڕیـــارم دا، گۆشـــەگیر 
ـــی خـــۆم تێكـــەاڵوی كۆمەڵگـــە  ـــە پێویســـتم زان ـــم و ب نەب
لـــە ســـاڵی 2011  بكـــەم.  وەرزشـــیش  بكـــەم. كار و 
چوومـــە نـــاو یانـــەی وەرزشـــیی ڕۆژ و دەســـتم كـــرد 
ــم خاوەنـــی  ــتاش بەردەوامـ ــا ئێسـ ــكە، تـ ــە یاریـــی باسـ بـ
چـــوار مەدالیـــام. ســـەبارەت بـــە كاركردنیشـــم، ســـاڵی 
2013 چوومـــە الی بـــرای خـــۆم و فێـــری كاری واشـــەر 
بڕینـــی كـــردم. دوای مـــاوەی دوو ســـاڵ دووكانـــی خـــۆم 
ـــەم هـــەر خـــۆم ئەنجامـــی دەدەم  ـــا. هەمـــوو كار ڕۆژان دان
ـــەوەش دابیـــن  ـــە ئۆتۆمبێلـــی خـــۆم پێداویســـتیی ماڵ و، ب
دەكـــەم. شـــوكر بـــۆ خـــوای گـــەورە توانیومـــە بـــە ســـەر 
ــن  ــك دەڵێـ ــم. خەڵـ ــدا زاڵ بـ ــە و گرفتەكانـ ــوو كێشـ هەمـ
لەســـەر پێـــی خـــۆم وەســـتاوم، منیـــش دەڵێـــم لەســـەر 
دەســـتی خـــۆم وەســـتاوم و كارم كـــردووە و نەمهێشـــتووە 

موحتاجـــی دەســـتی كـــەس بـــم«.
لـــە وەاڵمـــی ئـــەو پرسیارەشـــدا كـــە وەكـــو گەنجێـــك ئاواتـــت 

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ــەوڵ و  ــە هـ ــەوە و بـ ــەختەكان بوونەتـ ــتەویەخەی رۆژە سـ ــە دەسـ ــاالك و بوێرانـــەی كـ ــە چـ ــەو گەنجـ ــن ئـ ــەم نیـ كـ
ــی بـــەردەوام خۆیـــان پێگەیانـــدووە، دیـــارە گەیشـــتن بـــە ئامانـــج كۆڵنەدانـــی گەرەكـــە، بـــەاڵم ئەگـــەر  كۆششـ
ـــە دوو ســـێ هێنـــدە وزە و  ـــەوە پێویســـتی ب ـــۆ رووبەڕووبوون كەســـەكە كەســـێكی خـــاوەن پێداویســـتیی تایبـــەت بێـــت ب
ـــەوان  ـــان، ئ ـــە ژی ـــە حوكمـــی گەشـــبینییان ب ـــەت ب ـــی خـــاوەن پێداویســـتیی تایب ـــە، خۆشـــبەختانە گەنجان ـــا هەی توان
ئەمڕۆیـــان لـــە دوێنـــێ جوانتـــر و پـــڕ ئومێدتـــرە. بڕیـــار شـــێخ لەتیـــف مەردۆخـــی یەكێكـــە لـــەو كەســـانە و لـــەم 
دیمانەیـــەدا باســـی ژیانـــی تایبەتـــی خـــۆی بـــۆ خوێنەرانـــی گۆڤـــاری گـــواڵن دەكات.

خەڵك دەڵێن لەسەر پێی خۆم وەستاوم، 
بەاڵم من لەسەر دەستی خۆم وەستاوم 
و كارم كردووە و نەمهێشتووە موحتاجی 
دەستی كەس بم

تا دووی سەرەتاییم خوێند و 
بەهۆی گاڵتەپێكردنم وازم لە 
خوێندن هێنا

ژیانی منداڵیم زۆر ناخۆش بووە، 
چونكە بەردەوام لە نەخۆشخانە 
داخڵ دەكرام

بڕیار شێخ لەتیف مەردۆخی:
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بـــۆ ژیانـــی داهاتـــووت چییـــە؟ گوتـــی: »هەمـــوو گەنجێـــك 
ـــە  ـــا ل ـــە ت ـــش ئەوەی ـــی منی ـــە. ئاوات ـــی هەی بەشـــی خـــۆی ئاوات

ـــم«.  ـــەس نەب ـــتی ك ـــی دەس ـــم، موحتاج ـــان ماب ژی
دواپرســـیاری گـــواڵن ئـــەوە بـــوو: ئایـــا كەســـانی خـــاوەن 
لەالیـــەن كۆمەڵگـــە و  تـــا چەنـــد  تایبـــەت  پێداویســـتیی 

دراوەتـــەوە؟ لـــێ  ئاوڕیـــان  دەســـەاڵتەوە 
بڕیـــار شـــێخ لەتیـــف لـــە وەاڵمـــدا گوتـــی: »بەداخـــەوە 
ئێمـــەی خـــاوەن پێداویســـتیی تایبـــەت لـــە الیـــەن كۆمە ڵگـــە 
دەسەاڵتیشـــەوە زۆر پشـــتگوێ خراویـــن. ئـــەو رۆژەی بـــە 

حیســـاب ڕۆژی جیهانیـــی ئێمەیـــە، تەنیـــا بـــە یـــەك دوو 
چاالكـــی، یـــان ئێوارەخوانێـــك كۆمەڵێـــك قســـەی بریقـــەدار 
دەكـــەن، كەچـــی ئێمـــەی خـــاوەن پێداویســـتیی تایبـــەت لـــە 

ـــاو كوردســـتان بێبـــەش  ـــە ن بچووكتریـــن خزمەتگـــوزاری ل
ـــاری  ـــەزار دین ـــا 150 ه ـــە، تەنی ـــەوەی هەی ـــن. ئ كراوی

مووچـــەی مانگانەیـــە، ئەویـــش زۆر خـــاوەن 
پێداویســـتیی تایبـــەت هـــەن كـــە بەشـــیان 

نـــاكات. مـــن ســـوپاس بـــۆ خـــوای 
كـــەس  زۆر  لەچـــاو  گـــەورە، 
پاشـــام، هەیـــە توانـــای هیچـــی 

نییـــە«.

هەموو كاتیش خۆم بە قەرزداری 
دایكم دەزانم، چونكە زۆر هاوكارم 

بووە، تا بەم تەمەنەی ئێستام 
گەیشتووم
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لۆڤەر جمەی دێت
ـــە،  ـــی ئاغال ـــەری گەلەری ـــش و دامەزرێن ـــەی نیگاركێ ـــتەم ئاغال ـــوردی، ڕۆس ـــەرماوەز/2722ی ك ڕۆژی 3ی س
لـــە فەیســـبووكی خۆیـــدا، بـــەدەم كۆمەڵێـــك وێنـــەی جوانـــەوە كـــە لـــە مۆزەخانـــەی لۆڤـــەردا گرتوونـــی، گوتـــی 
»مۆزەخانـــەی لۆڤـــەر لـــە پاریـــس جمـــەی دێ، مۆزەخانـــەی ئێمـــەش لـــە كوردســـتان چـــۆڵ.« ئـــەم پرســـیارە زۆر 
ـــەوە قســـەی خـــۆم  ـــەو بارەی ـــەوەی ل ـــەر ل ـــت. ب ـــەوەی دەوێ ـــەش شـــرۆڤە و شـــی كردن ـــەو ڕەوایی ـــای ئ ـــە، بارتەق ڕەوای

ـــوون: ـــرا ب ـــەوە نووس ـــەدەم پۆســـتەكەی ئاغال ـــەر ب ـــە ه ـــك بخەمـــە ڕوو، ك ـــد كۆمێنتێ ـــم خۆشـــە چەن بكـــەم، پێ

ئا/ تاریق كارێزی

ـــن  ـــت »مـــن و هاوســـەرم چووی ـــەالل دەڵێ ـــەر ج جەوه
كارمەندێكـــم  بـــە  ســـلێمانی،  مۆزەخانـــەی  بـــۆ 
گـــوت ئـــەرك نەبێـــت، بێیـــت هەندێـــك زانیماریمـــان 
بدەیتـــێ و بەشـــەكانیمان پیشـــان بدەیـــت. گوتـــی 
ــا  ئێـــوە بـــڕۆن وا دێـــم. جگـــە لـــەوەی تـــاك و تەنیـ
ــردن و  ــەیر كـ ــەرگەمی سـ ــە سـ ــاو مۆزەخانەكـ ــە نـ لـ
ـــد  ـــەوەی نووســـراوەكان بوویـــن، كاكـــی كارمەن خوێندن
حەیـــدەر  ڕەنجـــی  نەهـــات.«  و  نەهـــات  هـــەر 

جـــووكل پێـــی وایـــە »كاكـــە ئێمـــەش حـــەز دەكەیـــن 
ئەوهـــا جمـــەی بێـــت، بـــەاڵم كێشـــەكانی ئێمـــە هەنـــدە 
ــەوە،  ــەر ناكەینـ ــوور و هونـ ــە كولتـ ــر لـ ــەك بیـ زۆرن، نـ
مرۆڤـــی  كـــورد  دەنـــا  نەمـــاوە،  ژیانمـــان  تاقەتـــی 
زۆر  ئێمـــەش  لێگەڕێـــن،  ئەگـــەر  دۆســـتە  هونـــەر 
حەزمـــان دەكـــرد.« جەبـــار ســـابیر قـــادر گوتـــی »الی 
ـــەر  ـــان دێـــت. هـــەر لەب خۆمانیـــش چێشـــتخانەكان جمەی
ئـــەو هۆیەشـــە دەرمانخانەكانیـــش جمەیـــان دێـــت.« 
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هیـــوا ســـاڵح دەڵێـــت »مایـــەی بـــەراورد نییـــە ئاغالـــە 
گیـــان، وەك هەمـــوو شـــتێكی دیكەمـــان.« نیڤـــەل 
نالـــی دەڵێـــت »لەبـــەر ئـــەوەی ئـــەو میللەتانـــە لـــە 
منداڵییـــەوە، لـــە باخچـــەی مندااڵنـــەوە، لـــە قۆناغـــە 
ـــۆ  ـــدا دەســـتە دەســـتە و گـــرووپ گـــرووپ ب جیاجیاكان
ســـەیر كـــردن و نیشـــاندانی مۆزەخانەكانیـــان دەبردرێـــن، 
بۆیـــە )ئـــەو نەریتـــە( دەبێتـــە بەشـــێك لـــە حـــەز و 
ویســـتیان.« بێـــژان محەمـــەد بـــە هەســـتێكی تـــەژی 
ـــە  ـــە مۆزەخان ـــت »كـــورد حـــەزی ل ـــەوە دەڵێ ـــە تووڕەیی ل
و مێـــژوو. نییـــە، تـــا كەڵـــك و چێـــژی لـــێ وەربگرێـــت، 

ــە.«  ــتخانە و كافێیـ ــە چێشـ ــەزی لـ حـ
هەڵوەستەیەك

 كۆمێنتـــی هەمـــوو ئـــەو بەڕێزانـــەی دەرهـــەق بـــە 
پۆســـتەكەی هونەرمەنـــد ڕۆســـتەم ئاغالـــە گوتیـــان، 
ڕاســـتییەكی ڕێژەیـــی دەنوێنـــن، بـــەاڵم ڕاســـتییەكی 
مـــەزن هەیـــە ئێمـــە هـــەوڵ دەدەیـــن لـــە ڕێـــی ئـــەم 
ــار دەرهـــەق  ــارەوە بیخەینـــە ڕوو. بـــەر لـــەوەی بڕیـ وتـ
ــان بدەیـــن، زانیـــاری  بـــە هـــەر كار و ڕواڵەتێكـــی ژیـ
و  زانســـتی  و  ورد  كردنـــەوەی  ڕوون  و  شـــرۆڤە  و 
بابەتیانـــە پێویســـتە. بـــەدەر لـــەوە، هـــەر قســـەیەكی 
بەشـــە  بەشـــێكی ڕاســـتی دەخاتـــە ڕوو،  بیكەیـــن، 
زۆرەكـــەی ڕاســـتی پەنهـــان دەمێنێتـــەوە. پۆســـتەكە 

ـــەی واڵتـــی  ـــەرە و لەگـــەڵ مۆزەخان ـــارەی لۆڤ ـــە ب ل
كوردســـتاندا بـــەراورد كـــراوە. بنەمـــای ئـــەم بـــەراوردە 
زۆر لـــە یەكدییـــەوە دوورە، دەكرێـــت بڵێیـــن ســـەنگەال 
بكەینـــەوە،  ڕوونـــی  ئـــەوەی  بـــۆ  نادروســـتە.  و 
سەرســـوڕمانەوە  بـــە  وایـــە  ئـــەوە  وەك  كارەكـــە 
ــوو جـــۆش  ــەو هەمـ ــەورۆزدا لـ ــە نـ ــورد لـ ــن، كـ بڵێیـ
و خرۆشـــەدایە، كەچـــی نـــەورۆزی پاریـــس كـــش 
و مـــات تێپـــەڕ دەبێـــت! دە ئاخـــر ئـــەم بـــەرواردەش 
ــان  ــس فڕیـ ــی پاریـ ــتە. خەڵكـ ــەنگ و نادروسـ السـ
ـــرات  ـــە می ـــە ل ـــە، بەشـــێك نیی ـــەورۆزەوە نیی بەســـەر ن
و كولتـــووری ئـــەوان، ئیـــدی لـــە پـــای چـــی یـــادی 
بكەنـــەوە و ئاهەنگـــی بـــۆ بگێـــڕن. بـــە هەمـــان 
شـــێوە، هونـــەری شـــێوەكاری هونەرێكـــی نوێبـــاوە لـــە 
ـــدا، كات  ـــەواوی گەالنـــی ڕۆژهەاڵت ـــو كـــورد و ت نێ
ـــە  ـــت ب ـــەرە دەبێ ـــەو هون ـــا ئ ـــت ت و كاری زۆری دەوێ
بەشـــێك لـــە میراتـــی ئێمـــە و دەبێـــت بـــە خواســـتێكی 
كۆمێنتەكانیـــش  ئێمـــەدا.  ژیانـــی  لـــە  ژیـــاری 

ئاماژەیـــان بـــەو شـــتە كـــرد.
جێـــی خۆیەتـــی لێـــرەدا قســـە لـــە بـــارەی مۆزەخانـــەی 
لۆڤـــەر )Musée du Louvre(ــــەوە بكەیـــن. لـــە 
بەشـــی دووەمـــی ئـــەم وتـــارەدا دێینـــە ســـەر ئـــەم 

باســـە.
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سەربەخۆیی كوردستان لە فێستیڤاڵێكی 
نێودەوڵەتیی هونەری دەخرێتە بەر باس

ـــورد و  ـــە ك ـــە پەیوەســـت ب ـــی دی ك ـــە كارە هونەرییەكان ـــا ل ـــدا، جی ـــە شـــاری بیگدۆشـــچی پۆڵەن ـــە فێســـتیڤاڵێكدا ل ل
ـــەی  ـــە مۆزەخان ـــوون( ل ـــر دروشـــمی )كوردســـتان- ڕوخســـارەكانی ڕزگارب ـــە ژێ ـــاوكات پێشـــانگەیەك ل كوردســـتانن، ه
شـــاری بیگدۆشـــچی كرایـــەوە. لـــەو پێشـــانگەیەدا چەندیـــن هونەرمەنـــدی كـــورد لـــە هـــەر چـــوار پارچـــەی كوردســـتان 
بەشـــدارییان تێـــدا كـــرووە و، بـــە مەبەســـتی رێكخســـتنی ئـــەم پێشـــانگایە مۆزەخانـــەی بیدگۆســـچ ڕووبەرێكـــی زیاتـــر 
لـــە 1٥٠٠ مەتـــر چوارگۆشـــەی لـــە ڕووبـــەری ناوەنـــدی دارایـــی بیدگۆســـچ ئامـــادە كـــردووە، كـــە تـــا كۆتایـــی 

ـــن . ـــی كـــورد ببین ـــن ســـەدان بەرهەمـــی هونەرمەندان ـــوو دەتوان ـــازاری داهات مانگـــی ئ
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پێشانگەكە پێكهاتووە لە بەرهەمی  دەیان هونەرمەندی 
لە  بریتین  كە  كوردستان  پارچەكانی  هەموو  لە  كورد 
تابلۆ، گرافیك، وێنەكێشان، ڤیدیۆ ئارت و ئینستەلێشن 
و وێنە، ئەم پێشانگەیە بە گەورەترین نمایشی بەرهەمی 
دەستەیەك لە هونەرمەندانی كوردستان دەناسرێت، كە تا 

ئێستە لە ئەوروپا ڕێك خرابێت .
 تەواوكاری پێشانگەكە بەرنامەیەكی دەوڵەمەندە لە بۆنە 
و یادەوەرییەكان، وەك: نمایشكردنی فیلم، كۆنسێرت و 

سیمینار لەبارەی مێژوو و كلتووری كوردستان.
لە  كوردستان  هەرێمی  حكوومەتی  نوێنەرایەتیی 
پۆڵۆنیا، هاوكار و یاریدەدەری ئامادەكردن و كردنەوەی 
لە  و،  فێستیڤاڵەكەیە  بەرنامەی  كۆی  و  پێشانگەكە 
كوردستانەوە حەمەی حەمەسەعید وەزیری ڕۆشنبیری 

و الوان بەشداریی كردووە.
سەرۆكی  جێگری  ئامادەبوونی  بە    پێشانگەكە 
بەڕێوەبەری  و  شار  سەرۆكی  و  پۆڵەندا  هەرێمەكەی 
رۆشنبیریی  بەڕێوەبەری  و  نیشتمانی  مۆزەخانەی 
نوێنەری  ڕەئووف  زیاد  بەئامادەبوونی  و  هەرێمەكە 

حكوومەتی هەرێم لە پۆڵۆنیا كرایەوە.

پرسی سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان، یەكێك بوو لەو 
بیگدۆشچ  بەرپرسانی شاری  وتارەكانی  لە  مژارانەی 
لە رێوڕەسمی كردنەوەی پێشانگەكە باسی لێوە كراوە، 
بەوە  ئاماژەیان  وتارەكاندا  لە  بیدگۆشچ  بەرپرسانی 
پێشتر  كوردستان،  هەرێمی  هاوشێوەی  پۆڵەندا  كە  دا 
و  نەدا  كۆڵی  بەاڵم  تێپەڕیوە،  سەختدا  دۆخێكی  بە 
بەرهەمەكەی سەربەخۆیی بوو، بۆیە پێویستە هەرێمی 
كوردستانیش هەوڵی زیاتر بۆ پرسی سەربەخۆیی بدات، 
بۆ ئەم مەبەستە هونەر و كلتووریش یەكێك لەو رێیانەیە 
كە كورد دەتوانێت سوودی لێ وەربگرێت تا ئازارەكانی 

گەلەكەی بە دنیا پێشان بدات.
رافال بروسكی سەرۆكی شارەوانی بیگدۆشچی پۆڵەندا 
و  كرد  پێشكەیش  وتارێكی  بوو  پیشانگاكە  ئامادەی 
گوتی: »پێشانگاكە گرنگە، بەرهەمی هونەرمەندانی 
ترسناكن،  هەیانە  حەقیقەتەی  ئەو  هێزی  بە  كورد 
یەكێك  بوونی  ڕاستیی  پێشانگاكە  هیوابەخشن،  بەاڵم 
لە  كە  دەدات،  پیشان  جیهان  گەالنی  گەورەترین  لە 

خاكەكەی بێبەش كراوە«.
زیاد ڕەئوف نوێنەری حكومەتی هەرێمی كوردستان لە 
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پۆڵەندا لە كۆنگرەیەكی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: »ئەمە 
و  ئەوروپا  ئاستی  لەسەر  جۆرەیە  لەم  ڕووداوی  یەكەم 
نمایشی  و  سیمینار  و  چاالكی  چەندین  كە  جیهان، 
بە  كوردی  كلتووری  ئامادەكراون،  كۆنسێرت  و  فیلم 
بڵێین  دەتوانین  و  دەدرێت  نیشان  بەرفراوان  شێوەیەكی 
دەبێتە  بیدگۆسچ  مانگ  چوار  نزیكەی  ماوەی  بۆ 

پایتەختی ڕۆشنبیریی كوردی«.
پۆڵەندا  لە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  نوێنەری 
جەختی لەوەش كردەوە كە: »پێشتر هەرگیز نەتوانراوە 
نەوە  هونەریی  بواری  چەندین  لە  بەرهەمەكان 
تایبەتە،  شتێكی  ئەمە  كۆبكرێنەوە،  جیاوازەكانەوە 
كوردستانەوە  لە  هونەرمەندان  نییە  ئاسان  چونكە 
واڵتانەی  ئەو  جیهانەوە،  ناو  بچنە  شێوەیە  بەو  بتوانن 
هەوڵیان  هەمیشە  كراوە،  دابەش  بەسەردا  كوردستانیان 
لەگەڵ هونەرمەندان و خەڵكی ڕۆشنبیری  داوە شەڕ 
بكەن، ئە وان بە شێوەیەكی دڕندانە ئە و كارە دەكەن، 
كلتوور و هونەری كوردی و كارە هونەرییەكانی كورد 
بۆ هونەری عەرەبی، توركی یان ئێرانی دەگەڕێننەوە 
».عوسمان ئەحمەد هونەرمەند و بەڕێوەبەری سەنتەری 
پەیڤێكدا  لە  سلێمانی  زانكۆی  لە  كوردی  زانستی 
گوتی: »بەڵێ ئێمە ئازادین، بەاڵم ئەوەتان لەبەرچاو 
بێت كە ئێمەش بە دەوڵەتانی دوژمنكارانە دەورە دراوین، 
ئەمڕۆ  دەرببڕم كە  ئەو شتانە  ناتوانم  لە هونەرەكەمدا 
سبەی  چونكە  دەرئەنجام،  بەبێ  دەگوزەرێت  ئێران  لە 
بۆ  هاتنم  دیكەم  نموونەیەكی  ئەوێ،  بچمە  ناتوانم 
پۆڵەندا لە ڕێگەی توركیاوە بوو، ناچار بووم بە وردی 
وشەی  ئەگەر  چونكە  بكەم،  كەلوپەلەكانم  سەیری 
ئەوا  بوایە،  كتێبەكە  بەرگی  لەسەر  »كوردستان« 

تووشی كێشە دەبووم«.
دەڵێت  »براكەم«  بەرهەمی  خاوەنی  ئەحمەد  بەڵدین 
كوردستان  هونەرمەندانی  تایبەتە،  شتێكی  بەڕاستی 

لە  دەرەوە  لە  كوردی  ڕەوەندی  هونەرمەندانی  لەگەڵ 
یەك  لە  و  شوێن  یەك  لە  هونەرییەكاندا  بوارە  گشت 
پێشانگادا كۆدەبنەوە، توخمە ناوەندییەكەی كورسییەكە، 
شێوەیەكی  بە  بەعس  حزبی  كە  كورسییەی  ئەو  وەك 
دڕندانە براكەیان ئەشكەنجە داوە، بۆ ئەوەی خەباتگێڕە 

كوردەكانی پێ بترسێنن«.
پێشانگایە  ئەم  مەجازییەكانی  بەرهەمە  زۆربەی 
گوزارشت لە ئازار و ناڕەزایەتی و خەبات دەكەن، بە 
شێوەیەكی ڕستەیی و مەجازی، یان بە دەستێوەردانێكی 
پڕ لە ئازار لە ڕیالیزم و سیمبولیزم، باشترین نموونەی 
دۆغان  زەهرا  شۆككەرەكانی  وێنە  دزەكردنە  ئەم 
فڵچەیەك  بە  زینداندا  لە  كە  1٩٨٩(ـە  )لەدایكبووی 
ڕۆژنامەكان  لەسەر  دروستكراوە  خۆی  قژی  لە  كە 
كێشراون، هەروەها ناڕەزایەتییەك دەبینین كە بە ڕەنگی 
زیندوو لەالیەن ئاریا عەتی كە لە شاری كاسێل دەژی، 

دەربڕدراوە.
زەهرا دەڵێت: »من فێمینیستێكم كە لەگەڵ كەسانی 
تابلۆ  ژنان،  مافەكانی  بۆ  دەكەم  شەڕ  ڕەنگاوڕەنگ 
ڕستەیی،  شێوەیەكی  بە  چوارچێوەكانی  بێ  و  گەورە 
ئەو خۆشییە چڕ و پڕەی ڕەنگەكان دەدرەوشێننەوە كە 

بە جلوبەرگی فیگەرە مێینەكان دەپۆشێت.«
دكتۆر واكاو كوچما كۆڕاتۆر و بەڕێوەبەری مۆزەخانەی 
بەشێوەكی  خۆی  هەستی  بیدگۆسچ،  لە  كاونتی 
جیاواز دەربڕی و گوتی: »هونەرمەندانی هاوچەرخی 
و  سینەما  و  هونەر  نێودەوڵەتیی  نایابی  زمانی  كورد 
هونەرمەندانی  گروپی  بە  سەر  دەهێنن،  بەكار  ئەدەب 
ئاست بەرزن، كە لەالیەن دیارترین ساڵۆنی هونەرییەوە 
میوانداری دەكرێت، بەشداربووانی پێشانگە و نمایشەكان 
فیلمی  ئەكادیمیای  یان  كان،  ڤێنیسیا،  كاسێل،  لە 
بەرهەمەكانی  كە  دەسەلمێنن  ڕاستییە  ئەو  ئەمریكی 
هونەرمەندانی كورد هیوا دەبەخشن و مانای بوون لە 

ماوەی خۆیدا نیشان دەدەن.«
جێگەی وەبیرهێنانەوەیە چەندین هونەرمەندی كورد 
بەشداری دەكەن لەم پیشانگایەدا، لەوانە: ئەحمەد 
نەبەز، ئاریا عەتی، ئازاد كەریم محەمەد، ئازاد 
بەڵدین  حاجۆ،  بەهرام  نانەكەلی،  ئازاد  كەریم، 
كەیمان  جاف،  بەیان  ستیفان،  پاریس  ئەحمەد، 
ئیسماعیل، دارا محمد عەلی، ئیبراهیم عەلیپور، 
هاڤین،  عەزیز،  فوئاد  ڕەسووڵ،  فایەق 
جەمال  ڕەئوف،  جەالل  سندی، 
مەلوە  ئەدهەم،  خەیری  پێنجوێنی، 
محەمەد  حەمدی(،  )عومەر 
نامۆ  گاجان،  مورازۆ  عارف، 
)محەمەد ڕۆستەمزادە(، نیعمەت 
حەمدی(،  )ئیسام  نۆرم  شەباب، 
كاكیل  بوشیا  ئەحمەد،  عوسمان 
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ئەحمەد، ڕوستەم ئاغالە، ڕوژدی ئەنوەر، سەقر سلێمان، 
شوكر سەعید، سلێمان شاكر، تانیا ڕەشید، وەلید سێتی، 

یونس محەمەد، یوسف ساڵح و زەهرا دۆغان.
هێزی ڕۆشنبیری

مۆزەخانەی بیدگۆسچ بەم پێشانگەیە دەیەوێت هێزی 
نەتەوەیەك  ناسنامەی  بەردی  وەك  هونەر  و  كلتوور 
پیشان بدات، كە جیهان بە تێكۆشانی كوردان دیاریی 
تەشەنەكردنی  كە  پێشمەرگە  دەگاتە  تا  كردووە، 
داعشی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ڕاگرت، چونكە لە 
ڕاگەیاندنەكاندا تەنیا ڕوخساری توندیی ژن و پیاو بە 
كاڵشینكۆفەوە دەبینین، هەرچەندە كتێبی نایاب لەسەر 
پۆڵەندییەوە  ڕێبوارانی  و  ڕۆژنامەنووس  لەالیەن  كورد 
مێژوویەكی  خاوەن  هەرێمێكە  كوردستانیش  نییە،  كەم 
لە  نیاندەرتاڵ  پیاوێكی  پاشماوەی  ئەوەتا  دەوڵەمەندە، 
یەكەم  هەولێر  قەاڵی  دۆزرایەوە،  شانەدەر  ئەشكەوتی 
شارە لە مێژوودا كە ماوەی شەش هەزار ساڵە ژیانی 
لیستی  خرایە  2٠1٤دا  ساڵی  لە  و  بەردەوامە  تێدا 

میراتی جیهانی یونسكۆوە.
بەاڵم  بووە،  پێشمەرگە  ناوی  ئاشنای  دونیا  هەموو 
بەداخەوە زۆر لە بارەی هونەرمەند و نووسەر و شاعیر 
و دەرهێنەرانی كوردەوە نابیسترێت، یەكێك لە گەورەترین 
بە خۆی  تایبەت  دەوڵەتێكی  بەبێ  جیهان  نەتەوەكانی 
ماوەتەوە نەك تەنیا لەبەر ئەوەی نەترسا چەك هەڵبگرێت، 
تۆكمەی  بناغەی  بەردی  چونكە  ماوەتەوە  نەخێر، 
كلتوورێكی پاراستنی ناسنامەی دامەزراندووە، هونەر و 
فەرهەنگی هاوچەرخی كوردی لە هەلومەرجی سیاسی 
و ئابووریی تایبەتدا گەشەی كرد، هەروەها زۆرێك لە 
ڕەگوڕیشەی  لە  چاوپۆشی  بە  كورد  هونەرمەندانی 
نەتەوەیی خۆیان، وابەستەی ئەو واڵتانە بوون كە تێیدا 

ژیاون.
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یاریزانێكـــی  وەكـــو   *
بالـــە  یاریـــی  پێشـــووی 
ئاســـتی ئـــەم یارییـــە چـــۆن 

بینیـــت؟ ە د
-بـــە گشـــتی یاریـــی بالـــە 
كچـــان  ئاســـتی  لەســـەر 
بـــەاڵم  پێشـــچووە،  بـــەرەو 
الوازە  كـــوڕان  ئاســـتی  لەســـەر 
و یاریزانـــی بـــە ئەزموونمـــان وەك 
ســـااڵنی دەیـــەی ڕابـــردوو نەمـــاوە، ئـــەوەش 
بـــە هـــۆی ئـــەوەی یانـــەكان گرنگـــی بـــە 

نـــادەن. بالـــە  یاریـــی 
* ئەنجامدانـــی پاڵەوانێتـــی كـــەم كـــە تەنیـــا 
یـــەك جـــارە لـــە ســـاڵێكدا، تـــا چەنـــد دەبێتـــە 
هـــۆكار بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە بەرەوپێـــش 

نەچێـــت؟
- هـــۆكاری ســـەرەكیی بەرەوپێـــش نەچوونـــی بالـــە 
نەبوونـــی خـــول و پاڵەوانێتییـــە، چونكـــە ئەگـــەر خـــول 
و پاڵەوانێتـــی زیـــاد بكرێـــت و گرنگـــی بـــە ئاســـتە 
تەمەنییـــەكان بدرێـــت لەالیـــەن یەكێتییەكانـــی تۆپـــی 
ـــە دڵنیاییـــەوە یارییەكـــە  ـــراق، ب ـــەی كوردســـتان وعێ بال

ـــت.  ـــش دەچێ ـــەرەوو پێ ـــوو ب ـــە ســـاڵی داهات ل
* بـــەو پێیـــەی پێشـــتر یاریزانـــی ئـــەم یارییـــە 

هۆكاری سەرەكیی بەرەوپێش 
نەچوونی بالە نەبوونی خول و 
پاڵەوانێتییە

گواڵن عەبدوڵاڵ :
ئەندامی دەستەی كارگێڕیی یانەی ئەفرۆدێت
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بوویـــت، چـــی بكرێـــت باشـــە بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم 
یارییـــە لـــە شـــارەكانی كوردســـتان بـــەرز بكرێتـــەوە؟

- گرنگـــە یەكێتییەكانـــی تۆپـــی بالـــەی كوردســـتان و 
عێـــراق فشـــاریان هەبێـــت لەســـەر لیژنـــەی ئۆڵۆمپـــی، تـــا 
ـــی  ـــپ و بەتایبەت ـــی تی ـــە بوون ـــن ب ـــەكان ناچـــار بكرێ یان
تیمـــی ئاســـتەكانی منـــدااڵن، تـــا ببێتـــە بناغـــە بـــۆ 
داهاتـــوو، وەكـــو ئێســـتا یانەكانـــی ســـلێمانی و ئەفرۆدێـــت 
ـــەو ئاســـتە دەدەن،  ـــد یانەیەكـــی دیكـــە گرنگـــی ب و چەن
بەرهەمەكەشـــی هەبوونـــی چەندیـــن یاریزانـــی پاڵەوانـــە 
كـــە لـــە ئێســـتادا لـــە ریـــزی هەڵبـــژاردەی عێراقـــی یـــاری 

ـــەن. دەك
* گرفتی وەرزشیی یاریی بالە لە چیدا دەبینیت؟

ــە كـــە  ــەم یارییـ ــتیی ئـ - نەبوونـــی پاڵەوانێتـــی و پاڵپشـ
لـــە دوای تۆپـــی پـــێ بـــە پلەبەنـــدی ڕیزبەنـــدی دووەم 

یارییـــە كـــە لـــە جیهانـــدا و جەمـــاوەری هەیـــە.
*پاڵەوان بوون چی دەگەینێت؟

- كاتێـــك تیمێـــك بـــۆ ماوەیەكـــی درێـــژ لـــە مەشـــق دەبێـــت 
و دواتـــر جامێكـــی پاڵـــەوان بـــوون دەســـتەبەر بـــكات، 
وەكـــو ئـــەوە وایـــە پۆلێكـــی بـــڕی بێـــت و یەكێـــك بێـــت 
لـــە قوتابییـــە یەكەمـــەكان، كـــە ئـــەوەش تەنیـــا ســـەركەوتن 
ـــۆ  ـــۆ خـــودی خـــوی، بەڵكـــو دەبێتـــە ســـەركەوتن ب نییـــە ب
خێزانەكەشـــی، هـــەر بۆیـــە پاڵـــەوان بـــوون بـــەم شـــێوەیە 

ـــم. دەبین



59 ژمارە )1345(  2022/12/12

زش
وەر

ـــش پاڵپشـــتی  ـــە، ئەوی ـــەك داواكاریمـــان هەی -ســـااڵنێكە ی
وەرزشـــیی خانمانـــە لەالیـــەن بەرپرســـانەوە چ لـــە ڕووی 

ـــان كەســـی. ـــت ی ـــی بێ دارای
*خەونی وەرزشیت چییە؟

-خەونـــی وەرزشـــیمان زۆرە، چونكـــە خەونـــەكان بـــێ 
بگەینـــە  تـــا  دەبێـــت  هەوڵـــدان  بـــە  ئـــەوەش  كۆتـــان 
ـــرەودان و بەرەوپێشـــچوونی یارییـــە  ـــۆ ب ئامانجەكانمـــان، ب

جۆراوجـــۆرەكان.
كوردســـتان  بالـــەی  هەڵبـــژاردەی  نیـــت  *بەهیـــوای 

دابمەزرێـــت؟
- ئـــەوە خەونـــی هەمووانـــە هەڵبـــژاردەی كوردســـتانە 
كـــە بـــە ئـــااڵی كوردســـتانەوە بەشـــداری لـــە كێبڕكـــێ 
ـــەوەی  ـــەاڵم مـــن حـــەز دەكـــەم ن ـــن، ب ـــدا بكەی جیهانییەكان
لـــە  پێگەیشـــتووەكان  تـــازە  یاریزانـــە  و  ببینـــم  نـــوێ 

پاڵەوانیەتییـــەكان بـــەدی بكرێـــن.
ــە ژیانـــی  ــە لـ ــادەوەری وەرزشـــیت چییـ ــترین یـ * خۆشـ

خـــۆت؟
تیپەكانـــم و  كـــە لەگـــەڵ  بـــووە  -ئـــەو دەســـتكەوتانە 

هێنـــاون. بەدەســـتم  هاورێكانـــم 
*ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا.

ــە  ــە بـ ــەم كـ ــواڵن دەكـ ــاری گـ ــە گۆڤـ - دەستخۆشـــی لـ
بەردەوامـــی خزمەتـــی وەرزش و وەرزشـــكارانی كوردســـتان 

ـــاوازی. ـــێ جی ـــە ب ـــەن ب دەك

شاروشارۆچكەكانی كوردستان هەمیشە خاوەنی چەندین خانمی وەرزشكار بووە لە یارییە جۆراوجۆرەكاندا، 
بەاڵم ئێستاش یانەكانی كوردستان بە هەمان ریتمی جاران لە خزمەتی رەوتی وەرزشیی ئافرەتانن، یەكێك 

لەو ئافرەتە وەرزشكارانەی كە لە ماوەی ڕابردوودا خزمەتی یاریی بالە و یارییەكانی دیكەی وەرزشی 
كردووە، ئێستاش بە شێوەی كارگێڕی لە خزمەتی وەرزشی 
ئافرەتانە، كچە یاریزانی پێشووی دەڤەری ڕاپەرین )گواڵن 

عەبدوڵاڵ( كە یاریزانی پێشووی هەریەك لە یانەكانی 
پێشمەرگەی سلێمانی و ڕانیە و چواڕقورنە و حاجی ئاوا و كۆیە 

و ئافرەتانی هەولێر بووە، لەدایكبووی شاری ڕاپەرینە 
و ئێستاش ئەندامی دەستەی كارگێڕیی یانەی 

ئەفرۆدێتە، ئێمەش لەنزیكەوە ئەم دیمانەیەمان لەگەڵی 
ئەنجامدا، ئەویش وەاڵمی پرسیارەكانی گۆڤاری گواڵنی دایەوە.

دیمانە: كارزان كانەبی

وەكـــو  خـــۆت  داهاتـــووی  بـــۆ  چیـــت  نیـــازی  *بـــە 
یانـــە؟ كارگێـــڕی  ئافرەتێكـــی 

هەوڵـــی  بـــەاڵم  دەكات،  دیـــاری  پالنـــەكان  -رۆژگار 
بـــەردەوام دەدەیـــن تـــا وەرزشـــی خانمـــان بەرەوپێـــش ببەیـــن، 
بـــۆ ئـــەم مەبەســـتەش كـــەم تەرخەمیمـــان نەكـــردووە و 
وەرزشـــیی  پاڵپشـــتی  تـــا  داوە  دەرگامـــان  زۆر  لـــە 
ـــەی  ـــە یان ـــە ئێســـتادا ل خانمـــان بكـــەن، خـــودی خۆشـــم ل
تیپـــی  ڕاهێنەرایەتیـــی  و  سەرپەرشـــتی  ئەفرۆدێـــت 
گۆڕەپـــان و مەیـــدان دەكـــەم، چەندیـــن نازناومـــان لەســـەر 

ئاســـتی كوردســـتان و عێـــراق بەدەســـت هێنـــاوە.
*لەگـــەڵ دەســـتەی كارگێڕیـــی یانەكەتـــان پالنتـــان 

چییـــە بـــۆ پێشخســـتنی وەرزشـــیی كچـــان؟
ـــن،  ـــی وەرزشـــیی خانمـــان دەكەی ـــا خزمەت ـــا و تەنی - تەنی
بەدەســـتهێنانی  هەوڵـــی  دەســـت  یـــەك  بـــە  پێكـــەوە 

دەدەیـــن. دەســـكەوتەكان 
*تێڕوانینی كۆمەڵگە چۆنە بۆ ئێوەی وەرزشكار؟

بـــۆ  كۆمەڵەیـــەك  لـــە  كۆمەڵگـــە  تێڕوانینـــی   -
كۆمەڵەیەكـــی دیكـــە دەگۆڕێـــت، بـــە گشـــتی باشـــە و 
پاڵپشـــتی دەكرێـــت، زۆرێـــك لـــە خێزانـــەكان خۆیـــان نـــاوی 
ـــە چاالكییـــە  ـــا بەشـــداری ل كچەكانیـــان تۆمـــار دەكـــەن ت
وەرزشـــییەكاندا بكـــەن، بەتایبەتـــی لـــە وەرزی هاویـــن و 

پشـــووەكان.
*داواكاری و پێش نیارت بۆ الیەنی بەرپرسی؟
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ڕاپۆرتــی ڕۆژنامــەی )زە ئەتڵەتیك(ـــی بەریتانــی الیەنە 
هەڵبــژاردەی  پشــت شكســتە گەورەكــەی  شــاراوەكانی 
دەكات،  ئاشــكرا  2022ـــی  مۆندیالــی  لــە  بەلژیــكا 
ــدا  ــە نێوخۆیان ــی ئەســتێرەكان ل كێشــەی زمــان و ملمالنێ
بــووە هــۆی ئــەوەی هــەر زوو بەلژیــكا ماڵئاوایــی لــە 

مۆندیالــی قەتــەر بــكات.
بەلژیــكا لــە قۆناغــی كۆمەڵەكانــی مۆندیــال، ســەرەتا 
لــە كەنــەدای بــردەوە، دواتــر بەرامبــەر مەغریــب شكســت 
بــوو بــە بەشــیان، بــە یەكسانبوونەكەشــیان لەگــەڵ كرواتیــا 
 2022 ســاڵی  مۆندیالــی  لــە  ماڵئاواییــان  راســتەوخۆ 
كــرد، ئەمــەش لــە كاتێكدابــوو هاندەرانــی واڵتەكەیــان 
ــە  ــەو كۆمەڵ ــان لەســەر ئ و شــرۆڤەكاران هیوایەكــی زۆری
ئەســتێرەی بەلژیــكا هەڵچنــی بــوو، كــە هەنــگاوی گەورە 
لــەو مۆندیالــەدا بنێــن، هەمــووان چاوەڕێــی ئەوەیــان دەكرد 
ــە پلــەی ســێیەمی مۆندیالــی  كــە ئەنجامێكــی باشــتر ل

ســاڵی 2018ـــی رووســیا بەدەســت بهێنــن.
كێشــەكانی  نووســیویەتی:  بەریتانیاییەكــە،  رۆژنامــە 
بەلژیكا لەوە تێپەڕیوە كە پەیوەندیی بە وەرزشەوە هەبێت، 
كێشــەكانیان هــەر لــە یەكــەم ڕۆژی هاتنــی ئەســتێرەكانی 
هەڵبــژاردەی بەلژیــكا بــۆ شــوێنی نیشــتەجێبوونیان لــە 
قەتــەر دەســتی پــێ كــرد، لــە نێوخۆیانــدا دابەشــبوون لــە 
ڕووی بیركردنــەوەوە، هەرچەنــدە یەكــەم نیشــانەیان چەنــد 
مانگێــك پێــش مۆندیــال دەركــەوت، بــەاڵم 
لــە مۆندیــال كێشــەكەیان تەقییــەوە.

كێشــەی زمانــی گفتووگــۆ یەكێــك بــوو لــە بەربەســتەكانی 
ــووە هــۆی  شكســتەكەی بەلژیــكا لــە مۆندیــال، ئەمــەش ب
دروســتبوونی دووبەرەكــی لــە نێــوان ئــەو كەســانەی لــە 
باكــووری واڵتەكــەدا بــە زمانــی فالنــدەرز قســە دەكــەن، 
وەك ئەلدەرڤیرێلــد، ڤێرتۆخــن و كیڤــن دی برۆیــن، لەگــەڵ 

ئەوانــەی زمانــی دایكیــان فەرەنســییە، وەك
ئەكســال ویســێل و ئیــدن هــازارد، لەوالشــەوە تیبــۆ كۆرتــوا و 
ڤینســێنت كۆمپانــی و ڕۆمێلــۆ لۆكاكــۆ زیاتــر بــە زمانــی 

ئینگلیــزی قســەیان دەكــرد.
مارتینێــز(  )ڕۆبێرتــۆ  بەلژیــكا  هەڵبــژاردەی  ڕاهێنــەری 
بــۆ ئــەوەی بەســەر ئــەو كێشــانەدا زاڵ بێــت، بڕیاریــدا كــە 
زمانــی هاوبەشــی تیپەكــە ئینگلیــزی بێــت، ئــەو راهێنــەرە 
ئەگەرچــی هاوواڵتییەكــی بەرەگــەز كەتەلۆنیــی ئیســپانی 
بــاش قســەی  بــە ئینگلییزییەكــی ڕەوان و  بــەاڵم  بــوو، 
دەكــرد، هیچیشــی لــە زمانــی فەرەنســی و بەشــێك لــە 
نەدەزانــی،  دیكــەی  یاریزانەكانــی  دیكــەی  زمانەكانــی 
بــەاڵم ئەمــەش نەیتوانــی كێشــەكانی بەلژیــكا چارەســەر 

هۆكاری ماڵئاواییكردنی بەلژیكا
لە مۆندیال ئاشكرا بوو
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بــكات، چونكــە بەشــێك لــە یاریزانــەكان هەرگەڕانــەوە ســەر 
ــان، ئەمــەش وای  بەكارهێنانــی زمانــی دایــك و ناوچەكەی
كــرد بەلژیــكا نەتوانێــت ســەرلەنوێ رۆحــی بــە كۆمــەڵ 
لــە نێــو یاریزانەكانــدا دروســت بكاتــەوە،  وەك لــە مۆندیالــی 
ســاڵی 2018 بینــرا كــە بەلژیــكا پلــەی ســێیەمی بەدەســت 

هێنــا.
كێشــە و كاڵبوونــەوەی زمانــی هاوبەشــی قســەكردن لــە 
هــۆكاری  تەنیــا  بــە  مۆندیــال،  لــە  یاریزانــەكان  نێــوان 
دابەزینــی ئاســتی بەلژیــكا نەبــوو، شــوێنی نیشــتەجێبوون و 
شــوێنی كەمپــی مەشــقی هەڵبــژاردەی بەلژیــكا لــە قەتــەر، 
نیگــەران  یاریزانەكانــی  و  راهێنــەر  مارتینێــزی  رۆبێــرت 
ــەكان  ــوو، بەوپێیــەی شــوێنی نیشــتەجێبوونی یاریزان كــرد ب
150 كیلۆمەتــەر لــە شــوێنی راهێنانەكانیــان دوور بــوو، 
ــووە،  ــا ب ــار دەری ــە تەنیشــت كەن ــان ل ئەگەرچــی هۆتێلەكەی
ــەو شــوێنە  ــان ل ــەكان ناڕەزاییەتی ــە یاریزان ــك ل ــەاڵم هەندێ ب
دەربڕیــوە، چونكــە هەســتیان بــە گۆشــەگیری و جیابوونــەوە 

ــرد. ــان دەك ــە خێزانەكانی ل
بەپێــی ئــەو زانیارییانــەی لــە ژووری جلگۆڕیــن دزەی 
ــۆ  ــەردەوام رۆبێرت ــەكان، ب ــردووە و گەیشــتووەتە راگەیاندن ك
ــەوەی  ــدی لــێ گیــراوە، بەهــۆی ئ ــز ڕەخنــەی تون مارتینێ
ســۆز و پشــتگیرییەكی زۆری بــۆ هــازارد نیشــان داوە، 
گۆڵێــك،  نەیتوانــی  هــەر  نــەك  هــازارد  كاتێكــدا  لــە 
ســەرجەم  بەڵكــو  بــكات،  مۆندیــال  لــە  ئەسیســتێك  یــان 
داتایەكانــی ســفر و نــزم بــوو، بەجۆرێــك لــە كــۆی ســێ 
پێنــج بڕینــی ســەركەوتووی ئەنجــام داوە،  یــاری تەنیــا 
لۆكاكــۆ  لــە  زۆری  پاڵپشــتییەكی  مارتینێــز  تەنانــەت 
ــەم وەرزەی  ــە كاتێكــدا دوو مانگــی ســەرەتای ئ كــردووە، ل
بــە پێــكان لەگــەڵ ئینتــەر میــالن بــەڕێ كــرد و، پێشــبینی 

دەكــرا بانگهێشــتی مۆندیــال نەكرێــت.
مۆندیــال  دەســتپێكی  پێــش  رۆژێــك  برۆیــن  دی  كیــڤ 
بەریتانیــا  گاردیانــی  رۆژنامــەی  لــە  چاوپێكەوتنێكــی 

باڵوبــووە ، كــە تێیــدا بــە رســتەیەك دەڵێــت: »ئێمــە 
پیــر  خەریكــە  بــەاڵم  هەیــە،  باشــمان  تیپێكــی 

دەبێــت و هەندێــك یاریزانمــان لەدەســت داوە«.
بەلژیــكا  مایســترۆیەكەی  لێدوانــەی  ئــەم 
بــە مەترســییە  بــووە  ســەرەتای هەســتكردن 
واڵتەكــەی،  هەڵبــژاردەی  گەورەكــەی 
لــە  بەلژیــكا  بردنــەوەی  دوای  تەنانــەت 

كەنــەدا،
لەگــەڵ  خــۆی  وێنەیەكــی  برۆیــن  دی 

و  باڵوكــردەوە  منداڵەكــەی  و  هاوســەر 
ئێــوە گەورەتــر  لــە  نووســیبووی: »هیــچ شــتێك 

نییــە«.
ئــەم نووســینە و لێدوانانــەی دی برۆیــن لــە سۆشــیاڵ 
میدیــا، بــە كاڵبوونــەوەی هەســتی ئینتیمــای بــۆ 

دوای  ڤێرتۆخــن  تەنانــەت  درایــەوە،  لێــك  واڵتەكــەی 
شكســتەكەیان بەرامبــەر مەغریــب گلەیــی لــە دی برۆیــن 
ــە خــراپ بەســەر  ــال ب ــە مۆندی ــی ل ــە لێدوانەكان ــرد، ك ك

یاریزانەكانــدا شــكاوەتەوە.
ــەی پشتڕاســت  ــەم بابەت ــی فەرەنســا، ئ رۆژنامــەی بكیپ
و  كێشــە  كــە  كــردووە،   ئــەوە  بــۆ  ئامــاژەی  و  كــردەوە 
ناكۆكیــی گــەورە كەوتووەتــە نێوان دی برۆین و ڤێرتۆخن، 
بەجۆرێــك رۆمیلــو لوكاكــۆ هاتووەتــە نێوانیــان، بــۆ ئــەوەی 

ــە كێشــەكانیان بهێنــن. كۆتایــی ب
بەلژیــكا،  هەڵبــژاردەی  گۆڵپارێــزی  كۆرتــوای  تیبــۆ 
ــی  ــال توڕەی ــە مۆندی ــدا ل ــی ڕۆژنامەوانی ــە كۆنگرەیەك ل
خــۆی دەربــڕی، كــە كەســێك لــە نــاو تیپەكــەدا زانیاریــی 
بــۆ میدیــاكان دزیــوە، پێشــتریش بەلژیــكا هەمــان كێشــەی 

ــووە. ــردوو هەب ــە ســااڵنی راب ل
پێشــتر ڕاجــا ناینگــۆالن، یاریزانــی پێشــووی هەڵبــژاردەی 
بەلژیــكا، كــە یەكێــك بــوو لــەو یاریزانانــەی بەڕاشــكاوانە 
و  خۆپەرســتی  بەدەســت  )بەلژیــكا  ڕایگەیاندبــوو 
لێكترازانــی یاریزانانــەوە دەناڵێنێــت( ئــەوەش بــووە یەكێــك 
لــە هــۆكارەكان كــە مارتینێــز بــۆ مۆندیالــی ســاڵی 2018 

ــەوە. ــە دوور بخات ــەو یاریزان ئ
بــە   2018 ســاڵی  لــە  نایگــۆالن  ئــەوكات 

ــكا  ــە بەلژی ڕۆژنامــەی تایمــزی گــوت: »ل
هەمــوو كەســێك دەیەوێــت خــۆی بســەپێنێت 
و لــە هەمــووان گرنگتــر بێــت، هــازارد 
دەیەوێــت گرنــگ بێــت، هەروەهــا دی 
قورســە  بۆیــە  لۆكاكــۆش،  و  برۆیــن 
ئــەو هەمــوو دابەشــبوون و بیركردنــەوە 
ئەمــەش  كۆبكەیتــەوە،  جیاوازنــە 
ئاســتی  بەلجیــكا  كــردووە  وای 
پێشــكەش  خــۆی  راســتەقینەی 
نــەكات«.
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و  جوانــی  بەهــۆی  باشــوور  كۆریــای  یاریزانێكــی 
سەرنجراكێشــییەكەی لــە مــاوەی شــەش رۆژدا دوو ملیــۆن 
بەهــۆی  كــردووە،  ئینســتاگرامەكەیان  ســەردانی  كــەس 
لێشــاوی فۆلۆوەرزەكانــی، ناچاربــووە مۆبایلەكــەی دابخــات.
چــۆ كیــۆ ســۆنگ هێرشــبەری الوی هەڵبــژاردەی كۆریــای 
باشــوور لــە یەكەمیــن یاریــی مۆندیــال بەرامبــەر ئۆرۆگــوای 
لەســەر كورســیی یــەدەگ دانیشــتبوو، لەگــەڵ دەركەوتنــی 
دواتــر  راكێشــا،  بۆخــۆی  جیهانــی  خانمانــی  ســەرنجی 
لــە خولەكــی 74 هاتــە  نێــو یاریگــە و ئاســتێكی بــەرزی 
پێشــكەش كــرد، تەنیــا بــە دانانــی ڤیدیۆییەكــی خــۆی كاتێك 
لەســەر كورســیی یــەدەگ دانیشــتووە، نزیكــەی دوو ملیــۆن 
ئینســتاگرامی  نوێــی  فۆلــۆوەرزی 

ــادی كــردووە. زی
چــۆ كیــۆ ســۆنگ 
لــە دووەمیــن یاریــی 
مۆندیــال بەشــێوەی 
یاریــی  ســەرەكی 
گۆڵــی  دوو  و  كــرد 
بــە  و،  كــرد  تۆمــار 
شــوێنی  تەواوەتــی 
دڵــی  نێــو  لــە  خــۆی 
هــەواداری  هــەزاران 
جیهانــدا كــردەوە، بەجۆرێك 
بەرلێشــاوی  كەوتــە 
تەنانــەت  فۆلــۆوەرزەكان، 
مۆبایلەكــەی  بــووە  ناچــار 
هــەزاران  چونكــە  بكوژێنێتــەوە، 
پەیوەندیــی  داوای  بــەس  كــچ 
لــێ  هاوســەرگیریی  و  ســۆزداری 
ئــەو  دیكــەوە  لەالیەكــی  دەكــەن، 
دەنگۆیانــە رەت دەكاتــەوە، كــە بــاس لــە 
پەیوەندیــی خۆشەویســتی لەگــەڵ كچــە 
ــاوی  ــە ن ــای باشــوور ب مۆدێلێكــی كۆری

دەكرێــت. مینجــو(  )جــی 
ئــەو یاریزانــە تەمــەن 24 ســاڵییە، كــە پێــش 
ئــەوەی دوو گــۆڵ بەرامبەر غانا تۆماربكات، 
ــە  ــوو، ل ــن دۆســت و خــزم و كەســی هەب كەمتری
دوای ئــەو دوو گۆڵــە تەنیــا لــە ئینســتاگرام 20 
هــەزار فۆڵــۆوەرزی هەبــوو، دواتــر بــەرەو نزیكــی دوو 
ملیــۆن فۆلــۆوەرز زیــادی كــرد، بەگشــتی لــە سۆشــیاڵ 

میدیــا زیاتــر لــە حــەوت ملیــۆن بینــەری هەبــووە.
ســیۆ یۆنــگ هــوان یەكێكــە لە هــاوڕێ رۆژنامەنووســەكانی 
ئــەو یاریزانــە، رایگەیانــد: »چــۆ كیــۆ ســۆنگ كەوتــە بــەر 
بــۆ  لێشــاوی فۆلــۆوەرز، بۆیــە مۆبایلەكــەی داخســتووە، 
ئــەوەی هەندێــك پشــوو بــدات و زیاتــر ســەرنجی لەســەر 

ــێ بێــت.« ــی پ ــال و تۆپ مۆندی

چــۆ كیــۆ ســۆنگ تەنیــا لــە خولــی نێوخۆیــی واڵتەكــەی 
یــاری دەكات و وەرزی رابــردوو گۆڵــكاری خولــی كۆریــای 
باشــوور بــوو، بــەاڵم لەســەر ئاســتی دەرەوەی واڵتەكــەی 

كەســێكی ناســراو نییــە.
یارییەكانــی  رووماڵــی  كاتــی  لــە  میدیایــەكان  بــەردەوام 
ئــەو  لەبــارەی  زانیــاری  زۆرتریــن  دەیانەوێــت  مۆندیــال 
ــچ  ــت هی ــۆ ســۆنگ نایەوێ ــەاڵم چــۆ كی ــن، ب ــە بزان یاریزان
زانیارییــەك لــە بــارەی ژیانــی كەســی و تایبەتــی خــۆی 

بــكات. ئاشــكرا 
ماڵپــەڕی الیفســتایل نووســیویەتی: چــۆ كیــۆ لــە ســاڵی 
1998 لــە شــاری ئەنســانی كۆریــا لەدایكبــووە، دایــك و 
باوكــی وەرزشــوانن، بــەاڵم ڕەتــی دەكاتــەوە ناویــان بهێنێــت و 

ــدات. ــر ب ــچ زانیارییەكــی زیات هی
ــف ســی  ــەی ئێ ــە یان ــای الوان ل ــە ئەكادیمی چــۆ ســەرەتا ل
ئەنیانــگ وەكــو یاریزانێكــی بەرگــری و ناوەڕاســتیش یاریــی 

كــردووە.
گوانجــو  زانكــۆی  لــە  یاریكردنیــدا  مــاوەی  لــە  چــۆ 
بەشــداریی خولەكانــی كــردووە، راهێنەرەكــەی پێــی گوتــووە 
تــۆ وەكــو بەرگریــكار و ناوەڕاســت یاریزانێكــی خراپــی، بۆیــە 
لــە ســاڵی 2017 بڕیــاری دا وەكــو یاریزانێكــی هێرشــبەر 

ــكات. ــاری ب ی
تەواوكردنــی خزمەتــی  بــۆ  لــە ســاڵی 2021  كیــو  چــۆ 
ــی  ــەوێ یاری ــەی، ل ــو ســووپای واڵتەك ســەربازی چــووە نێ

بــۆ تیمــی هێــزە چەكدارەكانــی كۆریــای باشــوور كــرد.
ــی ســەربازی  ــی خزمەت ــۆ تەواوكردن ــی چــۆ ب پەیوەندیكردن
یارمەتیــی دا بــۆ ئــەوەی ئەمســاڵ پەیوەنــدی بــە یانــەی 
ــكاری خولەكــە و  ــكات، كــە توانــی ببێتــە گۆڵ جیۆنبــوك ب

ــەوە. ــەی ببات ــەش لەگــەڵ یانەك نازناوەك
بانگهێشــتی  ســاڵی 2021  لــە  یەكەمجــار  بــۆ  چــۆ 
هەڵبــژاردەی كۆریــای باشــوور كــرا، یەكــەم یاریــی 
خــۆی لــە پااڵوتنەكانــی مۆندیــال بەرامبــەر لوبنــان 

لــە مانگــی ئەیلولــی ئــەو ســاڵەدا ئەنجــام دا.
دوای وەرزێكــی خەیاڵــی لەگــەڵ جیۆنبــوك، چــۆ 
نــاوی لــە پێكهاتــەی كۆریــای باشــوور بــۆ جامــی 
جیهانــی هــات، لــە یەكەمیــن یاریــدا وەكــو یاریزانــی 
ســەرەكی بەرامبــەر غانــا بەشــداریی كــرد و لــە 

مــاوەی شــەش خولەكــدا دوو گۆڵــی كــرد.
هەڵبــژاردەی  پێكهاتــەی  نێــو  لــە  چــۆ  ئێســتا 
ــال ناوبانگــی  ــە مۆندی ــدا، ل نیشــتیمانیی واڵتەكەی
لــە ســۆن هیونــگ میــن زیاترە و پێشــبینی دەكرێت 
چــۆ بێتــە خۆشەویســترین یاریزانــی واڵتەكــەی، لــە 
ــدا ســەدان  ــە و ڤیدیۆییەكانی ــر وێن ــە  ژێ كۆمێنــت ل
دەبــەن و داوای  نــاوی  بــە )دڵــی كۆریــا(  كــچ 
دەكــەن،  لــێ  هاوسەرگیرییشــی  و  خۆشەویســتی 
ــاوەی وای كــرد  ــەو پی ــۆی نووســیوە: »ئ ــك ب یەكێ

ــن«. ــقی بب ــووان عاش هەم
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وەرزشـــی درێفـــت Drift وەرزشـــێكی سەركێشـــی و تایبەتـــە 
ــن  ــێ دووەمیـ ــی پـ ــاش تۆپـ ــە پـ ــە لـ ــل، كـ ــە ئوتومبێـ بـ
ـــی  ـــەری تایبەت ـــدەر و بین ـــن هان ـــە زۆرتری ـــە ك وەرزش
ــن و  ــە نێوچیـ ــان لـ ــتی جیهـ ــە سەرئاسـ خـــۆی لـ

توێـــژی گەنجانـــدا هەیـــە . 
وەرزشـــیی  ناوەندێكـــی  بۆیەكەمجـــار 
ئۆتۆمبێلڕانـــی لـــە ســـاڵی 1897 لـــە ژێرنـــاوی 
) RAC ( لـــە واڵتـــی بریتانیـــا دامـــەزرا، لـــە 
دواییـــدا گەشـــە بـــەم وەرزشـــە درا و لـــە ســـاڵی 1900 
ـــە  ـــە واڵت ـــش ل ـــاڵی 1902 ی ـــەر و لەس ـــی مەج ـــە واڵت ل

دامـــەزرا. ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی 
بـــەرە بـــەرە ئـــەم وەرزشـــە زیاتـــر بایەخـــی پـــێ درا و 
بەهـــۆی زۆریـــی چاالكیـــی وەرزشـــیی ئۆتۆمبێـــل لـــە 
 FIA واڵتـــان، ئـــەم وەرزشـــە دامەزراوەیـــی كـــرا و
ئوتومبێلڕانـــی( نێودەوڵەتـــی  )فیدراســـیۆنی 
لەســـەر ئاســـتی جیهـــان دامـــەزرا، كـــە لـــە ئێســـتادا 
ـــدا ئەندامـــن و خەڵكێكـــی  ـــە120 واڵت تێی ـــر ل پت
زۆریـــش لـــە جیهانـــدا ڕووی لـــەم وەرزشـــە كـــردووە.
لـــە هەرێمـــی كوردســـتانیش بـــە لێشـــاو گەنجـــان 
ــەر  ــاوە لەبـ ــاوە نـ ــردووە و، نـ ــە كـ ــەم وەرزشـ ــان لـ ڕوویـ
ــان و  ــۆڕە پـ ــە گـ ــی، لـ ــی تایبەتـ ــۆڕە پانـ ــی گـ نەبوونـ
شـــوێنە چۆڵـــەكان ئـــەم نمایشـــەیان ئەنجـــام دەدا، كـــە برایانـــی 
ــان  ــوون و پەرتەوازەیـ ــان دەبـ پۆلیســـی هاتووچـــۆ رووبەڕوویـ

ــردن. دەكـ
داودی  هاشـــم  نـــووس  رۆژنامـــە  و  نووســـەر 
كـــە  ئـــەو گەنجانـــەی  توانـــی  جـــار  یەكـــەم  بـــۆ 
لـــە  هەیـــە،  یـــان  ئوتومبێـــل  وەرزشـــی  ئـــارەزووی 
ـــەوە  ـــەك كۆبكات ـــە دەوری ی ســـەر ئاســـتی كوردســـتان ل
و دامەزراوەییـــان بـــكات و مۆڵەتـــی فەرمییـــان لـــە 
وەزارەتـــی رۆشـــنبیری والوان بـــۆ وەر بگرێـــت، تاكـــو 

بتوانـــن بـــە بـــێ كێشـــە چاالكیـــی وەرزشـــی ئەنجـــام بـــدەن، لـــە 
بـــارەی دامەزراندنـــی ئـــەم رێكخـــراوەش هاشـــم داودی بـــۆ 
ــەم  ــە دامەزراندنـــی ئـ ــج لـ ــواڵن گوتـــی: »ئامانـ ــاری گـ گۆڤـ
ــی  ــكار و ئۆتۆمبێلـ ــۆفێری وەرزشـ ــەوەی شـ ــە جیاكردنـ دەزگایـ
وەرزشـــی بـــوو لـــە ئۆتۆمبێلـــی ســـەر شـــەقام، چونكـــە ئـــەو 
ـــەوەی  ـــان كەڵكـــی ئ ـــی دەنگی ـــۆی بەرزی ـــەر ه ـــە لەب ئۆتۆمبێالن
نییـــە لـــە شـــەقام بهاژورێـــت، ئـــەو ئۆتۆمبێالنـــەی كـــە ئـــەم 
ـــەالمەتیی  ـــتن وس ـــت، بۆخۆپاراس ـــام دەدرێ ـــێ ئەنج ـــەی پ وەرزش
گیانـــی شـــۆفێرەكە، ئۆتۆمبێلـــە هەمـــوو كەلوپەلەكانـــی بـــە 
و  دەكرێـــن  دەســـتكاری  و  هەڵدەوەشـــێندرێت  مەكینەیشـــەوە 
ـــت«،  ـــر دەكرێ ـــە هێزت ـــەی ب ـــەوە و مەكینەك ـــەرلەنوێ دادەنرێن س
هاشـــم داودی باســـی لـــەوەش كـــرد كـــە لـــە مـــاوەی ڕابـــردوودا 
ـــە هەماهەنگـــی  گرووپـــی وەرزشـــیی نمایشـــەكانی ئۆتۆمبێـــل ب
ــۆران و بەڕێوەبەرایەتیـــی  ــەر بەخـــۆی سـ ــدارەی سـ ــەڵ ئیـ لەگـ
وەرزشـــیی  نمایشـــی  دەڤەرەكـــە،  گەشـــتوگوزاری  گشـــتیی 
دریفـــت DRIFT لەســـەر ئاســـتی عێـــراق بـــۆ ٣0 شـــۆفێری 
ـــك خـــرا،  ـــان رێ ـــی هاوینەهـــەواری جوندی ـــە گۆڕەپان دریفتـــكار ل
كـــە نزیكـــەی 5000 كـــەس ئامـــادەی نمایشـــەكە بـــوون و بـــە 
ـــە  ـــەك ل ـــوە چـــوو، كـــە هەری ـــە ڕێ ـــێ كێشـــە ب ســـەركەوتوویی و ب
دریفتكارانـــی هەولێـــر و كەربـــەال و ســـلێمانی و بەغـــداد و دهـــۆك 
و حلـــە و موســـڵ و كەركـــووك و نەجـــەف و بەســـرا تێـــدا بەشـــدار 
ـــن  ـــی هەرێمـــی كوردســـتان دەكەی ـــە حكومەت ـــە داوا ل ـــوون، بۆی ب
ـــە دەرەوەی  ـــان ل ـــان بكـــەن و گۆڕەپانێكـــی نێودەوڵەتیم هاوكاریم
شـــاری هەولێـــری پایتەخـــت بـــۆ دروســـت بكـــەن، بـــۆ ئـــەوەی 
بتوانیـــن ســـااڵنە پاڵەوانێتـــی و نمایـــش و كێبڕكێـــی ئوتومبێلـــی 
لـــێ ئەنجـــام بدەیـــن، تاكـــو لـــە داهاتـــوودا وەرزشـــكارانی ئـــەم 
نێودەوڵەتـــی  وەرزشـــكارانی  شانبەشـــانی  بتوانـــن  بوارەیـــش 
كێبڕكـــێ  بەشـــداریی  كوردســـتانەوە  پیـــرۆزی  ئـــااڵی  بـــە 
جیهانییـــەكان بكـــەن و پلـــەی بـــاش بـــە دەســـت بهێنـــن و ببنـــە 

ــتان«. ــۆ كوردسـ ــانازی بـ شـ

نمایشی درێفت بۆ سەركێشیی ئۆتۆمبێل بەڕێوە چوو
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تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی پێشـــمەرگەی 
یانـــە  خولـــی  یارییەكانـــی  لـــە  بەشـــدارە  كـــە  هەولێـــر 
لـــە  جیـــاواز  ئەمســـاڵ  كوردســـتان،  نایابەكانـــی  پلـــە 
ســـااڵنی ڕابـــردوو بـــە پێكهاتەیەكـــی جیـــاواز بەشـــداری 
لـــە یارییەكانـــی ئـــەم وەرزە كـــردووە، یانـــەی پێشـــمەرگە 
ـــەم  ـــت ئاســـت و ئەنجامـــی گـــەورە ل ـــە بتوانێ ئامانجـــی ئەوەی
وەرزە تۆمـــار بـــكات و كێبڕكێـــی بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی 
شایســـتە بـــكات لـــەم وەرزە، لـــە بـــارەی بارودۆخـــی تیپەكـــە 
وەرزشـــیی  یانـــەی  ســـەرۆكی  عـــادل( جێگـــری  )نیعـــاد 
پێشـــمەرگەی هەولێـــر بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »تاكـــو 
ئێســـتا بارودۆخـــی تیپەكەمـــان باشـــە، هـــەر چەنـــدە تاڕادەیـــەك 
كـــەم و كووڕیمـــان هەیـــە لـــە هێلـــی بەرگـــری، ئەمـــەش زیاتـــر 

ـــەر، هێشـــتا پێویســـتیمان  ـــە خـــودی ڕاهێن پەیوەســـتە ب
بـــە هەماهەنگیـــی زیاتـــر هەیـــە لـــە نێـــوان یاریزانانـــی 

یانەكەمـــان، جگـــە لـــەوەش هەندێـــك پێكانمـــان هەیـــە 
ـــەش كاری  ـــە و ئێم ـــی هەی ـــەوەش كاریگەری ئ
لـــە ســـەر دەكەیـــن«، هەروەهـــا گوتیشـــی: 
ئیدارییـــەوە هیـــچ كێشـــەو  »لـــە رووی 
یانەكەمانـــدا  لـــە  نییـــە  گرفتێكمـــان 
و  كەلوپـــەل  و  دارایـــی  ڕووی  لـــە  و، 
هیـــچ  گواستنەوەكانیشـــەوە  و  یاریـــگا 
لەگـــەڵ  ئێمـــە  نییـــە،  گرفتێكمـــان 

یانەی پێشمەرگەی هەولێرئامانجی گەورەی هەیە

ڕاهێنـــەرە كـــوردەكان لـــە یارییـــە جۆراوجۆرەكانـــدا بەهـــۆی 
مەشـــقی  سەرپەرشـــتیی  بـــەردەوام  باشـــەكانیان  ئەنجامـــە 
هەڵبژاردەكانـــی عێراقـــی دەكـــەن، ســـەمیر ســـدیق ڕاهێنـــەری 
وەرزشـــیی  یانـــەی  كچانـــی  پاسكیلســـواریی  تیپـــی 
لەگـــەڵ  باشـــەكانی  ئەنجامـــە  بەهـــۆی  برایەتـــی، 
یانـــەكان لـــە ســـەر ئاســـتی كوردســـتان و عێـــراق، 
ــی  ــانی یەكێتـ ــەی بەرپرسـ ــەی متمانـ ــە جێگـ بووەتـ
لەالیـــەن  عێراقـــی،  پاسكیلســـواریی  ناوەنـــدی 
ڕاهێنـــەری  بـــە  ناوبراویشـــەوە  فیدراســـیۆنی 
عێراقـــی  هەڵبـــژاردەی  پاسكیلســـواری  كچانـــی 
دەستنیشـــان كـــرا، لـــە بـــارەی دەستنیشانكردنیشـــی 
وەكـــو ڕاهێنـــەری هەڵبـــژاردەی عێـــراق )ســـەمیر 
ســـەدیق( بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »دیـــاری 

دەســـتەی ڕاهێنـــەران هـــەوڵ دەدەیـــن زیاتـــر كار بكەیـــن 
بـــۆ ئـــەوەی تیپێكـــی تۆكمـــە دروســـت بكەیـــن«، ســـەرۆكی 
یانـــەی وەرزشـــیی پێشـــمەرگەی هەولێـــر گوتیشـــی: »لـــە 
نـــۆ یاریـــی ڕابـــردوو خاوەنـــی 17 خاڵیـــن و خولەكـــە بەهێـــزە و 
یاریزانانـــی یانـــەكان هەموویـــان ملمالنـــێ لـــە ســـەر پێشـــاندنی 
ئاســـتی بـــاش دەكـــەن، ئێمـــەش وەكـــو یانـــەی پێشـــمەرگەی 
ــن  ــەوەی بتوانیـ ــۆ ئـ ــە بـ ــان هەیـ ــی گەورەمـ ــر ئامانجـ هەولێـ
ـــاری  ـــەرز ی ـــی ب ـــەك رۆحییەت ـــە ی ـــن، ب ـــان بپێكی ئامانجەكەم
ـــەی  ـــەو یارییان ـــە ســـەرجەم ئ ـــن ل ـــەوەی بتوانی ـــۆ ئ ـــن، ب دەكەی

ــت«. ــكەر بێـ ــان دڵخۆشـ ــت و ئەنجامـ ــە ئاسـ ماومانـ

هەڵبـــژاردەی  مەشـــقی  سەرپەرشـــتیكردنی  بـــۆ  كراویـــن 
كچانـــی پاسكیلســـواری عێراقـــی، ئەویـــش بەهـــۆی ئەنجامـــە 
ـــەی  ـــی یان ـــی پاسكیلســـواریی كچان ـــەكانمان لەگـــەڵ تیپ باش
برایەتـــی لـــە خولەكانـــی كوردســـتان و عێراقـــی، تاكـــو ئێســـتاش 
بـــە فەرمـــی نـــاوی یاریزانانـــی كچانـــی هەڵبـــژاردەی عێراقـــی 
ــر دوو  ــەكان، زیاتـ ــی ئەنجامـ ــە پێـ ــەاڵم بـ ــراوە، بـ ــاری نەكـ دیـ
یاریزانـــی یانـــەی برایەتـــی و دوو یاریزانـــی یانـــەی نـــەورۆز 
و یاریزانێكـــی یانـــەی هەولێـــر و یاریزانێكـــی عێراقیـــش لـــە 
ــادەكاری  ــە ئامـ ــەاڵم ئێمـ ــە، بـ ــتە جێییـ ــەوێ نیشـ ــە لـ ئیماراتـ
دەكەیـــن بـــۆ پاڵەوانێتیـــی واڵتانـــی عەرەبـــی، كـــە بڕیـــارە 
لـــە رۆژی 16ی ئـــەم مانگـــە لـــە واڵتـــی ئیمـــارات بەرێـــوە 
بچێـــت، هەرچـــی بكرێـــت بـــۆ سەرخســـتنی هەڵبـــژاردەی 

عێراقـــی، ئەنجامـــی دەدەیـــن«.

كوردێك دەبێتە ڕاهێنەری هەڵبژاردەی پاسكیلسواریی عێراق 
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قەڵەوی منداڵ گرفتێكی گەورەیە!
  ئایـــا گوێبیســـتی پەتـــای قەڵەویـــی منـــداڵ 
هاتـــووە  تەندروســـتییەكاندا  ئامـــارە  لـــە  بوویـــت؟ 
لـــە ئەمریـــكا نزیكـــەی 16 ملیـــۆن  كـــە تەنیـــا 
منـــداڵ تووشـــی قەڵـــەوی بـــوون، هەروەهـــا نزیكـــەی 
14%ی مندااڵنـــی تەمـــەن 2-5 ســـاڵ گرفتـــی 
قەڵەوییـــان هەیـــە. هـــۆكاری ســـەرەكیی قەڵـــەوی 
منـــداڵ دەگەڕێتـــەوە بـــۆ نەبوونـــی هاوســـەنگیی 
وەرگیـــراو  خـــۆراك  لـــە  كالۆریـــی  بـــڕی  نێـــوان 
لەگـــەڵ بـــڕی وزەی ســـەرفكراودا، پاشـــان بۆمـــاوە، 
دەوروبـــەر، بـــاری ئابـــووری، هەروەهـــا ژیـــان لـــە 
زیادبوونـــی  بـــۆ  دیكـــەن  هـــۆكاری  شـــارەكاندا 
ئەگـــەری قەڵـــەوی لـــە مندااڵنـــدا. كاریگەریـــی 
قەڵـــەوی لەســـەر تەندروســـتیی منـــداڵ بیتیـــە لـــە: 

بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن، هەوكردنـــی 
بەشـــدارەكانی  ئێســـكە  و  جومگـــە 

بەرزبوونـــەوەی   ،Osteoarthritis
ئاســـتی كۆلیســـتیرۆڵ و چەوریـــی 
لـــە  ســـیانییەكان  گلیســـریدە 

دووەم،  جـــۆری  شـــەكرەی  نەخۆشـــیی  خوێنـــدا، 
نەخۆشـــیی خوێنبەرەكانـــی دڵ و جەڵتـــەی مێشـــك 
ـــە جگـــەردا،  ـــەوەی چـــەوری ل ـــدەدا، كۆبوون ـــە ئاین ل
ـــی كۆئەندامـــی  نەخۆشـــیی كیســـی زراو، گرفتەكان
هەناســـە، بەتایبەتـــی رەبـــوو، هەروەهـــا هەندێـــك 
جـــۆری شـــێرپەنجە. لـــە الیەنـــی دەروونییشـــەوە، 
گەلێـــك لـــە مندااڵنـــی كێـــش زیـــاد یـــان قەڵـــەو 
نیگەرانـــن لـــەوەی كـــە ببنـــە مایـــەی شـــۆخی و 
ــەوە،  ــانی دەوروبەریانـ ــەن كەسـ ــە الیـ ــاڕی لـ گاڵتەجـ
دەرەنجـــام تووشـــی خەمۆكـــی و هەســـتكردن بـــە 
بـــاوەڕ بەخۆنەبـــوون دەبنـــەوە و گرفتیـــان دەبێـــت 
كەمیـــی  و  ئەمانـــە  هاوڕێـــدا.  پەیداكردنـــی  لـــە 
قەناعەتكـــردن بـــە شـــێوەی لـــەش زۆر جـــار 
منـــداڵ تووشـــی شـــەرمكردن 
هـــاوكات  دەكات، 
دابەزینـــی  لەگـــەڵ 
ئاســـتی خوێنـــدن لـــە 

قوتابخانـــەدا. 
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ئەو خۆراكانەی زیاتر برسیت دەكەن!
  هەندێـــك جـــۆری خـــۆراك، بەتایبەتـــی كاربۆهیدراتـــی 
بـــۆ  هـــۆكارن  راســـتیدا  لـــە  بســـكویت  وەكـــو  ســـافكراو 
بەرزبوونـــەوەی كتوپـــڕی ئاســـتی شـــەكری خوێـــن، واتـــە 
كـــە  ئینســـولین  هۆرمۆنـــی  زۆری  رێژەیەكـــی  دەردانـــی 
دەبێتـــە هـــۆی دابەزینـــی ئاســـتی شـــەكری خوێـــن، ئەمـــەش 
ــادەكان  ــە سـ ــدا دەكات. كاربۆهیدراتـ ــیبوون پەیـ هەســـتی برسـ
Simple carbs وەكـــو كێـــك و بســـكویت، قەنـــادی، شـــیرە 
دەســـتكردەكانی میـــوە و شـــلەمەنییە شـــیرینكراوەكان، كـــە 
لەخۆدەگـــرن،  گلوكـــۆز  و  فركتـــۆز  شـــەكرەكانی  زیاتـــر 
ماوەیەكـــی  بـــۆ  تێربـــوون  بـــە  هەســـتكردن  هـــۆی  نابنـــە 
ــر  ــۆ زیاتـ ــاس دەدەن بـ ــدی پەنكریـ ــی گالنـ ــو هانـ زۆر، بەڵكـ
دەردانـــی هۆرمۆنـــی ئینســـولین، كـــە ئاســـتی شـــەكری خوێـــن 
ـــورت  ـــی ك ـــاش ماوەیەك ـــیبوون پ ـــتی برس ـــت و هەس دادەبەزێنێ
ـــارە ســـەرهەڵدەداتەوە. شـــیرە دەســـتكردە شـــیرینكراوەكانی  دووب
ـــەن، پاشـــان شـــیرەی  ـــەم خۆراكان ـــوە و ســـۆدا خراپترینـــی ئ می

  الوازبوونـــی ئێســـك Osteoporosis نەخۆشـــییەكی 
ئێســـكە كـــە دەبێتـــە ئەگـــەری ناســـكبوونی ئێســـك و شـــكانی 
بـــە زەبرێكـــی كـــەم، هەروەهـــا كاریگەریـــی دەكاتـــە ســـەر 
گالنـــدی دەرەقـــی و هێلكەدانـــەكان لـــە ئافرەتـــدا. نەخۆشـــییەكە 
شـــكانی  كاتـــی  تـــا  نیشـــانەیە  بـــێ  و  هێمـــن  بەگشـــتی 
ـــك  ـــی ئێســـكەكانی جومگـــەی نێ ـــەش، بەتایبەت ئێســـكێكی ل
ـــان و  ـــڕەی پشـــت و مەچـــەك. بەگشـــتی 20% ئافرەت و بڕب
ـــاڵی و  ـــی 50 س ـــە تەمەن ـــاوان ل 5% ی پی
بەســـەرەوە تووشـــی الوازبوونـــی ئێســـك 
نێـــك  ئێســـكی  شـــكانی  دەبـــن. 
كـــە كاریگەریـــی نەرێنـــی زۆر 
ــتایلی ژیانـــی  ــەر سـ ــە سـ دەكاتـ
رۆژانـــەی تووشـــبوو و نزیكـــەی 
ـــان  ـــە خۆی ـــە پشـــت ب ـــن ك ـــەكان ناتوان 50% حاڵەت

ئاســـایی  بـــۆ راپەڕاندنـــی كاری  ببەســـتن 
20%ی  نزیكـــەی  هەروەهـــا  رۆژانەیـــان، 
تووشـــبووان لـــە مـــاوەی یـــەك ســـاڵدا لەبـــەر 

ــك  ــكی نێـ ــكانی ئێسـ ــی شـ ئاڵۆزییەكانـ
گیـــان لەدەســـت دەدەن. لـــە الیەكـــی 

دیكـــەوە شـــكانی بڕبـــڕەی پشـــت 
نیمچـــە  هـــۆی  دەبێتـــە  كـــە 

بڕبڕەكـــە  تەختبوونـــی 
ئـــەم  و   Collapse
نیشـــانانە: پشـــت ئێشـــە، 
پشـــت،  چەمانـــەوەی 
شـــانەكان،  داكەتنـــی 

كورتبوونـــەوەی  هەروەهـــا 
بـــااڵ.

ئاكامەكانی الوازبوونی ئێسك
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 Flavored ماســـتی چێژكراو ،Corn syrup گەنمەشـــامی
لەخۆدەگرێـــت،  شـــەكر  بـــەرزی  رێژەیەكـــی  كـــە   yogurt
ــە  ــركاری و ماكەرۆنـــی بـ ــەكان، هەویـ ــەوە ئەلكهولییـ خواردنـ

ئـــاردی ســـپی White pasta، چیپـــس كـــە خوێـــی 
ــەوەی  ــۆ كەمبوونـ ــدەرە بـ ــت و هانـ ــاد لەخۆدەگرێـ زیـ

شـــلەی لـــەش، كـــە دەبێتـــە ئەگـــەری تێكەڵبوونـــی 
برســـیبوون.  هەســـتی  و  تێنووبـــوون  هەســـتی 
بـــەرزی  رێـــژەی  كـــە  خۆراكانـــەی  ئـــەو 
ــك(  ــەت )كەعـ ــو دۆنـ ــرن وەكـ ــەكر لەخۆدەگـ شـ
و شـــیرینی، هەروەهـــا ســـۆدیۆم گلوتامەیـــت 
و  چێـــژ  خۆشـــكردنی  وەكـــو  كـــە   MSG
نـــاو  هانـــدەری ئـــارەزووی خـــواردن دەخرێتـــە 

ــی  ــوپ، خۆراكـ ــی سـ ــۆراك بەتایبەتـ ــك خـ گەلێـ
هەروەهـــا  پرۆسێســـكراو،  گۆشـــتی  چینـــی، 

قووتووبەنـــدەكان. خۆراكـــە 
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•  نیشـــانە بەراییـــەكان لـــە نیشـــانەكانی هەاڵمـــەت 
دەچـــن بـــە شـــێوەی بەرزبوونـــەوەی پلـــەی گەرمیـــی 
لـــووت،  دەردراوی  زیادبوونـــی  لـــەش، 
زیـــاد فرمێســـككردن، كۆكـــە، كڕانـــەوەی 
قـــوڕگ، لەگـــەڵ دەركەوتنـــی پنتـــی ســـپی 
ــا ســـێ رۆژی  ــە دوو تـ ــدا لـ ــاو دەمـ ــە نـ لـ
ســـەرەتای تووشـــبووندا، ئینجـــا پـــاش پێنـــج 
رۆژ، پنتـــی ســـووری بـــێ خورشـــت لەســـەر 

پێســـتی هەمـــوو لەشـــدا دەكـــەون. 
بـــە  زۆر  ســـوورێژە  ڤایرۆســـی   •
ـــە  ـــە رێگـــەی هـــەوادا ب ـــی ل خێرای
پژمیـــن یـــان كۆكـــە لـــە كەســـی 
تووشـــبوو بـــۆ كەســـێكی دی 
هەروەهـــا  دەگوازرێتـــەوە، 
توانـــای  ڤایرۆســـەكە 
مانـــەوەی بـــە زیندوویـــی 
دوو  مـــاوەی  بـــۆ 

5 خاڵی گرنگ سەبارەت بە سوورێژە
یـــان لەســـەر رووەكانـــدا هەیـــە. لـــە هـــەوا  كاتژمێـــر 
تووشـــبوو  نییـــە،  بـــۆ  تایبەتـــی  چارەســـەری   •
تەنیـــا پێویســـتی بـــە حەســـانەوە و زیـــاد خواردنـــەوەی 
ــەوە  ــانەكان لەخۆیانـ ــان نیشـ ــە، پاشـ ــلەمەنییەكان هەیـ شـ
لـــە مـــاوەی یـــەك دوو هەفتـــەدا ســـووك دەبـــن و نامێنـــن.
هەروەهـــا  دەبێـــت،  پێگەیشـــتووانیش  تووشـــی   •
و  ســـاڵ   20 تەمـــەن  گەورەكانـــی  لـــە  ئاڵۆزییـــەكان 
ســـەختترن  دووگیانـــدا  ئافرەتانـــی  لـــە  و  بەســـەرەوە 

تووشـــبوودا.  مندااڵنـــی  لەگـــەڵ  بـــەراورد 
چونكـــە  بپارێزیـــت،  لـــێ  خۆتـــی  دەتوانـــی   •
ـــت،  ـــرۆڵ دەكرێ ـــان كۆنت ـــە كوت ـــەوەی ســـوورێژە ب باڵوبوون
ــار دەبێـــت  ــا بـــۆ یـــەك جـ تووشـــبوون بـــە ســـوورێژە تەنیـ
ـــەر  ـــەش بەرگرییـــی هەمیشـــەیی بەرانب ـــەی كـــە ل لەوكات
بـــە ڤایرۆســـی ســـوورێژە پەیـــدا دەكات، بـــەاڵم بـــۆ كەســـانی 
تـــووش نەبـــوو كوتـــان زۆر پێویســـتە، هەمـــوو منـــدااڵن 
دوو ژەمـــی ڤاكســـینی ســـوورێژەیان پـــێ دەدرێـــت، بـــۆ 

ــتە.  ــین پێویسـ ــی ڤاكسـ ــەك ژەمـ ــش یـ گەورەكانیـ

ئـــاو  تـــەواوی  بـــڕی  خواردنـــەوەی  كـــە  كردووەتـــەوە  لیكۆڵینـــەوەكان جەختیـــان    
هەنگاوێكـــە بـــۆ خۆپاراســـتن لـــە جەڵتـــەی مێشـــك و، هانـــدەرە بـــۆ زووتـــر چاكبوونـــەوە 
پـــاش روودانـــی جەڵتـــە. ئەمـــە روونـــە كـــە كەمبوونـــەوەی شـــلە لـــە لەشـــدا 
وادەكات كـــە خوێـــن پەیتتـــر بێـــت و هاتووچـــۆی خوێـــن بـــۆ مێشـــك 
قـــورس دەبێـــت، هەروەهـــا هانـــدەر دەبێـــت بـــۆ زیاتـــر قەتیســـبوونی ســـۆدیۆم 
و بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن. هەنگاوەكانـــی دیكـــەی خۆپاراســـتن 
ـــە  ـــەوە ل ـــە جگەرەكێشـــان، دووركەوتن ـــەوە ل ـــەی مێشـــك: دووركەوتن ـــە جەڵت ل
خواردنـــەوە ئەلكهولییـــەكان چونكـــە هانـــدەرن بـــۆ بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی 
ـــە  ـــەوەی ئاســـتی چەوریـــی گلیســـریدە ســـیانییەكان TG ل خوێـــن و بەرزبوون
خوێنـــدا، كۆنترۆڵكردنـــی نەخۆشـــیی شـــەكرە، ئەنجامدانـــی مەشـــقی وەرزشـــی، 
كۆنترۆڵكردنـــی  هەروەهـــا  خوێـــن،  كۆلیســـتیرۆڵی  ئاســـتی  دابەزاندنـــی 
پەســـتانی بـــەرزی خوێـــن لـــە تووشـــبوواندا لەوكاتـــەی كـــە پەســـتانی بـــەرزی 

خوێـــن هۆكارێكـــی ســـەرەكیی بەهێـــزە بـــۆ جەڵتـــەی مێشـــك.

بە خواردنەوەی ئاو
خۆت لە جەڵتەی مێشك بپارێزە!
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سوودە تەندروستییەكانی بیبەری رەش

  توێژینـــەوەكان جەخـــت دەكەنـــەوە كـــە برســـیبوون 
ـــدەرە بـــۆ  لەبـــەر كەمیـــی پرۆتیـــن Protein hunger هان
ــی  ــكراو و زیادبوونـ ــی پڕۆسێسـ ــی خۆراكـ ــاد خواردنـ زیـ
كێـــش و قەڵـــەوی، بۆیـــە رێنمایـــی دەكـــەن كـــە ژەمـــی 
لەخۆبگرێـــت،  پرۆتیـــن  زیـــادی  بڕێكـــی  بەیانییـــان 
شـــیر،  پەنیـــر،  پاقلەمەنییـــەكان،  هێلكـــە،  بۆنموونـــە: 
 ،Nut butter مریشـــك، كـــەرەی فســـتقی ســـوودانی
كاكڵەكانـــی وەكـــو گوێـــز یـــان بـــاوی، چونكـــە پرۆتیـــن 
ــەكر  ــەوری هەرســـكردن و هەڵمژینـــی شـ ــێوەی چـ هاوشـ
ــی  ــە كۆئەندامـ ــدرات لـ ــەی كاربۆهیـ ــی دیكـ و جۆرەكانـ
ژەمـــی  لـــە  ئەگـــەر  دەكاتـــەوە.  لەســـەرخۆ  هەرســـدا 
بـــڕی زیـــادی خۆراكـــی پڕۆسیێســـراو و  بەیانییانـــدا 
شـــیرینی بخۆیـــن، ئـــەوا كـــرداری هـــەرس و هەڵمژینـــی 
ئـــەم جـــۆرە خۆراكانـــە لـــە كۆئەندامـــی هەرســـدا بـــە 

بەرزبوونـــەوەی  ئەگـــەری  دەبێتـــە  و  دەبێـــت  خێرایـــی 
ـــە  ـــدا، ك ـــە لەش ـــی ئینســـولین ل ـــرای ئاســـتی هۆرمۆن خێ
هانـــی چوونـــەژوورەوەی خێـــرای شـــەكری گلوكـــۆز بـــۆ 
ـــی  ـــە خێرای ـــن ب ـــەكان دەدات و ئاســـتی شـــەكری خوێ خان
بەرزدەبێتـــەوە و پـــاش ماوەیەكـــی كـــورت بـــە خێرایـــی 

دادەبەزێـــت، ئەمـــەش هانـــدەرە بـــۆ 
ــواردن  ــارەزووی خـ ــی ئـ زیادبوونـ
و دووبـــارە پەنـــا بردنـــە بـــەر 

ناتەندروســـت،  خۆراكـــی 
ــتی  ــەر هەسـ ــەت ئەگـ تەنانـ

برســـیبوونیش پەیـــدا نەبووبێـــت، 
ئەگـــەری  ئەنجامـــدا  لـــە 
و  لـــەش  كێشـــی  زیادبوونـــی 

قەڵـــەوی زیـــاد دەبێـــت.

گرنگیی خۆراكی پرۆتینی لە ژەمی بەیانیدا

  بیبـــەری رەش دەوڵەمەنـــدە 
دژەئۆكســـانەكان،  مـــاددە  بـــە 
پیپەریـــن  مـــاددەی  بەتایبەتـــی 
رۆڵـــی  كـــە   Piperine
بـــۆ خۆپاراســـتن  گـــەورەی هەیـــە 
نەخۆشـــییە  بـــە  تووشـــبوون  لـــە 
درێژخایەنـــەكان، هەروەهـــا بیبـــەری رەش 
ســـوودی تەندروســـتیی دیكـــەی هەیـــە، 
ئاســـتی هەوكـــردن  وەكـــو: كەمكردنـــەوەی 
باشـــتركردنی  لەشـــدا،  لـــە   Inflammation
تەندروســـتی و فرمانەكانـــی مێشـــك، رێكخســـتنی 

ئاســـتی  دابەزاندنـــی  خوێـــن،  شـــەكری  ئاســـتی 
كۆلیســـتیرۆڵی خـــراپ LDL لـــە خوێنـــدا، خۆپاراســـتن 
لـــە تووشـــبوون بـــە هەندێـــك جـــۆری شـــێرپەنجە، هاندانـــی 
كۆئەندامـــی  لـــە  خۆراكییـــەكان  مـــاددە  هەڵمژینـــی 
ــیلینیۆم،  هەرســـدا بەتایبەتـــی كانـــزای كالســـیۆم و سـ
لـــە  ســـوودبەخش  بەكتریـــای  گەشـــەی  زیادكردنـــی 
خـــواردن،  ئـــارەزووی  كەمكردنـــەوەی  ریخۆڵـــەدا، 

ـــی هەبێـــت  ـــە كـــە رۆڵ هەروەهـــا لەوانەی
ئـــازار.  ســـووككردنی  بـــۆ 
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تەكنەلۆژیـــای و تەندروســـتی دوو زانســـتی پێكـــەوە گرێـــدراون، زانســـتی پزیشـــكی 
بەهـــۆی تەكنەلۆژیـــای نوێـــوە پێشـــكەوت و بەهـــۆی ئەویشـــەوە دەگاتـــە لوتكـــە. 
ئامێـــری Frontier X2 تایبـــەت بـــە چاودێـــری دڵ دروســـتكراوە. قەوارەكـــەی بەقـــەد 
مۆبایلێـــك دەبێـــت بەهـــۆی پشـــتێنێكی تایبەتییـــەوە دەكـــرێ بەخـــۆی هەڵواســـی و ئـــەوكات 
ـــدی  ـــەوەی پەیوەن ـــن و ئ ـــكاری دڵ، پەســـتانی خوێ ـــی دڵ، هێڵ ـــری لێدان ـــە وردی چاودێ ب
ـــەڕێ دەكات  ـــەر ب ـــۆ مۆبایـــل و كۆمپیوت ـــارەوە ب ـــەوە هەبـــێ دەیـــكات و زانیـــاری لەوب ـــە دڵ ب
و تەنانـــەت دەتوانێـــت زانیارییـــەكان بـــۆ دكتـــۆری تایبـــەت بـــەڕێ بـــكات. بـــۆ هەمـــوو جـــۆرە 
چاالكییـــەك وەك راكـــردن و مەلەكـــردن دەگونجێـــت. هەركاتێـــك كێشـــەیەكی تەندروســـتی 
هەبێـــت ئـــاگاداری بەكارهێنەرەكـــەی دەكاتـــەوە و دەكرێـــت پەیامێكیـــش بـــۆ دكتـــۆری شـــارەزای 
ـــە  ـــوارە بنێرێـــت. بەكارهێنـــەر دەكرێـــت لەكاتـــی مەلەكردنیشـــدا ئامێرەكـــە دادەنـــێ چونكـــە ب ـــەو ب ئ

ـــش. ـــە پێ ـــە نایەت ـــۆ ئامێرەك ـــاو كێشـــە ب ـــاو ئ ـــە ن چوون
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بـــۆ   Treadmill واتـــە  راكـــردن  ئامێـــری 
هەروەهـــا  و  كێـــش  دابەزاندنـــی  و  وەرزشـــكردن 
هەیـــە.  تایبەتـــی  گرنگییەكـــی  لەشـــجوانی  بـــۆ 
مەلەكـــردن و مەلەوانیـــش ســـوودێكی زۆری هەیـــە 
ـــەو  ـــش، ئەگـــەر ئ ـــی كێ ـــۆ تەندروســـتی و دابەزاندن ب
دووانـــە پێكـــەوە بـــن و واتـــە هـــەم رابكـــەی و هـــەم 
مەلـــە رەنگـــە زۆر زووتـــر بەمەبەســـت بگـــەی.
ــان  ــەت ئامێرێكـــی راكردنیـ كۆمپانیایەكـــی تایبـ
دانـــاوە كـــە وەك بانوویەكـــی گەرمـــاو دەچێـــت و 
ـــاوی  ـــاو و بەكارهێنـــەر دەچێتـــە ن ـــە ئ پـــڕ دەكرێـــت ل
و وەك ئامێـــری راكـــردن بـــەكاری دێنێـــت، بـــەو 
ئەنجـــام  راكردنەكـــە  ئـــاودا  لەنـــاو  جیاوازییـــەی 
ـــاودا وا دەكات بەكارهێنـــەر  ـــاو ئ دەدات. راكـــردن لەن
نەرمـــی  بـــە  جومگەكانـــی  و  نەبێـــت  مانـــدوو 
بجوڵێنـــەوە. یـــان ئەوانـــەی نەخۆشـــی پشـــت ئێشـــە، 

نەخۆشـــی ســـەوەفانیان هەیـــە یـــا نەخۆشـــی 
زۆر  هەیـــە  ئێســـكیان  پووكانـــەوەی 

ســـوودی هەیـــە.

كامێرای سپای كە تایبەتن بە سیخوڕی لە شوێنێكی 
نادیار و بە دزی دادەنرێت و مەبەستیان چاودێری كەسانێك 
یــا شــوێنێكی تایبەتــە. جگــە لەكامێــرای ســیخوڕی، 
ئامێــری دەنگهەڵگــری تایبەتیــش هەیــە كــە بۆ شــوێنی 
مەبەســت دادەنرێــت و بەكارهێنــەر دەیــەوێ لەو شــوێنەی 
دەنگهەڵگــری لێداناوە چ باســە. دەنگ هەڵگری جۆری 
Earzz solo جیاوازییەكــی زۆری هەیــە، ئەو مەبەســتی 
ســیخوڕی و ســپای دانانرێــت، رەنگــە ئەو مەبەستەشــی 
تێدابــێ، بــەاڵم دەنگهەڵگرەكــە هەمــان تایبەتی كامێرای 
چاودێری هەیە و دەنگی شوێنی مەبەست بەڕێ دەكات. 
ئامێــری Earzz لەگــەڵ مۆبایــل بەهۆی سیســتەمی 
وای-فای پەیوەند دەدرێت، ئاپێك لەسەر مۆبایل دادەنرێت 
كــە تایبەتــە بــە ئامێرەكە لە ئاپەكــەوە دەتوانی كۆنترۆڵی 

ئامێرەكــە بكــەی. دەتوانــی لــە ئاپەكــەوە كۆنترۆڵــی 
دەنگێكــی تایبــەت بكــەی، وەك دەنگی ئۆتۆمبیل یا 
دەنگــی گیانلەبەری ماڵی. نــە تەنیا دەنگی تایبەت 
بەڵكــو دەتوانــی لەنێــوان دەنگــی مرۆڤەكانیشــدا هی 
كەســێكی تایبــەت وەربگــری، بــۆ نموونە لە شــوێنێك 
دایدەنــی نیــازت نییــە دەنگــی ئەندامانی ئەو شــوێنە 
هەڵبگرییــەوە و گــوێ بدەیــە بەڵكــو دەتهــەوێ تەنیــا 
دەنگــی كەســێكی دیكە جیا لەوانــە هەڵبگریەوە. یان 
دایكێك لەالی بێشكەی منداڵەكەی دادەنێ ئامێرەكە 
لــە هیــچ دەنگێــك دایكەكە ئــاگادار ناكاتەوە جگە لە 
دەنگی گریانی منداڵەكەی نەبێت. ئاگاداركردنەوەشی 
هــەر ئــەو ئــەو چركەیــە كــە دەنگی مەبەســتی گوێ 

لێدەبێت.

گوێ لە هەر چرپەیەك بگرە!

ئامێری راكردن لەناو ئاودا
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ــیاری  ــە پرسـ ــیارێك دەكا كـ ــك پرسـ ئازێزێـ
ـــم  زۆر كەســـی دیكەشـــە. دەپرســـێت چـــۆن بزان

مۆبایلەكـــەم هـــەك كـــراوە؟
هـــەك  ئاماژەكانـــی  بەڕێـــز  خوێنـــەری 
كرانـــی مۆبایـــل گەلێكـــن، كـــە لێـــرەدا ئامـــاژە 
ـــد هۆكارێـــك دەكەیـــن. گـــەر هەســـتت  ـــە چەن ب
دادەبەزێـــت  باترییەكـــەی  زوو  كـــرد  بـــەوە 
ئەگـــەر  نوێیـــە.  باتـــری  ئەوەیـــدا  لەگـــەڵ 
هەســـتت بـــەوە كـــرد لەخـــۆوە پرۆگرامـــەكان 
كـــرد  بـــەوە  هەســـتت  ئەگـــەر  دەكرێنـــەوە. 
گـــەر  دادێ،  گـــەرم  مۆبایلەكـــە  لەخـــۆوە 
هەســـتت بـــەوەی كـــرد مۆبایلەكـــەت لەخـــۆوە 
ـــك  ـــەوە. كاتێ ـــت و دەكوژێت شاشـــەكەی هەڵدەبێ
ـــەوەی  ـــەاڵم هەســـت ب ـــت، ب پەیوەندییەكـــت دەبێ
دەكـــەی دەنگـــە دەنـــگ دێـــت. گـــەر هەســـتت 
بـــەوە كـــرد مۆبایلەكـــەت درەنـــگ دەكوژێتـــەوە. 
یـــان ئێملەكانـــت ناكرێنـــەوە. ئەوانـــە گشـــتیان 

ــن. ــی مۆبایلـ ــەك كرانـ ــاژەی هـ ئامـ

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

گرنگترین پرۆگرامی دروستكردنی ئاواز
گەلێـــك پرۆگـــرام هـــەن بـــۆ دروســـتكردن و بەرهەمهێنانـــی ئـــاوازی مۆســـقی، بـــەاڵم پرۆگرامـــی 
Finale لـــە ریـــزی باشـــترین و كاریگەرتریـــن پرۆگرامـــەكان دێـــت. تیپـــی مۆســـیقا، كۆرســـی 
ــیقا،  ــی مۆسـ ــی فێربوونـ ــن و ئۆگرانـ ــەر دەخوێنـ ــی هونـ ــە بەشـ ــەی لـ ــەو خوێندكارانـ ــیقا، ئـ مۆسـ

بـــۆ بردنـــە ســـەری ئاســـتی تێگەیشـــتیان لـــە مۆســـیقا لـــە 
پرۆگرامـــی ناوبـــراو ســـوود وەردەگـــرن. ئاوازدانـــەران بـــۆ دانانـــی 
ـــن  ـــوە دەتوان ـــە ســـوود وەردەگـــرن. ئێ ـــەو پرۆگرام ـــان ل ئاوازەكانی
ــەدا  ــەو پرۆگرامـ ــت لـ ــان دێـ ــە زەینتـ ــەی بـ ــەو نۆتانـ ــت ئـ گشـ
بنووســـن. كلیلـــەكان بگـــۆڕن و هـــەزاران گۆڕانـــكاری لـــە 
نۆتەكانـــدا پێكبێنـــن. پاشـــان گـــوێ لـــە مۆســـیقاكە بگرنـــەوە و 
ـــە كـــە  ـــە 300 جـــۆر ســـازی تێدای ـــر ل ـــان چاپـــی بكـــەن. زیات ی
یارمەتیدەرێكـــی باشـــە بـــۆ بەرهەمهێنانـــی پارچـــە ئـــاوازی 
ــە  ــەم بـ ــۆرد و هـ ــە كیبـ ــەم بـ ــەر دەتوانـــێ هـ ــوێ. بەكارهێنـ نـ

مـــاوس دەســـت بـــە لێدانـــی مۆســـیقا بـــكات.

پشكێنەرێكی پزیشكی 
لە ماڵەوە
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ئایـــا داهاتـــوو هـــی رۆبۆتەكانـــە؟ 
ئایـــا رۆبۆتـــەكان شـــوێنی مرۆڤـــەكان لـــە كاروبـــاری 

ـــاری  ـــا نەی ـــرۆڤ ی ـــە پاڵپشـــتی م ـــەوە؟ دەبن ـــەدا دەگرن رۆژان
ــووی  ــەك بێـــت داهاتـ ــیارانە هەرچییـ ــەو پرسـ مـــرۆڤ؟ وەاڵمـــی ئـ

ـــەوە. ـــی مرۆڤ ـــاو ژیان ـــە ن ـــە ئێســـتاوە هاتوونەت ـــە و ل هـــی رۆبۆتەكان
رۆبۆتـــی بچووكـــی Scribit Drawing رۆبۆتێكـــی هونەرمەنـــدە، 
دەرودیـــواری و دیكـــۆری ماڵـــەوە بـــە ویســـتی بەكارهێنەرەكـــەی نیـــگار و وێنـــە 
ــت و بـــە هەشـــت قەڵەمـــی  دەكێشـــێتەوە. رۆبۆتەكـــە بەدارودیـــواردا هەڵدەگەڕێـ
ـــۆی سیســـتەمی بلوتـــوس  رەنگـــی وێنـــەكان دەكێشـــێتەوە. لەگـــەڵ مۆبایـــل بەه
یـــا وای-فـــای پەیوەنـــد دەدرێـــت. لەســـەر دار و شووشـــە و گێـــچ وێنـــە 
دەكێشـــێتەوە. گرنگـــی كێشـــانەوەی رۆبۆتـــە هونەرمەندەكـــە لەوەدایـــە كـــە بـــە 
ـــە دەســـڕێتەوە.  ـــی ســـەر دیوارەك ـــۆ و نیگارەكان ـــگاش تابل ـــانترین رێ ئاس

رۆبۆتـــی ناوبـــراو لەگـــەڵ هـــەردوو سیســـتەمی ئەندرۆیـــد و ئـــای 
ئـــۆ ئێـــس دەگونجێـــت.

رۆبۆتێكی هونەرمەند

ماڵپەڕێكی فێركاری بۆ 
كەلوپەلی ماڵەوە

تێكچووە،  )سەالجە(كەت  بەفرگر 
ماڵەوە  بێتە  وەستا  یا  دەكات  پێویست 
وەستای.  الی  ببەیە  بەفرگرەكە  یا 
قاپ  جلشۆر،  ناكات؟  كار  تەلەڤزیۆنەكەت 
مایكرۆویڤ  كارەبایی،  گەسكی  شۆر، 
هەیە  كارەبایی  كەلوپەلێكی  هەر  بەگشتی 
وەستا  یا  دەبێ  تێكدەچن  كاتێك  لەماڵەوە 
ئامێرەكان  یا  بكاتەوە  چاكیان  ماڵەوە  بێتە 
ئامرازەكان.  چاكردنەوەی  شوێنی  ببەیە 
ماڵپەڕی www.repairclinic.com رێك 
ماڵپەڕەكەدا  لە  داندراوە.  مەبەستە  ئەم  بۆ 
ئامرازەكان  گشت  چاكردنەوەی  چۆنییەتی 
ئەو  شارەزاوە  وەستای  لەالیەن  و  ڤیدیۆ  بە 
بوارە بە وردی شی كراوەتەوە. لە ماڵپەڕەكەدا 
هاتووە كە فێركاری چۆنییەتی چاكردنەوەی 
4 هەزار ئامێری تێدایە.  نەتەنیا ئامێرەكانی 
وەك  دیكەی  ئامێری  هەندێك  بگرە  ماڵەوە 
تەراكتۆری بچووكی ناو باخ و فریزبڕەوەی 

كارەبایی و زۆر ئامێری دیكەی تێدایە.

دەیبینـــن  لەوێنەكـــەدا  كـــە   TytoCare ئامێـــری 
لەداهاتوویەكـــی نزیكـــدا لـــە هەمـــوو ماڵێـــك دەبینـــدرێ، 
ــرەش  ــەو ئامێـ ــووە، ئـ ــتگیر بـ ــتا گشـ ــل ئێسـ ــۆن مۆبایـ چـ
ئـــاوا گشـــتگیر دەبـــێ. ئامێرەكـــە بەقـــەد مۆبایلێـــك دەبێـــت، 

بـــەاڵم ئەركـــی دكتۆرێكـــی شـــارەزا ئەنجـــام دەدات.
دەستنیشـــانكردنی  بـــۆ  گەڕۆكـــە،  تاقیگەیەكـــی 
نەخۆشـــییەكانی پەیوەنـــدی بـــە كۆئەندامـــی هەناســـەدان 
و  ددان  و  ئێشـــان  گـــوێ  ئەنفلوانـــزا،  و  پەســـیو  و 
بەگشـــتی  و  زگ  و  ســـینگ  ددان،  نەخۆشـــییەكانی 
زۆربـــەی ئەندامەكانـــی لـــەش بەهـــۆی ئـــەو ئامێـــرەوە 
ئامێـــرەوە  ئـــەو  بەهـــۆی  دەكرێـــت.  بـــۆ  پشـــكنینان 
ــە رێـــگای دوورەوە پشـــكنین بـــۆ  ــن لـ پزیشـــكەكان دەتوانـ
نەخـــۆش بكـــەن و هـــەر لـــەو رێگایـــەوەش چارەســـەری 

بـــۆ دابنێـــن.
دایـــك و بـــاوكان پێویســـت نـــاكات منداڵەكانیـــان لـــە 

ئامێـــز بگـــرن و بچنـــە الی پزیشـــك، بەڵكـــو بەهـــۆی 
ئـــەو ئامێـــرەوە كـــە راســـتەوخۆ لەگـــەڵ مۆبایـــل پەیوەنـــد 
ــری  ــگای دوورەوە چاودێـ ــە رێـ ــۆرەكان لـ دەدرێ و دكتـ

نەخـــۆش دەكـــەن.
و  شـــێوەیە  چوارگۆشـــەیی  بچووكـــە،  ئامێرەكـــە 
كێشـــێكی ئەوتـــۆی نییـــە. شاشـــەیەكی LED هەیـــە 
ــەوەی  ــە پێشـ ــەی لـ ــەو كامێرایـ ــاندانی ئـ ــۆ نیشـ ــە بـ كـ
چەنـــد  و  كامێـــرا  تێدایـــە،  پێوێكـــی  تیـــن  هەیـــە. 
گلۆپێكـــە بـــۆ رووناكـــی. بەســـەری ئامێرەكـــەوە شـــوێنی 
ـــد ئامێرێكـــی بچووكـــی دیكـــە  ـــی چەن ـــدی كردن پەیوەن
گـــوێ،  پشـــكنینی  بـــۆ  ئۆتۆســـكۆپ  وەك  هەیـــە، 
بیســـتۆكی پزیشـــكی بـــۆ گوێـــدان بـــە لێدانـــی دڵ، 
ئامێرێـــك بـــۆ پشـــكنینی زمـــان و گـــەروو. بـــۆ هـــەردوو 
سیســـتەمی ئەندرۆیـــد و ئـــای ئـــۆ ئێـــس پرۆگرامـــی 

ــە.  ــی هەیـ تایبەتـ

رۆبۆتێكی هونەرمەند
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ماكیاژەكەت جوانی روخسارت گەش و كراوە دەكات، ئەگەر بە شێوەیەكی دروست و كارامە بیكەیت، 
جوانت  ئەساس  كرێمی  وادەزانن  خانمانیش  زۆربەی  دەدات،  روخسارت  بە  قەشەنگ  نموونەیەكی 

دەكات، بە پێچەوانەوە كرێمی ئەساس تەنیا بۆ داپۆشینی ئەو گرفتانەیە كە لە پێستی روخساردا 
هەن، تا پێستی روخسارت جوان و بەرچاو بێت، دەبێ بەم جۆرە كرێمێك هەڵبژێریت، بەاڵم 

دوای زانینی ئەو مەرجانە :
سەرەتا دەبێ جۆری پێستی روخسارت بناسی، كە ئایا چەورە یان وشكە یان ئاساییە، 
هەروەها بزانە ئەو كرێمەی بەپێی زانیاریی خۆی كە لەسەری نووسراوە، هاوشێوە بێت 
لەگەڵ شێوەی پێستت، تا هیچ گرفتێكت بۆت دروست نەكات، ماوەی هەر دوو 
مانگ جارێك كرێمەكەت بگۆڕە، چونكە تا زۆر بمێنێتەوە زیاتر بێ سوود دەبێت 
پەیدا  خۆت  كرێمەكەی  جۆری  ئەو  هەمان  هەوڵبدە  دەدات،  دەست  لە  جوانی  و 
بكەیتەوە، بەاڵم نوێ بكەوە و ئەوەی پێشتر بۆ ماوەیەكی زۆر بەكاری مەهێنە، 
وا باشە ئەو كرێمە هەڵبژێریت كە رەنگی پێستت بە یەك یان دوو نمرە دەكاتەوە، 
چونكە زیاد لەو نمرەیە جوانیت دەشێوینێت و كەمتریش رەنگی روخسار و گەردن 
چونكە  بەكاربهێنە،  رۆژدا  لە  ئەساس  كرێمی  هەردەم  دەكات،  دیار  و  جیاواز 
دەیبێت،  رۆژدا  لە  ئەوەی  وەك  نابێت  كاریگەریی  ئەوەندە  شەودا  لە  بەكارهێنانی 

ئەگەر كرێمی ئەساست بەكارهێنا، رەنگەكەی بووە هۆی جیاوازیی لە رەنگی پێست 
و جەستە، وا باشە ئەو رەنگە بەكارنەهێنیت، یان رەنگێكی دیكەی لەگەڵ بەكاربهێنە، 

بۆ هاوشێوەكردنی رەنگی روخسارت، هەوڵبدە هەردەم كرێمی رەنگی نیمچە زەرد هەڵبژێرە، 
یان ئەوەی بە رەنگی خاكی ناسراوە، چونكە ئەو رەنگە رەنگی سەرەكیی پێستە و بەمەش 

كاریگەریی تەواوی دەبێـت لەسەر جوانیت.

كرێمی سەرەكی بە سەلیقەوە بەكاربهێنە

ریكۆت و چاكێتی درێژ جلی پایەبەرزی زستانەیە
لە وەرزی زستاندا، جلی پۆشتە و نایاب جێگەی جوانی و 
سەرنجە و هەروەها لە سەرما دەتپارێزن، بۆیە تا جلەكەت 
باش بێت، جوانتر و قەشەنگتر دەردەكەوێت، یەكێك لەو 
جلە پڕ بایەخانەی لەو وەرزەدا باو دەبێت، چاكێتی درێژ و 
ریكۆت و كۆتە ئەستوورەكانن، پێویستە چەند ئەتەكێت 
و زانیارییەك لەسەر ئەو جالنە بزانیت، سەرەتا: پێویستە 
زیاتر لە سێ چاكێت و كۆتت هەبێت، بەر لە هاتنی 
جۆراوجۆرەكانی  مۆدە  هاتنی  ماوەی  لە  یان  زستان 
لە  بهێنە،  دەست  بە  دانەیەك  چەند  جلوبەرگانە  ئەو 
رەنگە كاڵ وتۆخەكانیش بن، چونكە جیاوازییان هەیە 
پسپۆرانی  رەنگەكان،  پێی  بە  پۆشینی  كاتی  لە 
سەرلەبەیانی  كاتی  بۆ  پێویستە  دەڵێن:  جوانكاری 
واتە دەوامی فەرمی و زانكۆ، چاكێتی رەنگ كراوە 
بپۆشیت، بۆ ئەوانەی بااڵیان بەرزە پێویستە چاكێتی 
درێژ تا ژێر ئەژنۆ بێت، بۆ ئەوانەشی بااڵیان كورت 

و ناوەندە، دەتوانن كۆتەكانی تا سەر ران هەڵبژێرن، تاوەكو 
جەستەیان لە نێو ریكۆتەكەدا ون نەبێت، هەروەها بۆ كاتی 
ئێوارە مەبەست لە دەرچوون و سەردانی و بۆنە و یادەكانە، 
لە كاتی  بۆ چاكێتەكان هەڵبژێرن، هەروەها  رەنگی تۆخ 
بەیانیان ئەو چاكێتانە لەبەر بكە كە پۆشتە و لە فەروو و 
بەتێنترە  بەیانیان  نایلۆن دروست كراون، چونكە سەرمای 
لە ئێواران، بۆ ئێوارەش چاكێتی خووری و جوخ و پێست 
بپۆشە، چەند ئەتەكێتێكی چاكێتەكان هەن، وەك: نابێت بۆ 
بكەیت،  لەبەر  فەروو  چاكێتی  نەخۆشی  و  پرسە  بۆنەی 
لە چوونە ژوورەوە بۆ بۆنەیەك پێویستە چاكێتە درێژەكەت 
لە  دەرچوون،  بۆ  دەكەیتەوە  لەبەری  دواتر  تا  دابكەنیت، 
شوێنی گشتیدا هەمیشە با چاكەتت داخراو بێت، لە كاتی 
دانیشتندا بەشی پێشەوەی بكەرەوە، دەتوانی لەگەڵ جینز 
یان تەنوورەدا لەبەری بكەیت، هەروەها لەگەڵ قەمیس و 

بلووز و بەدیشدا شیك دەكرێت. 
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لە هەر وەرزێكدا، چەشنێك 
ئێكسسواری جۆراوجۆر دەردەكەون، كە هەر 
یەكە دەبنە مۆدەیەكی باو، بە تایبەت لە وەرزی 

هاوین و پاییزدا، لە وەرزی زستانیش بەهۆی پۆشینی جلی 
پۆشتە و زۆرەوە، خشڵەكانت ون دەبن و دیار نابن، بۆیە پێویستە 

ئێكسسواری گەورە هەڵبژێریت كە زیاتر گرنگی بە ئێكسسوار 
دەدرێت، چونكە جلی ئەو دوو وەرزە كورت و كراوەیە، بۆیە ئێكسسوار 

زیاتر دیار دەبێ لە دەست و مل و مەچەك، لە وەرزی زستان و سەرماشدا، 
ئێكسسوار و قردێلە و بازن و خەناوكە و ملوانكە ئەوەندە دیار نابن، تەنیا بازن 
بە دیار دەبێت، چونكە ئەوەش بەهۆی دەستەوەیە كە هەردەم بە دەرەوەیە. بازن 
هەردەم جوانە، بەاڵم خانمان دەبێ بزانن چ جۆرە ستایلێكی بازن هەڵدەبژێرن، 
جوانیی بازن لە شێوە و رەنگەكەیدا دەردەكەوێت، هەندێك لە خانمان دەچن 

بازنێك دەكڕن كە لە دەستیاندا گەورەیە، یان ئەوەندە نەشیاوە تەنانەت 
جوانیی دەستیشی تێك دەدات، لەم وەرزەدا زیاتر بازنی رەنگاورەنگ 

و شێوە ورد باو دەبێت، چونكە بەشێكی كەمی دەستی خانمان 
بە دەرەوە دەبێت، بۆیە تا بازنەكە لەو بەشەی بە دەرەوە 
دەربكەوێ و بەرچاو بێت، هەردەم وابیر بكەوە كە 

بازن دەست جوانتر دەكات، نەوەك دەست 
بازن جوان بكات.

بكە
یك 

شتە ش
بازنی گەورە لەگەڵ جلی پۆ
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شـــارۆچكەیە  ئـــەو  جوگرافیـــی  هەڵكەوتـــەی 
ـــێوەیەكی  ـــە ش ـــك، ك ـــرە كێوێ ـــە ســـەر زنجی كەوتۆت
لـــە مرۆڤێـــك دەچێـــت كـــە  ســـەیری هەیـــە، 
شـــوێنە  ئـــەو  كردبێتـــەوە،  دەســـتی  و  قـــاچ 
ـــر  ـــە دووریـــی 61 كیلۆمەت ـــاوی ســـینترۆپیە ب ن
دەكەوێتـــە نێـــوان شـــاری ئیننـــا نێـــون هـــەردوو 
رووبـــاری سیســـلی و ساڵســـۆ، دانیشـــتووانی 
ئـــەو شـــارۆچكەیە لـــە ٥،٤٠٠ كەســـن كـــە 
ـــر  ـــی ٧٣٠ مەت ـــە بەرزای ـــوێنێك ب ـــە ش دەكەوێت
لـــە ئاســـتی دەریـــاوە بەنـــاوی )چونتیریـــپ( 
هـــەردوو  نێـــوان  دەكەوێتـــە  ئیتاڵیـــا،  لـــە 
ـــاری )دیتاینـــۆ( و )سالســـۆ(، ئەگـــەر  رووب
شـــارۆچكەكە  ســـەیری  ئاســـمانەوە  لـــە 
ــێوەی مـــرۆڤ تیـــای بـــەدی  بكەیـــت، شـ
ـــن وێنـــەی جۆراوجـــۆری  دەكەیـــت، چەندی
ـــێوەی  ـــە هاوش ـــراوە ك ـــمانەوە گی ـــە ئاس ل

ــە.  ــرۆڤ وایـ ــەی مـ الشـ

تەمەنێـــك لە نێو 
هەنـــگ و هەنگەوانی

شـــارۆچكەیەك لە شێوەی 
جەستەی مرۆڤ
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زۆر خەریكـــی  ســـااڵنێكی  پێویســـتە  هەنگـــەوان، 
ئـــەو كارە بێـــت تـــا دەبێتـــە كەســـێكی شـــارەزا و كارامـــە 

ــتهێنانی  ــە بـــواری بەخێوكردنـــی هەنـــگ و بـــە دەسـ لـ
هەنگوینێكـــی سرووشـــتی و بـــێ فـــرت و فێـــڵ، ئەوانـــەی 
ســـااڵنێك خەریكـــی ئـــەو بـــوارەن یـــان لـــە كەســـانی دیكـــەوە 
فێـــری كارامەیـــی بەخێوكردنـــی هەنـــگ دەبـــن، لەالیـــەن 
كەســـانی دیكـــەوە فێـــر دەكرێـــن، یـــان لەالیـــەن بـــاوك و 
عەبـــدواڵ  مـــام  بـــەاڵم  ماوەتـــەوە،  بۆیـــان  باپیرانیـــان 
ئیبراهیـــم، تەمەنـــی 62 ســـاڵە و لـــە تەمەنـــی ٣2 ســـاڵییەوە 
دەســـتی بـــە راگرتـــن و بەخێوكردنـــی هەنـــگ كـــردووە، 
مـــاوەی ٣٠ ســـاڵە خەریكـــی ئـــەو كارەیـــە، بەرهەمەكەشـــی 
هەنگوینێكـــی بـــە سرووشـــتی و بـــێ كێشـــە و گرفـــت 
ناوبانگـــی دەركـــردووە، مـــام عەبدوڵـــا بـــە عەبدوڵـــای 
قـــەزای  خەڵكـــی  بەناوبانگـــە،  سرووشـــتی  هەنگوینـــی 
چوارقوڕنەیـــە، بەرهەمەكانـــی بـــۆ شـــارەكانی كوردســـتان 
و دەرەوەش دەنێرێـــت، ئەمـــەش بەپێـــی داواكاریـــی خەڵكـــە 
كـــە داوای هەنگوینەكـــەی دەكـــەن، مـــام عەبدوڵـــا لـــەوە 
ــن  ــت هەنگویـ ــت بزانیـ ــەر دەتەوێـ ــت: »ئەگـ ــەوە دەڵێـ بارەیـ
ئەســـڵیە یـــان فێڵـــی تێـــدا كـــراوە، دەتوانیـــت بـــە چەندیـــن 
ـــان  ـــاو ســـەالجە ئەگـــەر بەســـتی ی ـــە ن رێگـــە، وەك: بیخەیت
رەق بـــوو ئـــەوە ئەســـڵی نییـــە، یـــان هەندێـــك هەنگویـــن 
بهێنـــە و ئاگـــری لێبـــدە ئەگـــەر رەش بـــوو ئـــەوە ئەســـڵی 
ـــن هەنگوینـــی ئەســـڵی  ـــا دەتوان نییـــە، شـــەكری تێكـــراوە، ت
پەیـــدا بكـــەن كـــە شـــیفای زۆ ربـــەی نەخۆشـــییەكانە و 

بەســـوودە بـــۆ جەســـتە. 
فۆتـــۆ: دانـــا حەمە غەریب
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نمایشـــی جارانی ســـەر شەقامەكان 
ـــۆ ســـەردەمێكی زوو كـــە  ـــەوە ب ـــەرگ دەگەڕێت ـــژووی نمایشـــی جلوب مێ
یەكـــەم نمایشـــی جلوبـــەرگ لـــە ســـاڵی )189٠( لـــە ئەمریـــكا كـــرا، 
لـــەو كاتـــە كۆمەڵـــە كچێـــك بـــە جلـــی جوانـــەوە بـــە نێـــو بـــازاڕ و شـــوێنە 

گشـــتییەكاندا دەهاتـــن و دەچـــوون، دواتریـــش نمایشـــەكە پـــەرەی 
پـــێ درا و كاری لەســـەر كـــرا، تـــا ســـاڵی )192٠( یەكەمیـــن 
نمایشـــی جلوبەرگـــی ســـەر شـــەقام كرایـــەوە، كـــە ئـــەوەش لـــە شـــاری 

ـــر(  ـــار كالی ـــاوی )پین ـــە ن ـــك ب ـــەن ئافرەتێ ـــە لەالی ـــوە چـــوو، ك ـــدەن بەڕێ لەن
ـــك كچـــی  ـــوو كۆمەڵێ ـــەوە ب ـــێت، ئ ـــا بیفرۆش ـــوو، ت ـــادە كردب ـــی ئام ـــك جل ـــە كۆمەڵێ ـــوو، ك ب
هێنـــا، ئەوانیـــش جلەكانیـــان لەبـــەر كردبـــوو، لەســـەر شـــەقامەكانی ئـــەو شـــارە دەهاتـــن و 
ـــە  ـــەر ل ـــەت ه ـــەو شـــارە، تەنان ـــەی خەڵكـــی ئ ـــووە جێگـــەی ســـەرنجی زۆرب ـــە ب دەچـــوون، ك

كاتـــی نمایشـــەكەوە داوای نمایشـــكار و جلەكانیشـــیان دەكـــرد.

بیرۆكەكـــە لەالیـــەن )ماریـــا لوســـیا(ی تەمـــەن )٤٤( ســـاڵەوەیە، كـــە خولیـــای قـــژی 
ـــەت  ـــت، تەنان ـــوان دەپارێزێ ـــۆی ج ـــژی خ ـــەوەی ق ـــە، جگـــە ل ـــژ و پرچـــی جوان درێ
ئوتۆمبێلەكەشـــی بـــە پـــرچ داپۆشـــیوە، )ماریـــا( نزیكـــەی )1٥٠( كاتژمێـــر بـــە 
بەســـتن و دوورینـــی پرچـــەوە خەریـــك بـــووە، تـــا بـــۆ ئوتۆمبێلەكـــەی ئامـــادەی 

ــڕی )2٥(  ــەوێ بـ ــتان لـ ــی هیندسـ ــە واڵتـ ــەوەش چووەتـ ــە لـ ــكات، جگـ بـ
ــڕوای خـــۆی پرچـــی  ــاوە، بەبـ ــرام پرچـــی كچانـــی هیندیـــی هێنـ كیلۆگـ
كچانـــی هیندســـتان بەهێزتـــر و توندتـــرە لـــە كچـــی ئەوروپـــی، بـــە پێـــی 
ــتی و  ــای سەربەسـ ــرچ مانـ ــتە، پـ ــرچ خۆشەویسـ ــە پـ ــەو كچـ ــڕوای ئـ بـ
ـــە پرچـــی مـــرۆڤ  ئاشـــتی دەبەخشـــێت، بۆیـــە ئەویـــش ئوتۆمبێلەكـــەی ل
پۆشـــاندووە، جارجـــارەش بـــە شـــانەیەك پرچـــی ئوتۆمبێلەكـــەی جـــوان 

دادەهێنێـــت.

ئوتۆمبێلـــی رازاوە بـــە قژی ئافرەتان
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شایەت بوون 
لە دەقی ماددە )68(ـی قانونی ئوسوڵی دادگادا هاتووە، »كەسە نزیكەكان، منداڵ 
لەســەر باوانــی و بەپێچەوانەشــەوە، ژن لەســەر پیاوەكــەی و بەپێچەوانەشــەوە، ناتوانــن 
لــەدژی یەكــدی ببنــە شــایەت« هــۆكاری دانانــی ئــەم دەقــە یاســایییە بــۆ پارێــزگاری 
لــە خێــزان دەگەڕێتــەوە، بــۆ ئــەوەی لــە دۆســییەیەكدا منــداڵ لــە دژی باوكــی شــایەتی 
ــە  ــەاڵم ل ــزان بشــكێتەوە. ب ــۆ ســەر خێ ــاژاوە ب ــە ئ ــەم شــایەتیدانە ب ــر ئ ــەدات و، دوات ن

خۆیــدا ئــەم دەقــە دژی ئەساســی تریــن بنەمــای دادگاییكردنــە، كــە بریتییــە لــە 
ــەت ئەساســە و،  ــدا كەشــفی حەقیق ــی داوەری ــە مەیدان ــەت«. ل »كەشــفی حەقیق
باقــی شــتەكانی دیكــە لــە بەرانبــەر كەشــفی حەقیقەتــدا شــتانێكی فەرعیــن، 

بــۆ ئــەو ئامانجــە دەبــێ هــەر شــتێكی دیكە ئەگــەر هەبــوو وەال بنرێــت، هەرچەنــدە مەكانەتــی 
خێــزان و ڕێزگرتنــی دایــك و بــاوك لــە ئایینــی ئیســالمدا گرینگییەكــی زۆری هەیــە، بــەاڵم 
لــە كاتــی داوەریــدا ئــەوەی گرینگــە، گەیشــتنە بــە حەقیقــەت نــەك ڕاگرتنــی خێــزان، لەبــەر 
ئــەوە النیكــەم دەبــوو دەقــە یاســایییەكە بەجۆرێــك بوایــە كــە 

مافــی هەڵبژاردنــی بــە هەركەســێك بدایــە، لــەوەی بیەوێــت 
ببێتــە شــایەت بەســەر نزیكەكانییــەوە یــان نــا، چونكــە بــەو 

شــێوەی كــە ئێســتا هەیــە، لــە پێنــاو زویــر نەبوونــی 
دڵــی تۆمەتبــار، دەرخســتنی حەقیقــەت و ویژدانی 

شــایەت پشــتگوێ خــراوە.

ــەرمایەداری  ــە سـ ــرە بـــاس لـ ــەم كاریكاتێـ ئـ
دوای  دەكات،  میســـك(  )ئیلـــۆن  جیهانـــی 
تویتـــەری  كۆمەاڵیەتیـــی  تـــۆڕی  ئـــەوەی 
بازنێـــك  وەك  تویتـــەری  هێمـــای  كڕیـــەوە، 

لەســـەر دەســـتی دانـــاوە.

وەك نهێنی وایە 
It›s Like a Secret

جۆشــی  بــە  و  خــۆش  تراكێكــی 
ئەمریكــی  ی  گۆرانیبێــژی  كچــە 
نــاوی  كــە  ـــە،   )skullcrusher(
نــاوی  بــە  باڵینتێیــە،  هێلیــن  خــۆی 
ــە  ــەی ل مێشــك شــكێن ناســراوە، تراكەك
ــووە و  ــەواو ب مانگــی 11ی ئەمســاڵ ت
لــەم ماوەیــە لــە جیهانــدا باودەبێتــەوە، 
 Quiet لــە ئەلبوومــی ژووری بێدەنــگ
لــە  كراوەتــەوە،  بــاو   the Room
جــۆری فۆڵــك، ئەڵتەرناتیــڤ ئێندیــە. 

كاریكاتێر

میوزیك

بـــە ئاســـانی متمانـــە مەكـــە، ئـــەم ماوەیـــە كاتـــی 
ئـــەوە نییـــە خـــۆت بـــە قســـەی ئەمالوئـــەوالوە ســـەرقاڵ 
بكەیـــت، ســـەرنجت بخـــەرە ســـەر ئامانجەكانـــت، لـــە 
ـــەرەو  ـــۆزدارییەوە پاڵپشـــتی خۆشەویســـتەكەت ب رووی س
ســـەركەوتنت دەبـــات، بـــە باشـــی گوێـــی لـــێ بگـــرە 

وقســـەكانی بەهەنـــد وەربگـــرە.

جمك

و  بكەیـــت  لەبیـــر  رابـــردوت  ئەوەیـــە  كاتـــی  ئێســـتا 
هەنـــگاوی نـــوێ بنێیـــت، لـــە رووی پیشـــەییەوە ئـــەم چەنـــد 
ـــر بازنـــەی هاوڕێیەتیـــت فـــراوان دەبێـــت، ئەگـــەر  رۆژە زیات
لـــە نـــاو خێزانەكەتـــدا ناكۆكـــی هەیـــە، هـــەوڵ بـــدە ببیـــت 

بـــەو پـــردەی پەیوەندییـــەكان پێكـــەوە ببەســـتیتەوە.

گا
لـــە رووی پیشـــەییەوە ژینگەیـــەك بڕەخســـێنە كـــە 
تیایـــدا هەســـت بەئاســـوودەیی بكەیـــت، ئـــەم ماوەیـــە 
چانســـی ئـــەوەت زوتـــرە كـــە بـــە ئامانجـــە شەخســـییەكانت 
بگەیـــت، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە كاتێكـــی رۆمانســـی 

ــەر ببەیـــت. ــتەكەت بەسـ لەگـــەڵ خۆشەویسـ

كاوڕ ٤/19 - ٣/21٥/2٤ - ٠/2٠

گوڵەگەنم21/٥ - 6/2٠ شێر 8/22 - ٧/2٣9/22 - 8/2٣

خــۆت ئامــادە بكــە بــۆ چەنــد گۆڕانكارییەكــی 
خێزانەكــەت  پاڵپشــتیی  كــە  چاوەڕواننەكــراو، 
بــە  ئاســانی  بــە  لــەوەی  دەبێــت  یارمەتیــدەر 
ئامانجــەكان بگەیــت، پەیوەندیــی هاوڕێیەتیــت لەســەر 
متمانــە بەنــدە، هــەوڵ بــدە ئــەو متمانەیــە مەدۆڕێنــە 
و لــە پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییەكانتــدا چــاالك بــە. 

دەبێـــت  باشـــتر  هەیـــە،  زۆرت  وزەیەكـــی 
دیكـــە  كەســـانی  نەدەیـــت  رێگـــە  ئەگـــەر 
كارێـــك بكـــەن كـــە بێهێـــز و الوازت بكـــەن، 
متمانـــە بەخۆبـــون كلیلـــی ســـەركەوتنەكانتە، 
ئـــەم ماوەیـــە كەســـانێكی نزیكـــت بینیـــوە و 
پەیوەندییـــە كۆمەاڵیەتییەكانـــت بەهێـــز بـــوون.

ژیانـــی تایبەتیـــت ئاوێنـــە و رەنگدانـــەوەی 
ـــك  ـــەوەی چ كارێ ـــە ل ـــە وریاب ـــە، هەربۆی كارەكەت
دەدەیـــت،  ئەنجامـــی  چـــۆن  و  هەڵدەبژێریـــت 
ســـەركەوتنت نزیكـــە، بیرۆكەكانـــت بـــەكار بهێنـــە 
ـــە باشـــی  ـــت ب ـــۆ بەرەوپێشـــچوونت، هەنگاوەكان ب

هەڵبســـەنگێنە پاشـــان بڕیـــار بـــدە.

قرژاڵ ٧/22 - 6/21

ئەوانــەی كێشــەی جیناتــی و جەســتەیان هەیــە لــە رووی 
ــان  ــە رەگــەزی خۆی ــە ل ــەن ك ــك هەســت دەك رەگــەزەوە، كاتێ
ناژیــن، پەنــا دەبەنــە بــەر گۆڕینــی رەگەزیــان، وەك ئــەو پیــاوە 
بەریتانییــە، لــە تەمەنــی )81( ســاڵیدا خــۆی كــردە ئافــرەت، 
)جێمــەس دراو( ئــەو پیاوەیــە كــە ســێ منداڵــی هەیــە و 
تەنانــەت چــوار نەوەشــی هەیــە، وەك خــۆی دەڵێــت: »لــە 
مێــژە هەســتم كــردووە كــە مــن لــە نــاو جەســتەیەكی هەڵــەدا 
ــم، ئەوەتــا بــەم دواییــە ئــەو  دەژیــم و حــەزم دەكــرد ئافــرەت ب
بڕیــارەم داوە و دوای چەندیــن نەشــتەگەری، ئاواتــی خۆمــم 
بەجــێ گەیانــد«، ئــەو كەســە وێــڕای ئــەوەی روبــەڕووی 
رەخنــە و ناخۆشــی بووەتــەوە، كەچــی لــە بڕیارەكەی پاشــگەز 
نەبووەتــەوە و پێــی خــۆش بــووە ئەوەنــدەی تەمەنــی مــاوە، وەك 

ئافرەتێــك بیــر بكاتــەوە و بــژی.

یاسا

لە پیریدا رەگەزی خۆی گۆڕی
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هەیــە،  ئوتۆمبێلێــك  وێنەیــەدا  لــەم 
ــەرەو پێشــەوەیە و  رووی شــۆفێرەكەی ب
تایەكانیشــی پێچەوانەیــە، كــە ئەمــەش 
ئوتۆمبێلــە،  سرووشــتی  پێچەوانــەی 
فیڵێــك لــە وێنەكــەدا كــراوە، هــەوڵ بــدە 
لــە مــاوەی ٣٠چركــەدا بیدۆزیتــەوە. 

خەنجەرەكەی فیرعەون

واپێدەچێت لە ژیانی تایبەتیتدا نەگەیت بەو 
مەبەرەوە،  سارد  بەاڵم  دەتەوێت،  كە  شتانەی 
لەوەی  باشتر  بكەیت،  ماندوو  خۆت  ئەگەر 
ئێستات بەدەست دەهێنیت، لە دەرەوەی كارەكەت 
و  بكەیت  ئارامیت  لە  پارێزگاری  هەوڵبدە 
گرفتەكانی كارەكەت تێكەڵ بە ژیانی تایبەتیت 

مەكە.

كەوانشایان دووپشك 1٠/22 - 9/2٣11/21 - 1٠/2٣12/21 - 11/22

لەالیەنـــی پیشـــەییەوە ڕەنگـــە بانگهێشـــتی كۆمەڵێـــك 
پـــڕۆژەی گرنـــگ بكرێیـــت، هـــەوڵ بـــدە كەســـانی 
دەوروبـــەرت لـــە كارەكـــەت بێـــزار نەكەیـــت، پەیوەندییـــت 
ڕەنگـــە  و  نییـــە  بـــاش  خۆشەویســـتەكەت  لەگـــەڵ 
ئەمـــەش  ببیـــت،  دڵەڕاوكـــێ  لـــە  جۆرێـــك  تووشـــی 
دەبێتـــە هـــۆی بڕیـــاری خێـــرا، خواردنـــی تەندروســـت 

فەرامـــۆش مەكـــە.

هـــۆی  ببیتـــە  مـــەدە  خـــۆت  بـــە  رێگـــە 
ــا  ــانی دیكـــە، دەنـ دڵشـــكان و ئازاردانـــی كەسـ
پەشـــیمان دەبیتـــەوە، وردتـــر رەفتـــار بكـــە و 
ــەدە  ــە مـ ــە، رێگـ ــوكەوتەكانت بـ ــای هەڵسـ وریـ
بێهیواییـــت لـــە كارەكانتـــدا ســـاردت بكاتـــەوە 
ـــر  ـــەت، بەڵكـــو زیات ـــە ئامانجەك ـــە گەیشـــتن ب ل

ــدە. ــوو بـ ــۆ داهاتـ ــەوڵ بـ هـ

هەنـــگاو  باشـــدا  داهاتـــووی  دوای  بـــە  هەمیشـــە 
بنـــێ و خـــۆت پابەنـــد بكـــە بـــە ئێســـتاوە، ســـوود لـــەو 
ـــەو  ـــەواوی ئ ـــە بەردەمـــت و، ت ـــە دێن ـــە ك ـــە ببین دەرفەتان
هاوكارییانـــە رەت مەكـــەرەوە كـــە پێشكەشـــت دەكرێـــت، 
ئـــەم ماوەیـــە زۆرینـــەی دەرگا داخـــراوەكان بـــە رووتـــدا 
ـــە  ـــدە بچیت ـــەوڵ ب ـــە رووی ســـۆزدارییەوە ه ـــەوە، ل دەكرێت

ــتر. ــی باشـ قۆناغێكـ

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/2٠٣/2٠ - 2/19

كەســـانی چـــواردەورت تۆیـــان خۆشـــدەوێت و وەكـــو 
كەســـێكی كـــراوە و كۆمەاڵیەتـــی تەماشـــات دەكـــەن، 
كاتێكـــی خـــۆش بەســـەر دەبەیـــت لەگـــەڵ كەســـە 
ـــت بەهـــەدەر  ـــت و ئاســـوودە دەبیـــت، كاتەكان نزیكەكان
ـــە. ـــێ ببین ـــۆ بەرەوپێشـــچونت ســـوودیان ل ـــەدە و ب م

ئەگـــەر بەشـــێك لـــە پرۆژەكانـــت بـــەو شـــێوەیە نەڕۆشـــتن 
بەڕێـــوە كـــە پالنـــت بـــۆی دانـــاوە، لەبیـــرت بێـــت هەمیشـــە 
ــەی  ــەو ئامانجانـ ــدە ئـ ــەوڵ بـ ــە، هـ ــوێ هەیـ ــەی نـ رێگـ
ـــی  ـــە زوی ـــدا ب ـــی تایبەتیت ـــە ژیان ـــن، ل ـــت، روون ب دایدەنێی
و  رابكێشـــیت  دیكـــە  كەســـانی  ســـەرنجی  دەتوانیـــت 

كاریگەرییـــان لەســـەر دروســـت بكەیـــت. 

12/22 - 1/19گیسك

یاريی وێنە

نیاریت
بۆ زا

لــە ســاڵی 192٥ زانــای شــوێنەوارناس )هــاورد كارتــەر( دوو 
ــەوە كــە جەســتەی  ــەدا دۆزیی ــەو تابووت ــو ئ ــە نێ خەنجــەری ل
)تــووت عەنــخ ئامــوون( ی تێــدا بــوو، كــە مێژووەكەیــان 
بــۆ ســێ هــەزار و ٣٠٠ ســاڵی پێــش زاییــن دەگەڕایــەوە و 
یەكێكیــان ئاســن بــوو و ئــەوەی تریشــی لــە زێــر پێــك هاتبــوو، 
ئــەو  بــەدوای نهێنییەكانــی  بــەردەوام  لــەو كاتــەوە زانایــان 
خەنجــەرە ئاســنینەی فیرعــەون ئاموونــدا دەگەڕێــن، چونكــە 
بەگوێــرەی لێكۆڵینەوەكانیــان، دروســتكردنی خەنجــەر لــەو 
ئاســنەكانی  لــە  جیــاوازە  كــە  ئاســنە  جــۆرە  بــەو  كاتــەدا 
دیكــە، زۆر جێــی ســەرنج و تێڕامــان بــووە، ئــەو خەنجــە 
ــۆر  ــەریدا نەخشــەی جۆراوج ــەوە و لەس ــە دەســكێكی زێڕین ب
ــە كــە  ــوو، ئەوەی ــە هەمــووی ســەیرتر ب كێشــرابوو، ئەوەشــی ل
ئــەو ئاســنەی خەنجەرەكــەی پــێ دروســتكراوە، چینێكــی 
ــك  ــان تێ ــوو زانای ــە هەم ــەری ل ــە س ــووە، ك ــدا ب ــی تێ بەردین
دابــوو و نهێنــی و چۆنیەتیــی دروســتكردنی ئــەو خەنجەرەیــان 

ــەوە. ــۆ نەدۆزرای ب
تــا لــە رێــی پێكهاتــەی كیمیایــی خەنجەرەكــەوە توێژینەوەیــان 

كرد و لە رێی وێنەی تیشكییەوە پشكنینیان بۆ خەنجەرەكە 
كــرد، ئــەوان لــە پێكهاتــەی خەنجەرەكــەدا رێژەیەكــی زۆری 
نیــكل و كۆباڵتیــان بینــی، ئەمــەش بــووە جێــی سەرســوڕمان، 
چونكــە ئــەم جــۆرە ئاســنە تەنیــا لــە بۆشــایی ئاســماندا 
هەیــە، بۆیــە ئــەوان پێكهاتــەی ئــەو خەنجەرەیــان بــەراورد كــرد 
لەگــەڵ پێكهاتــەی بەردێكــی نەیزەكــی و، ئیتــر نزیكییەكــی 
یەكجــار زۆر لــە نێــوان پێكهاتــەی هەردووكیانــدا دۆزرایــەوە، 
بــەردی  لــە  ئــەو خەنجــەرە  لەوەیــان كۆڵییــەوە كــە ئاخــۆ 
نەیــزەك دروســتكراوە، یــان پێكهاتەكــەی هاوشــێوەی ئــەو لــێ 
ــان  ــەكان بۆی ــەوە مێژوویی ــە لێكۆڵین ــە پشتبەســتن ب ــراوە، ب ك
دەركــەوت لــە دووریــی دوو هــەزار كیلۆمەتــر لــە دەوروبــەری 
ئــەو مێــژووەی كــە خەنجەرەكــەی لێ دروســتكراوە، بەردێكی 
كەوتووەتــە  ســوور  دەریــای  كەناراوەكانــی  لــە  نەیزەكــی 
خــوارەوە، دواتریــش لــە شــاری مرســی لــە دووریــی 2٤٠ 
كیلۆمەتــر لــە رۆژئــاوای شــاری ئەســكەندرییە شــوێنەواری 
بەردێكــی نەیزەكــی لەســەردەمی ئەســكەندەری مەكدۆنــی 

ــەوە. دۆزراوەت

كالریسا  ماری  ئەگاسا  دامی 
نووسەری  ماڵۆوان،  خاتوونی  كریستی، 
و  رۆمان   66 داهێنەری  و  ئینگلیزی 
1٤ كورتە چیرۆك، لە ساڵی 189٠ لە 
شاری تۆركوای لە بەریتانیا لەدایكبووە 
لە  وینتەربرۆك  لە   19٧6 ساڵی  لە  و 
بەریتانیا كۆچی دوایی كردووە، دەربارەی 
داهێنان دەڵێت: »ئەگەر مرۆڤێك بیەوێت 
بیرۆكەی  بە  پێویستە  بكات،  داهێنان 
ناچاریان  ئەگەر  بەاڵم  بیكات،  خۆی 
لە  با  بكات،  داهێنان  كارەكەی  لە  كرد 

بیركردنەوەكانی ڕا بكات.  
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ئەوانەی لە زەماوەند رقمان لێیانە 
The People We Hate at the Wedding 

فیلمێكـــی كۆمەاڵیەتیـــی فانتازیایـــە، بـــاس لـــە خێزانێـــك دەكات، كـــە 
چەنـــد دەســـتە خوشـــكێك ئاهەنگـــی زەماوەنـــد بـــۆ زڕخوشـــكەكەیان 
ســـاز دەكـــەن، كـــە لەوێـــدا كەســـانێك هـــەن رقیـــان لـــە میوانەكانـــە و 

ــەیر روو دەدات،  ــۆرە مامەڵـــەی سـ ــەم جـ ــن، بـ ــان نیـ ــە دڵیـ بـ
فیلمەكـــە لـــە دەرهێنانـــی كلەیـــر ســـكانیۆنە، مـــاوەی فیلمەكـــە 
یـــەك كاتژمێـــر و ٣9 خولەكـــە، لـــە مانگـــی 11ی ئەمســـاڵ 
تـــەواو بـــووە و نمایـــش دەكرێـــت، لـــە نواندنـــی )كریســـتین 
بێـــڵ، دەیســـتەن میلیـــگان، بێـــن پـــالت، ئەلیســـۆن جەینـــی، 

ـــە.  ـــەددای رۆبێنســـن، كاران سۆنی(یـ ـــا ئ كینتی

فیلم



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

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

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

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