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كتێبـــی  ســـێیەمی  بەشـــی  یەكەمـــی  چاپـــی 
لـــە  اعالمیـــة(  لقـــاءات   – حدیـــث  و  )حـــدث 
بەرپرســـی  میرانـــی  فـــازڵ  بەڕێـــز  نووســـینی 
دەســـتەی كارگێڕیـــی مەكتەبـــی سیاســـیی پارتـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان بـــە بەرگێكـــی نـــاوازەو لـــە 
دوو توێـــی)341( الپـــەڕەی قەبـــارە ناوەنـــدی كەوتـــە 

خوێنەرانـــەوە. و  سیاســـەتوانان  بەردیـــدی 
ئـــەم كتێبـــە بریتییـــە لـــە چەندیـــن وتـــار بـــە 
پێنووســـی فـــازل میرانـــی، هەروەهـــا ئـــەو دیـــدار 
ــەی  ــە ڕۆژنامەنووســـی و میدیاییانـ و چاوپێكەوتنـ
بابەتانـــەی  ئـــەو  یاخـــود  كـــراوە،  لەگەڵیـــدا  كـــە 
زادەی  ئەمـــە  نووســـراون،  بەڕێزیـــان  دەربـــارەی 
بـــە  لـــە مەترســـییە،  پـــڕ  قووڵـــی  ئەزموونێكـــی 
بـــە  بڕوابـــوون  و  بەردەوامیـــدان  و  مكوڕبـــوون 
كێشـــەی میللـــەت، لەمەشـــدا گشـــت بەربەســـتەكانی 
تـــرس و دڵەڕاوكێـــی ڕێبـــازی خەبـــات تێدەپەڕێنێـــت، 
ئەوانـــەی بەشـــدارییان لـــەم خەباتـــەدا كـــردووە گیانـــی 
ـــان داوە، چونكـــە  ـــردووە و قوربانیی ـــان بەخـــت ك خۆی
بـــڕوای تەواویـــان بـــە خەباتـــی سیاســـی هەیـــە بـــە 
هـــەردوو بەشـــی)چەكداری و مەدەنـــی(، دیســـان 
ــەن  ــەك نابـ ــۆ چـ ــا بـ ــە پەنـ ــە كـ ــەوە هەیـ ــان بـ بڕوایـ
ـــە  ـــۆ بەرگـــری كـــردن ل ـــن، ئەویـــش ب مەگـــەر ناچارب
نیشـــتمانێك كـــە فەرامـــۆش كـــراوە ئازادییەكـــەی لـــێ 

زەوت كـــراوە، بەشـــی ســـێیەمی)حدث و حدیـــث( 
كتێبـــە  ئـــەم  پێشـــترە،  بەشـــی  دوو  تەواوكـــەری 
دەروازەیەكـــە بـــۆ خوێنـــەری عـــەرەب یـــان خوێنەرانـــی 
ـــە كێشـــەیەك ئاشـــنا  ـــوە ب ـــی كـــە لەوێ ـــی عەرەب زمان
بـــن كـــە شـــێوێنراوە، خەباتێـــك كـــە تەمومـــژاوی 
كـــراوە، خوێنـــەر دەتوانێـــت ئـــاگاداری وردەكاریـــی 
خەباتـــی ڕزگاریخوازیـــی كـــورد و میانڕەویـــی ئـــەو 
بزووتنەوەیـــە ببێـــت بـــە ســـەرۆكایەتیی ســـەركردەی 
ـــە ڕێـــی  ـــی، كـــە ل مێژوویـــی كـــورد مســـتەفا بارزان
خەباتـــی بەردەوامیـــدا، بـــوو بـــە ســـونبولێك بـــۆ 

دادپەروەریـــی كێشـــەی میللەتەكـــەی.
لـــەم كتێبـــەی بەڕێـــز فـــازڵ میرانـــی گشـــت 
ناوەندەكانـــی میدیـــا و ڕاگەیانـــدكاران بـــەوە ئاشـــنان 
ــە  ــراون كـ ــەوە ناسـ ــایەتییەكن بـ ــان كەسـ ــە بەڕێزیـ كـ
ــەڵ   ــردن لەگـ ــە مامەڵەكـ ــتگۆن لـ ــكاو و ڕاسـ ڕاشـ
ڕووداوەكان، بۆیـــە ئـــەم كتێبـــە وەك ســـەرچاوەیەكە 
بـــۆ هەمـــوو ئەوانـــەی بـــەدوای زانیـــن و شـــارەزابوون 
لـــە پێشـــهاتەكاندا دەگەڕێـــن بـــۆ گەیشـــتن بـــە 
ـــی عـــەرەب  ـــش خوێنەران ـــە تایبەتی ـــتیییەكان، ب ڕاس
زیاتـــر ئـــاگاداری كاروبـــاری كوردســـتان و عێـــراق 
ببـــن.  پیرۆزبایـــی لـــە بەڕێـــز فـــازڵ میرانـــی 
هـــەر  ناوازەیـــە..  بەرهەمـــە  ئـــەم  بـــۆ  دەكەیـــن 

ســـەركەوتوو بێـــت. 
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یەكێـــك لـــە زنجیـــرەی كتێبەكانی)گـــواڵن( كـــە 
ئێســـتا لەژێـــر چاپدایـــە و بـــەم زوانـــە دەكەوێتـــە 
بەردەســـت خوێنـــەران و كتێبخانـــەی كوردییـــەوە، 
ڕەهەنـــدە  و  نەتەوەیـــی  كتێبی)ئاسایشـــی 
فراوانەكان(ــــه، لـــە نووســـینی دكتـــۆر نەجـــدەت 
ئـــەم كتێبـــە كـــە فەرهـــاد محەمـــەد  ئاكرەیـــی، 
سەرنووســـەری گـــواڵن پێشـــەكی بـــۆ نووســـیوە، بـــاس 
ــی  ــی نەتەوەیـ ــی ئاسایشـ ــە چەمكـ ــەوە دەكات كـ لـ
ســـی  شـــەڕی  دوای  حەڤدەیـــەم   ســـەدەی  لـــە 
ســـاڵەی ئەوروپـــا و شـــەڕی ناوخـــۆی بەریتانیـــا و 
ڕێككەوتنی)ویســـتڤالیا( هاتۆتـــە نێـــو ئەدەبیاتـــی 
ـــەم  ـــەوە، مەبەســـتیش ل سیاســـیی نەتەوەكانـــی جیهان
چەمكـــە ئەوەیـــە كـــە دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی جیـــا 
لـــەوەی ســـەروەریی لەســـەر كاروبـــاری ناوخـــۆی 

واڵت، بەتایبەتـــی ئایینـــی نەتـــەوە هەیـــە. 
نووســـەری ئـــەم كتێبـــە بـــاس لـــە میتۆدەكانـــی 
و  دەكات  نەتـــەوە  ئاسایشـــی  لـــە  توێژینـــەوە 
وەك  نەتەوەیـــی  ئاسایشـــی  بابەتـــی  دەڵێـــت: 
بابەتێكـــی هەســـتیارو گرنـــگ، پێویســـت بـــەوە 
ــۆ  ــەوەی بـ ــیكردنەوەو خوێندنـ ــۆن شـ ــە چـ دەكات كـ
ــی  ــە پارچەكانـ ــتە بـ ــە پەیوەسـ ــەوەی كـ ــت، لـ بكرێـ
كوردســـتان و ئاسایشـــی نەتەوەیـــی ئامـــاژە بـــەوە 
ــە ڕووی  ــتی لـ ــورد بەگشـ ــەی كـ ــە كێشـ دەكات كـ
ئاسایشـــی نەتەوەییـــەوە لەنێـــوان ئـــەو واڵتانـــەی كـــە 

ـــەش كـــراوە، بەدیدێكـــی  كوردســـتانیان بەســـەردا داب
تایبەتـــی وەك كێشـــەیەكی ناوخۆیـــی و ئیقلیمـــی و 

نێودەوڵەتـــی ســـەیر دەكرێـــت.
ـــە ڕۆڵـــی ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی  ســـەبارەت ب
ـــی  ـــۆر نەجـــدەت ئاكرەی و ئاسایشـــی نەوەییمـــان دكت
بوونـــی  كـــە  دەكاتـــەوە  ئـــەوە  لەســـەر  جەخـــت 
مەرجەعییەتێكـــی شۆڕشـــگێڕی و نەتەوەیـــی بـــە 
بەرژەوەندییەكـــی زینـــدووی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی 
مەرجەعییەتـــە  ئـــەو  دەكرێـــت،  هەژمـــار  كـــورد 
شۆڕشـــگێڕییەش خـــۆی لـــە ســـەرۆك بارزانیـــدا 
لـــە  ڕابـــردوو  مـــاوەی  ئەزموونـــی  دەبینێتـــەوە، 
بـــەوە  ئامـــاژە  نەتەوەییمـــان  ئاسایشـــی  بـــواری 
دەكات كـــە لـــە ڕوانگـــەی ئاسایشـــی نەتەوەییـــەوە 
ـــۆ ســـێ بنەمـــای  ـــوو ب ـــی هەب گرنگییەكـــی تایبەت
ســـەرەكیی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی لـــە الیـــەن ســـەرۆك 
بارزانییـــەوە، ئەویـــش بنەماكانـــی دیبلۆماســـی، 
ـــنایی  ـــەر ڕۆش ـــت لەب ـــە دەتوانرێ ـــووری، ك ـــز، ئاب هێ

ــەوە. ــی بكرێتـ ــان شـ ــیی بەڕێزیـ ــاری سیاسـ وتـ
ماوەتـــەوە كـــە بڵێیـــن هاوكارانمـــان شـــاخەوان 
ـــان ڕەشـــیدی   ـــاوەرۆك و لوقم ـــی ن ـــەر  دیزاین جەعف
لـــە  پیرۆزبایـــی  كـــردووە،  دیزایـــن  بەرگەكـــەی 
ـــینی  ـــۆ نووس ـــن ب ـــی دەكەی ـــدەت ئاكرەی ـــۆر نەج دكت
ـــد  ـــوردی دەوڵەمەن ـــەی ك ـــە كتێبخان ـــە، ك ـــەم كتێب ئ

ــردووە.  كـ
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)یاســـای دەســـتووری – بـــە كورتـــی و بـــە 
پووختی( ناونیشـــانی دوا كتێبی چاپكراوی) 
پرۆفیســـۆر دكتـــۆر كەمـــال ســـەعدی( یـــە كـــە 
لـــەم ڕۆژانـــەدا لـــە خانـــەی موكریانـــی بـــۆ 

ـــەوە چاپكـــراوە. چـــاپ و باڵوكردن
ئـــەم كتێبـــە بـــاس لـــە پەیوەندیـــی نێـــوان 
دەســـتوورو دەوڵـــەت لەالیـــەك و پەیوەندیـــی 
لقەكانـــی  و  دەســـتووری  یاســـای  نێـــوان 
لەالیەكـــی  گشـــتی  یاســـای  دیكـــەی 
دیكـــەوە دەكات، هەروەهـــا بـــاس لـــە واتـــای 
دەســـتوورو سروشـــتی بنەماكانـــی و پرەنســـیپە 
گشـــتییەكانی دەســـتوورو جۆرەكانـــی و داب 
ونەریتـــی دەســـتوور و دانـــان و شـــێوازەكانی 
دانانـــی و نـــاوەرۆك و لێكدانـــەوەو چۆنێتیـــی 
دەســـتوور  هەڵوەشـــاندنەوەی  و  هەمواركـــردن 
ڕۆشـــنایی  لەبـــەر  ئەمانـــە  گشـــت  دەكات، 
و  عێراقـــی  2005ی  ســـاڵی  دەســـتووری 

بەراورددایـــە.
 نووســـەر لـــە واتـــای دەســـتوورد لـــە ڕووی 
وشـــەی  كـــە  نووســـیویەتی  زمانەوانییـــەوە 
دەســـتوور لـــە زمانـــی فارســـیدا بـــە واتـــای 
بنەمـــا یـــان بنچینـــە دێـــت، لـــە ڕێـــگای زمانـــی 
ـــەوە،  ـــی عەرەبیی ـــو زمان ـــە نێ ـــەوە هاتۆت توركیی

یاســـای  زاراوەی  عەرەبیشـــدا  زمانـــی  لـــە 
یەكـــەم  كـــە  دێـــت،   بەرامبـــەر  بنەڕەتـــی 
دەســـتووری عێـــراق لـــە ســـاڵی 1925 ئـــەم 
زاراوەیـــەی بـــەكاری هێنـــاوە و بـــە یاســـای 

بنەڕەتـــی نـــاوزەد كـــراوە.
  ســـەبارەت بـــە پرەنســـیپە گشـــتییەكانی 
ئامـــاژە  كتێبـــە  ئـــەم  دانـــەری  دەســـتوور، 
ــتییانە  ــیپە گشـ ــەم پرەنسـ ــە ئـ ــەوە دەكات كـ بـ
بریتیـــن لـــە بەهـــا ئەخالقـــی و كۆمەاڵیەتـــی  
ئایینـــی  فەلســـەفیی  و  ئایدیۆلـــۆژی  و 
و  كـــراون  جێگیـــر  دەســـتووردا  لەنـــاو  كـــە 
تێكـــڕای نیزامـــی قانوونـــی لـــەوەوە ســـەرچاوە 
دەگرێـــت، دەشـــكرێ پێیـــان بوترێـــت پرەنســـیپە 

بنەڕەتییـــەكان.
لـــە بنەڕەتـــدا ئـــەم كتێبـــەی پرۆفیســـۆر 
دكتـــۆر كەمـــال ســـەعدی وەك پرۆگرامـــی 
خوێنـــدن بـــۆ قوتابیانـــی قۆناغـــی یەكەمـــی 
بەشـــی یاســـا ئامادەكـــراوە، بـــەاڵم دەشـــكرێت 
ببێتـــە ســـەرچاوەو ژێدەرێـــك بـــۆ ئەوانـــەی 
لـــە بـــواری یاســـاو دەســـتووردا كاردەكـــەن.. 
دانەیـــەك لـــەم كتێبـــە گەیشـــتۆتە )گـــواڵن( 
ــەركەوتن و  ــوای سـ ــی هیـ ــڕای دەستخۆشـ وێـ

ــن.   ــۆ دەخوازیـ ــری بـ ــی زیاتـ بەرهەمـ
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»بایەخدانـــی ئیســـام بـــە ئـــااڵ لەبـــەر ئەوەیـــە كـــە 
ئـــااڵ چەتـــر و كۆكـــەرەوەی وزە و هێـــز و ئیـــرادەی 
گـــەل و نەتەوەكانـــە و هـــۆكاری بەســـتنەوەی تاكـــە بـــە 
نیشـــتمانەكەی و هێمای شارســـتانیەت و پێشـــكەوتن 
ـــە، چونكـــە هەســـتی  و ســـەركەوتن و پارێزگاریكردن
ـــە هێمـــا و ســـیمبول و  ـــزگاری و داكۆكیكـــردن ل پارێ
مافـــی نەتەوەیـــی لـــە دیـــدی پێغەمبـــەر )دروودی 
ــووە،  ــدووە بـ ــتێكی زینـ ــت( هەسـ ــەر بێـ ــوای لەسـ خـ
ـــە  ـــدازەی ئـــەوەی حـــەزی كـــردووە، مـــرۆڤ ل ـــە ئەن ب
ژێـــر ئـــااڵی نەتەوەكـــەی خـــۆی ببینێتـــەوە، یـــان 
بـــۆ ئامانجـــی خۆپارێـــزی و پاراســـتنی عەقیـــدە و 
ـــت«. كەرامـــەت و خـــاك و خەڵكـــی خـــۆی بجەنگێ

ئەندامی مەكتەبی تەنفیزی و 
بەرپرسی ڕاگەیاندنی یەكێتیی زانایانی ئایینی ئیسامی كوردستان.

مەال عەبدوڵاڵ شێركاوەیی

بۆ گواڵنی نووسیوە
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ـــە،  ـــااڵ هێمـــا و پیشـــاندەری شوناســـی نەتەوەیی ئ
بوونـــی  بەڵگـــەی  نەخشـــەكەی  و  ڕەنـــگ 
و  جوگرافیـــا  خـــاوەن  نەتەوەیەكـــی  ناســـنامەی 
زمـــان و فەرهەنـــگ و بوونـــە. بـــە درێژایـــی مێـــژوو 
هەمـــوو میللەتـــان بـــە جیاوازیـــی شـــوێن و زمـــان و 
ئایینـــەوە ئـــااڵی خۆیـــان هەبـــووە، بەپێـــی تۆخبوونی 
چەمكـــی دەوڵـــەت و نەتـــەوەكان ئـــااڵ زیاتـــر ڕۆڵ و 
واتـــای خـــۆی دروســـت كـــردووە، لـــە ئێســـتادا ئـــااڵ 
ـــواڵوی  ـــیمبولێكی هەڵق ـــار و س وەك ڕەمزێكـــی دی
خـــاك و خەڵكـــی هـــەر واڵت و نەتەوەیـــەك پێگـــە 
هـــەر  تایبەتمەندیـــی خـــۆی هەیـــە،  و مانـــا و 
واڵتێكیـــش بـــە ئااڵكەیـــەوە دەناســـرێتەوە و هـــەر 
ئااڵیـــە و بـــە شـــێوەیەك لـــە شـــێوەیەكان پێناســـەی 
ـــك  ـــەر واڵتێ ـــی ه ـــە و تایبەتمەندییەكان ـــەو واڵتەی ئ

لـــە نـــاو ئااڵكەیـــدا خـــۆی دەنوێنێـــت.
لـــە  جـــار  یەكـــەم  بـــۆ  كوردســـتان  ئـــااڵی 
كوردســـتان  كۆمـــاری  لـــە  17ی12ی1945 
لـــە مەهابـــاد بـــەرز كرایـــەوە و بـــووە ســـیمبولی 
بەرخـــۆدان و شـــۆڕش و كڵپـــەی زەنگـــی شـــەرەف 
بـــۆ نەتەوەیەكـــی  و هەســـتانەوە و گیانفیدایـــی 
كـــە  دابەشـــكراو،  زوڵملێكـــراوی  بەشـــمەینەتی 
مێـــژووی  و  واتـــا  و  پێگـــە  و  تایبەتمەنـــدی 
كـــورد  ڕۆڵـــەی  ملیۆنـــان  دڵـــی  لەنـــاو  خـــۆی 
جێگیـــر كـــردووە، پەرلەمانـــی كوردســـتانیش لـــە 
19ی6ی2009 ڕۆژی 17ی كانوونـــی یەكەمـــی 

كـــرد. دیـــاری  ئـــااڵ  وەك ڕۆژی 
كـــورد مافـــی خۆیەتـــی وەك باقـــی واڵتـــان 
ئـــااڵی تایبـــەت بـــە خـــۆی هەبێـــت، نەخاســـمە 
ئااڵیـــەك كـــە نەخشـــە و شـــێوەی لـــە بوونـــی ڕەنگـــی 
ـــەك  ســـوور و ســـپی و ســـەوز و خـــۆری بیســـت و ی
تیشـــكی، كـــە تەعبیـــرە لـــە مێـــژووی نەتەوەیەكـــی 
ســـتەملێكراو بـــە دەســـتی دوژمنانـــی ڕێـــی خەبـــات 
و گەیشـــتن بـــە مافـــی چارەنـــووس و ئـــازادی و 
ـــە واتـــای شـــۆڕش  ســـەربەخۆیی. ڕەنگـــی ســـوور ب
و شـــەهامەت و گیانفیدایـــی و خوێنـــی شـــەهیدان 
و هەســـتی پارێـــزگاری لـــە گـــەل و نیشـــتمان دێـــت. 
ـــای گەلێكـــی ئاشـــتیخوازو  ـــە وات ڕەنگـــی ســـپی ب
مرۆڤدۆســـت و ژیانویســـتە، ڕەنگـــی ســـەوز بـــە 
ـــد و ئارامـــی و سرووشـــتی نیشـــتمان  ـــای ئومێ مان
ــە  ــێك لـ ــەت بەشـ ــە و تەنانـ و ئاوەدانـــی و ژینگەیـ
بـــاوەڕی  بـــۆ  فەرهەنگـــی واڵتـــان دەیگێڕنـــەوە 
ــە واڵتانـــی ئیســـامی  ــە زۆرێـــك لـ ئایینـــی، بۆیـ

ــش  ــە، خۆریـ ــان هەیـ ــە ئااڵكانیـ ــەوز لـ ــی سـ ڕەنگـ
بـــە واتـــای جەژنـــی نەتەوەیـــی نـــەورۆز و ســـەری 

ســـاڵی كـــوردی دێـــت.
بـــە درێژایـــی مێـــژوو هەمـــوو گـــەالن ســـوودیان 
ــە  ــان هەبێـــت و لـ ــە ئـــااڵی خۆیـ ــوە، كـ ــەوە بینیـ لـ
كاتـــی ئاشـــتی و جەنـــگ و بۆنـــە و خۆشـــی 
سیاســـی  كێبڕكێـــی  و  نمایـــش  و  ناخۆشـــی  و 
و دیپلۆماســـی و ســـەربازی، ئیـــرادە و بوونـــی 
خۆیـــان بســـەلمێنن و گوزارشـــت لـــە هێـــز و توانـــا و 
تایبەتمەنـــدی و كەلتـــوور و پێكهاتـــەی نیشـــتمان 

و واڵتەكەیـــان بكـــەن.
واقیعییانـــە  ئیســـام  پیـــرۆزی  ئایینـــی 
مامەڵـــەی لەگـــەڵ ئـــەم بابەتـــە كـــردووە و ئـــەم 
ـــەك  ـــی ن ـــە گوزارشـــت و شوناســـی نەتەوەی جـــۆرە ل
موســـڵمانانیش  لەنـــاو  بەڵكـــو  ناكاتـــەوە،  ڕەفـــز 
شـــەرعییەت بـــە بوونـــی ئـــااڵ بـــۆ گوزارشـــتكردن 
ڕەمـــزی  و  ســـەروەری  و  ناســـین  و  بـــوون  لـــە 
ســـەركردەی  دەســـتی  ســـیمبولی  و  پێكهاتـــە 
ــزەر دەدات و بـــە ڕەوای دەبینـــێ هـــەر گـــەل  پارێـ
و میللەتێـــك ئـــااڵی خـــۆی هەبێـــت، تەنانـــەت 
پێغەمبـــەر )دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت( ئـــااڵی 
ـــردووە و  ـــی ك ـــاس ڕیوایەت ـــن عەب ـــووە، وەك ئیب هەب
دەفەرمـــوێ: ئـــااڵی پێغەمبـــەر )دروودی خـــوای 
ــە  ــووە. لـ ــپی بـ ــی ڕەش و سـ ــت( ڕەنگـ ــەر بێـ لەسـ
ســـەردەمی ئـــەودا هەڵكـــراوە و دراوەتـــە دەســـت 
كەســـانێكی خـــاوەن هێـــز و ئیـــرادە بـــۆ پێشـــەنگی 
و ســـەركردایەتیكردنی ئـــەو دەســـتە و كۆمەڵەیـــەی 
لـــە شـــێوەی ســـوپا بـــۆی دیـــاری كـــراوە، بەتایبـــەت 
لـــە كاتـــی جەنگـــدا ئـــااڵ هێمایـــەك بـــووە بـــە 
یەكڕیزیـــی  مەبەســـتی  بـــە  ســـەركردە  دەســـتی 
موســـڵمانان و ئاراســـتەی جەنـــگاوەران و هێمـــای 
یەكبوونـــی هەڵوێســـت و هیممـــەت و تۆكمەیـــی 
موســـڵمانان  ســـوپای  كاتێـــك  تەنانـــەت  ســـوپا، 
بوونـــەوە،  ڕووبـــەڕوو  ڕۆم  ســـوپای  لەگـــەڵ 
بـــە بایەخـــەوە ئـــااڵی موســـڵمانان بـــە دەســـتی 
حاریســـەوە  كـــوڕی  زەیـــدی  دیـــار  ســـەركردەی 
بـــوو، دواتـــر كەوتـــە دەســـتی جەعفـــەری كـــوڕی 
ــوڕی ڕەواح  ــدواڵی كـ ــان عبـ ــو تالیـــب و پاشـ ئەبـ
ــت  ــد و نەیانهێشـ ــوڕی وەلیـ ــدی كـ ــا خالیـ و ئینجـ
ئااڵكـــە بكەوێـــت، ئەمـــەش بەڵگـــە و ئاماژەیـــە 
كـــە ئـــااڵ لـــە نـــاو فەرهەنگـــی ئیســـامیدا ڕەمـــزی 
ســـەركەوتن و شـــكۆمەندی و بەهێـــزی و پاراســـتن 

بەپێی تۆخبوونی چەمكی 
دەوڵەت و نەتەوەكان ئااڵ 
زیاتر ڕۆڵ و واتای خۆی دروست 
كردووە

ئااڵی كوردستان بۆ یەكەم جار 
لە 17ی12ی1945 لە كۆماری 
كوردستان لە مەهاباد بەرز 
كرایەوە و بووە سیمبولی 
بەرخۆدان و شۆڕش و كڵپەی 
زەنگی شەرەف و هەستانەوە 
و گیانفیدایی بۆ نەتەوەیەكی 
بەشمەینەتی زوڵملێكراوی 
دابەشكراو

ئااڵ وەك ڕەمزێكی دیار و 
سیمبولێكی هەڵقواڵوی خاك و 
خەڵكی هەر واڵت و نەتەوەیەك 
پێگە و مانا و تایبەتمەندیی 
خۆی هەیە

وەك ئیبن عەباس ڕیوایەتی 
كردووە و دەفەرموێ: ئااڵی 
پێغەمبەر )دروودی خوای لەسەر 
بێت( ڕەنگی ڕەش و سپی بووە. 
لە سەردەمی ئەودا هەڵكراوە و 
دراوەتە دەست كەسانێكی خاوەن 
هێز و ئیرادە بۆ پێشەنگی و 
سەركردایەتیكردنی ئەو دەستە و 
كۆمەڵەیەی لە شێوەی سوپا بۆی 
دیاری كراوە
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ـــڕای  ـــە وێ ـــە، ئەم ـــتی بەرگـــری و نەكەوتن و هەس
ئـــەوەی پێغەمبـــەر )دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت( 
ئـــااڵی  هۆزێـــك  و  گـــەل  هـــەر  داوە  ڕێگـــەی 
تایبـــەت بـــە خۆیـــان هەبێـــت، ئەمـــەش ســـەلمێنەری 
ئەوەیـــە كـــە ئیســـام ددانـــی بـــە مـــاف و ســـەروەری 
و تایبەتمەندیـــی هـــەر گـــەل و هۆزێكـــدا نـــاوە، 
ـــازادی  ـــی مومارەســـەی ئ ـــن بەپێ ـــەوەی بتوان ـــۆ ئ ب
و گەیشـــتن بـــە مـــاف و پاراســـتنی ســـنووری 
یەكتـــری لـــە چوارچێـــوەی نیشـــتمانێك كۆببنـــەوە و 
ڕێـــز لـــە جیـــاوازی و شوناســـی یەكتـــر و چەمكـــی 
ئینســـانیبوون بگـــرن، بۆیـــەش لـــە دوای پێغەمبـــەر 
لەســـەردەمی  بێـــت(  لەســـەر  خـــوای  )دروودی 
ئەمـــەوی و  دەوڵەتـــی  و  خەالفەتـــی ڕاشـــیدین 
عەباســـی تـــا دەگاتـــە دەوڵەتـــی عوســـمانی ئـــااڵ 
ـــووە و هێمـــای هێـــز و تایبەتمەندیـــی خۆیشـــی  هەب

بـــووە.
ـــە كـــە  ـــەر ئەوەی ـــااڵ لەب ـــە ئ ـــی ئیســـام ب بایەخدان
ـــز و ئیـــرادەی  ـــر و كۆكـــەرەوەی وزە و هێ ئـــااڵ چەت
بەســـتنەوەی  هـــۆكاری  و  نەتەوەكانـــە  و  گـــەل 
تاكـــە بـــە نیشـــتمانەكەی و هێمـــای شارســـتانیەت 
و پێشـــكەوتن و ســـەركەوتن و پارێزگاریكردنـــە، 
پارێـــزگاری و داكۆكیكـــردن  چونكـــە هەســـتی 
لـــە هێمـــا و ســـیمبول و مافـــی نەتەوەیـــی لـــە 
لەســـەر  خـــوای  )دروودی  پێغەمبـــەر  دیـــدی 
ــدازەی  ــە ئەنـ ــووە، بـ ــدووە بـ ــتێكی زینـ بێـــت( هەسـ
ـــااڵی  ـــر ئ ـــە ژێ ـــرۆڤ ل ـــردووە م ـــەزی ك ـــەوەی ح ئ
ـــۆ ئامانجـــی  ـــان ب ـــەوە، ی نەتەوەكـــەی خـــۆی ببینێت
خۆپارێـــزی و پاراســـتنی عەقیـــدە و كەرامـــەت و 
ــو  ــەر وەكـ ــاك و خەڵكـــی خـــۆی بجەنگێـــت، هـ خـ
ـــي  ٍر أَنَّ النب ـــاَّ ـــن َع ـــووە: »ع ـــە هات ـــەم فەرموودەی ل
ـــِل أَْن  ـــَتِحبُّ لِلرَُّج ـــه وســـلم- كان َيْس ـــُه علي -صـــي اللَّ

ـــِه«. واتـــە: لـــە عەممـــارەوە  ـــِة َقْوِم ـــَل َتْحـــَت رِاَي ُيَقاِت

گێڕدراوەتـــەوە، كـــە پێغەمبـــەر )دروودی خـــوای 
ـــەر  ـــووە ه ـــەوە ب ـــارەزووی ل ـــەز و ئ ـــت( ح ـــەر بێ لەس
كەســـەو لـــە ژێـــر ئـــااڵی هـــۆز و نەتەوەكـــەی 

ــت. ــدا بجەنگێـ خۆیـ
لـــە فەرموودەیەكـــی دیكـــەدا هاتـــووە: َعـــْن 
ـــيَّ  ـــيِّ - َص ـــُه إَِل النَِّب ـــه، َيرَْفُع ـــه عن ـــٍر – ريِض الل َجاِب

اللَّـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلََّم: ) أَنَّـــُه َكاَن لِـــَواُؤُه َيـــْوَم َدَخـــَل 

ـــَض((، واتـــە: كاتـــێ  پێغەمبـــەر )دروودی  ـــَة أَْبَي َمكَّ

مەككـــەی  نـــاو  چـــووە  بێـــت(  لەســـەر  خـــوای 
پیـــرۆزەوە، ڕەنگـــی ئااڵكـــەی ســـپی بـــووە.

ئـــەو  بنچینەكانـــی  و  دەرهاویشـــتە  بەپێـــی 
فەرموودانـــەی ســـەرەوە، وەك چـــۆن پاراســـتن و 
پارێـــزگاری لـــە ســـامان و شـــەرەف و دیـــن و ژینـــی 
ــێوە  ــان شـ ــە هەمـ ــتە، بـ مـــرۆڤ ئەركێكـــی پێویسـ
كاتـــێ كۆمەڵگـــە و كیـــان و نیشـــتمانیش دەكەوێتـــە 
و  پێویســـتە  پارێزگاریكردنـــی  مەترســـییەوە، 
ــی  ــای نەتەوەیـ ــتنی هێمـ ــاع و پاراسـ ــی دیفـ ئۆباڵـ
ـــەوە، چونكـــە ئەگـــەر  ـــە ئەســـتۆی تاكەكان دەكەوێت
ئاسایشـــی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی كەوتـــە پشـــێوی 
و ناســـەقامگیری، ئـــەوە ســـەرجەم بەر ژەوەندییـــە 
تایبەتـــی و گشـــتیەكانیش دەكەونـــە بـــەر هەڕەشـــە و 
ـــەر كاتێكیـــش دەســـتێكی دەرەكـــی  مەترســـییەوە، ه
هێڕشـــی هێنایـــە ســـەر نیشـــتمان و ئاسایشـــی 
نەتەوەیـــی خســـتە مەترســـی، دیفاعكـــردن واجبـــە 
و دەبـــێ ئـــەم دیفاعكردنـــەش وەك بەشـــێك لـــە 
ئەمـــەش  ســـەرەڕای  بكرێـــت.  ســـەیر  دینـــداری 
ئاماژەیـــە بـــە بوونـــی هەســـتی پارێزگاریكـــردن 
و نیشـــتمانپەروەری و نەتەوەپـــەروەری خۆڕســـك، 
لـــە هەمـــان كات هێمایـــە بـــەوەی مـــرۆڤ لـــە 
چوارچێـــوەی ئـــەم هەســـت و هەڵوێســـتە ئامـــادە نییە 
ئـــااڵی نەتەوەكـــەی بنەوێـــت و شكســـت بخـــوات، 
چونكـــە وەســـتان و جەنـــگان و پارێزگاریـــی هـــەر 
ـــەر  ـــەك ه ـــەی، ن ـــااڵی نەتەوەك ـــر ئ ـــە ژێ ـــێك ل كەس
كارێكـــی چاكـــە، بەڵكـــو لەالیـــەن پێغەمبـــەرەوە 
ـــاش و  ـــت( كارێكـــی ب ـــوای لەســـەر بێ )دروودی خ

ــە. ــان پێكراویشـ فەرمـ
ـــۆ ئێمـــەی كـــورد كـــە خـــاوەن دەوڵەتـــی  ـــە ب كەوات
ئـــااڵ زۆر گرنـــگ  پێویســـتە  نیـــن،  ســـەربەخۆ 
بێـــت، بـــە چـــاوی ڕێـــز و شـــكۆوە لێـــی بڕوانیـــن 
و بیكەینـــە هێمـــا و ســـیمبولی نەتەوەیـــی و بـــە 
بكەیـــن  لـــێ   پارێـــزگاری  توانایەكـــەوە  هەمـــوو 
و وەك پەرچەمـــی واڵت و هەوێنـــی ئاشـــتی و 
كوردایەتـــی و قووڵكردنـــەوەی هەســـتی نیشـــتمانی 

و شوناســـی نەتەوەیـــی ســـەیری بكەیـــن.
چونكـــە پارێزگاریكـــردن لـــە ئـــااڵ بـــە ڕەنـــگ 
و نەخشـــە و ماناكانـــی چ وەك كـــورد چ وەك 
نەتەوەییـــە،  و  ئایینـــی  ئەركێكـــی  موســـڵمان 
پارێزگاریكردنـــە لـــە ســـیمبولی نیشـــتمان و كیـــان 
و مێـــژوو و خوێنـــی شـــەهیدان و مافـــی گەیشـــتن 
پاراســـتنی  و  ســـەربەخۆیی  و  چارەنـــووس  بـــە 
شـــانازییەكانی  و  شـــكۆمەندی  و  كەرامـــەت 

گەلەكەمانـــە.

پێغەمبەر )دروودی خوای لەسەر 
بێت( ڕێگەی داوە هەر گەل و 

هۆزێك ئااڵی تایبەت بە خۆیان 
هەبێت، ئەمەش سەلمێنەری 

ئەوەیە كە ئیسالم ددانی بە ماف 
و سەروەری و تایبەتمەندیی 

هەر گەل و هۆزێكدا ناوە

بایەخدانی ئیسالم بە ئااڵ 
لەبەر ئەوەیە كە ئااڵ چەتر 

و كۆكەرەوەی وزە و هێز و 
ئیرادەی گەل و نەتەوەكانە 
و هۆكاری بەستنەوەی تاكە 
بە نیشتمانەكەی و هێمانی 
شارستانیەت و پێشكەوتن و 
سەركەوتن و پارێزگاریكردنە

هەر كاتێك دەستێكی دەرەكی 
هێڕشی هێنایە سەر نیشتمان 
و ئاسایشی نەتەوەیی خستە 

مەترسی، دیفاعكردن واجبە و 
دەبێ ئەم دیفاعكردنەش وەك 

بەشێك لە دینداری سەیر بكرێت

ئێمەی كورد كە خاوەن دەوڵەتی 
سەربەخۆ نین، پێویستە ئااڵ 

زۆر گرنگ بێت، بە چاوی ڕێز و 
شكۆوە لێی بڕوانین و بیكەینە 

هێما و سیمبولی نەتەوەیی و بە 
هەموو توانایەكەوە پارێزگاری 

لێ  بكەین
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بەكارهێنانی 
ئایینی 

پیرۆزی ئیسالم 
بۆ مەرامی 

سیاسی و دژی 
بەرژەوەندییە 
نەتەوەییەكان 

دووڕوویی و 
نیفاقە

شێخ گەیالن تاڵەبانی
شارەزا لە بواری فیقهی ئیسالمی 

بۆ گواڵن:
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جێگەی شانازیی هەموومانە سەرۆك مسعود بارزانی سازش لەسەر 
كوردستانیبوونی كەركووك ناكات 

پێغەمبەرمان )د.خ( دەفەموێت: 
باشترین كەستان ئەو كەسەیە 

بۆ نەتەوەی خۆی باش بێت 
و مافی میللەتەكەی بەدەست 

بهێنێت، بەاڵم مافی میللەتانی 
دیكەش زەوت نەكات

ئێمەی مامۆستا و زانایانی 
ئایینی پیرۆزی ئیسالم بەشێكی 

ئەركمان ئەوەیە خزمەت بە ماف 
و بەرژەوەندیی میللەتەكەمان 
و مەزڵومییەتی نەتەوەكەمان 

بكەین

بارزانی بەردەوام لە پرسە 
سیاسی و نەتەوەیی و 

كۆمەاڵیەتییەكاندا پرسی بە 
زانا و مامۆستای ئایینی دەكرد و 
زۆر لە یەكالكردنەوەی كێشەكان 

بە مەشوەراتی ئەوان دەبوو

ــەی  ــی و زۆرب ــەال مســتەفا بارزان ــەردەمی م ــە س * ل
ســەركردەكانی دیكــەی كــورد كــە ئەهلــی مزگــەوت و خانەقــا 
و كەســانی ئایینــی بــوون، هــاوكات مامۆســتا و زانایانــی 
ئیســامیش لــە دەوریــان بــوون، مامۆســتا و مــەالی ئایینــی 
ئیعتیباراتــی خۆیــان هەبــوو، ئایــا ئەمــە بۆچــی دەگەڕایــەوە؟
كــورد  میهرەبــان.  و  گــەورە  خــودای  نــاوی  بــە   -
زۆرینــەی میللەتێكــی موســڵمانە و ســەركردە مێژووییەكانــی 
بارزانــی  مســتەفا  ومــەال  عبدولســەالم  شــێخ  لــە  هــەر 
و پێشــەوا و شــێخ مەحمــوود و شــێخ ســەعید و چەندیــن 
ســەركردە و شۆڕشــگێڕی دیكــەی كــورد، ئەهلــی مزگــەوت 
و خانەقــا و دەرچــووی حوجــرە بــوون و بــاوك و باپیرانیــان 
پیــاوی گــەورە و موســڵمان و لەخوداتــرس بــوون، ئەمــەش 
بــە هــۆكاری ئــەوەی كــە وا پــەروەردە دەبــن دڵســۆزی خــاك 
دژی  و  بكەنــەوە  مەزڵــووم  لەســەر  و  بــن  نەتەوەكەیــان  و 
زاڵــم بــن و ژێردەســتەیی قبــووڵ نەكــەن، ئــەوان لــە پێنــاو 
مــەالی  مامۆســتاو  كــردووە.  خەباتیــان  میللەتەكەیانــدا 
ــان  ــردوون، چونكــە ئایینەكەی ــە پاڵپشــتییان ك ــش بۆی ئایینیی
ــەو ســەركردە و  ــە پاڵپشــتیی ئ ــەرك ك ــە ئ لەســەری كردوونەت
شۆڕشــگێڕانە بكــەن، كــە كار بــۆ ئــازادی دەكــەن و دژی 
زوڵــم و چەوســانەوەی میللەتەكەیانــن. لــە ئایینــی پیــرۆزی 
ئیســامدا باشــترین كــەس ئەوەیــە بــۆ نەتەوەكــەی خــۆی 
بــاش بێــت، وەكــو پێغەمبەرمــان )د.خ( دەفەموێــت: باشــترین 
كەســتان ئــەو كەســەیە بــۆ نەتــەوەی خــۆی بــاش بێت و مافی 
میللەتەكــەی بەدەســت بهێنێــت، بــەاڵم مافــی میللەتانــی 
دیكــەش زەوت نــەكات، ســەركردەكانی كوردیــش ڕۆشــنبیر و 
شــارەزا بــوون لــە ئاییــن و شــەرعی ئیســامدا و هەســتیان بــە 
ــەی مامۆســتا  ــردووە، ئێم ــورد ك ــی ك ــی میللەت مەزڵومییەت
و زانایانــی ئایینــی پیــرۆزی ئیســام بەشــێكی ئەركمــان 
ئەوەیــە خزمــەت بــە مــاف و بەرژەوەندیــی میللەتەكەمــان 

ئــەو  و مەزڵومییەتــی نەتەوەكەمــان بكەیــن و پشــتگیری 
ــە  ــەم بنەمای ــە لەســەر ئ ــن ك ســەركردە و شۆڕشــگێڕانەش بی

كار دەكــەن.
لێــرەدا نموونەیەكــی زینــدووی ســەردەمی مــەال مســتەفا 
بارزانــی دەگێڕمــەوە، بــەو پێیــەی مامی باوكم شــێخ حەســیب 
تاڵەبانــی كــە مامۆســتایەكی بەناوبانگــی كــورد بــووە و، 
خاوەنــی چەندیــن كتێبــە، مــەال مســتەفا بارزانــی وەكــو زۆر 
لــە مامۆســتا و مــەالی ئــەو ســەردەمە ڕێــزی لــێ گرتــووە 
و بــەردەوام لــە حــزووری بارزانیــدا كــە ســەردانی ناوچــە 
ــورد و  ــردووە و پشــتگیری و پاڵپشــتیی ك ــی ك ئازادكراوەكان
خەباتــی مــەال مســتەفا بارزانــی كردووە، بارزانــی بەردەوام لە 
پرســە سیاســی و نەتەوەیــی و كۆمەاڵیەتییەكانــدا پرســی بــە 
زانــا و مامۆســتای ئایینــی دەكــرد و زۆر لــە یەكاكردنــەوەی 
ــوو، شــێخ حەســیب زۆر  ــە مەشــوەراتی ئــەوان دەب كێشــەكان ب
باســی نەجابەتــی ســەركردەی كــورد مــەال مســتەفا بارزانــی 
ــە  دەكــرد، دەیگــوت مــەال مســتەفا بارزانــی زۆر گرنگــی ب
ڕەئــی شــەرع دەدا و كاری پــێ دەكــرد، ســەربووردەیەكی بــۆ 
گێڕاینــەوە و گوتــی: ڕۆژێكیــان لــە خزمەتــی مــەال مســتەفا 
بارزانیــدا بــووم، تەپڵەكــی جگەرەكــەی خــۆم الی خــۆم بــوو، 
دەســتم بــرد تەپڵەكــی جگەرەكــەی ئەویشــم ڕاكێشــایە الی 
خۆمــەوە، مــەال مســتەفا بارزانــی دەســتی كــرد بــە پێكەنیــن 
و گوتــی: یاشــێخ بزانــە هــەر دەڵێــن مــەال شــتی ئێمــە داگیــر 
دەكات، ئەوەتــا شــێخەكانیش داگیــری دەكــەن و هــەر دەیبــەن. 
منیــش بــە پێكەنینــەوە پێــم گــوت: بەخــوا قوربــان ئــەوەی مــن 
ســەهو بــوو. شــێخ حەســیب دەیگــوت مــەال مســتەفا بارزانــی 
زۆر وریــا و هەســتیار و بەویــژدان بــووە، بــەوەی مافــی كــەس 

الی نەبێــت و كــەس خــۆی بــە مەغــدوور نەزانێــت.
* ئایــا هــەر لەبــەر ئــەم ڕێــز و خۆشەویســتییە بــوو 
بــۆ مــەال و مامۆســتایانی ئایینــی، كــە مــەال مســتەفا 

دكتـــۆر گەیـــان محەمـــەد فاتـــح جـــەالل تاڵەبانـــی ناســـراو بـــە »شـــێخ گەیـــان تاڵەبانـــی«، كەســـایەتییەكی 
ناســـراو و لـــە بنەماڵەیەكـــی ئایینـــی و كوردپـــەروەرە و پســـپۆڕی دیراســـاتی قورئانـــی و شـــارەزایە لـــە هـــزر و 
فیقهـــی ئیســـام و شـــەریعەت هەروەهـــا پێشـــنوێژ و وتارخوێـــن و كەســـایەتیی ناســـراو و بەناوبانگـــی شـــاری 
كەركووكـــە، لـــە دیدارێكـــی گۆڤـــاری گواڵنـــدا باســـی ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام لـــە 

خەباتـــی نەتەوەییـــدا كـــرد. لێـــرەدا دەقـــی قســـەكانی بـــاو دەكەینـــەوە.
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بارزانــی ڕێكخــراوی یەكێتیــی زانایانــی ئایینــی ئیســامی 
دامەزرانــد؟

- مەال مســتەفا بارزانی وەكو ســەرۆك و ســەركردەیەكی 
هەرێمــی  لــە  تەنیــا  نــەك  كــورد،  گــەورەی  مێژوویــی 
پارچەكانــی  كوردەكانــی  هەمــوو  بەڵكــو الی  كوردســتان، 
دیكــەی كوردســتانیش زۆر گرنــگ بــوو، دەیتوانــی چیــن 
خزمەتكردنــی  پێنــاو  لــە  بــكات  ئاراســتە  توێــژەكان  و 
مامۆســتای  و  زانــا  ڕۆڵــی  ســەردەمە  ئــەو  گەلەكــەی، 
ئایینــی ئیســام زۆر گرنگــی پــێ درابــوو، ئــەو ئــەم كارەی 
و  دینــی  ڕووی  لــە  تاوەكــو  دەكــرد،  گەلەكەیــدا  لەپێنــاو 
كۆمەاڵیەتــی و بگــرە ئابــووری و سیاسیشــەوە مــەالی كــورد 
ــكات و تەفرقــە و جیاوازییــان  ــك ب خزمەتێكــی زیاتــری خەڵ
لــە  هەندێــك  كــورد  دوژمنانــی  تەنانــەت  نەكەوێــت،  تــێ 
ــە  ــان ڕانەكێشــن و ل ــەالی خۆی مامۆســتا و مــەالی كــورد ب
دژی مافەكانــی نەتــەوەی كــورد لــە خشــتە ببرێــن. مــەال 
ــتایانی  ــی مامۆس ــی ڕۆڵ ــۆ بەرزراگرتن ــی ب مســتەفا بارزان
یەكــەم  و  خۆیانــدا  لەنــاو  دانــا  مەرجەعێكــی  ئایینــی 
كۆنگــرەی یەكێتــی زانایــان لەالیــەن جەنابییــەوە بەســترا، لــە 
ــە ئامادەبووانــی گــوت  ــی ب كۆنگــرەدا مــەال مســتەفا بارزان
ئیتــر مــەالی ئایینــی نوێنەرایەتیــی ئایینــی پیرۆزی ئیســام 
دەكات و سیاســەتمەدارەكان لــە دوای كردنــەوەی كۆنگــرە 
بەجێــی بهێڵــن و بــڕۆن، بــەاڵم خــۆی مایــەوە و گوتــی: 
ئێســتا مــن خــۆم وەكــو مەالیــەك ماومەتــەوە، ئەمــە ئــەوە 
دەگەیەنێــت مــەال مســتەفا بارزانــی بەشــێك بــووە لــە مــەالی 
ئایینــی و خــۆی بــە خەمخــۆری گەلەكــەی زانیــوە، بۆیــە بــۆ 
ئێمــەی مــەالی ئایینــی جێــگای شــانازییە مــەال مســتەفا 
بارزانــی وەكــو ســەركردەیەكی كــورد و شۆڕشــگێڕێكی وا 

گــەورە، هــاوكات مەالیەكــی ئایینیــش بــووە.
* ئایــا دەتوانیــن بڵێیــن تــا ئێســتاش ئــەم هــزر و ڕێبــازە 
بەردەوامــی هەیــە و هــزری نەتەوەیــی و ئایینــی گرێــدراوی 

یەكتــرن؟
- بــە شــێوەیەكی گشــتی مامۆســتا و مــەالی ئایینــی 
كــورد پــەروەردەی ڕەســەنی ئایینــی پیــرۆزی ئیســامن و 
بــە شــێوەیەكی بــاش لــە ئایینەكــە و قورئانــی پیــرۆز و 
فەرموودەكانــی پێغەمبــەر)د.خ( تێگەیشــتوون. ئــەوان لــە 
ڕۆژە ســەخت و ناخۆشــەكانی گەلەكەمانــدا پێكــەوە بــوون 
و لــەم پێناوەشــدا قوربانییــان داوە، هــەر بۆیــە گەلــی كــورد 
هەرگیــز داگیركــەر نەبــووە و هیــچ نەتەوەیەكــی دیكــەی 
و  پێكەوەژیــان  كەلتــووری  بوونــی  نەچەوســاندووەتەوە، 
لێبووردەیــی لــە نــاو كــورددا جوانتریــن بەڵگەیــە بــۆ ئــەم 
ــزری  ــی ه ــڕای بوون ــڕۆ وێ ــو ئەم ــە تاك ــەنە ك ــژووە ڕەس مێ
نامــۆ و هێنانــی هەندێــك لــە بیروبۆچوونــی توندوتیــژی 
ــۆ مــەرام و مەبەســتی كەســێتی  ــە دەرەوەی ســنوورەكان، ب ل
نــاو  لــە  نەبووەتــەوە  جێــگای  ئەمــەش  بــەاڵم  تاقمێــك،  و 

ئایینــی  شــێوەیە  بــەم  كــورددا،  میللەتــی  موســڵمانانی 
فەرمــوودەكان  و  قورئــان  ناوەڕۆكــی  و  ئیســام  پیــرۆزی 
ئەركــی بەرگریكــردن و بەشــداریكردن لــە شــۆڕش و خەباتــی 
لەســەر مامۆســتایانی ئایینــی و زانایانــی ئایینــی پیــرۆزی 

ئیســام دانــاوە.
ــە  ــە ل ــی و ئایینیی ــرۆزە نەتەوەی ــە پی ــەو ئەرك ــوو ئ هەم
دەكەوێتــە سەرشــانی كاك  و  بــووە  قورســتر  ئێســتادا زۆر 
و  قورســتتر  زۆر  ئێســتا  ئەركــی  كــە  بارزانــی،  مســعود 
ئاڵۆزتــر و هەســتیارترە لــەو ســەردەمە، ئەركــی میللەتێكــی 
گــەورەی كــوردی لــە هەرێمــی كوردســتان لەســەر شــانە 
سیاســییەكانی  هاوكێشــە  ڕەچــاوی  وردی  بــە  دەبێــت  و 
عێــراق و ناوچەكــە و دراوســێ و دونیــا بــكات و، بااڵنســی 
ــە  پەیوەندییەكانــی ڕابگرێــت، میللەتێكــی گــەورە چــاوی ل
دەســتی ئــەوە و حــزب و الیەنــی سیاســیی زۆر و ناكــۆك 
ــزر  ــی لەســەر ه ــەن، كاك مســعود بارزان ــە كێشــە ه ــڕ ل و پ
و بیروبــاوەڕی باوكــی بەردەوامیــی لــە خەبــات و دڵســۆزی 
بــۆ نەتەوەكــەی هەیــە، ئــەوەی پەیوەنــدی بــە مامۆســتایانی 
ئایینیشــەوە هەبێــت، تاكــە ڕێكخــراوە كــە ســااڵنە لــە یــادی 
ــتان  ــرۆزی ئیســامی كوردس ــی پی ــی ئایین ــی زانایان یەكێت

ــت. ــادە دەبێ ئام
مامۆســتایانی  بۆچوونەكانــی  گرنگــە  چەنــد   *
بــە ئەمانەتــەوە بگەیەندرێتــە دەســتی ســەرۆكی  ئایینــی 
بەســوودەكانی  و  بــاش  بۆچوونــە  و  بیــر  و  حكومــەت 
مامۆســتایان و زانایانــی ئایینــی پیــرۆزی ئیســام لــە الیــەن 
دامودەزگاكانــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتانەوە بخرێتــە 
خزمەتــی گــەل و خاكــی نیشــتمان، ئایــا بــەو نزیكبوونەوەیــە 
وەكــو جــاران لــە مێــژوودا ڕۆڵ و پێگــەی مامۆســتایانی 
ئایینــی لــە پاراســتنی نەتــەوە و نیشــتمان چــی دەبێــت و ئایــا 
ڕێزلێنانــی ســەرۆكی حكومــەت بــۆ مامۆســتایانی ئایینــی 

ــوو؟ ــگ ب ــد گرن چەن
- ڕۆشــنبیری و خۆشەویســتیی نەتەوەیــی و دڵســۆزی 
لــە  ئایینــی  مامۆســتایانی  الی  خــاك  و  نیشــتمان  بــۆ 
ئاســتێكی بەرزدایــە، هــەر لــەو ڕوانگەیەشــەوە ڕێــزی بــۆ 
ســەركردەكانی كــورد و پێشــمەرگە و بۆنــە نیشــتمانی و 
نەتەوەییــەكان هەیــە، میللەتــی ئێمــەش بــەو پێیــەی زۆرینــە 
پێغەمبــەر  و  قورئــان  و  خــودا  بــە  بــاوەڕی  و  موســڵمانە 
)د.خ( هەیــە، بۆیــە پێویســتە ئاییــن لــە پێنــاو خۆشــی و 
بەختــەوەری و ئــازادی و تەنانــەت ســەربەخۆیی و بــوون 
ئەوەتــا  بهێنیــن،  بــەكار  دەوڵەتــی كوردســتاندا  خــاوەن  بــە 
هەمــوو نەتەوەكانــی دیكــەی دەوروبەرمــان هــەر لــە عــەرەب 
و فــارس و توركــەوە ئاییــن بــەكار دەهێنــن بــۆ بەرزڕاگرتنــی 
نەتــەوەی خۆیــان و پارێزگاریكــردن لــە دەوڵەتەكەیــان و، هــەر 
خــۆی لەخۆیــدا ئایینــی پیــرۆزی ئیســامیان بــۆ گەیشــتن 
بــە مافێكــی  بــەكار هێنــاوە، ڕەنگــە ئەمــە  بــە دەوڵــەت 

مەال مستەفا بارزانی بۆ 
بەرزراگرتنی ڕۆڵی مامۆستایانی 
ئایینی مەرجەعێكی دانا لەناو 
خۆیاندا و یەكەم كۆنگرەی 
یەكێتی زانایان لەالیەن 
جەنابییەوە بەسترا

هەموو نەتەوەكانی دیكەی 
دەوروبەرمان هەر لە 
عەرەب و فارس و توركەوە 
ئایین بەكار دەهێنن بۆ 
بەرزڕاگرتنی نەتەوەی 
خۆیان و پارێزگاریكردن لە 
دەوڵەتەكەیان و، هەر خۆی 
لەخۆیدا ئایینی پیرۆزی 
ئیسالمیان بۆ گەیشتن بە 
دەوڵەت بەكار هێناوە

ئایینی پیرۆزی ئیسالم و 
ناوەڕۆكی قورئان و فەرموودەكان 
ئەركی بەرگریكردن و 
بەشداریكردن لە شۆڕش و 
خەباتی لەسەر مامۆستایانی 
ئایینی و زانایانی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالم داناوە

چەند ئەجێندایەكی دەرەكی 
هەیە و چەند الیەنێكی 
سیاسی بەكار دەهێنن بۆ 
دژایەتیكردنی پرسە نەتەوەیی 
و نیشتمانییەكان و، یاساشكێنی 
دەكەن و هەوڵیش دەدەن خۆیان 
بە مەزڵووم نیشان بدەن و 
خەڵك چەواشە دەكەن
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سرووشــتیی خۆیانــی بزانــن، بــەاڵم ئــەوەی سرووشــتی نییــە، 
ــە  ــە ئایینــی پیــرۆزی ئیســام ب ــەو دەوڵەتان ــت ئ ــە نابێ ئەوەی
ــۆ چەوســاندنەوە و دەســەاڵت دژی هیــچ كــەس و  ناهــەق ب
الیەنێــك بــەكار بهێنــن، وەكــو بــۆ چەوســاندنەوەی میللەتــی 
حیســابی  لەســەر  یــان  دەهێندرێــت،  بــەكار  كــە  كــورد 
ئیســامیش  پیــرۆزی  ئایینــی  پێیــەی  بــەو  بێــت.  ئێمــە 
بــۆ خزمەتــی خەڵــك و میللــەت هاتــووە و زۆر ئاســاییە 
حكومەتــی  ســەرۆكی  و  كوردســتان  هەرێمــی  ســەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتانیش لــەم ڕێگەیــەوە خزمەتــی نەتەوەكــەی 
خۆیــان بكــەن و، ئەركــی یەكگرتوویــی چیــن و توێــژەكان و 
ئاشــتیی كۆمەاڵیەتییــان لەســەر بنەمــای پابەندبــوون بــە 
یاســا و بــە شــەرع لــە ڕێگــەی دامــەزراوە فەرمییەكانــی 
هەرێمــی كوردســتان، بۆچوونەكانــی زانایانــی ئیســامی 
بــە هەنــد وەربگــرن بــۆ ئــەوەی هاوكاریــی حكومەتەكــەی 
خۆیــان بكــەن، بــۆ پاراســتنی قەوارەكــە و ڕێگەگرتــن لــە 
دەســتێوەردانی دەرەكــی، ئەمــە جێگــەی داخــە گەلێكــی 
ڕژێمەكانــی  دەســتی  لەســەر  كــورد  وەكــو  موســڵمانی 
ــۆی  ــەر خ ــت، ه ــانەوە ببێ ــم و چەوس ــە تووشــی زوڵ ناوچەك
لەخۆیــدا ئەمــە دژی قورئانــی پیــرۆز و فەرموودەكانــی 

)د.خ(. پێغەمبەرمانــە 
هەســتیاردایە،  قۆناغێكــی  لــە  میللەتەكەمــان   *
كەچــی حزبــە كوردســتانییەكان هەریەكــەو لەالیــەك گوتــاری 
ئێســتادا  بێســەروبەرییەی  لــەم  ئایــا  بــۆ دۆخەكــە هەیــە، 
ڕۆڵــی مامۆســتایانی ئایینــی چییــە بــۆ جێبەجێكردنــی 

نیشــتمانییەكانیان؟ و  نەتەوەیــی  ئەركــە 
چەنــد  و  هەیــە  دەرەكــی  ئەجێندایەكــی  چەنــد   -
دژایەتیكردنــی  بــۆ  دەهێنــن  بــەكار  سیاســی  الیەنێكــی 
پرســە نەتەوەیــی و نیشــتمانییەكان و، یاساشــكێنی دەكــەن 
و هەوڵیــش دەدەن خۆیــان بــە مەزڵــووم نیشــان بــدەن و خەڵــك 
چەواشــە دەكــەن، بەداخیشــەوە چەنــد مامۆســتا و مەالیەكــی 
ئایینــی كــە ئاســتی زانســتییان لــە زانســت و ئایینــدا كەمــە، 
دوای ئــەم الیەنانــە كەوتــوون، تەنانــەت دوای هەندێــك هــزر 
دەرەوە  لــە  كــە  كەوتــوون  ناجائیــز  و  ناڕێــك  بۆچوونــی  و 
بــە پێچــراوی بۆمــان دەنێــرن و، وەكــو بۆمبێكــی چێنــراو 
دژ بــە میللــەت و قەوارەكەمــان بــەكاری دەهێنــن، تاوەكــو 
بارودۆخــی ئاســایش و هێمنــی میللەتەكەمــان تێــك بــدەن، 
لــە كاتێكــدا چەندیــن ســاڵە مــاڵ و حاڵمــان لەدەســت چــووە و 
شــەهید و قوربانیمــان داوە، ئێســتا نابێــت بهێڵیــن كەســانێكی 
ــی  ــە ئایین ــە و دوور ل ــە خراپ ــزر و بۆچوون ــەم ه ســاویلكە ئ

ــن. ــدا بچێن ــاو گەنجەكانمان ــە ن ــرۆزی ئیســام ل پی
ناكرێــت بــە نــاوی دینــەوە ئایینــی پیــرۆزی ئیســام بــۆ 
مەرامــی سیاســی بــەكار بهێنرێــت و هــەر یەكــەو ئیخــوان 
و ئیســامییەكی تونــدڕەوی دامەزرانــدووە و وەالئیــان بــۆ 
میللــەت و ســەركردەی خۆیــان نییــە، ئەمــە دووڕوویــی و 

نیفاقــە لــە نــاو ئیســامەتیدا، تەنانــەت حــزب هەیــە لــە نــاو 
حكومەتدایــە، كەچــی لەمــاوە بــە مامۆســتای ئایینــی 
ــە سیاســەتمەدار و حكومەتەكــە بڵــێ، ئەمــە  دەڵێــت قســە ب
چەواشــەكارییە لــە نــاو میللەتــی كــورددا كــە بەداخــەوە تــا 
دێــت زیاتــر دەبێــت و خەڵكانێكــی زۆر لێــی ســوودمەند دەبــن، 
لەســەر حیســابی خەڵكــی ڕەشــوڕووت و هــەژار و عــەوام 

ــەوە . ــاژاوە دەنێنن ــە و شــەڕ و ئ فیتن
باشــە ئەوەی لە دەســەاڵتە و ئەوەشــی لە ئۆپۆزســیۆنە، 
ــان  ــتمانەكەی ه ــەوە و نیش ــت خەڵكــی دژی نەت چــۆن دەبێ
لــە  و،  بچێنیــت  فیتنــە  و  دووبەرەكــی  تــۆوی  و  بــدات 
ــە  ــدا ل ــی تەســكی شەخســی و گرووپەكەی ــاو بەرژەوەندی پێن
حكومەتێكــی كوردســتانی بــدات، كــە چەترێكــە بــە هەمــوو 
كەموكورتــی و ڕەخنەكانمانــەوە، هەمووانــی كــۆ كردووەتــەوە 
دەمانپارێزێــت،  چەوســاندنەوە  و  كۆمەڵكــوژی  لــە  و 
مامۆســتای ئایینیــی ڕاســتەقینە هەرگیــز خــۆی ناكاتــە 
بەشــێك لــە فیتنــە و ئــاژاوە و دووبەرەكــی و ئایینەكــەی 

دژی میللەتەكــەی بــەكار ناهێنێــت.
ــە  ــار و بەرچــاوی ل ــەو پێیــەی مامۆســتایەكی دی * ب
لــە دوای خیانەتــی 16ی  ئــەو كەركووكــەی  كەركــووك، 
ــب  ــارە تەعری ــە ئێســتادا دووب ــرا و، ل ــر ك ــەرەوە داگی ئۆكتۆب
پــێ  دەســتی  مەترســیدارتر  شــێوەیەكی  بــە  تەرحیــل  و 
كردووەتــەوە، ئایــا پەیامــت لەســەر دۆخــی كەركــووك چییــە؟
- ئەگــەر باخچەكــەت گوڵێكــی تێــدا نەبێــت، تــام و 
لەزەتــی نابێــت، كەركووكیــش وەكــو جەنابــی مــەال مســتەفا 
ــێ  ــێك ب ــچ لەش ــە هی ــتانە( كەوات ــی كوردس ــووی )دڵ فەرم
دڵ نــاژی و بەهێــز نابێــت، ســوپاس بــۆ خــودا ســەرۆك 
مســعود بارزانــی لەســەر هــزر و بۆچوونــی باوكــی بەردەوامــە 
و كەركــووك و خاكــی كوردســتان بــە هێڵــی ســوور دادەنێــت 
و، سازشــی لەســەر نــاكات، هــەر دەبێــت بەپێــی دەســتوور 
كەركــووك بــە هــەر ســێ قۆناغەكــەی ئاســایی بكرێتــەوە 
ــت،  )تگبیع،إحصاء،إســتفتاء( و كێشــەكەی چارەســەر بكرێ
تــا بنەماڵــەی بارزانــی هەبــن ڕۆژێــك دێــت كەركــووك هــەر 
دەگەڕێتــەوە باوەشــی نیشــتمان، ئەمــەش لــەالی دوژمنانــی 
كــورد زۆر ڕوونــە، بۆیــە ئــەو هەمــوو دژایەتییــەی بارزانــی 
دەكرێــت، پێشــتریش حوكمــی زاتــی درا بــە كــورد، بــەاڵم 
ئــەوەی جێگــەی ناڕازیبوونــی بارزانــی بــوو، مەســەلەی 
كەركــووك بــوو، هــەر لــە ســەرەتای دۆزی كــوردەوە جەنابیــان 
ــوو،  ــەكان داب ــووك و كەركووكیی ــە كەرك بایەخێكــی زۆری ب
بــۆ ئێمــەی خەڵكــی كەركــووك زۆر دڵخۆشــكەر بــوو كــە 
بەغــدا  لەگــەڵ  گفتوگۆكانیــان  لــە  پارتــی  و  بارزانــی 
مــاددەی 140ی دەســتووریان ژیانــدەوە و، جەختیــان كــردەوە 
بكرێــت،  جێبەجــێ  دەســتوورییە  مــاددە  ئــەو  دەبێــت  كــە 
ئەمــەش دەیســەلمێنێت ســەرۆك بارزانــی لەســەر ڕێبازەكــەی 

ــە. ــەال مســتەفا بارزانیی م

چەند مامۆستا و مەالیەكی 
ئایینی كە ئاستی زانستییان 
لە زانست و ئاییندا كەمە، 

دوای ئەم الیەنانە كەوتوون، 
تەنانەت دوای هەندێك هزر 
و بۆچوونی ناڕێك و ناجائیز 

كەوتوون كە لە دەرەوە بە 
پێچراوی بۆمان دەنێرن

سوپاس بۆ خودا سەرۆك مسعود 
بارزانی لەسەر هزر و بۆچوونی 
باوكی بەردەوامە و كەركووك و 
خاكی كوردستان بە هێڵی سوور 
دادەنێت و، سازشی لەسەر ناكات

حزب هەیە لە ناو حكومەتدایە، 
كەچی لەمالوە بە مامۆستای 

ئایینی دەڵێت قسە بە 
سیاسەتمەدار و حكومەتەكە 
بڵێ، ئەمە چەواشەكارییە 
لە ناو میللەتی كورددا كە 

بەداخەوە تا دێت زیاتر دەبێت 
و خەڵكانێكی زۆر لێی سوودمەند 

دەبن

تا بنەماڵەی بارزانی هەبن 
ڕۆژێك دێت كەركووك هەر 

دەگەڕێتەوە باوەشی نیشتمان، 
ئەمەش لەالی دوژمنانی كورد 
زۆر ڕوونە، بۆیە ئەو هەموو 
دژایەتییەی بارزانی دەكرێت
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حكومەتی دیجیتاڵی كاریگەری 
بەرچاوی لەسەر سەركەوتنی حكومەت 

و گەشەكردنی ئابووری هەیە 

پڕۆفیسۆر دكتۆر ئیبراهیم حەمە ڕەش بۆ گواڵن:

پرســـی حكومەتـــی دیجیتاڵـــی و هەنگاوەكانـــی بەرەوپێشـــچوون لـــەم بارەیـــەوە و الیـــەن و دەرئەنجامـــە 
ــان و  ــە ڕاییكردنـــی مامەڵـــەی هاوواڵتییـ ــە لـ ــۆرە حكومەتـ ــەم جـ ــاری ئـ ــەكانی كۆششـــكردن بـــۆ هێنانەئـ باشـ
كەمكردنـــەوەی ڕۆتیـــن بوونـــە تـــەوەری ئـــەم دیـــدارە لەگـــەڵ پڕۆفیســـۆر دكتـــۆر ئیبراهیـــم حەمـــە ڕەش لـــە 

ــەوە.  ــی دایـ ــیارەكانی گواڵنـ ــی پرسـ ــۆرە وەاڵمـ ــە بەمجـ ــر كـ ــتان – هەولێـ ــۆی كوردسـ زانكـ



ـی
سـ
ـــا
سیـ

15 ژمارە )1346(  2022/12/19

دیجیتاڵـــی  حكومەتـــی  لـــە  بـــاس  كاتێـــك   *
بـــۆ  پێشـــكەوتوو  زۆر  هەنگاوێكـــی  وەك  دەكرێـــت 
ــۆ  ــەك دادەنرێـــت بـ ــە ڕێچكەیـ ــتی حوكمڕانـــی، بـ ئاسـ
پیادەكردنـــی حوكمڕانیـــی بـــاش، ئایـــا الیەنـــە بـــاش و 
دیارەكانـــی حكومەتـــی دیجیتاڵـــی بـــۆ حوكمڕانییەكـــی 

ســـەركەوتوو چیـــن؟
- جـــاران حكومەتـــی باش)رشـــید( و حكومەتـــی 
خـــراپ بـــە چەنـــد پێوەرێـــك كـــە پێیـــان دەگوترێـــت 
»ئیندێكـــس« هەڵســـەنگاندنیان بـــۆ دەكـــرا، بـــەاڵم 
لـــە ســـەردەمی ئێســـتادا بەدیجیتاڵكردنـــی حكومـــەت 
و چەنـــد حكومەتەكـــە بەدیجیتاڵكـــراوە یەكێـــك لـــەو 
پێوەرانەیـــە كـــە هەڵســـەنگاندنی بـــۆ حكومەتەكـــەی پـــێ 
دەكرێـــت كـــە ڕەشـــیدە، یـــان نـــە. حكومەتـــی دیجیتاڵـــی 
ئەوەیـــە دوای پەیدابوونـــی ئینتەرنێـــت هـــەر كەســـێك چ 
لـــە كەرتـــی گشـــتی، یـــان تایبـــەت بتوانێـــت لـــە ماڵـــی 
ــكات و  ــكەش بـ ــۆی پێشـ ــەی خـ ــۆی كار و مامەڵـ خـ
ـــە  ـــە كوردســـتان زانكۆالین ـــەی ئێمـــە ل باشـــترین تەجروب
ـــەركەوتووە،  ـــە و ئەزموونێكـــی زۆر س ـــە ئەلیكترۆنیی ك
ئەگەرچـــی پێشـــتر پرۆســـەكە زۆر زەحمـــەت و ئاڵـــۆز 
بـــوو، تاوەكـــو قوتابـــی فـــۆرم و داواكاری پێشـــكەش بـــە 
ـــت،  ـــك وەربگیرێ ـــە كۆلێژێ ـــەوەی ل ـــۆ ئ ـــرد ب زانكـــۆ دەك
بـــەاڵم ئێســـتاكە لـــە ڕێـــگای زانكۆالینـــەوە هـــەر لـــە 
مـــاڵ و شـــوێنی خۆتـــەوە پێشـــكەش بـــە زانكـــۆ دەكەیـــت، 
هـــاوكات هـــەر لـــەو ڕێـــگا ئەلیكترۆنییـــەوە ناوەكـــەت 
ـــەت و  ـــوو حكوم ـــت هەم ـــا دەكرێ ـــەوە. هەروەه دەگەڕێت
ـــە یەكـــەوە ئەلیكترۆنـــی  ـــە ســـەرەتادا ب دامـــودەزگاكان ل
و بەدیجیتـــاڵ نەكرێـــت، بەڵكـــو پڕۆســـەكە هەنـــگاو بـــە 
ـــە دوای  ـــە ســـێكتەر ل ـــگاو دەســـت پـــێ دەكات، وات هەن
ســـێكتەر كار بـــۆ بەدیجیتاڵكردنـــی حكومـــەت هەنـــگاو 
هەڵدەگرێـــت و ئەمـــە كارێكـــی سرووشـــتی و ئاســـاییە، 
چونكـــە حكومەتـــی دیجیتاڵـــی كۆتایـــی نییـــە و لـــە 
شـــوێنێك ڕاناوەســـتێت، بەڵكـــو هـــەر لـــە پێشـــكەوتن و 
زیاتـــر بەدیجیتـــاڵ بوونـــە و زۆر ئاســـاییە ئێمـــە الســـایی 
پێشـــكەوتووەكان  بەتایبـــەت واڵتـــە  واڵتانـــی دیكـــە 
ــكەوتووترن  ــە پێشـ ــە ئێمـ ــەوان لـ ــە ئـ ــەوە، چونكـ بكەینـ
و هەنـــدێ دەوڵەتیـــش هـــەن زۆر پێشـــكەوتوون، وەك 
ئوســـترالیا بۆیـــە دەكرێـــت و سرووشـــتییە هەنـــگاو بـــە 

هەنـــگاو الســـایی ئـــەو جـــۆرە واڵتانـــە بكەینـــەوە.
نییـــە  خراپـــی  الیەنـــی  دیجیتاڵـــی   حكومەتـــی 
هەنـــدێ  دەكرێـــت  باشـــە،  الیەنەكانـــی  هەمـــوو  و 
یەكـــەم:  وەك،  بخەینـــەڕوو  باشـــەكانی  الیەنـــە  لـــە 
ـــت  ـــان هـــەر نامێنێ ـــەوە، ی ـــەم دەبێت ـــك ك هاتوچـــۆی خەڵ
بـــۆ نـــاو دامودەزگاكانـــی حكومـــەت لـــەو كاتـــەدا 
هاتوچـــۆی ڕێگاوبانیـــش كـــەم دەبێتـــەوە و بەنزیـــن 

كەمتـــر  ئۆتۆمبێـــل  دیكـــەی  ســـووتەمەنییەكانی  و 
ـــی خـــۆی  ـــە ماڵ ـــی ل ـــت، چونكـــە هاوواڵت ســـەرف دەبێ
دەتوانێـــت كار و مامەڵەكانـــی خـــۆی ڕایـــی بـــكات، 
بـــۆ نموونـــە پاســـپۆرتەكەت مـــاوەی بەســـەر دەچێـــت، 
ـــەوە داواكاری  ـــەو پڕۆســـە دیجیتاڵ ـــگای ئ ـــە ڕێ ـــەر ل ه
پێشـــكەش دەكەیـــت و كارەكانـــت بـــۆ جێبەجـــێ دەكرێـــت، 
حكومەتەكەیـــە.  بچووكـــی  بەشـــێكی  ئەمـــە  كـــە 
دووەم: لـــە حكومەتـــی دیجیتاڵـــی شـــەفافیەت زۆر 
دەدات،  نیشـــان  خـــۆی  ڕێكوپێكـــی  و  جوانـــی  بـــە 
ـــەكان لەبەرچـــاوی خەڵـــك  چونكـــە هەمـــوو كارو مامەڵ
بەئاشـــكرا بەڕێـــوە دەچێـــت. ســـێیەم: لەالیـــەن خەڵكـــەوە 
متمانـــە و باوڕبـــوون بـــە حكومەتەكـــە زیـــاد دەكات و 
متمانەیەكـــی بەهێـــز لـــە نێـــوان دەســـەاڵت و هاوواڵتـــی 
ـــت. چـــوارەم: لـــە حكومەتـــی دیجیتاڵـــی  دروســـت دەبێ
كـــەس پێویســـتی بـــەوە نییـــە پرســـیار لـــە خەڵكـــی 
دیكـــە بـــكات، پێویســـتی بـــەوەش نییـــە كـــە خەڵكـــی 
دیكـــە كار و مامەڵەكـــەی بـــۆ بـــكات و مانـــدووش 
نابێـــت لـــە هاتوچۆكردنـــدا. پێنجـــەم: لـــە حكومەتـــی 
ئەلیكترۆنیـــدا ڤـــی ئـــای پـــی نامێنێـــت واتـــە جیـــاوازی 
ــۆڕ  ــە گـ ــیتەش لـ ــدا و واسـ ــوان كەسـ ــە نێـ ــت لـ نامێنێـ
دەنرێـــت. لەالیەكـــی دیكـــەوە لـــە ســـەرەتای هەمـــوو 
ـــە  ـــت بانكـــەكان ب ـــی دەبێ كارێكـــی حكومەتـــی دیجیتاڵ
ـــەوە هەرێمـــی  ـــەم الیەن ـــن، ل ـــی بكرێ سیســـتمی دیجیتاڵ
ـــە پێویســـتە  ـــاوە، بۆی ـــگاوی ن ـــن هەن كوردســـتان كەمتری
لـــە  یەكـــەوە  بـــە  بانكـــەكان  ســـەرەتادا هەمـــوو  لـــە 
ڕێـــگای بەدیجیتاڵیكردنـــەوە بـــە یەكتـــر ببەســـترێنەوە 
كـــە تـــا ئێســـتا لـــەالی خۆمـــان ئـــەوە جێبەجـــێ نەكـــراوە، 
بەڵكـــو هەنـــدێ لـــە بانكـــەكان ماســـتەركارت دەدەن، 
كـــە ئەمـــەش بەدیجیتاڵـــی نییـــە، واتـــە هیـــچ بانكێـــك، 
تەنانـــەت ئەوانـــەی كـــە حكوومیـــن ناتوانـــن پـــارەی 
ـــەوە،  ـــۆ بانكێكـــی دیكـــە بگوازن ـــك ب ـــە بانكێ كەســـێك ل
یـــان حكومـــەت هـــەق و پـــارەی ئـــاو و كارەبـــا و بـــاج لـــە 
ڕێـــگای بانكەكانـــەوە لـــە خەڵـــك وەربگرێـــت، هـــەر بۆیـــە 
پێویســـتە حكومـــەت لـــە ســـەرەتادا بانكـــەكان بەدیجیتـــاڵ 
ــەوە و  ــتی دەكرێتـ ــەت دەسـ ــان حكومـ ــە پاشـ ــكات، لـ بـ
توانـــای ئـــەوەی دەبێـــت زۆر ســـیرڤس هەیـــە هـــەر لـــە 
ڕێـــگای بانكەكانـــەوە لـــە خەڵكـــی وەربگرێـــت. لێـــرە بـــە 
نموونـــە باســـی واڵتـــی ئوســـترالیا دەكەیـــن، كـــە زۆر 
پێشـــكەوتووە لـــە حكومەتـــی دیجیتاڵـــی، لـــەو واڵتـــە 
هاوواڵتـــی نازانێـــت كـــەی وەرەقـــە و بلیتـــی كارەبـــا 
و ئـــاو و باجـــی بـــۆ دێـــت، بەڵكـــو ڕاســـتەوخۆ بـــە 
ـــك وەردەگرێـــت،  ـــە خەڵ ـــەو سێرڤســـانە ل ئۆتۆماتیكـــی ئ
حیســـابی  خەڵـــك  هەمـــوو  واڵتـــەدا  لـــەو  چونكـــە 
ــدا  ــە كاتێكـ ــتووەتەوە و لـ ــەوە بەسـ ــە بانكەكانـ خـــۆی بـ

لە حكومەتی دیجیتاڵی 
شەفافیەت زۆر بە جوانی و 

ڕێكوپێكی خۆی نیشان دەدات، 
چونكە هەموو كارو مامەڵەكان 
لەبەرچاوی خەڵك بەئاشكرا 

بەڕێوە دەچێت

حكومەتی دیجیتاڵی ئەو كات 
هەموو هەنگاوەكانی تەواو بووە 

كە هەردوو كەرتی گشتی و 
تایبەتی بە دیجیتاڵی كردبێت
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حكومەتیـــش بیەوێـــت ڕیكالمێـــك، یـــان شـــتێك بـــكات، 
ئـــەوە دەچێتـــە نـــاو ئیندێكســـی خەڵكەكـــەوە، لـــەو 
كاتـــەدا هەمـــوو خەڵـــك ئـــاگاداری ئـــەو داواكاری، یـــان 
ئـــەو شـــتەی حكومـــەت دەبـــن كـــە تازەیـــە، یـــان زیـــادی 
كـــردووە. بۆیـــە پێویســـتە ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە 
ــە  ــی لـ ــی ئەلیكترۆنـ ــی حكومەتـ ــی و چاكیەكانـ باشـ
بـــن نایـــەت و یەكجـــار زۆرە و پـــاش چەنـــد ســـاڵێكی 
دیكـــە مـــن و تـــۆ ڕازیـــن بـــە نۆرەگرتـــن، بـــەاڵم نـــەوەی 
ـــۆ  ـــن ب ـــتان ڕازی ناب ـــی كوردس ـــە هەرێم ـــە ل ـــی ئێم نوێ
مامەڵـــە و كارێـــك نـــۆرە بگـــرن، واتـــە حكومەتـــی 
دیجیتاڵـــی دەبێتـــە زروورەتێكـــی حەتمـــی، هـــەر بۆیـــە 
ـــە  ـــم زۆر بەپەرۆش ـــی هەرێ ـــەرۆكی حكومەت ـــزدار س ڕێ
ـــم  ـــی هەرێ ـــژی حكومەت ـــە بەرنامەڕێ ـــە ب ـــە هەوڵدای و ل
بـــكات و  ئەلیكترۆنـــی  بـــە  بـــە هەنـــگاو  هەنـــگاو 
لـــە زانســـت و ســـەردەمی هاوچـــەرخ و پێشـــكەوتوو 

ــن.       دانەبڕیـ
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی   *
ماوەیـــەك بـــەر لـــە ئێســـتا ڕایگەیانـــد كـــە لـــە ســـاڵی 
دەبنـــە  حكومـــەت  دامەزراوەكانـــی  تـــەواوی   2025
دیجیتاڵـــی، ئەمـــەش مانـــای ئەوەیـــە كاروبارەكانـــی 
حكومـــەت دەبنـــە ئەلیكترۆنـــی، ئایـــا ئـــەم پرۆســـەیە لـــە 
كەیـــەوە دەســـتی پـــێ كـــردووە و هەتـــا ئێســـتا تـــا چەنـــد 
ـــووە؟ ـــەواو ب ـــە ت ـــە ئەلیكترۆنیی ـــەم حكومەت ـــی ئ ژێرخان
- لـــە هەرێمـــی كوردســـتان داتـــا ســـەنتەرێك دروســـت 
كـــراوە كـــە ئەمـــە كارێكـــی زۆر باشـــە كـــە دەتوانرێـــت 
ـــەو ســـەنتەرە  ـــان بەگشـــتی ل ـــاری لەســـەر هاوواڵتی زانی
بپارێزرێـــت كـــە لـــە ڕێـــگای كارتـــی نیشـــتمانییەوە 
نازانـــم  ئەگەرچـــی  دەكرێتـــەوە،  كـــۆ  زانیارییـــەكان 
و  هـــاوكاری  الیەنـــەوە  لـــەو  عێراقـــی  حكومەتـــی 
یـــان  دەكات،  كوردســـتان  هەرێمـــی  هەماهەنگـــی 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  پێویســـتە  بۆیـــە  نایـــكات، 
نەبێـــت،  هـــاوكار  عێـــراق  كاتێكـــدا  لـــە  كوردســـتان 
خـــۆی دووبـــارە لـــە ڕێـــگای كارتـــی نیشـــتمانییەوە 
ــەوە و  ــك وەربگرێتـ ــەر خەڵـ ــەكان لەسـ ــوو زانیارییـ هەمـ
لـــەو داتـــا ســـەنتەرە بیانپارێزیـــت. لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ـــم  ـــی هەرێ ـــدێ دامـــودەزگا و ســـێكتەری حكومەت هەن
بـــە دیجیتـــاڵ كـــراون و هەندێكـــی دیكـــە لـــە ژێـــر 
بـــۆ بەدیجیتاڵكردنیـــان و نموونەیەكـــی  كاركردنـــدان 
گرنـــگ لـــەو سیســـتمە دیجیتاڵـــە كـــە لـــە هاتوچـــۆ 
زۆر  ئیجابیـــی  الیەنـــی  كـــە  دەكرێـــت،  پەیـــڕەو 
ــە  ــك لـ ــدا یەكێـ ــە كاتێكـ ــە لـ ــە كـ ــە، ئەوەیـ باشـــی هەیـ
ئۆتۆمبێلـــەكان ســـەرپێچی دەكات، بـــە بـــێ ئـــەوەی 
ـــدات، نامەیەكـــی ڕاســـتەوخۆی  ـــێ ب ـــی پ شـــوفیر گوێ
بـــە ژمـــارەی مۆبایلەكـــەی بـــۆ دێـــت و سزاكەشـــی 

ـــەی  ـــەو كاران ـــردووە، ئەمـــەش یەكێكـــە ل ـــاری ك ـــۆ دی ب
سیســـتمی دیجیتاڵـــی، یـــان لـــەو كاتـــەی لـــە پەتـــای 
كۆڕۆنـــا نـــاوت بـــۆ كوتـــان دەنووســـی، بـــە نامـــەی 
دیجیتاڵـــی كات و ســـەنتەری كوتانەكەتـــی بـــۆ دەنـــارد، 
ـــە باشـــی و ســـەركەوتنی سیســـتمەكەیە،  هەمـــوو ئەمان
ــە  ــتان بـ ــە هەرێمـــی كوردسـ ــی لـ حكومەتـــی دیجیتاڵـ
جـــددی كاری لەســـەر كـــراوە و پاڵپشـــت و ئومێدەواریـــن 
ئـــەو ئومێـــد و هیـــوا و بەرنامـــەی كـــە ڕێـــزدار مســـرور 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
هەیەتـــی،  حكومەتەكـــەی  بەدیجیتاڵیكردنـــی  بـــۆ 
بێتـــەدی كـــە نییـــەت و ماندووبـــوون و ئاواتەكـــەی 
دوور  دونیـــا  پێشـــكەوتنی  لـــە  ئەوەیـــە  بـــۆ  دیـــارە 
شـــەفافییەت  و  نەمێنێـــت  ڕۆتیـــن  و  نەكەوینـــەوە 
ـــەر  ـــاڵ بەس ـــت و ب ـــتەقینەی خـــۆی ببینێ ـــوێنی ڕاس ش
ــەش  ــە بەمـ ــت كـ ــدا بگرێـ ــی واڵتـ ــوو جومگەكانـ هەمـ
ــەواوی خـــۆی  ــەروەری ڕێچكـــەی تـ ــانی و داپـ یەكسـ

وەر دەگرێـــت.  
* لـــەو واڵتانـــەی كـــە لـــە ماوەیەكـــی كورتـــدا 
بـــدەن،  پەرەپێـــدان  پرۆســـەی  بـــە  پـــەرە  توانیویانـــە 
بـــاس لـــە »سیســـتمی یـــەك پەنجـــەرە« دەكـــەن. ئایـــا 
سیســـتمی یـــەك پەنجـــەرەش بەشـــێكە لـــە حكومەتـــی 

ئەلیكترۆنـــی، یـــان جیـــاوازە؟
ـــی  ـــی دیجیتاڵ ـــە حكومەت ـــی پێشـــكەوتوو ل - واڵتان
زۆرن، بـــەاڵم ئوســـترالیا و دەوڵەتانـــی ئەســـكەندەناڤی 
وەك ســـوید و دانیمـــارك و فینلەنـــدا و ...تـــاد، لـــە هـــەرە 
ــەن  ــتمە دیجیتاڵییـ ــەو سیسـ ــەركەوتووی ئـ واڵتانـــی سـ
و  حكومـــەت  شـــوێنێكی  و  جومگـــە  هەمـــوو  كـــە 
كەرتـــی تایبـــەت و خەڵكـــی گرتووەتـــەوە، هـــەر بۆیـــە 
ڕۆتیـــن و بیرۆكراتیـــەت وەك ئەوەیـــە كـــە نەبێـــت و 
ــووە،  ــۆی گرتـ ــوێنی خـ ــەواوی شـ ــە تـ ــەفافییەت بـ شـ
بێگومـــان لـــە حكومەتـــی دیجیتاڵـــی »سیســـتمی 
ــان  ــە نەمانـــی بیرۆكراســـیەت، یـ ــەرە« واتـ یـــەك پەنجـ
پەنجەرەیـــش  یـــەك  و  بیرۆكراســـیەتە  كەمبوونـــەوەی 
مانـــای وایـــە كـــە هەمـــوو كار و مامەڵەكـــەت لـــە یـــەك 
شـــوێن بـــۆت جێبەجـــێ دەكرێـــت، بـــە بـــێ ئـــەوەی خـــۆت 
ـــت.  ـــەو ژوور بكەی ـــەو ژوور و ئ ـــوون و ئ ـــچ ماندووب هی
نموونەیەكـــی دیكـــە ئۆفیســـی جەنابـــی ســـەرۆكی 
ـــە  ـــی حكومەت ـــرەكان و دامودەزگاكان حكومـــەت و وەزی
كـــە هـــەر هەموویـــان لـــە رێـــگای ئینتەرنێـــت و ئـــەو 
كۆمپیۆتـــەرەی بەردەســـتیان دەتوانـــن دەتوانـــن پێكـــەوە 

كۆبوونـــەوە بكـــەن، واتـــە ئـــەوە یـــەك پەنجەرەییـــە. 
* حوكمڕانـــی لـــە دوو ســـێكتەری گرنـــگ پێكدێـــت 
كـــە بریتیـــن لـــە كەرتـــی گشـــتی و كەرتـــی تایبـــەت، 
ئـــەم دوو ســـێكتەرەش هـــەر یەكەیـــان تەواوكـــەری ئـــەوی 

لە ماوەی بیست ساڵی ڕابردوو 
بەشی دامەزراندنی چەندین 
حكومەتی ئەلیكترۆنیمان 
خەرج كردووە، بەاڵم هەر 
نەمانگەیاندووەتە ئەو 
ئاستەی كە حكومەتەكە 
بكەوێتە سەر ڕێچكەی تەواوی 
بەئەلیكترۆنیكردنی

چەند حكومەتی ئەلیكترۆنی لە 
كەرتی گشتی و تایبەت زیاد 
بێت، ئەوەندە زمانی كوردی 
لەسەر الپەڕەكانی ئینتەرنێت 
زیاد دەبن و كاتێكیش زمانەكانی 
دونیا ڕێزبەند دەكرێن، زمانی 
كوردییش لە ڕێزی زمانەكانی 
هەموو دونیا ڕێزبەندی 
وەردەگرێت و بەرەوپێش دەچێت

دەكرێت پێش دامودەزگای 
حكومەت و كەرتی گشتی، كەرتی 
تایبەت ببن بە دیجیتاڵی، 
بۆ ئەو مەبەستەش یاسا و 
ڕێنماییان بۆ دەربچێت
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ڕێزدار سەرۆكی حكومەتی هەرێم 
زۆر بەپەرۆشە و لە هەوڵدایە 

بە بەرنامەڕێژی حكومەتی 
هەرێم هەنگاو بە هەنگاو بە 

ئەلیكترۆنی بكات 

لە حكومەتی ئەلیكترۆنیدا ڤی 
ئای پی نامێنێت واتە جیاوازی 

نامێنێت لە نێوان كەسدا و 
واسیتەش لە گۆڕ دەنرێت

حكومەت ڕێنمایی بۆ وەزارەت 
و دامودەزگاكانی حكومەت 

دەركردووە كە دەبێت بەپێی ئەو 
مەرج و ڕێنماییانە دەست بە 

كارەكانی بەدیجیتاڵیكردن بكەن

دیكەیـــە، ئایـــا كاتێـــك حكومـــەت دەبێتـــە دیجیتاڵـــی بـــە 
هەمـــان شـــێوە كەرتـــی تایبەتیـــش دەبێتـــە دیجیتاڵـــی؟

ـــی  ـــەر كەرت ـــە س ـــار بخات ـــەت فش - پێویســـتە حكوم
تایبـــەت بـــۆ ئـــەوەی ببـــن بـــە دیجیتاڵـــی و دەكرێـــت 
پێـــش دامـــودەزگای حكومـــەت و كەرتـــی گشـــتی، 
ئـــەو  بـــۆ  دیجیتاڵـــی،  بـــە  ببـــن  تایبـــەت  كەرتـــی 
مەبەســـتەش یاســـا و ڕێنماییـــان بـــۆ دەربچێـــت، هـــەروەك 
ئـــەوەی چـــۆن شـــارەوانی مۆڵـــەت و ڕێنمایـــی دەدات 
بـــەو كەســـانەی كـــە خانـــوو و بااڵخانـــە دروســـت دەكـــەن، 
ــۆ  ــا و مۆڵەتیـــش بـ ــێوە ڕێنمایـــی و یاسـ ــان شـ بەهەمـ
ــە دیجیتاڵـــی  ــە بكرێنـ ــت كـ ــەت دەربكرێـ كەرتـــی تایبـ
شـــارەكانی  هەمـــوو  لـــە  مۆتێلـــەكان  و  ئۆتێـــل  و 
هەرێمـــی كوردســـتان چونكـــە كارێكـــی بازرگانیـــن، 
ـــرەدا  ـــی كـــراون. هـــەر لێ ـــە ئەلیكترۆن ـــان ب هـــەر هەمووی
دەتوانـــم ژوورێـــك لـــە هۆتێلێـــك بگـــرم. لەالیەكـــی 
دیكـــەوە چەنـــد حكومەتـــی ئەلیكترۆنـــی لـــە كەرتـــی 
زمانـــی  ئەوەنـــدە  بێـــت،  زیـــاد  تایبـــەت  و  گشـــتی 
ـــن و  ـــاد دەب ـــی ئینتەرنێـــت زی كـــوردی لەســـەر الپەڕەكان
ـــن،  ـــد دەكرێ ـــەو كاتـــەی كـــە زمانەكانـــی دونیـــا ڕێزبەن ل
بـــەم هۆیـــەوە زمانـــی كوردییـــش لـــە ڕێـــزی زمانەكانـــی 
هەمـــوو دونیـــا ڕێزبەنـــدی وەردەگرێـــت و بەرەوپێـــش 
ـــەو كاتەشـــدا مەعنەوییـــەن وەك ناســـنامەی  ـــت، ل دەچێ

ــن.   ــج دەكەیـ ــش قازانـ نەتەوەییـ
بـــە  * هەتـــا ئێســـتا چەنـــد ســـێكتەرێك كـــراون 
»هاتوچـــۆ  بەڕێوەبەرایەتییەكانـــی  وەك  دیجیتاڵـــی، 
بـــەاڵم  نیشـــتمانی«،  كارتـــی  و  ڕەگەزنامـــە  و 
هەندێـــك ســـێكتەری دیكـــە هـــەن وەك »تەندروســـتی 
و كشـــتوكاڵ و پـــەروەردە و...هتـــد« قورســـترن، ئایـــا 
چـــۆن هەمـــوو ســـێكتەرەكانی حكومـــەت بـــۆ دیجیتاڵـــی 

دەگۆڕدرێـــت؟
- وەك ئاماژەمـــان پـــێ دا هەنـــگاو بـــە هەنـــگاو 
ـــە  ـــن ل ـــی دەكرێ ـــە دیجیتاڵ ـــەت ب ـــێكتەرەكانی حكوم س
دوای ئـــەوەی بانكـــەكان بـــە دیجیتاڵـــی كـــران، گرنـــگ 
لەوەدایـــە لـــە هـــەر ســـێكتەرێك كـــە بـــە دیجیتاڵـــی 
دەكرێـــت، ئـــەو سیســـتمە كار لەســـەر گەشـــەكردن و 
بەرەوپێشـــەوەچوونی ســـێكتەرەكە بـــكات، بـــۆ نموونـــە 
كاتێـــك كەرتـــی كشـــتوكاڵ و وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ 
بـــە هەمـــوو دامودەزگاكانـــی بەدیجیتاڵـــی دەكرێـــت، 
ئـــەوە پێویســـتە وەزارەتـــی كشـــتوكال دامەزراوەیەكیـــان 
هەبێـــت كـــە نامـــە بـــۆ جووتیـــاران بنێرێـــت، بـــۆ نموونـــە 
ـــە  ـــوو ك ـــاش ب ـــە ب ـــن ئەگـــەر ڕێژەك ـــی بارانباری ـــە كات ل
بگاتـــە ئاســـتێك بتوانرێـــت جووتیـــاران تۆیەكانیـــان 
ــان  ــرن و پێیـ ــۆ بنێـ ــان بـ ــتە نامەیـ ــەوە پێویسـ ــەن، ئـ بكـ
ڕابگەیەنـــن كـــە ڕێـــژەی بارانبارینەكـــە ئەوەنـــدە بـــووە و 

دەتوانـــن زەوییەكانیـــان بـــە گەنـــم و جـــۆ داچێنـــن، یـــان 
كاتـــی پەیـــن، یـــان جـــۆرە نەخۆشـــییەك بـــۆ كشـــتوكاڵ، 
یـــان بـــۆ پەلـــەوەر بـــاو بـــووەوە، دەكرێـــت بـــە هەمـــان 
شـــێوە خـــاوەن كێڵگـــە و زەوییـــە كشـــتوكاڵییەكان ئاگادار 
بكەنـــەوە. هەنـــدێ لـــەو ڕێنمایـــی و ئاگادارییانـــەش 
لەبـــەر ئـــەوەی بـــۆی هەیـــە جووتیـــارەكان خوێنـــدەوار 
نەبـــن، پێویســـتە بـــە دەنـــگ و ڤیدیـــۆ بۆیـــان بنێـــرن. 
واتـــە هەمـــوو ســـێكتەرەكان بوونیـــان بـــە دیجیتاڵـــی 
كاریگـــەری باشـــی لەســـەر كەرتەكـــە دەبێـــت، لـــە 
حكومەتـــە  هەمـــوو  لـــە  بەشـــێك  دەبێتـــە  پاشـــان 
دیجیتاڵییەكـــە و كاریگەریـــی بـــاش و زۆری لەســـەر 
ســـەركەوتنی حكومـــەت و گەشـــەكردنی ئابووریـــی 
دیكـــەوە  لەالیەكـــی  دەكات.  دروســـت  واڵتەكـــە 
دەتوانرێـــت ئـــەو حكومەتـــە دیجیتاڵییـــە لـــە هەنـــگاوی 
یەكـــەم و ســـەرەتاییدا لـــە كار و شـــتە بچووكەكانـــەوە 
دەســـت پـــێ بكەیـــن و هـــەر ســـیكتەرێك لـــە بـــواری 
خۆیـــدا خـــاوەن كار و پیشـــەكانی لـــە ڕێنمایـــی و 
بكاتـــەوە،  ئـــاگادار  مۆبایـــل  بـــە  پێویســـتییەكانی 
ــی  ــان ڤیدیۆیـ ــی، یـ ــان دەنگـ ــین، یـ ــەی نووسـ چ نامـ
بێـــت، هـــەروەك ئـــەوەی كـــە وەزارەتـــی تەندروســـتی لـــە 
كاتـــی باوبوونـــەوەوی پەتـــاكان دەســـت بـــە هەڵمـــەت 
ـــەوەی ڕێنمایـــی و خۆپارێزییـــەكان دەكات.  و باوكردن
بـــە تەئكیـــد حكومەتـــی دیجیتاڵـــی ئـــەو كات هەمـــوو 
كەرتـــی  هـــەردوو  كـــە  بـــووە  تـــەواو  هەنگاوەكانـــی 
گشـــتی و تایبەتـــی بـــە دیجیتاڵـــی كردبێـــت. لـــە 
ـــی  ـــردوو بەشـــی دامەزراندن مـــاوەی بیســـت ســـاڵی ڕاب
ـــردووە،  ـــەرج ك ـــان خ ـــی ئەلیكترۆنیم ـــن حكومەت چەندی
بـــەاڵم هـــەر نەمانگەیاندووەتـــە ئـــەو ئاســـتەی كـــە 
تـــەواوی  ســـەر ڕێچكـــەی  بكەوێتـــە  حكومەتەكـــە 
چەنـــد  بـــەر  لـــە  ئەمـــەش  بەئەلیكترۆنیكردنـــی، 
هۆكارێكـــە. لەوانـــە: تەوجیهاتـــەكان پـــەرت و بـــاو 
بـــووە و هـــەر كەســـێك بـــە ئـــارەزووی خـــۆی كاری لـــەو 
بـــارەوە كـــردووە و ڕێنماییـــەك لەالیـــەن حكومەتـــەوە 
بـــكات،  لەســـەر  كـــە خەڵـــك چـــۆن كاری  نەبـــووە 
بـــۆ نموونـــە لـــە كاتێكـــدا وەزارەتێـــك داتـــا بێســـێك 
وێبســـایتێك  دیكـــە  وەزارەتێكـــی  و  دادەمەزرێنێـــت 
دادەنێـــت، لـــەو كاتـــەی زانیـــاری دەگۆڕنـــەوە، دەبینیـــت 
بەپێـــی ئـــەو تەكنەلۆژیایـــەی بـــە كاریـــان هێنـــاوە 
ــەدا كار و  ــەو كاتـ ــن، لـ ــر ناگونجێـ ــەڵ یەكتـ ــە لەگـ كـ
ـــەاڵم  ـــت، ب ـــە دەســـت دەچێ ـــی ل ـــە خۆرای ـــە ب خەرجییەك
ئێســـتا لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا حكومـــەت ڕێنمایـــی 
ـــۆ وەزارەت و دامودەزگاكانـــی حكومـــەت دەركـــردووە  ب
كـــە دەبێـــت بەپێـــی ئـــەو مـــەرج و ڕێنماییانـــە دەســـت 

ــەن.  ــردن بكـ ــی بەدیجیتاڵیكـ ــە كارەكانـ بـ
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ــی  ــرۆزدا، تۆڕەكانـ ــەرز و پیـ ــی بـ ـــە هەنگاوێكـ ل
ــی  ــان دامەزراوەكانـ ــراوەكان، یـ ــە ڕێكخـ ــت بـ پەیوەسـ
گەندەڵـــی،  ڕووبەڕووبوونـــەوەی  بـــە  پەیوەســـت 
دیـــاردە  ئـــەم  ڕووبەڕووبووەنـــەوەی  هەفتـــەی  لـــە 
مەترســـیدارەدا، وەك ســـومبلی دەســـتپاكی ڕێـــز لـــە 
ــتییەكەی  ــرا، ڕاسـ ــاڕ گیـ ــێرزاد نەجـ ــۆر شـ پڕۆفیسـ
ـــەبارەت  ـــت، س ـــای زۆر هەڵدەگرێ ـــگاوە مان ـــەم هەن ئ
ـــڕە  ـــاڵیدا، پ ـــی )75( س ـــە تەمەن ـــە ل ـــك ك ـــە مرۆڤێ ب
لـــە بەهـــای مرۆڤایەتـــی و نیشـــتمانی و نەتەوەیـــی و 

ــەن. ــی ڕەسـ ــی و ئەكادیمیـ ــۆزی و پاكـ دڵسـ

ـــۆر شـــێرزاد نەجـــاڕ  ـــم پڕۆفیســـۆر دكت ـــم بڵێ دەتوان
لەســـەر ئاســـتی نیشـــتمانی و عێراقـــی و عەرەبـــی 
خـــۆی  درێـــژ  ماوەیەكـــی  ناســـراوە،  جیهانـــی  و 
خزمەتكردنـــی  و  ئەكادیمـــی  توێژینـــەوەی  بـــۆ 
دامەزراوەكانـــی خوێندنـــی بـــااڵ تەرخـــان كـــرد، جگـــە 
لـــەوەی كـــە لـــە بزاڤـــی ڕزگاریخوازیـــی گەلەكەمـــان 
شـــوێن  عێراقیـــدا  دیموكراســـیی  نیشـــتمانیی  و 
پەنجـــەی دیـــارە. لەســـەر ئاســـتی نێودەوڵەتییـــش، 
دكتـــۆر شـــێرزاد نەجـــاڕ پەیوەندییەكـــی زۆری هەیـــە 
لەگـــەڵ كەســـایەتییە ئەكادیمـــی و نێودەوڵەتییـــەكان، 

ڕێزلێنان لە پڕۆفیسۆر دكتۆر 
شێرزاد نەجاڕ وەك سومبلی 

دەستپاكی و مرۆڤێكی پڕبەها

د.نەژدەت ئاكرەیی 

بۆ گواڵنی نووسیوە

پسپۆر لە ئاسایشی نەتەوەیی 
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ــەوەی  ــە، ئـ ــەی هەیـ ــە پیرۆزەكـ ــە نامـ ــاوەڕی بـ و بـ
ـــوو، وەك  ـــان ب ـــە دەستنیشـــانكردنی بەڕێزی ـــی باس جێ
ســـومبلی دەســـتپاكی لەســـەر بنەمـــای پێوەرەكانـــی 
دەســـتپاكی، كـــە بریتیـــن لـــەوەی كـــە ڕۆژێ لـــە 
ڕۆژان بـــۆ بەرژەوەندیـــی تایبەتیـــی خـــۆی ســـامانی 
ــزگاری  ــو پارێـ ــت، بەڵكـ ــان نەكردبێـ ــتیی تەرخـ گشـ
لـــە ســـامانی گشـــتی كـــردووە، هەروەهـــا هیـــچ جـــار 
بـــۆ بەرژەوەندیـــی خـــۆی ئـــەو جـــێ و پێگەیانـــەی 
كـــە هەیبـــوو لـــە بـــواری فەرمانڕەواییـــدا بـــەكاری 
نەهێنـــاون، بەڵكـــو كاری كـــردووە و بـــە شـــێوەیەكی 

ــن.  ــام بدرێـ ــك ئەنجـ ڕێكوپێـ
متمانـــەی  جێـــی  نەجـــاڕ  شـــێرزاد  دكتـــۆر 
داڕێژەرانـــی بڕیـــاری سیاســـی بـــووە، بەتایبەتـــی 
وەزیرانـــدا  ئەنجومەنـــی  لـــە  كـــە  ماوەیـــەی  لـــەو 
كاری كـــردووە، لـــە زۆر لـــە دۆســـێ گرنگـــەكان 
وەرگرتنـــی  و  بڕوانامـــەكان  یەكســـانكردنی  وەك 
مەڵبەنـــدی و خوێندنـــی بـــااڵ و ڕاوێـــژ لـــە بـــواری 
پەیوەندییەكانـــی دەرەوەی پەیوەســـت بـــە پەیوەندییـــە 
ئەكادیمییـــەكان، زۆر بـــە دڵســـۆزی و لێهاتوویـــی 
كاری كردووە و بیروبۆچوونی خۆی خستووەتەڕوو، 
ـــراوە، لەســـەر ئاســـتی  ـــەی گی ـــەم بیروڕایان ڕێزیـــش ل
عێراقیـــش دكتـــۆر شـــێرزاد نەجـــاڕ تۆڕێـــك پەیوەندیـــی 
لەگـــەڵ بیرمەنـــدان و ڕۆشـــنبیرانی عێـــراق هەیـــە، 
بەتایبەتـــی دكتـــۆر عەبدولحســـێن شـــەعبان و دكتـــۆر 
عامـــر حەســـەن فەییـــاز و عەبدولحســـێن روفەیعـــی 
و كۆمەڵێكـــی زۆر لـــە ئەكادیمیســـتی نیشـــتمانی، 
لەســـەر ئاســـتی عەرەبیـــش لەگـــەڵ هەمـــوو ئـــەو 
دەوڵەتـــە عەرەبییانـــە، بەتایبەتـــی فەلەســـتینییەكان 
و جەزائیرییـــەكان و توونســـییەكان و ئوردنییـــەكان 
ـــواری فەرمیشـــدا  ـــە ب ـــەت ل ـــە، تەنان ـــی هەی پەیوەندی
ـــی  ـــە داڕێژەران ـــێك ل ـــە لەگـــەڵ بەش ـــی هەی پەیوەندی
سیاســـیی ئـــەم دەوڵەتانـــەدا، بەتایبەتـــی لەگـــەڵ میـــر 
ــایەتییەكی  ــدا كەسـ ــە لـــە واڵتـــی ئوردنـ حەســـەن كـ
ـــی و ئیســـامییە  ـــار و ناســـراوی جیهانـــی عەرەب دی
و، بەشـــداریی زۆری لـــە چاالكییەكانیـــدا كـــردووە.
لەســـەر ئاســـتی هەرێمییـــش، كـــە دكتـــۆر شـــێرزاد 
نەجـــاڕ ســـەردانی دەوڵەتـــە ئیقلیمییـــەكان دەكات، 
بەتایبەتـــی كـــە ســـەردانی كۆمـــاری ئیســـامیی 
ئێرانـــی كـــرد، بـــە شـــێوازێكی دیپلۆماســـییانە و 
ـــەم  ـــی ئ ـــەی لەگـــەڵ دامەزراوەكان ـــە مامەڵ لێهاتووان
ـــە  ـــاران ل ـــە زانكـــۆی ت ـــرد، بەتایبەتیـــش ل ـــەدا ك واڵت
ـــە ســـەنتەرێكی  ســـەنتەری دیراســـاتی ســـتراتیژی ك

بـــە  ڕۆژئـــاوا،  واڵتانـــی  لەگـــەڵ  بەتایبەتیـــش 
دیاریكراویـــش واڵتێكـــی وەك نەمســـا كـــە ســـااڵنێكی 
زۆر تەمەنـــی تێـــدا بەســـەر بـــرد، ئەنجامەكەشـــی 
ـــە زانكـــۆی  ـــۆرای ل ـــە بڕوانامـــەی دكت ـــوو ك ـــەوە ب ئ
ـــە بابەتـــی سیســـتەمی سیاســـیی  ـــا وەرگـــرت ل ڤیەنن
ــر دەســـتی كۆمەڵێـــك ئەكادیمیســـتی  ــراق، لەژێـ عێـ
خوێنـــدی،  تیایـــدا  كـــە  واڵتـــە  ئـــەم  ناســـراوی 
ئەوروپـــادا  سیاســـیی  ڕێـــڕەوی  لـــە  ئەوانیـــش 
ڕۆڵـــی بەرچاویـــان هەبـــوو، بەتایبەتـــی لـــە بـــواری 

دیپلۆماســـی و سیاســـەتدا.
ســـەرەتای  لـــە  كـــە  نەجـــاڕ  شـــێرزاد  دكتـــۆر 
ـــەوە عێـــراق،  ـــەدەی ڕابـــردوودا گەڕای ـــی س نەوەدەكان
مـــاوەی )30( ســـاڵ خـــۆی بـــۆ خزمەتـــی دامـــەزراوە 
ئەكادیمییـــەكان تەرخـــان كـــرد، وەك مامۆســـتا یـــان 
بەشـــی  ســـەرۆكی  و  ئیدارییـــەكان  پۆســـتە  لـــە 
زانســـتە سیاســـییەكان كـــە خـــۆی دامەزرێنـــەری 
ــدەدەری  ــان یاریـ ــوو لـــە زانكـــۆی ســـەاڵحەدین، یـ بـ
ســـەرۆكی زانكـــۆی ســـەاڵحەدین بـــۆ كاروبـــاری 
ڕاوێـــژكاری  هەروەهـــا  دارایـــی،  و  كارگێـــڕی 
ســـەرۆكی حكومـــەت بـــۆ كاروبـــاری خوێندنـــی بـــااڵ 
بـــۆ چارەكـــە ســـەدەیەك، شـــوێن پەنجەكانـــی ئـــەم 
بەڕێـــزە بـــە لێهاتوویـــی و پاكـــی و دڵســـۆزی و 
دەســـتپاكی لـــە خزمەتكردنـــدا ڕوون و بەرچـــاوە.

نەجـــاڕدا  شـــێرزاد  دكتـــۆر  دەســـتی  لەژێـــر 
زانســـتە  یاســـا و  لـــە  ژمارەیەكـــی زۆر قوتابـــی 
بـــواری  لـــە  چ  پێڕاگەیشـــتوون،  سیاســـییەكاندا 
بااڵ)ماســـتەرو  خوێندنـــی  یـــان  بەكالۆریـــۆس 
دكتـــۆرا(، دەتوانـــم بڵێـــم نزیكـــەی )100( نامـــەی 
ماســـتەر و تێـــزی دكتـــۆرا بـــە سەرپەرشـــتیی ئـــەو 
بەڕێـــزە ئەنجـــام دراون، نـــەك هـــەر لـــە زانكـــۆی 
و  دهـــۆك  و  ســـۆران  لـــە  بەڵكـــوو  ســـەاڵحەدین، 
دیكـــەی  زانكۆكانـــی  و  كوردســـتان  زانكـــۆی 

كوردســـتان. هەرێمـــی 
ــاڕ  ــێرزاد نەجـ ــۆر شـ ــردوودا دكتـ ــاوەی ڕابـ ــە مـ لـ
زانكـــۆی  ئەمیندارانـــی  دەســـتەی  ســـەرۆكی 
كوردســـتان بـــوو، لـــە زانكـــۆی كوردســـتان كاری 
ــە  ــەم زانكۆیـ ــۆ ماوەیەكـــی زۆر ئـ ــرد و توانـــی بـ كـ
ـــوە ببـــات، ئێســـتاش  لەســـەر ڕێڕەوێكـــی ڕاســـت بەڕێ
ـــین  ـــۆ نووس ـــردووە ب ـــان ك ـــۆی تەرخ ـــان خ ـــە بەڕێزی ك
و سەرپەرشـــتیكردنی نامـــەو تێـــزی دكتـــۆرا لـــە 
ــە  ــە لـ ـــییەكان، بۆیـ ــتە سیاس ــا و زانسـ ــواری یاسـ بـ
نازانێـــت  ماندووبـــوون  مانـــای  هەرگیـــز  ژیانـــدا 

دكتۆر شێرزاد نەجاڕ لەسەر 
ئاستی نیشتمانی و عێراقی و 
عەرەبی و جیهانی ناسراوە، 
ماوەیەكی درێژ خۆی بۆ 
توێژینەوەی ئەكادیمی و 
خزمەتكردنی دامەزراوەكانی 
خوێندنی بااڵ تەرخان كرد

دكتۆر شێرزاد نەجاڕ جێی 
متمانەی داڕێژەرانی بڕیاری 
سیاسی بووە، بەتایبەتی لەو 
ماوەیەی كە لە ئەنجومەنی 
وەزیراندا كاری كردووە

ئەو نامە و تێزانەی ماستەر و 
دكتۆرا كە بەڕێز دكتۆر شێرزاد 
نەجاڕ سەرپەرشتی كردن، 
هەموویان لە بواری دەستووری و 
سیستمە سیاسییەكان و زانستە 
سیاسییەكان و پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییەكان بوون
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دامـــەزراوە،  ســـاڵە   )60( لـــە  پتـــر  و  دێرینـــە 
پەیوەندییەكانـــی  دەربـــارەی  موحازەرەیەكـــی 
و  بـــارودۆخ  و  كـــورد  كەیســـی  و  نێودەوڵەتـــی 
ــراق پێشـــكەش كـــرد، كـــە جێگـــەی  داهاتـــووی عێـ
ــووە. ــران بـ ــی ئێـ ــتییانی واڵتـ ــی ئەكادیمیسـ پێزانینـ
دەكـــەم  شـــێرزاد  دكتـــۆر  باســـی  كـــە  مـــن 
ــتمانیی  ــایەتییەكی ئەكادیمیـــی دیكـــەی نیشـ كەسـ
عێـــراق دێتـــەوە یـــادم، ئەویـــش پڕۆفیســـۆر دكتـــۆر 
ســـەرۆكی  )یەكـــەم  عەبدواڵیـــە  عەبدولجەبـــار 
زانكـــۆی بەغـــدا( دوای شۆڕشـــی 14ی تەمـــوزی 
1958، دكتـــۆر عەبدولجەبـــار عەبـــدواڵ یەكێـــك بـــووە 
لـــە چـــوار قوتابییەكانـــی زانـــای نـــاودار ئیزنشـــتاین، 
لـــە بـــواری فیزیـــای ئەتۆمـــی و لەژێـــر دەســـتی 
ئـــەو زانایـــەدا پـــەروەردە كـــرا، ئـــەو بەڕێـــزە نـــەك هـــەر 
ــتی جیهانییـــش  ــەر ئاسـ ــەت لەسـ ــراق، تەنانـ ــە عێـ لـ
ناســـراو بـــوو، لـــە مـــاوەی پێنـــج ســـاڵدا كـــە ســـەرۆكی 
ئـــەم زانكۆیـــە بـــوو، توانـــی زانكۆكـــە بخاتـــە ســـەر 
پـــێ و پێشـــی بخـــات، ئـــەو توانـــی دڵســـۆزانە و 
ـــە  ـــكات، بۆی نیشـــتمانپەروەرانە خزمەتـــی زانكۆكـــە ب
مـــن دكتـــۆر شـــێرزاد نەجـــاڕ هاوشـــانی دكتـــۆر 
عەبدولجەبـــار عەبـــدواڵ دادەنێـــم، هەردووكیـــان وەك 
ـــیارێتیی نیشـــتمانی  ـــە بەرپرس ـــتكردن ب ـــواری هەس ب
و كەســـایەتیی دیموكراســـی بـــوون، باوەڕیـــان بـــە 
خۆشەویســـتیی نیشـــتمان و زانســـت هەبـــوو، جێـــی 

ــوون. ــان بـ ــی خۆیـ ــی قوتابییەكانـ ــز و پێزانینـ ڕێـ
ــاڕ  ــێرزاد نەجـ ــۆر شـ ــدا، دكتـ ــاوەی تەمەنیـ ــە مـ لـ
خاوەنـــی نووســـینی زۆر بـــووە، كۆتـــا نووسینیشـــی 
بریتـــی بـــوو لـــە كتێبێـــك بـــە نـــاوی )چـــۆن سیاســـییانە 
بیـــر بكەینـــەوە( كـــە نزیكـــەی )600( الپەڕەیـــە و 
ــواڵن  ــنبیریی گـ ــی دەزگای ڕۆشـ ــە چاپكراوەكانـ لـ
ئـــەم كتێبـــە دەنگۆیەكـــی باشـــی هەبـــوو،  بـــوو، 
هەروەهـــا ســـوودبەخش بـــوو بـــۆ داڕێژەرانـــی بڕیـــاری 
سیاســـی و ڕۆشـــنبیران و ئەكادیمیســـتەكان. ئـــەو 
ــز  ــە بەڕێـ ــۆرا كـ ــتەر و دكتـ ــەی ماسـ ــە و تێزانـ نامـ
كـــردن،  سەرپەرشـــتی  نەجـــاڕ  شـــێرزاد  دكتـــۆر 
و سیســـتمە  دەســـتووری  بـــواری  لـــە  هەموویـــان 
ـــە  ـــییەكان و پەیوەندیی ـــییەكان و زانســـتە سیاس سیاس
ـــەو نامـــە  ـــوون، شـــوێن پەنجـــەی ئ ـــەكان ب نێودەوڵەتیی
ــێكی  ــتا بەشـ ــە، ئێسـ ــە گرنگـ ــە و قوتابییانـ و تێزانـ
زۆریـــان لـــە داڕێژەرانـــی بڕیـــاری سیاســـین لـــە 
ئاســـتی هەرێمـــی كوردســـتان و عێـــراق و تەنانـــەت 

پەیوەندیـــی نێودەوڵەتیشـــیان هەیـــە.

واڵتـــە عەرەبییـــەكان و بەشـــێك لـــە واڵتانـــی جیهـــان 
ــێرزاد نەجـــاڕ  ــابێكی تایبەتـــی بـــۆ دكتـــۆر شـ حیسـ
دەكـــەن، ئـــەو پەیوەندییانـــەی هەیەتـــی گەواهیـــدەری 
ئـــەم ڕاســـتییەن. ئـــەوەی شـــایانی باســـە و نابـــێ لـــە 
ــم  ــەوە دەڵێـ ــە دڵنیاییـ ــە بـ ــە كـ ــن، ئەوەیـ ــری بكەیـ بیـ
ـــا  ـــا، وات ـــڕ بەه ـــاڕ مرۆڤێكـــی پ ـــێرزاد نەج ـــۆر ش دكت
بەهـــای خۆشەویســـتیی نیشـــتمان و كوردســـتان و 
ـــاو  ـــا وەف ـــە، هەروەه ـــر( بەتایبەتیی ـــارەكەی )هەولێ ش
دڵســـۆزیی بـــۆ هەڤـــاڵ و برادەرەكانـــی، كـــە زۆر 
مرۆڤانـــە بیردەكاتـــەوە، پەیوەندییەكـــی پتـــەوی هەیـــە 
لەگـــەڵ ڕۆشـــنبیرانی واڵتەكـــەی و شـــارەكەی، 
دووپاتیشـــی دەكەمـــەوە كـــە ئـــەو وەفایـــەی هەیەتـــی 
بـــۆ شـــارەكەی خـــۆی لـــەوەدا بەرجەســـتەیە كـــە 
لـــە ســـااڵنی ســـەختدا لـــە ئەوروپـــاوە گەڕایـــەوە 
بـــۆ شـــارەكەی و شـــان بەشـــانی هاوڕێكانـــی لـــە 
ـــان كـــرد، ئەگـــەر  زانكـــۆ خزمەتێكـــی زۆری زانكۆی
ـــە  ـــااڵ ل ـــی ب ـــە خوێندن ـــۆر شـــێرزاد نەجـــاڕ نەبوای دكت
كوردســـتان بـــەرەو ئاســـتێكی دیكـــە دەچـــوو، بـــەاڵم 
بـــە هـــەوڵ و ماندووبوونـــی ئـــەو، زانكـــۆ و خوێندنـــی 
بـــااڵ هاتـــەوە ســـەر ڕێچكـــەی خـــۆی، بۆیـــە ئـــەو 
ـــەوڵ و  ـــە ه ـــەدی، ب ـــوارەدا هات ـــەم ب پێشـــكەوتنەی ل
كۆششـــی پڕۆفیســـۆر دكتـــۆر شـــێرزاد نەجـــاڕ بـــووە.
دكتـــۆ شـــێرزاد نەجـــاڕ هاوڕێیەكـــی دڵســـۆزی 
ســـاڵە   )30( مـــاوەی  بەرپرســـە،  ڕاگەیاندنـــی 
خۆشەویســـت  )گـــواڵن(ی  گۆڤـــاری  لەگـــەڵ 
نووسینەكانیشـــی  بەردەوامـــە،  نووســـینەكانی  لـــە 
ـــەرزن، حیســـابێكی  ـــی ب ـــتێكی ئەكادیمی ـــەر ئاس لەس
تایبەتییـــان بـــۆ دەكرێـــت، جگـــە لەمـــە لـــە میدیـــا 
عەرەبییەكانیشـــدا پەیوەنـــدی و نووســـینی هەیـــە، 
هەروەهـــا ڕۆڵـــی سیاســـیی دكتـــۆر شـــێرزاد نەجـــاڕ 
لـــە خزمەتكردنـــی واڵتەكـــەی لـــە شـــیكردنەوەكانی 
و پەنـــا بـــردن بـــۆ بەهـــا پیرۆزەكانـــی نیشـــتمانی و 

دیموكراســـی و نەتەوەیـــی ڕوون و بەرچـــاوە.
ـــگاوە، هەنگاوێكـــی  ـــەم هەن ـــم ئ ـــدا دەڵێ ـــە كۆتایی ل
ئـــەوەی  بـــۆ  بـــردرا  پەنـــا  كـــە  پیـــرۆزە،  بـــەرز و 
پڕۆفیســـۆر دكتـــۆر شـــێرزاد نەجـــاڕ وەك ســـومبلی 
ــی  ــانی بەڕێزانـ ــت، شانبەشـ ــتپاكی هەڵبژێردرێـ دەسـ
دیكـــە، كـــە ئەوانیـــش ڕۆڵیـــان دیـــار و بەرچـــاوە، 
بـــواری پســـپۆری و كارەكـــەی  لـــە  هـــەر یەكـــە 
خۆیـــدا، لـــە خزمەتكردنـــی ڕێـــڕەوی دەســـتپاكی و 
ـــەوەی گەندەڵیـــدا، هیـــوای ســـەركەوتن  ڕووبەڕووبوون

ــوازم.    ــۆ دەخـ ــی بـ ــەن درێژیـ و تەمـ

واڵتە عەرەبییەكان و بەشێك 
لە واڵتانی جیهان حیسابێكی 

تایبەتی بۆ دكتۆر شێرزاد نەجاڕ 
دەكەن، ئەو پەیوەندییانەی 

هەیەتی گەواهیدەری ئەم 
ڕاستییەن

ئەگەر دكتۆر شێرزاد نەجاڕ 
نەبوایە خوێندنی بااڵ لە 
كوردستان بەرەو ئاستێكی 

دیكە دەچوو، بەاڵم بە هەوڵ 
و ماندووبوونی ئەو، زانكۆ و 
خوێندنی بااڵ هاتەوە سەر 

ڕێچكەی خۆی

دكتۆ شێرزاد نەجاڕ هاوڕێیەكی 
دڵسۆزی ڕاگەیاندنی بەرپرسە، 

ماوەی )30( ساڵە لەگەڵ 
گۆڤاری )گواڵن(ی خۆشەویست 
لە نووسینەكانی بەردەوامە، 

نووسینەكانیشی لەسەر ئاستێكی 
ئەكادیمیی بەرزن
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بانكی ناوەندیی عێراق بڕە دۆالرێكی 
زیاتری خستووەتە بازاڕەوە و چاوەڕوان 
دەكرێت بەهای دینار بەرامبەر دۆالر بۆ 

دۆخی جارانی بگەڕێتەوە

هەر كابینەیەكی وەزاری كە دێت بە النی كەمەوە دەبێت چوار ساڵ 
لە تەمەنی كاركردنی دۆخی نەختینەیی و دارایی جێگیر بێت

پڕۆفیسۆر دكتۆر خالید حەیدەر بۆ گواڵن:

ـــتاندا  ـــراق و كوردس ـــی عێ ـــازاڕە ناوخۆییەكان ـــە ب ـــە ل ـــەر دۆالر ك ـــی بەرامب ـــاری عێراق ـــای دین داشـــكانی بەه
پێـــی دەگوترێـــت هەڵكشـــانی بەهـــای دۆالر بەرامبـــەر دینـــار، ئـــەوەش ناســـەقامگیرییەكی گـــەورەی لـــە دۆخـــی 
بـــازاڕ درووســـت كـــردووە. لـــە دوای پێكهێنانـــی كابینـــە وەزارییەكـــەی محەمـــەد شـــیاع ســـوودانی كـــە وا 
ـــەك  ـــووە و ی ـــە ب ـــە پێچەوان ـــوارەوە، ڕاســـت بارودۆخەك ـــە خ ـــار بێت ـــەر دین ـــای دۆالر بەرامب ـــرا، بەه چـــاوەڕوان دەك
دۆالری ئەمریكـــی گەیشـــتە 1552 دینـــار، بـــە ڕادەیـــەك لـــە هەندێـــك مامەڵـــەدا ئـــەو بەهایەشـــی تێپەڕانـــد. 
ئەمـــەش بانكـــی ناوەندیـــی عێراقـــی ناچـــار كـــرد، چەندیـــن جـــار ئـــەو هەوااڵنـــە ڕەت بكاتـــەوە كـــە بـــاس لـــە 
دەســـتكاریكردنی بەهـــای دینـــار بەرامبـــەر دۆالر دەكات. بـــۆ قســـەكردن لەســـەر ناســـەقامگیریی دۆخـــی بەهـــای 
دینـــاری عێراقـــی بەرامبـــەر دۆالر، چەنـــد پرســـیارێكمان ئاراســـتەی پڕۆفیســـۆر دكتـــۆر خالیـــد حەیـــدەر پســـپۆڕ 
و شـــارەزا لـــە دۆخـــی دارایـــی و ئابـــووری و مامۆســـتا لـــە بەشـــی ئابـــووری لـــە زانكـــۆی ســـلێمانی كـــرد و 

بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی گـــواڵن-ی دایـــەوە.
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لێدوانەكانی بانكی ناوەندیی 
عێراق بە دەنگ داواكاریی 

سیاسەتمەدار و پەرلەمانتارانەوە 
نایەت، تاوەكو بەهای دیناری 

بەرز بكاتەوە، ئەوەش بە واتای 
ئەوەیە بەهای دۆالر بەرامبەر 

دینار بگەڕێنێتەوە نزیك بەهای 
جارانی

لە دوای شەڕی ئۆكرانیا و 
ڕووسیا تەنیا دۆالری ئەمریكییە 
كە توانیویەتی بەهاكەی خۆی 
بپارێزێت، ئەو واڵتە زۆر بە 
وردی چاودێریی دراوەكەی و 

بەهاكەی و مامەڵە گەورەكان 
دەكات
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* ناســـەقامگیریی بەهـــای دراوی دینـــاری عێراقـــی 
بەرامبـــەر دۆالری ئەمریكـــی بـــۆ جارێكـــی دیكـــە ئـــەو 
مشـــتومڕی لـــێ كەوتـــەوە، كـــە ئایـــا چارەنووســـی 
بەهـــای دینـــاری عێراقـــی بەرامبـــەر دراوە بیانییەكانـــی 
دیكـــە، بەتایبەتـــی دۆالر، بـــە كـــوێ دەگات، پرســـیار 
لێـــرەدا ئەوەیـــە ئێـــوە وەكـــو پســـپۆڕ و شـــارەزایەكی بـــواری 
دارایـــی و ئابـــووری، خوێندنەوەتـــان بـــۆ ناســـەقامگیریی 

ـــە؟ ـــەر دۆالر چیی ـــار بەرامب ـــای دین بەه
دەبێـــت  پرســـیارەكە  وەاڵمدانـــەوەی  پێـــش   -
شـــیكردنەوەیەكمان بـــۆ دۆخـــی دارایـــی و ئابووریـــی 
ــەڕی  ــی دوای شـ ــت، بەتایبەتـ ــتی هەبێـ ــراق بەگشـ عێـ
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و هەڵكشـــانی بەهـــای نـــەوت و 
ناوەندیـــی  بانكـــی  دراوی  یەدەگـــی  بەرزبوونـــەوەی 
فیدراڵـــی عێـــراق، كـــە لـــە مێـــژووی خۆیـــدا ڕیكـــۆردی 
وای تۆمـــار نەكـــردووە، ئەمـــە وێـــڕای ئـــەوەی پێشـــتر 
حكومەتـــی عێـــراق بـــە هـــۆی ئـــەوەی بەهـــای دینـــاری 
دۆالری   100 بەهـــای  شـــكاند،  دۆالر  بەرامبـــەر 
ئەمریكـــی لـــە 118 هـــەزار دینـــار بـــەرەو 145 هـــەزار 
دینـــار بـــەرز كـــردەوە، ئەمـــە وێـــڕای ئـــەوەی بـــە درێژایـــی 
ســـاڵێك زیاتـــر حكومەتـــی كاربەڕێكـــەر نەیتوانـــی زۆر 
لـــە پـــڕۆژە و كارەكانـــی جێبەجـــێ بـــكات، ئەمـــەش 
دراوێكـــی یەدەگـــی گـــەورەی بـــۆ عێـــراق دروســـت كـــرد. 

ــی  ــە دۆخێكـ ــراق لـ ــوەرەكان عێـ ــوو پێـ ــە هەمـ ــە بـ كەواتـ
ناگەیەنێـــت  ئـــەوە  ئەمـــە  بـــەاڵم  باشـــدایە،  دارایـــی 
بـــاش  ئابوورییەكـــەی  و  سیاســـی  بارودۆخـــە  كـــە 
ــی و  ــە دارایـ ــەو گەندەڵییـ ــی ئـ ــی دۆخـ ــت، بەتایبەتـ بێـ
ـــە و زۆر  ئابوورییـــەی كـــە سیاســـییەكان دەســـتیان تێیدای
مەترســـیدارە و بـــەردەوام تاوانـــی شووشـــتنەوەی پـــارە 

ئەنجـــام دەدەن. 
ـــو  ـــراق وەك ـــی عێ ـــەدا بانكـــی ناوەندی ـــەم بارودۆخ * ل
كاراكتەرێكـــی گرنـــگ چەندیـــن جـــار ئـــەو دەنگۆیانـــەی 
ــای  ــتكاریكردنی بەهـ ــە دەسـ ــاس لـ ــە بـ ــردەوە كـ ڕەت كـ
دینـــاری عێراقـــی دەكات، بـــە النـــی كـــەم لـــە ماوەیەكـــی 
نزیكـــدا ناكرێـــت و نابێـــت دەســـتكاریی بەهـــای دینـــار 
فرۆشـــتنی  پەنجەرەیـــەی  ئـــەو  ڕێـــی  لـــە  بـــكات، 
دۆالرەوە، كەواتـــە هـــۆكاری ئـــەوە چییـــە كـــە بەهـــای 
بیانییـــەكان،  دراوە  بەرامبـــەر  عێراقـــی  دینـــاری 
بەتایبەتـــی دۆالر خـــۆی ڕاناگرێـــت و بـــەردەوام لـــە 

دۆخێكـــی ناســـەقامگیری هەڵبـــەز و دابەزدایـــە؟
- هەموومـــان دەزانیـــن بانكـــی ناوەنـــدی لـــە ڕێگـــەی 
كڕینـــەوەی دۆالر و فرۆشـــتنی بـــە نرخێكـــی دیاریكـــراو 
لـــەو پەنچەرەیـــەی كـــە پێـــی دەوترێـــت پەنچـــەرەی 
ــازرگان بـــڕی  ــتنی دۆالر، كۆمەڵێـــك بانـــك و بـ فرۆشـ
كاتێـــك  بـــەاڵم  دەكەوێـــت،  دەســـت  زۆریـــان  دۆالری 
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ئـــەم بانكـــە كـــە مامەڵـــە لەگـــەڵ بانكـــی فیدڕاڵیـــی 
ئەمریـــكاش دەكات و بانكـــە ئەمریكییەكـــە بـــە تۆمەتـــی 
ــە  ــك بانـــك دەخاتـ ــارە كۆمەڵێـ ــتنەوەی پـ تاوانـــی شووشـ
لیســـتی ڕەشـــەوە، ئـــەو بانكانـــەش ژمارەیەكیـــان لـــە 
ناوخـــۆی عێراقـــدا مامەڵـــە بـــە كڕیـــن و فرۆشـــتنی 
دۆالر دەكـــەن، بەمـــەش بانكـــی ناوەندیـــی عێراقیـــش 
ناچـــار دەبێـــت مامەڵـــە لەگـــەڵ ئـــەو بانكانـــە نـــەكات، 
بەمـــەش خســـتنەڕووی دراوی دۆالر لـــە بازاڕەكانـــدا كـــەم 
ـــت  ـــەوەی خواس ـــۆی بەرزبوون ـــە ه ـــە دەبێت ـــەوە، ئەم دەبێت
ــەوەی  ــر بەرزبوونـ ــتنەڕوو و دواتـ ــابی خسـ ــەر حیسـ لەسـ
بەهاكـــەی، لێدوانەكانـــی بانكـــی ناوەندیـــی عێـــراق بـــە 
دەنـــگ داواكاریـــی سیاســـەتمەدار و پەرلەمانتارانـــەوە 
نایـــەت، تاوەكـــو بەهـــای دینـــاری بـــەرز بكاتـــەوە، ئـــەوەش 
بـــە واتـــای ئەوەیـــە بەهـــای دۆالر بەرامبـــەر دینـــار 
بگەڕێنێتـــەوە نزیـــك بەهـــای جارانـــی، ئەمـــە جگـــە 
لـــەوەی تـــا ئێستاشـــی لەگەڵـــدا بێـــت، لـــە فرۆشـــتن و 
تەحویلكردنـــی داهاتـــی نـــەوت و سیاســـەتەكانی بانكـــی 
ـــتێوەردانی  ـــەرز دەس ـــتێكی ب ـــا ئاس ـــكا ت ـــی ئەمری ناوەندی
هەیـــە، خســـتنەڕووی دۆالریـــش لـــە نێـــوان %50-40 
ـــان كـــرد بەهـــای  ـــە هەمـــووی وای كەمـــی كـــردووە، ئەمان
دینـــاری عێراقـــی بەرامبـــەر دۆالری ئەمریكـــی كـــەم 
دۆالری   100 بەهـــای  بازاڕەكانـــدا  لـــە  و،  ببێتـــەوە 
ــەرز  ــار بـ ــەزار دینـ ــۆ 152- 152،500 هـ ــی بـ ئەمریكـ

ببێتـــەوە. 
ئەمریكـــی  دۆالری  ئاودیوكردنـــی  دەڵێـــن   *
ئێـــران و  بـــۆ  لـــە بازاڕەكانـــی عێـــراق و كوردســـتان 
ســـووریا هەیـــە، ئەگـــەر ئـــەم حاڵەتـــە هەبێـــت، تاچەنـــد 
كاریگەریـــی لەســـەر ناســـەقامگیریی بەهـــای دۆالری 

دەبێـــت؟ ئەمریكـــی 
- لـــە دوای شـــەڕی ئۆكرانیـــا و ڕووســـیا تەنیـــا 
دۆالری ئەمریكییـــە كـــە توانیویەتـــی بەهاكـــەی خـــۆی 
چاودێریـــی  وردی  بـــە  زۆر  واڵتـــە  ئـــەو  بپارێزێـــت، 
دراوەكـــەی و بەهاكـــەی و مامەڵـــە گـــەورەكان دەكات، 
بـــە  كـــە  ســـووریا  و  ئێـــران  واڵتـــی  ڕاســـتە  بەڵـــێ 
ــی زۆر  ــا ڕاددەیەكـ ــن، تـ ــەڕ دەبـ ــدا تێپـ ــی خراپـ دۆخێكـ
پشـــت بـــە بازاڕەكانـــی كوردســـتان و عێـــراق دەبەســـتن بـــۆ 
ـــی دیكـــەوە  بەدەســـتهێنانی دۆالری ئەمریكـــی، لەالیەك
فرۆشـــتنییەكانی نەوتـــی عێـــراق بـــە دراوی دۆالرە و 
ـــدا سیاســـەتێكی  ـــەوە و ئاڵوگۆڕكردنی ـــی گۆڕین ـــە كات ل
ـــای  ـــە بەه ـــت ك ـــڕەو دەكرێ ـــی وا پەی ـــی و نەختینەی دارای
دۆالر ئەوەنـــدە دانەبەزێـــت كـــە واڵتانـــی دراوســـێ بـــۆ 
ــرن. كڕینـــی دۆالر  ــوودی لـــێ وەربگـ ئاودیوكردنـــی سـ

لـــە پەنچـــەرەی دراو لەالیـــەن كۆمەڵێـــك كۆمپانیـــای 
گەندەڵـــكار، یـــان تێـــوەگالو لـــە ئاودیوكردنـــی دۆالری 
ئەمریكـــی بـــۆ بازاڕەكانـــی ئێـــران و ســـووریا زیانـــی 
بـــە ئابووریـــی عێـــراق و ناســـەقامگیریی  گـــەورەی 

ــدووە.  ــار گەیانـ دینـ
* وەك باســـت كـــرد خســـتنەڕووی دۆالری ئەمریكـــی 
بـــەاڵم  كـــردووە،  كەمـــی  ناوخۆییەكانـــدا  بـــازاڕە  لـــە 
هـــۆكاری بەرزبوونـــەوەی خواســـت لەســـەر دۆالر چییـــە، 
كـــە بـــە ئاشـــكرا لـــە بازاڕەكانـــی نێوخـــۆدا هەســـتی پـــێ 

دەكرێـــت؟
بەهایەكـــی  جیهانـــدا  لـــە  ئەمریكـــی  دۆالری   -
ـــەوە  ـــە، ئ ـــە و دۆخێكـــی ســـەقامگیری هەی ـــەرزی هەی ب
دۆخێكـــی  ڕووبـــەڕووی  عێراقییـــە  دینـــاری  دراوی 
ـــی سیاســـی و  ـــەوە، گەندەڵی ـــەقامگیر دەبێت ـــای ناس بەه
مەترســـیی زۆر لـــە سیاســـەتمەدار و گـــەورە كۆمپانیـــاكان 
لـــە لێپرســـینەوە، وای كـــردووە پارەكانیـــان بكـــەن بـــە دۆالر 
بـــۆ ئـــەوەی بینێرنـــە دەرەوە، بەتایبەتـــی دوای هێنانـــەوەی 
پارەیەكـــی زۆری گەندەڵـــی و لێدوانـــە بەردەوامەكانـــی 
ـــا  ـــك كۆمپانی ـــەوەی كۆمەڵێ ـــراق ب ـــی عێ ســـەرۆك وەزیران
ــان  ــتگیر دەكات و پارەكانیـ ــەرمایەدار دەسـ ــەورە سـ و گـ
ـــانە وای  ـــینەوە و ترس ـــەم لێپرس ـــوو ئ ـــۆك دەكات، هەم بل
كـــردووە هەوڵـــی ناردنـــە دەرەوەی پـــارە بـــۆ دەرەوەی واڵت 
بـــدەن، كاتێـــك ناتوانـــن هەوڵـــی ئـــەوە دەدەن پارەكانیـــان 
بخەنـــە بـــواری وەبەرهێنـــان و دروســـتكردنی كۆمەڵگـــەی 
ـــە كەرەســـتەی  نیشـــتەجێبوونی گـــەورە، كـــە پێویســـتی ب
بیناســـازی و جوانـــكاری هەیـــە و تەنیـــا بـــە دۆالر لـــە 

دەرەوەی واڵت بەدەســـت دێـــت. 
و  عێـــراق  ناوەندیـــی  بانكـــی  باســـی  زۆر   *
و  بانكـــە  ئـــەو  مەركەزییەتـــی  و  سیاســـەتەكانی 
ناشـــەفافییەتی دەكرێـــت، هەڵســـەنگاندنت بـــۆ بانكـــی 

چییـــە؟  ناوەنـــدی 
- لـــە هەمـــوو ئـــەم ناســـەقامگیری و دۆخـــەدا بانكـــی 
نموونـــە:  بـــۆ  ســـەرەكییە،  كاراكتەرێكـــی  ناوەنـــدی 
كۆمەڵێـــك ئیجرائاتـــی بانكـــی ناوەنـــدی هەیـــە بـــۆ 
كۆنترۆڵكردنـــی دۆخەكـــە گرتوویەتیـــە بـــەر، بـــۆ نموونـــە 
مامەڵەكانـــی بانكەكـــە لەگـــەڵ بانكەكانـــی ناوخـــۆ و 
ـــتی  ـــدا دەس ـــەم بارودۆخەش ـــی، ل ـــە ئەلكترۆن دەرەوە دەبێت
ــووی  ــارە و هەمـ ــە ژمـ ــەوە و دەبێتـ ــەم دەبێتـ ــرۆڤ كـ مـ
مامەڵـــە و هاتوچـــۆی دراو شـــەفافتر دەبێـــت، هەمـــوو 
گەندەڵـــكار و ئـــەو كـــەس و كۆمپانیـــا و حزبانـــەی 
دەســـتیان لـــە ئاودیوكـــردن و شووشـــتنەوەی پـــارەدا هەیـــە، 
ــدی  ــی ناوەنـ ــەوەی بانكـ ــت بـ ــت دەبێـ ــیان ال دروسـ ترسـ

واڵتی ئێران و سووریا كە بە 
دۆخێكی خراپدا تێپەڕ دەبن، 
تا ڕاددەیەكی زۆر پشت بە 
بازاڕەكانی كوردستان و عێراق 
دەبەستن بۆ بەدەستهێنانی 
دۆالری ئەمریكی

گەندەڵیی سیاسی و مەترسیی 
زۆر لە سیاسەتمەدار و گەورە 
كۆمپانیاكان لە لێپرسینەوە، 
وای كردووە پارەكانیان بكەن بە 
دۆالر بۆ ئەوەی بینێرنە دەرەوە

هەموو گەندەڵكار و ئەو كەس 
و كۆمپانیا و حزبانەی دەستیان 
لە ئاودیوكردن و شووشتنەوەی 
پارەدا هەیە، ترسیان ال دروست 
دەبێت بەوەی بانكی ناوەندی 
دۆخەكە كۆنتڕۆڵ دەكات
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دۆخەكـــە كۆنتـــڕۆڵ دەكات. ئەمـــە هەمـــووی وا دەكات 
ئـــەو دۆالرەی بـــە گەندەڵـــی دەســـتیان دەكـــەوت، كەمتـــر 
ـــن و  ـــان دەربهێن ـــن پارەكانی ـــار دەب ـــەش ناچ ـــەوە، بەم ببێت
بیگۆڕنـــەوە بـــە دۆالر و لـــە وەبەرهێنانـــدا بـــە گـــەڕی 
بخـــەن. بـــۆ ڕووبەڕووبوونـــەوەی دۆخەكـــەش بانكـــی 
ناوەندیـــی عێـــراق بـــڕە دۆالرێكـــی زیاتـــری خســـتووەتە 
ـــازاڕەوە و چـــاوەڕوان دەكرێـــت وردە وردە بەهـــای دینـــار  ب
ـــەوە. زۆر  ـــی بگەڕێت ـــۆ دۆخـــی جاران ـــەر دۆالر ب بەرامب
جاریـــش بـــاس لـــە ســـەربەخۆیی ئـــەم بانكـــە دەكرێـــت، 
ئەمـــە تەنیـــا ڕووكەشـــە و ڕاســـتەقینە نییـــە، بەڵكـــو 
بانكـــی ناوەنـــدی لـــە ڕێگـــەی حزبـــە بااڵدەســـتەكانەوە 
كۆنتـــڕۆڵ دەكرێـــت، هـــەر ئەمەشـــە وای كـــردووە بانكەكـــە 
و عێـــراق سیاســـەتی نەختینەییـــان نەبێـــت، ســـەبارەت بـــە 
بوونـــی نوێنـــەری كـــورد لـــەو بانكـــە، ئەویـــش ڕووكەشـــە 
ـــا ئێســـتا كاروبارەكانـــی  و هیـــچ دەســـەاڵتێكی نییـــە و ت

ئـــەم بانكـــە جێـــگای گومـــان و پرســـیارە.
* باســـی نەبوونـــی سیاســـەتی نەختینەیـــت كـــرد، ئایـــا 
ـــراق و  ـــی عێ ـــەن حكومەت ـــەم سیاســـەتە لەالی ـــی ئ نەبوون
بانكـــی ناوەندییـــەوە تاچەنـــد كاریگەریـــی خراپـــی لەســـەر 

دۆخـــی دارایـــی و ئابووریـــی عێـــراق كـــردووە؟
ئیجرائاتـــی  نەختینەیـــی كۆمەڵێـــك  - سیاســـەتی 
حكوومییـــە بـــۆ جێگیركـــردن و بەهێزبوونـــی بەهـــای 
دراوی نیشـــتمانی، هـــەر دراوێـــك بەهاكـــەی جێگیـــر 
ـــەكان  ـــازاڕە جیهانیی ـــاو ب ـــە ن ـــری ل ـــز و تەقدی ـــت، ڕێ نەبێ
و بەرامبـــەر دراوە بیانییـــەكان نابێـــت، هـــەر كابینەیەكـــی 
وەزاری كـــە دێـــت، بـــە النـــی كەمـــەوە دەبێـــت چـــوار 
ســـاڵ لـــە تەمەنـــی كاركردنـــی نەختینەیـــی و دارایـــی 
جێگیـــر بێـــت، بـــە پێچەوانەشـــەوە لەالیـــەن خەڵـــك و 
حكومەتەكانـــی دراوســـێ و جیهـــان ڕێـــزی لـــێ ناگیرێـــت 
دراوەكـــەی  بەهـــای  و  دەدات  لەدەســـت  متمانـــە  و 
دەشـــكێت. جوانتریـــن نموونـــە بـــۆ نەبوونـــی سیاســـەتی 
نەختینەیـــی ئەوەیـــە تەنیـــا لێدوانـــی پەرلەمانتارێـــك، یـــان 
ســـەركردەیەكی سیاســـی ڕاســـتەوخۆ دۆخـــی دراوەكـــە و 
بەهاكـــەی تێـــك دەدات، ئەگـــەر سیاســـەتی نەختینەیـــی 
ــە  ــەزل و نەزانانـ ــدوان و قسـ ــوو لێـ ــەم هەمـ ــە، ئـ هەبووایـ
ـــەدەدرا،  ـــووری و دراو ن ـــی و ئاب ـــەر دۆخـــی دارای بەرامب
لـــە عێراقـــدا زەمینەیەكـــی ناجێگیـــر هەیـــە و هـــەر 
ــڵەقێت،  ــە دەشـ ــكات، دۆخەكـ ــە بـ ــەتمەدارێك قسـ سیاسـ
بۆیـــە دەبێـــت بانكـــی ناوەنـــدی ســـەربەخۆ بێـــت، بـــەاڵم 
لـــە ڕاســـتیدا وانییـــە و كـــەس بەمـــە بـــڕوا نـــاكات، بۆیـــە 
بـــە لێدوانێـــك بـــازاڕ ناجێگیـــر دەبێـــت و لـــەم هەڵبـــەز و 

ــت.   ــان بەردەكەوێـ ــووان زیانیـ ــەزەی دۆالر هەمـ دابـ

* هـــۆكاری چییـــە كـــە لـــە بازاڕەكانـــی كوردســـتاندا 
بەهـــای دۆالری ئەمریكـــی بـــەراورد بـــە بازاڕەكانـــی 

عێـــراق بەرزتـــرە؟
- لـــە مامەڵـــە بچووكەكانـــدا ئـــەم جیاوازییـــە كەمـــە 
و زۆر هەســـتی پـــێ ناكرێـــت، بـــەاڵم لـــە مامەڵـــەی 
بوونـــی  ڕەنگـــە  دەكرێـــت،  پـــێ  هەســـتی  گـــەورەدا 
وەبەرهێنانـــی زیاتـــر و ئارامـــی و دیموكراســـی و بوونـــی 
فـــەزای ئـــازاد بـــۆ ئیشـــپێكردن، وا بـــكات بەهـــای 
بـــازاڕ  جووڵـــەی  تـــا  چونكـــە  بێـــت،  بەرزتـــر  دۆالر 
خێراتـــر و گەورەتـــر بێـــت، لەســـەر بنەمـــای خواســـت 
و خســـتنەڕوو بەهـــای ئـــەو دراوەی مامەڵـــەی پێـــوە 
ــەوە.  ــر دەبێتـ ــدا بەرزتـ ــە گەورەكانـ ــە مامەڵـ ــت، لـ دەكرێـ
ــی  ــە و نائارامـ ــیی زۆر هەیـ ــی سیاسـ ــدا حزبـ ــە بەغـ لـ
تـــا  كـــردووە،  دروســـت  زۆرتریـــان  ناســـەقامگیریی  و 
بارودۆخـــی هەرێـــم ســـەقامگیرتر و ئارامتـــر و پارێزراوتـــر 
بێـــت، كار و وەبەرهێنـــان و بارودۆخـــی كاســـبكاری و 
پیشـــە باشـــتر دەبێـــت و جووڵـــەی بـــازاڕ كـــە زۆربـــەی 
ــر  ــای دۆالر بەرزتـ ــە دۆالرە بەهـ ــەورەكان بـ ــە گـ مامەڵـ

ــت. دەبێـ
حكومەتەكـــەی  لەوەدایـــە  پرســـیارمان  دوا   *
كازمـــی زۆر زیرەكانـــە بـــۆ بەدەســـتهێنانی داهـــات و 
پێدانـــی مووچـــەكان بەهـــای دینـــاری بەرامبـــەر دۆالر 
ـــازاڕ گرانیـــی  ـــەردا دۆخـــی ب ـــە بەرامب ـــەاڵم ل شـــكاند، ب
لێكەوتـــەوە، چاودێرانـــی سیاســـی دەڵێـــن حكومـــەت 
ناچـــارە بـــۆ كەمكردنـــەوەی هـــەژاری و هەاڵوســـانی 
ـــای دۆالر  ـــی شـــەقام دەســـتكاریی بەه ـــرخ و ڕازیكردن ن
بـــكات، وەكـــو شـــارەزایەكی دارایـــی و نەختینەیـــی چـــۆ 

ــە؟ ــەم بۆچوونـ ــە ئـ دەڕوانیتـ
و  حكومـــەت  كاروبـــاری  بەڕێكردنـــی  بـــۆ   -
ــكردنی دۆخـــی دارایـــی،  ــە و باشـ دابینكردنـــی مووچـ
حكومەتەكـــەی كازمـــی بەهـــای دۆالری بـــەرز كـــردەوە، 
توانـــی  و  دەســـتكەوت  زۆری  دراوێكـــی  بەمـــەش 
دۆخەكـــە ڕاگرێـــت، چونكـــە زۆرینـــەی داهاتـــی عێـــراق 
زۆری  پارەیەكـــی  گۆڕینەوەیـــدا  لـــە  و  پتـــرۆدۆالرە 
دەســـت كـــەوت و، یەدەگـــی بانكـــی ناوەنـــدی بـــەرز 
ــەر ژیانـــی  ــەاڵم كاریگەریـــی نەرێنیـــی لەسـ ــووەوە، بـ بـ
خەڵـــك هەبـــوو، بەتایبەتـــی كـــە عێـــراق لـــە 80%ی 
شـــمەك و كەلوپەلەكانیـــان هاوردەیـــە بـــە نرخـــی دۆالر، 
بـــەاڵم زۆر زەحمەتـــە بـــەم نزیكانـــە و بـــەو ڕاددەیـــە 
بەهـــای دۆالری ئەمریكـــی بشـــكێت و جارێكـــی دیكـــە 
بەهـــای  هەڵبەزودابـــەزی  ناســـەقامگیری  دۆخێكـــی 

دینـــار بەرامبـــەر دۆالر ڕوو بـــدات. 

تا جووڵەی بازاڕ خێراتر و 
گەورەتر بێت، لەسەر بنەمای 

خواست و خستنەڕوو بەهای ئەو 
دراوەی مامەڵەی پێوە دەكرێت، 
لە مامەڵە گەورەكاندا بەرزتر 

دەبێتەوە

جوانترین نموونە بۆ نەبوونی 
سیاسەتی نەختینەیی ئەوەیە 

تەنیا لێدوانی پەرلەمانتارێك، 
یان سەركردەیەكی سیاسی 
ڕاستەوخۆ دۆخی دراوەكە و 

بەهاكەی تێك دەدات

زۆر زەحمەتە بەم نزیكانە و بەو 
ڕاددەیە بەهای دۆالری ئەمریكی 
بشكێت و جارێكی دیكە دۆخێكی 
ناسەقامگیری هەڵبەزودابەزی 

بەهای دینار بەرامبەر دۆالر ڕوو 
بدات
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مایـــكڵ بارنێـــت پڕۆفیســـۆری زانســـتی سیاســـی و كاروبـــارە نێودەوڵەتییەكانـــە لـــە ســـكووڵی ئیلیـــۆت 
ــت و  ــی ناوەڕاسـ ــەكانی ڕۆژهەاڵتـ ــە پرسـ ــەخ بـ ــدا بایـ ــە توێژینەوەكانیـ ــنتۆن، لـ ــۆرج واشـ ــۆی جـ ــە زانكـ لـ
حوكمڕانیـــی جیهانـــی و چەنـــد پرســـێكی پەیوەندیـــدار دەدات. پێشـــتر وانەبێـــژ بـــووە لـــە زانكۆكانـــی 
ــدا  ــێكی لەگەڵـ ــد پرسـ ــدا چەنـ ــەی دیمانەیەكـ ــە میانـ ــواڵن لـ ــب. گـ ــەل ئەبیـ ــن و تـ ــۆتا، ویسكۆنسـ مینێسـ
تاوتـــوێ كـــرد كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و دەرهاویشـــتە و 
ــەڕە و  ــەم شـ ــت ئـ ــە ئاسـ ــووەكان لـ ــەوە یەكگرتـ ــراوی نەتـ ــی ڕێكخـ ــەڕە و ناكارایـ ــەم شـ ــی ئـ دەرئەنجامەكانـ

ــە.  ــێكی دیكـ ــد پرسـ ــی و چەنـ ــی ناوكـ ــی چەكـ ــەری بەكارهێنانـ ئەگـ

نەتەوە یەكگرتووەكان كارێكی 
ئەوتۆی لەدەست نایەت كاتێك 

هێزە مەزنەكان شەڕی یەكتر دەكەن

پڕۆفیسۆر مایكڵ بارنێت بۆ گواڵن:
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* ســـەرەڕای ئـــەوەی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
كاولكارییەكـــی زۆری بـــە دوای خۆیـــدا هێنـــاوە و 
كاریگـــەری و دەرهاویشـــتەی لەســـەر ئاســـتی جیهـــان 
هەبـــووە، ئـــەوا پـــێ ناچێـــت ئـــەم شـــەڕە بـــەم نزیكانـــە 
یـــەكال ببێتـــەوە و هیـــچ ئەگەرێكـــی ڕاســـتەقینەش 
ـــگای گفتوگـــۆ  ـــەری ڕێ ـــۆ گرتنب ـــت ب ـــەدی ناكرێ ب
ــەم  ــی ئـ ــوە بۆچـ ــی ئێـ و دانوســـتاندن، بـــە بۆچوونـ
ــیا  ــی ڕووسـ ــا و بۆچـ ــژەی كێشـ ــدە درێـ ــەڕە هێنـ شـ
كـــە خەســـارەتێكی زۆری ســـەربازی و ئابووریشـــی 

ـــی؟  ـــەر درێژەپێدان ـــرە لەس ـــردووە، پێداگ ك
ـــەڕەكە  ـــانی ش ـــی درێژەكێش ـــەوە پرس ـــە دڵنیایی - ب
ـــووە كـــە كەســـانێكی كـــەم پێشـــبینی  ـــە چەشـــنێك ب ب
و چاوەڕوانییـــان دەكـــرد بـــەو جـــۆرە بـــەردەوام بێـــت. 
ئـــەوەی لـــە ئێســـتادا بـــەدی دەكرێـــت، ئەوەیـــە كـــە 
ئۆكرانیـــا كارێكـــی كـــردووە كـــە هەوڵەكانـــی ڕووســـیا 
بـــە بنبەســـت بگـــەن و لـــە هەنـــدێ ناوچـــە و شـــوێنیش 

هەروەهـــا  بكـــەن.  پاشەكشـــە  كـــردووە  ناچـــاری 
گۆڕەپانـــە  ســـەركەوتنانەی  ئـــەم  ڕوانگـــەی  لـــە 
ـــی  ـــە یەكگرتووەكان ـــووە كـــە ویالیەت ســـەربازییەكەوە ب
ئەمریـــكا و هاوپەیمانەكانـــی پتـــر ئامـــادەن كەلوپـــەل 
و چەكـــی پێشـــكەوتوو و ســـتراتیژی بـــۆ ئۆكرانیـــا 
ــاوەڕوان و  ــێكیش چـ ــچ كەسـ ــەن. هیـ ــتەبەر بكـ دەسـ
پێشـــبینیی ئـــەوە نـــاكات كـــە ســـەرۆكی ڕووســـیا 
ڤالدمیـــر پوتیـــن ئەمـــە قبـــووڵ بـــكات، لەبـــەر ئـــەوەی 
لـــە ڕووی سیاســـی و ســـەربازییەوە چارەنووســـی 
ـــە دەرئەنجامەكـــەوە گـــرێ دراوە.  شەخســـی خـــۆی ب
دەبێـــت ئـــەوەش لەبەرچـــاو بگریـــن كـــە سیاســـەت و 
ــرادەی  ــت و ئیـ ــوتماك و ویسـ ــی سـ ــی خاكـ تاكتیكـ
وەك  نێودەوڵەتـــی مرۆیـــی  یاســـای  پێشـــێلكردنی 
بەشـــێكی ســـەرەكی ئـــەم ســـتراتیژییە ســـەربازییە 
ــن  ــەوە بڵێیـ ــت ئـ ــا دەبێـ ــوو. هەروەهـ ــەركەوتوو نەبـ سـ
كـــە ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن ئـــەم تاكتیكانـــەی 

ئۆكرانیا كارێكی كردووە كە 
هەوڵەكانی ڕووسیا بە بنبەست 

بگەن و لە هەندێ ناوچە 
و شوێنیش ناچاری كردووە 

پاشەكشە بكەن
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ناكرێت چاكسازی لە ڕێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكاندا بكرێت، 
بە چەشنێك كە بتوانێت ئیدارەی 
ئەم بارودۆخەی ئێستا بكات 
و مامەڵە لەگەڵ ئەم شەڕە 
هەڵگیرساوەدا بكات

ئەگەر ڕووسیا پەنا بۆ بژاردەی 
چەكی ناوكی ببات، دەبێتە 
هۆی ئەوەی ڕۆژئاوا كاردانەوە 
و پەرچەكردارێكی بەهێز و 
گەورەی هەبێت لە دژی ڕووسیا، 
بە چەشنێك ناتۆ بە هەموو 
قورسایی خۆیەوە دژ بە ڕووسیا 
دەوەستێتەوە

ناتوانرێت و ناكرێت چاكسازی 
لە ڕێكخراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكاندا بكرێت، بە 
چەشنێك كە بتوانێت ئیدارەی 
ئەم بارودۆخەی ئێستا بكات 
و مامەڵە لەگەڵ ئەم شەڕە 
هەڵگیرساوەدا بكات

بـــە  هەســـتی  ئـــەوەی  ئـــەوە  لەبـــەر  بەكارهێنـــا، 
لـــە  ســـەركەوتن  نەیتوانـــی  و  دەكـــرد  نائومێـــدی 
شـــەڕەكەدا بەدەســـت بهێنێـــت. لەالیەكـــی دیكـــەوە 
ئـــەو پرســـیارەش دەكرێـــت كـــە چـــی ڕوودەدات كاتێـــك 
زســـتان ســـەختتر دەبێـــت و ڕووســـیا ژمارەیەكـــی 
زیاتـــری ســـەربازە یەدەگەكانـــی بـــەكار دەهێنێـــت و 
ـــە دژی  ـــی ل ـــی هەوڵەكان ـــە ڕۆژئاواییەكان هاوپەیمان
ڕووســـیا چـــڕ دەكەنـــەوە. مـــن پێـــم وایـــە بارودۆخەكـــە 
بـــە بنبەســـت دەگات. لـــە ئێســـتادا گوشـــارەكانی 
ســـەر دەوڵەتـــی ئۆكرانیـــا گوشـــارێكی زۆرن بـــۆ 
ئـــەوەی ڕازی بێـــت بـــە گرتنەبـــەری ئاشـــتی، بـــەاڵم 
ئەمـــە ئـــەوە لـــە خۆدەگرێـــت كـــە دەبێـــت ئۆكرانیـــا 
جۆرێـــك لـــە ســـەركەوتن و بردنـــەوە بـــە ڕووســـیا 
بـــدات، كـــە پـــێ ناچێـــت ئامـــادەی كارێكـــی لـــەم 

چەشـــنە بێـــت.  
* هـــەروەك ئاشـــكرایە كـــە واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا 
یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  دیاریكـــراوی  بـــە  و 
و  ســـەربازی  هاوكاریـــی  تەنیـــا  نـــەك  ئەمریـــكا 
ــان  ــە هەمـ ــو لـ ــردووە، بەڵكـ ــان كـ ــی ئۆكرانیایـ دارایـ
و  دارایـــی  ڕێـــكاری  و  ســـزا  چەندیـــن  كاتـــدا 
ئێـــوە  ســـەپاندووە،  بەســـەر ڕووســـیادا  ئابوورییـــان 
چـــۆن لـــە كاریگەریـــی ئـــەم ســـزایانە دەڕوانـــن لـــە 
كـــە وا دەردەكەوێـــت داهاتـــی ڕووســـیا  كاتێكـــدا 
بەرزبوونـــەوەی  ئەنجامـــی  لـــە  كردبێـــت  زیـــادی 

نرخـــی نـــەوت و غـــازەوە؟
- ســـەرەتا دەبێـــت ئامـــاژە بـــەو ڕاســـتییە بكەیـــن 
كـــە بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی ســـزاكان تەنیـــا ئـــەو كاتـــە 
كاریگەرییـــان دەبێـــت و دەرئەنجـــام بەدەســـت دەهێنـــن 
كـــە ســـەرجەم دەوڵەتـــان هـــاوكار و هەماهەنگـــی 
ـــە  ـــە ئەمـــە ل ـــن ك ـــەوەش بزانی ـــت ئ ـــەاڵم دەبێ بكـــەن، ب
ــیاوە  ــە ڕووسـ ــدی بـ ــە پەیوەنـ ــتادا و لـ حاڵەتـــی ئێسـ
ـــادات. هەروەهـــا دەتوانیـــن لـــەو ڕوانگەیـــەوە لـــە  ڕوون
كارایـــی ســـزاكان بڕوانیـــن كـــە كاریگەرییـــان هەبێـــت 
لەســـەر دانیشـــتووانی واڵتەكـــە، بـــە چەشـــنێك ببێتـــە 
هـــۆی ئـــەوەی دەســـت بـــە دەربڕینـــی ناڕەزایـــی 
بكـــەن، كـــە ئەگـــەری ئـــەوەش لـــە ئـــارادا نییـــە 
ــەوە  ــەوەی ماوەتـ ــە ئـ ــدات. كەواتـ ــە ڕوو بـ ــە ئەمـ كـ
ئەوەیـــە كـــە پێویســـتە لـــە ڕوانگـــەی سیاســـی و وەك 
كاریگەرییەكـــی ڕەمـــزی حوكـــم لەســـەر كارایـــی ئـــەم 

ســـزایانە بدەیـــن. 
شـــەڕەدا  ئـــەم  میانـــەی  لـــە  ئـــەوەی   *
نەتـــەوە  ناكارایـــی ڕێكخـــراوی  بـــەدی دەكرێـــت، 

ئـــەم  خۆیـــدا  لـــە  خـــۆی  كـــە  یەكگرتووەكانـــە، 
 - بگێڕێـــت  ســـەرەكی  دەبـــوو ڕۆڵـــی  ڕێكخـــراوە 
ــتی و  ــتنی ئاشـ ــۆ پاراسـ ــۆی- بـ ــی خـ وەك ئەركێكـ
ـــە  ـــەم پرس ـــوە چـــۆن ل ـــەاڵم ئێ ـــی، ب ئاسایشـــی جیهان
دەڕوانـــن و بۆچـــی پێتـــان وایـــە ئـــەم ڕێكخـــراوە هێنـــدە 
ناكارایـــە لـــە مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ ئـــەم شـــەڕەدا؟ 
نەتـــەوە  ڕێكخـــراوی  ئـــەدای  ڕاســـتیدا  لـــە   -
و  چاوەڕوانكـــراو  ڕووەوە  لـــەم  یەكگرتـــووەكان 
پێشـــبینیكراو بـــوو، چونكـــە ئـــەوەی ئاشـــكرایە كـــە 
هیـــچ كاتێـــك ئـــەم ڕێكخـــراوە نەیتوانیـــوە ڕۆڵێكـــی 
ئەوتـــۆ و كاریگـــەری هەبێـــت كاتێـــك هێـــزە گـــەورەكان 

تووشـــی شـــەڕبوونە لەگـــەڵ یەكتریـــدا. 
* بـــەاڵم ئایـــا ئـــەم ناكاراییـــەی ڕێكخـــراوی 
ئـــەوەی  هـــۆی  نەبووەتـــە  یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە 
جیهـــان لـــە بارودۆخێكـــدا بێـــت كـــە كەمتـــر ئاســـایش 
ـــە تێڕوانینـــی  ـــا ب ـــەوە ببینێـــت؟ ئای و ئارامـــی بەخۆی
ـــراوەدا  ـــەم ڕێككخ ـــە ل ـــووە ك ـــەوە نەهات ـــی ئ ـــوە كات ئێ

ــت؟ ــام بدرێـ ــازی ئەنجـ چاكسـ
ناكرێـــت  و  ناتوانرێـــت  مـــن  تێڕوانینـــی  بـــە   -
چاكســـازی لـــە ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتووەكانـــدا 
بكرێـــت، بـــە چەشـــنێك كـــە بتوانێـــت ئیـــدارەی ئـــەم 
ـــە لەگـــەڵ ئـــەم  بارودۆخـــەی ئێســـتا بـــكات و مامەڵ
شـــەڕە هەڵگیرســـاوەدا بـــكات. دواتـــر دەبێـــت ئـــەوەش 
ــە  ــتی بـ ــراوە پێویسـ ــەم ڕێكخـ ــتە ئـ ــە ڕاسـ ــن كـ بڵێیـ
ـــێ  ـــەوەی ب ـــەر ئ ـــەك لەب ـــەاڵم ن ـــە، ب چاكســـازی هەی
ـــەم شـــەڕەی  ـــردن لەگـــەڵ ئ ـــە مامەڵەك ـــووە ل ـــا ب توان

ئێســـتادا. 
* بـــە لەبەرچاوگرتنـــی پەرەســـەندن و پێشـــهاتی 
شـــەڕەكە و بەلەبەرچاوگرتنـــی خەســـارەت و دۆڕانـــە 
چەنـــد  ئامـــاژەی  و  ڕووســـیا  ســـەربازییەكانی 
جـــارەی ڕووســـیا بـــۆ بەكارهێنانـــی چەكـــی ناوكـــی، 
ئایـــا پێـــت وایـــە ئەگـــەر شـــەڕەكە بـــەم شـــێوەیە درێـــژە 
بكێشـــێت و ئەگـــەر ڕووســـیا تووشـــی پاشەكشـــە و 
شكســـتی زیاتـــری ســـەربازی بێـــت، ئایـــا پەنـــا بـــۆ 
ــە  ــەم چەكـ ــات و ئـ ــە دەبـ ــەم بژاردەیـ ــەری ئـ گرتنەبـ

بـــەكار دەهێنێـــت؟ 
- مـــن گومانێكـــی زۆرم هەیـــە لـــەوەی بارودۆخـــی 
شـــەڕەكە بـــەم ئاقـــار و ئاراســـتەیەدا بـــڕوات. چونكـــە 
ئەگـــەر ڕووســـیا پەنـــا بـــۆ بـــژاردەی چەكـــی ناوكـــی 
ببـــات، دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی ڕۆژئـــاوا كاردانـــەوە 
و پەرچەكردارێكـــی بەهێـــز و گـــەورەی هەبێـــت لـــە 
دژی ڕووســـیا، بـــە چەشـــنێك ناتـــۆ بـــە هەمـــوو 
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پرەنسیپەكان لە ئەنجامی 
گفتوگۆوە دروست نەبوون، بە 
چەشنێك سەرۆك دەوڵەتەكان 

دابنیشن و كار لەسەر داڕشتن و 
گەاڵڵەكردنی ئەم پرەنسیپانە 

بكەن. بەڵكو لە ئەنجامی 
ملمالنێ و ڕكابەرییەكانەوە 

دروست بوون

ــتێتەوە.  ــیا دەوەسـ ــە ڕووسـ ــەوە دژ بـ ــایی خۆیـ قورسـ
ڕەنگـــە ناتـــۆ وەك كاردانەوەیـــەك چەكـــی ناوكـــی 
ــە  ــێواز و ڕێـــگای دیكـ ــەكار نەهێنێـــت، بـــەاڵم شـ بـ
ـــكات كـــە خەســـارەتێكی  ـــەوەی كارێـــك ب ـــۆ ئ ـــە ب هەی
ـــت، ئەمـــەش خـــۆی  گـــەورە بەســـەر ڕووســـیادا بهێنێ
لـــە خۆیـــدا دەبێتـــە هـــۆی دروســـتبوونی گوشـــار 
لەســـەر هاتنەئـــارای كودەتایەكـــی ناوخۆیـــی لـــە نێـــو 

ڕووســـیادا. 
* زۆرجـــار بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە ئـــەم شـــەڕە 
بووەتـــە هـــۆی لەقكردنـــی پایەكانەكانـــی ئـــەوەی 
پێـــی دەوترێـــت سیســـتمی نێودەوڵەتـــی بنیادنـــراو 
شـــەڕە  ئـــەم  دەووترێـــت  یـــان  ڕێســـاكان،  لەســـەر 
دەرئەنجامـــی الوازبوونـــی بناغـــە و پایەكانـــی ئـــەم 
سیســـتمەیە، تێڕوانینـــت چییـــە لـــەم ڕووەوە و ئایـــا 
ـــە دەبێـــت جارێكـــی دیكـــە و لەســـەر بنەمـــا  پێـــت وای

ــەوە؟  ــتمە دابڕێژدرێتـ ــەم سیسـ ــاواز ئـ ــای جیـ و بەهـ
- مـــن پرســـیاری ئـــەوە دەكـــەم كـــە چـــۆن دەكرێـــت 
ئەمـــە ڕوو بـــدات؟ چونكـــە ئێمـــە دەزانیـــن كـــە 
سیســـتمە جیهانییەكان لە ئەنجام و زادەی دانیشـــتن 
و دانوســـتاندن و گفتوگـــۆوە نەهاتوونەتـــە ئـــاراوە و 
دروســـت نەبـــوون، بەڵكـــو هەمیشـــە پرۆســـەیەكی 
ـــە  ـــەوەی ل ـــوون. ڕاســـتە ئ ـــوون ب بەردەوامـــی گەاڵڵەب
ـــان  ـــە جیه ـــە ك ـــت، ئەوەی ـــێ ناكرێ ـــی ل ئێســـتادا نكۆڵ
لـــە ئاڵوگۆڕدایـــە و بـــە گۆڕانكاریـــدا تێدەپەڕێـــت، 
گفتوگـــۆوە  ئەنجامـــی  لـــە  پرەنســـیپەكان  بـــەاڵم 
دروســـت نەبـــوون، بـــە چەشـــنێك ســـەرۆك دەوڵەتـــەكان 
دابنیشـــن و كار لەســـەر داڕشـــتن و گەاڵڵەكردنـــی 
ــە  ــە لـ ــەم بنەمایانـ ــە ئـ ــەن. واتـ ــیپانە بكـ ــەم پرەنسـ ئـ
ئەنجامـــی ملمالنـــێ و ڕكابەرییەكانـــەوە دروســـت 

بـــوون. 
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ناتۆ فرمێسكی تیمساحی بۆ 
ناهەمواریی گەلی ئۆكرانیا دەڕێژێت

پڕۆفیسۆر جۆزێف ئۆڵمەرت بۆ گواڵن:

ـــە واشـــنتۆن دی ســـی،  ـــە زانكـــۆی ئەمریكـــی ل ـــەرت پڕۆفیســـۆری زانســـتی سیاســـییە ل ـــف ئۆڵم جۆزێ
پێشـــتریش پڕۆفیســـۆری دیراســـاتی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و دیراســـاتی ئەمنـــی بـــووە لـــە زانكۆكانـــی 
)تـــەل ئەبیـــب، بـــار ئیـــالن لـــە ئیســـرائیل( هەروەهـــا وانەبێـــژ بـــووە لـــە زانكـــۆی كۆرنێـــل لـــە ئەمریـــكا و 
زانكـــۆی یـــۆرك لـــە كەنـــەدا. لـــە توێژینەوەكانیـــدا بایـــەخ بـــە )مێـــژووی هاوچەرخـــی لوبنـــان و ســـووریا، 
كەمینـــەكان لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، پرۆســـەی ئاشـــتی لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و، سیاســـەتی 
ئیســـرائیل( دەدات. گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا شـــرۆڤە كـــرد، كـــە 

پەیوەندیـــدار بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و چەنـــد پرســـێكی دیكـــە.
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ـــە پێشـــهات و پەرەســـەندنەكانی شـــەڕی  * چـــۆن ل
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا دەڕوانیـــت و بۆچـــی ڕووســـیا 
بیـــر لـــەوە ناكاتـــەوە كـــە دەروازە و دەرچەیـــەك بـــۆ 
كۆتاییهێنـــان بـــە شـــەڕەكە بگرێتەبـــەر، بەتایبەتـــی كـــە 
ئاشـــكرایە ڕووســـیا نەیتوانـــی لـــە ڕووی ســـەربازییەوە 
ســـەركەوتنێكی گـــەورە و یەكالكـــەرەوە و خێـــرا بەدەســـت 
بهێنێـــت و، بگـــرە چەندیـــن خەســـارەتی گـــەورەی 

كـــردووە و تووشـــی چەندیـــن شكســـت بووەتـــەوە؟
ڕووســـیا  كـــە  بڵێیـــن  ئـــەوە  دەبێـــت  ســـەرەتا   -
كاتێـــك  كـــرد،  گـــەورەی  ســـتراتیژیی  هەڵەیەكـــی 
بڕیـــاری دا كـــە دەســـت بـــە هەڵگیرســـان و بەرپابوونـــی 
ئۆكرانیـــا،  واڵتـــی  دژی  لـــە  بـــكات  شـــەڕە  ئـــەم 
ســـەرۆكی  خـــودی  شـــەڕەكەش  پێـــش  تەنانـــەت 
دروســـتكەری  ڕۆڵـــی  پوتیـــن  ڤالدمیـــر  ڕووســـیا 
كێشـــە و گرفـــت و پشـــێویی دەبینـــی لـــە ئاســـت 
جیهانـــدا، كـــە لەســـەر ئاســـتی جیهانـــی بـــاوەڕ بـــەوە 
دەكـــرا، یـــان لێـــدوان و قســـەكانی پوتیـــن بـــە جـــددی 

وەردەگیـــران، ئەویـــش لەبـــەر ئـــەوەی كـــە ســـەرۆك 
پوتیـــن وەك كەســـێكی بەهێـــز و خـــاوەن ئیـــرادە و توانـــا 
ـــە  ـــوو ك ـــن ســـاڵیش ب ـــۆ چەندی خـــۆی دەخســـتەڕوو و ب
ــە و  ــەم وێنـ ــەی ئـ ــدەی واڵتەكـ ــەی پڕوپاگەنـ مەكینـ
تێڕوانینـــەی بـــرەو پـــێ دەدا و بـــاوی دەكـــردەوە. 
ـــوو  ـــچ پێویســـت نەب ـــە هی ـــن ك ـــەوە بڵێی ـــت ئ ـــر دەبێ دوات
ڕووســـیا شـــەڕ لـــە دژی ئۆكرانیـــا بەرپـــا بـــكات، 
لەبـــەر ئـــەوەی هیـــچ بەرژەوەندییەكـــی ســـتراتیژیی 
ــەم  ــە ڕێـــی ئـ ــو لـ ــوو، تاوەكـ ــارادا نەبـ ــە ئـ گرنـــگ لـ
شـــەڕەوە بەدییـــان بهێنێـــت، بـــەاڵم ئیـــدی ئـــەوە بـــوو 
ڕووســـیا شـــەڕەكەی هەڵگیرســـاند دواتـــر ڕوون بـــووەوە 
ــەاڵم  ــوو، بـ ــە نەبـ ــێرە بەفرینـ ــیا شـ ــتە ڕووسـ ــە ڕاسـ كـ
دەركـــەوت كـــە هێزێكـــی بـــااڵ و مەزنـــی مەترســـیدار 
وســـوپەر پاوەریـــش نییـــە، بـــە هـــۆی ئـــەم شـــەڕەوە 
دەرد و كێشـــەكانی وەك گەندەڵـــی، نەبوونـــی ئیـــرادە 
ــن،  ــی دەركەوتـ ــە زەقـ ــدن بـ ــووری هەڵخەڵەتانـ و كەلتـ
ـــە  ـــوون و بوون ـــەش هـــۆكار ب ـــەم الوازییان كـــە هەمـــوو ئ

پێویست نەبوو ڕووسیا شەڕ 
لە دژی ئۆكرانیا بەرپا 

بكات، لەبەر ئەوەی هیچ 
بەرژەوەندییەكی ستراتیژیی 

گرنگ لە ئارادا نەبوو، تاوەكو 
لە ڕێی ئەم شەڕەوە بەدییان 

بهێنێت
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هەستێكی بەهێز لە نێو 
دانیشتووان و خەڵكی ڕووسیادا 
دروست بووە بەوەی كە 
بارودۆخەكە بەرەو خراپتر 
دەڕوات، واتە ناڕەزایبوونێك 
هەیە لە ئاست گۆشەگیریی 
واڵتەكەیاندا و ڕووی لە 
زیادبوونە

ئەگەر پشتبەستنی ڕووسیا بە 
فڕۆكەی بێفڕۆكەوانی ئێرانی 
لە بەرچاو بگرین، ئەوا ئەمە 
شكستێكی كارەساتباری تەواوی 
سیستمی سەربازی و سیاسیی 
ڕووسیایە

ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان 
لە ئاست نزیكەی سەرجەم 
ناكۆكی و شەڕەكاندا ناكارا و 
ناكاریگەر بووە

ڕۆژئاوا خوازیاری ئەوەیە كە 
شەڕەكە ببێتە هۆی خوێنەربوونی 
ڕووسیا تا ڕاددەی لەناوچوون و 
كۆتاییهاتن

خەســـڵەتی داڕووخانـــی ئیمپراتۆریەتـــی كۆمۆنیســـتیی 
ســـەروەخت و ڕۆژگاری یەكێتیـــی ســـۆڤیەت، كەواتـــە 
بـــە چەشـــنی ڕابـــردوو بـــە چاوێكـــی مەترســـییەوە 
ــتنی  ــەر پشتبەسـ ــۆ ئەگـ ــیا ناڕوانرێـــت، خـ ــە ڕووسـ لـ
ئێرانـــی  بێفڕۆكەوانـــی  فڕۆكـــەی  بـــە  ڕووســـیا 
شكســـتێكی  ئەمـــە  ئـــەوا  بگریـــن،  بەرچـــاو  لـــە 
و  ســـەربازی  سیســـتمی  تـــەواوی  كارەســـاتباری 

سیاســـیی ڕووســـیایە.
ئەگـــەری  یەكجـــاری  بـــە  بـــا  ناڵێـــم  مـــن 
ـــەاڵم  ـــدە بگریـــن، ب هەڵگیرســـانی شـــەڕی ناوكـــی نادی
بـــا لـــە هەمـــان كاتـــدا واقیعبینانـــە بیـــن، پوتیـــن 
چەكـــی ناوكـــی بـــەكار ناهێنێـــت، واتـــە ســـەرەڕای 
پەنابردنەبـــەر  هەڕەشـــەی  جـــار  چەندیـــن  ئـــەوەی 
بەكارهێنانـــی ئـــەم چەكـــە دووپـــات دەكاتـــەوە، بـــەاڵم 
ـــدی و الوازی،  ـــۆ نائومێ ـــە ب ـــە ئەمـــە ئاماژەی ـــم وای پێ
ـــات  ـــەوە دووپ ـــم ئ ـــرەدا دەتوان ـــە لێ ـــزی. كەوات ـــەك بەهێ ن
بكەمـــەوە كـــە مـــن سەرســـام نیـــم بـــە هەڕەشـــەكانی 
ـــۆ  ـــای ب بەكارهێنانـــی چەكـــی ناوكـــی كـــە پوتیـــن پەن
ــە  ــدووە كـ ــە ڕوونـــی ڕاگەیانـ ــەوەی بـ ــەو ئـ ــات، ئـ نابـ
ـــیا  ـــەر ڕووس ـــوان هێرشكردنەس ـــە نێ ـــاوازی دەكات ل جی
و شـــەڕی هەڵگیرســـاوی نێـــو ئۆكرانیـــا. خـــۆ ئەگـــەر 
ـــەوا  ـــو شـــەڕەكە، ئ ـــۆ نێ ـــت ب ـــادە نەنێرێ ـــزی پی ـــۆ هێ نات
ئەگەرێكـــی كـــەم و الواز هەیـــە بـــۆ هەڵگیرســـانی 
كـــە  دیكتاتۆرێكـــە  ڕووســـیا  ناوكـــی،  شـــەڕێكی 
ناتوانێـــت ددان بـــە شكســـتی خۆیـــدا بهێنێـــت، لەبـــەر 
پێداگـــری دەكات لەســـەر پالنـــی شـــەڕەكە،  ئـــەوە 
چونكـــە ئـــەو نیگەرانـــی ئـــەو كاردانەوەیەیـــە كـــە 
بـــە  ددان  و  بێـــت  ئەگـــەر  دەبێتـــەوە  ڕووبـــەڕووی 
شكســـتی خۆیـــدا بنێـــت، ڕاســـتە ئـــەو دیكتاتـــۆرە، 
بـــەاڵم چەندیـــن هێـــزی دیكـــە لـــە نێـــو ڕووســـیادا 
ـــی  ـــتنەوە، بەتایبەت ـــە دژی بوەس ـــن ل ـــە دەتوان ـــە ك هەی
ناسیۆنالیســـتە ڕووســـەكان و فەرمانـــدە ســـەربازییە 

ناڕازییـــەكان.
لەالیـــەن  ســـەپێندراوەكان  ســـزا  دەگوترێـــت   *
ویالیەتـــە  دیاریكـــراوی  بـــە  و  ڕۆژئـــاوا  واڵتانـــی 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا نەبوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی 
بـــە  بكەوێتـــەوە،  لـــێ  خـــوازراوی  دەرئەنجامـــی 
چەشـــنێك نەبوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا ناچـــار 
ــە  ــكات و بـ ــەتەكانی بـ ــەر سیاسـ ــازش لەسـ ــەن سـ بكـ
بڕیارەكانیـــدا بچێتـــەوە لـــە پەیوەنـــدی بـــە كۆتاییهێنـــان 
بـــە شـــەڕەكەوە، تێڕوانیـــن و بۆچوونـــی ئێـــوە لـــەم 

چییـــە؟ ڕووەوە 

ـــەم ڕووەوە ئامـــاژە  ـــە ڕاســـتیدا ئێمـــە دەتوانیـــن ل - ل
بـــەوە بكەیـــن كـــە تەنانـــەت لـــە پێـــش هەڵگیرســـانی 
شەڕەكەشـــدا ڕووســـیا یەدەگێكـــی نەختینەیـــی زۆری 
ــی  ــتا داهاتێكـ ــدا هێشـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــوو، لـ هەڵگرتبـ
ـــەوت  ـــتنی ن ـــۆی فرۆش ـــە ه ـــت ب زۆر بەدەســـت دەهێنێ
و دانەوێڵـــەوە، بـــەاڵم لەگـــەڵ هەمـــوو ئەوانەشـــدا 
ــی  ــزایانە كاریگەریـ ــەم سـ ــە ئـ ــن كـ ــەوە بڵێیـ ــت ئـ دەبێـ
خراپیـــان هەبـــووە لەســـەر ڕووســـیا، لەبـــەر ئـــەوەی 
بوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا پتـــر پشـــت بـــە 
ـــە  ـــۆ چـــەك و تفاق ـــەت ب ـــردن ببەســـتێت، تەنان هاوردەك
ـــە  ـــر ئەوەی ـــە هەمووشـــی گرنگت سەربازییەكانیشـــی، ل
كـــە هەســـتێكی بەهێـــز لـــە نێـــو دانیشـــتووان و خەڵكـــی 
ــە  ــە بارودۆخەكـ ــەوەی كـ ــووە بـ ــت بـ ــیادا دروسـ ڕووسـ
بـــەرەو خراپتـــر دەڕوات، واتـــە ناڕەزایبوونێـــك هەیـــە 
لـــە ئاســـت گۆشـــەگیریی واڵتەكەیانـــدا و ڕووی لـــە 
زیادبوونـــە، لەگـــەڵ كەمبوونـــەوە و دابەزینـــی ئاســـتی 
چەنـــد  مـــاوەی  لـــە  دەكرێـــت  گـــوزەران،  و  ژیـــان 
مانگێكـــدا ئەمـــە ناڕەزاییەكـــی بەربـــاو و بەرفراوانـــی 
ـــە شـــەڕەكەدا  لـــێ بكەوێتـــەوە لەســـەر شـــەقامەكاندا، ل
ـــوژراون،  ـــەدەگ ك ـــە ســـەربازانی ی ژمارەیەكـــی زۆر ل
ئەمـــەش كاریگەرییەكـــی بەرچـــاوی دروســـت كـــردووە 

لەســـەر دانیشـــتووانی شارنشـــین بـــە دیاریكـــراوی.
* چـــۆن لـــە ڕۆڵ و ئـــەدای ڕێكخـــراوی نەتـــەوە 
ــەڕەدا،  ــەم شـ ــە ئاســـت ئـ ــووەكان دەڕوانیـــت لـ یەكگرتـ
ـــووە  ـــۆ و بەرچـــاوی نەب ـــە ئاشـــكرایە ڕۆڵێكـــی ئەوت ك
بـــۆ ئیـــدارەدان و چارەســـەركردن و ڕاگرتنـــی ئـــەم 
شـــەڕە، مەبەســـتمان ئەوەیـــە ئایـــا ئێـــوە چـــۆن لـــەم 
ــن؟ ــراوە دەڕوانـ ــەم ڕێكخـ ــەی ئـ ــەدا خراپـ الوازی و ئـ
- لـــە ڕاســـتیدا دەتوانیـــن بڵێیـــن كـــە ڕێكخـــراوی 
ـــەرجەم  ـــە ئاســـت نزیكـــەی س ـــووەكان ل ـــەوە یەكگرت نەت
ناكۆكـــی و شـــەڕەكاندا نـــاكارا و ناكاریگـــەر بـــووە، 
ــتێكی  ــت شـ ــتادا دەگوزەرێـ ــە ئێسـ ــەوەی لـ ــە ئـ كەواتـ
نـــوێ نییـــە، بـــەاڵم لـــە پەیوەنـــدی بـــەم شـــەڕەوە، ئـــەوا 
گرنگییەكـــی  یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە  ڕێكخـــراوی 
ئەوتـــۆی نییـــە، ئـــەوەی گرنگـــە ڕێكخـــراوی ناتۆیـــە، 
بـــەاڵم بـــا واقیعیبینانـــە و ڕاســـتگۆ بیـــن لـــە بـــارەی 
یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  لەالیـــەن  كـــە  ناتـــۆوە، 
ســـەرباری  دەكرێـــت،  ســـەركردایەتی  ئەمریـــكاوە 
بـــارەی  لـــە  تیمســـاحی  فرمێســـكی  ڕشـــتنی 
گەلـــی  بارودۆخـــی  ناهەمواریـــی  و  نەهامەتـــی 
بەرژەوەندییەكـــی  هیـــچ  ناتـــۆ  بـــەاڵم  ئۆكرانیـــاوە، 
ســـتراتیژیی لـــە كۆتاییهێنـــان بـــەم شـــەڕەدا نییـــە، 
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چاكسازیكردن لە ڕێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكاندا 

خەونێكی لەدەستچووە، ئەمە 
ڕوونادات

گۆڕانی سیستمی جیهانی 
تەنیا لە دەرئەنجامی ڕوودانی 

كارەساتێكی وەك شەڕەوە 
دێتەئاراوە، كەواتە ئەم شەڕەی 

ئێستای ئۆكرانیا لەوانەیە 
دەرفەتێك دەستەبەر بكات بۆ 
ئەوەی بەو ئاراستەیەدا بیر 

بكرێتەوە

ڕۆژئـــاوا خوازیـــاری ئەوەیـــە كـــە شـــەڕەكە ببێتـــە 
هـــۆی خوێنەربوونـــی ڕووســـیا تـــا ڕاددەی لەناوچـــوون 
گفتوگۆكردنیـــش  ڕەتكردنـــەوەی  كۆتاییهاتـــن،  و 
لەالیـــەن ســـەرۆكی ئۆكرانیـــا )ڤالدمیـــر زیلینیســـكی(
یـــەوە هۆكارێكـــی دیكـــە دەبێـــت بـــۆ بەردەوامیـــدان 
ــە  ــەوە كـ ــاتەوەختێك دێتەپێشـ ــەاڵم سـ ــەڕەكە. بـ ــە شـ بـ
ســـەرۆك جـــۆ بایـــدن زیلینیســـكی ناچـــار بـــكات بـــۆ 
ئـــەوەی گفتوگـــۆ ئەنجـــام بـــدات، ئەویـــش كاتێـــك 
باجـــدەرە  لەالیـــەن  كـــە  شـــەڕەكە  خەرجییەكانـــی 
ئەمریكییەكانـــەوە دەدرێـــت زۆر گـــەورە بـــن، ڕەنگـــە 
ئـــەوكات ئەنجومەنـــی نوێنەرانـــی ئەمریـــكا لـــە ژێـــر 
دەســـەاڵتی كۆمارییەكانـــدا ســـەرۆك بایـــدن كـــۆت و 

ــكات. ــد بـ بەنـ
* بـــەاڵم ئەگـــەر ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان 
ــە ئاســـت شـــەڕ و  ــە بێـــت و نەتوانێـــت لـ ــەم الوازییـ بـ
ناكۆكییەكانـــدا ڕۆڵـــی چاوەڕوانكـــراو و كارا بگێڕێـــت، 
ـــا  ـــا ئەمـــە جیهـــان دەخاتـــە چ بارودۆخێكـــەوە؟، ئای ئای
ـــر  ـــت و پت ـــر بێ ـــان نائارامت ـــەوەی جیه ـــۆی ئ ـــە ه نابێت

ـــی بەســـەردا بكێشـــێت؟ كێشـــە و ناكۆكـــی باڵ
- لـــە ڕاســـتیدا جیهـــان لـــە بارێكـــی نائارامتردایـــە، 
ــردن  ئەویـــش كاتێـــك دەبینیـــن كـــە سیاســـەتی ڕازیكـ
ــت  ــە ئاسـ ــە، لـ ــۆ نموونـ ــت، بـ ــڕەو دەكرێـ ــادە و پەیـ پیـ
ئێرانـــدا، هەروەهـــا لـــە ئاســـت چینـــدا لـــە پەیوەنـــدی 
ـــای  ـــە ئاســـت كۆری ـــە هەمـــان شـــێوە ل ـــەوە، ب ـــە تایوان ب
باكـــووردا، چاكســـازیكردن لـــە ڕێكخـــراوی نەتـــەوە 

ئەمـــە  لەدەســـتچووە،  خەونێكـــی  یەكگرتووەكانـــدا 
ــادات. ڕوونـ

* ڕووســـیا و خـــودی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن 
چەندیـــن جـــار باســـیان لـــەوە كـــردووە كـــە سیســـتمی 
بـــە  خزمـــەت  تەنیـــا  ئێســـتادا  لەبـــاری  جیهانـــی 
واڵتانێكـــی دیاریكـــراو دەكات و پێویســـتە پێداچوونـــەوە 
و گۆڕانكاریـــی تێـــدا بكرێـــت، ئایـــا پێـــت وایـــە ئـــەم 
ــە  ــتنەوە هەیـ ــارە داڕشـ ــە دووبـ ــتی بـ ــتمە پێویسـ سیسـ
و ئایـــا بـــە تێڕوانینـــی ئێـــوە دەبێـــت ئـــەو دووبـــارە 

ــت؟ ــۆن بێـ ــتنەوەیە چـ داڕشـ
لـــە ڕاســـتیدا گۆڕانـــی سیســـتمی جیهانـــی   -
كارەســـاتێكی  ڕوودانـــی  دەرئەنجامـــی  لـــە  تەنیـــا 
شـــەڕەی  ئـــەم  كەواتـــە  دێتەئـــاراوە،  شـــەڕەوە  وەك 
ئێســـتای ئۆكرانیـــا لەوانەیـــە دەرفەتێـــك دەســـتەبەر 
ـــەوە،  ـــر بكرێت ـــتەیەدا بی ـــەو ئاراس ـــەوەی ب ـــۆ ئ ـــكات ب ب
بـــەاڵم دەبێـــت چـــاوەڕێ بكەیـــن و ببینیـــن كـــێ لـــە 
ـــە  ـــدن، ویالیەت ـــان بای ـــن ی پێشـــدا چـــۆك دادەدات، پوتی
ـــە  ـــەروبەندی ئەوەدای ـــە س ـــكا ل ـــی ئەمری یەكگرتووەكان
بایـــەخ بـــە شـــەڕەكە نـــەدات، بەتایبەتـــی بـــە هـــۆی 
بارگرانییـــە داراییەكـــەوە، هـــەروەك پێشـــتریش ئامـــاژەم 
پـــێ كـــرد، دەكرێـــت بایـــدن گوشـــار دروســـت بـــكات 
ـــدێ  ـــە هەن ـــەوەی دەســـت ل ـــۆ ئ لەســـەر زیلینیســـكی ب
خاكـــی واڵتەكـــەی هەڵگرێـــت، ئەمـــەش جۆرێـــك 
ــیا دەســـتەبەر دەكات، كـــە  لـــە ســـەركەوتن بـــۆ ڕووسـ

ــەدات. ــە ڕوو نـ ــوادارم ئەمـ هیـ
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خوێندنەوەیەكی شیكاری بۆ 
ئۆپەراسیۆنی داهاتووی توركیا

)چڕنووك - شمشێر(
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بـــە  ســـەبارەت  توركیـــا  قســـەكانی  ســـەرەڕای 
ئۆپەراســـیۆنی داهاتـــووی لـــە باكـــوور و باكـــووری 
ڕۆژهەاڵتـــی ســـووریا بـــە مەبەســـتی كۆنتڕۆڵكردنـــی 
ئـــەو خاكـــەی كـــە لـــە ئۆپەراســـیۆنەكانی پێشـــوو 
هـــەرە  پرســـیاری  بـــەاڵم  نەكرابـــوو،  كۆنتـــڕۆڵ 
ـــەوێ  ـــا دەی ـــا بەڕاســـتی توركی ـــە: ئای ســـەرەكی ئەوەی
تەنـــی  یـــان  بـــدات،  ئەنجـــام  ئۆپەراســـیۆنە  ئـــەو 

مانۆڕێكـــە و دەیـــكات؟
توركیـــا لـــە ســـەرەتای تەنگـــژەی ســـووریا لـــە 
ســـاڵی 2011 هەوڵـــی دا، ئاشـــتەواییەك لەنێـــوان 
ئەســـەد و دژەكانـــی بێنێتـــە دی، بـــەاڵم پاشـــان 
وەســـتا  ئەســـەد  دژی  هێزێكیـــەوە  هەمـــوو  بـــە 
بـــە  كـــە  كـــرد  ئـــەو گرووپانـــەی  هاریكاریـــی  و 

بۆ گواڵنی نووسیوە
فەیسەڵ دەباغ 
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دەكرێـــن. نـــاوزەد  تیرۆریســـت 
پەكـــەكان ســـەرەتا خۆیـــان لـــە ملمالنێـــی ئەســـەد 
و ئـــەو گرووپانـــە پاراســـت و ســـەرەڕای فشـــارەكان 
دوایـــی  و  هێزانـــە  ئـــەو  بـــاری  ژێـــر  نەچوونـــە 
ــە نـــاوی  ــرد، بـ ــان دروســـت كـ چەترێكـــی گەورەتریـ
هێزەكانـــی ســـووریای دیموكـــرات )هەســـەدە( لـــە 
بااڵدەســـتییەكە  بـــەاڵم  كریســـتانەكان،  و  عـــەرەب 

ــەوە. ــەكان مایـ ــۆ پەكـ ــەر بـ هـ
ـــە  ـــە ل ـــە ك ـــەو ناوچان ـــی ئ ـــۆ بەڕێوەبردن هەســـەدە ب
ـــك دروســـت  ـــی هەیكەلێ ـــوون، توان ـــی ب ـــر كۆنتڕۆڵ ژێ

ـــت. ـــەت بێ ـــە هاوشـــێوەی دەوڵ ـــكات ك ب
توركیـــا لـــە فراوانبوونـــی دەســـەاڵتی هەســـەدە 
ترســـا و بڕیـــاری دا ڕووبـــەڕووی هەڵكشـــانەكەی 
ببێتـــەوە، بـــۆ ئـــەم مەبەســـتەش گەیشـــتە چەنـــد 
بیرۆكەیەكـــی جیـــاواز، وەك )ناوچـــەی ئـــارام( و 
)ناوچـــەی دژە فڕیـــن( بـــەاڵم نەیتوانـــی بـــاوەڕ 
بـــە هاوبەشـــەكانی لـــە )ناتـــۆ( بێنێـــت كـــە خـــاوەن 

هەمـــان بیرۆكـــە بـــوون.
پـــاش ئـــەوە، توركیـــا بـــە تەنیـــا ســـێ كـــردەی 
ســـەربازی ئەنجـــام دا، ئەویـــش بـــە پشتبەســـتن بـــە 
مـــاددەی )51( لـــە پەیمانـــی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان 

ــۆ(: ــردن لەخـ ــەی بەرگریكـ )بڕگـ
ــی  ــە ئابـ ــورات لـ ــی فـ ــیۆنی قەڵغانـ 1- ئۆپەراسـ

.2016
ــی  ــە كانوونـ ــوون لـ ــە زەیتـ ــیۆنی چلـ 2- ئۆپەراسـ

دووەمـــی 2018.
3- ئۆپەراســـیۆنی كانیـــی ئاشـــتی لـــە تشـــرینی 

یەكەمـــی 2019.
ئێســـتا توركیـــا پێـــی وایـــە شـــەڕی ئۆكرانیـــا 
ـــێ داوە لەگـــەڵ ڕووســـیا  مزیەتێكـــی گفتوگـــۆی پ

و ئەمریـــكا و ئەوروپـــادا.
واشـــنتۆن پشـــتگیری لـــە بەئەندامبوونـــی ســـوید 
و فنلەنـــدا دەكات لـــە ناتـــۆدا، جـــا بـــۆ ئـــەوەی ئەمـــە 
بێتـــەدی، پێویســـت بـــوو گشـــت ئەندامانـــی ئـــەو 

ڕێكخـــراوە ڕازی بـــن )بـــە توركیاشـــەوە(.
ـــی ڤیتـــۆی توركیـــای دەكـــرد،  مۆســـكۆ چاوەڕوان
بـــۆ الوازكردنـــی )ناتـــۆ(، بەتایبەتـــی ســـەرۆك پوتیـــن 
دەیویســـت لـــە ڕێـــی پەیوەندییـــە تایبەتییەكانـــی 
لەگـــەڵ ئـــەردۆگان و لێكتێگەیشـــتنیان لـــە ســـووریا 
و هـــەروا پەیوەندییـــە دوو قۆڵییەكانیـــان لـــە ڕووی 
ســـەربازی و ئابـــووری و سیاســـییەوە كەلێنێـــك لـــە 

بـــەرەی باشـــووری )ناتـــۆ( دروســـت بـــكات.

بـــەاڵم ئـــەوەی لـــە دوا لوتكـــەی )ناتـــۆ( لـــە 
مەدریـــد ڕووی دا، پێچەوانـــەی ویســـتی مۆســـكۆ 
بـــوو. توركیـــا ڕازی بـــوو ســـوید و فنلەنـــدا ببـــن 
بـــە ئەندامـــی )ناتـــۆ( بەرامبـــەر هەنـــدێ دەربڕیـــن 
ـــا ڕووســـپیكردنی  ـــە، تەنی ـــان نیی كـــە هیـــچ بەهایەكی

ــێ. ــەردۆگان نەبـ ئـ
بـــەر لـــە لوتكەكـــە ئـــەردۆگان گوتـــاری خۆی توند 
كـــرد و ئامـــاژەی بـــە ئەنجامدانـــی ئۆپەراســـیۆنێكی 
نـــوێ دا، بـــۆ دامەزراندنـــی ناوچەیەكـــی ئـــارام 
و دوورخســـتنەوەی هەســـەدە بـــە قوواڵیـــی )30( 
كیلۆمەتـــر، هەواڵگریـــی توركیـــا لەگـــەڵ گرووپـــە 
چەكدارەكانـــی ســـووریا كۆبـــووەوە بـــە مەبەســـتی 
ئەنجامدانـــی ئۆپەراســـیۆنەكە لـــە ژێـــر ناونیشـــانی 
ــا  ــی توركیـ ــر تۆپبارانـ ــێر(، ئیتـ ــووك - شمشـ )چڕنـ
لەســـەر ئاســـتی ســـێ بـــەرە دەســـتی پـــێ كـــرد، 
هێڵەكانـــی لێكەوتنـــی نزیـــك كانیـــی ئاشـــتی )نێـــوان 
گرێســـپی و ســـەریكانێ( و هێڵەكانـــی لێكەوتنـــی 
ــتایی حەلـــەب و، بەرەكانـــی  ــە دەشـ ــج لـ نزیـــك منبـ
شـــەڕ لـــە تەلڕەفعـــەت ســـوور بـــوون و ئـــارەزوو تەنیـــا 
پەیوەندییـــان بـــە هێـــزی هەنجەتـــەوە نییـــە كـــە ئەنقـــەرە 
ڕووبەڕووبوونـــەوەی  بـــۆ  دەبەســـتێ  پـــێ  پشـــتی 
كـــوردی«  »تیرۆریســـتی  دەڵێـــت  پێـــی  ئـــەوەی 
وەك وەاڵمدانەوەیـــەك بـــۆ ئـــەو تەقینەوەیـــەی كـــە 
لـــە ناوچـــەی  لـــە ڕۆژی 13ی تشـــرینی دووەم 
)تەقســـیم( ڕووی دا و ئۆباڵەكـــەی خرایـــە ســـەر 

پەكەكـــەكان.
توركیـــا دەیـــەوێ لـــە ڕێـــی ئـــەو ئۆپەراســـیۆنە 

شـــەش ئامانجـــی ســـتراتیژی بێنێتـــە دی:
1- بارگرانیـــی پەنابـــەرە ســـوورییەكان لـــە كـــۆڵ 
خـــۆی بكاتـــەوە، ئەویـــش لـــە ڕێـــی نیشـــتەجێكردنیان 
لـــە باكـــووری ســـووریا، بەتایبەتـــی ئەگـــەر توانـــی 
ناوچەیەكـــی گرنگـــدا  ســـەر چەنـــد  بـــە  دەســـت 

ــێ. ــەت و كۆبانـ ــج و تەلڕەفعـ ــت وەك منبـ بگرێـ
2- گۆڕینی دیموگرافیای ئەو ناوچانە.

3- دانانـــی ناوچەیەكـــی ڕاســـتەوخۆی دەســـەاڵت 
لـــە باكـــووری ســـووریا، ناوچەیـــەك كـــە دەتوانـــێ 
هەڵوێســـتی توركیـــا لـــە هـــەر ڕێككردنێكـــی داهاتـــوو 

ـــكات. ـــز ب بەهێ
4- كۆنتڕۆڵكردنـــی بوونـــی ســـەربازیی گرووپـــە 
ئۆپۆزســـیۆنە ســـوورییەكان كـــە خەریكـــە لـــە پێنـــاو 

دەســـەاڵت ملمالنێـــی یەكتـــر دەكـــەن.
دانانـــی  پابەندییەكانـــی  لـــە  خۆدزینـــەوە   -5

توركیا لە سەرەتای تەنگژەی 
سووریا لە ساڵی 2011 هەوڵی 
دا، ئاشتەواییەك لەنێوان ئەسەد 
و دژەكانی بێنێتەدی، بەاڵم 
پاشان بە هەموو هێزێكیەوە 
دژی ئەسەد وەستا و هاریكاریی 
ئەو گرووپانەی كرد كە بە 
تیرۆریست ناوزەد دەكرێن

بە باوەڕی ئەمریكا هەر 
هەڕەشەیەك بۆ سەر ناوچەكەی 
هەسەدە، هەڕەشەیە لەسەر 
شەڕی داعش كە ئەمەش بەدیدی 
خۆی ئەنجامێكی باشی لێ 
ناكەوێتەوە

زۆربەی ئەندامانی كۆنگرێس 
گەیشتونەتە ئەو باوەڕەی كە 
توركیا ئەو واڵتە نییە كە لە 
ناتۆدا پشتی پێ ببەسترێ و 
پێویستە بیر لەوە بكرێتەوە لەو 
ڕێكخراوە دەربكرێ و ناكرێ بە 
هاوپەیمانیش لە قەڵەم بدرێ
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ڕاددەیـــەك بـــۆ ڕۆڵـــی )بـــەرەی ڕزگاركردنـــی شـــام( 
ــووە. ــدا گرتـ ــەر ئیدلبـ ــتی بەسـ ــە دەسـ كـ

جەمـــاوەری  پێگـــەی  ڕاســـتكردنەوەی   -6
دادوگەشـــەپێدانی  پارتـــی  پاشەكشـــەكراوی 
مانگـــی  هەڵبژاردنـــی  لـــە  بـــەر  دەســـەاڵتدار 

داهاتـــوو. حوزەیرانـــی 
لـــە  هەرێمـــی  و  نێودەوڵەتـــی  دۆخـــی  ڕاســـتە 
ــت  ــا دەسـ ــاوە تـ ــەرە گونجـ ــی ئەنقـ ــەردەم حكومەتـ بـ
ئـــەوەی  بـــێ  بـــە  بـــكات،  ئۆپەراســـیۆنە  بـــەو 
لەالیـــەن  بـــدات  ڕوو  جـــددی  كاردانەوەیەكـــی 
ئـــەو الیەنانـــەی كـــە هاوبەشـــن لـــە دیاریكردنـــی 
شـــەڕی  هـــۆی  بـــە  جـــا  ســـووریا،  چارەنووســـی 
ئۆكرانیـــا بێـــت )ڕووســـیا و ئەمریـــكا(، یـــان لەبـــەر 

)ئێـــران(. ناوخـــۆ  دۆخـــی 
توركیـــا داوای ئەمریـــكای ڕەت كردووەتـــەوە بـــە 
بەبـــێ  بـــەاڵم  ئۆپەراســـیۆنەكە،  هەڵوەشـــاندنەوەی 
ـــكا  ـــی ئەمری ـــی، بەتایبەت چـــرای ســـەوزی نێودەوڵەت
كـــە هەســـەدە بـــە ســـەرە ڕمـــی فشارخســـتنە ســـەر 
ـــەم  ـــێ، ئ ـــیا دادەن ـــران و ڕووس ـــووریا و ئێ ـــی س ڕژێم

كارەی بـــۆ مەیســـەر نابـــێ.
ئەمـــە بـــە واتـــای ئـــەوە نایـــەت واشـــنتۆن ڕێ بـــە 
ـــی تیرۆریســـتی  ـــی پێگەكان ـــادات تۆپباران ـــا ن توركی
مادامەكـــی  و  ســـڤیل  خەڵكـــی  بـــە  دژ  دەكات 
دەتوانـــێ ســـوودی لـــێ وەرگـــرێ لـــە الوازكردنـــی 
ـــاو  ـــە دوای ڕۆژ لەن ـــە ڕۆژ ل ڕەوتێكـــی سیاســـی ك
هەســـەدە گەشـــە دەكات و دەیـــەوێ لـــە ڕووســـیا 
و ڕژێمـــی ئەســـەد نزیـــك ببێتـــەوە و لـــە ڕۆڵـــی 

خیانەتكارانـــەی ئەمریـــكا دەدوێ.
ـــا  ـــە توركی ـــكا ڕێ ب ـــە ئەمری بەهـــەر حـــاڵ لەوانەی
ــدات  ــام بـ ـــنووردار ئەنجـ ــیۆنێكی س ـــدات ئۆپەراسـ ب
بـــەو مەرجـــەی كاریگـــەری نەبـــێ لەســـەر هاوكێشـــە 

و ســـەنگەكانی ئێســـتا.
بـــە بـــاوەڕی ئەمریـــكا هـــەر هەڕەشـــەیەك بـــۆ 
لەســـەر  ناوچەكـــەی هەســـەدە، هەڕەشـــەیە  ســـەر 
خـــۆی  بەدیـــدی  ئەمـــەش  كـــە  شـــەڕی داعـــش 
ـــێ ناكەوێتـــەوە و فشـــارەكانی  ئەنجامێكـــی باشـــی ل
ناوخـــۆی ئەمریـــكاش زێدەتـــر دەكات، بەتایبەتـــی 
داوای  لەوانەیـــە  كات  ئـــەو  كـــە  كۆنگرێـــس  لـــە 
توركیـــا  ســـەر  ســـەپێنراوەكانی  ســـزا  كاراكردنـــی 

بـــكات كـــە پـــاش 2019 ســـەپێنراون.
ــتوونەتە  ــەی ئەندامانـــی كۆنگرێـــس گەیشـ زۆربـ
ئـــەو بـــاوەڕەی كـــە توركیـــا ئـــەو واڵتـــە نییـــە كـــە لـــە 

ناتـــۆدا پشـــتی پـــێ ببەســـترێ و پێویســـتە بیـــر لـــەوە 
بكرێتـــەوە لـــەو ڕێكخـــراوە دەربكـــرێ و ناكـــرێ بـــە 
هاوپەیمانیـــش لـــە قەڵـــەم بـــدرێ. بـــەاڵم هەنـــدێ لـــە 
ــا  ــە توركیـ ــری لـ ــراوە بەرگـ ــەو ڕێكخـ ئەندامانـــی ئـ
دەكـــەن و پێیـــان وایـــە هـــەر چەنـــد ئـــەردۆگان وێنـــەی 
ــە  ــەاڵم لـ ــەوە، بـ ــر گومانـ ــتووەتە ژێـ ــای خسـ توركیـ
كۆتاییـــدا دێتـــە ســـەر هەڵوێســـتی پێشـــووی، هەتـــا 
ئەمریـــكا  پێشـــووی  نێـــردراوی  جیفـــری  جێمـــس 
بـــۆ ســـووریا پێـــی وایـــە دەبـــێ ئیـــدارەی ئەمریـــكا 
ڕەچـــاوی داواكانـــی توركیـــا بـــكات وەك ئـــەوەی لـــە 

ڕێككەوتنـــی ســـوچیدا هاتـــووە.
ـــەوێ فشـــاری دیكـــەی  ـــەردۆگان نای ـــێ شـــك ئ ب
ئابـــووری بخرێتـــە ســـەر واڵتەكـــەی، بەتایبەتـــی 
كـــە هەڵبژاردنـــی ســـەرۆكایەتی لـــە پێشـــە، بـــەاڵم 
فشـــارەكانی زێدەتـــر دەكات بـــە مەبەســـتی گەیشـــتن 

بـــە ڕێككردنەوەیەكـــی نـــوێ دژ بـــە هەســـەدە.
لەوانەیـــە ئێـــران كـــە دەگوتـــرێ خەریكـــە دەســـەاڵتی 
لـــە ســـووریا فراوانتـــر دەكات، هەمـــان مەترســـی 
ویســـتی  فراوانتربوونـــی  بـــە  ســـەبارەت  هەبـــێ، 
هەســـەدە، بـــەاڵم دژی ئۆپەراســـیۆنە ســـەربازییەكەی 
ــە  ــان نەگەیەنێتـ ــەی زیـ ــەو ڕاددەیـ ــا ئـ ــە، تـ توركیایـ

ــاكانی. ــەر میلیشـ سـ
ـــاوە  ـــەوەدا نەن ـــی ب ـــەت ددان ـــە ق ـــا ڕووســـیا ك ئەمم
و  بێـــت  تیرۆریســـتی  ڕێكخراوێكـــی  پەكەكـــەكان 
ـــە  ـــە، ل ـــەدە هەی ـــی باشـــی لەگـــەڵ هەس پەیوەندییەك
ڕووی پرەنســـیپەوە دژی ئۆپەراســـیۆنە نوێیەكـــەی 
ـــەوە  ـــدا ئ ـــان كات ـــە هەم ـــە ل ـــەاڵم لەوانەی ـــە، ب توركیای
دروســـتكردنی  بـــۆ  هەلێكـــە  ئەمـــە  كـــە  ببینـــێ 
ــا  ــەكان تـ ــە ڕۆژئاواییـ ــوان هاوپەیمانـ ــە نێـ درزێـــك لـ
چـــاو لـــە شـــوێنی دیكـــە بكـــەن، دوور لـــە ئۆكرانیـــا، 
یـــان وا لـــە ئەنقـــەرە بـــكات، پەیوەندیـــی خـــۆی 
ــێ  ــەوە و ڕازی بـ ــایی بكاتـ ــق ئاسـ ــەڵ دیمەشـ لەگـ
ســـنوور  لەســـەر  ســـووریا  ســـنووری  پاســـەوانانی 

ــان پـــێ بكـــرێ. باڵوەیـ
لـــە كۆتاییـــدا دەڵێـــم: شـــەش مانـــگ مـــاوە بـــۆ 
ــتێك ڕوو  ــەر شـ ــە هـ ــا، بۆیـ ــی توركیـ هەڵبژاردنەكانـ
ــی  ــە پرسـ ــە بـ ــەو هەڵبژاردنانـ ــێ لـ ــدات، دوور نابـ بـ

ئەمنـــی و پەنابەرانیشـــەوە.
بـــا ســـیناریۆی هاوینـــی ڕابـــردوو لـــە بیـــر نەكەیـــن 
كـــە چـــۆن توركیـــا بـــە هـــۆی ئەمریـــكا و ڕووســـیا 
توانـــی هەنـــدێ خـــاڵ بەبـــێ بەكارهێنانـــی هێـــز 

بەدەســـت بێنـــێ.
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ئەردۆگان نایەوێ فشاری 
دیكەی ئابووری بخرێتە سەر 
واڵتەكەی، بەتایبەتی كە 

هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی لە 
پێشە، بەاڵم فشارەكانی زێدەتر 

دەكات بە مەبەستی گەیشتن 
بە ڕێككردنەوەیەكی نوێ دژ بە 

هەسەدە

لەوانەیە ئێران كە دەگوترێ 
خەریكە دەسەاڵتی لە سووریا 

فراوانتر دەكات، هەمان 
مەترسی هەبێ، سەبارەت بە 

فراوانتربوونی ویستی هەسەدە، 
بەاڵم دژی ئۆپەراسیۆنە 

سەربازییەكەی توركیایە، تا 
ئەو ڕاددەیەی زیان نەگەیەنێتە 

سەر میلیشاكان

ڕووسیا كە قەت ددانی 
بەوەدا نەناوە پەكەكان 

ڕێكخراوێكی تیرۆریستی بێت 
و پەیوەندییەكی باشی لەگەڵ 

هەسەدە هەیە، لە ڕووی 
پرەنسیپەوە دژی ئۆپەراسیۆنە 

نوێیەكەی توركی
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تا ئێستا نەمانتوانیوە كەیسی 
ئەنفال و جینۆساید بە جیهانی 

دەرەوە بناسێنین

سەاڵح كەركووكی
چاالكی بواری ناساندنی جینۆساید بۆ گواڵن:

جینۆســـایدی كـــورد و ناســـاندنی ئـــەم پرســـە پڕبایەخـــە بـــۆ ئـــەوەی جارێكـــی دیكـــە دووبـــارە نەبێتـــەوە و تاكـــی 
كـــورد بـــە ئاشـــتی و هێمنـــی لەســـەر خاكـــی خـــۆی بـــژی، بـــە یەكێـــك لـــەو بابەتـــە گرنگانـــە دادەنرێـــت كـــە 
ڕۆڵـــی لـــە بەهێزكردنـــی الیەنـــی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی هەیـــە. بـــۆ قســـەكردن لەســـەر ئـــەم بابەتـــە و چەنـــد 
ـــواری  ـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ ســـەاڵح كەركووكـــی چاالكـــی ب ـــدار، گۆڤ تەوەرێكـــی دیكـــەی پەیوەندی
ـــردووەوە كاری لەســـەر كەیســـی ئەنفـــال  ـــە كۆتایـــی هەشـــتاكانی ســـەدەی ڕاب ناســـاندنی جینۆســـاید ســـازدا كـــە ل

ـــەوە. ـــەی قســـەكانی باڵودەكەین ـــرەدا پوخت ـــردووە، لێ ك
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جینۆساید تاوانێكی نێودەوڵەتی 
و دژ بە مرۆڤایەتییە دوور لە 
هەموو عورف و یاسا و ڕێسا 
و ئەخالقێكی مرۆڤایەتییە و 

ئەنجامێكی ترسناكی هەیە

جینۆسایدی كوردستان 
قوربانییەكی زۆر و وێرانییەكی 
گەورەی بەدوای خۆیدا هێناوە، 

تا ئەم سەردەمەشی لەگەڵدا 
بێت، شوێنەوارە كاولكارییەكانی 

بە توندی لەسەرمان ماوە

ئاسەواری جینۆساید لە باشووری 
كوردستان كۆتایی نەهاتووە و 
هەر بەردەوامە تا ئەو ڕۆژەی 
مادەی ١٤٠ جێبەجێ دەكرێت و 
ڕوفاتی پیرۆزی قوربانییان 

دەگەڕێندرێنەوە بۆ زێدی باب و 
باپیرانیان و قەرەبووی ماددی و 

مەعنەوی كەسوكاریان دەكرێت

ناساندنی كەیسی ئەنفال 
و كۆمەڵكوژیی كوردان بۆ 

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی كارێكی 
زۆر بەرباڵوە و پێی ئاشنا نین، 
بە هاوشێوەی زۆر كۆمەڵكوژی و 
ڕووداوی جەرگبڕی دیكەی وەكو 
هۆلۆكۆست و ڕواندا و بۆرما و 

بۆسنا و كوشتنی جوولەكەكان لە 
جەنگی دووەمی جیهانی

* گەلـــی كـــورد لـــە مێـــژوودا چەندیـــن جـــار 
كەوتووەتـــە بـــەر شـــااڵوێكی دڕندەیـــی جینۆســـاید و 
كوشـــتن و ماڵوێرانـــی، وەكـــو چاالكێكـــی كەیســـی 
ــوید،  ــی سـ ــە واڵتـ ــورد لـ ــایدی كـ ــاندنی جینۆسـ ناسـ
دەكرێـــت بزانیـــن تاچەنـــد بـــۆ نەتـــەوەی كـــورد كاركـــردن 

ــە؟ ــە گرنگـ ــەم كەیسـ ــەر ئـ لەسـ
- كـــورد بـــە درێژایـــی مێـــژوو كەوتووەتـــە بـــەر 
شـــااڵوی جینۆســـاید و كوشـــتن و ماڵوێرانـــی، بـــە 
ـــال  ـــاوان ئەنف ـــڤیل و بێت ـــێواز خەڵكـــی س ـــن ش دڕندەتری
و كیمیابـــاران و كۆمەڵكـــوژ كـــراون، لـــە مێـــژووی 
هاوچەرخیشـــیدا لـــە ســـاڵی 1980-1988 لەســـەر 
ـــیپە  ـــوو پرەنس ـــە هەم ـــی بەعـــس دوور ل ـــتی ڕژێم دەس
مرۆڤایەتـــی و ئەخالقـــی و یاســـاییەكان چەندیـــن 
و  كیمیابـــاران  و  جینۆســـاید  و  ئەنفـــال  پرۆســـەی 
كوشـــتن و وێرانـــی بەرامبـــەری ئەنجـــام دراوە. لـــە 
بێتـــاوان  و  ســـڤیل  زۆری  خەڵكێكـــی  كوردســـتان 
بوونەتـــە قوربانـــی، ڕژێمـــی بەعـــس و دەســـەاڵتدارانی 
ئـــەو كاتـــە بـــە پیالنـــی بەرنامەبۆداڕێـــژدراو و بـــە 
ــن  ــتن و بڕیـ ــەر كوشـ ــان لەسـ ــێوە كاریـ ــن شـ قێزەوەنتریـ
كـــردووە،  نەتەوەیـــەك  ناســـنامەی  ســـڕینەوەی  و 
دەوترێـــت  پێـــی  پێـــوەرەكان  هەمـــوو  بـــە  ئەمـــەش 
جینۆســـاید، جینۆســـاید تاوانێكـــی نێودەوڵەتـــی و دژ 
ــا  بـــە مرۆڤایەتییـــە دوور لـــە هەمـــوو عـــورف و یاسـ
ـــە و ئەنجامێكـــی  و ڕێســـا و ئەخالقێكـــی مرۆڤایەتیی
كوردســـتان  جینۆســـایدی  هەیـــە.  ترســـناكی 
قوربانییەكـــی زۆر و وێرانییەكـــی گـــەورەی بـــەدوای 
خۆیـــدا هێنـــاوە، تـــا ئـــەم سەردەمەشـــی لەگەڵـــدا بێـــت، 
شـــوێنەوارە كاولكارییەكانـــی بـــە تونـــدی لەســـەرمان 
مـــاوە. مـــن وەكـــو چاالكێكـــی كەیســـی ناســـاندنی 
ـــە ســـەرەتای هەشـــتاكانی  ـــەر ل ـــورد ه جینۆســـایدی ك
ســـەدەی ڕابـــردووەوە لـــە ئەوروپـــا بـــە زمانـــی بیانـــی 
ـــردووە.  ـــورد ك كارم لەســـەر ناســـاندنی جینۆســـایدی ك
ســـاڵی  لـــە  عێـــراق  ئازادكردنـــی  پرۆســـەی  پـــاش 
ــەكان  ــۆڕە بەكۆمەڵـ ــە گـ ــەی زۆر لـ ــەو دەمـ 2003 ئـ
ــرد،  ــە كـ ــەم كەیسـ ــەر ئـ ــر كارم لەسـ ــەوە، زیاتـ هەڵدرانـ
كۆمەڵكـــوژی  دادگاییكردنـــی  لـــە  بـــوو  ئـــەوە 
بـــۆ زۆربـــەی  لـــە ســـێدارەدان  دوجەیلـــدا حوكمـــی 
كـــورد  جینۆســـایدی  ئەنجامدەرانـــی  ســـەرانی 
ـــووری  ـــە باش ـــاید ل ـــەواری جینۆس ـــەاڵم ئاس ـــرا. ب دەرك
كوردســـتان كۆتایـــی نەهاتـــووە و هـــەر بەردەوامـــە 
تـــا ئـــەو ڕۆژەی مـــادەی 1٤0 جێبەجـــێ دەكرێـــت و 
ڕوفاتـــی پیـــرۆزی قوربانییـــان دەگەڕێندرێنـــەوە بـــۆ 

زێـــدی بـــاب و باپیرانیـــان و قەرەبـــووی مـــاددی و 
ـــان ڕەنگـــە  ـــت. بێگوم ـــوكاریان دەكرێ ـــەوی كەس مەعن
ئاســـەواری هـــەر كۆتایـــی نەیـــەت، بـــە تایبـــەت لـــە 
الیەنـــی دەروونییەكـــەی. لەمـــە گرنگتـــر ناســـاندنی 
ئـــەم تاوانـــە قێـــزەوەن و دڕندانەیـــە بـــوو بەدنیـــای 
ـــەم  ـــەر ئ ـــنایەتیمان لەس ـــورد ئاش ـــو ك ـــە وەك دەرەوە. ئێم
كۆمەڵكوژییـــە هەیـــە، بـــەاڵم ناســـاندنی كەیســـی 
ــەی  ــۆ كۆمەڵگـ ــوردان بـ ــی كـ ــال و كۆمەڵكوژیـ ئەنفـ
ــنا  ــی ئاشـ ــاڵوە و پێـ ــی زۆر بەربـ ــی كارێكـ نێودەوڵەتـ
ـــە هاوشـــێوەی زۆر كۆمەڵكـــوژی و ڕووداوی  ـــن، ب نی
جەرگبـــڕی دیكـــەی وەكـــو هۆلۆكۆســـت و ڕوانـــدا 
و بۆرمـــا و بۆســـنا و كوشـــتنی جوولەكـــەكان لـــە 
تاقیكردنـــەوەی  و  جیهانـــی  دووەمـــی  جەنگـــی 
ناكازاكـــی.  و  هێرۆشـــیما  لـــە  ئەتۆمـــی  چەكـــی 
ناســـاندنی جینۆســـاید و جوواڵندنـــی كەیســـی ئەنفـــال 
و كۆمەڵكوژیـــی دژی كـــورد بـــە یەكێـــك لـــەو بابەتـــە 
گرنـــگ و پـــڕ بایەخانـــە دادەنرێـــت، كـــە پێویســـتە 
دیپلۆماســـیەت و حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لـــە دەرەوەی هەرێـــم و عێـــراق كاری لەســـەر بكـــەن، 
ــاید  ــات و جینۆسـ ــە مەرگەسـ ــو جارێكـــی دیكـ تاوەكـ
دژی كـــورد ڕوو نەداتـــەوە و قەرەبـــووی خانـــەوادەی 

بكرێتـــەوە.  قوربانییەكانیـــش 
* كەواتـــە دەبێـــت چـــی بكرێـــت بـــۆ ناســـاندنی 
بـــە شـــێوەیەكی زانســـتییانە  كۆمەڵكوژیـــی كـــورد 
هیـــچ  داهاتـــوودا  لـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  بەربـــاڵو،  و 
ڕوونەداتـــەوە؟ و  دووبـــارە  دیكـــە  جینۆســـایدێكی 

- ئـــەو تاوانـــە گەورەیـــەی دژ بـــە كـــورد بۆیـــە پێـــی 
ـــە  ـــك دژ ب ـــە ڕژێمێ ـــەر ئەوەی ـــت جینۆســـاید، لەب دەوترێ
میللەتێـــك ئـــەم تاوانـــەی ئەنجـــام داوە، تاوەكـــو بـــوون و 
ناســـنامەی ئـــەم میللەتـــە بســـڕێتەوە. ڕژێمـــی بەعـــس 
تەنیـــا بـــە كوشـــتن و كۆمەڵكـــوژی و وێرانكردنـــی 
شـــارۆچكە  و  شـــار  و  گونـــد   ٤000 لـــە  زیاتـــر 
ڕانەوەســـتاوە، بەڵكـــو دەســـتكاریی ناســـنامە و زمـــان 
و كەلتـــوور و مێـــژووی كوردیشـــی كـــردووە. دەربـــارەی 
ناســـاندن فەرمـــوو ئـــەوە حكومەتـــی ســـویدی بـــە 
وەزارەتـــی  ڕێـــگای  لـــە  ناســـاندوویەتی  فەرمـــی 
ـــدوو  ـــژووی زین ـــەكۆی مێ ـــنبیرییەوە/ دەزگای س ڕوش
بـــە نووســـراوی فەرمـــی بـــۆ وەزارەتـــی شـــەهیدان 
لـــە ســـاڵی 2009 و ســـەردانی مەیدانیـــی دەســـتەی 
ـــەر الوازیـــی  ـــەاڵم لەب ـــۆ كوردســـتان. ب ـــااڵی دەزگا ب ب
ناســـاندنی  لـــە  وەزارەت  تێگەیشـــتنی  ئاســـتی 
جینۆســـاید بـــە هەنـــد وەرنەگیـــرا و پشـــتگوێ خـــرا، 
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كـــورد  ئەمجارەیـــان  دیكەیـــە  تاوانێكـــی  ئـــەوەش 
خـــۆی لـــە خـــۆی دەكات، خۆزگـــە لێپێچینەوەیـــان 
ـــری بەرپرســـیاریەتی  ـــەوەی فێ ـــۆ ئ ـــت، ب لەگـــەڵ بكرێ
لـــە وەرگرتنـــی پلـــە و پۆســـت بیـــن كـــە لـــە هەمـــوو 
جیهانـــی دیموكراســـی پەیـــڕەو دەكرێـــت. دەبێـــت كـــورد 
لـــە ڕێگـــەی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان و 
ــەی  ــی زووە كۆمەڵگـ ــەوە هەرچـ ــی مەدەنییـ چاالكانـ
نێودەوڵەتـــی ئـــاگادار بكاتـــەوە كـــە كـــورد میللەتێكـــی 
زیندوو و ڕەســـەنی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســـتە و بەردەوام 
ڕووبـــەڕووی تاوانـــی نامرۆڤانـــە دەبێتـــەوە، ئـــەم تـــاوان 
ناوبانگـــی  و  نـــاو  بـــۆ  زیانـــی  جینۆســـایدانەش  و 
كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی و سیســـتەمی نوێـــی جیهـــان 
هەیـــە، جینۆســـاید بەپێـــی مـــاددە و بڕگـــە دەســـتووری 
و یاســـاییەكانی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان و تەنانـــەت 
دادگای نێودەوڵەتـــی دژی هەمـــوو دیـــدگا و عورفـــە 
ئـــەم  دیكـــە  جارێكـــی  نابێـــت  و  نێودەوڵەتییەكانـــە 
كۆمەڵكوژییـــە دووبـــارە ببێتـــەوە، هەرچەنـــدە ئەمجـــارە 
لەســـەر دەســـتی داعـــش و گرووپـــە تیرۆریســـتییەكان 
و بـــە جیاوازیـــی شـــێواز و ســـەردەمەكە كوردانـــی 
ئێـــزدی ڕووبـــەڕووی كۆمەڵكـــوژی بوونـــەوە، بـــەاڵم 
ئەمجـــارە باشـــتر كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی هاتنـــە 
پێشـــەوە و ئـــەو تاوانەیـــان بـــە جیهانـــی دەرەوە ناســـاند.
كاتـــی ئـــەوە هاتـــووە مرۆڤـــی كـــورد لـــە ئەوروپـــا 
ــەم  ــۆ ئـ ــكات، بـ ــی بـ ــتراتیژیەتی نەتەوەیـ ــۆ سـ كار بـ
مەبەســـتەش ئەركـــی سەرشـــانی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتانە لـــە ڕێگـــەی نوێنەرایەتـــی و نوخبەكانیـــەوە 
كار بـــۆ كۆكردنـــەوە و نەهێشـــتنی پـــرش و بـــاڵوی 
تاكـــی كـــورد بەتایبەتـــی لـــە شـــارەكانی ئەوروپـــا بـــكات 
و لـــە دەوری لۆبییەكـــی بەهێـــز كۆیـــان بكاتـــەوە. 
دەبێـــت پرســـی جینۆســـایدی كـــورد و مەزڵوومییەتـــی 
نەتـــەوەی كـــورد بـــە باشـــترین شـــێوە و فراوانتریـــن 
ڕووبـــەر بخرێتـــە ڕوو، ئەمـــەش هـــەروا لەخـــۆڕا دروســـت 
نابێـــت، ئەگـــەر لـــە ڕووی مەعنـــەوی و مـــاددی 
ــاندنی پرســـی  ــۆ ناسـ ــددی بـ ــتییەوە كاری جـ و زانسـ
جینۆســـاید نەكرێـــت. حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
دەتوانێـــت لـــە ڕێگـــەی نوێنەرایەتییەكانیـــەوە كۆتایـــی 
ـــی  ـــە هـــۆی حزبایەت ـــە ب ـــت، ك ـــە بهێنێ ـــەو پەرتەوازیی ب
كوردەكانـــی  لەنـــاو  جیاجیـــاوە  ئایدیۆلۆژیـــای  و 
ــووە  ــێ هاتـ ــا كار وای لـ ــووە، تـ ــت بـ ــە دروسـ تاراوگـ
ـــی  ـــە نەتەوەی ـــۆ پرس ـــا ب ـــە ئەوروپ ـــن ل ـــەت نەتوانی تەنان
ــە  ــییە گەورەكـ ــەوە. مەترسـ ــتمانییەكان كۆببینـ و نیشـ
لەوەدایـــە بەتێپەڕبوونـــی كات نـــەوە لـــە دوای نـــەوە 

ــەوە  ــان كاڵ دەبێتـ ــاید بۆیـ ــاندنی جینۆسـ ــی ناسـ پرسـ
و هەندێـــك جاریـــش ئـــەم بابەتـــە بەتێپەڕبوونـــی كات 
ــەكان  ــوید گەنجـ ــە سـ ــا لـ ــت، ئەوەتـ ــدا دەبرێـ ــە الڕێـ بـ
خەریكـــی دیاردەیەكـــی مەترســـیدار بـــوون بـــەوەی 
ـــە  ـــی كۆمەڵكـــوژی دژ ب ـــە تاوان ـــدەن ك وای نیشـــان ب
جوولەكـــەكان ڕووی نـــەداوە، بـــەاڵم هـــەر زوو دەوڵەتـــی 
ــی  ــە و پالنێكـ ــە بەرنامـ ــەرخەت و بـ ــە سـ ــوید هاتـ سـ
كـــورت و زانســـتییانە كاری بـــۆ ســـڕینەوەی ئـــەم 

مەترســـییە كـــرد. 
پێویســـت  وەكـــو  نەیتوانـــی  كـــورد  بۆچـــی   *
بناســـێنێت؟ دەرەوە  جیهانـــی  بـــە  كۆمەڵكـــوژی 
ــتا  ــا ئێسـ ــە تـ ــورد لەوەدایـ ــەی كـ ــە گەورەكـ - كێشـ
كۆمەڵكوژییەكانـــی  هاوشـــێوەی  بـــە  نەیتوانیـــوە 
دۆزی  و  پـــرس  جیهـــان  جیاجیاكانـــی  نەتـــەوە 
ڕەوای كـــورد بـــە جیهانـــی دەرەوە بناســـێنێت، ئـــەو 
ــە  ــە خەڵكـــی دیكـ ــەر كـ ــە بـ ــێوازە بگرێتـ ــگا و شـ ڕێـ
گرتوویانەتـــە بـــەر و لـــەو ڕێگایەشـــەوە توانیویانـــە 
پارێـــزگاری  و  بنێـــن  بونیـــاد  لەســـەر  دەوڵەتیشـــی 
بـــۆ  بكـــەن،  خۆشـــیان  قەوارەكـــەی  و  كیـــان  لـــە 
ئەمـــەش پێویســـتیمان بـــە هـــاوكاری و پاڵپشـــتیی 
بەتایبەتـــی  هەیـــە،  نێودەوڵەتـــی  كۆمەڵگـــەی 
ــان  ــی جیهـ ــە زلهێزەكانـ ــتیی واڵتـ ــاوكاری و پاڵپشـ هـ
و كۆمەڵگـــەی پێشـــكەوتووخواز. ئێمـــە پێویســـتیمان 
پایتەختـــی هەرێمـــی كوردســـتان  لـــە  بـــەوە هەیـــە 
مۆزەخانـــەی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی بـــۆ هەمـــوو 
ــدا  ــەوە و، تێیـ ــەكان بكرێتـ ــاید و كۆمەڵكوژییـ جینۆسـ
ب ەســـەدان دیكۆمێنـــت و بەڵگەنامـــە و كەرەســـتەی 
تاوانـــی ئەنفـــال و كیمیابـــاران و كۆمەڵكـــوژی لـــەالی 
كۆبكرێنـــەوەو  هەیـــە،  قوربانییـــەكان  خانـــەوادەی 
لـــە مۆزەخانەیەكـــدا بپارێزرێـــن و نیشـــانی شـــاند و 
میوانـــەكان بدرێـــت، لـــە پڕۆگرامەكانـــی پـــەروەردە و 
ــی  ــە وانەكانـ ــر بـ ــی زیاتـ ــدا گرنگیـ ــی بااڵشـ خوێندنـ
و  بدرێـــت  كیمیابـــاران  و  ئەنفـــال  و  كۆمەڵكـــوژی 
پێویســـتە دەزگایەكـــی تایبەتمەنـــدی زانســـتی بـــۆ 

دابمەزرێـــت.  تاوانـــی جینۆســـاید 
* وێـــڕای بوونـــی ژمارەیەكـــی زۆری كـــورد لـــە 
واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و ئەوروپـــا، كەچـــی نەتوانـــراوە 
وەكـــو لۆبییەكـــی فشـــار و بەهێـــز لـــە پرســـە نەتەوەیـــی 
و نیشـــتمانییەكان دەربكـــەون، پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە 
ــورد  ــدی كـ ــەوەی ڕەوەنـ ــۆ ئـ ــت بـ ــی بكرێـ ــت چـ دەبێـ
لـــە كیشـــوەری ئەوروپـــا ســـەنگ و قورســـاییەكی 

ــت؟ ــان هەبێـ بەهێزیـ

ڕژێمی بەعس تەنیا بە كوشتن و 
كۆمەڵكوژی و وێرانكردنی زیاتر 
لە ٤٠٠٠ گوند و شار و شارۆچكە 
ڕانەوەستاوە، بەڵكو دەستكاریی 
ناسنامە و زمان و كەلتوور و 
مێژووی كوردیشی كردووە

مەترسییە گەورەكە لەوەدایە 
بەتێپەڕبوونی كات نەوە لە 
دوای نەوە پرسی ناساندنی 
جینۆساید بۆیان كاڵ دەبێتەوە 
و هەندێك جاریش ئەم بابەتە 
بەتێپەڕبوونی كات بە الڕێدا 
دەبرێت

حكومەتی هەرێمی كوردستان 
دەتوانێت لە ڕێگەی 
نوێنەرایەتییەكانیەوە كۆتایی 
بەو پەرتەوازییە بهێنێت، كە بە 
هۆی حزبایەتی و ئایدیۆلۆژیای 
جیاجیاوە لەناو كوردەكانی 
تاراوگە دروست بووە

كێشە گەورەكەی كورد لەوەدایە 
تا ئێستا نەیتوانیوە بە 
هاوشێوەی كۆمەڵكوژییەكانی 
نەتەوە جیاجیاكانی جیهان 
پرس و دۆزی ڕەوای كورد بە 
جیهانی دەرەوە بناسێنێت
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ـــە ڕووی  ـــا ل ـــە كیشـــوەری ئەوروپ - ڕاســـتە كـــورد ل
ژمـــارە و نـــاو و ناوبانگییـــەوە قورســـاییەكی باشـــیان 
لۆبییەكـــی  و  گـــرووپ  نەبوونەتـــە  بـــەاڵم  هەیـــە، 
هەمـــوو  لـــە  ئاگاداركـــەرەوە.  و  بەهێـــز  فشـــاری 
ئـــەو گۆڕانـــكاری و ڕووداوانـــەی كـــە ڕوو دەدەن، 
هەرگیـــز نەبوونەتـــە گرووپێكـــی بەهێـــزی فشـــار، 
ــار  ــاید جاربەجـ ــی جینۆسـ ــەر كەیسـ ــە لەسـ ــۆ نموونـ بـ
لێـــرە و لـــەوێ چەنـــد هەوڵێكـــی شـــەرمن دەبینـــم، 
ناســـاندنی  بـــۆ  بەهێـــز  لۆبییەكـــی  وەكـــو  بـــەاڵم 
ئێمـــە  هەیـــە.  گـــەورە  كەموكورتیـــی  جینۆســـاید 
كێشـــەیەكی گەورەمـــان لـــە تاراوگـــە هەیـــە، بـــەوەی 
زۆر تاقـــم و گـــرووپ و الیـــەن هـــەن كـــە دژی ئـــەم 
قەوارەیـــەی هەرێمـــی كوردســـتان كار دەكـــەن، مـــن 
لـــەوە تێدەگـــەم بارودۆخـــی سیاســـیی كوردســـتان و 
ـــر  ـــی زیات ـــی و گرژییەكان ـــەكان ناكۆك ـــی حزب ملمالنێ
لـــەوە تێناگـــەم بۆچـــی  بـــەاڵم هەرگیـــز  كـــردووە، 
تاكـــی كوردســـتانی دژی قەوارەیەكـــی باوەڕپێكـــراوی 
ناســـنامەی خۆیەتـــی. ئۆپۆزســـیۆن و ناڕازیبـــووەكان 
و دژایەتیكـــران لـــە هەمـــوو جیهانـــدا بـــاوە و هەیـــە، 
ــا  ــنیا و كەمبۆدیـ ــا و بۆسـ ــرائیل و ئەرمینیـ ــە ئیسـ لـ
لـــە كیانـــی  بـــەاڵم پارێـــزگاری  و هەتـــا دوایـــی، 
سیاســـیی ســـەربەخۆ ئەركـــی هەمـــوو هاوواڵتییانـــە، 
لەبـــەر ئـــەوەی قەرەبـــووی خۆێنـــی قوربانییـــان بـــە 
یاســـا ڕێكخـــراوە، جینۆســـایدیش بـــە ســـزای تونـــد 
بەرەنـــگاری دەبنـــەوە. نەتـــەوە زینـــدووەكان لـــە مەســـەلە 
نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی و چارەنووسســـازەكاندا خۆیـــان 
و  ناكـــەن  ئـــەو  و  ئـــەم  بەرژەوەندیـــی  بـــە  تێكـــەڵ 
بەرژەوەندیـــی نەتـــەوە و خـــاك و نیشـــتمان تێكـــەڵ 
هـــەر  ناكـــەن.  دیكـــە  بەرژەوەندییەكـــی  هیـــچ  بـــە 
خـــۆی لـــە خۆیـــدا خـــاك و نیشـــتمان خاڵـــی ســـوورە 
و قابیـــل بـــە ســـازش نییـــە و كەســـایەتییە دڵســـۆز و 
نیشـــتمانپەروەرەكان فشـــار بـــۆ ســـەر حـــزب و الیەنـــە 
سیاســـییەكان دروســـت دەكـــەن، بـــەوەی ســـازش لەســـەر 
پرســـی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكان نەكـــەن. دەبێـــت 
ــەن  ــەوە بكـ ــەر ئـ ــە كار لەسـ ــوردی تاراوگـ ــوو كـ هەمـ
ــاید و  ــە جینۆسـ ــڕوای بـ ــی بـ ــەی نێودەوڵەتـ كۆمەڵگـ
دۆســـێی ڕەوای كـــورد بێـــت و پارێـــزگاری لـــە دۆزی 
ـــەوە  ڕەوای كـــورد و ئەزموونەكـــەی بـــكات، بەپێچەوان
نەمانـــی ئەزموونـــی هەرێمـــی كوردســـتان نەمانـــی 
ئومێـــد و ئاواتـــی هـــەر چوارپارچـــەی كوردســـتانە 
و بگـــرە دووبارەبوونـــەوەی جینۆســـایدو ســـڕینەوەی 
ئێســـتاكە  بەداخـــەوە  كـــوردە.  میللەتـــی  تـــەواوی 

كەســـانێكی وا هـــەن لەپێنـــاو بەدەســـتهێنانی مافـــی 
پەنابەرایەتـــی یـــان لـــە نەزانـــی و كەمیـــی ئەزموونـــەوە 
بێـــت، زیـــان بـــە پرۆســـە نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكە 
دەگەیەنـــن. ئەمـــڕۆ هەرێمـــی كوردســـتان وارســـی 
ــدان و  ــە مەیـ ــت بێتـ ــە و دەتوانێـ ــەرعیی قوربانییانـ شـ
ـــووی  ـــكات و قەرەب كار لەســـەر كەیســـی جینۆســـاید ب
قوربانییـــان وەربگرێتـــەوە و ئـــەو تاوانـــە گەورەیـــە بـــە 

ــێنێت.  ــان بناسـ جیهـ
ــە  ــە لـ ــەوەی دیكـ ــەكان و زۆر نەتـ ــی جوولەكـ لۆبیـ
كیشـــوەری ئەوروپـــا ســـااڵنە بـــە ملیۆنـــان دۆالری 
لـــێ خـــەرج دەكرێـــت، چەندیـــن دەزگا و ڕێكخـــراو 
و كۆمپانیـــای جۆراوجـــۆر كـــە ڕاســـتەوخۆ گـــرێ 
ــی  ــەر كەیسـ ــەوە، كار لەسـ ــە حكومەتەكانیانـ دراون بـ
لۆبیـــی خۆیـــان لـــە واڵتانـــی بیانـــی دەكـــەن، الی 
ئێمـــە دۆخەكـــە پێچەوانەیـــە و لـــە غیابـــی بوونـــی 
هەرێمـــی  حكومەتـــی  بەهێـــزی  نوێنەرایەتیـــی 
كوردســـتان لـــە دەرەوەی واڵت، خەڵكانێكـــی دیكـــە 
كـــورد  ڕەواكـــەی  دۆزە  بـــە  زیـــان  و  بـــوون  پەیـــدا 
دەگەیەنـــن، بـــە نـــاوی دژایەتیكردنـــی حكومـــەت 
وارســـی  كوردســـتانەوە  هەرێمـــی  ئەزموونـــی  و 
ڕۆڵـــی  و  دەكـــەن  لەكـــەدار  كـــورد  ڕاســـتەقینەی 
كـــە  كـــورد  نێودەوڵەتـــی  و  شـــەرعی  نوێنـــەری 
هەرێمـــی كوردســـتانە الواز دەكـــەن، ئەمـــەش دوور 
نییـــە دەســـت و ئەجنـــدەی دەیـــان دەزگای هەواڵگـــری 
و ســـیخوڕی واڵتانـــی لـــە پشـــت نەبێـــت، كەســـانێكیش 
بـــە نەزانیـــن و كـــەم شـــارەزایی و هەندێـــك جـــار بـــە 
هـــۆی جوواڵندنـــی هەســـت و ســـۆزیانەوە خزمـــەت 
بـــەو ئەجنـــدە و الیەنانـــە دەكـــەن. هەموومـــان ڕەخنـــە 
بابـــەت و مەســـەلە هەیـــە،  لـــە زۆر  و گلەییمـــان 
بـــەاڵم هیـــچ پاســـاوێك نییـــە بـــۆ دژایەتیكردنـــی 
ـــەو  حكومـــەت و قـــەوارەی هەرێمـــی كوردســـتان كـــە ئ
ـــاو  ـــە ســـایەیدا دەتوانێـــت لەن ـــە هەمـــوو كـــورد ل چەترەی
كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی داوای مـــاف و پارێـــزگاری 

لـــە خـــۆی و كیـــان و قـــەوارەی خـــۆی بـــكات.
ــی  ــی حكومەتـ ــە نوێنەرایەتییەكانـ ــم لـ ــن گلەییـ مـ
هەرێمـــی كوردســـتانە، دەكرێـــت حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان زۆر بـــە ژیرانەتـــر كار لەســـەر كەیســـی 
جینۆســـاید بـــكات، ناكرێـــت هیـــچ نوێنەرایەتییـــەك 
ــەردەوام بێـــت،  ــەو كارەی بـ ــر لـ ــاڵ زیاتـ ــد سـ ــە چەنـ لـ
دەبێـــت ناوبەنـــاو هەمـــوو نوێنـــەرەكان بگۆڕدرێـــن و ئـــەو 
پرســـیارەش بكرێـــت كـــە ئایـــا بەرنامـــە و كار و كـــرداری 

بـــۆ بووژانـــەوەی كاری ئیعالمـــی چـــی بـــووە. 

پێویستیمان بەوە هەیە لە 
پایتەختی هەرێمی كوردستان 

مۆزەخانەی نەتەوەیی و 
نیشتمانی بۆ هەموو جینۆساید و 

كۆمەڵكوژییەكان بكرێتەوە

ڕاستە كورد لە كیشوەری 
ئەوروپا لە ڕووی ژمارە و ناو 
و ناوبانگییەوە قورساییەكی 

باشیان هەیە، بەاڵم نەبوونەتە 
گرووپ و لۆبییەكی فشاری بەهێز 

و ئاگاداركەرەوە

نەمانی ئەزموونی هەرێمی 
كوردستان نەمانی ئومێد و 
ئاواتی هەر چوارپارچەی 

كوردستانە و بگرە 
دووبارەبوونەوەی جینۆسایدو 

سڕینەوەی تەواوی میللەتی كوردە

هەموومان ڕەخنە و گلەییمان لە 
زۆر بابەت و مەسەلە هەیە، 

بەاڵم هیچ پاساوێك نییە 
بۆ دژایەتیكردنی حكومەت و 
قەوارەی هەرێمی كوردستان 

كە ئەو چەترەیە هەموو كورد 
لە سایەیدا دەتوانێت لەناو 

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی داوای 
ماف و پارێزگاری لە خۆی و 
كیان و قەوارەی خۆی بكات
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یەكێتیی ئافرەتانی كوردستان 
دیاریی مەال مستەفا بارزانی و 

زادەی بیری یەكسانیخوازییە

د. ڤیان سلێمان
سكرتێری یەكێتیی ئافرەتانی كوردستان بۆ گواڵن: 

یەكێتیـــی ئافرەتانـــی كوردســـتان ڕێكخراوێكـــە مێژوویەكـــی پرشـــنگداری هەیـــە و كار و كۆششـــەكانی 
دیـــار و بەرچـــاون و دەســـتكەوت و ســـەركەوتنی گرنگـــی بەدەســـت هێنـــاوە، لـــەم بارەیـــەوە گـــواڵن دیدارێكـــی 

لەگـــەڵ د. ڤیـــان ســـلێمان ســـكرتێری یەكێتیـــی ئافرەتانـــی كوردســـتان ئەنجـــام دا. 
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12/11 شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی 
بوو، كە ئافرەتان لە 

كابانی ماڵەوە گەیاندرانە 
سەركردایەتیی كۆمەڵگە

یەكێتیی ئافرەتان شۆڕشێكی 
مەدەنیانیە دەكات بۆ یەكسانی 

و پێشخستنی ئافرەتان لە 
بەشداریی جومگە و دامەزراوە 

سیاسی و حكوومییەكاندا و كار 
دەكەین بۆ گۆڕینی هەموو ئەو 

نەریتە كۆنانەی كە پێگەی 
ئافرەتان لە ناو كۆمەڵگەدا كەم 

دەكەنەوە

شانازییە بۆ ئافرەتانی 
كوردستان، بەتایبەت بۆ 

یەكێتیی ئافرەتانی كوردستان 
كە خاوەن سەرۆك و سەركردەی 

ڕۆحیی نەتەوەی كورد و 
كوردستانین كە جەنابی سەرۆك 

مسعود بارزانییە

ـی
سـ
ـــا
سیـ

چـــی  ئێـــوە  لـــەالی   12/11 رۆژی   *
دەگەیەنێـــت، بەتایبەتـــی كـــە ئەمســـاڵ حەفتـــا 
ـــی كوردســـتان  ـــی یەكێتیـــی ئافرەتان ســـاڵەی تەمەن

هەیـــە؟ پەیامێكـــت  بۆنەیـــەدا چ  لـــەم  بـــوو، 
كوردســـتان  ئافرەتانـــی  ئێمـــەی  الی  لـــە   -
ــە  ــێكی كۆمەاڵیەتییـ ــتپێكی شۆڕشـ 11ی12 دەسـ
هاوشـــان لەگـــەڵ شۆڕشـــێكی نەتەوەیـــی، هەروەهـــا 
بەدیهاتنـــی  و  گۆڕانـــكاری  و  گـــۆڕان  ڕۆژی 
بـــۆ  و  ســـتەمدیدەیە  نەتەوەیەكـــی  ئاواتەكانـــی 
هەڵبڕینـــی دەنگـــی ئافرەتانـــی كوردســـتانە كـــە 
ئێمـــە لـــە كوردســـتاندا هاوشـــانی پیـــاوەكان لـــە 
بـــە یەكـــەوە  شۆڕشـــی نەتەوەیـــی و یەكســـانیدا 
ــەر  ــە بەرانبـ ــی دەنگـ ــن و، هەڵبڕینـ ــات دەكەیـ خەبـ
ئـــەو نەریتـــە كۆنانـــەی كـــە ئازادیـــی ئافـــرەت 
بەربەســـت دەكـــەن و هەڵبڕینـــی دەنگـــی ئازادیـــی 
خـــاك  ئازادیـــی  بـــۆ  كوردســـتانە  ئافرەتانـــی 
ئافرەتانـــی  یەكێتیـــی  ئافـــرەت،  و  مـــرۆڤ  و 
ــی  ــر، بارزانیـ ــی نەمـ ــی باوكـ ــتان دیارییەكـ كوردسـ
نەمـــرە، بـــۆ ئێمـــە لـــە دیـــدی یەكســـانیخواز و زادەی 
ئـــەو  بارزانیـــی نەمـــرە،  بیـــری یەكســـانیخوازی 
دیدەیـــەی كـــە ســـەرچاوە لـــە ڕێبـــازی پیـــرۆزی 
بنەماكانـــی  لەســـەر  كـــە  دەگرێتـــەوە،  بارزانـــەوە 
و  پێكەوەژیـــان  و  یەكســـانی  و  خۆشەویســـتی 
ـــی  ـــراون، بارزانی ـــی بنیادن ـــی كۆمەاڵیەت دادپەروەری
ئـــازاد  ئافـــرەت  ئەگـــەر  دەیزانـــی  بـــاش  نەمـــر 
نەبێـــت و لـــە چوارچیـــوەی مـــاڵ نەیەتـــە دەرەوە 
و هوشـــیار نەبێـــت و نەیەتـــەوە نـــاو گۆڕەپانـــی 
خەبـــات و هوشـــیاریی نەتەوەیـــی و كۆمەاڵیەتـــی 
ئـــەو  ئاســـتە،  ئـــەو  نەگاتـــە  مرۆڤدۆســـتی  و 
شەنگســـەتە گەورانـــە لـــە نـــاو دڵـــی نەوەكانـــی یـــەك 
لـــە دوای یەكـــی كوردســـتاندا ناچەقـــن و گـــەورە 
نابـــن، بۆیـــە بـــە دامەزراندنـــی یەكێتیـــی ئافرەتانـــی 
ـــی ئەمـــە بچێنێـــت  كوردســـتان بارزانیـــی نەمـــر توان
كـــە نـــەوە دوای نـــەوە و لـــە ئێستاشـــدا لـــە نـــاو دڵـــی 
كچانـــی ئێمـــەدا جێگیـــر دەبێـــت و دەچێندرێـــت. 
بێگومـــان 12/11 شۆڕشـــێكی كۆمەاڵیەتـــی بـــوو، 
كـــە ئافرەتـــان لـــە كابانـــی ماڵـــەوە گەیاندرانـــە 

كۆمەڵگـــە. ســـەركردایەتیی 
* ئایـــا ڕۆڵـــی ئافرەتـــان لـــە پرۆســـە نەتەوەیـــی و 

نیشـــتمانییەكاندا چـــۆن دەبینیـــت؟
ئازادیـــی  پڕۆســـەی  لـــە  شـــاهیدە  مێـــژوو   -
نەتەوەییـــدا، بەتایبـــەت هـــەر دوو شۆڕشـــی ئەیلـــوول 

و گـــواڵن، پێـــش شۆڕشـــیش كـــە یەكێتیـــی ئافرەتـــان 
ـــەن باوكـــی ڕۆحیـــی كـــورد بارزانیـــی نەمـــرەوە  لەالی
لـــە ســـاڵی 1952 دامـــەزراوە، ئەندامانـــی یەكێتیـــی 
ـــە  ـــان ل ئافرەتانـــی كوردســـتان ڕۆڵێكـــی زۆر گەورەی
شۆڕشـــی نەتەوەییـــدا دیتـــووە، چ وەك بەشـــدارییان 
لـــە شۆڕشـــەكان و چ وەك ڕێكخســـتنی نهێنـــی 
هانـــدەر  هێـــزی  وەك  چ  پێشـــمەرگە،  وەك  چ  و 
وەك  چ  و  پێشـــمەرگە  هێـــزی  پشـــتگیریی  و 
هانـــدەری هاوســـەرەكانیان لـــە بەشـــداریی شـــۆڕش 
و پێشـــمەرگایەتیدا، بەتایبـــەت لـــە بەڕێوەبردنـــی 
و  بـــرا  تاوەكـــو  خێزانەكانیانـــدا،  و  منـــداڵ 
هاوســـەرەكانیان بتوانـــن لـــە چیـــا و مەیدانـــی خەبـــات 
و شۆڕشـــگێڕیدا درێـــژە بـــە خەبـــات و قوربانیـــدان 
لـــە شۆڕشـــەكاندا  ئافرەتانـــی كوردســـتان  بـــدەن. 
خاوەنـــی دەیـــان شـــەهیدی ســـەربەرزن بـــۆ كـــورد و 
ــدا  ــی ئارامییشـ ــەردوو قۆناغـ ــە هـ ــتان و، لـ كوردسـ
لـــە ســـاڵی 1958 تـــا 1961 و لـــە ســـاڵی 1970 
ـــە چ  ـــی كوردســـتان ب ـــن ئافرەتان ـــا 1974دا دەبینی ت
گـــوڕ و تینێكـــەوە دێنـــەوە نـــاو كاری ئاشـــكرای 
سیاســـی و نەتەوەیـــی و بـــارەگا دادەمەزرێنـــن و 
ــتنی  ــە پێشخسـ ــەر دەبینـــن لـ ڕۆڵێكـــی زۆر كاریگـ
ئافرەتانـــدا و ڕۆڵێكـــی زۆر بەرچـــاو و كاریگەریـــان 
ــۆڕش  ــی شـ ــوو كات و قۆناغێكـ ــە هەمـ ــووە لـ هەبـ
ــازی پارتـــی و  ــەركەوتنی ڕێبـ ــدا، بـــۆ سـ و ئارامیـ
بارزانـــی، هـــاوكات یەكێتیـــی ئافرەتـــان هـــەوڵ دەدات 
لـــە ڕێكخســـتنەكاندا زۆرتریـــن ئافرەتـــان بەشـــدار بـــن 
ـــزان  ـــت و یارمەتیـــی خێ ـــان هەبێ ـــی كاریگەری و ڕۆڵ
و ئافرەتانـــی هـــەژار دەدەن و خولـــی نەخوێنـــدەواری 
و ئەوانـــەی پێویســـت بێـــت بـــۆ ئافرەتـــان دەیكەنـــەوە، 
ـــان شۆڕشـــێكی مەدەنیانیـــە دەكات  یەكێتیـــی ئافرەت
بۆ یەكســـانی و پێشخســـتنی ئافرەتان لە بەشـــداریی 
جومگـــە و دامـــەزراوە سیاســـی و حكوومییەكانـــدا 
ئـــەو  هەمـــوو  گۆڕینـــی  بـــۆ  دەكەیـــن  كار  و 
نەریتـــە كۆنانـــەی كـــە پێگـــەی ئافرەتـــان لـــە نـــاو 
كۆمەڵگـــەدا كـــەم دەكەنـــەوە. هەروەهـــا لـــە دوای 
ـــاری 1991دا  ـــە بەه ـــتان ل ـــی كوردس ـــی گەل ئازادی
ـــی بەرچـــاوی  ـــی كوردســـتان ڕۆڵ یەكێتیـــی ئافرەتان
هەبـــووە لـــە پێشخســـتنی كۆمەڵگـــەی كوردســـتان و، 
بەشـــداربووە لـــە پرۆســـە مەدەنییەكانـــدا و بەشـــداریی 
كـــردووە لـــە پەرلەمـــان و دامـــەزراوەی حكومەتـــی 
كوردســـتان و چەندیـــن پلـــە و پایـــەی كاریگـــەر و 

بـــەرز و گرنگـــی بەدەســـت هێنـــاوە.



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1346(  442022/12/19

و  بارزانـــی  ســـەرۆك  جەنابـــی  گرنگیدانـــی   *
ئەنجومەنـــی  و  هەرێـــم  ســـەرۆكایەتیی  هـــەردوو 
وەزیرانـــی كوردســـتان بـــە ئافرەتـــان، چۆنـــە و تـــا 

ئێوەدایـــە؟ تمووحـــی  ئاســـتی  لـــە  چەنـــد 
ـــەت  ـــتان، بەتایب ـــی كوردس ـــۆ ئافرەتان ـــانازییە ب - ش
بـــۆ یەكێتیـــی ئافرەتانـــی كوردســـتان كـــە خـــاوەن 
ســـەرۆك و ســـەركردەی ڕۆحیـــی نەتـــەوەی كـــورد 
مســـعود  ســـەرۆك  جەنابـــی  كـــە  كوردســـتانین  و 
ــهات و  ــوو پێشـ ــە هەمـ ــەردەوام و لـ ــە بـ ــە، كـ بارزانییـ
بۆنـــە و كارەكانـــدا پشـــتیوان و ڕۆڵـــی ئێمـــەی ئافرەتـــان 
ـــت و، پشـــتیوانێكی ڕاســـتەقینەی  ـــەرز دەنرخێنێ زۆر ب
ئافرەتانـــی كوردســـتانە و، هەوڵـــی داوە كـــە ئافرەتـــان لە 
نـــاو هەمـــوو كۆمەڵگـــە و كایـــە سیاســـی و نەتەوەیـــی 

ـــدا شانبەشـــانی پیـــاوان  و حكوومـــی و پەرلەمانییەكان
بـــن، كـــە ئەمـــەش هزرێكـــە لـــە مێشـــك و ڕۆحـــی 
ڕابـــەر و ســـەرۆكمان جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی لـــە 
باوكـــی نەمـــرەوە بـــۆی چێندراوەتـــەوە و لـــەو پـــەڕی 
ـــۆ ســـەركەوتن  دڵســـۆزی و بەتەنگەوەهاتنـــەوە كاری ب
و بەشـــداریی ئێمـــەی ئافرەتـــان لـــە پـــرس و كارەكانـــی 
نـــاو كۆمەڵگـــەی كوردســـتاندا كـــردووە، هـــاوكات 
لـــە ســـەرۆكایەتی هەرێـــم و ئەنجومەنـــی وەزیرانیـــش 
لـــە  ئافرەتـــان  كـــە  كاتـــە ڕەخســـاوە  مـــاوە و  ئـــەو 
هەمـــوو جومگـــە و دامەزراوەكانـــدا لـــە ڕاپەڕانـــدن و 

جێبەجێكـــردن و یاســـادانان و قـــەزادا بەشـــداریی كارا 
و بەرچاویـــان هەبێـــت. لەالیەكـــی دیكـــەوە هەمـــوو 
ـــە مێژووشـــدا ئافرەتانـــی پارتـــی دیموكراتـــی  كاتێـــك ل
كوردســـتان گەیشـــتوونەتە ســـەركردایەتی، ئێســـتاكەش 
لـــە پەرلەمـــان و هەڵبژاردنەكانـــدا زۆرتریـــن ئافـــرەت 
ـــا و وەك دەنگـــی ڕاســـتەقینەی  ـــێ دەنگـــی كۆت ـــە ب ب
ـــن  ـــن دەنـــگ دەهێنـــن و دەب ـــی كوردســـتان زۆرتری گەل
بـــە پەرلەمانتـــار، چەندیـــن كـــەس لـــە ئافرەتانـــی ئێمـــە 
بـــوون بـــە وەزیـــر و پۆســـتی گرنـــگ و كاریگەریـــان 
لـــە بەڕێوەبردنـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا بەدەســـت 

هێنـــاوە.
* ئایـــا لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا تـــا چەنـــد گرنگـــی 
بـــە ڕۆڵـــی ئافـــرەت دراوە لـــە كایـــە و دامـــەزراوە 

چەنـــد  تـــا  هەروەهـــا  حكومەتـــدا،  گرنگەكانـــی 
گرنگییـــان بـــە پرســـی ئافرەتـــان داوە؟

- بـــە تەئكیـــد لـــە هەمـــوو كابینەكانـــی حكومەتـــی 
ــداریی  ــە بەشـ ــتان گرنگیـــی زۆر بـ هەرێمـــی كوردسـ
بـــەاڵم  دراوە،  واڵتـــدا  بەڕێوەبردنـــی  لـــە  ئافرەتـــان 
لـــە  گرنگیدانـــە  ئـــەو  نۆیەمـــدا  كابینـــەی  لـــە 
بەڕێوەبردنـــی جومگەكانـــی حكومەتـــدا زۆر زیاتـــر 
و كاریگەرتـــر بـــووە و، دەبینیـــن ڕێـــژەی ئافرەتـــان 
قوتابخانـــەی  دەرچـــووی  ئەوانـــەی  بەتایبەتـــی 
و  زیاتـــرە  زۆر  كوردســـتانن،  ئافرەتانـــی  یەكێتیـــی 
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لە سەرۆكایەتیی هەرێم و 
ئەنجومەنی وەزیرانیش ئەو ماوە 

و كاتە ڕەخساوە كە ئافرەتان لە 
هەموو جومگە و دامەزراوەكاندا 
لە ڕاپەڕاندن و جێبەجێكردن و 
یاسادانان و قەزادا بەشداریی 

كارا و بەرچاویان هەبێت

ڕاستە ئێمە دەستكەوتی باش 
و زۆرمان بەدەست هێناوە 

و كاریگەریمان لەسەر 
كۆمەڵگە هەیە، بەاڵم هێشتا 
نەگەیشتووینەتە ئەو ئاستەی 

تمووحی ئێمەی ئافرەتانی 
كوردستان وەك ئەوەی كە 

پێویستە بێتەدی

لە هەموو كابینەكانی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان گرنگیی 

زۆر بە بەشداریی ئافرەتان 
لە بەڕێوەبردنی واڵتدا دراوە، 
بەاڵم لە كابینەی نۆیەمدا ئەو 

گرنگیدانە لە بەڕێوەبردنی 
جومگەكانی حكومەتدا زۆر زیاتر 

و كاریگەرتر بووە

داواكارین لە كۆنگرەی داهاتوودا 
ڕێژەی بەشداریی ئافرەت زۆر 

زیاتر بكرێت و بە بێ كۆتا و بە 
دەنگی خۆیان مەكانەت و پلەكان 

ببڕن

بـــەرەو پێشـــتر چـــووە و، كابینـــەی نۆیـــەم دەیەوێـــت لـــە 
ـــر  ـــی زیات ـــەوە یەكســـانی و دادپەروەری ـــوو ڕوویەك هەم
ـــە  ـــان ل ـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش ئافرەت بەرجەســـتە ببێـــت، ب
ـــن  ـــدا دەبینی ـــە پەرلەمان ـــەن و ل ـــدا ه ـــەی كایەكان زۆرب
ســـەركەوتنی  و  یاســـا  دانانـــی  لـــە  ڕۆڵیـــان  كـــە 
كیانەكـــە و ســـەقامگیریی هەرێمـــی كوردســـتاندا تـــا 

چەنـــد بـــەرز و بەرچـــاوە.
ــدان  ــر گرنگیـ ــۆ زیاتـ ــان بـ ــنیار و بۆچوونتـ * پێشـ
بـــە ئافرەتـــان و خێـــزان لـــە كۆمەڵگـــەی كوردســـتاندا 

چییـــە؟
ئـــەو ســـەردەمە و گۆڕانكاریـــی دونیـــا وای   -
كـــردووە كـــە گۆڕانـــكاری لـــە خواســـتی ئافرەتانـــی 
ـــوڕی  ـــن كەموك ـــت، چەندی كوردستانیشـــدا دروســـت بێ
ــەدا  ــتی ئێمـ ــتی خواسـ ــە ئاسـ ــە لـ ــۆی هەیـ ــە، بـ هەیـ
و  هاتنـــەدی  و  شـــتێكە  خواســـت  بـــەاڵم  نەبێـــت، 
جێبەجێكردنیـــش شـــتێكی دیكەیـــە، ڕاســـتە ئێمـــە 
دەســـتكەوتی بـــاش و زۆرمـــان بەدەســـت هێنـــاوە و 
بـــەاڵم  هەیـــە،  كۆمەڵگـــە  لەســـەر  كاریگەریمـــان 
هێشـــتا نەگەیشـــتووینەتە ئـــەو ئاســـتەی تمووحـــی 
كـــە  ئـــەوەی  وەك  كوردســـتان  ئافرەتانـــی  ئێمـــەی 
پێویســـتە بێتـــەدی، ئەگەرچـــی ڕێگەیەكـــی دوور و 
درێژمـــان لـــە پێشـــە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو یەكســـانییەی 
دەســـتكەوت  لـــە  یەكســـانی  و  بەشـــداریكردن  لـــە 
بۆمـــان  هەیـــە،  بەرپرســـیاریەتی  لـــە  یەكســـانی  و 
بێتـــەدی. لێـــرەدا لـــە جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی وەك 
ســـەرۆكی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان و هـــەردوو 
دواكاریـــن،  پارتـــی  ســـەرۆكی  جێگرانـــی  ڕێـــزدار 
زیاتـــر پاڵپشـــت و هاوكارمـــان بـــن بـــۆ هاتنەدیـــی 
ـــەروەك  ـــە، ه ـــدا هەی ـــە ژیان ـــە ل ـــانییانەی ك ـــەو یەكس ئ
ئـــەوەی كـــە لـــە پێشـــتریش هـــاوكار و پشـــتیوانمان 
بـــوون بـــۆ هاتنەدیـــی ئامانـــج و یەكســـانییەكانمان. 
لـــە الیەكـــی دیكـــەوە پرســـی ئافـــرەت مێژوویـــی و 
كۆمەاڵیەتـــی و پەروەردەیـــی و یاســـایی و سیاســـییە، 
كـــە لەســـەر پرســـی ئافـــرەت كار دەكرێـــت، ئێمـــە 
داواكاریـــن لـــەو پرســـەدا ئـــەو یەكســـانییانەی كـــە 
پێویســـتە بـــۆ ئافرەتـــان، بەرجەســـتە بكرێـــت لـــە دوو 
خاڵـــدا، یەكـــەم: هاوپێگەیـــی ئافرەتـــان لەگـــەڵ پیـــاوان 

لـــە نـــاو خێـــزان و كۆمەڵگـــەدا. 
بڕیـــاری  و  بەرهـــەم  خاوەنـــی  ئافـــرەت  دووەم: 
ـــەش  ـــی، ئەمان ـــۆ هاتنـــەدی ئامانجەكان خـــۆی بێـــت ب
دەبێـــت ئێمـــە خۆشـــمان كاری بەردەوامـــی لەســـەر 
بكەیـــن و هۆشـــیاری و گەیاندنـــی بـــە كۆمەڵگـــە 

ـــە  ـــت ل ـــەش دەبێ ـــت. ئەم ـــددی دەوێ ـــزان كاری ج و خێ
ڕێـــگای پـــەروەردە و پرۆســـەی خوێندنـــەوە دەســـت 
ـــە شـــێوەیەكی  ـــە هەنـــگاو ب پـــێ بـــكات، تـــا هەنـــگاو ب
لەســـەرخۆ بگاتـــە هـــزر و بیـــری هەمـــوو تاكێكـــی 

كۆمەڵگەكەمـــان.
* ئایـــا لـــە كۆنگـــرەی 14ی پارتـــی دیموكراتـــی 
ئافرەتانـــەی  ژمـــارەی  و  ڕێـــژە  ئـــەو  كوردســـتاندا 
بەشـــداربوون و بـــوون بـــە ئەندامـــی ســـەركردایەتی، 
ـــە ئاســـتی تمووحـــی  ـــە جێـــگای خۆیـــدا و ل ـــد ل تاچەن

ــووە؟ ــدا بـ ئافرەتانـ
- ڕێـــژەی ئافرەتـــان لـــەم كۆنگرەیـــەدا ڕێژەیەكـــی 
زۆر بـــاش بـــوو، كاریگەریـــی خۆیشـــی هەبـــوو لـــە نـــاو 
كۆنگـــرەدا، بـــەاڵم ئایـــا لـــە تمووحـــی ئێمـــەدا بـــوو؟ 
بێگومـــان لـــە ئاســـتی خواســـتی ئێمـــەدا نییـــە، ڕاســـتە 
كۆتـــا هەیـــە، بـــەاڵم ئەمـــەش شـــیرێكی دووســـەرەیە، 
ـــان  ـــۆ بەشـــداریی ئافرەت ـــدا دەرفەتێكـــە ب ـــە هەمانكات ل
لـــە مومارەســـەی كایـــە جیاوازەكانـــدا، بـــەاڵم لـــە 
ـــاو كۆتـــادا الیەنـــی نەرێنـــی هەیـــە،  هەمانكاتـــدا لـــە ن
ئەگەرچـــی بـــۆ ئـــەو قۆناغـــە بەشـــداریی ئافرتـــان 
ــە  ــن لـ ــەاڵم داواكاریـ ــوو، بـ ــاش بـ ــەدا بـ ــە كۆنگرەكـ لـ
كۆنگـــرەی داهاتـــوودا ڕێـــژەی بەشـــداریی ئافـــرەت 
ــا و بـــە دەنگـــی  ــر بكرێـــت و بـــە بـــێ كۆتـ زۆر زیاتـ

خۆیـــان مەكانـــەت و پلـــەكان ببـــڕن.
* پەیوەندیتـــان لەگـــەڵ ســـەندیكا و كۆمەڵـــە و 
و  كوردســـتان  ئافرەتانـــی  دیكـــەی  یەكێتییەكانـــی 

واڵتانـــی دەرەوە، بەتایبـــەت ئەوروپـــا چۆنـــە؟
كوردســـتان  ئافرەتانـــی  یەكێتیـــی  پەیوەندیـــی   -
كوردســـتان  هەرێمـــی  ناوخـــۆی  ئاســـتی  لەســـەر 
حـــزب و الیەنـــە  ئافرەتانـــی  لەگـــەڵ ڕێكخـــراوی 
سیاســـییەكانی دیكـــەی كوردســـتان زۆر باشـــە و، 
ــدارین و  ــان بەشـ ــە تۆڕێكـــی ڕێكخراوەیـــی لەگەڵیـ لـ
ـــگ  ـــتاندا هەماهەن ـــی كوردس ـــەر پرســـی ئافرەتان لەس
لەگـــەڵ ڕێكخراوەكانـــی  و  یەكتریـــن  هـــاوكاری  و 
مەدەنـــی، ئەوانـــەی لـــە نـــاو هەرێمـــی كوردســـتان 
لەســـەر پرســـی مافـــی مرۆڤــــ و ئافرەتـــان كار دەكـــەن، 
لـــە پەیوەندیـــی بـــەدرەوام و باشـــداین و كاری هاوبـــەش 
ئەنجـــام دەدەیـــن، هـــاوكات لەســـەر ئاســـتی واڵتانـــی 
دەرەوەش پەیوەندیمـــان لەگـــەڵ ئەنجومەنـــی ئافرەتانـــی 
ئەوروپـــا هەیـــە و، لـــە 11 واڵت و شـــوێن مـــاف و 
نوێنەرایەتیـــی ئافرەتانمـــان هەیـــە، كـــە بـــە خۆبەخشـــی 

لەســـەر پرســـەكانی ئافرەتـــان كار دەكـــەن.
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حكومەتی هەرێمی كوردستان 
لە بایەخدان بە خوێندنی 
زمانی كوردی لە كەركووك 
بەردەوام دەبێت

ــژی  ــیوەیلی، گوتەبێـ ــامان سـ سـ
وەزارەتـــی پـــەروەردەی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
زانیـــاری  و  میدیـــا  فەرمانگـــەی  ماڵپـــەڕی  بـــە 
ڕاگەیانـــدووە، لـــەو 20 ملیـــار دینـــارەی كـــە ســـەرۆكی 
ناوەندەكانـــی  پێداویســـتیی  كڕینـــی  بـــۆ  حكومـــەت 
كوردســـتانی  هەرێمـــی  سەرتاســـەری  لـــە  خوێنـــدن 
ـــزگای  ـــە پارێ ـــوردی ل ـــی ك ـــوو، خوێندن ـــی كردب تەرخان

كەركـــووك ملیارێـــك و 600 ملیـــۆن دینـــاری بەركـــەوت 
ســـااڵنەش  كـــرا.  دابیـــن  بـــۆ  پێداویســـتییەكانیان  و 
ـــه  الیـــەن كـــۆگای  تـــەواوی پڕۆگرامەكانـــی خوێنـــدن ل
ــەوە  ــەروەردەی حكومەتـــی هەرێمـ كتێبـــی وەزارەتـــی پـ
دەگەیەندرێتـــە كۆگاكانـــی كتێـــب لـــە كەركـــووك و 
ـــن. ـــەش دەكرێ ـــدا داب ـــی خوێندن ـــر بەســـەر ناوەندەكان دوات
ــی  ــردووە، دابینكردنـ ــەوەش كـ ــاژەی بـ ــا ئامـ هەروەهـ
و  وەرزشـــی  چاالكییـــە  تێچـــووی  و  پێداویســـتی 
ڕاهێنانـــە  و  مەشـــق  و  ســـااڵنە  هونەرییەكانـــی 
ــووك.  ــە كەركـ ــوردی لـ ــی كـ ــی خوێندنـ پەروەردەییەكانـ
لەالیـــەن حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانەوە دابیـــن 

دەكرێـــت.
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لەسەر بڕیار و ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان، 
بۆ خوێندنی ئەمساڵ )2022 -2023(، بڕی ملیارێك و 600 ملیۆن دینار بۆ 

پێداویستییەكانی خوێندنی زمانی كوردی لە شاری كەركووك دابین دەكرێت، 
دەرخەری  ئەو هەنگاوانە  وانەبێژ.  لەگەڵ خەرجكردنی مووچەی 900 
ئەو ڕاستییەن كە حكومەتی هەرێمی كوردستان هەمیشە داكۆكیكاری 
هەرێم  ئیدارەی  دەرەوەی  كوردستانییەكانی  ناوچە  قوتابیانی  مافەكانی 

ڕەواكانیان  مافە  لەسەر  سازش  كاتێك  هیچ  و،  بووە 
لەو  گواڵن  ڕاپۆرتەی  ئەم  بەشداربووانی  ناكات. 

بارەیەوە ڕا و سەرنجی خۆیان هەیە.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ــتا  ــو ئێسـ ــردەوە، تاوەكـ ــی كـ ــدا ڕوونـ ــەڵ ئەوەشـ لەگـ
لـــە  جیـــاوازەكان  پســـپۆڕییە  لـــە  وانەبێژیـــان   900
خوێندنـــی زمانـــی كـــوردی لـــە پارێـــزگای كەركـــووك 
دامەزرانـــدووە كـــە مووچـــەی مانگانەیـــان لەالیـــەن 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانەوە بـــۆ دابیـــن دەكرێـــت.
ســـەبارەت بـــە كاری نۆژەنكردنـــەوەی باڵەخانـــەی 
قوتابخانەكانـــی خوێندنـــی كـــوردی لـــە پارێـــزگای 
»ڕاســـتە  گوتـــی:  ســـیوەیلی  ســـامان  كەركـــووك، 
وەزارەتـــی  بـــە  ســـەر  قوتابخانـــەكان  باڵەخانـــەی 
بـــەاڵم وەزارەتـــی  پـــەروەردەی حكومەتـــی عێراقـــن، 
پـــەروەردەی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان كاری 

دەدات. ئەنجـــام  بـــۆ  نۆژەنكردنەوەیـــان 

لەالیەكـــی دیكـــەوە شـــێرزاد ڕەشـــید كاكـــە عەبدوڵـــا، 
بەڕێوەبـــەری خوێندنـــی كـــوردی لـــە كەركـــووك بـــە 
ماڵپـــەڕی فەرمیـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانی 
ڕاگەیانـــد: »خوێندنـــی كـــوردی لـــە شـــاری كەركـــووك 
زینـــدووە و ســـاڵ بـــە ســـاڵ ژمـــارەی مامۆســـتا و 
ــەو  ــاد دەكات، ئـ ــوردی زیـ ــەی كـ ــی و قوتابخانـ قوتابـ
دەســـتكەوتەش دەســـتكەوتێكی ناوازەیـــە، نموونـــەی زۆر 
باشـــی قوتابییانمـــان هەیـــه،  كـــە لەســـەر ئاســـتەكانی 
خۆیـــان نمـــرەی زۆر باشـــیان بەدەســـت هێنـــاوه، هـــەروەك 
پـــار لـــە بەشـــی زانســـتی قوتابییەكمـــان یەكەمـــی 

هەمـــوو عێـــراق بـــوو.‹‹
لـــە ســـەرەتای پرۆســـەی ئازادكردنـــی كەركووكـــەوە 
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خوێندنـــی كـــوردی لـــەو شـــارە و تـــەواوی ناوچـــە 
ـــە  دابڕاوەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان جارێكـــی دی و ب
ـــەوە دەســـتی پـــێ كـــردەوە  ژمارەیەكـــی كەمـــی قوتابخان
حكومەتـــی  پـــەروەردەی  وەزارەتـــی  ســـایەی  لـــە  و 
هەرێمـــی كوردســـتان ئـــەو ژمارەیـــە ســـاڵ بـــە ســـاڵ لـــە 
هەڵكشـــاندا بـــوو« تـــا ئەمســـاڵی خوێندنـــی 2022 - 
ـــدی خوێنـــدن  2023 گەیشـــتووەتە نزیكـــەی ٥3٥ ناوەن
ســـەرەتایی و  قوتابخانـــە  منـــدااڵن،  باخچـــەی  كـــە 
ناوەنـــدی و دواناوەنـــدی و ئامادەییەكانـــی كـــوڕان و 
ـــه  شـــاری كەركـــووك،  كچـــان لەخـــۆ دەگرێـــت. ئێســـتا ل
لەالیـــەن  قوتابخانـــە  لـــە ٥3٥  قوتابـــی  هـــەزار   92
حـــەوت هـــەزار و 600 مامۆســـتا و هـــەزار و 400 
فەرمانبـــەرەوە فێـــری خوێنـــدن و نووســـین دەكرێـــن.‹‹
مەریـــوان جـــەالل ڕەشـــید كارگێـــڕی لقـــی ســـێی 
ــواڵن  ــۆ گـ ــەت بـ ــەوە تایبـ ــەو بارەیـ ــەر لـ ــووك، هـ كەركـ
گوتـــی: »لەپـــاش پرۆســـەی ئازادیـــی عێـــراق لـــە 
كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی  2003وە  ســـاڵی 
ـــێ  ـــتا پ ـــە ئێس ـــی ك ـــە ناوچەكان ـــی زۆری ب گرنگییەك
دەڵێـــن »جـــێ ناكـــۆك« یـــان ناوچـــە كوردســـتانییەكانی 
كەرتـــەكان  هەمـــوو  لـــە  هەرێـــم  ئیـــدارەی  دەرەوەی 
بەتایبـــەت پـــەروەردە و خوێنـــدن بـــە زمانـــی ڕەســـەنی 
و  خۆشـــحاڵی  جێـــگای  ئەمـــەی  داوە،  كـــوردی 
دەستخۆشـــی بـــووە و یەكێكـــە لـــە دەســـتكەوتەكانی 
ـــاش  ـــگاوی زۆر ب ـــەم ڕووەوە هەن ـــم، ل ـــی هەرێ حكومەت
نـــراوە« هـــەر لـــە كردنـــەوەی قوتانخانـــە و دامەزراندنـــی 
مامۆســـتا و فەرمانبەرێكـــی زۆر كـــە میزانیـــەی باشـــی 
بـــۆ تەرخـــان كـــراوە« تاوەكـــو ئێســـتاش تێچـــووی ئەوانـــە 
لەســـەر حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانە، كـــە ئەمـــەش 
ـــەم ســـاڵیش  ـــۆ ئ پاڵپشـــت و هاوكارێكـــی زۆر باشـــە و ب
2022 دیســـان بـــە مەبەســـتی زیاتـــر خزمەتكردنـــی 
خوێندنـــی كـــوردی لـــە شـــاری كەركـــووك، بـــە بڕیـــاری 
حكومەتـــی  ســـەرۆكی  بارزانـــی  مەســـرور  ڕێـــزدار 
ملیـــۆن   600 و  ملیارێـــك  كوردســـتان  هەرێمـــی 
ــتییەكانی  ــەل و پێویسـ ــی كەلوپـ ــۆ دابینكردنـ ــار بـ دینـ
پـــەروەردە و قوتابخانـــەكان تەرخـــان كـــرا« هەروەهـــا 
خەرجكردنـــی مووچـــەی 900 وانەبێـــژ، ئەمانـــە هـــەر 
پێشخســـتنی  و  زیاتـــر  بـــۆ گرنگیدانـــی  هەمـــووی 
خوێندنـــی كوردییـــە لـــە شـــاری كەركـــووك و هەمـــوو 
ــە  ــن تاكـ ــن بڵێیـ ــە دەتوانیـ ــارۆچكەكان، بۆیـ ــار و شـ شـ
شـــانازی و دەســـتكەوت كـــە وەكـــو خـــۆی مابێتـــەوە و 
ـــەو  ـــتانیبوونی ئ ـــوردی و ناســـنامەی كوردس ـــی ك زمان
ــتووەتەوە« خوێندنـــی  ــە زیندوویـــی هێشـ ناوچانـــەی بـ
ئەمســـاڵ  زۆر  ئاســـتێكی  تـــا  كوردییـــە،  زمانـــی 
خوێندنـــی زمانـــی كـــوردی بـــاش بـــووە و ڕێـــژەی 
دەرچوونـــی قوتابیـــان لـــە پێـــش خوێندنـــی زمانـــی 

عەرەبـــی و توركمانـــی بـــووە، ڕێژەیەكـــی باشـــیش لـــە 
ــاوە. ئەمانـــە جێـــگای  ــان هێنـ ــان نمـــرەی بەرزیـ قوتابیـ
هێشـــتا  كـــە  زۆر  تێبینیـــی  ســـەرەڕای  دڵخۆشـــین، 
دەڵێیـــن خوێندنـــی كـــوردی لـــە ئاســـت تمووحـــی ئێمـــەدا 
ـــەرەو پێـــش ببرێـــت،  نییـــە و دەكرێـــت باشـــتر بكرێـــت و ب
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ناكرێـــت ئـــەوە لەبیـــر بكەیـــن كـــە 
ئۆكتۆبـــەر گورزێكـــی كوشـــندەی  خیانەتـــی ١6ی 
ــە  ــەت لـ ــە و بەتایبـ ــەم ناوچانـ ــورد دا لـ ــی كـ ــە گەلـ لـ
ـــرد، بەشـــێكی  ـــە وای ك ـــوردی، ك ـــی ك ـــی زمان خوێندن
خەڵكـــی قوتابییەكانیـــان لـــە خوێندنـــی كـــوردی دەر 
دەكـــرد و دەیانخســـتنە قوتابخانـــە عەرەبییـــەكان« یـــان 
دەیانگواســـتنەوە بـــۆ شـــارەكانی هەرێمـــی كوردســـتان، 
ـــەت  ـــی بەتایب ـــەم ســـااڵنەی دوای ـــەاڵم خۆشـــبەختانە ل ب
پـــاش هەڵبژاردنـــی ئەنجومەنـــی نوێنەرانـــی عیـــراق 
لـــە١0ی ئۆكتۆبـــەری ســـاڵی 202١ و ســـەركەوتنی 
پارتـــی  نوێنەرانـــی  بەتایبـــەت  كـــورد و  كاندیدانـــی 
دیموكراتـــی كوردســـتان جارێكـــی دی هێـــز و وزە و 
ئومێدێكـــی زۆر گەڕایـــەوە بـــۆ خەڵكـــی و كاریگەریـــی 
خـــۆی لەســـەر هەمـــوو الیـــەك هەبـــوو، بەتایبـــەت 
خوێندنـــی كـــوردی كـــە ئێســـتا خوێندنـــی كـــوردی 
باشـــتریش  دەكرێـــت  و  هەڵكشـــاوە  ئاســـتی  كەمێـــك 
بكرێـــت و گرنگیـــی زیاتـــری پـــێ بدرێـــت و نابێـــت 
ـــە  ـــرد« تاك ـــمان ك ـــو باس ـــەر وەك ـــت. ه فەرامـــۆش بكرێ
ـــوردی و  ـــی ك ـــدوو هێشـــتنەوەی زمان ـــە زین ـــدی ب ئومێ
بەرهەڵســـتكاری تەعریبـــی خوێندنـــی زمانـــی كوردییـــە 
ــەیەكی زۆر  ــب هەڕەشـ ــە تەعریـ ــە، چونكـ ــەم ناوچانـ لـ

ــورد«. ــی كـ ــەر گەلـ ــیدارە لەسـ مەترسـ
ئەشـــواق جاســـم كچێكـــی ئـــاوارەی كەركووكییـــە و لـــە 
هەولێـــر نیشـــتەجێ بـــووە. ئـــەو ڕای وایـــە: »بـــە هـــۆی 
حوكمـــی ســـەربازی و دۆخـــی داگیـــركاری لـــە ناوچـــە 
كوردســـتانییەكانی دەرەوەی هەرێـــم و بـــە هـــۆی ئـــەو 
نائارامـــی و فەراغـــی ئەمنییـــەی كـــە هەیـــە، كـــورد 
هیـــچ بڕوایەكـــی بـــە دۆخـــی ئـــەو ناوچانـــە نەمـــاوە، 
ــارەكانی  ــاوارەی شـ ــی ئـ ــەزاران خێزانـ ــتا هـ ــەاڵم ئێسـ بـ
ــتان بـــە چـــاوی ئومێـــدەوە دەڕواننـــە  هەرێمـــی كوردسـ
ســـەرۆكی حكومـــەت و حكومەتـــی  هەنگاوەكانـــی 
ــە  ــاوارەكان لـ ــەوەی ئـ ــۆ گەڕانـ ــتان بـ ــی كوردسـ هەرێمـ

ســـاڵی نوێـــی خوێندنـــدا«. 
و  كەركووكییـــەكان  »ئێســـتا  گوتـــی:  هـــاوكات 
ئومێـــدەوە  بـــە  دیكـــەش  كوردســـتانییەكانی  ناوچـــە 
چاوەڕێـــی گەڕانـــەوەی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتانن 
ــی  ــەوەی پارتـ ــە گەڕانـ ــە بـ ــان، چونكـ ـــۆ ناوچەكانیـ ب
دیموكراتـــی كوردســـتان بـــۆ كەركـــووك هـــەزاران خێزانـــی 
ئـــاوارە ئازادانـــە بـــۆ زێـــدی خۆیـــان دەگەڕێنـــەوە«. 
جەختـــی لـــەوەش كـــردەوە كـــە لـــە غیابـــی هێـــزی 

خوێندنی كوردی لە شاری 
كەركووك زیندووە و ساڵ بە 
ساڵ ژمارەی مامۆستا و قوتابی و 
قوتابخانەی كوردی زیاد دەكات

ئێستا له  شاری كەركووك، 
92 هەزار قوتابی لە 535 
قوتابخانە لەالیەن حەوت هەزار 
و 600 مامۆستا و هەزار و 400 
فەرمانبەرەوە فێری خوێندن و 
نووسین دەكرێن

تاكە شانازی و دەستكەوت 
كە وەكو خۆی مابێتەوە و 
زمانی كوردی و ناسنامەی 
كوردستانیبوونی ئەو ناوچانەی بە 
زیندوویی هێشتووەتەوە خوێندنی 
زمانی كوردییە
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كـــوردی لـــە شـــارەكە خوێندنـــی كـــوردی لـــە لێـــواری 
ئەمجـــارەش  خۆشـــبەختانە  بـــەاڵم  لەناوچووندایـــە، 
ـــی  ـــای خوێندن ـــە هان ـــەت ب ـــەرۆكی حكوم ـــی و س پارت
ــارەكەوە هاتـــن، بێگومانیشـــین  كـــوردی و خەڵكـــی شـ
ــایش  ــی و ئاسـ ــی، ئارامـ ــەی پارتـ ــە گەڕانـ ــەوەی بـ لـ
ســـیمای  و  خۆشـــگوزەرانی  و  ســـەقامگیری  و 
و  كەركـــووك  بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە  كوردســـتانیبوون 

دیكـــە«. ناوچەكانـــی 
محەمـــەد نوورەدیـــن محەمـــەد كارگێـــڕی ناوچـــە 
)ی.ق.ك( لقـــی كەركـــووك، ســـەبارەت بـــە هەمـــان 
پـــرس دەڵێـــت: »ســـەرەڕای گرنگیـــی پێدانـــی ســـەروكی 
حكومەتـــی هەریمـــی كوردســـتان بـــه پاڵپشـــتیی ڕێـــزدار 
ــۆ  ــاش بـ ــەی بـ ــی بودجـ ــرور بارزانـــی و دابینكردنـ مسـ
خوێندنـــی زمانـــی كـــوردی لـــه كەركـــووك و بایەخدانـــی 
ـــی هەرێمـــی كوردســـتان  ـــەروەردەی حكومەت ـــی پ وەزارەت
ـــەروەرده  ـــری پ ـــاالن حمـــه ســـەعید وەزی و شەخســـی د. ئ
بـــە پـــەروەردەی كەركـــووك و خوێندنـــی زمانـــی كـــوردی، 
ـــر  ـــەوەش گرنگت ـــت، ل ـــی زۆر دەبینرێ هێشـــتا كەموكوڕی
عێـــراق  پـــەروەردەی  وەزارەتـــی  بوترێـــت  پێویســـته 
ـــی  ـــە پاڵپشـــتیكردنی پرۆســـەی خوێندن ـــە ل كەمتەرخەم
ـــەن،  ـــتەنگی زۆر دروســـت دەك ـــەت ئاس ـــوردی و تەنان ك
لـــە ڕووی لۆجستیشـــەوە هاوكارییـــان ســـفره بـــۆ خوێندنـــی 
زمانـــی كـــوردی، چجـــای دەســـەاڵتی ســـەپێندراو لـــە 
ـــەم ئاســـتەنگانه فاكتـــەرن  شـــارەكه، بـــێ شـــك هەمـــوو ئ
ــوردی  ــی كـ ــی زمانـ ــتی خوێندنـ ــی ئاسـ ــۆ دواكەوتنـ بـ
لـــە شـــارەكه و ڕاســـتەوخۆ لـــە داهاتـــوودا الوازییـــەكان 
دەردەكـــەون، بـــە ئاشـــكرا بێـــزاری و نائومێـــدی بـــه 
ڕوخســـاری كەرتـــی پـــەروەردەی كـــوردی و مامۆســـتایان 
و قوتابیـــان و خانـــەوادەی قوتابیانـــەوە دیـــاره، بۆیـــه 
خانـــەوادەكان  زوربـــەی  بەردەوامـــی  بـــە  و  ســـااڵنه 
قوتابییەكانیـــان لـــە خوێندنـــی كـــوردی دەگوازنـــەوه 
بـــۆ قوتابخانـــه عەرەبییەكانـــی ســـەر بـــە حكومەتـــی 
عێراقـــی، ئەمـــەش بـــۆ خـــۆی گرفتـــی زور دروســـت 
دەكات، بۆیـــه پێویســـتە حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لـــەم كاتـــەدا پالنـــی دامەزراندنـــی بـــۆ دەرچووانـــی 
ئـــەوە  بێگومـــان  هەبێـــت،  ناوچەكانـــی  و  كەركـــووك 
دەبێتـــه هـــۆی بەرەوپێشـــچوونی حكومـــەت و خوێندنـــی 

كـــوردی زیاتـــر ئومێدبەخـــش دەبێـــت«.
مەریـــوان حەكیـــم جەبـــاری كارگێـــڕی ناوچـــەی 
شـــۆڕش لـــە كەركـــووك، ســـەرەتا باســـی ئـــەوە دەكات كـــە 
»لـــە دوای پرۆســـەی ئازادیـــی عێـــراق و دوای ئـــەوەی 
خوێندنـــی زمانـــی كـــوردی لـــە كەركـــووك كرایـــەوە، 
ـــان  ـــەوە منداڵەكانی ـــۆش و خرۆش ـــە ج ـــزان ب ـــەزاران خێ ه
نـــاردە بـــەر خوێندنـــی كـــوردی و ســـاڵ بـــە ســـاڵ بـــەرەو 
ـــگاوی  ـــتر هەن ـــەرەو باش ـــش ب ـــتی خوێندنی ـــر و ئاس زیات

ـــی  ـــی زمان ـــا«. گوتیشـــی: »پەرەســـەندنی خوێندن دەن
كـــوردی لـــە كەركـــووك بـــە جۆرێـــك بـــوو، بـــە عەیبەیـــەك 
دادەنـــرا كـــە منداڵـــت بخەیتـــە بـــەر خوێندنـــی عەرەبـــی. 
واتـــە پێشـــكەوتنێكی وا لـــە خوێندنـــی كوردیـــدا بـــەدی 
ـــی و مامۆســـتایان  ـــە ڕۆژ ئاســـتی قوتاب هـــات، ڕۆژ ب
ــك  ــە جۆرێـ ــوو، بـ ــتر دەچـ ــەرەو پێشـ ــەكان بـ و قوتابخانـ
زۆربـــەی ســـاڵەكانی یەكەمـــی ســـەر ئاســـتی كەركـــووك 
ـــەروەردەی  ـــی كـــورد و پ ـــە قوتابیان و بگـــرە عێراقیـــش ل
بـــە  بەداخـــەوە  بـــەاڵم  دەكـــران،  دیـــاری  كەركـــووك 
ناخێكـــی پـــڕ و لـــە دڵێكـــی شـــكاوەوە دەڵێـــم نەتوانـــرا 
دەســـت بـــەم ســـەركەوتنانەوە بگریـــن و بـــەرەو لووتكەیـــان 
بەریـــن و بیانپارێزیـــن. بۆیـــە لـــەم ســـااڵنەی دوایـــی 
هاوكێشـــەكە پێچەوانـــەوە بـــووەوە و ســـاڵ بـــە ســـاڵ 
قوتابیانـــی خوێندنـــی كـــوردی ڕوو لـــە كەمـــی كـــرد 
ـــە  ـــورد ڕۆڵ ـــی ك ـــەی هاوواڵتیان و دەكات. ئێســـتا زۆرب
زمانـــی  خوێندنـــی  بـــەر  دەخەنـــە  كوردزمانەكانیـــان 
ـــە بەڕاســـتی  ـــن، ئەم ـــن دەپرس ـــە م ـــی. ئەگـــەر ل عەرەب
كەركـــووك  كـــوردی  دایكانـــی  و  بـــاوكان  ویســـتی 
نییـــە« بگـــرە بـــەو پـــەڕی نیگەرانییـــەوە ئـــەم هەنـــگاوە 
هەڵدەگـــرن و منداڵەكانیـــان دەخەنـــە بـــەر خوێندنـــی 
ـــەر  ـــی ١6ئۆكتۆب ـــی« چونكـــە دوای ڕووداوەكان عەرەب
كـــە  شـــارە  لـــەم  كـــوردی  دەســـەاڵتی  نەمانـــی  و 
زۆرینـــەی كوردزمانـــە، ئاســـتەنگی زۆر بـــۆ خوێندنـــی 
كـــوردی دروســـت كـــراوە و غـــەدر و جیاكاریـــی زۆر 
لـــە دامەزرانـــدن و پلـــەی وەزیفـــی لـــەم شـــارەدا كـــرا، 
ـــەوادەكان ئاینـــدەی ڕۆڵەكانیـــان  ئەمـــەش وای كـــرد خان
تەمومـــژاوی ببینـــن، لـــە الیەكـــی دیكـــەوە نەبوونـــی 
میالكـــی مامۆســـتایانی وانەبێـــژ و كەمیـــی هۆڵەكانـــی 
ــدا، وای  ــەك پۆلـ ــە یـ ــان لـ ــی قوتابیـ ــدن و زۆریـ خۆێنـ
كـــردووە زیاتـــر پشـــت لـــە خوێندنـــی كـــوردی بكرێـــت. 
ــۆژەن  ــەكان و نـ ــای قوتابخانـ ــا كۆنبوونـــی بینـ هەروەهـ
بابەتـــەن،  ئـــەم  دیكـــەی  هۆكارێكـــی  نەكردنەوەیـــان 
وزاری  پرســـیارەكانی  هاتنـــەوەی  دیكـــەوە  الیەكـــی 
بـــۆ قوتابیـــان بـــە هەڵـــە و هەرجـــارە و بـــە بیانوویـــەك 
ـــەوەش  ـــت، ئ ـــان بەفیـــڕۆ دەدرێ ڕەنجـــی ســـاڵێكی قوتابی
خوێندنـــی  الوازبوونـــی  هۆكارەكانـــی  لـــە  یەكێكـــە 
كـــوردی لـــە كەركـــووك، بـــەاڵم هێشـــتاش هیـــوا مـــاوە و 
ـــەروەردەی  ـــۆ باشـــتركردنی پ هەرێمـــی كوردســـتان كار ب
كـــوردی و خوێندنـــی كـــوردی دەكات و، بـــۆ ئـــەم 
مەبەســـتەش ســـەرۆك وەزیرانـــی هەرێـــم هەنگاوێكـــی 
دڵخۆشـــكەری نـــاوە. هیـــوادارم هاوواڵتیانـــی كـــوردی 
خۆڕاگـــری كەركـــووك زیاتـــر بەرەوپیـــری خوێندنـــی 
ــەدەن.  ــت نـ ــە دەسـ ــوا لـ ــن و، هیـ ــەوە بچـ زمانـــی دایكـ
ــر  ــتان زیاتـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ــم حكومەتـ هیواداریشـ

بایـــەخ بـــەم بابەتـــە بـــدەن و بەرەوپێشـــی بـــەرن«.

بە هۆی حوكمی سەربازی و 
دۆخی داگیركاری لە ناوچە 

كوردستانییەكانی دەرەوەی هەرێم 
و بە هۆی ئەو نائارامی و فەراغی 

ئەمنییەی كە هەیە، كورد هیچ 
بڕوایەكی بە دۆخی ئەو ناوچانە 

نەماوە

هەزاران خێزانی ئاوارەی شارەكانی 
هەرێمی كوردستان بە چاوی 

ئومێدەوە دەڕواننە هەنگاوەكانی 
سەرۆكی حكومەت و حكومەتی 

هەرێمی كوردستان بۆ گەڕانەوەی 
ئاوارەكان لە ساڵی نوێی 

خوێندندا

پێویستە حكومەتی هەرێمی 
كوردستان لەم كاتەدا پالنی 
دامەزراندنی بۆ دەرچووانی 

كەركووك و ناوچەكانی هەبێت، 
بێگومان ئەوە دەبێته هۆی 
بەرەوپێشچوونی حكومەت 
و خوێندنی كوردی زیاتر 

ئومێدبەخش دەبێت
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

دەستڕەنگینی و كابانیی خانمانی كورد ڕاستییەكی 
حاشاهەڵنەگرە، هەر لە دێرزەمانەوە ئافرەتی 
كورد وێڕای ئەركی دایكایەتی، چەندین كاری 
جۆراوجۆری بە جوڕئەتەوە ئەنجام داوە، تەنانەت 
لە ڕۆژانی سەختی پێشمەرگایەتی و لە كاتی 
هەڵگیرسانی شۆڕشەكانی كورد هاوكار و پاڵپشتی 
خێزانەكەی بووە، زۆربەی جاریش لە غیابی 
هاوژینەكەی بۆ منداڵەكانی هەم دایك و هەم 
باوكیش بووە، هەموو ئەو ڕاستییانە ئەوەمان بۆ 
دەسەلمێنن كە ئافرەت كائینێكی بەهێزە و 
ئەگەر ڕێگری لە دەرخستنی تواناكانی 
نەكرێت. ئەو كۆڵ نادات و تا دوا سات 
دەجەنگێت. شاناز عەبدولوەهاب یەكێكە 
لەو ئافرەتانە و ڕاشكاوانە باسی 
ژیانی خۆی بۆ خوێنەرانی گۆڤاری 
گواڵن دەكات.

شاناز عەبدولوەهاب:
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توانیومە لە ڕێگەی 
كارەكەمەوە هەلی 
كار بۆ دوو خاتوونی 
دەرچووی زانكۆ 
بڕەخسێنم
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شـــاناز عەبدولوەهـــاب ســـاڵی ١99٥ لـــە شـــاری 
قۆناغـــی  دەرچـــووی  لەدایكبـــووە،  كەركـــووك 
ئامادەییـــە، ژیانـــی هاوبەشـــی پێكهێنـــاوە و دایكـــی 
شـــارۆچكەی  نیشـــتەجێی  ئێســـتا  منداڵـــە،  دوو 
تێكەڵبوونـــی  باســـی  بەمجـــۆرە  و  چەمچەماڵـــە 
»ســـەرەتای  دەكات:  كار  بـــازاڕی  بـــە  خـــۆی 
ـــم لـــە دروســـتكردنی شـــیرینییەوە  بیرۆكـــەی كاركردن
دەســـتی پێكـــرد، دواتـــر پەیجێكـــم دانـــا، لـــە ڕێگـــەی 
ئـــەو پەیجـــەوە خەڵكانێـــك بـــە كارەكـــەم ئاشـــنا بـــوون، 
هەروەهـــا لـــە چەنـــد فیســـتیڤاڵی نمایشـــكردنی 
خواردنـــە دروســـتكراوەكان بەشـــداریم كـــرد، لـــە ڕێـــی 
ئـــەو فیســـتیڤااڵنە زیاتـــر ناســـرام و ژمارەیـــەك لـــە 
ـــك،  ـــردم دووكانێ ـــێ ك ـــان ل ـــم داوای ـــاوڕێ و ئازیزان ه
یـــان چێشـــتخانەیەكی بچـــووك بكەمـــەوە، منیـــش 
هەوڵەكانمـــم چـــڕ كـــردەوە و كارم بـــۆ ئـــەوە كـــرد و لـــە 
ئێســـتادا خـــاوەن چێشـــتخانەی تایبـــەت بـــە خۆمـــم و 

چێشتخانەكەشـــم نـــاو نـــاوە )ماڵـــی خاتـــوون(.
چێشـــتخانەكەم تایبـــەت كـــردووە بـــە پێشكەشـــكردنی 
نانـــی بەیانـــی و خواردنـــی كـــوردەواری لەگـــەڵ 
هەمـــوو جـــۆرە شـــیرینییەك، توانیومـــە لـــە ڕێگـــەی 
كارەكەمـــەوە هەلـــی كار بـــۆ دوو خاتوونـــی بەڕێـــز 
كـــە دەرچـــووی زانكـــۆن بڕەخســـێنم، هیـــوام وایـــە لـــە 
ـــۆ  ـــش ب ـــر بكـــەم، ئەوی ـــەم گەورەت ـــوودا پڕۆژەك داهات
ئـــەوەی دەرفەتـــی كاركـــردن بـــۆ چەنـــد خاتوونێكـــی 
دیكـــەش بڕەخســـێنم، تاوەكـــو پێكـــەوە ئـــەو ڕێچكەیـــە 
بشـــكێنین و دەبێـــت بـــۆ هەمووانـــی بســـەلمێنین كـــە 
ئێمـــەی خانمانیـــش دەتوانیـــن پشـــت بـــە خۆمـــان 
و  كاربكەیـــن  پیـــاوان  شانبەشـــانی  و  ببەســـتین 

لەســـەر پێـــی خۆمـــان بوەســـتین«.
شـــاناز عەبدولوەهـــاب لـــە وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارەدا 
كـــە دەركەوتنـــی ئافـــرەت تـــا ڕاددەیـــەك كارێكـــی 
قورســـە، بـــە تایبـــەت لـــە كوردســـتان، ئایـــا چـــۆن 
توانیـــت بەربەســـت و ڕێگرییـــەكان البـــدەی و خـــۆت 
كاركـــردن  »ڕاســـتە  گوتـــی:  بگەیەنیـــت؟  پـــێ 
ــی  ــەختە، بەتایبەتـ ــتان سـ ــە كوردسـ ــرەت لـ ــۆ ئافـ بـ
لـــە شـــارۆچكەی چەمچەمـــاڵ كـــە دەركەوتنـــی 
ئافـــرەت زۆر كەمـــە، بـــەاڵم ســـوپاس بـــۆ خـــوا 
مـــن توانیـــم ئـــەو ڕێچكەیـــە بشـــكێنم و پشـــت بـــە 
ــتی  ــە پاڵپشـ ــش بـ ــتم، ئەویـ ــۆم ببەسـ ــی خـ تواناكانـ
ـــی هاوســـەرەكەم،  ـــەم، بەتایبەت ـــی خێزانەك و هاوكاری
ـــەوە زۆر  ـــاری گواڵن ـــە ڕێگـــەی گۆڤ ـــرەوە ل ـــن لێ م

ــەم«.  ــی دەكـ سوپاسـ

ـــە كارەكـــەم  ـــۆ خـــوا ل هـــاوكات دەڵێـــت: »ســـوپاس ب
ــن  ــم ڕازیـ ــە كارەكانـ ــك لـ ــەركەوتووم و خەڵـ زۆر سـ
لـــێ  دەستخۆشـــیم  كڕیارەكانمـــەوە  لەالیـــەن  و 
دەكرێـــت و، هەمیشـــە هانـــم دەدەن كـــە لـــە كارەكـــەم 
ـــۆ مـــن  ـــم، ئـــەوەش جێگـــەی شـــانازییە ب ـــەردەوام ب ب
و سوپاســـی پاڵپشـــتی و هاندانەكانیـــان دەكـــەم«.
كـــرد:  پرســـیاری  گـــواڵن  پەیامنێـــری  كاتێـــك 
ئایـــا لـــە ئێســـتادا هەنگاوەكانـــی ئافرەتـــان لـــە 
بـــواری كار و دابینكردنـــی بژێویـــی ژیـــان لـــە 
چ ئاســـتێكدا دەبینـــی؟ گوتـــی: »لـــە ئێســـتادا 
ــواری  ــە بـ ــان لـ ــی ئافرەتـ ــحاڵییەوە دۆخـ ــە خۆشـ بـ
كاركردنـــدا تـــا ڕاددەیـــەك بـــەراورد بـــە ڕابـــردوو 
گەورەیـــان  هەنگاوێكـــی  هـــاوكات  باشـــترە، 
هەڵگرتـــووە. ئێمـــە ئافرەتـــی زۆر بەهێـــز و بـــە 
ــان  ــن تواناكانـــی خۆیـ ــە دەتوانـ ــە كـ ــان هەیـ توانامـ
دەربخـــەن، هەمـــوو ئەوانـــەش بـــۆ ڕۆشـــنبیری و 
هۆشـــیاری و بەرچاوڕوونیـــی تاكـــی كۆمەڵگـــەی 
كـــوردی دەگەڕێتـــەوە كـــە تـــا ئاســـتێكی بـــاش 
گرنگـــی بـــە كاركردنـــی خانمـــان دراوە، و پێگـــە و 
ڕێـــزی تایبـــەت بـــە خۆیانیـــان لەالیـــەن كۆمەڵگـــەوە 

هەیـــە«.
ــاڵ و دەرەوەش  ــە ئەركـــی كاری ناومـ ــەبارەت بـ سـ
ــاڵ  ــیارێتیی مـ ــڕای بەرپرسـ ــارە وێـ ــی: »دیـ گوتـ
و منـــداڵ ئەركێكـــی دیكەشـــم لـــە ئەســـتۆدایە، 
ئەویـــش بـــە حوكمـــی ئـــەوەی لـــە دەرەوەی ماڵەكـــەم 
كار دەكـــەم، بـــە خۆشـــحاڵییەوە ســـوپاس بـــۆ خـــوا كـــە 
ـــەكان و  ـــی منداڵ ـــوان پەروەردەكردن ـــە نێ ـــە ل توانیوم
بەڕێوەبردنـــی مـــاڵ و كارەكـــەم بااڵنســـێك ڕابگـــرم، 
ئێمـــەی  كـــە  دەگەڕێتـــەوە  ئـــەوە  بـــۆ  ئـــەوەش 
ئافرەتـــان بـــەوە ناســـراوین كـــەوا بەهێزیـــن و دەتوانیـــن 
پشـــت بـــە هێـــز و توانـــای خۆمـــان ببەســـتین. هـــەر 
ــم  ــتووە كاركردنـ ــوا نەمهێشـ ــۆ خـ ــوپاس بـ ــە سـ بۆیـ
كاریگـــەری لەســـەر مـــاڵ و منداڵەكانـــم دروســـت 
ـــم«.  ـــرۆز دەزان ـــە پی ـــەم ب ـــكات و هـــەردوو ئەركەك ب
لـــە  عەبدولوەهـــاب  شـــاناز  قسەشـــی  دوا  وەك 
پەیامێكـــدا بـــۆ ئافرەتـــان گوتـــی: »بـــە ئافرەتـــان 
دەڵێـــم كـــە بەهرەكانیـــان دەربخـــەن و تواناكانیـــان 
بـــۆ  هـــەوڵ  كاركردنیـــان  بـــە  و  بخەنەگـــەڕ 
داهاتوویەكـــی باشـــتر بـــدەن. كاركـــردن نـــەك عەیـــب 
نییـــە، بەڵكـــو زۆریـــش پیـــرۆزە. زۆرخۆشـــحاڵ 
ــتافە  ــی سـ ــە و سوپاسـ ــە جوانـ ــەم دیمانەیـ ــووم بـ بـ
خۆشەویســـتەكەی گۆڤـــاری گـــواڵن دەكـــەم«.

سەرەتای بیرۆكەی كاركردنم لە 
دروستكردنی شیرینییەوە دەستی 

پێكرد، دواتر پەیجێكم دانا، لە 
ڕێگەی ئەو پەیجەوە خەڵكانێك 

بە كارەكەم ئاشنا بوون

دەبێت بۆ هەمووانی بسەلمێنین كە 
ئێمەی خانمانیش دەتوانین پشت 
بە خۆمان ببەستین و شانبەشانی 
پیاوان كاربكەین و لەسەر پێی 

خۆمان بوەستین

كاركردن بۆ ئافرەت لە كوردستان 
سەختە، بەتایبەتی لە شارۆچكەی 
چەمچەماڵ كە دەركەوتنی ئافرەت 
زۆر كەمە، بەاڵم سوپاس بۆ خوا 

من توانیم ئەو ڕێچكەیە بشكێنم و 
پشت بە تواناكانی خۆم ببەستم
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الوان بۆ ساڵی نوێی 2023
دەخوازن خەون و 

ئاواتەكانیان بێتەدی

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ـــەرم دەكـــەن، باشـــتر واقیـــع  ـــدا ن ـــج و الوی كـــورد هەمیشـــە دەســـت و پەنجـــە لەگـــەڵ زانســـت و فێربوون گەن
ـــە  ـــەوە دەكـــەن، بۆی ـــكاری و داهێنـــان و نوێبوون ـــە پێویســـتیی شـــۆڕش و گۆڕان ـــر دەرك ب دەخوێننـــەوە و زووت
هەمیشـــە ڕیـــزی پێشـــەوەی قوربانیـــدان و گۆڕانكارییـــان گرتـــووە. بـــە درێژایـــی مێـــژوو، الوانـــی كـــورد 
ـــەكان  ـــی كۆمەڵگـــە هەمیشـــە داینەمـــۆی گۆڕانكاریی ـــە خزمەتكردن ـــوە، ل ـــان بینی ـــی گـــەورە و گرنگی ڕۆڵ
ـــارن ســـاڵی  ـــن و خوازی ـــم دەڕوان ـــە كارنامـــەی حكومەتـــی هەرێ ـــدەوە ل ـــە چـــاوی ئومێ ـــە ئێستاشـــدا ب ـــوون، ل ب
نوێـــی زایینـــی ببێتـــە هەوێنـــی بەدیهێنانـــی خەونەكانیـــان و لـــە پرۆســـەی وەبەرهێنانـــدا گرنگییـــان پـــێ 
ـــاری گـــواڵن  ـــەی گۆڤ ـــەم ڕاپۆرت ـــی بەشـــداربووی ئ ـــت. گەنجان ـــان لەســـەر بكرێ ـــت و حیســـابی زیاتری بدرێ

ـــەڕوو. ـــەوە دەخەن ـــەو بارەی ـــان ل ـــەرنجی خۆی ڕا و س
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دهــــــۆك بـــەڕۆژی بەرپرســـی ڕاگەیانـــدن و پەیوەندییـــەكان 
لـــە ئەنجومەنـــی ســـۆران )ی.ئـــا.ك(، وێـــڕای پیرۆزبایـــی 
هەرێمـــی  ئەوەیـــە  خوازیـــاری  تـــازە  ســـاڵی  ســـەری 
ســـەختەكان  قۆناغـــە  نوێـــدا  ســـاڵی  لـــە  كوردســـتان 
بـــۆ  شایســـتە  ژیانێكـــی  ئاكامـــدا  لـــە  و  تێپەڕێنێـــت 
توێـــژی گەنجـــان دەســـتەبەر بكرێـــت. هـــاوكات دەڵێـــت: 
»لـــە دروســـتبوونی یەكـــەی سیاســـیی ســـەربەخۆوە تـــا بـــە 
ئەمـــڕۆ، هیـــچ كات لـــە كوردســـتاندا بـــە شـــێوەیەكی تـــەواو 
و دروســـت پشـــت بـــە توانـــا و وزەی گەنـــج نەبەســـتراوە، 
بۆیـــە لـــە كاردانـــەوەی ئەمـــەدا گەشـــەكردنی بـــەردەوام 
بـــە شـــێوەیەكی تەندروســـت نابیندرێـــت. بۆیـــە گەنـــج 
لـــە دۆخـــی ئێســـتای كوردســـتاندا بـــێ بەرهەمتریـــن 
چینـــی ئـــەم كۆمەڵگەیـــەن، ئەمـــەش ڕاســـتە بەشـــێكی 
دەگەڕێتـــەوە«.  خـــۆی  گەنـــج  كەمتەرخەمیـــی  بـــۆ 
گوتیشـــی: »گەنجانێكـــی زۆر لـــە كوردســـتاندا بـــە 
دەســـت بێكارییـــەوە دەناڵێنـــن و لەگـــەڵ ئـــەوەی كـــە 
كەرتـــی گشـــتی و حكوومـــی ناتوانێـــت ڕێـــژەی زیاتـــری 
فەرمانبـــەر لـــە خـــۆ بگرێـــت، دەرفـــەت لـــە كەرتـــی 
تایبەتیشـــدا زۆر بەرتەســـك و ســـنووردارە و بـــۆ هەمـــوو 
كەســـێك بەردەســـت نییـــە، ئەمـــەش ســـەری كێشـــاوە بـــۆ 
ـــۆ گەنجـــان كـــە گرفتـــی  بێكارییەكـــی زۆر بەتایبەتـــی ب

زۆری بـــۆ دروســـت كـــردوون«. 
ســـەبارەت بـــە چارەســـەری ئـــەم ئاریشـــەیەش گوتـــی: 
»بەدیلـــی ئەمـــە لـــە دووبـــارە داڕشـــتنەوەی سیاســـەتی 
ئابووریـــی كەرتـــی تایبـــەت و گشـــتیدایە، بەوەی پێویســـتە 
ـــی خـــاوەن  ـــۆ گەنجان ـــی كاری یەكســـان ب حكومـــەت هەل
توانـــا و بەهرەمەنـــد بڕەخســـێنێت و ئـــەو كەســـانەش كـــە 
ـــۆ  ـــان ب ـــووە، بەدیلـــی گەنجی ـــەواو ب ـــان ت ســـااڵنی خزمەتی

دابنرێـــت«.
ئەحمـــەد محەمـــەد بەرپرســـی ڕێكخـــراوی تەیـــراوە / 
ــان  ــە هەمـ ــەبارەت بـ ــتان، سـ ــی كوردسـ ــی دیموكراتـ پارتـ
پـــرس دەڵێـــت: »هیـــوادارم ئـــەو كارە بـــاش و گرنگانـــەی 
كـــە دەبوایـــە بیكـــەم، خـــودا دەرفەتـــم بـــدات لـــە ســـاڵی 
2023 بیانكـــەم، پەشـــیمانم لـــە هەمـــوو ئـــەو هەاڵنـــەی كـــە 
بـــێ ئـــاگا یاخـــود بەهـــەر شـــێوەیەك كردوومـــە دووبارەیـــان 
نەكەمـــەوە، داواكارم لـــە یەزدانـــی مـــەزن بتوانـــم لـــە 
ـــەوە  ـــم. هـــاوكات ئاواتـــی ئ ئاســـت بەرپرســـیارییەتییەكەم ب
دەخـــوازم بارودۆخـــی سیاســـیمان بـــەرەو پێـــش بـــڕوات و 
نێوانـــی حزبـــە سیاســـییەكان باشـــتر بێـــت و هەمـــوو الیـــەك 
ئاینـــدەی گەلـــی كوردســـتان لەپێـــش دەســـتكەوتەكانیان 
دابنێـــن. هـــاوكات ئـــاوات دەخـــوازم بتوانیـــن خزمەتێكـــی 
بچووكـــی كوردســـتان بكەیـــن و هەنگاوێكـــی دی لـــە 
ـــو  ـــن. خۆیشـــم وەك ـــش ببەی ـــەرەو پێ ـــی سیاســـیمان ب كاروان
گەنجێـــك ئاواتـــم بـــۆ ســـاڵی نـــوێ ئەوەیـــە كـــە بتوانـــم 
ماســـتەر بخوێنـــم و هەنگاوێكـــی زانســـتیتر بڕۆمـــە پێـــش 

و بتوانـــم خزمەتـــی خـــۆم و كۆمەڵگـــە بكـــەم«.

گـــواڵن حســـەین مامۆســـتای وانەبێـــژە و بەمجـــۆرە 
الوان  خەونەكانـــی  و  نـــوێ  ســـاڵی  بـــە  ســـەبارەت 
ــەورە و  ــوای گـ ــاوی خـ ــە نـ ڕای خـــۆی دەربـــڕی: »بـ
میهرەبـــان ســـاڵی نوێـــی 2023 لـــە گشـــت هاوواڵتییانـــی 
ئافرەتێكـــی  وەكـــو  مـــن  دەكـــەم،  پیـــرۆز  كوردســـتان 
گەنجـــی ئـــەم كوردســـتانە خوازیـــارم ســـاڵی نـــوێ ببێتـــە 
هەوێنـــی هاتنەدیـــی ئامانجەكانمـــان و ببێتـــە هـــۆی 
ـــەم  بەختەوەریمـــان. ئامانجـــی مـــن وەك هـــەر تاكێكـــی ئ
ـــە  ـــەقامگیرە ل ـــارام و س ـــتانێكی ئ ـــی كوردس ـــە بوون واڵت
گشـــت بوارەكانیـــدا و بوونـــی واڵتێكـــی دیموكراســـی 
پێشـــكەوتنی  »ئاواتـــم  گوتیشـــی:  ئـــازادە«.  و 
تاكـــە لـــە بـــواری خوێنـــدن و تەكنەلۆژیـــادا، وەكـــو 
ئامانجـــی تایبەتیـــم وەكـــو دەرچوویەكـــی زانكـــۆ كـــە 
ــە  ــن بـ ــە بكرێیـ ــژم، ئەوەیـ ــاڵە وانەبێـ ــەش سـ ــاوەی شـ مـ
هەمیشـــەیی، هەروەهـــا دۆزینـــەوەی هەلـــی كار بـــۆ 
گەنجـــی واڵتەكـــەم یەكێكـــە لـــە ئامانجـــە گرنگەكانـــم 
و دابینكردنـــی خزمەتگوزارییـــەكان بـــۆ هاووالتیانـــی 
ئاواتـــی  ژیانـــدا  بوارەكانـــی  گشـــت  لـــە  واڵتەكـــەم 

گـــەورەی منـــن« .
و  ڕاگەیاندنـــكارە  سرێشـــمەیی  شـــەمزین  ئەحمـــەد 
ئەویـــش وەك هـــەزاران هاوتەمەنـــی خـــۆی ئاواتەخـــوازە 
بەدیهاتنـــی  ســـاڵی  ببێتـــە  داهاتـــوو  »ســـاڵی 
خەونەكانـــی الوان و گەیشـــتن بـــەو ئامانجـــەی كـــە 
هەوڵـــی بـــۆ دەدەن.« گوتیشـــی: »فەراهەمكردنـــی 
كەشـــوهەوایەكی هێمـــن و ئـــارام لـــە واڵتەكەمـــدا و 
ــاندنی هەلێـــك بـــۆ بردنەپێشـــەوەی گەنجـــان لـــە  ڕەخسـ
هەمـــوو بـــوارە جۆراوجۆرەكانـــدا ئاواتـــی گەورەمـــە و 
هیـــوادارم ســـاڵی تـــازە ببێتـــە ســـاڵی ســـەقامگیری 
و ئاســـایش و ئاســـوودەیی بـــۆ گشـــت مرۆڤایەتـــی و 

واڵتەكـــەم«. بەتایبـــەت 
ــەو  ــەر لـ ــە و هـ ــژەری كۆمەاڵیەتییـ ــام غەریـــب توێـ پەیـ
بارەیـــەوە گوتـــی: »وەك تاكێكـــی كـــورد پیرۆزبایـــی 
ســـاڵی نوێـــی زایینـــی لـــە هەمـــوو خوشـــك و بـــرا 
مەســـیحییەكانم لـــە جیهـــان و كوردســـتان بەتایبەتـــی 
ـــە خۆشـــبەختی بێـــت  دەكـــەم، هیواخـــوازم ســـاڵێكی پـــڕ ل
بـــۆ هەمـــوو الیـــەك و بـــۆ گەلـــی كوردســـتان بەتایبەتـــی. 
هیـــوادارم دۆخـــی كوردســـتان زیاتـــر ئارامـــی بـــە خۆیـــەوە 
ببینێـــت. یەكڕێـــزی و تەبایـــی ئامانجـــی ســـەرەكی هـــە 
ــاڵەدا بایـــەخ  ــارم لـــەم سـ مـــوو تاكێكـــی كـــوردە، خوازیـ
ــە  ــورد بدرێـــت و لـ ــە ئافرەتـــی كـ ــر بـ و گرنگیـــی زیاتـ
ڕووی یاســـاییەوە پشـــتگیریی زیاتـــر بكرێـــن و دوور 
بـــن لـــە كوشـــتن و هەڕەشـــە، كـــە بەداخـــەوە ڕۆژانـــە 
بـــە پاســـاوی جیـــاواز دەكوژرێـــن. هیـــوادارم ســـاڵیك 
بێـــت بـــۆ ســـەرفرازیی ئافرەتـــی كـــورد و ئـــەو دیـــاردە 
دزێوانـــە نەمێنـــن. چونكـــە ئافـــرەت ســـینبولی جوانـــی 
ــە رێـــزی بگـــرن«. ــایانی ئەوەیـ ــتییە و شـ و خۆشەویسـ

ئاواتم ئەوەیە كە هەنگاوێكی 
زانستیتر بڕۆمە پێش و بتوانم 
خزمەتی خۆم و كۆمەڵگە بكەم

خوازیارم ساڵی نوێ ببێتە هەوێنی 
هاتنەدیی ئامانجەكانمان

هیوادارم ساڵی تازە ببێتە ساڵی 
سەقامگیری بۆ گشت مرۆڤایەتی و 

بەتایبەت واڵتەكەم

خوازیارم لەم ساڵەدا بایەخ و 
گرنگیی زیاتر بە ئافرەتی كورد 

بدرێت و لە ڕووی یاساییەوە 
پشتگیریی زیاتر بكرێن

ئەحمەد محەمەد: 

گواڵن حسەین: 

ئەحمەد شەمزین: 

پەیام غەریب: 

پێویستە حكومەت هەلی كاری 
یەكسان بۆ گەنجان بڕەخسێنێت

دهـــۆك بەڕۆژی: 
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لۆڤەر جمەی دێت
گەڕانەوە بۆ كوردستان)2(

ڕۆستەم ئاغالە هونەرمەندێكی توانا و كارای باشووری 
بیستەمدا  سەدەی  هەشتای  سااڵنی  لە  ئەو  كوردستانە. 
بەشی نیگاری لە پەیمانگای هونەرە جوانەكانی سلێمانی 
تەواو كرد. هەر ئەو كات بوێرانە هاتە دەست و مانۆری 
هونەری بە فراوانی دەست پێ كرد. لەبەر ئەوەی ژیانی 
خۆی بۆ هونەر تەرخان كرد، بە چڕی درێژەی بە كاری 
پێناسە  هەوڵی  لە  بەردەوام  هونەرمەندێك  وەك  دا،  خۆی 
كردنی خۆی و هونەرەكەیدا بوو. ئەو كەسایەتیی خۆی 
وەك هونەرمەندێك پێناسە و نمایش كرد، هونەری بردە نێو 
ماڵی باوكی و تا ئەو ڕۆژەی چووە نێو ژیانی هاوژینییەوە، 
هونەر لە ماڵە كۆییەكەی بە بنەچە گوندی ڕێزی لێ 
نێو گوڵشەنی  تیۆری چووە  و  كردار  بە  گیرا. ڕۆستەم 
هونەرەوە. ڕۆژ بە ڕۆژ بەژنی هونەر و تێگەیشتنی ئەو 
خاڵی  بەهێزترین  ڕەنگە  دەكرد،  بااڵی  پەیامەكەی،  لە 
هونەرەكەی ئەو لەوەدا خۆی بنوێنێت، ژینگەی خۆی كردە 
بابەتی هونەر و ئەفراندن، بەمە هەر لە سەرەتاوە بوو بە 
خاوەن ڕێچكەی خۆی. ماوەیەكی زۆر لە ناوەندی شاری 
كوردستاندا  باشووری  ڕۆشنبیریی  پایتەختی  سلێمانی 
ئەركی بەڕێوە بردنی )گەلەریی زامۆ(ی گرتە ئەستۆ. 
هەنگاوی هەرە گەورە و كاریگەری، كردنەوەی )گەلەریی 
ئاغالە( بوو لە شاری كۆیە. گەلەرییەكە دامەزراوەیەكی 
كوالێتی بەرزی هونەری شێوەكارییە، ئەگەر ڕێتان كەوتە 
كۆیە، لە بیر مەكەن لە دامێنی چیای هەیبەت سوڵتان 
سەردانی گەلەریی ئاغالە بكەن. بە دڵنیاییەوە بەرهەمی 

زۆر دانسقەی تێدا دەبینن.
فەرەنسا و كوردستان

بیر كردنەوە لەوەی ئێمە خۆمان بە فەرەنسا بەراورد بكەین، 
الیەنە ئەرێنییەكەی ئەوەیە، بۆ گەشە و پێشكەوتن هانمان 
شكۆمەندیی  نەتەوەكان،  شكۆی  دەڵێت  پێمان  دەدات. 
واڵتان بەشێكی بە هونەرەوە بەندە. دەی دەبا ئێمەش بایەخ 
ژیانی  و  میرات  لە  بەشێك  بە  بیكەین  بدەین،  هونەر  بە 
ڕۆژانەی خۆمان. لە پاڵ ئەوەشدا پێویستە ئەو ڕاستییەش 
نادیدە نەگرین، فەرەنسا لە ئاستی هەرە بااڵی دەسەاڵتی 
واڵتدا سەرووی 800 ساڵە بایەخ بە هونەر دەدات، هونەر 
لە  ئێمە  كوردستاندا  لە  دەكرێت.  لێ  زۆری  پشتیوانیی 
هەنگاوی یەكەمداین. لە سەرەتای كاروانەكەداین، ئەگەر 
لە  دەبێت  ئیدی  پێویستە،  و  گرنگ  هونەر  وایە  پێمان 

ئاســتی  لــە  هونــەرە  مۆزەخانــەی  گرنگتریــن  لۆڤــەر، 
ــاری ســین  ــووری ڕووب ــاری باك ــە كەن ــدا. كەوتووەت جیهان
لــە پاریــس پایتەختــی فەرەنســا. لــە بنەڕەتــدا مۆزەخانەكــە 
قەاڵیــەك بــوو، لــە ســاڵی 1190ز-دا )832 ســاڵ بــەر لــە 
ئێســتا( لە الیەن شــا فیلیپ ئۆگۆســت شــای فەرەنســاوە 
ــا  ــە كۆشــكی پاشــایەتی و ت ــوو ب دروســت كــرا. پاشــان ب
ســاڵی 1672 كۆشــكی پاشــایەتی بــوو. لــەو ســاڵە بــە 
دواوە كۆشــكی لۆڤــەر بــوو بــە شــوێنی پاراســتنی پەیكــەر 
و توحفەی پاشــایی. لە ســاڵی 1692دا دوو ئەكادیمیای 
تایبــەت بــە )هونــەری نوانــدن( و )هونــەری پەیكەرتاشــی 
و نیــگار(ی تێــدا كرانــەوە و بــۆ مــاوەی 100 ســاڵ لەوێــدا 
لــە شۆڕشــی فەرەنســادا 1789دا كۆمەڵــەی  مانــەوە. 
مۆزەخانەیەكــی  بكرێتــە  لۆڤــەر  دا  بڕیــاری  گشــتی 
تێــدا  نەتــەوەی فەرەنســای  نیشــتیمانی و شــاكارەكانی 
نمایــش بكرێــن. لــە ســاڵی 1793دا مۆزەخانەكــە كرایــەوە. 
لۆڤــەر ناودارتریــن مۆزەخانــەی هونــەرە لەســەر ئاســتی 
جیهانــدا، بــە گوتــەی مۆزەخانەكــە، ســااڵنە ســەرووی 9 
ملیــۆن كــەس ســەردانی دەكــەن )لــە ســاڵی 2018دا 10 
ملیــۆن و 200 هــەزار كــەس ســەردانی لۆڤەریــان كــرد(. 
كیلۆمەتــر   13 نزیكــەی  لۆڤــەر  هۆڵەكانــی  ڕووبــەری 
دووجــان، یــەك ملیــۆن بەرهەمــی هونــەر )تابلۆ و پەیكەر(
ی تێدایــە. لــە پــاڵ ئەوەشــدا 5664 پارچــە شــوێنەواری 
ئــەم  تێدایــە.  میزۆپۆتامیــای  و  میســر  ڕۆم،  گریــك، 
مۆزەخانەیــە گەلێــك شــتی دانســقە و دەگمەنــی تێدایــە، 
هــەوادار و ئارەزوومەنــدان لــە بنــی دنیــاوە بــە الی خۆیــدا 
ڕادەكێشــێت. ئــەو بــۆ خــۆی ناوەندێكــی بێ وێنەیە لەســەر 
ئاســتی جیهانــدا. دەســپێكی لۆڤــەر لــە كۆتایــی ســەدەی 
هەژدەمــدا بــە 537 تابلــۆ و 184 پارچــەی هونــەری 
بــوو، ســێ چارەكــی ئەوانــەش هــی كۆشــكی پاشــایەتی 
بــوون. لۆڤــەر لــە مــاوەی هەشــت ســەدەدا بــووە بــە بەشــێك 
لــە شــكۆی مێــژووی فەرەنســا، پاشــایەكانی فەرەنســا و 
دواتــر شۆڕشــی فەرەنســا و تــەواوی دەســەاڵتدارانی ئــەو 
واڵتــە، هــەردەم بابەخیــان بــەو كۆشــك و مۆزەخانەیــە داوە، 
ســااڵنێكی زۆر بووبــوو بــە مــاڵ و هــەواری هونەرمەنــدان، 
حكومــەت ژیــان و گوزەرانــی دابیــن دەكــردن و ئەوانیــش 

خەریكــی هونــەر دەبــوون.

ئا/ تاریق كارێزی
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كردن  كار  بۆ  و  هەڵماڵین  لێ  قۆڵی  ئاستدا  چەندین 
سەدان  بۆ  بێت،  درێژ  پشوومان  هێندەش  خۆ،  بكەوینە 

ساڵ كار بكەین.
لێرەشدا حەز دەكەم ئەوە بڵێم، هەرچەندی سەرەتاكەمان 
تێپەڕ  لەگەڵ  دڵنیاییەوە  بە  بێت،  ساكاریش  و  سادە 
بوونی ڕۆژگار، ساڵ بە ساڵ بەرهەمی كار و ماندوو 
نەچێت،  بیر  لە  ئەوەشمان  دەنوێنێت.  خۆی  بوونمان 
ئێستا توانا و تەكنیك هێندە گەشەیان كردووە، ئەوەی 
لە سەدەكانی ڕابردوودا بە دەیان ساڵ دەكرا، ئێستا 
ئەرك  هەڵبەت  دەكرێت.  كەم  ساڵێكی  چەند  بە 
مۆزەخانەی  كردنی  دروست  یەكەمی  خەمی  و 
ئەگەر  هونەرمەندانە.  ئەستۆی  لە  هونەریش، 
هونەرمان  مۆزەخانەی  لەوەیە  چاومان  ئێمە 
هەبێت، دەبێت توانا و ئیرادەی زاڵ بوون بەسەر 
دەیان كۆسپ و تەگەرەمان هەبێت كە ئەگەر 

هەیە لەو ڕێیەدا بێنە پێشمان.
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وردبوونەوە و گرنگیدان بە بەرهەمەكانی »ئینگمار بێرگمان«، دەرهێنەری دیار و كاریگەری 
دانەری سویدی و براوەی چوار خەاڵتی ئۆسكار لە نۆیەمین خولی فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی 

فیلمی »دهۆك« بەڕێوە چوو.
نۆیەمین فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی دهۆك بە یادی یۆڵماز گۆنای دەرهێنەری بەناوبانگی 
براوەی خەاڵتی چڵە خورمای زێڕینی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی »كان« لە فەرەنسا 

ساڵی1982 كرایەوە.

بەرهەمەكانی ئینگمار بێرگمان و 
سینەمای سوید لە فیستیڤاڵی 

فیلمی دهۆك
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كاریگــەری  بــۆ  گرنگــە  زۆر  ئامرازێكــی  ســینەما 
كەلتــووری و  فیكــری  دانانــی 

لــە ســەرەتای ئــەم رێوڕەســمەدا، ئەمیرعەلــی محەممــەد 
فیلمــی  نێودەوڵەتــی  فیســتیڤاڵی  ســەرۆكی  تاهیــر 
ــدا گوتــی: »مایــەی خۆشــحاڵییەكی  ــە پەیڤێ دهــۆك ل
گەورەیــە كــە نۆیەمیــن فێســتیڤاڵی نێودەوڵەتیــی فیلمــی 
»دهــۆك« بەڕێــوە دەبەیــن و پیرۆزبایــی بــە هەمــوو 
هونەرمەنــدان و بەتایبەتیــش ســینەماكاران دەڵێــم، لــە 
هەلومەرجــی ســەخت و دژواری ناوچەكــەدا، ڕاگرتنــی 
ڕووداوێكــی  هونەرییــەكان  و  ڕۆشــنبیری  ڕووداوە 
وەك  پشــتیوانیكردنیان  پێچەوانــەوە،  بــە  و  ناخۆشــە 
فیســتیڤاڵی نێودەوڵەتــی فیلــم، لــەم ڕۆژگارەی ئێمــەدا 
پەیامــی تایبەتــی خــۆی هەیــە، ســینەما ئامرازێكــی 
فیكــری،  كاریگەریــی  دانانــی  بــۆ  گرنگــە  زۆر 
كەلتــووری و زیرەكییــە و دەوری ئــەو لــە گۆڕانكارییــە 
هەڵنەگــرە،  حاشــا  كەلتوورییەكانــدا  و  كۆمەاڵیەتــی 
كۆبوونــەوەی  بــۆ  باشــە  زۆر  دەرفەتێكــی  فیســتیڤاڵ 
ســینەماكارانی كــورد و بیانــی لــە تەنیشــت یەكــدی، 
بــۆ ئــەوەی كــە زیاتــر لەمــە یەكتــری بناســن و لــەو 
كــۆڕ و كۆبوونەوانــەدا كــە هەیانــە، بیــروڕا و بیرۆكــە 
نوێیەكانیــان بخەنــە ڕوو، لــە ڕاســتیدا فیســتیڤاڵەكە، 

پردێكــە لــە نێــوان كەلتــوور و هونەرەكەیانــدا«.
ــە بەرهەمەكانــی »ئینگمــار بێرگمــان« و  گرنگیــدان ب

ســینەمای ســویدی

بەپێی نەریتی هەر خولێكی فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی 
وەك  واڵت  یــەك  ســینەمای  »دهــۆك«،  فیلمــی 
فیلمەكانــی  لــە  وردبوونــەوە  و  گرینــگ  واڵتــی 
دەكات،  بەشــداری  فێســتیڤاڵەكەدا  ڕۆژانــی  لــە 
ــە ئامانجــە ســەرەكییەكانی فیســتیڤاڵەكان  ــك ل یەكێ
ئاڵوگــۆڕی كەلتــووری و دروســتكردنی پردەكانــە 
ســینەماكارانی  پەیوەســتكردنی  و  پەیوەنــدی  بــۆ 
ســوید  بیانــی،  ســینەماكارانی  لەگــەڵ  ناوخۆیــی 
خاوەنــی ســینەمایەكی بااڵدەســت و پێشــكەوتنخوازە، 
بێــت  بــاش  دەتوانێــت ڕێگەیەكــی زۆر  ئەمــە  كــە 
بــۆ كەڵــك وەرگرتــن لــە ســینەمای ســویدی، بــەم 
ــە فیلمــە  ــك ل ــی كۆمەڵێ ــە هەڵبژاردن ــە، ســوید ب پێی
فیســتیڤاڵی  خولــی  نۆیەمیــن  لــە  بەرچــاوەكان 
نێودەوڵەتیــی فیلمــی دهۆكــدا، دەبێتــە واڵتــی مەكــۆ 

و ناوەنــدی.
ئســكرین  خەاڵتەكانــی  باوەڕپێكــراوی  ئەندامــی 

پەســیفیك« »ئاســیا 
»دهــۆك«  فیلمــی  نێودەوڵەتیــی  فێســتیڤاڵی 
ئەندامــی باوەڕپێكــراوی ڕێوڕەســمی پێشكەشــكردنی 
ــی ئســكرین »ئاســیا پەســیفیك« ناســراو  خەاڵتەكان
واڵتــی  لــە   APSA ئاســیا«  »ئۆســكاری  بــە 
عێراقــدا  واڵتــی  ئاســتی  لــە  و  ئۆســتوڕاڵیایە 
بەرهەمــە ســینەمایی و بەڵگەفیلمــەكان بــەم ڕووداوە 

دەناســێنێت. ســینەماییە  گرینگــە 
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پێشــبڕكێی  بەشــی  دادوەرانــی  لێژنــەی  ئەندامانــی  الیــەن  لــە 
»ســینەمای كــوردی«ی ئــەم فیســتیڤاڵەوە تەندیســی گــەاڵ مێــوی 
دۆالری  هــەزار   10 خەاڵتــی  و  فەخــری  تابلــۆی  زێــو،  و  زێــڕ 
بــۆ باشــترین فیلمــی ســینەمایی، خەاڵتــی پێنــج هــەزار دۆالری 
دەرهێنانــی  باشــترین  بــۆ  دادوەران  لێژنــەی  ئەندامــای  تایبەتــی 
فیلمــی ســینەمایی، خەاڵتــی چــوار هــەزار دوالری بــۆ باشــترین 
ــۆ  ــەزار دۆالری ب ــی ســێ ه ــینەمایی، خەاڵت ــی س ــیناریۆی فیلم س
باشــترین ئەكتــەری پیــاو، خەاڵتــی ســێ هــەزار دۆالری بــۆ باشــترین 
ئەكتــەری ژن، خەاڵتــی چێنــج هــەزار دوالری بــۆ باشــترین بەڵگەفیلــم، 
و  ڕۆشــنبیری  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی  دۆالری   8500 خەاڵتــی 
ــە ســازكردنی  ــۆ پشــتیوانی ل ــم ب ــە فیل ــۆ باشــترین كورت ــۆك ب ــی ده الوان
ــەم بەرهەمــە، خەاڵتــی 10 هــەزار دوالریــی  ــی دەرهێنــەری ئ ــڕۆژەی نوێ پ
تایبەتــی ئەندامــای لێژنــەی دادوەران بــۆ باشــترین كورتــە فیلــم، كــە لــە 
ناوچــەی بادینــان بەرهــەم هاتــووە، خەاڵتــی 10 هــەزار دۆالری پارێــزگاری 
دهــۆك بــۆ باشــترین فیلمــی ســینەمایی، كــە لــە ناوچــەی بادینــان بەرهــەم هاتــووە.
نۆیەمیــن خولــی ئــەم فیســتیڤاڵە تایبــەت بــە بابەتــی »كۆڕەوی« و بە نمایشــی 97 
بەرهــەم، لــە چوارچێــوەی فیلمــە بڵنــدە ســینەماییەكان، كورتــە فیلــم و بەڵگەفیلمــەكان 
پێشــبڕكێی  لەوانــە: بەشــی  پێشــبڕكێی  پێشــبڕكێی و دەرەوەی  لــە چەندیــن بەشــی 
»ســینەمای جیهــان«، واتــە نــۆ فیلمــی بڵنــدی ســینەمایی، هەشــت بەڵگەفیلــم و 
ــدی  ــج فیلمــی بڵن ــە پێن ــوردی« وات ــم، بەشــی پێشــبڕكێی »ســینەمای ك ــە فیل 11 كورت
ســینەمایی، شــەش بەڵگەفیلــم و 15 كورتــە فیلــم، بەشــی »ڕوانینێــك بــە ســینەمای 
ــم،  ــە فیل ــم و ســێ كورت ــە شــەش فیلمــی بڵنــدی ســینەمایی، چــوار بەڵگەفیل جیهــان«، وات
بەشــی »پانۆڕامــای ســینەمای كــوردی«، واتــە: 19 كورتــە فیلــم، بەشــی »نمایشــی تایبــەت 
بــە ســینەمای ســوید« نــۆ فیلمــی بڵنــدی ســینەمایی، هەروەهــا بەشــی »نمایشــی تایبــەت بــە 

ــم. ــەك بەڵگەفیل ــەك فیلمــی بڵنــدی ســینەمایی و ی ســینەما« ی
دابەشكردنی خەاڵتەكان

ــن فیســتیڤاڵی نێودەوڵەتیــی فیلمــی  ــە نۆیەمی ــان ب رۆژی 2022/12/8 رێوڕەســمی كۆتاییهێن
دهــۆك بەڕێــوە چــوو، براوەكانــی ئــەم خولــە ئاشــكرا كــران و خەاڵتــەكان دابەشــكران.

شــەوكەت ئەمیــن كوركــی گوتەیەكــی پێشــكەش كــرد و رایگەیانــد: »ئــەم ســاڵ زیاتــر لــە 30 
واڵت بــە فیلمەكانیــان بەشــدارییان لــە فێســتیڤاڵەكەدا كــردووە، زیاتــر لــە نیــوەی فیلمەكانــی 
ئەمســاڵ كــوردی بــوون، كــە بــەراورد بــە ســااڵنی رابــردوو بــە رێژەیەكــی بەرچــاو 
ــە  ــژەی بینــەری فیلمــەكان ل ــادی كــردووە، هەروەهــا جێــگای دڵخۆشــییە كــە رێ زی
چــاو ســااڵنی رابــردوودا زۆر هەڵكشــاوە، هیــوای ســەركەوتن و بەردەوامــی بــۆ 

هەمــوو فیلمســازانی بەشــدار لــە فیســتیڤاڵەكە دەكــەم«.
ئــەم جــارە لەمیانــی نۆیەمیــن فیســتیڤاڵی نێودەوڵەتیــی فیلمــی 
دهۆكــدا، خەاڵتــی یڵمــاز گونــەی پێشكەشــی دەرهێنــەری 
فیلمــی )Klondike(ماریانــا ئێــر گۆربــاخ كــرا. هەروەهــا 
شــیالن  و  دەرهێنــەر  باشــترین  وەك  حەســەن  حوســێن 
دوزدابان وەك باشــترین ئەكتەری ژن و بەنگین عەلی 
وەك باشــترین ئەكتــەری پیــاو خــەاڵت كــران. فیلمــی 
دۆكیومێنتــاری  فیلمــی  باشــترین  وەكــو  جیــران 
خەاڵتــی پــێ بەخشــرا و، مانــو خەلیــل خەاڵتــی 
ــێ درا. ــی پ ــۆ فیلمــی جیران باشــترین ســیناریۆ ب
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یادێكی هونەرمەند جەالل سەعید 
   لــەم ڕۆژانــە بــە ســەیداوەدا چــووم و شــەقامی جــەالل ســەعیدم بینــی، كــە ســی مەتــری و شەســت مەتــری بەیــەك 
دەگەیەنێــت، كۆڵــێ خۆشــحاڵ بــووم بــەوەی  ئــەم جادەیــە بــە نــاوی هونەرمەندێكــی نەمــر كــراوە، كــە لــەوێ ژیــاوە. 
جــەالل ســەعید لــە ژیــان و دوای مەرگیشــی هەقــی خــۆی نەدرایــێ، ئــەو پیاوێكــی بــە هەڵوێســت و ڕەوشــتبەرز 
بــوو، وەك لێــی دەگێرنــەوە كــە قــەت سازشــی لەگــەڵ بیــروڕا و ســەربڵندیی خــۆی نەدەكــرد، بــە ســادەیی ژیــا و 
بــە نەدارییــش دەیگوزەرانــد، هەمــوو ژیانیشــی هونەرەكــەی بــوو، خۆزگــە كۆتەڵێكیشــیان لەســەر پردەكــەی ســەیداوە 

بــۆ دادەمەزرانــد. 
هاوڕێیەكمــان چەنــد ســاڵێك لەوەوبــەر، هــەر بــۆ خۆشــی یادگارییەكــی جــەالل ســەعیدی 

بــۆ گێڕامــەوە، منیــش هــەر بــۆ خۆشــی لێــرەدا دەیگێڕمــەوە:
   لــە حەفتــاكان و پێشــتریش خەڵــك بــە حەنچــە و نێــرن و مارسیدســی 53 

دەچوونــە بەغــدا، كــورد هــەر كــە دەگەیشــتنە نەهزە، تەنیــا مەیدانیان 
پێدەزانــی، نەهــزە پــڕی ســایەق تاكســیی عــارەب بــوو، هــەر كــە 

چاویــان بــە كــوردان دەكــەوت كــە بــە كــراس و شــەرواڵ و 
كاڵشــەوە بەوێــدا وەردەبــوون، پێیــان دەگوتــن: هــا كاكــە 
لیلمەیــدان؟ كاكــە كاكــە لیلمەیــدان؟ كاكــە یــەم گەهــوە 
مــال نەســیم؟ ســا یەقی عــارەب بــە ســێ درهەمــان 
یەكەوڕاســت  و  دەكــرد  قەمــەرە  ســواری  كــوردی 
ئەمیــن.  ئوتێــل  یــان  ئەربیــل  ئوتێــل  بــۆ  دەیبــردن 
ڕۆژێكیــان جــەالل ســەعید و ســاڵح ســەرچناری هــەر 
بــۆ كەیــف و ســەفا لــە نەقلیاتــی هەولێــرەوە ســواری 
حەنچەیەكــی شــین دەبــن و بــۆ نیوەڕۆكــەی دەگەنــە 
نەهــزە، لــەوێ ســایەقی عــارەب دەیانگەیەننــە مەیدان، 
هەردووكیــان بــەو زەردەگەرمایــەی تەممــووزی بەغــدا، 
ــە  ــك ل ــە یەكێ ــەن و ڕوو دەكەن ــێتی دەك ــە برس هەســت ب

ــتورانتەكانی  ــەوێ، ڕێس ــی ئ ــتورانتە زۆروزەوەندەكان ڕێس
ئــەوكات پــڕی شــاگردە میســری بــوون، ئــەوان لــە یــەك لــە 

ڕێســتورانتەكان كــە دادەنیشــن، یــەك لــە میســرییەكان دەچێتــە 
الیــان و پێیــان دەڵێــت تفــەززەڵ یــا بــێ، شــتاكلوون؟ ئەوانیــش 
بــە هەردووكیــان پێنــج كەلیمــە عارەبــی نازانــن، ســاڵح ڕوو 
دەكاتــە جــەالل، جــەالل دە دوو قســانی لەگــەڵ بكــە، جــەالل 
كابــرای  تەشــریب(،  یــەك  واتــە  تەشــریف)  واحیــد  دەڵــێ 
میســری تێــێ دەگات و ڕوو دەكاتــەوە ســاڵح، تفــەززەل، ســاڵح 

بــە جەاللــی دەڵــێ جــەالل وەیبرێیــێ بــا لــۆ منیــش تەشــریفەكی 
بینــی، جــەالل ڕوو دەكاتــە شــاگردەكە و پەنجــەش بــۆ ســاڵح درێــژ 

دەكا و دەڵــێ واحیــد تەشــریف، كابــرای میســری خەریكــە بــڕوا، ســاڵح 
دەڵێتــە جــەالل: كــورە جــەالل وەیبرێیــێ ئــی مــن تێنەكووشــی، بــا هیــی 

مــن نانەكــەی بەتەنــێ و گۆشتاوەكەشــی بەتەنــێ بینــی، پێــی بڵــێ بــا 
بــۆ مــن تێنەكوشــی، جــەالل چەنــدی ســەر دێنــێ و دەبــا نازانــێ بــە عارەبــی 

ئــەوە بــە میســرییەكە بڵــێ، بۆیــە ڕوو دەكاتــەوە ســاڵح و دەیڵێتــێ: ســاڵح بــە 
عارەبــی تێمەكووشــە نییــە، عــارەب هــەر تێدەكووشــن و تێمەكووشــە بــە عارەبــی 

نابــی! دەبــی هــەر تێكووشــی.
یادی هەموویان بەخێر.

عەبدولڕەحمان فەرهادی
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سەنتەری قەزا و ناحییەكانی شارەكانی كوردستان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ژمارەی هۆڵەكانی وەرزشی تێدا زیاتر دەبێت، 
ئافرەتانی كوردستانیش لە ئێستادا زیاتر روو لە وەرزشی لەشڕێكی و لەشجوانی و و هێزی لەش دەكەن، ئەم یارییانەش 
لە گەشەسەندندان، ئافرەتان شارەكانی كوردستان كە گرنگیی زۆر بەم وەرزشە دەدەن بۆ ئەوەی ببنە خاوەن لەشوالرێكی 
رێك، ڕەنگە لە ماوەی داهاتوودا ئەم یارییە ببێتە یەكێك لەم یارییانەی كە ئافرەتانی وەرزشكار بە رێژەیەكی زۆر روو 

لەم یارییە بكەن و كێبڕكێ لەسەر ئەنجامی گەورە بكەن لە پاڵەوانێتیەكاندا، لە ئێستادا هۆڵەكانی شارەكانی كوردستان 
خاوەنی چەندین ئافرەتی بەتوانان لەم وەرزشە، )پەرژین سەالم( كە راهێنەری ئەو بوارەیە، لەدایكبووی ساڵی 1990ی 

پیرەمەگروونە و ماوەی چەند ساڵێكە راهێنەری لەشجوانی و زوومبا و ئایرۆبیك و فیتنسە لە هۆڵێكی ناحیەی 
پیرەمەگروون، پێشتریش چەندین یاریی جۆراوجۆری لەگەڵ یانەكانی كوردستان ئەنجام داوە، ئێمەش لە نزیكەوە چەند 

پرسیارێكمان لێ كرد، ئەویش وەاڵمی سەرجەم پرسیارەكانی گۆڤاری گواڵنی دایەوە.

دیمانە: كارزان كانەبی

پەرژین سەالم 
ڕاهێنەری زوومبا و ئایرۆبیك لە ناحیەی پیرەمەگروون: 

* یاریی لەشجوانی لە چ قوناغێكدایە لە كوردستان؟
-ئـــەم وەرزشـــە لـــە ئێســـتادا بەرەوپێشـــچوونێكی باشـــی بـــە 

خۆیـــەوە بینیـــوە لـــە چـــاو ســـااڵنی رابـــردوودا.
* ئەنجامدانـــی پاڵەوانێتـــی كـــە تەنیـــا یـــەك جـــارە لـــە 
ــا چەنـــد دەبێتـــە هـــۆكار بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی  ــاڵێكدا، تـ سـ

ئـــەم یارییـــە بەرەوپێـــش نەچێـــت؟
- كەمیـــی پاڵەوانێتـــی تـــا ڕادەیەكـــی مامناوەنـــد كار دەكاتـــە 
ســـەر ئاســـتی بەرەوپێشـــچوونی ئـــەم یارییـــە، چونكـــە ئـــەم 
یارییـــە زیاتـــر حەزێكـــی تاكەكەســـییە و پێویســـتییەكە بـــۆ 

تەندروســـتی و لەشـــجوانی.
* چـــی بكرێـــت باشـــە بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە لـــە 

شـــارەكانی كوردســـتان بـــەرز بكرێتـــەوە؟
ــەری  ــتە ڕاهێنـ ــە پێویسـ ــەم یارییـ ــۆ بەرەوپێشـــچوونی ئـ - بـ
بكرێـــت، هەروەهـــا هۆڵـــی  پـــەروەردە  بەتوانـــا و شـــارەزا 

نرخـــی  پاشـــان  بكرێـــت،  دابیـــن  خانمـــان  بـــە  تایبـــەت 
بەشـــداریی هۆڵـــەكان كـــەم بكرێتـــەوە و لـــە توانـــای خانمانـــدا 

بێـــت.
* پاڵەوان بوون چی دەگەیەنێت الی تۆ؟

یەكـــەم  لەشـــجوانیدا  یاریـــی  لـــە  بـــوون  -پاڵـــەوان 
تەندروســـتییەكەی باشـــە و دووەمیـــش لەشـــوالرێكی جـــوان 
ــا تـــۆ پاڵەوانیـــت. و هێزێكـــی سرووشـــتی دەبەخشـــێت، واتـ

* گرفتی وەرزشیی یاریی بالە لە چیدا دەبینیتەوە ؟
- پێویســـتە هاوكاریـــی زیاتـــری ئافرەتـــی وەرزشـــكار بكرێـــت 

و پێداویســـتی و شـــوێنی تایبەتیـــان بۆیـــان دابیـــن بكرێـــت.
*بـــە نیـــازی چیـــت بـــۆ داهاتـــووی خـــۆت وەكـــو كچـــە 

یاریزانێـــك؟
ــتایەكی وەرزش و یاریزانێـــك  ــو ڕاهێنەرێـــك و مامۆسـ -وەكـ
لـــە بـــواری وەرزشـــدا دەمێنمـــەوەو بـــەردەوام دەبـــم و هەوڵـــی 
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بەرەووپێشـــچوون دەدەم.
*بڕیارت نەداوە تیپێكی كچان دروست بكەیت؟

- ئەگـــەر خـــوای گـــەورە یارمەتیـــدەر بێـــت لـــە داهاتـــوودا 
لـــە بـــواری تۆپـــی پێـــی كچـــان تیپێكـــی شـــاهانە دروســـت 

دەكـــەم.
* تێڕوانینی كۆمەڵگە چۆنە بۆ ئێوەی وەرزشكار؟

- وەرزش دنیایەكـــی پـــاك و جوانـــە گوناهـــە بـــە چـــاوی 
گومانـــی ناشـــیرین ســـەیر بكرێـــت، هـــەر چەنـــدە ئێســـتا 

تاڕادەیـــەك خەڵـــك هۆشـــیارە. 
* داواكاری و پێشـــنیارت بـــۆ الیەنـــی بەرپرســـی وەرزش 

چییـــە؟
ـــن  ـــراوە وكەمتری ـــاز ك ـــە كوردســـتان وەرزش زۆر بێن - ل
گرنگیـــی پـــێ دەدرێـــت، لـــە كاتێكـــدا دەتوانییـــن 

ــێنین،  ــان بناسـ لـــە رێگـــەی وەرزشـــەوە واڵت بـــە جیهـ
بـــەاڵم لـــە كوردســـتان بەرپرســـانی وەرزشـــی خەونـــە 

ــاوە. ــاڵ نـ ــە چـ ــان لـ ــییەكانی ئێمەیـ وەرزشـ
* زیاتر چ توێژێكی خانمان روو لە ئێوە دەكات؟

ـــەن  ـــی وەرزشـــی دەك ـــە هۆڵ ـــەی روو ل ـــەو خەڵكان -ئ
كێشـــی  كـــە  ئەوانـــەن  زیاتـــر  یـــەك  پلـــەی  بـــە 
ــن،  ــەوە دەناڵێنـ ــت قەڵەوییـ ــیان زۆرە و بەدەسـ لەشـ
چینێكـــی گەنـــج حـــەز بـــە وەرزشـــی لەشـــجوانی 
لەوانـــەی  جگـــە  دەكـــەن،  لـــەش  هێـــزی  و 
و  خوێـــن  چەوریـــی  و  شـــەكرە  نەخۆشـــی 
هەیـــە  و فەقەراتیـــان  الوازی ماســـوولكە 
ـــە رێنمایـــی پزیشـــك ڕەوانـــەی هۆڵـــی  كـــە ب

وەرزشـــیی دەكرێـــن.
 * خەونی وەرزشیت چییە لە داهاتوو؟

ـــە خـــۆی  ـــك ئەوەی ـــی هەمـــوو یاریزانێ -خەون
ـــەوە. ـــە لوتكـــەدا ببینێت ل

* خۆشترین یادەوەریی وەرزشیت چییە؟
- یـــادەوەری لـــە ژیانـــی وەرزشـــیمدا زۆرە، بـــەاڵم جوانترینیـــان 

ناســـینی هاوســـەرم بـــوو.
*بە چ یاریزانێكی جیهانی سەرسامیت؟

- لە یاریی تۆپی پێ بە میسی سەرسامم.
* ئەگەر لە كۆتاییدا شتێكت مابێت ؟.

- دەستخۆشـــی لـــە گۆڤـــاری گـــواڵن دەكـــەم بـــۆ ئـــەم 
ـــێ  ـــە كوردســـتاندا گرنگیـــی پ ـــوادارم وەرزش ل ـــە، هی خزمەت

بدرێـــت و فەرامـــۆش نەكرێـــت.

61 ژمارە )1346(  2022/12/19

زش
وەر



ژمارە )1346(  622022/12/19

زش
وەر

هازارد وازی لە یاریی 
نێودەوڵەتی هێنا
بەلژیـــکا،  ئەســـتێرەی هەڵبـــژاردەی  هـــازارد،  ئیدیـــن 
ماڵئاوایـــی لـــە هەڵبژاردەکـــە کـــرد و وازی لـــە یاریـــی 

ــا. ــی هێنـ نێودەوڵەتـ
یاریزانـــی 31 ســـاڵی هەڵبـــژاردەی  هـــازارد،  ئیدیـــن 
یەکەمـــی  قۆناخـــی  لـــە  ئـــەوەی  دوای  بەلژیـــکا، 
پاڵەوانێتییەکـــەدا  لـــە  قەتـــەر  2022ــــی  مۆندیالـــی 
ــەکان  ــۆڕە کۆمەاڵیەتییـ ــەی تـ ــە رێگـ ــە دەرەوە، لـ کرانـ
یاریـــی  لـــە  وازهێنانـــی  فەرمـــی  بەشـــێوەیەکی 
هەڵبـــژاردەی  درێســـی  بـــە  و  راگەیانـــد  نێودەوڵەتـــی 

نـــاکات. یـــاری  بەلژیـــکا 
هـــازارد لـــە تەمەنـــی 17 ســـاڵییەوە لـــە 2008 تاوەکـــو 
ئێســـتا یـــاری بـــۆ هەڵبـــژاردەی بەلژیـــکا دەکات و رۆڵـــی 
ـــە  ـــوە، ل ـــی هەڵبژاردەکـــە بینی ـــە ئەنجامەکان گـــەورەی ل
بـــارەی وازهێنانـــی لـــە یاریـــی نێودەوڵەتـــی دەڵێـــت: 

الپەرەکـــە دادەخرێـــت، ســـوپاس بـــۆ خۆشەویســـتیتان.
ـــی  ـــاری نێودەوڵەت ـــد 126 ی ـــال مەدری ـــتێرەکەی ری ئەس
لەگـــەڵ هەڵبـــژاردەی بەلژیـــکا ئەنجامـــداوە و 33 
گۆڵـــی تۆمارکـــردووە، 56 یـــاری وەک کاپتنـــی 

هەڵبژاردەکـــە ئەنجامـــداوە.
مۆندیالـــدا  یەکەمـــی  قۆناخـــی  لـــە  بەلژیـــکا 
ئاســـتێکی وای پێشـــکەش نەکرد و ماڵئاوایی 
کـــرد، بـــەر لـــە وازهێنانـــی هـــازارد، رۆبێرتـــۆ 
مارتینێـــز، راهێنـــەری هەڵبژاردەکـــەش 

دەســـتی لـــە کارکێشـــایەوە.
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رەخنـــەی  بەرازیلـــی  ئەفســـانەی  کاکا،  ریـــکاردۆ 
بەرامبـــەر  بەرازیلـــی  هاندەرانـــی  هەڵســـوکەوتی  لـــە 
ــردەوە،  ــی کـ ــرت و جەختـ ــان گـ ــژاردەی واڵتەکەیـ هەڵبـ
بەشـــێوەیەکی  بەرازیلییـــەکان  زۆری  بەشـــێکی  کـــە 
تیپەکەیـــان  پاڵپشـــتیی  بـــاش 
ـــەڵ  ـــەن و مامەڵـــە لەگ ناک
ئەفســـانەکانیان ناکـــەن، 

کـــە شـــایەنینە.

کاکا رەخنە لە هاندەرانی دەگرێت

ـــه  تویتـــه ر  ـــه  ماڵپـــەری فه رمیـــی خـــۆی ل یەکێتیـــی تۆپـــی پێـــی نێودەوڵەتـــی )فیفـــا( ل
ــاڵی  ــووباتی سـ ــی شـ ــه  مانگـ ــت ده كه وێتـ ــی زه  بێسـ ــكردنی خه اڵتـ ــدووه  دابه شـ رایگه یانـ

ـــوو. داهات
ــتی  ــای وه رز ده بێـــت، واتـــه  هه ڵســـه نگاندن بـــۆ ئاسـ به خشـــینی خه اڵته كـــه  له ســـه ر بنه مـ

یاریزانـــان ده كرێـــت لـــه  رۆژی 2021/8/8 تاوه كـــو 2022/12/18.
ـــه  سویســـرا  ـــاره گای خـــۆی ل ـــه  ب ـــه  رۆژی 2023/2/27، ل ـــه  مه راســـیمێكدا ل ـــا ل ـــر فیف دوات
خه اڵته كـــه  دابـــه ش ده كات، دواینجـــار رۆبێـــرت لیڤاندۆڤســـكی هێرشـــبه ری پۆڵه نـــدی ئـــه و 

خه اڵتـــه ی به ده ســـتهێنابوو.
كاریگـــه ری  مۆندیـــال  بردنـــه وه ی  ئه وروپـــا،  میدیایه كانـــی  پێشـــبینی  گوێـــره ی  بـــه  
راســـته وخۆی له ســـه ر بـــراوه ی خه اڵته كـــه  ده بێـــت، چاوه كانیـــش زیاتـــر له ســـه ر مباپـــێ، 
ـــان له ســـه ر  ـــردوو نازناوی ـــه  له گـــه ڵ یانه كانیشـــیان وه رزی راب ـــه  ئه مان مێســـی و مۆدریچـــه ، ك

ئاســـتی ناوخـــۆ و ئه وروپـــا بـــردووه .

نازنـــاوی  کـــە  بەرازیـــل،  هەڵبـــژاردەی  ئەفســـانەی 
لەســـەر  بەدەســـتهێناوە،  2002ــــی  مۆندیالـــی 
ـــە لێدوانێکـــی  ســـەماکارانی ســـامبا قســـەی کـــردووە، ل
ئیســـپانی  مـــارکای  رۆژنامـــەی  کـــە  تەلەڤزیۆنیـــدا 
باڵویکـــردووە، کاکا باســـی رۆناڵـــدۆی دیـــاردە کـــردووە.
کاکا نموونەیەکـــی بـــۆ گرنگـــی نەدانـــی بەرازیلییـــەکان 
بـــە ئەفســـانەکانیان هێنایـــەوە و گوتـــی: رۆناڵـــدۆ لـــە 
بەرازیـــل تەنیـــا وەک پیاوێکـــی قەڵـــەو ســـەیردەکرێت، 

ـــەقامدا دەڕوات. ـــە ش کـــە ب
ــن،  ــە بڵێیـ ــەیرە ئەمـ ــرد، سـ ــەوەش کـ ــاژەی بـ کاکا ئامـ
بەرازیـــل  پاڵپشـــتیی  بەرازیلییـــەکان  لـــە  زۆر  بـــەاڵم 

روودەدات. وا  هەندێکجـــار  ناکـــەن، 
زیاتـــر گوتـــی: ئەگـــەر خەڵکـــی لێـــرە رۆناڵـــدۆ ببینـــن 
لێـــرە  ئـــەو  واووو،  دەڵێـــن  و  دەســـوڕێنەوە  بەدەوریـــدا 
شـــتێکی جیـــاوازی هەیـــە، لـــە بەرازیـــل وانییـــە، تەنیـــا  

پیاوێکـــی قەڵـــەوە، کـــە بـــە شـــەقامەکەدا دەڕوات.
ئەفســـانەی بەرازیلـــی ســـەبارەت بـــەو رەخنانـــەش قســـەی 
نەیماریـــان  ئاراســـتەی  بەرازیلییـــەکان  کـــە  کـــرد، 
کـــرد، لـــەو بارەیـــەوە گوتی:ئێســـتا زۆر کـــەس لـــە 
بەرازیـــل باســـی نەیمـــار دەکـــەن، بـــەاڵم بەشـــێوەیەکی 
نەرێنـــی، لەوانەیـــە بەهـــۆی سیاســـەتەوە بێـــت، بـــەاڵم 
بەرازیلیـــەکان هەندێـــک جـــار دان بـــە بەهرەکانیانـــدا 

نانێـــن.

کاتی دەستنیشانکردنی باشترینی جیهان دیاریکرا
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دیكـــەی  ســـێكتەرەكانی  ســـەرجەم 
لـــە  گوتیشـــی  پـــەروەردە،  بـــواری 

وەرزشـــییەی  هۆڵـــە  ئـــەو  ئێســـتادا 
ــۆ بەڕێوەبەراتیەتیـــی چاالكیـــی  ــەوا بـ كـ

ــكارانی  ــۆ وەرزشـ ــی بـ ــی و دیدەوانـ وەرزشـ
هەولێـــر،  لـــە  دەكریـــت  دروســـت  قوتابـــی 

بەدواداچوونـــی بەردەواممـــان بـــۆ كـــردووە بـــۆ 
ئـــەوەی بـــە زووتریـــن كات كارەكانـــی تـــەواو 

قوتابیـــە  بـــە  خزمـــەت  هۆڵـــەش  ئـــەم  ببێـــت، 
چاالكییەكانیـــش  ئەنجامدانـــی  و  وەرزشـــوانەكان 

دا،  هاوكارییەكیشـــی  هەمـــوو  بەڵێنـــی  بـــكات، 
لـــە  هەبێـــت  خـــۆی  گرنگیـــی  وەرزش  ئـــەوەی  بـــۆ 
لـــە  ناوەندەكانـــی خوێنـــدن و، پشـــتگیریكردنی وەرزش 
لـــە  دەستخۆشیشـــی  قـــەزاكان،  پـــەروەردەی  ســـەرجەم 
بەڕێوەبەرایەتیـــی چاالكیـــی وەرزشـــی و دیدەوانـــی كـــرد 
ـــە ســـەر  ـــردوودا ل ـــە ڕاب ـــەو ئەنجامـــە باشـــانەی كـــە ل ـــۆ ئ ب
دواتریـــش  دەســـتیان هینـــاوە،  بـــە  ئاســـتی كوردســـتان 
بەڕێوەبـــەر و سەرپەرشـــتیارانی هونـــەری و مامۆســـتایانی 
بەڕێوەبـــەری  بـــۆ  وەرزشـــییەكانیان  گرفتـــە  وەرزشـــی 
ئەویـــش  كـــردەوە،  روون  هەولێـــر  پـــەروەردەی  گشـــتیی 
لەالیـــەن خۆییـــەوە هەمووپشـــتگیرییەكی بـــۆ وەرزش لـــە 

پاریـــزگای هەولێـــر دووپـــات كـــردەوە.

گرفتی وەرزش
لە ناوەندەكانی خوێندن بەداوداچوونی بۆ دەكرێت

ـــە چۆنیەتیـــی  ـــوون ل ـــاگادار ب ـــە نزیكـــەوە ئ بەمەبەســـتی ل
ـــدن  ـــی خوێن ـــە ناوەندەكان ـــی ڕەوشـــی وەرزش ل بەڕێوەچوون
و چاالككردنـــی ســـەرجەم یەكـــە وەرزشـــییەكانی ســـەر 
بـــە بەڕێوەبەرایەتیـــی چاالكیـــی وەرزش و دیدەوانـــی لـــە 
ســـنووری پاریـــزگای هەولێـــر، مامۆســـتا لوقمـــان ســـەعید 
لەگـــەڵ  هەولێـــر  پـــەروەردەی  گشـــتیی  بەڕێوەبـــەری 
و  وەرزشـــی  هونـــەری  سەرپەرشـــتیارانی  و  بەڕێوەبـــەر 
بـــە  مامۆســـتایانی وەرزشـــی كۆبـــووەوە، بەمەبەســـتی 
دواداچـــوون و گوێگرتـــن لـــە داوا كاری و پێشـــنیارەكانی 
مامۆســـتایان و سەرپەرشـــتیارانی هونەریـــی وەرزشـــی لـــە 
بەڕێوەبەرایەتیـــی چاالكیـــی وەرزشـــی و دیدەوانیـــی ســـەر 
بـــە بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی پەروەردەیـــی هەولێـــر، لـــە 
كۆبوونەوەكـــەدا بەڕێوەبـــەری گشـــتی تیشـــكی خســـتە 
ســـەر چۆنیەتیـــی بەڕێوەچوونـــی چاالكییـــە وەرزشـــییەكان 
لـــە ســـنووری پاریـــزگای هەولێـــر و، جەختـــی لـــە ســـەر 
چاالكیـــی  ئەنجامدانـــی  و  وەرزش  وانـــەی  گرنگیـــی 
وەرزشـــیی جۆراوجـــۆر بـــۆ زیاتـــر بەرەوپێشـــچوونی رەوتـــی 
وەرزش لـــە ناوەندەكانـــی خوێنـــدن كـــردەوە، ئاماژەشـــی 
بـــەوەدا كـــە وەكـــو بەڕێوەبـــەری گشـــتیی پـــەروەردەی 
هەولێـــر گرفتـــە وەرزشـــییەكان چارەســـەر دەكات و، بەڵێنـــی 
هاوكاریـــی بەردەوامـــی دا بـــە چاالكییـــە وەرزشـــییەكان، 
وەكـــو  خـــۆی هەبێـــت  وەرزش گرنگیـــی  ئـــەوەی  بـــۆ 
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بەمەبەســتی زیاتــر گرنگیــدان بــە یاریــی شــەترەنج لــە شــاری 
هەولێــر و دروســتكردنی تیپێكــی بەهێــز لــە ئاســتەكانی تەمەن 
وەرزشــیی  یانــەی  كارگێڕیــی  یانەكــەی،  داهاتــووی  بــۆ 
شــەترەنجی خانــزاد لــە بەرنامەیدایــە ڕاهێنەرێكــی بــە ڕەگــەز 
بتوانێــت  ئــەوەی  بــۆ  یانەكــەی،  ریــزی  بهێنێتــە  هینــدی 
بــكات،  بەهێــز دروســت  تیپێكــی تۆكمــە و  بــەم ڕاهێنــەرە 
لــەم بارەشــەوە دكتــۆر دڵــزار حمــە ســاڵح ســەرۆكی یانــەی 
وەرزشــیی خانــزاد بــۆ گۆڤــاری گــواڵن گوتــی: »لــە مــاوەی 
ــەی  ــەو یاریزانان ــۆ ئ ــان ئەنجــام دا ب ــردوودا پاڵەوانێتییەكم ڕاب
كــە بــە ڕەگــەز هیندیــن و لــە شــاری هەولێــر دەژیــن، توانیمــان 
رێككەوتوویــن  ئــەوان  لەگــەڵ  بۆیــە  بیــن،  ســەركەوتوو 
بــۆ ئــەوەی ڕاهێنەرێكــی هینــدی بهێنیــن بــۆ گرووپێكــی 
یاریزانانــی یانەكەمــان، بــۆ ئــەوەی ئاســتیان زیاتــر 

بەرەوپێــش بچێــت«، لــە بــارەی بەرنامــەی خوێندنیــش كــە 
ئیســتا شــەترەنج چووەتــە نــاو پڕۆگرامەكانــەوە، گوتیشــی: 
»ئێســتا شــەترەنج چووەتــە ســەر رێچكــەی خــۆی لــە بــواری 
خوێندنیــش خولێكــی وەرزشــی بــۆ مامۆســتایانی هەمــوو 
قوتابخانەكانــی كوردســتان دەكەینــەوە، دانانــی پرۆگرامــی 
خوێندنــی شــەترەنج بــۆ پۆلەكانــی حــەوت وهەشــت و نــۆ 
دەبێــت، یانــەی شــەترەنجی خانــزاد داینــاوە، جگــە لــەوەش لــە 
ــۆ چــوارەم  17 پەیمانگــەی ســەرجەم شــارەكانی كوردســتان ب
ــەوەی  ــۆ ئ ــت ب ــت، بەرنامــەی زیاترمــان دەبێ ســاڵە دەخوێندرێ
كێشــەو  و،  بــاش  زۆر  قۆناغــی  ببینــە  شــەترەنج  بتوانیــن 

گرفتمــان نییــە، ســوپاس بــۆ خــودا ئێتســتا خەڵــك 
ــەم وەزشــە«. ــاو ئ ــە ن ــر دێن زیات

یانەی خانزاد ڕاهێنەرێكی هیندی دەهێنێت

وەكـــو بەرنامـــەی ســـااڵنەی خـــۆی و بـــە مەبەســـتی 
زیاتـــر گرنگیـــدان بـــە یارییەكانـــی تێنســـی ســـەرمێز 
كابینـــەی  پشـــتگیریی  و  شـــارەكانی كوردســـتان  لـــە 
ـــی  ـــی هەرێمـــی كوردســـتان بـــۆ كەرت نۆیەمـــی حكومەت
ـــەی ئۆڵۆمپیـــی كوردســـتان  ـــە چاودێریـــی لێژن وەرزش، ب
و بـــە سەرپەرشـــتیی فیدراســـیۆنی یەكێتیـــی ناوەنـــدی 
ـــە  ـــە شـــاری ســـلێمانی ب تۆپـــی ســـەرمێزی كوردســـتان، ل
بەشـــداریی 16 یانەی شـــارەكانی كوردســـتان پاڵەوانێتیی 
تۆپـــی ســـەرمێزی یانـــە نایابەكانـــی كوردســـتان لـــە 
ئاســـتی كـــوڕان بەڕێـــوە چـــوو، لـــەم پاڵەوانێتییەشـــدا 
كـــە مـــاوەی ســـێ ڕۆژی خایانـــد، یاریزانانـــی بەشـــدار 
كوردســـتان  شـــارەكانی  جیاوازەكانـــی  یانـــە  لـــە  بـــوو 
بەدەســـتهێنانی  لەســـەر  دەكـــرد  بەهێزیـــان  كێبڕكێـــی 
ئەنجامـــی شایســـتە و پلەكانـــی پێشـــەوە، لـــە كۆتاییشـــدا 
ـــان ئاســـتێكی  ـــەی ســـلێمانی توانیی ـــی یان كـــوڕە یاریزانان
بـــەرز پێشـــكەش بكـــەن و، نازنـــاوی پاڵەوانێتییەكـــە بـــۆ 
خۆیـــان یـــەكال بكەنـــەوە، لـــە كۆتاییشـــدا خـــەاڵت و 
دیـــاری بەســـەر یاریـــزان و تیپـــە ســـەركەوتووەكاندا بەپێـــی 

ــكرا. ــد دابەشـ ریزبەنـ

سلێمانی پاڵەوانی تێنسی سەرمێزی یانەكانی كوردستان بوو
1-یانەی سلێمانی
2-یانەی سۆالڤ
3-یانەی ئاشتی
4-یانەی ئەكاد

5-یانەی دەربەندیخان
6-یانەی دهۆك
7-یانەی هەولێر

8-یانەی سەرچنار 
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بەم هەنگاوانە خۆت لە 
ئەنفلوەنزا بپارێزە!

  خـــۆراك كاریگەریـــی بەرچـــاوی لەســـەر ســـووڕی 
ـــە  ـــی تەندروســـت وات ـــە، خۆراك ـــدا هەی ـــەی ئافرەت مانگان
ســـووڕی مانگانـــەی تەندروســـت. ریجیمـــی خـــۆراك 
هۆرمۆنـــەكان  هاوســـەنگیی  تێكدانـــی  بـــۆ  هـــۆكارە 
خۆراكییـــە  مـــاددە  كەمیـــی  لەگـــەڵ  هـــاوكات 
ئەگـــەری  دەبێتـــە  جـــار  زۆر  ئەمـــەش  گرنگەكانـــدا، 
یـــان  مانگانـــە،  ســـووڕی  ریتمـــی  ناڕێكبوونـــی 
ــا  ــە Amenorrhea هەتـ ــووڕی مانگانـ ــتانی سـ وەسـ
ئەگـــەر كاتییـــش بێـــت. لـــە الیەكـــی دیكـــە، ریجیمـــی 
ســـنوورداركردنی كالـــۆری دەبێتـــە ئەگـــەری )زاڵبوونـــی( 
 Estrogen dominance ــترۆجین ــی ئیسـ هۆرمۆنـ
كـــە نیشـــانەكانی بریتیـــن لـــە: ســـەرهەڵدانی ئـــازار و 
 ،PMS گرژیـــی پێـــش دەســـتپێكی ســـووڕی مانگانـــە
ســـووڕی مانگانـــەی قـــورس واتـــە بینینـــی بڕێكـــی 
دابەزینـــی  و  هەڵبەزیـــن  سەرئێشـــە،  خوێـــن،  زۆری 
مـــەزاج، كۆبوونـــەوەی گاز لـــە ســـكدا، هەســـتكردن بـــە 
ماندووبـــوون و هیالكـــی، لەگـــەڵ پەســـتی و خەمۆكـــی. 

هـــەر  كـــە  بزانرێـــت  ئەمـــەش  پێویســـتە 
جۆرێكـــی ریجیـــم كاریگەریـــی نەرێنـــی 

لەســـەر ســـووڕی مانگانـــەدا هەیـــە، 
كەمكردنـــەوەی  ریجیمـــی  جـــا 

ــۆ  ــی یـ ــان ریجیمـ ــۆری یـ كالـ
 Yo-yo dieting یـــۆ 
كیتـــۆ  ریجیمـــی  یـــان 

ــت. بێـ

ریجیمی خۆراك سووڕی 
مانگانەی ئافرەت تێك دەدات

   ئەنفلوەنـــزای وەزری بـــاوە لـــە وەرزی زســـتاندا، 
بۆیـــە پێویســـتە كـــە پەیـــڕەوی هەنگاوەكانـــی خۆپاراســـتن 
ڤاكســـینی  وەرگرتنـــی  ســـااڵنە  وەكـــو:  بكەیـــن، 
ئەنفلوەنـــزا Flu shot كـــە گرنگتریـــن رێگەیـــە بـــۆ 
خۆپاراســـتن لـــە ئەنفلوەنـــزا و ئاڵۆزییەكانـــی، بەتایبەتـــی 
بـــۆ پیـــرەكان و ئافرەتـــی دووگیـــان و منـــدااڵن لـــە 
تەمەنـــی شـــەش مانـــگ تـــا پێنـــج ســـاڵی، زوو زوو 
شووشـــتنی دەســـتەكان و وشـــككردنەوەیان بـــە دەســـتماڵی 
كاغـــەزی )كلینـــس( چونكـــە پاكڕاگرتنـــی دەســـتەكان 
و  ئەنفلوەنـــزا  لـــە  خۆپاراســـتن  بـــۆ  گرنگـــە  زۆر 
ــە،  ــیی میكرۆبیـــی دیكـ ــەت و گەلێـــك نەخۆشـ هەاڵمـ
دووركەوتنـــەوە لـــە بەركەوتنـــی دەســـتەكان بـــە دەم و 
ـــتەكان  ـــتنی دەس ـــاش شووش ـــا پ ـــووت و چـــاوەكان، تەنی ل
یـــان بەكارهێنانـــی كلینـــس نەبێـــت، دووركەوتنـــەوە لـــە 
كەســـانی تووشـــبوو بـــە ئەنفلوەنـــزا، چونكـــە ڤایرۆســـی 
ــەوە  ــانی دەگوازرێتـ ــە ئاسـ ــی و بـ ــە خێرایـ ــزا بـ ئەنفلوەنـ

ـــی  ـــا دووری ـــن ت ـــان پژمی ـــە ی ـــە رێگـــەی كۆك ب
ـــراو  ـــوێنە داخ ـــە ش ـــی ل ـــر، بەتایبەت ـــەك مەت ی

ــەوە و  ــە ماڵـ ــەوە لـ ــدا، مانـ و قەرەباڵغەكانـ
خۆجیاكردنـــەوە لەگـــەڵ بەســـتنی ماســـك 
لەكاتـــی هەســـتكردن بـــە نیشـــانەكانی 

ئەنفلوەنـــزا، بەتایبەتـــی ئـــەو كەســـانەی كـــە 
نەخۆشـــیی درێژخایەنیـــان هەیـــە. 

ژمارە )1346(  662022/12/19

تی
وس
ندر
تە



67

تی
وس
ندر
تە

ژمارە )1346(  2022/12/19

لەش چیی بەسەردا دێت ئەگەر 
واز لە خواردنی گۆشت بێنیت؟

   ئەمـــە روونـــە كـــە كەمخواردنـــی گۆشـــت ســـوودی 
روودەدات  لەشـــدا  لـــە  چـــی  بـــەاڵم  هەیـــە،  تەندروســـتیی 
ئەگـــەر بـــە یەكجـــاری واز لـــە خواردنـــی گۆشـــت بهێنیـــت؟ 
ئەمـــە ســـەلمێنراوە كـــە ئەوانـــەی پەیـــڕەوی خۆراكـــی رووەكـــی 
دەكـــەن، ئەگـــەری تووشـــبوونیان بـــە گەلێـــك نەخۆشـــی زۆر 
كـــەم دبێتـــەوە وەكـــو نەخۆشـــیی دڵ، نەخۆشـــیی شـــەكرە، 
بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن، قەڵـــەوی، هەروەهـــا هەندێـــك 
جـــۆری شـــێرپەنجە، بەتایبەتـــی شـــێرپەنجەی پرۆســـتات لـــە 
ـــەی  ـــەو گۆڕانان ـــدا. ئ ـــە ئافرەت ـــاو و شـــێرپەنجەی مەمـــك ل پی
كـــە بەســـەر لەشـــدا دێـــن، پـــاش وازهێنـــان لـــە خواردنـــی گۆشـــت 
بریتیـــن لـــە: هەســـتكردن بـــە برســـیبوون لـــە 1-2 هەفتـــەی 
ـــە بنەمایەكـــی  ـــی گۆشـــت، ك ـــە خواردن ـــان ل ســـەرەتای وازهێن
دەروونیـــی هەیـــە، كەمبوونـــەوە یـــان گـــۆڕان لـــە هەســـتی 
ــدا  ــە خۆراكـ ــك لـ ــزای زینـ ــەوەی كانـ ــەر كەمبوونـ ــژدا لەبـ چێـ
لەوكاتـــەی كـــە گۆشـــت دەوڵەمەنـــدە بـــەم كانزایـــە، كـــە رۆڵـــی 
هەیـــە لـــە باشـــتركردنی سیســـتمی بەرگریـــی لـــەش و هەســـتی 
چێـــژدا، بۆیـــە پێویســـتە كـــە كانـــزای زینـــك بـــە شـــێوەی 
دەنـــك بـــە رێنمایـــی دكتـــۆر وەربگیرێـــت، پـــاش وازهێنـــان 
بەكتریـــای  گەشـــەی  هاندانـــی  گۆشـــت،  خواردنـــی  لـــە 
ــتركردنی  ــەڵ باشـ ــاوكات لەگـ ــەدا هـ ــە ریخۆڵـ ــوودبەخش لـ سـ
تەندروســـتیی كۆئەندامـــی هـــەرس و رێكخســـتنی جووڵـــەی 
ـــی  ـــە رەقبوون ـــبوون ب ـــەوەی ئەگـــەری تووش ـــە، كەمبوون ریخۆڵ
خوێنبـــەرەكان و نەخۆشـــیی دڵ، كەمبوونـــەوەی ئەگـــەری 
بـــە هەندێـــك جـــۆری شـــێرپەنجە،  قەڵـــەوی و تووشـــبوون 

ــا هاندانـــی دابەزینـــی كێشـــی لـــەش. هەروەهـ

نیشانەكانی
 گەشەی دروستی منداڵ

ئەگـــەر نەشـــتوانیت بـــە ئاســـانی بگەیتـــە ئـــەو 
منداڵەكـــەت  گەشـــەی  ئایـــا  كـــە  ئەنجامـــەی 
بـــەم  ئاشـــنابوون  بـــە  ئـــەوا  نـــا،  یـــان  دروســـتە 
ـــن  ـــە بریتی ـــە ئەنجـــام، ك ـــت بگەیت نیشـــانانە دەتوانی
لـــە: گەشـــەی فیزیكـــی دروســـت بێـــت، واتـــە 
كێـــش و درێـــژی بـــااڵی گونجـــاو بێـــت لەگـــەڵ 
ـــە گەشـــەی  ـــەت ب ـــی خشـــتەی تایب ـــە پێ ـــەن ب تەم
 Alert منـــداڵ، چوســـت و چـــاالك و بەئـــاگا
وەزرشـــیی  مەشـــقی  توانـــای  بۆنموونـــە  بێـــت، 
هەبێـــت بـــەالی كـــەم بـــۆ مـــاوەی 15 خولـــەك بـــێ 

ماندووبـــوون و رۆژانـــە چەندیـــن جـــار، 
توانایەكـــی بـــاش و خێـــرای فێربوونـــی 
ـــۆ خـــواردن و  ـــارەزووی باشـــی ب هەبێـــت، ئ
خۆراكـــی جۆراوجـــۆر هەبێـــت، ددانەكانـــی 
ســـاغ و بەهێـــز و پـــاك بـــن، قەدێكـــی رێـــك 
لەكاتـــی  هەبێـــت   Posture دروســـتی  و 

ــوولكە  ــەدا، ماسـ ــتن و جووڵـ ــتان و دانیشـ وەسـ
و ئێســـكەكانی بەهێـــز بـــن، خـــەوی دروســـت و 
بـــێ پچـــڕان بێـــت، خـــاوەن تەندروســـتییەكی باشـــی 
كۆئەندامـــی هـــەرس بێـــت، بەتایبەتیـــش دوور بێـــت 

لـــە قەبـــزی. 
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ئایا تەمومژ زیانی 
تەندروستیی هەیە؟

 تەمومـــژ)Fog( پێـــك دێـــت لـــە بـــڕی 
زۆری دڵۆپـــەی وردی ئـــاو، یـــان كریســـتاڵی 
لـــە  هەڵواســـراوی  بـــە  بەســـتوو  ئـــاوی 
كـــە  هـــەوادا،  دیاریكـــراوی  قەبارەیەكـــی 
لـــە نزیـــك زەوی بـــۆ ماوەیەكـــی دیاریكـــراو 
فیزیكـــەوە،  الیەنـــی  لـــە  دەمێنێتـــەوە. 
كەواتـــە  یەكـــن،  وەك  هـــەور  و  تەمومـــژی 
ــە  ــژ بریتییـ ــە تەمومـ ــت كـ ــت بگوترێـ دەتوانرێـ
ــە رووی زەوی.  ــك لـ ــی زۆر نزیـ ــە هەورێكـ لـ
لەكاتـــی تەمومـــژدا هـــەوا ناجووڵێـــت یـــان زۆر 
بەكەمـــی دەجووڵێـــت، ئەمـــەش وا دەكات كـــە 
ــی  ــۆ ماوەیەكـ ــەوا بـ ــكارەكانی هـ ــاددە پیسـ مـ
زۆرتـــر لـــە هـــەوادا بمێننـــەوە، واتـــە هەڵمژینـــی 
زیاتـــری ئـــەم ماددانـــە لـــە الیـــەن مرۆڤـــەوە. 
تەمومـــژ بـــە دوو رێگـــە كاریگەریـــی نەرێنـــی 
یەكـــەم،  هەناســـە:  كـــرداری  ســـەر  دەكاتـــە 
واتـــە  تەمومـــژاوی  هـــەوای  هەڵمژینـــی 
ــارد و  ــەوای سـ ــە هـ ــییەكان بـ ــی سـ بەركەوتنـ
تـــەڕ، ئەمـــەش دەبێتـــە ئەگـــەری هەســـتكردن 
بـــە ســـەرما و ســـووتانەوەی بۆریـــی هەناســـە 
هـــاوكات لەگـــەڵ كۆكـــە و هەناســـەڕاوكێ 
لووتـــدا.  قـــوڕگ و  لەگـــەڵ ســـووتانەوەی 
ـــی لەشـــیان  ـــەو كەســـانەدا كـــە بەرگری دووەم، ل
الوازە، تەمومـــژ ئەگـــەری تووشـــبوونیان بـــە 
هەوكردنـــی بۆریـــی هەناســـە زیـــاد دەكات، 
كەمتـــر  رادەیەكـــی  تـــا  تەمومـــژ  هەروەهـــا 
ــت و  ــەر پێسـ ــە سـ ــووك دەكاتـ ــی سـ كاریگەریـ

ــاو. چـ
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ئایا مەشقی وەزرشی بە گەدەی بەتاڵ زیانی هەیە؟
  مەشـــقی وەزرشـــی بـــە گـــەدەی بەتاڵـــەوە زیانێكـــی 
ئەوتـــۆی تەندوســـتیی نییـــە، ئەگەرچـــی گەلێـــك جـــار هـــۆكارە 
بـــۆ هەســـتكردن بـــە سەرســـووڕان لەگـــەڵ هیالكـــی و بێهێـــزی 
Bonking لـــە ئەنجامـــی دابەزینـــی ئاســـتی شـــەكری 
خوێـــن، ئەمـــەش هـــۆكارە بـــۆ نەبوونـــی توانـــا بـــۆ ئەنجامدانـــی 
ــاش  ــەك پـ ــە ماوەیـ ــەی كـ ــەو توانایـ ــو ئـ ــد، وەكـ ــقی تونـ مەشـ
ـــت. مەشـــقی  ـــدا دەبێ ـــۆ مەشـــقكردن پەی خواردنێكـــی ســـووك ب
وەزرشـــی بـــە گـــەدەی بەتاڵـــەوەی ســـوودی هەیـــە بـــە گوێـــرەی 
ئامانجـــی مەشـــقەكە، بـــۆ نموونـــە ئەگـــەر ئامانجـــی ســـەرەكی 

ئـــەوا  بێـــت،  لـــەش  كێشـــی  دابەزاندنـــی  مەشـــقەكەدا  لـــە 
ئەنجامدانـــی بـــە گـــەدەی بەتـــاڵ ســـوودی زیاتـــری هەیـــە بـــۆ 
ســـووتاندنی چەوریـــی زیـــادی لـــەش، بەهەرحـــاڵ خواردنێكـــی 
ســـووك پێـــش مەشـــقی وەزرشـــی بـــۆ ئـــەو كەســـانەی كـــە وەرزش 
پیشـــە نیـــن، زۆر گرنگـــە بەمەبەســـتی ســـووتاندنی چەوریـــی 
ـــت  ـــی زانكـــۆی تێكســـاس جەخ ـــا توێژینەوەكان ـــەش، هەروەه ل
دەكەنـــەوە كـــە خواردنێكـــی ســـووك پێـــش مەشـــقی وەزرشـــی 
یەكجـــار گرنگـــە بـــۆ كەســـانی تەمـــەن 55 ســـاڵ و بەســـەرەوە، 

بەتایبەتی لەكاتی بەیانیاندا. 

 هـــەر دوو جـــۆری پیـــازی ســـوور و ســـپی ســـوودی 
ـــە، مـــاددەی خۆراكیـــی گرنـــگ  ـــان هەی تەندروســـتیی زۆری
لەخۆدەگـــرن، بـــەاڵم بەگشـــتی پیـــازی ســـوور لـــە پیـــازی 
ســـپی سوودبەخشـــترە. ئەگەرچـــی رێـــژەی ریشـــاڵ لـــە 
پیـــازی ســـپیدا زیاتـــرە بـــەراورد بـــە پیـــازی ســـوور، بـــەاڵم 
پیـــازی ســـوور گەلێـــك مـــاددەی گرنگیـــی تـــر بـــە رێژەیەكـــی 
دژەئۆكســـانەكان،  مـــاددە  وەكـــو  لەخۆدەگرێـــت،  بەرزتـــر 
بەتایبەتـــی فالڤۆنۆیـــدەكان Flavonoids كـــە هاوكاتـــە 

بەرزتـــری  ئاســـتی  لەگـــەڵ 
ــێرپەنجە  ــە شـ ــتن لـ خۆپاراسـ
و شـــلكردنەوەی خوێنـــدا، 
دیكـــەوە  الیەكـــی  لـــە 
پیـــازی ســـوور رێژەیەكـــی 

بـــەرزی لـــە مـــاددەی كوێرســـێتین Quercetin تێدایـــە 
ـــە  كـــە لـــە گرووپـــی مـــاددە دژەئۆكســـانەكانی پۆلیفینۆلەكان
نەخۆشـــییە  لـــە  خۆپاراســـتن  بـــۆ  هەیـــە  رۆڵـــی  و، 
ـــی  ـــە 25 جـــۆری ماددەكان ـــر ل ـــەكان لەگـــەڵ زیات درێژخایەن
رەنگـــە  كـــە   )Anthocyanins )ئەنتۆســـایانینەكان 
ســـوورەكەی پیـــاز پێـــك دەهێنـــن و ســـیفەتی دژەبەكتریـــا و 
ــاوكات لەگـــەڵ  ــە، هـ ــان هەیـ ــێرپەنجە و دژەهەوكردنیـ دژەشـ

نـــی  د ڵكر ۆ نتر ــە كۆ ــتن لـ ــەش و خۆپاراسـ ــی لـ كێشـ
تووشـــبوون بە نەخۆشـــیی شـــەكرە 
و نەخۆشـــییەكانی كۆئەندامـــی 
ـــازی  ـــا پی دڵ وســـووڕان، هەروەه
كەمتـــری  رێژەیەكـــی  ســـوور 

شـــەكر لەخۆدەگرێـــت.

پیازی سوور یان پیازی سپی؟
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بژاردەیەك لە باشترین پرینتەرەكــــــــــــــــــــــــــــــانی سەرمێز لە ساڵی 2022دا
پرینتـــەر )printer( ئامێرێكـــی گرنگـــە بـــۆ ئـــەوەی داتاكانـــی ســـەر كۆمپیوتـــەر بخاتـــە 

ــە. ــی دیكـ ــە و دۆكیۆمێنتـ ــا بەڵگـ ــە یـ ــا وێنـ ــت یـ ــەركاغەز، چ دەق بێـ سـ
پرینتـــەرەكان لـــە كاركـــرد و جۆرایەتیانـــدا جیـــاوازن. پرینتـــەری زەبـــەالح 

 Epson ئیپســۆن  كۆمپانیــای 
ناســراوەكانی  كۆمپانیــا  ریــزی  لــە 

پرینتــەری  دێــت،  پرینتــەر  بەرهەمهێنــەری 
یەكێكــە   Epson EcoTank ET-2750 جــۆری 

لــە باشــترین پرینتەرەكانــی ســەرمێز لــە ســاڵی 2022دا. 
پرینتەرەكــە پێویســتی بــە گۆڕینــی كارتریــج واتە شــوێنی حیبر 

نییــە، بەڵكــو حیبــری تێدەكرێتــەوە. شــوێنی تێكردنــەوەی حیبریــش 
لەســەرەوەیە بۆیــە پێویســت نــاكات شــوێنەكان دەربهێندرێــن 

و بەئاســانی تێیدەكرێتــەوە. بــۆ الپەڕەیــەك كــە تەنیــا 
ــەاڵم  ــت، ب ــەدا چــاپ دەبێ ــە چوارچرك ــت ل دەق بێ

ئەگــەر وێنــە بێــت و رەنگــی بێــت نزیكــەی 
8 چركــەی پێدەچێــت.

 كۆمپانیــای Lexmark یەكێــك 
لــە بژاردەتریــن پرینتــەرە ســەرمێزییەكانی 

خــۆی خســتەڕوو، ئەویــش پرینتــەری جــۆری 
زۆر  و  لەیزەرییــە  پرینتەرەكــە  MB3442یــە. 

خێرایــە و دەتوانێــت تەنیــا لەیــەك خولەكــدا 42 الپــەڕە 
پرێنــت بــكا. شــوێنی هەڵگرتنــی الپەڕەكانــی 350 الپــەڕە 

ــكان و  ــت س ــەوەی پرینتــەرە، دەتوانێ ــت. جگــە ل لەخــۆی دەگرێ
پیــش  كۆ تۆ بــكات. چونكــە پرینتەرەكــە لەیزەرییــە بۆیــە فۆ

هەندێــك  كڕینیــش  تێچــووی 
گرانــە. پرینتــەری ناوبــراو 
مانگێكــدا  لــە  دەتوانێــت 

هــەزار  هەشــت 
پرێنــت  الپــەڕە 

بــكات.

پرینتەری جۆری:
INKvestment MFC-J995DW
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بژاردەیەك لە باشترین پرینتەرەكــــــــــــــــــــــــــــــانی سەرمێز لە ساڵی 2022دا
و مـــەزن هەیـــە بـــۆ پیشەســـازی و كاری چاپخانـــە دەبێـــت، هەروەهـــا پرینتـــەری ســـەرمێزیش كـــە 

ــژاردەی  ــە بـ ــاژە بـ ــرەدا ئامـ ــە. لێـ ــاری رۆژانـ ــە راپەڕاندنـــی زۆربـــەی كاروبـ ــن بـ تایبەتـ
باشـــترین پرینتەرەكانـــی ســـەرمێز لـــە ســـاڵی 2022دا دەكەیـــن.

ئیپسۆن لە بەرهەمهێنانی پرینتەردا 
پرینتەری جۆری  پێشەوە دێت،  ریزی  لە 

لە  یەكێك  بە   EcoTank Pro ET-5850
پرینتەرە سەركەوتووەكانی كۆمپانیای ناوبراو دێت. 

ئەم پرینتەرە پێویستی بە كاتریج نییە و شەحن دەكرێتەوە. 
وەرەقەی  هەزار  چەند  دەكرێت  پڕكرایەوە  تەواو  هەركاتێك 

بكا.  پرێنت  وەرەقە   3300 دەكرێت  مانگانە  بكرێت.  پرێنت  پێ 
هەڵدانەوەی  بە  پێویست  ئەوەیە  پرینتەرەكە  بەهێزی  تایبەتمەندییەكی 

و  هەڵدەداتەوە  الپەڕەكە  خۆكار  و  ناكا  الپەڕە 
دانان  وەرەقە  سەرەوەی  بەشی  دەكا.  پرێنتی 
شاشەیەكی  دەگرێت.  وەرەقە   50 شوێنی 
4.3 ئینجی لەپێشەوە هەیە و بەهۆیەوە 
بەكارهێنانی  فەرمانەكانی  دەكرێت 
پێ ئەنجام بدەی. 15 الپەڕە لە 

خولەكێكدا چاپ دەكات.

ساڵی  لە  بژاردە  پرینتەرێكی 
HP Office� جۆری  پرینتەری  2022دا 

Jet Pro 9015eیە. ئەم پرینتەرە لەگەڵ ئەوەیدا 
هەرزان باییە، چەند تایبەتمەندییەكی ناوازەی هەیە 

بۆ نموونە شوێنی دانانی 35 الپەڕەی هەیە هەروەها خۆكار 
دەكات  كاغەزەكە چاپ  رووی  هەردوو  و  وەردەگێڕێ  الپەڕەكە 

شاشەیەكی  وەربگێڕێ.  بۆ  الپەڕەكەی  بەكارهێنەر  كە  ئەوەی  بەبێ 
بچووكی هەیە كە لەمسییە و بە ریمۆت كۆنترۆڵی پرینتەرەكە 

دەكات. نزیكەی 16 الپەڕە لە خولەكێكدا بە كوالیتییەكی 
HP پێدانە  ئاماژە  شایانی  دەكات.  چاپ  بەرز 
بواری  ناسراوەكانی  كۆمپانیا  ریزی  لە  یش 

بەرهەمهێنانی تەكنەلۆژیای نوێ دێت.

كۆمپانیا  ریزی  لە   brother كۆمپانیای 
دێت،  پرینتەر  بەرهەمهێنانی  بواری  ناسراوەكانی 
 INKvestment MFC�J995DW پرینتەری جۆری
سەرمێزی  پرینتەری  بژاردەكانی  لە  یەكێكە 
كۆمپانیای ناوبراو. پرینتەرەكە پڕ ناكرێتەوە و بەڵكو 
كاتریجی هەیە. كۆمپانیای بەرهەمهێن رایدەگەیەنێ 
كە هەر كاتریجێك هەتا یەكساڵ پێویستی بە گۆڕین 
نییە. فیدەری پرینتەرەكە واتە شوێنی دانانی كاغەز 
وای- لەگەڵ  دەگرێت.  وەرەقە   20 تەنیا  لەسەرەوە 
فای ماڵەوە پەیوەند دەدرێت و بەهۆیەوە دەكرێت لە 
بكەی.  پرێنت  وایەر  بەبێ  كۆمپیوتەرەوە  و  مۆبایل 
كردنی  كۆنترۆڵ  بۆ  هەیە  بچووكی  شاشەیەكی 
فالش  و  میمۆری  دانانی  شوێنی  پرێنتەرەكە. 
میمۆری هەیە و دەكرێت راستەوخۆ لەوانەوە بەڵگە و 
وێنەكان چاپ بكەی. هەروەها جگەلەوەی پرینتەرە، 

سكاینەر و فۆتۆكۆپیشە.
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مۆبایلەكـــەم  دەمـــەوێ  دەپرســـێت،  بەڕێزێـــك 
بفرۆشـــم، بـــەاڵم چ بكـــەم كـــە داتاكانـــی نـــاوەوەی 
ـــە ریكۆڤەریـــش  ـــەت ب ـــۆ هەمیشـــە بســـڕێنەوەو تەنان ب

نەگەڕێنـــەوە؟
شــوێنی  لــە  پرســیارەكەت  بەڕێــز،  خوێنــەری 
ــا  ــل دەفرۆشــێت ی ــە و زۆر كــەس كــە مۆبای خۆیدای
 reset دەبەخشــێت، پێیوایــە بــە داگرتنــی بەشــی
factory داتاكانــی نــاوەوەی دەســڕێنەوە. بــەاڵم 
لــە راســتیدا وانییــە و شــارەزای ئــەو بــوارە دەتوانــێ 
بــە پرۆگرامێكــی ریكۆڤــەری بیانگەڕێنــەوە. بــۆ 
نەگەڕێنــەوە، ســوود  داتــاكان  ئــەوەی هیــچ كات 
ــێوەكانی  ــە پرۆگرامــی Data Eraser و هاوش ل
ســەر  بچــۆ  ناوبــراودا  پرۆگرامــی  لــە  وەربگــرە. 
 Internal دواتــر  و   Freespace بەشــی 
Con� فەرمانــی  دواتــر  هەڵبژێــرە.   Storagee
ــەودا دوو بــەش دێــن هەركامیــان  tinue لێبــدە و ل
دابگــری جیــاوازی نییــە. ئیــدی دوای ئــەوە بــۆ 

هەمیشــە داتــاكان دەســڕێنەوە.

پرۆگرامێك بۆ نەخشەسازیی دیكۆراتهەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك
نموونە  بۆ  هەیە،  تایبەتی  پرۆگرامێكی  بە  پێویستی  ماڵەوە  دیكۆراتی  نەخشەسازیی 

نەخشەسازی لە كەوەنتەراتی چێشتخانە، یا مۆبلیات و یا هەر دیكۆراتێكی دیكە.
لــە  لــە  یەكێــك  پێــدا،  ئاماژەمــان  بــوارەی  لــەم  نەخشەســازی  بــۆ  هــەن  پرۆگــرام  گەلێــك 
پرۆگرامــە ناســراوەكان، پرۆگرامــی TrunCAD 20XXیــە. ئــەم پرۆگرامــە هەمــوو ئامرازەكانــی 
نەخشەســازیی دیكۆراتــی بەشــێوەی ســێ رەهەنــدی واتــە 3D تێدایــە. بــە ئاســانی و بەبــێ ئــەوەی 
ــە  ــە پرۆگرامەكــەدا هــەن ب ــەی ل ــەو ئامرازان ــێ، ب شــارەزاییەكی زۆرت لەســەر نەخشەســازی هەب
جوانتریــن شــێوە دەتوانــی دیزاینــی چێشــتخانە، ژووری نووســتن، ژووری پێشــوازی ...تــاد بكــەی. 

ــەن: ــی پرۆگرامەكــە ئەوان ــە تایبەتمەندییەكان ــك ل هەندێ
كەلوپەلی  دیزاینی  بۆ  ئاسان  و  خێرا  پرۆگرامێكی  و -  مێز  و  كەوەنتەر  وەك  ئاشپەزخانە، 

كورسی.
 CAD دیزاینی نەخشــەی ســێ دەوری و داتاكانی -

بەبــێ ئــەوەی زانیاریــت لەوبــارەوە هەبێــت.
- نەخشەسازی دیكۆراتی ماڵەوە.

مــرۆ چەنــدە زمانــان بزانــێ ئەوەنــدە 
تەكنەلۆژیــای  بەهــۆی  مرۆیەیــە! 
ــك  ــۆ واڵتێ ــوە، ئەگــەر گەشــتێك ب نوێ
بكــەی و زمانــی ئــەو واڵتــە نەزانــی 
بخوێنیــەوە،  تابلــۆكان  نەتوانــی  و 
بــۆ  گــەورەت  كێشــەی  بەراســتی 
دێتــە پێــش. وەرگێــڕە دیجیتالیەكانــی وەك گــوگڵ و 
مایكرۆســۆفت ســوودێكی زۆریــان گەیانــدووە، بــەاڵم 
بــۆ ســوود وەرگرتــن لەوانــە دەبــێ هەمیشــە مۆبایلــت 

بێــت. بەدەســتەوە 
لەیــەك   Superhexa Vision جــۆری  چاویلكــەی 
كاتــدا هــەم وەرگێــڕە و هــەم كامێــرای وێنەگرتنــە و هــەم 
دووربینــی مــەودای دوور بینیــن. دوو كامێــرای هەیــە، 

كامێرایەكــی 50 میگاپیكســلی 
و  بەریــن  و  پــان  گۆشــەی  بــە 
هەروەهــا كامێرایەكــی تلەفۆتــۆی 8 
میگاپیكســلی. جگــە لــەوە شاشــەیەكی 
 micro�OLED جــۆری  لــە  بەهێــزی  زۆر 
هــۆی  بــە  كۆمپیوتــەر  و  مۆبایــل  لەگــەڵ  هەیــە. 
دەدرێــت.  پەیوەنــد  وای-فــای  و  بلوتــوس  سیســتەمی 
دەتوانــی راســتەوخۆ وێنــەكان بــۆ مۆبایــل بگوازرێتــەوە. 
چاویلكە ســمارتەكەی شــیائومی لە زەینی دەســتكرد 
بــۆ وەرگێڕانــی وتــار بــە دەق ســوود وەردەگــرێ. دەتوانــێ 
دەتوانێــت  هەروەهــا  وەربگێــڕێ.  یەكتــر  بــۆ  زمــان  دە 
ئامــرازەكان بناســێتەوە. دەتوانێــت گــوڵ و گیــاكان ســكان 
بــكا و زانیــاری لەبارەیانــەوە بــە بەكارهێنەرەكــەی بــدات.

كامێرا و  دووربین و 
وەرگێڕ لە چاویلكەیەكدا
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ماڵپەڕێك بۆ سڕینەوەی 
پاشخان

لە  باكگراوەند  یان  پاشخان  سڕینەوەی 
و  دیزاین  لە  بەتایبەتی  گرنگە،  زۆر  وێنەدا 
بواری فۆتۆگرافیدا.  و هەروەها  نەخشەسازی 
دەكرێت،  ئەوكارە  فۆتۆشۆپدا  پرۆگرامی  لە 
بوارەدا  لەو  زۆرت  شارەزاییەكی  دەبێ  بەاڵم 
ئۆنالین  شێوەی  بە  ماڵپەڕ  هەندێك  هەبێت. 
لەو  یەكێك  دەسڕنەوە،  وێنەكان  پاشخانی 
www.slazzer.com ماڵپەڕی  ماڵپەڕانە، 
زانیارییەك  هیچ  بەبێ  ماڵپەڕەدا  لەم  ە. 
نە  و  بسڕیەوە  وێنەكان  باكگراوەندی  دەتوانی 
دەتوانی  كلیك  بەیەك  بەڵكو  سڕینەوە  تەنیا 
دابنێی.  وێنەكانت  بۆ  تایبەتی  باكگراوەندی 
ئەوەیە  ماڵپەڕەكە  دیكەی  تایبەتمەندییەكی 
بێت،  خوارێ  لە  كوالیتی  وێنەكەت  ئەگەر 
بۆ سیستەمی  هەروەها  دەكات.  بەرز  كوالیتی 
ئەندرۆید و ئای ئۆ ئێس ئاپی تایبەتی هەیە.

سەوزایی دەژی، كاتێك سەیری پەنجەرەی دەرەوت دەكرد، شەپۆلی دەریات چەندە چێژبەخش دەبوو، لە ماڵەوە كە لە شارێكی قەرەباڵغدا  و  چیمەن  و  كەژوكێو  دیمەنی  بە  چاوت  یان  پەنجەرەیەك دەچێت بەهاری دەكەوت. چوارچێوەی دیجیتالی atmoph window 2 دەدی،  دەكاتەوە. وەك  بۆ  بەرەو ژیاندا  دەكەی. یا وەك تابلۆیەكی گەورەی دیجیتالی بەاڵم بە ویستی خۆت چ پەنجەرەیەكت  سەیری   4K بەشێوەی  لێبوو،  حەز  جیهان  لە  جیا شوێنێكت  بەرز  كوالیتی  تیڤیەكی  لە  دیجیتالییەكە  پەنجەرە  كە  شتێك 
دەكاتەوە، ئەوەیان هەمیشە هەڵبووە و بەردەوام تابلۆكان دەگۆڕێت. 
شوێنەكەش  دەنگی  بەڵكو  دەبینی،  تابلۆ  وەك  دیمەنەكان  تەنیا  نە 
سیستەمی  و  ئینجە   37 شاشەكە  دەبیستی.  بەرز  كوالیتیەكی  بە 
دەكرێت  و  دەدرێ  پەیوەند  ئینتەرنێت  لەگەڵ  و  هەیە  وای-فای 
تابلۆی ناوازە وەربگری. تەنیا هەر تابلۆ نیشان نادات بەڵكو دەكرێت 
كەشوهەواش نیشان بدات.وەك كاتژمێرێكی گەورەی ماڵەوە سوودی لێوەربگرێ كە رۆژمێر و 

كامێرای سەرووی ونەوەشەیی لەسەر 
مۆبایل دادەنرێت

رەنگە زۆرتان لە فیلمی خەیاڵی زانستیدا دیتبان كە كارەكتەرێكی ناو فیلمەكە 
یا  دیوار  دیوی  لەو  دەزانی  و  دەبینێت  دیواریشەوە  پشتی  لە  پێیە  كامێرایەكی 
كامێرای  بەاڵم  تێداكراوە،  زۆر  زیادەڕەویی  ئەمە  دیارە  لێیە!  كێی  گابەردێكەوە 
تیشكی  شوێنێك  هەر  كامێراكان  و  دەكات  ئەمە  )حەراری(  وەنەوشەیی  سەرووی 

سەرووی ونەوەشیی تێدابێت یا بە واتایەكی دیكە تینێكی هەبێت دەبینێت.
كامێرای سەرووی ونەوەشەیی ئەگەرچی بە زۆری بۆ بواری سوپایی و شەڕ 
سوودی لێدەبیندرێت، بەاڵم گرنگی كامێراكە لە بوارەكانی دیكەشدا جێگای خۆی 
هەیە. وەك بواری پیشەسازی و گەشتیاری و راوشكار بەتایبەتی مانەوە لە دارستاندا 

بۆ دیتنی گیانلەبەرەكانی ناو دارستان لە شەودا.
كامێرای جۆری FLIR ONE Edge Pro كامێرایەكی حەرارییە، لەسەر مۆبایل 
سوودی  جیاش  بە  دەكرێت  دادەنرێت،  ئەندرۆید  و  ئایفۆن  جۆرەكەی  هەردوو  بە 
لێوەربگیرێت. كامێراكە هەموو ئەو ئەركانەی كامێرایەكی حەراری ئەنجامی دەدات 
ئەویش ئەوە دەكات. بۆ دیتن لە شەوی تاریكدا و هەروەها بۆ بواری پیشەسازی 

بەتایبەتی بواری چاككردنەوەی ئامێرەكان سوودێكی زۆری لێدەبیندرێت. 

پەنجەرەیەك 
بەرەو ژیان



ژمارە )1346(  742022/12/19

نگ
ورە
نگا
رە

نمرەی رەنگی قژ لەگەڵ روخسارت شیك بكە 
بزانیت  پێویستە  جۆراوجۆرن،  باوو  قژ  رەنگی  نمرەكانی 
كامە رەنگ لەگەڵ شێوازی روخسارت دەگونجێت، بۆیە 
كەزیی  ببە:  ئاشنایان  لێرەوە  ئەستەمە،  هەڵبژاردنیشی 
شێوە كرامێل، مۆدێكی ناسك و نایابە، كرامێل هاوشێوەی 
تایبەت  بە  رازاوەیە،  هایالیتێكی  كە  كرێمییە  رەنگی 
رەنگە  لەو  قژت  كۆتایی  بەشی  و  كەزی  ئەگەر 
پێستیان  رەنگی  كە  گونجاوە  ئەوانەش  بۆ  بێت، 
ئەسمەرە، وەكو مۆدەكانی قژی پریانكا شوپرای 
ئەكتەری ناوداری هیندستانی، نمرەی گۆڵدن 
گەنج  ناسكە،  دیكە  رەنگێكی  میلۆن، 
تۆخە  زەردی  كە  دەكاتەوە،  بچووكت  و 
مۆدەكانی  بە  نزیكە،  زێڕ  رەنگی  لە  و 
ئەو  بۆ  ناسراوە،   )golden melon(
سەردانی  ماوە  ماوە  پێویستە  رەنگە 

برۆند  بكەیتەوە،  تۆخ  رەنگە  ئەو  تا  بكەیتەوە،  ساڵۆن 
سۆمبەر - Bronde Sombré، ئەوانەی قژیان رەش 
رەنگی  تۆخكردنی  خەریكی  ناكات  پێویست  قاوەییە،  و 
دیكە  رەنگی  نمرەی  هەندێ  دەكرێت  بەڵكو  بن،  قژیان 
بۆ قژیان زیاد بكەن، وەك: زەردی كاڵ، رەنگی سووری 
كە  ئەوانەیە  بۆ  رەنگە  ئەو  باستیل،  پەمەیی  خەنەیی، 
دەیانەوێت لە تەمەنێكی هەرزەكاری و بچووكدا دەربكەون، 
بۆ كاتی كلیپ و گەشت و سەیرانە، بۆ كاتەكانی دیكە 
نزیكە هەمان شێوازی  زەرد  لە  رەنگە  ئەو  نین،  گونجاو 
لە  بریتییە  میكس،  مۆدی  وەردەگرێت.  زەرد  رەنگی 
تێكەڵكردنی دوو رەنگ لە قژێكدا، كە ئەوەش مۆدێكی 
نایابە و سەرنجڕاكێشە، دەتوانیت لەگەڵ رەنگی قژت یان 
یەك  لە  كە  دیكەش  رەنگێكی  و،  هەڵبژێدراو  رەنگێكی 

نزیك بن بۆ رەنگی قژت دیاری بكەیت. 

ـــان مۆدێكـــی ناســـك  خشـــڵەكان گەوهـــەرن و هەمووی
ـــڵێك  ـــەر خش ـــت ه ـــتە بزانی ـــە، پێویس ـــان هەی و گونجاوی
هێمـــای جوانیـــی خـــۆی بـــە جەســـتە دەبەخشـــێت، 
كاتژمێـــری دەســـت، كەرەســـتەیەكە بـــۆ زانینـــی كات، 
جوانـــی،  بـــۆ  ئێكسســـوارێكە  و  خشـــڵ  هەروەهـــا 
ـــرن، رەنگـــە  ـــتكردنی كاتژمێ ـــای لەدەس ـــەی خولی ئەوان
زیاتـــر لـــە جـــۆرە كاتژمێرێكیـــان هەبێـــت، ئەوانـــەش 
جارێـــك  دەتوانـــن  ناكـــەن،  خشـــڵە  بـــەو  حـــەز  كـــە 
ــوان  ــدە جـ ــت چەنـ ــە دەزانیـ ــەو كاتـ ــەوە، ئـ ــی بكەنـ تاقـ
و ناوازەیـــە. ئەگەرچـــی پێویســـتە كاتەكانـــت رێـــك 
ـــی  ـــی دەوام و دەرچـــوون و ئامادەكردن ـــۆ كات ـــت ب بخەی
ـــت  ـــە دەس ـــە ل ـــرت هەمیش ـــتە كاتژمێ چێشـــت، پێویس
بێـــت، تـــا بتوانیـــت بـــە ســـانایی كاتەكانـــت 

بـــە  رەنگـــە  جاریـــش  هەنـــدێ  هەروەهـــا  بزانیـــت، 
ـــری  ـــان كاتژمێ هـــۆی وەســـتانی كاتژمێرێكـــی مـــاڵ ی
ببیـــت،  هەڵـــە  تووشـــی  چێشـــتلێنانەوە  ژووری 
بـــۆ  سوودیشـــی  كاتژمێرێـــك  لەدەســـتكردنی  بۆیـــە 
رازاندنـــەوەی دەســـتەكانت دەبێـــت. لـــە مـــۆدە تازەكانـــی 
كاتژمێرەكانـــی دەســـتدا، بایـــەخ بـــە كاتژمێری نەخشـــدار 
كەوتۆتـــە  نەخشـــەكە  بەشـــێكی زۆری  كـــە  كـــراوە، 
ســـەر زنجیـــرەكان، هەروەهـــا ســـەری كاتژمێرەكـــەش 
گـــەورە و جوانتریشـــە شـــێوەی بازنەیـــی بێـــت. لـــە 
بـــارەی رەنگـــی كاتژمێـــرەوە، هەوڵبـــدە رەنگەكانـــی 
كاتژمێرەكـــە  ســـەری  بـــۆ  ســـپی  و  رەش  و  زێڕیـــن 
لـــە  قایشـــەكانیش  رەنگـــی  هەروەهـــا  هەڵبژێریـــت، 
بێـــت. قاوەیـــی  زیـــوو،  رەش،  پەمەیـــی،  ســـوور، 

كاتژمێری ناسك بۆ دەست و مەچەكت
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كارامەیــی خانمــان و دایــكان لەوەدایــە كــە ماڵێكــی 
خــۆش و گەرموگوڕیــان هەبێــت و منداڵــەكان لەشســاغ 
لــە هەمــوو  ئــەوەی  بــۆ  بــاش و جــوان دەربكــەون،  و 
پســپۆری  بیــت،  دەستخۆشــی  جێگــەی  كاتێكــدا 
جلوبــەرگ )ســاندرا ماهیــر( بــۆ ئــەو الیەنــە دەڵێــت: 
دواتــر  گەرمــە،  جلێكــی  بــە  پێویســتیان  منداڵــەكان 
دەبــێ رەچــاوی جوانیــی جلەكــە بكرێــت. ئەوخاتوونــە 
چەندیــن مــۆدە و رەنگــی بــۆ جلــی منــدااڵن لــە وەرزی 
بــۆ  ئــەو جالنەبــن:  ئاشــنای  لێــرەوە  دانــاوە،  زســتاندا 
ــووز و جلوبەرگــی خــوری  ــرە بل ــی دەرچــوون، چاكت كات
لەبــەر منداڵەكانــت بكەیــت، تــا لــە ســەرمای دەرەوە بــە 
ــی، مــۆر و ســوور و رەش  ــا رەنگەكان ــن، هەروەه دوور ب

دەكرێــت  ماڵــەوە،  و  ســەردانی  كاتــی  بــۆ  گونجــاون، 
جلــی پەمــوو بــۆ منداڵەكانــت هەڵبژێــری، تــا جەســتەی 
ئارەقــە نــەكات، بــۆ مــاڵ و ســەردانی پێوپســتە رەنگــی 
جلوبەرگــی منداڵەكــەت پەمەیــی و شــین بــۆ كچــان و، 
قاوەیــی و رەساســی بــۆ كــوڕ هەڵبژێریــت. منــداڵ هێنــدە 
ئــاگاداری جلەكانیــان نیــن، بۆیــە ئەگــەر چاكێتێكــت بــۆ 
ــەوەك  ــت ن ــە بێ ــە دوگم ــرە پێشــەوەی ل ــژارد، چاكت هەڵب
زنجیــر، چونكــە منــداڵ بــە ئاســانی زنجیــرەكان دەكەنــەوە 
و بەمــەش ســەرمایان دەبێــت. بــۆ هەڵبژاردنــی پێــاو بــۆ 
رۆڵەكانــت، چاكتــرە پێــاوی پــووت بــۆ كچــان و نیــو 
ــە پیســی و  ــا ل ــت، ت ــوڕ دەستنیشــان بكەی ــۆ ك ــووت ب پ
ئــاوی بــاران و ســەر شــەقام قــاچ و جلەكانیــان پــاك بــن. 

پۆشتە كردنی منداڵەكەت گوزارشت لە كارامەیی و 
دەستڕەنگینیت دەكات
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* بلووگـــەر كێیـــە و كـــێ دەتوانێـــت بگاتە ئەو ئاســـتە؟
- بلووگـــەر كەســـێكە كـــە نـــاودارە، ژیانـــی رۆژانـــەی 
بـــۆ خەڵـــك و كۆمەڵگـــە دادەنێـــت و بـــاو دەكاتـــەوە، 
خۆشـــی و ناخۆشـــییەكانی لەگـــەڵ فانەكانیـــدا 

شـــەیر دەكات. 
* بلووگـــەر بـــۆ كاری بازرگانـــی یـــان 
ـــت؟  ـــادی بەخشـــین بەكاردێ خۆشـــی و ش
پیشـــاندانی  مـــن  ئامانجـــی   -
رێگەیەكـــی راســـتە بـــە گەنجـــان و 
لـــە  باشـــە  كااڵیەكـــی  پیشـــاندانی 
سۆشـــیال  پەڕەكانـــی  رێگـــەی 

. میدیـــاوە

لـــە چـــاو ئاســـتە  تـــا چەنـــد بلووگەرانـــی كـــورد   *
دەكـــەن؟  خزمـــەت  جیهانییەكانـــدا 

ــتا كـــەم كـــەم هاتوونەتـــە نێـــو  -بلووگەرانـــی كـــورد ئێسـ
بوارەكـــە و لـــە چـــاو ئاســـتی بلووگەرانـــی جیهانـــدا كاری 

ـــە.  ـــەم نیی ـــان ك ـــەن و هیچی ـــاش دەك ب
* بلووگـــەری دەچێتـــە خانـــەی سۆشـــیاڵ میدیـــا، یـــان 

كاری راگەیانـــدن؟ 
-دەچێتە خانەی سۆشـــیاڵ میدیا. 

* پـــرۆژەی داهاتـــووت چییە؟ 
ــوو  ــۆ هەمـ ــە بـ ــە پرۆژەماندایـ ــای لـ ــی فێریفـ - وەرگرتنـ
ـــر  ـــو زیات ـــەت، تاوەك ـــای تایب ـــی سۆشـــیاڵ میدی الپەڕەكان

بناســـرێم. 
ـــەوە  ـــە كاری بلووگەریی ـــەرمایەت ل ـــات و س ـــا داه * ئای

ـــت؟  دەســـت دەكەوێ
- بـــە دڵنیایـــەوە بەڵێ. 

* بلووگەرانـــی كـــورد الســـایی دەكەنـــەوە یـــان كاری 
داهێنـــان لـــە كارەكانیـــان دەكـــەن؟ 

- بـــە ڕای مـــن بلووگەرانـــی كـــورد هیچیـــان لـــە ئاســـتی 
ـــە و كاری  ـــر نیی ـــی كەمت ـــی دیكـــەی جیهان بلووگەرەكان

جـــوان دەكـــەن و لـــە داهێنـــان بەردەوامـــن. 
* نازنـــاوی شـــاژنی ســـلێمانیت مـــاوە، یـــان بـــە بلووگـــەر 

ناســـراوی؟ 
- لـــە نێـــوان هەردووكیـــدا مـــاوم، واتـــە بـــە شـــاژنی 

ناســـراوم. بلووگـــەر  و  ســـلێمانی 
* نازناوی شـــاژنی ســـلێمانی كێ بۆی هەڵبژاردیت؟

و  گشـــتی  بـــە  خەڵكـــی  و  ئەزیـــزەكان  راگەیاندنـــە 
نـــم. نەكا فا

شێنی وشیار:
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ئامانجـــی من پیشـــاندانی رێگەیەكی
راســـت و كااڵیەكی باشـــە لە رێگەی

پەڕەكانی سۆشـــیال میدیاوە
ـــەر  ـــە بلووگ ـــە ب ـــەی ك ـــەو كەس ـــە، ئ ـــای تەكنەلۆژیای ـــا و دونی ـــیال میدی ـــو سۆش ـــازەی نێ ـــتەواژیەكی ت ـــەر، دەس بلووگ
ـــۆ  ـــان ب ـــە شـــوێنە گشـــتییەكاندا، ی ـــان ل ـــی تایبەتیـــی خۆی ـــە ژیان ـــەن كـــە رۆژان ـــان پەبلیـــك فیچـــەر دەناســـرێت، ئەوان ی
دەرخســـتنی كااڵ و بەرهـــەم و شـــوێنی بەرچـــاو و دیـــار بەســـەردەبەن، تاوەكـــو خەڵـــك پێـــی ئاشـــنا بـــن، وەك كاری 
ـــە، جگـــە  ـــەو بواری ـــاوداری ئ ـــت، شـــێنی وشـــیار كچـــە ن ـــە شـــێوەیەكی خـــودی و كەســـی دەكرێ ـــەاڵم ب ـــە، ب ـــكالم وای رێ
ـــی  ـــو تۆڕەكان ـــە نێ ـــراوە، ئێســـتا وەك بلووگەرێكـــی چـــاالك ل ـــلێمانی ناس ـــاری س ـــاژنی ش ـــە پێشـــوودا وەك ش ـــەوەی ل ل
كۆمەاڵیەتـــی، تەنیـــا لـــە تـــۆڕی ئینســـتگرامدا خـــاوەن زیاتـــر لـــە 570 هـــەزار هـــەوادارە، لـــە ســـناپ چاتـــدا 110 

ـــوون:  ـــنە ب ـــەم چەش ـــی ب ـــرد و وەاڵمەكان ـــتە ك ـــێكی ئاراس ـــد پرس ـــە، گـــواڵن چەن ـــوەری هەی ـــەزار ڤی ه
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تاكـــە مرۆڤـــی رزگاربـــوو لە بۆمبی ئەتۆمی

ــەوە،  ــان دۆزیوەتـ ــادا، چەندیـــن گەوهەریـ ــاو و دەریـ ــر ئـ تیمەكانـــی زانســـتی و گـــەڕان بـــە دوای گەوهەرەكانـــی ژێـ
لەوانـــە: دۆزینـــەوەی شـــاری نوقمبـــووی )هەرقەلییـــەكان(، كـــە بـــەر لـــە )1200( ســـاڵ ژێـــر ئـــاو كەوتـــووە، ئـــەو 
شـــارە دەكەوێتـــە باكـــووری رۆژهەاڵتـــی كەنـــاری ئەســـكەندەرییە، گەوهەرێكـــی دیكـــە لـــە ژێـــر ئـــاودا دۆزراوەتـــەوە 
ـــاوە، دۆزینـــەوەی  ـــر دەری ـــە ســـاڵی )1969( كەوتووەتـــە ژێ ـــە بزوێنەرەكانـــی كەشـــتیی ئەبالـــۆن )11(، كـــە ل بریتییـــە ل
كەشـــتی )چەتـــە ســـمێڵ رەشـــەكان( بـــە نـــاوی كەشـــتی )ئێـــدوارد ئیتـــش( بـــووە كـــە ئێـــدوارد لـــە ســـااڵنی )1180 تـــا 
ـــراوە  ـــی پێك ـــتییەكی بەریتان ـــە كەش ـــو ك ـــە زی ـــەن ل ـــەوەی )61( ت ـــە دۆزین ـــە ل ـــەر بریتیی ـــاوە، دوا گەوه 1718( ژی

لەالیـــەن هێزەكانـــی ئەڵمانـــەوە، دواجـــار ئەویـــش دۆزرایـــەوە. 

ســـونۆ ســـۆبی، گەنجێكـــی تەمـــەن 20 ســـاڵ )ســـونۆ ســـۆبی(، لـــە چركەســـاتی 
هێرشـــە گەورەكـــەی هێرۆشـــیمای ژاپـــۆن لـــە ســـاڵی 19٤5 لـــە رێگـــە بـــووە بـــۆ كۆلێـــژ، 
لـــەو هێرشـــە ئەتۆمییـــەی كـــە زیـــاد لـــە 1٤0 هـــەزار كەســـی كـــردە قوربانـــی )ســـۆبی( 
ـــوو، لەوتەكانیـــدا دەڵێـــت: »بەبـــێ جلـــك  بـــۆ مـــاوەی زیاتـــر  ـــوو كـــەوا رزگاری ب تاكـــە كـــەس ب
لـــە ســـێ كاتژمێـــر و بـــە بـــێ وەســـتان لـــە راكـــردن بـــەردەوام بـــووم، تـــا ئەوكاتـــەی هیـــچ توانایەكـــم 
نەمـــا بـــۆ راكـــردن  ،  لەوكاتـــەدا هێنـــدە بـــێ هیـــوا بـــووم، بەردێكـــم هەڵگـــرت و نووســـیم ســـۆبی لێـــرە 
دەمرێـــت،  تـــا بێهـــۆش كەوتـــم و چەنـــد هەفتەیـــەك دواتـــر بـــە ئـــاگا هاتمـــەوە، پـــاش بـــە ئاگاهاتنـــەوەم 
ــاری  ــارە بـ ــو دووبـ ــردم تاوەكـ ــێ دەكـ ــان پـ ــێ راهێنانیـ ــە گاگۆڵكـ ــك بـ ــە جۆرێـ ــووم، بـ زۆر الواز بووبـ
ـــوو،  ـــەو هێرشـــە ئەتۆمییـــەدا رزگاری ب تەندروســـتی و رۆیشـــتنم ئاســـایی ببێتـــەوە«، ســـونۆ كـــە ل

دواتـــر بـــە نەخۆشـــییەكی ســـادە كۆچـــی دوایـــی كـــرد. 

دۆزینەوەی شـــارێكی نوقومبوو
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ئـــەو خێزانـــە ئیتاڵییـــە لـــە 
هەرشـــتێكیان  دەژیـــن،  ئەمریـــكا  واڵتـــی 

ــەن،  ــتەیان ناكـ ــازاری جەسـ ــە ئـ ــت بـ ــەربێت، هەسـ بەسـ
ســـەرۆكی ئـــەو خێزانـــە ئافرەتێكـــە نـــاوی )لیتیزیـــا مارســـێلی(

یـــە، تەمەنـــی )52( ســـاڵە، خـــۆی و شـــەش كـــەس لـــە خێزانەكـــەی 
هەســـت بـــە ئـــازار ناكـــەن، وەك خـــۆی دەڵێـــت: »زۆرجـــار شـــتێكمان 
كارەســـاتەكە  بـــە  هەســـت  ئـــازارەوە  نەبوونـــی  بەهـــۆی  بەســـەردێت، 
ـــە چـــاوی خۆمـــان بیبینیـــن«،  ـــە ب ـــت ك ـــە نەبێ ـــەو كات ـــا ئ ـــن، تەنی ناكەی
ئـــەو خێزانـــە بـــە )خێزانـــی ســـوپەری سرووشـــت( ناســـراون، بەهـــۆی 
ئـــەو ســـیفاتە ســـەیرەی لـــە جەســـتەیاندا بـــەدی دەكرێـــت، رەنگـــە 

ــپۆران  ــۆ پسـ ــەوە بـ ــكنین و لێكۆڵینـ ــدەدا دوای پشـ ــە ئاینـ لـ
دەربكەوێـــت كێشـــە و گرفتـــی ئـــەو خێزانـــە چییـــە 

كـــە هەســـت بـــە ئـــازار ناكـــەن.

ئازارە
جەستەیان بێ 

نگ
ورە
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یاسای كوشتنی بە بەزەیی )قتل رحیم(
كوشــتنی بە بەزەیی واتا كەســێك كەســێكی نەخۆش بكوژێت لەســەر داواكردنی 
نەخۆشــەكە خــۆی، كــە ئومێــدی چاكبوونــی لــە نەخۆشــییەكە نەمــاوە وەك 

هەندێــك جــۆری )شــێرپەنجە(، ئــەوەش بــە دوو ڕێگــە دەكرێــت: یــان بەشــێوەیەكی 
ســلبییە، وەك ئــەوەی ئــەو ئامێــرە پزیشــكییەی كــە پێــی دەژی ڕابوەســتێنرێت. 
یان بەشــێوەیەكی ئیجابییە وەك ئەوەی پزیشــك هەڵدەســتێت ئازار شــكێنی زۆر 
بەهێــز دەدات بــە نەخۆشــەكە، تــا لەئەنجامــدا هەناســەدانی هێــواش دەبێتــەوە و 
دەبێتــە هــۆی تێكشــكاندنی ماســوولكەكانی دڵــی و دواجــار دڵــی دەوەســتێت، 

ك لــە جیهانــدا 1٤ دەوڵــەت هــەن كــە یاســای كوشــتنی بــە بەزەیــی جێبەجــێ دەكــەن،  ە و
)بەلجیــكا و هۆڵەنــدا و دانیمــارك و هینــد و. شــەش ویالیــەت لــە ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی 
ئەمەریــكا، كــە ڕێگەیــان بــەم جــۆرە كوشــتنە داوە (، یاســادانەری عێڕاقــی بێدەنگیــی 

لــەو بابەتــە هەڵبــژاردووە، بــەاڵم بەپێــی مــاددە ٤05 )ئەگــەر هاتــوو كەســێك كەســێكی 
بــە  دەدرێــت  ســزا  كوشــت،  ئەنقەســت  بــە  دیكــەی 
كاتــی(  بەبەندكردنــی  یــان  هەتاهەتایــی  بەنــدی 

لێــرەدا ســەرەڕای ئــەوەی باســی ئــەو حاڵەتــەی 
نەكــردووە، بــەاڵم بەتێگەیشــتن لــەم مادەیــە 

بەزەییانــە  بــە  كوشــتنی  دەردەكەوێــت 
بەتاوانــی كوشــتن دادەنرێــت.

كاریكاتێرێكـــی ســـەردەمە، بـــاس لـــە 
گرانیـــی نرخـــی ســـووتەمەنی بـــە گشـــتی 
ــی  ــە تایبەتـ ــەكان بـ ــی ئوتۆمبێلـ و بەنزینـ
ـــی  ـــە و ژیان دەكات، كـــە وەك چەكێـــك وای

مـــرۆڤ قـــورس و ئەســـتەم دەكات. 

BREAK MY SOUL - شكاندنی رۆح
ناوداری  كچە  جۆشی  بە  و  تازە  كارێكی 
ئەمریكی )بیۆنسێ(، لە دایكبووی 1981 
شاری هیوستن لە تێكساسی ئەمریكا، ئەو 
تراكەی لە مانگی حەوت كاری لەسەر كراوە 
بەرهەم هاتووە، گۆرانییە  و لە مانگی 11 
تازەكەی لە ئەلبوومی Renaissance باو 
كردووەتەوە، لە جۆری هاوس میوزك و پووپ 
و دانس میوزیك و كالسیك دانسدا كارەكانی 
باو دەكاتەوە، پێشبینی دەكرێت جەماوەرێكی 
زۆری هەبێت، بەهۆی ئەوەی تراكەكە باس 
لە دڵ و رۆح شكاندن دەكات و ئاوازێكی بە 

جۆشی هەیە. 

كاریكاتێر

میوزیك

هەندێـــك راســـتی هەیـــە كـــە لێـــت شـــاردراوەتەوە، 
ــی  ــی زانینـ ــە هەوڵـ ــت، بۆیـ ــە نەیزانیـ ــترە كـ ــەاڵم باشـ بـ
هەمـــو  كات  تێپەڕینـــی  بەپێـــی  مـــەدە،  نهێنییـــەكان 
شـــتێك روون دەبێتـــەوە، هێنـــدە چـــاوت لەســـەر كاری 
كەســـانی چـــواردەورت نەبێـــت، باشـــترە ســـەرقاڵی ژیانـــی 

ــت. ــۆت بیـ ــەی خـ رۆژانـ

جمك

شـــانتە،  لەســـەر  بەرپرســـیارێتییانەی  و  ئـــەرك  ئـــەو 
دەتوانیـــت ئـــەم چەنـــد رۆژە بـــە باشـــی جێبەجێیـــان بكەیـــت، 
پێویســـت نـــاكات نیگـــەران بیـــت دەربـــارەی پەیوەندییەكـــەت 
لەگـــەڵ خۆشەویســـتەكەت، بـــە راســـتگۆیانە لەگەڵـــی 
بـــدوێ، رێگـــە مـــەدە ماندوێتـــی ئامانجەكـــەت لەبیـــر 

بباتـــەوە.

گا
كـــە  بگـــەڕێ  دیكـــەدا  رێگایەكـــی  بـــەدوای 
تواناكانـــی خـــۆت دەربخەیـــت، كارەكانـــت بـــە باشـــی 
جڵەویـــان  لـــەوەی  وریابـــە  بـــەاڵم  بەڕێـــوە،  دەڕۆن 
لەدەســـت نەدەیـــت، هـــەوڵ بـــدە لـــە رۆتینـــی رۆژانـــە 
چەنـــد  بەشـــداریكردنی  هەوڵـــی  بكەویتـــەوە،  دوور 

بـــدە. جیـــاواز  چاالكییەكـــی 

كاوڕ ٤/19 - 3/215/20 - ٤/20

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

لـــە  دەگات  پـــێ  گرنگـــت  نامەیەكـــی 
خۆشەویســـتەكەتەوە و بڕیـــار لەســـەر داهاتووتـــان 
خۆشەویســـتەكەت  لەگـــەڵ  پەیوەندیـــت  دەدەن، 
ـــر بكـــە، لەبیـــری مەكـــە كـــە ئامانجـــت چییـــە  پتەوت
و بـــۆ چ شـــتێك هـــەوڵ دەدەیـــت، رێگـــە مـــەدە 

بـــكات. پەیوەندییەكانـــت  لـــە  كار  ســـەرقاڵیت 

هەوڵـــی  و  بێـــت  كارەكانـــت  لەســـەر  ســـەرنجت 
ژوانێكـــی  بـــدە،  بەرزتـــر  پلـــەی  بەدەســـتهێنانی 
دەرونییـــەوە  لەالیەنـــی  و  دەبەســـتیت  رۆمانســـی 
پێنـــاو  لـــە  دەكەیـــت،  ئاســـوودەیی  بـــە  هەســـت 
خۆراكـــە  لـــە  رۆژانـــە  باشـــتر  تەندرووســـتییەكی 

بكـــەوە. دوور  چـــەورەكان 

ــی  ــی باشـ ــەت دەرئەنجامـ ــردن لەكارەكـ پەلەكـ
لـــێ ناكەوێتـــەوە، بـــە هێمنـــی هەنگاوەكانـــت 
چارەســـەری  كلیلـــی  گفتوگۆكـــردن  بنـــێ، 
كێشـــەكانە، ئاســـان نابێـــت دڵـــی ئـــەو كەســـە 
بەدەســـت بهێنیـــت كـــە ماوەیەكـــی زۆرە خۆشـــت 
هەمـــوو  و  مەبـــە  بێهیـــوا  بـــەاڵم  دەوێـــت، 

هەوڵێكـــی خـــۆت بـــدە.

قرژاڵ 7/22 - 6/21
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لــەم وێنەیــەدا كچێــك هەیــە، كــە 
بــە شــێوەك دەردەكەوێــت پشــتی دیــوار 
بزانیــت  هەوڵــدە  بێــت،  زەوی  یــان 
فێڵكاریــی وێنەكــە چــۆن كــراوە، كــە 

بــەم جــۆرە دەربكــەون. 

دڵی وەنەوشەیی
Purple Hearts

لـــە پەیوەندیـــی خۆشەویســـتی و هاوســـەری  بـــاس 
كەســـێكی میوزیكـــژەن لەگـــەڵ ســـەربازێكی مارینـــزی 
ئەمریـــكا دەكات، كـــە دوای ماوەیـــەك لـــە هاوســـەرییەكە 
پـــێ  دەســـت  خۆشەویســـتییەكەیان  پەیوەندییـــە  تراژیدیـــای 
دەكات، كـــە پێشـــتر لەســـەر پەیوەندییەكـــی هەڵـــە دروســـت بـــووە، 

مـــاوەی فیلمەكـــە دوو كاتژمێـــر و دوو خولەكـــە، لـــە دەرهێنانـــی 
ئەلیزابیـــت ئەللیـــن رۆســـینباوم، بودجـــەی فیلمەكـــە )2.8( 
ملیـــۆن دۆالرە، لـــە نووســـینی مـــات ســـاكاتانی رۆی و، 

ـــە نواندنـــی: ســـۆفیا كارســـۆن، نیـــكالس گالیتزینـــی،  ل
چوســـێن جەیكـــۆب، كینـــدال چاپێـــڵ، لیندیـــن 

ــۆ.  ــی لپۆلیتـ ــبی، ئەنتۆنـ ئەشـ

كەوتنی نێو خەو

بردوویت،  بەرەو ماندوبونی  كارەكانت  زۆریی 
پشوو  رۆژێك  چەند  هەیە  بەوە  پێویستت 
لە  بكەویتەوە،  دوور  كارەكانت  لە  و  وەربگریت 
بەرەو  پەیوەندییەكانت  كۆمەاڵیەتییەوە  رووی 
لێ  پارێزگارییان  بدە  هەوڵ  دەڕۆن،  بەهێزی 

بكەیت و بە پتەوی بیان هێڵیتەوە.

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

میوانێكـــی چاوەڕواننەكـــراوت دێـــت، هەســـت بـــە 
توڕەیـــی و نائارمـــی دەكات، هـــەوڵ بـــدە بـــە پێـــی 
بكەیـــت  لەگـــەڵ  گفتوگـــۆی  خـــۆت  ئەزموونـــی 
و ئارامـــی بكەیتـــەوە، بـــەو شـــێوەیە تەنانـــەت تـــۆش 
ــە  ــی بـ ــە گرنگـ ــت، رۆژانـ ــی دەكەیـ ــە ئارامـ ــت بـ هەسـ
راهێنانـــی وەرزشـــی بـــدە و تەندروســـتیت فەرامـــۆش 

مەكـــە.

دەبیـــت،  پیشـــەكەتدا  نـــاو  لـــە  زۆر  كاتێكـــی 
پێویســـتە ســـەرنجت زیاتـــر بێـــت لەســـەر كەســـانی 
بیـــت  مامەڵەكردنـــت  وریـــای  و  دەوروبـــەرت 
ـــت  ـــدوو دەبی ـــدا مان ـــی رۆژەكەت ـــە كۆتای ـــان، ل لەگەڵی
ـــت،  ـــك پشـــوو وەربگری ـــە هەندێ ـــەوە هەی و پێویســـتت ب
گوێگرتـــن لـــە میوزیكێكـــی ئـــارام بیرۆكەیـــەی باشـــە 

بـــۆ حەوانـــەوە.

دەكات  پێویســـت  ماددییـــەوە  رووی  لـــە 
شـــتی  و  بیـــت  هەڵســـوكەوتەكانت  ئـــاگاداری 
ــان  ــت تەرخـ ــۆ پرۆژەكانـ ــت، كات بـ ــود نەكڕیـ بێسـ
ــد رۆژە  ــەم چەنـ ــدە، ئـ ــێ بـ ــان پـ ــە و گرنگییـ بكـ
شـــێوەیە  بـــەو  خۆشەویســـتەكەت  هەڵســـوكەوتی 
نییـــە كـــە تـــۆ دەتەوێـــت، هـــەوڵ بـــدە تێیبگەیەنیـــت 

كـــە تـــۆ دەتەوێـــت ئـــەو چـــۆن بێـــت.

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

ـــە پێكـــراو نیـــن  ـــت هێنـــدە متمان كەســـە نزیكەكان
كـــە نهێنیـــی ژیانـــی خۆتیـــان بـــۆ بـــاس بكەیـــت، 
وریابـــە لـــەوەی چـــی دەڵێیـــت و بـــە كێـــی دەڵێیـــت، 
ئـــەم چەنـــد رۆژە كێشـــەی خێزانیـــت هەبـــووە، 
و  بكەیـــت  دەتسپێشـــخەری  خـــۆت  پێویســـتە 

كێشـــەكان چارەســـەر بكەیـــت.

كۆكردنـــەوەی  لەســـەر  كار  رۆژە  چەنـــد  ئـــەم 
باشـــترە  بـــەاڵم  دەكەیـــت،  رابـــردوت  یادگارییەكانـــی 
هێنـــدە لـــە رابردوتـــدا نەژیـــت، ئـــەو شـــتەی ماوەیەكـــی 
زۆرە هەوڵـــی بـــۆ دەدەیـــت بەدەســـتی دەهێنیـــت، بـــۆ 
داواكردنـــی  لـــە  مەكـــە  شـــەرم  باشـــتر  ئەنجامێكـــی 

هاوپیشـــەكانت.  لـــە  هـــاوكاری 

12/22 - 1/19گیسك

یاريی وێنە

نیاریت
بۆ زا

ــار لـــە خـــەودا دەكەویـــت یـــان لەســـەر شـــوێنێكی  زۆر جـ
ــان  ــە یـ ــە ئەنجامەكـ ــت، ناگەیتـ ــوارەوە دێـ ــەرەو خـ ــەرز بـ بـ
بەمـــەش  و  ئاگادێیتـــەوە  بـــە  كەوتنەكـــە،  و  كۆتایـــی 
حاڵەتێكـــی ســـەیرت بـــۆ دروســـت دەبێـــت، لـــە دوای كەوتنـــە 
خـــوارەوەت لـــە خەونـــدا یـــان مردنـــت لـــە خەونـــدا بەئـــاگا 
دێیتـــەوە، بـــۆ خەوبینیـــن مـــرۆڤ پێویســـتی بەچەندیـــن 
ـــرداری  ـــتبێت. ك ـــا دروس ـــت ت ـــدا تێپەڕێ ـــە پیای ـــگاوە ك هەن
خەوبینیـــن بەشـــێوەیەكی گشـــتی تەنیـــا ئـــەو وێنـــە و 

نمایشـــانە دەتوانێـــت دروســـت بـــكات كـــە لـــە پێشـــوودا 
بینیوتـــە و مێشـــك پیایـــدا تێپەڕیـــوە، یـــان ئەزموونێكـــی 
هەیـــە لـــەو بـــوارەوە. بـــەاڵم بەگشـــتی لـــە خەونەكانمانـــدا 
كـــە دەمریـــن ڕاســـتەوخۆ بەئـــاگا دێینـــەوە، هـــۆكاری 
ئەمـــەش پچڕانـــی ســـوڕی خەوبینینـــە، ئەمـــەش بەهـــۆی 
ئـــەوەی كـــە مێشـــك نازانێـــت دوای مـــردن چـــی ڕوو 
دەدات و ناتوانێـــت هیـــچ وێنەیەكـــی بۆدروســـت بـــكات، 

بۆیـــە بـــە ئاگادێینـــەوە.

79797979

ئەكتەری  ریگان،  دەیڤس  نانسی 
ئەمریكی و خانمی یەكەمی ئەمریكا 
لە نێوان سااڵنی 1981تا 1989 كە 
رۆناڵد  سەرۆك  دووەمی  هاوسەری 
لە   1921 ساڵی  لە  بوو،  ریگان 
ساڵی  لە  و  دایكبووە  لە  نیویۆرك 
كردووە،  دوایی  كۆچی   2016
»ئافرەت  دەڵێت:  ئافرەت  دەربارەی 
وەك كیسی چای وایە، تا نەیخەیتە 
و  نازانیت چۆنە  ئاوێكی گەرم،  ناو 

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

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

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

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