




)ڕۆڵی جیهانگیری له  گۆڕانی پێكهاته ی خێزان و ئه ركه كانی( له  تێزێكی دكتۆرادا
ڕۆژی 15ی كانوونـــی یەكەمـــی 2022،   لـــه  هۆڵـــی فه رهادیـــی كۆلێـــژی ئادابـــی زانكـــۆی ســـەاڵحەدین، تێـــزی 
دكتـــۆرای قوتابـــی )پاكـــزاد نـــه ژاد عەزیـــز( بـــه  ناونیشـــانی ) ڕۆڵـــی جیهانگیـــری لـــه  گۆڕانـــی پێكهاتـــه ی خێـــزان و 
ــاداب ، به شـــی كۆمه ڵناســـی  ــژی ئـ ــه  كۆلێـ ــر لـ ــاری هه ولێـ ــه  شـ ــه  لـ ــه  توێژینه وه یه كـــی مه یدانییـ ئه ركه كانـــی (دا كـ

تاوتـــوێ كـــرا .لیژنـــه ی گفتوگـــۆی تێـــزی دكتۆراكـــە لـــەم بەڕێزانـــە پێـــك هاتبـــوو:
* پڕۆفیسۆر د. ئارام ئیبراهیم حوسێن – سه رۆكی لیژنه  

* پرۆفیسۆری یاریده ده ر  د. نوری یاسین هه رزانی – ئه ندام
* پرۆفیسۆری یاریده ده ر  د. په یمان عه بدولقادر مه جید – ئه ندام
* پرۆفیسۆری یاریده ده ر  د. محه مه د سه عید حوسێن – ئه ندام

* پرۆفیسۆری یاریده ده ر  د. شه هال وه لی جه بار – ئه ندام 
* پڕۆفیسۆر د. عه بدولحه مید عه لی سه عید به رزنجی – ئه ندام و سه رپه رشتیار

ـــواری  ـــه  ب ـــۆرای ل ـــه ی دكت ـــه ی)زۆر باشـــه ( پل ـــه  پل ـــه  ب ـــه  گفتوگـــۆ و هه ڵســـه نگاندن تێزه ك ـــر ل دوای چـــوار كاتژمێ
كۆمه ڵناســـی دا پـــێ درا .

دەستخۆشـــی لـــە هـــەوڵ و ماندووبوونـــی قوتابـــی )پاكـــزاد نـــه ژاد عەزیـــز( دەكەیـــن، بـــە هیـــوای ســـەركەوتنی بـــەردەوام 
و خزمەتكردنـــی ڕەوتـــی خوێندنـــی بـــااڵ و بـــواری كۆمەڵناســـی.. پیـــرۆزی بێـــت.
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لـــەم ڕۆژانـــەدا چاپـــی یەكەمـــی كتێبـــی )علمـــاء 
الديـــن اإلســـالمي فـــي كوردســـتان فـــي مواجهـــة 
داعـــش، 2014م - 2017م( لـــە نووســـینی دكتـــۆر 
یەكێتیـــی  ســـەرۆكی  وەیســـی  مـــەال  عەبدوڵـــا 
زانایانـــی ئایینـــی ئیســـالمیی كوردســـتان كەوتـــە 
كتێبخانـــەی كـــوردی و بەردەســـتی خوێنەرانـــەوە.
ئـــەم كتێبـــە ئامـــاژە بـــە ســـەرهەڵدانی داعـــش 
دەكات وەك ڕێكخراوێكـــی تیرۆریســـتی لـــە خاكـــی 
ســـووریاو عێـــراق، جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە چـــۆن 
زۆری  بەشـــێكی  تیرۆریســـتییە  ڕێكخـــراوە  ئـــەم 
خاكـــی داگیركـــرد و دەســـتی نایـــە خوێنـــی مرۆڤـــی 
ســـڤیل و دەســـتی نەپاراســـت لـــە هیـــچ نەتـــەوە و 
ئیتـــن و ئایینێـــك، داعـــش مەینەتـــی و هـــەژاری 
و كەمدەرامەتیـــی هەنـــدێ ناوچـــەی قۆســـتەوە و 
بـــەم ڕێگەیـــەوە خـــۆی خزانـــدە نێـــو خەڵكەكـــەوە 
ئیســـالمییەوە  خەالفەتـــی  بەنـــاو  پاســـاوی  بـــە  و 
فریـــودا، ڕۆڵـــی الوانـــی موســـڵمان  خەڵكەكـــەی 
ئایینـــی  زاناینـــی  یەكێتیـــی  مامەڵەكردنـــی  و 
ئیســـالمیی كوردســـتان لەگـــەڵ ئـــەو ڕێكخـــراوە و 
هەســـتیار  زۆر  ســـەركوتكارانەكەیدا  هەڵســـوكەوتە 
و وردبیـــن بـــوو، بـــەردەوام پشـــتگیریی خـــۆی بـــۆ 
هێزەكانـــی  و  ڕێكخـــراوە  ئـــەو  دژی  شـــەڕكردن 
ـــە  ـــردەوە، چ ل ـــات دەك ـــتان دووپ پێشـــمەرگەی كوردس
ڕێـــی بەیاننامـــەو ڕێنمایـــی بـــۆ خەڵـــك و پێشـــمەرگە 

ـــەم  ـــتان و ل ـــی كوردس ـــە خاك ـــاو بەرگریكـــردن ل لەپێن
ڕووەوەش مامۆســـتایانی ئایینـــی لـــە وتـــار و كـــۆڕ 
و ســـیمینارەكاندا هانـــی خەڵكیـــان داوە بـــە هەمـــوو 
تەكفیركردنـــەی  و  بیروبۆچـــوون  ئـــەو  شـــێوەیەك 
داعـــش ڕەتبكەنـــەوەو بـــە هەمـــوو شـــێوەیەك داكۆكـــی 
لـــە بیروبـــاوەڕی پاكـــی ئایینـــی ئیســـالم بكـــەن، 
جگـــە لـــە هەوڵـــی بـــەردەوام بـــۆ كۆكردنـــەوەی پیتـــاك 
و كۆمـــەك بـــۆ لێقەومـــاو و ئاوارەكانـــی ژێـــر دەســـتی 

ئـــەم ڕێكخـــراوە تیرۆریســـتییە.
ڕۆڵـــی  لـــە  بـــاس  كتێبـــە  ئـــەم  نووســـەری 
ئایینـــی  زانایانـــی  و  مامۆســـتایان  بەرچـــاوی 
ــەر  ــەر لەسـ ــەك هـ ــتان دەكات نـ ــالمیی كوردسـ ئیسـ
ئاســـتی ناوخـــۆ بـــە ســـەردانی بەرەكانـــی پێشـــمەرگە 
و بەرزكردنـــەوەی ورەی داكۆكـــی كـــردن لـــە پێنـــاو 
لەســـەر  بەڵكـــو  تیرۆریســـتان،  بەرپەرچدانـــەوەی 
ئاســـتی دەرەوەش ســـەردانی واڵتـــان و شـــرۆڤەكردنی 
ــەكانی داعـــش،  بارودۆخـــی ناوچەكـــە دوای هێرشـ
تۆمـــار  پرشـــنگداری  مێژوویەكـــی  لەمەشـــدا 
پاشـــكۆیەك  كتێبەكەشـــدا  كۆتایـــی  لـــە  كـــرد. 
بـــە چاالكییەكانـــی یەكێتیـــی زانایانـــی ئایینـــی 
ئیســـالمیی كوردســـتان باوكراوەتـــەوە.. شـــایانی 
باســـە ڕێوڕەســـمێكی واژۆكردنـــی شایســـتە بـــۆ ئـــەم 
ـــە بەرپرســـانی  ـــەك ل ـــی ژمارەی ـــە ئامادەبوون ـــە ب كتێب
ئیـــداری و مامۆســـتایانی ئایینـــی بەڕێـــوە چـــوو.
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لـــە پرۆســـەی نمایشـــی  )گرنگیـــی دەق 
شـــانۆیی و چەنـــد بابەتێكـــی تـــر،  وتـــارو 
تـــازە  كتێبێكـــی  ناونیشـــانی  ڕەخنـــە( 
چاپكـــراوی )كامـــەران حاجـــی ئەلیاس(ــــە كـــە 
ــتیڤاڵی  ــن فیسـ ــی حەفتەمیـ ــە باوكراوەكانـ لـ
ئـــەم  شـــانۆ(یە،  بـــۆ  هەولێـــر  نێودەوڵەتیـــی 
لـــە  نووســـەرە  كتێبـــی  پێنجەمیـــن  كتێبـــە 
چەندیـــن  كتێبەكـــە  شـــانۆییدا،  بـــواری 
خـــۆی  بۆچوونـــی  و  وەرگێـــڕدراو  وتـــاری 
ــت،  ــۆ دەگرێـ ــانۆیی لەخـ ــی شـ ــەر نمایشـ لەسـ
نووســـەر ئامـــاژەی بـــە مانشـــێتی كتێبەكـــە 
پرۆســـەی  لـــە  دەق  گرنگیـــی  دەكات، 
ـــارەوە نووســـیویەتی  ـــەم ب نمایشـــی شـــانۆییدا، ل
توخمـــی  ســـێ  لـــە  شـــانۆ  نمایشـــی  كـــە 
ســـەرەكی)دەق، ئەكتـــەر، بینەر(پێـــك دێـــت، 
ــەوە  ــن ڕووویەكـ ــە چەندیـ ــەریش لـ ــە نووسـ بۆیـ
بـــاس لـــە گرنگیـــی دەق لـــە پرۆســـەی نمایـــش 
دەكات، وەك بینەرێكـــی شـــانۆ نـــەك وەكـــو 
ڕەخنەگـــری شـــانۆ، خوێندنـــەوەی بـــۆ ئـــەو 

كـــردووە.   شـــانۆییانە  نمایشـــە 
ـــدا  ـــە بەشـــێكی دیكـــەی كتێبەكەی نووســـەر ل
دەكات  بـــەوە  ئامـــاژە  دەق  بـــە  ســـەبارەت 
كـــە بریتییـــە لـــە بیرۆكەیـــەك كـــە ســـەرەتاو 

كۆتایـــی هەیـــە، كەســـایەتییەكان، ملمالنـــێ، 
لەخۆدەگرێـــت.  ئامانـــج،  چنیـــن،  ڕووداو، 
ئاســـایی  پێناســـەیەكی  شـــانۆیی  دەقـــی 
خـــۆی هەیـــە، كـــە دەڵێـــت: شـــانۆ كارێكـــی 
هونەرییـــە كاتـــێ لەســـەر تەختـــەی شـــانۆ 
ئەكتـــەرەكان  دەرهێنـــەر،  هاوكاریـــی  بـــە 
دەقێكـــی نووســـراو دەگـــۆڕن بـــۆ نمایشـــێكی 
ڕووداوەكانـــی  و  كەســـایەتییەكان  نوانـــدن، 
ــیویەتی  ــەر نووسـ ــە نووسـ ــانۆگەرییەكە، كـ شـ
بەرجەســـتەی دەكـــەن و پێشـــكەش بـــە بینـــەران 

دەكرێـــت. 
نووســـەری كتێبەكـــە جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە 
كـــە یەكێـــك لـــە بنەماكانـــی نمایـــش بریتییـــە لـــە 
ڕەگـــەزی دەقـــی ئەدەبی)شـــانۆیی(، هەندێـــك 
لـــە ڕەخنەگـــران دەڵێـــن: دەقـــی شـــانۆیی نابێتـــە 
ــەران  ــە بینـ ــەر بـ ــو بەرامبـ ــانۆگەری تاوەكـ شـ
لەســـەر تەختـــەی شـــانۆ پێشـــكەش نەكرێـــت.

هونەرمەنـــدو  لـــە  دەستخۆشـــی 
نووســـەر)كامەران حاجـــی ئەلیـــاس( دەكەیـــن 
هیواداریـــن  كـــە  بەرهەمـــەی  ئـــەم  بـــۆ 
ســـوودێكی بەرچـــاوی بـــۆ هونەرمەندانـــی 
ـــی  ـــە گشـــتی و شـــانۆكاران بەتایبەت ـــدن ب نوان

هەبێـــت..  
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بە سەر ڕووسیادای 
هێناوە هەڵەیەكی 
كارەساتبارە

»

دكتۆر شااڵو عەبدولخالق :

زۆر گرنگە بە داهاتی 
نەوت ژێرخانی هەموو 
سێكتەرەكانی ئابووری 
ببووژێنینەوە

»

» مەال عەزیز مەنتكپەرژین جەعفەر حاجی ڕۆستەم

لێبوردەیی و پێكەوەژیانی ئاشتییان
لە ڕوانگەی قورئانی پیرۆزەوە

یادەوەرییەكانی نەوەیەكی سەدام حوسێن 
و ناڕاستییەكان

هەڵەبجە بە ئاردی سفر كیمیاباران كرا!

»



مەستان عومەر :

هیوادارم بگەم بەو خەون و 
دەستكەوتانەی كە هەوڵی بۆ دەدەم

»

»

هەموو فەرمانەكانی 
كۆمپیوتەر لە ئامێرێكدا

سەرئێشە
پاش ماندووبوونی چاو

» »

شەیما جەمال كوێخا :

قەبارەی وەبەرهێنان 
لە كەرتی كشتوكاڵ لە 
1،8% بۆ 9% بەرز بووەتەوە

منداڵبوون بە ڕێگەی 
نەشتەرگەری لە هەڵكشاندایە

»

»

 )كەچ و خورت( پەیامی 
پشتگیری و پاڵپشتییە بۆ 
پێشمەرگە قارەمانەكان

ئالین بۆ گواڵن: 
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مەال مستەفا بارزانی بە مامۆستاكەمی گوتبوو تەفسیرێكی قورئان 
بە كوردی بنووسە بۆت چاپ دەكەم

الیەنی سیاسیی براوە ئەو الیەنەیە بەرژەوەندیی كوردی
ال مەبەست بێت و واڵت و خاكی كوردستان تەسلیمی دوژمنان نەكات

سەرۆك مسعود بارزانی وەكو ڕابەرێكی 
گەورەی گەلی كورد درێژەپێدەری شۆڕش و 
ڕاپەڕینەكانی سەركردەكانی پێش خۆیەتی

مامۆستا مەال ڕەشید شەریف
شارەزا لەبواری زانستە شەرعییەكان بۆ گواڵن: 

ــەرعییەكان و خاوەنـــی بڕوانامـــەی پەیمانگـــەی  ــتە شـ ــارەزای زانسـ ــەریف شـ ــید شـ ــتا مـــەال ڕەشـ مامۆسـ
ــی  ــەال عارفـ ــاس مـ ــای خوانـ ــتی زانـ ــە سەردەسـ ــاڵی 1943 و لـ ــووی سـ ــەرعییەكان، لەدایكبـ ــتە شـ زانسـ
عەلالمـــە و مامۆســـتا محەمـــەد ئەمینـــی كانـــی ســـانانی دەســـتی بـــە خوێندنـــی قورئـــان كـــردووە و، 
مۆڵەتـــی زانســـتە شـــەرعییەكانی بـــە چەندیـــن فەقـــێ داوە، لـــە چەندیـــن گونـــدی كوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت 
و باشـــوور كاری وانەگوتنـــەوە و پێشـــنوێژی و وتارخوێندنـــەوەی كـــردووە. گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی 

لەگـــەڵ ئـــەم زانـــا ناســـراوەی كـــورد ســـازدا، لێـــرەدا دەقـــی قســـەكانی بـــاو دەكەینـــەوە. 
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بــەو پێیــەی وەكــو مامۆســتایەكی ئایینــی   *
بەشــداریت لــە شۆڕشــی ئەیلــوول و ڕۆژە ســەختەكانی 
میللەتەكەمانــدا كــردووە، بــا لــەو پرســیارەوە دەســت 
مســتەفا  مــەال  ســەردەمی  لــە  ئایــا  بكەیــن،  پــێ 
ــورددا  ــەی ســەركردەكانی دیكــەی ك ــی و زۆرب بارزان
كــە ئەهلــی مزگــەوت و خانەقــا و كەســانی ئایینــی 
بــوون، هــاوكات مامۆســتا و زانایانــی ئیســالمییش لــە 
دەوریــان بــوون و گرنگییەكــی زۆر بــە مامۆســتایانی 
ئایینــی درابــوو، ئەمــە بۆچــی دەگەڕایــەوە و ڕۆڵــی 

ــوو؟ ــە شۆڕشــدا چــۆن ب مامۆســتایانی ئایینــی ل
ــدا  ــە هەمــوو بوارەكان - مێــژووی گەلــی كــورد ل
وابەستەی هەوڵ و ڕەنجی زانا و مەال و سەیدەكانی 
كوردســتانە، هــەر لــە شــۆڕش و بەرخــۆدان و ئــەدەب و 
شــیعر و چیــرۆك و ڕۆمانــەوە، تاوەكــو ئاراســتەكردنی 
خەڵكــی بــەرەو خوداناســی و نیشــتمانپەروەری، ئەگــەر 
هــەوڵ و لێبڕانــی مەالكانــی كوردســتان لــەو مێژووەی 
نەتەوەكەمــان بهێنرێتــە دەرەوە، كــورد شــتێكی ئەوتــۆی 
نامێنێــت شــانازیی پێــوە بــكات، ئــەم ڕاســتییە الی 
ســەرۆكی درێژتریــن و گەورەتریــن شۆڕشــی كــورد 
مــەال مســتەفای بارزانــی ئاشــكرا بــوو، گرنگیــی 
مــەالی ئایینــی الی ســەركردەی كــورد مەال مســتەفا 
بارزانــی بــە جۆرێــك بــوو كــە خــۆی بــە یەكێــك لــەوان 
دەزانــی، هــەروەك لــە یەكــەم گوتاریــدا لــە كۆنگــرەی 
ــە  ــك ل ــە یەكێ ــان گوتی:«مــن خــۆم ب یەكێتیــی زانای
ئێــوە دەزانــم«، دامەزراندنــی یەكێتیــی زانایانیــش بــۆ 

گرنگیــدان و ســەربەخۆبوون و بەهێزبوونــی ئــەو ڕۆڵــە 
پیــرۆزەی مامۆســتایان و مــەالی ئایینــی كــورد بــووە 

لــە شــۆڕش و خەباتــدا.
* ئایــا دەتوانیــن بڵێیــن تــا ئێســتاش ئــەم هــزر 
و ڕێبــازە بەردەوامــی هەیــە و هــزری نەتەوەیــی و 
ئایینــی گرێــدراوی یەكتــرن؟ ئایــا ڕۆڵــی ســەرۆك 
مەســعود بارزانــی لــە ڕاگرتنــی ئــەو هــزرە نەتەوەیــی 

و ئایینییــەدا چۆنــە؟
- ڕۆڵــی ســەرۆك مســعود بارزانــی ئاشــكرایە 
ــەت،  ــن و مەزهــەب و تەریق ــە ئایی ــی ب ــە گرنگیدان ل
كــە خــۆی چەنــد جــار دووبــارەی كردووەتــەوە كــە 
تەریقەتیــان نەقشــبەندییە و مەزهەبیشــیان شــافیعییە، 
ئەگەرچــی ئێســتا هەوڵێــك هەیــە لــە الیــەن كەســانی 
نامــۆ بــەم گەلــەوە، كــە دەیانەوێــت مــە زهــەب و 
تەریقــەت لــە بەرچــاوی خەڵكــی نامــۆ بكــەن، ئەویــش 
بەهــۆی كاریگەرییــان بــە فیكــری دەرەكــی و نامــۆ، 
بێئــاگا لــەوەی كــە ســەركردەكانی كــورد زۆربەیــان 
شــێخ  محەمــەد،  قــازی  وەكــو  بــوون،  نەقشــبەندی 
عەبدولســەالمی بارزانــی و شــێخ ســەعیدی پیــران 
و شــێخی نەهــری و مــەال مســتەفا بارزانــی، كــە 
ســەركردەی گــەورە و مێژوویــی و بەناوبانگــی گەلــی 
كوردســتان بــوون و ڕۆڵیــان لــە وەرچەرخانــی مێــژوودا 
هەبووە. جەنابی ســەرۆك بارزانی وەكو ســەركردەیەكی 
گــەورەی گەلــی كــورد و درێژەپێــدەری ئــەو شــۆڕش 
و ڕاپەرینانــەی ســەركردەكانی پێــش خۆیەتــی، بــە 
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هەمــان شــێوە ئەویــش لەســەر هەمــان فكــر و ڕێبــازی 
كوردایەتــی و خوداپەرســتی درێــژە بــە خەباتــی گەلــی 
كــورد دەدات، هــەر بۆیــە داواكاریــن لــە جەنابــی كاك 
مســعود بارزانــی گرنگیــی زیاتــر بداتــەوە بــە ئایینــی 
پیــرۆزی ئیســالم و هەمــوو ئەوانــەی كــە ســووكایەتی 
بــە ئیســالم دەكــەن ســنوورێكیان بــۆ دابنێــت، چونكــە 
ئــەو دروشــمانەی كــە بــەرزی دەكەنــەوە بــە نــاوی 
گوێڕایەڵیــی وەلــی ئەمــر و دەرنەچــوون لــە فەرمانیــان 
ــەكارانەیە  ــا هەنگاوێكــی چەواش ــە و تەنی ڕاســت نیی

)كلمــة حــق یــراد بهــا الباطل(ـــە.
نیشــتمانپەروەریدا  و  نەتەوەیــی  خەباتــی  لــە   *
تاچەنــد ئایینــی پیــرۆزی ئیســالم و ناوەڕۆكــی قورئان 
و فەرمــوودەكان ئەركــی بەرگریكــردن و بەشــداریكردن 
و  مامۆســتایان  لەســەر  خەباتــی  و  شــۆڕش  لــە 

زانایانــی ئایینــی پیــرۆزی ئیســالم دانــاوە؟
نەهێشــتنی  بــۆ  ئیســالم  پیــرۆزی  ئایینــی    -
بەشــەرییەت  خێــر و خۆشــی  بــۆ  و  ســتەم  و  زوڵــم 
هاتــووە، خــودای گــەورە و میهرەبــان لــە قورئانــی 
پیــرۆزدا هەمیشــە جەختــی لــەو ڕاســتییە كردووەتــەوە 
كــە پشــتگیریی ســتەملێكراو بیــن و دژی زاڵــم و 
چەوســانەوە بیــن و، خێــر و خۆشــیمان بــۆ مرۆڤایەتــی 
و بەشــەرییەت هەبێــت، ئیســالم هاتــووە بــۆ نەهێشــتنی 
ــان فەرمــوودەی پێغەمبەرمــان  ــە دەی ــم و ســتەم، ب زوڵ
بەرگریكــردن  لەســەر  جەخــت  كــە  هاتــووە  )د.خ( 
ــێ  ــم و چەوســێنەر، داوامــان ل ــە دژی زاڵ ــەوە ل دەكات
دەكات پاڵپشــتی خەڵكــی لێقەومــاو و ســتەملێكراو 
مێــژووی  درێژایــی  بــە  ئێمــەش  گەلــی  بیــن.، 
ســەدەیەكی تــەواو چەوســێندراوەتەوە و هیــچ نەمــا 
ــە  ــەدەن، هــەر ل ــەكار نەهێنرێــت و ئەنجامــی ن دژی ب
ــی  ــال و وێرانكردن ــاران و ئەنف كۆمەڵكــوژی و كیمیاب
زیاتــر لــە 4000 گونــد و بێسەروشــوێنكردنی خەڵكــی 
و تەعریــب و تەرحیلــی كــوردان لەســەر زێــدی بــاوك و 
پاپیرانمــان، هــەر بۆیــە زانایــان پشــتیوانیی شۆڕشــیان 
كــردووە و لــە دەوری كۆبوونەتــەوە و خەباتیــان كــردووە، 
تەنانــەت زانــا و مامۆســتایانی ئایینــی شەهیدیشــیان 
داوە، لــەم ڕووەوە حــەز دەكــەم چەنــد ڕاســتییەكتان بــۆ 

بگێڕمــەوە:
مــن ئــەو دەمــە لە شۆڕشــی ئەیلوول لە گوندێكی 
كادرێكــی  بــووم،  فەقــێ  دەربەندیخــان  بــە  ســەر 
پارتــی هــات كــە زۆر قســەزان و بەتوانــا بــوو، هانــی 
خەڵكــی دەدا هاوكاریــی شــۆڕش بكــەن و ئــەوەی كــە 
دەتوانێــت بــا چــەك لــە پێنــاو گەلەكــەی و خــاك و 
نیشــتمانەكەیدا هەڵگرێــت، ئــەوەی كــە ناتوانێــت بــا 

پــارە بــدات، بــەو پارەیــەش فیشــەك دەكڕیــن و دەینێیــن 
بــە دوژمنــەوە، هــەر وەكــو ئــەوە وایــە كــە خــۆت ئــەو 
فیشــەكەت تەقاندبێتــەوە، مــن تەنیــا ســەد فلســم پــێ 
بــوو، دام بــە كادیرەكــەی پارتــی و ئیتــر خــۆم بــێ 
پــارە مامــەوە، ئــەو ســەردەمە ئێمــە لــە ڕێــگای میــرزا 
ســدیقی چنگیانــی داخــڵ بــە ڕێكخســتنەكانی پارتی 
بوویــن، لــە گونــدی كانــی ســانان لــە ڕۆژهەاڵتــی 
كوردســتان دەمــان خوێنــد، توانیمــان ڕێكخســتنەكانی 
ســەقز،  سەرشــیوی  )مەریــوان،  بگەیەنینــە  پارتــی 
بانــە، سەردەشــت، ســنە و تــا ســنووری هەمــەدان(، 
تەنانــەت جــۆرە كاغەزێكمــان بــۆ هاتبــوو، كاتێــك لێمان 
ــرد، نووســینەكە  ــادا دەك دەنووســی، پاشــان ئاومــان پی
دیار نەدەما، دەماننارد بۆ ڕێكخســتنەكان و دەیاندایە 
لــە  تەقەمەنیمــان  دەیانخوێنــدەوە،  و  ڕووناكــی  بــەر 
نــاو كۆڵەپشــتی خۆمانــدا دەگەیانــدە باشــوور، زۆر 
ــاكی  ــەوەی پۆش ــەر ئ ــن، لەب ــێ نەدەكردی ــان ل گومانی
ــان 1٢ كادری  ــێ و مەالمــان دەپۆشــی، جارێكی فەق
ــەر  ــان لەب پارتیمــان گواســتەوە و پۆشــاكی مەالیەتیم
ئــەوەی  بــۆ  بــردە گۆڕســتان  كــردن، كۆبوونەوەمــان 
ــردووە،  ــان ك ــن ســەردانی گــۆڕی پیاوچاكێكم وا بزان
گەڕاندنمانــەوە  و  گەیانــد  ئەنجــام  بــە  كارەكانمــان 
وەرگرتبــوو،  دەمانچەمــان  ئێمــە  خۆیــان،  شــوێنی 
شۆڕشــیان  دژایەتــی  كــە  كەســانەی  ئــەو  هەمــوو 
دەكــرد لــە چەنــد شــوێنێك، هەڵمــان كوتایــە ســەریان و 
تۆبەمــان پــێ كــردن، كــە جارێكــی دیكــە دژایەتیــی 

ــەن. شــۆڕش نەك
لــە  بارزانــی  مســتەفا  مــەال  جەنابــی  كاتێــك 
گونــدی ســاوجی بــوو لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان، 
ئــەو گونــدە لەســەر ســنووری كوردســتانی باشــوور 
بــوو، هەمیشــە لــە ڕێــی ڕێكخســتنەكانەوە گوێقــواڵغ 
بووین، نەبادا ڕژێمی پاشــایەتی و خۆفرۆشــان پالنی 
لــە دژ بگێــڕن، هــەر لــەو گونــدەدا بارزانــی داوای 
بینینــی مامۆســتاكەمانی كــرد، ئێمــەش تكامــان لــێ 
كــرد لەگەڵیــدا بڕۆیــن، تاوەكــو بــە دیــداری بارزانــی 
بارودۆخــی  لەبــەر  مامۆســتا  بــەاڵم  بیــن،  شــاد 
ــوو مامۆســتا نزیكــەی  ــەوە ب ــوو، ئ ئەمنــی ڕازی نەب
مایــەوە،  بارزانــی  مســتەفا  مــەال  هەفتەیــەك الی 
تەفســیرێكی  گوتبــوو  مامۆســتای  بــە  بارزانــی 
قورئــان بــە كــوردی بنووســە بــۆت چــاپ دەكــەم، 
پرســیاری كردبــوو لــە مامۆســتا بــەوەی تــا چەنــد ئــەم 
شۆڕشــە شــەرعییەتی هەیــە؟ ئایــا پێشــمەرگەكانمان 
لــە وەاڵمــدا  بەخــت دەكــەن، شــەهیدن؟  كــە گیــان 
پێنــاو  لــە  »شــۆڕش  فەرمووبــووی:  مامۆســتاكەم 

ئێستا هەوڵێك هەیە لە الیەن 
كەسانی نامۆ بەم گەلەوە، كە 
دەیانەوێت مەزهەب و تەریقەت 
لە بەرچاوی خەڵكی نامۆ بكەن، 
ئەویش بەهۆی كاریگەرییان بە 
فیكری دەرەكی و نامۆ، بێئاگا 
لەوەی كە سەركردەكانی كورد 
زۆربەیان نەقشبەندی بوون

ئایینی پیرۆزی ئیسالم بۆ 
نەهێشتنی زوڵم و ستەم و 
بۆ خێر و خۆشی بەشەرییەت 
هاتووە، خودای گەورە و 
میهرەبان لە قورئانی پیرۆزدا 
هەمیشە جەختی لەو ڕاستییە 
كردووەتەوە كە پشتگیریی 
ستەملێكراو بین و دژی زاڵم و 
چەوسانەوە بین

داواكارین لە جەنابی كاك 
مسعود بارزانی گرنگیی زیاتر 
بداتەوە بە ئایینی پیرۆزی 
ئیسالم و هەموو ئەوانەی كە 
سووكایەتی بە ئیسالم دەكەن 
سنوورێكیان بۆ دابنێت

جۆرە كاغەزێكمان بۆ هاتبوو، 
كاتێك لێمان دەنووسی، پاشان 
ئاومان پیادا دەكرد، نووسینەكە 
دیار نەدەما، دەماننارد بۆ 
ڕێكخستنەكان و دەیاندایە بەر 
ڕووناكی و دەیانخوێندەوە
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پێشــمەرگەش  جیهــادە،  و  ڕەوایــە  ســتەم  البردنــی 
لــە خاكــی خــۆی گیــان بەخــت  لەســەر بەرگــری 
بــكات، شــەهیدە«، كــە مامۆســتا گەڕابــووەوە جەنابی 
بارزانــی دارجگەرەیەكــی بــە دیــاری بــۆ ناردبــووم، 
كــە زۆر جێــگای خۆشــحاڵیمان بــوو، تەنانــەت لــە 
ڕێگــەی ڕێكخســتنەكانمانەوە هــەردوو خوالێخۆشــبوو 
)مــەال عەلــی بیــارە و مامۆســتا شــێخ عوســمانی 
عوســمانی  شــێخ  حەزرەتــی  لەالیــەن  مەردۆخــی( 
بیــارەوە بانــگ كــران بــۆ خانەقــای شــێخ لــە گونــدی 
دوو ڕوود لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان، شــێخ پێیــان 
دەفەرموێــت خێــرا خۆتــان بگەیەننــە بارزانــی كــە هــەر 
ئەمشــەو گونــدی ســاوجی چــۆڵ بــكات، چونكــە 
هێزێكــی گــەورەی ڕژێمــی شــا، بەنیــازن بیگــرن، هــەر 
دوو كەســی ناوبــراو خێــرا خۆیــان دەگەیەننــە ســاوجی 
و پەیامەكــەی شــێخ بــە بارزانــی دەگەیەنــن، هــەر ئــەو 
شــەوە بارزانــی ســاوجی چــۆڵ دەكات، كاتێــك كــە 
هێــزی دوژمــن دەگاتــە ســاوجی، دەبینــن بارزانــی 
لــەوێ نەمــاوە و ڕۆیشــتووە، ئێمــە بــەو جــۆرە خزمەتــی 
شۆڕشــمان دەكــرد، كــە هەریەكێكمــان ناوێكــی نهێنــی 
ــوو. ــن( ب ــن )ماردی ــەی م ــاوە نهێنیەك ــە ن ــوو، ك هەب

* باســی دەســتێوەردانی دەرەكــی و دژایەتیــی 
موســڵمانە،  گەلێكــی  كــورد  كــرد،  كــوردت 
و  ناوچەكــە  ڕژێمەكانــی  دەســتی  لەســەر  كەچــی 
دەســەاڵتدارانی عێــراق تووشــی زوڵــم و چەوســانەوە 
ــی  ــی گەل ــە، دژایەتیكردن ــرەدا ئەوەی ــووە، پرســیار لێ ب
كــوردی موســڵمان تــا چەنــد لــە دژی قورئانــی پیــرۆز 

پێغەمبەرمانــە؟ فەرموودەكانــی  و 
- دژایەتیكردنــی كــورد دژایەتیكردنــی قورئانــی 
كــردووە و  كــورد خــودا دروســتی  پیــرۆزە، چونكــە 
زمــان و ئاخاوتنــی تایبەتــی پــێ بەخشــیوە، وەكــو 
گێتییــەی  ئــەم  نەتەوەكانــی  ســەرجەم  بــە  چــۆن 
بەخشــیوە، كاتێــك بابــای عــەرەب و فــارس و تــورك، 
كــورد دەچەوســێننەوە، ئــەوە دەربڕینــی ناڕازیبوونیانــە 
لــە خــودای میهرەبــان، خــودای گــەورە و میهرەبــان لــە 
ــا  ــاُس إِنَّ ــا النَّ َه ــا أَيُّ ــت: »َي ــرۆزدا دەفەموێ ــی پی قورئان
ــَل  ــُعوًبا َوَقَباِئ ــْم ُش ــٰى َوَجَعْلَناُك ــٍر َوُأنَث ــن َذَك ــم مِّ َخَلْقَناُك

ــَه َعِليــٌم  ــِه أَْتَقاُكــْم ۚ إِنَّ اللَّ لَِتَعارَُفــواۚ  إِنَّ أَْكرََمُكــْم ِعنــَد اللَّ

ــٌر«. َخِب

* تــا چەنــد گرنگــە حكومــەت لــە مامۆســتایان 
و زانایانــی ئایینــی پیــرۆزی ئیســالم نزیــك بێــت، بــۆ 
ئــەوەی وەكــو جــاران لــە مێــژوودا ڕۆڵ و پێگــەی 
و  نەتــەوە  پاراســتنی  لــە  ئایینــی  مامۆســتایانی 

نیشــتماندا بگەڕێتــەوە؟

- گرنگــە ســەرۆكی حكومــەت ڕۆڵــی زانایانــی 
ئیســالم زیاتــر لــە بەرچــاو بگرێــت، چونكــە پێشــەوای 
زۆرینــەی خەڵكــی كوردســتانن، بەو پێیــەی زۆرینەی 
خەڵكــی كوردســتان موســڵمانن، پێویســتە ســەرۆكی 
حكومــەت وەك چــۆن لــە بــوارە جیاجیاكانــدا ڕاوێــژ بــە 
كەســانی پســپۆڕ و شــارەزا دەكات، ڕاوێژیــش بــە زانــا 
هەڵكەوتووەكانــی گەلــی كــورد بــكات، كــە جگــە لــە 
بەرژەوەندیــی بــااڵی گەلەكەمــان هیچــی دیكەیــان 

ناوێــت.
قۆناغێكــی  لــە  میللەتەكەمــان  ئێســتا   *
كوردســتانییەكان  حزبــە  كەچــی  هەســتیاردایە، 
هەریەكــەو لەالیــەك گوتــاری بــۆ دۆخەكــە هەیــە، ئایــا 
ــی مامۆســتایانی  ــەم بێســەروبەرییەی ئێســتادا ڕۆڵ ل
دەبێــت  و  نیشــتمانی  ئەركــی  بــۆ  چییــە  ئایینــی 

بنێــن؟ هەنــگاو  چــۆن  ئایینــی  مامۆســتایانی 
بەرپرســیارێتیی  كوردســتانییەكان  حزبــە   -
گەورەیــان لەســەر شــانە، دەیــان ســاڵ خەبــات و ڕەنــج 
و ماندووبــوون بەرهەمەكــەی ئــەم قــەوارەی هەرێمەیــە، 
نابــێ بكەونــە ژێــر كاریگەریــی دوژمنانــی كــورد، 
كــە بــە خوێنــی میللەتەكەمــان تینــوون، بــا لەســەر 
و  لەســەرخۆ  و  عاقــڵ  كەســە  گفتوگــۆ  مێــزی 
دونیابینەكانیــان گفوگــۆ بكــەن، كەســی بــراوە ئــەو 
كەســەیە بەرژەوەندیــی كوردیــی ال مەبەســت بێــت و 
واڵت و خــاك تەســلیمی دوژمنانــی كــورد نــەكات.
وەكــو  نەیتوانیــوە  كــورد  میللەتــی  بۆچــی   *
گەالنــی دیكــەی ناوچەكــە، بەتایبەتــی عــەرەب و 
ــە ئایینــی پیــرۆزی ئیســالم  ــورك ســوود ل فــارس و ت
وەربگرێــت بــۆ پاراســتنی كیــان و ســەربەخۆیی خــۆی 

و گەیشــتن بــە دەوڵــەت؟
بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی  لــە  هەیــە  هەڵەیــەك   -
دەبــێ  ئســالم  ئایینــی  وایــە  پێیــان  كــە  كــورددا 
داببــڕێ لــە تــاك، بــەم دروشــمە بــە جــارێ ماڵیــان 
وێــران بــووە، نــە لــە دژایەتــی ئیســالمدا بــوو، نــە لــە 
پاشــكۆبوونی بــێ دینەكانــدا، كەســانێك هــەن هــەردەم 
باســی مۆدێڕنــە و عەقانییــەت و چەمكــە ســواوەكان 
ــن  ــام، ببین ــە ئەنج ــی بگەن ــەاڵم نەیانتوان ــەوە، ب دەكەن
ــردە دەمڕاســتی  ــان ك ــورك خۆی ــارس و ت ــەرەب و ف ع
ئیســالم، لــە دامەزراندنــی دەوڵەتەكانیــان، لــە ســتراتیژ 
لــە  و پەیامیــان، هەڵبژاردنیــان ســوودێكی زۆریــان 
ــازە  ــای الی ئێمــەش ت ــدێ باب ئیســالم وەرگــرت، هەن
لــە ئەلفوبێــی دژایەتــی دینــدا نقــەی دێ و، نــەك 
بــۆ  لەكــە  بوونەتــە  بەڵكــو  ســونبول،  نەبوونــە  هــەر 

كــورد. بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــی 

ئێمە دەمانچەمان وەرگرتبوو، 
هەموو ئەو كەسانەی كە 

دژایەتی شۆڕشیان دەكرد لە 
چەند شوێنێك، هەڵمان كوتایە 
سەریان و تۆبەمان پێ كردن، 

كە جارێكی دیكە دژایەتیی 
شۆڕش نەكەن

پێویستە سەرۆكی حكومەت وەك 
چۆن لە بوارە جیاجیاكاندا 
ڕاوێژ بە كەسانی پسپۆڕ و 

شارەزا دەكات، ڕاوێژیش بە زانا 
هەڵكەوتووەكانی گەلی كورد 

بكات، كە جگە لە بەرژەوەندیی 
بااڵی گەلەكەمان هیچی دیكەیان 

ناوێت

دژایەتیكردنی كورد 
دژایەتیكردنی قورئانی پیرۆزە، 

چونكە كورد خودا دروستی 
كردووە و زمان و ئاخاوتنی 

تایبەتی پێ بەخشیوە، وەكو 
چۆن بە سەرجەم نەتەوەكانی 

ئەم گێتییەی بەخشیوە

حزبە كوردستانییەكان 
بەرپرسیارێتیی گەورەیان لەسەر 

شانە، دەیان ساڵ خەبات و 
ڕەنج و ماندووبوون بەرهەمەكەی 

ئەم قەوارەی هەرێمەیە، 
نابێ بكەونە ژێر كاریگەریی 

دوژمنانی كورد، كە بە خوێنی 
میللەتەكەمان تینوون
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پرۆســـەی چاكســـازیی كۆمەڵگـــە لـــە هەمـــوو 
تازەبوونـــەوە  جەوهـــەری  لـــە  بریتییـــە  بوارێكیـــدا 
بخرێـــت،  پشـــتگوێ  ناكـــرێ  و  پێشـــكەوتن  و 
و  ئابـــووری  و  سیاســـی  پەرەســـەندنە  چونكـــە 
تەكنەلۆجییـــەكان كـــە لـــەم جیهانـــەی ســـەردەمدا 
ڕوودەدەن، ســـەركردایەتییەكانی دەســـەاڵت ناچـــار 
ڕاســـتەقینە  چاكســـازییەكی  پرۆســـەی  دەكـــەن 
ئەنجـــام بـــدەن، ئەویـــش لـــە ڕێـــی بەكارهێنانـــی 
تواناكانـــی گشـــت دامـــەزراوەكان و  ســـەرچاوە و 
ـــی  ـــە خزمەت ـــە ل ـــەو دامەزراوان ـــی ئ ـــی ڕۆڵ كاراكردن
و  مافەكانیـــان  دەســـتەبەركردنی  و  هاوواڵتیانـــدا 
ـــە  ـــگاوەش ب ـــەم هەن ـــكاران، ئ ـــی گەندەڵ قەاڵچۆكردن
ـــت،  میكانیزمـــی یاســـایی و شـــەفاف ئەنجـــام دەدرێ
بـــە ڕەچاوكردنـــی پارێـــزگاری لـــە ســـامانی گشـــتی.
پرۆســـەی چاكســـازی چ سەرانســـەری بێـــت، یـــان 
الوەكـــی، پێویســـت بـــەوە دەكات دەســـەاڵتی حوكمـــڕان 
دیدگایەكـــی ســـتراتیژی هەبێـــت لەبـــارەی پەرەپێدانی 
ـــە  ـــی، ك ـــی حوكمڕان ـــی دامەزراوەكان چەمكـــی ڕۆڵ
دامەزراوەگەلـــی ڕۆتینـــی و نەریتیـــن بـــە دەســـت 
الوازی و بـــێ تواناییـــەوە دەناڵێنـــن، تاكـــو ببنـــە 
و  لێهاتـــوو  كەســـانی  لەالیـــەن  دامەزراوەگەلێـــك 
كارامـــە بەڕێـــوە بچـــن، كـــە دواجـــار بخرێنـــە خزمەت و 
پێشـــكەوتنی كۆمەڵگـــە، لەســـەر بنەمـــای ڕێزگرتـــن 
ــانی  ــی یەكسـ ــا و جێبەجێكردنـ ــەروەریی یاسـ ــە سـ لـ
و وەدیهێنانـــی دادپـــەروەری و بەرەنگاربوونـــەوەی 

»شـــتێكی سرووشـــتییە كـــە هەوڵەكانـــی 
چاكســـازی  بـــۆ  نۆیـــەم  كابینـــەی 
ـــتەنگ  ـــت و ئاس ـــدێ گرف ـــەڕووی هەن ڕووب
ـــی،  ـــان ئیقلیم ـــی، ی ـــەوە، چ ناوخۆی ببێت
گرنـــگ ئەوەیـــە دەســـەاڵتی سیاســـی لـــە 
كوردســـتان بـــە ئیرادەیەكـــی ڕاســـتەقینە 
و ورەیەكـــی بەردەوامـــی پۆاڵییـــن بـــە 
ســـەر هەمـــوو ئـــەو لەمپـــەر و تەگەرانـــەدا 
كاراكردنـــی  لـــە  هـــەر  ســـەركەوێت، 
یاســـاكانی دژ بـــە پەتـــای گەندەڵیـــی 
و  یەكســـانی  وەدیهێنانـــی  و  دارایـــی 
دیدگایەكـــی  دەبێـــت  دادپـــەروەری، 
پراكتیكـــی  بەرنامەگەلێكـــی  و  ڕوون 
هەبێـــت بـــۆ پەرەپێدانـــی پڕۆژەكانـــی 
ــتكردنی  ــری و دروسـ ــتوكاڵی و ئاودێـ كشـ
ــاران و  ــتیكردنی جووتیـ ــداو و پاڵپشـ بەنـ
بنیادنانـــی نەخۆشـــخانە و قوتابخانـــە 
ــدان بـــە ژینگـــە، ئاراســـتەكردن  و گرنگیـ
و گۆڕینـــی كۆمەڵگـــەی كوردســـتانی لـــە 
ـــەی  ـــۆ كۆمەڵگ ـــەرەوە ب ـــەی بەكارب كۆمەڵگ

بەرهەمهێـــن«.

توخم و ئامانجەكانی پرۆسەی 
چاكسازی لە دامەزراوەكانی 

حوكمڕانیدا
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پرۆسەی چاكسازیی كۆمەڵگە 
لە هەموو بوارێكیدا بریتییە 
لە جەوهەری تازەبوونەوە و 

پێشكەوتن و ناكرێ پشتگوێ 
بخرێت

لەسەر چینی دەسەاڵتدار 
پێویستە دەرك بەوە بكات كە 
وەدیهێنانی پرۆسەی چاكسازی 
سەر ناگرێت، ئەگەر پەیوەندی 
و سیاسەتێكی عاقڵمەندانە لە 
نێوان حوكمڕانان و تاكەكانی 

كۆمەڵگە دروست نەبێت

گەندەڵیـــی دارایـــی و كارگێـــڕی و وشـــككردنی 
ســـەرچاوەكانی ئـــەو گەندەڵییـــە.

بـــە  پێویســـتی  چاكســـازی  وەدیهێنانـــی 
پێویســـت  توخمـــی  كۆمەڵێـــك  دەســـتەبەركردنی 
ــت  ــە بتوانێـ ــەك كـ ــی ژینگەیـ ــۆ دابینكردنـ ــە بـ هەیـ
هانـــی ئـــەم دەستپێشـــخەرییە بـــدات، تاكـــو پرۆســـەی 
چاكســـازی بەڕێـــوە بچێـــت و بـــەردەوام ســـەركەوتن 

لەوانـــە: بهێنێـــت،  بەدەســـت 
یەكـــەم: لەســـەر چینـــی دەســـەاڵتدار پێویســـتە 
پرۆســـەی  وەدیهێنانـــی  كـــە  بـــكات  بـــەوە  دەرك 
چاكســـازی ســـەر ناگرێـــت، ئەگـــەر پەیوەنـــدی و 
سیاســـەتێكی عاقڵمەندانـــە لـــە نێـــوان حوكمڕانـــان 
نەبێـــت،  دروســـت  كۆمەڵگـــە  تاكەكانـــی  و 
گشـــت  دەســـەاڵتەكانی  كاراكردنـــەوەی  لەگـــەڵ 
دامەزراوەكانـــی حوكمڕانـــی و تەوزیفكردنـــی ئـــەو 
دەســـتەبژێرەی بـــڕوای بـــە پرۆســـەی چاكســـازی 
ـــەو دەســـتەبژێرە هۆشـــمەندەی  ـــێ ئ ـــە، چونكـــە ب هەی
كـــە بەرژەوەندیـــی گەلـــی لەبـــەر چـــاوە ئـــەم پرۆســـەیە 
پێویســـتە  حوكمـــڕان  دەســـەاڵتی  ســـەرناگرێت، 
كەلتوورێكـــی نـــوێ بـــاو بكاتـــەوە كـــە هەمـــوو 
كەلتـــوورە كەڵەكەبـــووە دواكەوتووەكـــە بەجـــێ بهێڵێـــت 
و دەســـت بداتـــە بزاڤێكـــی ڕۆشـــنبیریی هۆشـــمەندانە 
ــتێت  ــەیی ببەسـ ــە گۆڕانكاریـــی ڕیشـ ــت بـ ــە پشـ كـ
ــتەكردنی  ــی و ئاراسـ ــەاڵتی سیاسـ ــی دەسـ ــە ڕۆڵـ لـ
بـــەرەو بنیادنانـــی كۆمەڵگـــە لەســـەر بنەماكانـــی 

ــاو  ــەكان، لەپێنـ ــی تاكـ ــاف و ئازادیـ ــتەبەری مـ دەسـ
هێنانەكایـــەی كۆمەڵگەیەكـــی یەكســـان و دادپـــەروەر 

و هـــاوكار.
ڕێكخراوەكانـــی  ڕۆڵـــی  كاراكردنـــەوەی  دووەم: 
لـــە  بەشـــداریكردن  بـــۆ  مەدەنـــی  كۆمەڵگـــەی 
دەركردنی ئەو بڕیارانەی پەیوەستن بە چارەنووس و 
ئاینـــدەی كۆمەڵگـــە، ئەمـــەش پێویســـت بـــەوە دەكات 
ڕۆڵـــی دامەزراوەكانـــی حوكمڕانـــی جارێكـــی دیكـــە 
دابڕێژرێتـــەوە، كـــە بێالیەنیـــی ڕۆڵـــی سیاســـی و 
ـــە دابیـــن  ئابـــووری و كۆمەاڵیەتیـــی ئـــەو دامەزراوان
بـــكات، بـــە ڕەچاوكردنـــی ڕۆڵـــی گرنكـــی ئـــەو 
ڕێكخراوانـــە لـــە دەستنیشـــانكردنی كەموكوڕییـــەكان 
لـــە  هـــاوكات  دامەزراوانـــەدا،  ئـــەو  ئـــەدای  لـــە 
بەشـــداریكردن لـــە دۆزینـــەوەی چارەســـەر بەپێـــی 

بەرژەوەندیـــی گشـــتی.
)چ  چاكســـازی  پرۆســـەی  پێویســـتە  ســـێیەم: 
ئامانجـــی  بێـــت(،  الوەكـــی  یـــان  سەرانســـەری، 
پراكتیكـــی و ڕوونـــی هەبێـــت كـــە پشـــت بـــە بنیادنانی 
لـــە  ببەســـتێت  ئاشـــكرا  و  پەیوەندگەلێكـــی ڕوون 
نێـــوان دامەزراوەكانـــی حوكمڕانـــی و هاوواڵتیانـــدا، 
ــی  ــە چەقـ ــی ببێتـ ــت دەكات هاوواڵتـ ــە وا پێویسـ كـ
پرۆســـەی چاكســـازی، لەمەشـــدا پێویســـتە پشـــت بـــە 
ــداریكردن  ــۆ بەشـ ــترێت بـ ــپۆڕان ببەسـ ــارەزا و پسـ شـ
ــی،  لـــە پرۆســـەكەدا، بـــەدەر لـــە ئینتیمـــای سیاسـ

نەتەوەیـــی، ئایینـــی، یـــان تایفەگـــەری.

پ. د.كامەران ساڵحی

بۆ گواڵنی نووسیوە
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بـــە  سیاســـی  دەســـەاڵتی  پێویســـتە  چـــوارەم: 
تـــەواوی پابەنـــد بێـــت بـــە پرەنســـیپی جیاكردنـــەوەی 
نێـــوان دەســـەاڵتەكان، بـــە شـــێوەیەك كـــە دامـــەزراوەی 
ئـــەو  كاروبـــاری  وەرنەداتـــە  دەســـت  حوكمـــڕان 
ــدا  ــە مامەڵەكردنـ ــت لـ ــاوكات دەبێـ ــەاڵتانە و هـ دەسـ

زۆر شـــەفاف بێـــت.
پرۆســـەی  ئامانجـــی  پێویســـتە  پێنجـــەم: 
بەهێزكردنـــی  لـــە  بێـــت  بریتـــی  چاكســـازی 
لەمەشـــدا  سیاســـی،  سیســـتەمی  بـــە  ڕەواییـــدان 
دەبێـــت هەیكەلگەلـــی بەتوانـــا و كارای ئیـــداری 
بنیـــاد بنرێـــن كـــە شـــایانی ئـــەوە بـــن كاروبـــاری 
حكومەتـــی  ڕێـــی  لـــە  بەڕێوەبـــەرن،  حوكمڕانـــی 
خۆجێـــی هەڵبژێـــردراو و ئەنجومەنـــی شـــارەوانی، 
كـــە ڕەنگدانـــەوەی هاوســـەنگیی هێـــزە سیاســـی 
بێـــت،  كۆمەڵگـــە  كاراكانـــی  كۆمەاڵیەتییـــە  و 
لـــەم  هاوواڵتـــی  بەشـــداریكردنی  شـــێوەیەك  بـــە 
حكومەتانـــە دەســـتەبەر بـــكات، بـــێ جیـــاوازی و 

لەبـــەر هـــەر هۆیـــەك بێـــت.
شەشـــەم: چاكســـازیی داپـــەروەری و چەســـپاندنی 
ـــەزراوەی  ـــەوەی دام ـــێ ئ ـــە دی، ب ـــی نایەن بنەماكان
خـــۆی  ڕاســـتەقینەی  ســـەربەخۆیی  دادوەری 
نەبێـــت لـــە مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ هەمـــوو پـــرس 
پابەندبوونـــی  لەگـــەڵ  یاســـاییەكاندا،  كێشـــە  و 
ــوو  ــە ڕاپەڕاندنـــی هەمـ ــردن بـ دەســـەاڵتی جێبەجێكـ
پاراســـتنی  زەمانەتـــی  و  دادگا  ئەحكامەكانـــی 
دادوەران كـــە دەســـتدرێژییان نەكرێتـــە ســـەر، نابێـــت 
ڕۆڵـــی دامەزراوەكانـــی دادوەری تەنیـــا پاراســـتنی 
تاكـــەكان بێـــت لـــە نێـــوان خۆیانـــدا، بەڵكـــو پاراســـتنیان 
ـــان  ـــڕان، ی ـــی حوكم ـــتدرێژیی چین ـــە دەس ـــەت ل تەنان

ــەر بـــەو چینـــەن. ئەوانـــەی سـ
حەوتـــەم: گەندەڵـــی بـــە هەمـــوو جۆرەكانیـــەوە 
مەترســـیترین پەتایـــە كـــە پێویســـتە لـــە دامەزراوەكانی 
بەتایبەتیـــش  بكرێـــت،  ڕیشـــەكێش  حوكمڕانـــی 
ــی  ــو چینـ ــانێكی نێـ ــە كەسـ ــی كـ ــی دارایـ گەندەڵیـ
ـــە شـــێوەیەكی  حوكمـــڕان تێـــوەی دەگلێـــن، ئەمـــەش ب
نەرێنـــی كاردەكاتـــە ســـەر هەیبەتـــی دامەزراوەكانـــی 
ــە  ــە دەكات بـ ــەو دامەزراوانـ ــار ئـ ــی، دواجـ حوكمڕانـ
تەنیـــا ئامرازێـــك بـــۆ خزمەتكردنـــی بەرژەوەندییەكانی 
ـــی سیاســـی و دارایـــی  ـــدا قەیران ـــە كۆتایی ـــان، ل خۆی
ئاسایشـــی  كـــە  دێـــت،  بـــەدوادا  و كۆمەاڵیەتـــی 
ناڕەزایـــی  بزاڤـــی  لـــەق دەكات و،  كۆمەاڵیەتـــی 
و یاخیبـــوون زیـــاد دەكات و، قـــەوارەی سیاســـی 

ڕووبـــەڕووی مەترســـییەكانی شكســـت و ڕووخـــان 
ــەوە. دەكاتـ

كـــە بـــاس لـــە ئەزموونـــی ئێســـتای حكومەتـــی 
دەبینیـــن  كاتێـــك  دەكەیـــن،  كوردســـتان  هەرێمـــی 
بەردەوامەكانـــی  هەوڵـــە  لـــە  پشـــتگیری  كـــە 
دەكەیـــن لـــە ڕووی پرۆســـەی چاكســـازیی ئیـــداری 
دارایـــی، هـــاوكات بەرەوپێشـــچوونی ئەرێنییانـــەی 
فراوانكردنـــی  و  گەندەڵـــی  بەرەنگاربوونـــەوەی 
مەدەنییـــەكان  خزمەتگوزارییـــە  چوارچێـــوەی 
المەركەزیـــی  سیســـتەمی  گرتنەبـــەری  و 
بـــەاڵم  ئاســـایش،  دەســـتەبەركردنی  و  كارگێـــڕی 
ــەر  ــە بـ ــان بداتـ ــتا شـ ــەی ئێسـ ــەو حكومەتـ ــت ئـ دەبێـ
و جەخـــت  پرۆســـە چاكســـازییە  ئـــەو  بارگرانیـــی 
بكاتـــەوە لەســـەر پابەندبوونـــی دامەزراوەكانـــی بـــە 
چارەســـەركردنی كێشـــەی ڕۆژانـــەی هاوواڵتیـــان، 
ئەمـــەش پێویســـت بـــەوە دەكات لـــە مامەڵەكردنـــدا 
شـــەفافییەت و یەكســـانی ڕەچـــاو بـــكات، هەروەهـــا 
ئیـــداری  ڕێكارەكانـــی  و  ڕێوشـــوێن  ئاســـانكردنی 
و كاركردنـــی بـــەردەوام لـــە سیســـتەمی بنیادنانـــی 
حكومەتـــی ئەلیكترۆنـــی، بەتایبەتـــی لـــە بـــواری 
ڕزگاركردنـــی  و  خزمەتگـــوزاری  پێشكەشـــكردنی 
ســـەرچاوەی  تاكـــە  لـــە  كوردســـتان  ئابووریـــی 
بـــە  بەســـتن  قازانـــج و یەكالیەنانـــە )واتـــا پشـــت 
ســـەرچاوەی داهاتـــی نـــەوت و ســـنوور(، هـــاوكات 
كاركـــردن بـــۆ پاڵپشـــتیكردن و هاندانـــی كەرتەكانـــی 
بەرهەمهێنـــان تایبـــەت بـــە بەرنامـــەی بەردەوامـــی 
ـــار  ـــەوەی ژینگەیەكـــی لەب ـــدان، لەگـــەڵ دۆزین پەرەپێ
ــی،  ــتمانی و بیانـ ــی نیشـ ــانی وەبەرهێنانـ ــۆ ڕاكێشـ بـ
ئەمـــەش هـــاوكات بێـــت لەگـــەڵ پشـــت بەســـتن بـــە 
دەســـتەگەلێكی پســـپۆڕ لـــە ڕاوێژكارانـــی بەتوانـــا 
و  بێگـــەرد  و  پـــاك  پاشـــخانێكی  كـــە  كارامـــە  و 

هەبێـــت. نیشـــتمانییان 
بنەماكانـــی ســـەركەوتنی پرۆســـەی چاكســـازی 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان پێویســـت بـــەوە دەكـــەن، 
جیاوازییەكانـــی  و  نەمێنێـــت  نەخوێنـــدەواری 
چینایەتـــی و دابەشـــكردنی ســـامان كـــەم بكرێنـــەوە، 
بـــۆ  بكرێـــت  پـــێ  دەســـت  كاراش  هەڵمەتێكـــی 
قەاڵچۆكردنـــی گەندەڵیـــی دارایـــی كـــە توخمێكـــی 

نیشـــتمانییە. ئابووریـــی  وێرانكـــەری 
پێویســـتە حكومـــەت هەلـــی كار بـــۆ گەنجانـــی 
بەتوانـــا دابیـــن بـــكات، بـــێ گوێدانـــە حزبایەتـــی 
كاتـــی  لـــە  ناوچەگـــەری  و  عەشـــیرەتگەری  و 

دەسەاڵتی حوكمڕان پێویستە 
كەلتوورێكی نوێ باڵو بكاتەوە 
كە هەموو كەلتوورە كەڵەكەبووە 
دواكەوتووەكە بەجێ بهێڵێت و 
دەست بداتە بزاڤێكی ڕۆشنبیریی 
هۆشمەندانە كە پشت بە 
گۆڕانكاریی ڕیشەیی ببەستێت

چاكسازیی داپەروەری و 
چەسپاندنی بنەماكانی نایەنە 
دی، بێ ئەوەی دامەزراوەی 
دادوەری سەربەخۆیی 
ڕاستەقینەی خۆی نەبێت لە 
مامەڵەكردن لەگەڵ هەموو پرس 
و كێشە یاسایەكاندا

پێویستە پرۆسەی چاكسازی )چ 
سەرانسەری، یان الوەكی بێت(، 
ئامانجی پراكتیكی و ڕوونی 
هەبێت كە پشت بە بنیادنانی 
پەیوەندگەلێكی ڕوون و ئاشكرا 
ببەستێت لە نێوان دامەزراوەكانی 
حوكمڕانی و هاوواڵتیاندا

گەندەڵی بە هەموو جۆرەكانیەوە 
مەترسیترین پەتایە كە 
پێویستە لە دامەزراوەكانی 
حوكمڕانی ڕیشەكێش بكرێت، 
بەتایبەتیش گەندەڵیی دارایی 
كە كەسانێكی نێو چینی 
حوكمڕان تێوەی دەگلێن
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پۆســـتە  و  پلـــە  دابەشـــكردنی  و  فراوانكـــردن 
بەرپرســـانی  و  ســـەركردە  دەبێـــت  وەزارەییەكانـــدا، 
ـــتپاكی  ـــی و دەس ـــوەری لێهاتووی ـــی پێ ـــە پێ ـــداری ب ئی
و شـــارەزایی كردارەكـــی و پیشـــەیی و دڵســـۆزی 
ـــن. پێویســـتە پرۆســـەی چاكســـازی  دەستنیشـــان بكرێ
لـــە كوردســـتان فراوانتـــر بێـــت، نـــەك لـــە هەنـــدێ 
دامـــەزراوەی كارگێـــڕی و دارایـــی كـــورت بكرێتـــەوە، 
ــوو  ــە هەمـ ــت لـ ــەری بێـ ــازی سەرتاسـ ــت چاكسـ دەبێـ
دامەزراوەكانـــی حوكمڕانیـــدا )سیاســـی، ئیـــداری، 
ـــی  ـــنبیری، پەروەردەی ـــی، ڕۆش ـــووری، كۆمەاڵیەت ئاب

و ئەمنـــی(.
هێـــز و توانـــای سیســـتەمی سیاســـی لـــە كوردســـتان 
لـــە هێـــزی هەیكەلبەنـــد و جومگەكانیدایـــە، هەروەهـــا 
بەڕێوەبردنـــی  بـــۆ  هەیەتـــی  كـــە  توانایـــەی  لـــەو 

كاروبـــاری هەرێـــم و خزمەتكردنـــی هاوواڵتیـــان بـــێ 
بـــەو  چاكســـازی  گەیاندنـــی  لەگـــەڵ  جیـــاوازی، 
ـــكات، تاكـــو  ـــی ب ـــی هاوواڵت ئاراســـتەیەی كـــە خزمەت
ـــە  ژیانێكـــی خۆشـــگوزەران بەســـەر بەرێـــت، ئەمـــەش ب
بنیادنانـــی ئابوورییەكـــی نیشـــتمانی كـــە ئاسایشـــی 
هەمـــوو  بـــۆ  داودەرمـــان  و  بەرهـــەم  و  خـــۆراك 

توێژەكانـــی كۆمەڵگـــە فەراهـــەم بـــكات.
وەدی  ئامانجەكانـــی  چاكســـازی  پرۆســـەی 
ناهێنێـــت، ئەگـــەر گەندەڵیـــی دارایـــی و ئیـــداری بنبـــڕ 
نەكرێـــت، هەروەهـــا بـــێ دابینكردنـــی خزمەتگوزاریـــی 
لـــە  بـــۆ هاوواڵتیـــان، هێـــزی حكومـــەت  ڕۆژانـــە 
پتەویـــی متمانـــەی نێـــوان دەســـەاڵت و هاوواڵتیدایـــە.

شـــتێكی سرووشـــتییە كـــە هەوڵەكانـــی حكومـــەت 
بـــۆ چاكســـازی ڕووبـــەڕووی هەنـــدێ گرفـــت و 
ـــان ئیقلیمـــی،  ـــی ی ـــەوە، چ ناوخۆی ئاســـتەنگ ببێت
لـــە  سیاســـی  دەســـەاڵتی  ئەوەیـــە  گرنـــگ 
كوردســـتان بـــە ئیرادەیەكـــی ڕاســـتەقینە و ورەیەكـــی 
ـــەر  ـــەو لەمپ ـــن بەســـەر هەمـــوو ئ بەردەوامـــی پۆاڵیی
ــی  ــە كاراكردنـ ــەر لـ ــەركەوێت، هـ ــەدا سـ و تەگەرانـ
ــی و  ــی دارایـ ــای گەندەڵیـ ــە پەتـ ــاكانی دژ بـ یاسـ
دەبێـــت  دادپـــەروەری،  و  یەكســـانی  وەدیهێنانـــی 
دیدگایەكـــی ڕوون وبەرنامەگەلێكـــی پراكتیكـــی 
ـــی كشـــتوكاڵی و  ـــی پڕۆژەكان ـــۆ پەرەپێدان ـــت ب هەبێ
ئاودێـــری و دروســـتكردنی بەنـــداو و پاڵپشـــتیكردنی 
جووتیـــاران و بنیادنانـــی نەخۆشـــخانە و قوتابخانـــە و 
ـــە ژینگـــە، ئاراســـتەكردن و گۆڕینـــی  گرنگیـــدان ب

كۆمەڵگـــەی  لـــە  كوردســـتانی  كۆمەڵگـــەی 
بەكاربـــەرەوە بـــۆ كۆمەڵگـــەی بەرهەمهێـــن، كـــە 
تێیـــدا هاوواڵتـــی هەمـــوو هۆیەكانـــی گـــوزەران 
دابیـــن  بـــۆ  ســـەربەرزی  و  ئـــازاد  ژیانـــی  و 
بكرێـــت، بۆیـــە بـــێ وەدیهێنانـــی ئەمـــە پرۆســـەی 
چاكســـازی تەنیـــا وەك دروشـــمێك دەردەكەوێـــت، 
ئەمـــەش خواســـتی هیـــچ هاوواڵتییەكـــی دڵســـۆزی 
ـــی  ـــوو هاوواڵتییەك ـــە، چونكـــە هەم ـــتان نیی كوردس
پرۆســـەی  ئەوەوەیـــە  تەنـــگ  بـــە  ســـەربەرز 
بەڕێـــوەی  ئێســـتا  حكومەتـــی  كـــە  چاكســـازی 
دەبـــات، ســـەركەوتن بەدەســـت بهێنێـــت و ئامادەیشـــە 

ــكات.  ــێ بـ ــی لـ ــەم ڕووەوە داكۆكـ لـ

بنەماكانی سەركەوتنی 
پرۆسەی چاكسازی لە هەرێمی 

كوردستان پێویست بەوە دەكەن، 
نەخوێندەواری نەمێنێت و 

جیاوازییەكانی چینایەتی و 
دابەشكردنی سامان كەم بكرێنەوە

پێویستە حكومەت هەلی كار 
بۆ گەنجانی بەتوانا دابین 

بكات، بێ گوێدانە حزبایەتی و 
عەشیرەتگەری و ناوچەگەری لە 
كاتی فراوانكردن و دابەشكردنی 

پلە و پۆستە وەزارەییەكاندا

دەبێت سەركردە و بەرپرسانی 
ئیداری بە پێی پێوەری 

لێهاتوویی و دەستپاكی و 
شارەزایی كردارەكی و پیشەیی و 

دڵسۆزی دەستنیشان بكرێن

هەموو هاوواڵتییەكی سەربەرز 
بە تەنگ ئەوەوەیە پرۆسەی 

چاكسازی كە حكومەتی ئێستا 
بەڕێوەی دەبات، سەركەوتن 

بەدەست بهێنێت و ئامادەیشە لەم 
ڕووەوە داكۆكی لێ بكات
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كێشەی تەالرسازیی 
هەولێر لە ماستەرپالندا 

نییە، بەڵكو لە 
نەخشەی وردەكاریدایە 

دیزاینی بازنەیی 
هەولێری كردووەتە 

شارێكی میترۆپۆڵ

دكتۆر سەاڵحەدین یاسین
سەرۆكی بەشی ئەندازیاریی تەالرسازی لە 

زانكۆی سەاڵحەدین بۆ گواڵن: 
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لە نەخشەی وردەكارییەكاندا 
بڕیار دەدرێت كە گەڕەكێك چۆن 

دابەش بكرێت و شەقامەكانی 
چەند مەتری بن و ڕووبەر و 

شوێنی سەوزایی چەند بێت و لە 
چەند شوێنی گەڕەكەكەدا دەبێت

تەالرسازی كۆكردنەوەی دوو 
شتە، كە یەكێكیان الیەنی 

زانستیی ئەندازیارییە و 
دووەمیان الیەنی هونەرییە، 

ئەگەر ئەو دوو الیەنە تێكەڵ بە 
یەكتر نەكەین، ئەوە تەالرسازی 

دروست نابێت

بۆ جێبەجێكردنی ماستەرپالن 
و نەخشە وردەكارییەكان 

یاسامان هەیە، بەاڵم وەكو 
خۆی جێبەجێیان ناكەین و 

بەدواداچوونیشمان بۆیان نییە، 
یان زۆر الوازە

لە گەشەكردن و كاری تەالرسازی 
لە شاری هەولێردا ناسنامەی 

كەلتووری نیشتمانی ڕەچاوكراوە 
و هەیە، بەاڵم بەداخەوە بە 

شێوەیەكی زۆر كاریگەر لەگەڵ 
كەلتوور و ناسنامەی واڵتانی 

دیكە تێكەاڵو بووە

حكومەتــی  باشــەكانی  كارە  لــە  یەكێــك   *
 2003 ســاڵی  دوای  لــە  كوردســتان  هەرێمــی 
دروســتكردنی ماســتەرپالنی شــارەكان بــوو بەگشــتی 
و هەولێــر بەتایبەتــی، ئــەم ماســتەرپالنانە لەالیــەن 
كۆمپانیایەكــی ئەندازیاریــی لوبنانــی دروســت كــراون، 
هەولێــر  ماســتەرپالنەی  ئــەو  ســەیری  چــۆن  ئایــا 
ــەو  ــی ئ ــاڵە بەپێ ــاوەی نزیكــەی 20 س ــە م ــەن ك دەك

دەكرێــت؟ هەولێــر  لەســەر  كار  ماســتەرپالنە 
پێشــتریش  هەولێــر  شــاری  ڕاســتیدا  لــە   -
ماســتەرپالنی هەبــووە، پێشــتریش لــە ســاڵی 1993 
بــە توانــا و ئیمكانیاتــی ناوخــۆی هەرێمــی كوردســتان 
ئــەو  لەســەر  دانــا،  هەولێــر  بــۆ  ماســتەرپالنێكمان 
ماســتەرپالنە كار و پــڕۆژەی بــاش بەڕێــوە چــوو، ئــەو 
ماســتەرپالنە ئێســتاش مــاوە، ئــەو كات لــە دانانــی 
ماســتەرپالنەكەدا كێشــەی ســەرەكی و زەحمــەت تەنیــا 
ســەربازگەی هەولێــر بــوو كــە بــە چەندیــن هــۆكار 
ــان  ــرا، پاش ــتەرپالنەكە نەك ــی ماس ــوێنە داخیل ــەو ش ئ
بەتایبــەت لــە ســاڵی 2003 ئــەو شــوێنەش خرایــە 
نــاو ماســتەرپالنەوە و، ئــەو ماســتەرپالنەی لەالیــەن 
لــە  ڕاســتیدا  لــە  دانــرا،  لوبنانــی  دارولهەندەســەی 
زۆر  كارێكــی  بیركردنەوەكــەش  و  داڕشــتن  ڕووی 
بــاش بــوو، بــەاڵم بەداخــەوە ماســتەرپالن بــە تەنیــا 
كار نــاكات، چونكــە دەزانیــن كــە ماســتەرپالن بڕیــارە 
سیاســییە گشــتییەكەیە و شــوێن و نەخشــەی هەمــوو 
پێكهاتەكانی شــاری لەســەر جێگیر دەكرێت، بەاڵم لە 
دوای ئەو ماستەرپالنە، نەخشەی وردەكاری هەیە و، 
كێشــەی ســەرەكی ئێمــە بەتایبــەت لــە شــاری هەولێــر 
نەبوونــی نەخشــە و وردەكارییەكانــە، لــە نەخشــەی 
وردەكارییەكانــدا بڕیــار دەدرێــت كــە گەڕەكێــك چــۆن 
دابــەش بكرێــت و شــەقامەكانی چەنــد مەتــری بــن و 
ڕووبــەر و شــوێنی ســەوزایی چەنــد بێــت و لــە چەنــد 
شــوێنی گەڕەكەكــەدا دەبێــت، ئێمــە الوازییەكــی زۆر 
و،  هەیــە  وردەكارییانــەدا  نەخشــە  لــەو  گەورەمــان 
نەتوانــراوە وەك خــۆی و بەپێــی پێویســت جێبەجــێ 

هــەر  مەتــری   150 و   120 شــەقامی  بكرێــت. 
هەموویــان لــە كارەكانــی دارولهەندەســەیە، كــە لــە 
ــردوون، لەالیەكــی  ــری ك ــاو ماســتەرپالنەكەدا جێگی ن
دیكــەوە بــۆ جێبەجێكردنــی ماســتەرپالن و نەخشــە 
وردەكارییــەكان یاســامان هەیــە، بــەاڵم وەكــو خــۆی 
جێبەجێیــان ناكەیــن و بەدواداچوونیشــمان بۆیــان نییــە، 

یــان زۆر الوازە.   
* ئەندازیاریی تەالرســازی بێجگە لەوەی یەكێكە 
لــە زانســتە دیــارەكان، لــە هەمــان كاتــدا وەك جۆرێــك 
ئەمــەش  دەكرێــت،  ســەیر  تەشــكیلی  هونــەری  لــە 
ــك دروســت  ــك دیزانێ ــك ئەندازیارێ ــەی كاتێ ــەو مانای ب
دەكات، كەلتــووری واڵتەكەشــی تیكــەڵ دەكات و بــە 
جۆرێــك لــە جــۆرەكان دەیكاتــە بڕاندێكــی نیشــتمانی، 
ئایــا تــا چەنــد توانــراوە لــە داڕشــتنی ماســتەرپالنی 
شــارەكانی كوردســتان بەگشــتی و هەولێــر بەتایبەتــی 
كاتێــك  تــا  بكرێــت،  تایبەتمەندییــە  ئــەم  ڕەچــاوی 
یەكێــك دێتــە هەولێــر بزانێــت شــارێكی كوردســتانییە؟
- ئــەو پرســیارەی ئێــوە دەیكــەن مــن نامــەی دكتۆرا 
و شــارەزاییەكەم لەســەر ئــەو الیەنەیــە، ئایــا ئێمــە 
)ئایدێنتەتــی( واتــە ناســنامەی شــارێك چــۆن پیشــان 
بدەیــن كــە مۆركــی كــوردەواری پێــوە بێــت؟ بــە تەئكید 
ــی  ــر گلەی ــەوە لەســەر شــارێكی وەك هەولێ ــەم الیەن ل
زۆرمــان لــێ دەكرێــت، كــە ئەمــەش بــۆ كۆمەڵێــك 
فاكتــەر و كاریگــەری دەگەڕێتــەوە و، پێــش هەمــوو 
كارێك پێویســتە بزانیت تەالرســازی كۆكردنەوەی دوو 
شــتە، كــە یەكێكیــان الیەنــی زانســتیی ئەندازیارییــە 
دوو  ئــەو  ئەگــەر  هونەرییــە،  الیەنــی  دووەمیــان  و 
الیەنــە تێكــەڵ بــە یەكتــر نەكەیــن، ئــەوە تەالرســازی 
دروســت نابێــت، لــە گەشــەكردن و كاری تەالرســازی 
كەلتــووری  ناســنامەی  هەولێــردا  شــاری  لــە 
بەداخــەوە  بــەاڵم  هەیــە،  و  ڕەچاوكــراوە  نیشــتمانی 
و  كەلتــوور  لەگــەڵ  كاریگــەر  شــێوەیەكی زۆر  بــە 
ــووە، بەتایبــەت  ــی دیكــە تێكــەڵ ب ناســنامەی واڵتان
لەگــەڵ دراوســێیەكان بــۆ نموونــە كابرایــەك بینایەكــی 

پرســـی ماســـتەرپالنی هەولێـــر و بابەتەكانـــی پەیوەســـت بـــە ڕەچاوكردنـــی مـــۆرك و تایبەتمەندیـــی كوردســـتانی 
لـــەم ماســـتەرپالنە و، بەرفراوانبوونـــی شـــار لـــە ڕووی ئاســـۆیی و ســـتوونییەوە و چەنـــد بابەتێكـــی دیكـــەی 
ـــۆر ســـەاڵحەدین یاســـین  ـــدەدەر دكت ـــەوەری دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ پڕۆفیســـۆری یاری ـــە ت ـــدار، بوون پەیوەندی

ـــە زانكـــۆی ســـەاڵحەدین. ـــی تەالرســـازی ل ـــر ســـەرۆكی بەشـــی ئەندازیاری باپی
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یەكێك لە كارە زیندووەكان كە 
ڕۆژانە بەرچاومان دەكەوێت، 
منارەی چۆلییە كە دەتوانرا لە 
بری الساییكردنەوەی تەالرسازیی 
واڵتێكی دیكە، ئەو نموونەیەی 
منارەی چۆلی دروست بكرێت كە 
مێژوو و ناسنامەیەكی كۆنی كورد 
و كوردستان دەگێڕێتەوە

زۆر گوناهە لە شارێكی وەك 
هەولێردا كە تەمەنی زیاتر لە 
شەش هەزار ساڵ بێت، بچین 
كەلتوور و ناسنامەی واڵتانی 
دیكە لە جیاتی ناسنامەی 
نیشتمانیی خۆمانی تێدا 
بەرجەستە و بەرچاو بكەین

بازاڕی نیشتمان و داون تاون 
لەو شوێنە شاری هەولێر كە 
دروست كراوە، گەورەترین هەڵە 
بووە

پێویستە ڕێنمایی تایبەت بە 
باڵەخانەی بەرز هەبێت، ئەم 
كار و هەنگاوانەی لە ڕووی 
باڵەخانەی بەرزەوە لە هەولێر 
دەهاوێژرێت، لە ڕووی ڕێنمایی 
و مەرجەكانەوە كێشە لە نێوان 
شارەوانی و وەبەرهێناندا دروست 
دەكات

لــە واڵتێكــی دراوســێ بینیــوە و دێــت لــە هەولێــر 
ــووری و  ــی كەلت ــەاڵم الیەن ــی پێســتی دەكات، ب كۆپ
نیشــتمانی تیــدا ڕەچــاو نەكــراوە، لــەو بــارەوە ئایــا ئێمە 
نموونــە و ناســنامەی وەك ئەوەمــان هەیــە؟ بــە تەئكیــد 
یەكێــك لــە كارە زینــدووەكان كــە ڕۆژانــە بەرچاومــان 
دەكەوێــت، منــارەی چۆلییــە كــە دەتوانــرا لــە بــری 
الســاییكردنەوەی تەالرســازیی واڵتێكــی دیكــە، ئــەو 
نموونەیــەی منــارەی چۆلــی دروســت بكرێــت كــە 
مێــژوو و ناســنامەیەكی كۆنــی كــورد و كوردســتان 
پێــش  هەیــە  دیكەشــمان  ناســنامەی  دەگێڕێتــەوە، 
ئیســالمیش، دەتەوێــت دوورتریــش بگەڕێنــەوە، ئــەوە 
دەچینــە ســەر قــەاڵت كــە نموونەیەكــی جیهانیــی زۆر 
كــۆن و پڕۆفیشــناڵە و تەعبیــر لــە ناســنامەی ئێمــەی 
كــورد دەكات، بــەاڵم چەندیــن نموونــەی دیكــە هەیــە 
كــە لــە باڵەخانــە و كاری تەالرســازی و گەشــەكردن 
و بەرفراوانبوونــی هەولێــردا بەرچــاو دەكەوێــت، كــە 
دوورن لــە مۆركــی كەلتــوور و ناســنامەی نیشــتمانیی 
كــورد. هــەر بۆیــە مــن دەڵێــم زۆر گوناهە لە شــارێكی 
ــەزار  ــە شــەش ه ــر ل ــی زیات ــە تەمەن ــردا ك وەك هەولێ
ــی  ــنامەی واڵتان ــوور و ناس ــن كەلت ــت، بچی ــاڵ بێ س
ــی  ــە جیاتــی ناســنامەی نیشــتمانیی خۆمان دیكــە ل
تێــدا بەرجەســتە و بەرچــاو بكەیــن. هــەر بۆیــە لێــرەدا 
بەتایبــەت  بكەیــن،  خۆمــان  لــە  گلەیــی  پێویســتە 
ئەندازیارەكانی شارســتانی و تەالرســازی كە ئاگادار 
و پابەنــد نیــن بــەو یاســا و مــەرج و ڕێنماییانــەی لــە 
كاتــی مۆڵەتــی بینایــەك، یــان باڵەخانــە و خانوویــەك 
وەك  پێویســتە  كــە  دەدرێــت،  پێیــان  شــارەوانی  لــە 
خــۆی جێبەجــێ بكرێــت و بــە دواداچوونــی ورد و 
بەردەوامیشــمان هەبێــت، بەتایبــەت هەســتیار بیــن لــەو 
ناســنامە و كەلتــووری نیشــتمانییەی كــە هەمانــە، 
كــە دەبێــت لــە خانــوو و باڵەخانەكانــدا ڕەنــگ بداتــەوە، 
دیكــەوە  لەالیەكــی  واڵتــان.  پێســتی  كۆپــی  نــەك 
دیاریكــردن و ڕێنماییــەكان لەســەر ناوچــەی بەفــرزۆن 
كــە دەكاتــە ئــەو گــەڕەك و شــوێنانەی كــە زیاتــر 
ــە كاتێكــدا  ــەوە، ل ــاو شــەقامی 30 مەتریی ــە ن دەكەون
ئــەو ڕێنماییــەی بەفــرزۆن نەبووایــە، ئــەوە شــاری 
هەولێــر لــە ڕووی ناســنامە و كەلتــووری ئەندازیــاری 
و تەالرســازییەوە تووشــی كارەســات دەبــوو، چونكــە 
هەمــوو ئــەو خانــووە كۆنانــە تێــك دەدران و ســیما 
و نەخشــە و تەالرســازییەكان لەنــاو دەچــوون و هــەر 
كەســە بــە ئــارەزووی خــۆی لــەو شــوێنانەی كــە نزیــك 
قەاڵتیشــن، باڵەخانــەی شــەش نهــۆم و 10 نهۆمیــان 

بــەرز دەكــردوە، بەتایبــەت بــازاڕی نیشــتمان و داون 
تــاون لــەو شــوێنە شــاری هەولێــر كــە دروســت كــراوە، 

ــووە. ــە ب ــن هەڵ گەورەتری
مــەرج و  تەالرســازیدا  ئەندازیاریــی  لــە  ئایــا   *
ــە،  ــە گــەورەكان هەی ــۆ نەخشــەی بااڵخان ــی ب ڕێنمای
مەبەســتمان ئەوەیــە لــە دروســتكردنی بینــا و بااڵخانــە 
وەك  شــارێكی  تایبەتمەندیــی  ڕەچــاوی  بەرزەكانــدا 

هەولێــر و كەلتــووری كوردســتان كرابێــت؟
- بەڵــێ، هەمانــە، دیســان دەگەڕێمــەوە بــۆ دوو 
ــە  ــەری ل ــە س ــەم، ك ــار باســی دەك ــە زۆرج ــۆكار ك ه
ئێمــە شــێواندووە بــۆ دروســتكردنی خانــوو و باڵەخانــە 
كــە ڕێنمایــی شــارەوانی هەیــە، لــە هەمــان كاتــدا 
ــن  ــە دەبینی ــەر بۆی ــە، ه ــش هەی ــی وەبەرهێنانی ڕێنمای
بەپێی مۆڵەت و ڕێنمایی شــارەوانی لە فاڵنە شــوێن 
ــی  ــی شــەش نهۆمــی بەپێ ــە باڵەخانەیەك ــت هەی هەق
ــت،  ــت بكرێ ــە دروس ــەی هەی ــەرج و ڕێنماییان ــەو م ئ
باڵەخانەیــە پڕۆژەیەكــی  ئــەو  تەنیشــتی  لــە  بــەاڵم 
وەبەرهێنــان هەیــە كــە دەبینیــت باڵەخانەیەكــی 42 
نهۆمــی دروســت دەكرێــت، لێــرەدا ڕۆڵ و مــەرج و 
جێبەجــێ  لەســەری  و  بــزرە  شــارەوانی  ڕێنمایــی 
نەكــراوە. ئێمــە حــەز دەكەیــن وەك هەمــوو واڵتانــی 
هەبێــت،  هاوچەرخمــان  و  بــەرز  باڵەخانــەی  دونیــا 
باڵەخانــەی  بــە  بــەاڵم پێویســتە ڕێنمایــی تایبــەت 
بــەرز هەبێــت، ئــەم كار و هەنگاوانــەی لــە ڕووی 
لــە  دەهاوێژرێــت،  هەولێــر  لــە  بــەرزەوە  باڵەخانــەی 
نێــوان  لــە  ڕووی ڕێنمایــی و مەرجەكانــەوە كێشــە 
شــارەوانی و وەبەرهێنانــدا دروســت دەكات، چونكــە 
یاســا و ڕێنماییەكانــی شــارەوانی شــتێكە و ئــەوەی 
وەبەرهێنــان شــتێكی دیكەیــە، ئــەو بارودۆخــەی لــە 
ــە  ــەوەی ك ــۆ ئ ــەوە ب ــەدی، دەگەڕێت ــدا هات وەبەرهێنان
ــەران  ــە ڕاكێشــانی وەبەرهێن ــك زۆر پێویســتمان ب كاتێ
هەبــوو، بــۆ ئــەو مەبەســتەش ئاســانكارییان بــۆ كــرا، 
لــە ئەنجامــدا گەیشــتینە ئــەو بارودۆخــەی كــە ئێســتا 
تێــی كەوتوویــن، بــەاڵم ئێســتا كاتــی ئەوەیــە دەســت بــە 
ــەوەی یاســا و ڕێنماییەكانــی وەبەرهێنــان  هەمواركردن
پێویســتە  دایبڕێژینــەوە،  لەنــوێ  ســەر  و  بكەینــەوە 
و  كار  لەســەر  شــارەوانی  ڕێنماییەكانــی  و  مــەرج 

پڕۆژەكانــی وەبەرهێنانیــش جێبەجــێ بكرێــت. 
* هەولێــر وەك پایتەختــی هەرێمــی كوردســتان 
دیزاینــی ماســتەرپالنەكەی بازنەییــە، ئەمــەش واتــە 
پێكدێــت لــە بازنەكانــی )30، 60، 100، 120 و 
150( مەتــری و دوای ئەویــش پشــتێنەی ســەوزە، 
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ئەو بارودۆخەی لە وەبەرهێناندا 
هاتەدی، دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی 
كە كاتێك زۆر پێویستمان بە 

ڕاكێشانی وەبەرهێنەران هەبوو، 
بۆ ئەو مەبەستەش ئاسانكارییان 
بۆ كرا، لە ئەنجامدا گەیشتینە 
ئەو بارودۆخەی كە ئێستا تێی 

كەوتووین

لە هەموو دونیادا لە 
بەرفراوانبوونی شاردا هەردوو 
جۆری بەرفراوانی ئاسۆیی و 
ستوونی هەیە، بەاڵم جۆری 

ئاسۆیی تێچووی یەكجار زۆرە 
و زەویی زۆری پێویستە و 

خزمەتگوزارییەكانیشی لەسەر 
حكومەت و الیەنی پەیوەندیدار 

زەحمەت و قورسە

ئەو ماستەرپالنەی بۆ هەولێر 
دانراوە، وای كردووە لە كاتی 

گەشەكردن و بەرفراوانییەكەیدا 
پارێزراو بین، چونكە 

ماستەرپالنەكە ڕێوشوێن و هەموو 
شتەكانی پێویست بە شار و 

ئاوەدانی بۆ دەستنیشان كردووین

ئێستا بۆ شارێكی وەك هەولێر 
زیاتر پێویستمان بە یەكەی 

نیشتەجێبوونی ستوونی هەیە، 
لەبەر ئەوەی زەویمان كەم 
بووەتەوە، یان هەر نەماوە

ــە، ســەبارەت  ــەر پشــتێنەیەكی بازنەیی ــش ه ــە ئەوی ك
بــەم دیزاینــە هەندێــك لــە ئەندازیــاران پێیــان وایــە ئــەم 
ــۆل«  ــە »میترۆپ ــر دەكات ب ــە هەولێ ــە بازنەیی دیزاین
ــەم  ــە ئ ــان وای ــی دیكــە پێی ــە ئەندازیاران ــك ل و هەندێ
بچووكــی  شــاری  نــادات  ڕێگــە  بازنەییــە  دیزانــە 
ســەربەخۆ لــە نــاو شــاری هەولێــردا دروســت ببێــت 
شــارەكە،  ســەنتەری  دەگەڕێتــەوە  قەرەباڵغییەكــە  و 
ئایــا ئێــوە چــۆن ســەیری ئــەم دیزانــەی ماســتەرپالنی 

ــەن؟ ــر دەك هەولێ
- ئێمــە زۆر بەشانســین كــە دیزایــن و نەخشــەی 
كــە  كــردووە،  پــێ  دەســتی  قەاڵتــەوە  لــە  هەولێــر 
ــەقامەكانی دەوری  ــوو ش ــردووە هەم ئەمــەش وای ك
وەك  دەبێــت  شارەكەشــەوە،  دەوری  بــە  كــە  قــەاڵت 
ــی  ــی بازنەی ــا كۆتای ــری و ت ــری و 60 مەت 30 مەت
بــن، ئــەو شــەقامە بازنەییانــە لــە ڕووی پالنینگــەوە 
شــتێكی زۆر ڕێكوپێكــە، ڕاســتە شــارەكەمان دەكاتــە 
ناتوانرێــت  و  دەكات  گــەورەی  زۆر  و  میترۆپــۆڵ 
ــەاڵم  ــت، ب ــاودا دروســت بكرێ ــە ن شــاری بچووكــی ل
ئــەوەش شــتێكی زۆر مەنتیقییــە كــە لــە كاتێكــدا 
شــارە  ئــەو  ئــەوە  كــرد،  دروســت  بچووكــم  شــاری 
بچووكانــە دەبەینــە دەرەوەی شــار و دەرەوەی شــەقامە 
بازنەییەكانــی كۆتایــی، بــۆ نموونــە دەكرێــت شــاری 
پیرمــام و قوشــتەپە  نزیــك خەبــات و  لــە  بچــووك 
لــەو  بچووكانــە  شــارە  ئــەو  كــە  بكەیــن،  دروســت 
شــوێنانە هیــچ لــە پالنینــگ ناگۆڕێــت و كارێكــی 
زۆر ئاســایی و گرنــگ و ســەركەوتووش دەبێــت، 
وای  دانــراوە،  هەولێــر  بــۆ  ماســتەرپالنەی  ئــەو 
كــردووە لــە كاتــی گەشــەكردن و بەرفراوانییەكەیــدا 
ڕێوشــوێن  ماســتەرپالنەكە  بیــن، چونكــە  پارێــزراو 
و هەمــوو شــتەكانی پێویســت بــە شــار و ئاوەدانــی 
بــۆ دەستنیشــان كردوویــن، بــۆ نموونــە ئــەو ژمــارەی 
ئۆتۆمبێلــە زۆرەی شــاری هەولێــر، كــە تــا ئێســتا 
هاتوچــۆ لــە شــەقامەكاندا بــە شــێوەیەكی ئاســاییە و 
تووشــی خنــكان نەهاتوویــن، كــە ئەمــەش زیاتــر بــۆ 
ــە  ــری ل ــی 100 مەت دروســتكردنی شــەقامی بازنەی
پاشان بۆ 120 مەتری و 150 مەتری دەگەڕێتەوە. 
* لە ماوەی نزیكەی 20 ساڵی ڕابردوودا هەولێر 
بــە شــێوەیەكی بەرچــاو لــە ڕووی ئاســۆییەوە فــراوان 
فراوانبوونەكــە گــۆڕاوە  ئاراســتەی  ئێســتا  و  بــووە 
بــۆ ســتوونی و بونیادنانــی باڵەخانــەی بــەرز، ئایــا 
ــی تەالرســازییەوە  ــە ڕوانگــەی زانســتی ئەندازیاری ل
خوێندنــەوەی ئێــوە بــۆ ئاراســتەی فراوانیــی ئاســۆیی 

چییــە؟ ئایــا پرســەكە تەنیــا دروســتكردنی بااڵخانەی 
ــی دیكــە  ــك الیەن ــە كۆمەڵێ ــان پەیوەســتە ب ــەرزە، ی ب
ــتەی  ــا ئاراس ــەوە؟ ئای ــەرجەم خزمەتگوزارییەكان و س
بەرەوپێشــەوەچوونی فراوانبوونــی ســتوونی لەگــەڵ 
دابینكردنــی  بەرەوپێشــەوەچوونی  ئاراســتەی 
خزمەتگوزارییــە ســەرەكییەكان وەك )ئــاو، كارەبــا، 
پاككردنــەوە و.. تــاد( هاوشــانی ئــەو بەرفروانبوونەن؟
- ئــەو پرســیارە لــە جێگــەی خۆیەتــی و هەمــوو 
جەختــی  و  بپرســین  خۆمانــی  لــە  پێویســتە  كات 
ــە  ــادا ل ــە هەمــوو دونی ــەوە، بێگومــان ل لەســەر بكرێت
ــی  ــۆری بەرفراوان ــەردوو ج ــاردا ه ــی ش بەرفراوانبوون
ــەاڵم جــۆری ئاســۆیی  ــە، ب ئاســۆیی و ســتوونی هەی
تێچــووی یەكجــار زۆرە و زەویــی زۆری پێویســتە 
و  حكومــەت  لەســەر  خزمەتگوزارییەكانیشــی  و 
الیەنــی پەیوەندیــدار زەحمــەت و قورســە، ئەگەرچــی 
شــوێنی نیشــتەجێبوونی ســتوونی لــە ئێســتادا زۆر 
بــاش و گونجــاوە بــۆ ئێمــە، بەتایبــەت لــەوەی كــە 
ژمارەیەكــی زۆر لــە دانیشــتووان لەســەر ڕووبەرێكــی 
و  دەبێتــەوە  جێگایــان  ئاســۆیی  لــە  كەمتــر  زۆر 
ــان كەمتــرە  خزمەتگوزارییەكانیــش ئاســانتر و تێچووی
و كۆنتڕۆڵــی خزمەتگوزارییەكانیــش زۆر ئاســانترە، 
ئێســتا بــۆ شــارێكی وەك هەولێــر زیاتــر پێویســتمان 
بــە یەكــەی نیشــتەجێبوونی ســتوونی هەیــە، لەبــەر 
ئــەوەی زەویمــان كــەم بووەتــەوە، یــان هــەر نەمــاوە، 
ــەی  ــۆ یەكــەی نیشــتەجێبوون و باڵەخان ئەگەرچــی ب
ــە الیەكــی  ــەرز پێویســتە ڕێنمایــی بــۆ دەربچێــت. ل ب
دیكــە لــە كاتێكــدا وەبەرهێنــان مۆڵەتــی پڕۆژەیەكــی 
نیشــتەجێبوونی ســتوونی بــە وەبەرهێنەرێــك دەدات، لــە 
پــاش ئــەوەی وەبەرهێنــەر پڕۆژەكــەی وەرگــرت، ئــەوە 
لەو پانتایی زەوییەی بۆی تەرخان كراوە، حیســاباتی 
باخچە و ســەوزایی و شــوێنی وەســتانی ئۆتۆمبێل و 
ــەاڵم  ــی دیكــەش كــراوە، ب هەمــوو خزمەتگوزارییەكان
وەبەرهێنەرەكــە بــە هــەر ڕێگایــەك بێــت كار بــۆ ئــەوە 
دەكات لــە بــری ئــەوەی ئــەو شــوێنە 10 باڵەخانە بێت، 
ئــەو دەیكاتــە 15 و زیاتریــش، كــە ئەمــەش لەســەر 
ــە، لێرەشــدا  حیســابی ســەوزایی و خزمەتگوزارییەكان
نییــە، چونكــە مۆڵەتەكــەی  تەدەخوڵــی  شــارەوانی 
لــەالی ئــەوان نییــە، هــەر بۆیــە لــە هەولێــر زۆربــەی 
ئــەوە  دراوە،  وەبەرهێنــەران  بــە  مۆڵەتانــەی  ئــەو 
بــووە، بۆیــە كێشــە و گرفتــی زۆر،  چارەنووســیان 
بەتایبــەت پــاش چەنــد ســاڵێكی دیكــە لــەو باڵەخانــە 

و یەكــە نیشــتەجێبوونانەدا دەبینیــن.
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قەبارەی وەبەرهێنان 
لە كەرتی كشتوكاڵ لە %1،8 

بۆ 9% بەرز بووەتەوە
لە سێكتەری بەرهەمهێنانی پەلەوەردا گەیشتووینەتە 
قۆناغی خۆبژیوی و بەشێكیشی هەناردەی بازاڕەكانی 

باشوور و ناوەڕاستی عێراق كراوە 

شەیما جەمال كوێخا
ڕاوێژكاری وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو: 
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لە كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمی كوردستاندا هەنگاوی 

باش نراوە چ لە ڕووی 
بونیادنانەوەی ژێرخانی 

كەرتی كشتوكاڵییەوە، چ لە 
ڕووی هەوڵەكانی دۆزینەوەی 
بازاڕ و ساغكردنەوەی ڕەنج و 

ماندووبوونی جووتیارانەوە

ــتان  ــی كوردسـ ــە هەرێمـ ــتوكاڵ لـ ــی كشـ * كەرتـ
بەخۆیـــەوە  بووژانـــەوەی  بـــاش  ڕاددەیەكـــی  تـــا 
بینیـــوە، پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە، تـــا چەنـــد توانـــراوە 
لـــەم كەرتـــەدا گۆڕانـــكاری لـــە ڕووی جـــۆری و 

بهێنرێـــت؟ بەدەســـت  چەندایەتییـــەوە 
- هەرچەنـــدە قەیرانـــی دارایـــی و پەتـــای كۆرۆنـــا و 
وشكەســـاڵی و گۆڕانـــكاری لـــە كەشـــوهەوادا زەبـــری 
كوشـــندەی لـــە ئاســـتی گەشـــەی كەرتـــی كشـــتوكاڵ 
وچاالكییەكانـــی  كار  و  هـــەوڵ  بـــە  بـــەاڵم  داوە، 
وەزارەتـــی  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
كشـــتوكاڵ و ســـەرچاوەكانی ئـــاو توانـــرا لـــە چەندیـــن 
بـــواردا ژێرخانـــی ئـــەم كەرتـــە بونیـــاد بنرێتـــەوە، 
ــوێنەوارەكانی كۆتایـــی  ــە و شـ ــەو قەیرانانـ ــتە ئـ ڕاسـ
لـــە  گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە  بـــەاڵم  نەهاتـــووە، 
كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا 
ـــەوەی  ـــە ڕووی بونیادنان ـــراوە چ ل ـــاش ن هەنـــگاوی ب
ژێرخانـــی كەرتـــی كشـــتوكاڵییەوە، چ لـــە ڕووی 
هەوڵەكانـــی دۆزینـــەوەی بـــازاڕ و ســـاغكردنەوەی 
ـــە شـــێوەیەكی  ـــەوە، ب ـــج و ماندووبوونـــی جووتیاران ڕەن
گشـــتی كەرتـــی كشـــتوكاڵ لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
بەرەوپێشـــەوە چـــووە، بـــەو پێیـــەی ڕێـــژەی وەبەرهێنـــان 
ـــۆ نزیكـــەی %9  ـــە 1،8% ب ـــتوكاڵ ل ـــی كش ـــە كەرت ل
بـــەرز بووەتـــەوە. لـــە بەرامبەریشـــدا ئاســـتەنگ و 
بەربەســـتەكانی بـــەردەم گەشـــەكردنی ئـــەم كەرتـــە 
كـــەم نیـــن و زۆربـــەی جـــار مەترسیداریشـــن، بـــۆ 
نموونـــە: وشەكەســـاڵی و گۆڕانكاریـــی ئاووهـــەوا و 
پەتـــا و نەخۆشـــی لـــە تـــەواوی جیهانـــدا و بەتایبەتـــی 
لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، زیانـــی گـــەورەی لـــە 
ــی  ــە هەرێمـ ــی لـ ــتوكاڵ داوە، بەتایبەتـ ــی كشـ كەرتـ
دارایـــی و  قەیرانـــی  هـــۆی  بـــە  كـــە  كوردســـتان 
ــادەكاری  ــاوە ئامـ ــای كۆرۆنـ ــش و پەتـ ــەڕی داعـ شـ

پێشـــوەختەی  ڕووبەڕووبوونـــەوەی  بـــۆ  نەكرابـــوو 
وشكەســـاڵی، ئەمـــەش ئـــەرك و قورســـایی زیاتـــر كـــرد 
لەســـەر كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 

ــتان. كوردسـ
لـــە وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ و ســـەرچاوەكانی   *
ئـــەم  شـــوێنەوارەكانی  كەمكردنـــەوەی  بـــۆ  ئـــاو 

كـــراوە؟ چـــی  تەحەددییانـــە 
- ئێمـــە لـــەم ســـێ ســـاڵەی دواییـــدا بـــە یارمەتـــی 
ـــدا  ـــە هەوڵ ـــەردەوام ل حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان ب
بوویـــن بـــۆ كەمكردنـــەوەی شـــوێنەوارەكانی هەمـــوو 
ـــەردەم گەشـــەكردنی  ـــە ب ـــەی هاتوونەت ـــەو تەحەددییان ئ
كوردســـتاندا،  هەرێمـــی  لـــە  كشـــتوكاڵ  كەرتـــی 
توانیومانـــە چارەســـەری زۆر كێشـــە و گرفـــت بكەیـــن، 
بـــۆ نموونـــە لـــە بـــواری كێشـــەی گەنمـــی جووتیـــاران و 
ئەمباركردنـــی ئـــەم بەرهەمـــە و دروســـتكردنی چەندیـــن 
ـــواری  ـــە ب ـــا ل ـــراوە، هەروەه ـــاش ن ـــگاوی ب ســـایلۆ، هەن
بەرهەمـــی مریشـــك و هێلكـــەدا توانـــراوە بنێردرێتـــە 
بازاڕەكانـــی دیكـــەی عێراقیـــش، لـــە بـــواری میوەجـــات 
هـــۆی  بـــە  كـــە  باخەكانیـــش  و  ڕەز  بەرهەمـــی  و 
وشكەســـاڵییەوە زیانـــی گـــەورەی بەركەوتـــووە، بـــەاڵم 
ــی  ــدن و چاندنـ ــی ڕوانـ ــن هەڵمەتـ ــە چەندیـ توانیومانـ
ــام جێبەجـــێ بكەیـــن، هەناردەكردنـــی بەرهەمـــی  نەمـ
ـــداو هەوڵێكـــە  ـــی كەن ـــی واڵتان ـــۆ بازاڕەكان ـــش ب هەناری
ــەوەی  ــۆ دۆزینـ ــە بـ ــی دیكـ ــرە هەوڵێكـ ــاو زنجیـ ــە نـ لـ
ــە  ــاران، لـ ــی جووتیـ ــاغكردنەوەی بەرهەمـ ــازاڕ و سـ بـ
ڕووی دروســـتكردنی بەنـــداو و پۆنتـــەوە لـــە چەندیـــن 
ناوچـــەی جیاجیـــای كوردســـتان دەســـت كـــراوە بـــە 
دروســـتكردنی بەنـــداو، ئەمانـــە هەمـــووی وای كـــردووە 
كەرتـــی كشـــتوكاڵ تـــا ڕادەیـــەك گۆڕانكارییەكـــی 
ــی  ــتا بەپێـ ــدە هێشـ ــت، هەرچەنـ ــەردا بێـ ــی بەسـ نەوعـ

خواســـت و ویســـتی ئێمـــە نییـــە.

 بووژانـــەوەی كەرتـــی كشـــتوكاڵ بـــۆ بەدیهێنانـــی خودبژێـــوی و دابینكردنـــی ئاسایشـــی خـــۆراك و 
ـــڕای  ـــە هەرێمـــی كوردستانیشـــدا وێ ـــەم ســـەردەمەیە، ل ـــی گرنگـــی ئ ـــووری، بابەت ـــی ئاب ـــی ژێرخان بەهێزكردن
ئاســـتەنگەكانی وشكەســـاڵی و پەتـــای كۆرۆنـــا و قەیرانـــی دارایـــی و گۆڕانكارییەكانـــی ئاووهـــەوا، 
هەوڵێكـــی زۆر هەیـــە بـــۆ گەشـــەكردنی كشـــتوكاڵ و بەدیهێنانـــی فرەچەشـــنكردنی ئابـــووری، بـــۆ قســـەكردن 
لەســـەر ئـــەم پرســـە، گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ شـــەیما جەمـــال كوێخـــا ڕاوێـــژكاری وەزارەتـــی 
كشـــتوكاڵ و ســـەرچاوەكانی ئـــاو كـــە هـــاوكات ئەندامـــی لێژنـــەی بـــااڵی نیشـــتمانیی ئاسایشـــی خۆراكـــە 

لـــە عێـــراق، ســـازدا.
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* باســـی كەرتـــی پەلـــەوەرت كـــرد كـــە توانـــراوە 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان ئـــەم كەرتـــە بگەیەندرێتـــە 
بـــۆ  تاچەنـــد  ئەمـــە  ئایـــا  قۆناغـــی خۆبژێـــوی، 
هەرێمـــی كوردســـتان و بەدەســـتهێنانی هەلـــی كار 

ــووە؟ ــگ بـ گرنـ
- كەرتـــی پەلـــەوەر یەكێكـــە لـــەو كەرتانـــەی كـــە 
ـــەركەوتوو  ـــدا س ـــتان تێی ـــی كوردس ـــی هەرێم حكومەت
و  ناوخـــۆ  پێداویســـتیی  دابینكردنـــی  بـــۆ  بـــووە، 
ـــە  ـــەك ل ـــە ڕاددەی ـــن بەرهـــەم، ب بەدەســـتهێنانی زۆرتری
ــە  ــی بگاتـ ــتان توانیویەتـ ــی كوردسـ ــتادا هەرێمـ ئێسـ
قۆناغـــی خودبژێـــوی، ئەوەتـــا توانـــراوە بەرهەمەكانـــی 
ــە  ــك و هێلكـ ــتی مریشـ ــدوو و گۆشـ ــكی زینـ مریشـ
خـــوارووی  و  ناوەڕاســـت  بازاڕەكانـــی  ڕەوانـــەی 
ـــوو  ـــەش نێردراب ـــەت جووجەڵ ـــت، تەنان ـــش بكرێ عێراقی
بـــۆ دەرەوەی هەرێـــم، وە نەبێـــت ئـــەم كەرتـــەش بـــێ 
گرفـــت و كێشـــە بێـــت، بـــەاڵم خۆشـــبەختانە لـــە 
نزیكـــەوە چاودێریـــی ڕەوشـــی كەرتـــی پەلـــەوەر دەكەین 
و بـــەردەوام وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ و ســـەرچاوەكانی 
ئـــاو لەســـەر هێڵـــە لەگـــەڵ خـــاوەن كێڵگەكانـــی 

ــەكانیان. ــەركردنی كێشـ ــۆ چارەسـ ــەوەر بـ پەلـ
* لـــە پێنـــاو بووژانـــەوەی كەرتـــی كشـــتوكاڵ 
و پەرەپێدانـــی ئـــەم كەرتـــە، پێویســـتە گرنگـــی بـــە 
كەرتـــی پیشەســـازیی خۆراكـــی بدرێـــت، ئایـــا تـــا 
چەنـــد هەماهەنگـــی لـــە نێـــوان هـــەردوو وەزارەتـــی 
بازرگانـــی و پیشەســـازی و وەزارەتـــی كشـــتوكاڵ و 

ــە؟ ــاودا هەیـ ــەرچاوەكانی ئـ سـ
پیشەســـازی  كەرتـــی  لەســـەر  قســـەكردن   -
مشـــتومڕێكی زۆر هەڵدەگرێـــت، چونكـــە ڕاگرتنـــی 
بااڵنـــس لـــە نێـــوان كەرتـــی بازرگانـــی و پیشەســـازیدا 
و  پـــان  و  دیراســـەت  و  نییـــە  ئاســـان  كارێكـــی 
بەدواداچوونـــی وردی دەوێـــت، لەالیەكـــی دیكـــەوە 
فرێشـــە،  خواردنـــی  لـــە  حـــەزی  ئێمـــە  خەڵكـــی 
واتـــا زۆر گرنگـــی بـــە خواردنـــی لـــە قوتوبەنـــد 
نـــادات، لـــەم چەنـــد ســـاڵەی دواییـــدا هەوڵـــی بـــاش 
كەرتـــی  لـــە  وەبەرهێنـــان  قەبـــارەی  تاوەكـــو  دراوە 
پیشەســـازی و پیشەســـازیی خۆراكـــدا زیـــاد بكرێـــت، 
كەرتەكانـــی  لـــە  ڕوویـــان  زیاتـــر  وەبەرهێنەرانیـــش 
بازرگانـــی و عەقـــارات كـــردووە، هەرچەنـــدە مـــن 
خۆراكـــدا  پیشەســـازیی  بـــواری  لـــە  وایـــە  پێـــم 
هەنـــگاوی جـــددی نەنـــراوە، لەكاتێكـــدا بـــۆ ئـــەوەی 
ژێرخانـــی ئابـــووری و كەرتـــی كشـــتوكاڵ بـــەرەو 
ــەری  ــرەی تەواوكـ ــەوە ببەیـــت، كۆمەڵێـــك زنجیـ پێشـ

ـــە:  ـــۆ نموون ـــن، ب ـــت جێبەجـــێ بكرێ ـــە دەبێ ـــر هەی یەكت
بەرهەمهێنـــان و بەپیشەســـازیكردن و بەبازاڕكـــردن و 
ـــارە بەبازاڕكـــردن واتـــە یەكێكیـــان بەبازاڕكردنـــی  دووب
خواردنـــی فرێـــش ئـــەوی دیكەیـــان بەبازاڕكردنـــی 
ـــادن  ـــەم و بەرووبوومـــە كشـــتوكاڵییانەی زی ـــەو بەره ئ
ــە  ــان لـ ــتە بازاڕیـ ــە خواســـتی ناوخـــۆ و، وا پێویسـ لـ
دەرەوە بـــۆ بدۆزرێتـــەوە، یـــان بەپیشەســـازی بكرێـــن، 
بـــۆ ئـــەوەی جارێكـــی دیكـــە بەبـــازاڕ بكرێنـــەوە، 
گرنگییەكـــی  خـــۆراك  بەپیشەســـازیكردنی  بۆیـــە 

ڕاددەبـــەدەری هەیـــە. 
* وەك ئامـــاژەت پـــێ دا، هەماهەنگیـــی بـــاش لـــە 
نێـــوان جووتیارانـــی هەرێـــم و جووتیارانـــی عێراقـــدا 
هەیـــە، ئایـــا تـــا چەنـــد توانیوتانـــە ئـــەو ئاســـتەنگ و 
بەربەســـتانە هەڵبگـــرن كـــە لـــە بـــەردەم ســـاغكردنەوەی 
ناوچەكانـــی  لـــە  كـــورد  جووتیارانـــی  بەرهەمـــی 

ـــت؟ ـــراق دادەنرێ ـــتی عێ ـــوور و ناوەڕاس باش
و  كشـــتوكاڵ  وەزیـــری  هەوڵەكانـــی   -
ســـەرچاوەكانی ئـــاو و تیمـــی وەزارەت بـــۆ پتەوكردنـــی 
كشـــتوكاڵی  وەزارەتـــی  لەگـــەڵ  پەیوەندییەكانمـــان 
ـــە لەگـــەڵ  ـــار و بەرچـــاوە، ئێمـــە توانیومان ـــراق دی عێ
ڕێككەوتنێـــك  فیدڕاڵـــی  كشـــتوكاڵی  وەزارەتـــی 
لـــە مانگـــی پێنجـــی ســـاڵی ڕابـــردوو بكەیـــن و، 
ـــوان هـــەردوو  ـــە نێ یاداشـــتنامەیەكی لێكتێگەیشـــتن ل
وەزارەتـــدا واژوو كـــرا بـــە ئامادەبوونـــی هـــەر دوو وەزیـــر 
ــتییەكان،  ــەرە گشـ ــژكار و بەڕێوەبـ ــكار و ڕاوێـ و بریـ
كـــە كۆمەڵێـــك خاڵـــی گرنگـــی لەخـــۆ گرتبـــوو، كـــە 
پەیوەســـت بـــوون بـــە بەبازاڕكـــردن و، ڕەنگدانەوەیەكـــی 
و  بەروبـــووم  ســـاخكردنەوەی  بـــۆ  هەبـــوو  زۆری 
بەرهەمـــی جووتیارانـــی كـــورد. ئێمـــە لـــەم بـــوارە 
هەنـــگاوی زۆر باشـــمان نـــاوە و باشـــترین بازاڕیـــش 
بـــۆ ســـاخكردنەوەی بەرهەمـــی جووتیـــاران بـــازاڕە 
گەورەكانـــی ناوچەكانـــی ناوەڕاســـت و خـــوارووی 
عێراقـــە، ئێمـــە لەگـــەڵ وەزارەتـــی كشـــتوكاڵی عێـــراق 
ڕۆژنامـــەی كشـــتوكاڵیی هاوبەشـــمان دانـــاوە، ئـــەو 
بەرهەمانـــەی لـــە وەرزێكـــی ســـاڵ، یـــان لـــە كاتێكـــدا 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان بەرهـــەم دەهێنرێـــت، لـــە 
ناوەڕاســـت و خـــوارووی عێـــراق بەرهـــەم ناهێنرێـــت، 
ڕەوانـــەی  كوردســـتان  جووتیارانـــی  بەرهەمـــی 
بـــە  دەكرێـــت،  عێـــراق  خـــوارووی  و  ناوەڕاســـت 
پێچەوانەشـــەوە ئـــەو بەرهەمانـــەی لـــە كوردســـتان 
بەرهەمهێنانـــی  كاتـــی  یـــان  ناهێنرێـــت،  بەرهـــەم 
و  ناوەڕاســـت  ناوچەكانـــی  لـــە  دەبێـــت،  تـــەواو 

هەناردەكردنی بەرهەمی هەنار 
بۆ بازاڕەكانی واڵتانی كەنداو 
هەوڵێكە لە ناو زنجیرە 
هەوڵێكی دیكە بۆ دۆزینەوەی 
بازاڕ و ساغكردنەوەی بەرهەمی 
جووتیاران

لە نزیكەوە چاودێریی ڕەوشی 
كەرتی پەلەوەر دەكەین و 
بەردەوام وەزارەتی كشتوكاڵ 
و سەرچاوەكانی ئاو لەسەر 
هێڵە لەگەڵ خاوەن كێڵگەكانی 
پەلەوەر بۆ چارەسەركردنی 
كێشەكانیان

لە چەندین ناوچەی جیاجیای 
كوردستان دەست كراوە بە 
دروستكردنی بەنداو، ئەمانە 
وای كردووە كەرتی كشتوكاڵ تا 
ڕادەیەك گۆڕانكارییەكی نەوعی 
بە سەردا بێت

ئەو بەرهەمانەی لە وەرزێكی 
ساڵ، یان لە كاتێكدا لە 
هەرێمی كوردستان بەرهەم 
دەهێنرێت، لە ناوەڕاست 
و خوارووی عێراق بەرهەم 
ناهێنرێت، بەرهەمی جووتیارانی 
كوردستان ڕەوانەی ناوەڕاست و 
خوارووی عێراق دەكرێت
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خـــوارووی عێراقـــەوە ئـــەو بەرهەمانـــە دەهێنرێتـــە 
هەرێمـــی كوردســـتان، بـــەم شـــێوەیە هەماهەنگـــی 
لـــە نێـــوان جووتیارانـــی هەرێمـــی كوردســـتان لەگـــەڵ 
جووتیارانـــی ناوەڕاســـت و خـــوارووی عێـــراق هەیـــە، 
لـــەم ڕووەشـــەوە هـــەوڵ و كۆششـــی زۆر كـــراوە .

ســـاخكردنەوەی  بـــۆ  بـــازاڕ  دۆزینـــەوەی   *
بەرهەمـــی هەنـــاری جووتیارانـــی كوردســـتان لـــە 
بازاڕەكانـــی واڵتانـــی كەنـــداو هەنگاوێكـــی گرنكـــی 
ــە  ــارە لـ ــران بـــوو، ئەمـــەش یەكەمینجـ ســـەرۆك وەزیـ
مێـــژووی كـــورددا برانـــدی هەنـــاری كوردســـتانی 
ڕەوانـــەی دەرەوەی واڵت دەكرێـــت، ئـــەوە تـــا چەنـــد 

گرنگـــە؟
ـــی بەرهەمـــی  ـــۆ بەبازاڕكردن ـــك ب ـــەر هەنگاوێ - ه
خۆماڵـــی بنرێـــت، بـــە پلـــەی یەكـــەم بـــۆ خزمەتكردنـــی 
ــی  ــاخكردنەوەی ڕەنجـ ــتان و سـ ــی كوردسـ جووتیارانـ
ماندووبوونیانـــە، ئەمـــە وا دەكات بـــرا جووتیارەكانمـــان 
كار بـــۆ باشـــكردن و زیادكردنـــی بەرهەمەكانیـــان 
بكـــەن و ئابـــووری هەرێـــم ببووژێتـــەوە، ئەمـــەش 
ــنكردنی  ــتەكەی هەمەچەشـ ــت و دروسـ ــە ڕاسـ ڕێگـ
ئابوورییـــە، تاوەكـــو بـــۆ بەدەســـتهێنانی داهـــات و 
دۆزینـــەوەی هەلـــی كار و بەهێزكردنـــی ئابـــووری 
تەنیـــا پشـــت بـــە داهاتـــی پتـــرۆدۆالر نەبەســـتین، كـــە 
ـــەی  ـــە زۆرب ـــرە. ل داهاتێكـــی ناســـەقامگیر و ناجێگی
ـــە ســـەرچاوەی وزە  ـــەی پێشـــكەوتوون و ب ـــەو واڵتان ئ
دووەم  كشـــتوكاڵ  ســـێكتەری  ناســـراون،  نـــەوت  و 
ئـــەو واڵتەیـــە و، كەرتـــی  ئابووریـــی  ســـێكتەری 
كشـــتوكاڵ دەچێتـــە نـــاو چوارچێـــوەی ئاسایشـــی 
خۆراكـــی و ئاسایشـــی نەتەوەییـــەوە، لـــەم ڕوانگەیـــەوە 
بەرهەمـــی  بەبازاڕكردنـــی  بـــۆ  هەنگاوێـــك  هـــەر 
ناوخۆیـــی ڕۆڵ و گرنگیـــی خـــۆی هەیـــە و جێگـــەی 
ــەرە  ــر پـ ــە زیاتـ ــە، پێویستیشـ ــی و پێزانینـ دەستخۆشـ
ــەوەی  ــڕای ئـ ــە وێـ ــت، چونكـ ــە بدرێـ ــەو هەنگاوانـ بـ
دراوی قورســـی گرانبەهـــا دێتـــە نـــاو واڵتەكـــەوە و 
بەهـــای دینـــاری ناوخـــۆ بـــەرز دەبێتـــەوە، ســـەرەتای 
ڕێگەشـــە بـــۆ ئـــەوەی بـــازاڕ بـــۆ بەرهەمەكانـــی 
و  بەبازاڕكـــردن  ڕووی  لـــە  بكەینـــەوە،  دیكـــەش 
بـــەرز  بەرهەمەكانمـــان  كوالێتیـــی  كوالێتیشـــەوە، 
هەلـــی  زۆرتریـــن  لـــەوەی  جگـــە  ئەمـــە  دەبێـــت، 
كار بـــۆ جووتیـــاران و خانەوادەكانیـــان لـــە ناوچـــە 
دوورەدەســـت و جیاجیاكانـــی كوردســـتان دابیـــن دەبێـــت 
و كۆچـــی گوندنشـــینان بـــۆ شـــار و شـــارۆچكەكان 
ڕادەگیرێـــت و گوندەكانمـــان دەبووژێنینـــەوە. لێـــرەدا 

دەمەوێـــت نموونەیەكـــی هەنگەوانەكانتـــان بـــۆ بـــاس 
بكـــەم كـــە لـــە پێشـــانگە نێودەوڵەتییەكانـــدا كوالێتیـــی 
پێشـــەوەی  ڕیزبەنـــدی  لـــە  ناوخـــۆ  هەنگوینـــی 
بەرهەمـــی هەنگوینـــی جیهانـــی دێـــت، ئەمـــە خـــۆی 
لـــە خۆیـــدا ناســـنامەیەكی بـــاش و بـــەرز بـــە هەرێمـــی 
كوردســـتان دەبەخشـــێت، لـــەم ڕوانگەیـــەوە هەوڵەكانـــی 
بەڕێـــزان ســـەرۆكی حكومـــەت و جەنابـــی وەزیـــری 
ــەوەی  ــۆ دۆزینـ ــە وەزارییەكـــەی بـ ــتوكاڵ و تیمـ كشـ
كوردســـتان،  جووتیارانـــی  بەرهەمـــی  بـــۆ  بـــازاڕ 
جێـــگای ســـتایش و دەستخۆشـــییە و پێویســـتی بـــە 

ــە.  ــددی هەیـ ــگاوی جـ ــتیوانی و هەنـ پشـ
* هـــەر ســـەبارەت بـــە دۆزینـــەوەی بـــازاڕ بـــۆ 
برانـــدی  و  ماركـــە  بوونـــی  ناوخـــۆ،  بەرهەمـــی 
بەناوبانـــگ گرنگیـــی خـــۆی هەیـــە و زۆرتریـــن 
كڕیاریـــان هەیـــە، ئایـــا بۆچـــی تـــا ئێســـتا نەمانتوانیـــوە 
كەرتێكـــی  بـــە  بكەیـــن  كشـــتوكاڵ  كەرتـــی 
ـــی  ـــا بەناوبانگەكان ـــی و، گـــەورە كۆمپانی دامەزراوەی
جیهـــان ڕابكێشـــرێنە نـــاو هەرێمـــی كوردســـتانەوە و، 
ئـــەو بەرهـــەم و بەروبوومانـــە لێـــرە بەرهـــەم بهێنـــن و 

ڕەوانـــەی بازاڕەكانـــی دەرەوەشـــی بكەیـــن؟
هەمـــوو  گرنگـــە،  پرســـیارێكی  ئەمـــە   -
هەنگاوێكـــی بەدامەزراویكردنـــی كەرتـــی كشـــتوكاڵ 
و ڕاكێشـــانی گـــەورە كۆمپانیـــاكان پێویســـتی بـــە 
وەبەرهێنـــەران  و  تایبـــەت  كەرتـــی  چاالككردنـــی 
ــتە  ــاوڕام، پێویسـ ــوەدا هـ ــەڵ ئێـ ــش لەگـ ــە، منیـ هەیـ
كەرتـــی تایبـــەت بیـــر لـــە پـــڕۆژەی تـــەواوكاری 
ـــە واتایەكـــی دیكـــە هەمـــوو ســـێكتەرەكان  ـــەوە، ب بكات
لەخـــۆ بگرێـــت. بـــۆ نموونـــە لـــە كەرتـــی شـــیرەمەنیدا 
پێویســـتە خاكـــت هەبێـــت بـــۆ ئـــەوەی عەلەفـــی ســـەوز 
بەرهـــەم بهێنیـــت و كێڵگـــەی بەخێوكردنـــی مانـــگای 
شـــیردەر و مـــەڕ و بزنـــت هەبێـــت و، كارگەیەكـــی 
شـــیرەمەنی و بەرهەمەكانـــی و لـــە چەنـــد شـــوێنێك 
شـــێوەیە  بـــەم  هەبێـــت،  پێشـــكەوتوو  كێڵگـــەی 
هەنـــگاوی بـــۆ نـــراوە، بـــۆ نموونـــە لـــە گەرمیـــان 
ــەش  ــە هەڵەبجـ ــە و لـ ــەواوكاری هەیـ ــی تـ پڕۆژەیەكـ
لـــەم جـــۆرە پڕۆژانـــە هەیـــە، هەرچەنـــدە ئـــەم پڕۆژانـــە 
ــە،  ــەرەتایەكی باشـ ــان سـ ــەاڵم بوونیـ ــن، بـ ــەورە نیـ گـ
لێـــرەدا ئەركـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانە 
پاڵپشـــتی و هاوكاریـــی دامەزراندنـــی ئـــەم جـــۆرە 
پـــڕۆژە تـــەواوكاری و گـــەورە و ســـتراتیژییانە بـــكات 
و، دەبێـــت كەرتـــی تایبـــەت و حكومـــەت هەماهەنـــگ 

ــن.  ــەركەوتوو بـ ــەوەی سـ ــۆ ئـ ــن، بـ ــاوكار بـ و هـ

لە زۆربەی ئەو واڵتانەی 
پێشكەوتوون و بە سەرچاوەی 

وزە و نەوت ناسراون، سێكتەری 
كشتوكاڵ دووەم سێكتەری 

ئابووریی ئەو واڵتەیە و، كەرتی 
كشتوكاڵ دەچێتە ناو چوارچێوەی 

ئاسایشی خۆراكی و ئاسایشی 
نەتەوەییەوە

هەوڵەكانی بەڕێزان سەرۆكی 
حكومەت و جەنابی وەزیری 

كشتوكاڵ و تیمە وەزارییەكەی 
بۆ دۆزینەوەی بازاڕ بۆ بەرهەمی 

جووتیارانی كوردستان، 
جێگای ستایش و دەستخۆشییە 

و پێویستی بە پشتیوانی و 
هەنگاوی جددی هەیە

لە پێشانگە نێودەوڵەتییەكاندا 
كوالێتیی هەنگوینی ناوخۆ لە 
ڕیزبەندی پێشەوەی بەرهەمی 
هەنگوینی جیهانی دێت، ئەمە 
خۆی لە خۆیدا ناسنامەیەكی 

باش و بەرز بە هەرێمی 
كوردستان دەبەخشێت

ئەركی حكومەتی هەرێمی 
كوردستانە پاڵپشتی و هاوكاریی 

دامەزراندنی ئەم جۆرە 
پڕۆژە تەواوكاری و گەورە و 

ستراتیژییانە بكات و، دەبێت 
كەرتی تایبەت و حكومەت 

هەماهەنگ و هاوكار بن، بۆ 
ئەوەی سەركەوتوو بن
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زۆر گرنگە بە داهاتی نەوت 
ژێرخانی هەموو سێكتەرەكانی 

ئابووری ببووژێنینەوە 
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دكتۆر شااڵو عەبدولخالق
شارەزا لە بواری ئاسایشی وزە بۆ گواڵن:
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* نــەوت و گازی سرووشــتی هێشــتا بــە گرنگتریــن و 
فراوانتریــن كەرتــی وزە لــە جیهانــدا دادەنرێــت، پرســیار 
لێــرەدا ئەوەیــە تــا چەنــد ئــەم دوو ســەرچاوە گرنگــەی 
هەژموونــی  و  پێشــكەوتن  بــۆ  سرووشــتی  ســامانی 

ــان گرنگــە؟  ــزی واڵت هێ
ــە ســەردا  ــدا گۆڕانكاریــی گــەورەی ب ــە جیهان - وزە ل
وزەی  لــە  جیهــان  ئــەوەی  دوای  ئەمــەش  هاتــووە، 
خەڵــوزەوە بــەرەو دۆزینــەوەی نــەوت و گازی سرووشــتی 
ڕۆیشــت و لــە ئێستاشــدا جیهــان بــەرەو وزە نوێبــووەكان و 
گەیشــتن بــە ســەرچاوەی وزەی خاوێــن هەنــگاوی خێــرا 
و گــەورە دەنێــت، بــەاڵم تاكــو ئێســتاش نەوتــی خــاو و 
گازی سرووشــتی پێگــە و گرنگــی خــۆی لــە دەســت 
نــەداوە، ئەوەتــا پیشەســازیی نەوتــی و پترۆكیمیــاوی و 
كارەبــا و تــەواوی پیشەســازییەكانی دیكــە پشــتیان بــەم 
دوو ســەرچاوە گرنگــەی وزە بەســتووە، بەمــەش كەرتــی 
ئــەو  بــە گرنگتریــن  بەگشــتی  وزە  و  نــەوت و گاز 
كەرتانــە دادەنرێــن كــە كاریگەرییــان لەســەر پێشخســتنی 
لــە  بــە هەمــوو بەشــەكانیەوە هەیــە، هــەر  ئابــووری 
گەشــتیارییەوە  و  كشــتوكاڵ  و  پیشەســازی  ڕووی 

ــی واڵت.  ــی ئابووری ــی ژێرخان ــو بونیادنان تاوەك
و  سیاســی  ڕووی  لــە  سرووشــتی  گازی  و  نــەوت 
جیۆپولەتیكیشــەوە كاریگەریــی خۆیــان هەیــە، لــە ڕووە 
جیوسیاسییەكەوە ئەو واڵتانەی خاوەنی ئەم دوو سامانە 
گرنگــەن، توانیویانــە هەژموونــی خۆیــان و بازاڕەكانــی 
خۆیان لە جیهاندا فراوان بكەن، لە ڕێگەی ڕاكێشــانی 

بــۆری نــەوت و گازی دوور و درێــژەوە و ئەنجامدانــی 
ملیارەهــا دۆالر وەبەرهێنــان لــە كەرتەكانــی پیشەســازیی 
هەنــگاوی  پترۆكیمیــاوی،  پیشەســازیی  و  نەوتــی 
ــاوە، ئەمــە وێــڕای ئــەوەی  ــەرەو گەشــەكردن ن باشــیان ب
جووڵــەی ئاســمانی و زەوی و دەریایــی هــەر هەمــووی 
سرووشــتی  گازی  و  نــەوت  خــاوی  كەرەســتەی  بــە 
ــەوت  ــی ن ــەت پێشــكەوتنی كەرت ــت، تەنان ــوە دەچێ بەڕێ
و گازی سرووشــتی كاریگەریــی خۆیــان هەیــە لەســەر 
پێشــكەوتنی  و  ســەربازی  پیشەســازیی  پەرەپێدانــی 
بــۆ  ڕاســتییەمان  ئــەو  ئەمــەش  ســەربازییش،  هێــزی 
دەردەخــات كــەوا پێشــكەوتووترین و بەهێزتریــن واڵت، 
ــی  ــان لەســەر كەرت ــی خۆی ــە هەژموون ــەن ك ــەو واڵتان ئ
نــەوت و گازی سرووشــتی و پیشەســازییەكانی زاڵ 
كــردووە. بااڵدەســتی لەســەر نــەوت و گازی سرووشــتی 
ئەگــەر بــە شــێوەیەكی زانســتییانە و بــە ســتراتیژیەتێكی 
ڕێكوپێــك و ژیرانــە مامەڵــەی لەگەڵــدا بكرێــت، بــە 
خێراییەكــی زۆر دەمانگەیەنێتــە پێگەیەكــی بەهێــزی 

ــی.  جیهان
* ئــەو بنەمایانــە چیــن كــە دەبێــت كەرتــی وزە تێیــدا 
بــە كەرتێكــی زینــدووی گرنــگ لــە  بێــت، تاوەكــو 

ڕووی ئابــووری و سیاســییەوە دابنرێــت؟
- بەگشــتی كەرتــی وزە لــەم ســەردەمەدا لەســەر چەنــد 

كۆڵەكــە و بنەمایــەك ڕاوەســتاوە لەوانــە: 
ــەوە  ــوو جۆرەكانی ــە هەم ــی وزە ب ــی ئامادەی  چەندێتی
واتایەكــی  بــە  هەیــە،  واڵتەكــەدا  ناوخــۆی  لــە  كــە 

ـــە  ـــووری ســـەیر ناكرێـــت، بەڵكـــو تێكـــەڵ ب ـــدا تەنیـــا وەكـــو ســـەرچاوەیەكی وزە و ئاب ـــە جیهان نەوتـــی خـــاو ل
بەرژوەندیـــی زلهێزەكانـــی جیهـــان بـــووە و لـــە ڕووی سیاســـی و جیۆپۆلەتیكـــەوە كاریگەریـــی خـــۆی هەیـــە. 
هەرێمـــی كوردســـتانیش لـــە ڕووی نـــەوت و گازی سرووشـــتییەوە لەســـەر نەخشـــەی وزەی جیهانـــی پێگـــەی 
خـــۆی هەیـــە. بـــۆ قســـەكردن لەســـەر ئاسایشـــی وزە لـــە هەرێمـــی كوردســـتان و چۆنیەتـــی مامەڵەكـــردن 
لەگـــەڵ نـــەوت و غـــازی كوردســـتان، چەنـــد پرســـیارێكمان ئاراســـتەی دكتـــۆر شـــااڵو عەبدولخالـــق شـــارەزا 

لـــە بـــواری ئاسایشـــی وزە كـــرد و بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی گواڵنـــی دایـــەوە.
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جیهان بەرەو وزە نوێبووەكان و 
گەیشتن بە سەرچاوەی وزەی خاوێن 

هەنگاوی خێرا و گەورە دەنێت

ڕاگرتنی بااڵنس لە نێوان ناردنە دەرەوەی نەوت و دابینكردنی 
پێداویستیی ناوخۆ بەگەڕخستنی پیشەسازیی نەوتی 

سیاسەتێكی دروست و واقیعبینانەیە
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دیكــە چەنــد جــۆر وزەت هەیــە، ئایــا وزەكانــی ســامانە 
ــەوت و گازی  ــە وزەی ن ــان ب سرووشــتییەكان پەیوەندیی
سرووشــتییەوە هەیــە، یــان بــە وزەی ئەتــۆم، یــان بــە 

وزەی نوێبــووەكان و خاوێنــەوە هەیــە؟
 ژێرخانــی واڵتەكــەت لــە ڕووی وزەوە تاچەنــد بەهێزە؛ 
هــەر لــە كێڵگــە و وێســتگەی گازی و ئەتۆمــی و 
نوێبــووەكان و خاوێــن و ژمــارەی  وێســتگەكانی وزە 
كۆمپانیــاكان و ناوبانگیــان و قەبــارەی وەبەرهێنــان و 
ســەرمایەی بەگەڕخســتوو، هەتــا ژمــارەی ئــەو كارگــە 
و بوارانــەی پترۆكیمیــاوی و پیشەســازیی نەوتــی كــە 

لــە ناوخــۆی واڵتــدا هەیــە . 
 ئایــا تاچەنــد توانــای گەیاندنــت لەبەردەســتدایە بــۆ 

ئــەوەی وزەكــەت بگەیەنیتــە واڵتانــی كڕیــار.
و  كۆمەڵگــە  و  حكومــەت  قبووڵكردنــی  توانــای   
ــەوت و سیاســەتەكانی  ــی ن ــۆ كێڵگەكان ــاكان ب كۆمپانی

گەیاندنــی نــەوت. 
لــەو  نــەوت  كەرتــی  نەخشــەڕێگای  بەمشــێوەیە 
دەوڵەتــەدا، یــان لــەو هەرێمــەدا دروســت دەبێــت، كــە ئــەو 

بێــت. تێــدا  ســەرەكییانەی  بنەمــا 
ــەو بنەمــا و شــیكردنەوەیەی باســتان كــرد  ــی ئ * بەپێ
كــە لــە هــەر دوو كتێبــی دیپۆماســییەتی وزە و خوێنــی 
ڕەشــدا كردووتانــە؛ ئایــا هەرێمــی كوردســتان لــە كوێــی 

نەخشــەی جیهانیــی كەرتــی وزەدایــە؟
- هەرێمــی كوردســتان ئێســتا چووەتــە ســەر نەخشــەی 
وزەی جیهانــی و زۆر بنەمــای گرنگــی گەشــەكردنی 
كەرتــی نــەوت و گازی سرووشــتی تێدایــە، خــۆ ئەگــەر 
دابنێیــن،  بــۆ  نمــرەی  نەخشــەی وزەی جیهانــی 10 
زانســتییانە  نیمچــە  هەڵســەنگاندنێكی  بەپێــی  ئــەوا 
بــۆ كەرتــی نــەوت و گازی سرووشــتی لــە هەرێمــی 
نمــرەی   5 كەرتــە  ئــەم  بڵێیــن  دەتوانیــن  كوردســتان، 
توانیویەتــی  دیكــە  واتایەكــی  بــە  هێنــاوە،  بەدەســت 
وێــڕای ئاســتەنگ و بەربەســتەكان نیــوەی ڕێــگای 
ــی و  ــەرەو كەرتێكــی وزەی گرنگــی جیهان گەیشــتن ب
پێشــكەوتوو ببڕێــت. لــە دواڕاپۆرتــی وەزارەتــی ســامانە 
گرنگــی  بەشــێكی  كــە  هاتــووە  سرووشتییەكانیشــدا 
واڵتانــی  گــەورە  ڕێگــەی  لــە  كوردســتان  نەوتــی 
و  یونــان  واڵتانــی  بەتایبەتــی  كــڕدراوە،  ئەوروپــاوە 
دەوڵەتــی  كۆمەڵێــك  و  كرواتیــا  و  چیــك  و  ئیتاڵیــا 

ئەوروپایــی.  دیكــەی 
* بــەو پێیــەی هەرێمــی كوردســتان لەســەر كەنــاری 
دەریــا نییــە و تەنیــا لــە ڕێگــەی بۆرییــەوە نەوتەكــەی 
لــە بەنــدەری جیهانــی توركیــا ڕەوانــەی بازاڕەكانــی 

جیهــان دەكات، ئایــا ئەمــە تــا چەنــد مەترســی لەســەر 
بەردەوامیــی هەناردەكردنــی نــەوت دروســت دەكات؟

ــی  ــۆری هەناردەكردن ــی ب - هەرێمــی كوردســتان خاوەن
و  دەكرێــت  ئامادەكاریــی  ئێستاشــدا  لــە  و  نەوتــە 
ژێرخانەكــەی ئامادەكاریــی كــراوە بــۆ هەناردەكردنــی 
كەرتــی  دەڵێــت  پێمــان  ئەمــە  سرووشــتیش،  گازی 
گواســتنەوە و ناردنــە دەرەوەی نــەوت تــا ڕاددەیەكــی 
بــە  بــەراورد  بــە  مامناوەندایــە  ئاســتێكی  لــە  بــاش 
بــە  ئامــاژە  دەمەوێــت  لێــرەدا  ســەربەخۆ.  دەوڵەتانــی 
ــەو  ــی ئ ــگای هەناردەكردن ــەم: ڕێ ــدەم، یەك ــاڵ ب دوو خ
نەوتــەی لەبەردەســتدایە لــە ڕووی توانــای گەیاندنــەوە، 
دەرگای  ئەویــش  هەیــە،  دەرگا  یــەك  ئــەوەی  لەبــەر 
تــا  ئەمــە  توركیــاوە  رێــگای  لــە  جیهانــە  بەنــدەری 
ڕاددەیــەك الوازی بــە متمانــەی بەردەوامــی كەرتی وزە 
دەردەكەوێــت. بابەتــی هەمەچەشــنكردنی گەیاندنــی 
ســەرچاوەكانی گەیاندنــە واتــا تــا ئێســتا تەنیــا نەوتــی 
خــاو دەنێریــن و نەتوانــراوە پێكهاتــەی نەوتــە خاوەكــە كــە 
دەریدەهێنیــن لەنــاو بازاڕەكانــی ناوخۆشــدا بــە تەواوەتــی 
ســاخی بكەینــەوە و بــەكاری بهێنیــن، ئەمــەش دەچێتــە 
قاڵبــی پترۆكیمیاوییــەوە. دووەم: خاڵــی قبووڵكردنــی 
پرۆســەی هەناردەكردنــی نەوتــە لــە هەرێمــی كوردســتان 
و ڕێككەوتنــی پارتــە سیاســییەكانی ناوخۆیــە )پارتــی 

و یەكێتــی( لەگــەڵ بەغــدا.
* دژایەتیكردنــی یاســای نــەوت و گازی هەرێمــی 
لەالیــەن  فرۆشــتنی،  و  دەرەوە  ناردنــە  و  كوردســتان 
لەگــەڵ  مامەڵــەی  مەركەزییانــە  زۆر  كــە  بەغــداوە 
كــراوە، ئایــا لــە ڕووی یاســایی و تەكنیكییــەوە تــا 
چ ڕاددەیــەك دەتوانیــن ڕووبــەڕووی ئــەم تەحەددییــە 

ببینــەوە؟
- پێــش ئــەوەی وەاڵمــی پرســیارەكەتان بدەمــەوە، دەبێــت 
ئــەو ڕاســتییە بزانیــن كــە بەغــدا زۆر بــە عەقڵییەتێكــی 
مەركــەزی و سیاســییانە مامەڵــەی لەگــەڵ پرۆســەی 
كــردووە،  كوردســتان  سرووشــتیی  گازی  و  نــەوت 
ئەمــەش بــۆ عەقڵییەتــی مەركــەزی و دەســتتێوەردانی 
پارتــە  كــردووە  وای  كــە  دەگەڕێتــەوە،  دەرەكــی 
نــەوت و  دەســەاڵتدارەكانی عێــراق هەمیشــە وابزانــن 
بەهێــزی  فاكتــەری  هەناردەكردنــی  و  هەرێــم  گازی 
هەرێــم و جیابوونــەوەی هەرێمــە لــە بەغــدا، لــە كاتێكــدا 
بەرژەوەندیــی  لــە  بەغــدا و هەرێــم  نێــوان  هاوكاریــی 
ئابووریــی عێــراق و كوردســتانە. هــەر خــۆی لەخۆیــدا 
زۆر ملمالنێــی سیاســی دەگۆڕێــت بــە بەرژەوەندیــی 
دووالیەنــەی ئابووریــی هاوبــەش. بــۆ وەاڵمدانــەوەی 

جووڵەی ئاسمانی و
 زەوی و دەریایی هەر هەمووی 
بە كەرەستەی خاوی نەوت و 
گازی سرووشتی بەڕێوە دەچێت

بااڵدەستی لەسەر نەوت و گازی 
سرووشتی ئەگەر بە شێوەیەكی 
زانستییانە و بە ستراتیژیەتێكی 
ڕێكوپێك و ژیرانە مامەڵەی 
لەگەڵدا بكرێت، بە خێراییەكی 
زۆر دەمانگەیەنێتە پێگەیەكی 
بەهێزی جیهانی

بەغدا زۆر بە عەقڵییەتێكی 
مەركەزی و سیاسییانە مامەڵەی 
لەگەڵ پرۆسەی نەوت و گازی 
سرووشتیی كوردستان كردووە، 
ئەمەش بۆ عەقڵییەتی مەركەزی و 
دەستتێوەردانی دەرەكی دەگەڕێتەوە

ـی
سـ
ـــا
سیـ



ـی
سـ
ـــا
سیـ

25 ژمارە )1347(  2023/1/2

پرسیارەكەشــتان دەبێــت لــە مــاددەی 111 و 112ی 
دەســتوورییەوە دەســت پــێ بكەیــن كــە دوو شــیكردنەوەی 
بــۆ بڕگــەی دووەمــی  بەتایبەتــی  جیــاوازی هەیــە، 
مــاددەی 112 كــە بــاس لــە كێڵگــە نەوتییــەكان دەكات 
و دەڵێــت: »مافــی هەرێــم و پارێزگاكانــە بــە هاوبەشــی 
ــی  ــدی سیاســەت و پەرەپێدان ــی ناوەن لەگــەڵ حكومەت
ــت  ــرەدا كێشــەكە دروس ــەن«. ئالێ ــەكان بك كێڵگــە نوێی
ماددەیــە  ئــەم  وایــە  پێــی  هەرێــم  حكومەتــی  بــووە، 
ڕێــگای پــێ داوە و خــۆی لــە خۆیشــیدا ڕێــگای پــێ 
داوە، كەچــی حكومەتــی بەغــدا دەڵێــت مــن ڕێــگام 
پــێ نــەداوی هەنــاردەی بكەیــت. لــە نێــوان ئــەم دوو 
كــە  هەیــە  تەكنیكــی  ڕێــكاری  كۆمەڵێــك  بابەتــە 
ــدە لــە وەزارەتــی  دەكرێــت بكەوێتــە نێوانمــان، هــەر چەن
ــاردەكاری نیشــتمانیی  ــای هەن ــراق كۆمپانی ــی عێ نەوت
نەوتــی عێــراق بــە نــاوی ســۆمۆ هەیــە، بــەاڵم ئــەم 
دەبێــت  و  كــراون  مەركــەزی  بــە  زۆر  الیەنــەش  دوو 
نامەركــەزی بكرێــن، چارەســەری بەدامەزراویكردنــی 
ــاردەكار  ــی هەن ــراق و كۆمپانیاكان وەزارەتــی نەوتــی عێ
ویســتێكی  بەغــدا  خێرایــە،  تەكنیكــی  چارەســەری 
هەیــە و دەشــزانێت وا بــە ئاســانی مەحاڵــە جێبەجــێ 
گازی  و  نــەوت  تەســلیمكردنی  ئەویــش  بكرێــت، 
هەرێمــی كوردســتانە، كــە زۆربــەی شــارەزایانی نــەوت 
و گازی سرووشــتی و سیاســەتەكانی ئــەم بــوارە پێیــان 
بــە  نــەوت و گازی كوردســتان  وایــە تەســلیمكردنی 
عێــراق بابەتێكــی زۆر مەترســیدارە، لــە كاتێكــدا ئێمــە 
كۆمپانیــای دیلۆتمــان هەیــە و ڕاپۆرتەكانــی ڕێــژە و 
هەنــاردە و بڕەكــەی زۆر بــە ڕوونــی تێدایــە. هــەر بۆیــە 
ڕێــگا چارەســەر دەبێــت ئیــداری و تەكنیكــی بێــت و 
پێكەوە باشــە كە ســۆمۆ هەناردەی دەكات، خۆ دەكرێت 
ــی  ــرەش حكومەت ــت و لێ ــەزی بكرێ ــە المەرك ســۆمۆ ب
و  دابمەزرێنێــت  كۆمپانیایــەك  كوردســتان  هەرێمــی 
هاوكاریــی ســۆمۆ بــكات، یــان بەشــێك بێــت لــە ســۆمۆ، 
بــە واتایەكــی دیكــە ڕێــگای تەكنیكیــی زۆر لەنــاو 
ــت  ــۆ ناكرێ ــە، خ ــراق هەی ــی عێ ــی نەوت ــودی وەزارەت خ
ــە شــوێنێكی سیاســی قەتیســكراو بێــت،  ــكان ل ملمالنێ
لــە ڕووە ئاسایشــەكانی وزە و ئاسایشــی تەكنیكیــدا 
ــەوە  ــەش بدۆزرێت ــازاڕی هاوب ــدی و ب ــت بەرژەوەن دەكرێ
بــۆ ئــەوەی بتوانیــن ســەركەوتوو بیــن لــەم بــوارەدا و 

ئەمــە دیدگایەكــە. 
* لــە ئێســتادا حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لــە 
ڕووی پیشەسازیی نەوتی و پااڵوتگەكان و زیادكردنی 
توانــای بەرهەمهێنانــی گازی سرووشــتییەوە دەیەوێــت 

ــە  ــەم دوو ســەرچاوەیەی وزە ل ــەی ئ كەڵكــی ئابوورییان
ناوخــۆدا زیاتــر بــكات. ئەمــە تــا چ ڕاددەیــەك گرنگــە؟
لــە  گازی  و  نەوتــی  سیاســەتی  و  ســتراتیژیەت   -
بێــت،  ئاراســتە  دوو  بــە  دەبێــت  كوردســتان  هەرێمــی 
ــی ســەرچاوەكانی وزە و  ــۆ فراوانكردن ئاراســتەیەكیان ب
ــا  ــی كارەب ــواری بەرهەمهێنان ــە ب ــت ل ســوودوەرگرتن بێ
و پیشەســازیی نــەوت و زیادكردنــی پااڵوتگــەكان و 
توانــا و كوالێتیــان، بــۆ ئــەوەی نــەك تەنیــا هەرێمــی 
كوردســتان، بەڵكــو ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی 
ــان  ــی دەوروبەرم ــزگا گەورەكان ــم و پارێ ــدارەی هەرێ ئی
نــەوت و  پێداویســتییەكانی كارەبــا و  وەكــو مووســڵ 
بەنزیــن و گازی سرووشــتییان بــۆ هەنــاردە بــكات و، 
و  كارەبــا  لــە ڕووی  ناوخــۆ  كارگەكانــی  پاڵپشــتیی 
ســووتەمەنی بــكات، الیەنێكــی دیكەیــان پارێزگارییــە 
ــی ئیقلیمــی  ــەش لەگــەڵ واڵتان ــی هاوب ــە بەرژەوەندی ل
زۆر  سیاســی  الیەنــی  لێــرەدا  چونكــە  جیهــان،  و 
گرنگــە لەالیــەن واڵتانــی ئیقلیمییــەوە كــە بەشــێكی 
ــر  ــەوت زیات ــە ن ــە ك ــەوە هەی ــەو چاوتێبڕین ــدی ب پەیوەن
هەنــاردە بــكات و ئەوانیــش ســوودمەند بــن، ئەمــەش 
گرنگــە  كوردســتانیش  هەرێمــی  حكومەتــی  بــۆ 
پــارەی  زیاتــر  گازی  و  نــەوت  فرۆشــتنی  بــەوەی 
ــی مووچــە و  ــۆ دابینكردن ــت ب ــری دەســت دەكەوێ زیات
هەڵســووڕاندنی بــازاڕی ناوخــۆ و بونیادنانــی ژێرخــان و 
پێشخســتنی خزمەتگوزارییــەكان، لەالیەكــی دیكەشــەوە 
چــاوی ڕۆژئــاوا و گــەورە واڵتانــی جیهــان لەســەر 
نــەوت و گاز و كەرتــی وزەی كوردســتان زیاتــر دەبێــت، 
ــی دیپلۆماســی و سیاســی گرنگــە.  ــۆ الیەن ــەوەش ب ئ
بــە شــێوەیەكی گشــتی دەبێــت بااڵنــس هەبێــت لــە نێــوان 
ــازیی  ــەوت و بەگەڕخســتنی پیشەس ــە دەرەوەی ن ناردن

نەوتــی و دابینكردنــی پێداویســتییەكانی ناوخــۆ.
* حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان دەســتی كــردووە بــە 
جێبەجێكردنــی سیاســەتی فرەچەشــنكردنی ئابــووری 
داهاتــی  دیكــەی  ســەرچاوەی  دوای  بــە  گــەڕان  و 

ــد گرنگــە؟ ــا چەن ــە ت ــا ئەم ــی، ئای نانەوت
بــە  كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی  سیاســەتی 
دەســتپێكردنی فرەچەشــنكردنی ئابــووری سیاســەتێكی 
زۆر دروســت و زیرەكانەیــە و نابێــت تەنیــا پشــت بــە 
ــەوت  ــە داهاتــی ن ــەوت ببەســتین، دەكرێــت ب داهاتــی ن
بوارەكانــی پیشەســازی و كشــتوكاڵ و گەشــتیاری و 
زۆر كەرتــی دیكــەی گرنگــی ئابــووری ببووژێنینــەوە، 
گرنگیــدان بــە ســاخكردنەوەی بەرهەمــی ناوخۆ هەردوو 
كەرتــی كشــتوكاڵ و پیشەســازی بــەرەو پێشــەوە دەبــات.  

دەبێت لە نێوان ناردنە 
دەرەوەی نەوت و بەگەڕخستنی 

پیشەسازیی نەوتی و دابینكردنی 
پێداویستییەكانی ناوخۆ بااڵنس 

هەبێت

سیاسەتی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بە دەستپێكردنی 

فرەچەشنكردنی ئابووری 
سیاسەتێكی زۆر دروست و 

زیرەكانەیە و نابێت تەنیا پشت 
بە داهاتی نەوت ببەستین

دەكرێت بە داهاتی نەوت 
بوارەكانی پیشەسازی و 

كشتوكاڵ و گەشتیاری و زۆر 
كەرتی دیكەی گرنگی ئابووری 

ببووژێنینەوە
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كریســـتۆفەر جـــەی فێتەوێـــس پڕۆفیســـۆری بەشـــی زانســـتی سیاســـییە لـــە زانكـــۆی تۆلەیـــن، تایبەتمەنـــد 
و وانەبێـــژی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە وەك سیاســـەت و ســـتراتیژیەت، پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، 
ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی، سیاســـەتی دەرەوەی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و چەكـــی كۆمەڵكـــوژ، 
پێشـــتریش وانەبێـــژ بـــووە لـــە چەنـــد زانكـــۆی بەناوبانـــگ و ئاســـتبەرزی وەك زانكـــۆی جـــۆرج واشـــنتۆن 
و زانكـــۆی ویالیەتـــی ئۆهایـــۆ، هەروەهـــا خاوەنـــی چەندیـــن توێژینـــەوە و كتێبـــە لـــە بـــواری سیاســـەتی 
دەرەوەی ئەمریـــكا. گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا، كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای 

ڕووســـیا و ئۆكرانیـــاوە. 

ئەگەر ئۆكرانییەكان بەمجۆرە 
لە بەرگریكردن بەردەوام بن 

دەسەاڵتی پوتین كۆتایی دێت 

پڕۆفیسۆركریستۆفەر فێتەوێس بۆ گواڵن: 
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و  ڕووســـیا  شـــەڕی  ئاشـــكرایە  هـــەروەك   *
ئۆكرانیـــا درێـــژەی كێشـــاوە و هیـــچ چارەســـەرێك، 
یـــان ئەگەرێكـــی گفتوگـــۆ لـــە ئاســـۆدا لـــە ئـــارادا 
ــهاتەكانی  ــەندن و پێشـ ــە پەرەسـ ــوە چـــۆن لـ ــە، ئێـ نییـ
ـــە چ لێكـــەوت و  ـــان وای ـــا پێت ـــن و ئای شـــەڕەكە دەڕوان
ــاراوە؟  ــەڕەوە بێنەئـ ــەم شـ ــت لـ ــتەیەك دەكرێـ دەرهاویشـ
- ئـــەوەی بتوانیـــن لـــە بـــارەی ئـــەم شـــەڕەوە بیڵێیـــن 
ــادەكاری و  ــە ئامـ ــیا لـ ــت ڕووسـ ــە پێدەچێـ ــە كـ ئەوەیـ
ــد مانگـــی  ــە چەنـ ــەوەی لـ ــۆ ئـ ــازداندا بێـــت بـ خۆسـ
نـــوێ  پەالمـــاری  و  هێـــرش  دووبـــارە  داهاتـــوودا 
ــا.  ــی ئۆكرانیـ ــەر واڵتـ ــۆ سـ ــەوە بـ ــێ بكاتـ ــت پـ دەسـ
بـــەاڵم لەوانەیـــەوە و لێـــرەدا مـــن جەخـــت لەســـەر 
دەســـتەواژەی لەوانەیـــە دەكەمـــەوە- كـــە ئۆكرانییـــەكان 
بتوانـــن بـــەر بـــە هێرشـــە نوێیەكـــەی ڕووســـیا بگـــرن 
و ڕایبگـــرن و ڕێگـــری لـــە پێشـــڕەوییەكەی بكـــەن، 
ســـەرۆك  ئـــەوا  دا،  ڕووی  ئەمـــە  هاتـــوو  ئەگـــەر 
ـــتهێنانی  ـــی گەیشـــتن و بەدەس ـــن هەوڵ ـــر پوتی ڤالدمی
ئاشـــتی دەدات. هەرچەنـــدە مـــن لـــەم ڕووەوە زۆر 

ئومێـــدەوار و گەشـــبین نیـــم. 
* بـــەاڵم ئـــەوەی تـــا ئێســـتا یـــەكال بووەتـــەوە ئەوەیـــە 
ــر  ــەرۆك ڤالدمیـ ــودی سـ ــیا و خـ ــوپای ڕووسـ ــە سـ كـ
ڕاگەیەندراوەكانـــی  ئامانجـــە  نەیانتوانیـــوە  پوتیـــن 
خۆیـــان بـــەدی بهێنـــن، تـــا ئێســـتاش ڕووســـیا زیـــان 
و  لێكەوتـــووە  ســـەربازی  زۆری  خەســـارەتێكی  و 
كـــوژراون،  سەربازیەكانیشـــی  زۆری  ژمارەیەكـــی 
ـــدە  ـــن هێن ـــەرۆك پوتی ـــوە بۆچـــی س ـــی ئێ ـــە تێڕوانین ب
ــەم  ــژەدان بـ ــدان و درێـ ــەر بەردەوامیپێـ ــری لەسـ پێداگـ
شـــەڕە دەكات، لـــە كاتێكـــدا كـــە هیـــچ ئەگەرێـــك 
ـــدا  ـــت ســـەركەوتنی یەكالكـــەرەوەی تێ ـــە كـــە بتوانێ نیی

ــت؟ ــت بهێنێـ بەدەسـ
-  لـــە ڕاســـتیدا زۆر زەحمەتـــە بـــۆ هـــەر واڵتێـــك 
ــەاڵتێكی  ــەن دەسـ ــە لەالیـ ــك كـ ــی واڵتێـ ــە تایبەتـ )بـ
بەڕێـــوە  و  بكرێـــت  حوكمڕانـــی  دیكتاتۆرییـــەوە 
ببردرێـــت(، ددان بـــە شكســـت و دۆڕانـــی خۆیـــدا 
و  ڕووســـیا  شـــەڕەی  ئـــەم  ڕاســـتیدا  لـــە  بنێـــت. 
و  كارەســـاتبار  و  تراژیـــدی  شـــەڕێكی  ئۆكرانیـــا 
تاوانكارانـــە بـــووە، و لـــەم ڕووەوە ڕەنگـــە ســـەرۆك 
ڤالدمیـــر پوتیـــن تووشـــی دژواری و كێشـــە ببێتـــەوە 
لـــە مۆســـكۆ،  دەســـەاڵتەكەی  بـــە  درێـــژەدان  لـــە 
ـــەوە  ـــە ســـەركەوتن و بردن ـــك ل ـــت جۆرێ ئەگـــەر نەتوانێ
لـــە شـــەڕەكەدا مســـۆگەر بـــكات. كـــە ئاشـــكرایە 
ـــەس  ـــد ك ـــە، چەن ـــگ نیی ـــەوە گرن ـــە الی ـــچ ب ـــەو هی ئ

ژیانیـــان لەدەســـت دەدەن و دەبنـــە قوربانـــی بـــۆ ئـــەوەی 
دەرئەنجامێكـــی لـــەم چەشـــنە بەدەســـت بێـــت.

* ئەگـــەر بـــاس لـــەو ڕێـــكار و ســـزا ئابـــووری 
و داراییانـــە بكەیـــن كـــە واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و بـــە 
دیاریكـــراوی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
گرتوویانەتەبـــەر لـــە دژی ڕووســـیا لـــە بەرامبـــەر 
ــا  ــە تـ ــە كـ ــەوا ڕوونـ ــەڕەدا، ئـ ــەم شـ ــانی ئـ هەڵگیرسـ
ئێســـتا ئـــەم ســـزایانە نەبوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا 
بـــە چەشـــنێكی ڕیشـــەیی و بەرچـــاو هەڵوێســـت و 
سیاســـەتی خـــۆی لـــە ئاســـت ئـــەم شـــەڕەدا بگۆڕێـــت، 
ـــی ڕووســـیا تووشـــی داڕووخانێكـــی  ـــا ئابووری هەروەه
ئەوتـــۆ نەبـــووە كـــە نەتوانێـــت خەرجـــی شـــەڕەكە لـــە 
ئەســـتۆ بگرێـــت، تێڕوانینـــی ئێـــوە لـــەم ڕووەوە چییـــە؟
لەبەرچـــاو  ئـــەوە  دەبێـــت  كـــە  ڕاســـتە  ئـــەوە   -
و  ئابـــووری  ڕێـــكارە  و  ســـزا  ئـــەو  كـــە  بگریـــن 
بـــەو  ڕووســـیادا،  بەســـەر  ســـەپێندراوانە  داراییـــە 
ــی  ــان دەرئەنجامەكانـ ــوون، یـ ــەر نەبـ ــنە كاریگـ چەشـ
ـــاوا  ـــی ڕۆژئ ـــە واڵتان ـــە زۆر ل ـــوون ك ـــەو شـــێوەیە نەب ب
بـــوون  ئاواتەخـــواز  و  دەخواســـت  بـــۆ  ئومێدیـــان 
ــاژە بـــەوە  بێنـــەدی. واتـــە لـــەم ڕووەوە دەتوانیـــن ئامـ
بكەیـــن كـــە ئابووریـــی واڵتـــی ڕووســـیا بـــە چەشـــنێك 
نەپووكایـــەوە، یـــان تووشـــی سســـتبوون نەبـــوو كـــە 
ببێتـــە فاكتەرێـــك لـــە پرۆســـەی بڕیاردانـــدا و لەالیـــەن 
ـــە  ـــت. ل ـــەوە لەبەرچـــاو بگیرێ ـــر پوتین ســـەرۆك ڤالدمی
ڕاســـتیدا هۆكارەكـــەش ئـــەوە بـــوو كـــە هەنـــدێ مانـــوڕ 
ـــان  ـــەی ڕووســـیا ڕێگریی ـــی ژیران ـــكاری ئابووری و ڕێ
كـــرد لـــە ڕوودانـــی ئـــەوەی ئابـــووری ئـــەو واڵتـــە 
تووشـــی كارەســـاتێكی گـــەورە ببێتـــەوە. هەرچەنـــد 
دەبێـــت لـــەم ڕووەوە ئـــەوەش بڵێیـــن كـــە لـــە مـــەودای 
خراپبـــوون  تووشـــی  بارودۆخەكـــە  دوورخایەنـــدا، 
ڕووســـیاوە.  واڵتـــی  بـــە  پەیوەنـــدی  لـــە  دەبێتـــەوە 
لەگـــەڵ هەمـــوو ئەوانەشـــدا، ئاشـــكرایە كـــە ســـزا و 
ــی  ــۆی ڕاگرتنـ ــە هـ ــەكان نەبوونەتـ ــكارە ئابوورییـ ڕێـ
ــك  ــدا دەرئەنجامێـ ــە ئایندەشـ ــت لـ ــەڕەكە و پێناچێـ شـ

لـــەم شـــێوەیەیان لـــێ بكەوێتـــەوە. 
ـــەوە  ـــراوی نەت ـــەدای ڕێكخ ـــە ڕۆڵ و ئ * چـــۆن ل
شـــتێك  كەمتریـــن  كـــە  دەڕوانـــن،  یەكگرتـــووەكان 
بوترێـــت لـــەم ڕووەوە، ئەوەیـــە كـــە ئـــەم ڕێكخـــراوە 
لـــە ئاســـت ئومێـــد و چاوەڕوانییەكانـــدا نەبـــوو، یـــان 
ــۆ  ــاوەی نەبینـــی بـ ــۆ و بەرچـ هیـــچ ڕۆڵێكـــی ئەوتـ
ڕاگرتنـــی ئـــەم شـــەڕە و بەرگرتـــن بـــەو هەمـــوو 
كوشـــتارەی  و  كاولـــكاری  و  مرۆییـــە  كارەســـاتە 

نەتەوە یەكگرتووەكان لە 
بەرامبەر شەڕی ئۆكرانیا 
– ڕووسیا بێ دەسەاڵت و 

دەستەوەستانە

پێدەچێت ڕووسیا لە ئامادەكاری 
و خۆسازداندا بێت بۆ ئەوەی لە 
چەند مانگی داهاتوودا دووبارە 
هێرش و پەالماری نوێ دەست 

پێ بكاتەوە بۆ سەر واڵتی 
ئۆكرانیا

ئەو سزا و ڕێكارە ئابووری و 
داراییە سەپێندراوانە بەسەر 

ڕووسیادا، بەو چەشنە كاریگەر 
نەبوون، یان دەرئەنجامەكانی 
بەو شێوەیە نەبوون كە زۆر لە 
واڵتانی ڕۆژئاوا ئومێدیان بۆ 

دەخواست
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لە مەودای دوورخایەندا، 
بارودۆخەكە تووشی خراپبوون 
دەبێتەوە لە پەیوەندی بە واڵتی 
ڕووسیاوە

مەحاڵ نییە كە سەرۆك ڤالدمیر 
پوتین لە نائومێدیدا پەنا 
بباتە بەر بەكارهێنانی چەكی 
ناوكی، بەاڵم ئەگەر ئەم 
كارە بكات، ئەوا خۆی تووشی 
بارودۆخێكی خراپتر دەكات لەو 
بارودۆخەی كە ئێستا تێیدایە و 
پێوەی گرفتارە

ئاواتەخوازم ئەم شەڕەی سەرۆك 
پوتین هەڵیگیرساندووە ئەو 
ڕاستییە بۆ باقی واڵتانی 
جیهان بسەلمێنێت كە هەر 
هەوڵێك بۆ دووبارە داڕشتنەوە 
و دەستكاریكردنی سنوورەكان 
لە ڕێی پەنابردنەبەر هێزەوە 
چارەنووسی سەركەوتن نابێت

هاتووەتەئـــاراوە، دیـــد و بۆچوونـــی ئێـــوە لـــەم ڕووەوە 
چییـــە؟

نەتـــەوە  ڕێكخـــراوی  كـــە  ئاشـــكرایە  ئـــەوە   -
ـــەت،  ـــت نای ـــۆی لەدەس ـــووەكان كارێكـــی ئەوت یەكگرت
ئەویـــش لەبـــەر ئـــەو ڕاســـتییە كـــە خـــودی ڕووســـیا 
ئەندامـــی هەمیشـــەیی ئەنجومەنـــی ئاسایشـــی ئـــەم 
ڕێكخراوەیـــە. هەرچەنـــدە لـــە نێـــو كۆمەڵـــەی گشـــتیی 
ــەم  ــارەی ئـ ــدا دەنـــگ درا لەبـ ــەوە یەكگرتووەكانـ نەتـ
شـــەڕەوە و ئـــەوەی خســـتەڕوو كـــە چ واڵتێـــك دژ 
ـــەاڵم  ـــەو دەســـتدرێژكارییەیە، ب ـــەم شـــەڕەیەوە و دژ ب ب
دەتوانیـــن بڵێیـــن ئـــەم دەنگدانـــە زیاتـــر دەنگدانێكـــی 

ــە. ڕەمزییـ
* بـــەاڵم چـــۆن لـــەم ناكارایـــی و ئەگـــەر نەڵێیـــن 
دەستەوەســـتانییەی ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان 
دەڕوانـــن، ئایـــا ئەمـــە نەبووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی جیهـــان 
ناســـەقامگیرییەوە  و  نائارامـــی  دەســـت  بـــە  پتـــر 
ــانی  ــەوەی درێژەكێشـ بناڵێنێـــت، بـــە ڕەچاوكردنـــی ئـ
ئـــەم شـــەڕە كاریگەریـــی نەرێنـــی لەســـەر تێكـــڕای 

جیهـــان هەبـــووە؟
- لـــە ڕاســـتیدا مـــن پێـــم وانییـــە ئـــەم شـــەڕ و 
داگیركارییـــە بووبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی جیهـــان پتـــر 
ئـــارام بێـــت، یـــان كەمتـــر ســـەقامگیر بێـــت. واتـــە 
لـــەم ڕووەوە كاریگـــەری نەبـــووە بـــە هیـــچ یەكێـــك 
لـــەم دوو ئاراســـتەیەدا. بـــەاڵم ئەگـــەر ئـــەم شـــەڕ 
ــان  ــەوا پێمـ ــتێكمان پـــێ بڵێـــت، ئـ ــە شـ و داگیركارییـ
ــركاری و  ــەڕ و داگیـ ــەر شـ ــە بـ ــە پەنابردنـ ــت كـ دەڵێـ
دەســـتدرێژیكاری چارەســـەر نیـــن بـــۆ یەكالكردنـــەوەی 
لـــە  ئـــەم شـــەڕەوە ڕووســـیا  لـــە دوای  كێشـــەكان. 
ــر  ــی خراپتـ ــی بارودۆخێكـ ــەوە تووشـ ــوو ڕوویەكـ هەمـ
دەبێتـــەوە. دواتـــر دەبێـــت ئێمـــە ئەوەمـــان لەبەرچـــاو 
بێـــت كـــە ڕێكخـــراوی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان بـــۆ 
ئـــەوە دانەمـــەزرا كـــە بـــەر بـــە بارودۆخێكـــی لـــەم 
ــی  ــەر ئەندامێكـ ــی ئەگـ ــت )بەتایبەتـ ــنە بگرێـ چەشـ
ـــە  ـــات ك ـــەی پشـــتگوێ بخ ـــەو بەڵێنان ـــت ئ ـــادە بێ ئام
لـــە چوارچێـــوەی میســـاقی نەتـــەوە یەكگرتووەكانـــدا 
خـــۆی پێـــوە پابەنـــد كـــردووە(، كەواتـــە ناتوانرێـــت لـــەم 

ڕووەوە ئۆباڵەكـــەی بخرێتـــە ئەســـتۆی. 
بـــە شـــەڕی ڕووســـیا  پەیوەنـــدی  لـــە  هـــەر   *
ئاســـۆیەكی  هیـــچ  ئەگـــەر  كـــە  ئۆكرانیـــا،  و 
ئـــارادا  لـــە  چارەســـەری سیاســـی و دیپلۆماســـی 
نەبـــن و، شـــەڕەكەش بـــەم شـــێوەیە درێـــژە بكێشـــێت، 
ئایـــا پێشـــبینی ئـــەوە ناكـــەن پتـــر هەڵكشـــێت و لـــە 

ــی  ــی چەكـ ــەر بەكارهێنانـ ــا ببردرێتەبـ ــدا پەنـ كۆتاییـ
ناوكـــی، هـــەروەك ئـــەوەی چەندیـــن جـــار ئامـــاژەی 
ــەوە دراوە؟ ــەم بارەیـ ــدوان لـ ــراوە و لێـ ــێوەیە كـ ــەم شـ لـ
- نەخێـــر، مـــن بـــاوەڕم وا نییـــە بارودۆخەكـــە بـــەم 
ـــاڵ  ـــتە مەح ـــگات. ڕاس ـــە ب ـــەم دەرئەنجام ـــتە و ب ئاس
نییـــە كـــە ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن لـــە نائومێدیـــدا 
پەنـــا بباتـــە بـــەر بەكارهێنانـــی چەكـــی ناوكـــی، 
بـــەاڵم ئەگـــەر ئـــەم كارە بـــكات، ئـــەوا خـــۆی تووشـــی 
بارودۆخـــەی  لـــەو  دەكات  خراپتـــر  بارودۆخێكـــی 
ــا  ــارە. هەروەهـ ــوەی گرفتـ ــە و پێـ ــتا تێیدایـ ــە ئێسـ كـ
بەكارهێنانـــی ئـــەم چەكـــە دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی 
ڕووســـیا پەیوەندییەكانـــی لەگـــەڵ واڵتـــی چینیـــش 
لەدەســـت بـــدات كـــە گرنگییەكـــی بنەڕەتـــی هەیـــە بـــۆ 
ـــۆی تووشـــی هەلومەرجێكـــی  ـــیا خ ـــیا و ڕووس ڕووس
تـــەواو مەترســـیدار دەكات. لـــەم ڕوانگەیـــەوە پێـــم وایـــە 
ئەگەرەكانـــی بەكارهێنانـــی چەكـــی ناوكـــی الوازن، 
بـــەاڵم ئەگـــەری ئـــەوە بـــە بـــەرزی دەمێنێتـــەوە كـــە 
ــر پوتیـــن هەڕەشـــەی بەكارهێنانـــی  ســـەرۆك ڤالدمیـ

بـــكات. 
ـــی  ـــیا پێ ـــدا ڕووس ـــە ئێستاش ـــەڕەكە و ل ـــش ش * پێ
وایـــە و بانگەشـــەی ئـــەوە دەكات كـــە سیســـتمی 
جیهانـــی لەســـەر چەنـــد پایەیـــەك دامـــەزراوە كـــە 
تەنیـــا دەبنـــە هـــۆی بـــرەودان بـــە بەرژەوەندییەكانـــی 
چەنـــد واڵتێكـــی دیاریكـــراو و، داوای ئـــەوە دەكـــەن 
كـــە دووبـــارە ئـــەم سیســـتمە دابڕێژرێتـــەوە، ئایـــا پێتـــان 
ـــا  ـــت؟ ئای ـــی بێ ـــە كارێكـــی كردەن ـــەم داواكاریی ـــە ئ وای
ئەگـــەر دابڕێژرێتـــەوە پایـــە و بەهـــا بنەڕەتییەكانـــی 

چـــی دەبـــن و چـــۆن دەبـــن؟
ـــە دوای  ـــە ل ـــەم ك ـــد دەك ـــن ئومێ ـــتیدا م ـــە ڕاس - ل
ئـــەم شـــەڕ و ناكۆكییـــەوە پتـــر ڕێـــز بگیرێـــت لـــە 
پرەنســـیپەكانی پەیوەســـت بـــە خۆبەدوورگرتـــن لـــە 
ـــی  ـــە پاراســـتنی ژیان ـــدان ب دەســـتدرێژكاری و گرنگی
ـــەم  ـــە ئ ـــوازم ك ـــا ئاواتەخ ـــی. هەروەه ـــی مەدەن خەڵكان
شـــەڕەی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن هەڵیگیرســـاندووە 
ئـــەو ڕاســـتییە بـــۆ باقـــی واڵتانـــی جیهـــان بســـەلمێنێت 
و  داڕشـــتنەوە  دووبـــارە  بـــۆ  هەوڵێـــك  هـــەر  كـــە 
دەســـتكاریكردنی ســـنوورەكان لـــە ڕێـــی بەكارهێنـــان 
ســـەركەوتن  چارەنووســـی  هێـــزەوە  پەنابردنەبـــەر  و 
نابێـــت و بگـــرە لـــە كۆتاییـــدا دەرئەنجامـــی دژ و 
پێچەوانـــەی لـــێ دەكەوێتـــەوە. ئەگـــەر ئەمـــە ڕوو 
نـــەدات، ئـــەوا دووبـــارە تووشـــی نائومێـــدی دەبمـــەوە 

ــدا. ــت مرۆڤایەتیـ ــە ئاسـ لـ
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ــۆی  ــە زانكـ ــا لـ ــووری ئەفریقـ ــت و باكـ ــی ناوەڕاسـ ــدی ڕۆژهەاڵتـ ــە كۆڕبەنـ ــژەرە لـ ــت توێـ ــی بارێـ ڕۆبـ
كامبریـــج و خاوەنـــی بڕوانامـــەی دكتۆرایـــە لـــە مێـــژووی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، كـــە لـــە زانكـــۆی 
تێكســـاس بەدەســـتی هێنـــاوە، شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــی ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی 
ـــە  ـــی ناوچەك ـــەتی دەرەكی ـــییەكان، سیاس ـــەوە سیاس ـــەكان، بزووتن ـــە ئەمنیی ـــزم و پرس ـــتە، وەك تیرۆری ناوەڕاس
ـــد پرســـێكی  ـــدا چەن ـــەی دیمانەیەك ـــە میان ـــەكان. گـــواڵن ل ـــە پڕۆگرامـــە ئەتۆمیی و پرســـەكانی پەیوەســـت ب
لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و پێشـــهات و لێكەوتەكانـــی 

ئـــەم شـــەڕە و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 

ئەوەی ڤالدمیر پوتین بە سەر 
ڕووسیادای هێناوە هەڵەیەكی 

كارەساتبارە 

دكتۆر ڕۆبی بارێت بۆ گواڵن: 
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داكشان و پووكانەوەی ڕووسیا 
هەواڵێكی خۆش دەبێت بۆ واڵتی 
چین، چونكە بارودۆخێكی لەم 
چەشنە دەبێتە هۆی ئەوەی چین 
بە ئاسانی دەستی بە نەوت و 
بە سەرچاوە سرووشتییەكانی 
ڕووسیا ڕابگا

ڕووسیا تەنیا چەكی ئەتۆمی 
بە دەستەماوە بەكاری بهێنێت 
ئەوەش كارێكی خۆكوژییە 

واڵتانی ئەوروپا بە دوای 
جێگرەوە و بەدیلی وزەی 
ڕووسیادا دەگەڕێن، كە من 
پێم وایە ئەمە پەرەسەندن و 
هەوڵێكی باش

ماوەیەكی زۆر پێش شەڕەكە 
بە بیر بەرپرسانی ئەڵمانیام 
هێنایەوە كە ناكرێت بە پشت بە 
هاوردەكردنی وزە لە ڕووسیاوە 
ببەسترێت

* هەروەك ئاشـــكرایە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیا 
ــن  ــی چەندیـ ــیاش تووشـ ــاوە و ڕووسـ ــژەی كێشـ درێـ
ســـەربازی  خەســـارەتی  و  پاشەكشـــە  و  شكســـت 
بووەتـــەوە، بـــەاڵم هێشـــتا لەگـــەڵ ئەوەشـــدا پێداگـــری 
ــا پێـــت  ــەڕەكە، ئایـ ــە شـ ــژەدان بـ ــەر درێـ دەكات لەسـ
وایـــە ڕووســـیا تووشـــی چ دەرئەنجامێـــك دەبێتـــەوە 

لـــە حاڵەتـــی درێژەكێشـــانی زیاتـــری شـــەڕەكە؟
- لـــە ڕاســـتیدا مـــن پێـــم وایـــە لـــە ئایندەیەكـــی 
نزیكـــدا ڕووســـیا ناچـــار دەبێـــت- بـــە چەشـــنی ســـەردەم 
و ڕۆژگاری یەكێتیـــی ســـۆڤییەت- ســـنوورەكانی 
ـــەر ئـــەوەی خەڵكێكـــی زۆر لـــە دەســـت  دابخـــات، لەب
جـــێ  واڵتەكـــە  كـــە  ئەوەیـــە  مەبەســـتم  دەدات، 
دەهێڵـــن. كەواتـــە ئـــەوەی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن 
كـــردی، یـــان بڕیارەكـــەی بـــۆ بەرپاكردنـــی شـــەڕ 
ـــوو  ـــە ب ـــان لێكدانەوەیەكـــی هەڵ ـــەك، ی لەســـەر بنەمای
بـــۆ ئۆكرانیـــا و بـــۆ ڕۆڵ و هێـــزی ڕووســـیا، هەمـــوو 
ئەمانـــە دەبنـــە هـــۆی ئـــەوەی ڕووســـیا بـــە ڕاددە و 
ئاســـت و ئەندازەیەكـــی گـــەورە تووشـــی داكشـــان و 
ـــەم ڕووەوە پێـــم وایـــە  ـــە ئاینـــدەدا. ل الوازی ببێتـــەوە ل
ـــەوەی ڕووســـیا هەواڵێكـــی خـــۆش  داكشـــان و پووكان
دەبێـــت بـــۆ واڵتـــی چیـــن، چونكـــە بارودۆخێكـــی لـــەم 
چەشـــنە دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی چیـــن بـــە ئاســـانی 
دەســـتی بـــە نـــەوت و بـــە ســـەرچاوە سرووشـــتییەكانی 
ڕووســـیا ڕابـــگات. هەروەهـــا ســـەرباری ئـــەو هەمـــوو 
ـــە ڕووی وزەوە  ـــی ل ـــردی بەتایبەت ـــە ك گوشـــارەی ك
و بـــە دیاریكـــراوی لـــە بەرامبـــەر ئەڵمانیـــادا، ئـــەوا 
گوشـــارەكانی بەرهـــەم و دەرئەنجامیـــان نەبـــوو، لـــە 
ئێستاشـــدا واڵتانـــی ئەوروپـــا بـــە دوای جێگـــرەوە و 
بەدیلـــی وزەی ڕووســـیادا دەگەڕێـــن، كـــە مـــن پێـــم 

وایـــە ئەمـــە پەرەســـەندن و هەوڵێكـــی باشـــە.
سیاســـەتەی  ئـــەم  وایـــە  پێـــت  كەواتـــە   *
ڕووســـیا بـــۆ بەكارهێنانـــی وزە وەك چەكێـــك بـــۆ 
دروســـتكردنی گوشـــار لەســـەر یەكێتـــی ئەوروپـــا بـــۆ 
ئـــەوەی هەڵوێســـتیان پـــەرت، یـــان الواز بـــكات و 
ــەن،  ــا بكـ ــتی ئۆكرانیـ ــن پاڵپشـ وەك پێویســـت نەتوانـ
ئایـــا ئـــەم هەڵوێســـتەی ڕووســـیا مایـــەی تاســـان و 

سەرســـوڕمان بـــوو بـــۆ واڵتانـــی ئەوروپـــا؟
ـــەوە بكـــەم  ـــاژە ب ـــە ئام ـــم خۆش ـــتیدام پێ ـــە ڕاس - ل
بـــە  شـــەڕەكە  پێـــش  زۆر  ماوەیەكـــی  خـــۆم  كـــە 
ــت  ــە ناكرێـ ــەوە كـ ــام هێنایـ ــانی ئەڵمانیـ ــر بەرپرسـ بیـ
بـــە پشـــت بـــە هاوردەكردنـــی وزە لـــە ڕووســـیاوە 
ـــە ڕووســـیا بكرێـــت،  ـــە ب ببەســـترێت و ناكرێـــت متمان

ـــە  ـــی وای ـــن پێ ـــر پوتی ـــەوەی ســـەرۆك ڤالدمی ـــەر ئ لەب
ئـــەو لـــە هـــەوڵ و ئەركـــی دووبـــارە دروســـتكردنەوە 
ڕووســـیادایە،  ئیمپراتۆریەتـــی  بنیادنانـــەوەی  و 
ئەوەشـــم بـــۆ ڕوون كردنـــەوە كـــە لـــە كۆتاییـــدا هـــەر 
تووشـــی ڕووبەڕووبوونـــەوە دەبنـــەوە و دەبێـــت باجـــی 
ئـــەم پشتبەســـتنە بـــە وزەی ڕووســـیا بـــدەن، لـــە 
كۆتاییشـــدا بۆتـــان دەردەكەوێـــت كـــە ناتوانـــن وەك 
هاوبەشـــێكی بـــواری بزنێـــس و بازرگانـــی متمانـــە 

بـــە ڕووســـیا بكـــەن.
* هـــەر لـــە پەیوەنـــدی بـــە دەرئەنجامەكانـــی ئـــەم 
شـــەڕەوەوە بـــە ایبەتـــی لەســـەر خـــودی ڕووســـیا، 
ئایـــا پێـــت وایـــە ئـــەم شـــەڕە پـــەردەی لەســـەر چ 
الوازییەكـــی ڕووســـیا هەڵماڵـــی و ئایـــا تـــا چەنـــد 
ـــكات  ـــەوەی ڕووســـیا پاشەكشـــەی ب ـــە هـــۆی ئ بووەت
لەســـەر شـــانۆی نێودەوڵەتـــی و تـــا چەنـــد زیانـــی بـــە 

پێگـــە نێودەوڵەتییەكـــەی گەیانـــدووە؟
-  مـــن لـــەم ڕووەوە پێـــم وایـــە ئـــەو بارودۆخـــەی 
ئێســـتا ڕووســـیای تێكەوتـــووە - بـــە هـــۆی ئـــەم 
ـــە  ـــەوە وای شـــەڕەوە و درێژەكێشـــانی شـــەڕەكە- وەك ئ
كـــە بووبێتـــە گواتیمـــاال، بـــەاڵم جیاوازییەكـــە ئەوەیـــە 
كـــە خاوەنـــی چەكـــی ئەتۆمییـــە، چونكـــە ئـــەوەی 
ئێســـتا ڕووســـیا بەدەســـتییەوە مـــاوە، ئـــەم چەكەیـــە و 
لـــە ڕاســـتیدا ئـــەم چەكـــەش هیچـــی پـــێ ناكرێـــت، 
چونكـــە ئەگـــەر پەنـــا بباتـــە بـــەر بەكارهێنانـــی، ئـــەوا 
ڕووبـــەڕووی تۆڵەســـەندنەوە دەبێتـــەوە و خۆیشـــی 
دەبێتـــەوە.  لەناوچـــوون  و  كاولـــكاری  تووشـــی 
كەواتـــە ڕووســـیا بـــەم هەڕەشـــانە خـــۆی ڕووبـــەڕووی 
دۆخێكـــی خـــراپ و نەخـــوازراو كردووەتـــەوە، چونكـــە 
ــەوا بـــە  ئەگـــەر هەڕەشـــەكەی جێبەجـــێ بـــكات، ئـ
تونـــدی تۆڵـــەی لـــێ دەكرێتـــەوە و دەرئەنجامێكـــی 
خـــراپ ڕووی تـــێ دەكات، خـــۆ ئەگـــەر جێبەجێشـــی 
نـــاكات، ئـــەوا ســـوودی ئـــەم هەڕەشـــانە چییـــە؟ 
ـــەم چەكـــە  ـــم ئ ـــوو كـــە وت ـــەم ڕوانگەیەشـــەوە ب هـــەر ل

كەڵكـــی نییـــە. 
ـــارە  ـــیارەكەی پێشـــوو دووب ـــە ئەگـــەر پرس * كەوات
بكەینـــەوە بـــە چەشـــنێكی دیكـــە ئایـــا دەكرێـــت 
جیهانـــی  مەزنـــی  هێزێكـــی  وەك  ئێســـتادا  لـــە 
لـــە ڕووســـیا بڕوانیـــن، بـــە چەشـــنی ئـــەوەی لـــە 
ــارادا  ــە ئـ ــنە لـ ــەم چەشـ ــی لـ ــردوودا تێڕوانینێكـ ڕابـ

ــووە؟ بـ
ـــر  ـــەرۆك ڤالدمی ـــەوەی س ـــن ئ ـــی م ـــە تێڕوانین - ب
ـــەوەی ڕووســـیای  ـــە ل ـــن ئەنجامـــی داوە، بریتیی پوتی
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ئەوەی سەرۆك ڤالدمیر پوتین 
ئەنجامی داوە، بریتییە لەوەی 

ڕووسیای لە هاوكێشەی هێز 
دوور خستووەتەوە

بـــە  خســـتووەتەوە،  دوور  هێـــز  هاوكێشـــەی  لـــە 
واتایەكـــی دیكـــە ئێمـــە چیتـــر بـــەو چەشـــنە لـــە 
ــە  ــن، كـ ــیا ناڕوانیـ ــەنگی ڕووسـ ــە و سـ ــز و پێگـ هێـ
ســـاڵێك پێـــش ئێســـتا لێمـــان دەڕوانـــی. چونكـــە 
ــتا هەمـــان  ــاڵێك بـــەر لـــە ئێسـ ئـــەو تێڕوانینـــەی سـ
بـــوو بـــۆ ڕۆڵ و دەستڕۆیشـــتوویی و دەســـەاڵتی 
ئێمـــە  چونكـــە  ڕەوینـــەوە.  هەموویـــان  ڕووســـیا، 
ئـــەدای ســـوپای ڕووســـیامان بینـــی لـــەم شـــەڕەدا، 
ــتی  ــت پێداویسـ ــیا ناتوانێـ ــە ڕووسـ ــنێك كـ ــە چەشـ بـ
و كەرەســـتە بـــۆ ســـوپاكەی خـــۆی دەســـتەبەر و 
ــەوەی  ــی ئـ ــۆن چاوەڕوانـ ــدی چـ ــكات، ئیـ ــن بـ دابیـ
ـــۆ واڵت و ســـوپایەكی  ـــەم كارە ب لـــێ دەكرێـــت كـــە ئ
ـــە  ـــن ب ـــر پوتی ـــەوەی ڤالدمی ـــە ئ ـــكات؟ كەوات دیكـــە ب
ســـەر ڕووســـیادای هێنـــاوە، هەڵەیەكـــی كارەســـاتبارە.
كاریگـــەری  ئەمـــە  چەنـــد  تـــا  ئـــەی   *
لەســـەر  دەكەوێتـــەوە  لـــێ  دەرئەنجامـــی  و 
ــەو واڵتانـــەی  ــەڵ ئـ ــیا لەگـ پەیوەندییەكانـــی ڕووسـ
هەیـــە  بەرفراوانیـــان  بازرگانییەكـــی  و  بزنێـــس 
لەگەڵیـــدا لـــە ڕووی كڕینـــی نـــەوت و چەكـــەوە 

ڕووســـیا؟ لـــە 
-  مـــن پێـــم وایـــە ئەگـــەر لـــە هەمـــوو ئـــەم 
بـــەو  ئـــەوا  بڕوانیـــن،  پێشـــهاتانە  و  پەرەســـەندن 
دەرئەنجامـــە دەگەیـــن كـــە ئەمـــە لێكەوتـــەی لەســـەر 
چونكـــە  دەكەوێتـــەوە،  لـــێ  جیهانیـــش  ئاســـتی 
تەنانـــەت ئـــەو واڵتانەشـــی كـــە هاوســـۆزن لەگـــەڵ 
ـــەوە بكـــەن بـــەوەی  ڕووســـیادا، ئـــەوا دەبێـــت پێداچوون
ــادارە، كـــە  تـــا چەنـــد ڕووســـیا هاوپەیمانێكـــی بەهـ
دەركـــەوت ڕووســـیا هاوپەیمانێكـــی هێنـــدە بەهـــادار 
نییـــە، چونكـــە ئەگـــەر واڵتانـــی چیـــن و هیندســـتان 
نەوتـــی ڕووســـیا هـــاوردە بكـــەن، ئـــەوا لەوانەیـــە ئەمـــە 
شـــتێكی ئاســـایی بێـــت، بـــەاڵم ئەگـــەر هیندســـتان بـــە 
تەواوەتـــی پشـــت بـــە هـــاوردەی چـــەك و كەرەســـتەی 
ــت  ــەوا دەبێـ ــتێت، ئـ ــیاوە ببەسـ ــە ڕووسـ ــەربازی لـ سـ
بەخۆیـــدا بچێتـــەوە و بگاتـــە ئـــەو دەرئەنجامـــەی 
ــت  ــیا بكرێـ ــە ڕووسـ ــە بـ ــر متمانـ ــت چیتـ ــە ناكرێـ كـ
وەك  ناتوانێـــت  ڕووســـیا  چونكـــە  ڕووەوە،  لـــەم 
پێویســـت چـــەك و كەرەســـتەی ســـەربازی بـــۆ خـــۆی 
ـــت هـــاوردەی  ـــت، ئیـــدی چـــۆن دەتوانێ بەرهـــەم بهێنێ
ـــن  ـــر پوتی ـــەوەی ڤالدمی ـــە ئ ـــە؟ كەوات ـــۆ ئێم ـــكات ب ب
كردوویەتـــی بـــە تەواوەتـــی جێـــی سەرســـوڕمان و 

ــردووە.  ــی كـ ــە چ هەڵەیەكـ ــامییە كـ سەرسـ
* كەواتـــە دەكرێـــت بڵێیـــن ئەمـــە یەكێكـــە لـــە 

كـــە  جیۆپۆلەتیكییـــەكان  كارەســـاتە  گەورەتریـــن 
بەســـەر  یـــان  كـــردووە،  تووشـــی خـــۆی  ڕووســـیا 

هێنـــاوە؟ خۆیـــدا 
- بەڵـــێ، ئەمـــە وایـــە و لـــە ڕاســـتیدا مێـــژووی 
ڕووســـیا پڕیەتـــی لـــە هەڵـــەی لێكدانـــەوە و هەڵەی 
كارەســـاتبارانە، چونكە ئەگەر لـــە مێژووی بڕوانین، 
ئـــەوا دەتوانیـــن ئامـــاژە بـــە نیكۆالی یەكـــەم بكەین 
كـــە هۆكاری هەڵگیرســـانی شـــەڕی كریمیـــا بوو لە 
ســـااڵنی پەنجاكانـــی ســـەدەی نـــۆزدەدا، بڕیارەكەش 
لەســـەر بنەمـــای لێكدانەوەیەكـــی هەڵـــە بـــوو بـــۆ 
الوازییەكانـــی خـــۆی و ئامادەیـــی عوســـمانییەكان 
و بەریتانییـــەكان بۆ شـــەڕكردن و دەرئەنجامەكەشـــی 
بریتـــی بـــوو لـــە ڕێككەوتنێكی پڕ لە ســـووكایەتی. 
بـــە هەمـــان شـــێوە نیكـــۆالی دووەم خـــۆی تووشـــی 
شـــەڕ كـــردەوە لەگـــەڵ یابانـــدا و لـــە دەرئەنجامـــدا 

تـــەواوی كەشـــتییەكانی لەالیـــەن یابانییەكانەوە 
تێـــك شـــكا و تووشـــی دۆخێكـــی پـــڕ لـــە 
ســـووكایەتی و شـــەرمەزاری بوو. چونكە 
لێكدانەوەیەكـــی هەڵـــەی كرد بـــۆ توانا و 

خـــۆی.  دەستڕۆیشـــتوویی  و  هێـــز 
هەروەهـــا لـــە ســـاڵی 1941 
ســـتالین ڕەتی كـــردەوە باوەڕ 

بـــەوە بهێنێت كـــە هیتلەر 
هێرشـــی كردووەتـــــــــــــە 
و  واڵتەكـــەی  ســـەر 
ئـــەوە بـــوو خەریـــك 
یەكێتیـــی  بــــــــوو 
تی  ڤییە ســـــــــــۆ
بڕووخێـــت و لە 
نـــــــاو بچێـــت. 
و  مـــــــــــــــو هە
بـــۆ  ئەمانـــەش 

كـــە ئـــەوە دەگەڕێتـــــەوە 
و  تاكـــڕەو  كەشـــێكی  لـــە  خۆیـــان 
خۆســـەپێنیدا قەتیس كردووە، كەسانی 
دەوروبەریشـــیان ناوێرن ڕاستییەكانیان 
پـــێ بڵێن و لـــە ئەنجامـــدا هەڵەی 

گـــەورە دەكـــەن. 

ئەو تێڕوانینەی ساڵێك بەر 
لە ئێستا هەمان بوو بۆ ڕۆڵ 

و دەستڕۆیشتوویی و دەسەاڵتی 
ڕووسیا، هەموویان ڕەوینەوە
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بەشێك لە قوتابخانەكەنمان 
كۆنن و پێویستیان

بە نۆژەنكردنەوە هەیە 
پێشنیارمان كردووە دوو ناحیەی دیكە

بۆ قەزای پیرمام دروست بكرێن 

حامد ئیسماعیل 
قائیمقامی قەزای پیرمام بۆ گواڵن:
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هەوڵ دراوە كار و پڕۆژە لە 
ڕێگەی گوندی ئاژگە كە قەزای 

پیرمام بە ناحیەی باسرمە 
دەبەستێتەوە و ڕێگەیەكی زۆر 

خراپە، وەزراەتی ئاوەدانكردنەوە 
خستوویەتە بەرنامەی خۆی و 

پڕۆژەی چاككردنی ئەو ڕێگەیە 
جێبەجێ دەكات،

سندوقێكی نێودەوڵەتی هەیە 
كە حكومەتی عێراقی و هەرێمی 
كوردستانیش لینكێكیان لەگەڵی 
هەیە، ئێمە بۆ چەندین پڕۆژە 
لە سێكتەری جیاجیا بەرنامە 

و پالنی خۆمان بۆ ئەو سنوورە 
پێیان داوە

ـــەزای پیرمـــام  ـــت بزانیـــن ق * ســـەرەتا دەمانەوێ
ــەرە  ــدی لەسـ ــارەوانی و گونـ ــە و شـ ــد ناحیـ چەنـ
و ژمـــارەی دایشـــتووانی ســـنوورەكە بەگشـــتی 
ــن؟ ــەیەكەوە خەریكـ ــە چ كار و پیشـ ــدە و بـ چەنـ

- قـــەزای پیرمـــام چـــوار شـــارەوانیی لەســـەرە، 
شـــارەوانی )كـــۆڕی، بەســـتۆرە، ســـەری بڵنـــد، 
كـــۆڕی  كـــە  كـــردوە  پێشـــنیارمان  و  پیرمـــام( 
ناحیـــەی  و،  ناحیـــە  بـــە  بكرێـــن  بەســـتۆڕە  و 
بێتـــە ســـەر ســـنووری قـــەزای  دارەشـــەكرانیش 
ــی  ــۆ گوندەكانـ ــازەش بـ ــی تـ ــام و ناحیەیەكـ پیرمـ
چونكـــە  بكرێـــت،  دروســـت  ســـەفین  بنـــاری 
بـــە  ســـەر  كـــە  ســـەفین  بنـــاری  گوندەكانـــی 
پیرمامـــن، بەســـەر ناحیـــەی هیـــران و دێگەڵـــە 
ــەی  ــەو كاتـ ــەاڵم لـ ــراون، بـ ــەش كـ ــەدا دابـ و كۆیـ
دابمەزرێـــت،  ســـنوورە  لـــەو  نـــوێ  ناحیەیەكـــی 
ســـەفین  بنـــاری  گوندەكانـــی  هەمـــوو  ئـــەوە 
كـــە ژمارەیـــان 25 گونـــدە دەخرێنـــە ســـەر ئـــەو 
ناحیەیـــە، بـــەو شـــێوەیەش لـــە ڕووی كار و پـــڕۆژە 
ــەت  ــر خزمـ ــت زیاتـ ــەوە دەتوانرێـ و خزمەتگوزارییـ
كاتـــەی  لـــەو  بكرێـــن و، ژمـــارەی گونـــدەكان 
ناحیـــەی دارەشـــەكران بێتـــە ســـەر پیرمـــام، دەبێتـــە 
دانیشـــتووانی  ژمـــارەی  ئێســـتا  گونـــد.   130
ـــە گشـــتی 64 هـــەزار كەســـن  ســـنووری پیرمـــام ب
ــە كاری  ــان بـ ــنوورە هەندێكیـ ــەو سـ ــی ئـ و خەڵكـ
ـــەوە خەریكـــن  باخـــداری و كشـــتوكاڵ و ئاژەڵداریی
ـــوو  ـــە دانیشـــتووانەكەی وەك هەم ـــش ل و هەندێكی
ــوێنێكی دیكـــە فەرمانبـــەرن و لـــە هێزەكانـــی  شـ
پێشـــمەرگە و ئاسایشـــن، هـــاوكات ئـــەو ســـنوورە 
ـــەن و سرووشـــتی  ـــاخاوییە و دیم ـــەوەی ش ـــەر ئ لەب
جـــوان و دڵڕفێنـــە، هـــەر بۆیـــە زۆر گونجـــاوە 

بـــۆ گەشـــتوگوزار و لـــە هەمـــوو وەرزەكانیشـــدا 
گەشـــتیار ڕووی تـــێ دەكـــەن.  

ــە ڕێگەوبانەكانـــی  ــی بـ ــد گرنگـ ــا تاچەنـ * ئایـ
پـــڕۆژەی  ئـــەو  و  دراوە  پیرمـــام  ســـنووری 
ڕێگەوبانانـــەی لەژێـــر جێبەجێكردنـــدان چیـــن و لـــەم 

بـــارەوە پالنتـــان چییـــە؟
- پیرمـــام لەبـــەر ئـــەوەی پێشـــتر ناحیـــە بـــووە 
ســـنوورەكەی  لـــە  گوندیـــش  زۆر  ژمارەیەكـــی  و 
ـــان  ـــام تەرخ ـــۆ پیرم ـــەی ب ـــەو بودجەی ـــە ئ ـــە، بۆی هەی
كـــراوە، بەشـــی ئـــەوەی نەكـــردووە بەپێـــی پێویســـت 
ڕێگەوبانـــی گوندەكانـــی بـــاش بكرێـــت، ئەگەرچـــی 
هەولێـــر  ڕێگەوبانەكانـــی  چاككردنـــی  بەشـــی 
كاری باشـــیان بـــۆ گوندەكانـــی ســـنوورەكە ئەنجـــام 
داوە، ئێســـتاش چەندیـــن كار و پڕۆژەیـــان لەژێـــر 
دەســـتدایە و لـــە ئەمســـاڵدا هەنـــدێ لـــە گونـــدەكان 
ڕێگەوبانەكانیـــان كاریـــان لەســـەر كـــراوە، لەوانـــە 
گونـــدی بانەمـــان و شـــێوەكە و گـــڕاو و ...تـــاد، 
چەندیـــن گوندیـــش هەیـــە لـــە بەرنامەدایـــە كاریـــان 
بـــۆ بكرێـــت، لەوانـــە گونـــدی هەنـــارە، هـــاوكات 
ــدی  ــەی گونـ ــە ڕێگـ ــڕۆژە لـ ــەوڵ دراوە كار و پـ هـ
ئاژگـــە كـــە قـــەزای پیرمـــام بـــە ناحیـــەی باســـرمە 
دەبەســـتێتەوە و ڕێگەیەكـــی زۆر خراپـــە، وەزارەتـــی 
خـــۆی  بەرنامـــەی  خســـتوویەتیە  ئاوەدانكردنـــەوە 
و پـــڕۆژەی چاككردنـــی ئـــەو ڕێگەیـــە جێبەجـــێ 
دەكات، كـــە ڕێگەیەكـــی گرنـــگ و دوور و درێـــژە 
و پێویســـتی بـــە نزیكـــەی یـــەك ملیـــار دینـــار هەیـــە، 
ڕێگـــە و كۆاڵنەكانـــی نـــاو گونـــدی ئارمـــاوەی 
درێژایـــی  بـــە  نزیكانـــە  لـــەو  خـــواروو  و  ســـەروو 
ســـێ كیلۆمەتریـــان بـــۆ قیرتـــاو كـــردن، لەگـــەڵ 
پەیوەندیـــی  و  هەماهەنـــگ  لـــە  ئاوەدانكردنـــەوە 

هاوشـــانی چەندیـــن ناحیـــەی دیكـــە لـــە كوردســـتان، ناحیـــەی پیرمامیـــش بـــووە بـــە قـــەزا و یەكێكـــە 
لـــەو قەزایانـــەی كـــە ژمـــارەی دانیشـــتووانی زیاتـــر لـــە 60 هـــەزار كەســـن ، هەروەهـــا پێداویســـتیی 
خزمەتگوزاریشـــی زۆرە، بـــۆ قســـەكردن لەســـەر پێداویســـتییە خزمەتگوزارییەكانـــی ئـــەم قەزایـــە و ئـــەو 
كار و پڕۆژانـــەی تێیـــدا ئەنجـــام دراون و، ئـــەو پێویســـتییانەی ئـــەم قەزایـــە هەیەتـــی و، ئـــەو كێشـــە و 
ـــد پرســـیارێكی ئاراســـتەی حامـــد ئیســـماعیل  ـــاری گـــواڵن چەن ـــەوە، گۆڤ ـــەڕووی بووەت ـــەی ڕووب گرفتان

قائیمقامـــی قـــەزای پیرمـــام كـــرد و بـــەم جـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی دایـــەوە.
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ـــە ســـنووری پیرمـــام  ـــا ل ـــا ســـێكتەری كارەب * ئای
ـــە؟ ـــە چ بارودۆخێكدای ل

- ئێمـــە لـــە پیرمـــام وێســـتگەیەكی كارەبـــای ئـــەو 
ــرن و  ــە كـــە 32 كـــەی ڤـــی وەردەگـ ــان هەیـ جۆرەمـ
دووبـــارە دەیدەنـــەوە، ئـــەو وێســـتگەیەش پێویســـتی 
كۆنـــە،  زۆر  چونكـــە  هەیـــە،  نۆژەنكردنـــەوە  بـــە 
و  داوە  ئەنجـــام  بـــۆ  دەرخستەشـــمان  بۆیـــە  هـــەر 
بەرزمـــان كردووەتـــەوە بـــۆ الیەنـــی پەیوەندیـــدار و 
ســـەرووی خۆمـــان، بـــەاڵم خۆشـــبەختانە ئەمســـاڵ 
ـــاوە  ـــە ڕێگـــەی وەزارەتـــی كارەب ـــم ل حكومەتـــی هەرێ
وێســـتگەیەكی كارەبـــای مۆبایلـــی بـــۆ داناویـــن 
بـــۆ گوندەكانـــی ســـنووری ناحیـــەی دارەشـــەكران و 
ـــە  ـــای مۆبایلیشـــیان ل وێســـتگەیەكی دیكـــەی كارەب
ــام و ســـەری بڵنـــد  نێـــوان ســـەنتەری قـــەزای پیرمـ
دانـــاوە، كـــە كـــۆڕێ و بەســـتۆرە و دەوروبەریـــان 
ڕووی  لـــە  هـــاوكات  وەردەگـــرن،  لـــێ  ســـوودی 
دانانـــی محاویلەشـــەوە هەنـــگاوی زۆر بـــاش نـــراوە 
و، تەنیـــا ئەمســـاڵ بـــە بـــڕی زیاتـــر لـــە 850 ملیـــۆن 
دینـــار بـــۆ دانانـــی محاویلـــە و ڤیدەراتـــی كارەبـــا لـــە 

ــراوە.   ــەرج كـ ــام خـ ــەزای پیرمـ ــنووری قـ سـ
* لـــە ســـێكتەری ئـــاوی خواردنـــەوە تـــا چەنـــد 
لـــەو  پڕۆژانـــەی  و  كار  ئـــەو  و  هەیـــە  گرفتـــان 
الیەنـــەوە بـــۆ قـــەزا و ســـنوورەكە كـــراون، چیـــن؟
گەڕەكانـــەی  ئـــەو  قـــەزادا  ســـەنتەری  لـــە   -
كەموكووڕیـــی ئـــاوی خواردنەوەیـــان هەبـــوو، بـــڕی 
زیاتـــر 400 ملیـــۆن دیناریـــان بـــۆ خـــەج كـــراوە، 
ئـــاوی  تـــۆڕی  گەڕەكانـــەی  ئـــەو  بەتایبەتـــی 
خواردنەوەیـــان كـــۆن بـــوو، بۆیـــان تـــازە كرایـــەوە و 
ـــەر  ـــرا، ه ـــان دان ـــوو بۆی ـــان نەب ـــۆڕی ئاوی ـــەی ت ئەوان
لـــە ســـێكتەری ئـــاودا ئێســـتا دەرخســـتەیەكمان هەیـــە 
بـــۆ ســـنووری بەســـتۆرە، بەتایبـــەت بـــۆ گونـــدی 
ســـێ  هـــەر  كـــە  گـــڕاو،  و  ســـێوەكە  و  بانەمـــان 
ســـێكتەری  لـــە  كەموكووڕییەكیـــان  هـــەر  گونـــد 
ئـــاودا هەبێـــت، بەتایبـــەت لـــە تـــۆڕی دابەشـــكردن، 
ـــەر  ـــان چارەس ـــو بۆی ـــك تاوەك ـــە بەڵێندەرێ ـــەوە دراوەت ئ
ـــەك  ـــڕی ی ـــدەش ب ـــەو ســـێ گون ـــڕۆژەی ئ ـــت، پ بكرێ
ملیـــار دیناریـــان بـــۆ خـــەرج كـــراوە، بێگومـــان بـــۆ 
نەهێشـــتن، یـــان كەمكردنـــەوەی گرفتـــی ئـــاوی 
خواردنـــەوە بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی، كار و پـــڕۆژە و 
ـــەزای  ـــۆ ســـەنتەری ق ـــراون ب ـــاش ن ـــگاوی زۆر ب هەن
پیرمـــام و هەمـــوو ســـنوورەكەی. لەالیەكـــی دیكـــەوە 
شـــایانی دەستخۆشـــی و پێزانینە كە بەڕێوەبەرایەتی 

دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە 
سەنتەری قەزا و چەندین شوێنی 
دیكەی سنوورەكە هەستاون بە 
نۆژەنكردنە و چاككردنەوەی ئەو 
كەموكووڕییانەی لە ژمارەیەك 
بینایەی قوتابخانەكاندا هەبووە

تەنیا ئەمساڵ بە بڕی زیاتر 
لە 850 ملیۆن دینار بۆ دانانی 
محاویلە و ڤیدەراتی كارەبا لە 
سنووری قەزای پیرمام خەرج 
كراوە

ئەمساڵ حكومەتی هەرێم لە 
ڕێگەی وەزارەتی كارەباوە 
وێستگەیەكی كارەبای مۆبایلی 
بۆ داناوین بۆ گوندەكانی 
سنووری ناحیەی دارەشەكران و 
وێستگەیەكی دیكەی كارەبای 
مۆبایلیشیان لە نێوان سەنتەری 
قەزای پیرمام و سەری بڵند 
داناوە

لە سەنتەری قەزادا ئەو 
گەڕەكانەی كەموكووڕیی ئاوی 
خواردنەوەیان هەبوو، بڕی 
زیاتر 400 ملیۆن دیناریان بۆ 
خەج كراوە

بەردەوامدایـــن، تـــا وەكـــو بتوانرێـــت زیاتـــر خزمـــەت 
بـــە ڕێگەوبانـــی گوندەكانـــی ســـنووری قـــەزای 

ــت. ــام بكرێـ پیرمـ
* ئایـــا ســـێكتەری پـــەروەردە لـــە ســـنوورەكەتاندا 
ــە  ــی لـ ــە، بەتایبەتـ ــی هەیـ ــە و گرفتـ ــد كێشـ تاچەنـ
ڕووی كەمیـــی بینایـــەی قوتابخانـــە، یـــان كۆنیـــی 
بینایـــەكان، لـــەو بـــارەوە چ كار و پڕۆژەیەكتـــان بـــۆ 

كـــراوە؟
كـــە  هەیـــە  نێودەوڵەتـــی  ســـندوقێكی    -
كوردســـتانیش  هەرێمـــی  و  عێراقـــی  حكومەتـــی 
لینكێكیـــان لەگەڵـــی هەیـــە، ئێمـــە بـــۆ چەندیـــن 
پـــڕۆژە لـــە ســـێكتەری جیاجیـــا بەرنامـــە و پالنـــی 
لەوانـــە  داوە،  پێیـــان  ســـنوورە  ئـــەو  بـــۆ  خۆمـــان 
بـــۆ دروســـتكردن و نۆژەنكردنـــەوەی قوتابخانـــە و 
چارەســـەری ســـێكتەری پـــەروەردە بەگشـــتی لـــە 
گونـــدە گەورەكانـــی ســـنوورەكەمان، بـــۆ نموونـــە لـــە 
گونـــدی ســـێوەكە و هەنـــارە و گـــڕاو، بـــەاڵم مـــن 
پێـــم باشـــە و پێشنیاریشـــم ئەوەیـــە بـــۆ چارەســـەرێكی 
بنەڕەتیـــی بینایـــەی قوتابخانـــە، بـــە نموونـــە لـــە 
بەســـتۆڕە لـــەالی ڕاســـت و چـــەپ، یـــان بـــەالی 
دروســـت  بـــاش  ئامادەیـــی  بینایەكـــی  هەنـــارەوە 
بكرێـــت و میالكاتـــی تـــەوای هەبێـــت، كـــە هەمـــوو 
گوندەكانـــی ســـنوورەكە ســـوودی لـــێ وەربگـــرن، نـــەك 
ئێمـــە بێیـــن هـــەر لـــە چەنـــد گوندێـــك ئامادەییـــەك 
دروســـت بكەیـــن، كـــە بەپێـــی پێویســـت نەبێـــت و 
میالكاتیشـــی تـــەواو نەبێـــت، لـــەو كاتـــەدا قوتابیانیـــش 
تێـــدا ســـەركەوتوو نابـــن، هەروەهـــا لـــە نـــاو ســـەنتەری 
قـــەزاش هەندێـــك لـــە قوتابخانـــەكان كۆنـــن هـــەر چەنـــد 
نـــۆژەن كراونەتـــەوە، بـــەاڵم هێشـــتا بەپێـــی پێویســـت 
و تمووحـــی ئێمـــە نییـــە، بینایـــەی هەندێـــك لـــە 
قوتابخانانەكانمـــان زۆر كۆنـــن، بۆیـــە پێشـــنیارمان 
كـــردووە ئـــەو بینایانـــە تێـــك بدرێـــن و ســـەرلەنوێ 
بـــە شـــێوەیەكی ســـەردەمییانە دروســـت بكرێنـــەوە، 
دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی لـــە ســـەنتەری قـــەزا و 
ـــە  ـــن شـــوێنی دیكـــەی ســـنوورەكە هەســـتاون ب چەندی
نۆژەنكردنـــە و چاككردنـــەوەی ئـــەو كەموكووڕییانەی 
لـــە ژمارەیـــەك بینایـــەی قوتابخانەكانـــدا هەبـــووە، 
بەرنامـــە و پالنـــی دیكەشـــمان بـــۆ نۆژەنكردنـــەوە 
و دروســـتكردنی قوتابخانـــە لـــە ســـنوورەكەدا بـــە 
پارێـــزگای هەولێـــر داوە، هیواداریـــن ئەمانـــەش لـــە 
الیـــەن ڕێكخـــراوە خێرخـــوازەكان، یـــان حكومەتـــەوە 

ــن. ــێ بكرێـ جێبەجـ
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زێدەڕۆیی لەسەر هەر جۆرە 
زەوییەك هەبێت، زەرەر و 
زیانی زۆری بۆ حكومەت و 

خەڵك و بۆ هەموو كار و پڕۆژە 
خزمەتگوزارییەكان هەیە

تونێلی پیرمام پڕۆژەیەكی 
ڕێگەوبانی زۆر گرنگ و 

ستراتیژییە و خزمەتێكی زۆری 
بواری هاتووچۆ دەكات لە نێوان 

پایتەختی هەرێمی كوردستان 
و شەقاڵوە و سۆران و لۆدێكی 
زۆری قەرەباڵغی و هاتوچۆی 

لەسەر سەنتەری قەزای پیرمام 
هەڵگرتووە

داوامان كردووە لۆفەكانی كۆڕێ 
بكرێتە پاركێك كە ئێستا زیاتر 

لە شەش هەزار دار و درەختی 
جوانی لێیە و كار و پڕۆژە و 

پالنی گرنگ و جوانمان هەیە بۆ 
بەرەوپێشوەبردنی گەشتوگوزار لە 

سنوورەكەدا

بە هاوكاری و هەماهەنگیی 
چەندین الیەنی دیكە توانیمان 

زێدەڕۆیی لەسەر زەویی 
كشتوكاڵی و سەوزایی و 

نیشتەجێبوون نەهێڵین

ئـــاوی دەوروبـــەری هەولێـــر چەندیـــن كار و پـــڕۆژەی 
ئـــاوی خواردنـــەوەی بـــۆ ســـنوورەكەمان ئەنجـــام داوە. 
* ئایـــا بەپێـــی ئـــەو جوانـــی و هەڵكەوتەیـــەی كـــە 
ناوچەكـــە زۆر گونجـــاوە بـــۆ گەشـــتیاری، هیـــچ 
پڕۆژەیەكـــی گەشـــتیاری جێبەجـــێ كـــراوە، یـــان 
ــنووری  ــۆ سـ ــتە بـ ـــەو مەبەسـ ـــۆ ئ ـــتەرپالنێك ب ماس

پیرمـــام هەیـــە؟
بۆیـــە  نوێیـــن،  پیرمـــام  قـــەزای  وەك  ئێمـــە   -
ـــە  ـــە ك ـــی نیی ـــە لێ ـــەش و فەرمانگـــە هەی ـــك ب هەندێ
زۆر پێویســـتن، لەوانـــە بـــەش، یـــان فەرماگـــەی 
بۆمـــان  كـــردووە  داواشـــمان  كـــە  گەشـــتوگوزار 
بكەنـــەوە، بێگومـــان ســـنووری پیرمـــام بـــە ســـەنتەری 
قەزاشـــەوە زۆر گونجـــاوە بـــۆ گەشـــتیاری، هەروەهـــا 
داوامـــان  ســـنوورەكەش  ئاســـوودەی خەڵكـــی  بـــۆ 
ــە  ــك كـ ــە پاركێـ ــۆڕێ بكرێتـ ــی كـ ــردووە لۆفەكانـ كـ
ئێســـتا زیاتـــر لـــە شـــەش هـــەزار دار و درەختـــی 
جوانـــی لێیـــە و كار و پـــڕۆژە و پالنـــی گرنـــگ و 
ـــۆ بەرەوپێشـــوەبردنی گەشـــتوگوزار  ـــە ب جوانمـــان هەی
ـــەو ســـنوورە  ـــدا ئ ـــە ســـنوورەكەدا، كـــە خـــۆی لەخۆی ل
ــوان و  ــوێنەكەی جـ ــەوا و شـ ــاو و هـ ــە و ئـ هەڵكەوتـ
بەرچـــاوە، هـــاوكات بـــە هـــاوكاری و شـــەونخوونیی 
دیكـــە  الیەنـــی  و  ژێنگـــە  پاراســـتنی  هێـــزی 
ــتنی دارودرەخـــت  ــۆ پاراسـ ــراوە بـ ــەردەوام كـ كاری بـ
ــە  ــەو ژێنگـ ــتنی ئـ ــە و پاراسـ ــەوزایی ناوچەكـ و سـ
ـــن  ـــان دەزانی ـــا هەمووم ـــوان و بێگـــەردەی، هەروەه ج
ناوچەكـــە گونجـــاوە بـــۆ گەشـــەكردن و پەرەپێدانـــی 
گەشـــتوگوزاری، بـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش داواكاریـــن 
وەبەرهێنـــەران بتوانـــن بەشـــدار بـــن لـــە پـــڕۆژەی 
گەشـــتیاری لـــە ناوچەكەمانـــدا، كـــە ســـوودێكی 
یەكجـــار زۆری دەبێـــت، چ بـــۆ خەڵـــك و چ بـــۆ 
وەبەرهێنـــەرەكان و چ بـــۆ بەدەســـتهێنانی هەلـــی كار.
* وەك دەزانیـــن ســـنوورەكە بەگشـــتی ســـەخت و 
شـــاخاوییە، ئایـــا كێشـــەی زەویتـــان بـــۆ نیشـــتەجێبوون 
چارەســـەر  ئەمـــە  چـــۆن  هەیـــە  ئەگـــەر  هەیـــە؟ 

دەكـــەن؟
- ماســـتەرپالن پالنـــی هەمـــوو كار و پالنێكـــە، 
ــت،  ــوێنێك نەبێـ ــۆ شـ ــتەرپالنت بـ ــدا ماسـ ــە كاتێكـ لـ
ئـــەوە لـــە زۆر الوە دەســـتت دەگیرێـــت و ناتوانـــی 
هەنـــگاو بـــۆ گەشـــەكردنی ســـنوورەكە بهاوێیـــت، 
بـــەاڵم ماســـتەرپالنی ســـەنتەری قـــەزا و كـــۆڕێ لـــە 
ژێـــر دروســـتكردندایە و لـــەو كاتـــەی ماســـتەرپالنەكان 
ـــی دەســـتی  ـــارەوانی بەتایبەت ـــەوە ش ـــت، ئ ـــەواو دەبێ ت

لـــە  پـــڕۆژە،  و  كار  چەندیـــن  بـــۆ  دەكرێتـــەوە 
ماســـتەرپالنی ســـەنتەری قەزاكـــەدا هـــەوڵ دراوە 
ـــت،  ـــر بكرێ ـــتوونی جێگی ـــەی نیشـــتەجێبوونی س یەك
ناوچـــە  لـــەو  دەتوانرێـــت  شـــێوازە  بـــەو  چونكـــە 
كـــەم شـــوێنی  لەســـەر ڕووبەرێكـــی  شـــاخاوییەدا 
دیكـــەوە  لەالیەكـــی  بكرێتـــەوە،  خێـــزان  چەندیـــن 
بـــە هـــاوكاری و هەماهەنگیـــی چەندیـــن  ئێمـــە 
ـــی  ـــی لەســـەر زەوی ـــان زێدەڕۆی ـــی دیكـــە توانیم الیەن
ـــن،  كشـــتوكاڵی و ســـەوزایی و نیشـــتەجێبوون نەهێڵی
كـــە ئـــەم كار و هەنـــگاوە تەنیـــا ســـەنتەری قـــەزا و 
ناحیـــە و شـــارەوانییەكانی نەگرتووەتـــەوە، بەڵكـــو لـــە 
هەمـــوو گوندەكانـــی ســـنوورەكەش دەتوانیـــن بڵێیـــن 
بـــە هیـــچ جۆرێـــك زێدەڕۆیـــی لەســـەر زەوی نەمـــاوە 
بـــۆ هیـــچ كەســـێك، چونكـــە زێدەڕۆیـــی لەســـەر هـــەر 
ـــۆ  ـــی زۆری ب ـــت، زەرەر و زیان ـــەك هەبێ جـــۆرە زەویی
حكومـــەت و خەڵـــك و بـــۆ هەمـــوو كار و پـــڕۆژە 

خزمەتگوزارییـــەكان هەیـــە.
* ئایـــا تونێلـــی پیرمـــام تـــا چەنـــد كارئاســـانی 
بـــۆ ناوچەكـــە و ســـنوورەكە دروســـت كـــردووە و بووتـــە 
ـــان  ـــە پیرم ـــە هاتوچـــۆ ل ـــی ل ـــەوەی جەنجاڵ هـــۆی ئ

ـــەكات؟ دروســـت ن
ـــی زۆر  ـــی پیرمـــام پڕۆژەیەكـــی ڕێگەوبان - تونێل
گرنـــگ و ســـتراتیژییە و خزمەتێكـــی زۆری بـــواری 
هاتووچـــۆ دەكات لـــە نێـــوان پایتەختـــی هەرێمـــی 
لۆدێكـــی  و  ســـۆران  و  شـــەقاڵوە  و  كوردســـتان 
زۆری قەرەباڵغـــی و هاتوچـــۆی لەســـەر ســـەنتەری 
قـــەزای پیرمـــام هەڵگرتـــووە و، لـــە وەرزی زســـتان و 
بەفربارینیشـــدا لـــەو ڕێگەیـــەوە بـــە هـــۆی تۆنێلەكـــەوە 
كێشـــەی هاتوچـــۆ و گیرانـــی ڕێگەكـــە زۆر كەمـــی 
كـــردووە، یـــان هـــەر كێشـــە نەمـــاوە، هـــەر بۆیـــە 
داواكاریـــن برایانـــی شـــوفێر ڕێـــز لـــە ڕێنماییـــەكان 
بـــۆ پاراســـتنی تونێلەكـــە بگـــرن، بەتایبـــەت لـــەو 

خێراییـــەی بۆیـــان دیـــاری كـــراوە.
* ئایا لە كەرتی تەندروستی كێشەتان هەیە؟

نەخۆشـــخانەیەكی  قـــەزا  ســـەنتەری  لـــە   -
خزمەتگوزارییـــە  هەمـــوو  هەیـــە،  باشـــمان  زۆر 
تەندروســـتییەكانی تێدایـــە و لـــە قـــەزا و ناحیەكانـــی 
ــەن،  ــەردانی دەكـ ــش سـ ــنووری پیرمامیـ دەرەوەی سـ
مـــوالزم  شـــەهید  تەندروســـتیی  بنكـــەی  بـــەاڵم 
داوامـــان  بۆیـــە  كۆنـــە،  زۆر  بینایەكـــەی  كەریـــم 
ـــە شـــێوەیەكی  كـــردووە بڕووخێندرێـــت و ســـەرلەنوێ ب

بكرێتـــەوە. دروســـت  هاوچـــەرخ 
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وەك هەنگاوێكـــی مرۆیـــی گرنگـــە بـــە ڕامانێكـــی 
ــتەوایی  ــان و ئاشـ ــە چەمكـــی پێكەوەژیـ ــەوە لـ قووڵـ
ـــت  ـــی و دەكرێ ـــە دەســـتەواژەیەكی قورئان ـــن، ك بڕوانی
بـــە بنەمایەكـــی گـــەورەش ســـەیر بكرێـــت، بـــەو 
پێیـــەی یاســـایەكی خوداییـــە و ئامانجـــی پاراســـتنی 
ژیانـــی مـــرۆڤ و كۆنتڕۆڵكردنـــی لەســـەر بنەمـــای 
ــی  ــی ئەوانـ ــە مافـ ــان بـ ــن و دداننـ ــی ڕێزگرتـ مافـ
بنكەیەكـــی  شایســـتە.  ژیانێكـــی  بـــە  دیكەیـــە 
لێبوردەیـــی و پێكەوەژیانییـــە، كـــە ڕەگ و ڕیشـــەی 
زنجیرەیـــەك  ڕێگـــەی  لـــە  و  هەیـــە  ئیمانیـــی 
ڕێنمایـــی خوداییـــەوە هاتـــووە، بۆیـــە پێغەمبـــەران 
هەڵگـــری  بێـــت(  ســـەر  لـــە  خوایـــان  )دروودی 
ــەوەی  ــۆ باڵوكردنـ ــەورەن بـ ــودای گـ ــەوازی خـ بانگـ
ڕێنماییكردنـــی  و  یەكتاپەرســـتی  بانگـــەوازی 
گـــەالن و هـــۆزەكان، كـــە ئامانجـــی ســـەرەكییان 
لێبوردەیـــی و پێكەوەژیانـــە، نـــەك ملمالنـــێ و شـــەڕ، 
ـــان  چونكـــە مـــرۆڤ جەوهـــەری پرۆســـەی پێكەوەژی
و ئاشـــتییە، خـــودای گـــەورە مرۆڤـــی جێنشـــین 
كـــردووە لەســـەر زەوی و جیـــای كردووەتـــەوە، بـــۆ 

ــدات. ــان بـ ــۆی نیشـ ــی خـ ــای مرۆیـ ــەوەی بەهـ ئـ
ـــە گرنـــگ ســـەیر  ـــان ب گرنگـــە مـــرۆڤ پێكەوەژی
ئامانجـــە  بـــە  بـــدات خزمـــەت  هـــەوڵ  و  بـــكات 
و  لێبوردەیـــی  چونكـــە  بـــكات،  گشـــتییەكان 
ئایینەكانـــی  لەگـــەڵ  ئاشـــتییانە  پێكەوەژیانـــی 
دیكـــەدا بەهایـــەك پێـــك دەهێنێـــت، كـــە ڕەگ و 
ڕیشـــەی لـــە ڕۆحـــی مرۆڤـــدا هەیـــە، ئەگـــەر بڕگـــە 

و بەهـــا هاوبەشـــەكان بـــەدی بهێنێـــت.
 ئیســـالم پێداگـــرە بـــۆ پتەوكردنـــی پەیوەندییەكانـــی 
دراوســـێیەتیی بـــاش لەگـــەڵ هەمـــوو كۆمەڵگەكاندا، 

هەروەهـــا لێبوردەیـــی و پێكەوەژیـــان بـــە یەكێـــك لـــە 
ـــە  ـــەش ل ـــت، ئەم ـــی دەزانێ ـــە گرنگەكان تایبەتمەندیی
ڕێگـــەی حوكـــم و فێركارییـــە كۆمەاڵیەتییەكانیـــەوە 
ـــە شـــەریعەتی ئیســـالمی پەیوەندیـــی  دەبینرێـــت، بۆی
نێـــوان خۆیانـــدا ڕێـــك دەخـــات،  لـــە  موســـڵمانان 
هەروەهـــا جەخـــت لەســـەر كەلتـــووری لێبوردەیـــی 
لەگـــەڵ پەیڕەوانـــی ئایینەكانـــی دیكـــە دەكاتـــەوە.

خـــودای گـــەورە پەیوەندییەكانـــی مرۆڤـــی لـــە نێـــوان 
ـــی و خۆشەویســـتی  ـــای برایەت ـــدا لەســـەر بنەم خۆیان
پیـــرۆزدا  قورئانـــی  لـــە  گـــەورە  خـــوای  دانـــاوە، 
ئامـــاژەی بـــە برایەتـــی كـــردووە، وەك ئـــەو ئایەتـــەی 
إِْخـــَوٌة«  اْلُمْؤِمُنـــوَن  َـــا  »»إِنَّ دەفەرموێـــت:  كـــە 
)الحجـــرات:١٠( ژیاننامـــەی پێغەمبـــەر )ســـەالمی 
ـــە  ـــووە ك ـــەوە ب ـــەر ئ ـــت( لەس ـــێ بێ ـــوای گـــەورەی ل خ
ــڵمانان دەكات  ــی موسـ ــرۆز ئامۆژگاریـ ــی پیـ قورئانـ
ــەركردنی  ــۆ چارەسـ ــەن بـ ــر بكـ ــی یەكتـ ــە هاوكاریـ كـ
ــرۆزدا  ــی پیـ ــە قورئانـ ــە ورە لـ ــوای گـ ــەكان، خـ كێشـ
دەفەرموێـــت: »َوَتَعاَوُنـــواْ َعـــَىٰ اْلـــرِّ َوالتَّْقـــَوٰى َوالَ 

َتَعاَوُنـــواْ َعـــَىٰ اإلِْثـــِم َواْلُعـــْدَواِن« )المائـــدە:٢(.

جۆرەكانی لێبوردەیی و پێكەوەژیان:
نێـــوان  لـــە  پێكەوەژیـــان  و  لێبوردەیـــی   -١  
تاكەكانـــدا: كـــە ئەمـــە دەبێـــت پەیوەندیـــی نێـــوان 
ــە  ــت كـ ــك بێـ ــە جۆرێـ ــردا بـ ــەڵ یەكتـ ــەكان لەگـ تاكـ
ڕێـــزی یەكتـــر بگـــرن و، مامەڵەیەكـــی میهرەبـــان 
ئەوانـــی دی  هەڵـــەی  لـــە  و چاوپۆشـــی  بكـــەن 
پیـــرۆزدا  قورئانـــی  لـــە  گـــەورە  خـــوای  بكـــەن، 
دەفەرموێـــت: )ُخـــِذ اْلَعْفـــَو َوأُْمـــْر ِباْلُعـــرِْف َوأَْعـــرِْض 
ـــە  ـــەم ئایەت ـــە ئ ـــراف١٩٩(، ك ـــَن( )االع ـــِن اْلَجاِهِل َع

لـــە  پرســـیاری  خـــودا  پێغەمبـــەری  دابەزیـــوە، 

لێبوردەیی و پێكەوەژیانی 
ئاشتییانە لە ڕوانگەی قورئانی 

پیرۆزەوە

مرۆڤ جەوهەری پرۆسەی 
پێكەوەژیان و ئاشتییە، 
خودای گەورە مرۆڤی جێنشین 
كردووە لەسەر زەوی و جیای 
كردووەتەوە، بۆ ئەوەی بەهای 
مرۆیی خۆی نیشان بدات

لێبوردەیی و پێكەوەژیانی 
ئاشتییانە لەگەڵ ئایینەكانی 
دیكەدا بەهایەك پێك دەهێنێت، 
كە ڕەگ و ڕیشەی لە ڕۆحی 
مرۆڤدا هەیە، ئەگەر بڕگە و 
بەها هاوبەشەكان بەدی بهێنێت
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ـــەی  ـــەوە فەرمـــووی: »ئ ـــەو بارەی ـــرد و ل ـــل ك جبرائی
لەســـەر  گـــەورەی  خـــوای  )ســـەالمی  محەمـــەد 
ــانە  ــەو كەسـ ــێ دەكات لـ ــت پـ ــودا فەرمانـ ــت( خـ بێـ
ــان  خـــۆش ببیـــت كـــە ســـتەمیان لـــێ كردوویـــت، یـ
ــە و  ــت، بیانبەخشـ ــێ گوتوویـ ــیاویان پـ ــەی نەشـ وتـ

لێیـــان ببـــوورە«.
 ٢- لێبوردەیـــی و پێكەوەژیـــان لـــە نێـــوان خێزانـــدا: 
ئـــەم جـــۆرە لێبوردەییـــە بەشـــێكە لـــە شـــەریعەتی 
ئیســـالمی، بـــە مەبەســـتی جێبەجێكردنـــی ئەركـــی 
و  ســـۆز  كـــە  باشـــدا،  پێكەوەژیانـــی  لـــە  خێـــزان 
نێوانیـــان دروســـت  لـــە  بەزەیـــی و خۆشەویســـتی 
پیـــرۆزدا  قورئانـــی  لـــە  گـــەورە  خـــوای  دەكات، 
وُهـــنَّ ِباْلَمْعـــُروِف * َفـــإِن  دەفەرموێـــت: »َوَعاِشُ
ـــُه  ـــَل اللَّ ـــْيًئا َوَيْجَع ـــوا َش ـــَىٰ أَن َتْكرَُه ـــنَّ َفَع َكرِْهُتُموُه

ــی  ــە نەریتێكـ ــاء١٩(، بـ ــًرا( )النسـ ا َكِثـ ــْرً ــِه َخـ ِفيـ

پەســـەند و جـــوان هاوكارییـــان بكـــەن و مامەڵەتـــان 
چـــاك بێـــت لەگەڵیانـــدا، وەكـــو ئێـــوە چاوەڕوانـــی 
ــە هـــۆی  ــەر بـ ــا ئەگـ ــەن. ئینجـ ــە دەكـ ــە لەوانـ چاكـ
ـــە  ـــدا نەگونجـــا، ددان ب ـــان لەگەڵیان الســـارییانەوە ژی
ــە  ــن، چونكـ ــاك بـ ــەر چـ ــوە هـ ــرن و ئێـ ــدا بگـ خۆتانـ
ـــە،  ـــان خـــۆش نیی ـــوە پێت ـــە، ئێ ـــك شـــتی وا هەی گەلێ
ـــوە  ـــۆ ئێ ـــی زۆری ب ـــر و چاكەیەك ـــودا خێ كەچـــی خ

تێـــدا دانـــاوە.
 3- لێبوردەیـــی و پێكەوەژیـــان لـــە نێـــوان گەالنـــدا: 
ـــدگای  ـــە دی ـــرۆز ل ـــی پی ـــە كـــە قورئان ـــەو لێبوردەیی ئ
ـــر  ـــە بی ـــاری لەســـەر داوە ســـەبارەت ب ـــدا كـــە بڕی خۆی
و بـــاوەڕ، دووپاتـــی دەكاتـــەوە كـــە هیـــچ ڕێگەیـــەك 
نییـــە بـــۆ ســـەپاندنی بیـــر و باوەڕێـــك بـــە زۆرەملـــێ، 
پیـــرۆزدا  قورئانـــی  لـــە  گـــەورە  خـــودای  وەك 

 َ يـــِن * َقـــد تََّبـــنَّ دەفەرموێـــت: »ال إِْكـــرَاَه ِف ٱلدِّ
ـــان  ( )٢٥٦البقـــرە(. چونكـــە قورئ ـــيِّ ـــَن ٱْلَغ ـــُد ِم ٱلرُّْش

هەمـــوو بەڵگەكانـــی ڕوونـــە و لـــە ڕووی دەروونییـــەوە 
كـــە  كردووەتـــەوە  ڕوونـــی  شـــوێنكەوتووانی  بـــۆ 
فرەچەشـــنی و فرەڕەنگـــی ئایینـــی قبـــووڵ بكـــەن 
و جیاوازیـــی نێوانیـــان شـــتێكی سرووشـــتییە. خـــوای 
ـــْم  ـــت: َ»َفَل ـــی پیـــرۆزدا دەفەرموێ ـــە قورئان گـــەورە ل
ـــاَس  ـــَدي النَّ ـــُه لََه ـــاُء اللَّ ـــْو َيَش ـــوا أَْن لَ ـــَن آَمُن ـــأَِس الَِّذي َيْي

َجِميًعـــا« )الرعـــد3١(. ئایـــا ئەوانـــەی باوەڕیـــان 

لـــە  نەبـــوون  هیـــوا  بـــێ  ئێســـتاش  تـــا  هێنـــاوە، 
ـــا چـــاك  ـــە؟ ب ـــێ باوەڕان ـــر و ب ـــەو كاف ـــی ئ بڕواهێنان
ـــك  ـــە زۆر خەڵ ـــە ئەگـــەر خـــودا ویســـتبای ب ـــن ك بزان
موســـڵمان بـــكات، بێگومـــان تـــەواوی ئادەمیـــزادی 
ـــی  ـــی ڕاســـت و، ســـەرجەم ڕێنمای دەخســـتە ســـەر ڕێ
ـــەو جـــۆرە  ـــەاڵم ویســـتی ب ـــۆ ڕاســـتەڕێ، ب ـــردن ب دەك
نییـــە كـــە بـــە زۆر بـــاوەڕ بـــە خەڵكـــی بهێنێـــت، 
جەختكردنەوەیەتـــی  چوارچێـــوەی  لـــە  ئەمـــەش 
بـــە  ئامـــاژەدان  و  قورئـــان  موعجیزەیـــی  لەســـەر 
ڕێگەكانـــی چاكـــە و ســـەركەوتن بـــۆ هـــەر كەســـێك، 

كـــە بیـــری لـــێ دەكاتـــەوە.
بـــە كورتـــی لـــە قورئانـــی پیـــرۆزدا بنەمـــای 
پتەوكردنـــی  بـــۆ  هـــەن  گـــەورە  و  گرنـــگ 
ـــتی  ـــی ئاش ـــە هەوێن ـــە بكرێن ـــە ئەرك ـــان، ك پێكەوەژی
و كۆمەڵگەیەكـــی ئـــارام و یەكتـــر قبو،ڵكـــردن و 
ــر  ــە یەكتـــری، بەمـــەش دەتوانیـــن زیاتـ ڕێزگرتـــن لـ
نێوخۆمـــان چـــاك بكەیـــن و ئیـــرادە و هەڵوێســـتمان 
بەهێـــز بكەیـــن، ئەمـــەش ڕەنگدانـــەوەی ئەرێنیـــی 
لەســـەر هەنگاونـــان بـــۆ بەرەوپێشـــچوون و بونیـــادی 

دەبێـــت. شارســـتانییەت 

بۆ گواڵنی نووسیوە

مەال عەزیز مەنتك 

شەریعەتی ئیسالمی پەیوەندیی 
موسڵمانان لە نێوان خۆیاندا 

ڕێك دەخات، هەروەها جەخت 
لەسەر كەلتووری لێبوردەیی 

لەگەڵ پەیڕەوانی ئایینەكانی 
دیكە دەكاتەوە

قورئان هەموو بەڵگەكانی 
ڕوونە و لە ڕووی دەروونییەوە 

بۆ شوێنكەوتووانی ڕوونی 
كردووەتەوە كە فرەچەشنی و 

فرەڕەنگی ئایینی قبووڵ بكەن 
و جیاوازیی نێوانیان شتێكی 

سرووشتییە
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ســـــــندوقی ســــــــــەوزی كـەشـــــــــــــوهەوا بـــــــەپێی 
ڕێككەوتننامــەی نەتــەوە یەكگرتــووەكان لــە بــارەی 
ــك  ــی كەشــوهەواوە دامــەزراوە، وەك میكانیزمێ گۆڕان
بــۆ یارمەتیدانــی واڵتــە تــازە گەشەســەندووەكان بــە 
گازییــە  دەرهاویشــتە  كەمكردنــەوەی  مەبەســتی 
گەرمــكارەكان و خۆگونجاندنیــش لەگەڵ كاریگەرییە 

نەرێنییەكانــی.
دامــەزراوە  2010وە  ســاڵی  لــە  ســندوقە  ئــەم 
كۆریــای  واڵتــی  )ئینچــون(ی  لــە  وشــوێنەكەی 
باشــوورە و ئەنجومەنێكــی پێكهاتــوو لــە 24 ئەنــدام 

دەبــەن. بەڕێــوە  كارەكانــی 
پــڕۆژە  لــەو  پاڵپشــتی  پێویســتە  ســندوقە  ئــەم 
و پڕۆگــرام و چاالكییانــە بــكات كــە هــۆكارن بــۆ 
لــە  بــەردەوام  ســەوزی  ئابوورییەكــی  بنیادنانــی 
واڵتانــی گەشەســەندووی ئەنــدام لــە ڕێكەوتننامــەی 

كەشــوهەوا.  گۆڕانــی 
پرســیارگەلێكی زۆر هــەن لــە بــارەی بەڕێوەبردنــی 
ســندوقی  لەالیــەن  پێویســتە  كــە  پڕۆژانــەی  ئــەو 
ئــەو  بدرێــن،  یارمەتــی  كەشــوهەواوە  ســەوزی 
ســندوقەی كــە دەبوایــە لەالیــەن واڵتانــی پێشــكەوتووی 
پیشەســازییەوە ملیارەهــا دۆالری تێــدا دابنرێــت بــۆ 
ئــەوەی  بــۆ  زیانلێكەوتــوو،  واڵتانــی  یارمەتیدانــی 
بتوانــن خۆیــان لەگەڵ گۆڕانی كەشــوهەوا بگونجێنن، 
ژینگەیــان  و  ژیــان  لەســەر  كاریگەرییەكانیشــی 
ــاڵی  ــاوەی 10 س ــە م ــەوەی ل ــەاڵم ئ ــەوە. ب ــەم بكەن ك
ڕابــردوودا جێگــەی ســەرنجە، ئەوەیــە كــە ڕەخنەیەكــی 
زۆر لەســەر كار و میكانیزمــی ئــەم ســندوقە هەیــە، 
ــە: ــەو ڕەخنان ــەی الی خــوارەوە هەندێكــن ل ــە ئەمان ك
یەكــەم: لــە بــواری پارەداركــردن و پاڵپشــتیكردنی 
دارایــی بــۆ ئــەو پڕۆژانــەی كەپەیوەســتن بــە گۆڕانــی 
كەشــوهەواوە، ڕۆڵــی ئــەم ســندوقە زۆر كــەم و الوازە.

دووەم: دەوڵەتانی پیشەســاز و پارەدار دوودڵن لەوەی 
پــارەی یارمەتییەكانیــان بخەنە بەردەســتی ئەنجومەنی 
ســندوقەكەوە، بۆیــە زۆر جــار لــە ڕێگــەی كەناڵــی 
تایبــەت بــە خۆیانــەوە پارەكــە دەدەن، وەك لــە ڕێگــەی 
ئاژانســی ئەمریكــی بــۆ پەرەپێدانــی نێودەوڵەتیــی )یــو 
ئێــس ئەیــد(، یــان لــە ڕێگــەی بانكــی نێودەوڵەتییــەوە، 
یــان هــەر دەوڵەتــەو لــە ڕێگــەی ئاژانســی پەرەپێدانــی 

نێودەوڵەتیــی تایبــەت بــە خۆیــەوە.
ســێیەم: هێشــتا ســندوقەكە میكانیزمێكــی ڕوون و 
شــەفافی نییــە و سیاســەتێكی ئاشــكرای بــۆ پێدانــی 
زانیارییــش نییــە لــە بــارەی چۆنیەتــی مامەڵەكردنــی 
ــەی كــە  ــەو داوایان ــی ســندوقەكە لەگــەڵ ئ ئەنجومەن

ئاراســتەی دەكرێــن.
بەدواداچــوون  میكانیزمــی  دامەزراوەكــە  چــوارەم: 
و لێپێچینــەوەی تــەواوی نییــە لــەو دەوڵەتانــەی كــە 
پێویســتە بەشــدار بــن لــە پێدانــی بەشــە پارەكانیــان 
پەســەندكراوەكان. بڕیــارە  و  بەپێــی ڕێككەوتننامــە 

پێنجــەم: گەیاندنــی پارەكانــی ڕاســتەوخۆ نییــە بــۆ 
واڵتانــی گەشەســەندووی داواكار، بەڵكــو لــە ڕێگــەی 
ئەمــەش  كــە  دەدرێــت،  جیهانییەكانــەوە  ڕێكخــراوە 

هۆكارێكــی درەنــگ گەیشــتنی یارمەتییەكانــە.
دامەزراوەكانــی  چــاو  لــە  دامەزراوەكــە  شەشــەم: 
دیكــەی جیهانیــی نــوێ و كــەم ئەزموونــە و ســتافی 
و  ئەزمــوون  و  ژمــارە  ڕووی  لــە  بەڕێوەبردنیشــی 

نییــە. پێویســت  بەپێــی  دەســەاڵتەوە 
كــە  پارەیــەی  بــڕە  ئــەو  جــار  هەندێــك  حەوتــەم: 
ــەم ســندوقەوە، بریتییــە  ــە ئ ــارەدەر دەیخەن ــی پ دەوڵەتان
دیكــەدا  بوارەكانــی  لــە  دەبێــت  كــە  پارەیــەی  لــەو 
بیاندابــا بــە واڵتــان، بــەاڵم ئــەوان ئــەو بــڕە پارەیــە 
لــە پابەندییەكانــی دیكەیــان كــەم دەكەنــەوە و، دەیدەنــە 

كەشــوهەوا. ســەوزی  ســندوقی 
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سندوقی سەوزی كەشوهەوا بەر ڕەخنەی 
واڵتانی زیانلێكەوتوو دەكەوێت
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ڕاپۆرتــدا  دوو  لــە  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  بۆیــە   
كــردووە: كورتهێنانــە  بــەم  ئامــاژەی 

یەكــەم: ڕاپۆرتــی دیاركردنــی كورتهێنانــی هەوڵــە 
گۆڕانــی  لەگــەڵ  خۆگونجانــدن  بــۆ  جیهانییــەكان 
كەشــوهەوا لــە ســاڵی 2022 كــە ڕاپۆرتەكــە دوای 
ئاماژەكــردن بــەو پێشــكەوتنە زۆر كــەم و خــاوەی كــە 
بەدەســت هاتــووە لــە ڕێكارەكانــی خۆگونجانــدن لــە 
بوارەكانــی كشــتوكاڵ و ئــاو و ئیكۆسیســتمدا، داوا 
دەكات پشــت بە چارەســەرە سرووشــتییەكان ببەســترێت، 
ــد و پێشــكەوتوو دەكات  ــی دەوڵەمەن ــە واڵتان داواش ل
بــۆ پابەندبــوون بــە گەیاندنــی یارمەتییــە داراییەكانیــان 
بــە واڵتانــی تــازە گەشەســەندوو بــۆ جێبەجێكردنــی 

ڕێكارەكانــی خۆگونجانــدن.
هەروەهــا بــاس لــەوەش دەكات كــە نزیكــەی 84%ی 
نەتــەوە  ڕێككەوتننامــەی  لــە  ئەنــدام  واڵتانــی 
ــژەی  ــە ڕێ ــۆ گۆڕانــی كەشــوهەوا، ب ــووەكان ب یەكگرت
5% زیاتــر لــە ســاڵی 2021 یاســا و ســتراتیژیەت و 
ــی سیاســەتی  ــۆ پارەداركــردن و جێبەجێكردن ــان ب پالنی
خۆگونجانــدن ئامــادە كــردووە، بــەاڵم پارەی پێویســتیان 
لەبــەر دەســتدا نییــە بــۆ جێبەجێكــردن، چونكــە ئــەو 
پارەیــەی دەگاتــە واڵتانــی تازەگەشەســەندوو نزیكــەی 
5 تــا 10 جــار كەمتــرە لــە بــڕی پارەی پێویســت، ئەمە 
ــدن  ــە كاتێكــدا ســااڵنە پێداویســتییەكانی خۆگونجان ل
تــا  ملیــار دۆالر  تــا 340  نزیكــەی 160  دەگاتــە 
گەیشــتن بــە ســاڵی 2030 و، دەگاتــە نزیكــەی 315 
تــا 365 ملیــار دۆالریــش ســااڵنە تــا گەیشــتن بــە 

ســاڵی 2050.
دووەم: ڕاپۆرتــی دیاركردنــی كورتهێنانــی هەوڵــە 
دەرهاویشــتە  كەمكردنــەوەی  بــۆ  جیهانییــەكان 
ــە  ــۆ گۆڕانــی كەشــوهەوا ل ــی هــۆكار ب گازییەكان

ســاڵی 2022.

ڕاپۆرتەكــە بریتییــە لــە ســێزدەمین ڕاپــۆرت لــە 
لــە  دەدات  ئاماژەیــەك  كــە  ســااڵنە  زنجیرەیەكــی 
بــارەی جیاوازیــی نێــوان ئــەو ڕێــژە پێشــبینیكراوە لــە 
ــی گــۆی زەوی  دەرهاویشــتە گازییــە گەرمكارەكان
ــە ســاڵی 2030دا و، ئــەو ڕێژەیــەی كــە پێویســتە  ل
پێــی بــگات لــە هەمــان ســاڵدا، بــۆ خــۆالدان لــە 
خراپتریــن كاریگەرییەكانــی گۆڕانــی كەشــوهەوا.
ئــەو  كــە  دەكاتــەوە  ڕوون  ئــەوەش  ڕاپۆرتەكــە 
كۆنفڕانســی  لــە  نیشــتمانییانەی  بەڵێننامــە 
لــە ســاڵی  بەریتانیــا  لــە گالســكۆی  كــۆپ 26 
بەدیهێنانــی  مایــەی  دەبنــە  تەنیــا  دراون،   2021
دەرهاویشــتە  بــڕی  لــە  كــەم  زۆر  جیاوازییەكــی 
گازییــە گەرمكارەكانــی گــۆی زەوی لــە ســاڵی 
2030دا، چونكــە هێشــتا زۆر دوورە لــە بەدیهێنانــی 
و  پاریــس  ڕێككەوتننامــەی  لــە  ئامانجــە  ئــەو 
ســنووردانان بــۆ دیــاردەی قەتیســبوونی گەرمیــی 
پلــەی ســەدی و هێشــتنەوەی  لــە 2  بــۆ كەمتــر 

ســەدی.  1.5 لەپلــەی 
كــە  دەرئەنجامــەی  ئــەو  دەگاتــە  ڕاپۆرتەكــە 
هەنگاونانــی خێــرا لەســەر ئاســتی سیســتم تەنیــا 
پڕۆســەی  جێبەجێكردنــی  بــۆ  بەتوانایــە  هــۆكاری 
دابەزاندنێكــی زۆر و گــەورەی دەرهاویشــتە گازییــە 
ــە  ــژەی 45% ل ــە ڕێ ــی گــۆی زەوی ب گەرمكارەكان
ســاڵی 2030 بــۆ هێشــتنەوەی بەرزبوونــەوەی پلــەی 
گەرمیــی لــە ئاســتی 1.5 پلــەی ســەدی. هەروەهــا 
ڕاپۆرتەكــە ئامــاژە بــە ڕێگەچارەیەكــی قــووڵ دەكات 
بــۆ بەدیهێنانــی ئــەم هەنگاونانــە لە ڕێگەی ڕێكاری 
پێویســت لــە كەرتەكانــی وزە و كارەبــا و پیشەســازی 
ــەرە و سیســتمی خۆراكــی و  و گواســتنەوە و خانووب
كەرتــی دارایــی، چونكــە قەیرانــی كەشــوهەوا داوای 
گۆڕینــی بەپەلــە و خێــرای كۆمەڵگــەكان دەكات.
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هەمووان شاهیدن لەژێر سایەی 
دەسەاڵتی سەدامدا ڕووداوی 
زۆر گەورەی دژ بە مرۆڤایەتی 
و نایاسایی ئەنجام دراون، كە 
لەگەڵ هیچ یاسا و ڕێسایەكی 
ئاسمانی و زەمیندا ناگونجێ و 
ڕێگەپێدراو نییە
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ـــل و  ـــل، كچـــی حوســـێن كامی ـــر حوســـێن كامی حەری
رەغـــدی كچـــی ســـەدام حوســـێن، پەرتووكێكـــی لەســـەر 
ــدام(، بـــە  ــانی )حفیـــدة صـ ــە ناونیشـ خانەوادەكـــەی بـ
ـــراوە  ـــە ك ـــەوە، پەرتووكەك ـــی باڵوكردووەت ـــی عەرەب زمان
ـــر  ـــی حەری ـــە ناونیشـــانی »یادەوەرییەكان ـــە كـــوردی ب ب
حوســـێن كامیـــل، نـــەوەی ســـەدام حوســـێنی ســـەرۆك 

كۆمـــاری عێـــراق«.
نووســـینەوەی  لـــە  هەمـــوو مرۆڤێـــك سەربەســـتە 
یاداشـــتی خـــۆی و خانـــەوادەی، یـــا ژیانـــی تایبەتیـــی 
خـــۆی و ئـــەوە بخاتـــەڕوو كـــە خـــۆی دەیـــەوێ، نـــەك 
ـــوە جوانەكانـــی خـــۆی  ـــە الیەنـــی كـــەم دی ـــا ب ـــك، ی خەڵ
ـــدات و كەمتـــر الیەنـــی خراپـــی هەڵســـوكەوت  نیشـــان ب
یـــا بیركردنـــەوەی تۆمـــار بـــكات، ئەمـــە حەقێكـــە 
ــا  ــەوە، یـ ــەرەكەی وەربگرێتـ ــە نووسـ ــێ لـ ــەس ناتوانـ كـ
گفتوگـــۆی لەگـــەڵ بـــكات و ڕەخنـــەی لـــێ بگرێـــت، 
ـــت  ـــەوە پشـــتگوێ بخرێ ـــت ئ ـــك نابێ ـــچ وەختێ ـــەاڵم هی ب
ـــە  ـــن ك ـــە هەرەمـــی دەســـەاڵتی واڵتێكـــدا ب كەســـانێك ل
تێیـــدا مـــرۆڤ لـــە ســـایەی ئـــەو كەســـانەدا زوڵمیـــان 
ڕەچـــاوی  بەخشـــیبێت  قوربانییـــان  و  چەشـــتبێت 

ڕاســـتیی ڕووداوەكان نـــەكات.
لـــەم پەرتووكـــەدا زۆر بابـــەت هـــەن الڕێكـــراون، 
خۆزگـــە  دراوە،  تاوانـــەكان  پۆشـــینی  هەوڵـــی  یـــا 
دەزگایەكـــی تایبەتمەنـــدی كـــوردی بـــە زمانی عەرەبی 
وەاڵمـــی ئـــەو بەشـــانەی دەدایـــەوە كـــە پەیوەســـتە بـــە 
ــەڵ  ــم لەگـ ــتان. ڕووداوەكانـ ــی كوردسـ ــورد و خەڵكـ كـ
ڕووی ڕاســـتی و پەردەپۆشـــكردنەكانی ئـــەم خاتوونـــەم 
بـــەراورد كـــرد، تاكـــو بزانـــم ئاســـتی پەردەپۆشـــكردنی 

تـــاوان چەنـــدە بـــە قـــەدەر تاوانەكـــە ئـــازار بەخشـــە.
ئـــەم خاتوونـــە )حەریـــر حوســـێن كامیـــل( لـــە 1986 

ـــە دایكبـــووە،  ـــران ل ـــراق و ئێ ـــە گەرمـــەی شـــەڕی عێ ل
واتـــا لـــە تەمەنـــی ســـێ تـــا چـــوار ســـاڵیدا بـــوو باپیـــری 
ـــایدكردنی  ـــاری جینۆس ـــەوە، بڕی ـــانازی ئ ـــی ش ـــە جێ ك
ـــردووە،  ـــی ك ـــردووە و جێبەجێ ـــی كوردســـتانی دەرك گەل
ـــت، خـــۆ لەســـەری  ـــاس نەكرابێ ـــا ئەگـــەر بۆیشـــی ب وات
زانیـــاری وەرگرتـــووە، چـــۆن هەمـــوو ڕووداوەكانـــی 

ـــووە. ـــی وەرگرت ـــە دایكبوون ـــش ل پێ
وەسفی باپیرێكی دیكتاتۆر

ویـــژدان  بـــە  كەســـێكی  هیـــچ  ناكـــەم  بـــاوەڕ 
هەبـــێ، ددان بـــەوەدا نەنێـــت كـــە )ســـەدام( خـــاوەن 
ــە  ــەاڵتێكی دڕندانـ ــۆر و دەسـ ــایەتییەكی دیكتاتـ كەسـ
ــایەی  ــر سـ ــە ژێـ ــاهیدن لـ ــووان شـ ــو هەمـ ــووە، بەڵكـ بـ
ـــە  دەســـەاڵتی ســـەدامدا ڕووداوی زۆر گـــەورەی دژ ب
ـــە لەگـــەڵ  ـــی و نایاســـایی ئەنجـــام دراون، ك مرۆڤایەت
زەمینـــدا  و  ئاســـمانی  ڕێســـایەكی  و  یاســـا  هیـــچ 
خاتوونـــە  ئـــەم  نییـــە.  ڕێگەپێـــدراو  و  ناگونجـــێ 
حەقیەتـــی لـــە ســـایەی نـــاز و نیعمەتـــی باپیریـــەوە 
بـــەم وەســـفەدا بچێتـــە نـــاو ژیانـــی ئـــەو و وا وێنـــای 
)ل8(  سەرســـوڕهێنەر..«  »كارێزمایەكـــی  بـــكات، 
ـــە  ـــە كۆنێكـــدا دەرهێنرای ـــوو ل ـــدە ب كارێزماییەكـــەی هێن

دەرەوە و بـــە زەلیلـــی لـــە ســـێدارە درا.
باپیـــری  خاتوونـــە  ئـــەم  ئـــەوەی  بـــۆ  پاســـاوێك 
ـــچ پارچـــە  ـــە هی ـــە ك ـــەوە، ئەوەی ـــن بكات )ســـەدام( خاوێ
جێهێشـــتنی  دوای  لـــە  خانوویـــەك  یـــان  زەوییـــەك 
ســـەدام  بـــەاڵم  )ل17(،  نییـــە  باپیرییـــەوە  بەنـــاوی 
ــەت و  ــووە و حكومـ ــەو بـ ــی ئـ ــراق موڵكـ ــوو عێـ هەمـ
ــە  ــتبوو بـ ــی بەسـ ــەت مرۆڤەكانیشـ ــەزراوە و تەنانـ دامـ
خولیـــا و خەونـــە دیكتاتۆریەتییەكـــەی، بۆیـــە موڵكـــی 

عێراقـــی لـــە شـــەڕە نەگریســـەكان بـــە هـــەدەر دا.

یادەوەرییەكانی نەوەیەكی سەدام حوسێن و ناڕاستییەكان

هەڵەبجە بە ئاردی سفر 
كیمیاباران كرا!
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پاساوێك بۆ ئەوەی ئەم 
خاتوونە باپیری )سەدام( خاوێن 
بكاتەوە، ئەوەیە كە هیچ پارچە 
زەوییەك یان خانوویەك لە دوای 

جێهێشتنی بەناوی باپیرییەوە 
نییە
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هیـــچ  )ســـەدام(  دەســـەاڵتدارێتیی  مـــاوەی  لـــە 
و  نەبـــووە  بوونـــی  بەخشـــندەییەك  و  لێبوردەیـــی 
ـــەت هاوڕێیـــە نزیكەكانـــی خـــۆی كـــە پشـــتیوانی  تەنان
دەســـەاڵتیدا  یەكەمـــی  هەنـــگاوی  لەگـــەڵ  بـــوون، 
الی  بـــەاڵم  كـــران،  پاكتـــاو  زۆریـــان  بەشـــێكی 
ــەدام( ــە )سـ ــندەیی بـــەس لـ نەوەكـــەی وێنـــەی بەخشـ
دا بوونـــی هەبـــووە! )ل129(، ئـــەم شـــاهیدییە بـــۆ 
)حەریـــر( بێویژدانییەكـــەی زۆر گەورەیـــە، چونكـــە 
ئـــەو بەرامبـــەر بـــە باوكـــی )حوســـێن كامیل(یـــش 
بەخشـــندە نەبـــوو و تۆڵـــەی هەڵهاتنەكـــەی لـــێ كـــردەوە 

و كوشـــتی.
عودەی خاڵۆی حەریر، دڕەندەیەكی بێ وێنە

ـــی  ـــەرجەم تاوانەكان ـــت س ـــە ئاس ـــر( چـــاوی ل )حەری
شـــێوەیەك  بـــە  و  داخســـتووە  )عـــودەی(  خاڵـــۆی 
وەســـفی دەكات، وەك وێنـــەی فریشـــتەیەك لەســـەر 
زەوی، دەڵـــێ: پیاوێكـــی دینـــدار بـــووە و ڕۆژانـــی دوو 
ـــووە!)ل 34-33(  شـــەممە و پێنـــج شـــەممە بـــەڕۆژوو ب
ـــۆرە  ـــوڕە دیكتات ـــەم ك ـــن ئ ـــووان دەزان ـــە كاتێكـــدا هەم ل
و  كـــوڕان  و  بـــووە  خوێنڕێژتـــر  باوكـــی  لـــە  زیاتـــر 
ــك  ــە ئەتـ ــێوەیەكی نامرۆڤانـ ــە شـ ــی بـ ــی عێراقـ كچانـ

كـــردووە و كوشـــتووە.
راپەڕین یان گێرەشێوێن!

حریـــر مافـــی خۆیەتـــی بەرگـــری لـــە دەســـەاڵتی 
دیكتاتۆریەتـــی باپیـــری بـــكات، بـــەاڵم مافـــی نییـــە 
بەرگـــی گێرەشـــێوێن بـــە بـــەر خەڵكـــی ڕاپەڕیـــوی 
باشـــووری عێـــراق و باكـــووری عێـــراق بـــە وتـــەی 
خۆیـــان )كوردســـتان( بـــكات)ل170-171(، ئـــەو بـــاش 
ــرد  ــان كـ ــە بـــۆ مافێـــك ڕاپەڕینیـ ــەو خەڵكـ دەزانـــێ ئـ
دژ بـــە دەســـەاڵتی باپیـــری )ســـەدام( كـــە مافێكـــی 

یاســـایی و سرووشـــتی و مرۆڤایەتییـــە و نەتـــەوە و 
مەزهەبـــەكان لەپێنـــاو خەباتـــی خۆیـــان و نەهێشـــتنی 
دیكتاتۆریـــەت ڕاپەڕیـــون، نـــەك كاری گێڕەشـــێوێنی 
كـــە بەدیـــدی ئـــەم خاتوونـــە، جـــا لێـــرەدا بـــاس لـــە 
قارەمانێتییەكـــەی باوكـــی دەكات كـــە ڕۆڵـــی گرنگـــی 
عێـــراق  باشـــووری  خەڵكـــی  ســـەركوتكردنی  لـــە 
)شـــیعەكان( بـــووە بـــە وتـــەی خـــۆی گرووپەكانـــی 
بـــەوەش  شـــانازی  خومەینـــی.  و  ئێـــران  بـــە  ســـەر 
ــووە  ــەدا بـ ــەو دەبابـ ــل( لـ ــێن كامیـ دەكات باوكی)حوسـ
ڕێگـــەی  و  كـــردوە  ســـەركوتكردنەكەی  پێشـــڕەویی 

نـــەداوە كـــەس پێشـــی بكـــەوێ!)ل172(.
چەكـــی كیمیـــاوی یـــان ئـــاردی ســـفر بـــە ســـەر 

ڕژێنـــدرا!!! هەڵەبجـــەدا 
بـــە  ئازاربەخشـــە،  زۆر  كتێبەكـــە  بەشـــەی  ئـــەم 
ڕاددەیـــەك )عەلـــی حەســـەن مەجیـــد(ی تاوانبـــار بـــە 
بەكارهێنانـــی چەكـــی كیمیـــاوی دژ بـــە خەڵكـــی 
ــێ  ــە ناتوانـ ــاری هەڵەبجـ ــی شـ ــتان و بەتایبەتـ كوردسـ
تاوانـــە  ئـــەو  پەردەپۆشـــی  )حەریـــر(  شـــێوەی  بـــە 
گـــەورەی دژ بـــە مرۆڤایەتـــی بـــكات، كـــە قەدەغەتریـــن 
بـــۆ  بەكارهێنـــا  مێـــژووی مرۆڤایەتـــی  لـــە  چـــەك 
)حەریـــر(  كـــورد،  بێتاوانـــی  هاوواڵتـــی  كوشـــتنی 
بـــە  نازنـــاوەی  ئـــەو  دەیـــەوێ  ئەوەیـــە  كێشـــەكەی 
ـــاوی(  ـــی كیمی ـــد( دراوە )عەل ـــی حەســـەن مەجی )عەل
ــڕێتەوە، نـــەك  ــێن كامیـــل( بسـ ــەر باوكـــی )حوسـ لەسـ
دەكات!)ل  پەردەپۆشـــی  كـــە  تاوانەكـــەش  خـــودی 
175( گوایـــە باوكـــی )حوســـێن كامیـــل( نازنـــاوی 
)عەلـــی كیمیـــاوی( بـــە )عەلـــی حەســـەن مەجیـــد(
ـــە كاتـــی  ـــر( وا دەنووســـێت: ل ـــەوە نووســـاندووە، )حەری ـ
شـــەڕی عێـــراق و ئێرانـــدا هـــەروەك )عەلـــی حەســـەن 

پەرژین جەعفەر حاجی ڕۆستەم

بۆ گواڵن نووسیویەتی
قوتابیی ماسته ر- مێژوو
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ـــە  ـــردەوە ك ـــاڵو ك ـــی ب ـــت، پڕوپاگەندەیەك ـــد( دەڵێ مەجی
ــارە بۆردومـــان  گوایـــە بـــە چەكـــی كیمیـــای ئـــەو شـ
ـــە  ـــوو ك ـــەوە ب ـــە ئ ـــە پڕوپاگەندەك ـــش ل دەكات، ئامانجی
دانیشـــتوانەكەی و بەتایبـــەت ژنـــان و منـــدااڵن لـــە 
شـــارەكە بچنـــە دەرەوە، چونكـــە دەیویســـت بەوپـــەڕی 
ـــەر  ـــكات، ه ـــی ب ـــەوە بۆردومان ـــە و توندیی ـــێ بەزییان ب
بۆیـــە بڕیـــاری دا كۆمەڵێـــك فـــەردە ئـــاردی ســـفر 
بەســـەر شـــارەكەدا ببارێنێـــت بـــۆ ئـــەوەی خەڵكـــی 
وابزانـــن كیمیاوییـــە، دوای ئـــەوەی كـــە بۆردومانەكـــە 
بـــە  بەڕاســـتی  هـــەر  دەبینـــن  كـــرد،  پـــێ  دەســـتی 
بۆمبـــی كیمیـــاوی بۆردومـــان كـــراوە، هـــەر بۆیـــە 
ــەی  ــران ئەمـ ــی: ئێـ ــد( گوتـ ــەن مەجیـ )عەلـــی حەسـ
قۆســـتووەتەوە بـــۆ ئـــەوەی دڵـــی كـــوردەكان بـــەالی 
ڕووی  ئـــەوەی  ڕابكێشـــێت)ل176-175(!!  خۆیـــدا 
دا لـــە شـــاری هەڵەبجـــە بەڕاســـتی قەســـابخانەیەكی 
بەڕاســـتی  ئەگـــەر  بـــوو،  دڵتەزێـــن  ڕاســـتەقینەی 
)عەلـــی حەســـەن مەجیـــد( ئـــەو كارەی ئەنجامدابێـــت، 
ئـــەوا بـــە دڵنیاییـــەوە و بەبـــێ هیـــچ دوو دڵییـــەك 
مـــن باســـم دەكـــرد و بـــۆ هەمـــووان ڕوون دەكـــردەوە 
)ل 176(!!! تـــاوان هـــەر الیەنێـــك ئەنجامـــی دابێـــت، 
بێگومـــان تاوانـــە، بـــەاڵم هـــەم ئێـــران و هـــەم عێـــراق 
تاوانبـــارن ئەگـــەر دادگایەكـــی تایبـــەت بـــەم كەیســـە 
هەبوایـــە و وا بـــە خێرایـــی پەردەپـــۆش نەكرایـــە، چونكـــە 

ــە. ــە هەیـ ــە بەڵگـ ــتی بـ ــاوان پێویسـ ــەلماندنی تـ سـ
 ئـــەم ناڕاســـتییە و گاڵتەكردنـــە بـــە تاوانێكـــی 
گـــەورە بـــە قـــەدەر ئەنجامدانـــی تاوانەكـــە گرانـــە، 
خاوێنكردنـــەوەی  لـــە  بەشـــێكە  ئەمـــە  چونكـــە 
پێویســـتی  بـــە  لێـــرە  بۆیـــە  تاوانبـــاران،  مێـــژووی 
دەزانـــم حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان و وەزارەتـــی 
پەیوەندیـــدار كـــە وەزارەتـــی كاروبـــاری شـــەهیدان و 
ـــەوە و  ـــەم چەواشـــەكارییە بدەن ئەنفالكـــراوان وەاڵمـــی ئ

یاســـاییەوە ڕێـــكار بگرنەبـــەر. لـــەڕووی 
فیدڕاڵییەت تاوانە؟

عێـــراق   1995 ســـاڵی  لـــە  كامیـــل(  )حوســـێن 
ــە  ــوان لـ ــە میـ ــەوە دەبێتـ ــە خانەوادەكەیـ ــت و بـ جێدەهێڵـ
ئـــەردەن و لەگـــەڵ زۆرێـــك لـــە واڵتانـــی عەرەبـــی 
و ئەمریـــكا و بەریتانیـــا و ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی 
ـــراو  ـــە ســـەرجەم دانیشـــتنەكاندا ناوب دا نیشـــتن دەكـــەن، ل
نـــاڕوون بـــووە، نەیتوانیـــوە هیـــچ بڕیارێـــك بـــدات و 
بـــە قســـەی )حەریـــر( ئۆپۆزســـیۆنی عێراقـــی تەنیـــا 

ویســـتوویانە زانیـــاری لـــێ وەربگـــرن.
 عـــودەی لـــە نووســـینێكدا لـــە ڕۆژنامـــەی )بابـــل(دا 

)حوســـێن كامیـــل( تاوانبـــار دەكات بـــە دابەشـــكردنی 
ـــە خـــاوەن پـــڕۆژەی فیدڕاڵییـــەت،  عێـــراق و دەیـــكات ب
باوكـــم  دەڵێـــت:  وا  كامیـــل(  )حوســـێن  كچەكـــەی 
هەمیشـــە لەگـــەڵ هەمـــووان وای وتـــووە: باشـــە ئەگـــەر 
ــی  ــەی بۆچـ ــە، ئـ ــاش و جوانـ ــدە بـ ــەت هێنـ فیدڕاڵییـ
ســـەرەتا لـــەالی خۆتـــان تاقـــی ناكەنـــەوە؟ )ل 212(. 
ئـــەم بۆچوونـــەی )حەریـــر( و )حوســـێن كامیـــل(ی 
باوكـــی و )عـــودە(ی خاڵـــۆی، نیشـــانەیەكی ڕوونـــی 
شـــۆڤینێتیی عەرەبییـــە. كـــە هەمیشـــە ئـــەم جـــۆرە 
پـــڕۆژە گرنگانـــە بـــە دابەشـــكردنی خـــاك و واڵت 
نـــاو دەنێـــن خەڵكـــی دیكەیـــش بـــە تاوانبـــار بناســـێنن 
بـــووە  دواتـــر  واڵتەكـــەی،  یەكپارچەیـــی  بەرامبـــەر 
واقیعێـــك لـــە عێراقـــی نوێـــدا، بـــووە تاڵییـــەك بـــۆ 

خانـــەوادەی )ســـەدام(یش.
چێشتلێنەرە كوردەكەی سەدام حوسێن كێ بوو؟

یەكێـــك لـــە خەســـڵەتەكانی )ســـەدام(ی دیكتاتـــۆر بـــە 
ـــووە،  ـــی خـــۆش ب ـــر( خواردن ـــەی نەوەكـــەی )حەری گوت
ــورد  ــتلێنەرێكی كـ ــای چێشـ ــێكدا وێنـ ــە بەشـ ــە لـ بۆیـ
ــراوی  ــەدام( ژەهـ ــتوویەتی )سـ ــە ویسـ ــاس دەكات كـ بـ
ـــان  ـــت: ڕۆژێكی ـــە، دەڵێ ـــك نیی ـــچ ناوێ ـــرە هی ـــكات، لێ ب
چێشـــتلێنەرە كوردەكـــە خـــواردن بـــۆ )ســـەدام(ی باپیـــرم 
توانایەكـــی  باپیریشـــم  شـــڵەژاوە،  بـــەاڵم  دادەنێـــت، 
باشـــی هەبـــوو لـــە خوێندنـــەوەی زمانـــی جەســـتە، 
ـــاوە كوردەكـــە دەكات  ـــڕ ســـەیری چـــاوی پی ـــە كتوپ بۆی
و داوای لـــێ دەكات كـــە پێشـــتر خواردنەكـــە تـــام 
بـــكات و بیخـــوات، چشـــێتلێنەرەكەش تووشـــی شـــڵەژان 
دەبێـــت و داواكارییەكـــەی ســـەرۆك ڕەت دەكاتـــەوە و 
ـــت  ـــۆ تاقیگـــە و دەردەكەوێ ـــەن ب ـــە دەب ـــر خواردنەك دوات
ـــە ڕاســـتی ژەهـــری تـــێ كـــراوە )ل 270- ـــێ ب كـــە بەڵ
271(. دەیـــەوێ وا نیشـــان بـــدات كـــورد خائینـــە! خـــۆ 
ئەگـــەر كوردێـــك لـــەو كۆشـــكەكەی باپیـــری ئـــەو 
خزمەتـــی كردبێـــت و وەئـــاگا بێـــت لـــە تاوانەكانـــی 
)ســـەدام( دژ بـــە گەلەكـــەی، بێگومـــان هـــەر ئـــەو 

هەڵوێســـتەی دەبـــوو.
مردنی بە كۆمەڵ چۆن بێت؟

خەڵكـــی  ئەنفالكردنـــی  بەدنـــاوی  پرۆســـەی 
كوردســـتان یەكێكـــە لـــە دیارتریـــن كارە دڕندانەكانـــی 
بـــە  پرۆســـەكە  دارودەســـتەكەی،  و  )ســـەدام( 
خـــوای  بۆیـــە  بـــوو،  بەكۆمـــەڵ  زیندەبەچاڵكردنـــی 
خانەوادەكـــەی  نیشـــانی  پرۆســـەی  ئـــەم  گـــەورە 
داوەتـــەوە. )حەریـــر( بـــاس لـــە هەڵهاتنـــی 2003ی 
خانەوادەكـــەی دەكات بـــۆ دۆرە، لـــەوێ بیرۆكـــەی 

لە ماوەی دەسەاڵتدارێتی 
)سەدام( هیچ لێبوردەیی و 
بەخشندەییەك بوونی نەبووە و 
تەنانەت هاوڕێیە نزیكەكانی 
خۆی كە پشتیوانی بوون، لەگەڵ 
هەنگاوی یەكەمی دەسەاڵتیدا 
بەشێكی زۆریان پاكتاو كران

حەریر چاوی لە ئاست سەرجەم 
تاوانەكانی خاڵۆی )عودەی( 
داخستووە و بە شێوەیەك وەسفی 
دەكات، وەك وێنەی فریشتەیەك 
لەسەر زەوی، دەڵێ: پیاوێكی 
دیندار بووە و ڕۆژانی دوو شەممە 
و پێنج شەممە بەڕۆژوو بووە

سەدام هەموو عێراق موڵكی ئەو 
بووە و حكومەت و دامەزراوە 
و تەنانەت مرۆڤەكانیشی 
بەستبوو بە خولیا و خەونە 
دیكتاتۆریەتییەكەی، بۆیە 
موڵكی عێراقی لە شەڕە 
نەگریسەكان بە هەدەر دا
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ڕێكخـــراوی  ســـەرۆكی  الدنـــی  بـــن  ئوســـامە 
ـــە پێشـــنیاری  ـــوە، ك ـــەوە دی ـــە میدیاكان ـــان ل ئەلقاعیدەی
ـــش  ـــان، ئەوانی ـــاو ماڵەكانی ـــە ن ـــووە ل ـــدەق ب ـــی خەن لێدان
خەندەقیـــان لـــێ داوە و لـــە كاتـــی چوونـــە نـــاوەی 
خەندەقەكـــە بـــە گاڵتەكردنـــەوە وتوویانـــە: خـــوای گیـــان 
دەبێـــت مردنـــی بەكۆمـــەڵ لێـــرەدا چـــۆن بێـــت؟!)ل 
329(. مردنـــی بەكۆمـــەڵ ئـــەوە بـــوو كـــە )ســـەدام( 
ــی  ــا، بیابانەكانـ ــتانی هێنـ ــی كوردسـ ــەر خەڵكـ ــە سـ بـ
عێراقـــی  شـــوێنی  چەندیـــن  و  ســـەلمان  نوگـــرە 
كـــردە گۆڕســـتانی بەكۆمەڵـــی خەڵكـــی بێتاوانـــی 
كوردســـتان، كـــە خانەوادەكـــەی منیـــش یەكێكـــن لـــەو 
قوربانییانـــەی دەســـتی باپیـــری )حەریـــر( كـــە لـــە 

ــەو  ــی ئـ ــێوەیەك باسـ ــچ شـ ــە هیـ ــەدا بـ ــەم كتێبـ ــاو ئـ نـ
ــردووە. ــەی نەكـ ــرە دیكتاتۆرەكـ ــەی باپیـ كۆمەڵكوژییـ
هەڵهاتـــن بـــە بازگـــەی پێشـــمەرگە!! ئـــەركان كـــێ 

ـــوو؟ ب
ــینی  ــوو، ناسـ ــۆز بـ ــە 2003 ئاڵـ ــراق لـ ــی عێـ دۆخـ
ـــەو  ـــانترە ل ـــەربازییەكان ئاس ـــایەتییە سیاســـی و س كەس
كەســـایەتییانەی لـــە چوارچێـــوەی خانـــەوادەدا وەك 
ــی  ــی ئاسایشـ ــۆی پابەندبوونـ ــە هـ ــێ: بـ ــر( دەڵـ )حریـ
لـــە  هەبـــووە.  دەركەوتنیـــان  كەمتریـــن  خانـــەوادەوە 
و  )ئافـــرەت  واتـــا  خانـــەوادەی )ســـەدام(  عۆجـــەوە 
منداڵەكانیـــان( دەچـــن بـــۆ دۆرە، لێـــرە بـــاس لـــەوە 
دەكات، شـــۆفێرەكەیان نـــاوی )ئـــەركان( بـــووە. لـــە 
ناوەكـــەدا گومـــان هەیـــە كـــە ئـــەو شـــۆفێرە كـــورد 
بێـــت، بۆیـــە لـــە كاتـــی تێپەڕبوونـــی بـــە بازگەیەكـــی 

ــت: ئەوانیـــش دوژمـــن بـــوون لـــەم  ــمەرگەدا دەڵێـ پێشـ
ــن  ــراینەوە و تێپەڕیـ ــە نەناسـ ــە ئێمـ ــەر بـ ــەڕە بەرامبـ شـ
ــوێنەكە  ــەر وابێـــت، شـ ــان ئەگـ )ل366-367(، بێگومـ
دیـــار نییـــە بۆچـــی پێشـــمەرگە لـــەوێ بازگەیـــان 
هەبـــووە؟ خـــۆ پێشـــمەرگە منـــداڵ و ئافـــرەت ناناســـنەوە، 
ئاخـــۆ )ئـــەركان( كـــورد بـــووە و بـــە كـــوردی قســـەی 
لـــەم  لەگـــەڵ بازگـــە كـــردووە، ئەمانـــە هەمـــووی 
ـــەاڵم هێنـــدە دەگوترێـــت  ـــەوە، ب ـــەوە وەاڵم نەدراوەت گێڕان
)ئـــەركان( شـــۆفێرێكی ناشـــارەزا و كۆمێـــدی بـــووە. 
گەشـــتێكی  كەركـــووك  بـــۆ  دۆرەوە  لـــە  دیســـان 
ــێ:  ــر( دەڵـ ــرە )حەریـ ــووە، لێـ ــەدام( بـ ــەوادەی )سـ خانـ
بـــە هـــۆی ئـــەوەی هەموومـــان ژن و منـــداڵ بوویـــن، 

بازگـــەی پێشـــمەرگە نەیناســـینەوە، هەروەهـــا دەڵـــێ: 
هەڵوێســـتێكی مەردانەیـــە ژن و منـــداڵ لـــە كاتـــی 
ـــارە دەكات  ـــەم ڕەفت ـــنی ئ ـــەوە و پەس ـــا بكرێت ـــەڕ جی ش

 .)370 )ل 
لـــە ماڵێـــك پشـــوو دەدەن، ژنـــی ماڵەكـــە هەســـت 
دەكات ئەمانـــە كەســـوكاری )ســـەدام(ن پیاوەكـــەی 
ئـــاگادار  لـــێ  پێشـــمەرگەی  هێـــزی  ڕادەســـپێرێت 
ــت  ــەدام( هەسـ ــی )سـ ــد( كچـ ــەاڵم )رەغـ ــەوە، بـ بكاتـ
ـــەرەو  ـــن ب ـــەوە و هەڵدێ ـــان كۆدەكەن بەمـــە دەكات و خۆی
شـــاری مووســـڵ )ل 373-374(، كـــە دڵنیـــام بـــە 
ـــە  ـــداڵ ل ـــەوەی بێدەســـەاڵتیی ژن و من هـــۆی جیاكردن
ـــەدەدران  ـــازار ن ـــچ ئ ـــە هی دەســـتی پێشـــمەرگەش بوونای
و ڕێزلێگـــراو دەبـــوون، چونكـــە كـــورد میللەتێكـــە تۆڵـــە 

ــدا. ــە لەبەرامبەریـ ــان نییـ ــەوە تاوانیـ ــە ناكاتـ لەوانـ

حریر مافی خۆیەتی بەرگری لە 
دەسەاڵتی دیكتاتۆریەتی باپیری 
بكات، بەاڵم مافی نییە بەرگی 

گێرەشێوێن بە بەر خەڵكی 
ڕاپەڕیوی باشووری عێراق و 

باكووری عێراق بە وتەی خۆیان 
)كوردستان( بكات

مردنی بەكۆمەڵ ئەوە بوو 
كە )سەدام( بە سەر خەڵكی 

كوردستانی هێنا، بیابانەكانی 
نوگرە سەلمان و چەندین 

شوێنی عێراقی كردە گۆڕستانی 
بەكۆمەڵی خەڵكی بێتاوانی 
كوردستان، كە خانەوادەكەی 

منیش یەكێكن لەو قوربانییانەی 
دەستی باپیری )حەریر( 
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ژیان پەیوەستە بە لێبوردەیی، ئەگەر لێبوردەیی نەبوو  
هەیە،  ژیاندا  لە  ئەو خۆشییەی  دەچێت.  تێك  ژیان 
چونكە  بكە،  ژیان  سەیری  ماوەتەوە.  لێبوردەیی  بە 
لەگەڵ خەڵك دەژین، بەركەوتە هەیە. جاری وا هەیە 

بەرامبەر یەكتر هەڵە دەكەین. 
بە سەیارە دەعم دەكەین لە بازاڕ، لە یەك عاجز دەبین، 
لە كاردا وەستا و شاگرد بەرامبەر یەكتر هەڵە دەكەن، 
قوتابی و مامۆستا یەكتر ئازار دەدەن بە هەڵەكانیان، 

هەروەها فەرمانبەر و بەڕێوەبەر و...هتد.
تێك  ژیان  نەبوورین،  یەك  لە  ئەگەر  بەركەوتانە  لەو 
دەچێت. بۆیە پێویستیمان بە عەفوو هەیە. لە یادتان 
)العفو(ـە.  گەورە  خوای  ناوەكانی  لە  یەكێك  بێ، 
خوا زۆر حەزی لە بەخشینە، موسڵمان یەكتر عەفوو 
بەو  هەر  ببوورن،  یەك  لە  خۆیان  ئاستی  لە  بكەن، 

عەفووە خوا لە تاوانباران خۆش دەبێت. 
بە  تكایە  ژیان،  بۆ  چاكە  دەرچەیەكی  لێبوردەیی 
دڵڕەقی دەرگای لێبوردەیی لەسەر خۆتان دامەخەن. 
لە شەرعدا نابێ موسڵمان خۆی كەللەڕەق بكات و 
لێبوردە نەبێ و خۆی خەفەتبار بكات، بە لێبوردەیی 
خەفەت دەڕوات و ژیان بەرەو ئاسوودەیی و ئارامی 

دەڕوات .
»ئەگەر  دەفەرموێت:  شافعی  ئیمامی  بۆیە  هەر 
ئارام  خۆم  نەفسی  ئەوە  شتێك،  هەر  لە  دا  عەفوم 
دەكەم و ژیانی خۆم خۆش دەكەم و، كێشە و ئازار و 
خەفەتم لەسەر خۆم هەڵدەگرم، بەاڵم ئەگەر عەفوم 
نەدا، ئەوە خەم و خەفەت و ئازاری نەیار و دوژمنی 
و  دەكەم  زیاد  خۆم  بۆ  خۆم  خەفەتی  لەگەڵ  خۆم 

ژیانی خۆم تێك دەدەم«.
دەفەرموێت:  ئەدهەم  كوڕی  ئیبراهیمی  هەروەك 
»ئەگەر لێبوردەییت دا، شەو بە ئارامی خەوت لێ 
دەكەوێت، بەاڵم ئەگەر عەفوت نەدا، بەرنامەی خراپ 
و وەسوەسە و خەیاڵی خراپ لەسەرت كەڵەكە دەبێت 
و خەوت لێ تێك دەچێت«. كامەیان باشترە بە عەفو 

بە ئارامی بنووی، یا بە خەفەت خەوت تێك بدەی 
وەك  بەوە هەر  كرداردا؟  لە  بكەیەوە  لە خراپە  بیر  و 
لێبوردەیی  گومان  بێ  دەچێت.  تێك  ژیانت  تاوانبار 
ئارامی دەبات هەر  بەرەو كەناری  باشترە و مرۆڤ 
لەبەر ئەوەیە پێغەمبەر )د- خ( لەسەر باشترین وشە 
نیشانی خۆشەویست و هاوسەری دەدات لە شەوانی 
قەدر و ئەفەرموێ: »ئەی عائیشە لە شەوی قەدر 
هەموو دەرگای ڕەحمەت كرانەوە، هەموو مەالئیكەت 
دابەزیون، خوا بە خۆی گوێی لە وشەكانت دەبێ، ئەو 
پاڕانەوەیە زۆر دووبارە بكەوە لەو شەوەدا بڵێ:)اللَُّهمَّ 
دوعایە  ئەو  َعنِّي(،  َفاْعُف  اْلَعْفَو  ُتِحبُّ  َكِريٌم  َعُفوٌّ  إِنََّك 

عەتایە  كاتی  لە  خوا  چونكە  بكەوە،  دووبارە  زۆر 
داوای  بەندە  دەكات  حەز  و  لێبوردەییە  كاتی  لە  و 

لێخۆشبوونی لێ بكات«. 
خۆشەویست فەرموویەتی: »ئەمن لە شەو ڕۆژێكدا 

سەد جار داوای لێخۆشبوون لە خوا دەكەم«.
بە  بەخششەی  ئەو  خوایە،  سیفەتی  لێبوردەیی 
)عند  گرنگە  لێبوردەیی  كات  ئەو  داوە،  مرۆڤیش 
المقدرة( كاتێك كەسێك هەڵەیەكی بەرامبەر كردی، 
توانات هەبوو تۆڵەی لێ بكەیەوە، یا لێی بدەیەوە، یا 
ڕێی لێ بگرییەوە، بەاڵم تۆ ئەو كارە ناكەی، پێی 
دەڵێی فاڵن كەس من دەتوانم بە زیادەوە تۆڵەت لێ 

بكەمەوە، بەاڵم ئەوە لە پێناو خوا تۆم عەفو كرد. 
تۆڵەكردنەوە  دەبی.  گەورە  پێی  و  مەردایەتییە  ئەوە 
مەردایەتی نییە، لێبوردەیی مەردایەتییە. پیاوچاكێك 
پیاوچاك  بە  خراپەكار  دەبێت،  خراپێك  پیاو  تووشی 
جنێوت  دە  من  بدەی،  پێ  جنێوێكم  ئەگەر  دەڵێ: 

پێ دەدەم. 
من  خۆم،  كاكی  دەڵێ  عاقڵ  و  پیاوچاك  كابرای 
دڵی شەیتان خۆش ناكەم هەزار جنێویشم پێ بدەی، 
وەاڵمت نادەمەوە، خەراپەكار یەكسەر داوای لێبوردنی 

لە پیاو چاك كرد.
پێغەمبەر )د-خ( دەفەرموێ: »َوَما زَاَد اللُه َعْبًدا ِبَعْفٍو، 

یەكێك لە ناوەكانی خوای 
گەورە )العفو(ـە. خوا زۆر حەزی 
لە بەخشینە، موسڵمان یەكتر 
عەفوو بكەن، لە ئاستی خۆیان 
لە یەك ببوورن، هەر بەو 
عەفووە خوا لە تاوانباران خۆش 
دەبێت

ئەگەر لێبوردەیی نەبێت، ژن و 
مێرد ناتوانن لەگەڵ یەك بژین، 
چونكە ژیان پڕە لە هەڵە و 
كەموكورتی، بۆیە بە لێبوردەیی 
ژیان بەردەوام دەبێت

بە  لێبوردەیی ژیان جوانتر دەبێت
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مەال فكری سیتكانی

پێش نوێژ و وتارخوێن/ مزگەوتی سەید نەسرەدین/ 
بەڕێوەبەری كارگێڕی مەكتەبی تەنفیزی یەكێتی 

زانایانی ئایینی ئیسالمی كوردستان

إِلَّ ِعزًّا«. واتا هەر مرۆڤێك لێبوردە بێ، خوا بەرزی 

دەكاتەوە و لە ناو كۆمەڵگەدا ڕێزداری دەكات. 
ئەگەر لێبوردەیی نەبێت، ژن و مێرد ناتوانن لەگەڵ 
یەك بژین، چونكە ژیان پڕە لە هەڵە و كەموكورتی، 

بۆیە بە لێبوردەیی ژیان بەردەوام دەبێت. 
كاتێك  سەیركەن  لێبوردەین.  هەموومان  ڕاستیدا  لە 
منداڵ هەڵەیەكت بەرامبەر دەكات، لێی دەبووری و 
لەبەر  نەكاتەوە،  دووبارەی  كە  دەكەی  ئامۆژگاری 

ئەوەیە ژیان پڕە لە لێبوردەیی .
كرا،  دەستگیر  حەمبەل  كوڕی  ئەحمەدی  ئیمامی 
كرا،  ئازاد  دواتر  دا،  ئەشكەنجەی  زۆر  جەلالدێك 
ماوەیەك بەسەر چوو، ئیمام نەخۆش كەوت، لە سەرە 
مەرگدابوو، جەالد هات لە دەرگای دا، عەبدواڵی 
كوڕی ئیمام دەرگای كردەوە، گوتی: بە ئیمام بڵێ 
ئەو جەلالدەی لە سجن ئازاری تۆی دا، هاتووە داوای 
گەردەن ئازایی دەكات، یا تۆڵەم لێ بكاتەوە، یا لێم 
ڕاگەیاند  پێی  عەبدوڵاڵ  بكات.  عەفوم  یا  داتەوە، 
بدەرێ،  خەبەری  بڕۆ  كوڕم  گوتی:  ئیمامیش  و 
قیامەت،  لە  و  دونیا  لە  كردی  ئیمام عەفوی  بڵێ 
عەبدواڵی كوڕی گوتی: بابە لە دونیا تەواوە، بەاڵم 
لە قیامەت عەفوی مەكە، با خوا حەقی تۆی لێ 
َعَفا  »َفَمْن  دەفەرموێ:  خوا  كوڕم  گوتی:  بكاتەوە. 
خوا  بدەی،  عەفو  ئەگەر  اللَِّه«  َعَلی  َفأَْجرُە  َوأَْصَلَح 

پاداشتت بێ هەژمار دەداتەوە. بۆیە گرنگە چاو لەو 
گەورانە بكەین، لە یەكتر خۆش بین، بۆ ئەوەی بە 

ئارامی بژین و پاداشت لە خوا وەرگرین.
لێ  پرسیارت  خوا  قیامەت  ڕۆژی  حاڵ  زوبانی  بە 
كرد،  بەرامبەرت  ئەرێ فاڵن كەس هەڵەی  دەكات: 
جامی  لە  بەفری  تۆپە  دا،  لێ  قوەتی  بە  هۆڕنی 
سەیارەت دا، ئەو كەسەی فول الیەتی بۆت لێ دا، 
جنێوی بە تۆ دا، دەتتوانی لێی ببووری، بۆ عەفوت 
نەدا، بۆ مەردایەتی و پیاوەتی خۆت نیشان تاوانباران 
مرۆڤ  كات  ئەو  تۆڵەكردنەوەت؟  جیاتی  لە  نەدا، 

دەزانێ چ هەڵەیەكی كردووە. 
زۆربەی  و  بكوژ  بووەتە  تۆڵەكردنەوە  لە  هەبووە 
دەبێ  لە كۆتایی  و  بردووەتە سەر  زیندان  لە  ژیانی 
برێكی زۆریش پارە بدات و سوڵح بكات. خۆ ئەگەر 
هەموو  ئەو  تووشی  سەرەتا،  لە  بدایە  عەفوەی  ئەو 

سەرئێشەیە نەدەبوو .
ئاخیر شت سەیری حەزرەتی یوسف و براكانی بكەن. 
براكانی یوسف سێ هەڵەی گەورەیان بەرامبەر یوسف 

كرد :
١-خستیانە ناو بیر بۆ ئەوەی بمرێت.

٢-كاتێك كاروان دەریان هێنا، خۆیان كردەوە خاوەنی 
یوسف. 

)حەزرەتی  بابیان  بە  و  فرۆشت  كاروانەیان  ٣-بەو 
یعقوب( گوت گورگ یوسفی خوارد. 

دوای ١٨ساڵ یوسف دەبێتە عەزیزی میسر، براكانی 
لێیان  بەاڵم  دەیانناسێتەوە،  یوسف  میسر  بۆ  دەچن 
دەبوورێ. كە دەیتوانی بەخراپترین شێوە سزایان بدات 
بەاڵم لە جیاتی تۆڵە عەفوی كردن، پێی فەرموون 
»َقاَل  دەكات  باس  بۆمان  قورئان  لە  خوا  وەك  هەر 
أَرَْحُم  َوُهَو   ۖ لَُكْم  اللَُّه  َيْغِفُر   ۖ اْلَيْوَم  َعَلْيُكُم  َتْثِيَب  َل 

الرَّاِحِمنَي«. فەرموی: »ڕابردوو لە بیر خۆتان ببەنەوە، 

خوا عەفوی كردن، منیش ئێوەم عەفو كرد«.
 چەند جوانە بەو شێوەیە یەكتر عەفو بكەین.

ئەوڕۆ زیاتر لە هەر ڕۆژێك پێویستیمان بە لێبوردەیی 
بەینی  لە  سیاسییەكان،  الیەنە  بەینی  لە  هەیە 
سەرۆكەكان و لە نێوان كەسایەتیەكان بۆ دەرچونمان لەو 
دۆخە چەقبەستووەی ئێستا كە زۆربەی دەستكەوتی 

كورد لە ملمالنێ و لە ڕق و تۆڵە لەبار چوون. 
الیەنە  و  سەرۆكانە  ئەو  هەموو  لە  داوا  بۆیە 
سیاسییەكان دەكەم، كەونە كای بەبا نەكەن. لە یەكتر 
ببوورن و ببنە برا یەكگرتوو و یەكدەست و یەكڕەنگ 
پاراستن و دەسكەوتی زیاتری میللەتەكەمان  بن بۆ 

كوردستان.

دوای ١٨ساڵ یوسف دەبێتە 
عەزیزی میسر، براكانی دەچن 

بۆ میسر یوسف دەیانناسێتەوە، 
بەاڵم لێیان دەبوورێ، كە 

دەیتوانی بەخراپترین شێوە 
سزایان بدات

ئەوڕۆ زیاتر لە هەر ڕۆژێك 
پێویستیمان بە لێبوردەیی هەیە 
لە بەینی الیەنە سیاسییەكان، 

لە بەینی سەرۆكەكان و لە نێوان 
كەسایەتییەكان بۆ دەرچونمان 
لەو دۆخە چەقبەستوەی ئێستا 
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

توانای ئافرەت لە ئەنجامدانی كۆمەڵێك ئەرك بە یەكەوە و لە یەك كاتدا لە ڕووی 
زانستییەوە ڕاستییەكی سەلمێندراوە، بەپێی توێژینەوەیەكی ڕۆژنامەی دەیلی مەیلی 
بەریتانی دەركەوتووە مێشكی پیاوان بۆ ئەوەی هزر و هۆشی لە كارێكەوە بچێتە سەر 
كارێكی دیكە، بەراورد بە ئافرەتان پێویستی بە ماوەیەكی درێژتر و توانایەكی زیاتر هەیە، واتە 
دەتوانین بڵێین هێزی هزر و مێشكی ئافرەتان لەو بوارەدا خێراترە، ئەو توێژینەوەیە لەسەر ١40 پیاو 
و ئافرەت تاقی كراوەتەوە، هەروەها توێژینەوەكان ئەوەیان سەلماندووە كە مرۆڤ لە یەك كاتدا دەتوانێ 
سێ ناوچە لە مێشكیدا بەكار بخات، بەاڵم پیاوان پێویستیان بە كات و هێزی زیاتری مێشك دەبێت، هاوكات 
سەلمێندراوە ئافرەتان بە هۆی ئەزموونی كاركردنیان لە ماڵ و لە دەرەوە و ڕاییكردنی كاروباری خێزانی هەمیشە 
پشتئەستوورن بە تواناكانی خۆیان و بڕوای تەواویان بە هێزی ڕاپەڕاندنی ئەركەكانیان بە یەكەوە هەیە، هەر ئەوەش 
وای كردووە لە ئەنجامدانی كۆمەڵێك ئەرك بە یەكەوە سەركەوتوو بن.
ئەرخەوان بابان خانمێكی دانیشتووی تاراوگەیە و دایكی سێ منداڵە، وێڕای ئەركی دایكایەتی لە چەندین بواردا ئەسپی 
خۆی تاو داوە و لە نێوان دایكایەتی و ئەركی مامۆستایەتی و بەهرەی دەستڕەنگینی توانیویەتی هاوسەنگی لە ئەركەكانی 
ڕابگرێت. لەم دیمانەیەش لەگەڵ گۆڤاری گواڵن باسی ژیانی تایبەتی خۆی دەكات.

دروومان باشترین 
شتە بۆ كەمكردنەوەی 
دڵەڕاوكێ

ئەرخەوان بابان:
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 ئەرخــەوان بابــان وەك خــۆی باســی كــرد، لــە شــاری 
هەولێــر لەدایــك بــووە و هاوســەرگیری كــردووە و دایكــی 
زانكــۆی  لــە  ســاڵی ٢007/ ٢006  و  ســێ منداڵــە 
ســەاڵحەدین كۆلێــژی كارگێــڕی و ئابــووری، لــە بەشــی 
ــەواو كــردووە. ئێســتا دانیشــتووی  ــووری خوێندنــی ت ئاب
لــەو واڵتــەش خوێندوویەتــی.  واڵتــی ســویدە و هــەر 
هــەر لــەو بارەیــەوە دەڵێــت: »دیپلۆمــم هەیــە لــە بــواری 
ئــەپ  مەیــك  هــەم  واتــا  جوانــكاری،  و  تەندروســتی 
شــارەزاییەكی  و  ئارتیســت  نەیــڵ  هــەم  و  ئاڕتیســت 
ــی جــۆری پێســت  ــواری دیاریكردن ــە ب ــە ل باشیشــم هەی
و گرنگیــدان بــە پێســتی دەم و چــاو و پاككردنــەوەی 
و  و مەناكیــر  و چــاو هەروەهــا مەســاج  دەم  پێســتی 
پێداكیــر. ســاڵی ٢0١٨ دووبــارە زانكــۆم تــەواو كــرد لــە 
واڵتــی ســوید، ئێســتا دەرچــوی زانكــۆی لینشــۆپینگم 

)Liu( وەكــو مامۆســتا لــە ســوید كار دەكــەم«.
  لــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارەدا كــە چ خوێندنەوەیەكــت بــۆ 
كاركردنــی ئافــرت و بەشــداریكردنی لــە دابینكردنــی 

ــان ــە؟ ئەرخــەوان باب ــزان هەی ــوی خێ بژێ
بــاوەڕم بــە یەكســانیی  بــە تەواوەتــی  گوتــی: »مــن 
ئافــرەت و پیــاو هەیــە. دڵنیــام لــەوەی كــە ژن دەتوانــێ 
شــان بــە شــانی پیــاو كار بــكات و ئابووریــی ســەربەخۆی 
لەســەر  بتوانــن  ژنــان  گرنگــە  زۆر  هەبێــت.  خــۆی 
قاچەكانــی خۆیــان بوەســتن و ئامانجــی خۆیــان دیــاری 
بكــەن، تاوەكــو بــەرەو ئــەو ئامانجــە هەنــگاو بنێــن و 
بیپێكــن. هــەر مرۆڤێــك لــە هــەر ئامانجێكــدا خــۆی 
دۆزییــەوە، كــە كاری بــۆی كــرد، ســەركەوتوو دەبێت، ئەو 
كات دەتوانێــت وەكــو پیشــەی ســەرەكی بژێویــی ژیانــی 
ــی  ــك مــرۆڤ ئابووری ــكات. چونكــە كاتێ ــن ب ــێ دابی پ
ســەربەخۆی خــۆی دەبێــت، لــە ڕووی دەروونییــەوە زیاتــر 
بــاوەڕی بــە خــۆی دەبێــت و متمانەكــی زۆر بــە خــۆی 
دەكات، وا بیــر دەكاتــەوە و دەڵێــت، بەڵــێ منیــش دەتوانــم 
جــێ پەنجــەم دیــار بێــت لــە دابینكردنــی بژێــوی ژیانــی 
خێزانەكــەم و ببمــە هۆكارێــك بــۆ كەمكردنــەوەی ئەركــی 
ــە هەمــان  ــەم، ل ــی دیكــەی خێزانەك سەرشــانی ئەندامان

ــم پاڵپشــتیی خێزانەكــەم بكــەم«. ــدا دەتوان كات
   ئەرخــەوان بابــان ســەبارەت بــەوەی كــە وەكــو خانمێكــی 
دەســتڕەنگین و بــە ســەلیقە، لــە نێــوان كاری ناومــاڵ و 
دایكایەتــی و پەروەردەكردنــی منــداڵ، چ هێزێــك پاڵــی 
پێــوە نــاوە كــە هونــەری دەســتڕەنگینی و دروومانیــش 
تاقــی بكاتــەوە؟ دەڵێــت: »مــن جگــە لــە كاری ناومــاڵ 
و دایكایەتــی، مامۆستاشــم، بــەاڵم حــەز و ئــارەزووم بــۆ 
كاری دەســتی و هونــەر وای لــێ كــردووم، كــەوا دەســت 
بدەمــە كاری دروومــان، بــەاڵم ئــەوە كار ســەرەكیم نییــە، 
واتــا مەبەســتم ئەوەیــە بژێــوی ژیــان لــە ڕێــگای ئــەوەوە 
بــە دەســت ناهێنــم. دەتوانــم بڵێــم كارم بــۆ هــەر كەســێك 
كارەكــەم.  بەرامبــەر  لــە  وەرنەگرتــووە  پــارەم  كردبێــت، 

چونكــە تــا ئێســتا تەنیــا وەكــو هیوایــەت لــەو بــوارەدا 
كار دەكــەم. مــن هەمــوو كارێكــی دەســتی وەكــو هونــەر 
دەبینــم، ئــەو كاتانــەی كــە زۆر بێتاقــەت و ســترێس دەبــم، 
خەریكــی كارێكــی دەســتی دەبــم، جــا چ كاری چنیــن 
ئیكسســوارات.  دروســتكردنی  و  دروومــان  یــان  بێــت، 
لــە هەمــان كاتــدا هــەوڵ دەدەم خــۆم فێــری ژەنینــی 
زۆر  بەتایبــەت  دروومــان  كاری  بكــەم.  گیتاریــش 
چێژبەخشــە بــۆ مــن. كاتێــك بیرۆكەیــەك لــە مێشــكم 
چەكــەرەی دەكات، دەیكەمــە وێنــە و دەیخەمــە ســەر 
دەكەمــە  بڕینەكــەی  شــێوازی  ئــەوە  دوای  كاغــەز، 
ســەر كاغــەز، ئەنجــا دەیبــڕم، دوایــی دەیخەمــە ســەر 
قومــاش، ئــەو كات زۆر بــە تاســەوە دەســت دەكــەم بــە 
ــی ئەنجامەكــەی دەكــەم. چونكــە  ــی و چاوەڕێ دروومان
زۆر هەســتێكی خــۆش و جوانــە كاتێــك ئەنجامەكــەی 
دەبینــی كــە ڕێــك ئــاوا دەرچــووە كــە لــە خەیاڵتــدا وێنــەت 
ــان باشــترین  ــە درووم ــم ك ــان بڵێ ــەم پێت كێشــاوە. حەزدەك

ــێ. ــەوەی دڵەڕاوك ــۆ كەمكردن ــتە ب ش
كارەكــەی  كــە  ناشــارێتەوە  ئــەوەش  بابــان  ئەرخــەوان 
كاریگــەری لەســەر دایكایەتــی دروســت كــردووە. ئەوەتــا 
هەیــە  خــۆی  كاریگەریــی  كارێــك  دەڵێــت: »هەمــوو 
لەبــەر  مــن  كــەم.  یــان  جــا زۆر  دایكایەتــی،  لەســەر 
ئــەوەی پیشــەی ســەرەكیم نییــە، هــەوڵ دەدەم لــەو كاتانــە 
كاری دروومــان بكــەم، كــە دەســتم بەتاڵــە. ڕاگرتنــی 
دەرەوە  كاری  و  دایكایەتــی  نێــوان  لــە  هاوســەنگی 
زۆر قورســە. چونكــە دەبێــت هــەم دایــك بیــت، هــەم 
پــەروەردەكار بیــت، هــەم بەخێوكــەر بیــت. مــن توانیومــە 
كاتەكانــم بــە شــێوەیەكی ڕێكوپێــك دابــەش بكــەم، بــەاڵم 
ــی  ــەم دەدەم، دوای ــە دایكایەتییەك ــەواو ب ــی ت گرنگییەك

كار و پیشــەو حــەز و خولیــا و ئاواتەكانــم«.
   ئەرخەوان بابان سوپاسی هاوسەرەكەی دەكات و دەڵێت: 
»بابــی منــدااڵن هــاوكارم بــووە و زۆر سوپاســی دەكــەم، 
بــەاڵم زۆربــەی كات هەوڵــم داوە لەســەر پێیەكانــی خــۆم 
بوەســتم و، تــا پێــم بكــرێ داوای یارمەتــی لــە كــەس 
ــەم  ــەز ناك ــۆم ح ــتی خ ــە سرووش ــن ب ــە م ــەم، چونك نەك
ــەوێ هەمیشــە  ــەس بكــەم. دەم ــە ك ــاوكاری ل داوای ه

ئــەو ژنــە بەهێــزە بــم كــە بــووم و هــەم. 
ــۆ  ــوو، ب ــۆ داهات ــە ب ــەو دواپرسیارەشــدا ك ــە وەاڵمــی ئ  ل
ئــەو بەهرەیــەی كــە هەتــە چ پڕۆژەیەكــت هەیە؟ گوتی: 
»بێگومــان پــڕۆژەم هەیــە و دەمەوێــت لــە داهاتــوودا 
وەكــو دیزاینــەر كار بكــەم. بــەاڵم جیــاوازی هەیــە لــەوەی 
كــە لــە كوردســتان بــژی، یــان ئەوروپــا. ئەگــەر لــە 
كوردســتان بژیــم، دەتوانــم هــەم مامۆســتایەتییەكەم بكــەم 
بــە پڕۆژەیەكــی ســەربەخۆ، هــەم پــەرە بــە تواناكانــم بــدەم 
ــەوەش  و وەكــو دیزاینــەر كاری دروومــان بكــەم. جگــە ل
وەكــو دەمەوێــت مەیكــپ و نەیــل ئاڕتیســت ســەنترێكی 

جوانكاریــم بــۆ خانمــان هەبێــت«.

ساڵی 20١٨ دووبارە زانكۆم تەواو 
كرد لە واڵتی سوید، ئێستا 
دەرچوی زانكۆی لینشۆپینگم 

)Liu( وەكو مامۆستا لە سوید كار 
دەكەم

دڵنیام لەوەی كە ژن دەتوانێ 
شان بە شانی پیاو كار بكات و 
ئابووریی سەربەخۆی خۆی هەبێت

هەر مرۆڤێك لە هەر ئامانجێكدا 
خۆی دۆزییەوە، كە كاری بۆی 

كرد، سەركەوتوو دەبێت

جگە لە كاری ناوماڵ و 
دایكایەتی، مامۆستاشم، بەاڵم 

حەز و ئارەزووم بۆ كاری دەستی و 
هونەر وای لێ كردووم، كەوا دەست 

بدەمە كاری دروومان
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منداڵبوون بە ڕێگەی 
نەشتەرگەری لە هەڵكشاندایە

ـــك  ـــە، لەســـەر هەندێ ـــوون هەی ـــان لەســـەر شـــێوازی منداڵب ـــی جیاوازی ئەگەرچـــی پزیشـــكان بۆچوون
لـــە خاڵـــە بـــاش و خراپەكانـــی هـــەردوو شـــێوازەكەش كۆكـــن، بـــەاڵم بەگشـــتی زانســـتی پزیشـــكی 
جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە كـــە منداڵبـــوون بـــە ڕێگـــەی نەشـــتەرگەری زیانەكانـــی لـــە ســـوودەكانی 
ــتی  ــەی سرووشـ ــە ڕێگـ ــن بـ ــان نەتوانـ ــر ژنـ ــەوەی چیتـ ــۆكاری ئـ ــە هـ ــە دەبێتـ ــرە، چونكـ زۆرتـ
ـــە شـــێوازی سرووشـــتی منداڵیـــان  ـــن ب ـــان بەگشـــتی دەتوان ـــە كاتێكـــدا ئافرەت منداڵیـــان ببێـــت، ل

ببێـــت، بێجگـــە لـــە هەندێـــك حاڵەتـــی تایبـــەت نەبێـــت، كـــە تێیـــدا پزیشـــكان بڕیـــار دەدەن بـــۆ 
ـــت. ـــك ببێ ـــە لەدای ـــە شـــێوازی نەشـــتەرگەری منداڵەك ـــك ب ـــە و دای ســـەالمەتیی كۆرپەل
 مایـــەی هەڵوەستەلەســـەركردنە لـــەم دواییانـــەدا ڕێـــژەی منداڵبـــوون بـــە ڕێگـــەی 
بـــواری  پســـپۆڕانی  هەڵكشـــاوە،  ناتەندروســـت  شـــێوەیەكی  بـــە  نەشـــتەرگەری 
تەندروســـتییش حاڵەتەكـــە بـــە دیاردەیەكـــی جیهانـــی لـــە قەڵـــەم دەدەن. بـــەاڵم ڕێكخـــراوی 
ــت.  ــۆ ١5% بێـ ــوان ١0% بـ ــە نێـ ــە لـ ــتە ڕێژەكـ ــت: پێویسـ ــی دەڵێـ ــتیی جیهانـ تەندروسـ
بەشـــداربووانی ئـــەم ڕاپۆرتـــەی گـــواڵن خوێندنـــەوەی زیاتریـــان بـــۆ بابەتەكـــە هەیـــە.

گواڵن: كۆمەاڵیەتی
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بەپێــی ڕێنوێنییەكانــی وەزارەتــی تەندروســتی، لــە بەشــی 
لیژنــەی  حكوومییــەكان،  نەخۆشــخانە  منداڵبوونــی 
تایبــەت دانــراوە كــە كاروبارەكانیــان زۆر بە چڕی و وردی 
دەكــەن، ئەگــەر ئافرەتێــك پێویســتی بــە نەشــتەرگەری 
ــگا  ــەوا ڕێ ــت، ئ ــت و حاڵەتەكــەی زۆر گرنــگ نەبێ نەبێ
نادرێــت بــە ئــارەزووی خــۆی بــە ڕێگــەی نەشــتەرگەری 

منداڵــی ببێــت. 
ــواری كۆمەڵگــەی مەدەنییــە  شــیوەن شــێرزاد چاالكــی ب
و وەك خــۆی باســی كــرد، ســێ جــار نەشــتەرگەریی 
لەوبارەیــەوە  هــەر  و  دراوە  ئەنجــام  بــۆ  منداڵبوونــی 
ناكــەن  پرســیارە  ئــەو  ژنــان  ئێســتا  »تاوەكــو  دەڵێــت: 
یــان  حەتمییــە،  ئەگەرێكــی  نەشــتەرگەری  ئایــا  كــە 
زیاتركردنــی  و  ناوبانــگ  بــۆ  دكتۆرەكانیــش  نــا، 
نەشــتەرگەری،  ژێــر  دەخەنــە  ژنــان  ئەزموونەكانیــان 
بەڵگەش ئەوەیە بەشــی هەرە زۆری ژنان لە نەخۆشــخانە 
لــە  نــەك  دەكــرێ،  بــۆ  نەشــتەرگەرییان  تایبەتــەكان 
ــن  نەخۆشــخانە حكوومییــەكان. بەنجكــردن و بەنجوەرگرت
هــەر خــۆی زەرەری زۆرە، هــەم بــۆ دایــك و هــەم بــۆ 
منداڵیــش، تێكچوونــی بــاری دەروونیــی ژن لــە كاتــی 
چوونــی بــۆ ژووری نەشــتەرگەری كاریگەرییەكــی زۆر 
خــراپ لەســەر خــۆی و كۆرپەلەكــەی جــێ دەهێڵێــت، 
نەشــتەرگەری و  پێویســت دوای  هەروەهــا نەجوواڵنــی 
ــن  ــەوەی بری ــۆ پاككردن ــی تایبــەت ب ــی دەرمان بەكارهێنان
و ئەســتووربوونی ســك و پشــت ئێشــە و هەســتكردنی 
ژن بــە كەموكورتــی كــەوا ناتوانێــت وەك ژنانــی دیكــە 
زیانەكانــی  لــە  دونیــا،  بێنێتــە  منــداڵ  بــە سرووشــتی 
كــە  ئــەوەی  وێــڕای  نەشــتەرگەرییانەن،  جــۆرە  ئــەو 
هاوســەر و ئەندامانــی خێــزان زۆر نیگــەران و مانــدوو 
ــش  ــەوەی خەرجییەكــی یەكجــار زۆری ــن، ســەرباری ئ دەب
دەكەوێتــە ســەر میزانییــەی مــاڵ، هەمــوو ئەوانــە ژن 
بــۆ  نەشــتەرگەریم  جــار  ســێ  خــۆم  دەكــەن.  بێتاقــەت 
كــراوە و هــەر ســێ جارەكــەش تووشــی ئــەو حاڵەتانــە 
بــووم. دكتــۆرەكان پێداگــری لەســەر ئــەوە دەكــەن، كــە 
نەشــتەرگەری یەكەمیــن جــارم هەڵــەی دكتــۆر بــووە، بۆیە 
ــا،  ــە دنی ــداڵ بێنم ــتی من ــە سرووش ــم ب ــچ كات ناتوان هی
هەروەهــا بــە نەشــتەرگەری ئافــرەت شانســی ئــەوەی كــەم 
دەكاتــەوە كــە زیاتــر لــە ســێ منــداڵ بێنێتــە دنیــا. بۆیــە 
پێویســتە بەدواداچوونــی جــددی بكرێــت كــە ئــەم هەمــوو 
نەشــتەرگەرییە بــۆ چییــە؟ پێویســتە دكتــۆرەكان بخرێنــە 
ــخانە  ــە نەخۆش ــر ل ــتەرگەری زیات ــڕۆڵ و نەش ــر كۆنت ژێ
حكوومییــەكان بكرێــن، بــۆ ئــەوەی لــە قاڵبــی بازرگانــی 
دەربچێــت، ئــەوكات دكتۆرەكانیــش ژنــان ناترســێنن بــەوەی 
كــە دەبــێ و پێویســتە نەشــتەرگەرییان بــۆ بكرێــت«. 
د. هالــە جــەودەت، پســپۆڕی نەخۆشــییەكانی خانمــان 
دووگیانیــی  دواكەوتنــی  چارەســەری  و  منداڵبــوون  و 
ــەری  ــا ٢0٢0 بەڕێوەب ــااڵنی ٢0١6 ت ــە س ــە و ل ئافرەتان

تێكچوونی باری دەروونیی ژن 
لە كاتی چوونی بۆ ژووری 

نەشتەرگەری كاریگەرییەكی 
زۆر خراپ لەسەر خۆی و 
كۆرپەلەكەی جێ دەهێڵێت
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دكتۆرەكان پێداگری لەسەر 
ئەوە دەكەن، كە نەشتەرگەری 
یەكەمین جارم هەڵەی دكتۆر 

بووە، بۆیە هیچ كات ناتوانم بە 
سرووشتی منداڵ بێنمە دنیا
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شــی دەكەینــەوە. هــەر لــە ڕێگــەی ئەو لێژنەیــەوە توانیمان 
ڕابگریــن،   %٣١ تاوەكــو   %٣0 نەشــتەرگەری  ڕێــژەی 
ســااڵنە ٢0 تاوەكــو ٢١ هــەزار منداڵبوونــی سرووشــتی 
ــەم نەخۆشــخانەیە ئەنجــام دەدرێــت، بــەاڵم وەك دەزانیــن  ل
تەنیــا لــە شــاری هەولێــر نزیكــەی ٣0 نەخۆشــخانەی 
تایبــەت هەیــە، بــەاڵم هیــچ ئامــار و داتایەكمــان نییــە 
ــەم  ــژەی نەشــتەرگەرییەكانی منداڵبــوون ل كــە بزانیــن ڕی

نەخۆشــخانانە چەنــدە«.
بەمجــۆرە  قســەكانیدا  لــە كۆتایــی  جــەودەت  هالــە  د. 
دەكات:«  دووگیــان  خانمانــی  ئامــۆژگاری 
ئامۆژگاریــم بــۆ خانمانــی دووگیــان ئەوەیــە كــە مــاوەی 
ــەر و  ــێ بباتەس ــرس و دڵەڕاوك ــێ ت ــەی بەب دووگیانییەك
زۆر بیــر لــە پرۆســەی منداڵبوونەكــەی نەكاتــەوە، بەڵكــو 
گرنگــی بــە تەندروســتی خــۆی بــدات و دوور بكەوێتــەوە 
لــە خواردنــی خێــرا و چــەور و ئــەو خواردنانــەش كــە برنــج 
و ئــارد و شــەكری بــە رێژەیەكــی زۆر تێدایــە، زیاتــر 
ســەوزە و میــوە بخــوات ســەوزەی وەك بڕوكلــی و ســپێناخ 
و ئــەو میوانــەی كــە رێــژەی ڤیتامیــن ســی تێدایــە وەكــو 
ــە  ــە و پرتەقــاڵ، هــاوكات پێویســتە رۆژان كیــوی و فراول
بــڕی زیــاد ئــاو بخواتــەوە، چونكــە ئــاو بــۆ گەشــەی 
خوێنــی  پاڵەپەســتۆی  هــاوكات  بەســوودە،  منداڵەكــە 
دایكەكــە بــە باشــی رادەگرێــت و كاری گورچیلــەكان بــە 
باشــی رێكدەخــات، وێــڕای ئــەوەی ئــاو خواردنــەوەی زۆر 

رێــژەی هەوكــردن لــە جەســتە كەمدەكاتــەوە.
ســێ هــۆكار هــەن وادەكات بــۆ منداڵبــوون دووچــاری 
دایكەكەیــە  تەندروســتی  یەكێــك  ببــن،  نەشــتەرگەری 
كۆرپەكەیــە،  تەندروســتی  بــە  پەیوەنــدی  دووەمیــش  و 
هــۆكاری ســێیەم پەیوەندیــدارە بــەو رێــڕەوەی كــە منــداڵ 
پێــش لــە دایكبــوون بەرێگــەی سروشــتی پێیــدا تێپــەڕ 

دەبێــت.
هەڵكشــانی  بــە  پەیوەســتە  زیاتــر  دایكەكــە  هــۆكاری 
تەمەنــی كــە لــە یەكــەم دووگیانــی تەمەنــی ٣٨ تــا 40 
ســاڵە، ئــەو ئافرەتانــەش كــە كێشــیان زۆرە نزیكــەی ١٣0 
تــا ١40 كیلــۆن یــان نەخۆشــی شــەكرەی هەیــە یــان بەرزی 
ــت،  ــڕۆڵ ناكرێ ــە و كۆنت ــان هەی و نزمــی فشــاری خوێنی
یــان منداڵەكــە كێشــی زۆربێــت، هەروەهــا ئــەو ئافرەتانــەی 
ــەی  ــەو مندااڵن ــان ئ ــت، ی ــەم بێ ــە كێشــییان زۆر زۆر ك ك
و  دووانــە  منداڵــەكان  یــان  هاتبــن  پێچەوانــەوە  بــە  كــە 
ســیانەن، یــان حەبلــی وێڵــداش لــە ملــی منداڵەكــە بئاڵێــت، 
هەروەهــا ئــەو منداالنــەش كــە كێشــیان زۆر كەمــە یــان 
ــان  ــە مانگەكانــی دوایــی كــەم بێــت، ی ــدان ل ــاوی منداڵ ئ
لــە رێــڕەوی منداڵبــوون گــرێ هەبێــت، یــان كەمكاركردنــی 

ــت«. ــداش هەبێ وێل
هەنــاو،  نەخۆشــییەكانی  پســپۆڕی  مەنتــك  ئــازاد  د. 
بەمجــۆرە بــاس لــە زیانــە زۆرەكانی نەشــتەرگەری دەكات: 
»نەشــتەرگەری قەیســەری یەكێكــە لــە كۆنتریــن جــۆری 

فێــركای  لەدایكبوونــی  و  ئافرەتــان  نەخوشــخانەی 
ــە ڕێگــەی  ــوون ب ــە منداڵب ــەوە دەكات ك ــاژە ب ــووە. ئام ب
نەشــتەرگەری نــەك تەنیــا لــە هەرێمــی كوردســتان بەڵكــو 
لــە سەرانســەری جیهانــدا زیــادی كــردووە، بــۆ ئــەوەش 
ســتایلی  لــە  نموونــە گۆڕانــكاری  بــۆ  زۆرن،  هــۆكار 
ژیانــی ئافــرەت و كــەم وەرزشــكردن و خواردنــی خواردنــە 
ــەو  ــی و زۆر نووســتن. هەروەهــا ئ ــراكان، كــەم جوولەی خێ
ئافرەتانــەی كــە لــە تەمەنێكــی زوودا لــە تەمەنــی ١6 
تــا ٢0 ســاڵین، هــۆكاری دیكــە زۆرن. بــەاڵم بەگشــتی 
ســەالمەتترە،  و  باشــتر  زۆر  سرووشــتی  منداڵبوونــی 
وادەكات  و  فســیۆلۆژییە  پرۆســەیەكی  ئــەوەی  لەبــەر 
منــداڵ بــە ڕێــڕەوی منداڵدانــدا بێــت و لــەم كاتــەدا لــەم 
ــە منداڵەكــە  ــای ســوودبەخش ب ــك بەكتری ــڕەوەدا هەندێ ڕێ
تووشــبوونیان  و  هەســتیاری  ڕێــژەی  وادەكات  دەگات، 
بــە تەنگەنەفەســی و رەبــوو كــەم دەكاتــەوە«. گوتیشــی: 
»بــە منداڵبوونــی سرووشــتی ئافرەتەكــە دوای چەنــد 
ــەوە،  كاتژمێرێــك لــە منداڵبــوون دەتوانــێ بگەڕێتــەوە ماڵ
ڕەنگــە ئــازاری هەبێــت، یــان تەقەڵــی هەبێــت، بــەاڵم وەكــو 
ئــەو ئافرەتــە نییــە كــە بــە نەشــتەرگەری منداڵــی بــووە، 
هەروەهــا پــاش چەنــد خولەكێــك دەتوانــێ منداڵەكــە بخاتــە 
ــیرپێدانە  ــەو ش ــدات، ئ ــێ ب باوەشــی و یەكســەر شــیری پ
بــۆ كۆرپەكــە  بــۆ تەندروســتی دایكەكــە و هــەم  هــەم 
نەشــتەرگەری  بــە  بــەاڵم منداڵبــوون  دەبێــت،  ســوودی 
كاتــی  لــە  تەنیــا  باشــترە  و  هەیــە  زۆری  مەترســیی 
ــت، ســڕكردن مەترســیدارە  ــاری لەســەر بدرێ پێویســت بڕی
و كاریگــەری البــەالی دەبێــت، زۆرجــار منداڵبــوون بــە 
نەشــتەرگەری دایكەكــە تووشــی خوێنبەربــوون دەكات، 
ــۆ ئەنجــام دراوە،  ــان ب ــەش كــە نەشــتەرگەریی زۆری ئەوان
ــان  ــدان ی ــە میزڵ ــدان ب ــت كــە منداڵ ــان دەبێ كێشــەی ئەوەی
ــان وێلداشــەكەوە دەنووســێت. زۆرجــار  ــە ی لەگــەڵ ڕیخۆڵ
میزڵــدان برینــدار دەبێــت، یــان ڕەحــم بریندار دەبێت و ناچار 
ــە ســاڵی ٢0١4  دەبیــن منداڵدانەكــەی دەردێنیــن. مــن ل
ــان و  ــەری نەخۆشــخانەی ئافرەت ــدەدەری بەڕێوەب ــە یاری ك
لەدایكبــوون بــووم، هەوڵــی ئەوەمــان دا لەگــەڵ بەڕێوەبــەر 
ــە  ــن ك ــك بێنی ــەك پێ ــان لێژنەی و ســەرۆكی بەشــی ئافرەت
لــە دوو پزیشــكی پســپۆڕ پێكدێــت، ئــەو نەخۆشــانەی 
بەتایبەتــی  كــراون،  ئامــادە  نەشــتەرگەری  بــۆ  كــە 
ئەوانــەی منداڵــی نۆبەریــان لــە ســكدایە، یــان جارێــك 
نەشــتەرگەریی منداڵبوونیــان بــۆ ئەنجــام دراوە، ڕەوانــەی 
ئــەو لێژنەیــە بكرێــن، لەســەر بنەمــای زانســتی بڕیــاری 
لەســەر بدرێــت. زۆر جــار ئافــرەت ســوورە لەســەر ئــەوەی 
نەشــتەرگەری بــۆ بكرێــت، بــەاڵم بــە هــۆی نەبوونــی 
بنەمــای زانســتی بــۆ ئــەو كەســانەی كــە پێویســتیان بــە 
نەشــتەرگەری نییــە، لــە نەخۆشــخانە بەپێــی بڕیــاری 
ئێمــەی  نادرێــت.  ئەنجــام  بــۆ  نەشــتەرگەری  لێژنەكــە 
پزیشــكان الیەنــە باشــەكانی منداڵــی سرووشــتییان بــۆ 

پێویستە دكتۆرەكان بخرێنە ژێر 
كۆنتڕۆڵ و نەشتەرگەری زیاتر 
لە نەخۆشخانە حكوومییەكان 
بكرێن، بۆ ئەوەی لە قاڵبی 
بازرگانی دەربچێت

منداڵبوون بە ڕێگەی 
نەشتەرگەری نەك تەنیا لە 
هەرێمی كوردستان بەڵكو لە 
سەرانسەری جیهاندا زیادی 
كردووە
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كاتێــك ژنەكــە وێڵداشــی هاتبێــت، یــان وێڵداش)ئــاوەڵ(ی 
.)placenta previa( خــزاو بێــت

٢- حەوزی تەسك بێت.
٣- ویڵداشی تەقی بێت، یان وێڵداشی جیا ببێتەوە

.)placental abruption( 
4- ژنەكە بالووكەی زاوزێی هەبێت

.)active genital herpes( 
5- ناوكە پەتك هاتبێت. 

6- ئاستەنگ لە قۆناغەكانی منداڵبوون دروست بێت. 
بــۆ  )چ  كردبێــت  زگــی  نەشــتەرگەری  پێشــتر   -7

منداڵــدان(.  گرێــی  بــۆ  یــان  منداڵبــوون، 
یــان ســندانداری(؛ كەڕێــگای  شــێرپەنجە )ســادە،   -٨

گرتبێــت. 
.)cervical circlage( ٩- گیرانی ملی منداڵدان

هەندێك حاڵەت هەیە لەوانەیە پەنا بۆ ئەم نەشــتەگەرییە 
لە كاتی پێویست ببردرێت )contoversial( وەك: 

١- منداڵ دانیشتبێت. 
٢- پێشتر ژنەكە بە نەشتەرگەری زگی كرد ێت. 

severe RH alloim�( ٣- خوێنیــان تێــك نەكاتــەوە
 .)munization

4- نەخۆشییەكی زگماكی زەق. 
* زیانەكانــی: وە نەبێــت نەشــتەرگەری منداڵبــوون بــێ 

زیــان بێــت، بەڵكــو زیانــی زۆرە، وەك: 
بــە سرووشــتی منداڵییــان  ١- مــردن: ئــەو دایكانــەی 
دەبێــت، ڕێــژەی مەترســی مردنییــان )٢,١/١00000(
ــان دەبێــت  ــە نەشــتەرگەری منداڵی ــەی ب ــەاڵم ئەوان ــە، ب ـ
)5,٩/ ١00000(ـــە. بــەو مانایــە ئەگەرەكــەی لەوانــەی 
بــە نەشــتەرگەری زگ دەكــەن دوو قــات و نیــو زیاتــرە. 
هەرچــی ئەوانــەن نەشــتەرگەری منداڵبوونــی لەنــاكاو 
ــەوە  ــەرز دەبێت ــە ب ــەن، ڕێژەك )Emergency C/S( دەك

 .)١00000/١٨,٢( بــۆ 
مەترســی  دایكەكــە  نەشــتەرگەری  دوای  دایــك:   -٢
بــە  دەبێــت،  دروســت  ژیانــی  و  تەندروســتی  لەســەر 
هــۆی؛ هەوكــردن، بەنــج، خوێــن مەییــن، خوێنبەربــوون و 

خوێــن.  گرفتەكانــی 
بــۆ  مەترســی  دایكەكــە  دیســان  زگەكانیتــر  لــە   -٣
دروســت دەبێــت. ئــەو ژنانــە لــە زگەكانیتــر ئەگــەری 
خوێنبەربوونیــان لــەو زگانــە بــۆ زیــاد دەبێــت، هەروەهــا 
ئەگــەری هاتنــی ویڵــداش بە ڕێــژەی )١000/5,٢( زیاد 
ــە )5,١١/١000(  ــژەی تەقینــی ویڵــداش ب دەبێــت، و ڕێ

ــت.  ــاد دەبێ زی
4- كۆرپەكــە: ئــەو ژنانــەی بــە نەشــتەرگەری منداڵیــان 
دەبێــت لــە زگەكانــی دی ئەگــەری مردنــی كۆرپەكانیــان 
 neonatal( ــە هەناســەدان ــان پشــێوی ل ــت، ی ــاد دەبێ زی
ــە  ــان كۆرپەك ــت، ی ــاد دەبێ respiratory distress( زی

پێویســتی بــە ئۆكســیجن )هــەوا( زۆر دەبێــت«.

ــەو  ــی ئ ــۆ بوون ــا ب نەشــتەرگەرییەكان، كــە؛ لەپێشــدا تەنی
ــە ســەر زگ دەچــوون و  ــە دەكــرا، كــە دایكیــان ل مندااڵن
ــەی زگــی هێشــتا  ــەاڵم كۆرپەك ــی لەدەســت دەدا، ب گیان
ــك مەترســیی  ــە ســەدەی بیســت كاتێ ــر ل ــوو. دوات ســاغ ب
ــووەوە،  ــەم ب ــك و كۆرپەكــەی ك نەشــتەرگەری لەســەر دای
كــرد.  زیــادی  عەمەلیاتانــە  ئــەو  ژمــارەی  وردە  وردە 
بێگومــان ئــەم عەمەلیاتــە لــە هەمــوو جیهــان دەكرێــت؛ 
لــە واڵتێكــی وەكــو ئەمریــكا لــە ســاڵی )٢00٢( زۆرتریــن 
ڕێــژەی )٢6.١( بــووە و لــە هەنووكــەدا زیاتــر لــە )٣١%( 
لــە  دەبێــت.  نەشــتەرگەری  و  عەمەلیــات  بــە  منــداڵ 
ــژەی  ــان ڕێ ــەروەك هەمــوو جیه ــراق و كوردســتانیش ه عێ
ئەنجامدانــی ئــەم عەمەلیاتــە ڕوو لــە زیــاد بوونــە. بــۆ 
ــان پاچەچــی(  زانینیــش سیاســەتمەداری عێراقــی )عەدن
لــە چاوپێكەوتنێكــی ئــەوەی ئاشــكرا كــرد، كــە ئــەو یەكــەم 
منداڵــی عێراقــە كــە بــەو جــۆرە لــە بیســتەكانی ســەدەی 
ڕابــردوو لــە نەخۆشــخانە مەجیدییــە لــە بەغــدا لەدایــك 
بــووە«. ســەبارەت بــە هۆكارەكانــی زیادبوونــی ڕێــژەی 
ئــەو نەشــتەرگەرییانەش گوتــی: »هــۆكارەكان زۆرن، كــە 
بــۆی هەیــە هــی ئێــرە و جیهــان خــڕ وێــك بچــن، لەوانــە: 
بــە جۆرێــك  ١- زۆركردنــی نەشــەرگەریی منداڵبــوون، 
منداڵەكانــی دیكــەش هــەر بــە نەشــتەرگەری دەبێــت. 
ــوون  ــازاری منداڵب ــت ژان و ئ ــە نایەوێ ــك: دایكەك ٢- دای

ــت.  بچێژێ
٣- لە ســاڵی )٢00٣ز( لە ئەمریكا قســەیەك دەكرا، كە؛ 
زگكــردن و منداڵبــوون بــە سرووشــتی بــەژن و بــااڵی ژنــە 
تێــك دەدات )pelvic floor damage(! دایكەكــەش 

هەمــوو دەم دەیەویســت شــێوەی كیژینــی بــدات.
الی  دواییــەش  بــەو  و  ئەمریــكا  لــە  زوو  ئۆیــن:   -4
خۆمــان، دایــك و بــاوك دەیانویســت كۆرپەكەیــان بــەرواری 

لــە دایكبوونــی )موالیــد(ی جــوان بێــت. 
5- كاركــردن: دایــك و بــاوك هــەردووك كاریــان هەیــە، 
گوێــرەی  بــە  منداڵەكەیــان  دایكبوونــی  لــە  بۆیــە؛ 
كارەكەیــان دادەنێــن، یــان منداڵبوونەكــە لــە كار و كاســبیان 

نــەكات. 
6- دایــك و بــاوك هەبــووە، دەیانویســت نێــوان منداڵەكەیــان 
ــز و  ــە منداڵیــان بێــت، كــە ئازی ــەو كات ــان ئ ڕێــك بێــت، ی
نزیكێكیــان لــە دوورەوە دێــت، هەتــا لــە وەختــی ویالدەكــە 

ئەویــش لــەوێ بێــت. 
7- چاولێكەری. 

٨- هۆكارگەلــی دیكــە زۆرن، وەك؛ زۆر بوونــی نیــوە 
بەنــج و...هتــد. 

* ئەنگێــزەكان )Indications( بــۆ بەكارهێنانەكانــی 
بــە  نەشــتەرگەری منداڵبــوون: منــداڵ هەتــا دەكرێــت 
سرووشــتی ببێــت، بــەاڵم لــە هەندێــك حالــەت ئاســاییە 

پەنــا بــۆ نەشــتەرگەری ببردرێــت، وەك: 
١- دەبێت بكرێت: 

منداڵ بە ڕێڕەوی منداڵداندا 
بێت و لەم كاتەدا لەم ڕێڕەوەدا 
هەندێك بەكتریای سوودبەخش 
بە منداڵەكە دەگات، وادەكات 

ڕێژەی هەستیاری و تووشبوونیان 
بە تەنگەنەفەسی و  ڕەبوو كەم 

دەكاتەوە
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لە هەنووكەدا زیاتر لە 
)٣١٪( منداڵ بە عەمەلیات و 
نەشتەرگەری دەبێت. لە عێراق 
و كوردستانیش هەروەك هەموو 
جیهان ڕێژەی ئەنجامدانی ئەم 
عەمەلیاتە ڕوو لە زیاد بوونە
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هونەر بەشێكی 
دانەبڕاوە

لە پێشكەوتنەكانی 
هەولێر

فەرهەنگ غەفوور

هەولێـــری پایتەخـــت رۆژ بـــە رۆژ لـــە ئاســـتە جیاجیاكاندا 
ـــت،  ـــەوە دەبینێ ـــر بەخۆی گەشـــەكردن و پێشـــكەوتنی زیات
ســـەرەڕای هەمـــوو ئالنگارییـــەكان، ســـەرەڕای هەمـــوو 
گرفـــت و هێـــرش و دژایەتییـــەك، كـــە لەالیـــەن ناحـــەز 
ـــەو  ـــە ســـەر، ســـەرەڕای هەمـــوو ئ ـــی دەیكرێت و دوژمنان
ــخ  ــی تەڵـ ــت وێنایەكـ ــە دەیانەوێـ ــەش كـ ــت و دەمانـ دەسـ
ــر  ــەاڵم هەولێـ ــدەن، بـ ــان بـ ــر پیشـ ــە هەولێـ ــیرین لـ و ناشـ
ــەاڵ  ــر و وەك قـ ــارە بەرزتـ ــاوەتر و وەك منـ ــەروا گەشـ هـ

ـــت. ـــر دەبێ قایمت

هەولێـــر لـــە پـــرۆژە خزمەتگوزارییەكانـــدا لـــە عێـــراق 
الیەكـــدا  بەهـــەر  و  نییـــە  نموونـــەی  كوردســـتان  و 
ـــن و  ـــرۆژەی دروســـتكردنی شـــەقامی بەری دەڕوانیـــت، پ
درێـــژ، دروســـتكردنی پـــرد و بۆنـــدی ئـــاوی و كارگـــە و 
باڵەخانـــە و زانكـــۆ و دامـــودەزگای نـــوێ و جۆراوجـــۆر 
و بـــاخ و پاركـــی نـــوێ دەبینیـــت، پـــرۆژەی گـــەورەی 
ئـــاو و كارەبـــا و كشـــتوكاڵ دەبینیـــت، رۆژ بـــە رۆژ 
ئارامتـــر و ســـەقامگیرتر و پارێزراوتـــرە و خەڵكێكـــی 
زۆر لـــە هەمووالیـــەك بـــۆ ژیـــان رووی تـــێ دەكـــەن.
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لەونێوەشـــدا، ئـــەو شـــارە زۆر پێویســـتی بەوەیـــە لـــە رووی 
كەلتـــوور و فەرهەنـــگ و رۆشـــنبیری و هونەرییـــەوە 
ـــە ســـەرقافڵەی شـــاران،  ـــت و ببـــێ ب ـــش بكەوێ ـــر پێ زیات
پایتەختـــی  دەیـــان  نـــاو  لـــە  كـــە  دیتیشـــمان،  وەك 
ـــارام  ـــە حەوتـــەم پایتەختـــی ئ ـــدا، ب ـــردراوی جیهان هەڵبژێ
ـــۆ دانایـــی و حیكمـــەت  دەستنیشـــان كـــرا، كـــە ئـــەوەش ب
ـــی هەرێمـــی كوردســـتان  و كاری بەردەوامـــی حكوومەت
و كاركـــردن بـــۆ چاكســـازی و گەشەســـەندنی ئابووریـــی 

ســـەربەخۆ دەگەڕێتـــەوە.
ئێمـــە وەكـــوو بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتی رۆشـــنبیری 
چاالكییـــە  بـــە  لەالیـــەك  كـــە  هەولێـــر،  هونـــەری  و 
هونەرییـــەكان ســـیما و رەنـــگ و دەنگـــی وەزارەتـــی 
هەرێمـــی  حكوومەتـــی  الوانـــی  و  رۆشـــنبیری 
كوردســـتانین، لـــە الیەكـــی دیكـــەوە دەنـــگ و رەنگـــی 
ـــدان و رۆشـــنبیرانی شـــارەكەین،  دەســـتەبژێری هونەرمەن
شـــەو و رۆژ لـــە كار و چاالكیـــی بەردەوامـــدا بوویـــن، بـــۆ 
ئـــەوەی زۆرتریـــن بەرهـــەم پێشـــكەش بكەیـــن و باشـــترین 

كەلتـــوور و فەرهەنـــگ بـــە دەوروبـــەر بناســـێنین.
لـــەم روانگـــەوە و ئەوەنـــدەی توانامـــان هەبووبێـــت و 
ــان  ــنووردارەكەی دارایـــی هاوكارمـ ــا سـ ــدەی توانـ ئەوەنـ
ــان  ــی جۆراوجۆرمـ ــە چاالكیـ ــەك لـ ــت، خەرمانەیـ بووبێـ
لـــە بـــواری موزیـــك و گۆرانـــی، فیســـتیڤاڵی شـــانۆ، 
پیشـــانگەی  و  كەڤـــاڵ  كەلتـــووری،  فێســـتیڤاڵی 
شـــێوەكاری، یادكردنـــەوەی ئەدیـــب و هونەرمەندانـــی 
ـــی  ـــۆ هونەرەكان ـــا ب ـــە و مەراســـیمی جیاجی رەســـەن، بۆن
شـــانۆ، درامـــا، موزیـــك، گۆرانـــی، بـــۆ هونەرمەنـــدان 

چ بـــە تـــاك و چ وەك گـــرووپ، بەڕێـــوە بـــردووە.
لـــە پرســـینەوە لـــە حـــاڵ و دۆخـــی هونەرمەنـــدان و 
بەســـەركردنەوەیان، لـــە كاتـــی نەخۆشـــی و كۆچـــی 
دواییـــان، لەگـــەڵ كەســـوكار و خانـــەوادە و هاوڕێیانیانـــدا 
كـــردوون،  بـــۆ  شایســـتەمان  مەراســـیمی  و  بوویـــن 
تەنیـــا  بـــە  و  بوویـــن  لەگەڵیـــان  توانـــا  بەگوێـــرەی 

بەجێمـــان نەهێشـــتوون، لـــە بۆنـــە نەتەوەیـــی و نیشـــتمانی 
ــن  ــان بوویـ ــی خۆمـ ــەڵ خەڵكـ ــدا لەگـ و ئایینییەكانیشـ
بـــۆ  چاالكییەكانمـــان  و  هونـــەر  بـــە  یادەكانمـــان  و 

راگرتـــوون. بەرزمـــان  و  رازاندوونەتـــەوە 
لـــە  یەكێـــك  لـــە  هەولێـــرە،  لـــەم  هەیـــە  رۆژ  كـــەم 
دامـــودەزگا  و  پـــارك  لـــە  یەكێـــك  لـــە  هۆڵـــەكان، 
كـــە  نەچێـــت،  بەڕێـــوە  چاالكییـــەك  هونەرییـــەكان 
ــە  ــە رێـــی بەشـ ــتیمان، لـ ــدا بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـ تیایـ
سەرەپەرشـــتكار،  یـــان  ئامـــادەكار،  جیاجیاكانییـــەوە، 
ـــووە.  ـــگ ب ـــاوكار و هەماهەن ـــان ه ـــان پێشكەشـــكار، ی ی
بـــۆ كۆتاییەكـــەی  وا  كـــە  ئەمســـاڵ،  چاالكییـــەكان 
دەچیـــن، ئەوەنـــدە زۆرن كـــە لـــە بابەتێكـــی كورتـــی 
ـــان بدەیـــن، بـــەاڵم  ـــە هەمووی وەهـــادا ناتوانرێـــت ئامـــاژە ب
ئـــەوەی ئامـــاژەم پێـــی دا، چوارچێوەكەیەتـــی و لـــەو 
بازنەیـــەدا كارمـــان كـــردووە و بەرهـــەم و چاالكیمـــان 

كـــردووە. پێشـــكەش 
دەبـــێ ئـــەوەش بڵێیـــن، كـــە خەڵكـــی خۆشەویســـتی 
و  پەرلەمانتـــاران  و  وەزیـــران  و  پارێـــزگار  هەولێـــر، 
الیەنـــە سیاســـییەكان و مامۆســـتایان و قوتابییـــان و 
هونەرمەنـــدان و راگەیانـــدكاران و توێژەكانـــی كۆمەڵگـــە 
بەگشـــتی، بـــە پیـــر داوا و بانگەوازەكەمانـــەوە هاتـــوون 
و بەشـــدار و هاوكارمـــان بـــوون و بەشـــیك بـــوون لـــە 
تەواوكاریـــی كارەكانمـــان و هانـــدەر و پشتیوانیشـــمان 
و  رێـــز  جێـــی  هەموویـــان  ئێمـــە  بـــۆ  كـــە  بـــوون، 
خۆشەویســـتین و كار و چاالكییەكانـــی ئێمـــەش بـــۆ 
ـــان  ـــن رەنجم ـــان هەســـت دەكەی ـــە ئامادەبوونی ـــە و، ب ئەوان
بـــە خەســـار ناچێـــت و كارەكان جێـــی خۆیـــان دەگـــرن.
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ئالین بۆ گواڵن: 

 )كەچ و خورت( 
پەیامی پشتگیری 
و پاڵپشتییە بۆ 
پێشمەرگە قارەمانەكان

ـــە  ـــن( باســـی ل ـــدا )ئالی ـــە ســـەرەتای گفتوگۆكەمان ل
كارە نوێیەكانـــی كـــرد و رایگەیانـــد: »رۆژی ئـــااڵ 
لـــە هەمـــوو گەلـــی كوردســـتان پیـــرۆز دەكـــەم لـــە هـــەر 
ـــەری  ـــەوە بەرهەمێكـــی هون ـــەم بۆن ـــت، ب شـــوێنێك بێ
نوێـــم بـــاو كـــردەوە بـــە نـــاوی )كـــەچ و خـــورت(. 
تێكســـتی ئـــەم گۆرانییـــە نوێیـــەم بـــە هاوبەشـــی 
میـــران(  رێنـــاس  و  ئـــەردەم  )ئەمـــو  لەگـــەڵ 
نووســـیوەتەوە و لـــە ئـــاواز و دەرهێنانـــی رێنـــاس 
میرانـــە، لـــە دواییـــن ســـەردانم بـــۆ كوردســـتان 
لـــە قـــەاڵی هەولێـــر و چەنـــد شـــوێنێكی 
دیكـــە بـــە ڤیدیـــۆ كلیـــپ تۆمـــارم كـــرد 
ئـــااڵ پێشكەشـــی  بەبۆنـــەی رۆژی  و، 
جەمـــاوەری دەكـــەم، هیـــوادارم جێـــگای 
ـــەوەش  ـــت ئ ـــت، دەمەوێ ـــان بێ رەزامەندیی
ــە  ــەر لـ ــە بـ ــم كـ ــەم بڵێـ ــە جەماوەرەكـ بـ
چەنـــد مانگێـــك ســـەردانی كوردســـتانم 
ژمارەیـــەك  ئەنجامدانـــی  بـــۆ  كـــرد 
چەنـــد  لەوانـــە  هونـــەری،  كاری 
ـــوودا بـــاو  ـــە داهات ڤیدیـــۆ كلیپێـــك كـــە ل

دەكرێنـــەوە.«
كلیپـــە،  لـــەم  ئامانجـــی  بـــە  ســـەبارەت 
لـــە  مـــن  »ئامانجـــی  گوتـــی:  ئالیـــن 
رۆژە  لـــەو  كلیپـــە  ئـــەم  باوكردنـــەوەی 
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ئالیـــن لـــە ڕۆژئـــاوای كوردســـتان لـــە دایكبـــووە، 
لـــە  ڕووی  ســـاڵێكە  چەنـــد  مـــاوەی  بـــەاڵم 
واڵتـــی غەریبـــی كـــردووە و لەوێـــوە بـــەردەوام 
بـــووە لـــە گۆرانیگوتـــن، تـــا ئێســـتا چەندیـــن 
ماوەیەكـــە  و  كردووەتـــەوە  بـــاو  بەرهەمـــی 
لـــە  بـــەاڵم  نەبـــووە،  بەرهەمێكـــی  هیـــچ 
ـــەك  ـــتان ژمارەی ـــۆ كوردس ـــەردانی ب ـــن س دوایی
ــرد،  ــار كـ ــی تۆمـ ــروودی نوێـ ــی و سـ گۆرانـ
ـــەچ و خـــورت(  ـــاوی )ك ـــە ن ـــان ب ـــە یەكێكی ك
باوكرایـــەوە،  ئـــااڵوە  رۆژی  بەبۆنـــەی 
ئێمـــەش وەك گۆڤـــاری گـــواڵن لـــەو بارەیـــەوە 
هەندێـــك پرســـمان لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد.

بـــە  پەیامێـــك  لـــە گەیاندنـــی  بریتییـــە  پیـــرۆزەدا 
گەلـــی كوردســـتان و بەتایبەتیـــش پێشـــمەرگە، كـــە 
ئێمـــە هەمیشـــە پاڵپشـــت و پشـــتیوانی پێشـــمەرگەین، 
ئەوانـــەی بـــە گیانـــی خۆیـــان واڵت دەپارێـــزن لـــە 
هێرشـــی تیرۆریســـتانی داعـــش و نەیارانـــی گەلـــی 
كـــورد، ئـــەو نەیارانـــەی كە هێرشـــە دوژمنكارانەكانیان 
ـــەت  ـــەوە، میلل ـــی كوردســـتان چـــڕ كردووەت دژی گەل
و هونەرمەنـــدان هەمیشـــە پاڵپشـــتی پێشـــمەرگە بـــوون 
ـــن، ئێمـــەی  ـــە هـــەر شـــوێنێك و هـــەر بارودۆخكـــدا ب ل
هونەرمەندیـــش بـــە هونەرەكەمـــان لـــە ســـەنگەری 

بەرگریدایـــن«.
ـــە رێگـــەی  ـــارەوە زیاتـــر گوتـــی: »هـــەر ل ـــەم ب هـــەر ل
دوژمـــن  ئاراســـتەی  پەیامێـــك  بەرهەمـــەوە  ئـــەم 
و نەیـــاران دەكـــەم كـــە ئێمـــەی گەلـــی كوردســـتان 
هیـــچ كاتێـــك دەســـت لـــە خـــەون و ئاواتەكانمـــان 
هەڵناگریـــن، تـــا كۆتایـــی هەبوونـــی خۆمـــان وەك 
ـــە  ـــن، ل میللـــەت و كوردســـتانیش وەك واڵت، دەپارێزی
هیـــچ بارودۆخێكـــدا ئێمـــە ئامـــادە نیـــن دەســـت لـــە 

خەبـــات هەڵبگریـــن«.
مـــاوەی چەنـــد ســـاڵێكە ئالیـــن هیـــچ بەرهەمـــی 
نوێـــی پێشـــكەش نەكـــردووە، لـــە بـــارەوە گوتـــی:

ســـاڵی  چەنـــد  لـــە  دوورەپەرێزیـــم  و  »بێدەنگـــی 
ڕابـــردوودا بـــۆ چەنـــد هـــۆكارێ دەگەڕێتـــەوە، لەوانـــە 

مـــن ســـەرقاڵی كار و ژیانـــی تایبەتـــی خـــۆم بـــووم، 
هەروەهـــا لەبـــەر خۆئامادەكردنـــم بـــۆ بەرهەمێكـــی 
نوێـــی هونـــەری، ئێســـتا چەنـــد كلیپـــم ئامادەیـــە 
كـــە یەكێكیـــان بـــە زمانـــی ســـریانی ئامادەیـــە و لـــە 

داهاتـــوودا باویـــان دەكەمـــەوە«.
لـــەم  ناســـراوە«  نیشـــتمانی  بـــە ســـروودی  ئالیـــن 
بـــارەوە دەڵێـــت: »خەمـــی هـــەر چـــوار پارچـــەی 
كوردســـتان خەمـــی منـــە، هـــەر چـــوار پارچەیـــان 
بـــۆ مـــن وەك رۆژئـــاوا وان و جیاوازییـــان نییـــە، 
مەینەتییەكانـــی  و  دەرد  و  ناخۆشـــی  و  خۆشـــی 
هـــەر پارچەیەكـــی كوردســـتان خۆشـــی و ناخـــۆش 
ــاوای  ــتادا رۆژئـ ــە ئێسـ ــن، بـــەاڵم لـ و مەینەتـــی منـ
بـــۆ  ناخۆشـــییە  و  خـــەم  ســـەرچاوەی  كوردســـتان 
ـــاوا،  ـــۆ رۆژئ ـــت ب ـــە توانامـــدا بێ ـــەوەی ل ـــە ئ مـــن، بۆی
ئەنجامـــم داوە، چ لـــە رێگـــەی كلیپەكانمـــەوە وەك 
ـــن  ـــدا داوای یەكگرت ـــی( تێی ـــی برایەت كلیـــپ )یەكێت
ــەم،  ــەڕڤانان دەكـ ــمەرگە و شـ ــوان پێشـ ــی نێـ و برایەتـ
ـــەی  ـــێ دلشـــاد( و )ئ ـــی )بلبل ـــا گۆرانییەكان هەروەه
فەلـــەك ژ بـــو تـــە دناڵـــم(، چونكـــە لـــەو كاتـــەدا 
ـــان  ـــتان رووی دا، هەم ـــە باشـــووری كوردس ـــەوەی ل ئ
شـــت بـــوو كـــە لـــە رۆژئـــاوای كوردســـتانیش ڕووی 
ــش  ــتانی داعـ ــی تیرۆریسـ ــە دڕندەكانـ دا، وەك هێرشـ
لـــە ڕۆژئـــاوا و باشـــوور، بەتایبەتـــی لـــە شـــنگال«.
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ســاڵی  حــەوت  ئەلخەشــاب  ســومەیە  ئەكتــەر  خانمــە 
تــەواوی دوور لــە ســینەما بەســەر بــردووە، لــە ســاڵی 
٢٠١٥ بەشــداریی لــە فیلمــی “شــەوی گــەورە” كــردووە، 
لــەو كاتــەوە بــە تــەواوی لــە ســینەما دوور كەوتووەتــەوە 

و تەنیــا دوو زنجیــرەی پێشــكەش كــردووە.
پۆســت(  )عــەرەب  لەگــەڵ  چاوپێكەوتنێكــدا  لــە   
ســومەیە ئەلخەشــاب بــاس لــە هــۆكاری دووركەوتنەوەی 
ــەو دەڵێــت:  ــەو ماوەی ــە درێژایــی ئ ــە ســینەما دەكات ب ل
»بــە درێژایــی ژیانــی هونەریــم بــە وردی بەرهەمەكانــم 
هەڵدەبژێــرم، ڕەنگــە ژمــارەی بەرهەمەكانــم كــەم 
ــردن،  ــااڵنی كارك ــە س ــەراورد ب ــت ب بێ
پابەنــدم  هەمیشــە  بــەاڵم 
بنەمــای  بــە 

ــە  ــگ نیی ــی« گرن ــە چەندایەت ــرە ل ــی گرنگت »كوالیت
كــە كاربكــەم و بەرهەمــی زۆر پێشــكەش بكــەم، بــەاڵم 
ــە  ــە پێشــكەش بكــەم، ك ــەو بەرهەمان ــەوەی گرنگــە ئ ئ

جێپەنجــە لەســەر بینــەر بەجــێ دەهێڵێــت«.
 ســومەیا تیشــكی خســتە ســەر هۆكارە راســتەقینەكانی 
كاری  ســااڵنەدا  »لــەو  گوتــی:  و  دووركەوتنــەوەی 
هونــەری پێشكەشــم نەدەكــرا كــە حــەزم لێــی بێــت، ســاڵێك 
یــان دوو ســاڵ بــە بــێ پێشكەشــكردنی فیلمێــك دەڕۆم، 
بــەاڵم كــە دەگەڕێمــەوە ســەر شاشــە بــە بەرهەمێكــی 
زۆر بەهێــزەوە دەگەڕێمــەوە كــە قەناعەتــم هەیــە بیخەمــە 
ــژووی  ــە مێ ــە نیشــانەیەكە ل ــەردەم ڕای گشــتی و، ك ب
خۆمــدا نوێنەرایەتــی دەكات، جگــە لــە ژیانــی هونەریــم، 
ــك  ــچ بەرهەمێ ــە هی ــم وانیی ــە شــێوەیەكی لۆژیكــی پێ ب

پێشــكەش بكــەم و كاتــم بەفیــڕۆ بــدەم«.

ئەســتێرەی  دیكاپریــۆی  لیۆنــاردۆ 
كچەكــەی  هــاوڕێ  و  نێودەوڵەتــی 
بەڕەچەڵــەك  ئەكتــەری  و  مۆدێــل  و 
ئەرجەنتینــی )كامیــا مۆرۆنــی( دوای 
ــەوە،  ــج ســاڵە، جیابوون پەیوەندییەكــی پێن
ئەمــەش تەنیــا چەنــد مانگێــك دوای ئــەوە 
لــە مانگــی حوزەیرانــی  كــە كامیــا  بــوو 
ســاڵی ڕابردوودا گەیشــتە تەمەنی ٢٥ ســاڵی و ئەو 
دووانــەی ناســیبوون لــە ســاڵی ٢٠١٨وە، یەكتــری و 
بــە فەرمــی پەیوەندیــی نێوانیــان ئاشــكرا نەكــرد، تــا 
ســاڵی ٢٠٢٠ كــە ئــەو دووانــە لــە ئاهەنگــی ئۆســكار 

لــە تەنیشــت یەكــەوە دانیشــتبوون.
بــە گوێــرەی ســەرچاوەكان لــە ســاڵی ٢٠١9 پەیوەندیــی 
نێــوان ئــەو دوو هاوســەرە جــدی دەركەوتــووە، لیۆنــاردۆش 
وەك خۆشەویســتەكەی پێشكەشــی خێزانەكــەی كردبــوو، 
دوای ئــەوەش بــە خۆشەویســتەكەی لیۆنــاردۆ ناســرا، تــا 
ــە  ــژ ل ــە زۆر چێ ــد ك ــۆ ڕایگەیان ــاڵی ٢٠٢٠ دیكاپری س
بەســەربردنی ژیانــی دەبینێــت و هەفتــەی ٢٤ كاتژمێــر 

لەگەڵیــدا بەســەر دەبــات.

لــۆس  ڕۆژنامــەی  لەگــەڵ  چاوپێكەوتنێكیــدا  لــە   
ئەنجلــۆس تایمــز، كامیــا لــە مانگــی كانوونــی دووەمــی 
٢٠١9 باســی جیاوازیی تەمەنی نێوان خۆی و دیكاپریۆ 
پەیوەندییەكانــی  هۆلیــوود  »لــە  گوتوویەتــی:  و  كــرد 
ــەوەی  ــە مــرۆڤ مافــی ئ ــاوەڕم وای ــە زۆرن، ب وەك ئەمان
هەركەســێك  هەبێــت،  خۆشەویســتیی  پەیوەندیــی  هەیــە 
بــە  هەســت  كــە  بەوەشــكردووە،  ئامــاژەی  بیەوێــت«. 
بێــزاری دەكات چونكــە كاتێــك كەســێك دەســت دەكات 
بــە پەیوەندیــی خۆشەویســتی لەگــەڵ كەســێكدا، هەمیشــە 

لەگــەڵ ناوەكــەی پەیوەنــدی بەیەكــەوە هەیــە.
خۆشەویســتی  چیرۆكەكانــی  بــە  دیكاپریــۆ  لیۆنــاردۆ 
ناســراوە، بۆیــە بــۆ ماوەیەكــی زۆر بــە ســینگڵ نەمایــەوە، 
مۆدێلــی  لەگــەڵ  نهێنــی  بــە  ئەكتەرەكــە  چونكــە 
حەدیــد  جیجــی  )فەلەســتینی-ئەمریكی(  نێودەوڵەتــی 
لەالیــەن  ئەمــەش  هەبــوو،  خۆشەویســتیی  پەیوەندیــی 
چەنــد  و  كراوەتــەوە  پشتڕاســت  ســەرچاوەیەك  چەندیــن 
ســاڵێكە یەكتریــان ناســیوە، ئــەوان زۆر سەرنجڕاكێشــن بــۆ 
یەكتــر، ئــەو كچــە ڕێــك لــە جــۆری خۆیەتــی، هەرچەنــدە 
لیــۆی تەمــەن ٤7 ســاڵ و جیجــی تەمــەن ٢7 ســاڵە.

سومەیە ئەلخەشاب: بەهۆی نەبوونی ڕۆڵەوە ماوەی 
حەوت ساڵە لە سینەما دوور كەوتوومەتەوە

ووەتەوە
پێ كرد

 دەستی 
یكاپریۆ

ناردۆ د
لیۆ
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کەیت وینسلێت: دوای تایتانیك قسەی 

ناشرینم پێ گوترا سەبارەت بە كێشم

ــە  ــلێت لـ ــت وینسـ ــی كەیـ ــەری بەریتانـ ــە ئەكتـ خانمـ
ـــی  ـــدا لەگـــەڵ پەخشـــی میدیای ـــی چاوپێكەوتنێكی میان
ئەمریكـــی )جـــۆش هورویـــت( ئاشـــكرای كـــرد، كـــە 
ســـاڵی  لـــە  تایتانیـــك  دوای باوبوونـــەوەی فیلمـــی 
لەكاتـــی  بـــووە،  ناشـــرین  قســـەی  تووشـــی   ١997
بەنـــاوی  خـــۆی  فیلمـــی  نوێتریـــن  بانگەشـــەكردنی 
ـــد  ـــت وینســـلێت ڕایگەیان ـــاو(، كەی ـــگای ئ ـــار: ڕێ )ئاڤات
كـــە زۆرجـــار بەهـــۆی ئـــەو كارەكتـــەرەی )ڕۆز(ــــەوە كـــە 
ــەی  ــردووە، قسـ ــدا پێشكەشـــی كـ ــە فیلمـــی تایتانیكـ لـ
پـــێ گوتـــراوە، بەهـــۆی كێشـــی زیـــادی  ناشـــرینی 

لەشـــیەوە.
ــەو  ــار ئـ ــە دواجـ ــات كـ ــەوە هـ ــە دوای ئـ ــەم گفتوگۆیـ ئـ
مشـــتومڕانەی لـــە ئەگـــەری ڕزگاركردنـــی »جـــاك« 

ــەركەوتن لـــە  ــە سـ ــكان بـ خنـ
تەختەكـــەدا،  بەســـەر 
شانبەشـــانی ڕۆز چارەســـەر 
قســـەی  ئـــەو  كـــرا، 

بەهـــۆی  كـــە  ناشـــرینەی 
فیلمەكـــەدا  لـــە  كێشـــیەوە 

بـــووە. تووشـــی 
وینســـلێت ئامـــاژەی بـــەوەش 
ــەران بەهـــۆی  ــە بینـ ــرد، كـ كـ

قەڵـــەو  بـــە  دیمەنـــەوە  ئـــەم 
جـــاك  بۆیـــە  كـــردووە  وەســـفیان 

خنـــكاوە.
ـــە ڕۆژنامەنووســـان  ـــوو ب هەروەهـــا دەڵێـــت: »بڕیارب
بڵێـــم كـــە چـــۆن بوێریـــی ئەوەتـــان هەیـــە بـــەم 
مـــن  بكـــەن،  لەگـــەڵ  مامەڵـــەم  شـــێوەیە 
ژنێكـــی گەنجـــم و جەســـتەم لـــە گۆڕاندایـــە، 
لـــەوە تێدەگـــەم، ئەمـــە قســـەی ناشـــرین و 
ــە و  ــردن نییـ ــەی قبوڵكـ ــكردنە، جێگـ هێرشـ

دەبڕێـــت«. هێڵەكـــە 

ری
ونە
ه

57ژمارە )1347(  2023/1/2



ژمارە )1347(  582023/1/2

زش
وەر

ژمارە )1346(  582022/12/19

مەستان عومەر       
یاریزانی گۆڕەپان و مەیدان یانەی سیروانی نوێ:

دیمانە: كارزان كانەبی

ــەر  ــتان لەسـ ــارەكانی كوردسـ ــی شـ ــە یاریزانانـ ــوڕ و كچـ ــدە كـ ــەر چەنـ هـ
ئاســـتی یانەكانـــی عێراقـــی و واڵتانـــی ئاســـیاش، بـــەردەوام ئاســـت و 
ئەنجامیـــان لـــە یارییەكانـــی گۆڕەپـــان و مەیـــدان وەكـــو پێویســـت بـــووە، 
بـــەاڵم تاكـــو ئێســـتا لەالیـــەن یانەكانـــی كوردســـتانەوە گرنگیـــی تـــەواو بـــە 
یارییەكانـــی گۆڕەپـــان و مەیـــدان نادرێـــت بـــۆ ئـــەوەی بتوانـــن زۆرتریـــن 
خزمـــەت بـــەم یاریزانـــە الوانـــە بكـــەن، كـــە هیوایەكـــی زۆریـــان بـــە 
دوا رۆژی خۆیـــان هەیـــە لـــە وەرزشـــیی گۆڕەپـــان و مەیـــدان، 
لەكاتێكـــدا كـــە لەســـەر ئاســـتی جیهـــان گرنگییەكـــی یەكجـــار 
زۆری پـــێ دەدرێـــت. یانـــەی ســـیروانی نوێـــی شـــاری ســـلێمانی 
بـــەردەوام گرنگـــی بـــە كچـــە یاریزانانـــی گۆڕەپـــان و مەیدانـــی 
پێویســـتە،  وەكـــو  ئەنجامیشـــیان  و  ئاســـت  و  دەدات  یانەكـــەی 
ـــە  ـــە، ل ـــی یانەكـــەش )مەســـتان عومەر(ـ ـــە كچـــە یاریزانان یەكێـــك ل
ـــاش  ـــووی ســـاڵی 2005ی ســـلێمانی، كـــە پاشـــەڕۆژێكی ب ـــك ب دای
چاوەڕوانـــی دەكات و ئاســـت و ئەنجامیشـــی مایـــەی دڵخۆشـــییە لـــە 
ڕاكردنەكانـــدا، ئێمـــەش لـــە نزیكـــەوە چەنـــد پرســـیارێكمان لـــی كـــرد 
ئەوەیـــش بـــەم جـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی گۆڤـــاری گواڵنـــی 
دایـــەوە. 

هیوادارم بگەم بەو خەون و 
دەستكەوتانەی كە هەوڵی
بۆ دەدەم
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* ئاســـتی یاریـــی گۆڕەپـــان و مەیـــدان بـــە شـــێوەیەكی 
گشـــتی لـــە كوردســـتان چـــۆن دەبینیـــت؟

- لـــە چـــاو ئـــەوەی هەیـــە ئێســـتا ئاســـتێكی باشـــی 
هەیـــە و یاریزانـــان ئەگـــەر گرنگـــی بـــە تواناكانیـــان 

ــڕن. ــتر ببـ ــی باشـ ــن قۆناغـ ــدەن، دەتوانـ بـ
* بۆچی یاریی گۆڕەپان و مەیدانت هەڵبژاردووە؟

- خولیـــای منداڵیـــم بـــوو، مـــاوەی ســـاڵێكە هاتوومەتـــە 
نـــاو ئـــەم یارییـــە و هەســـتێكی تایبەتـــی پـــێ بەخشـــیووم.
ــژاردوە  ــت یارییەكـــی قورســـت هەڵبـ ــت ناكەیـ * هەسـ

كـــە هەمـــووی كێبڕكێیـــە؟
ــێ  ــژە و كێبڕكـ ــە چێـ ــەاڵم بـ ــە، بـ ــی قورسـ - یارییەكـ
پـــێ  چێـــژت  ئـــەوەش  تێدایـــە،  زۆری  ملمالنێـــی  و 

دەبەخشـــێ.
و  گۆڕەپـــان  یارییەكانـــی  لـــە  چییـــە  خەونـــت   *

مەیـــدان؟
بتوانـــم  ئـــەوەی  بـــۆ  هەیـــە  گـــەورەم  -خەونـــی 

بهێنـــم. بەدەســـت  گـــەورە  ســـەركەوتنی 
* چـــی بكرێـــت باشـــە بـــۆ بەرەوپێشـــبردنی ئاســـتی 

ئـــەم یارییـــە لـــە كوردســـتان؟
لـــە شـــارەكانی  بدرێـــت  یاریزانـــان  زیاتـــر هانـــی   -
ـــی ئاســـتەكانی  ـــە پێشـــەوەی یاریزانان كوردســـتان و هێنان
و  یاریـــگا  دابینكردنـــی  لـــەوەش  جگـــە  تەمـــەن، 
هەمـــووی  ئەمانـــە  یارییـــە،  ئـــەم  پێداویســـتییەكانی 
لـــە  یارییـــە  ئـــەم  بەرەوپێشـــچوونی  بـــۆ  هـــۆكارن 

كوردســـتان.
* باشـــترین ئەنجامەكانـــت لـــە مـــاوەی ڕابـــردوو كـــە 

بەدەســـت هێنـــاوە چـــی بـــوون؟
- لـــە یارییەكانـــی 400مەتـــری چەندیـــن ئەنجامـــی 

شایســـتەم بەدەســـت هێنـــاوە.

* بۆچی یانەی سیروانی نوێت هەڵبژارد؟
- ئـــەم یانەیـــە لەگـــەڵ مـــن گونجـــاو بـــوو بـــۆ 

وەرزشـــكردن.
ـــدان هیـــچ یارییەكـــی  ـــان و مەی ـــە گۆڕەپ * جگـــە ل

دیكـــەی وەرزشـــیت ئەنجـــام داوە؟
-نەخێر تەنیا خولیام بۆگۆڕەپان ومەیدان بووە.

*گرفتی ئەم یارییە لە چیدا دەبینی؟
بـــۆ  پاڵپشـــتییە  نەبوونـــی  ســـەرەكی  گرفتـــی   -
ـــە گرفتـــی  ـــی پاڵەوانێتـــی، ئەوان ـــەكان و نەبوون یاریزان

ــە.  ــەم یارییـ ــەرەكین لـ سـ
* هیواو و ئاواتت لە وەرزشكردن چییە؟

- هیـــوادارم بگـــەم بـــەو خـــەون و دەســـتكەوتانەی كـــە 
هەوڵـــی بـــۆ دەدەم لـــە نێـــو وەرزشـــدا.

*پاڵەوانبوون چ هەستێكت پێ دەبەخشی؟
ـــۆم  ـــی خ ـــم بوون ـــەوەی بتوان ـــۆ ئ ـــر ب ـــی زیات - هاندان

بســـەلمێنم.
* هیچ یانەیەك داوای گرێبەستی لێ 

نەكردوویت؟
داوای  یانەیـــەك  هیـــچ  ئێســـتا  تاكـــو  -نەخێـــر، 

نەكـــردووە.  لێـــم  یاریكردنـــی 
لـــە  هاوكارتـــن  چەنـــد  تـــا  خانەوادەكـــەت   *

شـــكردن؟ ز ر ە و
- تـــا ڕادەیەكـــی زۆر هاوكارێكـــی زۆر باشـــن بـــۆ 
مـــن، هەمـــووكات پاڵپشـــتمن لـــە نێـــو وەرزشـــكردنم. 

* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟
- زۆر ســـوپاس بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن بـــۆ ئـــەو 
پێشكەشـــی  كـــە  بەردەوامـــەی  خزمەتـــە  هەمـــوو 
بـــە  دەكات  كوردســـتان  شـــارەكانی  وەرزشـــكارانی 

بەردەوامـــی.
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باشترینەکانی مۆندیال 
دەستنیشان کرا

ــە  ــات، کـ ــی هـ ــی جیهانـ ــی جامـ ــی بەپاڵەوانێتـ ــەر کۆتایـ ــی قەتـ ــە واڵتـ ــردوو لـ ــەی رابـ هەفتـ
ــتهێنا. ــاوی جامـــی جیهانـــی بەدەسـ ــێیەم نازنـ ــاری سـ ــۆ جـ ــن بـ ــژاردەی ئەرژەنتیـ ــدا هەڵبـ تیاییـ

نازناوە تاکەکان بەمشێوەیە بوون:

یـــاری  خەاڵتـــی  ئینگڵتـــەرە  هەڵبـــژاردەی   
خاوێنـــی بەدەســـتهێنا دوای ئـــەوەی یاریزانەکانـــی 
کەمتریـــن کارتـــی زەرد و ســـووری لـــەم وەرگـــرت.

  باشترین یاریزان
ــە  ــی پاڵەوانێتیەکـ ــترین یاریزانـ ــی باشـ ــی خەالتـ میسـ
فەرەنســـی  یاریـــزان  هـــەردوو  بەپێـــش  بەدەســـتهێنا 
کیلیـــان ئیمباپـــێ و کرواتـــی لۆکـــە مۆدریـــج کـــەوت، 

ــن. ــێیەم هاتـ ــی دووەم و سـ ــە پلەکانـ ــە بـ کـ

ئا:رێبین رەمزی
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 گۆڵپارێزی هەڵبژاردەی ئەرژەنتین ئیمیلیانۆ 
مارتینز بووە باشترین گۆڵپارێزی پاڵەوانێتییەکە.

 یاریزانـــی هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتیـــن فێرناندێـــز ئینـــزۆ 
خەاڵتـــی باشـــترین یاریزانـــی الوی بەدەســـتهێنا.

 گۆڵکاری پاڵەوانێتییەکە
یاریزانـــی هەڵبـــژاردەی فەرەنســـا کیلیـــان ئیمباپـــێ 
ئـــەوەی  دوای  پاڵەوانێتییەکـــە  گۆڵـــکاری  بـــووە 
ــار بـــکات و )2( گۆڵـــی  ــۆڵ تۆمـ توانـــی )٨( گـ
یاریکـــرد،  خولـــەک   )5٩٧( و  درووســـتکرد 
یاریزانـــی هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتیـــن میســـی بـــووە 
دووەم گۆڵـــکاری پاڵەوانێتییەکـــە دوای ئـــەوەی )٧( 
گۆڵـــی تۆمارکـــرد و )٣( گۆڵـــی دروســـتکرد و 
ـــژاردەی  ـــی هەڵب ـــەک یاریکـــرد، یاریزان )٦٩0( خول
فەرەنســـا ئۆلیڤێـــر جیـــرۆد بـــووە ســـێیەم گۆڵـــکاری 
پاڵەوانێتییەکـــە دوای ئـــەوەی توانـــی )4( گـــۆڵ 

تۆماربـــکات و )424( خولـــەک یاریکـــرد.
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چەند ئامارێکی تایبەت بەجامی جیهانی )٢٠٢٢( قەتەر
قەتـــەر  جیهانـــی )2022(  جامـــی  تەواوبوونـــی  دوای 
ــرا،  ــە تۆمارکـ ــەت پاڵەوانێتییەکـ ــی تایبـ ــد ئامارێکـ چەنـ

ــێوەیە: ــە بەمشـ کـ
-لێونێـــل میســـی بـــۆ یەکـــەم جـــار لـــە مێـــژووی خۆیـــدا 
نازنـــاوی جامـــی جیهانـــی بەدەســـتهینا و بەشـــداری لـــە 
)2٦( یـــاری جامـــی جیهانـــی کـــردووە و هەروەهـــا یەکـــەم 
ــەرجەم قۆناغەکانـــی  ــە لەسـ ــەم پاڵەوانێتیـ ــوو لـ ــزان بـ یاریـ
گۆڵیـــان تۆمارکـــرد )قۆنـــاغ کۆمەڵـــەکان، قۆناغـــی 
)١٦(، قۆناغـــی )٨(، چـــوار گۆشـــەی زێڕیـــن، یـــاری 

کۆتایـــی(.
- ئیمبابـــێ بـــووە دووەم یاریـــزان لـــە مێـــژووی مۆندیـــال، 

کـــە لـــە یـــاری کۆتایـــی )٣( گـــۆڵ تۆماربـــکات.
- خێرایـــی گۆڵـــی دووەمـــی ئیمباپـــی لـــە یـــاری کۆتایـــی 
ئـــەوەی  دوای  مۆندیـــال  لـــە  گـــۆڵ  خێراتریـــن  بـــووە 
خێراییەکـــەی گەیشـــتە )١2٣.٣4(کـــم لـــە کاتژمێرێکـــدا 

و بـــووە بەهێزتریـــن گۆڵـــی مۆندیـــال.
پرگۆڵتریـــن  بـــووە  قەتـــەر  لـــە   )2022( -مۆندیالـــی 
مۆندیـــال لـــە مێـــژوو دوای ئـــەوەی لـــەم پاڵەوانێتییـــە 
)١٧2( گـــۆل تۆمارکـــرا و ژمـــارەی پێشـــووی هـــەردوو 
ــل  ــا و )20١4(ی بەرازیـ مۆندیالـــی )١٩٩٨(ی فەرەنسـ

شـــکاند، کـــە )١٧١( گـــۆڵ بـــوو.

- )٣.4( ملیـــۆن هانـــدەر ئامـــادەی ســـەرجەم یارییەکانـــی 
مۆندیـــال بـــوون لـــە نێـــو یاریـــگا بەرێـــژەی )٩٦.٣٪( 

ــی زۆرە. ــەش رێژەیەکـ ئەمـ
- زیاتـــر لـــە یـــەک ملیـــۆن هانـــدەر گەشـــتی واڵتـــی 
قەتـــەر کـــرد بـــۆ ئامادەبـــوون لـــە چاالکییەکانـــی مۆندیـــال 
هەریەکـــە لـــە والتانـــی )ســـعودیە، هینـــد، ئەمریـــکا، 
ــوون. ــووە بـ ــی پێشـ ــە پلەکانـ ــا، مەکســـیک( لـ بەرتیانیـ

ئامـــادەی  هانـــدەر  ملیـــۆن   )١.٨( لـــە  زیاتـــر   -
ـــە  ـــوون ل ـــدەران )فـــان زۆن( ب چاالکییەکانـــی شـــوینی هان

دوحـــە.
-بـــۆ یەکـــەم جـــار لـــە مێـــژووی مۆندیـــال نوێنـــەری 
پێنـــج کێشـــور گەیشـــتنە قۆناغـــی دەرچوونـــی  هـــەر 
دۆراو، کـــە ئێســـتا لـــە مێـــژووی مۆندیـــال رووینـــەداوە 
ــە قۆناغـــی  ــوەر بگەنـ ــەر پێنـــچ کێشـ هەڵبژاردەکانـــی هـ
)١٦( و هەڵبـــژاردەی مەغریـــب بـــووە یەکـــەم هەڵبـــژاردەی 
ئەفریقـــی و عەرەبـــی بگاتـــە چـــوار گۆشـــەی زێریـــن و 

پلـــەی چـــوارەم بەدەســـتبهێنێت.
داوایـــان  خۆبەخـــش   )420.000( لـــە  زیاتـــر   -
پێشکەشـــکرد وەکـــو خۆبەخـــش لـــە مۆندیـــال کاربکـــەن 
تەنیـــا )20.000( خۆبـــەش رەزامەنـــدی لەســـەردرا، کـــە 

بـــوون. بـــە )١50( واڵت  ســـەر 
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ئینڤانتینۆ:
مۆندیالی قەتەر باشترین مۆندیالە لە مێژوو

جیانـــی ئینڤانتینـــۆ، ســـەرۆکی یەکێتـــی تۆپـــی پێـــی 
جیهـــان ) فیفـــا (، بەبۆنـــەی تەواوبوونـــی مۆندیالـــی 
2022ــــی قەتـــەر پەیامێکـــی ئاراســـتەی جیهـــان 
ـــەر ســـەرکەوتووترین  ـــی قەت ـــی: مۆندیال کـــرد و گوت

مۆندیـــال بـــووە تاوەکـــو ئێســـتا بەڕێوەچووبێـــت.
ســـەرۆکی فیفـــا لـــە ســـەرەتای پەیامەکەیـــدا گوتـــی: 
لـــە هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتیـــن دەکەیـــن  پیرۆزبایـــی 
بەبۆنـــەی بردنـــەوەی نازنـــاوی مۆندیالـــی 2022ــــی 
لـــە  پیرۆزبایـــی  ئەرژەنتیـــن،  لـــە  پیـــرۆزە  قەتـــەر، 
و  دووەم  پلـــەی  بەدەســـتهێنانی  دەکەیـــن  فەرەنســـا 
ــێیەم  ــەی سـ ــەوەی پلـ ــەی بردنـ ــاش بەبۆنـ ــە کرواتیـ لـ
نایابـــی  مۆندیالێکـــی  کـــە  مەغریـــب،  هەروەهـــا 
ــەی  ــەر ٣2 تیپەکـ ــۆ هـ ــان بـ ــکرد،  بێگومـ پێشکەشـ
ـــوو  ـــال ب ـــترین مۆندی ـــە باش ـــدا، ک ـــە مۆندیال ـــدار ل بەش
ـــەکان بەشـــێوەیەکی  تاوەکـــو ئێســـتا ئاســـتی رکابەریی
یەکەمجـــارە  کـــە  بەرزبـــوو،  و  بڕواپێنەکـــراو 
مۆندیالێکـــی لـــەم شـــێوەیە بەڕێوەبچێـــت، تیپەکانـــی 
قۆناخەکانـــی  گەیشـــتنە  کیشـــوەرەکان  هەمـــوو 
بەراســـتی  دەبینیـــن  کەواتـــە  مۆندیـــال،  کۆتایـــی 

تۆپـــی پـــێ جیهانـــی دەبێـــت.
دەڵێـــت:  و  دەکات  قەتـــەر  سوپاســـی  ئینڤانتینـــۆ 
سوپاســـی قەتـــەر دەکەیـــن بـــۆ میواندارییەکـــی نایـــاب 
سوپاســـی قەتـــەر دەکەیـــن، چونکـــە ئـــەوەی ئێـــوە 
ـــە  ـــە جامـــی جیهـــان ل ـــۆ پێشـــوازیکردن ل ـــە ب کردووتان
واڵتەکەتانـــدا لـــەم واڵتـــە جوانـــەدا، بڕواپێنەکـــراو بـــوو 
و هەمـــووان هەســـتیان دەکـــرد لـــە ماڵـــی خۆیانـــن، بـــۆ 

ـــوون  ـــەر ب ـــە قەت ـــال ل ـــۆ مۆندی ـــدەران کـــە ب هەمـــوو هان
و لـــە یاریگـــەکان و ماڵـــەوە ســـەیری یارییەکانیـــان 

کـــردووە.
جیانـــی گوتـــی: پێموایـــە هەمـــوو جیهـــان بەڕاســـتی ئەم 
مۆندیالەیـــان لـــە باوەشـــگرتووە، بینیمـــان تۆپـــی پـــێ 
چـــۆن جیهـــان یەکدەخـــات و کۆدەکاتـــەوە، هەوادارانـــی 
٣2 واڵت لـــە قەتـــەر بـــوون و بـــە ئارامـــی و شـــادی 
کۆبوونـــەوە، بێگومـــان لـــە دەرەوەی یاریگەشـــدا، ئێمـــە 
هێـــزی تۆپـــی پـــێ و پێشکێشـــکردنی مۆندیالمـــان 
بـــوو رووبەڕووبوونـــەوەی جیاکاریـــی،  بەکارهێنـــاوە 
بـــۆ  هاندانـــی خەڵـــک  ســـەقامگیری و  هەروەهـــا 
ئـــەوەی زیاتـــر چـــاالک بـــن، بـــۆ دڵنیابـــوون لـــەوەی 
منداڵەکانیـــان پارێـــزراون و دڵنیابـــوون کـــەوەی، کـــە 
هەیانـــە، هەروەهـــا زۆر شـــتی دیکـــە هەیـــە کـــە 

دەکرێـــت چاوەڕێیـــان بکەیـــن.
ـــت:  ـــا دەڵێ ـــدا ســـەرۆکی فیف ـــی پەیامەکەی ـــە کۆتای ل
نیوزلەنـــدا  و  ئوســـترالیا  لـــە  خانمـــان  مۆندیالـــی 
ئابـــی 202٣، کـــە  لـــە مانگەکانـــی تەممـــوز و 
تەنیـــا شـــەش مانگـــی مـــاوە، ئامادەکارییـــەکان بـــۆ 
مۆندیالـــی داهاتـــوو کـــە لـــە کەنـــەدا، مەکســـیک 
پاڵەوانێتییەکـــی  بەڕێوەدەچێـــت،  ئەمریـــکا  و 
ســـەرنجڕاکێش و ورووژێنـــەر دەبێـــت ســـوپاس بـــۆ ئـــەو 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــوون ب ـــەو کەســـانەی یارمەتیدەرب هەمـــوو ئ
ئـــەم مۆندیالـــە ببێتـــە باشـــترین مۆندیـــال تاوەکـــو 
ــانیاندا، کـــە تۆپـــی پـــێ  ئێســـتا و بـــۆ ئـــەوەی نیشـ

جیهـــان یەکدەخـــات.
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تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی دەربەندیخـــان 
ــە  ــدارە لـ ــاواز بەشـ ــە پێكهاتەیەكـــی جیـ ــەم وەرزە بـ ئـ
یارییەكانـــی خولـــی نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان، 
ئامادەكاریـــی  یانەكـــە  مەبەســـتەش  ئـــەم  بـــۆ 
ئاســـت  بتوانێـــت  ئـــەوەی  بـــۆ  كـــردووە  پێویســـتی 
لـــە  بهێنێـــت،  بەدەســـت  شایســـتە  ئەنجامـــی  و 
قۆناغـــی  لـــە  یارییـــش  دە  ئەنجامدانـــی  كـــۆی 
یەكـــەم، یانەكـــە خاوەنـــی ١4 خاڵـــە و لـــە پلـــەی 
شەشـــەمی ریزبەنـــدی یانەكانـــی كوردســـتان دێـــت، 
ڕاهێنـــەری یانەكـــە دەیەوێـــت لـــە قۆناغـــی دووەم 
ـــم بورهـــان  ـــەم بارەشـــەوە هەرێ ـــكات، ل ـــكاری ب گۆڕان
ـــەی دەربەندیخـــان  ـــی یان ـــی پێ ـــی تۆپ ڕاهێنـــەری تیپ
»بارودۆخـــی  گوتـــی:  گـــواڵن  گۆڤـــاری  بـــۆ 
كووڕیـــی  و  كـــەم  و  باشـــە  زۆر  تیپەكەمـــان 
ــان  ــی خۆمـ ــەی تایبەتـ ــە، بەرنامـ ــان نییـ وامـ
ــەردەوام  ــەر بـ ــی دووەم ئەگـ ــۆ قۆناغـ ــە بـ هەیـ
ــان  بوویـــن لەگـــەڵ تیپەكـــە گۆرانكارییەكانمـ
بـــە پێـــی پێویســـت دەبێـــت«، ســـەبارەت بـــەوەی 
كـــە چ گرفتێكیـــان هەیـــە، هەرێـــم بورهـــان 
گوتـــی: »بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی هیـــچ 
ـــت  ـــەوە نەبێ ـــا ئ ـــە، تەنی ـــان نیی گرفتێكم
هەندێـــك كات بەهـــۆی پێـــكان و 
یاریزانەكانمـــان  كارتـــەوە 
ش  بێبـــە
لـــە  دەبـــن 
 ، ن كا ییـــە ر یا

بـــە رۆژانـــە مەشـــقەكانی  خۆمـــان 
بـــۆ  دەدەیـــن،  ئەنجـــام  چـــڕ  شـــێوەیەكی 
ــن  ــتر ئامادەبیـ ــێوەیەكی باشـ ــە شـ ــەوەی بـ ئـ
ـــەوێ  ـــان، دەمان ـــی یارییەكانم ـــۆ ئەنجامدان ب
لـــەم یارییانـــەی ماومانـــە بـــە ئەنجامـــی 
ــترەوە دەربكەویـــن و بتوانیـــن ئەنجامـــی  باشـ
لـــە یارییەكانـــی  باشـــتر بەدەســـت بهێنیـــن 
داهاتوومـــان، یانەكانـــی خولـــی كوردســـتان 
بـــۆ  دەدەن  تایبـــەت  هەوڵـــی  ســـەرجەمیان 
بـــاش  ئەنجامـــی  و  ئاســـت  بتوانـــن  ئـــەوەی 
ـــە  ـــە یەك ـــن ل ـــەش بەردەوامی ـــن، ئێم ـــت بهێن بەدەس
مەشـــقییەكان، بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن باشـــتر ئەنجـــام 
لـــە ســـەر ئاســـتی خولەكـــە بەدەســـت بهێنیـــن«.

لە قۆناغی دووەم 
دەربەندیخان گۆڕانكاری 

دەكات 

پێویستە گرنگی بە 
یارییەكانی دێدەوانی بدرێت

هالە حەمەد:

ــەی كــە  ــەو چاالكییان ــی یەكێكــن ل ــی دێدەوان یارییەكان
پــێ  گرنگیــی  زیاتــر  پــەروەردەكان  لــە 

دەدرێــت، بــەاڵم لە مــاوەی ڕابردوودا 
هیــچ چاالكییــەك ئەنجــام نــەدراوە، 
ــی  ــی گشــتیی چاالك بەڕێوەبەرایەت

وەزارەتــی  لــە  هونــەری  و  وەرزشــیی 
خولــی  رابــردوودا  مــاوەی  لــە  پــەروەردە 

ســەركردەی دێدەوانیــی بــۆ ژمارەیــەك لــە مامۆســتایانی 
دا،  ئەنجــام  هونــەری  سەرپەرشــتیارانی  و  وەرزشــی 
كــە بــۆ مــاوەی یــەك هەفتــە وانەكانیــان بــە تیــۆری 
بەشــداربووانی  لــە  یەكێــك  دا،  ئەنجــام  پراكتیكــی  و 
هالــە حەمــەد سەرپەرشــتیاری  خولەكــەش مامۆســتا 
و  وەرزشــی  چاالكیــی  بەڕێوەبەرایەتــی  لــە  هونــەری 
دێدەوانــی بــوو، لــە بــارەی بەشداریكردنیشــی لــەم خولــە، 
بــۆ گۆڤــاری گــواڵن گوتــی: »ئــەم جــۆرە چاالكییانــە 
لــە ڕاســتیدا گرنگــی و تایبەتمەندیــی خۆیــان هەیــە 
بۆ ســەرجەم مامۆســتایان و سەرپەرشــتیارانی وەرزشــی، 
ــە كەمــی  ــی ســەركردانە زۆر ب ــەم جــۆرە خول چونكــە ئ
ســوودێكی  بەشــداربوو  وەكــو  ئێمــەش  دەكرێنــەوە، 
زۆرمــان بــە شــێوازی تیــۆری و پراكتیكــی بینــی و، 
ئێمــە كــە نوێنــەری پارێــزگای هەولێــر بوویــن هــەوڵ 
ئــەوەی  بــۆ  دەدەیــن بتوانیــن خولــی دیكــە بكرێتــەوە 
مامۆســتایانی وەرزشــی ئاشــنا بكەیــن بــە یارییەكانــی 
دێدەوانــی، چونكــە دێدەوانــی گرنگــی و تایبەتمەندیــی 
خــۆی هەیــە لــە ناو وەرزشــی قوتابخانەكانــدا، هیوادارین 
بتوانیــن لــە داهاتــوودا هەنــگاوی زیاتــر بهاوێــن بــۆ 
لێــی  ســوودمان  قوتابیانیــش  و  مامۆســتایان  ئــەوەی 
ببینــن، سوپاســی بەڕێوەبەرایەتیــی چاالكیــی وەرزشــی 
ــن،  ــەروەردەی گشــتیی هەولێریــش دەكەی و دێدەوانیــی پ
كــەوا مامۆســتایانی وەرزشــی بەشــداری پــێ دەكــەن، 
بــۆ زیاتــر ســوودمەند بــوون و دەمەوڵەمەندبــوون بــە پــڕ 

زانیاریــی تــازەی دێدەوانییــەوە«.
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هەولێر چاوی لە هێنانی یاریزانی دیكەیە
تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی هەولێـــر كـــە 
ـــە رابەرایەتـــی )غـــازی فەهـــد( ڕاهێنـــەری عێراقـــی  ب
بەشـــدارە لـــە خولـــی نایابـــی یانەكانـــی عێراقـــی، لـــە 
دواییـــن یاریـــدا تووشـــی شكســـت هـــات لـــە ســـەر 
ــەم  ــر دەیەوێـــت ئـ دەســـتی یانـــەی زەورا، بـــەاڵم هەولێـ
كـــۆی  لـــە  هەولێـــر  هەڵســـانەوە،  بكاتـــە  شكســـتە 

ئەنجامدانـــی ١0 یـــاری خاوەنـــی ١2 خاڵـــە، لـــە بـــارەی 
هێنانـــی یاریزانـــی تـــازەش )ئەحمـــەد شـــوكر( ئەندامـــی 
دەســـتەی كارگێڕیـــی یانـــەی وەرزشـــیی هەولێـــر بـــۆ 
گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »ڕاهێنـــەری یانەكەمـــان 
ــازە  ــردووە و دەیەوێـــت یاریزانـــی تـ داوای یاریزانـــی كـ
بهێنێـــت، بـــەاڵم تاكـــو ئێســـتا لـــە ســـەر هیـــچ یاریزانێـــك 
نەگەیشـــتوینەتە خاڵـــی كۆتایـــی، كێشـــەی ئێمـــە لـــە 
ـــی  ـــە شـــەش یاریزان ـــە پیشـــەگەرەكانە كـــە دەبوای یاریزان
پیشـــەگەر بهێنیـــن، بـــەاڵم ئێمـــە چـــوار یاریزانـــی 
ـــەو  ـــت ئ ـــەر دەیەوێ ـــە ڕاهێن ـــوو، بۆی پیشـــەگەرمان هێناب
كـــەم و كووڕییانـــەی هەمانـــە، بـــە یاریزانـــی پیشـــەگەر 
پڕیـــان بكاتـــەوە« ســـەبارەت بـــە توانـــای یاریزانەكانیـــش 
ئەحمـــەد شـــوكر گوتـــی: »هـــەر یاریزانێـــك 
تیپەكـــە،  لەگـــەڵ  دەگونجێـــت  بزانیـــن 
بێگومـــان ڕاهێنـــەر كێشـــەی نییـــە بـــۆ ئـــەوەی 
هـــەوڵ بـــۆ گواســـتنەوەی بدەیـــن، دەمانەوێـــت 
یانـــەی هەولێـــر ببەینـــە قۆناغێكـــی باشـــتر بـــۆ ئـــەوەی 
بتوانیـــن نـــاوی یانەكـــە بـــە گەورەیـــی بهێڵینـــەوە و 
ــا  ــن تـ ــۆ دەدەیـ ــان بێـــت هەوڵـــی بـ ــە توانامـ ــەوەی لـ ئـ
بتوانیـــن ئەدایەكـــی جـــوان لەســـەر ئاســـتی عێراقیـــش 
لـــە  یـــاری  دە  تائێســـتا  بكەیـــن،  پێشـــكەش 
ـــی عێراقـــی رۆیشـــتووە هێشـــتا  ـــی نایاب خول
یاریـــی مـــاوە بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن ئاســـت 
ــچ  ــن، هیـ ــتر بكەیـ ــان باشـ و ئەنجاممـ
و  نییـــە  گرفتێكیشـــمان  كێشـــەو 
ــن  ــز بیـ ــت تیپێكـــی بەهێـ دەمانەوێـ
لـــە خولـــی نایابـــی یانەكانـــی 

ــی«. عێراقـ
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زستان هاندەرە بۆ وشكبوونی پێست
   كەشـــی ســـارد، بارانـــی زیـــاد، بەفـــر، لەگـــەڵ بـــای 
ـــەوەی شـــێداریی پێســـت  ـــدەرن بـــۆ كەمكردن بەهێـــز هان
ـــان ســـەختتربوونی ئاســـتی وشـــكبوون  و وشـــكبوون، ی
لـــە پێســـتێكی وشـــكدا، كـــە هەتـــا چارەســـەركردن 
دەبێـــت.  وشـــك  زیاتـــر  پێســـت  هێنـــدە  دوابخرێـــت 
ـــە  هـــۆكارە هاندەرەكانـــی دیكـــە: گەرمیـــی ناومـــاڵ ل
ئەنجامـــی بەكارهێنانـــی ئامێـــری گەرمكـــەرەوەی 
جیـــاوازدا لەبـــەر كەمبوونـــەوەی رێـــژەی شـــێداریی 
ــە  ــەرم كـ ــی گـ ــی دووشـ ــاڵ، وەرگرتنـ ــەوای ناومـ هـ
هـــۆكارە بـــۆ البردنـــی چەوریـــی سرووشـــتیی پێســـت 
 D و وشـــكبوونی، كەمبوونـــی رێـــژەی ڤیتامیـــن
لـــە لەشـــدا لەبـــەر كەمیـــی تیشـــكی خـــۆر، زیـــاد 
بەتایبەتـــی  پێســـت  زیـــاد شووشـــتنی  و  داماڵیـــن 
ـــەی  ـــی ئاوێت پێســـتی دەموچـــاو، لەگـــەڵ بەكارهێنان

بـــۆ  پێســـت.  پاراســـتنی  بـــۆ  جیـــاواز  كیمیایـــی 
وەزری  لـــە  پێســـت  وشـــكبوونی  لـــە  خۆپاراســـتن 
بكـــە:  هەنگاوانـــە  ئـــەم  پەیـــڕەوی  زســـتاندا 
ئـــاوی شـــلەتێن ســـابوونی ســـووك بـــۆ شووشـــتنی 
دەموچـــاو بـــەكار بهێنـــە، بـــۆ دووشـــكردن ئـــاوی 
ــەنگ  ــت هاوسـ ــە، خۆراكـ ــەكار مەهێنـ ــەرم بـ زۆر گـ
و جۆراوجـــۆر بكـــە، پـــاش هـــەر جارێـــك وەرگرتنـــی 
دووش ئاوێتەیەكـــی شـــێداركەرەوەی پێســـت بـــەكار 
بهێنـــە كـــە بـــۆن و بۆیـــەی كیمیایـــی تێـــدا نەبێـــت، 
ئامێـــری شـــێداركەرەوە Humidifier بـــۆ ناومـــاڵ 
بەكاربهێنـــە، دەموچـــاوت داپۆشـــە لەكاتـــی بەركەوتـــن 
ـــۆر  ـــی دكت ـــە رێنمای ـــن D ب ـــارد، ڤیتامی ـــای س ـــە ب ب
بـــەكار بهێنـــە، ســـەردانی دكتـــۆر بكـــە ئەگـــەر بـــەم 

ــوو.  ــتر نەبـ ــتت باشـ ــە پێسـ هەنگاوانـ
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Eye- ماندووكردنـــی چـــاوەكان و هیالكبوونیـــان هـــۆكارە بـــۆ سەرئێشـــە  
ــە  ــتە بـ ــر پەیوەسـ ــە زیاتـ strain headaches كـ

لەكاتـــی  چـــاوەكان  نادروســـتی  )فۆكەســـكردنی( 
هاوتانەبوونـــی هـــەر دوو چـــاودا. سەرئێشـــە پـــاش 

هیالكبوونـــی چـــاو هەرگیـــز مانـــای ئـــەوە ناگەیەنێـــت 
كـــە چـــاوەكان لـــە ئەنجامـــی زیـــاد بەكارهێنانیـــان دوچـــاری 

گرفتێـــك یـــان نەخۆشـــییەك بووبـــن، بەڵكـــو تەنیـــا لـــە ئەنجامـــی 
ماندووكردنـــی ماســـوولكەكانی چـــاو روو دەدات. بـــۆ جیاكردنـــەوە و 

دەستنیشـــانكردن، پێویســـتە كـــە بـــە ســـیفاتەكانی سەرئێشـــەی پەیوەســـت 
بـــە ماندووبوونـــی چـــاوەكان ئاشـــنا بیـــت، كـــە بریتیـــن لـــە: سەرئێشـــە پـــاش 
چەنـــد كاتژمێرێـــك ماندووكردنـــی چـــاوەكان بـــە ســـەیركردنی شاشـــە یـــان 
ـــە پشـــت چـــاوەكان  ـــان ل ـــە دەوری چـــاو ی ـــر ل ـــەوە، ئازارەكـــە زیات خوێندن
هەســـتی پـــێ دەكرێـــت، سەرئێشـــەكە هەرگیـــز هـــاوكات نییـــە لەگـــەڵ 
نیشـــانەی دیكـــەی وەكـــو هێڵنـــج یـــان رشـــانەوە، هەروەهـــا ئازارەكـــە 
پـــاش حەســـاندنەوەی چـــاوەكان، یـــان نووســـتن بـــۆ ماوەیەكـــی 

ـــت. ـــت و نامێنێ ـــووك دەبێ ـــورت زوو س ك

سوود و زیانەكانی ساونا
   ســـاونا Sauna بریتییـــە لـــە ژوورێكـــی گـــەرم 
زۆر  ســـاونا  سێلســـیەس،  ی   100-70 پلـــەی  بـــە 
جـــۆری هەیـــە بـــە پێـــی رێـــژەی شـــێداریی ژوورەكـــە 
ـــی ســـاونا  ـــەوەی. كاریگەرییەكان و رێگـــەی گەرمكرن
ـــە هەمـــوو جـــۆرەكان وەكـــو یەكـــن، كـــە  ـــەش ل لەســـەر ل
بریتیـــن لـــە: بەرزبوونـــەوەی پلـــەی گەرمیـــی پێســـت 
تـــا نزیكـــەی 40 پلـــەی ســـەدی كـــە هانـــدەرە بـــۆ 
و  دڵ  لێدانەكانـــی  زیادبوونـــی  ئارەقەكـــردن،  زیـــاد 
فراوانبوونـــەوەی بۆڕییەكانـــی خوێـــن و زیادبوونـــی 
ــە  ــتكردن بـ ــە هەسـ ــە لـ ــاونا جگـ ــن. سـ ــووڕی خوێـ سـ
كـــە  لەوانەیـــە  لـــەش،  خاوبوونـــەوەی  و  حەســـانەوە 
دیكـــەی  تەندروســـتیی  ســـوودێكی  چەنـــد 
هەبێـــت، وەكـــو: دابەزینـــی پەســـتانی 

بۆڕییەكانـــی  فراوانبوونـــەوەی  بەهـــۆی  خوێـــن 
ــەی  ــیی دڵ و جەڵتـ ــە نەخۆشـ ــتن لـ ــن، خۆپاراسـ خوێـ
و  ماســـوولكە  ئـــازاری  ســـووككردنی  مێشـــك، 
جومگـــەكان، ســـووككردنی ســـترێس، كەمكردنـــەوەی 
نیشـــانەكانی رەبـــو لـــە ئەنجامـــی فراوانبوونـــەوەی 
ئەگـــەری  كەمكردنـــەوەی  هەناســـە،  ڕێڕەوەكانـــی 
ســـووككردنی  هەروەهـــا  ئەلزهایمـــەر،  نەخۆشـــیی 
نیشـــانەكانی نەخۆشـــیی ســـەدەف لـــە پێســـتدا. ئەگـــەرە 
نەخواراوەكانـــی ســـاونا: كەمبوونـــەوەی شـــلەی لـــەش 
لەبـــەر زیـــاد ئارەقەكـــردن، سەرســـووڕان و هیڵنـــج لـــە 
هەندێـــك كەســـدا، دابەزینـــی پەســـتانی خوێـــن، لەگـــەڵ 
ســـووتانەوەی پێســـت، بەتایبەتـــی لـــە تووشـــبووان بـــە 

ئەكزیمـــا یـــان هەســـتەوەریی پێســـت.

سەرئێشە
پاش ماندووبوونی چاو
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ئایا سۆدای دایێت
زیانی هەیە؟

بەهای خۆراكیی 
دۆشاوی خورما

 Diet دایێـــت  ســـۆدای  كـــە  ئـــەوەی  بـــە گوێـــرەی    
یـــان شـــەكر  soda هیـــچ كالـــۆری و كاربۆهیـــدرات 
دێتـــە  تەندروســـت  شـــلەمەنییەكی  بـــە  و  لەخۆناگرێـــت 
بەرچـــاو، بـــەاڵم لـــە راســـتیدا چەنـــد زیانێكـــی تەندروســـتیی 
هەیـــە، بەتایبەتـــی كـــە رۆژانـــە زیاتـــر لـــە یـــەك جـــار 
ـــتكردەكانی  ـــیرینكارە دەس ـــاددە ش ـــە: م ـــەوە، بۆنموون بخورێت
دایێـــت  ســـۆدای  نـــاو   Artificial sweeteners
تەندروســـتیی  ســـەر  دەكەنـــە  نێگەتیـــڤ  كاریگەریـــی 
ریخۆڵـــە، بەتایبەتـــی بەكتریـــای ســـوودبەخش، هەروەهـــا 
داڕوشـــانی چینـــی مینـــای ددان و ئەگـــەری دروســـتبوونی 
چـــاڵ Cavity لـــە ددانـــدا، چونكـــە ســـۆدا لـــە الیەنـــی 
ترشـــە، زیادبوونـــی ئەگـــەری سەرئێشـــە و  كیمیاییـــەوە 
ـــە ئەنجامـــی مـــاددەی شـــیرینكاری دەســـتكرد  ناڕەحەتـــی ل
كەمبوونـــەوەی   ،Aspartame ئەســـپارتێم  نـــاوی  بـــە 
چڕیـــی ئێســـك لەوكاتـــەی كـــە ســـۆدای دایێـــت ترشـــی 
ـــی ئێســـك  ـــۆ الوازبوون ـــدەرە ب ـــە، كـــە هان فۆســـفۆریكی تێدای
و شـــكانی ئێســـك بـــە زەبرێكـــی ســـادە یـــان مامناوەنـــدی، 
ـــاددە  ـــۆی م ـــیرینی بەه ـــی ش ـــۆ خواردن ـــارەزوو ب ـــی ئ هاندان
شـــیرینكارە دەســـتكردەكان، لـــە كۆتاییـــدا لەوانەیـــە كـــە زیـــاد 
ـــی  ـــە ئەگـــەری زیادبوون ـــت ببێت ـــەوەی ســـۆدای دایێ خواردن
كێشـــی لـــەش هـــاوكات لەگـــەڵ زیادبوونـــی ئەگـــەری 

تووشـــبوون بـــە نەخۆشـــیی شـــەكرەی جـــۆری دووەم.

  دۆشـــاوی خورمـــا هەڵبژاردەیەكـــی باشـــترە لـــە شـــەكری 
ــە  ــیرینكارەكان Sweeteners چونكـ ــاددە شـ ــپی و مـ سـ
ــاددەی گرنـــگ  ــە و مـ ــەرزی هەیـ بەهایەكـــی خۆراكـــی بـ
لەخۆدەگرێـــت. دۆشـــاوی خورمـــا Date syrup دەوڵەنـــدە 
ئاســـن،  كانزاكانـــی  پرۆتیـــن،  شـــەكری سرووشـــتی،  بـــە 
كالســـیۆم، پۆتاســـیۆم، مەگنســـیۆم، فۆســـفۆر، لەگـــەڵ 
ڤیتامینەكانـــی A، B1، B2، B3، B5، C. ســـوودە 
ــێت،  ــەش دەبەخشـ ــە لـ ــاش بـ ــی بـ ــتییەكان: وزەیەكـ تەندروسـ
ـــە كەســـانی  ـــەش ل ـــۆ زیادكردنـــی كێشـــی ل ـــە گونجـــاوە ب بۆی
كۆئەندامـــی  تەندروســـتیی  باشـــتركردنی  كێشـــدا،  كـــەم 
هـــەرس، بەتایبەتـــی زیادكردنـــی بەكتریـــای ســـوودبەخش 
لـــە ریخۆڵـــەدا و خۆپاراســـتن لـــە قەبـــزی، خۆپاراســـتن لـــە 
شـــەوكوێری، خۆپاراســـتن و چارەســـەركردنی كەمخوێنـــی، 
بەتایبەتـــی بـــۆ ئافرەتـــی دووگیـــان بەهـــۆی رێـــژە بەرزەكـــەی 
ئاســـن تیایـــدا، رێگرتـــن لـــە هەســـتكردن بـــە ماندووبـــوون و 
هیالكیـــی جەســـتەیی، پاراســـتنی تەندروســـتیی پێســـت، 
دواخســـتنی  و  پێســـت  الســـتیكیی  توانـــای  بەتایبەتـــی 
ـــە هـــۆی باشـــتركردنی  لۆچبـــوون، هاندانـــی گەشـــەی قـــژ ب
ســـووڕی خوێـــن، بەهێزكردنـــی ئێســـكەكان، كەمكردنـــەوەی 
لەشـــدا،  لـــە   Inflammation هەوكـــردن  ئاســـتی 
و  جومگـــە  هەوكردنـــی  نیشـــانەكانی  ســـووككردنی 
رۆماتیـــزم، كۆنترۆڵكردنـــی ئاســـت كۆلیســـتیرۆڵی خوێـــن، 
پاراســـتنی تەندروســـتیی پەیكەرەماســـوولكەكانی لـــەش، 
هەورەهـــا ســـووككردنی نیشـــانەكانی هەاڵمـــەت و كڕانـــەوەی 
قـــوڕگ. پێویســـتە ئەمـــەش بزانرێـــت كـــە دۆشـــاوی خورمـــا 
ــز  ــەكرە هەرگیـ ــیی شـ ــە نەخۆشـ ــبوو بـ ــانی تووشـ ــۆ كەسـ بـ

گونجـــاو نییـــە.
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دەتوانیت لە یەك مانگدا
چەند كێشی لەش دابەزێنیت؟

كوارگ بۆ خۆپاراستن لە شێرپەنجە
یـــان قارچـــك Mushrooms جۆرێكـــی    كـــوارگ 
خۆراكێكـــی  خۆشـــەكەی،  چێـــژە  ســـەرەڕای  كـــەڕووە، 
سوودبەخشـــە بـــە وزەیەكـــی كـــەم و ســـۆدیۆمی كەمـــەوە. لـــە 
چەندیـــن لێكۆڵنـــەوەدا هاتـــووە كـــە رۆژانـــە خواردنـــی تەنیـــا 
18 گـــرام كـــوارگ ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە شـــێرپەنجە تـــا 
رێـــژەی 45% كـــەم دەكاتـــەوە، چونكـــە ترشـــە ئەمینێكـــی 
 Ergothioneine دژەئۆكســـان بـــە نـــاوی ئێرگۆتایۆنیـــن
لەخۆدەگرێـــت، كـــە رێگـــە لـــە تێكچوونـــی خانەكانـــی لـــەش 
دەگرێـــت. ســـوودەكانی دیكـــەی كـــوارگ بریتیـــن لـــە: 
رێگرتـــن لـــە بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن، دابەزاندنـــی 
كـــوارگ  كـــە  بـــەوەی  خوێـــن  كۆلیســـتیرۆڵی  ئاســـتی 

ئەنجامــی پەیڕەوكردنــی بەرنامەیەكــی دروســتیی ریجیــم و مەشــقی وەرزشــی بــۆ 
دابەزاندنــی كێشــی لــەش لــە مــاوەی چــوار هەفتــەدا روون دەبێتــەوە، لێــرەدا گەلێــك فاكتــەر 

رۆڵیــان هەیــە لــەوەی كــە چەنــد كیلــۆ كێــش دادەبەزێــت، وەك: كوالیتیــی خــەو، ئاســتی ســترێس، 
ــتی،  ــە رای پســپۆڕانی تەندروس ــتیی كەســی. ب ــا تەندروس ــەن، هەروەه ــاوە(، تەم ــەكان )بۆم جین
زۆر  مانگــدا  یــەك  لــە  كیلۆگــرام  یــان 4-2  هەفتەیەكــدا  لــە  كیلۆگــرام   1-0.5 دابەزاندنــی 
تەندروســتییانە و ســەالمەت و جێگیــر دەبێــت. دابەزاندنــی كێشــی لەمــە زیاتــر یــان خێراتــر هەرگیــز 
تەندروســتییانە نییــە، چونكــە لــە ئەنجامــی ریجیمێكــی تونــد و ناتەندروســت دێتــە كایــەوە، هەروەهــا 
پــاش دابەزانــدن بــە ماوەیــەك دووبــارە كێشــی لــەش زیــاد دەكاتــەوە، واتــە دابەزاندنەكــە جێگیــر نییــە. 
نیــو كیلۆگــرام چەوریــی خەزنكــراوی لــەش یەكســانە بــە 3.500 كالــۆری وزە، واتــە بــۆ دابەزاندنــی 
ــڕی 500  ــە ب ــە رۆژان ــەوا پێویســتە ك ــدا، ئ ــە هەفتەیەك ــو كیلۆگــرام كێشــی لەش)چــەوری( ل نی
كالــۆری لــە خــۆراك كــەم بكەیتــەوە، هەروەهــا بــۆ دابەزاندنــی یــەك كیلــۆ كێــش لــە هەفتەیەكــدا 

پێویســتە كــە رۆژانــە 1000 كالــۆری لــە خــۆراك كــەم بكەیتــەوە.

ئاوێتـــەی تایبەتـــی تێدایـــە كـــە دروســـتبوونی كۆلیســـتیرۆڵ 
لـــە جگـــەردا كـــەم دەكاتـــەوە و رێگـــە لـــە هەڵمژینـــی 
دەگرێـــت لـــە كۆئەندامـــی هەرســـدا، باشـــتركردنی توانـــا 
نیشـــانەكانی  ســـووككردنی  و  مێشـــك  فرمانەكانـــی  و 
ئەگـــەری  كەمكردنـــەوەی  ئەلزهایمـــەر،  نەخۆشـــیی 
ــوارگ  ــن D كـ ــەرچاوەیەكی ڤیتامیـ ــو سـ خەمۆكـــی، وەكـ
هانـــدەرە بـــۆ هەڵمژینـــی كانـــزای كالســـیۆم لـــە كۆئەندامـــی 
هەرســـدا، هاندانـــی گەشـــەی بەكتریـــای ســـوودبەخش لـــە 
ـــی سســـتمی  ـــدا، بەهێزكردن ـــی هەرس ـــی كۆئەندام رێڕەوەكان
بەرگریـــی لـــەش، چونكـــە كـــوارگ كانـــزای ســـیلینیۆم و 

ڤیتامیـــن D و B6 لەخۆدەگرێـــت.
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كامێرایەك تایبەت بە باڵندەكان

دوو كاتژمێری زیـــــــــــــــــــــرەك لە هواویەوە
ناسراوەكەی  بەرهەمهێنەرە  كۆمپانیا   Huwawei هواوی 
هێناوە،  بەرهەم  زیرەكی  كاتژمێری  دوو  ماوەیەدا  لەم  چینی، 

یەك بۆ گەورەسااڵن و یەك بۆ مندااڵن.
هەیە،  ناوازەی  دیزاینێكی   Watch Buds جۆری  زیرەكی  كاتژمێری 
واتە   Earbuds باد  ئایەر  پاوەربانكی  وەك  كاتژمێرەكە  خودی  چونكە 
هیدفۆنە بچووكەكان سوودی لێدەبیندرێ. لەناو خودی كاتژمێرەكەدا جووتە 
ئایەربادێك هەیە. لە دیزاینیشدا زۆر وەك هواوی واچ 3 دەچێت. سیستەمی 
هەموو  وەك  دیكەشی  تایبەتمەندییەكانی  لەسەرە.   Os جۆری  بەگەڕخەری 
كاتژمێرێكی زیرەك دەچێت و زیاتر وەك چاودێرێكی تەندروستی بەكارهێنەرەكەی 

كامێرای چاودێری هەر بۆ مرۆڤەكان نییە، بەڵكو كامێرا هەیە تایبەتە 
Netvue Bird� یبە باڵندە و گیاندارانی ماڵەوە. كامێرای جۆر
دەتوانی  كامێراكەوە  بەهۆی  باڵندەكان.  بە  تایبەتە   fy
بەكارهێنەری كامێرا چاودێرییەكی وردی چاالكی 
ناو  باڵندەی  باڵندەكان بكات، چ  رۆژانەی 
قەفەسی ماڵەوە و چ باڵندەی دەرەوە. 
قەفەســـی  لەنـــاو  كامێراكـــە 
جۆریـــان  شـــەش  باڵندەكەدایـــە، 
هەیـــە. هەندێكیـــان هەیـــە پێویســـتیان 
بـــە تیشـــكی خـــۆر شـــەحن  نابێـــت و  بـــە شـــەحنكردنەوەی كامێراكـــە 
و  دەكات  كار  هەوایەكـــدا  و  كـــەش  هەمـــوو  لـــە  كامێراكـــە  دەبنـــەوە. 

ــەوە  ــگای وایەرلەیسـ ــە رێـ ــش. لـ ــە پێـ ــۆ نایەتـ ــەی بـ بـــە كێشـ
مۆبایـــل پەیوەنـــد دەدرێـــت و بەكارهێنـــەر دەتوانـــی 

چاوەدێـــری،  ژێـــر  بخاتـــە  باڵندەكـــە  هەمیشـــە 
بەتایبەتـــی ئـــەو كاتانـــەی كـــە باڵندەكـــە جوجكـــەی 
هەڵێنـــاوە و بەكارهێنـــەر دەتوانـــی ئـــاگاداری 
چۆنییەتـــی گەشـــەكردنی بێچوەكانیـــان بێـــت. 
كامێراكـــە زیرەكـــە و دەكرێـــت تەنیـــا لەســـەر 
ـــی  ـــت و باڵندەكان ـــدە زووم بكرێ ـــۆر باڵن ـــەك ج ی

نەگرێـــت.  وەبەرچـــاو  دیكـــە 
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گەورەترین  لە  یەكێكە   iPad Pro 12.9 ئەپڵە،  كۆمپانیای  تەبلێتی  ئایپاد 

بۆ  گەورەترە.  ئاسایی  تەبلێتێكی  لە  قەبارەی  ناوبراو.  كۆمپانیای  تەبلێتەكانی 

و  مێز  سەر  دیسكتۆپی  كۆمپیوتەرێكی  بە  بكەی  مەزنە  تەبلێتە  ئەو  ئەوەی 

Stu� بێت، پێویستی بە داكێكی تایبەتە. داكی تایبەتی جۆری iMac  هاوشێوەی

داكە زیرەكە وا دەكات ئایپادەكەت 
ەرهەم هاتووە. ئەم 

d بۆ ئەم مەبەستە ب
ioDock

داكەكە  بكەی.  سەیر  داكەوە  لەو  یارییەكانی  و  فیلم   
و بێت  تەلەڤزیۆنێك  وەك 

پشتیوانی لە 4K دەكا. شوێنی پەیوەندی تیڤی بە ئایپادی هەیە و دەكرێت هەر 

سەر ئایپادەكە سەیری خزمەتگوزارییەكانی فیلم وەك نێتفلێكس و هاوشێوەكانی 
لە

بكەی.

كە و هەم بۆ ئامێری دیكەی ئەپل دابین 
داكەكە وزەی پێویست هەم بۆ ئایپادە

هەردوو  بە  ئەپل. 
بە  تایبەت  كاتژمێرەكانی  و  فۆن 

ئای مۆبایلەكانی  وەك  دەكات، 

شێوەی وایەرلەیس و بە كێبڵ خزمەتگوزاری دابین دەكات. چەندین شوێنی دانانی 

ی هەیە و هەروەها چوار شوێنی دانانی USB هەیە. شوێنی دانانی 
مایكرۆ كارد

كیبۆرد و ماوس و ئامرازەكانی دیكەشی هەیە. شایانی ئاماژە پێدانە ستاندەكە 

و  ستوونی  بەشێوەی  ئایپادەكە  ت 
دەكرێ پتەوە.  زۆر   

و دروستكراوە  یۆم 
ئەلەمین لە 

ئاسۆیی دابندرێت.

ئایپادەكەت بەكە 
بە ئای ماك

دوو كاتژمێری زیـــــــــــــــــــــرەك لە هواویەوە
سوودی لێوەردەگیرێت.

جگە لە كاتژمێری ئاماژە بۆ كراو، كاتژمێرێكی دیكەشی بەرهەمهێناوە كە بە 
جۆری Kids Watch 5X ناسراوە، تایبەت بە مندااڵنە. كاتژمێرەكە بە ئاسانی لە 
دەستبەندەكە دەبێتەوە و دوو شاشە هەیە، شاشەیەك لە پێشەوە و یەك لە پشتەوە. 
شاشەیەكیان رەنگییە و ئەویتریان رەش و سپییە. بەكارهێنەر دەتوانێ بە ویستی 
خۆی حەزی لە كامە شاشەیە ئەو بەكاربێنێ، ئەمەش وا دەكات وزەی كەمتری 
پێویست بێت و لەبەر تیشكی خۆر باش ببیندرێ. دوو كامێراشی هەیە، یەك بۆ 
دایك و باوكی مندااڵن بۆ پەیوەندی ڤیدیۆیی، ئەوەی دیكەیان بۆ وێنەگرتن و فیلم 

هەڵگرتنەوە كە رەنگە زۆریش سەركەوتوو نەبێت.

ریمۆت كۆنترۆڵەكان بۆ كۆنترۆڵ كردنی ئامێرەكان 
دەنگی  بە  دەكرێت  یان  هەیە،  دوگمەیان  چەندین 
بەكارهێنەر كۆنترۆڵی ئامێرەكان بكرێت. بەاڵم ریمۆت 
ئامێرێك  گشت  بۆ   Bixi Touch جۆری  كۆنترۆڵی 
دەبێت و هیچ دوگمەیەكشی نییە. پێویستیش ناكات 
نزیك  بە  تەنیا  و  تەنیا  لێبدرێت.  دەستیشی  هەر 
دەست  جوڵەی  و  كۆنترۆڵەكە  لە  دەست  كردنەوەی 

كۆنترۆڵی ئامێرەكا دەكەی.
ریمۆت كۆنترۆڵەكە بۆ گشت ئامێرێك دەبێت، بۆ 
كارەبایی  ئامێرەكانی  تیڤی،  مۆبایل،  كۆمپیوتەر، 
ئامێرەكانی دیكەوە  بە  بلوتوسەوە  لە رێگای  ماڵەوە. 
پەیوەند دەدرێت. ئامێرەكە بەتایبەتی بۆ ئەو كاتانەی 
كارێكی  خەریكی  و  گیراوە  دەستی  بەكارهێنەر 
دیكەیە زۆر بەسوودە، بۆ نموونە شۆفێرێك بۆ ئەوەی 
لە  دەست  و  نەبێت  كێشە  تووشی  لێخوڕیندا  لەكاتی 
كە  كۆنترۆڵە  ریمۆت  هەربەو  نەدات،  مۆبایلەكەی 
پەیوەندییەكان  وەاڵمی  دەتوانی  لێنادات  دەستیشی 
ئۆتۆمبیلەكە  ناو  مۆسیقای  و  گۆرانی  بداتەوە، 

بگۆڕێت. هەتا مانگێكیش شەحنی دانابەزێت.

كۆنترۆڵێكی بەبێ 
دوگمە و دەست لێدان!
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بتوانــم  چــۆن  دەپرســێت  بەڕێــز  خوێنەرێكــی 
قــەوارەی یەكێــك لــە درایڤەكانــی كۆمپیوتــەر بــۆ 

نموونــە درایڤــی C زیــاد بكــەم؟
قــەوارەی  زیادكردنــی  بەڕێــز  خوێنــەری 
كۆمپیوتــەر،  درایڤەكانــی  لــە  داتــاكان  داكردنــی 
ئــەو  شــارەزای  كەســێك  بــۆ  دژوارە  رادەیــەك  تــا 
بــوارە نەبێــت، بــەاڵم ئەوەنــدەش ســەخت نیــە كــە 
ــی  ــت دەســتكاری بكــەی. شــێوازی زیادكردن نەكرێ
 My computer بــەم شــێوەیە، لەســەر درایڤێــك 
 Manage كلیكــی راســت بكــە و پاشــان فەرمانــی
ــك  ــەوە. كلی ــەوە بۆكســێك دەكرێت ــرە. دوای ئ هەڵبژێ
 C volume دواتــر  و  بكــە   C درایڤــی  لەســەر 
 Extend فەرمانــی  ئــەوە  دوای  هەڵبژێــرە. 
 nixt لێبــدە. دواتــر لەســەر دوگمــەی Partition
لێبــدە و دوای ئــەوە finish لێبــدە. ئــەم كارە بــە 
 EaseUS Partition Master پرۆگرامــی 
باشــتر ئەنجــام دەدرێ، بەهــۆی پرۆگرامــی ناوبــراو 
پەســتاوتنی  دەپاڵێــك  وەك  دیكــەش  ئەركــی  زۆر 

دەدرێ. ئەنجــام  درایڤــەكان 

هەر جارە و وەاڵمی پرسیارێك

هەموو فەرمانەكانی 
كۆمپیوتەر لە ئامێرێكدا

مینی كۆمپیوتەرێك و تایبەتمەندییەكانی

ئاســانكارییەكی  كــە  الوەكیــن  ئامێــری  دوو  كیبــۆرد  و  مــاوس 
ــی  ــی پرۆگرامەكان ــۆ جێبەجێكردن ــەن ب ــەر دەك ــۆ بەكارهێن زۆر ب
گشــت   STREAM DECK ئامێــری  كۆمپیوتــەر، 
كۆكردۆتــەوە.  لەخــۆدا  كۆمپیوتــەری  نــاو  فەرمانەكانــی 
پســپۆرانی بــواری گرافیــك و دیزایــن و مۆنتــاژ و ســینەما 
 STREAM DECK دەگــەن.  ئامێــرە  ئــەو  گرنگــی  لــە 
ئاســانكارییەكی زۆر دەكات، زیاتــر لــە هــەزار فەرمانــی لەخۆیــدا 
كۆكردۆتــەوە. ئامێرێكــە پێكهاتــووە لــە 32 دوگمــە و هــەر دوگمەیەكیــش 
بــۆ مەبەســتێكی تایبەتــی دیــاری دەكرێــت. زیاتــر تایبەتــە بــە پرۆگرامەكانــی 
ئــەدۆب، بــەاڵم دەكرێــت بــۆ پرۆگرامــی دیكــەش ســوودی لێوەربگیرێــت. دەكرێــت 
ــە  ــەر ســوودی لێببینــدرێ و هــەر كام ل ــی كۆمپیوت ــڕ(ی پرۆگرامەكان وەك شــۆرتكات )ناوب
دوگمــەكان بــۆ پرۆگرامێكــی تایبەتــی تەرخــان بكرێــت. كاركــردن بــەو ئامێــرە وردبینــی زیاتــرە لــە 

كیبــۆرد و مــاوس و هەروەهــا كیبــۆرد و مــاوس ناتوانــن گشــت فەرمانــەكان لەخۆیانــدا كۆبكەنــەوە.

زیاتــر  ئێســتا  هەتــا  كــە   xiaomi كۆمپانیــای 
مۆبایلــی بەرهــەم هێنــاوە، خەریكــە دێتــە مەیدانەكــەوە 
زیــرەك،  كاتژمێــری  وەك  دیكــەی  بەرهەمەكانــی  و 
دواییانەشــدا كۆمپیوتــەری  لــەم  و  زیــرەك  قەڵەمــی 

دێنێــت. بەرهــەم  دیســكتۆپ 
 xiaomi mini كۆمپیوتــەری 

كۆمپیوتەرەكــە  نــاوی   host
شــیائومییە.  بچووكەكــەی 

بــە ئاســانی دەكرێــت لــە 

پەنجەیەكــدا جێــگای بێتــەوە. لــە شــێواز و دیزاینــدا 
دەچێــت. مــاك  كۆمپیوتــەری  مینــی  وەك  زۆرتــر 

لـــە   112 بچووەككـــە  كۆمپیوتـــەرە  قـــەوارەی 
 38 بارســـتاییەكەی  هەروەهـــا  و  دایـــە  112ملـــم 
تەنیـــا  كێشـــی  و  ملمـــە 
ــە  ــۆی بـ ــە. خـ 440 گرامـ
فەرمـــی وینـــدۆز 11ی 

لەســـەرداندراوە.
مینــی كۆمپیوتەری 
پرۆسیســەری  ناوبــراو 
ــی  ــەوەی دوازدەی ئەنتەل ن
لەســەرداندراوە و رامەكــەی 
 512 و  گیگابایتــە   16
گیگابایــت داتاگەیەكەتــی لــە 
سیســتەمی  SSDیــە.  جــۆری 
وای-فــای6 و بلوتوســی 5.3ی 

لەســەرە.
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ماڵپەڕێك بۆ دابەزاندنی 
كتێب بە زمانی ئینگلیزی

لە ئینتەرنێتدا هەزاران ماڵپەڕ هەن تایبەتن 
لەو  زۆر  كتێب.  دابەزاندنی  خزمەتگوزاری  بە 
كتێبەكانیان  پارە  بە  و  بازرگانین  ماڵپەڕانە 
بێ  و  خۆڕایی  بە  هەندێكیشیان  و  دەفرۆشن 
دەتوانێت  خوێنەر  و  دەبەخشن  كتێب  بەرامبەر 
ماڵپەڕە  لەو  یەكێك  لێدابەزێنێ.  كتێبیان 
لەو  manybooks.netە.  ماڵپەڕی  گرنگانە 
ماڵپەڕەدا بە هەزاران كتێبی باشی ئینگلیزی 
هەركاتێك  دادەبەزن،  بەرامبەر  بەبێ  كە  هەن 
ئەم  نووسراوە  لەسەرەوە  كردەوە  ماڵپەڕەكەت 
سەداسەد  دایانبەزێنی  دەتوانی  لێرە  كتێبانەی 
ماڵپەڕە  ئەم  ساڵە  دە  لە  زیاتر  بەخۆڕایین. 
لەو ماڵپەڕەدا  كتێبەكانیش  داندراوە و زۆرترین 
دەتوانی  كتێبەكان  رۆمانن.  و  چیرۆك  كتێبی 
نموونە  بۆ  دابەزێنی  فۆرمات  چەندین  بە 
فۆرماتەكانی EPUB، MOBI  و PDF  وە 

هەروها هی دیكەش.

پرۆگرامێكی گرنگ بۆ دەستكاری كردنی وێنە

قەڵەمی زیرەكی شیائومی
 وەردەگێڕێ و سكانیش دەكا

ــەوەی ئاســتی  ــا بەرزكردن ــە ی ــدی وێن ــت، وەك ســڕینەوەی باكگراوەن ــە دەكرێ ــك باســی دەســتكاریكردنی وێن كاتێ
كوالیتــی وێنــە، دەســتبەجێ زەینمــان بــۆ پرۆگرامــی فۆتۆشــۆپ دەچێــت. راســتە فۆتۆشــۆپ بــۆ كاری گرافیكــی 
ــا  ــان تەنی ــە ئەركی ــەن ك ــی ه ــی تایبەت ــەاڵم پرۆگرام ــت، ب ــدا دێ ــی پرۆگرامەكان ــزی یەكەم ــە ری ــازی ل و نەخشەس
ــە  ــراو ب ــە پرۆگرامــی Luminar Neo، پرۆگرامــی ناوب ــۆ نموون ــە. ب ــی وێنەی ــە و جوانكردن دەســتكاریكردنی وێن
ــە  ــوێنێك پێویســتی ب ــدەگات چ ش ــۆكار تێ ــتكاری دەكات و خ ــەكان دەس ــتكرد وێن ــی دەس ــە زەین ــن ل ــوود وەرگرت س
دەســتكاری كردنــە. خێراتریــن پرۆگرامــە بــۆ دەســتكاری كردنــی وێنــە و زۆربــەی وێنەگرانــی پیشــەیی ســوود لــەو 
پرۆگرامــە وەردەگــرن. بــۆ نموونــە بــە ســوود وەرگرتــن لــە فەرمانــی RelightAI تەنیــا بــە كلیكێــك ئــەو وێنانــەی 
ــە زەینــی  ــە ســوود وەرگرتــن ل خاوەنــی باكگراوەنــدی لێــڵ و ماتیــان هەیــە تیشــكیان بخرێتــە ســەر. پرۆگرامەكــە ب

ــە  ــی دەخات ــی پێویســت رووناك ــە بەپێ ــەر بۆی ــت و ه ــە دەبینێ ــی وێنەك دەســتكرد، قواڵی
ــاو دیمەنــەكان. ن

بەشێك لەتایبەتمەندییەكانی ئەوانەن:
- رێكخستنی رووناكی پشت و پێشەوەی وێنە.

- خاوێنكردنەوەی وێنە كۆنەكان كە بەهۆی كۆنی و تۆز و خۆڵ نیشتن لەسەر 
ئاوێنەی كامێرا لێڵ دەردەچن.

- تێكەڵكردنی دوو یا چەند وێنە پێكەوە و زۆر تایبەتمەندی دیكەش.

كۆمپانیــای شــیائومی xiaomi بــەم دواییانــە نوێتریــن ئامێــری تەكنەلۆژیــای 
خــۆی خســتەڕوو، كــە بریتییــە لــە قەڵەمێكــی زیــرەك بەنــاوی MIJIA دەتوانێــت 
دەقــەكان ســكان بــكا و زۆر بــە وردبینیــەوە وەریانبگێڕێــت بــۆ زمانەكانــی 
و  لەیزەریــی هەیــە و كامێــرا  زیرەكەكــە ســكاینەرێكی  قەڵەمــە  دیكــە. 

ــە. مایكــی تایبەتیشــی هەی
دەقە وەرگێڕدراو و سكانكراوەكان بۆ پرۆگرامی دیكە دەگوازرێنەوە 
و بە ئاسانی چاپ دەكرێن. قەڵەمە زیرەكەكە كامێرایەكی تایبەتی 
هەیە كە بەهۆیەوە وێنەی پاراگرافەكان تۆمار دەكا و لەخۆیدا 
خەزنیان دەكا. لە بەشێكی دیكەدا شاشەیەكی تەنك و باریك 

هەیە كە بابەتە خەزنكراوەكان نیشان دەدا.
دەقەكان  لەسەر  دەكرێت  مایكرۆفۆنەكەوە  بەهۆی 
یادداشتی دەنگی دابندرێت. زمانەكانی ئینگلیزی، 
ئەڵمانی  و  روسی  كۆریایی،  ژاپۆنی،  چینی، 

وەردەگێڕێتەوە.
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ئاشكرایە جلی رەش سەرنجڕاكێش 
و بە جلی رۆمانسی و پایەدار ناسراوە، كاتێك 

لەگەڵ ئەو رەنگەی جلدا هەر خشڵێك بەكاردەهێنیت، 
جوانی و بریسەكداری پێوە دیار دەبێت، گۆڤاری )الڤ نونو(، 

چەندین رێنمایی و ئامۆژگاری دەربارەی رێكخستنی خشڵ و 
ئێكسسوارەكان لەگەڵ جلی رەشدا باڵو كردووەتەوە، وەك: كاتێك نیازت 

وایە بچیتە بۆنە و ئاهەنگێك، پێویستە خشڵی سادە و ئاسایی لەبەر بكەیت، 
هەروەها رەنگەكانیش دەبێ لە سەوز و شین و زەرد بن، مەرجیشە ئێكسسوارەكانت 
گەورە بن، تا لە نێو رەنگی رەشی جلەكەتدا رەنگدانەوەیان هەبێت. كاتێك جلێكی 

رەشت هەڵبژاردووە كە سینگی لە شێوەی چوارگۆشەدا بێت، ئەو كاتە پێویستت 
بە ئێكسسواری ملوانكەی بچووك و كورتە، بەاڵم دەبێ گوارەكانت گەورە بن، 

رەنگی ئەو خشاڵنەش پێویستە لە رەنگی زەرد و ئەڵماس و زیووی بن، بە 
پێچەوانەش ئەگەر یەخەی جلەكەت لە شێوەی )V( ئینگلیزی یان ژمارە 

حەوت بێت، پێویستە خشڵەكانت گەورە بن و گوارەشت بچووك بێت، دەكرێت 
خشڵ و ئێكسسوارەكانیش رەنگاورەنگ بن. ئەگەر جلەكەت بریقەدار 

بوو، پێویستە خشڵ و ئێكسسوارەكانت تاك رەنگ بێت، واتە 
نابێت رەنگاورەنگیی پێوە دیار بێت، كە ئەوەش جوانترین 

مۆدەكانی خشڵ و جلی رەش دەنوێنن. 

شیككردنی 
ئێكسسوار لەگەڵ 
جلوبەرگی رەشدا
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زۆربــەی شــێوەی پێكهاتــەی چــاوی 
 Hooded قووڵــە كوردســتان  و  رۆژهــەاڵت  ئافرەتانــی 

Eye، واتــە چاویــان لــە چیــوی ژوورەوەدایــە، ئەمــەش وەك پێكهاتــەی 
بایۆلۆجــی و ئەناتۆمــی سرووشــتی وایــە، بەمــەش چــاوەكان لــە تەنیشــتەكانەوە 

ورد  و  بچــووك  چاویــان  بەمــەش  دەردەكــەون،  رووبــەروودا  لــە  تەنیــا  دەرناكــەون، 
دەردەكەوێــت. تــۆش وەك خانمێــك بــۆ ئــەوەی چاوەكانــت گــەش و كراوەتــر لــە شــێوە ورد و 

قوڵەكــەی خۆیــان دەربكــەون، پێویســتت بــە چەنــد شــێوازێكی ماكیــاژە، شــێوازەكانیش بریتییــن لە: 
شــێوازی كلــی ســپی لــە نــاوەوەی چــاو و لەســەر لێــواری برژانگــی خــوارەوە، ئــەوە یەكێكە لە شــێوازی 
ماكیاژەكانــی ڤیــدی وادوانــی، كــە بــەم جــۆرە دەكرێــت: ســەرەتا كلەكــە لــە چــاو و بەشــی نــاوەوەی چــاو 
دەدرێــت، كــە بــە هێڵــی ئــاوی ناســراوە و، لەســەر لێــواری برژانگــی خــوارەوە دەدرێــت. شــێوازی دووەم 
ــە  ــراوە، ك ــە فۆرجــی( ئامادەك ــكاری )ئیتلیی ــەن پســپۆری جوان ــە، لەالی ــەری كەوان ــە ئایالن ــە ل بریتیی
پێویســتە ئایلنــەرت بــە شــێوەی كەوانــە بێــت، كــە بــە شــێوەیەكی كــورت و باڵــدار لــەالی بەشــی چیــوە 
چــاو )كۆڕنــەی چــاو( دادەنرێــت، بــەاڵم ئاگاداربــە نابێــت ئایالنەرەكــە بــە درێژایــی هێڵــی برژانگــی 
ســەرەوە بێــت، تەنیــا لــە كۆڕنەكانــی چــاو دەدرێــت. شــێوازی ســێیەم بریتییــە لــە ئایالنــەری رەش، 
كــە لەالیــەن ڤاڵــی ئامادەكــراوە، بــۆ ئەوانەیــە كــە شــێوازی ماكیــاژی ئاســایی دەكــەن، زیاتــر بــۆ 
بەشــی دەرەوەی چــاو دەكرێــت، كــە چــاوی قــووڵ گــەش و بــە كراوەیــی نیشــان دەدات، هەروەهــا 

ســێبەری رەنگــی نیــۆد لــە برژانگــی ســەرەوەت بدەیــت، كــە لەگــەڵ رەنگــی پێســتت نزیــك 
بێــت. شــێوازی چــوارەم بریتییــە لــە كلكــە ماســی، لەالیــەن دیــۆر ئامادەكــراوە، 

چاوانــت پــڕ بكــە لــە كلــی رەش، بــا لــە بەشــی دەرەوەشــدا بــە شــێوەی 
كەوانەیەكــی بچــووك بێــت، لــە بەشــی نــاوەوەش هێڵەكانــی ئایالنــەر 

بــە شــێوەیەكی بچــووك لــە شــێوەی كلكــە ماســی بێت.

قوڵ 
 چاوی 

شێوازەكانی ماكیاژی

زۆر جار لە خۆتەوە دیكۆر و كەشی ماڵەكەت بە دڵ نییە و حەز بە گۆڕانكاری و تازەگەری دەكەیت، بەهۆی 
ئەوەی كە شوێنی ژیانی خۆتە، بۆیە بێزار دەبیت لەو دیكۆرە ئاساییەی رۆژانە، بۆیە گۆڕانكاری لە دیكۆری ماڵدا، 
واتە داهێنان و كارامەیی. پسپۆران بە چەند هەنگاوێكی بچووك ئامۆژگاریت دەكەن تاوەكو دیكۆرەكەت زیاتر رازاوە 
بكەیت: سەرەتا بە دانانی رووەك و گوڵ: با لە ماڵەكەتدا باخچە هەبێت، ئەگەر شوێنی باخچەش نەبوو، دەتوانیت 
رووەكی بەر هەتاو و سێبەر لە بەشەكانی ماڵەكەت دابنێت، هەروەها هەوڵ بدە گوڵ و گوڵدانیش هەبێت، چونكە 
سەرچاوەی خۆشی و دڵكرانەوەن. هەڵگرتن و دانانی كەرەستە رێگەیەكی دیكەیە، كاتێك ماڵەكەت قەرباڵغی پێوە دیار 
نابێت، بەمەش بۆشایی زیاد دەبێت. بوونی بۆشایی نێوان كەرەستەكان هەستێكی خۆش بە چاو و دەروونی مرۆڤ 
دەدات. رەنگی دیكۆری ماڵ، هەندێ لە رەنگەكان بێزاری و خەمۆكی بۆ مرۆڤ دەهێنن، پسپۆران دەڵێن، رەنگی 
شین تاكە رەنگە كە هەستی مرۆڤ خۆش دەكات، هەوڵ بدە دیوارەكانی ماڵەكەت لەو رەنگە بێت، یان هەندێ لە 
كەرەستە گەورەكانت لە رەنگی شینی تۆخ و ئاچوغ بن. پەنجەرەكان، هەندێ لە پەنجەرەكانی ماڵ بچووكن، یان 
پەردەی رەنگی تۆخیان بۆ دانراوە، كە ئەوانەش هۆكارێكن بۆ دڵتەنگیی مرۆڤ، بۆیە تا دەكرێت پەردەی رەنگی كراوە 
بۆ پەنجەرەكان تەرخان بكە، هەروەها گەر هەستت بە دڵتەنگی كرد، پەردەكانی ماڵ بكەرەوە. كەرەستەی رووناكی 
و ئەلیكترۆنی، چاكترە لە زۆربەی بەشەكانی ماڵدا كەرەستەكانی رووناكی هەبن، هەروەها ئامێرەكانی ئەلیكترۆنیش 
كاریگەرییان هەیە لە باشتركردن و دڵرەفێنیی مرۆڤ، بۆیە بوونی تەلەفزیۆن و ئامێری ئینتەرنیت خەڵك لە بێزاری 

و دڵتەنگی بە دوور دەگرێت.

بە چەند هەنگاوێك ماڵەكەت رازاوەتر بكە
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جلە ســـەیرەكان بۆ ســـەری ساڵ
كوردســـتان و جیهـــان لـــە رۆژانـــی یـــادی جەژنەكانـــی 
دەڕازرێنرێتـــەوە  تـــازە  ســـاڵی  ســـەری  و  لەدایكبـــوون 
شـــوێنە  زۆربـــەی  بـــەر  ســـاڵ  ســـەری  بەرگـــی  و، 
گشـــتییەكاندا دەپۆشـــرێت، جگـــە لـــە دانانـــی داری 
شـــەقەمەكان،  و  شۆســـتە  رازاندنـــەوەی  و  كریســـمس 
بـــەوەش  جلوبەرگـــدا  و  دیزایـــن  دونیـــای  لـــە  كەچـــی 
ناوەســـتن، بەڵكـــو جلێكـــی تایبەتەیـــان بـــۆ ئـــەو رۆژە دانـــاوە 
قـــات و  لـــە شـــێوەی  تاوەكـــو خەڵـــك بیپۆشـــێت، جلەكـــە 
چاكێتـــی پیاوانەیـــە، ئـــەو جلـــە وەك گوزارشـــتێكە لـــە ســـەری 
ـــە دار  ـــە ل ـــوو نەخشـــی جلەك ـــاڵ و داری كریســـمس، هەم س
و رەنگـــی جۆراوجـــۆرە، كـــە ئـــەوەش دەبێتـــە ناخوازتریـــن 
ئێســـتاوە  لـــە  ســـەمەرەیە  جێگـــەی  ئـــەوەی  جلوبـــەرگ، 
داواكاری بـــۆ ئـــەو جلـــە زۆرە، تـــا لـــە رۆژی ســـەرس ســـاڵدا 
لەبـــەری بكـــەن و بـــە جلـــی كریسمســـی رەنگاورەنـــگ، 

ســـەری ســـاڵ بكەنـــەوە.

ـــت  ـــیارە دروســـت ببێ ـــەو پرس ـــار ئ ـــییەكان، رەنگـــە زۆر ج ـــەری نەخۆش ـــۆ چارەس ـــوو ب ـــری پێشـــكەوتوو نەب ـــاران ئامێ ج
كـــە جـــاران ئەگـــەر مـــرۆڤ نەخـــۆش بكەوتیایـــە چـــۆن چارەســـەریان دەكـــرد، لێـــرەوە ئاشـــنای چەنـــد رێگەیەكـــی 
چارەســـەری نەخۆشـــییەكان دەبیـــن، لەوانـــە: ئەگـــەر كەســـێك ژانـــە ســـەری بگرتایـــە، الیەكـــی ســـەریان كـــوون دەكـــرد، 
بـــە گوێـــرەی ئـــەوەی هەســـت و رۆحـــە خراپـــەكان لـــە نێـــو ســـەریدا بـــەو كوونـــەدا بڕواتـــە دەرەوە و ژانەســـەرەكەی 
نەمێنێـــت، ئـــەوەی تووشـــی ســـووتان ببووایـــە، بـــە مـــاددەی جیـــوە چارەســـەر دەكـــرا، كـــە ســـووتانەكەی زیاتـــر 
ـــە  ـــەن ئافرەتێكـــەوە ب ـــك لەالی ـــی مـــرۆڤ، جـــۆرە دەرمانێ ـــن و خەواندن ـــۆ خەوت ـــا ب ـــە ئەوروپ ـــە چارەســـەری، ل ـــوو ل دەب

ـــە  ـــوو ل ـــی ب ـــە بریتی ـــرد دەرمانەك ـــۆ ك ـــەوەی پشـــكینیان ب ـــوو، دوای ئ ـــاوی )ینلســـۆ( هەب ن
ـــۆ چارەســـەری كێشـــەی پێســـت و ئیلتیهـــاب و برینیـــش  )مۆرفیـــن و شـــەرابی كهـــول(، ب
خوێنـــی مارمێلكـــە و مشـــك و پاشـــماوەی گیاندارانیـــان بـــەكار دەهێنـــا، بـــۆ چارەســـەری 

كێشـــەكانی دەم ددان، پیـــاز و چەوریـــی بـــزن و مەڕیـــان بەكاردەهێنـــا.

رێگە ســـەیرەكانی چارەســـەری نەخۆشی
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*  شــاجوان كێیە و كێ دەتوانێت بگاتە ئەو ئاســتە؟
بــكات  كــە خزمــەت  شــاجوان  بــەو كەســە دەگوترێــت   -
بــەو  بــگات  ئەوكەســەی  بگەیەنێــت،  خــۆی  پەیامــی  و 
و  بداتــەوە  پرســیار  وەاڵمــی  بوێرانــە  دەبێــت  ئاســتە، 

. بێــت  بــاش  قســەكردنی  ئەتەكێتــی 
* ئایــا مەبەســتی كار و چاالكیــی شــاجوان بــۆ كاری 

بازرگانــی، یــان خۆشــی و شــادییە؟ 
ــۆ واڵتێكــی  ــە واڵتێكــەوە ب - كار و مەبەســتی شــاجوان ل
ــدا دەژی.  ــە كــە تیای ــەم واڵتەی ــی ئ ــاوازە، بەپێ دیكــە جی

* تــا چەنــد شــاجوانانی كــورد لــە چــاو ئاســتی شــاجوانە 
ــدا پێشــبڕكێ دەكــەن؟  جیهانییەكان

ــن،  ــاش نی ــە ڕووی مەرجــەوە زۆر ب - شــاجوانانی كــورد ل
مــن ناتوانــم شــاجوانی كــورد بــەراورد بكــەم بــە شــاجوانانی 

جیهــان .
* مەرجەكانی بوون بە شــاجوان چین؟ 

- بــۆ مەرجەكانــی بــوون بــە شــاجوانی گــەردوون پێویســتە: 
پێــك  هاوســەریت  ژیانــی  هەبێــت،  بــەرزت  بااڵیەكــی 
نەهێنابێــت، شــەهادەت هەبێــت، تەمەنــت ١٨ ســاڵ كەمتــر 
نەبێــت و لــە ٢٨ ســاڵ زیاتــر نەبێــت، جگــە لــە زمانــی 
خــۆت پێویســتە شــارەزای نزیكــەی چــوار بــۆ پێنــج زمــان 
بزانیــت، پێشــتریش ئیشــت كردبێــت و چاالكــی و پــڕۆژەت 
هەبێــت، توانــای قســەكردنت لەســەر ســتەیج و كامێــرا زۆر 

ــاش بێــت. ب
* پاڵێوراویــت بــۆ شــاجوانی گــەردوون، چــۆن بــوو ئــەو 

بیرۆكەیــەت بــۆ هــات؟ 
- مــن كــە خــۆم كاندیــد كــرد، زۆر دڵنیــا بــووم لــە خــۆم و 

بینیــم ئــەو هێــزەم تێدایــە كــە بەشــداری بكــەم .
جیهانــی  شــاجوانانی  الســایی  كــورد  شــاجوانانی   *

دەكــەن؟  داهێنــان  كاری  یــان  دەكەنــەوە 
- بەداخــەوە شــاجوانانی كــورد زۆر بــاش نیــن، بەڵكــو بگــرە 

نـــازدار حەیرانێكی هەولێر، 
بەربژێرە بۆ شـــاجوانی گەردوون

هاوەڵەكانــی شــاجوان ئیشــی زیاتــر دەكــەن لــە شــاجوان، 
بــە پڕۆسێســەكی گونجــاوی دانانێــم و الســایی  و مــن 
واڵتانــی دیكــە ناكەنــەوە، چونكــە زۆرینــەی شــاجوانی 
ــر خەریكــی  ــەكان ســادەن، ئەوانــەی الی خۆمــان زیات واڵت

نەشــتەرگەرین نــەك پــڕۆژە و چاالكــی .
* گــەر نازنــاوی شــاجوانی گەردوونــت بــە دەســت هێنــا، 

چــۆن كوردســتان بــە جیهــان دەناســێنیت؟
- مــن وەكــو كاندیدێكــی كــورد ئــەوە پیشــانی دەدەم كــە 
ــەش  ــن ئێم ــا بزان ــن، ب ــر و بەهێزی ــد بوێ ــورد چەن ــەی ك ئێم
شــوێنێكمان هەیــە بەنــاوی )كوردســتان(، و جلوبەرگــی 

ڕەســەنی كــوردی تایبــەت بەخۆمــان هەیــە.
كوردســتان  شــاجوانی  پێشــبركێی  نەچوونــی  بەڕێــوە   *

هەیــە؟ كاریگەریــی 
و  بكرێــت  كوردســتان  شــاجوانی  بەڕێوەچوونــی   -

ــە. ــە، هیــچ جیاوازیەكــی نیی ــو یەك ــت هــەر وەك نەكرێ
* چ بوارێكــت دەخوێنیــت و چ كارێ دەكــەی؟

- مــن قوتابیــی زانكــۆم لــە بەشــی یاســا، هەروەهــا 
چاالكوانــم لەبــواری مافــی ئاژەاڵن.

تــۆدا  لــە  گــەردوون  شــاجوانی  مەرجەكانــی   *
هەیــە؟

- نزیكــم لــەو ئاســتەی كــە ئەمــەوێ بڵێم بەڵێ !
* پــرۆژەی داهاتــووت چییە؟ 

- پــڕۆژەی مــن ئەوەیــە كــە یارمەتــی ئاژەاڵنــی 
ســەرجادە بــدەم، چونكــە لــە عێــراق و بەتایبەتــی 
هەرێمــی كوردســتان، ڕۆژانــە ســەدان ئــاژەڵ 
هیــچ  بــەاڵم  جــادە،  لەســەر  دەبینیــن 
دووەم  نییــە،  حەوانەوەیــان  شــوێنێكی 

یارمەتــی  كــە  ئەوەیــە  مــن  پــڕۆژەی 
ــدەم، لەگــەڵ  خانــەی بەســااڵچووان ب

دیكــە.  چاالكیــی  چەندەهــا 

ســـەناریا گۆران ئاغا، كچێكی قســـە خۆش و شـــیرین، زیرەك و لێهاتوو، 
خاوەن جوانییەكی شـــەنگ و دڵرەفێن، ســـەناریای بە نوێنەرایەتی 
كوردســـتان و عێراقەوە خۆی بۆ بەدەســـتهێنانی شـــاجوانی گەردوون 
بەربژێر كردووە، لەســـەر بەشـــداریكردنی لە شـــاجوانی گەردوون، 
گواڵن چەند پرســـێكی ئاراســـتە كردووە: 
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زانای بچووكی بیركاری 

سوێند خواردن: كە بریتییە لە دانانی ))خوای گەورە(( بە شاهید لە سەر راستی ئەوەی كە دەگوترێت لە 
الیەن خصم كە سوێند دەخوات بۆ ئەوەی قسەكەی خۆی بەهێز بكات، بۆ قەناعەتهێنان بە دادگا، هەمیشە 

لە سەدەكانی كۆنەوە هەتا ئێستا ئەگەر كێشەكان یەكالیی نەبوایەتەوە بە بەڵگە، ئەوا بە سوێندخواردن 
كێشەكە یەكال دەكرێتەوە، جۆرەكانی سوێند خواردن دوو جۆرە لە یاسای سەلماندنی عیراقی: یمین 
الحاسم :- )سوێندی یەكالكەرەوە(: سوێندی یەكالكەرەوە: بریتییە لە و سوێندەی كە ناكۆكییەكە 
یەكال دەكاتەوە و پیویست ناكات بە پێشكەشكردنی هەر بەڵگەیەك كە پێچەوانەی ئەم سوێندە بێت، 
كە یەكێك لە الیەنەكان سوێندی پێ دەخوات لە الیەنەكانی دعوا، بە گشتی ئەم سوێندە لە الیەن 
شكات لێكراو ئەنجام دەدرێت لە كاتی نەتوانینی شكاتكار لە سەلماندنی ئەوەی كە بانگەشەی 
بۆ دەكات. سوێندی یەكالكەرەوە كۆتایی بە دەعواكە دەهێنێت، سوێندی یەكالكەرەوە ئاراستەی 
یەكی دەكەن الیەنەكانی داوا بە مۆڵەتی دادگا لە هەموو قۆناغەكانی داواكە ئاراستە دەكرێت، 

كالییكەرەوە،  یە  سوێندی  ئاراستەكردنی  مەرجەكانی  تەمیز،  دادگای  لە  جگە  دادگاكان  هەموو  بەردەم  لە 
سوێند  كەسەكە  دەبێت  كەواتە  قانون،  نەك  هەبێت  رووداوەكەوە  بە  پەیوەندی  یەكالكەرەوە  سوێندی  پێویستە 
بخوات لەسەر رووداوەكە، نەك لە سەر یاساكە، چونكە جێبەجێكردنی 
یاسا، كاری دادگا سەلماندنی رووداوەكە كاری الیەنەكانە، پێویستە 

سوێندی یەكالكەرەوە ئاراستە بكرێت لە بەردەم دادگای تایبەتمەند، 
چونكە سوێندخواردن لە دەرەوەی دادگا هیچ ئعتبارێكی نییە 

لە ناو دادگا دا، پێویستە ئەو سوێندی یەكالكەرەوە پەیوەندی 
بە دەعواكە هەموویەوە هەبێت بە شێوەیەك كە كۆتایی 

بە ناكۆكییەكە و بە دعواكە بهێنێت.

كـــە  دەكات  كەســـانە  لـــەو  بـــاس 
ــە  ــژ بـ ــی درێـ ــای لووتـ ــن، هێمـ درۆزنـ
روخســـاریانەوە دیـــارە، كاتێـــك قســـە 
لەناوبـــردن  كاغـــەز  ئامێـــری  دەكات 
لـــە بەردەمیانـــدا بێـــت، كـــە لـــە جیاتـــی 

رادەكێشـــێت.  لووتـــی  كاغـــزەكان 

American Teenager - هەرزەكاران
لــە  كــە  تــازەكان  گۆرانییــە  لــە  یەكێكــە 
كچــە  لەالیــەن  ئەمســاڵ  ١٢ی  مانگــی 
گۆرانیبێــژی ئەمریكــی )هایدین ســیالس( 
كەیــن  ئیتــاڵ  بــە  كــە  هاتــووە،  بەرهــەم 
ــووی ســاڵی ١99٨ ی  ــە دایكب ناســراوە، ل
شــاری فلۆریدایــە، كــە پیانــۆ و گیتــار 
 Preacher›s ئەلبوومــی  لــە  دەژەنێــت، 
لــە جــۆری  بــاڵو كراوەتــەوە،   Daughter

ئیندێیــە.  ئەڵتەرناتیــڤ 

كاریكاتێر

میوزیك

لەگـــەڵ كەمێـــك متمانەبەخۆبـــون گرفتەكانـــت 
چارەســـەر دەبـــن، باشـــترە ئـــەم ماوەیـــە دوور 
بكەویتـــەوە لـــەو كەســـانەی كـــە دەیانەوێـــت لـــە 
هەوڵەكانـــت كـــەم بكەنـــەوە، چونكـــە پێویســـتت 

بـــە پاڵپشـــتی دەروونـــی هەیـــە.

جمك

لـــە رووی پیشـــەییەوە كۆمەڵێـــك بیرۆكـــەی 
هەمـــو  چاودێریـــی  دێـــت،  بـــۆ  نوێـــت 
جووڵەیەكـــی خۆشەویســـتەكەت مەكـــە و هەوڵـــی 
زیاتـــر  ماوەیـــە  ئـــەم  مـــەدە،  كۆنترۆڵكردنـــی 
گرنگـــی بـــە حەوانـــەوە و وەرگرتنـــی پشـــوو بـــدە.

گا
لـــە رووی پیشـــەییەوە ژیرانەتـــر بیربكـــەرەوە، 
تایبەتیتـــدا  ژیانـــی  چوارچێـــوەی  لـــە 
هەركەســـێك كـــە دێتـــە ژیانتـــەوە بـــە هاوڕێـــت 
لـــە  چاوكراوەبیـــت،  باشـــترە  هەڵیمەبژێـــرە، 

ئاســـودەیت. دەرونییـــەوە  رووی 

كاوڕ 4/١9 - 3/٢١5/٢0 - 4/٢0

گوڵەگەنم٢١/5 - ٢0/6 شێر ٨/٢٢ - 7/٢39/٨/٢ - ٢٢3

ئەمـــڕۆ وا دەردەكەوێـــت كارەكان بـــە باشـــی بـــڕۆن 
و  شـــانە  لەســـەر  زۆرت  ئەركێكـــی  بـــەاڵم  بەڕێـــوە، 
ناتوانیـــت ســـەرنجت لەســـەر هەمویـــان بێـــت، باشـــترە 
كەمێـــك خـــۆت رێـــك بخەیتـــەوە، لـــە رووی ســـۆزدارییەوە 
ـــە خۆشەویســـتەكەت  ـــاش ل پێشـــبینیی هەمـــو شـــتێكی ب

ــت. ــخەر نەبیـ ــۆت دەستپێشـ ــەر خـ ــە، ئەگـ مەكـ

ــتایش  ــو كاتێـــك سـ ــە هەمـ ــاوەڕێ مەكـ چـ
ئەجامـــی  كارانـــەی  ئـــەو  بـــۆ  بكرێیـــت 
لـــە  و  نزیكـــە  ســـەركەوتنت  دەدەیـــت، 
لەگـــەڵ  دەبیتـــەوە،  نزیـــك  ئامانجەكـــەت 
هەربۆیـــە  چاالكـــن،  ناحەزانـــت  ئەوەشـــدا 

بـــە. خـــۆت  وریـــای 

لـــە رووی جەســـتەیی و دەرونییـــەوە زۆر 
باشـــیت، هـــەر شـــتێك یـــان هـــەر كارێـــك لـــە 
بیكەیـــت،  هاوڕێكانـــت  لەگـــەڵ  ئێســـتادا 
ســـەركەوتنی تێـــدا بەدەســـت دەهێنیـــت، زیاتـــر 
خۆشەویســـتەكەت  بـــۆ  خـــۆت  دڵســـۆزیی 

بســـەلمێنە.

قرژاڵ 7/٢٢ - 6/٢١

بیــركاری یەكێكــە لــە بــوارە قورســەكان، ئــەو منداڵــە نــاوی 
)هیرۆتــۆ تاكاهاشــی(یە، تەمەنــی )١١( ســاڵە و ئێســتا لــە 
پۆلــی پێنــج دەخوێنێــت، ئــەو منداڵــە لــە تەمەنــی ســێ ســاڵییەوە 
خەریكــی یاریــی )بــازل(ی چوارینەیــە، كــە یارییەكــی قورســە و 
بــە هەمــوو كەســێك ناكرێــت، دوای ئــەوەی دەچێتــە قوتابخانــە، 
بــەو زیرەكییــەی كــە لــە هــەردوو وانــەدا پێشكەشــی دەكات 
مامۆســتای بیــركاری و فیزیاكــەی خــۆی سەرســام دەكات،بــۆ 
زیاتــر لێكۆڵینــەوە لــە زیرەكیــی ئــەو منداڵــە، لــە تاقیكردنــەوەی 
بــوو، هەمــان  وانــەی بیركاریــی پۆلەكانــی دیكــەدا بەشــدار 
ــی  ــەدا وانەكان ــەو واڵت ــد، ل ــەی نوان ــەرزە زیرەكیی ــتە ب ــەو ئاس ئ
 Sugaku( ئاســت دانــراون و بــە نــاوی )بیــركاری بــۆ )١4
Kentay( دانــراوە، لــە دوا ئاســتدا بــواری خوارزمــی و شــێوە 
هەمــوو  توانیویەتــی  هیرۆتــۆ  دەخوێندرێــت،  ئەندازییــەكان 

ــت.  ــەركەوتوویی ببڕێ ــە س ــتەكان ب ئاس

یاسا
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لــەم وێنەیــەدا كەســێك هەیــە كــە لــە 
بەردەمــی دوو وێنــەدا دەردەكەوێــت، 
یەكێكیــان ئاســمانە و ئــەوەی دیكــەش 
دیــوارە، هــەوڵ بــدە فێڵكاریــی وێنەكە 
بزانیــت كــە چــۆن كێشــراوە و گیــراوە. 

دیداری خۆشەویستانە  
Meet Cute

و  خۆشەویســـتی  و  كۆمەاڵیەتـــی  درامایەكـــی 
رۆمانســـییە، بـــاس لـــە ئافرەتێـــك دەكات كـــە دەیەوێـــت رێگـــەری 
ــە  ــت دەكات كـ ــك هەسـ ــەوەش كاتێـ ــكات، ئـ ــكوژی بـ ــە خۆشـ لـ
نووســـتن لەســـەر ئامێـــری نینـــۆك چاككـــردن لـــە ســـاڵۆنێك بـــۆ 
مـــاوەی )٢4( كاتژمێـــری دەگەڕێنێتـــەوە دواوە، ئەویـــش ئـــەو 
هەلـــە دەقۆزێتـــەوە كـــە چـــۆن لەگـــەڵ هاوڕێـــی خۆشەویســـتەكەی 

رێگـــری لـــە تـــاوان و خۆكـــوژان بكـــەن و ســـوود لـــەو گەڕانـــەوە بـــۆ 
دواوەی كات وەربگـــرن، فیلمەكـــە لـــە دەرهێنانـــی ئەلێكســـەندرێ 
لیهمـــان كاری دەرهێنانـــی بـــۆ كـــراوە، لـــە نووســـینی جـــۆن 
ماتاســـیاك، مـــاوەی فیلمەكـــە یـــەك كاتژمێـــر و ٢9 خولەكـــە، 

لـــە نواندنـــی: )كایلـــی كاوكـــۆ، پیتـــی دەیڤێدســـەن، 
دیبـــۆرا كرەیـــگ، كێڤـــن كۆرگـــن، ســـێیرا 

ـــە.  فیســـك، هـــاری نێف(ـ

نهێنیەكانی بەردی رۆیشتوو

بـــدە  هـــەوڵ  پیشـــەییەوە  رووی  لـــە 
ســـتراتیژییەتێكی جیـــاواز هەڵبژێریـــت، هەندێـــك 
و  خـــۆت  نێـــوان  لـــە  هەڵەتێگەیشـــتن  كات 
خۆشەویســـتەكەت روو دەدات، لەبـــری ئـــەوەی 
روون  بـــۆی  بـــدە  هـــەوڵ  بیـــت،  نیگـــەران 

. بكەیتـــەوە

كەوانشایان دووپشك ١0/٢٢ - 9/٢3١ - ١١/٢١0/٢3١١/٢٢ - ١٢/٢١

لـــە ژیانـــی تایبەتیتـــدا بـــە ئاســـانی گرفتـــەكان 
چارەســـەر دەكەیـــت، بەتایبەتـــی ئـــەو گرفتانـــەی 
ئـــەم چەنـــد رۆژە ســـەریان هەڵـــداوە، چـــاوت 
ــە،  ــەدە و ونـــی مەكـ ــەت المـ ــەر ئامانجەكـ لەسـ
پاڵپشـــتیی خۆشەویســـتەكەت گرنگتریـــن كارە 

لـــە ئێســـتادا بیكەیـــت.

ــە  ــەوەی بـ ــش ئـ ــەدە پێـ ــك مـ ــچ بڕیارێـ هیـ
پێویســـتە  بكەیتـــەوە،  لـــێ  بیـــری  وردی 
لـــە  و  بدەیـــت  قوربانـــی  كات  هەندێـــك 
بەشـــێك لـــە خۆشـــییەكانی ژیانـــت دەســـت 
هەڵبگریـــت، بـــۆ ئـــەوەی ســـەركەوتن بەدەســـت 

بهێنیـــت.

بـــە سرووشـــتی خـــۆت ئەمـــڕۆ هێمنیـــت و 
بـــە زویـــی تـــوڕە نابیـــت، ئەمـــەش نـــەك تەنیـــا 
ــو كاریگەریـــی ئەرێنیـــی  ــەر خـــۆت، بەڵكـ لەسـ
لەســـەر كەســـانی دیكـــەش جێدەهێڵێـــت، پالنێـــك 
بـــۆ كاتـــە زیادەكانـــت دابنـــێ و بەهەدەریـــان 

ــەدە. مـ

نەهەنگنەهەنگگۆزە ١/٢ - ٢/١٨03/٢0 - ٢/١9

نـــاو  بكەویتـــە  بۆئـــەوەی  هەیـــە  ئامـــاژە 
چارەســـەری  نەبێـــت  ئاســـان  كـــە  گێژاوێكـــەوە، 
ــترە لـــەم كاتـــەدا  ــدا بكەیـــت، باشـ گرفتەكانـــی تێـ
نەكەیـــت،  خێزانەكـــەت  و  هـــاوڕێ  لۆمـــەی 
بەپرســـیارێتی هەڵبگـــرە، بـــەم زووانـــە دەچیتـــە 

نوێـــوە. قۆناغێكـــی 

ـــت  ـــەاڵم دەبێ ـــە، ب ـــی زۆرت هەی ـــت و وزەیەك بەهێزی
ئـــەم ماوەیـــە  دەهێنیـــت،  بـــەكاری  بزانیـــت چـــۆن 
ــیدار  ــەوەی كاری مەترسـ ــەوە لـ ــترە دوور بكەویتـ باشـ
و سەركێشـــی ئەنجـــام بدەیـــت، چونكـــە كاتەكـــەی 
لـــە  پارێـــزگاری  وەرزشـــكردن  نییـــە،  گونجـــاو 

دەكات.  دەروونـــت  و  جەســـتە  تەندروســـتیی 

١٢/٢٢ - ١/١9گیسك

یاریی وێنە

نیاریت
بۆ زا

لـــە ســـەرەتادا لـــە ســـااڵنی ١900ــــەكان بـــەردە ڕۆشـــتووەكان 
ســـەرنج دراون و بەڵگەنامەیـــان لەســـەر درووســـت بـــووە، 
بـــەردە ڕۆشـــتووەكانیش ناوەكەیـــان لـــەوەوە هاتـــووە كۆمەڵێـــك 
بـــەرد هـــەن لـــە ناوچـــەی )Racetrack Playa( كـــە 
ـــارە و،  ـــە دی ـــەردەكان لەســـەر زەویەك ـــی ب شـــوێنەواری جواڵن
ڕوونكردنەوەیەكـــی درووســـت و دەقیـــق نەبـــووە كـــە چۆنیەتـــی 
ـــەوە، بەڵكـــو  ـــە ڕوون بكات ـــاردە جیۆلۆجیی ـــەو دی ـــی ئ ڕوودان
ئـــەوەی هەبـــووە گریمانـــە و بۆچوونـــی توێـــژەران بـــووە، 
بـــەردەكان  جواڵنـــی   ٢009 ســـاڵی  لـــە  دواتـــر  تاوەكـــو 
ــەو  ــی ئـ ــەی بەكارهێنانـ ــە ڕێگـ ــەر لـ ــە سـ ــەرنجی خرایـ سـ
كامێرایانـــەوە كـــە بـــە )time-lapse cameras نـــاو 
ــەردەكان  ــی بـ ــی جواڵنـ ــە ڤیدیۆیەكـ ــان گرتـ ــن و پاشـ دەبرێـ
ــی  ــدا نهێنـ ــە ئەنجامـ ــەوە، لـ ــاڵو كرایـ ــاڵی ٢0١4 بـ ــە سـ لـ
بـــەردە جـــواڵوەكان ئاشـــكرا بـــوو، ئـــەوە بەدیـــار كـــەوت 

كـــە ئـــەو شـــوێنەی بەردەكانـــی لێیـــە، خـــۆی لـــە خۆیـــدا 
دەریاچەیەكـــی وشـــكبووە، بـــەاڵم لـــە هەندێـــك كاتـــدا كـــە 
ئـــاوی بـــۆ دەگەڕێتـــەوە بەهـــۆی بەفـــر و بارانـــەوە لـــە 
مـــاوەی شـــەوە ســـاردەكاندا، ئـــەو ئـــاوەی هەیـــە دەبێـــت 
بـــە ئاوێكـــی بەســـتوو بـــە چینێكـــی ئەســـتووری چەنـــد 
ــە،  ــەو كاتانـــەی كـــە ڕۆژ بەدەرەوەیـ ــان لـ ملیمەتـــری، پاشـ
ئـــەو چینـــە ئـــاوە بەســـتووەی كـــە پێكهاتـــووە وردە وردە 
ــوێنەكە  ــە شـ ــەی لـ ــەو بایـ ــتی ئـ ــە پاڵپشـ ــكێت و بـ تێكدەشـ
هەڵـــدەكات، هـــەم چینـــە تێكشـــكاوەكانی ئـــاوە بەســـتووەكە 
ـــەن  ـــەردەكان بەهـــۆی خلیســـكانەوە دەســـت دەك و هەمیـــش ب
ـــەردەكان  ـــی ب ـــێوەیە شـــوێنەواری جوواڵن ـــەم ش ـــە، ب ـــە جووڵ ب

ــت. ــت دەبێـ درووسـ

ناوداری  ئەكتەری  رۆاڵند،  هیلین 
ئەمریكی كە بەشداریی چەندین فیلمی 
كردووە، لە ساڵی ١903 لە نیویۆرك لە 
ئەمریكا لە دایكبووە و لە ساڵی ١97٨ 
كردووە،  دوایی  كۆچی  كۆنێتكێت  لە 
هەیە  سەیری  وتەیەكی  پیاوان  دەربارەی 
یەكێكیان  هەن،  پیاو  جۆرە  دەڵێ: »دوو 
مردوو  ئەوەی  وەك  نادات  پێ  گرنگیت 
بێت، ئەوەی دیكەش هێندە ئازارت دەدات 

بە مردووهێنەر دادەنرێت«.

پەند و وتە

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

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

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

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