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چاپـــی یەكەمـــی كتێبـــی )ئایـــا نێـــر و مـــێ دوو 
ــیروان  ــینی )د. سـ ــە نووسـ ــانن؟!( لـ ــەزی یەكسـ ڕەگـ
 )128( دووتوێـــی  لـــە  ئەمیـــن(  قـــادر  ئەحمـــەد 
الپـــەڕەدا  كەوتـــە بەردەســـتی خوێنـــەران و كتێبخانـــەی 

كوردییـــەوە.
ــۆ  ــە خـ ــەت لـ ــە دوو بابـ ــەم كتێبـ ــو ئـ ــینی نێـ نووسـ
ــی  ــا بابەتـ ــە تەنیـ ــدا بـ ــی یەكەمـ ــە بەشـ ــت، لـ دەگرێـ
ـــی  ـــە ئایین ـــە، گوای ـــی ڕەگـــەزی مێینەی ـــە میرات بەش
پیـــرۆزی ئیســـام ســـتەمی لـــێ كـــردووە، لـــە بەشـــی 
ڕێككەوتننامـــەی  و  جێنـــدەر  بابەتـــی  دووەمـــی 
)ســـیداو( و دەرهاویشـــتە و مەترســـییە چـــاوەڕوان 
و  كـــوردی  كۆمەڵگـــەی  لەســـەر  نەكراوەكانـــی 
چۆنێتیـــی ڕووبەڕووبوونـــەوەی. نووســـەر لـــەم ڕووەوە 
ــتێكی  ــرات شـ ــی میـ ــە بابەتـ ــەوە دەكات كـ ــاژە بـ ئامـ
سروشـــتییە و فیترەتـــی ئینســـان وا دەخوازێـــت لـــە 
دنیـــا پـــاش مردنـــی مـــاڵ و ســـامانەكەی كەســـە 
نزیـــك و خزمەكانـــی لێـــی بەهرەمەنـــد بـــن، نـــەك 
بێگانـــە، هەمـــوو گـــەل و نەتەوەیـــەك سیســـتمێكی 
تایبـــەت بـــە خـــۆی هەیـــە لـــە دابەشـــكردنی موڵـــك 
و مـــاڵ و ســـامانی ئەوانـــەی وەفـــات دەكـــەن، ئایـــا 
ـــە  ـــی كەس ـــە میرات ـــن ل ـــد دەب ـــەی بەهرەمەن ـــن ئەوان كێ

مـــردووەكان؟
هـــەر لـــەم ســـۆنگەیەوە نووســـەری كتێبەكـــە ئامـــاژە 
بـــە كورتـــی و بەكوردییەكـــەی،  بـــەوە دەكات كـــە 

بـــاس  كرۆكـــی فەلســـەفەی )جێنـــدەر و ســـیداو( 
لـــە نەهێشـــتنی هەمـــوو ئـــەو جیاوازییانـــەی كـــە 
ــەو  ــەت ئـ ــەن دەكات، بەتایبـ ــدا هـ ــر و مێـ ــوان نێـ لەنێـ

جیاوازییـــەی كۆمەڵگـــە دروســـتی كـــردوون.
كتێبـــەدا  لـــەم  ســـیروان  دكتـــۆر  گشـــتی  بـــە 
مێینـــەی  ڕەگـــەزی  میراتـــی  بەشـــە  وردەكاریـــی 
خســـتووەتە ڕوو، لەمـــەدا بـــاس لـــە مـــاددەی )13( 
بڕگـــەی )أ(ی ڕێككەوتننامـــەی ســـیداو دەكات، 
ــرەت  ــی ئافـ ــە بارودۆخـ ــاژەی بـ ــووە ئامـ ــر  هاتـ دواتـ
لـــە  هـــەر  بگـــرە  مێـــژوو،  درێژایـــی  بـــە  كـــردووە 
ســـەردەمی ئەغریـــق و ڕۆمـــان و چینـــی و هینـــدی 
و فـــارس  و بابلـــی و ئاشـــووری و جـــوو و نەســـڕانی 
ئیســـام.  پیـــرۆزی  ئایینـــی  هاتنـــی  پێـــش  تـــا 
پێناســـەی  جێندەریشـــدا  باســـكردنی  لـــە  هـــاوكات 
كـــردووە و هێمـــای بـــۆ بابەتـــی هاوڕەگەزخـــوازی و 
بەیاســـاكردنی كـــردووە لـــە هەنـــدێ واڵتـــدا، لەگـــەڵ 
ڕۆڵـــی نەتـــەوە یەكگرتـــووەكان چ لـــە ڕووی بەڵگـــە 
یـــان  هاوڕەگەزخـــوازان،  بـــۆ  دەوڵەتییـــەكان  نێـــو 

مافەكانیـــان.
قـــادر  ئەحمـــەد  ســـیروان  لـــە )د.  دەستخۆشـــی 
ئـــەم كتێبـــە وەك  ئەمیـــن( دەكەیـــن و هیواداریـــن 
یـــان  بـــۆ ئەوانـــەی پســـپۆڕن  بێـــت  ســـەرچاوەیەك 
ــەركەوتوو  ــەن. سـ ــوارە دەكـ ــەم بـ ــەر ئـ ــەوە لەسـ توێژینـ

بێـــت و لـــە چاوەڕوانـــی بەرهەمـــی زیاتـــردا.
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لە ساتەوەختی بڕیاری قورسی 
كاریزمادا دەردەكەوێت 

بوونی 
نەتەوە و نیشتمان 
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ــە تایبەتەكـــەی خـــۆی  ــە جیهانـ ــەو مرۆڤـــەی لـ ئـ
لـــە مانـــای »بـــوون« تێـــدەگات، مارتـــن هایدگـــەر 
نـــاوی نـــاوە )دازایـــن( بـــە مانـــای )بـــوون- لێـــرە(، یـــان 
بـــە واتایەكـــی دیكـــە تێگەیشـــتن لـــە )بـــوون – لێـــرە( 
ــدا،  ــتمانەكەی خۆتـ لـــە چوارچێـــوەی نەتـــەوە و نیشـ
پێـــی  جوگرافییـــەی  پێگـــە  ئـــەو  ئـــەوەی  لەبـــەر 
دەگوترێـــت »نیشـــتمان«، ئـــەو پێگـــە جوگرافیایـــە 
)جیهانـــە تایبەتەكـــەی( تۆیـــە، ئەوجـــا چـــۆن بـــە بـــێ 
تێگەیشـــتن لـــە » بـــوون« جیهـــان هیـــچ مانایەكـــی 
نییـــە و بـــە بـــێ جیهانیـــش مـــرۆڤ بوونـــی نییـــە، 
ئـــەوا بـــە بـــێ تێگەیشـــتنیش لـــە بوونـــی نەتـــەوە، 
ـــە پێچەوانەشـــەوە  نیشـــتمان هیـــچ بایەخێكـــی نییـــە، ب
ــەوە هیـــچ مانایەكـــی  ــتمانە، نەتـ ــەو نیشـ ــێ ئـ ــە بـ بـ

نییـــە.
تێگەیشـــتن لـــە مانـــای »بـــوون« كارێكـــی ئاســـان 
نییـــە، هەروەهـــا پرســـیار ورووژاندیـــش ســـەبارەت بـــە 
ــی ئاســـان  مانـــای »بـــوون« وەاڵمدانـــەوەی كارێكـ
نییـــە و ناشـــبێتە كاری هەمـــوو مرۆڤێـــك، بەڵكـــو ئـــەو 
مرۆڤـــە دەتوانێـــت لـــە مانـــای »بـــوون« تێبـــگات كـــە 
ــەران  ــوون« نیگـ ــەر نەبوونـــی مانـــای »بـ ــە هەمبـ لـ
و  خەمێـــك  دەبێتـــە  نیگەرانییـــە  ئـــەم  و،  دەبێـــت 
كێشـــەیەك و بـــە بایەخـــەوە كۆشـــش دەكات بـــۆ ئـــەوەی 
ئـــەو نیگەرانییـــە بڕەوێنێتـــەوە و لـــە مانـــای »بـــوون« 
تێبـــگات و، تەنیـــا هەبوویەكیـــش مانـــای »بـــوون«ی 

ـــە. ـــودی مرۆڤ ـــت، خ ـــدا دەربكەوێ تێ

بـــەاڵم پرســـیارە ســـەرەكییەكە لێـــرەدا ئەوەیـــە، ئایـــا 
هەمـــوو مرۆڤێـــك هێمایـــە بـــۆ تێگەیشـــتن لـــە مانـــای 
»دازایـــن  دەڵێـــت:  پێمـــان  هایدگـــەر  »بـــوون«؟ 
تاكێكـــە لـــە نـــاو كۆمەڵـــدا و ســـەربەخۆ بیردەكاتـــەوە 
و بـــەردەوام لـــە هـــەوڵ و كۆششـــدایە، بـــۆ ئـــەوەی لـــە 
مانـــای »بـــوون« تێبـــگات و كاتێكیـــش كـــە بـــوون 
)لـــە نـــاو جیهانـــدا( دەگۆرێـــت بـــۆ بـــوون )لەگـــەڵ 
ئەوانـــی دیكـــە(، ئـــەوا ئەگـــەر دازایـــن كۆنتڕۆڵـــی 
خۆی نەكات و، نەتوانێت ســـەربەخۆیی بیركردنەوەی 
خـــۆی بپارێزێـــت، ئەویـــش دەبێتـــە یەكێـــك لـــەو خەڵكـــە 
و بایەخدانـــی بـــۆ بـــە مانـــای »بـــوون« نامێنێـــت و 
ـــۆكارە  ـــەم ه ـــەر ئ ـــت، لەب ـــرۆ دەچێ ـــە فی ـــی ب هەوڵەكان
پێویســـتە دازایـــن ئـــەو تێگەیشـــتنەی خـــۆی بـــۆ 
لـــە  مانـــای  )»بـــوون« بپارێزیـــت و، تێگەیشـــتن 

»بـــوون« بكاتـــە تێگەیشـــتنی ئەوانـــی دیكـــەش.
ـــوون«  ـــای »ب ـــەی مان ـــەو مرۆڤ ـــەر ئ ـــە ئەگ كەوات
ــداری  ــەم بێـ ــداری، ئـ ــی و بێـ ــە نیگەرانـ ــۆی دەبێتـ بـ
ــای  ــەوەی مانـ ــۆكاری ئـ ــە هـ ــەش دەبێتـ و نیگەرانییـ
خـــەم و كێشـــەیەك و  ببێتـــە  ئـــەو  »بـــوون« الی 
خەبـــات بـــۆ چارەســـەركردنی ئـــەو كێشـــەیە بـــكات، 
ئـــەوا ئـــەو »دازاین«ــــە ئـــەو مرۆڤەیـــە كـــە لـــە 
وەك  نەتەوەكەیـــدا   مێـــژووی  ســـاتەوەختێكی  نـــاو 
ـــە  ـــەی دەكات ـــی نەتەوەك ـــت و بوون ـــا دەردەكەوێ كاریزم
ـــدا ئامـــادە دەبێـــت گیانـــی  ـــە پێناوی خـــەم و كێشـــە و ل

ــكات. ــت بـ ــۆی بەخـ خـ

»مـــرۆڤ بایـــەخ بـــە بوونگەرایـــی نـــادات، تەنیـــا لەبـــەر 
ئـــەوەی مرۆڤـــە، بەڵكـــو لەبـــەر ئەوەیـــە مـــرۆڤ تەنیـــا 
بوونـــەوەرە كـــە مانـــای »بـــوون«ی تێـــدا دەردەكەوێـــت و، 
هـــەر ئەوەنـــدە بـــەس نییـــە كـــە بڵێیـــن مـــرۆڤ ئـــەو هەبووەیـــە 
ـــن  ـــەوەش بڵێی ـــت ئ ـــدەگات، دەبێ ـــوون« تێ ـــای »ب ـــە مان ـــە ل ك
كـــە تێگەیشـــتنی مـــرۆڤ لـــە »بـــوون« خـــودی »بوونـــە«، بـــەو 
ـــێ  ـــت، ل ـــرۆڤ دانرابێ ـــۆ م ـــە ب ـــە ســـیفەتێك نیی ـــەی ئەم واتای
ـــە شـــێوەی  ـــوون« ب ـــدا. »ب ـــی خۆی ـــە بوون ـــە ل شـــێوازی مرۆڤ
ـــەرەتاوە  ـــە س ـــو ل ـــت، بەڵك ـــدا دەرناكەوێ ـــە مرۆڤ ـــان ل تێڕام
وەك نیگەرانـــی دەردەكەوێـــت و ئـــەم نیگەرانییـــەش بایەخـــدان 

ـــت«.   ـــەكەی دەورووژێنێ ـــە كێش ب
مارتن هادیگەر 
كتێبی بوون و كات 
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ئەگەر ئەو مرۆڤەی مانای 
»بوون« بۆی دەبێتە نیگەرانی 

و بێداری، ئەم بێداری و 
نیگەرانییەش دەبێتە هۆكاری 

ئەوەی مانای »بوون« الی ئەو 
ببێتە خەم و كێشەیەك و خەبات 

بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشەیە 
بكات

كاتێك كە لە دروشمی 
»كوردستان، یان نەمان« 

وەك دروشمی شۆڕشی ئەیلوول 
ڕادەمێنێن، دەبینین ئەم دروشمە 
هەڵقواڵوی بیركردنەوەی سەدان 

ساڵەی نەتەوەیەكە كە خاكەكەی 
دابەش كراوە و، لە بوون و 

سەربەستیی خۆی بێبەش كراوە

كاتێك تێگەیشتنی كاریزما )وەك 
تاك( دەبێتە چوارچێوەیەك 
بۆ مانای بوونی نەتەوە لە 

نیشتماندا ، ئەوا نەتەوەش وەك 
كاراكتەرێك و بەو تێگەیشتنەی 
بۆ بوونی خۆی پێی گەیشتووە، 

كارلێك لەگەڵ كەلتوور و مێژوو 
و شارستانیەتی خۆی دەكات

هـــەر بۆیـــە ئەگـــەر »دازایـــن« الی هایدگـــەر، 
ــای  ــدا مانـ ــودی خۆیـ ــە خـ ــە لـ ــە بێـــت كـ ــەو تاكـ ئـ
ــە  ــاش تاكێكـ ــەوا كاریزمـ ــەوە، ئـ ــوون« دەدۆزێتـ »بـ
لـــە نـــاو نەتـــەوە و لـــە خـــودی بوونـــی خۆیـــەوە 
مانـــای بوونـــی نەتەوەكـــەی بەرجەســـتە دەكات و، 
كاتێـــك لـــە مانـــای »بـــوون«ی خـــۆی تێـــدەگات، 
ئـــەم تێگەیشـــتنە لـــە بازنەیەكـــی فراوانـــدا دەبێتـــە 
ــەوە. ــوون«ی نەتـ ــای »بـ ــۆ مانـ ــەك بـ چوارچێوەیـ

باســـە  ئـــەم  زیاتـــری  شـــرۆڤەی  بـــۆ  ئەگـــەر 
ئامـــاژە بـــە كاریزمـــای مەهاتمـــا گانـــدی بدەیـــن و، 
ــوو؟  ــای گانـــدی لەدایكبـ ــۆن كاریزمـ ــین: چـ بپرسـ
بێگومـــان وەاڵمەكـــەی ئەوەیـــە: ئـــەو ســـاتەوەختە 
كاریزمـــای گانـــدی لەدایكبـــوو، كـــە وەك )تـــاك( 
ئەفریقیـــا  باشـــووری  لـــە  ئینگلیـــز  پۆلیســـێكی 
لـــە شـــەمەندەفەڕ فڕێـــی دایـــە خـــوارەوە و پێـــی 
ـــەك  ـــی پلەی ـــە فارگۆن ـــە ل ـــۆ مافـــت نیی گـــوت: »ت
دابنیشـــیت«. ئـــەم فڕێدانـــە خوارەوەیـــە بـــوو بـــە 
ــەو وەك  ــت، ئـ ــدی تێگەیشـ ــە گانـ ــكەیەك كـ برووسـ
هەبوویـــەك »مرۆڤـــە«، بـــەاڵم ئـــەم هەبوونـــەی 
نییـــە.  »بـــوون«ی  مانایەكـــی  هیـــچ  مـــرۆڤ 
لێـــرەوە مانـــای »بـــوون« الی گانـــدی دەبێتـــە 
كێشـــەیەك و هەمـــوو ژیانـــی خـــۆی بـــۆ تێگەیشـــتن 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــان دەكات، ب ـــوون« تەرخ ـــای »ب ـــە مان ل
لـــە مانـــای بوونـــی خـــۆی وەك تـــاك و مانـــای 

بوونـــی نەتەوەكـــەی لـــەم جیهانـــە تێبـــگات.
ــوون(،  ــای )بـ ــە مانـ ــتن لـ ــۆ تێگەیشـ ــدی بـ گانـ
باشـــووری ئەفریقیـــای كـــردە »بـــوون – لێـــرە«، 
لـــەوێ  هـــەر  و،  بچـــووك  هیندســـتانێكی  واتـــە 
كـــە  دا،  هیندســـتانی  خەڵكانـــەی  ئـــەو  هانـــی 
لـــەوێ نیشـــتەجێبوون، بەكۆمـــەڵ ئـــەو پەســـاپۆرتانە 
بەریتانیـــی  شـــاهانەی  مـــۆری  كـــە  بســـووتێنن 
لەســـەر بـــوو، وەك پیشـــاندانی ناڕەزایـــی بەرامبـــەر 
ــا  ــێ مانـ ــەوان بـ ــی ئـ ــە بوونـ ــنامەیەی كـ ــەو ناسـ ئـ

دەكات.
لێـــرەوە وەك هایدگـــەر پێمـــان دەڵێـــت »تێگەیشـــتن 
لـــە »بـــوون« خـــودی بوونـــە و زمانیـــش ڕاگەیاندنـــی 
ئـــەو بوونەیـــە، ئـــەوا لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە كاتێـــك 
گانـــدی لـــە باشـــووری ئەفریقیـــاوە لـــە مانـــای 
و  زمـــان  ڕێگـــەی  بـــە  و  تێگەیشـــت  »بـــوون« 
نووســـین ئـــەم بوونـــەی لـــە هیندســـتانە بچكۆڵەكـــەی 
باشـــووری ئەفریقیـــا« بـــە جیهـــان ڕاگەیانـــد، ئیـــدی 
ـــدی بگەڕێتـــەوە هێندســـتان و  ـــوو گان ـــەوە ب كاتـــی ئ

لـــە چوارچێـــوەی نیشـــتمانەكەی خۆیـــدا جارێكـــی 
دیكـــە »بـــوون – لێـــرە« ڕابگەیەنێتـــەوە.

گانـــدی  ســـەر  بخەینـــە  ســـەرنجێك  ئەگـــەر 
وەك تاكێـــك و هیندســـتان وەك ســـەدان نەتـــەوە و 
ئایینـــی جیـــاواز و ئـــەو پرســـیارە بكەیـــن: ئایـــا 
چـــۆن مانـــا و تێگەیشـــتنی گانـــدی لـــە »بـــوون«، 
ـــەوە  ـــەدان نەت ـــە س ـــووە تیگەیشـــتنی نیشـــتمانێك ك ب
و ئایینـــی جیـــاوازی لەخـــۆی گرتـــووە؟ دیـــارە 
وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە لـــە ڕەفتـــار و نووســـینەكانی 
بـــۆ  گانـــدی  دەڵێیـــن:  و  دەردەهێنیـــن  گانـــدی 
هەمـــوو نەتـــەوە و ئایینـــە جیاوازەكانـــی هیندســـتانی 
ســـەلماند، هەمـــوو هیندســـتانییەك )بـــە جیـــاوازی 
نەتـــەوە و ئایینـــەوە( الی حوكمڕانیـــی پادشـــایی 
بەریتانـــی هەبووەیەكـــە وەك ئامێـــر و وەك مـــرۆڤ 
هیـــچ بوونێكـــی نییـــە. ئەمـــە پێمـــان دەڵێـــت گانـــدی 
مانـــای »بـــوون«ی لـــە خەمـــی تاكێكـــەوە، كـــردە 
خـــەم و كێشـــەی نیشـــتمانێك، ئـــەو نیشـــتمانەی كـــە 

ــت. ــك دەهێنێـ ــدی پێـ ــەی گانـ ــە تایبەتەكـ جیهانـ
ئـــەم پرســـە بـــۆ نیلســـۆن ماندیـــاش هـــەر بـــە 
هەمـــان شـــێوەیە. نیلســـۆن ماندیـــا كاتێـــك لـــە 
نـــاوی  قوتابخانـــە  چـــووە  ســـاڵی  نـــۆ  تەمەنـــی 
»نیلســـۆن« نەبـــوو، بەڵكـــو نـــاوی »ڕۆلیهاهـــا 
سیســـتمی  كات  ئـــەو  بـــەاڵم  بـــوو،  ماندیـــا« 
ـــرد،  ـــی نەدەك ـــا قبووڵ ڕاســـیزمی باشـــووری ئەفریقی
منداڵەكانیـــان  ئەفریقیـــی  ڕەســـەنی  نـــاو  كـــە 
دەگـــۆڕێ و نـــاوی »ڕۆلیهاهـــا ماندیا«یـــان 
گـــۆڕی بـــۆ ناوێكـــی ئینگلیـــزی و كردیـــان بـــە 

ماندیـــا«. »نیلســـۆن 
كەواتـــە ماندیـــاش وەك تاكێكـــی ڕەش پێســـت 
ــی  ــە گۆڕینـ ــەوە و بـ ــەرەتای منداڵییـ ــە سـ ــەر لـ هـ
ڕەش  هاوواڵتیەكـــی  وەك  »بـــوون«ی  ناوەكـــەی 
پێیســـتی نیشـــتمانەكەی خـــۆی بـــێ مانـــا كـــراوە و، 
ئـــەم بێماناكردنـــەی »بـــوون« نیگەرانـــی كـــردووە، 
هـــەر ئـــەم نیگەرانییـــەش مانـــای »بـــوون«ی بـــۆ 
كردووەتـــە كێشـــەیەك و لـــە پێناویـــدا لـــە هەمـــوو 
تێگەیشـــتن  بـــە   و،  كـــردووە  خەباتـــی  ژیانیـــدا 
ڕەشپێســـت،  تاكێكـــی  وەك  خـــۆی  بوونـــی  لـــە 
مانـــای بوونـــی تێكـــڕای ڕەشپێســـتەكانی پێناســـە 

كردووەتـــەوە.
كاریزمـــا  تێگەیشـــتنی  كاتێـــك  بۆیـــە  هـــەر 
)وەك تـــاك( دەبێتـــە چوارچێوەیـــەك بـــۆ مانـــای 
بوونـــی نەتـــەوە لـــە نیشـــتماندا ، ئـــەوا نەتـــەوەش 
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بـــۆ  تێگەیشـــتنەی  بـــەو  و  كاراكتەرێـــك  وەك 
بوونـــی خـــۆی پێـــی گەیشـــتووە، كارلێـــك لەگـــەڵ 
كەلتـــوور و مێـــژوو و شارســـتانیەتی خـــۆی دەكات 
و، بـــە جۆرێـــك ســـەرچاوەكان بـــەكار دەهێنێـــت و 
پێشـــیان دەخـــات، كـــە لـــە چوارچێـــوەی براندێكـــی 
زینـــدوو  نەتەوەیەكـــی  ئیـــرادەی  نیشـــتمانیدا 

دەكاتـــەوە. بەرجەســـتە 
 كوردستان، یان نەمان

هاوتاكردنی بێ مانایی بوون بە نەمان
كتێبـــی  لـــە  عەقـــاد  مەحمـــوود  عەبـــاس 
»فەلســـەفەی شـــۆڕش« جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە، 
ــەوەی  ــێك زادەی بیركردنـ ــەر شۆڕشـ ــمی هـ »دروشـ
كـــە  نەهامەتییـــەی  و  كارەســـات  لـــەو  نەتەوەیـــە 
ــەریدا  ــە سـ ــدا بـ ــی شۆڕشـ ــاتە وەختـ ــە سـ ــتر لـ پێشـ
هاتـــووە، نەتـــەوە بـــە یـــەك دوو وشـــە دەیكاتـــە دروشـــم 
و ناســـنامەی شۆڕشـــەكەی پـــێ دیـــاری دەكات«.
لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە كاتێـــك كـــە لـــە دروشـــمی 
دروشـــمی  وەك  نەمـــان«  یـــان  »كوردســـتان، 
ئـــەم  دەبینیـــن  ڕادەمێنێـــن،  ئەیلـــوول  شۆڕشـــی 
دروشـــمە هەڵقـــواڵوی بیركردنـــەوەی ســـەدان ســـاڵەی 
نەتەوەیەكـــە كـــە خاكەكـــەی دابـــەش كـــراوە و، لـــە 
بـــوون و سەربەســـتیی خـــۆی بێبـــەش كـــراوە، ئـــەوا 
بـــە گرێدانـــەوەی »ڕابـــردوو بـــە ئێســـتا و ئێســـتا بـــە 
ئاینـــدەوە«، نەبوونـــی »بـــوون و ئـــازادی« خـــۆی 
هاوتـــای نەمـــان كـــردووە، ئەمـــەش بـــەو مانایـــەی 
ئەگـــەر گەلـــی كوردســـتان وەك گەلێكـــی سەربەســـت 
و ئـــازاد بوونـــی نەبێـــت، نەبوونـــی باشـــترە، لەمـــەش 
زیاتـــر گرێدانـــەوەی سەربەســـتی و ئـــازادی بـــە 
مانـــای »بـــوون« لـــە خۆیـــدا مانـــای »بـــوون« لـــە 

ــت. ــتە دەبێـ ــتیدا بەرجەسـ ــازادی و سەربەسـ ئـ
لەســـەر ئـــەم بنەمایـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن: دروشـــمی 
»كوردســـتان، یـــان نەمـــان«ی شۆڕشـــی مەزنـــی 
ئەیلـــوول، زمانـــی نەتەوەیـــە، ئـــەو نەتەوەیـــەی لـــە 
ــتووە و دەیەوێـــت بـــەم  »بـــوون«ی خـــۆی تێگەیشـ
و،  بناســـێنێت  بـــە جیهـــان  پەیڤـــە شۆڕشـــەكەی 
ئـــەو ســـاتە وەختەیـــە كـــە نەتـــەوە  ڕاگەیاندنـــی 
دووڕێیانێـــك بـــۆ ئاینـــدەی خـــۆی دیـــاری دەكات، 

كـــە ئەویـــش دووڕێیانـــی »بـــوون و نەمان«ــــە.
گەلی كوردستان بە جیاوازیی ئایین و نەتەوەوە، 
كوردســـتانی وەك نیشـــتمان، بـــە مانـــای بـــوون و 
خـــودی بـــوون ناســـاندووە، ئـــەم بوونـــەی نیشـــتمانیش 
نـــەك  »كوردســـتان« وەك بوونێكـــی یەكپارچـــە، 

چـــوار پارچـــەی دابەشـــكراو« پێناســـە كـــردووە. 
لـــە  »بـــوون«  لـــە  تێگەیشـــتنە  حاڵەتـــی  ئـــەم 
جـــار گرێدانـــەوەی  نەتـــەوەدا، دوو  بیركردنـــەوەی 
و  گرێدانـــەوە  یەكەمیـــان  ئێســـتاوە،  بـــە  مێـــژووە 
ڕەتكردنـــەوەی »شـــەڕی چاڵدێران«ــــە كـــە پێنـــج 
ســـەدە پێـــش شۆڕشـــی ئەیلـــوول كوردســـتانی كـــردووە 
ڕەتكردنـــەوەی  دووهەمیشـــیان  پارچـــە،  دوو  بـــە 
ڕێككەوتنـــی »ســـایكس پیكۆ«یـــە كـــە چـــوار 
ئەیلـــوول،  شۆڕشـــی  دەســـتپێكی  پێـــش  دەیەیـــە 
كوردســـتانی كـــردووە بـــە چـــوار پارچـــە، ئـــەم چـــوار 
پارچەیـــە كـــە زیاتـــر لـــە 40 ملیـــۆن كـــورد لـــە 
خـــۆی دەگرێـــت، وەك هەبووەیـــەك هەیـــە، بـــەاڵم 
ئـــەم هەبـــووە، هیـــچ »بوون«ێكـــی نییـــە و، وەك 
ـــورك ئیســـماعیل بێشـــكچی  ـــدی گـــەورەی ت بیرمەن
زۆر جـــوان ئامـــاژەی پـــێ كـــردووە » كوردســـتانی 
توركیـــا، كوردســـتانی ئێـــران، كوردســـتانی عێـــراق، 
تەنیـــا  و ،  هەیـــە  بوونـــی  ســـووریا  كوردســـتانی 
كوردســـتانی  نییـــە،  بوونـــی  كـــە  كوردســـتانێك 

ڕاســـتەقینەی گەلـــی كوردســـتانە«.
نیگەرانیـــی نەتـــەوە لـــە هەمبـــەر بـــوون بـــە مانـــای 
»سەربەســـتی و ئـــازادی و نیشـــتمان«، نیگەرانیـــی 
تەنیـــا نەوەیەكـــی نەتـــەوە لـــە قوناغێكـــی دیاریكـــراوی 
مێـــژووی نەتـــەوەدا نییـــە، بەڵكـــو ئـــەم نیگەرانییـــەی 
نەتـــەوە بـــۆ ئـــازادی و سەربەســـتی، لـــە ســـاتە وەختـــی 
شـــەڕی چاڵدێرانـــەوە دەســـتی پـــێ كـــردووە و، بووەتـــە 
خەمێـــك و بیـــری لـــێ كراوەتـــەوە و، هەڵوەســـتە و 
تێڕامانـــی زۆری لەســـەر كـــراوە، لـــە ســـەردەمانی 
جیاوازیشـــدا بەرهەمـــی ئـــەو تێڕامـــان و بیركردنەوەیـــە 
ـــەوەی  ـــتاندا ڕەنگدان ـــاعیرانی كوردس ـــیعری ش ـــە ش ل
هەبـــووە، بـــەاڵم ئـــەم نیگەرانییـــەی بـــوون بـــە مانـــای 
ئـــازادی و سەربەســـتی نەبووەتـــە پڕۆژەیـــەك بـــۆ 
تێگەیشـــتنێكی قووڵـــی مانـــای »بـــوون« لـــە نـــاو 
مێـــژووی نەتـــەوەدا، هـــەر بۆیـــە كاتێـــك دەمانەوێـــت 
ــەوە و،  ــرێ بدەینـ ــتاوە گـ ــە ئێسـ ــەوە بـ ــژووی نەتـ مێـ
ئێســـتا بـــە ئاینـــدەوە گـــرێ بدەینـــەوە، هەســـت دەكەیـــن 
قۆناغەكانـــی كامڵبوونـــی تێگەیشـــتن لـــە »بـــوون«، 
قۆناغـــی جیـــاوازی بڕیـــوە و، نەتوانـــراوە نیشـــتمانە 
تایبەتەكـــەی »بوونـــی گەلـــی كوردســـتان« وەك 
جیهانێكـــی تایبـــەت بـــە گەلـــی كوردســـتان وەك 

ـــت. ـــە بكرێ ـــۆی پێناس خ
لـــە شۆڕشـــەكەی شـــێخ عوبێدوڵـــای نەهرییـــەوە 
كـــە پاشـــان شـــێخ عەبدولســـەالمی بارزانـــی یەكـــەم 

بە گرێدانەوەی »ڕابردوو بە 
ئێستا و ئێستا بە ئایندەوە«، 
نەبوونی »بوون و ئازادی« 
خۆی هاوتای نەمان كردووە، 
ئەمەش بەو مانایەی ئەگەر 
گەلی كوردستان وەك گەلێكی 
سەربەست و ئازاد بوونی نەبێت، 
نەبوونی باشترە

دروشمی »كوردستان، یان 
نەمان«ی شۆڕشی مەزنی 
ئەیلوول، زمانی نەتەوەیە، ئەو 
نەتەوەیەی لە »بوون«ی خۆی 
تێگەیشتووە و دەیەوێت بەم 
پەیڤە شۆڕشەكەی بە جیهان 
بناسێنێت

شۆڕشەكەی شێخ عوبێدوڵاڵی 
نەهرییەوە كە پاشان شێخ 
عەبدولسەالمی بارزانی یەكەم و 
دوای ئەویش شێخ عەبدولسەالم 
بارزانی دووەم ڕێبەرایەتی 
دەكەن، بوونی نەتەوە وەك 
»بوونی دەوڵەت« ئاماژەی پێ 
كراوە
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ـــی دووەم  ـــێخ عەبدولســـەالم بارزان ـــش ش و دوای ئەوی
ڕێبەرایەتـــی دەكـــەن، بوونـــی نەتـــەوە وەك »بوونـــی 
دەوڵـــەت« ئامـــاژەی پـــێ كـــراوە، هەروەهـــا شـــێخ 
و  »مەملەكـــەت«  وەك  حەفیـــد  مەحمـــوودی 
ـــە  ـــار« ڕاڤ ـــش وەك »كۆم ـــازی محەمەدی پێشـــەوا ق
ــوەی  ــژووەدا چوارچێـ ــەم مێـ ــاو ئـ ــەاڵم لەنـ ــراون، بـ كـ
ئـــەو »دەوڵـــەت، مەملەكـــەت و كۆمار«ــــە، تەنیـــا 
بەشـــێكی بچووكـــی كوردســـتانی گرتووەتـــەوە و ئـــەم 
بەشـــە بچووكـــەش نەبووەتـــە ئـــەو بازنەیـــەی كـــە 
مانـــای »بـــوون« بـــۆ تـــەواوی گەلـــی كوردســـتان 
لـــە جیهانـــە تایبەتەكـــەی خۆیـــدا بـــكات، كـــە هـــەر 
ــەم  ــەاڵم ئـ ــەوە، بـ ــتان دەگرێتـ ــەی كوردسـ چوارپارچـ
ـــوون«  ـــە گەوهـــەری »ب ـــۆ تێگەیشـــتن ل ســـەردەمە ب
ـــازادی و سەربەســـتی و نیشـــتمان«،   ـــای »ئ ـــە مان ب
وەك  بارزانـــی  مســـتەفا  دەركەوتنـــی  لەگـــەڵ 
ــدا،  ــەوەی خۆیـ ــژووی نەتـ ــاو مێـ ــە نـ ــەك لـ كاریزمایـ
وەرچەرخانێكـــی گـــەورەی بەســـەردا دێـــت و، بـــۆ 
یەكەمیـــن جـــار دوای زیاتـــر لـــە مێـــژووی چـــوار 
ســـەدەی ژێردەســـتەیی و دابەشـــكردنی كوردســـتان، 
ــەر »بوونـــی  ــن ڕابـ ــتەفا بارزانـــی وەك یەكەمیـ مسـ
و  ئـــازادی  مانـــای  بـــە  كوردســـتان«  گەلـــی 
ــتماندا  ــەك نیشـ ــاو یـ ــە نـ ــتمان لـ ــتی و نیشـ سەربەسـ
پێناســـە دەكاتـــەوە، كـــە ئەویـــش هـــەر چـــوار پارچـــەی 
گەلـــی  تایبەكـــەی  جیهانـــە  وەك  و،  كوردســـتانە 
كوردســـتان نـــاوی لـــێ نـــاوە »كۆمـــاری كوردســـتانی 
گـــەورە«، ئەمـــەش بـــەو مانایـــەی كـــە بیرمەنـــد 
ئیســـماعیل بێشـــكچی بانگەشـــەی بـــۆ دەكات و 
دەڵێـــت: »زوڵمـــە كوردســـتانی عێـــراق و ئێـــران و 
ســـووریا و توركیـــا هەبێـــت و، گەلـــی كوردســـتان 
خـــۆی كوردســـتانی نەبێـــت«. مســـتەفا بارزانـــی لـــە 
پەیامەكەیـــدا لـــە پاكـــۆ لـــە ســـاڵی 1947 ڕایگەیانـــد، 
ئاراســـتەی خەبـــات و تێكۆشـــانی نەتەوەییمـــان بـــۆ 
دامەزراندنـــی كۆمـــاری كوردســـتانی گەورەیـــە، ئـــەو 
كۆمـــارەش جیهانـــە تایبەتەكـــەی گەلـــی كوردســـتانە 
و بێجگـــە لـــە گەلـــی كوردســـتان هیـــچ كەســـێك 
خاوەنـــی »كۆمـــاری كوردســـتانی گـــەورە« نییـــە.
ســـۆڤیەتی  ئاوارەیـــی  لـــە  بارزانـــی  مســـتەفا 
ترۆپكـــی  گەیشـــتە   )1958-1946  ( پێشـــان 
نەتەوەكـــەی  بوونـــی  لـــە  تێگەیشـــتنەی  ئـــەم 
نیشـــتمانی  خـــاوەن  و  ئـــازاد  نەتەوەیەكـــی  وەك 
ـــە خـــودی  ســـەربەخۆ و شایســـتەی خـــۆی، هـــەر بۆی
لـــە مانـــای  بارزانـــی  تێگەیشـــتنەكەی مســـتەفا 

بـــووە  دەڵێـــت،  پێمـــان  هایدگـــەر  وەك  »بـــوون«، 
ـــەر  ـــەك و نیشـــتمانێك، ه ـــی« نەتەوەی ـــودی بوون »خ
بۆیـــەش لەســـەر ئاســـتی جیهـــان جێگـــرەوەی نـــاوی 

بـــووە »بارزانـــی«. كوردســـتان  و  كـــورد 
مانـــای  بـــە  »بارزانـــی«  نـــاوی  هاوتابوونـــی 
ـــە،  ـــە »كوردستان«ـ ـــتمانێك ك ـــەوە و نیش ـــی نەت بوون
تەنیـــا بەرهەمـــی بیركردنـــەوە نییـــە لـــە بوونـــی نەتـــەوە 
و نیشـــتمانێك، بەڵكـــو هەســـتكردن بـــە نیگەرانییـــە لـــە 
هەمبـــەر نەبوونـــی »بوونـــی نەتـــەوە و نیشـــتمان« و، 
مســـتەفا بارزانـــی بـــە هاوشـــێوەی مەهاتمـــا گانـــدی 
و نیلســـۆن ماندیـــا ئـــەم نیگەرانییـــەی لـــە ســـەرەتادا 
ـــاو  ـــە ن ـــە »كێشـــەی خـــۆی« وەك تاكێـــك ل كردوویەت
ـــە ئاوارەیـــی  نەتەوەیەكـــی ژێردەســـتەدا و، وەك تـــاك ل
ــۆی  ــۆ بوونـــی خـ ــتنەكەی بـ ــی داوە، تێگەیشـ هەوڵـ
بكاتـــە تێگەیشـــتن لـــە بوونـــی نەتـــەوە و نیشـــتمان، 
ئـــەم تێگەیشتنەشـــی ڕاڤـــە كـــردووە و، وەك نوێنـــەری 
نەتـــەوە پەیوەنـــدی بـــە چەندیـــن ســـەرۆك دەوڵەتـــەوە 
ــتەقینەی  ــی ڕاسـ ــە بوونـ ــی داوە لـ ــردووە و، هەوڵـ كـ
گەلـــی كوردســـتان وەك نەتـــەوە و كوردســـتان وەك 

نیشـــتمانی تایبەتـــی گەلـــی كوردســـتان تێبگـــەن.
وەك  بارزانـــی  مســـتەفا  ســـەردەمەی  ئـــەو 
نەتـــەوە  لـــە »بوونـــی  تێگەیشـــتنی  كاریزمایـــەك 
و نیشـــتمان« كـــردە كێشـــەی خـــۆی و پاشـــانیش 
نیشـــتمانی  و  نەتـــەوەی  كێشـــەی  خـــودەوە  لـــەو 
پێناســـە كـــردەوە، لـــە نـــاو گۆڕەپانـــی سیاســـیی 
ئـــەو ســـەردەمەی هـــەر چـــوار پارچـــەی كوردســـتان 
بەتایبەتـــی،  باشـــوور  كوردســـتانی  و  بەگشـــتی 
ئـــەوە  لەســـەر  سیاســـی  گەرمـــی  دیالۆگـــی 
بـــوو »ئایـــا كـــورد نەتەوەیـــە، یـــان نەتـــەوە نییـــە؟ 
ئایـــا كوردســـتان نیشـــتمانە تایبەتەكـــەی گەلـــی 
ــا و  ــراق و توركیـ ــە عێـ ــێكە لـ ــان بەشـ ــتانە یـ كوردسـ

ئێـــران؟«.  و  ســـووریا 
ڕاســـتە ورووژێنـــەری ســـەرەكیی ئـــەم پرســـیارانە 
ئـــەو  عێـــراق«ی  شـــیوعی  ئەندامانـــی »حزبـــی 
ــی  ــی دیموكراتـ ــی پارتـ ــوون و ئەندامانـ ــەردەمە بـ سـ
كوردســـتان ڕەتیـــان دەكـــردەوە، بـــەاڵم لەنـــاو ئەندامانـــی 
كوردســـتانیش  دیموكراتـــی  پارتـــی  كاتـــی  ئـــەو 
)1946-1958( قەناعەتێكـــی بـــەو جـــۆرە هەبـــوو، 
كـــە تێگەیشـــتن لـــە بوونـــی »نەتـــەوە و نیشـــتمان« 
لـــە نـــاو مێـــژووی چەپـــی »ماركـــس- لینیـــن« 
ــژووی  ــاوی مێـ ــە هەنـ ــەك لـ ــت، نـ ــەرچاوە دەگرێـ سـ

نەتـــەوە و گەلـــی كوردســـتانەوە.

بیرمەندی گەورەی تورك 
ئیسماعیل بێشكچی دەڵێت: 
»زوڵمە كوردستانی عێراق 
و ئێران و سووریا و توركیا 

هەبێت و، گەلی كوردستان خۆی 
كوردستانی نەبێت«

مسعود بارزانی كە لە دوای ساڵی 
1979وە ئەركی درێژەپێدانی 

تێگەیشتنی مستەفا بارزانی بۆ 
»بوونی نەتەوە و نیشتمان« 

كردووەتە كێشەی خۆی و 
نەتەوەكەی، هەموو كات 

بازنەی بیركردنەوەی »بەرەی 
نیشتمانی« بووە، نەك 

چوارچێوەی تەسكی حزبێكی 
سیاسی

كاتێك دەمانەوێت »ڕابردوو بە 
ئێستا و ئێستا بە ئایندە«وە 

گرێ بدەینەوە، بۆ ئەوەی 
لە مانای بوونی »نەتەوە و 

نیشتمان« تێبگەین، ئەوا الی 
دۆست و دوژمن ناوی »بارزانی« 

هاوتای ئەو بوونەیە و ئەو 
تێگەیشتنەی مستەفا بارزانی 
بووەتە نەخشە ڕێگەیەك بۆ 

تێگەیشتن لە بوونی نەتەوە و 
نیشتمان
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پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان و حزبـــی شـــیوعی 
حزبـــی  دوو  ســـااڵنی )1958-1946(  لـــە  عێـــراق 
و  كوردســـتان  سیاســـیی  گۆڕەپانـــی  ســـەرەكیی 
عێـــراق بـــوون و، ژمارەیەكـــی یەكجـــار زۆر ئەنـــدام و 
ــەو  ــەر لـ ــەردا و هـ ــە بەرامبـ ــوو، لـ ــیان هەبـ الیەنگریشـ
ماوەیـــەدا مســـتەفا بارزانـــی لـــە ئاوارەیـــی ژیانـــی 
بەســـەر دەبـــرد و، لـــە ژیانێكـــی ناڕەحەتـــی و دەربـــەدەری 
دەژیـــا، بـــەاڵم لـــە نـــاو ویژدانـــی نەتـــەوە و تێكـــڕای 
گەالنـــی عێراقـــدا ڕۆژ لـــە دوای ڕۆژ كاریزمـــای 
ـــۆ نەتـــەوەی كـــورد و  ـــوون ب ـــای ب ـــووە مان ناوەكـــەی دەب
تـــەواوی گەالنـــی عێـــراق، ئـــەم گەشـــەكردنە خێرایـــەی 
كاریزمـــای مســـتەفا بارزانـــی لەســـەر ئاســـتی عێـــراق و 
ـــوو،  ـــەو تێگەیشـــتنەوە ســـەرچاوەی گرتب كوردســـتان، ل
ــە  ــتنی لـ ــتەفا بارزانـــی تێگەیشـ ــتە مسـ ــەوەی ڕاسـ بـ
بوونـــی كـــورد و كوردســـتان كردووەتـــە كێشـــەی خـــۆی، 
بـــەاڵم هەرگیـــز بوونـــی نەتەوەكانـــی دیكـــەی ڕەت 
نەكردووەتـــەوە و بـــەردەوام بانگەشـــەی برایەتیـــی نێـــوان 
نەتـــەوەی كـــورد و ئـــەو نەتەوانەشـــی كـــردووە كـــە 
كوردســـتان بـــە ســـەر دەوڵەتەكانیانـــدا دابـــەش كـــراوە.

ـــە ئێســـتا  ـــردوو ب ـــك دەمانەوێـــت »ڕاب ـــرەوە كاتێ لێ
و ئێســـتا بـــە ئاینـــدە«وە گـــرێ بدەینـــەوە، بـــۆ 
ئـــەوەی لـــە مانـــای بوونـــی »نەتـــەوە و نیشـــتمان« 
تێبگەیـــن، ئـــەوا الی دۆســـت و دوژمـــن نـــاوی 
ئـــەو  و  بوونەیـــە  ئـــەو  هاوتـــای  »بارزانـــی« 
تێگەیشـــتنەی مســـتەفا بارزانـــی بووەتـــە نەخشـــە 
ڕێگەیـــەك بـــۆ تێگەیشـــتن لـــە بوونـــی نەتـــەوە 
و نیشـــتمان، بۆیـــە هـــەر الیـــەك، تەنانـــەت ئـــەو 
ــتنە  ــەو تێگەیشـ ــان وەك دژی ئـ الیەنانەشـــی خۆیـ
ــە  ــە نەخشـ ــەر لـ ــیدان، ئەگـ ــی سیاسـ ــە گۆڕەپانـ لـ
ئـــەوا  البـــدەن،  بارزانـــی  مســـتەفا  ڕێگەكـــەی 
لـــە هـــزر و ســـەیركردنی نەتـــەوەدا وەك خائیـــن 
ســـەیر دەكرێـــن، ئەمـــەش بووەتـــە ئـــەو ڕاســـتییە 
مێژووییـــە، ئەگـــەر هـــەر الیـــەك درێژەپێـــدەری 
ـــۆ  ـــت ب ـــی بێ ـــتەفا بارزان ـــتنی مس ـــان تێگەیش هەم
ــت،  ــتنەش بێـ ــەو تێگەیشـ ــان دژی ئـ ــوون«، یـ »بـ
ـــڕوات  ـــە ب ـــەو نەخشـــە ڕێگەی هـــەر دەبێـــت لەســـەر ئ
كـــە مســـتەفا بارزانـــی بـــۆ »بـــوون«ی نەتـــەوە و 

نیشـــتمان دایڕشـــتووە.

بۆ یەكەمین جار دوای زیاتر لە 
مێژووی چوار سەدەی ژێردەستەیی 
و دابەشكردنی كوردستان، 
مستەفا بارزانی وەك یەكەمین 
ڕابەر »بوونی گەلی كوردستان« 
بە مانای ئازادی و سەربەستی و 
نیشتمان لە ناو یەك نیشتماندا 
پێناسە دەكاتەوە، كە ئەویش 
هەر چوار پارچەی كوردستانە
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 درێژەپێدانی تێگەیشتی مستەفا بارزانی
لـــە  داكۆكیكـــردن  بـــۆ  قـــورس  بریاردانـــی 

»بـــوون«
مســـعود بارزانـــی كـــە لـــە دوای ســـاڵی 1979وە 
مســـتەفا  تێگەیشـــتنی  درێژەپێدانـــی  ئەركـــی 
بارزانـــی بـــۆ »بوونـــی نەتـــەوە و نیشـــتمان« كردووەتـــە 
كات  هەمـــوو  نەتەوەكـــەی،  و  خـــۆی  كێشـــەی 
بازنـــەی بیركردنـــەوەی »بـــەرەی نیشـــتمانی« بـــووە، 
نـــەك چوارچێـــوەی تەســـكی حزبێكـــی سیاســـی، 
ئـــەوەی  بـــۆ  بارزانـــی  ســـەرۆك  پێناوەشـــدا  لـــەم 
بـــەردەوام بازنەیەكـــی  بـــەرەی نیشـــتمان  بازنـــەی 
ـــوون«، گەلێـــك  ـــە »ب ـــۆ تێگەیشـــتن ل فـــراوان بێـــت ب
جـــار غـــەدری لـــە »بـــوون«ی پارتـــی دیموكراتـــی 

كوردســـتانیش كـــردووە.
ــتنی  ــەی تێگەیشـ ــە ڕێگەیـ ــەو نەخشـ ــاو ئـ ــە نـ لـ
و  نەتـــەوە  »بوونـــی  بـــۆ  بارزانـــی  مســـتەفا 
نیشـــتمان«، مســـعود بارزانـــی هەنـــگاوی پراكتیكـــی 
تێگەیشـــتنی  »بوون«ــــەی  بـــەو  مانـــادان  بـــۆ 
ـــدا  ـــە هەمانكات ـــت و، ل ـــتەفا بارزانـــی هەڵدەگرێ مس
ڕابـــردوو بـــە ئێســـتا گـــرێ دەداتـــەوە و ئێســـتاش 
بـــە ئاینـــدە و، وەك ئاماژەیـــەك بـــۆ بەرزیـــی ئـــەو 
ـــوون وەك هێمایەكـــی پیـــرۆز ســـەیر  ـــە، هێمـــای ب بوون
دەكات و، لەمبـــارەوە كـــە دەیەوێـــت پێمـــان بڵێـــت 
بۆچـــی بارزانییـــەكان جامەدانیـــی ســـوور دەبەســـتن؟ 
و  دەگێرێتـــەوە  بـــۆ  بەســـەرهاتەكەمان  بەمجـــۆرە 
بووەتـــە  ســـوور  »جامەدانیـــی  دەكات:  فێرمـــان 
هێمایـــەك بـــۆ بوونـــی نەتەوەیـــەك«، بەمجـــۆرە لـــە 
كۆنگـــرەی 14ی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــۆ 
ـــردەوە: »مەســـەلەی  ـــی كۆنگـــرەی ڕوون ك ئەندامان
ئـــەوە  بـــارزان،  ڕێبـــازی  و  بارزانـــی  ڕێبـــازی 
نییـــە هـــەر كـــەس جەمەدانیـــی ســـووری بەســـت، 
ئـــەوە بارزانییـــە، مەســـەلە عەقیـــدە و بیروبـــاوەڕە، 
ـــی  ـــە. جەمەدانی ـــازی بارزانیی ـــوە ڕێب ـــاوەڕی ئێ بیروب
ـــە ڕەنگـــە زۆر  ـــت، ك ـــەك بێ ســـووریش ڕەنگـــە نهێنیی
كـــەس نەیزانێـــت. لـــە ســـەرەتای ســـەدەی ڕابـــردوو، 
ـــە  ـــی ل ـــك شـــوێن، بەتایبەت ـــە هەندێ ئێســـتاش مـــاوە ل
ناوچـــەی جافـــەكان و هەورامـــان و لـــە ئاكرێـــش 
هەندێكجـــار  هەبـــوون،  شـــەدە  ئـــەوكات  مـــاوە، 
ـــوون، مشـــكی  دەمانگـــوت مشـــكی، ســـێ ڕەنـــگ ب
ـــەوز و ڕەش، ناوچـــەی بارزانیـــش وەك هەمـــوو  و س
ناوچەیەكـــی دیكـــە وەك ئـــەو ئەفەندییانـــە هـــەر 
كـــەس بـــە زەوقـــی خـــۆی بۆینباخێكـــی بەســـتووە، بـــە 

ـــك  ـــان دەبەســـت، كاتێ كەیفـــی خـــۆی جەمەدانییەكەی
كـــە بـــارزان كەوتـــە بـــەر هێرشـــی فڕۆكـــەی بەریتانـــی 
ــاش  ــكان، پـ ــراق و تێكشـ ــوپای عێـ ــاری سـ و پەالمـ
ــار بـــوون، بچنـــە توركیـــا،  ماوەیـــەك مقاوەمـــە ناچـ
ـــش  ـــوو، جەمەدانیی ـــی دەرچووب ـــە جەمەدان ـــەو وەخت ئ
بـــە هەمـــان ڕەنـــگ، ســـوور و ســـەوز و شـــین، 
یـــان ڕەش، جەنابـــی شـــێخ ئەحمـــەد جەمەدانیـــی 
ــە  ــە ئەحكامـــی عورفـــی كـ ــژارد، لـ ــووری هەڵبـ سـ
ــە  ــوو كـ ــەوە بـ ــان ئـ ــوو، یەكێكیـ ــە دەرچـ ــە ناوچەكـ لـ
هـــەر كەســـێكیان بینـــی، جەمەدانیـــی ســـووری بـــە 

ســـەرەوەیە، ئیعدامـــی بكـــەن و بیكـــوژن.
ـــدی  ـــە خـــوار گون جارێـــك مەفرەزەیەكـــی پۆلیـــس ل
دەبـــن،  بـــارزان تووشـــی مێرمنداڵێكـــی شـــوانكارە 
جەمەدانەكـــەی ســـوورە، بـــەو جەمەدانییـــە خنكاندیـــان 
و كوشـــتیان و شـــەهیدیان كـــرد. خەڵكەكـــە پەالمـــاری 
قشـــڵەیان دا، كـــە لـــە بلـــێ بـــوون، لێیـــان دان و زۆر 
برینـــدار بـــوون، دواتـــر 1٢ كەســـیان لـــە ناوچـــەی 
بـــارزان هەڵبـــژارد و هێنایـــان و هـــەر دوازدەیـــان ڕەمـــی 
كـــرد، لـــەو كاتـــەوە جەمەدانیـــی ســـوور بـــوو بـــە ڕەمـــزی 
خۆنەچەمانـــدن،  و  نەبـــوون  تەســـلیم  و  بەرخـــۆدان 
ئـــەو كاتـــە لـــە ناوچـــەی بـــارزان ئەگـــەر یەكێـــك 
ـــۆ  جەمەدانیـــی ســـووری نەبەســـتبا، پێیـــان دەگـــوت ت

جاشـــی پۆلیســـیت، وای لـــێ هـــات..«
ئەگـــەر ســـەرنج لەســـەر ئـــەم پەڕەگرافـــە بدەیـــن، 
دەیەوێـــت  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  بێگومـــان  
بـــە  گانـــدی  مەهاتمـــا  ئەگـــەر  بڵێـــت:  پێمـــان 
فڕێدانـــە خـــوارەوەی لـــە شـــەمەندەفەڕ بوونـــی وەك 
بـــێ مانـــا كرابێـــت  هاوواڵتییەكـــی هیندســـتانی 
و ماندیـــا بـــە گۆڕینـــی ناوەكـــەی لـــە ناوێكـــی 
ئەفریقییـــەوە بـــۆ ناوێكـــی ئینگلیـــزی، هـــەر لـــە 
تەمەنی نۆ ســـاڵییەوە وەك هاوواڵتیەكی ڕەشپێســـتی 
ئەفریقیـــای باشـــوور بوونـــی بـــێ مانـــا كرابێـــت، 
ئـــەوا ئـــەو شـــوانەش كـــە لـــە گونـــدی بـــارزان لەســـەر 
ـــەی  ـــە جامەدانییەك ـــوور، ب ـــی س ـــتنی جامەدانی بەس
ئـــەو جامەدانییـــە  ئـــەوا داگرتنـــی  خنكێنـــدراوە، 
ــی  ــێ ماناكردنـــی بوونـ ســـوورە لەســـەر ســـەری، بـ
هاوواڵتییەكـــی كـــورد و كوردســـتانییە، هـــەر بۆیـــە 
ــەو  ــوون«ی ئـ ــە »بـ ــەوە بـ ــەوە و مانادانـ وەك كاردانـ
هاوواڵتییـــە و نیشـــتمانێك كـــە نـــاوی كوردســـتانە، 
هـــەر كـــەس جەمەدانیـــی ســـووری لـــەو دەڤـــەرە 
نەبەســـتبێت، وەك ســـەرۆك بارزانـــی پێمـــان دەڵێـــت، 
پێیـــان گووتـــووە: »تـــۆ جـــاش و خۆفرۆشـــی«، 

سەرۆك بارزانی بۆ ئەوەی 
بازنەی بەرەی نیشتمان بەردەوام 

بازنەیەكی فراوان بێت بۆ 
تێگەیشتن لە »بوون«، گەلێك 

جار غەدری لە »بوون«ی پارتی 
دیموكراتی كوردستانیش كردووە

بەستنی جامەدانیی سوور 
وەك تەحەددایەك بەرامبەر 

داگیركەران، دووبارە 
مانادانەوەیە بە بوونی كورد 
و كوردستان و تێگەیشتنە لە 
بوونی »نەتەوە و كوردستان«

لە تێگەیشتنی مستەفا 
بارزانی بۆ بوونی نەتەوە و 
نیشتمان، »بوون« گەوهەرە 
و دەبێت گەوهەری ئەو بوونە 
بدرەوشێتەوە و، دەبێت مانا 

جیاوازەكانی بوون لە هاوواڵتی 
و نیشتماندا بەرجەستە بێت كە 
ئەویش »ئازادی و سەربەستیی 

نەتەوە و سەربەخۆیی نیشتمانە 
لە چوارچێوەی دەوڵەتێكی 

نەتەوەییدا«
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ــێك دەبێتـــە خۆفـــرۆش  ــە كەسـ ــە مانـــای ئەوەیـ ئەمـ
و جـــاش، واتـــە مانـــای كوردبـــوون و كوردســـتانیبوون 
بـــێ مانـــا دەكات، بۆیـــە بەســـتنی جەمەدانیـــی 
ســـوور وەك تەحەددایـــەك بەرامبـــەر داگیركـــەران، 
دووبـــارە مانادانەوەیـــە بـــە بوونـــی كـــورد و كوردســـتان 
و تێگەیشـــتنە لـــە بوونـــی »نەتـــەوە و كوردســـتان«.
بـــۆ  بارزانـــی  مســـتەفا  تێگەیشـــتنی  لـــە 
بوونـــی نەتـــەوە و نیشـــتمان، »بـــوون« گەوهـــەرە 
و دەبێـــت گەوهـــەری ئـــەو بوونـــە بدرەوشـــێتەوە و، 
دەبێـــت مانـــا جیاوازەكانـــی بـــوون لـــە هاوواڵتـــی و 
ـــازادی  ـــش »ئ ـــە ئەوی ـــت ك ـــتە بێ نیشـــتماندا بەرجەس
و سەربەســـتیی نەتـــەوە و ســـەربەخۆیی نیشـــتمانە 
نەتەوەییـــدا«.  دەوڵەتێكـــی  چوارچێـــوەی  لـــە 
لەمـــەوە ئەگـــەر ســـەرنج لـــە هەڵوێســـتی مســـتەفا 
11ی  ڕێككەوتنـــی  دەقـــی  لەســـەر  بارزانـــی 

ئـــاداری 1970ی نێـــوان ســـەركردایەتیی شۆڕشـــی 
ئـــەوا  بدەیـــن،  عێـــراق  حكومەتـــی  و  ئەیلـــوول 
ڕێككەوتنـــی  بارزانـــی  مســـتەفا  الی  دەبینیـــن 
ئـــادار چوارچێوەیەكـــە بـــۆ مانـــای كوردبـــوون و 
كوردســـتانیبوون لـــە چوارچێـــوەی دەوڵەتـــی عێراقـــدا، 
عێراقیـــش وەك نیشـــتمانێكی هاوبـــەش بـــۆ هەمـــووان 
ـــەم ڕێكەوتنـــە  ـــەاڵم كاتێـــك گەوهـــەری ئ دادەنێـــت، ب
ــی  ــتەفا بارزانـ ــت مسـ ــت و، دەیانەوێـ ــێل دەكرێـ پێشـ
ســـازش لەســـەر كوردســـتانیبوونی كەركـــووك بـــكات، 
ئـــەم  كوردســـتانە«،  دڵـــی  »كەركـــووك  دەڵێـــت: 
ــا بـــۆ كەركـــووك  وەســـفەی مســـتەفا بارزانـــی تەنیـ
نییـــە، بەڵكـــو مســـتەفا بارزانـــی كوردســـتانیبوونی 
ــی  ــی، گەلـ ــە بوونـ ــەوە بـ ــرێ داوەتـ ــی گـ كەركووكـ
كوردســـتان وەك نەتـــەوە و كوردســـتان وەك نیشـــتمان، 
دڵـــی  »كەركـــووك  دەڵێـــت:  كاتێـــك  بۆیـــە  هـــەر 

ئەو ساتەوەختە كاریزمای گاندی 
لەدایكبوو، كە وەك )تاك( 
پۆلیسێكی ئینگلیز لە باشووری 
ئەفریقیا لە شەمەندەفەڕ فڕێی 
دایە خوارەوە و پێی گوت: »تۆ 
مافت نییە لە فارگۆنی پلەیەك 
دابنیشیت«
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كوردســـتانە« وەك میتافـــۆر بـــۆ بوونـــی نەتـــەوە و 
ـــێ هـــەر بســـتە  ـــە بەب ـــای ئەوەی نیشـــتمان، ئەمـــە مان
خاكێكـــی كوردســـتان، مانـــای بوونـــی تەواوەتـــی 

ــت. ــا دەبێـ ــێ مانـ ــتمان بـ ــەوە و نیشـ نەتـ
بازنـــەی  لـــە  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك 
ــتەفا  ــتنی مسـ ــە تێگەیشـ ــەواوی لـ ــتنی تـ تێگەیشـ
بارزانـــی بـــۆ »بوونـــی نەتـــەوە و نیشـــتمان« هەوڵـــی 
ــادە  ــە و پیـ ــوون« ڕاڤـ ــای »بـ ــی مانـ دا، پیادەكردنـ
بـــكات و، ماناكانـــی بـــوون بكاتـــە ئەمـــری واقیـــع، 
ـــە  ـــدا ل ـــی ژیانی ـــە قۆناغـــە جیاوازەكان ـــۆ ئەمـــەش ل ب
ســـاتەوەختی ناســـكدا بڕیـــاری زۆر قـــورس و بوێـــری 
داوە، كـــە لێـــرەدا ئامـــاژە بـــە هەندێكیـــان دەكەیـــن:
1. لە دوای ســـاڵی 1975 و نســـكۆی شۆڕشـــی 
ئەیلـــوول مســـعود بارزانـــی لـــە بەشـــی یەكەمـــی 
بزووتنـــەوەی  و  بارزانـــی  چوارەمـــی  بەرگـــی 

»لـــە  نووســـیویەتی:  كوردســـتان  ڕزگاریخـــوازی 
ـــار و مەترســـیدارەی  ـــەو بارودۆخـــە نالەب ئەنجامـــی ئ
ـــی بەســـەر  ـــدی باڵ دوای نســـكۆی شـــۆڕش، نائومێ
زۆر الدا كێشـــابوو، بـــە باشـــی دەمزانـــی ئەگـــەر 
ئـــەم نائومێدییـــە بـــەردەوام درێـــژە بكێشـــێت، كۆتایـــی 
ــت. زۆر  ــی دێـ ــان و پارتـ ــی بنەماڵەكەمـ ــە خەباتـ بـ
بیرمـــان كـــردەوە، ئاخـــۆ بـــۆ ڕەواندنـــەوەی بێهوایـــی 
ـــەر،  ـــەك بگرینـــە ب ـــن و چ ڕێگەی دەبێـــت چـــی بكەی
بـــە ڕوونـــی بـــۆم دەركـــەوت كـــە یەكـــەم هەنـــگاو و 

ــە. ــتپێكردنەوەی خەباتـ ــار. دەسـ بڕیـ
وەرگرتنـــی ئـــەم بڕیـــارە قورســـە لـــەو بارودۆخـــە 
نالەبـــار و مەترســـیدارە، لـــە كاتێكـــدا بـــووە كـــە ســـەدام 
حوســـێن دەیگـــوت: »دارخورمـــا لـــە چیـــاكان بڕوێـــت، 
جارێكـــی دیكـــە پێشـــمەرگە لـــە چیاكانـــی كوردســـتان 
بوونـــی  پێشـــمەرگە   - واتـــە  نابێتـــەوە.  دروســـت 

ماندیالش وەك تاكێكی ڕەش 
پێست هەر لە سەرەتای 

منداڵییەوە و بە گۆڕینی ناوەكەی 
»بوون«ی وەك هاوواڵتیەكی 
ڕەش پێیستی نیشتمانەكەی 
خۆی بێ مانا كراوە و، ئەم 

بێماناكردنەی »بوون« نیگەرانی 
كردووە
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نابێـــت-«، بـــەاڵم دوای وەرگرتنـــی ڕەزامەندیـــی 
ــات،  ــتپێكردنەوەی خەبـ ــۆ دەسـ ــی بـ ــتەفا بارزانـ مسـ
ـــە ٢6ی  ـــد مانگیكـــدا و دروســـت ل ـــە مـــاوەی چەن ل
ئایـــاری1976 وەك خـــۆی لـــە كتێبەكەیـــدا ئامـــاژەی 
پـــێ كـــردووە »یەكـــەم چاالكیـــی هێـــزی پێشـــمەرگە 
لـــە ٢6ی ئایـــاری 1976 لـــە ناوچـــەی حاجـــی 
ئۆمـــەران كـــرا، كـــە بەداخـــەوە لـــەم چاالكییـــەدا 
ســـەید عەبدوڵـــا شـــەهید بـــوو و، بـــووە یەكـــەم 

شـــەهیدی شۆڕشـــی گـــواڵن«.
٢. لـــە ســـاڵی 1988 و دوای پرۆســـەی بەدنـــاوی 
ئەنفالـــەكان و بەكارهێنانـــی چەكـــی كیمیایـــی بـــۆ 
ــێن بڕیـــاری دابـــوو  قڕكردنـــی كـــورد، ســـەدام حوسـ
بـــۆ چیـــای خواكـــورك و ســـێ  بـــە هێرشـــكردن 
گۆشـــەی نێـــوان »ئێـــران و عێـــراق و توركیـــا«، 
و  نەهێڵێـــت  كوردســـتان  لـــە  پێشـــمەرگە  بوونـــی 
جـــاڕی ســـەركەوتنی یەكجارەكـــی بـــدات، بـــەاڵم 
بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  قورســـەكەی  بڕیـــارە 
بـــۆ مقاوەمـــەت و دووبـــارە مانادانـــەوە بـــە مانـــای 
»بوونی نەتەوە و نیشـــتمان«، داســـتانی خواكوركی 
لـــەو داســـتانەدا  لـــێ بەرهـــەم هـــات، كـــە هـــەر 
ســـەرۆك بارزانـــی بـــە هەمـــوو جیهانـــی ڕاگەیانـــد، 
ــدا  ــی كورتـ ــە ماوەیەكـ ــەورە لـ ــكاری زۆر گـ گۆڕانـ

لـــە هەمـــوو ناوچەكـــە ڕوودەدات.
3. لـــە دوای ڕاپەرینـــی بەهـــاری 1991 و پاشـــان 
هێرشـــكردنەوەی ڕژێـــم بـــۆ دووبـــارە داگیركردنـــەوەی 
ــی  ــی بڕیارێكـ ــەرۆك بارزانـ ــان سـ ــتان، دیسـ كوردسـ
قورســـی دیكـــەی بـــۆ مقاوەمـــەت دا و زۆر بـــە 
بیـــن  شـــەهید  لێـــرە  ڕایگەیانـــد:  ڕاشـــكاوانە 
باشـــترە، نـــەك لـــە ئاوارەیـــی و پەنابەریـــدا بژیـــن«. 
تیایـــدا  كـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك  پەیڤـــەی  ئـــەم 
»شـــەهیدبوون« هاوتـــای »بـــوون« دەكات، مانـــای 
ئەوەیـــە كاتێـــك داگیركـــەران دەیانەوێـــت بوونمـــان بـــێ 
مانـــا بكـــەن، ئـــەوا هەمـــوو جوانـــی و ماناكانـــی 

بـــوون لـــە شـــەهیدبووندا بەرجەســـتە دەكەینـــەوە.
4.  گێڕانەوەی دەسەاڵتی شۆڕشگێڕانەی حزبە 
سیاســـییەكان بـــۆ دەســـەاڵتی گـــەل و ئەنجامدانـــی 
هەڵبـــژاردن لـــە ئایـــاری 199٢، ئەمـــەش بەرهەمـــی 
بڕیارێكـــی قورســـی دیكـــەی ســـەرۆك بارزانییـــە و 
لەمبـــارەوە ســـەرۆك گوتوویەتـــی »ئـــەو ڕۆژەی 
ـــرد،  ـــەرەی كوردســـتانی پێشـــنیارەكەمی پەســـەند ك ب
ــەوە  ــت، ئـ ــتان بكرێـ ــە كوردسـ ــژاردن لـ ــەوەی هەڵبـ بـ
بـــووە«.  مـــن  ژیانـــی  ڕۆژی  خۆشـــترین  ڕۆژە 

لـــەم پەیڤەشـــدا دەیەوێـــت پێمـــان بڵێـــت: یەكێـــك 
لـــە ماناكانـــی بوونـــی نەتەوەیەكـــی ئـــازاد، ئەوەیـــە 
كـــە خـــۆی بچێتـــە ســـەر ســـندوقی دەنگـــدان و 
ـــار لەســـەر سیســـتم و شـــێوازی  دەســـەاڵتی گـــەل بڕی

ــدات«. ــی بـ حوكمڕانـ
ســـەدەی  نەوەدەكانـــی  دووەمـــی  نیـــوەی  لـــە   .5
دا،  بڕیـــاری  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  ڕابـــردوو 
دەبێـــت بـــە شـــێوەیەكی فەرمـــی ئـــااڵی كوردســـتان 
ـــی هەرێمـــی  ـــی حكومەت لەســـەر هەمـــوو دامەزراوەكان
كوردســـتان هەڵبكرێـــت، ئـــەم بڕیـــارە بـــۆ ئـــەو ســـەردەمە 
كـــە زۆر ســـەركردە و الیەنـــی سیاســـی بـــە موجازەفەیـــان 
دەزانـــی و، پێیـــان وابـــوو، كاتەكـــەی لەبـــار نییـــە، بـــەاڵم 
پێداگریـــی ســـەرۆك بارزانـــی لەســـەر هەڵكردنـــی ئـــااڵ 
لەژێـــر  ئـــەوەی »مـــن  لەســـەر  جەختكردنـــەوەی  و 
ســـێبەری ئـــەم ئااڵیـــە لەدایـــك بـــووم و، ئامادەشـــم 
ــان پەرلەمانـــی  ــەاڵم پاشـ ــرم«، بـ ــە بمـ ــەم ئااڵیـ ــۆ ئـ بـ
ـــوو  ـــی یەكەمـــی هەم كوردســـتان ڕۆژی 17ی كانوون
كـــە  كوردســـتان،  ئـــااڵی  ڕۆژی  كـــردە  ســـاڵێكی 
ــە 17ی  ــتانە لـ ــااڵی كوردسـ ــەرواری هەڵكردنـــی ئـ بـ
كانوونـــی دووەمـــی 1946 لـــە كۆمـــاری كوردســـتان، 
ئەمـــەش پێكـــەوە گرێدانـــەوەی »ڕابـــردوو بـــە ئێســـتا و 
ـــا و  ـــۆ بەرجەســـتەكردنی مان ـــە ب ـــە ئایندە«وەی ئێســـتا ب

ــتمان. ــەوە و نیشـ ــەری بوونـــی نەتـ گەوهـ
پێشـــووی  ڕژێمـــی  ڕووخانـــی  دوای  لـــە   .6
عێـــراق و دەســـتپێكردنی هەوڵـــەكان بـــۆ نووســـینەوەی 
دەســـتووری عێـــراق لـــە ٢005 ســـەرۆك بارزانـــی 
بـــۆ مانادانـــەوە بـــە عێراقـــی نـــوێ و مانادانـــەوە 
بـــە بوونـــی گەلـــی كوردســـتان لـــە عێراقـــدا، دوو 
ــە  ــە لـ ــە بێجگـ ــی دا، كـ ــی مێژوویـ ــاری قورسـ بڕیـ
ــەركردەیەكی  ــعود بارزانـــی هیـــچ سـ شەخســـی مسـ
كـــە  بكاتـــەوە،  لـــێ  بیریشـــی  نەیتوانیـــوە  دیكـــە 

ــوون: ــی بـ بریتـ
عێـــراق  ئـــااڵی  هەڵكردنـــی  ڕەتكردنـــەوەی  ا- 
لـــە كوردســـتان، ئـــەو ئااڵیـــەی ســـەدام حوســـێن بـــە 
ـــر«  ـــە اكب دەســـتی خـــۆی لەســـەری نووســـیبوو »الل
بـــە جیهانـــی ڕاگەیانـــد »ئێمـــە  بـــە ئاشـــكرا  و 
ئااڵیـــەك هەڵناكەیـــن، كـــە لەژێـــر ئـــەو ئااڵیـــەدا 
ـــە ســـەرۆك  ـــت«، بۆی كۆمەڵكـــوژ و ژینۆســـاید بكرێ
بارزانـــی پێداگـــری كـــرد ئـــەو »اللـــە اكبر«ــــەی بـــە 
دەســـتی ســـەدام حوســـێن نووســـراوە، دەبێـــت بگۆڕێـــت 
ـــرێتەوە  ـــەكە بنووس ـــە اكبر«ـ و جارێكـــی دیكـــە »الل
و، ئـــەم ئیرادەیـــەی ســـەرۆك بارزانـــی جێبەجـــێ كـــرا.

مستەفا بارزانی كوردستانیبوونی 
كەركووكی گرێ داوەتەوە بە 
بوونی، گەلی كوردستان وەك 
نەتەوە و كوردستان وەك 
نیشتمان، هەر بۆیە كاتێك 
دەڵێت: »كەركووك دڵی 
كوردستانە« وەك مەجازێك بۆ 
بوونی نەتەوە و نیشتمان، ئەمە 
مانای ئەوەیە بەبێ هەر بستە 
خاكێكی كوردستان، مانای بوونی 
تەواوەتی نەتەوە و نیشتمان بێ 
مانا دەكات

سەرۆك مسعود بارزانی لە 
بازنەی تێگەیشتنی تەواوی لە 
تێگەیشتنی مستەفا بارزانی بۆ 
»بوونی نەتەوە و نیشتمان« 
هەوڵی دا، پیادەكردنی مانای 
»بوون« ڕاڤە و پیادە بكات 
و، ماناكانی بوون بكاتە 
ئەمری واقیع، بۆ ئەمەش لە 
قۆناغە جیاوازەكانی ژیانیدا لە 
ساتەوەختی ناسكدا بڕیاری زۆر 
قورس و بوێری داوە
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ـــەوەی  ـــەر مان ـــردن و پێداگـــری لەس ب- داكۆكیك
هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان و ئامادەنەبوونـــی 
ــە،  ــەم پرسـ ــەر ئـ ــەكردن لەسـ ــۆ موناقەشـ ــەت بـ تەنانـ
بـــووە هـــۆكاری ئـــەوەی بڕگەیـــەك بـــۆ دەســـتووری 
پێشـــمەرگەی  هێـــزی  و  بكرێـــت  زیـــاد  عێـــراق 
ــی  ــەوانانی هەرێمـ ــاوی »پاسـ ــر نـ ــتان لەژێـ كوردسـ
پـــێ  دەســـتووری  شـــەرعییەتی  كوردســـتان« 
ـــارە مێژووییـــەی ســـەرۆك بارزانـــی  ـــەم بڕی بدرێـــت. ئ
پێشـــمەرگەی  هێـــزی  لـــە  پارێزگاریكردنـــی  بـــۆ 
كوردســـتان، گرێدانـــەوەی مـــان و نەمانـــی كـــورد و 
ـــە قارەمانیەتـــی هێـــزی پێشـــمەرگەی  كوردســـتانە، ب
كوردســـتانەوە، وەك لـــە شـــەڕی دژی تیرۆریســـتانی 
داعش و پاشتریش دوای كارەساتی 16ی ئۆكتۆبەر 
بیینیمـــان، ئەگـــەر ئـــەم بڕیـــارە مێژووییـــەی ســـەرۆك 
بارزانـــی نەبوایـــە، ئێســـتا نـــە جوگرافیایـــەك هەبـــوو، 
ـــی  ـــش بوون ـــە گەلێكی ـــتان، ن ـــت كوردس ـــی بگوترێ پێ

دەبـــوو پێـــی بڵێـــن گەلـــی كوردســـتان.
ـــە ســـاڵی ٢014 و دوای كەوتنـــی مووســـڵ  7. ل
و ڕاگەیاندنـــی »خەالفەتـــی ئیســـامی« لەالیـــەن 
ڕێكخـــراوی تیرۆریســـتیی داعشـــەوە، تیرۆریســـتانی 
داعـــش ببوونـــە ئەفســـانەیەك كـــە هیـــچ هێزێـــك 
خۆیـــان لەبـــەردا ناگرێـــت، بـــەاڵم كاتێـــك هێرشـــیان 
كـــردە ســـەر كوردســـتان، لـــە دەســـتپێكدا توانییـــان 
شـــنگال و بەشـــێك لـــە دەشـــتی نەینـــەوا و مەخمـــوور 
داگیـــر بكـــەن، ســـەرۆك بارزانـــی كـــە ئـــەو كات 
ســـەرۆكی هەرێمـــی كوردســـتان بـــوو، بـــەو جـــۆرە 
وجوودییـــە  هەڕەشـــە  ئـــەم  لەگـــەڵ  مامەڵـــەی 
بـــاری  دەوڵەتێـــك  ســـەرۆكی  وەك  كـــە  نەكـــرد 
ــو  ــت، بەڵكـ ــەڕ ڕابگەیەنێـ ــاری شـ ــایی و بڕیـ نائاسـ
ــمەرگەكەی  ــە پێشـ ــووەوە بـ ــۆی بـ ــی خـ ــە شەخسـ بـ
196٢ و خـــۆی چـــووە ســـەنگەرەكانی پێشـــەوەی 
ورەی  داعـــش،  تیرۆریســـتانی  دژی  شـــەڕی 
چوونـــی ســـەرۆك بارزانـــی بـــۆ بەرەكانـــی شـــەڕ 
لەســـەر  داعـــش  تیرۆریســـتانی  تێكشـــكاندنی  و 
و  كوردســـتان  پێشـــمەرگەی  هێـــزی  دەســـتی 
بەتاڵكردنـــەوەی ئەفســـانەی تیرۆریســـتانی داعـــش 
بـــەوەی كـــە »هێزێكـــن لـــە شـــكان نایـــەن«، بـــووە 
ــە  ــان، كـ ــەواوی جیهـ ــۆ تـ ــك بـ ــەرچاوەی ئومێدێـ سـ
پاشـــان هاوپەیمانیـــی نێودەوڵەتییـــان بـــۆ شـــەڕی 
ئـــەوە  و،  پێكهێنـــا  داعـــش  تیرۆریســـتانی  دژی 
مێـــژووە دەبێـــت وەك خـــۆی بنووســـرێتەوە، پێـــش 
بەســـەر  پێشـــمەرگە  هێـــزی  ســـەركەوتنەكانی 

تیرۆریســـتانی داعـــش، هیـــچ دەوڵەتێـــك بیـــری لـــەوە 
نەكردبووەوە كە شـــەڕ لە دژی تیرۆریســـتانی داعش 
كوردســـتان  پێشـــمەرگەی  هێـــزی  ڕابگەیەنێـــت، 
لـــە ٢ی ئابـــی ٢014 هێرشـــی پێچەوانـــەی بـــۆ 
ســـەر تیرۆریســـتانی داعـــش دەســـتپێكرد، بـــاراك 
ئۆبامـــای ســـەرۆكی ئـــەو كاتـــی ئەمریـــكا لـــە 11ی 
ئەیلوولـــی ٢014 هاوپەیمانیـــی دژی داعشـــی بـــە 

ســـەرۆكایەتی ئەمریـــكا ڕاگەیانـــد.
8. بڕیـــاری ڕیفرانـــدۆم لـــە حوزەیرانـــی ٢017 
 ،٢017 ئەیلوولـــی  ٢5ی  لـــە  جێبەجێكردنـــی  و 
ــە مێـــژووی گەلـــی  ــە لـ ــتگەیەكی وەرچەرخانـ وێسـ
ــا  ــەوە هەتـ ــەڕی چاڵدێرانـ ــە شـ ــەر لـ ــتاندا هـ كوردسـ
جێبەجێكردنـــی  بـــە  بارزانـــی  ســـەرۆك  ئێســـتا. 
بریـــاری ڕیفرانـــدۆم بـــە دەنگدانـــی زیاتـــر لـــە %9٢ 
ــە  ــەوە و ئایینـ ــەواوی نەتـ ــە تـ ــتان بـ ــی كوردسـ گەلـ
جیاوازەكانـــەوە بـــۆ ســـەربەخۆیی كوردســـتان، بـــۆ 
هەمـــوو جیهانـــی ســـەلماند »بریاردانـــی مافـــی 
چارەنـــووس« یەكێكـــە لـــەو مافانـــەی كـــە هەمـــوو 
ــەلماندنی بوونـــی خـــۆی  ــۆ سـ ــەوە و گەلێـــك بـ نەتـ
دواڕۆژی  لـــە  كـــە  پاشـــانیش  دەكات،  پیـــادەی 
جیهانـــی  هەمـــوو  بـــە  ڕیفرانـــدۆم  هەڵمەتەكانـــی 
ڕاگەیانـــد »مـــن ئـــەو كەســـە نیـــم خـــۆم شـــەرمەزاری 
نەتەوەكـــەی خـــۆم بكـــەم«، ئەمـــە پیشـــاندانی ئـــەو 
هەمـــوو گوشـــارە نیودەوڵەتـــی و هەرێمییـــە بـــوو 
كـــە لەســـەر ســـەرۆك بارزانـــی هەبـــوو، بـــۆ ئـــەوەی 
لەســـەر ئەنجامدانـــی ڕیفرانـــدۆم ســـازش بـــكات، 
بـــەاڵم كـــە دواییـــن پەیامـــی بـــەو شـــێوەیە بـــۆ هەمـــوو 
ـــی  ـــی گەل ـــد »ســـازش لەســـەر بوون ـــان ڕاگەیان جیه
كوردســـتان وەك گەلێكـــی ئـــازاد ناكرێـــت و مافـــی 
ـــار  خۆیەتـــی وەك هـــەر گەلێكـــی دیكـــە، خـــۆی بڕی
ـــەوە  ـــای ئ ـــدات«، مان لەســـەر چارەنووســـی خـــۆی ب
ـــۆ  ـــێ ب ـــی »بەڵ ـــە دەنگدان ـــی كوردســـتان ب ـــوو گەل ب
ســـەربەخۆیی كوردســـتان«، لەســـەر ســـندوقەكانی 

ــەلمێنێت . ــۆی دەسـ ــی خـ ــدان بوونـ دەنگـ
لـــە دوماهیشـــدا وەك جـــان پـــۆل ســـارتەر لـــە 
»كۆڵەگـــەی  دەڵێـــت  »بـــوون«  بـــۆ  پێناســـەی 
لەســـەری  مرۆڤایەتـــی  بوونـــی  كـــە  ســـەرەكی 
و  توانـــا  پیشـــاندانی  لـــە  بریتییـــە  ڕادەوەســـتێت، 
كـــە  ئامانجـــەی  ئـــەو  بەدیهێنانـــی  بـــۆ  ئیـــرادە 
هەیەتـــی، ئەوجـــا لـــە بەدیهێنانـــی ئـــەو ئامانجـــە 
ســـەربكەوێت، یـــان ســـەرنەكەوێت، ئـــەو ئیرادەیـــە 

دەردەكەوێـــت«. هـــەر 

ئەم پەیڤەی سەرۆك بارزانی كە 
تیایدا »شەهیدبوون« هاوتای 
»بوون« دەكات، مانای ئەوەیە 
كاتێك داگیركەران دەیانەوێت 
بوونمان بێ مانا بكەن، ئەوا 

هەموو جوانی و ماناكانی بوون 
لە شەهیدبووندا بەرجەستە 

دەكەینەوە

چوونی سەرۆك بارزانی بۆ 
بەرەكانی شەڕ و تێكشكاندنی 
تیرۆریستانی داعش لە سەر 

دەستی هێزی پێشمەرگەی 
كوردستان و بەتاڵكردنەوەی 

ئەفسانەی تیرۆریستانی داعش 
بەوەی كە »هێزێكن لە شكان 

نایەن«، بووە سەرچاوەی 
ئومێدێك بۆ تەواوی جیهان

سەرۆك بارزانی بە 
جێبەجێكردنی بریاری ڕیفراندۆم 

بە دەنگدانی زیاتر لە %92 
گەلی كوردستان بە تەواوی 

نەتەوە و ئایینە جیاوازەكانەوە 
بۆ سەربەخۆیی كوردستان، 
بۆ هەموو جیهانی سەلماند 

»بریاردانی مافی چارەنووس« 
یەكێكە لەو مافانەی كە هەموو 
نەتەوە و گەلێك بۆ سەلماندنی 

بوونی خۆی پیادەی دەكات
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هەر كوردێك لە پێناو خاك و 
نەتەوەی خۆی و ئایینیدا بكوژرێت 
پلەی شەهیدی هەیە

نابێت ڕێگە بدەین ئایین و 
نیشتمانپەروەری لە 
یەكتری جیابكرێنەوە 

مامۆستا مەال ئەبوبەكر ئاقوبانی بۆ گواڵن: 

ــام  ــر ئاقوبانـــی ئیمـ ــەال ئەبوبەكـ ــتا مـ مامۆسـ
ــە  ــە لـ ــوار خەلیفـ ــی چـ ــە مزگەوتـ ــن لـ و وتارخوێـ
پیرمـــام و، ئەندامـــی لێژنـــەی فەتـــوا و شـــارەزا 
لـــە فقهـــی ئیســـامی و خاوەنـــی قوتابخانـــەی 
ـــەوەی  ـــواری باڵوكردن ـــە ب ـــە ســـااڵنێكە ل زانســـتییە، ك
ــدا كار دەكات و،  ــری میانڕەویـ ــەرعی و بیـ ــتی شـ زانسـ
دەیـــان كـــەس لەســـەر دەســـتی ئـــەو مۆڵەتـــی زانســـتییان وەرگرتـــووە. 
لـــە دیدارێكـــی گۆڤـــاری گواڵنـــدا جەختـــی لەســـەر ئاوێتەبوونـــی 
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام و الیەنـــی نەتەوەیـــی كـــردەوە، هەمـــوو 
ــە دەرەوەی  ــە لـ ــەی كـ ـــە توندوتیژییانـ ــزر و بیروبۆچوون ــەو هـ ئـ
ـــرەدا  ـــردەوە، لێ ـــاو كوردســـتانەوە، ڕەت ك ـــە ن ســـنوورەكان هێنراونەت

پوختـــەی وتەكانـــی بـــاڵو دەكەینـــەوە. 
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كورد هەرگیز هیچ نەتەوەیەكی 
دیكەی نەچەوساندووەتەوە و 
ڕێگەشی نەداوە هزری نامۆ و 
بیروبۆچوونی توندوتیژی لە 
دەرەوەی سنوورەكانەوە بۆی 

ڕەوانە بكرێت

مەال مستەفا بارزانی وەكو 
سەركردەیەكی گەورەی مێژوویی 

كورد و خاوەن بنەماڵەیەكی 
تێكۆشەر و ئایینپەروەر، 

بەرگریی لە نەتەوە و خاكەكەی 
خۆی دەكرد و دژی زوڵم و 
چەوسانەوە و داگیركەر بوو

جەنابی بارزانی كاتێك 
یەكێتیی زانایانی ئایینی 
ئیسالمی كوردستانی دانا، 

بۆ ئەوە بوو، ڕۆڵ و پێگەی 
زانا و مامۆستایانی ئایینی 

پیرۆزی ئیسالم بەرز ڕابگیرێت 
و دوژمنانی ئەم گەلە دژی 

نەتەوەكەیان بەكاریان نەهێنن

زانســتی  مەدرەســەی  خاوەنــی  پێیــەی  بــەو   *
شــەرعین و بڕوانامــەی ماســتەرتان بــە دەســت هێنــاوە 
ــە مێــژووی ئایینــی پیــرۆزی  و، شــارەزاییەكی باشــتان ل
ئیســام لــە نــاو نەتــەوەی كــورددا هەیــە، بــا لــەو پرســیارەوە 
مــەالی  و  مامۆســتا  چەنــد  تــا  بكەیــن،  پــێ  دەســت 
ئایینیــی كــورد توانیویەتــی لــە ڕێگــەی ئایینەكەیــەوە 
ــرۆزی ئیســام  ــە ڕەســەنایەتیی ئایینــی پی ــزگاری ل پارێ

بــكات؟ 
- بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبان. ئایین و واڵت 
ــا ناكرێنــەوە.  ــان ئاوێتــەی یەكتــرن و لێكتــر جی هەردووكی
لــە هەمــوو دەقــە پیرۆزەكانــی قورئــان و فەرمــوودەكان 
و شــەرعدا زۆر جەخــت لەســەر ئــەم بابەتــە كراوەتــەوە، 
بــەوەی ئاییــن بــە بــێ واڵت نابێــت و واڵتیــش بەبــێ ئاییــن 
ــە بیروباوەڕمــان،  نابێــت. خۆشەویســتیی واڵت بەشــێكە ل
ــەد )دروودی  ــان محەم ــەروەرمان پێغەمبەرم ــەورە و س گ
خــوای لەســەر بێــت( كاتێــك لــە مەككــەی پیــرۆز پەیامــی 
ــە  پیــرۆزی ئیســامی بــاڵو دەكــردەوە، تاوەكــو خەڵكــی ل
زوڵــم و چەوســانەوە و بــێ ئیمانــی ڕزگار بــكات و، وەكــو 
مرۆڤــی پێگەیشــتوو مامەڵــە لەگــەڵ یەكتــر بكــەن، كــە 
ئــەو ســەردەمە قورەیشــییەكان مافــی ئافــرەت و منــداڵ و 
هەژاریــان دەخــوارد، بــەم پەیامــە پیــرۆزەی ڕازی نەبــوون، 
بێــت(  لەســەر  خــوای  )دروودی  پێغەمبــەر  كاتێكیــش 
لــە واڵتەكەیــان دەربــەدەر كــرد، ئەویــش كاتێــك ناچــار 
ــدا  ــی كۆچكردنی ــە كات ــكات، ل ــە مەككــە كــۆچ ب ــوو ل ب
دووپاتــی ئــەوەی كــردەوە كــە مەككــە خۆشەویســتترین 
پارچــە زەویــی خوایــە الی ئــەو و، ئەگــەر ناچــار نەكرایــە 

هەرگیــز بەجێــی نەدەهێشــت. 
پــەروەردەی  كــورد  ئایینــی  مــەالی  و  مامۆســتا 
باشــی  بــە  و  ئیســامن  پیــرۆزی  ئایینــی  ڕەســەنی 
و  نیشــتمان  و  و، واڵت  تێگەیشــتوون  ئایینەكەیــان  لــە 
ســەختەكاندا  رۆژە  لــە  و،  دەوێــت  خــۆش  نەتەوەكەیــان 
جوانتریــن  بــوون،  پێكــەوە  میللەتەكەیــان  لەگــەڵ 
ــان و  ــاوەڕی پێكەوەژی ــی بیروب ــە بەرزی ــۆ ئەم بەڵگــەش ب
لێبووردەیــی و بەرگریكردنــە لــە خــاك و نیشــتمان لــە 
ــا و مامۆســتا و مــەالی كــورد  ــاو كــورددا. هەمــوو زان ن
و  تەكیــە  و  زانســت  و  مزگــەوت  لــە  كوردیــان  تاكــی 
خانەقــا و قوتابخانەكانیانــدا، وا پــەروەردە كــردووە ئەگــەر 
لــە پێنــاو خــاك و نەتــەوە و ئایینــی خۆیــدا بكوژرێــت، 
پلــەی شــەهیدی هەیــە، ئەوەتــا كــورد هەرگیــز هیــچ 
ڕێگەشــی  و  نەچەوســاندووەتەوە  دیكــەی  نەتەوەیەكــی 
نــەداوە هــزری نامــۆ و بیروبۆچوونــی توندوتیــژی لــە 
دەرەوەی ســنوورەكانەوە بــۆی ڕەوانــە بكرێــت و، دیــن بــۆ 
مەرامــی تاكەكەســی و تاقمێــك بــەكار بهێنرێــت، بەمــەش 

نــاو  لــە  ئیســامی  پیــرۆزی  ئایینــی  مامۆســتایانی 
ــان و  ــە ناوەڕۆكــی قورئ ــزگاری ل ــە پارێ كــورددا توانیویان
فەرمــوودەكان بكــەن، جوانتریــن نموونــەش لــە شۆڕشــی 
ئەیلوولــدا ئــەوە بــووە كــە مامۆســتا و مــەالی ئایینــی 

بارزانییــان دەكــرد. پاڵپشــتیی مــەال مســتەفا 
* لــە ســەردەمی مــەال مســتەفا بارزانــی و زۆربــەی 
ســەركردەكانی دیكــەی كــورددا، كــە ئەهلــی مزگــەوت و 
خانەقــا و كەســانی ئایینــی بــوون، هــاوكات مامۆســتا و 
زانایانــی ئیســامییش لــە دەوریــان بــوون و گرنگییەكــی 
زۆر بــە مامۆســتایانی ئایینــی درابــوو، ئەمــە بۆچــی 
دەگەڕایــەوە و ڕۆڵــی مامۆســتایانی ئایینــی لــە شۆڕشــدا 

چــۆن بــوو؟
ســەركردەیەكی  وەكــو  بارزانــی  مــەال مســتەفا   -  
گەورەی مێژوویی كورد و خاوەن بنەماڵەیەكی تێكۆشەر 
و ئایینپــەروەر، بەرگریــی لــە نەتــەوە و خاكەكــەی خــۆی 
دەكــرد و دژی زوڵــم و چەوســانەوە و داگیركــەر بــوو. ئــەو 
زاتــە گەورەیــە ڕێــزی زۆری لــە مامۆســتایانی ئایینــی 
گرتبــوو، هەمــوو تەمەنــی خــۆی بەخشــییە بەرگریكــردن 
لــە مرۆڤایەتــی و كوردایەتــی و ئایینــی پیــرۆزی ئیســام، 
ئــەو دەربــەدەری و ئــازار و ئەشــكەنجەیەی كــە بینــی، 
لــە پێنــاو ئــەوە بــوو زوڵــم و چەوســانەوە لەســەر میللەتــی 
ــی كــورددا پێشــەوا  ــژووی گەل ــە مێ خــۆی هەڵبگیرێت.ل
و شــێخ ســەعید و شــێخ مەحمــوودی حەفیــد و هەمــوو 
ســەركردە و پیاوچاكانــی دیكــەی گەلەكەمــان خــودا لێیان 
خــۆش بێــت، هەڵگــری هەمــان بیروبــاوەڕی ئایینپــەروەری 
ــورد لەســەر دەســتی  ــوون. شۆڕشــی ك ــەروەری ب و كوردپ
هەمــوو ئــەم ســەركردە گەورانــەی مێــژووی كــورد بــوون، 
كــە ئەهلــی مزگــەوت و دەرچــووی خانەقــا و حوجــرە بــوون 
ــوون،  ــڵمان ب ــەورە و موس ــاوی گ ــان پی ــاوك و باپیرانی و ب
بــوون و هەرهەموویــان  نەتەوەكەیــان  دڵســۆزی خــاك و 

پــەروەردەی كوردایەتــی بــوون.
* ئایــا هــەر لەســەر ئــەم ڕێبــازە بــوو مامۆســتایان و 
مــەالی كــورد بەرگرییــان نــەك تەنیــا لــە نەتــەوەی كــورد و 
موســڵمانان كــردووە، بەڵكــو بەرگرییــان لــە نەتــەوە و ئاییــن 

و ئایینزاكانــی دیكــەی كوردســتانیش كــردووە؟
لــە  بەرگریكــردن  كــورد  مــەالی  و  -مامۆســتا 
مەزڵوومییــەت و كەســانی چەوســاوەیان بــە ئەركــی خۆیــان 
زانیــوە، ئــەوان بــە باشــی لــە دەقــە پیرۆزییەكانــی قورئــان 
و فەرمــوودەكان شــارەزان و بــاش دەزانــن ئایینــی پیــرۆزی 
ــۆ  ــا ب ــەك تەنی ــووە، ن ــری بەشــەرییەت هات ــۆ خێ ئیســام ب
یەكێتیــی  كاتێــك  بارزانــی  جەنابــی  موســڵمان،  تاكــی 
ــەوە  ــۆ ئ ــا، ب زانایانــی ئایینــی ئیســامی كوردســتانی دان
ئایینــی  مامۆســتایانی  و  زانــا  پێگــەی  و  ڕۆڵ  بــوو، 
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پیــرۆزی ئیســام بــەرز ڕابگیرێــت و دوژمنانــی ئــەم گەلــە 
مســتەفا  مــەال  نەهێنــن.  بەكاریــان  نەتەوەكەیــان  دژی 
بارزانــی كاتێــك زانایــان و مامۆســتایانی ئایینــی پیــرۆزی 
ئیســامی كــۆ كــردەوە، فەرمــووی: »مــن بەرگریــكار 
ــی  ــە شــەریعەت و قورئان ــوەم، فەرمــوون ب و پشــتیوانی ئێ
ــوو  ــەر ئەمــەش ب ــرۆزی ئیســام كار بكــەن«، هــەر لەب پی
مــەال مســتەفا بارزانــی لــە پێنــاو بەرژەوەندیــی گشــتیی 
میللەتــی كــورد و ئایینــی پیــرۆزی ئیســامدا لێژنــەی 
فەتــوای كوردســتانی دانــا، بــۆ خزمەتــی ئایینــی پیــرۆزی 
ئیســام و نەتــەوەی كــورد و دژایەتیكردنــی تونــدڕەوی 
و ناحاڵیبــوون لــە ئایینــی پیــرۆزی ئیســام بــوو، تاكــو 
ناوچــە  و  پارێــزگا  لــە  فەتوامــان  لێژنــەی  ئەمــڕۆ 
جیاجیاكانــی كوردســتان هەیــە. مــن لــە زۆر دۆســت و 
ناســیاوی زانــا و مامۆســتایانی پێــش خۆمــم بیســتووە كــە 
مــەال مســتەفا بارزانــی زۆر هاوكاریــی مامۆســتای مــەال 
و فەقێــی كــردووە، تەنانــەت دەگێڕنــەوە كــە ئــەو ســەردەمە 
زۆر دڵخــۆش بــووە بــە بینــی زانــا و مامۆســتایانی ئایینــی 
و بەردەوام لە مەجلیسەكانیدا هەبوون و، یارمەتی داون و 
هاوكاریــی كــردوون و قورئــان و كتێبــی شــەرعی بــۆ كڕیون 
بــەو  پەیوەندیمــان  هیــچ  ئێمــە  كــردوون.  پێشكەشــی  و 
ئەجێنــدەی دەرەكــی و هــزری نامــۆ و توندوتیژییــەوە نییــە 
ــە دەرەوەی  ــرۆزی ئیســامەوە ل ــی پی ــاوی ئایین ــە ن ــە ب ك
ســنوورەكانی كوردســتان هێنراوەتــە نــاو كوردســتان، خــودای 
گــەورە و میهرەبــان پارێــزگاری لــە ئایینەكــەی دەكات، 
توندوتیژییــەی دژ  هێرشــە  ئــەو  و  داعــش  شــەڕی  لــە 
بــە كــوردی موســڵمان كــرا، مامۆســتا و مــەالی كــورد 
خــوای  شــەهیدەكانمان  و  بــوون  پێشــمەرگە  پاڵپشــتی 
گــەورە و میهرەبــان ئینشــائەاڵ بــە بەهەشــتی بەرینیــان 
شــاد بــكات، چونكــە ئێمــەی مامۆســتایانی ئایینــی ئــەو 
ڕاســتییە بــاش دەزانیــن كــە هەركەســێك لــە پێنــاو بەرگــری 
ــەی شــەهیدی  ــت پل ــەوەی خــۆی بكوژرێ ــە خــاك و نەت ل
هەیــە، ئەمــەش شــەریعەتی خــوای گــەورە و بەخشــندە و 
ــت(،  ــەر بێ ــوای لەس ــە )دروودی خ ــازی پێغەمبەرمان ڕێب
ــە ســەر  ــەو دەمــەی هێرشــی داعــش و داگیركــەران كرای ئ
كوردســتان، خــۆ تەنیــا بەرگریمــان لــە موســڵمانان نەدەكــرد، 
بەڵكــو بەرگریمــان لــە هەمــوو پێكهاتــە نەتەوەیی و ئایینی 

ــرد. ــتان دەك ــی دیكــەی كوردس و ئایینزاكان
* باســی هــزر و بیــری توندوتیــژی و نامــۆت كــرد، 
كــە بــە مەبەســتی بەرژەوەندیــی كەســی و تایبەتــی و 
حزبــی، لێــرە و لــەوێ بــەكار دەهێنرێــت. ئایــا تاچەنــد 
ڕێگــە  كــورد  گەلــی  ئایینیــی  مامۆســتایانی  ئێــوەی 
و  ئیســام  پیــرۆزی  ئایینــی  بــە  نامۆییانــە  هــزرە  لــەم 

دەگــرن؟ كوردســتانی  كۆمەڵگــەی 

- مامۆســتا و مــەالی ئایینپــەروەر و كوردپــەروەر 
ــان  ــادەن هیــچ كەســێك زی ــەداوە و ن ــان ن ــز ڕێگەی هەرگی
ئایینــی  بگەیەنێــت،  ئیســام  پیــرۆزی  ئایینــی  بــە 
پیــرۆزی ئیســام ئایینێكــە بــۆ خوداپەرســتی و خێــر و 
خۆشــیی مرۆڤایەتــی خــودای گــەورە و میهرەبــان بــۆ 
نــاردووە، خــودای گــەورە و میهرەبــان  بــە شــەرییەتی 
َهــا النَّــاُس  لــە قورئانــی پیــرۆزدا دەفەرموێــت: )َيــا أَيُّ
ــَل  ــُعوًبا َوَقَباِئ ــْم ُش ــٰي َوَجَعْلَناُك ــٍر َوُأْنَث ــْن َذَك ــْم ِم ــا َخَلْقَناُك إِنَّ

ــٌم  ــَه َعِلي ــْم * إِنَّ اللَّ ــِه أَْتَقاُك ــَد اللَّ ــْم ِعْن ــوا * إِنَّ أَْكرََمُك لَِتَعارَُف

ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــرۆزی ئیســام ڕێگەی ــی پی ــٌر(، ئایین َخِب

ــی  ــتایانی ئایین ــن، مامۆس ــووردە بی ــن و لێب ــەوە بژی پێك
كــە لەســەر شــەریعەتی خــودا و فەرموودەكانــی پێغەمبــەر 
ئایینپــەروەری دەكــەن، پێشــمەرگەكانمان هــان دەدا بــۆ 
نەتەوەكانــی  و  ئایینــزا  و  ئاییــن  لــە  پارێزگاریكــردن 
دیكــەش بەبــێ جیــاوازی، ئێمــەی مامۆســتایانی ئایینی 
زۆر بــە تونــدی دژی ئەوانــە دەبینــەوە كــە دەیانەوێــت 
ئایینــی پیــرۆزی ئیســام وا نیشــان بــدەن، كــە توندوتیــژە 
و لــەم پێناوەشــدا لــە ئایینــی پیــرۆزی ئیســام بــە جۆرەهــا 

شــێوە ال دەدەن.
دیــن واتــا ژیــن و نیشــتمان و خێــزان و پێكــەوە ژیــان و 
لێبووردەیــی و خێــر و خۆشــی بــۆ بەشــەرییەت، هەمــووان 
پێكــەوە كۆدەكاتــەوە و پێكەوەژیانیــان دەپارێزێــت، نەوەكــو 
بــە پێچەوانــەوە بــۆ لێكتردابــڕان و ئــاژاوە و ئاشــووپ 
بۆچوونــی  و  هــزر  كــە  یەكتــر  دژایەتیكردنــی  و 
نامــۆی توندتیژیــن و بــە نــاوی جوداجــوداوە، گرووپــە 
ــی  ــاوی پیــرۆزی ئیســامەوە بۆمان ــە ن ئیســامییەكان ب
دەنێــرن و دەرخــواردی گەنجەكانمانــی دەدەن، لــە رێگــەی 
ــە ڕەســەنایەتی  ــە ب ــەو نامۆیان ــە هەڵ ئــەم هــزر و بۆچوون
بــە گەنجەكانمــان و  ئایینــی پیــرۆزی ئیســام، زیــان 
و  ناحاڵــی  نەتــەوە و واڵتمــان دەگەیەنــن، كەســانێكی 
نــەزان لــە خشــتە دەبــەن، داعشــەكان میللەتــی مەزڵوومــی 
ــان  ــا، كەچــی دەركــەوت خۆی ــەد دادەن ــە مورت ــان ب كوردی
ــە ســەر زەوی  ــوون و فەســاد و وێرانییــان ل موســڵمان نەب
ــەق ڕشــت،  ــە ناه ــڵمانانیان ب ــی موس ــردەوە و خوێن باڵوك
دەبێت موســڵمان لە دەســت و زمان و كردەوەی ســەالمەت 
بــن، كەچــی ئــەوان كوشــتن و وێرانییــان بــاڵو كــردەوە. 
ئەركــی ســەركردە و زانایانــی ئایینــی پیــرۆزی ئیســامە 
ــم  ــە زوڵ كــە پێكــەوە بــۆ ڕزگاركردنــی میللەتــی كــورد ل
دامەزراندنــی  و  خــاك  داگیركردنــی  و  چەوســانەوە  و 
ــاو  ــە ن ــر و خۆشــی ل ــن و خێ ــوردی تێبكۆش ــی ك دەوڵەت

ــەوە. ــاڵو بكەن ــڵماناندا ب موس
* ئایــا دەتوانیــن بڵێیــن تــا ئێســتاش ئــەم هــزر و 
ڕێبــازە بەردەوامیــی هەیــە و هــزری نەتەوەیــی و ئایینــی 

ئەو دەمەی هێرشی داعش 
و داگیركەران كرایە سەر 
كوردستان، خۆ تەنیا بەرگریمان 
لە موسڵمانان نەدەكرد، 
بەڵكو بەرگریمان لە هەموو 
پێكهاتە نەتەوەیی و ئایینی و 
ئایینزاكانی دیكەی كوردستان 
دەكرد

داعشەكان میللەتی مەزڵوومی 
كوردیان بە مورتەد دادەنا، 
كەچی دەركەوت خۆیان موسڵمان 
نەبوون و فەساد و وێرانییان لە 
سەر زەوی باڵوكردەوە و خوێنی 
موسڵمانانیان بە ناهەق ڕشت

ئێمەی مامۆستایانی ئایینی زۆر 
بە توندی دژی ئەوانە دەبینەوە 
كە دەیانەوێت ئایینی پیرۆزی 
ئیسالم وا نیشان بدەن، كە 
توندوتیژە و لەم پێناوەشدا 
لە ئایینی پیرۆزی ئیسالم بە 
جۆرەها شێوە ال دەدەن

ئەركی سەركردە و زانایانی 
ئایینی پیرۆزی ئیسالمە كە 
پێكەوە بۆ ڕزگاركردنی میللەتی 
كورد لە زوڵم و چەوسانەوە و 
داگیركردنی خاك و دامەزراندنی 
دەوڵەتی كوردی تێبكۆشن



ـی
سـ
ـــا
سیـ

19 ژمارە )1348(  2023/1/9

خوداپەرستی و ئایینپەروەری و 
كوردایەتی گرێدراوی یەكترن، 

وەاڵهی تێكدانی ئەم ڕێباز 
و هزرە ئایینی و نەتەوەییە 

خزمەت بە هیچ كەس ناكات، 
بەوانەی كە دژایەتیشی دەكەن

زاناو مامۆستایانی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالمی شارەزاییەكی 
باشیان بەرامبەر هەموو ئەو 
كەس و گرووپ و تاقمانە 

هەیە كە بەردەوام كار لەسەر 
نانەوەی فیتنە و ئاشووپ 
و كاركردن لەگەڵ دوژمندا 
دەكەن، كەمتەرخەمییان لە 

بەرپەرچدانەوە نەكردووە

لەبری ئەوەی سۆشیالمیدیا و 
مۆبایل و تەكنەلۆژیا بكەینە 

هۆكارێك بۆ خۆشگوزەرانی 
و پەروەردەی ڕۆحی، ناخی 
مرۆڤ بووەتە هۆكارێك بۆ 

دابڕان و قسەگوتن بە یەكتر و 
باڵوكردنەوەی بەدڕەوشتی و خوو 

و نەریتی ناشیرین و نامۆ بە 
پەروەردەی خێزان و كۆمەڵگە و 

نەتەوە و ئایین

ناكۆكی و لێكترازانی پەیوەندیی 
نێوان حزبەكان و نانەوەی 

پشێوی و دووبەرەكی و كاركردن 
لەگەڵ دوژمندا، زیانی گەورەی 

بە گەلەكەمان گەیاندووە

مســعود  ســەرۆك  ڕۆڵــی  ئایــا  یەكتــرن؟  گرێــدراوی 
بارزانــی لــە ڕاگرتنــی ئــەو هــزرە نەتەوەیــی و ئایینییــەدا 

چۆنــە؟
پیــرۆزی  ئایینــی  مامۆســتایەكی  وەكــو  مــن   -
ئیســام، داواكارم لــە ســەرۆك مســعود بارزانــی خــودا 
بیپارێزێــت و تەمەنــی درێــژ بێــت ئینشــائەاڵ و دواتریــش 
لە ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان و ســەرۆكی حكومەتی 
هەرێمــی كوردســتان خــودا موەفەقیــان بــكات، ڕێگــە 
ــەوە  ــر جــودا بكەن ــەدەن، ئاییــن و نیشــتمانپەروەری لێكت ن
و، لەســەر هەمــان ڕێبــاز و بیروبــاوەڕی پیاوچــاكان و 
ســەركردەكانی پێــش خۆیــان بــن، بــە هەمــان شــێوەی 
ئــەوان لەســەر هەمــان فكــر و ڕێبــازی كوردایەتــی و 
خوداپەرســتی درێــژە بــە خەباتــی گەلــی كــورد بــدەن، 
بــۆ جێبەجێكردنــی ئــەم ئەركــەش دەبێــت گرنگــی بــە 
زانــا و مامۆســتایانی ئایینــی بــدەن و ڕاوێژیــان پــێ 
بكــەن و، پارێــزگاری لــە دابونەریــت و كەلتــووری جوانــی 
كوردایەتــی و ئایینــی بكــەن، ڕێگــە نــەدەن بــەرەو كوفــر 
و بەدڕەوشــتی و تێكچوونــی شــیرازەی خێــزان بچیــن. 
خوداپەرســتی و ئایینپــەروەری و كوردایەتــی گرێــدراوی 
ــەم ڕێبــاز و هــزرە ئایینــی  یەكتــرن، وەاڵهــی تێكدانــی ئ
و نەتەوەییــە خزمــەت بــە هیــچ كــەس نــاكات، بەوانــەی 
و  ناڕەحەتــی  و  دڵتونــدی  دەكــەن،  دژایەتیشــی  كــە 
ــەو  ــە هەمــوو ئ ــۆ دووركەوتنــەوە دەگەڕێتــەوە ل ــزاری ب بێ
خۆشــی و ســامان و بەخشــندەییەی كــە خــودای گــەورە 
و میهرەبــان بــە مرۆڤــی بەخشــیوە، لــە تەندروســتیی بــاش 
ــا  ــە ئاییــن، وات و ســەالمەتی و ســامان، دووركەوتنــەوە ل
دووركەوتنــەوە لــە خۆشەویســتیی مرۆڤایەتــی و نەتــەوە و 
ــەوەی سۆشــیالمیدیا  ــری ئ ــن لەب خــاك و نیشــتمان، دەزان
بــۆ  هۆكارێــك  بكەینــە  تەكنەلۆژیــا  و  مۆبایــل  و 
خۆشــگوزەرانی و پــەروەردەی ڕۆحــی، ناخــی مــرۆڤ 
ــر و  ــە یەكت ــڕان و قســەگوتن ب ــۆ داب ــك ب ــە هۆكارێ بووەت
باڵوكردنــەوەی بەدرەوشــتی و خــوو و نەریتــی ناشــیرین 
و نامــۆ بــە پــەروەردەی خێــزان و كۆمەڵگــە و نەتــەوە 
نامۆیانــەی  هــزر و بۆچوونــە  ئــەو  ئاییــن، هەمــوو  و 
ــە ڕەســەنایەتیی ئایینــی پیــرۆزی ئیســام  ئایینــی دژ ب
واتــە  دێــت،  ڕێگایــەوە  لــەو  ئەویــش  دێــت،  بۆمــان 
گەندەڵــی و بەدرەوشــتی و توندوتیژیــی ئایینیــش بــە 
بێســەروبەریی  و  تەكنەلۆژیــا  بەكارهێنانــی  خــراپ 
ئــەم بــوارە دروســت بــووە. شــیرازەی پەیوەندیــی نێــوان 
ژن و مێــرد و گــەورە و بچــووك و بــرا و برایەتــی و 
داواكارم  بۆیــە  ئافرەتیــش،  لــە  ڕێزگرتــن  تەنانــەت 
نوێیــەدا  مەترســییە  بــەم  جــددی  چاوخشــاندنەوەیەكی 
بپارێزیــن،  نەتەوەكەمــان  ئاییــن و واڵت و  بكەنــەوە و، 

پێغەمبــەری خۆشەویســت )دروودی خــوای لەســەر بێــت( 
دەفەرموێــت: )صنفــان مــن النــاس إذا صلحــا صلــح النــاس 
وإذا فســدا فســد النــاس: العلــاء واألمــراء(. واتــا ئەگــەر 

زانــا و ســەركردە و بەرپرســەكان ڕێكوپێــك بــن و، پێكــەوە 
كار بــۆ خۆشــگوزەرانی و كاروبــاری خەڵكــی و چاكــە 
بكــەن، ئــەوا خەڵكیــش بارودۆخیــان خــۆش دەبێــت، بــە 
ــە بكــەن، بارودۆخــی خەڵكیــش  ــەوە ئەگــەر خراپ پێچەوان

خــراپ دەكــەن.
ــد ئەركــی مامۆســتایانی ئایینییــە  ــا چەن ــا ت * ئای
كــە خەڵــك و واڵت لــە ئاشــووپ و دووبەرەكــی و نانــەوەی 
پشــێوی و فیتنــە بپارێــزن، بەتایبەتــی كــە گەلــی كــورد 
لــە هەرچــوار الوە هێرشــی تونــدی دەكرێتەســەر و زیانــی 

پــێ دەگەیەنــن؟
- پشێوی و نانەوەی فیتنە و ئاشووپ كارێكی نوێ 
نییــە و، بەداخــەوە لــە دێــر زەمانــەوە ئــەم دژایەتیكردنــەی 
میللەتــی كــورد لەالیــەن ڕژێمەكانــی عێــراق و واڵتانــی 
دراوســێوە دەكرێــت، زانــاو مامۆســتایانی ئایینــی پیرۆزی 
ــەو  ئیســامی شــارەزاییەكی باشــیان بەرامبــەر هەمــوو ئ
كــەس و گــرووپ و تاقمانــە هەیــە كــە بــەردەوام كار 
لەســەر نانــەوەی فیتنــە و ئاشــووپ و كاركــردن لەگــەڵ 
دوژمنــدا دەكــەن، كەمتەرخەمییــان لــە بەرپەرچدانــەوە 
لــێ  داوای  میهرەبــان  گــەورەو  خــودای  نەكــردووە، 
َتَفرَُّقــوا،  َوَل  َجِميًعــا  اللَّــِه  ِبَحْبــِل  َواْعَتِصُمــوا  كردوویــن: 
بەداخیشــەوە ناكۆكــی و لێكترازانــی پەیوەندیــی نێــوان 
ــردن  ــی و كارك ــەوەی پشــێوی و دووبەرەك ــەكان و نان حزب
بــە گەلەكەمــان  گــەورەی  زیانــی  دوژمنــدا،  لەگــەڵ 
ــە ئێمــەی مامۆســتا و مــەالی ئایینــی  ــدووە، بۆی گەیان
هەرگیــز پاڵپشــتی و پشــتگیریی ئــەو كارانــە ناكەیــن، كــە 
نــەك هــەر لــە دژی ئەخــاق و ڕەوشــتمانە، بەڵكــو دژی 
داواكاریــی خــوای گــەورە و میهرەبــان و فەرموودەكانــی 
بێــت(،  لەســەر  خــوای  )دروودی  پێغەمبەریشــمانە 
ناكۆكــی و پشــێویی نێــو حــزب و الیەنــە سیاســییەكان 
بووەتــە هــۆی ســاردكردنەوەی دۆستەكانیشــمان، خــودای 
گــەورە لــە ئایەتێكــی قورئانــی پیــرۆزدا دەفەرموێــت: 
لــە  واتــا  ِريُحُكــْم(.  َوَتْذَهــَب  َفَتْفَشــُلوا  َتَنازَُعــوا  )َول 
ناكۆكی و لێكترازاندا هێز و دەســەاڵتتان لەدەســت دەدەن، 
كوردســتانێكی پــان و بەریــن و دەوڵەمەنــد و بەپیــت و 
بەرەكــەت و گەلێكــی فیــداكاری شۆڕشــگێڕ و بەوەفــا و 
دڵســۆز و خەباتگێڕمــان هەیــە، بۆچــی ناكۆكــی دەخەنــە 
نێوانیــان؟ بەداخــەوە حــزب و ئایدیۆلۆژیــا و بیــر و هــزری 
ــدووە،  نامــۆ زیانــی بــە گەلــی كــوردی موســڵمان گەیان
لــە خــودای گــەورە و میهرەبــان دەپاڕێینــەوە دڵیــان نــەرم 

ــن. ــوو ب ــن و یەكگرت ــكات و ناكــۆك نەب ب
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حكومەتی هەرێمی كوردستان لە زۆر 
بواردا چاكسازی كردووە، بەاڵم كەرتی 
پەروەردە و خوێندنی بااڵش پێویستیان

بە ئاوڕلێدانەوە و چاكسازیی زیاتر هەیە 

پڕۆفیسۆر دكتۆر كەرڤان محەمەد ئەحمەد ئامێدی بۆ گواڵن: 
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ڕێزدار مسرور بارزانی سەرۆكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 

لە دەستێپكی كابینەی نۆیەمی 
حكومەتدا دیدگا و فەلسەفەیەكی 

ڕوون و ئاشكرای بۆ حوكمڕانی 
لە هەرێمی كوردستان داڕشتەوە، 
تاوەكو كوردستان لە قۆناغێكەوە 

بۆ قۆناغێكی باشتر بگوازێتەوە

سەرۆكی حكومەت گرنگییەكی 
زۆری بە كەرتی كشتوكاڵ و 

پیشەسازی و گەشتیاری داوە، 
تاوەكو زۆر پشت بە داهاتی 
ناسەقامگیری نەوت نەبەستین

پەتــای  ئــەوەی قەیرانــی دارایــی و  * لەگــەڵ 
كۆڤید 19 و وشكەساڵی باری سەرشانی حكومەتی 
ــەاڵم ئێســتا  ــوو، ب ــورس كردب هەرێمــی كوردســتانی ق
ئــەو  نۆیــەم  كابینــەی  دەبینیــن،  و  دەكەیــن  ســەیر 
ئاســتەنگانەی تێپەڕانــدووە و هەنــگاو بــۆ ئایندەیەكــی 
گــەش هەڵدەگرێــت، ئایــا وەكــو شــارەزایەكی مێژوویی 
هەڵســەنگاندنتان بــۆ كارەكانــی حكومەتــی هەرێمــی 

ــە؟ كوردســتان بەگشــتی چۆن
نۆیەمــی  كابینــەی  لەســەر  قســەكردن  بــۆ   -
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان دەبێــت خوێندنەوەمان 
بــۆ ئــەو واقیعــە ئابــووری و سیاســییەی هەرێمــی 
دامەزراندنــی  پێــش  لــە  كــە  هەبێــت،  كوردســتان 
كابینــەی نۆیەمــی حكومەتــی هەرێمی كوردســتان و 
لــە دەســتپێكی كابینەكــە هەبــووە، چونكــە گەیشــتن 
نەهاتــووە،  لەخــۆڕا  هــەروا  ئێســتا  واقیعــەی  بــەم 
حكومەتــی  ســەرۆكی  بارزانــی  مســرور  ڕێــزدار 
كابینــەی  دەســتێپكی  لــە  كوردســتان  هەرێمــی 
نۆیەمــی حكومەتــدا دیــدگا و فەلســەفەیەكی ڕوون 
و ئاشــكرای بــۆ حوكمڕانــی لــە هەرێمــی كوردســتان 
داڕشــتەوە، تاوەكــو كوردســتان لــە قۆناغێكــەوە بــۆ 
قۆناغێكــی باشــتر بگوازێتــەوە، قۆناغێــك كــە هەمــوو 
ئــەو سســتی و كەموكورتــی و الوازییانــە تێپەڕێنێــت 
ــی  ــی حكومــەت و كەرت ــەی دامودەزگاكان كــە زۆرب
دەیاننااڵنــد،  پێــوەی  هەرێــم  ئابووریــی  و  تایبــەت 
هــەر لــە نەبوونــی بودجــە بــۆ مووچــە و ڕاوەســتانی 
قەیرانــی  قووڵبوونــەوەی  و  پــڕۆژەكان  زۆربــەی 
دارایــی و كەمیــی ســیولەی نەختینەیــی، كــە بــە 
هــۆی دابەزینــی بەهــای نــەوت و قەیرانــی دارایــی 
ــای  ــی پەت ــدا و هاتن ــەن بەغ ــە لەالی ــی بودج و بڕین
قورســترین  و  گرنگتریــن  ببــوو،  تووشــی  كۆرۆنــا 

لــەم دۆخــەدا جێبەجێــی  بــوو  پێویســت  كــە  ئــەرك 
بــكات، بریتــی بــوو لــە ئەنجامدانــی پرۆســەیەكی 
ئەمــەش  فــراوان،  و  سەرتاســەری  چاكســازیی 
و  كەموكورتــی  هەمــوو  ئــەو  چارەســەركردنی  بــۆ 
ــدگا و فەلســەفەیە  ــەم دی ــوو. ئ الوازیییــەی كــە هەب
كوردســتاندا  هەرێمــی  حكومەتــی  كارنامــەی  لــە 
ڕەنگــی دایــەوە، تاكــو ئەمڕۆشــی لەگەڵــدا بێــت، 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لــە چەندیــن بــوار و 
ســێكتەری جیــاوازدا ســەرقاڵی جێبەجێكردنــی ئــەم 
ــەرییەی چاكســازییە،  ــەن و سەرتاس ــە درێژخای پرۆس
كــە دەتوانــم پوخــت و كورتــی بكەمــەوە لــەم خااڵنــەی 

خــوارەوە:
و  بــوار  ســەرجەم  لــە  گەندەڵــی  بنبڕكردنــی   .1

ســێكتەرەكاندا.
2. بەهێزكردنــی ئابووریــی كوردســتان و زیادكردنی 

داهــات و كەمكردنــەوەی خەرجی ناپێویســت.
ــە  ــەوت و گاز جگــە ل ــی داهاتــی ن 3. بەكارهێنان
بــواری پێدانــی مووچــە بــۆ بونیادنانــی ژێرخانــی 

ســەرەكیی هەرێمــی كوردســتان. 
4. خۆشــكردنی باروگوزەرانــی خەڵكــی كوردســتان 

و نەهێشــتنی نادادپــەروەری. 
5. پێشخســتنی پەیوەندییــەكان لەگــەڵ بەغــدا و 
چارەســەركردنی كێشــە هەڵپەســێردراوەكان، بەتایبەتــی 

ــەوت و گازی سرووشــتی. ناكۆكــی لەســەر ن
6. رێكخســتن و پەرەپێدانــی پەیوەندییــەكان لەگــەڵ 
واڵتانــی دەوروبــەر لەســەر بنەمــای بەرژەوەنــدی و 

ــەش. كاری هاوب
7. دۆزینــەوەی چارەســەرێكی زانســتی و بــاش بــۆ 
چارەســەركردنی كێشــەكانی گەنجان و كەمكردنەوەی 

ڕێــژەی بێــكاری لــە نــاو گەنجانــی كوردســتاندا. 

ــی  ــەاڵم توانـ ــەورە، بـ ــی گـ ــتەنگ و گرفتـ ــك ئاسـ ــڕای كۆمەڵێـ ــتان وێـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ حكومەتـ
ڕۆژە ســـەختەكان بـــەڕێ بـــكات و، بگـــرە زۆر لـــەو قەرزانەشـــی لەســـەری بـــوو، بیداتـــەوە. لـــە ســـاڵی 
نوێـــی 2023 حكومـــەت دەیەوێـــت درێـــژە بـــە بەرنامـــە چاكســـازییەكەی بـــدات لـــە ســـەرجەم بوارەكانـــی 
دامەزراوەكانـــی حكومـــەت و كەرتـــی تایبەتـــدا، چ لـــە ڕووی جێبەجێكردنـــی فرەچەشـــنكردنی ئابوورییـــەوە 
بێـــت، یـــان لـــە ڕووی چاكســـازیی كارگێـــڕی و دارایـــی و ئابوورییـــەوە بێـــت، بـــۆ قســـەكردن لەســـەر ئـــەدا 
ــەڵ  ــی لەگـ ــواڵن دیدارێكـ ــاری گـ ــەكان، گۆڤـ ــەوەی تەحەددییـ ــۆ ڕووبەڕووبوونـ ــەت بـ ــای حكومـ و توانـ
ـــی  ـــژووی هاوچەرخـــی ڕۆژهەاڵت ـــواری مێ ـــە ب ـــدی شـــارەزا ل ـــان محەمـــەد ئامێ ـــۆر كەرڤ پڕۆفیســـۆر دكت

ناوەڕاســـت ســـازدا. لێـــرەدا پوختـــەی وتەكانـــی بـــاو دەكەینـــەوە.
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جێبەجــێ بكرێــت. لــە كەرتــی گەشتوگوزاریشــدا 
چونكــە  بكرێــت،  بنەڕەتــی  چاكســازیی  پێویســتە 
ئــەم كەرتــە مەزەنتریــن كەرتــی داهاتــە لــە زۆربــەی 
هەرێمــی  لــە  بۆچــی  ئیتــر  جیهانــدا،  واڵتانــی 
كوردســتان ئــەم كەرتــە ڕوو لــە گەشــەكردن نــەكات، 
لــە كاتێكــدا ئێمــە خاوەنــی ژینگەیەكــی لەباریــن 
لــە بــواری گەشــتوگوزاری )سرووشــتی، هاوینــە 
و زســتانە، شــوێنەوار و...هتــد(، پێشــنیار دەكــەم 
كەرتــی گەشــتوگوزار بــە دامەزراوەیــی بكرێــت و 
ــتیارییەوە  ــی گەش ــە ڕێگــەی گــەورە كۆمپانیاكان ل
ناوچــەی  و  دەوروبــەر  واڵتانــی  گەشــتیاری 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت بهێنرێنە هەرێمی كوردســتان 
و، زۆرتریــن داهــات و هەلــی كار بــۆ دانیشــتووانی 
كــە  پرســیارەی  ئــەو  بكرێــت،  دابیــن  كوردســتان 
پێویســتە بەرپرســانی ئــەم بــوارە وەاڵمــی بدەنــەوە، 
ئەوەیــە: ئایــا بۆچــی داهاتــی كەرتــی گەشــتوگوزار 
كەمــە و زۆر لــە شــوێنە گەشــتیارییەكان گرفتــی 
و  ئاڵــۆزی  هــۆكاری  هەیــە؟  بازاڕییــان  بــێ 
یــان  سیاســییە،  و  حزبایەتــی  ملمالنێــی  گرفتــی 
گرفتــی گرانیــی ســووتەمەنی و كارەبــا و كەمیــی 
بۆچــی  كوردســتان  شــوێنەوارەكانی  ئاســانكارییە؟ 
نــۆژەن ناكرێنــەوە بــە ڕێگــەی زانســتی و گرنگییــان 
بێهێــزی  پێویســتە ســەرەتا الیەنــی  نادرێــت؟  پــێ 
گەشــتوگوزاری  كەرتــی  كەموكورتییەكانــی  و 
بزانیــن، ئــەو كات پالنــی كورتخایــەن و مامناوەنــد و 
درێژخایــەن دابنرێــت، زۆر بــواری دیكــەی كارگێڕی 
و دارایــی و ئابووریــی دیكــە هەیــە كــە پێویســتی 
بــە چاوخشــاندنەوە و چاكســازی هەیــە، هــەر لــە 
كەرتــی نــەوت و گاز و كارەبــاوە تاوەكــو كەرتەكانــی 
پیشەســازی و ڕاگرتنــی بااڵنــس لــە نێــوان هەنــاردە 
و هێنــراوەكان و پەرەپێدانــی پــەروەردە و خوێنــدن.

* بڕیــارە لــە ســاڵی 2025 حكومەتــی هەرێمــی 
ئایــا  دیجیتاڵــی،  ببێتــە حكومەتێكــی  كوردســتان 
چــۆن تەكنەلۆژیــا دەبێتــە هۆكارێــك بۆ چاالككردنی 
بــۆ  هەنگاوهەڵگرتــن  و  حكومــەت  كارەكانــی 

حكومڕانیــی بــاش؟
- باشترین خاڵی چاكسازیی حكومەتی هەرێمی 
بــە حكومەتــی دیجیتاڵــی،  كوردســتان گەیشــتنە 
بڕیــارە  و  كــردووە  پــێ  دەســتی  هەنگاوەكــەش 
تاكــو ســاڵی 2025 بگەینــە قۆناغــی حكومەتــی 
دیجیتاڵــی، ئــەم حكومەتــە دەیەوێــت لەســەر ئاســتی 
تەكنەلۆژیــا و بەكارهێنانــی ئەنتەرنێــت هەنگاوێكــی 

لە ڕووی كەرتی پەلەوەر و 
هێلكەشەوە لە قۆناغی خۆبژێوی 
تێپەڕ بووین و هەوڵی جددیش 
هەیە بۆ بووژانەوەی كەرتی 
ئاژەڵداری

دەبێت بەرپرسیارێتی بدرێتە 
كەسانێكی دەستپاك و دڵسۆز و 
مێژووپاك و خاوێن، ئەمەش بۆ 
ئەوەی ئەو دیدگاو ئەجێندەی كە 
لە كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
هەرێمی كوردستاندا داڕێژراوە، 
دەبێت بە باشترین شێوە 
جێبەجێ بكرێت

خاوەنی ژینگەیەكی لەبارین 
لە بواری گەشتوگوزاری 
)سرووشتی، هاوینە و زستانە، 
شوێنەوار و...هتد(، پێشنیار 
دەكەم كەرتی گەشتوگوزار بە 
دامەزراوەیی بكرێت

ســەرۆكی  بۆنــەدا  گەلێــك  لــە  جــار  زۆر    *
جەخــت  زۆر  كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی 
لــە ڕاگرتنــی گەندەڵــی و زیادكردنــی داهــات و 
دەكاتــەوە،  حكومــەت  خەرجیــی  كەمكردنــەوەی 
كابینــەی  دەكات،  لــەوە  بــاس  زیاتــر  لەمــەش 
نــەك  ڕابــردوودا  ســاڵی  ســێ  مــاوەی  لــە  نۆیــەم 
هــەر قــەرزی نەكــردووە، بەڵكــو دوو ملیــار دۆالر 
ئایــا  داوەتــەوە،  دیكــەی  كابینەكانــی  قــەرزی 
ــواری  ــە ب ــە چیــن كــە ل ــەو هەنگاوان گرنگترینــی ئ
چاكســازیدا پێویســتە بگیرێتەبــەر، بەتایبەتــی بــۆ 
فرەچەشــنكردنی  ســەرچاوەكانی داهــات بــۆ هەرێمی 

كوردســتان؟
پێنــاو  لــە  خااڵنــە  و  ئامانــج  ئــەم  هەمــوو   -
دیدگایــەی  و  فەلســەفە  ئــەو  جێبەجێكردنــی 
حوكمڕانییــە، بــۆ ئــەوەی هەرێمــی كوردســتان ببێتــە 
قەوارەیەكــی بەهێــز لــە هەســتیارترین و پڕكێشــەترین 
ناوچــەدا كــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتە، بــۆ 
ئــەم مەبەســتەش ســەرۆكی حكومــەت گرنگییەكــی 
و  پیشەســازی  و  كشــتوكاڵ  كەرتــی  بــە  زۆری 
گەشــتیاری داوە، تاوەكــو زۆر پشــت بــە داهاتــی 
ناســەقامگیری نــەوت نەبەســتین، لــە كابینەكــەی 
كێشــەی  و  گرفــت  بارزانیــدا  مســرور  ڕێــزدار 
جووتیــاران و كڕینــی گەنــم و دۆزینــەوەی بــازاڕ 
بــۆ ســاخكردنەوەی كااڵكانیــان و هێنانــی كااڵ و 
بەرهەمــی بیانــی، بەتایبەتــی لــە كەرتــی كشــتوكاڵ 
لــە  كوردســتان  جووتیارەكانــی  بووەتــەوە،  كــەم 
ئاســتێكی باشــتر و كوالێتییەكــی بەرزتــردا گرنگــی 
بــە بەرهەمەكانیــان دەدەن، ئەمــە وێــڕای كێشــەی 
وشكەســاڵی و گرفتەكانــی گۆڕینــی كەشــوهەوا كــە 
ــە  ــەم ڕووەشــەوە گرنگــی ب كێشــەیەكی جیهانییــە، ل
بەنــداوەكان و پۆنتــەكان دەدرێــت، لــە ڕووی كەرتــی 
پەلــەوەر و هێلكەشــەوە لــە قۆناغــی خۆبژێــوی تێپــەڕ 
بوویــن و هەوڵــی جددیــش هەیــە بــۆ بووژانــەوەی 
كەرتــی ئاژەڵــداری . لەگــەڵ ئــەم چاكســازی و 
هەواڵنەشــدا پێویســتە كۆمەڵێــك كاری جــددی و 
بەپەلــە جێبەجــێ بكرێــت، بەتایبەتــی لــە بــواری 
شــیاو  كەســی  دانانــی  و  گەندەڵــی  نەهێشــتنی 
لــە شــوێنی شــیاو، دەبێــت بەرپرســیارێتی بدرێتــە 
و  مێژووپــاك  و  دڵســۆز  و  دەســتپاك  كەســانێكی 
خاوێــن، ئەمــەش بــۆ ئــەوەی ئــەو دیــدگاو ئەجێنــدەی 
كــە لــە كابینــەی نۆیەمــی حكومەتــی هەرێمــی 
كوردســتاندا داڕێــژراوە، دەبێــت بــە باشــترین شــێوە 
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باشترین خاڵی چاكسازیی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 

گەیشتنە بە حكومەتی 
دیجیتاڵی، هەنگاوەكەش دەستی 
پێ كردووە و بڕیارە تاكو ساڵی 
2025 بگەینە قۆناغی حكومەتی 

دیجیتاڵی

حكومەتی دیجیتاڵی وێڕای ئەوەی 
ڕۆتین و بیرۆكراتییەتی كوشندە 
تا ڕاددەیەكی زۆر كەم دەكاتەوە 

و، خزمەتگوزاریی باشتر 
پێشكەش بە هاوواڵتیان دەكات، 
هاوكات بە تێچوونێكی كەمتر و 

كاتێكی خێراتر و كەمترین هەڵە 
و كەموكورتی كاروبارەكان بەرەو 

پێشەوە دەچن

بە ڕێگەی حكومەتی ئەلەكترۆنی 
پەیوەندیی نێوان هەرێمی 

كوردستان و جیهان بەهێزتر 
دەبێت و وەبەرهێنان و سەرمایەی 

بیانی زیاتر ڕادەكێشرێتە ناو 
هەرێمەوە

زۆر گەورە بنێت و بەرەو پێشــەوە بچێت. حكومەتی 
دیجیتاڵــی وێــڕای ئــەوەی ڕۆتیــن و بیرۆكراتییەتــی 
و،  دەكاتــەوە  كــەم  زۆر  ڕاددەیەكــی  تــا  كوشــندە 
خزمەتگوزاریــی باشــتر پێشــكەش بــە هاوواڵتیــان 
دەكات، هــاوكات بــە تێچوونێكــی كەمتــر و كاتێكــی 
خێراتــر و كەمتریــن هەڵــە و كەموكورتــی كاروبــارەكان 
بــەرەو پێشــەوە دەچــن، وەزارەت و دامودەزگاكانــی 
حكومــەت پێكــەوە گــرێ دەدات، جیاوازیــی نێــوان 
و  كالســیكی  شــێوەیەكی  بــە  كــە  حكومەتێــك 
ئاســایی كاروبارەكانــی بەڕێــوە دەچێــت، ســوودەكانی 

حكومەتێكــی دیجیتاڵــی زۆرن لەوانــە: 
ڕۆژانــە  زۆری  كاغــەزی  بەكارهێنانــی   .1

. مێنێــت نا
2. الیەنــی ئەلەكترۆنــی وەكــو مۆبایــل و ســایتی 

ئەلەكترۆنــی كاریگەرتــر دەبــن.
ــان  ــەی هاوواڵتی ــی كاری ڕۆژان 3. بەردەوامبوون
بــێ ڕاوەســتان، چونكــە تــۆڕی ئەلەكترۆنــی 24 

ــت.  ــەكاردا دەبێ ــر ل كاتژمێ
دیجیتاڵــی  و  ئەلەكترۆنــی  حكومەتــی   .4
دەبێتــە حكومەتێكــی پســپۆڕی و الیەنــی نێــت و 

ئەلەكترۆنــی.
و  بەهرەیــی  ئاســتی  حكومەتــەدا  لــەم   .5
ــەوە  ــر دەبن ــدان بەرزت ــەران و كارمەن ــای فەرمانب توان
و، دەبێــت شــارەزاییان لــە زۆر بــواری دیجیتاڵــی 
و ئەلەكترۆنیــدا هەبێــت، بــۆ ئەمــەش دەبێــت زۆر 
لــە فەرمانبەرانــی حكومــەت خولــی پێگەیانــدن و 

بكرێتــەوە. بــۆ  ڕاهێنانیــان 
شــێوەیەكی  بــە  دیجیتاڵییــەكان  حكومەتــە   .6
و  كەموكورتــی  و  گەندەڵــی  كۆنتڕۆڵــی  باشــتر 
سســتی دەكەن و حكومەتێكی شــەفاف و بەرپرســیار 
دەبێــت. بەمــەش گەندەڵیــی كارگێــڕی و دارایــی 
كــەم دەبێتــەوە و بەشــێوەیەكی باشــتر و ڕێكوپێكتــر و 
بــە كوالێتــی بــەرز خزمەتگوزارییــەكان بــە خێرایــی و 
ئاســان پێشــكەش بــە هاوواڵتیانــی دەكات، ڕێگــە لــە 
هەمــوو ئــەو پەیوەندییــە نافەرمــی و ناشــەرعییانەش 
دەگیرێــت كــە لــە هەندێــك فەرمانگــەی حكوومیــدا 
هەیە و، زۆر لە بەرپرسانی حكوومیی فەرمانگەكان 
كارەكانیــان بــۆ بەرژەوەندیــی شەخســی و تایبەتــی 
بــەكار دەهێنــن، هەروەهــا بــە ڕێگــەی حكومەتــی 
ــوان هەرێمــی كوردســتان  ــی نێ ــی پەیوەندی ئەلەكترۆن
و جیهــان بەهێزتــر دەبێــت و وەبەرهێنــان و ســەرمایەی 
ــە  ــاو هەرێمــەوە، هــەر ل ــر ڕادەكێشــرێتە ن بیانــی زیات

ــی  ــەوە پەیوەندییەكان ــی دیجیتاڵیی ــگای حكومەت ڕێ
كەرتــی  لەگــەڵ  دامەزراوەكانــی  و  حكومــەت 

ــت. ــاكان باشــتر دەبێ ــەت و كۆمپانی تایب
* كەرتــی پــەروەردە و خوێندنــی بــااڵ و گرنگیدان 
بــەم ســێكتەرە بــە یەكێــك لــەو تەحەددییانــە دادەنرێــت 
كــە بــەردەوام حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لــە 
هەوڵــی پێشخســتنیدایە، چــی بكرێــت بــۆ ئــەوەی 
خوێندنــی  و  پــەروەردە  كەرتــی  لــە  چاكســازی 
بــااڵش لــە ئاســت چاكســازی و گۆڕانكارییەكانــی 

ــت؟ ــەردەمدا بێ س
ــە یەكێــك  ــااڵ ب ــەروەردە و خوێندنــی ب - كەرتــی پ
پەیوەندیــی  كــە  دادەنرێــت  گرنگانــە  كەرتــە  لــەو 
ســەرجەم  بــە  ناڕاســتەوخۆیان  و  ڕاســتەوخۆ 
بوارەكانــی ژیانــەوە هەیــە، ئــەم كەرتــە لــە ڕووی 
چەندێتــی و چۆنایەتــی و كوالێتییــەوە پێویســتی 
بــە ئاوڕلێدانــەوەی خێــرا هەیــە، چونكــە تــا ئەمــڕۆ 
شكســتی گــەورە لــەم بــوارەدا هەیــە، قوتابــی لــە 
قۆناغــی ســەرەتاییدا بەپێــی سیســتمی پێشــكەوتوو 
و پــڕ زانیــن و فێركــردن نابرێــت بەڕێــوە، ڕاســتە 
مامۆســتایانی بەڕێــز كەمتەرخــەم نیــن و دڵســۆزانە 
لــەم ڕووەوە كەموكورتییــان نییــە، بــەاڵم هەندێــك جــار 
چاكســازی لە پەروەردە و خوێندنی بااڵدا پەیوەندی 
بــە ســتراتیژیەت و پــالن و ئاســتی توانــا و شــارەزایی 
و كارامەییــەوە هەیــە، بــۆ ئــەوەی بــە شــێوەیەكی 
بكرێــت،  قوتابیــدا  لەگــەڵ  مامەڵــە  زانســتیانەتر 
ئــەم قوتابییــە كــە دەگاتــە قۆناغەكانــی دیكــەی 
ناوەنــدی و دواناوەنــدی، كەموكورتییەكــەی تێیــدا 
زیاتــر دەبێــت و تەنانــەت لەســەر ئاســتی تاقیكردنــەوە 
بــۆ  ئامادەكردنــی  و  قوتابــی  هەڵســەنگاندنی  و 
زانكــۆش گرفتــی گەورەمــان هەیــە، لــە زانكــۆ و 
بڕوانامــە،  خــاوەن  بــە  بــوون  و  دەرچوونیــان  دوای 
دەبینیــن لــەو ئاســتەدا نیــن، تەنانــەت لــە بــازاڕی 
لــێ  ســوودیان  حكومەتــدا  دامەزراوەكانــی  و  كار 
وەرناگیرێــت و توانــای هەڵگرتنــی بەرپرســیارێتییان 
ــار  ــۆن دین ــە ســەدان ملی ــە لەكاتێكــدا ب ــە، ئەم كەم
لــەم گەنجــەدا لــە تــەواوی قۆناغەكانــی خوێنــدن 
خــەرج كــراوە، ئەمــە خــۆی لــەو كێشــەیەدا دەبینێتــەوە 
كــە پێــی دەگوترێــت نەگونجاندنــی پڕۆگرامەكانــی 
ئاســت  پێگەیاندنــی گەنجێكــی  لەگــەڵ  خوێنــدن 
و،  نیشــتمان  و  خــاك  بــۆ  ئینتمــا  خــاوەن  بــەرزی 
گونجاندنــی لەگــەڵ پێداویســتییەكانی ســەردەم و 

خواســتەكانی بــازاڕ. 
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هوشـــەنگ ئەمیرئەحمـــەدی بەڕێوەبـــەری ســـەنتەر ڕۆتگێـــرزە بـــۆ دیراســـاتی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، 
ـــەری  ـــۆ چەندیـــن ســـاڵ بەڕێوەب هـــاوكات دامەزرێنـــەری ســـەنتەری توێژینـــەوە و شـــرۆڤەكاری ئێرانییـــە و، ب
ـــج  ـــە ڕێكخراوێكـــی قازان ـــە، ك ـــی ئەمریكی-ئێرانیی ـــەری ئەنجومەن ـــا دامەزرێن ـــووە، هەروەه ـــەنتەرە ب ـــەم س ئ
نەویســـتە و كار دەكات بـــۆ پەرەپێدانـــی تێگەیشـــتن و دیالـــۆگ لـــە نێـــوان هـــەردوو گەلـــی ئەمریكـــی و 
ئێرانیـــدا. هەروەهـــا توێـــژەر و وانەبێـــژی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك سیاســـەتی پەرەپێدانـــی ئابووریـــی 
ــد  ــدا چەنـ ــەی دیمانەیەكـ ــە میانـ ــواڵن لـ ــەكان. گـ ــە نێودەوڵەتییـ ــی و پەیوەندییـ ــتمانی و، جیهانگەرایـ نیشـ
پرســـێكی لەگەڵـــدا شـــرۆڤە كـــرد، كـــە پتـــر پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و 

دەرئەنجـــام و لێكەوتەكانـــی ئـــەم شـــەڕە و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی پەیوەندیـــدار. 

ئەگەرێك بۆ كۆتاییهاتنی شەڕی 
ڕووسیا و ئۆكرانیا لە ئاسۆدا 

بەدی ناكەم

هوشەنگ ئەمیرئەحمەدی 
تایبەتمەندی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان لە زانكۆی ڕۆتگێرز بۆ گواڵن:
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ــا  ــیا و ئۆكرانیـ ــەڕی ڕووسـ ــكرایە شـ * وەك ئاشـ
ــە  ــردووە، چونكـ ــەرقاڵ كـ ــەوە سـ ــە خۆیـ ــی بـ جیهانـ
و  ڕەنگدانـــەوە  دەرهاویشـــتەكانی  و  دەرئەنجـــام 
ڕەهەنـــدی جیهانییـــان هەیـــە، ئێـــوە چـــۆن لـــەم شـــەڕە 

ــن؟ ــەڕە دەڕوانـ ــەم شـ ــانی ئـ ــژە كێشـ ــە درێـ و لـ
- بـــە تێڕوانینـــی مـــن ئـــەم جەنگـــە درێژە دەكێشـــێت 
و بـــەردەوام دەبێـــت، مـــن لـــەم ڕووەوە هیـــچ ئاســـۆیەك 
بـــەدی ناكـــەم بـــۆ یەكالبوونـــەوە، یـــان كۆتاییهاتـــن 
و ڕاوەســـتانی ئـــەم شـــەڕە، پێـــم وایـــە نـــە واڵتانـــی 
ئەوروپـــا و نـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
ــێ  ــی پـ ــەڕە كۆتایـ ــەم شـ ــن، ئـ ــەوە نیـ ــاری ئـ خوازیـ
بێـــت، چونكـــە دەیانەوێـــت ئـــەم شـــەڕە بكەنـــە ئامـــراز 
و دەرفەتێـــك بـــۆ الوازكـــردن، یـــان ســـزادان، یـــان 
تێكشـــكاندنی ڕووســـیا، واتـــا دەیانەوێـــت ئـــەم شـــەڕە 
بكەنـــە دەرفەتێـــك بـــۆ ئـــەوەی ڕووســـیا لـــە ڕووی 
پەككخســـتن  تووشـــی  ســـەربازییەوە  و  ئابـــووری 

ســـەرۆك  خـــودی  لـــە  ئەگـــەر  بـــەاڵم  بكەنـــەوە، 
ڤالدمیـــر پوتیـــن و بڕیارەكـــەی بـــۆ بەرپاكردنـــی شـــەڕ 
و داگیركردنـــی ئۆكرانیـــا بڕوانیـــن، ئـــەوا دەبێـــت ئـــەوە 
بڵێیـــن كـــە ســـەرۆك پۆتیـــن لێكدانەوەیەكـــی هەڵـــەی 
هەبـــوو بـــۆ كاردانـــەوە و پەرچەكردارەكانـــی ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، بەتایبەتـــی لـــە ئامانـــج و 

مەبەســـتەكانی ئەمریـــكا لـــەم شـــەڕەدا.
* هەرچەنـــدە شـــەڕەكە نزیكـــە لـــەوەی ســـاڵێك 
تـــا چ  وایـــە  پێـــت  ئایـــا  بـــەاڵم  بـــكات،  تـــەواو 
ڕاددەیـــەك ڕووســـیا دەرك بـــە هەڵـــەی بڕیارەكـــەی 
دەكات و ئایـــا تـــا چەنـــد ڕووســـیا شكســـتی هێنـــا 
ـــكات  ـــەوەی كـــە پێشـــبنییەكی ڕاســـت و دروســـت ب ل
بـــۆ ڕەوتـــی شـــەڕەكە و بـــۆ درێژەكێشـــانی شـــەڕەكە؟
-  لـــە ڕاســـتیدا مـــن پێـــم وایـــە لـــەم ڕووەوە 
ــە  ــووە لـ ــە بـ ــی هەڵـ ــن تووشـ ــەرۆك پوتیـ ــودی سـ خـ
گرتنەبـــەری ئـــەو ســـتراتیژیەتەی لـــە شـــەڕەكەدا 

نە واڵتانی ئەوروپا و نە 
ئەمریكا خوازیاری ئەوە نین، 
ئەم شەڕە كۆتایی پێ بێت، 
چونكە دەیانەوێت ئەم شەڕە 

بكەنە ئامراز و دەرفەتێك بۆ 
الوازكردن، یان سزادان، یان 

تێكشكاندنی ڕووسیا
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هەڵەیەكی دیكەی ڕووسیا ئەوە 
بوو كە نەیتوانی ئەو ڕاستییە 
لەبەرچاو بگرێت كە بەشێكی 
زۆری شەڕی ئەم ڕۆژگارە 
پەیوەستە بە پڕوپاگەندەوە 
و، زۆربەی كەرەستەكانی ئەو 
پڕوپاگەندەیەش لە دەستی 
ئەمریكادایە

بە وەزیری ناوخۆ و بەرپرسی 
ئاسایش و پۆلیسی ئۆكرانیام 
ڕاگەیاند كە پێویستە بە 
حەزەر بن، چونكە من نیشانە 
و ئاماژەكانی بەرپابوونی شەڕ 
بەدی دەكەم

ئەم شەڕەی ڕووسیا و ئۆكرانیا 
لە شاشەی تی ڤی و لە 
سەرتاسەری جیهاندا پەخش 
دەكرێت و دەبینرێت، زۆربەی 
ئامرازەكانی كاریگەر بوون 
لەسەر دروستكردنی ڕای گشتی 
لە ژێر دەستی ئەمریكادا

ــە پێـــی  ــەر، بەتایبەتـــی كـ ــرد و گرتیەبـ ــادەی كـ پیـ
ـــەوەی دەكـــرد كـــە دەتوانێـــت  ـــان پێشـــبینی ئ ـــوو، ی واب
ـــكات و ئەنجـــام  ـــا ب ـــەواو تەقلیـــدی بەرپ شـــەڕێكی ت
بـــدات، مەبەســـتم لـــە تەقلیـــدی ئەوەیـــە كـــە ســـوپا 
ڕەوانـــە بـــكات و لـــەم ڕێیـــەوە شـــارەكان داگیـــر 
ئاراســـتە  دوورەوە  لـــە  مووشـــەكەكان  و  بـــكات 
بـــكات، ئەمـــە هەڵەیەكـــی گـــەورە بـــوو كـــردی، 
بـــدات،  ئەنجامـــی  بـــوو  ئەمریـــكا خوازیـــار  كـــە 
ــواردن  ــیا تووشـــی گیرخـ ــوپای ڕووسـ ــوو سـ ــەوە بـ ئـ
بـــووەوە، چونكـــە ئەمریـــكا لـــەم ڕووەوە نیگـــەران بـــوو، 
لـــەوەی ڕووســـیا هەمـــان ئـــەو كارە، یـــان دەرئەنجامـــە 
دووبـــارە بكاتـــەوە كـــە خـــودی ئەمریـــكا خـــۆی لـــە 
ـــەو  ـــە ل ـــردی، چونك ـــدا ك ـــە عێراق ـــاڵی 2003دا ل س
شـــەڕەدا ســـوپای ئەمریـــكا ســـەركەوتنێكی خێـــرای 
ـــادە  ـــرس و تاســـانی پی ـــی ت ـــا و هەڵمەت بەدەســـت هێن
كـــرد و بـــە هەمـــوو ســـەنگ و قورســـایی ســـەربازیی 
عێراقـــدا  لـــە  زۆریـــان  كاولكارییەكـــی  خۆیـــەوە 
ـــێنیان ناچـــار  ـــوو ســـەدام حوس ـــەوە ب ـــرد، ئ دروســـت ك
كـــرد دەســـتبەرداری دەســـەاڵت ببێـــت و هەڵبێـــت 
و ســـوپای واڵتیـــش خۆبەدەســـتەوە بـــدات، بـــەاڵم 
ـــادا كـــردی، بەرپاكـــردن  ـــە ئۆكرانی ـــەوەی ڕووســـیا ل ئ
بـــوو،  تەقلیـــدی  شـــەڕێكی  هەڵگیرســـاندنی  و 
كـــە نەیانتوانـــی بـــۆ بەدەســـتهێنانی ئامانجـــەكان 

پێشـــڕەوی بـــكات.
* بـــەاڵم ئـــەوەی تـــا ئێســـتا لـــەم شـــەڕەوە، یـــان 
لـــە ڕوانیـــن لـــەم شـــەڕەوە گەاڵڵـــە بـــووە، ئەوەیـــە 
و  پاشەكشـــە  و  شكســـت  تووشـــی  ڕووســـیا  كـــە 
خەســـارەتی گـــەورە بـــووە، بـــە چەشـــنێك كـــە ئـــەو 
وێنەیـــەی پێشـــتر لەبـــارەی هێـــزی ســـەربازی و 
ســـوپای ڕووســـیاوە هەبـــووە، تێـــك شـــكاوە، تێڕوانیـــن 

و خوێندنـــەوەی ئێـــوە لـــەم بارەیـــەوە چییـــە؟
ـــەم شـــەڕە تەقلیدییـــە  ـــە خـــودی ئ ـــم وای -  مـــن پێ
پێچەوانـــە  و  دژ  لێكەوتـــەی  و  دەرئەنجـــام 
ڕووســـیا،  بـــۆ  كەوتـــەوە  لـــێ  نەخـــوازراوی  و 
شـــەڕەوە،  پڕوپاگەنـــدەی  ڕووی  لـــە  بەتایبەتـــی 
چونكـــە درێژبوونـــەوەی شـــەڕەكە لـــە بەرژەوەندیـــی 
ــارەت  ــە ڕووی خەسـ ــی لـ ــوو، بەتایبەتـ ــیا نەبـ ڕووسـ
شـــەڕەكە  ئەگـــەر  خـــۆ  مرۆییەكانـــەوە،  زیانـــە  و 
كورتخایـــەن بووایـــە )بـــە چەشـــنی شـــەڕی ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا لـــە دژی عێـــراق لـــە 
ــدا كێیفـــی  ــاڵی 2003( و لـــە هەفتـــەی یەكەمـ سـ
كۆنتـــڕۆڵ بكردایـــە، ئـــەوا دەبـــووە بـــراوەی شـــەڕەكە. 

لێكدانەوەیەكـــی هەڵـــەی دیكـــەی ڕووســـیا پەیوەســـت 
بـــوو بـــە ســـەركردایەتی و دەســـەاڵتدارانی كیێـــف-ەوە، 
ــان  ــەوە بڕیارەیـ ــا ئـ چونكـــە دەســـەاڵتدارانی ئۆكرانیـ
خواســـتیان  ئەمریكییـــەكان  و  ئەوروپـــی  كـــە  دا 
ـــا داوای چـــەك و  ـــە بەرامبـــەردا تەنی ـــوو، ل لەســـەر ب
هاوكاریـــی ســـەربازییان كـــرد، دەرئەنجامەكـــەش، یـــان 
ـــی  ـــە چەك ـــە شـــەڕەكە ب ـــوو ك ـــەوە ب هاوكێشـــەكەش ئ
ئەمریكـــی، بـــەاڵم بـــە گیـــان و خوێنـــی ئۆكرانیـــا 
كـــرا، هەرچۆنێـــك بێـــت مـــن دەمەوێـــت ئـــەو خاڵـــە 
دووبـــارە بكەمـــەوە كـــە كێشـــەكە لـــەوەدا بـــوو )بـــۆ 
ڕووســـیا مەبەســـتمە( كـــە شـــەڕێكی هاوشـــێوەی 
ئەمریكایـــان لـــە عێراقـــدا نەكـــرد و هۆكارەكـــەش 
ئـــەوە بـــوو كـــە ڕووســـییەكان ئەوەیـــان لەبەرچـــاو 
گـــرت كـــە ڕێژەیەكـــی بەرچـــاوی دانیشـــتووانی 
ئۆكرانیـــا بـــە ڕەچەڵـــەك ڕووســـین و، نەیانویســـت 
ــەك  ــە هەڵەیـ ــەاڵم ئەمـ ــوژن، بـ ــان بكـ ــی خۆیـ خەڵكـ
بـــوو لەالیـــەن ڕووســـیاوە، چونكـــە ســـەری كێشـــا 
ــە  ــت ئێمـ ــر دەبێـ ــەڕەكە، دواتـ ــەوەی شـ ــۆ درێژبوونـ بـ
ـــەڕە  ـــەم ش ـــە ئ ـــت، ك ـــتییەمان لەبەرچـــاو بێ ـــەو ڕاس ئ
لـــە ســـەدەی بیســـت و یەكـــدا دەكرێـــت كـــە 80%ی 
شـــەڕەكە پڕوپاگەندەیـــە و لـــە 20%ی شـــەڕێكی 
شـــەڕەی  ئـــەم  ئاشـــكرایە  چونكـــە  ســـەربازییە، 
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا لـــە شاشـــەی تـــی ڤـــی و لـــە 
سەرتاســـەری جیهانـــدا پەخـــش دەكرێـــت و دەبینرێـــت، 
زۆربـــەی ئامرازەكانـــی كاریگـــەر بـــوون لەســـەر ڕای 
گشـــتی و دروســـتكردنی ڕای گشـــتی لـــە ژێـــر 
دەســـتی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكادا، واتـــە 
تـــەواوی كەرەســـتەكانی شـــەڕی پڕوپاگەنـــدە لـــە 
دەســـتی ئەمریكادایـــە، واتـــە دەتوانیـــن لـــەم ڕووەوە 
ـــە  ـــوو ك ـــەوە ب ـــیا ئ ـــی دیكـــەی ڕووس ـــن هەڵەیەك بڵێی
نەیتوانـــی ئـــەو ڕاســـتییە لەبەرچـــاو بگرێـــت كـــە 
بەشـــێكی زۆری شـــەڕی ئـــەم ڕۆژگارە پەیوەســـتە 
بـــە پڕوپاگەنـــدەوە و، زۆربـــەی كەرەســـتەكانی ئـــەو 

پڕوپاگەندەیـــەش لـــە دەســـتی ئەمریكادایـــە. 
* ئێـــوە لـــە ســـەرەتادا ئاماژەتـــان بـــەوە كـــرد كـــە 
ـــە چ  ـــان وای ـــەاڵم پێت ـــژە دەكێشـــێت، ب ـــەم شـــەڕە درێ ئ
پەرەســـەندن و پێشـــهاتێك هەیـــە كـــە بكرێـــت ڕوو 
بـــدات و ببێتـــە مایـــەی كۆتاییهێنـــان بـــەم شـــەڕە؟

- بـــا ســـەرەتا مـــن ئـــەوە بڵێـــم كـــە هاوســـۆزم لەگـــەڵ 
ـــۆ  ـــە ڕاســـتیدا مـــن ب ـــا و ل ـــی ئۆكرانی ـــك و گەل خەڵ
ـــە بەرپرســـانی  ـــدێ ل ـــژكاری هەن ـــد ســـاڵێك ڕاوێ چەن
ئۆكرانیـــاش بـــووم و، چەندیـــن جـــار ســـەردانی ئـــەو 
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تەنیا لە حاڵەتێكدا ئەم شەڕە 
كۆتایی پێ دێت، كە زینلینیسكی 

لەالیەن سوپای ئۆكرانیا ال 
ببرێت و لە دەسەاڵت دوور 

بخرێتەوە

واڵتـــەم كـــردووە، تەنانـــەت مـــن بـــە وەزیـــری ناوخـــۆ و 
بەرپرســـی ئاســـایش و پۆلیســـی ئۆكرانیـــام ڕاگەیانـــد 
ـــن، چونكـــە مـــن نیشـــانە  ـــە حـــەزەر ب ـــە پێویســـتە ب ك
و ئاماژەكانـــی بەرپابوونـــی شـــەڕ بـــەدی دەكـــەم، 
هەروەهـــا ڕاوێـــژ و ڕاســـپاردەی مـــن بـــۆ ئـــەوان ئـــەوە 
ـــگاو هەڵبگـــرن و  ـــە وریاییـــەوە هەن ـــوو كـــە دەبێـــت ب ب
ـــیا و  ـــوان ڕووس ـــە نێ ـــن ل ـــەدی بهێن ـــەنگییەك ب هاوس
ــاوادا، بـــەاڵم بـــە داخـــەوە چینـــی ناوەڕاســـت  ڕۆژئـ
ـــان  ـــەكان دەركی ـــرۆ ئەوروپیی ـــیخوازان و پ و دیموكراس
ــرد و،  ــان نەدەكـ ــی كار و كردەوەكانیـ ــە دەرئەنجامـ بـ
پتـــر بـــە ئاراســـتە و ئاقـــاری ڕۆژئـــاوا هەنگاویـــان 
و  دوژمنایەتـــی  دەرئەنجامـــدا  لـــە  هەڵدەگـــرت، 
ـــد و دروســـت  ـــان لەگـــەڵ ڕووســـیادا خوڵقان دژایەتیی
ـــك كـــە  ـــەم ڕووەوە گەیشـــتە خاڵێ كـــرد، دۆخەكـــەش ل
ڕووســـیا نەتوانێـــت چاوپۆشـــی بـــكات، هەروەهـــا 
هەوڵـــدان بـــۆ بـــوون بـــە ئەنـــدام لـــە ناتـــۆدا، كـــە 

دەتوانیـــن لێـــرەدا بڵێیـــن ناتـــۆ بەرپرســـیارێتییەكی 
ـــە ئەگـــەر ڕووســـیا  ـــە ئەســـتۆ، وات گـــەورەی دەكەوێت
بڕیـــاری بەرپاكردنـــی شـــەڕەكەی دابێـــت و دواتریـــش 
جێبەجێـــی كردبێـــت، ئـــەوا ئۆباڵێكـــی گـــەورە لـــە 
هەمـــوو  ئەوەشـــدا،  لەگـــەڵ  ناتۆیـــە،  ئەســـتۆی 
ــە  ــێك لـ ــە چیرۆكێـــك و بەشـ ــتا بوونەتـ ــە ئێسـ ئەمانـ
مێـــژوو، چونكـــە واقیعەكـــە ئەوەیـــە كـــە ڕووســـیا 
ســـەرقاڵی كاولكردنـــی ئۆكرانیایـــە و ئـــەم شـــەڕەش 
درێـــژە دەكێشـــێت و ئاســـۆی كۆتاییهاتنـــی بـــەدی 
ناكـــەم، تەنیـــا لـــە حاڵەتێكـــدا ئـــەم شـــەڕە كۆتایـــی 
پـــێ دێـــت، كـــە زینلینیســـكی لەالیـــەن ســـوپای 
ئۆكرانیـــا ال ببرێـــت و دوور بخرێتـــەوە لـــە دەســـەاڵت، 
پێـــم وایـــە ئەمـــە تەنیـــا بژارەیـــە، بـــەاڵم دەبێـــت 
ــە  ــەن ویالیەتـ ــە لەالیـ ــن كـ ــاو بگریـ ــەوەش لەبەرچـ ئـ
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكاوە پارێزگارییەكـــی زۆری 

لـــێ دەكرێـــت. 
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درەنگ، یان زوو پوتین ئەو 
قەناعەتەی ال دروست دەبێت 
كە ناتوانێت شەڕەكە بباتەوە

پڕۆفیسۆر هوارد فیدرسپیڵ بۆ گواڵن: 
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هـــوارد فیدرســـپیڵ پڕۆفیســـۆری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییەكانـــە لـــە بەشـــی زانســـتی سیاســـی لـــە زانكـــۆی 
ـــد بوارێكـــی گرنگـــە،  ـــژەری چەن ـــژ و توێ ـــكا، وانەبێ ـــی ئەمری ـــە یەكگرتووەكان ـــە ویالیەت ـــۆ ســـتەیت ل ئۆهای
وەك: پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، سیاســـەتی بـــەراوردكاری. بـــۆ تاوتوێكردنـــی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
ــرس و  ــد پـ ــەوەی و چەنـ ــۆ یەكالكردنـ ــۆ بـ ــەری گفتوگـ ــەری گرتنەبـ ــەڕە و ئەگـ ــەم شـ ــی ئـ و لێكەوتەكانـ
ـــەوە. ـــدا ئەنجـــام دا و بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی دای ـــی دیاریكـــراو، گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵ بابەت

* شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا تەنیـــا پەیوەســـت 
نییـــە بـــەو دوو واڵتـــەوە، بەڵكـــو كاریگەرییەكانـــی 
ئـــەم شـــەڕە كاریگەریـــی لەســـەر تێكـــڕای جیهـــان 
هەبـــووە، لـــە پەیوەنـــدی بـــە پرســـی ئاســـایش و وزەوە 
ـــە و  ـــن لێكەوت ـــی نرخـــی خـــۆراك و چەندی و گرانبوون
دەرهاویشـــتەی دیكـــە، ئێـــوە چـــۆن لـــە ڕەوتـــی ئـــەم 
ــن؟ ــانی دەڕوانـ ــچوون و درێژەكێشـ ــەڕە و بەرەوپێشـ شـ
ــەوە  ــەڕەكەوە لـ ــڕای شـ ــارەی تێكـ ــە بـ ــت لـ - دەكرێـ
ئـــەم  بڕوانیـــن، كـــە هەڵگیرســـاندن و بەرپاكردنـــی 
شـــەڕە لەالیـــەن ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتینـــەوە پشتڕاســـت 
هۆكارێكـــی  یـــان  بیانـــوو،  و  پاســـاو  بـــە  نەبـــوو 
قەناعەتپێهێنـــەر و ڕەوا، واتـــە بیانـــوو و هۆكارێكـــی 
ــەرعییەتدان  ــۆ شـ ــەوە بـ ــراو و نادروســـت هێنرایـ داتاشـ
ئـــەم  بەرپاكردنـــی  بڕیـــاری  و  دەســـتپێكردن  بـــە 
شـــەڕە، ئـــەوە بـــوو ڕووســـیا لەســـەر ئـــەم بنەمـــا و 
لێكدانـــەوە هەڵەیـــە بڕیـــاری دا و ڕەفتـــاری كـــرد، 
واتـــە ڕووســـیا مەســـەلەكەی بـــە چەشـــنێك خســـتەڕوو، 

یـــان گوزارشـــتی لـــێ كـــرد، وەك ئـــەوەی ڕووبـــەڕووی 
هەڕەشـــە و مەترســـییەك بووبێتـــەوە كـــە هـــەر دەبێـــت 
لـــەم ڕووەوە پەرچەكـــدار و كاردانـــەوەی هەبێـــت، بـــە 
چەشـــنێك كـــە ببێتـــە هـــۆی ڕەواندنـــەوە و كۆتاییهێنـــان 
بـــەم مەترســـییە، هـــەر لەســـەر ئـــەم بنەمایـــەش بـــوو 
كـــە دەوڵەتـــە دراوســـێكەی )ئۆكرانیـــا( كـــردە ئامانـــج. 
* زۆرجـــار بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە بـــەالی كەمـــەوە 
بەشـــێك لـــە بەرپرســـیارێتی ئـــەم دۆخـــە و هەڵگیرســـانی 
شـــەڕەكە دەكەوێتـــە ئەســـتۆی واڵتانـــی ڕۆژئـــاوت 
ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  خـــودی  و 
دەســـەاڵتدارانی  خـــودی  سیاســـەتی  تەنانـــەت  و، 
ئۆكرانیـــا، بـــەاڵم هەرچۆنێـــك بێـــت، ئێســـتا شـــەڕەكە 
بەردەوامـــە، ئێـــوە چـــۆن لـــە هەڵوێســـت و سیاســـەتی 
واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا دەڕوانـــن لـــە ئاســـت ئـــەم شـــەڕەدا و 
ـــی ئۆكرانیـــا  ـــە هاوكاریكردن ـــدی ب ـــە پەیوەن هەروەهـــا ل

ــزادانی ڕووســـیاوە؟ و سـ
- مـــن دەمەوێـــت لـــەم ڕوانگەیـــەوە لـــەم پرســـە 

ئێستا سیاسەتی ئەمریكا ئەوە 
بووە كە ڕاستەوخۆ نەیەتە نێو 
شەڕەكەوە، واتە سەربازەكانی 
بێنە نێو بەرەكانی شەڕەكەوە، 

ئەمەش سیاسەتێكی پەسەندكراو 
و قبووڵكراوە لە نێو خودی 

ئەمریكا
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بڕیارەكانی واڵتانی ڕۆژئاوا 
و بە دیاریكراوی ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا بۆ 
ڕێگریكردن لە سەركەوتنی 
ڕووسیا، بوونە هۆی ئەوەی 
ڕووسیا خۆی لە هەلومەرجێكدا 
بدۆزێتەوە كە ڕووبەڕووی 
دەرئەنجامێكی نەخوازراو ببێتەوە

بڕوانـــم، كـــە ئـــەم هـــاوكاری و ســـزادانانە بـــە چەشـــنێك 
ســـەر  كـــە  نەبـــوون  ڕاددەیـــەك  بـــە  یـــان  نەبـــوون، 
ــە  ــتەوخۆ لـ ــی ڕاسـ ــەوەی پێكدادانانـ ــۆ ئـ ــێت بـ بكێشـ
نێـــوان ڕووســـیا و خـــودی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریـــكادا ڕوو بـــدات، مەبەســـتم ئەوەیـــە تـــا ئێســـتا 
سیاســـەتی ئەمریـــكا ئـــەوە بـــووە كـــە ڕاســـتەوخۆ 
نەیەتـــە نێـــو شـــەڕەكەوە، واتـــە ســـەربازەكانی بێنـــە 
نێـــو بەرەكانـــی شـــەڕەكەوە، ئەمـــەش سیاســـەتێكی 
پەســـەندكراو و قبووڵكـــراوە لـــە نێـــو خـــودی ئەمریـــكا. 
* هەنـــدێ جـــار ئامـــاژە بـــە گریمانـــە، یـــان ئەگەری 
ئـــەوە دەكرێـــت كـــە لـــە حاڵەتـــی درێژەكێشـــانی شـــەڕی 
نێـــوان ڕووســـیا و ئۆكرانیـــادا، ئـــەوا ڕەنگـــە هـــاوكاری 
ڕۆژئـــاوا  واڵتانـــی  ســـەربازییەكانی  یارمەتییـــە  و 
یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  دیاریكـــراوی  بـــە  و 
ــا  ــەاڵم تـ ــا، بـ ــۆ ئۆكرانیـ ــن بـ ــەردەوام نەبـ ــكا بـ ئەمریـ
ــە بەردەوامـــن و كاریگەریـــی  ــەم هاوكارییانـ ــتا ئـ ئێسـ
بەرچـــاو و نكۆڵـــی لـــێ نەكراوییـــان هەبـــووە، لەســـەر 
ئاراســـتەی شـــەڕەكە، هەرچەنـــدە نەبوونەتـــە هـــۆی 
ــەم  ــوە چـــۆن لـ ــز، ئێـ یەكالكردنـــەوەی پارســـەنگی هێـ

پرســـە دەڕوانـــن؟

- لـــە ڕاســـتیدا دەتوانیـــن ئێمـــە لـــە ڕوانگـــەی 
چەنـــد ئەزموونێكـــەوە لـــەم پرســـە بڕوانیـــن، چونكـــە لـــە 
دوای كۆتاییهاتنـــی جەنگـــی دووەمـــی جیهانییـــەوە، 
ـــووە  ـــر ب ـــد واڵتێكـــدا جێگی ـــە چەن ـــكا ل ســـوپای ئەمری
ـــەاڵم  ـــە، ب ـــژەی هەی ـــە و درێ ـــا ئێســـتاش بەردەوام و، ت
ـــە خێرایـــی كشـــایەوە،  ـــە و ب ـــە پەل ـــدێ واڵت ب ـــە هەن ل
ــەی  ــتیارییەوە مامەڵـ ــە هەسـ ــەی بـ ــەو پرسـ ــرەدا ئـ لێـ
خەڵكـــی  خـــودی  لەالیـــەن  دەكرێـــت  لەگەڵـــدا 
ــنێك  ــە چەشـ ــان بـ ــە واڵتەكەیـ ــە كـ ــكاوە، ئەوەیـ ئەمریـ
ڕۆژانـــە  ئـــەوەی  هـــۆی  ببێتـــە  كـــە  تێوەنەگلێـــت 
ــە  ــە، واتـ ــۆ واڵتەكـ ــەوە بـ ــوژراو بگەڕێتـ ــەربازی كـ سـ
ئەمـــە بەرهەڵســـتی و ناڕەزایەتـــی دروســـت دەكات. 
* بـــەاڵم ئـــەوەی تـــا ئێســـتا بـــەدی هاتـــووە، ئەوەیـــە 
كـــە ڕووســـیا نەیتوانیـــوە بەرهەمێكـــی ئەوتـــۆ لـــەم 
شـــەڕە بچنێتـــەوە، بەڵكـــو بـــە پێچەوانـــەوە ڕووســـیا 
تووشـــی چەندیـــن شكســـت و ڕووبـــەڕووی چەندیـــن 
بـــەاڵم  بووەتـــەوە،  ســـەربازی  زیانـــی  و  خەســـارەت 
لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هێشـــتا ســـوورە لەســـەر درێژەپێدانـــی 
ئـــەم شـــەڕە، ئایـــا لۆژیـــك ئـــەوە نییـــە، ڕووســـیا هـــەوڵ 
بـــدات كـــە دەروازە و دەرفەتێـــك بـــۆ كۆتاییهێنـــان 
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واڵتانی ئەوروپا ترس و 
نیگەرانییان هەیە لە ڕووسیا 
و، بوونی ڕووسیایەكی بەهێز 
بە چەشنێك لێك دەدەنەوە كە 
مایەی نادڵنیایی و نائارامیی 

ئەوان بێت

سەرۆك ڤالدمیر پوتین ئەو 
ویستەی بۆ دروست دەبێت كە 
كۆتایی بە شەڕەكە بهێنێت و 

خۆی لێ ڕزگار بكات

ئـــەم  ئـــەوەی چیتـــر  بـــۆ  بـــەم شـــەڕە بدۆزێتـــەوە، 
خوێنبەربوونـــە ســـەربازییە بـــەردەوام نەبێـــت؟ 

ــیا پێشـــبینیی  ــان لـــەوەدا نییـــە كـــە ڕووسـ - گومـ
دەرئەنجامـــە  ئـــەم  هاتنەئـــارای  و  بەدیهێناتـــن 
نەخـــوازراو و پێچەوانەیـــەی نەدەكـــرد، بەڵكـــو گریمانـــە 
و چاوەڕوانیـــی ڕووســـیا ئـــەوە بـــوو، كـــە ڕۆژئـــاوا 
ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە  و  بەگشـــتی 
ئەوتـــۆ  و  سەرســـەخت  هەڵوێســـتێكی  بەتایبەتـــی 
ناگرنەبـــەر، كـــە لـــە دەرئەنجامـــدا ئۆكرانیـــا بتوانێـــت 
بەرهەڵســـتی و بەرگرییەكـــی ئەوتـــۆ بـــكات، كـــە 
بتوانێـــت بەرەنـــگاری هێرشـــەكانی ڕووســـیا ببێتـــەوە و، 
ـــەاڵم هەڵوێســـت  ـــەوە، ب ـــی بدات بەرپەرچـــی پەالمارەكان
و سیاســـەت و بڕیارەكانـــی واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا و بـــە 
دیاریكـــراوی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــۆ 
ـــە هـــۆی  ـــە ســـەركەوتنی ڕووســـیا، بوون ڕێگریكـــردن ل
ئـــەوەی ڕووســـیا خـــۆی لـــە هەلومەرجێكـــدا بدۆزێتـــەوە 
كـــە ڕووبـــەڕووی دەرئەنجامێكـــی نەخـــوازراو ببێتـــەوە.
* ئاشـــكرایە ئـــەم شـــەڕە نـــەك تەنیـــا واڵتانـــی 
ناچـــار كـــردووە كـــە پێداچوونـــەوە بـــە پرســـی ئاسایشـــی 
ــە  ــدێ لـ ــو هەنـ ــەوە، بەڵكـ ــدا بكەنـ ــەربازیی خۆیانـ سـ
ــە  ــان لـ ــا، خۆیـ ــی ئەوروپـ ــی واڵتانـ ــان، بەتایبەتـ واڵتـ
ـــەوەی  ـــوون پێداچوون ـــە ناچـــار ب ـــەوە ك دۆخێكـــدا بینیی
ـــەوەی  ـــەر ئ ـــە ئاسایشـــی وزەشـــدا بكـــەن، لەب جـــددی ب
ـــۆ  ـــازی ب ـــەوت و غ ـــی ن ـــیا پرســـی هەناردەكردن ڕووس
ـــد  ـــا، دی ـــەڕەدا بەكارهێن ـــەم ش ـــك ل ـــا وەك چەكێ ئەوروپ

و تێڕوانینـــی ئێـــوە لـــەم ڕووەوە چییـــە؟
- نكۆڵـــی لـــەوە ناكرێـــت كـــە بەرزبوونـــەوەی نرخـــی 
بـــۆ  بـــووە  نیگەرانـــی  و  ناڕەحەتـــی  مایـــەی  وزە، 
ـــەو ڕاســـتییە  ـــی ئەگـــەر ئ ـــا، بەتایبەت ـــی ئەوروپ واڵتان
ـــد واڵتێكـــی دیاریكـــراوی  ـــن كـــە چەن لەبەرچـــاو بگری
ڕاددەیەكـــی  بـــە  ئەڵمانیـــا،  وەك  ئەوروپـــا،  نێـــو 
گـــەورە پشتبەســـتوو بـــوون بـــە هاوردەكردنـــی وزە لـــە 
ـــە چ  ـــا ئەم ـــە ئای ـــیارەكە ئەوەی ـــرەدا پرس ـــیاوە، لێ ڕووس
دەرئەنجامێكـــی لـــێ دەكەوێتـــەوە؟ ئایـــا ئـــەم دۆخـــە 
دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی بـــە جـــددی بیـــر لـــەوە بكرێتـــەوە 
كـــە دەســـت بـــە گفتوگـــۆ بكرێـــت لەگـــەڵ ڕووســـیادا، 
بـــۆ ئـــەوەی كۆتایـــی بـــە شـــەڕەكە و بـــەو پێیـــە بـــە 
پرســـی پەیوەســـت بـــە وزەشـــەوە بهێنرێـــت؟ چونكـــە 
نابێـــت ئێمـــە ئـــەوە نادیـــدە بگریـــن كـــە واڵتانـــی 
ئەوروپـــا تـــرس و نیگەرانییـــان هەیـــە لـــە ڕووســـیا 
و، بوونـــی ڕووســـیایەكی بەهێـــز بـــە چەشـــنێك لێـــك 
نائارامیـــی  و  نادڵنیایـــی  مایـــەی  كـــە  دەدەنـــەوە 

ئـــەوان بێـــت، بەتایبەتـــی ئـــەم ترســـە لـــە واڵتانـــی 
بەڵتیكـــدا پتـــر هەســـتی پـــێ دەكرێـــت و بەرجەســـتەیە، 
واڵتـــە  كـــە  ئەوەیـــە  لێـــرەدا  مەســـەلەكە  پوختـــەی 
ئەوروپییـــەكان دەیانەوێـــت پاڵپشـــتی و پشـــتیوانیی 
ـــا بكـــەن و هـــاوكاری و یارمەتیـــی پێویســـتی  ئۆكرانی
ـــا  ـــت ئۆكرانی ـــەم ڕووەوە نایەوێ ـــتەبەر بكـــەن، ل ـــۆ دەس ب
ـــەوە، ئامـــادەن  ـــركاری ببێت تووشـــی داڕووخـــان و داگی
ــی  ــۆ هاوكاریكردنـ ــان بـ ــی زۆری واڵتەكانیـ داراییەكـ
ئۆكرانیـــا تەرخـــان بكـــەن، بـــۆ ئـــەوەی ڕێگـــە نـــەدەن 
ئـــەم دەرئەنجامـــە بێتەئـــاراوە و ڕووســـیا بااڵدەســـت و 
ــو  ــت، بەڵكـ ــەڕەكەدا زاڵ بێـ ــت و لەشـ ــەركەوتوو بێـ سـ
ـــە ئاراســـتەیەكدا بشـــكێتەوە  ـــە ب ـــت بارودۆخەك دەیانەوێ
ئاشـــتەوایی  و  ئاشـــتی  ڕێگـــەی  ڕووســـیا  كـــە 

ــێتەوە. ــێ بفرۆشـ ــان پـ ــارە نەوتیـ ــەر و دووبـ بگرێتەبـ
ـــۆ  ـــچ ئاســـۆیەك ب ـــا هی ـــە ئێســـتادا ئای ـــە ل * كەوات
ـــەن؟  ـــەدی دەك ـــەری ڕێگەچـــاری گفتوگـــۆ ب گرتنەب
گۆڕەپـــان  دۆخـــی  چاوگرتنـــی  لەبـــەر  بـــە  ئایـــا 
و بەرەكانـــی شـــەڕ، پێـــت وایـــە ڕووســـیا بیـــر لـــەوە 
ـــەر،  ـــەم چەشـــنە بگرێتەب ـــە هەنگاوێكـــی ل ـــەوە ك بكات
ئـــەوەی  بـــۆ  بێـــت  ئامـــادە  كەمـــەوە  بـــەالی  یـــان 
دەرفەتێـــك بـــە هـــەوڵ و كۆششـــەكانی ئاشـــتی بـــدات؟
ـــەم  ـــە ئەگـــەر و دەرفەتێكـــی ل ـــم وای ـــێ، مـــن پێ - بەڵ
چەشـــنە لـــە ئارادایـــە و هەیـــە، ئەویـــش لـــەو ڕوانگەیـــەوە 
كـــە درەنـــگ، یـــان زوو ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن دەگاتـــە 
ئـــەو ڕاســـتیییە و ئـــەو قەناعەتـــەی ال گەاڵڵـــە دەبێـــت 
ــتا لـــە ئارادایـــە، ناتوانێـــت  ــنە كـــە ئێسـ ــە بـــەم چەشـ كـ
ـــت  ـــۆ دروســـت دەبێ ـــەو ویســـتەی ب ـــەوە و، ئ شـــەڕەكە ببات
كـــە كۆتایـــی پـــێ بهێنێـــت و خـــۆی لـــێ ڕزگار بـــكات، 
چونكـــە پێـــم وانییـــە ڕووســـەكان لـــەم ڕووەوە جیاوازییەكـــی 
ئەوتۆیـــان لەگـــەڵ ئەمریكییەكانـــدا هەبێـــت، مەبەســـتم 
و  نالەبـــار  دۆخێكـــی  ڕووبـــەڕووی  كاتێـــك  ئەوەیـــە 
ـــەوا دەســـت هەڵدەگـــرن و  ـــەوە، ئ ـــورس دەبن كێشـــەیەكی ق
هەڵدێـــن و پشـــتی تـــێ دەكـــەن. لەبـــەر ئـــەوە پێـــم وایـــە 
ئەگـــەر ڕووســـیا ئـــەو ئامادەییـــە دەرببڕێـــت، مەبەســـتم 
بـــۆ گفتوگـــۆ و گەیشـــتن بـــە چارەســـەرێكی ئاشـــتییانە 
ــەوا  ــەڕەكە، ئـ ــە شـ ــان بـ ــەوە و كۆتاییهێنـ ــۆ یەكالكردنـ بـ
وەاڵمدانـــەوەی  ئەمریـــكا  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە 
دەبێـــت و بـــەدەم ئـــەم خواســـتەوە دەچێـــت، تەنانـــەت 
ئەگـــەر ئۆكرانییەكانیـــش ڕای بگەیەنـــن كـــە نایانەوێـــت 
گفتوگـــۆ بكـــەن لەگـــەڵ ڕووســـیادا، لەبـــەر ئـــەوە پێـــم 
وایـــە لـــە میانـــەی ســـاڵێكدا ئـــەم گفتوگۆیانـــە دەســـت 

پـــێ دەكـــەن و دێنەئـــاراوە.
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ساڵی ڕابردوو ئەو بودجەیەی 
لەپەرەپێدانی پارێزگای هەولێر 
و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران 
خەرج كراوە، نزیكەی 100 ملیار 
دینار بووە

* ئـــەو پڕۆژانـــە چیـــن كـــە لـــە مـــاوەی كابینـــەی 
ـــە ســـنووری  ـــردوو ل ـــی لەســـاڵی ڕاب ـــەم بەتایبەت نۆی

پارێـــزگای هەولێـــر جێبەجـــێ كـــراون؟
هەرێمـــی  حكومەتـــی  نۆیەمـــی  كابینـــەی   -
كوردســـتان بـــە ســـەرۆكایەتیی ڕێـــزدار مســـرور 
بەرنامـــەی  كـــە  ســـەرەتاوە  لـــە  هـــەر  بارزانـــی 
كابینـــەی  نـــاوی  بـــە  ڕاگەیانـــد،  كابینەكـــەی 
بەپێـــی  بەرنامەكانیـــش  بـــوو،  خزمەتگـــوزاری 
ـــن  ـــن زۆرتری ـــو بتوانی ـــات داڕشـــتبوو، تاوەك ئەولەویی
بكەیـــن.  كوردســـتان  هەرێمـــی  بـــە  خزمـــەت 
ئینجـــا ئـــەوەی لـــە بەرپرســـیاریەتیی ئێمەدایـــە، 
پایتەختـــی  هەولێـــری  خزمەتـــی  كـــە  ئەوەیـــە 
ــەو  ــی ئـ ــە بەپێـ ــن. ئێمـ ــتان بكەیـ ــی كوردسـ هەرێمـ
بودجەیـــەی بـــۆ پەرەپێدانـــی پارێـــزگای هەولێـــر لـــە 
ئەنجومەنـــی وەزیـــران تەرخـــان دەكرێـــت، كـــە ســـااڵنە 
گوژمەیـــەك هەیـــە بـــۆ نموونـــە ســـاڵی ڕابـــردوو 

نزیكـــەی 60 ملیـــار دینـــار و بـــۆ ئەمســـاڵ 68 
ملیـــار دینـــار تەرخـــان كـــراوە، جگـــە لـــەوەی ئـــەو 
خـــەرج  ســـتراتیژییەكان  پـــڕۆژە  بـــۆ  بودجانـــەی 
ــگای  ــری و ڕێـ ــەقامی 150 مەتـ ــراون، وەك شـ كـ
ـــڕۆژەی  ـــن پ ـــەران و چەندی ـــر – حاجـــی ئۆم هەولێ
لـــە ســـێكتەرە جیاجیـــاكان  دیكـــەی ســـتراتیژی 
و دابەشـــكردنی نـــەوت بەســـەر هاوواڵتیـــان، لـــە 
ســـاڵی ڕابـــردوو ئـــەو بودجەیـــەی لەپەرەپێدانـــی 
ســـەربەخۆی  ئیـــدارەی  و  هەولێـــر  پارێـــزگای 
ملیـــار   100 نزیكـــەی  كـــراوە،  خـــەرج  ســـۆران 
دینـــار بـــووە و پڕۆژەكانیـــش جۆراوجـــۆر بـــوون، 
لـــە دروســـتكردن و نۆژەنكردنـــەوەی قوتابخانـــە و 
ــاو  ــردن و ئـ ــان و قیڕتاوكـ ــە پڕۆژەكانـــی ڕێگاوبـ لـ
و ئـــاوەڕۆ و دروســـتكردنی بنكـــەی تەندروســـتی 
ــد،  ــا و...هتـ ــی كارەبـ ــی هێڵـ ــردن و دانانـ و چاككـ
پـــڕۆژەی جۆراوجـــۆر  كـــە ژمـــارە و كۆمەڵێـــك 

ئەمساڵ 60 ملیار دینار بۆ 
پەرەپێدانی پارێزگای هەولێر 

تەرخان كراوە

دكتۆر عەلی ڕەشید خۆشناو
سەرۆكی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر بۆ گواڵن: 

ـــتەبەر  ـــارە دەس ـــەم ش ـــۆ ئ ـــش ب ـــی بەرچاوی ـــی هەیـــە و خزمەتگوزارییەك ـــی تایبەت ـــر پێگەیەك ـــكرایە هەولێ ئاش
كـــراوە، بـــەاڵم هێشـــتا شایســـتەی زیاتـــرە و لـــەم ڕووەوە پـــڕۆژە خزمەتگوزارییـــەكان بەردەوامـــن، بـــۆ بەرچاوڕوونـــی 
ــەرۆكی  ــناو سـ ــید خۆشـ ــۆر عەلـــی ڕەشـ ــەڵ دكتـ ــەی لەگـ ــەم دیمانەیـ ــواڵن ئـ ــاری گـ ــەم ڕووەوە گۆڤـ ــر لـ زیاتـ

ئەنجومەنـــی پارێـــزگای هەولێـــر ئەنجـــام دا.
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ــێكتەرەكانی  ــوو سـ ــۆ هەمـ ــەك بـ ــی ڕێزبەندییـ بەپێـ
خزمەتگـــوزاری بـــووە، لـــەو خزمەتگوزارییانـــەش 
هەژارنشـــینەكان  گەڕەكـــە  درایـــە  ڕێزبەنـــدی 
كەمتـــر  ڕابـــردوو  ســـااڵنی  مـــاوەی  لـــە  كـــە 
خزمەتگوزارییـــان پـــێ گەیشـــتبوو، بـــۆ نموونـــە 
گەڕەكەكانـــی )فەرمانبـــەران و هەشـــتی حەســـارۆك 
ــاوە  ــتان و لەتیفـ ــكاران و كوردسـ ــزاوە و كرێـ و مامـ
و...هتـــد(، لـــەو پڕۆژانـــەش كـــە زیاتریـــان بـــۆ 
ئەنجـــام درا، وەك قیرتاوكـــردن و بیرلێـــدان و ئـــاوەڕۆ 
و گەیاندنـــی بۆڕیـــی ئـــاوی ئیفـــراز و كارەبـــا 
و ســـەرجەم ئـــەو پڕۆژانـــە بەرنامـــەی كابینـــەی 
نۆیـــەم بـــوون بـــۆ پەرەپێـــدان و زیاتـــر گەیاندنـــی 
پایتەختـــی  بـــە  خزمەتگوزارییـــەكان  پـــڕۆژە 
هەرێمـــی كوردســـتان، لەالیەكـــی دیكـــەوە ئێمـــە وەك 
ئەنجومەنـــی پارێـــزگا زۆر دڵخـــۆش و دڵنیایـــن 
حكومەتـــی  ســـەرۆكی  جەنابـــی  كـــە  لـــەوەی 
ــەر وردەكاریـــی پـــڕۆژەكان  ــتان خـــۆی لەسـ كوردسـ
شـــاری  پاراســـتنی  بـــۆ  ڕادەوەســـتێت، هەروەهـــا 
هەولێـــر لـــە الفـــاو گوژمەیەكـــی بـــاش لـــە الیـــەن 
ڕێـــزدار ســـەرۆكی حكومـــەت تەرخـــان كـــراوە و لـــەم 
دواییـــە بـــۆ پاراســـتنی گردجووتیـــار لـــە الفـــاو 
بـــڕی )8(ملیـــار دینـــاری دیكـــە تەرخـــان كـــرا، 
ــتنەوەی ڕێـــڕەوی  ــە لـــە گواسـ پڕۆژەكـــەش بریتییـ
ـــەكان و  ـــوار و ئاوڕێژیی ـــاوەكان و دروســـتكردنی لێ ئ
پردێـــك و هەمـــوو ئـــەو پێداویســـتی و پڕۆژانـــەی 
ـــاو  ـــن بەن ـــاوی بارانباری ـــەودوا ئ ـــە م ـــت ل ـــە ناهێلێ ك
و  بـــڕوات  گردجووتیـــاردا  گەڕەكـــی  و  كـــۆاڵن 
ببێتـــە هـــۆی پەنگخواردنـــەوەو الفـــاو، هـــاوكات 
كارو پـــڕۆژە بـــۆ ئـــەوە جێبەجـــێ كـــرا كـــە چیتـــر 
ئـــاو لەســـەر شـــەقامی ســـەرەكیی نێـــوان هەولێـــر بـــۆ 
ـــەو شـــوێن و گەڕەكانـــەش  پیرمـــام ڕانەوســـتێت و، ل
كار كـــرا كـــە ســـاڵی ڕابـــردوو الفاویـــان تێـــدا ڕووی 
دا، وەك دارەتـــوو و ڕۆشـــنبیری و ژیـــان و چەندیـــن 
شـــوێنی دیكـــە، كـــە لـــە ســـایەی ئـــەو پڕۆژانـــەوە 
ــەو  ــی ئـ ــە هاوواڵتیانـ ــەوە بـ ــی ئـ ــن گەرەنتـ دەتوانیـ
شـــوێنانە بدەیـــن، كـــە چیتـــر وەك ســـاڵی ڕابـــردوو 
ڕووبـــەڕووی الفـــاو نابنـــەوە، لـــە الیەكـــی دیكـــەوە 
ئێمـــە لـــە ئـــەدای حكومـــەت و دامـــودەزگاكان 
هەنـــدێ  لـــەوێ  و  لێـــرە  چەنـــدە  هـــەر  ڕازیـــن، 
ــڕۆژەكان  ــەاڵم پـ ــت، بـ ــەدی دەكرێـ ــووڕی بـ كەموكـ
ســـێكتەرە  لـــە  بـــاش  ئەدایەكـــی  و  شـــێوە  بـــە 
بـــەردەوام  و،  دەكرێـــن  جێبەجـــێ  جۆراوجـــۆرەكان 

لـــە یەكتـــر نزیكیـــن لـــە حكومەتـــی خۆجێیەتـــی و 
بـــەردەوام لـــە گفتوگـــۆ و كۆبوونەوەدایـــن لەگـــەڵ 
بەڕێـــز ئومێـــد خۆشـــناو پارێـــزگاری هەولێـــر، بـــۆ 
ئـــەوەی بـــە باشـــترین شـــێوە و بەپێـــی مـــاوەی 
جێبەجـــێ  پایتەخـــت  پڕۆژەكانـــی  دیاریكـــراو 

داوە  پەیمانـــی  پارێـــزگار  جەنابـــی  بكرێـــن. 
ــەر  ــاڵ بەسـ ــە دوو سـ ــە 2023/2/8 كـ لـ

خزمەتكردنـــی تێپـــەڕ دەبێـــت، بێتـــە 
ئەنجومەنـــی  ئەندامانـــی  بـــەردەم 
ــەو كار و  ــەوەی ئـ ــۆ ئـ ــزگا بـ پارێـ
پـــڕۆژە و بەرنامـــەی ئەنجامـــی 
كاری  و  بەرنامـــە  و  داوە 

بخاتـــەڕوو. داهاتووشـــی 
* ئـــەو پـــڕۆژە ئاوەڕۆییـــەی 
و  شـــەقامی30مەتری  لـــە 

وەزیـــران  ئەنجومەنـــی  بەردەمـــی 
بـــۆ  پڕۆژەیەكتـــان  چ  و  چییـــە 

گەڕەكـــی تەیـــراوە هەیـــە؟

33 ژمارە )1348(  2023/1/9



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1348(  342023/1/9

دڵخۆش و دڵنیاین لەوەی كە 
جەنابی سەرۆكی حكومەتی 
كوردستان خۆی لەسەر وردەكاریی 
پڕۆژەكان ڕادەوەستێت

بۆ پاراستنی گردجووتیار لە 
الفاو بڕی )8(ملیار دیناری دیكە 
تەرخان كرا، كە پڕۆژەكەش 
بریتییە لە گواستنەوەی ڕێڕەوی 
ئاوەكان و دروستكردنی لێوار و 
ئاوڕێژییەكان و پردێك و هەموو 
ئەو پێداویستی و پڕۆژانەی 
كە ناهێلێت ببێتە هۆی 
پەنگخواردنەوەی ئاو و الفاو

لە پڕۆژەیەكی زۆر ستراتیژی 
بۆ شاری هەولێر لەگەڵ 
ڕێكخراوی جایكای یابانی لە 
پەیوەندیداین، كە ئەویش 
دروستكردنی ئاوەڕۆی قورسی 
شاری هەولێرە كە بە قەرزی 
درێژخایەن دروستی دەكات

بەردەمـــی  ئاوەڕۆیـــەی  پـــڕۆژەی  ئـــەو   -
پـــڕۆژەی  تـــەواوكاری  وەزیـــران،  ئەنجومەنـــی 
كـــە  مەترییـــە   60 شـــەقامی  ســـەر  ئـــاوەڕۆی 
ــۆ  ــری بـ ــە چوارڕێیانـــی 60مەتـ ــتەوخۆ دەكاتـ ڕاسـ
ـــگ و  ـــڕۆژە گرن ـــە پ ـــەورۆز و یەكـــێ ل گەڕەكـــی ن
پێویســـتەكانە كـــە لـــە كار و بەرنامەكانـــی پەرەپێدانی 
ـــەو گـــەڕەك و  ـــۆ پاراســـتنی ئ ـــرە ب ـــزگای هەولێ پارێ
مااڵنـــەی كـــە دەكەونـــە نێـــوان شـــەقامی 60 مەتـــری 
و 30 مەتـــری بـــە الی ئەنجومەنـــی وەزیرانـــەوە كـــە 
ئـــاوی گەڕەكەكانـــی تەیـــراوە و چەندیـــن شـــوێنی 
ــار  ــوێنە و زۆرجـ ــەو شـ ــە ئـ ــەرەوەتر دێتـ ــەی سـ دیكـ
ـــۆ  ـــاو و ئاســـتەنگی ب ـــەوەی ئ ـــووە هـــۆی كۆبوون دەب
هاتوچـــۆ دروســـت دەكـــرد. بـــەم پڕۆژەیـــە كـــە لـــە 
ـــران  ـــی وەزی ـــش ئەنجومەن ـــری پێ ـــەقامی 30 مەت ش
دەچێتـــەوە چوارڕێیانـــی شـــەقامی 60 مەتـــری بـــۆ 
نـــەورۆز، لەوێشـــەوە شـــۆڕ دەبێتـــەوە بـــۆ شـــەقامی 
مووســـڵ ئـــەم پڕۆژەیـــە كاری باشـــی تێـــدا كـــراوە 
و لـــە ئایندەیەكـــی نزیكـــدا تـــەواو دەبێـــت، بـــەاڵم 
ـــۆ شـــاری  ـــە پڕۆژەیەكـــی زۆر ســـتراتیژی ب ـــە ل ئێم
ـــە  ـــی ل ـــكای یابان ـــر لەگـــەڵ ڕێكخـــراوی جای هەولێ
پەیوەندیدایـــن، كـــە ئەویـــش دروســـتكردنی ئـــاوەڕۆی 
قورســـی شـــاری هەولێـــرە كـــە بـــە قـــەرزی درێژخایـــەن 
ــە بـــە ســـەر چەنـــد  دروســـتی دەكات، ئـــەو پڕۆژەیـ
ئـــەو  تەواوبوونـــی  بـــە  و  كـــراوە  دابـــەش  قۆنـــاغ 
پـــڕۆژەی ئاوەڕۆیـــە ئـــاوی ئـــاوەڕۆی قـــورس لەگـــەڵ 
ئـــاوەڕۆی ئـــاوی بـــاران لـــە یەكتـــر جیـــا دەبێتـــەوە، 
كـــە قۆناغـــی یەكەمـــی دەبێـــت لـــە ماوەیەكـــی 
نزیكـــدا دەســـت پـــێ بـــكات، كـــە ئـــەو زۆنـــەی 
ســـەرەكیی  شـــەقامی  نێـــوان  دەكات،  پڕۆژەكـــە 
گەڕەكـــی  ســـایدی  دوو  دەگاتـــە  تـــا  مووســـڵ 
نـــەورۆز و دانانـــی كارگـــەی ڕێســـایكلینی ئـــاوە 
قورسەكەشـــی لەگەڵدایـــە، كـــە دەكەوێتـــە دوای 
شـــەقامی 150 مەتـــری لـــە خـــوارووی شـــاری 
تەنـــدەری  و  دیزایـــن  ئـــەو كارگەیـــەش  هەولێـــر، 
لەالیـــەن بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتی ئـــاو و ئـــاوەڕۆ 
بـــۆ ئەنجـــام دراوە و شوێنەكەشـــی بـــۆ تەرخـــان 
ــە  ــەكە كـ ــاوی قورسـ ــەری ئـ ــا چارەسـ ــراوە، تەنیـ كـ
كارگـــەی ڕیســـایكلینە بـــڕی 300 ملیـــۆن دۆالری 
بـــۆ تەرخـــان كـــراوە. لەالیەكـــی دیكـــەوە تەیـــراوە 
یەكێـــك لـــەو گەڕەكـــە خۆشەویســـتانەی هەولێـــرە و 
قۆناغـــی ســـێیەمی دروســـتبوونی شـــاری هەولێـــرە 
و پێویســـتی بـــەوە بـــوو هـــەم شـــەقام و شۆســـتەكەی، 

چونكـــە  بخرێتـــەوە،  ڕێـــك  ئاوەڕۆیەكـــەی  هـــەم 
لـــە ســـااڵنی 80وە ئـــەم ئاوەڕۆیـــە كاری لەســـەر 
ـــزگار و  ـــی پارێ ـــزان جەناب ـــە بەڕێ ـــراوە، هـــەر بۆی نەك
جێگـــری پارێـــزگار مەســـعود كاڕەش پێیـــان بـــاش 
ـــت،  ـــراوە جێبەجـــێ بكرێ ـــە تەی ـــە ل ـــەو پڕۆژەی ـــوو، ئ ب
كـــە بـــڕی 850 ملیـــۆن دینـــارە و بـــۆی هەیـــە 
یـــەك ملیـــار دینـــار تێچـــووی بێـــت، كـــە وادەكات 
بازاڕەكـــە و هەمـــوو دووكانـــدارەكان دڵنیـــا بـــن بـــە 
هـــۆی تەواوبوونـــی پڕۆژەكـــەوە چیتـــر لـــەو گـــەڕەك 

ــادات. ــاو ڕوو نـ ــازاڕەدا الفـ و بـ
* بارودۆخـــی كارەبـــا لـــە شـــاری هەولێـــر و لـــە 
پارێـــزگای هەولێـــر بەگشـــتی چـــۆن دەبینیـــت؟ 
ئـــەو ســـێكتەرە تـــا چەنـــد گرنگـــی پـــێ دراوە كـــە 
پەیوەنـــدی بـــە ژیانـــی ڕۆژانـــە و ڕاســـتەوخۆی 

هاوواڵتیانـــەوە هەیـــە؟
وەزارەتـــی  لـــە  دەستخۆشـــی  ڕاســـتی  بـــە   -
كارەبـــای دەكەیـــن، هـــەر چەنـــد ڕۆژ لـــە دوای 
ــر و  ــاری هەولێـ ــە شـ ــا لـ ــەری كارەبـ ڕۆژ بەكارهێنـ
ســـنووری پارێزگاكـــە زیـــاد دەكات، بـــەاڵم وەزارەتـــی 
ژمـــارەی  زیادبوونـــی  شـــانی  بـــە  شـــان  كارەبـــا 
دانیشـــتوان و بەكارهێنـــەر هەمـــوو توانـــاو هەوڵـــی 
ــتركردن و گەیاندنـــی  ــۆ باشـ ــاوە بـ خـــۆی بەكارهێنـ
ئـــەو خزمەتگوزارییـــە بـــە هاوواڵتیـــان و وێســـتگەی 
كاری  دابەشـــكردنی  و  كارەبـــا  بەرهەمهێنانـــی 
ـــی  ـــەوەی مـــاوەی پێدان ـــۆ ئ ـــراوە، ب باشـــی لەســـەر ك
كارەبـــا بـــە خەڵـــك زیاتـــر و باشـــتربێت، بێگومـــان لـــە 
ســـااڵنی ڕابـــردوو لـــە چەندیـــن گـــەڕەك و شـــوێن 
كێشـــە و گرفتـــی كارەبامـــان هەبـــوو، بەتایبەتـــی لـــە 
بەحركـــە و دەڤـــەری بەرانەتـــی، بـــەاڵم خۆشـــبەختانە 
كابینـــەی نۆیـــەم لـــە ڕێـــگای وەزارەتـــی كارەبـــاوە 
ئـــەو كێشـــە و گرفتانـــەی چارەســـەر كـــرد، بـــە 
ــل،  ــای مۆبایـ ــتگەی كارەبـ ــن وێسـ ــی چەندیـ دانانـ
ـــی  ـــا كەمی ـــەوەی ئێســـتاكەش كێشـــەیە تەنی ـــەاڵم ئ ب
مـــاوەی كارەبایـــە، هەرچەنـــدە لـــە ڕێـــگای موەلیـــدە 
ئەهلییەكانـــەوە كارەبـــا دابیـــن دەكرێـــت، بەمـــەش 
ــری،  ــە 24 كاتژمێـ ــا كراوەتـ ــن كارەبـ ــن بڵێیـ دەتوانیـ
ئەگەرچـــی وەزارەتـــی كارەبـــا بـــۆ ئـــەوەی مـــاوەی 
بـــە  هەســـتا  بێـــت،  زیاتـــر  حكوومـــی  كارەبـــای 
دانانـــی كاتژمێـــری زیـــرەك كـــە ســـەركەوتنێكی زۆر 
ـــای  ـــۆ كارەب ـــتاكە ب ـــاوە و، ئێس ـــت هێن ـــی بەدەس باش
24 كاتژمێـــری لـــە كارەبـــای حكوومـــی هەســـتاوە 
بەجێبەجێكردنـــی پـــڕۆژەی پریپێیـــت، وەك ئەزمـــوون 
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تەنیا چارەسەری ئاوی قورسەكە 
كە كارگەی ڕیسایكلینە بڕی 300 
ملیۆن دۆاڵری بۆ تەرخان كراوە

وێستگەی بەرهەمهێنانی كارەبا و 
دابەشكردنی كاری باشی لەسەر 
كراوە، بۆ ئەوەی ماوەی پێدانی 

كارەبا بە خەڵك زیاتر و 
باشتربێت

لەم وەرزی زستانە بۆ ئەوەی 
كەمترین گرفت هەبێت و ماوەی 
پێدانی كارەباكەش زیاتر بێت، 
هەر هاوبەشێكی كارەبا بە بێ 
جیاوازی 30 ئەمپیر كارەبای لە 
ڕێگای كاتژمێری زیرەكەوە پێ 

دراوە

لـــە نـــاو بـــازاڕی لەنگـــەی هەولێـــر جێبەجـــێ كـــراوە، 
كـــە بووەتـــە جێـــگای ڕێـــز و ستایشـــی خەڵكەكـــە، 
هـــەم لـــە ڕووی باشـــی و هـــەم لـــە ڕووی هەرزانیـــی 
ــەو  ــل ئـ ــی مۆبایـ ــە وەك كارتـ ــە، كـ ــی كارەباكـ نرخـ
دەكرێـــت  چـــاوەڕوان  و،  دەكات  كار  سیســـتەمە 
و  پارێزگاكـــە  و  شـــار  هەمـــوو  داهاتـــوودا  لـــە 
كارەبـــای  بـــەو سیســـتەمە  كوردســـتان  هەرێمـــی 
زســـتانە  وەرزی  لـــەم  ئێســـتاكەش  بدرێـــت،  پـــێ 
ــاوەی  ــت و مـ ــت هەبێـ ــن گرفـ ــەوەی كەمتریـ ــۆ ئـ بـ
پێدانـــی كارەباكـــەش زیاتـــر بێـــت، هـــەر هاوبەشـــێكی 
كارەبـــا بـــە بـــێ جیـــاوازی 30 ئەمپیـــر كارەبـــای لـــە 
ڕێـــگای كاتژمێـــری زیرەكـــەوە پـــێ دراوە، كـــە ئەمـــە 
ـــادی  ـــا زۆر زی ـــەو وەرزە كـــە خواســـت لەســـەر كارەب ل
كـــردووە، بـــە شـــێوەیەكی بـــاش پەیـــڕەو كـــراوە و 
هاوواڵتیـــان بەبـــێ جیـــاوازی كارەبایـــان پـــێ دەگات، 
لەالیەكـــی دیكـــەوە حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــە هاوبەشـــی  ـــاوە ب ـــی كارەب ـــە بەڕێوەبردن ـــت ل دەیەوێ
كار لەگـــەڵ كەرتـــی تایبـــەت بـــكات، حكومەتیـــش 
ــكات،  ــەر بـ ــری لەسـ ــا چاودێـ ــی كارەبـ وەك وەزارەتـ
كـــە ئـــەم سیســـتەمە لـــە هەمـــوو دونیـــا بەتایبـــەت 

ــە واڵتانـــی پێشـــكەوتوو بەڕێوەدەچێـــت. لـ
و  زۆن  بـــۆ  كـــە  پڕۆژەیـــە  ئـــەو  ئایـــا   *
شـــاری خەلیفـــان لـــە بەردەســـتانە وەك ســـەرۆكی 
ــد  ــە و چەنـ ــر چییـ ــزگای هەولێـ ــی پارێـ ئەنجومەنـ

دەگرێتـــەوە؟ بـــوار 
دەزانیـــن  پارێـــزگا  ئەنجومەنـــی  وەك  ئێمـــە   -
كـــە لـــە حـــەوزی خەلیفـــان كێشـــەی كشـــتوكاڵی 
بۆیـــە  هەیـــە،  ژینگەمـــان  و  ئـــاوەڕۆ  و  ئـــاو  و 
توێژینەوەیەكمـــان لـــە بەردەســـتە بـــۆ چارەســـەركردنی 
هەمـــوو ئـــەو گرفتانـــە و پاراســـتن و چاككردنـــی 
لـــە  ئـــاوەی  ئـــەو  بەتایبەتـــی  ژینەگەكـــەی، 
ــوارەوە،  ــە خـ ــەگ دێتـ ــی بـ ــی عەلـ ــەی گەلـ تاڤگـ
ــە و  ــدا نییـ ــتی تێـ ــی تەندروسـ ــچ مەرجێكـ ــە هیـ كـ
نـــاو  دەچنـــە  گەشـــتیارانیش  بەتایبـــەت  خەڵـــك 
ـــەت  ـــۆكاری زۆرە، بەتایب ـــە ئەمـــەش ه ـــەوە، ك ئاوەك
لـــە ســـەرچاوەكەی كـــە ئاوەكـــە لـــە وەرتێـــوە دێـــت، 
ــتیارانیش  ــك و گەشـ ــە و خەڵـ ــە تاڤگەكـ ــا دەگاتـ تـ
ـــەكار دەهێنـــن  ـــە شـــێوەیەكی ناتەندروســـت ب ئاوەكـــە ب
و چەندیـــن )WC(ی لەســـەر دروســـت كـــراوە، بۆیـــە 
ئاوەكـــە تـــا پلەیەكـــی مەترســـیدار پیـــس بـــووە و 
نابێـــت مـــرۆڤ لێـــی نزیـــك ببێتـــەوە، هـــەر بۆیـــە بـــۆ 
ـــان  ـــەو حـــەوزە پڕۆژەیەكم چارەســـەری كێشـــەكانی ئ

ــە،  ــر توێژینەوەدایـ ــزگا لەژێـ ــی پارێـ وەك ئەنجومەنـ
لـــە پـــاش تەواوبوونـــی توێژینەوەكـــە بودجەیەكـــی 
نزیـــك كـــراوە بـــۆ پڕۆژەكـــە دیـــاری دەكرێـــت، كـــە 
ئاودێـــری و  لـــەو پڕۆژەیـــەدا پۆنـــت و كەناڵـــی 
سیســـتەمی خاوێنكردنـــەوەی ئـــاوەڕۆ و پەرەپێدانـــی 
كشـــتوكاڵی و ئاژەڵـــداری تێدایـــە و دروســـتكردنی 
پـــڕۆژەی  كۆمەڵێـــك  و  ڕێگاوبـــان  و  شـــەقام 
گەشـــتیارییش لەخۆدەگرێـــت، بـــە دوای تەواوبوونـــی 
توێژینەوەكـــەش پێشـــكەش بـــە حكومەتـــی هەرێمـــی 

كوردســـتانی دەكەیـــن.
* بەرنامـــە و پالنتـــان بـــۆ ســـاڵی 2023 بـــۆ 
پـــڕۆژە خزمەتگوزارییـــەكان بەتایبـــەت لەپەرەپێدانـــی 

پارێـــزگادا چییـــە؟
- ئێمـــە ســـێ چـــوار ســـتراتیژیی گەورەمـــان 
لەپێشـــە، جگـــە لـــە خزمەتگـــوزاری لـــە هەمـــوو 
ســـێكتەرەكان كـــە بـــە بەردەوامـــی پێشـــكەش بـــە 
هاوواڵتیـــان دەكرێـــت، بـــەاڵم ئێمـــە بیرمـــان لـــە 
هەرێمـــی  بـــەرەو  كـــە  كردووەتـــەوە  هەڕەشـــەیەك 
كوردســـتانیش  پایتەختـــی  و  دێـــت  كوردســـتان 
ئەویـــش  كـــە  بەردەكەوێـــت،  شـــێری  پشـــكی 
هەڕەشـــەی كەمبوونـــەوەی ئـــاوی ژێـــر زەوی و 
ســـەرچاوەكانی ئـــاو و وشكەســـاڵییە، لـــە حاڵەتـــی 
ئاژەڵداریـــت  و  كشـــتوكاڵ  واتـــە  وشكەســـاڵیدا 
ــە  ــی كێشـ ــەم تووشـ ــی كـ ــە الیەنـ ــان بـ ــت، یـ نامێنێـ
ــەوە  ــان لـ ــە بیرمـ ــەر بۆیـ ــت، هـ ــەوە دەبێـ و كەمبوونـ
كـــردەوە و داواشـــمان لـــە حكومەتـــی كوردســـتان كـــرد 
كـــە هەســـتێت بـــە دروســـتكردنی بەڕێوەبەرایەتیـــی 
ـــی  ـــۆ پارێزگاكان ـــێوە ب ـــر و هاوش ـــی هەولێ بەنداوەكان
دهـــۆك و هەڵەبجـــە و ســـلێمانی دروســـت بكرێـــت، 
دووكان  بەنداوەكانـــی  ئیدارەدانـــی  بـــۆ  چونكـــە 
بەڕێوەبەرایەتیـــی  دهـــۆك  و  دەربەندیخـــان  و 
بەنـــداوەكان هەیـــە، ئەگەرچـــی چەندیـــن بەنـــداوی 
ــت  ــووك دروسـ ــد و بچـ ــە بەتایبەتـــی مامناوەنـ دیكـ
ــە  ــە لـ ــدارەدان هەیـ ــە ئیـ ــتیان بـ ــە پێویسـ ــراون، كـ كـ
ڕێـــگای ئـــەو بەڕێوەبەرایەتییـــەی بەنـــداوەكان كـــە 
پارێـــزگاكان. هەروەهـــا  بـــۆ  كـــردوە  پێشـــنیارمان 
دووكان  بەنـــداوی  بەڕێوەبەرایەتیـــی  دەكرێـــت 
ناوەكـــەی بگۆڕدرێـــت بـــۆ بەنـــداوی پارێـــزگای 
بـــە  پێویســـتمان  تەنیـــا  لەوبـــارەوە  و  ســـلێمانی 
و  بەنداوەكانـــە  بەڕێوەبەرایەتیـــی  هەیكەلـــی 
ســـتافەكە هەمـــووی هەیـــە و بارگرانیـــش لەســـەر 

نـــاكات،  حكومـــەت دروســـت 
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ناجێگیریی نرخی دینار بەرامبەر 
دۆالر تەنیا بە هەماهەنگیی نێوان 
بانكی ناوەندی و حكومەتی فیدڕاڵ 

چارەسەر دەبێت

دكتۆر مەحموود ئەلداغر 
شارەزا و پسپۆڕی ئابووری بۆ گواڵن:
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* وەك شـــارەزا و پســـپۆڕێكی دیـــاری بـــواری 
ئایـــا هـــۆكاری  ئابووریـــی عێـــراق،  دارایـــی و 
ــدا دەبینـــن  ــە لـــە چیـ ــەو میكانیزمانـ شكســـتی ئـ
كـــە بانكـــی ناوەندیـــی عێـــراق بـــۆ جێگیركردنـــی 
دۆالری  بەرامبـــەر  عێراقـــی  دینـــاری  نرخـــی 

ئەمریكـــی جێبەجێـــی كـــرد؟
هەنگاوانـــەی  و  میكانیـــزم  ئـــەو  هەمـــوو   -
جێگیربوونـــی  بـــۆ  عێـــراق  ناوەندیـــی  بانكـــی 
دۆالری  بەرامبـــەر  عێراقـــی  دینـــاری  نرخـــی 
ئەمریكـــی جێبەجێـــی كـــرد، ئەگەرچـــی میكانیـــزم 
و هەنـــگاوی بـــاش و كـــەم نەبـــوون، بـــەاڵم نەتوانـــرا 
دۆالری  بەرامبـــەر  عێراقـــی  دینـــاری  نرخـــی 
ئەمریكـــی جێگیـــر بـــكات. ناجێگیریـــی بەهـــای 
ڕووبەڕوومـــان  گەورەیـــە  كێشـــەیەكی  دینـــار 
بووەتـــەوە، چاوەڕوانیـــش ناكرێـــت بـــەو میكانیزمانـــە 
بتوانرێـــت بەهـــای دینـــار بەرامبـــەر دۆالر لـــە بازاڕە 
ناوخۆییەكانـــی عێراقـــدا جێگیـــر بكرێـــت. كێشـــەكە 
ــو  ــە، بەڵكـ ــدا نییـ ــان كاشـ ــت، یـ ــە دۆالری نەخـ لـ
كێشـــەكە لـــەو بـــڕە دۆالرەدایـــە كـــە پێویســـتمانە لـــە 
ڕێگـــەی حەواڵـــە و ســـەنەداتەوە، بـــۆ مەبەســـتی 
هێنانـــی كااڵ و شـــمەك دەســـتمان بكەوێـــت، ئەوەتـــا 
ڕاوەســـتانێكی نیمچـــە تـــەواو لـــە حەواڵـــە و ئـــەو 
ـــە پێویســـتە  ـــە بانكەك ـــووە ك ـــڕە دۆالرە دروســـت ب ب
بیدەنـــە ئـــەو بـــازرگان و بزنێســـكارانەی شـــمەك 
و پێداویســـتییەكان لـــە دەرەوەی واڵت دەهێنـــن، 
مەبەســـتی  بـــۆ  دۆالر  خســـتنەڕووی  بەمـــەش 
ـــدا  ـــازاڕە ناوخۆییەكان ـــە ب هێنانـــی كااڵ و شـــمەك ل
لەگـــەڵ  هاوكاتـــە  ئەمـــەش  كـــردووە،  كەمـــی 
بەرزبوونـــەوەی خواســـت لەســـەر دۆالر لـــە ناوخـــۆ 

و واڵتانـــی دەوروبەریشـــماندا. 

* ڕاســـتە خســـتنەڕووی دۆالر لەالیـــەن بانكـــی 
ناوەندیـــی عێراقـــەوە بـــە كۆمەڵێـــك هـــۆكار كەمـــی 
بـــڕە  ڕایگەیانـــدووە  بانكەكـــە  بـــەاڵم  كـــردووە، 
ــازاڕەوە، بەتایبەتـــی  ــە بـ ــر دەخاتـ دۆالرێكـــی زیاتـ
ڕاســـتەوخۆ دەیداتـــە ئـــەو بـــازرگان و هاوواڵتیانـــەی 
پێویســـتیانە. پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە بۆچـــی ئـــەم 
ــووە هـــۆی گەڕانـــەوەی بەهـــای  هەنـــگاوەش نەبـ
دینـــاری عێراقـــی بەرامبـــەر دۆالری ئەمریكـــی 
بـــۆ نرخەكانـــی پێشـــووی، یـــان هـــەر هیـــچ نەبێـــت، 

بەهاكـــەی جێگیـــر بێـــت؟
ناوەندیـــی  بانكـــی  هەفتەیەكـــە  نزیكـــەی   -
عێـــراق دەســـتی كـــردووە بـــە خســـتنەڕووی بـــڕە 
دۆالرێكـــی زیاتـــر بـــۆ ئـــەو كەســـانەی پێویســـتیانە 
لـــە هاوواڵتیانـــی عێراقـــی، بەتایبەتـــی ئەوانـــەی 
و  بازرگانـــی  مەبەســـتی  بـــۆ  دەكـــەن  گەشـــت 
گەشـــتوگوزاری و خوێنـــدن و نەخۆشـــی، ئـــەم 
هەنـــگاوەش تـــا ڕاددەیـــەك كاریگەرییەكـــی كەمـــی 
لەســـەر دابەزینـــی بەهـــای دۆالر و كەمكردنـــەوەی 
شـــوێنەواری قەیرانەكـــە بـــووە، قەیرانەكـــەش لـــەو 
بـــڕە دۆالرەیـــە كـــە بـــۆ مەبەســـتی هێنانـــی كااڵ و 
شـــمەك لـــە دەرەوەی واڵت پێویســـتمانە، نـــەك لـــە 

دۆالری نەختینەیـــی. 
* زۆر لە چاودێرانی دارایی و نەختینەیی ئەم 
ناجێگیـــری و هەڵكشـــانی بەهـــای دۆالرە بەرامبـــەر 
دینـــار بـــۆ ئاودیوكردنـــی دۆالر دەگەڕێننـــەوە بـــۆ 
ئـــەم  لەپشـــت  كـــێ  ئایـــا  ســـنوورەكان،  دەرەوەی 

ســـەرپێچی و جموجووڵـــە نەبینراوەدایـــە؟
- عێـــراق سیســـتەمی نرخـــی جێگیـــر بـــەكار 
ــە نرخـــی 1460 و  ــان بـ ــا دراوەكەمـ دەهێنێـــت، واتـ
ــەش  ــە 1470، بەمـ ــە دەبێتـ ــەم نرخـ ــازاڕدا ئـ ــە بـ لـ

 دكتـــۆر مەحمـــوود ئەلداغـــر شـــارەزا و پســـپۆڕی بـــواری دارایـــی و ئابـــووری و كەســـایەتیی ناســـراوی عێراقـــی، 
لـــەم دیـــدارەی گۆڤـــاری گواڵنـــدا جەخـــت لەســـەر مەترســـیی ناجێگیریـــی بەهـــای دینـــاری عێراقـــی بەرامبـــەر 
ــە بانكـــی  ــەوە كـ ــەو میكانیزمانەشـــی ڕوون دەكاتـ ــەكان و ئـ ــۆكار و دەرئەنجامـ ــەوە، هـ دۆالری ئەمریكـــی دەكاتـ
ـــڕەوی  ـــەر دۆالری ئەمریكـــی پەی ـــی بەرامب ـــاری عێراق ـــای دین ـــی بەه ـــی نرخ ـــۆ جێگیربوون ـــی ب ـــی عێراق ناوەندی
كـــردووە، ئەمـــە وێـــڕای ئـــەوەی باســـی بودجـــەی گشـــتیی 2023ی عێراقـــی كـــرد و بـــۆ دەربازبـــوون لـــە زۆربـــەی 
كێشـــە و گرفتـــە ئابوورییـــەكان بـــە باشـــترین هەلـــی لـــە قەڵـــەم دا. لێـــرەدا دەقـــی وەاڵمەكانـــی ئـــەم شـــارەزایەی 

ـــەوە. ـــاو دەكەین ـــراق ب ـــی عێ ـــی و ئابووری دارای

نزیكەی هەفتەیەكە بانكی 
ناوەندیی عێراق دەستی كردووە 

بە خستنەڕووی بڕە دۆالرێكی 
زیاتر بۆ ئەو كەسانەی 

پێویستیانە لە هاوواڵتیانی 
عێراق، بەتایبەتی ئەوانەی 

گەشت دەكەن بۆ مەبەستی 
بازرگانی و گەشتوگوزاری و 

خوێندن و نەخۆشی

ناجێگیریی بەهای دینار 
كێشەیەكی گەورەیە ڕووبەڕوومان 
بووەتەوە، چاوەڕوانیش ناكرێت 

بەو میكانیزمانە بتوانرێت بەهای 
دینار بەرامبەر دۆالر لە بازاڕە 
ناوخۆییەكانی عێراقدا جێگیر 

بكرێت
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بـــازاڕ پابەندبوونێكـــی دەكەوێتـــە ئەســـتۆ، بـــەوەی 
ئـــەو دراوە  ئاودیوكردنـــی  لـــە  ڕێگـــری بكرێـــت 
بیانییـــەی كـــە بانكـــی ناوەنـــدی نرخەكـــەی جێگیـــر 
بـــۆ  تەنیـــا  ڕەنگـــە  دینـــار،  بەرامبـــەر  كـــردووە 
مەبەســـتی ئاودیوكردنـــی دۆالر نەبێـــت، بەڵكـــو بـــۆ 
ڕێگاگرتـــن بێـــت لـــە قۆرخـــكاری و بەدەســـتهێنانی 
ــتی،  ــی گشـ ــابی بەرژەوەندیـ ــەر حیسـ ــج لەسـ قازانـ
ــزا دران،  ــدا سـ ــە عێراقـ ــك لـ ــوار بانـ ــوو چـ ــەوە بـ ئـ
و  ڕێنمایـــی  لـــە  ســـەرپێچیكردن  ئاكامـــی  لـــە 
فیدڕاڵـــی،  ناوەندیـــی  بانكـــی  ڕاســـپاردەكانی 
ـــوو، كـــە مـــن  ـــوێ دروســـت ب بەمـــەش قەیرانێكـــی ن
نـــاوم لـــێ نـــاوە »قەیرانـــی متمانـــە« لەنێـــوان ســـێ 
ـــدی  ـــی و بانكـــی ناوەن ـــی فیدڕاڵ ـــی حكومەت الیەن
و مەســـرەفەكان، پێویســـتە بـــە هاوشـــێوەی ســـەرجەم 
واڵتانـــی پێشـــكەوتوو هەنـــگاوی ڕاســـت و شـــێواز 
و ڕێـــگای گونجـــاو بگرینەبـــەر لەپێنـــاو عێـــراق 
و هاوواڵتیـــان، نـــەوەك ئاودیوكردنـــی دۆالر بـــۆ 
دەرەوەی ســـنوورەكانی عێـــراق. بـــە بـــڕوای مـــن 
بانكـــی ناوەنـــدی هەنـــگاوی گونجـــاو دەگرێتـــە 
بـــەر بـــۆ ئاســـانكاریی جێبەجێكردنـــی ئـــەم ئەركـــە 
ــی  ــە الیەنـ ــراق دەكات، بـ ــكەش عێـ ــك پێشـ و هەلێـ
كـــەم بـــۆ گەڕانـــەوەی شـــێوازی ڕاســـت و دروســـتی 
ـــە مـــاوەی ســـێ مانگـــدا، نابێـــت وا  هەناردەكـــردن ل
بیـــر بكەینـــەوە لـــە چەنـــد ڕۆژێكـــدا قازانـــج بكەیـــن 
بكەیـــن،  زیـــان  ســـاڵیش  و چەندیـــن مانـــگ و 
ـــد و  ـــم لەگـــەڵ ناوەن پێویســـتە دەســـەاڵتدارانی هەرێ
حكومەتـــی فیـــدڕاڵ و بانكـــی ناوەنـــدی هـــاوكاری 
بازرگانانـــی  لەگـــەڵ  مامەڵـــە  و  بـــن  یەكتـــر 
ڕاســـتەقینە بكـــەن، لێكۆڵینـــەوە لـــە هەمـــوو ئـــەو 
حەوااڵنـــەش بكرێـــت كـــە نادروســـت و نازانســـتین. 
كۆتاییهاتنـــی قەیرانـــی ناجێگیـــری بەهـــای دیناری 
عێراقـــی بەرامبـــەر دۆالری ئەمریكـــی پێویســـتی 
ـــە لەگـــەڵ  ـــە هەماهەنگـــی و لێكتێگەیشـــتن هەی ب
دۆزینـــەوەی  بـــۆ  فیدڕاڵـــی  ناوەندیـــی  بانكـــی 
ڕێگایەكـــی ئاســـان و مومكیـــن لـــە عێراقـــدا بـــۆ 
حەواڵـــە و بڕواپێدانـــی بانكـــی، گرفتەكـــە لـــەوەدا 
بـــوو، بانكـــی ناوەندیـــی فیدڕاڵـــی بـــە شـــێوەیەكی 
زۆر خێـــرا گۆڕانـــكاری لـــە شـــێوازی حەواڵـــە و 
ـــی  ـــرد حەواڵەكردن ـــەش وای ك ـــرد، ئەم ـــی ك وردبین
دۆالر بـــۆ دەرەوە قـــورس بێـــت و بانكـــی ناوەندییـــش 
خســـتنەڕووی دۆالری كـــەم كـــردەوە، بـــە هـــۆی 
كەمبوونـــەوەی داواكاریـــی بانكـــەكان لەســـەر دۆالر 

دەرەوەی  بـــۆ  دۆالر  حەواڵەكردنـــی  قورســـیی  و 
ســـنوورەكان، ئـــەم گۆڕانـــكاری و ڕووداوانـــە وای 
كـــرد، خســـتنەڕووی دۆالر لـــە بازاڕەكانـــدا كـــەم 
ببێتـــەوە، نرخەكەشـــی بـــۆ ســـەرووی 1555 دینـــار 
بـــازاڕ  لەســـەر  كاریگەریشـــی  و  ببێتـــەوە  بـــەرز 

هەبـــوو. 
* كەواتـــە ئـــەم تێكچوونـــەی جێگیربوونـــی نرخـــی 
بەهـــای دینـــار بەرامبـــەر دۆالری ئەمریكـــی لەســـەر 

بـــازاڕ و هەاڵوســـان ئایـــا زۆر مەترســـیدار دەبێـــت؟
- بـــە بۆچوونـــی مـــن تاكـــو ئێســـتا شـــوێنەوارەكانی 
ئـــەم ناجێگیربوونـــەی نرخـــی دینـــار بەرامبـــەر دۆالری 
ئەمریكـــی دیـــارو ڕوون نییـــە، ڕاســـتە بـــازاڕەكان 
جۆرێـــك لـــە ناجێگیریـــان پێـــوە دیـــارە و جامبـــازەكان  
یـــاری بـــە بەهـــای دۆالر بەرامبـــەر دینـــار دەكـــەن، 
بانكـــی  لەگـــەڵ  هەماهەنگـــی  پێویســـتە  بۆیـــە 
ـــوێ  ـــەوەی میكانیزمێكـــی ن ـــۆ ئ ـــت، ب ـــدڕاڵ بكرێ فی
ــی  ــۆ هێنانـ ــتهێنانی دۆالر بـ ــۆ بەدەسـ ــەوە بـ بدۆزرێتـ
كااڵ و شـــمەك لـــە دەرەوەی واڵت، لـــە بـــری پشـــت 
بەســـتن بـــە دۆالری كاشـــی نـــاو بـــازاڕ كـــە ئێســـتا 
بـــەم شـــێوازە هێنـــراوەكان دەهێنرێـــن و مەترســـییەكی 
گـــەورە لەخـــۆ دەگرێـــت، بـــەو ئومێـــدەی بـــەم نزیكانـــە 

ئـــەم كێشـــەیە چارەســـەر بكرێـــت. 
ـــای  ـــی بەه ـــە چارەســـەری ناجێگیری ـــت وانیی * پێ
دینـــار بەرامبـــەر دۆالری ئەمریكـــی تەنیـــا بـــە ئومێـــد 
نابێـــت؟ ئایـــا ئـــەم كێشـــەیە بـــەم نزیكانـــە چارەســـەر 

ـــت؟ دەبێ
- چارەســـەری ئـــەم ناجێگیرییـــەی نرخـــی دراوی 
نیشـــتمانی تەنیـــا بـــە هەماهەنگیـــی نێـــوان بانكـــی 
ناوەنـــدی و حكومەتـــی فیـــدڕاڵ دەبێـــت، بـــەوەی 
دەســـەاڵتدارانی نەختینەیـــی لـــە بانكـــی ناوەنـــدی 
حكومەتـــی  پاڵپشـــتیی  و  هەماهەنگـــی  بـــە  و 
ــە  ــی حەواڵـ ــی نوێـ ــێواز و میكانیزمێكـ ــی شـ فیدڕاڵـ
و خســـتنەڕووی دۆالر بـــۆ بازرگانانـــی ڕاســـتەقینە 
و بانكـــی متمانەپێكـــراو بخەنـــە بەردەســـت، بـــە النـــی 
كـــەم تاوەكـــو ســـێ مانـــگ هەمـــوو ئـــەم بوارانـــە 
ــتەقینەكان  ــە ڕاسـ ــەوە و دەبێـــت بازرگانـ ڕێـــك بخرێنـ
بڕواپێدانـــی بانكی)ائتمـــان مصرفـــي( بـــۆ وەرگرتنـــی 
ـــە  ـــەم شـــێوازەی ئێســـتا ك ـــو ب ـــەوە، نەوەك ـــە بكەن حەواڵ
بـــۆ هێنانـــی كااڵ و شـــمەك لـــەدەرەوە پشـــت بـــە 

ســـەڕافەكانی ئاڵووێـــری دراو ببەســـترێت.
* بـــەاڵم پێـــت وانییـــە هەمـــوو ئـــەم هەوڵـــە دارایـــی 
ــی  ــە ئاودیوكردنـ ــە بـ ــدا كـ ــە واڵتێكـ ــە لـ و ئابوورییانـ

چوار بانك لە عێراقدا سزا 
دران، لە ئاكامی سەرپێچیكردن 
لە ڕێنمایی و ڕاسپاردەكانی 
بانكی ناوەندیی فیدڕاڵی، 
بەمەش قەیرانێكی نوێ دروست 
بوو، كە من ناوم لێ ناوە 
»قەیرانی متمانە« لەنێوان 
سێ الیەنی حكومەتی فیدڕاڵی و 
بانكی ناوەندی و مەسرەفەكان

دەبێت بازرگانە ڕاستەقینەكان 
بڕواپێدانی بانكی)ائتمان 
مصرفي( بۆ وەرگرتنی حەواڵە 
بكەنەوە، نەوەكو بەم شێوازەی 
ئێستا كە بۆ هێنانی كااڵ 
و شمەك لەدەرەوە پشت بە 
سەڕافەكانی ئاڵووێری دراو 
ببەسترێت

پێویستە دەسەاڵتدارانی هەرێم 
لەگەڵ ناوەند و حكومەتی 
فیدڕاڵ و بانكی ناوەندی 
هاوكاری یەكتر بن و مامەڵە 
لەگەڵ بازرگانانی ڕاستەقینە 
بكەن، لێكۆڵینەوە لە هەموو ئەو 
حەوااڵنەش بكرێت كە نادروست 
و نازانستین

ئێمە لە ناوچەیەكی ناسەقامگیر 
و نائارامداین، چەندین واڵت 
گەمارۆی ئابووری و داراییان 
لەسەرە، بۆیە دەبێت پشت 
بەتواناو بەرهەمی ناوخۆمان 
ببەستین و لە مەسەلەی حەواڵە 
و دابینكردنی دراوی قورسدا 
پشت بە سەڕافەكان نەبەستین
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زۆربەی وردەكاریی و سیمای 
سەرەكیی بودجەی گشتیی عێراق 
بۆ ساڵی 2023 لە ئەنجومەنی 
وەزیران تەواو بووە و عێراق 
لەبەردەم گەورەترین بودجەی 
گشتی لەمێژووی خۆیدایە،كە 

خۆی لە 140-150 تریلیۆن دینار 
دەدات و كورتهێنانی تێدا نییە

داهاتی نەوتی عێراق لە ساڵی 
2022 نزیكەی 155 ملیار دۆالر 

بووە، ئەم بڕە پارە و داهاتانە 
بە شێوەیەكی دادپەروەرانە 

بەسەر سێكتەرە جۆراوجۆرەكان و 
پارێزگا و هەرێمەكاندا دابەش 
بكرێت، عێراق زۆرترین پڕۆژە 

و وەبەرهێنانی تێدا ئەنجام 
دەدرێت

پـــارە و نـــەوت و ســـپیكردنەوەی پـــارە و گەندەڵـــی 
ناســـراوە، هـــەر وا كارێكـــی ئاســـان بێـــت؟

ـــت: ڕەنگـــە  ـــە، دەڵێ ـــی هەی ـــەلەیەكی عەرەب - مەس
شـــتێكی خراپیـــش هـــەر ســـوودێكی هەبێـــت، چونكـــە 
ئەگـــەر لەســـەر ئـــەم شـــێوازە و حاڵەتـــە بـــەردەوام بیـــن، 
قەیرانـــی زۆر زیاتـــر و گەورەتـــر بەڕێـــوە دەبێـــت، 
دەبێـــت هەمـــووان پێكـــەوە هـــاوكار و هەماهەنـــگ 
بیـــن لـــە نێـــوان بازرگانانـــی ڕاســـتەقینە و بانكـــە 
ناحكوومییەكانـــی متمانەپێكـــراو، لەبـــری ئـــەوەی 
پشـــت بـــە ســـەڕافەكانی ئاڵووێـــری دراو و بازاڕەكانـــی 
ــە  ــی دیكـ ــت بانكێكـ ــە نامانەوێـ ــتین، ئێمـ دراو ببەسـ
لـــەكار ڕاوەســـتێت، ئێمـــە لـــە ناوچەیەكـــی ناســـەقامگیر 
و نائارامدایـــن، چەندیـــن واڵت گەمـــارۆی ئابـــووری 
و داراییـــان لەســـەرە، بۆیـــە دەبێـــت پشـــت بەتوانـــاو 
بەرهەمـــی ناوخۆمـــان ببەســـتین و لـــە مەســـەلەی 
حەواڵـــە و دابینكردنـــی دراوی قورســـدا پشـــت بـــە 

ســـەڕافەكان نەبەســـتین. 
* زۆر لـــە چاودێـــران پێیـــان وایـــە پەســـەندكردنی 
بودجـــەی گشـــتیی عێـــراق كـــە بودجەیەكـــی گەورەیـــە، 
تاكـــە ڕێگەیـــە بـــۆ دەربازبوونـــی عێـــراق لـــە زۆر لـــەو 
ــی  ــەی تووشـ ــووری و داراییانـ ــە ئابـ ــە و گرفتـ كێشـ

ــراق  ــتیی عێـ ــەی گشـ ــد بودجـ ــا چەنـ ــا تـ ــووە، ئایـ بـ
فریادڕەســـی هەمـــوو ئـــەم قەیـــران و كێشـــە دارایـــی و 

ـــت؟ ـــە دەبێ ئابوورییان
نەخشـــەڕێگاو   2023 گشـــتیی  بودجـــەی   -
ئابووریـــی  سیاســـەتی  كـــە  دارایییـــە  هێزێكـــی 
ـــت،  ـــێ جێبەجـــێ دەكرێ ـــی پ ـــی عێراق ـــی نوێ حكومەت
زۆربـــەی وردەكاریـــی و ســـیمای ســـەرەكیی بودجـــەی 
ـــی  ـــە ئەنجومەن ـــۆ ســـاڵی 2023 ل ـــراق ب گشـــتیی عێ
وەزیـــران تـــەواو بـــووە و عێـــراق لەبـــەردەم گەورەتریـــن 
ــە خـــۆی  ــژووی خۆیدایە،كـ ــتی لەمێـ ــەی گشـ بودجـ
لـــە 140-150 تریلیـــۆن دینـــار دەدات و كورتهێنانـــی 
تێـــدا نییـــە، ئـــەم داهاتـــە زۆرەش بـــۆ بەرزیـــی بەهـــای 
نەوتـــی  فرۆشـــتنی  داهاتـــی  زۆریـــی  و  نـــەوت 
2022 و جێبەجـــێ نەكردنـــی زۆربـــەی پـــڕۆژەكان 
لـــەو ســـاڵەدا دەگەڕێتـــەوە، هـــەر خـــۆی لەخۆیـــدا 
ـــاڵی 2022 نزیكـــەی  ـــە س ـــراق ل ـــی عێ ـــی نەوت داهات
ـــە  ـــارە و داهاتان ـــڕە پ ـــەم ب ـــووە، ئ ـــار دۆالر ب 155 ملی
ســـێكتەرە  بەســـەر  دادپەروەرانـــە  شـــێوەیەكی  بـــە 
جۆراوجـــۆرەكان و پارێـــزگا و هەرێمەكانـــدا دابـــەش 
بكرێـــت، عێـــراق زۆرتریـــن پـــڕۆژە و وەبەرهێنانـــی 

ــت. ــام دەدرێـ ــدا ئەنجـ تێـ
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كوردستان شوێنی شیاوی 
بۆ بەنداوی گەورە و 

ستراتیژی هەیە

پڕۆفیسۆری یاریدەدەر دكتۆرە جیهان محەمەد فەتاح بۆ گواڵن: 

دەســـتەبەركردنی ئاسایشـــی ئـــاو یەكێكـــە لـــە بایەخـــە ســـتراتیژییەكانی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
و، تاوتوێكـــردن و شـــرۆڤەكردنی ڕەهەندەكانـــی پرســـی ئـــاو لـــە ڕووی زانســـتییەكەیەوە و لـــە ڕوانگەیەكـــی 
ــۆرە  ــدەدەر دكتـ ــۆری یاریـ ــەڵ پڕۆفیسـ ــواڵن لەگـ ــاری گـ ــی گۆڤـ ــەوەری دیدارێكـ ــە تـ ــەوە، بوونـ ئەكادیمییـ
جیهـــان محەمـــەد فەتـــاح ســـەرۆكی بەشـــی ئەندازیاریـــی ســـەرچاوەكانی ئـــاو لـــە زانكـــۆی ســـەاڵحەدین، 

لێـــرەدا دەقـــی وتەكانـــی بـــاو دەكەینـــەوە.
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ئاو كەم بێت كێشەیە و، زۆر 
بێت هەر كێشەیە، لە هەر 

شوێن و كاتێكیشدا ئاو نەبێت، 
ئەوە كێشەكە یەكجار گەورەیە 

و ناكرێت ئاویش بە تانكەر لە 
واڵتانەوە بهێنرێت

لە كابینەی نۆیەمی حكومەتی 
كوردستان بەتایبەت شەخسی 

ڕێزدار سەرۆكی حكومەت زۆر بە 
تەنگ ئەوەیە كە ئاسایشی ئاو 

دابین بكات

كۆمەڵگەی كوردەواری 
كۆمەڵگەیەكی ئیسفەنجییە لە 

ڕووی بەكارهێنانی ئاوەوە، 
واتە بەپێی ئەو ئاوەی دەستمان 

دەكەوێت، ڕۆژانە ئەوە بەكار 
دەهێنین

ـــە واڵتێكـــی  ـــە ســـەرەتادا دەمانەوێـــت بزانیـــن ل * ل
لـــە  ئـــاو  گرنگیـــی  كوردســـتاندا،  هەرێمـــی  وەك 
ـــن  ـــێ بكەی ـــزگاری ل ـــن پارێ ـــە و چـــۆن دەتوانی چیدای

ــوە بگریـــن؟ و دەســـتی پێـ
- جگـــە لـــەوەی وەك گوتـــراوە »ئـــاو و ئاوەدانـــی«، 
ئـــەوە ئـــاو وەك هیـــچ پێداویســـتییەكی دیكـــە نییـــە بـــۆ 
مـــرۆڤ و بوونـــەوەرەكان، لـــە الیەكـــی دیكـــەوە ئـــاو 
كـــەم بێـــت كێشـــەیە و، زۆر بێـــت هـــەر كێشـــەیە، لـــە 
هـــەر شـــوێن و كاتێكیشـــدا ئـــاو نەبێـــت، ئـــەوە كێشـــەكە 
یەكجـــار گەورەیـــە و ناكرێـــت ئاویـــش بـــە تانكـــەر 
لـــە واڵتانـــەوە بهێنرێـــت، هـــاوكات ئـــاوی كوردســـتان 
زۆربـــەی  ئـــاوی  لەگـــەڵ  و  شـــیرینە  ئاوێكـــی 
واڵتانـــی دونیـــا بەتایبـــەت واڵتانـــی ئەوروپـــا بـــە 
ـــی  ـــە باران ـــاوەی ل ـــەو ئ ـــاوازە، ئ ـــا جی ـــە بەریتانی نموون
و  شـــیرینە  هەمدیســـان  دەبارێـــت،  كوردســـتانیش 
كەچـــی ئـــاوی بارانـــی بەریتانیـــا ترشـــە لـــەو كاتـــەی 
دەكەوێتـــە ســـەر پەڵكـــی دار و درەخـــت وشـــكیان 
دەكات، هـــەر بۆیـــە پێویســـتە ئـــاو بـــە شـــێوەیەكی 
گشـــتی ئیدارەدانـــی نەكەوێتـــە بەردەســـتی خەڵكـــی 
ئاســـایی، بەڵكـــو لەژێـــر چاودێریـــی حكومـــەت و 
الیەنـــی پەیوەندیـــداری شـــارەزا و پســـپۆڕدا بێـــت، 
بـــۆ پارێـــزگاری لـــە ئـــاو و دەســـتپێوەگرتنی چەندیـــن 
ڕێـــگا و سیســـتەم هەیـــە لـــەو ســـەردەمەی ئێســـتا 
كـــە دەتوانیـــن لـــە هەرێمـــی كوردســـتان جێبەجێـــی 
بەرنامـــەی  و  پـــان  پـــڕۆژە  وەك  یـــان  بكەیـــن، 
بـــۆ دابنرێـــت، لـــەو كارانـــەی كـــە دەتوانرێـــت بـــۆ 
ـــاو  ـــە ن ـــت ل ـــاران وەربگیرێ ـــاوی ب ـــە ئ ســـوودوەرگرتن ل
شـــار و گەڕەكـــەكان، دانانـــی سیســـتەمێكە كـــە ئـــاو 
لـــە ســـەربانی خانـــووەكان كۆدەكاتـــەوە و بـــە بۆڕییـــەك 
دێتەخـــوارەوە كـــە دەتوانرێـــت لـــە ئاودانـــی باخچـــەی 
ماڵـــەكان و ســـەوزایی گەڕەكـــەكان بەكاربهێنرێـــت، 
یـــان بـــە بـــۆڕی بخرێتـــەوە ژێـــر زەوییـــەوە، هەروەهـــا 
لـــە گوندەكانیـــش بەتایبـــەت ناوچـــە شـــاخاوی و 
ـــری  ـــژی ئاودێ ـــگای ئاوڕێ ـــە ڕێ ـــەكان جگـــە ل بەفریی
و پۆنـــت، دەتوانرێـــت ئـــاوی بارانباریـــن ســـوودی 
زۆری لـــێ وەربگیرێـــت، هـــاوكات دەتوانرێـــت ئـــەو 
ئـــاوەی لـــە تواندنـــەوەی بەفـــرەوە بەتایبـــەت لـــە وەرزی 
كۆبكرێتـــەوە.  دەبێـــت،  دروســـت  هاوێـــن  و  بەهـــار 
هەروەهـــا كۆمەڵگـــەی كـــوردەواری كۆمەڵگەیەكـــی 
ئیســـفەنجییە لـــە ڕووی بەكارهێنانـــی ئـــاوەوە، واتـــە 
بەپێـــی ئـــەو ئـــاوەی دەســـتمان دەكەوێـــت، ڕۆژانـــە 
ئـــەوە بـــەكار دەهێنیـــن، بۆیـــە زۆر پێویســـتە ئـــەو 

ئـــاوەی چ لەســـەر زەوی و چ لـــە ژێـــر زەوی بـــۆ 
خەڵـــك دابیـــن دەكرێـــت، بڕەكـــەی بەپێـــی ســـتانداردی 
جیهانـــی بێـــت، تاوەكـــو خەڵـــك زیـــاد لـــە ڕێـــژەی 
گرنـــگ و پێویســـتی خۆیـــان بـــە كاری نەهێنـــن، 
ئەمـــەش پێویســـتی بەوەیـــە كـــە حكومـــەت هەمـــوو 
ـــە  ـــكات ب ـــد ب ـــان پابەن ـــە ماڵەكانی ـــاو ل ـــێكی ئ هاوبەش
بەســـتنی پێـــوەری ئـــاو و دانانـــی تەوافـــە لەســـەر 
تانكییەكانیـــان، بـــۆ ئـــەوەی ئـــاو بـــە هـــەدەر نەدرێـــت.
* ئایـــا جگـــە لـــە ئـــاوی ژێـــر زەوی كـــە لـــە 
ــەوز  ــێ حـ ــەر سـ ــی سـ ــر دابەشـ ــارێكی وەك هەولێـ شـ
ــە  ــەر زەوی لـ ــاوی سـ ــەرچاوەی ئـ ــد سـ ــراوە، چەنـ كـ
هەرێمـــی كوردســـتان هەیـــە و گرنگتریـــن كارو پـــڕۆژە 

ــە؟ ــاو چییـ ــەرچاوەكانی ئـ ــتنی سـ ــۆ پاراسـ بـ
ــاوی  ــە، ئـ ــان هەیـ ــەرچاوەی ئاومـ ــۆر سـ - دوو جـ
ژێـــر زەوی و ئـــاوی ســـەرزەوی، كـــە ئـــاوی ســـەر 
زەوی بریتیـــن لـــەو جۆگـــە و ڕووبـــار و دەریایانـــەی 
ـــە  ـــەر زەوی ك ـــەی س ـــەرچاوە ئاوان ـــەو س ـــەن. ئ ـــە ه ك
بەرچـــاو و كاریگـــەرن لەســـەر ژیـــان لـــە هەرێمـــی 
زێـــی  و  ســـیروان  زێـــی  لـــە  بریتیـــن  كوردســـتان، 
بچـــووك و زێـــی گـــەورە و زێـــی بادینـــان، ئـــەو زێیانـــە 
بەگشـــتی زۆر گرنگـــن بـــۆ هەرێمـــی كوردســـتان، 
بـــەاڵم بـــە بۆچوونـــی مـــن زێـــی گـــەورە )خەبـــات، 
یـــان كەلـــەك( لەهـــەر هەمـــوو ئاوەكانـــی ســـەر زەوی 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان گرنگتـــرە، چونكـــە ئـــەو 
ئـــاوە تـــا ئێســـتا زۆر پـــاك و خاوێنـــە و كەمتریـــن 
ـــووە، بەتایبـــەت هیـــچ ماددەیەكـــی  پیســـی تێكەڵـــی ب
ــەر  ــووە، هـ ــە نەبـ ــەو زێیـ ــی ئـ ــش تێكەڵـ پترۆكیمیاییـ
بۆیـــە ئەگـــەر ســـەیری ئـــاوی ئیفـــراز بكەیـــن، كـــە 
ســـەرچاوەی ئـــاوی خواردنـــەوەی شـــاری هەولێـــرە و 
لـــە ڕێـــگای پـــڕۆژەی )ئیفـــرازی یـــەك و دوو و 
ســـێ( ئـــاو بـــۆ هەمـــوو شـــاری هەولێـــر دابیـــن دەكات، 
ئاوەكـــە بەتایبـــەت دوای ئـــەوەی بـــە میكانیزمـــی 
ــی  ــە خاوێنـ ــەدا دەڕوات، زۆر بـ ــتەمی پڕۆژەكـ سیسـ
و بەبـــێ كێشـــە دەگاتـــە نـــاو مـــااڵن، بەتایبـــەت لـــە 
ڕووی تەندروســـتییەوە زۆر گونجـــاوە بەكارهێنانـــی و 
لـــە نـــاو ماڵەكانـــدا دەتوانرێـــت بەبـــێ فلتـــەر بـــەكار 
بهێنرێـــت، كـــە ئەمـــەش بـــۆ ســـەرچاوەی ئاوەكـــە 
دەگەڕێتـــەوە، كـــە زێـــی گەورەیـــە. ئـــەم ســـەرچاوەیە 
بەپێـــی توێژینـــەوەكان و ئامـــاژەی شـــارەزایانی بیانـــی 
دواســـەرچاوەی ئـــاوی خاوێنـــە لـــە ناوچەكـــە و هەمـــوو 
ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت، بـــەاڵم ئـــاوی ســـیروان و زێـــی 
ــان  ــەوەی بەنداویـ ــەر ئـ ــن( لەبـ ــان )حەمریـ ــووك یـ بچـ
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لەســـەر كـــراوە، بۆیـــە زۆر خاوێـــن نیـــن و سوودیشـــیان 
لەالیەكـــی  نییـــە،  كوردســـتان  هەرێمـــی  بـــۆ  زۆر 
زەوی  ســـەر  ئـــاوی  ســـەرچاوانەی  ئـــەو  دیكـــەوە 
ــگای  ــە ڕێـ ــەت بـ ــتنە، بەتایبـ ــە پاراسـ ــتیان بـ پێویسـ
ـــەر هارڤێســـتینگ(،  ـــن وێت ـــاوی )ڕێ ـــەوەی ئ دوورین
بكرێـــت،  دروســـت  بەنـــداو  دەبێـــت  ئەمـــەش  بـــۆ 
لـــە هەنـــدێ شـــوێنیش وەك بەســـتۆرە دەتوانرێـــت 
ـــت، كـــە ئەمـــەش  ـــر زەوی دروســـت بكرێ ـــداوی ژێ بەن
سیســـتەم و تەقەنییەكـــی تازەیـــە لـــە جیهـــان و ئێســـتا 
بـــۆ پاراســـتنی ئـــاوی ســـەر زەوی دروســـت دەكرێـــت، 
كـــە كاریگـــەری لەســـەر پاراســـتنی ئـــاوی ژێـــر 
زەوییـــش دەبێـــت. دروســـتكردنی بەنـــداوی ژێـــر زەوی 
ـــداوە  گـــران و زەحمـــەت نییـــە، بـــەاڵم ئـــەوەی لـــەو بەن
زەحمەتـــە، دیاریكـــردن و دۆزینـــەوەی شـــوێنی ئـــەو 
ـــە بەســـتۆرە  ـــە نموون ـــارەوە ب ـــەو ب ـــە، ل جـــۆرە بەنداوانەی
شـــوێنێكی زۆر گونجـــاو و پێویســـتە بـــۆ بەنـــداوی 
ژێـــرزەوی كـــە دەبێتـــە هـــۆی پاراســـتنی ســـەرچاوەی 
ئـــاوی ســـەر زەوی و ژێـــر زەوی. هەروەهـــا دەتوانیـــن 
لـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  شـــوێنی  لـــە چەندیـــن 
بەنـــداوی بچووكتـــر، وەك ئـــەوەی ڕێـــزان كـــە پێـــی 
ــت و،  ــت بكرێـ ــەراج« دروسـ ــل و بـ ــت »ویـ دەگوترێـ
ـــت  ـــوێنانەش دروســـت بكرێ ـــەو ش ـــداو ل ـــت بەن دەتوانرێ
ــل و  ــەو ویـ ــڕوات، ئـ ــدا بـ ــان پێـ ــەك وەرز ئاویـ ــە یـ كـ
بەراجـــەی لـــە ڕێـــزان دروســـت كـــراوە، لـــە كاتێكـــدا 
بەنـــداوی بێخمـــە دروســـت بكرێـــت، ئـــەوە ژێـــر ئـــاو 
دەكەوێـــت. لێـــرەدا زۆر پێویســـتە ئامـــاژە بـــەوە بكـــەم، 
زۆر پێویســـتە بەنـــداوی بێخمـــە دروســـت بكرێـــت و 
لـــە كۆنگرەیەكـــدا كـــە وەزیـــری ســـەرچاوەكانی ئـــاوی 
عێراقیـــش ئامـــادەی بـــوو، مـــن تەئكیـــدم لـــەوە كـــردەوە 
كـــە پێویســـتە بـــە هـــەر جۆرێـــك بێـــت، بەنـــداوی 
بێخمـــە دروســـت بكرێـــت. لـــە دەستپێكردنیشـــی مـــن 
سەرپەرشـــیاری بـــووم، ئەگەرچـــی پارەیەكـــی زۆر 
بـــەو كۆمپانیایانـــە دراوە كـــە كاریـــان لـــە بەنداوەكـــە 
كـــرد، دروســـتكردنی بەنداوەكـــە بـــەو شـــێوەیە نییـــە، 
ناوچەكـــە  لەســـەر  خراپـــی  كاریگەریـــی  گوایـــە 
ـــارزان دەبێـــت، بەڵكـــو ناوچـــەی  بەتایبـــەت دەڤـــەری ب
بـــارزان سرووشـــتەكەی بـــە شـــێوەیەكی وایـــە، بـــە 
دروســـتكردنی ئـــەو بەنـــداوەش پارێـــزراو دەبێـــت و 
ژینگەكەشـــی وەك خـــۆی بـــە جوانـــی و پـــاك و 
خاوێنـــی دەمێنێتـــەوە لـــە هەمـــوو ڕووێكـــەوە، هـــەر 
لـــە پاراســـتنی سرووشـــتەكەی، هـــەم لـــە پاراســـتنی 
لـــە  گیانـــەوەرەكان،  و  باڵنـــدە  و  كێـــوی  ئاژەڵـــی 

و  بەگشـــتی  كـــورد  میللەتـــی  دیكـــەوە  الیەكـــی 
ــرن  ــەوە ناگـ ــەی ئـ ــارزان بەرگـ ــەری بـ ــە و دەڤـ ناوچـ
كـــە جارێكـــی دیكـــە هەمـــوو گونـــد و ناوچـــە و 
هـــەر  دابڕمێـــت،  و  بێـــت  وێـــران  سرووشـــتەكەی 
بۆیـــە دیزایـــن و هەنـــگاوی زۆر بـــاش و گونجـــاو 
ـــداوی بێخمـــە دروســـت  ـــە، كـــە بەن و ســـەركەوتوو هەی
بكرێـــت، كـــە دەبێتـــە هۆكارێكـــی زۆر گـــەورە و 
گـــەورە  زێـــی  ئـــاوی  پاراســـتنی  بـــۆ  كاریگـــەر 
و ئـــاوی ژێـــر زەوی و ئـــەو حـــەوز و ســـنوورانە، 
ــە دەتوانرێـــت بڕێكـــی  ــداوی بێخمـ ــە بەنـ ــا لـ هەروەهـ
زۆر كارەبـــا بەرهـــەم بهێنرێـــت، هـــاوكات دروســـتكردنی 
بەنـــداوی بێخمـــە دەبێتـــە یەكێـــك لـــەو هـــۆكار و 
ـــی گشـــتیاری و كشـــتوكاڵی  ـــە كەرت ـــەی ك بنەمایان
لـــە هەرێـــم پـــێ دەنێتـــە قۆناغێكـــی بەرچـــاو لـــە 
بـــە  دیكـــەوە  لەالیەكـــی  پێشـــكەوتنی.  و  گەشـــە 
دروســـتكردنی بەنـــداوی بێخمـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
بەشـــێكی گـــەورە لـــە ئاسایشـــی ئـــاو دەســـتەبەر 
دەكات، بـــەاڵم بـــۆ دروســـتكردنی بەنـــداوی بێخمـــە، 
دەبێـــت ســـەرلەنوێ دیزایـــن بكرێتـــەوە و واز لـــەو 
دیزاینـــە كۆنـــە بێنـــن كـــە بـــۆی كـــراوە، هەرچەنـــدە 
لـــە30%ی پڕۆژەكـــە بـــە چـــوار تۆنێلـــەوە تـــەواو بـــووە. 
ئـــەو شـــوێنەی بەنـــداوی بێخمـــەی تێـــدا دروســـت 
دەكرێـــت، زۆر گرنـــگ و ســـتراتیژییە و بڕبـــڕەی 
پشـــتی هەرێمـــی كوردســـتانە، بەتایبـــەت لـــە ڕووی 
ـــی  ـــەو شـــوێنەدا زێ ـــەوە، چونكـــە ل ـــاوی ســـەر زەویی ئ
پاشـــان  لـــە  دەگـــرن،  یەكتـــر  بادینـــان  و  ڕەوانـــدز 
دێتـــە خـــوارێ بـــۆ ئـــەو ناوچـــە و ســـنوورانە كـــە 
ـــر،  ـــەری هەری باشـــترین شـــوێنی كشـــتوكاڵین، چ دەڤ
لـــەو  چ خەبـــات و خوارتـــری. هەروەهـــا یەكێـــك 
جیاكارییانـــەی لـــە بەنـــداوی بێخمـــەدا هەیـــە، ئەوەیـــە 
كـــە دوو لـــە تۆنێلەكانـــی بـــۆ مەبەســـتی ئاودێـــری 
ـــاش دروســـتكردنی هـــەر  دروســـت كـــراون. هەروەهـــا پ
ـــت  ـــەواو دەبێ ـــەوە ت ـــە ب ـــەوە كاری پڕۆژەك ـــك ئ بەنداوێ
كـــە لێـــوار و ئاوڕێژییەكانـــی بـــە باشـــی دروســـت 
بكرێـــت، كـــە نەبێتـــە هـــۆی داڕمـــان و تێكچوونـــی 
لێـــواری بەنداوەكـــە كـــە ســـوودی دیكەشـــی بـــۆ 
گەشـــتیاری و ئاودێـــری دەبێـــت. هـــاوكات پـــاش 
هـــەر  خـــوارەوەی  لـــەالی  بەنداوەكـــە  تەواوبوونـــی 
چەنـــد كیلۆمەترێـــك نێوانیـــان بێـــت، دەبێـــت ویـــل و 
ـــەش  ـــگای ئەمان ـــە ڕێ ـــە ل ـــن ك ـــت بكەی ـــەراج دروس ب
ـــەوە  ـــۆ دەكرێت ـــنوورەكان ك ـــۆ س ـــاو ب بڕێكـــی باشـــی ئ

ــت. ــێ وەردەگیرێـ ــوویان لـ و سـ

پێویستە ئەو ئاوەی چ لەسەر 
زەوی و چ لە ژێر زەوی بۆ 
خەڵك دابین دەكرێت، بڕەكەی 
بەپێی ستانداردی جیهانی بێت، 
تاوەكو خەڵك زیاد لە ڕێژەی 
گرنگ و پێویستی خۆیان بە 
كاری نەهێنن

حكومەت هەموو هاوبەشێكی ئاو 
لە ماڵەكانیان پابەند بكات بە 
بەستنی پێوەری ئاو و دانانی 
توافە لەسەر تانكییەكانیان، بۆ 
ئەوەی ئاو بە هەدەر نەدرێت

ئاوی سیروان و زێی بچووك 
یان )حەمرین( لەبەر ئەوەی 
بەنداویان لەسەر كراوە، بۆیە 
زۆر خاوێن نین و سوودیشیان 
زۆر بۆ هەرێمی كوردستان نییە

بە دروستكردنی بەنداوی 
بێخمە هەرێمی كوردستان 
بەشێكی گەورە لە ئاسایشی ئاو 
دەستەبەر دەكات
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ـــی  ـــێوەیەكی گشـــتی پێویســـتە حكومەت ـــە ش * ب
ــتنی  ــۆ پاراسـ ــكات بـ ــی بـ ــتان چـ هەرێمـــی كوردسـ
ئـــاوی ژێـــر زەوی و ســـەر زەوی و ئایـــا تـــا ئێســـتا 

چ هەنگاوێـــك لـــەو بـــارەوە نـــراوە؟
ــەی زۆر  ــوێن و ناوچـ ــتان شـ ــی كوردسـ - هەرێمـ
گونجـــاو و شـــیاوی هەیـــە بـــۆ بەنـــداوی گـــەورە 
ناوچـــە  زۆربـــەی  لـــە  هـــاوكات  ســـتراتیژی،  و 
و  بـــاران  ئـــاوی  گڵدانـــەوەی  بـــۆ  گونـــدەكان  و 
بەفـــر، دەتوانرێـــت پۆنتـــی قەبـــارە جیاجیـــا دروســـت 
ـــم  ـــە مـــن دەیبین ـــی ئەكادیمـــی ك ـــت، وەك الیەن بكرێ
كوردســـتان  نۆیەمـــی حكومەتـــی  كابینـــەی  لـــە 
بەتایبـــەت شەخســـی ڕێـــزدار ســـەرۆكی حكومـــەت 
ـــن  ـــاو دابی ـــە ئاسایشـــی ئ ـــە ك ـــگ ئەوەی ـــە تەن زۆر ب
بـــكات، بـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش بـــە كـــردار دەســـت 
چەندیـــن  دروســـتكردنی  و،  كـــراوە  كارەكان  بـــە 
بەنـــداوی گـــەورە و ســـتراتیژی دەســـتی پـــێ كـــراوە، 
چەندانـــی دیكـــەش خراونەتـــە بەرنامـــە و بودجـــەی 
باشـــیان بـــۆ تەرخـــان كـــراوە، هـــاوكات پاڵپشـــتی 
ــت  ــانە دەكرێـ ــەو كەسـ ــاران و ئـ ــی جووتیـ و هاوكاریـ
كـــە پۆنـــت دروســـت دەكـــەن بـــۆ گڵدانـــەوەی ئـــاو، 
ـــداوەكان و چ  ـــە ن ـــە چ ب ـــۆرە پڕۆژان ـــەو ج ـــوو ئ هەم
پۆنتـــەكان دەبنـــە هـــۆی جێگیركـــردن و پاراســـتنی 
ئـــاوی ســـەر زەوی و ئـــاوی ژێـــر زەوی و هـــەر بـــەو 
ــات  ــەوەی تووشـــی كارەسـ ــە لـ ــە جگـ ــۆرە پڕۆژانـ جـ
نابینـــەوە،  سرووشـــتی  و  الفـــاو  ڕووداوەكانـــی  و 
بەڵكـــو دەبنـــە بنەمـــای بەرەوپێشـــەوەچوونی كەرتـــی 
ـــوو  ـــە هەم ـــری ل ـــتیاری و كشـــتوكاڵی و ئاودێ گەش
هەرێمـــی كوردســـتاندا و، بـــەو جـــۆرە پڕۆژانـــەی 
كـــە ئێســـتا لـــە بەنداوەكانـــدا دەســـتی پـــێ كـــردووە، 
هەرێمـــی كوردســـتان خـــۆی لـــەو مەترســـی و كێشـــە 
و تەنگەژانـــە بـــە دوور دەخاتـــەوە، كـــە واڵتانـــی 
دراوســـێ لـــە گرتنـــەوەی ئـــاوی زێیـــەكان وەك فشـــار 

ــەن. ــتی دەكـ ــەرمان دروسـ لەسـ
* ئایـــا چـــی دیكـــە جگـــە لـــە بەنـــداو و پۆنـــت 
پێویســـتە بـــۆ پاراســـتنی ئـــاو لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
توێژینـــەوەی  ڕووی  لـــە  بەتایبـــەت  هەبێـــت، 

ئەكادیمـــی و زانســـتی ئەندازیـــاری؟
- زۆر پێویســـتە گرنگـــی بـــە بەشـــی ئەندازیاریـــی 
ســـەرچاوەكانی ئـــاو بدرێـــت لـــە زانكۆكانـــدا و لـــەو 
زانكۆیانـــەی هەرێمـــی كوردســـتان كـــە ئـــەو بەشـــیان 
ـــە  ـــدن ل ـــە ئەمســـاڵی خوێن ـــەوەی ك ـــە، هـــەروەك ئ نیی
زانكـــۆی ســـۆران و شـــوێنی دیكـــە كرایـــەوە، هـــاوكات 

هـــەوڵ بدرێـــت كـــە ئێســـتا لـــە زانكـــۆكان سیســـتەم 
و پڕۆگـــرام هەردووكیـــان گـــۆڕاون و هاوچـــەرخ 
ـــە  ـــی ل ـــە ســـاڵی كۆتای ـــت قوتابیانمـــان ل ـــراون، دەبێ ك
قۆناغـــی چـــوارەم، مەیدانـــی كار بكـــەن، نـــەك هـــەر 
ـــارەزووی خـــۆی لەســـەر هاوكێشـــەیەك  ـــە ئ یەكـــەی ب
بـــە ســـوودوەرگرتن لـــە ئەنتەرنێـــت توێژینەوەمـــان 
ــتە  ــەوە پێویسـ ــی دیكـ ــكات، لەالیەكـ ــادە بـ ــۆ ئامـ بـ
هانـــی قوتابیـــان بدرێـــت كـــە ڕوو لـــەو بەشـــەی 
نـــەك  بكـــەن،  ئـــاو  ســـەرچاوەكانی  ئەندازیاریـــی 
وەك ئەمســـاڵی خوێنـــدن كـــە بەشـــەكەی ئێمـــە لـــە 
زانكـــۆی ســـەاڵحەدین یـــەك قوتابیشـــی وەرنەگرتووە، 
ئەمـــە هۆكارێكـــە بـــۆ ڕەوانـــەوەی قوتابیـــان لـــەو 
ـــا پێویســـتە  ـــت، هەروەه ـــك بێ ـــەر هۆكارێ زانســـتە بەه
ســـەنتەرێكی  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
توێژینـــەوەی ئـــاو و ژينگـــە دابمەزرێنێـــت، پـــڕۆژەی 
ئاودێریـــی زیاتـــر و جدیتـــر گرنگـــی پـــێ بدرێـــت، 
بـــە شـــێوەی هونـــەری كـــە ئـــاوی زۆر پێویســـت 
ــەر  ــەوەی سـ ــە وەك ئـ ــەو پڕۆژانـ ــدێ لـ ــە و هەنـ نییـ
ــاغ  ــە دوو قۆنـ ــە، بـ ــات هەیـ ــە خەبـ ــەورە لـ ــی گـ زێـ
ـــە پێویســـتە  ـــەر بۆی ـــاو دەدات، ه ـــم ئ ـــەزار دۆن 40 ه
ئـــەو جـــۆرە ئاودێرییانـــە لـــە ناوچـــەی دیكـــەش لـــە 
هەرێمـــی كوردســـتان دروســـت بكرێـــن. هـــەر بۆیـــە 
ئـــەو ســـەنتەری توێژینـــەوەی ئـــاوە زۆر پێویســـتە 
دابمەزرێـــت، تاوەكـــو بەپێـــی زانســـتی و پێویســـت 
پـــان بـــۆ كار و پـــڕۆژەكان لـــە ناوچـــە جیاجیاكانـــی 
دابەزینـــی  دیكـــەوە  لەالیەكـــی  دابنیـــن.  هەرێـــم 
ئـــاوی ژێـــر زەوی لـــە كوردســـتاندا دەگەڕێتـــەوە 
بـــۆ چەندیـــن هـــۆكار، لەوانـــە بوونـــی مەزرەعـــەكان 
كـــە هـــەر یەكـــەی بیرێـــك، یـــان زیاتـــری لـــێ داوە، 
بەتایبەتـــی جـــۆرە بیرێـــك هەیـــەك بـــە قووڵـــی زۆرە 
ــەر دابەزینـــی ئاســـتی  ــراپ لەسـ و كاریگەریـــی خـ
ئـــاوی ژێـــر زەوی دروســـت دەكات. بوونـــی ئـــەو 
ـــەكان و  ـــاو شـــار و گەڕەك ـــە ن ـــاوە ل ـــری ئ ـــوو بی هەم
بەهەدەردانـــی ئـــاو بـــە چەندیـــن ڕێـــگا و هـــۆكاری 
ــە، بوونەتـــە هـــۆی دابەزینـــی ئاســـتی ئـــاوی  دیكـ
ژێـــر زەوی لـــە هەرێـــم، بەتایبەتـــی لـــە پارێـــزگای 
هەولێـــر. هەروەهـــا پێویســـتە حكومـــەت ڕێـــگا لـــە 
باڵەخانـــەی بـــەرز و ســـتوونی و چەنـــد نهۆمـــی 
بگرێـــت لـــە شـــار و ناوچەكانـــی وەك شـــەقاوە و 
باڵەكایەتیـــی بـــارزان و چەندیـــن شـــوێنی دیكـــە، 
ــەكان  ــان باڵەخانـ ــوو، یـ ــتە خانـ ــوێنانە پێویسـ ــەو شـ لـ
لـــە دوو نهۆمـــی یـــان، ســـێ نهۆمـــی زیاتـــر نەبێـــت.

لە زۆربەی ناوچە و گوندەكان بۆ 
گڵدانەوەی ئاوی باران و بەفر، 

دەتوانرێت پۆنتی قەبارە جیاجیا 
دروست بكرێت

پێویستە هانی قوتابیان بدرێت 
كە ڕوو لەو بەشەی ئەندازیاریی 

سەرچاوەكانی ئاو بكەن، 
نەك وەك ئەمساڵی خوێندن 

كە بەشەكەی ئێمە لە زانكۆی 
سەاڵحەدین یەك قوتابیشی 

وەرنەگرتووە

دەبێت قوتابیانمان لە ساڵی 
كۆتایی لە قۆناغی چوارەم، 

مەیدانی كار بكەن، نەك هەر 
یەكەی بە ئارەزووی خۆی لەسەر 
هاوكێشەیەك بە سوودوەرگرتن 
لە ئەنتەرنێت توێژینەوەمان بۆ 

ئامادە بكات

پێویستە حكومەتی هەرێمی 
كوردستان سەنتەرێكی 

توێژینەوەی ئاو و ژێنگە 
دابمەزرێنێت
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وەكــو دیــارە ژنــان شــان بــە شــانی پیــاوان ڕۆڵــی بەرچــاو 
ــی كــردن، هەروەهــا كاركــردن، بگــرە  ــە بازرگان دەبینــن ل
زۆر جــار ڕۆڵــی ژنــان زیاتــرە لــە پیــاوان، ئــەوەی كــە 
زۆر جــار ڕۆڵــی ژنــان بــزر بــووە، لەبــەر ئــەوەی ژنــان 
بەرچــاو  لــە  دوور  یــان  بــووە،  ماڵــەوە  لــە  كارەكانیــان 
بــووە. ئەگــەر ژنــان هــاوكاری پیــاوان نەبــن، بەشــێك لــە 

زۆربــەی كارەكان پەكیــان دەكەوێــت. 
ئەگــەر تەماشــا بكەیــن خەدیجــە )خــوای لــێ ڕازی 
ــكات،  ــەر )د.خ( ب ــە پێغەمب ــەوەی شــوو ب ــش ئ ــت( پێ بێ
یەكێــك بــووە لــە بازرگانــە گــەورە و ســەركەوتووەكان، 
بــەاڵم پیاوانــی نــاردووە بــۆ واڵتــان بــۆ سەرپەرشــتیی 

ســامانەكەی.
دەگێڕنــەوە پێشــەوا عەلــی كــوڕی ئەبــو تالیــب )خــوای 
لێــی ڕازی بێــت( كاتێــك هەندێــك كااڵی كاری دەســتی 
دایكــی  ئــەوە  دەیگــوت  فرۆشــتن،  بــۆ  بــازاڕ  دەبــردە 
حەســەن دروســتی كــردووە، كەواتــە هــەم بایەخــی بــە 
حەزرەتــی فاتیمــە دەدا و باســی ڕۆڵــی دەكــرد، هــەم 

گرنگــی بــە كااڵی خۆماڵــی دەدا .
خــودای گــەورە لــە بــارەی بەدەســتهێنانی ڕزقــی حــەاڵڵ 

دەفەرموێــت : 
ــُه ِمــْن َحْيــُث  ــُه َمْخَرًجــا * َوَيْرُزْق ــَه َيْجَعــْل لَ ــِق اللَّ )َوَمــْن َيتَّ

ــَه  ــُبُه إِنَّ اللَّ ــَو َحْس ــِه َفُه ــَى اللَّ ْل َع ــَوكَّ ــْن َيَت ــُب َوَم َل َيْحَتِس

ٍء َقــْدرًا( ]الطــاق:3-2[. َبالـِـُغ أَْمــرِِه َقــْد َجَعــَل اللَّــُه لـِـُكلِّ َشْ

ئــەوە  بــكات،  خــوا  تەقوایــی  كەســێك  هــەر  واتــە: 
دەروی لــێ دەكاتــەوە، ئینجــا ڕزقــی پــێ دەبەخشــێت 
لــە ڕێگایەكــەوە كــە خــۆی حیســابی نەكــردووە، لــەو 
ڕێگایــەوە ئــەو قازانــج و دەســتكەوتەی دەســت بكەوێــت.
بــۆ  دەدەن  هــەوڵ  كــە  كەســانەیە  لــەو  مەبەســت 

 . حــەاڵڵ  ڕزقێكــی  بەدەســتهێنانی 
ئێستاشــدا  لــە  و  پێشــان  لــە  كــورد  ژنانــی  بێگومــان 
بــەردەوام لــە هەوڵــی بەدەســتهێنانی پاروویەكــی حەاڵڵــن 

بــۆ منداڵەكانیــان . 

دەربــارەی ئــەو كەســانەی نانــی دەســتی خۆیــان دەخــۆن، 
ــا  ــٌد طعاًم ــا أَكَل أح پێغەمبــەر )د.خ( فەرمویەتــی: »م
ــه  ــيَّ الل ــده، وإن نب ــأكل مــن عمــل ي ــطُّ خــرًا مــن أن ي ق

ــده«. ــأُكُل مــن عمــل ي ــه الســام كان ي داود علي

واتــە: هیــج كەســێك نانێكــی باشــتری نەخــواردووە لــەو 
نانــەی كــە بــە دەســتەكانی خــۆی پەیــدای كردبێــت. 
ئینجــا فەرمــوی: پێغەمبــەر داود )ســەالمی خــوای 
كەواتــە  خــواردووە،  خــۆی  دەســتی  نانــی  لەســەر( 

كەســابەتی كــردووە .
 خــودای گــەورە لــە )ســورة الجمعــة( دەفەرموێــت: 
وا ِف اْلَرِْض َواْبَتُغــوا ِمــْن  ــَاُة َفاْنَتــِرُ )َفــإَِذا ُقِضَيــِت الصَّ

ــوَن(.  ــْم ُتْفِلُح ــرًا لََعلَُّك ــَه َكِث ــُروا اللَّ ــِه َواْذُك ــِل اللَّ َفْض

)نوێــژی  نوێژتــان  تەواوبوونــی  دوای  لــە   : واتــە 
لــەو  بــە ســەر زەوی و  بــن  بــاو  پــەرت و  هەینــی( 
بەرەكەتانــەی خــودای پێــی بەخشــیون، لێــی كۆبكەنــەوە 
)بــە حەاڵڵــی( دواتــر یــادی خــوا بكــەن بــۆ ئــەوەی 

بــن. ســەركەوتوو  و  ســەربەرز 
ژنی كورد جاران ئەم كارانەیان دەكرد:
1. شینایی كردن و بەخێوكردنی ڕەز .

2.  دۆشین و بەخێوكردنی مەڕ و بزن و چێڵ و مانگا.
3.  نانكردن و ئامادەكردنی شێو سێ ژەمە .

4.  مەشــكە هەژانــدن و دروســتكردنی ماســت و پەنیــر 
و ژاژی و لــۆرك و كەشــك و دۆ .

5. ساوار كواڵندن و باراش لێكردن .
بــاراش لێكــردن یەعنــی جونــە ئــاش بــۆ لێكردنــی )ئــارد 

و ســاوار و گەنــم كوتــا و پــڕوژ و.. هیتــر( 
6.  تەشی ڕێستن و دروستكردنی لیفكە.

7. دروســتكردنی ڕایەخ جاجم و لباد و لێف و دۆشــەك 
هــەر لــە خــوری و مــووی بــزن . 

8. دروســتكردنی بــەڕ لــەو پەڕۆیانــەی كــە بــە كەڵكــی 
بەكارهاتــن نەدەهــات . 

ئەگەر ژنان هاوكاری پیاوان 
نەبن، بەشێك لە زۆربەی 
كارەكان پەكیان دەكەوێت

بەشێك لە ژنانی ئێستا خەریكی 
بازرگانیكردنن و كۆمپانیا 
و دووكانیان هەیە و خۆیان 
سەرپەرشتی دەكەن 

تی
اڵیە
مە
كۆ

ڕۆڵی ژنانی كورد لە بازرگانی و 
كاركردن لە ڕابردوو و ئێستادا 

تی
اڵیە
مە
كۆ
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9. دروستكردنی حەسیر لە قەمیش .
10. دروستكردنی سەبەتە بە داری بی و هیتر .

11. چاندن و دروستكردنی گێسك بە داری گێسك.
12. داركۆكردنەوە، پێیان دەگوت تێالی دار.

13. دروستكردنی كاش و كەڕك كر و.. هیتر.
ــە  ــاو تەمات ــاو ئ ــی تورشــی و مەرەب 14: دروســت كردن

ــر . و هیت
15. دروومانی جلوبەرگ بۆ خۆیان . 

ـــە. ئەمانـــەی  زۆر كاری دیكـــە كـــە پێشـــینان كردوویان
باســـمان كـــرد، بەشـــێكی زۆریـــان بـــە خۆیـــان، یـــان 
لەالیـــەن پیـــاوەكان دەبردرانـــە بـــازاڕ و دەفرۆشـــان، كەواتە 
ژنانـــی كـــورد لـــە ماڵـــەوە كارگەیەكـــی خۆماڵیـــی 
بچـــووك بـــوون. جگـــە لەمـــە كار و كەســـابەتێكی 
حەاڵڵیـــان كـــردووە و هـــاوكاری پیاوەكانیـــان بـــوون، 
و  بەختـــەوەری  و  خۆشـــی  گـــەورە  خـــودای  بۆیـــە 

بەرەكەتـــی خســـتبووە مـــاڵ و تەمەنیانـــەوە . 
ژنانی ئێستا 

بەشـــێكیان بەتایبەتـــی ئەوانـــەی گوندنشـــینن، وەكـــو 
پێشـــان بەردەوامـــن لـــە خزمەتكـــردن شـــان بەشـــانی 

ــان . ــە كارەكانیـ ــن لـ ــت ڕەنگینـ ــاوان و دەسـ پیـ
بەشـــێك لـــە ژنانـــی ئێســـتا خەریكـــی بازرگانیكردنـــن و 
ـــان سەرپەرشـــتی  ـــە و خۆی كۆمپانیـــا و دووكانیـــان هەی

دەكـــەن .
لـــە بەشـــێكی زۆری ماركێتـــەكان، یـــان بەڕێوەبـــەرن، 
یـــان لەســـەر كاال و كاشـــێر كارمەنـــدی ســـەركەوتوون .

ـــەی فەرمانگـــەی حكوومـــی و ناحكوومـــی  ـــە زۆرب ل
ڕێـــژەی زۆرینـــەی لـــە ژنـــان پێـــك هاتـــووە و لـــە 

پیـــاوان زیاتـــر ســـەركەوتووترن.
هەیـــە  ژنانمـــان  پزیشـــكی  زۆری  ژمارەیەكـــی 
.لـــە پەرلەمـــان ژمـــارەی ژنـــان زۆرن و ســـەرۆكی 
پەرلەمانیـــش ژنـــە و چەنـــد وەزیرێكـــی ژنیشـــمان هەیـــە 

و لـــە نـــاو حزبـــە سیاســـییەكانیش لـــە پێگـــەی بـــەرز 
پۆســـتیان هەیـــە، ئەمانـــەش هەمـــووی كارن .

ـــەوە دەورێكـــی  ـــە هـــۆی مووچەكانیان ـــی ئێســـتا ب ژنان
ـــە. ـــان هەی ـــی پیاوەكانی ـــە هاوكاریكردن ـــان ل كاریگەری

پێداویســـتیی  خـــاوەن  كـــە  ژنانـــەی  لـــەو  بەشـــێك 
كاری  هەیـــە،  یەتیمیـــان  منداڵـــی  یـــان  تایبەتـــن، 
ـــان  ـــۆ منداڵەكانی ـــەاڵڵ ب ـــوی ح ـــەن و بژێ ـــتی دەك دەس

پەیـــدا دەكـــەن .
ـــە  ـــەت ب ـــورد چێشـــتخانەی تایب ـــی ك ـــە ژنان ـــێك ل بەش
خۆیانـــەوە هەیـــە و هەندێكـــی دیكەشـــیان نانەواخانـــەی 

ـــاوە و فرۆشـــیان زۆرە. نانـــی تیرییـــان دان
ــە  ــورد لـ ــەربەرزی كـ ــی سـ ــە ژنانـ ــە لـ ــێكی دیكـ بەشـ
ــاوە و  ــان دانـ ــازاڕەكان عەرەبانەیـ ــاو بـ ــە نـ ــەقام و لـ شـ
گـــەس و شـــیرینی و شـــتی بچـــووك دەفرۆشـــن .

خوێنـــەری بەڕێـــز دەبـــێ ئـــەوەش لەبیـــر نەكەیـــن، 
بەشـــێكی زۆر لـــە ژنانـــی ئێســـتا داویانەتـــە تەمبەڵـــی 
نـــەك نایكـــەن و  ئـــەو كارانـــەی باســـمان كـــرد،  و 
نایزانـــن ئەنجامـــی بـــدەن، بگـــرە ناوەكانیشـــیان نازانـــن، 
ـــان نەخۆشـــن.  ـــە زۆربەی ـــە تەمبەڵـــی بۆی ـــە داویانەت وات
جـــا ئـــەوەی مەبەســـتە ئەوەیـــە كـــە ژنانـــی كـــورد لـــە 
بەرەوپێـــش چوونـــی واڵت و نیشـــتمانیش ڕۆڵێكـــی 

ــە. ــووە و هەیـ ــان هەبـ بەرچاویـ
ئـــەوەی جێـــگای نیگەرانییـــە ئەوەیـــە كـــە هەندێـــك لـــە 
ـــارە  ـــی پ ـــورد، خەریكـــی پەیداكردن ـــی ك ـــان و كچان ژن
ـــان و خەریكـــی  ـــەش و الری ـــە ل ـــن ب ـــی كردن و بازرگان
تێـــك تـــك و ڕێـــكالم كردنـــن بـــۆ كااڵی ناپەســـەند 
و ناشـــەرعی و دوور لـــە تەندروســـتیی كەلتـــووری 
ـــك  ـــش خەریكـــی تێ ـــان، پیاوانی ـــە ژن ـــان، جگـــە ل خۆم
تـــوك و ســـناپ چـــات و هیتـــرن، ئەمـــەش دەبێتـــە 
هـــۆی داڕمانـــی دارایـــی واڵت و لـــە دەســـتدانی 

گەنجـــی واڵت .

لە زۆربەی فەرمانگەی حكوومی 
و ناحكوومی ڕێژەی زۆرینەی لە 
ژنان پێك هاتووە و لە پیاوان 

زیاتر سەركەوتووترن

ژنانی ئێستا بە هۆی 
مووچەكانیانەوە دەورێكی 

كاریگەریان لە هاوكاریكردنی 
پیاوەكانیان هەیە

مەال رەعد نووری ئۆمەربلی 

بەڕێوەبەری مزگەوتەكان و پشكنین لە دیوان 
وەزارەتی ئەوقاف وكاروباری ئایینی

تی
اڵیە
مە
كۆ
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

سەحەر كەریم مەحموود، ناسراو بە سەحەر مەحموود زادە، خانمێكی پەنجەڕەنگینی 
كوردە و لەگەڵ ئەوەی خاوەنی بڕوانامەی دیپلۆمی بیركارییە، بەاڵم تێكەڵ بە جیهانی 
ئارت و هونەر بووە. چەندین ساڵە سەرقاڵی كاری هونەری و ڕستن و چنین و دروومانە و 
جەخت لەوە دەكاتەوە كە مرۆڤ )ژن و پیاو( جەوهەر و گەوهەریان كاركردنیانە و لەم دیمانەیەدا 
لەگەڵ گۆڤاری گواڵن باسی ژیانی تایبەتی خۆی دەكات.

 1980 ســـاڵی  ڕەزبـــەری  یەكـــی  كەریـــم  ســـەحەر 
كوردســـتان  ڕۆژهەاڵتـــی  ســـەقزی  شـــاری  لـــە 
لەدایكبـــووە. خوێندنـــی ســـەرەتایی و داواناوەنـــدی 
ـــە  ـــەوا كـــردووە، ئێســـتا قوتابیـــی زانكۆی ـــەو شـــارەدا ت ل
و وەك خـــۆی باســـی دەكات ئاواتـــی گـــەورەی ئەوەیـــە 
پیشـــانگایەكی هونـــەری بـــۆ بەرهـــەم و كارەكانـــی 

بكاتـــەوە.
  لـــە وەاڵمـــی ئـــەو پرســـیارەدا كـــە چ خوێندنەوەیەكـــت 
لـــە  بەشـــداریكردنی  و  ئافـــرت  كاركردنـــی  بـــۆ 
گوتـــی:  هەیـــە؟  خێـــزان  بژێـــوی  دابینكردنـــی 
ــان  ــەر و گەوهەریـ ــاو( جەوهـ »مـــرۆڤ )ژن و پیـ
مافـــی  پیـــاو  وەك  ژنیـــش  كاركردنیانـــە، 
ئابووریـــی  و  بـــكات  كار  خۆیەتـــی 
ـــت. چونكـــە  ســـەربەخۆی خـــۆی هەبێ
ئافـــرەت ئەگـــەر لـــە ڕووی مـــاددی و 
ئابوورییـــەوە ســـەربەخۆ بێـــت، كەمتـــر 
ڕووبـــەڕووی توندوتیـــژی دەبێتـــەوە، 
نـــادات  كـــەس  بـــە  مۆڵەتیـــش 

مافەكانـــی پێشـــێل بـــكات«.
ئـــەو خاتوونـــە جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە 
و  هونـــەری  »بەرهەمـــی  كـــە 
و  ڕســـتن  و  دەســـتی  كاری  بەتایبەتـــی 
چنیـــن و تەنانـــەت دروومـــان، وەك منداڵێكـــی 

كامڵبوونـــی  و  تەواوكـــردن  دوای  و  وایـــە  خـــۆت 
ئاســـوودەیی و ئارامیـــت پـــێ دەبەخشـــێت.« هـــەر 
ــم  ــن بەرهەمەكانـــی خۆمـ ــەوە دەڵێـــت: »مـ ــەو بارەیـ لـ
ــە  ــەورەم ئەوەیـ ــی گـ ــە ئاواتـ ــت، بۆیـ ــۆش دەوێـ زۆر خـ
پیشـــانگایەك بـــۆ بەرهـــەم و كارەكانـــم بكەمـــەوە«.
ئـــەو  وەاڵمـــی  لـــە  پەنجەڕەنگینـــە  خانمـــە  ئـــەو 
ـــدەر و  ـــتێك هان ـــا چ ئاس ـــەت ت ـــە خێزانەك ـــیارەدا ك پرس
ـــەری  ـــە كاری هون ـــوون ب ـــۆ تێكەڵب ـــوون، ب پشـــتیوانت ب
دەســـتی و درێژەدانـــت بـــە خوێنـــدن؟ گوتـــی: »زۆر 
بەداخـــەوە دایـــك و باوكـــم كۆچـــی دواییـــان كـــردووە، 
برایەكـــی دڵســـۆزم،  هەروەهـــا خوشـــكی گـــەورە و 
ئێســـتا تەنیـــا یـــەك براگـــەورەم هەیـــە، كـــە هەمیشـــە 
پشـــتیوان و هانـــدەرم بـــووە و باوكایەتیـــی بـــۆم كـــردووە. 
هـــەر لێـــرەوە زۆر زۆر سوپاســـی دەكـــەم و لـــە خـــوای 
میهرەبـــان داواكارم ســـێبەری پایـــەدار و تەمەنـــی درێـــژ 

بـــكات«.
ــاڵی  ــت سـ ــی بیسـ ــە ژیانـ ــە لـ ــارێتەوە كـ ــەوەش ناشـ ئـ
ـــەوە.  ـــدا تووشـــی زۆر گرفـــت و ئاریشـــە بووەت رابردووی
هـــەر لـــەو بارەیـــەوە گوتـــی: »هیـــچ كەســـێك لـــەم 
ـــت و هەمیشـــە  ـــە كێشـــە و گرفتـــی نەبێ ـــەدا نیی جیهان
ڕێگەكانـــی بەردەمـــی بـــێ كۆســـپ بێـــت، بـــەاڵم 
ــرادەت  ــت و ئیـ ــەریدا زاڵ بیـ ــە سـ ــە بـ ــگ ئەوەیـ گرنـ
الواز نەبێـــت. نموونـــەی ژنـــان و كچانـــی زۆرمـــان 

ئاواتی گەورەم ئەوەیە 
دەرفەتی كار بۆ خانمانی 
كوردستان بڕەخسێنم

سەحەر مەحموود زادە:
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هەیـــە كـــە لـــە نێـــو خێزانـــی خۆیـــان و كۆمەڵگەشـــدا 
ڕێـــز لـــە ئیـــرادە و ئامانجـــە مرۆیـــی و جوانەكانیـــان 
دەگـــرن. زۆرن خانمانـــی چاالكـــی مەدەنـــی، ژمـــارەی 
ژنانـــی ســـەركەوتووش لـــە بـــواری بزنێـــس و كاری 
بازرگانـــی كـــەم نییـــە، بـــەاڵم هیچیـــان بـــە بـــێ ئـــەرك 
و ماندووبـــوون و متمانەكـــردن بـــە خۆیـــان بـــەو پێگەیـــە 

نەگەیشـــتوون«. 
وەك دواپرســـیاری گۆڤـــاری گـــواڵن داوای پەیامـــی 
و  كوردســـتان  ئافرەتانـــی  بـــۆ  كـــرا  خاتوونـــە  ئـــەو 
ــی  ــردن: »پەیامـ ــتە كـ ــەی ئاراسـ ـــۆرە پەیامەكـ بەمج
مـــن بـــۆ هەمـــوو خانمێـــك بـــە كچـــان و ژنانـــەوە 
ئەوەیـــە كـــە خۆیـــان گیـــرۆدەی ناومـــاڵ نەكـــەن. زۆر 
بایـــەخ و گرنگـــی بـــە پـــەروەردە و فێربـــوون بـــدەن. 
رێگاكانـــی بـــوون بـــە خـــاوەن ئابووریـــی ســـەربەخۆ 
بدۆزنـــەوە. ئەگـــەر هـــەر دەرفەتیـــان نەبـــوو، لـــە ماڵـــەوە 
لـــە ڕێگـــەی مۆبایلەكانیانـــەوە دەتوانـــن زۆر كاری 
هونـــەری و تەنانـــەت كاری شـــێف و دروســـتكردنی 
خواردنـــی جۆراوجـــۆر فێـــر ببـــن و، كڕیاریـــش بـــۆ 
بەرهەمەكانیـــان بدۆزنـــەوە. گرنـــگ ئەوەیـــە داهاتـــی 

هاوكاریـــی  دەتوانـــن  هـــەم  كـــە  هەبێـــت،  خۆیـــان 
خێزانەكەیانـــی پـــێ بكـــەن، هـــەم بـــۆ خۆیـــان هەمیشـــە 
چـــاو لـــە دەســـتی بـــاوك و بـــرا و هاوســـەر نەبـــن. 
ئافرەتـــی خـــاوەن كار لـــە نـــاو خێـــزان و خانەوادەشـــدا 
بـــە چـــاوی ڕێـــز و حورمەتـــەوە ســـەیری دەكـــەن. 
منیـــش نـــەك هـــەوڵ دەدەم ببمـــە خـــاوەن كار، بەڵكـــو 
ـــی  ـــۆ خانمان ـــی كار ب ـــە دەرفەت ـــی گـــەورەم ئەوەی ئاوات
ــان و  ــوادارم كچـ ــا هیـ ــێنم، هەروەهـ ــتان بڕەخسـ كوردسـ
ژنانیـــش وەك پیـــاوان دەرفەتـــی كاریـــان هەبێـــت و 

بەرابـــەر و یەكســـان بـــن«.
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خانمان بۆ گەیشتن 
بە داهاتی سەربەخۆی خۆیان 

بەربەستەكان دەشكێنن
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ئافرەتـــی كـــورد لـــەم ســـااڵنەی دواییـــدا بـــە ڕێژەیەكـــی بەرفـــراوان تێكـــەڵ بـــە بـــازاڕی كار و بازرگانـــی 
و ســـەرمایەداری بـــوون. لـــە ئێســـتادا وێـــڕای ئەركـــی دایكایەتـــی و بەڕێوەبردنـــی مـــاڵ، بەشـــێكی 
ــان  ــە ماڵەكانیـ ــەن، لـ ــدن بكـ ــی و دامەزرانـ ــی حكوومـ ــی كەرتـ ــەوەی چاوەڕێـ ــێ ئـ ــان بـ زۆری خانمـ
دەســـتیان داوەتـــە ئـــەو كارەی كـــە دەیزانـــن و دواتـــر پڕۆژەكانیـــان گەورەتـــر كـــردووە. بەشـــداربووانی ئـــەم 

ـــەن. ـــان دەك ـــی خانم ـــری پرســـی كاركردن ـــاری گـــواڵن شـــرۆڤەی زیات ـــەی گوڤ ڕاپۆرت

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

بەهـــزاد تاهیـــر مامۆســـتای زانكۆیـــە و ســـەرەتا باســـی 
بـــە گشـــتی ئامـــاری  ئـــەوە دەكات كـــە »ئەگـــەر 
ئـــەو ئافرەتانـــە وەربگریـــن كـــە دەســـتیان داوەتـــە كاری 
ســـەربەخۆی خۆیـــان لـــە كوردســـتان و بیاندوێنیـــن، 
بۆمـــان ڕوون دەبێتـــەوە كـــە زۆربەیـــان ســـەركەوتوون و 
ــە  ــن لـ ــاوە و ڕازیـ ــت هێنـ ــە دەسـ ــیان بـ ــی باشـ ئەنجامـ
كارەكەیـــان. هـــۆكار زۆرە بـــۆ ئەمـــە، بـــەاڵم گرنگتریـــان 
ئەوەیـــە كـــە ڕێـــژەی ئافرەتـــی خاوەنـــكار و بزنێســـمان 
كەمـــە و خەڵـــك بەگشـــتی حـــەز دەكـــەن كـــە پاڵپشـــتییان 
ــان،  ــاری بەرهەمیـ ــە كڕیـ ــن بـ ــە ببـ ــەوەی كـ ــەن، بـ بكـ
چونكـــە بابەتەكـــە نوێیـــە بـــۆ كۆمەڵگەكەمـــان و بـــە 
تایبـــەت بـــۆ پیـــاوان كـــە شـــێوازی نـــوێ لـــە كار و 
خاوەندارێتـــی دەبینـــن، پێیـــان باشـــە. هۆكارێكـــی دی بۆ 
ـــرە  ـــرەت پشـــوودرێژتر و وردت ـــە ئاف ـــەوە ك ـــەوە دەگەڕێت ئ
لـــە كارەكان و متمانـــەی زیاتریـــان هەیـــە بـــە تایبـــەت 
ـــاوە: »مـــن خـــۆم  ـــەوە هێن ـــاوان«. نموونەشـــی ب الی پی
تـــا خواردنـــی دەســـتی ئافرەتـــان هەبێـــت، خواردنـــی 
ناخـــۆم«. گوتیشـــی: »گرنگیـــدان  پیـــاو  دەســـتی 
ــەلیقەبوونی  ــی و بەسـ ــاك و خاوێنـ ــان و پـ ــە كارەكەیـ بـ
ـــە  ـــەركەوتنی خانمان ـــان فاكتەرێكـــی دیكـــەی س ئافرەت
گرنگتـــر  هەمـــووی  لـــە  بزنێســـەكانیان.  و  كار  لـــە 
خانمانـــە.  كاردروســـتیی  و  متمانـــە  و  ڕاســـتگۆیی 
هەروەهـــا خانمـــان زیاتـــر لـــە پیـــاوان ڕازیـــن لـــەوەی 
كـــە دەســـتیان دەكەوێـــت و ئەگەرچـــی كەمیـــش بێـــت، 
ـــن  ـــان ڕادەپەرێن ـــەوە كارەكانی ـــە ئامانەت ـــن و ب ـــی ڕازی پێ
و كەمتـــر لـــە پیـــاوان بیـــر لـــە فـــرت و فێـــل و كاری 
نایاســـایی دەكـــەن. بۆیـــە متمانـــەی زیاتریـــان الی 
پیـــاوان هەیـــە. چەنـــد ســـاڵێكە ڕێـــژەی خانمانـــی 
نـــاو بـــازاڕی كار و خاوەنـــكار بـــەرەو زیادبوونـــە. مـــن 
ــەر  ــكەوتنی هـ ــەركەوتن و پێشـ ــە مەرجـــی سـ ــە بـ ئەمـ
كۆمەڵگـــە و واڵتێـــك دەبینـــم كـــە خانمانیـــش بـــە بـــێ 
ــە  ــن بـ ــەن و ببـ ــن كار بكـ ــاوان بتوانـ ــاوازی وەك پیـ جیـ

خاوەنـــكار«. 
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ــردەوە  ــەوە كـ ــە جەختـــی لـ ــایەتییە ئەكادیمییـ ــەو كەسـ ئـ
كەســـێك  هـــەر  وایـــە  بزنێـــس  و  كار  كـــە »یاســـای 
زووتـــر بزنێســـێك دەســـت پـــێ بـــكات و لـــە ســـەری 
بـــەردەوام بێـــت و بـــەردەوام پـــەرە بـــە كارەكـــەی بـــدات، 
زۆر ســـەركەوتوو دەبێـــت و دەتوانێـــت بگاتـــە ئاســـتی 
زۆر بـــەرز و ژن زۆر ئاســـانتر لـــە پیـــاوان دەگاتـــە 
ئامانجەكانـــی«. گوتیشـــی: »ئامـــوژگاری مـــن بـــۆ 
ـــە،  ـــان هەی ـــرە و توانایەكی ـــەر بەه ـــە ه ـــە ك ـــان ئەوەی خانم
ـــان  ـــرداری و بزنێســـی خۆی ـــە ك ـــن كات بیكەن ـــە زووتری ب
ـــت،  ـــە كارەكـــە زۆر گـــەورە بێ دابمەزرێنـــن. گرنـــگ نیی
ـــكات،  ـــان ب ـــۆ تەرخ ـــە ســـەرەتا بودجـــەی باشـــی ب ـــان ل ی
ـــە ڕووی  ـــاكای خـــۆی ل ـــە پێـــی توان بەڵكـــو دەتوانێـــت ب
ماددییـــەوە لـــە كارێكـــی بچووكـــەوە دەســـت پـــێ بـــكات. 
ئێســـتا باشـــترین دەرفەتـــە كـــە دەتوانـــن ســـوود لـــە 
ــر  ــرن و زووتـ ــازاڕی كار وەربگـ ــە بـ ــان لـ كەمیـــی خانمـ
بگەنـــە ئامانـــج. ئامارەكانیـــش ئەوەمـــان پـــێ دەڵێـــن كـــە 
هـــەر كۆمپانیایـــەك، یـــان بزنێســـێك كـــە ڕێژەیەكـــی باشـــی 
ــەو  ــوون لـ ــەركەوتووتر بـ ــەن، سـ ــدا كاردەكـ ــان تێیـ ئافرەتـ
ـــردووە.  ـــدا ك ـــان تێ ـــاوەكان كاری ـــا پی ـــە تەنی ـــوێنانەی ك ش
جگـــە لـــەو بابەتانـــەی كـــە بـــاس لـــە توانـــا و لێهاتوویـــی 
ئافرەتـــان دەكرێـــت لـــە ڕووی فكـــری و جەســـتەییەوە، 
مـــن جارێكـــی دی دەڵێـــم كـــە بـــە ڕاســـتی بـــازاڕی كار 
لـــە كوردســـتان پێویســـتی بـــە خانمـــان هەیـــە بـــە تایبـــەت 

وەكـــو خاوەنـــكار«.
یەكێتـــی  ئەنجومەنـــی  بەرپرســـی  ســـەیفەدین  لیـــا 
وایـــە:  ڕای  ســـلێمانی  لـــە  كودســـتان  ئافرەتانـــی 
»ئابووریی ســـەربەخۆی ئافرەت توانای وەاڵمدانەوەی 
بەهێـــزی هەیـــە بـــۆ كـــردە خۆســـەپێنەكانی ڕەگـــەزی 
دەبێتـــە  كاتێـــك  ئافـــرەت  پیاوانـــن.  كـــە  بەرامبـــەر 
خاوەنـــی ئابووریـــی ســـەربەخۆی خـــۆی، دەبێتـــە خـــاوەن 
ـــە ژێردەســـتی و  ـــدی ل ـــایەتییەكی ســـەربەخۆ و ئی كەس
پاشـــكۆیەتی و یاریكـــردن بـــە كەســـایەتی و شـــكۆی 
ڕزگاری دەبێـــت و لـــە تاكێكـــی بێبەرهەمـــی چـــاو 

ئافرەت پشوودرێژتر و وردترە 
لە كارەكان و متمانەی زیاتریان 

هەیە بە تایبەت الی پیاوان

من خۆم تا خواردنی دەستی 
ئافرەتان هەبێت، خواردنی 

دەستی پیاو ناخۆم

گرنگیدان بە كارەكەیان و پاك 
و خاوێنی و بەسەلیقەبوونی 
ئافرەتان فاكتەرێكی دیكەی 

سەركەوتنی خانمانە لە كار و 
بزنێسەكانیان
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ئەركـــی  ســـەرباری  ماڵیشـــدا  چوارچێـــوەی  لـــە 
خێـــزان  و  منـــداڵ  پەروەردەكردنـــی  و  بەخێوكـــردن 
هەوڵیـــان داوە ببنـــە خـــاوەن كار و پـــڕۆژەی تایبـــەت بـــە 
خۆیـــان، ئـــەوەش لـــە پێنـــاوی بونیادنانـــی ئابوورییەكـــی 
ــەربەخۆیی  ــازادی و سـ ــتهێنانی ئـ ــەربەخۆ و بەدەسـ سـ
بـــۆ خۆیـــان و مســـۆگەركردنی ژیانێكـــی باشـــتر بـــۆ 
»كاركـــردن  گوتیشـــی:  خێزانەكەیـــان«.  و  خۆیـــان 
وادەكات ئافرەتـــان تێكـــەڵ بـــە دونیـــای دەرەوە ببـــن 
و چاوكـــراوە بـــن و هەســـت بكـــەن دەژیـــن و بەشـــێكی 
لـــە كۆمەڵگـــەدا و ڕۆڵیـــان هەیـــە و  ڕاســـتەقینەن 
حیســـابیان بـــۆ دەكرێـــت، دەرفەتێكیشـــە تـــا بیرۆكـــە و 
تواناكانیـــان بـــە كۆمەڵگـــە ئاشـــنا بكـــەن. بۆیـــە پێویســـتە 
ــە  ــت كـ ــە بگۆڕدرێـ ــەی كۆمەڵگـ ــەو بەشـ ــی ئـ ڕوانینـ
پێـــی وایـــە نابێـــت ئافرەتـــان دەرفەتـــی كاری دەرەوەی 
ماڵیـــان پـــێ بدرێـــت، یـــان پێیـــان وایـــە ئافرەتـــان توانـــای 
ئەنجامدانـــی كاری دەرەوەی ماڵیـــان نییـــە. دەبێـــت 
ئاســـتەنگییەكان لەبـــەردەم كاركردنیـــان الببرێـــت و بـــە 
ـــی  ـــی و خێزان ـــی و كۆمەاڵیەت ـــچ پاســـاوێكی ئایین هی
ـــە خـــاوەن  ـــردن و بوون ـــۆ كارك ـــت ب ـــێ نەكرێ ـــان ل ڕێگریی

ــان«.  ــەربەخۆی خۆیـ ــی سـ ئابووریـ
یاســـاناس و مافپـــەروەر شـــاخەوان خالیـــد ســـەبارەت 
بـــە هەمـــان پـــرس دەڵێـــت: »كاركردنـــی ئافـــرەت و 
ــە ئامانجەكانـــی  ــە لـ ــەربەخۆی یەكێكـ ــەرمایەی سـ سـ
بەدیهاتنـــی یەكســـانی لـــە نێـــوان ئافـــرەت و پیـــاو، 
هەروەهـــا بەشـــداریكردنیەتی لـــە ژیانـــی ڕۆژانـــەی 
پیاوەكـــەی كـــە بـــە یەكـــەوە بـــۆ خۆشـــگوزرانیی خۆیـــان 
و خانەوادەكەیـــان، یـــان پێشخســـتنی كۆمەڵگـــە كار 
دەكـــەن، ئـــەوە ڕاســـت نییـــە كاتـــێ دەگوتـــرێ ئەگـــەر 
ـــارەی  ـــی پ ـــۆ پەیداكردن ـــكات ب ـــە دەرەوە كارب ـــرەت ل ئاف
ســـەربەخۆ، ئەركەكانـــی دیكـــەی ماڵـــەوە پێشـــت گـــوێ 
دەخـــات، یـــان دەیكاتـــە مننـــەت بەســـەر ماڵـــەوەی، یـــان 
ــداری و  ــرەت بەشـ ــی ئافـ ــو كاركردنـ ــەی، بەڵكـ پیاوەكـ
هاوبەشـــییە بـــۆ بەڕێوەبردنـــی مـــاڵ و پێشخســـتنی 
ــواری  ــە بـ ــرەت لـ ــەوەی زۆر ئافـ ــەر ئـ ــە، لەبـ كۆمەڵگـ
كارەكـــەی هێنـــدە ســـەركەوتووە، داهێنانیـــش دەكات، 
دەروونـــی  دڵنەوایـــی  ئافـــرەت  كاركردنـــی  هەروەهـــا 
پـــێ دەخشـــێت، بـــە هـــۆی دروســـتكردنی پەیوەندیـــی 
بەشـــداریكردنی  و  هاوپیشـــەكانی  لەگـــەڵ  زیاتـــر 
ئافرەتـــان  كاركردنـــی  كارەكان،  بەڕێوەبردنـــی  لـــە 
و  هاوبەشـــیكردنی  بەڵكـــو  نییـــە،   چەوســـاندنەوەیان 
بەهێزكردنـــی كەســـایەتیی ئافرەتانـــە، لەبـــەر ئـــەوەی 
ئافـــرەت هەســـتێكی ال دروســـت دەكات  كاركردنـــی 
ئیـــداری  لـــە كاری  كـــە ئەویـــش بەشـــدارە  بـــەوەی 
كاردەكـــەن،  كاتـــێ  ئافرەتـــان  بۆیـــە  بەڕێوەبـــردن،  و 
ــان  ــی خۆیـ ــەر پێیەكانـ ــەن و لەسـ ــەس نابـ ـــۆ كـ ــا ب پەنـ

لەدەســـتەوە دەبێتـــە تاكێكـــی بەرهەمـــدار«، گوتیشـــی: 
بـــۆ هـــەر تاكێكـــی كۆمەڵگـــە  ئـــازاد  »ئابووریـــی 
ڕاســـتەوخۆ ئـــەو تاكـــە دەكات بـــە تاكێكـــی ئەكتیـــڤ 
و ئـــازاد و ســـەربەخۆ .لـــە ســـەرەتای دروســـتبوونی 
ــی  ــان بەرهەمهێنـ ــەوە ئافرەتـ ــەی مرۆڤایەتییـ كۆمەڵگـ
دوای  بـــوون،  ژیـــان  پێداویســـتییەكانی  ســـەرەكیی 
دروســـتبوونی كۆمەڵگـــەی چینایەتـــی و زاڵبوونـــی 
هێـــزی جەســـتەیی بەســـەر هێـــزی لەخۆبوردوویـــی و 
میهرەبانـــی و نـــەرم و نیانیـــدا، ئـــەو مافـــە لـــە ئافرەتـــان 
ــد و  ــك ترازانـ ــان لێـ ــووری و ئافرەتیـ ــەندرایەوە و ئابـ سـ
لەالیـــەن ڕەگـــەزی بەرانبـــەرەوە قـــۆرخ كـــرا، ئەمـــەش 
ــان  ــی ئافرەتـ ــێ ئیرادەكردنـ ــردن و بـ ــەرەتای كۆیلەكـ سـ
بـــە  ئافرەتـــان  دواتـــر  بـــەاڵم  پیـــاوان،  بەرانبـــەر  بـــو 
جۆرێكـــی ســـنووردار هاتنـــەوە نـــاو كایـــەی ئابـــووری 
ـــردەوە«  ـــە كار ك ـــتیان ب ـــدا دەس ـــوەی ماڵ ـــە چوارچێ و ل
هێمـــای بـــۆ ئـــەوەش كـــرد كـــە لـــە ڕابـــردوودا كاركردنـــی 
ئافرەتـــان لـــە دەرەوەی ماڵـــدا كـــەم و بەرچـــاو نەبـــوو، 
مەگـــەر لـــە دامـــودەزگا فەرمییەكانـــی حكومەتـــدا 
هەرێمـــی  لـــە  ســـاڵی 2014  دوای  بـــەاڵم  نەبێـــت، 
كوردســـتان تـــا ڕاددەیـــەك بەشـــداریی ئافرەتـــان لـــە 
ــە  ــەربەخۆدا ڕووی لـ ــووری سـ ــەت و ئابـ ــی تایبـ كەرتـ
زیادبـــوون كـــرد«. گوتیشـــی: »دەبێـــت بـــە گرنگییـــەوە 
ســـەیری كاركـــردن و ئابووریـــی ســـەربەخۆی ئافـــرەت 
بكرێـــت. واڵت بـــۆ بەرەوپیشـــچوونی بـــاری ئابـــووری 
زۆری  پێویســـتییەكی  ژێرخانەكـــەی  پتەوكردنـــی  و 
ئافـــرەت دەبێـــت، كاركردنـــی  بـــە دەســـت و ڕۆڵـــی 
ـــە لەســـەر گۆڕینـــی ڕەوتـــی  ـــان كاریگـــەری هەی ئافرەت
كۆمەڵگـــە و بـــەرەو پێـــش بردنـــی لـــە هـــەردوو ڕووی 
ئابـــووری و كرانـــەوەی كۆمەاڵیەتییـــەوە، كـــە ئـــەوەش 
باشـــترە.  ژیانێكـــی  و  خۆشـــگوزەرانی  گەرەنتـــی 
دروشـــمێكی ئابـــووری هەیـــە دەڵێـــت: )هیـــچ تاكێـــك 
ئـــازاد نابـــێ تـــا ئابوورییەكـــی ســـەربەخۆی نەبێـــت(، 
ـــدا كار  ـــای كاری مـــاڵ و خێزان ـــە پەن ـــە پێویســـتە ل بۆی
لەســـەر تواناكانـــی ئافـــرەت بكرێـــت و ئامادەبكرێـــت 
شـــان بـــە شـــانی هاوســـەر و ئەندامانـــی خێـــزان كار 
بـــكات، بـــۆ ئـــەوەی لـــە حاڵەتـــی بەرزبوونـــەوەی نرخـــی 
كااڵ و پێداویســـتییەكانی ژیـــان و قورســـبوونی بـــاری 
ژیـــان و گـــوزەران، بتوانێـــت هـــاوكار بێـــت و داهاتـــی 
هەبێـــت و لـــە جیاتـــی ببێتـــە ئـــەرك بـــە ســـەر شـــانی 
ـــراوە، ببێتـــە هـــاوكار بۆیـــان«. ـــاوك و ب هاوســـەر، یـــان ب
لیـــا ســـەیفەدین لـــە درێـــژەی وتەكانیـــدا باســـی ئـــەوە 
دەكات كـــە »كاركردنـــی ئافرەتـــان چووەتـــە قۆناغێكـــی 
نوێـــوە و جگـــە لـــە دامـــەزراوە فەرمییـــەكان ئافرەتـــان بـــە 
ـــدا  ـــە كـــەرت و شـــوێنە جیاوازەكان شـــێوازی ســـەربەخۆ ل
هەوڵـــی كاركردنـــی خۆیـــان داوە و كاردەكـــەن، تەنانـــەت 
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ئامارەكانیش ئەوەمان پێ دەڵێن 
كە هەر كۆمپانیایەك، یان 
بزنێسێك كە ڕێژەیەكی باشی 
ئافرەتان تێیدا كاردەكەن، 
سەركەوتووتر بوون لەو 
شوێنانەی كە تەنیا پیاوەكان 
كاریان تێدا كردووە

ئابووریی سەربەخۆی ئافرەت 
توانای وەاڵمدانەوەی بەهێزی 
هەیە بۆ كردە خۆسەپێنەكانی 
ڕەگەزی بەرامبەر كە پیاوانن

لە سەرەتای دروستبوونی 
كۆمەڵگەی مرۆڤایەتییەوە 
ئافرەتان بەرهەمهێنی سەرەكیی 
پێداویستییەكانی ژیان بوون

واڵت بۆ بەرەوپیشچوونی 
باری ئابووری و پتەوكردنی 
ژێرخانەكەی پێویستییەكی زۆری 
بە دەست و ڕۆڵی ئافرەت دەبێت
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خۆیـــان بـــن. پشـــت بەخۆبەســـتنی ئافـــرەت و بـــوون 
بـــە خـــاوەن كاری خۆیـــان لـــە كۆمەڵگەیـــەك دەبێتـــە 
دەرخـــەری ئاســـت بـــەرزی و بەهێزیـــی ئـــەو كۆمەڵگەیـــە. 
هـــەن  پەیمانـــگاكان  چەندەهـــا دەرچـــووی كۆلێـــژ و 
ــی  ــەت دەرفەتـ ــان تایبـ ــی، یـ ــی حكوومـ ــە كەرتـ ــە لـ كـ
كاركردنیـــان نەبـــووە، بـــەاڵم بەپێـــی بەهـــرە و تواناكانیـــان 
بـــە پشـــت بەســـتن بـــە خۆیـــان توانیویانـــە ببـــن بـــە خـــاوەن 
ـــە دوای كاركردنێكـــی زۆر پـــڕۆژەی  ـــان و ل كاری خۆی
كارەكەیـــان پـــەرەی پـــێ بـــدەن و گەورەتـــری بكـــەن، 
ئافرەتانـــی  بـــۆ  كار  دەرفەتـــی  توانیویانـــە  بەمـــەش 
ـــەی كـــە  ـــەو ئافرەتان ـــە ئ ـــۆ نموون دیكـــەش بڕەخســـێنن. ب
لـــە ماڵـــەوە خـــواردن ئامـــادە دەكـــەن بـــۆ كەســـانی دی 
ـــە،  ـــان هەی ـــەم ئافرەتانەی ـــی ئ ـــارەزووی خواردنەكان ـــە ئ ك
بـــە هـــۆی زیادبوونـــی داواكاری و خواســـتی خەڵـــك 
لەســـەر خواردنـــەكان، دەرفەتێـــك بـــۆ ئـــەم ئافرەتانـــە 
ــتخانەی  ــاوەن چێشـ ــە خـ ــن ببنـ ــە بتوانـ ــێنێت كـ دەڕەخسـ
ـــەن،  ـــتی دەك ـــەی كاری دەس ـــەو ئافرەتان ـــان ئ ـــان، ی خۆی
كاری  ئۆنالیـــن،  بـــە  دەكـــەن  فرۆشـــتن  كاری  یـــان 
مایكئـــاپ، كاری دروومـــان و ...هتـــد. هـــەر یەكـــە 
لـــە بـــواری خۆیـــدا بـــە تێپەڕبوونـــی كات و گەشـــەی 
بـــازاڕی كاریـــان دەبـــن بـــە خـــاوەن كاری ســـەربەخۆی 

خۆیـــان«.
ــەوە كـــە  ــەوە دەكاتـ ئـــەو چاالكـــی مەدەنییـــە جەخـــت لـ
»ئافرەتـــان لـــە ڕووی ئیدارەدانـــی مـــاڵ و كارەكانیشـــیان 
ــەر بارودۆخێـــك  ــن كۆنتڕۆڵـــی هـ ــەرزن دەتوانـ ــت بـ ئاسـ
بكـــەن كـــە ڕووبەڕوویـــان دەبێتـــەوە«. گوتیشـــی: »مـــن 

ـــك : ـــم وەك ئافرەتێ ـــا دادەنێ ـــێ یاس ـــە س هەمیش
ـــدا ئامانجێكـــی  ـــە ژیانی ـــت هەمیشـــە ل 1- ئافـــرەت دەبێ

ـــت. ـــدا بجەنگێ ـــە پێناوی ـــت كـــە ل هەبێ
لـــە كۆڵـــدان نەكاتـــەوە كـــە  بیـــر  2- هیـــچ كاتێـــك 
هـــەر كاتـــێ نەگەیشـــت بـــەو ئامانجـــەی كـــە دیـــاری 
كـــردووە بـــەو پێیـــە دەبێـــت ڕێچكـــەی بـــە دەســـتهێنانی 

بگوڕێـــت. ئامانجەكـــەی 
3- هەرگیـــز نابێـــت لـــە یـــاد بـــكات كـــە بەهێـــزە. 
چۆنكـــە ئافـــرەت زۆر لـــەوە بەهێزتـــرە كـــە بیـــری لـــێ 

دەكاتـــەوە...
لـــە هـــەر كۆمەڵگەیـــەك ڕۆڵـــی ڕەگـــەزی مـــێ بینـــرا 
لـــە هـــەر بوارێكـــدا بێـــت، كەواتـــە ئـــەم كۆمەڵگەیـــە 
كۆمەڵگەیەكـــی ڕۆشـــنبیرە و بـــەرەو كۆمەڵگەیەكـــی 
پێشـــكەوتوو ئاراســـتە دەگرێـــت. هەمیشـــە ئـــەم ئافرەتانـــە 
ـــە نموونەیـــەك بـــۆ هەمـــوو ئـــەو ئافرەتانـــەی كـــە  ـــن ب دەب
ــەوە  ــر دەكەنـ ــان وا بیـ ــەن، یـ ــەرم دەكـ ــان شـ ــێن، یـ دەترسـ
كـــە كۆمەڵگەكەیـــان وەك پێویســـت گونجـــاو نییـــە بـــۆ 
خۆپێگەیانـــدن و بـــوون بـــە خـــاوەن كار و پـــڕۆژەی 

ــان«. خۆیـ

دەوەســـتن و خۆیـــان و خانەوادەكانیـــان بەڕێـــوە دەبـــەن«. 
ــە  ــەری ئەوەیـ ــرەت دەرخـ ــی ئافـ ــی: »كاركردنـ گوتیشـ
كـــە یەكســـانن لەگـــەڵ پیـــاوان و بـــێ هێـــز نیـــن وەك 
كاركردنـــی  بەڵكـــو  دەبینـــن،  وای  كـــەس  هەنـــدێ 
ئافرەتـــان كاریگەرییـــان لـــە كۆمەڵگـــە دەســـەلمێنێ كـــە 
ئافرەتـــان نیـــوەی كۆمەڵـــن و ئەوانیـــش شـــان بـــە شـــانی 
پیـــاو كاردەكـــەن و دەتوانـــن كاریگەریـــی زۆر بنوێنـــن 
ـــاییە،  ـــەر ئاس ـــەك ه ـــەوە ن ـــەر ئ ـــو كۆمەڵگـــە. لەب ـــە نێ ل
ـــن  بەڵكـــو پێویســـتە ئافرەتانیـــش كار بكـــەن و بەشـــدار ب

لـــە پێشخســـتنی كۆمەڵگەكەیـــان«. 
ــتا  ــە »ئێسـ ــرد كـ ــی كـ ــی ئەوەشـ ــە باسـ ــەو یاساناسـ  ئـ
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان  هـــەزارن ئافـــرەت بـــە هـــۆی 
لـــە  لـــە كەرتـــی حكوومـــی،  نەبوونـــی دامەزرانـــدن 
كەرتـــی تایبـــەت كاردەكـــەن، یـــان بـــە شـــێوەی ســـەربەخۆ 
كاری خۆیـــان دەكـــەن، ئافرەتـــی كوردیـــش بـــە درێژایـــی 
مێـــژوو شـــان بـــە شـــانی پیـــاو لـــە الدێ و لـــە  شـــار كاری 
ســـووك و قورســـیان كـــردووە، بەڵگـــە بـــۆ ئـــەوە لـــە الدێـــكان 
زۆربـــەی ئافرەتـــان شـــەڕواڵی پیـــاو لـــە كاتـــی كاركـــردن 
لەبـــەر دەكـــەن و ئـــەوەش مانـــای ئەوەیـــە كەســـایەتییان 
ــاو دەبینـــن  ــان لەگـــەڵ پیـ ــان بـــە یەكسـ ــزە و خۆیـ بەهێـ
و دەتوانـــن هەمـــوو كارێـــك بكـــەن«. گوتیشـــی: »لـــە 
ــا  ــان تـ ــتان ئافرەتـ ــووری كوردسـ ــی باشـ دوای ڕاپەڕینـ
ڕاددەیەكـــی زۆر ســـەربەخۆن بـــۆ كاركـــردن و ئابووریـــی 
ــوو  ــە  هەمـ ــە لـ ــە و توانیویانـ ــان هەیـ ــە خۆیـ ــەت بـ تایبـ
بـــوارەكان شـــان بـــە شـــانی پیاوەكانیـــان و براكانیـــان 
كاری دەرەوەش بكـــەن و ببنـــە خـــاوەن بڕوانامـــەی بـــەرز 
و خـــاوەن پـــڕۆژەی خۆیـــان، یـــان خـــاوەن كۆمپانیـــا، 
ـــان و هـــچ كات  ـــاوەن بزنێســـی ســـەربەخۆی خۆی ـــان خ ی
ڕانەوەســـتان، جگـــە لـــەوەش ئەركـــی ماڵـــەوەش بەجـــێ 
دەگەیەنـــن و بەشـــێكیان پێشـــمەرگەی كورســـتانن، بۆیـــە 
ئافرەتـــی كـــورد هەمیشـــە جێگـــەی شـــانازی بـــوون و 
بەشـــێك بـــوون لـــە مێـــژووی خەبـــات و تێكۆشـــان و 

بەرخۆدانـــی نەپســـاوەی گەلـــی كوردســـتان«.
ئەڤیـــن هەركـــی چاالكـــی مەدەنییـــە و رای وایـــە: »بـــە 
ــكەوتووی  ــی پێشـ ــرەت كۆمەڵگەیەكـ ــی ئافـ كارنەكردنـ
ـــە ژینگـــە و داب  ـــت. ل ـــز دروســـت نابێ ـــی هەرگی مەدەن
و نەریتـــی ئێمـــەدا ئافـــرەت ئەگـــەر چەنـــدە لـــە ئاســـت 
پیـــاودا پێگەیەكـــی گشـــتی بەدەســـت نەهێنابێـــت، بـــەاڵم 
بـــە دەرخســـتنی تواناكانیـــان جێگـــە و پێگـــەی خۆیـــان 
دیـــاری كـــردووە«. گوتیشـــی: »ئەگـــەر بـــاس لـــە 
ـــە هەمـــوو الیەكـــەوە  ـــن، ل ـــی ئافـــرەت بكەی خۆپێگەیاندن
ــواری  ــر بـ ــتادا زیاتـ ــەردەمی ئێسـ ــە سـ ــە لـ ــن كـ دەبینیـ
كاركـــردن بـــۆ ئافـــرەت ڕەخســـاوە، جـــا چ لـــە كەرتـــی 
حكوومـــی بێـــت، چ كەرتـــی تایبـــەت بێـــت، چ لـــە كاری 
سیاســـەت و بڕیاردانـــدا بێـــت، یـــان خـــاوەن پـــڕۆژەی 

تی
اڵیە
مە
كۆ

كاركردن وادەكات ئافرەتان 
تێكەڵ بە دونیای دەرەوە ببن 
و چاوكراوە بن و هەست بكەن 
دەژین و بەشێكی ڕاستەقینەن 

لە كۆمەڵگەدا و ڕۆڵیان هەیە و 
حیسابیان بۆ دەكرێت

پێویستە ڕوانینی ئەو بەشەی 
كۆمەڵگە بگۆڕدرێت كە پێی وایە 
نابێت ئافرەتان دەرفەتی كاری 

دەرەوەی ماڵیان پێ بدرێت

ئەوە ڕاست نییە كاتێ دەگوترێ 
ئەگەر ئافرەت لە دەرەوە 

كاربكات بۆ پەیداكردنی پارەی 
سەربەخۆ، ئەركەكانی دیكەی 

ماڵەوە پێشت گوێ دەخات

لە الدێكان زۆربەی ئافرەتان 
شەڕواڵی پیاو لە كاتی كاركردن 

لەبەر دەكەن و ئەوەش مانای 
ئەوەیە كەسایەتییان بەهێزە و 
خۆیان بە یەكسان لەگەڵ پیاو 

دەبینن
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ڕەنگی 
ئەندێشە و خەیاڵ

تاریق كارێزی

ڕەگـــەزی  ڕەنـــگ  نیـــگاردا  هونـــەری  لـــە 
بااڵدەســـتە. لێـــرەدا قســـەمان لـــە بـــارەی هونـــەر 
ئەزموونـــی عومـــەر ســـەیدە، كـــە خاوەنـــی چەندیـــن 
ڕۆمانـــە. لـــە هونـــەری ڕۆمانـــدا، ڕۆماننـــووس 
دەروازە بـــە ڕووی بەركـــەوت و جێكەوتـــی دەروونـــی 
و ئەندێشـــە دەكاتـــەوە، بـــە شـــاباڵی خەیاڵیـــش، زۆر 
ئازادانـــە شـــوێن و كات تـــەی دەكات. ئـــەم دەروازەی 
ـــو دنیـــای ڕۆمـــان  ـــە نێ ـــێ ســـنوورەی ل ـــە ب هەڵفڕین
بـــە ڕووی نووســـەردا دەكرێتـــەوە، كارێكـــی ناوازەیـــە 
كاتێـــك خـــۆی لـــە دنیـــای هونـــەری نیـــگار دووبـــارە 
ــەید(ی  ــەر سـ ــم، )عومـ ــتمە بڵێـ ــەوە. مەبەسـ دەكاتـ
ڕۆماننـــووس كاتێـــك دەســـت بـــۆ تابلـــۆ كێشـــان 
دەبـــات، هـــەر دەبێـــت ئەزموونێكـــی دانســـقەمان 
پێشـــكەش بـــكات. دانســـقەیی ئـــەو ئەزموونـــەی 
ڕۆماننووســـێك لـــە تابلـــۆ كێشـــاندا دەیخاتـــە ڕوو، 
دەبێـــت چـــی بێـــت؟ ئەمـــە پرســـیارێكە لـــە جێـــی 
خۆیـــدا. ئێمـــە ســـووكە بەرخوردێكـــی لەگەڵـــدا 

دەكەیـــن.
ســـەید  عومـــەر  ڕۆمانەكانـــی  كەســـێك  هـــەر 
ــاڵ و  ــە خەیـ ــەژی لـ ــای تـ ــە دنیـ ــەوە، بـ بخوێنێتـ
ئەندێشـــەی ئـــەو ئاشـــنا دەبێـــت. ڕاســـتە مـــن و تـــۆ 
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ـــاوەڕی  ـــەی نووســـەر، ب ـــەو دەقان ـــەوەی ئ ـــە خوێندن ل
ـــەر و  ـــە كاراكت ـــت، ك ـــە ال دروســـت دەبێ ـــان ل تەواوم
پاڵەوانـــی ڕۆمانـــەكان كەســـانی نزیكـــی خۆمانـــن 
یـــان كەســـانێكن دێنـــە بـــەر زەیـــن و دیدەمـــان. لـــە 

پـــاڵ ئـــەو بـــاوەڕی مـــن و تۆشـــدا، نووســـەر 
لـــە داڕشـــتنی تـــان و پـــۆی دەقەكانیـــدا دەرگا 
بـــە ڕووی خەیاڵـــدا دەخاتـــە ســـەر گازەرەی 
پشـــت، دنیـــای بـــەر دیـــدە و بـــەر زەینـــی 
دەكات،  بـــە ڕووداوگەلێـــك  تێكـــەڵ  ئێمـــە 
كـــە زادەی بیـــر و لێكدانـــەوەی گەشـــتەكانی 
ــەرنج  ــە سـ ــەم گەمـ ــەر ئـ ــەون. هـ خەیاڵـــی ئـ
ــع و دنیـــای  ــوان دنیـــای واقیـ ڕاكێشـــەی نێـ
خەیـــاڵ، لـــە بـــری ئـــەوەی بـــە وشـــە و ڕســـتە 
ـــە  ـــووە ب ـــان هات ـــەم جارەی ـــكات، ئ ـــەی ب گەاڵڵ

ڕەنـــگ دایڕشـــتووە. لـــە ڕۆمانـــدا دەقـــی وێـــژە و 
لـــە تابلـــۆدا دەقـــی هونـــەری خســـتووەتە ڕوو.

بەیـــاری مانـــۆری هونـــەری عومـــەر ســـەید بـــە 
ـــەكار  ـــە ب ـــەو ل ـــت. ئ ـــك خـــۆی دەنوێنێ ـــد تەرزێ چەن
هێنانـــی ڕەنـــگ، لـــە گەاڵڵـــە كردنـــی فـــۆرم و 
ـــی كەشـــی ئەندێشـــە  ـــە بەرجەســـتە كردن فیگـــەر، ل
و دنیـــای خەیاڵـــدا، توانـــا و بڕســـتی ئەزمـــوون و 
مەشـــقێكی بـــاش دەخاتـــە ڕوو. لـــە گەاڵڵـــە كردنـــی 
بیرۆكـــە و تۆمـــار كردنـــی دەقەكانـــی بـــە ڕەنـــگ 
و شـــێوە، پتـــر وابەســـتەی تێـــك چڕژانـــی شـــەپۆلی 
ڕەنگـــە. لـــە بەشـــێكی تابلۆكانیـــدا گیاندارێـــك 
دەردەكەوێـــت، ئـــەو گیانـــدارە مرۆڤـــە یـــان لـــە شـــێوەی 
ئـــەو، بـــەاڵم لـــە بەشـــێكی زۆری تابلۆكانـــدا ئـــەو 
گیانـــدارە دەبێتـــە ڕوفاتـــی ئەنفالێـــك و گەواهـــی 
دەرهـــەق بـــە تاوانێكـــی كۆكـــوژی )جینۆســـاید( 
دەدات، هەندێـــك جاریـــش وەك جانـــەوەری دەرەوەی 
چەنـــد  لـــە  دەنوێنێـــت.  خـــۆی  زەوی  گـــۆی 
تابلۆیەكیشـــدا، عومـــەر ســـەید سروشـــت بەســـەر 
دەكاتـــەوە، لـــەو تـــەرزە تابلۆیەشـــدا كارامەییەكـــی 
زۆر لـــە ڕووی گەاڵڵـــە كـــردن و گواســـتنەوەی 
ــەزی  ــتنی ڕەگـ ــەڕ خسـ ــت و وەگـ ــی سروشـ دیمەنـ

ــدا، دەنوێنێـــت. ڕەنگـ
بەرهەمەكانـــی  بـــە  دەرهـــەق  كـــە  قســـەیەك 
بـــۆ  و  دەگوترێـــت  هونەرمەنـــدە  نووســـەر/  ئـــەم 
ـــك  ـــە، كاتێ ـــش دروســـت و بەجێی هاوچەشـــنانی ئەوی
بەهرەمەندێـــك لـــە دنیـــای هونـــەری نووســـینەوە دێتـــە 
نێـــو دنیـــای هونـــەری نیـــگارەوە، بەرهەمەكانـــی لـــە 
ڕووی گوتـــاری دیدەییـــەوە، زۆر چـــڕ و پـــڕ دەبـــن.
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»مێسیی بەغدا«
 لە ئۆستێندە دەبێت
فیلمـــی بڵنـــدی ســـینەمایی )مێســـیی بەغـــدا( لـــە 
نووســـین و دەرهێنانـــی دەرهێنـــەری كـــورد )ســـەهیم 
عومـــەر خەلیفـــە( لـــە بەشـــی پێشـــبڕكێی ســـەرەكیی 
فیلمـــی  نێودەوڵەتیـــی  فێســـتیڤاڵی  15یەمیـــن 
ئۆســـتێندە لـــە بەلجیـــكا بەشـــدارە و كێبڕكـــێ بـــۆ 

دەكات. خـــەاڵت  بردنـــەوەی 
 60 بـــراوەی  بەغـــدا  مێســـیی  فیلمـــی  كورتـــە 
ـــدی  ـــە، ئەمســـاڵ وەك فیلمێكـــی بڵن ـــی جیهانیی خەاڵت
ــە  ــرا و كاری وێنەگرتنـــی لـ ــەم هێنـ ــینەمایی بەرهـ سـ
هەرێمـــی كوردســـتان كـــراوە، یەكـــەم نمایشـــی فیلمـــە 
نێودەوڵەتیـــی  فێســـتیڤاڵی  لـــە  بڵندەكـــەی، 
ـــەوت  ـــت و لەگـــەڵ ح ـــتێندە دەبێ ـــی ئۆس فیلم
پێشـــبڕكێی  بەشـــی  لـــە  كێبڕكـــێ  فیلـــم 
ســـەرەكیی فیلمـــە نێودەوڵەتییەكانـــدا دەكات 
ــە  ــەو بەشـ ــكا لـ ــاوی بەلجیـ ــم بەنـ ــە دوو فیلـ كـ
ــە  ــیی بەغدا«یـ ــە »مێسـ ــك لەوانـ ــدارن، یەكێـ بەشـ
و شـــەش فیلمـــی دیكـــە لـــە واڵتانـــی دیكـــەوە 

بەشـــدارن.
فێســـتیڤاڵی  15یەمیـــن  چاالكییەكانـــی 
لـــە 27  ئۆســـتێندە  فیلمـــی  نێودەوڵەتیـــی 
لـــە  ســـاڵی 2023  دووەمـــی  كانوونـــی 
دەریایـــی  كەنـــار  ئۆســـتێندەی  شـــای 
پـــێ  دەســـت  بەلجیـــكا 
تاوەكـــو  و  دەكات 
چـــواری شـــوبات 

بەردەوام 
بێـــت. دە
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فیلمـــی  بـــە   2018 ســـاڵی  لـــە  عومـــەر،  ســـەهیم 
ـــی ئەكادیمیـــی بەلجیكـــی  ســـینەمایی )زاگـــرۆس( خەاڵت
بـــۆ باشـــترین دەرهێنـــەر و ســـیناریۆ وەرگـــرت، كـــە لەالیـــەن 
فیلمســـازانەوە دەنگـــی لەســـەر دەدرێـــت، كـــە تایبەتـــە بـــە 
ـــە چوارچێـــوەی چاالكییەكانـــی  فیلمـــە بەلجیكییـــەكان و ل

فیســـتیڤاڵەكەدا دەبەخشـــرێت.
فێســـتیڤاڵی نێودەوڵەتیـــی فیلمـــی ئۆســـتێندە، لـــە ســـاڵی 
2007 دامـــەزراوە، ســـااڵنە لـــە مانگـــی ئەیلـــوول بەڕێـــوە 
دەچێـــت، بـــەاڵم ئەمســـاڵ لـــە مانگـــی كانوونـــی دووەم 

دەســـت پـــێ دەكات.
لـــە الیەكـــی دیكـــەوە، ئـــەم بەرهەمـــە ســـینەماییە لـــە 
ســـینەماكانی  ئەمســـاڵ)2023(لە  ئـــازاری  مانگـــی 
بـــۆ  ئامادەكارییـــەك  وەك  و  دەدرێـــت  پێشـــان  بەلجیـــكا 
كرایـــەوە. بـــاو  ترەیلـــەری  و  پۆســـتەر  باوكردنـــەوەی، 
ســـینەماییە  بەرهەمـــە  ئـــەم  بەرهەمهێنانـــی  بودجـــەی 
و  ئەڵمانیـــا  هۆڵەنـــدا،  بەلجیـــكا،  واڵتانـــی  لەالیـــەن 
ـــی  ـــە هەرێم ـــا ل ـــراوە و، تەنی ـــن ك ـــتان دابی ـــی كوردس هەرێم
ـــە بودجـــەی  ـــەزار دۆالری ئەمریكـــی ل ـــتان 500 ه كوردس
ـــراوە. ـــەرج ك ـــی خ ـــن و بەرهەمهێنان ـــۆ وێنەگرت ـــە ب فیلمەك
لـــە ناوەڕاســـتی حوزەیرانـــی ســـاڵی 2021 وێنەگرتنـــی 
ئـــەم بەرهەمـــە لـــە هەرێمـــی كوردســـتان دەســـتی پـــێ 
كـــرد، لۆكەیشـــنەكانی وێنەگرتنـــی فیلمەكـــە لـــە ســـنووری 

ــوو. ــر بـ ــۆك و هەولێـ ــزگای دهـ ــەردوو پارێـ هـ
ســـتافی تەكنیكیـــی فیلمەكـــە لـــە كوردســـتان، بەلجیـــكا و 
ـــدور، ئەســـیر  ـــرا غەن ـــە زەه ـــەك ل ـــدا بەشـــدارن و هەری هۆڵەن
لـــەم  عـــادل، حســـێن حەســـەن و عـــادل عەبدولڕەحمـــان 

بەرهەمـــەدا ڕۆڵـــی ســـەرەكی دەگێـــڕن.
هێندریـــك ڤێرتـــە لـــە ڕێگـــەی كۆمپانیـــای ئـــەی تیـــم 
پرۆدەكشـــن )A Team Productions( لـــە بەلجیـــكا، 
محەممـــەد ئەكتـــاش لـــە ڕێگـــەی كۆمپانیـــای میتـــۆس 
و  هۆڵەنـــدا  و  ئەڵمانیـــا  لـــە   )Mitos Film( فیلـــم 
هەرێمـــی كوردســـتانیش لـــە بەرهەمهێنانیـــدا بەشـــدارن.
كـــە   )Wild Bunch( بۆنـــچ  وایلـــد  كۆمپانیـــای 
باوكردنـــەوەی  كۆمپانیاكانـــی  بەهێزتریـــن  لـــە  یەكێـــك 

فیلمـــە لـــە ئەورووپـــا، ئەركـــی 
باوكردنـــەوەی فیلمەكـــەی 

ــووە. ــتۆ گرتـ ــە ئەسـ لـ
كورتەفیلمـــی )مێســـیی 
ســـاڵی  لـــە  بەغـــدا( 
2012 بەرهـــەم هـــات و 

دەنگدانەوەیەكـــی جیهانیـــی 
هەبـــوو كـــە بـــووە خاوەنـــی 60 

ــە 10  ــك لـ ــدا، یەكێـ ــتیڤاڵە جیهانییەكانـ ــە فێسـ ــەاڵت لـ خـ
كورتەفیلمەكانـــی لیســـتی فیلمـــە كاندیدكـــراوەكان بـــوو بـــۆ 
وەرگرتنـــی خەاڵتـــی ئۆســـكار وەك باشـــترین كورتەفیلـــم.
ـــد  ـــە هەرچەن ـــك دەكات ك ـــە منداڵێ ـــاس ل مێســـیی بەغـــدا ب
خـــاوەن پێداویســـتی تایبەتـــە، بـــەاڵم حـــەز و خولیـــای 
بـــۆ یاریـــی تۆپـــی پـــێ هەیـــە و هۆگـــری یاریزانـــی 
ــتێرەی  ــان جێرمانـــی فەرەنســـی و ئەسـ یانـــەی پاریـــس سـ

هەڵبـــژاردی ئەرجەنتـــن لیۆنێـــل مێســـییە.
ئـــەم فیلمـــە بـــووە هـــۆكار كـــە كارەكتـــەری ســـەرەكیی 
و  بكەوێـــت  مێســـی  لیۆنێـــل  بـــە  چـــاوی  فیلمەكـــە 
كـــۆ  بـــۆ  مـــاددی  هاوكاریـــی  بەریتانـــی  دەزگایەكـــی 
ـــۆ دروســـت  ـــتكردی ب ـــش قاچێكـــی دەس ـــە ئێرانی ـــردەوە، ل ك

ــرا. كـ
لـــە ســـاڵی 2017 بەڕێوبەڕایەتیـــی ســـینەما لـــە بەلجیـــكا، 
بودجـــەی بـــۆ نووســـینەوەی ســـیناریۆی مێســـیی بەغـــدا بـــۆ 
فیلمێكـــی درێـــژ تەرخـــان كـــرد و، بودجـــەی بەرهەمهێنانـــی 
فیلمەكـــەی تەرخـــان كـــرد، كـــە ســـااڵنە تەنیـــا پاڵپشـــتی 
شـــەش تـــا هەشـــت پـــڕۆژەی ســـینەمایی لـــەو واڵتـــە 

دەكات.
بڕیـــار بـــوو كاری وێنەگرتنـــی فیلمەكـــە لـــە دەســـتپێكی 
ســـاڵی 2020 دەســـت پـــێ بـــكات، بـــەاڵم باوبوونـــەوەی 
بەرهەمـــە  تـــەواوی  وەك  كۆرۆنـــا،  ڤایرۆســـی 
ســـینەماییەكانی دیكـــە لـــە جیهانـــدا كاریگەریـــی لەســـەر 

هەبـــوو. فیلمـــەش  ئـــەم  وێنەگرتنـــی  وادەی 
ئـــەم بەرهەمـــە دەبێتـــە دووەم بەرهەمـــی درێـــژی ســـینەمایی 
خەلیفـــە لـــە دوای فیلمـــی درێـــژی ســـینەمایی )زاگـــرۆس( 
كـــە 12 خەاڵتـــی لـــە فێســـتیڤاڵە ســـینەماییەكاندا بەدەســـت 
خولـــی  44میـــن  گـــەورەی  خەاڵتـــی  لەوانـــە  هێنـــاوە، 
فێســـتیڤاڵی نێودەوڵەتیـــی فیلمـــی گێنـــت لـــە واڵتـــی 

بەلجیـــكا.
ســـەهیم عومـــەر خەلیفـــە دانیشـــتووی واڵتـــی بەلجیكایـــە، 
پاڵەوانـــان،  )خاكـــی  كورتەفیلمەكانـــی  ڕێگـــەی  لـــە 
مێســـیی بەغـــدا، نێچیرڤانـــی خـــراپ( و فیلمـــی بڵنـــدی 
ســـینەمایی )زاگـــرۆس( زیاتـــر لـــە 120 خەاڵتـــی لـــە 
فێســـتیڤاڵە ســـینەماییەكاندا بەدەســـت هێنـــاوە، دوو لـــە 
وەك  بـــوون،  ئۆســـكار  كاندیـــدی خەاڵتـــی  فیلمەكانـــی 
ئەندامانـــی  لـــە  یەكێـــك  ئێســـتا  كورتەفیلـــم،  باشـــترین 
لێژنـــەی هەڵســـەنگاندنی فیلمـــە لـــە ئەكادیمیـــای ئۆســـكار 
و لـــە ڕووی وەرگرتنـــی خەاڵتـــی ســـینەماییەوە خاوەنـــی 
چەندیـــن ڕیكـــۆردە لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان و عێـــراق 

و بەلجیـــكا.
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 Avatar -« ــت فیلمــی ــەم شــێوەیە دەتوانرێ ــارە، ب ــك پ تۆنێ
Waterway«ی جەیمــس كامیــرۆن وەســف بكرێــت، كــە 
ــر  ــە زیات ــەوەی، فیلمەك ــە باوبوون ــا 14 ڕۆژ ل دوای تەنی
لــە ملیارێــك دۆالری بەدەســت هێنــاوە لــە سەرانســەری 
جیهانــدا، ئەمــەش وای كــردووە ببێتــە یەكێــك لــە 
فیلمــە پڕداهاتەكانــی ئەمســاڵ و، كاندیــدە بــۆ 

ــی بشــكێنێت. ــی پێوانەی ــەوەی ژمارەیەك ئ
 »Avatar - Waterway« فیلمــی   
درێــژەی فیلمــی زۆرتریــن داهاتــی مێــژووە 
و بــە كــۆی گشــتی 1.022 ملیــار دۆالر، 
ســەركەوتووترین  لیســتی  نێــو  چووەتــە 
بــە  ســینەماو،  مێــژووی  فیلمەكانــی 
ئاســانی دەتوانێــت فیلمــی تــۆم كــروز 
وەك   »Top Gun« بڕووخێنێــت 
خاوەنــی زۆرتریــن داهــات لــە ســاڵی 

.2022
ســاڵی 2022 بــە ســاڵی بوژانــەوەی 
دوای  دادەنرێــت،  ئۆفیــس  بۆكــس 
ئــەو دابەزینــە گەورەیــەی لــە ســااڵنی 
پێشــوودا هەبــووە، ســێ فیلــم لەمســاڵدا 
دوای  تێپەڕانــد،  دۆالرەكەیــان  ملیــار 
لــە  نەیتوانــی  فیلمێــك  هیــچ  ئــەوەی 
ئــەم  بگاتــە  2020دا  ســاڵی  مــاوەی 

ژمارەیــە.
ڕێــژەی  كەمبوونــەوەی  ســەرەڕای    
بینەرانــی ســینەما بــە ڕێــژەی 40٪ بەهــۆی 
ئەو ســەكۆیانەی كە ئێســتا زۆربەی فیلمەكان 
پیشــان دەدەن و فیلمــی خۆیــان بەرهــەم دەهێنــن، 
ــاڵ  ــدا دانی ــە نێویان ــم ل ــە پســپۆڕانی فیل بەشــێك ل
ــۆ  ــۆ بەردەوامیــی ســینەما ب ــد ب ــا، بوونــی ئومێ لوری
دەكەنــەوە،  پشتڕاســت  بەتایبەتــی  داهاتــوو  ســااڵنی 
لەگــەڵ بەرهەمهێنانــی فیلمــی تایبــەت بــە چیرۆكــی 

جــوان و تەكنەلۆژیــای بــەرز.
 خێراتریــن فیلمــەكان كــە لــە بۆكــس ئۆفیســدا 

دۆالر ملیــار  ئاســتی  گەیشــتنە 
 هەرچەنــدە گەیشــتن بــە یــەك ملیــار 

ئەكتــەری میســری )مــەی عومــەر( لــە پێشــبڕكێی )100 جوانتریــن 
ڕوخســار( لــە سەرانســەری جیهــان پلــەی هەشــتەمی بەدەســت هێنــا، 

مــەی عومــەر بــە یەكــەم میســری دادەنرێــت كــە بگاتــە كۆتایــی، هەروەها 
لــە هەندێــك ئەســتێرەی نێودەوڵەتــی باشــترە و هەنــگاوی باشــتری بڕیــوە.

ــە  ــڕی ل ــە دەرب ــەم بۆنەی  مــەی عومــەر دڵخۆشــییەكی گــەورەی خــۆی ب
ڕێگــەی هەژمــاری فەرمــی خۆیــەوە لــە “ئینســتاگرام”، نووســیویەتی: 
ــە پێشــبڕكێی 100 جوانتریــن ڕوخســاری  ــۆ ســەركەوتنم ل »زۆر دڵخۆشــم ب
جیهــان و بــۆ پلــەی هەشــتەم، لــە دە یەكــەم، بەتایبــەت ئــەوەش یەكــەم 
میســری بێــت كــە ســەركەوتن بەدەســت بهێنێــت و بگاتــە قۆناغــی كۆتایی«.
  مەی زیاتر گوتی: »لە دە باشترینەكاندا پێش ئەستێرە نێودەوڵەتییەكانی 
پلــەی  وەك گال گادۆت، پاڵەوانــی )ژن سەرســوڕهێنەر( كەوتــووم، كــە 
ــۆ  ــە میســرەوە خــۆی ب ــە كەســێك ل ــر ل ــاوە، پێشــتر زیات 12ی بەدەســت هێن
هونەرمەندێكــی  یەكەمجــارە  ئەمــە  بــەاڵم  كــردووە،  كاندیــد  پااڵوتنــەكان 
دەگاتــە  و  تێدەپەڕێــت  پااڵوتنەكانــدا  لــە  و  ســەردەكەوێت  میســری 

قۆناغــی كۆتایــی«.
 مــەی لــە كۆتایــی پەیامەكەیــدا دەڵێــت: »ئــەم ســەركەوتنە 
بۆمــن مایــەی دڵخۆشــییە، لەبــەر دوو هــۆكار، یەكەمیــان 
ئەوەیە كە من لە پێشــبڕكێیەكی گرنگی نێودەوڵەتیی وەك 
ــە  ــش ئەوەی ــاوە، دووەمی ــەدا ســەركەوتنم بەدەســت هێن ئەم
ئــەو كەســەی هونەرمەندێكــی میســری بەدەســتبهێنێت، 
دەوێــت هــەر دەســتكەوتێك یــان ســەركەوتنێك كــە هــەر 
میســرییەك بەدەســتی بهێنێــت«. ..میســر واڵتــی 

داهێنــەران و كەســانی گــەورە و بیلمەتــە.

ئاڤاتار بەرەو شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندنی ژمارەی پێوانەیی
مەی عومەر

لە جوانترینەكانی 
جیهانە
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دۆالر لــە فرۆشــتنی بلیتــەكان لــە سەرانســەری جیهانــدا لــە 
مــاوەی تەنهــا 14 ڕۆژدا دەســتكەوتێكی سەرنجڕاكێشــە، 
ــن  ــار” خێراتری ــە فیلمــی “ئاڤات ــە ك ــەاڵم ڕاســتییەكە ئەوەی ب
پێــش هەندێــك  بــەو ژمارەیــە،  بــۆ گەیشــتن  نییــە  فیلــم 
ــە پێنــج  ــەی خــوارەوە لیســتێكە ل ــە پێشــەوە، ئەمان ــم هات فیل
خێراتریــن فیلمــەكان ئــەو فیلمانــەی توانیــان ملیارێــك دۆالر 

ــەوە: ــس كۆبكەن ــس ئۆفی ــە بۆك ل
 1- فیلمــی “Avengers: Endgame” بــە بــڕی 1.224 
ملیــار دۆالر، دوای پێنــج ڕۆژ لــە باوبوونــەوەی لــە مانگی 

نیســانی ساڵی 2019.
 2- فیلمــی “Avengers: Infinity War” بــە بــڕی 1.3 
ملیــار دۆالر، دوای 11 ڕۆژ لــە باوبوونــەوەی لــە مانگــی 

نیســانی ســاڵی 2018.
بەئــاگا  هێزەكــە   - ئەســتێرەكان  )جەنگــی  فیلمــی   -3  
دێتــەوە( بــە بــڕی 1.0906 ملیــار دۆالر، دوای 12 ڕۆژ لــە 
باوبوونــەوەی لــە مانگــی كانوونــی دووەمــی ســاڵی 2015.
4- فیلمــی »پیــاوی جاڵجاڵۆكــە مەحاڵــە بچیتــەوە ماڵــەوە« 

ئاڤاتار بەرەو شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندنی ژمارەی پێوانەیی
ملیــار   1.0544 كۆكردنــەوەی  بــە 

 12 دوای  ئەمــەش  دۆالر، 
لــە  باوبوونــەوەی  لــە  ڕۆژ 
دووەمــی  كانوونــی  مانگــی 

.2021 ســاڵی 
 5- »جیهانــی جوراســیك«، 
كــە 1.026 ملیــار دۆالری 

دوای  ئەمــەش  كــردەوە،  كــۆ 
باوبوونــەوەی  لــە  ڕۆژ   13

حوزەیرانــی  مانگــی  لــە 
.2015 ســاڵی 

ئــەو كۆمپانیایــە كــە بەشــی دووەمــی فیلمــی بەناوبانگــی 
)ئاكــوا مــان(ی بەرهــەم هێنــاوە، بڕیــاری دوورخســتنەوەی 
ئەســتێرەی ئەمبــر هیــردی لــە كارەكــەی دا، دوای ئــەوەی 
لــە دۆســیە بەناوبانگەكەیــدا لــە بــەردەم ئەســتێرەی جیهانی 

)جۆنــی دیــپ(دا ســزا درا.
ئــەو   ،JUST JARED بــۆ  ســەرچاوەكان  بەپێــی 
كــە  هێــردەوە گیــراوە،  ئەمبــر  لەالیــەن  كــە  دیمەنانــەی 
كارەكتــەری )میــرا( لــە فیلمەكــەدا بەرجەســتە دەكات، 
دەســڕدرێتەوە و دووبــارە فیلمــی بــۆ دەكرێتــەوە و دەخرێتــە 
ــەو  ــەر ئ ــتا لەس ــە هێش ــەاڵم كۆمپانیاك ــاژەوە، ب ــر مۆنت ژێ

نەبووەتــەوە. یەكالیــی  ئەڵتەرناتیڤــە  ئەكتــەرە 
بەگوێــرەی چەنــد ســەرچاوەیەكی هــەواڵ، واڵتــەر هامــادا 
ــرۆس(  ــەر ب ــەری جێبەجێــكاری كۆمپانیــای )وارن بەڕێوەب
ــە  ــە، باســی ل ــرەی )ئاكوامان(ـ كــە بەرهەمهێنــەری زنجی
ــە زنجیرەكــەدا دەكــرد، جەختــی  ــرد ل دەركردنــی ئەمبــر هێ
چەنــد  بــۆ  بڕیارەكــەی  كۆمپانیاكــە  كــە  كــردەوە  لــەوە 
هەفتەیــەك دواخســتووە، بەهــۆی ئــەو گفتوگۆیەشــەوە لــە 
ــارە داڕشــتنەوەی ڕۆڵــی ئەمبــر هێــرد لــە بەشــەكەدا  دووب

ــان گۆڕینــی. ی

ئەمبر هێرد لە فیلمی »Aquaman 2« دوورخرایەوە
جێــگای ســەرنجە، لــە كاتــی بەشــی یەكەمــی فیلمــە 
بەناوبانگەكــەدا، كــە لــە ســاڵی 2018دا بــاو كرایــەوە، 

دیمەنەكانــی  لــە  پشــكی  زۆرتریــن  هێــرد  ئەمبــر 
بــەردەم پاڵەوانەكــەدا هەبــوو، وەك ئــەو كچــەی 

نزیــك لــە دڵــی فیلمــی )ئاكــوا مــان(، واتــە 
بەرجەســتە كــراوە لەالیــەن »مۆمــوا« و، كــە 

ڕوونــە كــە كارەكتەرەكــە ئامــادە كــراوە بــۆ 
ــوو. داهات

بــۆ  كچــە  ئــەو  نەبوونــی  ڕەنگــە 
ناڕەحەتكــەر  فیلمەكــە  هەوادارانــی 

بێــت و لــە ئێســتادا دووبــارە وێنەگرتنــی 
بەردەوامــە بــۆ بەســتنەوەی هەندێــك تــەوەر، 
بــۆ ئــەوەی لــە فیلمەكــەدا دوور بخرێتــەوە.

بەشــی  كــە   ،”Aqua Man“ فیلمــی 
یەكەمــی لــە ســاڵی 2018 بــاو كرایــەوە، داهاتــە 

دۆالر  ملیــۆن   139 و  ملیــار  یــەك  جیهانییەكــەی 
بــوو، بــە بەشــداریی: جەیســۆن مۆمــوا، ئەمبــر هێــرد، 
نیكــۆڵ كیدمــان، ڕانــدال پــارك، پاتریــك ویلســۆن، دۆلــف 

مەكتاڤیــش. گراهــام  و  دافــۆ،  ویلیــام  لوندگرێــن، 
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* بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی ئاســـتی یاریـــی بالـــە لـــە 
دەبینیـــت؟ چـــۆن  كوردســـتان 

- ئاســـتی یـــاری بالـــە بـــۆ كچـــان زۆر خراپـــە ئەمـــەش 
ـــی  ـــی و كەمی ـــول و پاڵەوانێت ـــی خ ـــۆ كەمی ـــەوە ب دەگەڕێت
یانـــەكان بـــۆ تیپـــی كچـــان لـــە شـــارێكی گـــەورەی وەك 
ـــە، لەكاتێكـــدا  ـــە تیپیـــان هەی ســـلێمانی، كـــە تەنیـــا دوو یان

زیاتـــر لـــە١٣ یانـــە هەیـــە لـــە شـــارەكەدا.
* كەمیـــی پاڵەوانێتـــی كـــە تەنیـــا یـــەك جـــارە لـــە ســـاڵێكدا 
تـــا چەنـــد دەبێتـــە هـــۆكار بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە 

بەرەوپێـــش نەچێـــت؟
- كەمیـــی پاڵەوانێتیـــەكان و ئاســـتی یارییەكـــە پاشەكشـــێی 
كـــردووە، لـــە ســـاڵەكانی پێشـــوودا زۆرتریـــن یانـــە هەبـــوو 
ـــە ئێســـتادا  ـــەاڵم ل ـــووە، ب ـــان هەب ـــەی كچانی ـــی بال ـــە تیپ ك
تەنیـــا حـــەوت بـــۆ هەشـــت یانـــە هەیـــە لـــە هەمـــوو هەرێمـــی 

ـــەرەو دواوە ڕۆیشـــتووە.  كوردســـتان، بۆیـــە یارییەكـــە ب
* چـــی بكرێـــت باشـــە بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە 

لـــە شـــارەكانی كوردســـتان بـــەرز بكرێتـــەوە؟
- پێـــم باشـــە گرینگـــی بـــەم یارییـــە بدرێـــت، بەتایبەتـــی 
لەالیـــەن یانـــەكان و لیژنـــەی ئۆڵۆمپیـــی كوردســـتانەوە 
خـــول و پاڵەوانێتـــی زیاتریـــان بـــۆ بكرێتـــەوە، نـــەك تەنیـــا 
ـــد  ـــە چەن ـــەش ب ـــت و خولەك ـــول هەبێ ـــەك خ ـــاڵێكدا ی ـــە س ل

ڕۆژێـــك تـــەواو ببێـــت.

* گرفتی وەرزشیی یاریی بالە لە چیدا دەبینیت؟
- گرفتـــەكان زۆرن، نەبوونـــی پاڵەوانێتـــی و نەبوونـــی 
بالـــە  فێرگەیەكـــی  نەبوونـــی  و  تایبـــەت  هۆڵـــی 
ـــە  ـــەوە، نەبوونـــی پێداویســـتییەكانی بال لەالیـــەن یانەكان
و بـــاری مـــادی و نەبوونـــی پاڵپشـــتی بـــۆ ئـــەم یارییـــە 
لـــە الیـــەن بەرپرســـانی وەرزشـــییەوە ئەوانـــە هەمـــووی 

گرفتـــن.
*پاڵەوانبوون چی دەگەێنی الی ئێوە؟

ئێمـــە  بـــۆ  دەگەیەنێـــت،  شـــت  زۆر  -پاڵەوانبـــوون 
هەســـتێكی خۆشـــت پـــێ دەبەخشـــێت و زیاتـــر هانـــت 
ـــت  ـــان، چونكـــە دەزانی ـــە ڕاهێن ـــت ل ـــەردەوام بی دەدات ب

ماندووبوونـــت بـــە زیـــادە نـــە ڕۆیشـــتووە.
*بـــە نیـــازی چیـــت بـــۆ داهاتـــووی خـــۆت وەكـــو كچـــە 

یاریزانێك؟
-بەنیـــازی ئـــەوەم زیاتـــر ڕاهێنـــان بكـــەم تاكـــو زیاتـــر 
لـــە خولەكانـــدا دەربكـــەوم و درێســـی هەڵبـــژاردەی 
ــتێكی  ــە خولەكانـــی دەرەوەدا ئاسـ ــم و لـ ــراق بپۆشـ عێـ

ــەم. ــاش پێشـــكەش بكـ بـ
*لەگـــەڵ ئـــەوەی یانەكانـــی كوردســـتان پەنـــا بـــۆ 

هێنانـــی یاریزانـــی بیانـــی ببـــەن؟
و  بیانـــی  یاریزانـــی  ئـــەوەدام  لەگـــەڵ  بەڵـــێ   -
ڕاهێنـــەری بیانـــی بێـــت بـــۆ ئـــەوەی زیاتـــر ئەزمـــوون 

ئێستا تێڕوانینی كۆمەڵگە
بۆ وەرزش زۆر باشە

باخان عوسمان: 
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وەربگریـــن، چونكـــە ئێمـــە لـــە نـــاو بازنەیەكدایـــن و 
دووبارەیـــە. هەمـــووی  شـــتەكان 

*تێڕوانینی كۆمەڵگە چۆنە بۆ ئێوەی وەرزشكار؟
وەرزش  بـــۆ  لـــە  كۆمەڵگـــە  تێڕوانینـــی  -ئێســـتا 
تـــا ڕادەیـــەك لەچـــاو پێشـــتر زۆر باشـــە، چونكـــە 
شـــتی  زۆر  لـــە  دەبەخشـــێت  شـــت  زۆر  وەرزش 
خراپیـــش دوورت دەخاتـــەوە بـــۆ تەندروســـتی مـــرۆڤ 
باشـــە، وەك دووركەوتنـــەوە لـــە ســـەرقاڵیی ژیـــان و 

تۆڕەكۆمەاڵیەتییـــەكان.
بەرپرســـی  الیەنـــی  بـــۆ  پێشـــنیارت  و  *داواكاری 

چییـــە؟ وەرزشـــی 
-هیـــوادارم زیاتـــر گرینگـــی بـــە یارییـــەكان بدرێـــت، 
بالـــەی كچـــان، چونكـــە الی  یاریـــی  بەتایبەتـــی 
ـــی  ـــە و یارییەكان ـــی پێی ـــۆ تۆپ ـــتێك ب ـــوو ش ـــە هەم ئێم
دیكەبوونەتـــە قوربانـــی، بۆیـــە پێویســـتە ئاوڕێـــك لـــە 

ــەوە. ــەش بدرێتـ ــی دیكـ یارییەكانـ
*خەونی داهاتووت چییە وەكو وەرزشكارێك؟

-خەونـــی وەرزشـــیم ئەوەیـــە بەشـــداری لـــە خولەكانـــی 
ـــە  ـــر نیی ـــان كەمت ـــە هیچم ـــە ئێم ـــن، چونك دەرەوە بكەی

لـــەو واڵتانـــەی دەرەوە.
ـــت  ـــتان دابمەزرێ ـــژاردەی كوردس ـــت هەڵب ـــەز دەكەی *ح

ـــە؟ ـــەو هەڵبژاردەی ـــی ئ ـــە یاریزانان ـــت ل ـــك بی و یەكێ

دیمانە: كارزان كانەبی

یانـــەی وەرزشـــیی ئەفرۆدێـــت لـــە پارێـــزگای ســـلێمانی كـــە تایبەتـــە بـــە یارییەكانـــی ئاســـتی كچـــان، 
تاكـــە یانـــەی شـــارەكەیە كـــە گرینگـــی بـــە تواناكانـــی كچانـــی شـــارەكە دەدات بـــۆ ئـــەوەی زۆرتریـــن 
یاریـــزان لـــە یارییـــە جیـــاوازەكان لـــە خۆیـــان كۆبكەنـــەوە، یاریـــی بالـــەش یەكێـــك 

ـــێ  ـــی یانەكـــە گرینگـــی پێویســـتی پ ـــە كـــە دەســـتەی كارگێڕی ـــەو یارییانەی ل
بـــە دەدەن، ئەفرۆدێتـــی ســـلێمانیش یەكێكـــە لـــەو یانانـــەی كـــە گرنگـــی 

ــی  ــی تایبەتـ ــەش گرنگیـ ــی بالـ ــییەكان دەدەن، یاریـ ــە وەرزشـ ــەرجەم یارییـ سـ
خـــۆی هەیـــە، یانەكـــە تیپێكـــی بەهێزیـــان لەســـەر ئاســـتی كوردســـتان و عێراقـــدا 

هەیـــە، لـــە زۆربـــەی چاالكییـــە وەرزشـــییەكاندا ســـااڵنە تیپـــە جیاوازییەكانیـــان 
بەشـــدارن، تیپـــی بالـــەی یانەكـــە خاوەنـــی چەندیـــن یاریزانـــی بەتوانایـــە كـــە 
ســـااڵنە لـــە هەریـــەك لـــە خولەكانـــی كوردســـتان و عێـــراق بەشـــدارن، لەگـــەڵ 
كردنـــەوەی خولەكانـــی بالـــە یاریزانانـــی یانەكـــە بـــەردەوام لـــە كێبڕكێـــدان بـــۆ 
ـــی  ـــتهێنانی نازناوەكان ـــەر بەدەس ـــەڕكردن لەس ـــتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە و ش بەدەس
كوردســـتان و عێـــراق، یەكێـــك لـــە كچـــە یاریزانـــە بەتواناكانـــی یانەكـــەش كـــە خاوەنـــی 
ــە لەدایكبـــووی  ــە كـ ــان عوسمان(ــ ــە لەگـــەڵ ئەفرۆدێـــت )باخـ چەندیـــن ئەنجامـــی باشـ

پارێـــزگای ســـلێمانی و دەرچـــووی كۆلێـــژی پـــەروەردەی وەرزشـــییە و ئێســـتا 
ـــەوە  ـــاری گـــواڵن لەنزیك ـــەش وەك گۆڤ ـــلێمانی، ئێم ـــە زانكـــۆی س ـــتایە ل مامۆس

ــدا. ــەڵ ئەنجامـ ــان لەگـ ــەم دیمانەیەمـ ئـ

-خۆزگــە وا بوایــە، بــەاڵم بەداخــەوە 
نییــە،  كوردســتان  هەڵبــژاردەی 
ســەربەخۆ  واڵتێكــی  چونكــە 

نیــن.
هــــــــەستی  *خۆشــــــــــــترین 
لــە  كــە  چییــە  وەرزشــیت 

یادەوەریتــدا ماوەتــەوە؟
ڕابــردوو  -وەرزی 

یەكەمــی  ببینــە  توانیمــان 
باشــترین  بــە  و  عێراقــی 
عێــراق  لیبــرۆی 
هەڵبژێــردرام، ئــەوە بۆمــن 
هەســتێكی خــۆش بــوو.

*ئەگــەر شــتێكت مــاوە 
لــە كۆتاییــدا.
- دەستخۆشــی 
ــاری  ــە گۆڤ ل
گــواڵن دەكــەم 

بــۆ ئــەم خزمەتــە بەردەوامــە، بەهیــوای ئــەوەم زیاتــر ئــاوڕ 
ــەوە  ــەن یانەكان ــەوە لەالی ــەی كچــان بدرێت ــی بال ــە یاری ل
و خــول زیاتــر بكرێتــەوە بــۆ ئــەوەی یاریزانــی كچمــان 

زیاتــر بێــت.
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هەفتەی رابردوو لە شاری بەسرە )٢٥(یەمین وەشانی پاڵەوانێتی جامی کەنداو دەستی پێکرد بە بەشداریکردنی 
)٨( هەڵبژاردە بەسەر دوو کۆمەڵە دابەش کراون لە هەر کۆمەڵەیەک دووهەڵبژاردە سەردەکەوێت بۆ چوار 
گۆشەی زێرین، لە چوار گۆشەی زێرین پلەی یەکەمی کۆمەڵەی یەکەم لەگەڵ دووەمی کۆمەڵەی دووەم 
یاری دەکات و یەکەمی کۆمەڵەی دووەم لەگەڵ دووەمی کۆمەڵەی یەکەم یاری دەکات دواتر یاری کۆتایی 

و یاری پلەی سێیەم و چوارەم ئەنجام دەدرێت.
ئا: رێبین رەمزی

جامی کەنداو
لە شاری بەسرە دەستی پێکرد

کوێت زۆرترین نازناوی پاڵەوانێتییەکەی بەدەستهێناوە
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مێژووی دەستپێکی پاڵەوانێتییەکە
ئۆڵۆمپیـادی  بەرێوەچوونـی  کاتـی  لـە   )١٩٦٨( سـاڵی  لـە 
مەکسـیکۆ سـەرۆکی پێشـووی یەکێتـی تۆپـی پێـی بەحرێـن 
کەنـداو  جامـی  ئەنجامدانـی  خەلیفـە  بـن  محەمـەد  شـێخ 
پێـی  تۆپـی  یەکێتـی  ئەوکاتـەی  سـەرۆکی  بـە  پێشـکەش 
نێودەوڵەتـی )فیفـا( سـتانلی راوس کـرد، ئـەم بیرۆکەیـە بـووە 
بنەمـا  دانانـی  لەسـەر  کار  و  فیفـا   دەستخۆشـی  جێگـەی 
سـەرەکییەکە  بیرۆکـە  هەرچەنـدە  کـرا،  سـەرەکییەکان 
بـەاڵم  دەگەرێتـەوە،  سـعودی  فەیسـەل(ی  )خالـد  ئەمیـر  بـۆ 
بەحرێنیـەکان بەکـردار کردیانـە راسـتی، کاتێـک لـە سـاڵی 
)١٩٦٩( بەحرێـن داوتنامەیەکـی ئاراسـتەی هـەردوو یەکێتی 
فیفـا  ئەندامـی  کـە  کـرا،  سـعودیە  و  کوەێـت  پێـی  تۆپـی 
بـوون بـۆ ئەنجامدانـی کۆبوونەوەیـەک لـە بـارەگای یەکێتـی 
تۆپـی پێـی بەحرێـن ئەنجامـدرا و بەکـۆی دەنـگ بریـاردرا 
لـە   )١٩٧٠( سـاڵی  لـە  کەنـداو  جامـی  پاڵەوانێتـی  یەکـەم 
بەشـداریکردنی )٤( هەڵبـژاردە،  بـە  بدرێـت  ئەنجـام  بەحرێـن 
کاتێـک رێگـەدرا هەڵبـژاردەی قەتـەر بەرەزامەنـدی تایبـەت 
بەشـداری ئـەم پاڵەوانێتییـە بـکات، چونکـە قەتـەر ئەندامـی 
سـاڵ  دوو  بریـاردرا  پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەوکاتـە،  نەبـوو  فیفـا 
جارێـک جامـی کەنـداو ئەنجامبدرێـت و سـعودیە مێوانـداری 
دووەم پاڵەوانێتییەکـە بـکات و هەرەوەهـا هـەر هەڵبژاردەیـەک 
سـێ جـار نازناوەکـە بباتـەوە ئـەوە جامەکـە بـۆ خـۆی دەبـات.
- پاڵەوانێتی یەکەم لە ساڵی )١٩٧٠( لە بەحرێن ئەنجامدرا 
بە بەشـداریکردنی چوار هەڵبژاردە )بەحرێن، قەتەر، سـعودیە، 

کوێت( هەڵبژاردەی کوێت نازناوەکەی بەدەستهێنا.
- پاڵەوانێتی دووەم لە سـاڵی )١٩٧٢( لە سـعودیە ئەنجامدرا 
بـە بەشـداریکردنی )٥( هەڵبـژاردە دوای ئـەوەی هەڵبـژاردەی 
کـرد  پاڵەوانێتییـە  لـەم  بەشـداری  جـار  یەکـەم  بـۆ  ئیمـارات 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکان  هەڵبـژاردە  و 
دووەم  جـاری  بـۆ  کوێـت  هەڵبـژاردەی  کوێـت(،  ئیمـارات، 

بـردووە. نازناوەکـەی 
- پاڵەوانێتـی سـێیەم لـە سـاڵی )١٩٧٤( لـە کوێـت ئەنجامـدرا 
لـەم پاڵەوانێتییـە )٦( هەڵبـژاردە بەشـداریکرد دوای ئـەوەی 
هەڵبژاردەی سـوڵتان نشـینی عومان بۆ یەکەم جار بەشـداری 
لە پاڵەوانێتییەکە کرد و هەڵبژاردە بەشـداربووەکان )سـعودیە، 
قەتـەر، بەحرێـن، ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان(، 
هەڵبژاردەی کوێت بۆ جاری سـێیەم نازناوەکەی بەدەسـتهێنا.
قەتـەر  لـە   )١٩٧٦( سـاڵی  لـە  چـوارەم  پاڵەوانێتـی   -
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٧( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
دوای ئـەوەی هەڵبـژاردەی عێـراق بـۆ یەکـەم جـار بەشـداری 
لە پاڵەوانێتییەکە کرد و هەڵبژاردە بەشـداربووەکان )سـعودیە، 
قەتـەر، بەحرێـن، ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، 
عێـراق(، هەلبـژاردەی کوێـت بـۆ جـاری چـوارەم نازناوەکـەی 
بەدەسـتهێنا دوای ئـەوەی لـە یـاری کۆتایـی لـە هەڵبـژاردەی 

بـردووە. عێراقـی 
- پاڵەوانێتـی پێنجـەم لـە سـاڵی )١٩٧٩( لـە عێراق ئەنجامدرا 
هەڵبـژاردە  بەشـداریکرد،  هەڵبـژاردە   )٧( پاڵەوانێتییـە  لـەم 
بەشـداربووەکان )سـعودیە، قەتـەر، بەحرێـن، ئیمـارات، کوێـت، 

سـوڵتان نشـینی عومان، عێراق( بوون، هەلبژاردەی عێراق بۆ 
یەکـەم جـار نازناوەکـەی بەدەسـتهێنا.

- پاڵەوانێتی شەشەم لە ساڵی )١٩٨٢( لە ئیمارات ئەنجامدرا 
هەڵبـژاردە  و  بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٧( پاڵەوانێتییـە  لـەم 
ئیمـارات،  بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش 
کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، عێـراق( بـوون، هەلبـژاردەی 

کوێـت بـۆ جـاری پێنجـەم نازناوەکـەی بەدەسـتهێنا.
سـوڵتان  لـە   )١٩٨٤( سـاڵی  لـە  حەفتـەم  پاڵەوانێتـی   -
نشـینی عومـان ئەنجامـدرا لـەم پاڵەوانێتییـە )٧( هەڵبـژاردە 
بەشـداریکرد و هەڵبژاردە بەشـداربووەکانیش )سـعودیە، قەتەر، 
بەحرێـن، ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، عێـراق( 
نازناوەکـەی  دووەم  جـاری  بـۆ  عێـراق  هەڵبـژاردەی  بـوون، 

بەدەسـتهێنا.
- پاڵەوانێتی هەشتەم لە ساڵی )١٩٨٦( لە بەحرێن ئەنجامدرا 
هەڵبـژاردە  و  بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٧( پاڵەوانێتییـە  لـەم 
ئیمـارات،  بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش 
کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، عێـراق( بـوون، هەڵبـژاردەی 

کوێـت بـۆ جـاری شەشـەم نازناوەکـەی بەدەسـتهێنا.
- پاڵەوانێتی نۆیەم لە سـاڵی )١٩٨٨( لە سـعودیە ئەنجامدرا 
هەڵبـژاردە  و  بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٧( پاڵەوانێتییـە  لـەم 
ئیمـارات،  بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش 
کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، عێـراق( بـوون، هەڵبـژاردەی 

عێـراق بـۆ جـاری سـێیەم نازناوەکـەی بەدەسـتهێنا.
- پاڵەوانێتـی دەیـەم لـە سـاڵی )١٩٩٠( لـە کوێـت ئەنجامـدرا 
هەڵبـژاردە  و  بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٧( پاڵەوانێتییـە  لـەم 
بەشداربووەکانیش )سعودیە، قەتەر، بەحرێن، ئیمارات، کوێت، 
سـوڵتان نشـینی عومـان، عێـراق( بـوون، بـەاڵم هەڵبـژاردەی 
عێـراق لـە پاڵەوانێتییەکـە کشـایەوە و هەڵبـژاردەی کوێـت بـۆ 

جـاری حەفتـەم نازناوەکـەی بەدەسـتهێنا.
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- پاڵەوانێتی یازدەیەم لە ساڵی )١٩٩٢( لە قەتەر ئەنجامدرا 
هەڵبـژاردە  و  بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٦( پاڵەوانێتییـە  لـەم 
ئیمـارات،  بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش 
کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان( بـوون، و هەڵبـژاردەی قەتـەر 

بـۆ یەکـەم جـار نازناوەکـەی بەدەسـتهێنا.
ئیمـارات  لـە   )١٩٩٤( سـاڵی  لـە  دوازدەیـەم  پاڵەوانێتـی   -
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٦( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  هەڵبـژاردە  و 
و  بـوون،  عومـان(  نشـینی  سـوڵتان  کوێـت،  ئیمـارات، 
هەڵبژاردەی سـعودیە بۆ یەکەم جار نازناوەکەی بەدەسـتهێنا.
سـوڵتان  لـە   )١٩٩٦( سـاڵی  لـە  سـیازدەیەم  پاڵەوانێتـی   -
نشـینی عومـان ئەنجامـدرا لـەم پاڵەوانێتییـە )٦( هەڵبـژاردە 
)سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  هەڵبـژاردە  و  بەشـداریکرد 
قەتـەر، بەحرێـن، ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان( 
بـوون، و هەڵبـژاردەی کوێـت بـۆ جـاری هەشـتەم نازناوەکـەی 

بەدەسـتهێنا.
بەحرێـن  لـە   )١٩٩٨( سـاڵی  لـە  چواردەیـەم  پاڵەوانێتـی   -
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٦( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  هەڵبـژاردە  و 
و  بـوون،  عومـان(  نشـینی  سـوڵتان  کوێـت،  ئیمـارات، 
هەڵبـژاردەی کوێـت بـۆ جاری نۆیەم نازناوەکەی بەدەسـتهێنا.
سـعودیە  لـە   )٢٠٠٢( سـاڵی  لـە  پازدەیـەم  پاڵەوانێتـی   -
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٦( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  هەڵبـژاردە  و 
ئیمارات، کوێت، سوڵتان نشینی عومان( بوون، و هەڵبژاردەی 

بەدەسـتهێنا. نازناوەکـەی  دووەم  جـاری  بـۆ  سـعودیە 
کوێـت  لـە   )٢٠٠٣( سـاڵی  لـە  شـازدەیەم  پاڵەوانێتـی   -
و  بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٧( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
جامـی  لـە  بەشـداری  جـار  یەکـەم  بـۆ  یەمـەن  هەڵبـژاردەی 
کەنـداو کـرد وهەڵبـژاردە بەشـداربووەکانیش )سـعودیە، قەتەر، 
بەحرێـن، ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، یەمـەن( 
بـوون، و هەڵبـژاردەی سـعودیە بـۆ جـاری سـێیەم نازناوەکـەی 

بەدەسـتهێنا.
قەتـەر  لـە   )٢٠٠٤( سـاڵی  لـە  حەڤدەیـەم  پاڵەوانێتـی   -
و  بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٨( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 

پاڵەوانێتییەکـە  بـۆ  عێـراق  هەڵبـژاردەی  گەڕانـەوەی  دوای 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  هەڵبـژاردە  و 
ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، یەمـەن، عێـراق( 
نازناوەکـەی  دووەم  جـاری  بـۆ  قەتـەر  هەڵبـژاردەی  و  بـوون، 

بەدەسـتهێنا.
ئیمـارات  لـە   )٢٠٠٧( سـاڵی  لـە  هەژدەیـەم  پاڵەوانێتـی   -
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٨( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  وهەڵبـژاردە 
ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، یەمـەن، عێـراق( 
بـوون، و هەڵبـژاردەی ئیمـارات بـۆ یەکـەم جـار نازناوەکـەی 

بەدەسـتهێنا.
سـوڵتان  لـە   )٢٠٠٩( سـاڵی  لـە  نۆزدەیـەم  پاڵەوانێتـی   -
نشـینی عومـان ئەنجامـدرا لـەم پاڵەوانێتییـە )٨( هەڵبـژاردە 
بەشـداریکرد وهەڵبژاردە بەشـداربووەکانیش )سـعودیە، قەتەر، 
بەحرێـن، ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، یەمـەن، 
عێـراق( بـوون، و هەڵبـژاردەی سـوڵتان نشـینی عومـان بـۆ 

یەکـەم جـار نازناوەکـەی بەدەسـتهێنا.
یەمـەن  لـە   )٢٠١٠( سـاڵی  لـە  بیسـتەم  پاڵەوانێتـی   -
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٨( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  وهەڵبـژاردە 
ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، یەمـەن، عێـراق( 
نازناوەکـەی  جـار  دەیـەم  بـۆ  کوێـت  هەڵبـژاردەی  و  بـوون، 

بەدەسـتهێنا.
- پاڵەوانێتـی بیسـت و یـەک لـە سـاڵی )٢٠١٣( لـە بەحرێـن 
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٨( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  وهەڵبـژاردە 
ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، یەمـەن، عێـراق( 
بـوون، و هەڵبـژاردەی ئیمـارات بـۆ دووەم جـار نازناوەکـەی 

بەدەسـتهێنا.
- پاڵەوانێتـی بیسـت و دوو لـە سـاڵی )٢٠١٤( لـە سـعودیە 
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٨( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
بەحرێـن،  قەتـەر،  )سـعودیە،  بەشـداربووەکانیش  وهەڵبـژاردە 
ئیمـارات، کوێـت، سـوڵتان نشـینی عومـان، یەمـەن، عێـراق( 
نازناوەکـەی  جـار  سـییەم  بـۆ  قەتـەر  هەڵبـژاردەی  و  بـوون، 

بەدەسـتهێنا.
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- پاڵەوانێتـی بیسـت و سـێ لـە سـاڵی )٢٠١٧( لـە کوێـت 
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٨( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
وهەڵبـژاردە بەشـداربووەکانیش )سـعودیە، قەتـەر، بەحرێـن، 
ئیمـارات، کوێت،سـوڵتان نشـینی عومـان، یەمـەن، عێـراق( 
بـوون، و هەڵبـژاردەی سـوڵتان نشـینی عومـان بـۆ دووەم جار 

نازناوەکـەی بەدەسـتهێنا.
- پاڵەوانێتی بیسـت و چوارەم لە سـاڵی )٢٠١٩( لە قەتەر 
بەشـداریکرد  هەڵبـژاردە   )٨( پاڵەوانێتییـە  لـەم  ئەنجامـدرا 
وهەڵبـژاردە بەشـداربووەکانیش )سـعودیە، قەتـەر، بەحرێـن، 
ئیمارات، کوێت، سـوڵتان نشـینی عومانن، یەمەن، عێراق( 
بـوون، و هەڵبـژاردەی بەحرێـن بـۆ یەکـەم جـار نازناوەکـەی 

بەدەستهێنا.
جامی پاڵەوانێتییەکە

لە کاتی دەسـتپێکردنی جامی کەنداو لە سـاڵی )١٩٧٠( 
تـا ئێسـتا شـەش جـار دیزاینـی جامی کەنـداو گۆڕدراوە.

لـە بەحرێـن  پاڵەوانێتییەکـە دیزانەکـەی  - یەکـەم جامـی 
کـرا و لـە واڵتـی لوبنـان  دروسـتکرا لـە سـاڵی )١٩٧٠( 
جامەکـە لـە زیـو لـە دوو پارچـەی زیتـون و شـیوەی شـەش 

الیـەن.
تـری  جامێکـی  قەتـەر  واڵتـی   )١٩٧٦( سـاڵی  لـە   -

زێـر. لـە  کـرد  پێشـکەش 
- لـە سـاڵی )١٩٨٨( سـعودیە جامێکـی تـری پیشـکەش 
کـرا و لـە فەرەنسـا دروسـتکرا لـە شـیوەی دار لەسـەرەوەی 

نەخشـەی واڵتانـی کەنـداوی لەسـەرە و لـە سـاڵی )١٩٩٠( 
دوای داگیرکردنـی کوێـت لـە الیـەن عێـراق جامەکـە دزرا.

پێشـکەش  تـری  جامێکـی  قەتـەر   )١٩٩٢( سـاڵی  لـە   -
)سـلێمان  قەتـەری  هونەرمەنـدی  الیـەن  لـە  کـە  کـرد، 

دروسـتکرا. ئیتاڵیـا  لـە  و  پیشکەشـکرا  مالـک( 
- لـە سـاڵی )٢٠٠٢( سـعودیە دیزانێکـی تـری پێشـکەش 

کرد.
- لە سـاڵی )٢٠٠٤( قەتەر جامێکی تری پێشـکەش کرد 
بەبۆنـەی گەرانـەوەی عێـراق بـۆ پاڵەوانێتییەکـە ئـەم جامـە 
لـە واڵتـی ئیتاڵیـا دروسـتکرا لـە هەمان ئـەو کارگەی، کە 

جامـی جیهانـی لی دروسـتدەکرێت.
گۆڵکاری مێژوویی

یاریزانـی هەڵبـژاردەی کوێـت )جاسـم یەعقـوب( گۆڵکاری 
گۆڵـی   )١٨( ئـەوەی  دوای  پاڵەوانێتییەکەیـە  مێـژووی 
تۆمـار کـرد لـە پلـەی دووەم هەریەکـە لە یاریزانان )حوسـێن 
سـەعید( ئەسـتێرەی عێراق و )ماجد عەبدوڵاڵ( ئەسـتێرەی 
دووەم  پلـەی  لـە  گـؤڵ   )١٧( تۆمارکردنـی  بـە  سـعودیە 
و  هوێـدی(  )جاسـم  کوێـت  ئەسـتێرەی  هـەردوو  و  دێـن 
)فەیسـەڵ دەخیـل(  بەتۆمارکردنـی )١٤( گـۆڵ لـە پلـەی 
سـێیەم دێـت، نزیکتریـن یاریـزان بـۆ شـکاندنی ئـەم ژمارەیـە 
یاریزانـی هەڵبـژاردەی کوێـت )بدر متوەع(ــە، کە تا ئێسـتا 
لـە یاریکـردن بەردەوامـە و خـاوەن )١٢( گۆلـە، بـەاڵم پێـش 
هەڵبـژاردەی  لیسـتی  لـە  پاڵەوانێتییەکـە  دەسـتپێکردنی 

کوێـت دوورخرایـەوە.
یاریگاکانی پاڵەوانێتییەکە

یارییەکانی جامی کەنداو ٢٥ لە شـاری بەسـرە لە هەردوو 
یاریـگای )جـذع النخلـة(، کـە لـە شـاری وەرزشـی بەسـرەیە 
ئـەم شـارە لـە چـوار یاریگـەی مەشـق کـردن و یاریگایەکی 

سـەرەکی و یاریگـەی دووەم )فەیحـا( پێکهاتووە.
هـەزار هانـدەر  النخلـة(  شـوێنی )٦٥(  یاریگـەی )جـذع 
دەبێتەوە و یاریگەی )مینا( ئۆڵۆمپی، کە شـوێنی )٣٠( 

هـەزار هانـدەر دەبێتـەوە بەریـوە دەچێـت.
 لـە پاڵەوانێتـی جامـی کەنـداوی ٢٥ لـە بەسـرە بـۆ یەکـەم 
جـار لـە عێـراق سیسـتەمی ڤـار بەکاردێـت و هەروەهـا بـۆ 

یەکـەم جـار لـە عێـراق بلیـت بەشـێوەی ئۆنالیـن فرۆشـرا.
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كچانی پێشمەرگەی سلێمانی پاڵەوانی كاراتێی كوردستان بوون
بەمەبەســـتی زیاتـــر گرنگیـــدان بـــە یارییەكانـــی كاراتـــێ 
ـــە  ـــە، ب ـــەم یاریی ـــری ئ ـــی زیات ـــە كوردســـتان و خزمەتكردن ل
سەرپەرشـــتی یەكێتـــی ناوەنـــدی كاراتێـــی كوردســـتان و 
ــی  ــتان، پاڵەوانێتـ ــی كوردسـ ــەی ئۆڵۆمپـ ــی لیژنـ چاودێریـ
كچـــان  ئاســـتی  بـــۆ  كوردســـتان  یانەكانـــی  كاراتێـــی 
لـــە  یانـــەی شـــارەكانی كوردســـتان  بەشـــداری ١٦  بـــە 
شـــاری ســـلێمانی بەڕێـــوە چـــوو لـــە هـــەردوو جـــۆری 
كاتـــا و كۆمێـــت، لـــەم پاڵەوانێتییەشـــدا كچـــە یاریزانانـــی 

یانەكانـــی كوردســـتان توانیـــان ئاســـتێكی بـــەرزی یاریـــی 
ــن  ــی چەندیـ ــەن، دوای ئەنجامدانـ ــكەش بكـ ــێ پێشـ كاراتـ
ڕووبەڕووبوونـــەوە لـــە نێـــوان كچـــە یاریزانانـــی بەشـــداربووی 
پێشـــمەرگەی  یانـــەی  یاریزانانـــی  پاڵەوانێتییەكـــە، 
ســـلێمانی بااڵدەســـتیی خۆیـــان لـــە پێشـــاندا و توانییـــان 

ببنـــە پاڵەوانـــی پاڵەوانێتییەكـــە، بـــەم ئەنجامـــە.
١- یانەی پێشمەرگەی سلێمانی ١٣٠خاڵ

٢-یانەی هەڵەبجە ٨٠خاڵ
٣-یانەی چەمچەماڵ ٧٨خاڵ
٤-یانەی بەختیاری ٤٨خاڵ

٥-یانەی قەرەداغ ٤٦خاڵ

زش
وەر

تۆپـــی  تیپـــی 
ـــی  ـــیی بابان ـــەی وەرزش ـــی یان پێ
ـــلێمانی ئەمســـاڵ  ـــزگای س پارێ
یارییەكانـــی  لـــە  بەشـــدارە 
یەكەكانـــی  پلـــە  خولـــی 
كوردســـتان، ســـەڕەرای ئـــەوەی 
دەســـتی  یانەكـــە  ڕاهێنـــەری 
بـــەاڵم  كێشـــایەوە،  كار  لـــە 
هـــەر  یانەكـــە  كاڕگێڕیـــی 
زوو ڕاهێنەرێكـــی بـــۆ تیپەكـــە 
و  ئاســـت  كـــرد،  دەستنیشـــان 
ــە خولـــی  ئەنجامـــی تیپەكـــەش لـ
تیپەكـــە  پێویســـتە،  وەكـــو  پلەیـــەك 
پێشـــەوەی  بـــۆ  هەنـــگاو  دەیەوێـــت 
ڕیزبەنـــدی یانـــەكان بهاوێـــت، لەبـــارەی 
گۆڕانكارییەكانـــی لـــە ڕیـــزی یانەكـــەش 

)بـــگار ئەنـــوەر( سەرپەرشـــتیاری تیپـــی 
تۆپـــی پێـــی یانەكـــە بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن 
یارییەكانـــی  لـــە  ئەنجاممـــان  و  »ئاســـت  گوتـــی: 
قۆناغـــی یەكـــەم وەكـــو پێویســـت بـــووە و دەمانەوێـــت 
لـــە قۆناغـــی دووەمـــی خولەكـــەش گۆڕانـــكاری لـــە 
ڕیـــزی پێكهاتـــەی یانەكەمانـــدا ئەنجـــام بدەیـــن و لـــەم 
ــان لـــە ڕیزبەنـــدی یانـــەكان ببەینـــە  قۆناغـــەدا یانەكەمـ
پێشـــەوە بـــۆ ئـــەوەی ســـەركەوین بـــۆ خولـــی یانـــە پلـــە 
بـــەڕێ  یاریزانێـــك  چەنـــد  كوردســـتان،  نایابەكانـــی 
ـــزی یانەكەمـــان،  ـــازە دەهێنینـــە ڕی ـــی ت ـــن و یاریزان دەكەی
هـــەر چەنـــدە ڕاهێنـــەر و یاریـــدەدەری یانەكەمـــان لـــە 
ســـەرەتای خولەكـــە دەســـتیان لـــە كار كێشـــایەوە، بـــەاڵم 
هـــەر زوو ســـتافێكی تـــازەی ڕاهێنەرانمـــان دەستنیشـــان 
كـــرد، ئومێـــدی زۆرمـــان بـــەم یاریزانانـــەی خۆمـــان هەیـــە 
كـــە دەتوانیـــن ئاســـت و ئەنجامـــی باشـــتر پێشـــكەش 

بكەیـــن لـــە داهاتـــوو،.

یانەی بابان
 گۆڕانكاری دەكات
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یانەی زانكۆی جیهان خۆی 
تۆكمە دەكات

 تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی زانكـــۆی 
ــی  ــاڵ بـــۆ یەكـــەم جـــار لـــە خولـ جیهـــان كـــە ئەمسـ
پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان بەشـــدارە و تـــا ئێســـتا 
ئاســـت و ئەنجامـــی وەكـــو پێویســـت بـــووە لـــە خولەكـــە، 

و  وەســـتاوە  خولەكـــە  ئێســـتا  بـــەاڵم 
یانەكانـــی كوردســـتانیش خەریكـــی 
یارییەكانـــی  بـــۆ  خۆبەهێزكردنـــن 

زانكـــۆی  یانـــەی  دووەم،  قۆناغـــی 
جیهانیـــش دەیەوێـــت بـــۆ ئـــەم قۆناغـــە 

كـــە یارییەكانـــی بەهێزتـــرە و تیپـــەكان كێبڕكـــێ 
دەكـــەن لـــە ســـەر بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە، 

ـــارەی  ـــش، لەب ـــە پێ ـــی پێشـــەوە بچێت ـــە خانەكان ل
ئامادەكارییەكانیـــش بـــۆ قۆناغـــی دووەم )زیـــاد 
كارگێڕیـــی  دەســـتەی  ئەندامـــی  كەریـــم( 
یانـــەی زانكـــۆی جیهـــان بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن 

گوتـــی: »تیپەكەمـــان لـــە ئێســـتادا لـــە 
لـــەم  دەمانـــەوێ  و  باشـــدایە  ئاســـتێكی 
یاریزانانـــدا  زســـتانەی  گواســـتنەوەی 
تیپەكـــە ببەینـــە قۆناغێكـــی باشـــتر، بـــۆ 

ــە  ــەڵ تیپـ ــێ لەگـ ــن كێبڕكـ ــەوەی بتوانیـ ئـ
ـــە  ـــە ل ـــن، بۆی ـــە بكەی بەشـــداربووەكانی دیكـــەی خولەك
ئێســـتادا خەریكـــی ئەوەیـــن چەنـــد یاریزانێـــك بهێنـــە 

ڕیـــزی پێكهاتـــەی یانەكەمـــان، بـــۆ ئـــەوەی تیپەكـــە 
زیاتـــر تۆكمـــە بكەیـــن«، زیـــاد كەریـــم گوتیشـــی: 
ــی  ــە هەوڵـ ــدا لـ ــتەی ڕاهێنەرانـ ــەڵ دەسـ »لەگـ
ئەوەدایـــن تەنیـــا لـــەو هێاڵنـــە یاریـــزان بهێنیـــن 
كـــە كەموكوڕیمـــان هەیـــە، چەنـــد یاریزانێكمـــان 
ـــردووە و گفتوگۆشـــمان لەگـــەڵ  دەستنیشـــان ك

ــەوەی  ــۆ ئـ ــردووە، بـ ــان كـ ــە یاریزانـ ــەك لـ ژمارەیـ
ــان،  ــزی یانـــەی زانكـــۆی جیهـ ــەوە ڕیـ ــان گوازینـ بیـ
ئـــەوەی یانەكەمـــان  بـــۆ  هەمـــوو هەوڵێـــك دەدەیـــن 
جیهـــان یەكێـــك بێـــت لـــە یانـــە بەهێزەكانـــی كوردســـتان، 
سوپاســـی دەســـتەی كارگێـــڕی و ســـەرۆكی یانەكـــەش 
دەكەیـــن بـــۆ پاڵپشـــتیی بەردەوامیـــان لـــە تیپەكـــە، ئێمـــە 
ـــداریی  ـــە بەش ـــتان ك ـــە كوردس ـــن ل ـــەی ئەهلی ـــە یان تاك
ئـــەو خولەمـــان كـــردووە و پشـــتمان بـــە خۆمـــان بـــە 
ـــۆ سەرخســـتنی  ـــدا بێـــت ب ـــە توانامان ـــەوەی ل ســـتووە، ئ

ــن«. ــی ناكەیـ ــان درێغـ یانەكەمـ
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بەدخۆراكی لە منداڵدا
ــدا  ــە منداڵـ ــی Malnutrition لـ   بەدخۆراكـ
ــو:  ــان دەدات وەكـ ــۆی پیشـ ــێوەیەك خـ ــد شـ ــە چەنـ بـ
گوێـــرەی  بـــە  گەشـــە  )دواكەوتنـــی  بااڵكورتـــی 
تەمـــەن(، پووكانـــەوە )كەمـــی كێـــش بەگوێـــرەی 
ـــی  ـــەش )كەم ـــی كێشـــی ل ـــااڵ(، كەمبوون ـــژی ب درێ
كەمـــی  لەگـــەڵ  تەمـــەن(،  بـــە گوێـــرەی  كێـــش 
لـــە  منـــداڵ  گەشـــەی  كانـــزاكان.  و  ڤیتامیـــن 
سەرتاســـەری جیهانـــدا بـــە نیشـــانەیەكی گرنگـــی 
ئاســـتی خـــۆراك و تەندروســـتی هەژمـــار دەكرێـــت. 
هۆكارەكانـــی بەخۆراكیـــی منـــداڵ: كەمـــی خـــۆراك، 
ـــەن،  ـــیی درێژخای ـــەكان، نەخۆش ـــە میكرۆبیی هەوكردن

هۆكارەكانـــی دەوروبـــەر، لەگـــەڵ بێبەشـــبوون لـــە 
چاودێریـــی دەروونـــی و كۆمەاڵیەتـــی. هەنگاوەكانـــی 
هاوســـەنگكردنی  و  رێكخســـتن  چارەســـەركردن: 
خـــۆراك كـــە دەوڵەنـــد بێـــت بـــە وزە و مـــاددە خۆراكییـــە 
ژەمـــی  خواردنـــی   ،Nutrients گرنگـــەكان 
بچـــوون لـــە نێـــوان ژەمـــە ســـەرەكییەكاندا، دۆزینەوەی 
چارەســـەركردنیان  و  بەدخۆراكـــی  هۆكارەكانـــی 
لـــە الیـــەن دكتـــۆر، بەكارهێنانـــی یاریـــدەدەری 
 Supplements Dietary خۆراكـــی 
لـــە مالتـــی ڤیتامیـــن و كانـــزاكان و پرۆتیـــن بـــە 

ــۆر.  ــی دكتـ رێنمایـ
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ــیكاركردن،  ــە شـ ــووە كـ ــدا هاتـ ــە لێكۆڵینەوەكانـ  لـ
 Crossword ـــڕەكان ـــان تەواوكردنـــی وشـــە یەكترب ی
ــە  puzzles ســـوودی تەندروســـتی هەیـــە، بۆنموونـ
توێژەرانی زانكۆی پزیشـــكیی ئێكســـیتر Exeter و 
كۆلێـــژی كینگـــی لەنـــدەن ئەمەیـــان ڕوون كردوووەتەوە 
كـــە شـــیكاركردنی وشـــە یەكتربـــڕەكان بـــە بەردەوامـــی، 
ئاســـتی تواناكانـــی مێشـــك تـــا ڕادەیەكـــی بـــاش 
ـــی  ـــە تەواوكردن ـــە ڕاســـتیدا، ڕۆژان ـــەوە. ل ـــەرز دەكات ب
وشـــە یەكتربـــڕەكان جگـــە لـــە باشـــتركردنی توانـــای 
ــە  ــی هەیـ ــوودی دیكەیشـ ــەوە، سـ ــەرنج و بیركردنـ سـ

وەك: ســـووككردنی ســـترێس و هاندانـــی هێوربوونـــەوە 
ــاد و  ــای یـ ــتركردنی توانـ ــك، باشـ ــەوەی مێشـ و خاوبوونـ
بیرهاتنـــەوە لـــەو كاتـــەی كـــە وشـــە یەكتربـــڕەكان وەكـــو 
ــت  ــتركردنی ئاسـ ــك، باشـ ــۆ مێشـ ــە بـ ــقێكی چاالكـ مەشـ
و كارامەیـــی زمانەوانـــی و بیرهاتنـــەوەی وشـــەكان كـــە 
تەندروســـتیی  پاراســـتنی  نەهێنـــراون،  بـــەكار  لەمێـــژە 
مێشـــك و بەهێزكردنـــی پەیوەندیـــی دەمـــاری لـــە مێشـــكدا، 
باشـــتركردنی پەیوەندیـــی كۆمەاڵیەتـــی، بەتایبەتـــی لـــە 
كاتـــی هاوبەشـــیكردن لەگـــەڵ ئەندامانـــی خێـــزان، یـــان 

كەســـانی دی بـــۆ تەواوكردنـــی وشـــە یەكتربـــڕەكان.

ئایا وشە یەكتربڕەكان سوودی تەندروستی هەیە؟

لـــە  یـــان كركـــم، جگـــە   Tumeric زەردوچـــۆ 
 Curcumin ـــن ـــاددەی كوركومی ـــژ، م ـــگ و چێ رەن
لەخۆدەگرێـــت كـــە گرنگرتیـــن ئاوێتـــەی زەردەچۆیـــە 
ــە  ــزە، كـ ــی بەهێـ ــان و دژەهەوكردنێكـ ــە دژەئۆكسـ چونكـ
ســـوودی تەندروســـتیی زۆری هەیە وەكو: كەمكردنەوەی 
ئەگـــەری نەخۆشـــیی خوێنبەرەكانـــی دڵ، ســـووككردنی 
لـــە  جومگە،خۆپاراســـتن  هەوكردنـــی  نیشـــانەكانی 
شـــێرپەنجەی كۆئەندامـــی هـــەرس، پاراســـتنی توانـــا 
و فرمانەكانـــی مێشـــك و كەمكردنـــەوەی ئەگـــەری 
خەمۆكـــی،  ســـووككردنی  ئەلزهایمـــەر،  نەخۆشـــیی 

ســـووككردنی نیشـــانەكانی رەبـــو و هەســـتەوەریی 
كۆئەندامـــی هەناســـە، هاندانـــی فرمانەكانـــی 

پاككردنـــەوەی  بەتایبەتـــی  جگـــەر 
ـــاددە زیانبەخشـــەكان  ـــە م ـــەش ل ل

Detoxification و 

ـــەردی  ـــە زیادبوونـــی چەوریـــی جگـــەر و ب خۆپاراســـتن ل
زراو، كەمكردنەوەی نۆرەكانی شەقەســـەر و سەرئێشـــەی 
ـــەن، هاندانـــی كـــرداری هەرســـكردنی خـــۆراك و  درێژخای
 ،IBS ســـووككردنی نیشـــانەكانی گرژبوونـــی كۆڵـــۆن
كۆنترۆلكردنـــی ئاســـتی شـــەكری خوێـــن بۆیـــە گونجـــاوە 
بۆ نەخۆشـــانی شـــەكرە، باشـــتركردنی تەندروســـتیی پێست 
و هاندانـــی دروســـتبوونی كۆالجیـــن، كۆنترۆلكردنـــی 
پەســـتانی بـــەرزی خوێـــن و پاراســـتنی خوێنبـــەرەكان، 
و  كۆلیســـتیرۆل  ئاســـتی  رێكخســـتنی 
گلیســـریدە ســـیانییەكان لـــە خوێنـــدا، 
پاراســـتنی تەندروســـتیی پەنكریـــاس، 
ــی  ــتمی بەرگریـ ــی سسـ بەهێزكردنـ
زیادكردنـــی  هەروەهـــا  لـــەش، 
و  ئینســـولین  چااڵكیـــی 
رێكخســـتنی مامەڵـــەی لـــەش 

ـــدا. ـــەڵ چەوری لەگ

بایەخی تەندروستیی زەردەچۆ
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قـــاوە،  خواردنـــەوەی  ســـوودەكانی  لـــە  جگـــە    
بەكارهێنانـــی قـــاوە ڕاســـتەوخۆ بـــۆ پێســـت وەكـــو 
ماســـك سوودبەخشـــە بـــۆ پاراســـتنی تەندروســـتیی 
پێســـت، بەتایبەتـــی لـــە وەرزی زســـتاندا. ئەمـــە ڕوونـــە 

ـــی  ـــۆی بەركەوتن ـــیی پێســـت بەه ـــافی و گەش ـــە س ك
ـــەوا  ـــان تەنۆلكەپیســـكارەكانی ه ـــۆز، ی ـــە گـــەرد و ت ب
و مـــاددەی چـــەور كـــەم دەبێتـــەوە، هەروەهـــا ئەگـــەری 
ـــی ماســـكی  ـــت. دانان ـــاد دەبێ ســـەرهەڵدانی زیپكـــە زی
قـــاوە ڕۆڵـــی هەیـــە بـــۆ كەمكردنـــەوەی كاریگەریـــی 
ـــە، هەروەهـــا هاندانـــی ســـووڕی  ـــەم هـــۆكارە دەركییان ئ
و  ئاوســـان  كەمكردنـــەوەی  پێســـتدا،  لـــە  خوێـــن 
ــافكردنی پێســـت بەهـــۆی ڕاماڵینـــی  ــكبوون، سـ وشـ
چینـــی هـــەرە ســـەرەوەی پێســـت، هاندانـــی زووتـــر 
 ،Rejuvenation ــت ــی پێسـ ــەوەی خانەكانـ نوێبوونـ
ــر  ــەكان و زیاتـ ــەی خانـ ــتنی گەشـ ــا ڕێكخسـ هەروەهـ
هێشـــتنەوەی  كۆالجیـــن،  پرۆتینـــی  دروســـتبوونی 
باشـــتركردنی  پێســـت،  شـــێداریی  ئاســـتی 
دواخســـتنی  و  پێســـت  الســـتیكیی  توانـــای 

كـــرداری لۆچبـــوون.  

سوودەكانی ماسكی قاوە

زستان و كڕانەوەی قوڕگ
كڕانـــەوەی یـــان ســـووتانەوەی قـــوڕگ Sore throat حاڵەتێكـــی بـــاوە، 

ـــە  ـــازار، هەســـتكردن ب ـــە: ئ ـــە وەزری زســـتاندا، نیشـــانەكانی بریتیـــن ل بەتایبەتـــی ل
ســـووتانەوە، لەگـــەڵ ناڕەحەتـــی لەكاتـــی قووتدانـــی شـــلە یـــان خۆراكـــدا. فاكتـــەرە 

ــەڵۆكی  ــەوەی ترشـ ــە، گەڕانـ ــان، پرخـ ــەن: جگەرەكێشـ ــبوون ئەمانـ ــی تووشـ هاندەرەكانـ
گـــەدە بـــۆ ســـوورێنچك و قـــوڕگ، هەروەهـــا زیانـــی البـــەالی هەندێـــك 
دەرمـــان. هۆكارەكانـــی كڕانـــەوەی قـــوڕگ: هەوكردنـــە ڤایرۆســـییەكان 
كـــە باوتریـــن هـــۆكارن لـــە هەاڵمەتـــەوە بگـــرە تـــا دەگاتـــە كۆڤیـــد-19، 
)لـــەوزەكان(،  ئاڵـــووەكان  هەوكردنـــی  بەكتریاییـــەكان،  هەوكردنـــە 
 Irritants ـــوڕگ ـــی ق ـــاددە وروژێنەرەكان ـــوڕگ، م هەســـتەوەریی ق
ـــو پیســـكارەكانی هـــەوا و مـــاددە پاككـــەرەوەكان، هـــەوای وشـــك  وەك
ــی  ــەی گەرمـ ــێداری و پلـ ــژەی شـ ــە ڕێـ ــەی كـ ــەرم لەوكاتـ و گـ

ـــی لینجـــی قـــوڕگ، زیـــاد  كاریگـــەری دەكەنـــە ســـەر ناوپۆش
بەكارهێنانـــی دەنـــگ جـــا قســـەكردن بێـــت یـــان هاواركـــردن، 

ســـوورێنچك  بـــۆ  گـــەدە  ترشـــەڵۆكی  گەڕانـــەوەی 
ــت. ــەن بێـ ــە درێژخایـ ــی كـ GERD بەتایبەتـ
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ـــۆ هێشـــتنەوەی ئاســـتی    پۆتاســـیۆم زۆر گرنگـــە ب
ــەڵ  ــدا، لەگـ ــی لەشـ ــاو خانەكانـ ــە نـ ــلە لـ ــتی شـ دروسـ
هاوســـەنگكردنی ئاســـتی بـــەرزی ســـۆدیۆم كـــە هـــۆكارە 
بـــۆ بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن، هەروەهـــا پۆتاســـیم 
ڕۆڵـــی هەیـــە بـــۆ ڕێكخســـتنی لێدانەكانـــی دڵ و 
ـــارەكان  ـــوولكە و دەم ـــتی ماس ـــی دروس ـــی فرمان هاندان
میتابۆلیزمـــی  و  پرۆتیـــن  دروســـتبوونی  لەگـــەڵ 
دەبێتـــە  پۆتاســـیۆم  لەمانـــە،  جگـــە  كاربۆهیـــدرات. 
هـــۆی خاوبوونـــەوەی دیـــواری بۆڕییەكانـــی خوێـــن، 
ــتانی  ــرە بـــۆ دابەزاندنـــی پەسـ ئەمـــەش هاندەرێكـــی تـ
كـــە  هاتـــووە  لێكۆڵینەوەیەكـــدا  چەنـــد  لـــە  خوێـــن. 
 Hypokalemia لەشـــدا  لـــە  پۆتاســـیۆم  كەمیـــی 
و  خوێـــن  پەســـتانی  بەرزبوونـــەوەی  بـــە  پەیوەنـــدی 
هەیـــە،  مێشـــكەوە  جەڵتـــەی  ڕوودانـــی  ئەگـــەری 
ـــدەرە  ـــدا هان ـــە خۆراك ـــی پۆتاســـیۆم ل ـــا زیادكردن هەروەه

ـــن. پێویســـتیی  ـــەرزی خوێ ـــتانی ب ـــی پەس ـــۆ دابەزاندن ب
پێگەیشـــتوو  كەســـانی  بـــۆ  پۆتاســـیۆم  ڕۆژانـــەی 
بریتییـــە لـــە 1600-2000 ملگـــم )40-50 میللـــی 

 .)mEq ــدەكان ئیكویڤالەنـــت  ــە دەوڵەمەنـ خۆراكـ
بـــە پۆتاســـیۆم: ســـەوزە 
تاریكەكانـــی  گـــەاڵ 
وەكـــو ســـپێناغ، ســـڵق، 
ـــەكان،  ـــاس، پاقلەمەنیی خ

بەرهەمەكانـــی،  و  شـــیر 
كوولەكـــەی  ماســـی، 
كاكڵەكانـــی  زســـتانی، 
بـــاوی،  یـــان  گوێـــز 

مـــۆز، پرتەقـــال، 
ســـندی، كاڵـــەك، 

قەیســـی.

كەمیی پۆتاسیۆم هاندەرە بۆ بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن

كەی پێویستە قژهەڵەورین 
بە هەند وەوربگیرێت؟

  قژهەڵوریـــن بـــە ڕێژەیەكـــی دیاریكـــراو دوچـــاری هەمـــوو كەســـێك دەبێـــت، بـــەاڵم بـــۆ ئافـــرەت 
ـــەردەوام گەشـــەدەكات و  ـــەردەوام بێـــت. قـــژ ب ـــر و ب ـــر جێـــگای نیگەرانییـــە، بەتایبەتـــی كـــە زیات زیات

هەڵدەوەرێـــت، هـــۆكاری وەكـــو خـــۆراك، ســـترێس، بۆمـــاوە، هاوســـەنگیی هۆرمۆنـــی، 
ئاوێتـــەی جوانـــكاری، مەشـــقی وەزرشـــی، دووگیانـــی، وەســـتانی یەكجارەكیـــی 

ــان  ــان، هەموویـ ــەالی دەرمـ ــا زیانـــی البـ ــرەت، هەروەهـ ــەی ئافـ ــووڕی مانگانـ سـ
ڕۆڵیـــان هەیـــە لـــە چەندێتـــی هەڵوەرینـــی ڕۆژانـــەی قـــژدا، پێویســـتە درك بەمـــە 
بكرێـــت كـــە كـــەی پێویســـتە قژهەڵەوریـــن بـــە هەنـــد وەربگیرێـــت و پێویســـت بـــە 
ـــە  ـــەوە ك ـــت دەكەن ـــكات. پســـپۆڕانی پێســـت جەخ ـــی پزیشـــكی ب بەدواداچوون
لـــە هـــەر كەســـێكدا ڕۆژانـــە هەڵوەرینـــی 50-100 تاڵـــە مـــووی ســـەر زۆر 

بـــە ئاســـایی هەژمـــار دەكرێـــت و هەرگیـــز كاریگـــەری ناكاتـــە 
ســـەر شـــێوەی ڕوخســـار، ئەگـــەر هەڵوەرینەكـــە لـــەم 
ژمارەیـــە زیاتـــر و بـــەردەوام بـــوو كـــە تەنكبوونـــی قـــژ 
بـــە ڕوونـــی تێبینـــی بكرێـــت، ئـــەوا پێویســـت 

بـــە بەدواچوونـــی پزیشـــكی دەكات.
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داری زیرەك 
وێستگەیەكی وزە 
ژینگەیەكی رازاوە

داری زیـــرەك Solar tree ئامرازێكـــی ئەلكترۆنـــی 
زیـــرەك كـــە وزەی خـــۆی لـــە خـــۆر وەردەگـــرێ و لـــە شـــێوەی 
دار دەچێـــت و لـــە شـــەقامەكان، شـــوێنە گشـــتییەكان، 
پاركـــەكان دادەنـــرێ، هـــەم رووناكـــی هەیـــە و هـــەم جوانـــی 

و هـــەم وزە.
ـــارات  ـــا و ئیم ـــان وەك بەریتانی ـــی جیه ـــك واڵت ـــە هەندێ ل
ــە  ــی لـ ــی ئەوروپایـــی و ئەمەریكایـ ــە واڵتانـ ــێك لـ و بەشـ
شـــەقامەكاندا داری زیـــرەك دەبینـــدرێ كـــە بـــە وزەی خـــۆر 

كاردەكات و وزەش دەبەخشـــێتەوە.

سوودەكانی داری زیرەك
كاتێك لە پاركێك دانیشــتووی، مۆبایلەكەت شــەحنی 
تێــدا نامێنــێ و شــەحنكەرەوە واتــە chargerت لــەال نییە، 
ئەگەر شەحنكەرەوەش هەبێت وزەت گیرناكەوێ. لەوكاتەدا 
پەنــا بــۆ داری زیــرەك دەبــەن هــەم وزەت دەبەخشــێ هــەم لە 
ژێریــدا گــوێ لــە گۆرانــی یــا پارچــە مۆســیقایەك دەگری 
چونكــە لــە بەشــێكیاندا مۆنیتۆر هەیە و هێڵــی ئینتەرنێتیش 
و دەكــرێ ماڵپەڕێكــی مۆســیقی بكەیەوە و گوێ لە گۆرانی 
بگــری. یــا سیســتەمی وای-فــای كــراوەی هەیە و لــە هێڵی 

وای-فای دارەكە سوود وەردەگرێ.
تایبەتمەندی داری زیرەك

ناوەندێكـــی  بـــە  شـــارێك  زیرەكـــە  داری  بەهـــۆی  دەكرێـــت 
ــار لـــەو هێڵـــە  ئینتەرنێتـــی ببەســـتیەوە و ئیـــدی دانیشـــتوانی شـ
ســـوود وەربگـــرن. كاتـــی شـــەو بەهـــۆی هەڵبوونـــی گلۆپەكانـــی 
رووناكـــی دابیـــن بكـــرێ.  دیزاینـــی دارەكـــەش بـــە جۆرێكـــە كـــە 
ــی پێدەبەخشـــێ. ــۆڕێ و جوانییەكـــی تایبەتـ ــار دەگـ ــیمای شـ سـ

داری زیرەك و باڵوكردنەوەی زانیاری
لـــە شاشـــە تایبەتییەكانـــی داری زیـــرەك دەكـــرێ زۆر ســـوود 
بـــۆ  بێـــت  بـــەكار  كۆمپیوتەرێـــك  وەك  دەكرێـــت  وەربگیرێـــت، 
كردنـــەوەی ماڵپـــەڕەكان، هەروەهـــا دەكرێـــت زانیارییـــە گشـــتییەكان، 
ــەكان  ــدراو و ئاگادارییـ ــەوا، راگەیانـ ــەش و هـ ــەكان، كـ وەك هەواڵـ
ریكالمـــی  وەك شاشـــەی  دەكرێـــت  بكرێتـــەوە. هەروەهـــا  بـــاڵو 

بازرگانیـــش بـــەكار بێـــت.
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ئامێـــر یـــا شاشـــەی تایبـــەت بـــە كتێبخوێندنـــەوە. یـــا كتێبخانـــەی 
دیجیتالـــی گـــەڕۆك ئـــەو ئامێرانـــەن كـــە تەنیـــا لەیـــەك شاشـــە 

كتێـــب  بـــە  تایبەتـــن  ســـپین  و  رەش  زۆربەیـــان  و  پێكهاتـــوون 
ــی  ــەزاران كتێبـ ــەدا هـ ــب خوێنانـ ــەو كتێـ ــت لـ ــەوە. دەكرێـ خوێندنـ
دەســـتبەجێ  بـــێ  پێویســـتت  كتێبێـــك  هـــەر  و  هەڵبگـــری 
بیكەیـــەوەو بیخوێینـــەوە.. زۆركـــەس دژی ئـــەو جـــۆرە كتێـــب 
كاغـــەز نابەخشـــێت.خوێندنـــەوەن و دەڵێـــن چێـــژی كتێـــب خوێندنـــەوەی ســـەر 
 Amazon كتێبخوێنە ناسراوەكەی ئامازۆن واتە كیندڵ
Kindle لەریــزی یەكەمەكانــی كتێبخانــە دیجیتالییەكان 

دێــت. لە دواییــن ڤێرژنی كیندڵدا ئامازۆن گۆڕانكاری 
لە شاشــە و باتری كتێبخوێنەكەیدا كردووە. شاشــەكەی 

6 ئینجە، كێشی كەمە و هەتا مانگ و نیوێك پێویست ناكات 

شــەحن بكرێتەوە. كێشــەكەی تەنیا 158 گرامە. میمۆرییەكەی 16 

گیگابایتــە. ئەگــەر رۆژانــە نیــو كاتژمێــر كتێب بخوێنیــەوە هەتا 6 
هەفتە وات مانگ و نیوێك شەحنی دانابەزێت.

كتێبخوێنەكەی ئامازۆننەوەی نوێی

كۆمپانیای گۆپڕۆ لە بەرهەمهێنانی كامێرای ئەكشــندا لە ریزی یەكەمەكان دێت و تا ئێســتا هەر 
لــە پلــەی یەكەمــدا بــووە. بەاڵم DJI بــە بەرهەمهێنانی كامێــرای جــۆری Osmo Action 3 ركابەرێكی 

جیدی گۆپرۆ دەكات.
كامێــرای Osmo Action 3 دژە تەڕبوونــە و لە ناو ئاویشــدا دەكرێت 

وێنە و فیلمی پێبگری، باترییەكەی بەهێزە دەتوانێت دوو كاتژمێر 
و نیــو فیلم هەڵبگرێتەوە. كوالیتی فیلم هەڵگرتنەوەی 

4Kیــە. لــە 20 پلــە ژێــر ســفریش كار دەكا. لە 
قواڵیــی 16 مەتــر لــە ئاودا كێشــەی بۆ 

نایەتە پێش. كێشی تەنیا 145 گرامە. 
شاشــەیەكی بچووكــی 1.4 ئینجی لە 
پێشەوەیە و هەروەها شاشەیەكی 2.25 
ئینجــی لــە پشــتەوەیە. ســێ مایكــی 
لەسەر داندراوە و كە دەكرێ لێبكرێنەوە. 
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دی جی ركابەری گۆپڕۆ دەكا
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اتەوە
ماوسی سێ رەهەندی ئەركەكان ئاسان دەك
كۆمپیوتـــەردا  لـــە  مـــاوس 

ئەركەكانـــی  و  فەرمـــان  زۆبـــەی  ئامێرێكـــە 
ـــا ئەگـــەر ماوســـی  ـــدرێ، ج ـــەو ئەنجـــام ب ـــەر ب كۆمپیوت

بـــكا؟ چ  دەبـــێ  بێـــت  رەهەنـــدی  ســـێ 
 Orbital 2 Creative مـــاوس یـــان لـــە راســـتیدا ئامێـــری
Joystick بـــۆ گۆشـــت ئامێرێـــك دەبێـــت، بـــۆ تەبلێـــت و الپتـــۆپ 

ـــت. بەهـــۆی  ـــۆ هەمـــوو سیســـتەمێكیش دەگونجێ و دیســـكتۆپ و ب
ـــەدا  ـــە هەمـــوو الی ـــەو ماوســـەكە كـــە لەراســـتیدا تەنیـــا دوگمەیەكـــە و ب ئ

و  دەنـــگ  ڤیدیۆیـــی،  پرۆگرامەكانـــی،  وردی  كۆنترۆڵـــی  دەســـووڕێت، 
گرافیـــك و نەخشەســـازی ..تـــاد. دەكرێـــت. لـــەو ماوســـەدا پێوســـتت بـــە دوو 

ــرام بـــۆ  ــە. دەكرێـــت وای پرۆگـ ــە و هیچـــی دیكـ ــووڕاندنی دوگمەكـ ــە بـــۆ سـ پەنجەیـ
دابندرێـــت كـــە 32 هەتـــا 256 ئـــەرك ئەنجـــام بـــدات. ئەركـــی كیبۆردیـــش لەكـــۆڵ 

بكاتـــەوە.
دەكـــرێ ســـەدان فەرمانـــی پـــێ بســـپێردرێت. هەروەهـــا بـــە تێكەڵكردنـــی 

ـــەوە  ـــدات. كردن ـــە ســـەخت و دژوارەكانیـــش ئەنجـــام ب ـــە فەرمان ســـێ جوڵ
ــۆرد  ــەوەی كیبـ ــێ ئـ ــەكان بەبـ ــی پرۆگرامـ ــتكاری كردنـ و دەسـ

رەهەندییـــە  بـــەو ماوســـە ســـێ  بهێندرێـــت  بـــەكار 
ــپێرە. بسـ

چـــۆن  دەپرســـێت  بەڕێـــز  خوێنەرێكـــی 
دەكرێـــت پـــاش ئـــەوەی مۆبایلەكـــەم ون بـــوو، 

بســـڕمەوە؟ زانیارییـــەكان  دوورەوە  لـــە 
خوێنـــەری بەڕێـــز دوو رێـــگا هەیـــە بـــۆ 
رێـــگای  لـــە  زانیارییەكانـــت  ســـڕینەوەی 
ئـــەو جیمێلـــەی كـــە  دوورەوە، یەكـــەم هـــەر 
لـــە مۆبایلەكەتـــدا ئەكتیڤـــە، دەكرێـــت بـــە لـــە 
كۆمپیوتـــەردا لـــە گوگڵـــدا ســـێرچ بكـــەی و 
بنووســـی find my phone لەوێـــدا ئەگـــەر 
مۆبایلەكـــەت هێڵـــی لەســـەر بـــێ بەیـــەك چركـــە 
Sec�  دەیانســـڕیەو. ئەگینـــا بـــە پرۆگرامـــی
ـــە  ـــەاڵم دەبـــێ ل ـــەم كارە دەكرێـــت، ب Addon ئ
پێشـــدا ئـــەم پرۆگرامـــە لەســـەر مۆبایلەكـــەت 
هەبێـــت، دواتـــر بەناردنـــی یـــەك كورتـــە نامـــە 
كـــە پێشـــووتر داتنـــاوە بـــۆ ژمارەكـــەی خـــۆت 

ــڕێنەوە. ــەكان دەسـ ــری و زانیارییـ دەنێـ

هەر جارە و وەاڵمی 
پرسیارێك
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پرۆگرامەكانی نەخشەسازی گەلێكن، رەنگە پرۆگرامی ئۆتۆكاد لە ریزی یەكەمی پرۆگرامی 
 DreamPlan نەخشەسازی دابێت، بەاڵم ئۆتۆكاد شارەزایی و لێزانینی زۆری دەوێت. پرۆگرامی
لە ریزی یەكێك لە سادەترین و بێ گرفتترین پرۆگرامەكان دێت. بەهۆی ئەو پرۆگرامەوە ئەگەر 
شارەزاییەكی ئەوتۆشت لەسەر كۆمپیوتەر و بەشی دیزاین و نەخشەسازی نەبێت، ئەوەی مەبەستتە 

لە خانوو باخچە و تەنانەت ڤێالش دیزاین بكەی.
و  دار  وەك  تێدایە،  رەهەندی  رەهەندی و سێ  دوو  دیكۆراسیۆنی  پرۆگرامەكەدا  لەناو خودی 
لە  بەشێك  تێدایە.  دیمەنی  و  باخ  چوارچێوەی  هەروەها  دیكە.  دیكۆراتی  و  سەوزایی  و  دیوار 

تایبەتمەندییەكانی بە كورتی:
- دیزاینی ماڵ و ژوور و تەنانەت بن میچیش.

- شێوەی نیشاندانی دوو دەوری و سێ دەوری و پانۆرامایی
- بە ئاسانی بەكار دێت و پێویستی بە لێزانینی زۆر نییە.

- دیزاینی ناوچەی سەوز و دەوروبەری ماڵ
- دیزاینی باخ و سەوزاییەكان

- دیزاینی ژوورەكانی دەرەوە و ژوورەوە.

پرۆگرامێك بۆ نەخشەسازی خانوو و باخچەكان
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ریادا
 بە دە

فڕین بە ئاسمان و رۆیشتن
ئامرازی  بەرهەمهێنانی  بواری  كۆمپانیایەكی 

ئەلكترۆنی ئامرازێكی نوێ بەناوی The Flying Hovercraft بەرهەم 
هێناوە كە وەك باڵندە بە بە ئاسماندا دەفڕێ و وەك كەشتیش بە دەریادا دەڕوات. 

فڕۆكە كەشتییەكە بە وزەی بەنزین كار دەكات و دەتوانێت لە شەش مەتر لە زەوی 
بەرز بێتەوە و زیاتر لە سەد كیلۆمەتر لە كاتژمێرێكدا بڕوات و كاتێك تانكیەكەی پڕ بەنزین 

دەبێت دەتوانێت 250 كیلۆمەتر بڕوات. 
ئامرازە نوێیەكە دەتوانێت لە دەریادا و هەروەها لەسەر خیز و گڵ و زەلكاو و بیاباندا، بڕوات 

تەنانەت لەناو بەستەڵەك و بەفریشدا. بەشێكی زۆری پێكهاتەكەی فایبەر گاڵسە كە هەم كێشی 
سووكە و هەم پتەو و خۆراگریشە. دەتوانێت لە كاتی هاتنی بایەك بە خێرایی 40 كیلۆمەتریشدا بڕوات 
و لە شەپۆلی دەریاش كێشەی بۆ نایەتە پێش. لە كاتی فڕیندا دەتوانێت كێشی 272 كیلۆ هەڵبگرێت.

جیهانـــی وێنـــە لـــە ئینتەرنێتـــدا بەشـــی هـــەرە 
زۆری داگیركـــردووە، بـــە هـــەزاران ماڵپـــەڕی 
تایبـــەت بـــە وێنەگـــران و جیهانـــی وێنەگـــەری 
هەیـــە. ماڵپـــەڕی petapixel.com لـــە ریـــزی 
تایبـــەت  ماڵپەڕەكانـــی  باشـــترین  لـــە  یەكێـــك 
بـــەو بـــوارە دێـــت. ئـــەو ماڵپـــەڕە لـــە راســـتیدا 
ـــەو  ـــە. ل ـــی دونیـــای وێنەگریی ئاژانســـێكی هەواڵ
ماڵپـــەڕەدا نوێتریـــن زانیارییـــەكان تایبـــەت بـــە 
وێنـــە، كامێـــرای نـــوێ و رەخنـــەی تایبـــەت بـــە 
وێنەگـــەری هەیـــە. بەشـــێكی تایبەتـــی تایبەتـــی 
ـــە  ـــە ك ـــرەوەری وێنەگـــران هەی ـــەوەی بی ـــە گێڕان ب
ـــا  ـــە كاتـــی وێنەگرتنـــدا تووشـــی چ گرفتێـــك ی ل
روداوێكـــی خـــۆش و ناخـــۆش بوونـــە. هەروەهـــا 
پاراســـتنی  بـــۆ  تێدایـــە  تایبەتـــی  بەشـــێكی 
ــردن و  ــی كـ ــەی كۆپـ ــران و كێشـ ــی وێنەگـ مافـ
فرۆشـــتنی بەرهەمەكانیـــان بەبـــێ ئیزنـــی خۆیـــان 

تێدایـــە.

ماڵپەڕێك بۆ وێنەگران

ئامێرەكانـــی تایبـــەت كـــردن بـــە یـــاری ئەلكترۆنـــی 
گەلێكـــن، وەك الپتـــۆپ، پلـــەی ستەیشـــن، نیتنـــدۆ، 
 GPD ـــای ـــاد. كۆمپانی ـــاری كردن...ت ـــۆلەكانی ی كۆنس
نوێتریـــن كۆنســـۆلی یـــاری خـــۆی كـــە سیســـتەمی 
وینـــدۆزی لەســـەرە بەنـــاوی Win4 بەرهـــەم هێنـــا. ئامێـــرە 
نوێیەكـــە یەكـــەی لێكدانـــەوەی لـــە جـــۆری AMD یـــە 
ــوێنی  ــە. شـ ــچ دی و 6 ئینجـ ــوول ئیـ ــەكەی فـ و شاشـ

ــە. ــی 2 ترابایتـ ــی داتاكانـ داكردنـ
كێشـــی تەنیـــا نیـــو كیلۆیـــە. لـــە مـــادەی پولـــی 
لـــە دیزاینـــدا الســـایی  بەرهـــەم هاتـــووە.  كەربۆنـــات 
ئامێـــری PSP ســـۆنی كراوەتـــەوە و زۆر وەك ئـــەو دەچێـــت. 
ـــەرەو ســـەرەوە  ـــە كـــە كاتێـــك شاشـــەكە ب كیبۆردێكـــی هەی
دەكێشـــێ كیبۆردەكـــە دەردەكەوێـــت و دەكرێـــت بەهـــۆی 
ئـــەو دوگمانـــە باشـــتر كۆنترۆڵـــی یاریییەكـــە بكـــەی.
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سیستەمی ویندۆز بۆ ئامێرێكی گەڕۆكی یاری
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و كەسایەتی  شێوازی مامەڵە 
پێویستە  بۆیە  گرنگە،  ئافرەتان  بۆ 
شێوازی  و  ئەتەكێت  شوێنێك  هەموو  لە 

كە  نەبەخشن  دیمەنێك  و،  بێت  جیاواز  مامەڵەیان 
مایەی شەرمەزاری بێت، ڕۆژانەی ژیانی كچان پڕە لە 

حاڵەتی شەرم و شەرمەزاری، هەندێك جاریش شكانەوەی تێدا 
بەدی دەكرێت، لێرەوە چەند خۆ ئامادەكارییەك هەن كە یارمەتیت دەدەن 

لەو كاتانە ڕزگارت ببێت، سەرەتا كاتێك كەسانێك دەبینیت كە ماوەیەكی زۆرە نەتبینیوە 
یان ناویانت بیر چووەتەنە، مەشڵەژێ و دوای ساڵوو هەڵپرسین، هەواڵی كاری ئێستای 
بپرسە، بە خاتوون یان بە برای بەرێزم بانگی بكە. كاتێك كەسێكی ناودار ساڵوت لێ دەكات، 
بگرە،  وەری  ئاسایی  وەك كەسێكی  ئاسایی  بە شێوەیەكی  بەڵكو  تەماشای مەكە،  هێندە 
هەمیشە لە كاتی قسەكردن سەیری ناوچاوی كەسی بەرامبەر بكە، لەگەڵ زەردەخەنەیەكی 
كەم بە بەردەوامیش نەبێت. كاتێك دەچیتە شوێنێك، كۆمەڵە كەسێك لەوێ بوون، یەكێكیان 
دەناسی، سەرەتا ساڵو لە هەمووان بكە، پاشان ئەو كەسەی دەیناسیت، یان دەتوانی 
سەرەتا ساڵو لە كەسی ناسراوت بكەیت و پاشان ئەوانی دیكە، ئەگەر چویتە 

كەسانەی  لەو  بكەیتەوە  نزیك  خۆت  دەتوانی  نەدەناسی،  كەست  شوێنێك 
بناسێنیت  خۆت  ئاساییە  بەرزن،  كەسانی  و  دیارن  دەكەی  هەست 

بكەیت،  دروست  ناسیاوی  تاوەكو  بكەیتەوە  بابەتێك  یان 
نەوەك  بە،  پۆزەتیڤ  وەردەگرن  ڕات  كاتێك 

نیگەتیڤ.

چۆن 
مامەڵە لەگەڵ 

حاڵەتی شەرمنی 
دەكەیت

ـــەر  ـــان لەب ـــەت و كاجواڵی ـــان پێویســـتە جلێكـــی تایب ـــن، بەمـــەش خانم ـــادەكان زۆر دەب ـــە و ی ـــەدا بۆن ـــەم ماوەی ل
بێـــت، تاوەكـــو جێگـــەی خۆیـــان لـــە نێـــو ئاهەنگەكانـــدا بكەنـــەوە، بەتایبـــەت لـــە بۆنـــە و یـــادی فەرمیـــدا، بۆیـــە 
ـــە  ـــە پســـپۆڕە ل ـــرەش ك ـــی ئەت ـــە: تۆن ـــت، لەوان ـــەرگ بی ـــد ڕێنماییەكـــی پســـپۆرانی جلوب ـــدی چەن ـــت پابەن دەبێ
ـــە  ـــی بۆن ـــە: جلەكان ـــان ئەوەی ـــۆ ئافرەت ـــپۆڕە ب ـــەو پس ـــی ئ ـــادەكان، ئاموژگاری ـــەرو ی ـــی بۆن ـــی جل ئامادەكردن

یادەكانـــی  ئـــەو وەرزە پێویســـتیان بـــە سەرنجڕاكێشـــیی زۆر نییـــە، ماكیـــاژ و ڕەنگـــەكان و 
ئـــەو كارە دەگرنـــە ئەســـتۆ، بـــەاڵم ســـادەیی و ناســـكیی كراســـەكەت دەبێتـــە 
ـــی و  ـــەی ڕەنگـــی ســـپی و قاوەی ـــەت ئەوان ـــە تایب ـــت، ب ـــۆ جوانی ـــەك ب هێمای
ڕەش و ســـوورن، هـــەر یـــەك لـــەو ڕەنگانـــە بـــۆ كراســـەكانی بۆنـــە و یـــادەكان 
جوانتریـــن و ناســـكترین دیمەنیـــان دەبێـــت، هەروەهـــا لـــە بـــارەی شـــێوازی 
كراســـەكانەوە، تۆنـــی دەڵێـــت: ناكرێـــت كراســـەكانی بۆنـــە و یـــادەكان هێنـــدە 
ــارەزووی خـــۆت جووڵـــە و هاتوچـــۆ بكەیـــت،  تەســـك بـــن كـــە نەتوانـــی بـــە ئـ
هەروەهـــا پێویســـتە كراســـەكەت بەپێـــی قەبـــارەی خـــۆت بێـــت، چونكـــە گەورەیـــی 
ــێوەی  ــە مایـــەی تێكدانـــی شـ ــەكەتدا، دەبێتـ ــارەی كراسـ ــە قەبـ و بچووكـــی لـ
خـــۆت و كراســـەكەت، هەروەهـــا نایابتریـــن مـــۆدی كراســـەكانی بۆنـــە و 
یـــادەكان بریتیـــن لەوانـــەی كـــە لـــە بەشـــی ســـەرەوە تەســـكن و لـــە خـــوارەوەش 

فـــراوان دەبنـــەوە، هاوشـــێوەی مـــۆدە كراســـەكانی ســـەندرێال. 

جلی كاجواڵ بۆ بۆنە و یادی تایبەت و گشتی 
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دەســـتلێدان و شـــانەكردنی تونـــدی قـــژ، هۆكارێكـــە بـــۆ ڕاكێشـــانی 
مـــووەكان لـــە ڕەگـــەوە، كـــە ئـــەوەش كاریگـــەری لەســـەر الوازبوونـــی 
قـــژت دەكات، بـــەم چەشـــنە بەشـــێكی مـــووەكان دەكـــەون و هەنـــدێ 
جاریـــش نایەنـــەوە، چەندیـــن هـــۆكار هـــەن كـــە قـــژت هەڵدەوەرێنـــن 
لەوانـــە: بەســـتن، یـــان پاڵەپەســـتۆ و هێـــز كـــە قـــژ پێـــی كاریگـــەر دەبێـــت، 
ـــە، چونكـــە ڕاكێشـــان و  ـــەرم ب ـــدا ن ـــتنی قژت ـــە بەس ـــت ل ـــا دەتوانی ـــە ت بۆی
توندیـــی زۆر دەبێتـــە هـــۆی شـــێواندنی جوانیـــی مـــووەكان و، هەروەهـــا 
بێهێزكردنـــی ڕەگەكانیـــش، بۆیـــە تـــا دەتوانیـــت بـــە نەرمـــی مامەڵـــە 
لەگـــەڵ قژتـــدا بكـــە، نیگەرانـــی و بـــاری دەروونـــی: پســـپۆڕان پێیـــان 
وایـــە نیگەرانـــی ودوودڵـــی و بارگرژیـــی دەروونـــی هۆكارێكـــن بـــۆ 
هەڵوەریـــن و وشـــككردنی مووەكانـــی قـــژ، بۆیـــە تـــا دەتوانیـــت كێشـــە و 
ـــان وەر مەگـــرە.  ـــە هەندی ـــی لەســـەر خـــۆت ئاســـان بكـــە و ب ـــاری دەروون ب
ــەوە،  ــان نەكەیتـ ــە جگەرەكێشـ ــر لـ ــێوەیەك بیـ ــە هیـــچ شـ ــان: بـ جگەركێشـ
هەروەهـــا هـــەوڵ بـــدە لـــەو شـــوێنانە دوور بكەویتـــەوە كـــە جگـــەرە و 
نێرگەلـــەی لـــێ دەكێشـــرێت، چونكـــە زیانـــی بـــۆ قـــژت دەبێـــت. ئـــاوی 
گـــەرم: گەرماوكـــردن و شووشـــتنی قـــژ بـــە ئـــاوی گـــەرم هۆكارێكـــی 
ســـەرەكییە بـــۆ تێكـــدان و شـــێواندنی قـــژت، بۆیـــە تـــا دەتوانیـــت ئـــاوی 
گەرمـــاو و شووشـــتنی قـــژت شـــلەتێن بێـــت. هەروەهـــا نابێـــت لـــە كاتێكـــدا 
كـــە قـــژت تـــەڕە بیبەســـتیت. تیشـــكی خـــۆر: كاریگەریـــی تیشـــكی خـــۆر 
ــۆر، كاریگەریـــی  ــەر خـ ــۆ بـ ــە بەركەوتنـــت بـ ــزە و بۆیـ ــژ بەهێـ ــەر قـ لەسـ
خراپـــی لەســـەر قـــژت دەبێـــت و ئەنجامـــی نێگەتیڤـــی بـــۆ ســـەر قـــژت 
ـــت  ـــدە دەس ـــت هێن ـــت نابێ ـــك بێ ـــەر هۆكارێ ـــە ه ـــژ: ب ـــی ق ـــت. خوراندن دەبێ
لـــە قـــژت بدەیـــت و هەروەهـــا خورانـــدن و دەســـتلێدانی زۆری قـــژ، دەبێتـــە 

هـــۆی تێكدانـــی جوانیـــی قـــژت. 

مامەڵەی نەرم لەگەڵ قژت بكە
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بەهـــرە و كارامەیـــی ئافرەتێك
 لە گوڵ فرۆشـــتن 

لـــە دێـــر زەمانـــەوە ئافرەتانـــی كـــورد دەســـتڕەنگین و كارامـــە بـــوون، جـــاران بـــە شیشـــك و 
چنیـــن و تـــەون چەندیـــن مافـــوور و ڕایـــەخ و كومباریـــان دەچنـــی، تەنانـــەت هەندێكیـــان 
نەخوێندەەواریـــش بـــوون، كەچـــی بەهـــرەی دەســـت و مێشـــكیان زۆر بـــەرز بـــوو، بەرهەمـــە 
ــد،  ــا مەجیـ ــورد. خەنسـ ــی كـ ــی ئافرەتانـ ــەر لێهاتوویـ ــاهێدن لەسـ ــوو شـ ــی پێشـ خۆماڵییەكانـ
خاتوونێكـــی شـــاری هەڵەبجەیـــە، تەمەنـــی 32 ســـاڵە و خێزانـــدارە دایكـــی منداڵێكـــە، 
ــاوەن پێداویســـتی تایبەتـــە و نەخۆشـــیی شێرپەنجەشـــی هەیـــە، بـــەاڵم هەمـــوو  هەروەهـــا خـ
ئەوانـــە ڕێگـــر نەبـــوون لـــەوەی بەهـــرە و توانـــای خـــۆی لـــە گـــۆڕ بنێـــت، حـــەز و ویســـتی 
ــوڵ  ــوڵ و مەركانەگـ ــە كاری گـ ــردووە كـ ــەوەش وای كـ ــزارەكان زۆرە، ئـ ــوڵ و گوڵـ ــۆ گـ بـ
ــی داواكاری  ــە بەپێـ ــەكەی هەڵەبجـ ــكات، گوڵفرۆشـ ــەوە بـ ــەی ئۆنالینـ ــە ڕێگـ ــتن لـ فرۆشـ
گـــوڵ لـــە واڵتانـــی هۆڵەنـــدا و تایلەنـــد و ئێـــران دەهێنێـــت، ئەویـــش لـــە ماڵـــەوە و بـــە 
ـــە خەڵكـــی دەدات،  ـــە و دەســـتە ب ـــە دان ـــەكان دەڕوێنێـــت و پاشـــان ب دەســـتەكانی خـــۆی گوڵ
كارەكـــەی بـــە شـــێوەی ئۆنالیـــن دەكات، بـــۆ ئەوانـــەی كـــە یـــاد و بۆنەیەكیـــان هەیـــە، یـــان 
ــتنەوە كۆمەڵێـــك گوڵـــی  ــەری و زەماوەنـــدی بووكگواسـ ــن و هاوسـ بـــۆ ڕۆژی مارەبڕیـ
جـــوان ئامـــادە دەكات، هەروەهـــا گوڵـــی دیكـــەی هـــەن لـــە نێـــو مەركانـــدا دەڕوێنێـــت بـــۆ 
ـــە مـــاڵ و شـــوێنی كار و فەرمانگـــەكان  ئەوانـــەی حـــەز دەكـــەن مەركانـــەی گـــوڵ ل
ـــەو  ـــە ئ ـــە، بۆی ـــی و ئارامیی ـــای جوان ـــت: »گـــوڵ هێم ـــن، وەك خـــۆی دەڵێ دابنێ
ــم، داواكاری لەســـەر بەرهەمەكانـــم  ــا بتوانـــم دەســـتڕەنگین بـ كارە دەكـــەم تـ

زۆرە و ڕۆژانـــە دەیـــان مەركانـــە و دەســـتەگوڵ بـــە خەڵـــك دەدەم«. 
ــواری ئەندازیارییــە، كــە فۆتـــۆ: دانـــا حەمە غەریب ــازەی ب كارێكــی ت

ئاســمان  بــەاڵم  و  بێــت  داپۆشــراو  یاریــگای 
و ســەرەوە بــە ڕوونــی دیــار بێــت، ئــەو پرۆژەیــە 
شــاری  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  )ســوزدال(  شــەقامی  لــە 
لەژێــر  دەكرێــت  دروســت  رووســیا  پایتەخــت  مۆســكۆی 
نــاوی )نرۆدۆڤــی ڕیزیرڤــی( ئــەو یاریگایــە لــە ســێ نهــۆم پێــك 
دێــت و پاككــردن و ڕێكخســتنی هــەوای نێــو یاریگاكــە بــە ئامێــری 
هەســتەوەر چــێ دەكرێــت، هــەر پارچەیەكــی ســەرەوەی ئــەو یاریگایــە لــە 
مــاددەی ئەلەمنیــۆم و شووشــە دروســت دەكرێــت، ڕۆبۆتەكانیــش كۆنترۆڵــی 
بــاری ئاگركەوتنــەوە دەكــەن و چەندیــن بەشــی جۆراوجۆریــش لــە خــۆ دەگرێــت، 
لەوانــە: كافتیریــا، چێشــتخانە، ژووری خۆگۆڕیــن و پشــوودان، بەمــەش دەبێتــە 
یەكەمیــن یاریــگای داخــراوی ســەقف ڕوون كــە تــا ئێســتا هیــچ یاریگایەكــی جیهــان 
ــە  ــدە ئــەو پرۆژەیــە ب ــان ســەرەوەیان كراوەیــە، هەرچەن ــەم چەشــنە دروســت نەكــراوە و هەمووی ب
مۆندیالــی ســاڵی )2018(ی ڕووســیا نەگەیشــت، بــەاڵم یەكێــك دەبێــت لــە پــرۆژە ناوازەكانــی 

بــواری وەرزش. 

یاریگای سەر 
داخراو و ڕوون
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ئەوانەی لە شوێنە گشتیەكاندا پاشماوەكانیان یان بەشێك 
لە جەستەیان وەك، موو، نینۆك، یان ئاوی دەم و لووت 
جێدەهێڵن، دەكرێت ببێتە سەرچاوەیەك بۆ دووبارە نەخشاندنی 
شێوەیان بە پێی بەرنامەیەكی زانستی بە ناوی دروستكردنەوەی 
ڕوخسار -  face-generating، كە لەالیەن قوتابییەكی دكتۆرا 

بەناوی )هێپەر داوی هاگبۆرگ( دروست كراوە، كە دواجار لە نمایشی 
ڕۆژهەاڵتی هامپۆتۆن لە شاری نیویۆركی ئەمریكی نمایشی كرد، كارەكەی 
بووە جێگەی سەرنجی هەمووان بەهۆی ئەوەی توانی چەند چاپێكی سێ دووری 
دروست بكاتەوە بە وەرگرتنی دی ئێن ئەی لە پاشماوەی جگەرە فرێدراوەكانی سەر 
شەقام، كە شێوەیانی دروست كردووەتەوە بەوەرگرتنی زانیارییەكانی )دی ئێن ئەی(ـە 

كانیان.

پاشماوەی مرۆڤ 
دەبێتە سەرچاوەی 
وێنەی ڕوخسار

وێنەی دەرچوون لەگەڵ گیانداری ترســـناك
كچێكــی ئەمریكــی دەیەوێــت بــۆ ناوبانــگ و كارێكــی تــازە، مۆدێكــی نــوێ 
وێنەگرتنــی ئاهەنگــی دەرچــوون پەیــڕەو بــكات، كــە خــۆی دۆســتی گیاندارانــە 
و هەمیشــە خــۆی لــە گیانــدارە ترســناكەكان نزیــك دەكاتــەوە، ماكێنــزی نۆاڵنــد، 

دەرچــووی كۆلێــژی زانســتی زیندەوەرزانیــی دەریاییــە، لــە ڕۆژی ئاهەنگــی 
دەرچوونیــدا چەندیــن وێنــەی یادگاریــی لەگــەڵ تیســماحی گــەورە و 
زەبــەالح گرتــووە و بــاڵوی كردوەتــەوە، هــەر یەكێــك لــەو تیمســاحانە 

چــوار  تــا  درێژییــان  كــە  دەناســرێت،   )BIG TEX( نــاوی  بــە 
مەتــر دەبێــت، ئــەو جــۆرە تیمســاحە لــە دەریاچەكانــی ویالیەتــی 

تیكساســدا هــەن، ژمارەیــان نزیكــەی )450( دانــە دەبێــت، 
ــە لەســەر  ــەو كچــە قوتابیی ــی ئ ســەردان و لێكۆڵینەوەكان

زینــدەوەر و گیاندارەكانــی نێــو ئــاو و دەریــادا، وای 
كــردووە كــە شــارەزای زۆربــەی گیانــداران بێــت 

و هەروەهــا دەزانێــت كــە چــۆن مامەڵەشــیان 
لەگــەڵ دەكات، هــەر بۆیــە بەبــێ تــرس و 

بــە جلــی دەرچوونــەوە چەندیــن وێنــەی 
تیمســاحە  لەگــەڵ  جۆراوجــۆری 

و  دەگرێــت  زەبەالحــەكان 
باڵویشــی دەكاتــەوە. 
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ـــاوی )شـــین  ـــە كچـــە ن ئـــەو منداڵ
ئینكۆ(یـــە تەمەنـــی حـــەوت مانگـــە، هێنـــدە 
جـــوان و خنجیالنەیـــە، بووەتـــە جێگـــەی ســـەرنجی 

كۆمەاڵیەتییـــەكان  تـــۆڕە  لـــە  تەنانـــەت  هەمـــووان، 
هەودارێكـــی زۆری هەیـــە، وەك ئـــەوەی كەســـێكی بەناوبانـــگ 
بێـــت، ماوەمـــاوەش دایـــك و باوكـــی وێنـــەی دەگـــرن و لـــە 

ــزە  ــە بەهێـ ــەو منداڵـ ــژی ئـ ــەوە. قـ ــدا بـــاڵوی دەكەننـ تۆڕەكانـ
و پـــڕە، جیاوازیـــی لەگـــەڵ منداڵـــی ئاســـاییدا ئەوەیـــە 
كـــە قـــژی هیـــچ منداڵێـــك لـــەو تەمەنـــەدا بـــەم چەشـــنە 
نییـــە و نەبـــووە، تەنانـــەت دیزاینەرێكـــی بـــواری قـــژ 
ــۆی  ــی خـ ــلی( ئامادەیـ ــب كینگسـ ــاوی )فیلیـ ــە نـ بـ

دەربڕیـــوە لـــە ئێســـتاوە ئارایشـــتگاری ئـــەو 
منداڵـــە بێـــت، تـــا گـــەورە دەبێـــت. 

ئەو حاڵەتانە چین كە دادوەر ناتوانێت داوا ببینێت؟
هەنــدێ حاڵــەت هەیــە كــە پێویســتە دادوەر)حاكــم( واز لــە بینینــی داوەكـــە بهێنێــت و 
دادوەرێكــی دیكــە بیبینێــت، وەك لــە مــادە )٩1( ی یاســای دادبینیــی شارســتانی 
ژمــارە)83( ی ســاڵی 1٩٦٩ باســی كــردووە، ئــەوەش بــۆ بەدیهاتنــی دادپەروەرییــە، 
ــە:  ــەم حاڵەتانـ ــت، ل ــەروەر بێ ــت دادپ ــە نەتوانێ ــە و لەوانەی ــش مرۆڤ چونكــە دادوەری
ــت  ــان هەبێ ــەی خزمایەتیی ــی داوا پل ــە الیەنەكان ــك ل ئەگــەر دادوەر لەگــەڵ یەكێ
تــا پلــە چــوار، ئەگــەر كێشــەیەكی كــۆن هەبێــت لــە نێــوان دادوەر و یەكێــك لــە 
الیەنەكانــی داوا یــان كەســوكاری دادوەر و یەكێــك لــە الیەنەكانــی داوا، ئەگــەر 

دادوەر پێشــتر وەكیــل یــان وەصــی یــان قەیمــی یەكێــك لــە الیەنــەكان بــوو بێــت، ئەگــەر ئــەو داوایــە 
ــزان و منــداڵ،  ــاوك و خێ ــك و ب ــت وەك دای ــا بێ ــە كەســوكاری دادوەری تی ــك ل ــی یەكێ بەرژەوەندی
ئەمــەش بــۆ ئەوەیــە كـــە الیەنــی ســۆزداری زاڵ نەبێــت بەســەر ئــەو بڕیــارە كــە دەیــدات، ئەگــەر 
پێشــتر ڕای خۆی دابێت لەســەر ئەو كێشــەیە، وەك: پرســیان 

پــێ كردبێــت، شــارەزایی هەبووبێــت و وەك شــارەزا قســەی 
تێــدا كردبێــت، هەندێــك حاڵەتــی دیكەیــش هەیــە وەك ئــەوەی 

نزیكــی  هاوڕێــی  یــان  دراوســێ  داوا  الیەنەكانــی 
بیبینێــت  لــەوەی  سەرپشــكە  خــۆی  بێــت،  دادوەر 

ــەو پێنــج حاڵەتــەی ســەرەوە  ــەاڵم ئ ــا، ب ــان ن ی
ئیجبارییــە كــە نەیبینــێ.

كـــە  دەكات  كەســـانە  بـــەو  ئامـــاژە 
خۆیـــان و ژیانیـــان پابەنـــد كـــردووە بـــە 
ئـــاگاداری  كەچـــی  ســـامان،  و  پـــارە 
ئـــەوەش نیـــن كـــە ژیـــان لـــە هـــەر ســـاتێكدا 

بێـــت دەڕووخێـــت. 

Hello Beautiful - ساڵو جوانكیلە
كتێبێكــی تــازە و ڕۆمانێكــی پرجۆشــی كچــە 
دەرچــووی  كــە  ناپۆلیتانۆ(یــە  )ئــان  نووســەر 
خەاڵتــی  خــاوەن  نیویۆركــە،  زانكــۆی 
goodreads چەندیــن ڕۆمانــی دیكــەی هەیــە، 
 dear Edward، A good hard لەوانــە: 
ڕۆمانەكــەی   ،lock، within arm’s reach
چــۆن  كــە  دەكات  خۆشەویســتی  لــە  بــاس 
كەســێك بــە تــەواوی تێــك بشــكێنێت، هەروەهــا 
دۆســتایەتیی نێــوان هاوڕێیــان و خێــزان دەخاتــە 
ڕوو، لــە ئێســتادا كتێبەكــە چــاپ كــراوە و لــە 

نوێــدا.  ســاڵی  یەكــی  مانگــی  ســەرەتای 

كاریكاتێر

كتێب

لـــە كۆتاییـــدا دەگەیـــت بـــەو ئاســـوودەییەی 
و  دەگەڕێیـــت  بەدوایـــدا  زۆرە  ماوەیەكـــی 
ــە  ــی ئەوەیـ ــت، كاتـ ــتهێنانی دەدەیـ ــی بەدەسـ هەوڵـ
لـــە دوژمنەكانـــت خۆشـــببیت و رابـــردوو جـــێ 
ـــە  بهێڵیـــت، پێویســـتت بەوەیـــە الپەرەیەكـــی نـــوێ ل

ژیانتـــدا هـــەڵ بدەیتـــەوە.

جمك

بـــدە  پاڵپشـــتی هاوڕێكانـــت بكـــە و یارمەتییـــان 
چـــاوت  كردیـــت،  لـــێ  هاوكارییـــان  داوای  ئەگـــەر 
لەســـەر خۆشەویســـتەكەت المەبـــە، گرفتەكانـــی ئـــەم 
لەدەســـتی  بۆئـــەوەی  هۆكاربێـــت  رەنگـــە  كۆتاییـــە 

بدەیـــت، لـــە ئێســـتادا تەندروســـتیت جێگیـــرە.

گا
لـــە ڕووی جەســـتەیی و دەرونییـــەوە هەســـت بـــە 
ئەرێنـــی  كاریگەریـــی  ئەمـــەش  دەكەیـــت،  باشـــی 
لەســـەر كەســـانی چـــواردەورت دروســـت دەكات و وزەی 
ئەرێنییـــان پـــێ دەبەخشـــێت، ســـوود لـــەو وزە زۆری 

ــت. ــەوەی زۆر درەنـــگ بێـ ــش ئـ ــە پێـ ــت ببینـ ناخـ

كاوڕ 4/1٩ - 3/215/20 - 4/20

گوڵەگەنم5/21 - 20/٦ شێر 8/22 - 7/23٩/22 - 8/23

لـــە كۆتایـــی رۆژەكەتـــدا هەســـت بـــە تێكچونـــی 
ــە  ــت بـ ــەوەی دەسـ ــش ئـ ــت، پێـ ــتیت دەكەیـ تەندروسـ
هۆكارەكـــەی  بـــدە  هـــەوڵ  بكەیـــت،  چارەســـەر 
كاتێـــك  پیشـــەییەوە  ڕووی  لـــە  بدۆزەیتـــەوە، 
نیگـــەران  خـــۆت  دەبـــن،  ســـەخت  باردودۆخـــەكان 

مەكـــە، هـــەوڵ بـــدە ئـــارام بیـــت.

ئاســـان نابێـــت لـــە ڕووی پیشـــەییەوە تـــەواوی 
ـــە  ـــتت ب ـــت، پێویس ـــێ بگەیەنی ـــت بەج ئەركەكان
رێكخســـتنەوەی كات هەیـــە، بیربكـــەرەوە لـــەوەی 
گۆڕانـــكاری  خۆشەویســـتەكەت  لەگـــەڵ 
ـــەری  ـــی چارەس ـــا هەوڵ ـــە تەنی ـــدەن، ب ـــام ب ئەنج

كێشـــەكان مـــەدە.

ڕووی  لـــە  دەدەیـــت  بڕیارانـــەی  ئـــەو 
بەرەوپێـــش  لەســـەر  كاریگـــەری  پیشـــەییەوە 
ــەوردی  ــەن، بـ چوونـــی كارەكـــەت دروســـت دەكـ
ـــدا بورجەكـــەت  ـــی تایبەتیت ـــە ژیان بیربكـــەرەوە، ل
دەدات،  پـــێ  ئەرێنیـــت  ئاماژەیەكـــی  چەنـــد 
نـــاكات. نیگەرانـــی  بـــە  پێویســـت  هەربۆیـــە 

قرژاڵ 7/22 - ٦/21

یاسا

بە سەر و قژی 
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لــەم وێنەیــەدا فێڵكارییــەك هەیــە، كــە 
ســێ كــەس هــەن، هــەوڵ بــدە كەســەكان 
دیــاری بكەیــت، كــە لــە وێنەكــەدا تەنیــا 
دوو كــەس هــەن، بــەاڵم كــەس ســێیەم 

دیــار نییــە و هەوڵــدە بیدۆزیتــەوە. 

مەلەزانان 
The Swimmers -

فیلمێكـــی درامـــا و وەرزشـــییە، بـــاس لـــە چەنـــد 
ــیان ڕزگار  ــن كەسـ ــی چەندیـ ــە ژیانـ ــك دەكات كـ مەلەوانێـ
كـــردووە، بـــە تایبـــەت لـــەو شـــوێنانەی كـــە ژیانـــی خۆیـــان 
خســـتووەتە مەترســـی، تاوەكـــو ژیانـــی كەســـانی دیكـــە ڕزگار 
ـــە  ـــل حوســـەینی، ل ـــی ســـالی ئێ ـــە دەرهێنان ـــە ل بكـــەن، فیلمەك

نووســـینی جـــاك تـــۆرن و كریســـتۆفەر ڕۆس، مـــاوەی فیلمەكـــە 
نواندنـــی  و  بەشـــداری  بـــە  خولەكـــە،   14 و  كاتژمێـــر  دوو 
هـــەردوو خوشـــەكی ئەكتـــەر )ناتالـــی و مانـــال عیســـا( یـــە، 
ـــدا تۆمـــار  ـــە مەلەوانی ـــی ل ـــە پلەیەكـــی جیهان ـــە توانیویان ك

بكـــەن، بـــە بەشـــداریی)ماتیاس شـــوینگۆلفێر، كینـــدا 
جەیمـــس  مەلـــەك،  ئەحمـــەد  عەلـــوش، 

فلۆیـــد(. 

دوو مانگ بە دەوری زەویدا

بەربەســت دێتــە پێشــت و رووداوەكانــی ئــەم 
دەروونیــی  فشــارێكی  تووشــی  رۆژە  چەنــد 
لــەو  باشــترە  كات  هەندێــك  دەكات،  زۆرت 
بەرپرســیارێتییەكی  نــەك  بێیتــە دەرەوە،  دۆخــە 
بــە  شــانت هەڵبگریــت، گرنگــی  لەســەر  زۆر 

بــدە. تەندروســتیت 

كەوانشایان دووپشك 10/22 - ٩/2311/21 - 10/2312/21 - 11/22

و  ڕێگـــەت  ســـەر  نایەتـــە  گرفتێـــك  هیـــچ 
پێویســـتە  تەنیـــا  نابێـــت،  تـــووش  بەربەســـتت 
خـــۆت گۆڕانـــكاری ئەنجـــام بدەیـــت بۆئـــەوەی 
زوتـــر بـــە ئامانجەكـــەت بگەیـــت، كات لەدەســـت 
مـــەدە و ســـوودی لـــێ ببینـــە.، چاوەڕوانـــی لـــە 

نییـــە. بەرژەوەندیـــت 

ســـەختەوە  كەمێـــك  دۆخێكـــی  دەكەویتـــە 
تـــۆ  بـــۆ  كۆتاییـــە  ئـــەم  رووداوەكانـــی  و 
چاوەڕواننەكـــراون، پێویســـتت بـــە خۆڕاگرییـــە، 
رای  تۆیـــە،  بەهێزبونـــی  كلیلـــی  ئەمـــەش 
ــەدە  ــە قبـــوڵ بكـــە و هـــەوڵ مـ ــانی دیكـ كەسـ

بســـەپێنیت. خـــۆت  رای  تەنهـــا 

ـــە دۆخێكـــی ســـەختەوە،  ـــەوەی بكەویت ـــش ئ پێ
ـــدۆزەرەوە  ـــت ب ـــۆت رێگـــەی دروس ـــدە خ ـــەوڵ ب ه
ـــە  ـــە كارەكانـــت بكـــە، بچوكتریـــن هەڵ ـــە ژیران و ب
لـــە ئێســـتادا گرفتـــی گـــەورە بـــۆ داهاتـــوت 
دروســـت دەكات، شـــێوازی ژیانـــت زۆر باشـــە 

لـــە ئێســـتادا.

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/1٩

رەت  داواكارییەكانـــت  لـــە  زۆر  بەشـــێكی 
دەكرێنـــەوە و شـــتەكان بـــە خواســـتی تـــۆ نابـــن، 
ئەگـــەر دەتەوێـــت ســـەركەوتوبیت، پێویســـتە ڕێگـــری 
بكەیـــت لـــەوەی ئەمـــە كاریگەریـــت لەســـەر دروســـت 
بـــكات، متمانەكـــردن بـــە تواناكانـــی خـــۆت لـــە 

ئێســـتادا باشـــترین كارە .

بـــە  هاوپیشـــەكانت  پیشـــەییەوە  ڕووی  لـــە 
ــەن،  ــەڵ دەكـ ــارت لەگـ ــی رەفتـ ــێوەیەكی ئەرێنـ شـ
دەرفەتـــی ئـــەوەت دەبێـــت بیـــر لـــە ئامانجەكانـــت 
بكەیتـــەوە، ماوەیەكـــە بەهـــۆی ســـەرقاڵییەوە كاتـــت 
ـــدە هەندێـــك كات بـــۆ  بـــۆ خـــۆت نەمـــاوە، هـــەوڵ ب

ــت.  ــان بكەیـ ــەوە تەرخـ ــوو و حەوانـ پشـ

12/22 - 1/1٩گیسك

یاری وێنە

نیاریت
بۆ زا

لــە  هەسارەناســی  و  گــەردوون  بــوورای  زانایانــی 
بیردۆزەیەكــی نوێـــدا دەڵێــن ڕەنگــە زۆر دەمێـــك لەمەوبــەر 
ــە  ــەی ل ــەوە، ئەوان ــدا خوالبن ــە دەوری زەوی ــگ ب دوو مان
ســەرەتای مێــژووی سـیســـتمی خۆریــدا دروســت بــوون 
مانگیــان  یــەك  و  یەكیانــداداوە  بــە  وردەوردە  پاشــان  و 
ــكدا پەیامنێــری  ــە ڕاپـۆرتێـ ــەوە ل ــەو بارەی ــك هێنــاوە. ل پـێـ
دەنگــی ئەمریــكا )جەســیكا بێرمــان( دەڵێــت: زانایــان لــەو 
بــاوەڕەدان كــە 4.5 ملیــار ســـاڵ لەمەوبــەر هەســارەیەك لــە 
قەبــارەی هەســارەی مــارس )مەریــخ( بــەر زەوی كەوتبێــت 
و لــە پاشـــماوەكەشی مانــگ دروســت بووبێــت، بــەاڵم ئــەم 
بۆچوونــە لــە الیــەن هەســارەناس لــە زانكــۆی ســانتاكروزی 
لەبــەر  كراوەتــەوە،  ڕەت  ئاسپـــۆك(  )ئێــرك  كالیفۆرنیــا 
جیاوازیــی نێــوان ئــەو دیــوەی مانــگ كــە ڕووی لــە زەوییە 
و دیوەكــەی دیكــەی كــە تەختەكــەی چڕتــر و شـــاخاوی 
و بەرزایــی چیاكانــی دەگاتــە ســێ هــەزار مەتــر، لــە 
ڕێگــەی مۆدێلــی كۆمپـــیوتەرەوە ناوبــراو لەگــەڵ مارتــن 

ــتوونەتە  ــرا گەیشـ ــە زانكــۆی بێرنگــی سویس یوتســەی ل
لێـــكدانەوەیەك ســەبارەت بــە جیاوازیــی هــەردوو دیــوی 
ــەوە  ــە هۆكارەكــەی دەگەڕێت ــاوەڕەدان ك ــەو ب مانــگ و، ل
ــارە بچــوك و  ــكی قەب ــوان مانگێـ ــە نێ ــك ل ــۆ پـێـكدادانێـ ب
ــە  ــاوەڕەدان ك ــەو ب ــان ل ــارە گــەورەدا، زانای ــكی قەب مانگێـ
و  زەوی  ڕاكێشــانی  هێــزی  بەهــۆی  مانگــە گەورەكــە 
ــە الی  ــەوە مانگــە بچوكەكــەی ب ــانی خۆی هێــزی ڕاكێشـ
خۆیدا ڕاكێشـــابێت و، ئەم كارەش پـێـــكدادانی لێ دروســـت 
بووبێــت، بــەاڵم زانایــان دەڵێــن دروســـتیی ئــەم كارە كاتێـــك 
یــەكال دەبێتــەوە كــە بتوانــن بەراوردێـــك بكــەن لــە نێــوان 
ــدەوارن  ــان ئومێ ــوی مانگــدا، زانای ــەردوو دی ــی ه كانزاكان
ئــەم ئەركــە ســەبارەت یارمەتیــدەر بێــت بــە ڕوونكردنــەوەی 
دروســـتبوونی هەسارە بەرداویـــیەكان لە سیســـتمی خۆردا.

مـــاری ماكارتـــی، ڕۆماننووســـی 
لـــە  ســـاڵی 1٩51  لـــە  ئیرلەنـــدی، 
شـــاری دبلـــەن لـــە دایكبـــووە و لـــە 
دوایـــی  كۆچـــی   1٩8٩ ســـاڵی 
ـــارەی بەكارهێنانـــی هێـــز  كـــردووە، دەرب
ـــی  ـــە بەكارهێنان ـــر ل ـــك بی ـــت: كاتێ دەڵێ
هێـــز  كـــە  یـــان  دەكەینـــەوە،  هێـــز 
بیـــر  لـــە  خۆمـــان  بەكاردەهێنیـــن، 
دەكەیـــن كـــە كێـــن و ئێمـــە مرۆڤیـــن. 

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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