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جیهـــان-  زانكـــۆی  وەشـــانی   خانـــەی  لـــە 
دیوانـــە  یەكەمـــی  بەرگـــی  پرێـــس،  جیهـــان 
ــەوزاد  ــەن دكتـــۆر نـ ــم( لەالیـ ــیعری)یقول المعلـ شـ
یەحیـــا باجگـــر بـــە زمانـــی عەرەبـــی چـــاپ كـــراو 
ئـــەم دیوانـــە  كەوتـــە بەردەســـتی خوێنەرانـــەوە، 
شـــیعرییە لـــە چەندیـــن بـــەش پێكهاتـــووە، تایبـــەت 
پێنـــووس و هەڵبـــژاردەی  بـــە خۆشەویســـتی و 
و  پزیشـــك  وەك  نـــەوزاد  دكتـــۆر  هەمەجـــۆر، 
پـــەروەردكار  و  مامۆســـتا  شـــێوەكارو  شـــاعیرو 
توانیویەتـــی زۆر ڕاشـــكاوانە پێداگـــری لەســـەر 
دێـــڕ  نێـــو  مەرامەكانـــی  و  مەبەســـت  كـــۆی 
بـــە دێـــڕی ئـــەو بەرهەمـــەی بـــكات، ڕۆڵـــی 
پێگەیاندنـــی  لـــە  مامۆســـتای  قوتابخانـــەو 
نەوەیەكـــی خـــاوەن مـــۆراڵ و ڕەوشـــتی ڕەســـەن 
بەرجەســـتە كـــردووە، لێـــرەدا مەبەســـتی ئەوەیـــە كـــە 
ـــی خوێنـــدەواری  ـــا فێركردن ـــی مامۆســـتا تەنی ڕۆڵ
ـــە، بەڵكـــو  ـــاری نیی ـــدان و گواســـتنەوەی زانی و پێ
لـــەوە زیاتـــر و پیرۆزتـــرە، ئەویـــش ئاراســـتەكردنی 
پەروەردەیـــی و ســـایكۆلۆجی و كۆمەاڵیەتـــی و 

نیشـــتمانی  و خۆشویســـتنی نەتەوەیـــە.
ــە و  ــەدان وتـ ــەوزاد سـ ــۆر نـ ــەی دكتـ ــەم كتێبـ ئـ
ئامـــۆژگاری و پەنـــد و چەمكـــی پەروەردەیـــی 

تێدایـــە، وەك ڕێبەرێكـــی پەروەردەیـــی وایـــە كـــە 
مامۆســـتا لەمـــەوە دەتوانێـــت بەهـــا مرۆیـــی و 
مۆرالـــی و نیشـــتمانی و جوانییەكانـــی ژیـــان 
پێنـــاو  لـــە  بـــدات،  پـــێ  پـــەرە  قوتابـــی  الی 
ــوون  ــری بیروبۆچـ ــەك هەڵگـ ــی نەوەیـ ئامادەكردنـ

و هـــزری بنیاتنـــەرو ئامانجـــدار بێـــت.
دكتـــۆر نـــەوزاد یەحیـــا باجگـــر پزیشـــكێكی 
نموونـــەی  دڵ،  نەشـــتەرگەریی  لـــە  پســـپۆرە 
بـــێ  توانایەكـــی  و  ســـەركەوتووە  مرۆڤێكـــی 
ـــەروەردەو ئـــەدەب  ـــە زانســـت و پ ـــە ل ســـنووری هەی
ــە  ــەنگن لـ ــەی پێشـ ــە لەوانـ ــیندا، یەكێكـ و نووسـ
دامەزراندنـــی زانكـــۆ و قوتابخانـــەو ناوەنـــدی 
جگـــە  پیشـــەیی،  و  كەلەپـــووری  و  هونـــەری 
لەمانـــەش هونەرمەندێكـــی شـــێوەكاری داهێنـــەرە، 
چەندیـــن كتێبـــی باڵوكردووەتـــەوە ، گرنگترینیـــان 
)كوردســـتان لـــە بەڵگەنامەكانـــی عوســـمانیدا( 
كـــە )12(بەشـــە، هەروەهـــا ئەلبوومێكیشـــی بـــە 
دەیـــان تابلـــۆ چـــاپ كـــردووە، دەستخۆشـــی لـــە 
ـــەم  ـــۆ ئ ـــن ب ـــا باجگـــر دەكەی ـــەوزاد یەحی دكتـــۆر ن
بەرهەمـــەی كـــە نـــاوو ناوبانگـــی مامۆســـتای 
بـــەم شـــێوەیە لەمیانـــی دێـــڕە هۆنراوەكانـــی نـــاو 
هیـــوای  بـــە  ڕاگرتـــووە..  بـــەرز  دیوانـــە  ئـــەم 

داهێنـــان و بەرهەمـــی زیاتـــر.    
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دەركەوتن و بەرجەستەبوونی 
بیری نەتەوەیی لەالی 

مستەفا بارزانی
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لـــە مـــاوەی چەنـــد دەیـــەی ڕابـــردوودا، زۆر كـــەس 
باســـی ژیاننامـــە و الیەنـــی ڕێبـــازی شۆڕشـــگێڕیی 
مـــەال مســـتەفا بارزانیـــی نەمریـــان كـــردووە، بـــە 
گرنگییـــەوە ئاماژەیـــان بـــە شۆڕشـــی نەتەوەیـــی 
بـــە  و دیموكراســـیی ئەیلـــوول كـــردووە، هـــاوكات 
سیاســـییەكانیان  هەڵوێســـتە  پێزانینـــەوە  ڕێـــزو 
هەڵســـەنگاندووە لـــە ڕووی خەباتـــی بزووتنـــەوەی 
ڕزگاریخوازیـــی كـــوردەوە لەگـــەڵ دراوســـێكاندا، 
گەلـــی  دۆزی  و  كێشـــە  لەگـــەڵ  هەروەهـــا 
كوردســـتانی عێـــراق و ڕژێمـــی سیاســـی لـــە عێراقـــدا 
و پرســـی شـــەڕ و ئاشـــتی و پەیوەندییەكانی كورد و 
عـــەرەب، لەگـــەڵ بارودۆخـــی ئیقلیمـــی و گشـــتیی 
نێودەوڵەتـــی، بـــەاڵم كـــەم كـــەس بـــە وردەكاری و 
ــەندنی  ــی پەرەسـ ــە قوواڵیـ ــەوە چوونەتـ دوورودرێژییـ
و  مەزنـــە  ڕابـــەرە  ئـــەو  الی  نەتەوەیـــی  بیـــری 
ــی  ــە جیاجیاكانـ ــە قۆناغـ ــەی لـ ــەو گۆڕانكارییانـ ئـ

ژیانیـــدا ڕوویـــان داوە.
  

ــتانەوە  ــاری كوردسـ ــتیكردنی كۆمـ ــە پاڵپشـ  لـ
لـــە مەهابـــاد بـــۆ كۆنگـــرەی باكـــۆ

پێـــش هەرەســـهێنانی ئیمپراتۆریەتـــی عوســـمانی 
كـــە دەســـتی بەســـەر هەمـــوو خاكـــی مێژوویـــی 
كوردســـتاندا گرتبـــوو، جگـــە لـــەو بەشـــەی كـــە 
ــوو،  ــكا بـ ــەوە لـ ــەفەوی – ئێرانییـ ــی سـ ــە دەوڵەتـ بـ
بزووتنـــەوە  و  بانگـــەوازەكان  گشـــتی  ئامانجـــی 
بریتـــی  كـــورد  سیاســـییەكانی  و  ڕۆشـــنبیری 
بـــوون لـــە ڕزگاركردنـــی كـــورد و نیشـــتمانەكەیان 
قۆناغـــی  دوای  بـــەاڵم  شـــوێنێك،  هەمـــوو  لـــە 
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سەاڵح بەدرەدین 

تایبە ت بۆ گواڵنی نووسیوە 

لە میانی وتارە مێژووییەكەیدا 
لە كۆنگرەی باكۆ- كە لە 

تاراوگە بوو- لە 19/ 1/ 1948، 
كە كوردانی ئێران و عێراق 

و سووریا ئامادەی بوون، لەم 
كۆنگرەیەدا بۆ یەكەم جار و 

بە ئاشكرا و ڕاشكاوی بارزانیی 
نەمر باسی پرسە سیاسی و 

فكرییەكان و پرەنسیپی مافی 
چارەی خۆنووسینی كرد



ژمارە )1349(  62023/1/16

ـی
سـ
ـــا
سیـ

دابەشـــكردن، بزووتنـــەوەی هـــەر بەشـــێك مەحكـــووم 
ـــوو بـــە چەنـــد مەرجێـــك و واقیعـــی تـــازەی ســـنوور  ب
یاســـاگەلێكی  بـــە  هەروەهـــا  جیۆسیاســـییەوە،  و 
نوێـــی الی دەوڵەتانـــی ســـەربەخۆ، لەوانـــە ســـووریا 
و توركیـــا و عێـــراق و ئێـــران و هەنـــدێ بەشـــی 
یەكێتیـــی ســـۆڤیەتی جـــاران، بـــە شـــێوەیەك كـــە 
خەباتـــی  بزووتنەوەكانـــی  هەمـــوو  بەرنامەكانـــی 
كـــوردی تایبـــەت بـــوون بـــە كێشـــەی هـــەر بەشـــێكیان 
بـــە تەنیـــا، لـــە چوارچێـــوەی قەوارەگەلێكـــی تـــازەدا، 
بۆیـــە بزووتنـــەوەی كـــوردی مۆركـــی ســـەرتاپاگیری 
نەتەوەیـــی و مێژوویـــی خـــۆی لـــە دەســـت دا، كـــە 
لـــە ســـەردەمی ئیمپراتۆریەتـــی عوســـمانی گەشـــەی 
كردبـــوو، بەمـــەش گـــۆڕا بـــۆ قۆناغـــی مامەڵەكـــردن 
لەگـــەڵ تایبەتمەندییەكانـــی هەمـــوو بەشـــێك، بـــێ 
ئـــەوەی هەســـتی نەتەوەیـــی بەرانبـــەر بـــە یەكـــدی 
لـــە دەســـت بدرێـــت، بـــە حوكمـــی یـــەك كەلتـــووری 
و ئیرادەیەكـــی هاوبـــەش و مێـــژووی كۆكـــەرەوەی 

ــوێنێك. ــوو شـ ــە هەمـ ــورد لـ ــوان كـ نێـ
بیـــری نەتەوەیـــی الی بارزانیـــی نەمـــر لـــەم 
ژینگەیـــەك  لـــە  ئـــەو  دەرنەچـــووە،  چوارچێوەیـــە 
پـــەروەردە بـــووە كـــە هەســـتی سەرتاســـەریی نەتەوەیـــی 
ـــە  ـــەی كـــە ل ـــەو ژینگەی ـــی بەســـەردا كێشـــابوو، ئ باڵ
پێكەوەڕۆیـــی دانەبڕابـــوو، كارلێـــك بـــوو لەگـــەڵ 
لـــە  كـــە  كوردســـتانی  بزووتنەوەی)خۆیبـــوون(ی 
كوردســـتانی ســـووریاوە ســـەری هەڵـــدا، هەروەهـــا 
لەگـــەڵ هـــەردوو ڕاپەڕینەكـــەی عوبەیدوڵـــا نەهـــری 
ـــا،  ـــتانی توركی ـــە كوردس ـــران ل ـــێخ ســـەعیدی پی و ش
لـــە بەرجەســـتەبوون و دەركەوتنیـــدا بەشـــداریكردنی 
كۆمـــاری  دامەزراندنـــی  پـــڕۆژەی  لـــە  كردەیـــی 
ـــەم  ـــدا، ســـەرەتاكان ب ـــادی ئێران ـــە مەهاب كوردســـتان ل
شـــێوەیە بـــوون، كاتـــێ بیـــری نەتەوەیـــی لـــەالی 
بارزانـــی ســـەری هەڵـــدا، بـــە ئەزموونیـــش دەوڵەمەنـــد 
ـــی  ـــە تایبەتمەندییەكان ـــوو ل ـــە ئاگاب ـــوو، هـــاوكات ب ب
فرەیـــی و الیەنـــە هاوبەشـــەكانی خەباتـــی كـــورد و 
ئاشـــنابوون بـــە ڕەوشـــی گەلـــی كـــورد لـــە هەمـــوو 

ــوێنێكدا. شـ
لـــە میانـــی وتـــارە مێژووییەكەیـــدا لـــە كۆنگـــرەی 
ـــە 19/ 1/ 1948،  ـــوو- ل ـــە تاراوگـــە ب باكـــۆ- كـــە ل
ـــادەی  ـــووریا ئام ـــراق و س ـــران و عێ ـــی ئێ ـــە كوردان ك
بـــوون، لـــەم كۆنگرەیـــەدا بـــۆ یەكـــەم جـــار و بـــە 
ئاشـــكرا و ڕاشـــكاوی بارزانیـــی نەمـــر باســـی پرســـە 
سیاســـی و فكرییـــەكان و پرەنســـیپی مافـــی چـــارەی 

خۆنووســـینی كـــرد، دەقـــی وتارەكـــەی لـــە كتێبەكـــەی 
بەڕێـــز مســـعود بارزانـــی بـــاو كراوەتـــەوە، كـــە تێیـــدا 
ســـتراتیژیەتی بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی كـــوردی 
و  دوژمنـــان  قۆناغەشـــدا  لـــەم  ڕوو،  خســـتووەتە 
دۆســـتانی لـــە یەكـــدی جیـــا كردووەتـــەوە، ناوەرۆكـــی 
فیكـــری  لـــە  بنەڕەتـــی  و  هـــزری  ســـتراتیژیی 
هەمەالیەنـــەی نەتەوەیـــی بارزانـــی بـــە ڕوونـــی لـــە 

كۆنگـــرەی باكـــۆ بەدەركـــەوت. 
زۆرینـــەی مێژوونووســـان دووپاتـــی دەكەنـــەوە 
كـــە ئەمـــە یەكـــەم جـــار بـــووە كـــە بارزانـــی ئامـــاژە 
ـــە بـــواری فیكـــری دەكات، بـــاس لـــە ڕۆژهەاڵتـــی  ب
ـــی ناوچەكـــە  ـــەوە و ملمالنێیەكان ناوەڕاســـت و بزووتن
دەكات. بـــە ڕای مـــن ئەمـــە هەوڵێـــك بـــووە بـــۆ 
ـــە، چونكـــە  ـــە ناوچەك ـــورد ل ـــەوەی پێگـــەی ك دۆزین
كـــورد پێـــش ئـــەوە هیـــچ پێگـــە و ڕۆڵێكـــی نەبـــووە 
لـــە  دەدا  هەوڵـــی  بارزانـــی  كرابێـــت.  بـــاس  كـــە 
یەكێتیـــی ســـۆڤیەتی جـــاران بگەیەنێـــت كـــە 20 
ملیـــۆن كـــورد - ئـــەو كاتـــە – لـــە ڕۆژهەاڵتـــی 
ــە  ــوون، دەتوانـــن ڕۆڵـــی گرنـــگ لـ ناوەڕاســـت هەبـ
ناوچەكـــە ببینـــن، كـــورد پاپەنـــدن بـــە شۆڕشـــی 
جیهانییـــەوە دژی كۆلۆنیالـــی داگیـــركار، ئـــەوان 
ــیڤی  ــو ئەرشـ ــە نێـ ــارە چووەتـ ــەم وتـ ــتیخوازن، ئـ ئاشـ
یەكێتیـــی ســـۆڤیەتی جـــاران و بـــاس و خواســـتی 

زۆری لەســـەر كـــراوە. 
 – لـــە  ســـەرتاپاگیرییەكەی  وتـــارە  بـــەاڵم 
ــماق  ــەربازیی كانـــی سـ كۆنفڕانســـی سیاســـی و سـ
لـــە 1967/4/15)بـــە ڕێكـــەوت مـــن لـــەوێ بـــووم، 
ــە  ــوو بـــۆ الی بارزانـــی و ناوچـ ــەردانم بـ ــەم سـ یەكـ
كۆنگرەیـــەی  ئـــەو  ئـــاگاداری  ئازادكـــراوەكان، 
ئەندامانـــی  پێشـــمەرگە و  ســـەركردەكانی هێـــزی 
ـــووم(،  ـــی سیاســـی ب ـــدی و مەكتەب ـــەی ناوەن كۆمیت
وتارەكـــە زیاتـــر جەختـــی كـــردەوە لـــە كاروبـــار و 
گشـــتی  لـــە  گواســـتنەوەی  هەرێـــم،  ئاینـــدەی 
نەتـــەوە بـــۆ تایبەتیـــی كـــوردی عێـــراق بەرجەســـتە 
كـــرد. بارزانـــی ســـەرۆكی حزبێكـــە ســـەركردایەتیی 
كوردســـتانی  جوگرافیـــای  لـــە  دەكات  شـــۆڕش 
دروشمی)دیموكراســـی  شۆڕشـــیش  عێراقـــدا، 
بـــۆ عێـــراق و ئۆتۆنۆمـــی بـــۆ كوردســـتان( بـــەرز 
دەكاتـــەوە، كاتێكیـــش شـــۆڕش بەرپـــا بـــوو، كـــە بـــە 
ــراق،  ــوو لـــە عێـ ــەركردایەتیی پارتـــی بـ ــاری سـ بڕیـ
كوردیـــش ســـەركردایەتی كـــرد، بـــەاڵم كاروبـــاری 
گشـــتیی نەتەوەیـــی كوردســـتانی لـــە چوارچێـــوەی 

بزووتنەوەی كورد لە كوردستانی 
عێراق بە سەرۆكایەتیی مستەفا 
بارزانی لە سااڵنی سەردەمی 
ئەودا، سیاسەتێكی دروستی 
پەیڕەو كرد، لەبەر ڕۆشنایی 
پابەندبوون بە جەوهەری هزری 
نەتەوەیی و دیموكراسی
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بـــە  هـــاوكاری  و  هەماهەنگـــی  پەیوەندییەكانـــی 
سەرپەرشـــتیی ئیدریـــس بارزانیـــی هەمیشـــە لـــە 
ــۆزیی  ــەوەی هاوسـ ــێ ئـ ــەش بـ ــرا، ئەمـ ــاد ڕێكخـ یـ
خەباتـــی  و  شـــۆڕش  لەگـــەڵ  كـــورد  نەتەوەیـــی 
گەلـــی كوردســـتانی عێـــراق فەرامـــۆش بكرێـــت 
ـــە  ـــەوەی ك ـــۆنگەی ئ ـــە س ـــوێنێكدا، ل ـــوو ش ـــە هەم ل
كـــوردی ناوچـــە و جیهـــان دەركیـــان بـــەوە دەكـــرد 
درێژخایەنـــە  و  خەباتگێـــڕ  ئەزموونـــە  ئـــەم  كـــە 
گرنـــگ و پـــڕ لـــە پەنـــد و وانەیـــە، كـــە بەڕاســـتی 
وەدیهێنانـــی  لـــە  هێنـــا  بەدەســـت  ســـەركەوتنی 
مافـــی  پرەنســـیپی  چوارچێـــوەی  لـــە  مافـــەكان 
گەلـــی  ئیـــرادەی  بەپێـــی  خۆنووســـین،  چـــارەی 

عێـــراق.  كوردســـتانی 
بزووتنـــەوەی كـــورد لـــە كوردســـتانی عێـــراق 
بـــە ســـەرۆكایەتیی مســـتەفا بارزانـــی لـــە ســـااڵنی 
ســـەردەمی ئـــەودا، سیاســـەتێكی دروســـتی پەیـــڕەو 
كـــرد، لەبـــەر ڕۆشـــنایی پابەندبـــوون بـــە جەوهـــەری 
لەســـەر  كـــە  دیموكراســـی  و  نەتەوەیـــی  هـــزری 
خـــوارەوە  شـــێوازنەی  بـــەم  واقیعـــدا  زەمینـــەی 

بەرجەســـتە بـــوو:
بەرزكردنـــەوەی  بـــۆ  پەنانەبـــردن  یەكـــەم- 
دووركەوتنـــەوە  نەتەوەیـــی،  توندڕۆیـــی  دروشـــمی 
بانگەشـــەی  ڕاگەیانـــدن،  پڕۆپاگەنـــدەی  لـــە 
نوێنەرایەتیكردنـــی كـــورد لـــە هەمـــوو شـــوێنێك، 
بەڵكـــو بەرجەســـتەبوونی بابەتییانـــە لـــە كاروبـــاری 
گەلـــی كوردســـتانی عێـــراق، هەروەهـــا قبووڵكردنـــی 
تایبەتمەندیـــی بزووتنەوەكانـــی كـــورد لـــە بەشـــەكانی 
ئـــەم  لەســـەر  لەگەڵیـــدا  مامەڵەكـــردن  و  دیكـــە 

بنەمایـــە.
نەتەوەیـــی،  پێكهاتـــەی  بـــە  دداننـــان  دووەم- 
كەلتووریـــی فرەیـــی لـــە كۆمەڵگـــەی كوردســـتانی 
جیاوازیـــی  بـــە  یەكـــدی  قبووڵكردنـــی  عێراقـــدا، 
ئیتنـــی و ئایینـــی و ئایینزایـــی بـــە هەبـــوون و بـــە 

ــاف.  مـ
پەیوەندیـــی  لـــە  پارێزگاریكـــردن   – ســـێیەم 
ــتی  ــتمانی لەســـەر ئاسـ ــی و نیشـ تـــەواوی نەتەوەیـ
عێـــراق، پەیوەندیـــی دۆســـتایەتی و پێكەوەژیانـــی 
نێـــوان گەالنـــی عێـــراق و بـــە دەســـتپێكێك دابنرێـــت 
بـــۆ ئـــەوەی ئێســـتا و ئاینـــدەی لەســـەر بنیـــاد بنرێـــت.
ـــەردەوام  ـــی هەمیشـــەیی و ب چـــوارەم- پابەندبوون
ــان  ــی جیهـ ــە الی گەالنـ ــامی كـ ــیپی سـ ــە پرەنسـ بـ
و كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی و یاســـاكانی نەتـــەوە 

یەكگرتـــووەكان و مافـــی مـــرۆڤ و مافـــی چـــارەی 
ـــا  ـــوون، ت ـــەری ڕێككەوت ـــراوە و لەس ـــین ناس خۆنووس
ئێســـتا بووەتـــە بنەمـــای بنەڕەتیـــی دۆزینـــەوەی 
ئـــازادی و  لـــە  بـــۆ كێشـــەی گـــەالن  چارەســـەر 

ســـەربەخۆیی و بنیادنانـــی دەوڵـــەت.  
ـــییە،  ـــی و دیموكراس ـــازە نەتەوەی ـــەو ڕێب ـــەر ئ لەب
بارزانیـــی نەمـــر بـــوو بـــە مایـــەی ڕێز و خۆشەویســـتی 
و پێزانینـــی گەلـــی كوردســـتانی عێـــراق، هەروەهـــا 
لـــەالی كـــورد لـــە بەشـــەكانی دیكـــەی كوردســـتان و 

ئازادیخوازانـــی ناوچەكـــە و جیهـــان.
بـــە داخێكـــی زۆرەوە دەبینیـــن لـــەم هەلومەرجـــەی 
ســـەركێش  گرووپێكـــی  و  ڕەوت  چەنـــد  ئێســـتادا 
لـــە هەنـــدێ بەشـــی كوردســـتان بەتایبەتیـــش لـــە 
ـــە  ـــەن، ك ـــوردی ســـووریادا گەشـــە دەك ـــی ك گۆڕەپان
زیـــان و تەگـــەرە بـــۆ كێشـــەكانی كـــورد دێننـــە ئـــاراوە، 
چارەســـەری ئاشـــتییانە و دیموكراســـی بـــۆ كێشـــەی 
نەتەوەیـــی كـــورد بەپێـــی پرەنســـیپی مافـــی چـــارەی 
نەریتـــی  هەروەهـــا  دەكەنـــەوە،  ڕەت  خۆنووســـین 
ڕێزگرتـــن لـــە تایبەتمەندییەكانـــی بزووتنـــەوە لـــە 
ــە زۆری  ــەت بـ ــن، تەنانـ ــەكان دەبەزێنـ ــوو بەشـ هەمـ
كاروبـــاری  نێـــو  دەخەنـــە  دەســـت  زۆردارەكـــی 
ڕژێمـــە  ئەجێنـــدای  بەرژەوەندیـــی  بـــۆ  تایبـــەت 
شـــۆڤینییەكانی هەرێمەكـــە، لـــە كاتێكـــدا هـــەر ئـــەوان 
ـــە پێشكەشـــكردنی خزمەتگـــوزاری  دەستەوەســـتانن ل
ـــدا،  ـــە ڕەســـەنەكانی خۆیان ـــە واڵت ـــە ل ـــۆ بزووتنەوەك ب
لـــە  كـــورد  بزووتنەوەكانـــی  چارەنووســـی  ئەوانـــە 
ــە  ــەزادی بەرژەوەندییـ ــەر مـ ــە بـ ــان دەخەنـ واڵتەكانیـ
مەیلـــی  هەروەهـــا  ئایدیۆلۆژییـــەكان،  و  حزبـــی 
بەســـەربازیكردنی نـــاكام و بـــێ توانـــاكان لـــە ئافرەتـــان 
و پیـــاوان باودەكەنـــەوە، ئـــاژاوە و ملمالنـــێ دەنێننـــەوە 
جیاوازەكانـــی  بەشـــە  كوردییەكانـــی  ناوەنـــدە  لـــە 

كوردســـتاندا.
بزووتنـــەوەی سیاســـیی كـــورد لـــەم هەلومەرجـــەی 
ئێســـتادا چەنـــد پێویســـتی بەوەیـــە كـــە ســـوود لـــەو 
ڕێـــڕەوە خەباتگێڕییـــە ببینێـــت كـــە بزووتنـــەوەی 
كـــورد لـــە عێـــراق بـــە ســـەرۆكایەتیی بارزانیـــی نەمـــر 
پەیـــڕەوی كـــرد، هەروەهـــا پابەندبـــوون بەتایبەتیـــش 
ســـەركەوتووانەی  ئیدارەدانـــی  شـــێوازی  بـــە 
بنەمـــای  لەســـەر  نەتەوەییـــەكان  پەیوەندییـــە 
ڕێزگرتـــن  هـــاوكات  هەماهەنگـــی،  و  هـــاوكاری 
ــە ڕووی  ــە لـ ــی دیكـ ــی ئەوانـ ــە تایبەتمەندییەكانـ لـ

بەرژەوەندییـــەكان.    و  بیروبۆچـــوون  و  سیاســـەت 

لەبەر ئەو ڕێبازە نەتەوەیی و 
دیموكراسییە، بارزانیی نەمر بوو 

بە مایەی ڕێز و خۆشەویستی 
و پێزانینی گەلی كوردستانی 

عێراق، هەروەها لەالی كورد لە 
بەشەكانی دیكەی كوردستان و 

ئازادیخوازانی ناوچەكە و جیهان
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شوناس.. گرفتی پێناسە 
لە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیی 

هاوچەرخدا

لەســـەر  نێودەوڵەتـــی  كۆمەڵگـــەی  ئێســـتا  تـــا 
مافـــی  بـــە  ســـەبارەت  یەكگرتـــوو  دەســـتەواژەیەكی 
بازنـــەی  دەرەوەی  كۆمەاڵیەتییەكانـــی  پێكهاتـــە 
زۆربـــەی حوكمـــڕان لـــە دەوڵەتـــی نەتەوەییـــدا ڕێـــك 
نەكەوتـــووە. بەشـــێك لـــە نەبوونـــی ئـــەو ڕێككەوتنـــە بـــۆ 
فرەبوونـــی ئـــەو پێكهاتانـــە لـــە بـــواری چەندایەتـــی و 

دەگەڕێتـــەوە.  شوناســـدا  و  چلۆنایەتـــی 
دەستنیشـــانكردنی  لـــە  نێودەوڵەتـــی  كۆمەڵگـــەی 
ــتەبوونی  ــتا بەرجەسـ ــا ئێسـ ــدا تـ ــەتی نێودەوڵەتیـ سیاسـ
و  دروســـتبوون  دیـــاردەی  سازشـــی  و  ڕێككەوتـــن 
نەتەوەییەكانـــی  دەوڵەتـــە  مۆدیلـــی  بەردەوامبوونـــی 
لـــە  كـــە  ویســـتفاڵیایە  ڕێككەوتننامـــەی  دوای 
ــزا  ــوان ئایینـ ــەڕی نێـ ــە شـ ــاڵی 1648دا كۆتایـــی بـ سـ
ــیی  ــی سیاسـ ــە ڕۆڵـ ــا و بـ ــە ئەوروپـ ــتیانییەكان لـ كرسـ
كەنیســـە هێنـــا و، پرەنســـیپی ســـەروەریی دەوڵەتـــی 
نەتەوەیـــی و دەســـتتێوەرنەدان لـــە كاروبـــاری ســـنووری 

دەوڵەتانـــی ئەوروپـــای دروســـت كـــرد.
كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتیـــی هاوچـــەرخ و دەوڵەتـــی 
نەتەوەیـــی بـــەردەوام كاری كـــردووە بـــۆ ســـنووردانان 
ــی  ــی داواكاریـ ــت و ناوەڕۆكـ ــانكردنی ئاسـ و دەستنیشـ
ــی  ــە چەمكـ ــەوەی كـ ــگای ئـ ــە ڕێـ ــە لـ ــەو پێكهاتانـ ئـ
مافـــی مـــرۆڤ و تاكەكـــەس لـــە جیاتـــی مافـــی تاكـــە 
كۆمەاڵیەتیـــی  پێكهاتەیەكـــی  ئەندامـــی  كەســـێكی 
خـــاوەن كەلتـــووری تایبەتـــدا بێـــت و، جێبەجێكردنـــی 
ـــوون  ـــە ســـەر ب ـــە هەڕەشـــە ل ـــەی ب ـــەو پێكهاتان مافـــی ئ

ــاوە.  ــی دانـ ــی نەتەوەیـ ــی دەوڵەتـ و بەردەوامبوونـ
ـــە  ــەدا ل ــەم بابەتـ ـــە لـ ـــدا ك ــواری فرەكەلتووری لـــە بـ

جیاتـــی دەســـتەواژەی »میڵتـــی كەلتـــووری لیبڕاڵـــی« 
بـــەكاری دەهێنـــم، ژمارەیـــەك پێكهاتـــە لـــەو بازنەیـــەدا 
كۆمەڵگـــەی  كـــە  كۆدەبنـــەوە  فرەكەلتـــووری  واتـــە 
فەرمیـــی نێودەوڵەتـــی بـــە مافـــی كەمایەتـــی نـــاوی 

دەبـــات.
كۆمەاڵیەتییـــە  پێكهاتـــە  بازنـــەی  لـــە  هـــەر 
كەلتوورییەكانـــی بـــە دەر لـــە پێكهاتـــەی كۆمەاڵیەتیـــی 
نەتەوەییـــدا،  دەوڵەتـــی  لـــە  حوكمـــڕان  زۆربـــەی 
كۆمەڵێـــك دەســـتەواژەی دیكـــە بـــەكار دێـــن و هـــەر 
یـــەك لەوانـــە ئەســـتەمە لـــە نێـــو مافـــی كەمایەتییـــەكان 
ــی  ــەی كۆمەاڵیەتـ ــدا پێكهاتـ ــە كاتێكـ ــەوە، لـ كۆبكرێتـ
ــراوە و،  ــان كـ ــارە دەستنیشـ ــە ژمـ ــەردەوام بـ ــەی بـ زۆربـ
هەنـــدێ جاریـــش كەمایەتییـــەك بـــە ژمـــارە ڕۆڵـــی 
پێســـتەكان  ســـپی  حوكمـــی  وەك  بینیـــوە،  زۆربـــەی 
لـــە ئەفەریقیـــای باشـــوور لـــە ســـەردەمی سیســـتمی 
ـــە  ـــە ئیســـپانیا ك ـــد، و حوكمـــی كشـــتالییەكان ل ئەپارتای
ــدا  ــە عێراقیشـ ــەپاند، لـ ــدا سـ ــەر دەوڵەتـ ــە سـ ــان بـ خۆیـ
ـــە ســـەرەتای دامەزراندنـــی دەوڵەتـــی  حوكمـــی ســـوننە ل

عێـــراق تـــا ســـاڵی 2003.
هـــەر چەنـــدە كاركـــراوە كـــە دەســـتەواژەی »مافـــی 
فرەكەلتـــووری« بـــە فراوانـــی بـــۆ داڕشـــتنی جـــۆرە 
سیاســـەتێك بـــەكار بێـــت، كـــە ئاســـتێك لـــە ددانپێدانانـــی 
گشـــتی و پشـــتگیریكردنی ناوەندێكـــی بەرفراوانـــی 
كۆمەڵگـــە ڕەگەزییـــە كەلتوورییەكانی دەرەوەی بازنەی 
پێكهاتـــەی كۆمەاڵیەتیـــی دەســـەاڵتدار، و مافەكانیـــان 
ــەو  ــەك لـ ــۆرە پێكهاتەیـ ــەر جـ ــەاڵم هـ ــكات، بـ ــن بـ دابیـ
ناوەنـــدە فراوانـــە، شـــوناس و تایبەتمەندیـــی خـــۆی 
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بە شێوەیەكی كردەیی ناكۆكی 
لەسەر پێناسەكردنی دەستەواژەی 
كەمایەتی و مافەكانی هەیە. بۆ 
نموونە لە بەریتانیا دەستەواژەی 
كەمایەتییەكان تەنیا بۆ ئەو 
پێكهاتانە بەكار دێت، كە بە 
نوێی كۆچیان بۆ ئەو واڵتە 
كردووە

دانیشتووانی ڕەسەن لە 
زۆربەی واڵتان بە دەستەواژەی 
كەمایەتی قایل نین، و ئەگەر 
بڕوانینە ئۆسكوتڵەندا و ویلز 
ئەوا خۆیان بە گەل، یان 
نەتەوە دادەنێن
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 د. كاوە مەحموود
سكرتێری حزبی شیوعیی كوردستان

بۆ گواڵنی نووسیوە

ئاراستەی زۆربەی 
كەمایەتییەكان خۆگونجاندنە 

و كار بۆ خۆتێكەڵكردن لە 
نێو دامەزراوەكانی دەوڵەت 

دەكەن، لە كاتێكدا دانیشتووانی 
ڕەسەن كار بۆ سەربەخۆیی 
دامەزراوەكانی خۆیان لە 

چوارچێوەی دەوڵەتدا دەكەن

ئەوەی لە سەد ساڵەی تێكۆشانی 
ڕەوای بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی 

نیشتمانی كوردستانی ڕەچاو 
دەكرێت، كاركردنی نەیارانی 

كوردستان و تەنانەت تا 
ڕاددەیەكی بەرچاو كاركردنی 
سیاسەتی نێودەوڵەتییە بۆ 

ئەوەی مامەڵە لە گەڵ بابەتی 
كوردستان وەك كێشە و گرفت 

بكرێت
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یـــەك  لـــە  داواكارییەكانیشـــیان  ئەنـــدازەی  و  هەیـــە 
ئاســـتدا نیـــن.

لـــە چوارچێـــوەی پێكهاتەكانـــی دەرەوەی پێكهاتـــەی 
دەوڵەتـــی  لـــە  دەســـەاڵت  ناوەنـــدی  كۆمەاڵیەتیـــی 
كەمایەتییـــە  دەســـتەواژەی  ڕەچـــاوی  نەتەوەییـــدا 
پەناهەنـــدە  وەك  نوێـــكان  كەمایەتییـــە  كۆنـــەكان. 
و  ســـەقامگیرەكان  كەمایەتییـــە  كۆچبـــەرەكان.  و 

دەكرێـــت. ڕەســـەن  دانیشـــتووانی 
هەڵبەتـــە هـــەر یـــەك لـــەو دەســـتەواژانە پێناســـەی 
خـــۆی هەیـــە و، ئەندامانـــی ئـــەو پێكهاتانـــە بـــەوە قایـــل 
نابـــن كـــە هـــەر هەموویـــان بـــە كەمایەتـــی بناســـرێن. 
بەشـــێكی فـــراوان لـــە تاكـــە كەســـی ئـــەو گرووپانـــە 
ـــوەی بنەماكانـــی مافـــی  ـــە چوارچێ نایانەوێـــت تەنیـــا ل
تەماشـــای مافەكانیـــان  تاكـــە كەســـیدا  و  مـــرۆڤ 
بكرێـــت، بەڵكـــو لـــە هەمـــان كاتـــدا وەك تاكـــە كەســـێك و 
مرۆڤێـــك كـــە بەشـــێكن لـــە چوارچێـــوەی و لـــە نێوەنـــدی 
شوناســـێكی هاوبـــەش و تێكـــەڵ لەگـــەڵ پێكهاتەیەكـــی 
ـــەو  ـــوەی ئ ـــە چوارچێ كۆمەڵگەیـــی و كار دەكـــەن كـــە ل
پێكهاتەیـــە مافەكانیـــان دابیـــن بكرێـــت و، خۆیـــان بـــە 
بـــەش و نوێنـــەری ئـــەو پێكهاتـــە كۆمەاڵیەتییـــە دەزانـــن 
و، مافـــە ڕەواكانیـــان وەك تاكـــە كـــەس بـــە بەشـــێكی 
پێكهاتەكـــە  كۆمەڵـــی  بـــە  مافـــی  لـــە  جیانەكـــراوە 

دەزانـــن.
لەســـەر  ناكۆكـــی  كردەیـــی  شـــێوەیەكی  بـــە 
پێناســـەكردنی دەســـتەواژەی كەمایەتـــی و مافەكانـــی 
دەســـتەواژەی  بەریتانیـــا  لـــە  نموونـــە  بـــۆ  هەیـــە. 
بـــەكار  ئـــەو پێكهاتانـــە  بـــۆ  تەنیـــا  كەمایەتییـــەكان 

دێـــت، كـــە بـــە نوێـــی كۆچیـــان بـــۆ ئـــەو واڵتـــە كـــردووە، 
ـــە  ـــز ب ـــی ئەگـــەر ئۆســـكوتڵەندا و ویل هەروەهـــا بەتایبەت
نموونـــە بهێنینـــەوە، دەســـتەواژەی كەمایەتـــی بـــە ئـــەو 
ــان  ــژووی دێرینیـ ــە مێـ ــەی كـ ــە كۆمەاڵیەتییانـ پێكهاتـ
لـــە دەوڵەتـــدا هەیـــە، ناوترێـــت، بـــەاڵم لـــە ئۆتریـــش 
پێكهاتـــەی دێرینـــی وەك سلۆفینســـتەكان بـــە كەمایەتی 
ـــە  ـــدا دانیشـــتووانی ڕەســـەن ل ـــە هەمـــان كات ـــن. ل دادەنرێ
زۆربـــەی واڵتـــان بـــە دەســـتەواژەی كەمایەتـــی قایـــل 
نیـــن، و ئەگـــەر بڕوانینـــە ئۆســـكوتڵەندا و ویلـــز ئـــەوا 

ــەوە دادەنێـــن. ــان نەتـ ــان بـــە گـــەل، یـ خۆیـ
ئـــەو  مافەكانـــی  دابینكردنـــی  بـــە  ســـەبارەت 
كۆمەڵێـــك  نێودەوڵەتیـــدا  سیاســـەتی  لـــە  پێكهاتانـــە 
لەوانـــە:  دەهێنرێـــت،  بـــەكار  جیـــاواز  دەســـتەواژەی 
مافـــی كەمایەتییـــەكان، سیاســـەتی هەمەچەشـــنی، 
كەلتـــووری،  مافـــی  كەلتـــووری،  لێكۆڵینـــەوەی 
و...هتـــد. خۆگونجانـــدن  كەلتـــووری،  تێكەڵبوونـــی 
لـــە گوتـــاری نێودەوڵەتیـــی هاوچەرخـــدا ناڕوونییـــەك 
لـــە نێـــوان مافـــی دانیشـــتووانی ڕەســـەن و مافـــی 
لـــە  بەشـــێك  بـــوو.  دروســـت  نەتەوەییـــەكان  كەمـــە 
هـــۆكاری ئـــەم ناڕوونییـــە بـــۆ ئـــەو ڕەفتـــارە نامرۆییانـــە 
كۆلۆنیالیســـتە  كـــە  دەگەڕێتـــەوە  بەدڕەوشـــتییانە  و 
لـــە  ڕەســـەن  دانیشـــتووانی  بـــە  دژ  ئەروپییـــەكان 
ئەمریـــكای  و  نیوزلەنـــدا  و  ئۆســـتراڵیا  و  ئەمریـــكا 
باشـــوور ئەنجامیـــان دا، كـــە لـــە ئاكامـــدا دانیشـــتووانی 
ـــە الوازی  ـــە زۆر چەوســـانەوە و ب ـــەو ناوچان ڕەســـەنی ئ
دەركەوتـــن و زیاتـــر پێویســـتییان بـــە پاراســـتن هەبـــوو.
ـــەكان و  ـــی كەمـــە نەتەوەیی ـــوان داواكاری ـــی نێ جیاوازی



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1349(  102023/1/16

داواكاریـــی دانیشـــتووانی ڕەســـەن لـــە بـــواری مافەكانـــدا 
لـــە چەنـــد خاڵێكـــدا بـــە دی دەكرێـــت، لەوانـــە:

ـ ئاراســـتەی زۆربـــەی كەمایەتییـــەكان خۆگونجاندنـــە 
لـــە نێـــو دامەزراوەكانـــی  بـــۆ خۆتێكەڵكـــردن  و كار 
ــەن  ــتووانی ڕەسـ ــدا دانیشـ ــە كاتێكـ ــەن، لـ ــەت دەكـ دەوڵـ
لـــە  خۆیـــان  دامەزراوەكانـــی  ســـەربەخۆیی  بـــۆ  كار 

چوارچێـــوەی دەوڵەتـــدا دەكـــەن.
تاكـــە  مافـــە  لەســـەر  جەخـــت  كەمایەتییـــەكان  ـ 
كەســـی و چوارچێـــوەی مافـــی مـــرۆڤ دەكەنـــەوە، لـــە 
كاتێكـــدا دانیشـــتووانی ڕەســـەن دەڕواننـــە پەیڕەوكردنـــی 

بـــە كۆمەڵـــی مافـــی پێكهاتەكەیـــان.
ناڕواننـــە  كەمایەتییـــەكان  ئەندامانـــی  و  ڕۆڵـــە  ـ 
جیـــاكاری و جوداخـــوازی لەگـــەڵ پێكهاتـــەی زۆربـــە 
ئەندامانـــی  بـــەاڵم  دەوڵەتـــدا،  لـــە  دەســـەاڵتدار  و 
دانیشـــتووانی ڕەســـەن خولیایـــان بـــۆ خودموختارییـــە.
ــە  ــتوونەدا بـ ــەم سـ ــە لـ ــیارانەی كـ ــەو پرسـ ــك لـ یەكێـ
گرنگـــی دەزانـــم، پەیوەنـــدی بـــە دەستنیشـــانكردنی 
شوناســـی دۆزی ڕەوای مەســـەلەی كوردســـتانە لـــە 

نێـــو ســـەرجەم ئـــەو پێناســـانەی دەخرێنـــە ڕوو.
ڕەوای  تێكۆشـــانی  ســـاڵەی  ســـەد  لـــە  ئـــەوەی 
بزووتنـــەوەی ڕزگاریخوازیـــی نیشـــتمانی كوردســـتانی 
ــتان و  ــی كوردسـ ــی نەیارانـ ــت، كاركردنـ ــاو دەكرێـ ڕەچـ
تەنانـــەت تـــا ڕاددەیەكـــی بەرچـــاو كاركردنـــی سیاســـەتی 
نێودەوڵەتییـــە بـــۆ ئـــەوەی مامەڵـــە لـــە گـــەڵ بابەتـــی 
كوردســـتان وەك كێشـــە و گرفـــت بكرێـــت، هەنـــدێ 
جاریـــش بـــە مەســـەلە و دۆز نـــاو بـــراوە، كـــە پەیوەنـــدی 
بـــە كـــوردەوە هەبێـــت، وەك پێكهاتەیەكـــی كۆمەاڵیەتـــی، 
یـــان وەك نەتەوەیـــەك، نـــەك دۆزێـــك پەیوەنـــدی بـــە 
كوردســـتانەوە هەبێـــت وەك نیشـــتمان. ئـــەم ئاراســـتەیە لـــە 
ـــەوە،  دەســـتووری عێراقـــی ســـاڵی 2005دا ڕەنگـــی دای
ــی  ــی دەوڵەتـ ــە كۆمەاڵیەتییەكانـ ــەرجەم گرووپـ ــە سـ كـ
عێراقـــی بـــە ئاســـتی جیـــاوازی شوناســـەوە بـــە پێكهاتـــە 
دادەنێـــت و، وشـــە و دەســـتەواژەی كەمایەتـــی بـــۆ هیـــچ 
گرووپێـــك بـــەكار ناهێنێـــت، دانەرانـــی دەســـتوورەكە 
پێیـــان وا بـــووە، بـــەم جـــۆرە زۆربـــەی گرووپـــە ئەتنـــی و 
نەتەوەییـــەكان ڕازی دەكـــەن و بـــەم جـــۆرەش بانگەشـــەی 
ـــووری  ـــە چەمكـــی فرەكەلت ـــك ل ـــۆ فۆرمێ ڕووكەشـــی ب

لیبڕاڵـــی دەكـــەن.
ڕەنگدانـــەوەی ئـــەم ئاراســـتەیە لـــە دەســـتووردا ئـــەوە 
بـــوو كـــە پەیوەنـــدی كوردســـتان بـــە عێراقـــەوە لـــە 
ـــت، ئەمـــەش  ـــی دەستنیشـــان بكرێ ـــوەی فیدڕاڵ چوارچێ
ـــە لەگـــەڵ  ـــە كـــە مامەڵ ـــەم بۆچوونەی بەردەوامبوونـــی ئ
پێكهاتەیەكـــی  وەك  ڕەوای گەلەكەمـــان  مەســـەلەی 

ــدا  ــی عێراقـ ــی نەتەوەیـ ــو دەوڵەتـ ــە نێـ ــی لـ كۆمەاڵیەتـ
دەكات، نـــەك ئـــەوەی كـــە خـــودی كوردســـتان نیشـــتمانە 

و مافـــی دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی خـــۆی هەیـــە.
یەكێتیـــی ئەوروپـــا تـــا ئێســـتا لـــە چوارچێـــوەی 
داكۆكـــی  ئەوروپایـــی،  ســـەنتڕاڵیزمی  عەقڵییەتـــی 
كار  و  دەكات  نەتەوەیـــی  دەوڵەتـــی  مۆدێلـــی  لـــە 
ئەزموونێكـــی  وەك  مۆدێلـــە  ئـــەو  گشـــتاندنی  بـــۆ 
ــوان  ــاری پەیوەندیـــی نێـ ــە بـ ــەركەوتوو بەتایبەتـــی لـ سـ
دەوڵـــەت و ئـــەو كەمایەتییـــە نەتەوایەتییانـــەی كـــە 
ــەی  ــە بازنـ ــەش لـ ــەوە، دەكات، ئەمـ ــدا كۆكراونەتـ تیایـ
ـــە فرەكەلتـــووری  هەڵبژاردنـــی نموونەیەكـــە كـــە پشـــت ب
و دیموكراســـیی لیبڕاڵـــی و پاراســـتنی ســـەقامگیری 
ئەمـــن  پاراســـتنی  لێـــی  مەبەســـت  كـــە  دەبەســـتێت 
یەكێتیـــی  هەنگاوەكانـــی  دەوڵەتـــە.  ســـەروەریی  و 
ئەوروپـــا لـــەم بـــوارەدا بـــە گشـــتاندنی ئـــەوەی بـــە 
باشـــترین شـــێوازی دەزانێـــت، كـــە لـــە چوارچێـــوەی 
بەرژەوەندیـــی ئەزموونـــی خۆیانـــدا بـــە پێـــوەر دانـــراون 
ـــی دیكـــەی  ـــە دەوڵەتان ـــر داڕشـــتنی یاســـاییان ل و، دوات
دەرەوی ســـنووری خۆیـــان بـــۆ بكرێـــت، بەتایبەتـــی 
ــماوەكانی  ــە پاشـ ــان لـ ــت، یـ ــی ناوەڕاسـ ــە ڕۆژهەاڵتـ لـ
ئیمپراتۆریەتـــە هەڵوەشـــاوەكانی ڕووســـیای ســـیزاری و 
ـــمانی  ـــۆری عوس ـــی ســـۆڤیەت و ئیمپرات ـــتر یەكێتی پاش
حاڵەتـــی  هەنـــدێ  لـــە  نەمســـاویدا،  ئیمپراتـــۆری  و 
تایبەتیشـــدا دەســـتتێوەردانی ســـنووردار لـــە چوارچێـــوەی 

بكـــەن. بەرژەوەندییەكانیـــان  پاراســـتنی 
ــەی  ــن نموونـ ــە بااڵتریـ ــە لـ ــەو پێوەرانـ ــتاندنی ئـ گشـ
زاتیـــی  حوكمـــی  لـــە  خـــۆی  كـــە  چارەســـەر 
هەرێمایەتـــی كـــە فیدڕالییـــش دەگرێتـــەوە، دەرناچێـــت. 
ســـادەیی  شـــێوەیەكی  بـــە  زۆر  چارەســـەرانە  ئـــەو 
تایبەتمەندیـــی  و  پاشـــخان  ڕوو، چونكـــە  خراونەتـــە 
فراوانانـــەی  ناوچـــە  لـــەو  نەتەوایەتـــی  مەســـەلەی 
كـــە چارەســـەرەكەی وەك ڕەچەتـــە و مۆدێـــل بـــۆی 
ڕەوانـــە دەكـــەن، بـــە هەنـــد وەرنەگرتـــووە و، ئـــەوەی 
ــەو  ــەندنی ئـ ــی پەرەسـ ــە بارودۆخـ ــردووە كـ ــاو نەكـ ڕەچـ
ـــە و،  ـــاوازی هەی ـــان جی مەســـەالنە و پاشـــخانی مێژووی
ـــەت و مەســـەلەیەك  ـــە واقیعـــی هـــەر باب ناكـــرێ دوور ل
و ئاســـتی پەرەســـەندنی لـــە هـــەر ناوچەیەكـــدا، تەنیـــا 
لـــە بازنـــەی مانـــەوەی قـــەوارەی ئـــەو دەوڵەتانـــە وەك 
پێوەرێكـــی ســـەرەكی، بیـــر لـــە چارەســـەری كێشـــەكان 
بكرێتـــەوە و، هەنـــگاوی پراكتیكـــی بـــۆ ســـەقامگیریی 

بـــەردەوام مســـۆگەر بكرێـــت.
یەكێـــك لـــە گرفتـــە گـــەورەكان كـــە تـــا ئێســـتا لۆژیكی 
بدۆزێتـــەوە،  بـــۆ  چارەســـەری  نەیتوانیـــوە  لیبڕاڵـــی 

یەكێك لە گرفتە گەورەكان 
كە تا ئێستا لۆژیكی لیبڕاڵی 
نەیتوانیوە چارەسەری 
بۆ بدۆزێتەوە، مەسەلەی 
پەیوەندیی نێوان ئەمنی 
نەتەوەیی دەوڵەت و پرەنسیپی 
عەدالەتە

ئاست و میچی مافدان بە 
خستنەڕووی داواكارییەكان 
هەندێ جار و لە هەندێ 
نموونەدا دەگاتە ئازادیی 
باسكردن و بانگەشەكردن 
بۆ مافی جیاخوازی بە 
شێوەیەكی دیموكراسییانە، 
وەك نموونەی ئۆسكۆتلەندا كە 
سەربەخۆخوازەكان حوكمی ئەو 
هەرێمە دەكەن

كاتێك گەلی كاتالۆنیا 
ڕیفراندۆمی بۆ سەربەخۆیی كرد 
و بڕیاری گەل بۆ سەربەخۆیی 
بوو، حكومەتی ئیسپانیا 
هێزی بەكار هێنا و سەركردە 
سەربەخۆخوازەكانی دادگایی و 
بەند كرد

لە مێژووی ئەوروپادا سەبارەت 
بە مامەڵەكردن لە گەڵ بزاڤە 
نەتەوەییە سەربەخۆخوازەكان، 
تاوانی تیرۆر درایە پاڵ 
بەشێك لەو بزافانە، نەك لە 
بەر ئەوەی هێز بەكار دەهێنن، 
بەڵكو لە بەر ئەوەی داوای 
سەربەخۆیی دەكەن
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نەتەوەیـــی  ئەمنـــی  نێـــوان  پەیوەندیـــی  مەســـەلەی 
ــی  ــی نەتەوەیـ ــە. ئەمنـ ــیپی عەدالەتـ ــەت و پرەنسـ دەوڵـ
لـــە پاراســـتنی قـــەوارەی دەوڵـــەت  دەوڵـــەت خـــۆی 
دەبینێتـــەوە، بابەتـــی عەدالەتیـــش لـــە جێبەجێكـــردن 
و پاراســـتنی مافـــی كەمـــە نەتەوایەتییـــەكان، یـــان 
ـــی  ـــە هەژموون ـــە ب ـــای كۆتاییهاتن ـــەكان كـــە مان پێكهات
نەتـــەوەی زۆربـــە، یـــان تایفـــە و ئەتنیكـــی زۆربـــە لـــە 
دەوڵەتـــدا كـــە كار بـــۆ ســـەروەریی زمـــان و كەلتـــوور و 

ئاییـــن و ئایینـــزای خـــۆی دەكات.
نموونـــەی  لـــە گرفتەكانـــی گشـــتاندنی  یەكێـــك 
ئەوروپایـــی بـــۆ چارەســـەركردنی بابەتـــی مافـــی كەمـــە 
نەتەوەییـــەكان بـــە جۆرێـــك ئـــەو نموونەیـــە خـــۆی لـــە 
یاســـاكانی واڵتـــی دیكـــە ببینێتـــەوە، دوو ڕووییـــە لـــە 

ــەكان.  ــێوازی نموونـ ــی شـ پەیڕەوكردنـ
بـــە پێـــی مۆدیلـــی لیبڕاڵیـــی ئەوروپایـــی بـــاس لـــە 
هەمـــە جـــۆری و فرەشـــێوازیی چارەســـەرەكان دەكرێـــت، 
وەك بڵێی ئاســـتی شـــێوازی چارەســـەرەكان فراوانە. ئەو 
ــەوە،  ــێواز دەبینێتـ ــەرانە خـــۆی لـــە چەندیـــن شـ چارەسـ
ــانەكانی  ــەقامەكان و نیشـ ــۆردی شـ ــینی بـ وەك: نووسـ
هاتوچـــۆ بـــە زمانـــی كەمـــە نەتەوایەتییـــەكان، یـــان 
پێكهاتـــەكان و، بوونـــی قوتابخانـــەی ســـەرەتایی بـــە 
زمانـــی كەمـــە نەتەوایەتییـــەكان و، دانانـــی زمانـــی 
كەمـــە نەتەوایەتـــی بـــە زمانـــی فەرمـــی، مافـــی ڤیتـــۆ، 

خوێندنـــی بـــااڵ و حوكمـــی زاتیـــی هەرێمایەتـــی.
خســـتنەڕووی  بـــە  مافـــدان  میچـــی  و  ئاســـت 
داواكارییـــەكان هەنـــدێ جـــار و لـــە هەنـــدێ نموونـــەدا 
بـــۆ  بانگەشـــەكردن  و  باســـكردن  ئازادیـــی  دەگاتـــە 
مافـــی جیاخـــوازی بـــە شـــێوەیەكی دیموكراســـییانە، 
ــەربەخۆخوازەكان  ــە سـ ــكۆتلەندا كـ ــەی ئۆسـ وەك نموونـ
حوكمـــی ئـــەو هەرێمـــە دەكـــەن. بـــۆ نموونـــە ســـەرۆك 
پێنـــاوی  لـــە  ئۆســـكۆتڵەندا  ئێســـتای  وەزیرانـــی 
لـــە  جیابوونـــەوە  و  نیشـــتمانەكەی  ســـەربەخۆیی 
ڕیفرانـــدۆم  كاتێـــك  بـــەاڵم  تێدەكۆشـــێت،  بەریتانیـــا 
ــی دەزگا  ــرا، هەرچـ ــە كـ ــەو واڵتـ ــەربەخۆیی ئـ ــۆ سـ بـ
و  بەریتانیـــا  لیبڕاڵـــی  و  ســـەرمایەداری  توانـــای  و 
ئینگلیـــز هەبـــوو، دژ بـــە ســـەربەخۆیی ئـــەو واڵتـــە 
ئـــەو  خەڵكـــی  و  كـــرد  ڕیكالمیـــان  و،  كـــرا  تەیـــار 
ئاكامـــدا  لـــە  تۆقانـــد،  ســـەربەخۆیی  لـــە  واڵتەیـــان 
نەگـــرت.  ســـەری  ســـەربەخۆیی  هەڵبـــژاردەی 
بـــەاڵم كاتێـــك گەلـــی كاتالۆنیـــا ڕیفراندۆمـــی بـــۆ 
ســـەربەخۆیی كـــرد و بڕیـــاری گـــەل بـــۆ ســـەربەخۆیی 
بـــوو، حكومەتـــی ئیســـپانیا هێـــزی بـــەكار هێنـــا و 
ســـەركردە ســـەربەخۆخوازەكانی دادگایـــی و بەنـــد كـــرد.

ـــردن  ـــە مامەڵەك ـــەبارەت ب ـــادا س ـــژووی ئەوروپ ـــە مێ ل
لـــە گـــەڵ بزاڤـــە نەتەوەییـــە ســـەربەخۆخوازەكان، تاوانـــی 
ـــەر  ـــە ب ـــە، نـــەك ل ـــەو بزاڤان تیـــرۆر درایـــە پـــاڵ بەشـــێك ل
ئـــەوەی هێـــز بـــەكار دەهێنـــن، بەڵكـــو لـــە بـــەر ئـــەوەی 
ـــە  ـــە ل ـــەم شـــێوازە مامەڵ ـــەن. ب داوای ســـەربەخۆیی دەك
گـــەڵ بزاڤـــی باســـك و ســـوپای كۆمـــاری ئێرلەنـــدا 

ـــرا. ك
ئـــەوەی لـــە بـــواری مافـــی كەمـــە نەتەوایەتییـــەكان 
تەنانـــەت لـــە نموونـــەی ئەوروپـــا ڕەچـــاو دەكرێـــت، 
كەمـــە  مافـــی  بـــۆ  یاســـاییە  تەكیفـــی  مەســـەلەی 
گشـــتاندنی  ســـەڕەڕای  كـــە  نەتەوایەتییـــەكان 
نموونەكانـــی خۆیـــان و كاركـــردن بـــۆ دانانـــی پێـــوەری 
لـــە  مافانـــە  ئـــەو  دابینكردنـــی  بۆیـــان،  قانوونـــی 
چوارچێـــوەی قانوونـــی ناوخۆیـــی نـــەك نێودەوڵەتـــی 
مایـــەوە، پـــڕۆژە و ڕاگەیاندنـــە هەرێمایەتییەكانیـــش وەك 
ڕاگەیاندنـــی كۆبنهاگـــن لـــە ســـاڵی 1999 تایبـــەت بـــە 
ـــادا كـــە  ـــە ئەوروپ ـــكاری ل ڕێكخـــراوی ئاســـایش و هاری
بـــە یەكەمیـــن بەیاننامـــەی ڕێكخراوێكـــی ئەوروپایـــی 
دوای هەرەســـهێنانی یەكێتیـــی ســـۆڤیەت دادەنرێـــت، 
بـــە حوكمـــی  لـــە مـــاددەی 36یـــدا تەنیـــا ئامـــاژە 
ــەی  ــێوەیە نموونـ ــەم شـ ــی دەكات، بـ ــی هەرێمایەتـ زاتیـ
مەودایەكـــی  نەیتوانـــی  لیبڕاڵـــی  فرەكەلتووریـــی 
نێودەوڵەتـــی بـــە مافـــی كەمـــە نەتەوایەتییـــەكان لـــە 

دەوڵەتـــی نەتەوەییـــدا ببەخشـــێت.
ــی  ــی مافـ ــەودای فراوانكردنـ ــە مـ ــە واتـ ــەم بابەتـ ئـ
ــدا  ــە دەوڵەتـ ــە لـ ــەوەی زۆربـ ــە نەتـ ــەدەر لـ ــی بـ نەتەوەیـ
كـــە بگاتـــە مافـــی بڕیاردانـــی چارەنـــووس، بەتایبەتـــی 
كوردســـتانەوە،  ڕەوای گەلـــی  نیســـبەت دۆزی  بـــە 
پێویســـتی بـــە ســـەرلەنوێ تكیفكردنـــی مەســـەلەكە 
هەیـــە كـــە نـــەك بـــە یاســـای ناوخۆیـــی دەوڵـــەت تەماشـــا 
بكرێـــت، بەڵكـــو لـــە چوارچێـــوەی یاســـای نێودەوڵەتیـــدا 
مامەڵـــەی لەگەڵـــدا بكرێـــت، ئـــەم بۆچوونـــە لـــە بەشـــی 

ســـێیەمی ئـــەم بابەتـــە ئامـــاژەی پـــێ دەكـــەم.
گرفتـــی دیكـــەی بـــواری گشـــتاندنی نموونـــەی 
فرەكەلتووریـــی لیبڕاڵـــی پەیوەنـــدی بـــە گشـــتگیریی 
كەمـــە  كێشـــەی  چارەســـەركردنەكانی  نموونەكانـــی 
نەتەوایەتییـــەكان لـــە چوارچێـــوەی دەوڵەتـــی نەتەوەییـــدا 
تایبەتمەندیـــی  ڕەچـــاوی  ئـــەوەی  بـــی  هەیـــە، 
هەلومەرجـــی ئـــەو واڵتانـــە و مێـــژووی پەیوەندیـــی 
نەتـــەوەكان لـــە گـــەڵ یەكتـــردا بكـــەن، كـــە لـــە ئاكامـــی 
هەرســـهێنانی ســـێ ئیمپراتۆریـــەت قـــەوارەی نەتەوەیـــی 
و ســـنووری ئـــەو دەوڵەتانـــە گۆڕانكاریـــی جۆراجـــۆری 
ـــە  ـــاوردەش ب ـــی ه ـــەی دەوڵەت ـــووە، نموون ـــە ســـەردا هات ب

نموونەی فرەكەلتووریی لیبڕاڵی 
نەیتوانی مەودایەكی نێودەوڵەتی 
بە مافی كەمە نەتەوایەتییەكان 

لە دەوڵەتی نەتەوەییدا 
ببەخشێت

لە چەند ساڵی ڕابردوودا 
دەوڵەتانی ئەوروپا چەندین 

شاندیان بۆ سەركردەی نەتەوە 
جیاوازەكان ڕێك خست و، 

كاریان دەكرد كە ئەو شاندانە 
سوود لە شێوازی پەیڕەوكراو لە 

ڕۆژئاوادا وەربگرن

كاتێك ئەو كەمایەتییە 
وەك پێكهاتەیەكی مرۆیی 

كە تایبەتمەندیی كەلتووری 
خۆی هەیە، داوای مافە بە 

كۆمەڵەكەی دەكات، كە بەشێكی 
سەرەكیی ئەو داواكارییە بریتییە 
لە مافی بڕیاردانی چارەنووسی 
خۆی، ئەوا ڕستە و دەستەواژەی 
هاوواڵتیبوون و مافی مرۆڤ بەو 
سنوورەی كە زۆربە لە دەوڵەتی 

نەتەوەیی بڕیاری دەدا، بۆ 
گەمارۆدانی مافی كەمایەتی 

بەكار دێت

لە عەقڵییەتی باوی نەتەوەی 
زۆربە، كەمە نەتەوایەتییەكان 

هەردەم مەترسین لەسەر 
ئاسایشی دەوڵەت، چونكە 
ئاسایشی دەوڵەت بە پێی 

بۆچوونی ئەوان بریتییە لە 
بەردەوامبوونی هەژمونی زۆربە
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پێـــی بەرژەوەندیـــی دەوڵەتـــە ئیمپریالیســـتە براوەكانـــی 
شـــەڕ ســـەپێندراوە، لـــە ئاكامیشـــدا قەیرانـــی دەوڵـــەت 
ـــتكراوانە  ـــە دروس ـــەو دەوڵەت ـــی ئ ـــی فراوان ـــە پانتاییەك ل

تـــا ئێســـتا بەردەوامـــە.
لـــە چەنـــد ســـاڵی ڕابـــردوودا دەوڵەتانـــی ئەوروپـــا 
ـــاوازەكان  ـــەوە جی ـــۆ ســـەركردەی نەت ـــن شـــاندیان ب چەندی
ڕێـــك خســـت و، كاریـــان دەكـــرد كـــە ئـــەو شـــاندانە ســـوود 
لـــە شـــێوازی پەیڕەوكـــراو لـــە ڕۆژئـــاوادا وەربگـــرن. ئـــەو 
شـــاندانە بـــە ئەرێنـــی تەماشـــای مۆدێلەكانـــی نێـــو 
یەكێتیـــی ئەوروپایـــان دەكـــرد و، بـــە گەرمـــی باســـی 
ـــەاڵم  ـــرد، ب ـــان دەك ـــر قبووڵكـــردن و بەیەكـــەوە ژیانی یەكت
ـــەوە،  ـــان دەگەڕان ـــی خۆی ـــۆ واڵت ـــەو شـــاندانە ب ـــك ئ كاتێ
گەاڵڵەنامەیەكـــی  لەســـەر  ڕێككەوتنیـــان  توانـــای 

ســـادەی لـــە یەكتـــر تێگەیشـــتن نەبـــوو.
ــت  ــپ و گرفـ ــی كۆسـ ــاوا تووشـ ــە ڕۆژئـ ــك كـ كاتێـ
ــەوە  ــتاندنی نموونەكانـــی دەبێـــت، بیانـــووی ئـ ــە گشـ لـ
دەهێنێتـــەوە كـــە چارەســـەرەكان لـــە ئەوروپـــادا بۆیـــە 
ســـەركەوتوو بـــووە، چونكـــە كەمـــە نەتەوایەتـــی لـــە 
ئەوروپـــادا بـــە هـــۆی پرۆســـەی مۆدێڕنـــەوە شوناســـێكی 
دیكـــە  شـــوێنەكانی  لـــە  و،  وەرگرتـــووە  مەدەنـــی 
ــێوازێكی  ــتدا شـ ــی ناوەڕاسـ ــە ڕۆژهەاڵتـ ــی لـ بەتایبەتـ
و  ڕەچەڵـــەك  پەیوەندیـــی  بـــە  پشتبەســـتوو  ئەتنـــی 
هەژموونـــی هـــۆز و عەشـــرەتگەرییەوە هەیـــە. ئـــەم 
و  شـــوناس  گرفتەكانـــی  پێچەوانـــەی  بیانـــووەش 
كێشـــەی نەتەوەیـــی و كەمایەتییـــە لـــە خـــودی واڵتانـــی 

یەكێتیـــی ئەوروپـــادا.
لـــە بابەتـــی پەیوەندیـــی نێـــوان دەســـەاڵتی زۆربـــە 
ــی  ــوەی دەوڵەتـ ــە چوارچێـ ــی لـ ــەاڵتی كەمایەتـ و دەسـ
سیاســـیی  چەمكێكـــی  هاوچەرخـــدا،  نەتەوەیـــی 
لـــە  پێوەرێـــك  بووەتـــە  كۆتاییـــدا  لـــە  كـــە  گرنـــگ 
هاوكێشـــەكە،  الیەنـــی  هـــەردوو  هەڵوێســـتوەرگرتنی 
ئەمنـــی  چەمكـــی  نێـــوان  پەیوەندیـــی  مەســـەلەی 

عەدالەتـــە. چەمكـــی  و  نەتەوەیـــی 
نەتەوەیـــی  دەوڵەتـــی  لـــە  نەتەوەیـــی  ئەمنـــی 
هاوچەرخـــدا بـــەو نموونەیـــەی لـــە ئەزموونـــی ئەوروپـــای 
بـــوو،  دروســـت  ویســـتفالیا  ڕێككەوتننامـــەی  دوای 
بریتییـــە لـــە پاراســـتنی ئەمنـــی دەوڵـــەت كـــە بریتییـــە 
ـــە،  ـــان تایف ـــەوە، ی ـــەری نەت ـــە نوێن الی دەســـەاڵتداران ك
یـــان پێكهاتـــەی زۆربـــەن بـــە ژمـــارە، مانـــەوەی دەوڵـــەت 
و پاراســـتنی ســـنوورەكەی و ماوەنـــەدان بـــە كەرتبـــوون، 
یـــان داماڵینـــی بەشـــێك لـــەو دەوڵەتـــە. ئـــەم ئاسایشـــە 
پێدانـــی  دەگاتـــە  دەوڵەتانـــە  جـــۆرە  لـــەم  نەتەوەییـــە 
بەرگـــی پیـــرۆزی بـــە چەمكـــی مانـــەوەی دەوڵـــەت بـــەو 

ســـنوورە كـــە پێـــی دروســـت بـــووە، بـــەم جـــۆرە چەمكـــی 
نیشـــتمانپەروەری الی پێكهاتـــە، یـــان نەتـــەوە، یـــان 
تایفـــەی زۆربـــەی حوكمـــڕان لـــە دەوڵەتـــدا بریتییـــە 
لـــە پاراســـتنی ئـــەو دەوڵەتـــە و مەشـــرووعییەتدان بـــە 
ـــی  ـــەی بوون ـــز و توندوتیـــژی دژ بەوان ـــی هێ بەكارهێنان
بـــۆ  یـــان كار  ئـــەو دەوڵەتـــە دەخەنـــە مەترســـییەوە، 
ــەكە  ــەی هاوكێشـ ــەن. الیەنێكـــی دیكـ ــەوە دەكـ جیابوونـ
ــەك،  ــە پێكهاتەیـ ــەت كـ ــی عەدالـ ــە چەمكـ ــە لـ بریتییـ
یـــان نەتـــەوە، یـــان تایفەیـــەك لـــە دەوڵەتـــی نەتەوەییـــدا 
ـــان  ـــی خۆی ـــن و داوای مافەكان ـــك دەهێن ـــی پێ كەمایەت
دەكـــەن و بـــە كۆمـــەڵ واتـــە فراوانتـــر لـــە مافـــی 
ـــۆ دەكات  ـــی بانگەشـــەی ب ـــە بیـــری لیبڕاڵ تاكەكـــەس ب
ــە  ــەوە و دەیخاتـ ــۆ دەدۆزێتـ ــی بـ ــی هاوواڵتـ و، چەمكـ
خانـــەی یەكســـانییەوە كـــە هەنـــدێ جـــار بـــە دەســـتەواژەی 
دەســـتووریش ئامـــاژەی بـــۆ دەكرێـــت، بـــەاڵم كاتێـــك 
ئـــەو كەمایەتییـــە وەك پێكهاتەیەكـــی مرۆیـــی كـــە 
تایبەتمەندیـــی كەلتـــووری خـــۆی هەیـــە، داوای مافـــە 
بـــە كۆمەڵەكـــەی دەكات، كـــە بەشـــێكی ســـەرەكیی ئـــەو 
داواكارییـــە بریتییـــە لـــە مافـــی بڕیاردانـــی چارەنووســـی 
خـــۆی، ئـــەوا ڕســـتە و دەســـتەواژەی هاوواڵتیبـــوون 
و مافـــی مـــرۆڤ بـــەو ســـنوورەی كـــە زۆربـــە لـــە 
دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی بڕیـــاری دەدا، بـــۆ گەمارۆدانـــی 
مافـــی كەمایەتـــی بـــەكار دێـــت و، ئـــەوەی پێـــی دەڵێـــن 
»عەدالـــەت« جێبەجـــێ نابێـــت و، ئـــەوەی ڕەوایـــە 
ـــت،  ـــك دێنێ ـــدا پێ ـــە دەوڵەت ـــە ل ـــە زۆرب ـــەك ك ـــۆ نەتەوەی ب
ڕەوا نییـــە بـــۆ نەتەوەیەكـــی دیكـــە كـــە كەمایەتییـــە 
لـــەو دەوڵەتـــەدا، لـــەم حاڵەتەشـــدا هـــەر داواكارییەكـــی 
ــەوە  ــەن زۆربـ ــەوە لەالیـ ــاوی گومانـ ــە چـ ــی بـ كەمایەتـ
ــەوە  ــەم دەكرێتـ ــی كـ ــار لێـ ــت و، زۆر جـ ــا دەكرێـ تەماشـ
و ســـەروگوێ دەكرێـــت و، بـــە شـــێوەیەكی كردەیـــی 
جیاكاریـــی نەتەوەیـــی دروســـت دەبێـــت و، چەوســـانەوەی 

ڕوون بـــە دیـــار دەكەوێـــت.
زۆربـــە،  نەتـــەوەی  بـــاوی  عەقڵییەتـــی  لـــە 
كەمـــە نەتەوایەتییـــەكان هـــەردەم مەترســـین لەســـەر 
ئاسایشـــی دەوڵـــەت، چونكـــە ئاسایشـــی دەوڵـــەت بـــە 
ــی  ــە بەردەوامبوونـ ــە لـ ــەوان بریتییـ ــی ئـ ــی بۆچوونـ پێـ
هەژموونـــی زۆربـــە، بۆیـــە زۆربـــە پێـــی وایـــە كـــە 
دابینكـــردن و بەردەوامبـــوون لـــە حوكمـــدا، لەوەدایـــە 
كـــە كەمایەتـــی زۆر بچـــووك و الواز بێـــت، چونكـــە 
بـــێ  كەمایەتیـــی  بـــە  پێویســـتی  بەهێـــز  دەوڵەتـــی 
هێـــز هەیـــە و، هـــەردەم ئـــەو زۆربەیـــە لۆژیكـــی جـــۆن 
ســـتیوارت مـــل )1806-1873(ی بەكارهێنـــاوە كـــە 
وتوویەتـــی: »كۆمەڵـــە كەلتوورییـــە بچووكـــەكان واز 

لە عێراقدا هەرچەندە كە 
كوردستانی باشووری بە مەرجەوە 
پێوەی لكێندرا، بەاڵم نزیكەی 
هەشتا ساڵ زیاتری ویست كە 
دەوڵەتی عێراق ددان بەوەدا 
بنێ، كە كوردستان بە پێی 
دەستوور هەرێمە، هەڵبەتە 
ئەمەش بە فەرزكردنی ئەمری 
واقیع و بە تێكۆشانی گەلی 
كوردستان، نەك بە قەناعەتی 
نەتەوە، یان تایفەی زۆربە كە 
تا ئێستا بە دەمیدا نایەت و لە 
گوتاری سیاسیی خۆیدا وشەی 
فیدڕاڵی بەكار ناهێنێت

لە مێژووی عێراقدا بەردەوام 
گومان لە داواكارییەكانی گەلی 
كوردستان كراوە، تەنانەت 
ئەگەر لە دەستووردا باس لە 
شەراكەتی عەرەب و كورد 
كرابێت، هەروەك لە دەستووری 
1958 هاتبوو

تا ئێستا هزری لیبڕاڵی و 
فرەكەلتوورییەكەی كە بانگەشەی 
بۆ دەكات، نەبووەتە هۆی 
چارەسەركردنی مەسەلەی 
نەتەوایەتی بە شێوەیەكی بنبڕ 
لە یەكێتیی ئەوروپا
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لـــە میراتـــی كەلتووریـــی خۆیـــان دەهێنـــن و خۆیـــان 
دەخزێننـــە نێـــو كەلتـــووری نەتـــەوە بەهێزەكانـــەوە«.

لـــە  مەترســـی  و  هەژموونـــە  ئـــەم  نموونەكانـــی 
كەمایەتـــی نەتەوەیـــی لـــە نێـــو دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی 
هاوچەرخـــدا، تەنیـــا لـــە نموونەكانـــی ڕۆژهەاڵتـــی 
ناوەڕاســـتدا نییـــە، بەڵكـــو لـــە شـــوێنی دیكـــەش ئـــەم 

حاڵەتـــە بـــەدی دەكرێـــت.
ـــدە كـــە كوردســـتانی باشـــووری  ـــە عێراقـــدا هەرچەن ل
نزیكـــەی  بـــەاڵم  لكێنـــدرا،  پێـــوەی  مەرجـــەوە  بـــە 
هەشـــتا ســـاڵ زیاتـــری ویســـت كـــە دەوڵەتـــی عێـــراق 
ـــی دەســـتوور  ـــە پێ ـــە كوردســـتان ب ـــەوەدا بنـــێ، ك ددان ب
ـــری  ـــی ئەم ـــە فەرزكردن ـــەش ب ـــە ئەم ـــە، هەڵبەت هەرێم
واقیـــع و بـــە تێكۆشـــانی گەلـــی كوردســـتان، نـــەك 
بـــە قەناعەتـــی نەتـــەوە، یـــان تایفـــەی زۆربـــە كـــە تـــا 
ئێســـتا بـــە دەمیـــدا نایـــەت و لـــە گوتـــاری سیاســـیی 
خۆیـــدا وشـــەی فیدڕاڵـــی بـــەكار ناهێنێـــت، تەنانـــەت 
هەنـــدێ الیەنـــی دیموكـــرات و چەپـــی عێراقیـــش لـــە 
ـــەكار  ـــدا دەســـتەواژەیەكیان ب ـــاری سیاســـیی خۆیان گوت
دەهێنـــا كـــە لـــە مێـــژووی سیســـتمی سیاســـی لـــە 
جیهانـــدا نەبـــووە، ئـــەوەش دەســـتەواژەی »عێراقـــی 

ئیتحادیـــی موەحەد«ــــە.
لـــە  گومـــان  بـــەردەوام  عێراقـــدا  مێـــژووی  لـــە 
داواكارییەكانـــی گەلـــی كوردســـتان كـــراوە، تەنانـــەت 
ـــەرەب  ـــەراكەتی ع ـــە ش ـــاس ل ـــتووردا ب ـــە دەس ـــەر ل ئەگ
و كـــورد كرابێـــت، هـــەروەك لـــە دەســـتووری 1958 
هاتبـــوو. هـــەر بـــۆ نموونـــە لـــە ســـاڵی 1959 كاتێـــك 
مامۆســـتایانی كوردســـتان داوایـــان لـــە عەبدولكەریـــم 
قاســـم كـــرد، كـــە بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی مەعاریفـــی 
بـــە  كـــوردی  خوێندنـــی  و  دابمەزرێـــت  كوردســـتان 
ئەلفابێتـــی التینـــی بێـــت. عەبدولكەریـــم قاســـم زۆر 
نادەیـــن  بـــوار  »هەرگیـــز  وتـــی:  تووڕەییـــەوە  بـــە 
ـــە  ئەلفابێتـــی عەرەبـــی بگـــۆڕن و خوێندنـــی كـــوردی ب
ئەلفابێتـــی التینـــی بێـــت، بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی 
ـــەك مەعاریفـــی  ـــت، ن ـــی كـــوردی دروســـت دەبێ خوێندن
كوردســـتان..«. ئـــەم زانیارییـــە لـــە كتێبـــی كۆنگـــرە 
 ،1959 كـــورد  مامۆســـتایانی  ناوخۆییەكانـــی 
1960 لـــە نووســـینی ســـەرباز مەجیـــد خۆشـــناو و 
یادەوەرییەكانـــی مامۆســـتا محەمـــەد ســـەعید ســـاڵح و 

وتارێكـــی كەریـــم شـــارەزا هاتـــووە.
دووبـــارە  دیكـــەش  شـــوێنی  لـــە  نموونەیـــە  ئـــەم 
لـــە  تترســـتان  كۆمـــاری  نموونـــە  بـــۆ  بووەتـــەوە، 
ــان  ــاڵی 2000 داوایـ ــە سـ ــە لـ ــدڕاڵ كـ ــیای فیـ ڕووسـ
كـــرد ئەلفابێتـــی خوێنـــدن لـــە ســـالڤییەوە بـــۆ ئەلفابێتـــی 

الیـــەن  لـــە  داواكارییەكەیـــان  بگۆڕدرێـــت،  خۆیـــان 
ــدی ڕەت  ــە تونـ ــەوە بـ ــیای فیدڕاڵـ ــی ڕووسـ پەرلەمانـ

كرایـــەوە.
تـــا ئێســـتا هـــزری لیبڕاڵـــی و فرەكەلتوورییەكـــەی 
هـــۆی  نەبووەتـــە  دەكات،  بـــۆ  بانگەشـــەی  كـــە 
چارەســـەركردنی مەســـەلەی نەتەوایەتـــی بـــە شـــێوەیەكی 
لـــە یەكێتیـــی ئەوروپـــا. ئەگـــەر تەماشـــای  بنبـــڕ 
كـــە  بكەیـــن،  ســـۆڤیەتی  سۆشیالیســـتیی  هـــزری 
باســـی دروســـتبوونی ئوممـــەی سوشیالیســـتی دەكـــرد، 
ئـــەو چەمەكـــەش لەگـــەڵ هەرەســـهێنانی یەكێتیـــی 
ســـۆڤیەت كۆتایـــی هـــات و چەندیـــن دەوڵـــەت دروســـت 
بـــوون، بـــە هەمـــان شـــێوە تێـــزی ئومـــەی دیموكراتـــی 
واقیعـــی  لـــە  دەكات  باســـی  ئۆجـــەالن  بەڕێـــز  كـــە 
ــدا لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت چەمكێكـــی  پراكتیكـ

نەزۆكـــە.
تـــا ئێســـتا تێكـــڕای ئـــەم چەمكانـــە نەیتوانیـــوە 
ئەلتەرناتیـــڤ و جێگـــرەوەی هـــزری لینینـــزم ســـەبارەت 
بـــە مەســـەلەی نەتەوایەتـــی بـــن، كـــە وەك دیاردەیەكـــی 
مێژوویـــی و لـــە چوارچێـــوەی شوناســـی كۆمەاڵیەتـــی 
مامەڵـــەی لەگەڵـــدا كـــردووە و، خـــۆی لـــە مافـــی 
ڕەهـــای بریاڕدانـــی چارەنووســـی گـــەالن، بـــە مافـــی 

جیابوونـــەوە، دەبینێتـــەوە.
ــی  ــە پارچەكانـ ــوور و لـ ــە باشـ ــتان لـ ــی كوردسـ گەلـ
دانیشـــتووانی  دەســـتەواژەی  كوردســـتان  دیكـــەی 
ڕەســـەنی لیبڕاڵـــی لەســـەردا جێبەجـــێ نابێـــت، ئـــەو 
بـــۆ  لیبڕاڵییـــەوە  هـــزری  الیـــەن  لـــە  دەســـتەواژەیە 
دانیشـــتووانی هینـــدە ســـوورەكانی ئەمریـــكای باكـــوور و 
دانیشـــتووانی ڕەســـەنی ئەمریـــكای باشـــوور و نیوزلەنـــدا 
ـــتەواژەی  ـــێوە دەس ـــان ش ـــراوە. بەهەم ـــتڕاڵیا داتاش و ئوس
لـــە دەوڵەتـــە نەتەوەییـــە فەرزكراوەكانـــی  كەمایەتـــی 

ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتی لەســـەردا ناشـــێت.
ــایی دۆزی  ــەوێ تەكیفـــی یاسـ ــەر بمانـ ــە ئەگـ بۆیـ
ــا  ــوەی یاسـ ــە چوارچێـ ــن و لـ ــتان بكەیـ ڕەوای كوردسـ
نەتەوەییـــەكان  دەوڵەتـــە  فەرزكراوەكانـــی  ناوخۆییـــە 
دەر  كـــراوە،  دابـــەش  بەســـەریاندا  كوردســـتان  كـــە 
بهێنیـــن و، مـــەودا و ڕەهەنـــدی یاســـای نێودەوڵەتـــی 
بـــۆ مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ ئـــەم بابەتـــە مســـۆگەر 
بكەیـــن، پێویســـتە گوتـــاری سیاســـیی بزووتنـــەوەی 
ـــكات  ـــەوە ب ـــاس ل ـــی كوردســـتان ب ڕزگاریخوازیـــی گەل
كـــە كوردســـتان نیشـــتمانێكی كۆلونیالكـــراوە و كـــراوە 
ــوار  ــەر چـ ــە سـ ــكراو بـ ــتەعمەرەیەكی دابەشـ ــە موسـ بـ
دەوڵەتـــی نەتەوەیـــی داتاشـــراو دوور لـــە ئـــارەزوو و 

ئیـــرادەی گەلـــی كوردســـتان.

تێزی ئومەی دیموكراتی كە 
بەڕێز ئۆجەالن باسی دەكات لە 

واقیعی پراكتیكدا لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست چەمكێكی نەزۆكە

گەلی كوردستان لە باشوور و 
لە پارچەكانی دیكەی كوردستان 
دەستەواژەی دانیشتووانی ڕەسەنی 
لیبڕاڵی لەسەردا جێبەجێ نابێت

پێویستە گوتاری سیاسیی 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی 
گەلی كوردستان باس لەوە 

بكات كە كوردستان نیشتمانێكی 
كۆلونیالكراوە و كراوە بە 

موستەعمەرەیەكی دابەشكراو بە 
سەر چوار دەوڵەتی نەتەوەیی 
داتاشراو دوور لە ئارەزوو و 

ئیرادەی گەلی كوردستان
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الی خۆمان پەالماری 
پیرۆزییەكانی كورد دەدەن 
و خاك دەفرۆشن و ئااڵی 
كوردستان بە پەڕۆیەك 
لەقەڵەم دەدەن و ئەی ڕەقیبیان 
پێ حەرامە و گاڵتە بە 
خەبات و مێژوو و نیشتمان و 
سەركردەكانیان دەكەن، ئەم 
جۆرە كوردانە دەشڵێن: بۆ كورد 
دەوڵەتی نییە؟

جیانەكردنەوەی حكومەت و 
حزب لە نیشتمان كێشەیەكی 
گەورەی كوردە، نیشتمان موڵكی 
هەمووانە و موڵكی میللەتە بە 
جیاوازیی نەتەوە و ئایین و 
ئایینزا و پێكهاتە و ڕەگەز و 
چین و توێژەكانیەوە

لـــە پاڵەوانێتیـــی جامـــی 25 كەنـــداوی عەرەبـــی و 
2022ی  ســـاڵی  جیهانیـــی  جامـــی  لـــە  پێشـــتریش 
قەتـــەر، ئاپـــۆڕای هەزارەهـــا خەڵكـــی جیـــاوازی نەتـــەوە 
ــەاڵم  ــوون، بـ ــادەی بـ ــزا ئامـ ــن و ئایینـ ــە و ئاییـ و پێكهاتـ
ــەوە  ــااڵی واڵتەكانیانـ ــە ئـ ــانازییەوە و بـ ــە شـ ــووان بـ هەمـ
ســـروودی نیشـــتمانییان بـــەو پـــەڕی ســـۆزەوە گوتـــەوە. لـــە 
بەســـرەی دەوڵەمەنـــد بـــە ســـامانی سرووشـــتی و هـــەژار 
لـــە ژێرخانێكـــی بەهێـــز و بێـــكاری و بێخزمەتگوزاریـــدا، 
نزیكـــەی حەفتـــا هـــەزار كـــەس ئامـــادەی بـــوون، زۆربەیـــان 
كـــچ و كـــوڕ بـــوون و دڵنیاشـــم زۆربەیـــان بێـــكار و هـــەژار 
بـــوون و ســـەدان ڕەخنـــە و گلەییـــان لـــە حكومـــەت هەبـــووە، 
دڵیـــان پـــڕە لـــە حكومـــەت و حـــزب و سیاســـییەكان، كەچـــی 
ــەرز  ــە دەنگێكـــی بـ ــانازییەوە بـ ــە شـ ــەوە بـ ــووان پێكـ هەمـ
ـــان شـــەكاندەوە  ـــااڵی عێراقی ـــەوە و ئ ـــان گوت ـــاوی عێراقی ن
و ســـروودی نیشـــتمانییان بـــەو پـــەڕی ســـۆزەوە گوتـــەوە، 
ئـــەوان وێـــڕای ئـــەو هەمـــوو وێرانـــی و گرفـــت و كێشـــانە، 
ـــۆ الی  ـــەی ب ـــەوە دەكـــەن، ئ ـــژووی خۆیان ـــە مێ شـــانازی ب
خۆمـــان پەالمـــاری پیرۆزییەكانـــی كـــورد دەدەن و خـــاك 
ــتان بـــە پەڕۆیـــەك لەقەڵـــەم  دەفرۆشـــن و ئـــااڵی كوردسـ
دەدەن و ئـــەی ڕەقیبیـــان پـــێ حەرامـــە و گاڵتـــە بـــە 
خەبـــات و مێـــژوو و نیشـــتمان و ســـەركردەكانیان دەكـــەن، 
ـــۆ كـــورد دەوڵەتـــی نییـــە؟ ـــە دەشـــڵێن: ب ـــەم جـــۆرە كوردان ئ
جیانەكردنـــەوەی حكومـــەت و حـــزب لـــە نیشـــتمان 
موڵكـــی  نیشـــتمان  كـــوردە،  گـــەورەی  كێشـــەیەكی 
ــەوە  ــی نەتـ ــە جیاوازیـ ــە بـ ــی میللەتـ ــە و موڵكـ هەمووانـ
و ئاییـــن و ئایینـــزا و پێكهاتـــە و ڕەگـــەز و چیـــن و 
توێژەكانیـــەوە، هیـــچ الیەنێكـــی سیاســـی و حـــزب و 
حكومەتێكیـــش ناتوانێـــت نیشـــتمان قـــۆرخ بـــكات بـــۆ 
كوردســـتانیان  و  كـــورد  گەلـــی  ناســـنامەی  خـــۆی، 
ـــت و كێشـــە  ـــۆی گرف ـــە ه ـــت ب ـــۆ نابێ ـــێ خ نیشـــتمانە، ئ
و كەموكورتییەكـــی حـــزب و كەســـایەتییەك و الیەنێكـــی 
لـــە حكومەتـــدا، تـــۆ بێیـــت و  سیاســـی و كەســـانێك 

بـــەر ببیتـــە ســـەروگوێالكی پیرۆزییەكانـــی نیشـــتمان، 
ــانی  ــتەبژێر و كەسـ ــە دەسـ ــەن لـ ــەم كارە دەكـ ــەی ئـ ئەوانـ
ناســـراو بـــۆ مەرامـــی شەخســـی خۆیـــان و بەرژەوەندیـــی 
ــان بەدەســـتهێنانی  تایبەتـــی و كۆكردنـــەوەی دەنـــگ، یـ
فۆڵـــەوەری نـــاو سۆشـــیاڵ میدیایـــە، تاكـــی عـــەرەب و 
ــی  ــڕای ناڕەزایەتـ ــان وێـ ــە دەوروبەرمـ ــارس لـ ــورك و فـ تـ
و گلەییـــان لـــە حوكمڕانەكانیـــان، بـــەاڵم دەســـتبردن بـــۆ 
پیرۆزییەكانـــی نیشـــتمان بـــە تاوانێكـــی گـــەورە دادەنێـــن و 

ڕاســـتەوخۆ هەمـــووان ڕووبـــەڕووی دەبنـــەوە.
 مـــن لـــە تاكێكـــی كـــورد و گەنجێكـــی ئـــەم نیشـــتمانەم 
تێدەگـــەم كـــە تـــا كێشـــەكانی هـــەژاری و بێـــكاری بـــۆ 
ـــەوە،  ـــۆ نەدۆزیت ـــی كاری ب ـــان هەل ـــت، ی چارەســـەر نەكەی
ــەوە،  ــاد نابێتـ ــتمانەكەی زیـ ــۆ نیشـ ــۆزی بـ ــت و سـ هەسـ
حوكمڕانـــەكان چەنـــد باشـــتر بـــن، هەســـت و ســـۆز و 
ـــت، زۆر  ـــر دەبێ نیشـــتمانپەروەری الی هاونیشـــتمانی زیات
كودەتـــا و شكســـتی دەســـەاڵت و حكومەتمـــان بینـــی، بـــە 
دەگمـــەن و زۆر نامـــۆ كەســـانێكمان بینـــی، ســـووكایەتی 
بكـــەن.  نیشـــتمانەكەیان  پیرۆزییەكانـــی  و  ئـــااڵ  بـــە 
لـــە  بـــە دەســـتی ئەنقەســـت گەنجەكانمـــان  زۆر جـــار 
ــەوەی  ــی و كاڵكردنـ ــدای دەرەكـ ــۆ ئەجینـ ــتەدەبرێن بـ خشـ
هەســـت و ئینتمـــای نەتەوەیـــی و نیشـــتمانپەروەری، ئەمـــە 
بـــە پیـــالن و بەرنامەڕێـــژی دەكرێـــت و ملیۆنەهـــا دۆالری 
بـــۆ خـــەرج دەكرێـــت، بـــێ ئـــەوەی بزانیـــن شـــوێنەوارەكانی 
چەنـــد وێرانكـــەر و كاولكـــەرە، نـــەك بـــۆ حكومـــەت و 
دەســـەاڵت و حـــزب، بەڵكـــو بـــۆ خـــودی هاونیشـــتمانیان 
پـــەروەردە دەكەیـــن  و خـــودی گەنجەكـــەش، نەوەیـــەك 
پێشـــووی  خراپیـــی  و  ژێردەســـتەیی  بارودۆخـــی  كـــە 
ــان  ــەن و زیـ ــتەیان دەبـ ــتەكان لەخشـ ــوە و پۆپۆلیسـ نەبینیـ
ـــن،  ـــان دەگەیەن ـــە كۆمەڵگـــە و نیشـــتمان و خـــودی خۆی ب
ــەوەی  ــتمان و نەتـ ــی نیشـ ــەوەی دژایەتیكردنـ ــاگان لـ بێئـ
خـــۆت دژی هەمـــوو ئاییـــن و بنەماكانـــی دیموكراتـــی و 
ئەخالقییاتـــی سیاســـەتكردنە، تـــۆ ســـەیر بكـــە ئیســـالمی 

نیشتمان هەمووان كۆدەكاتەوە
با تۆزێك نیشتمانپەروەری لە عەرەبی عێراق فێر بین
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تاكی عەرەب و تورك و 
فارس لە دەوروبەرمان وێڕای 

ناڕەزایەتی و گلەییان لە 
حوكمڕانەكانیان، بەاڵم 

دەستبردن بۆ پیرۆزییەكانی 
نیشتمان بە تاوانێكی گەورە 
دادەنێن و ڕاستەوخۆ هەمووان 

ڕووبەڕووی دەبنەوە

زۆر جار بە دەستی ئەنقەست 
گەنجەكانمان لە خشتەدەبرێن 

بۆ ئەجیندای دەرەكی و 
كاڵكردنەوەی هەست و ئینتمای 
نەتەوەیی و نیشتمانپەروەری، 
ئەمە بە پیالن و بەرنامەڕێژی 
دەكرێت و ملیۆنەها دۆالری بۆ 

خەرج دەكرێت

سیاســـی ئاییـــن بـــەكار دەهێنێـــت بـــۆ ئامانـــج و مەبەســـتی 
ئـــەم ڕەوتـــە  دونیایـــی و هاتنەســـەر حوكـــم، هەمـــوو 
سیاســـییانەی لـــەم دواییـــەدا پەیـــدا بـــوون، بەوانەشـــی 
وەكـــو پەكەكـــە و حـــزب و ڕەوتـــە سیاســـییەكانی لـــەم 
دواییـــەدا پەیدابـــوون، هەموویـــان بـــە شـــێوەیەكی زۆر 
خـــراپ كۆپیـــی ئایدیۆلۆژیـــای دەرەوە دەهێننـــە نـــاو 
كـــوردی دامـــاو، كـــە هێشـــتا لـــە قۆناغـــی ڕزگاریدایـــە 
دەوڵەتـــی  و  نییـــە  خـــۆی  ســـەربەخۆی  كیانێكـــی  و 
ـــۆ ســـەیر  ـــت. ت ـــێ بپارێزێ ـــو نیشـــتمانەكەی پ ـــە، تاوەك نیی
بكـــە لـــە واڵتێكـــی وەكـــو فەرەنســـا كـــە زیاتـــر لـــە 100 
هـــەزار كـــورد هـــەن و لـــە نـــاو جەرگـــەی پاریســـدا بـــۆ 
دووەم جـــار كۆمەڵكـــوژی ئەنجـــام دەدرێـــت، كەچـــی 
لەبـــەر ئـــەم پۆپۆلیســـتانە كـــورد پارچـــە پارچـــە بـــووە 
و ژمارەیەكـــی كەمـــی كـــورد كۆدەبێتـــەوە لەبـــەر ئـــەم 
ـــەوی دیكـــە،  ـــەوەی ئ ـــا بیرتەســـكە و ڕەتكردن ئایدیۆلۆژی
ـــە هیـــچ فشـــار  ـــەم خۆپیشـــاندان و ناڕەزایەتییان هەمـــوو ئ

ــەوە.  ــێ ناكەوێتـ ــی لـ و دەرئەنجامێكـ
لـــە نـــاو نەتـــەوە و میللەتە پێشـــكەوتووەكاندا پرســـی خاك 
و نیشـــتمان و پیرۆزییەكانـــی نیشـــتمان زۆر زیاتـــر لـــە نـــاو 
كەســـانی نـــاڕازی و ڕەخنەگـــر و ئۆپۆزیســـیۆندا جێگـــەی 
بووەتـــەوە، تـــۆ ســـەیری گەلـــی ئۆكراینـــا بكـــە، كاتێـــك 
هێـــرش كرایـــە ســـەریان، ئۆپۆزیســـیۆن و حوكمڕانـــەكان 
ـــە پیرۆزییەكانـــی نیشـــتمان  ـــە یـــەك و پارێزگارییـــان ل بوون
و ئـــااڵ و ســـروود و گەلەكەیـــان كـــرد، هەمـــووان خەریكـــی 
دروســـتكردنی مێـــژوون، تەنیـــا كـــورد نەبێـــت، هێـــرش و 
دژایەتیـــی خەبـــات و مێـــژوو و ســـەركردەكانی خـــۆی 
ـــژوو و  ـــە مێ دەكات، زۆر جـــار خەڵكـــی دیكـــە شـــانازی ب
ـــەن، كەچـــی  ـــەركردەكانمانەوە دەك ـــات و شـــۆڕش و س خەب
الی ئێمـــە ئەمەیـــان حـــەرام كـــردووە، ئەوەیـــان لەبیـــر 
ــەوەی  ــتمان و بەرزكردنـ ــە نیشـ ــردن لـ ــردووە پارێزگاریكـ كـ
ئاســـتی ئینتمـــا ئەركـــی ئەخالقـــی و ئایینـــی و تەنانـــەت 
ــەروبەریی  ــان، بێسـ ــۆ منداڵەكانمـ ــە بـ ــی ئێمەشـ باوكایەتیـ

لەســـەر  نەكردنـــەوە  جەخـــت  و  خوێنـــدن  و  پـــەروەردە 
ئـــەم بابەتـــە و نەبوونـــی بەرنامەیەكـــی كورتخایـــەن و 
درێژخایـــەن، زیانـــی گـــەورەی لـــێ داویـــن، دامـــەزراوە 
ـــە ئەركـــی خۆیـــان هەڵناســـن  نیشـــتمانی و نەتەوەییـــەكان ب
لـــە ناوخـــۆی هەرێـــم و لـــە دەرەوەی هەرێـــم، ســـەرۆك 
ســـەركردەیەكی  و  كـــورد  مەرجەعـــی  وەكـــو  بارزانـــی 
ـــی لەســـەر  ـــان زۆر جەخت ـــراق و جیه ـــاری ناوخـــۆ و عێ دی
ــە دوای  ــن لـ ــن و بزانیـ ــا بێیـ ــەاڵم بـ ــردەوە، بـ ــەروەردە كـ پـ
ئـــەم داواكارییـــەی ســـەرۆك بارزانـــی چیمـــان كـــردووە، لـــە 
كاتێكـــدا لـــە ناوخـــۆی عێـــراق و دەوروپشـــتی خۆمـــان هـــزر 
ــتی  ــەتی كاڵكردنـــەوەی هەسـ ــەت و سیاسـ و ئایدیۆلۆژیـ
نیشـــتمانپەروەریمان كاری لەســـەر دەكرێـــت، مـــن تێناگـــەم 
ــەتمەدارەوە  ــار و سیاسـ ــنبیر و پەرلەمانتـ ــاوی ڕۆشـ ــە نـ بـ
ـــی  ـــی پیرۆزییەكان ـــە دژایەت ـــەو ئاشـــكرا و ڕوونیی چـــۆن ب
نیشـــتمان و قـــەوارە و داهـــات و قووتـــی خەڵـــك دەكـــەن، 

ئەگـــەر هـــان نەدرابـــن.
 لـــە هەرێمـــی كوردســـتان ڕۆژانـــە بـــە ســـەدان ئـــاوارە و 
پەناهەنـــدەی عـــەرەب و نەتەوەكانـــی دیكـــە ڕوومـــان تـــێ 
دەكـــەن، كەچـــی كەلتـــوور و زمـــان و نەریتـــی ئێمـــە كاڵ 
دەبێتـــەوە لەبـــری ئـــەوەی وەكـــو واڵتانـــی پێشـــكەوتووی 
ــووری  ــوردی و كەلتـ ــی كـ ــری زمانـ ــەوان فێـ ــا ئـ ئەوروپـ
ـــن و  ـــن، ئێمـــە ناتوانیـــن خۆمـــان گۆشـــەگیر بكەی ئێمـــە ب
ڕێگـــە لـــە هاتنـــی ئـــەوان بگریـــن، چونكـــە لـــە ڕوانگـــەی 
و  نەتەوەیـــی  پەیوەندیـــی  پتەوكردنـــی  و  ئابـــووری 
ئایینییـــەوە ناكرێـــت ڕێگـــر بیـــن لـــە زۆر شـــت، بـــەاڵم خـــۆ 
ـــت و  ـــەر و نەری ـــوور و زمـــان و هون ـــاوكات كەلت ـــت ه دەبێ
جلوبەرگـــی كـــوردی و دواتـــر ئـــااڵ و مێـــژووی خـــۆت 
ـــی  ـــت، كات ـــەوە و كاری جـــددی لەســـەر بكرێ كاڵ نەكرێت
ـــە  ـــتمانپەروەری و نەتەوەیی ـــە نیش ـــەم بابەت ـــووە ئ ـــەوە هات ئ
لـــە ئاســـتی حوكمڕانـــی و پەرلەمـــان و ڕێكخراوەكانـــی 
دەســـتەبژێری  و  ڕۆشـــنبیر  و  مەدەنـــی  كۆمەڵگـــەی 

سیاســـییەوە كاری جـــددی لەســـەر بكرێـــت.  
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دڵشاد میران 

بۆ گواڵنی نووسیوە

سیاسەتمەدار و دیپلۆماتكار
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لە كوردستان جێگەی هزری 
توندوتیژیی نامۆ بە ئیسالم و 
كەلتووری كوردەواری نابێتەوە

د.كابان عەبدولكەریم شێخ عەلی بۆ گواڵن:
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كورد گەلێكی چەوساوە و 
ستەملێكراو بووە و پەنای بۆ 
هێرشی سەر هیچ نەتەوە و 

ئایینزایەك نەبردووە، لەگەڵ 
ئەوەشدا هەموو كات باوەشی 
بۆ ئایین و ئایینزاكانی دیكە 

كردووەتەوە

* مێـــژووی كـــورد لێبووردەیـــی و پێكەوەژیانـــی 
ـــن  ـــەو ژمـــارە زۆرەی ئایی ـــی ئ ـــاوە، بوون ـــەم هێن بەره
و ئایینـــزا لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا، جوانتریـــن 
چ  ئایـــا  جوانـــە،  مێـــژووە  ئـــەم  بـــۆ  بەڵگەیـــە 
هۆكارێـــك لـــە پشـــت ئـــەم كەلتـــوورەی پێكەوەژیـــان و 
لێبووردەییـــە هەیـــە كـــە زانـــا و مامۆســـتای ئایینـــی 
ـــی  ـــن و ئایینزاكان ـــی ئایی ـــاو پیاوان ـــە ن ـــەت ل و تەنان

دیكەشـــدا هەیـــە؟
ئایینـــی  كوردســـتان چەنـــد  هەرێمـــی  لـــە   -  
فەرمـــی لـــە وەزارەتـــی ئەوقـــاف و كاروبـــاری ئایینـــی 
ئایینەكانـــی )ئیســـام،  لـــە  بریتیـــن  كـــە  هەیـــە، 
ــوو،  ــتی، جـ ــزدی، كاكەیـــی، زەردەشـ ــتیان، ئێـ كریسـ
بەهائـــی و ســـابیئەی مەندائـــی( كـــە پەیڕەوكارانیـــان 
ـــان  ـــی خۆی ـــە ئایینییەكان ـــە مومارەســـەی بۆن ئازادان
ـــە هـــۆی كـــۆچ  ـــەم ســـااڵنەی دواییشـــدا ب ـــەن. ل دەك
ــیایی،  ــی و ئاسـ ــی بەنگادیشـ ــی كرێكارانـ و هاتنـ
چەندیـــن ئایینـــی بـــووزی و هیندۆســـی و ســـیخی 
ـــە هەرێمـــی كوردســـتان  ـــان ل ـــی دیكـــە ڕووی و دیانەت
كـــردووە، بـــەاڵم بوونـــی پێنـــج ئایینـــە فەرمییەكـــە بـــۆ 
ئـــەو واقیعـــە مێژووییـــە دەگەڕێتـــەوە كـــە هەرێمـــی 
ـــووە،  كوردســـتان لـــە مێـــژووی خۆیـــدا پێیـــدا تێپـــەڕ ب
بـــەوەی كـــورد گەلێكـــی چەوســـاوە و ســـتەملێكراو 
بـــووە و پەنـــای بـــۆ هێرشـــی ســـەر هیـــچ نەتـــەوە 
و ئایینزایـــەك نەبـــردووە، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هەمـــوو 
كات باوەشـــی بـــۆ ئاییـــن و ئایینزاكانـــی دیكـــە 
پێـــش  لـــە  جـــووەكان  نموونـــە  بـــۆ  كردووەتـــەوە، 

هـــەر  ئاشـــوورییەكان  ســـەردەمی  لـــە  ئیســـامەوە 
لـــە ســـاڵی 722ی پێـــش زاییـــن لەســـەر دەســـتی 
دەســـتی  لەســـەر  دواتـــر  و  ئەكـــەدی  ســـەرجۆنی 
ســـەدەی شەشـــەمی  ســـەرەتای  لـــە  نەبوخزنەســـر 
پێـــش زاییـــن، هێنراونەتـــە چیاكانـــی كوردســـتان، 
هـــەم  و  ئاشـــوورییەكان  هـــەم  ســـەردەمە  ئـــەو 
بابلییـــەكان دەســـەاڵتێكی زۆریـــان هەبـــوو، شـــااڵویان 
بـــردە ســـەر ئەهلـــی كەنعـــان )ناوچـــەی شـــام( كـــە 
ـــەورات  ـــرەی ت ـــە گوێ ـــان ب ـــودای گـــەورە و میهرەب خ
بـــە  ئـــەو ســـەر زەمینـــەی  لـــە ســـفری تەكویـــن 
ـــا جـــووەكان،  ـــی ئیســـڕائیل( وات ـــووە )بەن خـــەاڵت داب
ئـــەو ســـەردەمە جـــووەكان بەدیـــل هێنـــران بـــۆ بابـــل 
كوردســـتان،  چیاكانـــی  هێنرایـــە  بەشێكیشـــیان  و 
بەمـــەش جـــووەكان لەگـــەڵ كـــورد تێكـــەڵ بـــوون و 
ـــی  ـــی ئایین ـــرا. دوای هاتن ـــێ ن ـــان ل ڕێزێكـــی زۆری
و  ئیســـام  بوونـــە  بەشـــێكیان  ئیســـام  پیـــرۆزی 
بەشـــەكەی دیكەیـــان هـــەر لـــە ناوچەكـــە ژیـــاون، 
تـــا ئـــەو كاتـــەی كۆچیـــان كـــرد بـــۆ ئیســـڕائیل، بـــەو 
پێیـــەی جـــووەكان لـــە كوردســـتان خاوەنـــی خـــاك و 
زەوی و زار و پەرســـتگە بـــوون، ڕۆژێـــك دێـــت هـــەر 
ـــارزان و دهـــۆك و  ـــە ب ـــژووی جـــووەكان ل ـــەوە، مێ دێن
ـــر  ـــە هەولێ ـــان ل ـــل و عارەب ـــاو گەڕەكـــی تەعجی ـــە ن ل
ـــی  ـــلێمانی، بەڵگەیەك ـــە س ـــەكان ل ـــی جوول و گەڕەك
ڕوونـــی بوونـــی جـــووەكان بـــووە، كاتێـــك ئـــەو جووانـــە 
ـــە  ـــۆ ئیســـڕائیل كۆچیـــان كـــرد، ب ـــە كوردســـتانەوە ب ل
گریانـــەوە ڕۆیشـــتن، چونكـــە كـــورد زۆر بـــاش بـــوون 

 لـــە كوردســـتاندا نـــەك هـــەر كێشـــەی ئایینـــی نەبـــووە، بەڵكـــو زانـــا و مامۆســـتایانی ئایینـــی 
پیـــرۆزی ئیســـام و پەیڕەوكارانـــی ئاییـــن و ئایینزاكانـــی دیكـــەش بـــە باشـــی لـــە پەیامـــی دیـــن 
ــەوە  ــەم ڕوانگەیـ ــە، لـ ــی مرۆڤـ ــە كەرامەتـ ــن لـ ــازی و ڕێزگرتـ ــۆ چاكسـ ــن بـ ــەوەی ئاییـ ــتوون، بـ تێگەیشـ
پێكەوەژیانـــی ئایینـــی لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا مێژوویەكـــی كۆنـــی هەیـــە، بـــۆ قســـەكردن لەســـەر 
مێـــژووی پێكەوەژیـــان لـــە هەرێمـــی كوردســـتان و چەنـــد تـــەوەری دیكـــە چەنـــد پرســـیارمان ئاراســـتەی 
د.كابـــان عەبدولكەریـــم شـــێخ عەلـــی پڕۆفیســـۆری یاریـــدەدەر لـــە كۆلێـــژی زانســـتە ئیســـامییەكان لـــە 
زانكـــۆی ســـەاڵحەدین كـــرد، كـــە پســـپۆڕ و شـــارەزایەكی دیـــاری بـــواری ئایینناســـی و پێكەوەژیانـــە و 

بەمجـــۆرە وەاڵمـــی پرســـیارەكانی گواڵنـــی دایـــەوە. 
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ــە  ــان لـ ــەكان ڕێزیـ ــی بارزانییـ ــدا، بەتایبەتـ لەگەڵیانـ
هەمـــوو ئاییـــن و ئایینـــزا و، لـــە ناویشـــیاندا جـــووەكان 
دەگـــرت، لـــە یەكێـــك لـــە دەقەكانـــی شـــێخی بارزانـــدا 
تـــا  بـــدەن«،  ئـــازار  جـــووەكان  هاتـــووە: »نابێـــت 
ـــە كـــوردی  ـــی ئیســـڕائیل ب ـــوردە جووەكان ئێســـتاش ك
قســـە دەكـــەن و لـــە یادەكانـــدا جلوبەرگـــی كـــوردی 
دەپۆشـــن. مەســـیحییەكانیش لـــە كوردســـتاندا لـــە 
خۆشـــترین و پارێزراوتریـــن پێگـــەی ســـەر زەویـــدا 
ـــن ناوچـــە و  ـــۆ چەندی ـــیحییەت ب ـــرەوە مەس ـــوون، لێ ب
ـــە كوردســـتان  ـــەوە، ئێمـــە ل ـــاو كرای شـــوێنی دیكـــە ب
لەسەردەســـتی  كـــە  هەیـــە،  ئەرمەنەكانیشـــمان 
عوســـمانییەكان زۆر ئـــازار دران و هاتـــن بـــەرە و 
شـــنگال و ئێزدییـــەكان پاراســـتیانن، حەمـــو شـــەرۆ 
لـــە  داوای  بـــوو،  ئێزدییـــان  كەســـایەتییەكی  كـــە 
دەبێـــت  دەكات  خێـــر  ئـــەوەی  كـــرد،  ئێزدییـــەكان 
ئـــاگای لـــە ئەرمەنـــەكان بێـــت و ئـــەوەی خێـــر بـــەوان 
نـــەدات، بـــە منیشـــی نـــەداوە، ســـەبارەت بـــە كاكەیـــی 
و زەردەشـــتی و ســـابیئەش بـــە هامـــان شـــێوە، خاوەنـــی 
ئایینـــی  ئازادانـــە  بـــە  و  خۆیانـــن  پەرســـتگەی 
خۆیـــان بەڕێـــوە دەبـــەن، كاكەییـــەكان بـــە ســـێ نـــاو 
ناویـــان دەهێنرێـــت: یارســـان – كاكەیـــی- عەلـــی 
ئیاهی)ئەهلـــی هـــەق( كـــە لـــە دێـــر زەمانـــەوە لـــە 
لـــە ناوچـــەی هەورامـــان  بەتایبەتـــی  كوردســـتان 
ـــتان  ـــە كوردس ـــەوە ل ـــە كۆن ـــابیئەكانیش ل ـــوون، س هەب
هەبـــوون، بـــەاڵم كۆچـــی گەورەیـــان لـــە ســـاڵی 2006 
بـــوو، ئـــەو دەمـــەی لـــە عێـــراق زۆر چەوســـانەوە و 
ــتان و  ــۆ هەرێمـــی كوردسـ ــرد بـ ــان كـ ــار كۆچیـ ناچـ
ــوون،  ــتەجێ بـ ــر و عێنـــكاوە نیشـ ــاری هەولێـ ــە شـ لـ
ڕێـــزدار نێچیرڤـــان بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
هاوكاریـــی  زۆر  كات  ئـــەو  كوردســـتان  هەرێمـــی 
ســـابیئەی كـــرد و پەرســـتگەی بـــۆ دانـــان، بـــۆ 
ـــەك. ـــە كەڵ بۆنەكانیـــان دەچنـــە ســـەر زێـــی گـــەورە ل
* تـــا چەنـــد زانـــا و مامۆســـتایانی ئایینـــی 
ئیســـام ڕۆڵیـــان هەبـــووە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم دیـــوە 
ــت  ــان نەگۆڕدرێـ ــی و پێكەوەژیـ ــەی لێبووردەیـ جوانـ

بـــۆ توندوتیـــژی؟
- كـــورد گەلێكـــی چەوســـاوە و ســـتەملێكراو و 
بـــێ دەوڵـــەت بـــووە و زوڵمێكـــی زۆرمـــان لـــێ كـــراوە، 
ئەمـــەش پێچەوانـــەی دەقـــە پیرۆزەكانـــی قورئـــان 
و فەرموودەكانـــی پێغەمبەرمـــان بـــووە، زۆربـــەی 
ســـەركردەكانی كوردیـــش لـــە مێـــژوودا كـــە خەباتیـــان 
گەلـــی  مافەكانـــی  بەدەســـتهێنانی  پێنـــاو  لـــە 

كـــورد كـــردووە، خوداپەرســـت و ئایینپـــەروەر بـــوون 
ــان  ــە دەوریـ ــی زۆر لـ ــتای ئایینـ ــەال و مامۆسـ و مـ
بـــوون، هەمـــووان پێكـــەوە ڕەســـەنایەتی ئایینەكـــە و 
فەرمـــوودەكان و كەلتـــوور و نەریتـــی كوردەوارییـــان 
هەبـــووە  كـــەس  زۆر  ڕاســـتە  كـــردووە،  جێبەجـــێ 
ســـەرقاڵی هێنانـــی هـــزری تونـــدڕەوی و توندوتیـــژی 
و بیـــری نامـــۆ بـــوون، بـــەاڵم لـــە نـــاو كـــورددا 
جێگـــەی ئـــەم هـــزر و بیروبۆچوونـــە توندوتیژییانـــە 
نەبووەتـــەوە، چۆنكـــە خـــۆی چەوســـاوە بـــووە و ئـــازار 
ـــە نەتـــەوە و ئایینەكانـــی دیكـــە  و ســـتەم و زوڵمـــی ل
نەكـــردووە و، خێـــر بـــۆ مرۆڤایەتـــی الی كـــورد بووەتـــە 
كەلتـــوور، بـــۆ نموونـــە ڕۆڵـــی شـــێخ عەبدولســـەالمی 
شـــێخ  و  حەفیـــد  مەحمـــوودی  شـــێخ  و  بـــارزان 
ئەحمـــەدی بـــارزان و مـــەال مســـتەفا بارزانـــی لـــەم 
ڕووەوە دیـــار و بەرچـــاو بـــووە، كاتێـــك لـــە كۆتایـــی 
تەمەنـــی دەوڵەتـــی عوســـمانیدا ســـتەم لـــە ئەرمەنەكان 
كـــرا، مـــەال مســـتەفا بارزانـــی یەكێـــك بـــوو لـــەو 
ســـەركردانەی كـــە لەگـــەڵ چەندیـــن پێشـــمەرگە چـــوو 
ـــۆ داكۆكیكـــردن لێیـــان، ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی  ب
ـــت:  ـــردووە، دەڵێ ـــی ك ـــدا باس ـــەی خۆی ـــە پەرتووكەك ل
»كاتێـــك مـــەال مســـتەفا بارزانـــی نەخـــۆش بـــوو 
لـــە ئەمریـــكا، ئێمـــە لـــە ســـۆپەرماركێتێك ڕاوەســـتا 
ــاو و ژنێـــك هاتنـــە پێشـــەوە  بوویـــن، ئـــەو دەمـــە پیـ
ـــەوە  ـــان ئ ـــرد و گوتی ـــان ك ـــان و پرســـیاری باوكمی لێم
ـــان  ـــن، پێم ـــێوەی دەكەی ـــە ش ـــە، ئێم ـــەڕاڵ بارزانیی ژەن
گوتـــن: بەڵـــێ ئـــەوە بارزانییـــە، ئـــەو پیـــاو و ژنـــە 
ڕاســـتەوخۆ بـــە مـــەال مســـتەفا بارزانییـــان گـــوت: 
پاشـــای  ئەنتراكـــت  نـــەوەی  و  ئەرمەنیـــن  ئێمـــە 
ـــی و  ئەرمەنیـــن، پاشـــامان ئەوەنـــدە باســـی پیاوچاك
گەورەیـــی جەنابتـــی بـــۆ كردوویـــن كـــە ئێمـــەت ڕزگار 
كـــردووە، ڕاســـتەوخۆ تۆمـــان ناســـییەوە«، كەســـێكی 
ــە  ــێخ گرنگیـــی زۆری بـ ــەدی شـ ــو كاك ئەحمـ وەكـ
ــۆی  ــەی خـ ــەت بووكەكـ ــیحییەكان دەدا، تەنانـ مەسـ
مەســـیحی بـــوو، كاتێـــك منداڵیـــان بـــوو، داوای كـــرد 
منداڵەكـــەی نـــاو بنێـــت )عیســـا( ســـەرەتا كـــوڕی 
كاك ئەحمـــەدی شـــێخ ڕازی نەبـــوو، بـــەاڵم كاك 
ئەحمـــەدی شـــێخ گوتـــی: دەبێـــت بەدڵـــی ئـــەو بێـــت، 
ـــری داراییەكـــەی كەریمـــی  ـــش وەزی شـــێخ مەحموودی
لـــە  بـــوو، ئـــەو كەریمـــی عەلەكەیـــەی  عەلەكـــە 
نـــاو ماڵـــی خۆیـــدا بیـــری ئـــاوی تەرخـــان كردبـــوو 
كـــورد  ســـەركردەكانی  هەمـــوو  مزگەوتێـــك،  بـــۆ 
بەتایبەتـــی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی ڕۆڵـــی زۆر 

كاتێك ئەو جووانە لە 
كوردستانەوە بۆ ئیسڕائیل 
كۆچیان كرد، بە گریانەوە 
ڕۆیشتن، چونكە كورد زۆر باش 
بوون لەگەڵیاندا، بەتایبەتی 
بارزانییەكان ڕێزیان لە 
هەموو ئایین و ئایینزا و، لە 
ناویشیاندا جووەكان دەگرت

كاتێك لە كۆتایی تەمەنی 
دەوڵەتی عوسمانیدا ستەم 
لە ئەرمەنەكان كرا، مەال 
مستەفا بارزانی یەكێك بوو لەو 
سەركردانەی كە لەگەڵ چەندین 
پێشمەرگە چوو بۆ داكۆكیكردن 
لێیان

لە یەكێك لە دەقەكانی شێخی 
بارزاندا هاتووە: »نابێت 
جووەكان ئازار بدەن«، تا 
ئێستاش كوردە جووەكانی 
ئیسڕائیل بە كوردی قسە دەكەن 
و لە یادەكاندا جلوبەرگی كوردی 
دەپۆشن

هەموو سەركردەكانی كورد 
بەتایبەتی مەال مستەفا بارزانی 
ڕۆڵی زۆر گەورەیان هەبووە لە 
پێكەوەژیان و لێبووردەییدا، كە 
ئێستا كورد شانازییەكی زۆریان 
پێوە دەكات و الی كۆمەڵگەی 
مرۆڤایەتییش جێگەی ڕێز و 
تەقدیرن
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ـــدا،  ـــان و لێبووردەیی ـــە پێكەوەژی ـــووە ل ـــان هەب گەورەی
كـــە ئێســـتا كـــورد شـــانازییەكی زۆریـــان پێـــوە دەكات 
و الی كۆمەڵگـــەی مرۆڤایەتییـــش جێگـــەی ڕێـــز 

ــرن. و تەقدیـ
* لـــە ئێســـتادا بەهـــۆی قەیرانـــی دارایـــی و بوونی 
فكـــری توندوتیـــژی لـــە عێـــراق و ناوچەكـــەدا، وای 
ــە  ــی و ئایینزایانـ ــە ئایینـ ــەم پێكهاتـ ــردووە زۆر لـ كـ
كـــۆچ بكـــەن، تاچەنـــد گرنگـــە كـــورد ڕێگـــە نـــەدات 

كۆمەڵگـــەی ئـــەم پێكهاتانـــە دابڕمێـــت؟
ئـــەوەی مـــن ئەندامـــی ڕێكخـــراوی  - لەبـــەر 
نێودەوڵەتیـــی  ڕێكخراوێكـــی  كـــە  )كایســـیدم( 
و  بەناوبانگـــە  زۆر  و  پێكەوەژیانـــە  بـــە  تایبـــەت 
بـــارەگای لـــە زۆر پایتەختـــی ئەوروپـــا هەیـــە، زۆر 
ـــان  ـــە پێكەوەژی ـــە گرنگـــی ب ـــەوە دەدەن ك گرنگـــی ب
لـــە  بـــەم دواییانـــە  بدرێـــت، مـــن  لێبووردەیـــی  و 
لیشـــبوونەی  لـــە  ڕێكخراوەكـــە  كۆنفڕانســـێكی 
پایتەختـــی پورتـــوگال بـــە توێژینەوەیـــەك بەشـــدار 
هەشـــت  هـــەر  پێكەوەژیانـــی  باســـی  كـــە  بـــووم، 
ئاییـــن و ئایینزاكـــەی كوردســـتانم كـــرد، كوردســـتانم 
وەكـــو جیهانێكـــی بچووككـــراوەی هەمـــوو ئاییـــن و 
ــەرنجی  ــەی سـ ــە جێگـ ــرد، كـ ــف كـ ــزاكان وەسـ ئایینـ
و  ئایینـــزاكان  پاراســـتنی  بـــوو،  بەشـــداربووان 
ــێ دەكات  ــان لـ ــانەی كەوایـ ــەو كێشـ ــەری ئـ چارەسـ
كـــۆچ بكـــەن، ئەركێكـــی نەتەوەیـــی و نیشـــتمانیی و 
تەنانـــەت ئایینیشـــە، بـــۆ نموونـــە بەهائییـــەكان كـــە 
ـــراون،  ـــی قەدەغـــە ك ـــی و عێراق ـــە یاســـایەكی ئێران ب
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان  بـــە ناچـــاری ڕوویـــان 
باوەشـــی مەزهەبـــی  نـــاو  لـــە  كـــردووە، بەهائـــی 
شـــیعەدا دروســـت بـــووە و لـــە عێراقیـــش ڕۆیشـــتن، 
لەبـــەر ئـــەوەی ســـوڵتانی عوســـمانییەكان قبووڵیانـــی 
نەكـــرد، بـــەاڵم لـــە هەرێمـــی كوردســـتان بەهائییـــەكان 
نوێنەریـــان هەیـــە و زۆر بـــە ئاســـایی پەیـــڕەوی 
ـــرۆزی ئیســـام  ـــی پی ـــەن. ئایین ـــان دەك ـــی خۆی ئایین
ــووە و پێغەمبەرمـــان)دروودی  بـــۆ بەشـــەرییەت هاتـ
مردبـــوو  جوویـــەك  كـــە  بێـــت(  لەســـەر  خـــوای 
ڕێزلێنانێـــك  وەكـــو  دەكـــرد،  بـــەڕێ  تەرمەكەیـــان 
لەبـــەری هەڵســـاوەتەوە، هـــەر خـــۆی لـــە خۆیـــدا 
ـــدەرە  ـــورددا هان ـــاو ك ـــە ن ـــرۆزی ئیســـام ل ـــی پی ئایین
ـــۆ پاراســـتنی پێكەوەژیـــان، دەكرێـــت ئەمـــە بكرێتـــە  ب
كوردســـتان  هەرێمـــی  پاراســـتنی  بـــۆ  قەڵغانێـــك 
لـــەو هەمـــوو دوژمنانـــەی كـــە هەیەتـــی، ڕۆژئـــاوا 
كوردیـــان پاراســـتووە لەبـــەر مەزڵوومییەتـــی خـــۆی و 

ڕێزگرتـــن لـــە نەتـــەوە و ئاییـــن و ئایینزاكانـــی دیكـــە 
و وەك میللەتێكـــی ئاشـــتیخواز، كاتێـــك بـــە دەســـتی 
دەرەكـــی كار بـــۆ هێنانـــە نـــاوەوەی هـــزری دەرەكـــی 
و نامـــۆ بـــە كـــورد و ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 
دەكرێـــت، تەنیـــا بـــۆ چۆڵكردنـــی كوردســـتانە لـــە 
ڕووی ژمـــارە و پێكهاتەكانیـــەوە، ئـــەو كات شـــتێك 
نامێنێـــت ڕۆژئـــاوا و هاوپەیمانـــەكان پارێـــزگاری لـــێ 
بكـــەن، ئەگـــەر كـــۆچ لـــە نـــاو كـــوردی موســـڵمان 
زیانێكـــی هەبێـــت لـــە ڕووی سیاســـی و ئابـــووری 
ــی  ــەوا كۆچكردنـ ــەوە، ئـ ــی و ئایینییـ و كۆمەاڵیەتـ
ئاییـــن و ئایینزاكانـــی دیكـــەی كوردســـتان دەیـــان 
زیانـــی دەبێـــت، بـــۆ نموونـــە كۆچكردنـــی ئێزدییـــەكان 
ـــی  ـــەر جوانی ـــە ب ـــە ك ـــا زیانێكـــی گەورەی ـــۆ ئەڵمانی ب
ئـــەم كۆمەڵگەیـــە دەكەوێـــت، كـــە دەكرێـــت لێـــرە 
جیهانـــی دەرەوە پارێزگارییـــان لـــێ بـــكات و ببێتـــە 
قەڵغانێـــك بـــۆ پاراســـتنی هەمـــوو پێكهاتەكانـــی 

كوردســـتان.
* چـــی بكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی ئـــەم نموونـــە جوانـــەی 
هەرێمـــی كوردســـتان لـــە ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتدا 

بپارێزرێـــت؟
- پێویســـتە كۆتایـــی بـــە گوتـــاری ڕق و كینـــە 
بهێنرێـــت، كـــە لـــە نـــاو هەمـــوو ئاییـــن و ئایینزاكانـــدا 
بـــە ڕێـــژەی جیـــاواز هەیـــە و مەترســـیدارە، دەبێـــت 
ـــی  ـــی ئایین ـــە یەكێتیـــی زانایان ـــی گـــەورە بدرێت ڕۆڵ
پیـــرۆزی ئیســـام و وەزارەتـــی ئەوقـــاف و كاروبـــاری 
ئایینـــی، وەزارەتـــی پـــەروەردە و خوێندنـــی بـــااڵ 
خوێندنیـــان  پڕۆگرامەكانـــی  گۆڕینـــی  ئەركـــی 
باســـی  زۆر  ســـەرۆك  جەنابـــی  شـــانە،  لەســـەر 
نموونـــەی جوانـــی پێكەوەژیانـــی كـــردووە، بـــەاڵم ئێمـــە 
نەمانتوانیـــوە ئـــەم نموونانـــە لـــە تارمایـــی دەربهێنیـــن 
و بـــە جوانـــی بـــۆ خەڵكـــی دەرەوەی بخەینـــە ڕوو، 
ـــە پێكەوەژیانمـــان  ـــەت ڕێكخراوێكـــی تایبـــەت ب تەنان
لـــە هەرێمـــی كوردســـتان نییـــە، ئاییـــن و كوردایەتـــی 
پێمـــان دەڵێـــت دەبێـــت مرۆڤدۆســـت و نەرمونیـــان بیـــن 
و بـــۆ بەشـــەرییەت و كوردایەتـــی كار بكەیـــن و، 
ـــی و  ـــی و ئایین ـــامانە نەتەوەی ـــوو س ـــە هەم ـــوود ل س
ئایینـــزاكان وەربگریـــن، بـــۆ بەهێزكردنـــی قـــەوارەی 
هەرێمـــی  ســـەرۆكی  لـــە  داواكارم  كوردســـتان، 
پایتەختـــی  وەكـــو  هەولێـــر  شـــاری  كوردســـتان 
كوردســـتان بكرێتـــە شـــوێنی پێكەوەژیانـــی ئایینـــی 

ــتدا. ــی ناوەڕاسـ ــە ڕۆژهەاڵتـ ــی لـ و ئایینزایـ

ڕۆژئاوا كوردیان پاراستووە 
لەبەر مەزڵوومییەتی خۆی و 
ڕێزگرتن لە نەتەوە و ئایین 
و ئایینزاكانی دیكە و وەك 

میللەتێكی ئاشتیخواز

جەنابی سەرۆك زۆر باسی 
نموونەی جوانی پێكەوەژیانی 

كردووە، بەاڵم ئێمە نەمانتوانیوە 
ئەم نموونانە لە تارمایی 
دەربهێنین و بە جوانی بۆ 

خەڵكی دەرەوەی بخەینە ڕوو

ئەگەر كۆچ لە ناو كوردی 
موسڵمان زیانێكی هەبێت لە 
ڕووی سیاسی و ئابووری و 

كۆمەاڵیەتی و ئایینییەوە، ئەوا 
كۆچكردنی ئایین و ئایینزاكانی 
دیكەی كوردستان دەیان زیانی 

دەبێت

داواكارم لە سەرۆكی هەرێمی 
كوردستان شاری هەولێر وەكو 
پایتەختی كوردستان بكرێتە 
شوێنی پێكەوەژیانی ئایینی 
و ئایینزایی لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا
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زانا و مامۆستا و مەالی كورد 
بەردەوام لە دەوری پیاوچاكان 

و سەركردە گەورەكان بوون، 
بۆ ئەوەی زوڵم و چەوسانەوە 
لەسەر خەڵكی هەڵبگیرێت و 
بەرگری لە نەتەوەكەیان بكەن

خۆشەویستترین كەس الی مەال 
مستەفا بارزانی مەال بوو، ئەو 

سەركردەیەی كورد باش دەیزانی 
پەروەردەكردنی میللەتەكەی 

بۆ خوداپەرستی و ڕاستگۆیی و 
دەستپاكی و نیشتمانپەروەری الی 

مەال دەكرا

بارزانی هاتە پێش حوجرەكەمان 
و گوتی: ئەو حوجرەیە بۆ وا 
بێ سەروبەرە؟ پێمان گوت: 

ئەمساڵ دروست كراوە و سواخ 
نەدراوە، بارزانی ڕاستەوخۆ 

فەرمووی 20 دیناریان بدەنێ بۆ 
نۆژەنكردنەوەی حوجرەكەیان، 

ئەو سەردەمە بەهاكەی 20 
دەفتەر دۆالری ئێستا بوو

لـــە  درێژتـــان  تەمەنێكـــی  پێیـــەی  بـــەو   *
خزمەتـــی ئاییـــن و خوداپەرســـتی و وانەوتنـــەوەدا 
بەســـەر بـــردووە، لـــە ئێستاشـــدا ســـەرۆكی لێژنـــەی 
فەتـــوای ئیـــدارەی ســـەربەخۆی ســـۆرانن، حـــەز 
ئایینـــی  ڕەســـەنایەتییەی  ئـــەو  باســـی  دەكەیـــن 
پیـــرۆزی ئیســـاممان بـــۆ بكەیـــت، كـــە مـــەالی 

كـــورد پێـــی بەناوبانگـــە؟
- بـــە نـــاوی خـــوای بەخشـــندە و میهرەبـــان. 
ــەوە،  ــا نەكراونەتـ ــك جیـ ــز لێـ ــەوە هەرگیـ ــن و نەتـ دیـ
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام زۆر جەختـــی لەســـەر 
كردووەتـــەوە،  نیشـــتمان  و  خـــاك  پیرۆزییەكانـــی 
زانایـــان و مامۆســـتایانی بـــەرزی ئیســـامیش لـــە 
نـــاو گەلـــی كـــورددا شـــارەزاییەكی زۆر باشـــیان 
لـــە دەقـــە پیرۆزەكانـــی قورئـــان و فەرمـــوودەكان 
ئەركـــی  لـــەوەی  هەیـــە، جگـــە  و مەرجەعـــەكان 
لـــە  بـــەرەو خوداناســـی  ئاراســـتەكردنی خەڵكیـــان 
نیشـــتمانپەروەری  بەردەوامیـــش  ئەســـتۆ گرتـــووە، 
ــن و  ــی ئاییـ ــۆ جیاوازیـ ــان بـ ــی نەتەوەكەیـ و خزمەتـ
ئایینـــزا و پێكهاتەكانـــی كوردســـتان بـــە ئەركـــی 
خۆیـــان زانیـــوە. خـــودای گـــەورە و میهرەبـــان و 
بێـــت(  لەســـەر  خـــوای  )دروودی  پێغەمبەرمـــان 
ئیســـام  مـــادام  كردوویـــن.  واجـــب  لەســـەری 
بـــۆ خێـــری بەشـــەرییەت هاتـــووە و خـــوداش بـــە 
بـــۆ ڕەحـــم  پێغەمبەرەكـــەی دەفەرموێـــت تۆمـــان 
و  زانـــا  بۆیـــە  نـــاردووە،  بەشـــەرییەت  بەزەیـــی  و 
مامۆســـتا و مـــەالی كـــورد بـــەردەوام لـــە دەوری 
پیاوچـــاكان و ســـەركردە گـــەورەكان بـــوون، بـــۆ ئـــەوەی 
زوڵـــم و چەوســـانەوە لەســـەر خەڵكـــی هەڵبگیرێـــت و 
ــتیی  ــەن، خۆشەویسـ ــان بكـ ــە نەتەوەكەیـ بەرگـــری لـ
خـــاك لـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـامدا گرنگییەكـــی 

)دروودی  پێغەمبـــەر  كاتێـــك  دراوە،  پـــێ  زۆری 
ــت،  ــێ هێشـ ــەی بەجـ ــت( مەككـ ــەر بێـ ــوای لەسـ خـ
ــە،  ــێ نەكردمایـ ــان لـ ــەر زۆریـ ــی: »وەاڵ ئەگـ گوتـ
هەرگیـــز لێـــرە نەدەڕۆشـــتم، تـــۆ خۆشەویســـتترین 
ــرەدا  ــدا«. لێـ ــە دڵمـــی منـ ــەر زەویـــت لـ ــوێنی سـ شـ
لەســـەر  خـــوای  )درودی  پێغەمبـــەر  مەبەســـتی 
بێـــت( خـــاك و نیشـــتمان و شـــارەكەی )مەككـــە( 
بـــوو. لـــە فەرموودەیەكـــی دیكـــەدا دەفەرموێـــت: 
باشـــترینی نەتەوەكەتـــان ئەوەیـــە بەرگـــری لـــە هـــۆز و 
ـــە ناكـــەن،  ـــاح و هەڵ نەتەوەكـــەی بـــكات، مـــادام گون
ـــە نامـــووس،  ـــە ل ـــە خـــاك بەرگریكردن بەرگریكـــردن ل
لـــەم ڕوانگەیـــەوە بـــوو ســـەركردەكانی كـــورد زۆر 
و  و مامۆســـتا  زانـــا  بـــە  بایەخیـــان  و  گرنگـــی 

مـــەالی كـــورد دەدا.
* باســـی ســـەركردەكانی كـــوردت كـــرد، كـــە زۆر 
گرنگییـــان بـــە ئاوێتەبوونـــی خەباتـــی نەتەوەیـــی و 
ئیســـام  پیـــرۆزی  ئایینـــی  و  نیشـــتمانپەروەری 
ـــی مامۆســـتایان  ـــە ڕۆڵ ـــرەدا ئەوەی ـــوو، پرســـیار لێ داب
و مـــەالی كـــورد لـــە شـــۆڕش و خەباتـــی نەتەوەییـــدا 

ـــوو؟ چـــۆن ب
- شـــێخ ســـەعیدی پیـــران و قـــازی محەمـــەد 
و مـــەال مســـتەفا بارزانـــی و شـــێخ مەحمـــوود و 
و  مزگـــەوت  ئەهلـــی  دیكـــەش  ســـەركردەكانی 
خانەقـــا و كەســـایەتیی ئایینـــی بـــوون، دەزانیـــت 
خۆشەویســـتترین كـــەس الی مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
ـــاش دەیزانـــی  ـــوو، ئـــەو ســـەركردەیەی كـــورد ب مـــەال ب
ــتی و  ــۆ خوداپەرسـ ــەی بـ ــی میللەتەكـ پەروەردەكردنـ
ڕاســـتگۆیی و دەســـتپاكی و نیشـــتمانپەروەری الی 
مـــەال دەكـــرا، بـــە پێچەوانـــەی ئـــەم ســـەردەمەوە كـــە 
زۆر شـــتی نامـــۆو دوور لـــە كەلتـــوور و نەریـــت و 

مامۆســـتا مـــەال خـــدر مســـتەفا خەلیفانـــی بەرپرســـی لێژنـــەی فەتـــوا لـــە ســـۆران و شـــارەزا لـــە 
ـــڕەوی كار  ـــری میان ـــەرعی و بی ـــەوەی زانســـتی ش ـــواری باڵوكردن ـــە ب ـــااڵنێكە ل ـــە س ـــی ئیســـامی، ك فقه
ــە ڕووی  ــەرعی و فەقێیەتییـــان خوێنـــدووە و لـ ــەی شـ ـــەو وانـ ــتی ئ ــەر دەسـ ـــەس لەسـ ــان ك دەكات و، دەیـ
كۆمەاڵیەتـــی و ئاشـــتەوایی و هەســـتی نیشـــتمانپەروەرییەوە كەســـێكی دیـــارە، لـــە دیدارێكـــی گۆڤـــاری 
گواڵنـــدا جەختـــی لەســـەر ئاوێتەبوونـــی ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام و الیەنـــی نەتەوەیـــی كـــردەوە، هەمـــوو 
ـــنوورەكان  ـــە دەرەوەی س ـــە ل ـــاوی ئیســـامەوە ك ـــە ن ـــی ب ـــە و حزبایەت ـــە توندوتیژییان ـــزر و بیروبۆچوون ـــەو ه ئ

هێنراونەتـــە نـــاو كوردســـتانەوە، ڕەت كـــردەوە. لێـــرەدا پوختـــەی وتەكانـــی بـــاڵو دەكەینـــەوە. 
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ئایینـــی كـــورد دەبینـــم، دەرئەنجامەكـــەی زۆر خـــراپ 
ــێ  ــە وەرتـ ــدا لـ ــی ئەیلوولـ ــە شۆڕشـ ــن لـ ــت، مـ دەبێـ
ـــێ  ـــی وەرت ـــووم الی مامۆســـتا حەمەدەمین ـــێ ب فەق
و مامۆســـتا مـــەال محەمـــەد، كـــە ســـەرۆكی لێژنـــەی 
فەتـــوا بـــوو لـــە هەولێـــر، ئـــەو ســـەردەمە بـــاڵو بـــووەوە 
كـــە گوایـــە ڕەخنەیـــان لـــە مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
بـــە  زۆر  دەســـەاڵتی  دەیەوێـــت  بـــەوەی  گرتـــووە، 
مـــەالكان بـــدات، چونكـــە بارزانـــی خـــۆی بـــە یەكێـــك 
لـــە مامۆســـتایانی ئایینـــی دەزانـــی و ڕێزێكـــی 
زۆری لـــێ دەگرتـــن و مـــەال الی ئـــەو ســـەركردەیە 
بەڕێـــز بـــوون، بارزانـــی لـــە وەاڵمـــدا پێیانـــی گوتبـــوو 
لـــە پێنـــاو پـــەروەردەی گەلەكەمـــدا ئەگـــەر مـــن 
بمێنـــم و كوردســـتان ڕزگاری ببێـــت، دەســـەاڵتی 
ــە 13ی  ــتایانی ئایینـــی. لـ ــە مامۆسـ ــەواو دەدەمـ تـ
حوزەیرانـــی 1967 مـــن لـــە وەرتـــێ دەمخوێنـــد و 
لـــەوێ چـــاوم بـــە بارزانـــی كـــەوت، ئـــەو ســـەردەمە 
بـــۆ بەدەســـتهێنانی بژێـــوی ژیانـــی پێشـــمەرگە و 
خەڵكەكـــەی چەنـــد چاڵێكـــی لـــێ دابـــوو، بـــەردی 
كـــە  دەردەهێنـــا،  لـــێ  مووروویـــان  و  گرانبەهـــا 
عەقیقـــی لـــێ دروســـت دەكـــرا، ئـــەو دەمـــە ســـێ 
چـــوار فەقـــێ بوویـــن چووینـــە خزمەتـــی مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی و پرســـیاری لەمـــن كـــرد، گوتـــی: 
تـــۆ چـــی دەخوێنیـــت؟ منیـــش كتێبێكـــم بـــە دەســـتەوە 
بـــوو، بـــە بەڕێزیانـــم گـــوت: ئـــەم كتێبـــە دەخوێنـــم، 
ـــردم  ـــی ســـەیری كتێبەكـــەی دەســـتی ك ـــك بارزان كاتێ
ڕاســـتەخۆ پێـــی گوتـــم: تـــۆ هێشـــتا منداڵیـــت، 
كاتێـــك بەیانـــی بـــووەوە بینیـــم بارزانـــی هاتـــە پێـــش 
حوجرەكەمـــان و گوتـــی: ئـــەو حوجرەیـــە بـــۆ وا بـــێ 
ســـەروبەرە؟ پێمـــان گـــوت: ئەمســـاڵ دروســـت كـــراوە و 
ســـواخ نـــەدراوە، بارزانـــی ڕاســـتەوخۆ فەرمـــووی 20 
ـــان،  ـــەوەی حوجرەكەی ـــۆ نۆژەنكردن ـــێ ب ـــان بدەن دیناری
دۆالری  دەفتـــەر   20 بەهاكـــەی  ســـەردەمە  ئـــەو 
ـــە بـــن چیـــای كارۆخ بارزانـــی  ـــوو، كاتێـــك ل ئێســـتا ب
بوویـــن،  دەوری  لـــە  بـــەردەوام  ئێمـــە  دانیشـــتبوو، 
مەالیـــەك بـــە نـــاوی مـــەال خالیـــدی وەرتـــێ خاڵەكانـــی 
میراتییـــان بـــە دایكـــی نـــەدەدا، مـــەال مســـتەفا پێـــی 
گـــوت: مـــن كۆمەڵێـــك مـــەال ڕادەســـپێرم بـــە شـــەرعی 
خـــودا بەشـــی میراتـــی دایكـــت وەربگـــرن، مەالكـــەش 
ـــی گـــوت ئینشـــااڵ  ـــرد و پێ ـــی ك ـــۆ بارزان ـــای ب دوع
ئـــەم كوردســـتانە لەســـەر دەســـتی جەنابـــت ڕزگاری 
دەبێـــت. بارزانـــی تـــا كۆچـــی دوایـــی كـــرد، خزمەتـــی 
ئاییـــن و نیشـــتمان و ئـــەم نەتەوەیـــەی كـــرد و لـــە 

پێنـــاو میللەتەكەیـــدا، لـــە دەرگای هەمـــوو واڵت 
و حكومـــەت و هێزەكانـــی دا و ڕێـــزی لـــە هەمـــوو 
ئاییـــن و ئایینـــزا و پێكهاتـــەكان گـــرت، بارزانـــی 
پێـــی دەگوتیـــن: مەســـیحی لـــە جێگـــەی خـــۆی و 
موســـڵمانیش لـــە جێگـــەی خـــۆی، هەموومـــان لـــە 
ــاوكار و  ــان هـ ــتە هەموومـ ــن، پێویسـ ــدا دەژیـ خاكێكـ
یارمەتیـــدەری یەكتـــر بیـــن، بارزانـــی ڕێگـــەی نـــەدەدا 
ـــوو كـــەس تەعـــەدا و غـــەدر لـــە هیـــچ  و قبووڵـــی نەب
كەســـێكی دیكـــە بـــكات، ئێمـــە هـــەر چاوەڕوانـــی 
ـــاوەن بنەماڵەیەكـــی  ـــە كەســـایەتییەكی خ ـــان ل ئەمەم
ئایینپـــەروەر و تێكۆشـــەری وەكـــو مـــەال مســـتەفا 

بارزانـــی دەكـــرد.
* كـــورد لەســـەر دەســـتی ڕژێمەكانـــی عێـــراق 
و ناوچەكـــە تووشـــی زوڵـــم و چەوســـانەوە بـــووە، 
و  موســـڵمان  كـــوردی  گەلـــی  دژایەتیكردنـــی 
زەوتكردنـــی مافەكانـــی تاچەنـــد لـــە دژی دەقـــە 
پیرۆزەكانـــی قورئـــان و فەرموودەكانـــی پێغەمبـــەرن 

)دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت(؟
بـــۆ  چەوســـانەوەیە  و  زوڵـــم  ئـــەو  هەمـــوو   -
ناوخـــۆ  لـــە  كـــورد  یەكنەبوونـــی  و  دووبەرەكـــی 
ئـــەم  بـــاش  كـــورد  دوژمنەكانـــی  دەگەڕێتـــەوە، 
ـــەوەی  ـــان لەســـەر نان ـــن و كاری زۆری ڕاســـتییە دەزان
لـــە  ئاشـــووب  و  شـــەڕ  و  دووبەرەكـــی  و  فیتنـــە 
نێـــوان كوردەكانـــدا كـــردووە، الپەڕەكانـــی مێـــژوو 
ـــی  ـــەت و خزمەتكردن ـــە خیان ـــی ل ـــەوە، پڕیەت بخوێنن
دوژمـــن لەســـەر حیســـابی دۆزی ڕەوای گەلـــی 
بـــاش  دەســـەاڵتدارانەش  و  ڕژێـــم  ئـــەو  كـــورد، 
ــی  ــەدر گوناحێكـ ــانەوە و غـ ــم و چەوسـ ــن زوڵـ دەزانـ
گەورەیـــە، بـــەاڵم بـــۆ بەرژەوەندیـــی خۆیـــان و لـــە ڕق 
و كینەیـــان بەرانبـــەر گەلـــی كوردســـتان بـــەردەوام 
بـــوون لـــە كیمیابـــاران و ئەنفـــال و دەركـــردن و بڕینـــی 
خـــودای گـــەورەو میهرەبـــان  كـــوردەكان،  قووتـــی 
و پێغەمبەرمـــان )دروودی خـــوای لەســـەر بێـــت( 
نەهـــی لـــە ئازاردانـــی مـــرۆڤ و نەتەوەكانـــی دیكـــە 
كـــردووە، لـــە دەقـــی قورئانـــی پیـــرۆزدا هاتـــووە: 
َهـــا النَّـــاُس إِنَّـــا َخَلْقَناُكـــْم ِمـــْن َذَكـــٍر َوُأْنَثـــى  »َيـــا أَيُّ
َوَجَعْلَناُكـــْم ُشـــُعوًبا َوَقَباِئـــَل لَِتَعارَُفـــوا إِنَّ أَْكرََمُكـــْم 

ـــَه  ـــٌر * إِنَّ ٱللَّ ـــٌم َخِب ـــَه َعِلي ـــْم إِنَّ اللَّ ـــِه أَْتَقاُك ـــَد اللَّ ِعْن

َعِليـــٌم َخِبـــٌر«.

ــەردەوام دژی توندوتیـــژی  ــورد بـ * مـــەالی كـ
بـــووە و ڕێگـــەی نـــەداوە هـــزری نامـــۆ تێكـــەڵ بـــە 
دینەكەیـــان ببێـــت، هـــاوكات نموونـــەی پێكەوەژیـــان 

بارزانی تا كۆچی دوایی كرد، 
خزمەتی ئایین و نیشتمان و 
ئەم نەتەوەیەی كرد و لە پێناو 
میللەتەكەیدا، لە دەرگای هەموو 
واڵت و حكومەت و هێزەكانی 
دا و ڕێزی لە هەموو ئایین و 
ئایینزا و پێكهاتەكان گرت

هەمووان هەست بەوە دەكەین 
حزبە سیاسییەكان لە مەسەلەی 
نیشتمانی و نەتەوەییدا 
كەمتەرخەمن، ئەوان زۆر 
مەسەلەی چارەنووسسازی 
نەتەوەكەیان تێكەڵ بە ملمالنێی 
سیاسی كردووە

هەموو ئەو زوڵم و چەوسانەوەیە 
بۆ دووبەرەكی و یەكنەبوونی 
كورد لە ناوخۆ دەگەڕێتەوە، 
دوژمنەكانی كورد باش ئەم 
ڕاستییە دەزانن و كاری زۆریان 
لەسەر نانەوەی فیتنە و 
دووبەرەكی و شەڕ و ئاشووب لە 
نێوان كوردەكاندا كردووە

با لە دەقە پیرۆزەكانی قورئان 
فێری ڕەوشت و كاری باشە بین، 
نابێت كەسانی نەزان و قین لە 
دڵ و توندوتیژ بۆ بەدیهێنانی 
مەرامی تایبەتیی خۆیان حزبە 
سیاسییەكان بەكار بهێنن
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و كەلتـــووری یەكترقبووڵكـــردن بـــوون، ئایـــا ئێســـتا 
بۆچـــی ڕێگـــە دراوە ئـــەو هەمـــوو فیكـــرە نامۆیـــە 
هەرێمـــی  نـــاو  بێتـــە  ئیســـام  ڕەســـەنایەتیی  بـــە 

كوردســـتانەوە؟ 
ــی  ــۆ مرۆڤایەتـ ــام بـ ــرۆزی ئیسـ ــی پیـ - ئایینـ
دینـــە  لـــەم  جـــوان  كوردیـــش  مـــەالی  و  هاتـــووە 
ــۆ و  ــری نامـ ــتووە فكـ ــە نەیهێشـ ــتووە، بۆیـ تێگەیشـ
ــتانەوە  ــاو هەرێمـــی كوردسـ توندوتیـــژی بهێنرێتـــە نـ
ــەوە  ــی دیكـ ــەرن، لەالیەكـ ــتە بـ ــەكان لەخشـ و گەنجـ
ڕێگەیـــان نـــەداوە بـــە نـــاوی حزبـــی ئیســـامی بـــۆ 
هەمـــووان  بهێنرێـــت،  بـــەكار  دونیایـــی  مەرامـــی 
لـــە  سیاســـییەكان  حزبـــە  دەكەیـــن  بـــەوە  هەســـت 
مەســـەلەی نیشـــتمانی و نەتەوەییـــدا كەمتەرخەمـــن، 
ئـــەوان زۆر مەســـەلەی چارەنووسســـازی نەتەوەكەیـــان 
ــی  ــردووە، ئەركـ ــی كـ ــە ملمانێـــی سیاسـ ــەڵ بـ تێكـ
پیاوچـــاكان و موســـڵمانانە هانـــی حزبەكانیـــان بـــدەن، 
ــێ  ــۆڕن و كێبڕكـ ــان بگـ ــی نێوانیـ ــێوازی كێبڕكێـ شـ
نەتەوەكەیـــان  مافـــی  لـــە  بەرگریكـــردن  لەســـەر 
دەقـــە  لـــە  بـــا  بكـــەن،  باشـــە و چاكـــە  و كاری 
پیرۆزەكانـــی قورئـــان فێـــری ڕەوشـــت و كاری باشـــە 
بیـــن، نابێـــت كەســـانی نـــەزان و قیـــن لـــە دڵ و 
بـــۆ بەدیهێنانـــی مەرامـــی تایبەتیـــی  توندوتیـــژ 
خۆیـــان حزبـــە سیاســـییەكان بـــەكار بهێنـــن، مـــن 
داخـــی گـــەورەم لـــەو مـــەال بەتوانـــا و شـــارەزایانەیە 
ــامییەكان  ــە ئیسـ ــە حزبـ ــك لـ ــە دوای هەندێـ ــە بـ كـ
ــۆ  ــورد بـ ــی كـ ــن دوژمنانـ ــیش دەزانـ ــوون، باشـ كەوتـ
ــان  ــان بەكاریـ ــی خۆیـ ــی تایبەتـ ــت و مەرامـ مەبەسـ
دەهێنـــن و هـــزر و بیروبۆچوونـــی توندوتیـــژی و 
نامـــۆ بـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام پەیـــڕەو دەكـــەن. 
* تـــا چەنـــد گرنگـــە دەســـەاڵتدارانی كوردســـتان 
لـــە مامۆســـتایان و زانایانـــی ئایینـــی پیـــرۆزی 
ئیســـام نزیـــك بـــن، بـــۆ ئـــەوەی ڕۆڵ و پێگـــەی 
ـــە دۆزە  ـــرۆزی ئیســـام ل ـــی پی ـــتایانی ئایین مامۆس

نەتەوەیـــی و نیشـــتمانییەكاندا بگەڕێتـــەوە؟ 
- جیاوازییەكـــی زۆر لـــە نێـــوان ســـەردەمی مـــەال 
ســـەرۆك  ســـەردەمەی  ئـــەم  و  بارزانـــی  مســـتەفا 
مەســـعود بارزانـــی هەیـــە، واقیعـــی كۆمەڵگـــە و 
عێـــراق و ناوچەكـــە و جیهانیـــش زۆر جیاوازتـــرە، 
لـــەم ســـەردەمەدا ئـــەوەی ئەركـــی سەرشـــانی ســـەرۆك 
ناكۆكیـــی  كـــردووە،  قـــورس  بارزانـــی  مســـعود 
شـــیرازەی  تێكدانـــی  و  حزبـــەكان  نێـــوان  تونـــدی 
و حزبایەتـــی  ئایدیۆلۆژیـــا  لەالیـــەن  كۆمەڵگەیـــە 

ــەال  ــەردەمی مـ ــە سـ ــەوە، لـ ــایەتیی نابەرپرسـ و كەسـ
مســـتەفا بارزانیـــدا حزبایەتـــی نەبـــوو، بۆیـــە خەڵـــك 
بـــە ئاســـوودەیی دەژیـــان، لەبیرمـــە كاتێـــك وتیـــان 
تانكەكانـــی ڕژێـــم پەڕیونەتـــەوە بـــۆ ئـــەم پـــەڕی 
زێ، بارزانـــی دەســـتی دایـــە تفەنـــگ و هەمـــوو 
پێشـــمەرگە پێكـــەوە تفەنگیـــان هەڵگـــرت و چوونـــە 
بەرەكانـــی شـــەڕ، ناچـــار تانكـــەكان و هێـــزی دوژمـــن 
تێكشـــكان و كشـــانەوە، بارزانـــی حزبایەتـــی نەدەكـــرد، 
ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی  بـــۆ ئێســـتای ئێمـــە وەكـــو 
ـــەوە و  ـــوو نەت ـــتانە، هەم ـــورد و كوردس مەرجەعـــی ك
ئاییـــن و ئایینـــزا و حزبـــەكان و ئایدیۆلۆژییـــەكان 
پێویســـتیان پێیەتـــی، ئێمـــە كاك مســـعودمان پێویســـتە 
وەكـــو باوكێـــك بـــۆ هەمـــوو نەتـــەوە و ئایینەكانـــی 
خـــاوەن  بارزانـــی  مســـعود  ســـەرۆك  كوردســـتان، 
ئایینـــی و كوردپـــەروەرە  ناســـراوی  بنەماڵەیەكـــی 
خەباتگێڕێكـــی  و  هەیـــە  پاكـــی  مێژوویەكـــی  و 
وردی  حیســـابی  دۆســـت  و  دوژمـــن  و  گەورەیـــە 
بـــۆ دەكـــەن و ئـــەو هەمـــوو دەمپیـــس و دوژمـــن 
و قیـــن لـــە دڵـــە قســـەی پـــێ دەڵێـــن، هەمـــووی 
لەبـــەر ئەوەیـــە پیاوێكـــی گەورەیـــە و كۆڵەكـــەی 
قـــەوارەی كوردســـتانە، دارێـــك بەرهەمـــی زۆر بێـــت 
هەمـــوو كەســـێك داروبـــەردی بـــۆ دەهاوێژێـــت، كاری 
مســـعود بارزانـــی زۆر قورســـترە لـــە ســـەردەمی مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی، لـــەم ســـەردەمەدا ناكۆكـــی و 
ـــرە، كاك مســـعود  ـــورد زیات ـــی ك ـــی و دوژمن حزبایەت
كەوتووەتـــە  گـــەورەی  میللەتێكـــی  چارەنووســـی 
ئەســـتۆ، هەموومـــان چاومـــان لـــە دەســـتی جەنابیانـــە 
تـــا كـــورد لـــە ئاشـــووب و فیتنـــە و نەهامەتـــی و 
هێرشـــی دەرەكـــی بپارێزێـــت. مـــن وەكـــو مەالیەكـــی 
كـــورد كاتێـــك ســـەیری سۆشـــیاڵ میدیـــا دەكـــەم، 
و  كـــورد  گەنجـــی  خشـــتەبردنی  لـــە  وەاڵهـــی 
تێكچوونـــی شـــیرازەی خێـــزان و نەتـــەوە و نەهامەتـــی 
میللەتەكەمـــان زیاتـــر هیچـــی دیكـــەی تێـــدا نابینـــم، 
باشـــە بـــۆ دەبێـــت ئێمـــە لـــە ڕەخنـــە و ناكۆكیـــدا 
ـــە ناشـــیرین و  ـــەو زمان ئێســـكی یەكتـــر بشـــكێنین و ب
دوور لـــە دیـــن و ئەخاقـــە قســـە بـــە یەكتـــر بڵێیـــن؟ 
كەســـایەتییەكی  بـــە  پێویســـتی  كـــورد  میللەتـــی 
ــو  ــەوەی وەكـ ــۆ ئـ ــە، بـ ــی هەیـ ــعود بارزانـ ــو مسـ وەكـ
مەرجەعێـــك هەمـــوو الیـــەك كۆبكاتـــەوە و لـــە فیتنـــە 
و ئاشـــووب و دووبەرەكـــی و ئـــەو هەمـــوو دوژمنـــەی 
گەلـــی كوردســـتان بمانپارێزێـــت و لـــە ناكۆكییـــە 

گەورەكانـــدا یەكمـــان بخـــات.

لەم سەردەمەدا ئەوەی ئەركی 
سەرشانی سەرۆك مسعود بارزانی 
قورس كردووە، ناكۆكیی توندی 

نێوان حزبەكان و تێكدانی 
شیرازەی كۆمەڵگەیە لەالیەن 
ئایدیۆلۆژیا و حزبایەتی و 

كەسایەتیی نابەرپرسەوە

سەرۆك مسعود بارزانی خاوەن 
بنەماڵەیەكی ناسراوی ئایینی و 
كوردپەروەرە و مێژوویەكی پاكی 
هەیە و خەباتگێڕێكی گەورەیە 
و دوژمن و دۆست حیسابی وردی 

بۆ دەكەن

كاك مسعود چارەنووسی 
میللەتێكی گەورەی كەوتووەتە 
ئەستۆ، هەموومان چاومان لە 
دەستی جەنابیانە تا كورد لە 

ئاشووب و فیتنە و نەهامەتی و 
هێرشی دەرەكی بپارێزێت

بۆ دەبێت ئێمە لە ڕەخنە و 
ناكۆكیدا ئێسكی یەكتر بشكێنین 
و بەو زمانە ناشیرین و دوور لە 
دین و ئەخالقە قسە بە یەكتر 

بڵێین؟
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مەترسییەكانی ئێستا و 
10ساڵی داهاتووی جیهان 
لە ڕاپۆرتی كۆڕبەندی داڤۆس ساڵی2023 
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ڕاپۆرتی ئەمساڵی كۆڕبەندی 
داڤۆس كە بە ناونیشانی 

»ڕاپۆرتی مەترسییە 
جیهانییەكان – ڤێرژنی 18« 
لە ڕۆژی 11ی كانوونی دووەم 
باڵو كرایەوە، زیاتر لە 1200 

پسپۆڕ و زانای بوارە جیاوازەكان 
بەشدارییان تێدا كردووە

ڕاپۆرتی ساڵی ڕابردووی 
كۆڕبەندی ئابووریی جیهانی- 
داڤۆس، جیهانی لەوە ئاگادار 
كردەوە كە بە هۆكاری ئاست 
و ئاراستەی جیاوازی دووبارە 

هەستانەوەی ئابووری لە دوای 
پەتای كۆڤید 19، لێكدابڕان 

و دابەشبوونی نێوان دەوڵەتان 
زیاتر دەبێت

ـی
سـ
ـــا
سیـ

ئەمـــڕۆ 16ی كانوونـــی دووەمـــی ســـاڵی 2023 
كۆڕبەنـــدی ئابووریـــی جیهـــان لـــە داڤۆســـی سویســـرا 
دەســـت بـــە كارەكانـــی دەكات و تـــا ڕۆژی 20ی 

مانـــگ بـــەردەوام دەبێـــت.
ـــەن كالوس  ـــە ســـاڵی 1971 لەالی ـــدە ل ـــەم كۆڕبەن ئ
شـــواب بزنێســـمان و ئابووریناســـی ئەڵمانـــی دامـــەزراوە 
و، هەمـــوو ســـاڵێك كۆنگرەیـــەك ڕێـــك دەخـــات، بـــۆ 
بەدواچـــوون و دۆزینـــەوەی ڕێگـــەی چارەســـەر بـــۆ 
ئـــەو كێشـــە ئابـــووری و سیاســـییانەی ڕووبـــەڕووی 
كـــۆی دەوڵـــەت و حكومەتەكانـــی جیهـــان دەبنـــەوە.

لـــە ســـاڵی 2005ــــەوە ئـــەم كۆڕبەنـــدە ســـااڵنە 
پێـــش گرێدانـــی، ڕاپۆرتێـــك لەســـەر تـــەواوی كێشـــە 
جیهانییـــەكان ئامـــادە دەكات و، ئـــەم ڕاپۆرتـــە كـــە بـــە 
ســـەدان پســـپۆڕ و زانـــای بـــوارە جیـــاوازەكان بەشـــداری 
تێـــدا دەكـــەن، دەستنیشـــانی تـــەواوی ئـــەو كێشـــە 
ـــەو  ـــە مـــاوەی ئ ـــووری و سیاســـییانە دەكـــەن كـــە ل ئاب
ســـاڵەدا وەك مەترســـی دەردەكـــەون و كاریگەرییـــان 
لەســـەر ســـاڵی داهاتـــوو دەبێـــت. ڕاپۆرتـــی ئەمســـاڵی 
ـــە ناونیشـــانی »ڕاپۆرتـــی  كۆڕبەنـــدی داڤـــۆس كـــە ب
لـــە   »18 ڤێرژنـــی   – جیهانییـــەكان  مەترســـییە 
ڕۆژی 11ی كانوونـــی دووەم بـــاو كرایـــەوە، زیاتـــر 
جیـــاوازەكان  بـــوارە  زانـــای  و  پســـپۆڕ  لـــە 1200 
ــەو  ــەواوی ئـ ــدا تـ ــردووە و، تیایـ ــدا كـ ــدارییان تێـ بەشـ
مەترســـییانەیان خســـتووەتە ڕوو، كـــە لـــە مـــاوەی 
»دوو تـــا 10 ســـاڵی داهاتـــوو« ڕووبـــەڕووی جیهـــان 

دەبێتـــەوە.
دۆزینـــەوەی  و  دیالـــۆگ  و  قســـەكردن  بـــۆ 
كۆڕبەنـــدە  ئـــەم  كێشـــانە،  ئـــەم  بـــۆ  چارەســـەر 
بانگهێشـــتی بەشـــێكی زۆری ســـەرۆكی دەوڵـــەت 
و ســـەرۆكی حكومـــەت و وەزیـــرە پەیوەندیـــدارەكان 
و پســـپۆڕانی بـــوارە جیـــاوازەكان و ڕۆژنامەنووســـان 
دەكات و، ئەجینـــدای ڕاپۆرتـــە ئامادەكراوەكـــە لەســـەر 
پەنێڵەكانـــی ئـــەو چـــوار ڕۆژەی كۆڕبەندەكـــە دابـــەش 

دەكات.
ســـەبارەت بـــە كۆڕبەنـــدی ئەمســـاڵ، پســـپۆڕی 
بەڕێوەبـــەری  ئەلزاهیـــدی(  )ســـەعدیە  ئابـــووری 
گشـــتیی كۆڕبەندەكـــە كـــە پێشـــەكی بـــۆ ڕاپۆرتـــی 
ئەمســـاڵی »مەترســـییە جیهانییـــەكان« نووســـیوە، 
لـــە دەســـتپێكدا بـــەم جـــۆرە ســـەبارەت بـــە مەترســـییە 
ـــی  ـــێ دەدات: »ڕاپۆرت ـــەكان هۆشـــداریمان پ جیهانیی
ـــدە هۆشـــداریی ئـــەوەی دا  ســـاڵی پـــاری ئـــەم كۆڕبەن
كـــە بـــە هـــۆی ئاراســـتەی جیـــاوازی هەســـتانەوەی 
گەشـــەی ئابـــووری، دوای كۆتاییهاتنـــی پەتـــای 
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دەدات  پیشـــان  هەڕەشـــەیەمان  ئـــەو   ،19 كۆڤیـــد 
كـــە دابەشـــبوون و لێكتـــرازان لـــە نێـــو دەوڵەتەكانـــدا 
زیاتـــر دەبێـــت، ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا هاریكاریكردنـــی 
یەكـــدی لـــە هەمـــوو كاتێـــك زیاتـــر پێویســـتە بـــۆ 
ئاســـۆی  لـــە  كێشـــانەی  ئـــەو  چارەســـەركردنی 
بـــەاڵم  دەیانبینیـــن،  جیهانییەكانـــدا  تەحەددییـــە 
ـــن  ـــەوە تێبگەی ـــانی ل ـــە ئاس ـــە ب ـــا ئێســـتاش قورس هەت
مەترســـییە  نێـــوان  لـــە  پتـــەو  پەیوەندییەكـــی  كـــە 
ـــە بەشـــێكی كەمـــی  ـــەر بۆی ـــە، ه ـــدا هەی جیهانییەكان
ناســـەقامگیرییە  ئـــەو  ئاســـتی  خەڵـــك مەزنـــدەی 
ــدا ڕوو دەدەن،  ــی زۆر نزیكـ ــە كاتێكـ ــە لـ ــەن، كـ دەكـ
ــەڕێكی  ــانی شـ ــۆكاری هەڵگیرسـ ــە هـ ــارە بـ ــەم جـ ئـ

تـــازەوە«. 
كەواتـــە ڕاپۆرتـــی ســـاڵی ڕابـــردووی كۆڕبەنـــدی 
لـــەوە  جیهانـــی  داڤـــۆس،  جیهانـــی-  ئابووریـــی 
و  ئاســـت  هـــۆكاری  بـــە  كـــە  كـــردەوە  ئـــاگادار 
هەســـتانەوەی  دووبـــارە  جیـــاوازی  ئاراســـتەی 
ئابـــووری لـــە دوای پەتـــای كۆڤیـــد 19، لێكدابـــڕان و 
دابەشـــبوونی نێـــوان دەوڵەتـــان زیاتـــر دەبێـــت، ئەمـــەش 
دەبێتـــە هـــۆكاری ئـــەوەی مەترســـییە جیهانییەكـــە 
ــە  ــدا بخاتـ ــەڕێكی نوێـ ــانی شـ ــە هەڵگیرسـ ــۆی لـ خـ
ڕوو، كـــە لێـــرەدا مەبەســـتی شـــەڕی »ڕووســـیا و 
ــك  ــەی مانگێـ ــار نزیكـ ــاڵی پـ ــە سـ ــە، كـ ئۆكرانیا«یـ
دوای كۆتاییهاتنـــی كۆڕبەنـــدی ئابووریـــی جیهانـــی 

لـــە ســـاڵی 2022 هەڵگیرســـا.
هـــەر بۆیـــە ڕاپۆرتەكـــە هۆشـــدارییەكی دیكەمـــان 
دەداتـــێ و پێمـــان دەڵێـــت: لـــە كاتێكـــدا وا شـــەڕی 
ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا خەریكـــە لـــە ســـاڵێك نزیـــك 
دەبێتـــەوە، هەتـــا ئێســـتاش هەڵســـانەوەی ئابـــووری 
ـــە هـــۆی هەاڵیســـانی  ـــە، ب ـــە شـــۆكێكی بەردەوامدای ل
ـــۆ ڕاپۆرتـــی  ـــە كۆڕبەندەكـــە ب ـــەو شـــەڕەوە، هـــەر بۆی ئ
ئەمســـاڵ ڕاپرســـییەكانی ســـەبارەت بـــە تەحەددییـــە 
ــام داوە  جیهانییـــەكان بـــۆ دوو ســـاڵی داهاتـــوو ئەنجـ
و، بەپێـــی ئـــەم ڕاپرســـییە زیاتـــر لـــە 80%ی ئەوانـــەی 
ـــە  ـــان وای ـــوە، پێی ـــەم ڕاپرســـییەدا  دەربڕی ـــان ل ڕای خۆی
لـــە مـــاوەی دوو ســـاڵی داهاتـــوو )هەتـــا ســـاڵی 2025( 
لەســـەر  مەترســـییەكان  و  تەحـــەددی  بارودۆخـــی 
جیهـــان بـــەرەو ئاراســـتەیەكی خراپتـــر وەردەچەرخێـــن.
ئـــەو مەترســـی و تەحەددییانـــەی لـــەم ڕاپۆرتـــەدا 
ســـاڵی  دوو  مـــاوەی  لـــە  كـــە  كـــراون،  پێشـــبینی 

داهاتـــوو بـــەرەو خراپتـــر دەچـــن، بریتیـــن لـــە:
1. بـــاری گـــوزەران بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی قـــورس 

دەبێـــت.

ـــی  ـــاتی سرووشـــتی و ڕووداوی ژینگەی 2. كارەس
ـــورس ڕوو دەدەن. ق

جیـــۆ-  تەحەدیاتـــە  ڕووبەڕووبوونـــەوەی   .3
ییـــەكان. ر بوو ئا

4. شكستهێنان لە كەمكردنەوەی گۆڕانكارییەكانی 
كەشوهەوا.

و  كۆمەاڵیەتـــی  یەكگرتوویـــی  داخورانـــی   .5
جەمســـەرگیریی كۆمەاڵیەتـــی زیاتـــر ڕوو دەدەن.
6. ڕوودانـــی كارەســـاتی گـــەورەی ژینگەیـــی 

بەرفـــراوان.
لەگـــەڵ  خۆگونجانـــدن  لـــە  شكســـتهێنان   .7

كەشـــوهەوا. گۆڕانكارییەكانـــی 
ســـایبێری  تاوانـــی  باوبوونـــەوەی   .8
ســـایبێری. ناســـەقامگیریی  و  )ئەلیكترۆنـــی( 
زیاتـــر  سرووشـــتی  ســـەرچاوەی  تەنگـــژەی   .9

دەبێـــت.
10. ڕوودانی كۆڕەوی بەرباوی ناچاری.

تێڕامانێكـــی  و  هەڵوەســـتە  جێگـــەی  ئـــەوەی 
لـــە  مەترســـییەی   10 ئـــەم  ئەوەیـــە  گەورەیـــە، 
ڕاپۆرتەكـــەدا پێشـــبینیی ئـــەوەی بـــۆ كـــراوە كـــە لـــە 
مـــاوەی دوو ســـاڵی داهاتـــوودا ڕوو بـــدەن، لـــە مـــاوەی 
ـــەر  ـــاڵی )2033( ه ـــا س ـــە ت ـــوو، وات ـــاڵی داهات 10س
بـــەردەوام دەبێـــت و بـــەرەو خراپتریـــش دەبێـــت، بـــەم 

شـــێوەیە وەك خۆیـــان و خراپتـــر دەمێننـــەوە:
ـــۆ ســـاڵی 2033ی  مەترســـییە پێشـــبینیكراوەكان ب

جیهـــان:
ـــی  ـــەوەی گۆڕانكاری ـــە كەمكردن • شكســـتهێنان ل

ـــت. ـــەردەوام دەبێ ژینگـــە ب
• لـــە خۆگونجانـــدن لەگـــەڵ گۆڕینـــی كەشـــوهەوا 

شكســـت خـــواردوو دەبیـــن.
• كارەســـاتی سرووشـــتی و ڕووداوە ســـەختەكانی 

ـــن. ـــر دەب ـــوهەوا خراپت كەش
• فرەچەشـــنیی بایۆلـــۆژی لەدەســـت دەدەیـــن و 

ــێت. ــەك هەڵدەوەشـ ــە لەبەریـ ــتمی ژینگـ سیسـ
ناچـــاری  پەنابەرانـــی  بەربـــاوی  شـــااڵوی   •

دەبێـــت. بـــەردەوام 
• كێشـــەی ســـەرچاوەی سرووشـــتی چارەســـەر 

نابێـــت.
• داخورانـــی كۆمەاڵیەتـــی و جەمســـەربەندیی 

كۆمەاڵیەتـــی زیاتـــر دەبێـــت.
ـــاو  ـــر ب ـــی( زیات ـــی ســـایبێری )ئەلیكترۆن • تاوان
ناســـەقامگیر  ســـایبێری  ژینگـــەی  و،  دەبێتـــەوە 

ــت. دەبێـ

لە كاتێكدا وا شەڕی ڕووسیا 
و ئۆكرانیا خەریكە لە ساڵێك 
نزیك دەبێتەوە، هەتا ئێستاش 
هەڵسانەوەی ئابووری لە 
شۆكێكی بەردەوامەدایە، بە هۆی 
هەاڵیسانی ئەو شەڕەوە

زۆرینەی زۆری بەشداربوانی 
ڕاپرسییەكە پێشبینی دەكەن 
لە ئاكامی چارەسەرنەكردنی 
ئەم كێشانەی ئێستا و 
كەڵەكەبوونیان هەتا ساڵی 
2033 مەترسییەكانی )ئابووری، 
ژینگەیی، كۆمەاڵیەتی، 
جیوسیاسیی و تەكنەلۆژیای 
تازە( زۆر بە خێرایی لە ماوەی 
10 ساڵی داهاتوودا دەردەكەون
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هەموو ئەو تەنگژە و 
مەترسییانەی كە وەك 

تۆڕێك پێكەوە بەستراون و 
بوونەتە مەترسیی جددی 

لەسەر چارەنووسی مرۆڤایەتی 
لە جیهاندا، تەنیا یەك 
ڕێگە دەبێتە دەستپێك بۆ 

چارەسەركردنیان ئەویش بریتیە 
لە »تێگەیشتن لە كێشەكان« 

و »هاریكاریكردنی نێوان 
دەوڵەتەكان« بۆ ڕووبەرووی 
دەستەجەمعی لەبەرامبەر ئەو 

هەڕەشەو مەترسییانە

• ڕووبەڕووبوونـــەوەی جیـــۆ- ئابـــووری بـــەردەوام 
دەبێـــت.

ــراوان و  ــی بەرفـ ــاتی ژینگەیـ ــی كارەسـ • ڕوودانـ
زیاتـــر دەبێـــت.

ڕاپۆرتەكەیـــان  كـــە  ڕاپۆرتەكـــە  ئامادەكارانـــی 
بـــە  كـــردووە،  دابـــەش  چاپتـــەردا  ســـێ  بەســـەر 
ــە و  ــەم هەڕەشـ ــی ئـ ــە كارلێكـ ــاس لـ ــاغ بـ ــێ قۆنـ سـ

جـــۆرە: بـــەم  دەكـــەن،  مەترســـییانە 
 2025-2023 ســـاڵی  لـــە  یەكـــەم:  قۆناخـــی 
ئێســـتا  تەنگژەكانـــی  هەڵكشـــانی  كاریگـــەری 
جیهانییـــەكان،  مەترســـییە  توندبوونـــی  لەســـەر 
ئەمـــەش زۆرینـــەی زیاتـــر لـــە 80%ی بەشـــداربووانی 
ڕاپرســـییەكان پێشـــبینی دەكـــەن كـــە لـــە مـــاوەی ئـــەم 

دوو ســـاڵە ڕوو بـــدەن.
زۆری  زۆرینـــەی  دیســـان  دووەم:  قۆناغـــی 
بەشـــداربوانی ڕاپرســـییەكە پێشـــبینی دەكـــەن لـــە 
ئاكامـــی چارەســـەرنەكردنی ئـــەم كێشـــانەی ئێســـتا و 
ـــا ســـاڵی 2033 مەترســـییەكانی  ـــان هەت كەڵەكەبوونی
جیـــو- كۆمەاڵیەتـــی،  ژینگەیـــی،  )ئابـــووری، 
سیاســـیی و تەكنەلۆژیـــای تـــازە( زۆر بـــە خێرایـــی 

لـــە مـــاوەی 10 ســـاڵی داهاتـــوودا دەردەكـــەون.
تەرخانـــی  ڕاپۆرتەكـــە  كـــە  ســـێیەم:  قۆناغـــی 
كـــردووە بـــۆ هەڵوەســـتەكردن لەســـەر ئـــەم مەترســـییانە 
لـــە ســـاڵی 2030، ئامـــاژە بـــەوە دەكات لەبـــەر ئـــەوەی 
پەیوەندییەكـــی  تەحەددییانـــە  و  مەترســـی  ئـــەم 
ـــۆكاری  ـــە ه ـــە، هەمـــوو ببن ـــەوە هەی ـــە یەك ـــان ب توندی
بـــارەی  لـــە  هەمەجـــۆر«  »تەنگـــژەی  ئـــەوەی 
كەمیـــی ســـەرچاوەی سرووشـــتی لـــە دەوروبـــەری 

ســـاڵی 2030 دروســـت بـــكات.
ئـــەم الیەنانـــەی كـــە كۆڕبەنـــدی ئابـــووری داڤـــۆس 

ســـااڵنە لەســـەر تەنگـــژە جیهانییـــەكان هەڵوەســـتەی 
دەكات، زیاتـــر لـــە ڕوانگـــەی كاریگەرییـــان لەســـەر 
ئاســـتی ئابووری و بژێوی مرۆڤایەتی هەوڵ دەدات 
چارەســـەریان بـــۆ بدۆزێتـــەوە، بەداخـــەوە ڕاپۆرتـــی 
ئەمســـاڵ ڕەشـــبینییەكی زیـــاد لـــە ڕاددەی پێـــوە 
ـــری چارەســـەر جەخـــت لەســـەر  ـــر لەب ـــە زیات ـــارە، ك دی
شكســـتی مرۆڤایەتـــی لـــە بەرانبـــەر ئـــەم تەنگژانـــە 
دەكاتـــەوە، ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا كۆمەڵێـــك مەترســـی 
ـــی هـــەن،  و تەحـــەددی و هەڕەشـــەی دیكـــەی جیهان
كـــە پەیوەســـت بـــە داڕمانـــی سیســـتمی جیهانـــی و 
ــدا  ــە جیهانـ ــە لـ ــتی و ئاسایشـ ــەقامگیریی ئاشـ ناسـ
كـــە ســـااڵنە لـــە مانگـــی شـــوبات لـــە كۆنفڕانســـی 
هەڵوەســـتەی  جیهانـــی  ئاسایشـــی  بـــۆ  میونشـــن 
دۆزینـــەوەی  بـــۆ  هەوڵـــەكان  و،  دەكرێـــت  لەســـەر 

چارەســـەر بۆیـــان دەخرێنـــە گـــەڕ.
ــە وەك  ــییانەی كـ ــژە و مەترسـ ــەو تەنگـ ــوو ئـ هەمـ
تۆڕێـــك پێكـــەوە بەســـتراون و بوونەتـــە مەترســـیی 
لـــە  مرۆڤایەتـــی  چارەنووســـی  لەســـەر  جـــددی 
جیهانـــدا، تەنیـــا یـــەك ڕێگـــە دەبێتـــە دەســـتپێك بـــۆ 
چارەســـەركردنیان ئەویـــش بریتیـــە لـــە »تێگەیشـــتن 
نێـــوان  »هاریكاریكردنـــی  و  كێشـــەكان«  لـــە 
دەســـتەجەمعی  ڕووبـــەرووی  بـــۆ  دەوڵەتـــەكان« 
ـــەاڵم وەك  ـــەو هەڕەشـــەو مەترســـییانە، ب ـــەر ئ لەبەرامب
ڕاپۆرتەكـــە خـــۆی بـــە خەتێكـــی ڕۆشـــن نووســـیویەتی 
ـــە مەترســـی  ـــی ل ـــە تەواوەت ـــەی ب »زۆر كەمـــن ئەوان
ئـــەم هەڕەشـــە و تەحەددییـــە جیهانییانـــە تێدەگـــەن«، 
كـــە  دەبێـــت،  وەاڵم  بـــێ  پرســـیارەش  ئـــەو  ئیـــدی 
ـــاو جیهانێكـــی  ـــە ن ـــەردەوام دەیورووژێنـــن: »چـــۆن ل ب
لەبەریـــەك هەڵوەشـــاوەدا هـــاوكاری و هەماهەنگـــی لـــە 

نێـــوان دەوڵەتانـــدا دروســـت دەبێـــت؟« 
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ـــەتی  ـــەوەی سیاس ـــە ئەنســـتیتۆتی توێژین ـــیا ل ـــی ئیرۆئاس ـــە پڕۆگرام ـــە ل ـــژەری بااڵی ـــك توێ ـــتیڤن بالن س
دەرەكـــی، شـــارەزا و تایبەتمەنـــد و توێـــژەری چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك پەیوەندییەكانـــی نێـــوان ویالیەتـــە 
ـــارە سیاســـی و ســـەربازییەكانی ئاســـیا و ئەوروپـــا و ئاسایشـــی  یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و ڕووســـیا، كاروب
ـــەن ئاژانســـی  ـــا لەالی ـــیوە، هەروەه ـــاری نووس ـــەوە و وت ـــب و توێژین ـــن كتێ ـــەم ڕووەوە چەندی ـــی و، ل نێودەوڵەت
ناوەندیـــی هەواڵگریـــی ئەمریـــكا و چەندیـــن ناوەنـــدی توێژینـــەوەوە ڕاوێـــژی پـــێ كـــراوە. گـــواڵن دیمانەیەكـــی 
لەگەڵـــدا ئەنجـــام دا، كـــە تـــەوەرە ســـەرەكییەكانی پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 

و بەرەوپێشـــچووون و ئاراســـتە و دەرئەنجامەكانـــی شـــەڕەكەوە. 

پۆتین ناتوانێت شكستی 
شەڕەكەی لەگەڵ ئۆكرانیا 

قبووڵ بكات 

ستیڤن بالنك
توێژەر و تایبەتمەندی پەیوەندییەكانی ڕووسیا و ئەمریكا بۆ گواڵن: 
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* زۆرجـــار بـــاس لـــەوە دەكرێـــت كـــە كاردانـــەوە 
و پەرچەكـــردار و هەڵوێســـتی یەكگرتـــووی واڵتانـــی 
ـــەی پێشـــبینی  ـــەڕەكەدا مای ـــەر ش ـــە بەرانب ـــاوا ل ڕۆژئ
ـــتمانە  ـــرەدا مەبەس ـــووە، لێ ـــیا نەب ـــی ڕووس و چاوەڕوانی
ڕۆژئـــاوا  كاردانـــەوەی  لـــە  چـــۆن  ئێـــوە  بپرســـین 
ـــتی و  ـــتی خواس ـــە ئاس ـــا ل ـــەم ڕووەوە و ئای ـــن ل دەڕوان

چاوەڕوانییەكانـــدا بـــووە؟
- مـــن پێـــم وایـــە پێویســـتە ڕۆژئـــاوا كار و كۆششـــی 
زیاتـــر بـــكات لـــەم ڕووەوە، ئەویـــش لـــە ســـۆنگەی 
ــە  ــەردەمانێكی دوورە كـ ــۆ سـ ــیا بـ ــە ڕووسـ ــەوەی كـ ئـ
لـــە ناكۆكـــی و بەربەرەكانێدایـــە لەگـــەڵ جیهانـــی 
بـــە  نییـــە  پەیوەســـت  تەنیـــا  پرســـەكە  و  ڕۆژئـــاوا 
ــت  ــدە دەبێـ ــادا، هەرچەنـ ــەڵ ئۆكرانیـ ــەڕەكەی لەگـ شـ
ـــە  ـــە ئەوەی ـــە ڕێگاچارەك ـــەوە ك ـــات بكەین ـــەوەش دووپ ئ
كـــە چەكـــی پێویســـت بدرێـــت بـــە ئۆكرانیـــا بـــۆ ئـــەوەی 
ـــە  ـــە چارەنووســـی ڕووســـیا و ب ـــت شكســـت بكات بتوانێ

ــێوەیەكی یەكالكـــەرەوە بـــە ســـەریدا ســـەربكەوێت.  شـ
* ئاشـــكرایە كـــە ســـەرەڕای ئـــەوەی واڵتانـــی 
ڕۆژئـــاوا و بـــە دیاریكـــراوی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریـــكا هـــاوكاری و پاڵپشـــتیی ئۆكرانیـــا دەكـــەن، 
بـــەاڵم لـــە هەمـــان كاتـــدا چەندیـــن ڕێـــكار و ســـزای 
ئابـــووری و داراییـــان لـــە دژی ڕووســـیا گرتووەتەبـــەر، 
ـــەم  ـــی ئ ـــە كاریگـــەری و دەرئەنجامەكان ـــوە چـــۆن ل ئێ

ســـزایانە دەڕوانـــن؟
ئەگەرچـــی  هەبـــووە،  كاریگەرییـــان  ســـزاكان   -
ڕەنگـــە بـــە ئاســـت و ئەنـــدازەی خـــوازراو نەبـــوون، 
بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەوەشـــدا ئـــەوەی دەبێـــت لـــەم ڕووەوە 
بوترێـــت ئەوەیـــە كـــە دەبێـــت ســـزای ســـەختتر لـــە دژی 

ڕووســـیا بگیرێتەبـــەر. 
* نكۆڵـــی لـــەوە ناكرێـــت كـــە ڕووســـیا هەمیشـــە 
ــوپاكەیەوە  ــای سـ ــەربازی و توانـ ــزە سـ ــە هێـ ــۆی بـ خـ
هەڵدەكێشـــا، كـــە ئەمـــەش ببـــووە هـــۆی ئـــەوەی وەك 

ڕێگاچارەكە ئەوەیە كە چەكی 
پێویست بدرێت بە ئۆكرانیا 

بۆ ئەوەی بتوانێت شكست 
بكاتە چارەنووسی ڕووسیا و 

بە شێوەیەكی یەكالكەرەوە بە 
سەریدا سەربكەوێت
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بەرژەوەندییەكانی هەردووالیان 
یەكیان گرتووە، وەك 
هاوسەرگیریی بەرژەوەندی لێ 
هاتوووە، چونكە ئێران پێی 
وایە ڕووسیا پاڵپشتییەكی 
سیاسی و تەنانەت سەربازیشی 
دەكات بۆ بەدەستهێنان و 
دروستكردنی چەكی ئەتۆمی، 
ڕووسیاش لەم هەلومەرجەی 
شەڕەدا پێویستی بە چەكە و لە 
ئێرانیشی دەكڕێت

بە ئامانجگرتنی ژێرخانە 
بنەڕەتییەكانی ئۆكرانیا لەالیەن 
ڕووسیاوە نەبووەتە هۆی ئەوەی 
ئاراستە و تەوژمی شەڕەكە لە 
بەرژەوەندیی ڕووسیا گۆڕانكاری 
بەسەردا بێت

ئەوروپا توانیویەتی سەرچاوەی 
بەدیل بۆ هاوردەكردن و 
بەدەستهێنانی وزە پەیدا بكات، 
ئەوەتا خەریكی هاوردەكردنیەتی 
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
و ئەفریقا و هەروەها لە 
ئەمریكاوە

هێزێكـــی گـــەورە و مـــەزن لـــە ڕووســـیا بڕوانرێـــت، 
ـــەدی  ـــەم ســـوپایە ب ـــی ئ ـــی خراپ ـــر ئەدایەك ـــەاڵم دوات ب
كـــرا، تەنانـــەت ڕووســـیا پەنـــای بـــردە بـــەر ئێـــران 
بـــۆ بەدەســـتهێنانی فڕۆكـــەی بـــێ فڕۆكـــەوان بـــۆ 
بـــە ئامانجگرتنـــی ژێرخانـــی ئۆكرانیـــا، هەروەهـــا 
ـــد و  ـــای باكـــوورەوە، دی ـــە كۆری ـــی چـــەك ل هاوردەكردن

ــە؟ ــەم ڕووەوە چییـ ــوە لـ ــی ئێـ تێڕوانینـ
و  هاوردەكـــردن  بـــە  بێـــت  پەیوەســـت  ئـــەوەی   -
ئـــەوا دەبێـــت  ئێـــران،  لـــە  بەدەســـتهێنانی چەكـــەوە 
ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە لـــەم ســـاتەوەخت و قۆناغـــەدا 
بەرژەوەندییەكانـــی هەردووالیـــان یەكیـــان گرتـــووە، وەك 
هاوســـەرگیریی بەرژەوەنـــدی لـــێ هاتـــوووە، چونكـــە 
ئێـــران پێـــی وایـــە ڕووســـیا پاڵپشـــتییەكی سیاســـی 
ــتهێنان و  ــۆ بەدەسـ ــەت سەربازیشـــی دەكات بـ و تەنانـ
دروســـتكردنی چەكـــی ئەتۆمـــی، ڕووســـیاش لـــەم 
هەلومەرجـــەی شـــەڕەدا پێویســـتی بـــە چەكـــە و لـــە 
ئێرانیشـــی دەكڕێـــت. ئـــەوەی پەیوەنـــدی هەبێـــت بـــە 
ـــە  ـــەم واڵت ـــە ئ ـــەوا ئاشـــكرایە ك ـــوورەوە، ئ ـــای باك كۆری
پشـــتیوانیی  و  پاڵپشـــتی  بەدەســـتهێنانی  هەوڵـــی 
بەرانبـــەر  لـــە  دەدات،  هەروەهـــا چیـــن  و  ڕووســـیا 
ســـزاكانی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا، هیـــچ 
ـــە  ـــرن ل ـــێ ناگ ـــەی ل ـــەش ڕەخن ـــەو دوو واڵت ـــك ل یەكێ
بەرانبـــەر تاقیكردنـــەوە ئەتۆمییەكانـــی، لـــە بەرانبـــەردا 
ڕووســـیا پێویســـتی بەوەیـــە كـــە واڵتێـــك هەبێـــت و 
لێـــی دڵنیـــا بێـــت كـــە دەتوانێـــت چەكـــی لـــێ بەدەســـت 

بهێنێـــت، یـــان چەكـــی لـــێ هـــاوردە بـــكات. 
ـــیا  ـــە ڕووس ـــەوەی ك ـــە ب ـــاژە نیی ـــە ئام ـــا ئەم * ئای
وردە وردە چەكـــی لـــێ دەبڕێـــت؟ ئایـــا بـــە تێڕوانینـــی 
بـــە  درێـــژە  دەتوانێـــت  ڕووســـیا  كـــەی  تـــا  ئێـــوە 
شـــەڕەكە بـــدات، بەتایبەتـــی لـــە ڕووی ســـەربازی و 
ــیا  ــەوەی ڕووسـ ــە لەبەرچاوگرتنـــی ئـ ــەوە، بـ ئابوورییـ
ـــن پاشەكشـــە و شكســـت  ـــەم شـــەڕەدا تووشـــی چەندی ل

ــەوە؟ بووەتـ
ــە  ــە كـ ــەكە ئەوەیـ ــەی كێشـ ــتیدا بنچینـ ــە ڕاسـ - لـ
ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن كەســـێك و كەســـایەتییەكە 
كـــە ناتوانێـــت ئـــەو ڕاســـتییە قبـــووڵ بـــكات كـــە لـــە 
شـــەڕەدا تووشـــی دۆڕان و شكســـت هاتـــووە، لـــەم 
ڕوانگەیـــەوە ئامادەیـــە تـــا ســـەر بجەنگێـــت. ســـەرەڕای 
ئـــەو كاولـــكاری و كوشـــتارەی كـــە لـــە شـــەڕەكە 
دەكەوێتـــەوە و دێتەئـــاراوە، ئەوەتـــا هێشـــتا لـــە هـــەوڵ 
و كۆششـــی هاوردەكردنـــی چەكـــی زیاتـــرە لـــە هـــەر 
دوو واڵتـــی ئێـــران و كۆریـــای باكـــوورەوە، بـــە دەیـــان 

هـــەزار ســـەربازی زیاتـــر ئامـــادە دەكات و مەشـــقیان 
پـــێ دەكات و ڕەوانـــەی بەرەكانـــی شـــەڕیان دەكات و، 
هێرشـــەكانی بـــۆ تێكشـــكاندنی ژێرخانـــە ســـەرەكی و 
ــا  ــەوە. هەروەهـ ــڕ دەكاتـ ــا چـ ــی ئۆكرانیـ بنەڕەتییەكانـ
پەنـــا دەباتـــە بـــەر هەڕەشـــەكردن، یـــان ئاماژەكـــردن 
بـــە ئەگـــەری پەنابردنەبـــەر بەكارهێنانـــی چەكـــی 
ئەتۆمـــی، هەمـــوو ئەمانـــەش بـــۆ ئەوەیـــە كـــە لـــە 

شـــەڕەكەدا تووشـــی شكســـت و دۆڕان نەبێتـــەوە. 
* ئەگـــەر لەبـــارەی بـــە ئامانجگرتنـــی ژێرخانـــە 
ســـەرەكییەكانی ئۆكرانیـــاوە پرســـیار بكەیـــن، ئایـــا 
پێـــت وایـــە تـــا چەنـــد ئەمانـــە پێشـــێلكردنی یاســـای 
پەیوەندییەكـــی  كـــە  بەتایبەتـــی  نێودەوڵەتیـــن، 
ڕاســـتەوخۆیان هەیـــە بـــە ژیانـــی خەڵكـــی مەدەنییـــەوە، 
ــە  ــد دەبنـ ــا چەنـ ــا- و تـ ــاو و كارەبـ ــی ئـ -وەك ژێرخانـ
هـــۆی ئـــەوەی ئاراســـتە و ئاقـــاری شـــەڕەكە لـــە 

بەرژەوەندیـــی ڕووســـیا بگـــۆڕن؟
- ئـــەوەی تـــا ئێســـتا بـــەدی دەكرێـــت و ئاشـــكرایە 
ئەوەیـــە كـــە بـــە ئامانجگرتنـــی ژێرخانـــە بنەڕەتییەكانی 
ـــەوەی  ـــە هـــۆی ئ ـــەن ڕووســـیاوە نەبووەت ئۆكرانیـــا لەالی
بەرژەوەندیـــی  لـــە  شـــەڕەكە  تەوژمـــی  و  ئاراســـتە 
ـــەاڵم ئەگـــەر  ـــت، ب ـــكاری بەســـەردا بێ ڕووســـیا گۆڕان
بمانەوێـــت شـــرۆڤەكارییەك بـــۆ هـــۆكار و پاڵنەرەكانـــی 
پشـــت ئـــەم هێـــرش و بـــە ئامانجگرتنانـــە بكەیـــن، ئـــەوا 
ــت  ــیا دەیەوێـ ــە ڕووسـ ــە كـ ــن ئەوەیـ ــە تێڕوانینـــی مـ بـ
ـــەك  ـــادا پ ـــی ئۆكرانی ـــو واڵت ـــە نێ ـــان ل ـــێوەیە ژی ـــەم ش ب
بخـــات، بـــە چەشـــنێك كـــە ســـەرۆكی ئـــەم واڵتـــە 
ڤلۆدۆمیـــر زیلینیســـكی ناچـــار بـــە سازشـــكردن و 

ئاشـــتی بـــكات. 
* ڕەنگـــە ئەگـــەر شـــەڕەكەش كۆتایـــی پـــێ بێـــت، 
ئـــەوا دەرئەنجامەكانـــی هـــەر بـــەردەوام بـــن، بەتایبەتـــی 
ـــی  ـــی ئاسایشـــی وزەی واڵتان ـــە پرس ـــدی ب ـــە پەیوەن ل
ــە  ــر لـ ــت چیتـ ــە نایانەوێـ ــەم واڵتانـ ــە ئـ ــاوە، كـ ئەوروپـ
بـــەر ڕەحمەتـــی هاوردەكردنـــی وزەی ڕووســـیادا بـــن. 
ــەك  ــا ڕاددەیـ ــەڕە تـ ــەم شـ ــا ئـ ــە ئایـ ــیارەكە ئەوەیـ پرسـ
هـــۆكار بـــووە بـــۆ ئـــەوەی ئەوروپـــا پێداچوونـــەوەی 
بـــكات و، كارێـــك  بـــە ئاسایشـــی وزەدا  بنەڕەتـــی 
ـــیا  ـــە وزەی ڕووس ـــتوو ب ـــدە پشتبەس ـــر هێن ـــكات چیت ب

نەبێـــت ؟
- لـــە ڕاســـتیدا بارودۆخەكـــە لـــەم ڕووەوە ئاشـــكرایە، 
ــە  ــیا بەردەوامـ ــە ڕووسـ ــەن كـ ــەدی دەكـ ــەوە بـ ــە ئـ ئێمـ
ــن  ــی بڵێیـ ــن پێـ ــەوەی دەتوانیـ ــەر ئـ ــەر پەنابردنەبـ لەسـ
ئیبتیـــزازی وزە لـــە بەرانبـــەر واڵتانـــی ئەوروپـــادا، 
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لـــەم  نەیتوانیـــوە  ڕووســـیا  بڵێیـــن  دەتوانیـــن  بـــەاڵم 
بگـــرە  و  بپێكێـــت  خـــۆی  ئامانجەكانـــی  ڕووەوە 
توانیویەتـــی  ئەوروپـــا  هێنـــاوە، چونكـــە  شكســـتی 
ســـەرچاوەی بەدیـــل بـــۆ هاوردەكـــردن و بەدەســـتهێنانی 
وزە پەیـــدا بـــكات، ئەوەتـــا خەریكـــی هاوردەكردنیەتـــی 
لـــە ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و ئەفریقـــا و 
هەروەهـــا لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكاوە. 
كەواتـــە پوختـــەی قســـەكە ئەوەیـــە كـــە ئـــەو گەمـــە 
و ئیبتیـــزازی وزەیـــەی ڕووســـیا بـــە كاری هێنـــا و 
پەنـــای بـــۆ بـــرد، بێهـــوودە بـــووە و شكســـتی هێنـــا و 

نەیتوانـــی ئامانجەكانـــی بـــەدی بهێنێـــت. 
* هـــەر لـــە میانـــەی ئـــەم شـــەڕەی ئێســـتادا چەندین 
جـــاری ڕووســـیا و خـــودی ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن 
ئامـــاژەی دا بـــە ئەگـــەری پەنابردنەبـــەر بەكارهێنانـــی 
چەكـــی ئەتۆمـــی، ئەمـــەش مشـــتومڕێكی زۆری 
لـــێ كەوتـــەوە، هەنـــدێ شـــرۆڤەكار و چاودێریـــش 
ـــە  ـــان وای ـــەش پێی ـــن، هەندێكـــی دیك ـــە دووری دەزان ب
ــە بـــە جـــددی وەربگیرێـــت، دیـــد و  ــەم پرسـ دەبێـــت ئـ
تێڕوانینـــی ئێـــوە چییـــە لـــەم ڕووەوە و ئایـــا پێـــت وایـــە 
ئەمـــە ئەگەرێكـــی ڕاســـتەقینەیە و نابێـــت فەرامـــۆش 

ـــت؟ بكرێ
بـــەوە  پێویســـت  پرســـیارە  ئـــەم  وەاڵمدانـــەوەی   -
دەكات كـــە شـــرۆڤەكارییەك بـــۆ خـــودی كەســـایەتیی 
ـــەو كەســـانەی  ـــت، لەگـــەڵ ئ ســـەرۆكی ڕووســـیا بكرێ
بـــۆ  كاروبارەكانـــی  و  دەوروبەریـــدان  لـــە  كـــە 

هەڵدەســـووڕێنن، كـــە لـــەم ڕووەوە پێویســـتە ئامـــاژە 
و  ڕووســـیا  ســـەرۆكی  خـــودی  كـــە  بكەیـــن  بـــەوە 
تەنانـــەت كەســـە نزیكەكانیشـــی ئەوەیـــان بـــە ئاشـــكرا 
ڕاگەیانـــدووە كـــە ئۆكرانیـــا مەرجەكانـــی بوونـــی بـــە 
تێـــدا  ســـەروەری  خـــاوەن  و  ســـەربەخۆ  دەوڵەتێكـــی 
نییـــە و شایســـتەی ئـــەوە نییـــە كـــە وەك دەوڵەتێكـــی 
ـــت.  ـــدا بكرێ ـــەی لەگەڵ ـــەوە و مامەڵ ـــەربەخۆ بمێنێت س
بدەینـــەوە  دواتـــر ئەگـــەر بمانەوێـــت ئەمـــە گـــرێ 
بـــە وەاڵمـــی پرســـیارەكەوە، ئـــەوا پێـــم وایـــە ئـــەم 
قەناعەتـــەی ســـەرۆك پوتیـــن وای لـــێ كـــردووە كـــە 
لـــە دۆخێكـــدا بێـــت كـــە ئەگـــەری ئـــەوەی لـــێ بكەیـــن 
بیـــر بكاتـــەوە لـــە پەنابردنەبـــەر ڕێگاچارەیەكـــی لـــەم 
چەشـــنە، ئەمـــە بـــەو مانـــا و واتایـــە نییـــە كـــە ئیـــدی 
ــەر  ــیاوە هـ ــەن ڕووسـ ــە لەالیـ ــەم چەكـ ــی ئـ بەكارهێنانـ
ڕوو دەدات، بـــەاڵم مـــن دەمەوێـــت ئـــەوە بڵێـــم كـــە 
كەســـایەتیی ســـەرۆك پوتیـــن بـــە چەشـــنێكە كـــە 
ـــك  ـــەر چۆنێ ـــت. ه بەرگـــەی شكســـت و دۆڕان ناگرێ
بكەوێتـــە  ئەگـــەر ڕووســـیا  وایـــە  پێـــم  مـــن  بێـــت 
ــەم  ــت ئـ ــار بزانێـ ــە ناچـ ــۆی بـ ــە خـ ــەوە كـ حاڵەتێكیشـ
چەكـــە بـــەكار بهێنێـــت، ئـــەوا لـــەو بـــاوەڕەدا نیـــم لـــە 
ڕووی ســـەربازییەوە دەرئەنجامێكـــی بەرچـــاوی لـــێ 
بكەوێتـــەوە. بـــەاڵم پێـــم وایـــە بەكارهێنانەكـــەی- لـــە 
حاڵەتـــی ڕوودانیـــدا- تەنیـــا یەكێكـــی دیكـــە دەبێـــت 
ــكاندن و  ــر تێكشـ ــۆ زیاتـ ــیا بـ ــی ڕووسـ ــە هەوڵەكانـ لـ

كاولكردنـــی ژێرخانـــی واڵتـــی ئۆكرانیـــا. 
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شەڕی ڕووسیا و ئۆكرانیا 
هاوشێوەی شەڕی عێراق و ئێران 

درێژخایەن دەبێت

پڕۆفیسۆر مارك كاتز بۆ گواڵن:
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ـــدی  ـــارەزا و تایبەتمەن ـــۆرج مەیســـۆن، ش ـــە زانكـــۆی ج ـــییە ل ـــز پڕۆفیســـۆری زانســـتی سیاس ـــارك كات م
چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك سیاســـەتی دەرەوەی ویالیەتـــە یەكگرتـــووەكان، سیاســـەتی دەرەوەی ڕووســـیا، 
پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، سیاســـەتی ئەمنـــی، كاروبارەكانـــی ناوچـــەی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و، 
پێشـــتریش لـــە وەزارەتـــی دەرەوەی ئەمریـــكا شـــرۆڤەكاری كاروبـــاری یەكێتیـــی ســـۆڤییەت بـــووە. گـــواڵن 
ـــە  ـــوون ب ـــدا تاوتـــوێ و شـــرۆڤە كـــرد، كـــە پتـــر پەیوەســـت ب ـــد پرســـێكی لەگەڵ لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا چەن
شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و دەرئەنجـــام و ئاقـــار و ئاراســـتەی شـــەڕەكەوە و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی 

پەیوەندیـــدار.

* هەروەك ئاشـــكرایە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیا 
لـــە ئێســـتادا نـــەك ئەگـــەری ئـــەوە نییـــە كـــە كۆتایـــی 
پـــێ بهێنرێـــت و یـــەكال بكرێتـــەوە، بەڵكـــو شـــەڕەكە 
زیاتـــر چـــڕ بووەتـــەوە و بـــەرەو هەڵكشـــان دەچێـــت، 
ـــە بارودۆخـــی شـــەڕەكە و درێژەكێشـــان  ـــوە چـــۆن ل ئێ
و بەردەوامبوونـــی دەڕوانـــن و پێتـــان وایـــە بـــە چ 

ـــدا دەڕوات؟ ـــتە و ئاقارێك ئاراس
ـــە ئێســـتادا  ـــە ڕاســـتیدا بارودۆخـــی شـــەڕەكە ل - ل
ـــك  ـــن جۆرێ ـــن بڵێی ـــە ڕەنگـــە بتوانی ـــنێكە ك ـــە چەش ب
ـــووە،  ـــە بنبەستگەیشـــتنی ســـەربازی دروســـت ب ـــە ب ل
ـــت پێشـــڕەوی  ـــە زەحمـــەت دەتوانێ چونكـــە ڕووســـیا ب
بـــكات و بگـــرە ناتوانێـــت بـــە ئاســـانی پارێـــزگاری 
دەســـتی  كـــە  بـــكات  شـــوێنانەش  و  خـــاك  لـــەو 
بەســـەردا گرتـــوون، لـــە هەمـــان كاتـــدا ســـەرباز و 
ســـوپای ئۆكرانیـــاش تووشـــی زەحمـــەت و دژواری 
پتـــر  ئەمـــە  وایـــە  پێـــم  ئـــەوە  لەبـــەر  بوونەتـــەوە، 
هاوشـــێوەی شـــەڕی عێـــراق و ئێرانـــە لـــە ســـااڵنی 

ــان  ــترین، یـ ــە باشـ ــە ئەمـ ــە ڕەنگـ 1980-1988، كـ
ــەن  ــن بیكـ ــە بتوانیـ ــەراوردكاری بێـــت كـ ــن بـ وردتریـ

لـــەم ڕووەوە.
* هـــەروەك ئێـــوەش ئاماژەتـــان پـــێ كـــرد، ڕووســـیا، 
یـــان ســـوپای ئـــەو واڵتـــە تووشـــی دژوارییەكـــی زۆر 
بووەتـــەوە و پێشـــتریش تووشـــی چەندیـــن شكســـت 
پرســـیارەكە  شـــەڕەكەدا،  لـــە  بـــوون  پاشەكشـــە  و 
ــری دەكات  ــدە پێداگـ ــیا هێنـ ــی ڕووسـ ــە بۆچـ ئەوەیـ
ـــەری  ـــە گرتنەب ـــر ل ـــەڕە و بۆچـــی بی ـــەم ش ـــەر ئ لەس
ــان  ــن زیـ ــە كەمتریـ ــە بـ ــەوە كـ ــەك ناكاتـ ڕێگەچارەیـ

لـــەم شـــەڕە دەربچێـــت؟
- جێـــی خۆیەتـــی ئێمـــە لـــەم ڕووەوە ئـــەو ڕاســـتییە 
ــر  ــەرۆك ڤالدمیـ ــەر سـ ــە ئەگـ ــن كـ ــاو بگریـ لەبەرچـ
پوتیـــن لـــەم شـــەڕەدا شكســـت بهێنێـــت و پاشەكشـــە 
بـــكات، ئـــەوا دەســـەاڵت لـــە دەســـت دەدات، بـــە 
واتایەكـــی دیكـــە ئەگـــەر ســـەرۆك پۆتیـــن ئاگربەســـت 
ڕابگەیەنێـــت، یـــان دەســـتەبەرداری هـــەر شـــتێك بێـــت، 

ڕووسیا بە زەحمەت دەتوانێت 
پێشڕەوی بكات و بگرە ناتوانێت 
بە ئاسانی پارێزگاری لەو خاك 

و شوێنانەش بكات كە دەستی 
بەسەردا گرتوون
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دوای ئـــەو هەمـــوو زیانـــەی لـــە ســـوپای واڵتەكـــەی 
كەوتـــووە، ئـــەوا مەترســـیی ئـــەوە دروســـت دەبێـــت كـــە 
ـــدات. ـــە دەســـتی ب دەســـەاڵتەكەی بڕووخێندرێـــت و ل
* بـــە تێڕوانینـــی ئێـــوە بۆچـــی ڕووســـیا لـــەم 
شـــەڕەدا تووشـــی ئـــەم بارودۆخـــە بووەتـــەوە، بـــە 
دەرئەنجامێكـــی  ئەمـــە  ئایـــا  دیكـــە  واتایەكـــی 
ـــەڕەكە  ـــیا؟ بۆچـــی ش ـــۆ ڕووس ـــوو ب ـــراو ب چاوەڕوانك
ڕووســـیا  ســـوپای  و  كێشـــاوە  درێـــژەی  هێنـــدە 
نەیتوانیـــوە و پـــێ ناچێـــت بتوانێـــت لـــە بەرژەوەندیـــی 

خـــۆی یـــەكالی بكاتـــەوە؟
- لـــە ڕاســـتیدا ڕووســـیا تووشـــی تێڕوانیـــن و 
حیســـاباتی هەڵـــە بـــوو، پێـــی وابـــوو بـــە چەشـــنی 
هەرێمـــی  كۆنتڕۆڵكردنـــی  و  دەستبەســـەرداگرتن 
ــەڕ و  ــەم شـ ــت ئـ ــاڵی 2014 دەتوانێـ ــە سـ ــا لـ كریمیـ
ــە  ــۆ بچێتـ ــانی بـ ــە ئاسـ ــی بـ دەستەبەسەرداگرتنەشـ
ســـەر و پێـــی وابـــوو دەتوانێـــت بچێتـــە نـــاو خاكـــی 
ــت  ــەدا بگرێـ ــەو واڵتـ ــەر ئـ ــت بەسـ ــا و دەسـ ئۆكرانیـ
و ئەمرێكـــی واقیـــع دروســـت بـــكات، ڕۆژئـــاواش 
ناچـــار بێـــت كـــە قبووڵـــی بـــكات و مامەڵـــەی 
لەگەڵـــدا بـــكات، واتـــە ســـەرنجدانێكی ســـووكی 
ـــدا  ـــە هەمـــان كات ـــا، ل ـــی ئۆكرانی ـــۆ تواناكان ـــوو ب هەب
دەزگای هەواڵگریـــی واڵتەكـــەی دەقـــاودەق ئەوەیـــان 
بـــە ســـەرۆك پۆتیـــن دەوت كـــە خـــۆی دەیویســـت 
ببیســـتێت، واتـــە بـــە هەمـــان شـــێوەی ســـەدام حوســـێن 
داگیركردنـــی  بڕیـــاری   1980 ســـاڵی  لـــە  بـــوو 
ئێرانـــی دا، و پێـــی وابـــوو واڵتەكـــە توانایەكـــی 
گـــەورە و بێشـــوماری هەیـــە و ئێـــران توانایەكـــی 
كـــەم و الوازی هەیـــە و بـــواری نـــەدا كـــە هیـــچ 
كەســـێك شـــتێكی جیـــاوازی پـــێ بڵێـــن، كـــە ئەمـــەش 
بارێكـــی مەترســـیدارە و پێـــم وایـــە ســـەرۆك ڤالدمیـــر 

ــەوە. ــەت بووەتـ ــان حاڵـ ــی هەمـ ــن تووشـ پوتیـ
پێشـــبینی  دەكرێـــت  ئێســـتادا  لـــە  كەواتـــە   *
ئـــەوە بكرێـــت كـــە شـــەڕەكە بـــەردەوام دەبێـــت و بـــۆ 
ماوەیەكـــی زیاتـــر درێـــژە دەكێشـــێت، بەتایبەتـــی 
كـــە ئێمـــە هیـــچ هەوڵێكـــی جـــددی لـــە بـــواری 
بـــۆ  ناكەیـــن  بـــەدی  سیاســـیدا  و  دیپلۆماتـــی 
دۆزینـــەوەی چارەســـەر و ڕێگەچارەیەكـــی ئاشـــتی، 
بـــەدی  شـــەڕەكە  زیاتـــری  چڕبوونـــەوەی  بەڵكـــو 

دەكەیـــن؟
درێـــژە  شـــەڕەكە  وایـــە  پێـــم  مـــن  بەڵـــێ،   -
ـــاوا چەكـــی  ـــی ڕۆژئ دەكێشـــێت، كـــە دەبینیـــن واڵتان
ــتەبەر دەكـــەن و ئێرانیـــش  ــا دەسـ ــر بـــۆ ئۆكرانیـ زیاتـ
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ئەگەر سەرۆك پۆتین ئاگربەست 
ڕابگەیەنێت، یان دەستەبەرداری 

هەر شتێك بێت، دوای ئەو 
هەموو زیانەی لە سوپای 
واڵتەكەی كەوتووە، ئەوا 

مەترسیی ئەوە دروست دەبێت كە 
دەسەاڵتەكەی بڕووخێندرێت و لە 

دەستی بدات

دەزگای هەواڵگریی واڵتەكەی 
دەقاودەق ئەوەیان بە سەرۆك 

پۆتین دەوت كە خۆی دەیویست 
ببیستێت، واتە بە هەمان شێوەی 

سەدام حوسێن بوو لە ساڵی 
1980 بڕیاری داگیركردنی ئێرانی 

دا

ڕووسیا تووشی تێڕوانین و 
حیساباتی هەڵە بوو، پێی وابوو 
بە چەشنی دەستبەسەرداگرتن و 
كۆنتڕۆڵكردنی هەرێمی كریمیا 
لە ساڵی 2014 دەتوانێت ئەم 

شەڕ و دەستەبەسەرداگرتنەشی 
بە ئاسانی بۆ بچێتە سەر

من پێم وایە شەڕەكە درێژە 
دەكێشێت، كە دەبینین واڵتانی 

ڕۆژئاوا چەكی زیاتر بۆ ئۆكرانیا 
دەستەبەر دەكەن و ئێرانیش 
چەك بۆ ڕووسیا دابین دەكات

چـــەك بـــۆ ڕووســـیا دابیـــن دەكات، هەروەهـــا لـــە 
ئێســـتادا ئەگـــەری ئـــەوە بـــەدی ناكرێـــت، هیـــچ 
الیـــەك تووشـــی شكســـت ببنـــەوە، تەنیـــا لـــە چەنـــد 
نموونـــە ئەگـــەر چیتـــر  بـــۆ  نەبێـــت،  حاڵەتێكـــدا 
ـــكات و  ـــت شـــەڕەكە ب ـــادە نەبێ ـــیا ئام ســـوپای ڕووس
درێـــژەی پـــێ بـــدات، كـــە حاڵەتێكـــی هاوشـــێوە لـــە 
ســـەروەختی جەنگـــی یەكەمـــی جیهانیـــدا ڕووی دا، 
یـــان ئەگـــەر لەبـــەر هـــەر هۆكارێـــك بێـــت واڵتانـــی 
ڕۆژئـــاوا ڕەوانەكردنـــی چـــەك بـــۆ ئۆكرانیـــا ڕابگـــرن، 
بـــەدەر لـــەم حاڵەتانـــە، ئـــەوا پێشـــبینی ئـــەوە دەكـــەم 

كـــە شـــەڕەكە بـــەردەوام بێـــت.
* هـــەروەك ئاشـــكرایە كـــە ئەمـــە بـــە تەنیـــا 
شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا نییـــە، بەڵكـــو ڕۆژئـــاوا 
بـــە شـــێوەیەكی ناڕاســـتەوخۆ و بـــە قورســـاییەكی 
زۆرەوە لـــە نێـــو شـــەڕەكەدایە، لـــە ڕێـــی گرتنەبـــەری 
ــە دژی  ــی لـ ــووری و دارایـ ــكاری ئابـ ــن ڕێـ چەندیـ
ــاوكاری و  ــەك و هـ ــتەبەركردنی چـ ــیا و دەسـ ڕووسـ
دارایـــی بـــۆ ئۆكرانیـــا، كەواتـــە لـــە ئێســـتادا چـــۆن 
لـــە پەیوەندیـــی هێـــزە جیهانییـــە مەزنـــەكان دەڕوانیـــت 
ــەروەختی  ــێوەی سـ ــە هاوشـ ــە ئەمـ ــت وایـ ــا پێـ و ئایـ

شـــەڕی ســـاردە؟
- لـــە ڕاســـتیدا ڕەنگـــە بتوانیـــن بڵێیـــن لـــە شـــەڕی 
ـــەاڵم  ـــە شـــەڕێكی گـــەرم، ب ـــارد دەرچـــووە و بووەت س
هەرچۆنێـــك بێـــت، هاوشـــێوە، یـــان لێكچوونێكـــی 
هەیـــە لەگـــەڵ ســـەروەخت و ڕۆژگاری شـــەڕی 
ســـارددا، چونكـــە لـــەو ڕۆژگارەدا چەندیـــن شـــەڕ و 
ـــا و شـــەڕی  ـــوون، شـــەڕی كۆری ـــە ئاراداب ناكۆكـــی ل
ڤێتنـــام و چەندیـــن ناكۆكـــی و شـــەڕی دیكـــە، ئـــەوەی 
ئێســـتاش لـــە ئارادایـــە ناكۆكییەكـــی زۆر گەورەیـــە 
كـــە یەكێـــك لـــە هێـــزە مەزنـــە جیهانییـــەكان تـــەواو 
لـــە شـــەڕەكەدا تێـــوەگالوە و ڕووبـــەڕووی دژواری 
ـــی  ـــزی دیكـــەی جیهان ـــەوە و، هێ ـــی بووەت و زەحمەت
ــەم  ــەوە لـ ــە دڵنیاییـ ــە بـ ــاوكارن، كەواتـ ــە هـ ــەن كـ هـ
ڕووەوە بـــارودۆخ و هەلومەرجەكـــە لێكچوونێكـــی 

هەیـــە لەگـــەڵ ڕۆژگاری شـــەڕی ســـارددا.
* ئەگـــەر بـــە دیاریكـــراوی بـــاس لـــە ویالیەتـــە 
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بكەیـــن، یـــان باســـی ڕۆڵ 
ــن،  ــكا بكەیـ ــی ئەمریـ ــی هاوكارییەكانـ و كاریگەریـ
ـــەم  ـــدن ل ـــۆ بای ـــدارەی ســـەرۆك ج ـــە ئی ـــت وای ـــا پێ ئای
ـــە  ـــی ك ـــدووە، بەتایبەت ـــی باشـــی نوان ڕووەوە ئەدایەك
ئێســـتا ئۆكرانیـــا دەتوانێـــت درێـــژە بـــە بەرگرییەكانـــی 
ـــكاش ڕاســـتەوخۆ  ـــدا ئەمری ـــان كات ـــە هەم ـــدات و ل ب

لـــە شـــەڕەكەوە تێوەنـــەگالوە؟
ـــە  ـــدارەی ویالیەت ـــە ئی ـــم وای ـــن پێ ـــتیدا م ـــە ڕاس -ل
یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا بـــە ســـەرۆكایەتیی جـــۆ 
بایـــدن ئەدایەكـــی باشـــی هەبـــووە، چونكـــە هـــەوڵ 
بەربەســـت  بوونەتـــە  ئەمریـــكا  هاوكارییەكانـــی  و 
ــكا  ــدا ئەمریـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــیادا، لـ ــەردەم ڕووسـ لەبـ
بـــە چەشـــنێكی ڕاســـتەوخۆ بەشـــدار نەبـــووە لـــە 
شـــەڕەكەدا و ئەمـــەش دەرئەنجامێكـــی باشـــە بـــۆ 

ــكا.  ئەمریـ
* باشـــە پێـــت وانییـــە لـــە ســـاتەوەختێكدا هـــەردوو 
الیەنـــی شـــەڕەكە )ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا( بگەنـــە 
ــانی  ــە درێژەكێشـ ــام و قەناعەتـــەی كـ ــەو دەرئەنجـ ئـ
شـــەڕەكە لـــە زیـــان و كاولـــكاری زیاتـــر هیچـــی 
دیكـــەی لـــێ ناكەوێتـــەوە و، دەبێـــت دەســـت بـــە 
جۆرێـــك لـــە جۆرەكانـــی دانوســـتاندن و گفتوگـــۆ 
بكـــەن، بـــۆ ئـــەوەی كۆتایـــی بـــە شـــەڕەكە بهێنرێـــت، 

ئایـــا ئەمـــە ڕێـــی تێدەچێـــت؟
و  گفتوگـــۆ  كـــە  بـــەوەی  بەنـــدە  ئەمـــە   -
ڕاســـتە  چونكـــە  دەبـــن،  چـــۆن  دانوســـتاندنەكان 
ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن باســـی لـــەوە كـــردووە و 
ــە  ــت بـ ــت دەسـ ــە دەیەوێـ ــردووە كـ ــەوە كـ ــاژەی بـ ئامـ
گفتوگـــۆ بـــكات، بـــەاڵم بـــە بـــێ ئـــەوەی ئامـــادە 
بێـــت دەســـت لـــە هیـــچ شـــتێك هەڵبگرێـــت، بـــۆ 
نموونـــە نایەوێـــت و ئامـــادە نییـــە دەســـتبەرداری ئـــەو 
ــێكن  ــد بەشـ ــە ڕایگەیانـ ــت كـ ــە ببێـ ــاك و ناوچانـ خـ
واقیعـــەوە  ڕووی  لـــە  ئەگەرچـــی  ڕووســـیا،  لـــە 
كۆنتڕۆڵـــی بەســـەر بەشـــێكیاندا لـــە دەســـت داوە. 
هەروەهـــا دەبێـــت ئـــەوەش ڕەچـــاو بكەیـــن كـــە وا دیـــارە 
ـــەر  ـــاكات و سازشـــی لەس ـــووڵ ن ـــە قب ـــا ئەم ئۆكرانی
ـــەت ئەگـــەر ســـەرۆكی  ـــە تەنان ـــم وای ـــاكات، مـــن پێ ن
ئۆكرانیـــا ڤلۆدۆمیـــر زیلینســـكی-یش بەمـــە ڕازی 
بێـــت، ئـــەوا ڕای گشـــتی و گەلـــی ئۆكرانیـــا ڕەتـــی 
ـــە ئێســـتادا  ـــە ل ـــن، كەوات ـــی ڕازی ناب ـــەوە و پێ دەكەن
هیـــچ ڕوون نییـــە، ئایـــا چارەســـەرێكی بەدیهاتـــوو 
ــەت و  ــت و ڕواڵـ ــۆن دەبێـ ــۆوە چـ ــی گفتوگـ ــە ڕێـ لـ
ڕەهەندەكانـــی چـــی دەبـــن، چونكـــە ئـــەوەی لـــەم 
ـــا  ـــە ئۆكرانی ـــە ك ـــت ئەوەی ـــەدی دەكرێ ـــاتەوەختەدا ب س
ــیا  ــت ڕووسـ ــەوەی دەبێـ ــەر ئـ ــری دەكات لەسـ پێداگـ
ڕووســـیاش  واڵتەكـــەی،  خاكـــی  لـــە  بكشـــێتەوە 
ئـــەم ڕەت دەكاتـــەوە، كەواتـــە دووبـــارەی دەكەمـــەوە 
ـــۆ  ـــە كـــە ب ـــراق و ئێران ئەمـــە هاوشـــێوەی شـــەڕی عێ

ماوەیەكـــی زۆر درێـــژەی كێشـــا. 
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بانكەكان لە عێراق و هەرێمی 
كوردستان نەیانتوانیوە متمانەی 

جەماوەر بەدەست بهێننەوە

دكتۆر هومام ئەلشەماع
ڕاوێژكارو شارەزای بانكی و نەختینەیی عێراقی بۆ گواڵن:
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ناســـراو  و  ئابـــووری  پســـپۆڕێكی  وەكـــو   *
و شـــارەزا لـــە بـــواری بانكـــی و نەختینەیـــی لـــە 
ـــی  ـــۆ ڕۆڵ ـــان ب ـــت بزانیـــن خوێندنەوەت ـــدا، دەكرێ عێراق
ــتان و  ــی كوردسـ ــە هەرێمـ ــەكان لـ ــە حكوومییـ بانكـ

عێـــراق بەگشـــتی چییـــە؟
- بانكـــەكان لـــە عێـــراق و هەرێمـــی كوردســـتاندا 
ڕووبـــەرووی كۆمەڵێـــك كێشـــە و گرفتـــی ئاڵـــۆز 
ئەمـــەش  بوونەتـــەوە،  زۆر  كەموكورتیـــی  و 
كەڵەكەبـــووی ســـااڵنی پێشـــووە، ئـــەو دەمـــەی عێـــراق 
ـــە هـــۆی  ـــی ســـەدەی پێشـــوو ب ـــەی نەوەدەكان ـــە دەی ل
گەمـــارۆی ئابوورییـــەوە لـــە جیهانـــی پێشـــكەوتووی 
داشـــكانی  وێـــڕای  ئەمـــە  دابـــڕا،  تەكنەلۆژیـــا 
بەهـــای دینـــار و خراپبوونـــی ڕەوشـــی ئابـــووری كـــە 
ـــان  ـــەی خۆی ـــرد، بانكـــەكان متمان ـــان وای ك هەمووی
ـــدەن. ئـــەو سیســـتەمە  لـــەالی هاوواڵتیـــان لەدەســـت ب
تایبەتییـــەی بانكیـــش لـــە دوای ڕاپەرینـــی 1991 
كـــە هەرێمـــی كوردســـتان بـــە خۆیـــەوە بینـــی و 
دینـــاری ناســـراو بـــە چاپـــی سویســـری بـــەكار هێنـــا، 
نەیتوانـــی ببێتـــە خاوەنـــی سیاســـەتێكی نەختینەیـــی 
ـــی  ـــی بانكەكان ـــێ متمانەی ســـەربەخۆ، بارودۆخـــی ب
ــاڵی  ــو سـ ــا، تاوەكـ ــژەی كێشـ ــراق درێـ ــم و عێـ هەرێـ
ـــەو دەمـــەش  2003ی ڕووخانـــی ڕژێمـــی بەعـــس، ئ
بوونـــی كێشـــەیەكی زۆری ســـەربازی و سیاســـی 
ــە  ــەوەی متمانـ ــەردەم گەڕانـ ــە بـ ــوو لـ ــر بـ ــە ڕێگـ كـ
نـــاو  بـــۆ  پێشـــكەوتوو  تەكنەلۆژیـــای  هێنانـــی  و 

بانكـــەكان، بەمـــەش بانكـــە حكوومییـــەكان جگـــە 
ـــی مووچـــە و  ـــۆ پێدان ـــرەفی ب ـــندوقێكی مەس ـــە س ل
وەرگرتنـــی پـــارە، هیـــچ ڕۆڵێكـــی دیكەیـــان لەنـــاو 

ــڕا.  ــدا نەگێـ ــم و عێراقـ ئابووریـــی هەرێـ
* چـــی بكرێـــت بـــۆ ئـــەوەی بانكـــەكان ڕۆڵـــی 
ســـەرەكیی خۆیـــان بـــۆ بگەڕێتـــەوە لەنـــاو پەرەپێدانـــی 
و  دارایـــی  سیاســـەتی  بەهێزكردنـــی  و  ئابـــووری 

نەختینەیـــی؟
ئەركـــی  چەندیـــن  بانـــك  ســـەردەمەدا  لـــەم   -
مەســـرەفی و بانكـــی و پەرەپێـــدان بەخۆیـــەوە دەبینێت، 
ـــات،  ـــارە دەب ـــۆ پاشـــكەوتكردنی پ ـــا ب ـــە پەن ـــك بۆی بان
تاوەكـــو لـــە بوارەكانـــی قەرزپێـــدان و عەقـــارات و 
وەبەرهێنانـــدا ڕۆڵـــی خـــۆی بگێڕێـــت، نەوەكـــو تەنیـــا 
قاســـەیەك بێـــت بـــۆ وەرگرتنـــی پـــارە و دابەشـــكردنی 
سیاســـەتی  نەبوونـــی  مووچـــە.  شـــێوەی  بـــە 
ـــك  ـــردووە، بان ـــی ڕاســـت و دروســـت وای ك نەختینەی
نـــەك نەبێتـــە هۆكارێـــك بـــۆ پەرەپێدانـــی ئابـــووری، 
ـــە ناســـەقامگیری  ـــی ل ـــە ڕێگـــر و ڕۆڵ بەڵكـــو بووەت
ــە،  ــتمانیش هەیـ ــای دراوی نیشـ ــری بەهـ و ناجێگیـ
ــردوودا  ــەی ڕابـ ــد مانگـ ــەم چەنـ ــۆن لـ ــو چـ هەروەكـ
بینیمـــان كـــە ناجێگیریـــی بەهـــای دینـــار بەرانبـــەر 
ـــەوە. ـــێ كەوتووەت ـــی ل دۆالر چ شـــوێنەوارێكی خراپ
* بـــەاڵم لـــە دوای 2003 بانكـــی ناوەندیـــی 
عێـــراق لـــە ڕێگـــەی چاپكردنـــی دینـــاری ناســـراو 
ــەت  ــی و تەنانـ ــەتی نەختینەیـ ــەر و سیاسـ ــە بریمـ بـ

بانكی ناوەندیی عێراق دەبێت وەك هەرێمێكی 
فیدڕاڵی مامەڵە لەگەڵ هەرێمی كوردستان بكات 

سیســـتەم و یاســـاو كاروبـــاری بانكـــی لـــە دونیـــای ئەمـــڕۆدا گۆڕانكاریـــی زۆری بـــە ســـەردا هاتـــووە، 
ـــە سیســـتەمە كـــۆن داخراوەكانـــی ســـااڵنی پێشـــوو  ـــك نەیتوانیـــوە ل ـــە هەرێمـــی كوردســـتان و عێراقیشـــدا بان ل
ـــە ناجێگیریـــی  ـــدار ب ـــد پرســـێكی دیكـــەی پەیوەندی ـــەم پرســـە و چەن ـــۆ قســـەكردن لەســـەر ئ ـــازی بێـــت. ب دەرب
بەهـــای دینـــاری عێراقـــی بەرانبـــەر دۆالری ئەمریكـــی، گۆڤـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ دكتـــۆر 

ـــازدا. ـــی س ـــی عێراق ـــارەزای بانكـــی و نەختینەی ـــام ئەلشـــەماع پســـپۆڕ و ش هوم

بانكەكان دەبێت پشت بە 
داهاتەكانیان ببەستن، نەوەكو 
قەرزكردن لە بانكی ناوەندی، 
چەند بانكەكان توانییان پارە 

لە خەڵكی كۆبكەنەوە، ئابووری 
دەبووژێتەوە، ئەمەش پێویستی 

بە متمانە هەیە، چونكە لە 
كوردستان تریلۆنات دینار لەناو 

ماڵەكاندا هەڵگیراوە
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هەتا ئەو الیەنە سیاسییە 
عێراقییانەی كە دۆالر هەناردەی 
ئێران دەكەن، بەردەوام بن، 
بارودۆخی بەرزیی نرخی دۆالر 
هەر بەم شێوەیە دەمێنێتەوە

پێویستە ئەندامێكی سەرەكیی 
ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی بانكی 
ناوەندیی عێراق نوێنەری 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بێت، بۆ ئەوەی هەماهەنگی و 
پەیوەندی نێوان بانكی ناوەندی 
و بانكەكانی كوردستان بەردەوام 
بێت

یەكێك لەو گرفتانەی دیكەی 
بەردەم پێشكەوتنی بانكەكان 
نەبوونی كادیری بانكیی بەتوانا 
و شارەزایە، ئەمەش پێویستی 
بەوە هەیە كادیرەكانی بانك 
بخرێنە ناو خولی فێركردن و 
پەرەپێدانەوە

كێشەی ئابووریی عێراق 
لەوەدایە ئەم داهاتە بە 
شێوەیەكی دادپەروەرانە و 
یەكسان لە نێوان هاوواڵتیانی 
عێراقدا دابەش نابێت و 
تەنیا 5%ی دانیشتووانی عێراق 
زۆرترین داهاتیان بۆ دەچێت

بوونـــی یەدەكێكـــی گـــەورەی دراوی گرانبەهـــا، 
ئایـــا ئـــەم بانكـــە بۆچـــی نەیتوانـــی بانكـــەكان لـــە 
چوارچێـــوەی داخـــراوی كەموكورتییەكانـــی ســـااڵنی 

پێشـــوو دەربـــاز بـــكات؟
- لـــە ڕێگـــەی بانكـــی ناوەندیـــی عێراقـــەوە چەنـــد 
بانكێكـــی ئەهلـــی لـــە عێـــراق و هەرێمـــی كوردســـتان 
دامـــەزران، بـــۆ نموونـــە بانكـــی كوردســـتان كـــە لـــە 
بانكـــی  كۆمەڵێـــك  دواتریـــش  دامـــەزرا،   2005
ـــی  ـــی و لقەكان ـــی و بیان ـــی و ناوخۆی دیكـــەی ئەهل
بانكـــە نێودەوڵەتییەكانـــی دیكـــە دامـــەزران، بـــەاڵم 
جەمـــاوەر  متمانـــەی  نەیانتوانـــی  بانكانـــە  ئـــەم 
بەدەســـت بهێننـــەوە. گرفتـــە گەورەكـــە ئالێرەدایـــە 
بانـــك پێویســـتی بـــە متمانـــە هەیـــە بـــۆ ئـــەوەی 
ــت،  ــدا بێـ ــارەی تێـ ــڕە پـ ــن بـ ــەی زۆرتریـ گەنجینەكـ
هاوواڵتیـــان  مامەڵـــەی  وردە  وردە  هەرچەنـــدە 
لەگـــەڵ بانكەكانـــدا دەســـتی پـــێ كردووەتـــەوە و 
ڕووی لـــە باشـــی كـــردووە، ئێمـــە پێویســـتمان بـــە 
ــیاری  ــی هوشـ ــە و بەشـ ــە هەیـ ــیاری و متمانـ هوشـ
لـــە نـــاو بانكـــی ناوەندیـــی عێـــراق و لقەكانـــی لـــە 
ـــاو بانكـــە ئەهلییـــەكان  ـــە ن ـــەت ل ـــزگاكان و تەنان پارێ
دەســـتی بـــە دامەزرانـــدن كـــردووە، كـــە بەشـــێكە ســـەر 
ـــە، ئامانجـــی  ـــی كارگێڕیـــی بانكەكەی ـــە ئەنجومەن ب
كۆكردنـــەوەی  هوشـــیاری  بەشـــی  ســـەرەكیی 
ــر  ــكەوتكردن و دواتـ ــۆ پاشـ ــە بـ ــڕە پارەیـ ــن بـ زۆرتریـ
بەكارهێنانـــی لـــە پرۆســـەی وەبەرهێنـــان و پێدانـــی 
قـــەرزی عەقـــاری، ئەركـــی ســـەرەكیی بانـــك ئەوەیـــە 
پـــارەكان كـــۆ بكاتـــەوە و ئاراســـتەی بـــكات لـــە 
ــە  ــەوەی لـ ــری ئـ ــە بـ ــی لـ ــە و كاری بازرگانـ جووڵـ
پاشـــكەوتێكی مـــردووی نـــاو ماڵەكانـــدا ئەمبـــار 

ــت.  بكرێـ
لـــە  بـــاس  وتارەكانتـــدا  زۆربـــەی  لـــە   *
مامەڵەكردنـــی  و  بانـــك  ئەلیكترۆنیكردنـــی 
دیجیتاڵیـــی ئۆنالینـــی مەســـرەفەكان و بانكـــەكان 
دەكەیـــت، ئایـــا چـــۆن بتوانیـــن بانكەكانـــی كوردســـتان 
بـــەرەو بەكارهێنانـــی تەكنەلۆژیـــای دیجیتاڵـــی و 

ببەیـــن؟ ئۆنالیـــن 
- پرســـیارە گرنـــگ و قورســـەكە ئەوەیـــە، چـــۆن 
دەســـت بكەیـــن بـــە بەكارهێنانـــی كارتـــی ئەلیكترۆنـــی 
و چـــۆن متمانـــەی هاوواڵتیـــان بـــە بانـــك و بانكیـــش 
بـــە هاوواڵتیـــان بگەڕێنینـــەوە، لـــە ڕێـــگای ئـــەم 
كارتـــە ئەلیكترۆنییانـــەوە ســـیولەی نەختینەیـــی پـــارە 
لـــە بانكـــەكان زیـــاد دەكات و، هەمـــوو هاوواڵتییـــەك 

بـــەم كارتانـــە كەلوپـــەل و پێداویســـتییەكانی دابیـــن 
دەكات، بەمـــەش بانكـــەكان دەبنـــە بنەمایـــەك بـــۆ 
پەرەپێـــدان و پێشـــكەوتنی هەرێـــم. لەمـــەش گرنگتـــر 
ـــی  ـــی ســـیولەی نەختینەی ـــە هـــۆی بوون بانكـــەكان ب
لـــە  فراوانتـــر  شـــێوەیەكی  بـــە  دەتوانـــن  زۆرەوە 
ـــن و بەشـــدارییەكی  ـــان بەشـــدار ب پرۆســـەی وەبەرهێن
باشـــیان لەگـــەڵ بانكـــی ناوەندیـــی عێـــراق هەبێـــت 
و، مۆڵەتیـــان پـــێ بـــدات، بانكەكانـــی هەرێمـــی 
بانكەكـــە  لـــە  قـــەرز  مەســـرەفەكان  و  كوردســـتان 
كورتخایـــەن  قـــەرزی  بانكانـــەش  ئـــەم  وەربگـــرن، 
و درێژخایـــەن بدەنـــە هاوواڵتیـــان بەتایبەتـــی بـــۆ 
لـــەم ڕوانگەیـــەوە بانكـــەكان  كڕینـــی عەقـــارات، 
ــو  ــتن، نەوەكـ ــان ببەسـ ــە داهاتەكانیـ ــت بـ ــت پشـ دەبێـ
قەرزكـــردن لـــە بانكـــی ناوەنـــدی، چەنـــد بانكـــەكان 
توانییـــان پـــارە لـــە خەڵكـــی كۆبكەنـــەوە، ئابـــووری 
دەبووژێتـــەوە، ئەمـــەش پێویســـتی بـــە متمانـــە هەیـــە، 
چونكـــە لـــە كوردســـتان تریلۆنـــات دینـــار لەنـــاو 
ــەوە دەبێـــت  ــراوە. لەالیەكـــی دیكـ ــدا هەڵگیـ ماڵەكانـ
حكومـــەت زۆر لـــە یاســـا و ڕێنماییەكانـــی بانكـــەكان 
ـــەوە، وەكـــو یاســـای  ـــان بكات ـــان هەمواری بگۆڕێـــت، ی
ڕەهنـــی خانـــو بـــەرە و یاســـاكانی بانكـــی ئەهلـــی. 
بنەمایەكـــی  خانووبـــەرە  ڕەهنـــی  ئەمەریـــكا  لـــە 
ســـەرەكیی بووژانـــەوەی ئابوورییـــە. یەكێـــك لـــەو 
گرفتانـــەی دیكـــەی بـــەردەم پێشـــكەوتنی بانكـــەكان 
نەبوونـــی كادیـــری بانكیـــی بەتوانـــا و شـــارەزایە، 
ئەمـــەش پێویســـتی بـــەوە هەیـــە كادیرەكانـــی بانـــك 

بخرێنـــە نـــاو خولـــی فێركـــردن و پەرەپێدانـــەوە. 
* بـــەو پێیـــەی بانكـــی ناوەندیـــی عێراقـــی وا بـــاس 
دەكرێـــت كـــە ســـەربەخۆیە، ئایـــا لـــە حكومەتێكـــی 
ـــە  ـــەو بانكـــە نییـــە ل فیدڕاڵیـــدا ئەركـــی سەرشـــانی ئ

هەرێمـــە فیدڕاڵییـــەكان لقـــی هەبێـــت؟
لـــە  لقـــی  عێراقـــی  ناوەندیـــی  بانكـــی    -
بـــەاڵم منیـــش  پارێزگاكانـــی كوردســـتان هەیـــە، 
ــو  ــراق وەكـ ــت بانكـــی ناوەندیـــی عێـ ــە دەبێـ ــم وایـ پێـ
پارێزگایـــەك مامەڵـــە لەگـــەڵ هەرێمـــی كوردســـتاندا 
ـــەكات، بەڵكـــو دەبێـــت وەكـــو هەرێمێكـــی فیدڕاڵـــی  ن
ـــە هەولێـــری پایتەخـــت لقـــی خـــۆی هەبێـــت، ئێمـــە  ل
لـــە بانكـــی كوردســـتان بـــە هاوكاریـــی لەگـــەڵ 
هەوڵـــی  لـــە  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
بـــۆ  ناوەندیـــن  بانكـــی  لقـــەی  ئـــەو  كردنـــەوەی 
هەمـــوو هەرێمـــی كوردســـتان نەوەكـــو تەنیـــا وەك 
پارێزگایـــەك، هـــەر بۆیـــە لەســـەر ئـــەم پرســـە لەگـــەڵ 
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پێشتر بانكی ناوەندی ڕۆژانە 
250 تا 300 ملیۆن دۆالری 

دەخستە بازاڕەوە، لە ئێستادا 
تەنیا 60تا70 ملیۆن دۆالر 

دەخرێتە بازاڕەوە

ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی 
ـــەو  ـــردووە، ب هەرێمـــی كوردســـتانیش گفتوگۆمـــان ك
ئومێدەیـــن ئـــەو هەواڵنـــە دەســـت پـــێ بكەینـــەوە. هـــەر 
ـــدا پێویســـتە ئەندامێكـــی ســـەرەكیی  ـــە خۆی خـــۆی ل
ئەنجومەنـــی بەڕێوەبردنـــی بانكـــی ناوەندیـــی عێـــراق 
ــت،  ــتان بێـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ ــەری حكومەتـ نوێنـ
نێـــوان  پەیوەنـــدی  و  هەماهەنگـــی  ئـــەوەی  بـــۆ 
بانكـــی ناوەنـــدی و بانكەكانـــی كوردســـتان بـــەردەوام 
ـــەوەی  ـــت پێداچوون ـــش دەبێ ـــی ناوەندی ـــت. حكومەت بێ
ورد بـــە مەســـەلەی كڕیـــن و فرۆشـــتنی دۆالر لـــە 
ڕێگـــەی پەنجـــەرەی كڕیـــن و فرۆشـــتنەوە لەگـــەڵ 
لـــەو  زۆر  چونكـــە  بـــكات،  ئەهلییـــەكان  بانكـــە 
بانكانـــە تەنیـــا ســـەرقاڵی بەدەســـتهێنانی قازانجـــی 
زۆر بـــوون، بـــێ ئـــەوەی گـــوێ بـــە بەرژەوەندییەكانـــی 

عێـــراق بـــدەن.
ـــن  ـــە مەســـەلەی كڕی ـــە ب ـــیارمان تایبەت * دواپرس
لـــەم  ناجێگیرییـــەی  ئـــەو  و  فرۆشـــتنی دۆالر  و 
ماوەیـــەی ڕابـــردوودا بەخۆیـــەوە بینـــی. ئایـــا وەكـــو 
كەســـێكی شـــارەزا لـــە بانـــك و بـــواری نەختینەیـــی 

چـــۆن لـــەم بابەتـــە دڕوانیـــت؟
عێـــراق  ئابووریـــی  خۆیـــدا  لـــە  خـــۆی   -
ـــرۆدۆالر  ـــی پت ـــە داهات ـــتووە ب ـــی پشتبەس ئابوورییەك
و 90%ی بودجـــەی گشـــتییش پشـــت بـــەم داهاتـــە 
ـــك  ـــە دەســـت كۆمەڵێ ـــەم ئابوورییـــەش ب دەبەســـتێت، ئ

ـــووە، الیەنـــی  ـــۆزەوە گیـــرۆدە ب كێشـــەی قـــورس و ئاڵ
بانكـــی و دارایـــی و نەختینەییـــش زۆر بـــاش نییـــە. 
ــە  ــەم داهاتـ ــە ئـ ــراق لەوەدایـ ــەی ئابووریـــی عێـ كێشـ
بـــە شـــێوەیەكی دادپەروەرانـــە و یەكســـان لـــە نێـــوان 
تەنیـــا  و  نابێـــت  دابـــەش  عێراقـــدا  هاوواڵتیانـــی 
ـــۆ  ـــان ب ـــن داهاتی ـــراق زۆرتری 5%ی دانیشـــتووانی عێ
دەچێـــت. بـــە هـــۆی بەرزبوونـــەوەی بەهـــای دۆالر 
بەرانبـــەر دینـــاری عێـــراق كێشـــەی هەاڵوســـان و بـــێ 
بازاڕیـــی زیاتـــر بـــووە. ئـــەم ناجێگیرییـــەی بەهـــای 
دۆالر كـــە قســـە و باســـێكی زۆری لەســـەر دەكرێـــت، 
گرفتەكـــەی لەوەدایـــە بانكـــی فیدڕاڵـــی ئەمریـــكا 
ــۆی ئاودیوكردنـــی  ــە هـ ــردووە، بـ ــتتێوەردانی كـ دەسـ
ــەو  ــەش ئـ ــران، بەمـ ــۆ ئێـ ــی زۆرەوە بـ ــڕە دۆالرێكـ بـ
بـــڕە پارەیـــەی دۆالر كـــە بانكـــەكان لـــە ڕێگـــەی 
بەنچـــەرەی فرۆشـــتنەوە دەســـتیان دەكـــەوت و بـــە 
ــتادا  ــە ئێسـ ــازاڕەوە، لـ ــە بـ ــەم دەخرایـ ــی كـ قازانجێكـ
لەالیـــەن بانكـــی ناوەندییـــەوە زۆر كـــەم دەخرێتـــە 
بـــازاڕەوە، پێشـــتر بانكـــی ناوەنـــدی ڕۆژانـــە 250 
تـــا 300 ملیـــۆن دۆالری دەخســـتە بـــازاڕەوە، لـــە 
ئێســـتادا تەنیـــا 60تـــا70 ملیـــۆن دۆالر دەخرێتـــە 
بـــازاڕەوە، هەتـــا ئـــەو الیەنـــە سیاســـییە عێراقییانـــەی 
كـــە دۆالر هەنـــاردەی ئێـــران دەكـــەن، بـــەردەوام بـــن، 
بارودۆخـــی بەرزیـــی نرخـــی دۆالر هـــەر بـــەم شـــێوەیە 

ــەوە. دەمێنێتـ
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بەپێــی تازەتریــن ڕاپۆرتــی تایبــەت بــە دەرهاویشــتە 
یەكێتــی  لەالیــەن  كــە  زیانبەخشــەكان،  گازییــە 
كــراوە،  ئامــادە  نێودەوڵەتی)فیفــا(وە  پێــی  تۆپــی 
ــان  ــدەران و مانەوەی ــەزار هان گەشــتكردنی ســەدان ه
بــۆ ماوەیەكــی زۆر لــەو شــوێنەی پاڵەوانییەتییەكــی 
گەورەتریــن  دەدرێــت،  ئەنجــام  تێــدا  وەرزشــی 
گازییــەكان  زیانبەخشــە  دەرهاویشــتە  ســەرچاوەی 
بــوون لــە پاڵەوانێتیــی جامــی جیهانیــی تۆپــی پــێ 
لــە قەتــەردا، بەهــۆی هاتنــی نزیكــەی زیاتــر لــە 
یــەك ملیــۆن هانــدەر لــە سەرتاســەری جیهانــەوە، 
تۆپــی  نێودەوڵەتیــی  یەكێتیــی  ئەمــەش  لەبــەر 
پێ)فیفــا( و واڵتــی قەتــەر بــۆ قەرەبووكردنــەوەی 
ئــەم پیســكردنەی هــەوا، بیریــان لــە چاندنــی زیاتــری 

دار و درەخــت كــردووە.
)فیفــا(  پــێ  تۆپــی  نێودەوڵەتیــی  یەكێتیــی 
چاالكییەكانــی  كــە  كــردووە  ئــەوەی  پێشــبینیی 
پەیوەســت بــە جامــی جیهانــی لــە ســاڵی 2022دا 
ببێتــە هــۆی دەردانــی 3.6 ملیــۆن تــۆن لــە گازی 
بــڕی  نزیكــەی  واتــە  كاربــۆن،  ئۆكســیدی  دوانــە 
وێســتگەكانی  لــە  كــە  زیانبەخشــانەی  گازە  ئــەو 
بەرهەمهێنانــی كارەبــای بەرهەمهاتــوو بــۆ نزیكــەی 

460 هــەزار مــاڵ لــە ســاڵێكدا هەیــە.
پڕۆســەی  ڕاپــۆرت  هەمــان  بەپێــی  هــەر 
ــی  ــە دەردان ــووە ل ــی هەب ــی یاریگــەكان ڕۆڵ بنیادنان
لــە  كاربۆنییــەكان  دەرهاویشــتە  18%ی  نزیكــەی 
پاڵەوانییەتەكــەدا، هەروەهــا لــە كــۆی ئــەو حــەوت 
یاریگــەش كــە لەالیــەن قەتــەرەوە بــۆ پاڵەوانییەتەكــە 
جیهانــی  جامــی  ڕێكخەرانــی  نــراون،  بنیــاد 
نەخشــەیان بــۆ تــەواو هەڵوەشــاندنەوەی تەنیــا یــەك 
یاریگــە دانــاوە، هەروەهــا بیریــان لــە كەمكردنــەوەی 
ــەوە  ــی دیكــەش كردوووەت فراوانیــی دوای یاریگاكان

ــدەران. ــە هان ــەو ژمارەیــەی ئێســتای ل ــۆ نیــوەی ئ ب
ماركێــت  )كاربــۆن  گرووپــی  بەرانبەریشــدا  لــە 
شــەش  لــە  دەرچــوو  كاربۆنــی  كــۆی  وۆچ( 
یاریگــە هەمیشــەییەكە بــە هەشــت ئەوەنــدەی ئــەو 
ڕێكخەرانــی  كــە  دەكــەن،  دیــاری  كاربۆنــە  بــڕە 
ئــەو  پاڵەوانییەتەكــە مەزەندەیــان كردبــوو، چونكــە 
ئەنجــام  تێــدا  یارییەكانــی  یاریگەیــەی  هەشــت 
دران، تەنیــا 50 كیلۆمەتــر لــە ناوەنــدی دۆحــەی 
كــە  كــرد  وای  ئەمــەش  بــوون،  دوور  پایتەختــەوە 
دانیشــتووان  و  هانــدەران  زۆری  چڕبوونەوەیەكــی 
لەســەر ڕووبەرێكــی بچــووك كــۆ بكاتــەوە، بۆیــە 
گرفتــی  داهاتووشــدا  لــە  یاریگەیانــە  ئــەم  هــەر 
دروســت  واڵتەكــە  دانیشــتووانی  بــۆ  ژینگەیــی 
دەكــەن، كــە ژمارەیــان نزیكــەی 2.4 ملیــۆن كەســە، 
چونكــە بــە ئەزموونــی ئــەو واڵتانــەی كــە پێشــتریش 
میوانداریــی جامــی جیهانییــان كــردووە، مانــەوەی 
ئــەو یاریگایانــە گرفتێكــی بــۆ دروســت كــردوون 
ــاوی گرفتــی )فیلــی ســپی( وەك ئاماژەیــەك  ــە ن ب
بــۆ ئــەو پــڕۆژە گەورانــەی ســوودەكەیان كاتییــە و، 
ــن، بەردەوامیــش  ــت الببرێ دوای بۆنەكانیــش ناتوانرێ
خزمەتكردنــی دارایــی زۆریــان دەوێــت و ڕووبەرێكــی 

كەمــە.  بەرهەمیشــیان  و  دەگــرن  زۆر 
مۆندیــال  دوای  ئەوەدایــە  بیــری  لــە  فیفــا 
مەبەســتی  بــە  بــكات  ئامــادە  نــوێ  ڕاپۆرتێكــی 
كاریگەریــی  لەگــەڵ  پــێ  تۆپــی  گونجاندنــی 
گــەورەكان  پاڵەوانیەتییــە  پاراســتنی  و  كەشــوهەوا 
چونكــە  كەشــوهەوا.  گۆڕانــی  كاریگەریــی  لــە 
گــەورەی  چاالكیــی  زۆر  ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە 
گۆڕانــی  كاریگەریــی  ڕووبــەڕووی  وەرزشــیی 
ــەی  ــەو توێژنەوەی ــەر وەك ئ ــەوە، ه كەشــوهەوا بوونەت
كــە لەســەر 460 یانــەی وەرزشــی لــە ســاڵی 2013 
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ئایندەی وەرزش لە بەردەم هەڕەشەی 
گۆڕانكاریی كەشوهەوادا
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لــە بەریتانیــا كــرا، دەركــەوت كــە بــە هــۆی بارانــی 
زیــاد لــە ڕاددە لــە كاتێكــی كەمــدا، ســااڵنە نزیكــەی 
3 تــا 13 یاریگــە لــەكار كەوتــوون، لــە ژاپۆنیــش 
بەهــۆی توندیــی زریــان و لــە ئوســترالیاش بــە هــۆی 
چــڕە دووكەڵــی ســووتانی دارســتانەكانەوە، هەروەهــا 
لــە داهاتــوودا گۆڕانــی  واش چــاوەڕوان دەكرێــت 
كەشــوهەوا كاریگەریــی نەرێنــی و خراپــی لەســەر 
زۆرێــك لــە بۆنــە و چاالكییــە وەرزشــییەكان هەبێــت.
چاالكییــە  لــە  زۆرێــك  دیكەشــەوە  لەالیەكــی 
دەســتی  قوربانیــی  دەبنــە  وەك  وەرزشــییەكان 
ــە هەمــان  كاریگەرییەكانــی گۆڕانــی كەشــوهەوا، ل
زیادبوونــی  هــۆكاری  دەبنــە  خۆشــیان  كاتــدا 
دەرهاویشــتە گازییــە زیانبەخشــەكان، بــۆ نموونــە: 
یاریزانێكــی  بــە هــۆی گەشــتكردنی هــەر  تەنیــا 
تیپەكانــی تۆپــی پێــی خولــی ئینگلیزییــەوە، ســااڵنە 
نزیكــەی 29 تــۆن لــە دەرهاویشــتەی گازیــی دووانــە 
ئۆكســیدی كاربــۆن هەیــە، لــە كاتێكــدا ســتانداردی 
جیهانــی بــۆ هــەر تاكێــك بریتییــە لــە دوو تــۆن، 
ڕێككەوتننامــەی  بــە  هەبێــت  پابەنــدی  ئەگــەر 
پاریســەوە بــۆ گۆڕانــی كەشــوهەوا. لــە داهاتووشــدا 
ــەوەی ســەهۆڵبەندانەكان و  ــە هــۆی گەرمــا و توان ب
بەرزبوونــەوەی ئاســتی ئــاوی دەریــاكان و الفــاو و 
زریانــی بەردەوامــەوە، لەوانەیــە بــۆ ماوەیەكــی كاتــی 
زۆرێــك لــە دامــەزراوە وەرزشــییەكان بكەونــە بــەردەم 
لەكاركەوتنــی  وەك  لەكاركەوتنــەوە،  هەڕەشــەی 
یاریگــەی مۆنپێلییــە لــە فەرەنســا لــە ســاڵی 2014 
و، لەكاركەوتنــی یاریگــەی كارالیــل لــە بەریتانیــا 

لــە ســاڵی 2015.
گۆڕانــی  كاریگەرییەكانــی  هــۆی  بــە  هــەر 
لــە  هەندێــك  سرووشــتیی  كەشــوهەواوە، چیمەنــی 
بۆیــە  دەبــن،  وشــك  و  ناگــرن  بەرگــە  یاریــگاكان 

پەنــا دەبرێتــە بــەر چیمەنــی دەســتكرد، كــە ئەمــەش 
كاتێــك یاریــی لەســەر دەكرێــت، پلــەی گەرمیــی 
ســەر ڕووی چیمەنەكــە نزیكــەی 12 تــا 22 پلــەی 
پلــەی گەرمیــی ســەر  لــە  ســەدی زیاتــر دەبێــت 
پلــەی  لــە  ئــەم بەرزییــەش  چیمەنــی سرووشــتی، 
گەرمییــدا یاریزانــان زیاتــر مانــدوو دەكات و، كار 
ــان و  ــە ســەر تەندروســتی و جــۆری یاریكردنی دەكات
هاندەرانیــش. و  دادوەر  و  ڕاهێنــەران  تەندروســتی 

لەالیەكــی دیكەشــەوە زۆریــی ژمــارەی هانــدەران و 
خراپیــی كوالێتــی هــەوای یاریگــەكان كاریگەرییــان 
ئــەو  بۆیــە  یارییــەكان،  ئەنجامــی  لەســەر  هەیــە 
ــە یاریگەیەكــی خــاوەن كوالێتیــی باشــی  تیپانــەی ل
هــەواوە دێنــە یاریگەیەكــی خــاوەن كوالێتیــی خراپــی 

ــن. هــەوا، زۆر جــار تووشــی شكســت دەب
ئێســتا ئــەوەی داوا كــراوە لــە یەكێتــی تۆپــی پێــی 
الی  خااڵنــەی  ئــەم  بــەرەو  كــە  ئەوەیــە  جیهانــی 

خــوارەوە هەنــگاو بنێــت:
ڕووی  لــە  گونجــاو  كاتــی  دیاركردنــی  یەكــەم: 
چاالكییــە  كــە  واڵتــەی  لــەو  كەشــوهەواوە 
وەرزشــییەكەی تێــدا ئەنجــام دەدرێــت، بــۆ ئــەوەی 
نەكرێــت. یاریگــە  ســاركردكردنەوەی  بــە  پێویســت 
بــەرواری  ڕێكخســتنەوەی  دووبــارە  دووەم: 
ــك  ــە جۆرێ ــەكان، ب ــتمانی و جیهانیی پێشــبڕكێ نیش
گەشــتی  ژمــارەی  كەمكردنــەوەی  هــۆی  ببێتــە 

هانــدەران. و  یاریــزان 
بەكارهێنانــی  بــۆ  هەمــووان  هاندانــی  ســێیەم: 
هاوبــەش. و  گشــتی  گواســتنەوەی  هــۆكاری 

لــە  هانــدەران  و  یاریگــە  پاراســتنی  چــوارەم: 
ڕۆژ. بەتینــی  تیشــكی 

ــا و كەرەســتەی  ــی تەكنۆلۆژی پێنجــەم: بەكارهێنان
ــدا. ــە یاریگەكان ژینگەدۆســت ل
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بە گوژمەی 18 ملیار دینار 
سایلۆیەك لە بەردەڕەش دروست 
دەكرێت كە توانای هەڵگرتنی 

40 هەزار تۆن گەنمی هەیە

بەردەڕەش پێویستی بە پڕۆژەیەكی ستراتیژیی 
ئاوی خواردنەوە هەیە 

قائیمقامی قەزای بەردەڕەش بۆ گواڵن: 
ئیسماعیل مستەفا ڕەشید
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كابینەی نۆیەم لە كار و 
بەرنامەكانیدا بە بێ جیاوازی 
گرنگییەكی زۆر و تایبەتی بە 

بواری ڕێگەوبان داوە، لەدەڤەری 
قەزای بەردەڕەشیشدا چەندین 

پڕۆژەی ستراتیژی و گرنگی 
جێبەجێ كردووە

دوو قوتابخانە كە یەكێكیان 
12 پۆلییە و ئەوەی دیكە شەش 
پۆلییە بۆ گوندەكانی سنوورەكە 

لە ژێر جێبەجێكردندان

ماوەی ساڵێكە بۆ دروستكردن و 
قیرتاو و پەرەپێدانی ڕێگەوبانی 

گوندەكانی سنوورەكە، گوژمەی 
32 ملیار و 500 ملیۆن دینار 

تەرخان كراوە، كە چەندین گوند 
پڕۆژە و كاری ڕێگەوبانەكانیان 

بۆ تەواو كراوە

تا ئێستا لە سەنتەری قەزای 
بەردەڕەش سێ دەوامی لە 

قوتابخانەكاندا ماوە

ـــە و شـــارەوانی  ـــد ناحی ـــەردەڕەش چەن ـــەزای ب * ق
دانیشـــتووانەكەی  ژمـــارەی  و  دەگرێـــت  لەخـــۆ 
و  بەناوبانگـــە  چـــی  بـــە  و  چەنـــدە  بەگشـــتی 
ـــەرقاڵن؟ ـــبییەكەوە س ـــە چ كار و كاس ـــەی ب خەڵكەك
و  قـــەزا  ســـەنتەری  بـــەردەڕەش  قـــەزای   -
و  ڕۆڤیـــا(  و  دارەتـــوو  و  )كەلـــەك  ناحیەكانـــی 
ــت،  ــۆ دەگرێـ ــان( لەخـ ــیریان، بەنێنـ ــارەوانیی )بشـ شـ
ـــر  ـــنوورەكە بەگشـــتی زیات ـــتووانی س ـــارەی دانیش ژم
لـــە )150(هـــەزار كەســـن، ســـنووری قەزاكـــە خاوەنـــی 
ڕووبەرێكـــی زۆر و بەرفراوانـــی زەویـــی كشـــتوكاڵیی 
بەپیـــت و بەرەكەتـــە، هـــەر بۆیـــە بـــە كشـــتوكاڵ 
كاری  بـــە  بەشـــێكی  خەڵكەكـــەی  و  بەناوبانگـــە 
كشـــتوكاڵی و ئاژەڵدارییـــەوە خەریكـــن، بەشـــێكیش 
ـــە  ـــەرن و ل وەك هەمـــوو خەڵكـــی كوردســـتان فەرمانب

هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتانن.
بەتایبـــەت  ڕابـــردوودا،  مـــاوەی  لـــە  ئایـــا   *
لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا لـــە ڕووی ڕێگەوبـــان و 
ســـنوورەكە  بـــە  تاچەنـــد گرنگـــی  قیرتاوكردنـــەوە 
لـــەم  ســـتراتیژییەكان  و  گرنـــگ  پـــڕۆژە  و  دراوە 
بـــوارەدا چـــی بـــوون، هـــەر لـــە بـــواری ڕێگەوبـــان بـــۆ 

چۆنـــە؟ پالنەكاتنـــان  و  بەرنامـــە  ئەمســـاڵ 
بەرنامەكانیـــدا  و  كار  لـــە  نۆیـــەم  كابینـــەی   -
بـــە بـــێ جیـــاوازی گرنگییەكـــی زۆر و تایبەتـــی 
بـــواری ڕێگەوبـــان داوە، لەدەڤـــەری قـــەزای  بـــە 
و  ســـتراتیژی  پـــڕۆژەی  بەردەڕەشیشـــدا چەندیـــن 
گرنگـــی جێبەجـــێ كـــردووە، جگـــە لـــە ڕێگـــەی 
جـــووت ســـایدی ســـەرەكیی دهـــۆك كـــە هـــەر بـــە 
ســـنووری بەردەڕەشـــدا دەڕوات و ســـوودێكی زۆری 
بـــەو ســـنوورە گەیانـــدووە، ڕێگـــەی )قەرەنـــاس – 
زۆر  ڕێگەیەكـــی  كـــە  بشـــیریان(یش   – دارەتـــوو 
پێویســـت و ســـتراتیژییە دوو ناحیـــە و 25 گونـــد و 
ـــە شـــێوەیەكی  ـــوون و ب ـــی ســـوودمەند ب كۆمەڵگـــە لێ

ڕێـــزدار  كـــە  كـــراوە،  دروســـت  ســـەردەمییانە  زۆر 
مســـرور بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی كوردســـتان 
ــڕی  ــەر دا و بـ ــدی لەسـ ــاڵی 2021 ڕەزامەنـ ــە سـ لـ
19 ملیـــار و 750 ملیـــۆن دینـــاری بـــۆ تەرخـــان 
كـــرد، ئـــەو ڕێگەیـــە ئێســـتا لـــە خزمەتـــی خەڵكـــی 
بـــۆ  ســـاڵێكە  مـــاوەی  هەروەهـــا  ســـنوورەكەدایە. 
دروســـتكردن و قیرتـــاو و پەرەپێدانـــی ڕێگەوبانـــی 
گوندەكانـــی ســـنوورەكە، گوژمـــەی 32 ملیـــار و 
ــە چەندیـــن  ــراوە، كـ ــان كـ ــار تەرخـ ــۆن دینـ 500 ملیـ
ـــەواو  ـــۆ ت ـــان ب ـــڕۆژە و كاری ڕێگەوبانەكانی ـــد پ گون
كـــراوە، چەندیـــن گونـــدی دیكـــەش ڕێگەوبانەكانیـــان 
چاوەڕوانـــی  لـــە  و  ئەمســـاڵدایە  بەرنامـــەی  لـــە 
ــن  ــەوە ڕابگەیەندرێـ ــزگای دهۆكـ ــە پارێـ ــن لـ ئەوەدایـ
و دەســـت بـــە جێبەجێكردنیـــان بكرێـــت. هەروەهـــا 
ــەردەڕەش(  ــوان ناحیـــەی )كەڵـــەك – بـ ڕێگـــەی نێـ
ـــك  ـــیدارە و یەكێ ـــاید و مەترس ـــەك س ـــراپ و ی زۆر خ
لـــە كار و پڕۆژەكانـــی وەزارەتـــی ئاوەدانكردنـــەوە 
ــی  ــە ڕێگەیەكـ ــە بكرێتـ ــە كـ ــتەجێكردن ئەوەیـ و نیشـ
ـــەو كەشـــف و دەرخســـتەیەی  ـــە پێـــی ئ هاوچـــەرخ و ب
بـــۆی ئەنجـــام دراوە، ئـــەوە بـــڕی 80 ملیـــار دینـــاری 
ڕێگەیـــەش  ئـــەو  جێبەجێكردنـــی  بـــۆ  پێویســـتە، 
الیەنـــی  و  وەزارەت  لەگـــەڵ  گفتوگۆمـــان 
پەیوەندیـــدار كـــردووە و پێیـــان ڕاگەیاندیـــن كـــە ئـــەو 
پڕۆژەیـــە یەكێـــك لـــە پـــڕۆژە ســـتراتیژییەكانیانە و لـــە 

ئەولەوییەتـــی كار و بەرنامەكانیـــان دایاننـــاوە.
* وەك دەزانیـــن پـــەروەردە و فێركـــردن الیەنێكـــی 
ـــوارەدا  ـــەو ب ـــە، ل ـــوو كۆمەڵگەیەك زۆر گرنگـــی هەم
كەموكورتیتان چییە و ئایا بینایەی قوتابخانەكانی 
ـــە  ـــە؟ ل ـــەوە هەی ـــە نۆژەنكردن ســـنوورەكە پێویســـتیان ب
ســـاڵی ڕابـــردوو چەنـــد بینایـــەی قوتابخانـــە دروســـت 
كـــراون و نۆژەنكراونەتـــەوە و تـــا چەنـــد گرفتـــی 

ـــە؟ ـــالكات هەی می

قـــەزای بـــەردەڕەش، هەڵكەوتەیەكـــی گرنگـــی هەیـــە و چەندیـــن تایبەتمەندیـــی هەیـــە كـــە بوونەتـــە 
هـــۆی ئـــەوەی بتوانرێـــت وەبەرهێنانـــی زۆری تێـــدا بكرێـــت، بەتایبەتـــی لـــە بـــواری كشـــتوكاڵیدا، لـــە 
ـــدا جێبەجـــێ بكرێـــت،  ـــڕۆژەی گرنگـــی تێ ـــەوەی پ ـــۆ ئ ئێستاشـــدا ئەگەرچـــی حكومـــەت كاری كـــردووە ب
ـــەوەری  ـــە ت ـــانە بوون ـــەم پرس ـــە. ئ ـــر هەی ـــەوەی زیات ـــە ئاوڕدان ـــتا پێویســـتی ب ـــدا هێش ـــەاڵم لەگـــەڵ ئەوەش ب
ـــە بەمجـــۆرە  ـــەردەڕەش ك ـــەزای ب دیدارێكـــی گـــواڵن لەگـــەڵ ئیســـماعیل مســـتەفا ڕەشـــید قائیمقامـــی ق

وەاڵمـــی پرســـیارەكانی دایـــەوە.
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بەســـتراوەتەوە، بـــەاڵم هێڵـــی 132 و 33 كـــەی ڤـــی 12 
ــمان  ــكردنی كارەباشـ ــتگەی دابەشـ ــج وێسـ ــڵ و پێنـ هێـ
هەیـــە، دۆخ و كاتـــی دابەشـــكردنی كارەباكـــەش لـــە 
ســـنووری قـــەزای بـــەردەڕەش هـــەر وەك هەمـــوو شـــار و 

شـــوێنێكی دیكـــەی هەرێمـــی كوردســـتانە.
* كەرتـــی تەندروســـتی لـــەو ســـنوورە چۆنـــە و 
ـــە بنكـــە و نەخۆشـــخانەی دیكـــە  ـــا پێویســـتیتان ب ئای

نییـــە؟
كەرتـــی  بـــەردەڕەش  قـــەزای  ســـنووری  لـــە   -
تەندروســـتی زۆر گلەیـــی و گازانـــدەی لەســـەرە، 
و  كێشـــە  و  كەموكـــووڕی  كەرتـــە  ئـــەو  چونكـــە 
نەبوونـــی  بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە  كـــە  زۆرە،  گرفتـــی 
یـــان  فریاكەوتـــن،  چ  نەخۆشـــخانەیەك  هیـــچ 
قەرەوێلەیـــی و گشـــتی و بنكـــەی تەندروســـتیش 
چارەســـەری  بـــۆ  هـــەر  نییـــە،  پێویســـت  بەپێـــی 
ــەردی  ــتا بـ ــش ئێسـ ــاڵ پێـ ــن سـ ــە چەندیـ ــەو كەرتـ ئـ
بناغـــەی نەخۆشـــخانەیەكی قەرەوێڵەیـــی بـــۆ قـــەزای 
بـــەردەڕەش دانـــرا، بـــەاڵم لەبـــەر هاتنـــی شـــەڕی 
تیرۆریســـتانی داعـــش و قەیرانـــی دارایـــی و بڕینـــی 
بودجـــە و مووچـــەی خەڵكـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
ئـــەو  نەتوانـــرا  عێراقییـــەوە،  حكومەتـــی  لەالیـــەن 
نەخۆشـــخانەیە دروســـت بكرێـــت، بـــەاڵم لـــە ســـاڵی 
ـــن  ـــار درا كـــە نەخۆشـــخانەیەكی فریاكەوت 2021 بڕی
ـــەردەڕەش دروســـت بكرێـــت، كـــە ئێســـتا  ـــۆ قـــەزای ب ب
لـــە قۆناغـــی كۆتاییدایـــە، ئێمـــە داوامـــان كـــردووە لـــە 
وەزارەتـــی تەندروســـتی و بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی 
خێرخوازیـــی  دەزگای  و  دهـــۆك  تەندروســـتیی 
نەخۆشـــخانەی  كات  زووتریـــن  بـــە  بارزانـــی 
پێداویســـتیی  و  ئامێـــر  ڕووی  لـــە  بـــەردەڕەش 
ئامـــادە  كارمەنـــدەوە  و  پزیشـــك  و  تەندروســـتی 
بكـــەن و بكەوێتـــە خزمەتـــی خەڵكـــی ســـنوورەكە، 
كـــە ئـــەوەش كێشـــە و گرفتـــی گـــەورەی كەرتـــی 
تەندروســـتیمان بـــۆ چارەســـەر دەكات. هەروەهـــا بـــۆ 
دامەزراندنـــی كارگـــەی ئۆكســـجین لـــە قەزاكەمـــان 
ــۆن  ــڕی 200 ملیـ ــەوە بـ ــزگای دهۆكـ ــەن پارێـ لەالیـ
دینـــار تەرخـــان كـــراوە، هـــاوكات ئێمـــە كێشـــەمان 
ـــاش  ـــە، پ ـــش هەی ـــی پزیشـــك و كارمەندی ـــە میالكات ل
ـــۆ چارەســـەركردنی  ـــن دانیشـــتن و گفتوگـــۆ ب چەندی
ـــی تەندروســـتی، بەڕێوەبەرایەتیـــی گشـــتیی  میالكات
تەندروســـتیی دهـــۆك چەنـــد كارمەنـــد و پزیشـــكی 
بـــۆ داناویـــن، بـــەاڵم هێشـــتا لـــەو بـــارەوە كێشـــەمان 
ــردووە و  ــان كـ ــە داوامـ ــی دیكـ ــاوە. لەالیەكـ ــەر مـ هـ

زۆرترین ڕێژەی مامۆستای 
وانەبێژ لە سنووری پارێزگای 
دهۆك لە سنووری قەزای 
بەردەڕەشە

لە ساڵی 2021 بڕیار درا كە 
نەخۆشخانەیەكی فریاكەوتن 
بۆ قەزای بەردەڕەش دروست 
بكرێت، كە ئێستا لە قۆناغی 
كۆتاییدایە

لە سنووری قەزای بەردەڕەش 
كەرتی تەندروستی زۆر گلەیی و 
گازاندەی لەسەرە، چونكە ئەو 
كەرتە كەموكووڕی و كێشە و 
گرفتی زۆرە

داوامان كردووە لە وەزارەتی 
تەندروستی و بەڕێوەبەرایەتیی 
گشتیی تەندروستیی دهۆك و 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
بە زووترین كات نەخۆشخانەی 
بەردەڕەش لە ڕووی ئامێر و 
پێداویستیی تەندروستی و 
پزیشك و كارمەندەوە ئامادە 
بكەن

 )182( بـــەردەڕەش  قـــەزای  ســـنووری  لـــە   -
قوتابخانـــە هەیـــە، بەشـــی زۆری ئـــەو قوتابخانانـــە 
بیناكانیـــان كۆنـــن، هـــەر بۆیـــە ئێمـــە كێشـــەمان لـــە 
كۆنیـــی بینایـــەی قوتابخانـــەكان هەیـــە، هەرچەنـــدە 
لـــە ســـاڵی 2021دا 15 بینایـــەی قوتابخانەكانمـــان 
ـــی  ـــەدا پۆل ـــن قوتابخان ـــە چەندی ـــۆ نۆژەنكـــراوە و، ل ب
ـــە  ـــن قوتابخان ـــران، ئێســـتاش چەندی ـــوێ دروســـت ك ن
ــەوە،  ــۆژەن بكرێنـ ــە نـ ــن، كـ ــە قۆناغـــی ڕاگەیاندنـ لـ
ــە  ــە كـ ــش هەیـ ــەی زیاتریـ ــە قوتابخانـ ــتمان بـ پێویسـ
دوو  هەروەهـــا  بكرێـــت،  دروســـت  ســـنوورەكە  لـــە 
قوتابخانـــە كـــە یەكێكیـــان 12 پۆلییـــە و ئـــەوەی 
ــنوورەكە  ــی سـ ــۆ گوندەكانـ ــە بـ ــەش پۆلییـ ــە شـ دیكـ
داوای  ماوەیـــەدا  لـــەو  جێبەجێكردنـــدان،  لەژێـــر 
كـــردووە  قوتابخانەمـــان  چەندیـــن  دروســـتكردنی 
ــەریان دراوە،  ــدی لەسـ ــە ڕەزامەنـ ــنوورەكە، كـ ــۆ سـ بـ
لەوانـــەش بینایەكـــی 24 پۆلـــی بـــۆ ســـەنتەری قەزای 
بـــەردەڕەش دروســـت دەكرێـــت، چونكـــە ژمـــارەی 
قوتابیـــان لـــە نـــاو ســـەنتەری قەزاكـــە یەكجـــار زۆر 
بـــووە، لەالیەكـــی دیكـــەوە تـــا ئێســـتا لـــە ســـەنتەری 
قـــەزای بـــەردەڕەش ســـێ دەوامـــی لـــە قوتابخانەكانـــدا 
مـــاوە، هـــاوكات لەســـەر میـــالكات ئێمـــە گلەیـــی و 
ــە )1483(  ــە كـ ــان هەیـ ــی گەورەمـ ــە و گرفتـ كێشـ
ئەگەرچـــی  هەیـــە،  هەمیشـــەییمان  مامۆســـتای 
مامۆســـتان،   )1974( وانەبێژمـــان  مامۆســـتای 
كـــە زۆرتریـــن ڕێـــژەی مامۆســـتای وانەبێـــژ لـــە 
ـــەزای  ـــنووری ق ـــە س ـــۆك ل ـــزگای ده ـــنووری پارێ س
ـــە مامۆســـتای  بەردەڕەشـــە، واتـــە ئێمـــە پێویســـتمان ب
و  پڕۆگـــرام  بـــۆ  هەیـــە  هەمیشـــەیی  و  پســـپۆڕ 
ــەزای  ــە قـ ــەوە لـ ــی دیكـ ــاكان. لەالیەكـ ــە جیاجیـ وانـ
ــەی  ــی و پەیمانگـ ــەی تەكنیكـ ــەردەڕەش پەیمانگـ بـ
وەرزشـــیمان هەیـــە، كـــە خەڵكـــی ســـنوورەكە زۆر 
ـــك  ـــەاڵم ئەگـــەر كۆلێژێ ـــووە، ب ـــێ وەرگرت ـــوودیان ل س
بـــۆ پێگەیاندنـــی مامۆســـتا بكرێتـــەوە، زۆر گرنـــگ 

و بەســـوودە بۆمـــان.
بـــەردەڕەش  قـــەزای  لـــە  كارەبـــا  كەرتـــی   *
هیـــچ  ئایـــا  دۆخێكدایـــە؟  چ  لـــە  ســـنوورەكە  و 
وێســـتگەیەكی وەبەرهێنانتـــان هەیـــە، یـــان هێڵـــی 
گواســـتنەوەی 132 و 33 كـــەی ڤـــی بـــۆ گواســـتنە 

پێویســـتە؟ بەپێـــی  كارەبـــا  دابەشـــكردنی  و 
- لـــە ســـنووری بـــەردەڕەش هیـــچ وێســـتگەیەكی 
بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا نییـــە، بەڵكـــو ســـنوورەكە بـــە 
تـــۆڕی نیشـــتمانی وەك هەمـــوو قـــەزا و شـــارەكانی دیكە 
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بۆ دامەزراندنی كارگەی 
ئۆكسیجین لە قەزاكەمان لەالیان 

پارێزگای دهۆكەوە بڕی 200 
ملیۆن دینار تەرخان كراوە

ماوەی دوو ساڵە ڕۆشنبیرییەكی 
زۆر باش و گونجاو لە 

بواری چاندن لەم سنوورەدا 
دروست بووە، دەوڵەمەند و 

وەبەرهێنەرانی سنوورەكە بە گوڕ 
و تێنێكی زۆر باشەوە هاتوونەتە 

پێش لە بواری كشتوكاڵیدا

ئێستا تەنیا بنكەیەكی 
تەندروسیمان هەیە، بۆیە 

نەخۆش و خەڵكی سنوورەكەمان 
زیاتر سەردانی نەخۆشخانەی 

ئاكرێ و پارێزگای دهۆك دەكەن

پێش چەند ساڵێك لە ڕێگەی 
كۆمپانیایەكەوە ماستەرپالنێك 
بۆ سەنتەری قەزای بەردەڕەش 
دانرا، بەاڵم ئەەو ماستەرپالنە 

تا ئێستا پەسند نەكراوە و 
نەتوانراوە سوودی لێ وەربگیرێت

بڕیاریشـــە نهۆمێكـــی دیكـــە لـــە ســـەر باڵەخانـــەی 
بكـــەن،  دروســـت  فریاكەوتنەكـــە  نەخۆشـــخانەی 
لەگـــەڵ چەنـــد خانوویـــەك بـــۆ پزیشـــكان، بـــەو كار و 
پڕۆژەیـــەش دەگەینـــە ئەنجامێـــك كـــە بەشـــێكی بـــاش 
لـــە كێشـــەكانی بـــواری تەندروســـتیمان كـــەم دەبێتـــەوە، 
ئێســـتا تەنیـــا بنكەیەكـــی تەندروســـیمان هەیـــە، بۆیـــە 
ـــر ســـەردانی  نەخـــۆش و خەڵكـــی ســـنوورەكەمان زیات
نەخۆشـــخانەی ئاكـــرێ و پارێـــزگای دهـــۆك دەكـــەن.
* وەك دەزانیـــن قـــەزا و ســـنووری بـــەردەڕەش 
خاوەنـــی خـــاك و زەویـــی كشـــتوكاڵیی زۆر بـــە پێـــت و 
بەرەكەتـــە، لـــەم ڕووەوە تاچەنـــد گرنگـــی بـــە كەرتـــی 
ــەكان  ــداری دراوە و كەموكووڕییـ ــتوكاڵ و ئاژەڵـ كشـ
و  ســـاردكەرەوە  و  كارگـــە  هیـــچ  ئایـــا  چیـــن؟ 

ــە؟ ــنوورە هەیـ ــەو سـ ــری لـ ــی ئاودێـ پڕۆژەیەكـ
قـــەزای  ســـنووری  كێڵگەكانـــی  و  زەوی   -
كاری  بـــۆ  ەزویـــن  و  خـــاك  باشـــترین  بـــەردەڕەش 
كشـــتوكاڵی، جگـــە لـــەوەی زەوەییـــەكان بەگشـــتی 
كـــەم  ڕێژەیەكـــی  هـــاوكات  بەرەكەتـــن،  و  بەپێـــت 
پێویســـتی بـــە ئـــاوە لـــە چـــاو زەویـــی ســـنوورەكانی 
جـــۆرە  هەمـــوو  كوردســـتان،  هەرێمـــی  دیكـــەی 
ـــاوەی  ـــت، م ـــەو ســـنوورە دەكرێ ـــدن و بێســـتانێك ل چان
دوو ســـاڵە ڕۆشـــنبیرییەكی زۆر بـــاش و گونجـــاو 
ــووە،  ــنوورەدا دروســـت بـ ــەم سـ ــدن لـ ــواری چانـ ــە بـ لـ
ـــە گـــوڕ و  ـــی ســـنوورەكە ب ـــد و وەبەرهێنەران دەوڵەمەن
تێنێكـــی زۆر باشـــەوە هاتوونەتـــە پێـــش لـــە بـــواری 
كشـــتوكاڵیدا و، دەســـتیان بـــە دانانـــی كارگـــە و 
ــەوە چاندنـــی  ــردووە. لەالیەكـــی دیكـ ــاردكەرەوە كـ سـ
ــە  ــانەی كـ ــەو كار و پیشـ ــك لـ ــە یەكێـ ــە بووەتـ پەتاتـ
لـــەو ســـنوورە زۆر پـــەرەی پـــێ دراوە، ئێســـتا بـــۆ 
ــی  ــە كارگەیەكـــی هاوچەرخـ ــی پەتاتـ ــر چاندنـ زیاتـ
لـــە  ســـنوورەكە  وەبەرهێنەرێكـــی  لەالیـــەن  چپـــس 
ـــە  ـــۆرە كارگان ـــەم ج ـــە ئ ـــە، ك قۆناغـــی دامەزراندندای
بەدەســـتهێنانی هەلـــی  بـــۆ  دەبێتـــە ڕێگەیەكیـــش 
كار بـــۆ خەڵكـــی ســـنوورەكە، هـــاوكات چەندیـــن 
ـــە ســـنوورەكە  ســـاردكەرەوەی گـــەورە و ســـەردەمیانە ل
دانـــراون و هەشـــە لـــە قۆناغـــی جێبەجێكردندایـــە، 
ــەی  ــی دیكـ ــەش ڕێگەیەكـ ــۆرە پڕۆژانـ ــەم جـ ــە ئـ كـ
پـــڕۆژەی  بەداخـــەوە  كارە.  هەلـــی  دۆزینـــەوەی 
ئاودێـــری لـــەو ســـنوورە تـــا ئێســـتا نییـــە، بۆیـــە 
جگـــە لـــە ئـــاوی بـــاران پشـــت بـــە ئـــاوی بیـــر و 
ئەمـــەش  كـــە  دەبەســـترێت،  ئیرتـــوازی  بیـــری 
ئـــاوی  دابەزینـــی  لەســـەر  زۆر  كاریگەرییەكـــی 

ژێـــرزەوی دروســـت دەكات. هەروەهـــا ڕێـــزدار مســـرور 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بڕیـــاری دا بـــە دروســـتكردنی ســـایلۆیەكی مـــەزن لـــە 
ســـنووری ناحیـــەی ڕۆڤیـــا بـــە گوژمـــەی 18 ملیـــار 
ــی  ــە قۆناغـ ــتا لـ ــە ئێسـ ــراوە، كـ ــێ كـ ــار جێبەجـ دینـ
كۆتاییدایـــە و قەبـــارەی 40 هـــەزار تـــۆن گەنـــم 
دەتوانرێـــت لێـــی هەڵبگیرێـــت، بەڕێوەبەرایەتـــی و 
ستافیشـــی بـــۆ دانـــراوە و ئامادەیـــە بـــۆ كاركـــردن 
نـــەك تەنیـــا بـــەردەڕەش، بەڵكـــو ســـنووری دیكـــەش 

دەتوانـــن ســـوودی لـــێ وەربگـــرن.
* ئایـــا پـــڕۆژەی ســـتراتیژیی ئـــاوی خواردنـــەوە 
ـــد كێشـــە و گرفتـــی  ـــە؟ تاچەن ـــەو ســـنوورە هەی ـــۆ ئ ب
لـــەو  بەتایبـــەت  هەبـــووە،  خواردنەوەتـــان  ئـــاوی 

ســـااڵنەی تووشـــی وشكەســـاڵی هاتوویـــن؟
- بەداخـــەوە تـــا ئێســـتا ســـنووری قـــەزای بـــەردەڕەش 
ـــەوەی  ـــاوی خواردن هیـــچ پڕۆژەیەكـــی ســـتراتیژیی ئ
نییـــە، بەڵكـــو تەنیـــا لـــە ڕێگـــەی بیـــر و بیـــری 
ئیرتوازییـــەوە ئـــاوی خواردنـــەوە بـــۆ هاوواڵتیانـــی 
ســـنوورەكە دابیـــن دەكرێـــت، بـــە تەئكیـــد لـــە كاتـــی 
وشكەســـاڵیدا كێشـــە و گرفتـــی كەمئـــاوی و لـــە 
هەندێـــك شـــوێنیش بـــێ ئاویمـــان بـــۆ دروســـت دەبێـــت، 
بـــە هـــۆی ئـــەوەی ئاســـتی ئـــاوی ژێـــرزەوی دابەزیـــوە 
و چەندیـــن بیـــر لـــەو ســـااڵنەی وشكەســـاڵیدا هەبـــووە 
قووڵكردنـــی  بـــە  ئەگەرچـــی  كـــردووە،  وشـــكیان 
بیـــرەكان، یـــان لێدانـــی بیـــری بەدیـــل لـــە جێگەیـــان 
كێشـــەكانمان چارەســـەر كـــردووە، لـــەو كاتانەشـــی 
كـــە هەندێـــك گـــەڕەك و شـــوێن تووشـــی كەمئـــاوی 
دەبـــەن، بـــە ڕێگـــەی تانكـــەر ئـــاوی خواردنەوەیـــان 
ـــردووە كـــە بەرنامـــە  ـــن، داواشـــمان ك ـــن دەكەی ـــۆ دابی ب
و پـــالن هەبێـــت بـــۆ جێبەجێكردنـــی پڕۆژەیەكـــی 
ـــەو  ـــدە ئ ـــە هەرچەن ـــەوە، ك ـــاوی خواردن ســـتراتیژیی ئ

ــتە. ــی زۆری پێویسـ ــە بودجەیەكـ ــۆرە پڕۆژانـ جـ
ـــە،  ـــی نیشـــتەجێبوونتان هەی ـــا كێشـــەی زەوی * ئای
ـــەردەڕەش  ـــەزای ب ـــۆ ســـەنتەری ق ـــان ماســـتەرپالن ب ی

ـــراوە؟ دروســـت ك
- پێـــش چەنـــد ســـاڵێك لـــە ڕێگـــەی كۆمپانیایەكەوە 
ماســـتەرپالنێك بـــۆ ســـەنتەری قـــەزای بـــەردەڕەش 
دانـــرا، بـــەاڵم ئـــەو ماســـتەرپالنە تـــا ئێســـتا پەســـند 
نەكـــراوە و نەتوانـــراوە ســـوودی لـــێ وەربگیرێـــت، 
ئەگەرچـــی لـــە ســـنووری بـــەردەڕەش لـــە چـــاو قـــەزا 
ــتەجێبوون  ــی نێشـ ــەی زەویـ ــە كێشـ ــنووری دیكـ و سـ

زۆر كەمـــە.
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ــن  ــە گەورەتریـ ــك لـ ــە یەكێـ ــبەرەكان بووەتـ ــاددە هۆشـ مـ
كێشـــەكان كـــە ڕووبـــەڕووی خێـــزان وكۆمەڵگـــە بووەتـــەوە 
و، یەكێكـــە لـــە نێـــو ئـــەو پرســـانەی كـــە هەڕەشـــە لـــە 
خێـــزان و كۆمەڵگـــە دەكات لـــە داڕمانیـــدا. مـــاددە 
لـــە  بـــن،  هەمەچەشـــن  هەرچەنـــدە  هۆشـــبەرەكان 
هـــۆی  بـــە  كـــە  خراپەكارییەكانـــە  مەترســـیدارترین 
و  خێـــزان  ســـەختەكانیان  نەرێنییـــە  كاریگەرییـــە 
بۆیـــە  دەبـــن.  نەهامەتـــی  تووشـــی  كۆمەڵگـــە 
پێویســـتە خێـــزان و كۆمەڵگـــە بپارێزیـــن و بـــە هەمـــوو 
ـــەم نەخۆشـــییە ببینـــەوە. هـــەر  ـــەڕووی ئ شـــێوازێك ڕووب
ــتی،  ــراوی سرووشـ ــان گوشـ ــبەر، یـ ــی هۆشـ ماددەیەكـ
الدەبـــات،  مـــرۆڤ  ژیـــری  كـــە  ئامادەكـــراو  یـــان 
)بەشـــێكی، یـــان بـــە تـــەواوی(، خواردنـــەوەی دەبێتـــە 
هـــۆی ئالوودەبـــوون و لـــە ئەنجامـــدا دەبێتـــە هـــۆی 
و  مـــرۆڤ  جەســـتەی  دەمارەكانـــی  ژەهراویبوونـــی 
زیانـــی گـــەورە بـــە خێـــزان و كۆمەڵگـــەش دەگەیەنێـــت.
 شـــەریعەتی ئیســـام بـــە دەقـــی قورئانـــی پیـــرۆز و 
ســـوننەتی پێغەمبـــەر)د.خ( هەمـــوو ئـــەو ماددانـــەی 
كـــە مـــرۆڤ بێهـــۆش دەكات )مـــاددە هۆشـــبەرەكان بـــە 
هەمـــوو شـــێوە و جۆرەكانیـــەوە( قەدەغـــەی كـــردووە و بـــە 
ـــی لەســـەر  ـــی خراپ ـــوە. چونكـــە كاریگەری حەرامـــی زانی
هەســـتی ژیـــری و ئاییـــن و نەتەوایەتـــی و داهاتـــووی 
بـــۆ  تەنیـــا  نەوەكانمـــان هەیـــە. مـــاددە هۆشـــبەرەكان 
نیـــن،  كۆمەڵگـــە  و  تـــاك  تەندروســـتیی  تێكدانـــی 
بەڵكـــو كێشـــەی ئابـــووری و كۆمەاڵیەتـــی و سیاســـی 
ــوای  ــە دوای خـــۆی بەجـــێ دەهێڵێـــت. خـ و ئەمنـــی لـ
ـــُر  ـــا اْلَخْم َ ـــوا إِنَّ ـــَن آَمُن ـــا الَِّذي َه ـــا أَيُّ گـــەورە فەرموویەتی:»َي
ـــْيَطاِن  ـــِل الشَّ ـــْن َعَم ـــٌس مِّ ـــاُب َواْلَزَْلُم رِْج ـــِرُ َواْلَنَص َواْلَمْي

َفاْجَتِنُبـــوُه لََعلَُّكـــْم ُتْفِلُحـــوَن« املائـــدة 90 واتـــە ئـــەی 

ئەوانـــەی باوەڕتـــان بـــە خـــوای گـــەورە هێنـــاوە، لەســـەر 
ئێـــوەی حـــەرام كـــردووە، ئـــەوەی هەســـتی مـــرۆڤ ال 

ـــە  ـــێ دوور بگـــرن، ئەمان ـــی ل ـــوە خۆتان ـــا ئێ ـــات، دەس دەب
پێغەمبـــەری  شـــەیتانن.  لـــەكاری  و  پیســـن  گشـــتی 
ــا  خـــودا)دروودی خـــوای لـــێ بێـــت( دەفەرموێـــت: »َمـ
أَْســـَكَر َكِثـــُرُه َفَقِليُلـــُه َحـــرَاٌم«. واتـــە ئـــەوەی هەســـت و 

ــراوە،  ــەرام كـ ــوە حـ ــەر ئێـ ــات، لەسـ ــرۆڤ دەبـ ــی مـ ژیریـ
ــان كـــەم . ئینجـــا زۆر بێـــت، یـ

 كاریگەریی ماددە هۆشبەرەكان لەسەر خێزان
زۆرجـــار چاوەڕوانـــی ئـــەوە لـــە خێـــزان دەكرێـــت كـــە 
دوور  تاوەكـــو  بـــكات  زیندانـــی  خـــۆی  منداڵەكـــەی 
لـــە مـــاددە هۆشـــبەرەكان و كاریگەرییـــە  بكەوێتـــەوە 
نەرێنییەكانـــی لەســـەر خێـــزان، ئەمـــە بووەتـــە ڕەفتارێكـــی 
ــوە  ــان پێـ ــە پاڵیـ ــەو كاریگەرییـ ــزان و ئـ ــاو خێـ ــە نـ ــاو لـ بـ
دەنێـــت بـــۆ داڕمانـــی تەواوەتـــی لـــە خێزانـــدا. چەنـــد 
ـــدا ڕوو دەدات  ـــە خێزان ـــە ل ـــەو مەترســـییانەی ك ـــك ل خاڵێ

بریتیـــن لـــە:
١- هەڵوەشاندنەوەی خێزان:

مـــاددە هۆشـــبەرەكان دەبێتـــە هـــۆی هەڵوەشـــاندنەوەی 
خێـــزان كـــە بـــە جیابوونـــەوە و لێكترازانـــی خێـــزان كۆتایـــی 
ـــی هاوســـەری و  ـــی پەیوەندی ـــە ئەنجامـــی خراپی ـــت، ل دێ
ـــیارێتی  ـــی بەرپرس ـــۆی هەڵنەگرتن ـــە ه ـــی زۆر ب ناكۆكی

و ئالوودەبـــوون بەمـــاددە هۆشـــبەرەكان.
٢- تێكچوونی دۆخی ئابووری و دارایی:

بـــەو پێیـــەی هەمـــوو جەســـتەی ئالوودەبـــوو مەیلیـــان 
ئەمـــەش  هەیـــە،  ماددەیـــە  ئـــەو  بەدەســـتهێنانی  بـــۆ 
ــە  ــی خێزانەكـ ــی دارایـ ــی دۆخـ ــۆی تێكچوونـ ــە هـ دەبێتـ
ناتوانێـــت پێداویســـتیی تـــەواوی ماڵـــەوە دابیـــن بـــكات، 
ــۆ كاری  ــت بـ ــە دەسـ ــەوەی ئالوودەبووەكـ ــە لـ ــە جگـ ئەمـ
ـــی  ـــی ئەندامان ـــۆ بەخێوكردن ـــات ب ـــت دەب ـــاڕەواو نادروس ن

ــان. ــوی ژیانیـ ــۆ بژێـ ــەی و بـ خێزانەكـ
٣- دووركەوتنەوە لە پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی:

خێزانەكـــەدا  لەنـــاو  ئالوودەبـــوو  ئەندامێكـــی  بوونـــی 

ماددە هۆشبەرەكان 
هەرچەندە هەمەچەشن 
بن، لە مەترسیدارترین 
خراپەكارییەكانە كە بە 
هۆی كاریگەرییە نەرێنییە 
سەختەكانیان خێزان و كۆمەڵگە 
تووشی نەهامەتی دەبن

شەریعەتی ئیسالم بە دەقی 
قورئانی پیرۆز و سوننەتی 
پێغەمبەر هەموو ئەو ماددانەی 
كە مرۆڤ بێهۆش دەكات )ماددە 
هۆشبەرەكان بە هەموو شێوە و 
جۆرەكانیەوە( قەدەغەی كردووە 
و بە حەرامی زانیوە

كاریگەری ماددە هۆشبەرەكان 
لەسەر خێزان و كۆمەڵگە

تی
اڵیە
مە
كۆ
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مامۆستا مەال عەزیز جەبار مەنتك 

بەرپرسی ناوچەی بنەساڵوەی یەكێتی زانایانی 
ئایینی ئیسالمی كوردستان

بـــەرەوڕووی وەدەرنانـــی كۆمەاڵیەتـــی و ئامادەنەبوونـــی 
ــە  ــەوە لـ ــان نزیكبوونـ ــوون، یـ ــۆ تێكەڵبـ ــێك بـ ــچ كەسـ هیـ
ئەندامەكانـــی، ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆی خەمۆكـــی و 

دڵتەنگیـــی ئـــەو خێزانـــە لـــە كۆمەڵگـــەدا.
٤- وازهێنانی مندااڵن لە خوێندن و قوتابخانە:

ئالوودەبـــوون ســـەرچاوەی ســـەرەكییە بـــۆ دووركەوتنـــەوەی 
ــەوەی  ــە هـــۆی ئـ ــەش دەبێتـ ــدن، ئەمـ ــە خوێنـ ــداڵ لـ منـ
ـــە دوای كاری دیكـــەدا  ـــە ب ـــری قوتابخان ـــە ب ـــدااڵن ل من

بگەڕێـــن.
٥- بوونی توندوتیژی لەناو خێزان:

مـــاددە هۆشـــبەرەكان ســـەرچاوەی ســـەرەكیی توندوتیژیـــی 
نێـــو خێزانـــن و ئالوودەبـــوون بـــەو ماددەیـــە دەبێتـــە هـــۆی 
ســـتەمكردن لـــە ئەندامانـــی خێـــزان بـــە هـــۆی ئـــەو مـــاددە 
تـــەواوی  بـــەوەش  دەهێنێـــت،  بـــەكاری  هۆشـــبەرانەی 
شـــیرازەی خێـــزان تێـــك دەچێـــت و دەبێتـــە هـــۆی لێكتـــرازان.

 كاریگەریی ماددە هۆشبەرەكان لەسەر كۆمەڵگە
مـــاددەی  بەكارهێنانـــی  لـــە  زیادەڕۆیـــی  ئەنجامـــی 
هۆشـــبەر، لـــە مردنـــەوە دەســـت پـــێ دەكات تـــا دەگاتـــە 
ڕەفتـــاری تاوانـــكاری و الدان كـــە پەیوەنـــدی بـــە تاوانـــەوە 
ــەوەی  ــە لـ ــە جگـ ــەوە، ئەمـ ــوو جۆرەكانیـ ــە هەمـ ــە بـ هەیـ
زیـــان بـــە ئاســـایش و كار دەگەیەنێـــت و ڕووداوەكانـــی 
ڕێگاوبـــان زیـــاد دەكات. ڕەنگـــە بەكارهێنانـــی مـــاددە 
و  دەروونـــی  هـــۆكاری  ئەنجامـــی  لـــە  هۆشـــبەرەكان 
كۆمەاڵیەتـــی وەك بوونـــی هـــاوڕێ، یـــان هەركەســـێك 

بێـــت كـــە مـــاددە هۆشـــبەرەكان بەكاردەهێنـــن. 
فاكتـــەری دەروونـــی یەكێكـــە لـــە گرنگتریـــن هۆكارەكانـــی 
بەكارهێنانـــی مـــاددە هۆشـــبەرەكان، چونكـــە زۆربـــەی 
ئەنجامـــی  لـــە  هۆشـــبەرەكان  مـــاددە  بەكارهێنەرانـــی 
ــا بـــۆ ئـــەو  ــایەتی پەنـ بێتوانایـــی خۆیـــان و الوازی كەسـ
ماددەیـــە دەبـــەن. مـــادەی هۆشـــبەر تەنیـــا بـــە ئالوودەبـــوو، 
ــۆ  ــو بـ ــە، بەڵكـ ــنووردار نییـ ــەوە سـ ــەری خۆیـ ــان دەوروبـ یـ

كۆمەڵگـــە بەگشـــتی درێـــژ دەبێتـــەوە، كـــە رەوشـــتی 
خـــۆی لـــە دەســـت دەدات و، تـــاوان و توندوتیـــژی تێیـــدا 
بـــاو دەبێتـــەوە و، ئەندامەكانـــی لـــە تـــرس و نائومێدیـــدا 

دەژیـــن. 
چەنـــد خاڵێـــك لـــە مەترســـییەكانی تووشـــبوون بـــە مـــادە 

هۆشـــبەرەكان لـــە كۆمەڵگـــەدا:
١- باوبوونەوەی تاوان:

هـــۆی  دەبێتـــە  هۆشـــبەرەكان  مـــاددە  بەكارهێنانـــی 
و  دزی  و  دەســـتدرێژی  وەك  تـــاوان،  باوبوونـــەوەی 
كوشـــتن، بەمـــەش تـــرس و هەســـتكردن بـــە نائومێـــدی 

باودەبێتـــەوە. كۆمەڵگـــەدا  لەنێـــو 
٢- زۆربوونی ڕووداو:

ـــی  ـــە كات ـــبەرەوە ل ـــاددەی هۆش ـــی م ـــۆی كاریگەری ـــە ه ب
ـــێ  ـــل ڕووداوی زۆری هاتوچـــۆی ل ـــی ئۆتۆمبێ لێخوڕین
دەكەوێتـــەوە و هەندێكجاریـــش مردنـــی  ئالـــوودە بـــوو، یـــان 
گیـــان لـــە دەســـتدانی پیـــادەی لەســـەر شـــەقامەكان لـــێ 

ـــەوە. دەكەوێت
٣-كاریگەریی لەسەر دۆخی خراپی ئابووری:

ئەوانـــەی تووشـــی ئـــەم ماددەیـــە دەبـــن، بـــەردەوام تـــەواوی 
ســـەرمایە و ســـامانەكەیان لەدەســـت دەدەن .

٤-كاریگەریی لەسەر داڕمانی رەوشتی كۆمەڵگە:
 مـــاددە هۆشـــبەرەكان دەبێتـــە هـــۆی داڕمانـــی رەوشـــت 
لـــە كۆمەڵگـــەدا بەگشـــتی، بـــە هـــۆی باوبوونـــەوەی 
ڕەفتـــارە تاوانكارییـــەكان و نەبوونـــی كۆنتڕۆڵـــی ناوخۆیـــی 
و ڕەفتـــاری مـــرۆڤ بـــە ســـەر كـــردەوەی تاكەكەســـیدا.

٥-باوبوونەوەی نەخۆشی لە كۆمەڵگەدا:
مـــاددە هۆشـــبەرەكان دەبێتـــە هـــۆی خراپـــی بیـــرەوەری و 
كەمبوونـــەوەی ئاســـتی زیرەكـــی وتێگەیشـــتن. هەروەهـــا 
كاریگـــەری خراپـــی لەســـەر هێـــزی بینیـــن هەیـــە و، 
ســـەرەتایەكە بـــۆ لەدەســـتدانی چاوەكانـــی و دەبێتـــە هـــۆی 

تێكچوونـــی كـــۆ ئەندامـــی..

فاكتەری دەروونی یەكێكە 
لە گرنگترین هۆكارەكانی 

بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان، 
چونكە زۆربەی بەكارهێنەرانی 
ماددە هۆشبەرەكان لە ئەنجامی 

بێتوانایی خۆیان و الوازی 
كەسایەتی پەنا بۆ ئەو ماددەیە 

دەبەن

بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان 
دەبێتە هۆی باڵوبوونەوەی 
تاوان، وەك دەستدرێژی و 

دزی و كوشتن، بەمەش ترس و 
هەستكردن بە نائومێدی لەنێو 

كۆمەڵگەدا باڵودەبێتەوە

تی
اڵیە
مە
كۆ
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جێـــگای خۆشـــحاڵی و شـــانازییە كـــە دەبینیـــن لـــە 
كوردســـتان بـــە ســـەدان ڕۆژنامـــە و گۆڤـــار چـــاپ 
دەكرێـــن و بـــە ئاســـانی دەكەونـــە بـــەر دەســـتی خوێنـــەران، 
لـــە  هاوواڵتیـــان  كـــە  دەگەیەنێـــت،  ئـــەوە  ئەمـــەش 
ـــگ  ـــی هەمەڕەن ـــینی بابەت ـــۆ نووس ـــیاون ب ـــتێكی ش ئاس
ئـــەو  هەمـــوو  ڕەنگـــە  ئەگەرچـــی  خوێندنەوەیـــان.  و 
ــوو  ــان هەمـ ــن، یـ ــەرز نەبـ ــتێكی بـ ــە ئاسـ ــە لـ باوكراوانـ
بابـــەت و وتـــارەكان زانســـتییانە و ئەكادیمـــی نەبـــن، 
ئازادیـــی  و  پێشـــكەوتن  نیشـــانەی  بوونیـــان  بـــەاڵم 
ـــەرە  ـــەرە ب ـــە ب ـــن ك ـــوادار بی ـــە و دەكـــرێ هی ڕۆژنامەوانیی
باوكراوەكانـــی بـــەرەو زانســـتیكردن و بەرزكردنـــی ئاســـتی 
بابەتەكانیـــان هەنـــگاو بنێـــن، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەمەشـــدا 
كاتێـــك ســـەرنجم دا، تەنیـــا یەكێـــك لـــە ژمارەكانـــی 
گۆڤارەكەمـــان، كـــە وێنـــەی ئافرەتێكـــی الو و جوانـــی 
ــراوە )هەرچەنـــد ئـــەم  لەســـەر بـــوو، بـــە تـــەواوی فرۆشـ
ـــوو،  ـــە هەب ـــە بابەتێكـــی گۆڤارەك ـــدی ب ـــەش پەیوەن وێنەی
كـــە لەســـەر جلوبەرگـــی كوردیـــی ئافرەتـــان بـــوو(، بـــەاڵم 
بـــۆم جێـــگای داخ بـــوو، كـــە بـــۆ دەبێـــت لـــە كوردســـتاندا 
ــان  ــەر بەرگیـ ــەی سـ ــۆی وێنـ ــە هـ ــا بـ ــارەكان تەنیـ گۆڤـ

ســـەرنجی خەڵـــك ڕابكێشـــن، نـــەك بـــە هـــۆی بابەتـــەكان. 
ــەی  ــووی وێنـ ــا تینـ ــت تەنیـ ــە دەبێـ ــی ئێمـ ــۆ خەڵكـ ئاخـ
ئافرەتـــی جـــوان بـــن، نـــەك زانســـت و ئـــەدەب و هونـــەر 

...؟! و 
لـــە  هەنـــدێ  دەبینیـــن  ئەمـــڕۆ  كـــە  داخـــە  جێگـــەی 
باوكـــراوەكان لـــە جیاتـــی ئـــەوەی لەســـەر بەرگیـــان وێنـــەی 
گونجـــاوی باشـــترین و بەرزتریـــن بابەتیـــان بـــاو بكەنـــەوە، 
وێنـــەی ئافرەتاتـــی جـــوان و هەنـــدێ جاریـــش نیـــوە ڕووت 
و  پێشـــكەوتن  لـــە  بـــاس  كـــە  ئێمـــە  دەكەنـــەوە،  بـــاو 
ـــن  ـــە ڕۆشـــنبیر دەزانی ـــن و خۆمـــان ب شارســـتانییەت دەكەی
و شـــانازی بـــە خۆمانـــەوە دەكەیـــن، دەبـــێ زۆر هوشـــیارتر 
لـــەوە بیـــن و بزانیـــن بـــەرەو چ ئاراســـتەیەك هەنـــگاو 
ـــەوە هەبێـــت، كـــە پێشـــكەوتن  دەنێیـــن و، دەبێـــت بڕوامـــان ب
ـــت كۆمەڵگـــەی  ـــۆ دەبێ ـــە ب ـــە. كەوات ـــەش نیی ـــا ڕووك تەنی
ـــە  ـــی ب ـــە بازرگان ـــەی ك ـــە واڵتان ـــك ل ـــە یەكێ ـــەش ببێت ئێم

جەســـتەی ئافرەتـــەوە دەكـــەن؟
 ئەگـــەر ڕێـــژەی فرۆشـــتنی باوكـــراوەكان زۆر نزمـــە، 
دەبێـــت ســـەر لـــە نـــوێ پێداچوونەوەیەكمـــان بـــۆی هەبێـــت، 
ـــە  ـــەو قۆناغـــەدا خەڵـــك پێویســـتی ب ـــۆ ئـــەوەی بزانیـــن ل ب

جێگەی داخە كە ئەمڕۆ دەبینین 
هەندێ لە باڵوكراوەكان لە 
جیاتی ئەوەی لەسەر بەرگیان 
وێنەی گونجاوی باشترین 
و بەرزترین بابەتیان باڵو 
بكەنەوە، وێنەی ئافرەتاتی 
جوان و هەندێ جاریش نیوە 
ڕووت باڵو دەكەنەوە

بازرگانیكردن
بە وێنەی ئافرەتان ڕابگرن
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چ بابەتگەلێـــك هەیـــە و چـــی ســـەرنجیان ڕادەكێشـــێت، 
ـــۆ  ـــك ب ـــە وێنـــەی ئافـــرەت ســـەرنجی خەڵ ـــەوەی ب ـــەك ئ ن
باوكـــراوەكان ڕابكێشـــن، چونكـــە ئەمـــە گەورەتریـــن 
ــە ئەنجامـــی  ــرەت و خوێنەرانیـــش لـ ــە ئافـ ــە دژ بـ تاوانـ
ئـــەم شـــێوازەی باوكردنـــەوەی وێنـــەی ئافرەتـــان تووشـــی 

الدان دەبـــن.
ئێســـتا لـــە هەمـــوو دونیـــادا زۆر ڕێكخـــراوی نێونەتەوەیـــی 
كار بـــۆ ئـــەوە دەكـــەن، كـــە چیتـــر بازرگانـــی بـــە جەســـتەی 
ئافـــرەت و منداڵـــەوە نەكرێـــت و لـــە هەوڵـــی ئـــەوەدان، بـــە 
ـــاردە  ـــەم دی ـــەوەی ئاســـتی هوشـــیاریی خەڵـــك، ئ بەرزكردن
ناشـــیرینە بنبـــڕ بكـــەن، كەچـــی لـــە كوردســـتانی خۆمـــان 
ـــە و بەداخـــەوە  ـــە زیادبوون ـــە ڕوو ل ـــەم دیاردەی ـــن، ئ دەبینی
ــەوەی دژ  ــی ئـ ــە جیاتـ ــان لـ ــنبیران و خوێندەوارانمـ ڕۆشـ
ـــۆ خـــوش دەكـــەن  ـــەم جـــۆرە كارە ڕابوەســـتن، ڕێگـــەی ب ب
و، بـــە كارێكـــی ڕۆشـــنبیرانەی لـــە قەڵـــەم دەدەن و، 
وادەزنـــن ڕۆشـــنبیری ئەوەیـــە كـــە جوانیـــی ئافـــرەت 
بكەینـــە كەرەســـتەی بازرگانـــی، خـــاوەن باوكراوەكانیـــش 
بـــۆ ئـــەوەی فرۆشـــی باوكراوەكەیـــان زۆر بێـــت، ســـوود 
ـــر  ـــەوەی بی ـــێ ئ ـــەم شـــێوازە ناشارســـتانییە وەردەگـــرن، ب ل

ـــەر كۆمەڵگـــە و الوی  ـــی لەس ـــە نێگەتیڤەكان ـــە كاردان ل
ـــەوە.  ـــورد بكەن ك

ـــان،  ـــا ڕێكخـــراوی ئافرەت ـــە تەنی ـــم، ن ـــە پێویســـتی دەزان ب
بەڵكـــو هەمـــوو ڕێكخـــراوە مرۆییـــەكان بـــۆ نەهێشـــتنی 
ئـــەم دیاردەیـــە كارێكـــی جـــددی بكـــەن، ئەگەرچـــی 
ڕێـــژەی فرۆشـــتنی باوكراوەكانیشـــمان بێتـــە خـــوارەوە، 
چونكـــە ئێمـــە دەبێـــت، كار بـــۆ ئـــەوە بكەیـــن، الوەكانمـــان 
بـــێ ئـــەوەی پێویســـتییان بـــە وێنـــەی ســـەرنجڕاكێش 
و نیوەڕووتـــی ئافـــرەت بێـــت، بـــۆ ســـوودوەرگرتن لـــە 
بابەتـــەكان و بەرزكردنـــی ئاســـتی زانســـتی و ڕۆشـــنبیری 

گۆڤـــار و ڕۆژنامـــە بكـــڕن و بیخوێننـــەوە. 
پـــەرەدان بـــە چاپكردنـــی وێنـــەی ئافرەتانـــی ڕیـــكام 
لەســـەر بەرگـــی باوكـــراوەكان، دوورە لـــە ئامانجـــی 
بەرزكردنـــی ئاســـتی زانســـتی و ڕۆشـــنبیری لـــە گۆڤـــار 
ــە  ــەو ئافرەتانـ ــەی ئـ ــی وێنـ ــەكان و چاپكردنـ و ڕۆژنامـ
لەســـەر بەرگـــی باوكـــراوەكان تەنیـــا بـــە مەبەســـتی 
ــە  ــراوەكان، دەبێتـ ــتنی باوكـ زیادكردنـــی ڕێـــژەی فرۆشـ
هـــۆی ئـــەوەی خۆمـــان ڕێگـــە بـــۆ ئـــەوە خـــۆش بكەیـــن، 

كـــە الوەكانمـــان ڕێگـــەی هەڵـــە بگرنـــە بـــەر.

ئەگەر ڕێژەی فرۆشتنی 
باڵوكراوەكان زۆر نزمە، دەبێت 

سەر لە نوێ پێداچوونەوەیەكمان 
بۆی هەبێت، بۆ ئەوەی بزانین 
لەو قۆناغەدا خەڵك پێویستی 
بە چ بابەتگەلێك هەیە و چی 

سەرنجیان ڕادەكێشێت، نەك ئەوەی 
بە وێنەی ئافرەت سەرنجی خەڵك 

بۆ باڵوكراوەكان ڕابكێشن

دهۆك بەڕۆژی

بۆ گواڵنی نووسیوە
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

لـــە هەرێمـــی كوردســـتان هاوشـــێوەی كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتـــی و 
واڵتانـــی ئەوروپـــا ســـزای لـــە ســـێدارەدان لەســـەر تاوانبـــاران هەڵگیـــراوە 
و لـــە ڕووی كردارییـــەوە جێبەجـــێ ناكرێـــت، كەســـانێك پێیانوایـــە 
كـــە لـــە غیابـــی ســـزای لـــە ســـێدارەدان ڕێـــژەی تـــاوان و كوشـــتن 
ـــم بڕیـــاری  ـــە هەرێ ـــە دادگاكان ل زیـــادی كـــردووە، ئەگەرچـــی ڕۆژان
ــیان  ــن و بەشێكیشـ ــەاڵم جێبەجـــێ ناكرێـ ــەن، بـ ــێدارەدان دەردەكـ لەسـ
بـــەر لێبووردنـــی گشـــتی دەكـــەون. یاساناســـێكیش ڕایوایـــە تەنیـــا 
ــان  ــان ڕێكدەخرێـــت و كەرامەتـــی ئینسـ ــا ژیانـــی هاوواڵتیـ ــە یاسـ بـ
پارێـــزراو دەبێـــت، لـــە هەمانكاتیشـــدا بەجێبەجێكردنـــی یاســـا واڵتیـــش 
ـــاری گـــواڵن  ـــەی گۆڤ ـــەم ڕاپۆرت ـــداربووانی ئ ـــت. بەش ـــزراو دەبێ پارێ
خوێندنـــەوەی زیاتـــری بابەتەكـــە دەكـــەن.

كۆمەاڵیەتی/بــــــەشی  چاكســازیی  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی 
پــان و بـــەدواداچــــــــــوون، ئامــاری مانگــی كانوونــی یەكەمــی 
»لەنــاو  هاتــووە:  تێیــدا  و  كــردەوە  بــاو  ڕابــردووی  ســاڵی 
منــدااڵن  و  ژنــان  و  گــەوران  چاكســازیی  بەڕێوەبەرایەتییەكانــی 
لــە شــارەكانی )هەولێــر، ســلێمانی و دهــۆك( )6٣٤( مامەڵــەی 
ــاو كەســوكار  ــەوە ن ئازادبوونــی ســزادراوان ئەنجــام دراوە و گەڕاونەت
لــە چاكســازییەكانی گــەوران )٣7٤(  كــە  و خانەوادەكانیــان، 
مامەڵــە و لــە چاكســازییەكانی ژنــان و منــدااڵن )٢60( 
نــوێ  لــە بەرانبــەردا )6١٢( ســزادراوی  بــووە.  مامەڵــە 
ــۆ بەســەربردنی مــاوەی  ــاو چاكســازییەكان ب ــە ن هاتوونەت
گــەوران  چاكســازییەكانی  لــە  كــە  حوكمەكانیــان، 
و  ژنــان  لــە چاكســازییەكانی  و  مامەڵــە   )٣٤٥(

بــووە. مامەڵــە   )٢67( منــدااڵن 
بڕوانامــەی  هەڵگــری  حەســەن  چــەواس  د. 
دكتــۆرا لــە یاســای گشــتی، ســەرەتا باســی 
ئــەوە دەكات كــە »بابەتــی لەســێدارەدان وەك 
ســزایەك لــە بەرانبــەر هەندێــك تاوانــدا، لــە 
كۆنــەوە لــەالی كۆمەڵگــەكان ناســراو بــووە، 
ئــەو ســزایە  لــە هەمــوو كۆمەڵگەیەكیشــدا 
چەنــد  لــەم  بــەاڵم  كــراوە،  لــێ  پەیــڕەوی 
بووەتــە  ســزایە،  ئــەو  ڕابــردووەوە،  دەیــەی 
جێــگای بۆچــوون و مشــتومڕێكی زۆر لــە 
ســزایە  ئــەو  هێشــتنەوەی  الیەنگرانــی  نێــوان 
وەك ســزایەكی كاریگــەر لــە بەرانبــەر هەندێــك 
تــاوان، جــا لەهــەر گۆشــە نیگایەكەوەبێــت، گۆشــە 

هەڵكشانی 
ڕێژەی تاوان و 
جێبەجێنەكردنی 

سزای لەسێدارەدان، 
خوێندنەوەی جیاوازی 

بۆ دەكرێت 
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نیــگای تۆڵەیەكــی پــڕ بەپێســتی هەندێــك تــاوان، یــان 
لــە گۆشــەنیگای ترســاندنی ئەندامانــی كۆمەڵگــە لــە 
دەســتبردن بــۆ ئەنجامدانــی هەندێــك تــاوان، یــان لــە گۆشــە 
بــە  مــرۆڤ  دەڵێــت  هەیــە  رایــەك  كــە  ئــەوەی  نیــگای 
ئەنجامدانــی هەندێــك تــاوان شایســتەی بەردەوامبوونــی لــە 
ژیانــدا نامێنێــت. لــە بەرانبەریشــدا ڕایــەك هەیــە، پێــی وایــە 
كــە كوشــتنی مــرۆڤ هــەر تاوانــە، جــا لەالیــەن تاكەكانــی 
كۆمەڵگــەوە بیــت یــان لەالیــەن دەوڵەتــەوە وەك ســزا، بــەوەی 
پێیــان وایــە كــە مــرۆڤ لــە هیــچ بارودۆخێكــدا شایســتەی 
كوشــتن نییــە، یــان پێیــان وایــە كــە تاوانباریــش قوربانییەكی 
كۆمەڵگەیــە، بۆیــە نابێــت بــە تەنیــا باجــی تاوانەكــەی 
بــدات، یــان پێیــان وایــە كــە بــە كوشــتنی تاوانبــار كوژراوەكە 
ناگەڕێتــەوە بــۆ ژیــان، بۆیــە هیــچ ســوودێك نییــە لــە 
كوشــتنەوەی تاوانبــار، بەڵكــو پێویســتە كۆمەڵگــە كاربــكات 
ــكات و ئامــادەی  ــار چارەســەر ب ــەوەی كــە تاوانب لەســەر ئ
بكاتــەوە بــۆ ئــەوەی كــە بتوانێــت وەك تاكێكــی ســاغڵەم 
هــاوكات  بكاتــەوە«.  ژیــان  بــە  دەســت  لــە كۆمەڵگــەدا 
دەڵێــت: »لــەوەی ســەرەوە دەگەینــە ئــەو دەرەنجامــەی كــە 
ــە  دیاریكــردن و ســەپاندنی ســزاكان، بابەتێكــە پەیوەســتە ب
تێڕوانیــن و فەلســەفەی كۆمەڵگــەوە بــۆ تــاوان و ســزا 
و كۆمەڵگــە و تــاك، واتــە دەكەوێتــە ســەر ئــەوەی كــە 
تــاوان و تاوانبــار و  كۆمەڵگــە چــۆن دەڕوانێتــە ســزا و 
قوربانــی و كۆمەڵگــە، وەك تۆڵەكردنــەوە، یــان چاككــردن، 
یــان دوورخســتنەوەی كۆمەڵگــە لــە تاوانبــار و ئەوانــەی 
مەترســییان لــێ دەكرێــت، یــان قەرەبووكردنــەوەی قوربانییــان 
ــان  ــان دراوە، ی ــەی لێی ــەو زیان ــەر ئ ــە هەمب و كۆمەڵگــە ل
و...هتــد،  تــاوان  ئەنجامدانــی  لــە  كەســانێك  ترســاندنی 
بۆیــە ڕایــەك و بۆچوونێكــی بــە ڕەهایــی ڕاســتمان دەســت 
ناكەوێــت، لــەوەی كــە كام تێڕوانیــن ڕاســتە، لەبــەر ئــەوەی 
هەمــوو ســزایەك بەشــێكی لەهەمــوو ئــەو گۆشــە نیگایانــە 
بەپێــی فەلســەفەی  بــە ڕێــژەی جیــاواز  بــەاڵم  تێدایــە، 
ئــەو  كۆمەڵگــە. ئەوەشــی تێبینــی دەكرێــت، لەســەرجەم 
كۆمەڵگەیانــەی كــە ســزای لەســێدارەدانیان تێــدا مــاوە، 
هێشــتا بــە ڕێژەیــەك لــە ڕێــژەكان، ئــەو تاوانانــە بنبــڕ نەبوون 
كــە ســزای ئەنجامدانیــان لەســێدارەدانە، كەواتــە ناتوانیــن 
بڵێیــن كــە بوونــی ســزایەكی لــەو چەشــنە ئەنجامدانــی ئــەو 
تاوانانــە بنبــڕ دەكات، بــەاڵم زۆر زەحمەتــە بتوانیــن بزانیــن 
بــۆ كەمكردنــەوەی  ســزایە هۆكارێكــە  ئــەو  بوونــی  كــە 
ــەوەی  ــە مان ــن ك ــن بڵێی ــك دەتوانی ــەكان، چونكــە كاتێ تاوان
ئــەو ســزایە دەبێتــە هــۆی كەمكردنــەوەی تاوانــەكان، كاتێــك 
تاكــەكان پێــش تــاوان ئەنجامــدان، ددان بــەوەدا بنێــن، ئەگــەر 
ســزای لەســێدارەدان نەبێــت، ئــەوا ئــەو تاوانــە ئەنجــام دەدەن 
كــە ســزاكەی لەســێدارەدانە، چونكــە كــەس ئامــادە نییــە كــە 
نییەتــی خــۆی بــۆ ئەنجامدانــی تــاوان ئاشــكرا بــكات، ئــەو 

كەسانەشــی كــە تاوانەكــە ئەنجــام دەدەن، ئــەوا زۆر 

جار پەشــیمانی ناكێشــن و ســوورن لەســەر تاوانەكەیان«.
ئــەو كەســایەتییە ئەكادیمییــە باســی ئەوەشــی كــرد كــە 
ــە گەرمــی و  ــە ب ــەو بابەت »هێشــتا گفتوگــۆ لەســەر ئ
ــا ســزای لەســێدارەدان وا  ــە ئای ــەوە، ك ــی دەمێنێت ئاواڵەی
ــت؟ كەســیش قســەی  ــان هەڵبگیرێ ــەوە، ی باشــترە بمێنێت
تــەواو و كۆتایــی ال نییــە، دەمێنێتــەوە بــۆ داهاتــوو كــە 
ئایــا مرۆڤایەتــی بەگشــتی بــەكام الدا دایدەشــكێنێت«.
شــەنگە هاوار كاكەیی، یاساناســە و خاوەنی بڕوانامەی 
ماســتەرە لــە چەمكــی توندوتیــژی، لە ڕووی یاســاییەوە 
پرســەكە تاوتــوێ دەكات و دەڵێــت: »هــەر چەنــدە لــە 
یاســای ســزادانی عێراقــی مــاددەی ٤06  هاتــووە كــە 
ســزای كوشــتنی بــە ئەنقەســت لــە ســێدارەدانە، بەتایبــەت 
ــە )ســبق االصــرار والترصــد(  ــار ب ــوو تاوانب ئەگــەر هات
تاوانــی كوشــتنەكەی بــە ئەنجــام گەیاندبێــت .بــەاڵم 
ئێســتا كــە ئــەو ســزایە لــە هەرێمــی كوردســتان جێبەجــێ 
ناكرێــت، بــەو هــۆكارەوە ڕێــژەی ئەنجامدانــی تاوانــی 
كوشــتن لــە هەڵكشــانە«. گوتیشــی: »دیــارە یەكێــك لــە 
ــاییە و  ــەم بڕگــە یاس ــڕبوونی ئ ــی س ــە خراپەكان لێكەوت
گۆڕینــەوەی بــە ســزادانی بەندكــردن لە ڕاســتیدا نەرێنی 
بــووە، بــە هــۆی لەدەســتدانی متمانــەی هاوواڵتیــان بــە 
ــە ســنوری هەرێمــی كوردســتان  ــە ل یاســا ســزاییەكان ك
بــەركارە .بۆیــە كات گونجــاوە بــۆ هەڵوەســتەكردن لەســەر 
ئــەم پرســە، وەكــو یەكــەم هەنــگاوی كــرداری، لــە كەرتــی 
ــاری ئافرەتــان  میــری داوای ئەنجومەنــی بــااڵی كاروب
و گەشــەپێدانە بــە ســەپاندنی ســزای لەســێدارەدان وەكــو 

لــە پرێــس كۆنفڕانســێك ڕایانگەیانــد .
ئــەو یاساناســە جەخــت لــەوە دەكاتــەوە ســەپاندنی ســزای 

لەســێدارەدان بــە 
بــە  ســەبارەت  و  دەبــات  نــاو  دڵخۆشــكەر  هەنــگاوی 
لــە  »ئامانــج  دەڵێــت:  بۆچوونەشــی  ئــەو  هــۆكاری 
دانانــی یاســا لــە هــەر واڵتێــك بەرقەراكردنــی ئاشــتیی 
كۆمەاڵتییــە و تەنیــا بــە یاســا ژیانــی هاوواڵتیــان ڕێــك 
لــە  دەبێــت،  پارێــزراو  ئینســان  كەرامەتــی  و  دەخرێــت 
هەمانكاتیشــدا بەجێبەجێكردنــی یاســا واڵتیــش پارێــزراو 

دەبێت«.

لەناو بەڕێوەبەرایەتییەكانی 
چاكسازیی گەوران و ژنان و 

مندااڵن لە شارەكانی )هەولێر، 
سلێمانی و دهۆك( )634( 

مامەڵەی ئازادبوونی سزادراوان 
ئەنجام دراوە 

رایەك هەیە دەڵێت مرۆڤ بە 
ئەنجامدانی هەندێك تاوان 

شایستەی بەردەوامبوونی لە ژیاندا 
نامێنێت. لە بەرانبەریشدا ڕایەك 

هەیە، پێی وایە كە كوشتنی 
مرۆڤ هەر تاوانە، جا لەالیەن 
تاكەكانی كۆمەڵگەوە بیت یان 

لەالیەن دەوڵەتەوە وەك سزا

هیچ سوودێك نییە لە كوشتنەوەی 
تاوانبار، بەڵكو پێویستە 

كۆمەڵگە كاربكات لەسەر ئەوەی 
كە تاوانبار چارەسەر بكات و 
ئامادەی بكاتەوە بۆ ئەوەی كە 

بتوانێت وەك تاكێكی ساغڵەم لە 
كۆمەڵگەدا دەست بە ژیان بكاتەوە
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بۆ سەركەوتن لە كار و بوون بە 
خاوەن كار تەنیا بڕوانامەی 
بەرز مەرج نییە 

چاوە جەبار:

چـــاوە جەبـــار لەدایكبـــووی شـــاری هەولێـــرە و تەمەنـــی 
ـــێ دەكات، دەرچـــووی  ٣١ ســـاڵە، وەك خـــۆی ئامـــاژەی پ
قۆناغـــی ئامادەییـــە و لـــە ئێســـتادا دووكانێكی گوڵفرۆشـــی 
بەڕێـــوە  هەولێـــر  شـــاری  لـــە  زانیـــاری  گەڕەكـــی  لـــە 
ــەرەتای  ــە ژیانـــی خـــۆی و سـ ــەبارەت بـ ــەر سـ ــات. هـ دەبـ
دەســـتپێكردنی بـــە كارەكـــەی بـــۆ گـــواڵن گوتـــی: »ســـاڵی 
٢0١٢ هاوســـەرگیریم كـــرد، كوڕێكـــم هەیـــە، تەمەنـــی ١0 
ســـااڵنە، مـــاوەی ســـاڵ و نیوێـــك لـــە ژیانـــی هاوبـــەش 
و هاوســـەری بـــەردەوام بوویـــن، دواتـــر جیـــا بوومـــەوە و 
گەڕامـــەوە ماڵـــی بابـــم، لـــەو ســـاتەوە لەبـــەر خاتـــری 
كوڕەكـــەم بـــە چـــڕی هەوڵـــی كاركردنـــم داوە، ئەگـــەر بـــە 
تەنیـــا بـــام، رەنگـــە بـــەم شـــێوەیە خـــۆم مانـــدوو نەكردبـــا، 
ســـەرەتا بـــە شـــێوەی ئۆنایـــن دەســـتم بـــە كاركـــردن كـــرد، 
ـــرد و  ـــی شـــیرینم دروســـت دەك ـــك و جۆرەكان ـــەوە كێ ـــە ماڵ ل
دەمفرۆشـــتنەوە و موشتەریشـــم زۆر بـــوو، تـــا وای لێهـــات« 
چەنـــد خاتوونێـــك داوایـــان لـــێ كـــردم، خولـــی فێركاریـــی 
دروســـتكردنی شـــیرینی بكەمـــەوە، داواكاری زۆر بـــوو، 
دوو جـــار لەســـەر یـــەك خولـــی فێركاریـــم كـــردەوە، پاشـــان 
دووكانێكـــی گـــەورەی شـــیرینیم دانـــا، ســـوپاس بـــۆ خـــوا 
ســـەركەوتوو بـــووم لـــە كارەكـــەم، خۆشـــحاڵ بـــووم كـــە 
شـــەش كـــەس لـــە پڕۆژەكـــەم لەگـــەڵ مـــن كاریـــان دەكـــرد 
ــی  ــێنم، ئەگەرچـ ــۆ بڕەخسـ ــان بـ ــی كاریـ ــم دەرفەتـ و توانیـ
ــا، بـــەاڵم لـــە  ــتم هێنـ لـــە پرۆســـەی هاوســـەرگیری شكسـ
ـــم توانیـــم  ـــە پێداگری ـــووم و ب ـــواری كارەكـــەم ســـەركەوتوو ب ب
ناخۆشـــییەكان تێپەڕێنـــم و لەســـەر پێـــی خـــۆم بوەســـتم، 
شانبەشـــانی كاری هەویـــركاری و دروســـتكردنی شـــیرینی 
مـــاوەی شـــەش ســـاڵە كاری دیزاینـــی ئاهەنگـــەكان دەكـــەم، 
مـــاوەی ساڵێكیشـــە دووكانێكـــی خنجیانـــەی گوڵفرۆشـــیم 
ــە  ــەركەوتووم، ئەویـــش بـ ــەم سـ ــە كارەكـ ــە لـ ــاوە، پێموایـ دانـ

هـــۆی ئـــەوەی كارەكـــەم بـــە 
حـــەز و ئـــارەزووی خۆمـــە و پیشـــەكەمم 

زۆر خـــۆش دەوێـــت، هـــەر موشـــتەرییەك ســـەردانم 
ـــن. جگـــە  ـــۆ گـــوڵ كڕی ـــەوە ب ـــكات، جارێكـــی دیكـــە دێت ب
لـــەوەش پـــڕۆژەی زیاتـــرم بـــۆ داهاتـــووی كارەكانـــم هەیـــە و 
بـــە دڵنیاییـــەوە درەنـــگ، یـــان زوو ئەنجامیـــان دەدەم، پێـــش 
ــە  ــم و رێگـ ــم بـــەدی دێنـ ــرم هەمـــوو خەونەكانـ ئـــەوەی بمـ

نـــادەم خەونەكانـــم لـــە نـــاو بچـــن«. 
ســـەبارەت بـــە چاالكییەكانـــی دیكەشـــی گوتـــی: »بـــە 
خۆشـــحاڵییەوە چەنـــد جارێـــك لـــە ئامادەیـــی پیشـــەیی 
ـــدا باســـی پیشـــەی  كچـــان ســـیمینارم رێـــك خســـتووە و تیای
ئافرەتانـــم كـــردووە و، ئامـــاژەم بـــەوە داوە كـــە بـــۆ ئـــەوەی 
ئافـــرەت ببێتـــە خـــاوەن پیشـــەی خـــۆی و بـــۆ ئـــەوەی لـــە 
بوارەكانـــی كاركـــردن ســـەركەوتوو بیـــت، مـــەرج نییـــە خـــاوەن 
بڕوانامـــەی بـــەرز بێـــت. هەروەهـــا مایـــەی دڵخۆشـــییە كـــە 
لـــەم ســـااڵنەی دواییـــدا رێژەیەكـــی زۆری خانمـــان تێكەڵـــی 
دونیـــای كاركـــردن و پەیداكردنـــی بژێـــوی ژیانـــی خۆیـــان و 

خانەوادەكەیـــان بـــوون«.
ــی  ــدا تووشـ ــە ژیانیـ ــارێتەوە كـ ــەوەش ناشـ ــار ئـ ــاوە جەبـ چـ
ئاریشـــەی زۆر بـــووە. هـــەر لـــەو بارەیـــەوە دەڵێـــت: »كـــە 
بگرێـــت،  دەســـتت  نەبێـــت  كەســـێكیش  بوویـــت،  دایـــك 
پێویســـت دەكات« بـــە خـــۆت دەســـتی خـــۆت بگـــری و 
كار بكەیـــت. لـــە ئێســـتادا خـــۆم و كوڕەكـــەم بـــە تەنیـــا 
دەژیـــن، مـــاوەی نـــۆ ســـاڵە بـــە تەنیـــا خـــۆم كوڕەكـــەم بەخێـــو 
ــەس  ــە كـ ــەدوپەنجایی لـ ــەك دووسـ ــەوەی یـ ــێ ئـ ــەم، بـ دەكـ
وەربگـــرم، لـــە قوتابخانەیەكـــی ئەهلـــی دەخوێنێـــت، دەتوانـــم 
بڵێـــم بـــۆ كوڕەكـــەم هـــەم دایـــك و هـــەم باوكیـــش بـــووم«. لـــە 
ـــۆ  ـــزان ب ـــا پاڵپشـــتیی خێ ـــەو پرسیارەشـــدا كـــە ئای وەاڵمـــی ئ

ماوەی ساڵ و نیوێك لە ژیانی 
هاوبەش و هاوسەری بەردەوام 
بووین، دواتر جیا بوومەوە 
و گەڕامەوە ماڵی بابم، لەو 
ساتەوە لەبەر خاتری كوڕەكەم 
بە چڕی هەوڵی كاركردنم داوە

سەرەتا بە شێوەی ئۆناڵین 
دەستم بە كاركردن كرد، لە 
ماڵەوە كێك و جۆرەكانی شیرینم 
دروست دەكرد و دەمفرۆشتنەوە و 
موشتەریشم زۆر بوو

ئەگەرچی لە پرۆسەی 
هاوسەرگیری شكستم هێنا، 
بەاڵم لە بواری كارەكەم 
سەركەوتوو بووم و بە پێداگریم 
توانیم ناخۆشییەكان تێپەڕێنم
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

زۆر جـــار بڕوانامـــەی بـــەرز، فاكتـــی ســـەرەكییە بـــۆ ئـــەوەی خاوەنەكـــەی بتوانێـــت لـــە 
ـــۆ مســـۆگەركردنی بژێویـــی خـــۆی دەســـتەبەر  ـــك ب ـــان تایبـــەت كارێ كەرتـــی گشـــتی، ی
بـــكات. بـــەاڵم ژمـــاەی ئـــەو كەســـانەش كـــە خـــاوەن بڕوانامـــەن و بێكاریشـــن، كـــەم نییـــە، 
بۆیـــە زۆر جـــار بـــە ئیـــرادە و متمانـــە بەخۆبوونیـــان رێكارەكانـــی تێكەڵبـــوون بـــە بـــازاڕی 

كار دەدۆزنـــەوە. چـــاوە جەبـــار خانمێكـــی گوڵفرۆشـــی دانیشـــتووی شـــاری 
هەولێـــرە، لـــە دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن، بـــاس لـــە هەنـــگاوە 

بەردەوامەكانـــی رێگـــەی ســـەركەوتنی لـــە بـــواری كارەكـــەی خـــۆی 
دەكات.

كچەكانیـــان تـــا چەنـــد هەوێـــن 
و هـــۆكاری ســـەركەوتنە، گوتـــی: 

»بێگومـــان پاڵپشـــتی و هاوكاریـــی خێـــزان 
زۆر گرنگـــە، مـــن بـــەش بـــە حاڵـــی خـــۆم دایكـــم 

زۆر زۆر هـــاوكاری كـــردووم، پێموایـــە هـــاوكاری و 
هاندانـــی كەســـوكار لـــە هەنگاونـــان بـــەرەوە ئاینـــدە وادەكات 

ئاســـۆی بەردەمـــت كـــراوە بێـــت«.  
ئـــەو خاتوونـــە خـــاوەن كارە، لـــە كۆتایـــی وتەكانیـــدا بەمجـــۆرە 
پەیامـــی خـــۆی ئاراســـتەی خانمـــان كـــرد و گوتـــی: »ئـــەو 
خاتوونانـــەی كـــە حـــەزی كاركردنیـــان هەیـــە و پێویستیشـــیان 
بـــە كاركردنـــە، داوایـــان لـــێ دەكـــەم، بـــە بـــێ تـــرس و دوودڵـــی 
توانـــا و بەهرەكانیـــان بخەنەگـــەڕ و هەوڵـــی كاركـــردن بـــدەن، 
ــردن پارەیەكـــی زۆرت  ــتپێكی كاركـ ــۆ دەسـ ــە بـ ــەرج نییـ مـ
هەبێـــت، ئەگـــەر ئیـــرادە و بیرۆكەی باشـــت هەبوو، بێگومان 

و  تو و كە ر ســـە
ئەگـــەر  دەبـــی، 

ســـەرەتا بـــە قازانجێكـــی كـــەم 
قەناعەتـــت كـــرد و بـــەردەوام بوویـــت، 

بێگـــوان ســـەركەوتوو دەبیـــت. دڵنیاشـــم ئەگـــەر 
ـــە پیـــاو ســـەركەوتوو  ـــدات، ل ـــی ب ـــە تواناكان ـــەرە ب ئافـــرەت پ

ــت«.  ــر دەبێـ تـ
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سەرەڕای دۆخی داگیركاری و چاوسووركردنەوەی دوژمنانی كورد، 
بەاڵم هەمیشە لەنێو كورددا هونەرمەندی بلیمەت و بە توانا دەركەوتوون، كە 
توانیویانە بە گۆرانی و ئاوازەكانیان رووبەڕووی دوژمنان ببنەوە و زمان و 
كەلتووری كورد لە فەوتان بپارێزن.
ئەیاز یوسف یان ئەیاز زاخویی یەكێك بوو لەو هونەرمەندانەی كە هەر لە 
سەرەتای دەركەوتنیانەوە توانییان داهێنان بكەن و ببنە رێنیشاندەری هونەرمەندە 
الوەكان، بۆ ئەوەی لەسەر رێچكەیان بڕۆن و خزمەت بە هونەری رەسەنی 
كوردی بكەن، هونەرێك پێشكەش بكەن كە مرۆڤ هەست بە كوردبوونی بكات 
و چێژی رەسەنایەتی بدات، سەرەڕای كورتیی تەمەنی، ئەیاز توانی خزمەتێكی 
بەرچاو بە هونەری كوردی بكات، بەاڵم تەمەن رێگای نەدا بەردەوام بێت.

1986/1/20 ئەو رۆژەی
 بە یەكجاری ئەیاز زاخویی ماڵئاوایی لە 
)داێی و چوخك و كەڤوك و نەورۆز( كرد
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ئەیاز سوودی لە هونەری میللیی دیوەخانەكان بینیوە بۆ 
چونە ناو جیهانی هونەر، لە ئاهەنگ و ڤیستڤاڵ و جەژن 

و بۆنە تایبەتیەكاندا دەست دەكات بەچڕینی گۆرانی .
سەردانی  هاوڕێیەكی  چەند  بەهاوكاریی  یەكەمجار  بۆ   
ئێزگەی كوردیی كرد لە بەغدا و ئەم گۆرانیانەی تۆماری 
كردوون )من دیت جارا عەولی، الندك، بەس خۆ گرانكە، 
ئەڤین دایێ، دێ بهەژینە، كەڤۆ، چوخك، سرەودا نەڤرۆز، 

سروودا شەهید، چیبكەم ئەز، هیڤی و گۆڤەندە(
ئەیاز زاخۆیی لە ساڵی 1961 لە شارۆچكەی زاخۆ چاوی 
گۆرانیی  خولیای  منداڵییەوە  لە  هەر  هەڵێناوە،  بەژیان 
رەسەنی كوردی بووە و زۆربەی كاتی لە دیوەخانان بەسەر 
گۆرانیان  و  دادەنیشتن  تیایدا  گۆرانیبێژەكان  كە  بردووە، 

دەگوتەوە.
ناوەندنی  قۆناغی  خوێندنی  تەواوكردنی  دوای  ئەیاز 
و  ئاهەنگ  لە  و  دەكات  كشتوكاڵ  ئامادەیی  لە  روو 
دەكات  دەست  تایبەتییەكاندا  بۆنە  و  جەژن  و  فیستڤاڵ 
بە چڕینی گۆرانی، هەمیشە بە شێوەیەكی سەركەوتووانە 

ئاهەنگەكانی بەڕێوە بردووە.
ئەیاز خاوەن گەنجینەیەكی مەزنی فۆلكلۆری و رەسەنی 
كوردی بوو، چەندین ستران و چیرۆك و پەندی پێشنیان 
زیاتری  دەوڵەمەندكردنی  هەوڵی  بوو،  لەبەر  داستانی  و 
زیاتر  تا  دەگەڕا،  كەلەپووردا  بەدوای  و  دەدا  گەنجینەی 
پێ  هونەرەكەی خۆی  و  هەڵبهێنجێنت  لێ  رەسەنایەتییان 

دەوڵەمەند بكات.
یەكەم  بۆ  و  بووە  كوردی  گۆرانیی  خولیای  ئەیاز، 
بەغدا،  لە  كردووە  كوردیی  ئێزگەی  سەردانی  كە  جار 
زوو  هەر  گرتووە،  دەنگی  لە  گوێیان  شارەزایان  لەوێ 
هەروەها  خواستووە،  بۆ  گەشیان  هونەریی  پاشەڕۆژێكی 
بۆ  داوە  ئەنجام  هاوبەشیان  كاری  لەگەڵ چەندین شاعیر 
سلێمان،  )عەبدولعەزیز  لەوانەش  گۆرانییەكان،  سازكردنی 
بەشار محەمەد، سەگڤان عەبدولحەكیم، بەدرخان سندی، 
عەبدواڵ حوسێن و.. هتد، جگە لەم گۆرانییانەی لەگەڵ 
دیكەشی  كاسێتی  سێ  كردوون،  تۆماری  دهۆك  تیپی 
چەند  هەروەها  كردووە،  تۆمار  )تۆمار(  تۆمارگەی  لە 
)ئەردەوان  هونەرمەند  لەگەڵ  دووقۆڵی  بە  گۆرانییەكی 
كاسێتێكی  زاخۆ  لە   1982 ساڵی  لە  گوتووە،  زاخۆلی( 
تۆماركردووە كە چەند گۆرانییەك بوو، لەوانە )ئەگەر دنیا 
مەقامی  تەڤنە،  چ  بەردەبەردەك،  های  گۆلبن،  هەمی 

مێرەمێ، بەستەی پازنیل(.
هەیە،  باڵونەكراوەی  گۆرانیی  ژمارەیەك  زاخۆیی  ئەیاز 
بەاڵم خانەوادەكەی رێگە نادەن باڵوبكرێنەوە، الی خۆیەوە 
و  هۆزانڤان  سلێمان(  )عەبدولعەزیز  مامۆستا 

»لەو  دەلێ:  زاخۆیی  ئەیاز  ئاوازدانەری 
كاتەی ماڵم دوور خرایەوە بۆ شاری رومادی، 

ئەیاز بەردەوام هاتوچۆی ماڵەكەمی كردووە و زۆربەی 
بەرهەمەكانی ئەیاز لە شیعر و ئاوازی منە، كە لە ساڵی 
1980 یەكەم گۆرانیم داوەتێ، بەناوی شەهید چاڤا ڤەكە«، 
هەروەها دەڵێت: »یەكەم گۆرانیی ئەیاز لە ئێزگەی بەغدا 
ئامادە  ئەیاز  بۆ  گۆرانیم   40 نزیكەی  كە  كرا،  تۆمار 
كرد، كە هەندێكیان بە بێ موزیك تۆمار كران، هەندێكیان 
هێشتا تۆمار نەكراون و الی من پارێزراون، زۆر هونەرمەند 
ئاوازدانەری  ئەو  بە كەس«.  نایدەم  بەاڵم  داوایان كردووە، 
هونەرمەندی كۆچكردوو ئاماژە بەوەش دەكات، لەو ماوەیەدا 
هەوڵیداوە لە رێگەی وەزارەتی رۆشنبیرییەوە گۆرانییەكان 
بە موزیكێكی تازە باڵو بكاتەوە، چونكە لەالیەن گەنجانەوە 
لە  گوێ  گەنجان  بەردەوام  و  لەسەرە  زۆری  داوایەكی 
ئەو  ویستم  دەڵێت:«  خۆی  وەك  دەرگرن،  گۆرانییەكانی 
بەاڵم  پارێزراون،  من  الی  كە  باڵوبكەمەوە،  گۆرانیانەش 
خانەوادەكەی رێگەیان نەدا، بۆیە منیش باڵوم نەكردنەوە«. 
نادەن،  لەبارەی ئەو پرسیارەی بۆچی خانەوادەكەی رێگە 
دەڵێت: »راستە ژمارەیەك گۆرانیی  زاخۆیی  ئەیاز  برای 
ئەیاز الی مامۆستا عەبدولعەزیز پارێزراون، كە بەنیازبوو 
بە موزیكێكی نوێ دووبارە تۆمار بكرێن و باڵوی بكاتەوە، 
لیژنەیەك  كرد،  هونەرمەندان  سەندیكای  لە  داوامان  ئێمە 
بۆ ئەو مەبەستە پێك بهێنن و ئەوان بڕیاری لەسەر بدەن، 
بەاڵم  رازین،  ئێمەش  ئەوا  بێت  باش  پێیان  ئەوان  ئەگەر 
الی  ئێمەش  بكرێت،  كارە  ئەم  نەبوو  باش  پێی  لیژنەكە 
ئەیاز  براكەی  باڵوبكرێتەوە«،  نەدا  رێگەمان  خۆمانەوە 
زاخۆیی ئەوەش ناشارێتەوە، كە ئێستاش ئەگەر موزیكڤانی 
ئاستی  لە  و  نوێ  موزیكێكی  بە  و  هەبێت  پڕۆفیشناڵ 

بەرهەمەكانی ئەیازدا بێت، رازین باڵو بكرێتەوە«.
رێكەوتی 1986/1/20  شەممە  رۆژی  لە  زاخۆیی  ئەیاز 
لە نەخۆشخانەی سەربازیی شاری موسڵ كۆچی دوایی 

كرد، لەسەر وەسیەتی خۆی لە شارۆچكەی زاخۆ نێژرا، 
بەر لە ناشتنی و لەسەر وەسیەتی خۆی تەرمەكەی 
بە نێو شاری زاخۆدا گێڕدرا بە گۆرانیی )واڵتێ من 

باخچێ گواڵن(ـنەوە.
هونەرمەندی  دوایی  كۆچی  بەسەر  ساڵ   ٣٧  

دەبێت،  تێپەڕ  زاخۆیی(دا  یوسف  )ئەیاز  جوانەمەرگ 
ئەگەرچی تەمەن مۆڵەتی نەدا زیاتر خزمەت بە هونەری 
سەرەتای  لە  بەرهەمانەی  ئەو  بەاڵم  بكات،  كوردی 

كردن،  پێشكەشی  رابردوودا  سەدەی  هەشتاكانی 
لە زهن و خەیاڵی  بە زیندوویی  ئێستا  تا 

میللەتەكەیدا ماونەتەوە.
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شارێك
بۆ درامای كورد

ئا/ تاریق كارێزی

درامـــای كـــوردی، هەڵەیـــە، دروســـت ئەوەیـــە بڵێیـــن »درامـــای كـــورد«. درامـــا هونـــەری نواندنـــە. نواندنیـــش 
ـــە فۆرمـــی كورتـــە فیلـــم، فیلمـــی درێـــژ، بەڵگـــە فیلـــم، كارتـــۆن فیلـــم، زنجیـــرەی فیلـــم، شـــانۆ، شـــانۆی  ل
شـــەقامدا پێشـــكەش دەكرێـــت. هونـــەری درامـــا یەكێكـــە لـــەو هونەرانـــەی لـــە نێـــو جەمـــاوەری ناوخـــۆ و 
ــد و  ــت، تایبەتمەنـ ــا دەیگەیەنێـ ــەری درامـ ــەی هونـ ــەو پەیامـ ــەرە. ئـ ــن و كاریگـ ــە هەڕمێـ دەرەوەش، زۆر بـ

ـــاگات. ـــی دیكـــە ن ـــە هونەرەكان كاریگـــەرە، ب
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درامای  تەماشای  ناچارە  كوردستان  بینەری  ئەمڕۆ 
دیكە  زمانی  بە  چ  درامایە  ئەو  ئیدی  بكات.  بیانی 
بێت، یان دۆبالژی كوردی بێت. بەرهەم هێنانی درامای 
ئەمەش  هیچدایە.  ئاستی  لە  كورددا  نێو  لە  خۆماڵی 
بۆشاییەكی گەورەی دروست كردووە، خەڵكی كوردستان 
ناچارن بە تەماشا كردنی درامای بیانی، ئەو بۆشاییە 
پڕ بكەنەوە. لە ڕووی كولتوورییەوە، مرۆڤی كوردستانی 
بیانییەوە،  درامای  گوتاری  كاریگەریی  بن  دەكەوێتە 
دنیابینی  و  ڕوانین  و  دید  لە  گوزارشت  گوتارەش  ئەو 
هێناوەتە  دراماكەی  كە  دەكات  نەتەوەیە  ئەو  پەیامی  و 
بەرهەم. ئەمەش لە ڕووی كولتوور و دیدی نەتەوەیی و 
نیشتیمانییەوە، جۆرێك لە بااڵدەستی بیانی بەسەر ئێمەدا 
دەسەپێنێت، دواجار ئێمە )وەك جڤاك و نەتەوە( دەكەوینە 
بەر هەژموونی هونەر گوتاری نەتەوەكانی دیكەوە، هونەر 
چاوەڕوان  لێی  دیكە(  )نەتەوەی  دی  ئەوی  گوتاری 
ناكرێت گوازرشت لە دید و خەون و دنیابینی و پەیامی 
ئێمەی كوردستانی بكات. نەخێر، خۆ كارێكی لەو جۆرە 
ئەركی ئەوانی دی نییە، بەڵكوو ئەركی گەاڵڵە كردنی 
هونەر گوتاری خۆماڵی، لە ئەستۆی خۆماندایە، ئێمەش 
ئەم ساتەوەختە،  تا  بوارەدا كەمتەرخەمین،  و  ئاست  لەو 

زڕ و بێ بەرهەمین.
بۆ دەرچوون لەو بەستێنەی هونەری ئێمەی تێدا قەتیس 
بووە و لە قات و قڕیدایە، پرۆژە و پالن، پاشان كار و 
مكوڕ بوون پێویستە. یەكەمین هەنگاویش بە ئاراستەی 
هونەری  ڕووی  لە  نەتەوە  وەك  پێمان  سەر  هەستانە 
لە  نە  كوردە.  درامای  شاری  كردنی  دروست  دراماوە، 
ڕووی یاساییەوە ڕێگرییەك هەیە، نە لە ڕووی ئازادییەوە 
كورددا  درامای  شاری  پرۆژەی  بەردەم  لە  بەربەستێك 
كوردستانمان  هونەرمەندانی  سەندیكای  ئێمە  هەیە. 
گرووپی  ناوی  بە  گرووپێك  سەندیكا  دەكرێت  هەیە. 
شاری دراماوە دابمەزرێنێت. لەو گرووپەدا هونەرمەند و 
شارەزایانی دراما لە تێكڕای لقەكانی سەندیكا بكرێنە 
ببنەوە،  كۆ  زوو  زوو  نییە  مەرج  گرووپە  ئەو  ئەندام. 
دەكرێت هەر لە ڕێی ئینتەرنێتەوە لە پەیوەندیی بەردەوامدا 
بن. لە سۆشیال میدیادا دەتوانن گرووپێك دروست بكەن، 
ڕۆژانە ئاگایان لە یەك بێت. ئەو گرووپە دەرگا بكاتەوە 

و پێشوازی لە زۆرترین پێشنیار بكات. بە مانگ و بە 
ساڵ گفتوگۆ بكەن. سەرەنجام پێم وایە لە ماوەی سێ 
هونەری  بۆ  نامەیەك  گەاڵڵە  دەتوانن  مانگ  چوار  تا 
دراما دابڕێژن، تێیدا، بۆ نموونە ئەم شتانە بخرێنە ڕوو:

كوردستان،  درامای  شاری  یان  كورد،  درامای  -شاری 
كوردستان  شاری  فاڵنە  لە  خەسڵەت،  كۆمەڵێك  لەبەر 

بێت.
كۆمەكی  بە  پشت  داراییەوە  ڕووی  لە  دراما  -شاری 
وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان و هاتنە دەستی سەرمایەدار 
كوردستان  دەرەوەی  و  ناوخۆ  دەوڵەمەندانی  و  دارا  و 

ببەستێت.
-شارەكە، لە نموونەی هۆلیوود و بۆلیوود پیشەییانە كار 
بكات، هەموو پێداویستێكی ژیان و گوزەران و مانەوەی 

تێدا بێت.
بازرگانی  و  وەبەرهێنان  پرۆژەی  خاوەن  دراما  -شاری 

بێت، بەو جۆرەی داهاتی مانگانەی بۆ دابین بكات.
و  ڕاهێنان  و  مەشق  پەیمانگای  درامادا  شاری  -لە 
هونەركارانی  هەموو  و  تەكنیكار  و  ئەكتەر  پێگەیاندنی 

تێدا بێت.
-دەرگای شاری دراما بە ڕووی هونەرمەندانی تێكڕای 
كراوە  كوردستانیش،  دەرەوەی  و  كوردستان  پارچەكانی 

بێت.
هەموو  لە  پێویستە  كورد  درامای  شاری  -بەرهەمی 
ڕوویەكەوە لە ئاستێكی بەرزدا بێت، كە زۆر بە ئاسانی 
بتوانێت كێبڕكێ لەگەڵ درامای بیانیدا بكات و بینەری 

كورد و كوردستانیی لێ بستێنێتەوە.
ڕێنمایی  و  یاسا  بە  كوردستان  ئاسمانیی  -كەناڵەیلی 
بكڕن  كورد  درامای  بەرهەمی شاری  بكرێن،  پەیوەست 

و پیشانی بدەن.
ئەمانە چەند پێشنیارێكی سەرەتایی و سادەن، دراماكاران 
بەرژەوەندی  لە  جۆرەی  بەو  پوخت،  و  زۆر چڕ  دەتوانن 
پاڵ،  بخەنە  دیكەی  خاڵی  دەیان  كورددایە،  درامای 
هێنانی  بەدی  بۆ  كار  بوردووانە  لەخۆ  و  خۆبەخشانە 
دەزگایەكی هەستیار و گرنگی لەم جۆرە بكەن. لە پاڵ 
بخرێتە  و ڕوون  پوخت  بە شێوەیەكی  ئەوەشدا، سەرمایە 

خزمەتی گەشە پێدانی درامای كوردستانەوە. 

57ژمارە )1349(  2023/1/16

ری
ونە
ه



ژمارە )1349(  582023/1/16

ری
ونە
ه

ــەوڵ دەدەن بـــە  ــتێرە جیهانییـــەكان هـ ئەسـ
ــە  ــژ لـ ــەون و چێـ ــێوە دەر بكـ ــترین شـ باشـ
پێســـتێكی ڕوون و درەوشـــاوە وەربگـــرن، 

كـــە دوور بێـــت لـــە زیپكـــە و پەڵـــە.
ســـەرقاڵی  ژنێكـــی  ئـــەوەی  ســـەرەڕای 
وەك ئەســـتێرە و دایكـــی دوو منداڵـــە، 
ـــروز  ـــۆپ ك ـــەری ئیســـپانی پێنێل ئەكت
و  درەوشـــاوە  جوانییەكـــی  خاوەنـــی 
پێســـتێكی نایـــاب و جەســـتەیەكی 
نـــاكات  درێغـــی  هەروەهـــا  رێكـــە، 
ــی و  لـــە گرنگیـــدان بـــە جوانییەكانـ
پاراســـتنی گەنجێتـــی بـــە شـــێوەیەكی 
نهێنیـــی  كەواتـــە  ســـەرنجڕاكێش، 

چییـــە؟ جوانییەكـــەی 
پێنێلـــۆپ كـــروز پشـــت بـــە ڕێجیمێكـــی 
تایبـــەت دەبەســـتێت، كـــە بەیانـــی 
 ٧:٣0 كاتژمێـــر  نزیكـــەی  زوو 
لـــە خـــەو هەڵدەســـتێت، هەروەهـــا 
كاتژمێـــر   8-٧ دەكات  حـــەز 
بـــەردەوام بخەوێـــت لـــە شـــەودا، 
ــوو  ــد نەبـ ــەری پابەنـ ــە ئەگـ لـ

بـــە وێنەگرتـــن.
لـــە ســـەرەتای ڕۆژدا وەرزش 

دەكات، دواتـــر لەگـــەڵ خێزانەكـــەی نانـــی بەیانـــی 
دەخـــوات، هەروەهـــا دڵنیـــا دەبێتـــەوە لـــە وەرگرتنـــی 

ــت. ــاوی پێویسـ ــەوەی ئـ ــۆری و خواردنـ كالـ
ـــوە و  ـــی پێنێلـــۆپ كـــروز هێلكـــە و می ـــی بەیان ـــۆ نان ب
ـــەرم  ـــاوی كەل ـــەوە و، هەندێكجاریـــش ئ دانەوێڵـــەی ماڵ
دەخـــوات، هەروەهـــا هەندێـــك تەواوكـــەری سرووشـــتی 
و پرۆتینـــی ئۆرگانیـــك دەخـــوات و حـــەزی لـــە قاوەیـــە 
ــار  ــادەم، بـــەاڵم ڕۆژانـــە لـــە دووجـ لەگـــەڵ شـــیری بـ

ـــەوە. ـــر نایخوات زیات
چەندیـــن  كـــە  لـــەوەی  دەبێتـــەوە  دڵنیـــا  پێنێلـــۆپ 
خۆراكـــی تەندروســـت بـــەردەوام لـــە ماڵەكەیـــدا هەبێـــت، 
لەوانـــەش ســـەوزە و میـــوەی سرووشـــتی و گۆشـــتی 
ــتخانەكەدا  ــە چێشـ ــیی زۆر. لـ ــەوری و ماسـ ــێ چـ بـ
ــەكری  ــی و شـ ــی قاوەیـ ــی و برنجـ ــۆا و ماكارۆنـ كینـ

ــە. ــوكوالتە هەیـ ــتیڤیا و شـ ــدی و سـ ــزی هینـ گوێـ
نهێنیـــی جوانیـــی  بـــە  كـــروز ســـەبارەت  پێنێلـــۆپ 
وشـــكی  فڵچـــەی  »جارجـــارە  دەڵێـــت:  پێســـتی 
بـــۆ  یارمەتیـــدەرە  ئەمـــەش  دەكـــەم؛  جەســـتەی 

ژەهـــرەكان. لـــە  ڕزگاربـــوون 
ماكیاژكارەكـــەی  كـــە  كـــرد  ئاشـــكرای  هەروەهـــا 
ــاوە  ــەری بەكارهێنـ ــد ڕۆلـ ــدا جایـ ــن فیلمیـ ــە نوێتریـ لـ
و، دووپاتـــی كـــردەوە كـــە بەڕاســـتی كار دەكات و 

هێنـــاوە«. بەدەســـت  نایابـــی  ئەنجامێكـــی 

Run-« پۆدكاســتەكەی  ئەڵقــەی  دواییــن  لــە 
Through with Vogue«، ســوپەرمۆدێل هایلــی 
جەڵتــەی  دوای  كاریگەرییەكانــی  لــە  باســی  بیبــەر 
تووشــی  نــاكاو  ڕابردوولــە  ســاڵی  كــە  كــرد،  مێشــك 
بــوو و كاریگەریــی لەســەر تەندروســتیی دەروونــی و 

هەبــووە. ئــەو  جەســتەیی 
ــردوو گرتەیەكــی   هایلــی مانگــی نیســانی ســاڵی ڕاب
ڤیدیۆیــی لــە یوتیــوب بــاڵو كــردەوە و ئاشــكرای كــرد، 
جەڵتــەی  هاوشــێوەی  نیشــانەكانی  ئــەوەی  دوای 
لــە  خوێنمەیــن  بەهــۆی  كــە  دەركــەوت،  مێشــكی 
نانخواردنــی  كاتــی  لــە  كــە  دروســتبووە،  مێشــكیدا 
بەیانیــدا لەگــەڵ هاوسەرەكەی)جەســتن بیبــەر( لــە پاڵــم 

دا. ســاڵی 2019 ڕووی  كالیفۆرنیــا  لــە  ســپرینگز 
هایلــی لــە ڤیدیۆكــەدا ڕوونــی كــردەوە كــە هەســتی بــە 

بێهێزیــی لــە قۆڵــی ڕاســتی و لــە ســەری پەنجەكانیــدا 
ــۆ  ــت ب ــەوەی ناچــار بێ ــووە هــۆی ئ كــردووە، ئەمــەش ب
ــە نەخۆشــخانە بخەوێــت، هەروەهــا هەســتی  ــەك ل ماوەی
بە دڵەڕاوكێیەكی زۆر كرد و كەمێك تووشــی هێدمەی 
دوای رووداوەكــە بــوو، ئەمــەش كێشــەی تەندروســتی و 
دەروونیــی زۆری بــۆ درووســتكرد و زۆریــش ترســاوە كــە 
ئــەم حاڵەتــە دووبــارە ببێتــەوە، چونكــە وەك خــۆی دەڵێــت 
ــە هیــچ شــێوەیەك  ــەوە ب ــارە ببێت ــووە ئەگــەر دووب دڵنیاب

ناتوانێــت بەرگــەی بگرێــت .
ئەســتێرە تەمــەن 26 ســاڵەكە پشتڕاســتی كــردەوە كــە 
ترســناكترین شــتە  جەڵتــەی مێشــك )بــە دڵنیاییــەوە 
ــەوەش  ــاژەی ب ــووە«، ئام ــەریدا هات ــتا بەس ــا ئێس ــە ت ك
ــۆی قــورس  ــم ســپرینگز ب ــۆ پاڵ ــەوەی ب كــردووە، گەڕان

ــووە. ــۆ ب و نام

هایلی بیبەر 
بەدەست دڵەڕاوكێ 

و نەخۆشییەوە 
دەناڵێنێت

هۆكاری جوانیی پێنێلۆپ كروز
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الجان ماهیر:
ڕاهێنەری تایبەتی وەرزشیی منداڵی ئۆتیزم

منداڵی ئۆتیزم بەشێكیان 
بەهرەدارن و پێویستە 
بەهرەكانیان وێنا بكرێت

تا ئێستا لە كوردستان وەكو پێویست گرنگی بە یارییە وەرزشییەكانی خاوەن پێداویستی 
تایبەت نەدراوە، بۆ ئەوەی ئەوانیش وەكو سەرجەم چین و توێژەكانی كۆمەڵگە ڕوو 
لە وەرزشە جیاجیاكان بكەن لە گۆڕەپانە وەرزشییەكاندا، وەرزشی خاوەن پێداویستی 
تایبەت چەندین یاری لە خۆ دەگرێت بە پێی حەز و ئارەزووی منداڵی خاوەن 
پێداویستی تایبەت، سەنتەری ئۆتیزمی سەر بە دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئەو 
ئەركەی لەسەر خستووەتە سەر شانی خۆی و لە رێگەی ئەم سەنتەرەوە چەندین 
منداڵ لە رێگەی مامۆستا الجان ماهیرەوە گەڕاونەتەوە نێو وەرزش و، یارییە 
جۆراوجۆرەكان ئەنجام دەدەن، مامۆستا الجان كە لەدایكبووی ساڵی 1991ی 
شاری هەولێرە و دەرچووی پەیمانگەی وەرزشییە و یاریزانی پێشووی گۆڕەپان و 
مەیدانی یانەی هەولێرە، ئێستا ڕاهێنەری تایبەتی بواری وەرزشییە لە سەنتەری 
ئۆتیزم، كە چەندین خولی ڕاهێنەری تایبەتی بینیوە، ئێمەش لە نزیكەوە چەند 
پرسیارێكمان ئاڕاستەی كرد، ئەویش بەم جۆرە وەاڵمی پرسیارەكانی گۆڤاری 
گواڵنی دایەوە. 

دیمانە: كارزان كانەبی
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چ  زیاتـــر  تایبـــەت  پێداویســـتی  خـــاوەن  وەرزشـــی   *
دەگرێتـــەوە؟ وەرزشـــێك 

- وەرزشـــی منداڵـــی ئۆتیـــزم لـــە رێگـــەی خاڵـــی بەهێـــز 
ـــتی  ـــای ئاس ـــەی بچـــووك و گـــەورە و توان و الواز و جووڵ

جەســـتەیی وەرزشـــی بـــە گشـــتی دەگرێتـــەوە.
ئـــەم  نـــاو  لـــە  بكـــەی  پێشـــكەش  چـــی  دەتەوێـــت   *

تایبەتانـــەدا؟ پێداویســـتییە  خـــاوەن  وەرزشـــكارە 
-ڕاهێنـــەری وەرزشـــی تایبـــەت بـــە مندااڵنـــی ئۆتیـــزم 
ـــی  ـــی پســـپۆڕی پەروەردەی ـــر چاودێری ـــراو لەژێ ـــق پێك مەش
ـــە بەردەوامـــی  ـــۆ مـــاوەی دوو ســـاڵ ب تایبەتـــی ئوردنیـــم، ب
رێبـــەری  رێگـــەی  لـــە  وەردەگـــرم  ڕاهێنـــان  و  مەشـــق 
)Abllas( هەڵســـەنگاندنی كارامەییـــە ســـەرەكییەكانی 
بـــۆ  هەڵســـەنگاندنەكانم  بەپێـــی  زمـــان  و  فێربـــوون 
مندااڵنـــە بـــە یارمەتـــی خاڵـــی بەهێـــز و بەهـــرەی منـــداڵ، 
ــداڵ  ــتەی منـ ــواری وەرزشـــی و جەسـ ــە بـ ــم لـ ئامانجەكانـ
ـــەی بەهـــرەی  ـــەو مندااڵن ـــۆ ئ ـــژم، ب ـــە شـــێوەی ورد دادەرێ ب
بـــۆ  بەهرەكانیـــان دەدەم،  بـــە  پـــەرە  وەرزشـــیان هەیـــە و 
فێربوونـــی یارییـــە وەرزشـــییەكانی یاریـــی تۆپـــی پێـــی و 
ـــێوەیەكی زانســـتی  ـــە ش ـــە و جمناســـتیك و، ب باســـكە و بال

و ئەكادیمیانـــە كارەكـــەم جێبەجـــێ دەكـــەم.
*بەرنامـــەت چییـــە بـــۆ پێشخســـتنی ئاســـتی وەرزشـــیی 

ئـــەم چینـــە تایبەتـــەی كۆمەڵگـــە؟
پێویســـتە  و  بەهـــرەدارن  بەشـــێكیان  ئۆتیـــزم  -منداڵـــی 
بەهرەكانیـــان وێنـــا بكرێـــت، مـــن دەمەوێـــت پەرەیـــان پـــێ 
ـــای جەســـتەی  ـــە توان ـــە وەرزشـــییەی ل ـــەو یاریی ـــۆ ئ ـــدەم ب ب

منداڵەكەدایـــە و خولیـــای دەكات.
*گرفتی وەرزشیی ئێوە لە چیدا ڕەنگ دەداتەوە؟

تایبەتـــی  ڕاهێنـــەری  نەبوونـــی  ئێمـــە  -گرفتـــی 
نەبوونـــی  تایبەتـــە،  شـــوێنی  نەبوونـــی  مەشـــقپێكراوە، 
ــاوەن پێداویســـتی  ــە منداڵـــی خـ ــییە كـ ــیاریی وەرزشـ هۆشـ
تایبـــەت وەك مندااڵنـــی ئاســـایی دەتوانـــن فێـــری یارییـــە 
وەرزشـــییەكان ببـــن، دەبـــێ خێزانـــی منداڵـــەكان هـــاوكار بـــن 

و گرنگـــی بـــە توانـــای منداڵەكانیـــان بـــدەن.
*بڕیارتان نەداوە تیپێك بۆ ئەم وەرزشكارانە دروست بكەن؟
-ســـەرەتا منداڵـــەكان گۆشـــەگیرن، كۆمەاڵیەتـــی نیـــن و 
تێكـــەاڵوی منداڵـــی دیكـــە نابـــن، هیـــچ یارییـــەك ناكـــەن 
یـــان نازانـــن، بـــەاڵم دوای فێربـــوون و وەرگرتنـــی ڕاهێنـــان 
تـــا ئەوكاتـــەی ئاســـتی وەرزشـــیی منداڵەكـــە بـــەرز دەبێـــت و 
ـــكات،  ـــاری ب ـــەو ئاســـتەی لەگـــەڵ هاورێكـــەی ی ـــە ئ دەگات
ئینجـــا دەیانكـــەم بـــە تیـــم و بەیەكـــەوە یـــاری دەكـــەن، ئەمـــەش 
ــەڵ  ــن لەگـ ــەنتەرەكەمانە، مـ ــتكەوتنی سـ ــن دەسـ گەورەتریـ
ســـەنتەرەكە تیپـــی كـــوڕان بـــۆ تۆپـــی پێـــی و باســـكە و 
تێنســـی ســـەرمێزم دروســـت كـــردووە و گەیشـــتون بـــەو ئاســـتە 
ـــێ و  ـــەمای بال ـــی س ـــە گرووپ ـــان هەی ـــی كچانم ـــەرزە، تیپ ب
ــن  ــە جوانتریـ ــەوان بـ ــە، ئـ ــی هەیـ ــیتك ریتمـ ــی جمناسـ یاریـ

شـــێوە ئەنجامـــی دەدەن.

* بەرنامەتان چییە بۆ داهاتوو؟
- ئێمـــە بەردەوامیـــن لـــە مەشـــق و ڕاهێنانـــی خۆمـــان 
هـــەوڵ دەدەیـــن زۆرتریـــن منداڵـــی ئۆتیـــزم ســـوود لـــە 
ـــرە وەرزشـــیەكان  ـــری بەه ـــن و فێ ـــە وەرزشـــییەكان ببین یاریی

ببـــن.
* هەست ناكەیت ئەركێكی قورست لە سەر شانە؟

-هـــەر چەنـــدە ئەركـــی مـــن قـــورس بێـــت هەســـت بـــە 
ـــەم  ـــەوە دەك ـــەی خۆم ـــە كارەك ـــانازی ب ـــەم و ش ـــزاری ناك بێ

ــم. ــدوو نابـ و مانـ
* بۆچی ئەم بوارەت هەڵبژاردووە؟

ـــە  ـــووم و وەرزشـــیش ب ـــای وەرزش ب ـــەوە خولی ـــە منداڵیی - ل
ـــم. پیشـــەی خـــۆم دادەنێ

ــۆ  ــەن بـ ــان تێدەكـ ــی زۆر ڕووتـ ــتادا خەڵكانێكـ ــە ئێسـ * لـ
هێنانـــی منداڵەكانیـــان، پالنتـــان چییـــە و چـــۆن منداڵـــەكان 

ـــاوازەكان؟ ـــە جی ـــۆ یاریی ـــەن ب ـــەش دەك داب
-بەداخـــەوە رێـــژەی ئۆتیـــزم زۆر لـــە زیـــاد بووندایـــە و 
ڕۆژانـــە روو لـــە ســـەنتەرەكەمان دەكـــەن، كـــە لەالیـــەن 
دەزگای خێرخوازیـــی بارزانییـــەوە خاوەنداریەتـــی دەكرێـــت 
بـــۆ مندااڵنـــی خێزانـــی كەمدەرامـــەت، بەپێـــی شـــوێن 
لـــە  ناتوانیـــن  بـــەاڵم  وەردەگریـــن،  منـــداڵ  كاتـــی  و 
100منـــداڵ زیاتـــر وەربگریـــن، بـــە پێـــی ئـــەو پالنـــەی 

دەكەیـــن. دابەشـــیان  داماننـــاوە 
* چەند جۆر وەرزش هەیە لە سەنتەرەكەتان؟

ـــزم  ـــە ئۆتی ـــەت ب ـــیی تایب ـــەری وەرزش ـــەك ڕاهێن ـــا ی - تەنی
ـــە هەمـــوو كوردســـتاندا تاكـــە كەســـم  ـــم ل ـــم بڵێ هەیـــە، دەتوان
ـــری  ـــی وەرزشـــی فێ ـــن جـــۆری یاری ـــداوە زۆرتری ـــە هەوڵم ك
منداڵەكانـــی ئۆتیـــزم بكـــەم، یاریـــی تۆپـــی پێـــی باســـكە و 
تێنســـی ســـەرمێز و جیمناســـتیك و جمناســـیتكی ریتمـــی 
و بەرزكردنـــەوەی قورســـایی و گۆڕەپـــان و مەیـــدان و 
بـــۆ  وەرزشـــیی دیكـــە و ڕاهێنانمـــان هەیـــە،  چەندیـــن 

بەرزكردنـــەوەی توانـــای جەســـتەیی منـــداڵ.
ــەم كارە  ــوە لـ * وەكـــو ئافرەتێكـــی وەرزشـــكار خەونـــی ئێـ

چییـــە؟
-خەونـــی مـــن ئەوەیـــە شـــوێنی تایبـــەت و ڕاهێنـــەری 
مەشـــق هەبێـــت و بـــە شـــێوەیەكی ئەكادیمـــی و زانســـتی 
چەندیـــن  كردنـــەوەی  پێبگەیەنیـــن،  مندااڵنـــە  ئـــەو 
ســـەنتەری جیـــاواز بـــۆ ئـــەوەی ئەوانیـــش وەكـــو منداڵـــی 

ئاســـایی ببـــن بـــە یاریزانـــی یارییـــە وەرزشـــییەكان.
*ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟

ـــاوەن  ـــی خ ـــە خێزان ـــت ب ـــر بدرێ ـــیاریی زیات ـــوادارم هۆش -هی
منداڵـــی ئۆتیـــزم، بـــێ ئومێـــد نەبـــن و بـــاوەڕی تەواویـــان 
دەتوانـــن  ڕاهێنـــان  بـــە  كـــە  هەبێـــت  بـــە منداڵەكانیـــان 
بیانگەڕێننـــەوە نێـــو كۆمەڵگـــە و خوێنـــدن و قوتابخانـــە 
ــەو  ــۆ ئـ ــواڵن بـ ــاری گـ ــوپاس بـــۆ گۆڤـ ــەكان، سـ و یاریگـ
جۆروجـــۆرەكان  وەرزشـــە  بـــۆ  خەمخۆرییـــەی  هەمـــوو 

هەیەتـــی.

دەبێ خێزانی منداڵەكان 
هاوكار بن و گرنگی بە توانای 

منداڵەكانیان بدەن.
هەست بە بێزاری ناكەم و 

شانازی بە كارەكەی خۆمەوە 
دەكەم و ماندوو نابم

بەداخەوە رێژەی ئۆتیزم زۆر لە 
زیاد بووندایە و ڕۆژانە روو لە 

سەنتەرەكەمان دەكەن

دەتوانم بڵێم لە هەموو 
كوردستاندا تاكە كەسم كە 
هەوڵمداوە زۆرترین جۆری 

یاریی وەرزشی فێری منداڵەكانی 
ئۆتیزم بكەم
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گاریــس  چاوەڕواننەکــراو  بەشــێوەیەکی 
ــاڵیدا  ــی 33 س ــە تەمەن ــزی ل ــی وێڵ بەیڵ
یاریکــردن  لــە  یەکجــاری  وازهێنانــی 

راگەیانــد.
گاریــس بەیــڵ لــە تویتــەری فەرمــی خــۆی 
رایگەیانــد  و  باڵوکــردەوە  بەیاننامەیەکــی 
بڕیاریــدا دەســتبەجێ واز  بیرکردنــەوە  دوای 

ــت. ــێ بهێنێ ــی پ ــی تۆپ ــە یاریکردن ل
گاریــس بەیــڵ دەڵێــت: هەســت بــە بەخــت 

گاریس بەیڵ بەیەکجاری ماڵئاوایی کرد 
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ئەنجامدانــی  لــە  خەونەکــەم  چونکــە  دەکــەم، 
ــەو  ــدە ســاڵ ئ ــۆ مــاوەی حەڤ وەرزش بەدیهــات و ب

یارییــەم کــرد، کــە خۆشــیم دەوێــت.
یانــەکان  لەگــەڵ  گــەورەی  کاروانێکــی  بەیــڵ 
ــی ساوســهامپتۆن  ــۆ یانەکان ــاری ب بەڕێکــردووە و ی
ئەنجلــۆس  لــۆس  و  مەدریــد  ریــال  و  تۆتنهــام  و 

کــردووە، بــە گشــتی لەگــەڵ یانــەکان بەشــداری 554 
هەیــە،  ئەسیســتی   139 و  گــۆڵ   186 و  یاریکــردووە 
یەکێــک بــوو لــەو یاریزانانــەی پێنــج نازنــاوی خولــی 
یانــە پاڵەوانەکانــی ئەوروپــا لەگــەڵ ریــال مەدریــد بــردەوە، 
لەگــەڵ بردنــەوەی ســێ نازنــاوی خولــی ئیســپانیا و 
جامــی  ســێ  و  یانــەکان  نازنــاوی مۆندیالــی  چــوار 
ســوپەری ئەوروپــا و جامێکــی شــای ئیســپانیا، لەگــەڵ 
ــوپەری ئیســپانیا،  ــاوی جامــی س ــەوەی ســێ نازن بردن
نازناویشــی  نازناوێــک و دوو  لەگــەڵ تۆتنهامیــش 

لەگــەڵ لــۆس ئەنجلێســی ئەمریکــی بــردەوە.
لەگــەڵ هەڵبــژاردەی وێڵــز، گاریــس بەیــڵ 111 
یــاری فەرمــی بــۆ وێڵــز کــردووە و 40 گــۆڵ 
بــەاڵم  کــردووە،  تۆمــار  ئەسیســتی   22 و 
لەگــەڵ  نێودەوڵەتــی  نازناوێکــی  هیــچ 

نەبردووەتــەوە. هەڵبژاردەکــەی 
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هەڵبــژاردەی  کاپتنــی  و  گۆڵپارێــز  لۆرێــس،  هوگــۆ 
فەرەنســا وازهێنانــی لــە یــاری نێودەوڵەتــی راگەیانــد و 
تەنیــا بــۆ یانــەی تۆتنهامــی ئینگلیــزی یــاری دەکات.
لۆرێــس، تەمــەن 36 ســاڵ، بــە میدیاکانــی فەرەنســای 
راگەیانــد، کــە بڕیــاری داوە واز لــە یــاری نێودەوڵەتــی 
بهێنێــت و گوتی:راگەیاندنــی ئەمــە ئاســان نییــە، بــەاڵم 
دوای 14 ســاڵ، کــە تێیــدا بەرگریــم لــە درێســی فەرەنســا 
پێموایــە  شــانازییەوە،  بــە  و  کــرد 

کۆتایــی. گەیشــتمە 
گۆڵپارێزەکــەی تۆتنهــام لــە ســاڵی 
کاروانــی  بــە  دەســتی   2008
دوای  کــرد،  خــۆی  نێودەوڵەتــی 
مۆندیالــی 2010 نیشــانەی کاپتنــی 
وەرگــرت،  واڵتەکــەی  هەڵبــژاردەی 
پاڵەوانــی  بــووە  فەرەنســا  لەگــەڵ 
رووســیا،  2018ـــی  مۆندیالــی 
کۆتایــی  یــاری  گەیشــتنە  دواتــر 
ــەاڵم  ــەر، ب ــی قەت ــی 2022ـ مۆندیال
ئەرژەنتیــن  هەڵبــژاردەی  بەرامبــەر 
ســزا  یەکالکــەرەوەی  لێدانــی  بــە 
دۆڕان، هەروەهــا لــە ســاڵی 2021 
نازنــاوی خولــی 
نــی  کا ە و تە نە
ی  پــا و ر و ئە
. ســتهێنا ە بەد

 145 لــە  لۆرێــس 
گۆڵــی  لــە  پارێــزگاری  یارییــدا 
کــردووە،  فەرەنســا  هەڵبــژاردەی 
ئەمــەش ژمــارەی پێوانەییــە لــە 
مێــژووی هەڵبــژاردەی فەرەنســا.
بــاس  فەرەنســا  میدیاکانــی 
دوای  کــە  دەکــەن،  لــەوە 
وازهێنانــی هوگــۆ لۆرێــس لــە 
کیلیــان  نێودەوڵەتــی،  یــاری 
ئێمباپێــی ئەســتێرەی یانــەی 
جێرمــان  ســانت  پاریــس 
بــۆ  بەربژێــرە  بەهێزتریــن 
نیشــانەی  وەرگرتنــی 
هەڵبــژاردەی  کاپتنــی 

نســا. ە فەر

لۆرێس جارێکی تر یاری 
بۆ هەڵبژاردەی فەرەنسا ناکات

رۆبێرتـــۆ مارتینێـــز بەفەرمـــی ئەرکـــی راهێنەرایەتـــی 
تاکـــو  و  وەرگـــرت  پۆرتوگالـــی  هەڵبـــژاردەی 
راهێنەرایەتـــی    )2026( داهاتـــوو  مۆندیالـــی 
لێدوانیـــدا  یه كه میـــن  لـــه   دەکات،  هەڵبژاردەکـــە 
رایگه یانـــد، كـــه  ده یه وێـــت مامه ڵـــه  له گـــه ڵ هـــه ر 
26 یاریزانه كـــه ی پۆرتـــوگال لـــه  مۆندیالـــی 2022 

بـــكات.
رۆبێرتـــۆ مارتینێـــز بەفەرمـــی بـــۆ مـــاوەی ســـێ 
ســـاڵ دەبێتـــە راهێنـــەری هەڵبـــژاردەی پۆرتـــوگال و 
لـــە یـــۆرۆی 2024 و مۆندیالـــی 2026 ئەرکـــی 
ـــە ئەســـتۆ  ـــی ل ـــژاردەی پۆرتوگال ـــی هەڵب راهێنەرایەت
و  رۆنالـــدۆ  کریســـتیانۆ  راهێنەرایەتـــی  و  دەبێـــت 

دەکات. هاوڕێیەکانـــی 
ــە تەمەنـــی  ــە لـ ــپانی، کـ ــزی ئیسـ ــۆ مارتینێـ رۆبێرتـ
لـــە  بەلژیـــکا  ماڵئاوایـــی  دوای  ســـاڵیدایە،   49
 2022 مۆندیالـــی  لـــە  کۆمەڵـــەکان  قۆناخـــی 
ـــی هەڵبژاردەکـــە کێشـــایەوە،  ـــە راهێنەرایەت دەســـتی ل
کـــە لـــە مۆندیالـــی 2018 مارتینێـــز پلـــەی ســـێیەمی 

لەگـــەڵ بەلژیـــکا بەدەســـتهێنابوو.
مارتینێـــز لەگـــەڵ هەڵبـــژاردەی بەلژیـــکا لـــە ٧9 
 10 و  یەکســـانبوون   13 و  بردنـــەوە   56 یارییـــدا 
لێدوانـــی  یەکەمیـــن  لـــە  و  بەدەســـتهێنا  دۆڕانـــی 
ـــوگال  ـــی پۆرت ـــی ئەرکـــی راهێنەرایەت دوای وەرگرتن
گوتـــی: پێویســـتە رێـــز لـــە کریســـتیانۆ رۆناڵـــدۆ 
لەگـــەڵ  قســـە  رووبـــەڕوو  دەمەوێـــت  و  بگریـــن 

بکـــەم. کریســـتیانۆ 
ـــت گفتووگـــۆ  ـــز گوتیشـــی: ده مه وێ ـــۆ مارتینێ رۆبێرت
به شـــداربووه كه ی  یاریزانـــه    26 هـــه ر  له گـــه ڵ 

پۆرتـــوگال لـــه  مۆندیالـــی 2022 بكـــه م.

پورتوگال راهێنەرێکی نوێ 
دەستنیشانکرد
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ئەگەر 
هاوكاریی دارایی 

نەكرێن ئارارات 
لە خولی نایاب 
دەكشێتەوە
تیپـــی تۆپـــی پێـــی یانـــەی وەرزشـــیی ئـــارارات 
ــە قۆناغـــی یەكەمـــی خولـــی نایابـــی یانەكانـــی  لـ
پێشـــكەش  بـــەرز  ئاســـتێكی  توانـــی  كوردســـتان 
ـــە چـــواردە یاریـــی خولەكـــەش 26خاڵـــی  ـــكات، كـــە ل ب
ـــدا  ـــدی یانەكان ـــە پێشـــەنگی ریزبەن ـــەوە و ل ـــۆ كرووەدت ك
دێـــت، بـــەاڵم گرفتـــی دارایـــی تەنگـــی بـــە یانەكـــە 
لـــە خولـــە  بـــكات  بـــێ بەشـــی  هەڵچنیـــوە و دەیەوێـــت 
گەورەكـــەی كوردســـتان، لـــە بـــارەی ئەگـــەری كشانەوەشـــیان 
لـــە خولـــی نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان )ســـۆران جەوهـــەر( 
ســـكرتێری یانـــەی وەرزشـــیی ئـــارارات بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: 
ــە  ــن لـ ــكەش بكەیـ ــەرز پێشـ ــتێكی بـ ــە ئاسـ ــەم وەرزە توانیومانـ ــە ئـ »ئێمـ
خولـــی نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان و لـــە قۆناغـــی یەكەمـــی پاڵەوانانـــی 
ئـــەم قۆناغەدایـــن، بـــەاڵم ئەگـــەر تیپەكەمـــان هـــاوكاری نەكرێـــت لەالیـــەن 
ـــە خولەكـــە  ـــەوە بەفەرمـــی كشـــانەوە ل ـــدارەوە، ئ حكومـــەت و الیەنـــی پەیوەندی
مووچـــەی  بـــە  ئێمـــە  مانگانـــەی  مەســـرووفی  چونكـــە  ڕادەگەیەنیـــن، 
ــەش  ــا شـ ــە تەنیـ ــار، ئێمـ ــۆن دینـ ــە 40ملیـ ــتییەوە دەگاتـ ــرەوفاتی گشـ و مەسـ
ـــۆ ئێمـــە و ســـتافی یانەكـــە  ـــەوەش ب ـــە یانەكـــە، ئ ـــە ل ملیـــۆن دینـــار داهاتمـــان هەی
ئەركێكـــی قورســـمان دەخاتـــە ســـەر شـــان، كـــە هـــەر پـــارە قـــەرز بكەیـــن و بەردەوامیـــن 
ــژە و دوو  ــی دوورودرێـ ــە خولێكـ ــی: »خولەكـ ــەر گوتیشـ ــۆران جەوهـ ــێوەیە، سـ ــەم شـ بـ
ــەردەوام بێـــت  ــێوەیە بـ ــەم شـ ــەر بـ ــەر هـ ــرووفاتی زۆرە، ئەگـ ــە پێویســـتی بـــە مەسـ قۆناغـ
و هیـــچ كەســـێك ئاوڕمـــان لـــێ نەداتـــەوە، بـــە دڵنیاییـــەوە پاشەكشـــە دەكەیـــن لـــە خولەكـــە 
و تیپەكەمـــان بـــەم شـــێوەیە بـــەردەوام نابێـــت، هیـــوادارم الیەنـــی حكومـــەت و بەرپـــرس 
هاوكارییەكـــی تیپەكەمـــان بكـــەن بـــۆ ئـــەوەی بتوانیـــن لـــەو ئاســـتە بـــەردەوام بیـــن، ئەگـــەر 
هاوكارییشـــمان بكـــەن، بێگومـــان دەتوانیـــن كاری باشـــتر بكەیـــن و كێبڕكـــێ بكەیـــن لـــە 
ـــی كوردســـتان،  ـــی یانەكان ـــی نایاب ـــە خول ســـەر بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتەتر ل
گۆڕانكارییـــش دەكەیـــن لـــەو هێاڵنـــەی پێویســـتمان بـــە یاریـــزان هەیـــە، قۆناغـــی 

ــەوە دەبینێـــت«. ــر بـــە خۆیـ ــتێكی بەهێـــزی زیاتـ ــە ئاسـ دووەمیـــش خولەكـ
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هـــەر چەنـــدە ئـــەم وەرزە كۆســـرەت بایـــز گرێبەســـتی لەگـــەڵ 
یانـــەی وەرزشـــیی هەولێـــر هەبـــووە، لـــە ســـەرەتای خولـــی 
نـــزار مەحروســـی ڕاهێنـــەری  نایابـــی عێراقیـــش لەالیـــەن 
پـــێ  پشـــتی  بـــاش  شـــێوەیەكی  بـــە  یانەكـــەش  پێشـــووی 
لـــە  فەهـــد  غـــازی  هاتنـــی  لەگـــەڵ  بـــەاڵم  بەســـتراوە، 
تیپـــی یەكـــەم دووخرایـــەوە بـــۆ تیپـــی خولـــی كوردســـتان، 
لـــەم ماوەیەشـــدا ئـــەم یاریزانـــە توانـــی لـــە خولـــی پلەیەكـــی 
یانـــەی  بـــكات،  پێشـــكەش  شایســـتە  ئاســـتی  كوردســـتان 
نـــەورۆزی بەشـــدار لـــە خولـــی نایابـــی عێراقیـــش ماوەیەكـــی 
زۆرە گفتوگۆكانـــی لەگـــەڵ ئـــەم یاریزانـــە كردبـــوو، لـــە 
گواســـتنەوەی زســـتانە ئـــەم یاریزانـــە بـــە فەرمـــی گرێبەســـتی 
لەگـــەڵ یانـــەی نـــەورۆزی شـــاری ســـلێمانی مۆركـــرد، لـــە 
بـــارەی چوونـــی بـــۆ یانـــەی نەورۆزیـــش كۆســـرەت بایـــز بـــۆ 
گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »ماوەیەكـــە گرێبەســـتم كـــردووە 
لەگـــەڵ یانـــەی نـــەورۆز، بـــەاڵم چاوەڕوانـــی گواســـتنەوەی 
زســـتانە بـــووم، ئێســـتاش بـــە فەرمـــی گرێبەســـتم لەگـــەڵ 
ــتمان  ــەر ئاسـ ــەم وەرزە، ئەگـ ــی ئـ ــا كۆتایـ ــردووە تـ ــە كـ یانەكـ
كارگێڕیـــی  دەســـتەی  و  هانـــدەران  دڵـــی  بـــە  و  باشـــبوو 
ماوەیەكـــی  بـــۆ  گرێبەســـتەكەمان  دەكـــرێ  بـــوو،  یانەكـــە 
درێژتـــر بێـــت«، لـــە بـــارەی هەبوونـــی گرێبەســـتی دیكـــەش 
ـــە  ـــەر ل ـــەك ب ـــاوەی ســـێ هەفتەی ـــی: »م ـــز گوت ـــرەت بای كۆس
كردنـــەوەی دەرگای گواســـتنەوەی یاریزانـــان مـــن لەگـــەڵ 
یانـــەی نـــەورۆز گفتوگۆكانـــم بـــە كۆتـــا هێنابـــوو، بـــەاڵم 
ــی  ــتێكی فەرمـ ــچ شـ ــە هیـ ــتی دیكـ ــی گرێبەسـ ــۆ هەبوونـ بـ
نەبـــووە، دەكـــرا گرێبەســـتم پێشـــكەش بكرایـــە، بـــەاڵم مـــن 
زووتـــر لەگـــەڵ یانـــەی نـــەورۆز پێـــك هاتـــم، دەمەوێـــت ئـــەم 
وەرزە ئاســـتێكی بـــەرز پێشـــكەش بكـــەم لەگـــەڵ یانـــە تازەكـــەم، 
بـــۆ ئـــەوەی ئاســـتی ڕاســـتەقینەی خـــۆم پێشـــكەش بكـــەم 
ــە  ــە یەكـ ــتم بـ ــی، دەسـ ــی عێراقـ ــی یانەكانـ ــی نایابـ ــە خولـ لـ
ــە  ــەوێ تیپەكـ ــەم و دەمـ ــەڵ یانەكـ ــردووە لەگـ ــقیەكان كـ مەشـ
ببەینـــە قۆناغێكـــی باشـــتر لـــە خولـــی نایابـــی عێراقـــی، هیـــچ 
كێشـــە و گرفتێكـــم نییـــە و چـــاوم زیاتـــر لـــە ســـەر خولەكەیـــە، 

ــەم«. ــكەش بكـ ــت پێشـ ــترین ئاسـ ــەوەی باشـ ــۆ ئـ بـ

كۆسرەت بایز یانەی 
نەورۆزی هەڵبژارد

ــەم  ــی ئـ ــی برایەتـ ــەی وەرزشـ ــی یانـ ــی پێـ ــی تۆپـ   تیپـ
ـــۆی  ـــە ك ـــتان ل ـــی كوردس ـــە نایابەكان ـــی پل ـــە خول وەرزە ل
ئەنجامدانـــی 14 یـــاری لـــە قۆناغـــی یەكەمـــی خولەكـــە، 
خاوەنـــی 20 خاڵـــە و لـــە پلـــەی شەشـــەم دێـــت، جگـــە 
لـــەوەش یانەكـــە هێشـــتا دەیەوێـــت كێبڕكـــی لـــە ســـەر 
بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە بـــكات لـــە یارییەكانـــی 
قۆناغـــی دووەمـــی خولەكـــە، لـــە بـــارەی خۆئامادەكاریـــش 
بـــۆ قۆناغـــی دووەم )هیشـــام چەلەبـــی( یاریـــدەدەری 
بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن  ڕاهێنـــەری یانـــەی برایەتـــی 
ــەوە  ــان كۆكردووەتـ ــەم وەرزە تیپێكـــی الوانمـ گوتـــی: »ئـ
بـــۆ یارییەكانـــی خولـــی نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان، 
ــەو  ــۆ ئـ ــە بـ ــد یاریزانێكـ ــەش هێنانـــی چەنـ ــەی ئێمـ كێشـ
ـــی  ـــا ئامادەكاری ـــووە ت ـــی الوازب ـــە لێ ـــە تیپەك ـــەی ك هێاڵن
باشـــتر بكەیـــن، ئەگـــەر بتوانیـــن ســـێ بـــۆ چـــوار یاریـــزان 

بهێنیـــن لـــەو هێاڵنـــەی كـــە كارمـــان لەســـەر 
كـــە  دەبێـــت  ئەوەمـــان  هیـــوای  كـــردووە، 
بتوانیـــن بـــۆ یەكەمـــی یـــاری بكەیـــن«، 
یاریـــدەدەری ڕاهێنـــەری یانـــەی برایەتـــی 
گوتیشـــی: »هیـــچ كێشـــەو گرفتێـــك لـــە 

یانـــەی برایەتـــی نییـــە، دەمانەوێـــت 
هێڵـــی  كەموكووڕییەكانـــی 
یاریكردنمـــان پـــڕ بكەینـــەوە، هیـــوای 
كێبڕكـــێ  كـــە  هەیـــە  ئەوەمـــان 

ســـەرجەم  لەگـــەڵ  بكەیـــن 
ــەوەی  ــۆ ئـ ــە بـ ــی دیكـ یانەكانـ
بتوانیـــن ئاســـت و ئەنجامـــی 
ـــن  شایســـتە پێشـــكەش بكەی
نایابـــی  خولـــی  لـــە 
قۆناغـــی  كوردســـتان، 
هەمـــوو  دووەمیـــش 

و  بەهێـــزە  یارییەكانـــی 
یانـــەكان نایانەوێـــت هیـــچ خاڵێـــك لـــە دەســـت 

بـــدەن«. 
لـــە  برایەتـــی  وەبیرهێنانەوەیـــە  جێگـــەی 
14یاریـــی قۆناغـــی یەكـــەم تەنیـــا پێنـــج 
یـــاری بردووەتـــەوە و چـــوار یارییـــش دۆڕاوە 
و پێنـــج یـــاری یەكســـان بـــووە، بۆیـــە هێشـــتا 

جیاوازییەكانـــی كەمـــە لەگـــەڵ 
تیپەكانـــی پێشـــەوی خولەكـــە و 
دەیەوێـــت ئاســـت و ئەنجامـــی 

ــت. ــە بگۆرێـ تیپەكـ

یانەی برایەتی
 گۆڕانكاری دەكات
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باڵوبوونـــەوەی  زیـــاد  هـــۆكاری  پســـپۆران  پێشـــتر    
هەاڵمـــەت و ئەنفلوەنزایـــان لـــە وەرزی زســـتاندا دەگەڕانـــدەوە 
داخراوەكانـــی  ژوورە  لـــە  خەڵـــك  كۆبوونـــەوەی  زیـــاد  بـــۆ 
زانكـــۆی  نوێـــی  لێكۆڵینەوەیەكـــی  لـــە  بـــەاڵم  ماڵـــەوەدا، 
نۆرتئیســـترن لـــە شـــاری بۆســـتون هاتـــووە كـــە هـــۆكاری 
كـــە كەشـــی  بـــەوەی  لەپـــاڵ مەســـەلەكەدایە،  بایۆلـــۆژی 
ســـارد بەرگریـــی لـــووت بەرانبـــەر بـــە ڤایرۆســـەكان الواز 
ــیەس  ــەی سێلسـ ــج پلـ ــا پێـ ــە دابەزینـــی تەنیـ دەكات، بۆنموونـ
بەرگریـــی لـــووت بەرانبـــەر بـــە ڤایرۆســـەكان تـــا نزیكـــەی %50 
ــە  ــبوون بـ ــر تووشـ ــۆ زیاتـ ــاوە بـ ــەش پاسـ ــەوە، ئەمـ ــەم دەكاتـ كـ
هەاڵمـــەت و ئەنفلوەنـــزا لـــە وەرزی زســـتاندا. پـــاش گەیشـــتنی 
ڤایـــرۆس بـــە بۆشـــایی لـــووت، خانـــە ناوپۆشـــەكان بـــە خێرایـــی 
چـــاالك دەبنـــەوە بـــۆ دوورخســـتەوە و فڕێدانیـــان، كەشـــی ســـارد 
ــەش  ــك دەدات، بەمـ ــدا تێـ ــە لووتـ ــری لـ ــردارەی بەرگـ ــەم كـ ئـ
توانـــای فڕێدانـــی ڤایرۆســـەكان كـــەم دەبێتـــەوە. لـــە الیەكـــی 
بۆشـــایی  دەگاتـــە  بەكتریـــا  یـــان  ڤایـــرۆس  كـــە  دیكـــەوە، 
پێشـــەوەی  بەشـــی  ناوپۆشـــی  خانەكانـــی  ئـــەوا  لـــووت، 
لـــووت بـــە خێرایـــی ملیۆنـــان بڵۆقـــی زۆر وردی پـــڕ لـــە 
شـــلە EV دەردەدات، كـــە گەردیلـــەی بكـــوژی ڤایـــرۆس 
microR� ــێوەی ــە شـ ــرن بـ ــا لەخۆدەگـ  و بەكتریـ
پێـــش  قەتیســـكردنیان  بەمەبەســـتی   NA
ـــدا،  دروســـتكردنی هەوكـــردن لـــە خانەكان
كاردانـــەوەی  ئـــەم  ســـارد  كەشـــی 
ــك دەدات  ــووت تێـ ــەی لـ بەرگرییـ
و كوالێتـــی و ژمـــارەی بڵقـــەكان 
تـــا رێـــژەی 40% كـــەم دەكاتـــەوە، 
ئەمـــەش ئەگـــەری هەوكـــردن 
بـــە ڤایـــرۆس و بەكتریـــا زیـــاد 

دەكات.

ئایا كەشی سارد 
هاندەرە بۆ نەخۆشی؟

چارەسەر بە كۆالجین

  كۆالجین Collagen بە باڵوترین جۆری پرۆتین 
لـــە لەشـــدا هەژمـــار دەكرێـــت لـــە شـــانە بەســـتەرەكانەوە 
بۆڕییەكانـــی  و  ماســـوولكە  دەگاتـــە  تـــا  بگـــرە 
خوێـــن، هەروەهـــا پاراســـتنی تەندروســـتیی ئێســـك 
توانـــای الســـتیكیی  پاراســـتنی  و جومگـــەكان و 
ـــك دەشـــكێت  ـــن تێ ـــدا، كۆالجی پێســـت. لەگـــەڵ تەمەن
و تونـــای لـــەش بـــۆ دروســـتكردنی قـــورس دەبێـــت، 
بۆیـــە زۆر جـــار پێویســـت بـــە وەرگرتنـــی كۆالجیـــن 
بـــە رێنمایـــی دكتـــۆر دەكات بـــە شـــێوەی پـــاودەر، 
دەرزیـــی  لەگـــەڵ  گیـــراوە،  یـــان  شـــلە  كەپســـول، 
كۆالجیـــن  فیلـــەری  یـــان  پێســـت  راســـتەوخۆی 
بەكارهێنانـــی  گشـــتی  بـــە   .Collagen fillers
زیانـــە،  بـــێ  دكتـــۆر  رێنمایـــی  بـــە  كۆالجیـــن 
ســـوودەكانی چارەســـەر بـــە كۆالجیـــن: باشـــتركردنی 
كەمكردنـــەوەی  و  پێســـت  الســـتیكیی  تونـــای 
لۆچبوونـــەكان لـــە بەســـااڵچوواندا، بەهێزكردنـــی 
ــی  ــژ، هاندانـ ــەی قـ ــتركردنی گەشـ ــك، باشـ ئێسـ
ــازاری  ــەوەی ئـ ــەكان، كەمكردنـ ــەی نینۆكـ گەشـ
بەتایبەتـــی  ســـخبوون،  و  جومگـــە  ســـەوەفانی 
و  بارســـتایی  زیادكردنـــی  ئەژنـــۆ،  جومگـــەی 
ــی  ــە رۆڵـ ــە كـ ــوولكەكان،، لەوانەشـ ــزی ماسـ هێـ
ـــن  ـــتانی خوێ ـــی پەس ـــۆ كۆنترۆڵكردن ـــت ب هەبێ

و ئاســـتی شـــەكری خـــوێ.
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  پێســـتی دەســـتكرد Artificial skin لـــە 
ــۆ  ــرەوە بـ ــو جێگـ ــت وەكـ ــەم دەهێنرێـ ــەدا بەرهـ تاقیگـ
پێســـتی سرووشـــتی، كـــە بەتایبەتـــی سوودبەخشـــە 
بـــۆ چارەســـەركردنی برینەكانـــی ســـووتانی ســـەختی 
ــتی  ــی پێسـ ـــد جۆرێكـ ــەدا چەن ــە تاقیگـ ــت. لـ پێسـ
دەســـتكرد دروســـت دەكرێـــت، كـــە هەموویـــان تـــا 
پێســـتی  فرمانەكانـــی  هەمـــان  زۆر  رادەیەكـــی 
سرووشـــتی دەبینـــن، بۆنموونـــە رێكخســـتنی پلـــەی 
پێســـتی  دیكـــە.  فرمانـــی  و  لـــەش  گەرمیـــی 
ـــان داخســـتنی  ـــینی ی ـــۆ داپۆش ـــتكرد گرنگـــە ب دەس
بەكتریایـــی و  لـــە هەوكردنـــی  بریـــن و رێگرتـــن 
زووتـــر  هاندانـــی  و  لـــەش  شـــلەی  ونكردنـــی 

ـــی  ـــی بەكارهێنان ـــن. بوارەكان ـــەوەی بری چاكبوون
چارەســـەركردنی  دەســـتكرد:  پێســـتی 
گواســـتنەوە  لەجیاتـــی  پێســـت  ســـووتانی 
 ،Skin transplant ـــی پێســـت ـــان چاندن ی

برینـــی  و   Ulcer كولبـــوون  چارەســـەكردنی 
درێژخایەنـــی پێســـت، هەروەهـــا بـــۆ حاڵەتەكانـــی 
Pso�  ئەكزیمـــای درێژخایـــەن و نەخۆشـــیی ســـەدە ف
riasis. ئـــەوە مـــاوە بڵێیـــن كـــە پێســـتی دەســـتكرد 
لـــە رووی نرخـــەوە گـــران دەوەســـتێت، هەروەهـــا لـــە 
رووی پێكهاتنـــەوە لـــە پێســـتی سرووشـــتی ناســـكترە.

  خوێ یان ســـۆدیۆم زۆر گرنگ و پێویســـتە 
ـــارەی  ـــتنی قەب ـــۆ پاراس ـــی ب ـــەش، بەتایبەت ـــۆ ل ب
پالزمـــای خوێـــن، هاوســـەنگیی تـــرش و تفـــت، 
لەگـــەڵ فرمانـــی خانـــە و دەمـــار وماســـوولكەكان. 
ســـەرەكیی  پێكهاتەیەكـــی  خـــوێ  ئەگەرچـــی 
زیـــاد  بـــڕی  بـــەاڵم  خۆراكەكانـــە،  زۆربـــەی 
ـــۆ تەندروســـتی هەیـــە.  كاریگەریـــی نێگەتیڤـــی ب
پێویســـتی رۆژانـــە خـــوێ بـــۆ كەســـان پێگەیشـــتوو 
بریتییـــە لـــە تەنیـــا 2،300 ملگـــم، بـــڕی زیاتـــر 
بـــە  زیـــان  رێگـــە  بـــە چەنـــدان  لـــە خۆراكـــدا 
تەندروســـتی دەگەیەنێـــت، وەكـــو: قەتیســـبوونی 
 Indigestion ئـــاو لـــە لەشـــدا، بەدهەرســـی
ــدا،  ــی هەرسـ ــە كۆئەندامـ ــەوەی گاز لـ و كۆبوونـ
بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن، زیـــاد تینووبـــوون 
و وشـــكبوونی دەم، هەروەهـــا ئـــەم نەخۆشـــییانە: 
بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن چونكـــە دەبێتـــە 
ــاری  ــن و فشـ ــارەی خوێـ ــی قەبـ ــۆی زیادبوونـ هـ
زیـــاد لەســـەر بۆڕییەكانـــی خوێنـــدا، نەخۆشـــیی 
نەخۆشـــیی  هەروەهـــا  مێشـــك،  جەڵتـــەی  دڵ، 

ــە. ــەردی گورچیلـ ــە و بـ گورچیلـ

زیانەكانی زیاد
 خواردنی خوێ
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پێستی دەستكرد بۆ 
چارەسەركردنی برین
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لە زستانیش دژەهەتاو 
پێویست دەكات!
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ئایــا دەزانــی كــە هەتــاوی زســتان زیــان بــە پێســت 
ــە  ــی چوون ــە وەرزی زســتاندا لەكات ــە ل ــت؟ بۆی دەگەیەنێ
دەرەوە بــۆ پاراســتنی پێســت پێویســت بــە بەكارهێنانــی 
ئاوێتــەی دژەهەتــاو دەكات. ئەگەرچــی تیشــكی خــۆری 
زســتان وەكــو تیشــكی خــۆری هاویــن گــەرم نییــە، بــەاڵم 
تیشــكی ســەروو وەنەوشــەیی لەخۆدەگرێــت، كــە هــەور و 
ــێ  ــی پ ــە پێســت، ئینجــا زیان ــت و دەگات تەمومــژ دەبڕێ
دەگەیەنێــت بەتایبەتــی زیادبوونــی ئەگــەری شــێرپەنجەی 
پێســت و زووپیربوونــی پێســت Photoaging كــە بریتییــە 
لــە لۆچبــوون، پنتــی تاریــك لەســەر پێســت یــان پنتــی 
تەمــەن Age spots، وشــكبوونی پێســت، شــۆڕبوونی 
ــتیكی  ــای الس ــەوەی توان ــی كەمبوون ــە ئەنجام پێســت ل
یــان تۆنــی پێســت، لەگــەڵ تاریكبوونــی رەنگی پێســت لە 
دەوری ســینگدا. بــۆ پاراســتنی پێســت لــە وەرزی زســتان 
ــی و  ــر 10ی بەیان ــوان كاتژمێ ــاوەی نێ ــە م ــی ل بەتایبەت
2ی پــاش نیــوەڕۆ كــە تیشــكی خــۆر لە بەهێزترین ئاســتدا 
ئاوێتەیەكــی  بكــە:  هەنگاوانــە  ئــەم  پەیــڕەوی  دەبێــت، 
دژەهەتــاو بــەكار بهێنــە كــە فاكتــەری پاراســتن لــە خــۆر 
SPF تیایــدا لــە 50 كەمتــر نەبێــت، لێوەكانیشــت بپارێــزە 
 Lip balm بــە مەرهەمــی تایبەتــی دژەهەتــاوی لێــو
چونكــە بــە تیشــكی خــۆر تووشــی وشــكبوون و قڵیشــان 
دەبــن، جلــی پاراســتن لــە تیشــكی خــۆر بپۆشــە لەگــەڵ 
دەســتكێش و كاســكێت بــۆ پاراســتنی پێســتی ســەر 
هەروەهــا  خــۆر،  تیشــكی  لــە  گوێیــەكان  و 
چاویلكــەی دژەهەتــاو كــە چــاو بكــە تــا 
رێــژەی 100% لــە تیشــكی ســەرووی 

ــت.  وەنەوشــەیی بپارێزێ
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مەشقی وەرزشی بۆ 
بەهێزكردنی بەرگریی لەش

ئایا سەیكردنی تەلەڤزیۆن یان خوێندنەوە لە تاریكیدا 
زیان بە چاو دەگەیەنێت؟

   لـــە رابـــردوودا وابیـــر دەكرایـــەوە كـــە خوێندنـــەوە، 
زیـــان  تاریكیـــدا  لـــە  تەلەڤزیـــۆن  ســـەیركردنی  یـــان 
نوێتریـــن  لـــە  بـــەاڵم  دەگەیەنێـــت،  چـــاوەكان  بـــە 
لێكۆڵینەوەكانـــدا ئامـــاژە بەمـــە كـــراوە كـــە ئـــەم بۆچوونـــە 
هەرگیـــز بنەمایەكـــی زانســـتی نییـــە و خوێندنـــەوە یـــان 
ـــە  ـــەر ب ـــان كۆمپیوت ـــۆن ی ـــەیركردنی شاشـــەی تەلەڤزی س
رووناكیـــی كـــەم یـــان لـــە تاریكیـــدا، زیانێكـــی ئەوتـــۆ بـــە 
چـــاوەكان ناگەیەنێـــت، جگـــە لـــە چەنـــد نیشـــانەیەكی 
ماندووبوونـــی  بـــە  هەســـتكردن  وەكـــو:  ســـووكی 
تەركیزكردنـــی  توانـــای  كەمبوونـــەوەی  چـــاوەكان، 

و  چـــاو  ناڕەحەتیـــی  بـــە  هەســـتكردن  چـــاوەكان، 
ــەوەی  ــاو لەبەرەئـ ــكبوونی چـ ــا وشـ ــە، هەروەهـ سەرئێشـ
دادەخرێـــن،  چـــاوەكان  كەمتـــر  تاریكیـــدا  لـــە  كـــە 
ـــەم  ـــی بینیـــن. خۆشـــبەختانە ئ ـــك جاریـــش ڵێڵبوون هەندێ
نیشـــانانە بـــۆ ماوەیەكـــی كـــورت بـــەردەوام دەبـــن، پاشـــان 
لەخۆیانـــەوە نامێنـــن و هەرگیـــز نابنـــە ئەگـــەری زیانـــی 
درێژخایـــەن بـــە چـــاوەكان. پســـپۆران رێنمایـــی دەكـــەن 
كـــە خوێندنـــەوە یـــان ســـەیركردنی هـــەر شاشـــەیەك بـــە 
بوونـــی رووناكیـــی تـــەواو، یـــان هەتـــا رووناكییەكـــی 
ـــی چـــاوەكان. ـــە هیالكبوون ـــن ل ـــۆ رێگرت ـــترە ب ـــەم باش ك
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بــۆ  ئاكتیڤــە  هەنگاوێكــی  وەرزشــی  مەشــقی   
خۆپاراســتن لــە هەوكــردن بــە ڤایــرۆس و بەكتریــا، 
كــە تەنانــەت ڤایرۆســی كۆڤیــد-19 دەگرێتــەوە. 
لــە توێژینەوەیەكــی نوێــی بەریتانیــدا هاتــووە كــە 
مەشــقی وەرزشــیی رێــك و رۆژانــەی مامناوەنــد، 
سیســتمی بەرگریــی لــەش بەهێــز دەكات. باســی 
بەڵگــەی  ئەگەرچــی  كــە  كــراوە  ئەمــەش 
زانســتیی تــەواو لــە بەردەســتدا نییــە، بــەاڵم 
Vig� ــد ــیی تون ــقی وەرزش ــە مەش ــە ك  لەوانەی

orous exercise سیســتمی بەرگریــی لــەش 
بەهێــز بــكات و لــە رووی تیۆرییــەوە ئەگــەری 
هەوكــردن بــە میكــرۆب زیــاد بــكات. نموونــەی 
دەكــەن  بەهێــز  بەرگــری  كــە  ئــەو مەشــقانەی 
بریتیــن لــە: پیادەڕۆیــی، مەشــقە هەواییــەكان 
Aerobics وەكو مەلە و لێخوڕینی بایســكل، 
راكــردن، یاریــی گۆڵــف، هەرورەهــا یــۆگا.
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داتاشۆ دەبێتە تیڤیەكی
لەالس ڤیگاس CES2023پێشانگای سااڵنەی

هەمووســـەرەتای ســـاڵێك واتـــە لـــە مانگـــی یەكەمـــی زســـتاندا، 
 Consumer Electronics( ــراوەی ــە كورتكـ ــااڵنەی CES كـ ــانگای سـ پێشـ
ـــكا  ـــە الس ڤیگاســـی ئەمەری ـــی بچـــووك ل ـــی كەلوپەل ـــە پێشـــانگای ئەلكترۆن Show( وات

دەكرێتـــەوە. ئەمساڵیششـــلە رۆژی پێنـــج شـــەممە )5(ی مانـــگ تـــا 8ی مانـــگ كرایـــەوە. 
ـــە پێشـــانگای ئەمســـاڵدا  ـــوو. ل ـــەوە بەشـــداریان كردب ـــە 170 واڵت ـــە ل ـــوو ك ـــە 3100 ژووری تێداب ـــر ل زیات
ـــی سامســـۆنگ،  ـــرد. كۆمپانیاكان ـــدا ك ـــداریان تێ ـــی بەش ـــی دیجیتال ـــی بەرهەمهێن ـــن كۆمپانیاكان گەورەتری
ئێـــل جـــی، دێـــڵ، ئایســـۆس، ئایســـەر...تاد. بەســـەدان بەرهەمـــی 

لە پێشانگای سااڵنەی 
CESدا كۆمپانیای JBL چەند سپكەرێكی 

بچووكی خستەڕوو. سپیكەرێك كە هەر بەقەد 
مەدالیایەك دەبن. لە نێو ئەو سپیكەرانەدا سپیكەری جۆری 

JBL Pulseە. دەنگی سپیكەرەكە زۆر بەهێزە.
مۆبایلە سمارتەكان زۆربەیان كوالیتی دەنگیان زۆر بەهێزە، 

بەاڵم جار هەیە لە شوێنێك یا سەیرانێكی و پێویستت بەوە هەیە 
كە گۆرانی و ئاوازەكان بە دەنگێكی بەهێزتر ببیسی پێویستت بە 

سپیكەرە.
لەناو بڵندگۆكانی كۆمپانیای ناوبراو دوو جۆریان پورتێبڵن. 
 Pulse هەروەها سپیكەری جۆری .Clip4 و JBL Go3 واتە

كە دەنگێكی بەهێزی هەیە و سەمای رووناكیشی 
تێدایە.

كۆمپانیای 
سامسۆنگ لە پێشانگای 

سااڵنەی CESی ئەمساڵدا داتاشۆ پریمەری 
خستەڕوو كە دەتوانێت بە كوالیتی 8K وێنەكان لە 

پانتایی 150 ئینج نیشان بدات و هەروەها سپیكەرێكی تایبەتی 
100 واتی لەسەرە.

 8K داتاشۆ تایبەتییەكەی سامسۆنگ بەمەبەستی جێگرەوەی تیڤی
بەرهەم هاتووە. لەراستیدا دەبێتە تیڤیەكی زیرەك. گشت پرۆگرامەكانی 

تایبەت بە تیڤی لەو داتاشۆیەدا هەن.
داتاشۆیەكە لەیەك كاتدا دەبێتە چەند شاشەیەكی لێكجیا، ئەو 
تایبەتمەندییەش بۆ گەیمەرەكان زۆر بەسوودە. دیارە تایبەتمەندی 
ناوبراو تەنیا بۆ گەیمەرەكان نییە، بەڵكو دەكرێت بۆ كەسانی 

دیكەش سوودی هەبێت، بۆ نموونە لە هەر شاشەیەكدا 
چەند تیڤیەك بكرێتەوە.
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لەالس ڤیگاس CES2023پێشانگای سااڵنەی
ـــە ئەگەرچـــی  ـــوو ك ـــەوە ب ـــەرنج ئ ـــگای س ـــی جێ ـــاندا. خاڵ ـــان نیش خۆی

ــانگایەدا  ــەو پێشـ ــل لـ ــای ئەپـ ــەاڵم كۆمپانیـ ــوو، بـ ــوە دەچـ ــكا بەڕێـ ــە ئەمەریـ لـ
ـــوو.  ـــدار نەب بەش

ــە،  ــەرگەرمی، تیڤـــی و شاشـ ــە وزە، ئۆتۆمبیـــل، تەندروســـتی، سـ تەكنەلۆژییەكانـــی تایبـــەت بـ
مۆبایـــل، كەلوپەلـــی زیرەكـــی ماڵـــەوە. رۆبـــۆت و هـــی دیكـــە نیشـــاندران. وەك الپـــەڕەی )IT( لـــە گۆڤـــاری 

ــژا  ــەری هێـ ــوەی خوێنـ ــە ئێـ ــانگاكەدا بـ ــە پێشـ ــاندراو لـ ــی نیشـ ــەوە بەرهەمەكانـ ــواڵن بەگرنگییـ گـ
دەناســـێنین.

لە پێشانگای سااڵنەی 
CES2023دا كۆمپانیای »یونیستالر« 

 Equinox2 تەلەسكۆپە دیجیتالیە نوێیەكەی خۆی بەناوی
خستەڕوو. كە بەهۆی هەستەوەری تایبەتەوە دەتوانێت وێنەی 

كوالیتی بەرز لە ئەستێرە و هەسارەكان و تەنە ئاسمانییەكان بگرێت.
تەلەسكۆبەكە راستەوخۆ لە مۆبایل پەیوەند دەدرێت و بەهۆی ئەپێكی 
تایبەتەوە كۆنترۆڵ دەكرێت. تەلەسكۆبی ناوبراو هەنگاوێكی گرنگە لە 
بە دیجیتال كردنی تەكنەلۆژیای هەسارەكان كە ساڵیان ساڵە بە شێوەی 

ئەنالۆگ بوو. تەكنەلۆژیایەكی نوێ لە گرتنی وێنەكانی تەلەسكۆبەكەدا 
هەیە كە دەكرێت مژ و تیشكی رووناكی زۆر لەنو ببات تا بكرێت وێنەگرە 

سەرەتاییەكانیش بتوانین وێنەی باش لە هەسارەكان بگرن. 
شایانی ئاماژە پێدانە هەتا ئێستا 
31 زانا لە 9 واڵتی جۆراوجۆرە 

سودیان لەو تەلەسكۆبە 
وەرگرتووە.

لە پێشانگای سااڵنەی 
 Satechi دا كۆمپانیایCES2023

شەحنكەرەوەیەكی بەهێزی خستەڕوو كە لەیەك كاتدا 
دەتوانێت چەندین ئامێر پێكەوە بە خێراییەكی بێ وێنە شەحن 
بكاتەوە. شەحنكەرەوەیەكە توانای شەحنكردنەوەی 200 واتی 

هەیە.
شوێنی دانانی شەش USB هەیە و كێشی تەنیا نیو كیلۆ دەبێت. 
قەوارەكەی ئەوەندە بچووكە دەكرێت بۆ هەر گەشت و گەڕان و ئەو 

شوێنانەی وزەی پێویستی لێ نییە لەگەڵی خۆت بیبەی.
شەحنكەرەوەكە جگە لە گشت ئامێرەكانی كە شوێنی USBیان 
هەیە شەحن دەكاتەوە، دەكرێت تەبلێتە گەورەكان و ئایپادەكانیش 

شەحن بكاتەوە. ئەوە یەكەم شەحنكەرەوەیە كە ئەم توانا 
بە هێزەی هەبێت و بتوانێت چەندین ئامێر 

پێكەوە شەحن بكاتەوە.
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رۆبۆتێكی 
بچووك دەكرێ 
ببێتە ئەندامێكی 

ماڵەوە
ســـااڵنەی  پێشـــانگای  لـــە 

شـــوێنێكی  رۆبۆتـــەكان  ئەمســـاڵدا،  CES2023ی 
ـــە ئامێرێكـــی  ـــۆت نەبۆت ـــوو. گەرچـــی هێشـــتا رۆب ـــان هەب تایبەتی

گرنـــگ لـــە ژیانـــی مرۆڤەكانـــدا، بـــەاڵم لـــە ئایندەیەكـــی نـــە زۆر دووردا، 
رۆبۆتـــەكان لەهەمـــوو كاروبـــاری ژیانمانـــدا رۆڵـــی خۆیـــان دەگێـــڕن. 

رۆبۆتـــی بچووكـــی جـــۆری EBO X ئـــەو رۆبۆتـــە خنجیالنەیـــە بـــوو 
كـــە لـــە پێشـــانگای ئەمســـاڵی CESدا خرایـــەڕوو.

رۆبۆتەكـــە بەرهەمـــی كۆمپانیـــای Enabotیـــە، لەراســـتیدا 
رۆبۆتێكـــی زیرەكـــی ماڵەوەیـــە كـــە چەندیـــن تایبەتمەنـــدی 
هەیـــە. رۆبۆتەكـــە پـــاش ئـــەوەی كـــە نەخشـــەی دەوروبەرەكـــەی 
ـــۆ  ـــت ب ـــدا بێ ـــۆكار بەدوات ـــت خ ـــت، دەتوانێ خـــۆی هەڵدەگرێ
 4K هـــەر شـــوێنێك. لـــە رێـــگای كامێرایەكـــی جـــۆری
ــت  ــدی دادەبێـ ــە پەیوەنـ ــەوە لـ ــی ماڵـ ــەڵ ئەندامانـ لەگـ
و ئەگـــەر حـــەز بكـــەن و داوای لێبكـــەن گۆرانـــی 

داواكاریـــان پێشـــكەش دەكات. ئەوكاتانـــەی كـــە 
ماڵـــەوەش چـــۆل دەبێـــت دەكرێـــت وەك چاودێرێكـــی 

ئەمنـــی لـــە ماڵـــەوە بمێنێتـــەوە و دەوروبـــەر 
كۆنتـــرۆڵ بـــكا.

ــم  ــێت گرفتێكـ ــز دەپرسـ ــی بەڕێـ خوێنەرێكـ
هەیـــە لەنـــاكاو كۆمپیوتەرەكـــەم شـــین دەبێـــت و 
بـــە دەكوژێتـــەوەو ریســـتارت دەبێتـــەوە چ بكـــەم 

ـــەدات؟ ـــەوەی روو ن ـــۆ ئ ب
بە   )screen blue( بەڕێز  خوێنەری 
واتایەكی دیكە الپەڕەی مەرگ، گرفتێكی 
هەم  دەكرێت  كۆمپیوتەرە.  سەرەكی  هەرە 
الیەنی پارچەكان واتە سەختەئامرازی هەبێت 
بێت.  وێر  كێشەی سیستەم و سۆفت  و هەم 
ئەو  مۆبایل  بە  خێرا  هات،  الپەڕەكە  كاتێك 
بكە،  سكان  شینەكە  الپەڕە  ناو  باركۆدەی 
چارەسەریش  بۆ  دەڵێت.  پێ  كێشەكەت 
سیستەمەكە  یان  ئەوە  بێت،  سیستەم  ئەگەر 
كەموكوڕی هەیە، وەك كێشەی لە درایڤەكان، 
بۆ دروست كردووە،  پرۆگرامێك كێشەی  یان 
لە  و  دادێت  گەرم  رامەكەی  و  پانكە  یان 
شوێنی خۆیان جواڵون. بۆیە پێویستە بیبەی 

الی كەسێكی شارەزا لەو بوارەدا.

هەر جارە و وەاڵمی 
پرسیارێك

شاشەی ئولترا و
 تایبەتمەندییەكانی

بە  شارپ  ئولترا  نوێی  شاشەیەكی  ئەمساڵدا  CESی  پێشانگای  لە   dell كۆمپانیای 
كوالیتی نیشاندانی 6K خستەڕوو. مۆنیتۆری ناوبراو وێبكەمی 4Kی لەسەرە. شاشەكەی 
32 ئینجە. تایبەتمەندییەكی دیكەی مۆنیتۆرەكە ئەوەیە كە توانای شەحنكردنەوەی ئامێرەكانی 

دیكەی هەیە. 
نوێیەكەی  UltraSharpە  كە  رایدەگەیەنێ  ناوبراو  كۆمپانیای 
ناوبراو  تەكنەلۆژیای  بەهۆی  لەسەرە.  تەكنەلۆژیای IPS Blackی 
دەكرێت كۆنتراستی ورد لەسەر رەنگەكان بكرێت. مۆنیتۆری ناوبراو 
دوو  كاتدا  یەك  لە  دەتوانێت  بكاتەوە.  شەحن  الپتۆپەكان  دەتوانێت 
دوو  ببێتە  و  بدرێن  پەیوەند  شاشەیە  بەو  كاتدا  لەیەك  كۆمپیوتەر 
شاشەی لێك جیاواز و دوو دوو پرۆگرامی جیاوازی لەسەر بكرێنەوە.
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زۆربەمان كاتێك نیازمان هەیە ماڵپەڕێكی 
پرۆگرامێك  یان  بكەینەوە،  خزمەتگوزاری 
لەسەر  ئاپێك  یا  كۆمپیوتەر  سەر  دابەزینە 
پێویستیان  لەوانە  هەندێك  دابەزێنین،  مۆبایل 
بە دانانی ئیمێلی خۆتە. كاتێكیش ئیمێلەكەی 
بەردەوام  لەمەوبەوال  ئیدی  دادەنێی،  خۆت 
ئیمێلی  خزمەتگوزارییەكەوە  كۆمپانیا  لەالیەن 
ئەو  ئەوەی  بۆ  دێن.  ئیمێلەكەت  بۆ  ریكالم 
ماڵپەڕی  لە  سوود  نەبێ.  تووش  كێشەیەت 
كاتێك  وەربگرە.   /10minutemail.com
خولەكەكانت  دەستبەجێ  دەكەیەوە،  ماڵپەڕەكە 
دەست پێدەكا و لە بۆكسێكدا ئیمێلێكت دەداتێ 
و  دەمێنێتەوە  خولەك  دە  ماوەی  بۆ  تەنیا  كە 
پاش ئەو دەخولەكە ئیدی ئیمێلەكە دەسڕێتەوە. 
ئیدی تووشی كێشەی ریكالم هاتن بۆ ئیمێلت 
نابێ. جارێكی دیكە ناتوانی سوود لەو ئیمێلە 

وەربگریەوە.

ماڵپەڕی ئیمێل
تەنیا بۆ دە خولەك

پارچەكانی  و  وێر  سۆفت  بە  پەیوەندی  سەرەكی  بەشێكی  لەوەی  جگە  كۆمپیوتەر،  خێرایی 
بۆ سیستەمی كۆمپیوتەرەكە. زۆرجاران سیستەمی  بەشێكیشی دەگەڕێتەوە  كۆمپیوتەرەوە هەیە، 
فایلی  وەك  دەبێتەوە،  كەم  خێرایی  و  دەبێت  گرفت  تووشی  جۆراوجۆر  هۆكاری  بە  كۆمپیوتەر 
زیادی پەیدا دەبن، ئەو فایالنەی لە كۆمپیوتەر دادەبەزنە سەر كۆمپیوتەر كێشە دروست دەكەن. بۆ 
چارەسەری ئەم رێگایە پرۆگرامی AusLogics BoostSpeed پێویستە، پرۆگرامێك هەم خێرایی 
بووتی كۆمپیوتەر دەباتە سەرێ و هەم خێرایی ئینتەرنێت. چارەسەری كێشەی ریجیستەری دەكات، 

فایلە زیادەكان دەسڕێتەوە. هاردیسێك پاك دەكاتەوە.  بەشێك لە تایبەتمەندییەكانی ئەوانەن:
كۆمپیوتەر  بۆ  گرفتن  فایالنەی  ئەو  و  زیادییەكان  فایلە  و  دێتەوە  فایلەكاندا  بە  یەكەكە   

دەستنیشان دەكات و بە ویستی بەكارهێنەر دەیانسڕێتەوە.
ویندۆزەكە  سكانی  و  دەدات  كۆمپیوتەر  سیستەمی  یارمەتیدەری 

دەكات و سیستەمەكە لە هەڵە و پەڵە دەسڕێتەوە.
خێراییەكی زۆری هەیە و تەنیا لە ماوەی چەند خولەكێكدا، چاو 
سیستەمێكیش  جۆرە  هەموو  لەگەڵ  دەخشێنێتەوە.  سیستەمدا  بە 

دەگونجێت.

پرۆگرامێك بۆ خێراكردنی كۆمپیوتەر

كەرەسەكانی  بوونەوەی  بچووك  سەردەمی  سەردەم 
زەبەالحەكان  كۆمپیوتەرە  باوی  نوێیە،  تەكنەلۆژیای 
بكەن  داگیر  ژوورێك  لە  زۆر  شوێنێكی  كە  نەماوە 
ئێستا سەردەمی  بێت.  زۆریشیان  دەنگێكی  دەنگە  و 
پێشانگای سااڵنەی  لە  لینۆڤۆ  mini computerە. 
IdeaCen� دا كۆمپیوتەرێكی بچووكی بەناویCES
tre Mini بەرهەم هێنا كە دیزانێكی مینیمالی هەیە.
كۆمپیۆتەری بچووكی لینۆڤۆ بۆ ماڵەوە یا ژووری 
نووستن دەبێت. مینی كۆمپیوتەرەكە شەحن دەبێتەوە و 
پاوەری ناوخۆی لە جۆری PSU لەسەرە. پێچەوانەی 
كۆمپیوتەری  مینی  دیكە،  كۆمپیوتەرەكانی  مینی 
ئاماژە بۆ كراو پارچەكانی بە ئاسانی دەردێن و دەكرێت 

گۆڕانكاری 
وەك  و  بكەی  پارچەكانیدا  لە 
رام و بیرگە و پارچەكانی دیكە.

مینـــی كۆمپیوتەرەكـــە بـــۆ كاروئەركـــی دیزایـــن، 
گرافیـــك، ســـینەما و فیلـــم بـــۆ گشـــت ئـــەو ئەركـــە 
دەكرێـــت  مـــەزن  كۆمپیوتەرێكـــی  بـــە  قورســـانەی 

بەرهـــەم هاتـــووە.
لەسەرە،  Intel coreی  لێكدانەوەی  یەكەی 
ترابایتە،  یەك  و  SSDیە  جۆری  لە  داتاگەی 
لەوەش  جگە  لەسەرە.  6ی  وای-فای  سیستەمی 
لینۆڤۆ بۆ ئەم جۆرە كۆمپیوتەرە داتاگەیەكی هەوری 

بۆ تەرخان كردووە.

لینۆڤۆ و بەرهەمهێنانی
 كۆمپیوتەری بچووك
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خشـــڵەكانی ســـەر دەســـت و مەچـــەك، نیشـــانەی ناســـكی 
ــدە  ــەوڵ بـ ــە هـ ــارە، هەمیشـ ــوە دیـ ــیان پێـ و سەرنجڕاكێشـ
كۆلێكشـــنێكی زۆری دەســـتبەند و مەچەكـــەت هەبێـــت. 
ـــە ئێكسســـوارەكان  ـــەخ ب ـــدە بای ـــە زســـتاندا ئەوەن ـــان ل خانم
نـــادەن، ئـــەو شـــوێنەی كـــە ئێكسســـواری بـــۆ دادەنرێـــت 
خشـــڵ  چەندیـــن  دەتوانیـــن  دەســـتیش  بـــۆ  دەســـتە، 
بـــازن،  )كاتژمێـــر،  وەك  هەڵبژێریـــن،  ئێكسســـوار  و 
ـــن بەپێـــی  دەســـتبەند، قایشـــی دەســـت( خانمانیـــش دەتوان
ئـــەو شـــوێنەی مەبەســـتیانە، یەكێـــك  بـــۆ  چوونیـــان 
چاكتریشـــە  بكـــەن،  دەســـت  لـــە  ئێكسســـوارانە  لـــەو 
بزانـــن چ جـــۆرە ئێكسســـوارێك بـــۆ چ شـــوێن و كاتێـــك 
ـــە  ـــە ل ـــان هەی ـــەی دەوامـــی فەرمیی ـــۆ ئەوان ـــاوە، ب گونج
ـــە  ـــتبەندێك ل ـــر و دەس ـــە كاتژمێ ـــدا وا چاك دامودەزگاكان
ــە  ــۆ، وا جوانـ ــە زانكـ ــەوای دەچنـ ــۆ ئـ ــەن، بـ دەســـت بكـ

دەســـتبەند بـــە تەنیـــا لـــە دەســـت 
بكـــەن، بـــۆ چوونـــە دەرەوە و بازاڕیـــش 
بـــۆ  گونجـــاوە،  بـــازن  و  دەســـتبەند 
ئاهەنـــگ و زەماوەندەكانیـــش دەتوانـــن 
ـــە دەســـت بكـــەن.  ـــتبەند ل ـــازن و دەس ب
شـــیاوە  وەرزە  ئـــەو  بـــۆ  دەســـتبەند 
بەهـــۆی ئـــەوەی وەرزێكـــی ســـاردە و 
لـــە دەســـتكردنی بـــازن و كاتژمێـــر، 
ئاســـنن،  لـــە  ئەوانـــەی  بەتایبـــەت 
زیاتـــر د ســـاردن و بێـــزارت دەكات، 
بۆیـــە وا چاكـــە دەســـبەندی لـــە پـــەڕۆ 

و قومـــاش و قایـــش لەدەســـت بكـــەن، هـــەم 
دەســـتت ســـارد نـــاكات و سەرنجڕاكێشـــە 

ــدا. ــە جوانیـ لـ

ـــان  ـــەم پێنـــج جـــۆرەدا خۆی ـــووت ل ـــی پ ـــن مۆدەكان جوانتری
ـــژ،  ـــی درێ ـــووت و پووت ـــە نیوپ ـــن ل ـــە بریتیی ـــەوە، ك دەبینن
زۆربەشـــیان لـــە پێســـت و قایـــش خـــوری دروســـت 
كـــراون، ئێـــوەش دەتوانـــن یەكێـــك لـــەو چەشـــنانە 
ـــە  ـــە ل ـــەروە و پێســـت: یەكێك ـــی ف ـــرن: پووت هەڵبژێ
مۆدەكانـــی پـــووت، بـــۆ ئەوانەیـــە كـــە هـــەردەم 
دەكـــەن،  قاچەكانیـــان  ســـاردیی  بـــە  هەســـت 
ـــی  ـــە، پووت ـــۆدە رەش و قاوەیی ـــەو م رەنگـــی ئ
قەیتاندار و داوداو، مۆدێكی سەرنجڕاكێشـــە، 
هەندێكیـــان بـــە قەیتانـــی ســـەر پێیەكانـــەوە 
رازاوەتـــەوە، هەندێكـــی دیكـــەش بـــە داو، كـــە 
زۆربـــەی قـــاچ دادەپۆشـــێت تـــا دەگاتـــە ســـەر 
ئەژنـــۆ، رەنگـــی ئـــەو مـــۆدە ســـوور و شـــین و 
ســـپی لـــە خـــۆ دەگرێـــت. پووتـــی كریســـتاڵ 
و ســـتراس شـــێوازێكی جـــوان و نایابـــە، بـــۆ 
ئاهەنـــگ و زەماوەنـــد لەپـــێ دەكرێـــت، كـــە 
بـــە كریســـتاڵ و ستراســـی وردە مـــووروو 
ـــی  ـــر پەمەی ـــی زیات ـــەوە، رەنگەكان رازاوەت

شـــاموا،  پووتـــی  نارنجییـــە.  و  ســـەوز  و 
مۆدێكـــی دیكـــەی پووتەكانـــی ئـــەو وەرزەیـــە، كـــە 

لـــە مـــاددەی شـــاموا دروســـت كـــراوە و بـــە قومـــاش 
داپۆشـــراوە، نـــەرم و نیانـــە، بـــۆ ئەوانەیـــە كـــە هەســـت بـــە 
ــەی رەنگەكانـــی  ــەن، زۆربـ ــان دەكـ گەرمیـــی قاچەكانیـ

بەردەســـتە، بـــە تایبـــەت زێـــڕی 
شـــەكەری.  و  خاكـــی  و 
پووتـــی پاژنەبـــەرز و فـــات، 
كـــورت  پـــووت  چـــۆن  وەك 

هەروەهـــا  هەیـــە،  درێـــژی  و 
هەیـــە  فاتیشـــی  و  پاژنەبـــەرز 
ــەاڵم  ــتا، بـ ــە مـــۆدی ئێسـ و دەبنـ

زیاتـــر وا باشـــە پـــووت فـــات 
ــا  ــت، تـ ــەی نەبێـ ــت و پاژنـ بێـ
خانمـــان  رۆیشـــتنی  شـــێوەی 
جـــوان و بـــێ گرفـــت بـــكات.

خشڵ و ئێكسسوارەكانی دەست و
شیككردنی لەگەڵ پۆشاكدا

پووت مۆدێكی سەرنجڕاكێشی
لە كۆلێكشنی جلوبەرگدا
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ك پا

دەستە جلی جیمبسووتی یە
جیمبسووت، واتە جلێك لەسەرەوە 

تاوەكو خوارەوە كە لە قەمیس یان بلووز و لە خوارەوەش 
لەگەڵ پانتۆڵەكەی خۆی هاورەنگ و لە هەمان قوماشە بێت، 

مۆدێكی نایاب و ناسكە، دەستە جلی تەواو لە هەمان رەنگ و ستایل 
لە سەرەوە بۆ خوارەوە بە هەمان شێوە شیك دەكرێت و زیاتر لە وەرزی زستاندا 

دەپۆشرێت، بەهۆی ئەوەی جلێكی تۆكمە و پتەوە و بەرگەی سەرما دەگرێت، مۆدە 
باوەكانی ئەو جلە زیاتر لە رەنگەكانی: رەش و سپی و لە شێوەی چاپی رەنگاوڕەنگ، 

هەروەها رەنگی نیۆد-ە، سەرەتا ماركەی AREA جیمبسووتی رەنگی رەشی كردووەتە ئامانج 
بۆ گەشت و دەرچوون و سەردانی گونجاوە، كە مۆدی كاسیكە و تاك رەنگە، لەگەڵ جلی 

دیكەی وەك چاكێت یان قەمسەڵە دەپۆشرێت، ماركەی GENNY گرنگیی بە رەنگی سپی داوە 
بۆ بۆنە و یادەكان، كە مۆدێكی باوە و دیار و بەرچاوە، لەگەڵ خشڵەكانی رەنگی زێڕین دەپۆشێت. 

ماركەی ROBERTO CAVALLI پێیان وایە بوونی نەخشونیگار لەسەر جیمبسووت زیاتر 
سەرنجڕاكێشتری دەكات، بەهۆی ئەوەی جلێكی درێژە و دیمەنێك دەبەخشێت كە بۆ گەشتكردن 
و دانیشتنی شەوانە و دەرچوونی كاتی بەكار دێت. مۆدی رەنگی نیۆد كە لەالیەن ماركەی 

THE STUDIO K كاری دیزاین و رەنگكردنی بۆ كراوە، بەكاتی رۆژدا لەبەر 
دەكرێت، مۆدێكی نایابە بۆ زانكۆ و دەوامی فەرمی خانمان. دوا مۆدەش بریتییە لە 
جیمبسووتی شەوانە، كە لەالیەن دیزاینەر Laquan Smith كاری لەسەر كراوە، 

بۆ كاتی شەوانە وەك ئاهەنگی شەوانە یان كۆبوونەوە لەگەڵ كەسانی 
نزیك، رەنگەكی دیاری كراو نییە و بەڵكو بەپێی خواستی ئەو 

خانمەیە كە دەیپۆشێت چ رەنگێك هەڵدەبژێرێت. 
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عینادتریـــن باڵندە

شـــەقامی شـــیرینی و نوقڵ

ــر و  ــوان نێ ــی نێ ــی و دژایەتی ــرۆڤ كێبڕكێ ــێوەی م ــە هاوش ــۆرە باڵندەی ــەو ج ئ
مێــی هەیــە، كــە هەندێــك جــار لــە یەكتــر تــوڕە دەبــن و بــە پێچەوانــەی یەكتــر 
كار دەكــەن، بــۆ نموونــە ئەگــەر یەكێــك هێانــە بــكات خۆڵــی زەوی هەڵكەنێــت، 
ئــەوەی دیكــە شــوێنەكە پــڕ دەكاتــەوە، واتــە رێــك پێچەوانــەی یەكتــر كار دەكــەن، 
ئــەو باڵنــدە كێوییــە و نــاوی باڵنــدەی )malle fowl( باڵندەیەكــە توانــای 
فڕینــی نییــە، بــۆ رێكخســتنی پلــەی گەرمیــی لەشــیان بــە جووتــە 
هەڵدەســتن بــە دروســتكردنی چاڵێــك لــە زەویــدا، بــەاڵم هەندێك 
جــار ناكۆكــی دەكەوێتــە نێوانیــان و یەكێكیــان خۆڵەكــە 
دەردات و ئــەوەی دیكــە دەیكاتــەوە نــاوی، ئــەوەش لــە 
زۆربــەی ناكۆكییەكانــی نێوانیانــدا بینــراوە، تەنانــەت 
هەندێــك جــار دژایەتییەكــە دەگاتــە ئاســتی ئــەوەی 
قســە و مامەڵــەش لەگــەڵ یەكتــردا نەكــەن، ئــەو 
ــە كیشــوەری ئوســتراڵیا دەژی  ــر ل ــە زیات باڵندەی
لمــدا  و  خــۆڵ  ناوچــەی  شــوێنی  لــە  و 

ــە دەكات.  هێان

لــەالی  ســەیر  هەنــگاوی  و  تــازە  كاری  لــە  داهێنــان 
چینییەكانــەوە ناوەســتێت، كۆمپانیــای IFSی چینــی بــۆ 
دروســتكردنی خانووبــەرە و باڵەخانــە بــەرزەكان، بەبۆنــەی 
كۆتاییهاتنــی پرۆژەیەكــی گــەورەی تــاوەرە بــەرزەكان لــە 
رۆژی تەواوبوونیدا، ســەیرترین پێشكەشــكردنی شــیرینی 
و نوقڵــی لــە شــوێنی گشــتیدا ئامــادە كــرد، ئەویــش بــە 
دروســتكردنی فەرشــێكی ســەر شــەقامە لــە شــیرنەمەنی 
و شــەكرۆكە، كۆمپانیــای )ئــای ئێــف ئیــس(ی تایبــەت 
بــە دروســتكردنی شــیرنەمەنی لــەو واڵتــە، لــە یــادی 
ســااڵنەی خۆیــدا هەڵســا بــە دروســتكردنی گەورەتریــن و 
درێژتریــن فەرشــی شــیرنەمەنی، كــە درێژییەكــەی )23( 
پــێ بــوو، واتــە دەكاتــە )276( مەتــر، ئــەوەی جێگــەی 
ســەرنجە نزیكــەی )2000( كارمەنــدی شــیرینی ئــەو 
شــەقامە  ئــەو  دروســتكردنی  بەشــداریی  كۆمپانیایــە 
شــیرینییە بــوون، كارەكــەش بــە پێنــج رۆژ تــەواو بــوو 
ــووان و گەشــتیاران.  ــووە جێگــەی ســەرنجی ئامادەب و ب
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خەاڵتـــی ئاڵتوونـــی ئاشـــتیی نێودەوڵەتی بـــۆ خانمێكی كەركووكە

نمایش لەســـەر زەوی و وێنە لە ئاســـمان
ـــان  ـــش وێنەی ـــەر زەویی ـــەر لەس ـــن و ه ـــەر زەوی دەكرێ نمایشـــەكان هەمیشـــە لەس
وێنـــەی گیـــراوە،  ئاســـمانەوە  لـــە  و  جیـــاوازە  ئەمەیـــان  بـــەاڵم  دەگیرێـــت، 
ـــتوواندا،  ـــارەی دانیش ـــە ژم ـــن ل ـــەی جیهان ـــەوەی زۆرین ـــڕای ئ ـــەكان وێ چیینیی
ـــام دا، دوای  ـــمانەوە ئەنج ـــە ئاس ـــان ل ـــەیرترین نمایشـــی مرۆڤی ـــن و س گەورەتری
خۆئامادەكـــردن و مەشـــقی چەنـــد رۆژە، قوتابیانـــی پەیمانگـــەی )تاگـــوا 
كـــرد،  پێشـــكەش  نمایشـــان  ســـەیرترین  و  جوانتریـــن  چینـــی،  مارتـــال(ی 
ــەس  ــەی )150( كـ ــوو، نزیكـ ــس بـ ــە گوریـ ــمانەوە بـ ــە ئاسـ ــەكە لـ ــە نمایشـ كـ

بەشـــداریان لـــەم نمایشـــە كـــرد، لـــە نمایشـــەكەدا بـــە جۆرێـــك 
شـــێوەی  و  بازنەیـــی  وێنـــەی  كـــە  دەجوواڵنـــدەوە  خۆیـــان 

ئەندازەییـــان دەنەخشـــاند، وەك ئـــەوەی بـــە دەســـت 
نمایشـــەكە مـــاوەی كاتژمێرێكـــی  كێشـــرابێت، 
خایانـــد بەبـــێ هیـــچ گرفتێـــك، ئـــەو نمایشـــە بـــە 
ئامادەبوونـــی زۆربـــەی خەڵـــك لـــە یاریگـــەی 

ــووە  ــە بـ ــوو، كـ ــوە چـ )نانجیـــگ نیـــگ( بەڕێـ
جێگـــەی سەرســـامیی ئامادەبووانـــی نمایشـــەكە.

شـــاری  چاالكـــی  خانمـــە  ئەلزەنگینـــی  ئاســـیا 
كەركـــووك، توانـــی لـــە تەمەنـــی 24 ســـاڵێدا وە ك 
یە كـــە م ژن لەســـە ر ئاســـتی كوردســـتان و عێـــراق 
نێودە وڵە تـــی  ئاشـــتیی  ئاڵتوونیـــی  مەدالیـــای 
باشـــترین كە ســـایە تیی ســـاڵی  وەربگرێـــت و، وە ك 
ــە  ــەو خەاڵتـ ــی ئـ ــرا، وەرگرتنـ ــان كـ 2022 دە ستنیشـ
نێودەوڵەتییـــە بەهـــۆی ئـــەوەی كـــە ئـــەو خاتوونـــە 
شـــێرپەنجە  نەخۆشـــی   38 هاوكاریـــی  مانگانـــە 
دەكات و دەرمـــان و چارەســـەریان بـــۆ دابیـــن دەكات، 
تەنانـــەت دەرمانـــەكان لێـــرە دەســـت ناكـــەون، بۆیـــە لـــە 
ـــەكان  ـــۆ نەخۆش ـــەرەكان ب ـــتانەوە چارەس ـــی هندس واڵت
توانیویەتـــی  خاتوونـــە  ئـــەو  هەروەهـــا  دەهێنێـــت، 
350 مۆبایـــل بـــۆ مندااڵنـــی هـــەژارو كەمدەرامـــەت 
ــخانەی  ــە نەخۆشـ ــە لـ ــكات، كـ ــن بـ ــۆش دابیـ و نەخـ
هیـــوا سەرپەرشـــتی چارەســـەركردنیان بـــۆ دەكرێـــت، 

ئـــەو خەاڵتـــە هێنـــدە بـــە ئاســـانی وەرناگیرێـــت كـــە 
لەالیـــەن نەتـــەوە یەكگرتووەكانـــەوە ســـااڵنە بـــۆ ئـــەو 

كەســـانە دابیـــن دەكرێـــت، كـــە رۆڵیـــان هەبـــووە 
ـــە هاوكاریـــی خەڵـــك و كەســـانی نەخـــۆش و  ل
ــیا وەك كەســـێكی ئاســـایی  هەژارانـــدا، ئاسـ
و  دەكات  خەڵـــك  یارمەتیدانـــی  بـــە  حـــەز 
بـــە  و  هـــاوكاری  بـــە  ژیانـــی  رۆژانـــەی 
ــەر  ــاو بەسـ ــانی لێقەومـ هاناوەچوونـــی كەسـ

كارەكـــەی  وایـــە  پێـــی  كـــە  دەبـــات، 
خۆشیبەخشـــە،كاتێك  هێنـــدە 

دەدات  كەســـێك  یارمەتیـــی 
ـــی رۆحـــی  ـــە ئارامی هەســـت ب
رادەبـــەدەر  خۆشـــییەكی  و 

دەكات. 
فۆتـــۆ دانـــا حەمە غەریب
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 دووبارەكردنەوەی دادگاییكردن )اعادە محاكمە(
داوای دووبارە سەیركردنەوەی دعواكە  دەتوانێت  لەدژ دەرچووە،  ئەوكەسەی حوكمی  تانە، كە  لەڕێگەكانی   ڕێگایەكە 
بكاتەوە، بەهۆكاری بوون یان دەركەوتنی ناڕاستیەك، یان غەشێك كە لە دەركردنی حوكمەكەدا پشتی پێ بەستراوە، ئەو 

حوكمانەی كە دەكرێت داوای دووبارە سەیركردنەوە، یان دوبارەكردنەوەیان بكرێت، بریتین لە: ئەو حوكمانەی دەردەچن 
باری كەسی،  دادگای  بەدائە، حوكمەكانی  دادگاكانی  لە  دەردەچن  ئەوحوكمانەی  ئستیئناف،  دادگاكانی  لە 
حوكەكانی دادگاكانی ماددەی كەسایەتی، حوكمەكانی دادگای كار. هۆكارەكانی دووبارەكردنەوەی دادگایی، 
غەش: ئەگەر الیەنی بەرامبەر غش ئەنجام بدات و كاریگەریی هەبێت لەسەر حوكمەكە. ساختەكردنی بەڵگە: 
خۆی  یان  كردبوون،  تەزویر  خراوەڕووی  بەڵگەی  و  ئەوراق  براوە  الیەنی  كە  دەركەوت  حوكم  دوای  ئەگەر 
ددانی پێدا نا، یان دادگا بڕیاری تەزویری ئەوراقەكانی دەركرد. گەواهیی ناراست: ئەگەر حوكمەكە لەسەر 

ئەساسی شاهێدی دەركرابوو، دواتر دەركەوت كە شاهێدییەكە ناڕاستە. شاردنەوەی بەڵگە: ئەگەر داواكاری 
دووبارەكرنەوەی دادگایی دوای دەرچونی حوكم چەند بەڵگەیەكی گرنگ و كاریگەری پێشكەش كرد، كە 

تۆمەتلێدراو هۆكار بووە كە پێشتر نەخراونەتە ڕوو.
لە ڕۆژەوە  و،  دوبارەكردنەوەی محكمة )15( ڕۆژە  داواكردنی  كاتی  المدنیة(،  المرافعات  )قانون  لە  ماددە )1٩6(  بەپێی 
دەست پێ دەكات كە غەش دەردەكەوێت، یان ددان پێدانان بە غەش، یان حوكم بەغەش دەردەكرێت. بەپێی ماددە )1٩8( 
دادگایی  دووبارەكردنەوەی  دوای  ڕێكارەكانی  المدنیة(  المرافعات  )قانون  لە 

لە  دەركردووە،  حكمەكەی  كە  دادگایەی  ئەو  بۆ  دەكرێت  پێشكەش  یاداشتێك 
ناونیشانی داوكاریی دوبارەكردنەوەی دادگایی  ناو و  داواكارییەكەدا دەبێت 
تێدا بێت، هەروەها ناو و ناونیشانی الیەنی بەرامبەر و هەرزانیارییەكی دیكە 

كە پێویست بێت، پوختەیەك لە ناوەرۆكی حوكمەكە لەگەڵ هۆكاری 
داواكردنەكە، م/1٩٩. 

بـــاس لـــە قەیرانـــی ئـــاو لـــە داهاتـــووی 
كاریكاتێرەكـــەدا  لـــە  دەكات،  جیهانـــدا 
كەســـێك خـــۆی بـــە بەلووعـــەی ئـــاوەوە 
كـــردووە و چاوەڕێـــی دڵۆپـــە ئاوێكـــە 

بێتـــە خـــوارەوە. 

چۆن خانوویەكی داواكراو دەفرۆشیت
How to Sell a Haunted House 

رۆمانێكــی نووســەر و رۆژنامەنووســی رۆژنامــەی 
ــە، رۆمانێكــە  نیویــۆرك تایمــز )گــرەدی هێندرێكس(ـ
لــە  بــاس  و  داواكــراوە  كــە  خانوویــەك  دەربــارەی 
رابــردووی خێزانێــك دەكات كــە بــە دوایانــەوە بــوون 
و  دایــك  پاڵەوانــی رۆمانەكــە  پاشــان  نــراون،  راو  و 
لــەم  كتێبەكــە  مردوویــی،  بــە  دەدۆزێتــەوە  باوكــی 
ســاڵدا بــاو دەكرێتــەوە و بــە ر یەكێــك لــە گرنگتریــن 
4٩4 كتێبــەكان بــاو دەبێتــەوە، نووســەری كتێبەكــە 
باشــووری  لــە  شــاری چارلیســتۆن  دایكبــووی  لــە 
 2014 وەك:  دیكەیــە  كتێبــی  خاوەنــی  و  كارۆلینــا 
 Horrorstör،  The Final Girl Support Group،  The

 .Southern Book Club›s، Dirt Candy

كاریكاتێر

كتێب

بكەیـــت  خێزانەكـــەت  پشـــتگیریی  بـــدە  هـــەوڵ 
لـــە بازنـــەی  لـــەم كاتـــەدا، بەهـــۆی ســـەرقاڵبونتەوە 
كەوتویتەتـــەوە،  دوور  چـــواردەورت  كۆمەاڵیەتیـــی 
ــت  ــی داراییـ ــەوەی الیەنـ ــە بۆئـ ــی باشـ ــڕۆ رۆژێكـ ئەمـ
ــت  ــە هەنگاوەكانـ ــە كـ ــت، ئاگاداربـ ــەوە ببەیـ ــەرەو پێشـ بـ

بەپێـــی پـــان بێـــت.

جمك

ــەڵ هاوڕێكانـــت  ــە لەگـ ــتت هەیـ ــەر پانـــی گەشـ ئەگـ
یـــان خێزانەكـــەت، ئـــەوا بـــەم زووانـــە كارەكان جێبەجـــێ 
دەبـــن، گرنگـــی بـــە جـــۆری خواردنەكانـــت بـــدە، ئـــەم 
ـــە كەمێـــك ناتەندروســـتیت، خـــۆت فەرامـــۆش مەكـــە  ماوەی

ــدە. ــە وەرزش بـ ــی بـ و گرنگـ

گا
بەتەمەنـــی  كەســـانی  لەگـــەڵ  ناكۆكیـــت  ئەگـــەر 
نـــاو خێزانەكـــەت هـــەوڵ مـــەدە ناكۆكییـــەكان قـــوڵ 
بـــەكار  دیبلۆماســـیانە  شـــێوەی  بەڵكـــو  بكەیتـــەوە، 
ئاگاداربونـــی  گرفتـــەكان،  چارەســـەری  بـــۆ  بهێنـــە 
و  باشـــی  بـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  هـــۆكارە  تەندروســـتیت 

بمێنیتـــەوە. زۆرەوە  وزەیەكـــی 

كاوڕ 4/1٩ - 3/215/20 - 4/20

گوڵەگەنم5/21 - 6/20 شێر 8/22 - 7/23٩/22 - 8/23

ئـــەو  پێـــی  بـــە  كارەكان  پیشـــەییەوە  روی  لـــە 
پانـــە دەڕۆن بەڕێـــوە كـــە داتنـــاوە، هەروەهـــا لـــە 
گەیشـــتن بـــە ئامانجەكـــەت نزیكیـــت، لـــە رووی 
هەیـــە،  رجیمـــت  پانـــی  ئەگـــەر  تەندروســـتییەوە 
ئێســـتا كاتێكـــی گونجـــاوە، بـــەاڵم بیـــرت بێـــت كـــە 

هیـــچ كارێـــك بەبـــێ راوێـــژ نەكەیـــت.

كۆكردنـــەوەی زانیـــاری دەربـــارەی بابەتـــە 
جیـــاوازەكان لـــە رووی پیشـــەییەوە هۆكاردەبێـــت 
ـــت،  ـــۆ پێشـــەوە بنێی ـــر ب ـــگاو زیات ـــەوەی هەن بۆئ
ــی  ــەر چاوەڕێـ ــتییەوە ئەگـ ــە رووی تەندروسـ لـ
ئـــەوا  دەكەیـــت،  پشـــكنینەكانت  ئەنجامـــی 
ئەنجامـــەكان زۆرینـــەی ئەرێنـــی دەردەچـــن.

تواناكانـــت  كـــە  دەبێـــت  چانســـەت  ئـــەو 
لەالیەنـــی كەســـانی دیكـــەوە ببینرێـــت، ئەمـــەش 
دیكـــە  كەســـانی  بـــە  كـــە  دەكات  وا  زیاتـــر 
ــەوەت  ــێوازی بیركردنـ ــی شـ ــرێیت، گۆڕینـ بناسـ
وا دەكات كـــە الیەنـــی داراییـــت بـــەرەو پێشـــەوە 

بـــڕوات و گۆڕانـــكاری ئەنجـــام بدەیـــت.

قرژاڵ 7/22 - 6/21

یاسا

منداڵی دروستكراو
بــوون بــە خاوەنــی منــداڵ پێویســتە لە رێگەی هاوســەرگیری 
و پەیوەندیــی نێــوان پیــاو و ئافرەتــەوە بێــت، بــەاڵم تەمبەڵی و 
نەبوونــی حــەزی ئــەو كچــە بــۆ هاوســەرگیری، وای كــردووە 
كــە پەیكــەری منــداڵ دروســت بــكات وەك ئــەوەی راســتی 
ــدا  ــە واڵتــی ئیرلەن ــاش ل ــن. )بلێنــدا راگــز( كچــە پیكەرت ب
چەندیــن كەرەســتەی دروســت كــردووە كــە وەك ئــەوە وایــە 
راســتی بێــت، ئــەو كۆمەڵــە منداڵەشــی لــە پاســتیكی نــەرم 
درووســت كــردووە، شــێوە و روخســاریان تــەواو لــە منداڵــی 
ئاســایی دەچێــت، تەنیــا ئــەوە نەبــێ كــە رۆحیــان لەبــەر نییــە 
و بووكەشووشــەن، تەنانــەت تــا لــە نزیكــەوە دەســتیان لــێ 
ــی  ــەن و وادەزان ــە شووش ــە بووك ــەی ك ــت، هەســت ناك نەدەی

منداڵــی راســتەقینەن.
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لــەم وێنەیــەدا پاســێك هەیــە و دەڕوات، 
بــەاڵم  تێدایــە،  منداڵێكــی  چەنــد 
ئاراســتەی پاســەكە دیــار نییــە كــە چــۆن 
دەڕوات، واتــە ئاراســتەی رۆیشــتنەكەی 
دیــاری بكــە و بزانــە بــۆ كام ال دەڕوات. 

خاكی سلۆمبەر  
 Slumberland

بـــاس  سەركێشـــییە،  و  فانتازیـــا  فیلمێكـــی 
لـــە كچێـــك دەكات كـــە نەخشـــەیەكی نهێنـــی دەدۆزێتـــەوە، بـــۆ 
گەیشـــتن بـــە خاكـــی ســـلۆمبەری بەدیهێنانـــی خەونـــەكان، ئەویـــش 
بـــە هاوكاریـــی كەســـێكی سەرشـــێت و دەرچـــوو لـــە یاســـا، هەوڵـــدەدەن 
خۆیـــان بخەنـــە نێـــو ئـــەو خاكـــە، بـــە هۆیـــەوە تووشـــی چەندیـــن 
ــە چوونـــی بـــۆ  ــتیش لـ ــەوە، مەبەسـ ــەری دەبنـ نەهامەتـــی و دەردەسـ

ئـــەو خاكـــە، بینینـــی باوكـــە كۆچكردووەكەیەتـــی، مـــاوەی فیلمەكـــە 
یـــەك كاتژمێـــر و 57 خولەكـــە، لـــە دەرهێنانـــی فرانیســـیس لۆرینـــس، 

ـــە نووســـینی جـــۆ ویلیامـــز، بودجـــەی فیلمەكـــە 150 ملیـــۆن  ل
دۆالرە، لـــە نواندنـــی: )جەیســـۆن مامـــوا، مارلـــۆ باركلـــی، 
كەیلـــی چاندلـــەر، كریـــس ئـــۆدود، هەمبەرلـــی جۆنزالیـــز، 

ـــە.  ـــا دی بیافۆرت(ـ ئیندی

میكانیكی شلگازەكان

هێز و توانایەكی باشت هەیە و بارودۆخەكە 
هاوكاریت  داوای  زۆر  كەسانێكی  جێگیرە، 
هاوكاری  توانا  بەپێی  بدە  هەوڵ  دەكەن،  لێ 
دەبنە  ئەوان  دواتر  چونكە  بكەیت،  پێشكەش 
پشتیوانت، هەوڵ بدە ئامانج و هیواكانی خۆت 

لەدەست مەدە.

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

گونجـــاو  كاتەكـــە  زۆر  ماوەیـــە  ئـــەم 
نییـــە بۆسەركێشـــی، پێویســـتە لـــە دۆخـــی 
كارەكـــەت ئـــاگادار بیـــت، هەواڵێكـــی خـــۆش 
چاوەڕێـــت دەكات، خۆراكـــی تەندروســـت و 
وەرزشـــكردن بـــە تەندروســـتییەكی باشـــەوە 

دەتهێڵێتـــەوە.

لـــە رووی پیشـــەییەوە ناتوانیـــت باشـــترین 
بەرەوپێـــش  و  بدەیـــت  خـــۆت  هەوڵەكانـــی 
بچیـــت، ئـــەم ماوەیـــە زیاتـــر چـــاوت لەســـەر 
و  بێـــت  خێزانەكـــەت  نـــاو  چاالكییەكانـــی 
ـــێ دورمەخـــەرەوە، باشـــترە پەیوەندییـــە  ـــی ل خۆت

بكەیـــت. بەهێزتـــر  كۆمەاڵیەتییەكانـــت 

دیكـــەی  بـــە كەســـانی  یارمەتییانـــەی  ئـــەو 
ســـتایش  و  دەنرخێندرێـــت  بـــەرز  دەگەیەنیـــت 
رێگـــەی  ســـۆزدارییەوە  رووی  لـــە  دەكرێیـــت، 
ــەوەی پەیوەندیـــی خـــۆت  دروســـت بـــدۆزەرەوە بۆئـ
و خۆشەویســـتەكەت بەهێـــز بكەیـــت، تەندروســـتیت 

باشـــە. زۆر 

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

كەســـێكی كۆمەاڵیەتیـــت، بـــەاڵم بایـــەخ بـــە 
دۆســـت و ئازیزانـــت نادەیـــت، ئەمـــەش زیانـــی 
ـــت  دەبێـــت و پێویســـتە هـــەوڵ بدەیـــت پەیوەندییەكان
چـــاالك بكەیتـــەوە، رەنگـــە ناســـینی كەســـێكی 
ـــدەت  ـــت و ئاســـوودەبیت، ئاین ـــت بگۆڕێ ـــوێ ژیان ن

لەبیـــر مەكـــە.

ـــوو، كاتـــی  ـــەواو ب ـــردو روی دا ت ـــە ڕاب ـــەوەی ل ئ
ئـــەوە هاتـــووە ســـەیری داهاتـــو بكەیـــت، یەكســـانی 
ئـــەوەی  بـــۆ  هاوڕێكانتـــدا  نێـــوان  لـــە  ڕابگـــرە 
گرنگـــی  پێویســـتە  بگەیەنـــن،  پـــێ  ســـوودت 
بـــە بیركردنەوەكانـــی خـــۆت بدەیـــت بـــۆ ئـــەوەی 

باشـــترین رێگـــە هەڵبژێریـــت.

12/22 - 1/1٩گیسك

یاریی وێنە

نیاریت
بۆ زا

وانەیەكــی زۆر چاكــە بــۆ تێگەیشــتن لــە سرووشــت و، 
دوو  دووانــە  ئــەم  وە  )هەوا،ئــاو(،  ژینگــەی  هــەردوو 
سرووشــتدا  پێكهاتەكانــی  لــە  ناســراون  زۆر  توخمــی 
دەدرا  پــێ  ئامــاژەی  زۆر  فەلســەفەدا  لــە  كــە 
بــۆ  تێگەیشــتنمان  پــاش  لــە  )ئاو،هەوا،ئاگر،خــاك(، 
پاپــۆڕ،  )بەلــەم،  توانیمــان،  ئــاو(  تایبــەت  )بــە  شــل 
و... جەنگــی  كەشــتیی  و  هەڵگــر  فڕۆكــە  كەشــتی 
هتــد( دروســتبكەین، لــە پــاش تێگەیشــتنمان بــۆ گاز 
)بــە تایبــەت هــەوا( توانیمــان، )پایســكیل، ماتۆڕســكیل، 
دروســتبكەین،  فڕۆكــە(  هەلیكۆپتــەر،  ئۆتۆمۆبیــل، 
ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــە، بۆی ــەك نیی ــەك وەك ی ــوو ژینەگەی هەم
ــت،  ــام بدەی ــوێ ئەنج ــت كاری ن ــەركەوتووبیت و بتوانی س
دەبــێ ســەرەتا لــە ژینگەكــە تێبگەیــت، بیركردنــەوە لــە 
بەدەســتهێنانی وزە و لــە رێگــەی میكانیكــەوە، بــەرەو 

داهاتــووش  بینیــوە،  بەخــۆوە  زۆری  پێشــووەچوونێكی 
ناوەســتێت، بەڵكــو لــە رێگەی میكانیكی شــلەگازەكانەوە 

وزە و هێــزی زیاتــر بەدەســت دەهێنرێــت. 

نووســری  كیلــەر  ئەدامــز  هێلیــن 
لــە   1880 ســاڵی  لــە  ئەمریكــی 
ئەالبامــا لــە ئەمریــكا لەدایكبــووە و لــە 
ســاڵی 1٩68 لــە شــاری كۆنتێكیــت 
دوایــی  كۆچــی  ئەمریــكا  لــە  هــەر 
گرنگیپێدانــی  دەربــارەی  كــردووە، 
ئافــرەت الی پیــاو، دەڵێــت: ئافرەتــان 
و  دەوێــت  پیــاوان  لــە  شــتانەیان  ئــەو 
راســتگۆبن  پیــاوان  كــە  دڵیانــە،  بــە 
بەڕێــزەوە  و  بــدەن  پــێ  گرنگییــان  و 

بكــەن.  لەگــەڵ  مامەڵەیــان 

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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