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 - مەرگـــدا  چاوەڕوانـــی  لـــە  مانـــگ   6(
كۆمەڵـــە ســـیناریۆ( ناونیشـــانی كتێبێكـــی تـــازە 
چاپكـــراوی نووســـەر و شـــانۆكار و ســـیناریۆنووس 
نووســـەر  كتێبـــەدا  لـــەم  خەمە(یـــە،  ئـــازاد   (
ـــووە لـــە خســـتنەڕوو و نمایشـــكردنی  ســـەركەوتوو ب
ســـیناریۆگەلێكی بەهێـــز، خوێنـــەر كـــە الپـــەڕە بـــە 
الپـــەڕە چـــاو بـــە دەقەكانـــی ئـــەو ســـیناریۆیانەدا 
دەخشـــێنێتەوە، هەســـت بـــە چێژێكـــی تایبەتـــی 
بـــۆ  دەقەكانـــی  هونەریـــی  ئاســـتی  و  دەكات 

دەردەكەوێـــت.
نووســـەر لـــە ڕووی نووســـینی بابەتـــەكان بـــە 
ــووە،  ــەركەوتوو بـ ــوردی، سـ ــی كـ ــی ڕەوانـ زمانێكـ
ـــی ســـەرجەم ســـیناریۆكانی  یەكـــە یەكـــە دیمەنەكان
بـــە ڕوونـــی  خســـتووەتە ڕوو، ســـەرەتای ئـــەو 
ـــت  ـــەرگ( دەس ـــبەڵەكی م ـــە )ڕەش ـــیناریۆیانە ب س
پـــێ دەكات كـــە )6( دیمـــەن لەخـــۆ دەگرێـــت، 
بـــۆ نموونـــە بـــە كورتـــی ئامـــاژەی پـــێ دەكەیـــن، 
نووســـراوە،  وەك  هـــەر  یەكەمـــدا  دیمەنـــی  لـــە 
لەســـێدارەدانە،  ژووری  شـــوێنیش  شـــەوە،  كات 
ئـــەم دیمەنـــە بـــاس لـــە چۆنێتیـــی لەســـێدارەدانی 
ـــە دیمەنێكـــی دیكـــەی  ـــك دەكات، ل ـــەت ناوێ هەڵم
ڕۆمانســـیدا هەڵمـــەت نامـــە بـــۆ ئەڤینی هاوســـەری 
دەنووســـێت، ڕایدەســـپێرێت ئـــاگای لـــە منداڵەكـــەی 

ـــە دەنووســـێت، ئـــەوە  ـــە زمانێكـــی تراژیدیان بێـــت، ب
دنیایـــە نـــەوەك نەتبینمـــەوە، ئـــاگات لـــە ئاشـــتی 

بێـــت، تـــا كۆتایـــی دیمەنـــەكان.
 چەندیـــن دەقـــی دیكـــەی ســـیناریۆ لەنێـــو 
ئـــەم كتێبـــەدا جێـــی خۆیـــان كردووەتـــەوە، لەوانـــە 
هـــەڕاج،  پەپوولـــەكان،  ســـەمای  )زبڵـــدان، 
ـــە دایكبوونـــی  هاوارێكـــی بـــێ دەنـــگ، شـــەوی ل
ــە  ــگ لـ ــەش مانـ ــدا، شـ ــە چركەیەكـ ــە، لـ پەپوولـ
لێـــواری  لـــە  كچێـــك  مەرگـــدا،  چاوەڕوانـــی 
مەرگـــدا، ســـورمێ و خورشـــید، مردنێكـــی نامـــۆ، 

خۆشەویســـتی لـــە ئامێـــزی مەرگـــدا(.
ئـــەوەی مـــاوە ئامـــاژەی پـــێ بكرێـــت ئەوەیـــە 
ـــن كاری شـــانۆ و  ـــە چەندی ـــازاد خەمـــە( ل ـــە )ئ ك
درامـــاو زنجیـــرە درامـــای تەلەفزیۆنـــی بەشـــداری 
كـــردووە، هەروەهـــا ســـیناریۆی پتـــر لـــە )10( 
كورتـــە فیلـــم و دوو زنجیـــرە درامـــای نووســـیوە، 
وێـــڕای ئـــەوەی كـــە چەندیـــن چیرۆكـــی نووســـیوە 
ــەوە، كاری  ــاوی كردوونەتـ ــدا بـ ــە ڕۆژنامەكانـ لـ
هاوكارمـــان  كتێبـــە  ئـــەم  نـــاوەوەی  دیزاینـــی 
ــاهین  ــەر( و بەرگەكەشـــی )شـ ــاخەوان جەعفـ )شـ
نەجمەدیـــن( ئەنجامیـــان داوە.. دەســـت خۆشـــی لـــە 
سینارێســـت و نووســـەر )ئـــازاد خەمـــە( دەكەیـــن 
بـــۆ ئـــەم بەرهەمـــە، بـــە هیـــوای بەرهەمـــی زیاتـــر. 
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براندە نیشتمانییەكانی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان لە چوار ڕۆژی 

كۆڕبەندی داڤۆس »2023«دا
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كۆڕبەنـــدی ئابووریـــی جیهـــان )داڤـــۆس( هـــەر 
لـــە ســـەرەتای دامەزراندنییـــەوە لـــە ســـاڵی 1971ــــەوە 
هەتـــا ئێســـتا كـــە 53 كۆڕبەنـــدی گـــرێ داوە، دوو 
ـــوە، كـــە ئەویـــش  ـــەوە بینی ـــە خۆی قۆناخـــی گرنگـــی ب

ـــە: ـــن ل بریتی
1- ســـااڵنی نێـــوان 1991 – 1971 قۆناخـــی 
و  دیموكراتـــی  بلۆكـــی  نێـــوان  ســـاردی  شـــەڕی 
بلۆكـــی سۆشیالســـتی و باڵوبوونـــەوەی كۆتایـــی 
مۆدێڕنـــە و بانگهێشـــتكردن بـــۆ پۆســـت مۆدێرنـــە.
قۆناخـــی   2023  -1991 نێـــوان  ســـااڵنی   -2
دامەزراندنـــی سیســـتمی نوێـــی جیهـــان و یەكێتیـــی 
ــە و  ــتمە جیهانییەكـ ــەم سیسـ ــتا هـ ــە ئێسـ ــا كـ ئەوروپـ
ـــر  ـــواری هەڵدێ ـــا لەســـەر لێ هەمیـــش یەكێتیـــی ئەوروپ

و هەڵوەشـــاندان.
ڕابـــردوو  ســـەدەی  حەفتاكانـــی  ســـەرەتای  لـــە 
كـــە بیرمەنـــدی گـــەورەی ئەمریكـــی »ســـامۆئیل 
هنتنگتـــن« بانگەشـــەی بـــۆ »شـــەپۆلی ســـێیەمی 
بەرانبەریشـــدا  لـــە  و،  دەكـــرد  دیموكراتـــی« 
»جـــۆن  ئەمریكـــی  دیكـــەی  بیرمەندێكـــی 
سیســـتمەكانی   بـــە  ئـــەوەی  هۆشـــداریی  ڕاولـــز« 
سیســـتمە  لـــە  نادادپـــەروەری  كـــە  دەدا  ڕۆژئـــاوا 
دیموكراتییەكانـــدا ڕووی لـــە هەڵكشـــانە و ئەگـــەر 
ئـــەو نادادپەروەییـــە چارەســـەر نەكرێـــت و ببێتـــە دیـــاردە 
ـــەرەتا  ـــەوا س ـــدا، ئ ـــاو كۆمەڵگـــە دیموكراتییەكان ـــە ن ل
دامەزراوەكانـــی سیســـتمە سیاســـییەكە الواز دەكات، 
ـــەك  ـــت و لەبەری پاشـــانیش سیســـتمەكە پەكـــی دەكەوێ

هەڵدەوەشـــێت.
لـــە نێـــوان ئـــەم دوو ئاراســـتەیەی )گەشـــبینیی 
»كالوس  ڕاولـــز(دا،  ڕەشـــبینیی  و  هنتنگتـــن 
و  ئابوورییـــە  زانایەكـــی  هـــەم  كـــە  شـــواب« 
دوو  هـــەر  ئەڵمانییـــە،  بزنێســـمانێكی  هەمیـــش 
ئاراســـتەكەی بـــە هەنـــد وەرگـــرت، ئەمـــەش بـــەو 
مانایـــەی لەگـــەڵ ئاراســـتەكەی هنتنگتـــن بـــوو 
كـــە سیســـتمی دیموكراتـــی بـــەرەو پێشـــەوە دەچێـــت 
ـــی دیكـــەش  ـــن دەوڵەت ـــی چەندی و باهـــۆزی دیموكرات
ــۆڤیەت  ــتیی سـ ــتمی كۆمۆنیسـ ــەوە و، سیسـ دەگرێتـ
لـــە  دەچێـــت،  داڕووخـــان  و  پاشەكشـــە  بـــەرەو 
هەمـــان كاتـــدا ڕەشـــبینییەكەی ڕاوڵزیشـــی لەبـــەر 
لـــە  »نادادپـــەروەری«  دیـــاردەی  كـــە  چاوگـــرت 
كۆمەڵگـــە دیموكراتییەكانـــدا ڕووی لـــە هەڵكشـــانە و 
ـــەرەو سســـتی و الوازی دەچـــن،  دامەزراوەكانیشـــی ب
ئەوجـــا لـــە پێنـــاوی ئـــەوەی هـــەم پشـــتگیریی باهـــۆزە 
تازەكـــەی شـــەپۆلی ســـێیەمی دیموكراتـــی بكرێـــت و 

ـــی  ـــەوەی دامەزراوەكان ـــۆ ئ ـــەن ب ـــك بك ـــش كارێ هەمی
و  بكرێنـــەوە  ئەكتیـــڤ  دیموكراتـــی  سیســـتمی 
دیـــاردەی »نادادپـــەروەری« ســـنووری بـــۆ دابنرێـــت، 
ئـــەو جـــا بـــۆ ئـــەوەی بـــە شـــێوەیەكی دروســـت مامەڵـــە 
لەگـــەڵ هـــەر دوو حاڵەتـــی )گەشـــبینی و ڕەشـــبینی( 
ــت، كالوس  ــەكان بكرێـ ــتمە دیموكراتییـ ــەر سیسـ لەسـ
جـــۆرە  بـــەو  بیركردنـــەوەی  ئاراســـتەی  شـــواب 
بـــوو كـــە ئـــەم مامەڵەیـــە پێویســـتی بـــە كارێكـــی 
هەماهەنگیـــی  و  هەمەالیەنـــی  دەســـتەجەمعیی 
دیموكراتـــی  كۆمەڵگـــەی  دامەزاروەكانـــی  كـــۆی 
كەرتـــی  دامەزراوەكانـــی  بەتایبەتیـــش  هەیـــە، 
ـــەت، ســـەركردە سیاســـییەكان  ـــی تایب گشـــتی و كەرت
ــەم  ــە، ئـ ــپۆڕەكان هەیـ ــتییەكان و پسـ ــدە زانسـ و ناوەنـ
ـــت  ـــەك دەبێ ـــە دامەزراوەی ـــەش پێویســـتی ب كۆكردنەوەی
كـــە بـــەردەوام كار لەســـەر هـــەر دوو ئاراســـتە بـــكات 
و هەمـــوو پێكـــەوە هـــاوكار بـــن، بـــۆ ئـــەوەی باهـــۆزی 
دیموكراتـــی هەمـــوو جیهـــان بگرێتـــەوە و، لـــە هەمـــان 
دیموكراتـــی  كۆمەڵگـــەی  دامەزراوەكانـــی  كاتـــدا 
ئەكتیـــڤ و بەهێـــز بكرێنـــەوە. بـــۆ ئـــەم ئامانجـــە 
كۆڕبەنـــدی ئابووریـــی جیهانـــی لـــە داڤۆســـی بنـــاری 
لـــەو  دامەزرانـــد،  لـــە سویســـرا  ئەلـــب  چیاكانـــی 
ــۆس  ــدی داڤـ ــااڵنە كۆڕبەنـ ــتا سـ ــا ئێسـ ــەوەش تـ كاتـ
ـــان گـــرێ  ـــەك ســـاڵ(ی جیه ـــۆ پرســـی )كێشـــەی ی ب
ــە  ــەو هەڕەشـ ــەواوی ئـ ــدەدا تـ ــەو كۆڕبەنـ دەرێـــت و لـ
و مەترســـییانە دەخرێنـــە ڕوو كـــە لەســـەر سیســـتمی 
سیســـتمی  و  یاســـایی  ســـەروەریی  و  دیموكراتـــی 
جیهانـــی دروســـت دەبـــن، ئەمـــەش بـــە واتایەكـــی 
دیكـــە بەرنامـــەی كۆڕبەنـــدی داڤـــۆس لـــەو هەڕەشـــە 
و مەترســـییانە دەردەهێنرێـــت كـــە لـــە مـــاوەی ســـاڵێكدا 

جیهـــان ڕووبەڕوویـــان دەبێتـــەوە.
داڤـــۆس  یـــاردی  بـــاك  و  پالتفـــۆڕم   
پێكـــەوە گرێدانـــەوەی كێشـــە نیشـــتمانی و 

ن نییـــەكا جیها
ســـەرەتای  لـــە  هـــەر  داڤـــۆس  كۆڕبەنـــدی 
هەمیشـــە  ئێســـتاش  هەتـــا  دامەزراندنییـــەوە 
پالتفۆرمێكـــی ئاشـــكرا بـــووە بـــۆ دەستنیشـــانكردنی 
ئـــەو هەڕەشـــە و مەترســـییانەی لـــە مـــاوەی ســـاڵێكدا 
ڕووبـــەڕووی جیهـــان دەبنـــەوە، هەمیـــش بـــاك یاردێـــك 
نافەرمیـــی  كۆبوونـــەوەی  بـــۆ  بـــووە،  نەبینـــراو 
نێـــوان ســـەرۆك دەوڵـــەت و حكومەتـــەكان پێكـــەوە، 
هەروەهـــا كۆبوونـــەوەی نوێنـــەری دەوڵەتـــان لەگـــەڵ 
كۆمپانیـــا و بزنێســـمان و وەبەرهێنـــەرە گـــەورەكان، بـــۆ 
ــان  ــوان دەوڵەتـ ــی نێـ ــی هاوبەشـ ــەر پرسـ ــەوەی لەسـ ئـ

لۆژیكی سەرۆك بارزانی، 
كوردستانی كردووەتە زۆنێكی 
ئارام بۆ پێكەوە ژیانی كۆی 
نەتەوە و ئایینە جیاوازەكان لە 
كوردستان و عێراقدا

بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی دروست 
مامەڵە لەگەڵ هەر دوو حاڵەتی 
)گەشبینی و ڕەشبینی( لەسەر 
سیستمە دیموكراتییەكان 
بكرێت، كالوس شواب ئاراستەی 
بیركردنەوەی بەو جۆرە بوو 
كە ئەم مامەڵەیە پێویستی 
بە كارێكی دەستەجەمعیی 
هەمەالیەنی و هەماهەنگیی 
كۆی دامەزاروەكانی كۆمەڵگەی 
دیموكراتی هەیە

كۆڕبەندی داڤۆس هەر لە 
سەرەتای دامەزراندیەوە هەتا 
ئێستاش هەمیشە پالتفۆرمێكی 
ئاشكرا بووە بۆ دەستنیشانكردنی 
ئەو هەڕەشە و مەترسییانەی 
لە ماوەی ساڵێكدا ڕووبەڕووی 
جیهان دەبنەوە
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كاتێك تێگەیشتن و 
بەرژەوەندیی هاوبەش لە نێوان 
حكومەتەكاندا دروست دەبێت، 
تێگەیشتنی دەوڵەتانیش بۆ 
هاریكاری و هەماهەنگی بۆ 

ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە و 
مەترسییە جیهانییەكان زیاتر 

دەبێت

لە كۆی 200 دەوڵەت لە جیهاندا 
130 دەوڵەت هەست بەو هەڕەشە 

و مەترسییانە دەكەن كە 
ڕاپۆرتەكەی ئەمساڵی داڤۆس 

ئاماژەی پێ كردووە

ئەو حكومەتانەی بەشداریی ئەم 
كۆڕبەندە دەكەن، بە شێوەیەكی 

ڕاستەوخۆ، یان ناڕاستەوخۆ 
كاریگەرییان بۆ چارەسەركردنی 

ئەو هەڕەشە و مەترسییانە هەیە 
كە ئێستا جیهان ڕووبەڕوویان 

دەبێتەوە

لەگـــەڵ  بـــووە  كۆنتراكـــت  گرێدانـــی  هەروەهـــا  و 
كۆمپانیـــا گـــەورەكان و وەبەرهێنـــەران بـــۆ ئـــەوەی لـــە 

واڵتەكانیانـــدا وەبەرهێنـــان بكـــەن.
ـــە  ـــە ئەوەی ـــاك یارد«ــ ـــۆرم و ب ـــەم »پالتف ـــج ل ئامان
ــێوەیەكی  ــە شـ ــە بـ ــەكان كـ ــە جیهانییـ ــەم كێشـ ــە هـ كـ
گشـــتی ڕووبـــەڕووی هەمـــوو دەوڵەتـــان دەبێتـــەوە، 
پێویســـتی بـــە هاریـــكاری و هەمانگیـــی هەمـــوو 
دەوڵەتـــان هەیـــە و، پێویســـتە بەرپرســـیارێتی بەرانبـــەر 
كـــە  هەڵبگـــرن  مەترســـییانە  و  هەڕەشـــە  ئـــەو 
تـــەواوی جیهـــان ڕووبەڕوویـــان دەبێتـــەوە، هەمیـــش 
ـــیش  ـــی هاوبەش ـــدی و بەرژەوەندی ـــی پەیوەن بەهێزكردن
ـــە  ـــدا پێویســـتیان ب ـــان و حكومەتەكان ـــە نێـــوان دەوڵەت ل
تێگەیشـــتنی هاوبـــەش هەیـــە، كاتێكیـــش تێگەیشـــتن 
و بەرژەوەندیـــی هاوبـــەش لـــە نێـــوان حكومەتەكانـــدا 
بـــۆ  دەوڵەتانیـــش  تێگەیشـــتنی  دەبێـــت،  دروســـت 
ـــەوەی  ـــۆ ڕووبەڕووبوون ـــكاری و هەماهەنگـــی ب هاری
هەڕەشـــە و مەترســـییە جیهانییـــەكان زیاتـــر دەبێـــت، 
هـــەر ئەمـــەش هـــۆكاری ئەوەیـــە كـــە ســـاڵ لـــە 
دوای ســـاڵ بایەخـــی ئـــەم كۆڕبەنـــدە زیاتـــر دەبێـــت 
و ســـااڵنە ژمارەیەكـــی زۆری دەوڵەتـــان بـــە ڕێگـــەی 
ســـەرۆكی دەوڵـــەت، یـــان ســـەرۆكی حكومـــەت و 
بزنێســـمان  پەیوەندیـــدارەكان و كۆمپانیـــا و  وەزیـــرە 
و پســـپۆڕانی بـــوارە جیـــاوازەكان، بەشـــداریی ئـــەم 
كۆڕبەنـــدی  لـــە  و،  دەكـــەن  جیهانییـــە  كۆڕبەنـــدە 
ئەمســـاڵدا 52 ســـەرۆك دەوڵـــەت و حكومـــەت و 
زیاتـــر لـــە 2700 نوێنـــەر لـــە 130 دەوڵەتـــەوە بەشـــدار 
بـــوون، ئەمـــەش مانـــای ئەوەیـــە دوو لەســـەر ســـێی 
دەوڵەتانـــی جیهـــان نوێنەریـــان لـــەم كۆڕبەنـــدە هەبـــووە، 
ئەمـــەش ئەوەمـــان پیشـــان دەدات لـــە كـــۆی 200 
دەوڵـــەت لـــە جیهانـــدا 130 دەوڵـــەت هەســـت بـــەو 
ــەی  ــە ڕاپۆرتەكـ ــەن كـ ــییانە دەكـ ــە و مەترسـ هەڕەشـ
و  كـــردووە  پـــێ  ئامـــاژەی  داڤـــۆس  ئەمســـاڵی 
تایتڵـــی ڕاپۆرتەكـــەی )ڕاپۆرتـــی مەترســـییەكانی 
ــاڵی  ــا 10 سـ ــاوەی 2 ســـاڵ تـ ــە لـــە مـ جیهانـــە( كـ
داهاتـــوو ڕووبـــەڕووی جیهـــان دەبنـــەوە، هـــەر بۆیـــە 
ـــەكان  ـــۆ كێشـــە جیهانیی ـــە ب ـــەوە جیهانیی ـــەم گردبوون ئ
پەراوێـــز بـــۆ كۆبوونـــەوە نافەرمییەكانـــی دیكـــەش 
ڕێـــك دەخـــات، كـــە پەیوەندیـــی نێـــوان حكومەتـــەكان 
ڕێـــك  هاوبـــەش  بەرژەوەندیـــی  چوارچێـــوەی  لـــە 

دەخاتـــەوە.
ئـــەو حكومەتانـــەی بەشـــداریی ئـــەم كۆڕبەنـــدە 
یـــان  ڕاســـتەوخۆ،  شـــێوەیەكی  بـــە  دەكـــەن، 
چارەســـەركردنی  بـــۆ  كاریگەرییـــان  ناڕاســـتەوخۆ 

ئـــەو هەڕەشـــە و مەترســـییانە هەیـــە كـــە ئێســـتا 
جیهـــان ڕووبەڕوویـــان دەبێتـــەوە، ڕاشـــكاوانەتر ئـــەو 
حكومەتانـــە دەتوانـــن ڕۆڵێكـــی بـــاش بگێـــڕن لـــە 
كەمكردنـــەوەی ئـــەو هەڕەشـــە و مەترســـییانەی ئێســـتا 
ڕووبـــەڕووی جیهـــان دەبنـــەوە، ســـوودوەرگرتنیش لـــە 
توانـــای ئـــەو حكومەتانـــە بـــۆ كەمكردنـــەوەی ئـــەو 
ــدان و  ــە پەرەپێـ ــار بـ ــییانە زۆر جـ ــە و مەترسـ هەڕەشـ
باشـــتركردنی سیســـتمی حوكمڕانـــی و ســـوودوەرگرتن 
لـــە ئیمكانییەتـــی هاوبەشـــی نێـــوان حكومەتـــەكان 
دێتـــەدی، هـــەر بۆیـــە لـــە بـــاك یـــاردی ئـــەم كۆڕبەندەدا 
ـــەش  ـــدا لێكتێگەیشـــتنی هاوب ـــوان حكومەتەكان ـــە نێ ل

دروســـت دەكات.
ــتان وەك كاراكتەرێكـــی   هەرێمـــی كوردسـ
كۆنفڕانســـە  و  كۆڕبەنـــد  لـــە  دیـــار 

نـــدا  ڵەتییەكا و ە نێود
لـــە كانوونـــی دووەمـــی ســـاڵی 2015 خوالێخۆشـــبوو 
ـــی  ـــی مەكتەب ـــاوەیس ئەندام ـــووری ش ـــۆر ڕۆژ ن دكت
سیاســـیی پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان و جێگـــری 
ـــراق، بانگهێشـــتی كۆڕبەنـــدی  ســـەرۆك وەزیرانـــی عێ
ـــوو، بەشـــداریی  ـــۆس كراب ـــە داڤ ـــی ل ـــی جیهان ئابووری
ـــدەی ســـوپا  ـــە ناونیشـــانی )ئاین ـــرد ب ـــە پەنێڵێكـــدا ك ل
- The Future of Military(، ئـــەم پەنێڵـــە تایبـــەت 
بـــوو بـــە چۆنیەتیـــی شـــكاندنی تیرۆریســـتانی داعـــش 
ــت  ــا دەبێـ ــە، ئایـ ــی دیكـ ــە مانایەكـ ــەر زەوی، بـ لەسـ
جیهـــان چ ســـوپایەك بـــۆ ئاینـــدە ئامـــادە بـــكات، هەتـــا 
ــەر زەوی  ــتان لەسـ ــت تیرۆریسـ ــەی هەبێـ ــەو توانایـ ئـ
ــیارە  ــەم پرسـ ــەوەی ئـ ــۆ وەاڵمدانـ ــكێنێت؟ بـ ــك بشـ تێـ
ـــت،  ـــوو پێشـــمەرگەیەك ئامـــادە بێ گرنگـــە پێویســـت ب
هەتـــا بزانـــن نهێنیـــی ســـەركەوتنی هێـــزی پێشـــمەرگە 
لـــە تێكشـــكاندنی تیرۆریســـتانی داعـــش بـــۆ چـــی 
دەگەڕێتـــەوە. لـــەم پەنێڵـــەدا كـــە بێجگـــە لـــە وەزیـــری 
بەرگریـــی كۆڵۆمبیـــا، دوو ژەنڕاڵـــی ئەمریكـــی و 
»جۆزیـــف نـــای« وەك بیرمەندێكـــی ســـتراتیژیی 
بـــوون و باڵیـــۆز ڤۆلڤگانـــگ  ســـەربازی ئامـــادە 
بـــۆ  میونشـــن  كۆنفڕانســـی  ســـەرۆكی  ئیشـــینگر 
ـــە  ـــرد و، ل ـــوە دەب ـــەی بەڕێ ـــان پەنێڵەك ئاسایشـــی جیه
دەســـتپێكدا ڕووی لـــە د. ڕۆژ نـــووری شـــاوەیس 
كـــرد و پێـــی گـــوت: »ڕاســـتە تـــۆ جێگـــری ســـەرۆك 
وەزیرانـــی عێراقیـــت، بـــەاڵم ئێمـــە لـــەم پەنێڵـــەدا 
دەمانەوێـــت وەك پێشـــمەرگەیەك و فەرماندەیەكـــی 
ـــۆ بكـــەن  ـــەو ســـەركەوتنانەمان ب پێشـــمەرگە باســـی ئ
ــتان  ــە دەسـ ــدا بـ ــتانی داعشـ ــەر تیرۆریسـ ــە سـ ــە بـ كـ
هێنـــاوە«، پاشـــانیش هـــەر لـــەم پەنێڵـــەدا باڵیـــۆز 
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ئیشـــینگر بـــە هەمـــوو جیهانـــی ڕاگەیانـــد كـــە بـــۆ 
كۆنفڕانســـی شـــوباتی ســـاڵی 2015 ســـەرۆكێكی 
بانگهێشـــت كـــردووە، كـــە ئەویـــش هـــەر پێشـــمەرگەیە 
ـــە و ســـەرۆكی هەرێمـــی  ـــاوی مســـعود بارزانی-ی و ن

ــتانە. كوردسـ
گەڕانـــەوە بـــۆ ئـــەم مێـــژووە، بـــۆ ئەوەیـــە شـــرۆڤەی 
ئـــەوە بكەیـــن كـــە هەرێمـــی كوردســـتان چـــۆن بـــوو بـــە 
كاراكتەرێكـــی كارای ئـــەو كۆڕبەنـــد و كۆنفڕانســـە 
ـــە ئاسایشـــی جیهـــان  نێودەوڵەتییانـــەی كـــە تایبەتـــن ب
ــەڕووی  ــە ڕووبـ ــانەی كـ ــی و هەڕەشـ ــەو مەترسـ و ئـ
هەمـــوو جیهـــان دەبێتـــەوە؟ لـــە وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە 
دەڵێیـــن: وەك باڵیـــۆز ئیشـــینگەر لـــە داڤۆســـەوە بـــە 
ــتمانییە  ــدە نیشـ ــەو برانـ ــەوە ئـ ــد ئـ ــی ڕاگەیانـ جیهانـ
ـــاوی »پێشـــمەرگە«یە و توانـــی  كوردســـتانییە كـــە ن
لـــە مـــاوەی كەمتـــر لـــە چـــوار مانگـــی شـــەڕی 
كردەیـــی لـــە بەرانبـــەر تیرۆریســـتانی داعـــش، هەمـــوو 
مانـــا و كاریگەرییەكانـــی ئیـــرادەی گەلـــی كوردســـتان 
و قـــەوارە سیاســـییەكەی هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
نـــاوی خۆیـــدا كـــە »پێشـــمەرگە«یە كـــۆ بكاتـــەوە.

لەســـەر  جەخـــت  زیاتـــر  ئـــەوەی  بـــۆ  لێـــرەوە 
كوردســـتان  پێشـــمەرگەی  هێـــزی  كاریگەریـــی 
بكەینـــەوە وەك براندێكـــی نیشـــتمانی و بـــوون بـــە 
كاتـــەدا  لـــەو  كوردســـتان،  ناســـناوی  و  ســـیمبول 
بـــوو كـــە ئەفســـانەی تیرۆیســـتانی داعـــش هەمـــوو 

ـــدەی  ـــە پرســـی )ئاین ـــوو، بۆی ـــد كردب ـــی نائومێ جیهان
ســـەرەكیی كۆڕبەنـــدی  بابەتێكـــی  ببـــووە  ســـوپا( 
كات  ئـــەو  ســـاڵی2015،  لـــە  جیهـــان  ئابووریـــی 
ـــەوەی مەترســـی و هەڕەشـــەكانی  ـــۆ ڕەواندن ـــان ب جیه
ـــا  ـــردەوە، تەنی ـــەوە دەك ـــان ل تیرۆریســـتانی داعـــش بیری
ئەفســـانەی  زەوی  لەســـەر  بتوانێـــت  كـــە  هێزێـــك 
تیرۆریســـتانی داعـــش پووچـــەڵ بكاتـــەوە دەبێـــت 
»ســـەربازی ڕۆبـــۆت بێـــت، نـــەك مرۆڤــــ« بـــەاڵم 
كـــە هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان ئەفســـانەی 
و  كـــردەوە  پووچـــەڵ  داعشـــی  تیرۆریســـتانی 
ــان پێشـــمەرگەی  ــتانی تێـــك شـــكاند، جیهـ تیرۆریسـ
ڕەواندنـــەوەی  بـــۆ  كاریگـــەر  فاكتەرێكـــی  وەك 
هەڕەشـــە و مەترســـییەكانی تیرۆریســـتانی داعـــش 

لـــە قەڵـــەم دا.
كوردســـتانی  هەرێمـــی  كـــە  دیكـــە  الیەنێكـــی 
كردووەتـــە كاراكتەرێكـــی دیـــاری كـــۆڕ و كۆنفڕانســـە 
ئـــەو  ئەقاڵنییەتـــی  بەرهەمـــی  نێودەوڵەتییـــەكان، 
دەوڵەتمەدارەیـــە كـــە ڕابەرایەتیـــی حوكمڕانـــی لـــە 
كوردســـتان دەكات، كـــە ئەویـــش ســـەرۆك مســـعود 
بارزانی-یـــە، ڕابەرایەتیـــی بارزانـــی بـــۆ بەڕێوەبردنـــی 
كردووەتـــە  كوردســـتانی  كوردســـتان،  هەرێمـــی 
النەكـــەی پێكەوەژیانـــی ئاشـــتییانەی نێـــوان نەتـــەوە 
و ئایینـــە جیـــاوازەكان، ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا ئێســـتا 
ــی  ــتمی لیبڕاڵـ ــەر سیسـ ــی لەسـ ــن مەترسـ گەورەتریـ

باڵیۆز ئیشینگەر لە داڤۆسەوە 
بە جیهانی ڕاگەیاند ئەوە ئەو 
براندە نیشتمانییە كوردستانییە 
كە ناوی »پێشمەرگە«یە و 
توانی لە ماوەی كەمتر لە 
چوار مانگی شەڕی كردەیی لە 
بەرانبەر تیرۆریستانی داعش، 
هەموو مانا و كاریگەرییەكانی 
ئیرادەی گەلی كوردستان و 
قەوارە سیاسییەكەی هەرێمی 
كوردستان لە ناوی خۆیدا كە 
»پێشمەرگە«یە كۆ بكاتەوە
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كەلتـــووری  نەمانـــی  ڕۆژئـــاوا،  لـــە  دیموكراتـــی 
فرەیـــی و قبووڵنەكردنـــی فرەیـــی و پێكەوەژیانـــی 
ــەوە و ئایینـــە جیاوازەكانـــە،  ــوان نەتـ ــتییانەی نێـ ئاشـ
ئـــەم كەلتـــوورەش دیســـان وەك براندێكـــی نیشـــتمانی 
دیكـــەی  فاكتەرێكـــی  بـــووە  كوردســـتانی، 
ناســـنامەی هەرێمـــی كوردســـتان و، لەمـــەش زیاتـــر 
ـــە شەخســـی  ـــكان ب ـــای فاتی ـــە پاپ ـــك ك ـــووە فاكتەرێ ب
ســـەردانی هەرێمـــی كوردســـتان بـــكات و لـــە نزیكـــەوە 
سوپاســـی ســـەرۆك بارزانـــی بـــكات، كـــە توانیویەتـــی 
نـــەك تەنیـــا كریســـتیانەكانی عێـــراق و كوردســـتان 
بارزانـــی،  ســـەرۆك  لۆژیكـــی  بەڵكـــو  بپارێزێـــت، 
كوردســـتانی كردووەتـــە زۆنێكـــی ئـــارام بـــۆ پێكـــەوە 
ژیانـــی كـــۆی نەتـــەوە و ئایینـــە جیـــاوازەكان لـــە 

كوردســـتان و عێراقـــدا.
لێـــرەوە ئەگـــەر بگەڕێینـــەوە ســـەر بەشـــداربوونی 
ئـــەو كـــۆڕ و  نـــاو  لـــە  حكومـــەت و دەوڵەتـــەكان 
ســـەرەتاوە  لـــە  وەك  و،  نێودەوڵەتییانـــە  كۆبوونـــەوە 
ــەت  ــەو دەوڵـ ــت ئـ ــە دەبێـ ــردن، كـ ــێ كـ ــان پـ ئاماژەمـ
یـــان  ڕاســـتەوخۆ،  شـــێوەی  بـــە  حكومەتانـــە  و 
ـــەو  ـــەوەی ئ ـــە ڕەواندن ـــت ل ـــان هەبێ ـــتەوخۆ ڕۆڵی ناڕاس
هەڕەشـــە و مەترســـییانەی كـــە ڕووبـــەڕووی ئاســـایش 
و پێكەوەژیانـــی ئاشـــتییانە لـــە جیهانـــدا دەبنـــەوە، لـــەم 
ــێوەی  ــەر دوو شـ ــە هـ ــتان بـ ــی كوردسـ ڕووەوە هەرێمـ
ڕاســـتەوخۆ و ناڕاســـتەوخۆ كاراكتەرێكـــی كاریگـــەرە 

بـــۆ ڕەواندنـــەوەی ئـــەو مەترســـی و هەڕەشـــانەی 
ــۆرە:  ــەم جـ ــەوە، بـ ــان دەبنـ ــەڕووی جیهـ ــتا ڕووبـ ئێسـ
قارەمانیەتیـــی  و  ئیـــرادە  ئاســـتی  لەســـەر   -1
هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان و وەك ســـەرەكیترین 
فاكتـــەر لەســـەر زەوی بـــۆ تێكشـــكاندنی تیرۆریســـتان 
بەگشـــتی و تیرۆریســـتانی داعـــش بەتایبەتـــی، بـــە 
ــەر  ــزە لەسـ ــا هێـ ــە تەنیـ ــەلماندوویەتی كـ ــی سـ كردەیـ
تێكشـــكاندنی  ئیـــرادەی  پێویســـت  وەك  زەوی 
هەیـــە،  داعشـــی  تیرۆریســـتانی  و  تیرۆریســـتان 
بـــۆ  ڕاســـتەوخۆ  كاریگەرییەكـــی  وەك  ئەمـــەش 
ـــە  ـــرۆر ل ـــەوەی هەڕەشـــە و مەترســـییەكانی تی ڕەواندن
ـــۆ  ـــەش ب ـــە، باشـــترین نموون ـــدا كاریگـــەری هەی جیهان
ئیـــرادەی هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان بـــەراورد 
ئێســـتای جیهـــان،  نەریتییەكانـــی  ســـوپا  لەگـــەڵ 
دووبـــارە گەڕانـــەوەی هێزەكانـــی تاڵیبـــان بـــوو بـــۆ 
حوكمڕانیـــی ئەفغانســـتان، كـــە هێشـــتا هێزەكانـــی 
ئەمریـــكا و ناتـــۆ بـــە تەواوەتـــی ئەفغانســـتانیان بـــە 
جـــێ نەهێشـــتبوو، ســـوپای ئەفغانســـتان تەســـلیمی 

هێزەكانـــی تاڵیبـــان بـــوون.
پێشـــمەرگەی  هێـــزی  كاریگەرییـــەی  ئـــەم 
كوردســـتان وای كـــرد، كـــە دەوڵەتانـــی هاوپەیمانـــی 
دژی تیرۆریســـتانی داعـــش، بیـــر لـــەوە بكەنـــەوە 
كـــە تیمـــە ڕاوێـــژكارە ســـەربازییەكان بێنـــە هەرێمـــی 
ـــزی  ـــە هێ ـــر ب ـــی زیات ـــق و ڕاهێنان ـــتان و مەش كوردس

كە هێزی پێشمەرگەی كوردستان 
ئەفسانەی تیرۆریستانی داعشی 
پووچەڵ كردەوە و تیرۆریستانی 
تێك شكاند، جیهان پێشمەرگەی 

وەك فاكتەرێكی كاریگەر 
بۆ ڕەواندنەوەی هەڕەشە و 

مەترسییەكانی تیرۆریستانی 
داعش لە قەڵەم دا
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پێشـــمەرگە بكـــەن و چـــەك و تەقەمەنیشـــی بـــۆ 
دابیـــن بكـــەن.

2- لۆژیكـــی ئاقاڵنـــەی حوكمڕانـــی و بەڕێوەبردنـــی 
پێكـــەوە  كەلتـــووری  كـــردووە  وای  كـــە  كوردســـتان 
ژیانـــی ئاشـــتییانە لـــە نێـــوان تـــەواوی ئاییـــن و نەتـــەوە 
ـــزراو بێـــت و،  ـــراق و كوردســـتاندا پارێ ـــی عێ جیاوازەكان
ــچ  ــن و هیـ ــتەجێ ببـ ــتان نیشـ ــە كوردسـ ــان لـ هەموویـ
كەســـێكیش نەتوانێـــت جیـــاكاری لـــە نێـــوان نەتـــەوە و 

ئایینێكـــی جیـــاواز بـــكات.
پاراســـتنی كەلتـــووری ئاشـــتییانەی پێكـــەوە ژیانـــی 
كوردســـتان  ئایینـــە جیاوازەكانـــی  و  نەتـــەوە  نێـــوان 
تـــەواوی نەتەوەكانـــی جیهـــان و فاتیكانیشـــی سەرســـام 
ـــاوا وەك  ـــە ڕۆژئ ـــوورە ل ـــەم كەلت ـــی ئ ـــردووە و، نەمان ك
فاكتـــەری ســـەرەكیی كێشـــەكانی ئێســـتای جیهـــان 
ـــی  ـــەری نەمان ـــە فاكت ـــەت ب ـــەم دەدەن و، تەنان ـــە قەڵ ل
كۆمەڵگەكانـــی  لـــە  كۆمەاڵیەتیشـــی  ئاشـــتیی 

ــەم دەدەن. ــە قەڵـ ــاوا لـ ڕۆژئـ
بـــە شـــێوەیەكی  لـــەم ڕوانگەیەشـــەوە كوردســـتان 
ناڕاســـتەوخۆ كاریگەریـــی لەســـەر نەهێشـــتنی ئـــەو 
هەڕەشـــە و مەترســـییانە هەیـــە كـــە ئێســـتا ڕۆژئـــاوا بـــە 
ـــە دەســـتیەوە  ـــی ب ـــووری لێبوردەی ـــی كەلت هـــۆی نەمان
دەناڵێنێـــت، هـــەر بۆیـــە ئەمـــەش وای كـــردووە كـــە 
كلیلـــی  و  دیـــار  كاراكتەرێكـــی  وەك  كوردســـتان 
چارەســـەر بـــۆ بەشـــێكی گرنگـــی كێشـــە جیهانییـــەكان 

ــت. ــدا بكرێـ ــەی لەگەڵـ مامەڵـ
لـــە  كوردســـتان  ئەمســـاڵی  بەشـــداریی   
ـــی  ـــدە نیشـــتمانییەكانی حكومەت ـــۆس بران داڤ

هەرێمـــی كوردســـتان
بەشـــداریكردنی  میانـــەی  لـــە  ڕابـــردوو  ســـاڵی 
هەرێمـــی  حومەتـــی  ســـەرۆكی  بارزانـــی  مســـرور 
و   )2022( داڤـــۆس  كۆنگـــرەی  لـــە  كوردســـتان 
كۆمەڵێـــك  لەگـــەڵ  كۆبوونـــەوەی  ئاكامـــی  لـــە 
ـــرا  ـــداو، توان ـــی كەن ـــی واڵتان ـــكار و وەبەرهێنەران خاوەن
پرۆســـەی هەناردەكردنـــی )هەنـــاری كوردســـتان( بـــە 
ـــەم  ـــداو، ئ ـــد واڵتێكـــی كەن ـــە چەن ســـەركەوتوویی بگات
هەنـــگاوەی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بـــۆ دۆزینـــەوەی بـــازاڕ بـــۆ بەرهەمـــی كشـــتوكاڵی بـــۆ 
ــی  ــتكردنی براندێكـ ــدا دروسـ ــە خۆیـ ــۆی لـ دەرەوە، خـ
كشـــتوكاڵییەكانی  بەرهەمـــە  بـــۆ  نیشـــتمانییە 
كوردســـتان و ناســـاندنی كوردســـتانە لەســـەر ئاســـتی 

بارزگانـــی بـــە ڕێگـــەی بەرهەمەكانـــی.
لـــە مـــاوەی بەشـــداریكردنی ئەمســـاڵی شـــاندی 
كوردســـتانیش لـــە كۆڕبەنـــدی داڤـــۆس 2023 بـــە 

ســـەرۆكایەتیی بەڕێـــز مســـرور بارزانـــی و لـــە میانـــەی 
ـــەو چـــوار  ـــاوەی ئ ـــە م ـــەی ل ـــدار و كۆبوونەوان ـــەو دی ئ
دیكـــە  دیســـان جارێكـــی  داون،  ئەنجامـــی  ڕۆژەدا 
هەوڵێكـــی زۆری داوە كـــە بـــازاڕ بـــۆ تـــەواوی بەرهەمـــە 
كشـــتوكاڵییەكانی كوردســـتان لـــە بازاڕەكانـــی ئەوروپـــا 
ـــە كۆنگرەیەكـــی  ـــان ل مســـۆگەر بـــكات و، وەك بەڕێزی
میدیاكارانـــی  بـــە  داڤـــۆس  لـــە  ڕۆژنامەوانیـــدا 
ڕاگەیانـــد، ئامانـــج لـــەم هەواڵنـــە بـــۆ دۆزینـــەوەی 
بـــازاڕە بـــۆ بەرهەمـــە كشـــتوكاڵییەكانی جووتیارانـــی 
كوردســـتان، بـــۆ ئـــەوەی چیتـــر جووتیارانـــی كوردســـتان 
نەترســـن،  بەرهەمەكانیـــان  ســـاغكردنەوەی  لـــە 
بـــۆ ئەمـــەش حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان لـــە 
ســـەرەتاوە بەرنامـــەی بـــەو جۆرەیـــە كـــە چەندیـــن كـــۆگا 
بـــۆ كڕینـــەوەی بەروبوومـــی جووتیـــاران تەرخـــان بـــكات 
و، حكومـــەت ڕاســـتەخۆ بەرهەمـــە كشـــتوكاڵییەكان لـــە 
جووتیـــاران بكڕێتـــەوە و پاشـــان هەنـــاردەی دەرەوەی 
بـــكات، هـــەروەك چـــۆن هـــەر لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا 
ــەی  ــایلۆ و كارگـ ــان سـ ــتكردنی دەیـ ــڕۆژەی دروسـ پـ
كوردســـتان  هەرێمـــی  لـــە  خـــۆراك  دروســـتكردنی 
ســـاڵە حكومەتـــی  دوو  یـــەك  مـــاوەی  و  دامـــەزرا 
دانەوێڵـــەی  بەرهەمـــی  كوردســـتان  هەرێمـــی 
جووتیارانـــی كوردســـتان دەكڕێتـــەوە، بەمـــەش ئـــەو 
مەترســـییەی لەســـەر جووتیارانـــی كوردســـتان البـــرد، 
كـــە پێشـــان بـــە نیـــازی ئـــەوە بـــوون حكومەتـــی عێـــراق 
ــاڵ  ــن سـ ــانیش دوای چەندیـ ــەوە و پاشـ ــان بكڕێتـ لێیـ
پارەكـــەی بـــۆ نەدەنـــاردن، ئەمســـاڵیش هەوڵەكانـــی 
ســـەرۆكی حكومـــەت بـــە هەمـــان ئاراســـتە بـــەردەوام 
ــام داوە: ــەی ئەنجـ ــدار و كۆبوونەوانـ ــەم دیـ ــووە و ئـ بـ

ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  1. ڕۆژی 17ی 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی  )2023( مســـرور 
هەرێمـــی كوردســـتان لەگـــەڵ ســـەرۆك ئەلیكســـاندەر 
دیكـــرۆ ســـەرۆك وەزیرانـــی بەلجیـــكا كۆبـــووەوە و بـــاس 
لـــە هاوئاهەنگـــی لـــە نێـــوان هـــەردووال كـــراوە، لـــە 
بوارەكانـــی ئاڵوگـــۆڕی بارزگانـــی و هەناردەكردنـــی 
بـــۆ  كوردســـتان  كشـــتوكاڵییەكانی  بەرهەمـــە 

بازاڕەكانـــی بەلجیـــكا و ئەوروپـــا.
ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  2. ڕۆژی 17ی 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی  )2023( مســـرور 
هەرێمـــی كوردســـتان پێشـــوازی لـــە تۆنـــی بلێـــر ســـەرۆك 
وەزیرانـــی پێشـــووی بەریتانیـــا كـــرد و، لـــەم دیـــدارەدا 
ئابوورییـــەكان و  بـــاس هەمەجۆركردنـــی ســـەرچاوە 
هەناردەكردنـــی بەروبوومـــی كشـــتوكاڵیی هەرێمـــی 

ــراوە. ــا كـ ــۆ بازاڕەكانـــی ئەوروپـ ــتان بـ كوردسـ

الیەنێكی دیكە كە هەرێمی 
كوردستانی كردووەتە 
كاراكتەرێكی دیاری كۆڕ و 
كۆنفڕانسە نێودەوڵەتییەكان، 
بەرهەمی ئەقاڵنییەتی ئەو 
دەوڵەتمەدارەیە كە ڕابەرایەتیی 
حوكمڕانی لە كوردستان دەكات، 
كە ئەویش سەرۆك مسعود 
بارزانی-یە

هێزی پێشمەرگەی كوردستان 
و وەك سەرەكیترین فاكتەر 
لەسەر زەوی بۆ تێكشكاندنی 
تیرۆریستان بەگشتی و 
تیرۆریستانی داعش بەتایبەتی، 
بە كردەیی سەلماندوویەتی كە 
تەنیا هێزە لەسەر زەوی وەك 
پێویست ئیرادەی تێكشكاندنی 
تیرۆریستان و تیرۆریستانی 
داعشی هەیە
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ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  3. ڕۆژی 18ی 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی  )2023( مســـرور 
هەرێمـــی كوردســـتان لـــە چوارچێـــوەی بەشـــداریكردنی 
لـــە كۆڕبەنـــدی داڤـــۆس بەشـــداری لـــە كۆبوونەوەیەكـــی 
)بەهێزكردنـــەوەی  ناونیشـــانی  بـــە  كـــرد،  تایبەتـــدا 
پیشەســـازیی ئەوروپـــا( و لـــەم كۆبوونەوەیـــەدا كـــە 
ــدار  ــدا بەشـ ــاژن ماتیلـ ــپ و شـ ــكا فلیـ ــای بەلجیـ شـ
بـــوون، ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لـــە  باســـی  بەلجیـــكا  شـــاژنی  و  شـــا  لەگـــەڵ 
ـــی كشـــتوكاڵ  ـــە كەرت ـــەم ب ـــی كابینـــەی نۆی گرنگیدان
و هەناردەكردنـــی بەروبوومـــی ناوخـــۆی كوردســـتان 

ــرد. ــا كـ ــی ئەوروپـ ــۆ بازاڕەكانـ بـ
ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  4. ڕۆژی 18ی 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی  )2023( مســـرور 
ـــدوون  ـــن خەل ـــدواڵ ب ـــتان لەگـــەڵ عەب هەرێمـــی كوردس
وەزیـــری پیشەســـازی و بازرگانیـــی بەحرێـــن كۆبـــووەوە، 
بـــە  بـــرەودان  بوارەكانـــی   لـــە  بـــاس  دیـــدارەدا  لـــەم 
وەبەرهێنـــان و پیشەســـازی و كشـــتوكاڵ و ئاڵوگـــۆڕی 
بازرگانـــی كـــرا و، وەزیـــری پیشەســـازی و بازرگانیـــی 
ــەڵ  ــازە لەگـ ــە بەنیـ ــرد كـ ــەوە كـ ــاژەی بـ ــن ئامـ بەحرێـ
شـــاندێكی گـــەورەی بازرگانـــی ســـەردانی هەرێمـــی 

كوردســـتان بـــكات.
ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  5. ڕۆژی 18ی 
حكومەتـــی  ســـەرۆكی  بارزانـــی  )2023(مســـرور 
ئەلخســـاونە  بشـــر  لەگـــەڵ  كوردســـتان  هەرێمـــی 
ســـەرۆك وەزیرانـــی شانشـــینی ئـــوردن كۆبـــووەوە و 
تەوەرێكـــی كۆبوونەوەكـــە تایبـــەت بـــوو بـــە پەرەپێـــدان 
ـــە  ـــەردووال، ل ـــوان ه ـــی نێ ـــكاری و هاوئاهەنگی و هاری
بوارەكانـــی كشـــتوكاڵ و بازرگانـــی و ســـوودوەرگرتنی 
ــە  ــوردن لـ ــەركەتووی ئـ ــە ئەزموونـــی سـ ــتان لـ كوردسـ

بـــواری تەندروســـتیدا.
ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  6. ڕۆژی 18ی 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی  )2023( مســـرور 
هەرێمـــی كوردســـتان لەگـــەڵ ســـەعید بـــن محەمـــەد 
ــان  ــەڵتەنەی عومـ ــری ئابووریـــی سـ ــەقری وەزیـ ئەلسـ
ـــارەی  ـــەدا گفتوگـــۆ دەرب ـــەم كۆبوونەوەی ـــووەوە و، ل كۆب
و،  كـــرا  هـــەردووال  پەیوەندییەكانـــی  پەرەپێدانـــی 
شـــایەنی باســـە بـــەم دواییـــە هەنـــاری كوردســـتان 
ـــدارەدا  ـــەم دی ـــەر ل ـــان و، ه ـــی عوم ـــتە بازاڕەكان گەیش
هەرێمـــی  حكومەتـــی  ســـەرۆكی  فەرمـــی  بـــە 
ـــرا. ـــان بانگهێشـــت ك ـــەڵتەنەی عوم ـــۆ س ـــتان ب كوردس
ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  7. ڕۆژی 18ی 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی  )2023( مســـرور 

قرقـــاوی  لەگـــەڵ محەمـــەد  هەرێمـــی كوردســـتان 
ـــدواڵ  ـــران و عەب ـــی وەزی ـــاری ئەنجومەن ـــری كاروب وەزی
بـــن تـــۆق وەزیـــری ئابووریـــی دەوڵەتـــی ئیمـــارات 
دەربـــارەی  گفتوگـــۆ  دیـــدارەدا  لـــەو  كۆبـــووەوە، 
هاوئاهەنگـــی لـــە بوارەكانـــی ئاڵوگـــۆڕی بازرگانـــی 
حكومڕانیـــی  و  گەشـــتوگوزار  و  كشـــتوكاڵ  و 
ئەزموونـــی  لـــە  ســـوودوەرگرتن  و  ئەلیكترۆنـــی 

ئیمـــارات كـــرا.
ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  8. ڕۆژی 18ی 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی  )2023( مســـرور 
هەرێمـــی كوردســـتان لەگـــەڵ خالیـــد ئەلفالـــح وەزیـــری 
وەبەرهێنانـــی شانشـــینی عەرەبســـتانی ســـعودیە كـــۆ 
بـــووە و لـــەو كۆبوونەوەیـــەدا وێـــڕای جەختكردنـــەوە 
ــەر دووال،  ــوان هـ ــە پەیوەندییەكانـــی نێـ ــرەودان بـ ــە بـ لـ
لـــە هەمـــان كاتـــدا وەزیـــری وەبەرهێنانـــی ســـعودیە 
بـــەم زووانـــە شـــاندێكی  كـــە  بـــەوە دا  ئاماژەشـــی 
ســـعودیە  بزنێســـمانەكانی  و  وەبەرهێنـــەران  بـــااڵی 
ـــۆ  ـــەن، ب ـــراق و هەرێمـــی كوردســـتان دەك ســـەردانی عێ
ـــان و  ـــی وەبەرهێن ـــارەی دەرفەتەكان گفتوگۆكـــردن دەرب

پەرەپێدانـــی پەیوەندیـــی بازرگانـــی.
ئەمســـاڵ  دووەمـــی  كانوونـــی  9. ڕۆژی 19ی 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی  )2023( مســـرور 
ـــەرۆك  ـــە س ـــارك ڕووت ـــتان لەگـــەڵ م ـــی كوردس هەرێم
ــەدا  ــەم كۆبوونەوەیـ ــووەوە و لـ ــدا كۆبـ ــی هۆڵەنـ وەزیرانـ
ســـەرۆك وەزیرانـــی هۆڵەنـــدا ئامادەیـــی واڵتەكـــەی 
ــی  ــەڵ هەرێمـ ــی لەگـ ــە پەیوەندییەكانـ ــرەودان بـ ــۆ بـ بـ
كوردســـتان لـــە بـــوارە جیـــاوازەكان دەربـــڕی، بەتایبەتـــی 
هاوكاریكردنـــی زیاتـــر لـــە بـــواری پەرەپێدانـــی كەرتـــی 

كشـــتوكاڵی لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا.
ئەمانــە بەشــێك بــوون لــە دیدارەكانــی ســەرۆكی 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان لــە مــاوەی چــوار 
ڕۆژی كۆڕبەنــدی ئابووریــی جیهانــی لــە داڤــۆس 
حكومەتــی  ســەرۆكی  دیدارەكانــدا  هەمــوو  لــە  و، 
ئاڵۆگــۆڕی  ئاســتی  كــە  داوە  هەوڵــی  كوردســتان 
هەروەهــا  و  كوردســتان  هەرێمــی  بارزگانیــی 
هەناردەكردنــی بەرهەمــە جیــاوازە كشــتوكاڵییەكانی 
كوردســتان فــراوان بــكات و، دەســتی وەبەرهێنانــی 
زیاتــر لــە هەمــوو بوارەكانــی گەشــتوگوزار و وزە و...
ــوو  ــەش هەم ــتان ڕابكێشــێت، ئەمان ــۆ كوردس ــد، ب هت
ــە  ــی كوردســتان بكات ــە ئابووری ــە ك ــاوی ئەوەی ــە پێن ل
ئابوورییەكــی فــرە ســەرچاوەی داهــات و بتوانرێــت 
ژیانێكــی خۆشــگوزەران بــۆ هاوواڵتیانــی كوردســتان 

فەراهــەم بكرێــت.

پاراستنی كەلتووری ئاشتییانەی 
پێكەوە ژیانی نێوان نەتەوە و 
ئایینە جیاوازەكانی كوردستان 
تەواوی نەتەوەكانی جیهان و 
فاتیكانیشی سەرسام كردووە 
و، نەمانی ئەم كەلتوورە لە 

ڕۆژئاوا وەك فاكتەری سەرەكیی 
كێشەكانی ئێستای جیهان لە 

قەڵەم دەدەن

كوردستان بە شێوەیەكی 
ناڕاستەوخۆ كاریگەریی لەسەر 

نەهێشتنی ئەو هەڕەشە و 
مەترسییانە هەیە كە ئێستا 

ڕۆژئاوا بە هۆی نەمانی 
كەلتووری لێبوردەیی بە 

دەستیەوە دەناڵێنێت
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بەجینۆسایدناساندنی كۆمەڵكوژیی كوردانی ئێزدی لە پەرلەمانی ئەڵمانیا

ددانپێدانانی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتییە 
بە ئازار و ئەو كۆمەڵكوژییەی دەرهەق 

بە كورد كراوە
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حكومەتی عێراق نەیتوانیوە 
ناوچەكانی باوك و باپیرانمان 

پاك بكاتەوە لەو هەموو 
هێز و گرووپە چەكدارە 

بیانی و مەزهەبییانەی لە 
ناوچەكەماندان

ئەو ڕۆژانەمان باش لەبیرە كە 
سەرۆك بارزانی بەڵێنی پێ 

داین شنگال ڕزگار بكات و لە 
ماوەیەكی كەمدا بەڵێنەكەی 

خۆی جێبەجێ كرد و لە 
سەر چیای شنگال بە خوێنی 

شەهیدانی پێشمەرگە ئازادكردنی 
چیای شنگال و دەوروبەری 
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كەریم سلێمان

 بۆ گواڵنی نووسیوە
جڤاتی ڕۆحانیی ئێزدی

 بــە جینۆســاید ناســاندنی كۆمەڵكوژیــی كوردانــی 
ئێمــەی  بــۆ  ئەڵمانیــا  پەرلەمانــی  لــە  ئێــزدی 
و  ڕەســەن  پێكهاتەیەكــی  وەكــو  ئێــزدی  كــوردی 
گرنگــی نەتــەوەی كــورد، گرنگیــی خــۆی هەیــە 
و، دوای چاوەڕوانییەكــی زۆر هــات، دەرهــەق بــەو 
كۆمەڵكوژییــەی لــە ســاڵی 2014 بەرانبــەر كوردانــی 
ئێــزدی لــە شــنگال و دەوروبــەری لەســەر دەســتی 
دڕندەترین تیرۆریســتانی ســەردەم و لە دوای هێرشــی 
كــوردی  هــەزاران  تێیــدا  كــە  درا،  ئەنجــام  داعــش 
ئێــزدی بــە ژن و منداڵــەوە كــوژران و بێسەروشــوێن 
كــران و، هەزارانــی دیكــە ئــاوارە بــوون، تــا ئێستاشــی 
و  ئــاوارە  هــەزار   360 لــە  زیاتــر  بێــت،  لەگەڵــدا 
ــەكان  ــە كەمپ ــان ل ــە و 135 هەزاری ــان هەی كۆچبەرم
دەژیــن و 190 هــەزاری دیكــە لــە دەرەوەی كەمپەكانن 
ــان كۆچــی دەرەوەی واڵتیــان كــردووە،  و 120 هەزاری
ســەدان كچــی كوردیــان بــە كۆیلــە و زیندانــی كــرد و 
ڕفێندراون و شــوێنیان دیار نییە، تەنانەت حكومەتی 
عێــراق نەیتوانیــوە ناوچەكانــی بــاوك و باپیرانمــان پــاك 
بكاتــەوە لــەو هەمــوو هێــز و گرووپــە چەكــدارە بیانــی 

و مەزهەبییانــەی لــە ناوچەكەمانــدان.
ئــەم بڕیــارەی پەرلەمانــی ئەڵمانیــا دوای هــەوڵ 
و  بارزانــی  ســەرۆك  زۆری  ماندووبوونێكــی  و 
پێشــمەرگە و پەرلەمــان و حكومــەت و ڕێكخــراوەكان 
و میــر و جڤاتــی ڕۆحانــی و بیرمەنــد و شــێخانی 
و  ئێــزدی  كوردانــی  كەســایەتییەكانی  و  ئێــزدی 
هاوپەیمانەكانمــان دێــت، كــە لەســەر ئاســتی ناوخۆیــی 
و  هــەوڵ  مــاوە زۆرە  ئــەو  درێژایــی  بــە  و جیهــان 

داوە.  زۆریــان  كۆششــێكی 
و گۆڕەبەكۆمەڵــەكان  بەڵگــەكان  و  دۆكیۆمێنــت 
دڕندەیــی تاوانەكــە بەرانبــەر خەڵكــی ســڤیل )منــداڵ 
و كچ و ژن و پیاوی بەتەمەن( دەردەخات و ویژدانی 
لــە  كۆمەڵكوژییــە  ئــەم  جوواڵنــدووە،  مرۆڤایەتــی 
مێــژووی مرۆڤایەتیــدا لــە ســەدەی بیســتدا یەكەمیــن 
ــە  ــەو شــێوە دڕندانەی ــی ب ــە و تاوان ــی وا گەورەی تاوان
دژی مرۆڤایەتی ڕووی نەداوە. ڕاســتە ئەم هەنگاوە 
ئازارەكانمان كەم ناكاتەوە، بەاڵم ســەرەتای ڕێگەیەكە 
بــۆ كارێكــی گەورەتــر و ئومێدێكمــان پــێ دەبەخشــێت، 
ئێمــە وەكــو گەلــی كــوردی ئێــزدی سوپاســی ســەرۆك 
بارزانــی و پێشــمەرگە و گەلــی كــورد دەكەیــن، ئــەو 
ڕۆژانەمــان بــاش لەبیــرە كــە ســەرۆك بارزانــی بەڵێنــی 
پــێ دایــن شــنگال ڕزگار بــكات و لــە ماوەیەكــی 
كەمــدا بەڵێنەكــەی خــۆی جێبەجــێ كــرد و لــە ســەر 
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ــەهیدانی پێشــمەرگە  ــی ش ــە خوێن ــنگال ب ــای ش چی
ئازادكردنــی چیــای شــنگال و دەوروبــەری ڕاگەیانــد، 
تاریكــی  هێــزی  شــنگال  ئازادكردنــی  بــە  دواتــر 
چــاوەڕوان  ئەمــەش  هــەر  شــكاند،  تێــك  داعشــی 
دەكــرا لــە ســەرۆكێك كــە درێژەپێــدەری ڕێبازەكــەی 
مــەال مســتەفا بارزانــی بــووە، ئــەو ســەرۆكەی لــە 
ســەردەمی شۆڕشــی بــارزان و ئەیلوولــدا نموونــەی 
ــە ســەردەمی  ــووە، ل ــان ب ســەركردە و هــزری پێكەوەژی
مســتەفا بارزانــی ئــەو بیركردنەوەیــە نەبــووە كــە بڵێــن 
ئەمــە موســڵمانە و ئــەوە ئێزدییــە و ئــەوە مەســیحییە، 
لــەو ســەردەمەدا هزرێــك هەبــوو، پێــی دەگوتــرا هــزری 
ــازادی  ــە ئاشــتی و ئ ــڕوای ب ــە و ب ــی كوردان ئەخالق
و مرۆڤدۆســتی هەبــوو، هەمــوو نەتــەوە و ئاییــن و 
ئایینــزاكان بــە جیاوازیــی زمــان و ئایینــەوە لــە دەوری 
مســتەفا بارزانــی كۆبوونــەوە و ڕۆژەكانــی ئەمــڕۆی 

لــێ بەرهــەم هــات.
 لــە هەمــوو دەســتكەوتێكی گەلەكەمانــدا ســەری 
پێشــمەرگەی  شــەهیدانی  بــۆ  نــەوازش  و  ڕێــز 
و  پاراســت  ئێمەیــان  كــە  دادەنوێنیــن،  كوردســتان 
شــنگالیان بــە خوێنــی خۆیــان ئــازاد كــرد، سوپاســی 
گەلــی خۆمــان دەكەیــن كــە لــەو مــاوە زۆرەدا ئــاوارە 
و كۆچبەرەكانیــان لــە ئامێــز گــرت، ئەمــە وێــڕای 
قەیرانــی دارایــی و گرفــت و كێشــەكانیان كــە بــە 
هــۆی بڕینــی بودجــەوە لــە الیــەن حكومەتــی ناوەنــدی 
ــزدار  ــەردوو ڕێ بەســەریاندا ســەپێندرابوو. سوپاســی ه
مەســرور  و  هەرێــم  ســەرۆكی  بارزانــی  نێچیرڤــان 
بارزانــی ســەرۆكی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان 
دەكەیــن كــە ڕفێندراوەكانیــان گەڕانــدەوە و هەمــوو 
ئاییــن و ئایینزاكانیــان لــە كۆمەڵكــوژی پاراســت.

بــەرز  ئەڵمانیــا  پەرلەمانــی  هەنگاوەكــەی   
دەنرخێنیــن كــە بــە پاڵپشــتیی گەلــی ئەڵمانیــا نــراوە و 
ئومێدەواریــن پەرلەمــان و حكومەتــی واڵتانی دیكەش 
نێودەوڵەتــی  لــە دادگای  بنێــن و  هەمــان هەنــگاو 
تاوانبارانــی ئــەم كۆمەڵكوژییــە ســزا بدرێــن، لەمــەش 
ئەخالقــی  و  یاســایی  چوارچێوەیەكــی  گرنگتــر 
جارێكــی  تاوەكــو  دابنرێــت،  ئێــزدی  كوردانــی  بــۆ 
ئەنجــام  بەرانبەریــان  قێــزەون  وا  تاوانێكــی  دیكــە 
نەدرێتــەوە. كوردانــی ئێــزدی لــە بــەر كوردبــوون و 
جــار  چەندیــن  مێــژوو  درێژایــی  بــە  ئایینەكەیــان 
هێــرش كراوەتــە ســەریان و كۆمەڵكــوژ كــراون، تــا 
ــازار  ــوەی ئ ــاو چوارچێ ــە ن ــزدی ل ئێســتا كوردانــی ئێ
ــە  ــكاری و كۆمەڵكوژیی ــەو كاول ــی ئ و مەینەتییەكان

دەربازیــان نەبــووە، پێویســتە ئەنجومەنــی ئاسایشــی 
نێودەوڵەتــی لــە چوارچێــوەی هێزێكــی نێودەوڵەتیــدا 
كوردانــی ئێــزدی لــە تــەواوی ناوچەكانــی خۆیــان 
نێودەوڵەتییــش  دادگای  بڕیارێكــی  و،  بپارێزێــت 
ــزدی،  ــی ئێ ــە كوردان ــۆ پارێزگاریكــردن ل ــت ب دەربچێ
لــە  شــنگال  ڕێككەوتننامــەی  جێبەجێكردنــی  بــە 
ناوەنــدی و حكومەتــی  نێــوان هــەردوو حكومەتــی 
هەرێمــی كوردســتان، چونكــە بــە تەنیــا لــە ڕێگــەی 
دامەزراندنــی هێــزی هاوبەشــی نێــوان ســوپای عێــراق 
و پێشــمەرگەوە كوردانــی ئێــزدی ئــەو متمانەیەیــان 
ال دروســت دەبێــت كــە بگەڕێنــەوە ســەر زێــدی بــاوك 
و پاپیرانیــان، ئەوەتــا لــە كــۆی 360 هــەزار كــوردی 
ئــاوارە و دەربــەدەری ئێــزدی، تاكــو ئێســتا 20%ی 
نەگەڕوانەتــەوە بــۆ شــنگال و دەوروبــەری، ئەمــەش 
بــە هــۆی جێبەجێنەكردنــی ڕێككەوتننامــەی شــنگال 
نەكردنــەوەی  ئــاوەدان  و  پێشــمەرگە  و گەڕانــەوەی 
ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم 
لــە شــنگال و دەوروبــەری، ئەمــە وێــڕای بوونــی دەیــان 
گرووپــی چەكــداری نامــۆ و بیانــی و مەزهەبــی لــە 
ــە ســایەی  ــە ل ــەی ك ــەو ناوچان ــەواوی ئ شــنگال و ت
ــەك  ــزی پێشــمەرگەدا ناوچەی ــی و هێ ــەرۆك بارزان س
بــە  نەتەوەیــی،  و  ئایینــی  پێكەوەژیانــی  بــۆ  بــوون 
پێچەوانــەی حكومەتــی ناوەندییــەوە كــە لــە دوای 
خــۆی  سەرشــانی  ئەركــی  بــە  كۆمەڵكوژییەكــەش 
ــی  ــەوە و بەهاناچوون ــەر پاراســتن و ئاوەدانكردن بەرانب
و،  هەڵنەســاوە  ئێــزدی  كوردانــی  ئاوارەكانــی 
یارمەتییــەكان  و  هــاوكاری  پێشكەشــكردنی  لــە 
ئــارام  ناوچەكانمــان  توانــی  نــە  بــووە،  كەمتەرخــەم 
توانیشــی  نــە  بگەڕێنێتــەوە،  بــۆ  ســەقامگیری  و 
ئاوەدانــی و خزمەتگــوزاری بگەیەنێتــە تــەواوی ئــەو 
ناوچانــە، هــەر ئــەو بــێ ئومێدییــە بــوو كــە وای 
كــردووە ژمارەیەكــی یەكجــار زۆری كوردانــی ئێــزدی 
بــە ناچــاری ڕوو بكەنــە واڵتانــی ئەوروپــا و ڕۆژئــاوا 
و هیــچ هیوایەكیــان بــە حكومەتــی عێــراق نەمێنێــت، 
نــە بــۆ جێبەجێكردنــی ڕێككەوتننامــە و بەڵێنەكانــی، 
نــە بــۆ ســزادانی تاوانبــاران و ئاســاییكردنەوەی دۆخی 
شــنگال. كاتــی ئــەوە هاتــووە كوردانــی تاراوگــە و 
كۆچبەرانمــان، لــە ســەر فشــار و داواكارییەكانیــان 
ناوچــە  گەڕانــەوەی  و  پاراســتن  بــۆ  بــن  بــەردەوام 
داگیركراوەكانمــان لــە دەســتی ئــەو هێــز و گرووپــە 
كوردانــی  كۆمەڵگــەی  بــە  نامــۆن  نایاســاییانەی 

ئێــزدی.

سوپاسی هەردوو ڕێزدار 
نێچیرڤان بارزانی سەرۆكی 
هەرێم و مەسرور بارزانی 
سەرۆكی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان دەكەین كە 
ڕفێندراوەكانیان گەڕاندەوە و 
هەموو ئایین و ئایینزاكانیان لە 
كۆمەڵكوژی پاراست

كاتی ئەوە هاتووە كوردانی 
تاراوگە و كۆچبەرانمان، لە 
سەر فشار و داواكارییەكانیان 
بەردەوام بن بۆ پاراستن 
و گەڕانەوەی ناوچە 
داگیركراوەكانمان لە دەستی ئەو 
هێز و گرووپە نایاساییانەی 
نامۆن بە كۆمەڵگەی كوردانی 
ئێزدی
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تەنیا گەرەنتی بۆ دووبارەنەبوونەوەی 
جینۆسایدی گەلی كوردستان

دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستانە

سەاڵح كەركووكی

 بۆ گواڵنی نووسیوە
رێكخەری كاروباری ناساندنی جینۆساید/ سوید

  بڕیــاری پەرلەمانــی ئەڵمانیــا بــە ناســاندنی 
دوای  و  دڵخۆشــكەرە  ئێزدییــەكان  جینۆســایدی 
هــەوڵ و ماندووبــوون و چاوەڕوانییەكــی زۆر دێــت، 
جینۆســایدی كوردانی ئێزدی زنجیرەیەك جینۆســاید 
ــی  ــزدی بەتایبەت ــی ئێ ــە كوردان ــە ك و كۆمەڵكوژیی
ــەریدا  ــدا بەس ــژووی خۆی ــە مێ ــورد بەگشــتی ل و ك
دیكتاتۆرییەكانــی  حكومەتــە  و  ڕژێــم  هاتــووە، 
عێــراق و ناوچەكــە كــە گەلــی كوردیــان بەســەردا 
دابــەش بــووە، لــە مێــژووی كــۆن و نزیكــدا چەندیــن 
جــار كۆمەڵكوژییــان دەرهــەق بــە گەلــی كــورد و 
پێكهاتــە ئایینییەكانــی كــردووە، بــێ ئــەوەی لــە 
مێــژوودا لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی ئیدانەیەكــی 
وا بكرێــت كــە لــە ئەنجومەنــی ئاســایش و دادگای 
نێودەوڵەتــی و پەرلەمانەكانــی واڵتــان دۆكیۆمێنــت 
بەجینۆســاید  فەرمــی  بەشــێوەیەكی  و،  بكرێــت 
بناســرێت و ئیدانەیەكــی فەرمــی و فــراوان بكرێــت، 

لــە  ئەڵمانیــا  بڕیــارەی  ئــەم  ڕوانگەیــەوە  لــەم 
ــزدی جێگــەی  ــی ئێ ــۆ كوردان ــەوە ب ڕووی دەروونیی
كەســوكاری  لەســەر  بەتایبــەت  بــووە،  دڵخۆشــی 
ــان، لەســەر ئاســتی هەرێمــی كوردســتانیش  قوربانی
پەرلەمانتارانــی  كــرا،  لــێ  باشــی  پێشــوازییەكی 
ئەڵمانیــاش ئاماژەیــان بــە گرنگیــی بڕیارەكــە كــرد، 
بەجینۆسایدناســاندنی  بڕیــاری  »ڕاســتە  بــەوەی 
كۆمەڵكوژیــی ئێــزدی برینــە قووڵەكانیــان ســاڕێژ 
كەســوكاری  بــۆ  دادپەروەرییەكــە  بــەاڵم  نــاكات، 
قوربانیــان«، بــەاڵم تاچەنــد ئــەم بڕیــارە هەنگاوێكــە 
بــۆ ئــەوەی جارێكــی دیكــە لەســەر زەویــی بــاوك و 
باپیرانیــان تاوانێكــی وا دڕنــدە دووبــارە نەبێتــەوە؟ 
ئەمــە ئــەو پرســیارە قورســەیە كــە دەبێت هەڵوەســتەی 
هــەرە زۆری  زۆرینــەی  بكەیــن، چونكــە  لەســەر 
كوردانــی ئێــزدی لــە نــاو كەمپــەكان و لــە ئاوارەییــدا 
ــان بەســەر  ــان ژی ــە دەرەوەی مــاڵ و موڵكــی خۆی ل

حكومەتە دیكتاتۆرییەكانی 
عێراق و ناوچەكە كە گەلی 

كوردیان بەسەردا دابەش بووە، 
لە مێژووی كۆن و نزیكدا 

چەندین جار كۆمەڵكوژییان 
دەرهەق بە گەلی كورد و 

پێكهاتە ئایینییەكانی كردووە
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نــاو  لــە  ســەروماڵیان  پاراســتنی  بــۆ  و،  دەبــەن 
هەرێمــی كوردســتاندان و نەیانتوانیــوە بــۆ شــنگال و 
ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم 
بگەڕێنــەوە، بــەو هیوایــەی بەڵێنەكانــی ئەڵمانیــا 
ــزگاری  ــەرزی واقیعــدا پارێ ــە ئ بگەیەننــە جــێ و ل
لــە كوردانــی ئێــزدی بكــەن، نــەك بــە هاوشــێوەی 
سەرشــانی  ئەركــی  بــە  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵگــەی 
خۆیــان هەڵنەســن و هــەر لــە ســەركوتكردنی شــۆڕش 
ــال  ــی ئەنف ــە جێبەجێكردن ــر ب ــەكان و دوات و ڕاپەڕین
و  كــوردەكان  بێسەروشــوێنكردنی  و  كیمیابــاران  و 
ــز  ــی هێ ــر بەكارهێنان ــدەكان و دوات ــی گون وێرانكردن
ماڵــی  ســووتاندنی  و  وێرانكــردن  و  كوشــتن  بــۆ 
چەندیــن  كــورد  ڕیفرانــدۆم  دوای  لــە  كــوردەكان، 
جــار كۆمەڵكــوژ كــرا، هەمــوو ئەمانــە لــە مێــژووی 
ــەڕێ كــران و كــەس  ــە بێدەنگــی ب بزاڤــی كــورددا ب
ــە جگــە  ــوو، ك ــە دژی نەب ــدی ل هەڵوێســتێكی تون
لــە جێبەجێكردنــی بڕیــاری دژەفڕیــن بــۆ پاراســتنی 
ــە،  ــە دوای كــۆڕەوە ملیۆنییەك ــی كوردســتان ل گەل
پراكتیكیمــان  و  ڕوون  دیكــەی  هەڵوێســتێكی 

نەبینیــوە.
بەجینۆسایدناســاندنی  بڕیــارەی  ئــەم 
پەرلەمانــی  لــە  ئێــزدی  كوردانــی  كۆمەڵكــوژی 
ئەڵمانیــا كــە ســەیری خاڵەكانــی دیباجــەی بڕیارەكــە 
ــە ســاڕێژكردنی ســادەیی  ــر ئامــاژە ب ــت، زیات دەكەی
برینەكــە دەكات، بــەاڵم بــاس لــە وردەكارییــەكان و 
چۆنیەتــی بنبڕكردنــی برینــەكان نــاكات، دیباجەكــە 
الیەنــی ئەكادیمــی و زانســتیی الوازە و نەیتوانیــوە 
ــۆ  ــەوەی ب ــارە نەبوون چارەســەرەكانی ئەگــەری دووب
گەمــارۆ  كــە  نــاكات  ناوچەكــە  باســی  دابنێــت، 
دراوە بــە دوژمنانێــك كــە ئەگــەر دەســتیان بــڕوات، 
هەمــوو  بــە  كــورد  و  دڕندەتــرن  داعــش  لــە  زۆر 
و  دەكــەن  كۆمەڵكــوژ  ئایینییەكەیــەوە  پێكهاتــە 
دەســتیان لــێ ناپارێــزن، ناوچەیەكــە پــڕە لــە كێشــە، 
ســەردەمی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ســەرەتاكەی  كــە 
دابەشــكردنی كوردســتان لــە پەیماننامــەی جیهانیــی 
ــۆزان  )ســایكس پیكــۆ و پەیماننامــەی ســیڤەر و ل
ــە خەڵكــی كوردســتان  و...( كــە زۆر پەیمــان درا ب
كــە مافەكانیــان پارێــزراو دەبێــت، تــا دەگاتــە مافــی 
ــە  ــەوە ل ــگەز بوون ــن پاش ــەاڵم مخاب ــەربەخۆیی، ب س
ــدا  ــە دۆخێكــی قەیراناوی بەڵێنەكانیــان و ناوچەكــە ل
دەژیــت، هەتاكــوو ئەمڕۆشــی لەگەڵــدا بێــت، لــە 

ژێــر مەترســی و هەڕەشــەو دڵەڕاوكێــدا دەژی.

كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و بەتایبەتیــش زلهێــزەكان 
ئاژانســە  و  كگرتــووەكان  نەتــەوە  ڕێكخــراوی  و 
ــە پاڵپشــتیی  ــان ل ــە بێدەنگیی ــەكان ئەوانیــش ب مرۆیی
مافی بوون بە دەوڵەت و ســەربەخۆیی، ناڕاســتەوخۆ 
و  تونــدڕەو  هێــزە  هەمــوو  تاوانەكانــی  بەشــداریی 
شــۆڤێنی و ڕەگەزپەرســت و تیرۆریســتەكانن، لەبــەر 
ئــەوەی زۆر چــاك دەزانــن تاكــە ڕێگــە چــارە بــۆ 
پاراســتنی كوردانــی ئێــزدی، دروســتبوونی كیانــی 
ســەربەخۆی كوردســتانە، كــە دەتوانێــت كۆكــوژی 
بنبــڕ بــكات، هــەروەك بــۆ ئەرمــەن و جــووەكان و 
بۆیــە  كردیــان،  كۆســڤۆییەكان  و  بوســنییەكان 
لەالیــەن  بەداخیشــەوە  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵگــەی 
كوردســتان  هەرێمــی  قــەوارەی  نەیارانــی  هەندێــك 
لــە ڕۆژئــاوا زۆر بڕیــار و دەســتكەوتی گرنــگ لــە 
ئەوروپــا بــە الڕێــدا دەبــەن، بــۆ نموونــە كۆتاییهاتنــی 
ئــازار و مەینەتییەكانــی كوردانــی ئێــزدی لــە نــاو 
چوارچێــوەی پاراســتنی كــورد و بــوون بــە خــاوەن 
پــێ  ئامــاژەم  وەكــو  چونكــە  دی،  دێتــە  دەوڵــەت 
بەتایبەتــی  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  دا، 
بــووە،  دابــەش  بەســەردا  كــوردی  واڵتانــەی  ئــەو 
ــدا ئەنجــام دەدرێــت و زۆر  توندوتیژییەكــی زۆری تێ

لەكێشــەكان ڕەگ و ڕیشــەی قووڵــی هەیــە. 
ڕەمزێكــی  و  ســەرۆك  وەكــو  بارزانــی  مســعود 
توانیویەتــی  جیهانــدا  لــە  كــورد  گــەورەی گەلــی 
فەرهەنــگ و كەلتــووری پێكەوەژیــان لــە نــاو هەمــوو 
پێكهاتــە و ئاییــن و ئایینــزا و نەتەوەكانــدا بپارێزێــت، 
هــەر چەنــدە هێرشــی ســەربازی و دوژمنایەتییەكــی 
زۆر لە دژی كورد و كوردســتانییان ئەنجام دەدرێت، 
باشــووری  لــە  قەوارەیــەك  وەكــو  كــوردی  بــەاڵم 
ــە چارەســەركردنی كێشــە  كوردســتان پاراســتووە، بۆی
ئایینــی و نەتەوەییــەكان لــە ناوچەكــەدا تەنیــا بــە 
پاڵپشــتیكردنی  و  كوردســتانیبوون  بــۆ  گەڕانــەوە 

هێــزی پێشــمەرگە دێتــە بەرهــەم.
بەپێی ئەزموونی من لە دۆســێیەكانی تاوانەكانی 
كۆمەڵگــەی  كوردســتان،  كیمیابارانــی  و  ئەنفــال 
نێودەوڵەتــی پشــتگیری لــە دامەزراندنــی هەرێمێكــی 
ســەربەخۆی كوردســتانی كــرد، بــەاڵم پشــتگیری لــە 
دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی ســەربەخۆی كوردســتانی 
بەڵگەنامــە  و  ڕێككەوتــن  بەپێــی  كــە  نەكــرد، 
نێودەوڵەتییــەكان و بڕیارەكانــی نەتــەوە یەكگرتــووەكان 
نێودەوڵەتــی  دادگای  و  ئاســایش  ئەنجومەنــی  و 
پاڵپشــتییەكی ڕەهــا و زۆری دەبــوو، هەمــوو ئــەو 

جگە لە جێبەجێكردنی بڕیاری 
دژەفڕین بۆ پاراستنی گەلی 
كوردستان لە دوای كۆڕەوە 
ملیۆنییەكە، هەڵوێستێكی دیكەی 
ڕوون و پراكتیكیمان نەبینیوە

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و 
بەتایبەتیش زلهێزەكان و 
ڕێكخراوی نەتەوە كگرتووەكان و 
ئاژانسە مرۆییەكان ئەوانیش بە 
بێدەنگییان لە پاڵپشتیی مافی 
بوون بە دەوڵەت و سەربەخۆیی، 
ناڕاستەوخۆ بەشداریی 
تاوانەكانی هەموو هێزە توندڕەو 
و شۆڤێنی و ڕەگەزپەرست و 
تیرۆریستەكانن

ئەم بڕیارەی 
بەجینۆسایدناساندنی 
كۆمەڵكوژی كوردانی ئێزدی 
لە پەرلەمانی ئەڵمانیا كە 
سەیری خاڵەكانی دیباجەی 
بڕیارەكە دەكەیت، زیاتر 
ئاماژە بە سارێژكردنی سادەیی 
برینەكە دەكات، بەاڵم باس 
لە وردەكارییەكان و چۆنیەتی 
بنبڕكردنی برینەكان ناكات

مسعود بارزانی وەكو سەرۆك و 
ڕەمزێكی گەورەی گەلی كورد لە 
جیهاندا توانیویەتی فەرهەنگ 
و كەلتووری پێكەوەژیان لە 
ناو هەموو پێكهاتە و ئایین و 
ئایینزا و نەتەوەكاندا بپارێزێت
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بــە  تایبەتــن  هەنگاوانــەی  و  بڕیــار  و  فرمێســك 
ئیدانەكردنــی كۆمەڵكــوژی و بەجینۆسایدناســاندنی 
هاوكارییــەكان،  و  كۆمــەك  و  كۆمەڵكوژییــەكان 
دەریــان خســت ئــەم شــێوازە بەرگرییــە ڕێگــری لــە 
بەردەوامــی و دووبارەبوونــەوەی جینۆســاید نــاكات.  
دەبوایــە لــە دیباجــەی بڕیــاری بەجینۆسایدناســاندنی 
كۆمەڵكــوژی كوردانــی ئێــزدی ئامــاژە بــە خەباتــی 
و  حكومــەت  و  كوردســتان  خەڵكــی  تێكــڕای 
پەرلەمــان و هێــزی پێشــمەرگە بكرایــە، كــە زیاتــر 
لــە هەشــت ســەد پێشــمەرگە تەنیــا لــە ڕزگاربوونــی 
شــنگال و دەورووبــەری و ناوچــەی دەشــتی نەینــەوا 
خوێنیــان ڕشــت و شــەهید بــوون، هەروەهــا ڕۆڵــی 
ســەرەكیی ســەرۆك بارزانــی لــە بەرەكانــی جەنگــدا لە 
ســەنگەرەكانی پێشــەوە كــە ڕاســتەوخۆ سەرپەرشــتیی 
دەكــرد،  ئیزدینشــینی  ناوچەكانــی  ڕزگاركردنــی 
ــزی پێشــمەرگە  ــی و هێ ــۆ ئەگــەر ســەرۆك بارزان خ
دەبــوو  گەورەتــر  زۆر  كۆمەڵكوژییەكــە  نەبووایــە 
و بــە هەزارەهــا كــوردی ئێــزدی و كریســتیان لــە 
ئاوارەیــی و دەربەدەریــدا شــەهید دەبــوون و كۆمەڵكــوژ 
دەكــران، بــە درێژایــی ئــەو هەمــوو ســاڵە حكومەتــی 
بــە ئێستاشــی لەگەڵــدا  بــوو،  عێــراق كەمتەرخــەم 
ــاوارەكان و ئاســاییبوونەوەی دۆخــی  ــەر ئ ــت بەرانب بێ
شــنگال، بە پێچەوانەی گەلی كورد و كوردســتانیان 
و پێشــمەرگە و وەزارەت و دامەزراوەكانی حكومەت، 

دارایــی و خراپیــی دۆخــی  وێــڕای قەیرانــی  كــە 
ئابووریــی هەرێمــی كوردســتان، دەســتی هــاوكاری 
و یارمەتییــان بــۆ ژمارەیەكــی زۆری ئــاوارە درێــژ 
دەرگای  دا،  بڕیــاری  بارزانــی  و مســعود  كــردەوە 
شــوێنە گشــتییەكان  و  قوتابخانــەكان  و  مزگــەوت 
و،  بكرێــت  وااڵ  ئێــزدی  كــوردی  ئاوارەكانــی  بــۆ 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتانیش دەســتی هاوكاری 
و یارمەتیــی خێــرا بگەیەننــە ئاوارەكانــی كوردانــی 
ئێــزدی و، هەمــوو كارئاســانییەكیان پێشــكەش بكــەن، 
ئەمــە جگــە لــە ئازادكردنــی ســەدان كچــی كــوردی 

ئێــزدی و هێنانەوەیــان بــۆ كوردســتان. 
بۆیــە چارەســەری كێشــەی كوردانــی ئێــزدی و 
كورد بەگشتی لە سەربەخۆبوون و زیاتر بەهێزبوونی 
قــەوارەی هەرێمــی كوردســتانەوە ســەرچاوە دەگرێــت، 
هەروەكــو چــۆن گەڕانــەوەی كوردانــی ئێــزدی بــۆ 
شــنگال بــە جێبەجێكردنــی ڕێككەوتنامــەی شــنگال 
و گەڕانــەوەی هێــزی پێشــمەرگە زامــن دەكرێــت، 
ئــەم بڕیــارەی پەرلەمانــی ئەڵمانیــا لەگــەڵ بڕیــاری 
ــی دیكــە پێویســتییان  ــی فەڕەنســا و واڵتان پەرلەمان
بــە كاركردنــی زیاتــرە لەالیــەن خەڵكــی پســپۆڕەوە، 
كــە  دابنێــن،  پیتــەكان  لەســەر  خــاڵ  ئــەوەی  بــۆ 
و  گەڕانــەوە  زامنــی  ســەربەخۆ  كوردســتانێكی 
و  پێكهاتــەكان  هەمــوو  ماڵــی  ئاوەدانكردنــەوەی 

كوردســتانە.  هاوواڵتیانــی 

دەبوایە لە دیباجەی بڕیاری 
بەجینۆسایدناساندنی 

كۆمەڵكوژی كوردانی ئێزدی 
ئاماژە بە خەباتی تێكڕای 

خەڵكی كوردستان و حكومەت و 
پەرلەمان و هێزی پێشمەرگە 
بكرایە، كە زیاتر لە هەشت 

سەد پێشمەرگە تەنیا لە 
ڕزگاربوونی شنگال و دەورووبەری 

و ناوچەی دەشتی نەینەوا 
خوێنیان ڕشت و شەهید بوون
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مەبەست لە ئاسایشی خۆراك 
دەستەبەركردنی خۆراكی 
پێویست و تەندروستە بۆ 
هەموو تاكەكانی كۆمەڵگە، 
بە چاوپۆشین لە كات و 
هەلومەرجی سەختی كەشوهەوا 
و ئاسایش

بە گوێرەی بڕیارەكانی ڕێكخراوی 
خۆراك و كشتوكاڵی نەتەوە 
یەكگرتووەكان، گرنگترین پایە 
و بنەمای ئاسایشی خۆراك 
بریتییە لە، بەردەستبوون، 
دابینكردن، بەكارهێنان و 
سەقامگیری

پێش ئەوەی گرنگیی دەســتەبەركردنی ئاسایشــی 
خــۆراك لــە هەرێمــی كوردســتان ڕوون بكەینەوە، زۆر 
پێویســتە ئامــاژە بــەوە بكەیــن كــە زانســتی ئابــووری 
لــەم ســەردەمەی ئێســتاماندا، ئامانجــی ئەوەیــە كــە 
هانــی كۆمەڵگــە تازەپێگەیشــتوو و پەرەســەندووەكان 
بــدات، تاكــو بــە شــێوەیەكی ڕێكوپێــك و نموونەیــی 
ســەرجەم ســەرچاوەكانی سرووشــتی و مرۆیی خۆیان 
بەرهەمــی  چاكتریــن  وەدیهێنانــی  بــۆ  بقۆزنــەوە، 
تێچــوو،  كەمتریــن  بــە  و  بەردەســت  نەتەوەیــی 
قازانجــی  ئەوپــەڕی  بەدەســتهێنانی  بــۆ  هەروەهــا 
پێشكەشــكردنی  مەبەســتی  بــە  دارایــی  داهاتــی 

ــۆ كۆمەڵگــە. خزمەتگــوزاری ب
مەبەســـت لـــە گەشـــەی ئابـــووری ئەوەیـــە تـــا 
چەنـــد تێكـــڕای داهاتـــی نەتەوەیـــی و تێكـــڕای 
داهاتـــی تـــاك لـــە كۆمەڵگـــەدا گەشـــە دەكات، بـــەاڵم 
چەمكـــی گەشەســـەندنی ئابـــووری بریتییـــە لـــە 
تێكـــڕای گەشـــەی ســـەرتاپاگیری و هاوســـەنگیی 
ــە  ــاك و هەرێمـ ــە و تـ ــی كۆمەڵگـ ــت كەرتەكانـ گشـ

جوگرافـــی و ئیدارییـــەكان.
ــد  ــا چەنـ ــە تـ ــە كـ ــە ئەوەیـ ــرەدا گرنگـ ــەوەی لێـ ئـ
ئابووریـــی  لـــە  بدرێـــت  ئەنجـــام  گۆڕانـــكاری 
ـــی  ـــۆ ئابووری ـــە( ب ـــان دووالیەن ـــە ی ڕەیعـــی )تاكالیەن
بەرهەمهێنـــان بـــە مەبەســـتی وەدیهێنانـــی ئاسایشـــی 

ــی  ــەر و جێبەجێكردنـ ــە گرتنەبـ ــەوەش بـ ــۆراك، ئـ خـ
سیســـتمی كشـــتوكاڵیی بـــەردەوام دێتـــە دی.

مەبەســـت لـــە ئاسایشـــی خـــۆراك دەســـتەبەركردنی 
هەمـــوو  بـــۆ  تەندروســـتە  و  پێویســـت  خۆراكـــی 
تاكەكانـــی كۆمەڵگـــە، بـــە چاوپۆشـــین لـــە كات 
و هەلومەرجـــی ســـەختی كەشـــوهەوا و ئاســـایش، 
ئەمـــەش بـــە بەهـــای خۆراكـــی فرەچەشـــن، كـــە 
هاوســـەنگ بێـــت لەگـــەڵ زیادبوونـــی بەردەوامـــی 
بەكاربـــردن و بـــەرز و نزمیـــی نـــرخ و تێچـــووی 
بەرهەمهێنـــان. ئاسایشـــی خـــۆراك چەندیـــن ڕێـــكاری 
پێویســـت لەخـــۆ دەگرێـــت، بـــۆ گونجـــان لەگـــەڵ هـــەر 
ـــان  ـــە بەرهەمهێن ـــدەدا ل ـــە ئاین كەموكووڕییـــەك كـــە ل
ـــەوەی حاڵەتـــی  ـــاراوە، هەروەهـــا ڕووبەڕووبوون ـــە ئ بێت
هـــۆی  بـــە  خـــۆراك  كۆمەكـــی  كەمبوونـــەوەی 
ســـەرهەڵدانی وشكەســـاڵی و پەتاكانـــی كشـــتوكاڵی، 
یـــان بـــە هـــۆی پەككەوتنـــی هۆیەكانـــی گواســـتنەوە، 
لەبـــەر بەرزبوونـــەوەی نرخـــی ســـووتەمەنی، یـــان 
ــا  ــی، هەروەهـ ــی ئەمنـ ــی دۆخـ ــۆی نالەباریـ ــە هـ بـ

ــەكان. ــە نێودەوڵەتییـ ــدادان و جەنگـ ــۆی پێكـ بەهـ
بــە گوێــرەی بڕیارەكانــی ڕێكخــراوی خــۆراك و 
كشــتوكاڵی نەتــەوە یەكگرتــووەكان، گرنگتریــن پایە و 
بنەمای ئاسایشــی خۆراك بریتییە لە، بەردەســتبوون، 

دابینكــردن، بەكارهێنــان و ســەقامگیری.

نەخێر بۆ ئابووریی ڕەیعی 
بەڵێ بۆ كشتوكاڵی بەردەوام
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تا ئێستا كۆمەڵگەی كوردستانی 
هەر بە كۆمەڵگەیەكی بەكاربەر 

دەژمێردرێت، چونكە زۆربەی 
كەلوپەلی خۆراكی لە دەوڵەتانی 

دیكەوە هاوردە دەكرێن، لە 
پاڵ هاوردەكردنی داودەرمان و 

كەرەستەی تەكنیكی و بیناش

بەهای ئەو بەرهەمەی لە 
كوردستان هەناردە دەكرێت، 

ناگاتە قەبارەی هاوردە، واتا 
هەڕەشەیەكی ڕاستەوخۆ لەسەر 
ئاسایشی خۆراك لە كوردستان 

هەیە

لـــە  بەردەوامـــی  واتـــا   : بەردەســـتبوون 
تاكەكانـــی  بـــۆ  خـــۆراك  دەســـتەبەركردنی 
كۆمەڵگـــە، لـــە ڕێـــی پاڵپشـــتیكردنی پرۆســـەكانی 
بەرهەمهێنانـــی خـــۆراك و دابینكردنـــی دادپـــەروەری 
ـــە  ـــارە ئەمـــەش پێویســـتی بەوەی ـــە دابەشـــكردندا، دی ل
دەســـەاڵتە تایبەتمەندییـــەكان چاودێریـــی چاكـــی 
جووتیـــاران  كشـــتوكاڵی  زەویـــی  بەڕێوەبردنـــی 
و  كەرەســـتە  و  ڕێنمایـــی  بەردەوامیـــش  بكـــەن، 
ــای  ــۆ و دەرمانـــی دژە پەتـ ــن و تـ ــەل و پەییـ كەلوپـ
كشـــتوكاڵییان پـــێ بـــدەن، هەروەهـــا كارئاســـانییان 
بـــۆ بكـــەن لـــە ڕووی پرۆســـەی بەبازاڕكـــردن و 
ـــن بكـــەن،  ـــا كـــۆگا دابی ـــان ت ـــردن و هاندانی هەناردەك
بـــۆ پاراســـتنی بەرهەمـــە كشـــتوكاڵییەكان لەگـــەڵ 
ــی  ــتوكاڵ و دامەزراندنـ ــازیی كشـ ــی پیشەسـ هاندانـ
ـــدە و ماســـی  ـــەوەر و باڵن ـــی پەل ـــڕۆژەی بەخێوكردن پ
لەگـــەڵ پاراســـتنییان لـــە ڕكابـــەری، ئەمـــەش بـــە 
ــۆ  ــە ناوخـ ــە لـ ــەوەی كـ ــاوردەی ئـ ــی هـ قەدەغەكردنـ

بەرهـــەم دەهێنرێـــت.
دابینكـــردن: مەبەســـت لەمـــەدا هاوســـەنگی و 
ــی  ــای دارایـ ــەكان و توانـ ــوان نرخـ ــە نێـ ــە لـ گونجانـ
تاكـــەكان لـــە بەدەســـتهێنانی كەلوپەلـــی خـــۆراك، 
ئەمـــەش پێویســـتی بـــە پاڵپشـــتیكردنی جووتیـــاران 
بـــە  چ  هەیـــە،  بەرهەمهێنـــان  كارگەكانـــی  و 

پێشكەشـــكردنی  بـــە  یـــان  بـــاج،  كەمكردنـــەوەی 
ســـولفە و قـــەرزی درێژخایـــەن. دەبێـــت داهاتـــی 
ـــت  ـــدات بتوانێ ـــێ ب ـــەوەی پ ـــاك ڕێگـــەی ئ ـــی ت دارای
ئـــەوەی پێویســـتیەتی لـــە خـــۆراك و دەرمـــان و شـــتی 

دیكـــەی گوزەرانـــی بەدەســـتی بهێنێـــت.
و  بەكارهێنـــان  چۆنێتیـــی  واتـــا  بەكارهێنـــان: 
بـــێ  تاكەكانـــەوە،  لەالیـــەن  خـــۆراك  بەكاربردنـــی 
دەزگا  ڕێـــی  لـــە  هەنـــگاوەش  ئـــەم  زێدەڕۆیـــی، 
بەرپرســـەكانەوە ئەنجـــام دەدرێـــت، بـــە پێشكەشـــكردنی 
ڕێنمایـــی بـــە تاكەكانـــی كۆمەڵگـــە، ســـەبارەت بـــە 
ئاســـتی  بەرهەمێـــك و  هـــەر  بەهـــای خۆراكیـــی 
پێویســـتیی كۆمەڵگـــە بـــەو بەرهەمـــە، بـــەاڵم دوور 

ــی. ـــە زێدەڕۆیـ ل
نرخـــی  پاڵپشـــتیكردنی  واتـــا  ســـەقامگیری: 
كەلوپەلـــی خـــۆراك، بەتایبەتـــی لـــە كاتـــی بـــەرز و 
ــەدەری  ــە ڕاددەبـ ــەوەی لـ ــازاڕ و بەرزبوونـ ــی بـ نزمیـ
نرخـــەكان، چ بـــە هـــۆی چاوتێبڕیـــن و تەماعكاریـــی 
ـــە هـــۆی كەمیـــی  ـــان ب ـــەكان، ی ـــە بازرگان ـــدێ ل هەن
سرووشـــتی،  كارەســـاتی  ئەنجامـــی  لـــە  بەرهـــەم 
ـــە هـــۆی ملمالنێـــی چەكـــداری و شـــەڕی  یانیـــش ب
ناوخـــۆ، ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆی ئـــەوەی تاكەكانـــی 
كۆمەڵگـــە تووشـــی چەندیـــن نەخۆشـــیی جەســـتەیی 

و دەروونـــی ببـــن.

پ. د.كامەران ساڵحی

بۆ گواڵنی نووسیوە
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ــە  ــەر بـ ــتانی هـ ــەی كوردسـ ــتا كۆمەڵگـ ــا ئێسـ تـ
كۆمەڵگەیەكـــی بەكاربـــەر دەژمێردرێـــت، چونكـــە 
زۆربـــەی كەلوپەلـــی خۆراكـــی لـــە دەوڵەتانـــی دیكـــەوە 
ـــاڵ هاوردەكردنـــی داودەرمـــان  ـــە پ ـــن، ل هـــاوردە دەكرێ
و كەرەســـتەی تەكنیكـــی و بینـــاش، ئەمـــەش بـــەو 
واتایەیـــە كـــە داهاتـــی نەتەوەیـــی نزیكـــە لـــە ســـفر، 
ــی  ــی كااڵ و خزمەتگوزاریـ ــای كۆتایـ ــە بەهـ كەواتـ
بەرهەمهێنـــراو لـــە میانـــی ســـاڵێكی تـــەواودا لـــە 
ڕێـــی هۆكارەكانـــی بەرهەمهێنانـــی نیشـــتمانییەوە 
ئەنجـــام دەدرێـــت، بەهـــای ئـــەو بەرهەمـــەی لـــە 
كوردســـتان هەنـــاردە دەكرێـــت، ناگاتـــە قەبـــارەی 
هـــاوردە، واتـــا هەڕەشـــەیەكی ڕاســـتەوخۆ لەســـەر 

ــە. ــتان هەیـ ــە كوردسـ ئاسایشـــی خـــۆراك لـ
ئەگـــەر بـــەردەوام پشـــت بـــە داهاتـــی )ڕەیعـــی( 
ببەســـتین لـــە كوردســـتان، وەك پشتبەســـتنی تـــەواو 
بـــە داهاتـــی پتـــڕۆڵ و گومـــرگ و دارایـــی، كـــە 
پەیوەســـت نیـــن بـــە پرۆســـەی بەرهەمهێنـــان، ئـــەوا 
بـــەدوادا  مەترســـیداری  لێكەوتـــەی  و  دەرئەنجـــام 
ئابووریـــی  كـــە  واتایەیـــە  بـــەو  ئەمـــەش  دێـــت، 
ــتە بـــە گۆڕانكارییـــە ناوخۆییـــەكان  ــم پەیوەسـ هەرێـ
و  بەغـــدا  نێـــوان  پەیوەندیـــی  سرووشـــتی  )لـــە 
ــەن  ــار لەالیـ ــی گوشـ ــتی بەكارهێنانـ ــر و ئاسـ هەولێـ
كوردســـتان(،  حكومەتـــی  بەرانبـــەر  بەغـــداوە 
ـــەكان  ـــە دەرەكیی ـــە گۆڕانكاریی ـــا پەیوەســـتە ب هەروەه
دراوســـێ(،  دەوڵەتانـــی  بـــە  هەرێـــم  )پەیوەندیـــی 
ســـەرباری ئـــەو گۆڕانكارییانـــەی ئابـــووری كـــە 
نرخـــی  دابەزینـــی  وەك  هەژانـــدووە،  جیهانیـــان 
پتـــڕۆڵ و بـــەرز و نزمیـــی دراوی قـــورس، یـــان 
جیهانـــی،  بازرگانیـــی  جووڵـــەی  كەمبوونـــەوەی 
یانیـــش سســـتیی بـــازاڕ و خانووبـــەرە، هەمـــوو ئـــەو 
فاكتەرانـــە كاریگەریـــی نەرێنیـــان دەبێـــت بەســـەر 
ئـــەو كۆمەڵگەیانـــەوە كـــە پشـــت بـــە داهاتـــی ڕەیعـــی 
دەبەســـتن، كـــە دواجـــار دەبێتـــە هـــۆی مایەپووچبـــوون 
و داڕمانـــی سیســـتمی حوكمڕانـــی و لەناوچوونـــی 

یەكجارەكـــی.
ــە  ــەوە فەرامـــۆش دەكرێـــت كـ ــەردەوام ئـ كاتێـــك بـ
ڕۆژێـــك دێـــت پتـــڕۆڵ لـــە كوردســـتان نامێنێـــت، یـــان 
ـــت، ئەمـــە كارەســـاتێكە  ـــەم دەبێ خواســـت لەســـەری ك
بـــۆ خـــۆی، چونكـــە ئـــەو كاتـــە ناتوانرێـــت بـــەو داهاتـــە 
ــان و  ــان داودەرمـ ــت، یـ ــی پێویسـ ــی خۆراكـ كەلوپەلـ
كەرەســـتەی پزیشـــكی هـــاوردە بكرێـــت، تەنانـــەت 
كارمەندانیـــش  مووچـــەی  ئـــەوەی  دەگاتـــە  كار 

و  تەندروســـتی  خزمەتگوزاریـــی  و  ڕابگیرێـــت 
پەروەردەیـــی و كۆمەاڵیەتـــی پێشـــكەش نەكرێـــت، 

ــت. ــە دابڕمێـ ــار كۆمەڵگـ دواجـ
و  حكومـــەت  لەســـەر  هاتـــووە،  كاتـــی  ئێســـتا 
هەمـــوو حزبـــە كوردســـتانییەكان پێویســـتە لـــە جیاتـــی 
ئـــەوەی ڕوو بكەنـــە كوتلـــە و كوتلـــەكاری و لەبەریەك 
هەڵوەشـــاندنەوەی كۆمەڵگـــە لـــە پێنـــاو بەرژەوەندیـــی 
حزبـــی و تاكـــە كەســـی، دەبـــێ بەرپرســـیارێتیی 
نەتەوەیی و نیشـــتمانی لە ئەســـتۆ بگرن و بە دوای 
هۆكارەكانـــی گۆڕینـــی كۆمەڵگـــەی كوردســـتانی 
ـــن، كۆنگـــرەی  ـــن بگەڕێ ـــۆ كۆمەڵگـــەی بەرهەمهێ ب
زانســـتی ســـاز بكـــەن، هەروەهـــا توێژینـــەوە پێشـــكەش 
بكـــەن و چارەســـەری گونجـــاو بخەنـــە ڕوو، بـــۆ 
نەوەكانـــی  بـــۆ  خـــۆراك  ئاسایشـــی  دابینكردنـــی 

ئێســـتا و ئاینـــدە،.
حزبـــە  هەمـــوو  هاتـــووە  ئـــەوە  كاتـــی 
ــووری  ــتمێكی ئابـ ــەی سیسـ ــتانییەكان بناغـ كوردسـ
ــا هەیكەلبەندیـــی  ــژن، هەروەهـ ــن دابڕێـ و بەرهەمهێـ
بـــە  بكەنـــەوە،  كارا  نیشـــتمانی  ئابووریـــی 
ـــە  ـــتان هەی ـــە كوردس ـــەی ل ـــەو توانای ـــی ئ ڕەچاوكردن
لـــە داهـــات و توخمەكانـــی بەرهەمهێنـــان )زەوی، 
كار، ســـەرمایەی ڕێكخســـتن(، هـــاوكات پشتبەســـتن 
بـــە وزەی نوێبـــووەوە )كـــە لـــە ئـــاو و بـــا و وزەی 
بـــۆ  بـــەردەوام  كاری  دیســـان  وەرگیـــراوە(،  خـــۆر 
گەشـــەپێدان،  ئامانجەكانـــی  وەدەســـتهێنانی 
ــووری  ــی ئابـ ــی پڕۆژەگەلـ ــە دامەزراندنـ ــەوەش بـ ئـ
و بەرهەمهێنـــان، كـــە دەبنـــە هـــۆی زیادكردنـــی 
داهاتـــی نەتەوەیـــی و وەدیهێنانـــی گەشـــەپێدانی 
ئابـــووری بـــۆ دەســـتەبەركردنی ئاینـــدە و ژیانێكـــی 
نەوەكانـــی داهاتـــوو. بـــۆ  خـــۆش و ســـەربەرزانە 

جێبەجێكردنـــی سیاســـەتی گەشـــەپێدانی بـــەردەوام 
پێویســـتی بـــە بنیادنانـــی بناغەگەلێـــك هەیـــە بـــۆ 
ـــە  ـــن، ئەمـــەش ب ـــی كشـــتوكاڵی بەرهەمهێ وەبەرهێنان
دابینكردنـــی ئاودێـــری ئەنجـــام دەدرێـــت، لـــە ڕێـــی 
بنیادنان و دروستكردنی بەنداو و پۆند و چاككردنی 
تۆڕەكانـــی هاتوچـــۆ و پاراســـتنی ژینگـــە، هەروەهـــا 
پەییـــن،  و  دەرمـــان  پیشەســـازیی  پاڵپشـــتیكردنی 
ــۆ  ــەردەوام بـ ــتیی بـ ــكردنی پاڵپشـ ــەڵ پێشكەشـ لەگـ
جووتیـــاران و هاندانـــی پیشەســـازیی كشـــتوكاڵی و 
گەشـــەپێدانی ســـامانی ئـــاژەڵ و ماســـی، دواجـــار 
و  گەشـــتوگوزار  پیشەســـازیی  پاڵپشـــتیكردنی 

پاراســـتنی بەرهەمـــە نیشـــتمانییەكان.

كاتێك بەردەوام ئەوە فەرامۆش 
دەكرێت كە ڕۆژێك دێت پتڕۆڵ 
لە كوردستان نامێنێت، یان 
خواست لەسەری كەم دەبێت، 
ئەمە كارەساتێكە بۆ خۆی، 
چونكە ئەو كاتە ناتوانرێت 
بەو داهاتە كەلوپەلی خۆراكی 
پێویست، یان داودەرمان و 
كەرەستەی پزیشكی هاوردە 
بكرێت

كاتی ئەوە هاتووە هەموو 
حزبە كوردستانییەكان 
بناغەی سیستمێكی ئابووری و 
بەرهەمهێن دابڕێژن، هەروەها 
هەیكەلبەندیی ئابووریی 
نیشتمانی كارا بكەنەوە

جێبەجێكردنی سیاسەتی 
گەشەپێدانی بەردەوام پێویستی 
بە بنیادنانی بناغەگەلێك هەیە 
بۆ وەبەرهێنانی كشتوكاڵی 
بەرهەمهێن، ئەمەش بە 
دابینكردنی ئاودێری ئەنجام 
دەدرێت
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بانكی ناوەندیی عێراق پێیان 
وتووین بەهای دۆالری ئەمریكی 
بەرانبەر دیناری عێراقی جێگیر 
دەبێتەوە، بەاڵم كاتی پێویستە   

دكتۆر خەلیل غازی دۆسكی بۆ گواڵن: 
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ناجێگیریـــی بەهـــای دۆالری ئەمریكـــی بەرانبـــەر دینـــاری عێراقـــی و هەڵكشـــانی 100 دۆالری 
ئەمریكـــی بـــۆ ســـەرووی 163 هـــەزار دینـــار، ناســـەقامگیری و شـــڵەژانێكی گـــەورەی لـــە نـــاو بـــازاڕە 
ناوخۆییەكانـــی عێـــراق و كوردســـتاندا لـــێ كەوتـــەوە، كاریگەریـــی نەرێنیـــی كـــردە ســـەر دۆخـــی جووڵـــەی 
ئاڵووێـــری بازرگانـــی و جموجووڵـــی بازاڕیشـــی سســـت كـــرد. داشـــكانی بەهـــای دینـــار و هەڵكشـــانی 
ـــراق  ـــی عێ ـــەی حكومەت ـــەو كات ـــرد، ئ ـــێ ك ـــەوە دەســـتی پ ـــە 2020/12/20ـ بەهـــای دۆالری ئەمریكـــی ل
بـــە ڕەزامەندیـــی بانكـــی ناوەنـــدی لـــە پێنـــاو چارەســـەركردنی كورتهێنـــان و پێدانـــی مووچـــەكان نرخـــی 
فرۆشـــتنی هـــەر دۆالرێكـــی ئەمریكـــی لـــە 1180 دینـــارەوە بـــۆ 1460 دینـــار زیـــاد كـــرد، بەمـــەش 100 
ـــا  ـــوو، ت ـــر ب ـــار جێگی ـــەزار دین ـــۆ 149 ه ـــوان 148 ب ـــە نێ ـــردوودا ل ـــاڵی ڕاب ـــە دوو س دۆالری ئەمریكـــی ل
لـــە 2022/12/11ــــەوە داشـــكانی بەهـــای دینـــار بەرانبـــەر دۆالر ســـەقفی 163 هـــەزار دینـــاری تێپەڕانـــد. 
ـــەكان و ڕێگەچارەســـەرەكان،  ـــی هەڵكشـــانی بەهـــای دۆالر و كاریگەریی ـــۆ قســـەكردن لەســـەر هۆكارەكان ب
دیدارێكمـــان لەگـــەڵ دكتـــۆر خەلیـــل غـــازی دۆســـكی ئەندامـــی لێژنـــەی دارایـــی پەرلەمانـــی عێـــراق 

ـــەوە. ـــی دای ـــیارەكانی گواڵن ـــی پرس ـــۆرە وەاڵم ـــاز دا و بەمج س

حەواڵـــە، بـــەوەی دەبێـــت لەمـــەودوا ئـــەو بـــازرگان و 
ـــە دەرەوە  ـــمەك و پێداویســـتییەكان ل ـــەی ش كۆمپانییان
ـــە شـــوێنی  دەهێنـــن، لیســـت و وەســـڵی كڕینەكانیـــان ل
ــەش  ــەن، ئەمـ ــە بكـ ــە بانكەكـ ــكەش بـ ــەرەكی پێشـ سـ
ـــەو دۆالری  وای كـــردووە، خواســـت لەســـەر كڕینـــی ئ
ـــازرگان  ـــری ئەمـــەش ب ـــە ب ـــە كـــەم ببێتـــەوە، ل حەواڵەی
بـــازاڕە  لـــە  زیاتـــر  نرخێكـــی  بـــە  و كۆمپانیـــاكان 
ناوخۆییەكانـــدا دۆالر دەكـــڕن بـــۆ دابینكردنـــی بـــڕە 
دۆالری پێویســـت، بـــۆ كڕیـــن و هێنانـــی كااڵكانیـــان، 
ــردووە. ــەرزی كـ ــە بـ ــەش نرخـــی دۆالر ڕووی لـ بەمـ
لـــە  ناوەنـــدی بۆچـــی  بانكـــی  * رێكارەكـــەی 
لـــە  تونـــدە،  كۆمپانیاكانـــەوە  و  بـــازرگان  الیـــەن 
كاتێكـــدا لـــە پێنـــاو ئاودیونەكردنـــی دۆالر و ڕێگـــری 
لـــە گەمەكـــردن بـــە نرخەكـــەی، بانكـــی ناوەنـــدی 

لەســـەر داوای ئەمریـــكا ئـــەم كارەی كـــردووە؟
-  بانكەكـــە لـــە ئێســـتادا بـــە هەندێـــك ڕێـــكاری 
نییـــە دۆالر  نـــوێ و تونـــد كار دەكات و ئامـــادە 
و  شـــمەك  بازرگانـــەی  و  هـــاوردەكار  ئـــەو  بداتـــە 
كااڵ لـــە دەرەوە دەهێنێـــت، بـــێ ئـــەوەی لیســـت و 
ــەفافییەت  ــە ڕوونـــی و شـ وەســـڵی كەلوپەلەكـــەی بـ
پێشكەشـــی بانكەكـــە بكـــەن، زۆر لـــە بـــازرگان و 
گـــەورە كۆمپانیـــاكان ئـــەم ڕێـــكارە نوێیەیـــان پـــێ 
ــڵەكان  ــوورە و وەسـ ــك فاتـ ــە كاتێـ ــە، چونكـ ــاش نییـ بـ
دەهێننـــە بانكـــی ناوەنـــدی، هەمـــوو ئـــەم لیســـتانە 
دەبێـــت  و  بـــاج  بەڕێوەبەرایەتییەكانـــی  دەچێتـــە 

عێراقـــی  دینـــاری  بەهـــای  ناجێگیریـــی   *
بەرانبـــەر دۆالری ئەمریكـــی شـــڵەژانێكی نـــەك تەنیـــا 
نەختینەیـــی لـــێ كەوتووەتـــەوە، بەڵكـــو نرخەكانـــی 
كااڵ و شمەكەكانیشـــی بـــەرز كردووەتـــەوە، هەرچەنـــدە 
بانكـــی ناوەنـــدی بڕیـــاری داوە بـــڕە دۆالرێكـــی زیاتـــر 
بخاتـــە نـــاو بـــازاڕەوە، بەتایبەتـــی لـــە ڕووی فرۆشـــتنی 
ـــۆ  ـــازرگان و بزنێســـكارەكان ب ـــە ب ـــە، ك دۆالری حەواڵ
هێنانـــی شـــمەك و كەلوپەلـــەكان پێویســـتیانە، كەچـــی 
ـــە  ـــەر ب ـــار ه ـــەر دین نرخـــی دۆالری ئەمریكـــی بەرانب
ـــەم ناجێگـــری و  ـــۆكاری ئ ـــا ه ـــەوە، ئای ـــەرزی ماوەت ب

بەرزییـــە لـــە نرخـــی دۆالر بۆچـــی دەگەڕێتـــەوە؟
- بانكـــی ناوەندیـــی عێراقـــی دۆالری ئەمریكـــی 
ــێوەی  ــە شـ ــش بـ ــتەوخۆ ئەویـ ــەی ڕاسـ ــە دوو ڕێگـ بـ
شـــێوەی  بـــە  هەروەهـــا  كاش،  واتـــا  نەختینەیـــی، 
دۆالری حەواڵـــە خســـتووەتە بـــازاڕ، بانكەكـــە بەشـــە 
زۆرەكـــەی فرۆشـــتنی دۆالر بـــە شـــێوەی دۆالری 
دۆالرەیـــە  ئـــەو  حەواڵـــەش  دۆالری  حەواڵەیـــە، 
كـــە بانكـــی ناوەنـــدی بـــە نرخێكـــی پاڵپشـــتیكراو 
دەیفرۆشـــێتە بـــازرگان و ئـــەو كۆمپانییانـــەی بـــەو 
دۆالرە شـــمەك و كااڵ لـــە دەرەوەی واڵت دەهێنـــن، 
دۆالری  بـــە  بازرگانـــەكان  و  كۆمپانیـــا  بەمـــەش 
پاڵپشـــتیكراو پێداویســـتییەكانی ناوخـــۆ لـــە كااڵ و 
شـــمەكەكان دابیـــن دەكـــەن. كێشـــە ســـەرەكییەكە لێـــرەدا 
ـــكاری  ـــدی ڕێ ـــك بانكـــی ناوەن ـــداوە، كاتێ ســـەری هەڵ
نـــوێ و تونـــدی پەیـــڕەو كـــردووە بـــۆ پێدانـــی دۆالری 

لەمەودوا ئەو بازرگان و 
كۆمپانییانەی شمەك و 
پێداویستییەكان لە دەرەوە 
دەهێنن، لیست و وەسڵی 
كڕینەكانیان لە شوێنی سەرەكی 
پێشكەش بە بانكەكە بكەن، 
ئەمەش وای كردووە، خواست 
لەسەر كڕینی ئەو دۆالری 
حەواڵەیە كەم ببێتەوە

زۆر لە گەورە كۆمپانیاكانی 
هاوردەكردن لە زۆربەی خاڵە 
سنوورییەكانەوە بەتایبەتی لە 
خاڵی سنووری بەسرەوە شمەك 
و كەلوپەلەكانیان بێ گومرگ 
و پێدانی باجی داهات دەهێننە 
ناو عێراقەوە
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گومـــرگ و باجـــی داهاتـــی هەمـــووی لـــێ بـــدەن، 
ئەمـــە لـــە كاتێكـــدا پێشـــتر بـــۆ خۆدزینـــەوە لـــە باجـــی 
گومـــرك و باجـــی داهـــات، ئـــەو لیســـت و وەســـڵ 
شـــمەكەكانیان  و  كااڵ  هێنانـــی  بەڵگەنامانـــەی  و 
ئـــەوان  بۆیـــە  نەدەكـــرد،  بانكەكـــە  بـــە  پێشـــكەش 
ڕێگەیەكـــی ئاســـان و باشـــتریان بـــۆ خۆیـــان پەیـــڕەو 
ــە  ــن دۆالری حەواڵـ ــەوەی بچـ ــری ئـ ــە بـ ــردووە، لـ كـ
بـــەو ڕێكارانـــە وەربگـــرن و باجێكـــی زۆریـــش بـــدەن، 
و  كاش  بـــە  بازاڕەكانـــدا  لـــە  دەچـــن  ڕاســـتەوخۆ 
نەختینەیـــی بـــڕە دۆالرێكـــی زۆر دەكـــڕن، بەمـــەش 
ئاڵووێـــری  بازاڕەكانـــی  لـــە  دۆالر  خســـتنەڕووی 
ــەوە و  ــەم دەبێتـ ــت، زۆر كـ ــە خواسـ ــەراورد بـ دراودا بـ

دەبێتـــە هـــۆكاری هەڵكشـــانی بەهـــای دۆالر.
لـــە  بـــاس  هەوااڵنـــەی  ئـــەو  كەواتـــە   *
كەمبوونـــەوەی خســـتنەڕووی دۆالری حەواڵـــە دەكات 
لەالیـــەن بانكـــی ناوەندیـــی عێراقـــەوە ڕاســـت نییـــە، 
مەســـەلەكە ئەوەیـــە خواســـت بـــۆ كڕینـــی دۆالری 
حەواڵـــە نییـــە، چونكـــە بەپێـــی ڕێـــكارە نوێیـــەكان 
ئـــەو بـــازرگان و كۆمپانییانـــەی كاری قاچاخچێتـــی 
ـــاج و گومـــرگ  ـــە ب دەكـــەن، چیتـــر ناتوانـــن خۆیـــان ل
بدزنـــەوە. پرســـیار لێـــرەدا ئەوەیـــە، ئایـــا بانكەكـــە 
ـــتنی دۆالری  ـــەی فرۆش ـــكارە نوێیان ـــەم ڕێ ـــازە ئ بەنی

ــەوە؟  ــەم بكاتـ ــە كـ حەواڵـ
-  زۆر لـــە گـــەورە كۆمپانیاكانـــی هاوردەكـــردن 
لـــە زۆربـــەی خاڵـــە ســـنوورییەكانەوە بەتایبەتـــی لـــە 
خاڵـــی ســـنووری بەســـرەوە شـــمەك و كەلوپەلەكانیـــان 
ــە  ــات دەهێننـ بـــێ گومـــرگ و پێدانـــی باجـــی داهـ
ئەمریكـــی  دۆالری   100 بۆیـــە  عێراقـــەوە،  نـــاو 
باشـــترە لـــە نـــاو بازاڕەكانـــدا بـــە 160 هـــەزار دینـــار 
بكـــڕن، نەوەكـــو ئـــەوەی لـــە بانكـــی ناوەنـــدی بـــە 
ـــدا گومـــرگ و  ـــار بكـــڕن و لەگەڵی ـــەزار دین 148 ه
باجێكـــی زۆری داهـــات بـــدەن، لێـــرەدا بـــە هەڵـــە بـــاو 
دەكرێتـــەوە گوایـــە بانكـــی ناوەنـــدی ئـــەو بـــڕە دۆالرەی 
دەیفرۆشـــێت بـــە شـــێوەی حەواڵـــە، كەمـــی كردبێـــت، 
تەنانـــەت بانكـــی ناوەنـــدی ڕایگەیانـــدووە ئـــەو بـــڕە 
بـــازاڕەوە،  بـــە حەواڵـــە دەخاتـــە  دۆالری پێویســـتە 
ـــەاڵم ئـــەو كەســـانەی ئامـــادەن بیكـــڕن، زۆر كەمـــە،  ب
ــۆ  ــدی و بـ ــی ناوەنـ ــەی بانكـ ــكارە نوێیەكـ ــەر ڕێـ لەبـ
خۆدزینـــەوە لـــە پێدانـــی باجـــی گومـــرگ و باجـــی 
ــە 200  ــدووە كـ ــدی ڕایگەیانـ ــی ناوەنـ ــات، بانكـ داهـ
ملیـــۆن دۆالر دەفرۆشـــن، كەچـــی تەنیـــا خواســـت 

ــە. ــۆن دۆالر هەیـ ــەر 40 ملیـ لەسـ

پێدانـــی  بـــۆ  ناوەنـــدی  بانكـــی  ڕێكارەكانـــی 
و  كااڵ  ئـــەو  هێنانـــی  و  كڕیـــن  پســـوولەی 
شـــمەكانەی لـــە دەرەوە دەهێنرێـــت، بـــۆ ڕێگرتنـــە 
گرانبەهـــای  قورســـی  دراوی  ئاودیوكردنـــی  لـــە 
دۆالر كـــە بازاڕەكانـــی دەوروبەرمـــان بەتایبەتـــی 
نـــرخ  بەمـــەش  پێویســـتیەتی،  زۆر  كـــە  ئێـــران 
ـــراق  ـــۆی عێ ـــی ناوخ ـــاو بازاڕەكان ـــە ن ـــانی ل هەاڵوس
ـــەوە و شـــوێنەوارەكانی  ـــێ كەوتووەت و كوردســـتانی ل
ـــن لەســـەر گرانـــی و بێبـــازاڕی  زۆر مەترســـیدار دەب
بازرگانـــی.  ئاڵووێـــری  دۆخـــی  ناجێگریـــی  و 
ســـەبارەت بـــە تـــەوەری پرســـیارەكەتان كـــە تایبەتـــە 
وەكـــو  ئێمـــە  بارودۆخەكـــە،  چارەســـەركردنی  بـــە 
لێژنـــەی دارایـــی پەرلەمانـــی عێـــراق چەنـــد جارێـــك 
لەگـــەڵ بانكەكـــەدا گفتوگۆمـــان لەســـەر ڕێـــكارە 
وتوویـــن  پێیـــان  و  كـــردووە  بانكەكـــە  نوێیەكانـــی 
زەحمەتـــە ئـــەو ڕێكارانـــە ئاســـانكاریی تێـــدا بكەیـــن.
دۆالری  بەهـــای  چارەنووســـی  كەواتـــە   *
چـــی  عێراقـــی  دینـــاری  بەرانبـــەر  ئەمریكـــی 
لـــێ دێـــت؟ ئایـــا نرخـــەكان هـــەر وا بـــە بـــەرزی 
دەمێنێتـــەوە و بـــەم نزیكانـــە دەتوانیـــن دۆخێكـــی 
جێگیـــری بەهـــای دۆالری ئەمریكـــی بەرانبـــەر 

ببینیـــن؟ عێراقـــی  دینـــاری 
-  بانكـــی ناوەندیـــی عێـــراق پێیـــان ڕاگەیاندوویـــن 
دینـــاری  بەرانبـــەر  ئەمریكـــی  دۆالری  بەهـــای 
عێراقـــی جێگیـــر دەبێتـــەوە بـــەاڵم كاتـــی پێویســـتە، 
بڕیـــاردان و ئاراســـتەكردنی كارەكانـــی ئـــەم بانكـــە 
عێـــراق  ناوەندیـــی  بانكـــی  چونكـــە  زەحمەتـــە، 
بانكێكـــی ســـەربەخۆیە و دەســـەاڵتێكی زۆری هەیـــە 
ــتێوەردان  ــە دەسـ ــەت نییـ ــان و حكومـ ــۆ پەرلەمـ و بـ
دینـــاری  بەهـــای  بكـــەن،  كاروبارەكانیـــدا  لـــە 
دیكـــە،  بیانییەكانـــی  دراوە  بەرانبـــەر  عێراقـــی 
كۆمەڵێـــك  بـــە  ئەمریكـــی،  دۆالری  بەتایبەتـــی 
هـــۆكاری ئابـــووری و سیاســـی و ســـەقامگیریی 
ئەگـــەر  نموونـــە:  بـــۆ  بەســـتراوەتەوە،  عێراقـــەوە 
لـــە ئەنجومەنـــی وەزیـــران  پڕۆژەیاســـای بودجـــە 
ــەر  ــان، لەبـ ــە پەرلەمـ ــەت بێتـ ــت و تەنانـ تێپەڕێندرێـ
ئـــەوەی بودجەیەكـــی گەورەیـــە و حكومەتـــی عێـــراق 
ــەورە و  ــڕۆژەی گـ ــك پـ ــت كۆمەڵێـ ــتكراوە دەبێـ دەسـ
جێبەجـــێ  عێراقـــدا  لەسەرانســـەری  ســـتراتیژی 
بـــكات، ئەمـــە خـــۆی لـــە خۆیـــدا بەهێزییـــەك دەداتـــە 
بەهـــای دینـــار و عێـــراق لـــە ڕووی ئابـــووری و 

داراییـــەوە جێگیـــر دەبێـــت.     

بانكی ناوەندی ڕایگەیاندووە كە 
200 ملیۆن دۆالر دەفرۆشن، كەچی 

تەنیا خواست لەسەر 40 ملیۆن 
دۆالر هەیە

ڕێكارەكانی بانكی ناوەندی 
بۆ پێدانی پسوولەی كڕین و 

هێنانی ئەو كااڵ و شمەكانەی لە 
دەرەوە دەهێنرێت، بۆ ڕێگرتنە 
لە ئاودیوكردنی دراوی قورسی 

گرانبەهای دۆالر كە بازاڕەكانی 
دەوروبەرمان بەتایبەتی ئێران 

كە زۆر پێویستیەتی

بانكی ناوەندیی عێراق بانكێكی 
سەربەخۆیە و دەسەاڵتێكی 

زۆری هەیە و بۆ پەرلەمان و 
حكومەت نییە دەستێوەردان لە 

كاروبارەكانیدا بكەن
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لە جەنگی چاڵدێران و پێش 
شەش سەدەوە، كورد ئامرازێك 
بووە بۆ بەرژەوەندیی ئاسایشی 
نەتەوەیی ئەم الیەن و ئەو 
الیەن بەكار هێنراون

ئایا كێشەی كورد پرسێكی 
ئەمنییە، یان سیاسییە؟ 

ـی
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ـــا
سیـ

ـــگاوەران  )دواجـــار ســـوڵتان ســـەلیمی یەكـــەم جەن
لـــە  لـــە شـــاری ئەدرنـــە  و زانایـــان و وەزیرانـــی 
كۆكـــردەوە،   1514 مایســـی  مانگـــی  16ی 
مەترســـیی ئیســـماعیل ســـەفەوی لـــە ئێرانـــی بـــۆ 
بـــاس كـــردن، كـــە دەســـتدرێژی كردووەتـــە ســـەر 
ســـنووری ئێـــران(، لـــەو كاتـــەوە واتـــا لـــە جەنگـــی 
ـــران و پێـــش شـــەش ســـەدەوە، كـــورد ئامرازێـــك  چاڵدێ
ــەم  ــی ئـ ــی نەتەوەیـ ــۆ بەرژەوەندیـــی ئاسایشـ ــووە بـ بـ
الیـــەن و ئـــەو الیـــەن بـــەكار هێنـــراون، دواتـــر لـــە 
قۆناغـــی دوای ئـــەوە، بوونـــە قوربانیـــی ئاسایشـــی 
نەتەوەیـــی هـــەر ســـێ الیەنـــی ئەوروپـــی )فەرەنســـا 
واژوویـــان  ئەوانـــەی  ڕووســـیا(،  و  ئینگلتـــەرا  و 
لەســـەر ڕێككەوتننامـــەی ســـایكس پیكـــۆی ســـاڵی 
1916 كـــرد، بـــۆ دابەشـــكردنی دەســـتكەوتەكانی 
ئیمپراتۆریەتـــی عوســـمانی و ناوچەكانـــی هەژمـــوون 
لەنێـــو خۆیانـــدا، هەروەهـــا بەرپرســـی كاروبـــاری 
ــارك  ــەاڵت مـ ــە ڕۆژهـ ــا لـ ــی بەریتانیـ كۆڵۆنییەكانـ
ســـایكس و ســـەرۆكەكەی ونســـتۆن چەرچـــڵ، كـــورد 
ســـەربەخۆییان  و  ئـــازادی  وەك  شایســـتەكانیان  و 
فەرامـــۆش كـــرد، بـــە بـــەراورد لەگـــەڵ میللەتانـــی 
دیكـــە، بـــۆ پاراســـتنی بەرژەوەندییەكانـــی ئاسایشـــی 
نەتەوەیـــی تاجـــی بەریتانـــی لەگـــەڵ دەســـەاڵتدارانی 
گەالنـــی دیكـــە، جارێكـــی دیكـــە بەرژەوەندییەكانـــی 
ئاسایشـــی نەتەوەیـــی واڵتانـــی كۆڵۆنیالـــی ڕۆژئـــاوا 
ــا تـــورك  ــی ئەتـ لەگـــەڵ بەرژەوەندییەكانـــی دەوڵەتـ

ـــاڵی  ـــۆزان س ـــە ل ـــووریا ل ـــراق و س ـــی عێ و قەوارەكان
حیســـابی  لەســـەر  بـــوون،  هاوئاهەنـــگ   1923
كـــوردی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و خەونـــی ڕەوایـــان 

ــەربەخۆییدا.  ــە سـ لـ
ـــدا، دوای  ـــەردوو جەنگـــی جیهانی ـــی ه ـــە میان ل
هاوپەیمانیـــی نێـــوان ڕۆژهـــەاڵت و ڕۆژئـــاوا دژی 
ــكردنی  ــەر دابەشـ ــازان لەسـ ــیزم و سـ ــزم و فاشـ نازیـ
ـــی قەڵەمـــڕەوی، ســـۆڤیەت دەســـتبەرداری  ناوچەكان
پاســـاوی  بـــە  بـــوو  كـــورد  كێشـــەی  پشـــتگیریی 
پاراســـتنی بەرژەوەندییەكانـــی ئەمنیـــی نیشـــتمانی 
لەگـــەڵ  گـــرژی  تاكـــو  هەروەهـــا  ســـۆڤیەت، 
هاوپەیمانەكانـــی ڕۆژئـــاوا نەهێننـــە ئـــاراوە، ئەنجامـــە 
بەراییەكانـــی ئەمـــەش بریتـــی بـــوو لـــە هەرەســـهێنانی 
كۆمـــاری كوردســـتان لـــە مەهابـــاد دوای یـــازدە 
مانگـــی دامەزراندنـــی، بەمـــەش یەكـــەم ئەزمـــوون 
لـــە وەدیهێنانـــی خەونـــی كـــورد لـــە ســـەردەمی نوێـــدا 
لەباربـــرا، لەبـــەر كـــۆی بەرژەوەندییەكانـــی ئاسایشـــی 

نەتەوەیـــی ئـــەو الیەنانـــە. 
خەفەكردنـــی  بـــۆ  ڕۆژئـــاوا  هەوڵەكانـــی 
هـــەر تروســـكایەكی هیـــوای كـــورد لـــە ناوچەكـــە 
بـــەردەوام بـــوون، لەگـــەڵ ســـازكردنی هاوپەیمانییـــە 
ئەمنییـــەكان  ڕێككەوتننامـــە  و  ســـەربازییەكان 
)وەك پەیمانـــی ســـەعد ئابـــاد، پەیمانـــی بەغـــدا، 
ســـەنتۆ، ناتـــۆ( لەگـــەڵ ئـــەو ڕژێمانـــەی كـــە كـــورد 
دابـــەش  بەســـەردا  مێژووییەكانیـــان  نیشـــتمانە  و 
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زۆر جار گوێم لە برادەرانی 
بزووتنەوەی كورد لە 

كوردستانی عێراق دەبوو، كە 
پەیوەندییەكانیان تایبەت بوون 
بە دەزگای هەواڵگریی سەربازیی 

سووریا
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ـــە ئاسایشـــی  ـــەوەی ك ـــمگەلێك ب ـــر دروش ـــووە، لەژێ ب
ـــە  ـــە دەســـەاڵتدارانە بەشـــێكی جیانەكراوەی ـــەو ڕژێم ئ
بەتایبەتـــی  ڕۆژئـــاوا  دەوڵەتانـــی  ئاسایشـــی  لـــە 
ــەر  ــكا، لەبـ ــر ئەمریـ ــا و دواتـ ــەرا و فەرەنسـ ئینگلتـ
ــش  ــی كوردیـ ــی ڕزگاریخوازیـ ــەوەی بزووتنەوەكانـ ئـ
بـــە دوژمنـــی ئـــەوان لـــە قەڵـــەم دەدرێـــت و مەترســـیی 

ئەمنیـــن بۆســـەر بەرژەوەندییەكانیـــان.
ئەیلوولـــی  شۆڕشـــی   1975 ســـاڵی  لـــە 
كوردســـتان لـــە عێـــراق لەبـــار بـــرا، دوای ئـــەوەی 
پێداویســـتییەكانی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی تـــەواو كـــرا 
لـــە چەندیـــن الوە )ئەمریـــكا، ســـۆڤییەت، ڕژێمـــی 
شـــا، ڕژێمـــە عەرەبـــە شـــۆڤینییەكان بەتایبەتـــی 
ـــەن(. ـــۆر ســـەدام و بۆمیدی ـــەردوو ڕژێمـــی دیكتات ه
و  ئەمنـــی  دیـــدارە  و  ڕێككەوتننامـــە 
دیپلۆماســـییەكانی نێـــوان هـــەر چـــوار پایتەختـــی 
لەوەتـــەی  ئێـــران، ســـووریا و عێـــراق(  )توركیـــا، 
پاراســـتنی  مەبەســـتی  بـــە  ســـازكران  نـــەوەدەكان 
ئاسایشـــی نەتەوەیـــی ئـــەو چـــوار ڕژێمـــە، پەالمـــاری 
ســـەربازی و هێرشـــبردن و بۆردومـــان و جەنگـــی 
وێرانكـــەر و گەمـــارۆی ئابـــووری و بێبەشـــكردن لـــە 
مـــاف، هەروەهـــا ڕاگواســـتن، ئەمـــە لەژێـــر نـــاوی 
داكۆكیكـــردن لـــە ئاسایشـــی نەتەوەیـــی توركیـــا و 
ئێـــران و ســـووریا و عێـــراق، كوردیـــش وەك ئەوانـــی 
دیكـــە نییـــە كـــە خاوەنـــی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی 

ــت. ــۆی بێـ خـ

بـــۆ  ڕەوایـــان  خەباتـــی  و  كـــورد  كێشـــەكانی 
البردنـــی ســـتەم و چەوســـاوەیی و وەرگرتنـــی مـــاف 
ــە دەزگا ئەمنـــی  ــە بـ ــتاش تایبەتـ ــا ئێسـ ــتر و تـ پێشـ
و موخابەراتییەكانـــی ئـــەو چـــوار دەوڵەتـــە، نـــەك 
حكومـــەت و پەرلەمانـــەكان و دامـــەزراوە ئەمنییـــەكان، 
هەروەهـــا بـــە ڕێـــكاری نهێنـــی و بێدەنگـــی ئەنجـــام 
دەدرێـــت، ڕێـــكاری دژە یاســـا جێبەجـــێ دەكرێـــت، 
تـــا دەگاتـــە ئاســـتی تاوانـــەكان دژی مرۆڤایەتـــی 
و  مـــاف  لـــە  بێبەشـــكردن  پاكتاوكـــردن،  لەوانـــە: 
ــی.  ــەی دیمۆگرافـ ــی پێكهاتـ ــتن و گۆڕینـ ڕاگواسـ
ــتانییەكان  ــوردی و كوردسـ ــە كـ ــانی حزبـ بەرپرسـ
لەبیریانـــە ئەوانـــەی لـــە پێنـــج دەیەیـــەی دواییـــدا 
یـــان  بـــرد،  دراوســـێ  دەوڵەتانـــی  بـــۆ  پەنایـــان 
یارمەتیـــی  یـــان  بەســـتن،  لەگـــەڵ  پەیوەندییـــان 
دارایـــی و ســـەربازییان لـــە ڕژێمەكانـــی دیمەشـــق و 
بەغـــدا و تـــاران و ئەنكـــەرا وەرگرتـــووە، لەبیریانـــە 
چـــۆن لـــە میواندارێتیـــی دەزگا ئەمنییەكانـــدا بـــوون، 
ــورد  ــەوەی كـ ــە برادەرانـــی بزووتنـ ــم لـ ــار گوێـ زۆر جـ
لـــە كوردســـتانی عێـــراق دەبـــوو، كـــە پەیوەندییەكانیـــان 
تایبـــەت بـــوون بـــە دەزگای هەواڵگریـــی ســـەربازیی 
ســـووریا، هەنـــدێ جاریـــش لقـــی دەرەكیـــی ئاسایشـــی 
موخابەراتـــی  و  سیاســـی  ئاسایشـــی  و  دەوڵـــەت 
ســـەركردایەتیی  شـــاندێكی  كاتێكیـــش  ئاســـمانی، 
حزبێـــك، یـــان الیەنێـــك دەگەیشـــتە دیمەشـــق، یەكـــەم 
جـــار زۆر بـــە نهێنـــی چـــاوی بـــە بەرپرســـانی ئەمنـــی 
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سەاڵح بەدرەدین 

تایبە ت بۆ گواڵنی نووسیوە 
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ســـەركردایەتیی  الی  دەچوونـــە  دواتـــر  دەكـــەوت، 
لـــە  قاوەیـــان  و  قەومـــی(  )قیـــادەی  نەتەوەیـــی 
یاریـــدەدەری  گشـــتیی  )ئەمینـــداری  ئۆفیســـی 
)عەبدوڵـــا  بەعـــس  حزبـــی  قەومیـــی  قیـــادەی 
ئەلئەحمـــەر( دەخـــواردەوە، باســـیان لـــە كاروبـــاری 
ـــە  ـــەك الیەن ـــر بەیاننامەیەكـــی ی ـــرد، دوات گشـــتی دەك
نـــەك دوو الیەنـــە دەردەچـــوو، زۆرجاریـــش پێشـــبینی 
ئـــەوە دەكـــرا كـــە ئەمـــە لـــە پایتەختەكانـــی دیكـــەش 

ئەنجـــام بدرێـــت. 
بـــەاڵم بۆچـــی بابەتـــی كـــورد تەنیـــا تایبـــەت 
ـــی ســـووریا؟ چونكـــە  ـــە دامـــەزراوە ئەمنییەكان ـــوو ب ب
بیروبـــاوەڕی ڕژێمـــی حوكمـــڕان وابـــوو، كـــە بوونـــی 
مافـــە  و  گـــەل  كێشـــەی  وەك  كـــوردی  كێشـــەی 
ڕەواكانیشـــی ڕەت دەكـــردەوە، تەنانـــەت وەك ئامرازێـــك 
ـــەكاری دەهێنـــا،  ـــاران و دراوســـێكانی ب ـــوو دژی نەی ب
ــەوە،  ــتنەكان و حزبەكانـ ــو ڕێكخسـ ــە نێـ ــا دزە بكاتـ تـ
ــۆ  ــتیكردنێك بـ ــوو پاڵپشـ ــەوەی هەمـ ــۆ ئـ ــا بـ هەروەهـ
بەرژەوەندیـــی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی خـــۆی بقۆزێتـــەوە، 
ـــدا ڕووی دا، ئێســـتاش  ـــی دوایی ـــە دەیەكان ئەمـــەش ل

بـــە شـــێوازی دیكـــە دەكرێـــت. 
ـــا ئێســـتا كێشـــەی كـــوردی ســـوریا دۆســـێیەكی  ت
و  ڕژێـــم  حیســـابی  بـــە  ســـەربازییە،  و  ئەمنـــی 
بوونـــی  بـــە  دداننەنـــان  ســـووریا  حكومەتەكانـــی 
ــەوە  ــە كۆنـ ــە لـ ــەن، كـ ــتووانی ڕەسـ ــەل وەك دانیشـ گـ
لەســـەر خاكـــی خـــۆی دەژی، بریتییـــە لـــە كۆمەڵـــە 
مرۆڤێكـــی كۆچـــەر، بوونـــی كـــورد مەترســـییە بـــۆ 
ســـەر ئاسایشـــی نەتەوەیـــی عەرەبـــی، لـــە میانـــی 
كـــورد  بزووتنـــەوەی  خەباتگێڕانـــی  كـــە  ئـــەوەی 
دادگا  و  دەوڵـــەت  ئاسایشـــی  دادگای  دەدرێنـــە 
ســـەربازییەكان لـــە ســـایەی یاســـای فریاگوزاریـــدا، 
هەروەهـــا زیندانیكردنیـــان، پێشـــتر و تـــا ئێســـتاش 
ســـەردەمەكانی  لەوەتـــەی  ئامادەیـــە  تۆمەتێكـــی 
كـــە  ئێســـتا(  تـــا  و  دووەم  پێشوو)نووســـینگەی 
مەترســـییە بـــۆ ســـەر ئاسایشـــی دەوڵـــەت و ئاسایشـــی 
نەتەوەیـــی. مـــن پشـــكی خـــۆم لـــەو دوو تۆمەتـــە پـــێ 
ــااڵی ئەمنیـــی  ــەردەم دادگای بـ ــڕاوە، كاتێـــك لەبـ بـ
دەوڵـــەت لـــە دیمەشـــق لـــە ســـاڵی 1968 دادگایـــی 
ــوو،  ــۆ دەرچـ ــەم بـ ــی یەكـ ــە تۆمەتـ ــم بـ ــرام، حوكمـ كـ
بـــۆ جـــاری دووەم كاتێـــك بێبـــەش كـــرام لـــە مافـــی 
مەدەنـــی بـــە بڕیـــاری جێگـــری دادوەری عورفـــی 
وەزیـــری ناوخـــۆ محەمـــەد عیـــد عەشـــاوی لـــە ســـاڵی 

1969 بەپێـــی تۆمەتـــی دووەم. 

لـــە قۆناغـــی بەڕێوەبردنـــی دۆســـێی گشـــتیی 
محەمـــەد  ئەمـــن  ئەفســـەری  لەالیـــەن  كـــورد 
ــەرۆكی موخابەراتـــی  ــەو كاتـــەی سـ ــوورە )ئـ مەنسـ
ســـەربازی بـــوو لـــە قامیشـــلی(، ئەمـــە گواســـترایەوە 
بـــۆ قۆناغێكـــی پراكتیكیـــی تـــازە لـــە دەســـتپێكردنی 
و  ئەمنـــی  تێڕوانینـــی  و  ئەمنـــی  سرووشـــتی 
چارەســـەری ئەمنـــی و پەیوەندییەكانـــی ئەمنـــی 
ــی  ــك باسـ ــچ ڕۆژێـ ــی، هیـ ــی ئەمنـ و دزەكردنەكانـ
و  وەزارەت  بـــەردەم  نەخرانـــە  كـــورد  كێشـــەكانی 
ــوو  ــە بـ ــو قەدەغـ ــەكان، بەڵكـ ــەت و پەرلەمانـ حكومـ
كـــە لـــە میدیاكانیـــش بـــاس بكرێـــن، بۆیـــە بـــە هـــۆی 
ــەوەی  ــەر ئـ ــە و لەبـ ــە ناوچەكـ ــورد لـ ــتی كـ سرووشـ
كێشـــەكەیان ئەمنـــی بـــووە، ئـــەو ئەفســـەرە تاكـــە 
حوكمـــڕان بـــوو، نوێنەرایەتیـــی ســـەرۆكەكەی )حافـــز 
ئەســـەد(ی دەكـــرد، بەرپرســـانی زۆربـــەی حزبـــە 
كوردییـــەكان لـــە خزمەتیـــدا بـــوون، ئاهەنگیـــان بـــۆ 
ســـاز دەكـــرد، یەكێكیـــان لـــە بۆنەیەكـــدا پێـــی گوتـــووە: 
»بـــە چاكـــە وەاڵمـــی چاكەكـــەت دەدەینـــەوە«، ســـێ 

ــووەوە.  ــارە كردبـ ــەی دووبـ ــار ئەمـ جـ
لـــە ســـەرەتای شۆڕشـــی ســـتەملێكراوی ســـووریا 
بـــۆ  لەالیـــەن ڕژێمـــەوە پۆلێنكردنـــی ســـەربازیش 
ــووریا  ــوردی سـ ــەی كـ ــی كێشـ ــی ئەمنیـ پۆلێنكردنـ
زیـــاد كـــرا، ئەمـــەش دوای باوبوونـــەوەی گرووپـــە 
ناوچـــەدا،  هەنـــدێ  لـــە  پەكەكـــە  چەكدارەكانـــی 
ســـلێمانی  لـــە  ڕێككەوتننامـــەی  ئـــەو  بەپێـــی 
)2011-2012( بـــە سەرپەرشـــتیی خـــوا لێـــی خـــۆش 

ــرا. ــلێمانی كـ ــم سـ ــی و قاسـ ــەالل تاڵەبانـ ــت جـ بێـ
 شـــێوازی مامەڵەكردنـــی حزبانـــی گـــەورەی 

دۆســـت لەگـــەڵ كێشـــەی كوردانـــی ســـووریا
ــتراتیژیەتی نەتەوەیـــی،  بـــە هـــۆی نەبوونـــی سـ
تەحەكومكردنـــی حزبـــەكان بـــە چارەنووســـی كـــورد، 
هەروەهـــا نەســـازانی نێـــوان گوزارشـــتەكانی هـــەر 
چـــوار پارچـــە لەســـەر یـــەك ناوەنـــدی نەتەوەیـــی، یـــان 
ــەو  ــەی ئـ ــە زۆربـ ــەش، بۆیـ ــی هاوبـ مەرجەعییەتێكـ
هێزانـــەی كـــە حزبـــە كالســـیكییەكان ســـەركردایەتییان 
دەكـــەن، بـــە دیـــدی خـــودی و واڵتـــی و بەرژەوەندیـــی 
لـــە چەمكـــی نەتەوەیـــی  تەســـكی حزبایەتییـــەوە 
لەگـــەڵ  مامەڵـــە  وریاییـــەوە  بـــە  زۆر  دەڕوانـــن، 
كوردانـــی ســـووریادا دەكـــەن و بەرژەوەندییەكانـــی 

خۆیـــان دەخەنـــە ســـەر هەمـــوو شـــتێكەوە.
پەكەكـــە دەســـتبەرداری بـــواری جوگرافـــی و 
ـــە  ـــد هۆیـــەك، ب ـــەر چەن ـــووە لەب سرووشـــتیی خـــۆی ب

هیچ ڕۆژێك باسی كێشەكانی 
كورد نەخرانە بەردەم وەزارەت 
و حكومەت و پەرلەمانەكان، 
بەڵكو قەدەغە بوو كە لە 
میدیاكانیش باس بكرێن

لە سەرەتای شۆڕشی 
ستەملێكراوی سووریا لەالیەن 
ڕژێمەوە پۆلێنكردنی سەربازیش 
بۆ پۆلێنكردنی ئەمنیی كێشەی 
كوردی سووریا زیاد كرا، ئەمەش 
دوای باڵوبوونەوەی گرووپە 
چەكدارەكانی پەكەكە لە 
هەندێ ناوچەدا

تا ئێستا كێشەی كوردی 
سوریا دۆسێیەكی ئەمنی و 
سەربازییە، بە حیسابی ڕژێم و 
حكومەتەكانی سووریا دداننەنان 
بە بوونی گەل وەك دانیشتووانی 
ڕەسەن، كە لە كۆنەوە لەسەر 
خاكی خۆی دەژ
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شـــێوەیەك دەڕوانێتـــە بەشـــەكانی دیكـــەی كوردســـتان 
كـــە بـــواری زیندەگـــی و جوگرافییـــە تاكـــو هێرشـــیان 
بـــۆ بـــكات و كۆنتڕۆڵـــی گـــەل و خـــاك و خێروبێـــری 
و ســـەرچاوە داراییەكانیـــان بـــكات، وەك ئێســـتای 
ـــە لەگـــەڵ  ـــووریا، وا مامەڵ ـــتانی س لەگـــەڵ كوردس
كوردانی ســـووریا دەكات، وەك ئەوەی ســـووتەمەنیی 
ســـەربازی بـــن بۆیـــان، یـــان ســـەرچاوەی ئابـــووری 
بـــن، لەوەتـــەی چەنـــد دەیەیـــە ڕایگەیانـــدووە كـــە 
بەشـــێكی كوردســـتان لـــە ســـووریا بوونـــی نییـــە، 
لەســـەر زاری ســـەركردەكەیان، وازیـــان لـــە گوتـــەی 
هێنـــاوە،  گـــەالن  خۆنووســـینی  چـــارەی  مافـــی 
ــەر خەباتێكـــی  ــە هـ ــەوە لـ ــا دوور كەوتوونەتـ هەروەهـ
نەتەوەیـــی لـــە پێنـــاو مافەكانـــدا، هـــاوكات پێـــی 
ــە لیســـتی  ــووریا لـ ــە بابەتـــی كوردانـــی سـ ــە كـ وایـ
چاوەڕوانـــی  نووســـراوە،  ســـەربازیدا  و  ئەمنـــی 
ــە  ــە دەكات لـ ــەربازیی پەكەكـ ــدی سـ ــاری ناوەنـ بڕیـ
ـــل، ئیـــدارەی كێشـــەكانی كوردانـــی ســـووریاش  قەندی
دەكات لـــە ڕێـــی ڕێكخراوگەلـــی ئەمنـــی لـــە ژێـــر 
پـــەردەی ناوەندەكانـــی توێژینـــەوە و دامەزراوەكانـــی 

ــادا.  ــنبیری و میدیـ ڕۆشـ
 هەرێمی كوردستانی عێراق

دوای گواســـتنەوە لـــە قۆناغـــی شـــۆڕش بـــۆ 
قۆناغـــی دەســـەاڵت و بنیادنانـــی دامەزراوەكانـــی 
دەوڵـــەت، كێشـــەی كوردانـــی ســـووریا و بزووتنـــەوە 
جێگـــەی  ئێســـتا  تـــا  )كـــە  نەتەوەییەكەیـــان 
خۆشەویســـتی و ڕێـــزی گەلـــی كوردســـتانی عێراقـــە 
بـــە جیاوازیـــی چیـــن و الیەنەكانیـــەوە وەك چـــۆن 
لـــە ســـەردەمی ســـەركردەی خـــوا لێـــی خـــۆش بێـــت 
مســـتەفا بارزانـــی(، بـــوو بـــە بابەتێـــك بـــۆ ڕكابـــەری 
ــان  ــەر یەكەیـ ــەكان، هـ ــوان حزبـ ــەوەی نێـ و تۆڵەكردنـ
بـــە دوای فراوانكردنـــی هەژموونیـــدا دەگەڕێـــت، 
بـــێ تووڕەكردنـــی ڕژێمـــی ســـووریا، زانـــراوە كـــە 
ـــاوی  ـــە ن ـــووریا ب ـــی س ـــردن لەگـــەڵ كوردان مامەڵەك
ـــان  ـــم، ی ـــی هەرێ ـــی حكومەت ـــە ڕێ ـــەك ل ـــەكان، ن حزب
ـــەاڵم  ـــان، ب ـــان پەرلەم ـــەرۆكایەتی، ی ـــەزراوەی س دام
لـــە ڕێـــی دامـــەزراوە ئەمنییەكانـــەوە وەك ئـــەوەی 
كـــە ڕژێمـــە حوكمڕانـــەكان كێشـــەی كـــوردی ســـووریا 
بـــە پرســـیێكی حزبـــی و ئەمنـــی لەقەڵـــەم دەدەن، 
یـــان دەتوانـــن بـــەم ڕێگایـــە خۆیـــان بـــە دوور بگـــرن 
ــك  ــەر گەلێـ ــە هەمبـ ــی لـ ــی نەتەوەیـ ــە پایەندبوونـ لـ
ــە  ــتگیری هەیـ ــتی و پشـ ــە پاڵپشـ ــتی بـ ــە پێویسـ كـ
لـــە پێنـــاو ڕزگاریـــدا، بـــەر لـــە هەمـــوو شـــتێك لـــە 

ـــت و بزووتنەوەكـــەی  ـــاری سیاســـی ســـەربەخۆ بێ بڕی
ـــەس  ـــە ناچـــاری پاشـــكۆی ك ـــە ب ـــەوە، ك ـــاد بنێت بنی
نەبێـــت، یـــان لـــە میانـــی ســـەرچاوەكانی دارایـــی و 
سیاســـی، ئـــەوەی كـــە گوزارشـــت دەكات ئەوەیـــە 
كۆنگرەكانـــی حزبـــە سیاســـییەكان و كۆبوونەوەكانـــی 
مەكتەبـــە سیاســـی و ناوەندییەكانیـــان لـــە خشـــتەی 
كارەكانیـــان هیـــچ بەندێكـــی تێـــدا نییـــە ســـەبارەت 
بـــە كێشـــەی نەتەوەیـــی لـــە ناوچەكـــەدا بەگشـــتی 
و كێشـــەی كـــوردی ســـووریا بەتایبەتـــی، هـــەروەك 
ــكرایان  ــان هیـــچ پابەندبوونێكـــی ئاشـ بەیاننامەكانیـ
بـــەم شـــێوەیە تێـــدا نییـــە، ئەمـــەش ڕاســـتییەكی تاڵـــە 
و بـــۆ هەمـــوو حزبـــە كوردییـــەكان وایـــە لـــە عێـــراق 
ــیی  ــەوەی سیاسـ ــا بزووتنـ ــا، تەنیـ ــران و توركیـ و ئێـ
كوردیـــی ســـووریا لـــە پابەندبوونـــی نەتەوەیـــی و 
ــوو،  ــار بـ ــكرا دیـ ــە ئاشـ ــدا بـ ــتی بیروباوەڕیـ هەڵوێسـ
هـــەر لەوەتـــەی ســـەرهەڵدانیەوە تاكـــو پێـــش دوو 
ــی  ــە و دەركەوتنـ ــی پەكەكـ ــش بوونـ ــا پێـ ــە، واتـ دەیـ
ئـــەو حزبانـــەی پشـــت بـــە دەرەوە و ســـامانی سیاســـی 

ــتن. دەبەسـ
دیـــارە ئـــەم بابەتـــە زۆر گرنـــگ و مەترســـیدارە، 
ناكرێـــت فەرامـــۆش بكرێـــت، یـــان پەنـــدی لـــێ 
خـــاوەن  بەشـــداریی  بـــە  مەگـــەر  وەربگریـــن، 
هەرێمـــی  لـــە  بەتایبەتـــی  فیكـــر  و  ڕاوبۆچـــوون 
لـــە  بۆیـــە  دیكـــە،  بەشـــەكانی  و  كوردســـتان 
مینبـــەری گواڵنـــەوە داوا لـــە هەموویـــان دەكـــەم بـــۆ 

دیالـــۆگ. و  بەشـــداریكردن 
ـــە ڕۆژهەاڵتـــی  ـــەوەی كێشـــەی كـــورد ل ـــەر ئ لەب
ناوەڕاســـت لـــە چوارچێـــوەی مەســـەلە ئەمنـــی و 
نزیـــك  و  دوور  تێڕوانینـــی  بـــە  ســـەربازییەكاندایە 
بۆیـــە  نێودەوڵەتییەكانـــەوە،  و  ئیقلیمـــی  هێـــزە  و 
تانەلێـــدان  تووشـــی  ئاینـــدەدا  لـــە  ئێســـتاو  لـــە 
ئامانجـــە  لـــە ڕاســـتگۆیی سیاســـی و  دەبێتـــەوە 
ڕەواكانیـــدا، ڕێگەگرتـــن لـــە هـــەر چارەســـەرێكی 
نیشـــتمانی و دیموكراســـی، هەروەهـــا ســـڕینەوەی 
ئـــەو دەســـتكەوتانەی تـــا ئێســـتا وەدی هاتـــوون، 
بەتایبەتیـــش لـــە كوردســـتانی عێـــراق، نەخاســـمە 
كاتێـــك ڕەهەنـــدی نەتەوەیـــی كۆتایـــی دێـــت، دواجـــار 
ــت،  ــرۆر دابنرێـ ــتی تیـ ــە لیسـ ــە لـ ــت كـ ــان دەبێـ ئاسـ
بەپێـــی لۆژیـــك و پێناســـەی هێـــزە بـــاوەكان، هـــاوكات 
ـــان  ـــە هەم ـــەربازییەوە، ل ـــە ڕووی س ـــان ل بەكارهێنانی
ئەجێنـــدا  ســـوودی  و  مەبەســـت  بـــۆ  كاتیشـــدا 

دەرەكییـــەكان و بـــە دیاریكراویـــش دژی كـــورد.

پەكەكە دەستبەرداری بواری 
جوگرافی و سرووشتیی خۆی 

بووە لەبەر چەند هۆیەك، بە 
شێوەیەك دەڕوانێتە بەشەكانی 

دیكەی كوردستان كە بواری 
زیندەگی و جوگرافییە تاكو 

هێرشیان بۆ بكات و كۆنتڕۆڵی 
گەل و خاك و خێروبێری و 
سەرچاوە داراییەكانیان بكات

كۆنگرەكانی حزبە سیاسییەكان 
و كۆبوونەوەكانی مەكتەبە 
سیاسی و ناوەندییەكانیان 

لە خشتەی كارەكانیان هیچ 
بەندێكی تێدا نییە سەبارەت بە 
كێشەی نەتەوەیی لە ناوچەكەدا 
بەگشتی و كێشەی كوردی سووریا 

بەتایبەتی

زۆربەی ئەو هێزانەی كە حزبە 
كالسیكییەكان سەركردایەتییان 

دەكەن، بە دیدی خودی و 
واڵتی و بەرژەوەندیی تەسكی 

حزبایەتییەوە لە چەمكی 
نەتەوەیی دەڕوانن
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نێودەوڵەتییـــەكان و پڕۆفیســـۆری سیاســـەتی ڕۆژهەاڵتـــی  ســـتیڤن زونێـــس پســـپۆڕی پەیوەندییـــە 
ناوەڕاســـتە لـــە زانكـــۆی ســـان فرانسیســـكۆ، شـــارەزا و تایبەتمەنـــدی چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە وەك: پرســـی 
ناتوندوتیـــژی، چارەســـەركردنی ناكۆكـــی، سیاســـەتی دەرەكیـــی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا و 
جیهانگەرایـــی. دامەزرێنـــەر و یەكـــەم بەڕێوەبـــەری پڕۆگرامـــی دیراســـاتی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت بـــووە لـــە 
زانكـــۆی ســـان فرانسیســـكۆ. گـــواڵن لـــە میانـــەی دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا شـــرۆڤە كـــرد، كـــە 
پەیوەســـت بـــوون بـــە بـــارودۆخ و پەرەســـەندنی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتەكانی 

ـــدار.  ـــرس و بابەتێكـــی دیكـــەی پەیوەندی ـــد پ ـــی و چەن ـــەر سیســـتمی نێودەوڵەت لەس

ڕووسیا تەحەددی جددییە 
بۆ سیستمە جیهانییەكە

پڕۆفیسۆر ستیڤن زونێس بۆ گواڵن: 
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بـــە  ڕووســـیا  كـــە  دەكرێـــت  لـــەوە  بـــاس   *
هەڵگیرســـاندن و بەردەوامیـــدان بـــەم شـــەڕە لـــە دژی 
ئۆكرانیـــا، نـــەك تەنیـــا بووەتـــە هـــۆی وێرانكـــردن و 
ـــدا  ـــان كات ـــە هەم ـــو ل ـــە، بەڵك ـــەو واڵت ـــی ئ كاولكردن
سیســـتمە  پایەكانـــی  لەقكردنـــی  هـــۆی  بووەتـــە 
نێودەوڵەتییەكـــە، ئـــەو سیســـتمەی كـــە دەوترێـــت 
ــراوە،  ــاد نـ ــاكان بنیـ ــا و ڕێسـ ــای بەهـ ــەر بنەمـ لەسـ
تێڕوانینـــی ئێـــوە چییـــە لـــەم بارەیـــەوە و ئایـــا دەتوانیـــن 
ــە  ــە لـ ــكاری و وەرەچەرخانێكـ ــە گۆڕانـ ــن ئەمـ بڵێیـ

نێودەوڵەتییەكانـــدا؟ پەیوەندییـــە 
- ســـەرەتا دەبێـــت ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە ئەگـــەر 
مەبەســـت لـــەوە بێـــت كـــە نابێـــت واڵتـــان پەنـــا ببەنـــە 
بـــەر بەكارهێنانـــی هێـــز بـــۆ داگیركردنـــی خاكـــی 
ـــە بەشـــێك لـــە خاكـــی  واڵتـــی دیكـــە و دواتـــر بیكەن
خۆیـــان، ئـــەوا پێویســـتە ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە 
ئەوەتـــا  نەكـــردووە،  كارەی  ئـــەم  ڕووســـیا  تەنیـــا 
ئیســـرائیل و مەغریبیـــش هەمـــان كاریـــان كـــردووە 
و، خاكیـــان داگیـــر كـــردووە و كردویانـــە بەشـــێك لـــە 
ـــەم داگیركارییانـــەش  ـــان، كـــە ئ خاكـــی واڵتـــی خۆی
سەرزەنشـــت و ســـەركۆنە كـــراون لەالیـــەن ڕێكخـــراوی 
نەتـــەوە یەكگرتووەكانـــەوە. مـــن هیـــوادارم ئـــەم خـــەم 
و نیگەرانییـــە كـــە گوزارشـــتی لـــێ دەكرێـــت و 
دەردەبڕدرێـــت لـــە بـــارەی پێشـــێلكردنی یاســـای 
و  ژیـــان  پێشـــێلكاریی  و  مرۆیـــی  نێودەوڵەتـــی 
مافـــی كەســـانی مەدەنـــی بـــۆ هەمـــووان بێـــت، 
ــۆ  ــووان و بـ ــۆ هەمـ ــە بـ ــە خەمەكـ ــتم ئەوەیـ مەبەسـ
بێـــت و تەنیـــا  تێكـــڕای بارودۆخـــە مرۆییـــەكان 
لێقەوماوەكانـــی  خەڵكـــە  بـــە  نەبێـــت  پەیوەســـت 
واڵتـــی ئۆكرانیـــاوە. ئـــەوەی ڕووســـیا كردوویەتـــی 
لـــەم ڕووەوە كارێكـــی بـــێ پێشـــینە نییـــە. چونكـــە 
داگیركردنـــی  لـــە  بـــاس  ڕووەوە  لـــەم  دەكرێـــت 
عێراقـــەوە  لەالیـــەن  بكەیـــن  كوەیـــت  واڵتـــی 
بەشـــێك  بووەتـــە  كـــە  ڕایگەیانـــد  عێـــراق  كـــە 
داگیركـــردن  هەروەهـــا  واڵتەكـــەی،  خاكـــی  لـــە 
ڕۆژهـــەاڵت  تەیمـــوری  دەســـتەبەرداگرتنی  و 
بـــاری  توانـــرا  بـــەاڵم  ئەندەنووســـیاوە،  لەالیـــەن 
داگیركارییەكـــە پێچەوانـــەوە بكرێتـــەوە و ڕاســـت 
ــیادا  ــراق و ئەندەنووسـ ــی عێـ ــە حاڵەتـ ــەوە -لـ بكرێتـ
- ئەگەرچـــی هێشـــتا داگیـــركاری مەغریـــب و 
ئیســـرائیل بەردەوامـــە. كەواتـــە دووپاتـــی دەكەمـــەوە 
كـــە ئەمـــەی ڕووســـیا كردوویەتـــی بـــێ پێشـــینە 
ــەوەی  ــە هـــۆی ئـ ــە بووەتـ ــەوەی كـ ــە، بـــەاڵم ئـ نییـ

ـــە  ـــە ك ـــت، ئەوەی ـــر بێ ـــە مەترســـیدار و جددیت دۆخەك
دەستبەســـەرداگرتنی  و  )داگیـــركاری  كارە  ئـــەم 
هەمیشـــەیی  ئەندامێكـــی  لەالیـــەن  خـــاك( 
نەتـــەوە  ڕێكخـــراوی  ئاسایشـــی  ئەنجومەنـــی 
یەكگرتووەكانـــەوە ئەنجـــام دراوە، كـــە ئاشـــكرایە 
كاراكتەرێكـــی نێودەوڵەتیـــی گەورەیـــە، كـــە ئـــەم 

ئەوروپـــادا ڕوودەدات.  لـــە  داگیركارییـــەش 
كـــە  ئـــەوەدا  لەگـــەڵ  هاوڕایـــت  كەواتـــە   *
دژوارییـــەك  و  تەحـــەددی  بووەتـــە  شـــەڕە  ئـــەم 
بـــۆ سیســـتمی نێودەوڵەتـــی كـــە بـــە سیســـتمی 
ئەمـــە  وایـــە  پێـــت  ئایـــا  ناســـێنراوە.  لیبڕاڵـــی 
ئـــەم  تابوونـــی  لـــە  كـــە  دیكەیـــە  بزمارێكـــی 

دراوە؟ سیســـتمە 
- بەڵـــێ، بـــە دڵنیاییـــەوە بووەتـــە تەحەددییەكـــی 
ــاش  ــە بـ ــەاڵم هەواڵـ ــتمە، بـ ــەم سیسـ ـــۆ ئـ ــددی ب جـ
كاردانـــەوە  كـــە  ئەوەیـــە  لـــەم ڕووەوە  و خۆشـــەكە 
نێودەوڵەتـــی  كۆمەڵگـــەی  پەرچەكـــرداری  و 
سەرزەنشـــتكردنی  و  ئیدانەكـــردن  ئاراســـتەی  بـــە 
ــراوان بـــووە، واتـــە  ــیا بەرفـ ــلێكارییەكانی ڕووسـ پێشـ
ــووە  ــر بـ ــەركۆنەكردنەكە بەرفراوانتـ ناڕەزایەتـــی و سـ
بـــە بـــەراورد بـــە حاڵـــەت و كەیســـەكانی دیكـــە كـــە 
ئامـــاژەم پـــێ كـــردن. بـــەاڵم مـــن پێـــی ناڵێـــم بزمارێـــك 
لـــە تابووتەكـــە - هـــەروەك ئێـــوە لـــە پرســـیارەكەتاندا 
ئاماژەتـــان پـــێ كـــردووە-، بـــەاڵم پێـــم وایـــە ئەمـــە 
پاشەكشـــە و شكســـتێكە تووشـــی ئـــەم سیســـتمە 
ــتییەمان  ــەو ڕاسـ ــەڕە ئـ ــەم شـ ــە ئـ ــەوە. چونكـ بووەتـ
و  بناغـــە  و  ئامانـــج  هێشـــتا  كـــە  دەڵێـــت  پـــێ 
یەكگرتـــووەكان  نەتـــەوە  ڕێكخـــراوی  بەهاكانـــی 
بـــەدی نەهاتـــووە و بەرجەســـتە نەبـــوون. ســـەرباری 
هەمـــوو ئەوانـــەش، واتـــە ســـەرەڕای ئـــەوەی كـــە 
هێزێكـــی گـــەورە و جیهانـــی وەك ڕووســـیا بووەتـــە 
ــێلی دەكات،  ــتمە و پێشـ ــەم سیسـ ــۆ ئـ ــەددی بـ تەحـ
ــە جـــاڕی  ــە كـ ــەوە نییـ ــە بـــە مانـــای ئـ بـــەاڵم ئەمـ
ــی  ــن كۆتایـ ــن و بڵێیـ ــتمە بدەیـ ــەم سیسـ ــی ئـ مەرگـ
هاتـــووە. چونكـــە هێشـــتا ئـــەم سیســـتمە لـــە ئـــارادا 
ـــە بەرگـــری و  ـــە ك مـــاوە و هێشـــتا شایســـتەی ئەوەی

پارێـــزگاری لـــێ بكرێـــت. 
ـــاوا، بەتایبەتـــی  * ئاشـــكرایە كـــە واڵتانـــی ڕۆژئ
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا كاردانـــەوە و 
پەرچەكردارەكانیـــان لـــە ئاســـت شـــەڕی ڕووســـیا 
لـــە  نەبووەتـــەوە  كـــورت  تەنیـــا  ئۆكرانیـــادا  و 
هاوكاریكاریكردنـــی ســـەربازی و دارایـــی واڵتـــی 

پەرچەكرداری كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی بە ئاراستەی 

ئیدانەكردن و سەرزەنشتكردنی 
پێشلێكارییەكانی ڕووسیا 

بەرفراوان بووە

هێشتا ئامانج و بناغە و 
بەهاكانی ڕێكخراوی نەتەوە 

یەكگرتووەكان بەدی نەهاتووە و 
بەرجەستە نەبوون

پەنابردنەبەر ئێران و كۆریای 
باكوور بۆ بەدەستهێنانی 

هاوكاری و كەرەستەی سەربازی 
و جەنگی، خۆی لە خۆیدا ئەوەی 
لێ دەخوێندرێتەوە كە ڕووسیا لە 

بارێكی باشدا نییە
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ئەم شەڕە بووە هۆی ئەوەی 
ئۆكرانییەكانیش لێك نزیك 
ببنەوە، كە لە پێش شەڕەكەدا 
دابەشبوونی سیاسی و 
هەرێمایەتی لەو واڵتەدا هەبوو

هەندێ لەو هاوسۆزییەی لە 
نێو هەندێ لە خەڵكی ئۆكرانیا 
هەبوو، لە ئاست ڕووسیادا 
لە ئێستادا لە ئارادا نەماوە 
و زیاتر خۆیان بە ئەوروپی 
دەزانن

ئۆكرانیـــا، بەڵكـــو لـــە هەمـــان كاتـــدا چەندیـــن ســـزای 
ســـەختی ئابـــووری و داراییـــان بەســـەر ڕووســـیادا 
ســـەپاندووە، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا پێناچێـــت ئـــەم ســـزایانە 
ڕووســـیایان ناچـــار كردبێـــت كـــە پێداچوونـــە بـــە 
بڕیـــار و سیاســـەتەكەیدا بـــكات لەبـــارەی شـــەڕەكەوە، 

ــە؟ ــەم ڕووەوە چییـ ــوە لـ ــی ئێـ تێڕوانینـ
بـــۆ  هەڵســـەنگاندن  زەحمەتـــە  ڕاســـتیدا  لـــە   -
كاریگـــەری و كارایـــی ئـــەم ســـزا و ڕێكارانـــە بكەیـــن، 
ـــدێ  ـــە هەن ـــاس ل ـــت ب ـــەاڵم لەگـــەڵ ئەوەشـــدا دەكرێ ب
ئامـــاژە بكەیـــن لـــەم ڕووەوە، بـــۆ نموونـــە پەنابردنەبـــەر 
بەدەســـتهێنانی  بـــۆ  باكـــوور  كۆریـــای  و  ئێـــران 
هـــاوكاری و كەرەســـتەی ســـەربازی و جەنگـــی، 
ـــە  ـــەوە ك ـــێ دەخوێندرێت ـــەوەی ل ـــدا ئ ـــە خۆی ـــۆی ل خ
ڕووســـیا لـــە بارێكـــی باشـــدا نییـــە. هەروەهـــا ڕووســـیا 
ســـەركەوتوو نەبـــووە لـــە بەدیهێنانـــی ئامانجەكەیـــدا 
ـــوو. مەبەســـتم  ـــا ب ـــی ئۆكرانی ـــی واڵت كـــە داگیركردن
ئەوەیـــە هەمـــوو ئەمانـــە پێمـــان دەڵێـــن كـــە كاردانـــەوە 
نێودەوڵەتییـــەكان و ســـزا ســـەپێندراوەكان بەرانبـــەر 
ـــووە.  ـــان هەب ـــی بەرچاوی ـــدێ كاریگەری ـــیا هەن ڕووس
ــیا  ــە ڕووسـ ــن كـ ــاد بكەیـ ــە یـ ــەوە لـ ــت ئـ ــەاڵم نابێـ بـ
ـــا  واڵتێكـــی گـــەورەی پیشەســـازییە و توانیویەتـــی ت
ئاســـتێكی باشـــتر خودبژێـــوی بەدەســـت بهێنێـــت، 
بـــەراورد بـــە هەنـــدێ لـــەو واڵتانـــەی ڕووبـــەڕووی 
جێـــی  كەواتـــە  بوونەتـــەوە.  ســـزایانە  جـــۆرە  ئـــەم 
ســـزاكان  كـــە  نییـــە  سەرســـوڕمان  و  سەرســـامی 
ــا نەبوونەتـــە هـــۆی ئـــەوەی ئـــەم شـــەڕی  بـــە تەنیـ
داگیـــركاری و دەســـتدرێژكارییە ڕابگـــرن، بـــەاڵم بـــە 

ــووە.  ــان هەبـ ــەوە كاریگەرییـ دڵنیاییـ
ــەڕە پرســـی وزە و  ــەم شـ * دیوێكـــی دیكـــەی ئـ
ئاسایشـــی وزەیـــە، بەتایبەتـــی كـــە ئەمـــە بووەتـــە 
پـــرس و بابەتێكـــی ژیـــاری و هەســـتیار بـــۆ واڵتانـــی 
ئەوروپـــا، لـــەم ڕوانگەیـــەوە كـــە بـــە ڕاددەیەكـــی 
بەرچـــاو پێویســـتیان بـــە هاوردەكردنـــی وزە هەیـــە لـــە 
ڕووســـیاوە، هەروەهـــا حیســـاباتی ســـەربازی و پرســـی 
ـــت  ـــا پێ ـــە ئای ـــای بەرگـــری، كەوات ـــی توان بەهێزكردن
وایـــە ئـــەم شـــەڕە تـــا چەنـــد حیســـاباتی ئاسایشـــی 
وزە و حیســـاباتی ســـەربازیی ئەوروپـــا دەگۆڕێـــت؟ 
ئایـــا ئەمـــە چ دەرئەنجامێكـــی لـــێ دەكەوێتـــەوە 

لەســـەر ئاینـــدەی ئـــەو واڵتانـــە؟
ـــە دڵنیاییـــەوە  ـــەوە بڵێیـــن كـــە ب - ســـەرەتا دەبێـــت ئ
چونكـــە  كـــردووە،  بەهێـــز  ناتـــۆی  شـــەڕە  ئـــەم 
ــۆ  ــتە ناتـ ــوو پێویسـ ــی وابـ ــە پێـ ــوو كـ ــەركردە هەبـ سـ

ســـاڵی  لـــە  چـــۆن  هـــەروەك  هەڵبوەشـــێندرێتەوە، 
هەڵوەشـــێندرایەوە،  وارشـــۆ  پەیماننامـــەی   1991
ــە  ــەم پرسـ ــی ئـ ــی باسـ ــر خەڵكـ ــتا چیتـ ــەاڵم ئێسـ بـ
ناكـــەن و بگـــرە پێیـــان وایـــە، بـــوون و مانـــەوە و 
بەهێزكردنـــی ناتـــۆ لـــە هەمـــوو كاتێـــك زیاتـــر گرنـــگ 
و پێویســـتە. هەروەهـــا ئێســـتا زیادبوونـــی خەرجـــی 
ـــادا،  ـــی ئەوروپ ـــە واڵتان ـــن ل ـــەدی دەكەی ـــەربازی ب س
كـــە لـــە مـــاوەی ســـااڵنی ڕابـــردوودا ئـــەم خەرجییانـــە 
لـــە داكشـــاندا بـــوون. هەروەهـــا ئێســـتا هەنـــدێ لـــە 
ـــەوە  ـــەوە، دوای ئ ـــك دەبن ـــك نزی ـــا لێ ـــی ئەوروپ واڵتان
لـــە زۆر پـــرس و بابەتـــدا ناكـــۆك بـــوون لەگـــەڵ 
ـــەوەی  ـــووە هـــۆی ئ ـــەم شـــەڕە ب ـــردا. هەروەهـــا ئ یەكت
ـــش  ـــە پێ ـــە ل ـــەوە، ك ـــك ببن ـــك نزی ـــش لێ ئۆكرانییەكانی
شـــەڕەكەدا دابەشـــبوونی سیاســـی و هەرێمایەتـــی 
لـــەو واڵتـــەدا هەبـــوو و بـــاس لـــە پرســـی گەندەڵـــی و 
...هتـــد دەكـــرا، هەروەهـــا هەنـــدێ لـــەو هاوســـۆزییەی 
ـــە  ـــوو، ل ـــا هەب ـــە خەڵكـــی ئۆكرانی ـــدێ ل ـــو هەن ـــە نێ ل
ئاســـت ڕووســـیادا لـــە ئێســـتادا لـــە ئـــارادا نەمـــاوە 
و زیاتـــر خۆیـــان بـــە ئەوروپـــی دەزانـــن، ئەمـــەش 
ـــی شـــوناس و ناســـنامەی  ـــە هـــۆی تۆكمەكردن بووەت

ئەوروپـــی. 
* دوا پرســـیارمان پەیوەســـتە بـــە كاریگـــەری 
ناوچـــەی  لەســـەر  شـــەڕەوە  ئـــەم  ئاكامەكانـــی  و 
ئێـــوە چ خوێندنـــەوە و  ناوەڕاســـت،  ڕۆژهەاڵتـــی 

شـــرۆڤەكاریكەتان بـــۆ ئـــەم پرســـە هەیـــە؟
- ئاشـــكرایە كـــە كاریگەریـــی هـــەرە ڕاســـتەخۆی 
بـــووە،  خـــۆراك  ئاسایشـــی  لەســـەر  شـــەڕە  ئـــەم 
ســـوودان  وەك  هەژارەكانـــی  واڵتـــە  بەتایبەتـــی 
ــی  ــە هاوردەكردنـ ــت بـ ــە پشـ ــە كـ ــی دیكـ و واڵتانـ
لـــەو  دەبەســـتن  دیكـــە  خۆراكەكانـــی  و  گەنـــم 
كاریگەریـــی  ژێـــر  كەوتوونەتـــە  واڵتانـــەی 
شـــەڕەكەوە. ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە پرســـە 
ئامـــاژە  دەتوانیـــن  ئـــەوا  جیۆپۆلەتیكییەكـــەوە، 
بـــە بڕیارێكـــی گرنـــگ بكەیـــن كـــە لـــە مـــاوەی 
دەربـــارەی  درا  ســـعودیە  لەالیـــەن  ڕابـــردوودا 
نرخـــی نـــەوت، ئەویـــش دوای ئـــەوەی ســـەرۆك 
ســـەردانی  و  كـــرد  سیاســـی  سەركێشـــی  بایـــدن 
ـــەم  ـــە ســـیاقی شـــەڕەكەدا ئ ســـعودیەی كـــرد، كـــە ل
ــتیوانكارانی  ــی پشـ ــۆی زیادبوونـ ــووە هـ ــارە بـ بڕیـ
نێـــو كۆمـــاری و دیموكراتـــەكان بـــۆ كۆتاییهێنـــان 
بـــە پەیوەندیـــی ســـتراتیژی لەگـــەڵ ســـعودیە و 

بـــەو واڵتـــە. ڕاگرتنـــی چەكفرۆشـــتن 
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یانیـــس ســـتیڤاچتیس پڕۆفیســـۆری زانســـتی سیاســـییە لـــە زانكـــۆی تەقەنیـــی ڤێرجینیـــا، لـــە هەمـــان 
ـــە هەمـــان زانكـــۆ، وانەبێـــژ و  ـــەری پڕۆگرامـــی دیراســـاتی نێودەوڵەتییـــە ل ـــەش و بەڕێوەب ـــدا ســـەرۆكی ب كات
توێـــژەری چەنـــد بوارێكـــی گرنگـــە، وەك ســـتراتیژیەتی یەكێتیـــی ئەوروپـــا، پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان، 
سیاســـەتە ناوخۆییـــەكان، سیســـتمی جیهانـــی و نێودەوڵەتـــی و ئاسایشـــی نێودەوڵەتـــی. گـــواڵن لـــە میانـــەی 
دیمانەیەكـــدا پرســـی ئـــەوەی لەگەڵـــدا ورووژانـــد كـــە بۆچـــی ڕووســـیا تـــا ئێســـتا توانیویەتـــی درێـــژە بـــە 
شـــەڕەكە بـــدات و، بۆچـــی ســـەرباری درێژەكێشـــان و خەســـارەتە ســـەربازییەكانی، هێشـــتا لـــە چڕكردنـــەوەی 

ـــدار. ـــێكی دیكـــەی پەیوەندی ـــد پرس ـــە و چەن ـــە، ئەمان ـــەڕەكە بەردەوام ـــە ش ـــژەدان ب ـــۆ درێ ـــی ب هەوڵەكان

ڕۆژئاوا باشتر دەیتوانی شەڕی 
ڕووسیا بكات ئەگەر سزای 

بەسەردا نەسەپاندایە

پڕۆفیسۆر یانیس ستیڤاچتیس بۆ گواڵن: 
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نابێت لێدوانی بەرپرسێكی 
گەورە و خاوەن سەنگ و 
قورسایی وەك سیناتۆری 
كۆچكردوو )جۆن مەككەین(
مان لە یاد بچێت، كە ئاماژەی 
بەوە دەكرد، ڕووسیا تەنیا 
وێستگەیەكی وزەیە و ڕووپۆش و 
دەمامكی دەوڵەتی پۆشیوە

سەپاندنی سزا بەسەر ڕووسیادا 
كاریگەریی هەیە تەنانەت 
لەسەر كێڵگە و جووتیارەكانی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكاش

سزاكان داهاتێكی زیاتریان 
بۆ ڕووسیا دەستەبەر كردووە، 
كاتێكیش داهاتی زیاتر 
بێت، ئەوا دەتوانێت ژمارەی 
سەربازەكانی سوپاكەی زیاتر 
بكات

ڕووســـیا  شـــەڕی  بارودۆخـــی  لـــە  چـــۆن   *
وایـــە  پێتـــان  بۆچـــی  و  دەڕوانـــن  ئۆكرانیـــا  و 
بەســـەر  ســـزایانەی  هەمـــوو  ئـــەو  ســـەرەڕای 
ــوو  ــەو هەمـ ــەرباری ئـ ــەپێنراون و سـ ــیادا سـ ڕووسـ
ــوپای  ــە سـ ــەربازییانەی لـ ــە سـ ــارەت و زیانـ خەسـ
ئـــەو واڵتـــە كەوتـــوون، هێشـــتا ڕووســـیا ناچـــار 
ــو  ــەڕەكە هەڵبگرێـــت، بەڵكـ ــە شـ ــووە دەســـت لـ نەبـ
توندتـــر  و  دەكاتـــەوە  چـــڕ  هەوڵەكانـــی  زیاتـــر 

دەكات؟ هێـــرش 
- مـــن پێـــم وابـــووە كـــە ڕۆژئـــاوا و ئەمریـــكا 
بەتایبەتـــی، لێكدانـــەوە و خوێندنـــەوەی هەڵەیـــان 
ڕووەوە  لـــەم  ڕووســـیا،  توانـــای  بـــۆ  هەبـــووە 
و  گـــەورە  بەرپرســـێكی  لێدوانـــی  نابێـــت  ئێمـــە 
ســـیناتۆری  وەك  قورســـایی  و  ســـەنگ  خـــاوەن 
یـــاد  لـــە  مەككەین(مـــان  )جـــۆن  كۆچكـــردوو 
دەكـــرد، ڕووســـیا  بـــەوە  ئامـــاژەی  كـــە  بچێـــت، 
و  ڕووپـــۆش  و  وزەیـــە  وێســـتگەیەكی  تەنیـــا 
دەمامكـــی دەوڵەتـــی پۆشـــیوە، بـــەاڵم كێشـــەی ئـــەم 
لێدوانانـــە ئەوەیـــە كـــە ئـــەوە لەبەرچـــاو ناگرێـــت 
ــە و توخمەكانـــی  ــە پایـ ــەو دەوڵەتانەشـــی كـ ــە ئـ كـ
دەوڵەتبوونیشـــیان تێدایـــە، پێویســـتییان بـــە وزە و 
بـــە هاوردەكردنـــی وزە هەیـــە، كەواتـــە تێڕوانیـــن 
وەك  ئەمـــەم  )مـــن  ئەوەیـــە  مـــن  بۆچوونـــی  و 
هەڵـــە  بـــە  ئێمـــە  كـــە  دەربڕیـــوە(  ڕەخنەیەكیـــش 
لێكدانەوەمـــان بـــۆ تواناكانـــی ڕووســـیا كـــردووە، 
لـــە ڕوانگـــەی  بـــۆ نموونـــە كاتێـــك تـــۆ تەنیـــا 
هەناردەكردنـــی  توانـــای  و   – نەوتـــەوە  بوونـــی 
نـــەوت و وزەوە- لـــە ڕووســـیا دەڕوانیـــت، ئـــەوا 
تـــۆ ئـــەو ڕاســـتییەت فەرامـــۆش كـــردووە، كـــە 
بـــواری  لـــە  گـــەورەی  توانایەكـــی  واڵتـــە  ئـــەم 
هەناردەكارێكـــی  هەروەهـــا  هەیـــە،  كشـــتوكاڵیدا 
ـــە  ـــان شـــێوە، ك ـــە هەم ـــن ب ـــە، پەیی ســـەرەكیی گەنم
ســـەپاندنی ســـزا بەســـەر ڕووســـیادا كاریگەریـــی 
ــە و جووتیارەكانـــی  ــەر كێڵگـ ــەت لەسـ ــە تەنانـ هەیـ
لێـــرەوە  ئەمریـــكاش.  یەكگرتووەكانـــی  ویالیەتـــە 
ــەر واڵتانـــی  ــە ئەگـ ــم كـ ــەوە بڵێـ ــت ئـ ــن دەمەوێـ مـ
ڕۆژئـــاوا ئـــەم ڕاســـتییانەیان لەبەرچـــاو بگرتایـــە، 
دەگرتەبـــەر،  دیكەیـــان  ســـتراتیژیەتێكی  ئـــەوا 
و  باشـــتر  دەیانتوانـــی  كـــە  ئەوەیـــە  مەبەســـتم 
بكـــەن،  ڕووســـیادا  لەگـــەڵ  شـــەڕ  كاریگەرتـــر 
ــە  ــەپاندایە، چونكـ ــەردا نەسـ ــزایان بەسـ ــەر سـ ئەگـ
بـــە بـــێ ســـەپاندنی ســـزاكانی ڕووســـیا تووشـــی 

قســـەكە  پوختـــەی  دەبـــووەوە،  زیاتـــر  كێشـــەی 
زیاتریـــان  داهاتێكـــی  ســـزاكان  كـــە  ئەوەیـــە 
كاتێكیـــش  كـــردووە،  دەســـتەبەر  ڕووســـیا  بـــۆ 
داهاتـــی زیاتـــر بێـــت، ئـــەوا دەتوانێـــت ژمـــارەی 
ــە  ــكات، چونكـ ــر بـ ــوپاكەی زیاتـ ــەربازەكانی سـ سـ
ــەرۆك  ــاڵی 2019 سـ ــە سـ ــت لـ ــان نەچێـ ــە بیرمـ لـ
زیادكردنـــی  لەســـەر  واژووی  پوتیـــن  ڤالدمیـــر 
لـــەو  بـــەاڵم  كـــرد،  ڕووســـیا  ســـوپای  ژمـــارەی 
ـــی هەلومـــەرج و بارودۆخـــە  ـــەر نالەباری ـــەدا لەب كات
جێبەجـــێ  نەتوانـــرا  ئابوورییەكـــەی  و  دارایـــی 
بكرێـــت، بـــەاڵم ئەوەتـــا بـــە ســـایەی ســـزاكانەوە 
ڕووســـیا داهاتێكـــی زیاتـــر بەدەســـت دەهێنێـــت و 
ئـــەم پالنەشـــی بـــۆ دەچێتەســـەر )مەبەســـتم زیاتـــر 
ـــن  ـــە دەتوانی ژمـــارەی ســـەربازانی ســـوپایە(. كەوات
لـــە دەرئەنجامـــدا ئامـــاژە بـــەوە بكەیـــن كـــە ئـــەوەی 
ــی  ــە یەكگرتووەكانـ ــتی و ویالیەتـ ــاوا بەگشـ ڕۆژئـ
ئەمریـــكا بەدیاریكـــراوی پیـــادە و پەیڕەویـــان كـــرد، 
ـــدە  ـــوو، هەرچەن ـــە و چـــەوت ب ســـتراتیژیەتێكی هەڵ
ڕەنگـــە لـــەم ڕووەوە بگوترێـــت كـــە ڕەنگـــە لـــە 
مـــاوەی دوو بـــۆ ســـێ ســـاڵی داهاتـــوودا ئابووریـــی 
ڕووســـیا ڕووبـــەڕووی كێشـــە و دژواری ببێتـــەوە، 
ـــەر  ـــا چـــی بەس ـــە ئۆكرانی ـــەو كات ـــا ئ ـــا ت ـــەاڵم ئای ب
دێـــت؟ تـــا ئـــەو كاتـــە تـــا چەنـــد هـــاوكاری و 
ــەردەوام  ــا بـ ــۆ ئۆكرانیـ ــاوا بـ ــتییەكانی ڕۆژئـ پاڵپشـ

دەبێـــت و درێـــژە دەكێشـــن؟
* بـــە هـــۆی ئـــەوەی وزە بـــووە بـــە چەكێـــك 
ـــە ڕاددەیەكـــی  ـــا ب ـــەم شـــەڕەدا و واڵتانـــی ئەوروپ ل
ـــی وزەی ڕووســـیا  ـــە هاوردەكردن گـــەورە پشـــتیان ب
دەبەســـت، ڕووســـیاش ویســـتی ئـــەم دۆخـــە بـــۆ 
ئـــەوا  بهێنێـــت،  بـــەكار  خـــۆی  بەرژەوەندیـــی 
ئـــەوەی  بـــۆ  هەوڵـــدان  لـــە  ئەوروپـــا  واڵتانـــی 
ـــەوە  ـــیا بدۆزن ـــۆ وزەی ڕووس ـــل ب ســـەرچاوەی بەدی
و چیتـــر لـــە بارێكـــدا نەبـــن كـــە بكەونـــە ژێـــر 
لـــەم  ئێـــوە  تێڕوانینـــی  ڕووســـیاوە،  گوشـــاری 

بارەیـــەوە چییـــە؟
- لـــە ڕاســـتیدا نابێـــت ئێمـــە ئـــەو ڕاســـتییە 
فەرامـــۆش بكەیـــن كـــە بیرۆكـــەی ســـەربەخۆبوونی 
واڵتانـــی ئەوروپـــا لـــە پشتبەســـتن بـــە هاوردەكردنـــی 
وزە لـــە ڕووســـیا مـــاوەی پتـــر لـــە 15 ســـاڵە لـــە 
چەشـــنە  لـــەم  ســـتراتیژیەتێكی  كـــە  ئارادایـــە 
ئێســـتاش  نـــەدا،  ڕووی  ئەمـــەش  و  بگرنەبـــەر 
كـــە ڕووبـــەڕووی ئـــەم كێشـــەیە بوونەتـــەوە، ئـــەوا 
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ساڵی 2019 سەرۆك ڤالدمیر 
پوتین واژووی لەسەر زیادكردنی 

ژمارەی سوپای ڕووسیا كرد، 
بەاڵم لەو كاتەدا لەبەر 

نالەباریی هەلومەرج و بارودۆخە 
دارایی و ئابوورییەكەی نەتوانرا 

جێبەجێ بكرێت

بیرۆكەی سەربەخۆبوونی واڵتانی 
ئەوروپا لە پشتبەستن بە 

هاوردەكردنی وزە لە ڕووسیا 
ماوەی پتر لە 15 ساڵە لە 

ئارادایە كە ستراتیژیەتێكی لەم 
چەشنە بگرنەبەر و ئەمەش ڕووی 

نەدا

هەر ستراتیژیەتێك كە 
گیرابێتەبەر و پیادە كرابێت 
لەالیەن واڵتانی ئەوروپاوە 

بۆ ئەم مەبەستە )خۆدابڕین و 
دووركەوتنەوە لە پشتبەستن بە 
هاوردەكردنی وزە لە ڕووسیا( تا 
ئێستا ستراتیژیەتێكی ناكارا و 

بێ كاریگەر بووە

چـــی  داهاتوویـــان  هەنگاوەكانـــی  نییـــە  دیـــار 
هیـــچ  حـــازر  حاڵـــی  تـــا  تەنانـــەت  و  دەبێـــت 
پالنێكـــی كۆنكرێتییـــان نییـــە كـــە ڕای گشـــتیی 
ــەوەی  ــە لـ ــەن، جگـ ــێ ڕازی بكـ ــی پـ واڵتەكانیانـ
كـــە  دەكـــەن  هاوواڵتییەكانیـــان  لـــە  داوا  كـــە 
كارەبـــای كەمتـــر بـــەكار بهێنـــن و كەمتـــر خۆیـــان 
ـــاوەی  ـــۆ م ـــە ب ـــن ك ـــن بڵێی ـــە دەتوانی بشـــۆن. كەوات
15 بـــۆ 20 ســـاڵە واڵتانـــی ئەوروپـــا ئـــەم پرســـە 
ـــە  ـــەن و دەخەین ـــێ دەك ـــاژەی پ ـــن و ئام دەورووژێن
ئـــەوە دەخەنـــەڕوو كـــە  بـــاس و خـــواس و  بـــەر 
ـــە ڕووی  پێویســـتە ســـەربەخۆیی بەدەســـت بهێنـــن ل
ئـــەوەی چیتـــر پشـــت بـــە نـــەوت و غـــازی ڕووســـیا 
ـــتێكی  ـــچ ش ـــەوەی هی ـــێ ئ ـــە ب ـــەاڵم ب ـــتن، ب نەبەس
لـــە بـــارەوە ئەنجـــام بـــدەن و هیـــچ هەنگاوێكـــی 
لەپێنـــاودا هەڵبگـــرن، خـــۆ ئەگـــەر بـــە دیاریكـــراوی 
ـــەم  ـــا بكەیـــن ب باســـی هەوڵەكانـــی واڵتانـــی ئەوروپ
ئاراســـتە و ئاقـــارەدا، ئـــەوا مـــن پێـــم وایـــە كاتەكـــە 
زۆر درەنگـــە، پوختـــەی مەســـەلەكە ئەوەیـــە هـــەر 
ســـتراتیژیەتێك كـــە گیرابێتەبـــەر و پیـــادە كرابێـــت 
ــتە  ــاوە بـــۆ ئـــەم مەبەسـ لەالیـــەن واڵتانـــی ئەوروپـ
پشتبەســـتن  لـــە  دووركەوتنـــەوە  و  )خۆدابڕیـــن 
بـــە هاوردەكردنـــی وزە لـــە ڕووســـیا( تـــا ئێســـتا 
ــووە،  ــەر بـ ــێ كاریگـ ــاكارا و بـ ــتراتیژیەتێكی نـ سـ
كـــە  یـــاد بچێـــت  لـــە  ئەوەشـــمان  نابێـــت  دواتـــر 
دەبێـــت هەمـــوو ئەمانـــە لـــە چوارچێـــوەی ئـــەم 
پرســـەدا بخوێنینـــەوە كـــە ئەوروپـــا تێڕوانینێكـــی 
دەرەوەی  و  خـــۆی  بـــۆ  هەیـــە  دیاریكـــراوی 
كیشـــوەرەكەی، ئەوەتـــا هێشـــتا ئەوروپـــا غـــروور و 
ـــەوەی  ـــە، وەك ئ ـــی تێدای لووتبەرزییەكـــی كۆڵۆنیاڵ
ئەوروپـــا  بـــااڵی  بەرپرســـێكی  دواییانـــەدا  لـــەم 
ئامـــاژەی بـــەوە كـــرد كـــە ئەوروپـــا باخچەیەكـــە و 

دەرەوەی ئـــەم باخچەیـــەش جەنگەڵســـتانە.
* پرســـێكی دیكـــەی ئـــەم شـــەڕە كـــە پەیوەســـتە 
بـــە هاوكارییـــە ســـەربازییەكانی نێـــوان ڕووســـیا 
دابینكردنـــی  بڵێیـــن  وردتـــر  یـــان  ئێرانـــەوە،  و 
فڕۆكـــەی بـــێ فڕۆكەوانـــە لەالیـــەن ئێرانـــەوە بـــۆ 
ڕووســـیا و دواتـــر بەكارهێنانـــی لەالیـــەن ڕووســـیاوە 
بـــۆ لێدانـــی ژێرخانـــی واڵتـــی ئۆكرانیـــا، ئێـــوە 

چـــۆن ئـــەم پرســـە تاوتـــوێ دەكـــەن؟
- ئـــەوەی پەیوەنـــدی بـــە هاوكاریـــی ســـەربازیی 
ئـــەوا  هەبێـــت،  ئێرانـــەوە  و  ڕووســـیا  نێـــوان 
پرســـی ئـــەوە دەورووژێندرێـــت كـــە ئایـــا ڕووســـیا 

دابیـــن  ئێـــران  بـــۆ  پێشـــكەوتووی  تەكنەلۆژیـــای 
كـــردووە و ئێرانیـــش چەكـــی پـــێ دروســـت كـــردووە 
و دواتـــر دەســـتەبەری كردووەتـــەوە بـــۆ ڕووســـیا؟ 
لـــە ڕاســـتیدا مـــن ناتوانـــم ڕاســـت و دروســـتیی ئـــەم 
پرســـە یـــەكال بكەمـــەوە، واتـــە دەكرێـــت ئەمـــە ڕاســـت 
شـــرۆڤەكارییەكی  و  لێكدانـــەوە  دەكرێـــت  و  بێـــت 
هەڵـــەش بێـــت، هەرچۆنێـــك بێـــت ئاشـــكرایە كـــە 
بـــێ  لـــەم مـــاوەی دواییـــدا ڕووســـیا فڕۆكـــەی 
ئامانجگرتنـــی  بـــە  بـــۆ  ئێرانـــی  فڕۆكەوانـــی 
ژێرخانـــی واڵتـــی ئۆكرانیـــا بەكارهێنـــاوە، بـــەاڵم 
ئێمـــە دەبێـــت لـــەم ڕووەوە لـــەو ڕوانگەیـــەوە لـــەم 
پرســـە بڕوانیـــن كـــە ڕووســـیا شـــەڕی ئیســـتینزاف 
ـــە ڕووســـیا  ـــادا ئەنجـــام دەدات، وات لەگـــەڵ ئۆكرانی
دەیەوێـــت ســـەرچاوە و تواناكانـــی ئۆكرانیـــا كاول 
بـــكات و تێكـــی بشـــكێنێت، نابێـــت لـــەم ڕووەوە 
ئەوەمـــان لـــە یـــاد بچێـــت كـــە ڕووســـیا خەمـــی 
ــە  ــە ئەمـ ــە، چونكـ ــی نییـ ــتەبەرداگرتنی خاكـ دەسـ
ـــە جەنگـــی یەكەمـــی  ـــە ل ـــوو ك ـــە و پرســـێك ب بیرۆك
جیهانـــدا بـــرەوی هەبـــوو و لـــە ئـــارادا بـــوو، واتـــە لـــەو 
ســـەروەختەدا ســـەركەوتن بەنـــد بـــوو بـــەوەی چەنـــد 
پانتایـــی خاكـــی بەرانبەرەكـــەت داگیـــر كـــردووە، 
ئـــەم بیرۆكـــە و پرســـەش لـــە هـــزری ســـەربازی 
بـــەاڵم دەستبەســـەرداگرتن  ئەوروپـــادا ماوەتـــەوە، 
ئـــەو  ڕووســـیاوە  لەالیـــەن  خـــاك  داگیركردنـــی  و 
گرنگییـــەی نییـــە، بەڵكـــو ئـــەوەی لەبـــەر چـــاو 
دەگیرێـــت، ئەوەیـــە كـــە ژمـــارەی ســـەربازەكانی 
و،  قوربانـــی  بوونەتـــە  كـــە  چەنـــدە  واڵتەكـــەی 
ئایـــا ســـوپای دوژمنەكەشـــی چەنـــد ســـەربازی 
ســـەركەوتنی  پێـــوەری  واتـــە  كـــوژراوە،  لـــێ 
ـــی  ـــت ژمارەیەك ـــە ئەگـــەر بتوانێ ـــە ك ـــیا ئەوەی ڕووس
بكوژێـــت  بەرانبەرەكـــەی  ســـەربازانی  زیاتـــری 
واڵتـــی  زیاتـــری  ژێرخانـــی  بتوانێـــت  ئەگـــەر  و 
ئۆكرانیـــا وێـــران بـــكات، ئـــەوا خـــۆی بـــە بـــراوە 
دەزانێـــت، بـــەاڵم نابێـــت ئـــەوەش نادیـــدە بگریـــن 
بەرانبـــەر  ڕێچكـــەی  هەمـــان  ئۆكرانیـــاش  كـــە 
ڕووســـیا پیـــادە كـــردووە، واتـــە پـــرد و بەنـــداوی 
كردووەتـــە ئامانـــج. كەواتـــە هـــەر دووال ژێرخانـــی 
بـــەاڵم  ئامانـــج،  كردووەتـــە  یەكتریـــان  بنەڕەتیـــی 
بـــە ڕووســـیاوە، ئەمـــە  بێـــت  ئـــەەوەی پەیوەســـت 
پـــالن و ڕێچكەیەكـــی ســـتراتیژی و سیســـتماتیكە 
ناوبردنـــی  لـــە  و  پەكخســـتن  لێـــی  ئامانـــج  و 

ئۆكرانیایـــە. تواناكانـــی 
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ئیسالم هەرگیز دژی 
دامەزراندنی دەوڵەتی 

سەربەخۆی كوردستان نییە

مەال ئەحمەد مەال عەبدولعەزیز شێخ مەعرووف
پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتی گەورەی دینارتە بۆ گواڵن:
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مەال مستەفا بارزانی خۆی بە 
یەكێك لە مەالكانی كورد داناوە 
و بەرگرییان لە نەتەوەی كورد و 

خاك و نیشتمانەكەی كردووە

لە شۆڕشی ئەیلوول پاڵپشتیی 
مەالكان لە مەال مستەفا بارزانی 

و كۆبوونەوەیان لە دەوری 
جوانترین بەڵگەی مێژووی نوێی 

گەلەكەمانە

 مــەال ئەحمــەد مــەال عەبدولعەزیــز شــێخ مەعــرووف پێشــنوێژ و وتارخوێنــی مزگەوتــی گەورەی دینارتە، شــارەزاییەكی 
ــاری گــواڵن  ــدا لەگــەڵ گۆڤ ــەم دیدارەی ــە، ل ــە فقهــی ئیســامی و شــەریعەتی ئایینــی پیــرۆزی ئیســام هەی باشــی ل
باســی ڕۆڵــی مامۆســتایانی ئایینــی پیــرۆزی ئیســام لــە خوداپەرســتی و چاندنــی تــۆی تەبایــی و پێكەوەژیــان دەكات 
و، تیشــك دەخاتــە ســەر ڕۆڵــی مامۆســتایانی ئایینــی لــە نــاو دۆزی ڕەوای نەتــەوەی كــورد. لێــرەدا دەقــی قســەكانی 

بــاو دەكەینــەوە.

نەمانهێشتووە هەوڵەكانی بەالڕێدابردنی ئایینی 
پیرۆزی ئیسالم بۆ مەبەستی دونیایی و بە فیت و 

هاندانی دەرەكی بهێنرێتە ئەم ناوچەیە

ئیســـام  پیـــرۆزی  ئایینـــی  مامۆســـتایانی   *
و  خوداپەرســـتی  لـــە  گەورەیـــان  ڕۆڵێكـــی 
ـــە شۆڕشـــەكانی نەتەوەكەمـــان دژی  بەشـــداریكردن ل
زوڵـــم و چەوســـانەوە هەبـــووە، بـــا لـــەو پرســـیارەوە 
دەســـت پـــێ بكەیـــن، لـــە خەباتـــی نەتەوەیـــی و 
نیشـــتمانپەروەریدا تاچەنـــد ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 
و ناوەڕۆكـــی قورئـــان و فەرمـــوودەكان ئـــەم ئەركـــەی 

لەســـەر موســـڵمانان فـــەرز كـــردووە؟
- بـــە نـــاوی خـــوای گـــەورە و میهرەبـــان. كـــورد 
میللەتێكـــی دینـــدار و خوداپەرســـتە و زۆر بـــە باشـــی 
لـــە دەقـــە پیرۆزەكانـــی قورئـــان و فەرموودەكانـــی 
بێـــت(  لـــێ  خـــوای  )دروودی  پێغەمبەرمـــان 
ــا  شـــارەزایی هەیـــە، ئەمـــەش لەســـەر دەســـتی زانـ
ـــە  ـــی كوردســـتان، كـــورد ب و مامۆســـتایان و مەالكان
ـــە  درێژایـــی مێـــژووی ئیســـام ڕۆڵێكـــی گـــەورەی ل
ـــە ئایینـــی پیـــرۆزی  ـــەوەو پارێزگاریكـــردن ل باوكردن
مزگـــەوت،  ژمـــارەی  زۆریـــی  كـــردووە.  ئیســـام 
قوتابخانـــە  و  حوجـــرەكان  و  خانەقـــا  تەكییـــە، 
دینـــداری  بەردەوامیـــی  بەڵگـــەی  ئایینییـــەكان 
مەالكانـــی  كـــوردە،  گەلـــی  موســـڵمانێتی  و 
كوردســـتانیش ڕۆڵیـــان لـــە ئاراســـتەكردنی خەڵكـــی 
ـــووە، هەروەكـــو چـــۆن ڕۆڵیـــان  ـــۆ خوداپەرســـتی هەب ب
ـــە شـــۆڕش و ڕاپەڕیـــن و خەباتەكانـــی گەلەكەیـــان  ل
هەبـــووە و پاڵپشـــتییان لـــە هێـــزی پێشـــمەرگە و 
شۆڕشـــی  لـــە  ڕەنگـــە  كـــردووە.  ســـەركردەكانیان 
ــتەفا  ــەال مسـ ــە مـ ــەالكان لـ ــتیی مـ ــوول پاڵپشـ ئەیلـ

جوانتریـــن  دەوری  لـــە  كۆبوونەوەیـــان  و  بارزانـــی 
بەڵگـــەی مێـــژووی نوێـــی گەلەكەمانـــە، جگـــە 
ــش  ــە كۆمەاڵیەتییەكانیـ ــە پرسـ ــان لـ ــەش ڕۆڵیـ لەمـ
هەبـــووە و بـــە هیـــچ شـــێوەیەك ئایینـــی پیـــرۆزی 
ئیســـامیان بـــەكار نەهێنـــاوە بـــۆ هێرشـــكردنە ســـەر 
نەتـــەوە و ئایینەكانـــی دیكـــە، لـــە هەمـــوو ناوبژیوانـــی 
كۆمەاڵیەتییـــەكان  كێشـــە  چارەســـەركردنی  و 
بەشـــدار بـــوون و ڕۆڵـــی ســـەرەكییان بینیـــوە بـــۆ 

چارەســـەركردنی.
* باســـی ڕۆڵـــی مامۆســـتا و مـــەالی كـــوردت 
ــی  ــەكان و بەهێزكردنـ ــە كۆمەاڵیەتییـ ــە پرسـ ــرد لـ كـ
و  ئایینـــی  پێكەوەژیانـــی  و  تەبایـــی  كیانـــی 
نەتەوەیـــی، ئایـــا چـــۆن مـــەالی كـــورد توانیویەتـــی 
ــام و  ــرۆزی ئیسـ ــی پیـ ــەی ئایینـ ــزرە جوانـ ــەم هـ ئـ
مرۆڤایەتـــی لـــە ناوچەیەكـــی وا ئاڵـــۆزی وەكـــو 

بپارێزێـــت؟ ناوەڕاســـت  ڕۆژهەاڵتـــی 
- لـــە ناوچەكەمـــان لـــە دینارتـــە موســـڵمان و 
ــێوەیەك  ــچ شـ ــە هیـ ــووە و بـ ــوو هەبـ ــتیان و جـ كریسـ
ـــە  ـــن و ئایینزایان ـــەو ئایی كێشـــە و گرفـــت لەگـــەڵ ئ
نەبـــووە، نەمانهێشـــتووە هەوڵەكانـــی بەالڕێدابردنـــی 
ـــی  ـــۆ مەبەســـتی دونیای ـــرۆزی ئیســـام ب ـــی پی ئایین
ــی  ــت و هاندانـ ــە فیـ ــی و بـ ــدی شەخسـ و بەرژەوەنـ
ــورد  ــەالی كـ ــە، مـ ــەم ناوچەیـ ــە ئـ ــی بهێنرێتـ دەرەكـ
خۆشـــییەكانی  و  ناخۆشـــی  بەشـــداریی  تەنیـــا 
ـــی چاكســـازی و  ـــردووە، بەڵكـــو ڕۆڵ گەلەكـــەی نەك
ـــووە،  ـــش هەب ـــی و گرفتەكانی ـــە ناكۆك ـــتەوایی ل ئاش
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بەشـــداری بۆنـــە ئایینییەكانـــی دیكەشـــی كـــردووە و 
وەكـــو بـــرا مامەڵـــەی لەگـــەڵ كـــردوون. لـــە قورئانـــی 
پیـــرۆز و فەرموودەكانـــی پێغەمبەرمـــان )دروودی 
ـــەوە كـــە  ـــەوە كراوەت خـــوای لێبێـــت( جەخـــت لەســـەر ئ
ــدات.  ــازاری هیـــچ مرۆڤێـــك بـ ــڵمان نابێـــت ئـ موسـ
ـــوا  خـــودای گـــەورە و میهرەبـــان دەفەموێـــت: »َتعاَوُن
اْلِْثـــِم  َعَلـــی  َتعاَوُنـــوا  َوال  َوالتَّْقـــوی  اْلـــِرِّ  َعَلـــی 

َواْلُعـــْدواِن« خـــودای گـــەورەو میهرەبـــان لـــە ئایەتـــی 

ــت:  ــرۆزدا دەفەرموێـ ــی پیـ ــە قورئانـ ــرات( لـ )الحجـ
َهـــا النَّـــاُس إِنَّـــا َخَلْقَناُكـــْم ِمـــْن َذَكـــٍر َوُأْنَثـــی  »َيـــا أَيُّ
َوَجَعْلَناُكـــْم ُشـــُعوًبا َوَقَباِئـــَل لَِتَعارَُفـــوا إِنَّ أَْكرََمُكـــْم 

ِعْنـــَد اللَّـــِه أَْتَقاُكـــْم إِنَّ اللَّـــَه َعِليـــٌم َخِبـــٌر«. 

* لـــە چەنـــد دیمانەیەكـــی گواڵنـــدا مامۆســـتایانی 
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام زۆر جەختیـــان لەســـەر 
ـــاو  ـــە ن ـــردەوە ل ـــی دەك ـــتایانی ئایین ـــی مامۆس گرنگی
شۆڕشـــەكاندا، بگـــرە باســـی ئـــەو ئیعتباراتەیـــان دەكـــرد 
كـــە ســـەركردەكانی كـــورد بـــۆ مامۆســـتایانی ئایینـــی 
ـــە  ـــە ل ـــز و جوان ـــە بەهێ ـــەم پەیوەندیی ـــا ئ دەیانكـــرد، ئای
نێـــوان ســـەركردەكانی كـــورد و مامۆســـتایانی ئایینـــی 

ـــووە؟ ـــەوە ســـەرچاوەی گرت ـــە چیی ل
ـــوو  ـــری هەم ـــرۆزی ئیســـام بـــۆ خێ ـــی پی - ئایین
لەســـەر  جەختیـــش  زۆر  و  هاتـــووە  مرۆڤایەتـــی 
گرنگیـــدان بـــە نەتـــەوە و خـــاك و نیشـــتمان كراوەتـــەوە، 
ســـەركردەكانی كـــورد لـــە كۆنـــدا زۆربەیـــان مـــەال و 
مامۆســـتای ئایینـــی بـــوون، ئەوەتـــا ســـەیری شـــێخ 
ـــران  ـــی و شـــێخ ســـەعیدی پی عەبدولســـەالمی بارزان
و قـــازی محەمـــەد و شـــێخ مەحمـــوود و مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی و چەندیـــن ســـەركردەی دیكـــە 
ـــان دژی  ـــاو نەتەوەكەی ـــە پێن ـــان ل ـــە خەباتی ـــەن، ك بك
داگیركـــەر و زوڵـــم و چەوســـانەوە كـــردووە، شۆڕشـــی 
ـــەوە دەســـتی پـــێ  ـــە مزگەوتەكان ڕەســـەنی كـــوردی ل
ــە  ــتمانیش لـ ــاك و نیشـ ــتی خـ ــردووە و خۆشەویسـ كـ
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـامەوە ســـەرچاوەی گرتـــووە، 
مـــەالی جەزیـــری و مـــەال ئەحمـــەدی خانی و ســـەدان 
ــتا  ــەال و مامۆسـ ــورد و مـ ــەری كـ ــاعیر و نووسـ شـ
و زانـــاو پیاوچاكـــی كـــورد پـــەروەردەی حوجـــرە و 
ــژووی  ــوون و مێـ ــا بـ ــە و خانەقـ ــەوت و تەكییـ مزگـ
ســـەركردەكانی  كـــردووە،  دەوڵەمەنـــد  كوردیـــان 
كوردیـــش هـــەر پـــەروەردەی مزگـــەوت بـــوون، مـــەال 
مســـتەفا بارزانـــی خـــۆی بـــە یەكێـــك لـــە مەالكانـــی 
كـــورد دانـــاوە و بەرگرییـــان لـــە نەتـــەوەی كـــورد و 

ــردووە. ــتمانەكەی كـ ــاك و نیشـ خـ

ـــی ئیســـامی و  ـــوول زانایان ـــە شۆڕشـــی ئەیل * ل
مـــەالكان لـــە دەوری مـــەال مســـتەفا بارزانـــی بـــوون، 
ئایـــا ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی ئایینـــی لـــە شۆڕشـــی 

ـــوو؟ ـــوول چـــۆن ب ئەیل
ــان  ــە گیـ ــە ڕۆح و بـ ــورد بـ ــەالی كـ ــا و مـ - زانـ
ـــان و ســـەركردە مێژووییەكانیـــان  لەگـــەڵ میللەتەكەی
بـــوون، لـــە شۆڕشـــی ئەیلـــوول مـــەالی كـــورد پاڵپشـــتی 
ســـەركردەكەیان بـــوون كـــە مـــەال مســـتەفا بارزانـــی 
بـــوو، ئـــەم ســـەركردەیە پاڵپشـــتییەك و ڕۆڵێكـــی 
بـــە  دابـــوو.  ئایینـــی  مامۆســـتایانی  بـــە  زۆری 
پێچەوانـــەی ئێســـتاوە مامۆســـتایانی ئایینـــی لـــەو 
ـــوو، ئێســـتاش  ـــان هەب ـــی خۆی ـــەردەمەدا ئیعتیبارات س
میللەتـــی ئێمـــە زۆرینـــەی موســـڵمانە و دەبێـــت ئـــەو 
بایـــەخ و گرنگییـــەی بـــۆ بگەڕێتـــەوە، چونكـــە 
بەرزكردنـــەوەی  لـــە  ئەمـــان ڕۆڵێكـــی گەورەیـــان 
ئاســـتی ئینتمـــا و نیشـــتمانپەروەری و نەتەوەیـــی 
هەیـــە، هـــەر وەكـــو چـــۆن لـــە چارەســـەركردنی كێشـــە 
ـــزان و  ـــی خێ ـــەكان و ڕێكخســـتنی ژیان كۆمەاڵیەتیی
پەروەردەكردنـــی منـــداڵ ڕۆڵـــی ســـەرەكییان هەیـــە، 
هـــەرواش لـــە چارەســـەركردنی كێشـــە و ڕێگرتـــن 
بەرزیـــان  توانایەكـــی  دووبەرەكـــی  و  فیتنـــە  لـــە 
هەیـــە و خەڵكـــی لـــە گوێبیســـتی گوتارەكانیانـــن. 
مـــەال مســـتەفا بارزانـــی كـــە بەمـــەالكان دەڵێـــت 
مـــن یەكێكـــم لـــە ئێـــوەو پاڵپشـــتیدان دەكـــەن خـــۆ 
نەبـــووە، مـــەال مســـتەفا بارزانـــی  هـــەر بەقســـە 
لـــە  زۆری  شـــارەزاییەكی  بـــوو،  مـــەال  خـــۆی 
ـــرۆزی ئیســـام و  ـــی پی ـــە شـــەرعییەكانی ئایین كتێب
ـــزی و تەبایـــی دروســـت  ـــوو، یەكڕی ـــەكان هەب تەریقەت
بـــوو،  بۆیـــە شۆڕشـــەكەی ســـەركەوتوو  كردبـــوو، 
چونكـــە دوای فكـــری نامـــۆ و دوور لـــە دیـــن و 
ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام نەكەوتبـــوو، دڵســـۆزانە بـــۆ 
ـــی  ـــورد و كوردســـتان خەبات ـــۆ ك ـــا، ب ـــا ن ـــی دونی ماڵ
كـــرد، بۆیـــە مامۆســـتایانی ئایینـــی خۆیـــان بـــە 

خاوەنـــی دۆزی ڕەوای گەلەكەیـــان زانیـــوە. 
چییـــە  ئایینـــی  مامۆســـتایانی  ڕۆڵـــی   *
ــی و  ــەی سیاسـ ــۆ بیدعـ ــە بـ ــەم دینـ ــەوەی ئـ ــۆ ئـ بـ
ـــاو  ـــە ن ـــت و ل ـــەكار نەهێنرێ ـــی ب ـــی تایبەت بەرژەوەندی
گەنجەكانمانـــدا فكـــری نامـــۆ بـــاو نەكرێتـــەوە؟
- بەداخەوە لەم ســەردەمەدا بە هۆی حزبایەتی و 
هێنانــی فكــری نامــۆ بــە موســڵمانان و ئیســامەتی 
و بوونــی سۆشــیال میدیــا و فەزایەكــی بێســەروبەر 
لــە ڕژاندنــی تــۆوی كوفــر و لەخشــتەبردنی نــەوەی 

لە ناوچەكەمان لە دینارتە 
موسڵمان و كریستیان و جوو 
هەبووە و بە هیچ شێوەیەك 
كێشە و گرفت لەگەڵ ئەو ئایین 
و ئایینزایانە نەبووە

لە قورئانی پیرۆز و 
فەرموودەكانی پێغەمبەرمان 
)دروودی خوای لێ بێت( جەخت 
لەسەر ئەوە كراوەتەوە كە 
موسڵمان نابێت ئازاری هیچ 
مرۆڤێك بدات

شۆڕشی ڕەسەنی كوردی لە 
مزگەوتەكانەوە دەستی پێ 
كردووە و خۆشەویستی خاك و 
نیشتمانیش لە ئایینی پیرۆزی 
ئیسالمەوە سەرچاوەی گرتووە
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گــەورە  مەترســییەكی  گەنجەكانمــان،  و  نــوێ 
مرۆڤایەتــی  و  نەتەوەیــی  هــزری  و  بیــر  لەســەر 
دروســت بــووە. ســەرەتا دەبێــت مامۆســتای ئایینــی 
حەقبێــژ بێــت و حكومــەت و ســەركردەكان پاڵپشــتی 
لــێ بكــەن و گــوێ لــە داواكاری و پێشــنیارەكانیان 
بگــرن، هــاوكات ســنوورێك بــۆ ئــەو بێســەروبەرییەی 
سۆشــیال میدیــا و تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانــی دیكــە 
دابنرێــت. كــە بەداخــەوە بووەتــە جێــگای تێكچوونــی 
شــیرازەی نەتــەوە و ئاییــن و زیانــی گــەورە بــەر 
پــەروەردەی منــداڵ و گەنــج كەوتــووە و ڕۆژانــە لــە 
سۆشــیال میدیــاوە فێــری شــەڕ و ناتەبایــی و كوفــر 

و ئیلحــاد دەبــن. 
* بـــەاڵم زۆرجـــار مامۆســـتایانی ئایینـــی بـــۆ 
خوێنـــدن لـــە دەرەوەی واڵت هەندێكیـــان تووشـــی 
فكـــر و بیروبۆچوونـــی ئایینـــی نامـــۆ دەبنـــەوە و بـــۆ 
ـــا  ـــەوە، ئای ـــدا دەهێنن ـــەی لەگـــەڵ خۆیان ـــەم میللەت ئ

ئەمـــە چـــۆن ڕێـــگای لـــێ دەگیرێـــت؟
ــانێكی الدەر  ــدا كەسـ ــوو توێژێكـ ــاو هەمـ ــە نـ - لـ
هەیـــە، بـــەاڵم بـــا ئێمـــە چارەســـەری كێشـــەكە بكەیـــن، 
مـــاوەی چەنـــد ســـاڵێكە یەكێتیـــی زانایانـــی ئایینـــی 
ـــی زانكۆیەكـــی  پیـــرۆزی ئیســـام داوای دامەزراندن
تایبەتمـــان بـــە ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام كـــردووە، 
ـــە،  ـــە زۆر واڵتـــی ناوچەكـــەدا هەی هەروەكـــو چـــۆن ل
حكومەتـــی  ســـەرۆكی  بەڕێـــز  بڕیارەكـــەی  بـــا 
هەرێمـــی كوردســـتان بـــە كردنـــەوەی زانكۆیەكـــی 
ـــا و مامۆســـتای  ئیســـامی جێبەجـــێ بكرێـــت و زان
كـــورد وانـــە بڵێتـــەوە و پڕۆگرامێكـــی میانـــڕەو و 
ڕەســـەن دابنرێـــت و چیتـــر ئـــەو هەمـــوو مامۆســـتا و 

ــە دەرەوەی واڵت.  ــە نەچنـ مەالیـ
ســـەربەخۆی  دەوڵەتـــی  دامەزراندنـــی   *
ــە پیرۆزەكانـــی  ــەڵ دەقـ ــد لەگـ ــا چەنـ ــتان تـ كوردسـ
)دروودی  پێغەمبـــەر  فەرموودەكانـــی  و  قورئـــان 

دەگونجێـــت؟ بێـــت(  لـــێ  خـــوای 
دەقـــە  و  فەرمـــوودەكان  و  پیـــرۆز  قورئانـــی   -
ـــرۆڤ و  ـــن م ـــەوە نی ـــز دژی ئ ـــەرعییەكان هەرگی ش
نەتـــەوەكان خاوەنـــی دەوڵەتـــی ســـەربەخۆی خۆیـــان 
بـــن، ئەوەتـــا ئـــەو هەمـــوو نەتـــەوە موســـڵمانە خاوەنـــی 
چەندیـــن دەوڵەتـــی ســـەربەخۆی خۆیانـــن. گرفتەكـــە 
لەوەدایـــە ئێمـــە نەمانتوانیـــوە هاوشـــێوەی نەتەوەكانـــی 
ئاییـــن  لـــە  ســـوود  عـــەرەب  و  فـــارس  و  تـــورك 
وەربگریـــن، بـــەردەوام بـــە دوای فكـــر و هـــزری نامـــۆ 
بـــە میللەتەكەمـــان كەوتوویـــن و هیـــچ ســـوودمان 

لـــێ وەرنەگرتـــووە. كاتێـــك ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام 
ــان دەكات  ــتمانپەروەری و نەتەوەپارێزیمـ ــری نیشـ فێـ
لـــێ  ڕێـــزی  نیشـــتمان  پیرۆزەكانـــی  بەهـــا  كـــە 
ـــۆ پێگەیاندنـــی  ـــە ب بگریـــن، ئەمـــە ســـەرەتای ڕێگای
نەوەیـــەك كـــە ســـازش لەســـەر پرســـە نەتەوەیـــی و 
حزبـــە  هـــەر  نەوەكـــو  نـــەكات،  نیشـــتمانییەكانی 
و بەپێـــی بەرژەوەندیـــی خـــۆی زیـــان بـــە نەتـــەوە 
پیرۆزەكانـــی  بەهـــا  و  نیشـــتمان  ســـەربەخۆیی  و 
ناتەبایـــی  و  ناكۆكـــی  بگەیەنێـــت.  گەلەكەمـــان 
لەمـــەدا دروســـت دەبێـــت، ئـــەو هەمـــوو حزبـــە هـــەر 
یەكـــەو خەڵكـــی بـــۆ خـــۆی ڕادەكێشـــێت، بـــەاڵم 
ئەوەمـــان لەبیـــر كـــردووە خـــاك و نەتـــەوە و حكومـــەت 
مافـــی هەمووانـــە و دەبێـــت پارێـــزگاری لـــێ بكەیـــن. 
گەلـــی  ســـەربەخۆیی  دژی  نییـــە  ئیســـام  ئـــەو 
كوردســـتانە، بەڵكـــو ئـــەو ڕژێـــم و دەســـەاڵتدارانە 
ـــاوی ئیســـامەوە  ـــە ن ـــە ســـەرمان ب هێرشـــیان كردووەت
خۆیـــان  بەرژەوەندیـــی  بـــۆ  دینەكەیـــان  كـــە 
ـــەو  ـــۆ ئ ـــە و ب ـــۆ ئێم ـــورد ب ـــژووی ك ـــاوە. مێ بەكارهێن
نەتەوانـــەی دەوروبەریشـــمان بـــە هەڵـــە نووســـراوەتەوە، 
ــۆن  ــو چـ ــە هەروەكـ ــاوی ئەوەدایـ ــە پێنـ ــووی لـ هەمـ
ئاشـــتیی كۆمەاڵیەتیـــی نـــاو خەڵكیـــان تێـــك داوە، 
ــورد  ــی كـ ــوو جوانییەكانـ ــت هەمـ ــەرواش دەیانەوێـ هـ
و  فكـــر  ئالـــوودەی  و گەنـــج  بـــەرن  خشـــتە  لـــە 
بـــە ئاراســـتەی دوور لـــە خۆشەویســـتیی خـــاك و 
نیشـــتمان بـــەرن. داواكارم لـــە وەزارەتـــی ڕۆشـــنبیری 
و پـــەروەردە و ئەوقـــاف و الیەنـــە پیوەندیدارەكانـــی 
چیتـــر  و  بكـــەون  گەنجەكانمـــان  فریـــای  دیكـــە 
ـــە  ـــی دوور ل ـــری دابونەریت ـــان فێ ـــد گەنجەكانم ئەوەن
كـــورد و ئایینەكەیـــان نەبـــەن. دەبێـــت حكومەتـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان گەنجەكانمـــان دامەزرێنێـــت و 
هاوكاریـــی پێكهاتنـــی خێزانیـــان بكـــەن و، شـــوێنی 
نیشـــتەجێبوونیان بـــۆ دابیـــن بكـــەن. تێكچوونـــی 
دابونەریتـــی گەنـــج و كۆچكردنیـــان لـــە ئەســـتۆی 
حكومەتـــی  و  ئایینـــی  مامۆســـتایانی  ئێمـــەی 
هەرێمـــی كوردســـتانە، داوا لـــە حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان دەكـــەم، لـــە دوای پـــەروەردە ڕوو بكەنـــە 
دابینكردنـــی خواســـت و داواكارییـــە شـــەرعی و 
ڕەواكانـــی گەنجـــان، بەتایبەتـــی لـــە دۆزینـــەوەی 
ــزان،  ــی خێـ ــۆ پێكهێنانـ ــتییان بـ ــی كار و پاڵپشـ هەلـ
خۆشەویســـتیی خـــاك و نیشـــتمان لـــەالی گەنـــج لـــە 
پـــەروەردە و دابینكردنـــی هەلـــی كار و پێكهێنانـــی 

ژیانـــی هاوســـەرییەوە دەســـت پـــێ دەكات. 

بە هۆی حزبایەتی و هێنانی 
فكری نامۆ بە موسڵمانان و 

ئیسالمەتی و بوونی سۆشیال 
میدیا و فەزایەكی بێسەروبەر 

لە ڕژاندنی تۆوی كوفر و 
لەخشتەبردنی نەوەی نوێ و 
گەنجەكانمان، مەترسییەكی 
گەورە لەسەر بیر و هزری 

نەتەوەیی و مرۆڤایەتی دروست 
بووە

با بڕیارەكەی بەڕێز سەرۆكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 

بە كردنەوەی زانكۆیەكی 
ئیسالمی جێبەجێ بكرێت و 
زانا و مامۆستای كورد وانە 

بڵێتەوە و پڕۆگرامێكی میانڕەو 
و ڕەسەن دابنرێت و چیتر ئەو 

هەموو مامۆستا و مەالیە نەچنە 
دەرەوەی واڵت

كاتێك ئایینی پیرۆزی ئیسالم 
فێری نیشتمانپەروەری و 

نەتەوەپارێزیمان دەكات كە 
بەها پیرۆزەكانی نیشتمان 

ڕێزی لێ بگرین، ئەمە سەرەتای 
ڕێگایە بۆ پێگەیاندنی نەوەیەك 

كە سازش لەسەر پرسە 
نەتەوەیی و نیشتمانییەكانی 

نەكات
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بە دووسایدكردنی ڕێگەی 
هەولێر – مەخموور پڕۆژەیەكی 

ستراتیژییە 

قائیمقامی قەزای مەخموور بۆ گواڵن:
رزگار محەمەد

قـــەزای مەخمـــوور هەڵكەوتەیەكـــی گرنگـــی هەیـــە و پانتاییەكـــی بەرفراوانـــی خاكەكـــەی بـــۆ 
كشـــتوكاڵكردن شـــیاوە، بـــۆ هەڵوەســـتەكردن لەســـەر ئـــەو پـــڕۆژە و خزمەتگوزارییانـــەی بـــۆ ئـــەم قەزایـــە 
كـــراوە و ئـــەو كێشـــە و داواكارییانـــەی هەیانـــە گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ ڕزگار محەمـــەد قائیمقامـــی 

قـــەزای مەخمـــوور ئەنجـــام دا.
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بە هۆی شەڕی داعش 30 گوند 
كە لە هێڵی پێشەوەی شەڕدا 
بوون )كە هەندێكیان گوندی 

عەرەبن و هەندێكیشیان كوردن( 
ئێستا چۆڵ كراون

ژمارەی دانیشتووانی قەزای 
مەخموور زیاتر لە 200 هەزار 

كەسە و ڕووبەرەكەی یەك ملیۆن 
و 102 هەزار دۆنمە كە 913 

هەزار دۆنمی بۆ چاندن و كاری 
كشتوكاڵی شیاوە

* قـــەزای مەخمـــوور چەنـــد ناحیـــە و گونـــد 
دانیشـــتووانەكەی  ژمـــارەی  دەگرێـــت؟  لەخـــۆی 
بەتایبەتـــی  ڕووبەرەكـــەی  و  چەنـــدە  بەگشـــتی 
ڕووبـــەری كشـــتوكاڵی چەنـــدە و خەڵكەكـــەی بـــە چ 

خەریكـــن؟ كاســـبییەك  و  كار 
- قـــەزای مەخمـــوور پێكهاتـــووە لـــە ســـەنتەری 
قـــەزا و ناحیەكانـــی )گوێـــڕ و قـــەراج و كەندینـــاوە 
ـــە هـــۆی  ـــد، ئەگەرچـــی ب و مەالقـــەرە( و 210 گون
شـــەڕی داعـــش 30 گونـــد كـــە لـــە هێڵـــی پێشـــەوەی 
ـــن و  ـــدی عەرەب ـــان گون ـــە هەندێكی ـــوون )ك ـــەڕدا ب ش
هەندێكیشـــیان كـــوردن( ئێســـتا چـــۆڵ كـــراون، بەشـــی 
زۆری دانیشـــتووانی ئـــەو گونـــدە عەرەبـــەكان كـــە 
ــەس  ــەزار كـ ــت هـ ــەی هەشـ ــردووە، نزیكـ ــان كـ چۆڵیـ
دەبـــن كـــە ئێســـتا لـــە كەمپـــی دیبەگـــە دەژیـــن. 
ژمـــارەی دانیشـــتووانی قـــەزای مەخمـــوور زیاتـــر لـــە 
ـــۆن و  ـــەك ملی ـــەی ی ـــە و ڕووبەرەك ـــەزار كەس 200 ه
102 هـــەزار دۆنمـــە كـــە 913 هـــەزار دۆنمـــی بـــۆ 
چانـــدن و كاری كشـــتوكاڵی شـــیاوە و خەڵكەكـــەی 
بـــەكاری كشـــتوكاڵی و ئاژەڵـــداری و هەندێكیـــش 
ـــم  ـــی چـــەو و ل ـــوورەی گـــەچ و دەرهێنان ـــەكاری ك ب
خەریكـــن، هەروەهـــا هەندێـــك لـــە ناوچەكانـــی ئـــەم 
ســـنوورە كانـــزای ژێـــر زەوی و نـــەوت و چیمەنتۆیـــان 
هەیـــە. خەڵكیـــش هەیـــە فەرمانبـــەرە و لـــە هێـــزی 
بەهـــاری  دوای  لـــە  كوردســـتانن.  پێشـــمەرگەی 
دەرچوونـــی  لەپـــاش  بەتایبـــەت   1991 ســـاڵی 
ـــەن  ـــی 36 لەالی ـــی ئاســـمانیی هێڵ ـــاری دژەفڕین بڕی
ــدارەی  ــە دەرەوەی ئیـ ــوور كەوتـ ــان، مەخمـ هاوپەیمانـ
هەرێمـــی كوردســـتان و كەوتـــە ژێردەســـتی حكومەتـــی 
ناوەنـــد، بـــەاڵم لـــەدوای ڕزگاریـــی عێـــراق لـــە ســـاڵی 
ـــی  ـــوو دامودەزگاكان ـــم هەم ـــی هەرێ 2003 حكومەت
بـــۆ قـــەزای مەخمـــوور و ناحیەكانـــی گەڕانـــدەوە و 
ـــد  ـــوان ناوەن ـــە نێ ـــەش ل ـــی هاوب ـــتاكەش ئیدارەیەك ئێس
و هەرێـــم بـــۆ قـــەزا و ناحیـــەكان و ســـنوورەكە هەیـــە. 
چونكـــە مەخمـــوور بـــە ناوچەیەكـــی كێشـــە لەســـەر 
دانـــراوە و بەپێـــی مـــاددەی 140 مامەڵـــەی لەگـــەڵ 

دەكرێـــت. 
ــد  ــردن تاچەنـ ــان و قیرتاوكـ ــە ڕووی ڕێگاوبـ * لـ
گرنگـــی بـــە ســـنوورەكە دراوە و پـــڕۆژە گرنـــگ و 

ســـتراتیژییەكان لـــەم بـــوارەدا چیـــن؟
ــوو  ــە هەمـ ــتان لـ ــی كوردسـ ــی هەرێمـ - حكومەتـ
ـــن  ـــەدا گرنگتری ـــەم كابینەی كابینەكانیـــدا بەتایبـــەت ل
بـــۆ  ڕێگاوبانـــی  پـــڕۆژەی  ســـتراتیژیترین  و 

ـــردووە، وەك بەدووســـایدكردنی  مەخمـــوور جێبەجـــێ ك
ـــتاكەش  ـــوور و ئێس ـــر – مەخم ـــوان هەولێ ـــگای نێ ڕێ
 – گوێـــڕ  ناحیـــەی  ڕێـــگای  بەدووســـایدكردنی 
هەولێـــر لـــە ژێـــر ئەنجامدانـــە بـــە هاوبەشـــی لـــە نێـــوان 
حكومەتـــی هەرێـــم و ناوەنـــد و زۆربـــەی گوندەكانـــی 
بـــە  كـــراوە،  چـــاك  بـــۆ  ڕێگاوبانیـــان  ســـنوورەكە 
شـــێوەیەك كـــە تـــا مـــاوەی دوو ســـاڵ پێـــش ئێســـتا 
ـــە  ـــەی ب ـــەو ڕێگایان ـــەواوە ئ ـــدارەی نەین ـــەن ئی ـــە الی ل
چەوڕێژكـــردن دەكـــرد، بـــەاڵم حكومەتـــی هەرێـــم 
و  قیرتـــاو  گوندانـــەی  ئـــەو  ڕێگاكانـــی  هەمـــوو 
دەبـــڵ درێســـینگ كـــردووە، لەالیەكـــی دیكـــەوە لـــە 
ســـەنتەری قـــەزا و ناحیـــەكان بەشـــی زۆری ڕێـــگاكان 
كۆنكریـــت  و  قیڕتـــاو  گەڕەكـــەكان  كۆاڵنـــی  و 
كـــراون، ئەگەرچـــی لـــە ڕێگاوبـــان تەنیـــا كێشـــەی 
ڕێگاوبانـــی گوندەكانـــی ســـنووری ناحیـــەی قـــراج 
بەپێـــی  مـــاوە كـــە نەتوانـــراوە دەســـتی ئاوەدانـــی 
ـــە لەســـەر فەرمانـــی  پێویســـت پـــێ بـــگات. هـــەر بۆی
ڕێـــزدار ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
و بـــە ئاراســـتەكردنی پارێـــزگار لـــە ســـاڵی ڕابـــردوو 
كاروبـــاری  بـــۆ  هەولێـــر  پارێـــزگاری  جێگـــری 
هونـــەری لەگـــەڵ چـــوار بەڕێوەبـــەری گشـــتی لـــە 
ناحیـــەی  ســـەردانی  كەرتەكانـــی خزمەتگـــوزاری 
ـــی  ـــە خزمەتگوزاری ـــدان ب ـــۆ گرنگی ـــرد ب ـــان ك قەراجی
ــە  ــان لـ ــەوە گۆیـ ــە نزیكـ ــنوورەكەی و لـ ــە و سـ ناحیـ
قـــەراج  ناحیـــەی  ســـنووری  داواكاریـــی خەڵكـــی 
گـــرت لـــە هـــەر دوو نەتـــەوەی كـــورد و عـــەرەب، 
كـــە بەشـــی هـــەرە زۆری داواكاریەكانیـــان پـــڕۆژەی 
ـــە  ـــە كراونەت ـــەو داواكارییان ـــوو، هەمـــوو ئ ـــان ب ڕێگاوب
پـــڕۆژە و دەرخســـتەیان بـــۆ كـــراوە و چاوەڕوانـــی 

جێبجەێكردنیـــان دەكەیـــن. 
* وەك دەزانیـــن پـــەروەردە و فێركـــردن الیەنێكـــی 
زۆر گرنگـــی هەمـــوو كۆمەڵگەیەكـــە لـــەو بـــوارەدا 
ـــد  ـــردوو چەن ـــە ســـاڵی ڕاب ـــە و ل ـــان چیی كەموكووڕیت
بینایـــەی قوتابخانـــە درووســـت كـــراون، یـــان نـــۆژەن 

كراونەتـــەوە؟ ئایـــا میـــاكات گرفتـــی هەیـــە؟ 
- لـــە دوای ســـاڵی 2003 لەالیـــەن حكومەتـــی 
ــەروەدرەی  ــی پـ ــتان بەڕێوەبەرایەتیـ ــی كوردسـ هەرێمـ
مەخمـــوور دامـــەزرا لـــە هـــەردوو بـــواری خوێندنـــی 
زمانـــی كـــوردی و عەرەبـــی، كـــە چەندیـــن ســـاڵە لـــە 
ـــە هەمـــوو  ـــە و ل ـــی ناوچەكەدای ـــی هاوواڵتیان خزمەت
ســـنورەكە 110 قوتابخانـــەی كـــوردی هەیـــە، كـــە 
ـــتای هەمیشـــەیی و 391  ـــان 1046 مامۆس میاكی
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وێســـتگەیەكی وەبەرهێنانتـــان هەیـــە؟ ئایـــا هێڵـــی 
گواســـتنەوەی 132 و 33 كـــەی ڤـــی بـــۆ گواســـتنەوە 

و دابەشـــكردنی كارەبـــا بەپێـــی پێویســـتە؟
- ســـنووری قەزای مەخموور هیچ وێســـتگەیەكی 
ـــە  ـــە، ئەمـــەش یەكـــێ ل ـــای نیی ـــی كارەب بەرهەمهێنان
كێشـــەكانی قەزاكەیـــە، بـــەاڵم حـــەوت وێســـتگەی 
ــنوورەكە  ــە سـ ــا لـ ــكردنی كارەبـ ــتنەوە و دابەشـ گواسـ
ــااڵنەی  ــەو سـ ــتگەكان لـ ــە وێسـ ــە ســـێ لـ ــە، كـ هەیـ
دوایـــی لەالیـــەن حكومەتـــی هەرێمـــەوە دامـــەزراون، 
كـــە وێســـتگەی كارەبـــای تەرجـــان لـــە ناحیـــەی گوێـــڕ 
و دووەمیـــان لـــە گونـــدی چـــل هەوێـــزە لـــە ســـنووری 
ناحیـــەی دیبەگـــە و ســـێیەمیان لـــە كەندیناوەیـــە، 
ســـنووری  لـــە  كارەبـــا  ســـەرەكیی  كێشـــەی 
مەخمـــووردا دەگەڕێتـــەوە بـــۆ گەیانـــدن و پێدانـــی 
كارەبـــا لـــە دوو الیـــەن و ســـەرچاوەوە كـــە لـــە الیـــەن 
هەرێـــم و مووســـڵەوەیە كـــە ئەمـــەش وای كـــردووە 
كات و مـــاوە و جـــۆری كارەباكـــە بـــە دوو كات و 
دوو جـــۆر بێـــت، بـــۆ نموونـــە ناحیـــەی گوێـــر لـــە دوو 
ســـەرچاوە كارەبـــای بـــۆ دێـــت كـــە لـــە 56 گونـــدی 
ســـنوورەكەیان ئـــەوە 26 گونـــد و ســـەنتەری ناحیەكـــە 
لـــە وێســـتگەی حەمدانیـــەوە كارەبـــا وەردەگـــرن و 
گوندەكانـــی دیكـــەش كارەباكەیـــان لـــە هەولێـــرە بـــۆ 
دێـــت. هەروەهـــا لـــە ناحیـــەی قـــەراج بەشـــێكیان 
لـــە هەولێـــر كارەبـــا وەردەگـــرن و حـــەوت گونـــدی 
ســـنوورەكە لـــە وێســـتگەی شـــەڕگاتی ســـەر بـــە 
پارێـــزگای ســـەاڵحەدین كارەباكەیـــان بـــۆ دابیـــن كـــراوە 
ـــد گوندێكـــی ســـەر  ـــدی قـــەراج و چەن و شـــەش گون
بـــە ســـەنتەری قـــەزای مەخمووریـــش كارەباكەیـــان 
ـــی  ـــە جۆری ـــەو هەم ـــە ئ ـــە ك ـــە وێســـتگەی گەیارەی ل
ـــە كێشـــەیەكی بەرچـــاو،  ـــە، بووەت ســـەرچاوەی كارەبای
بەتایبەتـــی لـــە كەمـــی و نزمیـــی ڤۆلتیـــە و كاتەكانـــی 
پێدانـــەوەی كارەبـــای نیشـــتمانییش جیـــاوازن، بـــەاڵم 
گرنگتریـــن كار و پـــڕۆژەی ناوچەكـــە كـــە لەالیـــەن 
ــراوە،  ــتان جێبەجـــێ كـ حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
ـــی  ـــەی ڤ ـــای 132 و 33 ك ـــی كارەب ـــی هێڵ گەیاندن
ــەی  ــوورە و ناحیـ ــەزای مەخمـ ــۆ قـ ــرەوە بـ ــە هەولێـ لـ
قـــەراج و ســـنوورەكەش دوو داواكارییـــان هەبـــووە، 
یەكەمیـــان نۆژەنكردنـــەوەی وێســـتگەی كارەبـــای 
ــەی  ــای 33 كـ ــی كارەبـ ــی هێڵـ ــەراج و بەهێزكردنـ قـ
ڤـــی كـــە كارەبـــا لـــە وێســـتگەی ئـــازادی لـــە هەولێـــر 
كـــە  قـــەراج دەگوازێتـــەوە،  ئـــەو وێســـتگەی  بـــۆ 
ئێســـتا هـــەر دوو پڕۆژەكـــە لەالیـــەن حكومەتـــی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان لە 
هەموو كابینەكانیدا بەتایبەت 
لەم كابینەیەدا گرنگترین و 
ستراتیژیترین پڕۆژەی ڕێگاوبانی 
بۆ مەخموور جێبەجێ كردووە

هەموو سنورەكە 110 قوتابخانەی 
كوردی هەیە، كە میالكیان 1046 
مامۆستای هەمیشەیی و 391 
فەرمانبەر و 330 مامۆستای 
وانەبێژ و 8354 قوتابین، 
بۆ خوێندنی عەرەبییش 91 
قوتابخانە لە سنوورەكەدا هەیە

گرنگترین كار و پڕۆژەی 
ناوچەكە كە لەالیەن حكومەتی 
هەرێمی كوردستان جێبەجێ 
كراوە، گەیاندنی هێڵی 
كارەبای 132 و 33 كەی ڤی لە 
هەولێرەوە بۆ قەزای مەخموورە

فەرمانبـــەر و 330 مامۆســـتای وانەبێـــژ و 8354 
قوتابیـــن، بـــۆ خوێندنـــی عەرەبییـــش 91 قوتابخانـــە 
لـــە ســـنوورەكەدا هەیـــە كـــە 377 مامۆســـتا لەســـەر 
ـــن دامـــەزراون  ـــرا عەرەبەكان ـــر كـــە ب ـــەروەدرەی هەولێ پ
ســـنوورەكە،  قوتابیـــی   7792 خزمەتكردنـــی  بـــۆ 
و  گونـــد  چەندیـــن  داعـــش  شـــەڕی  هـــۆی  بـــە 
پڕۆژەكانیـــان زەرەر و زیانـــی زۆریـــان پـــێ گەیشـــت 
خزمەتگـــوزاری  پـــڕۆژەی  چەندیـــن  لەوانـــە  و 
بەتایبـــەت بینایـــەی قوتابخانـــە كـــە لـــە ســـااڵنی 
بـــوون  جێبەجێكردنـــدا  ژێـــر  لـــە   2013 و   2012
ــەی  ــەو بینایـ ــوو ئـ ــان كردبـ ــەاڵم دوامـ ــتان، بـ ڕاوەسـ
بگەڕێندرێنـــەوە  نەكـــراون،  تـــەواو  قوتابخانانـــەی 
نـــاو پڕۆســـەی دەســـتپێكردنەوە و تەواوكردنیـــان كـــە 
ــەی  ــت بینایـ ــە هەشـ ــان لـ ــەش خۆیـ ــەو قوتابخانانـ ئـ
قوتابخانـــە دەگرێـــت، هەروەهـــا چەندیـــن قوتابخانـــە 
ـــەوە كـــە لەالیـــەن نەینـــەواوە  دروســـتكردن و نۆژەنكردن
جێبەجـــێ دەكـــران، هـــەر بـــە هـــۆی شـــەڕی داعشـــەوە 
ـــە ســـاڵی 2019  ـــەاڵم ل كاركردنیـــان تێـــدا ڕاوەســـتا، ب
ـــەوا  ـــی نەین ـــۆ پەرەپێدان ـــە ب ـــە میزانیی ـــەی ك ـــەو كات ل
دانـــرا دەســـت بـــەو پڕۆژانـــە كرایـــەوە كـــە بەگشـــتی 
20 قوتابخانـــە دەبـــوون بـــە نۆژەنكردنـــەوە دروســـتكردن 
و پـــۆل زیادكـــردن بـــوو، ئـــەوە تـــەواو كـــران، لەالیەكـــی 
ـــۆ  ـــی ب ـــەی 12 پۆل ـــتكردنی قوتابخان ـــەوە دروس دیك
ــرەوە  ــزگای هەولێـ ــەن پارێـ ــە لەالیـ ــەنتەری قەزاكـ سـ
لـــە  ئێســـتا  كـــە  كـــراوە،  تەرخـــان  بـــۆ  بودجـــەی 
قوتابخانـــەش  چەندیـــن  تەندەرینـــدان،  قۆناغـــی 
كـــراون  دروســـت  گوێـــڕ  ناحیـــەی  ســـنووری  لـــە 
و نـــۆژەن كراونەتـــەوە، لـــە مـــاوەی ڕابـــردوودا لـــە 
ناحیـــەی كەندینـــاوە دوو قوتابخانـــەی 24 پۆلـــی 
و یـــەك قوتابخانـــەی 6 پۆلـــی تەواوكـــران و خرانـــە 
ســـەر بەڕێوەبەرایەتیـــی پـــەروەردەی مەخمـــوور، بـــە 
شـــێوەیەكی گشـــتی لـــە چـــوار ســـاڵی ڕابـــردوو 30 
ـــوور  ـــەزای مەخم ـــنووری ق ـــە س ـــازە ل ـــەی ت قوتابخان
دروســـت كـــراون، چەندیـــن قوتابخانـــەش نـــۆژەن و 
ـــە كـــە  ـــەو پڕۆژان ـــراوە. هەمـــوو ئ ـــاد ك ـــۆ زی ـــان ب پۆلی
بەشـــێكی لەســـەر بودجـــەی هەرێمـــی كوردســـتان و 
ـــە بودجـــەی  ـــووە و بەشـــێكیش ل ـــر ب ـــزگای هەولێ پارێ
پەرەپێدانـــی پارێـــزگای نەینـــەوا بـــوون و هەیانـــە 
لەالیـــەن كۆمپانیاكانـــی نـــەوت كـــە لـــەو ســـنوورە كار 

دەكـــەن جێبەجـــێ كـــراون.   
مەخمـــوور  قـــەزای  لـــە  كارەبـــا  كەرتـــی   *
هیـــچ  ئایـــا  دۆخێكدایـــە؟  چ  لـــە  ســـنوورەكە  و 
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لە سااڵنی ڕابردوو داوای 
پڕۆژەیەكی ستراتیژیی ئاودێری 

كراوە كە لە زێی گەورە ئاو 
بۆ سنوورەكە بێنێت، كە زیاتر 
لە 250 هەزار دۆنم زەوی لەو 

پڕۆژەیە سوودمەند دەبێت

چەندین پڕۆژەی بەخێوكردنی 
ماسی لە سنوورەكە بەتایبەتی 

لە سنووری ناحیەی گوێڕ 
دامەزراوە، كە بەشی زۆری 

داواكارییەكانی شاری هەولێر 
دابین دەكەن

كێشەی ئاوی خواردنەوەمان لە 
سنووری قەزای گوێڕ بەتایبەتی 
چەند گوندێك دەمێنێت، چونكە 

ئەو گوندانە سوود لە ئاوی 
ژێر زەوی وەردەگرن و ئاوی 

بیرەكانیش لە بەر بوونی نەوت 
لە سنوورەكە بۆ خواردنەوە شیاو 

نییە

هەرێمـــی كوردســـتانەوە لـــە ژێـــر جێبەجێكردندایـــە 
ــار  ــەك ملیـ ــەش یـ ــەو دوو پڕۆژەیـ ــەی ئـ ــە گوژمـ كـ
و 250 ملیـــۆن دینـــارە كـــە بـــە تەواوبوونـــی ئـــەو 
ـــە  ـــی ل ـــێ كارەبای ـــە كێشـــەیەكی زۆری ب دوو پڕۆژەی

ــەر دەبێـــت.  ناوچەكـــە چارەسـ
* وەك دەزانیـــن قـــەزا و ســـنووری مەخمـــوور 
خاوەنـــی خـــاك و زەویـــی كشـــتوكاڵی زۆر بەپێـــت و 
بەرەكەتـــە، لـــەم ڕووەوە تاچەنـــد گرنگـــی بـــە كەرتـــی 
ـــچ كارگـــە  ـــا هی ـــداری دراوە؟ ئای كشـــتوكاڵ و ئاژەڵ
ــنوورە  ــەو سـ ــری لـ ــڕۆژەی ئاودێـ ــاردكەرەوە و پـ و سـ

هەیـــە؟
-  خەڵكـــی ئـــەم ســـنوورە بەشـــی زۆریـــان بـــە 
بـــۆ  خەریكـــن،  ئاژەڵـــداری  و  كشـــتوكاڵی  كاری 
ــاوە  ــتتر ئـ ــتێك پێویسـ ئـــەو كارانـــەش لـــە هەمـــوو شـ
و بـــۆ ئـــەو مەبەســـتە پڕۆژەیەكـــی ئاودێـــری هەیـــە 
كـــە لـــە ئـــاوی زێـــی گـــەورە لـــە قـــەزای خەباتـــەوە 
دێـــت، تـــا دەگاتـــە گونـــدی گامێـــش تەپـــە، بـــەاڵم 
دابەزینـــی  و  كۆنـــی  هـــۆی  بـــە  پڕۆژەیـــە  ئـــەو 
هـــەر  دەكات،  وشـــك  زێیەكـــە  ئـــاوەی  ئاســـتی 
ــوودیان  ــتر سـ ــەی پێشـ ــنوور و گوندانـ ــەو سـ ــە ئـ بۆیـ
ــرن.  ــێ وەرناگـ ــوودی لـ ــتا سـ ــرت، ئێسـ ــێ وەردەگـ لـ
بـــۆ پەرەپێـــدان و گەشـــەكردنی كەرتـــی چانـــدن و 
كشـــتوكاڵ لـــە ســـااڵنی ڕابـــردوو داوای پڕۆژەیەكـــی 
ســـتراتیژیی ئاودێـــری كـــراوە كـــە لـــە زێـــی گـــەورە 
ئـــاو بـــۆ ســـنوورەكە بێنێـــت، كـــە زیاتـــر لـــە 250 
ســـوودمەند  پڕۆژەیـــە  لـــەو  زەوی  دۆنـــم  هـــەزار 
ـــت  ـــەدا دەتوانرێ ـــەو پڕۆژەی ـــە كەناڵێكـــی ئ ـــت و ل دەبێ
پڕۆژەیەكـــی ئـــاوی خوادرنـــەوەش دروســـت بكرێـــت، 
كـــە ناحیـــەی كەندینـــاوە و ســـنوورەكەی ســـوودی 
ـــن لەگـــەڵ  ـــە پەیوەندیدای ـــا ل ـــێ وەردەگـــرن، هەروەه ل
الیەنـــی پەیوەندیـــدار لـــە بەغـــدا كـــە ئـــەو پـــڕۆژەی 
 ،2023 ســـاڵی  بەرنامـــەی  بخرێتـــە  ئاودێرییـــە 
لـــە الیەكـــی دیكـــەوە پڕۆژەیەكـــی زۆر گـــەورەی 
ــڕۆژەی  ــن پـ ــە و چەندیـ ــنوورە هەیـ ــەو سـ ــەوەر لـ پەلـ
ـــە  ـــی ل ـــنوورەكە بەتایبەت ـــە س ـــی ماســـی ل بەخێوكردن
ســـنووری ناحیـــەی گوێـــڕ دامـــەزراوە، كـــە بەشـــی 
دابیـــن  هەولێـــر  شـــاری  داواكارییەكانـــی  زۆری 

ــەن.    دەكـ
* تـــا چەنـــد كێشـــە و گرفتـــی ئـــاوی خواردنەوەتان 
تووشـــی  ســـااڵنەی  لـــەو  بەتایبـــەت  هەبـــووە، 
وشكەســـاڵی هاتوویـــن؟ ئایـــا پـــڕۆژەی ســـتراتیژی 

ــە؟ ــنوورە هەیـ ــەو سـ ــەوە لـ ــاوی خواردنـ ــۆ ئـ بـ

- كێشـــەی ســـەرەكی و بەردەوامـــی ســـەنتەری 
قـــەزای مەخمـــوور، پەیوەســـتە بـــە ئـــاوی شـــیاوی 
ــا یـــەك پـــڕۆژەی ئـــاوی  خواردنـــەوە، چونكـــە تەنیـ
خواردنـــەوە لـــەو ســـنوورە هەیـــە، كـــە پـــڕۆژەی ئـــاوی 
ـــە ســـااڵنی  ـــە كـــە ل ـــەوەی ســـوڵتان عەبدوڵاڵی خواردن
60 و 70 دروســـت كـــراوە، ئـــەو پڕۆژەیـــە جگـــە 
لـــەوەی هێڵـــی گواســـتنەوەكەی زۆر كـــۆن بـــووە و 
بـــڕی ئاوەكەشـــی بەشـــی دانیشـــتووانی قـــەزای 
قەزاكـــە  ســـەنتەری  نـــاكات، چونكـــە  مەخمـــوور 
ــدا دەژی،  ــی تێـ ــەزار كەسـ ــەی 25 هـ ــتا نزیكـ ئێسـ
هـــەر بـــۆ چارەســـەری ئـــاوی خواردنـــەوە داوی چەنـــد 
ـــە لـــە ســـاقیە و  ـــوو، یەكێـــك لەوان پڕۆژەیەكمـــان كردب
ناوچـــەی گونـــدی كوشـــاف كـــە لـــە ژێـــر دەســـتی 
پڕۆژەیەكـــی  بـــوو  بڕیـــار  كوردســـتانە،  هەرێمـــی 
ئـــاوی خواردنەوەمـــان بـــۆ دروســـت بكرێـــت كـــە 
ـــەاڵم  ـــە ئـــاوی زێـــی گـــەورە وەردەگیرێـــت، ب ســـوود ل
ــە  ــراوە، لـ ــێ نەكـ ــتا جێبەجـ ــا ئێسـ ــە تـ ــەو پڕۆژەیـ ئـ
ســـاڵی ڕابـــردوو قـــەزای مەخمـــوور بـــە هـــەوڵ و 
ـــەوەی  ـــاوی خواردن ـــەك كێشـــەی ئ كاری هەمـــوو الی
ــاو و  ــتگەیەكی ئـ ــی وێسـ ــە دانانـ ــش بـ ــا، ئەویـ نەمـ
ـــارە شـــیاو لەســـەر ئـــەو  كۆگایەكـــی بەرفـــراوان و قەب
ـــە  ـــە ل ـــە ك ـــاڵ هەی ـــە ســـوڵتان عەبدوڵ ـــە ل ـــڕۆژەی ك پ
بودجـــەی 2019 بـــڕی 700 ملیـــۆن دینـــاری بـــۆ 
ــش  ــی ئەویـ ــی عەلـ ــڕۆژەی حاجـ ــرا و پـ ــان كـ تەرخـ
ـــەوە ئاوێكـــی  ـــەو ڕێگاش ـــە ل ـــە جێبجەێكـــردن ك كەوت
ـــەزا و  ـــەنتەری ق ـــۆ س ـــەوە ب ـــیاوی خواردن ـــاش و ش ب
ــرا، ئەگەرچـــی  چەنـــد شـــوێنێكی دیكـــە دابیـــن كـ
گەڕەكەكانـــی  لـــە  بەتایبەتـــی  شـــوێنێك  چەنـــد 
دابەشـــكردنی  تـــۆڕی  قەزاكـــەدا  ســـەنتەری 
ئاوەكـــەی پێویســـتی بـــە نۆژەنكردنـــەوە هەیـــە، كـــە 
لـــە بەرنامـــە و پانـــی ئەمســـاڵدایە كاریـــان لەســـەر 
خواردنەوەمـــان  ئـــاوی  كێشـــەی  بـــەاڵم  بكرێـــت. 
لـــە ســـنووری قـــەزای گوێـــڕ بەتایبەتـــی چەنـــد 
گوندێـــك دەمێنێـــت، چونكـــە ئـــەو گوندانـــە ســـوود 
لـــە ئـــاوی ژێـــر زەوی وەردەگـــرن و ئـــاوی بیرەكانیـــش 
لـــە بـــەر بوونـــی نـــەوت لـــە ســـنوورەكە بـــۆ خواردنـــەوە 

شـــیاو نییـــە. 
ــەن  ــە الیـ ــردوو لـ ــاڵی ڕابـ ــەوت سـ ــاوەی حـ ــە مـ لـ
پارێـــزگای  و  كوردســـتان  هەرێمـــی  حكومەتـــی 
نەینـــەوا بـــە هاوبەشـــی زیاتـــر لـــە 160 ملیـــار دینـــار 
لـــە پـــڕۆژە خزمەتگوزارییەكانـــی قـــەزای مەخمـــوور 

خـــەرج كـــراوە.
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لە كوردستان 
98 پڕۆژەی 

قەڵەوكردنی 
گۆلك هەیە 

و پڕۆژەكانی 
بەخێوكردنی 

مانگای شیریش 
بە شێوەیەكی 
بەرچاو زیادی 

كردووە

فیراس سدیق خالید 
بۆ گواڵن:
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ستراتیژ و بەرنامە و كاری 
كابینەی نۆیەمی حكومەتی 

هەرێمی كوردستان دیتنەوەی 
سەرچاوەی داهات و 

فرەچەشنكردنی و دۆزینەوەی 
هەڵی كارە، لە پال ئەوەشدا 
گرنگییەكی زۆر و تایبەتی بە 

كەرتی كشتوكاڵ داوە

و  داهـــات  ســـەرچاوەكانی  فرەچەشـــنكردنی  بـــۆ  هەرێـــم  حكومەتـــی  ســـتراتیژیەتی  چوارچێـــوەی  لـــە 
ــتوكاڵی و  ــواری كشـ ــە بـ ــاو بـ ــەخ و گرنگییەكـــی بەرچـ ــەكان، بایـ ــتراتیژی و گرنگـ ــە سـ ــەوەی كەرتـ بووژاندنـ
ســـامانی ئـــاژەڵ دراوە. بـــۆ قســـەكردنی زیاتـــر لەســـەر ئـــەم پرســـە، گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگـــەڵ فیـــراس ســـدیق 

ــام دا. ــاو ئەنجـ ــەرچاوەكانی ئـ ــتوكاڵ و سـ ــە وەزارەتـــی كشـ ــاژەڵ لـ ــامانی ئـ ــەری سـ ــد بەڕێوەبـ خالیـ

* خاڵــی هــەرە ســەرەكی و گرنگــی كابینــەی 
ــە  نۆیەمــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان هەوڵدان
داهــات،  ســەرچاوەكانی  فرەچەشــنكردنی  بــۆ 
داهــات  ســەرچاوەی  گرنگتریــن  بێگومــان  كــە 
دوای پەتــڕۆڵ كشــتوكاڵە، كــە لــە زۆر واڵت بــە 
پەتڕۆڵــی ســەوز نــاوزەدی دەكــەن، ئایــا تاچەنــد ئــەم 
بەرنامەیــەی كابینــەی نۆیــەم لــە كەرتــی كشــتوكاڵ 
بەگشــتی و ســامانی ئــاژەڵ بەتایبەتــی جێبەجــێ 
كــراوە؟ ئایــا بەرنامەیــەك دانــراوە بــۆ ئــەوەی ســامانی 
ئــاژەڵ ببێتــە ســەرچاوەیەكی دیكــەی داهــات بــۆ 

كوردســتان؟
كابینــەی  كاری  و  بەرنامــە  و  ســتراتیژ   -
نۆیەمــی حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان دیتنــەوەی 
ســەرچاوەی داهات و فرەچەشــنكردنی و دۆزینەوەی 
هەڵــی كارە، لــە پــال ئەوەشــدا گرنگییەكــی زۆر و 
ــە ناویشــیدا  ــی كشــتوكاڵ داوە، ل ــە كەرت ــی ب تایبەت
)كەرتــی  كەرتیــەوە  هــەردوو  بــە  ئــاژەڵ  ســامانی 
و  ئامانــج  بــەو  ئاژەڵــداری(،  كەرتــی  و  پەلــەوەر 
دەبێــت  هەیەتــی،  نۆیــەم  كابینــەی  ســتراتیژیەی 
لەگەڵیــدا  هاوتەریــب  ئێمــەش  بكرێــت،  جێبەجــێ 
هاوواڵتیــان  بــۆ  خــۆراك  ســەالمەتیی  و  ئاســایش 
دابیــن بكەیــن. ئێمــە لــە وەزارەتــی كشــتوكاڵ ئەگــەر 
ــاژەڵ بەتایبــەت  ــە ســامانی ئ ــان ل ــە وەبەرهێن ــاس ل ب
ــەوە پێشــتر )1535(  ــن، ئ ــەوەر بكەی ــی پەل ــە كەرت ل
ــوو بــەاڵم ئێســتا )1843(  پــڕۆژەی پەلەوەرمــان هەب
پڕۆژەیــە، ئــەوەش ئاماژەیــە بــەوەی كــە پــڕۆژەكان 
لــە  كــردووە،  زیادیــان  بەرچــاو  شــێوەیەكی  بــە 
ــە هەرێمــی كوردســتان  ــی مریشــكیش ل بەرهەمهێنان
ســااڵنە  كــە  قۆناغــی خۆبژێــوی،  گەیشــتووینەتە 
هەرێمــی كوردســتان پێویســتی بــە )147( هــەزار 
تــەن گۆشــتی مریشــك هەیــە، بــەاڵم ئێســتا دەتوانیــن 
ــەن گۆشــتی  ــەزار ت ــەم )240( ه ــی ك ســااڵنە الیەن
ــە پێداویســتیی  ــن، ئەمــەش ل ــەم بهێنی مریشــك بەره

بــازاڕی ناوخــۆی كوردســتان زۆر زیاتــرە، بۆیــە ئــەو 
بەرهەمــە ڕەوانــەی ناوەڕاســت و خــوارووی عێــراق 
دەكرێــت، هەروەهــا لــە بــارەی بەرهەمــی هێلكەشــەوە 
لــە هەمــوو  پــڕۆژەی هێلكــەی خواردنمــان   )11(
هەرێمــی كوردســتان هەبــوو، ئێســتا )33( پڕۆژەیــە و 
پێشــتر بــڕی بەرهەمــی هێلكــە ڕۆژانــە )3( هــەزار 
كارتــون بــوو، بــەاڵم ئێســتا ڕۆژانــە بەرهەمــی هێلكــە 
)14(هــەزار كارتۆنــە كــە هەرێمــی كوردســتان ڕۆژانە 
پێویســتی بــە )7( هــەزار كارتــۆن هێلكــەی خــواردن 
هەیــە، هــەر بۆیــە نیــوەی بەرهەمی هێلكــەی خواردن 
لــە ناوخــۆ زیــادە و ڕەوانــەی ناوچەكانــی خــواروو 
و ناوەڕاســتی عێــراق دەكرێــت. بۆیــە بووژانــەوەی 
ســەرچاوەی  دۆزینــەوەی  لــە  جگــە  كەرتــە  ئــەو 
هۆكاریشــە  داهــات،  فرەچەشــنكردنی  و  داهــات 
بــۆ دابینكردنــی ئاســایش و ســەالمەتیی خــۆراك، 
ــی كار  ــەوەی هەل ــۆ دۆزین ــە ب ــا هۆكارێكیش هەروەه
چ بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ بــە كاركــردن لــە پڕۆژەكان، 
یــان بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ كــە هــەر بووژانەوەیــەك 
لــە ســامانی ئاژەڵیــدا بووژانەوەیــە لــە كەرتەكانــی 
دیكــەی كشــتوكاڵدا و دەبێتــە هــۆی بووژانــەوەی 
كەرتــی پیشەســازی و زیادكردنــی جووڵــە لــە كەرتــی 
بازرگانــی، گەشــەكردنی بازنەیــەك لــە بەرهەمهێنــان 
هاوتەریــب  دیكــەش  بازنەكانــی  و  كــەرت  ئــەوە 
هێلكــە  هەڵهێنەرەكانــی  و  گەشــەدەكەن  لەگەڵیــدا 
دەكەونــەوە كار و پڕۆژەكانــی دایكانــە دەكەونــەوە كار، 
واتــە لــەو كەرتــەدا هەمــوو بازنــەكان كار لــەوەی دیكە 
دەكات و بەرەوپێــش دەچێــت و گەشــەی پــێ دەدات، 
بــە تەئكیــد لــە كەرتــی ئاژەڵداریــش بەرەوپێشــوەچوون 
نموونــە  بــۆ  هــەر  دەبینرێــت،  زۆر  و گەشــەكردنی 
شــێوەیەكی  بــە  گۆلــك  قەڵەوكردنــی  پڕۆژەكانــی 
بەرچــاو زیــادی كــردووە، كــە ئێســتا لــە هەرێمــی 
كوردســتان )98( پــڕۆژەی قەڵەوكردنــی گۆلكمــان 
هەیــە و پڕۆژەكانــی بەخێوكردنــی مانــگای شــیریش 
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پێشتر )1535( پڕۆژەی 
پەلەوەرمان هەبوو بەاڵم ئێستا 
)1843( پڕۆژەیە، ئەوەش 
ئاماژەیە بەوەی كە پڕۆژەكان 
بە شێوەیەكی بەرچاو زیادیان 
كردووە

سااڵنە هەرێمی كوردستان 
پێویستی بە )147( هەزار تەن 
گۆشتی مریشك هەیە، بەاڵم 
ئێستا دەتوانین سااڵنە الیەنی 
كەم )240( هەزار تەن گۆشتی 
مریشك بەرهەم بهێنین

ئێستا ڕۆژانە بەرهەمی هێلكە 
)14(هەزار كارتۆنە كە هەرێمی 
كوردستان ڕۆژانە پێویستی بە 
)7( هەزار كارتۆن هێلكەی 
خواردن هەیە، هەر بۆیە نیوەی 
بەرهەمی هێلكەی خواردن 
لە ناوخۆ زیادە و ڕەوانەی 
ناوچەكانی خواروو و ناوەڕاستی 
عێراق دەكرێت

كــە كاریگەریــی زۆر لەســەر زیادبــوون و گەشــەی 
كەرتەكــە دروســت دەكات و هەرێمــی كوردســتانیش لــە 
دوای دەســتبەكاربوونی كابینــەی نۆیــەم هەنــگاوی 
باشــی بڕیــوە و گەشــەی زۆری كــردووە، هــەر بــۆ 
لــە  ئــاژەڵ  پڕۆژەیەكــی  دواییانــەدا  لــەم  نموونــە 
پارێــزگای دهــۆك دامــەزراوە كــە )22(هــەزار ســەر 
دیكــە  پڕۆژەیەكــی  دەكرێــت،  بەخێــو  تێیــدا  گۆڵــك 
لــە ناوچــەی بارزانــە لــە باڵنــدە كــە )400( ســەر 
مانــگای شــیر لەخــۆ دەگرێــت و بەرهەمەكانــی لــە 
بازاڕەكاندایــە و بەرهەمــی زۆر باشــن، پــڕۆژەی بزنــی 
ســانی لــە هەڵەبجــە یەكێكــە لــە پــڕۆژە باشــەكانی 
لــە  پــڕۆژەی مــرواری  ئــاژەڵ و  كەرتــی ســامانی 
تێــدا  شــیری  مانــگای  ســەر   )700( كــە  كــەالر 
بەخێــو دەكرێــت و پڕۆژەیەكــی دیكــەی گاوداری لــە 
پارێــزگای هەولێــرە كــە )650( ســەر مانــگای شــیرە 
جێبەجــێ دەكرێــت، پــڕۆژەی دیكــەش بــۆ بەخێوكردنــی 
مانــگای شــیر لــە دهــۆك و ســلێمانی هــەن، جگــە لــەو 
ــەوە  ــە، ئ ــتا هەی ــە ئێس ــی ك ــی ئاژەڵ ــەی كەرت پڕۆژان
چەندیــن پــڕۆژەی دیكــە لــە كەرتــی ســامانی ئاژەڵیــدا 
لــە بەرنامەدایــە و دادەمەزرێــن، بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن 
كەرتــی  شانبەشــانی  ئاژەڵیــش  ســامانی  كەرتــی 
هاوتەریــب  گەشــەكردندایە،  لــە  پەلــەوەر  ســامانی 
بــە  ئــاژەڵ  ســامانی  گەشــەكردانەدا  ئــەو  لەگــەڵ 
پێشەســازی دەكرێــن و بەرهەمەكانیشــیان زۆر بــاش و 
بەرچــاوە و لــە داهاتــوودا دەبــن بــە برانــدی زۆر دیــار 

و ســەركەوتوو.
* بــە پیشەســازیكردنی بەرهەمەكانــی )ســامانی 
ئــاژەڵ( بناغەیەكــی گرنگــی ئابووریــی زۆر واڵتــی 
پێشــكەتووە، بــەاڵم ئــەوەی لــە كوردســتان دەیبینیــن، 
بەرهەمەكانــی  هاوواڵتیــان  زۆری  هــەرە  بەشــی 
و... ماســت  و  )پەنیــر  وەك  ئاژەڵــی  ســامانی 
هتــد(ی واڵتانــی دراوســێی وەك توركیــا و ئێــران 
هــاوردە دەكــەن. پرســیار لێــرەدا ئەوەیــە ئایــا وەزارەتــی 
كشــتوكاڵ بــۆ بــە پیشەســازیكردنی بەرهەمەكانــی 

ســامانی ئــاژەڵ چ بەرنامەیەكــی هەیــە؟
- پــڕۆژە گــەورەكان خۆیــان كارگەیــان هەیــە و 
ــاژەڵ، بەتایبــەت  بەرهــەم و پێكهاتەكانــی ســامانی ئ
لەبــەر  بۆیــە  دەهێنــن،  بەرهــەم  شــیر  پێكهاتەكانــی 
بەپیشەســازیكردن  بــۆ  هەنــگاو  و  كار  كــە  چــاوە 
نــراوە و وەزارەتــی كشــتوكاڵیش بــۆ وەبەرهێنــان لــەو 
هەرچییەكــی  كراوەیــە،  وەبەرهێنــەران  بــۆ  كەرتــەدا 
لەدەســت بێــت و پاڵپشــتی بێــت بــۆ گەشــەكردن و 

بــە شــێوەیەكی بەرچــاو زیــادی كــردووە و، داواكاری 
و داخــوازی لەســەر پــڕۆژەی كەرتــی ئاژەڵــداری زۆر 
زیــادی كــردووە، بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن بــە شــێوەیەكی 
گشــتی لــە هــەردوو كەرتــی ســامانی ئــاژەڵ چ 
ئاژەڵــداری،  كەرتــی  یــان  بێــت،  پەلــەوەر  كەرتــی 

گەشــەكردنێكی بــاش و بەرچــاو دەبێنرێــت. 
* یەكێــك لــە كۆڵەكــە ســەرەكییەكانی پێشخســتنی 
ــدن و  ــە هــەر دوو كەرتــی )چان ــی كشــتوكاڵ ب كەرت
ســامانی ئــاژەڵ( ئەنجامدانــی پــڕۆژەی گــەورەی 
ــت  ــەوەی تێبینــی دەكرێ ــەدا، ئ ــەم كەرت ــە ل وەبەرهێنان
لــە ســامانی پەلــەوەر )مریشــك و هێلكــە( ئاســتی 
بــەاڵم  باشــە،  تــا ڕاددەیــەك  پــڕۆژە  و  وەبەرهێنــان 
بــزن و  ئــاژەڵ )مــەڕ و  لەســەر ئاســتی ســامانی 
لــەم  وەبەرهێنــان  بۆچــی  ئایــا  كەمتــرە،  مانــگا( 
كەرتــەدا لــە ئاســتێكی نزمدایــە و نەتوانــراوە وەك 
ســامانی پەلــەوەر پێداویســتیی ناوخــۆ پــڕ بكەینــەوە؟
- بــە دڵنیاییــەوە ئــەو كەرتــەش كــە كەرتــی ســامانی 
شــێوەیەكە  بــە  بــەاڵم  چــووە،  بەرەوپێــش  ئاژەڵییــە 
گوندەكانــە،  لــە  زیاتــر  ئــاژەڵ  بەخێوكردنــی  كــە 
زۆرە،  كوردســتان  هەمــوو  لــە  ئــاژەڵ  بەخێوكردنــی 
ــەش  ــە داب ــەو هەمــوو گوندان ــەاڵم چونكــە بەســەر ئ ب
بــووە، بــۆ نموونــە جووتیارێــك لــە گوندێــك 100 ســەر 
ــەڕو 4  ــە 150 م ــە و جووتیارێكــی دیك ــەڕی هەی م
چێلــی هەیــە و یەكێكــی دیكــە 200 ســەر مــەڕ و 
20 مانــگای شــیری هەیــە، ئــەو جووتیارانــەش لــە 
گوندەكانیــان لــە پــاڵ پــڕۆژە گەورەكانــی ســامانی 
ئاژەڵیــدا وەبەرهێنــان دەكــەن، كــە ئــەوەش جیاوازیــی 
لەگــەڵ كەرتــی پەلــەوەر لەوەدایــە كــە لــە كەرتــی 
ــدا گۆشــتی مریشــك و  ــە پڕۆژەكان ــەوەردا تەنیــا ل پەل
هێلكــە بەرهــەم دێــت، چونكــە ئــەو گۆشــتی مریشــك 
لــە گونــدەكان بەرهــەم دێــت كەمــە،  و هێلكەیــەی 
بــەاڵم لــە كەرتــی ئاژەڵداریــدا ئــەوە گونــدەكان و پــڕۆژە 
گــەورەكان كــە ئێســتا ژمارەیــان كەمــە، بــەاڵم ڕووبــەر 
و ژمــارە و قەبارەیــان بــاش و گەورەیــە و هاوبەشــن لــە 
پەرەپێــدان و گەشــەكردنی كەرتــی ســامانی ئاژەڵیــدا، 
ــك  ــان گۆشــی گۆل ــت، ی ــی بێ ــیر و پێكهاتەكان چ ش
و مــەڕو بــزن بێــت، وەك پێشــتر ئامــاژەم بــە ژمــارەی 
زیــادی  زۆر  كــە  دا،  ئــاژەڵ  كەرتــی  پڕۆژەكانــی 
ــە  ــەش پێویســتی ب ــەو كەرت ــردووە و گەشــەكردنی ئ ك
پــڕۆژەی گــەورە و ســتراتیژی هەیــە و ژمارەی پڕۆژە 
گرنــگ نییــە، بەڵكــو گەورەیــی و زۆری و قەبــارەی 
بێــت،  كــە گــەورە و ســتراتیژی  پڕۆژەكــە گرنگــە 

ـی
سـ
ـــا
سیـ



ـی
سـ
ـــا
سیـ

45 ژمارە )1350(  2023/1/23

ـی
سـ
ـــا
سیـ

ـی
سـ
ـــا
سیـ

پڕۆژەیەكی ئاژەڵی لە پارێزگای 
دهۆك دامەزراوە كە )22(هەزار 
سەر گۆڵك تێیدا بەخێو دەكرێت

بە درێژایی مێژوو گوندەكان و 
برا جووتیارەكانمان ڕۆڵی باش 
و كاریگەریان لە بەرهەمێنان 
و دابینكردنی بەشێكی زۆری 

سامانی ئاژەڵ هەبووە و هەیە

ئەوەی لە ئێستادا زیاتر 
لەمپەر و ئاستەنگە لە بەردەم 

پڕۆژەكان و گەشەكردنیدا، ئەوە 
هاتنی بەرهەمەكانی سامانی 
ئاژەڵی هاوردەیە كە تێچووی 
بەرهەمەكانی سامانی ئاژەڵی 

لەو كاتەدا الی خۆمان زۆرە

بەپیشەســازیكردنی ئــەو كەرتــە، ئامادەیــە بیــكات، 
مێــژوو  درێژایــی  بــە  دەزانیــن  وەك  ئەگەرچــی 
و  بــاش  ڕۆڵــی  جووتیارەكانمــان  بــرا  و  گونــدەكان 
كاریگەریــان لــە بەرهەمێنــان و دابینكردنــی بەشــێكی 
ــە، بەتایبەتــی  ــووە و هەی ــاژەڵ هەب زۆری ســامانی ئ
و  شــیر  پێكهاتەكانــی  هەمــوو  بەرهەمهێنانــی  لــە 
بازاڕەكانــی  لــە  ســوورەی  گۆشــتە  ئــەو  زۆربــەی 
هەرێمــی كوردســتاندا دەفرۆشــێت، كــە ئــەو مــەڕو 
جووتیــارەكان  كــە  گۆڵكانەیــە  و  مانــگا  و  بــزن 
و  وەبەرهێنــان  دەكــەن،  بەخێــوی  گوندەكانیــان  لــە 
بەپیشەســازیكردن لــە ســامانی ئــاژەڵ بەگشــتی )چ 
كەرتــی پەلــەوەر بێــت، یــان كەرتی ئــاژەڵ(، هاوتەریب 
لەگــەڵ وەزارەتــی كشــتوكاڵ، پەیوەنــدی بــە وەزارەتــی 
ــدی  ــەوەی پەیوەن ــەوەش ئ ــۆ ئ ــە، ب پیشەســازییەوە هەی
بــە ئێمــەوە هەبێــت ئاســانكاریمان كــردووە، كــە لــە 
تــەك كێڵگــە و پڕۆژەكانــی پەلــەوەر و ئاژەڵداریــدا 
كارگــەی پیشەســازی دابمەزرێــت، تاوەكــو بتوانیــن 
ببینــە خاوەنــی بەرهەمــی خۆماڵــی و گەشــەی پــێ 
بدرێــت، تــا ئــەو ئاســتەی وەك ئــەوەی لــە پڕۆژەكانــی 
كــردووە،  زیــادی  چەنــد  كــە  دەیبینیــن  پەلــەوەردا 
ئــاواش بەرهەمــە پیشەســازییەكانی پەلــەوەر و ئــاژەڵ 
بەرهــەم بێــت و ســاڵ لــە دوای ســاڵیش گەشــە بــكات، 
لــە ئامانــج و پــان و بەرنامــەی كابینــەی نۆیەمیشــدا 
جەختیشــی  و  دەردەكەوێــت  ڕوونــی  بــە  زۆر  ئــەوە 
لەســەر كراوەتــەوە، كــە لــەو كــەرت و الیەنانــەدا ببینــە 
خــاوەن داهــات و بەرهــەم و ســەرچاوەی داهاتەكانیــش 
ــەوەی تەنیــا  ــۆ ئ ــكات و هەمەچەشــن بێــت، ب ــاد ب زی

ــتین. ــەوت نەبەس ــە ن پشــت ب
* دیــارە بایەخنەدانــی وەبەرهێنــەران بــە كەرتــی 
كشــتوكاڵ و ســامانی ئــاژەڵ و نەبوونــی پــڕۆژەی 
وەبەرهێنانــی گــەورە لــەم بــوارەدا هــۆكاری خــۆی 
هەیــە، ئایــا گرنگترینــی ئــەو لەمپــەر و ئاســتەنگانە 
چیــن كــە وای كــردووە كەمتــر وەبەرهێنــەران بیــر لــە 
پــڕۆژەی وەبەرهێنانــی گــەورە لــەم بــوارەدا بكەنــەوە؟
- بــە تەئكیــد گرنگییەكــی زۆر بــە وەبەرهێنــەران 
لــە كەرتــی كشــتوكاڵ و ســامانی ئــاژەڵ دراوە و 
ــە ســامانی  ــڕۆژەی گــەورەش ل كار و پشــتگیریی پ
گرنــگ  دا  پــێ  ئامــاژەم  وەك  هەیــە،  ئاژەڵــی 
نییــە كــە پــڕۆژەی ســامانی ئاژەڵــی زۆر بێــت و 
قەبارەكــەی كــەم و بچــووك بێــت، بەڵكــو گرنگییەكــە 
لەودایــە كــە پــڕۆژەكان گــەورە و ســتراتیژی بــن و 
ــەاڵم  ــت، ب ــدا بێ ــازیكردنی لەگەڵ كارگــەی بەپێشەس

ــە  ــەر و ئاســتەنگە ل ــر لەمپ ــە ئێســتادا زیات ــەوەی ل ئ
ئــەوە هاتنــی  پــڕۆژەكان و گەشــەكردنیدا،  بــەردەم 
كــە  هاوردەیــە  ئاژەڵــی  ســامانی  بەرهەمەكانــی 
لــەو  ئاژەڵــی  ســامانی  بەرهەمەكانــی  تێچــووی 
ئــەو  بــۆ  پێشــتریش  زۆرە،  خۆمــان  الی  كاتــەدا 
بەرهەمەكانــی  و  نەبــووە  ســتراتیژ  و  پــان  كەرتــە 
ســامانی ئاژەڵــی ناوخــۆ تــا ئێســتا بەپێــی پێویســت 
زۆر  بۆیــە  هــەر  نــەدراوە،  نیشــان  و  نەخراوەتــەڕوو 
پێویســتە ســااڵنە پێشــانگەی نیشــاندانی بەرهەمــی 
ســامانی ئــاژەڵ ) لەهــەر دوو كــەرت( لــە هەرێمــی 
كوردســتان بكرێتــەوە، ئەگەرچــی جەخــت لەســەر ئەوە 
دەكەمــەوە كــە لــە ڕووی گرنگیــدان و دامەزراندنــی 
پڕۆژەكانــی ســامانی ئاژەڵــی لــە چوارچیــوەی ئــەو 
ــەم دایڕشــتووە،  ــەی نۆی ــتراتیژییەی كابین ــان و س پ
كار و هەنــگاوی بــاش نــراوە و پــڕۆژەی بــاش و 

دامــەزراوە.  گرنــگ 
ــە بڕگەیەكــی دیكــەی بەرنامــەی كابینــەی  * ل
ــەم جەخــت لەســەر هاوبەشــیی )كەرتــی تایبــەت  نۆی
ــە  ــا ل ــەش، ئای ــڕۆژەی هاوب ــۆ پ ــراوە ب و گشــتی( ك
ــەوە  ــر ل ــدا بی ــە ســامانی ئاژەڵی ــان ل ــواری وەبەرهێن ب
لەگــەڵ  هاوبەشــی  بــە  حكومــەت   كــە  كراوەتــەوە 
ــەم  ــی گــەورە ل ــڕۆژەی وەبەرهێنان كەرتــی تایبــەت پ

ــكات؟ ــێ ب ــوارە دەســت پ ب
- تــا ئێســتا هیــچ كار و پڕۆژەیەكــی هاوبــەش لــە 
نێــوان حكومــەت و كەرتــی گشــتی نەكــراوە و بــۆی 
هەیــە لــە بــواری چانــدن و كشــتوكاڵ هەبێت، هاوكات 
لــە  هاوبەشــیش  وەبەرهێنانــی  كارگەیەكــی  هیــچ 
نێــوان كەرتــی گشــتی و حكومــەت نییــە، لــە هەمــوو 
واڵتانیــش بــە پێشكەوتووەكانیشــەوە، ئــەو كەرتــە زیاتــر 
لەالیــەن كەرتــی تایبەتــەوە كاری تێــدا دەكرێــت، بــەاڵم 
ئەگــەر كەرتــی تایبــەت داوا لــە كەرتــی حكومــەت بە 
تایبــەت لــە وزارەتــی كشــتوكاڵ و الیەنــی پەیوندیــدار 
ــاژەڵ  ــڕۆژەی ســامانی ئ ــە هاوبەشــی پ ــە ب ــكات ك ب
دابمەزرێنــن، ئــەوە بــە دڵنیایــەوە حكومــەت ئامادەیــی 
ــت،  ــەرەو داواكارییەكــە دەچێ ــە جددییــش ب ــت و ب دەبێ
واڵت  خاوەنــی  بــە  خــۆی  حكومــەت  چونكــە 
دەزانێــت و بەرپرســیارێتیی هەمــوو پێداویســتییەكانی 
لەالیــەك  بۆیــە  دەگرێــت،  لەئەســتۆ  هاوواڵتیانــی 
ئامانــج و ســتراتیژی زیادكردنــی داهاتــە و لەالیەكــی 
ــن و  ــەی هەمەچەش ــی واڵتەك ــت داهات ــە دەیەوێ دیك
زۆر بێــت، وەك ئــەوەی لــە كابینــەی نۆیەمــدا پــان و 

ــراوە. ســتراتیژی بــۆ دان
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ئایینـــی پیـــرۆزی ئیســـام ئایینـــی باڵوكردنـــەوەی 
لەســـەر  پێكەوەژیانـــە  و  ســـەالمەتی  و  ئاشـــتی 
زەوی، ئایینـــی لێبـــووردن و بەخشـــین و میهرەبانییـــە 
وەك  مرۆڤایەتـــی،  كۆمەڵگـــەی  بـــە  بەرانبـــەر 
ئاشـــكرایە وشـــەی ئیســـام لـــە ســـەالمەوە هاتـــووە، 
واتـــا ئاشـــتی و نەرمونیانـــی و پێكەوەژیـــان دوور لـــە 
توندوتیـــژی و غـــەدر و زوڵمكـــردن، لەبـــەر ئەوەیـــە 
ـــی ســـەالمەتی  ـــی ئیســـام دین ـــان دین ـــە دینەكەم ك
ــە  ــەورە لـ ــوای گـ ــە. خـ و لێبووردەیـــی و پارێزراوییـ
ئایەتەكانـــی قورئانـــی پیـــرۆز ستایشـــی ئـــەو كەســـانە 
دەكات كـــە كـــە نەرمونیـــان و لێبـــووردە و بەخشـــندەن، 
لـــەم بارەیـــەوە دەفەرموێـــت: »َواْلَكاِظِمـــَن اْلَغْيـــَظ 

َواْلَعاِفـــَن َعـــِن النَّـــاِس َواللَّـــُه ُيِحـــبُّ اْلُمْحِســـِنَن«

مەبەســـتی خـــوای گـــەورە ئـــەو كەســـانەیە كـــە 
ڕقـــی خۆیـــان دەخۆنـــەوە كاتێـــك تـــووڕە دەكرێـــن 
و زوڵمیـــان لـــێ دەكرێـــت، لـــە كاتێكـــدا توانـــای 
تۆڵەسەندنەوەشـــیان هەیـــە، بـــەاڵم ئـــەوان دان بـــە 
ـــە  ـــانە ب ـــەو كەس ـــوای گـــەورە ئ ـــدا دەگـــرن، خ خۆیان
چاكـــەكار ناودەبـــات و چاكەكارانـــی خـــۆش دەوێـــت.
ئەگـــەر ســـەیر بكەیـــن لـــە پێعەمبـــەرەوە دروودی 
خـــوای لەســـەر بێـــت، چەندیـــن چیـــرۆك و بەســـەرهات 
بـــاس كـــراون، یەكێـــك لەوانـــە بـــاس لـــە ژنێكـــی 
ـــی  ـــە ژوورەوە زیندان ـــە پشـــیلەیەكی ل ـــتە ك خواپەرس
ـــا  ـــەدا، هەت كـــرد و خـــواردن و خواردنەوەشـــی پێـــی ن
ـــی دەرچـــوو، خـــوای گـــەورە لەســـەر  پشـــیلەكە گیان
ئـــەو پشـــیلەیە ئافرەتەكـــە فـــڕێ دەداتـــە دۆزەخ. 

لـــە كاتێكـــدا هەمـــوو جـــۆرە باڵنـــدە و ئاژەڵێـــك 
تەنیـــا بـــۆ خزمەتـــی مـــرۆڤ دروســـت كـــراون، 
ـــوای  ـــن خ ـــەوە، دەبینی ـــە ورد ببین ـــەو بابەت ئەگـــەر ل
ــی  ــیلەیەك ئافرەتێكـ ــتنی پشـ ــەر كوشـ ــەورە لەسـ گـ
ئەگـــەر  ئـــەی  دۆزەخـــەوە،  دەخاتـــە  خواپەرســـت 
كەســـێك مرۆڤێـــك بكوژێـــت، )چ پیـــاو بێـــت، یـــان 
ئافـــرەت( دەبێـــت ســـزای چـــی بێـــت؟ پێغەمبەرمـــان 
ــەی  ــت تەبەقـ ــەر حەفـ ــت: »هـ ) د. خ( دەفەرموێـ
ئاســـمان لەگـــەڵ زەوی تێـــك بـــدەی، الی خـــوا 
ئاســـاییترە لـــەوەی كەســـێك بـــە ناحـــەق بكوژرێـــت«، 
لـــە حەدیســـێكی دی دەفەرموێـــت: »ڕووخاندنـــی 
كەعبـــە ئاســـاییترە الی خـــوا، لـــە كوشـــتنی كەســـێك 

بـــە ناحـــەق«.
لـــە حەدیســـێكی دی دەفەرموێـــت:»َل َيِحـــلُّ َدُم 
ـــوُل  ـــُه، وأَنِّ رُِس ـــَه إِلَّ اللَّ ـــَهُد أَْن َل إِلَ ـــِلٍم َيْش ـــِرٍئ ُمْس اْم

ــس  ــزَّاِن، والنَّْفـ ــب الـ ــَاٍث: الثَّيِّـ ـ ــَدى �ثَ ــِه، إِلَّ ِبإِْحـ اللَّـ

ِبالنَّْفـــِس، والتَّـــارِك لِِديِنـــِه اْلُمَفـــاِرق لِْلَجَمَعـــِة«. 

واتـــا خوێنڕشـــتنی موســـڵمان دروســـت نییـــە كـــە 
شـــاهێدی لەســـەر تـــاك و تەنهایـــی خـــوای گـــەورە 
دابێـــت و شـــاهێدی ئـــەوەی دابێـــت كـــە محەمـــەد 
نێـــردراوی خوایـــە، تەنیـــا لـــەم ســـێ حاڵەتـــە نەبێـــت، 
بێـــت،  ژن  )چ  خێزانـــدار  كەســـێكی  زیناكردنـــی 
چ پیـــاو(، كـــە بـــە یاســـای ئیســـام و بوونـــی 
چـــوار شـــاهێد ڕەجـــم دەكرێـــن، هەروەهـــا ئەگـــەر 
كەســـێك كەســـێكی دیكـــە بـــە ناحـــەق كوشـــت، لـــە 
بەرانبـــەردا دەكـــرێ بكوژرێتـــەوە، ئـــەو كەســـەش 

خوای گەورە لە ئایەتەكانی 
قورئانی پیرۆز ستایشی ئەو 
كەسانە دەكات كە كە نەرمونیان 
و لێبووردە و بەخشندەن

خوای گەورە لەسەر كوشتنی 
پشیلەیەك ئافرەتێكی خواپەرست 
دەخاتە دۆزەخەوە، ئەی ئەگەر 
كەسێك مرۆڤێك بكوژێت، )چ 
پیاو بێت، یان ئافرەت( دەبێت 
سزای چی بێت؟

هیچ ڕەفتارێكی توندوتیژی
لە ئیسالمدا قابیلی قبووڵكردن نییە
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د. سەید عەلی بەرزنجی

 ئیمام و خەتیب لە مزگەوتی مەال ساڵح لە مەخموور

ــی دا،  ــەورە هیدایەتـ ــوای گـ ــەوەی خـ ــە دوای ئـ كـ
لـــە دیـــن هەڵبگەڕێتـــەوە و كوفـــر بـــە ئایینەكـــەی 
بـــكات، ئـــەوا ئـــەو كەســـەش بـــە حوكمـــی ئیســـام 

دەكوژرێتـــەوە.
ــی  ــوژ بەپێـ ــزای بكـ ــامدا سـ ــەریعەتی ئیسـ ــە شـ لـ
جـــۆری كوشـــتنەكە دەبێـــت. بـــۆ نموونـــە قەتڵـــی 
ــە  ــەندنەوەكەی قیساسـ ــەوە تۆڵەسـ ــە، ئـ ــد هەیـ عەمـ
ــەكات، قەتڵـــی  ــەر بەرانبەرەكـــەی عەفـــوی نـ ئەگـ
هەڵـــە هەیـــە، كـــە بـــە دەســـتی ئەنقەســـت نەبـــووە، لـــەو 
حاڵەتـــەدا دروســـتە پـــارە بدرێـــت و كەســـوكارەكەی 

بۆیـــان هەیـــە تاوەكـــو ســـەد حوشـــتر وەربگـــرن، 
الصـــاة  )عليـــه  پێغەمبـــەر  پێـــش  لەســـەردەمی 
عەبدولمتەلیـــب  پێغەمبـــەر  باپیـــرەی  والســـام( 

ــان  ــێ، یەكیـ ــوڕم بداتـ ــوا دە كـ ــەر خـ ــی: ئەگـ گوتـ
كـــوڕی  دە  گـــەورە  خـــوای  قوربانـــی.  دەكەمـــە 
پێـــی دا، ئەویـــش نـــاوی كوڕەكانـــی نووســـی و 
تیروپشـــكی بـــۆ نـــاوەكان كـــرد و لـــە ئەنجامـــدا 
نـــاوی عەبدوڵـــاڵی باوكـــی پێغەمبـــەر دەرچـــوو، 
بـــەاڵم خەڵكەكـــە كۆبوونـــەوە و بـــە عەبدولموتەلیبیـــان 
ـــەر  ـــەی ئەگ ـــپی ئێم ـــش س ـــەورە و ڕی ـــۆ گ گـــوت ت
ــوودا  ــە داهاتـ ــە لـ ــەی، دوور نییـ ــەو كارە بكـ ــۆ ئـ تـ
ـــك ئەگـــەر  ـــە عـــادەت و خەڵ ـــاو قەومەكـــەت ببێت لەن
دە كوڕیـــان بـــوو، كوڕێـــك بكەنـــە قوربانـــی. گوتـــی: 
بـــەاڵم ئەمـــن وەعـــدم داوە. خەڵكەكـــە پێشـــنیارییان 
كـــرد نـــاوی عەبدوڵـــاڵ لەگـــەڵ دە وشـــتر بنووســـرێت، 
ئەگـــەر عەبدوڵـــاڵ دەرچـــوو دە حوشـــتری دیكـــەی 

ــتر  ــەد حوشـ ــتە سـ ــا گەیشـ ــەن، هەتـ ــاد دەكـ ــۆ زیـ بـ
ئینجـــا نـــاوی حوشـــترەكان دەرچـــوو، دەرەنجـــام لـــە 
بـــری عەبدوڵـــاڵ ســـەد وشـــتر كرایـــە خێـــر، ئـــەوەش 
ئـــەوە دەگەیەنێـــت كـــە خوێنـــی مـــرۆڤ الی خـــوای 
َهـــا الَِّذيـــَن آَمُنـــوا  گـــەورە زۆر بـــە قیمەتـــە. »َيـــا أَيُّ
ــرِّ  ــرُّ ِباْلُحـ ــَى اْلُحـ ــاُص ِف اْلَقْتـ ــُم اْلِقَصـ ــَب َعَلْيُكـ ُكِتـ

ـــُه ِمـــْن  ـــِد َواأُلنَثـــى ِباأُلنَثـــى َفَمـــْن ُعِفـــَي لَ ـــُد ِباْلَعْب َواْلَعْب

ٌء َفاتَِّبـــاٌع ِباْلَمْعـــُروِف َوأََداٌء إِلَْيـــِه ِبإِْحَســـاٍن  أَِخيـــِه َشْ

َذلِـــَك َتْخِفيـــٌف ِمـــْن ِربُِّكـــْم َورَْحَمـــٌة َفَمـــِن اْعَتـــَدى 

َبْعـــَد َذلِـــَك َفَلـــُه َعـــَذاٌب أَلِيـــٌم«

هەروەهـــا خـــوای گـــەورە دەفەرموێـــت:﴿ َولَُكـــْم ِف 
ـــە  ـــْم َتتَُّقوَن﴾ل ـــاِب لََعلَُّك ـــا ُأوِل اأْلَْلَب ـــاٌة َي ـــاِص َحَي اْلِقَص

نییـــە  ڕێگەپێـــدراو  شـــەرعی  تۆڵەســـەندنەوەی 
تەنانـــەت لـــە تۆڵەكردنـــەوە زێدەڕۆیـــی تێـــدا بكرێـــت، 
بـــۆ نموونـــە كەســـێك یـــەك چـــاوی كەســـێك كـــورە 
هـــەردوو  بەرانبـــەردا  لـــە  نییـــە  دەكات، دروســـت 
چـــاوی كـــۆرە بكرێـــت، یـــان دەســـتێكی بـــڕاوە بـــۆی 

نییـــە ئـــەو هـــەردوو دەســـتی ببڕێتـــەوە.
»َوَمـــن  دەفەرموێـــت:  گـــەورە  خـــوای  هەروەهـــا 
ـــًدا َفَجـــزَاُؤُه َجَهنَّـــُم َخالِـــًدا  َتَعمِّ َيْقُتـــْل ُمْؤِمًنـــا مُّ

ـــا  ـــُه َعَذاًب ـــدَّ لَ ـــُه َوأََع ـــِه َولََعَن ـــُه َعَلْي ـــَب اللَّ ـــا َوَغِض ِفيَه

ــت  ــتی ئەنقەسـ ــە دەسـ ــتنی بـ ــا كوشـ ــًم«. واتـ َعِظيـ

تێیـــدا  هەتایـــە  تـــا  و  جەهەندەمـــە  ســـزاكەی 
دەمێنێتـــەوە و لێخۆشـــبوونی نییـــە، هەروەهـــا خـــوای 
گـــەورە لێـــی تـــووڕە دەبێـــت و لەعنەتـــی لـــێ دەكات 

و ســـزایەكی تونـــدی دەدات.

پێغەمبەرمان ) د. خ( 
دەفەرموێت: »هەر حەفت 

تەبەقەی ئاسمان لەگەڵ زەوی 
تێك بدەی، الی خوا ئاساییترە 

لەوەی كەسێك بە ناحەق 
بكوژرێت«

لە تۆڵەسەندنەوەی شەرعی 
ڕێگەپێدراو نییە تەنانەت لە 
تۆڵەكردنەوە زێدەڕۆیی تێدا 

بكرێت، بۆ نموونە كەسێك یەك 
چاوی كەسێك كورە دەكات، 
دروست نییە لە بەرانبەردا 
هەردوو چاوی كۆرە بكرێت
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پەروەردەی نەرێنیی تاك
بە پاڵنەرێك لە پاڵنەرەكانی 
توندوتیژی و كوشتن دادەندرێت
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گواڵن: كۆمەاڵیەتی

كـــردە توندوتیژییـــەكان لـــە سەرتاســـەری جیهانـــدا ڕۆژ لـــە دوای ڕۆژ لـــە هەڵكشـــاندایە، لـــە هەرێمـــی 
كوردســـتانیش ڕێـــژەی توندوتیـــژی زیـــادی كـــردووە، بـــە تایبـــەت لەنـــاو خێـــزان و لەالیـــەن ئەندامانـــی 
ــە  ــەكان بـ ــش توندوتیژییـ ــن، زۆرجاریـ ــام دەدرێـ ــەوە ئەنجـ ــوو جۆرەكانیـ ــە هەمـ ــژی بـ ــزان توندوتیـ خێـ
كوشـــتن كوتاییـــان دێـــت. بەشـــداربووانی ئـــەم ڕاپۆرتـــەی گـــواڵن زیاتـــر تاوتوێـــی ئـــەو پرســـە 

هەســـتیارە دەكـــەن.
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 تاڤگـــە عومـــەر بەڕێوەبـــەری گشـــتیی یاســـا و مافـــی 
مرۆڤ لە دەســـتەی ســـەربەخۆی مافی مرۆڤ، ســـەرەتا 
باســـی ئـــەوە دەكات كـــە »لـــەم دواییـــەدا تێبینیـــی ئـــەوە 
كـــراوە كـــە زۆربـــەی توندوتیژییـــەكان بەتایبەتیـــش لەنـــاو 
ـــەم  ـــە كۆشـــتن كۆتایـــی دێـــت، كـــە ڕەنگـــە ئ ـــدا ب خێزانەكان
ـــە ڕووی  ـــەم دوایی ـــەاڵم ب ـــن، ب ـــتریش هەبووب ـــە پێش حاڵەتان
لـــە هەڵكشـــان كـــردووە. واتـــە كوشـــتنی ئەندامانـــی خێـــزان 
ـــدا خەریكـــە دەبێتـــە دیـــاردە«. ســـەبارەت  ـــاو خێزانەكان ـــە ن ل
ـــی: »هـــۆكاری  ـــە هـــۆكار و پاڵنـــەری سەرەكیشـــی گوت ب
ســـەرەكیی ئـــەم دیاردەیـــە دەگەڕێتـــەوە بـــۆ پـــەروەردەی تـــاك 
لـــە چوارچێـــوەی خێـــزان و دەرەوەی خێـــزان كـــە بەداخـــەوە 
ــەم  ــەرەكییەكانی ئـ ــۆكارە سـ ــە هـ ــك لـ ــە یەكێـ ــن بـ دەتوانیـ
دیاردەیـــەی دابنێیـــن«. هەروەهـــا جەختـــی لـــەوە كـــردەوە 
كـــە »هۆشـــیاریی خێزانـــەكان لـــە چۆنیەتـــی هەڵســـوكەوتی 
ـــزان  ـــە ژینگـــەی دەرەوەی خێ ـــدی ب ـــان و پەیوەن منداڵەكانی
ـــەكان،  ـــوان خێزان ـــی نێ ـــی كۆمەاڵیەتی ـــی پەیوەندی و پچڕان
ـــەم  ـــە بەداخـــەوە ئ ـــەوە ك ـــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان ـــە هـــۆی ت ب
تۆڕانـــە پەیوەندیـــی كۆمەاڵیەتیـــی دەرەوەی خێزانەكانـــی 
ــۆكاری  ــە هـ ــار بووەتـ ــك جـ ــەاڵم هەندێـ ــردووە، بـ ــز كـ بەهێـ
ـــەكان كـــە زەنگێكـــی زۆر  ـــوان خێزان پچڕانـــی پەیوەنـــدی نێ
مەترســـیدارە و ئەنجامـــی مەترســـیدار و نەخـــوازراوی لـــێ 

ـــەوە. دەكەوێت
بـــە  ئابـــووری  »دۆخـــی  وایـــە  ڕای  عومـــەر  تاڤگـــە 
دوورخســـتنەوەی  هـــۆكاری  ســـەرەكی  شـــێوەیەكی 
ــەر  ــتادا، ئەگـ ــە ئێسـ ــری لـ ــە یەكتـ ــە لـ ــی خێزانـ ئەندامانـ
پەیداكردنـــی  بـــاوك ســـەرچاوەی  تەنیـــا  بـــە  ڕۆژانێـــك 
زۆربـــەی  ئێســـتادا  لـــە  بـــەاڵم  بـــوو،  خێـــزان  بژێـــوی 
خێـــزان بـــە هـــۆی بارگرانیـــی ئابـــووری و ســـەختیی 
ژیانـــی ڕۆژانـــە ســـەرقاڵی كار و پەیداكردنـــی بژێـــوی 
ـــن، ئەمـــەش وای كـــردووە بۆشـــاییەك و لێكترازانێـــك  خێزان
ــتی  ــدا دروســـت ببێـــت و، خۆشەویسـ ــوان خێزانەكانـ ــە نێـ لـ
و میهرەبانـــی كـــەم ببێتـــەوە لـــە الیـــەك و لـــە الیەكـــی 
بـــۆ  بەردەوامیـــان هۆكارێكـــە  ماندوبوونـــی  دیكەشـــەوە 
لەدەســـتدانی ئارامگرتـــن و پشـــوودرێژی لەســـەر كێشـــەكان 
و لێـــك تێگەیشـــتن كـــە بێگومـــان زۆر جـــار كێشـــەیەكی 
بچـــووك ڕەنگـــە كێشـــە و تاوانـــی زۆر گـــەورەی لـــێ 
بكەوێتـــەوە«. گوتیشـــی: »هەندێـــك لـــە ڕاگەیاندنـــەكان 
وەكـــو تیرۆرێكـــی هەمەڕەنـــگ دەكـــەن، كـــە بەداخـــەوە 
هیچـــی لـــە تیـــرۆری ڕەش)كـــە كوشـــتنی هاوواڵتیانـــی 
ســـڤیلە بەدەســـتی تیرۆریســـتان( و تیـــرۆری ســـپی )كـــە 
مـــاددەی هۆشـــبەرە( كەمتـــر نییـــە. دەچێتـــە هەمـــوو 
ماڵێـــك و بـــێ سانســـۆر لـــە پشـــت ئەجنـــدا سیاســـییەكان 
بابەتـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان دەورووژێنـــن، بـــێ گوێدانـــە 
ــە  ــە و لێكەوتـ ــی كۆمەڵگـ ــەر تاكەكانـ ــان لەسـ كاریگەرییـ
و زیانەكانـــی، زۆر كـــەم و بـــە دەگمـــەن دەزگایەكـــی 
ڕاگەیانـــدن ڕاوێـــژكاری كۆمەاڵیەتـــی هەیـــە كـــە ڕێگـــر 

بێـــت لـــە باڵوكردنـــەوە و پەخشـــكردنی زۆر پڕۆگـــرام و 
ــن.  ــەم دەبـ ــدا زەرەرمەنـــدی یەكـ ــەكان تێیـ ــە تاكـ بابـــەت كـ
لەگـــەڵ هەمـــوو هەوڵەكانیـــش بـــۆ ســـنوورداركردنی چـــەك 
لەنـــاو مـــااڵن و بەكارهێنانـــی چەكـــی بـــێ مۆڵـــەت، 
پێویســـتە هێشـــتا زیاتـــر هـــەوڵ بدرێـــت كـــە ئـــەم بابەتـــە 
بـــن،  بـــەردەوام  هەڵمەتـــەكان  و  بكرێـــت  لەســـەر  كاری 
ــدا  ــاو مااڵنـ ــە نـ ــاری لـ ــە یەكجـ ــەك بـ ــی چـ ــو بوونـ تاوەكـ

قەدەغـــە بكرێـــت.
لـــە  مـــرۆڤ  مافـــی  و  یاســـا  بەڕێوەبـــەری گشـــتیی 
ــە  ــی بـ ــرۆڤ« ئەوەشـ ــی مـ ــەربەخۆی مافـ ــتەی سـ دەسـ
پێویســـت زانـــی كـــە »هەمـــوو مینبەرێـــك بـــۆ زیاتـــر 
قووڵكردنـــی بیـــری لێبوردەیـــی و یەكتـــر قبووڵكـــردن و 
ـــەكار  ـــدا ب ـــوان تاكەكان ـــە نێ ـــەوەی خۆشەویســـتی ل باڵوكردن
بێـــت، نـــەك بـــە پێچەوانـــە، كـــە ڕۆڵـــی مامۆســـتایانی 
ئایینـــی لـــەو پێنـــاوەدا زۆر گرنگـــە و پێویســـتە هـــەوڵ 
بـــدەن ئـــەو چەمكانـــەی كـــە تاكـــەكان لـــە یـــەك نزیـــك 
دەكاتـــەوە، زیاتـــر بیگەڕێننـــەوە نـــاو خەڵـــك و بیـــر و هـــزری 
تونـــدڕەوی بڕەوێننـــەوە و بـــە هەمـــوو شـــێوەیەك دژی 
هـــۆكار و پاڵنەرەكانـــی توندوتیـــژی بـــن لـــە كۆمەڵگـــەدا«.
نووســـەر و ڕۆژنامەنـــووس عیســـا بۆتانـــی، هێمـــا بـــۆ 
هەمـــوو  لـــە  توندوتیـــژی   دیـــاردەی  كـــە  دەكات  ئـــەوە 
ـــاری  ـــەاڵم ج ـــە، ب ـــەردەم و  نیشـــتمانێكدا هەی ڕۆژگار و س
و  گەشـــەكردن  ســـەرچاوەكانی  وشـــككردنی  بـــە  وایـــە 
ســـەردەرهێنانی؛ دوا دەخـــرێ و ڕێگـــری لـــە  دەركەوتنـــی 
یارمەتیـــی  بـــارودۆخ  و  ژینگـــە  هەندێـــك  دەكـــرێ. 
كردنـــەوەی لغـــاوی هێـــز و ڕق و تووڕەیـــی دەدەن؛ ئـــەو 
لـــێ  توندوتیـــژی  هەڵچوونـــەی  و  كەفوكـــوڵ  و  هێـــز 
ــارد  ــێكی سـ ــو خۆڵەمێشـ ــە وەكـ ــت، هەمیشـ ــت دەبێـ دروسـ
ــۆڕە  ــە چـ ــە بـ ــی تێدایـ ــن و گەرمـ ــەوە تیـ ــای ئـ ــووەوە بـ بـ
نـــەوت و دەســـكە پووشـــێك بلێســـەكانی بڵنـــد ببنـــەوە و 
گـــڕ لـــە پاوانەكانـــی دوروبـــەری خـــۆی بـــەر بـــدات. 
بـــە  نییـــە  پەیوەســـت  دەڵێـــت: »توندوتیـــژی  هـــاوكات 
ڕەوشـــت و كەســـایەتی و هاوواڵتیـــی واڵت و نەتەوەیـــەك 
و مـــرۆڤ لـــە سەرتاســـەری ئـــەم ســـەرزەمینەدا و بـــۆی 
هەیـــە بـــە پێدانـــی چەپكـــە گوڵێـــك زەردەخەنـــە بـــكا و 
ـــو  ـــەوە. پشـــیلە وەك ـــەڕووت ببێت ـــلەیەك ڕووب ـــی زلـ ـــە لێدان ب
ــۆ  ــت بـ ــك دەسـ ــی، كاتێـ ــتەمۆ و ماڵـ ــی دەسـ گیانەوەرێكـ
ـــۆ نێوچـــاوی  ـــووك ب ـــرێ، دەگوتـــرێ چڕن بێچووەكانـــی دەب
ـــەرد و كەڤـــری  ـــە ب ـــان ل شـــێر دەهاوێژێـــت. باوكێـــك كـــەوا ن
چیـــاكان دەردەهێنێـــت )ئەگـــەر چەكـــوچ وەشـــاندن نیشـــانە 
ـــی  ـــاڵ منداڵەكان ـــەوە م ـــە دەگات ـــژی( ك ـــۆ توندوتی ـــت ب بێ
دەخاتـــە ســـەر شـــان و ئامێـــزی گەرمیـــان بـــۆ دەكاتـــەوە. 
گوشتفرۆشـــێك ڕۆژ لەگـــەڵ تیـــغ و چەقـــۆ دەكاتـــەوە و 
ـــە دەرەوەی  ـــت، ل ـــی ڕەنگـــی ســـۆر دەبینێ ـــەردەم چاوەكان ه
ـــە.  ـــەرێكی دلۆڤان ـــاوڕێ و هاوس ـــاوك و ه ـــەی ب دووكانەك
ئـــەم نموونانـــە ڕەواییـــدان نیـــن بـــۆ توندتیـــژی، بـــەاڵم دەبـــێ 

هۆكاری سەرەكیی ئەم دیاردەیە 
دەگەڕێتەوە بۆ پەروەردەی تاك 
لە چوارچێوەی خێزان و دەرەوەی 
خێزان 

پڕۆگرامەكانی خوێندن لێوانلێون 
لە پەیامی مرۆڤدۆستی و 
نیشتمانی، سیستەمی پەروەردەیی 
لە هەرێمی كوردستان مرۆڤەكان 
بۆ پیادەكردنی توندتیژی ئاراستە 
ناكات 

كەموكووڕی لە پرۆسەی خوێندن 
و الوازیی وەزارەتی ڕۆشنبیری و 
نەبوونی ئەجێندایەكی ڕێكخراو 
لە وتاری ئایینی، وای كردووە 
توندوتیژی لە هەموو بوارەكان 
زیاتر بووە

 تاڤگە عومەر 

عیسا بۆتانی

تانیا جەمال 
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بپرســـین چ شـــتێكە وا دەكات گـــوڵ وەكـــو دیارییەكـــی 
جـــوان بایەخـــی نەمێنێـــت، چ كاتێـــك چەكـــوچ و تیـــغ 
و چەقـــۆ  لـــە كەرەســـتەی پەیداكردنـــی نـــان و بژێـــوی 
ـــە ســـەروبەندی  ـــۆ ئامـــرازی توندوتیـــژی؟ ل ـــن ب دەگۆڕدرێ
ــردن  ــەوە و جێبەجێكردنـــی ڕێكارەكانـــی ڕێگریكـ باڵوبوونـ
ـــا، واڵتێكـــی خـــاوەن  ـــە تەشەنەســـەندنی ڤایرۆســـی كۆرۆن ل
شارســـتانیەت و پێشـــكەوتووی وەكـــو وەكـــو فەڕەنســـا )كـــە 
بـــە واڵتـــی گـــواڵو ناســـراوە( كاتێـــك لـــەوێ هۆشـــداری 
و  شـــوێنەكان  داخســـتنی  بـــۆ  دەدرێ  هاوواڵتیـــان  بـــە 
ـــە  ـــە لێشـــاو ڕوو ل ـــەوێ ب ـــی هاتوچـــۆ، خەڵكـــی ئ ڕاگرتن
فرۆشـــگاكان دەكـــەن و هەرچـــی خۆراكـــە لەســـەر ڕەفـــەی 
ماركێتەكانـــدا نامێنێـــت و تەنیـــا دەســـت گوڵـــە دەســـتی بـــۆ 
نابـــرێ، لـــە زۆر واڵتـــی دیكـــەی ڕۆژئاواییـــدا تەنانـــەت 
دەرگای كۆگاكانـــی خـــۆراك دەشـــكێندرێن و دەدزرێـــن.. 
ــە.  ــرۆڤ مرۆڤـ ــت مـ ــان دەڵێـ ــە پێمـ ــە كـ ــەوە نموونەیەكـ ئـ
ـــان فەڕەنســـایی.  ـــان ســـپی، كـــورد بێـــت ی چ ڕەش بێـــت، ی
ـــا،  ـــان دەب ـــۆ ن ـــا ب ـــیبوون پەن ـــە برس ـــت ل ـــك ترســـی دەبێ كاتێ
نـــەك گـــوڵ. بۆیـــە یەكێـــك لـــە هۆكارەكانـــی ســـەرهەڵدانی 
ـــی  ـــی كار و هەژاری ـــی هەل ـــە نەبوون توتیـــژی پەیوەســـتە ب
ــان  ــەكان، كاتێـــك هاوواڵتیـ ــات و مرۆڤـ و نەبوونیـــی ماڵبـ
ـــە  ـــن، ب ـــان و گـــوزەران بەدەســـت بێن ـــن پێویســـتیی ژی ناتوان
هەمـــوو ڕێگایـــەك هەوڵـــی دۆزینـــەوە و قەرەبووكردنـــەوەی 
هۆیەكانـــی  و  دادێ  زســـتان  وەرزی  كاتێـــك  دەدەن. 
ــا بەردەســـت  ــاز و كارەبـ ــەوت و غـ ــو نـ ــەوە وەكـ گەرمكردنـ
نابێـــت، پەنـــا بـــۆ بڕینـــەوەی دار و درەخـــت دەبـــرێ و 
دامەزراوەكانـــی دەوڵـــەت توانـــای ئەوەیـــان نابێـــت بـــە یاســـا 
ڕێگـــری لـــێ بكـــەن و لـــە دەرەنجامـــی باڵوبوونـــەوەی 
ســـەرهەڵدەدات  دزی  دیـــاردەی  هەژاریـــدا  و  بێـــكاری 
و یاســـا و شـــەرعیەت دەســـەاڵتی بەســـەر مرۆڤەكانـــدا 
نامێنێـــت. ســـەبارەت بـــە ڕۆڵـــی دامـــەزراوە پەروەردەییـــەكان 
لـــە ڕێگریكـــردن لـــە باڵوبوونـــەوەی توندوتیـــژی هیـــچ 
كەموكوڕییـــەك نابیندرێـــت و پڕۆگرامەكانـــی خوێنـــدن 
نیشـــتمانی،  و  مرۆڤدۆســـتی  پەیامـــی  لـــە  لێوانلێـــون 
سیســـتەمی پەروەردەیـــی لـــە هەرێمـــی كوردســـتان مرۆڤەكان 
بـــۆ پیادەكردنـــی توندتیـــژی ئاراســـتە نـــاكات و قوتابیـــان 
بـــە گوێڕایەڵـــی بـــۆ یاســـا و بەزەیـــی و خۆشەویســـتی بـــۆ 
تـــاك و كۆمەڵگـــە و خێـــزان ڕادەهێنێـــت، بـــەاڵم كاتێـــك ئـــەو 
ـــان  ـــی كاری ـــچ هەل ـــەن و هی ـــەواو دەك ـــدن ت ـــە خوێن قوتابیان
لەبەردەمـــدا ناكرێتـــەوە، لەســـەر شـــەقامەكاندا گـــرد دەبنـــەوە 
و داوای دامەزرانـــدن و دەرفەتـــی كاركـــردن دەكـــەن، كـــە 
داواكانیـــان بـــێ واڵم دەبێـــت، لـــە دەرەنجامـــدا چـــی ڕوو 
دەدات؟ هەرچـــی هۆكارەكانـــی دیكـــەی دروســـتبوونی 
و  )باڵوبوونـــەوە  لـــە  خۆیـــان  كـــە  هـــەن  توندوتیـــژی 
ــبەرەكان  ــاددە هۆشـ ــە مـ ــردن بـ بەكارهێنانـــی و بازرگانیكـ
و ڕۆڵـــی میدیـــا و ڕاگەیاندنـــەكان لـــە دروســـتكردنی 
توندوتیـــژی و هەســـتكردن بـــە الوازی و خۆبەكەمزانیـــی 

تاكـــەكان و باڵوبوونـــەوەی چـــەك و.. هتـــد( دەبیننـــەوە و 
پەیوەســـتن بـــە ئاســـوودەیی و دەســـتەبەركردنی ژیانێكـــی 
كارامـــه بـــۆ تـــاك، بەمـــە ڕێـــژەی هـــەرە زۆری هـــۆكارەكان 
ـــی  ـــك حاڵەت ـــەوە هەندێ ـــەوەی دەمێنێت ـــن دەچـــن و ئ ـــە بەی ل
بیژۆكـــن كـــە بـــۆ ئەمـــەش یاســـا ڕێگەچـــارەی خـــۆی 

ــان«. ــۆ چوارچێوەكردنیـ ــە بـ هەیـ
تانیـــا جەمـــال چاالكـــی بـــواری مافەكانـــی ئافـــرەت، 
»توندوتیـــژی  دەڵێـــت:  پـــرس  هەمـــان  بـــە  ســـەبارەت 
ئەنجـــام و لێكەوتـــەی جیـــاوازی هەیـــە، لەبـــەر ئـــەوەی 
لـــە  بەداخـــەوە  جیـــاوازە،  و  جۆراوجـــۆر  توندوتیژییـــش 
ڕۆژگاری ئەمڕۆشـــماندا سۆشـــیال میدیـــا و ڕاگەیانـــدن 
بـــە گشـــتی ڕۆڵـــی زۆر نەرێنـــی دەبینـــن و كاریگەریـــی 
بەگشـــتی  كۆمەڵگـــە  ســـەر  خســـتووەتە  خراپیـــان  زۆر 
لـــە  بەتایبەتـــی، چەواشـــەكاری و زێدەڕۆیـــی  تـــاك  و 
گەورەكردنـــی بابەتـــەكان و زەقكردنـــەوەی توندوتیژییـــەكان 
و برەوپێدانـــی لەالیـــەن میدیـــاوە و خەمســـاردیی حكومـــەت 
لـــەو بابەتـــە و كەموكـــووڕی لـــە پرۆســـەی خوێنـــدن و 
الوازیـــی وەزارەتـــی ڕۆشـــنبیری و نەبوونـــی ئەجێندایەكـــی 
ڕێكخـــراو لـــە وتـــاری ئایینـــی و.. هتـــد، وای كـــردووە 
توندوتیـــژی لـــە هەمـــوو بـــوارەكان زیاتـــر و زیاتـــر بـــووە. 
ــەو  ــرەو بـ ــە بـ ــە بەرنامـ ــە بـ ــت كـ ــت دەكرێـ ــەوە هەسـ بەداخـ
بـــە شـــێوەیەك شـــیرازەی كۆمەڵگـــە  بابەتـــە دەدرێـــت، 
ـــەوەی ئاڵـــۆز  هەمـــووی شـــێوێندراوە. تـــاك هـــەردەم بیركردن
و شـــێواوە و نازانێـــت چـــی دەوێـــت و بۆچـــی دەژی. لـــە 
بچووكتریـــن بەركەوتـــن دەڕووخێـــت و توانـــای گەڕانـــی 
بـــە دوای چارەســـەردا نییـــە، لەبـــەر ئەوەیـــە یـــا خەڵـــك 

ــۆی«.  ــا خـ ــت، یـ دەكوژێـ
لـــەو  »هەرگیـــز  گوتـــی:  زیاتـــر  جەمـــال  تانیـــا 
پاشـــاگەردانییەدا كـــەس ناتوانێـــت خـــۆی بدۆزێتـــەوە و 
خـــۆی بپارێزێـــت، یـــان بتوانێـــت كێشـــەی خـــۆی، یـــا ئەویتـــر 
چارەســـەر بـــكات، لەبـــەر ئـــەوەی لـــە خـــواردن و خەوتـــن 
نووســـین و خوێندنـــەوە زیاتـــر هیـــچ پەروەردەیەكـــی  و 
دروســـتی نییـــە. خـــۆی و بەختـــی خـــۆی دەكەوێتـــە چ 
ژینگەیـــەك، هەمـــوو ڕەفتـــار و قســـەیەكی دەرەوەی خـــۆی 
كاریگـــەری لەســـەر بەجـــێ دەهێڵێـــت، هـــەر كـــەس بیەوێـــت 
بەڕێـــوەی دەبـــات، لـــەو كاتـــەدا بێهودەیـــی و بێهیوایـــی 
بـــاڵ دەكێشـــێت بەســـەر ئەقـــڵ و بیركردنـــەوەی و لەهـــەر 
ــوون و توندوتیـــژی  ــۆ هەڵچـ ــا بـ ــدا پەنـ ــە و گرفتێكـ كێشـ
ـــێ  ـــات، ئەمـــەش كارەســـاتی كوشـــتن و خۆكوشـــتنی ل دەب
دەكەوێتـــەوە، جگـــەوە لـــەوەی كـــە بابەتەكـــە ئافـــرەت یـــا 
ئافرەتبـــوون بێـــت، هاوكێشـــەكە تـــەواو پێچەوانـــە دەبێتـــەوە 
و دەبەســـترێتەوە بـــە شـــەرەف و نامووســـەوە و وای لـــێ 
بـــە  ئـــاوات  كەســـوكارەكەی  ئافرەتەكـــە، چ  دێـــت، چ 
مـــردن بخـــوازن، كۆمەڵگەیەكـــی بـــێ ویـــژدان كوشـــتن و 
ـــە  ـــە كارێكـــی ئاســـایی وەك ڕۆژان ـــدا دەبێت خۆكوشـــتن تێی

دەبینیـــن«.

بە دەگمەن دەزگایەكی ڕاگەیاندن 
ڕاوێژكاری كۆمەاڵیەتی هەیە 

كە ڕێگر بێت لە باڵوكردنەوە و 
پەخشكردنی زۆر پڕۆگرام و بابەت 

كە تاكەكان تێیدا زەرەرمەندی 
یەكەم دەبن

ئەو هێز و كەفوكوڵ و هەڵچوونەی 
توندوتیژی لێ دروست دەبێت، 

هەمیشە وەكو خۆڵەمێشێكی سارد 
بووەوە بای ئەوە تین و گەرمی 
تێدایە بە چۆڕە نەوت و دەسكە 

پووشێك بلێسەكانی بڵند ببنەوە و 
گڕ لە پاوانەكانی دوروبەری خۆی 

بەر بدات

كە بابەتەكە ئافرەت یا 
ئافرەتبوون بێت، هاوكێشەكە 
تەواو پێچەوانە دەبێتەوە و 
دەبەسترێتەوە بە شەرەف و 

نامووسەوە و وای لێ دێت، چ 
ئافرەتەكە، چ كەسوكارەكەی 

ئاوات بە مردن بخوازن



ژمارە )1350(  522023/1/23

تی
اڵیە
مە
كۆ

سوپاسی بابم دەكەم بۆ ئەو 
متمانەیەی بە منی داوە و هەمیشە 
هاندەر و پشتیوانم بووە

ئااڵ شوان: 

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

 كاركردنـــی ســـەربەخۆی خانمانـــی كـــورد لـــەم دواییانـــەدا ڕێژەیەكـــی پێوانەیـــی تۆمـــار كـــردووە 
ـــردووە و ســـەربەرزانە  ـــە ك ـــان ئاوێت ـــی و تواناكانی ـــرە و لێهاتووی ـــان بەه و، ژمارەیەكـــی زۆری خانم
چوونەتـــە مەیدانـــی كار و تێكەڵـــی بـــازاڕی كار بـــوون. ئـــااڵ شـــوان كچـــە گەنجێكـــی دانیشـــتووی 
شـــاری كۆیەیـــە و لـــە ئێســـتادا خاوەنـــی چێشـــتخانەیەكی كوردەوارییـــە، وەك خـــۆی 
ــە  ــی لـ ــی دامەزراندنـ ــەواو دەكات و هەلـ ــدن تـ ــەوەی خوێنـ ــی دەكات دوای ئـ باسـ
كەرتـــی حكوومـــی بـــۆ ناڕەخســـێت، بیـــر لـــەوە دەكاتـــەوە كارێـــك بـــكات و بژێـــوی 
ــااڵ چەندیـــن كار تاقـــی  ــتەبەر بـــكات. ئـ ژیانـــی خـــۆی و خانەوادەكـــەی دەسـ
دەكاتـــەوە و دواجـــار چێشـــتخانەكەی دەكاتـــەوە. لـــە دیدارێكـــی لەگـــەڵ گۆڤـــاری 
ـــەوە. ـــەران دەگێڕێت ـــۆ خوێن ـــی ب ـــی كاركردن گـــواڵن بەمجـــۆرە هەنگاوەكان

ئــااڵ شــوان خانمــە گەنجێكــی 
تەمــەن 30 ســاڵە و دەرچــووی بەشــی 

ئەزموونــی  لــە  بــاس  بەمجــۆرە  و  وەرزشــییە 
كاركردنــی دەكات: »مــاوەی 10 ســاڵە خوێندنــم تــەواو 
درێژایــی  بــە  وەرزشــیم،  بەشــی  دەرچــووی  و  كــردووە 
بــووم،  دامەزرانــدن  هەلــی  چاوەڕێــی  ماوەیــە  ئــەو 
بــەاڵم ئــەو دەرفەتــەم بــۆ نەڕەخســا، تاوەكــو لــە كەرتــی 
دا  ئــەوەم  بڕیــاری  دواجــار  دەســتبەكاربم،  حكوومــی 
كار بكــەم، حــەزی خــۆم بــۆ كاركــردن و هاندانــی بابــم 
بكەمــەوە،  چێشــتخانەكەم  و  كاربكــەم  كــە  كــرد  وایــان 
ــە تەنیــا  ــە خــۆم ب زۆربــەی خواردنەكانمــان كوردەوارییــە، ب
چێشــتخانەكەم بەڕێــوە دەبــەم و سەرپەرشــتیی كارمەنــدەكان 
دەكــەم، دوای تەواوكردنــی خوێنــدن لــە زۆر شــوێن كارم 
كــرد، تەنانــەت وەكــو گارســۆن لــە چێشــتخانەیەك كارم 
كــردووە، بەهــۆی چــاالك بوونــم لــەو چێشــتخانەیە كــرام 
بــە شــێف، پــارەی ماندووبوونەكانمــم كۆكــردەوە و بیــرم لــەوە 
كــردەوە و بڕیــارم دا كــە چێشــتخانەیەكی تایبــەت بــە خۆمــم 
هەبێــت. خۆشــبەختانە لــە ئێســتادا دوو خانمــی گەنــج لــە 

نەكەم  چێشــتخا
ئــەوەم  پــڕۆژەی  كارەكەشــم  داهاتــووی  بــۆ  كاردەكــەن، 
هەیــە، نــاوی چێشــتخانەكەم بــە بڕانــد بكــەم، لــە پــاڵ 
ئەوەشــدا چێشــتخانەكەم زۆر گەورەتــر بكــەم و دەرفەتــی 
كاركــردن بــۆ زۆرتریــن خانــم بڕەخســێنم و بیانهێنمــە نــاو 
پڕۆژەكــەم، ئامانجــم ئەوەیــە كۆیــە بــە خواردنگەكــەی مــن 

بناســرێت«. زیاتــر 
ئــااڵ شــوان هــەر ســەبارەت بــە كاری ڕۆژانــەی خــۆی 
دەڵێــت: »هەمــوو ڕۆژێــك كاتژمێــر شــەش و نیــوی بەیانــی 
لــە مــاڵ دێمــە دەرەوە و بــە خــۆم پێداویســتییەكان دەكــڕم، 
ــۆ  ــە چێشــتخانەكەم، ب ــدەكان دەچم ــش كارمەن ــوەش پێ لەوێ
ســەعات یــازدە خواردنەكانمــان ئامــادە دەبــن، خواردنەكانــم 
لەالیــەن كڕیارەكانــەوە پێشــوازییەكی باشــی لــێ كــراوە، 
ئەویــش بــە حوكمــی ئــەوەی كارەكانــی ئێمــە جیــاوازن و 
ــت، هــاوكات  ــاوازدا دەگەڕێ ــە دوای شــتی جی خەڵكیــش ب

ماوەی 10 ساڵە خوێندنم تەواو 
كردووە، بە درێژایی ئەو ماوەیە 
چاوەڕێی هەلی دامەزراندن 
بووم، بەاڵم ئەو دەرفەتەم بۆ 
نەڕەخسا

دوای تەواوكردنی خوێندن لە 
زۆر شوێن كارم كرد، تەنانەت 
وەكو گارسۆن لە چێشتخانەیەك 
كارم كردووە
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زیاتــر  خەڵــك 
دەســتاوی  لــە  حــەزی 
لــە  »هەرچەنــدە  گوتیشــی:  ئافرەتــە.« 
قۆناغــی ســەرەتای كاركردنــم بازاڕەكــە بەپێــی پێویســت 
ــە كارەكــەم  ــاكات ل ــەوە وان ــەاڵم ئ و داخــوازی مــن نییــە، ب
لــە هــەوڵ و  نــادەم و  ســاردم بكاتــەوە، هەرگیــز كــۆڵ 
كۆشــش بــەردەوام دەبــم، تــا دەگەمــە ئــەو ئاســتەی كــە 
ئامانجــم بــەدی دێنــم. لەگــەڵ ئەوەشــدا لــە كارەكــەم زۆر 
وەســتاوم.«  خــۆم  پێــی  لەســەر  ئاســوودەم چونگــە  زۆر 
بڕیــاری كاركردنــی ئافــرەت بــۆ پەیداكــردن و هاوبەشــیكردن 
بــە  خێزانیشــی  ڕۆژانــەی  بژێــوی  دەســتەبەری  لــە 
گوتــی:  و  بــرد  نــاو  دروســت«  و  ڕاســت  »بڕیارێكــی 
»پێویســتە هەمــوو ئافرەتێــك ئــەو بڕیــارە ڕاســتە بــدات 
و توانــا و لێهاتوویــی خــۆی پیشــان بــدات، تاوەكــو لــە 
بەرانبــەردا دەســت مایەیەكــی ســەربەخۆی هەبێــت، منیــش 
بــەش بــە حاڵــی خــۆم زۆر سوپاســی بابــم دەكــەم بــۆ ئــەو 
ســیقە و متمانەیــەی بــە منــی داوە و هەمیشــە هانــدەر و 
پشــتیوانم بــووە«. گوتیشــی: »زۆربــەی ئافرەتــان حــەز 

دەكــەن، كار بكــەن و بــە دەســتی خۆیــان 
بەشــێك  بــەاڵم  بكــەن،  پەیــدا  ژیانیــان  بژێــوی 
لــەو خانمانــە لــە الیــەن خێزانەكانیانــەوە ڕێگرییــان لــێ 

دەكرێــت«.
خانمــان  بــۆ  پەیامــەی  ئــەم  دواوتــەی  وەك  شــوان  ئــااڵ 
هەبــوو: »پێویســتە كچــان و ژنــان تەســلیم نەبــن و لــە پێنــاو 
خــەون و ئاواتەكانیــان بجەنگــن، مــن لێــرەوە بــەو خانمــە كــە 
نییەتــی كاركردنــی هەیــە، بــەاڵم بوێریــی ئــەوەی پەیــدا 
ــت  ــەوەی خەونەكان ــۆ ئ ــم ب ــی دەڵێ ــت، پێ ــردووە بجەنگێ نەك
ببێــت بــە واقــع پێویســتە هــەوڵ بدەیــت، كــە بوویتــە خــاوەن 
كاری خــۆت پێویســتە بــەو قەناعەتــە بگەیــت كــە هــەم 
خــۆت و هــەم دەوروبــەرت و بــە تایبــەت خانەوادەكــەت لــە 
ــە هەمــوو  كارەكــەت ڕازی دەبــن. لەكۆتایــی قســەكانمدا ب
ئــەو ئافرەتانــە دەڵێــم كــە دیمانەكــەم دەخوێننــەوە، هــەوڵ 
بــدەن و مەوەســتن. ژیــان بــەوە جوانــە كــە بــەرزی و نزمــی 
شكســت  هەوڵــەكان  لــە  زۆرجــار  دەكرێــت،  بــەدی  تێــدا 
ــەو  ــن، پێویســتە ئ ــازار دەدرێی ــان دەشــكێت و ئ ــن، دڵم دێنی
شــكان و ئــازار و ناخۆشــییانە ببنــە پەیــژەی ســەركەوتن 
بــۆ بەرزتــر و بــە هەمــوو الیــەك بڵێیــن ئێمــەی ئافرەتانیــش 
دەتوانیــن و دەتوانیــن و دەتوانیــن. خانمانــی شــاری كۆیــەش 
ــەن«.  ــە دەرەوەی مــاڵ كاردەك ــە ڕێژەیەكــی بەرچــاو ل ب
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خۆشبەختانە لە ئێستادا دوو 
خانمی گەنج لە چێشتخانەكەم 

كاردەكەن، بۆ داهاتووی كارەكەشم 
پڕۆژەی ئەوەم هەیە، ناوی 

چێشتخانەكەم بە بڕاند بكەم

چێشتخانەكەم زۆر گەورەتر بكەم 
و دەرفەتی كاركردن بۆ زۆرترین 
خانم بڕەخسێنم و بیانهێنمە ناو 

پڕۆژەكەم



ژمارە )1350(  542023/1/23

ری
ونە
ه

ژمارە )1350(  542023/1/23

ری
ونە
ه



55ژمارە )1350(  2023/1/23

ری
ونە
ه

فولكلورێ كوردی د بن خه ته ر یه كه  
مه زن دەیه 

ئەڤیـــن شـــاه ل باكـــوورێ كوردســـتانێ بـــاژارێ مووشـــێ، گونـــدێ زه نگۆكـــێ ژ دایـــك بـــووە د چـــارده  ســـاڵیا 
ــاال 2001   ــە و د سـ ــێ ژیایـ ــن توركیـ ــه ك باژارێـ ــن. ل گه لـ ــوه  ده ركه تـ ــدێ خـ ــوو ژ گونـ ــار بـ ــوه  ده  نه چـ خـ
چوویـــە بـــاژارێ ئســـته نبۆلێ. 17 ســـالێن خـــوه  ل ور ده ربـــاس كـــرن. ئـــە ڤ 3 ســـاڵن ژی ته ڤـــی مالباتـــا خـــو  
ل ئەمه ریكایـــێ ژیانـــا خـــوه  بـــه رده وام دكـــەت، ئەڤیـــن شـــاه ب ڤـــی رەنگـــی بەرســـڤا چەنـــد پرســـێن گـــواڵن دا:

ئامادەکرن: خەلیل بلەیی

ئەڤین شاه بو گواڵن:

* ده ستپێكا ته  یا هونه ری چاوا بوو؟
من  دكشاندن.  من  باال  كوردی  سترانێن  زارۆكاتێیدا  د   -
گه له ك دخوه ست ئەز ببم هونه رمه ند و هه ر تم من خه یال 
دكر كو ل پێشبه ری من ب هه زاران مرۆڤ كۆم بوونه  و 
ل من گوهداری دكن. ئە ڤ هه سكرن و داخوازا من هه ر 
چووم  و  خوه   خه یاال  په ی  كه تم  ئەز  دبوو.  مه زن  دچوو 
باژارێ سته نبۆلێ. د ساال 2007 ب ئاوایه كی سه ركه فتی 
من دبستان خه الس كر. ژ وێ ده می را ئەز ب ئاوایه كی 
سالن   9 ئە ڤ  دبێژم.  كوردی  سترانێن  پرۆفه سیۆنه لی 
ژی ل سه ر ده نگبێژیێ دخه بت م. من ل گه له ك كانالێن 
ته له ڤزیۆنان ده ، د فلمێن سینه مایێ، رێزه فیلم، به لگه فلم و 
كورته فیلمان ده  مووزیك چێكر و. وه ك هونه رمه نده كی كورد 

ئەز ته ڤلی گه له ك شاهی و كۆنسه رتان بووم.
باشورێ كوردستانێ  و  باكور  ل  ره وشا هونه را كوردی   *

چەوا دبینن؟
- دكارم ژ بۆ باكورێ كوردستانێ بێژم كو ره وشا هونه را 
نینه .  خورت  په روه رده هه ك  یه .  ده   خه ته رێ  بن  د  كوردی 

په روه رده یا كو هه یه  ژی ب زمانێ كوردی نینە. 
ب  ده نگبێژیێ،  شاگرتیا  و  گوهداریكرنێ  خه ینی  ژ 
دبستانێن  و  زانكۆ  ئاكاده می،  پرۆفه سیۆنه لی،  ئاوایه كی 
موزیكێ  لسه ر  بخوازه   كه سه ك  هه كه   نه .  تونه   تایبه ت 

كو  دخوینە.  تركی  زمانێ  دچه  ب  پێش  ببینه ،  په روه رده  
بن  د  هه لبه ت  ببیت ،  په روه رده   زمانی  كیژان  ب  مرۆڤ 
باندۆرا وی زمانی ده  دمینە. مخابن هین كۆنسه رڤاتواره ك 
هونه را  د  دیسا ژی  لێ  تونه یه .  كوردی  زمانێ  ژی ب 
كوردی ده  تشتێ هه ری پێشه نگ و زندی موزیكە. یا كو 
هه ر تم خوه  پێش ڤه  دخه  و نوو دكه  ئەوە. پشتی ئەو قاس 
زلم، ئێش، و تونه كرنا ل سه ر مله تێ كورد چێبوو، مووزیكا 
كوردی ل هه مبه ر ڤێ یه كێ وه ك كه لهه ك به رخوه دانێ رهێ 
ڤێ  هه تا  و  هشت  پیان  سه ر  ل  كوردی  چاندا  و  جڤاكێ 
ده مێ ئانی. هه كه  ئەم مووزیكێ ژ ناڤ هونه را كوردی 
بێژم  دكارم  ئەز  میناك  وه ك  هەلوه شە.  كه له ه  وێ  ده رخن، 
باشوورێ  و  رۆژاڤا  رۆژهەالت،  نه چوومه   قه ت  ئەز  كو، 
كوردستانێ. لێ ب سایا مووزیكێ ئەز خوه  ژ په رچه یه ك 
وان ده ران دزانم. وان ده ران ژی ئایدێی خوه  هەست دكم. 
هه كه  مووزیكا كوردی نه بوویا گه لۆ منێ چ هەس بكرا؟ 
ئە ز ڤێ یه كێ ژ خوه  دپرسم. یانێ مووزیك ئەوقاس تشته ك 
ب باندۆره  كو، ل گۆری من ئەو دكاره  مله تێ كورد ب 
پیان  بده ، و رهێ ڤی مله تی لسه ر  هه ڤ دوو ڤه  گرێ 

بهێلە.
وه ك هونه رمه نده ك  وه   پێشیا  ده ردكه ڤن  ئاسته نگیێن كو   *

ژن چ نه ؟
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- ئاسته نگیێن كو ده ردكه ڤن پێشیا هه موو هونه رمه ندێن كورد 
ئێن ژنن. پرسگرێكه ك جڤاكییه . ژنه ك چاوا دێ ده ركه ڤه  
سه ر دكێ و ل هه مبه ری ئەو قاس مرۆڤان سترانان بێژ ئە. 
هه تا د فیلمان ده  لیستكڤانی بك ئە. ل هه مبه ری دنیایێ 
گۆڤه ند بگرە. مالباتا من، د ده ستپێكێ ده  نه دخوه ست ئەز 
ئاسته نگیێن  به ر  ژ  وان  ترسا  ترسیان.  د  هونه رمه ند.  ببم 
لسه ر موزیكا كوردی و پرسگرێكێن جڤاكی بوو. وێ ده مێ 
من فێم نه دكر بۆچ ناخوازن ئەز ببم هونه رمه ند. ژ من ره  
دگوتن دێ تشته ك ب ته  ببه . دێ ته  باڤێژن گرتیگه هێ، 
دێ ته  ژ مه  دوور بخن. لێ پاشێ دیتن كو ئەز گه له ك 
پشتگری  ده مێ  بكم، وێ  یه كێ  ڤێ  ئەزێ  و  بریارم  ب 
دان من. هه ڤژینێ من ژی پشتگری دده  من و هه تا ژ بۆ 
كو ئەز هونه را خوه  پێشكه ش بكم، چ ژ ده ستێ وی تێ 
دكە. ئە ز هێڤی دكم كو هه موو مالباتێن مه  رێ لێ پێش 
كه چێن خوه  ڤه كن. دێ وێ ده مێ ئاسته نگیێن ل پێشیا 
خوه   هونه را  ببن،  كێم  گه له ك  ژن  كوردێن  هونه رمه ندێن 
باشتر پێشڤه  بخن. دێ چاندا كوردی وێ ده مێ بگهیژه  

ئاسته كه  بلند.
* هه بوونا ژنێ د ناڤا هونه را جڤاكی ده  چاوا دبینن؟

- ئیرۆ ژنا كورد د ناڤ جڤاكێ ده  نكاره  هونه را خوه  ب 
ئاوایه كی سه ربه ت پێشكه ش بكە. هه ر تم ئاسته نگی 
وێ  پێشیا  ل  رێ  هنه ك  هه كه   وێ.  پێشیا  ده رتێن 
ئازاد  رهه كی  خوه  ب  هونه را  ڤه به  دێ 
كورد  ژنا  كو  ده ما  بكه .  پێشكه ش 
په روه رده كی  دێ  به ،  سه ركه فتی 
بده  زارۆكا خوه  ژی. باڤ  باش 
و  وێ  هه ڤژینێ  وێ،  برێ  و 
سه ربلند  پێره   ژی  وێ  هه ڤالێن 
ده ما  ئە ز  بچن.  پێشڤه   و  ببن 
سه ركه فتی  ژن  هونه رمه نده كه  
دبم،  كەیفخو ش  گه له ك  دبنیم، 
ئە.  دب  خورتتر  من  باوه ریا 
هه كه  ژنێن مه  ب ئاوایه ك ئازاد 
هونه را  و  بێژن  خوه   سترانێن 
پێشكه ش بكن، دێ دنیا  خوه  

خوه شتر ببە.
* هونه رمه ندێن كورد كارینه  

فولكلورێ بپارێزن؟
د  تم  هه ر  كورد  جڤاكا   -
هێال  د  ده ،  ئابۆری  هێال 
چاند و هوونه رێ ده  هاتیه  
خوه   نكاربوویه   ته پساندن. 
سه ربه ست  ئاوایه كی  ب 
بده   ده   ژیانێ  ناڤ  د 
وێ  به ر  ژ  خویاكرن. 
وفولكلورا  یه كێ، چاند 

دبه   ژی  ئە ڤ  وه نداكرن  هاتیه   چوویه   كو  هه ر  كوردی، 
هێدی  ده   جڤاكێ  ناڤ  د  كوردی  فولكلورا  كو  سه ده م 
فولكلورا  كو  سه ده م  بوویه   یه ك  ئە ڤ  ببە.  وه ندا  هێدی 
كوردی قه لس مایه . نها گه له ك كه سێن كو ل سه ر هونه ر و 
فولكلورا كوردی دخه بتن موزیكژه نن، سترانبێژن، ده نگبێژن، 
ده ردكه ڤن هونه را خوه  پێشكه شی گه ل دكن. مرۆڤ دكاره  
بێژه  كو فولكلورا كوردی د بن خه ته ر یه كه  مه زن دەیه . چاند 
و فولكلور، زمان و ژیان هه موو ب هه ڤ ڤه  گرێداییه ، 

تێكلی هه ڤدوویه .
* ل باكورێ كوردستانێ گه له ك كۆم هه نه . ما ڤان كۆمان 

كارینه  تشته ك پێشكه ش بك ن؟
وان  د  ئاڤاكرن.  هاتن  كۆم  گه له ك  ده    1990 سالێن  د   -
ئە ورۆپی  مووزیكا  ده نگیا  پر  كو  دخوه ستن  كۆمانده  ژی 
بكار بینن. ئە ڤ مۆده  هه تا سالێن 2000 ده وام كر. پشتی 
قه وه ت  و  هێز  ب  یا  وێ  بنگه هه كه   كو  به ر  ژ  هنگی 
سترانێن  هه موو  بافرینە.  تشته كی  و  نكاربوو  تونه بوو، 
خوه   سترانێن  خوه   ب  نكاربوون  هونه رمه ند  فولكلوریك، 
چێبكن. و بنگه ها موزیكا مۆده رن ساز بكن، ژ به ر وێ 
ژی ئەڤ یه ك گه له ك كورت كشاند. ل باكورێ كوردستانێ 
ناده   ژ به ر زۆرده ستیا ده وله تێ گه له ك ب هێزه ، ده ستوور 
ژ  كۆم  دزانن،  هوون  چێببە.  كوردی  مووزیكا  بازارا  كو 
گه له ك كه سان پێك تێن. هه كه  هونه رمه ند ژ ئالیێ ئابۆریده  
پرسگرێك بژی، دێ چاوا مووزیكا خوه  چێبكە ژ بۆ وێ 
ژی دڤێ بازارا مووزیكا كوردی هه به . هه كه  ئەڤ یه ك 
هه با، دێ كۆم بكاربوونا بخوه  خوه  فینانسه  بكران ئا. وێ 
ببوونا.  مووزیكێ  فیستیڤالێن  ته ڤلی  كۆنسه رتان.  بچونا 
دێ نه چار نه مانا كو مووزیكا خوه  به ردن و هه رن بۆ ده بارا 

خوه  كاره كی دن بكن.
* چاالكیێن وه  یێن هه ری داوین چ نه ؟

كلیپه ك  ئامه ریكایێ  ل  ل  من  نیڤه كێ  و  سال  به ریا    -
كلیپێ  ده رهێنه ریا  ده رخست.  شاهینۆ  ناڤێ  ده نگبێژی ب 
هه ڤژینێ من ئوكتای شاهین كر. ئە ز و ئوكتای شاهین 
و  گۆتن  ده ربخن.  زارۆكان  سترانێن  ئالبوومه كه   ئەمێ 
ڤێ  دخوازن  ئە م  نه .  چێكر  هەڤرا  ب  مە  وان  مووزیكا 
ئالبومێ دیاریێ زارۆكێن وه التێ خوه  بكن. زارۆك پاشه رۆژا 
مه  نه . هه تا ژ ده ستێ مه  تێ دڤێ ئەم بكن ب ئاوایه كی 
ئازاد بژین. ب زمانێ دایكا خوه  باخڤن. پرۆژه یا دویان ژی 
ئالبوومه كه  كو ژ كالمێن ده نگبێژی و گه لەرینه . هه ر وه كی 
دن، چه ند سترانێن من هه نه  كو مووزیكا وان من چێكرنه  
و گوتنێن وان ژی ژ هێال هه لبه ستڤانێن كورد ڤه  هاتنه  
نڤیساندن، ل سه ر وان دخه بتم ئارمانجا من ئەوه  كو ئەز ل 
ئامه ریكایێ مووزیكا كوردی ب ئاوایه كی سه ركه فتی، ب 
مله تێ بیانی بدم گوهداریكر ن. مه به ستا من ل ڤر، ده ما 
ئەز مووزیكا خوه  بدم گوهداریكرن، ئەزێ مله تێ خوه  ژی 
بدم ناسكرن. دیرۆكا مله تێ خوه ، كه ڤنه شۆپیا وان، چاندا 

وان د ڤی وه التی ده  ب رێیا مووزیكێ بدمه  ناسكرن.
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بـــە  تایبەتمەنـــدە  فێســـتیڤاڵێکی 
یەکـــی  لـــە  ســـااڵنە   هەولێـــر  پایتەخـــت  شـــاری 

شـــوباتی خوێنـــاوی ســـاز دەکـــرێ ، وەک ناڕەزایەتیـــەک 
دژ بـــە رووداوە تێروریســـتیەکەی هەولێـــر ، ئامانجـــی فێســـتیڤاڵەکە 

دژایەتـــی کردنـــی هـــزرو فیکـــری تیـــرۆرە لـــە ڕێـــگای هونـــەر و پەیامـــی 
ســـینەماوە . لەفێســـتیڤاڵەکە جگـــە لـــە هونەرمەندانـــی کـــورد وکوردســـتان و 
ـــان وفلمەکانیـــان  ـــراق ، هونەرمەندانـــی واڵتانـــی عـــەرەب وبیانیـــش بەخۆی عێ
بەشـــدار دەبـــن و ســـەرجەمیان ســـەردانی مۆنیمێتـــی شـــەهیدانی یەکـــی 

شـــوبات دەکـــەن لـــە پارکـــی شـــەهید ســـامی عەبدولرەحمـــان.
فێســـتیڤا لەکـــە مۆرکێکـــی تایبـــەت بەخـــۆی گرتـــووەو و میدیـــای عەرەبـــی 
و جیهانـــی گرنگـــی زۆری پێـــدەدەن. نمونەشـــی لەهیـــچ شـــوێن و واڵتێـــک 

ــەی  ــە ڕێگـ ــرۆر دەکات لـ ــزری تێـ ــی هـ ــه تـ ــتیڤاڵیکە دژایـ ــە فێسـ ــە کـ نیـ
ســـینەماوە کـــە چەکێکـــێ زۆر کاریگـــەرە. جگـــە لەمـــە فێســـتیڤاڵ 
ســـااڵنە گرنگـــی بـــە چااڵکـــی پێشـــمەرگە و دژە تێـــروری کوردســـتان 
ــە ڕێگـــەی دروســـتکردنی  ــرۆر لـ ــە ناوبردنـــی تیـ ــە هەوڵـــی لـ دەدات لـ
ـــینەما . جگـــە  ـــەی س ـــەر شاش ـــم و پڕۆمـــۆ وپەخشـــکردنی لەس فیل
لەمـــە فێســـتیڤاڵ بـــە شـــانازییەوە پـــر بینەرتریـــن فێســـتیڤاڵی 

هەولێـــرە.

تیرۆر
فێستیڤاڵی سینەمای دژ بە
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نەبووە،  جیهانییەوە  ئەستێرەی  هەندێك  پیشەی  ڕێگری  لە  تەمەن 

بەو پێیەی جەماوەر بەو ڕاستییە ڕاهاتووە كە درەوشاوەیی پیشەیی 

لە قۆناغی گەنجیدا  لە ژیانی هونەری ئەستێرەكاندا هەمیشە 

بێت و ڕەنگە لە سااڵنی پێشكەوتوودا بێت، بەاڵم كاتێك ئەوان 

دەگەنە تەمەنێكی دیاریكراو، ڕەنگە گرنگیدان بەوان دەست بە 
دابەزین بكات، بەجۆرێك بەشداریی هونەرییان بێ كاریگەر 

دەبێت لە سەركەوتنەكانی پێشوویان.
یاسایان شكاند و ٦0 ساڵیان  كە  ئەستێرە هەن  كۆمەڵێك 
تێپەڕاند، تەمەنیش بۆ ئەوان تەنیا ژمارەیەك بوو، چونكە 
پێشكەشكردنی  و  درەوشاوەیی  لە  بوون  بەردەوام  كە 
بەرهەمی هونەری، كە لە ئاستی جەماوەریدا سەركەوتوون 
و لە ڕێگەیەوە توانیویانە بە خستنەڕووی توانای نائاسایی 
ژیانیان  قۆناغەكانی  هەموو  لە  بەردەوامبوون  بۆ  خۆیان 

خەاڵتی گرنگ بەدەست بهێنن.
ئاهەنگی خەاڵتی گۆڵدن گڵۆبی ئەمساڵ )2023(دەرفەتێك 
سەروو  ئەستێرەی  ژمارەیەك  بەهرەی  و  سەركەوتن  بۆ  بوو 
تەمەن ٦0 ساڵ، دیارترینیان ئەستێرە میشێل یوه بوو، كە 
یەكەم خەاڵتی گۆڵدن گڵۆبی لە ژیانی هونەریدا بەدەست 
 Everything( هێنا بۆ باشترین ئەكتەری فیلمی كۆمیدی
Everywhere All at Once( هەموو شتێك لە هەموو 

خۆشحاڵی  مایەی  بووە  ئەمەش  یەكجار،  بە  شوێنێك 
گشت ئامادەبووان.

میشێل یوه، دوای بردنەوەی خەاڵتەكە، گوتی: »سوپاس 
و پێزانینم بۆ هەموو الیەك هەیە، ئێستا سەرەتای قۆناغی 
هاتمە  یەكەمجار  بۆ  كاتێك  بیركەوتەوە  خۆمم  هونەری 
هۆڵیوود، هەمیشە بۆئەو خەونە تایبەت دەژیام، ئەو كات 
هەندێك كەس پێیان دەگوتم كە مە حاڵە، خەریك بوو بێزارم 

بكەن، بەاڵم لە كۆتاییدا توانیم سەربكەوم«.
ئەستێرە بەناوبانگەكەی چین باسی ئەو سەختییانەی كرد 
كە ژنان پێیدا تێدەپەڕن، بەو پێیەی ڕوونیكردەوە كە چەند 
مانگێك لەمەوبەر ساڵی ٦0 ساڵی تەواو كردووە، هەروەها 
لە  دەرفەتەكان  بێت،  زیاتر  ژنان  تەمەنی  تا  وابوو  پێی 
ژیانیاندا كەمتر دەبێتەوە، ئەو تا ئەو كاتەی تەمەنی وەك 
 Everything( ژنە پاڵێوراوێك بوو بۆ ڕۆڵگێڕان لە فیلمی
Everywhere All at Once( هەموو شتێك لە هەموو 

شوێنێك ئاسایی بوو، كە وەك دیارییەكی یەكالكەرەوەی 
لە قەڵەمدا، و بووە هۆی ئەوەی یەكەم خەاڵتی گۆڵدن 

گڵۆب بەدەست بهێنێت.

خەریك بوو بێزارم بكەن 
لە هێنانەدیی خەونەكانم

میشێل یو: 
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لە  خۆی  كیدمان(ناوی  )نیكۆڵ  جیهانی  لە  بەمەش كیدمانی )55 ساڵ( دەبێتە یەكەم ئوسترالی كە تا خەاڵتی بواری فیلمدا وەسف دەكرێت.)دەستكەوتی ژیانی( پەیمانگاكە وەردەگرێت، كە بە بەرزترین پەیمانگەی فیلمی ئەمریكی )AFI( ڕایگەیاند كە خەاڵتی مێژوودا تۆمار دەكات، دوای ئەوەی دەستەی ئەمیندارانی ئەستێرەی  دواجار  كە  كیدمان  وەربگرێت.  خەاڵت  بەناوبانگترین  )The Northman( ئێستا  فیلمی  لە  سەرەكیی  ڕۆڵی  نیساندا  وەردەگرێت، بینی، لە ئاهەنگێكدا بۆ ڕێزلێنان لە شانۆی دۆلبی لە لۆس ئەنجلۆس مانگی  خەاڵتەكە   2023 حوزەیرانی  10ی  شەممە  ڕۆژی  لە لە  ژیان  دەستكەوتی  خەاڵتی  كە  كەس  ٤9هەمین  دەبێتە  لە بەمەش   AFI ئەمینداری  سەرۆكی  كێنێدی  كاسلین  وەربگرێت.   AFI شانازی و نموونەی ئایكۆنێكی شاشە بینەرانی سەرسام كردووە، ئەو بەهێز و بەیاننامەیەكدا گوتی: »دەیان ساڵە كیدمان بە بوێری هونەری خۆی AFI ،و دەكات كە ٤9ـەمین خەاڵتی دەستكەوتی ژیانی پێشكەشی بكات«.بوێرە لە هەڵبژاردنەكانیدا و بوێرە لە هەموو رۆڵەكانیدا نائاساییەكانی  بەهرە  بەهۆی  كیدمان  بەوەشكردووە،  ئاماژەی   AFI ،سیدنی پۆالك، الرس ڤۆن تریر و ستانلی كوبریك( ناوبانگێكی زۆری لەوانە )جین كامپیون، سۆفیا كۆپۆال، باز لوهرمان، ئەنتۆنی مینگێال، پابەندبوونی بە پیشەكەی و كاركردن لەگەڵ سینەماكاران و دەرهێنەران
ئایكۆنیكی كیدمان گرێبەستێكی بۆ ماوەی ساڵێك واژۆ كرد بۆ گەڕانەوەی وەك پەیدا كردووە.  ڕیكالمەكەی  ئەوەی  دوای   AMC شانۆی  ناو ڤایرۆسی كۆرۆنا باڵو بووەوە، لە ڕیكالمەكەدا كە ماوەی ٦0 چركە وتەبێژی  دەچێتە  باران  زریانێكی  دوای  ئەكتەرە  خانمە  ئەو  چونكە شانۆیەكی AMC، لەوێ ڕوونی دەكاتەوە كە هەوادارانی فیلم دێنە دەخایەنێت،  گرنگیدان،  و  گریان  و  پێكەنین  بۆ   AMC هەموو كەسێك پێویستی بەو شتە هەیە.سینەماكانی 

نیكۆڵ كیدمان دەچێتە مێژوو
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هەستێكی 
یەكجار خۆشم 
هەیە لەگەڵ 
ئەوروپییەكان 
یاری دەكەم 

سروە فازیل:
یاریزانی بۆكسێن لە والتی فینلەندا

ـــو پێویســـت گرنگـــی  ـــتان وەك ـــە كوردس ـــدە ل ـــەر چەن ه
بـــە یارییەكانـــی بۆكســـێنی كچـــان نـــەدراوە، بـــەاڵم 
حـــەز و خولیـــا ڕێگـــەی بـــەو یاریزانانـــە نـــەداوە كـــە 
خەونەكانیـــان بـــێ بایـــەخ بێـــت، چەندیـــن كچـــە یاریزانـــی 
ـــاالی  ـــە ئ ـــتان ب ـــتی كوردس ـــەر ئاس ـــە لەس ـــان هەی بەتوانام
ئاســـتی  ســـەر  پاڵەوانێتییەكانـــی  بەشـــداریی  كوردســـتان 
ئەوروپـــا دەكـــەن، یەكێـــك لـــەو یاریزانـــە بەتوانایانـــەش كـــە 
پاشـــەرۆژێكی باشـــی هەیـــە لەســـەر ئاســـتی واڵتانـــی ئەوروپـــا 
ـــە، كـــە لەدایكبـــووی كەمپـــی  كچـــە یاریزان)ســـروە فازیـــل پاالنی(ـ
ئەلتاشـــە لـــە عێـــراق لـــە ســـاڵی 1995، ئێســـتا یەكێكـــە لـــە یاریزانـــە 
دیارەكانـــی تیپـــی)PRO BOXING( لـــە واڵتـــی فینلەنـــدا یـــاری 
لەســـەر  ئەنجامـــی شایســـتەیە  خاوەنـــی چەندیـــن  و  دەكات 
ئاســـتی واڵتەكـــەی و، هەڵگـــڕی ڕەگەزنامـــەی ئـــەو 
واڵتەشـــە، بڕیـــارە لـــە مانگـــی 3ی ئەمســـاڵ وەكـــو 
كچـــە كوردێـــك بەشـــداری لـــە پاڵەوانێتییەكـــی 
ـــە نزیكـــەوە  ـــكات، ئێمـــەش ل پیشـــەگەری ب
ــرد  ــتەی كـ ــیارێكمان ئاراسـ ــد پرسـ چەنـ
و ئەویـــش وەاڵمـــی پرســـیارەكانی 
گۆڤـــاری گواڵنـــی دایـــەوە.

دیمانە: كارزان كانەبی
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* چۆن بوو یاریی بۆكسێنت هەڵبژارد؟
خۆمـــەوە  هاوڕێیەكـــی  ڕێگـــەی  لـــە  ســـەرەتا   -
هاتمـــە نێـــو ئـــەم یارییـــە، كـــە زۆرجـــار باســـی یاریـــی 
بۆكســـینی دەكـــرد بـــۆم، منیـــش زۆر بـــە تامەزرۆییـــەوە 
ـــی كەســـێك  ـــەاڵم چاوەڕوان ـــوو، ب ـــە ب ـــەم یاریی حـــەزم ل
بـــووم دەســـتم بگرێـــت بـــۆ ئـــەوەی بێمـــە نێـــو ئـــەم 

یارییـــە.
* هەســـت ناكـــەی وەرزشـــێكی قورســـت هەڵبـــژاردوە، 

كـــە زیاتـــر خـــۆی لـــە شـــەڕدا دەبینێتـــەوە؟
- بەڵـــێ ڕاســـتە یارییەكـــی زۆر قورســـە، بـــەاڵم 
ــچ  ــە هیـ ــە زۆرە، بۆیـ ــۆ یارییەكـ ــیم بـ ــژەی خۆشـ ڕێـ

كات هەســـت بـــە قورســـی ناكـــەم.
* پێشـــكەوتن و ســـەركەوتنی ئـــەم وەرزشـــە لـــە چیـــدا 

دەبینیتەوە؟
ـــا  ـــتی ئەوروپ ـــەر ئاس ـــە لەس ـــەم یاریی ـــدان ب - گرینگی
و بـــە تایبەتـــی لـــە واڵتـــی فینلەنـــدا، وە گرنگیـــی 
دان بـــە ســـەرجەم وەرزشـــكاران و هەبوونـــی پالنـــی 
گرنـــگ، ئەوانـــە هەمـــووی وات لـــێ دەكات ئومێـــدت 

ـــت. ـــۆ دروســـت بێ ب
* چ هەســـتێكت هەیـــە كـــە لـــە ئەوروپـــا شـــان بـــە 

شـــانی ئەوروپپیـــەكان وەرزش دەكـــەی؟
- وەكـــو ژیانێكـــی خـــۆش دەیبینـــم و هەســـتێكی 
ـــاری  ـــەكان ی ـــە لەگـــەڵ ئەوروپیی یەكجـــار خۆشـــم هەی
ــی  ــتهێنانی ئەنجامـ ــۆ بەدەسـ ــەم بـ ــەم و دەجەنگـ دەكـ
شایســـتە و وا هەســـت دەكـــەم یەكـــەم یاریزانـــی كـــوردم.
* ئاســـتی ئـــەم یارییـــە چـــۆن دەبینـــی بـــە گشـــتی 

لەســـەر ئاســـتی ئەوروپـــا؟
ئـــەوەی  چونكـــە  ســـەختە،  زۆر  ئەوروپـــا  لـــە   -
بـــۆ كچـــە وەرزشـــكارێكی ئەوروپـــی دەكرێـــت بـــۆ 

ناكرێـــت. مـــن  وەكـــو  پەنابەرێكـــی 
* چـــی بكرێـــت باشـــە بـــۆ هێنانەپێشـــەوەی ئافرەتـــی 

كـــورد بـــۆ نێـــو ئـــەم وەرزشـــە؟
-بـــۆ كچـــی كـــورد زۆر ســـەختە، چونكـــە كەلتـــووری 
ـــی  ـــاری جل ـــی ی ـــادات كات ـــەوە ن ـــە ئ خۆمـــان ڕێگـــە ب

ـــەم شـــێوەیە بێـــت. ـــەر بكەیـــت و ب ـــە ب وەرزشـــی ل
وەكـــو كچـــە  بـــۆ داهاتـــوو  بەرنامـــەت چییـــە   *

كـــورد؟ یاریزانێكـــی 

- هەرچـــی حـــەزت لێیەتـــی تاقـــی بكـــەوە، چونكـــە 
ـــۆ خـــودی مـــرۆڤ،  ـــەوە باشـــترین شـــتە ب تاقـــی كردن
ـــت ئاســـت و ئەنجامـــی گەورەتریـــش بەدەســـت  دەمەوێ

ـــم. بهێن
و  كوردســـتان  بگەڕێیتـــەوە  نـــەداوە  بڕیـــارت   *
ئەكادیمیایـــەك دروســـت بكـــەی بـــۆ ئـــەم یارییـــە؟
ـــتان،  ـــەوە كوردس ـــەداوە بگەڕێم ـــارم ن ـــا ئێســـتا بڕی - ت
ــەوە، خزمەتـــی  ــارم دا بگەرێمـ ــەر كات بڕیـ بـــەاڵم هـ

واڵتـــی خـــۆم بكـــەم باشـــترە تاكـــو ئەوروپـــا. 
* زۆر جـــار بـــە ئـــااڵی پیـــرۆزی كوردســـتانەوە 
بەشـــداری لـــە پاڵەوانێتییـــەكان دەكەیـــت، بۆچـــی؟

- ئەوە ڕەمزی منە، چونكە من كچە كوردم .
كچـــە  وەكـــو  چییـــە  وەرزشـــیت  خەونـــی   *

كـــورد؟ پاڵەوانـــی  وەرزشـــكارێكی 
- خەونـــی مـــن ئەوەیـــە ببمـــە نموونـــەی كچـــی كـــورد 

لەســـەر ئاســـتی ئـــەو یارییـــە.
* پالنتان چییە بۆ ئەم یارییە؟

- پالنـــی مـــن ئەوەیـــە بتوانـــم نموونەیەكـــی جوانـــی 
كوردســـتان پێشكەشـــی ئەوروپـــا بكـــەم.

* وەكـــو پاڵەوانێكـــی كـــورد بەنیـــازی ئـــەوە نیـــت 
ــی  ــە واڵتـ ــەی لـ ــت بكـ ــتانی دروسـ ــی كوردسـ تیپێكـ

فینلەنـــدا؟
بـــۆ  بكـــەم  گەورەیـــە  كارە  ئـــەو  دەكـــەم  حـــەز   -
ـــادەن ئـــەو كارە  كوردســـتان، بـــەاڵم لێـــرە ڕێگـــەم پـــێ ن

ــەم. بكـ
* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا؟

- زۆر سوپاســـی گۆڤـــاری گـــواڵن دەكـــەم بـــۆ ئـــەو 
خزمەتـــەی بـــە ســـەرجەم وەرزشـــكارانی كوردســـتانی 

دەكات، لـــە هەركوێیـــەك بـــن.
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ریال مەدرید چاوی لە ئەستێرەیەکی ئەرژەنتینە
ــۆ  ــی بـ ــپانی هەنگاوەکانـ ــد ئیسـ ــال مەدریـ ــەی ریـ یانـ
ئەرژەنتینـــی  الوی  ئەســـتێرەیەکی  گواســـتنەوەی 
گواســـتنەوەکانی  لـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  دەســـتپێکردووە، 

داهاتـــوودا بباتـــە ریزەکانـــی. 
رۆژنامـــەی ئیندیپێندیـــت باڵویکـــردەوە، ریـــال مەدریـــد 
و  ئەرژەنتینـــی  ئەســـتێرەی  تواناکانـــی  چاودێـــری 
ــۆ  ــدرۆ گارناچـ ــد ئەلیخانـ ــتەر یۆنایتـ ــەی مانچسـ یانـ
دەکات، بـــۆ ئـــەوەی گرێبەســـتی لەگـــەڵ واژۆبـــکات، 
کـــە یانـــەی مانچســـتەر یۆنایتـــد کار بـــۆ نوێکردنەوەی 

ــتەکەی دەکات. گرێبەسـ
ســـەرچاوەکە ئامـــاژەی بـــۆ ئەوەکـــردووە، یاریزانـــە 
لـــە پالنەکانـــی داهاتـــووی ئێریـــک  18 ســـاڵەکە 
ــە  ــد دایـ ــتەر یۆنایتـ ــەری مانچسـ ــاگ، راهێنـ ــن هـ تێـ

یاریزانەکـــە  گرێبەســـتی  دەیەوێـــت  یانەکـــە  و 
یانـــە  چـــاوی  لـــە  ئـــەوەی  بـــۆ  نوێبکاتـــەوە، 

بیپارێزێـــت. ئەوروپـــا  گەورەکانـــی 
هاوینـــی  لـــە  گارناچـــۆ  گرێبەســـتی 
2024 تـــەواو دەبێـــت و گرێبەســـتەکەی 
ئەگـــەری نوێکردنەوەشـــی تێدایـــە، بەپێـــی 
ــی  ــەری کارەکانـ ــە بەڕێوەبـ رۆژنامەکـ

ئامادەنییـــە  یاریزانەکـــە، 
بـــە  گارناچـــۆ  گرێبەســـتی 
کەمتـــر لـــە 20 هـــەزار پاوەنـــد 
نوێبکاتـــەوە. هەفتەیەکـــدا  لـــە 

لەگـــەڵ  هەفتەیەکـــدا  لـــە  یاریزانەکـــە  مووچـــەی 
مانچســـتەر یۆنایتـــد 7000 پاوەنـــدە، یاریزانەکـــە دوای 
ـــەم وەرزەدا پێشکەشـــکرد  ـــەرزی ل ـــەوەی ئاســـتێکی ب ئ

یانـــەی  دەکات،  بەرزتـــر  مووچەیەکـــی  داوای 
ریـــال مەدریدیـــش بـــە تواناکانـــی سەرســـامە و 

ــە دەکات،  ــی یاریزانەکـ ــری بارودۆخـ چاودێـ
بـــۆ ئـــەوەی کار بـــۆ گواســـتنەوەی بـــکات.
یانـــەی  مەدریـــد  ریـــال  لـــە  جگـــە 
شـــێوە  بەهەمـــان  ئیتالـــی  یۆڤانتۆســـی 
ئـــەو  لەگـــەڵ  گرێبەســـت  دەیەوێـــت 

یاریزانـــە بـــکات بەتایبـــەت، کـــە پێشـــبینی دەکرێـــت 
هەبێـــت.  گەشـــی  داهاتوویەکـــی 

لـــە  ســـاڵە،   18 تەمەنـــی  گارناچـــۆ،  ئەلیخانـــدرۆ 
مەدریـــدی پایتەختـــی ئیســـپانیا لـــە دایکبـــووە، پێشـــتر 
ســـااڵن   18 خـــوار  ئیســـپانیای  تیپـــی  بـــۆ  یـــاری 
ــۆ  ــاری بـ ــداوە یـ ــەوە بڕیارییـ ــەاڵم دوای ئـ ــردووە، بـ کـ

هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتیـــن بـــکات.
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مه دریـــد  ریـــاڵ  یانـــه ی  و  فه ره نســـی  ئه ســـتێره ی 
چاره نووســـی خـــۆی یه كالكـــرده وه  و بریـــاری خۆیـــدا .

لەســـەر  زۆر  ده نگۆیه كـــی  ئـــه وه ی  دوای   
چوونـــی کەریـــم بنزیمـــا بـــۆ یانـــه ی نه ســـری 
گرێبەســـتێک  لـــه  به رامبـــه ر  ســـعودی 
ده باتـــه   یاریزانەکـــە  ئـــه و  گرانبه هـــا 
ریزه كانـــی، بـــه اڵم تـــۆری هه واڵـــی فـــۆت 

میركاتـــۆی فه ره نســـی باڵویكـــردووە ، 
بنزیمــــــــــــــــــا لـــه  به رامبـــه ر 

ســـــــــــــــــــــتێکی  ێبە گر
یانــــــــــه   گرانبەهـــای 
ســـعودیه  كـــه  چۆكـــی 
دانـــه دا، به ڵكـــو ئـــه م 
له گـــه ڵ  یاریزانـــه  
نی  ســـــــــــــــــا پر به ر
ریـــاڵ   یانــــــــــــه ی 
مه دریـــد گه یشـــتە  

تن  ێـــــــــــــــــــــــــكه و ر
نوێكـــــــــــــــــــردنه وه ی  بــــــــۆ 

گریبەســـتەکەی تـــــــــا هاوینـــی 
.)2024(

له هاوینـــی  بنزیمـــا  گرێبەســـتی 
بـــه اڵم  دەبێـــت،  تـــەواو   )2023(
تۆپـــی  دوایـــن  خـــاوه ن  بنزیمـــای 

له گـــه ڵ  ده كات  ئـــاره زوو  ئاڵتونـــی 
به كاروانـــی   كۆتایـــی  مەدریـــد  ریـــال 

بهێنێـــت. وەرزشـــی 
ئاشـــكرایكردووه   فـــۆت  تـــۆری  هه روه هـــا 

ــاڵ  ــا و ریـ ــتی بنزیمـ ــه وه ی گرێبه سـ نوێكردنـ
مه دریـــد نزیكـــه  و لـــه  چه نـــد رۆژی داهاتـــوو 

كه ریـــم  مانـــه وه ی  یه كالده بێتـــه وه ،  پرســـه   ئـــه م 
بنزیمـــەی ته مـــه ن )35( ســـااڵن له گـــه ڵ یانـــه ی 
بـــۆ  دڵخۆشـــكه ره   مژده یه كـــی  مەدریـــد  ریـــال 
هانده رانـــی یانـــەی شـــاهانە ، چونكـــه  بنزیمـــا لـــه  
مـــاوه ی ســـااڵنی رابـــردوودا توانـــی كاریگـــه ری 
یانـــه ی  ئه نجامه كانـــی  و  ئاســـت  له ســـه ر 

ریـــاڵ  مه دریـــد هه بێـــت. 

هەڵبـــژاردەی  راهێنـــەری  ســـکالۆنی،  لیۆنێـــل 
ـــە  ـــن پرســـیاری تایبـــەت ب ئەرژەنتیـــن، وەاڵمـــی چەندی
ــەوە  ــە داوەتـ ــەوەی نازناوەکـ ــەر و بردنـ ــی قەتـ مۆندیالـ
و گوتـــی: تاوەکـــو خولەکـــی هەشـــتا یارییەکـــی 
نایابمـــان کـــرد، تاوەکـــو ئێســـتا نەمتوانیـــوە ســـەیری 

یارییەکـــە هەمـــووی بکەمـــەوە.
راهێنـــەری ئەرژەنتیـــن زیاتـــر گوتـــی: دوای خولەکـــی 
هەشـــتا دۆخەکـــە گـــۆڕا، یارییەکـــە لـــە مێشـــکمدا 
تۆماربـــووە، جێگـــەی داخبـــوو پێـــش کۆتایـــی هاتنـــی 
لـــە  شـــت  هەمـــوو  نەمانتوانـــی  یاســـایی،  کاتـــی 

ــەوە. ــان یەکالبکەینـ ــدی خۆمـ بەرژەوەنـ
و  ئەرژەنتیـــن  نێـــوان  یـــاری  لەبـــارەی  ســـکالۆنی 
هەشـــتی  قۆناخـــی  لـــە  هۆڵەنـــدا 
ئـــەوان  گوتـــی:  پاڵەوانێتییەکـــە 
قورســـکرد  ناوبژیوانیـــان  کاری 
ئەنجامەکـــە  کــــــــــە  بەتایبـــەت، 
ئــــەو  بەهــــــــــۆی  یەکســـــــــانبووەوە 
هەڵســـوکەوتانەی راهێنـــەری هۆڵەنـــدا لویـــس ڤـــان 
خـــال ئەنجامیـــدا، کـــە وایکـــرد کەشـــی یارییەکـــە 

بێـــت. پـــڕ هەڵچـــوون  گـــرژ و 
ســـکالۆنی دانبـــەوەدا دەنێـــت، کـــە ئەگـــەر ئێســـتا 
هەڵبژاردەیـــەی  ئـــەم  بـــۆ  یـــاری  یاریـــزان  ببێتـــەوە 
ئاســـتەکە  نـــاکات، چونکـــە  ئەرژەنتیـــن  ئێســـتای 
ـــاول  ـــە شـــوێنی دی پ ـــوو ل ـــەوە، مـــن دەب زۆر بەرزبووەت
یـــاری بکـــەم، بـــەاڵم ئـــەو لـــە مـــن باشـــتر یاریـــدەکات.
لـــە کۆتاییشـــدا ســـکالۆنی بـــاس لـــە دەستنیشـــانکردنی 
ــە  ــا دەکات، کـ ــوان مێســـی و مارادۆنـ ــە نێـ ــتر لـ باشـ
هەڵبـــژاردەی  بـــۆ  مۆندیالێکیـــان  هەریەکەیـــان 
ئەگـــەر  دەڵـــێ،  ئـــەو  بەدەســـتهێناوە،  ئەرژەنتیـــن 
ناچاربـــم باشـــتر لـــە نێوانیانـــدا هەڵبژێـــرم، مێســـی 
هەڵدەبژێـــرم، چونکـــە پێموایـــە ئـــەو شـــتێکی نایابـــی 
هەیـــە، ئـــەو باشـــترینی مێـــژووە هەرچەنـــدە مارادۆنـــاش 

ــوو. ــاوازە بـ ــی نـ یاریزانێکـ
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ئەدڤانس بووە پاڵەوانی فوتساڵی قوتابخانە ناحكومییەكان 
هێنــا، لــە كۆتاییشــدا خــەاڵت و دیــاری بەســەر تیــپ 
ــیەوە  ــكرا، الی خۆش ــەركەوتووەكاندا دابەش ــە س و یاریزان
گوتــی:  هەولێــر  پــەروەردەی  گشــتیی  بەڕێوەبــەری 
»ئەنجامدانــی ئــەم جــۆرە چاالكییــە وەرزشــییانە گرنگی 
و تایبەتمەنــدی خــۆی هەیــە بــۆ قوتابییــە یاریزانــەكان و، 
هەوڵیــش دەدەیــن بەردەوامبیــن لــە خزمەتكردنــی ســەرجەم 
بەرنامــەی  هەولێــر،  پارێــزگای  ســنووری  قوتابیانــی 
باشــمان هەیــە بــۆ زیاتــر خزمەتكردنــی وانــەی وەرزشــی 
و ئەنجامدانــی چاالكییــە وەرزشــییەكان لــە نێوەندەكانــی 
خوێنــدن و پەروەردەكانیــش«، بێجــان ئیبراهیــم لــە بــارەی 
ــەم پاڵەوانێتییــەش گوتــی« :بەرنامــەی  ــی ئ ئەنجامدان
خۆمــان هەیــە بــۆ ســەرجەم قوتابخانــەكان بــۆ ئــەوەی 
بــە چینــی وەرزشــكارانی  بتوانیــن زۆرتریــن خزمــەت 
بێــت  توانامانــدا  لــە  هەرچــی  بكەیــن،  قوتابیــان 
ــن، سوپاســی  ــەكان دەكەی ــە وەرزشــی قوتابخان خزمــەت ب
بەڕێوەبــەری گشــتیی پــەروەردەی هەولێریــش دەكەیــن بــۆ 

بەردەوامیــان«. هاوكاریكردنــی 

پاڵەوانێتی كالسیكی
شەترەنجی خانزاد بەرێوەچوو
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بەڕێوەبەرایەتیــی  خــۆی،  ســااڵنەی  بەرنامــەی  وەكــو 
چاالكیــی وەرزشــی و دێدەوانــی هەڵســا بــە ئەنجامدانــی 
ناحكومییــەكان،  قوتابخانــە  فوتســاڵی  پاڵەوانێـــتیی 
دوای  ناحكومــی،  قوتابخانــەی   22 بەشــداری  بــە 
ئەنجامدانــی چەندیــن یــاری هــەردوو تیپــی قوتابخانــەی 
فاخیرمێرگەســۆریی ئینگلیــزی و ئەدڤانــس گەیشــتنە 
بــە  كۆتایشــدا  یاریــی  لــە  خولــە،  كۆتایــی  یاریــی 
ئامادەبوونــی مامۆســتا لوقمــان ســەعید بەڕێوەبــەری 
ئیبراهیــم  بێجــان  و  هەولێــر  پــەروەردەی  گشــتیی 
بەڕێوەبــەری چاالكیــی وەرزشــی و دێدەوانــی و چەندیــن 
لــە  وەرزش،  مامۆســتایانی  و  پەروەردەیــی  بەرپرســی 
لــە  یاریــی كۆتایــی  یاریگــەی قوتابخانــەی كۆشــش 
یارییەشــدا  لــەم  چــوو،  بەڕێــوە  تیــپ  هــەردوو  نێــوان 
بــەرز  ئاســتێكی  توانییــان  تیــپ  هــەردوو  یاریزانانــی 
پێشــكەش بكــەن، دوا جــار یارییەكــە لــە بەرژوەندیــی 
تیپــی قوتابخانــەی ئەدڤانــس بــە كۆتایــی هــات، بــە 
ئەنجامی)2-0(گــۆڵ و نازنــاوی خولەكەیــان بەدەســت 

ــی  ــۆ بەروەپێشــبردنی یاری ــدا ب ــییەكانی خۆی ــە وەرزش ــژەی چاالكیی ــە درێ ل
ــن  ــزاد حەڤدەمی ــەی خان ــتان، یان ــی كوردس ــری پایتەخت ــە هەولێ ــەترەنج ل ش
پاڵەوانێتــی كالســیكی خانــزادی نێودەوڵەتیــی بەڕێوەبــرد، كــە یارییەكانــی 

 )60min+30sec( ــی ــد بەكات ــەوت ڕوان ــە سیســتمی سویســری ح ب
بــۆ هــەر یاریزانێــك بەڕێــوە چــوو، لــە یارییەكانــدا 48 كچــە و كــوڕە 

یاریزانــی )كوردســتان و توركیــا و ئێــران و عێــراق و هندســتان 
ــوو،  ــان كردب ــە نێودەوڵەتیەكەی و ســووریا( بەشــداری پاڵەوانێتیی
ــوو ئەنجامــی  ــەردەوام ب ــە ب ــۆ مــاوەی دوو هەفت ــەكان ب یاریی

ــوو.  ــەم شــێوەی خــوارەوە ب كۆتایــش ب
لە ئاستی كوڕان
1-سەمیر تەها
2-نەبیل عەزیز
3-پۆاڵ ئازاد

4-بیالل سیوار

لە ئاستی كچان
1-ساڕێژ دڵشاد

2-شارا ئازاد
3-دیدەن دڵشاد
4-لەنیا سەاڵح



65 ژمارە )1350(  2023/1/23

زش
وەر

برووسك كێبڕكێ دەكات
ـــە یەكەكانـــی كوردســـتان تیپـــی تۆپـــی پێـــی  ـــە پل ـــە قۆناخـــی یەكەمـــی خولـــی یان ـــدە ل هـــەر چەن
ــە یانەكـــە هەندێـــك  ــووە، بـــەاڵم لـــەم قۆناغـ ــو پێویســـت نەبـ یانـــەی برووســـك ئەنجامەكانـــی وەكـ
ـــە قۆناخـــی دووەم،  ـــی ئاســـت و ئەنجامـــی تیپەكـــە ل گۆڕانكاریـــی كـــردووە بەئامانجـــی باشـــتر بوون
هەریـــەك لـــە ڕاهێنەرانـــی تیـــپ )شـــوان ئەنـــوەر و بەشـــدار حەســـەن( دەستلەكاركێشـــانەوەیان لـــە 
ـــو  ـــەدی وەك ـــی و كارزان ئەحم ـــتا كەیف ـــەوان مامۆس ـــوێنی ئ ـــە ش ـــە ل ـــد، یانەك ـــە ڕاگەیان تیپەك
ــۆ یارییەكانـــی  ــەش بـ ــتی تیپەكـ ــارەی ئاسـ ــردووە، لەبـ ــاری كـ ــەران دیـ ــتەی ڕاهێنـ دەسـ
داهاتـــوو محەمـــەد حەمـــە خـــان ســـەرۆكی یانـــەی وەرزشـــی برووســـك بـــۆ گۆڤـــاری 
ـــن  ـــزەكان بی ـــە بەهێ ـــە تیپ ـــك ل ـــە یەكێ ـــەم قۆناخ ـــەوێ ل ـــی: »دەمان گـــواڵن گوت
ـــە خولـــی  ـــە ســـەر بەدەســـتهێنانی ئەنجامـــی شایســـتە ل و كێبڕكـــێ بكەیـــن ل
پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان، قۆناخـــی دووەم ســـەرجەم یارییەكانـــی بەهێـــزە 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــكات، ب ـــاری ب ـــەوە ی ـــە وریایی ـــت ب ـــەك دەیەوێ ـــەر یانەی و ه
هیـــچ خاڵێـــك لەدەســـت نـــەدات، ئێمـــەش ســـتافی ڕاهێنەرانـــی 
تـــازە دەســـت بـــە كاربوویـــن و چەنـــد یاریزانێكمـــان 
چەنـــد  و  جێهێشـــتووە  تیپەكەیـــان  ڕیـــزی 
یاریزانێكـــی تازەشـــمان هێناوەتـــە یانەكەمـــان، بـــۆ 
ـــە  ـــەی ماومان ـــد یاریی ـــەم چەن ـــن ل ـــەوەی بتوانی ئ
پێشـــكەش  شایســـتە  ئەنجامـــی  و  ئاســـت 
ــەد  ــارەی گرفتەكانیـــش محەمـ ــە بـ ــن«، لـ بكەیـ
حەمـــە خـــان: »گوتـــی گرفتـــی داراییمـــان هەیـــە، 
یەكـــە  ئەنجامدانـــی  ســـەر  لـــە  بەردەوامیـــن  بـــەاڵم 
ـــی شایســـتە پێشـــكەش  ـــەوێ ئەنجام ـــقییەكانمان و دەمان مەش
بكەیـــن، ئـــەوەی لـــە توانامانـــدا بێـــت ئەنجامـــی دەدەیـــن بـــۆ 

ــك«. ــەی برووسـ ــتنی یانـ سەرخسـ
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زەیتی زەیتوون و نەخۆشیی دڵ
هارڤـــارد  زانكـــۆی  توێژینەوەكانـــی  ئەنجامـــی  لـــە   
ـــا  ـــەد تەنی ـــڕی كەمـــی بەق ـــی ب ـــە خواردن ـــە رۆژان ـــووە ك هات
نیـــو كەوچكـــی شـــیو زەیتـــی زەیتـــوون رۆڵـــی 
بەرچـــاوی هەیـــە بـــۆ كەمكردنـــەوەی ئەگـــەری 
ــە  ــراوە كـ ــەش كـ ــاژە بەمـ ــیی دڵ. ئامـ نەخۆشـ
بـــەردەوام بەكارهێنانـــی زەیتـــی زەیتـــوون لـــە 
خۆراكـــی رۆژانـــەدا، ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە 
ــی  ــەوە. زەیتـ ــەم دەكاتـ ــژەی 33% كـ ــا رێـ ــیی دڵ تـ نەخۆشـ

زەیتـــوون رێژەیەكـــی بـــەرزی ترشـــە چەورییـــە یەكانـــە 

لەخۆدەگرێـــت   Monounsaturated fats ناتێـــرەكان 
كـــە بـــۆ دڵ سوودبەخشـــن، هەروەهـــا زەیتـــی زەیتوونـــی 
كوالیتیـــی بـــەرز رێژەیەكـــی بـــەرزی مـــاددە دژەئۆكســـانەكان 
لـــە  بـــۆ خۆپاراســـتن  لەخۆدەگرێـــت كـــە رۆڵیـــان هەیـــە 
ــێرپەنجە. لـــە لێكۆڵینەوەكانـــدا باســـی  نەخۆشـــیی دڵ و شـ
كـــە  بـــڕی 1-2 كەوچكـــی شـــیو  كـــە  كـــراوە  ئەمـــەش 
دەكاتـــە 14.3-28 گـــرام لـــە زەیتـــی زەیتوونـــی كوالیتیـــی 
ــۆ  ــاوە بـ ــا گونجـ ــە دەپێكێـــت، هەروەهـ ــەم ئامانجانـ ــەرز، ئـ بـ

تووشـــبووان بـــە نەخۆشـــیی دڵ. 

پێســـتی دەوری دەم ناســـك و هەســـتیارە، بۆیـــە بـــە 
ئاســـانی دوچـــاری وشـــكبوون دەبێـــت، هۆكارەكانـــی 
بریتیـــن لـــە: هەســـتەوەری یـــان ســـووتانەوە بـــە ســـابون 
بەتایبەتـــی  كیمیایـــی  ماددەیەكـــی  هـــەر  یـــان 
ئاوێتەكانـــی جوانـــكاری، جگەرەكێشـــان، كـــەش 
و بـــای ســـارد، زیـــاد بەركەوتـــن بـــە تیشـــكی 
ـــی  ـــتنی دەموچـــاو، بەكارهێنان ـــاد شووش ـــۆر، زی خ
ئـــاوی زیـــاد گـــەرم لەكاتـــی خۆشووشـــتن و زیـــاد 
كەمبوونـــەوەی  گەرمـــاودا،  ژووری  لـــە  مانـــەوە 
رێـــژەی شـــلەی لـــەش، هەوكردنـــی پێســـتی دەوری دەم 
Dermatitis، ئەكزیمـــا، هەروەهـــا نەخۆشـــیی ســـەدەف 

Psoriasis. چارەســـەركردن: دووركەوتنـــەوە لـــە زیـــاد 
شووشـــتنی دەموچـــاو، دووركەوتنـــەوە لـــە بەكارهێنانـــی 
ــەوە لـــە شووشـــتن  ــز، دووركەوتنـ ــدار و بەهێـ ــابوونی بۆنـ سـ
ـــدەرن  ـــاوی زۆر گـــەرم كـــە هان ـــان ئ ـــاوی زۆر ســـارد ی ـــە ئ ب
بەكارهێنانـــی  دەم،  دەوری  پێســـتی  وشـــكبوونی  بـــۆ 
 Moisturizer پێســـت  شـــێداركەرەوەی  ئاوێتەیەكـــی 
شـــەو  درێژایـــی  بـــە  و  شووشـــتن  پـــاش  راســـتەوخۆ 
لەوكاتـــەی كـــە شـــێداركەرەوە بـــۆ هەمـــوو جۆرەكانـــی پێســـت 
ـــە  ـــن ل ـــتی رێگرت ـــدا پێویســـتە بەمەبەس ـــوو وەرزێك ـــە هەم ل
وشـــكبوون، دووركەوتنـــەوە لـــە جگەرەكێشـــان، بەكارهێنانـــی 
ئامێـــری شـــێداركەرەوەی كارەبایـــی Humidifier لـــە 

وەرزی زســـتاندا.

وشكبوونی پێستی دەوری دەم
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 Botox بۆتۆكـــس  دەزری 
شـــێوەیەكی  بـــە   injections
ســـەرەكی لـــە جوانكاریـــدا بـــۆ 
شـــاردنەوەی  و  كەمكردنـــەوە 
لۆچـــی دەموچـــاو بەكاردێـــت، 
بـــەاڵم لـــە چەندیـــن بـــواری تـــری 
پزیشـــكیدا ســـوودی لێوەردەگیرێـــت 
خۆنەویســـتی  گرژبوونـــی  وەكـــو: 

بۆتۆكس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆ چی بەكاردێت؟ 
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 ،Cervical dystonia مـــل  ماســـوڵكەكانی 
چارەســـەركردنی تەمەڵیـــی چـــاو و )خێلبوونـــی( 
پێڵـــووەكان  گرژبوونـــی   ،Strabismus چـــاوەكان 
كـــە دەبێتـــە هـــۆی زیـــاد داخســـتن و كردنـــەوەی 
شەقەســـەری  ئارەقەكـــردن،  زیـــاد  چـــاوەكان، 
زیـــاد  حاڵەتەكانـــی  ســـووككردنی  درێژخایـــەن، 
ــی  ــووككردنی ئازارەكانـ ــدان، سـ ــی میزڵـ چااڵكبوونـ
شـــان و مـــل، كەمكردنـــەوەی نیشـــانەكانی زیپكـــە، 

ددانـــەكان  لێكدانـــی  كەمكردنـــەوەی  هەروەهـــا 
لەكاتـــی نووســـتندا Bruxism. زیانـــە البەالكانـــی 
لـــە:  بریتیـــن  و  كورتـــن  مـــاوە  بۆتۆكـــس  دەرزی 
ـــە شـــوێنی لێدانـــی دەرزیـــدا،  ـــازار ل ســـووربوونەوە و ئ
لـــە قووتدانـــی خـــۆراك و  سەرســـووڕان، گرفـــت 
ـــج، سەرئێشـــە، ســـووتانەوە و وشـــكبوونی  شـــلە، هێڵن
زیـــاد  و  فرمێســـككردن  زیـــاد  هەروەهـــا  چـــاو، 

رووناكـــی.  بـــە  چـــاوەكان  هەســـتیاربوونی 

بۆتۆكس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆ چی بەكاردێت؟ 

پێســتە  شــێرپەنجەی  شــێرپەنجە  جۆرەكانــی  باوتریــن    
شــێرپەنجەكانی  5%ی  كــە   Melanoma میالنۆمــا  یــان 
پێســت پێكدێنێــت و لــە هەموویــان كوشــندە تــرە. لــە شــوێنی 
بــەرزدا رێــژەی تیشــكی ســەرووی وەنەوشــەیی زیاتــر دەبێــت، 
بۆنموونــە لەگــەڵ بــەرزی هــەر 1000پــێ لەســەر ئاســتی 
دەریــادا، ئاســتی بەركەوتــن بــە تیشــكی ســەرووی وەنەوشــەیی 
تــا رێــژەی 4-5% زیــاد دەبێــت. رووی بەفــر نزیكــەی 80%ی 
تیشــكی ســەرووی وەنەوشــەیی نــاو تیشــكی خــۆر دەداتــەوە، 
واتــە پێســت و چاوەكانــت 2 جــار رووبــەڕووی هەمــان رێــژەی 
تیشــكی ســەرووی وەنەوشــەیی دەبنــەوە، هەتــا ئەگــەر ئاســمان 
هەوریــش بێــت، چونكــە تیشــكی خــۆر بــە رێــژەی زیاتــر 
ــەر رووی  ــە س ــت و دەگات ــەور دەبڕێ ــتووریی ه ــە 80% ئەس ل
ــی  ــی پاراســتنی پێســت و چــاوەكان لەكات زەوی. هەنگاوەكان
چوونــە نــاو بەفــر: داپۆشــینی ســەر و نێوچــەوان، بەكارهێنانــی 
دەســتكێش، بەكارهێنانــی ئاوێتــەی دژەهەتــاو كــە رێــژەی 
SPF تیایــدا لــە 30 زیاتــر بێــت بــۆ دەموچــاو و گوێیــەكان و 
دەوری چــاوەكان و مــل و چەناگــە، بەكارهێنانــی چاویلكــەی 
دژەهەتــاوی UV 400 كــە تــا گەورەتــر و پانتــر بێــت باشــترە 
بــۆ پاراســتنی چــاوەكان، بەكارهێنانــی مەرهەمــی پاراســتنی 
ــژەی  ــە رێ ــە دژە تیشــكی ســەرووی وەنەوشــەیی ب ــوەكان ك لێ
ئاوێتــەی  پێویســتە  لەخۆبگرێــت،  زیاتــر  یــان   SPF30
ــەوە  ــارە بەكاربهێنرێت ــك دووب ــر جارێ ــەر 2 كاتژمێ ــاو ه دژەهەت

ــردن. ــاد ئارەقەك ــاش زی هەروەهاپ
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خۆراكی گونجاو 
بۆ نەوجەوانان
  لـــە ســـەردەمی ئێســـتاماندا تێبینـــی دەكەیـــن 
بەگشـــتی خۆراكـــی نەوجەوانـــان بریتییـــە لـــە خۆراكـــی 
خێـــرای وەكـــو پیتـــزا، بێرگـــر، هـــۆت دۆگ، جیبـــس، 
هەروەهـــا ئایـــس كرێـــم، خواردنـــەوە وزەبەخـــش و 
بســـكویتەكان.  و  كێـــك  لەگـــەڵ  گازدارەكان، 
ئـــەوەی  لەبـــەر  ناتەندروســـتن  ئـــەم خۆراكانـــە 
كـــە دەوڵەمەنـــدن بـــە شـــەكر و چـــەوری، كـــە 
و  لـــەش  كێشـــی  زیادبوونـــی  بـــۆ  هانـــدەرن 
ـــۆری لەخۆدەگـــرن  ـــر كال ـــەوی، چونكـــە زیات قەڵ
لەگـــەڵ رێژەیەكـــی كەمـــی مـــاددە گرنگەكانـــی 
ــن،  ــاڵ، پرۆتیـ ــزاكان، ریشـ ــن، كانـ ــو ڤیتامیـ وەكـ
پســـپۆڕان  دژەئۆكســـانەكان.  مـــاددە  هەروەهـــا 
ـــە  ـــەم خۆراكان ـــی ئ ـــە گۆڕین ـــەوە ك ـــت دەكەن جەخ
بـــۆ  پێویســـتە  زۆر  تەندروســـت  خۆراكـــی  بـــۆ 
مـــاددە  دابینكردنـــی  بەمەبەســـتی  نەوجەوانـــان 
خۆراكییـــە گرنگـــەكان، كـــە لـــەم قۆناغـــەدا بـــۆ 
لـــەش پێویســـتن، بۆنموونـــە بینـــا و پتەویـــی 
تەندروســـتەكان  خۆراكـــە  ئێســـكەكان. 
بـــۆ قۆناغـــی نەوجەوانـــی ئەمانـــەن: 
ســـەوزەی  تـــەواو،  دانەوێڵـــەی 
بەتایبەتـــی ســـەوزە  جۆراوجـــۆر 
میـــوەی  تاریكـــەكان،  گـــەاڵ 
و  تـــۆوەكان  جۆراوجــــــــــۆر، 
كاكڵەكانـــی وەكـــو گوێـــز و بـــاوی و 
ـــەور، هێلكـــە،  كازو، گۆشـــتی پەل
شـــیرەمەنیی كەمچەور،ماســـی، 

پاقلەمەنییـــەكان. لەگـــەڵ 
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ــدەر بێـــت  ــە هانـ ــەوە لەوانەیـ ــە گۆرەوییـ ــتن بـ   نووسـ
ــر  ــێوەی خێراتـ ــە شـ ــن بـ ــتر و خەوتـ ــی باشـ ــۆ خەوێكـ بـ
و ئەگـــەری كەمتـــری پچڕبوونـــی خـــەو و چەنـــد 
دەگەڕێتـــەوە  میكانیزمەكـــە  بێداربوونـــەوە.  جارێـــك 
بـــۆ  هانـــدەرە  كـــە  پێیـــەكان  گەرمبوونـــی  بـــۆ 
بایۆلۆژیـــی  كاتژمێـــری  ریتمـــی  ئاگاكردنـــەوەی 
ــە  ــە لەوانەیـ ــەی كـ ــەو. لەوكاتـ ــە خـ ــۆ چوونـ ــەش بـ لـ
خەوێكـــی  بـــۆ  بێـــت  هـــۆكار  پێیـــەكان  ســـاردیی 
نائـــارام، لێـــرەدا بۆڕییەكانـــی خوێـــن تەســـك دەبنـــەوە و 
ســـووڕی خوێـــن لـــە پێیەكانـــدا كـــەم دەبێتـــەوە و دەبێتـــە 
ئەگـــەری ناڕەحەتـــی. لەپێكردنـــی گـــۆرەوی لۆكەیـــی 
ــترین رێگـــەی ســـەالمەتە  ــانترین و باشـ ــەرم، ئاسـ و نـ
بـــۆ گەرمكردنـــەوەی پێیـــەكان بـــە درێژایـــی شـــەو. 
رێكخـــراوی نیشـــتمانیی ئەمریكـــی تایبـــەت بـــە خـــەو 
دەكاتـــەوە  جەخـــت   National Sleep Foundation
كـــە گەرمكردنـــی پێیـــەكان لەكاتـــی چوونـــە خـــەودا 
ســـیگنالی دروســـت دەداتـــە مێشـــك بـــۆ خەوێكـــی ئـــارام. 
جگـــە لـــە هاندانـــی خـــەو، نووســـتن بـــە گۆرەوییـــەوە 
زووتـــر  هاندانـــی  وەكـــو:  هەیـــە  دیكـــەی  ســـوودی 
چاكبوونـــەوی قڵیشـــانی پاشـــنەی پـــێ، ســـووككردنی 
بـــە  پەیوەســـت   Hot flashes گەرمەكانـــی  تـــەزووە 
وەســـتانی یەكجارەكـــی ســـووڕی مانگانـــەی ئافـــرەت 
ـــن  ـــا باشـــتربوونی ســـووڕی خوێ Menopause، هەروەه

ــدا.  ــە پێیەكانـ لـ

ئایا نووستن
 بە گۆرەوییەوە سوودی 
هەیە؟

پەیوەنـــدی  ئـــەوەی  بـــێ  شـــەوێك  هەمـــوو    
خوێـــن  شـــەكری  ئاســـتی  هەبێـــت،  خـــەوەوە  بـــە 
لـــە  سرووشـــتی  بەشـــێكی  وەكـــو  بەرزدەبێتـــەوە 

Circa�  ریتمـــی كاتژمێـــری بایۆلۆژیـــی لـــەش
dian rhythm، هەروەهـــا لەكاتـــی نووســـتندا 
ــاد و  ــت. زیـ ــاد دەبێـ ــن زیـ ــەكری خوێـ ــتی شـ ئاسـ
كەمیـــی ئاســـتی شـــەكری خوێـــن لەكاتـــی شـــەو و 
ـــەی  ـــز مای ـــاییە و هەرگی ـــی نووســـتندا ئاس لەكات
كـــە  ســـەلمێنراوە  ئەمـــەش  نییـــە.  نیگەرانـــی 
ــە بـــۆ  خـــەوی دروســـت رۆڵێكـــی گرنگـــی هەیـ
ـــن،  هێشـــتنەوەی ئاســـتی دروســـتی شـــەكری خوێ
كەچـــی كەمخـــەوی هانـــدەرە بـــۆ بەرزبوونـــەوەی 
ـــی ئەگـــەری  ـــن و زیادبوون ـــەكری خوێ ئاســـتی ش
چونكـــە  شـــەكرە،  نەخۆشـــیی  بـــە  تووشـــبوون 
كەمخـــەوی هـــۆكارە بـــۆ دروســـتبوونی بەرگـــری 
ـــاش  ـــی ئینســـولین، ئینجـــا پ ـــە هۆرمۆن ـــەر ب بەرانب
لەخەوهەڵســـان دەبێتـــە ئەگـــەری زیـــاد هەســـتكردن 
درەنـــگ  یـــان  خـــواردن،  زیـــاد  و  برســـیبوون  بـــە 
هەســـتكردن بـــە تێربـــوون. لـــە الیەكـــی دیكـــەوە، 

كەمخـــەوی ئاســـتی هۆرمۆنـــی دیكـــەش زیـــاد دەكات، 
بۆنموونـــە ئاســـتی هۆرمۆنـــی كۆرتیســـۆڵ بەرزدەبێتـــەوە 
كـــە هانـــدەرە بـــۆ بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی شـــەكری خوێـــن، 
بۆیـــە خـــەوی شـــەوانەی كەمتـــر لـــە حـــەوت كاتژمێـــر 
هەرگیـــز هانـــدەر نابێـــت بـــۆ كۆنترۆڵكردنـــی شـــەكری 

ــەكرەدا. ــیی شـ ــبووانی نەخۆشـ ــە تووشـ ــن لـ خوێـ

خەو و ئاستی شەكری 
خوێن
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ئەڵقـــە یـــان ئەنگوســـتیلە زیرەكـــەكان، رەنگـــە نەتوانـــن شـــوێنی كاتژمێـــرە ســـمارتەكان بگرنـــەوە، بـــەاڵم 
ـــر  ـــە كاتژمێ ـــە ئاســـانترە ل ـــادا بگـــرن. هەڵگرتنـــی ئەڵق ـــی تەكنەلۆژی ـــە جیهان ـــن كەلێنێكـــی گـــەورە ل دەتوان
و كەمتـــر لـــە بەكارهێنەرەكـــەی جیـــا دەبێتـــەوە. ئێســـتا زۆربـــەی ئـــەو ئـــەرك و كارانـــەی كـــە كاتژمێـــرە 

سەرنجێك لەسەر چەند ئەڵقەیــــــــــــــــــــــــــــــــــــەكی زیرەك

هیدفۆنــە بلوتوســییەكان بــە بــەراورد بە رابــردوو زۆر بچووك بوونەتەوە، بەاڵم هێشــتاش گرفتی خۆیان هەیە، 
بەكارهێنــەر ناتوانــێ بــە بەردەوامــی لــە گوێــی بــكات. بــەاڵم تاقیگەیەكــی ئۆریگامــی لــە هۆنــگ كۆنگ 
بــۆ چارەســەری ئەمــە ئەڵقــەی )Orii( بەرهــەم هێنــاوە. ئەنگوســتیلەیەكی زیــرەك لە رێگای ئــەوەوە دەنگ لە 

پەنجەكانتانەوە بۆ گوێ دەگوازێتەوە.
ـــە،  ـــوێ نیی ـــگای ئێســـكەوە بیرۆكەیەكـــی ن ـــە رێ ـــگ ل ـــی دەن ـــدی گەیاندن ـــە تایبەتمەن ـــن ل ســـوود وەرگرت
ـــە  ـــەر ئەنگوســـتیلەكە ل ـــت. بەكارهێن ـــی لیســـتۆكدا زۆر ســـوودی لێوەردەگیرێ ـــواری بەرهەمهێنان ـــە ب ل
ـــە  ـــت پەنجـــەی خـــۆی ل ـــەر دەتوانێ ـــت، بەكارهێن ـــەك دێ ـــك پەیوەندیی پەنجـــەی شـــادەی دەكات و كاتێ

ـــت. ـــە بگرێ ـــە پەیوەندییەك ـــەوە و گـــوێ ل ـــك بكات ـــی نزی چیلكـــەی گوێ
)Orii( لــە راســتیدا پارچەیەكــی ئەلۆمینیۆمــە كە كە هەموو پارچــە ئەلكترۆنییەكانی لەخۆیدا 
جێكردۆتەوە. قەوارەكەی 3 ســم درێژایی و 2 ســم پان و 12 ملم بارســتایی هەیە. ئەنگوســتیلەكە دژە 
تەڕبوونــە: ئــەو پارچانــەی لەخۆیــدا جێكردۆتەوە سیســتەمی بلوتوس، كەمكردنــەوەی دەنگە 
دەنــگ، هەســتەوەری جوڵــە، LEDیەك بۆ نیشــاندانی ئاگادارییەكان، باترییەكی 
بچــووك كــە دەكرێــت كاتژمیــر و نیوێك قســەی پێبكرێت. لەگەڵ ســێری ئایفۆن 
و گــوگل ئاسیســێنت پەیوەنــد دەدرێت و دەكرێ فەرمانــە دەنگییەكان لە رێگای 

ئەنگوستیلەوە بەڕێ بكەی.

كۆمپانیــای Movano گشــت چاالكییەكانــی لە بواری تەندروســتیدا چڕكردۆتــەوە. یەكێك لە بەرهەمەكانی 
كۆمپانیای ناوبراو ئەڵقەیەكی زیرەكە هەر بەناوی خۆی واتە ئەڵقەی موڤانۆ ناسراوە.

ئەڵقــەی ناوبــراو زۆر وەك ئەڵقــەی زیرەكــی Oura دەچێــت، تایبەتە بە ئافرەتــان و الیەنێكی گرنگی 
تەندروســتی ئافرەتانــی وەبەرچــاو گرتــووە، ئەویــش ســوڕی مانگانەیــە. هەرچەنــدە پیاوانیش دەكرێت 

سوودی لێوەربگرن.
ئەڵقـــەی موڤانـــۆ چاودێـــری تەندروســـتی بەكارهێنەرەكـــەی دەكات، بەتایبەتـــی ئەوانـــەی نەخۆشـــی 
ــە ئەمانـــەن: چاودێـــری بەســـەر چۆنییەتـــی  ــە ئەركەكانـــی ئەڵقەكـ ــێك لـ ــە. بەشـ ــان هەیـ درێژخایەنیـ
خەوتـــن، لێدانـــی دڵ، هەناســـەدان، گەرمـــی لـــەش، ئوكســـیجێنی ناوخوێـــن، ژماردنـــی هەنـــگاوەكان 

و وزەی ســـووتێندراو.
ـــكا، وەك پێوانـــی  ـــاد ب ـــۆ ئەڵقەكـــە زی ـــوودا هەندێـــك بەشـــی دیكـــەش ب ـــە داهات ـــە ل ـــۆ نیـــازی هەی مۆڤان

ئاســـتی شـــەكر و زەختـــی خوێـــن.

ئەڵقەی مۆڤانۆ چاودێری تەندروستی هەموو دەمێك

ئەڵقەی زیرەكی ئۆروی پەنجەكانت دەكاتە هیدفۆن
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زیرەكـــەكان ئەنجامـــی دەدەن، ئەڵقەكانیـــش دەتوانـــن 
هەمـــان ئـــەرك ئەنجـــام بـــدەن. لـــە خـــوارەوە چەنـــد 

ـــن. ـــاس دەكەی ـــەك ب نموونەی

سەرنجێك لەسەر چەند ئەڵقەیــــــــــــــــــــــــــــــــــــەكی زیرەك

ئـــەو بەرهەمـــە تەكنەلۆژیانـــەی لـــەم ســـااڵنەدا 
واتـــە  ســـمارت  دەســـتەواژەی  بـــازاڕەوە،  دەكەونـــە 
زیـــرەك،  كاتژمێـــری  وەك  بەدواوەیـــە.  زیرەكیـــان 
بـــۆ  زیـــرەك.  ئەنگوســـتیلەی  زیـــرەك،  مۆبایلـــی 
دواییـــە  بـــەم   )GUCCI( كۆمپانیـــای  نموونـــە 
بەرهـــەم   X Qura بەنـــاوی  زیرەكـــی  ئەڵقەیەكـــی 
هێنـــاوە كـــە نەتەنیـــا لـــە بـــواری دیزاینـــەوە ســـەرنج 
ــە،  ــی هەیـ ــدی زیرەكیشـ ــو تایبەتمەنـ ــە، بەڵكـ راكێشـ

تەندروســـتی. باشـــی  چاودێرێكـــی  وەك 
لەســـەر ئەڵقەكـــە لۆگـــۆی كۆمپانیـــا كـــە پیتـــی 
وەك  نەخشـــێندراوە.  زێـــڕی 18 عەیـــار  بـــە   )G(
چاودێـــری  دیكـــە  زیرەكـــی  ئەڵقەیەكـــی  هەمـــوو 
تەندروســـتی دڵ، خـــەو، چاالكـــی وەرزشـــی لەخۆیـــدا 
هەڵگرتـــووە. ئـــەم ئەڵقـــە بچووكـــە كێشـــی كەمـــە و 
ـــاری  ـــەی x Quara زانی ـــە. ئەڵق ـــا چـــوار گرام تەنی
و  دڵ  لێدانـــی  بـــە  ســـەبارەت 
چۆنییەتـــی هەناسەكێشـــان 
كۆدەكاتـــەوە و پاشـــان 
گەرمـــی  لەگـــەڵ 
هەندێـــك  و  لـــەش 
دیكـــە  زانیـــاری 
لێكـــی دەداتـــەوە تـــا 
رێـــژەی دڵەراوكـــێ 
و ئەگـــەری نەخـــۆش 

دیـــاری بـــكات. 

ئەڵقەیەكی زیرەك لە 
ئەگەری نەخۆش ئاگادارت 

دەكاتەوە

ئامێری پااڵوتنی هواوی
بە 8 قۆناغدا تێدەپەڕێ

تەكنەلۆژیـــای نـــوێ هـــەر رۆژە بەرهەمێكـــی نوێـــی دەخاتـــە بـــازاڕەوە! 
دەبـــێ زەوی بـــە قۆناخێكـــی هەســـتیاردا تێپـــەڕێ كـــەوا نـــە ئاوەكـــەی 
ئەوەنـــدە ســـازگارە بـــۆ خواردنـــەوە دەبێـــت و نـــە هەواكـــەی ئەوەنـــدە پاكـــە 
ـــاك  ـــاو و هـــەوا پ ـــرەوە ئ ـــگای ئامێ ـــە رێ ـــت ل ـــن دەبێـــت و دەبێ ـــۆ هەڵمژی ب
بكرێنـــەوە. چەنـــد ســـاڵێكە ئامێرەكانـــی پااڵوتنـــی ئـــاو لـــە هەرێمەكـــەی 
ـــی  ـــی دیكـــە ئامێرەكان ـــە ماوەیەك ـــاو، زۆر دوور نیی ـــە ب خۆشـــیان بوونەت

پااڵوتنـــی هـــەواش بێنەگـــۆڕێ.
ـــری پااڵوتنـــی هـــەوا گەلێكـــن، كۆمپانیـــای شـــیائومی چینـــی  ئامێ
ــە 8 قۆناغـــدا  ــاوە كـــە بـ ــی هـــەوای بەرهـــەم هێنـ ــی پااڵوتنـ ئامێرێكـ
تێدەپـــەڕێ، بـــە وتـــەی كۆمپانیـــا 99% هـــەوای ئاڵـــوودە بـــوو پـــاك 
دەكاتـــەوە و لـــە شاشـــەیەكدا كـــە لەســـەر ئامێرەكـــە بـــە وردی چۆنییەتـــی 

هـــەوای دەوروبـــەر نیشـــان دەدا.
ئامێرەكە بە Zhixuan 720 3S ناسراوە، بە هەشت قۆناخدا تێدەپەڕێ. 
دەتوانێــت مەودایەكــی 325 مەتــری چوارگۆشــە لــە كاتژمێرێكــدا لە 
هەوای پیس پاك بكاتەوە. ئامێرەكە دەتوانێت گەردیلەكانی TVOC و 
گەردیلەكانــی دیكــە دیاری بــكات. ئامێرەكە هەم بە ریمۆت كۆنترۆڵ 

دەكرێ و هەم بە دەنگی بەكارهێنەرەكەی.
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بەڕێزێك دەپرسێت چۆن Watermark لە 
سەر فایلێكی ورد دابنێم؟

وشەی  لەسەرەتادا  بەڕێز  خوێنەری 
نازانن  خوێنەرانەی  ئەو  بۆ   Watermark
سوودی  بۆچی  و  چییە  دەستەواژەیە  ئەو 
 Watermark .لێوەردەگیرێت روون دەكەمەوە
وەك  وێنەیەك  یا  لۆگۆ  یا  دەق،  دانانی  بە 
ۆرد  فایلێكی  بۆ  پاشخانێك  و  باكگراوەند 
دەقەكە  پشت  لە  روونی  بە  بە  كە  دادەنرێ 
كە  مەبەستەیە  ئەو  بۆ  دیارە،  ئەسڵییەكەوە 

فایلەكەت كۆپی نەكرێت.
زۆر  ۆردا  لە   Watermark دانانی  بۆ 
ئاسانە، كاتێك فایلێكی ۆردتكردەوە بچۆ سەر 
 Page لە بەشی لەوێدا  بەشی Design و 
Water� فەرمانی  ئەوە   Background
mark هەڵبژێرە. لەوێدا جۆرەكانی واترمارك 
بەو  دەتهەوێت،  كە  جۆرەی  بەو  و  هەڵبژێرە 

ساناییە Watermark دادەنرێت.

هەر جارە و وەاڵمی 
پرسیارێك

جیهانی خوێندنەوە وەك بەرێ نەماوە و گۆڕانی بەسەردا هاتووە، نە تەنیا كتێبی ئینتەرنێتی 
لە  یەكێك  هەیە.  مۆبایل  و  كۆمپیوتەر  سیستەمی  بۆ  ئینتەرنێتیش  كتێبخانەی  بەڵكو  هەیە، 
Icecream Ebook Reader Proیە.  پرۆگرامی  ئینتەرنێتی،  كتێبخانەی  پرۆگرامەكانی 
بەشێوەیەكی  و  دەكات  پشیتوانی  كتێب  فۆرماتەكانی  زۆری  هەرە  زۆربەی  لە  پرۆگرامەكە 

زۆر باش و ستایلێكی ناوازە كتێبەكان لەسەر رەفەی كتێبخانە 
خوێنەر  دەكاتەوە،  كتێبێك  كاتێك  دەكات.  ریز  دیجیتالییەكە 
رێك  چونكە  دەخوێنێتەوە،  ئاسایی  كتبێكی  پێدەكات  هەست 
لەناو  دەكرێت  هەڵدەدرێنەوە.  پەڕەكانی  ئاسایی  كتێبێكی  وەك 
كاتی  و  دابگڕێی  مەبەستت  بابەتی  بەدوای  كتێبەكاندا 
خوێندنەوەش بە ئاسانی بچیەوە سەر ئەو الپەڕەیە كە پێشووتر 
كتێبەكان  ناو  دەقی  لەسەر  یادداشت  دەكرێت  بەجێتهێشتووە. 

بنووسی.

پرۆگرامێك بۆ رێك كردنی كتێبە 
ئەلكترۆنییەكان

لینۆڤــۆش وەك زۆربــەی كۆمپانیــا ناســراوەكانی 
دیكــەی بــواری تەكنەلۆژیــا لە پێشــانگای ســااڵنەی 
ــە الپتۆپێكــی  ــوو، ل ــڕەو هاتب ــتێكی پ CESدا بەدەس
دوو شاشــەیەوە و بگــرە تــا تەبلێتــی 
گــەورە و دەیــان بەرهەمــی دیكــە 
لــە پێشــانگاكەدا خســتنیەوە ڕوو.

خســتیەڕوو،  بەرهەمانــەی  لــەو  یەكێــك 
كتێبــێ خوێنــی Smart paper بــوو واتــە )كاغــەزی 
زیــرەك(. كتێبخوێنەكــە قەوارەكــەی 10.3 ئینجــە. 
لەخۆیــدا  داتــا  گیگابایــت   50 كەمــە.  كێشــی 
لەگەڵدایــە  تایبەتــی  قەڵەمێكــی  هەڵدەگــرێ. 
بــە  پێویســتی  كــە  یادداشــتەكان،  بۆنووســینەوەی 
باتــری نییــە. قەڵەمەكــە 9 جــۆری رێكخســتنی هەیە 

ــان  ــاد(. دەی ــەم مۆم..ت ــەم دار و فڵچــە و قەڵ وك )قەڵ
تامپلێتــی وەك وەرەقــەی ســپی، وەرقــەی هێــڵ هێــڵ 
و وەرەقــەی دیزایــن ســەرنج راكێــش بــۆ نووســینەوەی 

مۆســیقا. نۆتەكانــی 
لەگەڵیدایــە،  كــە  تایبــەت  مایكێكــی  بەهــۆی 
بەكارهێنــەر دەتوانێــت هــەم یادداشــت هەڵبگرێتــەو و 
هــەم دەنگیــش تۆمــار بــكات و فایلــی دەق و دەنگەكــە 
پێكــەوە بگونجێنــێ. هەروەهــا دەتوانێــت دەســتخەتی 
بەكارهێنەرەكــەی بكاتــە دەقێكــی دیجیتالــی )هەڵبەتــە 
ــت یادداشــتەكان  ــەوە(. دەكرێ ــوردی ناخوێنێت ــی ك زمان
ــت  ــە ئاســانی دەكرێ ــەوە. ب ــان بخەی ــان رێكی بســڕیەوە ی
ســوود لــە ملیۆنــان كتێبــی ئەلكترۆنــی وەربگــری. 
لەبیركردبــوو،  ماڵــەوەش  لــە  تەبلێتەكــەت  ئەگــەر 
دەكرێــت بەهــۆ ئاپێكــی تایبەتــەوە كەلەســەر مۆبایــل 
دادەنــرێ لەگــەڵ مۆبایــل پەیوەنــدی بــدەی و دەســتت 
بــە فایلەكانــت رابــگا هەروەهــا دەكرێــت دەنگــەكان بــۆ 

زمانــی دیكــە وەربگیــڕی.

تەبلێتێك شوێنی كتێب 
خوێن دەگرێتەوە
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حەوزی ماسی زیرەك لە رێگای دوورەوە چاودێری دەكرێ

رۆژێكی  چەند  نەتەوەیەك  و  گەل  هەر 
رۆژی  ئێمە  لەالی  چۆن  وەك  هەیە،  گرنگی 
نەورۆز وەك جەژنی نەتەوەیی كورد سەیر كراوە، 
رۆژی  جیهانیشدا  دیكەی  گەالنی   لەناو 
نەتەوەییان  جەژنی  رۆژی  چ  هەیە،  تایبەتی 
و  ناخۆشی  یان  لە  رێزگرتن  رۆژی  یان  بێت، 

كارەساتێك بێت.
www.daysoftheyear./ ماڵپەڕی 
ماڵپەڕەكە  داندراوە.  مەبەستە  ئەم  بۆ   /com
بۆ  پێدەكا،  دەست  رووداوەكان  و  رۆژمێرێك  بە 
نموونە ئەمڕۆ لە جیهاندا چ رۆژێكە و لە چ 
واڵتێك جەژن یا بۆنەیەكی تایبەتییە. ماڵپەڕەكە 
تەنیا رۆژی بۆنە و یادەكانی تێدا نییە، بەڵكو 
رۆژە جیهانییەكانیش تێدایە، وەك رۆژی تایبەت 
رۆژی  كرێكار،  جیهانی  رۆژی  شێرپەنجە،  بە 
یان  مۆسیقا،  جیهانی  رۆژی  هەڵۆ،  جیهانی 

رۆژی جیهانی خۆراكی گەالن..

ماڵپەڕێك بۆ رۆژمێری 
رۆژە گرنگەكانی گەالن

ئامێرێك بۆ باشتركردنی خەوی 
مندااڵن

ئامێرێكی   Halo كۆمپانیای  سااڵنەی CES2023دا  پێشانگای  لە 
بچووكی كە وەك مەچەكبەندێك لە رانی منداڵ دەخرێت و خەوی منداڵ 

رێكدەخات خستەڕوو.
بۆ  باش  یاریدەرێكی  ببێتە  دەتوانێت   Halo›s SleepSure بچووكی  ئامێری 

سووڕانی  و  وەرگەڕان  منداڵ،  دڵی  لێدانی  كاتدا  لەیەك  ئامێرەكە  منداڵ.  بەخێوكەرانی 
منداڵ، گەرمی پێست و جووڵەی منداڵ دەخاتە ژێر چاوەدێری. 

ـــا باســـكی منداڵەكـــە  ـــە ران ی ـــە دوو بـــەش پێكهاتـــووە، بەشـــێك كـــە وەك ئامـــاژەی پێكـــرا ل خـــودی ئامێرەكـــە ل
ـــواری تەندروســـتی و خـــەوی  ـــە ب ـــی تایبـــەت ب ـــت وبەشـــەكەی دیكـــە شاشـــەیەكی زیرەكـــە كـــە زانیارییەكان دەخرێ

منـــداڵ نیشـــان دەدات.
ـــۆ ئـــەوەی  ـــاوكان بدەیـــن ب ـــداوە یارمەتـــی دایـــك و ب ـــەری بەرهەمهێنـــی ئامێرەكـــە دەڵێـــت: ئێمـــە هەوڵمان بەڕێوەب
ـــان  ـــان نەبێـــت منداڵەكەی ـــدا كێشـــەی ئەوەی ـــە كاتـــی كاركردن ـــن و ل كێشـــەی گەرمـــا وســـەرمای منداڵەكانیـــان بزان

ـــە چ بوارێكدایـــە و چونكـــە زانیارییەكانیـــان لەســـەر شاشـــەكە دەبیندرێـــت. ل

حـــەوزە  ئـــەو  ئەكواریـــۆم  یـــا  ماســـی  حـــەوزی 
بچووكانـــەن كـــە تەنیـــا بـــۆ دیكـــۆرات و جوانـــكاری لـــە 
ماڵـــەوەن و ماســـی جوانـــی تایبەتیـــان لەنـــاو دادەنـــرێ. 
mijia كۆمپانیای شیائومی ئەكواریۆمی زیرەكی
خۆراك  دوورەوە  رێگای  لە  كە  هێناوە  بەرهەم  ی 
دەخرێتە ماسییەكان و هەروەها هەر لە رێگای دوورەوە 

دەستكاری گلۆپی روناكییان دەكرێ.
ئەكواریۆمـــی ناوبـــراو سیســـتەمی پااڵوتنەكـــەی بـــە 
ـــران  ـــاو، دژە گی ـــی ئ ـــەڕێ، پەمپ ـــدا تێدەپ ـــج قۆناغ پێن
و هەروەهـــا خـــۆكار خـــۆی خاوێـــن دەكاتـــەوە. پەمپەكـــە 

وا دەكات هەتـــا شـــەش مانـــگ 
پێویســـتی بـــە گۆڕینـــی ئـــاو 

ـــت. نەبێ
شووشەی  لە  ئەكاریۆمەكە 
واتە  هێڵی  پێنج  روونی  زۆر 

UHA دروستكراوە. دەتوانێت زیاتر لە 90% تیشكی 
مۆبایل  لەسەر  كە  ئاپێك  بەهۆی  بڕوات.  پێدا 
بدرێ  خۆراك  دوورەوە  رێگای  لە  دەكرێت  دادەنرێ 
بەماسییەكان. هەروەها هەر لە رێگای دوورەوە دەكرێت 
شەپۆلە دەستكردەكانی ناو ئاوەكە دەستكاری بكرێت.
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شێوازەكانی شیككردنی 
چاكێتی درێژ 

جلەكانمـــان  پێویســـتە  ســـەرمادا،  وەرزی  لەگـــەڵ 
و  جوانیبەخـــش  جۆرێـــك  بـــە  بـــن،  پۆشـــتەتر 
بـــۆ  بـــن  گەرموگـــوڕ  هەروەهـــا  و  ســـەرنجڕاكێش 
ئەوانـــەی  بەتایبـــەت  ســـەرما،  بەرەنگابوونـــەوەی 
یـــان  زانكـــۆ  دەچنـــە  و  هەیـــە  بەیانیـــان  دەوامـــی 
دەوامـــی فەرمییـــان هەیـــە، كـــە ســـەر لـــە بەیانـــی 
كەشـــێكی ســـاردی هەیـــە، زیانـــی تەندرووســـتی و 
ـــایی  ـــی ئاس ـــە جل ـــە جگـــە ل ـــت، بۆی ـــتە دەگەیەنێ جەس
ــتە  و ڕۆژانـــەی خـــۆت، جلێكـــی دیكەشـــت پێویسـ
ــە  ــەو كات بـ ــوێنەكەت، ئـ ــە شـ ــو دەگەیتـ تاوەكـ
جلـــی ئاســـاییەوە دەبیـــت، بـــۆ ئـــەو حاڵەتـــە 
چاكتریـــن نموونـــە چاكێتـــی درێـــژی تـــا 
ســـەر ئەژنـــۆ و ڕانـــە، جلێكـــی فەرمـــی و 
ـــگ  ـــوێنی گرن ـــۆ ش ـــایەتییە، ب ـــڕ كەس پ
و كۆبوونـــەوە و دەرچوونیـــش شـــیكە، 
ــژ  ــی درێـ ــە جلـ ــەز بـ ــەش حـ ــۆ ئەوانـ بـ
دەكـــەن  هاوڕەنـــگ  و  یەكپارچـــە  و 
ــك  ــەت كاتێـ ــە، بەتایبـ ــی نایابـ مۆدێكـ
بلـــووزی  یـــان  قەمیـــس  لەگـــەڵ 
ـــەو شـــێوازە  ئەســـتوور دەپۆشـــرێت، ئ
سەرنجڕاكێشـــەی  و  ناســـك 
لـــە  هەیـــە،  چاكێتـــدا  لـــە 
بـــەدی  دیكـــەدا  جلـــی 
ــەی  ــن ڕێگـ ــت، چەندیـ ناكەیـ
هەڵبـــژاردن و لەبـــەر كردنـــی 
لەوانـــە:  هـــەن  چاكێـــت، 
تاوەكـــو  درێـــژ  چاكێتـــی 
ســـەر ئەژنـــۆ و لـــە تـــاك 
بەتایبـــەت  ڕەنگێـــك، 
وەك،  تۆخەكانـــی  ڕەنگـــە 
ڕەنگـــی  كاڵ،  زەردی  قاوەیـــی، 
هەنگوینـــی، ڕەنگـــی زێـــڕی، كـــە 
ـــت، ئەگـــەر  ـــیك دەكرێ ـــوورە ش لەگـــەڵ تەن
تەنوورەكـــەش لـــە پێســـت درووســـت كرابێـــت، 
جوانتـــر دەردەكەوێـــت، هەروەهـــا مۆدێكـــی دیكـــە 
جینـــزی  لەگـــەڵ  ســـوور  ڕەنگـــی  لـــە  چاكێتـــی 
كـــراوە و پێـــاوی وەرزشـــی، ئەوانـــەی حـــەز ناكـــەن 
جەســـتەیان دەربكەوێـــت، چاكێتـــی درێـــژی تـــا ســـەر 
ــەڵ  ــە و لەگـ ــایەتی هەیـ ــڕ كەسـ ــە، مۆدێكـــی پـ پاژنـ
بلـــووزی درێـــژ ســـەرنجڕاكێش و شـــیك دەبێـــت، ئەگـــەر 

دەردەكەوێـــت. جیاوازتـــر  بێـــت  ڕەش  ڕەنگـــی  لـــە 

ژمارە )1350(  742023/1/23

نگ
ورە
نگا
رە



75 ژمارە )1350(  2023/1/23

نگ
ورە
نگا
رە

نگ
ورە
نگا
رە

ماكیاژەكەت بەندە بە مۆدی جلەكەتەوە

هەنگاوەكانی برەودان بە جوانی و قەشەنگبوونت
چەنــد هەنگاوێــك هــەن كــە پێویســتە ئاگاداریــان بیــت و خۆتیــان لــێ بپارێزیــت، كــە هەندێكیــان هەڵــەی 
بــاون، وەك: كرێمــی دەم و چــاو، مەهێڵــە كرێمەكــەت بەســەردا بچێــت و بەردەوامیشــبە لــە بەكارهێنــان، 

كاتێــك چەنــد ڕۆژێــك كرێــم لــە دەموچــاوت نادەیــت، یــان هەنــدێ ڕۆژ ئەنجامــی دەدەیــت و بــۆ 
ماوەیەكــی دیكــە فەرامۆشــی دەكەیــت، ئەوەیــان كاریگــەری خراپــی لەســەر پێســتی ڕوخســارت 

دەبێــت. كلینكســی تــەڕ: ئــەو جــۆرە كلینكســە ئەگەرچــی لەالیــەن كۆمپانیــا گەورەكانــی 
جیهــان بەرهــەم دەهێنرێــت، كەچــی زیانــی بــۆ پێســت هەیــە، هەنــدێ جــار هۆكارێكــە بــۆ 
گواســتنەوەی بەكتیریــا و ڤایــرۆس كــە دەموچــاو تێــك دەدەن. واچاكــە پارچــە قوماشــێك 
بــە ئــاوی گــەرم تــەڕ بكەیــت و پاشــان پێســتتی پــێ پــاك بكەیتــەوە. كەرەســتەكانی 
ماكیــاژ: هەڵگرتــن و پارێــزگاری لــەو كەرەســتانە هەنگاوێكــی گرنگــە و پێویســتە لــە 
شــوێنێكی پــاك و پلــەی گەرمــای نزمــدا بــن، واتــە نابێــت شــوێنەكانیان گــەرم بێــت، 
چونكــە هاوشــێوەی داودەرمانــە، بۆیــە شــوێنێكی فێنكیــان بــۆ هەڵبژێــرە. گرنگیــدان و 

پاكراگرتنــی جەســتە: هەوڵــدە لــە كاتــی دیاریكــراوی خۆتــدا خــۆت بشــۆیت و 
چەنــد كاتێكــی تایبەتــی بــۆ دیــاری بكەیــت، گۆڕانــكاری و فەرامۆشــكردن 

كاریگــەری خراپــی لەســەر جوانــی ڕوخســار و جەســتەت دەبێــت. 
پشــوودان بــە قــژ: هەوڵــدە مــاوە مــاوە پشــوو بــە قــژت بدەیــت، 
لــە لێدانــی كرێــم و ســپرای و ڕەنــگ و مجففــەی سیشــوار و 
شــانەی هیتــەر، وا چاكــە ڕۆژێــك لــە هەفتــەدا بــۆ پشــووی 

قــژت دیــاری بكەیــت و هیــچ شــتێك لــە قــژت نەدەیــت.

تەڕكردنــی  كرێمــی  دەبــێ  هەروەهــا  ڕوومەتەكانــت، 
ڕەنگاوڕەنــگ لــە جیاتــی كرێمــی ئەســاس لێبدەیــت، لەگــەڵ 
بــا  لێویــش  پــۆدرە لەســەر ڕوومەتــت و ڕەنگــی  هەنــدێ 
ــیك:  ــێوازی كالس ــت. ش ــات بێ ــت و م ــۆخ نەبێ ڕەنگێكــی ت
دەتوانیــت ئــەو شــێوازە بــۆ كاتــی بۆنــەی شــەوانە و شــوێنە 
داخــراوەكان و ســەردانی ئامــادە بكەیــت، كاتێــك جلێكــی 
ســوورت لەبــەر دەبێــت دەكرێــت كرێمــی ئەســاس بــە ســادەیی 
لێبــدە، هەروەهــا ڕەنگــی لێوانــت بــا هاوشــێوەی ڕەنگــی 
تۆخــی  بــە  چاوەكانیــش  ماكیــاژی  بێــت،  ســێو  ســووری 
بكــە، برژانگــی دەســتكردیش بــەكار بهێنــە. شــێوازی خانمــە 
ــۆ ئاهەنگــی گــەورە و دەرچــوون  ــەو شــێوازە ب ــاودارەكان: ئ ن
و گەشــتكردن دەتوانیــت بــەكار بهێنیــت، كــە بریتییــە لــە 
ــە  ــە یەكســانی ل ســوواندنی كۆنســیلەر و كرێمــی ئەســاس ب
ڕوخســارت بدەیــت، كــە پێشــتر دەبــێ جــوان تێكەڵیــان بكەیت. 
ــت و  ــا هاوشــێوەی ڕەنگــی پێســتت بێ ــۆدرەی دەموچــاو ب پ
بەســەر  پاشــان  لێبــدە،  پشــت چاوەكانیــش  شــادۆی  ئــای 
برژانگەكانتــدا پەرتــی بكــە، دواتــر بــە ئایالینــەر هێڵێــك بكــە 
كــە هاوتەریــب بێــت لەگــەڵ برژانگەكانــت، ماســكاراش بــە 
ــەدار  ــك و بریق ــا تاری ــش ب ــڕی بكــە، ڕەنگــی لێوی ــۆخ و پ ت

بێــت. 

خانمــان  زۆربــەی 
شــیككردنی  بــە  حــەز 
لەگــەڵ  ماكیــاژەكان 
كــە  دەكــەن،  جلەكانیانــدا 
هەنگاوێكــی  ئــەوەش 
مایــەی  دەبێتــە  و  جوانییــە 
ڕەنگــی  چەندیــن  بوونــت،  شــیك 
ماكیــاژەكان  كــە  هــەن  جۆراوجــۆر 
لەگــەڵ ڕەنگــی جلــدا بگونجێندرێت، 
قاوەیــی،  ســوور،  ڕەنگــی  لەوانــە: 
شــیكردنی  لــە  بــاس  لێــرەوە  ســپی، 
ڕەنــگ  جلــی  لەگــەڵ  ماكیــاژ 
ســووردا دەكەیــن لــە كاتــی بۆنــە و 
ســوور  جلێكــی  كاتێــك  یادەكانــدا: 
هەڵدەبژێریــت، دەتوانــی ماكیاژێكــی 
ســەرنجی  چونكــە  بكەیــت،  ســادە 
ســەر  دەكەوێتــە  زیاتــر  دەوروبــەر 
ماكیاژەكــەت،  نــەوەك  جلەكــەت 
برۆنــزی  ماكیــاژی  دەكرێــت 
هەڵبژێریــت لەگــەڵ ڕەنگاوڕەنگكردنــی 
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یاریـــی تۆپی ڕەنگ 
بــە  یارییــە  لــە  یەكێكــە  كوردســتان  لــە  بــۆڵ  پەینــت 
بــۆ  ســەربازی،  و  كاتبەســەربردن  بــواری  جۆشــەكانی 
ئەوانــەی پلیــان ڕاســتە یــان حــەز بــە شــەڕی ســەربازی 
دەكــەن، دەتوانــن لــەم یارییــەدا بەهرەكانیــان نمایــش بكــەن 
و كاتێكــی خۆشــیش لەگــەڵ دۆســتان و هاوڕێیانیــان 
زۆربــەی  لــە  و  جیهانییــە  یارییــە  ئــەو  ببــەن،  بەســەر 

كوردســتانیش شــارە دیارەكانــی جیهــان هــەن، لــە 

ماوەیەكــە بــە شــێوەیەكی مەیدانــی كراوەتــەوە، لــەم یارییــەدا 
دوو تیمــی ڕكابــەر بەرامبــەر یەكتــر بــە خۆشــاردنەوە و 
فێڵــی ســەربازی لــە نێــو گۆڕەپانــی یارییەكــەدا خۆیــان 
حەشــاردەدەن و لــە دەرفەتێكــدا بــە چەكەكانیــان كــە تۆپەڵــە 
یەكتــری  لــە  نییە،تەقــە  زیانیشــی  و  دەتەقێنێــت  ڕنــگ 
دەكــەن، كاتێــك كەســێكی نیشــانە ڕاســت تەقــەی تۆپــە 
ــت،  ــەر بەرامبەرەكــەی دەكەوێ ــت و ب ــەكان دەهاوێژێ ڕەنگین
ــد  ــەوەی چەن ــت ب ــاری دەكرێ ــدا ئەنجامــەكان دی ــە كۆتایی ل
تۆپــی ڕەنــگ بــەر جــل و ســەر و كەلەیــان كەوتــووە و 
براوەكــەش دیــاری دەكرێــت، یارییەكــە بــۆ كەســانی خــاوەن 

پیاوێكـــی ئوســـترالی كارێكـــی خۆبەخشـــیی ســـەیری 
كـــردووە،  خـــۆی  ناوچەكـــەی  پەنگوینەكانـــی  بـــۆ 
سەرماوســـۆڵە،  لـــە  پەنگوینـــەكان  پاراســـتنی  بـــۆ 
كـــردووە،  پەنگویـــن چـــێ  بـــۆ  جلـــی  بۆیـــە  هـــەر 
ئوســـترالیا  كێبڕكێـــی  چیینیەكانیـــش  هـــاوكات 
دەكـــەن، كـــە ئوســـترالیا جـــل بـــۆ باڵنـــدەكان دەچنـــن، 
ـــی ســـەر  ـــۆ دارەكان ـــەرگ ب ـــەكان جلوب ـــەوالوە چیینی ل
دەكـــەن،  لەبەریـــان  و  دەكـــەن  ئامـــادە  شـــەقامەكان 
ئـــەو هەنـــگاوە لـــە شـــاری )شـــەنگهای چینـــی(، و 
لـــە شـــەقامی )نانشـــتانگ( لەالیـــەن خەڵكـــی ئـــەو 
شـــوێنەوە بـــۆ دارەكانـــی ســـەر شـــەقامەكەیان كـــراوە، 
ــیان بـــە مەبەســـتی پاراســـتنی دارەكانـــە  ئـــەو كارەشـ
بەســـتەڵەكی زســـتانەی  لـــە ســـەرما و شـــەختە و 
بـــۆ پاراســـتن  ئەوســـاڵ، كـــە بیرۆكەكەیـــان تەنیـــا 
جوانـــكاری  و  ڕازاندنـــەوە  بـــۆ  بەڵكـــو  نەبـــووە، 

داروبـــاری ســـەر شـــەقامەكەیانە.

لـــە كەنارەكانـــی كەنـــداوی )ڤانواتـــۆ( كـــە دەكەوێتـــە 
باشـــووری زەریـــای هێمـــن، ســـەیرترین كاریـــان لـــە ژێـــر 
ئـــاوی ئـــەو زەریایـــەدا دانـــاوە، كارەكـــەش بریتییـــە 
ئـــاودا،  نـــاو  لـــە  پۆســـتە  ســـندووقی  دانانـــی  لـــە 
مەتـــرەوە،   )50( قووڵیـــی  دەكەوێتـــە  ســـندووقەكە 
ـــۆ  ـــە ب ـــە، ك ـــتی ڤانواتۆ(ی ـــندووقە )پۆس ـــەو س ـــاوی ئ ن
خۆشـــی لـــەو شـــوێنە دانـــراوە، ئەوانـــەی نامەیـــەك یـــان 
ـــری ئۆكســـجینی  ـــە ئامێ ـــێ ب ـــت، دەب پۆســـتێكیان هەبێ
بچنـــە  مەلەوانییـــەوە  جلوبەرگـــی  و  هەناســـەدان 
ژێـــر ئاوەكـــە و نامەكانیـــان بخەنـــە نـــاو ســـندووقی 
پۆســـتەكە، ئـــەو كارە بیرۆكـــەی كەســـێكە بـــە نـــاوی 
ـــك  ـــە جـــۆرە مەرەكەبێ ـــك كراوفـــۆرد(ە، نامـــەكان ب )مای
ــندووقەكە  ــو سـ ــە نێـ ــە دەخەیتـ ــە نامەكـ ــرێت كـ دەنووسـ
ـــییە و وەك  ـــۆ خۆش ـــا ب ـــەش تەنی ـــت، بیرۆكەك ـــەڕ نابێ ت
ــازە لـــە بـــواری پۆســـتە و نامـــە  تاقیكردنەوەیەكـــی تـ

گەیاندنـــە.

جلوبـــەرگ بۆ داروبار  ســـندووقی پۆســـتە لە ژێر ئاودا
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پێداویســتی تایبــەت بــە خۆڕاییــە، بــۆ كەســی ئاســایی 
)40( شووت بە 10 هەزارە 100 شووت بە 2000 هەزارە 
ــە ڕەنگــی  و 130 شــووتیش بــە 25 هــەزارە، گوڵەكانــی ب
ئــاوە و دۆســتی ژینگەیــە، كــە دەڕوات و نامێنێــت كاتێــك 
لەســەر جلــك یــان بــەر زەوی دەكەوێــت، 
یاریزانەكانیــش درع و ماســك و جــل لەبــەر 

دەكات، هــەر تیمێــك لــە 2 تــا 10 كــەس پێــك دێــت، 
یارییەكــی جیهانییــە لــە كوردســتان لــە زۆر شــوێن هەیــە 
لەوانــە: شــەقامی غەزالــی و لــە نــاو بــازاڕی شــەقاوە و 
لــە خەلیفــان و لــە شــاری یاریــی چاڤیالنــد لــە ســلێمانی 

هەیــە و لــە زۆربــەی یــاری و فەنەكانــی جیهــان بــە 
شــێوەیەكی ســتاندارد ئــەو یارییــە 

ــت.  دەكرێ

هۆزێكی دواكەوتووی ژیان لە ســـاڵی 2023 دەژین
هـــۆزی )كامایـــۆرا( یەكێكـــن لـــەو هۆزانـــەی كـــە بێئـــاگان لـــە جیهانـــی دەرەوە و تەنیـــا كاریـــان ڕاوكـــردن و خـــواردن 
ــل  ــی بەرازیـ ــە واڵتـ ــۆ( لـ ــەی )ئیباڤـ ــەرووی دەریاچـ ــینگۆ(ی سـ ــەی )شـ ــە ناوچـ ــۆزە لـ ــەو هـ ــە، ئـ ــە كردنـ و مەلـ
دەژیـــن، ژمارەیـــان نزیكـــەی )500( كـــەس دەبێـــت، دواجـــار كـــە خەڵـــك بـــەو هـــۆزە ئاشـــنا بـــوون ســـاڵی )1884( 
ـــا  ـــە و تەنی ـــی دەرەوە نیی ـــە جیهان ـــان ب ـــان، كەچـــی بڕوای ـــان و ژی ـــە جیه ـــەو هـــۆزە ل ـــەوەی ئ ـــوو، دوای ئاگاداركردن ب
ـــە، خواردنـــی ئـــەو هـــۆزە تەنیـــا )ماســـی و بیبـــەر و مـــۆز( ـــەو ناوچەیـــە دەژیـــن كـــە نزیـــك دارســـتانەكانی ئەمازۆن ل
ە، بەهـــۆی ئـــەوەی لـــەو شـــوێنەدا تەنیـــا ئـــەو خـــواردن و شـــتانە دەســـت دەكـــەون، ڕۆژانـــە مەلـــە دەكـــەن و لـــە دیـــوی 
دیكـــەی دەریاچەكـــە شـــوێنێكی تایبەتیـــان هەیـــە بـــۆ كاتبەســـەربردن و ڕاوكـــردن، جـــار جاریـــش لەالیـــەن تیمـــی 
ـــە ســـەرهەڵدانی نەخۆشـــی،  ـــۆ پشـــكنین ل ـــەو هـــۆزە دەكرێـــت، ب ـــەوە ســـەردانی ئ ـــەو واڵت پزیشـــكی و تەندرووســـتیی ئ
ـــراوە و  ـــتاكێرت( گی ـــكاردۆ س ـــاوی )ری ـــە ن ـــی ب ـــەن وێنەگرێكـــی بەرازیل ـــە لەالی ـــەو وێنان ـــەن، ئ ـــەریان بك ـــا چارەس ت

ـــن. ـــەم شـــێوەیە دەژی ـــۆزە چـــۆن ب ـــەو ه ـــم ئ ـــا ئێســـتاش نازان ـــێ: ت دەڵ
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 »بەڵگەكانی سەلماندن«
بۆئەوەی ئەو داوایەی پێشكەشی دادگا دەكرێت جا هەر دادگایەك 
ڕێگایانەی  ئەم  بسەلمێنین  داوایەكەمان  بتوانین  بێت،بۆئەوەی 

سەلماندنمان هەیە:- 
1- سەنەدات / كە دوو جۆر سەنەداتمان هەیە ئەوانیش:- یەكەم/ 
سەنەداتی ڕەسمی، دووەم / سەنەداتی عادی. سەنەدی ڕەسمی: 
عدل  كاتب  دەكرێت،چونكــــە  دادنووس  لە  سەنەدانە  جۆرە  ئەو 
ئەو  ئەویش  ڕەسمییە، *سەنەداتی عادی:  »دادنووس« جیهەی 
جۆرە سەنەدەیە كە لە نێوان دوو كەس دەكرێت و تصدیق واتە پەسەند 

نەكراوە لە الیەن جیهاتی ڕەسمی .
2ــ دانپێدانان /«االقرار« ئەویش ئەوەیە كەسەكە خۆی ددان بەوەدا 
پارەیە  ئەوەندە  بڵێت من  قەرز خۆی  بابەتی  لە  نموونە  بۆ  بنێت، 
وە  دانپێدانان«االقرار«  دەوترێت  پێی  ئەوە  كەسم  فان  قەرزداری 
بۆ ئەم مەبەستە قاعیدەی قانونیمان هەیە كە دەڵێت...االقرار سید 

االدلە.
الیەنی  لە  دادبینی  كاتی  لە  لێپرسینەوە  واتە   / استجواب   -3
بڕیاری  لەسەر  ئەوەتا زۆر جار  یان  دەكرێت.  پرسیار  بەرامبەر 

دادوەر كەسی داوالێكراو یان داواكار استجواب دەكرێت، بۆئەوەی 
پرسیاری لەبارەی ڕاستی و دروستی بابەتەكە لێ بكرێت.

و  بێت  عاقڵ  و  باڵغ  كە  كەسێكە   / شاهید   -4
نەگیراوە  مەرج  بە  هەرچەند  بێت،  موسولمان 
كەسێكی  شاهید  داماننا  گریمان  بێت،  موسلمان 
كە خۆی  كتابەكەی  بە  ئەدرێت  سوێند  مەسیحیە 
و  باڵغ  شاهید  وتمان  لەبەرئەوە  پێیەتی،  باوەڕی 

عاقڵ بێت واتە 18 ساڵی تەواو كردبێت، چونكە 
شاهید سوێند دەدرێت.

هەبێت  پشتڕاستییەك  كە   / قەرینە   -5
كە  پێشەكی  پارەی  دانی  وەك  دەستپێك  بۆ 

قەرینەیە لەســــەر ئەنجامدانی عقدی بیع 
»گرێبەستی كڕین«
6- سوێند خواردن /

7ــ معایەنە/ كەشفێكە دادگا دەیكات.
8 ــ خبیر »شارەزا« / لێزان دادگا دایدەنێت 

بۆ یەكالیكردنەوەی كێشەیەك كە الیەنەكانی داوا لەسەری 
كەسی  قەرەبووكردنەوەی  بابەتی  لە  نموونە  بۆ  ناكۆكن، 
تر  كەسێكی  فعلی  بەهۆی  هاتوو  ئەگەر  زەرەرمەند، 

پارە  بڕێك  ئەوەی  بۆ  دادەنرێت  خەبیر  بەركەوتبوو،  زیانی 
وەكو قەرەبووكردنەوەی كەسی زەرەرمەند دیاری بكات 
و پاشان خەبیر ڕاپۆرتی خۆی لەو بارەیەوە پێشكەشی 

دادگا دەكات.

ـــان  ـــە كاب ـــە دەكات ك ـــەو ئافرەتان ـــاس ل ب
و لێهاتـــوون، تەنانـــەت لـــە كاتـــی الفـــاو و 
كارەساتیشـــدا دەتوانـــن خواردنێـــك ئامـــادە 

بكـــەن و نۆشـــی بكـــەن. 

Happy Place - رشوێنی خۆشی
رۆمانێكــی بــە جۆشــی كچــە نووســەری ئەمریكــی 
كتێبەكانــی  خاوەنــی  كــە  هێنری(یــە،  )ئیمێلــی 
 BEACH READ، BOOK LOVERS،(
)،PEOPLE WE MEET ON VACATION
ـــە، دوا بەرهەمــی بریتییــە لــە كتێبــی شــوێنی خــۆش 
باوكردنــەوەی  بــە  دەســت  تــازەدا  ســاڵی  لــە  كــە 
لــە جیابوونــەوەی دوو خۆشەویســت  بــاس  دەكرێــت، 
وا  جیابوونەوەیــان،  لــە  مانگێــك  دوای  دەكات، 
وەكــو  هەفتانەیانــدا  پشــووی  لــە  كــە  دەردەخــەن 
خۆیانــن و جیــا نەبوونەتــەوە، ئــەوەش وەك نواندنێــك 
تاوەكــو كەســانی نزیكــی خۆیــان نەزانــن كــە بڕیــاری 
و  ڕۆمانســی  ڕۆمانێكــی  داوە،  جیابوونەوەیــان 

دۆالرە.   )21( كتێبەكــە  نرخــی  بەجۆشــە، 

كاریكاتێر

كتێب

ڕووی  لـــە  هەڵەكانـــت  لـــە  بیركردنـــەوە  زۆر 
دەگەیەنێـــت،  كارەكـــەت  بـــە  زیـــان  پیشـــەییەوە 
ئەزموونـــی نـــوێ تاقـــی دەكەیتـــەوە و گۆڕانـــكاری 
لـــە ژیانـــی تایبەتیتـــدا ئەنجـــام دەدەیـــت، كەســـانی 
دیكـــەت خۆشـــبوێت و خۆشەویســـتی ئەوانـــی 

ــە. دیكـــەش قبـــوڵ بكـ

جمك

ســـەرنجت لەســـەر بابەتـــە ئەرێنییـــەكان بێـــت، 
تـــەواوی  بـــە  ڕابـــردوو  ڕۆژەی  چەنـــد  ئـــەم 
ـــووە،  ـــت زۆرب ـــت و فشـــاری دەروونی نیگـــەران بوی
پێویســـتە خـــۆت لـــەو دۆخـــە دەربـــاز بكەیـــت، 
هیـــوات بـــە داهاتـــوو هەبێـــت و گەشـــبینبە بـــە 

ئاینـــدەی هەنگاوەكانـــت.

گا
بڕیـــار لەســـەر ئـــەو بابەتانـــە مـــەدە كـــە گرنـــگ 
ئامانجـــی  لـــە  چونكـــە  ناپێویســـتن،  و  نیـــن 
ڕووی  لـــە  دەخەنـــەوە،  دوورت  ڕاســـتەقینە 
ســـۆزدارییەوە خۆشەویســـتییەكی گـــەورە دێتـــە 
ــەوە،  ــی نەكەیتـ ــدە ڕەتـ ــەوڵ بـ ــەت، هـ ــەر ڕێگـ سـ
لـــەو كەســـانە تێبگـــە كـــە لـــە تـــۆ تێدەگـــەن.

كاوڕ 4/19 - 3/215/20 - 4/20

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

لـــە ڕووی داراییـــەوە دڵنیاببـــەرەوە كـــە خەرجییەكانـــت 
تەنیـــا بـــۆ پێویســـتییەكانن، كاتـــی ئـــەوە نییـــە پارەكانـــت بـــە 
شـــتی ناپێویســـتوە بەهـــەدەر بدەیـــت، لـــە ژیانـــی تایبەتیتـــدا 
پەیوەندییەكانـــت  بـــە  زیـــان  توڕەیـــی  و  هەڵچـــون  زوو 
دەگەیەنێـــت، باشـــترە پێداچوونەوەیـــەك بـــە ڕەفتارەكانتـــدا 

بكەیـــت.

هەیـــە  ئەگـــەری  ســـۆزدارییەوە  ڕووی  لـــە 
دەمەقاڵـــی و ناكۆكـــی ڕوو بـــدات، پێـــش ئـــەوەی 
هـــەر ڕەفتارێـــك بكەیـــت یـــان وشـــەیەك بڵێیـــت، بـــە 
وردی بیـــری لـــێ بكـــەرەوە، تەندروســـتیت زۆر باشـــە 
و سیســـتمی بەرگریـــت بەرامبـــەر نەخۆشـــییەكان 

بەهێـــزە، وەرزش فەرامـــۆش مەكـــە.

هەندێـــك  دەبێـــت،  بەهێـــز  خێزانیـــت  پەیوەندیـــی 
لـــە  زیاتـــر  ڕەفتارەكانتـــدا  لـــە  گۆڕانـــكاری 
پەیوەندییـــە  و  دەكاتـــەوە  نزیـــك  دیكـــەت  كەســـانی 
ڕووی  لـــە  دەبـــن،  بەهێـــز  كۆمەاڵیەتییەكانـــت 
پیشـــەییەوە بـــە قۆناغێكـــی ســـەختدا تێدەپەڕیـــت، 

نزیكـــە. ســـەركەوتنت  بگـــرە،  ئـــارام 

قرژاڵ 7/22 - 6/21

یاسا

سەیرترین حاڵەتی ڕێكەوتی لەدایكبوونی چەند منداڵێك كە لە یەك ڕۆژدا بووەتە 
جێی سەرنجی خەڵك و كەسانی نزیكی ئەو مندااڵنە، جیاوازیی نێوانیان تەنیا 
ئافرەتێكی  منداڵی  ئەوانە  هاوتەمەنن،  مانگدا  و  ڕۆژ  لە  ئەگینا  ساڵەكانە، 
بەریتانین بەناوی )كیتی ئەنیت( كە خاوەن چوار منداڵە، منداڵێكی كوڕی بە 
ناوی ئەلیسكەندەر لە )16-11-2015( لە دایكبووە، ئەو ڕۆژەش هەمان ڕۆژی 

لەدایكبوونی هەر یەكە لە )ئەلین و ڕۆز(ـە بەر لە )5( ساڵ، كچە گەورەكەشی 
)8( ساڵ پێش ئێستا و لە )16-11( لەدایكبووە، تەنیا كچێكی نەبێ كە ئەویان 

ڕۆژی لە دایك بوونەكەی جیاوازە.

رێكەوتی لە دایكبوونی هاوشێوە
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 )3( بــە  دیــارە،  شــتێك  وێنەیــەدا  لــەم 
كەرەســتە دەچــێ، ئیســفنج، دار، پالســتیك، 
چركــەدا   )30( مــاوەی  لــە  بــدە  هــەوڵ 
خــۆت یەكالیــی بكەیتــەوە و بزانیــت ئــەو 
كەرەســتەیە چییــە، ئەگەریــش چــاوت لێــڵ 
بــۆ  دیكــەت  شــتێكی  وێنــەی  بكەیــت، 

دەردەچێــت. 

دەربارەی قەدەر 
About Fate

فیلمێكـــی ڕۆمانســـی و بـــە جۆشـــە، بـــاس 
لـــە دوو كـــەس دەكات كـــە باوەڕیـــان وایـــە خۆشەویســـتی 

ــێت، دوای  ــەواو ببەخشـ ــتەقینە و تـ ــای ڕاسـ ــت مانـ ناتوانێـ
نـــاو  بكەونـــە  كـــە  دەكات  وا  ڕووداوێـــك  چەنـــد  ئـــەوەی 
گەردەلوولێكـــی ســـەری ســـاڵی تـــازەدا. فیلمەكـــە لـــە دەرهێنانـــی 
ماریـــۆس باالچۆنـــۆس-ە، داهاتـــی فیلمەكـــە 458 ملیـــۆن 
لـــە  خولەكـــە،   40 و  كاتژمێـــر   1 ماوەكـــەی  دۆالرە، 

نواندنـــی )ئێمـــا ڕۆبرتـــس، تۆمـــاس مانـــن، مادیـــالن 
پیتیـــچ، بریتـــت ڕۆبێرتســـۆن، لیویـــس تـــان و 

ـــە.  ـــا ئاكانا(ـ ئان

)Haarp( پڕۆژەی هاڕپ

دوور بكەوەرەوە لە دروستكردنی كێشە و، ئەو 
كارانە ئەنجام بدە كە خۆشەویستەكەت ئارەزووی 
لێیەتی، ئێستا كاتێكی گونجاوە بۆئەوەی دڵی 
بە  بایەخ  بهێنیت،  بەدەست  خۆشەویستەكەت 
جەستەت  كێشی  و  بدە  خۆراكیت  سیستمی 

هاوسەنگ ڕابگرە.

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

لـــە ڕووی پیشـــەییەوە ئەگـــەر هەســـت دەكەیـــت 
دروســـت  بـــۆ  زۆری  فشـــارێكی  پیشـــەكەت 
كردویـــت، بـــۆ ماوەیـــەك دوور یبكـــەوەرەوە، ئـــەوە 
ـــتەت  ـــەر دەرون و جەس ـــی لەس كاریگـــەری نەرێنی
خۆشەویســـتەكەت  لەگـــەڵ  دەكات،  دروســـت 
جیـــاوازی لـــە ڕا و بۆچوونتـــان هەیـــە، هەوڵبـــدە 

ڕێـــز لـــە بۆوچونەكانـــی بگـــرە.

هـــەوڵ بـــدە لـــە تـــەواوی ئـــەو شـــتانە 
تێـــك  ئاســـوەدەییت  كـــە  بكـــەوەرەوە  دوور 
ددەن و زیـــان بـــە دەورونـــت دەگەیەنـــن، 
لـــە ڕووی پیشـــەییەوە ئەركێكـــی زۆرت 
لەســـەر شـــانە، ئەگـــەر كاتەكانـــت ڕێـــك 
نەخەیـــت، ڕەنگـــە تووشـــی سەرلێشـــێوان 

ببیـــت.

ـــە كارێكـــی  لـــە ڕووی پیشـــەییەوە دەســـت ب
دەبێـــت،  یـــاوەرت  بەخـــت  دەكەیـــت،  نـــوێ 
ئاســـایی  شـــێوەیەكی  بـــە  چاالكییەكانـــت 
پێشـــنیازی  و  ڕەخنـــە  و  بـــدە  ئەنجـــام 
ـــە  ـــووڵ بكـــە، هەمیشـــە ب ـــانی دیكـــە قب كەس
ڕەخنەكانـــی ئەوانـــی دیكـــە تـــوڕە مەبـــە، 

جێگیـــرە. تەندروســـتیت 

نەهەنگنەهەنگگۆزە 2/18 - 1/203/20 - 2/19
ــتەكەت  ــەڵ خۆشەویسـ ــە لەگـ ــر مامەڵـ ــترە وریاتـ باشـ
بكەیـــت، تووڕەبوونـــی بـــەردەوام و ڕەخنـــە گرتـــن زیـــان 
ــر  ــە زیاتـ ــەم ماوەیـ ــت، ئـ ــان دەگەیەنێـ ــە پەیوەندییەكەتـ بـ
چـــاوت لەســـەر ئـــەو كەســـانە بێـــت كـــە تـــازە دێنـــە 
نییـــە،  متمانـــە  جێـــی  كەســـێك  هەمـــوو  ژیانتـــەوە، 
لـــەڕووی جەســـتەیی و دەرونییـــەوە هەســـت بـــە باشـــی 

دەكەیـــت.

ئـــەو دەرفەتـــەت دێتەپێـــش كـــە ئـــەو گرفتانـــەی 
ـــت و مێشـــكت ئاســـوودە  ـــردوت چارەســـەر بكەی ڕاب
بكەیـــت، دەچتـــە قۆناغێكـــی پێشـــتر، ئەگـــەر 
جیانەبیتـــەوە  خۆشەویســـتەكەت  لـــە  دەتەوێـــت 
پێویســـتە هەســـتە ڕاســـتەقینەكانتی بـــۆ دەربخەیـــت 

و كاتـــی بـــۆ تەرخـــان بكەیـــت.

12/22 - 1/19گیسك

یاریی وێنە

نیاریت
بۆ زا

High-frequency Active Au-( یهــاڕپ كورتكــراوە
!roral Research Program (HAARP

ئۆرۆرالــی  توێژینــەوەی  بەرنامــەی  واتــە:  كــوردی  بــە 
 U.S. Air Force:هاوبەشــی پرۆژەیەكــی  چــاالك، 
هێــزی ئاســمانی ئەمریــكا، U.S. Navyهێــزی دەریایــی 
 ،University of Alaska Fairbanks ئەمریــكا 
the Defense Advanced Re- ئەالســكا ،زانكــۆی 
ــە. search Projects Agency ئاژانســی توێژینەوەكان
كارەوە،  و  خزمــەت  ســاڵی)1993(كەوتووەتە  لــە 
لەســاڵی)2007(تاوەكو ئێســتا كاری تیــا دەكرێــت و بــەرەو 
 )250( نزیكــەی  ســاڵی)2008(  لــە  دەبدرێــت!  پێــش 
ــدرا  ــە ســاڵی)2014( ڕاگەین ــاری تێچــووە! ل ملیــۆن دۆلـ
دەبردێــت!  پێــش  بــەرەو  هەمیشــەیی  بەشــێوەیەكی  كــە 
گفتوگــۆی  دوای  )2015(دا،  ئابــی  مانگــی  لــە 
الیەنــەكان خاوەندارێتــی و كەلوپەلەكانــی گوازریــەوە بــەرەو 
)ئەالســكا(، هــاڕپ دەتوانێــت بــە ئامێــری هاوبــەش تاقــی 

.!)UFH(و(VFH(وەك ڕادەرەكانــی  لەوانــە  بكرێتــەوە، 
ــانەی  ــەو كەس ــەی ئ ــە وت ــراو، ب ــرای بین وەرگریHFكامێ
كــە لــەم پــرۆژەی هاڕپــدا كاریــان كــردووە ئەوەیــان دركانــدووە 
كــە ئــەم پڕۆژەیــە بــۆ مەبەســتی لێكۆڵینــەوە لــە كارەســاتە 
سرووشــتییەكان دروســت كــراوە!و دەتوانێــت وەك چەكێــك 
بــەكار بهێنرێــت، كــە لــە چەكــە ناوەكیەكانیــش بەهێزتر بێت، 
ــوێنی  ــكات، ش ــرۆڵ ب ــەك كۆنت ــەواوی ناوچەی ــت ت دەتوانێ
 Gakona،(:وەك ناوچەكانــی  لــە  پێدانەكەشــی  پــەرە 

Alaska،(ـە. 

ماركـــۆس موســـیاه گارفـــی، چـــاالك و 
سیاســـەتمەداری جامایكـــی، لـــە ســـاڵی 
بـــای  ئـــان  ســـاینت  شـــاری  لـــە   1887
لـــە جامایـــكا لـــە دایكبـــووە و لـــە ســـاڵی 
1940 لـــە لەنـــدەن كۆچـــی دوایـــی كـــردووە، 
ـــەو  ـــت: ئ ـــوون دەڵێ ـــە بەخۆب ـــارەی متمان دەرب
كەســـەی لـــە كاتـــی شـــكان و دۆڕانـــدا 
دەســـت  لـــە  خـــۆی  متمانەبەخۆبوونـــی 
زیاتـــر  هێنـــدە  دوو  شـــكاندەكەی  دەدات، 
ـــەوە و  ـــوون بردەن ـــۆ ب ـــە خ ـــە ب ـــت، متمان دەبێ

هەڵســـانەوەیە لـــە كاتـــی شـــكاندا. 

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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