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ڕ لـــە دەستپێشـــخەرییەكدا و بـــە لەبەرچاوگرتنـــی ڕۆڵـــی كارامـــە و پێشـــەنگی هەفتەنامـــەی 

ـــرەودان و پێشخســـتنی كاروانـــی ڕۆژنامەگەریـــی كوردیـــدا، ئەنجومەنـــی پارێـــزگای  ـــە ب )گـــواڵن( ل
ـــە دەســـتەی نووســـەرانی هەفتەنامەكـــە گـــرت، بەڕێـــز ئەندازیـــار د. عەلـــی ڕەشـــید  هەولێـــر ڕێـــزی ل
ــان،  ــە میوانـ ــەك لـ ــی ژمارەیـ ــە ئامادەبوونـ ــر بـ ــزگای هەولێـ ــی پارێـ ــەرۆكی ئەنجومەنـ ــناو سـ خۆشـ
ــان ڕۆڵـــی  ــەرەتا بەڕێزیـ ــرد، سـ ــە كـ ــەرانی هەفتەنامەكـ ــتەی نووسـ ــە ئەندامانـــی دەسـ ــوازیی لـ پێشـ
هەفتەنامەكـــەی وەك گۆڤارێكـــی ســـەركەوتوو و نزیـــك لـــە ڕووداو و پـــرس و مـــژارە گـــەرم و 
گوڕەكانـــی گۆڕەپانـــی سیاســـی و ئابـــووری و كۆمەاڵیەتـــی و ڕۆشـــنبیریی هەرێمـــی كوردســـتان و 
دەوروبـــەر و جیهـــان بـــەرز نرخانـــد، ئاماژەشـــی بـــەوە كـــرد كـــە بەڕێـــزان سەرنووســـەر و تـــەواوی ســـتافی 
ـــی بەرپرســـیارێتیی  ـــە گیان ـــە هەســـتكردن ب هەفتەنامەكـــە ماندوونەناســـانە و زۆر پرۆفیشـــنااڵنە و ب
ـــە  ـــردەوە ك ـــەوەش ك ـــی ل ـــەن، جەخت ـــان جێبەجـــێ دەك ـــی ئەركـــی سەرشـــانی خۆی نیشـــتمانی و نەتەوەی
ئـــەم گۆڤـــارە پێشـــەنگی هەفتەنامەكانـــی كوردســـتانە، هەمەڕەنـــگ و فـــرە بابەتـــە، بابەتگەلـــی 
سیاســـی و فیكـــری و ئابـــووری و كۆمەاڵیەتـــی و هونـــەری و وەرزشـــی و ڕۆشـــنبیری و زمانەوانـــی 
لەخـــۆ دەگرێـــت، هـــەر ئـــەوەش بووەتـــە مایـــەی گرنگیـــدان و خوێندنـــەوە لەالیـــەن چیـــن و توێـــژە 
ــەر و ئەندامانـــی  ــۆ سەرنووسـ ــی بـ ــوای سەركەوتنیشـ ــتانی، هیـ ــەی كوردسـ جیاجیاكانـــی كۆمەڵگـ
دەســـتەی نووســـەران خواســـت لـــە زیاتـــر خزمەتكـــردن بـــە ڕێبـــازی ڕۆژنامەگـــەری لـــە كوردســـتاندا.
لـــە كۆتایـــی دیدارەكـــەدا ســـوپاس و پێزانینـــی پێشـــكەش بـــە ئامادەبـــووان كـــرد، بـــە نـــاوی 
سەرنووســـەر و ســـكرتێری نووســـین و تـــەواوی ئەندامانـــی دەســـتەی نووســـەران و ئیـــداری و 
خزمەتگـــوزاری، سوپاســـی ئـــەم دەستپێشـــخەرییەی ئەنجومەنـــی پارێـــزگای هەولێـــر دەكەیـــن و 

هیـــوای ســـەركەوتنیان بـــۆ دەخوازیـــن.

ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر ڕێز لە گۆڤاری گواڵن دەگرێت
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ئەســـتێرە  و  كتێبی)خـــۆم  چوارەمـــی  بەرگـــی 
ـــە  ـــمایل ب ـــز س ـــن عەزی ـــە نووســـینی نەجمەدی گەشـــەكان( ل
بەرگێكـــی نـــاوازەو بـــە )544( الپـــەڕەی قەبـــارە گـــەورە 
كەوتـــە كتێبخانـــەی كوردییـــەوە، ئـــەم كتێبـــە بریتییـــە لـــە 
بیبلۆگرافیایـــەك كـــە نـــاوو ژیاننامـــەو چاالكییەكانـــی 
هونەرمەنـــدو  ڕۆشـــنبیرو  شـــاعیرو  نووســـەرو   )73(
ڕۆژنامەنووســـی تێدایـــە، نووســـەر زۆر كارامـــەو لێزانانـــە 
داڕشـــتنێكی  و  ئەدەبـــی  شـــێوەیەكی  بـــە  توانیویەتـــی 
ــەر  ــە بـ ــان بداتـ ــە ببـــات و شـ ــەم ئەركـ ــە پـــەی بـ كوردییانـ
ئەركـــی قورســـی نووســـین و ئامادەكردنـــی ئـــەم بەرهەمـــە.
ــە  ــاژەی بـ ــە وردی ئامـ ــە زۆر بـ ــەم كتێبـ ــەری ئـ نووسـ
ڕۆڵ و چاالكییەكانـــی ئـــەم پۆلـــە ڕۆشـــنبیرە)بەهەموو 
لـــە  ئـــەو  كـــردووە،  كەســـایەتییەكانەوە(  و  پســـپۆری 
هەندەرانـــەوە ئـــەم ئەركـــەی لـــە ئەســـتۆ گرتـــووەو بـــە ســـوود 
وەرگرتـــن لـــە خـــودی كەســـایەتییەكان بـــۆ وەرگرتنـــی 
زانیـــاری و وێنـــەو ئەرشـــیفەكان، یانیـــش پشتبەســـتن بـــە 
كوردیپیدیـــا و پەیجـــی خۆیـــان ئـــەم بەرهەمـــەی پێشـــكەش 

ــردووە. ــەران كـ ــە خوێنـ بـ
بـــە  تێكـــەڵ  ســـااڵنێكە  ســـمایل  عەزیـــز  نەجمەدیـــن 

بـــواری ئـــەدەب و نووســـین و كاری میدیایـــی بـــووە، 
دەكـــرێ بابەتەكانـــی نێـــو ئـــەم كتێبـــە ببنـــە ســـەرچاوەیەكی 
ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــە ب ـــانەی ك ـــەو كەس ـــۆ ئ ـــی ب زانســـتی و ئەدەب
بـــە ژیاننامـــەو بەرهەمەكانـــی ئـــەو پۆلـــە ڕۆشـــنبیرە 
ئاشـــنا بـــن. نووســـەری كتێبەكـــە پێـــی ڕاگەیاندوویـــن 
كـــە بەرگـــی پێنجەمی)خـــۆم و ئەســـتێرە گەشـــەكان( 
ئامـــادەكاری بـــۆ دەكرێـــت و لـــە  داهاتوویەكـــی نزیكـــدا 
ــە  ــەران كـ ــتی خوێنـ ــە بەردەسـ چـــاپ دەكرێـــت و دەكەوێتـ
ژمارەیەكـــی زۆری دیكـــەی ڕۆشـــنبیران لەخـــۆ دەگرێـــت.
پێشـــەكی ئـــەم كتێبـــە لەالیەن نووســـەرو ڕۆژنامەنووســـی 
دێریـــن )سەربەســـت بامەڕنی(یـــەوە نووســـراوە و نووســـەر 
ــی  ــتەفا( ئەركـ ــەالل مسـ ــن جـ ــووس )بەهادیـ و ڕۆژنامەنـ
ـــەوەی زمـــان و )عوســـمان پیـــرداود(  هەڵەچـــن و پێداچوون
یـــش كاری دیزاینـــی ئـــەم كتێبـــەی لـــە ئەســـتۆ گرتـــووە 
ــراوە،  ــر چاپكـ ــە هەولێـ ــەاڵت لـ ــەی ڕۆژهـ و لـــە چاپخانـ
مەهـــدی  شـــەهید  هۆڵـــی  لـــە  ڕێوڕەســـمێكدا  لـــە 
خۆشـــناو)یەكێتیی نووســـەرانی كـــورد – لقـــی هەولێـــر( 
ــە  ــی لـ ــكرا، دەستخۆشـ ــێنراو دابەشـ ــووان ناسـ ــە ئامادەبـ بـ
نووســـەر دەكەیـــن لـــە چاوەڕوانـــی بەرگـــی پێنجەمدایـــن. 
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)ڕۆشـــن( ناونیشـــانی دیوانـــە شـــیعرێكی شـــاعیر 
)دڵـــزار ئیســـماعیل قادر(یـــە  ناســـراو بـــە  )دڵـــزار 
كەوتـــە  الپـــەڕە  دووتوێـــی)128(  لـــە  لەشـــكری( 
شـــیعرەوە،  هەوادارانـــی  و  خوێنـــەران  بەردەســـتی 
شـــاعیر لـــەو پارچـــە شـــیعرەیدا كـــە كردوویەتـــی 
یەكـــەم  و  دیوانەكەی)ڕۆشـــن(  ناونیشـــانی  بـــە 
الپەڕەیەتـــی بـــە وشـــەی )لـــە یەكـــەم( ســـەرجەم 
دێڕەكانـــی دەســـت پـــێ كـــردووە، هەســـتی ناخـــی 
خـــۆی كـــە دەرك بـــە دەوروبـــەری دەكات بـــە)10( 
دێـــڕ دەربڕیـــوە، هاتـــووە ئـــەوەی لـــە دڵیدایـــە دەیخاتـــە 
ـــە ڕاســـتی و خۆشـــی  ـــت ب ـــەوەی پەیوەســـت بێ ڕوو، ئ
ــە  ــی و دوا ڕۆژ، لـ ــان و لێبووردەیـ ــی و ئیمـ و جوانـ
كۆتاییشـــدا بـــە نـــاوی خـــوای گـــەورە و ئایینـــی 
پیـــرۆزی ئیســـامەوە هەســـتی پـــڕ بـــاوەڕی خـــۆی 

بـــە دەوروبـــەر و جوانیـــی ژیـــان  دەردەبڕێـــت.
ناخیـــدا  لـــە  كـــە  ئـــەوەی  و  شـــاعیر  هەســـتی 
ــە  ــتێت، بۆیـ ــنوورە ناوەسـ ــەو سـ ــەوە لـ پەنـــگ دەخواتـ
بـــەوە  دەكات،  قســـە  یارەكەیـــدا  لەگـــەڵ  كاتـــێ 
وەســـفی دەكات كـــە )یـــار( لـــە نیشـــتمانی ئـــەودا 

ـــەوە كـــە  ـــەوە دەكات ـــەت جەخـــت ل ـــە، تەنان ـــی هەی بوون
ئەوەنـــدە عاشـــقی ئـــەو یارەیەتـــی بـــە شـــێوەیەك كـــە 
ناونیشـــانی كوچـــەو كۆاڵنـــی شارەكەیشـــی ال هەیـــە، 
ـــە پارچـــە شـــیعری)بزەیەك دەكـــەم  ـــزار لەشـــكری ب دڵ
ــی  ــە الپەڕەكانـ ــی بـ ــان( كۆتایـ ــە گریـ ــە لـ تەمەنێكـ
دیوانەكـــەی دەهێنێت،لێـــرەدا گەشـــبینی و ڕەشـــبینی 
تێكـــەڵ بـــە یەكـــدی دەبـــن، بـــاس لـــە منداڵیـــی خـــۆی 
دەكات كـــە خەونـــی پاكـــی دەدیـــت، كـــە گـــەورەش 
ـــش  ـــە دێوەزمـــە، ئێ ـــت ب ـــێ دەبێ ـــی ل ـــت خەونەكان دەبێ
و ئـــازارو برینـــی عەشـــق ئۆقـــرەی لـــێ بڕیـــوە، 
بـــەاڵم گەرەكییەتـــی ســـەرەڕای برینەكانـــی خـــۆی 

ــكات.. ــەی بـ ــی یارەكـ ــاڕێژی ئازارەكانـ سـ
دڵـــزار لەشـــكری خاوەنـــی ســـێ كتێبـــی دیكەیـــە 
ـــان لەگـــەڵ  ـــە ناوەكانی)چـــاوی بـــێ فرمێســـك، ژی ب
ســـێ  هـــەر  بـــە  ســـپییەكان،  پەپوولـــە  مـــردووان، 
زمانـــی كـــوردی و عەرەبـــی و ئینگلیـــزی نووســـراوە( 
دوا كتێبیـــش دیوانـــە شیعری)ڕۆشـــن(.. هیـــوای 
ســـەركەوتن و بەرهەمـــی زیاتـــری بـــۆ دەخوازیـــن.  
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مرۆڤی مەزن لە دوای 
ئاوابوونی لەدایك دەبێت

)سبەی( مێژووەكەی 
دەست پێ دەكات
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»ئـــەی ئەســـتێرەی مـــەزن، ئـــەی چـــاوی قووڵـــی بەختیـــاری، 
تـــۆ چ بەختەوەرییەكـــت دەبـــوو، ئەگـــەر ئێمـــە نەبووینایـــە 
گـــەورە  دارێكـــی  مـــرۆڤ وەك  بدرەوشـــێیتەوە؟  بۆمـــان  و 
ـــر  ـــی زیات ـــی و ڕووناكی ـــەرەو بەرزای ـــت ب ـــد بیەوێ ـــە، چەن وای
هەڵبكشـــێ، ڕەگەكانـــی بەهێزتـــر بـــۆ نـــاو قوواڵیـــی زەویـــی 
دەكشـــێن و ڕۆدەچـــن. دەمەوێـــت مانـــای »بـــوون« فێـــری 
مرۆڤـــەكان بكـــەم، مرۆڤـــی بـــااڵ وەك برووســـكەیەكە لەنـــاو 
هـــەوری ڕەش. ئـــەوەی لـــە مرۆڤـــدا مەزنـــە، ئەوەیـــە كـــە ئـــەو 
پـــردە نـــەك ئامانـــج، ئـــەوەی دەكـــرێ لـــە مرۆڤـــدا خۆشـــت 
بوێـــت، ئەوەیـــە كـــە قۆناخێـــك و ئاوابوونێكـــە. خۆشـــم 
دەوێـــن ئەوانـــەی بـــۆ خۆبەختكـــردن لـــە هـــۆ ناگەڕێـــن، بەڵكـــو 
ــە  ــەو خاكـ ــا ئـ ــەن، هەتـ ــت دەكـ ــاك بەخـ ــۆ خـ ــۆ بـ خـ
ــەم  ــەو كەسـ ــت. ئـ ــااڵ بێـ ــی بـ ــی مرۆڤـ ــك هـ ڕۆژێـ
خـــۆش دەوێـــت كـــە خـــۆی ئامادەیـــە گیانـــی 
ــی  ــی كەسـ ــەو سوپاسـ ــكات، ئـ ــت بـ ــۆی بەخـ خـ
ـــە  ـــاكات، چونك ـــیش ن ـــی كەس ـــت و سوپاس ناوێ
ئـــەو هـــەر دەبەخشـــێت و خـــۆی لەبەرچـــاو 
ـــە  ـــوو ب ـــەی داهات ـــە. خۆشـــم دەوێ ئەوان نیی
هـــەق دەزانـــن و ڕابـــردوو ڕزگار دەكـــەن و 
مەبەســـتیەتی گیانـــی لـــە پێنـــاو ئێســـتا 

بەخـــت بـــكات«.

فردریك نیچە 
»وەهای گوت زەردەشت« 
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باشترین هزر كە دەتوانێت 
ڕابەرایەتیی جیهان بكات، ئەو 

هزرەیە كە لەسەر باڵەكانی 
كۆترێكەوە بۆمان دێت، ئەو 

كەسەشی دەبێتە خاوەنی ئەو 
هزرە »مرۆڤی بااڵ«یە

مرۆڤی بااڵ ئەو كەسەیە كە بوێر 
و چاونەترس بێت و، بە چەكوش 

نەریتە كۆنەكان بشكێنێت و، 
داهێنەر و دروستكەری ئاشتی 

بێت

فردریـــك نیچـــە لـــە كتێبـــی »دژی مەســـیح« 
لـــە زاری خۆیـــەوە پێمـــان دەڵێـــت: »ئـــەم كتێبـــەم 
لەوانەیـــە  نووســـیوە،  كـــەم  زۆر  خەڵكانێكـــی  بـــۆ 
ــتا لـــە دایـــك  كەســـێكیش لـــەو خەڵكـــە كەمـــە هێشـ
نەبووبـــن، بۆیـــە چـــۆن دەتوانـــم خـــۆم لەگـــەڵ ئـــەو 
خەڵكـــە تێكـــەاڵو بكـــەم و بـــە نیـــاز بـــم هـــەر لـــە 
ئێســـتاوە گوێـــم بـــۆ بگـــرن، تەنیـــا ســـبەی ســـەردەمی 
منـــە و خەڵكانێـــك هـــەن هەتـــا ئـــاوا نەبـــن، لـــە دایـــك 

نابـــن«.
پەیڤـــەی  ئـــەم  ئەوەیـــە  لێـــرەدا  پرســـیار 
فەیلەســـووفێكی گـــەورەی وەك نیچـــە، غـــروورە یـــان 
تووڕەیـــی؟ وەاڵمـــی ئـــەم پرســـیارە عەلـــی مســـباح 
ــەوە  ــیح« دەمانداتـ ــی »دژی مەسـ ــڕی كتێبـ وەرگێـ
و پێمـــان دەڵێـــت: »نیچـــە زۆر تووڕەیـــە و  ڕەخنـــە 
لـــە ســـەردەمەكەی خـــۆی و نەتەوەكـــەی خـــۆی 
ــەوەی  ــەر ئـ ــە لەبـ ــت، تووڕەیـ ــە( دەگرێـ ــە )ئەڵمانـ كـ
یەكگرتـــوو نیـــن و پـــەرت و بـــاو بـــوون و، ئـــەم پـــەرت 
و باوییـــەش لەنـــاو خاكەكـــەی خۆیـــان نامـــۆی 
نەتەوەیەكـــی  هـــەر  وەك  نەیانتوانیـــوە  و،  كـــردوون 

دیكـــە قەوارەیـــەك بـــۆ خۆیـــان دروســـت بكـــەن.
كەواتـــە نیچـــە دەیەوێـــت بـــە نەتەوەكـــەی خـــۆی 
ـــە  ـــەرت و باویی ـــەم پ ـــوون لەســـەر ئ ـــت: »بێدەنگب بڵێ
ــە  ــزر كـ ــترین هـ ــت، باشـ ــدا دێـ ــە دوایـ ــە بـ گێژەڵووكـ
ـــە  ـــەو هزرەی ـــكات، ئ ـــت ڕابەرایەتیـــی جیهـــان ب دەتوانێ
كـــە لەســـەر باڵەكانـــی كۆترێكـــەوە بۆمـــان دێـــت، ئـــەو 
كەسەشـــی دەبێتـــە خاوەنـــی ئـــەو هـــزرە »مرۆڤـــی 
دەڵێـــت:  پێمـــان  زەردەشـــتەوە  زاری  لـــە  بااڵ«یـــە 
ئاشـــتیتان وەك چەكـــی شـــەڕە تازەكانتـــان خـــۆش 
ـــژ«. ـــە درێ ـــر ل ـــورت پت ـــتیی ك ـــەت ئاش ـــت، تەنان بوێ
و  ســـیفەت  ئەگـــەر  دێـــڕەوە  چەنـــد  لـــەم 
ـــااڵ« هەڵهێنجێنیـــن،  تایبەتمەندیەكانـــی »مرۆڤـــی ب
ئـــەوا نیچـــە پێمـــان دەڵێـــت: مرۆڤـــی بـــااڵ ئـــەو 

كـــە: كەســـەیە 
بـــە  و  بێـــت  چاونەتـــرس  و  بوێـــر  دەبێـــت   .1
ــەر و  ــكێنێت، داهێنـ ــەكان بشـ ــە كۆنـ چەكـــوش نەریتـ

بێـــت. ئاشـــتی  دروســـتكەری 
باویـــی  و  پـــەرت  و  پەرتەوازەیـــی  دژی   .2
نەتـــەوەی خـــۆی بێـــت و لـــە پێنـــاوی خاكەكەیـــدا 
بەبـــێ ئـــەوەی بـــۆ هیـــچ هۆیـــەك بگەڕێـــت، گیانـــی 

ــكات. ــت بـ ــۆی بەخـ خـ
ـــوون«ی  ـــای » ب ـــدا مان ـــزری خۆی ـــاو ه ـــە ن 3. ل

نەتەوەكـــەی پێناســـە بكاتـــەوە.

خۆمـــان  لـــە  پرســـیارە  ئـــەو  ئەگـــەر  لێـــرەوە 
ــاڵ  ــی 130 سـ ــەر دوای تێپەڕبوونـ ــن:  ئەگـ بكەیـ
ــتا«  ــەوە »ئێسـ ــزری نیچـ ــە هـ ــە لـ ــی دیكـ جارێكـ
لـــە پەیڤەكانـــی زەردەشـــت گوێبیســـت بیـــن، ئایـــا 
لـــە هـــزری مســـتەفا بارزانییـــەوە جارێكـــی دیكـــە 
گوێمـــان  بارزانـــی«  »ئیدریـــس  پەیڤەكانـــی  

نازرنگێنێتـــەوە؟ 
 ئیدریس بارزانی

بیری نەتەوەیی.. تەبایی.. یەكڕیزی
لـــە  كـــە یەكێكـــە  دكتـــۆر عەبدوڵـــا ئاگریـــن 
ئاغـــای  فەتـــاح  شـــەهید  نزیكەكانـــی  دۆســـتە 
ـــوول  ـــە شۆڕشـــی ئەیل ـــات ل ـــزی خەب ـــدەی هێ فەرمان
بـــەردەوام  ڕابـــردوو  ســـەدەی  شەســـتەكانی  لـــە  و 
باوكراوەكانـــی  بـــەردەوام  و،  كـــردووە  ســـەردانی 
كاژیكـــی بـــۆ دەبـــرد بـــۆ شـــاخ، لـــە دیدارێكـــدا 
لەســـەر هـــزر و خەباتـــی شـــەهید فەتـــاح ئاغـــا پێـــی 
گوتـــم: »شـــەهید فەتـــاح ئاغـــا چرایـــەك بـــوو لـــە 
ــتی  ــە ناوەڕاسـ ــدا، لـ ــی كوردییـ ــری نەتەوەیـ ــاو بیـ نـ
 شەســـتەكانی ســـەدەی ڕابـــردووەوە زۆر هاتوچـــۆی 
شـــەهید فەتاحـــم دەكـــرد و، هەمـــوو جارێـــك دەچـــووم 
و  دەمبینـــی  ســـیوەیل  لـــە  )زێ(  گونـــدی  لـــە 
باوكراوەكانـــی كاژیكیشـــم بـــۆ دەبـــرد، هەروەهـــا 
هەواڵـــی برادەرانـــی ســـەركردایەتیی كاژیكیشـــم پـــێ 
ڕادەگەیانـــد و حەزمـــان دەكـــرد ئـــەم ســـەركردە مەزنـــە 
ــك  ــاو كاژیـ ــاوەی نـ ــی درەوشـ ــوو كات چرایەكـ هەمـ
بێـــت، بـــەاڵم ئـــەو ڕەخنـــەی لـــە ســـەركردایەتیی 
كاژیـــك هەبـــوو، كـــە نەیانتوانـــووە وەك پێویســـت 
زەمینەیـــەك بـــۆ گەشـــەی بیـــری نەتەوەیـــی فەراهـــەم 
بكـــەن، بۆیـــە زۆر ڕاشـــكاوانە پێـــی گوتـــم: ئەمـــەت 
پـــێ دەڵێـــم تـــۆ بـــەوان بڵـــێ، مـــن بێجگـــە لـــە 
ــتەفا بارزانـــی پابەنـــدی فەرمانـــی  فەرمانـــی مسـ
هیـــچ كەســـێكی دیكـــە نابـــم و مـــن بیـــری نەتەوەیـــی 

لـــە مســـتەفا بارزانیـــدا دەبینمـــەوە«.
ئـــەم  لەســـەر  هەڵوەســـتەكردنم  و  ئامـــاژە 
ئـــەوە  بـــۆ  ئاغـــا  فەتـــاح  شـــەهید  بەســـەرهاتەی 
بـــوو كـــە بڵێـــم ئیدریـــس بارزانـــی پـــەروەردەی ئـــەو 
هـــزرەی مـــەال مســـتەفا بـــووە كـــە شـــەهید فەتـــاح 
ئاغـــا لەبـــەر ڕۆشـــنایی ئـــەو هـــزرە بیـــری نەتەوەیـــی 
و  هێـــز  زیاتـــر  لەمـــەش  كردووەتـــەوە،  بەرجەســـتە 
بـــەو  الیەنـــە نەتەوەییەكانـــی كوردســـتانیش هـــەر 
شـــێوەیە ئیدریـــس بارزانییـــان ناســـیوە و مامەڵەیـــان 

كـــردووە. لەگـــەڵ 
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لـــە دوای ســـاڵی 1975 و نســـكۆی شۆڕشـــی 
ئەیلـــوول، وەك ســـەرۆك مســـعود بارزانـــی لـــە كتێبـــی 
كـــورد  ڕزگاریخـــوازی  بزووتنـــەوەی  و  بارزانـــی 
بەرگـــی چـــوارەم بەشـــی یەكـــەم پێمـــان دەڵێـــت: »لـــە 
ئەنجامـــی ئـــەم بارودۆخـــە نالەبـــار و مەترســـیدارە، 
كێشـــابوو،  الدا  زۆر  بەســـەر  باڵـــی  نائومێـــدی 
نائومێدییـــە  ئـــەم  ئەگـــەر  دەمزانـــی  باشـــی  بـــە 
ـــی  ـــە هەمـــوو خەبات ـــی ب ـــر كۆتای ـــت، ئیت ـــەردەوام بێ ب
بیرمـــان  زۆر  دێـــت.  پارتـــی  و  بنەماڵەكەمـــان 
ــی  ــەوەی بێهیوایـ ــۆ ڕەواندنـ ــۆ بـ ــردەوە، ئاخـ ــەوە كـ لـ
ــەر.  ــە بـ ــەك بگرینـ ــن و چ ڕێگەیـ ــت چ بكەیـ دەبێـ
بـــە ڕوونـــی بـــۆم دەركـــەوت كـــە یەكـــەم هەنـــگاو 
و بڕیـــار، ئەوەیـــە لەگـــەڵ كادیـــران و هەڤـــااڵن و 
خەڵكـــی دڵســـۆز هـــەوڵ بدەیـــن تەمـــی نائومێـــدی 
بڕەوێنینـــەوە، بۆیـــە لەگـــەڵ ئیدریســـی بـــرام بـــۆ ئـــەم 
ــر  ــورخواردن، ئیتـ ــە ڕاوێـــژ و مشـ ــتە كەوتینـ مەبەسـ
هەردووكمـــان چووینـــە خزمەتـــی جەنابـــی بارزانـــی 
و بیـــر و تێڕوانینەكانمـــان بـــۆ شـــی كـــردەوە. بـــە 
ــتپێكردنەوەی  ــان مۆڵەتـــی دەسـ ــەی جەنابیـ موبارەكـ
و  دەزگا  ڕێكخســـتنەوەی  ســـەرلەنوێ  و  خەبـــات 
ـــە حزبـــی و ســـەربازییەكانمان وەرگـــرت. مـــن  پێكهات
و كاك ئیدریـــس لەســـەر ئـــەوە ڕێككەوتیـــن كـــە ئـــەو 
خـــۆی بـــۆ بەڕێوەبـــردن و سەرپەرشـــتیی كاروبـــاری 
پەنابـــەر و ئـــاوارەكان كـــە نزیكـــەی ســـەد و هەشـــتا 
هـــەزار كـــەس بـــوون، تەرخـــان بـــكات، منیـــش ئەركـــی 
ســـەرلەنوێ ڕێكخســـتنەوەی ڕیزەكانـــی پارتایەتـــی 
بگرمـــە ئەســـتۆ و لـــە قۆناغـــی دووەمـــدا دەســـت بـــە 

ــەوە«. ــات بكەینـ ــۆڕش و خەبـ شـ

هـــاوكات هـــەر دوای ســـاڵی 1975 و نســـكۆی 
هەڵگرانـــی  دیكـــە  جارێكـــی  ئەیلـــوول  شۆڕشـــی 
بیـــری نەتەوەیـــی خۆیـــان ڕێكخســـتەوە و لـــە بـــری 
پارتـــی  »كاژیـــك«  كـــورد  ژیانـــەوەی  كۆمەڵـــەی 
ــد.  ــان دامەزرانـ ــۆك« یـ ــورد » پاسـ ــی كـ سۆسیالیسـ
یەكەمیـــن  ئـــەوەی  پێـــش  نەتەوەییـــە  پارتـــە  ئـــەم 
كۆنگـــرەی خـــۆی گـــرێ بـــدات، وەك خوالێخۆشـــبوو 
)كـــە  شـــوان  مـــازم  و  عەبدولحەمیـــد  فەرهـــاد 
ــوون(  ــۆك بـ ــەركردایەتی پاسـ ــی سـ ــەوكات ئەندامانـ ئـ
هەردووكیـــان لـــە گێڕانـــەوەی بیرەوەرییەكانیـــان لـــە 
 »NRT بەرنامـــەی »رووداو و مێـــژووی تەلەفزیۆنـــی
»وەك  دەڵێـــن:  بارزانـــی  ئیدریـــس  بـــە  ســـەبارەت 
ئیدریـــس  كاك  ســـەردانی  پاســـۆك  ســـەركردایەتیی 
بارزانیمـــان كـــرد، لـــەو ســـەردانەدا دوو داواكاریمـــان 
بـــوو  پاســـۆك  پێشـــنیارێكی  یەكەمیـــان  هەبـــوو، 
كـــە پاكتێكـــی نیشـــتمانی لـــە نێـــوان هەمـــوو هێـــزە 
سیاســـییەكانی ئەوكاتـــی كوردســـتان دروســـت بكرێـــت، 
بـــن و  ئـــەوەی هەمـــوو هێزەكانـــی یەكگرتـــوو  بـــۆ 
پەرتەوازەیـــی دروســـت نەبێـــت، دووەمیـــان: داوامـــان 
ـــەو  ـــاو پاســـۆك و ئ ـــە ن لـــێ كـــرد ببێتـــە براگەورەمـــان ل
ڕێبەرایەتیـــی پاســـۆك بـــكات. ســـەبارەت بـــە یەكەمیـــان، 
ـــن: مـــن كاغـــەزی  ـــی گوتی ـــی پێ ـــس بارزان كاك ئیدری
ـــە دووەمیشـــیان  ـــۆ ئیمـــزا دەكـــەم، ســـەبارەت ب ســـپیتان ب
كاك ئیدریـــس بارزانـــی پێـــی گوتیـــن: بـــۆ مـــن ئـــەوە 
بـــەاڵم وەســـیەتی جەنابـــی  شـــەڕەفێكی گەورەیـــە، 
مســـتەفا بارزانـــی بـــۆ مـــن و مســـعود )ســـەرۆك 
ـــا  ـــری جی ـــە یەكت ـــز ل ـــە هەرگی ـــووە ك ـــەوە ب ـــی( ئ بارزان
نەبینـــەوە، بۆیـــە داوای لێبوردنتـــان لـــێ دەكـــەم«.

ئیدریس بارزانی پەروەردەی 
ئەو هزرەی مەال مستەفا 
بووە كە شەهید فەتاح ئاغا 
لەبەر ڕۆشنایی ئەو هزرە 
بیری نەتەوەیی بەرجەستە 
كردووەتەوە، لەمەش زیاتر 
هێز و الیەنە نەتەوەییەكانی 
كوردستانیش هەر بەو شێوەیە 
ئیدریس بارزانییان ناسیوە و 
مامەڵەیان لەگەڵ كردووە

مرۆڤی بااڵ دەبێت دژی 
پەرتەوازەیی و پەرت و باڵویی 
نەتەوەی خۆی بێت و لە پێناوی 
خاكەكەیدا بەبێ ئەوەی بۆ 
هیچ هۆیەك بگەڕێت، گیانی 
خۆی بەخت بكات و لە ناو 
هزری خۆیدا مانای »بوون«ی 
نەتەوەكەی پێناسە بكاتەوە

هەر دوای ساڵی 1975 و نسكۆی 
شۆڕشی ئەیلوول جارێكی دیكە 
هەڵگرانی بیری نەتەوەیی 
خۆیان ڕێكخستەوە و لە بری 
كۆمەڵەی ژیانەوەی كورد 
»كاژیك« پارتی سۆسیالیسی 
كورد » پاسۆك« یان دامەزراند
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داواكارییـــە  دوو  لـــەو  ســـەرنج  ئەگـــەر  لێـــرەوە 
بدەیـــن كـــە لـــە ئیدریـــس بارزانـــی كـــراوە، ئـــەوا 
و  هـــزر  ڕاســـتەقینەی  گەوهـــەری  ڕاشـــكاوانە 
كەســـایەتی ئیدریـــس بارزانـــی دەردەكەوێـــت كـــە 
خـــۆی  نەتەوەكـــەی  چەنـــد جێگـــەی متمانـــەی 
ـــووە بـــۆ »تەبایـــی و یەكڕیـــزی و ئاشـــتەوایی كـــە  ب
ــۆ  ــت بـ ــەی تەندروسـ ــە ژینگـ ــووی بـ ــە هەمـ ئەمانـ
گەشـــەكردنی بیـــری نەتـــەوەی پێناســـە كـــردووە«، 
ســـەبارەت بـــە وەفـــا و ڕاستگۆییشـــی بەرانبـــەر 
وەســـێتەكەی جەنابـــی مســـتەفا بارزانـــی، ســـەرۆك 
ــتگۆییەمان  ــا و ڕاسـ ــەو وەفـ ــۆرە ئـ ــی بەمجـ بارزانـ
1ی  لـــە  كـــە  ڕوو،  دەخاتـــە  بـــۆ  پەیڤـــەدا  لـــەو 
ــەی  ــتی ڕۆژانـ ــە یاداشـ ــاڵی 1987 لـ ــوباتی سـ شـ
خـــۆی تۆمـــاری كـــردووە: »زۆر بەداخـــەوە بـــرا 
ــام، زۆر  ــۆ بـ ــوێنی تـ ــە شـ ــن لـ ــە مـ ــان، خۆزگـ گیـ
ـــەاڵم  ـــەدەری خـــوای گـــەورە، ب ـــەزا و ق ـــە ق ـــم ب ڕازی
ئـــەی بەڵێنمـــان نەدابـــوو یەكتـــری جـــێ نەهێڵیـــن؟ 
دڵنیـــام بـــە دەســـتی خـــۆت نەبـــووە، ئەگینـــا جێـــت 
كوالنـــەوە،  زامەكانمـــان  ســـەرلەنوێ  نەدەهێشـــتم. 
)ئـــەدی بەڵێنمـــان نەدابـــوو؟( جارێكـــی تـــر لـــە خـــەم 

دەپەڕینـــەوە.« ئازارەكانمـــان  و 
بارزانـــی  ئیدریـــس  ئاوابوونـــی  كۆســـتی 
مســـعود  ســـەرۆك  سەرشـــانی  بـــاری  دووهێنـــدە 
بارزانـــی قورســـتر كـــرد، بـــەاڵم ئـــەو پڕۆژانـــەی 
پێشـــتر لەگـــەڵ ئیدریـــس بارزانـــی پێكـــەوە كاریـــان 
و  تەبایـــی  و  یەكڕیـــزی  بـــۆ  كردبـــوو  لەســـەر 
ــەوەی  ــە ئـ ــەرۆك بارزانـــی گەیاندییـ ــتەوایی سـ ئاشـ
»بـــەرەی كوردســـتانی« دابمەزرێـــت، ئـــەو بـــەرەی 

ڕاپەڕینـــی  ســـەركردایەتیی  كوردســـتانییەی 
ـــرد،  ـــە بەهـــاری 1991 ك جەمـــاوەری كوردســـتانی ل
ــەم  ــتیی یەكـ ــاڵی 1992 سەرپەرشـ ــە سـ ــا لـ هەروەهـ
هەڵبژاردنی ئازادانەی لە كوردســـتان كرد و، پاشـــان 
پەرلەمـــان و حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتانی لـــێ 
بەرهـــەم هـــات. ســـەرۆك بارزانـــی دوای نەمانـــی 
ـــەرەی كوردســـتانییش، پارتـــی كـــردە ئـــەو ڕەشـــماڵە  ب
گەورەیـــەی بیـــری نەتەوەیـــی و كۆنگـــرەی 11ی 
پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان بـــووە كۆنگرەیەكـــی 
دیكـــە  پارتـــی  چەنـــد  لەگـــەڵ  و  نیشـــتمانی 
یەكگرتنیـــان  گـــەل(  پاســـۆك،  )سۆشیالیســـت، 
ڕاگەیانـــد، هـــەر ئـــەم ئیـــرادە یەكگرتـــووەش بڕیـــاری 
دا كـــە جارێكـــی دیكـــە و لـــە 6ی 11ی 1993 
ڕوفاتـــی »مســـتەفا بارزانـــی و ئیدریـــس بارزانـــی« 
لـــە ئێرانـــەوە بگەڕێننـــەوە بـــۆ بـــارزان، كەرنەڤاڵـــی 
لـــە  تـــەواوی خەڵكـــی كوردســـتانیش  پێشـــوازی 
پێـــی  ئـــەو ڕاســـتیەیەی  ڕوفاتیـــان، ڕاشـــكاوانە 
گوتیـــن: مرۆڤـــە گـــەورەكان لـــە دوای ئاوابوونیـــان 
لـــە دایـــك دەبـــن و ســـبەی ســـەردەمی »هـــزری 
ـــێ دەكات، بێگومـــان  ـــی« دەســـت پ مســـتەفا بارزان
هەتـــا ئێســـتا هەبێـــت، »ســـبەی« هـــەر بـــەدەوام 
لـــە هـــزری مســـتەفا  ئـــەو »ســـبە«یە  دەبێـــت، 
و  كوردســـتانە  ســـەربەخۆی  دەوڵەتـــی  بارزانیـــدا 
ـــبەیەدا جارێكـــی دیكـــە مســـتەفا  ـــەو س ـــان ل بێگوم
بارزانـــی و ئیدریـــس بارزانـــی لەدایـــك دەبنـــەوە و 
ئـــەو هـــزرە لـــەو دەوڵەتـــە تەرجەمـــە دەبێـــت، كـــە 
ــاوا بـــوو و ئێســـتا ســـەرۆك  ئەوانـــی لـــە پێنـــاودا ئـ

مســـعود بارزانـــی ڕێبەرایەتـــی دەكات.

كۆستی ئاوابوونی ئیدریس 
بارزانی دووهێندە باری سەرشانی 

سەرۆك مسعود بارزانی قورس 
كرد، بەاڵم ئەو پڕۆژانەی 

پێشتر لەگەڵ ئیدریس بارزانی 
پێكەوە كاریان لەسەر كردبوو بۆ 
یەكڕیزی و تەبایی و ئاشتەوایی 

سەرۆك بارزانی گەیاندییە 
ئەوەی »بەرەی كوردستانی« 

دابمەزرێت

ئیدریس بارزانی جێگەی متمانەی 
نەتەوەكەی خۆی بووە بۆ تەبایی 

و یەكڕیزی و ئاشتەوایی كە 
ئەمانە هەمووی بە ژینگەی 

تەندروست بۆ گەشەكردنی بیری 
نەتەوەی پێناسە كردووە

سەرۆك بارزانی دوای نەمانی 
بەرەی كوردستانییش، پارتی 
كردە ئەو ڕەشماڵە گەورەیەی 

بیری نەتەوەیی و كۆنگرەی 11ی 
پارتی دیموكراتی كوردستان بووە 
كۆنگرەیەكی نیشتمانی و لەگەڵ 

چەند پارتی دیكە )سۆشیالیست، 
پاسۆك، گەل( یەكگرتنیان 

ڕاگەیاند
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سەرۆك بارزانی پاڵپشتیی پێكهێنانی 
هێزێكی تۆكمە و پڕۆفیشناڵی 

پێشمەرگە دەكات، ئەمەش یارمەتیدەرە 
بۆ خێرا جێبەجێكردنی چاكسازی

فەریق ڕوکن عیسا عوزێر سەرۆک ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگە بۆ گواڵن:

فەریـــق ڕوكـــن عیســـا عوزێـــر كـــە ســـەرۆك ئەركانـــی وەزارەتـــی پێشـــمەرگەیە، لـــە دیمانەیەكـــی تایبەتـــدا 
لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن چەنـــد پرســـێكی پەیوەســـت بـــە هەماهەنگییەكانـــی نێـــوان وەزارەتـــی پێشـــمەرگە و 
ـــاو  ـــە ن ـــۆرم ل ـــی ڕیف ـــە هەنگاوەكان ـــر خـــۆی ل ـــە زیات ـــی خســـتە ڕوو، ك ـــان و ســـوپای عێراق ـــی هاوپەیمان هێزەكان
هێزەكانـــی پێشـــمەرگە و پرۆســـە ئیـــداری و ســـەربازییەكانی نـــاو وەزارەتـــی پێشـــمەرگە دەبینێتـــەوە، لەگـــەڵ 
ڕۆڵـــی هێزەكانـــی ئەمریـــكا لـــە نـــاو پرۆســـەی چاكســـازیدا و ئـــەو یاداشـــتنامەی لێكتێگەیشـــتنانەی كـــە لـــە 
ـــراق، كـــە  ـــە بودجـــەی گشـــتیی عێ ـــوان هـــەردوو الدا هـــەن، هەروەهـــا مـــاف و پشـــكی وەزارەتـــی پێشـــمەرگە ل نێ
ئایـــا تـــا چەنـــد حكومەتـــی فیـــدڕاڵ بـــە جێبەجێكردنـــی ئەركـــی خـــۆی هەڵســـاوە ســـەبارەت بـــە دابینكردنـــی 
ـــە  ـــزی پێشـــمەرگە بەشـــێكە ل ـــی دەســـتوور، هێ ـــە پێ ـــە ب ـــی پێشـــكەوتوو، ك ـــە چەك پێداویســـتییە ســـەربازییەكان ل

مەنزوومـــەی بەرگریـــی عێـــراق، ئەمانـــە و چەندیـــن بابەتـــی پەیوەندیـــدار تـــەوەری ئـــەم دیمانەیـــە بـــوون.
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ـــی  ـــە ئاســـتی پەیوەندییەكان ـــا پرســـیارەكانمان ل *  ب
ــی  ــتان و هێزەكانـ ــمەرگەی كوردسـ ــزی پێشـ ــوان هێـ نێـ
پـــێ  دەســـت  ئەمریـــكاوە  بەتایبەتـــی  هاوپەیمانـــان، 
و  هەماهەنگـــی  و  لێكتێگەیشـــتن  ئایـــا  بكەیـــن، 
وەزارەتـــی  نێـــوان  لـــە  ســـەربازییەكان  هاوكارییـــە 
پێشـــمەرگە و هێزەكانـــی ئەمریـــكا لـــە چ ئاســـتێكدایە؟
- هێزەكانـــی پێشـــمەرگە لـــە شـــەڕی داعشـــدا بـــە 
بارزانـــی  ســـەرۆك  ســـەركردایەتیی  و  ڕێبەرایەتـــی 
تێكشـــكاندنی  لـــە  گێـــڕا  باشـــیان  زۆر  ڕۆڵێكـــی 
داعـــش و توانییـــان هەرێمـــی كوردســـتان و خەڵكەكـــەی 
بـــە جیاوازیـــی پێكهاتەكانیـــەوە بپارێـــزن، لەمەشـــدا 
هێزەكانـــی هاوپەیمانـــان بەتایبەتـــی ئەمریـــكا پاڵپشـــت 
و هـــاوكار بـــوون، لـــە دوای شـــەڕی داعـــش و لـــە 
ســـاڵی 2015 لەســـەر فەرمانـــی ســـەرۆك بارزانـــی 
نـــاو  لـــە  ڕیفـــۆرم  ئەنجامدانـــی  بـــۆ  نـــرا  هەنـــگاو 
ـــی پێشـــمەرگەدا، ڕیفۆرمیـــش تەنیـــا مەبەســـت  هێزەكان
 70 یەكـــەی  هێزەكانـــی  یەكگرتنـــەوەی  مانـــای  و 
و 80 نییـــە، بەڵكـــو واتـــا و ئامانجێكـــی گـــەورە و 
ســـتراتیژیەتێكی فـــراوان لەخـــۆ دەگرێـــت و، تـــەواوی 
پرۆســـە ئیـــداری و ســـەربازییەكانی نـــاو وەزارەتـــی 
پێشـــمەرگە دەگرێتـــەوە، هێزەكانـــی ئەمریـــكا دوای 
نـــاو پرۆســـەی چاكســـازیدا وایـــان  لـــە  وردبوونـــەوە 
پـــێ بـــاش بـــوو، یاداشـــتنامەیەكی لێكتێگەیشـــتن لـــە 
ــی  ــی هەرێمـ ــمەرگە و حكومەتـ ــی پێشـ ــوان وەزارەتـ نێـ
واژۆ  ئەمریـــكا  بەرگریـــی  وەزارەتـــی  و  كوردســـتان 
ــر  ــر و ڕێكوپێكتـ ــر و قووڵتـ ــەوەی زیاتـ ــۆ ئـ ــت، بـ بكرێـ
ـــاو پرۆســـەی چاكســـازییەوە،  ـــە ن ـــەوە بچن ـــە بەرنام و ب
ــوازییەكی  ــەوێ پێشـ ــكا، لـ ــە ئەمریـ كاتێكیـــش چووینـ
بیروبۆچوونەكانمـــان  كرایـــن و  بـــاش و گـــەورە  زۆر 
ئاڵوگـــۆڕ كـــرد، لێـــرەوە یاداشـــتنامەكە واژۆ كـــرا و 
نەخشـــە ڕێگەیـــەك ئامـــادە كـــرا و ڕیزبەندییـــەك كـــرا، 
ئـــەو ئامانجـــە  لـــە مـــاوەی چـــوار ســـاڵدا  تاوەكـــو 
بپێكیـــن كـــە لەســـەری ڕێككەوتوویـــن، بەتایبەتـــی 
ـــان  ـــاو هێزەكانم ـــە ن ـــڕۆڵ ل ـــی و كۆنت پرســـی فەرماندەی
 )Command and control  - والســـیطرة  )القیـــادة 
و  ژمێریـــاری  یەكـــەی  ڕێكخســـتنی  هەروەهـــا  و 
چەندیـــن بابەتـــی دیكـــەی پێویســـت بـــۆ بەهێزكردنـــی 
ــە  ــێوەیەك كـ ــە شـ ــتان، بـ ــمەرگەی كوردسـ ــزی پێشـ هێـ
لەگـــەڵ پێداویســـتی و گۆڕانكارییەكانـــی ســـەردەمدا 
پێشـــمەرگە  هێـــزی  پێكەوەكاركردنـــی  بگونجێـــت. 
هێزەكانـــی  نێویانـــدا  لـــە  هاوپەیمانـــان  هێزەكانـــی  و 
یاداشـــتنامەی  كردنـــی  جێبەجـــێ  و  ئەمریـــكا 

لێكتێگەیشـــتن یارمەتیـــدەر دەبێـــت لـــە مـــاوەی چـــوار 
ســـاڵی داهاتـــوودا بـــۆ ڕێكخســـتنەوە و ڕیفۆرمـــی 
ســـەرۆك  پێشـــمەرگە،  هێزەكانـــی  سەرتاســـەریی 
ـــتان و  ـــی كوردس ـــەرۆكی هەرێم ـــزان س ـــی و بەڕێ بارزان
ـــوو  ـــتان و هەم ـــی كوردس ـــی هەرێم ســـەرۆكی حكومەت
ـــی هێزێكـــی گـــەورە  ســـەركردایەتیی سیاســـی پێكهێنان
و تۆكمـــەی پڕۆفیشـــناڵ لـــە نـــاو هەرێمـــی كوردســـتان 
بـــە بـــێ جیاوازیـــی ئایینـــی و ناوچەگەرێتـــی بـــە 
ــە  ــان، بـ ــتنی هەرێمەكەمـ ــۆ پاراسـ ــن بـ ــگ دەزانـ گرنـ
لـــە  بكەوێتـــەوە،  دوور  پێشـــمەرگە  هێـــزی  جۆرێـــك 
ــۆ  ــا بـ ــازی و تەنیـ ــە چاكسـ ــتێكی دژ بـ ــوو ویسـ هەمـ
ـــتان  ـــااڵی كوردس ـــی ئ ـــاك و نیشـــتمان و بەرزڕاگرتن خ
بگەڕێتـــەوە، هەروەهـــا لـــە نـــاو پێشـــمەرگەدا پێویســـتیی 
ــن،  ــدان دەربخەیـ ــی دەنگـ ــە كاتـ ــا لـ ــان تەنیـ حزبایەتیمـ
پێكهێنانـــی ئـــەم هێـــزەش تایبەتمەندیـــی خـــۆی هەیـــە 
پرۆســـەی  جێبەجێكردنـــی  باشـــتری  هاوكاریـــی  و 

دەكات. چاكســـازی 
لـــە ئێســـتادا كارەكانمـــان لـــە نـــاو حكومـــەت زۆر 
ــت،  ــوە دەچێـ ــات بەڕێـ ــە ڕۆتینـ ــی و دوور لـ ــە خێرایـ بـ
ــەك  ــە یـ ــتا بـ ــرا، ئێسـ ــاڵێك دەكـ ــە سـ ــتر بـ ــەوەی پێشـ ئـ
هەفتـــە وەاڵممـــان دەدرێتـــەوە، ئێمـــە لـــە وەزارەتـــی 
بارزانـــی  نێچیرڤـــان  ڕێـــزدار  سوپاســـی  پێشـــمەرگە 
ســـەرۆكی هەرێمـــی كوردســـتان و ڕێـــزدار مســـرور 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
دەكەیـــن بـــۆ ئـــەو پاڵپشـــتییە، هیـــوادارم تـــا كۆتایـــی 

پرۆســـەی چاكســـازی پاڵپشـــتمان بـــن.
* لـــەم ســـەردەمەدا هێـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان 
پێشـــكەوتووی  هاوكاریـــی  و  چـــەك  بـــە  پێویســـتی 
ـــد ئـــەم جـــۆرە هاوكارییـــە  ـــا تاچەن ســـەربازی هەیـــە، ئای
ســـەربازییە پێشـــكەوتووانە لەالیـــەن هاوپەیمانەكانـــەوە، 
بەتایبەتـــی هێزەكانـــی ئەمریـــكا دەدرێتـــە پێشـــمەرگە، 
بـــۆ ئـــەوەی هاوواڵتیانـــی كوردســـتان لـــە هێرشـــی 
ســـەربازی  درۆنـــی  و  مووشـــەك  بـــە  ســـەربازی 

بپارێزرێـــت؟
ـــی ســـەربازیی  ـــە دوای شـــەڕی داعـــش هاوكاری - ل
هاوكارییـــە  ناویشـــیاندا  لـــە  و  هاوپەیمانـــەكان 
ــمەرگە  ــی پێشـ ــۆ وەزارەتـ ــكا بـ ــەربازییەكانی ئەمریـ سـ
كەمـــی كـــردووە، تەنیـــا لـــە كاتـــی جێبەجێكردنـــی 
قۆناغـــە  ئـــەو  بەپێـــی  و  چاكســـازیدا  پرۆســـەی 
هاوپەیمانـــەكان  دەكەیـــن،  جێبەجێـــی  چاكســـازییەی 
ئامادەكاریـــی دەكـــەن بـــۆ پێشكەشـــكردنی پێداویســـتیی 
لەگـــەڵ  گشـــتی  شـــێوەیەكی  بـــە  ســـەربازی. 

یاداشتنامەی لێكتێگەیشتنی نێوان 
وەزارەتی پێشمەرگە و هێزەكانی 
هاوپەیمانان یارمەتیدەر دەبێت، 
بۆ ڕێكخستنەوە و ڕیفۆرم لە ناو 

هێزی پێشمەرگەدا

هەماهەنگی و پەیوەندییەكی 
زۆر باش لە نێوان وەزارەتی 

پێشمەرگە و وەزارەتی 
بەرگریی عێراقدا هەیە و لە 
هەوڵی كاراكردنی بنكەكانی 

هەماهەنگین

لە دوای شەڕی داعش و لە 
ساڵی 2015 لەسەر فەرمانی 
سەرۆك بارزانی هەنگاو نرا 
بۆ ئەنجامدانی ڕیفۆرم لە 

ناو هێزەكانی پێشمەرگەدا، 
ڕیفۆرمیش تەنیا مەبەست و 

مانای یەكگرتنەوەی هێزەكانی 
یەكەی 70 و 80 نییە، بەڵكو 

واتا و ئامانجێكی گەورە و 
ستراتیژیەتێكی فراوان لەخۆ 

دەگرێت و، تەواوی پرۆسە 
ئیداری و سەربازییەكانی ناو 
وەزارەتی پێشمەرگە دەگرێتەوە
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بەرزبوونـــەوەی ئاســـتی هێزەكانـــی پێشـــمەرگە ئـــەم 
پێشـــكەوتووانە  چەكـــە  و  ســـەربازی  پێداویســـتییە 
دەســـتەبەر دەبـــن و قســـەو گفتوگۆمـــان لەســـەر كـــردووە.
وەزارەتـــی  نـــاو  ئـــەم چاكســـازییەی  كەواتـــە   *
پێشـــمەرگە پێویســـتە پێكهێنانـــی فیرقەكانیـــش لەخـــۆ 
بگرێـــت، ئایـــا هەنگاوەكانـــی پێكهێنانـــی فیرقـــەكان 

بـــە كـــوێ گەیشـــتووە؟
- دروســـتكردنی فیرقـــەكان قۆناغێكـــی دیكەیـــە لـــە 
ڕیفـــۆرم لـــە بـــواری پرســـی فەرماندەیـــی و كۆنتـــڕۆڵ 
ـــت،  ـــەكان دێ ـــوا هاوبەش ـــی لی ـــە دوای دامەزراندن و، ل
كاتێك یەكەكانی 70 و 80 بە تەشـــكیلەی لیوا دێنە 
نـــاو وەزارەتـــی پێشـــمەرگە و دوای ڕێكخســـتنەوەیان 
پێشـــمەرگەدا، فەرماندەیەكـــی  وەزارەتـــی  نـــاو  لـــە 
ســـەرووی ئـــەوان بـــە نـــاوی فەرماندەیـــی فیرقـــە 
ـــۆ باشـــتركردنی  ـــە ب ـــی فیرق ـــت، دامەزراندن دادەمەزرێ
فەرماندەیـــی و كۆنتڕۆڵـــە لـــە نـــاو هێزەكانـــی وەزارەتـــی 
ـــوارەدا بەردەوامـــە. ـــەم ب پێشـــمەرگەدا و هەنـــگاوەكان ل
ئایـــا  چاكســـازییەكان،  بـــە  ســـەبارەت  هـــەر   *
ــتنەوەی  بەرزكردنـــەوەی پلـــەی ســـەربازی و ڕێكخسـ

دەگرێتـــەوە؟ خانەنشـــینی 
ـــە ئەنجامـــم  ـــن كارم ك ـــە خۆشـــحاڵییەوە یەكەمی - ب
ـــوو،  ـــەرەكان ب ـــەی ئەفس ـــەوەی پل ـــی بەرزكردن دا، پرس
ــەدا  ــەم بابەتـ ــۆكارەوە لـ ــك هـ ــۆی كۆمەڵێـ ــە هـ ــە بـ كـ
ـــە هـــۆی گرفتـــی سیســـتمی  زۆر دواكەوتوویـــن، چ ب
وەزارەتـــی پێشـــمەرگەوە بێـــت، یـــان بـــە هـــۆی ئاســـتی 
توانایـــی هەندێـــك لـــە ئەفســـەرەكانەوە بێـــت، یانیـــش بـــە 
هـــۆی خراپیـــی دۆخـــی دارایـــی حكومەتـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان و كەمیـــی بودجـــەوە بێـــت، ئـــەم بابەتـــە 
پێویســـتی بـــە ڕێكخســـتنەوە و خێـــرا جێبەجێكـــردن 
بـــوو، چونكـــە بەشـــێكی زۆر لـــە ئەفســـەرەكانمان 
ئەگـــەر لـــە ماوەیەكـــی كەمـــدا پلـــە بەرزكردنەوەیـــان بـــۆ 
نەكرێـــت، دەگەنـــە مـــاوەی یاســـایی خانەنشـــینبوون، 
لەســـەر  كاریگەریـــی  بابەتـــەش  ئـــەم  دواخســـتنی 
چونكـــە  دەبێـــت،  ئەركەكانیشـــیان  جێبەجێكردنـــی 
لـــە نـــاو وەزارەتـــی پێشـــمەرگە و تەشـــكیالتەكانیدا 
قـــورس  ئەركێكـــی  كـــەم  پلەیەكـــی  بـــە  ناتوانیـــت 
جێبەجـــێ بكەیـــت، بـــە پێچەوانەشـــەوە بـــە پلەیەكـــی 
قبووڵكـــراو  بەڕێوەبـــردن  كەمتـــر  پۆســـتێكی  بـــەرز 
نییـــە، بەرنامـــەی چاكســـازیی خانەنشـــینی و پلـــە 
بەرزكردنـــەوەی پێكـــەوە بەســـتبوو، دوای چەندیـــن 
دانیشـــتن لەگـــەڵ ئەنجومەنـــی وەزیـــران و لەگـــەڵ 
ســـەرۆكی  بارزانـــی  مســـرور  ڕێـــزدار  خـــودی 

حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، دەرئەنجـــام ئـــەم 
دوو بابەتـــە پێكـــەوە نەبەســـترایەوە و بەپێـــی یاســـا 
پێكـــەوە  2019مـــان  و   2018 ســـااڵنی  جەدوەلـــی 
هێنایـــەوە و خانەنشینیشـــمان بـــەڕێ كـــرد، ئێســـتا 
خەریكیـــن پێنـــج جـــەدوەل پێكـــەوە پێشـــكەش بكەیـــن، 
تـــا بگەینـــە ئاســـتێكی پێویســـت، لـــە هەمـــان كاتـــدا 
ـــە مانگـــی 9  ـــی دیكـــە ل كارمـــان لەســـەر دوو جەدوەل
ی ســـاڵی 2022 و نـــەورۆزی ســـاڵی 2023 كـــردووە، 
ـــاو  ـــە ن ـــە ل ـــاڵی 2023 كێشـــەی تەرقیی ـــە س ـــو ل تاوەك

لەشـــكری كوردســـتاندا نەمێنێـــت.
و  پێشـــمەرگە  هێزەكانـــی  نێـــوان  پەیوەندیـــی   *
وەزارەتـــی بەرگریـــی عێـــراق لـــە چ ئاســـتێكدایە؟ ئایـــا 
ـــە كـــوێ گەیشـــت،  ـــزە هاوبەشـــەكان ب ـــی هێ دامەزراندن
بەتایبەتـــی بـــۆ ناوچـــە كوردســـتانییەكانی دەرەوەی 
ئیـــدارەی هەرێـــم كـــە لـــە ڕووی ســـەربازی و ئەمنییـــەوە 

بـــە ناوچەكانـــی بۆشـــایی ئەمنـــی دادەنرێـــن؟
- لـــەو ماوەیـــەی كـــە مـــن دەســـت بـــە كار بـــووم، 
لـــە  بـــاش  زۆر  لێكتێگەیشـــتنێكی  و  نزیكبوونـــەوە 
نێـــوان وەزارەتـــی پێشـــمەرگە و وەزارەتـــی بەرگریـــی 
عێـــراق و هێـــزە ئەمنییـــەكان بەگشـــتی و فەرماندەیـــی 
هاوبـــەش و دژە تیـــرۆردا هەیـــە، هەماهەنگیـــی نێـــوان 
وەزارەتـــی پێشـــمەرگە و وەزارەتـــی بەرگریـــی عێـــراق 
ـــە  ـــاش هەی ـــی زۆر ب ـــە، پەیوەندی ـــتێكی بااڵدای ـــە ئاس ل
بـــۆ كۆنتڕۆڵكردنـــی هەمـــوو ئـــەو ناوچانـــەی بـــە 
بۆشـــایی ئەمنـــی دادەنرێـــن، پێشـــتر ئۆپەراســـیۆنی 
ئـــەو ناوچانـــەی كـــە  بـــۆ  هاوبـــەش ئەنجـــام دراوە 
چەكدارانـــی داعـــش بەكاریـــان دەهێنـــا، لـــە ئێســـتادا 
گفتوگـــۆی زۆر هەیـــە و پێـــش بەڕێوەچوونـــی هـــەر 
ئۆپەراســـیۆنێكیش كۆبوونـــەوە و ئاڵوگـــۆڕی زانیـــاری 
لـــە نێـــوان وەزارەتـــی پێشـــمەرگە و ســـوپای عێراقـــدا 
ئەنجـــام دەدرێـــت، ئێســـتا لـــە هەوڵـــی پەرەپێدانـــی 
بنكەكانـــی هەماهەنگیـــی نێـــوان ئێمـــە و الیەنـــی 
ـــی  ـــە شـــێوەیەكی گشـــتی پەیوەندییەكان ـــن، ب عێراقیدای
ــراق زۆر  ــوپای عێـ ــمەرگە و سـ ــی پێشـ ــوان وەزارەتـ نێـ
باشـــە و دیـــدگای هاوبەشـــمان بـــۆ پێكەوەكاركـــردن لـــە 

ــە. ــوودا هەیـ داهاتـ
* بـــەاڵم حكومەتـــی عێـــراق ســـااڵنێكی زۆرە مـــاف 
و پشـــكی وەزارەتـــی پێشـــمەرگە لـــە بودجـــەی گشـــتیی 
عێـــراق نانێرێـــت و پێشـــمەرگەی لـــە زۆر پێداویســـتیی 
ســـەربازی و چەكـــی پێشـــكەوتوو بێبـــەش كـــردووە، 
ــمەرگە  ــزی پێشـ ــتوور هێـ ــە پێـــی دەسـ ــدا بـ ــە كاتێكـ لـ

ـــراق؟ ـــی عێ ـــە مەنزومـــەی بەرگری بەشـــێكە ل

لە ئێستادا كارەكانمان لە ناو 
حكومەت زۆر بە خێرایی و 
دوور لە ڕۆتین بەڕێوە دەچێت، 
ئەوەی پێشتر بە ساڵێك دەكرا، 
ئێستا بە یەك هەفتە وەاڵممان 
دەدرێتەوە

كاتێك یەكەكانی 70 و 80 
بە تەشكیلەی لیوا دێنە ناو 
وەزارەتی پێشمەرگە و دوای 
ڕێكخستنەوەیان لە ناو وەزارەتی 
پێشمەرگەدا، فەرماندەیەكی 
سەرووی ئەوان بە ناوی 
فەرماندەیی فیرقە دادەمەزرێت

بەشێكی زۆر لە ئەفسەرەكانمان 
ئەگەر لە ماوەیەكی كەمدا 
پلە بەرزكردنەوەیان بۆ 
نەكرێت، دەگەنە ماوەی یاسایی 
خانەنشینبوون، دواخستنی ئەم 
بابەتەش كاریگەریی لەسەر 
جێبەجێكردنی ئەركەكانیشیان 
دەبێت

پێویستە سنوورەكانی هەرێمی 
كوردستان بەهێز بێت و لە پالن 
و بەرنامەدایە تۆكمەتر بكرێن
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قسە و گفتوگۆی زۆر لەسەر 
ماف و شایستە داراییەكانی 

هێزی پێشمەرگەی كوردستان لە 
ناو بودجەی گشتیی عێراقدا 

دەكرێت، بەاڵم تا ئێستا هەموو 
ئەم قسە و بەڵێنانە نەبوونەتە 

كردار

لە هەر شوێنێك بۆشایی ئەمنی 
هەبێت و الیەنی سەربازی و 

هێزە ئەمنییەكان الواز بن، ئەو 
ناوچانە نەك تەنیا مەترسیی 
سەرهەڵدانەوەی داعشیان لێ 

دەكرێت، بەڵكو بەردەوام داعش 
هاتوچۆی تێدا دەكەن و هێرش و 

پەالمار ئەنجام دەدەن

الیەنی سیاسیی عێراقی هەیە 
كە بەرگری لە مانەوەی پەكەكە 

دەكات، بەداخەوە هەموو 
الیەنە سیاسییەكانی عێراق 

هاودەنگ نین بۆ ئەوەی ئارامی 
و سەقامگیری بۆ ناوچەی شنگال 
بگەڕێتەوە، بابەتەكە تێكەڵ بە 
چەندین ئەجیندە و بەرژەوەندیی 

تایبەتی و دەرەكی بووە

پەكەكە بووەتە بیانوویەك 
بۆ ئەوەی هێزەكانی توركیا 

بێنە ناو هەرێمی كوردستان، 
بەوەش شەهید و قوربانیی زۆری 
خەڵكی سڤیلی لێ كەوتووەتەوە 

و بە سەدان گوندیش ئاوەدان 
نەكراونەتەوە

- قســـە و گفتوگـــۆی زۆر لەســـەر مـــاف و شایســـتە 
ـــاو  ـــە ن ـــزی پێشـــمەرگەی كوردســـتان ل ـــی هێ داراییەكان
بودجـــەی گشـــتیی عێراقـــدا دەكرێـــت، بـــەاڵم تـــا ئێســـتا 
ـــەر  ـــردار، ه ـــە ك ـــە نەبوونەت ـــەم قســـە و بەڵێنان هەمـــوو ئ
خـــۆی لـــە خۆیـــدا ئەمـــە كێشـــەكەیە كـــە هەمیشـــە 
ـــە ســـەرەتای دامەزراندنـــی دەوڵەتـــی عێراقـــەوە بەڵێـــن  ل
و قســـە زۆرە لەســـەر جێبەجێكردنـــی داواكاریـــی و 
خواســـتەكانمان، بـــەاڵم كـــردار شـــەرتە و تـــا ئێســـتا 

تەنیـــا قســـەیە.
* هـــەر وەكـــو دەزانیـــن ڕێككەوتنـــی شـــنگال كـــە 
ــتا هیـــچ  ــا ئێسـ ــۆر تـ ــووی جۆراوجـ ــاو و بیانـ ــە پاسـ بـ
ـــی  ـــی پێشـــمەرگە و وەزارەت ـــوان وەزارەت ـــە نێ خاڵێكـــی ل
ئایـــا  نەكـــراوە،  لـــێ جێبەجـــێ  بەرگریـــی عێراقـــدا 
شـــنگال  ڕێككەوتنـــی  جێبەجێنەكردنـــی  هـــۆكاری 

بۆچـــی دەگەڕێتـــەوە؟
هێـــزی  گەڕانـــەوەی  و  شـــنگال  رێككەوتنـــی   -
لەگـــەڵ  هاوبەشـــی  بـــە  كوردســـتان  پێشـــمەرگەی 
هێـــزی وەزارەتـــی بەرگریـــی عێراقـــدا تاكـــە ڕێگەیـــە 
بـــۆ ئاســـاییكردنەوەی دۆخـــی شـــنگال و گەڕانـــەوەی 
بـــەاڵم  دەكرێـــت،  زۆر  قســـە  ئێـــزدی،  كوردانـــی 
ئێســـتا جووڵـــەی  تاوەكـــو  ڕاوەســـتاوە  كاتـــەی  لـــەو 
جۆراوجـــۆر  بیانـــووی  و  پاســـاو  نەكراوەتـــەوە،  پـــێ 
ئـــەو  جێبەجێكردنـــی  دواخســـتنی  بـــۆ  دەهێنرێتـــەوە 
ڕێككەوتنـــە گرنگـــە، الیەنـــی سیاســـیی عێراقـــی هەیـــە 
كـــە بەرگـــری لـــە مانـــەوەی پەكەكـــە دەكات، بەداخـــەوە 
هەمـــوو الیەنـــە سیاســـییەكانی عێـــراق هاودەنـــگ نیـــن 
ــەی  ــۆ ناوچـ ــەقامگیری بـ ــی و سـ ــەوەی ئارامـ ــۆ ئـ بـ
شـــنگال بگەڕێتـــەوە، بابەتەكـــە تێكـــەڵ بـــە چەندیـــن 
ــووە. ــی بـ ــی و دەرەكـ ــی تایبەتـ ــدە و بەرژەوەندیـ ئەجینـ
* كەواتـــە بـــەو پێیـــەی بۆشـــایی ئەمنیـــی زۆر 
ــزی  ــوان هێـ ــە نێـ ــەورە لـ ــی گـ ــە و پانتاییەكـ ــە ناوچـ لـ
عێـــراق  هێزەكانـــی  و  كوردســـتان  پێشـــمەرگەی 
هەیـــە، بـــەردەوام داعـــش وەكـــو مەترســـییەكی گـــەورە 
دواخســـتنی  ئەوەیـــە  لێـــرەدا  پرســـیار  دەردەكەوێـــت، 
ناوچـــە  بـــۆ  ئەمنـــی  گەڕانـــەوەی  چارەســـەری 
تـــا  هەرێـــم،  ئیـــدارەی  دەرەوەی  كوردســـتانییەكانی 
لـــێ  داعشـــی  ســـەرهەڵدانەوەی  مەترســـیی  چەنـــد 

دەكەوێتـــەوە؟
ــت و  ــی هەبێـ ــایی ئەمنـ ــوێنێك بۆشـ ــەر شـ ــە هـ - لـ
الیەنـــی ســـەربازی و هێـــزە ئەمنییـــەكان الواز بـــن، 
ـــا مەترســـیی ســـەرهەڵدانەوەی  ـــەك تەنی ـــە ن ـــەو ناوچان ئ
بـــەردەوام داعـــش  لـــێ دەكرێـــت، بەڵكـــو  داعشـــیان 

هاتوچـــۆی تێـــدا دەكـــەن و هێـــرش و پەالمـــار ئەنجـــام 
دەدەن و زیانـــی گیانـــی و ماڵیـــی زۆریشـــی لـــێ 
ــیان داوە،  ــی ئێمەشـ ــازاری هاوواڵتیانـ ــەوە، ئـ كەوتووەتـ
ـــە داعـــش  ـــە ك ـــەو ناوچان ـــەوەی زۆر ل ـــڕای ئ ـــە وێ ئەم
تێیـــدا بااڵدەســـتە، بـــە تەواوەتـــی كۆنتڕۆڵـــی كـــردووە 
و كار و كـــردەوەی تیرۆرســـتی تێـــدا ئەنجـــام دەدات، 
ــە الیەنـــی  ــداریی بـ ــەرۆك بارزانـــی هۆشـ ــو سـ هەروەكـ
ـــی  ـــە دوای ڕاگەیاندن ـــەكان دا، ل عێراقـــی و هاوپەیمان
ــەوە،  ــی عێراقـ ــەن حكومەتـ ــش لەالیـ ــی داعـ تەواوبوونـ
كـــە ســـەرۆك بـــاوەڕی وا بـــوو، هێشـــتا داعـــش بنبـــڕ 
ــە  ــتا داعـــش هەیـ ــوو، تائێسـ ــەرواش دەرچـ ــراوە، هـ نەكـ
و بـــەردەوام دەردەكـــەون و هاتوچـــۆ دەكـــەن و كار و 

كـــردەوەی تیرۆریســـتی ئەنجـــام دەدەن.
* یەكێـــك لـــە بابەتـــە گەرمـــەكان دامەزراندنـــی 
ـــوێ  ـــە ك ـــە ب ـــەم بابەت ـــنوورە، ئ ـــەوانی س ـــی پاس هێزەكان

گەیشـــتووە؟
- هاوواڵتیانـــی كوردســـتان دڵنیـــا دەكەمـــەوە كـــە 
ســـنوورەكانی هێـــزی پێشـــمەرگە تۆكمەیـــە و ئـــەوەی 
بەرانبـــەر داعشـــە، تادێـــت ئـــەو ســـنوورانە و هێزەكانمـــان 
تۆكمەتـــر دەكەیـــن، ئـــەوەی پەیوەنـــدی بـــە وەاڵمـــی 
بـــەوەی  هـــاوڕان  هەمـــووان  هەیـــە،  پرسیارەكەشـــەوە 
ــتر  ــر و باشـ ــش تۆكمەتـ ــا و ئێرانیـ ــنوورەكانی توركیـ سـ
ــنوور  ــەوانی سـ بكرێـــت، دامەزراندنـــی هێزەكانـــی پاسـ
زیاتـــر پەیوەســـتە بـــە وەزارەتـــی ناوخـــۆوە، بـــەاڵم ئێمـــەش 
ـــە ناوچـــەكان ئیشـــوكارێكی زۆر  ـــن و ل ـــان دەبی هاوكاری
كـــراوە و هەندێـــك ناوچـــە بـــە تەواوەتـــی كەوتووەتـــە ژێـــر 
ـــۆی  ـــزی پێشـــمەرگە، بەداخیشـــەوە بەه ـــی هێ كۆنتڕۆڵ
بوونـــی پەكەكـــە زۆر ناوچـــەی كوردســـتان چـــۆڵ كـــراوە 
ـــی هەرێمـــی  ـــی حكومەت ـــراوە دەســـتی ئاوەدانی و نەتوان

كوردســـتانی پـــێ بگەیەندرێـــت.
پەكەكـــە بووەتـــە بیانوویـــەك بـــۆ ئـــەوەی هێزەكانـــی 
توركیـــا بێنـــە نـــاو هەرێمـــی كوردســـتان، بـــەوەش شـــەهید 
و قوربانیـــی زۆری خەڵكـــی ســـڤیلی لـــێ كەوتووەتـــەوە 
و بـــە ســـەدان گوندیـــش ئـــاوەدان نەكراونەتـــەوە، هیـــوادارم 
ــە  ــر لـ ــەوە و بیـ ــدا بچێتـ ــەتی خۆیـ ــە سیاسـ ــە بـ پەكەكـ
چارەســـەری ئاشـــتییانە بكاتـــەوە و لەگـــەڵ توركیـــا 
ـــە دیالـــۆگ و دەســـت لـــەو خەباتـــی چەكدارییـــە  بكەون
ـــە  ـــە میللەتـــی كـــورد ل هەڵبگـــرن، كـــە تەنیـــا زیانیـــان ب
توركیـــا و هەرێمـــی كوردســـتان گەیانـــدووە، هیواداریـــن 
خۆیـــان و میللەتـــی كـــورد لـــە توركیـــا بگەنـــە ئامانجـــە 
بـــە  دیكـــە  گەالنـــی  هەمـــوو  وەكـــو  و  ڕەواكانیـــان 

ئاســـوودەیی بژیـــن.
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مەال مصطفی بارزانی رێزەکا ئێکجار مەزن بو ماموستایێن ئایینی هەبوو 
وباوەریەکا موکم و زێدە ب شیانێن وان یێن زانستی وب رفتارا وان یا 

جوان دگەل جڤاکی و ب رولێ وان یێ کاریگەر وکارتێکەر هەبوو

رێزگرتنا سەروکێ حکومەتێ 
بو مەال وماموستایێن ئایینی 

گرنگ وپێدڤی وجهێ دەستخوشیێ 
وسوپاسیێ یە

د. حەمید باڤی پروفیسورێ هاریکار بۆ گواڵن: 

د. حەمیــد باڤــی پروفیســورێ هاریــکار ماموســتا ل ســاڵێن )١٩٧٨-١٩٨٢( کولیــژا شــەریعەتی ل زانکویــا بەغــدا 
خواندیــە وخالســکریە وبەکالوریــوس ب)شــەریعەتی( وەرگرتیــە، ل ســالێن )١٩٨٣-١٩٨٥( هاتــە وەرگرتــن ل خواندنــا بلنــد 
ل پشــکا ئایینــی/ کولیــژا شــەریعەتی/ زانکویــا بەغــدا وخواندیــە وباوەرنامــا ماجســتێری وەرگرتیــە ب نامــا خــوە )تدویــن 
الکتــب المقدســة: التــوراة، اإلنجیــل، القــرآن(- ڤەکولینــەکا هەڤبەرکــری، چەنــد ڤەکولیــن وبابەتێــن ئایینــی ودیروکــی 
نڤێســینە وهنــدەک بەالڤەکرینــە، لەومــا گوڤــارا گــواڵن بفەرزانــی هەڤدیتنەکــێ دگــەل بکــەن دەربــارەی چەنــد پرســێت 

گرێداێــی ب الیەنــێ نەتەوەیــی و ئایینیڤــە .
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* هـــەوە شـــارەزایەکا باشـــا ل دیـــروکا ئایینـــێ 
پیروزێ ئیسالمێ و ماموستا ومەالێیت کوردستانێ 
هـــەی، مـــە دڤێـــت بزانیـــن رولـــێ ماموســـتاێێن ئایینـــێ 

ـــوو؟ ـــێ چـــەوا ب ـــا ئەیلول د شوڕەش
کوردســـتانێ  گەلـــێ  رێبـــەرێ  ســـەردەمێ  ل   -
خـــودێ ژێ رازی: مـــەال مصطفـــی بارزانـــی )١٤/ 
وپڕانیـــا  بخـــوە  ئـــەو  ١٩٧٩ێ(   /٣/١  -١٩٠٣  /٣
ســـەرکردێن دی شـــێخ و فەقـــی و مـــەال  وئەهلـــێ 
ـــوون... چونکـــو  ـــی ب ـــتایێن ئایین ـــێ وماموس مزگەفت
ــت ب وێ  ــەکێ دی هەسـ ــەر کەسـ ــەری هـ ــەوان بـ ئـ
ــەر  ــر، و ژ بـ ــی دکـ ــەر مللەتـ ــا ل سـ ــم و زورداریـ زولـ
پێگەهــــ و رولـــی وان یـــێ ئایینـــی وجڤاکـــی یـــێ 
ـــێ دگـــرت  ـــەزن ل ـــزەکا م ـــی رێ کاریگـــەر، کـــە مللەت
وگوهداریـــا وان دکـــر وئاخفتنـــا وان بهایـــێ خـــوە 
هەبـــوو و پەیڤـــا وان نـــە دهاتـــە رەتدکـــرن د نـــاڤ 
جڤاکـــێ کوردســـتانێ یـــێ دينـــدار دا، كـــە بیـــر وهـــزر 

ــا دەم ئـــەو ماموســـتایێن ئایینـــی  ــوون: مـ ـــا بـ د وەس
بکێـــر رێبەریـــا کار وبارێـــن ئایینـــی د هێـــن دێ بکێـــر 
رێبەریـــا کاروبارێـــن دونیایـــێ ژی هێـــن ... لەومـــا ژی 
ژمارەیـــەکا هـــەرە زور ژ کادر وســـەرقول وفەرمانـــدە 
 -١٩٦١  /٩/١١( ئەیلولـــێ  شورەشـــا  وســـەرکردێن 
ــی  ــن ئایینـ ــن خواندنگەهێـ ٣/٦/ ١٩٧٥ێ( دەرچوویێـ
ـــان  ـــاش د خویندەڤ ـــەو ب ـــوون، چونکـــو ئ ـــان ب ومزگەفت
و رەوشـــەنبیر و زانـــا وتێگەهشـــتی بـــوون، د شـــیان 
رێبەریـــا شورەشـــێ وســـەرکردایەتیا پێشـــمەرگەهی 
بکـــەن، وجڤاکـــی )قانـــع( بکـــەن..، لەومـــا ژی نەمـــر 
مـــەال مصطفـــی بارزانـــی رێـــزەکا ئێکجـــار مـــەزن 
بـــو ماموســـتایێن ئایینـــی هەبـــوو وباوەریـــەکا موکـــم 
و زێـــدە ب شـــیانێن وان یێـــن زانســـتی وب رفتـــارا 
وان یـــا جـــوان دگـــەل جڤاکـــی و ب رولـــێ وان یـــێ 
ـــدێ ژی  ـــەر هن ـــوو... ژ ب کاریگـــەر وکارتێکـــەر هەب
پشـــتەڤانیا وان دگـــر و ل ســـەر پێشـــنیار وپشـــتەڤانیا 
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ـــێ  ـــن ئایین ـــا زانایێ ـــی )ئێکەتی ـــی بارزان ـــەال مصطف م
ل  دامەزرانـــدن  هاتـــە  کوردســـتانێ(  ل  ئیســـالمێ 
سەرپەرشـــتیا  وب  پشـــکداری  ب   )١٩٧٠  /٩/٢١(

ــتەوخوە.   ــا راسـ بارزانـــی یـ
* دێ شـــێین بێژیـــن هەتـــا نهـــو هـــزرا گرێدانـــا 

ئاییـــن و نەتـــەوەی بەردەوامیـــا هـــەی؟ 
ـــی  ـــرا ئایین ـــزر وبی ـــەو ه ـــە ئ ـــا نوک ـــان هەت - بێگوم
ل  بەردەوامـــە  یـــا  گرێـــددەت  پێکڤـــە  وجڤاکـــی 
ــد  ــال بلنـ ــە ب وی پـ ــتانێ بەلـــێ نـ ــورێ کوردسـ باشـ
یـــا ســـەردەمێ مـــەال مصطفـــی بارزانـــی وشورەشـــا 
پارتـــا  ئێـــک  هینگـــێ  چونکـــو  ئەیلولـــێ... 
دەســـتهەالت وئێـــک کارگێـــری وئێـــک لەشـــکەرێ 
ـــوو.. هـــەر ژ شـــنگال و  ئێکگرتـــی )پێشـــمەرگه( هەب
ـــی هەمـــی مللەتـــی ب  ـــا خانەقیـــن ومەندەل زاخـــو هەت
گشـــتی گوهداریـــا بارزانـــی دکـــر... بەلـــێ مخابـــن 
ـــن  ـــدارە وهێزێ ـــزب ودەســـتهەالت وئێ ـــن حی نوکـــە چەندی
چەکـــدار یێـــن جـــودا جـــودا ل باشـــورێ کوردســـتانێ 
هەنـــە.. ژ وانـــا هنـــدەک هێزێـــن ئیســـالمی یێـــن 
سیاســـی ژی هەنـــە و هنـــدەک ژ ڤـــان پـــارت و هێـــزان 
ب ژدەرڤـــە د گرێداینـــە وب ڤـــێ چەنـــدێ زیانـــێ د 
گەهیننـــە ئێکگرتنـــا گەلـــێ کوردســـتانێ و بزاڤـــا 
بدەســـتڤەئینانا مافێـــن وان یێـــن ڕەوا وعادیالنـــە!!، و 
رێـــزدار مســـعود بارزانـــی ژی بـــزاڤ دکـــر ژ بـــو 
ـــرا.. لەومـــا  ـــەوی وئایینـــی ب هەڤ ـــا هـــزرا نەت ڕاگرتن
وخواندنێـــت  شـــەریعێ  )کولیـــژا  ســـەرەدانا  دەمـــێ 
ئیســـالمی( و)پەیمانگەهـــا ئیســـالمی( ل دهوکـــێ 
وهایـــداری  )١٩٩٢ێ(  ســـاال  تیرمەهـــا  ل  کـــری 
ئێکەمیـــن  وەک  بـــووی-  وان  ورێبـــازا  پروگـــرام 
کولیـــژە ل دەڤـــەرا بادینـــان هاتیـــە دامەزرانـــدن ل ســـەر 
بونیاتـــێ زانســـتی وئایینـــی وخزمەتکرنـــا جڤاکـــێ 
کوردســـتانێ- ڤەکرنـــا ڤـــێ کولیـــژێ پیـــروز کـــر 
وپەیڤـــەک د تومارگەهـــا کولیـــژی دا تومارکـــر 
وگـــوت: )ب ناڤـــێ خـــودێ مـــەزن ودلوڤـــان: دەمـــێ 
ئیســـالمێ  شـــەریعەتێ  کولیـــژا  ســـەرەدانا  مـــن 
وپەیمانگەهـــا ئیســـالمی ل دهوکـــێ کـــری، مـــن 
پێشـــکەفتنەکا بەرچـــاڤ دیـــت د کار وبارێـــن وان 
ــیا  ــانازی ودلخوشـ ــێ شـ ــدە جهـ ــەڤ چەنـ ــە ئـ دا، کـ
مـــە بـــوو، چونکـــو تێکەلکرنـــا ئالیـــێ نەتـــەوی د 
ـــن خزمەتـــێ  گـــەل ئالیـــێ ئایینـــی دێ شـــێت مەزنتری
پێشکێشـــی گەلـــێ کـــورد کـــەت، ئـــەز هیڤیـــا هەمـــی 
پێشـــکەفتنێ وســـەرکەفتنێ دکـــەم بـــو کولیـــژا نـــوی 
وپەیمانگەهـــا ئیســـالمی ژ بـــو خزمەتـــا ئایینـــی و 

نیشـــتیمانی و خـــودێ هانـــدەر بیـــت / بســـم اللـــه 
ــريعة  ــة الشـ ــي لكليـ ــدی زیارتـ ــم...  لـ ــن الرحیـ الرحمـ
االســـالمية والمعهـــد اإلســـالمي فـــي دهـــوك شـــاهدت 
تقدمـــا ملحوظـــا فـــي أوضاعهمـــا ، وكان ذلـــك مبعـــث 
القومـــي  الجانـــب  خلـــط  ، ألن  لنـــا  وســـرور  فخـــر 
بالجانـــب الدينـــي يســـتطيع أن يقـــدم أكبـــر خدمـــة لألمـــة 
ـــة ، أرجـــو للكليـــة الفتيـــة وللمعهـــد االســـالمي  الكوردي
كل التقـــدم والنجـــاح لخدمـــة الديـــن والوطـــن ، واللـــه 
الموفـــق  ١٩٩٢/٧/٧(، کـــە مللەتـــێ مـــە مللەتەکـــێ 
ــلمان وئولـــدارە وداخـــواز وئارمانجێـــن خـــوە یێـــن  موسـ
ـــج  ـــەردوو ئارمان ـــت ه ـــە ودڤێ ـــی هەن ـــەوی ومللەتین نەت
بجهبێـــن... بەلـــێ د نوکـــە دا دڤیـــا پێنگاڤێـــن بـــاش 
بهێنـــە هاڤێتـــن ژ بـــو کاراکرنـــا رولـــێ )ئێکەتیـــا 
زانایێـــن ئایێنـــێ ئیســـالمێ ل کوردســـتانێ( و)وەزارەتـــا 
وپشـــتەڤانیکرنا  ئایینـــی(  وکاروبارێـــن  ئەوقـــاف 
وکولیـــژە  وپەیمانگەهــــ  خواندنگەهــــ  وڤەکرنـــا  وان، 
ـــن وان  ـــن فەرمـــی دا دەرچوویێ ـــی یێ ـــن ئایین وزانکویێ
خزمەتـــا مزگەفتـــان و جڤاکـــێ کوردســـتانێ بکـــەن 
ــن  ــا مەرەمێـ ــازا گرێدانـ ــە وێ رێبـ ــێ بدەنـ وبەردەوامیـ
ڤـــە،  کوردســـتانێ  جڤاکـــێ  مافێـــن  ب  ئایینـــی 
ــتێن  ــن زانسـ ــەردوو مینبەرێـ ــەو هـ ــن ئـ ــو مخابـ چونکـ
ئایینـــی وکەلهێـــن هـــزرا نیشـــتیمانپەروەری ل دهوکـــێ 
ـــی شـــانازی پـــێ کـــری وپـــێ  ـــن ســـەروک بارزان ئەوێ
ــە  ــەزان هاتنـ ــەزا نەحـ ــەردوو ب حـ ــووی هـ ــوش بـ دلخـ

داخســـتن و ژناڤبـــرن!!.
نیشـــتمانپەروەری  و  نەتەوەیـــی  خەباتـــا  ل   *
ــان و  ــرۆزێ ئیســـالمێ و قورئـ ــد ئاینـــێ پیـ هەتاچەنـ
فەرمـــوودا روڵـــی بەرگـــری کـــرن و پشـــکداری د 
شـــۆڕش و خەباتێـــدا لســـەر مامۆســـتایا و زانایاێیـــن 

ئیســـالمی فـــەرز کریـــە؟
- ئایینـــێ ئیســـالمێ یـــێ پیـــروز یـــێ هاتـــی بـــو 
هەمـــی مروڤایەتیـــێ وب چ نەتـــەوا ڤـــە نـــە یـــێ 
گرێدایـــە بەلکـــو هەمـــی نەتـــەوە ) ژ وانـــا: کـــورد( 
دشـــێن بـــو خـــوە مفایـــی ژ ناڤـــەروک ومەرەمێـــن 
ــارا بەرەڤانیکرنـــێ ژ  ــەن دەربـ ئایینـــی ئیســـالمێ بکـ
مافێـــن خـــوە یێـــن نەتـــەوی ونیشـــتیمانی یێـــن ڕەوا 
وعادیالنـــە... وزور ب ئاشـــکرایی قورئانـــا پیـــروز 
وئاخفتـــن وفەرمودێـــن پێغەمبـــەری )ســـالڤێن خـــودی 
ل ســـەر بـــن( دان یـــا ب هەمـــی مللەتـــان و زمـــان 
دان  هەروەســـا  دایـــی،  وان  وەکهەڤیـــا  و  وئـــازادی 
ــان  ــو هەمیـ ــەروەری بـ ــەوەر و دادپـ ــا بەختـ ــا ب ژیانـ یـ
دایـــی، ومافێـــن وەالتیـــان یێـــن پاراســـتین ومافـــێ 

هەتا نوکە ئەو هزر وبیرا 
ئایینی وجڤاکی پێکڤە گرێددەت 
یا بەردەوامە ل باشورێ 
کوردستانێ بەلێ نە ب وی پال 
بلند یا سەردەمێ مەال مصطفی 
بارزانی وشورەشا ئەیلولێ

هندەک هێزێن ئیسالمی یێن 
سیاسی ژی هەنە و هندەک ژ 
ڤان پارت و هێزان ب ژدەرڤە د 
گرێداینە وب ڤێ چەندێ زیانێ 
د گەهیننە ئێکگرتنا گەلێ 
کوردستانێ

مخابن ئەو هەردوو مینبەرێن 
زانستێن ئایینی وکەلهێن هزرا 
نیشتیمانپەروەری ل دهوکێ 
ئەوێن سەروک بارزانی شانازی 
پێ کری وپێ دلخوش بووی 
هەردوو ب حەزا نەحەزان هاتنە 
داخستن و ژناڤبرن



ـی
سـ
ـــا
سیـ

19 ژمارە )1351(  2023/1/30

تۆمارا سەرۆك بارزانی ل دەمێ سەردانا كولیژا شەریعەت و خواندنێن ئیسالمی و پەیمانگەها ئیسالمی
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ژ  و  ومـــال  مولـــک  وژ  خـــوە  ژ  بەڕەڤانیکرنـــێ 
وەالتـــێ خـــوە وژ هەمـــی مافێـــن خـــوە )یێـــن مـــادی 
ـــەزن  ـــێ م ـــان... خودای ـــە هەمی ـــێ دای ـــەوی( ی ومەعن
ــْم  ــا َخَلْقَناُكـ ــاُس إِنَّـ ــا النَّـ َهـ ــا أَيُّ ودلوڤـــان د بێژیـــت: )َيـ
ـــوا ۚ  ـــَل لَِتَعارَُف ـــُعوًبا َوَقَباِئ ـــْم ُش ـــٰى َوَجَعْلَناُك ـــٍر َوُأْنَث ـــْن َذَك ِم

ـــٌر(-  ـــٌم َخِب ـــَه َعِلي ـــْم ۚ إِنَّ اللَّ ـــِه أَْتَقاُك ـــَد اللَّ ـــْم ِعْن إِنَّ أَْكرََمُك

ــوٍل إِلَّ  ــْن رَُسـ ــْلَنا ِمـ ــا أَرَْسـ ــرات ١٣-، )َوَمـ ــورە الحجـ سـ

ـــْن  ـــْم...( – إبراهیـــم ٤-، و)َوِم َ لَُه ـــنِّ ـــِه لُِيَب ـــاِن َقْوِم ِبِلَس

ــَنِتُكْم  ــَاُف أَْلِسـ ــَاَواِت َواْلَرِْض َواْخِتـ ـ ــُق السَّ ــِه َخْلـ آَياِتـ

ــَن(- روم ٢٢-،  ــاٍت لِْلَعالِِمـ ــَك َلَيـ لِـ ــْم ۚ إِنَّ ِف َذٰ َوأَْلَواِنُكـ

و دڤێـــت هـــەر مللەتـــەک ئـــازاد وسەربەســـت بژیـــت 
)متـــى اْســـَتْعَبْدُتُم النـــاَس وقـــد َولََدْتُهـــم أمهاتهـــم 
أحـــراراً(، وپێغمبـــەرێ خـــودێ )ســـالڤێن خـــودێ ل 

ســـەر بـــن( گوتیـــە:)ال فضـــل لعربـــي علـــى عجمـــي، 
ـــود،  ـــى األس ـــر عل ـــي، وال األحم ـــى عرب ـــي عل وال لعجم
وال األســـود علـــى األحمـــر إال بالتقـــوى(، ویـــا گوتـــی: 
)َمـــْن ُقِتـــَل ُدوَن َمالِـــِه َفُهـــَو َشـــِهيٌد، َوَمـــْن ُقِتـــَل ُدوَن 
ــِهيٌد(،  ــَو َشـ ــِه َفُهـ ــِه ، أَْو ُدوَن ِديِنـ ــِه ، أَْو ُدوَن َدِمـ أَْهِلـ

ئایەتێـــن  ئیســـالمێ ب چەندیـــن  ئایینـــی  هووســـا 
ــالڤێن  ــەری )سـ ــن پێغمبـ ــروز وب فەمودێـ ــا پیـ قورئانـ
خـــودێ ل ســـەر بـــن( مافـــێ دایـــە هـــەر مروڤەکـــی 
وهـــەر مللەتەکـــی بەڕەڤانیـــێ ژ خـــوە وژ مالـــێ خـــوە، 
وژ مللـــەت وژ وەالتـــێ خـــوە بکـــەن بەرامبـــەری هـــەر 
هێرەشـــبەرەکی زوردار وهەکـــە مـــروڤ هاتـــە کوشـــتن 
ژی )شـــەهیدە( وهەکـــە هێرەشـــبەر هاتـــە کوشـــتن 
ئـــەو هێرەشـــبەرێ  نـــە گونەهبـــارە وهـــەر  مـــروڤ 
زوردار دێ چیتـــە ئاگـــرێ دوزەخـــێ، لەومـــا ژی 
ئەرکەکـــێ  وەک  ئایینـــی  وماموســـتایێن  مـــەال 
ئایینـــی ونیشـــتیمانی خەبـــات کریـــە وپشـــکداری 
شـــورەش وســـەرهلدانان بووینـــە وسەرکێشـــیا وان زور 
جـــاران کریـــە دژی رژێمێـــن داگیرکـــەر و زوردار 
کوردســـتانێ  وئاخـــا  ســـنور  ســـەر  بـــو  وهێرشـــبەر 
دا  هاندایـــی  یـــێ  ژی  وجڤـــاک  وێ..  وگەلـــێ 
پشـــکداریێ د شورەشـــێ دا بکـــەن هـــەر ئێـــک ل 
دویـــف شـــیان وپێچێبوینـــا خـــوە وەک ئەرکەکـــێ 
ـــی  ـــەت و وەالت ـــی بەڕەڤانیـــێ ژ ملل ـــی ومللەتین ئایین
خـــوە بکـــەن ل دویـــف فەرمانـــا خـــودێ و پێغمبـــەرێ 

وی ورێنمایێـــن ئایینـــی ئیســـالمێ یـــێ پیـــروز.  
ـــێ  ـــێ ســـەروکێ حکومەت ـــا جەناب ـــک بوون * نیزی
ل ماموســـتا و زاناێیـــن ئیســـالمێ چەنـــدە پێتڤییـــە بـــو 
ــی  ــتایاێین ئاینـ ــا مامۆسـ ــو روڵ و پێگەیـ ــدێ کـ هنـ
ل پاراســـتنا نەتـــەوەو نیشـــتمان بزڤریتەڤـــە؟ ڕێزلێنانـــا 

ســـەرۆکی حکومـــەت بـــۆ مامۆســـتایاێین ئاینـــی 
چەنـــدا گرنـــگ بـــوو؟

ـــێ  ـــەروکێ حکومەت ـــان زور گرنگـــە س -   بێگوم
بگشـــتی  ودەســـتهەالت  وبەرپـــرس  وەزیـــر  وهەمـــی 
نێزیکـــی )ئێکەتیـــا زانایێـــن ئایینـــی( وماموســـتا 
وزانایێـــن ئولـــی ببـــن ورێـــزێ لـــێ بگـــرن وپشـــتەڤانیا 
ـــا پێشـــنیار وشـــیرەتێن وان بکـــەن  وان بکـــەن وگوهداری
دا رولـــێ وان یـــێ کاریگەرتـــر بیـــت د نـــاڤ جڤاکـــی 
دا ژ بـــوو ئێکگرتنـــا رێزێـــن مللەتـــی وپاراســـتنا مافێـــن 
وەالتیێـــن کوردســـتانێ ل دویـــف بنەمـــا وشەنگســـتێن 
ئایینـــێ ئیســـالمێ یـــێ پیـــروز، کـــە ئـــەڤ چەنـــدە 
ـــتهەالتەکا  ـــو دەس ـــەزن وموکـــم ژ ب ـــزەکا م ـــە هێ د بیت
خـــورت ودادپـــەروەر، وهووســـا مللـــەت دێ بســـەرکەڤیت 
وجڤـــاک دێ ب خوشـــی وب بەختـــەوەری ژیـــت ودێ 
ـــە  ـــدا نین ـــان تێ ـــا گوم ـــت.. هەروەس ـــی بی ـــێ ئێکگرت ی
کـــە رێزگرتنـــا ســـەروکێ حکومەتـــێ ودەســـتهەالتێ 
بگشـــتی بـــو مـــەال وماموســـتایێن ئایینـــی ل ســـەر 
بنەمایێن پێشکێشـــکرنا خزمەتەکا دروســـت و ســـاخلەم 
بـــو ئایینـــی وبـــو جڤاکـــی کارەکـــێ زور گرنـــگ 
وپێدڤـــی یـــە، وجهـــێ دەستخوشـــیێ وسوپاســـیێ یـــە.  
ئیســـالم  و  موســـڵمان  ناڤبـــەرا   جوداهیـــا    *
نییـــە،  كـــورد موســـڵمان  مللەتـــی  ئـــەرێ  چییـــە؛ 
بۆچـــی هنـــدەک کەســـێن پەیدابـــووی دڤێـــت ببینـــە 
ـــەن  ـــی لەالی ـــان بوچـــی ژ الێ ئیســـالمەکا سیاســـی  ی
داگیرگەرێـــن کوردســـتانێ كـــوردێ موســـڵمان تێـــت 

قەتڵوعـــام کـــرن؟
ــەهدە  ــێ شـ ــە یـ ــەو کەسـ ــلم( ئـ ــلمان/ مسـ - )موسـ
ب ئێکاتیـــا خـــودێ وب فرێکرنـــا پێغەمبـــەرێ وی 
ددەت )أشـــهد أن ال إلـــه إال اللـــه وأشـــهد أن محمـــدا 
رســـول اللـــه(، ئانکـــو دانـــێ پـــێ ددەت کـــە موســـلمانە، 
وگرتنـــا  زەکاتـــێ  ودانـــا  نڤێـــژان  زێدەبـــاری کرنـــا 
روژیـــان ل مەهـــا رەمەزانـــێ و چوونـــا حەجـــێ یـــێ 
پـــێ چێببیـــت، وهەکـــە ئـــەڤ چەنـــدە ژ دلـــێ خـــوە 
کـــر ئەڤـــە موســـلمان و ئێمانـــدارە )مســـلم ومؤمـــن(، 
ــێ  ــێ ڕامانـ ــەر ب ڤـ ــالمي( ژی هـ ــالمى/ إسـ و)ئیسـ
د هاتـــە گوتـــن د بـــەرێ دا، بەلـــێ د ڤـــان چەرخێـــن 
دویماهیکـــێ دا بـــو هنـــدەک ڕامانێـــن دی ژی دهێتـــە 
ــەو  ــو ئـ ــا: )ئیســـالمی/ إســـالمي( ئانكـ ــن ژ وانـ گوتـ
روژهەالنـــاس )مستشـــرق(ێن د هاتنـــە نـــاڤ جیهانـــا 
ــە وان:  ــر د گوتـ ــین دکـ ــن ونڤێسـ ئیســـالمی وڤەکولیـ
)ئیســـالمی/ إســـالمي(، پاشـــی ڤـــێ دویماهیکـــێ پتـــر 
بـــو وی کەســـی د دهێتـــە گوتـــن: ئـــەوێ د مەیدانـــا 

مەال وماموستایێن ئایینی وەک 
ئەرکەکێ ئایینی ونیشتیمانی 
خەبات کریە وپشکداری شورەش 
وسەرهلدانان بووینە وسەرکێشیا 
وان زور جاران کریە دژی رژێمێن 
داگیرکەر و زوردار وهێرشبەر 
بو سەر سنور وئاخا کوردستانێ 
وگەلێ وێ

د ڤان چەرخێن دویماهیکێ 
دا بو هندەک ڕامانێن دی ژی 
دهێتە گوتن ژ وانا: )ئیسالمی/ 
إسالمي( ئانكو ئەو روژهەالناس 
)مستشرق(ێن د هاتنە ناڤ 
جیهانا ئیسالمی وڤەکولین 
ونڤێسین دکر د گوتە وان: 
)ئیسالمی/ إسالمي(
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ئیســـالمێ  وبانگخوازیـــا  دکـــەت  کار  دا  سیاســـی 
دکـــەت و دخوازیـــت )شـــەریعەت( ببیتـــە پێگەهـــێ 
حوکمڕانیـــێ، ئانکـــو نوکـــە د بێژنـــە ئـــەوی سیاســـیێ 
ـــێ ئایینـــێ ئیســـالمێ د ئاخڤیـــت )ئیســـالمی/  ب ناڤ
إســـالمي( دا بگەهیتـــە مەرەمێـــن خـــوە یێـــن دونیایـــێ.. 
. بێگومـــان مللەتـــێ کـــورد پڕانیـــا وی موســـلمانە 
دگریـــت،  ژی  دی  ئایینێـــن  ل  ورێـــزێ  وئێمانـــدارە 
ــا  ــی یـ ــەکا سیاسـ ــو مەرەمـ ــەت بـ ــە ناکـ ــا هەوجـ ڤێجـ
دونیایـــێ یـــان ژ بـــو بدەســـتڤەئینانا پوســـت وکورســـیکا 
و پـــول وپـــارا بچیتـــە د نـــاڤ حیزبـــەکا سیاســـی دا 
بتایبەتـــی دەمـــێ دەســـتهەالت وحوکمڕانـــی رێـــزێ ل 
ئایینـــێ ئیســـالمێ بگریـــت ودەرفەتـــێ بدەتـــێ و رێـــکا 
بانگخوازیـــێ بـــو ڤـــە بکـــەت... نەخاســـمە دەمـــێ ئـــەو 
حێزبێـــن ئیســـالمی گرێدایـــی داگیرکەرێـــن وەالتـــێ 
وان  چاڤێـــن  پێـــش  ل  و  بـــن،  )کوردســـتانێ(  مـــە 
ــەر وزوردار  ــن داگیرکـ ــەو رژێمێـ ــێ ئـ ــی دونیایـ وهەمـ
هێڕەشـــێ بکەنـــە ســـەر وەالتـــێ مـــە و مللەتـــێ مـــە 
قڕبکـــەن وببرینـــن وکومکـــوژ وجینوســـاید وئەنفـــال 
بکـــەن !!!، وئـــەوان چ هەلویســـتێن دیـــار وئاشـــکرا ورون 
ـــن !!، کـــە دڤیـــا گەلـــێ کوردســـتانێ هەمـــی یـــێ  نەب
ئێکگرتـــی بیـــت دژی ڤـــان رەنگـــە رفتـــار وکریارێـــن 

دژی ئایینـــی ومروڤایەتیـــێ.
* بوچـــی مللەتـــێ کـــورد نەشـــیایە وەکـــی عـــەرەب 
و فـــارس و تـــوركا مفاێـــی لـــە ئاینـــێ ئیســـالمێ 
وەرگرێـــت بـــو پاراســـتنا كیـــان و ئاڤاکرنـــا دەوڵەتـــا 

خـــو؟
مفـــا ژ  خـــوە  بـــو  وتـــورکا  وفـــارس  عـــەرەب   -
ئایینـــێ ئیســـالمێ یـــێ پیـــروز کریـــە و قازانـــج ژێ 
ـــن خـــوە  ـــکا ئایینـــێ ئیســـالمی کیانێ ـــە وب رێ وەگرتی
یێـــن ســـەربخوە پاراســـتینە وگەهشـــتنە دامەزراندنـــا 
دەوەلەتـــێ... بەلـــێ بوچـــى کـــورد نـــە بووینـــە دەولـــەت 
؟ ب دیتنـــا مـــن ئـــەڤ چەنـــدە زڤریـــت ژ بـــو گەلـــەک 

ئەگـــەران ژ وانـــا :
أ -ئـــەڤ مللەتێـــن جیرانێـــن مـــە )عـــەرەب وفـــارس 
وتـــورکا( هەمـــی دەمـــا نەتـــەوێ خـــوە ل پیشـــیا 
ئایینـــێ ئیســـالمێ هەمبێـــز کریـــە وگرنگـــی پـــێ دایـــە 
پتـــر ژ ئایینـــی، وجهـــێ پویتەدانـــا وان یـــا ســـەرەکی 
نەتـــەوێ وان بـــوو نـــە ئاییـــن، بەلـــێ مللەتـــێ کـــورد 
یـــێ دلســـافە و راســـتگوویانە رفتـــار دگـــەل ئایینـــی 
ئیســـالمێ کریـــە وژدل بـــاوەری پـــێ ئینایـــە، وئیســـالم 
بـــکار نـــە ئینایـــە بـــو گەهشـــتنا مەرەمێـــن نەتـــەوی 

وەکـــی مللەتێـــن دی.

کوردســـتانێ  وەالتـــێ  جوگرافیـــا  ب - 
وپارچەکرنـــا وێ د ناڤبـــەرا تـــورکا وفارســـا وعەرەبێـــن 
عیراقـــێ وســـوریا کەتوارەکـــێ زور ئاســـێ وتـــژی 
ئاســـتەنگ وپـــڕی گـــرێ یـــێ بـــو کـــوردا پەیـــدا 
ــان  ــی، دورمـ ــمیر وبلوشـ ــێ کشـ ــی گەلـ ــری وەکـ کـ
وهـــوڤ  دوژمـــن  داگیرکەرێـــن  کـــوردا  ودوری 
ودڕوندنـــە ب چ ڕەنـــگا رێـــک نـــە دایـــە کـــوردا خـــوە 
رزگار بکـــەن ودەولەتـــەکا ســـەربخوە ئاڤـــا بکـــەن، وچ 
دەریـــا ورێـــک وســـنورێن نـــە دوژمـــن ژی مـــە نینـــن، 
ناڤدەوەلەتـــی ودەولەتێـــن مـــەزن وزلهێـــز  وجڤاکـــێ 
ــودان  ــن خـ ــەت ومللەتێـ ــتگیریا دەولـ ــەردەم پشـ ژی هـ
ــا  ــی نـ ــوازی ومروڤایەتـ ــەن!، وکارێ خێرخـ ــز دکـ هێـ

کـــەن!!. 
ناکوکیێـــن  زور  ژی  بخـــوە  کـــوردا  ت - 
ناڤخویـــی هەنـــە، چ یێـــن ئایینـــی بـــن وچ یێـــن 
سیاســـی وجڤاکـــی بـــن، هـــەردەم کـــوردا شـــەڕێ 
ئێـــک ودوو یـــێ کـــری وپێئالینـــگ یێـــن داینـــە بـــەر 
ئێکـــودوو هەتـــا هێـــزا ســـەرخوەبوونێ وپـــروژێ وێ 

کـــری.  زەعیـــف  و  الواز 
کـــورد بگشـــتی زور د ئـــازا وزیرەکـــن،  ث - 
وشـــەڕکەر وبەڕڤانێـــن گەلـــەک د باشـــن د داســـتان 
زوربەیـــا  بەلـــێ  دا،  مەیدانـــی  روبروبوونێـــن  ود 
بەرپرســـێن وان ل ســـەر مێـــزێ د الواز ود بێچـــارە 
نـــە، بتایبەتـــی هەکـــە پوســـت وکورســـیک وپـــارە د 

بـــازاری دا هەبـــن. 
ج -  پڕانیـــا وان دەســـتهەالت وحوکمڕانیێـــن 
کـــوردا یێـــن خومالـــی ئەوێـــن پەیـــدا بوویـــن د دیروکـــێ 
دا نموونەیەکێ وەســـا جوان ومفادار ودادپەروەر نیشـــا 
مللەتـــی نـــە دایـــە کـــو مللـــەت هەمـــی ب حوکمڕانیـــا 
خـــوە داخبـــار ببیـــت وب روحـــا خـــوە بەڕەڤانیـــێ ژی 
بکـــەت وداخـــوازا ســـەربەخویێ بکـــەت.. چونکـــو 
هنـــدە جـــاران تەخـــا هەژارێـــن مللەتـــی بـــەرێ خـــوە 
)وەکی:ســـاخلەمیێ،  ژیانـــێ  سیســـتەمێ  ددەنـــە 
ــن کاری،  ــا دەلیڤێـ ــێ، وڤەدیتنـ ــەروەردێ وخواندنـ وپـ
ــوە  ــێوازێن خـ ــا گەندەلیـــێ ب هەمـــی شـ وبەرهنگاریـ
ڤـــە( د حوکمڕانیـــا خومالـــی دا نـــە یـــێ باشـــتر 
ـــەو  ـــا داگیرکـــەری دا، لەومـــا ئ ـــرە ژ حوکمڕانی وچێت
جـــوش وخروشـــا وەالتیـــێ کوردســـتانی هـــەی بـــو 
دەســـتهەالتا خومالـــی الواز دبیـــت ونامینیـــت، ڤێجـــا 
پشـــتەڤانیا وی ژی بـــو بزاڤـــا ســـەربەخوەیێ وئاڤاکرنـــا 
دەولەتـــا کوردســـتانێ بهێـــز نـــا مینیـــت، تەنهـــا دبیتـــە 

خوزیـــەکا بێـــکار وکریـــار وبـــێ ئامـــادەکاری.

مللەتێ کورد پڕانیا وی موسلمانە 
وئێماندارە ورێزێ ل ئایینێن 
دی ژی دگریت، ڤێجا هەوجە 

ناکەت بو مەرەمەکا سیاسی یا 
دونیایێ یان ژ بو بدەستڤەئینانا 

پوست وکورسیکا و پول وپارا 
بچیتە د ناڤ حیزبەکا سیاسی 
دا بتایبەتی دەمێ دەستهەالت 

وحوکمڕانی رێزێ ل ئایینێ 
ئیسالمێ بگریت ودەرفەتێ بدەتێ 

و رێکا بانگخوازیێ بو ڤە بکەت

مللەتێ کورد یێ دلسافە و 
راستگوویانە رفتار دگەل ئایینی 
ئیسالمێ کریە وژدل باوەری پێ 
ئینایە، وئیسالم بکار نە ئینایە 

بو گەهشتنا مەرەمێن نەتەوی 
وەکی مللەتێن دی.
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سەرۆك بارزانی وەكو خەمخۆر 
و مەرجەعی گەلی كوردستان 

گرنگییەكی زۆری بە پێكەوەژیانی 
نێوان پێكهاتە و ئایین و 

ئایینزاكان داوە

ئایدن مەعرووف
وەزیری كاروباری پێكهاتەكان لە حكومەتی هەرێمی كوردستان بۆ گواڵن:
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نابێت نەتەوە و پێكهاتەكان 
بخرێنە ناو ملمالنێ و موزایەدەی 
سیاسییەوە و هەر بڕیارێك لە 
دەرەوەی ئێمە بدرێت، جێگای 

قبووڵ نییە

پێكەوەژیانی پێكهاتە نەتەوەیی 
و ئایینی و ئایینزاكان لە 

ڕابردووەوە لە هەرێمی كوردستان 
هەبووە و مێژوویەكی قووڵی 

هەیە، دەبێت بە هەمووان 
پارێزگاری لێ بكەین

لەم كابینەیەدا چەندین 
دامەزراوە كە تایبەتە 

بە كاروباری پێكهاتەكان 
دامەزراون، ئەمەش ئەوە 

دەگەیەنێت كە پاڵپشتییەكی 
گەورە و تەواو بۆ پێكەوەژیان 

لە نێوان پێكهاتەكانی هەرێمدا 
هەیە

* یەكێـــك لـــە جوانییەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان كـــە 
بووەتـــە جێـــگای شـــانازیی هەمـــوو نەتـــەوە و ئایینـــە 
جیاوازەكانـــی كوردســـتان، ئـــەو پێكەوەژیانەیـــە كـــە ئێســـتا 
ــاوی  ــە چـ ــش بـ ــوو جیهانیـ ــە، هەمـ ــتان هەیـ ــە كوردسـ لـ
ڕێـــزەوە ســـەیری ئـــەم لێبوردەیـــی و پێكەوەژیانـــەی نێـــوان 
دەكـــەن،  كوردســـتان  جیاوازەكانـــی  ئایینـــە  و  نەتـــەوە 
ئایـــا ئێـــوە وەك نەتـــەوەی توركمـــان چـــۆن ســـەیری ئـــەم 

پێكەوەژیانـــەی هەرێمـــی كوردســـتان دەكـــەن؟
- كوردســـتان بـــە هەرێمـــی پێكەوەژیانـــی ئایینـــی 
و نەتەوەیـــی ناســـراوە، لێـــرە هەمـــووان بـــە جیاوازیـــی 
پێكهاتەكانـــەوە بـــە ئاشـــتییانە و بـــێ گرفـــت پێكـــەوە 
ــتانیش پاڵپشـــتی  دەژیـــن، حكومەتـــی هەرێمـــی كوردسـ
بـــۆ  كار  و،  پێكەوەژیانەیـــە  كەلتـــوورە جوانـــەی  ئـــەم 
پتەوكـــردن و بەهێزكردنـــی دەكات، بـــە ڕاددەیـــەك ڕۆژ لـــە 
ـــۆ دەســـتەبەری  ـــر ب ـــگاوی باشـــتر و زیات دوای ڕۆژ هەن
ـــت،  ـــاوازەكان دەنرێ ـــزا جی ـــن و ئایین ـــەوە و ئایی مافـــی نەت
ئەمـــەش زۆر گرنگـــە بـــۆ پاڵپشـــتیكردنی پێكەوەژیانێكـــی 
و  مـــرۆڤ  مافـــی  و  ئاشـــتییانە  و  لێبوردەیـــی 
بنەماكانـــی  بەرەوپێشـــەوەچوونی  و  بەرجەســـتەكردن 

دیموكراســـییەت لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا.
نەتـــەوەی كـــورد و توركمـــان دوو نەتـــەوەی زۆر لـــە یـــەك 
نزیكـــن و خزمایەتـــی و دۆســـتایەتییان لەگـــەڵ یەكتـــردا 
ــی  ــووە، پێكەوەژیانـ ــەك بـ ــی یـ ــان تێكەڵـ ــە و خوێنیـ هەیـ
پێكهاتـــە نەتەوەیـــی و ئایینـــی و ئایینـــزاكان لـــە ڕابردووەوە 
ـــی  ـــووە و مێژوویەكـــی قووڵ ـــە هەرێمـــی كوردســـتان هەب ل
هەیـــە، دەبێـــت بـــە هەمـــووان پارێـــزگاری لـــێ بكەیـــن. 
دەبینیـــن  هەڵبدەینـــەوە،  مێـــژوو  الپەڕەكانـــی  ئەگـــەر 
و  هـــۆكار  و  هەبـــووە  یەكترقبووڵكـــردن  كەلتـــووری 
ئاشـــتی و  پێكەوەژیانـــە،  ئـــەو  فاكتـــەری ســـەرەكیی 
تەبایـــی نێـــوان پێكهاتەكانـــی كوردســـتان بـــووە، لـــەم 
ڕوانگەیـــەوە پێویســـتە زیاتـــر گرنگـــی بـــە بەهێزكردنـــی 
پەیوەندیـــی نێـــوان پێكهاتـــە ئایینـــی و ئایینـــزاكان بدرێـــت، 
تاوەكـــو پێكەوەژیانەكـــە لـــە ڕووی سیاســـی و دیپۆماســـی 
و پـــەروەردە و كەلتـــوورەوە بەهێزتـــر ببێـــت. هەبوونـــی 
وەزارەتێكـــی تایبەتیـــش لـــەم كابینەیـــەدا بـــۆ كاروبـــاری 
پێكهاتـــەكان كـــە بـــۆ یەكەمجـــارە لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 

ـــی بەرچـــاو  ـــە گۆڕانكارییەك ـــت، ب ـــدا دادەمەزرێ و عێراق
و گـــەورە دادەنرێـــت، بـــۆ بەرەوپێشـــەوەچوونی پێكەوەژیـــان 
لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا، ئـــەو بەڕێوەبەرایەتییانـــەی 
ــۆ  ــی بـ ــاری ئایینـ ــاف و كاروبـ ــی ئەوقـ ــە وەزارەتـ ــە لـ كـ
ئاییـــن و ئایینـــزاكان لـــە هەرێمـــی كوردســـتان هەیـــە، 
یەكێكـــە لـــەو هەنـــگاوە كردەییانـــەی كـــە حكومەتـــی 
سیاســـی،  ســـەركردایەتیی  و  كوردســـتان  هەرێمـــی 
بەتایبـــەت جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی كـــە مەرجەعـــی 
گەلـــی كوردســـتانە، گرنگـــی بـــە پێكەوەژیانـــی نێـــوان 
ـــە كوردســـتان دەدەن. ـــزاكان ل ـــی و ئایین ـــە و ئایین پێكهات
* ســـتراتیژیەتی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی 
پشـــتگیركردنی  و  درێژەپێـــدان  كوردســـتان  هەرێمـــی 
مـــاوەی  لـــە  هـــەر  پێكەوەژیانەیـــە،  ئـــەو  تـــەواوی 
كابینـــەی نۆیـــەم پاپـــای ڤاتیـــكان ســـەردانی هەولێـــری 
كـــرد و ڕووداوێكـــی گـــەورەش بـــوو لەســـەر ئاســـتی 
ـــر  ـــۆ زیات ـــەم ب ـــا ســـتراتیژیەتی كابینـــەی نۆی جیهـــان، ئای
قووڵكردنـــەوەی گیانـــی برایەتـــی و پێكەوەژیـــان لـــە 

كوردســـتان چییـــە؟
- وەك لـــە پێشـــتریش ئامـــاژەم پـــێ دا، لـــەم كابینەیـــەدا 
كاروبـــاری  بـــە  تایبەتـــە  كـــە  دامـــەزراوە  چەندیـــن 
ـــەوە دەگەیەنێـــت كـــە  ـــەكان دامـــەزراون، ئەمـــەش ئ پێكهات
پاڵپشـــتییەكی گـــەورە و تـــەواو بـــۆ پێكەوەژیـــان لـــە نێـــوان 
پێكهاتەكانـــی هەرێمـــدا هەیـــە، هەمـــوو الیـــەك بەتایبـــەت 
و  ئاشـــوور  و  كلـــد  و  توركمـــان  نەتـــەوەی  وەك  ئێمـــە 
ســـریانی و هەمـــوو پێكهاتەكانـــی دیكـــە و ئاییـــن و 
ئایینـــزاكان، دەبینیـــن لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا كار دەكرێـــت 
مافەكانمـــان،  بەدیهاتنـــی  زیاتـــر  و  پشـــتگیری  بـــۆ 
ــمەرگە  ــە هێـــزی پێشـ ــن كـ ــر نەكەیـ ــە بیـ ــەوە لـ دەبێـــت ئـ
بـــە بـــێ جیـــاوازی بەرگـــری لـــە خـــاك و هەمـــوو نەتـــەوە 
كوردســـتان،  هەرێمـــی  تەنیـــا  نـــەك  ئایینزاكانـــی  و 
بەڵكـــو لـــە عێراقیشـــی كـــرد و مێـــژوو شـــاهیدە كـــە 
هێـــزی پێشـــمەرگە بـــە ڕابەرایەتـــی و سەرپەرشـــتیی 
شـــنگالی  بارزانـــی  ســـەرۆك  جەنابـــی  ڕاســـتەوخۆی 
ــەو  ــرد، لـ ــش ڕزگار كـ ــتانی داعـ ــتی تیرۆریسـ ــە دەسـ لـ
بریندارمـــان  و  شـــەهید  زۆر  ژمارەیەكـــی  پێناوەشـــدا 
ــەدا  ــەوە لـــەو خـــول و كابینەیـ بەخشـــی، لەالیەكـــی دیكـ

یەكێـــك لـــە ســـیما جوانەكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان پرســـی پێكەوەژیانـــی نێـــوان پێكهاتەكانـــە، كـــە نـــەك تەنیـــا 
لەســـەر ئاســـتی عێـــراق و ناوچەكـــە، بەڵكـــو لـــە ڕووی جیهانییشـــەوە كوردســـتان بـــە مەكـــۆی پێكەوەژیانـــی 
نێـــوان ئاییـــن و ئایینـــزا و پێكهاتـــەكان دادەنرێـــت. ئـــەم پرســـە و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی پەیوەندیـــدار بوونـــە 
ـــە  ـــاری پێكهاتـــەكان ل تـــەوەری ســـەرەكیی دیـــداری گۆڤـــاری گـــۆاڵن لەگـــەڵ ئایـــدن مەعـــرووف وەزیـــری كاروب

ـــتان. ـــی كوردس ـــی هەرێم حكومەت
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بە فەرمانی ڕێزدار مسرور 
بارزانی سەرۆكی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان بڕیار دراوە 
كە ئەكادیمیای نەتەوەی 
توركمان و ئەكادیمیای كلد و 
ئاشووری لە هەرێمی كوردستان 
بەتایبەت لە شاری هەولێر 
دابمەزرێت

ئەو ڕەوشە باش و پاڵپشتی 
و گرنگیدانەی بۆ پێكهاتە و 
ئایین و ئایینزاكان لە هەرێمی 
كوردستان هەیە، بە هیچ 
شێوەیەك بەشێكی بچووكیشی لە 
عێراق بەرچاو ناكەوێت

داوامان كردووە لەو كاتەی 
كە لێژنەی نووسینەوە و 
ئامادەكردنی دەستوورەكە 
دادەنرێت، نوێنەری پێكهاتەكان 
بەتایبەت توركمان و كلد 
و ئاشوور و سریانی لە ناو 
لیژنەكەدا بەشداربن

هەموو كات لە پڕۆژە گرنگ 
و چارەنووسسازەكاندا چ لە 
كوردستان و چ لە عێراق 
بووبێت، جەنابی سەرۆك 
بارزانی لەسەر بەشداری و مافی 
هەموو پێكهاتەكان پێداگری 
كردووە

ــدارییەكی  ــە دامودەزگاكانـــی حكومـــەت، بەشـ ــە لـ جگـ
ــە،  ــان هەیـ ــە پەرلەمـ ــەكان لـ ــاوی پێكهاتـ ــاش و بەرچـ بـ
لـــە وانـــە بەڕێـــز خاتـــوو مونـــا قهوەچـــی وەك نەتـــەوەی 
توركمـــان ســـكرتێری پەرلەمانـــە و لـــە ئەنجومەنـــی وەزیران 
و چەندیـــن جومگـــەی ئـــەو كابینەیـــەدا بەشـــداری كارای 
هەمـــوو پێكهاتـــە و ئاییـــن و ئایینـــزاكان هەیـــە، هەروەهـــا 
لـــەم دواییانـــە بـــە فەرمانـــی ڕێـــزدار مســـرور بارزانـــی 
ـــار دراوە  ـــی هەرێمـــی كوردســـتان بڕی ســـەرۆكی حكومەت
كـــە ئەكادیمیـــای نەتـــەوەی توركمـــان و ئەكادیمیـــای 
ــەت  ــتان بەتایبـ ــی كوردسـ ــە هەرێمـ ــووری لـ ــد و ئاشـ كلـ
ــی  ــە ئایندەیەكـ ــە لـ ــت، كـ ــر دابمەزرێـ ــاری هەولێـ ــە شـ لـ
ــە  ــە گرنگیدانـ ــە كـ ــەزراوە گرنگـ ــەو دامـ ــدا ئـ زۆر نزیكـ
بـــە كەلتـــوور و مێـــژوو و زمانـــی پێكهاتەكانـــی هەرێمـــی 
ــتان دادەمەزرێـــت و دەســـت بـــەكار دەبێـــت، ئـــەو  كوردسـ
ـــە  ـــۆ پێكهات ـــەی ب ـــاش و پاڵپشـــتی و گرنگیدان ڕەوشـــە ب
و ئاییـــن و ئایینـــزاكان لـــە هەرێمـــی كوردســـتان هەیـــە، 
بـــە هیـــچ شـــێوەیەك بەشـــێكی بچووكیشـــی لـــە عێـــراق 

ــاو ناكەوێـــت. بەرچـ
* لە پرۆســـەی نووســـینەوەی دەســـتووری كوردســـتان، 
ــە  ــەوە كـ ــەوە دەكاتـ ــەر ئـ ــت لەسـ ــی جەخـ ــەرۆك بارزانـ سـ
جیـــاوازەكان  ئایینـــە  و  نەتـــەوە  نوێنـــەری  پێویســـتە 
ـــتاندا  ـــە دەســـتووری كوردس ـــان ل ـــی خۆی ـــان مافەكان خۆی
ـــی ڕازی  ـــان پێ ـــت كـــە خۆی ـــە ئاســـتێك بێ بنووســـنەوە و ب
بـــن، ئایـــا ئێـــوە وەك توركمـــان دەتانەوێـــت مافەكانتـــان لـــە 

دەســـتووری كوردســـتاندا چـــۆن دیـــاری بكرێـــت؟
- ســـەرەتا ئێمـــە بـــە پێویســـتی دەزانیـــن هەرێمـــی 
كوردســـتان دەســـتوورێكی هەبێـــت كـــە لـــە ئێســـتادا پـــڕۆژە 
دەســـتوورێكی هەیـــە و كار لەســـەر ئـــەو پـــڕۆژە دەســـتوورە 
دەكرێـــت، ئەگەرچـــی دیـــارە دووبـــارە الیەنـــە سیاســـییەكان 
نەگیشـــتوونەتە یـــەك بـــۆ تەواوكردنـــی نووســـینەوەی 
پـــڕۆژە دەســـتوورەكە، ئێمـــە داوامـــان كـــردووە لـــەو كاتـــەی 
ــتوورەكە  ــی دەسـ ــینەوە و ئامادەكردنـ ــەی نووسـ ــە لێژنـ كـ
ـــەكان بەتایبـــەت توركمـــان و  ـــت، نوێنـــەری پێكهات دادەنرێ
ـــاو لیژنەكـــەدا بەشـــداربن،  ـــد و ئاشـــوور و ســـریانی لەن كل
بـــۆ ئـــەوەی ئێمـــە ئـــاگاداری مـــاف و ئیمتیازەكانـــی 
خۆمـــان بیـــن، كـــە لـــە نـــاو دەســـتوورەكەدا هەبێـــت و 
ــڕۆژە گرنـــگ و  ــە پـ ــوو كات لـ ــت. هەمـ ــر بكرێـ جێگیـ
چارەنووسســـازەكاندا چ لـــە كوردســـتان و چ لـــە عێـــراق 
بووبێـــت، جەنابـــی ســـەرۆك بارزانـــی لەســـەر بەشـــداری 
كـــردووە،  پێداگـــری  پێكهاتـــەكان  هەمـــوو  مافـــی  و 
لـــە نووســـینەوە و ئامادەكردنـــی دەســـتووری هەرێمـــی 
خەمخـــۆری  وەك  بارزانـــی  ســـەرۆك  كوردستانیشـــدا 
هەمیشـــەیی و مەرجەعـــی گەلـــی كوردســـتان جەخـــت 

لـــەوە دەكاتـــەوە كـــە ئێمـــە هەمـــوو پێكهاتـــەكان ڕاســـتەوخۆ 
ـــتوورەكەدا  ـــڕۆژەی دەس ـــینەوەی پ ـــە نووس ـــن ل ـــدار بی بەش
و، ئـــەوەی كـــە مـــاف و پێویســـتە بـــۆ پێكهاتـــەكان بـــە 
بـــێ كەموكـــووڕی لەالیـــەن خۆمانـــەوە دیـــاری و جێگیـــر 

بكرێـــت.
* لـــە پرۆســـەی سیاســـیی كوردســـتاندا هـــەر لـــە 
ســـاڵی 1992ــــەوە تـــا ئێســـتا، بـــۆ پاراســـتنی فرەڕەنگـــی 
ئایینـــە جیـــاوازەكان  نەتـــەوە و  بـــۆ  سیســـتمی كۆتـــا 
دانـــراوە و، ژمـــارەی كورســـییەكانی كۆتـــا 11 كورســـییە 
ـــەم 11  ـــە بەرانبـــەر ئ ـــەش كـــراون، ل ـــە ســـەریاندا داب كـــە ب
كورســـییە 100 كورســـیی دیكـــە هەیـــە كـــە بەســـەر هێـــزە 
كوردییەكانـــدا دابـــەش كـــراون، پرســـیار ئەوەیـــە بۆچـــی كـــە 
ـــژاردن  ـــەوەی هەڵب ـــارە ئەنجامدان ـــەر باســـی دووب ـــە س دێت
لـــە كوردســـتان، هەندێـــك لـــە الیەنـــە كوردییـــەكان دێنـــە 
ســـەر كورســـیی كۆتـــاكان و ئـــەم پرســـەیان كـــردووە بـــە 
كێشـــە، ئایـــا لـــە پێنـــاو چارەنووســـی خۆتـــان وەك پێكهاتـــە 
جیـــاوازەكان و بەشـــێكی ســـەرەكیی گەلـــی كوردســـتان، 
ســـەبارەت بـــە گوشـــاری ئـــەو حزبـــە سیاســـییانە بـــۆ 
ـــاوازەكان  ـــە جی ـــاندنی كورســـیی پێكهات ـــەر یەكهەڵوەش لەب

هەڵوێســـتتان چۆنـــە؟
بـــارە بەتایبـــەت لەالیـــەن  لـــەو  ئـــەو قســـانەی   -
هەنـــدێ الیەنـــی سیاســـی لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
لەســـەر كورســـیی كۆتـــاكان دەكرێـــت، زیاتـــر مەبەســـتیان 
موزایـــەدەی سیاســـییە و هەمـــوو كات داوامـــان لـــە 
الیەنـــە سیاســـییەكان كـــردووە كـــە لـــە گفتوگـــۆ و 
و  ملمالنـــێ  نـــاو  نەخەنـــە  پێكهاتـــەكان  كێشـــەكاندا 
موزایـــەدەی سیاســـییەوە، چونكـــە بوونـــی نەتـــەوە و 
پێكهاتـــە و ئاییـــن و ئایینـــزاكان زۆر لـــەوە گرنگتـــر 
ــە  ــری لـ ــەك بەرگـ ــوو الیـ ــتە هەمـ ــرە، پێویسـ و گەورەتـ
پێكهاتـــەكان بكـــەن، چونكـــە لـــە ســـاڵی 1991ــــەوە 
تاوەكـــو ئێســـتا، ئـــەوە 30 ســـاڵە پێكهاتەكانـــی هەرێمـــی 
كوردســـتان بەشـــدارن لـــە پڕۆســـەی سیاســـیی هەرێمـــی 
كوردســـتاندا، كـــە بـــە یاســـا ڕێـــك خـــراوە و ئێمـــە بـــە 
فەرمـــی داوامـــان كـــردووە و لێـــرەش لـــە گۆڤـــاری 
گـــواڵن جەختـــی لەســـەر دەكەینـــەوە، كـــە پێنـــج كورســـی 
بـــۆ نەتـــەوەی توركمـــان لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان زۆر 
كەمـــە، چونكـــە بەپێـــی دەســـتووری عێراقـــی توركمـــان 
ســـێیەم نەتـــەوەی عێراقـــە و لـــە هەرێمـــی كوردســـتانیش 
نەتـــەوەی دووەمـــە، بۆیـــە داوامـــان كـــردووە لـــە پێنـــج 
ـــە 10 كورســـی و  ـــان بكرێت ـــۆ توركم ـــا ب كورســـیی كۆت
بـــۆ پێكهاتـــە و ئاییـــن و ئایینزاكانـــی دیكـــەش ژمـــارەی 
كورســـیی پەرلەمانـــی زیـــاد بكرێـــت، ئێمـــە هیـــچ كاتێـــك 
ــر  ــییەكاندا الیەنگـ ــە سیاسـ ــی الیەنـ ــوان ملمالنـ ــە نێـ لـ
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ئێمە بە فەرمی داوامان كردووە و 
لێرەش لە گۆڤاری گواڵن جەختی 

لەسەر دەكەینەوە، كە پێنج 
كورسی بۆ نەتەوەی توركمان لە 
پەرلەمانی كوردستان زۆر كەمە

پارتی دیموكراتی كوردستان لە 
هەموو جومگە و دامودەزگاكانی 
حكومەت و لە ناو پەرلەمانی 
كوردستانیشدا زیاتر بەرگری 

لە دۆسییەی پێكهاتە و ئایین 
و ئایینزاكان دەكات و، هەموو 
كات بەتەنگ پێكەوەژیانە لە 

كوردستان و لە عێراقیشدا

هەر وەك ئەو ڕێككەوتن و 
هاوپەیمانییەی كە یەكێتی و 
گۆڕان لەگەڵ پارتی هەیانە، 

ئێمەش وەك توركمان پابەندین 
بەو هاوپەیمانییەی كە لەگەڵ 

پارتی كردوومانە

لە ئێستادا توركمان لە 
پارێزگای هەولێر و كفری هەیە 

و توركمان لە هەڵەبجە و 
ڕاپەڕین و دهۆك و زاحۆ نییە و، 
كریستیانیش لە هەولێر و دهۆك 

هەیە لە شار و شوێنەكانی 
دیكە هەشبێت زۆر كەمن، بۆیە 
پێداگری لەسەر هەڵبژاردنی 

پەرلەمانی كوردستان بە یەك 
بازنەیی دەكەینەوە

نیـــن، بەڵكـــو ئێمـــە دەمانەوێـــت ببینـــە فاكتەرێكـــی 
ــوان  ــە نێـ ــەكان لـ ــەركردنی گرفتـ ــۆ چارەسـ ــگ بـ گرنـ
الیەنـــە سیاســـییەكان، بەتایبەتـــی پارتـــی و یەكێتـــی، 
چونكـــە دوو حزبـــی ســـەرەكین لـــە هەرێمـــی كوردســـتان 
و تـــەواوكاری یەكتـــرن لـــە نـــاو حكومەتـــی هەرێمـــدا.
ـــی  ـــە جیاوازەكان ـــەوە و ئایین ـــای نەت * كورســـیی كۆت
لەگـــەڵ  پەرلەمانـــدا  نـــاو  لـــە  زۆرجـــار  كوردســـتان 
هاوهەڵوێســـتن،  دیموكراتـــی  پارتـــی  فراكســـیۆنی 
ــورد  ــەی كـ ــی دیكـ ــە حزبەكانـ ــردووە كـ ــەش وای كـ ئەمـ
بـــەوە تاوانبارتـــان بكـــەن كـــە ئێـــوە پارتیـــن، پرســـیار 
ـــتان  ـــی كوردس ـــی دیموكرات ـــە بۆچـــی لەگـــەڵ پارت ئەوەی
ــی  ــیۆنی پارتـ ــەڵ فراكسـ ــی لەگـ ــتن؟ بۆچـ هاوهەڵوێسـ
ـــی كوردســـتانیش  ــە پەرلەمان ــتان لـ ــی كوردسـ دیموكراتـ

هاوهەڵوێســـتن؟
لـــەوە دەكەمـــەوە كـــە وجـــوودی  لێـــرەدا جەخـــت   -
ـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان بـــۆ بـــۆ  كۆتـــای پێكهاتـــەكان ل

ــەوە  ــك دەگەڕێتـ ــد خاڵێـ چەنـ
نەتەوەكانـــی  ڕاســـتەقینەی  نوێنەرایەتیـــی  یەكـــەم: 

خۆیـــان دەكـــەن.
ـــی  ـــەوەی توركمـــان و وەك الیەن  دووەم: ئێمـــە وەك نەت
سیاســـی لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا هاوپەیمانیمـــان لەگـــەڵ 
ــی  ــە پێكهێنانـ ــە لـ ــتان هەیـ ــی كوردسـ ــی دیموكراتـ پارتـ
ڕێككەوتـــن  ئـــەو  وەك  هـــەر  هەرێمـــدا،  حكومەتـــی 
و هاوپەیمانییـــەی كـــە یەكێتـــی و گـــۆڕان لەگـــەڵ 
ــەو  ــن بـ ــان پابەندیـ ــەش وەك توركمـ ــە، ئێمـ ــی هەیانـ پارتـ
ــە  ــە، بـ ــی كردوومانـ ــەڵ پارتـ ــە لەگـ ــەی كـ هاوپەیمانییـ
دڵنیایـــەوە ئێمـــە الیەنگـــری هیـــچ الیەنێكـــی سیاســـی 
نیـــن و دەبێـــت هەموومـــان، لەوانـــەی كـــە بەشـــدارن لـــە 
پێكهێنانـــی كابینـــەی نۆیـــەم، پابەنـــد بیـــن بـــە بڕیـــارەكان، 
بـــەو بڕیارانەشـــی كـــە لـــە ســـەرۆكایەتیی ئەنجومەنـــی 
وەزیرانـــەوە دەردەچێـــت، لەالیەكـــی دیكـــەوە ئێمـــە وەك 
نوێنەرانـــی توركمـــان لـــە پەرلەمانـــی كوردســـتان زۆرجـــار 
لـــە چەندیـــن بابـــەت لەگـــەڵ الیەنـــی سیاســـیی دیكـــە 
یـــەك ڕاوبۆچوونمـــان هەبـــووە و وەك ئـــەوان ســـەرنج و 
تێبینیمـــان هەبـــووە، بـــەاڵم لـــە یاســـا و بەرژەوەندییـــە 
نیشـــتمانییەكاندا هەموومـــان پێویســـتە بـــە یەكـــەوە كار 
ـــی هەرێمـــی  ـــی هەمـــوو گەل ـــە بەرژەوەندی ـــن، كـــە ل بكەی
كوردســـتانە، هەروەهـــا پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
ــەت و  ــی حكومـ ــە و دامودەزگاكانـ ــوو جومگـ ــە هەمـ لـ
ـــە  ـــر بەرگـــری ل ـــی كوردستانیشـــدا زیات ـــاو پەرلەمان ـــە ن ل
دۆســـییەی پێكهاتـــە و ئاییـــن و ئایینـــزاكان دەكات و، 
ــتان و  ــە كوردسـ ــە لـ ــوو كات بەتەنـــگ پێكەوەژیانـ هەمـ

لـــە عێراقیشـــدا.

* هەتـــا ئێســـتاش پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتان 
پشـــتگیری لـــەوە دەكات كـــە هەڵبژاردنـــی كوردســـتان 
یـــەك بازنەیـــی بێـــت و دابـــەش نەكرێـــت، ئایـــا بۆچـــی 
گرنگـــە كورســـیی كۆتـــاكان لـــە یـــەك بازنـــەدا دەنگـــی 

پـــێ بدرێـــت؟
- ئـــەم پرســـیارە زۆر گرنگـــە كـــە بـــۆ ئێمـــە بەتایبەت 
لـــەو كات و ســـاتەدا، وەك توركمـــان و پێكهاتـــەكان 
و ئاییـــن و ئایینـــزاكان پەیوەندیمـــان بـــە جیاوازیـــی 
ڕاوبۆچوونـــی حزبەكانـــی وەك پارتـــی و یەكێتـــی و 
ئەوانـــی دیكـــەوە نییـــە، بـــەاڵم بـــۆ توركمـــان و كلـــد 
ـــە پەرلەمـــان  ـــەوە ل و ئاشـــوور و ســـریانی كـــە وەك نەت
ئـــەوە داوامـــان كـــردووە، هەڵبژاردنـــی  بەشـــدارین، 
پەرلەمانـــی كوردســـتان یـــەك بازنەیـــی بێـــت، ئەمـــەش 
هیـــچ پەیوەندیـــی بـــە ڕاوبۆچوونـــی پارتـــی و یەكێتـــی 
ــان  ــە بارودۆخێكـــی تایبەتمەندمـ ــە ئێمـ ــە، چونكـ نییـ
هەیـــە، لـــە كاتێكـــدا هەڵبـــژاردن بـــە یـــەك بازنەیـــی 
نەبێـــت، ئـــەوە دەنگەكانـــی ئێمـــە پـــەرش و بـــاو 
دەبێـــت و دەنگەكانمـــان بـــزر دەبێـــت، داوا دەكەیـــن 
پێكهاتـــەكان لـــە دەنگدانـــی تایبەتـــدا وەك پێشـــتر 
نەبێـــت، چونكـــە زۆر دەســـتتێوەردانی تێـــدا كـــراوە و 
داوامـــان كـــردووە كـــە نوێنـــەری نەتـــەوەی توركمـــان 
و كلـــدان و ئاشـــووری و ســـریانی لـــە كۆمیســـیۆنی 
بـــااڵی هەڵبـــژاردن هەبێـــت، لێـــرەدا داواكاریـــن لـــە 
ـــە سیاســـییەكانی هەرێمـــی كوردســـتان،  هەمـــوو الیەن
حزبەكانـــی  و  گـــۆڕان  و  یەكێتـــی  و  پارتـــی  بـــە 
ــن،  ــە بـ ــی ئێمـ ــتی داواكاریـ ــەوەی پاڵپشـ ــەش، بـ دیكـ
پارێـــزگای  لـــە  توركمـــان  ئێســـتادا  لـــە  چونكـــە 
هەولێـــر و كفـــری هەیـــە و توركمـــان لـــە هەڵەبجـــە و 
ڕاپەڕیـــن و دهـــۆك و زاحـــۆ نییـــە و، كریســـتیانیش 
ـــوێنەكانی  ـــار و ش ـــە ش ـــە ل ـــۆك هەی ـــر و ده ـــە هەولێ ل
پێداگـــری  بۆیـــە  كەمـــن،  زۆر  هەشـــبێت  دیكـــە 
لەســـەر هەڵبژاردنـــی پەرلەمانـــی كوردســـتان بـــە یـــەك 
ــەر  ــری لەسـ ــی پێداگـ ــە كاتـ ــەوە، لـ ــی دەكەینـ بازنەیـ
چەنـــد بازنەییـــش، ئـــەوە ئێمـــە وەك نەتـــەوەی توركمـــان 
داوا دەكەیـــن لـــە جیاتـــی پێنـــج كورســـیی پەرلەمـــان 
لـــە  ئەندامێكیشـــمان  و  كورســـی   10 بكرێتـــە 
ئەنجومەنـــی پارێـــزگای ســـلێمانی هەبێـــت، جەخـــت 
لەســـەر ئـــەوەش دەكەمـــەوە هـــەر كار و بڕیارێـــك لـــە 
هەرێمـــی كوردســـتان، پێویســـتە بـــە ئـــاگاداری و 
ڕاوێژكـــردن بێـــت لەگـــەڵ ئێمـــە و نوێنەرانـــی هەمـــوو 
پێكهاتـــەكان بێـــت، لـــە دەرەوەی ئـــەوەدا هـــەر بڕیارێـــك 
ــی  ــان و پێكهاتەكانـ ــە وەك توركمـ ــەوە ئێمـ ــت، ئـ بدرێـ

ــن. ــی ناكەیـ ــتان قبووڵـ ــی كوردسـ ــەی هەرێمـ دیكـ
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جەیمـــس هێنـــری لێبۆڤیـــج پڕۆفیســـۆری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان و ئاسایشـــی نەتەوەیـــی و نێودەوڵەتییە 
لـــە بەشـــی زانســـتی سیاســـی لـــە زانكـــۆی جـــۆرج واشـــنتۆن، تایبەتمەنـــد و پســـپۆڕی چەنـــد بوارێكـــی 
گرنگـــە وەك تیۆریـــی سیاســـەتی نێودەوڵەتـــی، داڕشـــتنی سیاســـەتی ئاسایشـــی نەتەوەیـــی و ناكۆكییـــە 
نێودەوڵەتییـــەكان. بـــۆ تاوتوێكردنـــی ڕەهەندەكانـــی شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا و لەبەرچاوگرتنـــی ئەگـــەر 
و ئاراســـتەكانی ئـــەم شـــەڕە و دەرهاویشـــتە و دەرئەنجامەكانـــی، هەروەهـــا پرســـی ئـــەوەی كـــە ئایـــا دەكرێـــت 
ـــە ڕێـــی گفتوگـــۆوە  ـــەوە مـــاوە ل ـــان هێشـــتا ئەگـــەری ئ ـــەكال بكرێتـــەوە، ی ـــە ڕێـــی ســـەربازییەوە ی شـــەڕەكە ل

ـــدا ئەنجـــام دا. ـــت، گـــواڵن دیمانەیەكـــی لەگەڵ ـــی پـــێ بهێنرێ كۆتای

ڕووسیا ستراتیژیەتی تێكشكاندنی 
ژێرخانی كردووەتە بەدیلی 
بەكارهێنانی چەكی ئەتۆمی

پڕۆفیسۆر جەیمس لێبۆڤیج بۆ گواڵن: 
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* ئاشـــكرایە كـــە شـــەڕی ڕووســـیا و ئۆكرانیـــا 
تێپـــەڕ  بەســـەردا  ســـاڵێكی  لـــەوەی  نزیكـــە 
ببێـــت و هێشـــتا هیـــچ ئەگـــەر و ئومێدێـــك بـــۆ 
یەكالبوونـــەوەی شـــەڕەكە لـــە ڕێـــی گفتوگـــۆ و 
دانوســـتاندنەوە لـــە ئاســـۆدا دیـــار نییـــە، پـــێ ناچێـــت 
ســـەربازییەوە  ڕووی  لـــە  شـــەڕەكەش  بتوانرێـــت 
ـــە چ  ـــە ب ـــە بارودۆخەك ـــان وای ـــەوە، پێت ـــەكال بكرێت ی

دەڕوات؟ ئاراســـتەیەكدا  و  ئاقـــار 
بـــە  پەیوەندیـــی  ئـــەوەی  ڕاســـتیدا  لـــە   -
هەبێـــت  گفتوگـــۆوە  ڕێگەچـــارەی  گرتنەبـــەری 
گونجـــاوە  شـــێوازێكی  هەمیشـــە  ئەمـــە  )كـــە 
ئـــەوا  ناكۆكییـــەكان(،  یەكالكردنـــەوەی  بـــۆ 
ویالیەتـــە  لەالیـــەن  دەكرێـــت  بـــەدی  دوودڵییـــەك 
یەكگرتووەكانـــەوە، لـــە دروســـتكردنی فشـــار لەســـەر 
ـــت  ـــە ناكرێ ـــەوە، چونك ـــەم پرس ـــارەی ئ ـــا لەب ئۆكرانی
بـــە چەشـــنێك گوشـــار بخەیتـــە ســـەر ئۆكرانیـــا 
ــاراوە  ــە ئـ ــك بێتـ ــدا ڕێككەوتنێـ ــە دەرئەنجامـ ــە لـ كـ
ئاسایشـــی  دەســـتەبەربوونی  هـــۆی  نەبێتـــە  كـــە 
ــی  ــە بەشـ ــت بـ ــت بێـ ــەوەی پەیوەسـ ــە، ئـ ــەو واڵتـ ئـ
دووەمـــی پرســـیارەكەوە، ئـــەوا هەندێـــك جـــار بـــاس 
لـــە حاڵـــەت و هەلومەرجێـــك دەكرێـــت، كـــە تێیـــدا 
ـــی  ـــت پێ ـــە دەكرێ ـــە قۆناغێكـــەوە، ك شـــەڕەكە دەچێت
زیانبەخـــش  بنبەستگەیشـــتنێكی  بـــە  بگوترێـــت 
ــەردوو  ــە هـ ــەردووال )hurting stalemate( كـ ــۆ هـ بـ
الیەنـــی شـــەڕەكە بـــە چەشـــن و ڕاددەیەكـــی گـــەورە 
تووشـــی زیـــان دەبنـــەوە و، پێیـــان وانییـــە درێژەپێـــدان 
و بەردەوامیـــدان بـــە شـــەڕەكە هیـــچ دەســـتكەوتێكی 
بارودۆخـــی  هێشـــتا  بـــەاڵم  ناكەوێتـــەوە،  لـــێ 
چونكـــە  نەگەیشـــتووە،  ڕاددەیـــە  بـــەو  شـــەڕەكە 
ئەوەتـــا هێشـــتا چـــەك و تەقەمەنـــی بـــۆ ئۆكرانیـــا 
دابیـــن و دەســـتەبەر دەكرێـــت و، هێشـــتا ســـوپای 
ئـــەم واڵتـــە بـــە ورەیەكـــی بـــەرزەوە شـــەڕ دەكـــەن و 
ــیاش  ــدا ڕووسـ ــان كاتـ ــە هەمـ ــەن، لـ ــری دەكـ بەرگـ
مووشـــەك،  بەتایبەتـــی  زۆرە،  چەكـــی  خاوەنـــی 
ــت،  ــان بهێنێـ ــەڕەكەدا بەكاریـ ــە شـ ــە لـ ــە كـ ئامادەیـ
كەواتـــە بـــە لەبەرچاوگرتنـــی هەمـــوو ئەوانـــەی 
بڵێیـــن  دەتوانیـــن  ئـــەوا  كـــرد،  پـــێ  ئاماژەمـــان 
كـــە ڕەنگـــە هێشـــتا بارودۆخەكـــە نەگەیشـــتبێتە 
بەشـــەڕهاتووەكان  الیەنـــە  كـــە  ڕاددەیـــەی  ئـــەو 
پێیـــان وابێـــت چیتـــر درێـــژەدان بـــە شـــەڕەكە لـــە 
ـــان  ـــەی زی ـــە و بگـــرە مای ـــدا نیی ـــی ئەوان بەرژەوەندی

و خەســـارەتی زیاتـــرە.

هێشـــتا  كـــە  دا  بـــەوە  ئاماژەتـــان  ئێـــوە   *
دەســـتەبەركردن و دابینكردنـــی چـــەك و تفاقـــی 
لەالیـــەن  بەردەوامـــە  ئۆكرانیـــا  بـــۆ  ســـەربازی 
ــە  ــراوی ویالیەتـ ــە دیاریكـ ــاوا و، بـ واڵتانـــی ڕۆژئـ
ڕووەوە  لـــەم  كـــە  ئەمریـــكاوە،  یەكگرتووەكانـــی 
ـــی  ـــەوە دەكات كـــە دابینكردن ڕووســـیا هەڕەشـــەی ئ
ئـــەو چەكانـــە بەتایبەتـــی تانـــك، شـــەڕەكە دەباتـــە 
قۆناغێكـــی دیكـــە، پێشـــتریش ڕووســـیا ئامـــاژەی 
ناوكـــی  چەكـــی  پەنابردنەبـــەر  ئەگـــەری  بـــە 
كردبـــوو، ئێـــوە چـــۆن لـــەم دۆخـــە پەرەســـەندووە 

دەڕوانـــن؟
پەنابردنەبـــەر  پرســـی  كـــە  ڕاســـتە  ئـــەوە   -
بەكارهێنانـــی چەكـــی ناوكـــی لەالیـــەن ڕووســـیاوە 
ــتومڕ  ــەش مشـ ــەم پرسـ ــراوە و ئـ ــێ كـ ــاژەی پـ ئامـ
بـــەدوای خۆیـــدا  شـــرۆڤەی زۆری  لێـــدوان و  و 
ئەگـــەرەكان  ڕووەوە  چەندیـــن  لـــە  و،  هێنـــاوە 
تاوتـــوێ كـــراون، هەروەهـــا لـــە ســـەرەتادا ئامـــاژە 
ـــارادا  ـــە ئ ـــەوە كـــرا كـــە ڕەنگـــە ئەگەرێكـــی زۆر ل ب
ـــەم  ـــی ل ـــۆ ڕێگەچارەیەك ـــا ب ـــیا پەن ـــە ڕووس ـــت ك بێ
ــەوەی  ــە دوای ئـ ــم وایـ ــەاڵم پێـ ــات، بـ ــنە ببـ چەشـ
فشـــارێكی زۆر كـــرا لەســـەر ســـەرۆك ڤالدمیـــر 
واڵتـــی  هـــەردوو  لەالیـــەن  )بەتایبەتـــی  پوتیـــن 
ـــەم  ـــەك ئ ـــا ڕاددەی ـــەوا ت ـــەوە، ئ چیـــن و هیندستان(ـ
ئەگـــەرە بـــەرەو داكشـــان چـــوو، بەتایبەتـــی كـــە 
ـــت  ـــە ئاس ـــەڕەكە دەبات ـــە ش ـــەم چەك ـــی ئ بەكارهێنان
و قۆناغێكـــی تـــەواو جیـــاواز، ئاڵۆزییەكـــی لـــە 
ــە  ــا ئێمـ ــر بـ ــەوە، دواتـ ــێ دەكەوێتـ ــەدەری لـ ڕاددەبـ
ئـــەوە لەبەرچـــاو بگریـــن كـــە بەكارهێنانـــی ئـــەم 
چەكـــە دەســـتكەوت و ســـەركەوتنێكی ئەوتـــۆی 
لـــێ ناكەوێتـــەوە، چونكـــە وێنـــای ئـــەوە بكـــە كـــە 
ــیا ئـــەم چەكـــەی لـــە ناوچەیەكـــی  ئەگـــەر ڕووسـ
دیاریكـــراودا بـــەكار هێنـــا، ئـــەوا ئـــەو ناوچەیـــە 
بـــە كەڵكـــی ژیـــان و نیشـــتەجێبوون نامێنێـــت و 
داگیركـــردن و دەستەبەردارگرتنیشـــی بەهایەكـــی 
ـــەركەوتنێك  ـــە س ـــیا، وات ـــۆ ڕووس ـــت ب ـــۆی نابێ ئەوت
ئـــەوەی  زیـــان.  و  دۆڕان  تامـــی  بـــە  دەبێـــت 
چەكـــی  دەڵێـــن  پێـــی  بـــەوەی  بێـــت  پەیوەســـت 
ئەمەیـــان  ڕەنگـــە  ئـــەوا  تەكتیكـــی،  ناوكیـــی 
ــەرە  ــە بـ ــت لـ ــی بپێكێـ ــر ئامانجەكانـ ــت زیاتـ بتوانێـ
و گۆڕەپانـــی شـــەڕدا، ئەویـــش بـــە مەرجێـــك كـــە 
شـــەڕەكە شـــەڕێكی تەقلیـــدی بێـــت و بتوانێـــت 
ـــەوەی ســـوپای بەرانبـــەر  ـــارەگا و كۆبوون بنكـــە و ب

ناكرێت بە چەشنێك گوشار 
بخەیتە سەر ئۆكرانیا كە لە 

دەرئەنجامدا ڕێككەوتنێك 
بێتە ئاراوە كە نەبێتە هۆی 

دەستەبەربوونی ئاسایشی ئەو 
واڵتە

ڕاستە ئۆكرانیا سوپای هەیە، 
بەاڵم شەڕەكانی زیاتر هاوشێوەی 

شەڕی پارتیزانییە و تاكتیكی 
زەبروەشاندن و لێدان و هەاڵتن 

بەكار دەهێنێ
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ئومێدی من ئەوەیە كە 
بەدواداچوونی دادوەری و بە 
سزاگەیاندنی یاسایی ئەنجام 
بدرێت بۆ ئەم پێشێلكارییەی كە 
واڵتی ڕووسیا ئەنجامی داوە

ڕەنگە هێشتا بارودۆخەكە 
نەگەیشتبێتە ئەو ڕاددەیەی كە 
الیەنە بەشەڕهاتووەكان پێیان 
وابێت چیتر درێژەدان بە شەڕەكە 
لە بەرژەوەندیی ئەواندا نییە و 
بگرە مایەی زیان و خەسارەتی 
زیاترە

و ڕكابـــەر بكاتـــە ئامانـــج، كـــە ڕاســـتە ئۆكرانیـــا 
ســـوپای هەیـــە، بـــەاڵم شـــەڕەكانی زیاتـــر هاوشـــێوەی 
شـــەڕی پارتیزانییـــە و تاكتیكـــی زەبروەشـــاندن و 
ـــا بڵێیـــن،  ـــان ب ـــەكار دەهێنێـــت، ی ـــن ب ـــدان و هەاڵت لێ
ڕێـــك خســـتووە  بچووكـــدا خۆیـــان  یەكـــەی  لـــە 
دەدەن،  ئەنجـــام  ســـەربازییەكانیان  چاالكییـــە  و 
كەواتـــە ئەگـــەر بـــە شـــێوەیەكی گشـــتی قســـە 
بەكارهێنانـــی چەكـــی ئەتۆمـــی  ئـــەوا  بكەیـــن، 
نەرێنـــی  كاریگەریـــی  ڕەنگـــە  شـــارەكان  دژی 
لـــێ بكەوێتـــەوە،  لـــە بەرەژەوەندیـــی ڕووســـیای 
بـــۆ نموونـــە بـــە ئامانجگرتنـــی شـــاری كیێـــڤ 
بـــەم چەكـــە، لێـــرەدا كێشـــەكە ئەوەیـــە كـــە لـــەم 
حاڵەتـــەدا دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتە سیاســـییەكان 
بـــە چەشـــن و ئەندازەیەكـــی گـــەورە و ئاڵـــۆز دەبـــن، 
ـــەم شـــارە دانیشـــتووانێكی زۆری  ـــە ئ ـــی ك بەتایبەت
هەیـــە، لەبـــەر ئـــەوە پێـــم وایـــە دەبێـــت ســـەرۆك 
پوتیـــن ئـــەم دەرئەنجـــام و لێكەوتەیـــە لەبەرچـــاو 

بگرێـــت.
* ڕەنگـــە ئـــەو دەرئەنجـــام و دەرهاویشـــتانەی 
بەكارهێنانـــی چەكـــی ئەتۆمـــی كـــە ئێـــوە ئامـــاژەی 
پـــێ دەكـــەن، هـــۆكاری ئـــەوە بووبـــن كـــە پەنـــا 
براوەتـــە بـــەر بەكارهێنانـــی ئـــەم چەكـــە، بـــەاڵم 
ــیا  ــت ڕووسـ ــێ ناچێـ ــەر پـ ــەك هـ ــە نـ ــكرایە كـ ئاشـ
ڕەوتـــی شـــەڕەكە خـــاو بكاتـــەوە، بەڵكـــو بـــە گـــوڕ 
تینێكـــی زیاتـــرەوە هەڵمـــەت و پەالمارەكانـــی  و 
چـــڕ كردووەتـــەوە، بـــە ڕای ئێـــوە ســـتراتیژییەتی 
ڕووســـیا بـــۆ ســـەركەوتن لـــە شـــەڕەكەدا چییـــە؟
پەنابردنەبـــەر  ڕووەوە  لـــەم  نابێـــت  ئێمـــە   -
فڕۆكـــەی  و  كـــرۆز  مووشـــەكی  بەكارهێنانـــی 
بێفڕۆكـــەوان نادیـــدە بگریـــن، كـــە ڕووســـیا بەكاریـــان 
دەهێنێـــت بـــۆ تێكشـــكاندن و هەڵتەكاندنـــی ژێرخانـــە 
ســـەرەكی و بنەڕەتییەكانـــی شـــارەكانی ئۆكرانیـــا، 
بەتایبەتـــی وێســـتگەكانی بەرهەمهێنانـــی كارەبـــا، 
كـــە دەیەوێـــت لـــەم ڕووەوە ئۆكرانیـــا دەستەوەســـتان 
بنێیـــن  نـــاو  ئەمـــە  دەكرێـــت  كەواتـــە  بـــكات، 
لـــە  دەچێـــت  پـــێ  كـــە  ســـزادان،  ســـتراتیژیەتی 
بنەڕەتـــدا دانیشـــتووانە مەدەنییەكـــە تێیـــدا ئامانـــج 
ـــە الی ڕووســـیاوە ئەمـــە دەرئەنجامـــی  ـــە ب ـــت، ك بێ
بـــە  بـــەراورد  دەكەوێتـــەوە  لـــێ  خوازراوتـــری 

ئەتۆمـــی. بەكارهێنانـــی چەكـــی 
* هەندێـــك لـــە شـــرۆڤەكاران و توێـــژەران ئامـــاژە 
بەرپابوونـــی  و  ســـەرهەڵدان  كـــە  دەكـــەن  بـــەوە 

بـــە شكســـتی سیســـتمە  پەیوەســـتە  شـــەڕە  ئـــەم 
دەگوترێـــت  پێـــی  )ئـــەوەی  جیهانییەكـــەوە 
واتـــە  بەهـــاكان(  لەســـەر  بنیادنـــراو  سیســـتمی 
ـــەوەی  ـــكات ل ئەمـــە سیســـتمە نەیتوانـــی ڕێگـــری ب
ـــت،  ـــەم چەشـــنە دروســـت ببێ شـــەڕێكی گـــەورەی ل
ـــەم سیســـتمە  ـــە دەبێـــت ئ ـــا پێیـــان وای ـــەم ڕووەوە ئای ل
ــی  ــد و تێڕوانینـ ــت، دیـ ــدا بكرێـ ــەوەی پێـ پێداچوونـ

ئێـــوە لـــەم ڕووەوە چییـــە؟
-  لـــە ڕاســـتیدا دەتوانیـــن بڵێیـــن هەمـــوو سیســـتمە 
نێودەوڵەتییـــەكان لەســـەر هەندێـــك بنەمـــا و بەهـــای 
دیاریكـــراو بنیـــاد نـــراون، بـــەاڵم پێـــم وایـــە ئێـــوە كاتێك 
ـــاكان  ـــەر ڕێس ـــراو لەس ـــە سیســـتمی بنیادن ـــاژە ب ئام
دەكـــەن، ئـــەوا ئامـــاژە بـــە بەهـــای پەیوەســـتبوون بـــە 
یاســـا و ســـەروەریی یاســـا و بنەمـــای پەنانەبردنـــە 
ـــەوەی كێشـــە  ـــۆ یەكالكردن ـــز ب ـــی هێ ـــەر بەكارهێنان ب
ــد  ــەڕ و.. هتـ ــەوەی شـ ــەكان و ڕەتكردنـ و ناكۆكییـ
دەكـــەن، ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــەم شـــەڕە و بـــە 
بڕیـــاری ڕووســـیاوە بـــۆ بەرپاكردنـــی ئـــەم شـــەڕە، 
ئـــەوا جێـــی سەرســـوڕمانە كـــە هێزێكـــی گـــەورە 
كـــە بانگەشـــەی ئـــەوەی دەكـــرد، پابەنـــدە بـــە ڕێســـا 
ــێلكاری  ــت و پێشـ ــنە بێـ ــەم چەشـ ــاكانەوە، بـ و یاسـ
بـــكات و شـــەڕ بەرپـــا بـــكات و، ژیـــان و گیانـــی 
خەڵكانـــی مەدەنـــی بكاتـــە ئامانـــج و بیانكانـــە 
قوربانـــی. هـــەر لـــەم ڕووەوە پێـــم وا نییـــە وەاڵمدانـــەوە 
گونجـــاو  و  درســـت  و  ڕاســـت  كاردانـــەوەی  و 
بریتـــی بێـــت لـــە تەبەنیكـــردن و گرتنەبـــەری ئـــەم 
شـــێوازەی كـــە ڕووســـیا پیـــادە و پەیـــڕەوی كـــردووە، 
واتـــە ڕەوایەتـــی بدەیـــن بـــەو بەربەرییەتـــەی كـــە 
ـــژووی دووردا دژی خەڵكـــی  ـــە مێ ـــەكان ل حوكمڕان
مومارەســـە و پیادەیـــان دەكـــرد، چونكـــە وێنـــای 
ئـــەوە بكـــە كـــە ماڵێـــك لـــە گەڕەكێكـــدا دەســـت 
ـــە  ـــەرەكە ئەوەی ـــا چارەس ـــتن، ئای ـــی كوش ـــە تاوان بدەن
ـــی دیكـــەش هەمـــان ڕێچكـــە  كـــە ســـەرجەم ماڵەكان
بگرنەبـــەر و ئەوانیـــش دەســـت بدەنـــە ئەنجامدانـــی 
ئـــەم تاوانـــە، یـــان چارەســـەرەكە ئەوەیـــە كـــە هەوڵـــی 
ئیحتیواكـــردن و كۆنتڕۆڵكردنـــی الیەنـــی تاوانبـــار 
و پێشـــێلكار بدرێـــت؟ واتـــە پێشـــێلكارەكە دەكەیتـــە 
ڕووی  لـــە  نەخـــوازراو  و  گۆشـــەگیر  كەســـێكی 
كۆمەاڵیەتییـــەوە، لـــەم ڕووەوە ئومێـــدی مـــن ئەوەیـــە 
كـــە بەدواداچوونـــی دادوەری و بـــە ســـزاگەیاندنی 
یاســـایی ئەنجـــام بدرێـــت بـــۆ ئـــەم پێشـــێلكارییەی 

كـــە واڵتـــی ڕووســـیا ئەنجامـــی داوە.  
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 جێفـــری ڤـــان دێـــن بێـــرگ، پڕۆفیســـۆری پەیوەندییـــە نێودەوڵەتییـــەكان و سیاســـەتی دەرەوە و سیاســـەتی 
ــە زانكـــۆی دروری،  ــاری نێودەوڵەتـــی لـ ــتی سیاســـی و كاروبـ ــە بەشـــی زانسـ ــتە لـ ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاسـ
بەڕێوەبـــەری پڕۆگرامـــی دیراســـاتی ڕۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـتە لـــە هەمـــان زانكـــۆ. گـــواڵن لـــە میانـــەی 
دیمانەیەكـــدا چەنـــد پرســـێكی لەگەڵـــدا تاوتـــوێ كـــرد، كـــە پەیوەســـت بـــوون بـــە شـــەڕی ئێســـتای ڕووســـیا و 

ئۆكرانیـــا و دەرئەنجـــام و ئەگەرەكانـــی ئـــەم شـــەڕە و چەنـــد پرســـێكی دیكـــەی پەیوەندیـــدار.

ژیرانەترین بڕیار ئەوەیە پوتین 
دەستپێشخەرییەك ڕابگەیەنێت 
كە لەالیەن ئۆكرانیاوە مایەی 

قبووڵكردن بێت 

پڕۆفیسۆر جێفری ڤان دێن بێرگ بۆ گواڵن: 
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 سەرۆك ڤالدمیر پوتین 
دەیەوێت ئەوەی بەدەستی 
هێناوە، پارێزگاریی لێ 
بكات و دەسەاڵتی خۆی تێدا 
بچەسپێنێت، دواتر بانگەشەی 
ئاشتی بكات

ئەمریكا بەردەوامە لە 
دەستەبەركردنی هاوكارییەكان 
بۆ ئۆكرانیا، سەربازانی 
ئۆكرانیاش بە ئیرادەوە شەڕی 
سەربەخۆیی دەكە

واڵتانی ڕۆژئاوا و لە 
سەروویانەوە ئەمریكا بە 
چەشنێك گوشار لەسەر ئۆكرانیا 
ناكەن كە هەر ڕێككەوتنێك واژۆ 
بكات

و  ڕووســـیا  شـــەڕی  بـــە  پەیوەنـــدی  لـــە   *
ــەوە  ــاس لـ ــرۆڤەكاران بـ ــە شـ ــك لـ ــاوە زۆرێـ ئۆكرانیـ
تاكەكەســـیی  بڕیارێكـــی  ئەمـــە  كـــە  دەكـــەن، 
بڕیارەكەشـــی  بـــووە،  پوتیـــن  ڤالدمیـــر  ســـەرۆك 
ــو مایـــەی  ــووە، بەڵكـ ــان دروســـت بـ ــە یـ نـــەك هەڵـ
كارەســـات و كاولـــكاری بـــووە، بۆچوونـــی ئێـــوە لـــەم 
ـــارە تاكەكەســـییە  ـــەم بڕی ـــە و چـــۆن ل ـــەوە چیی بارەی

دەڕوانـــن؟
- لـــە ڕاســـتیدا ئێمـــە لـــەم ڕووەوە دەتوانیـــن ئـــەوە 
ــڕەو  ــە تاكـ ــە ڕژێمـ ــە لـ ــە حاڵەتێكـ ــە ئەمـ ــن كـ بڵێیـ
و خۆســـەپێنەكاندا بـــەدی دەكرێـــت و بەرجەســـتە 
ئـــەم  ســـەرۆكەكانی  و  ســـەركردە  واتـــە  دەبێـــت، 
واڵتانـــە كەســـانێك لـــە نزیـــك خۆیـــان دادەنێـــن، 
ناوێـــرن  یـــان  ناڵێـــن،  پـــێ  ڕاســـتییەكانیان  كـــە 
ڕاســـتییەكانیان پـــێ بڵێـــن، كاتێـــك كەســـانێكیش 
بوێریـــی  كـــە  كۆدەكەنـــەوە  خۆیـــان  دەوری  لـــە 
ئەوەیـــان نییـــە ڕاســـتییەكان بڵێـــن، ئـــەوا غروورێكـــی 
گەورەیـــان بـــۆ دروســـت دەبێـــت، ئەمـــەش دۆخێـــك 
ـــاری زۆر  ـــێ دەكـــەن، بڕی ـــان ل ـــت كـــە وای دەخوڵقێنێ
هەڵـــە و كارەســـاتبار بـــدەن، ئەمـــە خەســـڵەتێكی 
حوكمـــڕان و خـــاوەن دەســـەاڵتەكانی ڕووســـیا بـــووە.
ـــە درێژەكێشـــانی شـــەڕەكەوە،  ـــدی ب ـــە پەیوەن * ل
ــۆدا  ــە ئاسـ ــتادا هیـــچ ئەگەرێـــك لـ ــە ئێسـ ــەوا لـ ئـ
بـــەدی ناكرێـــت، كـــە ببێتـــە هـــۆی ئـــەوەی شـــەڕەكە 
ـــت،  ـــێ بهێنرێ ـــی پ ـــە ڕێگـــەی دانوســـتاندن كۆتای ب
یـــەكال  بتوانرێـــت  ســـەربازی  شـــێوەی  بـــە  یـــان 
ـــارەی چارەنووســـی  ـــوە لەب ـــەوە، پێشـــبینیی ئێ بكرێت

ئـــەم شـــەڕەوە چییـــە؟
- من پێم وایە ژیرانەترین و باشترین هەنگاو و 
بڕیارێـــك بـــۆ ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن لـــە ئێســـتادا 
ئەوەیـــە كـــە دەستپێشـــخەرییەك ڕابگەیەنێـــت، كـــە 
مایـــەی قبووڵكـــردن بێـــت لەالیـــەن ئۆكرانیـــاوە، بـــۆ 
ـــی  ـــت و كۆتای ـــت شـــەڕەكە ڕابگیرێ ـــەوەی بتوانرێ ئ
پـــێ بهێنرێـــت. دواتـــر ئـــەوەی پەیوەســـت بێـــت بـــە 
هەڵوێســـتی ئیـــدارەی ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی 
ئەمریـــكاوە، ئـــەوا پـــێ ناچێـــت هیـــچ گۆڕانێـــك لـــە 
ــتیدا ڕووی دابێـــت، ڕەنگـــە ڕووبـــەڕووی  هەڵوێسـ
پێـــم  بـــەاڵم  ببێتـــەوە،  كێشـــە  و  پـــرس  هەنـــدێ 
ــتی  ــە هەڵوێسـ ــك لـ ــدا گۆڕانێـ ــە كۆتاییـ ــە لـ وانییـ
ســـەبارەت بـــەم شـــەڕە دروســـت بـــكات. ئەگـــەر 
بێینـــەوە ســـەر وەاڵمـــی پرســـیارەكە، ئـــەوا مـــن 
ــاوەڕم وایـــە ســـەرۆك ڤالدمیـــر پوتیـــن دەیەوێـــت  بـ

ئـــەوەی بەدەســـتی هێنـــاوە، پارێزگاریـــی لـــێ بـــكات 
و دەســـەاڵتی خـــۆی تێـــدا بچەســـپێنێت، دواتـــر 
بانگەشـــەی ئاشـــتی بـــكات و ڕای بگەیەنێـــت 
كێشـــەكە  بـــەاڵم  بكرێـــت،  بەرپـــا  ئاشـــتی  بـــا 
ســـاڵێكی  دوای چەنـــد  كـــە ڕووســـیا  لەوەدایـــە 
دیكـــە دەگەڕێتـــەوە و چـــاوی لـــە داگیـــركاری 
پەنـــا  و  زیاتـــرە  خاكـــی  دەســـتەبەردارگرتنی  و 
دەبـــات.  دیكـــە  شـــەڕێكی  بەرپاكردنـــەوەی  بـــۆ 
ئەمـــەش كێشـــەیەكی دروســـت كـــردووە كـــە بریتییـــە 
لـــەوەی هیـــچ كەســـێك بـــاوەڕی پـــێ نـــاكات و 
هیـــچ كەســـێك نایەوێـــت ڕێككەوتنـــی لەگەڵـــدا 
ئەنجـــام بـــدات، بـــەاڵم نابێـــت ئەوەشـــمان لـــە یـــاد 
بچێـــت كـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكا 
ـــۆ  ـــە دەســـتەبەركردنی هاوكارییـــەكان ب بەردەوامـــە ل
ئۆكرانیـــا، ســـەربازانی ئۆكرانیـــاش بـــە ئیـــرادەوە 

ــەن. ــەربەخۆیی دەكـ ــەڕی سـ شـ
یەكێـــك  كـــە  كـــرد  بـــەوە  ئاماژەتـــان  ئێـــوە   *
لـــە ڕێگەكانـــی دەرچـــوون و كۆتاییهێنـــان بـــەم 
ــخەری  ــیا دەستپێشـ ــەوەی ڕووسـ ــە لـ ــەڕە بریتییـ شـ
هەیـــە  بیرۆكەیەكـــت  هیـــچ  ئایـــا  ڕابگەیەنێـــت، 
ئـــەو  ناوەڕۆكـــی  دەبێـــت  ئـــەوەی  دەربـــارەی 

بێـــت؟ چـــۆن  دەستپێشـــخەرییە 
ـــە  ـــت ب ـــە دەبێ ـــات دەكەمـــەوە ك ـــەوە دووپ - مـــن ئ
چەشـــنێك بێـــت كـــە بەڕاســـتی مایـــەی تاوتوێكـــردن 
ــەوەی  ــاوە، ئـ ــەن ئۆكرانیـ ــردن بێـــت لەالیـ و قبووڵكـ
پەیوەســـت بێـــت بـــە ناوەڕۆكەكەیـــەوە، ئـــەوا مـــن پێـــم 
وایـــە ڕەنگـــە ڕاگەیاندنـــی چۆڵكـــردن و كشـــانەوە 
لـــە ســـەرجەم ئـــەو خاكانـــە لەخـــۆ بگرێـــت كـــە 
ــری  ــوون و داگیـ ــەردا گرتـ ــتی بەسـ ــیا دەسـ ڕووسـ
كـــردوون لـــە دوای هەڵگیرســـاندنی شـــەڕەكەوە، 
هەروەهـــا ڕاگەیاندنـــی ئـــەوەی دەبێـــت هەرێمـــی 
لەژێـــر  و  بێـــت  بێالیـــەن  هەرێمێكـــی  كریمیـــا 
ــدا  ــەوە یەكگرتووەكانـ ــراوی نەتـ ــی ڕێكخـ چاودێریـ
بێـــت، مەبەســـتم ئەوەیـــە دەبێـــت ناوەڕۆكەكـــەی 
بـــە چەشـــنێك بێـــت كـــە بـــە ڕاســـتیی ئۆكرانیـــا 
لەبەرچـــاوی بگرێـــت و بـــە جـــددی وەری بگرێـــت.
* ئـــەوەی تـــا ئێســـتا بـــەدی كـــراوە، ئەوەیـــە كـــە 
ــە  ــراوی ویالیەتـ ــە دیاریكـ ــاوا و بـ ــی ڕۆژئـ واڵتانـ
لـــە  بەردەوامـــن  ئەمریـــكا،  یەكگرتووەكانـــی 
ـــاوكاری  ـــی چـــەك و ه دەســـتەبەركردن و دابینكردن
بـــۆ ئۆكرانیـــا، ئەمـــەش هۆكارێكـــی یەكالكـــەرەوە 
ـــنە  ـــەو چەش ـــت ب ـــا بتوانێ ـــەوەی ئۆكرانی ـــۆ ئ ـــووە ب ب
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پوتین بەو ئاست و ئەندازەیە 
زیرەك نییە كە لێی دەڕوانرێت، 

چونكە هێندە شكستی 
شەرماوەری بەسەردا هاتووە، كە 

ناتوانێت وەك كەسێكی زیرەك 
هەڵسوكەوت بكات و بڕیار و 

هەنگاوی ژیرانە هەڵبگرێت

هەوڵەكانی ڕووسیا لە 
ئەفغانستانیشدا نەبوونە هۆی 

شكاندنی ئیرادەی ئەفغانییەكان، 
ئەمە دوا ڕێگەچارەیەكە كە 

الیەنێكی دۆڕاو پەنای بۆ دەبات

بەرگـــری بـــكات و بـــەر بـــە ســـوپای ڕووســـیا 
بگرێـــت، پێتـــان وایـــە لـــە حاڵەتـــی درێژەكێشـــانی 
ــەردەوام  ــە بـ ــەم هاوكارییانـ ــەڕەكەدا، ئـ ــری شـ زیاتـ
ــا  ــەر ئۆكرانیـ ــار لەسـ ــدا فشـ ــە كۆتاییـ ــان لـ ــن، یـ بـ

ــكات؟ ــازش بـ ــو سـ ــەن تاوەكـ دەكـ
- مـــن دەمەوێـــت لێـــرەدا ئەوەتـــان پـــێ بڵێـــم 
وایـــە ڕوونـــادات  پێـــم  ئـــەوەی  كـــە ڕوونـــادات، 
ـــە ســـەروویانەوە  ـــاوا و ل ـــی ڕۆژئ ـــە واڵتان ـــە ك ئەوەی
ئەمریـــكا بـــە چەشـــنێك گوشـــار لەســـەر ئۆكرانیـــا 
ناكـــەن كـــە هـــەر ڕێككەوتنێـــك واژۆ بـــكات، تەنیـــا 
بـــۆ ڕازیكـــردن ڕووســـیا و لـــە پێنـــاو كۆتاییهێنـــان 
ــد  ــەڕەكە چەنـ ــە شـ ــتم ئەوەیـ ــەڕەكە، مەبەسـ ــە شـ بـ
درێـــژە بكێشـــێت، ئـــەوا واڵتانـــی ڕۆژئـــاوا ئامـــادەن 
بـــۆ ئـــەوەی هـــاوكاری و یارمەتیـــی پێویســـت بـــۆ 
ئۆكرانیـــا فەراهـــەم بكـــەن. مـــن دێمـــەوە ســـەر 
ڕووســـیا  دەبێـــت  وایـــە  پێـــم  پێشـــوو،  وەاڵمـــی 
ـــەی قبووڵكـــردن  ـــكات كـــە مای دەستپێشـــخەرییەك ب
بێـــت لەالیـــەن ئۆكرانییەكانـــەوە، بـــەاڵم كێشـــەكە 
لەوەدایـــە كـــە ســـەرۆك پوتیـــن ئامـــادە نییـــە ئـــەم 
ڤالدمیـــر  ســـەرۆك  ڕاســـتیدا  لـــە  بـــكات،  كارە 
نییـــە  زیـــرەك  ئەندازەیـــە  و  ئاســـت  بـــەو  پوتیـــن 
ــتی  ــدە شكسـ ــە هێنـ ــت، چونكـ ــی دەڕوانرێـ ــە لێـ كـ
ـــت وەك  ـــووە، كـــە ناتوانێ شـــەرماوەری بەســـەردا هات
ـــار و  ـــكات و بڕی ـــوكەوت ب ـــرەك هەڵس ـــێكی زی كەس
ــان  ــۆ كۆتاییهێنـ ــت بـ ــە هەڵبگرێـ ــگاوی ژیرانـ هەنـ
ــەرباری  ــە سـ ــە كـ ــەكە لەوەدایـ ــەڕەكە. كێشـ ــە شـ بـ
ــتا  ــووە، هێشـ ــوپاكەیدا هاتـ ــەر سـ ــە بەسـ ــەوەی كـ ئـ
پوتیـــن بـــاوەڕی وایـــە ڕووســـیا هێزێكـــی مەزنـــە، 
مـــن نازانـــم ئـــەم بـــاوەڕەی لـــە چییـــەوە ســـەرچاوەی 
ـــێكی  ـــن كەس ـــە پوتی ـــم وای ـــەوە پێ ـــەر ئ ـــووە، لەب گرت
كەللـــەڕەق و سەركێشـــە. دواتـــر بـــە مەزەنـــدەی 
ــەڕەكە  ــە شـ ــك لـ ــد مانگێـ ــن دوای چەنـ ــن پوتیـ مـ
قەناعەتـــی ئـــەوەی بـــۆ دروســـت بـــوو كـــە دۆخەكـــە 
ــە  ــاری دا بـ ــر بڕیـ ــە و دواتـ ــی خراپدایـ ــە بارێكـ لـ
ـــوپاكەیدا،  ـــە س ـــەرباز ل ـــەزار س ـــی 300 ه زیادكردن
بـــەاڵم كێشـــەكە ئەوەیـــە كـــە ئـــەم ســـەربازانە بـــێ 
كەرەســـتەی پێویســـت ڕەوانـــەی شـــەڕەكان كـــراون، 
 100 مانـــای  بـــە  هـــەزارە   300 ئـــەم  كەواتـــە 
هـــەزار گـــۆڕی زیاتـــر و 200 هـــەزار برینـــداری 
ــەك و  ــەر چـ ــە ئەگـ ــتم ئەوەیـ ــن، مەبەسـ ــر دێـ زیاتـ
ـــەوا  ـــت، ئ ـــن نەكەی ـــۆ دابی كەرەســـتەی پێویســـتیان ب

ناتوانـــن هیـــچ بكـــەن.

* كەواتە چارەســـەرەكە لە چیدایە؟
لـــە  دەبێـــت گۆڕانكارییـــەك  وایـــە  پێـــم  مـــن   -
یـــان  بـــدات،  ڕوو  ڕووســـیادا  حوكمڕانـــی  نێـــو 
دەبێـــت ســـەرۆك پوتیـــن بگاتـــە ئـــەو دەرئەنجـــام و 
ــە  ــەتێكی واقیعبینانـ ــت سیاسـ ــە دەبێـ ــەی كـ قەناعەتـ
بگرێتەبـــەر و، هەوڵـــی بەدەســـتهێنانی ئـــەوە بـــدات كـــە 
ــەن  ــتە درێژخایـ ــام و دەرهاویشـ ــە و دەرئەنجـ مومكینـ
و دوورمەوداكانـــی درێژەكێشـــانی شـــەڕەكە لەســـەر 
ــەر ئەمـــەش  ــۆ ئەگـ ــاو بگرێـــت، خـ ــیا لەبەرچـ ڕووسـ
ڕوو نـــەدات، ئـــەوا پێویســـتە كەســـانی دەوروبـــەری 
هـــەوڵ بخەنەگـــەڕ كـــە بیهێننەســـەر ئـــەو قەناعەتـــەی 
خـــۆی  ڕێگەچـــارەی  و  ڕێچكـــە  دەبێـــت  كـــە 
ـــەم  ـــەوا ئ ـــەدا، ئ ـــەش ڕووی ن ـــەر ئەم ـــت، ئەگ بگۆڕێ
كـــە دەبێـــت  ئـــەو دەرئەنجامـــەی  كەســـانە بگەنـــە 
بـــدەن، چونكـــە ســـەرۆك  ئەنجـــام  خۆیـــان كارێـــك 
بـــە ڕووســـیا گەیانـــدووە  زیانێكـــی زۆری  پوتیـــن 
ــەردەوام  ــنە بـ ــەم چەشـ ــە بـ ــت دۆخەكـ ــر ناكرێـ و چیتـ
بێـــت، مەبەســـتم ئەوەیـــە گرنـــگ نییـــە كـــە چەنـــدە 
دەســـەاڵتەكەی مەركـــەزی و خۆســـەپێن و چەنـــد 
ــتدایە، بـــەاڵم  دامـــودەزگای ئەمنیـــی لـــە ژێـــر دەسـ
ئەگـــەر بارودۆخەكـــە بـــە چەشـــنێك بێـــت كـــە ڕووســـیا 
ـــن  ـــا پوتی ـــا ئەوەت ـــەوا ی ـــت، ئ ـــژارەدا بێ ـــەردەم دوو ب لەب
لـــە دەســـەاڵت بمێنێتـــەوە، یانیـــش ڕووســـیا تووشـــی 
ـــەدا  ـــەم كات ـــەوا ل لەبەریـــەك هەڵوەشـــاندنەوە ببێتـــەوە، ئ
كەســـێك دێتـــە پێشـــەوە و بڕیـــاری ئـــەوە دەدات كـــە 

بـــۆ ڕزگاركردنـــی واڵتەكـــە شـــتێك بكرێـــت.
بـــۆ  ڕووســـیا  پەنابردنـــی  چـــۆن  ئـــەی   *
تێكشـــكاندنی ژێرخانـــی بنەڕەتیـــی ئۆكرانیـــا لێـــك 

دەدەیتـــەوە؟
ــە بـــۆ دۆڕانـــی  ــە ئاماژەیەكـ ــتیدا ئەمـ ــە ڕاسـ - لـ
ڕووســـیا، چونكـــە ڕووســـیا دەزانێـــت ناتوانێـــت لـــە 
بهێنێـــت،  بەدەســـت  ســـەركەوتن  شـــەڕدا  بەرەكانـــی 
ئۆكرانییـــەكان  ورەی  شـــێوەیە  بـــەم  دەیەوێـــت 
ــەم  ــرەدا ئـ ــن لێـ ــات. مـ ــان ببـ ــە ناویـ ــت و لـ بڕووخێنێـ
پرســـیارە دەكـــەم، ئایـــا ئـــەو هەمـــوو بۆردومـــان و 
بەكارهێنانـــی فڕۆكـــە و مووشـــەكە لـــە ئەفغانســـتاندا 
ـــووە  ـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمریـــكاوە، ب ـــەن ویالیەت لەالی
نەخێـــر،  تاڵیبـــان،  ئیـــرادەی  تێكشـــكاندنی  هـــۆی 
ــتاندا  هەروەهـــا هەوڵەكانـــی ڕووســـیاش لـــە ئەفغانسـ
نەبوونـــە هـــۆی شـــكاندنی ئیـــرادەی ئەفغانییـــەكان، 
كـــە الیەنێكـــی دۆڕاو  ئەمـــە دوا ڕێگەچارەیەكـــە 

ــات.  ــۆ دەبـ ــای بـ پەنـ
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البردنی پارێزگاری بانكی 
ناوەندی چارەسەری ناجێگیریی 

بەهای دینار و هەڵكشانی دۆالر 
ناكات

د. نەرمین مەعرووف
ئەندامی لێژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق بۆ گواڵن:
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بانكی ناوەندیی عێراق بە 
دامەزراوەیەكی سەربەخۆ 
دادەنرێت و دەبێت بەپێی 

ڕێكاری زانستی و نەختینەیی 
هەڵسوكەوت بكات

پێش دوو ساڵ ئەم دۆخەی 
هەاڵوسانی نرخ و زیانگەیاندن 

بە مووچەخۆران و بەرزبوونەوەی 
ڕێژەی هەژاری و زیادبوونی 

بێكاریمان بینی

پێویستە بۆ ئەو گەشتیارانەی 
لە فڕۆكەخانەكان و دەروازە 

فەرمییەكانەوە گەشت دەكەن، تا 
5000 دۆالر دابین بكرێت

بڕیارەكەی دادگای فیدڕاڵی عێراق، بڕیارێكی 
زاڵمانەی دیكەیە دژی خەڵكی كوردستان و 

ئابووریی هەرێم

ـــەندكردنی بودجـــەی  ـــی پەس ـــەر دۆالری ئەمریكـــی و دواكەوتن ـــی بەرانب ـــاری عێراق ـــای دین ـــری بەه ناجێگی
ـــەرە،  ـــان لەس ـــە مشـــتومڕێكی زۆری ـــن ك ـــتیارانە دادەنرێ ـــگ و هەس ـــە گرن ـــەو پرس ـــراق، ب گشـــتیی 2023ی عێ
ـــاری گـــواڵن دیدارێكـــی لەگـــەڵ دكتـــۆر نەرمیـــن مەعـــرووف ئەندامـــی  ـــەم پرســـە گۆڤ ـــۆ قســـەكردن لەســـەر ئ ب

ـــراق ســـاز دا. ـــی عێ ـــە پەرلەمان ـــی ل ـــەی دارای لێژن

* وەكو ڕوونە ناجێگیریی بەهای دیناری عێراقی 
بەرانبــەر دۆالری ئەمریكــی كۆمەڵێــك كاردانــەوەی 
بــە دوای خۆیــدا هێنــاوە، لەوانــە البردنــی پارێــزگاری 
بانكــی ناوەنــدی و جێبەجێكردنــی كۆمەڵێــك بڕیــاری 
ــا  ــا ت ــە فرۆشــتنی دۆالری ئەمریكــی، ئای ــەت ب تایب
چەنــد ئــەم كاردانەوانــە و دواخســتنی چارەســەرەكان 
زیانــی لەســەر هاوواڵتیــان و ئابووریــی عێــراق دەبێــت؟
- ناجێگریــی بەهــای دینــاری عێراقــی بەرانبــەر 
دۆالری ئەمریكــی مشــتومڕێكی زۆری لەســەرە و 
وا بــۆ مانگێــك دەچێــت، ئــەم شــڵەژانەی بــازاڕی 
دراو و هەڵكشــانی بەهــای دۆالری ئەمریكــی بــە 
دینــاری  بەهــای  داشــكانی  زانســتییەكەی  واتــا 
عێراقــی بەردەوامیــی هەیــە. بــە تەئكیــد دواخســتنی 
كاریگــەری  گرنــگ  وا  پرســێكی  چارەســەركردنی 
لەســەر بژێویــی ژیانــی هاوواڵتیــان و هەاڵوســان و بــێ 
بەهاكردنــی دینــار و كەمبوونــەوەی توانــای كڕین الی 
ــەوەی  ــت، دواجــار كاردان مووچــەی فەرمانبــەران دەبێ
خراپیشــی لەســەر شــەقام لــێ دەكەوێتــەوە. عێــراق 
بــە واڵتێكــی هاوردەكــراو نــاو دەبرێــت و، زۆربــەی 
دۆالری  بــە  واڵت  دەرەوەی  لــە  پێداویســتییەكانی 
بەهــای  ڕاگرتنــی  بەمــەش  دەهێنرێــت،  ئەمریكــی 
دینــاری عێراقــی لــە كۆنتــڕۆڵ دەرچــووە، كــە زیاتــر 
لــە 18 ســاڵە لەالیــەن بانكــی ناوەندییــەوە پاڵپشــتی لــە 
ــوو.  ــر كراب ــەك جێگی ــا ڕاددەی ــت و ت ــەی دەكرێ نرخەك
ئــەم  ســااڵنە  ئــەم  درێژایــی  بــە  ناوەنــدی  بانكــی 
سیاســەتە نەختینەیــەی جێبەجــێ كــردووە، ئەمــەش لــە 

ڕێگەی فرۆشــتنی دۆالرەوە بە نرخێكی پاڵپشــتیكراو 
كــە  نەختینەیــی  سیاســەتێكی  چوارچێــوەی  لــە  و 
مەبەســت لێــی كۆنتڕۆڵكردنــی ڕێــژەی هەاڵوســان 
بــوو. تێكچوونــی دۆخەكــە ئەگــەر بــە زانســتی و زۆر 
وریایــی و واقیعبینانــە مامەڵــەی لەگــەڵ نەكرێــت، وا 
ــەو ڕێ و  ــوو ئ ــت. هەم ــڕۆڵ ناكرێ ــانی كۆنت ــە ئاس ب
ــت  ــەش ماوەیەكــی زۆری دەوێ شــوێن و كار و كردەوان

تاوەكــو دۆخەكــە جێگیــر ببێتــەوە.
* وەكــو پســپۆڕ و شــارەزایەكی دارایــی و ئابــووری 
عێــراق،  پەرلەمانــی  دارایــی  لێژنــەی  ئەندامــی  و 
پێــت وانییــە هاوواڵتیــان و مووچەخــۆران زیانمەنــدی 
بەهــای  داشــكانی  بەردەوامبوونــی  ســەرەكیی 
دینــارن؟ ئایــا دۆخەكــە چــۆن بــە ژیــری و زانســتی و 

واقیعبینانــە، دەبێــت مامەڵــەی لەگــەڵ بكرێــت؟
دامەزراوەیەكــی  بــە  عێــراق  ناوەندیــی  بانكــی   -
ڕێــكاری  بەپێــی  دەبێــت  و  دادەنرێــت  ســەربەخۆ 
زانســتی و نەختینەیــی هەڵســوكەوت بــكات، چونكــە 
ــە نرخــی  ــە پارێزگاریكــردن ل ــەم ل ــیارێتی یەك بەرپرس
دینــار و جێگیربوونــی بەهاكــەی، دەكەوێتــە ئەســتۆی 
بانكەكــە، كێشــەكە لــە خســتنەڕووی دۆالری حەواڵەدا 
بــوو، لەالیــەن بانكــی ناوەندییــەوە كــە قەبارەكــەی زۆر 
دیكــە  مەبەســتەكانی  بــۆ  دۆالر  خســتنەڕووی  لــە 
زیاتــرە، لــە ئێســتادا بەپێــی كۆمەڵێــك ڕێــكاری نــوێ 
دەدرێتــە ئــەو كۆمپانیــا و بازرگانانــەی هــاوردە لــە 
دەرەوە دەهێنــن، بانكەكــە ڕایگەیانــدووە كــە پرۆســەكە 
بــۆ  هەیــە،  زۆر  ڕۆتینــی  چونكــە  دەكات،  خێراتــر 
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ــر بكرێتــەوە،  ــووە، كەمت دۆالری ئەمریكــی دروســت ب
و  دارایــی  ناســەقامگیریی  دۆخــی  لــە  چونكــە 
بازرگانــەكان  زۆری  هــەرە  زۆربــەی  نەختینەیــی، 
خۆیــان لــە هێنانــی قەبــارەی گەورەی پێداویســتییەكان 
دەپارێــزن، هەاڵوســانەكەش لەســەر خــاوەن دەرامەتــە 
و  كاریگەرتــر  جێگیــرەكان،  یــان  دیاریكــراوەكان، 
مەترســیدارتر دەبێــت. مەســەلەی الدانــی پارێــزگاری 
ــر بڕیارێكــی سیاســییە  ــراق زیات ــی عێ بانكــی ناوەندی
و بــۆ دامركاندنــەوەی ناڕەزایەتییــە، هەرچەنــدە بەپێــی 
بــاس  ناوەنــدی  بانكــی  یاســای  لــە   13 مــاددەی 
ناوەنــدی  بانكــی  پارێــزگاری  دەبێــت  كــراوە،  لــەوە 
ــت  ــدا بێ ــی و ئابووری ــواری دارای ــە ب پســپۆڕییەكەی ل
و  كرابێــت  پێشــنیار  وەزیرانــەوە  ســەرۆك  لەالیــەن  و 
پەرلەمانــی عێــراق ڕەزامەنــدی لەســەر دابێــت. دیــارە 
ــادا  ــواری یاس ــە ب ــزگاری پێشــوو پســپۆڕایەتی ل پارێ
بــووە و یەكێــك لــە مەرجەكانــی تێــدا نەبــووە و هەندێــك 
ــو  ــان وەك ــەم مەرجەی ــی ئ ــش نەبوون ــە پەرلەمانتارانی ل
پاساوێك هێنابووەوە و داوای دوورخستنەوەیان كردبوو. 
بانكــی ناوەنــدی لــە ڕووی بەڕێوەبــردن و بڕیارەكانیــەوە 
بــە تاكــە كەســی بەڕێــوە ناچێــت، بەڵكــو بانكەكــە 
بڕیارەكانــی  و  بەڕێوەبردنــە  ئەنجومەنێكــی  خاوەنــی 
الدانــی  بۆیــە  دەردەچێــت،  جەمعیــی  دەســتە  بــە 
لەســەر دۆخەكــە  بانكەكــە كاریگــەری  پارێــزگاری 
نییــە، چونكــە فاكتــەر و هۆكارەكانــی ناجێگیریــی 
بەهــای دینــار بەرانبــەر دۆالری ئەمریكــی پەیوەندییــە 
ناوەندییــەوە  بانكــی  پارێــزگاری  پۆســتی  بــە  نییــە 
و تەنانــەت بانكەكــەش هیــچ گۆڕانكارییەكــی لــە 
بەهــای فەرمیــی دینــار بەرانبــەر دۆالری ئەمریكــی 
بڕیــار  2020ـــەوە  كۆتاییەكانــی  لــە  نەكــردووە. 
لەســەر نرخــی فەرمیــی پێشــوو دراوە و بەرپرســانی 
ــە بكــەن،  ــن دەســتكاریی نرخەك ــاز نی بانكەكــەش بەنی
ئــەوەی ڕوو دەدات، هەڵكشــانی بەهــای دۆالرە لــە 
بــازاڕی ڕەشــدا، كــە بەپێــی جووڵــەی بــازاڕ و خواســت 
و خســتنەڕووی دۆالر لــە دەرەوەی بانكــی ناوەنــدی 
پارێــزگاری  ڕەنگــە البردنــی  بۆیــە  بــووە.  دروســت 
بانكەكــە و كۆمەڵێــك كار و كــردەوەی سیاســییانە لــە 
ڕووی دەروونییــەوە تــا ڕاددەیەكــی كــەم كاریگــەری 
لەســەر هێوربوونــەوەی دۆخەكــە بــۆ چەنــد ڕۆژێــك 
دەبێــت  دواجــار  بــەاڵم  بــوو،  هــەرواش  و  هەبێــت 
ــەكان،  ــكارە زانســتی و ئابووریی ــەر ڕێ ــەوە س بگەڕێین
ــە  ــردن ل ــراق و خێراك ــی عێ ــی ئابووری ــو بەهێزكردن وەك
پەســەندكردنی بودجــەی گشــتیی 2023ی عێــراق كــە 

نموونــە 15 ڕۆژی پــێ دەچێــت، تاوەكــو وردبینــی لــە 
پۆرتاڵــی ئەلەكترۆنــی مامەڵەكانــی فرۆشــتنی دۆالر 
دەكرێــت، ئــەم ماوەیــەش وا بڕیــارە، كــەم بكرێتــەوە، 
چونكــە بــازرگان ناتوانێــت ئــەو مــاوە زۆرە چــاوەڕوان 
لــە  پێداویســتییەكانی  دەچێــت  ڕاســتەوخۆ  بــكات، 
بــازاڕی دراودا دەســتەبەر دەكات، بەمــەش خواســت 
زیاتــر دەبێــت لەســەر دۆالر و ڕاســتەوخۆ كاریگــەری 
دینــاری  بەرانبــەر  بەهاكــەی  هەڵكشــانی  لەســەر 
و  زیاتــر  حەواڵــە  دۆالری  كاتێــك  دەبێــت.  عێراقــی 
پرۆســەكە خێراتــر بــوو، دۆخەكــە وردە وردە ڕوو لــە 
باشــی دەكات. ئــەم ڕێكارانــەش پێویســت بــوون بــۆ 
ئــەوەی ڕێــگا لــە چوونــە دەرەوەی دۆالر بــە نرخــی 
زیانەكانــی  بــە  ســەبارەت  بگیرێــت.  پاڵپشــتیكراو 
ــاوڕام  ــوەدا ه ــش لەگــەڵ ئێ ــە منی بەردەوامــی دۆخەك
داشــكانی بەهــای دینــار بەرانبــەر دۆالر كاریگەریــی 
خراپــی لەســەر بارودۆخــی هاوواڵتیــان بەگشــتی و 
ــە  مووچەخــۆران و هــەژار و كــەم دەرامــەت دەبێــت. ل
بەرانبــەر دۆالری  دینــار  بەهــای  داشــكانی  كاتــی 
ئەمریكــی بــۆ پڕكردنــەوەی كورتهێنانــی بودجــە پێــش 
دوو ساڵ ئەم دۆخەی هەاڵوسانی نرخ و زیانگەیاندن 
ــژەی هــەژاری  ــەوەی ڕێ ــە مووچەخــۆران و بەرزبوون ب
و زیادبوونــی بێكاریمــان بینــی. ئــەوەی ئێســتا ڕوو 
دەدات، شــەپۆلێكی دیكــەی ئــەم دۆخــە ناجێگیــر و 
دەرهاویشــتەكانیەتی كــە لەگــەڵ كۆمەڵێــك هــۆكاری 
دیكــە دەبێــت بــە زووتریــن كات چارەســەر بكرێــت. مــن 
وەكــو ئەندامێكــی لێژنــەی دارایــی لــە پەرلەمانــی 
عێــراق داوام لــە بانكــی ناوەنــدی كــردووە، هــەر 20 
ڕێگەپێــدراو  پارێــزگاكان  لــە  بانكەكــەی  لقەكانــی 
پارێزگاكانــی  لــە  لقەكانــی  بــە  بەفرۆشــتنی دۆالر 
بــۆ  زیاتــر  كارئاســانیی  كوردستانیشــەوە،  هەرێمــی 
هاوواڵتیــان بــكات، تاوەكــو هەمــوو ئــەو بازرگانانــەی 
بــۆ هاوردەكردنــی كااڵ و شــمەك و پێداویســتییەكان 
بــە  دۆالریــان  دەكــەن،  واڵت  دەرەوەی  لــە  ڕوو 
ــازاڕی  ــە ب ــرا دەســت بكەوێــت و، ڕوو ل ئاســانی و خێ
ــە  ــۆی ل ــە خ ــەن، ك ــری دراو نەك ــەوەی ئاڵووێ گۆڕین
خۆیــدا ئــەم بازاڕانــە تووشــی شــڵەژانێكی نەختینەیــی 
زۆریــان  خواســتی  پڕكردنــەوەی  توانــای  و  بــوون 
ــە  ــەو گەشــتیارانەی ل ــۆ ئ نییــە. هەروەهــا پێویســتە ب
گەشــت  فەرمییەكانــەوە  دەروازە  و  فڕۆكەخانــەكان 
پێویســتە  بكرێــت،  دابیــن  تــا 5000 دۆالر  دەكــەن، 
ئــەو سســتبوون و پووكانــەوە ئابوورییــە كــە بــە هــۆی 
بەرانبــەر  دینــار  بەهــای  ناجێگیریــی  و  هەڵكشــان 

پێویستە ئەو سستبوون و 
پووكانەوە ئابوورییە كە بە هۆی 
هەڵكشان و ناجێگیریی بەهای 
دینار بەرانبەر دۆالری ئەمریكی 
دروست بووە، كەمتر بكرێتەوە

بودجەی ئەمساڵ بودجەیەكی 
گەورەیە و لە مێژووی 
عێراقدا بێ وێنەیە. بەپێی 
زانیارییەكانم خۆی لە 200 
تریلیۆن دینار دەدات

زۆربەی هەرە زۆری بازرگانەكان 
خۆیان لە هێنانی قەبارەی 
گەورەی پێداویستییەكان 
دەپارێزن، هەاڵوسانەكەش 
لەسەر خاوەن دەرامەتە 
دیاریكراوەكان، یان جێگیرەكان، 
كاریگەرتر و مەترسیدارتر 
دەبێت

فەلسەفەی بودجە بۆ 
بەڕێوەبردنی واڵت و 
ئابوورییەكەی بە یەكێك لە 
هەرە فاكتەرە بەهێزەكان 
دادەنرێت، لە زۆربەی واڵتانی 
پێشكەوتوو وەكو پێوەرێكیش بۆ 
حوكمڕانیی باش سەیر دەكرێت
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پێش بڕیارەكەی دادگای فیدڕاڵی 
دەبووایە حكومەتی عێراق 

ئەو 400 ملیارەی تایبەت بە 
مانگەكانی 11 و 12 بە شێوەی 
قەرزێكی بانكی بناردایە، تا 

ئەو كاتەی لە بودجەی گشتیی 
2023ی عێراق جێگیر دەكرێت

لە عێراقدا بابەتە ئابوورییەكان 
گرێ دراون بە بابەتە 

سیاسییەكانەوە و وەكو چەك دژی 
یەكتر بەكار دەهێنرێت، بێگومان 
ئەمەش كاریگەریی نەرێنی دەبێت

دوور لە هەموو كارێكی یاسایی 
و لێكتێگەیشتن و ڕێككەوتنی 

الیەنە سیاسییەكان، بە خێرایی 
دادگای فیدڕاڵی بە هاوشێوەی 

بڕیارەكەی دژ بە یاسای نەوت و 
گازی هەرێم بڕیاری داوە

كێشەی عێراق ئەوەیە هەموو 
دەقە دەستووری و ماددە و 

یاساكانی بەپێی مزاجی شەخسی 
و سیاسییانە خوێندنەوەی بۆ 

دەكرێت

لەســەر هەمــان نرخــی 100 دۆالر بــۆ 148 هــەزار 
دینــار پــڕۆژە یاســای بودجەكــە دانــراوە. 

* باسی پڕۆژە یاسای بودجەی گشتی 2023ی 
بــۆ هێوركردنــەوەی  بــەوەی گرنگــە  عێراقــت كــرد، 
دۆخەكــە لــە ڕێگــەی جێبەجێكردنــی پــڕۆژەی زۆر و 
گــەورە و جوواڵندنــەوەی بــازاڕ و ئابــووری، ئایــا دوا 
ئامادەكارییەكانــی ئــەم بودجەیــە بــە كوێ گەیشــتووە؟
بــۆ  عێــراق  فیدڕاڵــی  حكومەتــی  بودجــەی   -
ســاڵی 2023 لــە وادەی خــۆی دواكەوتــووە، ئەوەتــا 
ــی دووەمــی 2023  ــی مانگــی كانوون ــۆ دواڕۆژەكان ب
دەڕۆین، كەچی تا ئێستا پڕۆژە یاساكە نەگەیشتووەتە 
بــۆ  پەرلەمانیــش  بگاتــە  ئەگــەر  خــۆ  پەرلەمــان، 
گفتوكــردن و خوێندنــەوە لــە دانیشــتنەكانی پەرلەمانــدا 
بــە النــی كەمــەوە دوو مانگــی پێویســتە. هــەر چۆنێــك 
بێــت ســاڵی 2022 حكومەتــی عێــراق پــڕۆژە یاســای 
لەســەر  یــەك  شــێوەی  بــە  هــەر  و  نەبــووە  بودجــەی 
بەپێــی  بــووە،  بــەردەوام   2021 بودجــەی  دوانــزدەی 
هەفتەیــەدا  ئــەم  كۆتایــی  لــە  ڕەنگــە  زانیارییەكانــم 
ــڕۆژە  ــی پ ــدا وردەكاری ــەرەتای مانگــی نوێ ــە س ــان ل ی
یاســای بودجەكــە لــە ئەنجومەنــی وەزیــران تــەواو بێــت 

و، ڕەوانــەی پەرلەمــان بكرێــت.
بــە شــێوەیەكی گشــتی لــە نــاو بودجــەدا كۆمەڵێــك 
ــیادی  ــە و س ــو خەرجــی حاكیم ــەت وەك خەرجــی تایب
ــدا بەشــدارە و  ــە، كــە هەرێمــی كوردستانیشــی تێ هەی
ئــەو بــڕە پارەیــەی تەرخــان دەكرێــت بۆ ئــەم خەرجییانە، 
هــەر بەپێــی یــەك لەســەر دوانــزدەی ســاڵی 2021 
خــەرج دەكرێــت، تــا بودجــە پەســەند دەكرێــت، بودجــەی 
مێــژووی  لــە  و  گەورەیــە  بودجەیەكــی  ئەمســاڵ 
عێراقــدا بــێ وێنەیــە. بەپێــی زانیارییەكانــم خــۆی لــە 
200 تریلیــۆن دینــار دەدات، نرخــی بەرمیلێــك نەوتیش 
بــە 65 دۆالر خەمڵێنــراوە، هەرچەنــدە بەشــێكی زۆری 
بەكارخســتن دەڕوات، بەشــی  بــواری  بــۆ  بودجەكــە 
لــە  دەكرێــت  خــۆ  بــەاڵم  وەبەرهێنانــە،  بــۆ  كەمــی 
گفتوگۆكانــی نــاو پەرلەمــان بــە شــێوەیەكی زانســتی 
و بــۆ خێــر و خۆشــیی گەالنــی عێــراق و كوردســتانیش 
ــە  ــەاڵم ل ــت، ب ــەر بكرێ ــاددە و بڕگــەی چارەس زۆر م
هەمــوو حاڵەتێكــدا ئەگــەر بــە شــێوەیەكی ئابوورییانــە، 
پــان و بەرنامەیەكــی ڕێكوپێــك و زانســتی بەســەر 
پارێــزگا و ســێكتەر و خەرجییەكانــدا دابــەش بكرێــت، 
ڕۆڵــی گــەورەی لــە دەرچوونمــان لــەم هەمــوو قەیــران 
و گرفتانــە دەبێــت، بــە قەیرانــی بــێ بەهابوونــی دینــار 
فەلســەفەی  نرخەكەشــیەوە، چونكــە  ناجێگیریــی  و 

بودجــە بــۆ بەڕێوەبردنــی واڵت و ئابوورییەكــەی بــە 
یەكێــك لــە هــەرە فاكتــەرە بەهێــزەكان دادەنرێــت، لــە 
ــۆ  ــی پێشــكەوتوو وەكــو پێوەرێكیــش ب ــەی واڵتان زۆرب

ــت. ــاش ســەیر دەكرێ حوكمڕانیــی ب
* زۆر جــار جەختــت لەســەر گرنگیــی باشــبوونی 
پەیوەندییەكانــی نێــوان هــەر دوو حكومەتــی هەرێمــی 
كردووەتــەوە،  عێــراق  حكومەتــی  و  كوردســتان 
بــەاڵم ئەوەتــا بــەردەوام گرفــت و كێشــە لــە بــەردەم 
كێشــە  چارەســەركردنی  و  ئاســاییكردنەوە  ئــەم 
هەیــە  ئومێــدت  ئایــا  دادەنرێــت.  هەڵپەســێردراوەكان 
و  لێكتێگەیشــتنە  ئــەم  ئاســانی  بــە  وا  بــەوەی 

ببێتــەوە؟ ئاســایی  پەیوەندییانــە 
دادگای  بڕیارەكــەی  باســێكی  بــا  ســەرەتا   -
فیدڕاڵــی عێــراق بكــەم. پێــش بڕیارەكــەی دادگای 
 400 ئــەو  عێــراق  حكومەتــی  دەبووایــە  فیدڕاڵــی 
بــە   12 و  مانگەكانــی 11  بــە  تایبــەت  ملیــارەی 
شــێوەی قەرزێكــی بانكــی بناردایــە، تــا ئــەو كاتــەی 
لــە بودجــەی گشــتیی 2023ی عێــراق جێگیر دەكرێت 
و، دواتــر لەگــەڵ بانكــی بازرگانیــی عێــراق پاكتــاوی 
دارایــی بــۆ دەكــرا، ئەمــە نەكــرا و دوور لــە هەمــوو 
كارێكــی یاســایی و لێكتێگەیشــتن و ڕێككەوتنــی 
الیەنە سیاســییەكان، بە خێرایی دادگای فیدڕاڵی بە 
هاوشــێوەی بڕیارەكــەی دژ بــە یاســای نــەوت و گازی 
هەرێــم بڕیــاری داوە. مــن وەكــو شــارەزایەكی دارایــی 
ڕاوبۆچوونەكانــم  سیاســەتەوە  لــە  دوور  ئابــووری  و 
ــە دژی  ــەی دیكەی ــڕم، ئەمــە بڕیارێكــی زاڵمان دەردەب
ــر ئەمــە  ــم. ئیت ــی هەرێ خەڵكــی كوردســتان و ئابووری
عێراقــە و ئابووریــی هەرێــم گــرێ دراوە بــە ئابووریــی 
ــای  ــە دونی ــەك ل ــچ ئابووریی ــەت هی ــەوە و تەنان عێراق
ــەو شــێوە ڕەهایــە ئــازاد نییــە و هەمــووی  ئەمــڕۆدا ب
ــە  ــدا بابەت ــە عێراق ــەاڵم ل ــرەوە، ب ــە یەكت گــرێ دراوە ب
ئابوورییــەكان گــرێ دراون بــە بابەتــە سیاســییەكانەوە 
و وەكــو چــەك دژی یەكتــر بــەكار دەهێنرێــت، بێگومــان 
ئەمــەش كاریگەریــی نەرێنــی دەبێــت. كێشــەی عێــراق 
ئەوەیــە هەمــوو دەقــە دەســتووری و مــاددە و یاســاكانی 
بەپێــی مزاجــی شەخســی و سیاســییانە خوێندنــەوەی 
و  كــەس و الیەنێكــی سیاســی  هــەر  دەكرێــت،  بــۆ 
و  بۆچــوون  بەپێــی  دەرەكــی  ئەجنــدەی  تەنانــەت 
ویســتی خۆی ســەرنج و تێبینییەكانی گەاڵڵە دەكات 
ــەو ئاراســتەیە دەڕوانێــت و كاری لەســەر دەكات،  و، ب
ئەمە كێشــەی ســەرەكی و ڕاســتەقینەی نەهامەتی و 

مەینەتییەكانــی گەالنــی عێــراق و كوردســتانە. 
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دروستكردنی 
سایلۆكان و 

ساغكردنەوەی 
بەرهەمی ناوخۆ 

پاڵپشتیی سەرۆكی 
حكومەت بوو بۆ 

برا جووتیارەكان 
و گەشەكردنی 

بازرگانی

نەوزاد شێخ كامیل
بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی كوردستان 

بۆ گواڵن:

ژمارە )1351(  362023/1/30



ـی
سـ
ـــا
سیـ

37 ژمارە )1351(  2023/1/30

هەوڵەكانی سەرۆكی حكومەت بە 
دوو ئاراستەیە و ئاراستەیەكی 

بۆ ئەوەیە كە ژێرخانێكی 
باشی ئابووری بۆ بەرهەمە 

كشتوكاڵییەكان فەراهەم بكات، 
ئاڕاستەی دووەمیش بۆ ئەوەیە كە 
بازاڕ بۆ بەرهەمە ناوخۆییەكان 

لە دەرەوە بدۆزرێتەوە

هەناردەكردنـــی بەرهەمـــی ناوخۆیـــی بـــۆ دەرەوە، قۆناغێكـــی نوێـــی بووژانـــەوەی جموجووڵـــی بازرگانـــی و 
گرنگیدانـــە بـــە بەرهەمـــی ناوخۆیـــی و، لـــە تەمەنـــی كابینـــەی نۆیەمـــی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا 
بازاڕەكانـــی ناوخـــۆ و ئاڵووێـــری بازرگانـــی گەشـــەیەكی بەرچاویـــان بەخـــۆوە بینیـــوە. لەســـەر ئـــەم پرســـە و چەنـــد 
ـــەری  ـــل بەڕێوەب ـــێخ كامی ـــەوزاد ش ـــی لەگـــەڵ ن ـــاری گـــواڵن دیمانەیەك ـــدار گۆڤ ـــی دیكـــەی پەیوەندی تەوەرەیەك

ـــی هەرێمـــی كوردســـتان ئەنجـــام دا.  گشـــتیی بازرگانی

داتا و ئامارەكان دەری دەخەن لە كابینەی نۆیەمدا 
گەشەی بازرگانی زیادی كردووە

* وێـــڕای ئاســـتەنگەكان لـــە كابینـــەی نۆیەمـــی 
حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتاندا خەریكـــە ئاســـتی 
دەچێتـــە  بازرگانـــی  ئاڵوگـــۆڕی  و  بازرگانـــی 
ـــەم  ـــە مـــاوەی ســـێ ســـاڵی ئ ـــا ل قۆناغێكـــی باشـــتر، ئای
كابینەیـــەدا  تـــا چەنـــد بەرنامـــەی حكومـــەت لەســـەر 
وەك  بازرگانـــی  ئاڵوگـــۆڕی  و  بازرگانـــی  ئاســـتی 

پێویســـت جێبەجـــێ كـــراوە؟
- لەســـەر ئاســـتی بازرگانـــی كارنامـــە و بەرنامەكانـــی 
كـــراون،  جێبەجـــێ  بـــاش  شـــێوەیەكی  بـــە  حكومـــەت 
ـــەردەوام  ـــووە و ب ئەگەرچـــی ئاســـتەنگ و گرفتیـــش هەب
كار لەســـەر هەڵگرتـــن و چارەســـەركردنی ئـــەو گرفتانـــە و 
ـــەكان  پێشكەشـــكردنی ئاســـانكاری و پاڵپشـــتیی بازرگان
كـــراوە، تاوەكـــو بـــە ســـەركەوتوویی كارەكانـــی خۆیـــان 
ــن و  ــەوەی ڕۆتیـ ــۆ كەمكردنـ ــە بـ ــۆ نموونـ ــن، بـ ڕاپەڕێنـ
خێـــرا ئەنجامدانـــی مامەڵـــە بازرگانییـــەكان نووســـینگەی 
بازرگانیمـــان لـــە بەڕێوەبەرایەتیـــی چاودێریـــی بازرگانیی 
دهـــۆك كـــردەوە و، ڕۆتینیاتـــی زیـــاد ال بـــراون، بـــۆ بابەتـــی 
ئەوەدایـــن  هەوڵـــی  لـــە  كۆمپانیاكانیشـــیان  پاكتـــاوی 
ــە  ــان كـ ــەر كۆمپانیاكانیـ ــە سـ ــە زۆرەی خراوەتـ ــەو باجـ ئـ
بـــە هۆیـــەوە پاكتـــاوی كۆمپانیاكانیـــان نەكـــەن و لـــە 
ــۆ  ــان بـ ــانكاریی زیاتریـ ــەردەوام بـــن و ئاسـ ــان بـ كارەكانیـ
ـــەن  ـــتییە دەردەخ ـــەو ڕاس ـــش ئ ـــا و ئامارەكانی ـــن. دات بكەی
كـــە چەنـــد كەرتـــی بازرگانـــی ڕووی لـــە بووژانـــەوە 
لـــە  بكەیـــن  داتـــا هەژمـــاری  وەك  ئەگـــەر  كـــردووە، 
ســـاڵی 2019دا )11730( مۆڵەتمـــان داوە بـــە بـــڕی 

 7754 هەروەهـــا  دۆالر،  ملیـــۆن   830 ملیـــارو   6
مۆڵـــەت لـــە ســـاڵی 2020 دراوە بـــە بـــڕی 4 ملیـــار 
و 721 ملیـــۆن دۆالر و، لـــە ســـاڵی 2021 ژمـــارەی 
ــڕی  ــە بـ ــووە كـ ــەت بـ ــی 5152 مۆڵـ ــی بازرگانـ مۆڵەتـ
ئـــەو بازرگانییـــە كـــە ڕەســـیدی بـــۆ دانـــراوە، زیاتـــر لـــە 7 
ملیـــار و دوو ملیـــۆن دۆالر بـــووە، لـــە ســـاڵی 2022شـــدا 
ـــی،  ـــۆ بازرگان ـــراوە ب ـــار دۆالر ڕەســـید دان ـــڕی 11 ملی ب
واتـــە بەپێـــی ئـــەو داتایانـــەی باســـی دەكەیـــن، ئـــەوە 
ــاڵ  ــدا سـ ــەی نۆیەمـ ــە كابینـ ــی لـ ــی بازرگانـ جموجووڵـ
لـــە دوای ســـاڵ زیـــادی كـــردووە، جگـــە لـــە ســـاڵی 
2020 كـــە بـــە هـــۆی باڵوبوونـــەوەی پەتـــای كۆڕۆنـــا 
لـــە هەمـــوو جیهانـــدا جموجووڵـــی بازرگانـــی ڕاگیرابـــوو، 
ســـەبارەت بـــە هەنـــاردەش لـــە ســـاڵی 2019 ئـــەوە )198( 
مۆڵەتـــی هەنـــاردە هەبـــووە بـــە بـــڕی )278( ملیـــۆن 
و )434( هـــەزار دۆالر بـــووە، لـــە ســـاڵی 2020 ئـــەوە 
)160( مۆڵەتـــی هەنـــاردە دراوە كـــە بەبـــڕی )226(
لـــە  و  كـــراوە  مامەڵـــە  دۆالر  و)46(هـــەزار  ملیـــۆن 
ـــە  ـــراوە ك ـــاردە ك ـــەی هەن ـــاڵی 2021دا )205( مامەڵ س
)230(ملیـــۆن و)421( هـــەزار دۆالر ڕەســـید دانـــراوە 
بـــۆ هەناردەكـــردن، بـــەاڵم لـــە ســـاڵی 2022 بـــە هەمـــان 
شـــێوەی هـــاوردەی ســـاڵی 2022 ئـــەوە )168(مۆڵـــەت 
دراوە و )672( ملیـــۆن و )767( هـــەزار دۆالر ڕەســـید 
بازرگانـــەكان  كـــە  دەرەوە  بـــۆ هەناردەكردنـــی  دانـــراوە 
ــە بـــۆ  ــە ئاماژەیـ ــەو داتایانـ ــاوە و ئـ ــیدەیان دانـ ــەو ڕەسـ ئـ
ئـــەوەی كـــە گەشـــەی بازرگانـــی زیـــادی كـــردووە و 
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بۆ كەمكردنەوەی ڕۆتین و 
خێرا ئەنجامدانی مامەڵە 
بازرگانییەكان نووسینگەی 
بازرگانیمان لە بەڕێوەبەرایەتیی 
چاودێریی بازرگانیی دهۆك 
كردەوە و، ڕۆتینیاتی زیاد ال 
براون

تەنیا لەم مانگەدا كە سەرەتای 
ساڵی 2023یە زیاتر لە )300(
ملیۆن دۆالر ڕەسید لەالیەن 
بازرگانەكانەوە دانراوە، كە 
ئەوەش بەڵگە و نیشانەی 
زیاتربوون و گەشەكردنی 
جموجووڵی بازرگانییە لە 
هەرێمی كوردستاندا

جموجووڵی بازرگانی لە كابینەی 
نۆیەمدا ساڵ لە دوای ساڵ 
زیادی كردووە، جگە لە ساڵی 
2020 كە بە هۆی باڵوبوونەوەی 
پەتای كۆڕۆنا لە هەموو 
جیهاندا جموجووڵی بازرگانی 
ڕاگیرابوو

بەردەوام تیمەكانی چاودێریی 
بازرگانی چاودێریی بازاڕ دەكەن 
و هەر كەس و شوێن و دووكانێك 
هەوڵ بدات، نرخی كااڵیەك 
بەرز بكاتەوە، سزا دەدرێت

كـــە بگونجێـــت لەگـــەڵ ئـــاو و هـــەوای كوردســـتان بـــە 
جووتیـــاران بدرێـــت، بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو بـــڕە گەنمـــەی 
بەرهـــەم دێـــت، جۆرێكـــی بـــاش بێـــت. بـــۆ گەشـــەكردنی 
ـــاران  ـــدان و پشـــتگیریی جووتی ـــی كشـــتوكاڵ و هان كەرت
لـــەو چەنـــد ســـاڵەی دوایـــی لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا 
ــایلۆ  ــن سـ ــتان چەندیـ ــی كوردسـ ــارەكانی هەرێمـ ــە شـ لـ
دروســـت كـــراون، بـــۆ دابینكردنـــی ئاسایشـــی خۆراكیـــش 
شـــوێنی  و  شـــار  لـــە  دانەوێڵـــە  پـــڕۆژەی  چەندیـــن 
بـــۆ دابینكـــردن و  جیاجیـــا دانـــراون، ئەمـــەش هـــەر 
پاراســـتنی ئاسایشـــی خـــۆراك لـــە هەرێمـــی كوردســـتاندا 
بـــووە. هەمـــوو هەوڵەكانـــی حكومەتـــی هەرێمیـــش بـــۆ 
ـــۆ  ـــە بەرهەمـــی ناوخ ـــەرە ب ـــن پ ـــە چـــۆن بتوانی ـــە ك ئەوەی
ـــن،  ـــن و، ســـەرچاوەكانی داهـــات هەمەچەشـــن بكەی بدەی
ـــەوت نەبەســـتین  ـــی ن ـــە داهات ـــا پشـــت ب ـــەوەی تەنی ـــۆ ئ ب
لـــە هەرێمـــی  كـــە خۆشـــمان  بەرهەمانـــەی  ئـــەو  و، 
ـــە بەشـــی  ـــتەی ك ـــەو ئاس ـــە ئ ـــە، بگات ـــتان هەمان كوردس
ـــگای  ـــە ڕێ ـــادە ل ـــەوەی زی ـــە پاشـــان ئ ـــكات، ل خۆمـــان ب
بازرگانەكانـــەوە بنێردرێتـــە دەرەوەی واڵت، بـــۆ ئـــەوەی 
وەك براندێـــك هەژمـــار بكرێـــت بـــە كوالێتییەكـــی بـــاش 
تاوەكـــو جێـــگای ڕەزامەندیـــی كڕیارانـــی ئـــەو واڵتانـــە 

ــت.   ــێ وەربگیرێـ ــوودی لـ ــت سـ ــت و بتوانرێـ بێـ
* بـــۆ زیاتـــر هاندانـــی جووڵـــەی بارزگانـــی، مســـرور 
بارزانـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
بـــۆ خـــۆی هەوڵەكانـــی خســـتووەتە گـــەڕ بـــۆ ئـــەوەی 
بەرهەمـــی جووتیارانـــی كوردســـتان هەنـــاردەی دەرەوە 
بكرێـــت. ســـاڵی پـــار لـــە كۆنفڕانســـی داڤـــۆس لـــە میانەی 
كۆبوونەوەكانـــی لەگـــەڵ نوێنـــەران و بزنێســـمانەكانی 
دەوڵەتـــی كەنـــداو توانـــی هەنـــاری كوردســـتان هەنـــاردەی 
بازاڕەكانـــی كەنـــداو بـــكات، ئەمســـاڵیش هەوڵەكانـــی 
بـــەو ئاراســـتەیە بـــوو كـــە لـــە ئەوروپـــاش بـــازاڕ بـــۆ 
بەرهەمەكانـــی جووتیـــاران بدۆزێتـــەوە، ئایـــا گرنگیـــی 
ئـــەم پرســـە الی شەخســـی ســـەرۆك وەزیـــران بـــۆ چـــی 

دەگەڕێتـــەوە؟
- ڕێـــزدار ســـەرۆكی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لـــە  كابینەكەیـــدا  بەرنامـــەی  ســـەرەتای  لـــە  وەك 
ـــی دەكات،  ـــد كـــە پاڵپشـــتیی بەرهەمـــی خۆماڵ ڕایگەیان
دەســـتبەكاربوونی  ڕۆژی  یەكـــەم  لـــە  پێنـــاوەدا  لـــەو 
ـــە گرنگـــی  ـــی ئەوەدای ـــە هەوڵ ـــا ئێســـتا ل بەبەردەوامـــی ت
بـــە بەرهەمـــی ناوخۆیـــی بدرێـــت و، هانـــی جووتیـــار و 
ــەكان دەدات،  ــاوەن كارگـ ــمانەكان و خـ ــازرگان و بزنێسـ بـ
ـــاد  ـــاش زی ـــە كوالێتییەكـــی ب ـــو بەرهەمـــی ناوخـــۆ ب تاوەك
بكـــەن، لـــە ســـەردانەكانی بـــۆ دەرەوەی واڵت لـــە كۆنگـــرە 

هۆكارەكەشـــی بریتییـــە لـــە یەكـــەم: هەنـــدێ ئاســـانكاری 
ــە هـــۆی ئـــەو  لـــە ڕێنماییەكانـــی بازرگانـــی، دووەم: بـ
لـــە  بازرگانـــان  مامەڵـــەی  بـــۆ  كـــە  نووســـینگەیەی 
دهـــۆك كراوەتـــەوە كـــە ئاســـانكاری لـــە هاتوچـــۆی بـــۆ 
ــان  ــە هەمـ ــێیەم: بـ ــردووە، سـ ــتەبەر كـ ــەكان دەسـ بازرگانـ
ـــە  ـــی ل ـــی بازرگان ـــگای چاودێری ـــە رێ ـــۆك ل ـــێوەی ده ش
ســـلێمانیش ئاســـانكاریمان بـــۆ بازرگانـــەكان كـــردووە، 
ـــو  ـــە ســـنوورییەكاندا، تاوەك ـــە و خاڵ ـــە مامەڵ ـــەت ل بەتایب
بـــە شـــێوەیەكی ئاســـان و كەمتریـــن ڕۆتیـــن  بتوانـــن 
ــە دەری  ــا و ئامارانـ ــەم داتـ ــەن. ئـ ــان بكـ بازرگانییەكانیـ
دەخـــەن لـــە كابینـــەی نۆیەمـــدا جموجووڵـــی بازرگانـــی 
لـــە زیادبـــوون بـــووە، هـــەر بـــۆ ئەمســـاڵیش تـــا ئێســـتا 200 
ـــەم مانگـــەدا كـــە  مامەڵـــەی بازرگانـــی كـــراوە و تەنیـــا ل
ســـەرەتای ســـاڵی 2023یـــە زیاتـــر لـــە )300(ملیـــۆن 
دۆالر ڕەســـید لەالیـــەن بازرگانەكانـــەوە دانـــراوە، كـــە 
ئـــەوەش بەڵگـــە و نیشـــانەی زیاتربـــوون و گەشـــەكردنی 
ــتاندا.        ــی كوردسـ ــە هەرێمـ ــە لـ ــی بازرگانییـ جموجووڵـ

بەرنامـــەی  جێبەجێكردنـــی  ســـەرەتای  لـــە   *
ـــگاوی  كابینـــەی حكومەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان، هەن
ســـتراتیژی ئـــەوە بـــوو كـــە بیـــر لـــەوە كرایـــەوە ڕێگەیـــەك 
ـــی  ـــاران و دامەزراندن ـــۆ كڕینـــەوەی بەروبوومـــی جووتی ب
پیشەســـازیی خـــۆراك دابنرێـــت، بـــۆ ئەمـــەش چەندیـــن 
ســـایلۆ بـــۆ كڕینـــەوەی دانەوێڵـــە )گەنـــم و جـــۆ( دروســـت 
كـــران و چەندیـــن كارگـــەش بـــۆ پیشەســـازیی خـــۆراك 
دامـــەزران، ئەمانـــەش هەموویـــان دەبنـــە ســـەرچاوەیەك 
بـــۆ بارزگانـــی و ئاڵوگـــۆڕی بازرگانـــی، ئایـــا تـــا چەنـــد 

ئـــەم هەنـــگاوە جووڵـــەی بارزگانـــی زیاتـــر كـــردووە؟
كڕینـــەوەی  بـــۆ  حكومـــەت  هەنگاوەكانـــی   -
بەروبوومـــی جووتیـــاران لـــە ئاســـتێكی زۆر باشـــدایە 
و ئاســـتی هەناردەكردنـــی بەروبوومەكانـــی هەنـــار و 
هەنجیـــر و تـــرێ و دۆشـــاو زۆر پێـــش كەوتـــووە. لـــە 
كاتێكـــدا ئاســـتی هەناردەكـــردن زیاتـــر بكرێـــت، ئـــەوە 
كەرتـــی  زیاتـــری  پاڵپشـــتیی  حكومـــەت  پێویســـتە 
ــۆ  ــولفەیەك بـ ــی سـ ــە دابینكردنـ ــكات، بـ ــتوكاڵی بـ كشـ
بەرهەمهێنانیـــان  ئاســـتی  تاوەكـــو  جووتیـــارەكان  بـــرا 
دەریاچـــەكان  ئـــاوی  لـــە  ســـوود  و  بكرێتـــەوە  بـــەرز 
وەربگیرێـــت، بـــە ڕاكێشـــانی هێڵێكـــی ئاودێـــری بـــۆ 
ئـــاوی  لـــە  ســـوود  یـــان  زەوییـــە كشـــتوكاڵییەكانیان، 
پیســـی مـــااڵن وەربگیرێـــت، بـــە دامەزراندنـــی كارگـــەی 
ڕیســـایكلین و دووبـــارە پاككردنـــەوەی ئـــاوە پیســـەكە و 
لـــە پاشـــان دووبـــارە بەكارهێنانـــی بـــۆ كاری كشـــتوكاڵی 
ــاش  ــە و بنەتـــۆی بـ ــە مڕەشـ ــەوە بـ ــەن حكومەتـ و لەالیـ
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لە هەوڵی ئەوەداین ئەو بەشە 
خۆراكەی دابەش دەكرێت، 
بەشێوەیەكی ئاوا بێت كە 

بەشی هاوواڵتیان بكات و بە 
ڕێكوپێكی و بە بێ دواكەوتن 

دابەشی بكەین

زۆربەی بەشە خۆراكی مانگی دوو 
و سێش هاتووە و لە كۆگاكان 

هەڵگیراون، واتە پڕۆسەی 
دابەشكردنی بەشە خۆراكی 
هاوواڵتیان بەردەوام دەبێت

لە ساڵی ڕابردوو )2022( 
ئەوە 11 بەشە خۆراك بەسەر 
هاوواڵتیاندا دابەش كراوە و 
لە ئەمساڵیشدا چەند ڕۆژێكە 
دەست بە دابەشكردنی بەشی 
یەكەمی بەشە خۆراك كراوە، 

كە ماددەكانی شەكر و زەیت و 
برنج و نیسك و دۆشاوی تەماتە 

و لەتكەنۆك و فاسۆلیا لەخۆ 
دەگرێت

دابەشكردنی ئەو بەشە خۆراكە 
كاریگەرییەكی زۆر باشی لەسەر 
بازاڕ هەیە، كە ناهێڵێت نرخی 
ئەو جۆرە كااڵنە لە بازاڕەكان 

بەرز ببێتەوە
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نێودەوڵەتییەكانـــدا بەتایبـــەت لـــە داڤـــۆس لـــە ســـاڵی 
ڕابـــردوو و ئەمســـاڵیش ڕێـــزدار ســـەرۆكی كابینـــەی 
نۆیەمـــی حكومەتـــی كوردســـتان كارو هەوڵەكانـــی بـــۆ 
ئـــەوە بـــووە كـــە بەرهەمـــە ناوخۆییـــەكان بـــە واڵتانـــی 
جیهـــان بناســـێنێت و داوایـــان لـــێ دەكات كـــە بازرگانـــەكان 
بەرهەمانـــەی  ئـــەو  بێـــن  كۆمپانیاكانیـــان  خـــاوەن  و 
هەرێمـــی كوردســـتان بكڕنـــەوە و بیبـــەن لـــە واڵتەكانـــی 
ـــەوە  ـــەو ڕوانگەی ـــەوە، ل ـــازاڕ ســـاغی بكەن ـــە ب ـــان و ل خۆی
هەوڵەكانـــی جەنابـــی ســـەرۆكی حكومەتـــی كوردســـتان 
پاڵپشـــتیەكی زۆر گرنگـــە، بەتایبـــەت بـــۆ دۆزینـــەوەی 
بـــازاڕ بـــۆ بەرهەمـــە ناوخۆییـــەكان كـــە لـــە ســـاڵی پـــار 
لـــە كۆنفڕانســـی داڤـــۆس لەگـــەڵ بزنێســـمانەكان توانـــرا 
ـــە  ـــتان بگەیەندرێت ـــی كوردس ـــۆی هەرێم ـــی ناوخ بەرهەم
واڵتانـــی كەنـــداوی عەرەبـــی و واڵتـــە ئەوروپییـــەكان، 
ـــۆ  ـــەت ب ـــەرۆكی حكوم ـــزدار س ـــی ڕێ ـــا هەوڵەكان هەروەه
پاڵپشـــتیی زیاتـــری بـــرا جووتیارەكانـــە و بـــۆ دۆزینـــەوەی 
ـــرە لـــە واڵتانـــی جیهـــان و هانـــی كۆمپانیـــا  ـــازاڕی زیات ب
كـــۆگای  دامەزراندنـــی  بـــە  دەدات  ناوخۆییەكانیـــش 
ســـاردكەرەوە بـــە كواڵێتـــی و ســـتانداردی جیهانـــی تاوەكـــو 
بەرهەمەكانـــی ناوخۆیـــان تێـــدا هەڵبگیرێـــت، تـــا ڕەوانـــەی 
دەرەوە دەكرێـــن، كـــە هەندێكجـــار بـــە هـــۆی نەبـــوون، 
یـــان كەمیـــی بـــازاڕ ئـــەوا بـــرا جووتیـــارەكان بـــە هـــۆی 
ــن،  ــان دەبـ ــی زیـ ــاردكەرەوە تووشـ ــۆگای سـ ــی كـ نەبوونـ
ــە دوو  ــەت بـ ــەرۆكی حكومـ ــە هەوڵەكانـــی سـ ــەر بۆیـ هـ
ئاراســـتەیە و ئاراســـتەیەكی بـــۆ ئەوەیـــە كـــە ژێرخانێكـــی 
باشـــی ئابـــووری بـــۆ بەرهەمـــە كشـــتوكاڵییەكان فەراهـــەم 
بـــكات، ئاڕاســـتەی دووەمیـــش بـــۆ ئەوەیـــە كـــە بـــازاڕ بـــۆ 

ــەوە. ــە دەرەوە بدۆزرێتـ ــەكان لـ ــە ناوخۆییـ بەرهەمـ
واڵتێـــك  هـــەر  ســـەرەكیی  كۆڵەگـــەی  دۆالر   *
هەمـــوو  لـــە  بازرگانییـــە  ئاڵوگـــۆڕی  و  بازرگانـــی 
ــتان  ــە هەرێمـــی كوردسـ ــەم لـ ــتادا هـ ــە ئێسـ ــدا، لـ جیهانـ
و هەمیـــش لـــە عێـــراق، بەهـــای دۆالر لـــە بەرانبـــەر 
ــی  ــەش كاریگەریـ ــاندایە و ئەمـ ــە هەڵكشـ ــار لـ ــە دینـ بـ
ڕاســـتەوخۆی نەرێنـــی لەســـەر جووڵـــەی بارزگانـــی و 
ـــوە وەك وەزارەتـــی بارزگانـــی  ـــا ئێ ئاڵوگـــۆڕ كـــردووە، ئای
مامەڵەكـــردن  بـــۆ  بەرنامەیەكتـــان  پیشەســـازی چ  و 

لەگـــەڵ بەرزبوونـــەوەی دۆالر هەیـــە؟
ـــەوەی هەڵكشـــانی بەهـــای دۆالر  ـــۆ ڕووبەرووبوون - ب
تاوەكـــو نرخـــەكان لەنـــاو بـــازاڕدا زیـــاد نـــەكات، بـــە چەنـــد 
ئاراســـتە هەوڵەكانمـــان چـــڕ كردووەتـــەوە، چ لـــە ڕووی 
ـــەی  ـــی مانگان ـــە خۆراك ـــكردنی ڕێكوپێكـــی بەش دابەش
ــان  ــەكان، یـ ــاددە خۆراكییـ ــان و زیادكردنـــی مـ هاوواڵتیـ

لـــە ڕووی بەدواداچوونـــی نرخەكانـــی بـــازاڕەوە بێـــت، كـــە 
ـــی  ـــی چاودێری ـــی بازرگان ـــی چاودێری ـــەردەوام تیمەكان ب
بـــازاڕ دەكـــەن و هـــەر كـــەس و شـــوێن و دووكانێـــك هـــەوڵ 
ـــت،  ـــزا دەدرێ ـــەوە، س ـــەرز بكات ـــەك ب ـــدات، نرخـــی كااڵی ب
هەوڵیـــش دەدرێـــت نرخـــی هـــەر كااڵیـــەك بـــە دۆالر بێـــت، 
بكرێـــت بـــە دینـــاری عێراقـــی، تاوەكـــو بـــڕی دینـــار 
ئاراســـتەیەكی  بەمـــەش  بـــازاڕەكان،  بكەوێتـــە  زیاتـــر 
پێچەوانـــە دروســـت بـــكات، كـــە بەهـــای دۆالر لـــە بـــازاڕ 
ـــەو بەشـــە  ـــن ئ ـــی ئەوەدای ـــە هەوڵ ـــا ل ـــت، هەروەه دابەزێنێ
ــت  ــاوا بێـ ــێوەیەكی ئـ ــت، بەشـ ــەش دەكرێـ ــەی دابـ خۆراكـ
ـــە  ـــە ڕێكوپێكـــی و ب ـــكات و ب ـــان ب كـــە بەشـــی هاوواڵتی

ـــن. ـــن دابەشـــی بكەی ـــێ دواكەوت ب
ــەر ئاســـتی حكومەتـــی فیدڕاڵـــی جارێكـــی  * لەسـ
ـــژ  ـــان درێ ـــە هاوواڵتی ـــۆراك ب ـــی خ ـــە پســـولەی پێدان دیك
كرایـــەوە، بـــۆ ئەمـــەش خۆراكێكـــی هەمـــە جـــۆر بـــە 
ئاســـتێكی زۆر هەنـــاردە كـــراوە و لـــە كـــۆگاكان خـــەزن 
كـــراوە، ئـــەم پرۆســـەیە پارێزگاكانـــی هەرێمـــی كوردســـتان 
لـــە  خـــۆراك  نرخـــی  كـــە  ئێســـتا  لـــە  دەگرێتـــەوە، 
بەرزبوونەوەدایـــە، ئایـــا تـــا چەنـــد پرۆســـەی دابەشـــكردنی 
خـــۆراك بەســـەر هاوواڵتیـــان بـــەردەوام دەبێـــت؟ ئایـــا 
ئێســـتا لـــە كـــۆگاكان چەنـــد خوراكـــی پێویســـت هەیـــە 

ــت؟ ــەش بكرێـ ــدا دابـ ــەر هاوواڵتیانـ ــەوەی بەسـ ــۆ ئـ بـ
- لـــە ســـاڵی ڕابـــردوو )2022( ئـــەوە 11 بەشـــە 
لـــە  خـــۆراك بەســـەر هاوواڵتیانـــدا دابـــەش كـــراوە و 
ـــە دابەشـــكردنی  ـــد ڕۆژێكـــە دەســـت ب ئەمساڵیشـــدا چەن
بەشـــی یەكەمـــی بەشـــە خـــۆراك كـــراوە، كـــە ماددەكانـــی 
شـــەكر و زەیـــت و برنـــج و نیســـك و دۆشـــاوی تەماتـــە 
و لەتكەنـــۆك و فاســـۆلیا لەخـــۆ دەگرێـــت، هەروەهـــا 
ســـێش  و  دوو  مانگـــی  خۆراكـــی  بەشـــە  زۆربـــەی 
هاتـــووە و لـــە كـــۆگاكان هەڵگیـــراون، واتـــە پڕۆســـەی 
دابەشـــكردنی بەشـــە خۆراكـــی هاوواڵتیـــان بـــەردەوام 
دەبێـــت، تاوەكـــو ئـــەو كاتـــەی كـــە خەڵكـــی عێـــراق 
لـــە ئاســـتی هـــەژاری دوور دەكەوێتـــەوە،  بەگشـــتی 
نامێنێـــت.  لـــە عێـــراق  تـــەواوی  بـــە  یـــان هـــەژاری 
ـــەو بەشـــە خۆراكـــە كاریگەرییەكـــی زۆر  دابەشـــكردنی ئ
باشـــی لەســـەر بـــازاڕ هەیـــە، كـــە ناهێڵێـــت نرخـــی ئـــەو 
جـــۆرە كااڵنـــە لـــە بـــازاڕەكان بـــەرز ببێتـــەوە، هەژارەكانیـــش 
بـــەكاری دەهێنـــن و نایفرۆشـــنەوە، دابەشـــكردنی ئـــەو 
بەشـــە خۆراكـــە لـــە عێـــراق و لـــە هەرێمـــی كوردســـتانیش 
بـــەردەوام دەبێـــت و هەوڵیشـــمان هەیـــە بـــۆ زیادكردنـــی 
ــڕی  ــی بـ ــۆراك و زیادكردنـ ــە خـ ــۆری بەشـ ــن جـ چەندیـ

ــەی دەدرێـــت.  ــە خۆراكـ ــەو بەشـ ئـ
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سوپای ڕووسیا یەكێكە 
لە الیەنە داگیركارەكانی 
واڵتەكەمان، پاڵپشتیكاری 
سەرەكیی سەربازی و دیپلۆماسی 
و ئابووری و ئەمنیی ڕژێمی 
ستەمكاری ئەسەدە و سوپاكەی 
تاوانی كوشتن و كۆمەڵكوژی 
دەرحەق سوورییەكان ئەنجام 
داوە

ڕووسیا لە شەڕی دوژمنكاری 
و فراوانخوازی دژی ئۆكرانیای 
ئاشتیخواز تێوە گالوە، ئەو 
سەركەوتنەیشی كە بە ئاواتی 
دەخواست، لە ماوەیەكی كورتدا 
بۆی نەهاتە دی

ئاوڕدانەوەیەك 
لە پرسی سووریا
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دوای تێپەڕبوونی دوازدە ســـاڵ بەســـەر بەرپابوونی 
كۆكـــن  هاوواڵتیـــان  هەمـــوو  ســـووریا،  شۆڕشـــی 
ـــاوی  ـــە شۆڕشـــی ســـتەملێكراو ن ـــە ب ـــەوەی ك لەســـەر ئ
ئیســـامیی  گرووپگەلێكـــی  ئـــەوەی  پـــاش  بـــەرن، 
ــەو  ــرد. ئـ ــان بـ ــە باریـ ــرد و لـ ــان كـ ــی كۆنتڕۆڵیـ سیاسـ
ـــەو  ـــە ناوەڕۆكـــی نیشـــتمانی و دیموكراســـیی ئ گرووپان
شۆڕشـــەیان پووچـــەڵ كـــردەوە و خســـتیانە خزمـــەت 
ـــەوە، دوای  ـــی و هەرێمیی ـــی ڕژێمـــی عەرەب ئەجێنداكان
ئـــەو مـــاوە دوور و درێـــژە كـــە ملیۆنـــان شـــەهید و 
برینـــدار و ڕفێنـــراو و ئـــاوارەی خەڵكـــی ســـووریای لـــێ 
ـــی دیكـــە،  ـــە عـــەرەب و كـــورد و پێكهاتەكان ـــەوە ل كەوت
ـــە نیـــوەی خەڵكـــی ســـووریا  ـــر ل ـــەك كـــە زیات ـــا ڕاددەی ت
ئـــاوارە بـــوو، یـــان بوونـــە پەنابـــەر، پـــاش ئـــەو ماوەیـــە 
دەڵێیـــن، تـــا ئێســـتا ڕژێمـــی ســـووریا كـــە دەســـتی بـــە 
ــی  ــەدان تاوانـ ــە سـ ــوورە و بـ ــە سـ ــەو خەڵكـ ــی ئـ خوێنـ
قێزەوەنـــی ئەنجـــام داوە، كەچـــی تـــا ئێســـتا هـــەر لەســـەر 
حوكمـــە و بـــە بـــەر چـــاوی كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتییـــەوە 
ئـــەوەی  بـــێ  بەدەســـتەوەیە،  دەســـەاڵتی  جڵـــەوی 
دەوڵەتـــان قســـەیەكیان هەبێـــت، تـــا ئێســـتاش دۆز و 
پرســـی ســـووریا بـــێ چارەســـەری سیاســـی ماوەتـــەوە. 
پەرەســـەندنی  و  ڕۆژگار  تێپەڕبوونـــی  بـــە  بۆیـــە 
ــازەی تـــاڵ و زۆر دڵتەزێـــن و  ڕووداوەكان ڕاســـتیی تـ
ـــە: ـــەوە، لەوان ـــع ڕوون دەبێت ـــەرزی واقی ـــەر ئ ـــۆ لەس نام
ــە  ــە لـ ــیا یەكێكـ ــوپای ڕووسـ ــەم: سـ ــەی یەكـ كێشـ
ــتیكاری  ــان، پاڵپشـ ــی واڵتەكەمـ ــە داگیركارەكانـ الیەنـ
ســـەرەكیی ســـەربازی و دیپلۆماســـی و ئابـــووری و 
ـــوپاكەی  ـــەدە و س ـــتەمكاری ئەس ـــی س ـــی ڕژێم ئەمنی
تاوانـــی كوشـــتن و كۆمەڵكـــوژی دەرحـــەق ســـوورییەكان 
ئێســـتا  تـــا  ســـاڵی 2015  لەوەتـــەی  داوە،  ئەنجـــام 
یەكێكـــە لـــە هێـــزە بنەڕەتییـــەكان كـــە ڕووبـــەڕووی 
دیموكراســـی  و  ئـــازادی  كێشـــەی  و  ڕۆژئـــاوا 
ـــیا و  ـــی ئاس ـــە واڵتان ـــوو شـــوێنێك، ل ـــە هەم ـــەوە ل دەبێت

ـــی  ـــە ڕێ ـــن، ڕاســـتەوخۆ ل ـــكای التی ـــا و ئەمری ئەفریقی
)ڤاگنـــەر(ی  ڕێكخـــراوی  وەك  بەكرێگیراوەكانـــی 
ســـەربازی و هەنـــدێ ڕێكخـــراو و گرووپگەلـــی دیكـــە. 
چەندیـــن مانگـــە ئـــەم ســـوپایەی ڕووســـیا لـــە 
شـــەڕی دوژمنكاری و فراوانخوازی دژی ئۆكرانیای 
ئاشـــتیخواز تێـــوە گاوە، ئـــەو سەركەوتنەیشـــی كـــە 
ـــۆی  ـــی كورتـــدا ب بـــە ئاواتـــی دەخواســـت، لـــە ماوەیەك
ـــەڕووی  ـــاوە ڕووب ـــەن ئۆكرانی ـــە دی، بەڵكـــو لەالی نەهات
بیـــری  هەرگیـــز  كـــە  بـــووەوە،  تونـــد  بەرهەڵســـتیی 
لـــێ نەدەكـــردەوە، ســـوپاكەی زیانـــی زۆری گیانـــی 
و مـــاددی بەركـــەوت، ئەمـــە تەنانـــەت ڕەنگدانـــەوەی 
هەبـــوو بـــۆ ســـەر میللـــەت لـــە ناوخـــۆدا كـــە ڕۆژ بـــە 
ڕۆژ تووڕەبـــوون و ناڕەزایـــی خەڵكەكـــە دژی پوتیـــن 
ـــۆ  ـــتا ب ـــەوەی ئێس ـــان ئ ـــێ گوم ـــە، ب لـــە بەرزبوونەوەدای
ڕژێمـــی مۆســـكۆ هاتووەتـــە دی، دەرفەتێكـــە بـــۆ 
ـــەو ســـتەمەن،  ـــە دژی ئ ئۆپۆزیســـیۆنەكانی ســـووریا ك
ــتی و هاوپەیمانیـــی  ــاواش بەگشـ ــۆ ڕۆژئـ ــەت بـ تەنانـ
تایبـــەت  بـــە ســـەرۆكایەتیی ئەمریـــكا  نێودەوڵەتـــی 
بـــە مامەڵەكـــردن لەگـــەڵ ئـــەم پێشـــهاتە، ئەویـــش 
بـــە تەنگەتاوكردنـــی ئـــەو هێزانـــەی ڕووســـیا كـــە لـــە 
ســـووریادان بـــۆ ئـــەوەی بـــە یەكجـــاری لـــەم واڵتـــە 
دووریـــان بخەنـــەوە. ئەگـــەر ئەمـــە بێتـــە دی، ئـــەوا 
ـــەو ڕژێمـــەی  ـــت تاكـــو ل ـــۆ ســـوورییەكان ئاســـانتر دەبێ ب
ــیارە سەرســـوڕهێنەرەكە  ــان بێـــت، پرسـ ئەســـەد ڕزگاریـ
ـــا كـــەی ئەگـــەر  ـــەن، ت ـــە: بۆچـــی چـــاوەڕوان دەك ئەوەی

ــن؟ ــتگۆ بـ ــەتەكەیاندا ڕاسـ ــە سیاسـ ــە لـ ــەو الیەنانـ ئـ
وێـــڕای ئەمـــە، دەبینیـــن سســـتی و خەمســـاردییەك 
لـــە ئارادایـــە لەالیـــەن ڕۆژئـــاواوە بەگشـــتی و لـــە 
ـــی  ـــە وەدیهێنان ـــی، ل ـــایی و ناواقیع ـــاوی یاس ـــر پاس ژێ
داواكاریـــی ئۆكرانییـــەكان لەبـــارەی پڕچەككردنـــەوە، 
هەروەهـــا لـــە ڕووی هاوكاریـــی ســـەربازییەوە، بەتایبەتی 
تانكـــی تـــازە كـــە دەتوانێـــت ئەنجامەكانـــی هێرشـــەكانی 
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پێویستە چاالكانی بزووتنەوەی 
كورد لە سووریا و عێراق 
زۆر وریا بن لە هەمبەر 

مەترسیەكانی وەك حزبوڵاڵی 
لوبنانی و چەكدارانی حەشدی 

شەعبیی عێراقی

تا ئێستاش دۆز و پرسی سووریا 
بێ چارەسەری سیاسی ماوەتەوە. 

بۆیە بە تێپەڕبوونی ڕۆژگار و 
پەرەسەندنی ڕووداوەكان ڕاستیی 

تازەی تاڵ و زۆر دڵتەزێن و 
نامۆ لەسەر ئەرزی واقیع ڕوون 

دەبێتەوە
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بەرژەوەندیـــی  بـــۆ  ڕووســـیا  ئایینـــدەی  ســـەربازیی 
گەلـــی ئۆكرانیـــا بگۆڕێـــت. 

پەرەســـەندنی  ســـەرەڕای  دووەم:  كێشـــەی   
هـــەزاران  كەوتنـــەوەی  و  ئێـــران  لـــە  ڕاپەڕینـــەكان 
ـــتگیركراوان، و  ـــدار و دەس ـــەهید و برین ـــە ش ـــی ل قوربان
ـــی  ـــە بڕیارەكان ـــەت ل ـــران وەك دەوڵ ـــە بەرامبەریشـــدا ئێ ل
لەالیـــەن  دواییـــە  ئـــەم  ســـزاكانی  بـــە  تایبـــەت 
گـــورزی  ئەمریـــكاوە،  و  ئەوروپـــا  پەرلەمانەكانـــی 
تونـــدی لـــە دانوســـتانەكانی ئەتۆمـــی بەركەوتـــووە، 
بـــەاڵم زۆریـــش بەداخـــەوە جیهـــان وەك تەماشـــاكەر 
ــان  ــە هەڵكشـ ــن لـ ــەت چاویـــش دەپۆشـ ــتاوە، تەنانـ وەسـ
و قایمكردنـــی پێگـــەی زیاتـــری ئێـــران لـــە عێـــراق و 
لوبنـــان و یەمـــەن، تەنانـــەت لـــە كەنـــداو و ڕێـــڕەوە 
ــە  ــەم ڕژێمـ ــر ئـ ــەوەش زیاتـ ئاوییەكانـــی كەنداویـــش، لـ
بـــەردەوام كار دەكات بـــۆ فراوانكردنـــی هاوپەیمانیەكانی 
لەگـــەڵ  نێودەوڵەتـــی  بنیادنانـــی هاوپەیمانیـــی  بـــە 
ڕووســـیا، دواتریـــش لەگـــەڵ چیـــن و كۆریـــای باكـــوور 
و جەزائیـــر، پرســـیارەكە لێـــردەدا ئەوەیـــە: ئایـــا ڕۆژئـــاوا 
ـــەو شـــتە  ـــارەی ئ ـــان دەرەب ـــداو زانیاریی ـــی كەن و دەوڵەتان
ـــە بەرپرســـیارێتیی كرۆیـــی  ـــان خەمســـاردن و ل نییـــە، ی

و ئەخاقـــی ڕادەكـــەن؟   
كێشـــەی ســـێیەم: بـــە دیاریكـــراوی پەیوەســـتە بـــە 
حزبەكانـــی  تـــەواوی  بێدەنگیـــی  كـــوردەوە،  دۆخـــی 
گۆڕەپانـــی  لـــە  جەمســـەرگیری  الیەنـــی  هـــەردوو 
و  پەیـــەدە  الیەنـــی  )هـــەردوو  ســـووریا  كـــوردی 
بـــە ڕۆڵـــی نەرێنـــی تـــاران و  پەكەكـــە( ســـەبارەت 
بەگشـــتی چاالكییەكانـــی لـــە ســـووریا، هـــاوكات لـــە 
هەنـــدێ ناوچـــەی كوردنشـــین بەتایبەتـــی، ڕەنگـــە 
لـــە ناوەڕۆكـــدا هەنـــدێ نهێنـــی تێـــدا شـــاردراوە بێـــت، 
ـــە چاوپۆشـــینی هەمـــووان  ـــراون، لەوان ـــە ئاشـــكرا نەك ك
لـــە ســـوورییەكان و لـــە كـــورد لـــە باســـكردنی ئـــەو 
ـــە(  ـــل )پەكەك ـــدی قەندی ـــد ناوەن ـــا چەن ـــە ت ڕاســـتییە ك

هەیـــە،  تارانـــەوە  سیاســـەتەكانی  بـــە  پەیوەندییـــان 
هەروەهـــا هاوپەیمانیـــی زۆر پتـــەوی لەگـــەڵ پاســـداران 
و دامـــەزراوە فەرمییەكانـــی دیكـــە، دیســـان هاوكاریـــی 
هاوبەشـــی نێـــوان هـــەردوو ال، لەگـــەڵ هەماهەنگـــی 
ـــە مەبەســـتی  ـــنگال، ب ـــووك و ش ـــی كەرك ـــە ناوچەكان ل
ـــی كوردســـتانی  ـــەو دەســـتكەوتانەی گەل ـــی ئ لەباربردن
عێـــراق كـــە لـــە مـــاوەی دەیـــان ســـاڵ بـــە قوربانیـــی زۆر 
ــووریا،  ــوێنی سـ ــە زۆر شـ ــا لـ ــوون، هەروەهـ وەدی هاتـ
ئـــەو ناوەنـــدە )قەندیـــل( كـــە ســـەركردایەتی بەڕێـــز 
ـــی و ئیـــدارەی خۆیەتـــی  ـــدی و هاوڕێكان ـــوم عەب مەزڵ
ـــی  ـــا سەرپەرشـــتیی داهات و ســـەربازی دەكات، هەروەه
ــە  ــەو نەوتەشـــی كـ ــنوورەكان، ئـ ــە سـ دارایـــی دەكات لـ
ـــان لەگـــەڵ  ـــۆن دۆالر، پەیوەیندیی ـــەدان ملی ـــە س دەگات
ــاس  ــتە بـ ــە پێویسـ ــەاڵم كـ ــان دادەڕێژێـــت، بـ هاوپەیمانـ
ـــا و شـــیانیان  ـــت كـــە توان ـــەو حزبانە)ئەنەكەســـە( بكرێ ل
ـــدا ســـەربەخۆ  ـــە بنەڕەت ـــە، ل ـــە، هیـــچ ڕۆڵشـــیان نیی نیی
نیـــن لـــە وەرگرتنـــی هەڵوێســـتی كاریگـــەری سیاســـیی 
تایبـــەت بـــە پرســـە جیـــاوازەكان، لەوانـــەش هەڵوێســـت 

بەرانبـــەر بـــە تـــاران.
كـــورد  بزووتنـــەوەی  چاالكانـــی  پێویســـتە 
لـــە ســـووریا و عێـــراق زۆر وریـــا بـــن لـــە هەمبـــەر 
پاشـــكۆكانی، وەك حزبوڵـــای لوبنانـــی و چەكدارانـــی 
حەشـــدی شـــەعبیی عێراقـــی، ئەوانـــەی ئاشـــكران، 
یـــان لـــە ژێـــروە كار دەكـــەن، ئەوانـــە هـــەوڵ دەدەن دزە 
بكەنـــە نێـــو ڕیزەكانـــی كـــوردەوە، بەتایبەتـــی ڕاگەیانـــدن 
و ڕۆشـــنبیری، لەپێنـــاو وەدیهێنانـــی مەرامەكانیـــان و 

تێكدانـــی ڕیزەكانـــی بزووتنـــەوەی كـــوردی.
پێگـــەی ئەوانـــە لـــە پێشـــەوەی ڕیزەكانـــی ئـــەو 
هێزانەیـــە كـــە دژایەتیـــی بزووتنـــەوەی كـــوردی دەكـــەن، 
هەروەهـــا دژایەتیـــی فیدڕاڵیـــی هەرێمـــی كوردســـتانی 
عێـــراق دەكـــەن، چ پێشـــتر كردوویانـــە، یـــان ئێســـتا یـــان 

ـــدەدا دەیكـــەن. ـــە ئاین ل
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یەكەم: هەنگاوی بچووك بەاڵم ئەنجامی گەورە
ئــەم چەنــد هەنــگاوەی الی خــوارەوە لــە ڕوواڵەتــدا 
كاریگەریــی  ئەنجامــدا  لــە  بــەاڵم  بچووكــن، 
گەورەیــان هەیــە، چونكــە بەپێــی زانیارییــەكان لــە 
تــاك  وەك  مــرۆڤ  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  ســایتی 
ــە  ــت ل ــە بەشــدار بێ ــگاوە بچووكان ــەم هەن ــت ب دەتوانێ
كەمكردنــەوەی تێكــڕای ســااڵنەی خــۆی لــە گازی 
دوانــە ئۆكســیدی كاربــۆن، لــە 6.3 تــۆن بــۆ دوو 

ــۆن:  ت
1. كەمتر بەكارهێنانی ئۆتۆمبیل.

2. زیاتر بەكارهێنانی خۆراكی ڕووەكی. 
3. بەفیڕۆنەدانی خۆراك.

4. دووبارە سوودوەرگرتن لە كەرەستەكان. 
5. كڕینی شتومەكی ژینگەدۆست. 

6. بەشداربوون لە هۆشیاركردنەوەی ژینگەیی.
پێكهێنەرێكــی  وەك  خــاك،  بــە  بایەخــدان  دووەم: 

ژینگــە: ســەرەكیی 
خــاك بریتییــە لــەو شــوێنەی كــە خــۆراك لەوێــوە 

دەســت پــێ دەكات.
و  خــۆراك  ڕێكخــراوی  2015ـــەوە  ســاڵی  لــە 
یەكگرتــووەكان،  نەتــەوە  بــە  ســەر  كشــتوكاڵی 
ــە  ــەت ب ــی ڕۆژی تایب ــۆ زیندووڕاگرتن ــپێردرا ب ڕاس
لەگــەڵ حكومەتەكانــدا،  هەماهەنگــی  بــە  خــاك، 
لــەو  بەبیابانبــوون  ڕووبەڕووبوونــەوەی  پێنــاوی  لــە 
واڵتانــەی تووشــی وشكەســاڵی بــوون، بەتایبــەت لــە 

ئەفریقــا. كیشــوەری 
ئامانجەكانی بەرزڕاگرتنی بابەتی خاك:

بڕیاربەدەســتان  الی  هۆشــیاری  زیادكردنــی   .1
و كۆمەڵگــەی مەدەنــی و هاوواڵتیــان لــە بــارەی 
ــۆراك. ــرۆڤ و ئاسایشــی خ ــاك بــۆ م گرنگیــی خ
2. پشــتگیریكردنی ئــەو ڕێكارانــەی كــە دەبنــە 

هــۆی پاراســتنی خــاك بــە بەردەوامــی.
3. هانــدان بــۆ وەبەرهێنــان لــە باشــتر بەڕێوەبردنــی 

خــاك.
4. ڕێگرتــن لــە داخوڕانــی خــاك، كــە هــۆكاری 

تێكچوونــی سیســتمی ژینگەیــە. ســەرەكیی 
سێیەم: غازی هاوەڵ بۆ دۆستی ژینگە

ئــەو گازەی كــە پێــی دەڵێــن غــازی هــاوەڵ یــان 
بــێ ســوود دەســووتێت،  بــە  )الغــاز المصاحــب( و 
ئێســتا بــۆ ســاڵی چوارەمــە لەســەر یــەك، كــە عێــراق 
لــە دوای  لــەم بەهەدەردانــە  لــە پلــەی دووەمدایــە 

واڵتــی ڕووســیا.
ــە  ــەم غــازە ئەگــەر نەســووتێنرێت، ل ــە كاتێكــدا ئ ل
توانایــدا هەیــە كــە ڕۆژانــە كارەبــا بــۆ نزیكــەی ســێ 
ملیــۆن مــاڵ دابیــن بــكات، گرفتەكــە ئەوەیــە عێــراق 
ــۆ  ــوون ب ــە هەیب ــەی لەدەســت داوە ك ــەو دامەزراوان ئ
ســوودوەرگرتن لــەم غــازە، بــەاڵم هەرێمــی كوردســتان 
توانیویەتــی لــە زیاتــر لــە ناوچەیەكــدا ئــەم غــازە 
بــەكار بهێنێــت بــۆ بەرهەمهێنانــی وزەی كارەبــا، لــە 
هەوڵیشــدایە ئــەو تەكنۆلۆژیــا گرانبەهــا و نوێیانــە 
دەســت بخــات، تــا بتوانێــت ســوودی زیاتــر لــەم غــازە 

ــۆ ئــەوەی بەفیــڕۆ نەچێــت. وەربگرێــت ب
لــەوە  جەخــت  سرووشــتییەكان  ســامانە  وەزارەتــی 
دەرهێنانــی  كۆمپانیاكانــی  لەگــەڵ  كــە  دەكاتــەوە 
نــەوت لەســەر وەبەرهێنــان لــە بــواری غــازی هاوەڵەدا، 
تایبــەت  پڕۆژەیەكــی  ژێرخانــی  دامەزراندنــی  بــۆ 
ئــەم  بكــەن،  پێكەوەیــی  كاری  هــاوەڵ  غــازی  بــە 
پڕۆژەیــەش لــە كارە لەپێشــینەكانی وەزارەتــی ســامانە 
سرووشــتییەكانە، چونكــە ســووتاندنی بەردەوامــی ئەم 
غــازە، واتــە لەدەســتدانی ســااڵنەی ملیارەهــا دۆالر، 
لەالیەكــی دیكەشــەوە ســوودوەرگرتن لــەم غــازە واتــە 
پاراســتنی ژینگــە بەگشــتی و هــەوا بەتایبەتــی. 
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ــۆ  ــە هەنگاوێكــە ب ــەم پڕۆژەی ــەوەی ئ ــە جگــە ل ئەم
ئابوورییەكــی  بنیادنانــی  بــەردەوام و  گەشــەپێدانی 

ســەوزی بــەردەوام.
چوارەم: چاكبوونەوەی لەسەرخۆی چینی ئۆزۆن

چینــی ئــۆزۆن قەڵغانێكــی تەنكــە لــەو غــازەی 
زیانبەخشــەی  بەشــە  لــەو  دەپارێزێــت  زەوی  كــە 
ــان لەســەر  ــەم جــۆرە ژی ــەوەی ب ــۆ ئ تیشــكی ڕۆژ، ب
هەوڵەكانــی  بــە  بێــت،  بــەردەوام  زەوی  گــۆی 
ــی  ــی توان ــردوو، كۆمەڵگــەی نێودەوڵەت ســااڵنی ڕاب
ماددانــە  لــەو  جیهــان  پلەبەنــدی،  شــێوەیەكی  بــە 
ــە  ــدن ب ــە هــۆی زیانگەیان ــە دەبوون ــكات، ك ڕزگار ب
چینــی ئــۆزۆن، بەمــەش توانــرا ڕێگــری بكرێــت لــە 
گەیشــتنی تیشــكی سەرووبنەوشــەیی زیانبەخــش بــە 
ــەو ڕاســتییە  ــان و ژینگــە و مــرۆڤ. ئەمــەش ئ ژی
دەردەخــات كــە پڕۆتۆكۆڵــی مۆنتریــال توانــی كاری 
پێكەوەیــی و هاوكارییەكــی جیهانــی بهێنێتــە ئــاراوە، 
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ئــەو مــاددە مەترســییدارانەی 
كــە كاریگەرییــان لەســەر ئێســتا و داهاتــووش هەیــە، 
وەك كلــۆر، فلــۆر، بــڕۆم، یــۆد و مــاددە كیمیاییــە 
دەســتكردەكانی وەك پێكهاتەكانــی هایــدرۆ كلــۆر و 

فلــۆر و كاربــۆن.
چینــی  پاراســتنی  بــۆ  ڤییەنــا  ڕێككەوتننامــەی 
ــرا،  ــاداری ســاڵی 1985 پەســەند ك ــە ئ ــە ل ــۆزۆن ك ئ
هەروەهــا پڕۆتۆكۆڵــی مۆنتریــال كــە لــە ســێپتەمبەری 
جــۆرەش  بــەم  كــرا،  پەســەند   1987 ســاڵی 
ڕێككەوتننامــەی ڤییەنــا و پڕۆتۆكۆڵــی مۆنتریــال 
بوونــە یەكــەم دوو پەیماننامــە لــە مێــژووی نەتــەوە 
یەكگرتووەكانــدا، بــۆ بەدیهێنانــی پەیمانێكــی جیهانــی 
لــە بــارەی چینــی ئۆزۆنــەوە. كۆبوونــەوەی الیەنەكانی 
ــدا  ــی ڕووان ــە كیگال ــی مۆنتریالیــش ل ــو پڕۆتۆكۆڵ نێ
لــە ئۆكتۆبــەری ســاڵی 2016، ســەلماندی كــە بــە 

ــردن هەمــوو بەئەنجــام گەیشــتنێك ئاســان  پێكەوەكارك
دەبێــت، لــە پێنــاو پاراســتنی هەســارەكەمان و ئــەو 

ژینگەیــەی كــە هەموومــان خاوەنیــن.
لەبــەر گرنگیــی چینــی ئــۆزۆن، عێــراق یاســای 
چوونــە نێــو ڕێككەوتننامــەی ڤیەننــا و پڕۆتۆكۆڵــی 
ڕەزامەندیــی  بەپێــی  كــرد،  پەســەند  مۆنتریالــی 
ئەنجومەنــی  واژۆكردنــی  و،  عێــراق  پەرلەمانــی 
مەبەســتی  بــە   2007/8/12 لــە  ســەرۆكایەتی 
بەشــداریكردنی عێــراق لەگــەڵ واڵتانــی جیهــان، لــە 
پاراســتنی چینــی ئۆزۆنــدا. بــەم پێیــەش لــە وەزارەتی 
ژینگــەی عێراقــدا )ســەنتەری نیشــتمانیی ئــۆزۆن( 
فەرمانگــەی  لــە  ئۆزۆن(یــش  )هۆبــەی  هەیــە، 
تەكنیكیــی دەســتەی ژینگــەی هەرێمــی كوردســتان 

نوێنــەری هەرێمــە لــە ڕیككەوتننامەكــەدا.
بۆیــە بــەردەوام دەســتەی ژینگــە و فەرمانگەكانــی 
ژینگــە لــە پارێــزگا و ئیــدارە ســەربەخۆكاندا، لــە 
پەیوەندیــدان لەگــەڵ وەزارەتــی بازرگانــی و خــاوەن 
ــەوە لەســەر  ــۆ جەختكردن ــاردكەرەوە، ب ــوێنەكانی س ش
هاوردەكردنــی ئــەو جــۆرە لــە ســپلیت و بەفرگــر و 
ســاردكەرەوەی ئۆتۆمبێل و ئاگركوژێنەوە و ســپرای، 
كــە پێكهاتەكانــی كلــۆر، فلــۆر و كاربۆنیــان تێــدا 
بــەكار نەهاتبــن، بەڵكــو ئــەو كەلوپەالنــە بــەكار بهێنــن 
بــەكار  تێــدا  ژینگەیــان  دۆســتی  غازەكانــی  كــە 
هاتــووە و، هەروەهــا خــۆ بــە دوور بگــرن لــەو تەختــە و 
دارانــەی كــە بــە برۆمیــدی مێســیل چارەســەر كــراون، 
ئەمــەش لــە ڕێگــەی ناســینەوەیان بــەو پیتانــەی كــە 
لەســەریان نووســراوە، چونكــە ئەگــەر پیتــی )ئێــچ 
بــە گەرمــی  بــوو، مانــای وایــە  تی(یــان لەســەر 
چارەســەر كــراون، بــەاڵم ئەگــەر پیتــی )ئێــم بــی(
ــە  ــە ب ــە ك ــای وای ــەوە مان ــرابوو، ئ ــەر نووس ــان لەس ی

ــراون. ــەر ك ــد چارەس ــدی مێســیل برۆمی برۆمی
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بۆ گواڵنی نووسیوە
عەبدولڕەحمان سدیق



ـی
سـ
ـــا
سیـ

ژمارە )1351(  442023/1/30

خوێندنی زمانی كوردی،
پەروەردە و دەوڵەت 

)تیۆرییەكانی خوێندنی زمان( 

كاوە حەمەمراد
بۆ گواڵن نووسیویەتی
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بەشی ١- خوێندنی زمان و پەیوەندییەكان 
ســەرەتا بــە پێویســتم زانــی ئامــاژە بــەوە بكــەم كــە 
خوێندنــی زمــان و خوێندنــی ئــەدەب، دوو مــاددەی\
بــە  دەدات  گرنگــی  ئــەدەب  جیــاوازن.  دیســپلینی 
ناوەڕۆكــی دەقــە ئەدەبییــەكان وەك: شــیعر، پەخشــان، 
ڕۆمــان، و كاردەكات لەســەر قەبــارەی گشــت بابەتەكــە. 
ســەیری  وردتــر  و  زانســتیتر  زمــان  خوێندنــی  بــەاڵم 
نموونــە: ڕستەســازی،  بــۆ  دەكات،  زمــان  بەشــەكانی 
و  گەورەتــر  مــەودای  فۆنۆلــۆژی.  مۆرفۆلــۆژی، 
هەمــوو  لەســەر  كاركــردن  و  شــیكاری  بــۆ  فراونتــرە 
جــۆرە دەقێــك١، لــە ڕیكالمێكــی بچووكــەوە تــا بەنــدە 
پرۆســەی خوێندنــی  لــە  دەســتوورییەكان.  قانوونــی و 
زمانــی فەرمیــی دەوڵەتــدا پێویســتە گرنگــی بدرێــت 
بــە خوێندنــی زمــان و پەیوەســتكردنی بــە پەیوەندییــە 
خوێندنــی  لــە  زیاتــر  كۆمەاڵیەتییــەكان  و  فەرمــی 
بەڕێوەبردنــی  و  ســەردەم  ژیانــی  چونكــە  ئــەدەب، 
و  تێگەیشــتن  بــە  پێویســتییان  دەوڵــەت  دەزگاكانــی 
نووســینی دەقــە، نــەك شــرۆڤەكردن و لەبەركردنــی شــیعر، 
بــەاڵم ئــەوەی تێبینــی كــراوە، ئەوەیــە كــە خوێندنــی 

2-١

ئــەدەب، بەتایبەتــی شــیعر زیاتــر گرنگــی پــێ دەدرێــت 
و پانتاییەكــی زۆری گرتــووە لــە پــەروەردەی هەرێــم، تــا 
خوێندنــی دەق، بەتایبەتــی دەقــی ســەردەم، ئــەو دەقــەی 
لــە دەزگاكانــی دەوڵــەت، چاپەمەنییــەكان و میدیــای 
كــوردی )بیســتراو و نووســراو(دا ڕۆژانــە بەكاردێــن و 
بەشــێكن لــە ژیــان، ئەمــەش كاریگەریــی نەرێنــی دانــاوە 
لــە توانــای فێرخــواز لــە تێگەیشــتن و نووســینی دەق 
بــە باشــی، هەروەهــا لــە ڕووی مێژووییــەوە كاریگەریــی 
پــەروەردەی عێراقــی لەســەر مــاوە كــە خوێندنــی زمانــی 
كــوردی وەك زمانــی پێكهاتەیــەك دەخوێنــدرا، نــەك وەك 
زمانــی فەرمیــی دەوڵــەت، بۆیــە ئــەم بابەتــەم نووســی.
لــە دوای ڕاپەڕینــەوە سیســتەمی حوكمڕانــی كەوتــە 
دەســت كــورد، بــە بڕیارێكــی سیاســی ســەرجەم دەزگاكانــی 
دەوڵــەت كــران بــە كــوردی، بــە فەرمیكــردن و خوێنــدن بــە 
زمانــی كــوردی لــە دەســتووری عێراقــدا لــە ســاڵی 2005 
چەســپێندرا. زمانــی كــوردی زمانــی فەرمیــی هەرێمــی 
ژمــارەی  كــەس  ملیــۆن  شــەش  لــە  پتــر  كوردســتانە، 
دانیشــتووانیەتی و، نزیكــەی ســێ تــا چــوار ملیــۆن كــورد 
لــە دەرەوەی بازنــەی هەرێــم لــە عێراقــدا دەژیــن، پەیوەندیــی 
كەلتوورییــان  و  پیشەســازی  بازرگانــی،  كارگێــڕی، 
لەگــەڵ هەرێمــدا هەیــە، هەروەهــا كــوردی بەشــەكانی 
دیكــە و كــوردی تاراوگــە )باشــوور( بــە شــێوەیەك لــە 
شــێوەكان پەیوەندییــان لەگــەڵ هەرێمــدا هەیــە، ئەمــەش 
پێویســتی بــە كادری بەتونــا لــە پەیوەندییەكانــدا هەیــە.

جێی خۆیەتی ئەم پرسیارانە بكرێت:
كارا  كادری  كــوردی  زمانــی  خۆیندنــی  ئایــا   .١
و كارامــە دروســت دەكات بــۆ حوكمڕانیــی كــوردی و 
زمانــی  خۆیندنــی  بابەتەكانــی  ئایــا   -2 كۆمەڵگــە؟ 
قوتابــی/ ژیانــی  و  ژینگــە  بــە  لــكاون  كــوردی 
خوێنــدكارەوە، كــە كادرێــك بێتــە بەرهــەم بتوانێــت پشــت 

نزیكەی سێ تا چوار ملیۆن كورد 
لە دەرەوەی بازنەی هەرێم لە 
عێراقدا دەژین، پەیوەندیی 
كارگێڕی، بازرگانی، پیشەسازی 
و كەلتوورییان لەگەڵ هەرێمدا 
هەیە
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تیۆرییەكان، هەروەها ژیانی 
سەردەمیش ڕوانگە و تێگەیشتنی 

مرۆڤایەتییان سەبارەت بە 
پێویستی و گرنگیی زمان بۆ 

ژیان و كۆمەڵگە گۆڕیوە

گرنگی نەدراوە بە ئاخافتنی 
منداڵ كە بنچینەیە لە ڕووی 

پەروەردەیی و فێربوونی 
زمانەوە. هەروەها جۆری 

بابەتەكان نەلكاون بە ژینگە و 
ژیانی قوتابییەوە
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بەخــۆی ببەســتێت بــە ئاخافتــن و نووســین لــە بــازاڕی 
تایبەتــدا؟  كەرتــی  و  دەوڵــەت  دەزگاكانــی  و  كار 

تیۆرییەكانــی خویندنــی زمــان ســەرچاوەی زانســتین 
و  هەڵســەنگاندن  پرســیارەكان،  واڵمدانــەوەی  بــۆ 

خوێنــدن. پڕۆگرامــی  داڕشــتنی 
ــە  ــان داوە ب ــدان گرنگیی ــەوە بیرمەن ــە ڕووی تیۆریی ل
زمــان كــە پێویســتییەكی ســەرەكییە بــۆ بنیادنانــی تــاك و 
كۆمەڵگــە، پەیوەســتیان كــردووە بــە توانــای ئەنجامدانی\

ئــەدا و بەكارهێنانــی لــە پەیوەندییەكانــدا. 
چۆمســكی )١٩٦5( چەمكــی ئــەدای زمانەوانــی 
Lin�( و لێهاتوویــی زمانەوانــی ”performanc Linguistic

guistic Competence( ناســاند\ داهێنــا. توانایــی ئــەدای 

زمانەوانییــەوە.  لێهاتوویــی  بــە  دا  گــرێ  زمانەوانــی 
توانایــی و لێهاتوویــی زمانەوانــی )ڕێزمــان( هەیمــس 
)١٩٦٦( دەڵێــت: “لێهاتوویــی زمانەوانــی هەر لێهاتوویی 
و  وەرگــرت  دیكــەی  ڕەهەندێكــی  نییــە”،  ڕێزمانــی 
گرێــی دا بــە كەلتــوور و كۆمەڵگــەوە )ئیتنۆگرافیــك(.
Com�  هابەرمــاس خــاوەن تیۆریــی پەیوەندیــدار- كــردار
municative Action زمــان وەك بنچینەتریــن ئەســتوونی 

گەشــەكردنی كۆمەڵگــە دەخاتــەڕوو، “بــە ســوود وەرگرتــن 
دەروونناســی  )لوهمــان(،  سیســتەمەكان  تیــۆری  لــە 
تیــۆری  و  كۆلبێــرگ(،  )پێــژێ،  گەشەســەندن 
كۆمەاڵیەتــی )وێبــەر، دوركهایــم، پارســۆنس، میــد و .. 
هتــد(. بەمــەش هەوڵێكــە بــۆ نوێكردنــەوەی ماركســیزم”2 
كورتییەكــەی  بــە  ماركــس،  مێژوویــی-  ماتریالیزمــی 

ماتریالیزمــی مێژوویــی بــە زمانــەوە گــرێ دەدات.
تیۆرییــەكان، هەروەهــا ژیانــی ســەردەمیش ڕوانگــە 
و تێگەیشــتنی مرۆڤایەتییــان ســەبارەت بــە پێویســتی 
و گرنگیــی زمــان بــۆ ژیــان و كۆمەڵگــە گۆڕیــوە. تــا 
حەفتاكانــی ســەدەی ڕابــردوو گرنگــی و ئەولەوییــەت 

دیكــەی  پێكهاتەكانــی  لەچــاو  درابــوو،  ڕێزمــان  بــە 
ــەوە و تێگەیشــتن، ڕێبــازی  زمــان: گوێگرتــن و خوێندن
پەیوەندیكــردن)communicative approach( لــە میتــۆی 
شۆڕشــی  هەشــتاكاندا  لــە  بــوون،  هاتــە  وانەوتنــەوەدا 
هــۆی\ بــە  بەتایبەتــی  بــوو،  بەرپــا  زیاتــر  دیجیتــاڵ 

PC كۆمپێتــەرەوە كــە بــە شــێوەیەكی بەرفــراوان خرایــە 

خەڵكــی  دەســت  كەوتــە  و  كارگێڕییــەوە  سیســتەمی 
كــرد،  چڕتــر  و  ئاســان  پەیوەندییەكانــی  ئاســاییەوە، 
ئەمــەش كاریگەریــی لەســەر سیســتەمی پەروەردەیــی 

واڵتێكــی وەك بەریتانیــا هەبــووە.
ئاراســتەی  بــە  زمــان  )خوێندنــی  پەیوەندییــەكان 
گرنگیــی  كۆمەاڵیەتییــەكان(  و  فەرمــی  پەیوەندییــە 
زیاتریــان پــێ درا، دواتــر شۆڕشــی ئینتەرنێــت جیهانــی 
ــە بااڵیەكــی  ــە یەكــەوە گــرێ دا، پەیوەندییــەكان چوون ب
شــار،  )الدێ،  تــاك  تەســكی  ســنووری  لــە  بەرزتــر 
بــە نیشــتمان و جیهانــەوە  جێــگای كار( دەرچــوون و 
لــە  جیهــان  شەســتەكان  دەســتەواژەی  دران،  گــرێ 
گوندێكــی بچووكــە بــووە بــە ئامێرێكــی بچووك\مۆبایــل 
بەدەســتەوە. پەیوەندییــەكان بوونــە فاكت\حەقیقــەت هــەر 

وەك ڕێزمــان گرنگییــان پــێ دەدریــت.
بەشــی 2– كورتەیــەك لــە خوێندنــی زمانــی كــوردی 

لــە كوردســتان و عێراقــدا
دوای شۆڕشــی فەرەنســا سیســتەمی پەروەردە گۆڕا، 
زمانــی فەرەنســایی لــە بــری التینــی دانــرا، بابەتەكانــی 
خوێنــدن پەیوەســت كــران بــە نیشــتمانەوە وەك: ئــەدەب، 
پێشــتر  كەلتــووری.  دیكــەی  بابەتەكانــی  و  مۆســیقا 
حوســەری  الهوت\دینــەوە.  زانســتی  بــە  گرێدرابــوون 
پــەروەردەی  فەرەنســایی  پــەروەردەی  شــێوازی  لەســەر 
پەروەردەیــی  سیســتەمی  بــەاڵم  دامەزرانــد،  عێراقــی 
بابەتەكانــی  ئەدەبــەوە،  و  مێــژوو  بــە  كــرد  پەیوەســت 
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بڕیارێكــی  ئەمــەش  بــرد،  ال  كەلتــووری  دیكــەی 
ئایدیۆلۆژییــە لــەوەی زانســتی و پەروەردەیــی بێــت ٣، 
بەمــەش پــەروەردە لــە ژینگــە و ژیانــی فێرخــواز دابــڕا.
گەلێــك ڕوونــە، بەرنامــەی خوێندنــی زمانی كوردی- 
ســەرەتای لــە ســەردەمی پاشــایەتی و كۆماریــدا هــەر 
ئامانجــی  كــە  كۆڵونیزمــە  بەرنامــەی  وەك خوێندنــی 
ســەرەكیی فێربوونــی خوێندنــەوە و نووســینە )ڕێنــووس(. 
ــە ئاخافتنــی منــداڵ كــە بنچینەیــە  ــەدراوە ب گرنگــی ن
ــا  ــەوە. هەروەه ــی زمان ــی و فێربوون ــە ڕووی پەروەردەی ل
ژیانــی  و  ژینگــە  بــە  نەلــكاون  بابەتــەكان  جــۆری 
هەمــوو  لــە  یونیڤیرســەڵن  گشــتگیریین\  قوتابییــەوە، 
كۆمەڵگەیەكــدا هــەن: هۆنــراوە بــۆ منــداڵن، بەســەرهاتی 
ئــاژەاڵن، ســمكۆ لــە دارســتانێكدا، یارمەتیــی نابینــا، 
ــی ســاڵ، سرووشــت )كوردســتان(، مــام  ــك، وەرزەكان دای

زۆراب مێــوژ دەفرۆشــێ و...هتــد.
هەروەهــا لــە كاتــی بەعســدا هەنــدێ بابــەت دەربــارەی 
لــە  پڕۆگرامەكانــەوە.  خرانــە  بەعــس  ئایدیۆلۆژیــی 
كوردییــان  پۆشــاكی  كەســایەتییەكان  وێنــەدا  هەنــدێ 
و  ماڵــەوە  خانمــی  و  كاســبكار  بەتایبەتــی  پۆشــیوە، 
خوێندنــی  ڕیــزی  نایخاتــە  ئەمــە  گوندنشــینەكان، 
ــوور  ــە كەلت ــكات ب ــنای ب ــە ئاش ــەك ك ــی پێكهاتەی زمان

مێژووەكــەی. و 
دوای ڕێككەوتننامــەی ئــازاری ١٩70، بەرنامــەی 
خوێندنــی زمانــی كــوردی- ئامادەیــی وەك سیســتەمە 
و  ئــەدەب  ڕێزمــان،  بــوو:  بــەش  ســێ  عەرەبییەكــە 
پێمــان  خوێنــدن  بەرنامــەی  بابەتەكانــی  خوێندنــەوە. 
یــان چاودێری\سانســۆری  جیــاوازی،  بــێ  كــە  دەڵێــن 
حكومەتــی ناوەنــد بەرنامــەكان دانــران، چونكــە لەتــەك 
خوێندنــی ڕێزمانــدا گەلێــك گرنگــی دەدرا بــە ئــەدەب 
و مێــژووی ئەدەبــی كــوردی لــە هــەر چــوار پارچەكــەی 
كوردســتاندا، ئەمــە بــووە هــۆی ڕەزامەنــدی و دڵخوازیــی 
كــوردی.  شــەقامی  و  ڕۆشــنبیران  سیاســەتمەداران، 
ئەگــەر لــە ڕووی جــۆری بەرنامــەی خوێندنــی زمانــەوە 
خوێندنــەوەی بــۆ بكرێــت، )زۆربــەی( تایبەتمەندییەكانــی 
خوێندنــی زمانــی پێكهاتــە وەردەگرێــت كــە چەســپاندنی 
وەك  قۆناغــە  ئــەم  دەكرێــت  بۆیــە  كەلتــوورە،  و  زمــان 
چەســپاندنی زمانــی كــوردی بناســرێت و، قۆناغــی پێــش 
١١ی ئــازار وەك ناســاندن\ددانپێدان بــە زمانــی كوردیــدا.
نۆژەنكردنەوەی بەرنامەكانی خوێندن تا ساڵی 20١7 
بــە چەنــد قۆناغێكــدا تێپەڕیــوە كــە بەگشــتی هەنــگاوی 
بەبــێ  بــەاڵم  بابەتەكانــدا،  زۆربــەی  لــە  نــاوە  باشــی 
كەموكورتــی نییــە، ئەمــەش حاڵەتێكــی سرووشــتییە بــۆ 

ڕیفۆرمێكــی وا گــەورە. ئــەوەی جێــی ســەرنج و تێڕامانــە 
خوێندنــی  ئینگلیــزی  زمانــی  لــە  جگــە  كــە  ئەوەیــە 
لــە  بــە هەنــد وەرنەگیــراوە، كــە دەبوایــە زیاتــر  زمــان 
ماددەكانــی دیكــە گرنگــی و ئەولەوییەتــی پــێ بدرایــە. 
واتــە گرنگــی نــەدراوە بــە خوێندنــی زمانــی كــوردی 
بــۆ گەشــەدانی  و چۆنایەتییــەوە  لــە ڕووی چەنــدی 
ــەی  ــەم ئەزموون ــۆ ئ ــاك و كۆمەڵگــە و ئامادەكردنــی ب ت
كــە دەوڵەتــی بەدەســتەوەیە: )١ ســەرجەم بەرنامەكانــی 
خوێندنــی زمــان نــۆژەن كراونەتــەوە جگــە لــە پۆلــی دوو- 
پۆلــی شــەش(. )2 بەرنامەكانــی خوێندنــی زمــان پۆلــی 
7- پۆلــی ١2 نــۆژەن كراونەتــەوە، بــە هەمــان شــێواز، 
هەیكەلــی\ ســتراكتۆی پێشــوو داڕێــژراوە. بەرنامــەی 
خوێندنــی زمــان )فەرمــی( لــە كوردســتان و عێراقــدا 
ــەوە  ــەدەب و خوێندن ــان، ئ ــەوە، ڕێزم ــە ســێ بەش ــراوە ب ك
)بەشــی ڕێنووســی التینــی خراوەتــە بەرنامــە كوردییەكە( 
بەرنامەی\پەڕتووكــی ”زمــان و ئەدەبــی كــوردی پۆلــی 
هەشــت، 20١5 “ وەك نموونەیەك دەخەمە ڕوو: )بەشــی 
ڕێزمــان: لــە 20 بابــەت پێكهاتــووە. بەشــی ئــەدەب: 
لــە ١٣ بابــەت پێكهاتــووە، ٤ دەق و ٩ شــیعر. بەشــی 
بابەتــی   ٤ پێكهاتــووە،  بابــەت   ١١ لــە  خوێندنــەوە: 
بــەدەم ژیانــەوە پێبكەنــە، مۆســیقا(  گشتی)هەمیشــە 
نەمــر،  مەحمــوودی  )شــێخ  مێژوویــی  بابەتــی   7 و 
هەڵەبجــەی شــەهید، یەكــی ئەیــار...(. بابەتــەكان تەنیــا 

بــۆ خوێندنــەوە و ڕاڤەكردنــن.
بــە هەمــان شــێواز بەرنامــەی پۆلەكانــی دیكــە دانــراون 
جگــە لــە پۆلــی ١١ و ١2، بەشــی ئــەدەب گرنگــی 
دەدات بــە مێــژووی ئــەدەب و ڕێبــازە ئەدەبییــەكان زیاتــر 

لــە شــیعر.
بــە گوێــرەی ئــەو زانیارییانــەی خرانــە ڕوو، یارمەتیــم 
دەدات تایبەتمەندییەكانــی بەرنامــەی خۆێندنــی زمانــی 
بــە  دەدات  گرنگــی   )١ بكــەم:  دەستنیشــان  كــوردی 
بەتایبەتــی  ئــەدەب  بــە  ڕێزمــان. 2( گرنگــی دەدات 
ئەگــەر  مێــژوو.  بــە  دەدات  گرنگــی   )٣ شــیعر. 
زمانــەوە  خوێندنــی  پڕۆگرامــی  جــۆری  ڕووی  لــە 
خوێندنــەوەی بــۆ بكرێــت، تایبەتمەندییەكانــی خوێندنــی 
چەســپاندنی  كــە  وەردەگرێــت  پێكهاتەیــەك  زمانــی 
بنەمــای  لەســەر  ئێســتا  تــا  كــە  كەلتــوورە،  و  زمــان 
ــە نزیكــەی ١00  ــراوە ك ــراق دان ــەروەردەی عێ ــی پ فكری
ــەدەب  ــە ئ ــراوە ب ــت! پەیوەســت ك ــێ دەكرێ ــاڵە كاری پ س
و مێــژووەوە و بووەتــە نەریــت، لــە كاتێكــدا خوێندنــی 
ــی  ــە گرنگیــی زمــان گۆڕانكاری زمــان و تێگەیشــتن ل

بنەڕەتییــان تێــدا كــراوە.

لە كاتی بەعسدا هەندێ بابەت 
دەربارەی ئایدیۆلۆژیی بەعس 
خرانە پڕۆگرامەكانەوە. لە 
هەندێ وێنەدا كەسایەتییەكان 
پۆشاكی كوردییان پۆشیوە، 
بەتایبەتی كاسبكار و خانمی 
ماڵەوە و گوندنشینەكان، ئەمە 
نایخاتە ڕیزی خوێندنی زمانی 
پێكهاتەیەك كە ئاشنای بكات 
بە كەلتوور و مێژووەكەی

لەتەك خوێندنی ڕێزماندا 
گەلێك گرنگی دەدرا بە ئەدەب 
و مێژووی ئەدەبی كوردی لە هەر 
چوار پارچەكەی كوردستاندا، 
ئەمە بووە هۆی ڕەزامەندی و 
دڵخوازیی سیاسەتمەداران، 
ڕۆشنبیران و شەقامی كوردی

جگە لە زمانی ئینگلیزی 
خوێندنی زمان بە هەند 
وەرنەگێراوە، كە دەبوایە زیاتر 
لە ماددەكانی دیكە گرنگی و 
ئەولەوییەتی پێ بدرایە

گرنگی نەدراوە بە خوێندنی 
زمانی كوردی لە ڕووی چەندی 
و چۆنایەتییەوە بۆ گەشەدانی 
تاك و كۆمەڵگە و ئامادەكردنی 
بۆ ئەم ئەزموونەی كە دەوڵەتی 
بەدەستەوەیە
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بەشی ٣- تیۆرییەكانی زمان 
كورتــەی چەنــد تیۆرییــەك لــە خــوارەوە هاتــووە كــە 
دەستنیشــانكردنی  و  هەڵســەنگاندن  بــۆ  بنەمایەكــە 

زمــان. خوێندنــی  ئامانجــی 
١- مەعریفــی Piaget) Cognitive J( پێــژێ لــە كتێبــە 
 thought of the،-ناودارەكەیــدا ) زمــان و هــزری منــداڵ
ــە  child The language and( كــە بنچینەیــە و یەكێكــە ل

ســەرچاوەكان بــۆ دانانــی پڕۆگرامــی خوێندنــی زمــان، 
بەتایبەتــی هەڵســەنگاندن لــە قۆناغــی ســەرەتایی و پێش 
ــداڵ\  ــی من ــەكردنی زمان ــوون و گەش ــەرەتاییدا. فێرب س
قۆناغــی  چــوار  دەگۆڕێــت،  تەمــەن  بەپێــی  زیرەكــی 
لەدایكبوونــەوە  لــە   )١ دەكات:  پێشــنیار  گەشــەكردن 
تــا دوو ســاڵ، كۆرپــە ســەرنج دەخاتــە ســەر هەســتە 
جەســتەییەكان و فێربــوون و هەماهەنگیــی جەســتەی 
خــۆی و مۆدێلێــك لــە جیهانــی دەوروبــەری الی دروســت 
ــود\  ــی خ ــا 7 ســاڵ، ئیگــۆی چەق ــە 2 ت ــت 2) ل دەبێ
ئیگــۆ ئێكســەنتریك بەهێــزە، هەوڵــدان بــۆ پەیوەندیكــردن 
لەگــەڵ كەســانی دیكــەدا بــە ئاخافتــن و جۆرەكانــی 
ــەی ســۆز و پێویســتیدان، وشــەكان و  ــە بازن ــەوە ل دیكەی

ڕســتەكان مەدلولێكــی جڤاتــی ناگەیەنــن. ٣(
ــە 7 - ١١ســاڵ، زیرەكیــی هــزری جڤاكــی چەكــەرە  ل
دەكات، ئاخافتــن مەدلولێكــی پەیوەندیكردنــی جڤاكــی 
وەردەگرێــت. ٤( لــە ١2 ســاڵەوە و دواتــر. لەگــەڵ چوونــە 
نــاوەوەی قۆناغــی هەرزەكار\مێرمنــداڵ توانای بیركردنەوە 
بــە شــێوەیەكی ئەبســتراكت، پلــە بااڵتــر بەدەســت دەهێنــن. 
ئەمــەش ڕێگەیــان پــێ دەدات، توانــای تێكەڵكــردن و 
پۆلێنكردنــی شــتەكان بــە شــێوەیەكی ئاڵۆزتــر لە سیاســەت 

و ئەخــالق و زانســتی خەیاڵــی تێبگــەن.
L. Vegotsky Socio�Cultur�( 2- كەلتــووری- جڤاكــی
al( ڤیگۆتســكی، گەشەســەندنی زمان و بەدەســتهێنانی 

ــەوە )التفاعــل  ــە كارلێكــە كۆمەاڵیەتییەكان گــرێ داوە ب
مەبەســتی  بــۆ  دەكات  گەشــە  و  االجتماعــی( 
پەیوەندیكــردن لەگــەڵ دەرەوەی جیهانــی خــود، ئەمــەش 
وەاڵمێكــە بــۆ تیۆرییەكــەی پێــژێ، زمــان بــە گەورەتریــن 
ئامــرازی مــرۆڤ ســەیر دەكات. كارلێكــەكان )التفاعــل( 
ــردا، وەك  ــی زیات لەگــەڵ كەســانی بەئەزمــوون و زانیاری
مامۆســتا و دایــك و بــاوك، هاوپــۆل و هاوڕێكانــی نــەك 
تەنیــا بــڕی زانیــاری و ژمــارەی كارامەییانــەی منــداڵ 
ــی  ــاد دەكات، بەڵكــو كاریگەری ــێ دەدات و زی ــەرەی پ پ
لەســەر گەشــەكردنی ئەركــە دەروونییــە پلــە بااڵكانــی 
دیكــە هەیــە، بــە كورتییەكــەی ئاســۆی هــزر و بیــری 
گەشەســەندنی  و  فێربــوون  توانــای  دەكات.  فراوانتــر 

فێرخــوازی لــە زۆنێكــدا\ شــوێنێكدا دەستنیشــان كــردووە. 
Devel�  چەمكــی ناوچــەی )زۆن گەشــەكردنی نزیــك
opment ZPD zone of Proximal( لــەم زۆنــەدا فێرخــواز 

دەتوانێــت بــە یارمەتیــی كەســانی بەئەزمــوون و زانیاریــی 
زیاتــردا كێشــە مەعریفییــەكان چارەســەر بــكات، مــەودای 
ئــەوەی فێرخــواز  لەنێــوان  ئــەم زۆنــە ZPD جیاوازییــە 
دەتوانێــت بەبــێ یارمەتــی ئەنجامــی بــدات و ئــەوەی 

ــدات.  ــت ئەنجامــی ب هێشــتا ناتوانێ
N. Chom� یونیڤێرســەڵ  گشــتگیر/  ڕێزمانــی   -٣
چۆمســكی  بۆچوونــی  بــە   sky Universal Grammar

ڕێزمانێكــی هاوبــەش هەیــە، وەك كار و نــاو، لــە هەمــوو 
زمانــە جیاوازەكانــدا و توانــای فێربوونــی زمــان و ڕێزمــان 
مێشــك  زگماگییــە،  لەگەڵماندایــە،  لەدایكبوونــەوە  لــە 
میكانیزمێكــی تێدایــە كــە بــە ئامێــری بەدەســتهێنانی 
زمــان )language acquisition device �LAD( ئامــاژەی 
لــە  جیایــە  و  ســەربەخۆیە  بەشــێكی  كــردووە،  پــێ 
بەشــەكانی دیكــەی چاالكیــی مەعریفیــی مێشــك. بەبــێ 
ئــەم ئامێــرە )LAD( بــە گوتــەی چۆمســكی، منــداڵ 
ــە  ــەی ك ــەو زانیارییان ــت ل ــت زمــان فێربێ ــز ناتوانێ هەرگی
وەریــان دەگرێــت، لەگــەڵ ئەوەشــدا ژینگــەی پەراوێــز 
بكەوێتــە   LAD ئامێــرە  ئــەم  ئــەوەی  بــۆ  نەكــردووە، 
گــەڕ، منــداڵ زمــان بەدەســت بهێنێت\فێربێــت، پێویســتە 
زانیاریــی دروســت وەربگرێــت، بــە كورتییەكــەی دەبێــت بــە 
زمانێكــی دروســت و ڕەوان لەگــەڵ منداڵــدا قســە بكرێــت.

٤- لێهاتوویی\ توانای پەیوەندیكردن
هەیمــس   )D. Hymes) Communication Competent 

و  زانیــن  لەســەر  تەنیــا  زمــان  بەكارهێنانــی  دەڵێــت: 
ــی ڕانەوەســتاوە، بەڵكــو پێویســتیی  ــی زمانەوان لێهاتووی
بــە لێهاتوویــی پەیوەندیكردنــە، ئەمــەش وەاڵمێــك بــوو بــۆ 
چۆمســكی، بــۆ ئەمــەش چــوار بەنــد دەستنیشــان كــراوە:
ــە،  ــی- زانینــی كــۆدی زمان ــی زمانەوان ١( لێهاتووی
یاســاكانی  بەڵكــو  وشەســازی،  ڕێزمــان،  تەنیــا  نــەك 

فۆتۆنــی و نووســینیش.
بریتییــە  لێهاتوویــی كۆمەاڵیەتــی- زمانەوانــی   )2
كەلتوورییەكانــی  كۆمەاڵیەتیــی  یاســا  زانینــی  لــە 

بەكارهێنــان.
٣( لێهاتوویــی گوتــار بریتییــە لــە زانینــی چۆنیەتیی 
یــان  لــە دەقــی زارەكــی،  بەرهەمهێنــان و تێگەیشــتن 

نووســراو.
توانــای  لــە  بریتییــە  ســتراتیژی  لێهاتوویــی   )٤
ناســینەوە و چاككردنــەوەی تێكچوونــی پەیوەنــدی پێــش 

لــە كاتــی دوای ڕوودانــی.

ئەگەر لە ڕووی جۆری پڕۆگرامی 
خوێندنی زمانەوە خوێندنەوەی 
بۆ بكرێت، تایبەتمەندییەكانی 

خوێندنی زمانی پێكهاتەیەك 
وەردەگرێت كە چەسپاندنی 

زمان و كەلتوورە، كە تا ئێستا 
لەسەر بنەمای فكریی پەروەردەی 

عێراق دانراوە كە نزیكەی ١٠٠ 
ساڵە كاری پێ دەكرێت

لەدایكبوونەوە تا دوو ساڵ، 
كۆرپە سەرنج دەخاتە سەر 

هەستە جەستەییەكان و فێربوون 
و هەماهەنگیی جەستەی خۆی و 
مۆدێلێك لە جیهانی دەوروبەری 

الی دروست دەبێت

بە بۆچوونی چۆمسكی ڕێزمانێكی 
هاوبەش هەیە، وەك كار و ناو، 
لە هەموو زمانە جیاوازەكاندا و 
توانای فێربوونی زمان و ڕێزمان 
لە لەدایكبوونەوە لەگەڵماندایە

هەیمس دەڵێت: بەكارهێنانی 
زمان تەنیا لەسەر زانین 
و لێهاتوویی زمانەوانی 

ڕانەوەستاوە، بەڵكو پێویستیی 
بە لێهاتوویی پەیوەندیكردنە
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سزاكان وەك خۆی جێبەجێ ناكرێن، تا 
ببێتە پەند بۆ ئەوەی تاوانەكان بەرانبەر 

بە ئافرەتان دووبارە نەكرێنەوە

لیا سەیفەدین بەرپرسی ئەنجومەنی یەكێتیی 
ئافرەتانی كودستان لە سلێمانی:
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دۆخی كۆمەڵگە بەگشتی لە 
ئاكامی تێكۆشانی دەیان ساڵە 

و ڕاپەرینەكانی گەلی كوردستان 
پێشكەوتنی ئەرێنی بە خۆیەوە 

بینیوە

دامەزراندنی ڕێكخراوەكانی 
كۆمەڵگەی مەدەنیی تایبەت بە 
خانمان هەنگاوی بەرچاوی ناوە

ئێستا باشتر و كاریگەرانەتر 
خانمان هاوشانی پیاوان لە 

بوارەكانی سیاسی، كۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و هونەری و فەرهەنگی 
هاتوونەتە مەیدانەوە و بوونی 

خۆیان سەلماندووە

سەرباری ئاستەنگ و ڕێگریی 
خێزانی و دابونەریت و 

دابەشكردنی ڕەگەزییانەی كار و 
جیاكاری لە ڕەخساندنی دەرفەت 

بۆ هەردوو ڕەگەز

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

لیـــا ســـەیفەدین بەرپرســـی ئەنجومەنـــی یەكێتیـــی 
ـــدا  ـــە دیدارێكی ـــە ســـلێمانی، ل ـــی كودســـتان ل ئافرەتان
پرســـە  لـــە  بـــاس  گـــواڵن  گۆڤـــاری  لەگـــەڵ 
خانمـــان  دۆخـــی  بـــە  پەیوەســـت  هەنوكەییەكانـــی 
دەكات و، تیشـــك دەخاتـــە ســـەر ئـــەو دەســـتكەوتانەی 
ــتیان  ــاكان بـــە دەسـ ــە بـــوارە جیاجیـ ــان لـ ــە ئافرەتـ كـ
هێنـــاون، جەخـــت لـــەوەش دەكاتـــەوە كـــە ئاســـتی 
بەشـــداربوونی خانمـــان لـــە كایـــەی ئیـــداری و حزبـــی 
ـــان  ـــی دیكـــەی ژی ـــووری و بوارەكان و سیاســـی و ئاب

ــە. ــت نییـ ــو پێویسـ ــتا وەكـ هێشـ

ـــە  ـــە ئێســـتادا دۆخـــی خانمانـــی كوردســـتان ل * ل
ــان  ــد خانمـ ــا چەنـ ــا تـ ــت؟ ئایـ ــتێكدا دەبینیـ چ ئاسـ
توانیویانـــە لەگـــەڵ گۆڕانكارییەكانـــی ســـەردەم 
ـــا  ـــەدا ت ـــەم ڕووبەڕووبوونەوەی ـــن و ل ـــان بگونجێن خۆی

چەنـــد مانـــدوو و شـــەكەتن؟
 - دۆخـــی كۆمەڵگـــە بەگشـــتی لـــە ئاكامـــی 
تێكۆشـــانی دەیـــان ســـاڵە و ڕاپەرینەكانـــی گەلـــی 
خۆیـــەوە  بـــە  ئەرێنـــی  پێشـــكەوتنی  كوردســـتان 
بینیـــوە.  ئەگـــەر بـــە وردی ســـەرنج بدەیـــن، دەبینیـــن 
ـــە  ـــكاری ل ـــن گۆڕان ـــدا چەندی ـــااڵنەی دوایی ـــەم س ل
ــووری و  ــۆژی و كەلتـ ــووری و تەكنەلـ ــواری ئابـ بـ
ــان داوە و، بـــە باشـــی بـــەدی  كۆمەاڵیەتیـــدا ڕوویـ
دەكرێـــن، لـــە بـــواری مەدەنیشـــدا، دامەزراندنـــی 
ڕێكخراوەكانـــی كۆمەڵگـــەی مەدەنیـــی تایبـــەت 
ئـــەم  نـــاوە،  بەرچـــاوی  هەنـــگاوی  خانمـــان  بـــە 
ــاددی و  ــی مـ ــی ئیمكانیەتـ ــە ئەگەرچـ ڕێكخراوانـ
ڕێگرییەكانـــی بەردەمیشـــیان كـــەم نەبـــوون، بـــەاڵم 
نـــاوە و  ئـــەوەش هەنـــگاوی بەرچاویـــان  وێـــڕای 
ڕۆڵـــی باشـــیان بینیـــوە لـــە بەرگریكـــردن لـــە خانمـــان 
و شـــەڕكردن لەســـەر چەســـپاندنی مافەكانیـــان و 
فراوانكردنـــی ســـنووری ئازادییەكانیـــان و گۆڕینـــی 
ـــە  ـــەر و ل ـــی كۆمەڵگـــە و ڕەگـــەزی بەرانب تێڕوانین

زۆر بـــواری دیكەشـــدا .
 ئێســـتا باشـــتر و كاریگەرانەتـــر خانمـــان هاوشـــانی 
پیـــاوان لـــە بوارەكانـــی سیاســـی، كۆمەاڵیەتـــی، 
ئابـــووری و هونـــەری و فەرهەنگـــی هاتوونەتـــە 
مەیدانـــەوە و بوونـــی خۆیان ســـەلماندووە، هەمیشـــەش 
لـــە هەوڵـــی زیاتـــردان بـــۆ ســـەلماندنی زیاتـــری 
تواناكانیـــان، لـــەو بوارانەشـــدا كـــە هاتوونەتـــە مەیـــدان 
جێگـــە دەســـتیان دیـــارە، ئەمـــە ســـەرباری ئاســـتەنگ 
و ڕێگریـــی خێزانـــی و دابونەریـــت و دابەشـــكردنی 
ڕەگەزییانـــەی كار و جیـــاكاری لـــە ڕەخســـاندنی 
دەرفـــەت بـــۆ هـــەردوو ڕەگـــەز، وێـــڕای ئـــەو هەمـــوو 
ڕووبەڕووبوونەوانـــەش، ئافرەتـــان توانـــای خۆیـــان لـــە 
گۆڕەپانەكـــەدا ســـەلماندووە .بـــەاڵم وێـــڕای ئەمانـــەش 
ـــان  ـــە ســـەیری ئاســـتی بەشـــداربوونی خانم ـــك ك كاتێ
لـــە  كایـــەی ئیـــداری، حزبـــی، سیاســـی، ئابـــووری 
ــە  ــتا بـ ــن، هێشـ ــان دەكەیـ ــەی ژیـ و بوارەكانـــی دیكـ
كەمتـــرە  خانمـــان  بەشـــداریی  زۆر  جیاوازییەكـــی 
لـــە پیـــاوان،  بێگومـــان ئەمـــەش بەشـــێكی زۆری 
ســـەرچاوەی لـــە كەلتـــوور و زهنییەتـــی پیاوســـاالرانە 
و تێڕوانینـــی خێڵەكییـــەوە وەردەگرێـــت، كـــە هێشـــتا 
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لـــە كۆمەڵگەكەمانـــدا زاڵـــە. بـــە شـــوودانی كچـــان 
لـــە  بێبەشـــكردنیان  بچووكـــدا،  تەمەنێكـــی  لـــە 
خوێنـــدن، پشتگوێخســـتنی ئیرادەیـــان و ســـووكایەتی 
پێكردنیـــان، ناكۆكـــی لـــە نێـــوان كەلتـــووری خێڵەكـــی 
و مۆدێڕنیتـــەی ســـەرمایەداری و كاریگەریـــی لـــە 
ــان  ــۆ خانمـ ــی بـ ــی مەزنـ ــان، ئاڵۆزییەكـ ــەر خانمـ سـ

دروســـت كـــردووە.
   * هەموارنەكردنـــەوەی یاســـای توندوتیژیـــی 
ـــردووە؟ ـــۆز ك ـــد هاوكێشـــەكانی ئاڵ ـــا چەن ـــی ت خێزان
توندوتیژیـــی  بەرەنگاربوونـــەوەی  یاســـای   -
خێزانیـــی ســـاڵی 2011 كـــە لە 10مـــاددە پێكهاتووە، 
یەكێكـــە لـــەو یاســـایا باشـــانەی كـــە پەرلەمانـــی 
هەرێمـــی كوردســـتان بـــۆ ســـنوورداركردنی دیـــاردەی 
ــەدا دەری  ــو كۆمەڵگـ ــە نێـ ــی لـ ــژی خێزانـ توندوتیـ
كـــردووە،. ئـــەو توندوتیژییـــەی كـــە دەكرێـــت لـــە 
الیـــەن كەســـانی دەستڕۆیشـــتووی نـــاو خێزانـــەوە، 
دەرهـــەق بـــە كەســـێكی دی كـــە پەیوەندیـــی خێزانـــی 
پەیوەندیـــی  وەك  دەبەســـتێتەوە،  یەكیانـــەوە  بـــە 
هاوســـەرێتی، منـــداڵ، یـــان خزمایەتـــی تاوەكـــو پلـــە 
چـــوار، یـــان ئـــەو كەســـەی بەپێـــی یاســـا خراوەتـــە 
پـــاڵ خێزانەكـــەی، هەروەهـــا ئـــەو توندوتیژییـــەی 
كـــە پێچەوانـــەی هەمـــوو ئایینـــە ئاســـمانییەكان و 
پرەنســـیپەكانی مافـــی مرۆڤـــی نێـــو ڕێككەوتننامـــە 
ــەاڵم  ــەرزە. بـ ــان بـ ــتا ڕێژەیـ ــە، هێشـ نێودەوڵەتییەكانـ
ــەك  ــە لەبەریـ ــزان لـ ــتی خێـ ــۆ پاراسـ ــایە بـ ــەم یاسـ  ئـ
ـــە  ـــەر ل ـــە ب ـــە توندوتیژیی ـــن ل هەڵوەشـــانەوە و بەرگرت
ڕوودانـــی، یـــان چارەســـەر كردنـــی دوای ڕوودانـــی، 
نـــەك  خێزانـــی  توندوتیژیـــی  ئاســـتی  كەواتـــە 
كۆنتـــڕۆڵ نەكـــراوە، بگـــرە لەگـــەڵ گەورەبوونـــی 
ــردن  ــی تاوانكـ ــی ئامرازەكانـ ــە و زیادبوونـ كۆمەڵگـ
توندوتیژییەكانیـــش زیادیـــان كـــردووە، لەبـــەر ئـــەم 
ـــەوە  ـــوار بكرێت ـــاكە هەم ـــە پێویســـتە یاس ـــە ك هۆیەش
و توندتـــر بكرێتـــەوە، تـــا تـــاك و ئەندامـــە زوڵملێكـــراو 
دەستڕۆیشـــتووە  بندەســـتی  بێدەســـەاڵتەكانی  و 
توندوتیژكارەكانـــی نـــاو خێـــزان و ماڵـــەكان بپارێزرێـــن 
كاتێـــك  ئازاردانیـــان،  لـــە  بكرێـــت  ڕێگـــری  و، 
توندوتیژییـــش بەرانبەریـــان كـــرا، یاســـایەك هەبێـــت 
بیانپارێزێـــت، بـــە دیوێكـــی دیكەشـــدا ڕێگـــری لـــە 
ئازادكردنـــی تاوانبـــاران بكرێـــت بـــە كەفالـــەت و 

ــن. ــازاد دەكرێـ ــۆر ئـ ــاوی جۆراوجـ پاسـ
بەرەنگاربوونـــەوەی  یاســـای   بێگومـــان 
بۆشـــایی   2011 ســـاڵی  خێزانیـــی  توندوتیژیـــی 

هەمـــوار  كـــە  درا  هـــەوڵ  بۆیـــە  تێدایـــە،  زۆری 
بكرێتـــەوە، بـــە شـــێوەیەك كـــە ئـــەو بۆشـــاییانە پـــڕ 
بكرێنـــەوە، بـــەاڵم بەداخـــەوە لەالیـــەن ئیســـامییە 
نەریتخـــوازەوە  خەڵكانـــی  و  سیاســـییەكان 
هەڵاڵیەكـــی نائاســـایی لەســـەر ناوەڕۆكـــی پـــرۆژە 
ـــە هەندێـــك هـــۆكار  پێشـــنیاركراوەكە دروســـت كـــرا، ب
كـــە دەكـــرا ئـــەو هۆكارانـــە، یـــان ئـــەو بابەتانـــە لـــە 
ـــن و پـــڕۆژە یاســـاكە دەر بكرێـــت،  یاســـاكە دەر بكرێ
ـــد بڕگەیـــەك و  ـــەوەی بابەتەكـــە لـــە چەن بچووككردن
دروســـتكردنی هەڵـــاڵ لەســـەر زاراوە، یـــان چەمكێـــك 
ـــەك خەمخـــۆری  ـــوو، ن ـــك ب ـــۆ چەواشـــەكردنی خەڵ ب
ــان  ــەو كارەیـ ــەی ئـ ــە. ئەوانـ ــزان و كۆمەڵگـ ــۆ خێـ بـ
ـــە  ـــا هەمواركراوەك ـــڕۆژە یاس ـــۆ پ ـــرد و كێشـــەیان ب ك
دروســـت كـــرد، نایانەوێـــت كۆمەڵگـــە بـــەرەو كرانـــەوە 
بـــڕوات و خێزانـــەكان دوور بخرێنـــەوە لـــە توندوتیـــژی 

و مەترســـیی كوشـــتن و لەناوبـــردن. 
توندوتیـــژی  بەردەوامیـــی  هـــۆكاری  ئایـــا   *
ــاوی  ــە پاسـ ــتنیان بـ ــان و كوشـ ــە ئافرتـ ــەر بـ بەرانبـ

جیـــا جیـــا بۆچـــی دەگەڕێنیتـــەوە؟
- توندوتیـــژی دژی ئافرەتـــان پەیوەســـت نییـــە بـــە 
ـــەم  ـــدا ئ ـــوو كۆمەڵگەكان ـــە هەم ـــوێنەوە، ل كات و ش
دیاردەیـــە هەیـــە، جـــا چ كۆمەڵگـــەی پێشـــكەوتوو 
ـــان  ـــەاڵم بێگوم ـــوو، ب ـــن، چ كۆمەڵگـــەی دواكەوت ب
لـــە جـــۆر و ئاســـت و ئامرازەكانـــی توندوتیژیـــدا 
لـــە كۆمەڵگەیەكـــەوە بـــۆ كۆمەڵگەیەكـــی دیكـــە 
ــی وەك  ــە واڵتێكـ ــە لـ ــۆ نموونـ ــە. بـ ــاوازی هەیـ جیـ
لەســـەر  توندوتیـــژی  ئەفغانســـتان  یـــان  ئێـــران، 
تونـــدە،  ســـەرڕووتكردن  و  جلوبـــەرگ  جـــۆری 
لـــە دوادا  یـــان زیندانیكردنـــی  ڕەنگـــە كوشـــتن، 
لـــە  توندوتیـــژی  لـــە  جـــۆرە  ئـــەم  بـــەاڵم  بێـــت، 
واڵتێكـــی ئەمریـــكای التیـــن، یـــان هیندســـتان، 
ــەوێ  ــو لـ ــت، بەڵكـ ــا نەبێـ ــتی ئەفریقـ ــان ناوەڕاسـ یـ
جـــۆری دیكـــەی توندوتیـــژی هەبێـــت، وێـــڕای ئـــەم 
جیاوازییـــەش زۆرێـــك لـــە توندوتیژییەكانـــی دیكـــە 
ڕەنگـــە وەك یـــەك بـــن، یـــان نزیـــك لـــە یـــەك بـــن، وەكـــو 
توندوتیژیـــی خێزانـــی و توندوتیـــژی و دەســـتدرێژی 
ـــە كۆمەڵگـــەدا  ـــان ل ـــی. ئافرەت سێكســـی و.. تادوای
ـــرا، هاوســـەر، كەســـوكاری نزیـــك  ـــاوك، ب لـــە الیـــەن ب
ـــوزاش  ـــۆزا و خاڵ ـــەت ئام ـــام و تەنان ـــاڵ و م وەك خ
بـــەرەوڕووی توندوتیـــژی دەبنـــەوە، ئـــەوەش بەپێـــی 
كـــە  لـــەوەی  لێكۆڵینـــەوەكان جگـــە  دەرەنجامـــی 
ــەر  ــت لەسـ ــی دەبێـ ــەری نێگەتیـــڤ و خراپـ كاریگـ
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بەشداربوونی خانمان لە  كایەی 
ئیداری، حزبی، سیاسی، 
ئابووری و بوارەكانی دیكەی 
ژیان دەكەین، هێشتا بە 
جیاوازییەكی زۆر بەشداریی 
خانمان كەمترە لە پیاوان

ناكۆكی لە نێوان كەلتووری 
خێڵەكی و مۆدێڕنیتەی 
سەرمایەداری و كاریگەریی لە 
سەر خانمان، ئاڵۆزییەكی مەزنی 
بۆ خانمان دروست كردووە

ئافرەتان لە كۆمەڵگەدا لە 
الیەن باوك، برا، هاوسەر، 
كەسوكاری نزیك وەك خاڵ و مام 
و تەنانەت ئامۆزا و خاڵوزاش 
بەرەوڕووی توندوتیژی دەبنەوە

جیاوازی لە نێوان تاوانباراندا 
دەكرێت. زۆرجار بكوژانی ئافرەت 
براونەتە زیندان و دواتر بە 
لێبوردنێكی تایبەت ئازاد كراون
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ئافرەتـــان وەك تـــاك، كاریگەرییەكـــی زۆر خـــراپ و 
مەترسیداریشـــی دەبێـــت لەســـەر خێـــزان و كۆمەڵگـــە 
ــزان و  ــیرازەی خێـ ــە شـ ــەوەی كـ ــۆی ئـ ــە هـ و دەبێتـ

ــك بترازێـــت. ــەش لێـ كۆمەڵگـ
ــە و زیادبوونـــی  ــەڵ گەورەبوونـــی كۆمەڵگـ  لەگـ
ئامرازەكانـــی تـــاوان و هاتنـــە نـــاوەوەی كەلتـــووری 
ــورد،  ــووری كـ ــە كەلتـ ــی بـ ــا و تێكەڵبوونـ ــا جیـ جیـ
بـــە  كێشـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان زیادیـــان كـــردووە، 
جۆرێـــك كـــە خەریكـــە لـــە كۆنتـــڕۆڵ دەردەچـــن. 
بیانـــووی  بـــە  ئافرەتـــان  كوشـــتنی  ڕێـــژەی 
نێـــوان  لـــە  بـــووە و جیـــاوازی  جۆراوجـــۆر زیـــاد 
تاوانبارانـــدا دەكرێـــت. زۆرجـــار بكوژانـــی ئافـــرەت 
لێبوردنێكـــی  بـــە  دواتـــر  و  زینـــدان  براونەتـــە 
تایبـــەت ئـــازاد كـــراون، حوكمـــی یاســـا جێگـــەی 
ــزا وەكـــو  خـــۆی نەگرتـــووە، لەبـــەر ئـــەوەی كـــە سـ
ــرەت و  ــە عیبـ ــا ببێتـ ــت، تـ ــێ ناكرێـ ــۆی جێبەجـ خـ
پەنـــد بـــۆ كەســـانی دی، بـــۆ ئـــەوەی تاوانـــەكان 
بەرانبـــەر بـــە ئافرەتـــان دووبـــارە نەكرێنـــەوە. بـــە 
توندوتیژیـــەكان  ڕۆژ  دوای  ڕۆژ  كورتیەكـــەی 
لـــە زیادبووندایـــە و جـــۆری  ئافرەتـــان  بەرانبـــەر 
توندوتیژییـــش لـــە زیادبووندایـــە و هـــۆكار و پاســـاوی 
ئـــەم توندوتیژییانـــەش لـــە زیادبووندایـــە، بەشـــێك 
لـــەم توندوتیژییانـــەش بەداخـــەوە پـــەل دەهـــاون بـــۆ 
كوشـــتن، هـــۆكاری ئەمانـــەش بەشـــێكی دەگەڕێتـــەوە 
بـــۆ هۆشـــیاربوونەوەی ئافرەتـــان بـــە مافەكانیـــان و 
چیتـــر قبووڵنەكردنـــی بندەســـتی و ســـووكایەتی 
مـــرۆڤ  وەك  و  پێشـــێلكردن  مـــاف  و  پێكـــردن 
هەروەهـــا  پیاوانـــەوە،  لەالیـــەن  نەكردنیـــان  ســـەیر 
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ داخراویـــی كۆمەڵگـــە و زاڵبوونـــی 
كەلتـــووری خێـــڵ و مێشـــك داخـــراوی بەشـــێك لـــە 
ـــە كێشـــە  پیـــاوان، بەشـــەكەی دیكەشـــی پەیوەســـتە ب
ئابـــووری و كۆمەاڵیەتییەكانـــی دیكـــە، كـــە پیـــاو و 
ئافـــرەت هـــەر دووكیـــان تێیـــدا بـــەر ئـــەو توندوتیـــژی 
و كوشـــتنە دەكـــەون، چارەســـەر بـــۆ كەمكردنـــەوە 
خێزانـــی،  توندوتیژیـــی  دیـــاردەی  بنبڕكردنـــی  و 
چەســـپاندنی یاســـایە وەك خـــۆی و ڕێگریكردنـــە لـــە 
دەربازبوونـــی تاوانـــكاران بـــە كەفالـــەت و ســـوڵحی 
عەشـــایەری و پاســـاوی جۆراوجـــۆر لـــە الیـــەك، 
لـــە الیەكـــەی دیكـــەش پرۆســـەی هۆشـــیاركردنەوەی 
كۆمەڵگەیـــە بـــە مـــاف و ئازادییەكانـــی هـــەر دوو 
ـــزان  ـــی خێ ـــداڵ و ئەندامان ـــی من ڕەگـــەز و مافەكان

لـــە دایەنـــگاوە بـــۆ زانكـــۆ. 
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كارگەیەكی گەورەم هەیە و 
زیاتر لە 50 ئافرەتیشم فێری كاری 

دروومان كردووە

دووریا نەسروڵاڵ:

گواڵن: كۆمەاڵیەتی

ئـــەو ئافرەتانـــەی كـــە سەرپەرشـــتیی خانەوادەكەیـــان لـــە ئەســـتۆ گرتـــووە و بوێرانـــە قوتـــی خێزانێـــك پەیـــدا 
ــدوو  ــە مانـ ــن و ســـڵ لـ ــان دەگونجێنـ ــوو بارودۆخێـــك خۆیـ ــەڵ هەمـ ــەوان لەگـ ــە. ئـ ــەم نییـ ــان كـ ــەن، ژمارەیـ دەكـ
ـــا نەســـروڵاڵ خانمێكـــی دەســـتڕەنگینی دانیشـــتووی  ـــەوە. دووری ـــان ناكەن ـــوون و ســـەختیی كار و گرفتەكانـــی ژی ب
قـــەزای ناوەنـــدی ســـۆرانە، دوای لـــە دەســـتدانی هاوژینەكـــەی ئەركـــی بەڕێوەبردنـــی مـــاڵ و دەســـتەبەری 
بژێـــوی خێزانەكـــەی دەكەوێتـــە ئەســـتۆ، دواجـــار بـــۆ بەخێوكردنـــی منداڵەكانـــی بـــە هـــاوكاری دایكـــی دەســـت 
ـــۆران  ـــدی س ـــەزای ناوەن ـــە ق ـــە ئێســـتادا ل ـــەو ل ـــە، ئ ـــەی بەردەوام ـــە كارەك ـــا ئێســـتا ل ـــان و ت ـــە كاری درووم دەدات
ـــە  ـــەرگ ب ـــەن و جلوب ـــوە دەب ـــارزان لەگـــەڵ شـــەش ئافـــرەت كارگەیەكـــی گـــەورەی دروومـــان بەڕێ ـــە گەڕەكـــی ب ل
شـــێوەی كـــۆ دەنێرنـــە بـــازاڕەكان، لـــە دیمانەیەكیـــدا لەگـــەڵ گۆڤـــاری گـــواڵن بـــەم شـــێوەیە بـــاس لـــە هەنگاوەكانـــی 

گەیشـــتن بـــە پیشـــەكەی بـــۆ خوێنـــەران دەكات.
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باوكــی  ئــەوەی  حوكمــی  بــە  نەســروڵاڵ  دووریــا 
ــووە، دوای نســكۆی  ــوول ب پێشــمەرگەی شۆڕشــی ئەیل
شــۆڕش لــە ئاوارەیــی لــە ئێــران لــە دایــك بــووە، بــە هــۆی 
ــوە  ــەو كات نەیتوانی ــی و بارودۆخــی سیاســیی ئ ئاوارەی
و  كــچ  دوو  دایكــی  دوریــا  بــكات،  تــەواو  خوێنــدن 
ئــەوەی ســاڵی 2016 هاوژینەكــەی  كوڕێكــە، دوای 
كاری  دایكــی  پاڵپشــتیی  بــە  دەدات،  دەســت  لــە 
ژیانــی  باســی  بەمجــۆرەش  هەڵدەبژێرێــت.  دروومــان 
خــۆی و تێكەڵبوونــی بــە بــازاڕی كار دەكات: »كاتێــك 
هاوســەرەكەم كۆچــی دوایــی كــرد، منداڵەكانــم بچــووك 
بــوون، بــۆ بەخێوكردنیــان پێویســتیم بــەوە بــوو كارێــك 
بكــەم، بــۆ ئــەوەی منداڵەكانــم موحتاجــی دەســتی كــەس 
نەبــن، ئــەوكات دایكــم بــەوە ئامــۆژگاری كــردم، كــە لــە 
ــەو  ــن و دروومــان، ب ــە كاری بڕی ــەوە دەســت بكــەم ب ماڵ
بــاش دەزانــی، زۆر  پێیــەی دایكــم كاری دروومانــی 
ــەرەتا  ــم، س ــەم پشــتی گرت ــە كارەك ــردم و ل ــاوكاری ك ه
بــۆ مــن زۆر قــورس و ناخــۆش بــوو، كــە هــەم پــەروەردەی 
منــداڵ و هــەم پەیداكردنــی بژێــوی ڕۆژانــەی خێزانەكەم 
لــە ئەســتۆدا بــوو، ئاســان نەبــوو كــە بــۆ منداڵەكانــم هــەم 
دایــك و هــەم باوكیــش بــووم، بــەاڵم خــوای گــەورەی 
ــا  ــێ بەخشــیم، ت ــەی پ ــز و توانای ــەو هێ ــدام و ئ یارمەتی
ڕووبــەڕووی هەمــوو ئاســتەنگەكان ببمــەوە، كــە كەوتمــە 
ســەر پێــی خــۆم دایكــم داوای لــێ كــردم كارەكــەی 
خــۆم گەورەتــر بكــەم، لــە ئێســتادا ســوپاس بــۆ خــوا 

كارگەیەكــی گــەورەم هەیــە.« 

بەڕێوەبردنــی  و  كارگەكــەی  كاری  بــە  ســەبارەت 
كارەكانــی، ئــەو خاتوونــە گوتــی: »مــاوەی چــوار 
جلوبەرگــی  و  دامەزرانــدووە  كارگەیەكمــان  ســاڵە 
ــن  ــن، م ــازاڕ دەنێری ــۆ ب ــە ب ــێوەی جومل ــە ش ــۆدە ب م
ئەزموونــی زیاتــر لــە 15 ســاڵ لــە بــواری دروومانــم 
هەیــە و لەگــەڵ ڕێكخراوەكانــی GIZ و ڕێكخــراوی 
ڕوانگــە كارم كــردووە و چەنــدان خولــی ڕاهێنــان و 
لەگــەڵ  بڕیــن و درومانــم كردووەتــەوە،  فێركردنــی 
بەخشــینی بڕوانامــە بــەو خانمانــەی كە خاوەن پیشــەن 
ــە  ــر ل ــەرگ، زیات ــی جلوب ــواری كاری دروومان ــە ب ل

50 ئافرەتــم فێــری كاری دروومــان كــردووە«.
ــەوەی كــە توانیویەتــی  ــا نەســروڵاڵ دڵخۆشــە ب دووری
منداڵەكانــی گــەورە بــكات، هەر لەو بارەیەوە گوتی: 
»زۆر دڵخــۆش و ســەربەرزم كــە دەبینــم منداڵەكانــم 
گــەورە بــوون و تــا ئەمــڕۆ نەمهێشــتووە لــە هیــچ 
خوێندنــی  بێــت، كچــە گەورەكــەم  كــەم  شــتێكیان 
زانكــۆی تــەواو كــردووە و لــە ئێســتادا لەگــەڵ خــۆم 
كار دەكات، كچــە بچووكەكەشــم قوتابــی پەیمانگەیە 
لــە قۆناغــی  و كوڕەكەشــم تەمەنــی 13 ســاڵە و 
و  كــرد  كارم  ئــەوەی  دوای  دەخوێنێــت،  بنەڕەتــی 
ــەو ڕاســتییە  ــووم، ب ــان ب ــی ســەختییەكانی ژی تێكەڵ
ــای  ــە توان ــرەت هیچــی ل ــای ئاف ــە توان گەیشــتم ك
پیــاو كەمتــر نییــە، ئەگــەر ئافــرەت هەوڵبــدات و 
لەگــەڵ ئاســتەنگ و ڕێگرییــەكان بجەنگێــت، بــراوە 

ــن«. ــێ ئەنجــام ناب ــی ب ــت و هەوڵەكان دەبێ
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كاتێك هاوسەرەكەم كۆچی دوایی 
كرد، منداڵەكانم بچووك بوون، 

بۆ بەخێوكردنیان پێویستیم بەوە 
بوو كارێك بكەم، بۆ ئەوەی 
منداڵەكانم موحتاجی دەستی 

كەس نەبن

ماوەی چوار ساڵە كارگەیەكمان 
دامەزراندووە و جلوبەرگی مۆدە 

بە شێوەی جوملە بۆ بازاڕ 
دەنێرین
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ئامانج غازی

بۆ گواڵنی نووسیوە

ماملێ مه مله كه تێك له  گۆرانی

لە یادی )24( 
ساڵەی مااڵوایی  

محەمەدی ماملێ

بــۆ  چــڕ  تێڕامانێكــی  و  خێــرا  ئاوه ڕدانه وه یه كــی  بــه  
گه نجینــه ی گۆرانیــی كــوردی، یــان ڕاســتتر بڵێیــن بــۆ 
ئــه و ده نگانــه ی كــه  خۆیــان ده بنــه  ڕوخســار و ناوه ڕۆكــی 
پۆلینكــردن  چۆنیه تیــی  هه ڵســه نگاندنی  و  ناســاندن 
نێوه نــدی  لــه   پێگه یــان  و  پایــه   و  پلــه   دانانــی  و 
ــە  ــڕ زایه اڵن ــه و ده نگــه  پ ــێ ل ــدا، كۆمه ڵ ــه ری كوردی هون
ــه  شــێوه و شــێوازی  ــی ل ــی بنه ڕه ت ــه  گۆڕانكاری توانیویان
ده ربڕیــن و )ئــادا(ی نه ته وه ییــد كــه  هه ڵقــوواڵوی نێــو 
كانیــاوی ڕه ســه نایه تیی ژینگــه  و سرووشــت و پێگــه  

كۆمەاڵیتیــه كان بــن .
بــاس دێتــه  ســه ر دانانــی چوارچێوه یه كــی  بۆیــه  كــه  
)هونــه ری ـــــ زانســتی( بــۆ ئــه و هونه رمه ندانــه ی كــه  
توانیویانــه  جێپه نجــه  و بابــه ت و هــزری نــوێ بخه نــه  
ده بــێ  بێگومــان  ئــه وا  هونه ره كه یــان،  ســه ر خه رمانــی 
كــه   بكه یــن،  پــێ  ده ســت  هونه رمه ندانــەوە   كه ڵــه   لــه و 
هه رســێ كۆڵه گــه ی هونــه ری گۆرانــی لــه  گۆرانــی 
)فۆلكلــۆری ـــــ میللــی ـــــ دانــراو( یــان كردووەتــه  بنه مــا 
ئــه م  له گــه ڵ  مامه ڵه كــردن  چۆنیه تــدی  ســه ره تای  و 

هونه ره نــدا.
ئــه وه ی جێگــه ی ســه رنج و تێڕامانــی ئێمه یــه  ســه باره ت 
ئــه وان  کــە  ئەوەیــە  پێشــه نگ،  هونه رمه ندانــی  بــه  
هه میشــه  ویســتوویانه  ده روازه یه كــی وااڵ بــۆ په یوه ندیــی 
هونــه ری و گشــتی به یه كــه وه  له گــه ڵ یه كتریــدا پتــه و 
بكــه ن و به رده وامیــی پــێ ببه خشــن، ئــه م په یوه ندییانــه  
)كــه  بــه  داخــه وه  ئێســتا بــه و شــێوه  نییــه  كــه  ئاڵوگــۆڕی 
بیــرو ڕاو و ســه رنجی هونه ریــی بونیاتنــه ری بــه دواوه  
ــه وه دا به رجه ســته   ــه م پیشــه یه  ل بــێ( كه واتــه  مه به ســتم ل
بنه ماڵــه ی  نێــو  لــه   گۆرانــی  هونــه ری  كــه   ده بێــت 
)ماملــێ(دا بووه تــه  پیشــه یه ك و ناتوانرێــت ده ســتبه ردار 

بیــن یــان به ڕێــزه وه  ســه یر نه كرێــت
لێــره دا ئــه م په یوه ندییــه  تونــد و تۆڵــه  هاتووەتــه  كایــه وه  كــه  
ئامانجه كانمــان بــه  ڕوونــی ده پێكێــت )ماملــێ(ی بــاوك 
و هه ڵگــری په یامــی )ئــادا و مۆركــی ئــه و بنه ماڵه یــه ( 
كاتــێ كەو توونه تــه  بــه ر ڕۆشــنایی هونــه ری بــه  گشــتی 
ــه  شــێوه یه ك  ــه  تایبه تــی، كــه  ب و موزیــك و گۆرانیــش ب
مامه ڵه یــان له گــه ڵ )گۆرانــی(دا كــردووه  كــه  ده بــێ 
و  سیاســی  و  مێژوویــی  پێداویســتییه   )گۆرانــی( 
ــو كۆمه ڵگــە بپێكێــت  ــی نێ كۆمه اڵیه تــی و هونه رییەكان

ــدا دابینیــان بــكات. ــه  هه مــان كات و ل
هونــه ری گۆرانیچڕیــن لــه الی )ماملــێ(ی هونه رمه نــد 
ــه   ــه  دایكبــووه  و ســات دوای ســات ب ــه  ســه لیقه ییه وه  ل ب
شــێوه یه كی ڕاســت و دروســت نه شــونمای كــردووه . دوو 
خاڵــی زۆر گرنــگ هــه ن لــه  هونــه ری )ماملــێ(دا كــه  

ڕێــڕه و و پێگــه ی تایبه تــی ده به خشــنه  ئــه و ده نگــه :
پێــش  هونــه ری  ده ربڕینــی  چۆنیه تــی  و  ئــادا   -١
ســه رجه م گۆرانییه كانــدا  لــه   و  ده نگخۆشــی كه وتــووه  
ئــه م خاڵــه  وه چه رخانێكــی میژوویــی دانه بــڕاوی داوه تــه  
هونــه ری ئــه م هونه رمه نــده،  كــه  بتوانێــت له گــه ڵ گشــت 
ســه رده مه كاندا خــۆی بگونجێنێــت و پیــر و گه نــج  و 
چێژوه رگــری به ســه لیقه،  هه رســێكیان به یه كــه وه  بخاتــه  

نێــو ئه ندێشــه كانی هونــه ری گۆرانییــه وه .
)فۆلكلــۆری  گۆرانییــه   لــه   ســوودوه رگرتن   -٢
و  له دایكبــوون  هه وێنــی  بووه تــه   میللیــه كان(  و 
ســه رهه ڵدانی ئــاوازی دانــراو و خــۆی بــه  واتایه كــی 
ــۆری و میللــی كــوردی( كــه   ــۆدی فۆلكل دیکــە )میل
بــه  شــێوه یه كی گشــتی لــە )4 تــا 8(مــازۆره ی موزیــك 

هاتــوون.  پێــك 
الی ماملــێ ئــه م میلۆدییانــه  بــێ ئــه وه ی بــه  هیــچ 
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ده ســتكاری  ڕاســته وخۆ  شــێوه یه كی  یــان  بیانویــه ك 
بكرێــت، ده بنــه  هه وێنێكــی زینــدووی ســه هه ڵدان 

كــه  كتومــت  تــازه ،  له دایكبوونــی كۆپلــه ی  و 
میلۆدیه كانــن  شــه رعیی  بێچكــه ی  وه ك 
دووباره بوونــه وه ی  كاتــدا  هه مــان  لــه   و 
ڕیتمــی )4/6(ی ده روێشــی لــه  زۆرینــه ی 
گۆرانییه كانــی )ماملــێ(دا جۆرێــك لــه  
ــی  ــینه وه ی هونه ری ــدی و ناس تایبه تمه ن
پــی  گه وره یــه ی  هونه رمه نــده   ئــه م 

به خشــیووه . 
شــیعری  ده قــی  هه ڵبژاردنــی 
ئاداكردنــی  بــۆ  كــوردی  كالســیكی 
لــه الی  كوردییــه كان  مه قامــه  
شێوه یه كــــــــی  بــه   ماملـــــــێ 
به ڵكــو  نه هاتــووه،   )هەڕه مه كــی( 
تێگه یشــتنێكی  و  ســـــــه رنج  بــه  
چ  لــه وه ی  هاتــووه،   ڕاده بــه ده ر 
گونجــاو  مه قامێكـــــــی  جــۆره  
شــیعره كاندا  چه مكــی  له گــه ڵ 
خـــــــوێندنه وه ی  ده گــــــــونجێت، 
كــوردی  كالســیكی  شــیعری 
موزیــك  و  چڕیــن  زمانــی  بــه  
هه یــه   به رچــاوی  جیاوازییه كــی 

له گــه ڵ ئــه و ده قــه ی كــه  له الیــه ن 
نووســراوه . شــاعیره كه وه   خــودی 

هــــــــــه میشه   ده بــێ  هونه رمه نــد   
بخاتــه   تــازه   و  نــوێ  به رگێكــی 
بــه ر ئــه و كالێیــه ی كــه  له به رده ســتیا 

تێكســتانه ی  لــه و  زۆر  ده بــێ،  گــه وره  
كــه  هه ڵگــری ئایدیایه كــی دیاریكــراوی 

شــاعیر بوونــه لــه  ئــان و ســاتی خۆیــدا، 
دواتــر لــه  هــزری هونه رمه نــدی ئاوازدانــه ر و 

مه قامبێــژدا كراونه تــه  بابه تــی موزیكــی ئایدیــا 
و تێڕوانێكــی گه وره تــر و فراوانتریــان هه ڵگرتــووه ، 

كــه  زۆر جــار بوونه تــه  هــۆكاری گۆڕانــكاری و 
ــه   ــۆ خــودی شــیعره كه  و بابه ت تێگه یشــتنێكی دیکــە ب

ــه   ــێ( ب ــه ، گرنگیدانێكــی بێســنووری )مامل هونه رییه ك
بابه تــی موزیــك لــه  شــاكاره كانیدا، بابه تێكــه  پێویســتی بــه  

له ســه ری.  هه یــه   هه ڵوه ســته كردن 
جیاجیاكانــدا  نه تــه وه   لــه   به توانــا  ژه نیــاری  چه ندیــن  له گــه ڵ  مامه ڵه كــردن 

هــۆكاری ئــه و گۆڕانكارییــه  بابه تییانه یــه  لــه  گۆرانیه كانــدا كــه  هه میشــه  
ــده وه   ــه  ده نگــی هونه رمه ن ــن كــه  ل ــه دا وێڵ ــه و نوێكاریان ــه  دوای ئ ــه وان ب ئ

كۆڵه گــه   هــه ردوو  لێــره دا  ئامێره كانیــان،  ژێــی  ســه ر  ده كه وێتــه  
لــه   ماملــێ  و مه عریفــه ی  ســۆز  پــڕ  )ده نگــی  ســه ركییه كه  

ــی  چۆنیه تــی چڕینــی گۆرانییــه كان و موزیكــی ئامێره كان
وه ك تــار و زه رب و كه مانچــه ، كــه  بــه  ســتایلێكی دیکــە 
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ژه نیاره كانــه وه   له الیــه ن  گوێچكه كانمــان،  بــه ر  ده كه ونــه  
بــه راوردكاری  و  هونــه ری  ئاڵوگۆڕكردنــی  لــه   جۆرێــك 
ــدا  ــی ژه نینــی موزیكه كان ــه  كات ــه  ل ــووه ، ك به خــۆوه  هه ڵگرت
وه ك: پێشــه كی ـــــ كۆپلــه  ـــــ باكگراونــدی موزیكــی له گــه ڵ 
ویســتویه تی  هونه رمه نــد  ماملێــی  هارمۆنــی،  ده نگــی 
ئیلهــام و چه مكــی نوێبوونــه وه  لــه و موزیكانــه  ببه خشــێته  
په یڕه وێكــی  وه كــو  كاتــدا  هه مــان  لــه   گۆرانییه كانــی، 
به رده وامــی گۆرانیــی كــوردی، كــه  موزیكــی گۆرانییــه كان 
لــه  زۆرینــه ی هــه ره  زۆری گۆرانییــه  كوردییه كانــدا دووبــاره  
ژه نیارانــه وه   له الیــه ن  ده نگییه كه یــه   میلۆدییــه   كردنــه وه ی 
بــۆ  گــوێ  وردی  بــه   گــه ر  بــه اڵم  ئامێره كانیــان،  بــه  
گۆرانییه كانــی )ماملــێ( شــل بكه یــن، هه ســت ده كه یــن 
گۆڕانــكاری  لــه   گۆرانییــه كان  موزیكــی  هه میشــه  
كــه   میلۆدییــه كان  لــە  هه نــدێ  ته نانــه ت  و  به رده وامــن 
ــۆ كــراوه   ــه وه ی موزیكــی ب ــاش ئ )ماملــێ( چڕیویه تــی، پ
لــه  كۆپله یــه ك بــۆ كۆپلــه ی دوای خــۆی گۆڕانكاریــی 
به رچــاوی به خــۆوه  بینیــوه  لــه  باشــه وه  بــۆ ئاداكردنێكــی 

چاكتــر.
ماملێــی هونه رمه نــدی بــه  ســه لیقه  و ئه زموونــی چــڕ، 
هه میشــه  بــه  ڕێــز و وردبوونه وه یه كــی تــه واوم،م ســه یری 
خــۆی  پێــش  پێشــه نگی  هونه رمه ندانــی  و  ڕابــردوو 
هونه رمه ندانــی  بــۆ  گوێــی  وردی  بــه   زۆر  كــردووه ، 
ئه ســغه ری  عه لــی  )ســه ید  وەک   گه ورهــی 
كوردســتانی و مــه ال كه ریــم و عه لــی مــه ردان و ســێوه ( 
گرتــووه  و، له وانــه وه  چۆنیه تــی ئاداكــردن و چڕینــی 
ــك؟!  ــەاڵم چ فێربوونێ ــووه ، ب ــر ب ــه كان فێ ــه  هونه ریی بابه ت
بــۆ  بــووه   ته واوكــه ر  وانه یه كــی  وه كــو  كــه   فێربوونێــك 
دی  واتایه كــی  بــه   ماملــێ،  هونــه ری  گه نجینــه ی 
)ماملــێ( هه مــوو ئــه و ده نگانــه ی بــه الوه  زۆر گــه وره  و 
پیــرۆز بــوون ، بــه اڵم كاتــێ هاتــووه  ئــادای گۆرانییه كــی 
هونه رمه نــدی قوتابخانــه  )حه ســه ن زیــره ك( بكاتــه وه  بــه  
شــێواز و ســتایل و گوتنــی )ماملێ(یانــه  چڕیویه تیــه وه،  
ــی پێــش  ــی هونه رمه ندان ــن و كاریگه ری ــه  گوێگرت كه وات
و  ئه زمــوون  ته نیــا  ماملــێ  هونــه ری  له ســه ر  خــۆی 
ــێ به خشــیووه ،  ده وڵه مه ندییه كــی دیکــەی بێســنووری پ
هونــه ری  قازانجــی  بــه   هه مــووی  هــه ر  دواتــر  كــه  
كــوردی بــه  گشــتی و هونــه ری )ماملــێ( بــه  تایبه تــی 

ــووه . ــه واو ب ت
ماملــێ  هونــه ری  زینــدووی  دیکــەی  بلیمه تییەكــی 
گونجانــی هونه رییــه  لــه  نێــو بابه تــه  فــره  جۆره كانــی 
و  )دڵــداری  الیه نه كانــی  كــه   كــورد  گۆرانیگوتنــی 
ســۆز ـــــ قاره مانێتــی ـــــ شــین و الواندنــه وه  ـــــ گۆرانــی 
ڕۆژانــه  و كار و ژیانــی كۆمه اڵیه تــی ـــــ گێڕانــه وه ی 

مێژوویــی.. . هتــد( بــه  خــۆوه  ده گرێــت. 
ماملــێ هه میشــه  قه ناعه تــی بــه وه  هه بــووه  كــه  ده نگــی 
ئــه و ده نگێكــی ســۆزداری خۆشه ویســتی بارانئاســایه ، 

كــه  هه مــوو ســنووره كانی ده به زێنێــت و هه مــوو كات 
گوشــار ده خاتــه  ســه ر خۆشه ویســتییان، كــه  به خۆیانــدا 
بچنــه وه  و نه كه ونــه  داوی خیانه تــكاری و خۆجوینــه وه ، 
گرنگــه   زۆر  گۆرانیبێــژ  هونه رمه نــدی  بــۆ  كه واتــه  
كــه  )پێداویســت و ســنوور و قــورگ و تایبه تمه نــدی 
و ســتایل و شــێواز(ی ده نگــی خــۆی بناســێت ئه وســا 
ــه ر گوێچكــه ی بیســه ر و  ــه  ب ــه  بخات ــه م چڕین ــت ئ بتوانێ

ــه ر.  چــاوی بین
هونەریه تــی )ئــادا(ی ماملێ لــه  چڕینی گۆرانییه كەدا  
)ده نگخۆشــی( هونه ریه تــی  به ســه ر  زاڵتــره   زۆر 
ســه ركه وتنی  چه مكــی  بــه   )ئــادا(  گشــتی،  بــه   ی 
لــه  به شــه كانی دیکــەی گۆرانــی  بابه تێــك هه میشــه  
ناترازێــت، بــەاڵم بــه  پێودانگــی هه ڵســه نگاندن )ئــادا(
ــد پلــه  و پایه كــه ی به رزتــره  لــه  چۆنیه تــی  ی هونه رمه ن
لــه   ده نگــه وه .  بــه   خۆشه ویســتی  و  ســۆز  ده ربڕینــی 
Sin�(  ڕســته  میلۆدییه كانــی )ماملــێ(دا جۆرێــك لــه 
cup(ی هونــه ری هه ســت پــێ ده كرێــت و هه ندێــک 
 )bit(  ی نــاوه وه ی گۆرانــی جۆرێــك لــه)جاریــش )ڕیتــم
ده رچوونــی تێدایــه ، بــه اڵم بــه  مانــای ئێســته تیكه وه  لێــك 

ــه وه . ده درێت
ڕســته  میلۆدییــه كان لــه الی )ماملــێ( بــااڵ ده ســتن 
مه به ســتم  موزیكــه وه،   زمانــی  و  داڕشــتن  ڕووی  لــه  
كاتــێ كــه  شــیعر مانــا ئه زه لییه كــه ی بــه  ده ســته وه  نــادات 
و چیڕۆكــی ژیانێــك ده گێڕێتــه وه ، ماملــێ بــه  ئــاواز 
بناگوێــی  بــه   هونــه ری  )كه دانزایه كــی(  میلــۆدی  و 
گوێگــر  لێــره   ده دات،  شــیعره كاندا  ڕســته   كۆتایــی 
هه ســت ده كات جۆرێــك لــه  هاوكێشــه ی هونــه ری بــه  
ــه ،  ــدازه ی دابه شــكردنێكی هارمۆنتــی گرنگــی هه ی ئه ن
ئــه م هاوســه نگییه  الی ماملــێ جۆرێــك لــه  ســاده یی و 
ســاكاریی میلۆدی و ده ربڕین ده به خشــێت، بۆیه  هه ســت 
ئاره زوومه ندانــی  لــه   زۆر  هه وادارێكــی  كــه   ده كه یــن 
ــه م ده نگــه   ــایی ئ ــایی الس ــه  ئاس ــن ب ــه م ده نگــه  ده توان ئ
ــان  ــز هیچی ــه اڵم هه رگی ــه  ڕووی ده نگــه وه ، ب ــه وه  ل بكه ن
ــادا(ی ده نگه كــه   ــه وه ی )ئ ــه  ئاســتی الســایی كرن ناگه ن
لــه  ڕووی ڕســته  و میلــۆدی و ته جویــد و له رینــه وه  
)Trill( و ئه كســنت و Forte Piano  و ئه پۆجیاتــورا 

موزیكییــه كان. 
پانتاییــه وه   زۆرتریــن  لــه   ماملــێ  هونــه ری  بۆیــه  
ده چێتــه  نێــو مێــژووی موزیــك و گۆرانیــی كــوردی، 
چونكــه  ئــه م هونــه ره  توانیویه تــی )ئــادا(ی هونــه ری 
گۆرانییــه وه   پێكهاتــه ی  جیاجیاكانــی  یه كــه   بــه  
ســه ره كی  پێوه رێكــی  بكاتــه   )ده نــگ(  بــداو  گــرێ 
و  شــیعر  و  ئــاواز  له تــه ك  ســه ركه وتنی گۆرانــی  بــۆ 
ــم  ــر ده بین ــه  جیاوازت ــه م پێودانگــه  ماملــێ ب موزیكــدا، ب
لــه  هونه رمه ندانــی دیکــەی كوردســتان و ناوچه كــه  و 

گشــتی. بــه   جیهانیــش 
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سەهیم عومەر خەلیفە
لە گرنگترین فێستیڤاڵی بەڵگەفیلمی بەلجیکا

بەڵگەفیلمەکــە بەنــاوی )جوانیــی شــاراوەی عێراق(ـــە، تێیــدا بــاس لــە لەتیــف 
لــە باشــووری  ئەلعانــی و بەرهەمەکانــی دەکات، کــە وێنــەی زۆری 
کوردســتان گرتــووە، بــە تایبەتیــش ســەرکردەکانی کــورد، لەوانــە مــەال 

ــی. ــی و ئیدریــس بارزان ــی، ســەرۆک بارزان مســتەفا بارزان
فێســتیڤاڵی بەڵگەفیلمــی دوکڤێــال بــە گرنگتریــن فێســتیڤاڵی 
بەڵگەفیلمــە لــە بەلجیــکا دەناســرێت و لــە شــاری لۆڤیــن لــە ٢٢-
30ـــی ئــازاری ئەمســاڵ ٢0٢3 بەڕێــوە دەچێــت و یەکێــک لــەو 
فێســتیڤااڵنەیە کــە بــراوەی فیلمــی لیژنــەی دادوەرییــە، دەچێتــە 

لیســتی درێــژی بەربژێرکــراون بــۆ خەاڵتــی ئۆســکار.
نازناوێکــە  عێراقــی(  فۆتۆگرافــی  هونــەری  )باوکــی 
خەڵــک بــە لەتیــف ئەلعانییــان داوە کــە بــە کامێراکــەی 
ژیانــی رۆژانــەی لــە عێــراق و باشــووری کوردســتان 
تۆمــار کــردووە. فیلمەکــە لــە ســاڵی ٢0٢0 لــە بەغــداد 
و چەنــد ناوچەیەکــی باشــووری کوردســتان وێنەگیــراوە 
فۆتۆگرافــەرە  ئــەو  وێنەگرتنــی،  دوای  ســاڵێک  و 
ــی  ــە گشــتی بەرهەمهێنان ــی کــردووەك ب کۆچــی دوای

فیلمەکــە پێنــج ســاڵی خایانــدووە.
ئــەو  ژیانــی  ســەر  خراوەتــە  تیشــک  بەرهەمــەدا  لــەم 

لــە  ژیانــی،  گرنگەکانــی  وێســتگە  و  هونەرمەنــدە 
بەشــێکیدا بــاس لــە پەیوەندیــی لەگــەڵ کــورد و تێڕوانینــی 

کــراوە. کوردســتان  بــۆ 
بەرهەمهێنــەری  بێلــگاس  الس  بەرهەمــەدا  لــەم 

ســەرکییە و لــە نووســین و دەرهێنانــی فیلمەکــەدا 
بــۆ  ســۆمەریان  هەروەهــا  بــووە،  خەلیفــە  هــاوکاری 

Faitesun�« و عێــراق  لــە  درامــا   بەرهەمهێنانــی 
voeu« لــە فەرەنســا بەرهەمهێنەرینــە، جگــە لــە 

کەناڵــی »ART«ـــی فەرەنســی و ١٢ کەناڵــی 
دیکــە بەرهەمهێنــەری هاوبەشــی فیلمەکــەن.

لەتیــف ئەلعانــی، لــە ١8 تشــرینی دووەمــی 
ســاڵی ٢0٢١ لــە تەمەنــی 89 ســاڵیدا، 
بەهــۆی نەخۆشــییەوە لــە بەغــداد کۆچــی 

دوایــی کــرد.

بەڵگەفیلمێکـــی ســـەهیم عومـــەر خەلیفـــە دەرهێنـــەری کـــورد، لەبـــارەی )لەتیـــف ئەلعانـــی( 
فۆتۆگرافـــەری عێراقـــی، وەک فیلمـــی دەســـتپێکی فێســـتیڤاڵی بەڵگەفیلمـــی 

دوکڤێـــال هەڵبژێـــردراوە و لـــە بەشـــی فیلمـــە بەلجیکییەکانیـــش لـــە کێبڕکێدایـــە.
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لــە  و  كوردســتانە  هونەرمەندێكــی  كاكەیــی  گرفتــار 
ــەی وانەیەكــی سەرســوڕهێنەرمان  ئەڵمانیــا دەژی، نموون
دەخاتــە بــەردەم. ئــەم هونەرمەنــدە نموونەیەكــی گەشــە بــۆ 
بااڵدەســتیی بەهــرە، ئــەو نەچووەتــە بــەر خوێندنــی هونــەر 
لــە بــواری ئەكادیمیــدا، كەچــی هێڵــی ئــەو لــە پلــەی 
زێڕیندایــە، كەمــن ئــەو هونەرمەندانــەی هێــڵ بــەو ئاســتە 
بااڵیــە دەگەیەنــن. هونەرمەنــد كــە ســیحری هێڵــی لــە 
دەســتدا بــوو، ئیــدی نیــگار بكێشــێت یــان كاری دیكــەی 
دێتــە  دانســقە  و  بــەرز  بەرهەمەكــەی  بــكات،  هونــەر 
دەســت. بــەر لــە ســاڵی ١99١، باشــووری كوردســتان 
بــوو،  بەرحوكمــی سیســتەمی دەســەاڵتێكی دیكتاتــۆر 
هــەم ئــازادی هــەم دەرفەتــی كار كــردن، وەك حوشــتر 
ــی  ــن دەركەوتن ــە یەكەمی ــوون. بۆی ــی دەرزی وا ب و نووك
ــوو. ئــەو  ــاداری ١99١ ب ــە دوای ڕاپەڕینــی ئ گرفتــار ل
ئیــدی لــە كەركووكــی ژێردەســتی دیكتاتــۆر دابــڕا و لــە 

هەولێــری ئــازاددا گیرســایەوە. 
و  ڕووداو  بەســەر  ســاڵ   3٢ بوونــی  تێپــەڕ  دوای 
گرفتــار  ئێســتا   ،١99١ ئــاداری  وەرچەرخانەكــەی 
ناســناویەتی(  گرفتاریــش  و  ئــازادە  )نــاوی  كاكەیــی 
هونەرمەندێكــی فــرە ناســراوی كوردســتانە. ئــەو یەكەمین 
بــە تــەوژم و تینــەوە هونــەری كاریكاتێــری  جــار زۆر 
كۆنگــرەی  ئۆرگانــی  )موئتەمــەر(  هەفتەنامــەی  لــە 
ئەحمــەد  ســەرۆكایەتیی  بــە  عیــراق  نیشــتیمانیی 
ناوەڕاســتی  كــردەوە.  بــاو  چەلەبــی، 

ســەرەوەی دواییــن الپــەڕەی هەمــوو ژمارەیەكــی ئــەو 
هەفتەنامەیــە، كــە ئۆرگانــی الیەنێكــی بەرهەڵســتكاری 
گرفتــار  كاریكاتێرێكــی  بــە  بــوو،  ســەدام  ڕژێمــی 
ــار  ــەم گرفت ــت ئ ــەوەی كــەس بزانێ ــێ ئ ــە ب ــەوە، ب دەڕازای
نــاوە كێیــە؟ هــەر كەســە مەزەنــدەی بــە الی شــتێكدا 
دەچــوو. ئەگەرچــی ناوەكــە )گرفتــار( كــوردی بــوو، 
بــەاڵم زۆر كــەس پێــی وا بــوو ئەمــە یەكێكــە لــە گــەورە 
كاریكاتێریســتانی بەغــدا، كــە لــە دنیــای ڕۆژنامەوانیــی 
ئــەو شــارەدا توانــا و ئەزموونــی خــۆی قــاڵ كردووەتــەوە، 
ئەمــڕۆش هــا لــە كوردســتان و كاریكاتێــر بــە ناســناوێكی 

كــوردی بــاو دەكاتــەوە.
ــی شــاری  ــە كوردییەكان ــار و ڕۆژنام ــرد گۆڤ زۆری نەب
هەولێــر الپەڕەكانیــان بــە ڕووی بەرهەمەكانــی گرفتــاردا 
كــردەوە. بــە زۆری كاریكاتێــر، لــە پــاڵ ئەویشــدا نیــگاری 
تایبــەت بــە مندااڵنیشــی لــە گۆڤارەكانــی مندااڵنــدا باو 
دەكــردەوە. تــۆی خوێنــەر ئێســتا مافــی خۆتــە بپرســیت، 
ئاخــۆ هێڵــی زێڕیــن كــە ناونیشــانی بابەتەكەمانــە، چ 
واتایەكــی هەیــە، چ پەیوەندییەكــی بــە گرفتــارەوە هەیــە؟ 
ــی ڕوون  ــا بۆتان ــوون ب ــیارەكەتان، فەرم ــۆ پرس ــوپاس ب س

بكەمــەوە.
هەمــوو تەنێــك لــە جیهــان و گەردوونــدا، شــێوە و قەبــارەی 
هەیــە، شــێوە و قەبــارەش هێــڵ ســنووری دەرەوەی دیــاری 
دەكات. نــەك هــەر مــن و تــۆ، بەڵكــوو منداڵێكــی ســاوای 

ســووكە  بــە  ســاڵیش،  ســێ  دوو  تەمــەن 

هێڵی زێڕین

ئا/ تاریق كارێزی

ــەدا  ــتە. لەمـ ــەزی بااڵدەسـ ــگاردا، ڕەنـــگ ڕەگـ ــەری نیـ ــە هونـ ــم، لـ ــواڵن(دا گوتـ ــووتری )گـ ــی پێشـ ــە ژمارەیەكـ لـ
ـــم،  ـــەو ڕســـتەیە، پێویســـتە بڵێ ـــی ئ ـــەواو كردن ـــۆ ت ـــدووە. ب ـــردووە، دروســـت ڕاســـتیم دركان ـــم نەك ـــی و زێدەگۆیی زێدەڕۆی
ـــڵ و تەلیســـمی  ـــیحری هێ ـــدەی س ـــەو هونەرمەن ـــگ. ئ ـــاش ڕەن ـــە پ ـــگارە ل ـــەری نی ـــاڕەگەزی هون ـــن ش ـــڵ دووەمی هێ
جووڵـــە و جمینـــی بگرێتـــە دەســـت، بیخاتـــە ژێـــر هەژمـــوون و دەســـەاڵتی خۆیـــەوە، هونـــەر لـــە ئاســـتێكی بـــااڵدا 
ـــەری شـــێوەكاریدا، پرۆگرامـــی خوێنـــدن و هەوڵـــی  ـــە تـــەواوی ناوەندەكانـــی ئەكادیمیـــی خوێندنـــی هون دەخاتـــە ڕوو. ل
ـــگ و كێشـــانی  ـــی ڕەن ـــەكار هێنان ـــە ب ـــەرە ل ـــەم تەرحـــە هون ـــە، شـــاگرد و شـــەیدای ئ ـــۆ ئەوەی ـــەر ب مامۆســـتایانی هون

هێڵـــدا، توانـــا و خـــاوەن دەســـەاڵت بـــن.
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وێنــەی  كاغــەز،  ســەر  قەڵەمكێشــییەكی 
گیانــدار یــان بــێ گیانێكــی لــە زەیندا بەرجەســتە 

دەبێــت. ڕوونتــر دەڵێــم، قەڵەمێــك دەســت بــدێ و لــە 
بەردەمــی منداڵێكــی ســاوا بەســەر كاغەزیــدا بهێنــە و 

بــە هێــڵ وێنــەی پشــیلەیەك بكێشــە، منداڵەكــە ئەگــەر 
توانــای قســە كردنــی هەبێــت، دەڵــێ: ئــەوە پشــیلەیە. 

لێــرەدا تێدەگەیــن وزە و بڕســت و توانســتی هێــڵ چەنــد 
گەورەیــە. هێــڵ لــە الی هونەرمەنــدی شــێوەكار ســەنگی 
مەحەكــە، چەنــدی ئــەو بەســەر جووڵــە و جمینــی هێڵــدا زاڵ 
ــت،  ــز و دامــەزراو بێ ــەو بەهێ ــە الی ئ ــڵ ل ــدی هێ ــت، چەن بێ
ــی  ــزر و هەڵچوون ــی ه ــای ســەپاندنی هەژموون ــدی توان چەن
خــۆی بەســەریدا بااڵدەســت بــكات، هێنــدە لــە دنیــای هونــەردا 

ــدا هەڵدەكشــێت. ــە پیشــەی هونەركاری ــەوە و ل ــەرز دەبێت ب
هێڵــكاری،  )نیــگار،  شــێوەكاریدا  بەرهەمێكــی  هــەر  لــە 
توانســتی  پەیكەریــش،  تەنانــەت  قەڵەمكێشــی(  كاریكاتێــر، 
هونەرمەنــد لــە بەرجەســتە كردنــی هێڵــدا خــۆی دەنوێنێــت. ئــەوە 
بەرهەمــی هونــەرە ســاغی دەكاتــەوە، كــە ئاخــۆ هونەرمەنــدی 
شــێوەكار تــا چ ئەندازەیــەك لــە پلیكانێــی هونــەردا بــەرەو ژوور 
هەڵكشــاوە. ســێ نموونــە دەری دەخــەن هونەرمەنــدی شــێوەكار 
بااڵدەســتە،  بەهرەكەیــدا  و  پیشــە  لــە  ئەندازەیــەك  تــا چ 
وێنــەی مــرۆڤ، وێنــەی ئەســپ و كاریكاتێــر. لــەم ســێ 
بــوارەدا بڕســتی شــێوەكار و توانــای لــە جۆشــدانی هێــڵ، 
زۆر ڕوون دەردەكەوێــت. گرفتــار بۆیــە بــە پلــەی هێڵــی 
زێڕین گەیشــتووە، چونكە ســەرووی )30( ســاڵە ئەو 
بــە هێــڵ ســەلماندوویەتی مامۆســتایەكی كارامــەی 
بــۆ  گەواهیــش  گەورەتریــن  هونــەرە.  مەیدانــی 
پتــر  ئــەو  بەرهەمەكانیەتــی.  ئێمــە،  قســەی 

تاقــی  خــۆی  بەهــرەی  كاریكاتێــردا  لــە 
كردووەتــەوە، كاریكاتێرێــك پــڕ بــە زار هــاوار 

دەكات، تیــر و توانــج دەوەشــێنێت، گاڵتــە 
ــەو دەكات. ــەم و ب ــی ب و القرت
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شانۆ محەمەد:
گۆڵپارێزی هەڵبژاردەی تۆپی دەستی كچانی عێراق

دیمانە: كارزان كانەبی
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وا بڕوات ساڵێكی دیكە لە 
كوردستان شتێك نامێنیت 
بە ناوی تۆپی دەست

تۆپی دەستی كچان تاوەكو ئێستا لە كوردستان 
وەكو پێویست گرنگی پێ نەدراوە بۆ ئەوەی 
سااڵنە چەندین خولی جۆراوجۆریان بۆ بكرێتەوە، 
خولەكان تەنیا بۆ ماوەیەكی كورتە و كۆتایی 
دێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا ژمارەیەك كچە 
یاریزانی بەتوانا لە شارەكانی كوردستان ئومێدی 
ئەوەیان هەیە كە ئەم یارییە سەر لەنوێی زیندوو 
بكرێتەوە و بچێتە قۆناغێكی باشتر لە داهاتوو، 
لەگەڵ ئەوەش بەشێك لە یانەكانی كوردستان 
هێشتا ئومێدی ئەوەیان هەیە كە ئەم یارییە 
بەردەوام بێ و الیەنی پەیوەندیداریش پشتگیریی 
ئەم یارییە بكەن، بۆ ئەوەی كۆمەڵێك كچە 
وەرزشكاری شارەكانی كوردستان كێبڕكێ بكەن 
لەسەر ئەنجامی باش، یەكێك لە كچە یاریزانە 
بەتواناكانی پارێزگای سلێمانیش كە خاوەنی 
چەندین ئەنجامی باشە لەگەڵ یانەی ئافرۆدێت 
و یانەی نەجمەی عێراقی )شانۆ محەمەد(ـە كە 
گۆڵپارێزی هەڵبژاردەی تۆپی دەستی عێراقە، 
شانۆ لەدایكبووی پارێزگای سلێمانییە، لەنزیكەوە 
ئەم دیمانەیەمان لەگەڵدا ئەنجام دا.
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* ئاســـتی یاریـــی تۆپـــی دەســـتی چـــۆن دەبینـــی 
لـــە كوردســـتان ؟

- ئەگـــەر وا بـــڕوات ســـاڵێكی دیكـــە بـــە دڵنیایـــی 
ـــە  ـــت، چونك ـــی دەس ـــاوی تۆپ ـــە ن ـــی ب ـــتێك نامێن ش
ـــە  ـــە الیەن ـــی دەســـت ن ـــی تۆپ ـــە یەكێت ـــەكان ن ـــە یان ن

وەرزشـــییەكان، هیچیـــان گرنگـــی پـــێ نـــادەن.
* ئەنجامدانـــی پاڵەوانێتـــی كـــەم كـــە تەنیـــا یـــەك 
جـــارە لـــە ســـاڵێكدا، تـــا چەنـــد دەبێتـــە هـــۆكار بـــۆ 
ئـــەوەی ئاســـتی ئـــەم یارییـــە بەرەوپێـــش نەچێـــت؟

- كێشـــەكە ئەوەیـــە ئێســـتا یاریـــزان و یانـــە نییـــە 
هەتـــا پاڵەوانێتـــی بكرێتـــەوە، بـــە پێچەوانـــەوە ئەگـــەر 
هەشـــبێت بەشـــداری كامـــە، ســـاڵی جارێـــك دەكرێـــت 
ـــزان تاقەتـــی نییـــە هـــەر  ـــدە ئاســـتی خراپـــە یاری ئەوەن

ـــكات. باســـی ب
ــەم  ــتی ئـ ــەوەی ئاسـ ــۆ ئـ ــە بـ ــت باشـ * چـــی بكرێـ
ــەوە؟ ــەرز بكرێتـ ــتان بـ ــەواوی كوردسـ ــە تـ ــە لـ یارییـ
بكەنـــەوە،  چـــاالك  قوتابخانـــەكان  و  فێرگـــە   -
دووبـــارە  یارییـــە  ئـــەم  بدرێـــت  بـــەوە  گرنگـــی 
ــەوە  ــدا، ئـ ــاو یاریزانانـ ــە نـ ــەوە لـ خۆشەویســـت بكرێتـ

ئـــەم یارییـــە. بـــۆ  گرنگتریـــن شـــتە 
* بـــە نیـــازی چیـــت بـــۆ داهاتـــووی خـــۆت وەكـــو 

كچـــە یاریزانێـــك؟
- هیـــوادارم ڕۆژێـــك تیپێـــك هەبێـــت لـــە شـــارەكەی 

خـــۆم كـــە بتوانـــم یارمەتـــی پێشخســـتنی بـــدەم.
ـــۆ  ـــا ب ـــتان پەن ـــی كوردس ـــەوەی یانەكان * لەگـــەڵ ئ

ـــەن؟ ـــی بب ـــی بیان ـــی یاریزان هێنان
ــوون  ــە ئەزمـ ــەاڵم گرنگـ ــا، بـ ــتن نـ - پشتبەسـ

و هونـــەری یاریزانـــی دیكـــە ببینیـــن لـــەم 
یارییـــە.

* تێڕوانینـــی كۆمەڵگـــە چۆنـــە بـــۆ 
ئێـــوەی وەرزشـــكار؟

جـــاران  لـــە  ئێســـتا  تێڕوانینـــی   -
پشـــتگیرییەكی  بـــەاڵم  باشـــترە، 
نییـــە. وەرزشـــییانەمان  و  بـــاش 

بـــۆ  پێشـــنیارت  و  داواكاری   *
الیەنـــی بەرپرســـی وەرزشـــی چییـــە؟

و  بكـــەن  وەرزش  ئەوەیـــە  داواكاریـــم   -
پێشـــی بخـــەن، نـــەك هەمـــان قســـەی 10 ســـاڵ 

ــەوە. ــتا بڵێنـ پێـــش ئێسـ
 * خەونی وەرزشیت چییە بۆ داهاتوو؟

پاڵەوانیەتییەكـــی  بەشـــداری  ئەوەیـــە  خەونـــم   -

دەرەوەی عێـــراق بكـــەم بـــە ئەنجامـــی باشـــەوە.
تۆپـــی  هەڵبـــژارەی  نیـــت  ئـــەوە  بەهیـــوای   *

دابمەزرێـــت؟ كوردســـتان  دەســـتی 
- خۆزگە دابمەزرایە.

* خۆشترین یادەوەری وەرزشیت چییە؟
- هەمـــوو ســـەركەوتنەكان خۆشـــترین یادەوەریـــن 

لـــە الی مـــن.
* بە چ یاریزانێكی جیهانی سەرسامیت؟

-بـــە كچـــە یاریـــزان)babi arenhat( یەكێكـــە 
لـــە باشـــترین گۆڵپارێزەكانـــی تۆپـــی دەســـت.

* ئەگەر شتێكت ماوە لە كۆتاییدا.
- دەستخۆشـــی لـــە گۆڤـــاری گـــواڵن دەكـــەم، 
ـــاش  هیـــوادارم بارودۆخـــی وەرزشـــیی كچـــان زۆر ب

بێـــت.
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بەرازیـــل،  ســـەرۆکی  داســـیلڤا  ئیناســـیۆ  لویـــز 
ئایرێســـی  بوێنـــس  بـــۆ  ســـەردانەکەیدا  لەکاتـــی 
ـــی  ـــە مۆندیال پایتەختـــی ئەرژەنتیـــن ئاشـــکرایکرد، ل
2022ــــی قەتـــەر هانـــدەری هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتینـــی 

بـــووە و هیـــوای خواســـتووە مۆندیـــال بباتـــەوە.
دا ســـێلڤا لـــە کۆنگرەیەکـــی رۆژنامەوانـــی هاوبەشـــدا 
ئەلبێرتـــۆ  ئەرژەنتینییەکـــەی  هاوتـــا  لەگـــەڵ 
فێرناندێـــز ئەنجامیـــدا، رایگەیانـــد: یەکەمجـــارە لـــە 
ژیانیـــدا پاڵپشـــتی هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتیـــن دەکات، 
چونکـــە ئـــارەزووم دەکـــرد مێســـی پێـــش وازهێنانـــی 

لـــە یاریکـــردن مۆندیـــال بباتـــەوە.
ـــل  ـــن و بەرازی ـــارەی ئەرژەنتی ـــل لەب ـــەرۆکی بەرازی س
گوتی:ئەرژەنتیـــن ســـاڵی 2022ــــی لـــە دۆخێکـــی 
ـــووری  ـــە رووی ئاب باشـــدا تەواوکـــرد، نـــەک تەنیـــا ل

و سیاســـییەوە، بەڵکـــو لـــە رووی تۆپـــی پێشـــەوە.
ـــار  ـــۆ یەکەمج ـــۆم ب ـــن وەک خ ـــر گوتی:م ـــەو زیات ئ
پاڵپشـــتی هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتینـــم کـــرد و ویســـتم 
ـــل  ـــوو لیۆنێ ـــان، چونکـــە پێمواب ـــی جیه ـــە پاڵەوان ببێت
مێســـی ناتوانێـــت کۆتایـــی بـــە کاروانـــی خـــۆی 
لەگـــەڵ هەڵبـــژاردەی ئەرژەنتیـــن بهێنێـــت بەبـــێ 

ــال. ــەوەی مۆندیـ بردنـ
دەســـتکەوتەی  ئـــەو  گوتیشی:مێســـی  داســـێلڤا 
بەدەســـتهێنا و ئـــەوە باشـــە، بـــەاڵم ئـــەوە بەســـە، ئێســـتا 
نـــۆرەی بەرازیلـــە بـــۆ بردنـــەوەی مۆندیالـــی داهاتـــوو.
لویـــز داســـێلڤا ســـەردانی ئەرژەنتیـــن دەکات بـــۆ 
بەشـــداریکردن لـــە لوتکـــەی گرووپـــی دەوڵەتانـــی 
ــە بوێنـــس  ــە لـ ــی، کـ ــن و کاریبـ ــکای التیـ ئەمەریـ

ئایرێســـی پایتەختـــی ئەرژەنتیـــن رێکدەخرێـــت.

ئەوروپــا،  رۆژنامەوانییەکانــی  ســەرچاوە  بەگوێــرەی 
ــی  ناســر خلێفــی ســەرۆکی پاریــس ســانت جێرمــان پالن
تۆڵەســەندنەوەی داڕشــتووە لــە ئەگــەری دەســتکردنەوەی 

ــێ. ــی ئێمباپ ــۆ بردن ــی ب ــە هەوڵەکان ــد ب ــال مەدری ری
لــەوە دەکــەن، کــە ســەرۆکی  ئــەو ســەرچاوانە بــاس 
ریــال  ئەســتێرەکەی  بەنیــازە  جێرمــان  ســانت  پاریــس 
مەدریــد، ڤینیســیۆس جۆنیــۆری بەرازیلــی رازی بــکات 
بباتــە پاریــس، بەتایبەتــی ئەگــەر  یانــە ئیســپانییەکە 
هەنــگاو بنێــت بــۆ ئــەوەی جارێکــی دیکــە گفتوگــۆ 

لەگــەڵ ئێمباپــێ بــکات.
مەدریــد  ریــال  یانــەی  بەوەشــکردووە،  ئاماژەیــان 
ســەرەڕای  دانەخســتووە،  ئێمباپێــی  دۆســیەی  هێشــتا 
نوێکردنــەوەی گرێبەســتەکەی لەگــەڵ پاریــس ســانت 
جێرمــان، بــەاڵم چاوەڕێــی کاتێکــی گونجــاوە بــۆ ئــەوەی 

دەســتپێبکاتەوە. هەوڵەکانــی  دیکــە  جارێکــی 
مەدریــد  ریــال  هەرچەنــدە  کــە  دەگوترێــت،  هەروەهــا 
یاریزانێکــی بــە قەبــارەی ڤینیســیۆس پشــتگوێ ناخــات 

بــەاڵم  ببێــت،  دەســتبەرداری  زەحمەتــە  زۆر  و 
دۆخێکــی  لــە  جێرمــان  ســانت  پاریــس 

کــە  نیشــانیداوە،  هاوشــێوەدا 
مەحاڵــەکان نازانێــت، هاوشــێوەی 
لەگــەڵ  گرێبەســتەکەی 

نەیمــار. و  مێســی  لیۆنێــل 
ــردوو  ــد هاوینــی راب ــال مەدری ری
گرێبەســتکردن  لــە  نزیکبــوو 

پێشــتریش  ئێمباپــێ،  لەگــەڵ 
لەگەڵیــدا گەیشــتبووە رێککەوتــن، 

یاریزانەکــە  دواجــار  ئــەوەی  پێــش 
ئیمانوێــل  راســپاردەکانی  ملکەچــی 

ببێــت  فەرەنســا  ســەرۆکی  ماکرۆنــی 
و گرێبەســتەکەی بــۆ مــاوەی ســێ وەرز 

نوێبکاتــەوە. پاریــس  لەگــەڵ 
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نەکـــراو  چـــاوەڕوان  بەشـــێوەیەکی  بەیـــڵ  گارێـــس 
بریارییـــدا بەیەکجـــاری واز لـــە یارییکـــردن بهێنێـــت، 
هەرچەنـــد هێشـــتا تەمەنـــی 33 ســـاڵە و تەنیـــا نیـــو 
ـــاری  ـــس ئەمریکـــی ی ـــۆس ئەنجل ـــەی ل ـــە یان ـــوو ل وەرز ب

دەکـــرد.
یاریزانـــی  وەک  یارییکردنیـــدا  کاروانـــی  لـــە  بەیـــڵ 
تۆپـــی پـــێ چەندیـــن دەســـتکەوتی گرنگـــی بـــردووە 
و  دیـــار  ئەســـتێرە  لـــە   2022 تاوەکـــو   2006 لـــە  و 
ئاســـتی  لەســـەر  بـــوو،  واڵتەکـــەی  بەناوبانگەکانـــی 
ـــد  ـــال مەدری ـــە ساوســـهامپتۆن، تۆتنهـــام، ری یانەکانیـــش ل

یارییکـــردووە. ئەنجلێـــس  لـــۆس  و 
دوای ماوەیەکـــی زۆر کـــەم لـــە وازهێنانـــی یەکجـــاری 
ــە پاڵەوانێتییەکـــی  ــداری لـ ــڵ بەشـ ــی پـــێ بەیـ ــە تۆپـ لـ
یـــاری گۆڵفـــدا دەکات، کـــە لـــە مانگـــی شـــوبات لـــە 
ویالیەتـــی کالیفۆرنیـــای ئەمەریـــکا بەڕێوەدەچێـــت و 
بـــراوەی پاڵەوانێتییەکـــە بـــە 9 ملیـــۆن دۆالر خـــەاڵت 

ــت. دەکرێـ
ئـــەو پاڵەوانێتییـــە دەبێتـــە یەکـــەم پاڵەوانێتـــی 
فەرمـــی، کـــە بەیـــڵ تێیـــدا بەشـــدارببێت و 
یارییکردنـــی ئـــەو کاردانـــەوەی زۆری دەبێـــت، 

بەتایبـــەت، کـــە ناوبانگێکـــی زۆری لـــە تۆپـــی پێـــدا 
ــووە.  هەبـ

پێشـــتر لـــە وەاڵمـــی پرســـیارێکدا، کـــە رای چییـــە 
لەســـەر وازهێنانـــی گارێـــس بەیـــڵ؟ پێـــپ گواردیـــۆال 
گوتی:ئێســـتا کاتێکـــی گونجـــاوە بـــۆ ئـــەوەی ببێتـــە 

ـــدا. ـــی گۆڵف ـــە یاری ـــاش ل یاریزانێکـــی زۆرب
بەیـــڵ پەیوەندییەکـــی بەهێـــزی لەگـــەڵ یـــاری 
گۆڵـــف دا هەیـــە، کاتێـــک یاریزانـــی تۆپـــی 
ـــە  ـــی پشـــووی ب ـــەی کاتەکان ـــوو، زۆرین ـــێ ب پ

ــەردەبرد. ــف بەسـ ــاری گۆڵـ یـ

گاریس بێڵ لە تۆپی پێی
بەرەو یاری گۆڵف
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ــیی  ــەی وەرزشـ ــی یانـ ــی پێـ ــی تۆپـ تیپـ
بازیـــان كـــە بەشـــدارە لـــە یارییەكانـــی 
خولـــی یانـــە پلـــە یەكەكانـــی كوردســـتان، 
دارا  سەرپەرشـــتی  بـــە  وەرزە  ئـــەم 
محەمـــەدی ڕاهێنـــەری كـــوردی شـــاری 

كەركـــووك دەیەوێـــت ببێتـــە یەكێـــك لـــە تیپـــە 
بەهێزەكانـــی خولەكـــە، بـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت 

هەنـــگاو بـــە هەنـــگاو خـــۆی لـــە ڕیزبەنـــدی 
یەكەمـــی یانەكانـــی خولەكـــەدا ببینێتـــەوە، یانەكـــە 

لـــە ســـەر دســـتی ئـــەو ڕاهێنـــەرە بـــە كۆكردنـــەوەی 
16خـــاڵ لـــە كـــۆی دە یاریـــدا بـــە پلـــەی چـــوارەم دێـــت، 

ـــاری دەیەوێـــت ژمـــارەی خاڵەكانـــی لەگـــەڵ  ـــۆ ی ـــاری ب ی
تیپەكانـــی پێشـــەنگ هاوتـــا بـــكات، لـــەم بارەشـــەوە دارا 

ـــۆ  ـــە ب ـــی: »ئامانجـــی ئێم ـــاری گـــواڵن گوت ـــۆ گۆڤ ـــەد ب محەم
ئـــەم قۆناغـــە كێبڕكێیـــە بـــۆ ســـەركەوتن بـــۆ خولـــی نایابـــی یانەكانـــی 

ـــردووە  ـــەدا ك ـــە تیپەك ـــان ل ـــە گۆڕانكاریم ـــەوەش ئێم كوردســـتان، جگـــە ل
و شـــەش یاریزانمـــان لـــە یانەكـــە بـــوون كـــە دەســـتبەرداریان بوویـــن، 
ــی  ــاوە، ئامادەكاریـ ــان هێنـ ــی تازەمـ ــج یاریزانـ ــش پێنـ ــری ئەوانیـ ــە بـ لـ
پێویســـتمان كـــردووە بـــۆ ئـــەم قۆناغـــە، چونكـــە یارییـــەكان هەموویـــان 
گرنگـــن و دەبێـــت بـــە هەســـتیارییەوە هەنـــگاو بنێیـــن، بـــۆ ئـــەوەی هیـــچ 
ـــە دەســـت نەدەیـــن، هەمـــوو هەوڵێكـــی خۆمـــان دەخەینـــە گـــەڕ  خاڵێـــك ل
ـــن و  ـــەوەی بتوانیـــن ئاســـت و ئەنجامـــی شایســـتە دەســـتەبەر بكەی ـــۆ ئ ب

ــن«. ــت بهێنیـ ــتان بەدەسـ ــی كوردسـ ــی نایابـ ــی خولـ پلیتێكـ

بازیان بەرەو
لوتكە هەنگاو دەنێ

ژمارە )1351(  642023/1/30

زش
وەر



65 ژمارە )1351(  2023/1/30

زش
وەر

زش
وەر

ــی كوردســتان و  ــە نایابەكان ــەی یان ــی بال ــە هــەردوو خول ــۆ بەشــداریكردن ل ــەی یانەكــەی ب ــزی پێكهات ــی ڕی بەمەبەســتی بەهێزكردن
عێــراق، دەســتەی كارگێڕیــی یانــەی وەرزشــیی تەقتەقــی ســەر بــە قــەزای كۆیــە، ئــەم وەرزە دەیەوێــت تیپــی بالــەی كچانــی یانەكــەی 
بكاتــە یەكێــك لــە تیپــە بەهێزەكانــی ســەر ئاســتی كوردســتان و عێــراق، بــۆ ئــەم مەبەســتەش چەنــد یایزانێكــی گواســتەوە ڕیزەكانــی، كــە 
بریتیــن لــە یاریزانــان )خەیــاڵ حەمــە كاپتنــی یانــەی دەربەندیخــان، ســاڤیا محەمــەد لــە یانــەی ســلێمانی و ئاگریــن 
محەمــەد لــە ڕۆژهــەاڵت و تــەرزە مزەفــەر و ناریــن ڕەحمــان لــە یانــەی كۆیــە( لــە بــارەی پەیوەندیكردنیــان 
بــە یانــەی تەقتەقیــش خەیــاڵ حەمــە بــۆ گۆڤــاری گــواڵن گوتــی: »ئێمــە بــە فەرمــی بــە گرێبەســتێك 
پەیوەندیمــان كــردووە بــە یانــەی تەقتەقــەو بــۆ هــەردوو خولــی بالــەی یانەكانــی كوردســتان و عێراقــی 
بەرگــری لــە درێســی یانــەی تەقتــەق دەكەیــن، تەنیــا مــن و ســاڤیا لــە شــاری ســلێمانییەوە دێنــە 
ــە پێشــكەش  ــەو یانەی ــن ئاســت و ئەنجامــی شایســتە لەگــەڵ ئ ــەوەی بتوانی ــۆ ئ ــەق ب ــەی تەقت ناحیی
بكەیــن«، لەبــارەی دروســتبوونی كێشــەبۆیان لــە مەشــقەكان، خەیــاڵ گوتــی: »ئێمــە ڕۆژەكانــی 
هەفتــە لــە پارێــزگای ســلێمانی مەشــقەكانمان ئەنجــام دەدەیــن و ڕۆژانــی پێنــج شــەممە و هەینــی 
ــەك  ــاوەی ی ــۆ م ــەكان ب ــە پاڵەوانێتیی ــەوەش ل ــۆ نزیكبوون ــن، ب ــقەكانمان ئەنجــام دەدەی ــەق مەش ــە تەقت ل
مانــگ لــە تەقتــەق دەمێنینــەوە، بــۆ ئــەوەی باشــتر مەشــقەكانمان ئەنجــام بدەیــن، ئــەوەی 
لــە توانامــان بێــت ئەنجامــی دەدەیــن بــۆ یانــەی تەقتــەق تاوەكــو ئەنجامــەكان 
دڵخۆشــكەر بكەیــن، هیــچ كێشــە و گرفتێكمــان نییــە لێــرە، بەهیــوای ئەوەیــن 

باشــترین ئاســت پێشــكەش بكەیــن لەگــەڵ یانــە تازەكەمــان«.

خەیاڵ و ساڤا پەیوەندییان بە یانەی تەقتەقەوە كرد

ــی  ــە نایابەكانـ ــی یانـ ــی خولـ ــی یەكەمـ ــە قۆناغـ ــدە لـ ــەر چەنـ هـ
ـــن  ـــەی هەندرێ ـــز لەگـــەڵ یان ـــان خـــدری گۆڵپارێ كوردســـتان نەریم
ـــی  ـــی هەل ـــی پێنەدان ـــۆی گرفت ـــەاڵم بەه ـــووە، ب ـــتی هەب گرێبەس
یاریكـــردن لـــە خولەكـــە و پارێزگاریكـــردن لـــە گۆڵـــی ئـــەو یانەیـــە، 
نەریمـــان ڕیـــزی یانەكـــەی جێهێشـــتوو ڕووی لـــە یانەكـــەی قـــەزای 
ســـۆران كـــرد، لـــەم بارەشـــەوە نەریمـــان خـــدر گۆڵپارێـــزی پێشـــووی 
یانـــەی هەندرێـــن، بـــۆ گۆڤـــاری گـــواڵن گوتـــی: »بـــۆ ئەمســـاڵ 
بەفەرمـــی گرێبەســـتم لەگـــەڵ یانـــەی هەندرێـــن هەبـــووە بـــۆ 
ئـــەوەی بتوانـــم بەرگـــری لـــە گۆڵـــی یانەكـــەم بكـــەم لـــە خولـــی 
نایابـــی یانەكانـــی كوردســـتان، بـــەاڵم ئـــەوەی مـــن دەمویســـت 
بۆیـــە  نەدەڕخســـا،  بـــۆ  یاریكردنـــم  هەلـــی  كـــە  نەبـــوو  ئـــەوە 
ــی دی  ــم و یانەیەكـ ــن جێبهێلـ ــەی هەندرێـ ــزی یانـ ــارم دا ڕیـ بڕیـ
هەڵبژێـــرم كـــە بتوانـــم تێیـــدا یـــاری بكـــەم، چەنـــد یانەیـــەك لەســـەر 
هێـــڵ بـــوون بـــۆ ئـــەوەی گرێبەســـتیان لەگـــەڵ بكـــەم، لـــە نـــاو 
ـــی  ـــی پلەیەك ـــە خول ـــە ل ـــژارد ك ـــدزم هەڵب ـــەی ڕوان ـــش یان یانەكانی
كوردســـتانن، لەگـــەڵ ئـــەو یانەیـــە تاكـــو كۆتایـــی ئـــەم قۆناغـــەی 
ـــم ئاســـت  ـــەوەم بتوان ـــوای ئ ـــم، بەهی ـــەردەوام دەب ـــەك ب ـــە ی ـــی پل خول
و ئەنجامێكـــی دڵخۆشـــكەر لەگـــەڵ ئـــەو یانەیـــە پێشـــكەش 
بكـــەم، یانـــەی ڕوانـــدز یەكێكـــە لـــە یانـــە بەهێـــزەكان و خاوەنـــی 

ئەمســـاڵ  بەتوانایـــە،  یاریزانـــی  كۆمەڵێـــك 
ــت  ــاش بەدەسـ ــی بـ ــت و ئەنجامـ ــەوێ ئاسـ دەیانـ
بهێنـــن، ئـــەوەی لەتوانـــام بێـــت بـــۆ خزمەتكردنـــی 

یانەكـــە و بەرگریكـــردن لـــە تـــۆڕی یانەكـــە، 
بتوانیـــن  ئـــەوەی  بـــۆ  دەدەم  ئەنجامـــی 
هەموومـــان بەیەكـــەوە ئاســـتی تیپەكـــە ببەینـــە 
باســـە  جێـــگای  باشـــتر«.  قۆناغێكـــی 
ئەمســـاڵ خولـــی پلـــە یەكـــی كوردســـتان 

ــزە و خاوەنـــی چەندیـــن  خولێكـــی بەهێـ
یانەیـــە، كـــە هەموویـــان ڕكابـــەری 

بەدەســـتهێنانی  لەســـەر  دەكـــەن 
ــی  ــۆ خولـ ــەركەوتن بـ پلێتـــی سـ
ــە  ــتان، لـ ــی كوردسـ ــە نایابـ پلـ
قۆناغـــی یەكەمـــی خولـــی 
كوردســـتان  یەكـــی  پلـــە 
ــوە  ــدز نەیتوانیـ ــەی ڕوانـ یانـ
یانـــە  لـــە  یەكێـــك  ببێتـــە 
ــە  ــە و لـ ــی خولەكـ بەهێزەكانـ

خـــوارەوەی ڕیزبەنـــدی یانـــەكان دێـــت.

نەریمان خدر یانەی ڕواندزی هەڵبژارد
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كاریگەرییەكانی سترێسی درێژخایەن 
لەسەر تەندروستی

خۆراكی خێرا زیان بە جگەر 
دەگەیەنێت!
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  هەســـتكردن بـــە سترێســـی ماوەكـــورت وەكـــو كاردانەوەیەكـــی بایۆلۆژیـــی بەشـــیكی 
 Chronic ئاســـاییە لـــە ژیانـــی رۆژانـــەدا، بـــەاڵم كـــە ســـترێس دەبێتـــە درێژخایـــەن
stress ئـــەوا كاریگەریـــی ســـەخت دەكاتـــە ســـەر تەندروســـتی. ســـترێس هـــۆكارە بـــۆ 
زیـــاد دەردانـــی هۆرمۆنـــی كۆرتیســـۆڵ Cortisol و ئەدرینالیـــن Adrenaline كـــە 
یارمەتـــی لـــەش دەدەن بـــۆ بەرەنگاربوونـــەوە، بۆنموونـــە بـــە شـــێوەی زیادبوونـــی لێدانەكانـــی 
ــە  ــار دەخاتـ ــی زۆر فشـ ــۆ ماوەیەكـ ــەن بـ ــی درێژخایـ ــە. سترێسـ ــی هەناسـ دڵ و خێرابوونـ
ســـەر لـــەش، ئەمـــەش ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە چەنـــد حاڵـــەت و نەخۆشـــییەك زیـــاد دەكات 
وەكـــو: نەخۆشـــیی دڵ، نـــۆرەی دڵ، جەڵتـــەی مێشـــك، بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی خوێـــن، 
ـــی سســـتمی  ـــەوی، الوازبوون ـــش و قەڵ ـــی كێ ـــۆری دووەم، زیادبوون ـــەكرەی ج ـــیی ش نەخۆش
بەرگریـــی لـــەش، گرفـــت لـــە بیرهاتنـــەوە و تەركیزكردنـــدا، گرفتەكانـــی كۆئەندامـــی 
هـــەرس، گرفتەكانـــی خـــەو، سەرئێشـــە، ئـــازار و گرژبوونـــی ماســـوولكەكان، ســـووتانەوەی 
پێســـت، هەوكردنەكانـــی كۆئەندامـــی هەناســـە، خـــەوزڕان، هەســـتكردن بـــە هیالكیـــی 

ـــی.  ـــا خەمۆك ـــتەیی، پەســـتی، هەروەه جەس

بـــە  خێـــرا  خۆراكـــی  خواردنـــی  ئەگەرچـــی    
ـــی ناتەندروســـتە، چونكـــە  ـــەردەوام بژاردەیەك شـــێوەیەكی ب
بـــڕی زیـــادی چـــەوری و خـــوێ لەخۆدەگـــرن، لەگـــەڵ 
ـــەاڵم  ـــە گرنگـــەكان، ب رێژەیەكـــی كەمـــی مـــاددە خۆراكیی
لەگـــەڵ ئەمەشـــدا لـــە الیـــەن هەندێـــك كـــەس بەردەســـتبوون 
و خێـــرا ئامادەبوونـــی خۆراكـــی خێـــرا هانـــدەرە بـــۆ زیـــاد 
خواردنیـــان. بـــە گوێـــرەی تازەتریـــن توێژینـــەوە، خواردنـــی 
خۆراكـــی خێـــرا بـــە شـــێوەیەكی بـــەردەوام كـــە رۆژانـــە 
یـــان  رۆژانـــە  گشـــتیی  خۆراكـــی  20%ی  بگاتـــە 
زیاتـــر، ئـــەوا زیـــان بـــە جگـــەر دەگەیەنێـــت، بـــە شـــێوەی 
 Fatty جگـــەردا  لـــە  چـــەوری  رێـــژەی  زیادبوونـــی 
ـــی جگـــەر  ـــۆ شـــێرپەنجە و مۆمبوون ـــدەرە ب liver كـــە هان
Cirrhosis، هەروەهـــا زیادبوونـــی ئەگـــەری تووشـــبوون 
بـــە نەخۆشـــیی دڵ و شـــەكرە، بەرزبوونـــەوەی پەســـتانی 
خوێـــن لەگـــەڵ نەخۆشـــیی گورچیلـــە. ئامـــاژە بەمـــەش 
كـــراوە كـــە ئەگـــەری ئـــەم گرفتانـــە زیاتـــر و ســـەختترە لـــە 
كەســـانی قەڵـــەو و تووشـــبووانی نەخۆشـــیی شـــەكرەدا، 
كـــە خۆراكـــی خێـــرا بـــە بـــڕی زیـــاد یـــان بـــەردەوام دەخـــۆن.



67

تی
وس
ندر
تە

ژمارە )1351(  2023/1/30

لەكاتـــی نووســـتنێكی ئاســـایی و تەندروســـتدا، 
ـــت  ـــژەی 10-20% دادەبەزێ ـــە رێ ـــن ب پەســـتانی خوێ
شـــەوانەی  دابەزینـــی  دەگوترێـــت  پێـــی  كـــە 
كـــەم   .Nocturnal dipping خوێـــن  پەســـتانی 
رێگـــە  ناتەندروســـت  خـــەوی  یـــان  خـــەوی، 
خوێـــن  پەســـتانی  شـــەوانەی  دابەزینـــەی  لـــەم 
دەگرێـــت. لێكۆڵینـــەوكان جەخـــت دەكەنـــەوە كـــە 
ـــی شـــەو  ـــن لەكات ـــەوەی پەســـتانی خوێ بەرزبوون
ــە  ــە بـ ــدی هەیـ ــەودا، پەیوەنـ ــی خـ ــان لەكاتـ یـ
ـــن،  ـــەوەی پەســـتانی خوێ نەخۆشـــیی بەرزبوون
ـــە درێژایـــی  ـــەردەوام ب ـــەوەی ب ـــە بەرزبوون وات
تەمـــەن كـــە پێویســـت بـــە چارەســـەر دەكات. 
دانەبەزینـــی پەســـتانی خوێـــن لەكاتـــی 
ـــە نـــۆرەی  شـــەودا ئەگـــەری تووشـــبوون ب
دڵ و جەڵتـــەی مێشـــك زیـــاد دەكات، 
و  گورچیلـــە  نەخۆشـــیی  لەگـــەڵ 
ـــۆ  ـــن ب ـــەوەی هاتووچـــۆی خوێ كەمبوون
مێشـــك. لـــە الیەكـــی دیكـــە، گەلێـــك 
ــەوە  ــان روون كردووەتـ ــەوە ئەمەیـ توێژینـ
كـــە كـــەم خـــەوی یـــان پچڕبوونـــی خـــەو، 
ــتانی  ــەوەی پەسـ ــۆ بەرزبوونـ ــدەرە بـ هانـ
بەتایبەتـــی  رۆژدا،  لەكاتـــی  خوێـــن 
ـــە 55-36  ـــتدا وات ـــی ناوەڕاس ـــە تەمەن ل

ــاڵی. سـ

خەو و پەستانی خوێن

  لـــە لێكۆڵینەوەیەكـــی نوێـــی زانكـــۆی رۆژهەاڵتـــی 
فنلەنـــدا هاتـــووە كـــە وەرگرتنـــی ڤیتامیـــن D3 بـــە 
چاودێـــری دكتـــۆر ئەگـــەری تووشـــبوون بـــە هەمـــوو 
دەكاتـــەوە،  كـــەم  پێســـت  شـــێرپەنجەی  جۆرەكانـــی 
میالنۆمـــا  جـــۆری  شـــێرپەنجەی  بەتایبەتـــی 
شـــێرپەنجەی  جـــۆری  باوتریـــن  كـــە   Melanoma
رۆڵـــی  بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە  میكانیزمەكـــە  پێســـتە. 
ڤیتامیـــن D بـــۆ پاراســـتنی خانـــە لـــە دوو مەترســـی 
كـــە بریتیـــن لـــە فشـــاری ئۆكســـان و تێكچوونـــی 
دەكـــەن.  زیـــاد  شـــێرپەنجە  ئەگـــەری  كـــە   DNA
ئەمـــە روونـــە كـــە تیشـــكی ســـەرووی وەنەوشـــەیی 
ــاد بـــە تیشـــكی خـــۆر  لـــە ئەنجامـــی بەركەوتنـــی زیـ
پێســـت،  شـــێرپەنجەی  بـــە  تووشـــبوون  بـــۆ  هانـــدەرە 
ئەمـــەش روونـــە كـــە ڤیتامیـــن Dی سرووشـــتی لـــە 
پێســـتدا بـــە بەركەوتـــن بـــە تیشـــكی خـــۆر دروســـت 
دەبێـــت و ئاســـتی بەركەوتنـــی پێســـت بـــە تیشـــكی 
ســـەرووی وەنەوشـــەیی و ئەگـــەری شـــێرپەنجە كـــەم 
ـــتی  ـــن Dی سرووش ـــڕی ڤیتامی ـــام ب ـــەوە، دەرەنج دەكات

ئـــەم  بەردەوامبوونـــی  بـــۆ  بۆیـــە  كـــەم دەبێتـــەوە، 
وەكـــو  پیســـت،  شـــێرپەنجەی  لـــە  خۆپاراســـتنە 

جێگـــرەوە پێویســـت بـــە وەرگرتنـــی یاریـــدەدەری 
ڤیتامیـــن D بـــە شـــێوەی كەپســـول یـــان 

دەرزی دەكات، بـــە چاودێریـــی دكتـــۆر.

ڤیتامین D بۆ خۆپاراستن
لە شێرپەنجەی پێست
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خشـــڵ  هەســـتیاریی    
ئەكسســـوار  و   Jewellery allergy
حاڵەتێكـــی بـــاوە بـــە شـــێوەی هەســـتەوەریی 
بـــە  بەركەوتـــن  بـــە  لەوانەیـــە  كـــە  بەركەوتـــن 
هـــەر كانزایـــەك روو بـــدات، بـــەاڵم هەســـتەوەری بـــە 
كانـــزای نیـــكل كـــە لـــە زۆربـــەی جۆرەكانـــی خشـــڵ 
و ئەكسســـواردا بەكاردێـــت، زیاتـــر لـــە پێكهاتەكانـــی 
ـــتیاری. خشـــڵ  ـــە ئەگـــەری هەس ـــڵدا دەبێت دیكـــەی خش
و ئەكسســـوارەكان لـــە گەلێـــك كانـــزا پێـــك دێـــن، بۆنموونـــە 
ـــووە لەگـــەڵ  ـــر پێكهات ـــە 87.5% زێ ـــارە 21 ل زێـــری عەی
ـــت،  ـــان كۆبال ـــكل، ی ـــو نی ـــزای دیكـــەی وەك 12.5 % كان
مەنگەنیـــز،  )زینـــك(،  تۆتیـــا  ئاســـن،  زیـــو،  كـــرۆم، 
كادمیـــۆم یـــان تیتانیـــۆم كـــە لەوانەیـــە ببنـــە ئەگـــەری 
هەســـتەوەری، لەوانەشـــە كـــە خـــودی زێـــڕ تـــا رادەیەكـــی 
ـــە ئەگـــەری هەســـتەوەریی پێســـت. نیشـــانەكان  كـــەم ببێت
پـــاش 24-48 كاتژمێـــر ســـەرهەڵدەدەن، بـــۆ مـــاوەی 4-2 
ـــە  ـــە: دەركەوتنـــی پەڵ ـــن و بریتیـــن ل ـــەردەوام دەب هەفتـــە ب
Rash و زیپكـــە لەســـەر پێســـتدا، ئاوســـان و گەرمبـــوون 
و خورشـــتی تونـــد لـــە شـــوێنی بەركەوتنـــی خشـــڵ بـــە 
پێســـت، ســـووربوونەوەی پێســـت، دەركەوتنـــی پەڵـــەی 
هەروەهـــا  دەكات،  ســـووتان  لـــە  شـــێوەی  كـــە  وشـــك 
دەركەوتنـــی بڵـــۆق لـــە حاڵەتـــی ســـەختدا. خۆپاراســـتن 
و چارەســـەركردن: دووركەوتنـــەوە لـــە لەبەركردنـــی خشـــڵ 
بـــۆ ماوەیـــەك، بەكارهێنانـــی مەرهەمـــی كۆرتیـــزۆن 

Cortisone بـــە رێنمایـــی دكتـــۆر.
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  زەعفـــەران Saffron جگـــە لـــەو رەنگـــە جوانـــەی 
كـــە بـــە خۆراكـــی دەبەخشـــێت، دەوڵەمەنـــدە بـــە مـــاددە 
 ،Crocin كرۆســـین  بەتایبەتـــی  دژەئۆكســـانەكان، 
 ،Safranal ــافرانال ــین Picrocrocin، سـ پیكرۆكرۆسـ
كیمپفیـــرۆل  و  كرۆســـیتین  ماددەكانـــی  لەگـــەڵ 
كـــە ســـوودی تەندروســـتیی زۆریـــان هەیـــە و رۆڵـــی 
بەرچاویـــان هەیـــە بـــۆ خۆپاراســـتن لـــە نەخۆشـــیی دڵ 
و شـــێرپەنجە. ســـوودە تەندروســـتییەكانی زەعفـــەران: 
لـــە  دەمـــار  كۆئەندامـــی  تەندروســـتیی  پاراســـتنی 
و  هەوكـــردن  ئاســـتی  كەمكردنـــەوەی  رێگـــەی 
مێشـــكدا،  لـــە  ئۆكســـان  نەرێنەكانـــی  كاریگەرییـــە 
ــتركردنی  ــەر، باشـ ــانەكانی ئەلزهایمـ ــووككردنی نیشـ سـ
خەمۆكـــی،  نیشـــانەكانی  ســـووككردنی  و  مـــەزاج 
پێـــش  گرژییەكانـــی  نیشـــانەكانی  ســـووككردنی 
 ،PMC ئافـــرەت  مانگانـــەی  ســـووڕی  دەســـتپێكی 
پاراســـتنی تەندروســـتیی پێســـت، هەروەهـــا هاندانـــی 
ــڕی  ــی بـ ــە خواردنـ ــەش. رۆژانـ ــی لـ ــی كێشـ دابەزاندنـ

 سوودە تەندروستییەكانی زەعفەران

هۆكارە ناخۆراكییەكانی 
بەرزبوونەوەی ئاستی 

شەكری خوێن
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ـــوودە  ـــەالمەتە و س ـــەران س ـــرام زەعف 1.5 گ
تەندروســـتییەكان دەپێكێـــت، بـــەاڵم بـــڕی زیاتـــر 

ــە  ــەوا دەبێتـ ــدا ئـ ــە رۆژێكـ ــرام لـ ــە 5 گـ ــە بگاتـ كـ
ژەهـــراوی. ماددەیەكـــی 

  ئایـــا دەزانـــی كـــە جگـــە لـــە خـــۆراك، 
دیكـــە  هـــۆكاری  گەلێـــك 
بـــۆ بەرزبوونـــەوی  هانـــدەرن 
ئاســـتی شـــەكری خوێـــن لـــە 
كەســـانی ئاســـایی و كەســـانی 
نەخۆشـــیی  بـــە  تووشـــبوو 
شـــەكرەدا؟. پێوانـــەی ئاســـتی 
ـــت  ـــر بێ ـــە زیات ـــواردن ك ـــێ خ ـــن ب شـــەكری خوێ
ـــەوا  ـــدا، ئ ـــە هـــەر دێســـلیترێكی خوێن ـــە 125 ملگـــم ل ل
بـــە ئاســـتی بـــەرز هەژمـــار دەكرێـــت و نیشـــانەكانی 
ـــاد  ـــد، زی ـــە تێنووبوونێكـــی تون ـــە: هەســـتكردن ب بریتیـــن ل
الوازیـــی  و  ماندووبـــوون  بـــە  هەســـتكردن  میزكـــردن، 
جەســـتەیی، لەگـــەڵ لێڵبوونـــی بینیـــن. ئـــەو هۆكارانـــەی 
كـــە بـــێ خواردنـــی هیـــچ خـــۆراك و شـــلەمەنییەك دەبنـــە 
خوێـــن  شـــەكری  ئاســـتی  بەرزبوونـــەوەی  ئەگـــەری 
ئەمانـــەن: ســـترێس، كـــەم خـــەوی، نەخواردنـــی ژەمـــی 
بەیانـــی، كەشـــی زۆر ســـارد، كەشـــی زۆر گـــەرم و 
خۆربـــردن Sunburn، كەمبوونـــەوەی رێـــژەی شـــلەی 
لـــەش Dehydration، كەمیـــی مەشـــقی وەرزشـــی، 
لـــووت،  بەكارهێنانـــی هەندێـــك جـــۆری ســـپرای 

هەروەهـــا نەخۆشـــیی پـــوك.
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گۆڕانكاری لە جیهانی 
گرافیك بە پێنووسی 

زیرەكی ئەپل

لەوكاتـــەوەی كـــە تیڤـــی بەرهـــەم هـــات، هەتـــا ســـەرەتای 
TV ســـاڵەكانی 2000 گۆڕانكارییەكـــی ئەوتـــۆ بەســـەر
دا نەهـــات، بـــەاڵم لـــەو ســـاتەوە بـــە دواوە، گۆڕانـــكاری 
زۆر بەســـەر تیڤـــی هـــەم لـــە بـــواری نیشـــانداندا و هـــەم 
لـــە تایبەتمەندییەكانـــی دیكـــەدا هاتـــە گـــۆڕێ. تیڤیـــە 
ــو زۆر  ــا تیڤـــی نیـــن و بەڵكـ ــە تەنیـ ــتا بـ ــەكان ئێسـ زیرەكـ

ئامێـــرن لەیـــەك ئامێـــردا.
CES2023دا،  ســـااڵنەی  پیشـــانگای  لـــە 
كۆمپانیـــای Displace تیڤیەكـــی بەرهەمهێنـــا كـــە 
وایەرلەیســـە و پێویســـتی بەكارەبـــای راســـتەوخۆ 
هەتـــا  و  دەبێتـــەوە  شـــەحن  بەڵكـــو  و  نییـــە 
دانابەزێـــت. شـــەحنی  تەواویـــش  مانگێكـــی 
قـــەوارەی تیڤـــی ئامـــاژە بـــۆ كـــراو 55 
ــەدا  ــەو تیڤیـ ــاندان لـ ــە. كوالیتـــی نیشـ ئینجـ
K4ە. چـــوار باتـــری تایبەتـــی لەگەڵدایـــە 
لەپشـــتەوەی  دەبنـــەوە.  شـــەحن  كـــە 

لەســـەردەمی  نەخشەســـازی  و  گرافیـــك  جیهانـــی 
ـــدراوە و هـــەم ئاســـانكاری  ـــدا هـــەم گرنگـــی زۆر پێ دیجیتالی

ــازانی  ــۆ نەخشەسـ ــە بـ ــەیەك كـ ــووە، كێشـ ــدا پێكهاتـ زۆری تێـ
بـــواری گرافیـــك دێتـــە پێشـــەوە ئەوەیـــە كـــە رەنگـــەكان بەشـــێوەی 

سروشـــتی نیـــن.
Ap�  ئەپـــل بـــۆ چارەســـەری ئەمـــە قەڵەمـــی زیرەكـــی جـــۆری

ple Pencil بەرهـــەم هێنـــاوە. قەڵەمەكـــە دەتوانێـــت رەنگـــەكان لـــە 
جیهانـــی واقیعـــی وەربگـــرێ و پاشـــان بـــۆ ئایپـــادی بـــەڕێ بـــكات. 

بـــۆ نموونـــە پێویســـتە رەنگـــی گیـــا و دارو درەختێـــك وەك 
خـــۆی بێـــت، بـــەاڵم ئـــەم رەنگانـــە لـــە كۆمپیوتـــەر یـــا 

ئایپـــاد و ئامێرەكانـــی دیكـــەدا سەداســـەد وەك 
ـــەاڵم بەهـــۆی قەڵەمـــی  ـــەوە، ب خـــۆی نایەت

تایبەتـــی ئەپڵـــەوە بـــە ئاســـانی دەكرێـــت 
رەنگەكـــە لـــە خـــودی سروشـــتەكە 

وەربگیرێـــت.

داهاتووی TV بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەرەو كوێ؟

ێت
گۆڕ

ی دە
ترۆن

دەسكی گەیمێك جیهانی گەیمی ئەلك
ســـااڵنەی  پێشـــانگای  لـــە 

نـــەوەی   Dell كۆمپانیـــای  CES2023دا 
دووەمـــی دەســـكی گەیمـــی جـــۆری Nyx بـــە تایبەتمەنـــدی 

نـــوێ، وەك پەنجەمـــۆر، تـــۆچ پـــەد و دوگمـــەی شـــیفت خســـتەڕوو.
ئــەو جــۆرە دەســكی گەیمــە بــە پەیوەنــدی كــردن بــە ســێرڤێرێكی یــاری 

لــە هەمــوو شــوێنێكی ماڵــەوە دەكــرێ گەمــە بكرێــت. بەهــۆی ئــەو دەســكی 
ــاری  ــن شاشــەی جۆراوجــۆر ی ــن لەســەر چەندی ــەران دەتوان ــە بەكارهێن گەیمان

بكــەن. یــان هــاوكات خەریكــی دوو یــاری بــن.
لــە دەســكی گەیمەكــەدا شــوێنێكی پەنجــە مــۆر هەیــە بەهــۆی ئــەوەوە 
دەكرێــت خێــرا دواییــن یارییــەكان بكەیــەوە. ئــەو تایبەتمەندییــە بــۆ ئەوانــە 
ــە شــێوەی گــرووپ یــاری دەكــەن. چەندیــن دوگمــەی  گونجــاوە كــە ب

هەیــە كــە بەكارهێنــەر بــە ویســتی خــۆی دەســتكاری دەكات. 
ــت وەك  ــە دەكرێ ــە ك هەروەهــا دوگمەیەكــی ســكرۆلی هەی

ــت. ــاد ســوودی لێوەربگیرێ ــۆچ پ ــاوس و ت م
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بـــۆ  ئاســـانی  بـــە  و  تیڤیەكـــەن 
دەردەهێنرێـــن.  شـــەحنكردنەوە 
بـــە  تیڤیەكـــە  پشـــتەوەی 
ئاســـانی  بـــە  كـــە  جۆرێكـــە 
بـــە بـــێ ســـتاند بـــە دیـــوارەوە 
ــە  ــەك لـ ــێت. كامێرایـ دەنووسـ
ســـەرەوەی تیڤیەكـــە هەیـــە. 
تایبەتـــی  ریمۆتێكـــی 
بەڵكـــو  و  نییـــە  لەگەڵـــدا 
پرۆگرامێكـــەوە  بەهـــۆی 
پەنجـــەی  جوڵەكانـــی 

بـــە  دەكات  بەكارهێنـــەر 
هەروەهـــا  كۆنتـــرۆڵ.  ریمـــۆت 
كۆنتـــرۆڵ  لەمســـەوە  بەهـــۆی 

دەكرێـــت جگـــە لـــەوەش بـــە دەنگـــی 
بەكارهێنەرەكـــەی كۆنتـــرۆڵ دەبێـــت.

داهاتووی TV بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەرەو كوێ؟

رپود
كەیسێكی زیرەكی ئایە

CES2023دا  پێشـــانگای  لـــە 
كۆمپانیـــای JBL كەیســـێكی زیرەكـــی ئایەرپـــود 

)airpod(ی خســـتەڕوو بـــە وتـــەی كۆمپانیـــای بەرهەمهێـــن، 
لـــە  ئایەرپـــودە  زیرەكـــی  شـــەحنكەرەوەی  كەیســـكی  یەكـــەم 

جیهانـــدا.
لەســـەر كەیســـەكە شاشـــەیەكی بچووكـــی 1.45 ئینجـــی لـــە 
ـــەكە  ـــەر شاش ـــەكان لەس ـــەی زانیاریی ـــە و زۆرب ـــۆری LED هەی ج
دەردەكـــەون وەك: ئـــەو پەیامانـــەی لـــە تـــۆڕە كۆمەاڵیەتییـــەكان 
بـــۆ مۆبایلەكـــەت دێـــن. هەروەهـــا كۆنترۆڵكردنـــی مۆســـیقا و 
پەیوەندیەییـــەكان بـــۆ ئـــەوەی پێویســـتت بـــە مۆبایـــل نەبێـــت. 
كەیسی زیرەكی Tour pro 2 جگە لەو تایبەتمەندییانەی 
دەنگـــە  البردنـــی  تەكنەلۆژیـــای  پێكـــردن،  ئاماژەمـــان 
دەنگـــی زیادیشـــی هەیـــە. هەروەهـــا دەكرێـــت پرۆفایلـــی 
بەكارهێنەرەكـــەی  ویســـتی  لەگـــەڵ  دەنگـــی 
ئایەرپـــودەكان  كـــە  كاتـــەی  ئـــەو  بگونجێنـــێ. 

ــر دەكرێـــت  ــا هەشـــت كاتژمێـ ــەوە تـ شـــەحن دەبنـ
لێوەربگیردرێـــت. ســـوودیان 
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خوێنەرێكی بەڕێز دەپرسێت، كێشەیەكم لە 
دەمەوێ  بۆیە  پێش،  هاتۆتە  بۆ  تیلگرامدا 
تیلگرامەكەم بسڕمەو و سەرلەنوێ دایبنێمەوە، 
بەاڵم كە دایدەنێمەوە هەروەك خۆی دێتەوە، چ 
بكەم بۆ ئەوەی تیلگرامێكی نوێ بە هەمان 

ژمارەی خۆم دابنێم؟
تیلگرام  سڕینەوەی  بۆ  بەڕێز  خوێنەری 
 setting ئەگەر لەسەر مۆبایل بی لە بەشی
ئەو  لەوێدا  هەیە   devices بەشی  لە  و  دا 
كۆمپیوتەر  و  مۆبایل  وەك  دەبینی  ئامێرانە 
بە  دراون.  پەیوەند  تیلگرامەوەتەوە  بە  كە 
ئاسانی هەركام حەزت لێی بوو دەیسڕیەوە. لە 
خوارەوەدا شوێنێك هەیە ئەگەر چەند مانگ 
بەكاری نەهێنی لە یەك مانگەوە هەتا شەش 
مانگ ئەوە تیلگرامەكەت دەسڕێتەوە. بەاڵم 
ئەوە  بیسڕیەوە،  دەستبەجێ  بتهەوێ  ئەگەر 
de� ی بەشی وێبدا بەشیsetting  دەبێ لە

lete بیسڕیەوە.

هەر جارە و وەاڵمی 
درایڤێرەكانی )Driver( ئەوەی لە زمانی بازاڕیدا پێیدەگوترێ، »تەعریفی پارچەكانی كۆمپیوتەر« پرسیارێك

هەر  جا  درایڤێرەكان  بەبێ  كۆمپیوتەر  لەراستیدا  دێت.  یەكەم  لەریزی  كۆمپیوتەر  سیستەمێكی  بۆ 
پارچەیەك بێت، كێشەیەكی گەورەی بۆ دێتە پێش. ئەگەر درایڤێرەكان لەگەڵ پارچەكان یەكنەگرنەوە 
و یان نوێنەكرێنەوە كێشە بۆ سیستەم و پارچەكان دێتە پێش. پرۆگرامی DriverMax بۆ رێكخستنی 

درایڤێرەكانی و نوێكردنەوەی پارچەكانی كۆمپیوتەر بەرهەم 
هاتووە.

دەست  كۆمپیوتەر  دادەبەزێینە سەر  پرۆگرامەكە  كاتێك 
درایڤێرەكان  خۆكار  و  كۆمپیوتەر  سكانكردنی  بە  دەكات 
دەناسێت و دوایین ڤێرژینان لە سایتی بەرهەمهێن وەردەگرێ 

و دانلۆد دەكا.
بەشێك لە تایبەتمەندییەكانی پرۆگرامەكە ئەوانەن:

- نوێكردنەوەی بەردەوامی درایڤێرەكان.
- توانای ناسینی خۆكاری درایڤێرەكان.

- رێكخستنی درایڤێرەكان بە توانایەكی زۆرەوە.

- بەكاپ )پشتیوانی( وەرگرتن لە درایڤێرەكان.

پرۆگرامێكی تایبەت بە نوێكردنەوەی درایڤێرەكان

شاشە نووشتاوەكانی 
سامسۆنگ

هاتبوو،  پڕەوە  بەدەستێكی  سامسۆنگ  CESدا  سااڵنەی  پێشانگای  لە 
جگە لە چەندین الپتۆپ و دیسكتۆپ و تیڤی و بەرهەمی دیكە، چەندین 
 Flex شاشەی ناوازازەشی هێنابوو. شاشەی ناوازە و سەیروسەمەرەی جۆری
ناوازە و  Hybrid كە بۆ الپتۆپەكانی داهاتوو بەرهەم هاتووە، دیزاێنێكی 
سەرنج راكێشی هەیە، لەالی چەپەوە دەنووشتێتەوە، بەاڵم بەلەالی راستەوە 
شێوەیەكی رۆڵی هەیە و پان و بەرین دەبێت. شاشەكە قەوارەكەی 10.5 

ئینجە و دەبێتە 12.4 ئینج. نزیكەی 2 ئینج بەرین دەبێت.
لە  دیكەشی  شاشەیەكی  پێكرد،  ئاماژەمان  شاشەیەی  لەو  بێجگە 
بەرلەوەی  شاشەكە  ئینجە،   17 و  شقارتەیە  خستەڕوو  پێشانگاكەدا 
بكرێتەوە 14 ئینجە، بەاڵم كاتێك دەكرتێەوە دەبێتە 17 ئینج. شاشەكە بە 

ناوی Flex Slidable Solo ناسراوە.
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پرۆگرامی  تەنانەت  و  ماڵپەڕ  گەلێك 
تایبەتیش هەن كە تایبەتن بە بەخشینی زانیاری 
www.factslides. ماڵپەڕی  گشتی. 
com یەكێكە لە ماڵپەڕە گرنگەكان. ماڵپەڕەكە 
لە هەموو بوارێك زانیاری تێدایە، زانیارییەكان 
ویستی  بەپێی  دەتوانی  و  كراون  دەستەبەندی 
هەروەها  هەڵبژیری،  تایبەت  زانیاری  خۆت 
لەناو دەستەبەندییەكانیشدا، جارێكی دیكەش بە 
بۆ  كراون  دەستەبەندی  بچووك  بچووك  بەشی 
نموونە كاتێك باس لە جوگرافیا دەكا، دەتوانی 
تەنیا  ئەوروپاشدا  لەناو  و  هەڵبژیری  ئەوروپا 
یەك واڵتی دیاریكراو هەڵبژیری.. زانیارییەكان 
سالیدی  هەزار  دە  لە  زیاتر  و  سالیدن  بەپێی 
تێدایە. بۆ نموونە تا ئێستا دەتزانی كە زیاتر لە 
نێت  ماڵپەڕی  جیهان  گشت  ئینتەرنێتی   %15

فلێكس بۆخۆی داگیر كردووە.

ماڵپەڕێك بۆ بەهێزكردنی 
زانیاری گشتی لەو  جگە  ئێستا  هەتا  خوێن  زەختی  گرتنی  بۆ 

ئامرازە كالسیكیە جیوەیەی كە مێژووەكەی بۆ سەدان 
دەهێنرێ،  بەكار  ئێستاش هەروا  و  دەگەڕێتەوە  ساڵ 
ئامرازە  هاوشێوەی  كە  هەیە  دیجیتالیش  ئامرازێكی 
كالسیكەكەیە كە ئەویش هەر لە باسك دەخرێ و خۆكار 
زەخت دەگرێت. لە پێشانگای سااڵنەی CES2023ی 

كە  خرایەڕوو  دیكە  ئامرازێكی  ئەمساڵدا 
Valen� كۆمپانیای  بەرهەمی 
cellیە. ئامێرەكەی كۆمپانیای 
فشاری  گرتنی  بۆ  ناوبراو 
خوێن لە سەری پەنجە دەخرێت 

كاتێك  دەدات.  نیشان  زەختەكە  و 
كەمتر  لە  دەخرێت  پەنجە  لەسەری 

لە خولەكێكدا زەختەكە نیشان دەدات. 
ئامێرە،  ئەو  بەرهەمهێنانی  لە  جگە 
دەدات  هەوڵ  ناوبراو  كۆمپانیای 
ئاپێكی تایبەت بە مۆبایل بەرهەم 

بێنێ كە داتای زەختی خوێن لەسەر مۆبایل نیشان 
بدات.

یارمەتی  ناوبراو  كۆمپانیای  ئاپەكەی  هەروەها 
بەكارهێنەران دەدات كە تەندروستی دڵ و دەمارەكانی 
و  تەندروست  خۆراكی  رژێمی  رێگای  لە  خۆی 

وەرزشی گونجاو وەدەست بێنێ.

 Tab ئینجی   14.5 تەبلێتێكی  لینۆڤۆ  CES2023دا،  سااڵنەی  پێشانگای  لە 
 iPad ی خستەڕوو كە رەنگە بتوانێت ركابەرێكی جیدی بێت بۆ تەبلێتیExtreme

Proی ئەپل.
تەبلێتی ناوبراو بە جۆرێك دیزاین كراوە كە دەكرێت وەك الپتۆپێك سوودی لێوەربگیرێت، 

دەكرێت  بەهۆیەوە  لەسەرە،   Dimensity 9000 جۆری  لێكدەرەوەی  یەكەی  تەبلێتەكە 
چەندین ئاپی ئەندرۆید پێكەوە بكەیەوە. 

ــی  ــت كیبۆردێكــی تایبەت ــك ســودی لێوەربگیرێ ــەوەی وەك الپتۆپێ ــۆ ئ ــە ب ــەو تەبلێتەك ل
لەگەڵدایــە، لەگــەڵ قەڵەمێكــی لەمســی. تەبلێتــە نوێیەكــەی ئەندرۆیــد 13ی لەســەرە. 

تەبلێتێكی مەزن
ركابەری ئایپاد پرۆ دەكات

ئامێری زەخت گرتن بەسەری پەنجەكان
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ــن  ــە كۆمەڵێكـ ــازە، كـ ــاڵی تـ ــی سـ بۆنەكانـ
ـــازاڕ و خواســـتی خانمـــان  ـــە لووتكـــەی ب ـــە ئێســـتاوە توانیویان ل

ــتاوە داواكاریـــی زۆری  ــە ئێسـ ــە لـ ــن، كـ ــەكان بەدەســـت بهێنـ ــە داواكارییـ لـ
لەســـەرە. بـــۆ ئەوانـــەی ڕۆژانـــە ژیانیـــان لەگـــەڵ خەڵكـــە وەك دەوام و زانكـــۆ، 

پێویســـتە بۆنوبەرامیـــان خـــۆش و بـــە جـــۆش بێـــت، چونكـــە كاتێـــك گشـــت الیەنەكانـــی جوانیـــت 
پەیـــڕەو كـــردووە، جلێكـــی نایـــاب و ماكیاژێكـــی شـــیك و خشـــڵی شـــازت لەبـــەر بێـــت، 

ـــە پێویســـتە  ـــت، بۆی ـــە دەســـت دەدەی ـــوو، جوانییەكـــەت ل ـــت ناخـــۆش ب ـــەاڵم كـــە بۆن ب
بۆنوبەرامێكـــی خـــۆش و بـــە جـــۆش هەڵبژێریـــت، بـــۆ ئەوانـــەی پێســـتیان چـــەورە 
ـــە  یـــان چەوریـــی پێـــوە دیـــارە، پێویســـتە بۆنـــی پێچەوانـــەی پێســـتیان هەڵبژێـــرن، وات
نابێـــت بۆنەكـــە چـــەور بێـــت و پێســـتیش چـــەور بێـــت چونكـــە دواتـــر دەبێتـــە هەســـتیاری، 
 Cashmere Kush كـــەش،  كشـــمیر  بۆنـــی  دەتوانـــن  مەبەســـتە  ئـــەو  بـــۆ 
ــە  ــدا زۆر كەمـ ــەوری تیایـ ــژەی چـ ــە و ڕێـ ــە بۆنێكـــی ناســـك و خۆشـ ــرن، كـ هەڵبژێـ
 Not A Perfume ،ــاوە. بۆنـــی نییـــە و بـــۆ كاتـــی دەرچـــوون و دەوام گونجـ
ــادە  ــەی Juliette Has a Gun ئامـ ــەن ماركـ ــە لەالیـ ــەیرە كـ ــی سـ ناوێكـ
 Coco .كـــراوە، بـــۆ كاتـــی شـــەوانە و ســـەردانی و دانیشـــتن بـــە جۆشـــە
MadeMoiselle لەالیـــەن شـــانێلەوە ئامـــادە كـــراوە، بـــۆ پێویســـتی 
ڕۆژانـــە و مـــاڵ و بازاڕكـــردن، ســـەرەتای بەكارهێنانـــی هـــەر بۆنێـــك، 
پێویســـتە پێســـتت وشـــك بێـــت، هەروەهـــا لـــە كاتـــی بەكارهێنانـــی بـــۆ 
ـــە،  ـــژەی چـــەوری و ڕەنگـــی جلەكـــە ب ـــاگاداری ڕێ ـــەكان، ئ جل
ــە  ــت، دەبێتـ ــراوە دەبێـ ــت كـ ــی جلـ ــك ڕەنگـ ــە كاتێـ چونكـ

هـــۆی پەڵـــەی گـــەورە و دیـــار دەبێـــت. 

جیهانـــی مـــۆدە و جوانـــكاری فراوانـــە 
و پـــڕە لـــە شـــێوازی تـــازە و بیرۆكـــەی جۆراوجـــۆر، 

ـــێوازەكانی  ـــگ و ش ـــە ڕەن ـــر ب ـــی زیات ـــە پســـپۆران گرنگی ـــەر بۆی ه
ماكیـــاژ دەدەن، چونكـــە بەشـــێكی دیـــاری جوانیـــی ڕوخســـار و شـــێوەی 

ــوور(  ــی سـ ــا ڕەنگـ ــی )زەرد و تـ ــوان ڕەنگـ ــە نێـ ــەی لـ ــەو ڕەنگانـ ــە، ئـ مرۆڤـ
تایبـــەت كـــراوە بـــە لێـــو، لێـــرەدا ئامـــاژە بـــە ڕەنگەكانـــی لێـــو دەكەیـــن، كـــە بـــۆ 

ـــە كامـــە ڕەنـــگ لەگـــەڵ شـــێوەی  ـــك بزان ـــۆش وەك خانمێ وەرزی ســـەرما گونجـــاون، ت
ڕوخســـار و ماكیـــاژ و جلوبەرگـــت گونجـــاوە هەڵیانبژێـــرە. ئەوانـــەی حـــەز بـــە شـــیكۆاڵتە 
دەكـــەن، دەتوانـــن ســـوود لـــە ســـووراوی )پیكســـۆم( وەربگـــرن، كـــە هـــەم بریقـــەدار و هەمیـــش 
ـــەكار دێـــت. )فینتـــی(  ـــۆ كاتـــی ئاهەنـــگ و گەشـــت ب ـــارە، ب ـــوە دی ڕەنگێكـــی قاوەیـــی و پێ
مۆدێكـــی دیكـــەی ڕەنگـــی لێـــوە، لـــە نێـــوان بێجـــی و ڕەنگـــی قۆخـــە، یـــان تێكەڵـــەی 
هـــەردوو ڕەنگـــە بەیەكەوەیـــە، بـــۆ كاتـــی دەوام و زانكـــۆ بەكاردێـــت. ڕەنگـــی نیـــۆن كـــە 
ڕەنگێكـــی بریقـــەداری نێـــوان شـــین و ســـپییە بـــۆ كاتـــی دەرچـــوون و مـــاڵ بـــەكار 
ــاوە،  ــەردانی گونجـ ــتن و سـ ــۆ دانیشـ ــەرم، بـ ــی نـ ــی گوڵـ ــی پەمەیـ ــت. ڕەنگـ دێـ

هەروەهـــا تێكـــەڵ ڕەنگەكانـــی )بێجـــی و ڕەنگـــی پەمەیـــی گـــوڵ یـــان 
ــەاڵم  ــیاوە، بـ ــن شـ ــۆ وێنەگرتـ ــە بـ ــی ناوازەیـ ــراوە( مۆدێكـ ــی كـ قاوەیـ

گرنگـــە ڕەنگـــی لێـــو لەگـــەڵ بەشـــێكی دیكـــەدا شـــیك 
بكرێـــت، تـــا زیاتـــر سەرنجڕاكێشـــتر دەبـــن. 

رەنگی 
ســـووراو لە وەرزی 

ســـەرمادا بە كارامەیی 
هەڵبژێرە
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ســەرەتای  لــە  جوانــكاری  پســپۆڕانی 
زانیارییەكــی  و  پێشــبینی  چەنــد  تــازەدا  ســاڵی 

و  بەرهــەم  جــۆرە  چ  كــە  دەخەنــەڕوو،  خانمــان  بــۆ  خۆیــان 
كەرەســتە و شــێوازێك دەبنــە مــۆدی ســاڵ، وەك زانیارییەكــی پێشــوەختە 

ــە نمایشــەكانی  ــەرەتا ل ــن، س ــاو دەب ــێوازانەی ئەمســاڵ ب ــەو ش ــەوە ل ــۆ ئاگاداركردن ب
الرۆچــی- Laruicci گرنگیــی بــە ڕەنگــی نینۆكــەكان داوە، كــە لــە نەخشــی شــێوەی 

ــۆ ســەرەتای وەرزی بەهــار و تاوەكــو  ــەو مــۆدە ب ــی كــردووە، ئ ــاران چێ ــەی ب ــق و ورد دڵۆپ بڵ
هاویــن بــەردەوام دەبێــت، دیزاینــەر ئەلیســاندرا ڕیــچ، Alessandra Rich، تەوقەكانــی 
قژبەســتنی توندوتــۆڵ و لــە ڕەنگــی مــس و ئەڵماســی هەڵیبــژاردووە، بــە تایبــەت ئەوانــەی كــە لــە 
بــەردی گرانبەهــا و كریســتاڵ و مەرجــان دروســت كــراون، پســپۆڕی قــژ ئیتــرۆ ETRO شــێوازی 
بەســتنی قــژی دوو )تەڵــی بەرزكــراو( وەك مــۆدی قــژی ئەوســاڵ نیشــان دەكات، ئــەو شــێوازەی 
دانــاوە كــە قــژ بكرێتــە دوو تەڵــی گــەورە لــە پشــتەوەی ســەر و لەســەر شــانەكان بــە خــاوی ببەســترێت، 
ــە مــۆدی  ــژ دەكەن ــەری تی ــۆن Louis Vuitton مــۆدی شــێوازی ئایالن ــس ڤیت ــەی لوی مارك
ئەوســاڵ، كــە لــە شــێوەی پــان و هەروەهــا كۆتاییەكــەی بــە شــێوەی كلكــە ماســی دەبێــت، الكان 
ســمیت Laquan Smith پســپۆری ماكیــاژ، بــاس لــەو ماكیــاژە دەكات كــە لــەم ســاڵەدا 
ــە پێســت و  ــر گرنگــی ب ــێوازە زیات ــەو ش ــەرە، ئ ــاژی گلیت ــش ماكی ــۆدە، ئەوی ــە م دەبێت

لێــو و چــاوەكان دەدات، ماكیــاژی پشــتچاوەكان خــۆی لــە ڕەنگەكانــی ســێبەری 
ــڕی و ســیلڤەر و شــینە، هەروەهــا  ــەوە، كــە ڕەنگــی زێ ــەردا دەدۆزێت گلیت

ئەساســی كــەم و فاوندێشــنیش هێنــدە زۆر نەبێــت كــە بــە زەقــی 
ــار بێــت.  دی

ئەو شێوازانەی 
لە ســـاڵی تازەدا باو 

دەبن
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280 سمینی لە ڕوخساری داوە

ســـمین دانـــان یەكێكـــە لـــەو هەوڵـــە جوانكارییانـــەی كـــە بـــۆ جەســـتە 
ـــەو كەســـانەی  ـــان ئ ـــی جیه ـــەی واڵتان ـــە زۆرب ـــت، ل ـــەكار دەهێندرێ ب
و  دەرخســـتن  خـــۆ  بـــە  حـــەز  هەمیشـــە  كارەن،  ئـــەو  خولیـــای 
ـــن  ـــەی دەتوان ـــەت ئەوان ـــە تایب ـــەن، ب ـــگ دەك بەدەســـتهێنانی ناوبان
زۆرتریـــن ســـمین و دەرزی و مـــووروو لـــە جەســـتەیان بـــدەن، نموونـــە 

ــێلس ،  ــزل ڕۆسـ ــاوی ئەگـ ــن نـ ــی ئەرژەنتیـ ــە واڵتـ ــاوەی لـ ــەو پیـ ئـ
ڕیكـــۆردی جیهانـــی گینســـی تۆماركـــردووە، بەهـــۆی 

لەســـەر  ســـمین  ڕێـــژەی  زۆرتریـــن  بوونـــی 
ڕووخســـاری، بەجۆرێـــك كـــە زیـــاد لـــە ٢٨٠ 

ــە! ــاری هەیـ ســـمین لەســـەر ڕووخسـ

ــە )ترۆفانتــس(  ــەردە ب ــەو جــۆرە ب ئ
ناوچــەی  دەكەونــە  و  كۆمەڵێكــن  ناســراوە، 

)ڤالســیا( لــە واڵتــی ڕۆمانیــا، هــەر )10( ســاڵ جارێــك 
ــەن،  ــن و گەشــە دەك ــر دەب ــا 4( ســەنتیمەتر گەورەت ــڕی )3 ت ــە ب ب

ئــەو جــۆرە بــەردە نامۆیــە و لــە هەمــوو شــوێنێك نییــە، پێكهاتەكــەی لــە 
ــۆرە  ــەو ج ــژووی ئ ــتوورە، مێ ــد تەنێكــی ئەس ــە چەن ــەری ب ــك و دەوروب ناوكێ
بــەردە بــۆ )6( ملیــۆن ســاڵ دەگەڕێتــەوە، لــەو كاتــەی بــاران دەبارێــت بەهــی 
ئــەوەی ئــەو بــەردە كــە بــە مــاددەی كاربۆناتــی ســۆدیۆم دەوڵەمەنــدە دەگوتــرێ 
گەشــەیان  مەتــر   )10( نزیكــەی  ڕابــردووەوە  ســاڵی   )1000( مــاوەی  لــە 
كــردووە، ئــەو گاشــە بەردانــە ئــەو بــڕە كاربۆنــە دەمــژن و دەبێتــە پێكهاتەیــەك 
لەســەر بەردەكــە و لەگــەڵ پێكهاتــەی ناوەكیــی خــۆی یــەك دەگرێــت، 

بــەم چەشــنە زیــاد و گەشــە دەكات. تــا ئێســتاش ئــەو گاشــە بەردانــە 
ڕێكخــراوی  بــە  ســەر  )كۆگایــۆن(ی  كۆمەڵــەی  لەالیــەن 

ــاو نەچــن  ــا لەن ــت ت ــێ دەكرێ ــی ل یونیســكۆ پارێزگاری
و وەك دیاردەیەكــی ســەیری سرووشــتی 

بمێننــەوە.

دەكەن
بەردەكان گەشە 
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شـــوێنە  لـــە  زیاتـــر  كـــوردەواری  كەرەســـتەی  و  خشـــڵ 
گشـــتییەكان و بازاڕەكانـــدا و بـــە ڕۆژ زیاتـــر هـــەن، ئێســـتا 
شـــەوانە لـــە كوردســـتان بـــە گشـــتی و شـــاری هەولێـــر 
بـــە تایبەتـــی چەندیـــن شـــوێنی گشـــتیی وەك بـــازاڕ و 
شـــوێنی دانیشـــتن و كافـــی و پیاســـە كـــردن كراونەتـــەوە، 
شـــەوانە گەنجـــان و خێـــزان و كچـــان بـــۆ بەســـەربردنی 
دەكـــەن،  شـــوێنانە  ئـــەو  ســـەردانی  خۆشـــی  كاتێكـــی 
ـــەوە،  ـــد ســـاڵێكە كراوەت ـــر چەن ـــە هەولێ شـــەقامی غەزالـــی ل
بازاڕێكـــی شـــەوانەیە و دەیـــان شـــوێنی كافـــێ نۆشـــكردن و 
هەروەهـــا بـــەم دواییـــە چەندیـــن شـــۆپی بچووكـــی كەرەســـتە 
و پێداویســـتی تێـــدا كراوەتـــەوە، ســـارا ســـوارە، ئـــەو كچـــەی 
هەمیشـــە گرنگـــی بـــە خشـــڵ و كەرەســـتەكانی كـــوردەواری 
داوە، لـــە زۆربـــەی شـــوێنە گشـــتییەكاندا گرنگـــی بـــە 

كەلتـــووری كـــوردەواری دەدات، پێشـــتر لـــە چەندیـــن مـــۆڵ 
و بـــازاڕی مۆدێرنـــدا شـــۆپێكی بچووكـــی تایبـــەت بـــە 
خشـــڵ و كەرەســـتەی كوردەواریـــی كردووەتـــەوە، چەندیـــن 
ــردووە،  ــوێنەدا نمایـــش كـ ــەو شـ ــوردەواری لـ ــتەی كـ كەرەسـ
خەڵـــك و گەشـــتیارانیش بـــۆ بینیـــن و كڕینـــی خشـــڵ 
و كەرەســـتەكان ڕوو لـــە شـــوێنەكە دەكـــەن، جگـــە لـــە 
وێنەگرتـــن و ســـناپكردن لەگـــەڵ شـــوێنەكە، هەروەهـــا 
هەندێكیـــان كەرەســـتەكان دەكـــڕن بـــۆ خۆیـــان یـــان بـــۆ 
ــە  ــەن، ڕۆژانـ ــان دەبـ ــانی دەوروبەریـ ــۆ كەسـ ــاری بـ ــە دیـ بـ
ــت  ــك دەبێـ ــڕ خەڵـ ــوێنە پـ ــەو شـ ــوون ئـ ــە دوای ڕۆژئاوابـ لـ
بچووكـــە  شـــۆپە  لـــەو  كارمەنـــد  پێنـــج  نزیكـــەی  و 
كوردەوارییـــەدا بـــۆ وەاڵمدانـــەوە و دابینكردنـــی داواركاریـــی 

ــەن.  ــك كار دەكـ خەڵـ

خشڵ و كەرەستەی كوردەواری لە بازاڕی مۆدێرنی شەوانەدا

لـــە واڵتـــی پاكســـتان فیســـتیڤاڵێكی ســـەیر هەیـــە 
كـــە ئەویـــش نەخشـــكردنی وشـــترەكانیانە لـــە جیاتـــی 
ئوتۆمبێـــل، لـــەو فیســـتیڤاڵەدا هەریەكـــە بـــە وشـــترە 
نازناوێـــك  تـــا  دەبێـــت  بەشـــدار  نەخشـــێنراوەكانیەوە 

ــتیڤاڵە  ــەو فیسـ ــە لـ ــت. جگـ ــت دەهێنێـ بەدەسـ
شـــوێنێكی تایبـــەت بـــە نەخشـــونیگاركردنی 
لـــەو واڵتـــە  لـــە شـــاری كاراچـــی  وشـــتر 

نەخشـــانە  ئـــەو  كەســـانێك  تەنانـــەت  هەیـــە، 
دەكـــەن كـــە ماوەیەكـــی زۆر پێـــوەی خەریـــك 

ســـاڵ   )3( لـــە  زیاتـــر  هەندێكیـــان  دەبـــن، 
دەخایەنێـــت تـــا ئەنجامـــی كارەكەیـــان لەگـــەڵ 
گەشـــەی مـــووی وشـــتر دەزانـــن و نەخشـــەكەیان 
بـــە جوانـــی دەردەچێـــت. یەكێـــك لەوانـــەی كاری 
ـــاوی  نەخشـــكاری ســـەر جەســـتەی وشـــتر دەكات ن

نەخشی سەر وشتر لە جیاتی ئوتۆمبێل
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)ئەنـــەس حەمادی(یـــە، وەك كەســـێكی پرۆفیشـــناڵ 
ئـــەو كارە دەكات، هـــەر جەلســـەیەكی نەخشـــكردن 
نێـــوان )6٠ تـــا 9٠( دۆالرە،خـــۆی دەڵێـــت: تـــا ئێســـتا 

توانیومـــە )15( جـــۆر نەخشـــی جۆراوجـــۆر بـــۆ 
وشـــتر بكـــەم، كـــە هەموویـــان لـــە بیرۆكـــە 

و داهێنانـــی خۆمـــن. 
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ئەگەر ژن مێردەكەی لە ماڵ دەربكات نەفەقەی دەكەوێت
بەپێـــی مـــاددە “ 5٨ “ لـــە یاســـای بـــاری كەســـێتی هەمـــوو كـــەس نەفەقـــەی لەســـەر 

خۆیەتـــی، تەنیـــا ژن نەبێـــت، كـــە نەفەقەكـــەی لەســـەر پیـــاوە، بـــەاڵم ئەگـــەر ژن خـــۆی 
مێردەكـــەی لەمـــاڵ دەركـــرد و ڕێـــگای نـــەدا بچێتـــەوە، ئـــەوا لێـــرەدا وەك ئیستیســـنا 
لەســـەر ئـــەو ماددەیـــە، ژنەكـــە نەفەقـــەی ناكەوێـــت و موســـتەحەقی بەخێوكـــردن 
ــانی  ــەوەی كێشـ ــەر ئـ ــەی! لەبـ ــەن مێردەكـ ــە الیـ ــت لـ ــی نابێـ ــانی خەرجییەكانـ و كێشـ
نەفەقـــەی ژن لەالیـــەن پیـــاو بەرامبـــەر جێبەجێكردنـــی واجیبـــات و ئیلتیزاماتـــی 
هاوســـەرییە لەالیـــەن ژنەكـــەی لـــە گوێڕایەڵیكردنـــی مێردەكـــەی و جێبەجێكردنـــی 

واجبـــە شـــەرعی و قانونییەكانـــی سەرشـــانی، بەپێـــی گرێبەســـتی هاوســـەریی نێوانیـــان كـــە 
یەكێـــك لەوانـــە مانەوەیـــە لـــە ماڵـــی هاوســـەری، مەگـــەر عـــوزری مەشـــروع هەبێـــت، ڕۆشـــتن لـــە ماڵـــی 
هاوســـەر بـــێ عـــوزر یـــان دەركردنـــی مێردەكـــەی لـــە مـــاڵ، هەمـــان ئەنجامـــی هەیـــە كـــە گوێڕایـــەڵ 
ـــە، بەمـــەش مافـــی كێشـــانی نەفەقـــە لەدەســـت  ـــد نەبوون و پابەن

تمییـــزی  دادگای  بڕیارێكـــی  ئـــەوە  بـــۆ  پاڵپشـــت  دەدات، 
فیدراڵـــی بـــە ژمـــارە 1٤٧9 / ٢٠19 هەیـــە كـــە تیایـــدا 
تەئكیـــد لـــەوە دەكاتـــەوە: »دەركردنـــی پیـــاو لـــە مـــاڵ 

ــتدانی مافـــی  ــە هـــۆی لەدەسـ ــەوە دەبێتـ ــەن ژنـ لەالیـ
مەبدەئێكـــی  وەك  كـــە  نەفەقـــە«  كێشـــانی 

ــتە بیزانـــن.  گرنگـــی تەمییـــزی پێویسـ

ــكنین دەكات  ــە پشـ ــاس لـ ــرە بـ ــەم كاریكاتێـ ئـ
ــی وەك  ــتیارە كانـ ــگ و هەسـ ــوێنە گرنـ ــە شـ لـ
شـــوێنە ئەمنییـــەكان و فرۆكەخانـــە و شـــوێنی 
تایبـــەت، كـــە هێنـــدە تونـــدن جلەكانیـــش لەبـــەر 
خەڵـــك دەكەنـــەوە، تەنیـــا مـــاوە ئێسقانیشـــی 

دەربهێنـــن. 

Yellowface ڕووی زەرد

بــاس لــە ترســناكی و كاریگەریــی نــاوی خــوازراو 
دەكات، بــاس لــە دوو نووســەر دەكات كــە لــە هەمــان 
كاتــدا دوو بەرهــەم پێشــكەش و نمایــش دەكــەن، كــە 
باســی ژیانــی خۆیــان دەكــەن، دواتریــش یەكێكیــان 
نووســینی  لــە  هەڵدەبژێردرێــت،  و  ئەســتێرە  دەبێتــە 
ڕێبیــكا  ئەمریكــی،  و  چینــی  نووســەری  كچــە 
شــاری  1996ی  لەدایكبــووی  كاونــگ،  ئیــف 
ــكا دەژی و  ــە ئەمری ــە ئێســتا ل ــە، ك ــژۆی چین گوان
لــە نیۆیــۆك تایمــز كار دەكات، ڕۆمانەكــەی بــاس 
لــە ڕاســیزم و جیاكاریــی ڕەگــەز دەكات، كتێبەكــە 
دەبێــت  یەكێــك  و  دەبێتــەوە  )٢٠٢3(بــاو  ئەمســاڵ 
لــە ڕۆمانــە بەهێــزەكان، نووســەرەكە چەنــد كتێكــی 
 the poppy war،babel(بەناوبانگــی بەنتاوەكانــی
 or the necessity، the dragon republic، the

هەیــە. burning God(ی 

كاریكاتێر

كتێب

لەگـــەڵ  دەبێـــت  تایبەتـــت  و  خـــۆش  رۆژێكـــی 
خۆشەویســـتەكەت یـــان هاوڕێكانـــت، دوور بكـــەوەرەوە 
لـــەوەی هێنـــدە ناخۆشـــییەكانی ڕابـــردوو بـــە بیـــری 
خـــۆت بهێنیتـــەوە، چونكـــە كاریگەریـــی نەرێنـــی لەســـەر 

دەشـــێوێنێت. وئاینـــدەت  دەكات  دروســـت  دەروونـــت 

جمك

بـــەردەوام ڕەخنـــە لـــە كاری هاوپیشـــەكانت مەگـــرە، 
بیـــت،  بـــدە ڕێنیشـــاندەر و یارمەتیـــدەر  بەڵكـــو هـــەوڵ 
ـــە و بـــۆ خۆشەویســـتەكەتی بســـەلمێنە كـــە  ـــر ب كەســـێی بوێ
ـــە  ـــڕوات ب ـــە، ب ـــیارییەتیت هەی ـــی بەرپرس ـــای هەڵگرتن توان

ــت. ــۆت هەبێـ تواناكانـــی خـ

گا
لـــە كاتـــی توڕەییـــدا كۆمەڵێـــك ڕەفـــار دەكەیـــت كـــە 
ڕەنگـــە دواتـــر پەشـــیمانت ببیتـــەوە، وشـــەكانت كۆنتـــرۆڵ 
مێشـــكتدا  بـــە  كـــە  مەڵـــێ  شـــتێك  هەمـــو  و  بكـــە 
دێـــت، لـــە ڕووی پیشـــەییەوە هـــەوڵ دەدەیـــت بـــەدوای 
پرۆژەیەكـــی گـــەورەدا بگەڕێیـــت، بـــەاڵم دەكەویتـــە ژێـــر 

فشـــارێكی زۆرەوە.

كاوڕ ٤/19 - 3/٢15/٤/٢٠ - ٢٠

گوڵەگەنم٢1/5 - ٢٠/6 شێر ٧/٢ - ٨/٢٢39/٨/٢ - ٢٢3

توانـــای  لێهاتوییتـــەوە  و  زیرەكـــی  بەهـــۆی 
شـــێوەیەكی  بـــە  هەیـــە  گرفتەكانـــت  چارەســـەركردنی 
ــەوەی  ــۆ ئـ ــەدە بـ ــت مـ ــك لەدەسـ ــچ دەرفەتێـ ــی، هیـ ئەرێنـ
خۆشەویســـتیی خـــۆت نیشـــانی كەســـانی چـــواردەورت 
بدەیـــت، بەڵكـــو ســـەرەتا بیـــر لـــە بەرژەوەندیـــی خـــۆت 

بكـــەرەوە.

ئـــەوەی  بـــۆ  بـــدە  خـــۆت  هەوڵێكـــی  هەمـــو 
پەیوەندیـــی خۆشەویســـتیت بپارێزیـــت، بـــە شـــێوەیەكی 
خـــۆت  و  بكـــە  ڕووداوەكان  تەماشـــای  ئەرێنـــی 
نیگەرانـــی گرفتـــەكان مەكـــە، چونكـــە چارەســـەریان 
لـــە دەســـت خـــۆت نییـــە، تەنیـــا بیركردنـــەوە كلیلـــی 

هەمـــوو چارەســـەرەكانە.

ـــت  ـــە دەیكەی ـــك ك ـــەر كارێ ـــەییەوە ه ـــە ڕووی پیش ل
ســـەركەوتنی تێـــدا بەدەســـت دەهێنیـــت، ئامـــاژەكان بـــە 
شـــێوەیەكی ئەرێنـــی ڕوویـــان لـــە تۆیـــە، تەندروســـتی 
ئەندامێكـــی خێزانەكـــەت بـــاش نییـــە، هـــەوڵ بـــدە 
كاتـــی پـــێ ببەخشـــە و لـــە تەندروســـتی بپرســـە، تـــا 

پێـــت دەكرێـــت یارمەتـــی بـــدە.

قرژاڵ ٧/٢٢ - 6/٢1

لــە كەرەســتەی جوانــكاری و بۆیــە  ماكیــاژەكان زیاتــر 
دیكــەی  ڕێگەیەكــی  كچــە  ئــەو  بــەاڵم  ڕەنگەكانــن،  و 
كــە  ئوســترالییەی  كچــە  ئــەو  هەیــە،  ماكیاژكردنــی 
جــۆرە ماكیاژێكــی داهێنــاوە، تەنیــا ڕەنــگ نییــە، بەڵكــو 
)كاتــی  نــاوی  كچــە  ئــەو  دەكەیــت،  پــێ  هەستیشــی 
تۆلــگ(ە، یەكێكــە لــە پەیكەرتــاش و وێنەكێشــەكانی ئــەو 

واڵتــە، بــۆ ماكیاژكــردن ســوودی لــە بــەرد و وردە مــووروو 
و پارچــە پالســتیك وەرگرتــووە، ئــەو جــۆرە ماكیاژەشــی 
كــردووە كــە لــە داهاتــوودا ببێتــە مۆدێكــی فەرمــی و 
ــا ئێســتا )13( نمایشــی  ــی بكــەن. ت ــۆ خۆیان ــان ب ئافرەت
بــۆ ئــەو جــۆرە ماكیــاژە كردووەتــەوە و داواكاریــی زۆریــش 

لەالیــەن خانمانــەوە لەســەر كارەكانــی هەیــە.
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سێگۆشــە  كۆمەڵێــك  وێنەیــەدا  لــەم 
هــەن، هەندێكیــان بــە داوێــك دروســت بــووە 
و هەندێكــی دیكــەش بــە ســێبەرەكەی، 
 15 مــاوەی  لــە  بزانیــت  بــدە  هــەوڵ 
چركــەدا چەنــد سێگۆشــە لــە وێنەكــەدا 

بكەیــت.  دیارییــان  هــەن 

ژاوەژاوی سپی
White Noise 

لـــە  بـــاس  كۆمێدییـــە،  و  درامـــا  فیلمێكـــی 
پرۆفیســـۆرێكی زانكـــۆ دەكات بـــە نـــاوی جـــاك گالدنـــی، 

لەگـــەڵ خێزانەكـــەی لـــە كەشـــێكی خۆشـــدا دەژیـــن، دواتـــر بـــە 
هـــۆی ماددەیەكـــی كیمیـــاوی كـــە كارلێـــك دەكات و بـــاو دەبێتـــەوە، 
كـــە لـــە داهاتـــوودا دەبێتـــە پەڵەهەورێكـــی ڕەشـــی گـــەورە و شـــوێنەكە 
دادەپۆشـــێت، ئەویـــش كار دەكات تاوەكـــو چارەســـەری بـــۆ دەدۆزێتـــەوە، 
مـــاوەی فیلمەكـــە دوو كاتژمێـــر و )16( خولەكـــە، لـــە دەرهێنانـــی 
نـــواه باومبـــاخ، فیلمێكـــی نوێـــی تازەیـــە و بودجەكـــەی لـــە 

بۆكـــس ئۆفیـــس ٤3 ملیـــۆن دۆالرە و داهاتـــی 1٠٠ ملیـــۆن 
دۆالرە، لـــە نواندنـــی )گرێتـــا گێروینـــگ و ئـــادەم 

ــدی و  ــیدی، ئەنـ ــی كاسـ ــەر، ڕافـ درایڤـ
ـــە.   دۆن چێدڵ(ـ

  سامورای

و  دەكەیت  نوێ  پرۆژەی  لەسەر  كار 
دەرفەتەت  ئەو  دەهێنیت،  بەكار  بیرۆكەكانت 
بدەیت،  نیشان  تواناكانت  كە  دەڕەخسێت  بۆ 
تێپەڕاندنی  لە  یارمەتیدەرتە  خۆشەویستەكەت 
بەرز  پێویستەهەوڵەكانی  سەختەكاندا،  كاتە 

بنرخێنیت.

كەوانشایان دووپشك 1٠/٢٢ - 9/٢311/٢1 - 1٠/٢31٢/٢1 - 11/٢٢

لـــە ڕووی پیشـــەییەوە هـــەوڵ مـــەدە ڕای خـــۆت 
ســـەرقاڵە  زۆر  مێشـــكت  مـــاوەی  ئـــەم  بســـپێنیت، 
خێزانەكەتـــەوە،  فشـــاری  و  كار  فشـــاری  بەهـــۆی 
پێویســـتت بـــە ڕێكخســـتنەوەی كات هەیـــە، بـــەم زووانـــە 
دەبیتـــەوە،  ســـەخت  هەڵبژاردنـــی  دوو  ڕووبـــەڕووی 
ــاردان. ــش بڕیـ ــەوە پێـ ــر بكەیتـ ــە وردی بیـ ــتە بـ پێویسـ

وریابـــە ئـــەو هەاڵنـــە دووبـــارە ئەنجـــام مـــەدەرەوە كـــە 
لـــە ڕابـــردوو ئەنجامـــت داون، ئەگـــەر بـــە وریاییـــەوە 
هەنـــگاو نەنێیـــت دەكەویتـــە دۆخكـــی ســـەختەوە، 
لەگـــەڵ  كات  ئـــەوەی  بـــۆ  بكـــە  ئامـــادە  خـــۆت 
ـــۆی  ـــت، بەه ـــەر بەری ـــەت بەس ـــت و خێزانەك هاوڕێكان
پشـــتگوێ  كۆمەاڵیەتیـــت  ژیانـــی  ســـەرقاڵیتەوە 

ــتوە. خسـ

ڕووبـــەڕووی گرفـــت  پیشـــەییەوە  لـــە ڕووی 
لـــە ڕووی  مەبـــە،  نیگـــەران  بـــەاڵم  دەبیتـــەوە، 
ــە،  ــوو بڕوانـ ــۆ داهاتـ ــواوە بـ ــە هیـ ــۆزدارییەوە بـ سـ
ــدا ڕوو دەدات،  گۆڕانكاریـــی ئەرێنـــی لـــە ژیانتـ
پارێـــزگاری لـــە تەندروســـتیت بكـــە و سیســـتمی 

خۆراكـــی تەندروســـت پەیـــڕەو بكـــە.

نەهەنگنەهەنگگۆزە ٢/1٨ - 1/٢٠3/٢ - ٢٠/19
بڕیـــارە  بۆئـــەوەی  ئامادەیـــت  ئێســـتادا  لـــە 
گـــەورەكان بدەیـــت و گوێبیســـتی وەاڵمـــەكان بیـــت، 
پیشـــەییدا  ژیانـــی  ســـەختی  ئەزموونێكـــی  بـــە 
و  دەكات  بەهێـــزت  ئەمـــە  بـــەاڵم  تێدەپەڕیـــت، 
وزەت پـــێ دەبەخشـــێت، لـــە ڕووی ســـۆزدارییەوە 
هـــەوڵ بـــدە كەســـێكی گونجـــاو بـــدۆزەرەوە ئەگـــەر 

تەنیایـــت.

كەمێـــك بێهیوایـــت، چونكـــە خەونەكانـــت بـــەدی 
نایـــەن بـــەو شـــێوەیەی كـــە خـــۆت دەتویســـت، لـــە 
ڕووی ســـۆزدارییەوە گرنـــگ نییـــە كەســـانی دیكـــە 
و  خـــۆت  نێـــوان  پەیوەندیـــی  دەدەن  هـــەوڵ  چەنـــد 
ـــە هـــەر كاتێكـــی  ـــر ل خۆشەویســـتەكەت بشـــێوێنن، زیات
دیكـــە بەهێزتربـــە بـــۆ ئـــەوەی ڕووبەڕوویـــان ببیتـــەوە.

1٢/٢٢ - 1/19گیسك

یاريی وێنە

نیاریت
بۆ زا

لــە  جــار  هەندێــك  ســامورای(  و  )پاڵپێــوەن   وشــەی 
مێــژوودا بــە ڕێكــەوت ســەریان لێشــواوە و بــە یــەك مانــا 
و ســەردەم ســەیركراون، هــەردوو وشــەكە لــە ماناكەیانــدا 
ژاپۆنــی  مێــژووی  جیــاوازی  ســەردەمی  دوو  بــۆ 
بەجــێ  دەگەڕێنــەوە، هەروەهــا دوو فرمانــی جیــاواز 
دەهێنــن. بوشــەكان یــان )جەنــگاوەرەكان( كــە ڕۆڵــی 
ــە ســاڵی 11٨5 دا دەركــەوت و  ــەرك و پیشــەكانیان ل ئ
دەســتی پــێ كــرد، كــە ئــەم كات واڵت لــە ئــاژاوە و 
كێشــەدا بــوو، گرنگتریــن شــت كــە دەركەوتنیانــی جیــا 
دەكــردەوە، لەبەركردنــی قەڵغــان بــوو، ئــەو ســامورایانەی 
كــە ڕۆڵــی ئــەرك و پیشــەكانیان لــە ســاڵی)1615( 
دەركــەوت و دەســتی پــێ كــرد، هەڵگــری چــەك بــوون، 
وەك پۆلیســی ئەمــڕۆ كــە حــەز دەكــەن جلوبەرگــی 
خۆیــان  )كیمۆنــۆ(  وەكــو  ئــەوان  بپۆشــن،  پۆلیســی 

یەكخســت،  واڵتیــان  و  شــۆگون  خزمەتــی  خســتە 
لــە بەڕێوەبردنــی  بــوو  ئەركــی ســەرەكیتریان بریتیــی 
زەوی و گرنگیــدان بــە بەرژەوەندیــی مامۆســتاكانی 
پارێزگاكانیــان. ســاموراییەكان پلەیــان لــە پلــە و پایــەی 
بەشــی  یەكەیــان  هــەر  دا هەیــە،  ســەربازیی جیــاواز 
لــە دوای  گونجــاوی خۆیــان هەیــە، ســامۆڕاییەكان 
ســاڵی 1٨٧1كاریگەرییــان نەمــا لــە ژاپــۆن، وازیــان 
ســەردەمە  ئــەو  هێنــا،  دەرەبەگایەتــی  سیســتمی  لــە 
ســاموراییەكان بەهێزتریــن جەنــگاوەری جیهــان بــوون. 

مارگرێــت گێرمەیــن مــاری دۆادندیــۆ، 
ناســراوە،  دۆراس  مارگرێــت  بــە 
دایكبــووی  لــە  فەڕەنســی  ڕۆمانووســی 
لــە  گیادیــە،  شــاری  لــە   191٤ ســاڵی 
كــردووە،  دوایــی  كۆچــی   1996 ســاڵی 
دەرگاكان  و  ئــاوات  و  هیــوا  دەربــارەی 
زۆر  دەڵێــت: »كاتێــك  هەیــە،  وتەیەكــی 
بەخــۆت  دەدەیــت،  كارێــك  بــۆ  هــەوڵ 
دەڵێیــت هەمــوو كارێكــم كــرد، بــەاڵم هیچــم 
بــە دەســت نەهێنــا و تەنیــا چاوەڕوانــی بــوو 

داخــراوەكان«.  دەرگا  بــەردەم  لــە 

پەند و وتە

نگ
ورە
نگا
رە

نگ
ورە
نگا
رە

نگ
ورە
نگا
رە

نگ
ورە
نگا
رە

نگ
ورە
نگا
رە

فیلم

نگ
ورە
نگا
رە

79 ژمارە )1351(  2023/1/30



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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