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دوای  ئەمەریک����ی  و  بەریتان����ی  شوێنەوارناس����انی 
گەڕان و پش����کنین، توانیان کۆشکێکی پاشایەتی و 
پەرستگەیەک بدۆزنەوە کە تەمەنی ٤٥٠٠ ساڵە و بۆ 

سەردەمی سۆمەرییەکان دەگەڕێتەوە.

ئ����ەو پڕۆژەیە ک����ە شوێنەوارناس����ەکان کاری تێدا 
دەکەن، بە پڕۆژەی گیرسو ناسراوە و لە میانەی گەڕان 
بە دوای شوێنەوار لە س����نووری پارێزگەی زیقار، ئەو 

کۆشکەیان دۆزییەوە.
دکتۆر سباس����تیان ڕی، سەرپەرش����تیاری پڕۆژەکە 
ئ����ەوەی دۆزیوەتیانەوە دەس����تکەوتێکی  گوتوویەتی: 
گەورەی����ە و ب����ە کلیلی س����ندووقی ئ����ەو زانیارییانە 
دادەنرێت کە مرۆڤ لەبارەی شارستانییەتەکان بەدوایدا 

دەگەڕێت.
کۆش����کی پاشاکان و ش����اری مێژوویی و سۆمەریی 
گیرس����و، کەوتووەتە باش����ووری جوگرافیای ئێستای 
عێ����راق. ئەوکات هەم����وو ناوچەکە لە ژێ����ر کۆنترۆڵی 
س����ۆمەرییەکاندا بووە و شوێنەوارناس����ان پێش����تر لە 
ش����اری مێژوویی گیرس����و ٢٠٠ پارچەی شوێنەوارییان 

دۆزیوەتەوە کە بە خەتی بزماری نووسراون.
گیرس����و، یەکێکە لە یەکەم ش����ارە ناس����راوەکانی 
مێژووی مرۆڤایەتی کە لە الیەن س����ۆمەرییەکان بنیات 
نراوە. س����ۆمەرییەکان لە نێوان سااڵنی ٣٥٠٠ تا ٢٠٠٠ 
س����اڵ پێش زایین، بۆ یەکەم جار خەتی نووس����ینیان 
داهێنا و یەکەم ش����اریان بنیات ن����ا و تەنانەت یەکەم 

یاس����ای پێوەندیدار بە مرۆڤیان نووسیەوە. شارەکە بۆ 
یەکەم جار ١٤٠ س����اڵ لەمەوبەر دۆزرایەوە هەر چەندە 
لەو ماوەیەدا کۆمەڵێک پارچەی ش����وێنەواری بە تااڵن 

براوە و بەشێکی لەناو چووە.
دۆزینەوەی کۆشکی پاشایەتی دەستکەوتێکی نوێیە 
و دەرەنجامی هەش����ت ساڵ کارکردنی شوێنەوارناسانی 
مۆزەخان����ەی بەریتانی����ا و مۆزەخان����ەی گیت����ی لۆس 

ئەنجلێسی ئەمەریکایە.
لەگەڵ دۆزینەوەی کۆشکەکە، کۆمەڵێک نووسراو و 
پەرس����تگەی سەرەکیی نینجیرسو Ningirsu کە خوای 

سۆمەرییەکان بووە، دۆزرایەوە.
پێویس����تە بگوترێ س����ۆمەرییەکان ل����ە ڕۆژهەاڵتی 
دەریای ناوەڕاس����ت و نزیک ه����ەر دو ڕووباری دیجلە و 
فورات نیشتەجێ بوون و داهێنانی گەورەیان هەبووە و 

ئەوان بۆ یەکەم جار خەت و کاتژمێریان داهێنا.
هارتویگ فیشەر، بەڕێوەبەری مۆزەخانەی بەریتانیا 
گوتوویەتی ئەوەی دۆزراوەتەوە زۆر سەرنجڕاکێش����ە و 
دەرەنجامی پێکەوەکارک����ردن بووە و لەمەودوا زانیاری 
زیاتریان لەبارەی س����ۆمەرییەکان دەس����ت دەکەوێت. 
شارس����تانەتیی س����ۆمەری بە ئەندازەی شارستانەتیی 

میس����ری و یۆنانی نەناس����راون، بەاڵم بەگوتەی دکتۆر 
تیمۆتی پاتس بەڕێوەبەری مۆزەخانەی گیتی ئەمەریکا، 
ئەوەی دۆزیوەتیانەوە گرنگترین ش����وێنە لەسەر زەوی 

کە جیهان کەمترین زانیاری لەبارەی هەیە.
سۆمەرییەکان بە یەکەم شارستانیی دادەنرێن و لەو 
ماوەیەی کە دەس����ەاڵتیان هەبووە ١٢ دەوڵەتەشاریان 
بنیات ناوە. ئەوان لە باری هۆنراوە و سروودی ئایینی 
پێش����کەوتوو بوون و بۆ یەکەم جار چەرخ و گاسنیان 
ب����ۆ کش����توکاڵ و گواس����تنەوە داهێن����اوە و لە بواری 
بیرکاریشدا هەنگاوی گرنگیان نا. داستانی گەلگامێش 
کە کۆنترین بەرهەمی ئەدەبیی جیهانە کە بۆ سەردەمی 

سۆمەرییەکان دەگەڕێتەوە.
خاکی ئێس����تای عێراق و کوردس����تان و ناوچەکانی 
نێوان دوو ڕووبار، بە یەکێک لە النکە س����ەرەکییەکانی 
شارس����تانی مرۆڤایەت����ی هەژمار دەکرێ����ن و جگە لە 
س����ۆمەرییەکان، بابلی، ئەکەدی و ئاشووری و چەندین 
دەسەاڵت و ئیمپراتۆری تر لەو ناوچەیە فەرمانڕەواییان 
هەبووە . س����اڵی ڕابردوو، لە کوردستانیش کۆمەڵێک 
ش����وێنەوار دۆزرانەوە کە بۆ س����ەردەمی ئەکەدییەکان 
و ئاش����وورییەکان دەگەڕانەوە. شوێنەوارناس����ان چ لە 
ناوچەکان����ی عێراق و چ لە کوردس����تان ل����ە گەڕان و 

پشکنینەکانیان بەردەوامن.

لە ڕۆمای پایتەختی ئیتالیا، ئااڵی پیرۆزی کوردستان 
ب����ە نوێنەرایەتیی حکومەتی هەرێمی کوردس����تانەوە 
دەشەکێتەوە، ئەو واڵتەی کە س����ەرۆکوەزیرانەکەی 
هەر ماوەیەک بەر لە ئێس����تا ل����ە هەولێری پایتەخت 

بوو.

ڕێزان حەمەس����اڵح قادر، بەرپرس����ی نوێنەرایەتیی 
حکوومەتی هەرێمی کوردس����تان ل����ە ئیتالیا کە باش 
ئیتالییەکان دەناسێت و چەندین ساڵە لەو پۆستەدا کار 
لەس����ەر فراوانترکردنی پەیوەندییەکانی هەرێم و ئیتالیا 
دەکات، باس����ی ڕۆڵی مێژووی����ی و پەیوەندی ئیتالیا و 

هەرێمی کوردستانی کرد.
ئەم نوێن����ەرەی نوێنەرایەت����ی حکوومەتی هەرێمی 
کوردس����تان لە ئیتالیا گوتی: "ل����ە ڕووی میژووییەوە 
واڵت����ی ئیتالی����ا زۆر نزیكە لە ك����وردەوە، بۆیە ئەوەی 
هەیە ل����ە س����ەرەتاوە مێژووییەكی پیش����تری هەبووە 
دۆستایەتییەكە ئەوەش لە ڕێگەی حكوومەتی هەرێمی 
كوردس����تانەوە توندتۆڵتر كرا. ئیتالیا بەشدار بووە لە 
دروس����تكردنی "فاڵی زۆن � ناوچەی سەیڤ" بۆ كورد 
لە كاتی شەڕی سەدام و یەكێك بووە لەو دەوڵەتانەی 
كە پێدا گربووە لەس����ەر ئەوە، لە هەموو قۆناغەكان و 
ناخۆش����ییەكانی میللەتی كورد پێگەی خۆی هەبووە و 

بە هیچ شێوەیەك خراپەی بۆ گەلی كورد نەبووە".
هەرێم����ی کوردس����تان بەدەر لەوەی ک����ە بۆ ئیتالیا 
گرنگییەک����ی ژئۆپۆلیتیک����ی هەی����ە، ب����ۆ ڤاتیکانیش 
وەک قیبل����ەی ئایینی مەس����یحییەکانی دونیا گرنگە و 
چاوپێکەوتنە بەردەوامەکانی بەرپرسانی هەرێم لەگەڵ 
پاپا، نیشاندەری گرنگی پێگەی کوردستانە بۆ ڤاتیکان 

و دونیا.

بۆی����ە ڕێزان حەمەس����اڵح قادر لەم ب����ارەوە گوتی: 
"ڤاتیکان هەروەك دەزانرێ����ت گەورەترین و بەهێزترین 
دەوڵەت����ە و كۆمارێكی س����ەربەخۆی هەیە. کە دەڵەی 
ڤاتیكان بەهێزترین دەوڵەتە، چونکە هەرچی مەسیحی 
هەی����ە گوێ لەو دەگ����رن و ئیتالیاش خ����ۆی خاوەنی 
گەورەترین هێزی سەربازییە لە هەموو جیهان. بۆیە بۆ 
ك����ورد گرنگە كە دەوڵەتێكی وەها ڕازی بێت بە بوونی 
نوێنەری. ئەمەش پەیوەستە بە باکگراوەندی کوردەوە 
کە ڕۆڵێکی جوانی هەبووە لەگەڵ برا كریس����تیانەكان و 
زۆر یارمەت����ی دەربووە و ئەوەش بەڵگەی پێكەوەژیانی 

ئاشتیانەیە لە نێوانمان."

مێلۆنی، س����ەرۆکوەزیرانی  س����ەردانەکەی جۆرجیا 
ئیتالیایە کە س����ێیەمین س����ەرۆکوەزیرانی ئەو واڵتەیە 
س����ەردانی هەرێم����ی کوردس����تان بکات، ب����ۆ خودی 
ئیتالییەکان گرنگییەکی گەورەی سیاس����ی و ئابووری 
هەب����وو و ڕەنگدان����ەوەی گەورەی لە نێ����و میدیاکانی 
ئ����ەو واڵتە هەبوو. لەم بارەوە ڕێزان حەمەس����اڵح قادر 
نوێنەری نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردس����تان 
لە ئیتالیا، گوتی: "س����ەرۆك وەزیرانی ئیتالیا، یەكەم 
س����ەفەری بۆ عیراق و هەرێمی كوردستان بوو، بۆچی 
هەر لە بەغدا نەگەڕایەوە و چووە هەرێمی كوردستان؟ 
لەبەر ئەوەی كوردس����تان پێگەی تایبەتی خۆی هەیە 

ه����ەر لەبەر ئەم����ەش كاردان����ەوەی ڕاگەیاندنی ئیتالیا 
زۆر بوو، هەرچەندە كاتەكەی س����ەری ساڵ بوو، بەاڵم 
هەموو بەرنامە تەلەفزیۆنییەكان و باڵوكراوەكان باسی 
سەردانی س����ەرۆكوەزیران بوو بۆ كوردستان و پرسیار 
بوو لەس����ەر ئ����ەوەی لەبەرچی چووەتە کوردس����تان. 
ئەمەش لەبەر ئەو پێگەیە بوو کە کوردس����تان هەیەتی 
و باوەش����ی كردووەتەوە بۆ كریستیانەكان و زەمینەی 
فراوانە ب����ۆ ئەوەی بتوانین ئاڵوگۆڕی بازرگانیی فراوان 
بكەین لە گەڵیان و لە دیپلۆماس����یەتی ئیمەش كارێكی 
وای كرد س����ەرۆكوەزیرانی ئیتالیا زۆر بە دڵخۆشییەوە 

بگەرێتەوە واڵتەکەی."

پێگەی هەرێمی کوردستان الی ڤاتیکان و ئیتالیا لە بەرزترین ئاستی خۆیدایە
بەرپرسی نوێنەرایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئیتالیا:

هەرێمی کوردستان بەدەر لەوەی بۆ ئیتالیا گرنگییەکی ژئۆپۆلیتیکی 
هەیە، الی ڤاتیکانیش پێگەی خۆی هەیە

لە عێراق کۆشکێک دۆزرایەوە تەمەنەکەی ٤٥٠٠ ساڵە



ڕێکخراوی بێڵوێزەر بنکەکەی لە ش���اری لەندەنە و 
کار ل���ە ب���وارە مرۆییەکان بۆ ئ���ەو گرووپە کەمینە 
ئایینیانەی ک���ە ڕووبەڕووی جینۆس���اید بوونەتەوە 
دەكات، بەتایبەتی ل���ەو کۆمەڵگەیانەی کە ئازادیی 

ئایینی پێشێل دەکرێت.
 خاتوو ڕەیچ���ەڵ مینەر دەرب���ارەی باروودۆخی 
ئێزیدییەکان چەند پرس���یار و سەرنجێکی ئاڕاستەی 
ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان کرد و ڕێکخەری 
ڕاس���پاردە نێودەوڵەتیی���ەکان ڕۆڵی نووس���ینگەی 
ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان )OCIA(ی لە 
داکۆکیکردن لە ئازادیی ئایینی و هاوکاریی مرۆیی و 

گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ نشینگەکانیان خستەڕوو.
لە درێ���ژەی دیدارەک���ەدا ڕێکخەری ڕاس���پاردە 
نێودەوڵەتییەکان باس���ی لە ئاستەنگەکانی بەردەم 
حکوومەت���ی هەرێمی کرد؛ كە خەمس���اردیی الیەنی 
دەرەکی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان لە هۆکارەکانی 
خاوبوونەوەی پڕۆسەی گەڕاندنەوەی هاوواڵتییەکانن 

بۆ زێدی خۆیان. بەڕێوبەری جێبەجێکاری ڕێکخراوی 
بێڵوێزەر خۆش���حاڵ بوو بە بیستنی زانیاریی هەوڵ 
و چاودێرییەکان���ی حکومەت���ی هەرێ���م ل���ە ڕێگەی 
نوس���ینگەی ڕێکخەری ڕاس���پاردە نێودەوڵەتییەکان 
لەبارەی هاریکاریکردنی ئێزدیی���ەکان و قوربانیانی 
دەس���تی تاوان���ە دژەمرۆییەكانی داع���ش. هەروەها 
ڕاشیگەیاند "ئێس���تا ڕێکخراوەکەیان لە هەوڵدایە بۆ 
دروس���تکردن و کۆکردنەوەی پاڵپشتی و کۆدەنگی 

لەب���ارەی ناس���اندنی جینۆس���ایدی ئێزیدیەکان لە 
پەرلەمانی بەڕیتانیا."

ڕێکخ���ەری ڕاس���پاردە نێودەوڵەتیی���ەکان ئ���ەم 
هەواڵن���ەی ڕێکخراوە بەڕیتانییەک���ەی بەرز نرخاند، 
هەروەها ئامادەیی دەربڕی کە لە نزیکەوە بەش���دار 
دەبێت بۆ دروس���تکردنی کۆدەنگی لەناو پەرلەمانی 
بەڕیتانیا، بۆ بە جینۆس���اید ناس���اندنی کەیس���ی 

ئێزیدییەکان.
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ڕێكخراوێكی بەریتانی هەوڵی بەجینۆساید ناساندنی پرسی 
ئێزدییەكان لە پەرلەمانی بەریتانیا دەدات

بەنداوی خنس كە توانای گلدانەوەی حەوت ملیۆن مەتر سێجا ئاوی 
هەیە بەگەڕ دەخرێت

ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکانی حکوومەتی هەرێم، پێشوازی لە ڕەیچەڵ 
مینەر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری ڕێکخراوی ناحكوومیی بێڵوێزەر کرد

حكوومەتی هەرێمی كوردستان، لە ڕێگەی وەزارەتی 
کشتوکاڵ و س���ەرچاوەکانی ئاو، بۆ خزمەتكردنی 
كەرتی كش���توكاڵی و كەمكردن���ەوەی زیانەكانی 
وشكەس���اڵی، بایەخێكی ڕژدی بە دروس���تكردن و 
نۆژەنكردنەوەی بەنداوەكان داوە؛ لەم چوارچێوەدا، 
دروس���تكردنی بەنداوی خنس لە پارێزگای دهۆك، 
لە قۆناغی كۆتای���ی و تاقیكردنەوەدایە كە توانای 
گلدانەوەی حەوت ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و 
گرنگی بۆ كەرتی كشتوكاڵ، سامانی ئاژەڵ، كەرتی 

گەشتوگوزاری و ئاوی ژێر زەوی دەبێت.

بۆ زانی���اری لەبارەی جۆر و توان���ا و گرنگیی 

بەنداوەكە، فەرهاد محەمەد، بەڕێوەبەری بەنداوی 
ده���ۆک، بە پێگەی فەرمی���ی حكوومەتی هەرێمی 
كوردس���تانی ڕاگەیاندووە: بەن���داوی خنس هەموو 
كارێك���ی تەواو كراوە و دەس���ت بە تاقیكردنەوەی 
تۆکمەیی و بەرگریی بەنداوەکە كراوە؛ لەبەر ئەوە 
ئەمس���اڵ پڕ لە ئاو كراوە و لەڕێ���ی لیژنەیەکەوە 
ل���ە بەڕێوەبەرایەتیی بەنداوی ده���ۆك، چاودێریی 
كەموكوڕییەكانی دەكرێت و ل���ەو بارەوە ڕاپۆرتی 
پێویس���ت بۆ بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەنداوەكان 

دەنێردرێت.
بەڕێوەبەری بەنداوی دهۆک ئاماژەی بەوەش دا: 
بەنداوی خنس لەساڵی ٢٠١٠ بڕیاری دروستكردنی 

دەرچوو، بەاڵم تەنیا توانرا ٦٠%�ی تەواو بكرێت و 
كارەكانی ڕاگیران، تا لەكابینەی نۆیەم و لەس���اڵی 
٢٠٢١ دەست بە كاركردن کرایەوە و لە ساڵی ٢٠٢٢ 
توانرا تەواو بكرێت، بەاڵم بۆ دڵنیابوون لە هەموو 

ئەو كارانەی تیایدا كراوە، تا دوو س���اڵ چاودێری 
دەكەین.

بەن���داوی خنس ل���ە جۆری خاک���ی پڕکراوەیە 
و دەكەوێت���ە قەزای ش���ێخانی پارێ���زگای دهۆك، 
توان���ای گلدان���ەوەی ٧ ملیۆن مەتر س���ێجا ئاوی 
هەیە؛ بەرزییەكەی ٣٤.٥ مەترە و درێژییەكەش���ی 
بە س���ەرڕێژەوە ١٩٥ مەت���رە، هەروەها دەرچەی 
 ٥٠ و   ٩٠ تی���رە  لوول���ەی  دوو  ئاودەرەكەش���ی 

سانتیمەتریین.
تێچووی ئ���ەم بەنداوە نۆ ملیار و دووس���ەد و 
ه���ەژدە ملی���ۆن ٤٨٦ ه���ەزار و ٧٥٠ دینارە و لە 
ئێس���تاوە سوودی بۆ كەرتی كشتوكاڵی، ئاوی ژێر 

زەوی و كەرتی گەشتیاری دەبێت.

توانای گلدانەوەی ٧ 
ملیۆن مەتر سێجا ئاوی 
هەیە؛ بەرزییەكەی ٣٤.٥ 
مەترە و درێژییەكەشی بە 

سەرڕێژەوە ١٩٥ مەترە

سەرۆکی هەرێمی 
کوردستان ڕۆژی 

هەڵبژاردن 
دەستنیشان دەکات

الیەنەکان لەسەر پرسی 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی 
کوردستان کوردستان 

کۆدەبنەوە
بە گوێ���رەی ئ���ەو زانیارییان���ەی ب���ە ''هەولێر'' 
گەیش���توون، لە چەن���د ڕۆژی داهات���وودا، الیەنە 
سیاس���ییەکانی کوردس���تان بۆ ڕێککەوتن لەسەر 
پرس���ی هەڵبژاردن���ی پەرلەمانی کوردس���تان کۆ 
دەبنەوە و س���ەرۆکی هەرێمی کوردس���تان ڕۆژی 
هەڵب���ژاردن دەستنیش���ان دەکات؛ ب���ە ئەگەری 
زۆریش���ەوە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان لە 

کۆتایی ئەمساڵدا ئەنجام دەدرێت.
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ئەمڕۆ سێشەممە، ٢١ی شوبات ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک 
ی����ان زگماکییە و ل����ەو ڕۆژەدا واڵتانی جیه����ان بە تایبەتی 
ڕێکخراوەکان����ی ب����واری ئ����ەدەب و فەرهەن����گ و ناوەندە 
سیاس����ییەکان بایەخێک����ی تایب����ەت بەم ی����ادە دەدەن و 
ڕۆژەکەیان کردووەت����ە بۆنەیەک بۆ هەرچی زیاتر بایەخدان 

بە زمانی دایک و پاراستنی زمانە جیاوازەکان. 

دوای  جەنگی دووەمی جیهانی و سەربەخۆیی هیندستان  
و پاش����ان دامەزراندنی دەوڵەتی س����ەربەخۆی پاکس����تان، 
بەنگالدی����ش بە پاکس����تان لکێنرا. زمانی ئ����ۆردوو زمانی 
فەرمی هەر دوو بەشی ڕوژهەاڵت و ڕۆژئاوای پاکستان بوو، 
لەکاتێکدا بەش����ی ڕۆژهەاڵتی ئەو کاتی پاکس����تان بەنگالی 
ب����وون و ناچار کرا ب����وون کە زمانی ئ����وردوو بەکار بێنن 
و ل����ە زمانی بەنگالی ک����ە زمانی زگماکیی����ان بوو بێبەش 
کرابوون. س����اڵی ١٩٥٢ ژمارەیەک قوتاب����ی زانکۆی داکار، 
دژی سیاسەتی س����ەپاندنی یەک زمان بەس����ەر واڵتەکەدا  
ناڕەزاییان دەربڕی و پۆلیس����یش دەستی بە سەرکوتکردنی 
خۆپێش����اندەران کرد و ١١ کەسی لێیان کوشت ئەو دۆخی 
دەربڕینی ناڕەزایەتی تا س����اڵی ١٩٥٦ بەردەوام بوو و لەو 

ساڵەدا دەوڵەت بە ناچاری دانی بە زمانی بەنگالیدا نا.
ڕێکخ����راوی یۆنس����کۆی س����ەر ب����ە ڕێکخ����راوی نەتەوە 
یەکگرتووەکان لە ٢١ی شوباتی ساڵی ١٩٩٩ بڕیاری دا وەک 
بیرهێنانەوە و ڕێزگرتن لەو کەس����انەی لەو خۆپێشاندانەدا 
تەنی����ا بە تاوانی ئ����ەوەی داوای زمانی دایکی����ان کردبوو، 
ڕۆژکەی بە رۆژی جیهانیی زمانی دایک یان زگماکی ناساند 
و ئامانج����ی یۆنس����کۆ ئەوە بوو پەرە ب����ە فرەزمانی و فرە 

فەرهەنگیی بدات.
لەکاتێکدا ئەم ڕۆژە جیهانییە بەرز ڕادەگیرێت کە زمانی 
کوردی س����ەرەڕای ئەوەی کە النی ک����ەم چل ملیۆن کەس 
لە دانیش����تووانی گۆی زەوی قس����ەی پێ دەکەن، هێش����تا 
تەنیا لە یەک واڵت بە فەرمی ناسراوە و دەوڵەتانی حاکمی 
پارچەکانی کوردستان ئەو زمانە بە فەرمی ناناسن و ڕێ لە 

گەشە و تەنانەت ئاخافتنیشی دەگرن.
زمانی کوردی تا ئێستا تەنها لە عێراق بە فەرمی ناسراوە 
و لە هەرێمی کوردس����تان بە زمانی ک����وردی دەخوێنرێت، 
بەاڵم ئەمە نیش����انەی ئەوە نەبووە ئ����ەو زمانە بە تەواوی 
لە لەناوچوون ڕزگاری بووبێت. ئەرکی حکوومەتی هەرێمی 
کوردس����تان بە تایبەتی هەر دوو وەزارەتی ڕۆش����نبیری و 
پەروەردەیە تا  بە بایەخ����ی زیاترەوە بڕواننە زمانی دایک 
و ڕێ ن����ەدەن لە ڕێچکەی خۆی بەالڕێ����دا بچێت. زیاتر لە 
سێ دەیەیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دامەزراوە بەاڵم 
هێشتا ڕێنووسێکی یەکگرتوو لە هەرێمی کوردستان نییە و 
هەر دامەزراوە و دەزگا و رۆژنامە و باڵوکراوەیەک بە کەیفی 

خۆیان ڕێنووس دیاری دەکەن و هیچ کامێکیان حس����اب بۆ 
ئەوەی تریان ناکەن.

نووس����راوی سەر دووکان و تابلۆ و شوێنە بازرگانییەکان 
پڕە لە هەڵ����ەی ڕێنووس و لە الیەکی ترەوە ناو و چەمکی 
بێگانە جێ ب����ە ناوە کوردییەکان لێژ دەکەن و کەس����یش 
نییە مش����ووری ئەم کێشانە بخوات و هەست دەکرێ دۆخی 
زمانی کوردی ساڵ بە ساڵ لە جیاتی بەرەوپێش چوون لە 

پاشەکشەدایە.
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هێشتا خەڵک ناتوانن بە زمانی 
کوردی بخوێنن و بنووسن و حکوومەتی ئەو واڵتە زمانەکەی 
بە فەرمی نەناسیوە و زمانی فارسی سەپاندووە و تەنانەت 
زۆر جار وەک زاراویەک باس لە زمانی کوردی دەکات و ڕێ 
لە گەش����ەی زمانەکە دەگرێت. ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان مامۆستایەکی خۆبەخشی زمانی کوردی بە ناوی 
زارا محەم����ەدی تەنیا بە تاوان����ی ئەوەی کە مندااڵنی فێری 
زمانی کوردی کردووە گیرا و تەنانەت پێنج س����اڵ زیندانیی 
بەسەردا سەپێنرا، ئەو دوای ساڵێک زیندانی ماوەی ڕابردوو 

بەر لێخۆشبوون کەوت و ئازاد کرا.
لە باکووری کوردستان هاوشێوەی رۆژهەاڵتی کوردستان 
زمانی کوردی بە فەرمی نەناسراوە و تا چەند ساڵ لەمەوبەر 
تەنانەت ئاخافتنیش����ی قەدەخە بوو و ماوەی چەند ساڵێکە 
هەدەپ����ە لە پەرلەمانی تورکیا داوای کردووە زمانی کوردی 
بە فەرمی بناس����رێت بەاڵم ڕووبەڕووی سەرکۆنە و تەنانەت 

زیندانیی کردن بوونەتەوە.
 لە ڕۆژئاوای کوردستانیش لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا 
ک����ە ئیدارەیەکی خۆجێیی دروس����ت ب����ووە زمانی کوردی 
خەریکە گەشەی پێ دەدرێ هەرچەندە لە دەستووری واڵتی 
داگیرکەری ئەو پارچەیەی کوردس����تانیش زمانی کوردی بە 

فەرمی نەناسراوە.
ئەگ����ەر یادکردن����ەوە و گرنگی����دان بە زمان����ی دایک بۆ 
زمانەکانی ت����ری زیندووی جیهان جێی بایەخ بێت، ئەوا بۆ 
کورد چەند هێندە گرنگە، چونکە زمانی کوردی هاوشێوەی 
نەتەوەک����ەی بەردەوام هێرش����ی لەس����ەر ب����ووە و هەوڵ 
دراوە ئ����ەو زمانە لەناو ببرێت. گەلی ک����ورد بە فەرهەنگە 
دەوڵەمەندەکەی و زمانەکەی بە زیندوویی هێش����توویەتەوە 
هەرچەندە لە هەندێک شوێن تا ڕادەیەک زیانی بەرکەوتووە 
و لە هەر چوار پارچەی کوردس����تان زمانەکەی کەوتووەتە 
ژێر کاریگەری زمانەکانی فارسی، تورکی و عەرەبی  و بۆیە 
پێویس����تە بە هەموو تواناوە پارێ����زگاری لە زمانی کوردی 

بکرێ  و بە پاراوی بپارێزرێت.

ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکە

زمانی کوردی هێشتا لەبەردەم مەترسیدایە

سلێمان تاشان - هه  ولێر
Sleman_aziz@yahoo.com 4763770 

مێژووی کورد تژییە لە وێرانکاری و کارەساتی خەمناک، زۆربەی 
ئەو تراژیدیایانەی بەس����ەریدا هاتوون سروشتی نەبوون، بەڵکو 
سیاسی و نەتەوەیی بوون و لەالیەن نەتەوە سەردەست و ڕژێمە 
داگیرکەرەکانی ناوچەکەوە بەس����ەریدا هێنراوە کە لە ئەنجامی 
ئەوەش����دا هەزاران قوربانی کەوتۆت����ەوە. هەندێک لەو رووداو و 
کارەس����ات و تراژیدیایانە تائێستاش ئاس����ەواری هەر ماوە لە 
بیرو هزرماندا، بەدرێژایی مێژوویش خەڵکی کوردستان جگە لە 
چیاکانی هیچ پشتیوان و فریادڕەسێک نەبووە بەهانایەوە بێت، 
ه����ەر بۆیە لەهەموو گەالنی دیکە باش����تر لە ئازاری لێقەوماوان 
و ماڵوێرانی و تراژیدیاکان تێدەگات و لەهەمووانیش باش����تر لە 
ئازاری بەهاناوە نەچوون تێ����دەگات. ئەمە وایکردووە میللەتی 
ک����ورد لەجیاتی ئ����ەوەی چێژ ل����ە ماڵوێران����ی و تراژیدیاکانی 
میللەتانی تر وەربگرێت بە پێچەوانەوە هاوخەم و هاوس����ۆزیان 
دەبێ����ت و هەرچ����ی لەدەس����ەالتیدابێت دەیکات ب����ۆ بەهاناوە 
چوونیان و کەمکردنەوەی خ����ەم و ئازار و ماڵوێرانیان. هاتنی 
داعش و ئاوارەبوونی س����ەدان ه����ەزار هاوواڵتی عەرەبی عێراق 
و س����وریا بۆ ناوچە کوردس����تانیەکان و بەهان����اوە چوونیان و 
هاوکاریکردنیان لە الیەن  حکوومەت و خەلکی کوردس����تانەوە و 
دابین کردنی ش����وێنی حەوانەوە و پێداویستیەکانی ژیان بۆیان 
بەڵگەی ئەو راس����تیەن. ئێس����تاش کە چەند ڕۆژێک لەمەوبەر 
زەوی لەرزەیەک����ی وێرانکار لە باکور و رۆژئاوای کوردس����تان و 
واڵتی تورکیا و س����وریای دا و هەزاران قوربانی گیانی و وێران 
بوون����ی هەزاران م����اڵ و ش����وێنی کاری لێکەوتۆتەوە، خەڵکی 
کوردس����تان لەهەم����ووان زیاتر لەخەمی ئەو کارەس����اتەدابوون 
و ت����ۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانی����ان پڕکرد لە وێنەی کارەس����اتەکە و 
قوربانیەکانی و هاوخەمی دەربڕین بۆ ئەو کارەس����اتە. دەزگای 
خێرخ����وازی بارزانی و تیمی فریاگ����وزاری حکوومەتی هەرێمی 
کوردستانیش یەکەمین کەس بوون کە بەپەلە و لەماوەی چەند 
کاتژمێرێکدا گەیش����تنە شوێنی رووداوەکە  بۆ بەهاناوە چوونی 
قوربانی����ەکان و ڕزگارکردنی بریندارانی ژێ����ر داروپەردوی بینا 
ڕووخاوەکان و پێدانی خواردن و بەتانی و چادر و پیداویس����تی 
سەرەتایی بە لێقەوماوان. تەنانەت تیمی فریاگوزاری حکوومەتی 
تورکیا خۆیش����ی هاوکات کەمێک پێشتر لە تیمەکانی هەرێمی 
کوردستان گەیش����تبوونە ش����وێنەکان، ئەم بەهاناوە چوونەی 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی و حکوومەتی هەرێم دەنگدانەوەی 
زۆری لە تورکیادا هەبوو، خۆشحاڵی زۆری بەخشی بە کوردانی 
باکور و ڕۆژائاوا بەجۆرێک کە لە عەفرینی داگیرکراودا خەلکێکی 
زۆر بەبێ ترس بەئااڵی کوردس����تانەوە پێشوازیان لە تیمەکانی 
دەزگای خێرخوازی����ی بارزان����ی کرد. هەم����و ئەمانە کاریگەری 
زۆر باش����یان لەس����ەر ناوبانگی کورد و گیانی بەهاناوە چوون 
الی گەالنی ناوچەکە بەگش����تی و تورکەکان بەتایبەتی دروست 
کردووە ، دوایین ش����تیش کە زۆر لە جێی خۆیدا بوو سەردانی 
نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بوو بۆ شوێنی 
بومەلە رزەکە و لە نزیکەوە بینینی وێرانکاریەکان و بەشێک لە 
ڕزگاربووان و تیمەکانی فریاگوزاری، دواتریش لەنزیکەوە بینینی 
بەرپرسانی بااڵی تورکیا و ئامادەیی دەربڕین بۆ هاوکاریکردنی 
زیاتری لێقەوماوانی باکوری کوردس����تان و ڕۆژئاوا و بەشەکانی 

دیکەی تورکیا و سوریا .
بەم هەڵویس����ت و هاوخەمی و بەهاناوە چوونە. حکوومەت و 
خەڵکی هەرێمی کوردس����تان سەلماندیان کە کورد وەک نەتەوە 
و وەک حکوومەت و دەسەاڵت، هەمیشە ڕۆڵی ئیجابی و ئاشتی 
خ����وازی و مرۆڤ دۆس����تیان بینیووەو دەیبینن و هەمیش����ەش 
کوردستان و خەڵکەکەی هەم پەناگەیەکی ئارامن بۆ لێقەوماوان 

و هەم فریادڕەسیشن بۆ بەهاناوە چوونی لێقەوماوان .

شیالن فەرەج

گیانی مرۆڤدۆستی



سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری 
ل����ەم چاوپێکەوتنەدا  کوردس����تان  ھەرێمی 
جارێ����ک  س����اڵ   ١٠ دەبێ����ت  ڕایگەیان����د: 
س����ەرژمێری بکرێ����ت، ئەمە ل����ە کاتێکدایە 
دوایین سەرژمێریی کە لە ھەرێمی کوردستان 

و عێراق کرابێت، ساڵی ١٩٨٧ بووە. 

بڕیار بوو ھەر ١٠ ساڵ جارێک سەرژمێریی 
لە عێ����راق بکرێت، بەاڵم زیاتر لە ٣٠ س����اڵە 
پرۆس����ەکە لە عێراق نەکراوە، دواینجار کە لە 
عێراق س����ەرژمێریی کرابێت، لە ساڵی ١٩٩٧ 
بوو ١٩ ملیۆن کەس بەبێ ھەرێمی کوردستان 
تۆمار کراون، لە س����ااڵنی ٢٠٠٧و ٢٠١٠ ھەوڵی 
س����ەرژمێریی لە عێراق درا، بەاڵم پرۆس����ەکە 
س����ەرنەکەوت. لەو س����ااڵنەی کە سەرژمێریی 
کراوە: ١٩٢٧، ١٩٣٤، ١٩٤٧، ١٩٥٧، ١٩٦٥، 
١٩٧٧، ١٩٨٧، کۆتاجار لە ساڵی ١٩٩٧ بوو 

بەبێ ھەرێمی کوردستان، سەرژمێریی کرا.
س����ەرژمێریی ل����ە عێ����راق کۆتای����ی ب����ەو 
سیاس����ییانە  ناکۆکیی����ە  و  کێشمەکێش����مە 
دەھێنێت کە س����ااڵنە، یەخەی پشکی ھەرێمی 
کوردستان لە بوودجەی گشتی عێراق دەگرێت. 
پەرلەمانتارانی کوردیش لە پەرلەمانی عێراق 
دەڵێن: کردنی پرۆسەکە لە ھەرێمی کوردستان 
پشکی ھەرێم لە بوودجەی گشتی عێراق زیاد 

دەکات و دەگەیەنێتە ٢٠٪.

*ئەمساڵ سەرژمێریی لە ھەرێمی کوردستان 
و عێراق دەکرێت؟

- ل����ە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ بەرپرس����انی 
س����ەرۆکوەزیرانی  ئامار،  ناوەندی����ی  دەزگای 
عێراق ڕایگەیاند، دەبێت ئامادەکاریی بکرێت، 
بۆ ئەوەی ئەمساڵ سەرژمێریی بکرێت، وەکو 
سەرۆکی دەستەی ئاماری ھەرێمی کوردستان، 
ئاگاداری س����ەرۆکی دەزگای ناوەندی ئاماریی 
عێراقم ک����ردەوە کە زۆر زەحمەتە ئەمس����اڵ 
پڕۆس����ەکە بکرێت، ئ����ەوەش لەب����ەر ئەوەیە 
ھێش����تا بوودجەی عێراق پەس����ەند نەکراوە، 
بوودج����ەی  خەرجکردن����ی  دەس����تەاڵتەکانی 
تەرخان کراو بۆ سەرژمێریی دیاری نەکراون، 
دوات����ر ئامادەکارییەکان����ی ژێرخانی جێبەجێ 
کردنی س����ەرژمێریی ئەلیکترۆنی ھێش����تا زۆر 
لەدواوەیە، ئیتر ئەم ھۆکارانە وا دەکەن کە بیر 
لەوە بکەینەوە پەلە بکرێت، بەاڵم پرۆس����ەکە 
ڕەنگە بکەوێتە کۆتایی س����اڵی داھاتوو، بەاڵم 

بە مەرجێک ئەگەر کێشەکان چارە کران.

*چەند س����اڵە لە ھەرێمی کوردس����تان و 
عێراق سەرژمێریی نەکراوە؟ 

- دەبێت ١٠ ساڵ جارێک سەرژمێری بکرێت، 
دوایین س����ەرژمێری کە لە عێ����راق کرا بێت، 
لە س����اڵی ١٩٨٧ بوو، ئ����ەو کات لە ھەرێمی 
کوردس����تان و عێراق کرا، ڕاستە ساڵی ١٩٩٧ 
سەرژمێریی لە عێراق کرا، بەاڵم تەنھا لە ١٥ 

پارێزگا بوو، لە ھەرێمی کوردستان نەکرا. 

*بۆ ئەوەی س����ەرژمێریی بکرێت پێویستە 
چ بکرێت؟ 

- پرۆسەکە پێویستی بە زۆر شتە، یاساکە 
ئەوەی کە ھەیە لە عێراق ھی ساڵی ٢٠٠٨�ە، 
ڕەنگە پێویس����ت بکات ھەموار بکرێتەوە، بۆ 
ئ����ەوەی بگونجێت لەگەڵ بارودۆخی ئێس����تە. 
ئەوەی دیکە بابەتی س����ەرژمێریی ئەلیکترۆنی 
پێویستی بە ژێرخانی تەکنەلۆجیای زانیاریی 
ھەیە، ش����ارەزای تەکنیک����ی، ئەمانە ھەموو 

پێویس����تن ب����ۆ ئ����ەوەی پرۆس����ەکە بکرێت، 
ئینجا لەڕووی لۆجس����تیکەوە پێویس����تی بە 
ئامادەکارییەکی زۆر ھەیە، چونکە پرۆسەیەکی 

گەورەیە.

*پرۆس����ەکە پێویس����تی بە چەند بودجە 
ھەیە؟ 

- نازانین دەس����تەی ئام����ار چەند بودجەی 
پێویس����تە، ئەوە وەزارەتی پالندانانی عێراق 
خەمالندن����ی ب����ۆ دەکات، بەاڵم ئ����ەوەی من 

ئاگاداربم داوای ٢٧٠ ملیار دینار کراوە.

*لە ھەرێمی کوردستان ھیچ ئامادەکارییەک 
کراوە؟

- س����ەبارەت ب����ە ھەرێمی کوردس����تان تا 
ئێس����تە وەکو پێویست ئامادەکاریی نەکراوە، 
نازانی����ن چەندە،  ئەو بودج����ەی پێویس����تە 
چونکە تا ئێستە بەدەس����تمان نەگەیشتووە، 
س����اڵی پار ت����ەنھا ١٠٠ ملی����ۆن دینارمان بە 

دەست گەیشتبوو، ئەو بڕەش زۆر کەم بوو،. 
تەنھا ھەندێک ئامادەکاری سەرەتایی کراوە، 
ئێس����تەش ئەگەر ئامادەکاری بکرێت دەبێت 
بودجەی پێویست بدرێتە ھەرێمی کوردستان، 
ئەوی����ش دەبێت پێش����وەختە پێمان بگات بۆ 
ئ����ەوەی پالنەکە ئام����ادە بکەین، خش����تەی 
پڕۆس����ەکە دیاری بکرێت، الیەنی نێودەوڵەتی 
پەیوەندی����دار بە ڕاوێژکاری بۆ س����ەرژمێریی 
دی����اری بکرێت، ئەوانە ھەموو کارن بۆ ئەوەی 

ئامادەکاری پێشوەختە بۆ پرۆسەکە بکرێت.

*گرنگ����ی پرۆس����ەکە چییە ب����ۆ ھەرێمی 
کوردستان و عێراق؟

- زۆر گرنگ����ە س����ەرژمێریی ل����ە ھەرێمی 
کوردس����تان و عێراق بکرێت، چونکە لەس����ەر 
بنەمای ئەو س����ەرژمێرییە دەتوانین ستراتیجد 
و کارەکانی گەش����ەپێدان لە ھەموو بوارەکاندا 
دیاری بکەی����ن. بۆ نموون����ە، زانینی ژمارەی 
لەڕوویی  دانیشتوان  پێکھاتەی  دانیش����توان، 
گروپەکانی تەمەنەوە، ھەروەھا ھەر گۆڕانێکی 
دیموگراف����ی ک����ە ک����راوە، لەگ����ەڵ ئ����ەوەی 
ڕێگەخۆشکەرە بۆ زانینی بارودۆخی ئابووری، 
لەسەر بچووکترین یەکەی کارگێڕی لەم واڵتەدا، 
ئ����ەوەش تەنھا ل����ە ڕێگەی س����ەرژمێرییەوە 
دەکرێت، ھەروەھا لە ڕێگەی س����ەرژمێریی تۆ 
دەتوانی پالنی ورد دابنێی بۆ گەش����ەپێدانی 
واڵت لە ھەموو ڕوویێکەوە. ئێس����تە پشتمان 
بەس����تووە بە ڕووپێوی تا داتاکانمان دەست 
دەکەوێت، ئەگەر سەرژمێریی بکرێت لە ڕێگەی 
بەڕێوەبەرایەتیی����ەکان دەگەین����ە دوورترین و 
بچووکترین یەکەی کارگێڕی و نەخش����ەیەکی 
وردمان دەبێت لەس����ەر بارودۆخی دانیشتوان 

و ژێرخانەکەی.

*بەپێی دوایین ئامار ژمارەی دانیش����توانی 
ھەرێم����ی کوردس����تان و عێ����راق چەند کەس 

دەبن؟ 
عێ����راق  خەملێن����راو،  ئام����اری  -بەپێ����ی 
ڕایگەیاندووە دەوروبەری ٤٢ ملیۆن کەس����ە، 
بەپێی دوایین ڕووپێو کە لە س����اڵی ٢٠٢٠ لە 
ھەرێمی کوردستان کراوە ژمارەی دانیشتوانی 
ھەرێم ش����ەش ملیۆن و سەد و حەفتا و یەک 

ھەزار کەس دەبن.
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بەپێی ئامادەکارییەکان ڕەنگە کۆتایی ساڵی 
داهاتوو سەرژمێریی گشتی بکرێت 

پتر لە ٣٣ ساڵە سەرژمێریی دانیشتوانی ھەرێمی کوردستان و عێراق نەکراوە
سیروان محەمەد، سەرۆکی دەستەی ئاماری ھەرێمی کوردستان:

سەرژمێریی پێویستی بە 270 
ملیار دینارە

بەپێی دوایین ئامار، ژمارەی دانیشتوانی ھەرێم شەش ملیۆن و 
سەد و حەفتا و یەک ھەزار کەسن

بەپێی ئاماری خەملێنراو، عێراق 
ڕایگەیاندووە دەوروبەری ٤٢ ملیۆن کەسە، بەپێی 

دوایین ڕووپێو کە لە ساڵی ٢٠٢٠ لە ھەرێمی کوردستان 
کراوە ژمارەی دانیشتوانی ھەرێم شەش ملیۆن و سەد و 

حەفتا و یەک ھەزار کەس دەبن

ڕائیب جادر - ھە ولێر
 raibzrari@yahoo.com 07507165222 



"هەرجارە و ئایەتێك"

لە هەر خەرمانەی گوڵێك

 عومەر چنگیانی

)314(

ئەم ئیمڕۆی حازرییە یانی سێشـــەممە ٢1ـی مانگی شوباتی ٢٠٢3ی زایینی لەگەڵ یەکەم ڕۆژی مانگی شابان 
)شەعبان(ـی 1444ـی كۆچی تێک دەکاتەوە؛ واتە پشتیوان بە خوا تەنیا مانگێکی ماوە تا مانگە پیرۆزەکەی 
ڕەمـــەزان. لێرەوە بە ئەركی دەزانم، خەرمانەگوڵی ئەمجارە تەرخان بكەم بۆ بەبیرهێنانەوەی هەندێك بابەتی 

ئایینیی پەیوەست بە مانگەكەوە. 
یەكەم/ زۆر ڕۆژووگرتن لەم مانگەدا:

ئەوەی كەمێك شارەزای زانستی )فەرموودەناسی( بێت، دەزانێ كە هەر فەرموودەیەك، باس لە كردەوەی 
پێغەمبەر بكات، دروود و ساڵوی خوای لێ بێت، مەرج نییە شوێنەکەوتووانیش بیگرنە بەر، بەاڵم ئەگەر باسی 
لـــە فەرمان و گوتاری ئەو دەكرد، بە فەرماندان بە كردن، یان بە قەدەغەلێكردن، ئەوە بۆ كارپێكردنە، بەاڵم 

تێگەیشتن لەوانیش، بەبێ گەڕانەوە بۆ بنەمای چەند زانستێك، ناکرێ. 
لە گێڕانەوەی باسی ئاكارەكانی پێغەمبەردا، دروود و ساڵوی خوای لێ بێ، بە تایبەتی ڕۆژووگرتن، دایكی 
بڕواداران )عایشـــە( دەفەرمێت کە: “پێغەمبەر، دروود و ســـاڵوی خوای لێ بێ، وەها دەستی دەکردە گرتنی 
ڕۆژووی سونەت، دەمانگوت زەحمەتە ئیتر نەیگرێت، کە نەیشیدەگرت، دەمانگوت دیارە ئیتر نایگرێت! مانگی 
ڕەمەزانـــی لێ بترازێ لە ئەوەڵەوە هەتا ئاخر دەیگرت، پێغەمبەرم نەبینیوە، بەبێ ڕۆژبگار، مانگێك بەڕۆژوو 
بووبێت؛ لە هیچ مانگێکیشـــدا هێندەی مانگی شابان ڕۆژگی نەدەگرت.” )1( بەو گوێرەیە بێ وا ئیبنومبارەك 
و هەندێك لە زانایان، دەقەكان شـــی دەکەنەوە، دیارە پێغەمبەر، دروود و ســـاڵوی خوای لێ بێ، لە مانگی 

شاباندا زۆر بەڕۆژوو دەبوو، بەاڵم هەرگیز هەر ٢٩ یان 3٠ ڕۆژەکەی نەگرتووە. 
دووەم/ گرتنی ڕۆژووی ئاخروئۆخری شابان

ئەو ڕۆژووە لەبەر سێ شتە:
1/ یـــان ئەوەتا، ئەو كەســـە بۆیەكا بەڕۆژوو دەبێـــت، نەوەك ڕەمەزانی لێ تێك بچـــێ و دەڵێ، دەچمە 
پێشـــوازەوە نەکا دەســـپێکی ڕەمەزانم لێ بڕوات! جا گومانتان لێ نەبێ ئەمەیان دروســـت نییە و، نابێ هیچ 

كەس بەو مەرام و نیازەوە ڕۆژوو بگرێت. 
٢/ یان ئەوەتا قەرزی لەسەرە و، ڕۆژووی بگردە دەگرێتەوە و قەرزەکەی دەداتەوە؛ ئەوە دروستە. 

3/ ئەگەر نەزرونیازێکیشـــی کردبێ یان بە نیازی ســـونەت و خێر، بیگرێت، ئەوەیشـــیان بە رای زۆرینەی 
زانایان ئاساییە و، چ عەیبی تێدا نییە.

سێیەم/ چوونەپێشوازی ڕەمەزانەوە:
)پێشخستن( دروست نییە، بەاڵم بۆچی دروست نییە؟ 

بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە، دوو الیەن هەیە:
1/ مانگی ڕەزمەزان بە خۆی دیارە و، ناکرێ شـــتێکی پێ زیاد بكرێت؛ دیارە پێغەمبەر، دروود و ســـاڵوی 
خوای لێ بێت، بۆ خۆیشـــی هەر لەبەر ئەوە نەیهێشـــتووە خەڵک لە ڕۆژانی جەژنـــدا بەڕۆژوو ببن و، ئا بەو 
چەشنە هۆشیاری کردووینەتەوە؛ وەختی خۆی نەتەوە و شوێنكەوتەی ئایینەكانی دیكە، ئەو بەزمەیان دەکرد 
و، بە ویســـت و بۆچوونی خۆیان لە ڕۆژوویان زیاد دەكرد؛ جا ئا لەبەر ئەوە پێغەمبەر نەیدەهێشـــت کەس لە 
گومانەڕۆژ )یوم الشـــك(دا بەڕۆژوو ببێت؛ تەنانەت عەماری كوڕی یاسر، خوای لێ ڕازی، دەفەرمێت: “ئەوەی 

گومانەڕۆژ بکاتە ڕۆژوو، ئەوە لە ڕێبازی بابی قاسم، دروود و ساڵوی خوای لێ بێ، الی داوە.
٢/ بۆ جیاكردنەوەی فەرز لە ســـونەت؛ ئاخر جیاكردنەوەی فەرز و ســـونەت، خۆی كارێكی شـــەرعی و 
پەسەندە، هەربۆیەكا پێغەمبەر دروود و ساڵوی خوای لێ بێ، نەیدەهێشت خەڵک نوێژی سونەت و نوێژی فەرز 
بدەن بەدەم یەکەوە و، بلكێنن بە یەکدا؛ كە هەرهیچ نەبێت، با بە دوو قسەیەیش بووبێ بەینیان پێ بدرێت؛ بە 
تایبەتی نوێژی بەیانی، هەربۆیەكە زۆر سونەتە، كە مرۆڤ سونەتی بەیانی، لە ماڵەوە بكات و پاشان ڕابكشێ 
و ئینجـــا بچێت بۆ مزگەوت و لەوێ نوێژە فەرزەكەی بكات. ئەوكاتەی پێغەمبەر، دروود و ســـاڵوی خوای لێ 
بێت، دەبینێ وا یەكێك لە یارەكانی خەریكە نوێژی سونەت دەكات و، قامەتی نوێژی بەیانیشیان دابەستبوو؛ 

فەرمووی: “نوێژی بەیانی و، چوار ڕكات.” )٢(
چوارەم/ پێغەمبەر دروود و ساڵوی خوای لێ بێت، لەبەرچی ئەو هەموو ڕۆژووەی دەگرت لە شاباندا؟

 زانایان بۆ دۆزینەوە و ڕوونكردنەوەی ئەو کارەکەی پێغەمبەر - دروود و ســـاڵوی خوای لێ بێت -، چەند 
ڕایەكیان فەرمووە؛ هەرە پەسەندەکانیان ئەمانەن:

1/ لەبەر ئەوەی پێغەمبەر دروود و ســـاڵوی خوای لێ بێ، زۆربەی کات بۆ گەیاندنی بانگی خوا و الدانی 
كۆســـپەكانی ڕێگای بانگەكە، دەكەوتە دەرەوی مەدینە و گەشـــتی وەڕێ دەهات و ئەویش بۆ خۆی كردبوویە 
ســـونەت، كە هەر مانگەی بەالنی كەمەوە، سێ رۆژی لێ ڕۆژوو بگرێت؛ لە ڕەوتەن )سەفەر(یشدا نەیدەگرت؛ 

كە مانگی شابان دادەهات، هەموو ئەو سونەتە فەوتاوانەی کە ئەو لە سەری واجب بوو، دەیگرتەوە. 
٢/ هەندێ زانایش دەفەرموون كە ژنگەلی ماڵی پێغەمبەر دروود و ســـاڵوی خوای لێ بێ، لەبەر دەشـــتان 
)ســـووڕی مانگانـــە( ڕۆژووی مانگی ڕەمەزانیان لێ بفەوتایە، بـــە زۆری گێڕانەوەكەیان هەڵدەگرت بۆ مانگی 
شـــابانی دابێـــت و لەو مانگەدا دەیانگرتەوە؛ پێغەمبەریش دروود و ســـاڵوی خوای لـــێ بێت، بۆ دڵنەوایی و 

سۆزبەخشین پێیان، لەگەڵیاندا بەڕۆژوو دەبوو. )3(

پەراوێز 
)1( بوخاری، ژمارە )33( و، مسلیم، ژمارە)1٩56(

)٢( بوخاری، ژمارە )663 (
)3( گوڵخەرمانی ئیمڕۆمان پوختەی خەلەکی ٢٧ی گوڵخەرمانەکەمانە، کە پێشتر لە الپەڕە “٩”ـی ژمارە 

٢366ـی ڕۆژنامەی هەولێر، رێکەوتی سێشەممە 1٠ـی مایسی ٢٠16 باڵو كراوەتەوە.

ڕۆژووی مانگی “شەعبان”

ئەزموونی چیلی لە بوومەلەرزە 
جیهانی شۆك كردووە

بەدرێژایـــی دوو ســـەدە، هیـــچ بوومەلەرزەیـــەك 
ئەوەندەی بوومەلەرزەكەی 1٩6٠ی شـــیلی بەهێز 
نەبووە، كـــە بە گوڕی ٩.5 رێختـــەر ئەو واڵتەی 
هەژاند، بـــەاڵم ئەو بوومەلەرزەیە بـــووە وانەیەك 
بۆ چیلی، تـــا بە بەرنامەیەكی تۆكمەی زانســـتی 
رووبـــەڕووی بوومەلەرزە ببنەوە. چیلی گەیشـــتە 
ئەو بڕوایەی ئیدی بوومەلەرزە بووەتە بەشـــێك لە 
ژیانی مرۆڤ، لەبری ئەوەی لێی راكەیت، پێویستە 

رووبەڕووی ببیتەوە.

ژاپۆن، لەســـەر هێڵی بوومەلەرزەیە، كالیفۆرنیا 
و چیلیش بەهەمان شـــێوە، بەاڵم چیلی لە ژاپۆن 
زیاتر توانیویەتی بەشێوەیەكی زانستیی رووبەڕووی 
بوومەلـــەرزە ببێتـــەوە، ئەویش بـــە ئەنجامدانی 
ژێرخانێكی گەورە و رێگەی زانست، كە كردوویانەتە 

كلتوور لەو واڵتە.
رۆژنامەنووســـێكی تـــورك، ســـەردانی چیلـــی 
كـــردووە، لەوێ بە چـــاوی خـــۆی بینیویەتی كە 
چۆن، ئەو واڵتە هەموو كاتێك ئامادەیە رووبەڕووی 
بوومەلەرزە ببێتەوە، تەنانەت ئەگەر بە گوڕی 5.٩ 
رێختەریـــش بێت، بەبێ ئەوەی زیانی گیانیشـــیان 

هەبێت.
لە یەكێك لە دامەزراوەكانیدا چیلی نووســـراوە 
”ئەگـــەر بوومەلـــەرزە رووی دا، مـــەڕۆ دەرەوە و 
لەنـــاو باڵەخانەكانـــدا بمێنـــەرەوە، چونكە ئێمە 
باڵەخانەكانمان وا دروست كردووە، كە سەالمەتترین 

شوێن بێت لە كاتی بوومەلەرزە“
بوومەلەرزە ئەگەرچی كارەســـاتێكی سروشتیی 
زۆر گەورەیـــە، بـــەاڵم ئەگـــەر عەقـــڵ هەبـــوو، 
دەتوانرێت رووبەرووی ببیتـــەوە، چیلیش یەكێكە 
لـــەو نموونانەی كە دەكرێت هەمـــوو ئەو واڵتانەی 
مەترسی بوومەلەرزەی لەسەرە سوود لە ئەزموونی 

چیلی وەربگرێت.
ژێرخـــان گرنگە بۆ هەموو واڵتێك، بەاڵم ئەوەی 
لەژێرخـــان گرنگتـــرە، ئەو كلتوورەیـــە كە ئەگەر 
بوومەلەرزە رویدا چی بكرێت باشـــە و چۆن خۆت 
بپارێزیت؟ لە چیلی لە قۆناغی خوێندنی سەرەتاییدا 
باس لە چۆنییەتی خۆپاراســـتن لـــە بوومەلەرزە 
دەكرێـــت و لـــە ناوەندیـــش وانـــەی جیۆلۆجـــی 
دەخوێنرێت، بەاڵم لە توركیا لە دواناوەندی وانەی 

جیۆلۆجی هەڵگیرا.
 )BBC( بەگوێرەی ئەو زانیاریانەی لە ئاژانسی
بەشـــی توركی وەرم گرتووە، نیوەی باڵەخانەكانی 
توركیا مەترسی ئەوەیان لەسەرە لەكاتی بوومەلەرزە 

بەتەواوی بڕووخێت، هەروەها لە ئێستای توركیادا 
13ملیۆن باڵەخانە مەترسی ئەوەیان لەسەرە ئەگەر 
بوومەلەرزەیەك بە گوڕی ٧ رێختەر زیاتر لەو واڵتە 

بدات، ئەو باڵەخانانە دەڕووخێنێت. 
ناكرێـــت تەنیـــا حكوومەتی ئاكەپـــە تۆمەتبار 
بكرێت بەوەی ژێرخانی ئـــەو باڵەخانانەی توركیا 
بەهۆی ئەوانەوە خراپـــە، ئاخر بەر لە ئاكەپەش، 
گەورەترین كێشـــەی توركیا، خراپی ژێرخان بووە، 
بۆیە كاتێك لـــە 1٩٩٩ بوومەلەرزە لە مەڕمەڕایدا، 
هەزاران كـــەس گیانی لەدەســـتدا و زیاتر لە دوو 
هەزار باڵەخانەش رووخا، كەواتە كێشـــەی ژێرخان 
هەمـــوو حكوومەتەكانی توركیا لێی بەرپرســـیارن 

بەئاكەپەشەوە.
لەژاپۆن، باڵەخانە دروســـت دەكرێت، بەجۆرێك 
ژێرخانـــی باڵەخانـــەكان ئامادە دەكـــەن، كاتێك 
بوومەلـــەرزە روو دەدات، لەگـــەڵ جوالنی زەوی، 
باڵەخانەكەش دەجۆڵێتەوە، واتە تەنیا دەجۆلێتەوە 
بەبـــێ ئەوەی هیچ زیانێكی گیانی و مادی هەبێت، 
لـــەو جۆرە باڵەخانانە تەنیا هەشـــت هەزار بوونی 
هەیـــە و بەنیازن و بەرنامەیـــان هەیە، لەو جۆرە 
باڵەخانانـــە زیاد بكـــەن، چونكە وەكـــوو ئەوەی 
پالنیان بۆی داناوە، تا ٢٠3٠، چەندین بوومەلەرزە 
لـــە ژاپۆن دەدات و پێشـــبینی دەكـــەن زیاتر لە 
٢٠هەزار كەس بكوژێت، بۆیە لەئێستاوە كار دەكەن 
تا بتوانن پێشـــبینییەكانیان پێچەوانە بكەنەوە و 
ژمارەی گیان لەدەستدان بە هۆی بوومەلەرزەوە تا 

٢٠3٠ كەم بكەنەوە.
لە توركیاش لەو جۆرە باڵەخانانە بوونی هەیە، 
وەكـــوو ئەوەی باس دەكرێت ســـەد جۆر باڵەخانە 
لە توركیا هەیە، كاتێـــك بوومەلەرزە روو دەدات، 
زەوی چۆن بجولێت، ئـــەو باڵەخانانەش بەهەمان 
ئاڕاســـتەی زەوی دەجولێـــت و هیچ كێشـــەیەكی 
نابێـــت، جا ئەگەر بوومەلەرزە بەرێختەری زیاتر لە 
٩ شبێت، بۆیە ئەگەر بەشێوەیەكی زانستی بتەوێت 
رووبەرووی بوومەلەرزە ببیتەوە، رێگەی جۆراوجۆر 
هەن، كـــە ئەزموونی چیلی باشـــترن ئەزموونە و 
دەكرێت توركیا سوودی لێ ببینێت، دڵنیاشم دوای 
بوومەلەرزەكەی شەشـــی شـــوبات، توركیا روو لە 
چیلی دەكات و داوای لێـــدەكات هاوكاری بێت بۆ 
بوومەلەرزە، چونكە  چۆنییەتی رووبەڕووبوونەوەی 
بوومەلـــەرزە بووەتە بەشـــێك لەژیانـــی توركیا و 

دەبێت بزانێت چۆن رووبەرووی ببێتەوە.

ژمارە )3807(   2023/2/21 جڤاک6
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یەکێک لەو پرس���یارانەی پێویس���تە لە خۆمانی بکەین 
ئەوەی���ە ئای���ا دوای ئ���ەو لێش���اوەی بەجیهانیوون و 
تێکەڵبوونی کولتوورەکان و ئەو لێش���اوە ترس���ناکەی 
سۆش���یالمیدیا ک���ە کاریگەریی ڕاس���تەخۆی لەس���ەر 
زمان���ەکان هەیە، دۆخی زمانی کوردی لە کوێدایە؟ ئایا 
زمانی کوردی گەش���ەی کردووە، ی���ان بەرەو پوکانەوە 

دەڕوات؟
ئەگەر بە س���ەرنجەوە س���ەیری کتێبخانەی کوردی 
بکەین و سەرنج بخەینە سەر ئەو ژمارە زۆر و بێشومارەی 
کتێبی چاپک���راو و باڵوکراوەی جۆراوجۆر و بەراوردێک 
لە ڕووی چۆنێتی و چەندێتی بە هەش���تاکانی سەدەی 
ڕابردوو بکەین، هەس���ت بە گەشەیەکی بەرچاوی زمانی 
کوردی دەکەین. گەش���ەیەک کە سروش���تییە و هەموو 
زمانێکی زیندوو پێیدا دەڕوات. بەاڵم ئەگەر س���ەرنجی 
تابلۆ و ناوی شوێنەی بازرگانییەکان و ناوی خوێندنگە 
تایبەت و نموونەییەکان بدەین هەست بە پاشەکشەیەکی 
تەواوەت���ی زمانی ک���وردی دەکەین و لێش���اوێک ناو و 
چەمک���ی خۆرئاوایی و بیانی ڕووی لە هەموو جێگەیەک 
کردووە و خەریکە بەشێک لەو پانتاییەی زمانی کوردی 
تێیدا لە گەش���ەدا بووە داگیری دەک���ەن. ئەمە ئەگەر 
تەنه���ا بە ڕووک���ەش و ل���ە دەرەوە و دوور لە چاوێک 
کە ن���اوەوەی ئەم دامەزراوە پەروەردەییانە بخوێنێتەوە 
تەنها بەناوی خوێندنگەکاندا هەست بە )لەبیربردنەوەی 

زمان(ی کوردی دەکەین. 
دەش���ێ بپرس���ین "لەبیربردنەوەی زم���ان" چییە؟ 
کاتێک ن���اوی خوێندنگەیەک، یان جێگەیەکی بازرگانی 
ب���ە زمانێکی بیانی دەنووس���رێت، ئەم���ە جۆرێکە لە 
"لەبیربردن���ەوەی زم���ان" کاتێک خوێنەرێ���ک بەر ئەم 
ن���اوە بیانییە دەکەوێت و لەوکاتان���ەدا خوێنەرەکە بیر 

ل���ە زمانەکەی خ���ۆی ناکاتەوە، تەنها وش���ەیەک یان 
دەستەواژەیەکی بیانی لە خەیاڵیدایە و بیر لەو زمانەی 
دیک���ە دەکەینەوە. بیرکردنەوە ل���ە زمان بیرکردنەوەیە 
لە ش���وناس و لەبیرنەچوونەوەی خۆت و ڕەسەنیەتتە. 
کاتێک لێش���اوێک خوێندنگ���ەی نموونەیی و تایبەت بە 
هەم���وو پرۆژگرامێک���ی هاوردەک���راوەوە و بە زمانیکی 
هاوردەکراوەوە لە ش���ارەکانی کوردستاندا دەکرێتەوە و 
ب���ە پلەی یەکەمیش زمانی دایک���ی لەبیر فێرخوازەکان 
دەبرێتەوە. دەش���ێ بپرسیت ئایا بیر لەوە نەکراوەتەوە 

"زمانی دایکی" فێرخوازەکان فەرامۆش نەکرێت؟ 
بێگومان وەاڵمی ئەم پرس���یارە ئاس���ان نییە، بەاڵم 
بە وردبوونەوە بۆمان دەردەکەوێت کە زمانی دایکیمان 
وەک���و چۆن لە ش���وێنە بازرگانی و ن���اوی پرۆژەکانی 
نیشتەجێبوون فەرامۆش کراوە ئاوهاش لە پرۆگرامەکانی 
ئ���ەم خوێندگانەدا فەرامۆش کراوە و لەبیری فێرخوازان 

براوەتەوە. 
ب���ۆ ڕوونکردن���ەوە زیات���ر مەبەس���تم نموونەیەک 
دەهێنم���ەوە ل���ە دوو س���اڵی ڕاب���ردوودا ڕووبەڕووی 
چەندین فێرخوازبووم���ەوە، کە لە خوێندنگە نموونەیی 
و تایبەت���ەکان فێرخوازن، بەاڵم بەش���ی هەرە زۆریان 
)ناڵێم هەموویان( زمانی دایکی خۆیان نازانن، یان زۆر 
بە خراپی توانای قس���ەکردنیان هەیە پێی. ئەوەی زۆر 
نیگەران���ی کردم ئەوە بوو جارێ���ک باوکێک بە کوردی 
لەگەڵ کوڕە 12 س���ااڵنەکەی قس���ەی دەکرد کوڕەکەی 
نەیدەتوانی وەاڵی باوکی بە کوردی بداتەوە و بەش���ێک 

لە وەاڵمەکانی بە ئینگلیزی دەربڕی.
ئەمەی سەرەوە نموونەیەکی س���ادەیە، بەاڵم تەنها 
نموونەیەک نییە، بەڵکو دەیان و س���ەدان نموونەی لەم 
ش���ێوەیە هەیە. بۆیە ئەگەر لە خەمی زمانەکەمانداین، 
س���ەرەتا دەبێت زمانی ک���وردی زمان���ی بنچینەییمان 

بێت، چونکە س���ەدان ه���ۆکاری جۆراوج���ۆر هەیە بۆ 
لەبیربردن���ەوەی زمانەکەم���ان و بچووککردن���ەوەی و 
س���ڕینەوە. بۆیە بەرلەوەی هەر زمانێکی دیکە فێربین 
زمانی دایکی مەرجی سەرەکی ناسنامەی ئێمەی کوردە. 
سەبارەت بە یادی رۆژی "زمانی دایک"یش ئەم ڕۆژە، 
ڕۆژی 21 ش���وباتی هەموو ساڵێک وەکو ڕۆژی جیهانی 
"زمانی دایک"ە، کە لە الیەن رێکخراوی یۆنسکۆی سەر 
بە نەت���ەوە یەکگرتوەکانەوە دیاریکراوە. ئەم ڕێكخراوە 
لە کۆنگرەیەکییدا لە مانگی نۆڤەمبەری س���اڵی 1999، 
ئ���ەم ڕۆژەی وەکو ڕۆژی جیهانی زمان���ی دایک دیاری 
کردووە. لە ساڵی 2000 بۆ یەکەمجار ئەم ڕۆژە مێژوویی 
و جیهانییە یادی كرایەوە. یۆنسکۆ هۆکاری هەڵبژاردنی 
رۆژێک���ی جیهانی ب���ۆ "زمانی دای���ک"ی گەڕاندەوە بۆ 
هاوكاریكردن���ی فرەچەش���نی و فرەڕەنگ���ی زم���ان و 

کولتوورەكان.

پەیوەندی ش���یعر و زەم���ەن پەیوەندییەکی ئاڵۆزە، بەو 
پێیەی شیعر ژانرێکی سرکە ناتوانرێت لە ژێر زەمەنێکدا 
کۆنت���رۆڵ بکرێت. هەندێک کەس ش���یعر ب���ە زەمەنی 
ڕابردووەوە دەبەس���تنەوە، ب���ەو پێیەی ئەوەی لە هزری 
ش���اعیرەوە دێتە دەرەوە بەرهەمی هزر و نۆستالۆژیای 
شاعیرە، یان بەشی هەرە زۆری لە نۆستالۆژیاوە دێتەوە 
نێو شیعر. هەندێکی دیکەش شیعر بە ژانرێکی ئێستایی 
دەزانن و پێیانوایە "شیعر زمانی ڕاستەقینەی ئێستایە." 
ب���ەاڵم ئەگەر ش���یعر زمانی ئێس���تا بێ���ت بۆچی ئێمە 
شیعری دوو س���ەدە لەمەوبەریش دەخوێنینەوە هەست 
دەکەین ئێستاییە و لەم چرکەساتەدا نووسراوە. هاوکات 
بۆچوونێکی دیکەش هەیە، کە شیعر هەمیشە لە ژانرێکی 
ئایندەگەرای���ە. بەاڵم ئەگەر ش���یعر ژانرێکی ئایندەگەرا 
بێت چی بۆ ئێس���تا و ڕابردوو پێیە؟ چۆن شیعر دەبێتە 
ژانرێکی ئایندەگەرا؟ لەم بەشەی نووسینەکەمدا هەوڵی 

گەڕان دەدەم وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە.
ئەدۆنی���ش ل���ەو ش���اعیر و تیۆریزەکارانەی���ە، ک���ە 
بڕوای تەواوی بەوەیە ش���یعر هەمیش���ە لە جوڵەدایە و 
هەمیش���ەش ڕووی لە ئایندەیە. ل���ە جێگەیەکدا دەڵێت 
"فۆڕمی ش���یعر بریتییە لە جوڵە و بوونگۆڕین، بریتییە 
لە دروس���تبوونێکی بەردەوام، فۆڕمی شیعری زیندووش 
ئەوەیە بەردەوام ل���ە نوێبوونەوەدا بێت." ئەم جووڵەیە 
بۆ گۆڕان و بەردەوامیی وایکردووە )وەک لە بەش���ەکانی 
پێشووش خس���تمانەڕوو( پێناس���ەکردنێکی جێگیر بۆ 
ش���یعر نەدۆزینەوە، بۆی���ە هەموو پێناس���ەکردنێک بە 
جۆرێک لە جۆرەکان تەنها دیدگایەکە و هیچ پێناسەیەک 
نییە وەکو دوا پێناس���ە بۆ ش���یعر ببینرێت. ئەدۆنیس 
ل���ە جێگەیەک���ی دیکەدا ئام���اژە بۆ ئ���ەوە دەکات، کە 

"ش���یعریەتی نوێ، دوو کاری پێکەوەگرێدراو بە ئەنجام 
دەگەیەنێت، شتێکی نوێ دەڵێت و فۆڕمی تەعبیرکردنی 
ت���ازەش دێنێت���ە ئ���اراوە، چونکە هەم���وو ئەفراندنێک 
ڕەخنەگرتنە لەو ڕابردووەی بەجێمان هێش���تووە، وەک 
چۆن ڕەخنە ئاراستەی ئەمێستاش دەکات بە مەبەستی 
گۆڕی���ن و بونیادنانەوە" لە جێگەیەکی دیکەدا ئەدۆنیس 
ڕاشکاوانەتر و پێداگرانەتر دەڵێت: "شیعر خۆی بریتییە 

لە ئاماژەکردن بۆ داهاتوو."
ئەگەر بتوانین پێناسەیەک بۆ ئەدۆنیس بکەین دەتوانین 
بڵێین ڕوانینەکانی بۆ ش���یعر ڕوانینی ئایندەگەراییانەیە. 
بەاڵم ئایا ئەمەش دیس���ان قەتیس���کردنی شیعر نییە لە 
زەمەنێکی دیاریکراوی نادیار و نەهاتوودا. ئەوەی بۆ من 
ڕوونە ئەوەیە کە هەموو شیعرێکی ڕاستەقینە، شیعرێکە 
لە هەموو زەمەنێک���دا دەخوێنرێتەوە و هەموو زەمەنێک 
دەبڕێت. ئەگەر ش���یعرێک تەنها س���ەرداری زەمەنێکی 
دیاریکراو بوو ئەو شیعرە لە بازنەی زەمەن و ڕووداوێکی 
دیاریکراودا کوژراوە. بەاڵم لێرەدا پێویستە ئەوەش ڕوون 
بکەینەوە هەندێک ش���یعر هەن، کە ب���ۆ ڕووداوێک و لە 
زەمەنێکی دیاریکراودا نووس���راون وەل���ێ توانای برینی 
هەموو زەمەنێکی���ان هەیە. بێگومان ئەمە پەیوەندی بە 
ئەو تێمەیەوە هەیە کە ئەو دەقە ش���یعرییە هەڵگریەتی. 
ش���یعر توانای ئەوەی هەیە لە هەرسێ زەمەنی )ڕابردوو 

و ئیستا و ئایندە(دا بوونی خۆی بسەلمێنێت. 
کاتێ���ک باس ل���ەوە دەکەی���ن ش���یعر ئایندەگەرایە 
مەبەس���تمان لەوەیە کە "ش���اعیر ب���ە جیهانبینی خۆی 
دەپەڕێت���ەوە بۆ ئەو دیو س���نوورەکانی جیهان و چەند 
بەناخی جیهان���دا رۆبچێت ئەوەن���دە ڕەهەندی مرۆڤانە 
و هونەریان���ەی ن���وێ دەخولقێنێ. س���ەفەری ش���اعیر 

هەنگاونان���ە بەرەو ئایندە بۆ ئ���ەوەی ڕووبەر و پانتایی 
ئەفراندن���ی خ���ۆی بەرفراوانت���ر بکات، بۆ ئ���ەوەی لە 
مومکینی بێس���نووری ناکۆتایی بگەڕێ���ت. لێرەوە ئەوە 
ڕوون دەبێتەوە شیعرە ئەو ژانرەیە، کە هەمیشە بەدوای 
کەش���فنەکراو و ڕووبەری پەی پێنەبراودا دەگەڕێت. هەر 
بۆیە بە ژانرە ئایندەگەراکە ئەدۆنیس ناوی دەبات و هەتا 
ل���ە جێگەیەکدا دەڵێت: "ئەگ���ەرەکان دەکەونە زەمەنی 
ئایندەوە بۆی���ە من عەوداڵی داهات���ووم، خەمی ئایندە 

خەمی بوونگۆڕینەوە نوێبوونەوەیە."
ب���ەاڵم لەگەڵ ئ���ەم هەم���وو دی���دە ئایندەگەرایەی 
ئەدۆنیس���دا بەختی���ار عەل���ی پێوایە "ش���یعر بۆ هیچ 
س���ەردەمێک نانووس���رێت. ش���یعر پەیوەندییەکی الواز 
و ناڕاس���تەوخۆی بە زەمەنەوە هەیە، ش���یعر بۆ ئەوانە 
دەنووس���رێت، کە دەتوانن بیدۆزینەوە، گرنگ نییە کێن 
چین و لە چ سەردەمێکدا دەژین." بەاڵم هەر لەو وتارەدا 
ئەم نووس���ەرە باس لەوەش دەکات ش���یعر ژانرێکە بۆ 
"لەکارخس���تنی دەس���ەاڵتی مێژوو". ئ���ەم بۆچوونانەی 
بەختی���ار عەلی لەوە نزیکمان دەکاتەوە ش���یعر س���ەر 
ب���ە ی���ەک زەمەن نیی���ە، وەک ل���ە هێڵکارییەکەش���دا 
خس���تمانەڕوو، بەاڵم پێیەکی گەورەی لە ئایندەدایە بەو 
پێیەی دەس���ەاڵتی مێژوو ل���ە کار دەخات، بەاڵم خودی 
مێژوو دێتە نێوی، بەاڵم بە دەسەاڵت و زمانێکی نوێوە، 
کە زمانی ئەوانەیە دەتوانن کەشفی بکەن و تێی بگەن. 
کەریم دەشتی شاعیریش تاڕادەیەک لەگەڵ بۆچوونی 
بەختی���ار عەلیدایە پێیوایە، کە ش���یعر هیچ زەمەنێکی 
دیاریکراوی نییە، ئەوەی ش���یعری زاڵ کردووە بەس���ەر 
زەمەندا ئەوەیە شیعر خۆی خولقێنەری زەمەنی خۆیەتی 
ل���ە ڕێگەی داهێنان���دا، دەخوزام بڵێم ش���یعر ڕەهەندی 

چوارەم���ی زەمەنە، کە هەموو ئێس���تا و داهاتوو لەنێو 
وش���ەدا کۆ دەکاتەوە بۆ دەربازب���وون بۆ ناو دەرەوەی 
زەمەن و دەس���تگیرکردنی ڕەهایی، چونکە شیعر دەبێت 
بوونەوەرێکی ئازاد بێت." بەاڵم دەشتی باس لە پەیوەندی 
ش���یعر بە مێژوو ناکات و ئەو زیاتر تەرکیز دەکاتە سەر 
ئێس���تا و ئایندە. بەاڵم الی ئەم شاعیرە ئەوەشی شیعر 
بە هیچ زەمەنێکەوە نابەستێتەوە پەیوەندی بە سرکی و 
ئازادبوونی ئەم ژانرەوە هەیە. وەلی ئەگەرچی ئەمەشی 
دەیڵێت دروس���تە، ب���ەاڵم ئایندەگرایی ش���یعر ڕوانینی 
دوورمەودای شاعیرە بۆ چەمکەکان و هەڵکۆڵینیان لەنێو 
بوونی مرۆڤدا. بەتایبەت ش���یعر ئەوکاتەش زیاتر دەبێتە 
ژانرێکی ئایندەگەرا، کە داوای چاالکی دەکات و دەیەوێت 
تاک لە متبوون و پاس���یڤێتی بجوڵێنێت و بیخاتە سەر 
کەڵگەڵ���ەی چاالکی ئەم���ەش وا دەکات ڕووی لە ئایندە 

بێت، ئایندەیەک کە نازانرێت کەی دێت. 
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شیعر ژانرێکی ئایندەگەرایە
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هێمن ئەسکەندەر - هەولێر

بارزان ئەکرەم - هەولێر

ب���ە ئەنجامدان���ی هەش���ت ی���اری، یارییەکانی گەڕی 
دوازدەیەم���ی خول���ی یانە پلە یەکەکانی کوردس���تان 
بەڕێوە چوو، لەم گەڕەدا س���لێمانی پێشەنگی یانەکان 
لەگ���ەڵ بابان یەکس���ان بوو، پێش���ەنگی لەدەس���ت 
دا، هەولێ���ر بەبردنەوەی لە ق���ەاڵدزێ هانگاوێکی تر 
لەگەڕانەوە بۆ خولی نایابی کوردس���تان نزیک بووه وە، 
یانەکانی ڕزگاری و بازی���ان بەبردنەوەیان لەم گەڕەدا 
هاتنە ناو ڕکەبەری گەیش���تن بەڕیزی یانە نایابەکان، 
شەڕی دابەزینیش لە یانەکانی خوارەوەی ڕیزبەندی تا 

دێت گەرمتر دەبێت.

گەڕێکی تری یارییەکان بەڕێوە دەچن
ب���ە ئەنجامدانی ٨ یاری گ���ەڕی پازدەیەمی خولی 
یان���ەی پلە یەکەکانی کوردس���تان بەڕێ���وە دەچێت، 
کۆمەڵێ���ک ڕووبەڕوبوون���ەوەی بەهێ���ز ل���ەم گەڕه دا 
دەبیندرێن، گرنگترینی���ان یاری نێوان ڕزگاری و کۆیە 
دەبێ���ت کە ئەو یارییە لە گەرمی���ان ئەنجام دەدرێت، 
ڕزگاری ٢٠ خاڵ���ی هەی���ە و لە خانەی س���ێیەم دێت، 
کۆیەیش ب���ە ١٩ خ���اڵ خانەی شەش���ەمی گرتووە، 
بردن���ەوەی هەر یەکێکیان زیاتر لەڕکەبەری گەیش���تن 
ب���ە خولی نایاب نزیکی دەکاتەوە دۆڕای ئەم یارییەش 
تا ڕادەیەک لە ڕکەب���ەری دوور دەکەوێتەوە، یانەکانی 
هەولێر و س���لێمانیش کە ل���ە پلەی یەکەم دووەم دێن 
ڕووبەڕووی هەڵۆ و سێمێل دەبنەوە. خشتەی سەرجەم 

یارییەکانی تریش بەم شێوەیە دەبن:

خشتەی یارییەکانی گەڕی سێزدەیەم
ڕانیە - ڕەواندز/ یاریگەی ڕانیە

برادۆست – بازیان / یاریگەی برادۆست
هەڵۆ – هەولێر/ یاریگەی بلێ

سلێمانی – سێمێل/یاریگەی سلێمانی
قەاڵدزێ – زانکۆی جیهان/ یاریگەی قەاڵدزێ

ڕزگاری - کۆیە/ یاریگەی ڕزگاری
خاک – بابان/ یاریگەی خاک

بروسک – خانەقین/ یاریگەی پیشەسازی
یانەکانی پیشەسازی و شۆڕیجە چاوەڕوانن

ئامارەکانی خولەکە
لەم گەڕەدا هەژدە گۆڵ تۆمارکران، لەکۆێ ٨ یاریی 
ئەم گەڕەدا ٤ لێدانی سزا هەژمار کرا، سلێمانی زۆرترن 
گۆڵ���ی ل���ەم وەرزەدا تۆمارکردووە ٢٤ گ���ۆڵ، هەولێر 
زۆرترین یاری بردۆتەوە کە  ٧ یارییە، برادۆس���ت ٣٧ 
گۆڵی لێ تۆمارکراوە کە زۆرترینە، بروس���ک زۆرترین 
یاری یەکسان کردووە کە ٨ یارییە، دوای تێپەڕبوونی 

١٤ گەڕ ل���ە ١١٢ یاریدا ٢٥٢ گۆڵ تۆمارکراون، ڕێژەی 
گۆڵ بۆ هەر یارییەک ٢،٢ گۆڵە،  برادۆس���ت زۆرترین 

یاری دۆڕاندووە کە ٩ یارییە.

ڕیزبەندی یانەکانی خولەکە 
١- هەولێر ٢٦ خاڵ لە ١٣ یاری
٢- سلێمانی ٢٣ خاڵ لە ١٣یاری
٣- ڕزگاری ٢٠ خاڵ لە ١٣ یاری

٤- خاک ٢٠ خاڵ لە ١٣ یاری
٥- بازیان ١٩ خاڵ لە ١٢ یاری
٦- کۆیە ١٩ خاڵ لە ١٢ یاری

٧- شۆڕیجە  ١٨ خاڵ لە ١٣ یاری
٨- ڕانیە ١٨ خاڵ لە ١١ یاری

٩- پیشەسازی ١٨ خاڵ لە ١٤ یاری

١٠- قەاڵدزێ ١٧ خاڵ لە ١٢ یاری
١١- سێمێل ١٥ خاڵ لە ١٢ یاری
١٢- بابان ١٥ خاڵ لە ١٢ یاری

١٣- بروسک ١٤ خاڵ لە ١٣ یاری
١٤-هەڵۆ ١٤ خاڵ لە ١١ یاری

١٥- خانەقین ١٢ خاڵ لە ١٢ یاری
١٦- ڕەواندز ١٠ خاڵ لە ١٣ یاری

١٧- زانکۆی جیهان ٩ خاڵ لە ١٢ یاری
١٨- برادۆست ٨ خاڵ لە ١٣ یاری

ڕیزبەندی گۆڵکاران: 
دوای تێپەڕبوون���ی ١٣ گ���ەڕ بەس���ەر یارییەکانی 

خولەکە ڕیزبەندی گۆڵکارانی خولەکە بەمشێوەیەیە:
١-دانیار ئیسماعیل– یانەی سلێمانی  ٧گۆڵ

٢- مەحەمەد حەمید – یانەی خاک٧ گۆڵ 
٣- یادگار ئیبراهیم– یانەی بازیان ٦ گۆڵ 
٤- هۆگر حوسێن – یانەی هەولێر ٦ گۆڵ 
٥- هێمن فەرەج – یانەی سلێمانی ٦ گۆڵ

ئەم وەرزە خولەکە بەشێوازی خول و بەیەک قۆناغ 
بەڕێوەدەچێت و بڕیاردرا س���ێ یان���ە دابەزن بۆ ڕیزی 
یان���ە پلە دووەکانی کوردس���تان و دوو یانەی خاوەن 
پلەکان���ی یەک���ەم و دووەمیش س���ەربکەون بۆ ڕیزی 
یانە پلە نایابەکانی کوردس���تان و یانەی س���ێیەمیش 
لەگەڵ یانەی پلە چواردەیەمی خولی نایابی کوردستان 
لەیاری پلەی ئۆف بەیەک دەگەن و براوەیان لە خولی 

نایابی کوردستان یاریدەکات. 

        ئامار و زانیاریی نوێ لەسەر خولی خولی یانەیە پلە 
یەکەکانی کوردستان  دەخاتە ڕوو

هەولێر هەنگاوێکی تر لە گەڕانەوە بۆ خولی نایابی کوردستان نزیک بووه وە

رۆژی یه كش���ه ممه ی راب���ردوو، ل���ه  یاری���ی كۆتای���ی 
رووب���ه ڕووی  ده وروب���ه ری  و  هه ولێ���ر  دێرینه كان���ی 
یه كتربوونه وه ، كه  ئه م پاڵه وانیه تیه  له  الیه ن ناوه ندی 
یه كی الوان سااڵنه  ده كرێته وه ، تێیدا دێرینه كانی زانكۆ 

توانیان ببنه  پاڵه وانی جامه كه .

یاری����ی كۆتای����ی له  نێ����وان دێرینه كان����ی زانكۆ و 
دێرینه كان����ی هه ولێر ئه نج����ام درا، ب����ه  ئاماده بوونی 

جه ماوه رێك����ی زۆر ل����ه  یاریگه ی س����یروانه  ره ش له  
گه ڕه ك����ی ٩٢ به ڕێوه چوو، دێرینه كانی زانكۆ توانی به  

گۆڵێكی بێ به رانبه ر له  دێرینه كانی هه ولێر بباته وه .
پاڵه وانیه ته كه  به  به ش����داری ٢٠ تیپی دێرین له سه ر 
ئاس����تی هه ولێر و ده وروبه ری كرایه وه ، پاڵه وانه تیه كه  
م����اوه ی ٢ مانگ����ی خایاند تا كۆتای����ی پێهات، تیپی 
دێرینه كان����ی زانكۆ ٦ یارییان ئه نجامدا، تونیان له م ٦ 
یارییه  ١٥ گۆڵ بكه ن و ته نها ٦ گۆڵیان لێ تۆماركرا.

ل����ه  یاریی كۆتای����ی دوای بردن����ه وه ی جامه كه  له  
الی����ه ن تیپی دێرینه كانی زانكۆ، به  ئاماده بوونی چه ند 
كه س����ایه تیه كی وه رزش����ی خه اڵت به س����ه ر براوه كان 
دابه شكرا، له  دواییش����دا باشترینه كانی پاڵه وانیه ته كه  
ده ستنیش����انكران، كه  س����ه رمه ند عه زیز به  باشترین 
یاریزان����ی پاڵه وانیه ته كه  و كاوه  هاوار وه ك باش����ترین 
گۆڵپارێ����ز و ئه یاد حه می����د وه ك یاریزان����ی نمونه ی 
ل����ه  پاڵه وانیه ته ك����ه  خه اڵت ك����ران، پل����ه ی دووه می 

پاڵه وانیه ته ك����ه ش بووه  به ش����ی دێرینه كانی هه ولێر، 
ك����ه  یه كێكه  له  تیپ����ه  به هێزه كانی ش����اری هه ولێر و 
ده وروبه ری پێش����ووتریش به ش����داری له  پاڵه وانیه تی 
دۆس����تانه ی دێرینه كان له  واڵت����ی توركیا كردبوو، له  

قۆناغی پێشكۆتایی تووشی شكست هاتبوون

دێرینه كانی زانكۆ بۆ جاری ده یه م بوونه  پاڵه وانی هه ولێر و ده وروبه ری

"سلێمانی زۆرترین گۆڵی لەم وەرزەدا تۆمار کردووە ٢٤ گۆڵ، هەولێر زۆرترین یاریی بردووه تەوە 
کە  ٧ یارییە، برادۆست ٣٧ گۆڵی لێ تۆمارکراوە کە زۆرترینە، بروسک زۆرترین یاریی یەکسان 

کردووە کە ٨ یارییە، دوای تێپەڕبوونی ١٤ گەڕ لە ١١٢ یاریدا ٢٥٢ گۆڵ تۆمار کراون، ڕێژەی گۆڵ 
بۆ هەر یارییەک ٢،٢ گۆڵە،  برادۆست زۆرترین یاریی دۆڕاندووە کە ٩ یارییە"
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* ئه مڕۆ سێش���ه ممه  له  قۆناخی ١٦�ی چامپیۆنزلیگ دوو 
یاریی ده كرێن: )لیڤه رپوول � ریال مه درید( كات ١١:٠٠�ی 
ش���ه و، )ئینتراخت فرانكف���ۆرت � ناپۆلی( كات ١١:٠٠�ی 

شه و.
* جۆلیان نایگلسمان راهێنه ری یانه ی بایرن میونشن: 
هه رگیز ناتوانیت بۆ ماوه ی ٩٠ خوله ك مێسی بوه ستێنیت، 
ب���ه اڵم ته نی���ا ده توانین وه كو تیپ به  كۆم���ه ڵ ئه و كاره  

بكه ین و رێگری لێ بكه ین تۆپ بۆ مباپێ بنێرێت.
* چاڤ���ی هێرناندێز راهێنه ری یانه ی بارس���ێلۆنا: بە 
راش���کاوانە ده ڵێم یانه ی کادێ���ز دەبووایە بە الیەنی کەم 
گۆڵێ���ک له  ئێمه  تۆمار بکات، تێر ش���تیگن وەک هەموو 
کات توان���ی بە باش���ی یاریمەتیمان بدات، هەش���ت خاڵ 
جیاوازیمان لەگەڵ ریا مەدرید هەیە، بەاڵم یاری زۆر ماوە 
پێوسیتە هەموو هەوڵێک بدەین بۆ ئەوەی خاڵ لەدەست 
نەدەین، لیڤاندۆڤس���کی زۆر خ���ۆی ماندوو دەکات، ئەو 
دەتوانێ به رگه ی فش���ار بگرێت و گ���ۆڵ تۆمار بکات، 

یاریزانێێکی مەزنە.
* فابریزی���ۆ رۆمانۆ په یامنێری كه ناڵی س���كای 
سپۆرتس���ی ئیتاڵیا: یانه ی نه س���ڕی سعوودیه  له  
گواستنه وه ی مارسێلۆی به رگریكاری به رازیلی نزیك 

بووه ته وه .
* خۆزێ بیلس���ا پس���پۆڕی خۆراكی یانه ی نه س���ڕی 
سعوودیه: له وساته ی كریستیانۆ رۆناڵدۆ هاتووه ته  یانه كه ، 
س���ه رجه م یاریزانان گۆڕاون و هاوش���ێوه ی كریس���تیانۆ 
سیس���ته می خواردن په یڕه و ده كه ن و مه ش���قی چڕ و پڕ 

ده كه ن و گرینگی زیاتر به  جه سته یان ده ده ن.
* خۆزێ بیلس���ا پس���پۆڕی خۆراكی یانه ی نه س���ڕی 
س���عوودیه: له  س���ه ره تای په یوه ندیكردنی كریستیانۆ به  
یانه ی نه س���ڕ له  باره ی سیس���ته می خۆراكی و شێوازی 
به سه ربردنی پشووه كانی قسه م له گه ڵی كرد، زۆر سه رسام 
بووم، بۆم ده ركه وت ئه و باش���ترینی مێ���ژووه ، یه كه مین 
كه س ده گاته  ش���وێنی مه ش���قه كان و دوایین یاریزانیش 
یانه ك���ه  جێده هێڵێت، كه س���ێكی ته واو تێگه یش���توو و 
خوێن���ده واره وه ، ب���ه  ش���ێوه یه كی زانس���تیانه  خواردنی 
جۆراوجۆر و ته ندروست ده خوات بۆیه  به رده وام باشترین 

وزه ی بۆ راهێنانه كان هه یه .
* خۆزێ بیلس���ا پس���پۆڕی خۆراكی یانه ی نه س���ڕی 
س���عوودیه: هیچ یاریزانێك���م له  ژیانی خۆم���دا هێنده ی 
كریس���تیانۆ پیشه گه ر و تێگه یشتوو نه بینیوه ، هه ركاتێك 
گفتووگۆیه كی له گه ڵ ده كه م ده بێته  ئه زموونێكی فێركاری 
بۆ من، ئیتر من ناتوانم هیچ ش���تێك فێری كریس���تیانۆ 

بكه م، به  پێچه وانه وه  ئه و ئێستا یارمه تی من ده دات.
* لە دوای���ن یاری پاریس س���انجێرمان بەرامبەر لیل 
نێیمار داس���یلڤا تووش���ی پێکانێکی قورس���بوو، نێیمار 
ئەگەرچی توانی گۆڵێک تۆمار بکات، به اڵم لە خولەکی ٥١ 
لە پاژنەی پێی تووشی پێکانێکی قورس هات و بەم هۆیە 
راس���تەوخۆ گەیاندرایە نەخۆش���خانە، ئه گه رچی ده نگۆی 
ئه وه  هه یه  ت���ا كۆتایی ئه م وه رزه  نه گه ڕێته وه  یاریكردن، 
ب���ه اڵم هیوایه كیش هه یه  كه  پێكانه ك���ه ی قورس نه بێت 
زووتر بگه ڕێته وه  یاریكردن، به اڵم ئه وه  دووپات كراوه ته وه  
نیمۆ لە دوو یاری داهاتووی سانجێرمان بەرامبەر مارسێ 
و بایرن میونشن ناتوانێت یارمەتی شازدەکان بدات، ئەمە 
چوارەمجارە نێیمار لەگەڵ پاریس س���انجێرمان تووش���ی 

پێکانی قورس دەبێت و دووردەکەوێتەوە.

ئەسعەد ئیسماعیل - هەولێر

زۆرترین هەواڵ بە 
کەمترین وشە

دوو ئه ستێره ی ریاڵ مه درید بۆ 
یارییه كه ی ئه مڕۆ به شداری ناكه ن

ئایا مارسێلۆ ده چێته  نه سری سعوودی؟

رۆژنامەی هەولێر، لە چوارچێوەی كۆهەواڵدا، 
رۆژانە تازەترین و گرینگترین هەواڵ و پێشهات 
و دەنگوباس���ە وەرزش���ییەكان بۆ گوێ و هزری 
خوێنەرانی دەگوازێتەوە، كە تێیدا پێشینهەواڵ 
ب���ۆ گرینگتری���ن و تازەترینیان���ە و ب���ە هۆی 
فراوانی���ی بواری تۆپی پ���ێ و فرەیی جەماوەر 
و هەواداری ئەو یارییەوە، پش���كی ش���ێر و زۆر 
بەر هەواڵەكانی ئ���ەو یارییە دەكەون و لە كات 
و ئانوساتی پێش���هات و هەواڵ و پاڵەوانیەتیی 
یارییەكانی دیكە، تیش���كیان دەخرێتە س���ەر و 
پشكیان پاشگوێ ناخرێ، ئامانج لێی دانەبڕانی 
خوێنەرانە لە هەواڵ و ئاگەییە وەرزش���ییەكان و 
پەیبردنە بە سووچ و پەناكانی هەواڵە شاراوە و 

ئاشكرانەكراوەكان.

دوو ئه ستێره ی ریاڵ مه درید بۆ یارییه كه ی 
ئه مڕۆ به شداری ناكه ن

كارل����ۆ ئه نچیلۆت����ی، راهێن����ه ری یان����ه ی ریاڵ 
مه درید، پێكهاته ی یانه كه ی بۆ ڕووبه ڕووبوونه وه ی 
لیڤه رپ����وول، باڵو ك����رده وه ، كه  ئه م����ڕۆ له  گه ڕی 
چوونی قۆناغی نی����وه ی كۆتایی چامپیۆنس لیگ، 

هه ردوو یانه  ڕووبه ڕووی یه ك ده بنه وه .
ئه نچیلۆتی، ه����ه ردوو یاریزان تۆنی كرووس����ی 
ئه ڵمانی و ئۆریلین چوامینی فه ره نس����ی به شداری 
پێ ناكا، هۆكاره كه شی تووشبونیانه  به  په سیوی.
ئیس����تیڤان كۆڤاك����س، ناوبژیوان����ی ڕۆمانی، 
یارییه كه  به ڕێ����وه  ده بات، كه  وه رزی ڕابردوویش 
هه مان ناوبژیوان یارییه كی نێوان ڕیاڵ مه درید و 
مانچسته ر س����یتیی له  چامپیۆنس لیگ به ڕێوه  
برد، كه  ریاڵ مه درید ب����ه  ئه نجامی ٣-٤ گۆڵ 

دۆڕا.
ل����ه  یاریی كۆتای����ی وه رزی ڕابردووی 
چامپیۆنس لیگیش����دا، ریاڵ مه درید 
ب����ه  ئه نجام����ی ١-٠ گ����ۆڵ 
ب����رده وه ،  لیڤه رپوولی  ل����ه  

هه ربۆی����ه  لۆكا مۆدری����چ، یاریزانی ناوه ڕاس����تی یانه ی ریاڵ 
مه دریدی ئیس����پانی، گوت����ی: لیڤه رپوول ب����ه دوای تۆڵه دا 

ده گه ڕێ.
ل����ۆكا مۆدریچ، یاریزان����ی كرواتی یانه ی ری����اڵ مه درید، 
له ب����اره ی یارییه كه ی ئه م����ڕۆی نێوان یانه ی ری����اڵ مه درید 
و لیڤه رپوول، ك����ه  له  چوارچێوه ی یاری����ی چوونی قۆناغی 
چاره كی كۆتایی����ی چامپیۆنس لیگ ئه نجام ده درێ، ئاخاوت 
و رۆژنامه ی میڕه ڕی بریتانی ده قی قس����ه كانی باڵو كرده وه ، 
كه  له  به شێكیدا ڕایگه یاندووه : ده زانین لیڤه رپوول  به  دوای 
ئه وه یه  تۆڵه مان لێ بكاته وه ، ئه مه  كارێكی سروشتییه  دوای 
ئه نجامه كانی ئه م دواییه ی نی����وان هه ردوو یانه ، به اڵم ئێمه  
بۆ دوو یاریی چاره نووسساز ئاماده ین، ده شبێ وابێ كاتێك 
دوو تیپی گه وره ی ئیس����پانیا و ئینگلت����ه را ڕووبه ڕووی یه ك 

ده بنه وه ، پێم وایه  كه  ئێمه  قۆناغه كه  ده بڕین.

ئایا مارسێلۆ ده چێته  نه سری سعوودی؟
یان����ه ی  له گ����ه ڵ  بۆنده ك����ه ی  دوای هه ڵوه ش����اندنه وه ی 
ئۆلیمپیاكۆس����ی یۆنانی، ده نگۆی رۆییش����تنی مارس����ێلۆی 

یاریزانی به ڕازیلی بۆ یانه ی نه سری سعودی باڵو كرایه وه .
پێش ماوه یه ك، كریستیانۆ ڕۆناڵدۆ، بۆندی له گه ڵ یانه ی 
نه س����ری سعودی كرد و باڵو كرایه وه  كه  ده یه وێ هاوڕێكانی 
پێشتریش����ی بباته  ئه و یانه یه ، له وان����ه  لۆكا مۆدریچ، كه ریم 

بنزما و مارسێلۆ.
مارسێلۆ، دوای هه ڵوه ش����اندنه وه ی بۆنده كه ی، ده توانێ 
بچێت����ه  هه ر یانه یه كی دیكه  و ده توانێ گفتوگۆ له گه ڵ یانه ی 

نه سری سعوودی بكات.
فاریزس����یۆ رۆمانۆ، ش����اره زای ب����ازاڕی گواس����تنه وه ی 
یاریزان����ان، له  تویتێكدا ڕوونی كرده وه ، كه  هیچ گفتوگۆیه ك 
له  نێوان مارس����ێلۆ و یانه ی نه سر له  ئاستی ئێستادا نییه ، 
بۆیه  هێشتا ئه و بژاردانه ی له به رده مدان بۆ هه ڵبژاردن یه كێك 

له و ئۆفه رانه ی بۆی چوون و بۆی ده چن.



لە تەنگانەدا ئەوە تەنیا تۆی بە هانامەوە 
دێیت، 

کە جێ نییە تێیدا بسرەوم، 
ئەوە تەنیا تۆی داڵدەم دەدەیت، 

ئەی وشەی جوان و بوێر.
ئەگەر تۆ نەبایت، 

چۆن بەرگەی تەنیایی و غەریبیم دەگرت؟ 
ئەگەر تۆ نەبایت 

بە چی سەنگەرم لە دەسەاڵت گرتبا؟ 
بە چی تۆڵەی میللەتم لە حیزب کردباوە؟

حەل���اج چونکە خاوەنی خ���ودی خۆی بوو، 
چونک���ە ئ���ەوەی دەگوت ک���ە دەب���وو بیڵێت، 
دەس���ەاڵت ه���ەردوو دەس���ت و ه���ەردوو القی 
بڕییەوە. حەلاج وەک سیمبۆڵی گوتنی ڕاستی، 
ب���ە نەمری���ی مای���ەوە، وەلێ ئ���ەو خەلیفەیەی 
فەرمانی کوش���تنی ئەوی دەرکرد، هیچی جوانی 
لەپاش جێ نەما. ڕۆشنبیر بڕوای بە چی هەبێت، 
ئەوە دەنووس���ێت، بێ ئەوەی گ���وێ بە زەبری 
دەسەاڵت بدات. ڕۆشنبیر مەرج نییە بیرمەند یان 
فەیلەسووف بێت، بەاڵم مەرجە بە پلەی یەکەم 
ئازادیی ئینسانی بەالوە مەبەست بێت. ڕۆشنبیر 
کەسێکە بوێر، لەڕێی لێکدانەوە و ڕەتکردنەوەی 
واقیعەوە، بۆ گۆڕانکاری هەوڵ دەدات، بڕوای بە 
دیال���ۆگ و هەبوونی جی���اوازی هەیە و دەزانێت 
ئ���ەوە دەس���ەاڵتە ئایدۆلۆجیای پی���رۆز بەرهەم 
دەهێنێت، بۆیە ئینسانی لەکن پیرۆزە نەک ئەم 

یان ئەو فیکر.

ئ���ەوی بیروبۆچوونی خۆی بە پیرۆز بزانێت و 
هەر کەس وەک خۆی بیری نەکردەوە، بە نەزان، 
ناپاک، یان کافری نێ���وزەد بکات، هەر چییەک 
بێت، ڕۆشنبیر نییە. خانی، حاجی قادری کۆیی، 
جەمیل س���ائیب، قانیع، عەبدولخالیق مەعرووف 
و مەال جەمیل ڕۆژبەیانی، چونکە ڕێبوارانی ڕێی 
حەقیق���ەت بوون، چونک���ە ڕەخنەیان دەگرت و 
قس���ەی دڵی خۆیان دەکرد، بۆیە دەتوانین بەبێ 
دوودڵی، بە ڕۆش���نبریان لە قەلەم بدەین. ئەوی 
لە بوارێکی دیاریکراودا ش���ارەزایی هەبێت و ئەو 
ش���ارەزایییەی خۆی، لەبری پۆس���تێک و بڕێک 
دراو، لە قازانجی ئەم حیزب یان ئەو دەس���ەاڵت 
وەگەڕ بخات، ڕۆشنبیر نییە، کەسێکی پیشەوەرە 
و هیچی تر. ترۆتسکی باسی شۆڕشی بەردەوامی 
دەکرد، هیچ شۆڕشێک بە بەردەوامی نامێنێتەوە، 
ئەگ���ەر ڕۆش���نبیر بخوازێت، هەر بە ڕۆش���نبیر 
بمێنێتەوە، پێویستە هەمیشە لە شۆڕشدا بێت.

ڕۆش���نبیر لە بازنەی هیچ دەس���ەاڵتێک و لە 
قەفەزی هی���چ حیزبێکدا گیر ناخوات، لەس���ەر 
ئ���ەو هێڵە ناڕوات کە زۆرینە لەس���ەری دەڕۆن، 
جی���اواز دەژی و جی���اواز دەپەیڤێ���ت، داب و 
نەریتی س���ەروەر ڕەت دەکات���ەوە، پێش ڕووداو 
دەکەوێ���ت، دوور لە پ���ۆل دەخوێنێت و مێگەل 
تووش���ی حەپەس���ان دەکات. الی هەر حیزب و 
دەس���ەاڵتێک لیس���تی )تاریک( هەبێ���ت، ناوی 
)ڕؤشن(بیری تێدایە. ئیشت چییە؟ ڕؤشنبیرم! 
کە بەرهەمهێنانی ڕۆشنبیری بوو بە پیشە، ئیدی 
جیاوازی لە نێوان ش���آعیر و تاجیردا نامێنێت. 
ئەوە ئەو ش���اعیرانەی گۆرانییان بەسەر سەددام 
حوسەیندا هەڵدەگوت، کە ئەو قارەمانە )مەزنە(
یان لەو کونە )بچووکە(دا بینی، چۆن یەکس���ەر 

الڵ نەبوون!

ڕۆشنبیر کەسێکە ش���ارەزایییەکەی لەپێناوی 
سوودی خەڵکدا و بۆ جوانترکردنی ژیان تەرخان 
بکات، بەبێ ئەوەی گوێ بە قازانجی خۆی بدات. 
ڕۆشنبیر کەسێک نییە زەندەقی لەم دەسەاڵتدار 
یان ئەو س���ەرکردە چووبێت، کەس���ێکە چونکە 
چەک���ی مەعریفەی پێی���ە، دەس���ەاڵتداران لێی 
دەترس���ن. ڕۆش���نبیر نە خاوەنی پۆستی بااڵیە، 
ن���ە خەرمانی دراو، تەنیا وش���ەی جوان و بوێر 
شک دەبات، وەلێ وشەکانی هێندە کاریگەرییان 
هەیە، دەسەاڵت و دراوداران ئیرەیی پێ دەبەن. 
ئەم و ئەو لەڕێی دەس���ەاڵتەوە، دەبن بە خاوەنی 
سامان و ئەگەر خاوەنی سامان بن، دەسەاڵتیش 
پەیدا دەکەن، دەسەاڵت و سامان دوو ڕووخساری 
یەک دراون، ئەگەر ڕۆش���نبیر بە دراو بچوێنین، 
ئەوا دوو ڕووخس���ارەکەی، یەکێکیان مەعریفەیە 
و ئ���ەوەی تریان بوێری. ڕؤش���نبیر بە زمانێکی 
ب���ااڵ بان���گ دەدات، ئاخر ب���ە زمانێکی ڕووت و 
ڕەجاڵ، ژیان دەوڵەمەن���د ناکرێت، ئاخر فیکری 

ڕەخنەگرانە، حەوجەی بە زمانێکی جوانە.

هەنریک هاین���ە گوتوویەتی: "لە هەر جێیەک 
کتێب بسووتێنرێت، ئینسانیش دەسووتێنرێت." 
هیتلەر س���ەرەتا کتێبی س���ووتاند، دواتر کەوتە 
ئینس���ان. س���ەرەتا کولت���ووری  س���ووتاندنی 
ئەڵمانی���ای لە کتێب���ی )زیانبەخ���ش و نامۆ( 
پاک���ژ کردەوە، دواتر ب���ۆ خاوێنڕاگرتنی خوێنی 
ئەڵم���ان، کەوتە س���ووتاندنی ق���ەرەج و جوو. 
هیتلەر کتێب���ی هەموو ئەوانەی س���ووتاند، کە 
شیاوی ئەوە بوون و ئەوەن، ئەڵمانیا شانازییان 
پێ���وە بکات، ئیدی هەر ل���ە کتێبەکانی مارکس 
و هاین���ە و تۆماس مانەوە ت���ا ئەوانەی ڕێمارک 
و برێخ���ت و توخۆلس���کی. س���ەددام کتێب���ی 
نەدەس���ووتاند، دا هێنەران���ی واڵتبەدەر دەکرد و 
ماف���ی عێراقییبوونی لێ دەس���ەندنەوە. هەموو 
ئەو شاعیر و نووس���ەرانەی شیاوی ئەوە بوون، 
عێراق شانازییان پێوە بکات، لە کۆماری بەعسدا 
جێیان نەدەبووەوە. کۆماری بەعس )لە واڵتێکی 
دوو قات دەچوو، قاتی ژێرەوەی کۆقەبر و قاتی 
س���ەرەوەی زیندان بوو.( ئەو نووسەرانەیش���ی 
لە چنگی بەعس قوت���ار بووبوون و هەاڵتبوون، 
چونک���ە داوی پێوەندییان ب���ە خوێنەرانیانەوە 
پس���ابوو، گوڵی بەهرە و توانای���ان لە تاراوگە 
س���یس هەڵگەڕا، ئاخر ئاو چەند پێویس���تە بۆ 
ماسی، خوێنەریش هێندە بۆ نووسەر پێویستە.

دەس���ەاڵتداری تاریکبی���ر تەنی���ا ئەوان���ە بە 
ڕۆش���نبیر دەزانێت کە زوڕنای ب���ۆ لێ دەدەن، 
هەر کەس وەک خۆی بی���ر نەکاتەوە، بە نەزان 
و تەنان���ەت بە ناپاکیش���ی نێ���وزەد دەکات. لە 
ڕوانگ���ەی دەس���ەاڵتداری تاریکبی���رەوە، ئەگەر 
کۆلکەنووسەرێک وابەستەی دەسەاڵت بێت، هەم 
نیشتمانپەروەریش���ە،  هەم  مەعڕیفەیە،  خاوەنی 
وەلێ ئەگەر نووس���ەرێکی مەزن سەربەخۆ بێت، 
هەم نەزانە، هەم ناپاکیش! الی ئەو نووس���ەری 
یاخیبوو، جاهیلە و ناپاک، نووسەری کەوی زانایە 
و دڵسۆز. ئەگەر دەسەاڵتدار خۆی بە دەمڕاستی 
ئیس���ام بزانێ���ت، ئ���ەوا نووس���ەری یاخیبوو 
جاهیل���ە، ناپاکە و کافریش، وەلێ نووس���ەری 
وابەس���تە، زانای���ە، دڵس���ۆزە و باوەڕداری���ش. 
دەس���ەاڵتدارێک بڕوای بە جی���اوازی، فرەدەنگی 
و دەستاودەس���تکردنی دەس���ەاڵت هەبێ���ت، نە 
پێویس���تی بە کۆنتڕۆڵکردنی ڕۆشنبیری دەبێت، 

نە هەوڵی کەویکردنی ڕۆشنبیران دەدات.

ئەوانەی دژی هیچ تاوانێکی دەس���ەاڵت دەنگ 

هەڵنابڕن، دەش���ێت چیرۆکنووس یان ش���اعیر 
بن، بەاڵم ڕۆش���نبیر نین. ئ���ەوی خوازیار بێت 
بە ڕۆش���نبیر بمێنێتەوە، دەس���تکەوت و پۆست 
لە خش���تەی نابەن. نیازی دەسەاڵت ڕوونە، بە 
مەبەس���تی کەویکردن، پۆس���ت و دەس���تکەوت 
پێشکەشی ڕۆشنبیر دەکات. دەسەاڵت دەخوازێت 
پێوەندی���ی لەگەڵ ڕۆش���نبیردا، وەک پێوەندیی 
دەن���گ و دەنگدان���ەوە وابێت، ڕۆش���نبیر ئەوە 
بڵێت کە دەس���ەاڵت دەیخوازێت. کە دەس���ەاڵت 
ڕۆش���نبیرانی کەوی کرد، ڕۆش���نبیری هەرەس 
دەهێنێ���ت، ئاخر ڕۆش���نبیری کەویکراو، دەنگی 
خۆی ب���زر دەکات، دەنگی دەبێ���ت بە زایەڵەی 
دەنگی دەس���ەاڵت و ڕۆش���نبیرییەکی تێکشکاو 
بەره���ەم دەهێنێت. ڕۆش���نبیر با وابەس���تەیش 
نەبێت، ئەگەر بێدەنگیی هەڵبژارد، بەشداریی لە 
بەرهەمهێنانی ڕؤشنبیرییەکی تێکشکاودا دەکات.

ڕۆشنبیر دوور لە دەس���ەاڵت و بەشێوەیەکی 
سەربەخۆ، ڕەخنە دەگرێت و لە بەرانبەر پرۆژەی 
دەس���ەاڵتدا، پرۆژەی خۆی پێیە، ل���ە بەرانبەر 
پێش���کەوتنخوازانەی  پرۆژەیەکی  کۆنەپارێزاندا، 
س���ەرمایەداران،  پ���رۆژەی  بەرانب���ەر  پێی���ە، 
پرۆژەیەکی پێیە داکۆکی لە خواس���تی هەژاران 
دەکات، ل���ە بەرانبەر پرۆژەی پاش���کۆیەتی بۆ 
عێراق���دا، پرۆژەی س���ەربەخۆییی کوردس���تانی 
پێیە و لە بەرانبەر پرۆژەی بەستنەوەی دەوڵەت 
ب���ە ئایینەوە، پ���رۆژەی قوتارکردنی دەوڵەت لە 
ئایین���ی پێی���ە. ئەندری���ە ماڵرۆ ئەو س���ااڵنەی 
وەزی���ری ڕۆش���نبیری بوو، کە بەش���ێک بوو لە 
دەس���ەاڵت، هەم وەزیر و هەم ڕۆشنبیریش بوو، 
ئەدی بۆچی دەڵێن: ڕۆش���نبیر شەکرە، هەر کە 
لە پەرداخەئاوی دەس���ەاڵت نزیک بووەوە، تێیدا 
دەتوێت���ەوە؟ ئاخر ئەوەی بە ماڵرۆ دەکرا، ناڵێم 
مەحاڵە، بەاڵم ئەس���تەمە بە ڕۆشنبیرێکی دیکە 
بکرێت. ڕۆش���نبیر کەسێکە هەس���ت بە نامۆیی 
دەکات و هەرگی���ز لەگ���ەڵ ئ���ەو کۆمەڵگەیەدا 
ناگونجێت کە تێیدا دەژی، ناگونجێت و هەمیشە 

خەو بە کۆمەڵگەیەکی جوانترەوە دەبینێت.

هەیە القێکی ل���ە مزگەوت و القەکەی دیکەی 
ل���ە مەیخانەدایە، بەش���ێکی گرنگ ل���ە خۆ بە 
ڕۆشنبرزانانی کوردیش، پێیەکیان الی دەسەاڵتە 
و پێیەکەی تریان لە س���ەنگەری دژایەتیکردنی 
دەس���ەاڵتدایە، یان بە گوت���ار الیەنی کولتووری 
ئەورووپایی دەگ���رن و کەچی وەک خێڵەکییەک 
ڕەوتار دەکەن، دروست وەک لە قورئاندا هاتووە، 
ڕەوتاریان لەگ���ەڵ گوتاریاندا ناکۆکە، ش���تێک 
دەڵێن و ش���تێکی دیکە دەکەن.)١( بەش���ێکی 
زۆر لە ڕێبەران���ی حیزبە کوردییەکان، تا بەعس 
هەرەس���ی نەهێنابوو، هەم���ان تاکتیکیان پیادە 

دەکرد، بەئاش���کرا شۆڕش���گێڕ بوون و بەنهێنی 
دەستیان لەگەڵ دوژمندا تێکەڵ کردبوو.

ئەو ڕۆشنبیرانەیشی لە تاراوگە گیرساونەتەوە، 
هەست بە نەبوونی ڕەگوڕیشە دەکەن، ئاخر وەک 
زێدی خۆیان لەکیس چووە، نیشتمانێکی دیکەیان 
نەبینیوەت���ەوە، بۆیە وێ���ڕای لەخۆ بێگانەبوون، 
وێڕای غەریبیی کولتووری و دەروونی و فیکری، 
نامۆیییەک���ی تریش کە نامۆیی���ی جێگەیی یان 

دوورەواڵتییە، چنگی لە ڕۆحیان گیر کردووە.
لەم دنیایەدا غەریبم

غەریبم و غەریبی دەردێکی سەختە
من لە خودی خۆم غەریبم
غەریبم و بۆ زیدی خۆم

هەموو دنیام تەی کرد و نەمدۆزییەوە
غەریبم و دنیا گەڕام

بەاڵم تووشی کەسێک نەهاتم بمناسێت.)*(

فاراب���ی دەڵێت: "ئەوی لەن���او خودی خۆیدا 
بێ���ت، خاوەنی خ���ودی خۆیەتی، ئ���ەوی لەنێو 
ئامێرێک���دا بێت، خودی خ���ۆی هی خۆی نییە، 
هی کەسانی دیکەیە." حیزب ئامێرە، ئەوی لەناو 
حیزب���دا بێت، خودی خۆی لەکیس دەچێت و لە 
خۆی نامۆ دەبێت. ئینس���ان پێش ئەوەی سەر 
بە خێزانێک، خێڵێک، حیزبێک، دەس���ەاڵتێک، 
ئایینێک یان واڵتێک بێت، پێویس���تە س���ەر بە 
خودی خ���ۆی بێت. نەففەری دەڵێ���ت: "ئەگەر 
تایبەت وەک تایبەت ڕەوتار نەکات، دەفەوتێت." 
دەبێت ڕۆش���نبیر کە کەسێکی تایبەتە، هەمیشە 
ئەو مۆچیارییەی نەففەری ڕەچاو بکات، ئەگەرنا 
تایبەتبوون لەدەست دەدات و دەبێت بە یەکێک 
لە عەوام. گەیشتن بە پلە و پایەیەکی بڵند، بەبێ 
ئەوەی ش���کۆمەندی لەدەست بدەیت، ئەستەمە، 
ئاخر بۆ ئەوەی لە ڕووی جێپێی چینایەتییەوە، 
سەر لە هەور بسویت، دەبێت داوێنت لە زەلکاودا 
بێ���ت، دەبێت ناپاکی لە هەم���وو ئەو بەها بەرز 
و جوانان���ە بکەی���ت کە س���ااڵنێک داکۆکیت لێ 
دەک���ردن، ئاخر ب���ۆ ئەوەی س���امان ببەیتەوە، 

دەبێت ویژدان بدۆڕێنیت.

ڕۆش���نبیر کە ڕەخنە لە واقیع دەگرێت، بەوە 
ڕاس���تەوخۆ بەگژ دەس���ەاڵتدا دەچێتەوە، ئاخر 
فۆکۆ گوتەن���ی ئەوە دەس���ەاڵتە واقیع بەرهەم 
دەهێنێ���ت. ل���ە ه���ەر کۆێیەک چەوس���اندنەوە 
هەبێ���ت، بەرەنگاربوونەوەیش دەبێت، یان وەک 
فۆک���ۆ دەبێژێت: ل���ە هەر جێیەک دەس���ەاڵت 
هەبێ���ت، بەرەنگاربوونەوەی���ش دەبێ���ت، بۆیە 
چیرۆکی ملمانێی نێوان دەس���ەاڵت و ڕۆشنبیر، 
ئەگەر ڕۆش���نبیر مل بۆ دەس���ەاڵت کەچ نەکات، 
چیرۆکێکە بێ کۆتای���ی، ئاخر وەک چۆن مێژوو 
بریتییە لە ملمانێی نێ���وان چینەکان، مێژووی 
ڕۆش���نبریش بریتیی���ە ل���ەو ش���ەڕانەی لەگەڵ 

دەسەاڵتد ادەیانکات.

من ئەوەندە هۆگری تۆم
گەر تەمەن قەرز کرابا

عومرێکی دیم قەرز دەکرد
ئەویشم هەر 

لەگەڵ تۆدا بەسەر دەبرد
ئەی وشەی ناسک و ئازا

*
)١( یقولون ما الیفعلون.
)*( جوبران خەلیل جوبران.

ڕۆشنبیر و دەسەاڵت
حەمەسەعید حەسەن

ژمارە )3٨07(   2023/2/21 ئەدەب10
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ئاگاداری
ئاگاداری گش������ت الیەك دەكەینەوە كۆمپانیای 
)بازرگان������ی  ب������ۆ   )ELECTRIC LAND(
گش������تی و ك������ەل و پەلی ناوماڵ / س������نوردار( 
بریاری گۆرین������ی )ن������او( ی كۆمپانیای داوە 
لە كۆمپانی������ای )ELECTRIC LAND( بۆ 
كۆمپانیای )جزيرة األمانى( بۆیە هەر كەس������ێك 
نارەزای������ی یان مافێكی لەس������ەر كۆمپانیا هەیە 
با لە ماوەی یاسایی س������ەردانی بەرێوەبەرایەتی 
گش������تی تۆماركردنی كۆمپانی������اكان بكاتەوە لە 
شاری )هەولێر ��� 100م - جووت سایدی برایەتی 
– بەرامبەر بەندینخانەی چاكس������ازی( بۆ یەك 

الیكردنەوەی كێشەكان .
پشتیوان مصطفی قادر
بەرێوەبەری كۆمپانیاكانی هەولێر

ئاگاداری
ئاگاداری گش������ت الیەك دەكەینەوە كۆمپانیای 
)تج������ارة عامة/محدودة(  بۆ   )ChINA Sky(
بری������اری گۆرینی )ن������او( ی كۆمپانیای داوە 
لە كۆمپانیای )ChINA Sky( بۆ كۆمپانیای 
)SILvER RIvER( بۆیە هەر كەسێك نارەزایی 
یان مافێكی لەسەر كۆمپانیا هەیە با لە ماوەی 
یاس������ایی س������ەردانی بەرێوەبەرایەتی گش������تی 
تۆماركردنی كۆمپانیاكان بكاتەوە لە ش������اری 
)هەولێ������ر ��� 100م - جووت س������ایدی برایەتی 
– بەرامبەر بەندینخانەی چاكسازی( بۆ یەك 

الیكردنەوەی كێشەكان .
پشتیوان مصطفی قادر
بەرێوەبەری كۆمپانیاكانی هەولێر

بەرێوەبەرایەتی گشتی ڕەگەزنامەی هەرێمی كوردستان 
بەرێوەبەرایەتی ڕەگەزنامە و باری شارستانی سلێمانی 

)باری شارستانی(
العدد : 1 / 2433 

التاريخ:  16 / 2 / 2023
الى / مؤسسة النشر واالعالنات

م/ إعالن
قدم المواطن  )محمد رحيم فرج( طلب فى هذه المديرية لتبديل اسمه من )محمد(الى )دابان( فى قيده لعام )1957( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه المديرية خالل خمسة عشرة يوما من تأريخ نشره فى الجريدة وبعكسه فسوف تنظر هذه المديرية فى دعوى وفق أحكام المادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة )2016( ... مع التقدير ..
اللواء
رياض جندى الكعبى
المدير العام / وكالة

سەرۆكایەتی شارەوانی سلێمانی 
لیژنەی فرۆشتن و بە كرێدانی موڵكەكانی شارەوانی سلێمانی 

ژمارە : 4237
رێكەوت : 2023/2/19 

ئاگادری
لیژنەی فرۆشتن و بە كرێدانی موڵكەكانی شارەوانی سلێمانی ئاگاداری هاواڵتیان دەكات بۆ جاری یەكەم زیادكردنی ئاشكرا هەیە بۆ بەكرێدانی 
ئ������ەم موڵكانەی الی خوارەوە بە پێی یاس������ای ژمارە )1( ی س������اڵی )2021( هەركەس ئارەزووی بەش������داری بوونی هەی������ە ئامادەبێت لە بینای 
س������ەرۆكایەتیمان كاتژمێر )10( ی س������ەرلەبەیانی لە دوای باڵوكردنەوەی ئەم ئاگاداریە كە بە )30( ڕۆژ لە رۆژنامەی )كوردس������تانی نوێ( 
وە ڕۆژنامەی )هەولێر( باڵودەبێتەوە، بۆ هەر هاواڵتیەك كە بەش������داری زیادكردنی ئاش������كرای كرد پێویس������تە بارمتەی یاسایی بە شێوەی چەكی 
پەسەندكراو لە بانكی )بەختیاری( پێ بێت كە دەبێت ئەصلی پارەكە بە نەقدی دانرابێت و نوسراوی بانكەكەی لەگەڵدا بێت كە جەخت لە ئەصلی 
پارەكە دەكات كە بە نەقدە یان چەكی سەفتەجەی پێبێت، وە بەشداربوو مەرجە چەكی پەسەندكراو تەنها بە ناوی خۆیەوە بێت و بەو بڕەی دیاری 
ك������راوە وات������ە چەند چەكێكی جیاواز بە بڕی جیاواز و بەناوی جیاوازەوە بۆ تەواوكردنی بڕی بارمتەی دیاری كراو وەرناگیرێت، بۆ هەر هاواڵتیەك 
كە بەشداری زیادكردنی ئاشكرای كرد بۆ هەر دوكانێك دەبێت بارمتەی ئەو دوكانە ببیڕێت، ناكرێت بە یەك بارمتە بەشداری زیادكردنی ئاشكرای 

دوكانەكانی تر بكات، كرێی جاڕدان دەكەوێتە ئەستۆی ئەو كەسەی كە زیادكردنەكەی بۆ دەردەچێت.
تێبینی / بەشداربوو پێویستە قەرزاری شارەوانی نەبێت.

شوێن / بازاڕی جمعیە / ژمارەی دوكان / 3 / رووبەر / 17 م2 / بڕی بارمتە / 1،000،000 یەك ملیۆن دینار / ماوەی بەركرێدان 2 ساڵ .
لیلی عمر علی 
سەرۆكی شارەوانی سلێمانی 

مديرية الجنسية العامة القليم كوردستان
مديرية الجنسية واألحوال المدنية لمحافظة اربيل

شؤون االحوال
الواقعات

العدد:3864
تاريخ:2023/2/20

الى/ مؤسسة النشر واالعالنات
م/ اعالن

ق������دم المواطن )هیژا طه مينه( دعوى في مديريتنا تس������جيل لقبه م������ن )الفراغ(الى)برزنجى( فمن  لديه اعتراض مراجعة هذه المديرية خالل)10(
يوما من تاريخ نش������ره في الجريدة و بعكس������ه فس������وف تنظر هذه المديرية في دعوى وفق احكام المادة )24( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016...
مع التقدير...
ع/ اللواء    
رياض جندي عبدالكاظم
مدير االحوال المدنية و الجوازات واالقامة/ وكالة



سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای بازرگانی هەولێر

ژمارە: 182/بازرگانی/2022
رێكەوت: 2023/2/19

پێراگەیاندن
بۆ داوالێكراو )چەتۆ حاجی ابراهیم(

داواكار )احم������د زنتوت/بەرێوەب������ەری رێپێدراوی كۆمپانیای NORTh ZANTIRE/س������ەرەرای 
كارەكەی( داوای ژمارە )182/بازرگانی/2022(ی لەم دادگایە تۆماركردووە لەس������ەر داوالێكراو 
)چەتۆ حاجی ابراهیم( ئەم دادگایە لە دادبینی رۆژی )2023/1/26( بریاری دا بە پابەندكردنت 
ب������ە دانی برە پارەی )250.000$( دوو س������ەد و پەنجا ه������ەزار دۆالری ئەمریكی بەرامبەر بە 
)370.250.000( س������ێ س������ەد و حەفتا ملیۆن و دوو س������ەد و پەنجا هەزار دیناری عێراقی لە 
بری بەهای مولكی ژمارە )1/4 ك 36 شێراوە( بە داواكار )احمد زنتوت/بەرێوەبەری رێپێدراوی 
كۆمپانیای NORTh ZANTIRE/س������ەرەرای كارەكەی(، وە لەبەر ئەوەی ش������وێنی دانیشتنت 
نادیارە بەپێ ی نووس������راوی ئیشعاری موختاری )هەولێر / گوندی شێراوە( لە )2022/7/17( 
بۆی������ە ئەم دادگایە بریاری دا بە پێراگەیاندنت لە ڕێ������گای دوو رۆژنامەی رۆژانەی ناوخۆیی 
بۆ مەبەس������تی پێ ڕاگەیاندنت وە مافی ناڕەزایی )اعت������راض( وە تێهەڵچوونەوە و پێداچوونەوە 
تان هەیە لە ماوەی )30( س������ی رۆژ لە بڕیاری پاش������ملەی دادگا بە پێچەوانەوە بریارەكە پلەی 

بنەبڕ وەردەگرێت .
دادوەر
تەرزە ساالر عثمان

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای باری كەسی سۆران

ژمارە:404/ش/2022
رێكەوت: 2023/1/12

 بۆ/ داوالێكراو )جوامیر علی حسن( شوێنی نیشتەجێ بوونت نادیارە
ئ������ەم دادگایە لە رۆژی )2021/6/23( لە دوای ژمارە )404/ش/2022( بە پاش������ملە بڕیاری 
داوە ب������ە بژێ������وی نێوان داواكار )نزاك������ەت عالی احمد( و داوالێكراو )جوامیر علی حس������ن( لە 
)2022/12/20( و بڕیارەكەش شیاوی ناڕەزایی و پێداچوونەوەیە، لەبەر ئەوەی شوێنی نیشتەجێ 
بوونت نادیارە دادگا لە رێگەی دوو رۆژنامەی ناوخۆیی ئاگادارت دەكاتەوە بە بریارەكە كەو بۆت 

هەیە لە ماوەیی یاسایدا تانەی لێبدەیت ئەگینا بڕیارەكە پلەی كۆتایی وەردەگرێت.
دادوەر
عبداللە عبدالرزاق عبداللە

بەڕێوەبەرایەتی گشتی تۆماركردنی خانووبەرە
بەڕێوەبەرایەتی تۆماركردنی خانووبەرەی سۆران
تێبینەرایەتی تۆماركردنی خانووبەرەی رواندز
نموونەی ژمارە )28( تۆماركردنی خانووبەرە

بەپێی ئەو داواكاریەی لە رێكەوتی 16-2-2023 پێشكەش بە تێبینەرایەتیەكەمان كراوە بۆ 
سەر لەنوێ تۆماركردنی

خانووبەرەی زنجیرە )2250( گەڕەكی )قەاڵی رواندز( بەناوی هاواڵتی )عیسی محمد خضر( 
كە لەژێر دەس������تیانە بۆ ماوەی یاسایی وەك خاوەنی و مەبەستی چەسپاندنی خاوەنداریەتیەكەی 
بۆ ئەوەی بەپێی یاس������ای تۆماركردنی خانووبەرەی )43( ساڵی )1971( تۆماربكرێت، جا هەر 
كەس������ێكی پەیوەندی هەبێت یان مافێكی دیاری كراوی لەسەر هەبێت لەماوەی )30(سی رۆژ 
لەرۆژی دوای باڵوكردنەوەكە بەڵگەو قەواڵەی خۆی پێشكەش بە تێبینەرایەتیەكەمان بكات و لە 
كاتژمێر )10(ی بەیانی رۆژی دوای كۆتایی ماوەی ئەو باڵوكردنەوەیە لە شوێنی خانووبەرەكە 
ئامادەبێ������ت بۆ س������ەلماندنی مافەكانی لەكاتی ئەنجام دانی ئ������ەو نۆرینە كە لەو رۆژەی بۆ ئەو 

مەبەستە ئەنجام دەدرێ.
تێبینەر
چنار ابراهیم احمد 

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچونەوەی ناوچەی سلێمانی 
دادگای باری كەسێتی سلێمانی / 4

ژمارە : 7304/ ش / 2022
بەروار : 2023/2/14 

ئاگانامە
داواكار : بەختیار عبدالكریم فقی علی 

داوالەسەركراو : بەناز محمود رشید
داواكار )بەختی������ار عبدالكری������م فقی عل������ی ( داوایەكی بە ژم������ارە )7304/ ش / 2022( لەم 
دادگای������ە تۆماركردووە لەس������ەرت، وەلەم داوایە داوای )برینی بژێ������وی مناڵ( دەكات، وە لەبەر 
نادیاری ش������وێنی نیشتەجێبوونت، بە گوێرەی باس������ی پێراگەیەنەر و پشتگیری موختار. دادگا 
بریاری������دا ئاگادارتان بكاتەوە بەهۆی دوو رۆژنام������ەی ناوخۆی رۆژانە، وە ئامادەبونتان لەبەردەم 
ئەم دادگایە لە رۆژی دادبینی كە دەكەوێتە )2023/2/27( سەعات )9:00( ی سەرلەبەیانی، 
بەپێچەوان������ەوە خۆتان ئامادەنەبن یان بریكار نەنێرن ئەوا دادگا بە )نائامادەیی – غیابی( داواكە 

ئەبینێ بەپێی یاسا .
دادوەر 
كامەران رسول سعید  

مديرية الجنسية العامة القليم كوردستان
مديرية الجنسية واالحوال المدنية لمحافظة اربيل

الواقعات
عدد: 3728

تاريخ: 2023/2/19
اعالن

قدم المواطن )جبار احمد حمد( دعوى تبديل لقبه من )بلباس( الى )حمد( فمن لدية اعتراض 
المراجعة خالل )15( يوم من تاريخ نش������رة في الجريدة وبكعس������ه فس������وف تنظر هذه المديرية 
في المدعوى وفق أحكام المادة )22( من قانون البطاقة الوطنية الرقم )3( لسنة )2016( 
ع/اللواء
رياض جندى عبدالكاظم
مدير االحوال المدنية والجوازات واالقامة /وكالة

ونبوون
دەفتەری رێپێدانی گەڕانی ئۆتۆمبێلی جۆری )جیب ش������یروكی( بە ناوی )تحس������ین یاس������ین 
ویس������ی( ژمارەی ئۆتۆمبیل )A/22 1261/تایبەت( رەنگی )سپی( مۆدیل )2014( ژمارەی 
الش������ە )1C4RJEBG3EC453327( ونبووە . جا هەر كەسێك دۆزیەوە با بیگەرێنێتەوە شوێنی 

دەرچوونی .

مديرية الجنسية العامة القليم كوردستان
مديرية الجنسية واالحوال المدنية لمحافظة اربيل

شؤون االحوال
الواقعات

عدد: 3690
تاريخ: 2023/2/19

اعالن
ق������دم المواط������ن )فاخر عالي عبابكر( دعوى في مديرتنا تس������جيل لقبه م������ن )الفراغ( الى 
)ميرخان( فمن لدية اعتراض مراجعة هذه المديرية خالل )10( يوم من تاريخ نشرة في الجريدة 
وبكعس������ه فسوف تنظر هذه المديرية في المدعوى وفق أحكام المادة )24( من قانون البطاقة 

الوطنية الرقم )3( لسنة )2016( 
ع/اللواء
رياض جندى عبدالكاظم
مدير االحوال المدنية والجوازات واالقامة /وكالة

مديرية الجنسية العام القليم كوردستان
مديرية الجنسية واالحوال المدنية لمحافظة اربيل

شؤون االحوال
الواقعات

العدد : 3075
التاريخ : 2023/2/12

إعالن
قدمت المواطنة )غەمبار حس������ن محمد( دعوى تبديل اسمها من )غەمبار( الى )احمد( فمن 
لدية اعتراض المراجعة خالل )15( يوم من تاريخ نش������ره فى الجريدة وبعكس������ة فس������وف تنظر 

هذه المديرية وفق أحكام المادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة )2016( 
ع /اللواء 
رياض جندى عبدالكاظم
مدير االحوال المدنية والجوازات واالقامة/وكالة

ونبوون
ناس������نامەی قوتابی كۆلیژی پەروەردە بەش������ی بایۆلۆجی قۆناعی )4( بە ناوی )اس������راء حسن 

حسین( ونبووە، جا هەر كەسێك دۆزیەوە بیگەرێنێتەوە شوێنی دەرچوونی .

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
بەرێوەبەرایەتی جێ بەجێ كردنی هەولێر

ژمارە: 2012/3412
رێكەوت: 2023/2/15

ئاگاداری
بۆ قەرزار )فرهاد محسن احمد( شوێنی نیشتەنی نادیار 

لەبەر نادیاری ش������وێنی نیش������تەجێتان وە نیشتەنی هەمیش������ەیی یا كاتی هەلبژێردراوتان نیە بۆ 
پێراگەیاندنتان، لەبەر ئەوە بەپێی مادەی )27( ی یاس������ای جێ بەجێ كردن بریاردرا لە ڕێگای 
رۆژنامەیەك������ی ناوەخۆ ئاگادار بكرێنەوە بە بریاری گڵدان������ەوەی جێ جێ بەجێ كردن )الحجز 
التنفيذى( لەس������ەر )32/4316 ك 44 وارش( لەبەر ئەوەی پێویستە لەسەرتان ئامادەبن لەبەردەم 
ئ������ەم بەرێوەبەرایەت������ی یە لە م������اوەی )10( دە رۆژ لە دوای بالوكردنەوەی ئ������ەم ئاگادارییە بۆ 
دان������ەوەی بڕی پ������ارەی )36.574.500( دینار بۆ خاوەن قەرز )مص������رف وقفلر( بە پێچەوانەوە 
ئەم بەرێوەبەرایەتی یە هەڵدەس������تێ بە فرۆش������تنی )32/4316 ك 44 وارش( ئاماژە پێ كراو بە 

پێ ی یاسا.
نسرین رحیم تالە
جێ بە جێ كاری داد

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچونەوەی ناوچەی سلێمانی 
دادگای باری كەسێتی سلێمانی / 4

ژمارە : 6465/ ش / 2022
بەروار : 2023/2/20 

ئاگانامە
داواكار : چیا جالل مەعروف 

داوالەسەركراو : رێكەوت عەزیز حسن
داواكار )چی������ا جالل مەع������روف ( داوایەكی ب������ە ژم������ارە )6465/ ش / 2022( لەم دادگایە 
تۆماركردووە لەس������ەرت، وەلەم داوایە داوای )جیابوونەوەی دادوەری بە هۆكاری جێهێش������تنی بێ 
پاساوی مێرد( دەكات، وە لەبەر نادیاری شوێنی نیشتەجێبوونت، بە گوێرەی باسی پێراگەیەنەر و 
پشتگیری موختار. دادگا بریاریدا ئاگادارتان بكاتەوە بەهۆی دوو رۆژنامەی ناوخۆی رۆژانە، 
وە ئامادەبونت������ان لەبەردەم ئەم دادگایە لە رۆژی دادبینی كە دەكەوێتە )2023/3/6( س������ەعات 
)9:00( ی س������ەرلەبەیانی، بەپێچەوان������ەوە خۆتان ئامادەنەبن یان بری������كار نەنێرن ئەوا دادگا بە 

)نائامادەیی – غیابی( داواكە ئەبینێ بەپێی یاسا .
دادوەر 
كامەران رسول سعید  

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچونەوەی ناوچەی سلێمانی 
دادگای باری كەسێتی سلێمانی / 3

ژمارە : 5496/ ش / 2022
بەروار : 2023/2/6 

ئاگانامە
داواكار : ایناس یاسین قادر 

داوالەسەركراو : بەختیار كریم فقی شریف
داواكار )این������اس یاس������ین ق������ادر ( داوایەكی بە ژم������ارە )5496/ ش / 2022( ل������ەم دادگایە 
تۆماركردووە لەس������ەرت، وەلەم داوایە داوای )جیابوونەوەی دادوەری بە هۆكاری جێهێش������تنی بێ 
پاساوی مێرد( دەكات، وە لەبەر نادیاری شوێنی نیشتەجێبوونت، بە گوێرەی باسی پێراگەیەنەر و 
پشتگیری موختار. دادگا بریاریدا ئاگادارتان بكاتەوە بەهۆی دوو رۆژنامەی ناوخۆی رۆژانە، 
وە ئامادەبونتان لەبەردەم ئەم دادگایە لە رۆژی دادبینی كە دەكەوێتە )2023/4/12( س������ەعات 
)9:00( ی س������ەرلەبەیانی، بەپێچەوان������ەوە خۆتان ئامادەنەبن یان بری������كار نەنێرن ئەوا دادگا بە 

)نائامادەیی – غیابی( داواكە ئەبینێ بەپێی یاسا .
دادوەر 
سەروەر علی جعفر

مديرية الجنسية العامة القليم كوردستان
مديرية الجنسية واالحوال المدنية لمحافظة اربيل

الواقعات
عدد: 3726

تاريخ: 2023/2/19
اعالن

قدم المواطن )دانا جبار احمد( دعوى تبديل لقبه من )بلباس( الى )حمد( فمن لدية اعتراض 
المراجعة خالل )15( يوم من تاريخ نش������رة في الجريدة وبكعس������ه فس������وف تنظر هذه المديرية 
في المدعوى وفق أحكام المادة )22( من قانون البطاقة الوطنية الرقم )3( لسنة )2016( 
ع/اللواء
رياض جندى عبدالكاظم
مدير االحوال المدنية والجوازات واالقامة /وكالة

دادگای باری كەسایەتی بەردەرەش
ژمارە: 6/ش/2023

رێكەوت : 2023/2/15
جاردان

بۆ / داوالێكراو )كاروان دینو یاسین( شوێنی دانیشتووی نادیار.
داواكار )نور نعمة عبید( داوای ش������ەرعی ژمارە )6/ش/2023( لەم دادگایە لە س������ەرت تۆمار 
ك������ردووە كە داواك������ە بریتیە )تفریق( وە لە بەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێبوونی نادیارە بە پێی 
نووس������راوی بنكەی پۆلیس������ی بەردەرەش ژمارە )385/6( لە رێكەوت������ی 2023/1/25 بۆیە ئەم 
دادگای������ە بریاری دا بە پێراگەیاندنت لە رێ������گای دوو رۆژنامەی رۆژانەی ناوخۆیی بە رۆژی 
دادبینی لە رێكەوتی 2023/2/28 بە پێچەوانەوە دادبینی وەكو پێویس������ت ئەنجام دەدرێت بەپێی 

یاسا لە گەل رێزدا .
دادوەر 
فراس عبدالقادر عبدالستار

دادگای باری كەسایەتی بەردەرەش
ژمارە:36/ش/2023

رێكەوت : 2023/2/5
جاردان

بۆ / داوالێكراو )انعام عریان ددە علی( شوێنی دانیشتووی نادیار.
داواكار )زاهر محمد عبدالرحمن( داوای شەرعی ژمارە )36/ش/2023( لەم دادگایە لە سەرت 
تۆمار كردووە كە داواكە بریتیە )انقاض النفقة( وە لە بەر ئەوەی ش������وێنی نیشتەجێبوونی نادیارە 
بە پێی نووس������راوی بنكەی پۆلیس������ی بحركە ژمارە )486( لە رێكەوتی 2023/1/22 بۆیە ئەم 
دادگای������ە بریاری دا بە پێراگەیاندنت لە رێ������گای دوو رۆژنامەی رۆژانەی ناوخۆیی بە رۆژی 
دادبینی لە رێكەوتی 2023/2/27 بە پێچەوانەوە دادبینی وەكو پێویس������ت ئەنجام دەدرێت بەپێی 

یاسا لە گەل رێزدا .
دادوەر 
فراس عبدالقادر عبدالستار

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كەتنی عەنكاوە

ژمارە: 792/ك/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )انس حسین مالك(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێ بوونت نادیارە پشت بەس������تن بە ماددەی )143/ج( لە یاسای 
بنەمای دادگای سزا. ئەم دادگایە بریاریدا لە رێگای دوو رۆژانەی ناوخۆیی رۆژانە ئاگادارت 
بكاتەوە بەمەبەستی ئامادەبوونت لەبەر دەم ئەم دادگایە كە تۆمەتباری بە پێی ماددەی )456( 
لە یاسای سزادان لە رێكەوتی )2023/6/7( كاتژمێر )9:30( بۆ دادگایی كردنت بە پێچەوانەوە 

بریار بە پاشملە لەسەرت دەردەچێ .
دادوەر
د. بەختیار غفور حمدامین

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كەتنی عەنكاوە

ژمارە: 656/ك/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )نوزاد ازاد سلطان(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێ بوونت نادیارە پشت بەس������تن بە ماددەی )143/ج( لە یاسای 
بنەمای دادگای سزا. ئەم دادگایە بریاریدا لە رێگای دوو رۆژانەی ناوخۆیی رۆژانە ئاگادارت 
بكاتەوە بەمەبەستی ئامادەبوونت لەبەر دەم ئەم دادگایە كە تۆمەتباری بە پێی ماددەی )456( 
لە یاسای سزادان لە رێكەوتی )2023/4/6( كاتژمێر )9:30( بۆ دادگایی كردنت بە پێچەوانەوە 

بریار بە پاشملە لەسەرت دەردەچێ .
دادوەر
د. بەختیار غفور حمدامین

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كەتنی عەنكاوە

ژمارە: 315/ك/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )مسلم محسن احمد(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێ بوونت نادیارە پشت بەس������تن بە ماددەی )143/ج( لە یاسای 
بنەمای دادگای سزا. ئەم دادگایە بریاریدا لە رێگای دوو رۆژانەی ناوخۆیی رۆژانە ئاگادارت 
بكاتەوە بەمەبەس������تی ئامادەبوونت لەبەر دەم ئەم دادگایە كە تۆمەتباری بە پێی ماددەی )21 
چەك( لە یاسای س������زادان لە رێكەوتی )2023/6/7( كاتژمێر )9:30( بۆ دادگایی كردنت بە 

پێچەوانەوە بریار بە پاشملە لەسەرت دەردەچێ .
دادوەر
د. بەختیار غفور حمدامین

ژمارە )3807(   2023/2/21 ئاگاداری 12



سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كەتنی عەنكاوە

ژمارە: 740/ك/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )عبدالله عثمان میرزا(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی شوێنی نیشتەجێ بوونت نادیارە پشت بەستن بە ماددەی )143/ج( لە یاسای بنەمای دادگای سزا. ئەم دادگایە بریاریدا لە رێگای 
دوو رۆژانەی ناوخۆیی رۆژانە ئاگادارت بكاتەوە بەمەبەستی ئامادەبوونت لەبەر دەم ئەم دادگایە كە تۆمەتباری بە پێی ماددەی )456( لە یاسای 

سزادان لە رێكەوتی )2023/5/28( كاتژمێر )9:30( بۆ دادگایی كردنت بە پێچەوانەوە بریار بە پاشملە لەسەرت دەردەچێ .
دادوەر
د. بەختیار غفور حمدامین

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كەتنی عەنكاوە

ژمارە: 704/ك/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )خالد صبیح حمدامین(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی شوێنی نیشتەجێ بوونت نادیارە پشت بەستن بە ماددەی )143/ج( لە یاسای بنەمای دادگای سزا. ئەم دادگایە بریاریدا لە رێگای 
دوو رۆژانەی ناوخۆیی رۆژانە ئاگادارت بكاتەوە بەمەبەستی ئامادەبوونت لەبەر دەم ئەم دادگایە كە تۆمەتباری بە پێی ماددەی )432( لە یاسای 

سزادان لە رێكەوتی )2023/5/30( كاتژمێر )9:30( بۆ دادگایی كردنت بە پێچەوانەوە بریار بە پاشملە لەسەرت دەردەچێ .
دادوەر
د. بەختیار غفور حمدامین

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوی ناوچەی هەولێر
سەرۆكایەتی دادگای تاوانی دووەم لە هەولێر

ژمارە: 308/ج2022/2
رێكەوت: 2023/2/6

بۆ/تۆمەتبارانی هەالتوو )جمیل علی حسن و سلیم صباح حسن(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی تۆ تۆمەتباری بە پێی مادە )406( لە یاس������ای س������زادان وە سەلماندنی هەالتنت و نادیاری جێگاكەت لە كاتی ئێستادا، بۆیە بریاردرا 
و پالپش������ت بە ماددەی )143( لە یاس������ای بنەما دادگاییەكانی س������زایی بە پێ راگەیاندنت لە دوو رۆژنامەی ناوخۆیی بۆ ئامادەبوونت لەبەر دەم 
دادگای تاوانی سێیەم لە هەولێر لە رۆژی )2023/7/9( وە بە پێچەوانەوە دادگایی كردنەكە ئەنجام دەدرێت دەرهەقت بە شێوەی پاشملە بەپێی یاسا.
دادوەر
سركوت طه رسول

سەرۆكایەتی دادگای تێهەلچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كار لە هەولێر

ژمارە: 142/ك.س/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )هیمان علی چوكلی(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێت نادیارە بۆیە بە پشت بەستن بە ماددەی )143( لە یاسای بنەماكانی دادگایكردنی سزا، دادگاكەمان بریاری دا 
ل������ە رێگەی دوو رۆژنامەی رۆژانەی ناوخۆیی ئاگادارت بكاتەوە بە مەبەس������تی ئامادەبوون������ت لەبەردەم ئەم دادگایە لە كاتژمێر )9(ی بەیانی لە 
رێكەوتی )2023/4/12( بە مەبەستی دادگایی كردنت بە پێی ماددەی )30 – 99( لە یاسای )دەستەبەری كۆمەاڵیەتی( بە پێچەوانەوە خۆت 

بەر پرسیار دەبیت بۆیە دادگایی كردنت بە شێوەی پاشملە )غیابی( بەڕێوە دەچێت بە گوێرەی رێساكان .
دادوەر 
كاوە صدیق حسین

سەرۆكایەتی دادگای تێهەلچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كار لە هەولێر

ژمارە: 47/ك.س/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )مزگین حسن حسین(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێت نادیارە بۆیە بە پشت بەستن بە ماددەی )143( لە یاسای بنەماكانی دادگایكردنی سزا، دادگاكەمان بریاری دا 
ل������ە رێگەی دوو رۆژنامەی رۆژانەی ناوخۆیی ئاگادارت بكاتەوە بە مەبەس������تی ئامادەبوون������ت لەبەردەم ئەم دادگایە لە كاتژمێر )9(ی بەیانی لە 
رێكەوتی )2023/4/12( بە مەبەستی دادگایی كردنت بە پێی ماددەی )30 – 99( لە یاسای )دەستەبەری كۆمەاڵیەتی( بە پێچەوانەوە خۆت 

بەر پرسیار دەبیت بۆیە دادگایی كردنت بە شێوەی پاشملە )غیابی( بەڕێوە دەچێت بە گوێرەی رێساكان .
دادوەر 
كاوە صدیق حسین

سەرۆكایەتی شارەوانی سلێمانی 
لیژنەی فرۆشتن و بە كرێدانی موڵكەكانی شارەوانی سلێمانی 

ژمارە : 4236
رێكەوت : 2023/2/19 

ئاگادری
لیژنەی فرۆش������تن و بە كرێدانی موڵكەكانی ش������ارەوانی س������لێمانی ئاگاداری هاواڵتیان دەكات یۆ جاری یەكەم زیادكردنی ئاش������كرا هەیە بۆ ئەم 
موڵكانەی الی خوارەوە بە پێی یاسای ژمارە )1( ی ساڵی )2021( هەركەس ئارەزووی بەشداری بوونی هەیە ئامادەبێت لە بینای سەرۆكایەتیمان 
كاتژمێر )10( ی سەرلەبەیانی لە دوای باڵوكردنەوەی ئەم ئاگاداریە كە بە )30( ڕۆژ لە رۆژنامەی )كوردستانی نوێ( وە ڕۆژنامەی )هەولێر( 
باڵودەبێتەوە، بۆ هەر هاواڵتیەك كە بەش������داری زیادكردنی ئاش������كرای كرد پێویس������تە بارمتەی یاسایی بە ش������ێوەی چەكی پەسەندكراو لە بانكی 
)بەختیاری( پێ بێت كە دەبێت ئەصلی پارەكە بە نەقدی دانرابێت و نوس������راوی بانكەكەی لەگەڵدا بیچت كە جەخت لە ئەصلی پارەكە دەكات كە 
بە نەقدە یان چەكی س������ەفتەجەی پێبێت، وە بەش������داربوو مەرجە چەكی پەسەندكراو تەنها بە ناوی خۆیەوە بێت و بەو بڕەی دیاری كراوە واتە چەند 
چەكێك������ی جیاواز بە بڕی جی������اواز و بەناوی جیاوازەوە بۆ تەواوكردنی بڕی بارمتەی دیاری كراو وەرناگیرێت، بۆ هەر هاواڵتیەك كە بەش������داری 
زیادكردنی ئاش������كرای كرد بۆ هەر دوكانێك دەبێت بارمتەی ئەو دوكانە ببیڕێت، ناكرێت بە یەك بارمتە بەش������داری زیادكردنی ئاشكرای دوكانەكانی 

تر بكات، كرێی جاڕدان دەكەوێتە ئەستۆی ئەو كەسەی كە زیادكردنەكەی بۆ دەردەچێت.
تێبینی / بەشداربوو پێویستە قەرزاری شارەوانی نەبێت.

شوێن / بازاڕی دەبۆكە / ژمارەی كۆشك / 70 / رووبەر / 1،53 م2 / بڕی بارمتە / 420،000 چوارسەدو بیست هەزار دینار / ماوەی بەركرێدان 
2 ساڵ .

لیلی عمر علی 
سەرۆكی شارەوانی سلێمانی 

سەرۆكایەتی دادگای تێهەلچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كار لە هەولێر

ژمارە: 115/ك.س/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )سوران عمر اسماعیل(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێت نادیارە بۆیە بە پشت بەستن بە ماددەی )143( لە یاسای بنەماكانی دادگایكردنی سزا، دادگاكەمان بریاری دا 
ل������ە رێگەی دوو رۆژنامەی رۆژانەی ناوخۆیی ئاگادارت بكاتەوە بە مەبەس������تی ئامادەبوون������ت لەبەردەم ئەم دادگایە لە كاتژمێر )9(ی بەیانی لە 
رێكەوتی )2023/4/12( بە مەبەستی دادگایی كردنت بە پێی ماددەی )30 – 99( لە یاسای )دەستەبەری كۆمەاڵیەتی( بە پێچەوانەوە خۆت 

بەر پرسیار دەبیت بۆیە دادگایی كردنت بە شێوەی پاشملە )غیابی( بەڕێوە دەچێت بە گوێرەی رێساكان .
دادوەر 
كاوە صدیق حسین

سەرۆكایەتی دادگای تێهەلچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كار لە هەولێر

ژمارە: 43/ك.س/2022
رێكەوت: 2023/2/13

بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو )ابراهیم جعغر معروف(
ئاگاداركردنەوە

لەبەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێت نادیارە بۆیە بە پشت بەستن بە ماددەی )143( لە یاسای بنەماكانی دادگایكردنی سزا، دادگاكەمان بریاری دا 
ل������ە رێگەی دوو رۆژنامەی رۆژانەی ناوخۆیی ئاگادارت بكاتەوە بە مەبەس������تی ئامادەبوون������ت لەبەردەم ئەم دادگایە لە كاتژمێر )9(ی بەیانی لە 
رێكەوتی )2023/4/12( بە مەبەستی دادگایی كردنت بە پێی ماددەی )30 – 99( لە یاسای )دەستەبەری كۆمەاڵیەتی( بە پێچەوانەوە خۆت 

بەر پرسیار دەبیت بۆیە دادگایی كردنت بە شێوەی پاشملە )غیابی( بەڕێوە دەچێت بە گوێرەی رێساكان .
دادوەر 
كاوە صدیق حسین

سەرۆكایەتی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی هەولێر
دادگای كەتنی هەولێر/3
ژمارە: 1792/ك2022/3

رێكەوت: 2023/2/13
)UMIT SINGEZ( بۆ تۆمەتباری هەاڵتوو

ئاگاداركردنەوە
لەبەر ئەوەی ش������وێنی نیش������تەجێت نادایارە بۆیە پشت بەستن بە ماددە )143( لە یاس������ای بنەماكانی دادگاكردنی سزایی. دادگاكەمان بریاری دا 
ل������ە رێگای دوو رۆژنامەی ناوخۆیی ئاگادارت بكاتەوە بە مەبەس������تی ئامادەبوونت لەبەردەم ئ������ەم دادگایە لە كاتژمێر )9(ی بەیانی لە رێكەوتی 
)2023/3/28( بەمەبەس������تی دادگای كردنت بە پێی ماددەی یاس������ایی )453( لە یاسای )سزادان( و تایبەت بە سكااڵی دادخواز )ئاالن محمد 

فرید نورالدین( بە پێچەوانەوە خۆت بەرپرسیار دەبی بەرامبەر یاسا.
دادوەر
ئومید محسن حمد امین

مديرية الجنسية العامة القليم كوردستان
مديرية الجنسية واألحوال المدنية لمحافظة اربيل

الواقعات
العدد:3629

تاريخ: 2023/2/16
الى/ مؤسسة النشر واالعالنات

م/ اعالن
قدم المواطن )یادگار عبداللە علی( دعوى تبديل اسم ابنته من )ساوه(الى )ساوان( فمن  لديه اعتراض مراجعة خالل)15(يوم من تاريخ نشره في 

الجريدة و بعكسه فسوف تنظر هذا دعوى وفق احكام المادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016...
مع التقدير...

ع/ اللواء    
رياض جندي عبدالكاظم
مدير االحوال المدنية و الجوازات واالقامة/ وكالة

دادگای باری كەسێتی سلێمانی / 1 
ژمارە : 6297/ ش / 2021
ڕێكەوت : 16 / 2 / 2023

ئاگانامە
داواكار : جوان حسن محمد  : ناونیشان : سلێمانی 

داوالەسەركراو : عبدالرزاق شریف عبدالله : ناونیشان : نادیارە 
داواكار )جوان حسن محمد  ( داوایەكی بە ژمارە )6297/ ش / 2021( تۆماركردووە و لەبەرواری )2022/12/7( دادگا بڕیاریدا بە )پێدانی بژێوی( 
وە لەبەر نادیاری شوێنی نیشتەجێبوونت، دادگا بریاری دا ئاگادارتان بكاتەوە بەهۆی دوو رۆژنامەی ناوخۆیی ڕۆژانەوە ئەگەر لەماوەی یاساییدا 

هەلنەستیت بە تانەلێدانی پیاچونەوەی بریارەكە ئەو بریارە پلەی كۆتایی وەردەگرێت بە پێی یاسا.
دادوەر
سۆران ابراهیم عارف

سەرۆكایەتی شارەوانی سلێمانی 
لیژنەی فرۆشتن و بە كرێدانی موڵكەكانی شارەوانی سلێمانی 

ژمارە : 4236
رێكەوت : 2023/2/19 

ئاگادری
لیژنەی فرۆش������تن و بە كرێدانی موڵكەكانی ش������ارەوانی س������لێمانی ئاگاداری هاواڵتیان دەكات بۆ جاری یەكەم زیادكردنی ئاش������كرا هەیە بۆ بۆ 
بەكرێدانی ئەم موڵكانەی الی خوارەوە بە پێی یاس������ای ژمارە )1( ی س������اڵی )2021( هەركەس ئارەزووی بەش������داری بوونی هەیە ئامادەبێت لە 
بینای س������ەرۆكایەتیمان كاتژمێر )10( ی سەرلەبەیانی لە دوای باڵوكردنەوەی ئەم ئاگاداریە كە بە )30( ڕۆژ لە رۆژنامەی )كوردستانی نوێ( 
وە ڕۆژنامەی )هەولێر( باڵودەبێتەوە، بۆ هەر هاواڵتیەك كە بەش������داری زیادكردنی ئاش������كرای كرد پێویس������تە بارمتەی یاسایی بە شێوەی چەكی 
پەسەندكراو لە بانكی )بەختیاری( پێ بێت كە دەبێت ئەصلی پارەكە بە نەقدی دانرابێت و نوسراوی بانكەكەی لەگەڵدا بیچت كە جەخت لە ئەصلی 
پارەكە دەكات كە بە نەقدە یان چەكی س������ەفتەجەی پێبێت، وە بەش������داربوو مەرجە چەكی پەسەندكراو تەنها بە ناوی خۆیەوە بێت و بەو بڕەی دیاری 
ك������راوە واتە چەن������د چەكێكی جیاواز بە بڕی جیاواز و بەناوی جیاوازەوە بۆ تەواوكردنی بڕی بارمتەی دیاری كراو وەرناگیرێت، بۆ هەر هاواڵتیەك 
كە بەشداری زیادكردنی ئاشكرای كرد بۆ هەر دوكانێك دەبێت بارمتەی ئەو دوكانە ببیڕێت، ناكرێت بە یەك بارمتە بەشداری زیادكردنی ئاشكرای 

دوكانەكانی تر بكات، كرێی جاڕدان دەكەوێتە ئەستۆی ئەو كەسەی كە زیادكردنەكەی بۆ دەردەچێت.
تێبینی / بەشداربوو پێویستە قەرزاری شارەوانی نەبێت.

شوێن / بازاڕی دەبۆكە / ژمارەی كۆشك / 70 / رووبەر / 1،53 م2 / بڕی بارمتە / 420،000 چوارسەدو بیست هەزار دینار / ماوەی بەركرێدان 
2 ساڵ .

لیلی عمر علی 
سەرۆكی شارەوانی سلێمانی 

13ئاگاداری ژمارە )3807(   2023/2/21
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ژمارە )3٨07(   2023/2/21 ئەدەب14

ئەم گۆرانییە فارس����ییە بەناوی "م����ەرا ببووس/ 
من ماچكە" داس����تانێكی دوورودرێ����ژی هەیە، تا 
ئێستا كراوەتە ئازەری و ئۆزبەكی و ئەو واڵتانەی 
بە فارس����ی دەدون، گەیش����تووەتە كوردس����تانی 

باشووریش، بەاڵم بە شێوەیەكی هەڵە.

بەندە لەم نووسینەیدا هەقیقەتی ئەم گۆرانییەتان 
دەخەم����ە بەرچاو. لەناو بڕێك لە میللەتاندا ڕووداو، 
یان چیرۆك یان ئاهەنگ بە گوێرەی نیاز دەگوڕدرێت 
و دەیگۆڕن و الیان جوانترە وا بایە شیاوترە تا وەك 

خۆی.
ئەم گۆرانییە لە س����ەردەمی محەمەد ڕەزای شای 
پەهلەویدا وەك ئاواز و ش����یعر وتراوە، ئاهەنگەكەی 
لە الیەن " مەجیدی وەفا"بۆ دانراوە. ش����یعرەكەیش 

هی عەلی حەیدەر رەقابییە.
باوەڕناكەم ئەوان����ەی تۆزێك ئاگاداری گۆرانی و 
ئاهەنگ بن ئاگادارییی ئەم گۆرانییەی نەبن و بڕێك 
لە شیعرەكانیشان لەبەر نەكردووبێت. زۆر دەربارەی 
ئ����ەو گۆرانییەی و ش����یعرەكەی وت����راوە. پەروێزی 
خەتیبی یەكێك بووە ل����ە هونەرمەندانی ئەو كاتە، 
ئەم گۆرانییەی بە دەنگ����ی خانمێكی هونەرمەندی 

نەناسراو باڵوكردووەتەوە.
ئەم گۆرانییە دەنگۆی زۆری بە دواوەیە، یەكێك 
لەوانە: گوایە عەقیدێكی لەش����كری ئێران ئەندامی 
حزبی تودەی ش����یوعی بووە، بە ناوی "عیزەتوڵاڵی 
س����یامەك"، لە الیەن دەوڵەت����ەوە بڕیاری ئیعدامی 
بەس����ەردا دەدرێ����ت، گوای����ە هەڵبەس����تەكەی ئەو 
نووسیویەتی، دەنگوباسێكی تریش هەر لەم ڕووەوە 
هەیە، گوایە س����ەرگورد" مقدم"یێكی سوپای ئێران 
بەن����اوی " عەلی محەمەد موبەش����ری"، كە ئەویش 
لەبەر ئەندامبوونی لە حزبی تودەی "شیوعی" ئێران 
بووە و بڕیاری ئیعدامكردنی بەسەردا سەپاوە، گوایە 

شیعری ئەو بووە.
"ناسری ئینقیتاع" لە كتاوی "پان ئێرانیستەكانی 

ئێران" گوایە ئەم ش����یعرەی بۆ كچێك نووس����یوە، 
ناوی كچەكە تا بە ئێستا نەزانراوە.

ئەوە حاش����اهەڵنەگرە ئەم گۆرانییە بە شیعری " 
حەیدەر عەلی ڕەقابی" تۆمار كراوە. ئەوەلێن جارێك 
ئەم گۆرانییەی باڵوكراوەتەوە لە الیەن گۆرانیبێژێكی 
ئافرەتی ئ����ازەری بەناوی " پەروان����ە" لە فیلمێكی 
بەناوی " ئیتهام" باڵوبووەتەوە، هونەرپیش����ەژنەكە 
كە دەبرێت بۆ زیندان گۆرانی بۆ كچەكەی دەڵێ�ت. 
حەی����دەر ڕەقاب����ی خزموخوێش����ی هونەرمەندی 

گەورە" بێژەن تەڕەقی". 
بەناوبانگترین كەس����ێك ئەو گۆرانییەی دووبارە 
وتووەت����ەوە " گوڵ نەڕاقی"ی بووە، كە وەك قەوان 
ب����اڵوی كردووەتەوە. هەروەها زۆر لە هونەرمەندانی 
بەناوبانگ����ی ئێرانی ئەم گۆرانییەی����ان وتووەتەوە، 
وەك: ویگن، عارف، موڕتەزا، س����یاوەش، شاهرخ و 

زۆری تریش، بەاڵم ناتەواوە.
خەڵكەك����ە تەنها دووس����ێ بەیت����ی یەكەمی ئەم 
ش����یعرەیان لەبەرە، بەڵێ هەڵبەستی ئەم گۆرانییە 
شۆرش و ملمالن دەخاتە خولیاوە، لە گۆرانییەكەدا 
تەواوی شیعرەكە باڵونەكراوەتەوە، لێرەدا بەندە ئەم 
شیعرە هەم بە فارسی و عەرەبی دەخەمە بەرچاو، 
هەمیش وەری دەگێڕمە س����ەر كوردیە حەیاتەكە تا 
بە وردی ڕۆش����نبیرانی كورد هەر نەبێ ئەوانەی بە 
هەڵە دەربارەی ئەم شیعر و ئاهەنگەیان بیستووە: 

مرا ببوس، مرا ببوس 
برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که می روم به 

سوی سرنوشت 
بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به 

جستجوی سرنوشت 
در میان توفان هم پیمان با قایقران ها 
گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها 
به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها 
که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها 

شب سیه سفر کنم، ز تیره ره گذر کنم 

نگر تو ای گل من، سرشک غم بدامن، برای من 
میفکن 

دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو 
می مانم، تا لب بگذاری بر لب من 

دختر زیبا از برق نگاه تو، اشک بی گناه تو، 
روشن سازد یک امشب من 

ستاره مرد سپیده دم، به رسم یک اشاره، 
نهاده دیده برهم، 

میان پرنیان غنوده بود. 
در آخرین نگاهش نگاه بی گناهش، سرود 

واپسین سروده بود. 
بین که من از این پس دل در راه دیگر دارم. 

به راه دیگر شوری دیگر در سر دارم 
به صبح روشن باید از آن دل بردارم، که عهد 

خونین با صبحی 
روشن تر دارم… ها 

مرا ببوس 
این بوسه وداع 

بوی خون می دهد 
زۆربەی ئەم هەڵبەستە لە گۆرانییەكاندا سانسۆر 
ك����راوە و باڵوكردنەوەی پێ نەدراوە و خەڵكەكەیش 
هەر چوار بەیتی سەرەوەی بەرگوێ كەوتووە، بەندە 
لێرەدا تەواوی هەڵبەستەكەم بەدەستهێناوە، ئەوەسا 
لەبەر چاوتە، ماوەتەوە سەر ئەوەی وەربێگێڕمە سەر 
زمان����ی كوردی، تا ئەوانەی ئاگاداری ئەم گۆرانی و 
شیعرە نین، بیخەمە بەردەستیان، هەروەها ئاهەنگ 
و ش����یعرەكەیش وەك خ����ۆی پ����ێ بزان����ن، منیش 
یەكێ����ك لەوانە بووم، كە گوایە ئەو س����ەرهەنگەی 
دوا خواحافی����زی ل����ە تاكە كچەكەی ك����ردووە، وام 
تەجس����ووم كردبوو لە خەیاڵم����دا، بەاڵم هەقیقەتی 
ش����یعر و ئاهەنگەكە و واقیعەتەكەی ناچاری كردم 
ددان ب����ە هەقیقەت����دا بنێم، ئەگەرچی ش����یعرەكە 
وەك خۆی شۆڕش����گێرانە ماوەتەو و پڕە لە هاندان 
و زەڕافەت و جوانی، ئەوەی دەس����لمێنێ هەمیشە 

هەقیقەت ئەگەرچی پڕە لە تاڵی و ش����یرینی، بەاڵم 
هەر وەك خۆی بێت جوانترە:

ماچم كە وەرە ماچم كە
بۆ دواجار خودا پارێزگارت بێ

وا دەڕۆم بەرەو ئاكام
بەهاری ئێمە تێپەڕێ، تێپەڕبووەكان تێپەڕین
ئەوەسا منم بە دوای سەرەنجامدا دەگەڕێم

بە دوای ئاوڕدانەوەیدا، ئاوڕی بێ تاوانیی ئەو
دوا سروودی هۆنابوویەوە

لەنێوان تۆفانا هاوپەیمان لەگەڵ بەلەم ڕانا
خۆ بەختەكرانە لەگەڵ بەلەم ڕانا

هەر دەبێ بگوزەریم 
ئاخر من نیوەشەوان هاوبیر و باوەڕی یارم
لە پۆپەی چیاكاندا ئاگر هەڵدەگیرسێنم

سەفەركردووی شەوی تارم
دەڕۆم بە بزنەڕێی پڕ ئازارم

ئەی كچە جوانەكەی وەك گوڵم
ئەی بەرۆك تەڕبووی فرمێسكی چاو

كچە نازدارەكەم مێوانی تۆم من ئەمشەو
هاودەمی من بە ئەمشەو

بە ماچی دوو لێوت خۆم دەالوێنمە، من 
ئەمشەو

كچە جوانەكەم تیشكی ئاوڕدانەوەت
چاوە بێ تاوانەكەت

ئەمشەوی منی ڕۆشن كردەوە 
وا بەرەبەیانەوە ئەستێرەكان كوژانەوە

ئێمەیش فریشتە ئاسا وا خەو دەمانباتەوە
بە دوا ئاوڕی جوانی و ئاوڕی بێ تاوانی

دوا سروودی هۆنایەوە
دوای ئەمە خۆم ناوەتەوە بۆ بیروباوەڕێكی تر
خولیام پڕە لە عیشقی بۆچوون و ئاوڕێكی تر
بەرەبەیانێكی ڕۆشن كەوتووەتە خولیامەوە

یا مەرگ، یا ئازادی، ئیدی ناڵێم چیرۆكێك 
بووم و بڕامەوە.

یه ك���ه م/ س���ەرکردایەتی پەروەردەی���ی حاڵەتێکی 
گش���تی و ت���ەواوی هەیە، مانای ئەم قس���ەیە ئەوەیە 

ک���ە بەڕێوەب���ردن  زۆر پێکهاتە و توخم���ی هەیە کە 
کۆمەڵەیەک���ی ت���ەواو پێک دێنن و ک���ەس ناتوانێ لە 
دۆخی ئەبس���تراکتی بەڕێوەبردندا یەک یان کۆمەڵێک 

ئەرک بەجیا لەبەرچاو بگرێت.

دووه م/ تا سیستمی پەروەردە و سیستمی قوتابخانە 
بوونی هەبێ���ت، ئەرکەکانی بەڕێوەبردنیش بەردەوامە. 
کاری بەڕێوەبردن بۆ یەکجار نییە. بەڕێوەبەر هەمیشە 
پالندان���ان و بڕیاردان و کۆنترۆڵک���ردن و ئەنجامدانی 

ئەرکەکانی تری له ئه ستۆیە.

سێیه م/ بەڕێوەبردن، دینامیک و زیندووە. زیندوویی 
بەڕێوەبردن ب���ەو مانایەیە ک���ە بەڕێوەبردن دۆخێکی 
جێگیر و ئیس���تاتیکی نییە، بەڵک���و گۆڕاو و چاالکە، 
کە ل���ە پێوەندی لەگەڵ ش���وێنكاتدا هەمان حاڵەت و 
جێگیری نییە، پرس���ەکانی ڕێکخس���تن و بەڕێوەبردن 
ل���ە دەوڵەتێکەوە بۆ دەوڵەتێکی ت���ر و لە دۆخێکەوە 
ب���ۆ دۆخێکی تر دەگۆڕێ���ت و حوکم���دان و بڕیاردان 

لەبارەیانەوە فۆرمێکی جیاوازیش وەردەگرێت.

ل���ە ڕوانگ���ەی بەڕێوەبردن���ەوە باش���ترین جۆری 
بەڕێوەبردن���ی پەروەردەی���ی ئ���ەو بەڕێوەبردنەیە کە 

س���ەرکردایەتی لەگەڵدایە، چ لە ڕاهێنانی ڕووبەڕوو و 
چ لە ڕاهێنان���ی ئەلیکترۆنییدا. بە واتایەکی باش���تر، 
بەڕێوەبەرێکی سەرکەوتوو بۆ کەسێک دیاری دەکرێت 
کە جگە لە پش���تیوانی فەرمی و یاس���ایی، پشتیوانی 
تاکەکانیش���ی هه بێت. لە وەاڵمی پرس���یارەکانی وەک 
"پێناسەی بەڕێوەبردن چییە" یان "پەروەردە چییە"، 
هەمیش���ە ئاماژە ب���ەوە دەکرێت ک���ە بەڕێوەبردن و 
سەرکردایەتیکردن پێویس���تن بۆ یەکتر لە سیستەمی 
پەروەردەدا و پشتگوێخس���تنی هەریەکەیان کارایی و 
كاریگه ریی ئەو کەسەی کە بەرپرسیارە کەمدەکاتەوە.

 بۆی���ه  ده توانی���ن بڵێی���ن ك���ه  تایبەتمەندیەکانی 
ف���ره  و هه مه چه ش���نن  بەڕێوەب���ەری پەروەردەی���ی 
ب���ه اڵم ده توانین بڵێین كه  بەڕێوبەری باش کەس���ێکە 
ڕێبەرایەتی و ئاراستەی ناوه نده  په روه رده ییه كه  دەکات 
ئه مه ش بۆ گەیش���تن بە ئامانجەکەی ک���ە بریتییە لە 
دابینکردنی یەکێک لە پێداویس���تییەکانی کۆمەڵگا، بە 
بەکارهێنانی س���ەرچاوەی مرۆیی و ماددی دروس���ت و 
ئەقاڵنی و لۆژیكی، کەواتە، جگە لە ش���ارەزایی تەواو 
لەسەر زانس���تی بەڕێوەبردن و بنەما و تیۆرییەکانی، 
و  هەلوم���ەرج  پ���ەروەردە  بەڕێوەبەران���ی  دەبێ���ت 
تایبەتمەندییان هەبێت، ک���ە گرنگترینیان بریتیین له  
هه بوونی توانای تەکنیکی و مرۆیی و تێگەیش���تنی بۆ 

ئەوەی هەڵوێستێکی هۆشیارانە و زانستیانەی هەبێت 
بەرامبەر ب���ە کارەکانی وەک بەڕێوەبەری پەروەردەیی 
و ش���ێواز و تەکنیک���ە گش���تییەکانی فێرک���ردن بە 
باش���ی بزانێت. وێڕای ئه وه ش، هه بوونی تەندروستی 
جەس���تەیی و دەروون���ی و کەس���ایەتییه كی كامڵ و 
ناس���ینی سیس���تەمی پەروەردەیی واڵتەکە بەباش���ی 
و ئ���اگاداری مێژوو و پێش���هاتەکانی بێت و ئاگاداری 
فەلس���ەفە و بەها و مه به س���ت و ئامانجە گشتیەکانی 
پەروەردەیی بێت و  ئاش���نای ئایدی���ا و تیۆرییەکانی 
بەڕێوەبردن و سەرکردایەتی بێت و بەپێی پێداویستی 
ژینگەی کارەکەی جێبەجێی���ان بکات. له  الیه كی تر، 
پێویسته  به ڕێوه به ری ناوه ندێكی په روره ده یی ئاگاداری 
بەرپرس���یارێتی و ئەرکە فرەڕەهەندەکانی پەروەردەیی 
و ڕێنمایی و كولت���ووری و کۆمەاڵیەتی بێت، بەالیەنی 
کەمەوە شه ش ساڵ ئەزموونی وانەوتنەوە و كارگێڕیی 
په روه رده یی هەبێت. وێڕای هه بوونی ش���ارەزایی تەواو 
لە بواری زانس���تە پەروەردەییەکان و كۆمه ڵناس���ی و 
دەروونناس���یدا هەبێت و بتوانێت ڕێنمایی مامۆستایان 
و فه رمانبه ران و سه رچاوه  مرۆییه كان به گشتی بکات. 
هه روه ها تێگەیشتن لە پەیوەندییە هاوبەشەکانی نێوان 
قوتابخان���ە و خێزان و کۆمەڵگە و پش���تگوێی نه خات 
به تایبه ت لە ئەنجامدانی ئەو کارانەی پێی سپێردراوە.

دانـا شوانی

گۆرانیی "مەرا ببووس"
خوسرەو جاف

گرنگیی سەرکردایەتیی پەروەردەیی
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محەمەد ع���ارف، هونەرمەند و کەڵە ش���ێوەکارێکی 
کوردە، ساڵی ١٩٣٧ لە شارۆچکەی ڕەواندوز لەدایک 
بووە، نووس���ەر و وەرگێڕی چەندی���ن کتێبی بواری 
ش���ێوەکاری بووە ل���ە زمانی ڕووس���ییەوە بۆ زمانی 
کوردی؛ دوایین کتێبی گرافیکەکانی کوردس���تان کە 
لە دوای کۆچکردن���ی چاپ کراوە، لە ٩/١٠/٢٠٠٩ لە 

شاری هەولێر کۆچی دوایی کردووە.

لە س���اڵی ١٩٥٦ بڕوانام���ەی دیبلۆم ل���ە هونەری 
ش���ێوەکاری لە پەیمانگای هون���ەرە جوانەکانی بەغدا 
وەرگرتووە، لە دوایی دەچێتە واڵتی ڕووسیا بۆ پەرەپێدان 
بە خوێندن لە بواری ش���ێوەکاری بروانامەی ماستەر لە 
س���اڵی ١٩٦٧ وەردەگرێت لە زانکۆی )س���وریکۆڤ(ی 
مۆس���کۆ. لە ٢٠٠٤ دامەزرێنەر و ڕاگری کۆلێژی هونەرە 
جوانەکانی زانکۆی س���ەالحەدین هەولێر بووە کە خۆی 
لە چوار بەش دەگرێتەوە مۆس���یقا، شێوەکاری، شانۆ، 
سینەما، تا ساڵی ٢٠٠٩، هەر لەوێش بروانامەی دکتۆرا 
لە فەلس���ەفەی هونەر وەردەگرێت. مامۆستای هونەری 
وێنەکێشان بووە لە بەغدا و سعوودیە و بابل و زانکۆی 

سەالحەدین لە هەولێر.
شێوازی کاری وێنەکێش���ی محەمەد عارف خۆی لە 
ڕیالیک، رۆمانتیک، س���یمبولیک، ئێکسپریسیۆنیک چڕ 
کردبوو، کە ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای خوێندنی 
لە مۆسکۆ، کە ئەوکات لە واڵتەکانی یەکێتیی سۆڤیەت 
ئەم شێوازە باو بووە، بەاڵم محەمەد عارف توانیی ئەم 
شێوازە بۆ خزمەتکردنی هونەرەکەی و برسی گەلەکەی 
دابڕێژێت ئەویش بە وێنەکێشانی چەندین تابلۆی لەسەر 
پرسی کورد و کەسایەتیە کوردیەکان وەک سەالحەدینی 
ئەیووب���ی و م���ەم و زین و ش���یرین و فەرهاد و دوانزە 
سوارەی مەریوان و قەاڵی دمدم و لە چاوەڕوانی شەودا 

و ئاشتی بۆ کوردستان و چەندینی تر. 
ل���ە کارەکانیش���یدا گرنگیەک���ی زۆر ب���ە الیەن���ە 

مێژووییەکان دەدا وەک لە الیەنە تەکنیکیەکان.

ژیان
محەمەد عارف هەر لە کاتی خوێندنەکەیدا لە مۆسکۆ 
ژنێک���ی ڕووس دەخوازێت و کچێکی لێ دەبێت بە ناوی 
ڤی���ان؛ س���اڵی ١٩٦٩ دوای کۆتاییهاتنی خوێندنەکەی 
دەگەڕێتەوە بۆ بەغدا؛ ساڵی ١٩٧٤ لە بەغدا ئافرەتێک 
دەناسێت بە ناوی یاس���ەمین بەرزنجی خۆشی دەوێت 
و هەر هەمان س���اڵ ژیان���ی لەگەڵ پێک دێنێت؛ لەگەڵ 
یاس���ەمین بەرزنجیدا س���ێ کوڕیان دەبێت؛ س���امان، 
ئاالن و می���ران. خێزانی محەمەد عارف هەردەم لەگەڵ 
هونەرەک���ەی پەروەردە بوون و هەردەم یاریدەری بوون 
لە گشت پێشانگاکاندا، هەر لە بەغدا لە ناو ماڵەکەیدا، 
ژووری وێنەکێشانی دامەزراند و، لە دوای گەڕانەوەی بۆ 
هەولێ���ر، گەلەرییەکی دامەزراند تایبەت بە هونەرەکەی 
و، وەک ستۆدیۆیەک کارە هونەرییەکانی لەوێ جێبەجێ 
دەکا و نمایشی دەکرد، کە نزیک ماڵەکەی بوو لە شاری 
هەولێ���ر. محەمەد عارف لە کات���ی کارکردنی هونەریدا 
زۆر خولیای مۆس���یقای کالسیک بووە، وەک مۆسیقای 

چایکۆفسکی و مۆزارت و لۆدڤیگ ڤان بێتهۆڤن.
نووسینی کتێب و باڵوکراوەکان

١. گرافیکەکانی کوردس���تان گرافیک ٢٨٢ بە زمانی 
کوردی ٢٠٠٨. 

٢. گرافیکەکانی کوردستان بە زمانی کوردی ٢٠٠٩.

٣. کتێبێک لە سەر شاری هەولێر بە زمانی کوردی.
٤. چوار هونەرمەندی بلیمەت بە زمانی کوردی.

٥. هونەری هێڵکاری الوانی ناوچەی کوردس���تان بە 
زمانی کوردی.

٦. هون���ەری هێڵکاری چاپی دووهەم بالوکراوەکانی 
زانکۆی سەالحەدین هەولێر بە زمانی کوردی.

٧. )الفنان محمد عارف( بە زمانی عەرەبی.
٨. هونەرمەند محەمەد عارف بە زمانی کوردی.

٩. )فن الرسم الیدوی( بە زمانی عەرەبی.
١٠. لەگەڵ شاکارە نەمرەکاندا بە زمانی کوردی.

١١. )جمالیات الطبیعة فی کوردستان العراق و اثرها 

فی الرسم العراقی المعاصر( ٢٠٠٦ بە زمانی عەرەبی.
١٢. )ئینگر(

١٣. )الگرافیک الکردستانی( ٦٥٠ گرافیک بە زمانی 
عەرەبی.

)فن التخطیط( بە زمانی عەرەبی.
وەرگێڕانی کتێب

١. مایکڵ ئەنجیلۆ بە زمانی کوردی.
٢. ڕۆبنس نووسینی )سمۆلسکایا( بە زمانی کوردی.

٣. کۆلفیچ بە زمانی کوردی.
٤. دیالکروا بە زمانی کوردی.

٥. لە هونەرمەندە بلیمەتەکانی جیهان )جۆرجۆنی، 
داینێگا، لێناین بە زمانی کوردی.

٦. د. )باگدانۆڤ( هونەری هاوچەرخی عێراق.
٧. )میلیە( نووسینی )بریۆزینا( بە زمانی کوردی.
٨. بنکەکان���ی هون���ەری ئەکادیم���ی، نووس���ینی 

)رۆستۆڤچیڤ( بە زمانی کوردی.
٩. )الفن العراقی المعاصر( نووسینی د. )بەگدانۆڤ( 

بە زمانی عەرەبی.
١٠. )مبادئ الفن األکادیمی( نووس���ینی )رۆستۆڤ 

ڤیچیڤ( ١٩٩٤، بە زمانی عەرەبی.
پێشانگای هونەری تایبەتی

١٩٦١ - ١٩٦٧ سێ پێشانگای لە یەکێتی سۆڤیەت.
١٩٧١ مۆزەخانەی نیش���تیمانی بۆ هونەری سەردەم 

لە بەغدا.
١٩٧٦ کۆمەڵەی ڕۆشنبیری کوردی بەغدا.

١٩٧٧ پێشانگا لە هەولێر.
١٩٧٩ مۆزەخانەی نیش���تیمانی بۆ هونەری سەردەم 

بەغدا.
١٩٨١ چەن���د ڕوانگەیەک لەس���ەر جیه���ان کاری ) 

١٩٦١-١٩٨١( هۆڵی روواق بەغدا.
١٩٨٤ کاری )١٩٦١-١٩٨٤( مۆزەخانەی نیشتیمانی 

بۆ هونەری سەردەم بەغدا.
١٩٨٩ سیمفۆنیای چیاکان لە هۆڵی ڕوواق بەغدا.

١٩٩٣ سیمفۆنیای هونەر لە هۆڵی میدیا هەولێر.
١٩٩٨ عاشقی کوردستان لە هۆڵی میدیا هەولێر.

١٩٩٩ کوردس����تانیم م����ن هۆڵ����ی مۆزەخان����ەی 
سلێمانی.

٢٠٠١ گەڕاندن����ەوە مۆزەخان����ەی نیش����تمانی بۆ 
هونەری سەردەم بەغدا.

٢٠١١ ل����ە ی����ادی کۆچی دوایی دوو پێش����انگا لە 
هەولێر و سلێمانی.
مامۆستای هونەر

١٩٥٦ تا ١٩٦١ لە قوتابخانەی ئەیوبیە لە هەولێر.
١٩٦٧ ت����ا ١٩٦٨ وەک چاودێرێک����ی هونەری لە 

سعودیە.
١٩٦٨ لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەغدا.

١٩٧٥ ت����ا ١٩٧٧: لە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی 
بەغدا.

١٩٧٧/٦/١٩ لە پەیمانگای جێبەجێکردن )معهد 
التطبيقي( بەغدا.

١٩٨٣/٦/٢١ خانەنش����ین بوو لەس����ەر داواکاری 
خۆی لە بەغدا.

١٩٩٢/١١/٢ دووبارە دادەمەزرێتەوە بە مامۆستای 
هونەر لە کۆلێژی ئاداب لە هەولێر.

هەروەه����ا لە کۆلێژی ئەندازیاری لە هەولێر وانەی 
)free Hand( دەگوتەوە.

س����اڵی ٢٠٠٢ ب����ە فەرم����ی وەک ڕاگ����ر دامەزرا 
ب����ۆ جێبەجێکردن����ی دامەزراندنی کۆلێ����ژی هونەرە 

جوانەکانی هەولێر لە زانکۆی سەالحەدین. 
٢٠٠٧: دەستی لە ڕاگری کێشایەوە.

٢٠٠٧ ت����ا ٢٠٠٩ مامۆس����تای کۆلێ����ژی هون����ەرە 
جوانەکان و مامۆستای ئاستی ماستەرایەتی بوو لە 

زانکۆی سەالحەدینی هەولێر.

چاالکییەکانی���دا  چوارچێ���وەی  ل���ە 
قوتابخانەکانی  چاالکی���ی  بەڕێوەبەرایەت���ی 
وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردس���تان، 
شانۆگەرییەکی نوێی بە ناونیشانی )هاواری 
حەوا( ب���ە ئامادەبوونی )فەرهەنگ غەفوور( 
بەڕێوەبەری گش���تی ڕۆش���نبیری و هونەری 
هەولێر و )دلێر عەبدواڵ حەسەن( بەڕێوەبەری 
پ���ەروەردەی ناوەندی هەولێ���ر و )ئەحمەد 
گەرمیانی( س���ەرۆکی یەکێتیی مامۆستایان 

و )هوش���یار واحید مەرج���ان( بەڕێوەبەری 
چاالکیی قوتابخانەکان نمایش کرا.

ش���انۆگەرییەکە ل���ە نواندن���ی قوتابی���ە 
بەهرەمەندەکان���ی ئامادەیی )خەجە باوە( و 
دەرهێنانی )دانا عەبدولواحید بۆتانی( بوو.

ناوەڕۆکەک���ەی گێڕانەوەی س���ەربوردەی 
گرفتێک���ی کۆمەاڵیەتی���ی باو ب���وو لە نێو 
ئافرەتانی کورددا، جگ���ە لە قوربانییەکانی 
ه���اوکات  کۆمەڵگ���ەدا،  نێ���و  ل���ە  ژن���ان 

جەختکردنەوە ب���وو لە زەحمەتی و چەمکی 
ژنبووندا.

دان���ا بۆتانی دەرهێنەری ش���انۆگەرییەکە 
سەبارەت بە ش���انۆگەرییەکەی بۆ )هەولێر( 
ئ���ەو  نمایش���کردنی  بیرۆک���ەی  گوت���ی: 
ش���انۆگەرییە و کارکردن و هەڵبژاردنی ئەو 
کچ���ە بەهرەمەندە قوتابیان���ە خۆم گەاڵڵەم 
کردب���وو، ب���ۆ ئ���ەوەی بتوانین ل���ە ڕێگەی 
پ���ەروەردە و زیاتر برەو ب���ە بواری هونەری 

نواندن و شانۆ بدەین، هاوکات ئافرەتی نوێ 
بێنینە پێش���ەوە بۆ ش���انۆی کوردی و ئەو 
کۆت و بەندانە بش���کێنین، کە کچانی کورد 
خۆیان لە ش���انۆ و فیلم ب���ەدوور دەگرن و 
هەوڵ ن���ادەن تواناییەکانیان بخەنە خزمەت 

بزووتنەوەی هونەری کوردی.

لە هەولێر شانۆگەریی هاواری حەوا نمایش کرا

شیڤان شێرزاد - هەولێر
shevan1986@gmail.com 0750 798 0600  

محەمەد عارف؛
 ئەو هونەرمەندەی خۆی لە ڕیالیزم 

و ڕۆمانتیزمدا چڕ کردەوە
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تۆنی مۆریسۆن
تۆنـــی مۆریســـۆن )19٣1 - 2019( ڕۆماننووســـی ئەمریکاییی بە 
ڕەچەڵەک ئەفریکایی، لەدایکبووی شـــاری لۆراینی هەرێمی ئۆهایۆ، 
یەکەمیـــن خاتوونە نووســـەری ڕەشپێســـتە، نۆبڵی لـــە ئەدەبدا 
وەرگرتبێت. پێش ئەوەی لەســـەر تـــەواوی کارەکانی 199٣ نۆبڵ 
وەربگرێت، 1988 لەسەر ڕۆمانی )خۆشەویست( خەاڵتی پۆڵتیزەری 
وەرگرتبوو. لە )خۆشەویست(دا کە سێ ساڵ بیری لێ کردبووەوە، 
ئینجا دەســـتی بە نووســـینی کردبوو، دایکێکی ڕەشپێست هەوڵی 
ســـەربڕینی کچەکەی دەدات، بۆ ئەوەی لە تااڵوی ژیانی کۆیالیەتی 
قوتـــاری بکات. لـــە ڕوانگەی ڕەخنەگران و خوێنەرانیشـــەوە، ئەو 
ڕۆمانە کە فیلمێکیشی لێ چێ کرا و ئۆپرا وینفری ڕۆڵی تێدا گێڕا، 
شـــاکاری بوو. تۆنی مۆریســـۆن بۆچی دەنووســـێت؟ بۆ دەربڕینی 

ناڕەزایی لە دژی ئەو ستەمەی لە ڕەشپێستان دەکرێت. 

یازدە ڕۆمانی باڵو بووەتەوە، )شـــینترین چاو( یەکەمینیانە، تێیدا 
لەڕێی کچێکی ڕەشپێســـتەوە کە خەو بـــەوەوە دەبینێت ببێت بە 
خاوەنی پێستی سپی و چاوی شین، باسی کۆیالیەتی و کاریگەرییە 
دەروونییەکانـــی دەکات. ســـوال، گۆرانییەکانی ســـۆلۆمۆن و جاز، 
ســـێیانی دیکـــەن لە ڕۆمانەکانـــی. ئەگەر حـــەز دەکەیت کتێبێک 
بخوێنیتـــەوە هێشـــتا نەنووســـرابێت، دەبێـــت ئـــەو کتێبە خۆت 
بینووســـیت، شـــینترین چاو ئـــەو کتێبە بوو تۆنی مۆریســـۆن بۆ 
ئەوەی نووســـی خۆی بیخوێنێتەوە، بەاڵم میلیۆنان کەســـی تریش 
خوێندیانەوە. تۆنی مۆریسۆن بە جین ئۆستن و تۆلستۆی سەرسام 
دەبێـــت، لە زانکۆ ئـــەدەب دەخوێنێت، یەکەمیـــن نامەی لەبارەی 
خۆکوژییـــەوە دەبێت، لە ئەدەبی ڤیرجینیا ۆڵف و ولیەم فۆکنەردا. 
ئەوەیش جێی سەرنجە ئەوێکی خاوەنی ویستێکی بەهێز و شەیدای 

بەرەنگاربوونەوە، بابەتی خۆکوژیی هەڵبژاردبوو. 
کە باراک ئۆباما دەبێت بە سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت: "یەکەم جارمە 
هەســـت دەکەم ئەمریکاییم." کە 2015 پۆلیس لە پشتەوە تەقە لە 
ســـێ ڕەشپێســـتی بێ چەک دەکەن، دەڵێت: "پێویستمان بەوەیە 
دیالۆگ لەبارەی ڕەگەزەوە بکەین، بۆچی قەت پۆلیس لە پشـــتەوە 

تەقەی لە سپیپێستێک نەکردووە! بۆچی سپیپێست تۆمەتبار ناکرێت 
بەوەی بە زۆر القەی ژنێکی ڕەشپێســـتی کردووە!" ئەمریکایییەکان 
بۆچـــی )ترەمپ(یان هەڵبژارد کە ڕێکخراوی )کوو کلوکس کالن(ی 

نازیستی لە پشت بوو؟ بۆ ئەوەی هەر سپی سەروەر بێت. 
ئەو ســـااڵنەی تۆنی مۆریسۆن لە وەشـــانخانەی بەناوبانگی ڕاندۆم 
هـــاوس کار دەکات، ڕۆڵێکـــی گرنـــگ بۆ بـــرەودان بـــە ئەدەبی 
ڕەشپێستان دەبینێت. هەر ئەو سەروەختە ئەنتۆلۆجیایەکی فراوانی 
دەربـــارەی ئەدەبـــی ئەفرۆئەمریکایـــی ئامادە کرد و بۆکســـەوانی 
بەناوبانـــگ محەممەد عەلی کالی و تێکۆشـــەری گـــەورە ئەنجیال 
دیڤیزیشی هان دا، بیرەوەرییەکانیان بنووسنەوە. بە هەق داهێنەری 
ئەدەبی ڕەشپێســـتان بـــوو، ئەدەبێکی بااڵی دژەڕەگەزپەرســـتی، 
ئەدەبێک هاوزەمان )واقیعی( و )سیحری(یش بوو. تۆنی مۆریسۆن 
وەک ژنێکـــی ڕەش دەینووســـی، ئاخر هـــەم وەک ژن و هەم وەک 

ڕەشپێستیش بە گژ چەوساندنەوەدا دەچووەوە.
تۆنی مۆریســـۆن دەڵێـــت: "وەختمان نییە بـــۆ نائومێدی، جێمان 
نییـــە بۆ خەم و خەفەت و بوارمـــان نییە بۆ ترس. ئێمە دەپەیڤین 
و دەنووســـین و ئازادانـــە بیروڕای خۆمـــان دەردەبڕین، بەو جۆرە 
شارســـتانییەکان ئاوێزانی یەکدی دەبن." تێمای سەرەکیی ڕۆمانی 
تۆنی مۆریســـۆن، کۆشـــش و خەباتـــی خەڵکانی ڕەشپێســـتە بۆ 
ســـەلماندنی ناســـنامەی خۆیان، وەک خـــود و وەک کولتوور، لە 
جڤاکێکدا نە دادپەروەریی تێدا ڕەچاو دەکرێت، نە یەکسانی. تۆنی 
مۆریســـۆن ڕووناکی دەخاتە سەر الیەنی سایکۆلۆجیی ئەمریکایییە 
بە ڕەچەڵەک ئەفریکایییەکان کە هێشـــتا لـــە کاریگەریی تراومای 

کۆیالیەتی قوتاریان نەبووە.
بە خەیاڵدانێکـــی دەوڵەمەندەوە، بە دەربڕێنی بەهێز، وێنەی واقیع 
دەکێشـــێت و بە سی و نۆ ساڵی، یەکەمین ڕۆمانی خۆی: شینترین 
چاو، باڵو دەکاتەوە، ئەوێک کە لە تافی الویدا، چونکە پێستی ڕەش 
بوو، لێ نەدەگەڕان بچێتە زۆر شـــوێن، لـــە فراوانترین دەرگەیەوە، 
نـــاوی دەچێتە مێژووەوە. ئەوەندە جوان و شـــیرین دەنووســـێت، 
کە باســـێکی نائاســـایی دەورووژێنیت، خوێنەر وەک ئاسایی وەری 
دەگرێـــت و باوەڕی پێ دەکات. لە گۆشـــەی جیاوازەوە ســـەرنجی 
ڕووداوەکان دەدات و پشـــت بە تەکنیکی نامۆبوون دەبەستێت، بەو 
مانایەی لە شـــانۆدا بەگەڕ دەخرێت، بۆ ئـــەوەی کۆمەکی خوێنەر 
بـــکات، بابەتییانە ســـەرنج بدات و خۆی لـــێ نەبێت بە یەکێک لە 

کارەکتەرەکان.
تۆنی مۆریسۆن پێمان دەڵێت: ڕەشپێست تەنیا لەسەر کاغەز لەگەڵ 
سپیپێســـتدا یەکســـانە، بەاڵم لە واقیعدا هەمان مافی سپیپێستی 
نییـــە و گیـــرۆدەی دەســـتی ســـتەمی کۆمەاڵیەتـــی و جیاکاریی 
ڕەگەزییـــە. زیندانەکان کە کەرتی تایبـــەت بەڕێوەیان دەبات، پڕن 
لە ڕەشپێست و نائینســـانیترین مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. هێشتا 
ئەمریکا لەبن هەژموونی میراتی ستەمی کۆیالیەتی قوتاری نەبووە، 
بـــەدەر لەو هەلومەرجەی بۆ نوخبەیەکی ڕەشپیســـت ڕەخســـاوە، 
هێشـــتا زنجییەکان بەگشتی، لەســـایەی سیستەمی کۆیالیەتییەکی 

ئارایشتکراو یان پۆستکۆیالیەتیدا ژیان بەسەر دەبەن.

ئاگری
 بێ دووکەڵ 

حەمەسەعید حەسەن

ئاریان دەرگەڵەیی - هەولێر
aryanhawler@yahoo.com 07504460472 

پۆســـتەرە ئینگلیزییەکـــەی بەڵگەفیلمـــی "دەروازەی خەونەكان" لـــە دەرهێنانی "نگین 
ئەحمـــەدی" و لە بەرهەمهێنانی "ئیالهە نەوبەخت" هاوكات لەگەڵ بەشـــداری لە بەشـــی 
ركابەریی "نەوەكان"ـی حەفتاوسێهەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی "بەرلین" لە 

واڵتی ئەڵمانیا پەردەی لەسەر ال درا.

بەڵگەفیلمی "دەروازەی خەونەكان" لە دەرهێنانی ســـینەماكاری كورد "نگین ئەحمەدی" و 
لە بەرهەمهێنانی خاتوو "ئیالهە نەوبەخت" لە یەكەمین نمایشـــی جیهانی خۆیدا لە بەشی 
پێشبڕكێی "نەوەكان" Generations لە حەفتاوسێیەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی 
فیلمـــی "بەرلینالـــە" Berlinale لە واڵتی ئەڵمانیا نمایش دەكرێت و بۆ بەدەســـتهێنانی 

خەاڵتی ئەم بەشە، لەگەڵ بەرهەمی واڵتانی جۆراوجۆری جیهان ڕكابەری دەكات. 
پۆستەرە ئینگلیزییەکەی "دەروازەی خەونەكان" بە وێنەیەك لە كچانی كورد نیشان دەدات 
لە خەبات دژی تاقمە تیرۆریســـتیەکەی داعش؛ لە الیەن "ئیحســـان بەرئابادی" بۆ بەرلین 

دیزاین و داڕشتنی بۆ كراوە.
ئەم فیلمە كە بەرهەمهێنانەكەی زیاتر لە شـــەش ساڵی كات خایاندووە، چیرۆكی كچێكی 
ڕۆژهەاڵتی كوردســـتان بۆ بینەر دەگێڕێتەوە كە لە رێگەی كامێڕاكەیەوە بە دوای بەشێك 

لە شوناسی خۆیدا دەگەڕێت. 
ئەمـــە ســـێیەمین ئامادەبوونـــی "ئیالهە نەوبەخت" وەكـــو بەرهەمهێنەر لە فێســـتیڤاڵی 
نێودەوڵەتـــی فیلمی "بەرلین" دێتە ئەژمار؛ ســـاڵی پاریش ئەو بـــە بەرهەمهێنانی فیلمی 

سینەمایی "ڕۆژی سێو" لە "بەرلین" ئامادە بوو.
 ستافی ئامادەكردنی بەڵگەفیلمی سینەمایی "دەروازەی خەونەكان" بریتین لە: دەرهێنەر: 
نگین ئەحمەدی، بەرهەمهێنەر: ئیالهە نەوبەخت، وێنەگر: نگین ئەحمەدی، مۆنتاژ: لوقمان 
ســـوخەنوەر، نووســـەران: نگین ئەحمەدی، فەرزانە فەتحی، مۆسیقا: حوسێن میرزاقولی، 

دەنگهەڵگر: بەهنیا یوسفی، چاككردنی ڕەنگ و البراتوار. 
حەفتا و سێیەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی "بەرلین" بە بەرپرسیارەتیی خاتوو 
"ماریتێ ریســـێنبێك" لە ڕۆژانی 16 تا 26ـی فێبرایەری 202٣ لە شـــاری بەرلین لە واڵتی 

ئەڵمانیا بەڕێوە دەچێت

پۆستەری "دەروازەی 
خەونەكان" لە فێستیڤاڵێکی 
نێودەوڵەتیدا نمایش دەكرێت


