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ژمارهیبههاریساڵی٢٠١٦یگۆڤاریشیكاربهكۆمهڵێبابهتینوێوناوازهوهدهكهوته
بهردهستیخوێنهرهخۆشهویستهكانیوبهمژمارهیهپێینایهساڵیچوارهمیتهمهنی
خۆشیهوه.لهبارودۆخێكیواسهختودژواریقهیرانیداراییكهواڵتهكهمانپێیدا
تێدهپهڕێبتوانینژمارهیهكیتریشبخهینهبخهینهبهردهستیشهیدایانیلێكۆڵینهوه
وبهتایبهتیشقوتابیانیزانكۆكان،شادمانماندهكاتوگوڕوتینیبهردهوامبوونمان

پێدهبهخشیت.

مهخابنهكۆمهڵیئێمهوواڵتهكهمانبهكۆمهڵێقهیرانووزهیرهشیشهڕینهگریسی
داعشگهمارۆدراوهوناوهڕۆكییبهناكۆكیناوخۆییپڕبۆتهوه.جیهانبهگشتیله
دهیهیرابردوودابهدهستقهیرانیئابوورییهوهدهینااڵندوكوردستانیشوادووهمساڵی
كوردستان بهخهڵكی تهنگ زیاتر بێدراویی دێ تا و گوزهراند ناخۆشی به قهیرانی
و نێگهتیڤ دیاردهی بێت، درێژتر دارایی قهیرانیی تهمهنی تا بێگومان ههڵدهچنێ.
گۆڕانكاریدهروونینهخوازراولهكۆمهڵدازیاتردهبێت.بههیواینتهمهنكۆتابێتو
دووبارهخۆشیوگهشانهوهڕوولهخهڵكیدڵسۆزولهخۆبووردوویواڵتهشیرینهكهمان
له دهدهین ههوڵ و فرهرهههنده و فرهكاریگهریی گرنگی بابهتێكی ئابووری بكات.
بایهخیپێبدهینولێكۆڵینهوهیجۆراوجۆرله ژمارهكانیداهاتوویگۆڤاریشیكاردا

سهركاریگهرییهكانیقهیرانیداراییلهكوردستان،باڵوبكهینهوه.

لهمژمارهیهداگفتوگۆیهكیتهلهفیزیۆنیكهلهساڵی١٩٧5لهتهلهفیزیۆنێكیفهرهنسییهوه
لهگهڵسیمۆندوبۆڤواركراوه،لهالیهنبهرێزكاكئهحمهدئهسكهندهرییهوهكراوهبه
كوردیولهبارهیفێمینیزموكتێبهبهنرخهكهیهوه}رهگهزیدووهم{زۆرسهرنجڕاكێش
دواوهولهمژمارهیهداباڵومانكردۆتهوهوسهرنجیخوێنهریبۆرادهكێشین،چونكه
وهكئهوهیبۆئێستایكۆمهڵیئێمهدوابێتوایهوسوودیلێوهردهگێرێتبهتایبهتی
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بۆئهوانهیبایهخبهبزووتنهوهیژنانوپرسییهكسانیومافیمرۆڤدهدهن.
ئهم دووتوێی له كۆمهاڵیهتی و ئهدهبی لێكۆڵینهوهی چهندین بابهته، ئهو وێڕای
ژمارهیهدایهوبههیواینسوودوچێژیانلببیننوتاژماتهیئایندهبهخۆشهویستی
بااڵیگهردوونتاندهسپێرینوهیوادارینشینتهمهنیكێشهوقهیرانكۆتاییهاتبێت.
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بۆچی من فمینیستم؟
ئەم ئێوارە لەگەڵ سیمۆن دۆبۆڤوار – تەلەڤیزیۆنی فەرانسە ساڵی ١٩٧٥

Jean-Louis Servan-Schrieber avec Simone de Beauvoir

وەرگێڕ: ئەحمەد ئەسکەندەری
مارس ٢٠١٦
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لەتەلەڤیزیۆندا لەوانەیەئەمەیەکەمجاربێتکەسیمۆندۆبۆڤوار ئێوارەتانباش!
دەبینن.هەتائەمساڵیشهەروەکووهاوڕێیژیانیواتە»ژانپۆلسارتر«ئەمیشخۆی
لەدەرکەوتنلەتەلەڤیزیۆندادەدزییەوە.یەکێکلەڕۆمانەکانیبەناوی»ماندارینەکان«
بەناوی یادداشتەکانی هەروەها بردەوە. ١٩5٤ی ساڵی »گۆنکوور«ی خەاڵتی
»بیرەوەرییەکانیکچێکیئەرکناس«سیمۆندۆبۆڤواریوەکوویەکێکلەگەورەترین

نووسەرانیئەمڕۆبەخەڵکناساند.
بەاڵمئەوەکتێبی»ڕەگەزیدووهەم«بوو-کە٢5ساڵپێشئێستاچاپکرا–و
تێیداسیمۆندۆبۆڤواربەگەشەپێدانیبیروهزریسەردەمیئێمە،ئەرکێکیمێژوویی
جار یەکەم بۆ تێیدا کتێبێکە دژوارە، و بەرگیی دوو بەرهەمە ئەم گەیاند. بەجێ
هەروەکوو ڕێك دەکات. مێژوو درێژایی بە ژن دووی پلە دۆخی لە توێژینەوە باسی
مارکسە، کارل »کاپیتاڵ«ی کتێبی کۆمۆنیستەکان بیروباوەڕی سەرچاوەی چۆن
فێمینیستەکانیسەرانسەریجیهانیشبەوچەشنەدەڕواننەکتێبی»ڕەگەزیدووهەم«.
لەوانەیەکەسانێكئەمبەراوردەیانبەالوەالسەنگبێت،چونکووئەوکەسانەکاریگەری
ئەوبۆچوونانەوئەوئاڵوگۆڕانەبەکەمدەگرنکەلەداهاتوودادەیبینینوئاکامی
سەرکەوتنەکانیفێمینیسمەلەمجیهانەیکەئیمەتێیدادەژین.هێزیڕوولەگەشە
ووادەوبەڵینیبۆگۆڕانکاریقووڵ،ئەوبابەتەیەکەئەمئێوارەیەسیمۆندۆبۆڤوار

لەگەڵمانداباسیدەکات.
ئەگەر دووهەم«، »ڕەگەزی دۆبۆڤوار! سیمۆن پرسیار: شرایبێر، سێرڤان لویی ژان
ناچاربینبەکورتیباسیبکەین،کەهەڵبەتکارێکیدژواردەبێت،دەکرێبڵێینکە
کتێبەوەهەتا ئەم باڵوبوونەوەی کاتی لە بیرۆکەیەدادەسووڕێتەوەکە ئەم بەدەوری
کە ئەمەیە باسبکەیت، بۆمان خۆت پێمخۆشە و دەبێتەوە دووپات بەردەوام ئێستا

»مرۆڤبەژنیلەدایکنابێت،بەڵکوودەکرێتەژن«
سیمۆندۆبۆڤوار:بەڵێئەمداڕشتنەبناغەیهەمووتیۆرییەکانیمنەوماناکەیزۆر
ئاسانە:ئەوەیکەژنبوونڕاستییەکیسروشتینییە،بەڵکووبەرهەمیمێژوویەکی
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دیاریکراوە.هیچچارەنووسێکیبیۆلۆژیکیویاندەروونناسانەنییەکەبتوانێتبەم
بەرهەمی هەمووشتێک پێش ژن ئێستای پێگەی بکات. ژن بۆ پێناسەیەك چەشنە
بەسەرهاتی بەرهەمی ژن تاکێکی هەر بۆ ترەوە لەالیەکی شارستانییەتێکە. مێژووی
ژن کە شتەی ئەو ئەمەیە ئەودایە. منداڵی سەردەمی لە بەتایبەت و خۆی ژیانی
بوونیئەودیاریدەکات.لەوداشتێکدەئافڕێندرێتکەجەوهەریییانناخینییە.
]واتە[ئەوشتەیکەناویانناوە»مێیینەبوونیئەبەدی«ویانژنبوون.هەتازۆرتر
بۆمان زیاتر دەکەین، توێژینەوە قووڵتر هەتا دەکۆڵینەوە، مندااڵن دەروونناسی لە
دەردەکەوێتکەساوایانیکچبۆژنبووندروستدەکرێن.کتێبێکیزۆرباشهەیەلە
نووسەریئیتالیایی»ئێلێنابێلۆتتی«]Elena Belotti[لەژێرسەردێڕی»کچە
منداڵەکانلەچیدروستکراون؟«نووسەردەریدەخاتکەزۆرپێشلەوەیکچیمنداڵ
وشیاربووبێتەوە،بەهۆیشێوەیشیرپێدان،چۆنییەتیهێنانوبردنی،ڕاژەندنوالیە
الیەبۆکردنوئەوشتانە،لەجەستەیئەودائەوشتەدەنەخشێندرێتکەدواتردەشێ

وەکووچارەنووسێکخۆیدەربخات.

پرسیار:بەبۆچوونیئێوە،جیاوازییەبایۆلۆجیکەکانکەئاشکران،لەشێوەیڕەفتاری
دواتریتاکەکانداهیچڕۆڵیکینییە؟

لەسەر کە پێداگیرییە ئەو وەلێ هەیە. ڕۆڵیان ئەمانە بێگومان دۆبۆڤوار: سیمۆن
جیاوازییەکاندەکرێتوئەوگرینگییەیکەپەیدایدەکات،سەرچاوەکەیپێکهاتەی
و دەبێت پڕ ژنانسکیان کە گرینگە ئەمە هەڵبەت دەورووبەرەکەیەتی. کۆمەاڵیەتی
بنچینەی ئەمە بەاڵم بنەڕەتییە. جیاوازییەکی ئەمە پیاوەکان. نەک دەبێت منداڵیان
جیاوازییلەپێگەیئەوانویانئەوچەوساندنەوەوچەپاندنەنییەکەژنانبەری
دەکەون.ئەمەئەوبیانووەیەکەلەدەوروبەریهەلومەرجیژنبوونپێکدەهێندرێت.

وەلێئەمەئەوشتەنییەکەوەهاهەلومەرجێکدیاریدەکات.

پرسیار:کاتێكدەڵێیتچەوساندنەوەیانسەرکوتکردنواتەئەمەبەئەنقەستدەکرێ
نەکئەوەیبەڕێکەوتبێت.ئەگەرلەڕوانگەیمێژووییەوەبڕوانین،چۆنشتێکیلەو

چەشنەمومکینبوو.لەراستیدائەمەلەالیەنپیاوانەوەچۆنخۆیدەرخست؟
سیمۆندۆبۆڤوار:ئەمەزۆرلەمێژینەیە.منپێموایەئەبێلەوبۆچوونەوەدەستپێبکەین
کەپێداویستییەکانیژیاندەگمەنبوونوبەشیهەمووکەسینەدەکرد.لەڕۆژگاری
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پێشمێژووداسەردەمانێکبوونکەتواناییجەستەگرینگییەکیزۆریهەبوو.بەهێزترین
کەسەکانخاوەنیهەموومافودەسەاڵتەکانبوونولەباریئابوورییەوەهێزیزاڵ
ئەوانبوون.ئەواندڵنیابوونکەقەتبەبرسییەتینامێننەوە.بۆنموونەلەچین
کە دەهێشتن بەجێیان یان دەکوژران یان کچ، مندااڵنی و بوون هەژار زۆر خەڵك
بمرن.نەیاندەهێشتژنانتوخنیکاریبەرهەمهێنانبکەونبەچەشنێكکەپیاوەکان
دەیانتوانیهەمووشتێکبخەنەژێردەستیخۆیان.هەمیشەهەروابووە.منئێستا
ناتوانمهەمووشتێکسەبارەتبەمێژوویژنانبگێڕمەوە.بەاڵمئاشکرایەکەلەهەر
سەردەمێکداپیاوەکانبەردەوامهەوڵیانداوەدەسەاڵتلەدەستیخۆیاندابمێنێتەوە.با
نموونەیەکتانبۆبهێنمەوە.لەسەدەکانیناوەڕاستولەکاتیرێنێسانسداژنانیپزیشک
دەسەاڵتیزۆریانهەبوو.ئەوانسەبارەتبەدەرمانوگیاهەمووشتێکیاندەزانی.
پێدراوە. وابووەکەگرینگیزۆری بەسااڵچووجاری ژنانی بەشێوەی دەرمانکردن
دواترپیاوانکاریپزیشکبوونیانلەژنانئەستاندەوە.هەمووئەوباسانەیلەمەڕ
ڕاوکردنیجادووکارانلەبنەڕەتداڕێگایەکبووبۆپیاوانکەژنەکانلەکاریپزیشکی
وئەودەسەاڵتەیلەوڕێگایەوەدەستیانکەوتبوودووربخەنەوە.دواتریشلەسەدەکانی
هەژدەونۆزدەدایاساگەلێكلەالیەنپیاوانەوەدانراکەقەدەغەیاندەکردژنانکاروباری
پزیشکیبەڕێوەببەن)دەیانخستنەزیندانەوە،سزایاندەدانوشتیلەونەوعە(ئەگەر
نەچووبانەخوێندنگایتایبەتی،کەهەڵبەتلەوشوێنانەیشڕێگایاننەدەدان!کەوابوو
وەکوو ناینتینگڵ«، »فلۆرانس وەکوو ئەوان. ئەستۆی خستە پەرستاربوونیان ڕۆڵی
نووسراونکە کتێبیزۆرسەرنجڕاکێش بوارەدا لەم لەمچەشنە. و هاریکار جێگرو
دەریدەخەنچلۆنپیاوانڕێگرییانکردووەلەکاریپزیشکیژنان.منپێموایەئەگەر
سەرنجیبوارەکانیتریشبدەیتهەمئەمڕەوتەبەدیدەکەیت.کەوابووبەڵێئیرادەیەك
هەبووە.لەوانەیەئیترنەتوانندەسەاڵتیانلێبستێننەوە،بەاڵمویستیهێشتنەوەی
دەسەاڵت)لەالیەنپیاوانەوە(بەردەوامبەهێزە.لەهەمووشوێنێکدابەربەستیئەوتۆ
لەسەرڕێگایژناندانراوەکەنەتواننهێندێكلەکارامەییودەسەاڵتەکانبەدەست

بهێنن.

لەکاتی بیرەوەرییەکانتانداشتیزۆرسەیرتانگوتووە!ئەوەیکە لە ئێوە پرسیار:
نووسینی»ڕەگەزیدووهەم«دالەتەمەنیچلساڵیدائەمشتانەتانبۆدەرکەوتووە.
ئەودۆخەیکەکاتێکبەتەواویلێیوشیاربوونەتەوە،ئیتروەکووڕۆژیڕووناکبووە
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بۆتان.باشەچۆنەئێوەوەکووکەسێکیڕووناکبیرکەزۆرباشخوێندەواریتانهەیەو
خاوەنیبەڵگەیجێگایمتمانەیفێرکارین،پێشترئەوەتانبۆدەرنەکەوتووە؟

ئەزموونی ڕووناکبیرێک وەکوو خۆمدا ژیانی لە من ئەوەی لەبەر دۆبۆڤوار: سیمۆن
ئەوشتەمنەبوو.منبەختمهەبووکەناچارنەبووملەگەڵپیاوەکانبکەومەکێبڕکێ
چونکووپەروەردەبۆژنانوپیاوانئازادە.منلەزانکۆیسۆربۆنولەشوێنەکانیتر
هاوڕێگەلێکمهەبووکەلەباریڕووناکبیرییەوەبەشێوەییەکسانلەگەڵمنداڕەفتاریان
بکەم هاوسەرگیری نەمدەویست من چونکوو بەاڵم پێنەکردبوو. هەستم بۆیە دەکرد.
بۆ کار نەبوو–کەچەوساوەترین ناوماڵم ژنێکی ژیانی منداڵمهەبێتوشێوازی و
ژنئەوەیە-لەبەرئەوەلەژێرباریخزمەتگوزارییژنانەدەرچووبووم.دواترکاتێک
هەلومەرجی ڕاستیی خۆم، دەوروبەری سەیرکردنی و بیرکردنەوە بە دەستمکرد کە
مێیینەبوونمبینیوبەشێكیزۆریئەوەملەکاتینووسینی»ڕەگەزیدووهەم«دابۆ

دەرکەوت.

پرسیار:کەوابووئێوەکارەکەتانبەئامانجیپێکهێنانیئاڵوگۆڕبۆژناندەستپێنەکرد،
بەڵکووئەمەهەرتوێژینەوەیەکیڕووناکبیرانەبوو؟

سیمۆندۆبۆڤوار:بەگشتیئەمەکارێکیتێوریکبوونەککارێکیخەباتکارانە.من
زۆرخۆشحاڵمکەدواترخەباتکارانئەمەیانبەرجەستەکردەوە.ئەمکتێبەلەئێستادا
ڕۆڵێکیخەباتکارانەیهەیەلەکاتێکداکەبیریسەرەتاییکتێبەکەشتێکیتربوو.

پرسیار:کەوابووهەلومەرجێکتاندۆزییەوە،کەلەڕوانگەیئێوەوەبەتەواویڕوونبوو.
ئەیباشەئەمڕاستییەچۆنلێکدەدەنەوەکەبەدرێژاییچەندسەدەیڕابوردوو،یان
لەسەدوپەنجاساڵیرابردووداژنانێکیزۆرخوێندوویانە،گەیشتوونەتەهەمانئاستی
لێهاتووییفەرهەنگیوزانستیکەپیاوانهەیانە؟لەگەڵئەوەیشداهیچکەسشتێکی
لەوچەشنەیدانەڕشتووەکەهاوشێوەیئەمڕاستییەبێت:واتەئەوەیکەژنانلە

مرۆڤایەتیدالەپلەیدووهەمدان؟
سیمۆندۆبۆڤوار:لەبەرئەوەپیاوانهیچبەرژەوەندییەکیانلەوەهاداڕشتنێکدانەبووە.
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پرسیار:وەلێخۆژنەکاندەیانتوانیئەوکارەبکەن؟هەممافیئەوەیانهەبووهەمیش
دەستیاندەگەیشتێ.

بۆ هاواریانکرد. و ژنانێکهەبوونکەدەنگیانهەڵبڕی دۆبۆڤوار:هەڵبەت سیمۆن
نموونەلەئینگلستانژنانێکهەبوونکەلەسەریاننووسی.بەاڵمئەمەوانەبووبگاتە
ڕادەیهاوارێکبۆسەرهەڵدانوەهاکەببیسترێتوئەوانیتریشئااڵکەیبەرزبکەنەوە.
پێموایەهۆکارەکەیئەوەیەکەژنانبەگشتیفێمینیستنینوئەگەرژمارەیەکلەوان
دڵنیام نابیسترێت. دەنگەکەیان ترەوە ژنانی لەالیەن هەڵبڕن، دەنگ سەرهەڵدان بۆ
کەبۆڕوونکردنەوەیئەمبابەتەدەکرێهۆکاریتریشباسبکرێت.ئەمهەڵوێستی
هیچنەکردنوخۆبواردنەڕێگربوولەهاتنەپێشەوەیئەوان،وایدەکردکەئەوانگلەیی
بکەنودڵیانبڕەنجێتبەاڵمزۆربەدەگمەندەگەیشتەیاخیبوون.یەکەم،هەروەکوو
پێشتریشباسمکرد،لەبەرئەوەکەژنانهەرلەسەرەتایمنداڵییەوەشێوازێکیفۆرم
گرتنیانهەیەوئەمپێکهاتانەنکەدەخرێنەمێشکیانەوەودوایەشلەناوبردنیئەوانە

بەتەواویکارێکیزۆردژوارە.

بهێنیتەوەلەمنداڵکەلەچتەمەنێکدافۆرم ئایادەکرێنموونەیەکمانبۆ پرسیار:
دەگرێتوهەروەهائەوچەشنەڕەفتارەیباسیلێوەدەکەیتکامەیە؟

خانمە ئەو گوتم، پێشتر کە بێلۆتتی« »ئێلێنا کتێبەی ئەو هەر دۆبۆڤوار: سیمۆن
پزیشکیپسپۆڕیمندااڵنەولەمبابەتەوەزانیاریزۆریهەیە.کتێبەکەیئەودەریدەخات
تا و لەگەڵکچەکانداجیاوازە ڕەفتاریان دایکەکان کاتیشیردانیشدا لە تەنانەت کە
ڕادەیەکلەکوڕەکاندازیاترلەکچەکانهاندەریچەشنێکلەشەڕانگێزین.کوڕ،هەر
کە وێنە بۆ دەردەکەوێت. دەستپێشخەری هەڵکشا،سەرەتای بەرەوژوور تەمەنی کە
ئەم و هانیدەدرێت بکات، دەیهەوێتسەربەخۆبێت،جەربەزەیهەبێتوجرتوفرت
کارانەیبەڕابواردندادەنرێت.لەکاتێکدامنداڵیکچخێرادادەمرکێننەوە.بەدرێژایی
مێژوووتەنانەتلەئێستایشدازۆرێكلەدایکانوپەرستارانیمنداڵبەگونیمنداڵی
کوڕیاریدەکەنودەیکەنەکەسییەتییەك.وایلێدێتکەمنداڵیکوڕلەدوویانسێ
ساڵییەوەنزیکەیئاساییەبۆیکەنیشانیبدات!ئەمەلەکاتێکدایەکەکچانیمنداڵ
ڕێکبەپێچەوانەفێردەکرێنکەبیشارنەوەوهیچشتێکنیشاننەدەن.لەدایەنگاو
لەناومندااڵندازۆرئاشکرایەکەمندااڵنیکوڕلەشیخۆیانبەتەواویدەردەخەنلە
کاتێکداکچەمنداڵەکاندەبێئەوەنیشانبدەنکەپێیدەگوترێتشەرموحەیا.کە
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ئەمەیشلەڕاستیداچەشنەئاکارێکینۆژەنکراوەیە.

پرسیار:بەواتایەکیترژنانودایکاننکەئەمهەاڵواردنەیانپێکهێناوە؟
نەریتەکان ژنانە ئەم کچانی وەکوو ئەوان بەڵێ! زۆر ڕادیەکی تا دۆبۆڤوار: سیمۆن
دەپارێزن.چونکووهەروەکووگوتمئەممودێلیژنبوونەبەجۆرێكلەوانداڕیشەی
داکوتاوەکەپێیانوایەئەگەرژنێكوەکووئەواننەبێتئەوەدەعبایەکەودڵەڕاوکێی
ئەمژنانەئەوەیەکەکچەکانیانخاوەنیژنێتیبن.کەوابووبەڵێئەوەژنانخۆیانن
وادەکەن.بەاڵمهەڵبەتلەژێرگوشاریپیاواندان.لەبەرئەوەیپیاوانبەگشتیژنانیان
فێرکردووەکەئاکاریلەمچەشنەیانهەبێت:بەستراوە،هیچنەکەر،گوێڕایەڵوخۆخۆر

وهیتریش.

پرسیار:ئایائەمەلەڕاستیداهەلومەرجێکیئابوورینییە؟چونکووهەتائەمدواییانەیش
و بێت پیاوان بەدڵی کە ئەوەی بوو. جوانییەکەی کچێك بۆ گونجاو باشترینشتی
بتوانێتلەڕێگایهاوسەرگیرییەوەیانلەڕێگایەکیترەوەپشتیوانیماددیبۆخۆی

دابینبکات.
لەوێوە هەر ئەمەیش بەاڵم هەیە، ئابووری هۆکاری دڵنیاییەوە بە دۆبۆڤوار: سیمۆن
دێتکەپێشترگوتم.لەبەرچیئەمگرێداروبوونیئابوورییەهەیە؟چونکووپیاواننکە
خاوەنیهەمووکارەکانن،بەتایبەتباشترینپیشەکانهیئەوانە.لەئاستیخوارەوەدا
هەڵبەتوەهایەکەکارەقورسەکانبۆنموونەلەکێڵگەکانهەملەسەرشانیپیاوانە
کە ناچارکەن ژنان توانیوویانە پیاوان وێدەچێت بااڵدا ئاستی لە وەلێ ژنان. هەم و
لەباریماددییەوەسەربەخۆنەبن.بەڵکووپشتئەستووربنبەمێردەکانیانوخۆیان
ئەم ناوماڵ! کاری واتە گرینگە، زۆر شارستانییەت بۆ کە کارانەی بەو ببەستنەوە
ژناندا چەشنەکارکردنەزۆرەملییەیەکێكلەشەرتومەرجەسەرەکییەکانەکەبەسەر
سەپێندراوە.کارێکەهیچهەقدەستوپارەیمانگانەیەکینییەوهەرئەمەیشڕێگایان
پێدەداتکەلەالیەنمێردەکانیانەوەیانلەباشبژیێتیویانلەهەژاریداڕابگیرێن.بەاڵم
هیچقازانجێکیئابوورییانبۆدابینناکات.بایەخیئەمکارەیکەدەکرێ،بەفەرمی
ناناسرێت.ئەمەزۆرگرینگە.منبەوردیژمارەکانملەبەردەستدانییە،وەلێپێموایە
کەئاماریساڵی١٩55دەریدەخاتئەوساڵەلەفەرانسەلەبەرامبەرچلوپێنجمیلیارد
کاژێرکارکەهەقدەستەکەیدراوە،نزیکەیچلوشەشمیلیاردکاژێرکاریناوماڵکراوە
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بەبێئەوەیهەقدەستێکدرابێت!ئەگەرژنانڕاپەڕیبایەنوشۆڕشیانهەڵگرساندایە،
ئەگەرئامادەنەبوونایەکەکاریناوماڵبکەنیانئەوەیپیاوانناچاربکەنشانبەشانی
ئەوانکارەکانبکەن،ئەگەرئیترئەمچەشنەکارەژێرزەمینییانەنەکەنکەمندەڵێم
مەحکوومکراونبەڕاپەڕاندنیان-چونکووئەمچەشنەکارەیساڵلەدوایساڵدەیکەن
بەبێئەوەیهیچکارێکیخولقێنەربێت،ئەمەلەڕاستیدابەسەرداسەپاندنە!-ئەگەر

لەمئاستەداگۆڕانکارییەکپێکبهێندرێت،هەمووکۆمەڵگاکەژێروژووردەبێت.

پرسیار:ئێوەدەڵێنبەبێهیچکارێکیخولقێنەر.بەاڵمزۆرلەوژنانەیسەیریئەم
بەرنامەیەدەکەنلەسەرئەوباوەڕەنکەبەخێوکردنیمندااڵنوسەرکەوتنلەوەها
ئەرکێکیزۆرسەختدا،واتەئامادەکردنینەوەیداهاتووبەباشترینشێوەیگونجاو
–کەئەمەکارێکەلەڕاستیداژناندەیکەن–هەروەهاشتیپچووکیتریشوەکوو
دابینکردنیماڵوکەشوهەوایەکیخۆشبۆبنەماڵە،ئەمەشتێکنییەکەحیسابیبۆ

نەکرێت.ئێوەدەڵێنچی؟
سیمۆندۆبۆڤوار:مننەمگوتووەحیسابیبۆناکرێت،گوتمپڕبەرهەمنییە،ئەمکارە
بەناو»بایەخیئابووری«پێکناهێنێت.لەمکارەداکەهەڵبەتدەتوانێتجێگایسەرنج
وپڕسامانیشبێت،بەشێکیگەورەی–منسەبارەتبەکاریناوماڵدەدوێم–کاری
ڕووتینودووبارەکردنەوەیەکەبەردەوامئەنجامدەدرێتەوە.بەتایبەتئەمچەشنەکارە
بەشێوەیەکیترسناکژناندەبەستێتەوە.چونکوولەئاکامداتەنهاژناننکەدەتواننئەم
کارەبکەن.ئەمەلەکاتێکدایەکەمێردێکڕایاندەگرێتوژیانەکەیانبۆدابیندەکات.
ئەستەم بۆ ژیانەکەی یان و ماندووبێت لەم بچێت، تر ژنێکی بەرەو مێردەکە ئەگەر
بکات،لێیجیابێتەوەویانتەاڵقیبدات،ژنەکەخۆیلەدۆخێکدادەبینێتەوەکەهیچ
دەرەتانێکیتریبۆپشتگیریلەخۆینییە.منلەگەڵئەمچەشنەدۆخەدابەتەواوی
ئاشنام.چونکوولەوکاتەوەکەکتێبی»ڕەگەزیدووهەم«مباڵوکردەوە،نامەگەلێکی
زۆرملەژنانەوەپێگەیشتووەکەمتمانەیانپێمکردووەوکەموزۆربەدروورودرێژیو
جاریوایەزۆربەوردەکارییەوەنامەیانبۆنووسیووموبەردەوامبۆمدەنووسن.یەکێك
لەوحاڵەتانەیکەزۆردووپاتدەبێتەوەئەمەیەکەژنێكبۆمدەنووسێتکەنزیکەی
لە وبەخۆشیخۆیهاوسەرگیریکردووە، بیستساڵیدا لە تەمەنییەتی، سیساڵ
ماڵداریوگەورەکردنیمنداڵەکانیخۆشحاڵوبەتەواویڕازییە.دوایەلەسیساڵیدا
لەگەڵمێردەکەیتووشیکێشەدەبن.یانمێردەکەماڵبەجێدەهێڵێتویانئەوەی
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نییە.بەبێپیشەماوەتەوەو لەپڕێکدائەمژنەهیچی ئیتربەرگەناگرێت. کەژنەکە
مناڵەکانیلەباتیئەوەیمایەیشادمانیئەوبن،دەبنەبارێکبەسەرشانییەوەچونکوو
دەبێبەتەنیاخۆیگەورەیانبکاتکەکارێکیزۆریدەوێت.دەیجا،ئەمژنەجاریوایە
زۆربەقەڵسییەوەپەشیمانەلەوڕاستییەکەتەنانەتئەگەرهاوسەرگیریشیکردووە،

نەکەوتووەتەشوێنکارێکبەچەشنێكکەسەربەخۆییئابووریئەودابینبکات.

پرسیار:ئێوەباسلەدۆخیسیساڵیدەکەنکەدەرفەتیدۆزینەوەیکارێکیانهەیە.
وەلێلەپەنجاساڵیدائەوەهەرناگونجێت.ئەوباسەیئێستاسەبارەتبەچاکسازی
یاسایتەاڵقدەکرێتئەمکێشەیەزۆربەرجەستەدەکاتەوە.کەژنێکیناوماڵودایکێک
لەتەمەنیپەنجاساڵیداهیچمافێکینییە!هەڵبەتچونکووکاریشینییە،لەئێستادا

هیچدەرفەتیپشتگیریکردنیشینییە.
سیمۆندۆبۆڤوار:بەتەواویوایە.تەنانەتلەچلساڵیشداکەئەمەلەودۆخانەیەکە
هێندێك لە نییە. تازە پیشەیەکی فێربوونی بۆ کاتێکیان هیچ ژنان دەبیندرێت، زۆر
زۆر ئەمەیش کە دەکەن دەستەبەر تازە پێگەیەکی ژنان سەرسووڕهێنەردا حاڵەتی
ڕێزپەڕە.ئەمکارەوزەیەکیزیادییلەژناندەگرێتکەلەتەمەنیچلساڵیداخۆیانبە
تەنهادەبیننەوەودەبێژیانیخۆیانسەرلەنوێپێکەوەبنێنلەدۆخێکداکەتەنهایەو
منداڵەکانیگەورەبوونویانهاوسەرگیرییانکردووە.بەبێئەوەیکەمێردێکهەبێت
لەگەڵی تازۆر واتەپیاوێكکەکەم تەنانەتئەگەریشهەیبێت، لێبکات. پشتگیری

پێکەوەبگونجێن،ئەمژنەبەشێكیبەرچاونییەلەکۆمەڵگاکە.
   

پرسیار:قسەینامەگەلێکتانکردکەسەبارەتبە»ڕەگەزیدووهەم«پێتانگەیشتووە.
کاتێککەکتێبەکەچاپکرا،ئەگەروەکووبەرهەمێکیخەباتکارانەسەیرینەکرا،بۆ
لە پێشوازی وابوو. ڕووناکبیرانە ئابڕووچوونێکی وەکوو ڕادەیەک تا زۆر خەڵکێکی

»ڕەگەزیدووهەم«چۆنبوو؟
]Julien Gracq[ گراک« »ژوولیەن هەروەکوو فەرانسە، لە دۆبۆڤوار: سیمۆن
تەنانەت بوون. تووڕە زۆر ئێجگار زۆر پیاوانێکی بەربوون. هار سەگی گەلە گوتی،
هێندێکلەوانەیکەپێموابووچەپگرا،لیبراڵویەکسانیخوازن،لەکتێبەکەهەڵچوون.
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پرسیار:لەبەرئەوەکەملمالنێیبااڵدەستبوونیئەوانیدەکرد؟
سیمۆندۆبۆڤوار:بەڵیوایە.لەبەرئەوەیشکە»ئالبێرکامۆ«گوتەنی،منگاڵتەمبە
»پیاوەتی«فەرانسەییکردبوو!کاردانەوەیئەمریکاییەکانزۆروەرگرتربوو.ڕەنگە
لەبەرهەبوونیهەستییەکسانیزۆرترلەنێوانپیاوانوژناندا.بەگشتیپێشوازی
ژنانلەکتێبەکەئەرێنیبوو.وەڵیبەتایبەتنەكلەوساڵەداکەچاپکرا،بەڵکوودواتر
کەوردەوردەڕۆچوونەناوگرینگیکتێبەکە،وەرگیراولێیتێگەیشتن،هاتنیئەو

نامانەیکەباسمکرددەستیانپێکرد.

پرسیار:وابزانمتەنهالەئەمریکا٧5٠هەزاردانەیلێفرۆشرا؟
لەبەرگینەرمداگەیشتووەتەیەک سیمۆندۆبۆڤوار:ئەوەالنیکەمە.پێموایەئێستا

ملیۆن.

پرسیار:لەفەرانسەتاڕادەیەکخێرازیادیکردوبەسەرکەوتنەوەبەرەوپێشچوو.
سیمۆندۆبۆڤوار:بەڵێلەفەرانسەتاڕادەیەکخێراڕۆیشتوەڵیژمارەکەیبەوردی
نازانم.ئێستاکەلەبەرگینەرمداهەیەپێموایەخوێنەرێکیزۆرتربدۆزێتەوە.وەڵیمن
نائومێدبووملەکاردانەوەینەرێنیپیاوانێكکەپێموابووالیەنگرییەکسانینوهەروەها
کومونیستەکانیشکەهەربەتەواویبەسەرکتێبەکەداڕووخان.گۆڤاری»نامەکانی
فەرانسە«نووسیکەئەمکتێبەهیچکەڵکێکیبۆکرێکارانیژنلەکارخانەکاننییە.
ئەمقسەبەتەواویناڕاستە.هەمووئەوکێشانەیکەمنلەسەریاندەدوێم،هەمژنانی
ژنانیچینە زیاتریش،هەم لەوانەیە لەکارخانەی»بیالنکوور«دەگرێتەوەو کرێکار

بااڵدەستەکان.

پرسیار:کومونیستەکانلەبەرچیدژبەمبۆچوونانەبوون؟
ژنان و کومونیسم مێژووی بەاڵم دەکەن. دژایەتی کەمتر ئێستا دۆبۆڤوار: سیمۆن
دووهەم پلە بابەتێکی بە ژنان کومونیستەکانکێشەکانی ئاڵۆزەچونکوو مێژوویەکی
دادەنێن.دژایەتینێواندووڕەگەزبەبەراوردلەگەڵدژایەتیچینایەتیکەپێشتریەتی
 Jeannette(»ڤێرمیخ »ژانێت کە دەزانیت دووهەمدایە. پلەی لە پێدەدرێت،
Vermeersch(بۆماوەیەکیدوورودرێژدژبەلەباربردنیکۆرپەڵەبوو.ئەوانلە
هەڵوێستەکانیانپاشگەزبوونەتەوە.بەاڵمبەگشتیئەوانکێشەکانیژنانبەتەواویبە

کێشەیچینایەتییەەوگرێدەدەن.
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پرسیار:دەگوترێتکەئەگەرشۆڕشێكسەرهەڵبداتوکۆمەڵگاگۆڕانکاریبەسەردابێت،
ئەمەخۆبەخۆئاڵوگۆڕلەدۆخیژنانیشداپێکدەهێنێت.

کتێبی ١٩٤٩دا ساڵی لە کاتێك کە بڵێم دەبێ من بەاڵم بەڵێ، دۆبۆڤوار: سیمۆن
»ڕەگەزیدووهەم«منووسیتاڕادەیەكساویلکەبووم.منپێموابووپێشتریەتیبە
خەباتەبۆشۆڕشکردنچونکوومنالیەنگریچەپمولەئاکامداخوازیاریگۆڕانکاری
تەواوملەڕژیمداوالیەنگریڕووخانیسەرمایەداریم.وەلێپێموابووکەئەمەتەواوی
ئەوشتەیەکەبۆدەستەبەرکردنییەکسانینێوانژنانوپیاوانپێویستە.بەاڵمبۆم
دەرکەوتکەمنهەڵەم.نەلەیەکێتیسۆڤییەت،نەلەچێکوسلۆڤاکییانهەرواڵتێکی
سوسیالیستیونەلەهیچحیزبێکدابەدیاریکراویحیزبیکومونیست،نەلەیەکێتی
ژنان چارەنووسی ئەمڕۆدا چەپەکانی بزووتنەوە پێشکەوتووترین لە و کرێکارییەکان
وەکووچارەنووسیپیاواننییە.هەربۆیەشەکەبڕیارمداببمبەوەیکەخۆمپێیدەڵێم
فێمینیست.ئەویشبەشێوەیەکیخەباتکارانە.فێمینیستێکیخەباتکارواتەهاتنبۆ
ئێرەوقسەکردنسەبارەتبەفێمینیسمبۆتەواویئەوژنانەیکەدەخوازنگوێلە
منبگرن.منبۆمدەرکەوتکەخەباتێکیدیاریکراویفێمینیستیهەیەونابێتخەبات
دژبە»بایەخەپیاوساالرانەکان«بەهەڵەبەشەڕلەدژیبایەخەکانیسەرمایەداری
بزانین.بەبۆچوونیمنپێویستەئەمدووخەباتەپێکەوەببرێنەپێش.ناکرێبەبێ
ئەوەیکۆمەڵگالەڕوانگەیچینایەتییەوەبەشێوەیڕادیکاڵبگۆڕدرێت،دۆخیژنان
بەچەشنێکیبنەڕەتیتووشیئاڵوگۆڕببێت.بەاڵمئەمەیشخەیاڵکردنەئەگەرپێمان
وابێتکەخەباتیچینایەتیبەتەنهابەسەودەتوانیتپشتگیریلەتێکۆشانیژنان
بکات.ئەمەخەباتێکەدەبێلەالیەنژنانەوەببرێتەپێش.هەربۆیەشئەوبزووتنەوانەی
وەکووMLFواتە›بزووتنەوەیڕزگاریخوازیژنان‹کەجاروباردەکەونەبەرتەوس

وگاڵتەپێکردن،بەتەواویبۆکۆمەڵگایئەمڕۆپێویستن.

پرسیار:کەوابوومەبەستتانئەوەیەکەفێمینیسمڕۆڵیهەیەلەوکۆمەڵگایەیکەمن
وئێوەتێیدادەژین.وەلێهەروەهالەواڵتانیکومونیستیکەلەئێستادافێمینیسمی

لێنییە.
لە بزووتنەوەیەک بتوانن ژنان پێموانییە کومونیستی واڵتانی لە دۆبۆڤوار: سیمۆن
چەشنیبزووتنەوەیرزگاریخوازیژناندابمەزرێنن.ئەگەرتوانیبایانزۆرباشدەبوو.
لەبەر یەکەم کەڵکە. بە بەشێوازگەلیجۆراوجۆر بزووتنەوەیە ئەم پێموایە چونکوو



Analytical, academic, quarterly Magazine21 به هاری  ٢٠١٦ 13

لەگەڵ و کۆببنەوە یەکەوە بەدەوری ژنان کە ئەوەیە بیرۆکەکانی لە یەکێك ئەوەی
یەکترگفتوگۆبکەن.ئەوەیکەلەناوماڵدائەزموونیدەکەن،دوژمنایەتیوتووڕەیی
ماڵەکەدا. لە نین شیرین فریشتەی هەمیشە خۆ ناوماڵ ژنانی چونکوو پێکدەهێنێت
سەرەڕایهەمووشت،ئەوانهەستبەزوڵمدەکەن.ژنانلەباتیئەوەیلەمبێدادییەدا
خۆڕاگربنوبەشێوەیەکیبێسوودخۆیانسەرکۆنەبکەن،زۆرباشترەکەسەبارەتبە
کێشەکانیانپێکەوەبدوێنوبەشوێنڕێگاچارەیەکدابگەڕێن.تەنهالەناوخۆیانداونەك
لەبەرامبەرپیاوانویانلەگەڵئەواندا.ئەمکارەئەوانلەبێهیواییدووردەخاتەوەو
یارمەتییاندەداتکەسەرلەپێگەیخۆیاندەربێنن.سەبارەتبەودۆخەبیربکەنەوە.
مندڵنیامکەئەوانپێیانخۆشەبۆگۆڕینیئەمدۆخەیەکگرتووبن.کەوابووئەمکارە
ئێجگارزۆربەکەڵکدەبێتوکاریگەرییەکانیئەوەندەبەریندەبنکەهەمووکۆمەڵگاکە

بەرەوئاڵوگۆڕدەبات.

پرسیار:ئێوەدەڵێنکەبیرکردەوەیارمەتیئەواندەداتلەکاتێکداکەئەوانئەوەندە
ئاوێتەیسیماینەریتیژنبوونودایکبوونن،کەئێستالەزۆربەیگەورەسااڵندا
ولەشێوازایبیرکردنەوەیئەوانداخۆیبەچەشنێكنیشاندەدات.پێدەچێتگرفتی
ئەمە بکەن. خۆیان سەیری نوێوە گۆشەنیگایەکی لە ژنان کە بێت ئەوە سەرەکی

دەتوانێببێتەخاڵێکیدەستپێكبۆگۆڕانکاری،وەلێئەمەهێشتاڕووینەداوە.
خۆیان سەیری نوێیوە گۆشەنیگایەکی لە بێگومان لەوان هێندێک دۆبۆڤوار: سیمۆن
دەکەن.بەاڵمئەوەیکەقوواڵییکارتێکردنیبزووتنەوەیڕزگاریخوازیژنانلەسەریان
تاچڕادیەکە،ئەمەیانئەستەمەبیزانین.ئەوەیکەئایاژنانتاچئاستێکبەبینینی
و چەوساندنەوە بە سەبارەت ئەوان دەنگی لە گوێگرتن و پێشڕەو ژنانی نموونەی
سەرکوتکردنوشیاربوونەتەوە،مننازانم.بەاڵمپێدەچێتکەکەمترلەجارانخۆیان

لەمشتانەالدەدەن.

لەمەیدانیسیاسەتداپێداگریزۆرتر نموونە بۆ نیشانەیزۆردەرکەوتووە. پرسیار:
دەکرێتلەسەردەرکەوتنیژنانلەناوحکوومەتدا،تەنانەتئەگەریشسیمبۆلیكبێت
بایەخیپێدەدرێت.لەمڕۆژانەداقسەوباسیزۆردەکرێتسەبارەتبەبارودۆخیژنانو
ئەوەیکەدامەزراوەیەکویانتەنانەتوەزارەتێکدەبێبۆئەوکارەتەرخانبکرێت.
ئایابەڕایئێوە،ئەمەنیشانەیگۆڕانێكنییەکەپیاوانناچاربووبنقبووڵیبکەن؟
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سیمۆندۆبۆڤوار:بەڵێ،بەاڵمئەمەچەشنێكسەرسامکردنە.چونکووبەبڕوایمنئەم
»نووسینگەیبارودۆخیژنان«هەرتەنهاسەرسامکردنوئاڵۆزکردنە.ئەمەئێسقان
فڕێدانەبۆبەردەمژنانبۆئەوەیپێیانوابێتکەبوونەتەجێگایسەرنجوئاوڕدانەوە.
لەکاتێکداکەلەڕاستیدا]خاتوو[»فرانسوازژیڕۆ«دەسەاڵتیجێبەجێکردنیهیچکارێکی
نییە.بوودجەیەکیلەبەردەستدانییە،پارەیپێنادرێت.تەواویکارەکەیدەبێتەئەوە
کەچەندپێشنیارێکیشەرمنانەپێشکەشبەپیاوەکانبکات.پێشنیارەکانیتەنهائەو
کاتەوەردەگیرێنکەخودیپیاوەکانسەلماندبێتیان.کەوابووئەمەتەنهاچەشنێکەلە

سەرسامکردن.

پرسیار:بەاڵمئیوەدەڵێنکەفێمینیسمچیترناتوانێتبەتەواویخەباتبۆشۆڕشێکی
ئێمە ئەمەیە: بڵێم بۆچوونەکەتان پوختەی بمهەوێ ئەگەر خۆ. بگرێتە کۆمەاڵیەتی
ناتوانینچاوەڕێیشۆڕشبینوبارودۆخیژناندەبێپێش،پاشولەگەڵشۆڕشەکەدا
تووشیگۆڕانکاریببێت.ئایامانایئەمقسەئەوەیەکەهەمووشتێكبۆژنانباش
نییە؟بۆوێنەئەوهەنگاوانەیکەلەوانەیەبەکەمووردەکاریبزانرێتویانتەنها

سەرەتایەکبێت.ئایائەمەلەهیچباشترنییە؟
سیمۆندۆبۆڤوار:نەخێر.هێندێكشتهەیەکەباشنین.جاریوایەشتیوادراوەبە
ژنانکەتەنها»ئێسقانبووەبۆئەوەگازیلێبگرن«،ئەمەسەرسامکردنە.لەڕاستیدا
ڕێگایەکبووەبۆباڵوەپێکردنیژنان.ئەوەیکەئەوانپێیانوابێتهێندێكکاریانبۆ
کراوە،کەچیهیچیشنەکراوە.ئەمەنەکتەنهاشێوەیەکەبۆدەستبەسەرداگرتنی
سەرهەڵدانیژنان،بەڵکووبەچەشنێدژایەتیکردن،سەرکوتکردنیبزووتنەوەکەو
وادەرخستنەکەگوایەهەرلەبنەڕەتداپێویستبەوەناکات.لەبەرامبەرئەوەدائێمە
فێمینیستەکان–دەڵێمئێمەچونکووهەروەکووئاماژەمپێکرد،منیەکێکملەوان–دژ
بەملکەچبوونینودەمانەوێدرێژەبدەینبەخەباتوشەڕیلەگەڵدادەکەین.النیکەم
ئێستاکەبەهۆیخودیژنانەوەوبۆژنان،نەکلەڕێگایدامەزراوەکانیوەکوونەتەوە
یەکگرتووەکان،یۆنێسکۆوبەناو»ساڵیژن«کەئەوەیشخۆیسەرسامکردنێکە.ئێمە
لەڕاستیداناتوانینلەحکوومەتێكکەبۆدانانیئاسایشپێکهاتووە،واتەئەوئاسایش
وڕەوشەیئێستاهەیە،داوابکەینژنانڕازیبکات.ژنانخوازیاریگۆڕانکاریئەوەندە

قووڵنلەبارودۆخیئێستاداکەئەوئاسایشەژێروژووردەکات.
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پرسیار:باشە،بەاڵمئێوەدەبیننکەکاتیشەڕیشۆڕشگێڕانەدابۆنموونەئەوانەیبۆ
نەهێشتنیکۆلۆنیالیسمبووە،ئەوساتەکەبارودۆخیبەکۆلۆنیکراووسەرکوتکراوەکان
هەرەهەستیارە،کاتێکەکەبەبەشێکیکەملەداواکارییەکانیانڕازیبوون.ئەنجامی
ڕەزامەندبوونبەبەشێكلەخواستەکانقەتنەبووەتەهۆیکۆیلەبوونیخەڵکێککە
بەپێچەوانە،ئەمەئەوشتەیەکەوشیاریئەوان ئامانجەکەیاندەکەن. لە پارێزگاری
دەباتەسەرەوە.ئایائەموشیارییەهێزێكنییەکەدەستیکردبێتبەجوواڵن؟پێتوانییە
»ژیسکار جەنابی کە ئەوەی نەک من، بۆچوونی بە وشیاربوونەوەیە ئەم ئەوە کە
هەنگاوێکی چەند کە وابیردەکاتەوە فەرانسە[ ئەوکاتی ]سەرەککۆماری دێستەن«
ڕووکەشیبتوانێتئەوانملکەچبکات.ئەولەوانەیەهەوڵبداکارێکبکاتکەهەستدەکات

ڕەوتێکیبەرەوگەشەیە.
سیمۆندۆبۆڤوار:وایەبەاڵمسەرەڕایئەوەیشڕێگایەکەبۆملکەچکردنیژنان.هاوکات
ئەگەرئەمهەنگاوانەئەمڕۆبەڕاستیبۆژنانکەڵکیانهەبێ،هەڵبەتپێویستەقبووڵ
بکرێن.بەاڵمدەبێئەوەیشمانلەپێشچاوبێتکەئەمەتەنهاهەنگاوێکیکاتییە.ڕێك
لێوەکرد. باستان کۆلۆنیالیسم نەهێشتنی بە سەبارەت ئێوە نموونەی ئەو هەروەکوو
ئەوانەیکەبەکۆلۆنیکراونلەوانەیەچەندچاکسازییەکیپچووکبسەلمێنن،وەلێئەوان
بۆزۆرزیاترلەوانەتێدەکۆشن.ئەگەرئەمریفۆرمانەتەنهابۆنواندنیئەوەبێتکە
گوایەوەاڵمدەرەوەیخواستەکانیئەوانە،رەدیدەکەنەوە.هەربۆیەشەکەبەبۆچوونی
منیاسایلەباربردنیکۆرپەڵەناتوانێزۆربڕبکات.وەلێهەڵبەتنابێرەدبکرێتەوە،
دەبێئەمەوەکوویەکەمهەنگاوبەرەوئازادیتەواوبۆلەباربردنیکۆرپەڵەوەربگیرێت.
کێشەی کە بڵێم ئەوەش گشتی. بە ژنان هەموو بۆ زیاتر ڕزگاریی و زیاتر ئازادی
لەباربردنیکۆرپەڵەئەوشتەیەکەئێمەفێمینیستەکاندەتوانینشانازیپێوەبکەین.
چونکوومندڵنیانیمکەئەگەرئێمەنەکەوتینایەئیمزاکۆکردنەوەئەمیاسایەلەئارادا
دەبوو.ئێمەبۆ»مانیفێستی٣٤٣«کەجاریوایەبە»مانیفێستی٣٤٣قەحبەکە«
یشناویدەرکردووەئیمزامانکۆکردەوە.لەممانیفێستەداباسیئەوەمانکردکەئێمە
–هەمووژنەناسراوونەناسراوەکان–بەدرێژاییژیانمانکۆرپەڵەمانلەباربردووە.
دوابەدوایئەوەدادگایناوچەی»بووبیگنی«]پاریس[بیروڕایگشتیورووژاند.لەسەر
شەقامەکانڕێپێوانیئێجگارزۆرکراکەداخوازییەکەیبەیاساییکردنیلەباربردنی
کۆرپەڵەبوو.لەڕاستیدائەمەئەوخاڵەبووکەلەمپەرەچینایەتییەکانیتێکشکاندبوو.
چونکووئەمبابەتەهەمجێگایسەرنجیژنانیچینیکرێکاربووهەمژنانیچینی
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ئەو سەر بخەینە گەورە زۆر گوشارێکی توانیمان ئێمە منەوە ڕوانگەی لە بوورژوا.
ئاسایشوڕەوشی نەریتی،کۆنخوازوالیەنگری بەوچەشنە ئێستاکە حکوومەتەی

ئێستایە.
لە هەر کارەوە. ئەم ناو چوونە فێمینیسمەوە بواری لە ڕاستەوخۆ ئێوە پرسیار:
سەرەتایکرانەوەیبابەتیلەباربردنیکۆرپەڵەوەووەکووشایەتێكبەشداریتانکردلە
دادگایبوبیگنی]Bobigny trial[.ئایادەکرێبەئاوڕدانەوەیەكلەڕابردوو،ئەمە
بەسەرەتایفێمینیسملەفەرانسەدابنێین؟چونکووئەمبابەتەوەکووپاڵپێوەنەرێک
وابووبۆژنانکەیەکبگرنووشیاربنەوەکەدەتواننشتێکوەدەستبهێنن.لەئاکامدا
ژنانبیروڕایگشتییانورووژاندودواترپیاوەکانبوونکەپەسەندیانکرد!کەوابوولە

سەردەمێکیدیاریکراودائەمەبووبەدەستپێکیفێمینیسملەفەرانسە.
سیمۆندۆبۆڤوار:بەدڵنیاییەوە.لەعەینیحاڵدادەکرێبڵێینکەئەوان»ئەسپێکی
بچنە ئامادەبوون و بوو کۆرپەڵە لەباربردنی کە دەستکەوت، چاکیان زۆر شەڕ«ی
شەڕەوە.)ئاماژەیەبەئەسپیتروا.و(.بەشێکیگرینگیمێژوویفێمینیسملەساڵی
١٩٦٨دادەستیپێکرد.ساڵی٦٨)بزووتنەوەیخوێندکارانیزانکۆلەفەرانسە.و(ئەم
بیرۆکەیەدابەخەڵککەئەوانخۆیاندەبێسەرەداویکارەکانبەدەستەوەبگرن.الوان،
خوێندکارانیناوەندیوزانکۆکانوسەربازەکانلەدراگینیان)مەدرەسەیەکیسەربازی
بەناوبانگلەشاریDraguignanو(.دەیجا،ژنانیشبڕیاریانداکاروبارەکانبەدەست
خۆیانەوەبگرن،بەبێئەوەپەنابۆیاساوڕێساکانببەنویانئەوەیکەگوشار
بخەنەسەربۆدەرچوونییاسا.بەاڵمتەنانەتلەوەیشزیاتربەشەڕکردنبەشێوەگەلی
بەتەواوینوێ.هەمووئەمانەساڵی١٩٦٨دەستیپێکرد.ئاکامێکیتریساڵی٦٨ئەوە
بووکەزۆرێكلەمژنانەتێوەگالنلەچاالکییەکانیتاقمەچەپڕەوەکاندا.لەوێبۆیان
دەرکەوتکەتەنانەتلەنێۆئەوهاوڕێیانەشداکەوێنایاندەکردلەباریسیاسییەوە
یەکسانبن،لەوێیشلەگەڵیانوەکوو»ژنان«هەڵسوکەوتدەکرا.پیاوەکانوتاریان
دەخوێندەوە،ژنەکانتایپیاندەکردودەیاننووسییەوە!پیاوەکانبەشدارییاندەکردلە
لێدوانەکانداوژنەکانیشقاوەیانبۆئامادەدەکردن!ئەمەسەرنجیئەوانیڕاکێشاوئەو
هەستەبەهێزەیپێدانکەتەنانەتلەدیموکراتیکترینویەکسانترینڕیکخراوەکانیشدا
با »وەرن کەوابوو، دەکرێت. هەڵسوکەوت »ژنان« وەکوو هەر هێشتا ژنان لەگەڵ
پێکەوەوەکووژنانکۆببینەوەوتێبکۆشینبۆگۆڕانکاری،بۆگۆڕینیپێگەکەمانوبۆ

ڕێبەرایەتیکردنیخەباتەکەیخۆمان.«
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پرسیار:لەهێندێکلەبیرەوەرییەکانتاندائێوەباسلەکاردانەوەیهێندێکلەپیاوان
دەکەن،»چەپیپیاوانە«کەبەتوندیدژەفێمینیستبوون.ئێوەخۆتانلەبەرەی
چەپەکانداژیاون،لەگەڵتاقمیبەبیروڕایجیاوازدائاشناییەتیتانهەیە.چۆنئەمکێشە
ڕووندەکەنەوەکەچەپزیاترلەوخەڵکانەیترکەبیروباوەڕیپێشکەوتنخوازانەیان

هەیە،ئەوەندەفێمینیستنین؟
سیمۆندۆبۆڤوار:هۆکارەکەیئەوەیەکەچەپیش،هەروەکووهەرحیزبێکیترزۆربەیان
پیاونوپیاوانقەتپێیانخۆشنییەئەومافەتایبەتییانەیهەیانەلەکیسیانبچێت!
بپارێزن. تایبەتیخۆیان پێگەی کە ئەوەن هەیەخوازیاری تایبەتیان مافی ئەوانەی
پێگەیەکی تریشدا حیزبێکی هەر یان و سوسیالیست کومونیست، حیزبی لە ئەوانە
باشتریانهەیەولەئاکامداوەکووپیاوانهەڵسوکەوتدەکەن،نەكپیاوانیچەپو

پێشڕەو.ئەمەشتێکیزۆرگرینگە.

پرسیار:لەڕوویئایدیۆلۆژییەوە،چەپدژبەمافیتایبەتخەباتدەکات.ئەگەروایە
دەبووئەوانزۆرزیاترلەخەڵکیترالیەنگرییانبکردایە..

سیمۆندۆبۆڤوار:ئەرێ،بڵێمچینایکەن!.

پرسیار:بۆنموونەهەڵمەتیهەڵبژاردنلەنێواندووپیاویتەمەنمامناوەندیدادەکرێت
وبابەتیفێمینیسمڕۆڵێکیزۆر...
سیمۆندۆبۆڤوار:پلەدووهەمیهەبوو!.

پرسیار:تەنانەتهەرنەشبوو!.
سیمۆندۆبۆڤوار:لەگەڵتام.هەربۆیەشەکەمندەڵێمنابێخەباتیچینایەتی–کەحیزبە
چەپەکانلەسەربناغەیچینایەتیدامەزراونوژێرخانیسیاسیئەوانپێکدەهێنێت،
لەگەڵخەباتیجنسییەتی]ڕەگەزی[تێکەڵبکەین.ئەوپیاوانەیکەلەبواریخەباتی
چینایەتیداچەپوپێشڕەون،دەگونجێتبەتەواویئەوەیانئاوێتەیبایەخیپیاوساالری

وپیاوبوونکردبێتولێبڕاوانەهەوڵبدەندایسەپێننبەسەرژنانیشدا.
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بیرێکی پیاوان لە بۆتاندەرکەوتووەکەهێندێك باسەکانتاندا لە ئێوە ئایا پرسیار:
ڕوونیانهەیەوئەگەرلەگەڵئەوشتەیکەئێوەلەتەمەنیچلساڵیدادۆزیوتانەتەوە
بەرەوڕووببنەوە،لەوانەیەئەوانیشوەریبگرن.ئەوانوەهاپەروەردەنەکراونکەبتوانن

لەوەتێبگەن.هەروەکوولەپرسیسەربەخۆییلەکۆلۆنییەکانتێگەیشتن؟
سیمۆندۆبۆڤوار:لەوانەیەبەشێکیانخۆیانلەگەڵیبگونجێنن،وەلێبۆپیاوێكزۆر
دەگمەنەکەبتوانێتلەئەزموونیژنێکوئەوەیکەبەسەریهاتووەتێبگات.چونکوو
پیاوانئەوئەزموونەیاننییە.تەنانەتشتیپچووکیش،وەکووئەوەیکە:شەقامو
یان بێت ئێستاجوان گەنج، زۆر ژنێکی بۆ ڕاستیدا لە بەاڵم هەمووانە. خیابانهی
ناشیرین،زۆرزەحمەتەکەدوایکاژێرهەشتونۆیشەوبچێتەخیابانوتەنیاخۆی
ئازاری ڕۆژیش.چونکوودەکەونەشوێنی، بە تەنانەت یان بکات. پیاسە ئارامیدا لە
دەدەنبەچەشنێککەپێیباشترەبگەڕێتەوەماڵەوە.دەیخۆئەگەرئەمەبەپیاوێك
بڵێی،بزەیەکیدێتوبەسەرسووڕمانەوەدەڵێ»منئەوکارەناکەم«،»منمرۆڤێکی
بێئەدەبنیم،خۆهەمووپیاوەکانبێئەخالقنین.«ئەمپیاوەتێناگاتکەچەندە
بۆژنێكقورسەکەبەردەوامهەستبەوەبکاتکەمتازۆردەکەوێتەبەرمەترسی
ڕادەیەیش. ئەو بگاتە لەوانەیە کە هەرچەند جیددی زۆر مەترسی نەک جۆراوجۆر.
کاتێكژنێکبەرپەرچیپیاوێکدەداتەوەکەکەوتووەتەشوێنی،لەوانەیەزللـەیەکیان

مشتێکیلێبدایانشتێکلەوبابەتە.

دەیهەوێت کە نییە پیاوانەوە لەالیەن هێرش دژە لە چەشنێک ئایا بەاڵم پرسیار:
کۆنن. هەموویقسەی ئەمشتانە دەڵێن ئەوان بکات«؟ ڕزگار ڕووخان لە »شتێک
لە نموونە بۆ گرتووەتەدەست. ماڵەوەیان پارەی کونتڕۆڵی پێشتر ژنان ڕاستیدا لە
مانگانەکەیان پارەی پیاوان لە زۆر ژمارەیەکی کرێکاردا چینی سەربە بنەماڵەیەکی
دەدەنبەهاوسەرەکانیان.هەڵبەتجگەلەتۆزێكپارەیگیرفانبۆخۆیان.ئەوان
تەنانەتکۆنتڕۆڵیپارەکەیشیاننییەوگلەییدەکەنکەئەوانهەرپارەپەیدادەکەن
وهەشتکاژێرلەکارخانەیانئیدارەکاردەکەنوژنەکانلەدۆخێکیباشدانوئەمان

ئامادەنجێگایانلەگەڵدابگۆڕنەوە.ئەمەوێنەیەکیگشتییە!
سیمۆندۆبۆڤوار:لەوانەیە،بەاڵم...لەڕاستیدائەوانقەتئامادەنینجێگایانلەگەڵدا
بگۆڕنەوەبەهۆکارگەلیزۆر.بۆوێنەکار.لەکاریناوماڵدا–تۆباسیکرێکارانت
کەمیشیان دەرامەدێکی کە منداڵەوە چەند بە ژنێک کە ناوماڵە کاری ئەو – کرد
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هەیەدەیکات،ئێجگارزۆرتاقەتپڕووکێنە.زۆرزیاترلەهەشتسەعاتکارکردنلە
کارخانەداماندووتدەکا!.

پرسیار:ئەوانجاریوایەهەردووکارەکەیشدەکەن.
سیمۆندۆبۆڤوار:سەرەڕایئەوەیش،ڕاستەکەجاریوایەهەردووکارەکەدەکەن.
ئەوەیشکەمێردەکەیپارەدەداتبەهاوسەرەکەی،ئەوڕۆژەیکەئیترلەژنەکەی
زۆر منداڵ و ژن ڕاگرتنی پێیوایە چونکوو بهێلێت بەجێی بیهەوێت و دەبێت ماندوو
سەختە،پیاوەکەبۆیهەیەئەوانبەجێبهێڵێتوبەردواومبتوانێتژیانەکەیخۆی
دابینبکات.بەاڵمژنەکەبەپێچەوانە،هیچینییەوزۆربەداخەوەئەمدۆخەزۆرجار

دێتەپێش.

پرسیار:ئێوەلێرەداپرسیارێکدێننەپێشەوەکەدەکرێخەڵکالیانوابێتچەشنێک
ئێوە ئەوەیکە واتە تاکەکەسیهەڵبژێرن. ڕێگاچارەی ژناندەکەنکە ئامۆژگاری
ئازادتردەبنئەگەرهاوسەرگیرینەکەنومنداڵتاننەبێت!بەاڵمبەگشتیئەمەئەو
شتەنییەکەلەکۆمەڵگادادەبیندرێت.خەڵکخوازیاریئەوەنهاوسەرگیریبکەن،
نایانهەوێبەتەنهابژینوهەڵبەتئەمەیشتەواوئاساییەوهەبوونیمنداڵیشکەزۆر
خۆشە.بۆزۆربەیخەڵکئەمەباشترینشتیژیانیانە.چۆندەکرێلەجەرگەیئەم
ڕاستییەدابژیتبەبێئەوەیلەهێندێکلەوشتانەیژیاندەیداتێچاوپۆشیبکات.

سیمۆندۆبۆڤوار:پێموایەپێویستەپیاوانلەئەرکەکانیناوماڵوڕاگرتنیمنداڵەکاندا
بەشداربن.ڕێكهەربەوچەشنەکەژناندەیکەین.ئەوانیششەریکبنلەکاریڕۆژانەی
هەبێت. ژنەکەیدا بەسەر دەسەاڵتی کە لەوەی هەڵگرێ دەست دەبێ پیاو ناوماڵدا.
ئەوەیکەپارەیمانگانەکەدەدەنبەژنەکانهەڵبەتزۆرکارێکیباشدەکەن.بەاڵم
مننامەیزۆرمبۆهاتووە،نامەگەلێککەناچێبەمێشکدا.ئەونامانەملەگەڵخۆم
نەهێناوەوەلێتێیدابارودۆخیئەوتۆنەخشێندراوەکەدەکرێبڵێیننزیکەیزەحمەتە
باوەڕبکەیتئەوکەسانەهەن!منژنانێکدەناسمکەبۆیاننییەبچنەسەردانیهیچکام
لەدۆستانوخزمانیانبەبێئەوەیمێرەدەکەیانلەگەڵبێت.کێدەتوانێبەوەبڵێ
»ئەوین«و»دابەشکردنیهەمووشت«؟ئەمەدیکتاتۆرییەکیڕاستەقینەیە!جارێکیان
نامەیژنێکمبۆهاتتێیدادەنووسێ:»لەپەنجەرەکەمانەوەسەیریدەرەوەدەکەم
بزانممێردەکەمکەنگێلەقاوەخانەدێتەدەرەوە.لەبەرئەوەدەبێئەمنامەیەبشارمەوە.
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چونکووئەگەربزانێمننامەبۆئێوەدەنووسمزۆرتووڕەدەبێتونازانمچۆندەتوانم
ئەمنامەیەلەماڵببەمەدەرەوە!«ئەمەنامەیەکبوولەسیچلالپەرەداکەدەبوو
بیباتەدەرەوە.نووسیبووی»ئەگەروەاڵمەکەتناردەوەبینێرەبۆماڵیخانمفاڵنو
فاڵن!«سەیریئەمهەموونهێنیکارییەبکە!ئەمئاکارەهیچڕێزوکەرامەتێکیتێدا

نییەوهێندێكلەپیاوانبەشێوەیستەمکارانەبەسەرژناندادەیسەپێنن.

پرسیار:ئێوەیشدەڵێنکەئەمەلەنموونەپەڕگرەکانە.بەاڵمئەمکۆمەڵگایەیئێمە
کۆمەڵگایەکدا لە جیابوونەوە لە باس ئێمە سەرسووڕهێنەرە. بەتەواوی دەژین تێیدا
ئەمەچەند وێدەچێ  مێردەکانجیانابنەوە. و زۆرینەژن ئامار پێی بە دەکەینکە
تراژێدیایەکیناوبنەماڵەیلەخۆداشاردبێتەوە.بەاڵمخەڵک،بەگشتیولەڕاستیدا
دەیانهەوێهەوڵیخۆیانبدەنوبەجۆرێكلەگەڵیەکتربسازێن.ئەوەیئێوەدەیگێڕنەوە
لەکاتیئێستادالەواڵتانیئەمریکایالتینزۆرترباوەهەتالەفەرانسە!خۆشبەختانە

ئێستاپەروەردەیئێمەوایلێهاتووەکەشارستانییەتمانزۆرتربووە!
سیمۆندۆبۆڤوار:چەندەئێوەگەشبینن!مندەزانملەهێندێكناوچەچیدەگوزەرێ،
بۆنموونەلە»بۆزانسۆن«)شارێکلەڕۆژهەاڵتیفەرانسە.و(کەخوشکەکەملەبواری
فەرهەنگیدالەوێچاالکە.ئەولەگەڵهاوسەریهێندێكلەکرێکارانلەنزیکەوەئاشنایی
هەیە.خۆیانکرێکارنینبەڵکووهاوسەرەکانیان.ئەگەرژنەکانلەبێبەختیدابچوونایە
قڕەوهەرای زانیبایە بەمەی مێردەکەیان شەو و بخۆن قاوەیەک هاوسێیەک ماڵە بۆ
زۆریلێبەرپادەبوو.ژندەبوولەماڵەوەبمێنێتەوە،لەگەڵکەسقسەنەکاتجگەلە
مێردەکەیکەشەوانەدەهاتەوە.قەتبۆینەبووبچێتەدەرەودەبووخۆیبەکاری
ناوماڵەوەسەرقاڵبکات.ئەمەبووتەواویئەوشتەیکەئیجازەیهەبووبیکات!ئاگای
لەمناڵەکانوماڵبێتولەوشتانە.ئەمچەشنەستەمکارییەهەملەناوچینیکرێکار

وهەملەچینەناوەندیوبااڵدەستەکانداهەیە.ئەمەئێجگارزۆربەرباڵوە.

پرسیار:ئەمڕۆکەبۆژمارەیەکلەبەڕێوەبەرانیگشتی،تەنانەتلەپۆستەبااڵکانیشدا،
نەکەن، کار هاوسەرەکانیان ئەگەر کەسییەتییە پێگەی بوونی گرینگ نیشانەی ئەمە
باژنەکەیشبەئەندازەیپیاوەکەخوێندەواریهەبێت!ئەوپیاوانەدەڵێن:»خۆمن
پارەیزۆرپەیدادەکەم،تۆپێویستناکاکاربکەیت!«بەواتایەکیتر،بیرۆکەیەیکی
لە ژیانت کاتێک بۆرژوای، تۆ کە کاتێک هەیە؛ دەربڕینەوە ئەم پشت لە ڕیشەدار
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ئاستێکیبەرزدایە،ئاکامەکەیئەوەیەکەژنەکەتکارنەکات،بەاڵمچەندساڵدواتر
دەبێپاڵتۆیپێستیگرانیبۆبکڕی!

باوەڕەکە وایەچونکووئەوانژنەکانیانهێناوەتەسەرئەو سیمۆندۆبۆڤوار:بەڵێ
ژنیڕاستەقینەڕێگادەداتبەمێردەکەیکاربکاتوزۆریانئەوەقبووڵدەکەن.یان
جاریوایشەکەرتکراودەبێت.ژنیکرێکارێکواڕاهێندراوەکەبەرامبەربەکاریناوماڵ
ومنداڵەکانیهەستبەگوناهـبکاتوئەمەزۆربۆیسەختە.ژندەتوانێهەردوو
کارەکەبکات،وەلێوایلێدەکەنهەستبەگوناهـبکات.پێیدەگوترێتکەبەرامبەر
بەمنداڵەکانکەمتەرخەمیدەکات،بەئەندازەیپێویستناکەوێتەماڵەوەوسەرەنجام
ئەویشتەسلیمدەبێت.زۆرجارسەختدەبێت.تەنانەتئەگەریشئەوبەئەندازەی
هاوسەرەکەیخوێندەواریهەبێت،وایتێدەگەیەننکەئەوەمێردەکەیەدەبێتەدوکتور

وپارێزەر،ژنلەناوماڵدادەمێنێتەوەوزۆربەیجارەکانیشئازاردەکێشێت.

بکەن؟ کار دەبێ ژنان ئێوەهەموو بۆچوونی بە مانایەکە بەو ئەمە بەاڵم پرسیار:
ژنانیگەنجلەگەڵئەمکێشەیەبەرەوڕوودەبنەوەکەدەبێهەرئێستاهەڵیبژێرن.ئایا
دەبێهەرچۆنێکبێتهەرکاربکەن،تەنانەتئەگەریشهەلومەرجەکەبەتەواویئامادە
نەبێت؟چونکووپیاوانخۆنایانەوێبگۆڕدرێنیانبەشەوێکدەستبەکەنبەکارکردن
لەناوماڵدا.ئایابۆژنێکخودیهەبوونیسەربەخۆیی،هەبوونیدەرامەدوژیانێکی

ئازادتائەوڕادەیەبنچینەییە؟
سیمۆندۆبۆڤوار:بەڵێمنوابیردەکەمەوە.سەربەخۆییماددیئەگەربێتوبەهایەکی
زۆریشیبۆبدەن،شتێکیبنچینەییەیەبازۆردژواریشبێت.مندەزانمبەهایەکیزۆری
بۆدەدەنچونکووئاگالێبوونلەماڵومنداڵهەرلەسەرشانیئەواندەبێت.بەاڵم
ئەمەیەکەمینمەرجیپێویستەبۆئەوەیلەناوماڵەکەداسەربەخۆبن.لێرەدامەبەستم
بیرکردنەوە بۆ تر ڕێگایەکی وانەبێتهیچ ئەگەر سەربەخۆییئەخالقیودەروونییە.
بیربکەنەوە، مێردەکانیان وەکوو دەکرێن ناچار ئەوان ژنەکانەوە. پای پێش ناخرێتە
ئارەزوووهەوەسیئەواندابینبکەن،فەرمانەکانیئەوانبەڕێوەببەنوشتیلەم
چەشنە.ئەوانناچارنلەچوارچێوەیمێردەکەیاندابمێننەوەتەنانەتئەگەرخۆشیشیان
نەوێت!ئەمبارودۆخەئیترشیاوترلەلەشفرۆشینییە!هەربەڕاستیژنێککەلەبەر
پارەلەالیمێردەکەیئەمێنێتەوەچونکووتواناییئەوەینییەخۆیبەخێوبکات،ئەمە
نەهێشتووەتەوە. ئینسانێک وەکوو بۆخۆی وکەرامەتێکی بایەخ ژنەیەکەهیچ ئەو
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کەوابوومنڕاسپاردەمبۆهەمووژنانئەوەیەکەکاربکەن!خۆیانبگەیەننەبااڵترین
ئاستیلێهاتوویی.پیشەیەکبدۆزنەوەهەتادەگونجێتسەرنجڕاکێشبێت!لەسەرووی
هەمووئەوانەشەوەکارێکبێتکەسەربەخۆییئابوورییانبۆدابینبکات.ئەمکارە
و دایک بەردەوامە. دڵڕەقانە بەشێوەیەکی نایەکسانی و هێشتاسەختە ئێستادا لە
باوکەکان،هەروەکووئێوەیشباستانکرد،هێشتاوابیردەکەنەوە»ئائەمکچۆڵەکەی
منە،پێویستناکازۆرڕەنجیپێوەبکێشین،ئەومێردیدەکات.ئێمەبۆبراکەیڕەنج
دەکێشیننەکبۆخوشکەکە!«ئەمڕەفتارەنادادپەروەرانەلەالیژمارەیەکیزۆرلە
ژناندەبێتەهۆیهەستکردنبەیاخیبوونێکیقووڵچونکووئەوانئاواتیانئەوەیەکە
بۆخۆیانببنەکەسایەتییەکوکارێکیجێگایسەرنجیانهەبێت.وەلێهەلتەنهابۆ

کوڕەکاندەڕەخسێتکەجاریوایشەکەمترلەکچەکانزرەنگولێوەشاوەن.

پرسیار:وشەیەکهەیەلەفەرهەنگیفێمینسمداکەزۆربەکاردەهێندرێتبەاڵمهەمیشە
ڕوونناکرێتەوە.دەکرێبۆمانڕوونکەیتەوەکەچەمکی»سێکسیم«چییەومەبەست

لەچییە؟
سیمۆندۆبۆڤوار:ئەمەوشەیەکەئێمەدروستمانکردووەودەکرێلەگەڵوشەیراسیسم
بەراوردبکرێت.ڕەگەزپەرستیئەوبیرکردنەوەیەکەپێیوایەهەاڵورادنلەنێوانمرۆڤەکاندا
کە ئاکارەیە و ڕەفتار ئەو پەسەندکردنە!سێکسیسم ڕەگەزشیاوی ئەساسی لەسەر
جیاوازینێوانمرۆڤەکانلەسەرئەساسیجنس]نێرومێ[لەالیپەسەندە.قسەوباسی
ئێمەسەبارەتبەسێکسیسملەوێوەدەستیپێکردکەسەرنجماندایەئەوسووکایەتیی
کردنەیپیاوانپێیانخۆشەبەرەوڕوویژنانیبکەنەوە.یاسایەکهەیەوابزانمهیساڵی
١٩٤5ـەکەقەدەغەیدەکاتکەسێکبەپیاوێكبڵێ»جوولەکەیپیس«یان»عەرەبی
پیس«.ئەگەرکەسێکبەعەرەبێکیانجوولەکەیەكئەوسووکایەتییەبکات،دەتوانن
ڕاکێشیناودادگایبکەن.وەلێکاتێکبەژنێكدەڵێن»هەیقەحبە!ئەشائەوژنە
نەحلەتلێکراوە«،یان»لەشفرۆشیزووهەڵچوو!«،هیچیاسایەکیبۆنییە.لەئاکامدا
ئێمەژمارەیەکلەژنانیناوبزووتنەوەیڕزگاریخوازیژنان،یەکێتییەکماندامەزراند
هەمووچەشنێك بە دژ بکەین خەبات تێدەکۆشین و ژنان« مافی بەناوی»یەکێتی
لەسێکسیسم.ئێمەبەمشێوەیەکارەکەماندەستپێکرد.ئێمەخوازیاریئەوەینکە
هەروەکووچۆنیاساهەاڵواردنیڕەگەزیبەنایاساییدادەنێت،هەرئەوکارەیشلەگەڵ
هەاڵواردنیجنسیدابکرێت.ئێمەهەروەهاداواکارینکەیاسایەکیدژبەهەاڵواردننەک
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هەربۆسووکایەتیکردنوەکووپێشترباسمکرد–کەهەڵبەتزۆرلەوەگرینگترەکە
دەکەوێتەپێشچاو–بەڵکوولەبەرئەوەیئەمکارەدەبێتەهۆیچاکسازیلەشێوە
بیرکردنەوەیکدابەگشتی.ئێمەهەروەهاخوازیاریئەوەینکەهیچچەشنەهەاڵواردنێك
ئێمە نەمێنێت،چونکوو لەخوێندنگاکاندا النیکەم منداڵ پەروەردەکردنی لەشێوازی

نازانیندایکانلەماڵەوەچۆنخواردنبەمنداڵەکانیاندەدەن.

پرسیار:ئایالەوخوێندنگانەیشکەکوڕوکچتێکەاڵونئەمهەاڵواردنەهەرهەیە؟
سیمۆندۆبۆڤوار:بەڵێلەکتێبەکانیخوێندنداهەیەکەبەکوڕانوکچانیدەڵێنەوە.
تەنانەتشێوەیداڕشتنیپرسیارێکوەکوو»دایەئەوەندەهێلکەیبردەئاشپەزخانەوە«،
»بابەخەریکیبرغوووپێچوشتەچاکیدەکات..»نازانملەمشتانە.دەبینینکە
ئەمچەشنەهەاڵواردنەبەقووڵیلەناوکتێبەکانیخوێندنداڕیشەیداکوتاوە.جگەلەوە،
شێوەیگێڕانەوەیمێژوویشهەیەکەهەمیشەلەڕوانگەیپیاوانەوەدەگێڕدرێتەوە.بۆ
وێنەمێژوویفەرانسەقەتلەڕوانگەیژنانەوەناگێڕدرێتەوەوشتیتریلەمچەشنە.

پرسیار:پرسیارێکدێتەپێشبۆهەمووئەوژنانەیکەدەستدەکەنبەبیرکردنەوە
لە بەشێك چونکوو پیاوان. دەڕوانرێتە چۆن کە ئەوەی بابەتانە، بەم سەبارەت
فێمینیستەکانبەتەواویپیاوانڕەددەکەنەوەوپێیانوایەکەبەبێئەوانبارودۆخەکە
باشتردەبێتوئەمەتەنهاڕێگایەبۆڕزگاربوونلەمچەشنەدەسەاڵتە.ئێوەوانین.
ڕستەیەکهەیەلەئێوەکەلەڕوانگەیمنەوەهەستیمرۆڤدەبزوێنێت.ئێوەگوتووتانە
کە»گەورەترینسەرکەوتنیژیانمسارترە«]ژانپۆلسارتر[ئەمەدەیسەلمێنێتکە
ئێوەباوەڕتانبەیەکانگیربوونیدوومرۆڤهەیەلەئەوینداووەکووهاوسەربەواتای
درێژەی ئەوینە ئەم دەگونجێت ئەوەیەکەچۆن پرسیارەکە لەیەکتر. نزیک پەیوەندی
هەبێت،واتەئەوشتەیکەدووکەسایەتی،ژنێکوپیاوێكپێکەوەکۆدەکاتەوە،لەگەڵ
ئەوڕاستییەداکەژنانیئەمڕۆ–لەوانەیەپەنجاساڵیترجیاوازبێتلەئێستا–

بتواننزیاترلەجارانئاواتەخوازیبەرەوپێشچوونبنبۆکەسایەتیخۆیان؟
سیمۆندۆبۆڤوار:ڕاستە،هەروەکووگوتتان،منپێموایەلەکاتیئێستاداوبۆزۆرێكلە
ژنانئەمانەپێکەوەناگونجێن.ئەوژنانەیکەبەتەواویپێاوانفڕێدەدەندەبێئێوەتەنها
وەکووقۆناخێکیکاتیلەخەباتداسەیریبکەن.لێرەیشدادەتوانینبەراوردێکبکەین
لەگەڵپرسیڕەگەزیدا.ڕەوتی»Black Panthers«]پڵنگەڕەشەکان[وباقی
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شۆڕشگێڕەڕەشپێشتەکانیئەمریکاهەرچەشنەهاوپەیمانییەکیانلەگەڵسپیپێستەکاندا
رەددەکردەوە.زۆربەیئەوانەئێستالەوەتێپەڕێوونولەسەرئەوباوەڕەنکەسێکی
سپیپێستکەبەڕاستیپارێزگاریدەکاتلەهەڵوێستێکیسیاسیوبەتوندیلەگەڵ
ئەواندایەکدەگرێتەوە،دەکڕێوەکووهاوڕێیەكحیسابیبۆبکرێت.سەبارەتبەژنانیش
تائاستێکهەروەهایە.ژنانێکهەنوابیردەکەنەوەکەپێکەوەژیانلەگەڵپیاوێکدا
ویانتەنهائەوینداربوونیچەشنێکەلەسازان.هەروەهاژنانێکیشهەنلەسەرئەو
باوەڕەنکەهەبوونیئەوینبۆپیاوێكوپێکەوەژیانلەگەڵی،ئەوەیشدەگونجێت.
هەرچەندپێموایەکەسارترومنلەوەداسەرکەوتووبووینکەقەتپێکەوەنەژیاوین!
ئەوەیکەهاوسەرگیریمانکردبێتیاننائەوەزۆرگرینگنییە.ئەوەپێکەوەژیان
کردنیاننەکردنەکەدەتوانێتبەرەوجیاوازیبیروباوەڕبچێتودووکەسەکەتووشی
شڵەژانبکات.هێندێكلەژنانپێیانوایەدەتواننلەگەڵپیاوێکدابژینویانپیاوێکیان
خۆشبوێتویانپەیوەندییانلەگەڵپیاوێکداهەبێت،بەاڵمبۆئەوەینەکەوینەناو
داوەکانیژنانەبوونەوە،پێویستەزۆروریابین.چونکووبەردەوامکەڵکەڵەیئەوەت
ئەوەی یان جیاوازە«. »ئەو دەڵێیت ڕیزپەڕەوە. بخەیتە خۆت پیاوەکەی کە هەیە
کەهێندێكشتیلێقبووڵدەکەیت.مندەزانمزۆرێكلەفێمینیستەگەنجەکانکە
پەیوەندییانلەگەڵپیاوانداهەیە،کارەکەیانزۆرسەختدەبێتەوە.ژیانەکەیانسەخت

دەبێتوجاریوایەبۆهاوژینەکەیشیانهەروەها.

پرسیار:بەواتایەکیترلەچەندساڵویانلەچەنددەساڵیداهاتوودا–چونکوو
ئەمشتانەبەئارامیدەگۆڕدرێنولەئاستیدەروونیشدادەبێسەقامگیرببن–بەرەو
ئەوەدەچینلەپێوەندینێوانپیاوانوژناندژواردەبێت.گرژتروئاڵۆزتردەبێت.

سیمۆندۆبۆڤوار:بەهەرحاڵبۆپیاوانسەختتردەبێت.لەبەرئەوەهەڵبەتهەمیشە
گوتمژن هەروەکوو ئەگەرچی بێت. نەکەر هیچ و ملکەچ کە ببێ واباشەکەسێكت
زۆرجارکارێکدەکاتکەپیاوەکەبۆئەمگوێڕایەڵبوونەلەژیانیتایبەتولەناوماڵدا
نرخێکیبۆئەدات.بەبۆڵەبۆڵکردن،دەمەقاڵەوبەئاشکراتووڕەبوون.هەبوونیئەم
چەشنەدەمەقاڵەلەناوماڵداڕەنگدانەوەیستەمکارییەلەسەرژنان.ڕەنگەبەپێچەوانە
تاقەت و تر سەخت الیەنەوە هێندێک لە هەرچەند بێت، تەندروستتر پەیوەندییەکە
پڕووکێنتربێت.وەلێڕێگایدەرچوونلەمشەڕوقڕەتۆقێنەرەیناوماڵخۆشدەکات.
شتێکیترهەیەکەپێمخۆشەبیڵێم.ئەگەربابەتیڕزگاریژنانبێتەئاراوە،بەالڕێدابردنی
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لەالیەنپیاوانیشەوەهەیەکەتێدەکۆشنکەڵکیلێوەربگرن.ئەمەیشزەرەریهەیەبۆ
ژنان.ئێستاکەئێمەدەتوانینپێشبەسکپڕبوونبگرینوتاڕادەیەکیشدەستمان
دەگاتبەلەباربردنیکۆرپەڵە،ئێستاکەژنانبڤەسێکسییەکانڕەددەکەنەوەوبەشێکی
زۆریاندەڵێنلەباریسێکسییەوەئازادبوون،پیاوەکانلەودەرفەتەکەڵکوەردەگرنو
نزیکەیبەزۆروایانلێدەکەنلەگەڵیاندابخەون.پیاوەکاندەڵێن»چێ؟!ئێستائیتر
ناتوانیتقبووڵینەکەیت!«هەربۆیەشەکەبەباوەڕیمنژمارەیدەستدرێژیسێکسی
لەسەرشەقامیشکەپێشترگوتم.»بۆچی بووە.هەروەهاپەالماردان زیاتر ئێستا
ناهێڵیت؟ئەگەرلەگەڵمندانەخەویبەڕاستیئازادنەبوویت!«بەاڵمئازادبوونبە
مانایئەوەنییەلەگەڵهەمووکەسێکدابخەویت،زۆریشلەوەوەدوورە.بەمچەشنەیە
ژنان کە سەرکەوتنانەی ئەو کەوایە دۆخەکە. لە وەردەگرن کەڵکئاوەژوو پیاوان کە
بەدەستیانهێناوەزۆرئاساندژبەخۆیانبەکاردەهێندرێت.ئەمەکێشەیەکیترە.تا
ئەوکاتەیکەژنانوەکووخاوەنیکچێنیوداوێنپاكسەیردەکرانودایکانوخوشکان
وهاوسەرانێکبوونکەنوێنەرایەتیئەوانیاندەکرد،مایەیشانازیئەوانبوون!کەس
نەیدەوێرادەستیانبۆببات،کەڵکئاوەژوویانلێوەربگرێتویانسووکایەتییانپێبکات،

ئەوکارەیکەزۆرێكلەپیاوانیئەمڕۆدەیکەن!

بۆ خەبات کە کرد ئەوەمان قسەی ئێمە دۆبۆڤوار! سیمۆن پرسیار دوایین پرسیار:
بۆچوونی بە گرینگە. فەرانسە لە فێمینیسم بۆ ڕادەیەک چ تا کۆرپەڵە لەباربردنی
ئەو کاتیشدا هەمان لە و هەڵبگیرێت دەبێ ئەمڕۆ کە هەنگاوێک گەورەترین ئێوە
تایبەتمەندییەیهەبێکەبتوانێتژنانیچینەجۆراوجۆرەکۆمەاڵیەتییەکانکۆبکاتەوە
ووشێاریبەکۆمەڵیانپێببەخشێتکامەیە؟بەبڕشتترینئەرکبۆشەڕیداهاتووی

فێمینیستیچیدەبێت؟
سیمۆندۆبۆڤوار:پێموایەلێرەداقسەلەسەرتاکتیکیخێراوستراتێژیکە.ئەوەیش
بابەتەکانقبووڵ لەخێراترین بزانینکێشەکانچۆندەچنەپێش.یەکێك زەحمەتە
نەکردنیبەڕێوەبردنیکاریناوماڵەلەوفۆرمەداکەئەمڕۆبەسەرژنانداسەپێندراوە.
هەمووئەوئەرکیدایکایەتییەکەژنانیکردووەبەکۆیلە.بەباوەڕیمندەبێدژبە
کۆیلەیەتیوڕۆڵیدایکایەتیودژبەکۆیلەیەتیکاریناوماڵشەڕبکەین.پێموایە
ئەمەخەباتێکەدەتوانێتژنانێکیزۆرلەدەوریخۆیکۆبکاتەوە.چونکووزۆرێكلە
الیە بەسەرهاتێکم پرسیارەتان دوایین ئەم بۆ ئازاردەچێژن. باروودۆخە لەم ژنەکان
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کەکەمترلەوەیدواییبزوێنەرەومنیڕاشەکاند.چەندڕۆژێكلەمەوبەرلەڕۆژنامەی
»فرانسسوار«داوتارێكهەبووسەبارەتبەشێوەیژیانیخەڵکیفەرانسەوئەوەی
کەچۆنکاتیپشوویخۆیانوبۆنموونەکاتیپشووینانینیوەڕۆدەبەنەسەر.
ژنێكکەوێدەچێتزۆرتووڕەبووبێت–خانمێکیسیوپێنجسااڵنکەدوومنداڵو
هاوسەریهەیە–دەیگوت»دەرفەتینانینیوەڕۆیمنهیچپشوودانێكنییە.من
گوشت و سەوزە لێدەنێم. نیوەڕۆ نانی منداڵەکانم بۆ و ماڵەوە دێمەوە مامۆستام.
لێدەنێمکەبیخۆن.ئەواندەڕۆنومێردەکەمدێتەوەماڵەوە.ئەودادەنیشێتوسەیری
تەلەیڤیزیۆندەکاتومنلەسەرسینییەكخواردنەکەدەبەمەبەردەستی.خۆمبەکێشە
کاتیخواردنمدەبێتوبەسەرپاوەشتێکدەخۆملەمەنجەڵەکەدا.«دەیجائەمژنەزۆر
وشیاربوولەوەیکەچەندەئەمکارەتاسەرئێسقاننادادپەروەرانەیە.چونکووئەوبە
ئەندازەیمێردەکەیلەدەرەوەکاریدەکردوسەرەڕایئەوەیشخزمەتکارێكبووبۆ
جێبەجێکردنیپێداویستییەکانیمنداڵەکانومێردەکەیکەدەبووخواردنیانبداتێ
وقاپوکەوچکیشبشوات.لەڕوانگەیمنەوەلەمبابەتەدادەکرێژمارەیەکیزۆرلە
ژنانبەرەوخەباتڕابکێشرێنهەروەهالەوانەیەکارێکیوابکرێتهێندێكلەوپیاوانەی

کەنیازیپاکیانهەیەلەبارودۆخەکەتێبگەیەندرێن.

پرسیار:کێشەکەلەوەدایەکەبۆلەباربردنیکۆرپەڵەژنانڕژانەسەرشەقام،وەلێ
ئەمەیانخەباتێکیتاکەکەسییەکەدەبێلەماڵەوەبکرێتوئەمکارەیشپێویستیبە
سازانە.جێبەجێکردنیئەوەشتێکۆشانولێبڕاوییەکیزیاتردەخوازێتوهەربۆیەش

لەوانەیەماوەیەکیزیاتربخایەنێت.
چەشنە ئەو کە لێرەدایە هاوکات، دەبێت. دژوارتر زۆر بێگومان دۆبۆڤوار: سیمۆن
کەڵکی زۆر دەتوانێت ڕێکیدەخات ژنان ڕزگاریخوازی بزووتنەوەی کە کۆبوونەوانەی
هەبێت.چونکووبەپەروەردەکردنیژنانلەمبوارەداکەپێکەوەگفتوگۆبکەنوقسەی
دڵیخۆیانبکەن،یارمەتییاندەداتکەوشیارببنەوەسەبارەتبەنادادپەروەریوئەو
دۆخەیتێیدان.هەروەهائەوبارودۆخەقبووڵنەکەن.ئەگەرهەستبەوەبکەنکەبە
یەکگرتووییخۆیانپشتیوانیباقیئەوژنانەیکەلەخەباتدابەشدارنبۆالیخۆیان

ڕادەکێشن،لەسەرئەوباوەڕەمکەئامادەنڕاوەستنوخەباتبکەن.
ژانلوییسێرڤانشرایبێر:زۆرسپاستاندەکەمسیمۆندۆبۆڤوار!
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پەراوێزەکان:
١-لینکیئەمگفتوگۆیەکەکەساڵی١٩٧5لەتەلەڤیزیۆنیفەرانسەکراوەلەسەریووتووبهەیە.
بیانهەوێتسەیریهەموو ئەوکەسانەی بۆ ئینگلیسیشیهەیە ژێرنووسی لینکەیەیخوارەوە ئەم

بەرنامەکەبکەن:
٩LYx5T١yhqU=https://www.youtube.com/watch?v

٢ - MLFکورتکراوەیMouvement de liberation des femmesواتە»بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیژنان«لەفەرانسە.

٣–»مانیفێستی٣٤٣«)Le Manifeste des ٣٤٣(ڕاگەیاندنێكبووکەسێسەدوچلوسێ
ژنیناودار،لەوانەسیمۆندۆبۆڤواروژنانیتریشئیمزایانکردبوو.هۆکارەکەیکێشەیکچێکیگەنج
بوو)بڕوانەخوارەوەدادگایبۆبیگنی(.لەمڕاگەیاندنەداکەڕۆژیپێنجیمانگیچوارساڵی١٩٧١ 
لەگۆڤاریLe Nouvel Observateurبۆیەکەمجارباڵوکرایەوە،ئەوژنانەدەیانسەلماند
کەهەموویانکۆرپەڵەیانلەباربردووەوبەمچەشنەخۆیاندەخستەبەرپالریسزادانییاسایی.
بۆسووکایەتیکردنبەوخانمانەیڕاگەیەندراوەکەیانئیمزاکردبوو،کەسانێکیدژبەمافییەکسانی

ناوی»مانیفێستی٣٤٣قەحبەکە«یانلێنابوو.
٤–دادگایبۆبیگنیLe proces de Bobigny:ساڵی١٩٧٢کاتێكکەکچێکیحەڤدە
سااڵنبەناوی»Marie-Claire«]ماریکلێر[ماوەیەکدوایئەوەیدەستدرێژیسێکسیکرایە
سەریبۆیدەرکەوتکەسکیپڕبووە.بەیارمەتیدایکیبەدزییەوەالیدوکتۆرێککۆرپەڵەکەی
لەباربرد.لەڕێگایدەستدرێژیکارەوەپێیانزانینولەقاویاندانوکەوتنەدادگا.بەڕێنوێنیپارێزەر
خاتووژیزێلهالیمی)Gisele Halimi(کچودایکەکەڕوویانکردەبیروڕایگشتیلەڕێگای
بێتاواندەرچوو ..سەرەنجامکچەکە و باڵوکرایەوە بوو»مانیفێستی٣٤٣« ئەوە میدیاکانەوە.
بەاڵمدایکەکەبەتاوانبارزانراوڕایانکێشابۆدادگایدووهەم...سەرەنجامدوایسێساڵیاسای

ئازادبوونیلەباربردنیکۆرپەڵەلەفەرانسەپەسەندکرادیارەهەڵبەتهەلومەرجێکیبۆدانرا.
تێبینی:دواتردەرکەوتکەساڵی١٩٦٧سیمۆندۆبۆڤواروژانپۆلسارترلەکاناڵیکیتەلەڤیزیۆنی
لەکانادادەرکەوتبوون.هەروەهایەکدوودیداریکورتیتریشیهەبووە.بەاڵمئەمەتاقەگفتوگۆی

سیمۆندۆبۆڤوارەکەبەوشێوەیەبەتێروتەسەلیسەبارەتبەبیروبۆچوونەکانیخۆیبدوێت.

******************



Analytical, academic, quarterly Magazine 36  13به هاری  ٢٠١٦



Analytical, academic, quarterly Magazine37 به هاری  ٢٠١٦ 13

داستانی ئەڤینێکی نەمر
حەمەسەعید حەسەن
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سەدەی هەشتای سااڵنی تێیدا نووسیویەتی، قەرەداغی مەهاباد ڕۆمانێکە فاتیال،
ڕابردوویباشووریکوردستانیبەسەرکردووەتەوەوتاسەرەتایسااڵنینەوەدیشی
هێناوە.لەودەدوازدەساڵەدا،کوردلەشۆڕشدادەبێت،جەنگدەکەوێتەنێوانعێراق
ئێرانەوە،کوردژاربارانوئەنفالدەکرێت،بەعسوەاڵتیکوەیتیداگیردەکاتو و
ڕاپەڕینیخەڵکیکوردستانیبەسەردادێت.)لەدوایئەوەیلەتیفهەڵمەتکۆشیعری
نازناوی بە بوو بچکۆلەکە، ئیدیشارە باڵوکردەوە، بچکۆلەکەمان(ی )خواوشارە
کفری.ل٢٣(ڕووداوەکانیڕۆمانەکەزیاترلەشارۆچکەیکفریوگوندێکیئەودەڤەرە
کەناوی)بنەکە(یەدەقەومێن،بەاڵمکەدێتەسەرکیمیاباران،ئەنفالوڕاپەڕین،ئیدی

شوێنیڕووداوەکان،دەبێتبەتەواویباشووریکوردستان.

منلەمباسەدانیازمنییەڕۆمانکەکورتبکەمەوە،ئاخرکورتکردنەوە،ناکەوێتەخانەی
هیچڕێبازێکیڕەخنەیئەدەبییەوەوشێوازێکنییەلەهەڵسەنگاندن.فاتیال:بریتییە
لەئاوێتەبوونیدووناو:فاتموئاتیالکەدووکارەکتەرەسەرەکییەکەیڕۆمانەکەن،
ئاتیال،وەکنووسەردرکاندوویەتی،ناوێکیتورکییەبەمانای)یاخی(دێت.هەرچەندە
لەناوڕۆمانەکەداچەندانچیرۆکیالوەکیهەن،بەاڵمچیرۆکەسەرەکییەکەبەسەرهاتی
ئاخر ناگەن، موراد بە کە دەگێڕێتەوە ئاتیال و فاتم نێوان قووڵی و پاکژ عیشقی
یەکەمیانبەرشااڵویئەنفالدەکەوێتودووەمیشیانبەرتۆپبارانیلەشکریبەعس.

گێڕەرەوەخودینووسەریڕۆمانەکەیە،مەهابادقەرەداغیخۆیەتیکەلەگەڵئاتیالدا
لە ئاگای ئاخێوەردەپەیڤێتو هاوشارینویەکدیشدەناسن.گێڕەرەوەبەجێناوی
هەمووشتێکە،لەوجۆرەگێڕەرەوانەی،لەڕووداوەکاندابەشدارنوهەستبەخۆشی
وخەمیکارەکتەرەکانیشدەکەن.نووسەرهەرچەندەپشتیبەژیاننامەقایمە،بەاڵم
ڕۆمانێکیهونەریینووسیوە،بیۆگرافیاینەگێڕاوەتەوە.ئەوەیئاتیاللەسەرەتادابۆ
لەواقیعیتاڵ،هانابۆمەیوبەنگەمەنیدەباتوبەوجۆرەگڕوکڵپەی هەاڵتن
ئازارەکانیناخیخامۆشدەکاتەوەودواتربەزەبریئەفسوونیعیشق،ڕوودەکاتە
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خواپەرستی،گوتەکەیمارکسوەبیردەهێنێەوەکەپێیوابوو،چەوساوەکانکەلەسەر
ئایین نابەن،ئومێدبەئاسمانەوەگرێدەدەنوالیوان زەوینهیچئومێدێکشک
وەکئەفیوونێکیلێدێت،ئازاریانسڕدەکاتوهێوریاندەکاتەوە،ئاخرئومێدێکی

وەهمییانپێدەبەخشێت.

خوێنەر دەستپێکێک هەبێت، گرنگەسەرەتایەکیسەرنجڕاکێشی زۆر ڕۆمان بۆ ئەوە
بە نابەدڵیدرێژە بە نا، تامەزرۆییەوەدوایبکەوێت،ئەگەر بە بدات، ئەوەهان بۆ
خوێندنەوەیدەدات،یانڕەنگەهەرزوولێیبێزارببێت.فاتیاللەوڕۆمانانەیە،کە
دەستبەخوێندنەوەیدەکەین،نەکهەربەدەستییەوەماندوونابین،بەڵکووناچارمان
دەکات،بەتاسەوەسەرقاڵیخوێندنەوەیبین.هۆکارێکیدیکەکەوادەکات،لەگۆلی
خوێندنەوەیفاتیالدانوقمببین،ئەوەیەنووسەرلەبواریڕۆچوونبەناخیکەسەکاندا،
بەتایبەتیدووکارەکتەرەسەرەکییەکەیدا،ئەوەندەلێهاتووە،خوێنەرسەرسامدەکات.

ڕۆمانەکەبەدەمباسکردنیچیرۆکیئەوینێکیناکامەوە،دیرۆکیخەباتوقوربانیدانی
ئەویندارەوە، ژیاننامەیدوو باسی لە زوو زوو بەاڵمکە گەلیکوردیشدەگێڕێتەوە،
بابەتی ئەم سەر دەچێتە بووکەشووشە، لە نەک دەچن، ڕاستەقینە کەسانی لە کە
کۆمەاڵیەتی،سیاسییانکولتووری،ئەوەندەلێزانانەئەمباسوئەوباسدەکات،هەر
وەکمەلێکبێتوبەسەرهەماندرەختەوەئەمچڵوئەوچڵبکات.خوێنەربێئەوەی
هەستبەهیچکەلێنێکبکات،گێڕەرەوەلەباسیدڵدارییەوە،دەچێتەسەرئایینداری،
نەتەوایەتتیەوە، خەباتی لە یان مسکێن، و شێخ سەر دێتە پێشمەرگایەتییەوە، لە

دەفرێتەسەرچڵیجیاوازییچینایەتی.

بە و بووە سوودمەند چیرۆک نووسینی تەکنیکەکانی لە گەلێک لە چیرۆکنووس
پێچەوانەی و کاتە پەرتکردنی کە فالشباک، لەوانە وەگەڕیخستوون. هۆشیارییەوە
ڕووداوەکان هاتن، یەکدا بەدوای زنجیرەی بەگوێرەی واتا، کرۆنۆلۆگیکاڵ، ئەوەیە،
بنووسینەوە،ئاخرهەرلەسەرەتاوە،ئاتیالیقارەمانیڕۆمانەکە،شەهیددەبێتودواتر
ژیاننامەیئەوکارەکتەرەهێدیهێدیدەگێڕێتەوە.ئەمهونەرەسەرەتاتایبەتبووبە
سینەما،بەاڵملەمێژەهاتووەتەنێوژانرەئەدەبییەکانیشەوە.مۆنۆلۆجیشکەخۆدواندن
وپەیڤینەلەگەڵخودیخۆماندا،یەکێکیدیکەیەلەوتەکنیکانەیهێندەسەرکەوتووانە
دەستیبۆبردووە،ڕەنگەگەلێکلەچیرۆکنووسانئیرەییپێببەن.مەنەلۆجدەشێت،
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قسەکردنبێتلەگەڵخودایخۆتکەموناجاتیشیپێدەڵێن،لەسەرزاریفاتمەوەئەو
تەکنیکەشیهونەرمەندانەبەکارهێناوە.ئەوەیشهەرتەکنیکێکیجوانەکەلەکۆتاییدا

دەگەڕێتەوەبۆسەرەتایڕۆمانەکە.

سوودیلەهەندێکتەکنیکیدیکەیشبینیوە،لەوانە:دەفتەریبیرەوەری،کەلەڕێیەوە،
ڕووناکیخستووەتەسەرڕاپەڕینوڕۆژانیدواتر.گەلێکجاریشئەوەینەیخواستووە،
مەهاباد خودی گێڕەرەوە چونکە گوتوویەتی. خەونەوە بەهۆی بیڵێت، ڕاستەوخۆ
قەرەداغییشاعیرە،کەڵکێکیزۆریشیلەشیعربینیوە.یەکێکلەئیتیکەکانینووسینی
ڕۆمان،لەڕاستگۆییدابەرجەستەدەبێت،ڕاستگۆییئەوەنییە،پشتبکەینەفانتاسیو
واقیعوەکخۆیبگێڕینەوە،ئەوەیەبێالیەنانەئاوڕلەکەسەکانوڕووداوەکانبدەینەوە،
بێئەوەیئەوبایەخدانەبەوتەکنیکەینووسین،وامانلێبکات،پەیامیئینسانیی
خزمەتی لە ئەگەر نییە، ئەوتۆی بەهایەکی ستاتیکا ئاخر بکەین، فەرامۆش ئەدەب

مرۆڤایەتیدانەبێت.

مەهابادقەرەداغیئەوەیزانیوە،میسیۆلۆژیاکەسەرچاوەیئایینیشە،بەشێکەلەویژدان
ولەنەستیکۆ،بۆیەئەوالیەنەیبەهەندوەرگرتووەوبەقازانجیگێڕانەوەوەگەڕی
خستووە.ئەوەڕاستنەبووکەدەیانگوت،ڕۆمانسەربەشارەوڕەنگدانەوەیژیانی
شاریشە،ئیبراهیمئەلکوونیکەوەکنەتەوە،سەربەتاریقەکانەکەلەبیابانیگەورەدا
دەژین،ڕۆمانەکانیشیزادەیژیانیئەوسارانشینانەیە.لۆکاشبەهەڵەداچووبووکە
دەیگوت:ڕۆمانداستانیبۆرژوواکانە،ئاخردەشێت،بەرلەسەرهەڵدانیچینیبۆرژووا،
ڕۆمانلەدایکببێت.فاتیالیشڕۆمانێکەکەمترباسلەژیانیشارنشینیاندەکاتو

زیاترلەگەڵژیانیگوندخەریکە.

زۆرینەینووسەرانیکورد،زمانیدایکیان،زمانیخۆیان،زمانیکوردینازانن.زمانزانین
ئەوەنییە،وشەبخەینەڕستەوەووشەلەڕستەماندامانایەکیڕووکەشیهەبێتوبەس.
زمانزانینئەوەیەماناینوێوقووڵبەوشەببەخشین،بەشێوازێکینوێوشەبهێنینە
گۆووەکداهێنەرمامەڵەلەگەڵوشەدابکەین.زمانزانینئەوەیە،مروارییشاراوەی
نێوزەریایزمانبدۆزینەوە،هاوچەرخانەزمانیکالسیکوەگەڕبخەینولەگەڵواقیعی
نوێدابیگونجێنین.زمانزانینهەرئەوەنییەبەکوردیبنووسین،ئەوەیشە،بەشداریلە
جوانکردنودەوڵەمەندکردنیزمانیکوردیدابکەین.ئەوەبەسنییەلەڕۆمانداڕووداو
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هەبێت،بەڵکووزمانیگێڕانەوەکەیشی،دەبێتڕووداوێکبێت.

ڕۆماننووسینجۆرێکەلەسەرکێشی،سەرکێشییئەوەی،دەقێکینوێبەرهەمبهێنین،
دەقێکیەقینهەڵبوەشێنێتەوە،هێلیسوورببەزێنێت،تابووبشکێنێت،گومانبخاتە
سەرچەمکینەگۆڕوجێگیر،ئەوشتەبڵێتکەزۆرینەلێیبێدەنگن،بەگژفیکری
کۆنیزاڵدابچێتەوەوکۆمەڵتووشیشۆکبکات.الیەنێکیگەشیفاتیالئەوەیە،هەم
جڤاکیبەدەمگۆڕانەوەوێنەکێشاوەوهەمکارەکتەرەسەرەکییەکەیش.لەفاتیالدا
چیرۆکیئەوینێکیگەرموگوڕهەیەکەبەنەمرییدەمێنێتەوە،ئاخرئەویندارەنەمرەکان
ئەوانەن،وەکڕۆمیۆوجولیا،وەکمەموزینووەکفاتموئاتیالکەبەیەکناگەن.

لەفاتیالدابەجۆرێکڕووداوبەسەرگێڕانەوەدازاڵە،بڕوابەهەمووڕووداوەکاندەکەین.
بڕوانەکەین،کەنووسەرهونەرییانەدیرۆکینوێیگەلەکەماندەگێڕێتەوە، جاچۆن
باسیستەمیبەعس،باسیشۆڕشوپێشمەرگە،باسیکاولکردنیکوردستان،باسی
کیمیابارانوئەنفالبکات؟لەدرێژەیئەنفالدا،لەبیابانیعەرعەرمیللەتێکدەکرابەژێر
خۆڵەوەولەزیندانینوگرەسەلمانیش،بەعسلەژێرئااڵیبەئەڵاڵهوئەکبەرنەخشاودا،
گەمەیبەمەمکیکچانیکورددەکرد.منخۆمئەوڕۆمانەپەسەنددەکەمکەڕووداو
لە قەرەداغی مەهاباد دەخوڵقێنێت. ڕووداو یان ڕادەمێنێت، ڕووداو لە ناگیڕێتەوە،
فاتیالدا،بەکۆمەکیخەیاڵێکیزەنگین،ئەوڕووداوانەدەگێڕێتەوەکەخۆیلەنزیکەوە

لەگەڵیانداژیاوەوناوبەناوڕووداویشیخوڵقاندووە.

دەرفەت هەمان و نەکرێت مێدا و نێر نێوان لە ئەوەدایە،جیاوازی هەوڵی لە فاتیال
ئەگەرکۆشش نییە ئەوەشۆڕش دەڵێت: پێمان فاتیال بڕەخسێت. الیان هەردوو بۆ
ژێردەستە ژن و ئازاد پیاو کە کۆیالیەتییە هەر ئەوەیش و نەکات ژنان ئازادیی بۆ
بێت.الیەنیگەشلەشەڕدانییە،ئیلالمەگەرئەوەیلەشەڕدامەعدەنیئینسانەکان
ڕەش چارەنووسی هەمان ڕووی بەرەو هەمووان کە ئاخر دەکەوێت، دیار بە جوانتر
دەبنەوە،ئیدیئەوەئاشکرادەبێت،کێمەعدەنەکەیلەزێڕەوکێیشمەعدەنیلە
تەنەکەیژەنگنبەوالوەهیچیدیکەنییە.شێخحسێنیهەزارکانیدەرفەتیئەوەیبۆ
دەڕەخسێت،ئەنفالنەکرێت،بەاڵمڕەتیدەکاتەوەومردنێکیسەربڵندانەهەڵدەبژێرێت،

ئاخرئەوپیاوێکدەبێتلەزێڕ.
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فاتیالئەنفالدەگێڕێتەوە،ئەنفالهیچنییەلەهۆلۆکۆستبەوالوە،ئاخرنازییەکانی
چییانبەجووکرد،بەعسیشبەئیلهاموەرگرتنلەسوورەتیئەنفال،هەمانشتی
بەکوردکرد،بەعسیشبەرانبەربەکوردهەماننەخشەڕێگایگرتەبەرکەنازییەکان
پەنجاساڵێکپێشتر،جوولەکیانپێقەالچۆکردبوو.کەڕۆماندەنووسین،مەبەستمان
ئەوەنییە،واقیعبگوێزینەوەبۆناودەقێک،ئامانجمانئەوەیەبەگژواقعێکدابچینەوە،
بایەخبەئەوینیشنەدات،بەاڵم باڕۆمانێک مەهابادقەرەداغییشهەروایکردووە.
هەمیشەئەوەعیشقێکە،نووسەربۆنووسینهاندەدات،مەرجنییەعیشقیئینسانێک
بێت،ڕەنگەخۆشویستنینیشتمانێکبێت.فاتیالهەرچەندەگرنگییەکیزۆربەئەوینی

نێواندووئینساندەدات،بەاڵمزادەیعیشقینیشتمانێکە.

نووسینەوە بە خۆمان هەقە دابهێنین، نوێ شتی نەبەین، شک ئەوە توانای ئەگەر
سەرقالنەکەین،ئاخرڕەنجمانبەفیڕۆدەڕوات.ئەوچیرۆکیئەوینەیمەهابادقەرەداغی
لەفاتیالدادەیگێڕێتەوە،پڕبەمانایوشەکەنوێیە.وەکچۆنفیکریجوانفیکرێکە،
زەمان تێپەڕبوونی گڕەی شیعرەیە، ئەو جوانیش شیعری بگرێت، زەمان بەرگەی
لە کە نەمرن ڕۆمانانە ئەو بۆیە ئەوە دروستە، ڕۆمانیش بۆ تێزە ئەم نایژاکێنێت،

یادگەماندابەزیندووییدەمێننەوەوزەمانتوانایئەوەینییەکاڵیانبکاتەوە.
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*فاتیالتازەکیچاپوباڵوکراوەتەوە،بەاڵمکەینووسراوە؟وەاڵمیئەوپرسیارە
بێت دەقێک پێویستە دەکەینەوە، باڵو بەرهەمێک کە ئاخر نییە، ئەوتۆی بایەخێکی
بڵێێنلەمێژە خۆمانتەواولێیڕازیبین،چونکەئەوەبەدەردمانناخوات،ئەگەر
نووسیومانەوئەوسادەستپێکینووسینمانبووەوشارەزایییەکیئەوتۆمانلەبواری
نووسینیئەوژانرەدانەبووە.خوێنەردەقیجوانیدەوێت،ئەوەلەبەرچاوناگرێتکەی

ولەچهەلومەرجێکدانووسراوە.

ئەوەسەیرنییە،لەڕۆمانداغەفڵەتهەبێت،لە)سەدساڵتەنیایی(یمارکیزداکە
نۆبێڵیبەهۆیەوەوەرگرتووە،بەددانپێدانانیخۆی،چەندانغەفڵەتهەیە.لەهەندێک
جێیفاتیالیشداسووکەغەفلەتهەیە،بۆئەوەدەستنیشانیاندەکەم،تائەگەرنووسەر

سەرنجەکانیمنیبەدروستزانی،لەچاپیداهاتووداڕەچاویانبکات.

)*(منبیردەکەمەوەکەواتەمنهەم.ئەوەگوتەیدیکارتە،نەکنیتشەوەکلە
فاتیالداهاتووە.ل٨٣

)*(لەبەغدا،دەچوونەگازینۆکانیسەرلێواریدیجلەوفورات.ل١٠٤تەنیادیجلەبە
بەغداداڕەتدەبێت،فوراتنا.

)*(ئایاکەسهەیەلەبنەماڵەیانسەربەبەعسبێت؟وەاڵمەکانپۆزەتیڤدەهاتنەوە.
بۆئەوێنێگەتیڤدروستە،ئاخرئاتیالکەسێکیخاوێنبووە.

)*(بارودۆخەکەخۆیتراژیدیبوو،ئەمانکردیانبەکۆمێدیایەکیڕەشوتاڵ.ل١٣٣ 
کۆمێدیایڕەشوتاڵیشهەرتراژیدیایە،یاندروستترئاوێتەبوونیهەردووکیانە،بۆیە

)تراژیکۆمێدیا(یشیپێدەڵێن.لەوێداپێویستمانبەوڕەشوتاڵەنابێت.

)*()عاشقی(بسکیئاڵۆزیکچەکوردێکینەشمیلم
تەماشاکەنچسەیرێکەبەدەستیدیلەوەدیلم.ل١١٣هێمنواینەگوتووە،عاشقی
هەڵەیە،)ئەسیری،(دروستە.بۆئەوشوێنەهیچوشەیەکلە)ئەسیر(یگونجاوترنییە

کەهەمانمانای)دیل(یهەیە.
)*(ئەیڕەقیبهەرماوەقەومیکوردزمان/نایشکێنێ)دانەری(تۆپیزەمان.دانەری
ئیسالمییەکان لە هەندێک دێت. گولـلەتۆپ مانای بە دانە دروستە، دانەیی هەڵەیە،
چونکەبەدلەووشەیەحاڵییبوون،وایبۆچوون،دانەریتۆپیزەمان،خوایە،بۆیە

ئەوەیدڵدارگوتوویەتیکوفرە.
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)*(کابووس:مۆتەکەیەو)بەدوو(یش:ڕەوەندیانکۆچەرییە.سەرژمێری:ئیحساء،
ستاتیستیکە،نەکنفووس،نفووس:باریکەسییەتییە.ل٣٧ 

)*(ئەهوارەکانل١٨٨:ئەهوارخۆیکۆیە،بۆیەدووبارەکۆناکرێتەوە.هۆرەکان،
دروستە،هۆرعەرەبییەبەکوردیزۆنگاوە

)*(ترپەیدڵیمنوئەوبەیەکەوەلێدەدەن.ل١٧٦ئەوەیلێدەدات،دڵە،نەک
ترپە.

)*(سوپایئەنفالواهاتبوو،گەرمیانیشوەکدۆڵیجافەتیوقەرەداغبەبێهیچ
بەرگرییەکبگرێت.ل١٤٦ئەوبەرگرییەیلەدۆڵیجافەتیکرا،مەگەرلەداستانو
ئەفسانەداهەبێت،ئاخرلەوێبەسەدان،سەدانیڕاستینەکزێدەڕۆیی،پێشمەرگە،
بەدەمبەرەنگاربوونەوەیدوژمنەوەگیانیانبەختکرد.ناوچەیقەرەداغیشبێبەرگری

نەگیرا،قوربانییەکیزۆرلەوێشدرا.
)*(عارەبێکیڕەشکەتەنیاددانەکانیسپیدەچوونەوەبەکێبڵ...ل١5٧ئەوەیکە
بەعسحیزبێکیفاشیستبوو،پێوەندییبەڕەنگیپێستەوەنەبوو،خۆنازیستەکانی
ئەڵمانیاکەقڕیانخستەقەرەجوجوولەکەوە،سووروسپیوچاوشینوقژزەردبوون.

*
هەندێکلەالپەڕەکانیڕۆمانیفاتیال،نموونەیجوانیپەخشانیکوردیین،کەباسی
سەرهەڵدانیئەوینینێوانئاتیالوفاتمدەکات،ل٦٢و٦٣هونەریگێڕانەوەدەگاتە
ئاستێکیبااڵ.سێچوارالپەڕەیکۆتایییڕۆمانەکەهێندەهەستبزوێنوکاریگەرن،

ناخیخوێنەردەهەژێنن.

١١یدێسەمبەری٢٠١5
هەولێر

)*(مەهابادقەرەداغی،فاتیال،چاپخانەیخانی٢٠١٦دهۆک.)ساڵیچاپیڕۆمانەکە،لەسەربەرگولە
ناوەوەیش٢٠١٦نووسراوە.(
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ڕۆڵی مامۆستا 
محەمەدی مەال ئەحمەدی دەککە

لە نێوان خەباتی سیاسی و پەروەردەو فێرکردندا ١٩٣٤- ٢٠١٢

م/ ئەحمەد محەمەد ناسر باوەڕ
زانکۆی گەرمیان- کۆلێژی پەروەردە – بەشی مێژوو  
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پێشەکی:
خوالێخۆشبوومەالئەحمەدیکوڕیمەالعەبدوڵاڵیدەککەوبنەماڵەکەیان)١٨٨٠- 
١٩5٩(،کەبەڕەسەنخەڵکیگوندی)پرێس(یهەرێمیشارەزووروشاریهەڵەبجەن،
بەدرێژاییسااڵنیسەدەیبیستەمیڕابردوووبەتایبەتیلەوماوەیەوەکەهاتوونەتە
گەرمیانوکەالرینێوخانەوادەوبەگزادەکانیجافلەناوچەیگەرمیانودواتریش
لەناوچەی)بنکوورە(یسەربەشاریخانەقین،لەگەڵئەوەشداخزمەتێکیدیارو
بەرچاویانبەڕەوتیزانستوخوێندنوپەروەردەوفێرکردنکردووەلەناوچەکەدا،ئەگەر
تۆزێکسەرچیغنەچووبێتم،ڕەنگەبڵێم:دەیانپیاویئایینیوکەسایەتیومامۆستاو
خوێندەواریدیارلەڕێگایئەمبنەماڵەیەولەژێردەستیئەمانەوە،پێگەیشتبنو
پلەکانیخوێندنیئایینیودواترقوتابخانەشیانهەرلەڕێگایئەمانەوە،تەواوکردبێت

ودواتربووبێتنەکەسایەتیەکیدیاروگەورەلەنێوەندیکۆمەڵگایکوردەوارییدا.
جالێرەداولەچوارچێوەیئەمتوێژینەوەکورتەدا،ئەوەیزیاترپەیوەستبێت،بە
مامۆستامەالئەحمەدیدەککەخۆیەوەهەرلەسەربردەیکەسێتی،ژیانیمەالیەتی،
وگرانبەهاکەی، گرنگ کەشکۆڵە لەسەر قسەکردن  هەروەها و شاعیریەت  تەدریس،
مێژوویی توێژینەوەیەکی لە ترو فورسەتێکی لە و ئەیهێڵینەوە بێت، خوایار ئەوا
سەربەخۆتردا،دێینەوەسەریوبەوردیلەبارەیەوەدەنووسینوبەوردیلەسەریان
دەوەستین.بەاڵموەکترئەوەیپەیوەستبێت،بەمامۆستامحەمەدیکوڕیەوەوبە
پێیبەشێکلەودیکۆمێنتوبەڵگەنامەووردەدەستنووسانەیکەلەبەردەستدانو
لەچوارچێوەیچەندسەرباسوتەوەرێکیسەربەخۆدالەبارەیانەوەنووسیومانەو
وەکپێویستدەیانخەینەبەردیدەیخوێنەرولێکۆڵیارانیئەمرۆیکورد،بەئومێدی
ئەوەیئەمکورتەتوێژینەوەیئێمەشببێتەدەروازەیەک،بۆئەوەیلەئایندەداولە
داهاتوویەکینزیکدا،نووسینوتوێژینەوەیوردتریبەدوادابێتوبەڕوونیالیەنە
شاراوەکانیژیانیئەممامۆستاوکەسایەتیەنیشتمانپەروەرەیکوردڕۆشناییزیاتری

بخرێتەسەر.
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تەوەرییەکەم/مامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدیدەککەکێیە:
مامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدیدەککە،بەپێیهەردوودەفتەرینفووسەکەی
کە العراقیە(، الجنسیە )الشهادە عێراقیەی نامە ڕەگەز ئەو کراوی کۆپی هەروەها و
لێ سوودمان و کردووە دەری )١٩5٢(دا، ساڵی یەکەمی تشرینی مانگی لە دواتر
وەرگرتوون،لەمانگیتەمووزیساڵی١٩٣٤دا،لەگوندی)دەککە(یحاجیئیبرهیم
بەگیجافیسەربەشاریخانەقینهاتۆتەدونیاوە،دایکیناویڕەعناخانیکچی
شێخمحەمەدیشێخعەلیهەنجیرانە)١٩٠5- ١٩٩١(وهاوکاتئەبێتەئامۆزایشاعیری
لە خۆی وەک  .)١٩٤٩ – ١٨٩٤( بێدار عەلی بابا شێخ کوردوگەرمیان ناسراوی
بەشێکلەیادداشتەکانیڕۆژانەوهەروەهالەچاوپێکەوتنێکیتایبەتیتەلەفزێوینی
لۆکاڵیشاریخانەقینوبەتایبەتیلەبەرنامەی)مرواریی(دادەڵێت:ئێمەبەڕەسەن
لەتیرەیهاروونیسەربەهۆزیگەورەیجافینوسەرەتاکانیخوێندنیلەحوجرە
لە جاریش یەکەم بۆ  پێکردووە، دەست باوکیەوە دەککەیی ئەحمەدی مەال الی و
ساڵیخوێندنی)١٩٤١–١٩٤٢(دا،هەرلەگوندەکەیخۆیانکەناوی)قوتابخانەی
سەرەتاییئیبراهیمیە(بووە.لەگوندیدەککەیحاجیئیبراهیمبەگیجاف)المدرسە
خراوەتە بووە، خۆیەوە بەگ ئیبراهیم حاجی ناوی بە هەر کە دکە( فی االبراهیمیە
بەرخوێندنوبۆماوەیچوارساڵیتەواولەوقوتابخانەیەداماوەتەوە.وەکخۆیو
مامۆستاعەلیبرای)لەدایکبووی١٩٤٠(وهەروەهامامۆستائیبراهیمشێخمحەمەد
میرانیشئەڵێن:دامەزرێنەییەکەموسەرەکیقوتابخانەیئیبراهیمیەوەکمامۆستای
پاش و موبارەک ڕەشید مامۆستا دواتریش بووە، مەندەالوی عەبدولکەریم سەرەتایی
ئەوانیشهەریەکلەمامۆستایانشێخمحەمەدئەمینمحەمەدمیرانی)١٩٠٦–١٩٩5(
ومامۆستاجاویدعەبدولقادروئەکرەممحەمەدشێخلیبەدواییەکداولەکاتیجیاوازدا
هاتوونەتەقوتابخانەی:)ئیبراهیمیەیدەککە(وەکپیشەیمامۆستاییوبەڕێوەبەر.

شێخ لە: هەریەک ڕێگای لە ەوە )١٩٤٧  -١٩٤٦( خوێندنی ساڵی لە دواتر     
قاسمعیساکەیەکێکبووەلەزانائایینیەناسراوەکانیواڵتیعێراقومامۆستامەال
لە زادە)١٨٩٢ - ١٩5٩(کەماوەیەکموفتیعێراقو محەمەدیقزڵجیتەرجانی
هەمانکاتیشدامامۆستابووەلەقوتابخانەی)الهدایەاالسالمیە(لەشاریبەغدا،بە
بەغدا، شاری ئەوکاتەی مزگەوتەکانی بۆ یارمەتی و کۆمەک کۆکردنەوەی مەبەستی
بەسەردانێکیچەندڕۆژەهاتوونەتەشاریخانەقینودواتر)ناوچەیدەککە(بۆ
لە یەکێک لەگوندەکەیخۆی،  ئیبراهیمبەگیجاف)١٨٨٧- ١٩5٢( الیحاجی
مێرد هێشتا کە دەککە ئەحمەدی مەال محەمەدی مامۆستا ئەوەبووە کارەکانیشیان
مناڵبووە.لەڕێگایئەوانەوەولەقوتابخانەیناوبراووەرگیراوەودرێژەیبەخوێندن
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داوە.دوایدووساڵتەواویکردووەوبەسەریەکەوە،ئەمەشوەکئەوەوابووە،کە
قۆناغیسەرەتاییتەواوکردبێت.تەنانەتئەوسااڵنەشیکەلەشاریبەغدادەبێتو
باوکیهەستدەکاتکەلەبەشیناوخۆییئەوسابارودۆخیبەباشیبەڕێوەناچێت
ولەنالەباریدادەژی،بۆیەهەربەخەتیخۆیوبەزمانیشیرینیکوردیئەوکاتەلە
گوندێکیدوورەدەستیوەکدەککەیسەربەشاریخانەقینەوەولەڕێکەوتی)٣٠/
١٩٤٨/٤(دا،نامەیەکیبرایانەودۆستانەبۆمامۆستامحەمەدیقزڵجیتەرجانیزادە
دەنووسێتوداوایئەوەیلێدەکاتکەوەکئەرکێکیباوکانەهاوکاریبێتویارمەتی

بدات،وەکلەبەشێکینامەکەیدادەنووسێت:
))مامۆستاگیان:قوربان،لەپاشعەرزیدەستماچکردنوتکایدوعایخێر،
بەلوگفیخواسەالمەتوسەعادەتتانبەرقەرارە.ئەهلیماڵبەعافیەتباشین.جەنابی
حاجیبرایمبەگزۆرئیحترامیهەیە.لوگفەنتەفەقودیحاڵمانبفەرموونحەمدەن
باشین.بەاڵمبیستومەجەنابیمەالئیسماعیلیموراقیبچۆتۆبۆماڵیخۆیان.وەمەال
شکورهاتوەتەجامیعیحسینپاشا.ڤەنموایەخزمەتکارتمحەمەدلەغورفەکەی
خۆیانگوزەرانیزەحمەتە،لوگفەنلەێورەتیئیمکانئەمربفەرموونمحەمەدبێتە
خزمەتیجەنابیمەالئیبراهیملەمەدرەسەیجەنابت،ئەگەرمەعاشەکەیکەمەئیدارەی
نەداتاخەرجیبۆبنێرم،ئەلحاێڵئەمکوڕەعائیدبەجەنابتە.ئەگەرنوقێانی،یاخەیر
سەهوونیسیانێکیهەبێبەشەفەقەتیباوکانەعیالجیبفەرموون.موخلیێلەموەختە
پێمناکرێبێمبۆخزمەتتان،مەقێەدمئەوەیەمحەمەدلەگەڵکوردەکانباشترئەژیی
ئیترحەواڵەیلوگفوئیحسانیخۆتەقوربان....موخڵیێتانلەدەککە...ئەحمەد...((.
پاشتەواوکردنیئەمقۆناغەشدواترهەرلەشاریبەغداولەناوەندیئایینی
)المتوسطە الدینیە(لەساڵیخوێندنی)١٩٤٨- ١٩٤٩(وەرگیراوەوبۆماوەیچوار
کردووە، تەواو سەرکەوتوویی بە خوێندنی پلەکانی و ماوەتەوە تیایدا تەواو ساڵی
پاشترلەساڵیخوێندنی)١٩5٢ -١٩5٣(دالەئامادەیینەجیبیە)االعدادیەالنجیبیە(
ناسراویعێراقی بەندەداقورئانخوێنی لەوسەرو بەغداوەردەگیرێت،کە یشاری
بەهەمان هەروەها و بووە بەڕێوەبەری )١٨٩-١٩٧٠5( عەبدولوەهاب مەحموود حاجی
شێوەیقوتابخانەی)الهدایەاالسالمیە(شمامۆستامحەمەدیقزڵجیتەرجانیزادە،
لەمناوەندیەیخوێندنیشدا،ڕۆژانەوانەیبەخوێندکارەکانیوتۆتەوە،دوایدووساڵ،
و زانکۆیی قۆناغی لە ١٩55(دا،  -١٩5٤( خوێندنی ساڵی لە پاشان کردووە. تەوای
)کۆلێژیشەریعە(یشاریبەغداکەڕاگرەکانیلەماوەیخوێندنیئەودا،وەکوخۆی
باسیلێوەدەکات:هەریەکلەدکتۆرناجیمەعرووف)١٩١٠ - ١٩٧٧/٨/١٧(و
دواتردکتۆرئەحمەدعەبدولستارئەلجیواری)١٩٢٤- ١٩٨٨(بوونوەگیراوەودوای



Analytical, academic, quarterly Magazine 52  13به هاری  ٢٠١٦

چوارساڵیبەردەواموتەواویخوێندن،بەسەرکەوتووییقۆناغیزانکۆیشیبڕیووەو
لەبەرپابوونیشۆڕشی)١٤یتەمووزیساڵی١٩5٨(بەدواوە،لەکۆلێژیسەربازی
کەبە)کلیەاالحتیاگ(بەناوبانگبووەوەرگیراوە،جالەبەرئەوەیدەرچوویکۆلێژو
بڕوانامەی)بەکالۆریوس(یهەبووە.پلەیسەربازی)موالزمییەکەم(یدراوەتێ.دوای
ساڵێکلەمقۆناغەوتەواوکردنیخزمەتیسەربازی،هەرلەشاریخانەقینوبەزۆری
بەگی )زاهیر  وکوردیشاریسلێمانی عێراقی ناسراویسەربازی موقەدەمی لەگەڵ
بابان(دابووە.وەکووتماندوایتەواوکردنیساڵێکلەقۆناغیسەربازیولەساڵی
خوێندنی)١٩5٩ - ١٩٦٠(بۆیەکەمجاربۆتەمامۆستایدواناوەندیشاریخانەقین
)پانویەخانقین(وبەپێیفەرمانێکیکارگێڕی،بەڕێوەبەراییەتیپەروەردە)مەعاریف(
یلیوایدیالە،لەڕێکەوتی)١٩5٩/٩/١٢(ەوەوەکمامۆستادەستبەکاردەبێت،
بەموچەیەکیمانگانەی)٢٨(دیناریئەوکاتە،لەهەمانکتیشداوەککاریحیزبیو
)پارتی ڕیزەکانی: کردۆتە پەیوەندی پشتیوانەوە عەزیز مامۆستا ڕێگای لە سیاسی
دیموکراتیکوردستان(ەوەووەکوخۆیئەڵێت:مامۆستاعەزیزپشتیوانپێیوتم
لێرەبەدواوەتۆنوێنەریئێمەیلەدواناوەندیشاریخانەقین،تاساڵی)١٩٦٣(
لەمدواناوەندیەداماوەتەوە.واتەتائەوکاتەیفەرمانڕەوایانیحیزبیبەعسلەعێراق
محەمەد عەبدولسەالم سەرهەنگ بەسەرۆکایەتی سەربازییەوە کودەتایەکی ڕێگای لە
)١٩٢١- ١٩٦٦/٤/١٣(لە)٨یشوباتیساڵی١٩٦٣(ەوەدەسەاڵتیانکەوتۆتە

دەستەوە.
لێرەبەدواوەمامۆستامحەمەدلەگەڵعەلیبرایکەهەردووکیانمامۆستابوون
وهاوکاتلەبەرئەوەیسەربەڕێکخستنەکانیپارتیدیموکراتیکوردستاندەبن،بۆ
ماوەیەکبەنهێنیدەچنەشاریبەغداولەگەڕەکی)فەنارە(ینزیکبە)بابالشرجی(
وشێخعەبدولقادریگەیالنیخانوویەکبەکرێدەگرنوخۆیانلەبەرچاووندەکەن،
میرانی ئەمینی محەمەد شێخ مامۆستا و سەجادی عەالئەدینی مامۆستا لە هەریەک
سەردانیبەردەواموچاودێریانئەکەن،پاشچەندمانگێکناچاردووبارەدەگەڕێتەوە
دوورخستنەوەی ڕاژەو گواستەنەوەی فەرمانی ماوەیەشدا، لەو هەر و شاریخانەقین
بۆدەردەچێت،بۆباشووریعێراقولیوایناسریە.وەکلێرەبەدواوەوهەربەپێی
)فەرمانێکیوەزاری–امروزاری(وەزارەتیپەروەردەیعێراق،ژمارە)٢٣٤5٤(ولە
ڕێکەوتی)١٩٦٣/5/١٨(ەوەپێکەوەلەگەڵمامۆستامحەمەدشکورمەحموودی
مامۆستایبیرکاریوخەڵکیشاریخانەقین،ڕاژەکەیانگوستراوەتەوەودوورخراونەتەوە
ئەمیانبۆ)سوقئەلشیوخ(یباشووریعێراقلەلیوایناسریەومحەمەدشکوریش

بۆحلەوبەمشێوەیەیخوارەوە:
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امر وزارى  
الموضوع / نقل مدرسين  

استنادا الى ماجاء بكتاب الحاكم العسكرى العام المرقم )2331( فى 11/  5 / 1963 
قررنا مايلى: 

1- ينقل السيد محمد شكر محمود مدرس الرياضيات فى ثانوية خانقين للبنين الى امر 
مدير التربية فى لواء الحلة.

2- ينقل السيد محمد مال احمد وكيل مدير متوسطة خانقين للبنين الى مدرس – 
لتدريس اللغة العربية المر مديرية التربية والتعليم للواء الناصرية.

يعتبر االمر نافذا من تاريخه اعاله. 
عن / وزير التربية والتعليم 

محمد على خلف   
نسخة منه الى: -

وزارة الدفاع / مقر الحاكم العسكرى العام 
وزارة الداخلية / المخابرات السرية و السياسية / كتابكم المرقم ق. س / 4501 فى 24 / 

 1963 / 4
وزارة المالية / يرجى الموافقة على استثنائهما من احكام منشوركم المرقم س / 912 فى 

24 / 9 / 1962 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. 
....................الخ. 

دوایدوورخستنەوەوگواستنەوەیڕاژەکەیوبەپێینووسرایفەرمیسەرەوەلە
لیوایناسریەبەناچاریەوەدەستبەکاردەبێت.بەاڵممامۆستاعەلیمەالئەحمەدی
برایلەمبارەیەوەئەڵێت:لەگەڵکاکەمپێکەوەچووینبۆلیوایناسریەوچووینە
)بەڕێوەبەرایەتیمەعاریفلیوایناسریە(یئەوکاتە،کەسێکیشۆڤێنیسەربەحیزبی
بەعسبەڕێوەبەریمەعاریفبووبەناوی:)عەبدولموحسینتۆحەلە(ەوە،بەداخەوە
پێش هەرچەندە کردین، لێ پێشوازی زۆرەوە ئیهانەکردنێکی بە و ناشرینی بە زۆر
/ ٧/٨ تاهیرحەیدەری)١٩٢١-  مامۆستا ڕێگایخوالێخۆشبوو لە چوونمانیشمان،
٢٠١٢(ەوەکەلەودەمانەداقائمقمامیقەزایئەعزەمیە)االعظمیە(بوو،لەبەغداوخزمی
نزیکمانبوو،سووکەواستەیەکمانکردبووبۆئەوەیهاوکاریەکمانبکەن،کەچیئەوەش
ئەلشیوخ( )سوق وەک دەستی دوورە شوێنێکی تەنانەت و نەداین ئەوتۆی دادێکی
یشیانپێرەوانەدەبینی.بەاڵمدوایهەوڵێکیزۆرنێردرایەسوقئەلشیوخووەک
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مامۆستایناوەندیئەوێبۆوتنەوەیزمانیعەرەبیدەستبەکاربوو.وەکئەوەی
بەپێیهەماننووسراویسەرەوەوبەڕێوەبەرایەتیپەروەردەوخوێندنلەلیوایناسریە
)مدیریە التربیە والتعلیم للواء الناصریە(بەپێینووسراویژمارە)٨٠5١(لەڕێکەوتی
)١٩٦٣/٦/٤(فەرمانیکارگێڕیبۆدەردەکەنوبەمشێوەیەیخوارەوەکاریپێ

دەسپێرن:

امر ادارى 
م / نقل مدرس 

  بناء على مقتضيات المصلحة العامة و استنادا الى االمر الوزارى المرقم )23454( فى 
)18 / 5 / 1963( الصادر من مديرية التعليم العامة / الثانوى. فقد تقرر نقل )السيد محمد 
مال احمد( وكيل مدير متوسطة خانقين للبنين الى لوائنا وقد نسبنا تعينه فى متوسطة 

السوق الشيوخ للبنين لتدريس اللغة العربية اعتبارا من تاريخ مباشرتة العمل.
عبدالمحسن توحلة 

مدير التربية والتعليم للواء الناصرية  

جگەلەوەشهەرلەهەمانساڵداولەڕێکەوتی)١٩٦٣/5/١٤(ەوەکۆمەڵێک
کەسایەتیدیلەشاریخانەقینودەوروبەریهەریەکەوبۆشوێنێکیتریناوچەکانی
باشووریعێراقدوورخراونەتەوەلەوانە:مەحموودتاهیرسلێمانزەهاویبۆناحیەی
بەنیسەعیدلەناسریە،سەالحەدینعەبدوڵاڵعەباسواتە)سەالحفیتەر(بۆ)سوق
ئەلشیوخ(لەناسریە،مەالشەریفڕەشیدزەنگەنەی)١٩١٧- ١٩٩٦(خەڵکیگوندی
نازناوی هیوادا حیزبی چاالکیەکانی کاتی لە و بنکوورە ناوچەی ی )سەوزباڵخ(
)پەیوەند(بووەلەڕیزەکانیحیزبدا،بۆقەزایڕەفاعیلەناسریە،عەلیعومەریکە
دواترئوتێلیئەڵوەندیکردەوەلەگۆڕەپانیزوبێدەیسەرشەقامیکیفاحلەشاری
بەغدابۆ)قلعەسکر(لەناسریەوهەروەهاسیروانیکوڕیمامۆستاعەزیزپشتیوانیش

دوورخرایەوەبۆعەینتەمر)عینتمر(لەکەربەال.
بەاڵمپاشساڵێکلەمانەوەودوورخستنەوەیبۆباشووریعێراق،دواترمامۆستا
محەمەدیمەالئەحمەددووبارەدەگێڕدرێتەوەبۆشاریخانەقینووەکمامۆستایەکی
ئاساییهەمیسانلەشاریخانەقینو)دواناوەندیخانەقین(دەستبەکاردەبێتەوەو
تاساڵی)١٩٦٩- ١٩٧٠(لەهەماندواناوەندیدەبێتولەبەیانی)١١یمارتی١٩٧٠(
بەدواوەولەگەرمەیدانووستانەکانینێوانسەرکردایەتیشۆڕشیڕزگاریخوازیکورد
بەڕێبەرایەتیمەالمستەفایبارزانی)١٩٠٣–١٩٧٩(دەبێتەبەڕێوەبەری)ناوەندی
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١١یئازار(لەشاریخانەقینوپاشاندەبێتەبەڕێوەبەریئامادەییشۆڕش)پانویە
نێوانشۆڕشیڕزگاریخوازیکوردوحکومەتی دانووستانەکانی ئەوکاتەی تا شورش(.
عێراقتێکدەچێت،ئەمیشبۆجارێکیدیوبەپێینووسراوێکیفەرمیوەزارەتی
لەگەڵکۆمەڵێک لە)١٩٧5/٧/٢٠(ەوە ژمارە)٤٣٧5٩( پەروەردەیعێراقی
مامۆستایتردا،لەشوێنەکانیخۆیاندەگوازرێنەوەودووردەخرێنەوەبۆشوێنیجۆر
بەجۆریدیلەشاروناوچەکانیعێراق.مامۆستامحەمەدیشئەمجارەیانوبەگوێرەی
بڕیاریناوبراودووردەخرێتەوەبۆشاریبەغداولەدواناوەندیروسافە)الرصافة(وەک
فەرمان لە ئەوەش بەجۆرێکمەرجی بەکاردەبێتەوە. زمانیعەرەبیدەست مامۆستا
دووەمی خولی تاقیکردنەوەی پێشووتریان شوێنەکانی لە ئەبێت نووسراوەکەدایە و
خوێندکارانکۆتاییبێتئەوجابگوازرێنەوە:))يعتبراالمرنافذامنتاريخاالنفكاك
ناوەندیەی دوا ئەو بەدواوە لێرەش الثانى((. الدور امتحانات انتهاء بعد والمباشرة
شاریخانەقینلەالیەنحکومەتیعێراقەوەناوەکەیلە)شۆڕش(ەوەدەگۆڕدرێتبۆ
)الخورنق(ودوایماوەیەکدووبارەڕاژەکەیدەگوازرێتەوەشاریخانەقینوتاکاتی
لە ئەوکاتەی تا دەباو بەسەری شارە لەم هەر دا ١٩٨5 ساڵی لە بوونی خانەشین
ڕێکەوتی)٢٠١٢/١٠/٢٦(داوەفاتدەکاتوهەرلەشاریخانەقینولەگۆڕستانی

)خدریزیندە(ئەسپەردەیخاکدەکرێت.

لە کورد مامۆستایانی گۆنگرەی و خانەقین و گەرمیان نوێنەرانی / دووەم تەوەری
شەقاڵوە١٩5٩:

لەبەرپابوونیشۆڕشی)١٤یتەممووزی١٩5٨(بەدواوە،کەچاالکیوکاری
ڕێکخراوەییوحیزبیلەواڵتیعێراقوباشووریکوردستاندا،تاڕادەیەکبەشێوازێکی
شوباتی مانگی لە هەر ئەوەبوو کردبوو. پەیدا برەوی جاران لە ئازادتر ئاشکراترو
ساڵی١٩5٩ەوەکۆنگرەیمامۆستایانیعێراقلەشاریبەغدابەستراوبەشێکلە
نوێنەرانیکوردیشلەشارەکانیکوردستانەوەتیایدابەشداربوونوتاڕادەیەکهەندێک
دەسکەوتیبۆکوردتیابوو,بەاڵمکۆنگرەیمامۆستایانیکوردستانکەبەچاودێری
ئەوکاتەیشاریهەولێر:عەالئەدینمەحموود)١٩5٨/٧/١٦- ٤/٢  پارێزگاری
وسەرۆکی محێدین( عێراق:)نەجیب مامۆستایانی نەقیبیسەندیکای و  )١٩٦٢/
هاوینە شارۆچکەو لە  عێراق و کوردستان باشووری لیواکانی لە شێک بە لقەکانی
هەواریشەقاڵوەبەڕێوەچوولەنێوان)١٠- ١٣ئەیلولی١٩5٩(داوبەسەریەکەوەو
لەچوارچێوەیکارنامەیکۆنگرەکەدا،گەلێکبڕیاریگرنگیتیادراووەکڕاسپاردەشلە
الیەنئەندامانیکۆنگرەوەپەسەندکرانلەوانەوەک:))دامەزراندنیکۆڕیزانیاریکورد،
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دانانیفەرهەنگێکییەکگرتوویزمانیکوردی،مێژووینەتەوەیکوردلەقوتابخانەکانی
کوردستانوعێراقدابخوێندرێ،بەشێکبۆزمانیکوردیلەزانکۆیبەغدابکرێتەوە،
قوتابیانیکوردلەپۆلییەکەمیسەرەتاییتەنهائەلفوبێیکوردیبخوێنن....تاد((.
بەجۆرێکلەچوارچێوەیئەمکۆنگرەیەداژمارەیەکیزۆرلەمامۆستایانوکەسایەتی
ڕووناکبیروتەنانەتسیاسیەکانیپارچەکانیتریکوردستانیشتیایدابەشداربوون.
کەبەسەریەکەوەژمارەیئەندامانیکۆنگرەبریتیبووەلە)١٠5(مامۆستایپیاووژن
و)٣٤(میوانیسیاسەتمەداروئەدیبونووسەرومێژوونووسیئەوکاتەیکوردهەر
وەکوئاماژەیبۆکرا،لەچەندبەشێکیپارچەکانیتریکوردستانەوەتیایدابەشداریان
 - ئەنوەری)١٩٣٠  عەباسی دکتۆر ،)٢٠٠٠ ئەحمەد)١٩١٤-  ئیبراهیم لەوانە: کردبوو
١٩٨٩(واتە)عەبدولڕەحمانیقاسملو(لەڕۆژهەاڵتیکوردستانەوە،عەالئەدینسەجادی
٢٠٠١(،عەزیزپشتیوان)١٩١٢  ڕۆژبەیانی)١٩١٠-  )١٩٠٧–١٩٨٤(،مەالجەمیلی
–١٩٩٣(،گیویموکریانی)١٩٠٣- ١٩٧٧(،شاکیرفەتاح)١٩١٤- ١٩٨٨(،مەجید
ئاسنگەر)١٩٢٩- ٢٠٠٩(،مامۆستاعەزیزمحەمەد،حسێنعارفیچیرۆکنووس،ئەبو
بەکریشێخجەاللواتەا.ب.هەوری)١٩١5- ١٩٧٩(،جگەرخوێن)١٩٠٣- ١٩٨٤(
لەرۆژئاوایکوردستانەوە،عەبدوڵاڵگۆرانیشاعیر)١٩٠٤- ١٩٦٢(،محەمەدسەعید
بەگیکوڕیحمەبەگیجافودەیانیدیکەلەماوەیبەستنیکۆنگرەکەدالەڕۆژانی

کۆنگرەدازیاتربەرنامەولیژنەجۆربەجۆرەکانیکۆنگرەیاندەوڵەمەندکردووە.
هەروەهامامۆستاکەریممستەفاشارەزاکەبۆخۆیئەندامیکۆنگرەولەلیژنەی
دانانووەرگێڕانیکۆنگرەدابووەدەنووسێتلەچوارچێوەیکۆنگرەو:))لەنزیکەوە
ئەدیبوپەروەردەکارێکیکوردیگەرمیانیمناسی،ئەویشمامۆستاعەزیزپشتیوان
بوو،لەخانەقینەوەبۆبەشداریکردنلەکۆنگرەکەهاتبوو((.سەرەڕایئەوانەیناومان
شداریان بە تیایدا کوردستانەوە باشووری تری ناوچەکانی شارو زۆربەی لە  بردن
کردووەوبەسەریەکەوەسێڕۆژیتەواویخایاندووە.لەناوچەیگەرمیانوشاری
خانەقینیئەوکاتەشەوەجگەلەمامۆستاعەزیزپشتیوان)١٩٢٠–١٩٩٣(،هەریەک
لەمامۆستایانمحەمەدیکوڕیمەالئەحمەدیدەککە)١٩٣٤- ٢٠١٢(،شێخمحەمەد
سەرۆکی میرانی ئیبراهیم مامۆستا باوکی )١٩٩5 – ١٩٠٧( میرانی محەمەد ئەمین
یەکێتیمامۆستایانیکوردستانلەسەرەتایحەفتاکانیسەدەیبیستەمیڕابردوودا،
حمەسەعیدبەگیکوڕیحمەبەگیجاف)١٩٢5–١٩٩٦(یئەندامیئەنجوومەنی
لەسەردەمیپاشایەتیدا،مامۆستاعەبدوڵاڵقەرەداغی)١٩٢٠– نوێنەرانیعێراق
١٩٩٢(،مامۆستاعەبدلقادریکوڕیمەالمحەمەدیجوانڕۆیی)لەدایکبووی١٩٣٧(
یەکەمینئیماموخەتیبومودەریسیمزگەوتیکەالرلەساڵی١٩١٤ولەسەردەمی
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فەرمانڕەوایەتیعوسمانیدا،کەتائێستاشلەژیانداماوەوتیایدابەشداریانکردووەو
ئەمەیدوایشیانلەبارەیبەشداربوونیانەوەدەڵێت:ئێمەوەکالیەنگیریحیزبیسەر
بەالیەنیجیاوازبووین.بەاڵموەکترهەموومانمامۆستاولەناوچەیگەرمیانوشاری
لەشارەکانیتریگەرمیانیوەک تەنانەت بۆکۆنگرەکەو بووین خانەقینەوەچوو
کەرکوکوکفریوخورماتووەوەمامۆستاوئەندامیترهاتبوونوئەوانیشبەشداربوون.
بەاڵمحاڵیحازرمنناوەکانیانمنایەتەوەیاد،بەاڵمزۆرچاکملەیادەپێشئەوەی
بڕۆینبرادەرانیپارتیجەختیانلەسەرئەوەدەکردەوەئەبێتهەرچوارئەندامەکەی
ئەوانبێت.بەاڵمسکرتێری بۆ کۆنگرەکەبۆخانەقیندەستنیشانکرابووهەمووی
یەکێتیمامۆستایانیئەوکاتەیشاریخانەقینمنیسەپاندبۆکۆنگرەیشەقاڵوەو
بەجۆرێکئێمەشبەشداریلیژنەوگفتوگۆوهەرسێڕۆژیدانیشتنەکانیکۆنگرەکە
بووین.بەتایبەتیمامۆستاعەزیزپشتیوانوشێخمحەمەدئەمینمحەمەدمیرانیو
بە ئەوانسەر ئەوکاتە ئەحمەدیدەککەکەهەممامۆستاو مامۆستامحەمەدیمەال
ڕێکخستنەکانی)پارتیدیموکراتیکوردستان(بوونلەشاریخانەقینوناوچەکەدا،
لەساڵی و دەناسرام عێراق شیوعی حیزبی بە سەر کادیرێکی وەک زیاتر من بەاڵم
)١٩5٧(ەوەلەڕێگایمامۆستائیبراهیمئەڵماسەوەلەڕیزەکانیحیزبیشیوعیعێراقدا
کارمدەکردوبۆئەندامێتیکۆنگرەیمامۆستایانچەسپێنرام،لەوکۆنگرەیەدامامۆستا
عەبدوڵاڵگۆرانیشاعیرملەبیرەوتەیەکیخوێندەوەوتیایداباسینەتەوەیکوردو
چەسپاندنیمافینەتەوایەتیکوردیدەکرد.هاوکاتخوالێخۆشبوومامۆستاعەالئەدین
ڕاپۆرتو بەپێشکەشکردنی ئەیگوت: بووکە ئەوەی لەقسەکانی یەکێک سەجادی
نووسینهیچبۆزمانیکوردیناکرێت،بەڵکوبەخەباتوتاخوێننەڕژێتکوردناگاتە
ئەوکاتەخوالێخۆشبوومحەمەدسەعیدبەگی بیرمە لە لەوەش ئامانج،هەروەهاجگە
جافلەگەرمیانوکەالرەوەوەککەسایەتیەکیمارکسیوزیاترسیفەتیچاودێری

هەبوولەنێودانیشتنەکانیکۆنگرەکەدا.
تەوەریسێیەم/مامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدوخولەکانیفێربوونیزمانیکوردی

لەشاریخانەقین١٩5٩ - ١٩٧٢:
وەکپێشتریشئاماژەیبۆکرالەبەرپابوونیشۆڕشی)١٤یتەمووزی١٩5٨(
بەدواوەزمانیکوردیلەعێراقوباشووریکوردستاندابرەوێکیزیاتریپەیداکردو
هەوڵیئەوەدرالەهەمووباشووریکوردستانداوەکزمانێکیسەربەخۆلەقوتابخانەو
ناوەندەکانیخوێندندابخوێندرێت،بەاڵموەکترجێبەجێکردنیپالنێکیئەوتۆ،هەروا
و زەمینەخۆشکردن و هەوڵ بە پێویستی بەڵکو نەبوو، وکۆسپ گرێ بێ و ئاسان
مامۆستاوکادیریپسپۆروشارەزاهەبوو.بۆئەوەیبەپێیپالنێکیتۆکمەیدرێژخایەن
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بێتەدیوڕۆژبەڕۆژپێڕۆوپرۆگرامەکانیلەشوێنوکاتیخۆیداجێبەجێبکرێت،
بەجۆرێکلەعۆدەیئەوەدابێتکەپرۆسەیەکیئاواگرنگوهەستیاریلەبەرڕۆشنایی
دابێتەدی.بەتایبەتیلەشارێکیدوورەدەستوچەپەکیوەکخانەقینوناوچەکانی
دەوروبەریدا،بەوەیتائەودەمانەسااڵنێکییەکجارزۆربووپرۆسەیبەعەرەبکردنو
خوێندنیزمانیکوردیتیادایاساغبوو.وەکدەشگوترێتدوایبەرپابوونیشۆڕشی
چواردەیتەممووزکۆمەڵێکمامۆستاوکەسایەتیخۆبەشکەوتوونەتەئەوەیخولێک
بۆفێربوونیزمانیکوردیلەمشارەدابکرێتەوەلەژێرچاودێریمامۆستاوخاوەنی
کتێبی)ئەلفبێینوێ(یبەناوبانگئیبراهیمئەمینباڵدار)١٩٢٠–١٩٩٨(وچەند
ئەمین محەمەد قەرەداغی،شێخ عەبدوڵاڵ پشتیوان، عەزیز وەک: تری مامۆستایەکی
محەمەدمیرانی،محەمەدحوسێنکوردە،شەفیقمەحموودحسێنجافوهەریەکلە
محەمەدمەحموودحسێنجافیبرایوئەحمەدمەحموودکەالری)١٩٣5 - ٢٠٠٨(ەوە
وتۆتەوە. تیا وانەیان بەخۆبەش دواییهەر دوانەی ئەم بەڵکو نەبوون، مامۆستا کە
بەاڵمدوایچەندڕۆژێکیکەمولەالیەنجەماعەتیموقاوەمەتیشەعبیوبەدەست
تێوەردانیفەرمانڕەوایانیعێراقلەشاریخانەقینداخولەکەتێکدراوەونەیتوانیووە
درێژەبەکارەکانیبدات.بەاڵمبۆساڵیدواتروهەربەمەبەستیفێربوونیزمانیکوردی
)بەڕێوەبەرایەتیمەعاریفیلیوایدیالە(بەپێینووسراوێکیفەرمی،ژمارە)٨١١٧(
ولەڕێکەوتی)١٩٦٠/٦/٢(دابریاریلەسەرئەوەداوەکەبەشێوازێکیفەرمی
خولێکیفێربوونیزمانیکوردیلەشاریخانەقینبکرێتەوە،بۆئەومەبەستەشبینای
قوتابخانەیخەبات)نچال(یبۆدەستنیشانکراوە.هەروەهابەڕێوەبەری)دواناوەندی
خانەقین–پانویەخانقین(کەلەودەمانەدامامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدیدەککە
بووە،لە)١١یحوزەیرانی١٩٦٠(داولەناوبینایقوتابخانەی)خەبات(کەتازەئەو
ناوەیلێنرابووو،بەچاودێریبەڕێوەبەریپەروەردە)مەعاریف(یدیالەیئەوکاتە
کەمامۆستا)عەبدولقادرمەالغالیبخانەقینی(وبرایبەڕێوەبەریپۆلیسیئەوکاتەی
زمانی فێربوونی بۆ خولێک بووە،  خانەقینی( غالیبی مەال )عەلی خانەقین شاری
کوردیکرایەوەوژمارەیەکیزۆرلەمامۆستایانیهەمووشارەکانیئەودەمانەیوەک:
خانەقین،مەندەلی،جەلەوال،قزڕەبات)سعدیە(ودەوروبەریتییدابەشداربوون،بە
جۆرێکمامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدیدەککەلەیادداشتەکانیڕۆژانەیخۆیداو
فی االکراد المعلمون و المعلمات الدورە فی دەنووسێت:))شارک عەرەبی زمانی بە
خانقینوجلوالءوالسعدیەومندلیوبواقعثالثشعب((.هەروەهاباسلەوەشدەکات،
هەرچەندەماوەیخولەکەیانکەمبووەوبەسەریەکەوە:))تەنهادووهەفتەبووە((.
بەاڵملەگەڵئەوەشدابەرهەمێکیزۆرچاکیهەبووەبەمەبەستیزیاترفێربوونوپێ
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گەیاندنیکادیریپێویستبۆوتنەوەیزمانیکوردیلەقوتابخانەکانیئەودەمانەی
مامۆستایانی کە دەگرت سەرچاوەی لەوەوە زیاتر ئەمەش دیارە ناوچەکەدا، شارو
بەشداربووبەسووربوونوپێداگیریەکیبەرچاووبێوێنەوەبەپیریپرۆسەکەوە
هاتوونوویستوویانەلەسەربنەمایەکیزانستیوردەکاریزمانەکەیخۆیانفێرببن،
بۆئەوەیبتواننلەداهاتووداخزمەتبەکوڕانوکچانیواڵتەخۆشەیستەیخۆیانی
پێبکەنکەکوردستانە.هەروەهالەچوارچێوەینووسینەکانیشیداباسلەوەدەکاتکە
مامۆستایانیبەشداربوویشاریمەندەلیلەهەمووئەوانیدیزیاترپێداگیروسوور
بوونەبۆئەوەیزمانەکەیخۆیانفێربنوسوودیزیاتروەربگرن،هەرچەندەکۆسپ
وتەگەرەوموعاناتیزیاتریانهەبووبەهۆیجیاوازیدیالێکتیزمانەکەیانوهەروەها
نەبوونیجێگایپێویستبۆمانەوەوحەوانەوەیانلەبەشەناوخۆیییەکانیدواناوەندی
بە ڕۆڵی کە ئەومامۆستایانەشی بەزۆری کرابوو. دابین بۆیان کە خانەقیندا شاری
رچاویانهەبوولەبەڕێوەبردنووتنەوەیوانەکانیئەمخولەداکەبەشێوازێکیفەرمی
بۆیەکەمجاربوولەشاریخانەقینداکرابووەوەهەریەکلەممامۆستایانەیخوارەوە
بوونکەلەکۆتایداوبۆیادگاریوێنەیەکیانگرتووەوەکئەوەیلەگەڵنووسینەوەکەدا

بۆیەکەمجارهەرلەئەرشیفیمامۆستامحەمەدمەالئەحمەدەوەباڵویدەکەینەوە:
خانەقین، دواناوەندی بەڕێوەبەری   دەککە، ئەحمەدی مەال محەمەدی مامۆستا -١

بەڕێوەبەریخولەکە.
٢-مامۆستاعەزیزپشتیوان،مامۆستایقوتابخانەیخەبات.

٣-مامۆستانوریمحەمەدئەمینگۆچان،بەڕێوەبەریپراکتیکیخانەیمامۆستایانی
بەعقوبە.

 -١٩٢٠( سلێمانی مامۆستایانی خانەی مامۆستای عەبدولڕەحیم، عومەر مامۆستا -٤
.)١٩٩٣

5-مامۆستاشێخمحەمەدئەمینمحەمەدمیرانی،مامۆستایقوتابخانەیمونزریەلە
شاریخانەقین.

ناویبەشێکلەومامۆستایانەشیکەلەوخولەدابەشداریانکردووەلەحوزەیرانی
ساڵی١٩٦٠دامامۆستاعەلیمەالئەحمەددەڵێت:وەکبێتەوەیادمبەزۆریئەمانەبوون:
عەلیمەالئەحمەد،مەحموودتاهیرسلێمانزەهاوی،ئیبراهیمخداداد،موحێدینشاکر
دایزادە،نەسرینشێخعەلیقەرەداغی)١٩٣٨(،نەسرینمەحمووددەربەندفەقەرەیی
ومامۆستاعەبدولقادریکوڕیمەالمحەمەدیمەهدیجوانڕۆیی((.دوابەدوایئەوانەولە
بەیانی)١١یمارتی١٩٧٠(بەدواوەئاسۆیبیرکردنەوەوڕێگەخۆشکردنبۆفێربوونی
زمانیکوردیوکردنەوەیخولیزمانیکوردیلەهەمووشارەکانیباشووریکوردستاندا
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برەووتایبەتمەندیەکیزیاتریلەخۆگرتوهەنگاویخێراتریبۆنرا،بەمەبەستی
و بنوسێت و بخوێنێت خۆی زمانی بە بتوانێت نوێ، جیلی و نوێ نەوەی ئەوەی
باڵوکراوەوکتێبوهۆیەکانیفێربوونیزمانیپێدەوڵەمەندتربکات.وەکئەوەیهەرلە
شاریخانەقینولەبەیانی)١١یمارت(بەدواوەدووقوتابخانەیەیناوەندیبەزمانی
کوردیکرایەوە،بەناویقوتابخانەی)ناوەندی١١یئازار(ەوەویەکەمبەڕێوەبەریشی
هەرمامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدبووەولەمبارەیەشەوەولەنووسینەکانیڕۆژانەیدا
دەنووسێت:کردنەوەیئەمدووناوەندیەبەزمانیکوردیدەرگایەکیگەورەوڕۆشنن
بەڕوویخوێندکارانیشاروناوچەکەداوهاوکاتکۆمەاڵنیخەڵکیشبەدڵپێشوازیان
لێدەکردنوجگەرگۆشەکانیخۆیانئەخستەئەمقوتابخانانەوەوئەمەشبووەمایەی
ئەوەیکەقوتابخانەعەرەبیزمانەکانبەچۆڵیبمێنێتەوەوبەڵکوتەنهامناڵیئەو
فەرمانبەرەعەرەبانەیانتیابمێنێتەوەکەتائەوکاتەلەشارەکەودەوروبەریدابوون،
هەرچەندەوەکتریشفەرمانڕوایانیعێراقوەکپێویستئامادەنەبوون،هاوکاریانبکەن
وپێداویستیەکانیبۆدابینبکەن،لەڕاستیدائەمەشیانزیاتربۆئەوەبووکەخوێندنی
کوردیلەشارەکەدابەشکستومردووییبمێنێتەوەوهەمووپێشنیارێکیشیانئەوەبوو
ئەوسێقۆناغەیکەبڕیاربووبەزمانیکوردیبێتخوێندنەکەیهەربەشێوازێکیئیرتجالی
ڕاییبکرێتوبێئەوەیپێداویستیەزانستیوپەروەردەییەکانیبۆئامادەبکرێتوەک
ئەوەیبەزمانیعەرەبینووسیوویەتی:))وفی الحقیقە ارادو ان تلد الدراسە الکردیە فی 
الکردیە  باللغە  الثالثە مشمولە  الصفوف  تکون  ان  االقتراح  فاشلە کان  و  میتە  مدینتنا 

ارتجاال و بدون تهیئە مستلزمات العملیە والعلمیە والتربویە((.
و ئەوکۆسپ پەڕاندنی تێ و کارەکان ودەستەبەرکردنی ڕایکردن بۆ هەروەها     
تەگەرانەیڕێگایخوێندنیکوردیلەشاریخانەقیندا،باسلەوەدەکاتناچاربووین
پەنابەرینەبەرقوتابخانەکانیتریشارووەکشەهادەتێکیمێژووییئاماژەبەڕۆڵی
مامۆستامەحموودتاهیرزەهاویدەکاتکەلەودەمانەدائەوبەڕێوەبەریقوتابخانەی
)خەبات(بووەوچۆنبۆپڕکردنەوەیئەوپێداویستیانەیانهاوکاریکردوونوبە
دەنگیانەوەچووەووەکدەنووسێت:))وکاندورمدرسە)خبات(ومدیرهاکاکمحمود
الزهاویبارزاوفعاالحیثزودالمدرستانبکثیرمناالثاثمناقلەفبادرمنەلسدحاجتها
ئەوکاتە کە دەکات لەوەش باس مامۆستا بێت  باسکردن شایانی ئەوەی الماسە((.
خۆیبەڕێوەبەریناوەندیکوڕانبووەولەهەمانکاتیشدابەشیناوەندیکچانیئەو
قوتابخانەیەمامۆستاگوڵباخیمەالئیبراهیممحەمەدیدەلۆ)١٩٤5- ١٩٩5(بووەو
ئەمدووقوتابخانەیەلەشاریخانەقینیئەوکاتەدابەزمانیکوردیمانەوەتائەوکاتەی
لەساڵی١٩٧5داهەڵوەشێنرانەوەوخوێندنیاندووبارەتیاکرایەوەبەعەرەبیوبەاڵم
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خوێندکارەکانییەکەمقۆناغیتاپۆلیپێنجەمیدواناوەندیبەشیزانستیانبڕیبوو
قوتابخانەعەربیەکانگواسترانەوە.وەکدەنووسێت:))الغیت  بۆ قوتابیەکانی دواتر
المدرسە عام 19٧5 بعد ان کان وصل طالبها الی الخامس العلمی وتم نقلهم الی الدراسە 
العربیە((.هەرچەندەلەساڵی١٩٧٠داودوایئەوەیپێشترخولێکیتریزمانیکوردی
بۆ دا )١٩٧٠ ئابی )١5ی لە شێوەو بەهەمان کەچی کرایەوە، خانەقیندا شاری لە
جارێکیدیخولێکیتریفێربوونیزمانیکوردیبەهاوکاریلەنێوانبەڕێوەبەرایەتی
پەروەردەیسلێمانیوپەروەردەیدیالەڕێکخراوەوئەومامۆستایانەشیکەلەشاری
ژمارە فەرمانی پێی بە و خانەقین شاری بۆ دواتر عقوبەو بە هاتبوونە سلێمانیەوە
)٤5(لە)٢٠یئابی١٩٧٠(دەستبەکاربوونیانبۆکراوەوسەرۆکیخولەکەشیان
کەمامۆستاجاویدسەعیدباجەاڵنبووەبۆدەستنیشانکراوە.هاوکاتبەڕێوەبردنی
و بچێت بەڕێوە )خەبات(دا قوتابخانەی لە کە نیشانکرابوو، وادەست خوولەکەش
بەسەریەکەوەنزیکەی)٨٠(مامۆستایئەوکاتەیشاریخانەقینوشاروشارۆچکەکانی
دەوروبەریبەژنوپیاوەوەبۆئامادەکرابوو.شوێنیمیوانانیخولەکەشلەمامۆستایان
بوون بریتی و خانەقین شاری لە بووە کوردستان( مامۆستایانی بارەگای:)یەکێتی
لە:مامۆستاکەریمزەند)١٩٢5(کەتائێستاشلەژیاندایە،مامۆستامحەمەدعەبدە
ئەمین،مامۆستافوئادڕەئوفسەراجومامۆستاشێرکۆئەحمەدشەوقیمامۆستای
یەکەمی قۆناغی بێی( )ئەلف وتنەوەی لە پسپۆر و مامۆستایان خانەی تەتبیقاتی
سەرەتایدا،بەجۆرێکڕۆژیکردنەویخولەکەهەریەکلەسەرپەرشتیاریپەروەردەیی
پەروەردەییسەرپەرشتیار ڕاهێنانی یەکەی وسەرۆکی عەبدولڕەحیمجەالل مامۆستا
عەلیحەیدەرئامادەبوونووانەکانبۆوتنەوەیشێوازیزمانیکوردیدەستیانپێ
کردووە،هەوەهالەگەڵکۆتاییهێنانیماوەیخولەکەداوەکئەوەیمامۆستاکەریمزەند
باسیلێوەدەکاتگەشتێکیبەکۆمەڵیانبۆڕێکخراوە،بۆهاوینەهەواری)سەرتەکی
بەمۆ(و)دەربەندیبێلولە(یبناریچیایبەمۆوبۆدواکاتیشتاقیکردنەوەیەک
ئەنجامدراوەوخولیزمانیکوردیلەوساڵەداکۆتاییپێهاتووە.بەجۆرێکبەشێک
لەومامۆستایانەشیکەتیایدابەشداریانکردووەئەمانەبوون:مەجیدئیبراهیمڕەزا،
محەمەدساڵحجاف،فاتمەعەلیعەباس،گوڵباخمەالئیبراهیممحەمەد،ساڵحمەهدی
ساڵح،محەمەدکەریمئەحمەد،مەلیحەکەریمڕەشید،ئیبراهیمعەلیمەحموود،محەمەد
نوریفەرەج،ئیبراهیمکەریم،مریممحەمەدڕەسوولجاف،سەبیحەعەبدوڵاڵ،بەدیعە
ڕەحیم جومعە، محەمەد زەهاوی، عەبدوڵاڵ ماجدە باجەاڵن، عاکف پەروین حەسەن،

غێدان،عەبدولڕەحمانخەلیل.
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هاوکاتهەربەپێییادداشتەڕۆژانەییەکانیمامۆستامحەمەدیمەالئەحمەد
بۆجارێکیدیولەمانگیحوزەیرانی)١٩٧٢(داکەهێشتادانووستانەکانینێوان
بەردەوامبووە،خولێکیتریزمانی سەرکردایەتیشۆڕشیکوردوحکومەتیعێراق
کوردیبۆپەرەسەندنوگەشەکردنیزمانیکوردیلەشاریخانەقبنداکراوەتەوە،
بەاڵمئەمەیانلەقوتابخانەی)نوعمان(یسەرەتاییکراوەتەوەوبەهەمانشێوەش
ماوەکەیبۆدووهەفتەبووەوبەڕێوەبردنەکەشیهەربەدەستیخۆیەوەواتەمامۆستا
محەمەدیمەالئەحمەدیدەککەوەبووەکەلەوکاتەشدا،هێشتابەڕێوەبەری)ناوەندی
١١یئازار(بووەلەشاریخانەقینویاریدەدەرەکەشیمامۆستاعیزەتنوریعەبدوڵاڵی
باجەاڵنبووەوبەزۆریئەومامۆستایانەیکەڕۆژانەوانەیانلەخولەکەداوتۆتەوە

هەریەکلەممامۆستایانەیالیخوارەوەبوون:
١-مامۆستاعەبدولقادربابان.
٢-مامۆستامەحموودحاجی.

٣-مامۆستاجەمالبابانکەلەسلێمانیەوەهاتووە.
٤-مامۆستامحەمەدنوریفەرەج.پسپۆریزمانیعەرەبی.

ماوەتەوەبڵێین:مامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدسەرەڕایئەوەیپەروەردەکار
وەک خوێندەوارو کەسایەتیەکی هاوکات بووە. کوردپەروەر دڵسۆزو مامۆستایەکی و
نەریتیخێزانوبنەماڵەکەیانکەکوڕیمەالئەحمەدیدەککەبووەوچەندینبەرهەمی
شیعرییونووسینیلەباڵوکراوەکانیسەردەمیخۆیداباڵوکردۆتەوەلەوانەگۆڤاری
ناوبانگیگەالوێژ،ئەمیشبەهەمان،پێڕۆوبۆچونیباوکیعەرەبیزانێکیدیارو بە
خاوەنیکتێبخانەیەکیدەوڵەمەندوبەبەردەوامیبابەتینوێوداهێنانینوێیهەرلە
کتێبوگۆڤارەکانیسەردەمیخۆیخوێندۆتەوە.بۆنموونەنووسەرومامۆستایەکی
وەکئەحمەدشاکەلی)لەدایکبووی١٩٤٨(کەلەسەرەتایشەستەکانیسەدەی
خوێندکاری خانەقین( کوڕانی )ئامادەیی و خانەقین شاری لە ڕابردوودا بیستەمی
بووە،زۆربەئەمانەتەوە،لەبارەیەوەدەنووسێت:ئەمەیکەدەینووسمباسیزیاد
لەپەنجاساڵیپێشئێستایە،ئامادەییخانەقینیکورانکەهاوسای)دراوسێ(ی
گۆڕستانی)عەلەمدار(بوو،مامۆستایسادەوکاریگەرییهەبوو.یەکیکلەوانە:مامۆستا
موحەممەدیمەالئەحمەدیدەکەبوو،یەکێکیدیاربوو.بەشێنەییوهیچزۆرلە
خۆکردنێکوانەکانیزمانیعەرەبیدەوتەوە،بۆئەوڕۆژگارەوقوتابیانیتەمەندەو
دوازدەسااڵنکاردانەوەیقووڵوئیجابیهەبوو.ساڵیخوێندنی)١٩٦٢–١٩٦٣(بۆ
منبەوجۆرەبوو.لەوانەکانی)داڕشتن(دا،بابەتەباوەکاندەربارەیخۆشەویستی
دایکونیشتمان)بەبێدیاریکرنیچنیشتمانێک(وکاریدڵسۆزانەوبارانوچۆنێتی
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بەسەربردنیپشووەکانیبەهاروهاوین(بوون.
بابەتگەلێکیسادەبوون.بەاڵمکەئەومامۆستایەدەیوتەوە)بەشێوەیەکینا
ئاساییوسروشتی تامەوە.هەربەشێوەی بە قاڵبێکیوروژاو ڕاستەوخۆ(دەچووە
ڕۆژێک - حاڵەتێک هیچ بۆ دی نەم دەوروژام(. ئاماژەکانی بە )من دەکرد کارێکی
بە دەوڵەمەند کەسێکی وەکو بوو. بەخۆ باوەڕ پیاوێکی بێت. تووڕە – ڕۆژان لە
پێویستیەکانیجێبەجێکردنیوانەوتنەوە.شارەزایبابەت.ناسینیقوتابیان.لێزانی
هەنگاوەکانیوانەوتنەوە.پۆلێکیئارام.بەجلوبەرگێکییگونجاوەوەلەدوورەوە
دەردەکەوت.تادەگەیشتەناودەرگاکەلێمانەوەدیاربوو)قیاموجلوس(وجارجار
)تفچلوا(.پۆلیقوتابیبێدەنگ.بێدەنگیەکیسروشتینەکبەترساندنوزەبروزەنگ
)وانەکانیدەوتەوە(.ئەوحاڵەتەبەئاسانیبەدینایەت.بەڵکوبەرهەمیقووڵی
)تێگەیشتنە(.تێگەیشتنلەدەوروبەر.بیرکردنەوەولێکدانەوەیگونجاووکردارەکی.
ئامادەبکرێت. بۆجێبەجێکردنیئەرکەکانی بەباشی بۆئەوەی نەوەیەک هەموو
پێویستەبەوجۆرەڕابهێنرێت.)یااللەجبران؟!هاتماعندک(.مەبەستیجبرانخلیل
جبرانبوو.بۆهاندانیقوتابیدەیوتەوەلەوانەکانیداڕشتندا،یانکەپرسیاریمانای
وشەیەکیانداڕشتەیەکیعەرەبیدەکرد،دەبووهەربەزمانیعەرەبیوەاڵمبدرێتەوە.
هاوماناکەی)مرادف(یانڕوونکردنەوە)توضیح(..بەاڵم!!زۆرجارقوتابیبەزمانی
کوردیبۆیڕووندەکردەوەومامۆستایتێدەگەیاندکەلەمانایئەووشەیانڕستەیە

تێگەیشتووە...ئەویشبزەیەکدەیگرتونمرەیتەواویبۆدادەنا.
ناوپۆل،کە بۆ لەگەڵخۆیادەیهێنا بوو. بەدەستەوە زۆرجاریشگۆڤارێکی   
دەهاتەژوورەوەلەسەریەکەمتەختە)ریحلە(یالیدەرگاکەوەدایدەناوخەریکی
وانەوتنەوەیخۆیدەبوو.ئەوگۆڤارانەهەمەجۆربوون،یەکێکیان)ادب(یناوبوو.
بەخەتیسپیگەورەلەسەرتەختەیبەرگەکەیئەوناوەیلەسەرنووسرابوو.شێوازی
نووسینەکەوقەبارەیگۆڤارەکەزۆرجوانبوو.الیهەردووکتێبخانەکەیخانەقین:
دەگەڕام.. بۆی بەگ( )مستەفا مزگەوتی الی ئەوەی و عەبدولکەریم( مام )ئەوەی
پرسیارمدەکرد.دەیانوت:))لێواموجەلەیەکنیە((واتە:گۆڤاریلەمجۆرەنیە،
بابەتە نێو، چاوکراوەی دەکرد، نایابی بابەتی منەی خوێندنەوە، بۆ پیاوە ئەو واتە
زیندووەنوێیەکانیبواریڕووناکبیرییئەوڕۆژگارەبوو.زۆرحاڵەتیدرەوشاوەیهەیە.
بەڕوونینایەنەوەبەرچاووم.بەاڵم...ئاگاملە)هەشاماتی(ناوسەرمە،بەتەواویبیرو
هەستمەوە،لەدەوریکۆبوومەتەوەودڵمزۆرپێخۆشە.بابەتەکەچییەنازانم.بە

ڕوونیبۆمکۆناکرێتەوەوناتوانمبیخەمەسەرکاغەز.
ئەودڵپێخۆشبوونووروژانەدەروونیەبێدەنگە،بەتامەوئەوخۆئامادەبوونەم
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))قەت((بیرناچێتەوە.یادیبەخێر....
هاوکاتبەهەمانشێوەیمامۆستائەحمەدشاکەلی،مامۆستایزانکۆیخانەنشین
حسێنمەحموودکەالری)لەدایکبووی١٩٤٧(،کەهەرلەسەرەتایشەستەکانیسەدەی
دەنووسێت: بارەیەوە لە خانەقین لە بووە محەمەد مامۆستا خوێندکاری ڕابردوودا
یەک ئەوکاتە ناوەندی، سێیەمی قۆناغی گەیشتمە )١٩٦٢  -١٩٦١( خوێندنی ساڵی
دواناوەندیهەبوولەخانەقین،هەڵکەوتەیخۆرئاوایڕووباریئەڵوەندیشادەماری
ناچار ئامێز، بگرێتە خوێندکارەکانی هەموو نەیتوانی دواناوەندی ئەوکاتە بوو. شار
قۆناغیسێیەم،کەبریتیبوولەسێپۆلبارگەمانبەچاوینمینەوەگواستەوەبۆ
بینایەک،کەلەپێشا)کنێست(یجوولەکەکانیشاریخانەقینوهەڵکەوتەیگەڕەکی
)تێلخانە(بوو،نزیکمزگەوتیمستەفاپاشایباجەاڵنوماڵیحاجیحمەئەمینیحمە
ئاغایدەربەندفەقەرەیی،بینایەکیدڵتەنگ،بەاڵمبوونیمامۆستامحەمەدکەلەناو
خوێندکارانیشاردابە)محەمەدیموڵاڵئەحمەد(ناسرابوو.تازەلەسوپاکەئەفسەری
ئیحتیاتییەکئەستێرەبوو)تسریح(کرابوو.ئەمقوتابخانەیەبەپاشکۆی)دواناوەندی
خانەقین(ناوزەدکرا،بوونیمامۆستامحەمەدبەودیمەنەوسیماسەرنجڕاکێشەی،کە
بریتیبوولەهەیکەلێکیچوارشانەیهاوکێشلەگەڵڕووخسارێکیسپیوچاوگەش،
دیارەوەکودیاریەکلەباوکیەوەبۆیمابووەوە،قژێکیلوولوەکوشەپۆلیبەهەدادانی
دەریائەچوو.نەرمولەسەرخۆوشتیتریش،هێزیداڕشتنیشەمائیلیئەوپیاوەم
هەرئەوەندەبڕدەکات.خوێندکارانسروشتیئارامیوبێدەنگیانلەدونیایخەسڵەتە
پربەهایئەوپیاوەوەسەرچاوەیگرتبوو.ئەوڕۆژگارەملمالنێیسیاسیلەنێواندوو
پارتیسەرەکیدابوو،پارتیدیموکراتیکوردستانوپارتیکۆمۆنیستواتەشیوعی
عێراق.خوێندکارێکیشیوعیعەرەبیخەڵکیشاریبەعقوبەمانلەگەڵدابووبەناوی
)مونجیدئەلقەیسی(ەوە،سپیکارێککەچاویلکەیپزیشکیلەچاودابوو،بزێووچاالک
بوو،کارگەییەئەوەیلەناودەوامداهەڕەشەمانلێککرد،کەچووینەدەرەوەش،
ڕووبەڕووییەکبووینەوەواتەهەردووالئێمەخوێندکارەکوردەکان،کەبەشێکمانلە
ڕێکخستنەکانییەکێتیقوتابیانیکوردستانابووین،بەشێکیشمانسۆزینەتەوایەتی،
ئەوگوڕوگوژمەیپێبەخشیبووین،دیارەئەوانیشهەروا،ماوەیەکقیڕەمانبەرامبەر
یەککردوو.ئەوکاتەنوریئەحمەدبەسیڕۆژبەیانی)١٩٤٩- ٢٠٠5/٤/٨(،کەخەڵکی
قوتابیانی )یەکێتی بە سەر ئەویش بوو. بنکوورە ناوچەی ی )سەوزباڵخ( گوندی
کوردستان(بووهەڵمەتیداوبەرەوپێشەوەچوووتی:ئەممەوزووعەببڕنەوە،هەوڵ
بدەنگەورەنەبێتەوە.ئەگەرئێوەهەرداکۆکنبەشیوعیەکان،وتیفەرموونئەمەگەزو
ئەمەیانمەیدان،ئیترشیوعیەکانساردبوونەوە،وتیان:ئێمەنامانەوێت،بگاتەدەستەو
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یەخەوبابەگفتوگۆچارەسەربکرێت.ئەوەبووباڵوەمانلێکرد.
بۆبەیانیمامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدناردییەدواما.ناسیاریخێزانیکۆنمان
هەبوو.وتی:کاکەحسینوازلەمگرژیەبێنن،مندەبێتئەمڕۆڕاپۆرتێکبۆبەڕێوەبەری
دواناوەندی،پێموابێت،مامۆستا)عبدالحافظ علی الباقر(بووبەرزبکەمەوە،ڕاستی
هێور ئاسایی، ڕاپۆرتێکی ئەوا بهێنن، پێ کۆتایی گەر بەاڵم بدەمێ. ڕووداوەکانی
کەرەوەدەنووسموبابەتەکەدادەخەم،بەمەرجێکئێوەهاوکارمبن.ئەمئاڵۆزیەش
برایەتیوتەباییویەکڕیزیوهاوکاری ناکات،پێویستیمانبە خزمەتیهیچالیەک
یەکترهەیە.شۆڕشیئەیلولیشلەیەکەمساڵیدابوو،ئیتربەهەوڵیئەووخوێندکاران

وهەردووحیزبوخێرخواهانکێشەکەکۆتاییهات.

پەراوێزوسەرچاوەکان:
لە ب١، کەشکۆڵ، ئەلبوومی قەرەداغی، عەلی محەمەد بڕوانە: دەککە ئەحمەدی مەال بە سەبارەت -١

باڵوکراوەکانیئەکادیمیایکوردی،)هەولێر:٢٠٠٨(،ل١٧٨- ١٨٠.
 ٢-شێخباباعەلیبێدار:ناویشێخباباعەلیکوڕیشێخعەبدوڵاڵیکوڕیشێخعەلیکوڕیشێخسەلیمی
هەنجیرانە،بەڕەسەندەچنەوەسەرنەوەی)پیریونس(وباوکیماوەیەک،لەهەڵەبجەژیاوەوبۆخوێندن
زۆرناوچەگەڕاوەوهەربەواعیزیومەالییئاوارەییماوەیەکلەناوهۆزیگەورەیجافولەڕشماڵداژیاوە.
دواترڕوودەکاتەناوچەیبنکورەوناوهۆزیباجەاڵنولەگوندی)ئاواییگەورە(دادەنیشێتوهەرلەوێش
ژیانیهاوسەریپێکەوەدەنێت.بێداربەزۆریسەرەتاکانیخوێندیالیباوکیەوەدەستپێدەکاتوهەر
کەتەمەنیدەگاتەدوازدەسااڵن،باوکیدەینێرێتەشاریخانەقینوالی)شێخساڵحیمودەریس(دەست
دەکاتبەخوێندنوهەرلێرەشەوەسەودایشیعرنووسینیدەکەوێتەسەرودواترناوبەناوهۆنراوەکانی
لەگۆڤاریبەناوبانگی)گەالوێژ(دا،باڵودەکاتەوەولەگەڵدامەزراندنی)پارتیهیوا(دا،پەیوەندیدەکاتە
ڕێکخستنەکانیهیواوەونازناوی)بێدار(یشیلەڕێگایمامۆستاڕەفیقحیلمیەوەدراوەتێ،لێرەشبەدواوە
دەبێتەنازناویشیعریوتائەوکاتەیلە)٢٢یتەموزی١٩٤٩(بەنەخۆشیلەشاریبەغداوەفاتدەکاولە
گۆڕستانی:)ئیمامسەرپەتی(،ناوچەیبنکورەیسەربەشاریخانەقین،ئەسپەردەیخاکدەکرێت.بەاڵم
تائێستابەرهەمەکانیبەتەواویوبەباشیکۆنەکراونەتەوە.بڕوانە:ئیبراهیمباجەاڵن،بەشێکلەدیوانیشێخ

باباعەلیبێدار،چ١،)سلێمانی:٢٠٠٣(،ل١٢- ٢١.       
٣-شێخمحەمەدئەمینمحەمەدمیرانی:بەپێیڕەگەزنامەعێراقیەکەیساڵی)١٩٠٦(لەهەڵەبجەلەدایک
پاششکست لە بنەماڵەکەیان و کوردستانن باکوری بۆتانی ناوچەیجەزیرەی ڕەسەنخەڵکی بە بووە،
هێنانیڕایەڕینیشێخعوبێدوڵاڵینەهرێوەکەوتوونەتەڕۆژهەاڵتیکوردستانوبەتایبەتیدەوروبەری
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لەگەڵ هاوکات ئێستاو هەڵەبجەی شاری و کوردستان باشووری هاتوونە وێشەوە لە دواتر سنەوە، شاری
بنەماڵەیمامۆستاعەالئەدینسەجادیشداتێکەاڵویەکیکۆمەاڵیەتیزۆرنزیکیانهەیەبەوەیخێزانیمامۆستا
سەجادی)سهیلەخان(دەبێتەخوشکیمامۆستاشێخمحەمەدئەمینمیرانی،دوایتەواوکردنیقۆناغەکانی
سەرەتاییخوێندن،خانەیمامۆستایانیریفیلەشاریبەعقوبەتەواودەکاتوبۆیەکەمجاروەکمامۆستا
لەناحیەیقۆرەتووودواییهۆرینوشێخانودواترلەگوندیدەککەیحاجیئیبراهیمبەگیجافواتە
قوتابخانەی)ئیبراهیمیەیسەرەتایی(مامۆستابووەوماوەیەکیزۆرلەبواریپەروەردەوفێرکردنداکاری
کردووە،لەدامەزراندنیپارتی)هیوا(بەدواوەوڕاستەوخۆلەڕێگایمامۆستاڕەفیقحیلمی)١٨٩٨- ١٩٦٠(
بووە )مونزریە( قوتابخانەی مامۆستای ماوەیەک و کردووە هیواوە ڕێکخستنەکانی بە پەیوەندی خۆیەوە
تردا، مامۆستایەکی چەند لەگەڵ خانەقین شاری مامۆستایانی نوێنەری وەک هاوکات خانەقین. شاری لە
ئەندامیکۆنگرەیمامۆستایانیکوردستانبوونلەشەقاڵوەساڵی١٩5٩،کەسایەتیەکیدیاریخوێندەوارو
کۆمەاڵیەتیبووە.بۆدواکاتیشلەساڵی)١٩٩5(دالەشاریبەغداوەفاتیکردووەولەگۆڕستانی)کەرخ(
ئەسپەردەیخاککراوە.دیدەنیتایبەتلەگەڵمامۆستائیبراهیمشێخمحەمەدئەمینمحەمەدمیرانی،

سلێمانی،٢/١٠/٢٠١5.    
٤-دیدەنیتایبەتلەمامۆستاعەلیمەالئەحمەدیدەککە،خانەقین،٢٠١5/٢/5،هەروەهامامۆستائیبراهیم

شێخمحەمەدئەمینمیرانی،٢/١١/٢٠١5. 
 5-تەلەفزیونیلۆکاڵیشاریخانەقین،بەرنامەیمرواری،چاوپێکەوتنیتایبەت،لەگەڵمامۆستامحەمەدی

مەالئەحمەدیدەککە،ئامادەوپێشکەشکردنی:حوسێنئەحمەد،بەماوەیەکپێشوەفاتکردنی.
 ٦-مەالمحەمەدیقزڵجی:کوڕیمەالمحەدیحوسینیمەالعەلیقزڵجییەتەرجانیزادەیە،لەساڵی
)١٨٩٢(لەدایکبووەوسەرەتایپلەکانیخوێندنیلەنێوەندیبنەماڵەکەیخۆیەوەدەستپێکردووە
بەمەبەستی هەر دواتریش گەڕاوەو هەاڵت ڕۆژ باشوورو کوردستانی ناوچەی زۆر خوێندن مەسەلەی بۆ و
خوێندنوتەدریسماوەیەکچۆتەواڵتیمیسرولەقاهیرەخوێندوویەتیوماوەیەکیزۆرتیایداماوەتەوە.
پاشگەڕانەوەیبۆعێراقبەیەکجاریلەشاریبەغدانیشتەجێبووەولێرەبەدواوەسەرگەرمیتەدریس
وانەوتنەوەبووەولەگەڵئەوەشداسەرەڕایدانانیکتێبگەلێکنووسینوبابەتیهەمەجۆریلەگۆڤارە
بەرچاوەکانیئەوکاتەداباڵوکردۆتەوەوبەهەردووزمانیکوردیوعەرەبیشیعرینووسیوە.بۆدواکات
وبەپێییاداشتەڕۆژانەییەکانیمەالعارفیکوڕیمەالیەحیایخانەقینوئیمامخەتیبیمزگەوتی)مەجید
بەگ(لە)١٤یئەیلولی١٩5٩(داوەفاتیکردووەومەالعارفلەبارەیەوەدەنووسێت:)چووینەبەغدابۆ
تەعزیەکەیمامۆستاقزڵجیئەمامعاالسفکەسیوەهانەبووبۆجێبەجێکردنیتەعزیەکەی(.بڕوانە:

عبد الكريم محمد المدرس، علماؤنا فى خدمة العلم والدين، عنى بنشرة: محمد على القرداغى، )بغداد: 1983(، 
ص 522- 523، بابا مردوخ روحانى، تاريخ مشاهير كرد، )تهران: 1382(، ل 392 – 393.   

٧-سەبارەتبەناوچەیدەککەبڕوانە:حەکیمحسێنعەلی،گوندیدەکەلەنێوانبەرداشیمێژووودەستی
ڕەشیتەعریبدا،کەرکووک)گۆڤار(،ژمارە)٣(،ساڵیدووەم،زستانی٢٠٠١،ل١٣٧–١٤٦. 
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٨-حاجیئیبراهیمبەگیدەککە:کوڕیگەورەیسلێمانبەگیکوڕیحەمەپاشایجافە،ساڵی)١٨٨٧(لە
دایکبووە،پلەکانیخوێندنیلەناوەندەئایینیەکانەوەدەستپێکردووەو،وەککەسایەتیەکیخواناسوبە
هاوکارێکیبەردەوامیهەژارولێقەوماوانناسراوبووە،لەژیانیدادووژنیهێناوەیەکەمیان:مەنیجەخانکەلە
هۆزیباجەاڵنبووەوتەنهاسێکچیلێهەبووەودووەمیان:شەمسەخانیکچیجەمیلبەگیمحەمەدعەلی
بەگیجافولەنەوەی)عادیلەخان(یخێزانی)وەسمانپاشاجاف(بووەوتەنهادووکوڕیلێهەبووە
بەناوەکانی:عەبدولقادربەگوحەمەڕەشیدبەگەوە.بۆدواکاتیشهەربەپێییاداشتەڕۆژانەییەکانیمەال
عارفیکوڕیمەالیەحیایخانەقینلەڕۆژیسێشەممە)١٨ینیسانی١٩5٢(کۆچیدواییکردووەبڕوانە:
دەستنووسێکیتایبەتیسەروەتبەگیکوڕیعەبدولقادربەگیکوڕیحاجیئیبراهیمبەگیدەککەوەرگیراوە

کەبۆخاوەنیئەمنووسینەیناردوە.
٩-دیدەنیتایبەتلەگەڵمامۆستاعەلیکوڕیمەالئەحمەدیدەککە،لەدایکبوویگوندیدەککەساڵی

)١٩٤٠(،خانەقین5/٢/٢٠١5. 
١٠-محەمەدعەلیقەرەداغی،نامەیەکیمامۆستامەالئەحمەدیدەککەییبۆمامۆستامەالمحەمەدیقزڵجی،

سلێمانی)گۆڤار(،ژمارە)٩٠(،نیسانی٢٠٠٨،ل٩١. 
١١- محمود عزت البیاتی، بناءدولە العراق الفرص الضائعە، بیت الخکمە، )بغداد: 2013(، ێ 5٧- 58.

١٢-الجمهوریەالعراقیە،وزارەالتربیەوالتعلیم،مدیریەالتعلیمالعامە)الثانوی(،العدد)٣٢٤(،التاریخ٢٢/
 .١٩٦٣/5

١٣-تاهیرحەیدەری:لەخانەوادەیحەیدەریبەناوبانگیشاریهەولێرەوبەپێیشوناسنامەکەیلەساڵی
)١٩٢٣(لەدایکبووە.بەاڵمخۆیهەردەمدەیگوت:ساڵیلەدایکبوونیڕاستیمدەگەڕێتەوەبۆساڵی
)١٩٢١(ولەواڵتیعێراقوناوچەکوردنشینەکانیدا،گەلێکپۆستیئیداریجۆربەجۆریپێسپێردراوە
وەکبەڕێوەبەریناحیەوقائممقام...تاد.هاوکاتدەبێتەباوکیشەهالخانمیخێزانیمێژوونووسیناسراوی
کورد،دکتۆرکەمالمەزهەرئەحمەدولەڕێکەوتی)٢٠١٢/٧/٨(وەفاتیکردووەولەشاریهەولێر

ئەسپەردەیخاککراوە.دیدەنیتایبەتلەگەڵشەهالتاهیرحەیدەری،هەولێر،٢/١٢/٢٠١5.  
١٤-دیدەنیتایبەتلەگەڵمامۆستاعەلیکوڕیمەالئەحمەدیدەککە،خانەقین،5/٢/٢٠١5. 

١5-ریزانعەزیزپشتیوان،بەسەرهاتیخانەقینوئەنفال،چاپییەکەم،)هەولێر:٢٠١٢(،ل١٣٨. 
١٦-وزارەالتربیە،المدیریەالعامەللتعلیمالثانوی،امروزاری،العدد)٤٣٧5٩(،التاریخ٧/٢٠/١٩٧5. 

١٧-کەریمشارەزا،بیرەوەریەکانیکاروانیژیانم،ڕامان)گۆڤار(،ژمارە)١٨٧(،کانوونییەکەمی،٢٠١٢،
ل٩٤. 

١٨-ئیبراهیمئەحمەد:لەساڵی١٩١٤لەسلێمانیلەدایکبووە،پاشانکۆلێژیماف)حقوق(یلە١٩٣٧لە
شاریبەغداتەواوکردووەوماوەیەکلەشارەکانیهەڵەبجەوهەولێرحاکمبووە.لەبەرهەندێکتەنگوچەڵەمە
کەخراوەتەبەرگۆڤاریبەناوبانگی)گەالوێژ(،وازیلەفەرمانبەرییمیریهێناوەولەگەڵمامۆستاعەالئەدین
سەجادی)١٠(ساڵیتەواوبەدەرکردنیگۆڤاری)گەالوێژ(ەوەسەرگەرمبووە.هاوکاتئەندامێکیدیاری
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پارتی)هیوا(وهەروەهاسەرۆکیلقیسلێمانی،ڕێکخراویکۆمەڵەیژیانەوەیکوردواتە)ژ.ک(بووە.لە
کۆتاییچلەکانیسەدەیبیستەمیڕابردووەوەچۆتەڕێزەکانیپارتیدیموکراتیکوردەوەوماوەیەکیشبووە
بەسکرتێری،لەهەمانکاتیشداخاوەنیئیمتیازیڕۆژنامەی)خەبات(بووە.ماوەیەکیزۆرلەبەریتانیاوشاری
لەندنژیاوە،هاوکاتخاوەنیگەلێکنووسینوبابەتیهەمەجۆرەوبۆدواکاتیشلەتەمەنی)٨٦(ساڵیداو
لەنیسانیساڵی)٢٠٠٠(داکۆچیدواییکردووە.بڕوانە:جەمالخەزنەدار،ڕابەریڕۆژنامەنووسیکوردی

)بەغدا:١٩٧٤(،ل١5٧جمالبابان،اعالمالکرد،ص ٨- ١٠.
١٩-عەالئەدینسەجادی:ساڵی)١٩٠٧(لەگوندی)باراو(یناوچەیشارباژێرلەدایکبووە،دواییهاتۆتە
شاریسلێمانیولەمزگەوتەکانیئەمشارەداخوێندویەتیولەساڵی١٩٣٨داپلەیزانستیئایینیلەسەر
دەستیشێخباباعەلیقەرەداغیوەرگرتووە.پاشانچۆتەشاریبەغداوبووە،بەئیماموخەتیبیمزگەوتی
)نعیمەالجیبەجی(،لەساڵی)١٩٣٩(ەوەدەستیداوەتەکاروباریرۆژنامەوانیولەگەلڕمامۆستائیبراهیم
ئەحمەدداگۆڤاری)گەالوێژ(یاندەرکردووە.پاشانبەهەردووزمانیعەرەبیوکوردیگۆڤاری)نزار(ی
لە)١٩٤٨(ەوەباڵوکردۆتەوە.ماوەیەکیشلەکۆلێژیئەدەبیاتیزانکۆیبەغدامامۆستایئەدەبومێژووی
ئەدەبیاتیکوردیبووە.جگەلەوەشگەلێکنووسینیبەنرخیلەبوارەکانیئەدەب،مێژوو،فۆلکلۆرو
زمانەوانیداباڵوکردۆتەوەوبۆدواکاتیشلە)١٩٨5(داکۆچیدواییکردووە.بڕوانە:جمالبابان،اعالم

الکرد،المثدرالسابق،ێ5١١.
٢٠-مەالجەمیلیڕۆژبەیانی:کوڕیمەالئەحمەدیفەرقانییە،ساڵی)١٩١٣(لەگوندی)فورقان(ی
ناوچەیقەرەحەسەنیسەربەکەرکووکلەدایکبووە،خوێندنیئایینیالیمەالئەحمەدیباوکیەوەدەست
پێکردووەوقورئانیپیرۆزیخوێندوە.لە)١٩٢٢(دا،کەشێخمەحموودلەژیانیدوورخراوەییدەگەڕێتەوە
کوردستان،مەالئەحمەدیباوکیدەباتەسلێمانیوبۆماوەیەکدەبێتەئیمامخەتیبیمزگەوتیگەورەیشارو
مەالجەمیلیشلەوێبەشێکلەزانستەکانیدیدەخوێنێ،دوایکۆتاییهێێنانیدەسەاڵتیشێخمەحموود
دبارەدەگەڕنەوەناوچەکەیخۆیانولێرەبەدواوەمەالجەمیللەگوندی)باداوە(دەچێتەقوتابخانیفەرمی
دەوڵەتولەپۆلیچوارەموەردەگیرێت.دواترهەربەمەبەستیخوێندندەچێتەکەرکوکوپاشانپردێو
هەولێرولە)١٩٣٤(داباوکیوەکوخۆیدەنووسێتباوکیدەکوژرێوتەنانەتبەخۆیلەدەستنووسێکی
داناویبکوژەکانئاشکرادەکاتولە)١٩٣5(دا،هەربەمەبەستیخوێندندێتەشارۆچکەیکفریولە
)١٩٣٧(ەوەدەگەڕێتەوەکەرکووکودەبێتەجێنشینیمەالڕەزایواعیزلەمزگەوتی)قیردار(،تائەوکاتەی
لەساڵی)١٩٤٢(دائیجازەیمەالیەتیوەردەگرێتولەمماوەیەشبەدواوەکۆمەڵێکخوێندکاریئایینیلە
ژێردەستیئەوپێدەگەن.هاوکاتبەهۆیهەڵوێستەنیشتمانیەکانیەوەچەندینجاردەخرێتەزیندانەوەیان
دووردەخرێتەوەبەتایبەتیلە:حەویجە،نوگرەسەلمان،ناسریە،خورماڵ،بەسرە،عیمارەولە)١٩٦٣(بە
دواوەپەیوەندیدەکاتەشۆڕیکوردستانەوەلەچەمیڕەزانولەئینشقاقیساڵی)١٩٦٤(بەدواوەدەچێتە
ئێرانولەڕادوێیکوردیتاراندادەمەزرێتوتاکاتیڕووخانیسیستەمیشاهنشاهیپەهلەویلەوێدەبێت
ولەوەبەدواوە،دەگەڕێتەوەشاریبەغداوژیانیهاوسەری،پێکەوەدەنێت.ماوەیەکیزۆرلە)کۆڕیزانیاری
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کورد(ودواتر)دەستەیکورد(یکۆڕیزانیاریعێراقکاردەکاتولەماوەیگەڕانەوەشیبەدواوەدەیان
لێکۆڵینەوەوکتێبیناوازەلەبوارەکانیمێژووڕووناکبیریکوردیدابەزمانیکوردیعەرەبیباڵودەکاتەوەتا
ئەوکاتەیلە)٢٧ئایاری٢٠٠١(لەماڵەکەیخۆیدا،لەبەغداتیرۆردەکرێت.بڕوانە:شێرزادمحەمەدئەمین
ڕۆژبەیانی،کورتەیژیاننامەیشەهیدیخامەمەالجەمیلیڕۆژبەیانی،ئەدگار،پاشکۆیکوردستانینوێ،

ژمارە)5٩٩٤(،دووشەممە،٢٠١٣/٢/٤.     
٢١-شاکیرفەتاح:شاکیرمیرزافەتاحئەحمەدساڵی١٩١٤لەدایکبووەوساڵی)١٩٣٦(کۆلێژیحقوقیلە
شاریبەغداتەواوکردووە،لەوماوەیەبەدواوەوبۆسااڵنێکیزۆرلەدامودەزگاکانیمیریداکاریکردووە،
بەزۆریلەهەمووئەوشوێنانەشیکەوەزیفەیگرتبێتەدەستەوەرۆژنامەوگۆڤاریجۆربەجۆریبەناویانەوە
باڵوکردۆتەوەلەوانە:باسەڕەلەقادرکەرەم،ڕۆژنامەیچەمچەماڵ،ڕۆژنامەیئاکرێ،ڕۆژنامەیخورماڵ.....،
سەرەڕایلەچاپدانوباڵوکردنەوەیدەیانکتێبیجۆربەجۆر،بۆدواکاتولە)٢٧حوزەیرانی١٩٨٨(
ەوەلەالیەندەزگایئەمنیشاریهەولێرەوەولەبەرداکۆکیکردنلەمەزڵومیەتینەتەوەکەیسەرنگوون
کراوەوتائێستاشهیچسۆراخێکینیە:انظر:الدکتورمحمدعلیالصویرکی،معجماعالمالکردفیالتاریخ

االسالمیوالعصرالحدیثفیکردستان،بنکەیژین،)السلیمانیە:٢٠٠٦(،ێ٣٣٩.  
٢٢-دیدەنیلەگەڵمامۆستاعبدولقادریکوڕیمەالمحەمەدیجوانڕۆییلەدایکبووی)١٩٣٧(،خانەقین،
تەممووزیساڵی٢٠١٣،کەریممستەفاشارەزا،بیرەوەریەکانیکاروانیژیانم،ڕامان)گۆڤار(،ژمارە)١٨٧(،

کانوونییەکەمی٢٠١٢،ل٩٣–٩5. 
٢٣-کەریممستەفاشارەزا،س.پ،ل٩٦. 

٢٤-عەزیزپشتیوان:مامۆستاعەبدولعەزیزنورمحەمەدیاروەیسلەتیرەینەورۆڵیهۆزیگەورەیجافەولە
ڕیزەکانیحیزبیهیوادابە)پشتیوان(ناسراوبووە،کەسایەتیەکیدیاروناسراویشاریخانەقینبووەولەساڵی
)١٩٢٠(داهەرلەوشارەدایکبووە.سەرەتاکانیمناڵیلەناوچەیبنکوورە)سەوزباڵخ(وخانەقینبەسەر
بردووە،دوایتەواوکردنیقۆناغەکانیخوێندنبۆتەمامۆستایسەرەتاییولەزۆرشاروناوچەیعێراقو
کوردستاندامامۆستایەتیکردووە،هاوکاتلەچلەکانیسەدەیبیستەمیڕابردوودالەگەڵخوالێخۆشبوان:
محەمەدساڵحسلێماندەلۆ،مەالسەیدحەکیمیخانەقین،ڕەشیدباجەاڵن،مەالعارفیمەالیەحیایخانەقین،
لەباڵوکردنەوەی لەناوچەیگەرمیانوخانەقینداڕۆڵی ئالیاوەودەیانیدی حەسەنخەلیفەمەحموودی
چاالکیەکانیهیواداهەبووە.لەساڵی١٩٣٩ەوەبەخۆیوخێزانیەوەبەیەکێکلەچانەخۆرەکانیناوچەکە
ناسراوەوپەیوەندیەکیبەرچاویلەگەڵسکرتێریحیزبیهیوامامۆستاڕەفیقحیلمیداهەبووە.بڕوانە:جمال

بابان،اعالمالکرد،الجزءالثانی)اربیل:٢٠١٢(،ێ٣١٧–٣١٩.   
لەدایک کەالر لە )١٩٢5( ساڵی جافە، بەگی فەتاح حمەبەگی کوڕی جاف: بەگی سەعید محەمەد -٢5
بووە،پلەکانیخوێندنیهەرلەمناوچەیەوەدەستپێکردووەومێردمناڵبووەکەباوکیوەفاتیکردووەولە
هەمانکاتیشدایەکێکەلەخوێندەواروڕووناکبیرەکانیسەدەیبیستەمیڕابردوو،دەیاننووسینووەرگێڕانی
لەگۆڤاروڕۆژنامەکوردیەکانداباڵوکردۆتەوەوبەرهەمێکیچاپکراویهەیەلەدووبەرگدابەناوی)ئاوارە(
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ەوەوماوەیەکیشلەبواریڕۆژنامەوانیداکاریکردووەولەساڵی١٩٩٦داوەفاتیکردووە.بڕوانە:خوسرەو
جاف،پرسە،ئاهەنگیچلەیماتەمینیخوالێخۆشبوومحەمەدسەعیدبەگیجاف١٩٩٦/5/٩،)بەغدا:

١٩٩٩(،ل٦٤–٧٣.         
٢٦-عەبدوڵاڵقەرەداغی:ساڵی)١٩٢٠(لەقەرەداغلەدایکبووەوپلەکانیلەوناوچەیەوەدەستپێکردووە
و خانەقین گوازراوەتەوەشاری پاشان دامەزراوەو قەرداغ لە وەکسەرەتا کردنیخوێندن تەواو دوای و
ماوەیەکیزۆرلەوشارەماوەتەوە،ماوەیەکیشلەشاریبەغدابووەولە)/١٩٩٢/١٠(.کۆچیدوایی
ئەسعەد و قەرەداغی ئەنوەر کورد ناسراوی هونەرمەندی هەردوو خێزانی باوکی ئەبێتە نابراو و کردووە

قەرەداغی.دیدەنیلەگەڵمامۆستائەنوەرقەرەداغی،سلێمانی،٣/١/٢٠١5. 
٢٧-دیدەنیلەگەڵمامۆستاعەبدولقادریکوڕیمەالمحەمەدیجوانڕۆییلەدایکبووی)١٩٣٧(،خانەقین،

تەمووزی٢٠١٣. 
٢٨-ئیبراهیمئەمینباڵدار:ساڵی١٩٢٠لەشاریسلێمانیلەدایکبووەوپلەکانیخوێندنیسەرەتاییو
ناوەندیودواناوەندیهەرلەمشارەداتەواوکردووە.لەناوەڕاستیپەنجاکانیسەدەیبیستەمیڕابردووەوە،
لەوێ بڕوانامەیماستەری ئەمەریکاو تەواوکردنیخوێندنڕوویکردۆتەواڵتەیەکگرتوەکانی بەمەبەستی
وەرگرتووە،خاوەنیکتێبیناوازەی)ئەلفوبێینوێ(یەوبەدەیانساڵئەوکتێبەیئەووەکمەنهەجی
خوێندنلەناوەندەکانیخوێندنیکوردستاندا،دەخوێندراوهەمووخوێندەواروخوێندکارێکیکوردلەڕابردوودا
بەخوێندنەوەبەپێزەکەیئەوزاناگەورەیەیکوردگۆشوفێریزمانیکوردیبووەوماوەیەکیزۆریشلە
زانکۆکانیبەغداوسلێمانیمامۆستابوو،لەگەڵئەوەشدالەماڵەکەیخۆیداولەساڵی١٩٩٨دازۆربەبێ

دەنگیوەفاتیکردوچووەبەردلۆڤانیخوایگەورە.
٢٩-ریزانعەزیزپشتیوان،بەسەرهاتیخانەقینوئەنفال،ل5٨- 5٩. 

٣٠ - عزیز یاوە ر، التعلیم و فصول من تاریخ مدارس خانقین ١٨٨٧–٢٠٠٧،)السلیمانیە:٢٠٠٩(،ێ٢٣٧. 
لە سلێمانی لە )١٩٢٠( ساڵی عەبدولڕەحیم عومەر ناسراو نووسەری شاعیرو عەبدولڕەحیم: عومەر -٣١
بەخانەی کردووە پەیوەندی لە)١٩٣٨(ەوە قۆناغیسەرەتاییخوێندن، تەواوکردنی دوای بووە. دایک
مامۆستایانی)ریفی(ەوەلەشاریبەغداولەساڵی١٩٤٢ەوەبۆتەمامۆستا،لەقوتابخانەسەرەتایەکاندا.
لەگەڵئەوەشداوهەرلەساڵیناوبراوەوەدەستیکردوەبەنووسینوهۆنینەوەیشیعروشاعیرانیوەک
لەژیانوکاروانینووسینیداگەلێک هاندەرێکیبەرچاویبوون،بەجۆرێک ا-بهەوری( )فایەقبێکەسو
چیرۆکوشانۆنامەیجۆربەجۆریبۆمنااڵنباڵوکردۆتەوەویەکەمکۆمەڵەشیعریلەگەڵمامۆستافەرەیدوون
)١٩٦١( لە هەروەها و کردۆتەوە باڵو ەوە دواڕۆژ( )پاڵەوانی ناوی: بە دا )١٩5٨( لە دا ئەمین عەلی
دا ١٩٦٨ لەساڵی دواتریش کردۆتەوە، باڵو ەوە مامۆستا( )ڕابەری ناوی: بە پەروەردەیی کتێبێکی دا،
لەسااڵنی و بۆمنااڵن فۆلکلۆری دووچیرۆکی لە بووە، بریتی کە باڵوکردۆتەوە زستان(ی )شەوچەرەی
دواتریشدابەرهەمەکانیوەک:دڵلەگوڵناسکترە،بەرخۆلەکان،پەروەردەوفێرکردنیمناڵ،سەرەڕایباڵو
کردنەوەیکۆمەڵێکبابەتیهەمەجۆرلەگۆڤاروڕۆژنامەکانداوتائەوکاتەیلە)١٩٩٣(دالەشاریسلێمانی
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وەفاتیکردووەبەبەردەوامیسەرگەرمینووسینوباڵوکردنەوەبووە.بڕوانە:جمالبابان،اعالمالکرد،ج١،
)اربیل:٢٠١٢(،ێ٣٨٠–٣٨١.   

٣٢-نەسرینشێخعەلیقەرەداغی:خوشکیمامۆستانەعیمەشێخعەلیقەرەداغیە)١٩٣٩(کەکاتی
خۆیلەژمارە)١(یگۆڤاری)نضال الطلبە-خەباتیقوتابیان(یدواناوەندیشاریخانەقیندانووسینێکی
قوتابیانی یەکێتی زمانحاڵی کە ەوە شۆڕش( و ئافرەت – والثورە )المراە ناونیشانی: بە باڵوکردۆتەوە
کوردستانیئەوکاتەبووەلە)دواناوەندیخانەقین(لەساڵی١٩5٨دا،لەکاتیخۆیداولەیەکێکلەژمارە
)٢٠٤(گۆڤاری)رامان(دانووسینێکمانسەبارەتبەوردەکاریەکانیباڵوکردنەوەیئەمگۆڤارەباڵوکردەوە
بەناونیشانی:گۆڤاریخەباتیقوتابیانلەخانەقین١٩5٨.بڕوانە:ئەحمەدباوەڕ،گۆڤاریخەباتیقوتابیان

لەخانەقین١٩5٨،ڕامان)گۆڤار(،ژمارە)٢٠٤(،مایسی٢٠١٤،ل١٣٠. 
٣٣-گوڵباخمەالئیبراهیممحەمەد:ساڵی)١٩٤5(لەخانەقیندایکبووەولەهۆزیدەلۆیە،دەرچووی
سەدەی هەشتاکانی سەرەتای لە بوو، کوردی ئەدەبی و زمان بەشی بەغدا- زانکۆی ئەدەبیاتی کۆلێژی
بیستەمیڕابردوودا،لەشاریکەالربوونوخێزانیدکتۆرئەکرمیکوڕیعەبدوڵاڵبەگیدەلۆبوو،هاوکات
لەدواناوەندیشاریکەالربابەتیزمانوئەدەبیکوردیپێدەوتینەوە،مامۆستایەکیزۆردڵسۆزوبەردەوام
هانیخوێندکاریدەدابۆخوێندنوئاکاریجوان،بیرمەزۆرجارلەبابەتیداڕشتن)االنشاء(دابەشێوازی
شیعرداڕشتنمبۆدەنووسی،جگەلەوەیهەمووکاتنمرەیەکیزۆرچاکیدەدامێپێیدەگوتم:دیارەتۆ
ئەدیبیت،ناوبراولە)١٩٩5(داهەرلەشاریخانەقین،بەنەخۆشیەکیکوشندەولەتەمەنیگەنجیداکۆچی
دواییکردولەگۆڕستانی)پاشاکۆپری(ئەسپەردەیخاککرا.دیدەنیتایبەتلەگەڵنیازئەکرەمعەبدوڵاڵ

بەگیدەلۆ،کوڕیگەورەیمامۆستاگوڵباخمەالئیبراهیم،خانەقین،٢/٦/٢٠١5. 
٣٤-بڕوانە:کەریمزەند،تۆماریتەمەن)١(،گەشت،)سلێمانی:٢٠٠٤(،ل٢٨١ -٢٨٣. 

٣5-دەستنووسویادداشتەکانیخوالێخۆشبوومامۆستامحەمەدیمەالئەحمەدیمەالعەبدوڵاڵیدەککە.
ئەحمەدی مەال محەمەدی مامۆستا بارەی لە شاکەلی ئەحمەد مامۆستا تایبەتی نووسینێکی دەقی -٣٦
دەککەوەنووسیبوویوئێمەشوەکئەمانەتویادەوەریەکینوێباڵومانکردەوە،کەالر،٢/١٠/٢٠١5. 
مەال محەمەدی مامۆستا بارەی لە کەالری مەحموود حوسێن مامۆستا تایبەتی نووسینێکی دەقی -٣٧

ئەحمەدیدەککەوە،کەالر٢/١١/٢٠١5. 
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1- دیدەنی تایبەت لە گەڵ نیاز ئەکرەم عەبدوڵاڵ بەگی دەلۆ، کوڕی گەورەی مامۆستا گوڵباخ، خانەقین، 6 
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2- دیدەنی لەگەڵ مامۆستا عەبدولقادری کوڕی مەال محەمەدی جوانڕۆیی لە دایک بووی ساڵی )193٧(، 
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)1940(، خانەقین 5/ 2 / 2015. 
4- دیدەنی  تایبەت لەگەڵ  مامۆستا ئیبراهیم  شێخ محەمەد ئەمین محەمەد میرانی، سلێمانی، 10/ 2 / 

.2015
5- دیدەنی تایبەت  لەگەڵ شەهال تاهیر حەیدەری، هەولێر، 12/ 2 / 2015.    

  
حەوتەم / دەستنووسی تایبەت: 

1-  دەستنووس و یادداشتەکانی خوالێخۆشبوو، مامۆستا محەمەدی مەال ئەحمەدی مەال عەبدوڵاڵی دەککە.
2- دەقی نووسینێکی تایبەتی مامۆستا ئەحمەد شاکەلی لە بارەی مامۆستا محەمەدی مەال ئەحمەدی دەککەوە 

نووسی بووی و ئێمەش وەک ئەمانەت و یادەوەریەکی نوێ باڵومان کردەوە، کەالر، 10 / 2 / 2015. 
3- دەقی نووسینێکی تایبەتی مامۆستا حسێن مەحموود کەالری لە بارەی مامۆستا محەمەدی مەال ئەحمەدی 

دەککەوە، کەالر 11 / 2 / 2015.
4- دەستنووسێکی تایبەتی لە سەروەت بەگی کوڕی عەبدولقادر بەگی کوڕی حاجی ئیبراهیم بەگی دەککەوە 

کە بۆ خاوەنی ئەم نووسینەی ناردوە.
5- یاداشتە دەستنووسەکانی، مەال عارفی خانەقین 1912- 1998، )الی نووسەری ئەم نووسینەیە(.  

هەشتەم / دیداری تەلەفزیونی تایبەت: 
1- تەلەفزیونی لۆکاڵی شاری خانەقین، بەرنامەی مرواری، چاوپێکەوتنی تایبەت، لەگەڵ  مامۆستا محەمەدی 

مەال ئەحمەدی دەککە، ئامادەکردن و پێشکەشکردنی: حوسێن ئەحمەد، بە ماوەیەک پێش وەفاتکردنی.
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پیشەســـازی پەتـــڕۆل
 لەنێو ستراتیـــژیەتی ملمالنێـــی نێو دەوڵەتیـدا 
 Petroleum industry in international fight strategy

هێرش شكاك
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هێنانەدی بنەمای بونەتە گاز و نەوت بەتایبەت وزە سەرچاوەکانی سەردەمەدا لەم
ژیانێکیبەختەوەروپڕداهێنان،هەروەهائەمسەرچاوانەیوزەبونەتەهێنانەکایەی
وزەیەکیئێجگارزۆرلەجیهاندابەشێوەیەکسروشتیژیانیئێستایمرۆڤایەتیبەبێ
لە بونەتەخاڵیهێزیواڵتان گاز و نەوت ئەمڕۆ و نابێ مانایەکی هیچ گاز و نەوت
جیهانداولەهەمانکاتدابونەتەهۆکاریملمالنێینێودەوڵەتیوخاڵیسەرهەڵدان
ویەکالکردنەوەیزۆربەیکێشەکانیئەمڕۆیمرۆڤایەتی،بەکاربردنینەوتوگازرۆژ
ئاستی لەسەر ملمالنێکانیش روبەری ئەمەدا لەگەڵ هاوکات دەبێت زیاتر رۆژ دوای
دەریای واڵتانی و ناوەراست رۆژهەاڵتی دەبێت. فروانتر دەوڵەتیدا نێو و هەرێمایەتی
مێژوو درێژایی بە  و جیهاندا لە پەتڕۆڵ شادەماری لە بریتیین بەیەکەوە قەزوین
پەترۆڵلەالیەکەوەهۆکاریبەختەوەریوپێشکەوتنبووەولەالیەکیتریشەوەهۆکاری
نەهامەتیوهەڵگیرسانیجەنگبووە.پڕۆسەیپیشەسازیوبەرهەمهێنانیپەتڕۆڵ
پرۆسەیەکیزۆرئاڵۆزەوهەروەهاسیاسەتیپەتڕۆڵبریتییەلەسیاسەتێکیئێجگار
گرنگوبەرێوەبردنیئەمسیاسەتەکارێکیئاساننیەوئاسایشینەتەوەییزۆربە
قوڵیپێیەوەپەیوەستە.هەروەهاجوڵەیژیانلەگشتجیهانداپەیوەستەبەپەتڕۆڵ
وئەمڕۆسیاسەتینەوتبریتییەلەبەشێکیزۆرگەورەیسیاسەتینێودەوڵەتیو
رۆژهەاڵتورۆژئاوایجیهانیبەپتەویبەیەکەوەبەستۆتەوە.ئەمڕۆهەرێمیکوردستان
و پەتڕۆڵ هێنەری بەرهەم هەرێمێکی لە بریتییە کوردستانە باشووری پارچەی کە
بریتییەلەخاکیپیرۆزو لەنێوهاوکێشەیوزەیجیهانیداجێگەیهەیەئەمخاکە
سەرەتایژیانیمرۆڤایەتیلێرەوەدەستیپێکردووە.واتائێمەخاوەنواڵتێکینەوتیین
وئەوەشوادەکاتکەزانستینەوتبۆئێمەگرنگبێتوهەبوونیشارەزاییزۆرلە
بواریپیشەسازینەوتهەروەهالەبواریسیاسەتینەوتدابۆئێمەزۆرپێویستبێت.
واڵتانەی ئەو بۆ ئەگەر و گرنگەکانە لەپسپۆڕێتیە نەوت لەمسەردەمەداپسپۆڕێتی
نەوتین واڵتێکی ئێمەیکوردکەخاوەن بۆ ئەوا نەبێت گرنگ نین نەوت کەخاوەن
زۆرگرنگە.ئەوەیمنلەدووتوێیئەمپەرتوکەقەبـارەبچوکەدابەپشتبەستنبە
چەندینسەرچاوەنوسیومەئەرکێکیزۆربچوکەوسەرەتایفراوانکردنینوسینەکانمە
لەبوارینـــەوتداوبەوهیوایەیکەخوێنـەریبەڕێزسوودمەندبێتبەزانیاریەکانی
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نێوئەمپەرتـوکەوپشـتبەخـــواهەوڵدەدەمچەندوشەیەکیبەکەڵکلەبواری
نەوتدابخەمەنێوکتێبخانـەیکـــوردیوبەوهیوایەیلەداهاتـووداخزمەتێکیبچـوک
بەمبـــوارەبکەمبۆئەوەیبتوانیـنبەزمانـیشـیرینیکـــوردیهەوڵیئەوەبدەینلە
بـوارینەوتـــدادەستبکەینبەنوسـینولەهەمانکاتدارۆشـەنبیریەکیفروانمانلە

بـواریپەتـڕۆڵداهەبێت.
                        

:)Petrol in history and development(–پەتڕۆڵلەمێژوووپەرەسەندندا
لەمێژوویکۆنداهاتووەکەپاپۆڕەکەیپێغەمبەرنوحساڵویخوایلەسەربێ،ناوەوەو
دەرەوەیبەقەترانداپۆشرابووکەبەقیڕیرەشناودەبرێت،هەروەکفیرعەونەکانیش
بۆ بەکاردەهێنا مردوەکانیاندا الشەی مۆمیاکردنی کاری لە بیتۆمینیان لە جۆرێک
پاراستنیانلەشیبونەوە،هەروەهاپەترۆلیانبۆروناکردنەوەبەکاردەهێنابەبەڵگەی
دۆزینەوەیچرایەکیکۆنکەپاشماوەیوشکبوەوەیزەیتیخاویتێدابووەلەکانگای
بۆ بەکارهێنراوە داوودەرمان وەک پەترۆل هەروەها میسر، لە حەمامات وادی لە زێر

نەخۆشیەکانیپێستورۆماتزموئێشیددانوهەندێنەخۆشیدیکە.
واڵتانی لە سوتێنەر( )نەوتی بەکارهێنراوە جەنگدا لە چەک وەک نەوت هەروەک
ئیتاڵی)مارکۆبۆ( ناسراوە،کەگەشتیاری ناوچەیجەزیرەدا میزوپۆتامیاومیسرو
باسیلێوەکردووە،کەواچۆنپەترۆڵبەسەرپشـتیوشـترەکانەوەلەناوچەکانیدەریای

قەزوینەوەبەرەوشاریبەغداگواستراوەتەوەبۆبازرگانیپێکردنی.
پێویستیمرۆڤـبۆسەرچاوەکانیوزەوهەمەجۆرێتیلەبەکارهێنانەکانیدابوەتـەهۆی
کاتـەکانی لە دۆزراوەتـەوە تێدا سەرچاوانەی ئەم کە ناوچانـەی ئەو پێدانی گرنگی
جەنـــگ بەهۆیەوە کە ئیمپراتۆریەتەکان و ئەمارەتەکان دروستبوونی و سەرهەڵدان
وداگیـرکاریرویانداوە،کەوالەمشوێنانەوەبرێـکیزۆرلەسەرچاوەسروشـتیەکان
دۆزرانــەوەوەک)کانیـاوەکانیئـاویکانزایـی،کانیـاوەنـەوتیەکان(وئیترکارگەیشـتە
ئـەوەیکەهێـزەداگیــرکارەکانلەشوێنەکانیئەمسەرچاوانـەوەجێگیـربکرێـــنوئەم

سەرچاوانەیانبەکارهێنا)وەکهۆکاریچارەسـەرینەخۆشـیودەردەکان(.
لێکۆڵـــەرەوانانلەزانسـتەکانیجیــۆلۆجیالەرێگــەیلێکۆڵینـەوەزانســتیەوردەکانــدا
لەبــارەیسروشـتیچینـەجیۆلۆجیەکانداکەپەترۆڵیتێدابەعەمباردەبێتتـوانیان

وردەوردەلەچۆنیـەتیدروستبوونیپەتڕۆڵتێبگەن،هەروەها
بۆ گونجاوە کە تیبگەن جیۆلۆجیە بارودۆخە لەو کە زانیاریەی ئەو بگەنە توانیان

کۆبونەوەیپەترۆڵلەکێڵگەنەوتیەکاندا.
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دیراساتەجیۆلۆجیەکانلەبواریگەڕانبەدواینەوتوگازودەرهێنانیانئاستێکیزۆر
بەرزیزانستیبڕیوە،روپێوەجیۆلۆجیەکان)geological survey(رووبـــەری
و دەریا ژێر و کیشوەرەکان لە کردووە روپێو زەویان توێکڵی فراوانی و گەورە زۆر
 three–زەریاکانوبۆئەوەشزانستیدروستکردنینەخشەیوردەکاری)سێدووری
dimension(کەزانستەکانیتایبەتبەبڕگەوپێکهاتەیچینەجیۆلۆجیەکانی
توێکڵیزەویوئەوەیهەڵیگرتووەلەکانزاکانولەوانەش)نەوتوگازیسروشتی(
دەخاتەبەردەست)لەقواڵییدەیانکیلۆمەتروئەمزانیاریانەزۆربایەخدارنوتەواو
نهێنینەوراستوخۆپەیوەستەبەئاسایشینەتەوەییولەژێررۆشناییئەمزانیاریە
زانستیانەداواڵتانیپیشەسازیبۆزەمەنیکورتخایەنودرێژخایەنکارلەگەڵئەو
واڵتانەدەکەنکەئەمسەرچاوانەیوزەیانتێدادەدۆزرێتەوەبەتایبەتنەوتوگازکە

دووسـەرچاوەیسەرەکیوزەنلەژیانیئـەمسەردەمەدا.
کوردستانیەکێکبووەلەدەوڵەمەندترینناوچەکانیدەوڵەمەندبەمسەرچاوانەوەکە
ئەوەبوەتەهۆیچاوتێبڕینیداگیرکارانوخۆسەپێنەرانبۆسەرئەمخاکە،هەروەهالە
کاتەکانیحوکمیئیمپڕاتۆریەتیعوسمانیشدا،هەروەهالەگەڵسەرهەڵدانوگەشانەوەی
ناوچەی لە پیشەسازیانە دەوڵەتە ئەم چاوتێبڕینی ئەوروپا، لە پیشەسازی شۆڕشی
رۆژهەاڵتیناوەراستلەگەڕانیانبەدواینەوتدا،ئەوەشزیاتربەهۆیپەیوەندیەکانیان
لەگەڵدەوڵەتیعوسمانیداوزیادبوونیگرنگیپێدانیانبەفراوانکردنیکاریبازرگانێتیان
کەوائەوەبووەپاڵنەربۆبنیاتنانیرێگاکانیپێکگەیاندنـیشوێنەجیاوازەکانکەناوچە

وهەرێمەجیاوازەکانلەجیهاندابەیەکدەگەیەنێت.
ئیترساتدوایساتوبەتێپەربوونیکاتماهیـەتینەوتوەکهێزێـکیزۆرگەورە
لێکدرایەوەبەشێوەیەککەپەترۆڵبەگشتیبووەداینەمۆیجولێنەریژیانوبووە
سەرچاوەیەکیزۆرگرنگیکارپێکەریکارگەوکارخانەکانوهاتوچۆکردنوگواستنەوەی
وشکانیودەریاییوئاسمانیوهۆکاریسەرکەوتنلەجەنگەکانوهۆکاریروناکیو
خۆگەرمکردنەوەیسەرچاوەیساردکردنەوەو...هتد.تارادەیەککارگەیشتەئەوەیکە
پەترۆڵببێتەکارپێکەریدابینکردنیئاویخواردنەوەلەزۆرشوێنانیجیهاندائەویش
لەرێگەیکارپێکردنیئامێرەکانیدابینکردنوخاوێنکردنەوەیئاویخواردنەوە.واتا
هاتنیپەترۆڵبۆنێوژیانیمرۆڤایەتیشۆرشێکیهێندەگەورەبووکەشێوازوئاڕاستەی
هێزترین بە و زلهێزترین لە ئەوەی کارگەیشتە و گۆڕی بەتەواوی مرۆڤایەتی ژیانی
واڵتانیجیهانبەدوایسیاسەتینەوتەوەوێڵبنودەرهێنانوبەبەرهەمهێنانیپەترۆڵ
وایکرددیاردەیەکیتازەبێتەنێوژیانیمرۆڤەکانەوەئەویشبریتییبوولەسیاسەتی
داگیرکردن)occupation policy(کەئەمسیاسەتەهەرلەوکاتەوەیکەبە
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هۆینەوتەوەسەریهەڵدارۆژدوایرۆژزیاترتەشەنەیسەندبەشێوەیەککەپەترۆل
بووەپلەیەکلەهۆکاریسەرهەڵدانیبەچەندینجەنگوداگیرکاریوبردنەوەیالیەک
ودۆڕاندنیالکەیتر.بەاڵملەدوایئەوەوەبەکارهێنانیپەترۆڵپەرەیپێدرابەتایبەت
دوایئەوەیکەئامێریسوتێنەریناوەوەلەساڵی١٩٠٨داداهێنـراوکاربەوەگەیشـت
کەپەتـــرۆڵبۆهاژوشـتنیئۆتۆمبێلبەکاربهێنرێتکەوایلێهاتبەشـێوەیەکیخێرا
ئەمجولێنەرانەباڵوببنەوە.ئیتردوایئەوەلەنیوەیدووەمیسەدەیبیستەممرۆڤـ

چووەنێوجیهانێکیتازەوەلەهاتنەدیهێزوکۆنترۆڵەوە.
لەهاوینی١٩١٤دا،دەریاوانییبەریتانیبەتەواویبۆپەترۆڵگۆڕدرا،لەپاشاندابەهۆی
هێزینەوتەوەجەنگییەکەمیجیهانیگـۆڕدرابۆجەنـگینێوانمرۆڤـــوئامێـرەکان،
سەرۆکی کاتدا لەو کە بەشێوەیەک پەترۆڵ گرنگیەتی بۆ دەگەڕێتەوە ئەوەش کەوا
لە بەدڵۆپێـک یەکسانە نەوت لە نـەوتەوەگوتی»هەردڵۆپێـک لەبارەی فەرەنسی

خوێن«.
مێژوویپەترۆڵوکاروانـەکەیلەسەدەیبیستەمدابەتەواویبریتییبوولەجیهانێکی
پڕلەرووداووبەتەواویپەیوەستبووبەملمالنێکانەوە،پەترۆڵلەجیهانیئێستاماندا
ماهیەتی لە دەبـێ بریتیـی پەترۆڵ هەردەم و ئابووریە و سیاسی بابەتی گرنگترین

ملمالنێسیاسیوئابووریەکانیجیهان.
پەترۆڵبەسیفاتەتایبەتمەندیەکانیەوەسەرکەوتووبووەکەهۆکاریداگیرکردنیواڵتان
مرۆڤایەتیخزاوەتە بایەخدارەوە ئەمسامانە لەرێگەی بووە،کە کردنیان کۆنترۆڵ و
لەقۆناخەسەرەتاییەکانەوەکۆنترۆڵیپەترۆڵیکرد تازەوە.مرۆڤـهەر ژیانێکی نێو
لەچۆنیەتیبەکارهێنانیدا،هەروەهادوایئەوەیپیشەسازیپەترۆڵپەرەیسەندو
پێداویستیانەی ئەو دیلی بووە مرۆڤـ کرانەوەو مرۆڤدا لەبەردەم جیهانیەکان بازاڕە
کەدەکەونەژێررکێفیپەترۆڵەوە،ئەوەسەرەڕایئەوەیئەوبارەنێگەتیڤەیکەلە
ئەنجامـیدەستخستنیمرۆڤـبۆنێوسروشـتهاتوەتەدیبەزیادەرۆییلەبەکارهێنانی
ســامانەسروشتیەکانولەپێشەوەیهەمویانەوەپەتـــرۆڵکەبوەتەهۆکاریبەرەو

ناهاوســـەنگبردنیسیستەمیهاوسەنگیژینگەییهەسارەیزەوی.
زانایانئاماژەبەوەدەکەنکەسیستەمیئیکۆلۆجی)ecology system(زەوی
لەسەرەتایدروستبونیدالەالیەنیەزدانـەوەلەهاوسەنگیەکیئێجگاررێکوپێکـدابووە
بەشـێوەیەککەهاوسەنگیەکیتـەواولەسەرزەویدالەنێوانژیانـیهەریەکلەمرۆڤـــ
وزیندەوەرانورووەکودارودرەختدالەماوەیمێـژوویپەرەسەندنیزەویداهەبووە
لەگەڵئەوەیکەدیـاردەسروشتیەکانیوەکالفاوەگەورەکانوبومەلەرزەوبوڕکان

کاریخۆیانکردووە.
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کە بەشێوەیەک هات بەسەردا زۆری گۆڕانکاری زەویدا رووی لەسەر ژیان شێوازی
مرۆڤایەتیپشتبەپەترۆڵوبەشەکانیدەبەستێتلەپێناومانەوەلەژیانداهەروەها
بۆدابینکردنیخواردەمەنیش،کەهاوکاتلەگەڵئەمگۆڕانکاریەدامەترسیزۆریبۆ
سەرتەندروستیوژینگەوسەرچاوەکانیژیان)ئاو،هەوا،خاک(لەگەڵخۆیداهێنا
بەهۆیقوڵبوونەوەلەلەمەترسیەکانیپیسبوونیژینگەلەدەرئەنجامیزیادەرۆییلە
بەکاربردنیسەرچاوەکانیوزەبەتایبەتپەترۆڵ.کەهاوکاتمەترسیگەورەوفـراوان
ئابووری ئاسایشی باری گەڕانـەوەی هۆی بووەتە کە ژیان بەڕێکردنی بەردەم کەوتە
جیهانیبۆدواوەلەدواییشداگەرانەوەیکاروانیپەرەسەندنەکانیژیانیمرۆڤایەتیبۆ

دواوەلەزۆرجێـگەیئەمجیهانەدا.

:)Geographical map of oil & gas(نەخشەیجیۆگرافینەوتوگاز
ئاماژەبەوەدەکرێکەتائەوکاتەیگۆیزەویبمێنێنەوتیشلەنێوناخیئەمگۆی
زەویەداهەردەمێنێوبەنەمانیگۆیزەوینەوتەکەیناوناخیکۆتاییدێت.ئەوە
لەگەڵئەوەیکەتائێستاجیهانزانیاریتەواویلەسەرفاکتەروهۆکارەکانیدروست
بوونوپێکهاتنینەوتینیەلەنێوناخیزەویدا.ئەوەشئەوەدەگەیەنێکەلەنێوناخی

هەرشوێنێکیگۆیزەویدائەگەریهەبوونینەوتهەیە.
لە نـــەوت دەرهێنانی کە دەکات وا زەویـــە ناوەکی و دەرەکی تۆپۆگرافیای کەچی
ئەستەم یاخود زەحمەت دیکەدا هەندێکشوێنانی لە و بێت ئاسان هەندێکشوێندا
بێت،هەروەهاهەرچەندیزانستوتەکنۆلۆژیاپەرەبستێنێتئەوائەگەریدۆزینەوەو
نەوتیە کۆمپانیا گەڕانەوەی ئێستا سەردەمەی ئەم دەبێت، زیاتر نەوت دەرهێنانی
رۆژئاواییەکانبەتایبەتکۆمپانیائەمریکیوبەریتانیەکانسەرباریکۆمپانیایروسی
دەگەڕێتەوە بۆئەوە ئەوەش دەبینێت، بەخۆیەوە جیهانیدا نەوتیی گۆڕەپانی لەسەر
کەئەمکۆمپانیازەبەلالحانەخاوەنتەکنۆلۆژیایپێشکەوتوووسەرمایەیزۆرنکە
دۆزینەوەودەرهێنانینەوتلەقواڵییەزۆرەکانداپێویستیبەمدووسەرچاوەهەیە.
لەراستیدازۆربەیکۆمپانیانیشتمانیەکانیکەلەسااڵنیحەفتاکاندالەواڵتانیباشوور
دامەزرێنراندوایبڕیاریخۆماڵیکردنینەوتکشانەوەیانبەخۆیانەوەبینی،بۆئەوەی
کۆمپانیانەوتیەرۆژئاواییەکانکەخاوەنتوانستیزانستیوتەکنۆلۆژیوداراییزۆریان
هەیەبۆگۆڕەپانینێودەوڵەتیبەشێوەیەکیبەرچاوبگەڕێنەوە.دوایهاتنەخوارەوەی
ئاستینەوتلەنێوعەمبارەنەوتیەکانیکەلەتوێکڵیزەویەوەنزیکنکرداریدەرهێنانی
نەوتلەقواڵییەزۆرەکاندائاڵۆزتـروزەحمەتترەوپارەیزیاتریپێویستە.لەبەرئەوە

زانیاریەکانیتایبەتبەنەوتکەئێستالەبەردەستنبۆسێئاستدابەشدەبێت:
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•عەمبارەنەوتەکانیکـەلەرێگەیبیرەکانەوەدڵنیایینوتەئکیدن.
•عەمبارەنەوتەکانیکەنیمچەتەئکیدنلەوشوێنانەیکەبیریلێهەڵنەکەنراوە.

•هەروەهاهەبوونیئەوعەمبارانەیکەهیوایەکیکەمهەیەبۆهەبوونینەوتتێیاندا.
ئەمعەمبارانەینـەوتبەگشتئاستەکانیەوەلەژێرەوەیشـوێنەجیاوازەکانیجیهاندا
بەجیاوازیلەپلەدابەشبوینە.شایانیباسەعورفیتازەبۆدابەشکردنیناوچەکانی
نەوتلەجیهاندالەسەربنچینەیدابەشبوونیجیۆسیاسیجیهانیە،کەناویهەندێک
زەق دەردەهێنرێت تێیاندا و دۆزراوەتەوە تێیاندا نـەوت کە جیهان هەرێمی و واڵت
کراوەتـەوە،ئەوەلەگەڵئەوەیکەراسـتیدیراسەکردنیتەواویجیۆگرافیبەبنچینە
زەوی»نیشـتمانی« ئاڕاستەگرتنەجیۆسیاسیە ئەم بەهۆی بوارە. ئەم بۆ دادەنرێت
گرنگیەکیزۆریهەیە.هەروەهالەهەندێکشوێنانیجیهاندالەسەرناوچەسنوریەکاندا
ملمالنێکانزەقبونەتەوە،کەبەپێیبۆچونـەکانئەمشوێنانەبەنـەوتدەوڵەمەندن،بۆ
نموونەلەوانەکێشـەیسنوورینێوانواڵتیسعودیاویەمەنهەروەهاناوچەیکێڵگەی
رومەیلەلەنێوانواڵتیعێڕاقوکوەیت،بەڵکوسنوریهەندێکلەواڵتانلەزەمەنێکی
کە کێشراوە، بۆ نەخشەیان نەوتیی ناوچەی بە ناسینی بنچینەی لەسەر دیاریکراودا
واڵتیکوەیتنموونەیەکەلەمجـۆرەواڵتانەکەهەرلەوکاتەوەواڵتیبەریتانیاپارێزەری
ئەمواڵتەبووتائەوکاتەیکەسەربەخۆییپێدالەساڵی١٩٦١دا.لەکاتیسەیرکردنی
شوێنەجیۆگرافیەجیاوازەکانیجیـهانئەواروندەبێتەوەکەوەدەسهێنانینـەوتتێیدا
لەوواڵتەیانواڵتێکیتردالەهەرناوچەیـەکیجیـۆگرافیدالەگەڕانبەدواینـەوتو
دەرهێنانیدارودەدات.وادادەنرێکەناوچەیرۆژهەاڵتیئاسیاهەژارەبەنەوت،کەچی
ناوچەیناوەراستورۆژئاوایئاسیادەوڵەمەندەبەنەوت.هەروەهابەشێوەیەکیگشتی
ئەوڕوپاهەژارەبەنەوت،کەچینەوتلەئەمریکایباکوروئەمریکایباشورداهەیە.
کەچی هەیە، نەوت ناوەڕاستیدا و باکور لە ئەفریقیاشدا کیشوەری لەبارەی هەروەها

باشورەکەیهەژارەبەنەوت.
چینە نێو بەعەمباربووی نەوتی رێژەی بە سەبارەت ناتەواو خەماڵندنێکی هەروەها
جیۆلۆجیەکانلەناوچەجیاوازەکانیجیهانداهەیەکەئەوەشبەمشێوەیەیە:رۆژهەاڵتی
ئاسیاوزەریایهێمن٤%وکەنداویعەرەبی–فارسی٦5%وئەوڕوپا٩%وئەفریقیا
رێژانە ئەم کە رونە هەروەک .%١٢ باشور ئەمریکای و %٤ باکور ئەمریکای و %٦
لەالیەنهەندێلەکۆمپانیاکانینەوتدیاریکراوەبێئەوەینەوتیبەعەمباربوییەکێتـی
سۆڤیەتیجارانیتێدادیارکرابێت،ئەوەشبەهۆینەبونیزانیاریپشـتپێبەستراوی
نـەوتیعەمباربوویروسیا.کەسەرباریئەوەشداڕمانییەکێتیسۆڤیەتوتارادەیەک
کرانـەوەیزانیاریەکانسەبارەتبەنـەوتیبەعەمباربووتێیداونـەوتیبەعەمباربووی
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واڵتانیبێالیـەنیکەدەڕواننەسەردەریـایقەزویـنرێـژەکانیبەشـێوەیەکیبەرچـاو
گـۆڕی.

شایانیباسەخەماڵندنەهەنوکەییەکانیسەبارەتبەقەبارەیباوەڕپێکراویبڕەنەوتی
بەعەمباربوولەواڵتانیدەریایقەزوینوایکردئەوەبزانرێتکەرێژەینەوتیبەعەمباربوو
لەواڵتانیدەریایقەزوینوکەنداویعەرەبی–فارسیبریتییبێتلە٧5%.کەواتە
جیاوازەکانی ناوچە گشت بۆ باوەڕپێکراو بەعەمباربووی نەوتی خەماڵندنی توانستی
تریجیهانبەروسیاشەوەبەرێژەی٢5%دادەنرێت.کەواتەرێژەی٤\٣،واتاسێ
چارەگیگشتنەوتیبەعەمباربوویجیهاندەکەوێتەنێوخاکیواڵتانیدەریایقەزوین
وواڵتانیکەنداویعەرەبی–فارسیکەکوردستانیشبەشێکیئەمپارچەیەیە)بەاڵم
تازەی دیکەی شوێنی و دێت بەسەردا گۆڕانکاری رێژەیە ئەم داهاتوودا لە بێگومان
دەوڵەمەندبەنەوتوگازدەدۆزرێتەوە(بۆیەشتێکیزۆرئاساییەکەزۆربەیکێشەو
روداوەچاوەڕوانکراووچاوەڕواننەکراوەکانیجیهانلەناوچەیرۆژهەاڵتیناوەڕاستدا
بێتوبەبەردەوامیلەودەڤەڕەدابخولێتەوە.هەروەهابەچاوخشاندنەوەبەمناوچانە
تا ئاسیا رۆژهەاڵتی ناوچەی لە واڵتیچین تیایاندانە، کە واڵتانەی ئەو روانگەی لە
رادەیەکهەژارەبەنەوت،کەواڵتیچینتاکاتیئێستالەتوانایدانەبووەرۆژانەزیاتر
لە)٣.٠٠٠.٠٠٠(سێملیۆننەوتبەرهەمبێنێت.کەلەکاتیئێستادانزیکەینیوملیۆن
بەرمیلنەوتهاوردەدەکاتکەچیتاکوئێستاشواڵتیچینرەژوویبەردییلەزۆر
لەبوارەکاندابۆبەرهەمهێنانیوزەبەکاردێنێت.لەوانەیەتارادەیەکواڵتیئەندەنوسیا
لەکاتیئێستاداتاکەواڵتیدەوڵەمەندینەوتوگازبێت.ئەوەلەگەڵدەسەاڵتدارێتی
بڕونایوبڕێکیکەمیشلەبوڕماومالیزیاوئوسترالیادا،بەاڵمواڵتیهیندتاکوئێستا
نەیتوانیوەرۆژانەزیاترلەملیۆنێکونیوبەرمیلنەوتبەرهەمبێنێتونزیکەی١/٣ی
پێداویستیەکانیهاوردەبکات.بەپێیئەوزانیاریانەیکەتائێستالەبەردەستدانئاماژە
بەئەگەریدابەزینینەوتیبەعەمباربویئەندەنوسیادەکەنلەدوای٩ساڵیداهاتوودا.
لە ئەوە ساڵدا، ٢٠ نزیـکەی لەدوای چیـــن بەعەمباربووی نەوتی دابەزینـی هەروەها
کاتێکدائەگەربێتوبەچەندینملیـاراتدۆالرلەگـەڕانبەدواینـەوتودەرهێنانیدا

خـەرجنەکـەن.
پارە لەو وەک بێت هەرزانتر نەوت هاوردەکردنی تێچووی بڕی کە وایکردووە ئەوەیە
بۆ پەیمان واڵتانیخاوەن بکرێت. دەرهێنانیداخەرج دۆزینەوەو لە دەبێ کە زۆرەی
گۆڕانیانبۆهێزیجیهانیبەشێوەیەکیاخودبەشێوەیەکیترلەرۆژهەاڵتیئاسیادا
بریتیینلەهەریەکلەواڵتیچینوواڵتیهیند.کەوائەمدووواڵتانەلەداهاتویەکی

نزیکداپێویستیانبەهاوردەکردنیبڕێکیزۆرینەوتهەیە.
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دۆزراوەوە، نەوتی لەرووی جیهانە شوێنی دەوڵەمەندترین ئاسیا رۆژئاوای ناوچـەی
کەبەپێوەریواڵتانلەپێشترداباکوریئەوناوچەیەبریتییبوولەیەکێتیسۆڤیەت
دوای ئێستا کەچی فارسی. – عەرەبی کەنداوی لە بوو بریتیی باشوورەکەشی و
ناوچەیەبوو باکوریئەم لەساڵی١٩٩١وە یەکێتیسـۆڤیەتهەر لێکهەڵوەشـانی
بەروسـیالەگەڵئەوەیکەکێڵگەکانیدەکەونەباکـوریرۆژهەاڵتیئاسـیا،هەروەها
قـەوقازوواڵتانیدەریـایقەزویـنلەناوەڕاسـت،هەروەهاکەنـداویعەرەبـی–فارسـی

لەباشـوریەوە.

 International fight on oil &(ملمالنێینێودەوڵەتیلەسەرنەوتوگاز
:)gas

خەڵکێکیزۆرواپێشبینیاندەکردکەلەدوایکۆتاییهاتنبەجەنگیساردوکۆتایی
هاتنبەملمالنێیئایدیۆلۆژیلەسەرسروشتیسیستەمیئابووریلەجیهاندا،سەردەمێکی
ئابووریتازەدێتەکایەوەبەجۆرێککەتێیداملمالنێیەجیۆستراتیجیوجیۆسیاسیەکان
بەشێوەیەکیگشتیبەرەوالوازبوندەچێت،لەبارەینەوتیشەوەبەشێوەیەکیتایبەت،
ئەویشبەوحیسابەیکەماددەیەکیبازرگانیەلەنێوانزۆرمادەیترداکەتایبەتەبە
هێنانەدیئامانجیخاوەندارودەرهێنەرەکەی.کەلەگەڵنەبوونیتوانابۆکەمکردنەوەی
ملمالنێیەترسناکەبازرگانیەکەیلەسەرقازانجەزۆرەکەی،لەسااڵنیدواییداوادەبینرێ
کەنەوتبەوسیفەتەیکەبریتییەلەماددەیەککەپەیوەستەبەجوگرافیاوەهێشتا
ئەوەش دەوڵەتی. نێو جیۆستراتیجیای سەرچاوەکانی لە سەرچاوەیەک لە بریتییە
بەهۆیگرنگیەلەڕادەبەدەرەکەیلەکۆیکردارەکانیگەشەپێدانکەدونیایسەردەم
بەخۆیەوەدەبینێ.نەوتکلیلیگەشـەپێدانوپێشکەوتنوپەرەسەندنیماددیە،بە
کەمترینتێچـولەکاتیئێستادا،یەکێکلەپێـوەرەکانبۆپێوانیئاستیگەشەپێدان
لەهەرواڵتێکدابریتییەلەبـڕیبەکاربردنینـەوتلەالیەنئەوواڵتـەوە.شایانیباسە
نزیکەیرێژەی٧5%لەنـەوتوگازیعەمبارکـراویجیـهانلەوالکێشـەنەوتیەدایەکە

لەسنووریباشووریروسیایفیدرالیەوەبەرەودەریایفارسیدرێژدەبێتەوە.
ئەنجامەکانیجەنگیدووەمیجیهانیبووەهۆیدیاریکردنیداهاتووینەخشەیهێزلە
جیهاندا،کەبووەهۆیپاشەکشەیبەریتانیاوپێشڤەچوونیویالیەتەیەکگراتووەکانی
کە نـەوتدا. ناوچـەی لە بەریتانیا جێگرەوەی و سەرەکی هێزێکی وەک ئەمریکا
لە وای سەدەیەکدا نزیکەی لەماوەی ئەمریکی عەمبارکراوی نەوتی زۆری بەکاربردنی
ویالیەتەیەکگرتووەکانیئەمریکاکردکەبەدوایدۆزینەوەیسەرچاوەیەکیتازەیوزەی
نەوتدابگەرێتکەلەنیمچەدورگەیعەرەبی–فارسیە.کەلەگەڵسەرکەوتنیئەمریکا
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بەسەرداگرتنی دەست تەنها کە ئەوەی کارگەیشتە رۆژئاوایی، هێزی سەرەوەی بۆ
بوو ئەمریکاپەیوەست ئامانجی بەڵکو ئەمریکا، ئامانجیپالنەکانی تاکە نەبێتە نەوت
بەئامانجێکیستراتیژیگرنگکەئەویشدەستبەسەرداگرتنیدرێژبوونەوەینەوتە
بەرۆژئاوایئەوڕوپاتابێالیەنیانلەجەنگیساردینێوانویالیەتەیەکگرتووەکانی
ئەمریکاویەکێتیسۆڤیەتداهەبێت،هەروەهارێگرتنلەیەکێتیسۆڤیەتبەگەیشتنیبە
سەرچاوەکانینەوتیعەرەبی،هەروەهادورخستنەوەیژاپـۆنوچینبۆبیرکردنەوەیان

لەهەوڵدانێکیلەمجۆرە.
دوورگەی نیمچە ناوچەی ئیتر سارد، جەنگی لە دەیە چوار بەدرێژایی بەمجۆرە،
هێزەکاندا نێوان ملمالنێی لە فاکتەرەسەرەکیەکان لە یەکێک وەک فارسی عەرەبی-
لە شوێن تاکە لە بریتییە شوێنە ئەم کە ئەوەی رۆشنایی لەژێر ئەویش مایەوە.
جیهانداکەگەورەتریننەوتیعەمباربوولەخۆیبگرێوکەبتوانرێلەالیەنجیهانی
رۆژئاواوەدەستیبەسەردابگیرێت.ئەوەلەگەڵئەوەیکەزانیاریلەبارەیزۆرینەوتی
هەبوو، سۆڤیەتدا زەویەکانی لە قەزوین دەریای و سیبریا کێڵگەکانی لە عەمباربوو
لەالیەن تەنها بوو نەزانـراو عەمباربوەوە نەوتی بە تایبەت زانیاریانەی ئەم کەچی
دەسەاڵتیسۆڤیەتەوەنەبێت.هەروەهاهەمانحاڵەتبۆدەنگـــۆیئەوەیکەلەبـارەی
عەمباریزۆرینـەوتلەدورگەیمەکسـیکدادەگوتـرێ،کەلەمبارەیـــەوەپێشتریش
وئێســـتاشبێدەنگییلەسەرراســـتیەتیزانیاریەکانیتایبـەتبەمبابەتـــەوەهەیە.
پەرچـەکرداریئەمریکابەرامبەربەداگیرکردنیکوێتلەالیەنرژێمـیعێڕاقەوەلە
ساڵی١٩٩٠دا،ئەوەیدوپاتکردەوەکەویالیەتەیەکگرتووەکانیئەمریکالەوهەواڵنە
بێدەنگنابێتکەلەالیەنالیەنێکیناوخـۆیرۆژهەاڵتیناوەراستیاخودهەرالیەنێکی
نیمچـە نەوتەکانی عەمبارە بەسەر دەست کە بدرێت ئەوە هەوڵی دەوڵەتیەوە نێو
دورگەیعەرەبی–فارسیدابگرێت،بەپێیباسولێدوانەکانیناوەندەئەمریکیەکان،
نەتەوەیی« »بەرژەوەندی جێگەی عەرەبی دورگەی  بەوالوە )١٩٨٠( ساڵی لە
ویالیەتەیەکگرتوەکانیئەمریکایە.کەلەمبارەیەوەمەبدەئیکارتەرجێبەجێکردنێکی
پڕاکتیکانەیئەمسیاسەتەیدەگەیاند،کەدورگەیعەرەبیگۆڕدرابۆدەریاچەیەکی
لەگەڵ کە رێکەوتنەکانی بەپێی و بێ نیازی کاتێک هەر کە ئەمریکی سەربازی
واڵتانیدورگەیعەرەبیدائەنجامیدەداتبەهێزەسەربازیەکەیەوەتێیدائامادەدەب
ێت.
هەروەهاروخانییەکێتیسۆڤیەتلەساڵی١٩٩١دا،کەبەشـێوەیەکیدراماتیکیرۆلی
لەکرداریهێنانەخوارەوەینرخـینەوتداهەبوو،هەروەهارۆلـیهەبوولەداڕوخانـی
رۆژهەاڵتی  لێکهەڵوەشانی هۆی بووە ئەوەش و زلهێزە واڵتە ئەم ئابووری باری
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لە ئەتڵەنتی پەیمانی درێژبوونـەوەی هەروەها روسیا. لە ئاسیا باشووری و ئەوروپا
بەئەندامبوونی لەرێگەی یان ئاسیا تازەسەربەخۆبووی واڵتانی و ئەوڕوپا رۆژهەاڵتی
تەواویهەندێکلەواڵتانیاخـودرێکەوتننامەهاوبەشەکانیکەواڵتانیئاسیالەگەڵ
بە پەیماننامەدابەستابوویان،کەوائەوەشتەئکیدیهەبوونیستراتیژیەتیئەمریکی
پلەیەکیسەرەکیوئەوڕوپیبەشێوەیەکیگشتیدەکاتەوەکەئامانجەکەلێنەگەڕانی
روسیایەبەگەڕاندنەوەیئەورۆلەیکەپێشترلەناوچەکەداهەیبوولەمواڵتانەدا.
ئەگەرێکی هەر لەبەردەم بەربەستن ئەوڕوپا رۆژهەاڵتی واڵتانی کە ئەوەی سەرەڕای
فراوانبوونیروسیلەداهاتوودا،بەاڵمواڵتانیناوەڕاستیئاسیایاخودواڵتانیقەوقازو
دەریایقەزوینکەهاوکاتلەگەڵئەوەیکەبەربەستن،کەچیخاوەنسامانینەوتن
وئەوەیدەستبەسەرئەمسامانەدابگرێتوکۆنترۆڵیبکاتئەواهێزێکیئابووری
جاران سۆڤیەتی یەکێتی کە هێزەیە ئەو ئەوەش کەوا دەکەوێت، وەدەست گەورەی
ئەوەیوەدەستنەهێنایاخودلەتوانایدانەبوووەدەستیبێنێت.لەمرووەوەئەمواڵتە
تازانەیئاسیا،واڵتانیکشتوکاڵیوشوانکارەیینولەروویئابووریوکۆمەاڵیەتیو
سیاسیەوەدواکەوتونولەخانەیئەوەیکەبە»جیهانیسێیەم«ناسراوەپۆڵێن
واڵتانی»جیـهانی بە کە ئەوڕوپا رۆژهەاڵتی واڵتانی لەگەڵ بەبەراورد ئەمە دەکرێن.
لەبەرئەوەلەروویجیۆپۆلیتیکیەوەلەوالکێشەیەدانکەلە دووەم«پۆڵێـندەکرێن.
باشووریروسیاوەدرێژدەبێتەوەولەلەباشووریکەنداویعەرەبی–فارسیکۆتایی
نە و نەسەرمایە گازە.کە و نەوت بە ئەوەالکێشەیواڵتانیدەوڵەمەند دێت.کەوا
سامانەکانیان. کۆنترۆڵکردنی بۆ نیە ئابووریان و سیاسی توانستی نە و تەکنۆلۆژیا
و ئەمریکا یەکگرتووەکانی ویالیەتە کە دەوڵەتیەکان نێو هێزە ملمالنێی لەبەرئەوە،
ئەوڕوپالەپاشانروسیاوچینلەخۆدەگـرێلەسەرئەمالکێشەیەلەداهاتویەکینزیکدا
بەرزدەبێتەوە.بەردەوامبوونیئەوهێزەیەکجەمسەریەیکەئێستاهەیەئەوەدەگەیەنێ
کەویالیەتەیەکگرتوەکانیئەمریکاتاکەدەسەاڵتدارەلەسەرئەمهاوکێشەیەدا.بەاڵم
دابەش الکێشەیە ئەم هێزێک چەند سیستەمی بۆ دەوڵەتی نێو سیستەمی گۆڕانی
هەوڵی هێزەکان. لە بەهەریەکێک کاریگەر لێکجیـاوازی ناوچەی بۆچەندین دەکات
چـڕوبەردەوامیویالیەتەیەکگرتووەکانبۆپاراستنیسیستەمیتاکەهێزونەگۆڕانـی
بۆسیستەمیچەندهێزێـکمانایکارکردنیئەمریکایەبۆتەواوکردنیدەسرۆیشتوی
وخۆسـەپاندنیەتیبەسەرئەمالکێشـەنەوتیەداکەلەئێستادادەسڕۆیشتویبەشی
باشوریەتی.کەچیپێویسـتەژمارەیەکیزۆریگرفتەهەڵواسراوەکانیچئەوانەیناوچەی
دورگەیعەرەبی-فارسی،چئەوانــەیناوچـــەیدەریـــایقەزویــنوناوچـــەکانیکە

دەوریانداوەچارەسـەربکرێت.
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کەڵەکەبووەکانیواڵتی لەسەریەک فارسیکێشە دورگـــەیعەرەبی– نیمچە لە کە
لەگەڵ نەگونجاوە رووەوە زۆر لە کە ئێـران واڵتی حاڵەتی هەروەها عێراق، فشـەڵی
و ئیسڕائیلی – عەرەبی بەردەوامـی کێشەی هەروەها و جیهانی تازەی سیسـتەمی
لەالیەکیدیکەوەکێشـەیواڵتیتورکیالەگەڵواڵتانیعەرەبیرۆژهەاڵتیناوەڕاستو
ناوخۆیـیو...هتد.هەروەهائەوەیلەبارەیدەریایقەزوینەوەیە،کۆسپەکانیسروشتی
جیۆگـرافیناوچەکەکەوادەخوازێتگواستنەوەینەوتبەرێگەیبۆریەوەرابکێشرێت
باڵوبونەوەوتەشـەنەکردنیجێگیری بە پێویستی ئەوە تانکەرەوە،کە لەرێگەی نەک
سیاسـیوچارەسەریکێشەینێوانهەریەکلەئازەربایجان–جۆرجیـاوئەرمینیا
–تـورکیاودورخستنەوەیچینلەکازاخستانورێکخستنیپەیوەندینێوانئێران
وتورکمانستان،هەروەهاچارەسەرکردنیکێشەیئاڵۆزیئەفغانستانودورخستنەوەی
روسیالەهەموویان،ئەوەسەرەڕایپێویستبوونیهاوسەنگکردنیرۆلیفرەنساهەیە.
پێداگریویالیەتەیەکگرتووەکانیئەمریکالەسەرراکێشانیبۆرینـەوتبەتێپەڕبوون
تـورکیادا وشـکانی بەسەر یاخود بۆسـفۆڕ بە بەتێپەڕبوون واتا رۆژئاوا، رێگەی بە
پێویستیبەچارەسەرکردنیگشتکێشەکانیقەوقـازوتـورکیاهەیە.کەحاڵەتێکی
لەمجـۆرەدەبێتەهۆیزیاتربوونیگرنگیەتیدەریایناوەڕاستبەشێوەیەککەپێشتر
لەسەردەمیتازەدائەمگرنگیەیبەخۆیەوەنەبینیبێ،کەلەوکاتدادەریایناوەراست
هەیە، سیاسی جێگیری بە پێویستی دەریاچەیەش ئەو و نـەوت دەریاچەی دەبێتە
کەئەوەشمانایسەرەتایچاکـردنیملمالنێیعەرەبی–ئیسڕائیلیە،بەوپێیەیکە
زۆربـەیملمالنێیەکانکەفەڵەستینی–ئیسڕائیلیوسوری–لبنانیوبەپلەیدووەم

میسری–لیبیەلەسەرکەنـــاریدەریـایناوەڕاستدا.
لە ناوەڕاست،کە کەئەوەهەڵکشانیهاوپەیمانیئەتڵەنتیدەگەیەنێبەرەودەریای
سیماکانیئەوەئەوهەوڵەیەکەبۆئەوەدەدرێکەقوبرسبەهەردووبەشەکەییۆنانی
وتورکیبکرێتەئەنداملەمهاوپەیمانێتیە.کەئەوەشهەڵبژاردەیبەرزکردنەوەیواڵتی
لەروویهەرێمیەوە.هەروەکچارەسـەرکردنی بەهێزکردنیشوێنگەکەیەتی تـورکیاو
کێشەینەتـەوەیکوردلەکوردستانیباکـووردەبێتەخاڵێکیوەرچـەرخانیزۆرگـەورە
بۆگـۆڕانیواڵتیتـورکیالەسەرئاسـتیجیهانداوبوونیبەئەنـــداملەهاوپەیمانی
ئەتڵەنتـیوبوونیبەئەنداملەیەکێتیئەوڕوپا،بەاڵمئەوەیدواییواتابوونیتورکیا
بەئەنـداملەیەکێتیئـەوڕوپارێیتێناچـێوئەسـتەمە،چونکەچارەسەرکردنیکێشەی
نەتەوەیکـوردلەکوردستانیباکـوورلەالیەنحکومەتیتـورکیاوەکارێکیزۆرئەستەمە
وهەردەمدەسەاڵتدارێتیتورکیائەممەسەلەیەبەلەناوچوونـیتورکیاهەژماردەکەن
وئەوانئەمەبەلەبەینبـردنیستراتیژیەتیتـورکیادادەنێن.لەالیەکیترەوە،کێشەی
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تۆپۆگرافیلەواڵتەنەوتیەرۆژهەاڵتیەکانیقەزوینوادەخوازێتکەباشترینوئاسانترین
رێگەبۆگواستنەوەینەوتبریتییەلەراکێشانینەوتبەخاکیئێراندا.کەبۆچونی
ئێرانبۆئەمهەڵبژاردنەلەمدواییەدابووەهۆیگۆڕانکاریگەورەلەسیاسەتیئێران،
وەک تەقلیدیەکەی رۆلە بە هەڵسانی بە ئێران گەڕانەوەی ئەگەری کە بەشێوەیەک
پۆلیسیکەنداولەپێناوبەرژەوەندیوالیەتەیەکگرتوەکانیئەمریکالەبەرامبەرئەوەیکە
شوێنگەیواڵتیگوێزەرەوەینەوتوگازیقەزوینیپێبدرێتوچارەسەرکردنیپرسی
حاڵەتییاساییدەریایقەزوینلەبەرژەوەندیئەوبەدوورنازانرێت.کەئەوەشمانای
سازبوونیدەسرۆیشتووییزۆریئێرانبەسەرکەنداودادەگەیەنێ.ئەومەسەلەیەیکە
گەورەی گۆڕانی کاریگەرن پێیەوە سلبی زۆر بەشێوەیەکی عەرەبی کەنداوی واڵتانی
هاوسەنگیهێزیهەرێمایەتیەلەبەرژەوەندیئێراندا.هەروەهائەگەریسێیەمبریتییەلە
دابەشکردنیهێڵیبۆڕینەوتیقەزوینبۆدوورێگە،کەرێگەییەکەمبڕینینەوتی
ئازەربایجانەبەجۆرجیاوتورکیاوبۆدەریایناوەڕاست،هەروەهارۆیشتنینەوتو
گازیکازاخستانوتورکمانستانلەرێگەیئێرانـــەوەبۆکەنداویعەرەبی–فارسی.
ئەوەش ئەمریکایە یەکگرتووەکانی ویالیەتە ئیفادەی هەڵبژاردنە بەم تایبەتە ئەوەی
بەهۆیئەوەیکەقەتیسنەکردنیگشترێڕەوەنەوتیەکانلەتەنهایەکرێڕەوداکە
ئەویشکەنداویعەرەبی–فارسیە،کەچـیئەمهەڵبژاردنـەپێویستیبەقەبوڵکردنی
ئێرانهەیەلەبەرامبەرئەودەسڕۆیشتنەیکەلەوکاتدائەمریـکالەناوچەکەدادەیبێت.
کەئەوەشلەئەگەریدەسترۆیشتنیئێران–ئیسڕائیللەسەرکەنداوداکەمناکاتەوە.
بەاڵمئەگەریچـوارەمنەبونیتوانایویالیـەتەیەکگرتووەکانیئەمریکایەلەچارەنوسـی
نەخشـەیبـۆڕینـەوتیقەزوینـی،ئەوەشبەهۆیبۆنموونـەتوانایروسـیالەگێڕانـەوەی
ئاسـتەنگ یاخود الوازە، ئەگەرێکی ئەوەیان کە بۆخـۆی قەزویـن واڵتانی الیەنگیـری
دەریای و قەوقـاز ناوچـەی لە جێگیـر بارێکی سـەپاندنی هەوڵـەکانی خستنەبەردەم
یەکگرتووەکانی ویالیـەتە وادەکات ئەوە کە بەهێـزە. ئەگەرێکی ئەوەیان کە قەزویـن
ئەمریکاپاڵبنێتبۆفراوانتـرکردنیدەسەاڵتەکانیبەسەرکەنداویعەرەبی–فارسی،
ناوەڕاسـت نێورۆژهەاڵتـی بۆچونـە بەرپەرچدانـەوەیهەرهەوڵێکیروسـیا هەروەها
لەرێگەیئێـرانیاخـودعێـراقدا.کەسەرەڕایبەهێزکردنیرۆلیئیسڕائیل،بەستانەوەی
کرداریچارەسەرکردنیملمالنێیعەرەبی–ئیسڕائیلیبەدووریدورکەوتنەوەیواڵتانی
عەرەبیبەدیاریکراویلەروسیاوە.کەوائەمئەگەرەوێنەیەکیکاڵتـرلەجـەنگیسـاردی
ویالیـەتە تـوانای نەبوونی ئەگەرەکانی چوارچێـوەی لە هەروەها دەگەیەنێ. رابردوو
قەزوینیدا، نەوتی بۆڕی نەخشـەی چارەنوسی لەدیاریکردنی ئەمریکا یەکگرتووەکانی
ئەگەریپێنجەمهەیە،کەبریتییەلەتوانستیچینلەدرێژکردنەوەیکاریگەرێتیەکەیدا



Analytical, academic, quarterly Magazine89 به هاری  ٢٠١٦ 13

بۆناوەوەیواڵتانیناوەڕاستیئاسیاونەوتیقەزوین.هەروەهاخرانیناوچەکەبۆنێو
ملمالنێیروسی–چینیلەالیەکوملمالنێیئەمریکی–روسیوئەمریکی–چینی
لەالیەکیدیکەوە.لەگەڵئەوەیکەئەوەیانئەگەرێکیالوازە،ئەوەشلەژێررۆشنایی
کەوا دەبەستێ. ئارامی و هێواشی بە پشت کە چینی سیاسەتی ئێستای سروشتی
چیـنخـۆیناخاتەنێوموغامەرەیەکیگەورەوە،هەروەهائەمئەگەرەشرەنگدانەوەی
نیگەتیڤانەیلەسەررۆژهەاڵتیناوەڕاستدادەبێت،هەروەهارەنگدانەوەینێگەتیڤانەشی
رابردوودا لەوەی دەبێت. ئیسڕائیلدا و عەرەب نێوان کێشەی گشتی چارەسەری لە
ئیسڕائیل و عەرەب نێوان کێشەی چارەسەری گشتی بەشێوەیەکی کە روندەبێتەوە
پەیوەستە کاریگەر بەشێوەیەکی هەمویانەوە لەپێشەوەی فەڵەستین پرسی هەروەها
بەپەرەسەندنەستراتیژیەکانیکەکاریگەرێتیانبەسەرناوچەیرۆژهەاڵتیناوەڕاستدا
هەیەکەنەوتیدەریایقەزوینفاکتەرێکیتازەیگرنگەلەهاوکێشەکەدا.ئایاواڵتانی
دەریایقەزوینکامانەن؟سێواڵتیتازەهەیەکەگرنگینەوتیانهەیەلەنێوانواڵتە
ئاسیاییەتازەکاندا،ئەوانیشبریتیینلەئازەربایجانوکازاخستانوتورکمانستان،کە
ئەوانـــەوە لەدوای لەروویگرنگیەوە هەرسێواڵتدەکەونەکەناردەریایقەزویـنو
کە ئەوەی لەگەڵ ئەوە گاز، و نـەوت بە دەوڵەمەنـدن واڵتە ئەمسێ ئۆزپاکستانە،
بـــڕینەوتیعەمباربوویباوەڕپێکــراووباوەڕپێنەکراوتێیانداتائێستالەژێررکێفی
ئەورێگەیـــەنکەبەهۆیەوەچارەسـەریبارەیاساییەکەیدەریـایقەزوینـیپێدەکرێت،
ئەوەسەرەڕایکردارەکانیروپێـــویودۆزینـەوەییکەتائێستالەسەرەتایدایە.

گرنگینەوتلەداهێنانیئۆتۆمبێل:
تاساڵی١٨٨٦بەرهەمهێنانیسەرەکینەوتتەنهابریتییبوولەبەرهەمهێنانی
)kerosene(بۆمەبەستیبەکارهێنانیبۆروناککـردنەوەهەروەهابەرهەمهێنانی
کەمێکلەرۆنیئەوبزوێنەرانەیکەبەهەڵمکاریاندەکردکەلەوسەردەمدائەمجـۆرە
بزوێنەرانەبەشێوەیەکیزۆربەکاردەهێنران.کەچیلەدواییدالەساڵی١٩٨5داکارل
بنزیئەڵمانیدەستیکردبەدیزاییـنکردنوداهێنانییەکەمئۆتۆمبێلیخـۆیکە
بەهـۆیجولێنەریسوتێنەریناوەکیکاریدەکردبۆئەوەیهەڵسێبەتۆمارکردنی

)براءەاالختراع(لەساڵی١٩٨٦دابۆئەوەیببێتـەیەکـەمئۆتۆمبێللەجیهاندا.
لەدوایئەوەوەهەریەکلەرۆدۆلفدیزلوکۆتلەبدیملەریئەڵمانیوهنریفۆردی
بەشێوەیەکی بۆئەوەی ئۆتۆمبێلەکانیان هێنانی بەرهەم بە کرد دەستیان ئەمریکی
خواست کە ئەوەی هۆی بووە ئەوەش کەوا باڵوبێتەوە، ئۆتۆمبێل بەکارهێنانی خێرا
بەرزبونەوەی هەروەها بەرزبێتەوەو ئۆتۆمبێل کارپێکەری سوتەمەنی دەستکەوتنی بۆ
خواستلەسەرنەوتیخاوبەشێوەیەکیگەورە،هەروەهالەدەوروبەریچەندساڵێک
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پێشجـەنگییەکەمیجیهانیبەکارهێنانیبزوێنەرەکانیسوتێنەریناوەکیلەترێلە
وئۆتۆمبێلەکانیگواستنەوەوفڕۆکەوباخیرەوئامێرەکشتوکاڵیەکانوکارخانەکان
نێوان پێشبڕکێی سەرهەڵدانی هۆی بونە بەهێزانە هۆکارە ئەو گشت کە ..هتد. و
واڵتانیپیشەسازیبۆوەدەستکەوتنیئیمتیازاتیگەڕانبەدواینەوتودۆزینەوەی
سەرچاوەکانی.هەروەکنـەوتبووەسەرەکیترینپێداویستیستراتیژیواڵتـانیزلهێزی
جیهانلەوکاتدالەپێناووەدەستکەوتنیگەڕەنتیلەکارپێکردنیئامێرەجەنگیەکانیان
وەکتانکوتۆپوباخیرەوفرۆکەجەنگیەکانو...هتد.بۆبردنەوەوسەرکەوتنلەو

ناکۆکیەیکەبەرلەجەنگییەکەمیجیهانیدالەئارادابوو.

:Geological petroleum–جیـــۆلۆجیایپەتـــــــڕۆل
بۆئەوەیئێمەلەبوارینـــەوتوگاز)petrol(دازانیاریمانهەبێتوبەتایبەتبۆ
ئەوکەسانەیکەلەبوارینـــەوتدادەخوێننیانکاردەکەنپێویستەبەشـێوەیەکی
گشـتیزانیاریانلەسەرجۆرەکانیبـەردوئەوبەردانـەیکەخاسـیەتیئەوەیانهەیە
ببنەعەمباریکۆبونەوەینەوت)oil reservoir rocks(هەبێت،هەروەهائەو
و بەرد جۆرەکانی واتا روودەدات، زەویدا ناخی لەنێو کە جیۆلۆجیانەی گۆڕانکاریە
کاریگەرێتی کە زەوین ناخی نێو جیۆلۆجیەکانی گۆڕانکاریە و جیۆلۆجی بارودۆخی
تەواویانلەسەرسروشتوشـوێنیئەونەوتوگازوئاوەداهەیەکەئێمەلەنێوچینە

جیۆلۆجیەکاندادەریاندێنین.
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:Rock classification–پۆڵێنکردنیبـەرد
زایینیدا، نۆزدەی سەدەی لە Petrology بـــەرد زانستیەکان لێکۆڵینەوە بەپێی
بەتایبەتئەوەیکەپەیوەستەبەپێکهاتەکانزاییـەکەی،بەپێیچۆنیەتیدروستبوون

وپێکهاتەکەیدابەشدەبێتبۆ:
.)Igneous rock(بەردیئاگرین•

.)sedimentary rock(بەردینیشتوو•
.)Metamorphic rock(بەردیگۆڕراو•

بەردیئاگرینبەردیسەرەتاییکریستاڵبوویگشتیە،یانبەرەقبوونیهەندێلەماددە
بەردیەشلەکانداکەخاوەنپێکهاتەیەکی)texture(پتـەوولەژێـرپلەیەکیگەرمی
بەرزلەناخیزەویداکەبە)Magma(ناودەبرێت.یاخودلەئەنجامیهاوێشتنی
هەندێکلەممادەتواوانەبۆسەرروویزەوییانکەمێکلەژێرەوەیزەوییاخودلەژێر
قواڵییزەریاکانەوەلەشێوەیشلەیبورکانی)LavaFlows(دادروستدەبێت.
لە و الوەکی بەردی لە بریتیین )Sedimentary rock(نیشتوو بەردی بەاڵم
جیۆلۆجیـەوە درێژی دوورو پڕۆسەیەکی و داخوران کرداری بەهۆی کۆنترەوە بەردی
دروستبووە،لەپاشانلەژێربارودۆخێکیئاساییلەپاڵەپەستۆوپلەیگەرمیلە
دوایئەوەیکەپارچەبەردەکانلەنێوئاووهەواداهەڵواسرابوونپارچەبەردەکان
دەنیشن)sedimentation(کەوائەمبەردەنیشتوانەلەساتیدروستبوونیانو
دوایداخـورانوگۆڕانکاریکیمیاییبەسەریانداکەچاالکیەئۆڕگانـیوئۆکسدێیشن
وکەمبونەوەو)carbonating(وشیبونەوەوتوانەوەبەئاووداخورانیفیزیاوی
نزمبونەوەی بە هاتنەوەیەکیان و گەرمی پلەی بەرزبونەوەی بەهۆی کشانیان لە و
پلەیگەرمیویاخودوردبوون،یانبەستانیئاولەنێوقڵیشـەیبەردەکاندا،هەروەها
کاریگەرێتیەمیکانیکیـەکانبەهۆیجوڵەیتوێکڵیزەویوبـەردینیشتوەوەیاخود
نیشتویدەریاییکەلەحـەوزیدەریـاوزەریاکاندادەنیشێتیاخودئەونیشتوانەی
رۆیشتودا ئاوی نێـو لە یان هەوایی، نیشتووی یان روودەدات کیشوەرەکاندا لە کە
دروستدەبێتوەکنیشتوینێوروبارەکانونیشتویدەریاچەوسەهۆڵبەندەکان.
هەروەهابەردیگۆڕراولەژێرزەویـەوەدروستدەبێت،کەلەژێرکاریگەرێتیفاکتەرەکانی
پاڵەپەستۆوپلەیگەرمیوهەندێکگیراوەدابەسەربــەردەکۆنترەکانداوەکبـەردی
نیشـتوویانئاگـرییاخـودلەبەردیگـۆڕراویترەوەدروستدەبن.کەئەوەشدەبێتە
تێکسچەرە و )mineral composition( کانزاییەکەی پێکهاتە گۆڕانی هۆی

.)rocktexture(بەردیەکەی
دەکاتە تەنها بەاڵم دادەپۆشێت، زەوی رووی سەر %٧5 نزیکەی نیشـتوو بەردی
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کیلۆمەتر. ١٦ بە گەیشتن قواڵیی تا زەوی توێکڵی گشتی قەبارەی لە %5 نزیکەی
جۆری زۆر حاڵەتەکاندا زۆربەی لە کە جیادەکرێتەوە بەوە نیشتوو بەردی هەروەها
جیاوازیلەگیانەوەرەبەردبووەکان)fossils(تێدایەکەلەزۆرحاڵەتداولەزۆر
شوێندابەهۆیکۆبونەوەیماددەکانونیشتوەئۆڕگانیکەکاندروستدەبن)گیانەوەرە
بەردبوەکانئەوزیندەوەرانەنکەبەرلەملیۆنانساڵپێشئێستاژیاونوراستەوخۆ
دوایمردنیانلەنێوچینەبەردەنیشتوەکانداداپۆشراونبەشێوەیەککەداپۆشرانەکە
دوای و بێت زۆردا پاڵەپەستۆیەکی لەژێـر دەبێ هەروەها و ئۆکسجین لە دابڕاوبێت
مانـەوەیانبەملیـۆنانساڵلەنێـوچیـنەجیۆلۆجیـەنیشـتوەکاندارەقبوونوشـێوەی
بەردیانوەرگرتووە،ئەمگیانـەوەرەبەردبـوانەسوودیزۆریانلێوەردەگیرێتبۆزانینی
تەمـەنیپێکهاتەجیۆلۆجیـەکانوتەمـەنیخـودیگیانـەوەرەبـەردبووەکانوهەروەها
پێویسـتن، زۆر مرۆڤایەتی ژیانی ئەمڕۆی بۆ کە تریجیـۆلۆجی بەچەندیننهێنـی
هەروەکئەوەحاڵەتیچینەکانیرەژوویبەردینیشەیاخودچیـنەبیتیومینەئەندامیەکان
لەئاویدەریاوزەریاکاندا.شایانیباسەلەرێگەیلێکۆڵینەوەکانیکەلەبارەیبەردی
نیشـتوەوەئەنجامدراونزنجیـرەیزەمەنیروداوەبەدواییەکەکاندالەمێـژوویگـۆی
)stratigraphy(زەویدازانراون،کەزانستیجیۆلۆجیایچینیەکانیاخودزانستی
پێپلیکانەیجیۆلۆجیدەگەیەنێکەبەدواییەکداهاتنیبەردیچینەجیۆلۆجیەکانو
سەردەمەجیۆلۆجیەکاندیاریدەکاتکەبۆیدەگەڕێتەوە.شایانیباسەبەشێوەیەکی
گشتیژیانیدەریاییبریتییەلەسەرچاوەیسەرەکیپەترۆڵ،هەروەهاوادادەنرێکە
وەک ئەندامیەکانی گیانەوەرە پاشماوەی بە دەوڵەمەندن کە جیۆلۆجیەکانی چینـە
دروستکەری سەرچاوەی قەوزەکان  و بڕبڕەکان بێ و نزمەکان دەریاییە گیانەوەرە
پەتڕۆڵن،هەروەکئەوبەردەنیشتوانەیکەئەستوراییەکیزۆریانهەیەوسروشتەکەیان
بریتییەلەبەردیپڕبۆشایی)porous rocks(بەباشترینجۆریبەردیعەمباری

نەوت)Oil Reservoir Rocks(دادەنرێت.

:Oil forming fundament-بنچینەیدروستبوونینەوت
هەندێک لە کە چڕوپڕەکانی دارستانە لە کۆنەکاندا جیۆلۆجیە سەردەمە لە نەوت
شوێنیزەویداهەبووەدروستبووە،هەروەهالەگیانەوەرەهەڵواسراوەدەریاییەکانو
رووەکەئاویەکان.داپۆشرانیئەممـاددەئەندامیانەبۆژێرچینەجیۆلۆجیەکانلەژێر
پاڵەپەستۆیەکیئێجگارزۆردابەدابڕانیانلەئۆکسجینوبەتێپەڕبوونیملیۆنانساڵ

گۆڕدرانبۆنەوت.
پەترۆڵ-Petroleumچیە؟
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)Petra(وشەیەکیالتینیەپێکدێتلەدوووشەیلێکدراوی)Petroleum(پەترۆڵ
واتا)بەرد-Rock(و)oleum(واتا)نەوت-oil(کەهەندێکجاربە)زێڕی
ڕەش–black gold(ناودەبرێتوبریتییەلەشلەیەکیخاوەنچڕیزۆریرەنگ
ڕەشیبەرەوسەوزباو،پەترۆڵشلەیەکەتوانایگڕگرتنیهەیەبەهۆیبوونیژمارەیەکی
زۆریماددەیگڕگرتوولەشلەیپەتڕۆڵدا.پەتڕۆڵهەندێکجارانلەهەندێکشوێندا

لەسەرڕوویزەویدابەشێوەیگۆمینەوتدەردەکەوێت.
پەترۆڵبریتییەلەوشلەیەیکەلەبنچینەداپێکدێتلەهایدرۆکاربۆناتوهەروەهالە
رێژەیەکیکەملەکبریـتوئۆکسجینونایترۆجین،لەنێوچینەجیۆلۆجیەکاندادروست

دەبێتوکۆدەبێتەوە.
نەوتیخاو)Crude Oil(یانپەترۆڵ)Petroleum(،بریتییەلەمادەیەکی
دروست کۆنـەوە زۆر گیانەوەرانیسەردەمانێکی و رووەک پاشماوەی لە کە ئەندامی

بووە.هەروەهابەسوتەمەنیبەردبـوو)fossil fuel(ناسراوە.
هایدرۆکاربۆن)Hydrocarbons(پێکدێتلەگەردیـلەیهایـدرۆجینوکاربـۆن.

پەتڕۆڵ،سێحاڵەتیهەیەکەئەوانەیخوارەوەن:
.)crude oil(نەوتیخاو:)liquid(شلە•

.)natural gas(گازیسروشتی:)vapor(هەڵم•
.)oil sands(نەوتیلیتەیی،)coal(رەژوویبەردی:)solid(رەق•

:discovery  Petroleum–دۆزینـــەوەیپەتـــرۆڵ
لێکۆڵەرەوانیزانستەکانیجیۆلۆجیابەهۆیخەریکبونیانەوەبەئەنجامدانیتوێژینەوە
لێیەوە بارەیسروشتیچینەجیۆلۆجیەکانەوەکەپەترۆلیان لە زانستیەوردەکانەوە
دەردەچێت،توانیانوردەوردەلەچۆنیەتیدروستبوونوپێکهاتنیپەترۆڵلەقواڵیی
بۆکۆبونەوەی تێبگەنکەگونجاوە بارودۆخە لەو توانیان تێبگەن،هەروەها زەویەوە

پەترۆڵلەکێڵگەکانیپەترۆڵدا.
دەرهێنانی دۆزینەوەو دوای بە گـەڕان بوارەکانی لە جیـۆلۆجیەکان توێژینـەوە
سەرچاوەکانیوزەبەتایبەت)نـەوتوگاز(سەرکەوتنیگەورەیانبەدەستهێناوە.کە
تائێستاکردارەکانیروپێـویجیـۆلۆجیبۆروبەرێکیفراوانیتوکێڵیزەویلەسەر
وشـکاییلەکیشوەرەکانولەژێـردەریاوزەریاکاندائەنجامدراوەولەئاکامدانەخشەیپڕ
)sections(ئامادەکراکەبەشەکانی)dimension لەوردەکاریسێدوری)٣
کە ئەوەی و زەوی توێکڵی بەردیەکانی چینە پێکهاتـەی وێنـەی نەخشانە ئەم ی
تێیدایەدەردەخاتلەکانزاومـادەخاوەکانبەتایبەت)نـەوتوگازیسروشتی(لە
بە ناتوانرێت هێندەگرنگنکە زانیاریانە ئەم کیلۆمەتر،کەوا لەدەیان زیاتر قواڵیی
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پـارەبخەمڵێنرێنوزانیـاریتەواونهێنین.کەلەسەربنچینەیئەمزانیاریەزانستیانەدا
واڵتانیپیشەسازیبۆکاتەکانیکورتخایەنودرێژخایەنکارلەگەڵحکومەتەکانی
ئەمواڵتانەدادەکەنکەکەسەرچاوەکانیوزەوکانزاومادەخاوەکانیانیتێدایەهەروەها

لەکانزازۆربەنرخەکانیش.
 

ئایاعەمبارەکانینەوتچۆندەدۆزرێنەوە-
Howtofindoil&gastraps؟

نیەو ئاسان کارێکی گاز، یان نەوت بەرهەمهێنانی و دەرهێنان بۆ بیر هەڵکەندنی 
پارەیزۆریپێویستە،بۆیەکۆمپانیاکانینەوتبەرلەوەیدەستبکەنبەهەڵکەندنی
لە بێت، سەرکەوتوو کارەکەیان ئـــەوەی لەپێناو دادەڕێژن تێروتەسەل پالنێکی بیر
)dimension دووریی)٣ ٣ نەخشەی دروستکردنی بە دەکەن دەست سەرەتادا
بۆبەردوپێکهاتەجیۆلۆجیەکانیژێرزەوی،ئینجابەشێوەیەکیتێروتەسەلدەست
دەکەنبەدیراسەکردنیئەمنەخشە٣دوورییانەیکەزانیاریەکانیبەردوپێکهاتە
جیۆلۆجیەکانیژێـرزەویلەسەرجێگیرکراوەولەسەرئەمبنچینەیەسەیریئەگەری
هەبوونیعەمبارینەوتدەکەنلەنەخشەکاندا.بەاڵمئایائەمنەخشانەچۆندروست
دەکرێن؟ئایاچۆنئەوەیلەژێرزەویدایەدەدۆزنەوە؟وەاڵمەکەبریتییەلەبەکارهێنانی

.)seismicwaves(

ئایا)Seismicwaves(چیە؟
)seismicwaves(واتا»شەپۆڵەبومەلەرزەییەکان«.کەوائەمجۆرەشەپۆاڵنە
بریتیینلەشەپۆڵەدەنگ،کەوائەمشەپۆاڵنەدەتواننبەنێوچینەبەردەجیۆلۆجیەکاندا
تێپەڕبنوزۆربەیکۆمپانیاکانینەوتبۆئەممەبەستەواتابۆدۆزینەوەینەوتئەم
رێگەیەبەکاردێننئەویشبەبەکارهێنانی)vibrator trucks(واتا»لۆریلەرەلەر«
سایزمیکی شەپۆڵی زەوی خوارەوەی بەئاراستەی )vibrator trucks( ئەم کە
لە بریتیین لێوەدەردەچێت.)vibrator trucks(کە )seismicwaves(
لۆرییاخودشاحینەبارستاییانزۆرگرانەوبەسەرروویزەویدادەڕۆنودەگەڕێنو
لەسەرروویزەویەوەلەرەلەردروستدەکاتوبەمەشئەملەرەلەرەشەپۆڵێکبەرەو
چینەبەردەجیۆلۆجیەکانیخوارەوەیزەویدروستدەکاتولەئەنجامداهەرچینێکی
واتا دراوەکان شەپۆڵە دەکەوێت، بەری کە دەداتەوە شەپۆاڵنە لەم هەندێک بەردی
شەپۆڵەشکاوەکانبەرەوسەرەوەبۆئەو)geophones(دەگەڕێنەوەکەداندراون

وباڵوکراونەتەوە.
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ئایا)geophone(چیە؟
جیۆفۆنەکان کاری راستیدا لە  وایە. )microphone( وەک )geophone(
.)electrical signals(بریتییەلەگۆڕینیشەپۆڵەکانبۆئاماژەیئەلیکترۆنی
)vibrator trucks( لە تۆمارکردن ئامێری واتا لۆریەکە تۆمارکردنی ئامێری
ئاماژە کۆمپیوتەر پاشاندا لە ئەلیکترۆنیەکان. ئاماژە تۆمارکردنی بە دەکات دەست
.)dimension maps  ٣( دووری سێ نەخشەی بۆ دەگۆڕێت ئەلیکترۆنیەکان
بەاڵم دەکات، خۆی کاری دەریاکانیشدا لەنێو سایزمیک شەپۆڵەکانی شکانەوەی
)hydrophone(جیاوازیەکەئەوەیەلەنێودەریاکاندالەجیاتیجیۆفۆنهایدرۆفۆن
ئاوەوە ژێر دەمانچەی بەکارهێنانی لەرێگەی دەریادا لەنێو هەروەها بەکاردەهێندرێت.
ئەو دەبێ دەریا. ژێر بەردیەکانی چینە بڕینی بۆ داهاوێژرێن سایزمیک شەپۆڵەکانی
شوێنانەیکە)geophones(لێدادەنرێتلەروویزانستیەوەراستبێتوهەڵە
نەبێت،کەپێویستەبۆدیاریکردنیشوێنیجیۆفۆنەکان)GPS(بەکاربهێندرێتکە
)GPS(دێتایشوێنەکانمانپێدەداتوپێویستەکەسانیبەکارهێنەرئەودێتایانە
ئەو وردی بە زۆر بۆئەوەی وەریدەگرن کەوە )GPS(لە کە بخوێننەوە وردی بە
شوێنەدیاریبکرێتکەمەبەستە،کەهەندێکلەتیمەکانیکارکردندوایخوێندنەوەی

دێتاکانی)GPS(کارەکەیاندەستپێدەکات.

  	 Geophones	distribution	in	sea	bottom	
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ماددەخاوەکانیکەپەترۆڵیانلێپێکدێت:
کە پەترۆڵ پێکهێنەری خاوی ماددەیەکی چەند لە تێکەڵەیەک لە پێکدێت پەترۆڵ

ئەوانەن:
 gasolinepetrol,kerosene,dieseloil,fueloil,lubricating(
oil,paraffinwax,asphalt(کەرێژەیهەریەکلەمماددەخاوانەجیاوازە
لەئەوەیتروبەپێیجیاوازیلەرێژەیماددەخـــاوەپێکهێنەرەکانلەگەڵیەکتردا
ئەواجـۆریپەترۆڵەکەجیاوازیدەبێتلەجیهانداکەدەتوانرێتبەئاسانیلەرێگەی
جیاوازیلە)رەنگوچڕیجۆرێتی–color & density(لەیەکترجیابکرێنەوە.
پەتـرۆڵلەروویرەنگـەوەجیـاوازیهەیەلەنێوانرەنگیرەشبۆسەوزباووبۆرەنگی

کەهرەمانی.بەاڵملەروویچڕییـەوەجیاوازیلەجۆریپەترۆڵدروستدەبێت.
کەمبونەوەیپلەیچڕیەتیپەترۆڵبەڵگەیەلەسەربەرزیرێژەیپێکهێنەرەسوکەکانی
بێت بەرز پەتـرۆڵە جۆرە ئەم نرخی وادەکات سیفاتەش ئەو کەوا بەنزین، وەک
کە هەیە دیکە فاکتەری هەندێ پەترۆڵ چـڕی سەرەڕای راستە. پێچەوانەکەشی و
کاریگەرێتیانلەسەردیاریکردنینرخیپەترۆڵدادەبێتوەک)بەرزیرێژەیکبریت
ئەوانە هەبوونی کە )tarnishes - الشوائب – تر پیسکەری مادەی هەندێک و

کاریگەرێتیهەیەلەسەرنرخیپەترۆللەبازاڕەکانیجیهانیدا.
نرخـی کە وادەکان پەتـرۆڵدا لە کبریت بەرزی رێژەیەکی بوونی کە بەشێوەیەک
پەتـرۆڵەکەبێتەخوارەوە،لەبەرئەوەیپاکردنەوەیپەترۆڵەکەلەورێژەکبریتەیکە
تێیدایەپێویستیبەدامەزراندنییـەکەیچارەسەرکردنیتایبەتهەیەبۆجیاکردنەوەی
بە ترەوە لەالیەکی هەروەها دیکە. پێکهێنەرەکانی لە و پەترۆڵەکە لە کبریتەکە
سووتاندنیئەوبەنزینەیکەکبریتیتێدایە،ئەوادەبێتەهۆیپیسبوونیهەوابەگازە
خنکێنەرەکانیکبریت،هەروەهابوونیمادەمۆمیەکانلەخامیپەترۆڵوادەکاتکە
خامەکەیپەترۆڵلەپلەیگەرمینزمیشداببەستێتولەوکاتیشداناتوانرێتبەرێگەی
بۆڕیەوەبگوازرێتەوەلەبەرئەوەیلەوحاڵەتەدادەگۆڕرێتبۆکوتلەیەکیرەقیمۆمی.

:Petroleum refining–کرداریدڵۆپاندنینەوت
لەئەنجامیکرداریپاکردنەوەیپەترۆڵ،پێکهێنەرەکیمیاویەکانیکەنەوتیانلێپێکدێت
لێکجیاکردنەوەیە کرداری ئەم کەوا لەکتـرجیادەبنەوە، دڵۆپاندن کـرداری رێگەی بە
رێژەیی( هەواداچوونی بە توانستی رێژەییکواڵن)یاخود پلەی بە پشتدەبەستێت
کە دەگات. ئەنجام بە نەوتەوە دڵۆپاندنی ئەنجامی لە کە جیاوازەکانی لێک ماددە
بەرهەمەلێکجیاوازەکانبەجیاوازیلەبەرزبونەوەیپلەیگەرمیەوەدروستدەبنکە
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 .C٢H٦،CHگازەسوکەکانیوەک:٤
هەروەهانـەوتپێکدێتلەهایدرۆکاربۆنات)hydrocarbons(،هایدرۆکاربۆناتیش
پێکدێتلەپێکهێنـەرەئەندامیەکانکەلەهایدرۆجینوکاربـۆنپێکدێنوهەروەها
لەهەندێکبەشیمادەیناکاربۆنیوەکنایترۆجینوکبریتوئۆکسجین،هەروەهالە
بڕێکیکەملەفلزەکانیوەکفانادیۆمونیکلکەرێژەیئەمتوخمانەلەرێژەی١%لە
 CHپێکهێنەرینـــەوتتێپەڕناکات.لەسوکترینلەچوارئەلکانەکانبریتیینلە:٤

،C٢H٦،C٣H٨،C٤H١٠کەهەمووئەمانە
گازنوپلەیکواڵنیانیەکلەدواییەک-١٦١.٦پلەیسەدیو-٨٨پلەیسەدیو
-٤٢پلەیسەدیو-٠.5پلەیسەدییە.ئەمزنجیرەیەیخـوارەوەپێکهێنـەرەجیاوازە
ئامێری لەناو لەژێرپلەیگەرمیجیاوازدا دروستبووەکانیپەترۆڵدەردەخاتکە

دڵۆپاندندادروستدەبن:
١. Petrol:٤٠–٧٠ Cوەکتوێنەرەوەبەکاردەهێنرێت.

ئۆتۆمبێل سووتەمەنی بۆ  C  ١٠٠ – ٦٠ :)Gasoline )light Petrol  .٢
بەکاردەهێنرێت.

ئۆتۆمبێل بۆسووتەمەنی C ١5٠ –١٠٠ )Gasoline )heavyPetrol: .٣
بەکاردەهێنرێت.

ماڵەوە سووتەمەنی و تواوە بۆ   C  ١5٠ – ١٢٠ :Light Kerosene  .٤
بەکاردەهێنرێت.

Kerosene .5:١5٠–٣٠٠ Cبۆسـووتەمەنیبزوێنەرەکانبەکاردەهێنرێت.
٦. Diesel Oil:٢5٠–٣5٠ Cوەکسووتەمەنیدیزل/گەرمکردنەوە.

٧.  Fuel Oil:>٣٠٠ Cوەکرۆنیبزوێنەربەکاردەهێنرێت.
.LubricatingOil,ParafinWax,Asphalt .٨

ئایاPetrochemicalsچیە؟
گشتمـاددەکیمیاویەکانیکەلەپەترۆل)petroleum(وپەترۆلگازەوەدروست

دەکرێن.
پێوانینەوت–Oil measurement:نـەوتیبەرهـەمهاتوولەبیـرەنەوتەکانەوە
بەبەرمیـلکەئەسـڵەکەی)barrel(ە،دەپێورێت،کەهەربەرمیلێـک١5٩لیتـرەو

دەکاتە٤٢گالـۆن.
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:Petrolbasinsintheworld–حەوزەکانیپەترۆڵلەجیهاندا
گۆیزەویهەرلەساتیدروستبوونیداواتانزیکەیبەرلە٤.٦–٤.٧ملیارساڵەوە
لەسیفاتەکانیدابوونیجوڵەیتیکتۆنیە،کەئەمجوڵەزەوییەبووەهۆیدروستبوونی
ئاوی بووەو تۆپۆگرافیایەکیهەمەجۆر لەسەرەتایەوەخاوەن هەر زەویکە توێکڵی
لەدوای پاشاندا لە بەرزبوەتەوەو بورکانەکانەوە تەقینەوەی درزەکانی لە بەهەڵمبو
نزمـەکاندا زەویە و دۆاڵیی لە باران و بەفر بەشێوەی ئاسمانەوە لە هاتنەخوارەوەی
کۆبوەتەوەکەلەپاشاندائەوانیشبوونبەحەوزەئاوەسەرەتاییەکان.بەتێپەڕبوونی
کاتبارودۆخیکەشوهەواگۆڕانکاریزۆریبەسەرداهاتوپێکهێنەرەکانیبەرگەهەوا
تەواوبوونوپلەیگەرمـیزەویزۆربەرزبـۆوە،کەئەوەشیارمەتیدەرێکیزۆرگـەورە
نیشتنی کرداری کە ئاودا حەوزەکانی لەنێو سەرەتاییەکان ژیانە دەرکەوتنی بۆ بوو
مادە پاشماوەی خۆیاندا لەگەڵ نیشتوانە ئەم و روویدەدا تێیاندا نیشتوەکان بەردە
ئۆڕگانیکەکانیلەگەڵخۆیدادادەپۆشیکەبوونەسەرچاوەیمادەهایدرۆکاربۆنیەکان
–نـەوت–کەکۆنترینپاشماوەکانیلەوبـەردانەدۆزرانـەوەکەلەساتەکانیزەمەنی
پەرەسەندنی لە دواتردا قۆناغەکانی لە و دۆزرانەوە دواکەوتوو پڕۆتۆزۆی جیۆلۆجی
توێکڵیزەویداداپۆشینیبڕیئەمپاشماوانەهەربەردەوامبوووزیاترلەسەریەکتردا

.)age quaternary(کەڵەکەبوونتازەمەنـیسەردەمیچوارینی
لێکترازانیکوتلەیکیشوەریزەبەلالحی)Pangae(بۆدووکیشوەرکەئەوانیش
نزمبونەوەیەکی کە باشوور( لە کۆندڤاند کوتلەی و باکوور لە ئۆرۆاسیا )کوتلەی
گەورەوفراوانلێکیانیجیادەکردەوەکەوائەمنزماییەلەرۆژهەاڵتەوەبەرەورۆژئاوا
)TheTythisOcean(درێژدەبۆوەکەوائەوەشبووەهۆیدروستبوونیزەریای
لەنێوان جیۆلۆجیی تەمەنی )کە پەرەیسەند میسۆزۆیدا زەمەنی لە زەریایە ئەم و
 ٤٠٠٠ تا ٢5٠٠ گەیشتە پانیەکەی کە ئەوکاتەی تا دەبێت( ساڵ ملیۆن ٢١٠ بۆ ٦5
قۆناخی دوو بە پەرەسەندنیجیۆلۆجیی لەساتەکانی Tythisزەریای  کیلۆمەتر.
بەشێوەیەکی لەسیفاتەکانیدا کە  Geo cyncline قۆناخی تێپەڕی، سەرەکیدا
گشتیهەبوونیجێگیریەکیرێـژەییبوو،کەوالەمماوەیەدائەوچینەبەردینانەیلێ
نیشتکەهەمەجۆرنوئەوانەشکەکاربۆنینبەهۆیپەرەسەندنیبارودۆخیگەشەکردن
لەگەڵ هاوکات کە رووەکی و گیانەوەری ئاوی زیندەوەران هەمەجۆری زیادبوونی و
تێپەڕبوونیکاتولەژێرباریبەردەوامبوونیکردارینیشتنکرداریداپۆشینیملیارات
تەنلەپاشماوەکانیمادەئۆڕگانیکیەکانروویداکەگۆڕانکاریانبەسەرداهاتوبوون
بەماددەهایدرۆکاربۆنیەکانلەشوێنەبنچینەییەکانیخۆیانداکەئەمجۆرانەیبەردکە
نەوتیانتێدادروستدەبێتبەبەردیسەرچاوە)source rock(یاخودبەردی
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دایک)mother rock(دەناسرێن.
ئەمقۆناخەکۆتاییهاتبەتەسکبونەوەیزەریابەهۆیلێکنزیکبونەوەیکوتەلەکانی
دەوروبـەریزەریاوهاوکاتلەگەڵئەوگۆڕانکاریەشداچاالکیوتەقینەوەبوڕکانیەکان
)volcanicexplosion(وبەرزبونەوەیهەندێکبەشیقواڵییزەریارویانداکە
دورگەوزنجیرەچیایەکانبەدرێژاییتەوەریزەریادروستبوونووایلێهاتبەچەندین
حەوزیلێکجیایاننیمچەلێکجیارووبداتولەمماوەجیۆلۆجیەشدازەریانوێیەکان
سەرەتاییەکانی نیشانە لە ئەوەش و هێمن و ئەتڵەسی زەریای وەک بوون دروست
زنجیرە دروستبوونی )قۆناخی ئۆرۆجینی قۆناخی بە کە بوو تازە قۆناخی هاتنی
چیاکان(ناسرا،کەلەمماوەیەداحەوزەکانیئاوکەپڕبوونلەزیندەوەرەدەریاییەکان
نیشتویدەریاییهەمەجۆریزۆریانتێدانیشتوهاوکاتلەگەڵئەمکردارینیشتنەدا
ملیاراتتەنلەپاشماوەیئەممادەئۆرگانیکیانەداپۆشرانکەلەپاشانداگۆڕرانبۆ
مادەیکاربۆهیدراتیوئەمقۆناخەگەیشتبەسەرەتایقۆناخیکۆتاییکەبووەهۆی
کشانەوەیەکیبەهێزونەمانیئەمحەوزانەیئاوولەبەرامبەردادروستبوونیچەندین
کە ئەفریقیا، باکووری و ئەوڕوپا و ئاسیا کیشوەرەکانی لە هەریەک لە چیا زنجیرە
زنجیرە و ئەتڵەسی و تۆرۆس و زاگرۆس بە و هیماالیان لە زنجیرەچیاکان زۆربەی
چیاکانیئەلپلەئەوڕوپاداتێپەڕدەبێتکەئەوزنجیرەچیایانەلەدەرئەنجامینەمانی
 TythesدروستبوونوکەتائێستاشهەندێبەشیزەریایTythesزەریای
ماوەتەوەوەکدەریایسپیناوەڕاستکەئەمدەریایەشلەداهاتوودابەکۆتاهاتنی
قۆناخیئۆرۆجینینامێنێت،کەهەندێلەزانایانڕایانوایەلەپاشنزیکەی١٠ملیۆن
ساڵیتردادەریایسپیناوەڕاستیشنامێنێتوزەریایتازەبەدرێژاییشوێنیدەریای
 African–(سووردروستدەبێتکەهەندێلەزانایانبەزەریایعەرەبیئەفریقی

Arabicocean(ناویدەبەن.
مەوادیهایدرۆکاربۆنیلەنێوئەوبەردەنیشتوانەداهەیەکەلەساتەکانیدروستبوون
پێکهاتە و چین ئەو لەنێو )TheTythisOcean(نەمانی و پەرەسەندن و
جیۆلۆجیانەیکەلەزەمەنیپالیۆزۆیدا)Paleozoic(دروستبوونوهەروەهابڕەکەی
لەزەمەنیمیسۆزۆیوسینۆزۆیدازیادیکرد،کەنزیکەی5٧%لەمەوادیهایدرۆکاربۆنی
لە هایرۆکاربۆنیەکان مەوادە لە %٢٧ نزیکەی و میسۆزۆی زەمەنی نیشتوەکانی لە
لە ی %١٦ واتا دەمێنێتەوە ئەوەی و بووە دروست پالیۆزۆی زەمەنی نیشتوەکانی
بڕیمادەهایدرۆکاربۆنیەکانلەنیشتوەکانیزەمەنیسینۆزۆیدادروستبووە.)تەمەنی
جیۆلۆجیپالیۆزۆیلەنێوان٢١٠بۆ5٩٠ملیۆنساڵەوتەمەنیجیۆلۆجیسینۆزۆی
نێو لە نەوت عەمبارەکانی %٢٧ نزیکەی کەچی ساڵە(، ملیۆن ٢١٠ بۆ ٦5 لەنێوان
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ملیۆن ٦5 نزیکەی جیۆلۆجیەکەی تەمەنە )کە دایە سینۆزۆی زەمەنی نیشتوەکانی
ساڵە(ونزیکەی5٨%لەنیشتوەکانیمیسۆزۆیەوبڕی١5%لەنیشتوەکانیزەمەنی
ئاستەکانیسەرەوەو بەرەو قواڵییەکانەوە لە نەوت بەهۆیکۆچکردنی دایە پالیۆزۆی
توێکڵی سەرەوەی بەشی لە کە گونجاوەکان، پێکهاتەجیۆلۆجیە لە بەعەمباربوونی
زەویکەلەبەردینیشتووپێکهاتووەقەتیسماوە،کەئەستوراییەکەیلەهەندێک
جێگەدادەگاتە٣٠کیلۆمەتروئەستوریەکەیلەکوردستانیباشووردادەگاتەنزیکەی
٢٠کیلۆمەتر،کەبەشێوەیەکیگشتیئەوەشمانایئەگەریهەبوونینەوتوگازەلە
سنووریئەمقواڵییەدا،ئەمەوادەکاتکەئەگەریدۆزینەوەیژمارەیەکیزۆریکێڵگەی
کە دەشتاییەکاندا ناوچە لە هەبوونی سەرەڕای هەبێت سروشـتەدا لەم گاز و نەوت
خاوەنتۆپۆگرافیایەکینزمەوقەتیسبولەنێوانزنجیرەچیایەکانوەکئەمحاڵەتە

جیۆلۆجیەیکەلەکوردستانداهەیە.
دەرئەنجامەکانیلێکۆڵینەوەجیۆلۆجیوجیۆفیزیاویوشارەزایەزانستیەکانئەوەیان
دەرخستووەکەکێڵگەکانیپەترۆڵلەوشوێنانەوەبوونیانهەیەکەلەرابردوودابە
دەریاقوڵەکانداپۆشرابوونوچینیبەردەنیشتوەکانتێیاندادروستبوونجیاواز
کێڵگەکانی داپۆشراون، گرانایت و بازلت وەک ئاگرینی بەردی بە کە لەوشوێنانەی
لەو هەندێک لە بەڵکو نابێت، دروست نیشتودا بەردی شوێنەکانی گشت لە پەترۆڵ
بەشانەیدادروستدەبێتکەلەبنچینەداپەترۆڵیتێدادروستدەبێتکەبەحەوزەکانی
پەترۆڵناودەبرێتکەزۆرجارانپەترۆڵلەتەنیشتئەمحەوزانەیپەترۆلیی–نەوتیدا

کۆدەبێتەوە.
حەوزەپەترۆلیەکانبریتیینلەوشوێنانەیکەرووبەرەکەیلەچەندهەزارێکەوەبۆسەد
پەتـرۆڵ تێیداژمارەیەککێڵگەی زیاتردەبێتکە یاخود هەزارکیلۆمەترچوارگۆشە
کەبەشێوەیگورزیپەترۆڵیدابەشدەبنلەسنووریهەرحەوزێکیپەترۆڵداوجودیان

هەیە.
لەرابردوودازیاترلە٦٠٠حەوزینەوتیلەجیهاندادۆزرانەوەکەرووبەریکۆیئەم
حەوزانەینەوتبەنزیکەی٧٧٠٠٠٠٠کیلۆمەترچوارگۆشەدەخەمڵێنرێتوقەبارەکەیان
پەترۆڵ ئەمحەوزانەی دیارترین لە کە دەخەمڵێنرێت، کیلۆمەترسێجا ١٦5٠٠٠٠٠ بە
چیای باشوور، ئەمریکای ئەمریکا، یەکگرتووەکانی ویالیەتە پەترۆڵیەکانی )حەوزە
ئۆراال،دەریایقەزوین،نیمچەدورگەیعەرەبیبەکوردستانیشەوەوهەروەهاباکوری

ئەفریقیایە.
بەرەو کەنداوەوە لە باشووریەوە لە کە کەنداوە نموونانە،حەوزی ئەم دیارترینی لە
باشووریرۆژهەاڵتیئەنادۆڵ/تورکیادرێژدەبێتەوەکەدرێژیەکەیدەگاتەزیاترلە٢٢٠٠ 
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کیلۆمەتروپانیەکەشیبە٢٠٠- ٤٠٠کیلۆمەتردەخەمڵێنرێت.کەوائەمحەوزەیپەترۆڵ
لەدەوڵەمەندترینکێڵگەکانیپەترۆڵلەئێرانوکوەیتوسعودیەوئێراقوکوردستان
دەگرێتەخۆ،حەوزیکەنداودابەشدەبێتبۆژمارەیەکلەگورزینەوتیـی،کەوالەنێو
کە نەوتیەکانی گـورزە لەوانە هەیە زەبەلالحوجودی نەوتیی کێڵگەی ئەمسنوورەدا

دەکەونەباشوریئێراقوئەوگورزەنەوتیانەیکەدەکەونەکوردستانەوە.

:Oil fields–کێڵگەنەوتیەکان
و رووەک و زیندوەکان زیندەوەرە لە هەندێک شیبونەوەی ئەنجامی لە پەترۆڵ 
گیانەوەرەکانکەلەملیۆنانساڵپێشئێستاوەلەدەریاکۆنەکانەکانداژیاون)وەک
قواڵییەکانەوەو نێو کەوتونەتە زیندەوەرانە ئەم مردنیان دوای )Tythes زەریای
ژێر کەوتنە و دەریا( نیشتوەهەمەجۆرەکانی بە دادەپۆشراون)واتا نیشتوەکاندا بە
کە ئۆکسجین، گازی لە دابڕاو و زەوی قەتیسماوی گەرمی زۆری پاڵەپەستۆیەکی
پاشماوەیئەمزیندەوەرانەگۆڕاونبۆدڵۆپەپەترۆڵیتێکەڵبەئاووئەمدڵۆپانەی
پەترۆڵبەنێوئەوچینەبەردەپڕبۆشاییەکاندا)porous rocks(داباڵوبونەوەکە
لەژێرەوەیسەروویدەریاکانداپێکدێنوبەکۆبونەوەیئەمدڵۆپانەیپەترۆڵشلەی
پەترۆڵپێکهاتوئەمبەردانەیکەوابەمرێگەبنچینەییەپەترۆڵیانتێدادروستبوو
پێیاندەگوترێبەردیدایک)mother rock(کەوائەمجۆرانەیبەردبەسروشتی

خۆیانبریتیینلەبەردینیشتویدروستبوولەدەریا.
لە دەبن دروست )mother rock( دایک بـەردی لەنێو کە پەترۆڵ دڵۆپەکانی
بە دەکەن دەست جاران هەندێک گەرمی پلەی و پاڵەپەستۆ زۆری بڕێکی ئەنجامی
)mother rock((جوڵـەودوورکەوتنەوەلەشوێنەبنچینەییەکەیخۆیانوئیتر
جێدەهێڵێتولەوشوێنانەدەگیرسێنەوەکەپاڵەپەستۆتێیدانزمبێتولەنێوئەو
بەردانەداکەبریتیینلە)porous rock(وەکساندستۆن)sandstone(کە
شوێنەکانی بۆ دروستبونیەوە شوێنگەی لە گواستنەوەی و جواڵنەوە بە رێگەدەدات
بـەردە لەنێو دەبن بەردەوام کۆچکردنیاندا لە پەترۆڵ دڵۆپانەی ئەم و دەوروبـەری
نیشـتووەپـڕبۆشاییەکاندا))porous rock(ئەوەلەکاتێکدائەگەرهیچبەربەستێک

نەهاتەرێگایئەمکۆچکردنەیپەتڕۆڵەکان.
 un porous(بۆشاییەکان بەچینەجیۆلۆجیەبێ لەحاڵەتیتوشنەبوون واتا 
نزیکسەر دەگاتە رێڕەوەکەیدا کۆتایـی لە ئەوا )–unpermeablerocks
پەترۆڵەکەسەرزەوی کاتەشدا لەم روویزەویدەگات، بەسەر یاخـود زەوی رووی
دەکەوێتوئەســـتێلکیئەسـفەلتیپێکدێتیاخودبەشـێوەیکانیاویگازیسروشتی
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دەردەکەوێت،کەلەمکاتانەشدائەگەریدروستبوونوپێکهاتنیکێڵگەینەوتوگاز
دێتەکایەوە،بەاڵمئەگەرهەرجۆرێکیبەردهاتەبەردەمدڵۆپەنەوتیەکۆچکردووەکان
وجوڵەیدڵۆپەنەوتەکانیلەکۆچکردنداراگرتئینجاچبەئاراستەیئاسۆیییاخود
)cover rock(ئەستونیدابێت،ئەوائەمبەردانەپێیاندەگوترێبەردیداپۆشەر
کەپەترۆڵلەنێوئەمجـۆرانەیبەردداتوانایجوڵەورۆیشتنیاننیەودەوەستنو
ئەم لەخوارەوەی یان تەنیشت لە نەوتیەکان دڵۆپە کاتدا لەو ئینجا دەبن. قەتیس
دا )cover rock(  خوارەوەی لە یان تەنیشت لە )واتا رێگرەدا بەردە چینە
پێی کۆدەبێتەوە تێدا پەترۆڵەکەی بڕە کە بەردەی ئەو کۆدەبنەوەو یەکتردا لەگەڵ
دەگوترێت پەترۆڵەکەش هەڵگری شوێنی بە و پەترۆڵ عەمباری بەردی دەگوترێت
عەمبارینەوت)petroleum trap(واتائەوەیلەدواوتەداباسمانلێوەکرد،
هەڵدەکەندرێ نەوت دەرهێنانی بۆ نەوت بیری کە کاتێ نەوت، عەمباری لە بریتییە
دەبێتئەمبیرەهەڵکەندراوەبگاتەئەمشوێنەوەکەعەمبارینەوتەولەوعەمبارەی
نەوتەوەنەوتدەردەهێنرێتوبەرەوسەرزەویرادەکێشرێت.هەروەهائەومەرجانەی
کەدەبێهەبێبۆئەوەیئەمعەمبارانەینەوتوگازلەنێوچینەجیۆلۆجیەکاندادروست
بنبریتیینلە)هەبوونیدەریاوبوونیزیندەوەریزیندووکەلەنێوئەمدەریایانەدالە
قواڵییدەریاکەدادەمرنولەژێرنیشتویدەریاییەکەدادادەپۆشرێنهەروەهاهەبوونی
چینەبەردەپڕبۆشاییەکان)porous rocks(کەرێگەبەپەترۆڵەکەدەداتلەنێو
ئەمبۆشاییانەیچینەبەردەکاندابجولێتەوەوکۆچبکاتوهەبوونیعەمبارینەوتکە
نەوتەکەیتێداکۆدەبێتەوەوتێیداجێگیردەبێتوهەروەهاهەبوونیبەردیداپۆشەر
بۆئەوەیئەمبڕەنەوتەلەمشوێنەدابەقەتیسیبهێلێتەوە.)هەروەهائەوکاتەیکە
ئاوە لەو پەتـڕۆلەکە نەوتیەکەداجێگیردەبێت لەعەمبارە و پەترۆڵەکەکۆدەبێتەوە
جیادەبێتەوەکەکەهەندێکجـارانلەگەڵیداتێکەڵدەبێتوبەهـۆیجیاوازیلەچڕیدا
کەچـڕینەوتلەچـڕیئاوکەمترە،ئەوانەوتەکەسەرئاوەکەدەکەوێت،هەروەها
ئەگەرگازلەگەڵپەتڕۆڵەکەداهەبوو،ئەواگازەکەشلەگەڵپەتـرۆڵەکەجیادەبێتەوەو
گازەکەسەرنەوتەکەدەکەوێتلەبەرئەوەیچڕیگازلەچڕیپەترۆڵکەمترە.لەبەرئەوە
زۆربەیجاراندەبینینکەکێڵگەیپەترۆڵلەسێچینیاخودسێبەشپێکدێتکە
لەئاستیسەرەوەداگازەولەژێرەوەیگازەکەپەترۆڵجێگیردەبێتولەژێرەوەی

پەترۆڵەکەشدائاوجێگیردەبێت.
زۆربەیجارانپەترۆڵلەدووجۆرعەمبارداکۆدەبێتەوە،جۆرییەکەمپێکدێتلەدرز
وداشکانوبەرزبونەوەونزمبونەوەیچینەجێۆلۆجیەکانیتوێکڵیزەویکەوائەوەش
نزمبونەوەی بەرزبونەوەو هۆکاری دەبێتە کە رودەدات زەویەوە جوڵەی ئەنجامی لە
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چینەجیۆلۆجیەکانودەبێتەهۆکاریدروستبوونیدرزوداشکانیچینەبەردیەکان
ئاڕاستەی بە جیۆلۆجیەکانەوە چینە لە کە ناوخۆییەی ئەوپاڵنانە بەهۆی یاخود
سەرەوەرودەدات،کەوائەوەشدەبێتەهۆیپێکهاتنیعەمباریپەترۆڵوشێوەیگرد
وەردەگرێتکەپێیدەوترێت)anticline(کەپەترۆڵلەبەشیسەرەوە)لوتکە(ی
)anticline(کەکۆدەبێتەوەکە)fold(دروستدەبێت،یاخودعەمباریپەترۆڵی
لەئەنجامیپێکهاتنودروستبوونیداشکانواتا)fault(وەدروستدەبێتکەکە
چینەجیۆلۆجیەکاندوچاریدەبنکەئەم)fault(ەوادەکاتپەترۆڵەکەبوەستێتو
ئیترکۆچنەکاتبۆشوێنێکیترولەمحاڵەتەدا)fault(شێوەیبەربەستدەبینێت
بۆمانەوەیپەترۆڵلەمشوێنەدا.هەروەهاجۆرێکیدیکەلەعەمبارەکانیپەترۆڵلە
ماوەی لە نەوت کەحەوزەکانی دەبێت دروست بارودۆخەجیۆلۆجیەوە ئەو ئەنجامی
جیۆلۆجییە بارودۆخە ئەم کەوا دەبن، دوچاری جیۆلۆجییەوە پەرەسەندنی مێژووی
دەبێتەهۆکاریرودانیگۆڕانکاریلەتایبەتمەندیەکانیهەندێکجۆریبەردەکانوەک
بەردی)sandstone(کەبەدرێژبونەوەوتێپەڕبوونیکاتلەجۆرێکیبەردیپڕ
 un porous(دەگۆڕرێتبۆبەردیبێبۆشایی)porous rock(لەبۆشاییەوە
rock(ودەبێتەبەربەستلەبەردەمکۆچکردنیپەترۆڵوعەمبارێکیپەترۆڵیدروست
دەبێت،یاخودهۆکاریدیکەیجیۆلۆجیهەیەکەدەبێتەهۆکاریوەستاندنیکۆچکردنو
جوڵەینەوتلەنێوبەردەپڕبۆشاییەکاندا)porous rock(.ناگونجێهەردووجۆر
 porous(بگۆڕێنبۆعەمباریپەترۆڵبەبێئەوەیئەوچینەیبەردەپڕبۆشاییەی
rock(کەپەترۆڵتێیدادەجولێتەوەوتێیداکۆدەبێتەوەبەچینێکیانچەندچینە
بەردێکیبێبۆشایی)un porous rock(دانەپۆشرابێت،)واتائەوچینەیکە
رێگەبەجوڵەوکۆچکردنیپەترۆڵناداتووەکبەربەستێکوایە(،کەبەهۆیئەم
چینەداپۆشەرەوەپەترۆڵەکەلەنێوعەمبارەکەدەمێنێتەوەوجێگیردەبێت،بەاڵمئەگەر
جیۆلۆجی پەرەسەندنێکی و گۆڕان دوچاری گازەکە و نەوت عەمباری شوێنی هاتوو
بۆوەوەکدرزبردنوداشکان)fold(یقوڵەوەبەشێوەیەککەئەمدرزوداشکانە
چینەداپۆشەرەکەواتا)un porous rock(ببڕێت،ئەوالەمحاڵەتەداپەترۆڵەکە
لەرێگەیشوێنیداشکانەکەوە)fold(بەرەوشوێنێکیدیکەدەڕواتولەمکاتەشدا
عەمبارەنەوتەکەگرنگیخـۆیلەدەستدەداتولەمحاڵەتەشداپەترۆڵەکەبەرەوسەر
روویزەویکۆچدەکاتوسەردەکەوێتوپاشماوەیپەترۆڵلەمشوێنەیسەرزەویدا
لێکۆڵەرەوانی لەرێگەیەوە کە گشتیەکانە بەڵگە لە دیاردەیە ئەم کەوا دەردەکەوێت،
ئەمجۆرە تێیدا، پەترۆڵ هەبوونی بە کردووە ئەوشوێنانەیان دەستنیشانی پەترۆڵ
حاڵەتانەشلەهەندێکشوێندادەبینرێتکەدەکەونەسەرەوەیکێڵگەیەکیپەترۆڵلە
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زۆنەکانیحەوزەنەوتیەکانلەجیهانداوەکئەوەیلەزۆنینەوتییلەکوردستانداهەیە
بەتایبەتلەکەرکوک.

:)Oil and Gas industry(–پیشەسازینەوتوگاز
ئەوانەی کە پێکهاتووە بەش دوو لە یاخود کەرت دوو لە گاز و نەوت پیشەسازی

خوارەوەن:
:Upstream .١

ئەوکەسانەیلەبـواریپیشەسازینەوتوگازدالە)upstream(داکاردەکەن،
کاریاندۆزینـەوەوبەرهەمهێنانینەوتیخاوووگازیسروشتیە.

نەوتداکەپێیدەوترێت لەپیشەسازی )upstream(کردارەکانیجێبەجێکردنی
)Theupstreamprocess(پێکدێتلە٤قۆناخکەئەوانەیخوارەوەن:

عەمبارەکانی دۆزینەوەی دوای بە گەڕان کرداری لە بریتییە :a-Exploration
نەتوگازلەنێوچینەجیۆلۆجیەکانداکەئەوەشبریتییەلەلێکۆڵینەوەوئەنجامدانی
کارێکیزۆروئاڵۆزوپارەیزۆریپێویستە،ئەوکەسەییاخودئەوپسپۆڕێتیەیکە

.)geologists(سەرپەرشتیئەمقۆناخەیکارکردندەکاتجیۆلۆجیەکانن
b-Drillingwell:بریتییەلەکرداریهەڵکەندنیبیربۆدەرهێنانینەوتیانگاز،
کەئەوقۆناخەیپیشەسازینەوتگرانترینقۆناخیانەوپارەیزۆریپێویستە،ئەو

کەسەیسەرپەرشتیئەمقۆناخەیکارکردندەکات)driller(ە.
بۆ کارکردن لە بریتییە نەوت پیشەسازی قۆناخەی ئەم :c- Development
ئامادەکاریەکانیبەرهەمهێنانینەوت،کەلەکارەزۆرگرنگەکانلەمقۆناخەدابریتییە
ماوەی گاز، گواستنەوەی یان نەوت گواستنەوەی بۆ بۆڕی راکێشانی بنیاتنانی لە
تەواوکردنیکارەکانی)development(لەچەندهەفتەیەکەوەبۆچەندمانگێک
دەخایەنێت،قۆناخی)development(واتاقۆناخیچوارەملەپیشەسازینەوت

لەبەشەزۆرگرنگەکانیبەرهەمهێنانینەوتوگازە.
کارەکانی تەواوبوونی دوای کە هێنان، بەرهەم واتا :d- Production
)development(ئەوا)production(دەستپێدەکات،واتاکرداریبەرهەم
هێناندەستپێدەکاتبەرۆیشتنینەوتیانگازبەنێوبۆڕیەکانیکەپێشتربنیاتنرابوون

بۆئەوعەمبارەی)خزان(کەنەوتەکەیانگازەکەتێیدابەعەمباردەکرێت.

ئایاکۆمپانیاکانینەوتچۆننەوتیانگازدەدۆزنەوە؟
زەویناسان واتا جیۆلۆجی ئەندازیارانی )exploration( لە بریتییە قۆناخ یەکەم
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دەستدەکەنبەدیراسەکردنولێکۆڵینەوەیبەرد)rock(وپێکهاتەجیۆلۆجیەکان
)geological formation(کەبۆئەممەبەستەتێستیزانستیانەئەنجامدەدەنبۆ
)hydrocarbon(ئـەوەیبگەنەئەوئەنجامەیکەئایائەمبەردانەهایدرۆکاربۆنیان

تێدایەیاننا.

ئایا)hydrocarbon(چیە؟
وەاڵم:نەوتوگازلەهایدرۆجین)H(وکاربۆن)C(پێکهاتونوپێیاندەگوترێت

.)hydrocarbon(
بێت شوێنێکدا هەر لە دەتوانن بوارە ئەم شارەزایانی و جیۆلۆجی ئەندازیارانی ئایا

)hydrocarbon(بدۆزنەوە؟
وەاڵم:نەخێر،ئەوانناتوانن،ئەوانباشترینشوێندەستنیشاندەکەنبۆقۆناخی
داهاتووواتابۆکاریداهاتووکەبریتییەلەهەڵکەندن)drilling(ئینجادەستدەکرێت
)hydrocarbon(بەهەڵکەندنیبیر،کەهەندێکجاربیرەهەڵکەندراوەکەدەگاتە

.)hydrocarbon(وهەندێکجاریشمەرجنیەبگاتبە

ئایاراستەخۆدوایهەڵکەندنیبیرنەوتیانگازبەرهەمدێت؟
وەاڵم:نەخێر،لەسەرەتاداکۆمپانیاکەدەستدەکاتبەتاقیکردنەوە)test(یزۆر
بۆئەوەیبگەنەئەوئەنجامەیکەئایائەوبڕەهایدرۆکاربۆنەیکەدۆزراوەتەوەزۆرە
یانکەمە،هەروەهائایاهیچکێشەوگرفتێکهەیە،ئەگەرئەنجامیتێستەکانباش
بوووسەرکەوتنیبەدەستهێنا،ئەواکەواتەبیرەکەئامادەیەبۆدەرهێنانینەوتیان
گازلێیەوە،بۆیەراستەوخۆدەستدەکرێتبەبنیاتنانیبۆریگواستنەوەینەوتیان
گاز،بەاڵمتابیرەکەسەرکەوتنبەدەستنەهێنێتوبرێکیزۆریهایدرۆکاربۆنتێیدا
نەدۆزرێتەوەئەوادەستناکرێتبەئامادەکردنوکارکردنبۆراکێشانینەوتەکەیان

گازەکە.

هەندێکلەوکاروپسپۆڕێتیانەیکەلە)upstream(دائەنجامدەدرێت:
ئاسنو بۆهەڵگرتنوگواستنەوەی کارپێکردنیکرێنە :Crane operator .١
کەلوپەلەبارستەگرانەکانوئەوەلەکارەزۆرگرنگەکانیپڕۆسەیهەڵکەندنیبیری
نەوتە،لەبەرئەوەیبارستاییهەندێکلەکەلوپەلەزۆرگرنگوپێویستەکانیبەکارهێنان

لەکرداریهەڵکەندنیبیرینەوتیانگاززۆرگرانوگەورەن.
هەڵکەندن پرۆسەی سەرپەرشتی و بیرەکە هەڵکەندنی بە هەڵدەستێ :Driller  .٢

دەکات.
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٣. Geologist:هەڵدەستێبەدیراسەکردنیبەردوپێکهاتەجیۆلۆجیەکان،کە
ئەوەلەپێشەوەیگشتکارەکانەوجیۆلۆجیستسەرپەرشتیگشتکارەکانیتایبەت
بەلێکۆڵینەوەلەجیۆلۆجیایشوێنیعەمبارینەوتیانگازدەکاتوگشتزانیاریەکانی

تایبەتبەهەبوونیاننەبوونیهایدرۆکاربۆندەخاتـەبەردەست.
٤. Geotechnician:کارپێکردنیئامێرەکانبۆیارمەتیدانیجیۆلۆجیەکان.

Maintenance technician .5:ئەوکەسەلەگەڵتیمیهەڵکەندنولەژێر
سەرپەرشتی)driller(کاردەکات.

٦. Pipe- fitter:لەحیمکردنوپێکەوەنوساندنیبۆریەکانیگواستنەوەینەوتیان
گـازبۆمەبەستیگواستنەوەیان.

٧. Production operator:چاودێریکردنوکارپێکردنیئامێرەکانیبەرهەم
هێنان.

٨.:Roughneckهەڵدەستێبەچاکردنەوەیئامێروکەلوپەلەکان.
:Downstream .٢

•ئەوکەسانەیلەپیشەسازینەوتوگازدالە)downstream(داکاردەکەن،
نموونەوەک بۆ نەوتیخاوەوە لە دیکەیە بەرهەمی زۆرجۆر هێنانی بەرهەم کاریان
سوتەمەنی)fuel(بۆکارپێکەروئامێرەکانیوەکئۆتۆمبێلوشەمەندەفەروفڕۆکە
و...هتد.واتاجیاکردنەوەیجۆرەکانیسوتەمەنیومادەکیمیاویەهەمەجـۆرەکانلە

نەوتیخاوەوەوئامادەکردنیانبۆبەبازاڕکردنیان.
هایدرۆکاربۆنەوە لە )Petrochemical plants( پتڕۆکیمیاویەکان کارگە
دوای واتا نەوتەوە پااڵوتنی لەرێگەی کارگانە ئەم دێنن. بەرهەم کیمیاویەکان ماددە
)Ethylene)C٢Hهایدرۆکاربۆناتیسوکبەرهـەمدێنن،هەروەها٤)refinery(
وماددەیکیمیاویدیکەیگرنگبەرهەمدێنن،زۆرلەبوارەکانیپیشەسازیئەسیلین
بۆ بەکاردەهێندرێت )Ethylene )C٢H٤ نموونە: بۆ  دێنن بەرهەم )C٢H٤(
دروستکردنیپالستیک)plastics(وخاوێنکەرەوەکان)detergents(وتایەی
و خاو نەوتی لە کیمیاویانە مادە هێنانەی بەرهەم ئەم .)car tyres( ئۆتۆمبێل
گازیسروشتیەوەکردارێکیئاڵۆزەوژیانیئەمسەردەمەبەبێئەمبەرهەمانەناچێت
بەڕێـوەورۆژدوایرۆژیشلەپەرەسەندندایەوژمارەیکارگەکانیشرۆژدوایرۆژلە

زیاندبوندایە.
:)Gas–goingup(بەرزبونەوەیبەرهەمهێنانیگاز

کۆمپانیاکانینەوتوگازپالنیبەرزکردنـەوەیگازیانهەیەلەجیهاندابەشێوەیەککە
بەرلەساڵی٢٠٣٠بەرێـژەی5٠%بەرزببێتەوە.واڵتەبەرهەمهێنەرەگەورەکانیگاز
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وەکروسیاوسعودیایعەرەبیوقەتەڕوئێرانوئیماڕاتیعەرەبیبەشێوەیەکیخێرا
بەرهەمهێنانیگازیانزیادکرد،هەروەهالەئەفریقیاوئەوڕوپاوئاسیاوئەمریکاش

بەشـێوەیەکیخێرابەرهەمهێنانیگاززیادیکرد.

بەاڵمپرسیارئەوەیەئایابۆئەمواڵتانەئەمسیاسەتەجێبەجێدەکەن؟
لەبەرئەوەیدەرکەوتکەگاززۆرگرنگەبۆزۆرمەبەستکەکارگەپتڕۆکیمیاویەکانبڕە
گازێکیزۆربەکاردەبەنکەپیشەسازیپترۆکیمیاویشگەشەیسەندووە،دەبێئـەوە
بزانینکەنرخینەوتزۆرگرانەبۆیەلەزۆرجۆرپیشەسازیدابەکاربردنیگازبەباشتر
دادەنرێت.هەروەکئاشکرایەکە)CO٢(مەترسیدارەبۆژینگەودەبێئەوەشبزانین
کەرێـژەیبەرهەمهاتووی)CO٢(لەگازداکەمترەوەکلەورێژەیەیکەنەوت
بەرهەمیدێنێت.کەوائەوەشخاڵێکیزۆرگرنگە،کەزۆرلەوێستگەکانیبەرهەمهێنانی
وزەلەجیهاندابەکاربردنیجۆریسوتەمەنیەکانیانبۆکارپێکردنیوێستگەکانلەنەوت

ورەژوویبەردیەوەبۆگازگۆڕی.

رێگەکانیدۆزینەوەینەوت:
لەرابردوودادۆزینەوەیپەترۆڵهەردەملەوناوچانەوەدەستنیشانودیاریدەکـراکە
بەڵگەونیشانەکانیپەترۆڵیلێدەستدەکەوت)واتالەشوێنیهەبوونیپاشماوەی
نەوتلەسەرزەوی(وەکپاشماوەنەوتیەکانیخانەقین.هەروەهالەوناوچانەوەشکە
گازیسروشتیلێیەوەدەردەچو)وەکئەوئاگرەیکەلەگازیسروشتیەوەدەردەچێت
لەکەرکوک–بابەگوڕگوڕ(هەروەهارێگەیەکیدیکەیکۆنبۆدەستنیشانکردنو
دۆزینەوەینـەوت،ئەوبیرەئاوانەنکەبەهەڵکەندنیانئاوێکیسوێرلەمبیرانەیئاو

بەرهەمدێتکەتێکەڵەبەپەترۆڵ.
ئەمسیفەتانەلەزۆرشوێنانیحەوزەکانینەوتدادەبینرێت،ئەورێگایانەیکەلێکۆڵەران
دەیگرنەبەربۆهەبوونیپاشماوەنەوتیەکان،کەتوانرالەساڵی١٨5٨لەپۆڵەنداو
و ئەمریکا یەکگرتوەکانی ویالیەتە لە لەساڵی١٩5٨ و کەنەدا لە لەساڵی١٨5٨
لەساڵی١٩٦٠لەرۆمانیاولەساڵی١٨٦٣لەپیرۆولەساڵی١٨٦٦لەروسیادا
ئەنجامەکانی دیراسەکردنی لەدوای پەترۆڵ دۆزینەوەی کردارەکانی بدۆزرێتەوە. نەوت
جیۆلۆجیەکان چینە سیفاتەکانی شیکردنەوەی و ناوچانەدا لەو بیرەکان هەڵکەندنی
کەپەترۆلیانتێدایەلەکاتیدروستبونیەوەوجۆرێتیپێکهاتەیچینەجیۆلۆجیەکان
کردارەکانی دەبینرێت تێیاندا پەترۆل کە جیۆلۆجیانەی چینە ئەو دیراسەکردنی و
دۆزینەوەیپەترۆلیانزۆرفراوانکردوهەروەهائەملیکۆڵینـەوەودیراسەجیۆلۆجیانە
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یارمەتیدەرێکیزۆرگەورەبووبۆتێگەیشتنلەسروشتیجیۆلۆجیئەوشوێنانەیکە
پەتـرۆڵتێیاندادروستدەبێتوبەعەمباردەبێت.

ناوچە سروشتی لە جیۆلۆجیی مەفهومی رۆشنایی لەژێر جیۆلۆجیەکان لێکۆڵینەوە
دەرناکەوێت تێیاندا نەوت پاشماوەکانی بەڵگەی کە ناوچانەی ئەو بۆ نەوتیەکانەوە
پشت کە زانستی لێکۆڵینەوەی رێگاکانی بەبەکارهێنانی ئەوەش کێشا، درێژەی
دەبەستێتبەمەفهومیجیۆلۆجییبۆپێکهاتنوکۆبونەوەیپەتـرۆڵ،کەپێویستی
بەهەبوونیمەرجـیدیاریکراودەبێتلەوانەهەبوونیچینیئەستورلەبەردینیشتوو
)thick beds of sedimentary rock(بۆئەوەیپەترۆلیتێدادروستبێت
هەبێتوەک )porous(بۆشایی لە پڕ بەردانەداچینی ئەم لەنێوان ئەوەی بۆ و
ساندستۆن)sandstone(بۆبەعەمبارکردنیپەترۆڵوبوونبەشوێنیکۆبونەوەی
)un porous rock(نەوتوهەروەهاهەبوونیچینەجیۆلۆجیەبێبۆشاییەکان
کۆچکردنی لەبەردەم بەربەست دەبنە کە )mud & salt(وخوێ قوڕ وەک ی
پەترۆڵەبەعەمباربوەکە،هەروەهاهەبوونـیشوێنگەیکۆبونەوەینەوتتێیدا،لەسەر
ئەمبنچینەیەکرداریگەڕانبەدوایدۆزینەوەیپەترۆڵئەمهەنگاوەگرنگانەیخوارەوە

دەگرێتەوە:
 thick sedimentary(  ئەستور نیشتوی بەردی شوێنەکانی دیارکردنی .١
rocks(کەچینەپڕلەبۆشاییەکان)porous beds(یتێدابێتهەروەهاچینێکی
تریبێبۆشایی)un porous rock(لەرێگەیلێکۆڵینەوەلەپێکهێنەرەکانو
پێکهاتوویبەردەکانیسەرروویزەویوشـیکردنەوەینموونەبەردەدەرهێنراوەکان

لەبیرەهەڵکەندراوەکانەوە.
٢.گـەڕانبەدوایعەمبارینەوتودیاریکردنیشوێنەکەیوسنوورەکەیوئەوەیکە
لەسەرەوەیروویزەویەوەدەردەکەوێتوبەرێگەیبەکارهێنانیروپێویجیۆلۆجییان
بەکارهێنانیوێنەیئاسمانیکەوێنەیخێراوگشتگیریئەوشوێنانەکەلێکۆڵینەوەی
دیاریکردنی بەخێرایی بتوانێت جیۆلۆجی کەسی کە وادەکات ئەوەش کراوە، لەسەر
بەردی لەوشوێنانەیکە بدات،هەرەها ئەنجام پەترۆڵ کۆبونەوەی شوێنیعەمباری
سەرروویزەویدەرناکەوێت)وەکبیابانەکانوحەوزەکانیئاو(کەلەمحاڵەتانەدا
پێویستەروپێویجیۆفیزیاییبەکاربهێنرێتکەپشتبەپێوانەیسیفاتەسروشتیەکانی
یاخود زەویەوە کێشی هێزی و موگناتیسی پلەی وەک دەبەستێت زەوی چینەکانی
خێراییتێپەڕبوونیلەرەلەربەنێوچینەجیۆلۆجیەکاندابەبەکارهێنانیئامێریتایبەت
وەکئامێریموگناتیسی)magnetic(یانئامێریکێشکردن)gravity(یاخود

.)seismic(ئامێریسایزمۆگرافی
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٣.دیاریکردنیعەمباریگونجاووپێویستبۆمەبەستیهەڵکەندنیبیربۆدۆزینەوەی
جیۆلۆجی گشتی لێکۆڵینەوەی بە پشت نەوت عەمبارەکەی کردنی دیاری پەترۆڵ،
شوێنەکەیدەبەستێت،سەرکەوتوترینعەمبارینەوتنزیکترینیانەلەحەوزینەوت،
لەسەر روونە وێنەیەکی کردنی دیاری پێویستە جیۆلۆجی ئەندازیاری لەسەر ئەوەی
گەورەترین و باشترین دیارکردنی لەدواییدا پەترۆڵ، حەوزی دووریـــەکانی و قەبارە
عەمبارینەوتینزیکلەحەوزەکەبۆمەبەستیهەڵکەندنیبیرینەوت)هەڵکەندنیبیر

بۆمەبەستیگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوت(.
٤.قوڵیبیریهەڵکەندراویکەبۆمەبەستیگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتهەڵدەکەنرێت
لەچەندسەدمەترێکەوەبۆچەندهەزارمەترێکدەبێت،کەقوڵیبیرەکەپشتبە
قوڵیئەوچینەجیۆلۆجیانەوەدەبەستێتکەپەترۆڵتێیانداکۆبوەتەوە،هەروەهائەو
کاتەیکەتەئکیدلەسەرهەبونینەوتدەکرێتئەواکاریگەڕانودۆزینەوەینەوت
کۆتاییپێدێت.لەدوایئەوەوەکاریپشکنین)test(دەستپێدەکاتبۆمەبەستی
دیاریکردنیبڕیئەونەوتەیکەبیرەکەبەرهەمیدێنێت.ئەگەرئەوبڕەنەوتەیکە
لەبیرەکەوەبەرهەمدێتبڕێکیگونجاوبووبۆبەکارهێنانیئابووریانە،ئەوالەوکاتدا
لەدایکبوونیکێڵگەیەکیتازەینەوترادەگەیەنرێت،یاخودلەوانەیەئەوبڕەپەترۆڵەی
کەلەمبیرەوەبەرهەمدێتبڕێکینائابووریوکەمە،بۆیەلەمحاڵەتەدادۆزینەوەکەی
نەوتبەکارێکیسەرکەوتوویبەرهەمهێنانناژمێردرێتودەستدەکرێتبەهەڵکەندنی

بیرینەوتلەشوێنیتردا.
مەترسیەکانوتێچوویدۆزینەوەینەوت:

تێبچێت، خەرجی کە کارانەیە ئەو ترسناکترین لە نەوت دۆزینەوەی بەدوای گەڕان
لەبەرئەوەیرێژەیسەرکەوتنیئەوبیرەنەوتانەیکەبۆگەڕانبەدوایدۆزینەوەی
نەوتهەڵدەکەنرێنکەمە،کەوائەوخۆدانەبەرمەترسیەلەشوێنێکەوەبۆشوێنێکی
سەرکەوتوو هەیە حااڵت کەوا هەیە، جیاوازی جیۆلۆجیەکەی سروشتە بەپێی دیکە
پیتی بە بەشوێنی ئەمشوێنانە و دەدۆزرێتەوە نەوت خێرا بەشێوەیەکی و دەبێت
نەوتیدەژمێردرێن،کەچیهەندێحاڵەتبەرلەدۆزینەوەینەوتپێویستیبەکاتێکی
و جیۆلۆجی پشکنینی کردارەکانی تێچووی زۆری هەیە. گەورە سەرمایەکی و درێژ
جیۆفیزیاییوکرداریهەڵکەندنیبیربۆمەبەستیگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوت
مەترسیەکانزیاتردەکاتبەتایبەتئەگەرئەمکردارانەلەلەشوێنێکیدووردائەنجام
بدرێتخەرجیەکیزیاتریپێویستە،کەبڕیتێچوویهەڵکەندنیبیرینەوتلەنێوان
١٠٠٠٠٠جونەیەتا١٠٠٠٠٠٠جونەیەدەبێت،لەراستیدابڕیئەوپارەیەیکەلەکرداری
هەڵکەندنیئەوبیرانەیکەبۆگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتخەرجدەکرێتکەواکەم
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جارهەیەکەرێژەیسەرکەوتندەگاتە٤٠%،بۆنموونە١٨٦5بیربۆمەبەستیگەڕان
بەدواینەوتلەئەفریقیاداهەڵکەنرا،کەچینەوتلەتەنها5١٨بیردادۆزرایەوەواتا
رێژەیسەرکەوتنبریتییبوولە٢١.٧%وئەمرێژەیەلەماوەی١5ساڵدائەنجامدرالە
ساڵی١٩5٠تا١٩٦5.کەلەهەمانماوەدا٣٢٦٣بیربۆگەڕانودۆزینەوەینەوت
لەواڵتانیئەوروپایرۆژئاواهەڵکەنراکەچیلەمژمارەیەداتەنهالە5٢٣بیردانەوت
دۆزرایەوە،واتارێژەیسەرکەوتنبریتییبوولە١٣.٨%لەبەرامبەرئەمتێچووەزۆرەی

پارە.
قازانجیبەرهەمینەوتزۆربەرزەکەبەرێژەیەکیتێکڕاییدەگاتە٤یان5بەرامبەر
ئەوەندەیقازانجیپیشەسازیەکانیدیکە،کەئەوەیەوایلەکۆمپانیاکانینەوتکردووە
بە زۆر پێدانێکی گرنگی لەگەڵ دەرهێنانی و نەوتدا بەدوای گەڕان لە بن بەردەوام
بەدوای گەڕان بۆ بیر هەڵکەندنی بە بڕیاردان لە بەر زانستیەکان زانیاریە وردەکاری

دۆزینەوەینەوتدائەمەشلەپێناوکەمکردنەوەیتێچوویبەرهەمهێنانینەوت.
کرداریگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتبەهۆیچەندهۆکارێکەوەبەرزبوەتەوە،کەلە
گرنگترینیان)پێشکەوتنیهۆکارەکانیگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتوپشتبەستن
بەئامێرەئەلیکترۆنیەهەستیارەکانکەپێویستیبەشارەزاییوردوتایبەتهەیەبۆ
کارپێکردنیانوچاکردنەوەیانوئەنجامدانیگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتلەجێگە
باڵوبونەوەیکرداری دەریاییەکان، دارستانەکانوشوێنە و بیابان دوورەکاندا)وەک
گەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتلەشوێنەدەریاییەکاندابیتێچوویزیاترەبەبەراورد

لەگەڵکرداریگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتلەسەروشکاییدا.
 geological( جیۆلۆجی روپێوی بچوکی تیمێکی تێچووی بڕی گشتی تێکڕای
survey(لەنێوان5٠٠٠–١٢٠٠٠دۆالردەبێتمانگانە،هەروەهائامادەکردنیوێنەی
ئاسمانیبۆهەرکیلۆمەترچوارگۆشەیەکبەپێوانەیوێنە١:5٠٠٠٠نزیکەی١.5دۆالری
بڕی بەاڵم جیۆلۆجیە، پشکنینی کرداری تێچووی بڕی کەمترین ئەمە کە تێدەچێت،
تێچوویروپێویجیۆفیزیاییپشتبەجۆریئەورێگەیەدەبەستێتکەبەکاردەهێنرێت.
کەبڕیتێچوویکرداریروپێویموگناتیسی)magnetic survey(لەنێوان5٠٠٠ 
 gravity(کێشکردن روپێوی تێچووی بڕی کەچی مانگانە. دەبێت دۆالر ١٠٠٠٠ –
survey(لەنێوان٢٠٠٠٠–٦٠٠٠٠دۆالردەبێتمانگانە.هەروەهاتێکڕایبڕیتێچووی
یەکتیمیروپێوی)seismic survey(لەسەرزەویدادەگاتەنزیکەی١٠٠٠٠٠ 
 seismic(دۆالرمانگانە،کەچیبەکارهێنانیهەمانرێگەیروپێویسایزمۆگرافی
survey(بۆیەکتیملەشوێنیدەریاییدادەگاتەنزیکەی٢5٠٠٠٠دۆالرمانگانە.
بڕیتێچوویهەڵکەندنیبیرینەوتلەشوێنێکەوەبۆشوێنێکیدیکەجیاوازیهەیە،
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لە گواستنەوە کاری زەحمەتی یاخود ئاسانی و کارەکە سەنتەری لە دووری بەپێی
گەورەییئەوئامێرانەیکەدەبێبگوازرێنەوەهەروەهائەوکارانەیکەئەنجامدەدرێن،
بڕیتێچوویئامێریکارپێکردنیهەڵکەندنیقوڵلەنێوان١٠٠٠٠٠–٢٠٠٠٠٠دۆالردەبێت
مانگانە،ئەمەتایبەتبەئامێریگەورەیهەڵکەندنکەقوڵیهەڵکەندندەگاتە١5٠٠٠ 
پێ،کەچیبڕیتێچووبۆئامێریهەڵکەندنلەناودەریـادادەگاتە٣٠٠٠٠٠–5٠٠٠٠٠ 
لەهەڵکەندنیدەریاییدادەگەڕێتەوە بڕەزۆرەیتێچوونیپارە مانگانە،هۆکاریئەم
کە ئاودا لەنێو تایبەت ی )platform( شۆستە دروستکردنی بوونی پێویست بۆ
ئەم لەوانەیە ئینجا دەکرێت جێگیر لەسەر نەوتەکەی بیرە هەڵکەندنی ئامێرەکانی
)platform(ەجێگیربێتیاخودناجێگیربێتواتابتوانرێتبجولێنرێتەوەهەروەها
ئەوخەرجیـەیکەلەیەکەپاڵپشتیکەرەکانداسەرفدەکرێت،هەروەهائەوخەرجیـەی
کەبۆچاکردنـــەوەوگواستنەوەی)platform(لەشوێنێکەوەبۆشوێنێکیدیکە
لە دەبێتەوە دوچـاری کە مەترسـیەکانی لە کە خەرجیەی ئەو و دەکرێت سەرف
ئەنجامیبوونیشـەپۆڵەدەریاییەزۆرگەورەوکاریگەرەکانکەدەبێتەهـۆیتێکدانو
وێرانکردنی)platform(ەکانوتێکدانیئامێریهەڵکەندن.بۆیەکرداریدەرهێنانی
نەوتلەناودەریاداخەرجیەکیئێجگارزۆریپێویستەبۆیەبڕیتێچوویهەڵکەندنی
دەریایینزیکەیچوارتاپێنجبەرامبەرخەرجیەکانیهەڵکەندنیبیرینەوتیسەرزەوی

دەبێت.

لەبارەی)and Onshore  Offshore(وە:
Onshore:کـرداریدەرهێنانوبەرهەمهێنانینەوتەلەسەرزەوی،لەسەروشکانی،
هەروەکئەوەیکەلەهەرێمیکوردستانداهەیەکەگشتکردارەکانیدەرهێنانوبەرهەم

.)Onshore(هێنانینەوتبریتیینلە
Offshore:کـرداریدەرهێنانوبەرهەمهێنانینەوتەلەنێودەریـادا،لەجیهاندا
هەندێکلەکردارەکانیدەرهێنانوبەرهەمهێنانینەوتلەنێودەریاوزەریاکاندانو
،)Onshore(گرانترومەترسیدارترەوەکلەکارکردنلە)Offshore(کارکردنلە

کەلەمخااڵنەروونیدەکەمەوە:
هەندێک ئەوەی بێ کاربکات دا )Offshore platform(لە ناتوانێت ١.کەس
لە کارکردن بۆ چونیان لە بەر کارمەندان دابێت. ئەنجام سەالمەتی راهێنانی
)Offshore platform(دەبێپشکنینیپزیشکیانبۆبکرێت،هەروەهادەبێئەو
کەسەبەشداریبکاتلەخولیتایبەتبەئاگرکوژێنەوەوهەاڵتنوخۆدەربازکردنلە
کاتیئاگرکەوتنەوەومەترسیەکانیدیکەکەبەروروویئەو)platform(دەبێتەوە
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کەکاریلەسەردەکرێ.
جەستەییەوە لەرووی دەبێ کاردەکەن دا )Offshore( لە کە کەسانەی ئەو .٢

گونجاوبنلەبەرئەوەیماندوبوونیزۆرە.
٣.ئەوشوێنەیکەکـرداریدەرهێنانیانبەرهەمهێنانینەوتیلەسەرئەنجامدەدرێت

.)Platform(پێیدەگوترێت
تۆپی گۆڕەپانێکی رووبەری هەمان )Platform(رووبەری بەشێوەیەکیگشتی .٤

پێیە.
)Oil drilling platform(5.رووبەریهەریەکلەپالتفۆڕمیدەرهێنانینەوت
لەیەکتر )Oil production platform(نەوت هێنانی بەرهەم فۆڕمی پالت و
 Oil(رووبەری لە بچوکترە )Oil drilling platform(رووبەری کە جیاوازن،
 Oil production(لەبەرئەوەیئەوکەسانەیکەلە)production platform

platform(کاردەکەنژمارەیانزیاترەوکارەکەشفراوانترە.
کرداری ە، )Platform( بەشێکی کە )process area( ناوچەی لە .٦

لێکجیاکردنەوەینەوتلەگازوئاولەمشوێنەدائەنجامدەدرێت.
٧.لە)Utilitiesarea(کەبەشێکی)Platform(ە،وزەیکارەبایلێیەوە

.)Platform(دابیندەکرێتبۆ
٨.لە)Offshore platform(داشوێنیتایبەتبەنوستنوخواردنوخواردنەوە

.)accommodation area(هەیەپێیدەگوترێت
٩. )derrick(شوێنێکیبەرزەلەبەشیسەرەوەیتاوەریهەڵکەندنیبیرکەلەوێوە
کۆنتۆرڵیشۆڕکردنەوەیبۆڕیوهەندێککاریدیکەیدەکرێتوراستەوخۆدەکەوێتە
سەرەوەیناوچـەیسەرەکیبیر)wellheadarea(،بەرزاییبەرزترینشـوێنی

)derrick(لەبەرزاییبینایەکی٢٠نهۆمیزیاترە.

دەرهێنانیپەترۆڵ-:
پیشەسازیدەرهێنانیپەترۆڵچەندینتایبەتمەندێتیهەیەکەوائەمتایبەتمەندێتیانە
وایانکردووەکاریپیشەسازینەوتلەگشتپیشەسازیەکانیدیکەجیاوازبێت،لە

گرنگترینئەمتایبەتمەندێتیانەلەخوارەوەکورتکراوەتەوە:
١.پەترۆڵلەنێوعەمبارەکانینێوچینەجیۆلۆجیەکاندالەقواڵییهەزارانمەتردایە
لەنێو پەترۆڵ دەرهێنانی پیشەسازی ئەگەر شێوە هەمان بە زەویەوە، رووی لەسەر
دەریادائەنجامبدرێت،قوڵـیپەترۆڵلەژێرەوەیدەریاوەتادەگاتەعەمباریپەترۆڵ
بێ دەکات نەوتدا عەمبارانەی ئەم لەگەڵ کار مرۆڤـ هەروەها دەبێت، مەتر هەزاران
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ئەوەیبیانبینێتیاخودبتوانێتدەستیپێیانبکەوێتهەروەهابێئەوەیلەراستیەتی
قەبارەکەیانبزانێت،کەچیمرۆڤـبەبەکارهێنانی)theory(یەزانستیەپێشکەوتوەکان

وشارەزاییپڕاکتیکیدورودرێژکارلەگەڵئەمعەمبارانەیپەترۆڵدادەکات.
بە پێویستی و ئاڵۆزن و نین سادە نەوت دۆزینەوەی دوای بە گەڕان رێگەکانی .٢
خەرجیەکیئێجگارزۆرهەیەلەگەڵئەوەشداهەرچەندیئەورێگەیەیکەبەکاریدێنین
دەست دڵنیاکەرەوەمان تەواو دێتای کەچی بێت، پێشکەوتووتر زانستیەوە لەرووی
ناکەوێتلەبارەیهەبوونیعەمبارەکانیپەترۆللەشوێنێکلەشوێنەکان،لەبەرئەوەبۆ
مەبەستیتەئکیدکردنپێویستەدەستبکرێتبەهەڵکەندنیبیر،هەروەهائەوەیکە

کارەکەزۆرئاڵۆزتردەکاترودانیجوڵەیچینەجبۆلۆجیەکانە.
کەلەئەنجامیئەمجواڵنەداجوڵەیچینەجیۆلۆجیەکانەکەلەئەنجامیئەمجواڵنەدا
بەچەندینداشکانودرزو)fold(یهەمەجۆرلەقەبارەوئاراستەکەلەزەمەنە
جیۆلۆجیەلێکجیاوازەکاندارویانداوە،ئەوەسەرەڕایئەوکارلێکانەیکەدەبنەهۆکاری
رودانیبوونیجیاوازیگەورەلەتایبەتمەندێتیلەپێکهاتەیجیۆلۆجیوتایبەتمەندێتی

لەعەمبارەکانینەوتدا.
لەنێو راستەوخۆ نەوت کۆبونەوەی .٣
ژێـر روبارە یان دەریا یاخود عەمبارەکان
هەندێک ئەوەی وەک نیە بوونی زەویەکاندا
لەخەڵکواوێنایدەکەن،بەڵکوکۆبونەوەی

نـەوت
هەیە نیشــتوودا بەردی بۆشاییەکانی لەنێو 
شوێنی شوێنە ئەو و بێت  ئەگەر ئینجا
بنچینەیی)original place(بێتیاخود
جوڵە رودانی بەهۆی بێت الوەکی شوێنێکی
کارلێکە بەهۆی یان جیۆلۆجیەکان چینە لە
درزی رودانی یاخود بێت کیمیاییەکانەوە
 Igneous rock( ئاگرینەوە بەردی
cracks(بێتکەلەژێربارێکیدیاریکراوەوە
رویدابێت،کەهەردەمئەمکۆبوەوەنەوتیانە

لەگەڵمەوادیدیکەدەبینرێتوەک)ئاوینێوچینەجیۆلۆجیەکان،گازەکان،شەوائب
- tarnishes(بۆیەبڕیپەترۆلەکە١٠٠%قەبارەیئەوبۆشاییەناداتەدەستکە
لەعەمبارەنەوتەکەداهەیەئینجائەگەرپێکهاتەیییاخودنیشتوییبێت،سەرەڕای
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ئەوەش،هەمانئەوپلەیتێرێتیەیپەترۆڵلەنێوبۆشاییەکانیبەردەکان)واتاپلەی
دابەش پێببەسترێت( پشتی پەترۆڵ خاوی مادەی وەک کە پەترۆڵی شلەی تێرێتی
دەبێتبۆئەوبڕەپەترۆڵەیکەکەلەتواناداهەیەبەبەرهەمبێتوبڕەکەیدیکەکە
بەسەرروویئەوتەنۆلکەکانەوەلکاوەکەپێکهێنەریبەردەکاننکەجۆریپێوەلکانەکە
کیمیاییەبۆیەبەبێئەنجامدانیئەوکردارانەیکەپارەیەکیزۆریتێدەچێتناتوانرێت
لێ سوودی و دەربهێنرێت نیشتودا بەردی بۆشاییەکانی لەنێو پەترۆڵ بڕەیەی ئەم
وەبگیرێت،ئەویشلەبەرئەوگۆڕانکاریەیکەبەسەرتایبەتمەندێتیپێکەوەلکانەکەدا

دێت.
٤.دەبێبزانینکەتەنهائەنجامدانیگەڕانبەدوایدۆزینەوەینەوتبەسنیە،
لەبەرئەوەیئەمکارەتێڕوانینێکیروونوئاشکراناداتبەدەستەوەبەوپلەیەیکە
دڵنیاییمانپێبداتلەخەماڵندنیپشکنینەکەبۆدیاریکردنیئەوبڕەپەترۆڵەیکە
لەتوانادایەدەربهێنرێت،یاخودبۆدیاریکردنیقەبارەیچاوەڕوانکراویعەمبارەکەی

کەپەترۆڵیتێدایە.
هەندێکخەڵکواهەستدەکەنکەدەتوانرێبەهەڵکەندنیبیرەنەوتوئینجابە
شیکردنەوەیسامپلەکانیبەردبۆدیراسەکردنیتایبەتمەندیەکانیئەوچینەجیۆلۆجیەی
عەمباری سیفاتی ئاشکراکردنی و روونبونەوە هەروەها و پەترۆڵەکەیە هەڵگری کە
وگشت  دەربهێنرێت دەتوانرێت کە پەترۆڵ یەدەگەیەی ئەو بڕی  و چاوەڕوانکراو
زانیاریەپێویستەکانوەدەستبکەوێت،پێویستەئاماژەبەوەبکەمکەلەهەڵکەندنی
بیرداهەرچەندیقەبارەیئەنجامەشیکراوەکانیپێکهێنەریبەردەکانزیاتربێتبەاڵم
لەگەڵئەوەشدازیاترنیەلە١لە٤٠یاخود5٠ملیۆنبەبەراوردکردنبەکۆیقەبارەی
بەردیئەوچینەیکەدەبێدیراسەبکرێت،کەدەتوانرێتزۆربەسادەییئەمزانیاریانە
بچوێندرێبە)کاتێیەکێکچاویتەنهابەکەسێکدەکەوێتلەواڵتێکداکەژمارەی
دانیشتوانیزیاترەلە٤٠ملیۆنکەس،وادادەنرێکەئەوکەسەگشتخەڵکیئەو
واڵتەدەنوێنێلەروویشێوەوسروشتوئاستیرۆشەنبیریوفێرکردنکەوائەوەش

لەتوانادانیەوراستنیە.

:Thedrillingprocess–کرداریهەڵکەندن
زۆرترین و پڕۆژەکانە مەترسیدارترین و گرنگترین لە نەوت بیری هەڵکەندنی کرداری
بڕیپارەیتێدەچێت،هەڵکەندنیبیرتاکەتەکنیکەکەبتوانرێتلەرێگەیەوەنەوتلە
قواڵییزەویەوەدەربهێنرێت،کەوائەمپڕۆسەیەشلەرێگەیچوارقۆناخیسەرەکیەوە

جێبەجێدەکرێت:
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:Oilwelldrilling–هەڵکەندنیبیرینەوت.A
کرداریهەڵکەندنیبیرینەوتلەرێگەیهەڵکەندنی)Rotary Drilling(ئەنجام
دەدرێت،کەبۆئەممەبەستەئامێریبیرهەڵکەندنband- standبەکاردەهێندرێت،

کەلەخوارەوەقۆناخەکانیباسدەکەم:
:)drillingwellinstrument(ئامێریبیرهەڵکەندن*

ئامێریهەڵکەندنیبیرینەوتبەرێگەیکرداریخواڵنەوەبیرەکەهەڵدەکەنێتولەم
بەشەسەرەکیانەیخوارەوەپێکدێت:
:)derrick(١.تاوەریهەڵکەندن

بریتییەلەتاوەرێکیلەکانزادروستکراوبۆکرداریجێگیرکردنیبۆڕیهەڵکەندنو
بەیەکەوەبەستنیبۆریەکانلەگەڵیەکتردابەکاردەهێنرێت،لەپاشانپاڵنانیبەرەو

خوارەوەبەرێگەیحەلەزۆنی.
:Pipe drilling–٢.بۆڕیهەڵکەندن

بریتییەلەبۆڕیکانزاییزۆررەقکۆتاییەکانیبەبەستەرکۆتاییدێتبۆبەستنەوەی
بۆڕیەکانلەگەڵیەکتردابۆئەوەیببێتەبۆریەکیبەیەکەوەبەستراویدرێژوناوبۆش

بۆتێپەڕبوونیقوڕیهەڵکەندن)drilling mud(بەناودا.
:Bit–٣.سەریهەڵکەندنیانکونکەر

دروستکراوە، جیاواز ئەندازەیی بەشێوەیەکی کە کانزایی کوتلەیەکی لە بریتییە
تەنیشتەکانی)bit(تیژودداندارنولەکاتیهەڵکەندنداکرداریوردکردنیبەردەکان
لەرێگەیانەوە کە تێدایە کونی چەندین خوارەوەیدا لە و بۆشە ناو و دەدات ئەنجام

پاڵنانیقوڕیهەڵکەندنبۆبۆشاییەهەڵکەندراوەکەبەئەنجامدەگات.
:drilling mud–٤.قوڕیهەڵکەندن

بریتییەلەمەوادیکیمیاییوردکراووتێکەڵبەئاودەکرێتبۆئەوەیببێتەشلەیەکی
پەیت،لەکاتیکرداریهەڵکەندنیبیرداقوڕیهەڵکەندن–drilling mudبەهۆی
ترومپایزۆربەهێزەوەلەرێگەیبۆشاییەکەوەکەدەکەوێتەناوەوەیبۆڕیهەڵکەندنەوە
کە هەڵکەندنەوە، سەری بگاتە  بۆئەوەی دەکرێت هەڵکەندراوەکە بیرە ناو رەوانەی
لەرێگەیهەندێککونەوەبۆئەوەیلەوپەڕیقوڵیبیرەکەوەبەرەوسەرەوەپاڵبنرێت
وتادەگاتەسەرروویزەویولەگەڵخۆیدائەووردەبەردانەدێنێتەدەرەوەکەلە
ئەنجامیکرداریهەڵکەندنەکەدابەهۆیهێزیئامێریهەڵکەندنەوەبەردەکانورددەکرێت،
هەروەهالەسەرەوەداقوڕیهەڵکەندن–drilling mudبەمورەششەح)filter(ە
کەداتێپەڕدەبێتوبەوەشوردەبەردەکانلەقوڕەکەجیادەبێتەوە.لەدواییداجارێکی
ترقوڕەکەبەرەوبۆشاییبۆڕیەکەیهەڵکەنـدنپاڵدەنرێـتوبەمەشدەوترێتخولی
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قوڕیهەڵکەندن.شایانیباسەقوڕیهەڵکەندنلەپێویستیەزۆرگرنگەکانیکــرداری
هەڵکەنـدنیبیـرینەوتـەوبەبێقـوڕیهەڵکەندنکـرداریهەڵکەندنناتوانرێتئەنجام
بدرێت،بۆیەپێویســـتەئەوکەســـەیکەلەکەرتـینەوتــداکاردەکاتزانیاریـــەکی

لەبارەیـەوەهەبێت.

:advantages  drilling mud–سوودەکانیقوڕیهەڵکەندن
١.کۆنترۆڵکردنیپاڵەپەستۆیژێرەوەیسەرروویزەوی.

ئەو واتا )bit(ئامێریهەڵکەندنکەپێیدەوترێت ئەوبەشەی ٢.ساردکردنەوەی
کونکەرەیکەلەکانزایەکیئێجگاررەقدروستکراوەولەپێشتردائاماژەمانپێیکرد،کە
بەهۆیلێکخشانلەگەڵبەردیچینەجیۆلۆجیەکاندالەساتیکرداریهەڵکەندنداپلەی

گەرمیەکەیزۆربەرزدەبێتەوە.
٣.هێنانەدەرەوەیبەردەوردبووەکانکەلەئەنجامیکرداریهەڵکەندنەکەدالەچینە
هەڵکەندن قوڕی کە روودەدات کاتەدا لەو کردارەش ئەو لێدەبنەوە جیۆلۆجیەکاندا
بیرە دیواری هێزی کە پاڵدەنرێت، سەرەوە بەرەو هەڵکەندراوەکەوە بیرە قواڵیی لە
هەڵکەندراوەکەزیاددەکاتبۆدانەڕوخانیدیواریبیرەکەلەساتیهەڵکەندنداوگرنگی
نەدانبەهاتنەدەرەوەیئەوگازوشالنەیکەلەنێوناخیزەویدالەژێرپاڵەپەستۆیەکی
زۆردابوونیانهەیەکەدەبێتەهۆکاریتەقینەوەیبیرەکە،ئەوەشلەرێگەیهاوسەنگ
بوونیبارستاییقوڕیهەڵکەندنلەناوبیرەکەبۆپاڵەپەستۆیگازوشلەکانیناوچینە

بەردەجیۆلۆجیەکان.
٤.پێدانیوزەیهایدرۆلیکیبەئامێرەکانیخوارەوەیبیریهەڵکەندراو.

:B.WellCasing
کاتیگەیشتنیهەڵکەندنبەقواڵییەکیدیاریکراودەستدەکرێبەروپۆشکردنیبیرە
بە لەستیلدروستکراوکەپێیدەوترێت)casing(کە بۆڕی بە هەڵکەندراوەکە
شۆڕکردنەوەیبۆڕیەکەلەسەرەوەیبیرەکەوەبەرەوقواڵییەکەیوبەتێکردنیجۆرێکی
تایبەتلەچیمەنتۆلەبۆشایینێواندیواریبیرکەوبۆڕیەشۆڕکراوەکە)case(،کە
بەوەش)casing(بەدیوارەکەوەجێگیردەبێت.کەئەمبۆڕیەنایەڵێبیرەکەتوشی
داڕۆخانبێتولەداڕوخاندەیپارێزێت،هەروەهارێگەدەگرێتلەبەفیڕۆچوونیقوڕی
هەڵکەندنلەکاتیسەرخستنیبۆسەرروویزەویئەوەشبەرێگەگرتنلەچونیبرێکی
قوڕەکەبۆنێوکونوکەلەبەریدیوارەکە)بەتایبەتئەگەربەردەکانبۆشاییداربن(

یانلەوکونەئەشـکەوتیانەیکەلەهەندێکشوێنیهەڵکەندنداهەیە.
لەبەرئەوەئەمبۆڕیەرێگەدەگرێتلەرۆچوونیئاوینێوچینەجیۆلۆجیەکان)ئاوی
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ژێرزەوی(بۆنێوبیرەکە.هەروەهاتیرەیبۆڕیەکەلەسەرەوەیداگەورەیەووردەوردە
لەگەڵزیاترچوونەخوارەوەیبۆنێوقواڵییبیرەکەتیرەکەیبچوکتردەبێتەوە.

روپۆش بۆڕی بیرەکە لە تازە قۆناغێکی هەڵکەندنی بە دەستکردن پێش هەروەها
)casing(لەدوایجێگیرکردنیبەچیمەنتۆبەسەریبیرەکەدەگاتلەژێرەوەی
 flanges(منەێەیتاوەریهەڵکەندن.کەسەریبیرەکەپێکدێتلەکۆمەڵێکلەرۆخ
لە رێگرتن ئامێری بە لەالیسەرەوەدا کە )valves(بۆڕی وسەرە بەستەر و )
تەقینەوەدەگات)Blowoutprevent,Bop(کەدەتوانرێبەهۆیئەوەوە
رێگریلەهاتنەدەرەوەیگازونەوتوئاوبگیرێتلەساتیکرداریهەڵکەندنداتائەو
کاتەیکاریهەڵکەندنوروپۆشکردنوکارەکانیدیکەبەسەالمەتیتەواودەبن.

:Drillingwell–هەڵکەندنیبیرینەوت
:Explorativewelldrilling–هەڵکەندنیبیریپشکنین

هەڵکەندنیئەمجۆرەبیرەبۆمەبەستیپشکنینوتێستەپێشئەوەی١٠٠%دڵنیایی
هەبێتکەلەژێرەوەیئەوشوێنەداعەمباریبەرهەمدارینەوتیانگازهەیە.دوابە
دوایئەنجامدانیروپێویجیۆفیزیاییودراساتولێکۆڵینەوەیفیزیاویکەبەهۆیانەوە
دەتوانینباشترینوگونجاوترینشوێنوەککێڵگەیەکیبەرهەمهێنینەوتیانگاز
بە کە دۆزینەوەیی بیری یەکەم هەڵکەندنی بە دەکرێت دەست ئینجا بکرێت، دیاری
زانستیانەی بەپێیهەڵسەنگاندنێکی ئەوەش نادەبرێت، WildCatWell  بیری
کە قواڵییەی ئەو بۆ هەروەها و بیرەکە هەڵکەندنی شوێنی بۆ تێروتەسەل و ورد
پێویستەپێیبگات،لەپاشانداتۆمارکردنیئەنجامەکانلەدیۆکۆمێنتیتۆمارکردنی
و جیۆلۆجیەکە چینە جۆری دیاریکردنی ئەوەش کە )well logging( واتا بیر
ئەستوریەکەیوخەماڵندنیتەمەنیبەردوچینەجیۆلۆجیەکانبەپێیئەوبەردبوانەی
پێوانەکردنی سەرباری ئەوە دەردەخات، هەیە چینێکدا هەر لەناو کە )fossils(
بەرگریکارەباییوچااڵکیتیشکدەرانەوباڵوبونەوەیشەپۆڵەدەنگیەکانبەنێوچینە
سروشتیەکانی سیفاتە دیاریکردنی بە و بەردەکان چڕێتی و جیاوازەکان جیۆلۆجیە
وەک)porosity(و)permeability(وبەسیفاتەکیمیاویەکانکۆتاییدێت.
هەروەهالەساتیهەڵکەندنیبیریپشکنین)explorativewell(دەستدەکرێت
چینە نێو وەرگیراوەکانی سامپڵە یەکی بە یەک شیکردنەوەی کردنی چاودێری بە
جیۆلۆجیەکانبەئامانجیزانینودیاریکردنیبەدواییەکداهاتنیچینەجیۆلۆجیەکانی
بەردینیشتوو)واتاتەمەنیچینەجیۆلۆجیـەکان(لەکێڵگەنەوتیەچاوەڕوانکراوەکە.
هەردەمبیریپشکنینییەکەم)firstexplorativewell(لەسەرتەپۆڵکەیئەو
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پێکهاتەجیۆلۆجیەهەڵدەکەنرێتکەمەبەستەبدۆزرێتـەوە،یاخودلەسەرئەوشوێنی
کەلەروویتیۆریەوە)theoretically(واخەمڵێنراوەکەلەتوانایدابێتگەورەترین
بەرهەمیهەبێت.هەروەهاپێویستەهەرچەندیبکرێتدەبێکونیبیرەهەڵکەندراوەکە
زیاتر لەگەڵ بەردەوامبوون لەگەڵ هاوکات ئەستونیبێت)vertically(وهەروەها
قوڵکردنیبیرەکەبۆمەبەستیئەنجامدانیئەوچاککردنەوانەیکەدەبێئەنجامبدرێت
لەکاتیپێویستداتێستیگۆشەیالریبیرەکەدیاریبکرێت.لەگەڵئەوەیکەیەکەم
پەتڕۆڵوقواڵیی پەتڕۆڵوپێکهاتەیعەمباری بەڵگەیهەبـوونی بیریهەڵکەندراو

چینەکانیکەنەوتیانتێدایەهەروەهاسیفاتەکانیماندەداتەدەست.
کەچیدیاریکردنیکێڵگەیپەترۆڵوحیسابکردنیئەوبڕەپەتڕۆڵەیکەچاوەروان
کێڵگەکەدا لە ناجێگیر یەدەگی پەترۆڵی بڕی خەماڵندنی و بێت بەبەرهەم دەکرێت
پێویستیانبەهەڵکەندنیبیریپشکنینیدیکەهەیەلەدەوروبەریبیرەکەییەکەمدا،
بۆ گونجاون کە شوێنانەی لەو پێویستە قوڵ زۆر بیـری هەڵکەندنی جاران زۆر کە
کۆبونەوەینەوتوگاز،ئەوەشبۆدیراسەکردنولێتۆژینەوەیپێکهاتەیجیۆلۆجیو
 Para(بارودۆخیهایدرۆلۆجیپێکهاتەیچینەنیشتوەکە،هەروەهاهەڵکەندنیبیری
metric(بۆوردبینیکردنیزانیاریـەکانیتایبەتبەپێکهاتەیجیۆلۆجیبەردەکان

لەشوێنیتوێژینەوەیپشکنینەکە.
         

:welllogging–رێگەیتۆماریبیر
ئەمرێگەیەبەشێوەیەکیبەرفراوانبەرلەهەڵکەندنیبیریپەتـڕۆڵولەکاتیهەڵکەندن
چینە لێکجیاوازی فیزیاوی سیفاتی دیاریکردنی مەبەستی بۆ هەڵکەندنیشی دوای و
شۆڕکردنەوەی ئەنجامدانی بە ئەوەش دەهێندرێت، بەکار زەوی ژێر جیۆلۆجیـەکانی
بیرەکەبۆمەبەستیدیاریکردنیبەرگریجۆرێتی نێو ئامێریپێوانەییهەمەجۆربۆ
سیفاتی و چڕیەتی و دەنگیی خێرایی و کاریگەرێتی و خۆیی توانستی کارەبایی،
موگناتیسیوهاوێشتنیفۆتۆناتیگامـایسروشتی،یاخوددروستکردنیشەپۆڵیگاما

وەکوەاڵمدانەوەیەکبۆهاوێشتنینیوترۆنەکان.
بەرگری پێوانی بکە( بیر تۆماری رێگەی کارەباییەکان)سەیریشێوەی تۆمارکردنە
جۆرێتیبەردەکانووێنەیسنوورینێوانچینەجیۆلۆجیەکانودیاریکردنیشوێنەکانی
ژێرزەوی( نێوچینەجیۆلۆجیەکان)ئاوی ئاوی دیراسەکردنی و هەڵقواڵنیشلەکان
چینە ئەو دیاریکردنی بەمەش کە دەداتێ. سوێرێتیەکەیمان رێژەی دیاریکردنی و
جیۆلۆجیانەیکەشلەکانیانلێیەوەرۆدەچێتوهەروەهارووەکانوئەورۆخانەیکە
 electromagnetic(دەوریاندەدەنئاساندەبێت،هەروەهارێگەیکارۆموگناتیسی
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way(جیاوازیلەسیفاتیکاریگەرێتیبۆسەربەردەکانیژێرەوەیسەرروویزەوی
ئاشکرادەکات.

 earth magnetic(هەروەهارێگەکانیبەرگریجۆرێتیوکارۆموگناتیسیزەوی
qualityresistantways&(لەروسیالەقۆناخیپشکنینەسەرەتاییەکانی
بەکارهێنرا،هەروەها نیشتووەکان نەخشەیچینەجیۆلۆجیە بۆدروستکردنی پەتڕۆڵ
کانزا لە لێکۆڵینەوە مەبەستی بۆ )electric way( کارەبایی رێگەی فرەنسا
رەقەکانوچاودێریکردنیوزەیگەرمیزەویبەکارهێناوە.کەچیتۆمارکردنیچااڵکی
تیشکدەریسروشتیبەردەکانبەبەکارهێنانیئامێریپشکنینیتیشکدەریهەمەجۆر
لەسەرزەویولەناوبیرەکانوهەروەهالەروپێویتیشکدانیئاسمانیئەنجامدەدرێت.
هەروەهاسەرچاوەیتیشکدانینیوترۆنیوەکتێکەڵەیەکلەبریلیۆمورادیۆمبەکار
هەروەها دەردەچێت بەردەوە لە کە ئەوشەپۆڵەی وەرگرتنەوەی هەروەها دەهێنرێت،
پێوانیپلەیمژینینیوترۆنلەرێگەیئایۆناتیئەوهایدرۆجینانەیکەلەپەترۆڵکەیان
لەئاوەکەیاخودلەگازەکەداهەیە.هەروەهادیراسەکردنیچااڵکیتیشکدەریبەردەکان
بۆناسینیپێکهاتەیبەردەکانوچەندیبڕیهەبوونیشلەتێیانداوهەروەهاهەبوونی
گازیسروشتیوبڕیبۆشایینێوبەردەکانسوودیلێوەردەگیرێت،هەروەکتیشکی
گامابۆپشکنینیOil shaleبەکاردەهێنرێت،هەروەهاروپێویتیشـکدەرلەباشترین
رێگەکانیدیاریکردنوبەهێزکردنینیشتوەکانیکانزاتیشکدەرەکانیژێرزەویەئینجا
ئەوەیکەیۆرانیۆمی)Uranium(تێدایەیاخود)Thorium(.هەروەهاتۆماری
باڵوبونەوەیدەنگبەکاردەهێنرێتبۆپێوانیخێراییرۆیشتنیشەپۆڵەکانیدەنگبە
هەرچینێکلەچینەجیۆلۆجیەکانبەجیا.هەروەهابۆدیاریکردنیجیاوازیلەنێوانیاندا
سەبارەتبەبەرگریدەنگیی)AcousticImpedance(کەیارمەتیدەریشەبۆ

زانینیبۆشاییەکانی)porosity(بەردەکانیژێرزەوی.

:)Typesofdrillingoilwell(جۆرەکانیهەڵکەندنیبیرینەوت
:)Vertical drilling(١.هەڵکەندنیئەستونی

کونە ئەم روپۆشکردنی و ئەستونی بەشێوەی زەوی کونکردنی یاخود هەڵکەندن
هەڵکەندراوەبەبۆریەکیکانزاییبۆبەرهەمهێنانینەوتیانگاز،تاپێشساڵی٢٠٠٦ 
بوون. )vertical(ئەستونی بەشێوەی گاز و نـەوت بیری هەڵکەندنەکانی زۆربەی
بەاڵملەدوایئەمکاتەوەوپێشکەوتنیتەکنەلۆژیایتازەهەڵکەندنیبیریئاسۆییش

)horizontal(بەشێوەیەکیبەرباڵودەرکەوت.
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:)Horizontal drilling(٢.هەڵکەندنیئاسۆیی
ئەمجۆرەهەڵکەندنەیبیرینەوتوگازلەسەرەتادابەشێوەیئەستونیدەستدەکرێت
بەکرداریهەڵکەندنیبیرەکەوکرداریهەڵکەندنبەشێوەیئەستونیبەردەوامدەبێت
وتادەگاتەئاستیئەوعەمبارەنـەوتیانگازەیکەمەبەستە،لەوشوێنەوەئاڕاستەی
هەڵکەندنەکەدەگۆڕرێتبۆئاسۆییوبەمشێوەیەکرداریهەڵکەندنەکەبەردەوامدەبێت

تابەوعەمبارەینەوتیانگازەدەگاتکەمەبەستەدەربهێنرێت.
 Causes of drilling horizontal( ئاسۆیی بیری هەڵکەندنی هۆکارەکانی

:)well
•ئەوشوێنەیکەپێویستەبیرەکەیلێیەوەهەڵبکەندرێتبریتییەلەشوێنێکیگرنگی
شوێن یان جوانە، گەشتیاری شوێنێکی یاخود مەرجان، لە پڕیەتی کە دەریا رۆخ
یانشوێنێکی دەریاچەیەکە، ئەوشوێنە یاخود گرنگە، کۆنی کەلەپوری )گوندێکی(
شوێنە ئەو گاز یان نەوت دەرهێنانی بۆ بیر هەڵکەندنی بەهۆی نابێ کە ژینگەییە
گرنگەتێکبدرێتوخاپورووێرانبکرێت،بۆیەلەدووریئەوشوێنەگرنگەوەدەست
دەکرێتبەهەڵکەندنیبیرەکەولەسەرەتادابەشێوەیئەستونیەکیتەواوهەڵکەندنەکە
دەستپێدەکاتوتاگەیشتنبەئاستیئەوعەمبارەیکەمەبەستەنەوتیانگازی
و ئاسۆیی دەبێتە و دەگۆڕڕێت هەڵکەندنەکە ئاراستەی ئینجا دەربهێنرێت، لێیەوە
بەمەش و عەمبارەکە بە دەگات تا دەبێت بەردەوام شێوەیە بەم هەڵکەندنەمە ئیتر
ئەوشوێنەیسەرزەویکەپاراستنەکەیبەگرنگدادەنراپارێزراودەبێت،واتالەم
حاڵەتەدادووکارئەنجامدرایەکەمیان،بەرهەمهێنانینەوتیانگازە،دووەمیشیان

پاراستنیئەوشوێنەگرنگەیەکەپێویستەلەتێکدانووێرانکردنبپارێزرێت.
هەندێکلەوکێشانەیکەبەرەوروویهێڵیبۆڕیگواستنەوینەوتدەبێتەوە:

   Some of the problems face to pipelines of oil transportation
-)PipelineSupportGlobal)SPG:پشتیوانیجیهانیهێڵیبۆڕی

:pipe line cleaning services-خزمەتگوزاریخاوێنکردنەوەیهێڵیبۆڕی
بەهۆیبەردەوامیگوێزانەوەینەوتبەنێوهێلیبۆڕیگواستنەوەدا،کەلەوانەیەئەو
هێڵیبۆڕیەدووواڵتببڕێتیانچەندینواڵتببرێتتادەگاتەشوێنیمەبەستبۆیە
و بنیشێت خەڵتوخاڵ بۆریەکەدا نێو جێگەی هەندێک لە ماوەیەدا لەم کە وایلێدێ
کە ئەوەی کاردەگاتە نەوت گواستنەوەی بۆری ناو نیشتوانەی ئەو بڕی زۆربونی بە
هێواش جاران هەندێک کە بەشێوەیەک بێتەوە هێواش نەوتەکە گواستنەوەی خێرایی
بونەوەکەدەگاتەڕادەیبەتەواوەتیبلۆکبوونیبۆریەکەیگواستنەوەوبەمەشئاستی
کارە ئەنجامدانی بە بکرێت دەست دەبێ کاتانەدا لەم بۆیە دادەبەزێت، زۆر بەرهەم
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خزمەتگوزاریەکانیخاوێنکردنەوەیهێڵیبۆڕیەکەلەنیشتوەکانیناوی.
 )Pipeline support global(دەتوانێیارمەتیدەربێتبۆئەنجامدانیئەم

کارەخزمەتگوزاریانەیخوارەوە:
.)inspect pipes(پشکنینیبۆڕیەکان•

.)plan pipeline cleaning(پالنیخاوێنکردنەوەیهێڵیبۆڕیەکان•
 design(پێداویستیخاوێنکردنەوە دیزایینکردنودروستکردنیکەلوپەلو •

.)and make cleaning tools
.)manage pipeline cleaning(بەڕێوەبردنیخاوێنکردنەوەیهێڵیبۆڕی•

.)clean up the site(خاوێنکردنەوەیشوێنیکار•
)inspection gauge(خاوێنکردنەوەیهێڵیبۆڕیگواستنەوەینەوتلەرێگەی
واتاگێچیپشکنینئەنجامدەدرێتکەهەندێکجارپێیدەگوترێت»pig«کارکردنی

گێچیپشکنینبەمشێوەیخوارەوەیە:
هێڵی سیستەمی لەناو )receiver( وەرگر و )launcher( هاوێژەر دانانی •

بۆڕیدا.
•دانانیئامێرێکیتایبەت)device(لەهێڵیبۆڕیدا.

•پاڵەپەستۆینەوتلەناوهێڵیبۆڕیەکەپاڵبەئامێرەکەوە)device(دەنێت.
•دیسکەکان)discs(وفڵچەکان)brushes(بۆریەکەخاوێندەکەنەوە.
•ئامێرەکە)device(پاڵبەنیشتوەکەوەدەنێتبۆدەرەوەیبۆڕیەکە.

•لەکۆتاییدالەوەرگرەکەوە)receiver(ئامێرەکە)device(وەردەگرینەوە.
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ببیلیۆگرافیای
 رۆژنامەنوسی کوردی

 لە کەالر
١٩٩١ – ٢٠١١

 سەباح عەلی جاف
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مێژوو رووی لە ، باشور کوردستانی و گەرمیان گرنگەکانی شارە لە یەکێک کەالر
و شوێنەوار چەندین پێیەی بەو گەشە رابردوویەکی خاوەنی بۆخۆی شوێنەوارەوە و
سەرچاوەیکۆنیتێدادۆزراوەتەوەکەگەواهیبۆدیرۆکیئەمشارەدەدەنکەهەندێکیان
مێژووەکەیانبۆپێشزایندەگەڕێتەوەوهەندێکیتریانبۆسەردەمیساسانیوهاتنی
ئیسالموپاشتر،لەمێژووینوێوهاوچەرخیشداکەالربەپێیسەرچاوەکانئاوەدان
کردنەوەیبۆسەدەی١٨دەگەڕێتەوەولێرەبەدواوەووردەووردەگەشەیکردووەبە
تایبەتدوایئەوەیکەبەگزادەیجافتوانیانگەشەبەگوندی)کەالریکۆن(بدەن
کەالر لە قوتابخانە یەکەم لەساڵی١٩٣١ گەورەیشارەکەیە، گەڕەکێکی ئێستا کە
دەکرێتەوەئەمەیشدەبێتەهۆیزیاترگەشانەوەیالیەنیرووناکبیریکەالربەجۆرێک
ئەمقوتابخانەیەچەندنمنداڵیپێگەیاندووەولەبواریروناکبیریوراگەیاندندارۆڵییان

هەبووە.
لەپاشئەوەیبەمەرسومیکۆماریکەالرلە١٩٧٠/٢/٢٨دەبێتەقەزازیاترگەشە
کایەی تایبەت بە هەبووە جۆربەجۆرەکان الیەنە لەسەر کاریگەری ئەمەیش دەکات،
مەعریفی،لەسەردەمیبەقەزابوونیکەالردالەمشارەداچەندینکەسکاریراگەیاندیان
کردووەولەورووەناویاندیارەبەاڵملەپاشراپەڕینیکۆمەاڵنیخەڵکلەکوردستان
لەبەهاری١٩٩١زیاترئەمشارەبەرەوپێشدەچێت،یەکلەوالیەنانەبواریراگەیاندن
یەکەمین راپەڕیندا سەرەتاکانی لە هەر کە رۆژنامەنوسی تایبەت بە رۆژنامەوانیە و
باڵوکراوەلێرەوەدەردەچێتبەناوی)میلکان(،قوناغبەقوناغکاروانیرۆژنامەنوسی
لەمشارەدازیاترچرۆدەکاتبەشێوەیەکسااڵنەژمارەیرۆژنامەوباڵوکراوەکانیبە

تەواوەتیزیادیکردووە.
لەمببیلۆگرافیەدامنهەوڵمداوەکاربکەمبەشێوەیەکبەپێیتوانالەماوەیسااڵنی
١٩٩١–٢٠١١ئەوەیکەدەستکەوتووەبەتەواوی)٦5(باڵوکراوەمکۆکردوەتەوە
وهەوڵمداوەلێرەدابیخەمەروو،بەهیوامئەمکارەیمنسەرەتابێتلەمرووەو
هەرباڵوکراوەیەکیترلەومێژووەداهەبێتبخرێتەرووچونکەدڵنیامکەباڵوکراوەی
ترهەبووەورەنگەمندەستمنەکەوتبێتبۆیەدەکرێـتئەمکارەدرێژەیهەبێت،من
ئەمکارەبۆخۆمزۆربەپیرۆزیدەزانموەناوملێدەنێم)بیستساڵخەباتیقەڵەم
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لەکەالر(،سەرباریکارکردنملەوبوارەداهەندێکتێبینیوسەرەنجمالگەاڵڵەبووکە
لێرەدادەیخەمەروووەکبەرچاوروونیبۆخوێنەرانوئەوانەیلەداهاتوودالەمرووە

کاردەکەن:
تێیدادەردەچێت راپەڕیندایەکەمباڵوکراوەیکوردی لەکەالرلەسەروبەندی –١
بەناوی)میلکان(کەژمارەسێیلەسەرەتایمانگیتەموزی١٩٩١دەرچووە،من
تەنهائەوژمارەیەمدەستکەوتواتاژمارەیەکیئەوباڵوکراوەیەپێشتردەرچووەو
رەنگەژمارەیزیاتریشیلێباڵوکرابێتەوە،بەمشێوەیەدەردەکەوێتلەکەالریەکەمین

باڵوکراوەیکوردیلەدوایراپەڕینلەمشارەدادەرچووە.
٢–لەمببیلۆگرافیەداکەمنکارملەسەرکردووەسنورەکەیبریتیەلەسنوریفەزای
کەالربەهەردووناحیەی)پێباز،رزگاری(واتاسنوریکارکردنلەمرووەدیارە،بە
هەمانشێوەلەسەرەتایساڵی١٩٩١تاکۆتایساڵی٢٠١١هەرباڵوکراوەورۆژنامەو

گۆڤارێکدەرچوبێتوبەردەستکەوتبێتلێرەداخراوەتەروو.
٣–هەندێکلەوباڵوکراوورۆژنامانەبەناویگەرمیانیانبەناویشوێنیترەوە
دەرچوونبەتایبەتلەسەرەتایراپەڕینەوەباڵوکراونەتەوە،بۆنمونەهەبووەلەسەری
نوسراوەلەالیەن)لقیخانەقین(ەوەدەرچووەلەکاتێکدائەوشارەلەکاتیراپەڕیندا
بۆماوەیەکیکەمئازادکراوجارێکیترلەالیەنبەعسەوەدەستیبەسەرداگیراوەتەوە،
وەکووتمئەوباڵوکراوەنەلەکەالرکاریانبۆکراوەوزۆریشیانهەرلێرەباڵوکرانەتەوە

ولەمشارەدادەرچوونەبۆیەلەسەرکەالرحیسابدەکرێن.
٤–هەندێکلەباڵوکراوەکانیسنوریکەالرتەنهایەکژمارەیانلێدەرچووەولە

دەرچوونوەستاونئەمەیەیشهۆکارەکەیبەزۆریبۆالیەنیماددیدەگەڕێتەوە.
5–هەندێکلەباڵوکراوەکان)مێژوویدەرچون(یانرووننیەبەتایبەتلەژمارەیەکی
ئەوباڵوکراوەیەدانەنوسراوەلەکەیدادەرچووە،هەربۆیەلەمرووەکەموکورتیبەدی
دەکرێتوبۆئەمەیشپشتبەزانیاریکەسەکانبەسراوەیانلەژمارەیپاشتریئەو

باڵوکراوەدانوسراوەکەیەکەمژمارەیئەورۆژنامەکەیدەرچووە.
٦–بەشێکلەباڵوکراوورۆژنامەکانبەشێوەیەکیرێکوپێکوخولیدەرنەچوونە
ئەمەیشبەگرفتدادەنرێت،بەنمونەرۆژنامەیەکیانباڵوکراوەیەککەلەسەرینوسراوە
مانگانەدەردەچێتکەچیژمارەکانیبەرێکوپێکیبەدواییەکدادەرنەچوونەواتا

بەشێوەیەکیخولیرێکوپێکنەبووە.
٧–بەشێکلەباڵوکراوەکانناویستافیلەسەرنیەیانلەمرووەتێکەڵوپێکەڵیەک
بەدیدەکرێتبەتایبەتئەوباڵوکراوانەیلەسەرەتایراپەڕیندادەرچوونناویکەسیان
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وەکستافلەسەرنیە.
٨–قەبارەوسایزیباڵوکراوەکانجۆربەجۆرنواتاهەندێکیانزۆربچوکیانناوەند
وگەورەهەربۆیەقەبارەوەباڵوکراوەکانجۆربەجۆرن،رووننیەئەمباڵوکراوانەلە
روویتیراژەوەچەنددانەیانلێدەرچووەهەرچەندەلەسەربەشێکلەرۆژنامەکان

تیراژەکەینوسراوە.
٩–ئەوباڵوکراوەورۆژنامەوگۆڤارانەیکەلەماوەیئەوبیستساڵەدالەکەالر
دەرچوونەژمارەیان)٦5(باڵوکراوەیە،هەربۆیەباڵوکراوەیترلەومێژووەدادەرچووە
ورەنگەبەردەستیمننەکەوتبێت،ئەوباڵوکراوانەکەدەرچوونهەمەجۆرنلەرووی
ناوەڕۆکوسیاستەوەواتازۆرالیەنیژیانیانگرتوەتەوە،بەشێکلەوباڵوکراوانەلە
الیەنحزبەکوردستانیەکانبەتایبەتیەکێتینیشتمانیکوردستانەوەدەرچوونە،ئەمە
دوای لە تایبەت بە دەرچوونە وسەربەخۆیش ئازاد باڵوکراوەی لە ئەوەی سەرباری
پرۆسەیئازادیعێراقلەپاشساڵی٢٠٠٣دەنگەئازادەکانزیاتردەرکەوتون،هەر
چەندەلەسەرەتاوەباڵوکراوەورۆژنامەکانگشتیبوونەبەاڵمپاشتردەبنەتایبەت
مەندواتارۆژنامەوباڵوکراوەیتایبەتبەژنانوگەنجانوقوتابیانوخوێندکاران،
یانباڵوکراوەیتایبەتبەئەنفالدەرچوە،هەندیکلەباڵوکراوەکانلەبۆنەویادێکدا

تەنهاژمارەیەکیاندوانیانلێباڵوکراوەتەوە.
١٠-سەرباریئەوباڵوکراوانەیلێرەداخراونەتەروولەبوارینوسراودا،بەهەمان
بە کردووە گەشەی بینراویشدا و نوسراو رۆژنامەوانی بواری لە کەالر سنوری شێوە
شێوەیەکلە١٩٩٣/٦/١لەکەالررادیۆیگەرمیانیمەڵبەندیکەالردەستیبەپەخش
کردووەکەبەدوایداچەندینرادیۆیترلەمشارەپەخشیانکردووەکەهەندێکلەوانە
شوعی، حزبی )ئازادی رادیۆیانەیش ئەو بەردەوامن، کردن پەخش لە ئێستایش تا
دەنگییەکگرتوورادیۆییەکگرتوویئیسالمی،رادیۆیتەواردەنگییەکێتیژنان»
یەکەمرادیۆیتایبەتبەژنانلەکوردستانوعێراقدا»،دەنگیکۆمەڵرادیۆیکۆمەڵی
ئیسالمی،رادیۆیدەنگ»یەکەمرادیۆیئەهلیلەسنوریگەرمیان،رادیۆیکازیوەی

پارتیدیموکرات.
لەدوایساڵی٢٠١١ەوەئەمکاروانەدرێژەیهەیەبەشێوەیەکجگەلەورۆژنامەو
باڵوکراوانەیلێرەداناویانهاتووەباڵوکراوەیتردەرچوونکەبەشێکیانبەردەوامنلە
دەرچوونبۆنمومەوەک)گەڕان،رایەڵ،رۆژ،هەڵمەت،روانینینوێ،گۆڤاریزانستی

زانکۆیگەرمیان،پێشەنگ،هیوا,هێما،ئیلیان...(.
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١-میلکان:
باڵوکراوەیەکیسیاسیئەدەبییە–لقیحانەقینیپارتیگەلیدیموکراتیکوردستان
بەهەردووزمانیکوردیوعەرەبیدەریدەکات،ژمارەسێ)٣(یئەمباڵوکراوەیەکە

بەردەستەلە)١یتەموزی١٩٩١(دەرچووە.
لەمژمارەیمیلکانداناویکەسیوەکستافلەسەرنیە،بەاڵمبەقەبارەیبچوکبە
دوانزەالپەڕەیرەشوسپیباڵوکراوەتەوە،هەرچەندەئەمباڵوکراوەیەلەالیەنلقی
خانەقینیئەوپارتەوەدەرچووەبەاڵمزۆرترلەکەالردەرچووەوکارەکانیلەکەالردا
و ئیش لە زۆرێک بوو ئازاد کەم ماوەیەکی بۆ راپەڕیندا لە شارە ئەم چونکە بووە
کارەکانیئەمشارەلەکەالررایدەکرابەتایبەتکارەحزبیەکان)ئەمباڵوکراوەیەبە
یەکەمباڵوکراوەیکەالروگەرمیاندادەنرێتکەلەپاشراپەڕینلەسنورەکەدەرچووە،
واتاپێشئەوبەروارەئێمەباڵوکراوەیترمانبەرچاوناکەوێت،گەرئەمباڵوکراوەیە

مانگیجارێکیشدەرچووبێتئەواژمارەیەکیلەمانگیئایاردەرچووە(.
تر زۆر کە باڵوکراوەتەوە، کوردی و عەرەبی زمانی دوو هەر بە بابەتەکانی میلکان
بابەتەکانیژمارەسێبەزمانیعەرەبیبووە،مانشیێتیئەمژمارەبریتیەلە» الحکم 

الظاتی هو اقل مما یطالب بە شعب کردستان«.

٢-پەیامیئازادی:
ئۆرگانیناوەندیلقیدیالی/حزبیسۆسیالیستیکوردستان/عێراقە،ژمارە)٢(ی
لەتشرینییەکەمی١٩٩١باڵوکراوەتەوە،ژمارەدوویکەبەردەستەبەهەشتالپەڕەی

قەبارەبچوکبەرەشوسپیبەزمانیکوردیدەرچووە.
لەپەڕەییەکەمیژمارەدووداچەندینبابەتبەرچاودەکەونلەوانە:سەروتارکەلە
بەدی یوسفی ساڵح سەیدا وێنەیەکی هەروەها نوسراوە، شێروەندیەوە شێروان الیەن
دەکرێتکەلەژێروێنەکەدانوسراوە»دامەزرێنەریحزبیسوسیالیستیکوردستان/

عێراق،شەهیدینەمرسەیداساڵحیوسفی«.
پەیامیئازادیبەهەمانشێوەیمیلکانلەباڵوکراوەیەکەمینەکانیسنوریگەرمیان
دادەنرێتکەبەناویدیالەوخانەقینەوەباڵوکراوەتەوەبەاڵموەکووتمانبەهۆی
گرتنەوەیخانەقینلەالیەنرژێمیبەعسەوە،کارەکانیئەوشارەلەکەالربووەبۆیە
ئەمباڵوکراوەیەبەدووەمینباڵوکراوەیپاشراپەرینلەگەرمیانوکەالردادەنرێت.
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٣-تیشک:
تیشکگۆڤارێکیرۆشنبیریوکۆمەاڵیەتییەهەموومانگێکلەالیەنقوتابیعادلمەال
ساڵحەوەدەردەچێت،ژمارەچوار)٤(یلەساڵی١٩٩٤دەرچووە)ئەمگۆڤارەبە

دەستنوسراوەتەوەلەسەردەفتەرێکیقەبارەبچوکوباڵوکراوەتەوە(.
نازێی، نوسەران)عادل عادلمەالساڵح،دەستەی بەڕێوبەریگشتیوسەرنوسەر:

ئەرسەالنمحەمەدرۆستەم(.

٤-وەرزشوگەرمیان:
باڵوکراوەیەکیوەرزشییە،یانەیوەرزشیشێروانەمانگیدووجاردەریدەکات،ژمارە

سێی)٣(یلە١٩٩٦/٤/١٨بەچوارالپەڕەیقەبارەبچوکدەرچووە.
لەمژمارەیەدانوسراوە،دەستەینوسەران)حەسەنعەلیسەلیم،عەدالەتعەبدوڵاڵ،
خەلیلرەفغەتحەسەن(،یەکەیکۆمپیوتەر)کامەرانجەمال،هێرۆئەحمەد،هەاڵڵە
عەلی(،لەمانشێتیئەمژمارەیەدانوسراوە»لەوەرزینویێدا،باشتروایەلیژنەی

ئۆڵۆمپیکوردستانکاروپلەیکادیرەکانیهەڵسەنگێنێت«.
بچوک قەبارە الپەڕەی چوار بە ١٩٩٦/٨/١٧ لە وەرزش و گەرمیان ی )5( ژمارە
نوسین: بەڕێوەبەری سەلیم، عەلی حەسەن سەرنوسەر: ژمارەیەدا لەم دەرچووە،
عەدالەتعەبدوڵاڵ،سەرپەرشتیاریهونەری:خەلیلرەفعەتە،لەمژمارەیەدابەهەردوو
زمانیکوردیوعەرەبیچەندینبابەتبەدیدەکرێتوباڵوکراوەکەیشبووەتەمانگانە.

5-کەڵیار:
رۆژنامەیەکیمانگانەیرۆشنبیریزانستیگشتیخوێندکاریە،لەسەرئەرکیکۆمەڵێک
خوێندکاریپەیمانگایتەکنیکیکەالردەردەچێت.ژمارە)٠(یلە١٩٩٦/٤/٨بەدوو
الپەڕەیقەبارەبچوکباڵوکراوەتەوە،ژمارە)١(یکەڵیارلە٨یتەموزی١٩٩٦بە

شەش)٦(الپەڕەیقەبارەگەورەدەرچووە
لەمانشێتیژمارە)١(دانوسراوە»دووپەیمانگابناغەیزانکۆیەکیمۆدێرنە»،ئەم

باڵوکراوەیەناویستافیلەسەرنیە.

٦–فەرتەنە:
ناحیەی خوێندکارانی لە ژمارەیەک بووە، خوێندکاری رەخنەئامێزی مانگنامەیەکی
بەقەبارەیبچوکوبەدەستنوسراوەتەوەودواترچەندین رزگاریدەریانکردووە
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دانەیلێکۆپیکراوە.
ئەم ، پەڕە چوار بە دەرچووە دا ١٩٩٦ ساڵی دووەمی تشرینی لە ی )١( ژمارە
باڵوکراوەیەلەالیەندەستەیەکلەخوێندکارانەوەدەرکراوەلەوانە)حەسەنئەحمەد،
مەحمودساڵح،خەڵەفغەفور،عزەتعەلی،ئارامقادر(،ئەمباڵوکراوەیەکەبەدەست
نوسراوەتەوەوزۆربەیبابەتەکانیرەخنەگرتنبووەلەدۆخیپەروەردەوخوێندنو
تەنهاپێنجژمارەیلێدەرچووەکەژمارەپێنجیلەئازاری١٩٩٧باڵوکراوەتەوەودواتر

لەالیەنهێزەئەمنیەکانەوەداخراوە.

٧-گۆڤار:
گۆڤار،گۆڤارێکیسیاسیرۆشنبیریگشتییە،ژمارە)١(یلەکانونیدووەمی١٩٩٨لە
کەالربە)5٢(الپەڕەیرەشوسپیبەبەرگێکیتارادەیەکرەنگاوڕەنگباڵوکراوەتەوە،
و گیراوە راپەڕێن لەپاش کە لەسەرە وێنەیەکیقەاڵیشێروانەی بەرگەکەی لەسەر

خەڵکێکیزۆریلەسەرە،بەرگیدواوەیتابلۆیەکیئیسماعیلخەیاتە.
لە بریتین نوسەران دەستەی بووە، سەرنوسەر عەبدوڵاڵ( )سەردار یەکدا ژمارە لە
)لوقمانخەیاڵی،مەجیدساڵح،تەهاسلێمان،عەدالەتعەبدوڵاڵ(،بەناونیشانی)قسە

قسەدێنێ(سەروتارێکنوسراوە.
لەژمارەدووەوە)رەفعەتعەبدوڵاڵ(بووەتەخاوەنیئیمیتاز،رەحمانخانیشهاتوەتە
ناوستافینوسینەوە،ژمارە)٢(لەمانگیئازاری١٩٩٨بە)٦٢(الپەڕەدەرچووە،
ژمارەسێوچوارپێکەوەبە5٢الپەڕەلەئایاروحوزەیرانی١٩٩٨باڵوکراوەتەوە،
ژمارەپێنجیبە5٠الپەڕەلەکانونیدووەمی١٩٩٩بەبەرگوشێوازێکیباشترو

جوانتردەرچووە.

٨-تۆژەر:
تۆژەروەرزانەیەکیروناکبیری،زانستی،گشتییە،پەیمانگایتەکنیکیکەالربەزمانی
کوردیوعەرەبیدەریدەکا،ژمارە)١(یلەهاوینی١٩٩٨بەپەنجاوهەشت)5٨(

الپەڕەیرەشوسپیبەبەرگێکیرەنگاوڕەنگەوەدەرچووە.
خاوەنیئیمتیاز:یونسساڵەی،سەرنوسەر:ئەحمەدباوەڕ،لەبەرگیپشتەوەیئەم
گۆڤارەوێنەیبەشێکلەدەرچوانیپەیمانگایتەکنیکیبۆساڵیخوێندنی١٩٩٧–

١٩٩٨باڵوکراوەتەوە،ئەمگۆڤارەتەنهائەمژمارەیدەرچووە.
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٩-پرشنگینوێ:
سمود لە خوێندکار کۆمەڵێک گشتیە مانگانەی رۆشنبیری گۆڤارێکی نوێ پرشنگی
دەریدەکەن،ژمارە)٠(یلەکانونییەکەمی١٩٩٨بەبیست)٢٠(الپەڕەیرەشو

سپیبەقەبارەیبچوکدەرچووە)ئەمگۆڤارەبەدەستنوسراوەتەوە(.
سەرنوسەر:مەریوانحەسەنقادر،جێگریسەرنوسەر:مەحمودساڵحقادر،بەڕێوەبەری
نوسین:حەسەنئەحمەدمحەمەد،دەستەینوسەران)عومەرئەحمەد،ئەیادئەحمەد

رەشید،هەژارئیراهیم،دیاریئەسعەد،ئیبراهیمسدیق،دیارعەلی(.
ئەمگۆڤارەکەبەدەستنوسراوەتەوەوکۆپیکراوەتەنهائەمژمارەیلێدەرچووە.

١٠-سۆز:
سۆزباڵوکراوەیەکیڕۆشنبیریگشتیمانگانەیە-بەرنامەیباخچەیئێزگەلەدەنگی
گۆڤارێکی شێوەی لە کە سۆز  ی )١( دەریدەکات،ژمارە کەالر رادیۆی یەکگرتوو
)١٩٩٩ دووەمی کانوونی ی ١( لە الپەڕەدا )٤٠( چل دووتوێی لە بووە گیرفانییدا
زایینی تازەی ڕەمەزانوسەریساڵی پیرۆزی مانگی بە بوو هاوکات کە دەرچووە،
١٩٩٩،ناوەڕۆکەکەیبریتیبوولەهەڵبژاردەیگرنگترینبابەتیئەونامەودەفتەرنامانەی

هاوڕێیانیبەرنامەیباخچەیئیزگەبۆبەرنامەدەیاننارد.
ئەمباڵوکراوەیەژمارە)٤(یبە)٣٨(الپەڕەیبچوک)گیرفان(بەهەرسێرەنگی
رەشوسپیوسورێکیکاڵدەرچووە،)مێژوویدەرچونیلەسەرنیە(،ســۆز)5(
ژمارەیلێباڵوکراوەتەوە،لەالیەنهەریەکەلەکارمەندانیڕادیۆ)عادلحسینقادر،

فەریقمحەمەدێالح،والیمحەمەدمەحمود(ەوەبەڕێوەدەبرا.

١١-پێنووس)پێنوس(:
باڵوکراویەکیمانگانەیەیەکێتیگشتیقوتابیانیکوردستان–عێراق،لیژنەیناوچەی
کەالردەریدەکات،لەژمارە)٩(یدانوسراوەباڵوکراوەیەکیرۆشنبیریگشتییە،لقی
کەرکوکی–یەکێتیگشتیقوتابیانیکوردستاندەریدەکات،ژمارە)١(یلەسەرەتای

تەموزی١٩٩٩دەرچووەبەقەبارەیبچوکبە)١٢(الپەڕەیرەشوسپی.
ئەمباڵوکراوەیەخاوەنئیمتیازیلەسەرنەنوسراوەبەاڵموەکدەردەکەوێترێکخراوەکە
حەسەن، )ئارام لە بریتین نوسەران دەستەی عەزیز، محەمەد سەرپەرشتیار: بووە،

کاروانعەلی،ئازادعوسمان(.
ئەمباڵوکراویەچەندینگۆڕانکاریبەسەرستافەکەیداهاتووە،لەژمارە)٩(یشدادەبێـە
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ئۆرگانیلقیکەرکوکیرێکخراوەکە،لەژمارە)١٤(دا،سەرپەرشتیار:هیوامحەمەد،
سەرنوسەر:ئارامئیکرامبووە

ئەمباڵوکراوەیەتێکڕا)١٤(ژمارەیلێباڵوکراوەتەوەکەدواژمارەیکەژمارە)١٤(یە
بەهەڵەلەسەرینوسراوە)١٣(لەئازاری٢٠٠١دەرچووە،پاشکۆیەکیباڵوکردوەتەوە

لە١5/5/٢٠٠٠.

١٢-خەمسەگی)پێنجەم(:
خەمسەگی)پێنجەم(بالوکراوەیەکیقەبارەبچوکیمانگانەبوو،ژمارەیەکخوێندکاری

پۆلیپێنجەمیوێژەیلەدواناوەندیکەالردەریانکردووە.
خەمسەگی)پێنجەم(ژمارە)١(یلەکانونیدووەمی٢٠٠٠بەچوارپەڕەیبچوک
باڵوکراوەتەوە،ئەمباڵوکراوەیەبەدەستدەنوسرایەوەودواترچەنددانەیەکیلەسەر
دەردەکراکەبابەتەکانیزۆرترتایبەتبوونبەدۆخیپەروەردەبەزمانیرەخنەو
تەنز،ئەمباڵوکراوەیەلەالیەنژمارەیەخوێندکاریپۆلیپێنجەمیوێژەیلەدواناوەندی

کەالریتێکەڵلەشارەدێیکەالریکۆندەرکراوە.
باڵوکراوەیخەمسەگی)پێنجەم(لەالیەنژمارەیەکقوتابیەوەدەرکاوەلەوانە)عەلی
لەتیف،سەباحعەلیجاف،سەباححسێن،شاخەوانحەسەن...(،ئەمباڵوکراوەیە

تەنهاسێژمارەیلێدەرچووەکەدواینژمارەیلەئازاریساڵی٢٠٠٠دەرچووە.

١٣-پژمە:
نوسراوە دووی ژمارە بەرگی لەسەر هەمەڕەنگە، واقیعی کاریکاتێری گۆڤارێکی پژمە
هەرکاتئارەزوومانهەبوودەریدەکەین،کەلەالیەنژمارەیەکقوتابیپەیمانگایتەنیکی

کەالرەوەباڵوکراوەتەوە.
پژمەژمارە)٢(یلەساڵی٢٠٠٢دابەهەشتالپەڕەیقەبارەبچوکبەرەشوسپی

دەرچووەکەبابەتەکانیبەدەستنوسراوەتەوەبەشێوەیتەنزوکاڵتەئامێز.
خاوەنیئیمتیازیپژمە:پەیمانگایتەکنیکیکەالر،دەستەینوسەران:)چۆمانجەمال،
زانیارێەالح،دەروێشفەرەج،دڵشادشەریف،رێبوارلەتیف،حەسەنرەزا(،پژمەتەنها

ئەمژمارەیبەردەستیمنەبۆیەزانیاریەکانلەسەرژمارەیەکیبەردەستنیە.
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١٤-بزە:
گۆڤارێکیکۆمەاڵیەتیزانستیکاریکاتێریە،لەالیەنژمارەیەکخوێندکاریپەیمانگای
تەکنیکیکەالرەوەدەرچووە،لەبەرگیژمارەیەکودوودانوسراوە)بزە،گۆڤارێکی

کاریکاتێریزانستیکۆمەاڵیەتییە(.
بزەژمارەیەکی)٠(لەسەرەتایساڵی٢٠٠٣بەهەشتپەڕەیقەبارەبچوکبەرەش
وسپیباڵوکراوەتەوە،بابەتەکانیئەمژمارەیەبەدەستنوسراوەبەشێوەیتەنزو
کاڵتەئامێزکەبابەتەکانزۆرترلەسەررەوشیخوێندنبەتایبەتلەپەیمانگادایە.

پەیمانگاکان، کۆمیتەی – کوردستان خوێندکارانی کۆمەڵەی بزە: ئیمتیازی خاوەنی
جۆزیف حەمید، )هەڵگورد نوسەران: دەستەی ، شەریف حەمە دالوەر سەرنوسەر:
کەالری،شاراعەبدولکەریم،سامانمحەمەد،جەبارسەمین(،کاریکاتێر:مامۆستالوقمان

حەمەکەریم.
نوسراوەتەوە بەکۆمپیوتەری بزەچوارژمارەیلێباڵوکراوەتەوە،ژمارە)١(یکە
بەهەشتالپەڕەیقەبارەبچوکبەرەشوسپیچاپوباڵوکراوەتەوە،گۆڕانکاریلە
ستافەکەیداکراوەبەشێوەیەککە)هەڵگوردحەمید(کراوەتەبەڕێوەبەرینوسینو

کۆمپیوتەریش:هێرشمحەمەدسەنگەریوپاشتریشکاروانیاروەیسە.

١5-گەرمیان:
مانگنامەیەکیرۆشنبیریگشتیە،مەڵبەندی١١یگەرمیانی)ی.ن.ک(دەریدەکات،
ژمارە)٠(یلە٢٠٠٣/٣/٩لەکەالردەرچوە.ژمارە)٣(یگەرمیانلە٢٠٠٣/٨/١بە
هەشتالپەڕەیقەبارەگەورەبەرەنگیرەشوسپیوسەوزدەرچووە،لەمانشێتی
ئەمژمارەیەداهاتووە»لەپرۆژەیئاوەدانکردنەوەیعێراقدا،پێویستەبایەخیزیاتر

بەئاوەدانکردنەوەیگەرمیانبدرێت».
کوردستان، نیشتیمانی یەکێتی گەرمیانی رێکخستنی مەڵبەندی ئیمتیاز: خاوەنی
سەرنوسەر:رزگارحاجیحەمید،جێگریسەرنوسەر:سەالمعەلی،بەڕێوەبەرینوسین:

سەالمکەریم.
ژمارە)٩(یمانگنامەیگەرمیانبەهەشتالپەڕەیقەبارەگەورەلەشوباتی٢٠٠٤ 

دەرچووە.
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١٦-پەیامیالوان)پەیامیگەنج(:
لە دیموکراتی الوانی یەکێتی – رزگاری ناوچەی الیەن لە سەرەتا باڵوکراوەیە ئەم
دەری یەکێتیەکە گەرمیانی لقی راگەیاندنی دواتر دەرکراوە، عێراق کوردستانی
کردووە،پەیامیالوانژمارە)٠(یلەمانگیتەموزی٢٠٠٣دەرچووەبەقەبارەیبچوک

بە)٨(الپەڕەیرەشوسپی،دواترناوەکەیبووەبە)پەیامیگەنج(.
ئەمباڵوکراوەیەلەالیەنناوچەیرزگاریولقیگەرمیانیئەویەکێتیەوەدەرکراوەکە
دەتوانرێتوەکخاوەنیئیمتیازدابنرێت،سەرپەرشتیاریباڵوکراوەکەلەسەرەتاوەتا
کۆتای)بەهادینکەمال(بووە،دەستەیکاریبریتیبووەلە)سیروانسەعید،نەوزاد

فواد
،غازیشکور،...(،پاشتر)شێرکۆئەحمەدچوارشاخی(بووەتەجێگریسەرپەرشتیار.
ژمارە)٦(یپەیامیالوانلەئابی٢٠٠٤بەچوارالپەڕەیقەبارەبچوکدەرچووە.

پەیامیالوانلەژمارە)٧(ەوەناوەکەیبووەبە)پەیامیگەنج(کەلە٢٠٠٦/٩/١5 
بەهەشتالپەڕەیقەبارەبچوکدەرچووە.

لەژمارە)٨(یپەیامیگەنجدا،سەرنوسەر:بەهادینکەمال،جێگریسەرنوسەر:کاوە
گەرمیانی،بەڕێوەبەرینوسین:شوانجەاللبووە.

ژمارە)٨(یپەیامیگەنجلە٢٠٠٨/١٠/١5بەقەبارەیبچوکبەرەنگاورەنگیبە)٨(
الپەڕەدەرچووە.

١٧-کەالر:
کەالر،گۆڤارێکیوەرزییەسەرۆکایەتیئەنجومەنیشارەوانیکەالردەریدەکات،تایبەتە
کلتورییەکان، و ئەدەبی و هونەری بابەتە و شارەوانی خزمەتگوزارییەکانی کارە بە
بەرگێکی بە سپی و رەش الپەڕەی ٣٩ بە ٢٠٠٣ یەکەمی کانونی لە ی )١( ژمارە

رەنگاوڕەنگەوەباڵوکراوەتەوەکەوێنەیقەاڵیشێروانەیلەسەرە.
خاوەنیئیمتیاز:حەسەنجیهادئەمین،سەرنوسەر:سەرکۆمحەمەدرۆستەم،هاوکاران
)ساڵحهەالج،ساالرمەحممود،سروەجەوهەر(،راوێژکاران)ئیبراهیمباجەالن،ئەحمەد

باوەڕ(بووە.
ژمارە)٣(یگۆڤاریکەالرلەتەموزی٢٠٠٤بەهەمانقەبارەوبە5٢الپەڕەدەرچووە
ودەستەیراوێژکاراننەماوە،هاوکارانیشبوونەتەدەستەینوسەران)دواژمارەی

گۆڤارەکەبووە(.
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١٨-بەرەوشار:
بەرەوشار،رۆژنامەیەکیسەربەخۆیئەهلیئازادەکۆمەڵەگەنجێکلەکەالردەریدەکەن،
ژمارە)٠(یلە١٨یکانونیدووەمی٢٠٠٤بەهەشتالپەڕەیقەبارەگەورەبەرەنگی

رەشوسپیدەرچووە.
ئەمرۆژنامەیەبەچەندقوناغێکداتێپەڕبووەلەروویدەرچوونوستافینوسینەوە،لە
ژمارەسفردا)عەدنانسەیدحسێن(سەرنوسەر،)سامانعەزیز(بەڕێوەبەرینوسین(
وستافیهاوکارانیاندەستەینوسەرانبریتیبوونەلە)محەمەدحسێن،پشتیوان
سەعید،حسێنئەحمەد،سەباحعەلیجاف(،راوێژکارییاسایی)ئیسماعیلنەجمەدین(،
مانشێتییەکەمژمارەبریتیەلە»کەالرپێویستیبەخزمەتگوزاریزیاترهەیە».

وسپی بەهەشتالپەڕەیرەش ٢٠٠٤ ئەیلولی ٢٠ی لە ژمارە)٤(ی بەرەوشار
دەرچووە،خاوەنیئیمتیاز:شێخسەعیدشاکەلی،سەرنوسەر:پشتیوانحەمەسەعید،
محەمەد )ئەرکان لە بریتین نوسەران دەستەی عەزیز، سامان نوسین: بەڕێوەبەری
رەشید،محەمەدحسێن،سەباحعەلیجاف،مژدەمەحمودجاف،عەدنانسەیدحسێن(.
لە ی )٩( ژمارە باڵوکراوەیەوە، ترەوە ستافێکی بە دووەمیدا خولی لە شار بەرەو
٢٠٠5/١٠/٣٠بالوکراوەتەوەکەستافەکەیگۆڕانیبەسەردادێت،خاوەنیئیمتیاز:شێخ
سەعیدشاکەلی،سەرنوسەر:عەدنانسەیدحسێن،بەرێوەبەرینوسین:الوانئەحمەد،

دەستەینوسەران:سروەجەوهەر،ئەرکاممحەمەد،گەرمیانحەمەخان(.
دواینژمارەیبەرەوشارکەژمارە)١٤(بوولە٢٠٠٦/٤/٢بەدوانزە)١٢(الپەڕەی
قەبارەگەورەبەرەنگیرەشوسپیباڵوکراوەتەوەکە)الوانئەحمەد(سەرنوسەر،
)ساڵحمیروەیس(بەڕێوەبەرینوسین،)شیالنرۆژبەیانی،جەاللئەلیاسی(یدەستەی
نوسەراننولەبۆکسیئەمژمارەیبەرەوشاردانوسراوە»لەژمارەیداهاتودا،بەرە

وشاردەبێتە)گەرمیانیئەمڕۆ(«.

١٩-هەنگاو:
هەنگاو،باڵوکراوەیەکیزانستیرۆشنبیریگشتیە،پەیمانگایتەکنیکیکەالر–بەشی
ڤێتێرنەریئامادەیدەکات،ژمارە)٠–١(یلەئازاری٢٠٠٤بەبیست)٢٠(الپەڕەی

قەبارەبچوکبەهەرسێزمانیکوردی،عەرەبی،ئینگلیزیدەرچووە.
نوسەران دەستەی عەالحسێن، د. سەرنوسەر: ڤێتێرنەری، بەشی ئیمتیاز: خاوەنی
)والیخالد،کاروانکەریم،مقدادکاکەعەبدوڵاڵ،شێروانحەمەئەمین،باوەڕرەسوڵ(،

راوێژکاران)د.مەحمودحەسەن،د.سەردارمحەمەد(.
ژمارە)٢(یهەنگاوبەبیستپەڕەبەرەنگیشینوپەمەییدەرچووە.
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٢٠-هەشتاوهەشت:
بە ٢٠٠٤ بەهاری لە ی )١( ژمارە ئەنفال، بە تایبەتە روناکبیریە، گۆڤارێکی وەرزە

قەبارەیگەورەبەبەرگێکیرەنگاورەنگوبە)٢٢٤(الپەڕەدەرچووە.
نوسەران دەستەی مەحمود: مەحمودسەنگاوی،سەرنوسەر:ساالر ئیمتیاز: خاوەنی
)ئەحمەدباوەڕ،تەهاسلێمان،رزگارحاجیحەمید،سەالمعەلی(،لەژمارەیەکیدا
سەرنوسەرلەژێرناونیشانی)١٩٨٨،وونبونیمانا..مردنیژیان(نوسیوە،ئەمگۆڤارە
لەشێوەی ئەنفالدا قۆناغەکانی لە ناویهەشتاوهەشت بە هەبووەهەر پاشکۆیەکی
رۆژنامەداباڵوکراوەتەوە،)هەشتاوهەشت(،باڵوکراوەیەکیتایبەتەبەقۆناغەکانیئەنفال
)پاشکۆیوەرزەگۆڤاریهەشتاوهەشت(،ژمارە)١(یلە٢٠٠٦/٢/٢٣بە)٨(الپەرەی
لەکەالردەرچووە،سەرنوسەر:ساالرمەحمود،ژمارەچواریرۆژنامەی رەنگاوڕەنگ

هەشتاوهەشتلە٢٠٠٦/5/٣بەهەشتالپەڕەدەرچووە.
ژمارە)١١(یگۆڤاریهەشتاوهەشتلەبەهاری٢٠٠٩بە)٢٨5(الپەڕەدەرچووە،
جێگری مەحمود، ساالر سەرنوسەر: و بەرپرس بەڕێوەبەری لە، بریتیە ستافەکەی

سەرنوسەر:سەالمعەلی،بەڕێوەبەرینوسین:لەتیففاتیحفەرەج.

٢١-ئەفراندن:
ئەفراندنباڵوکراوەیەکیرەخنەیمانگانەیەبەشیرۆشنبیریلقیگەرمیانییەکگرتوی
قەبارە بەچوارالپەڕەی لە٢٠٠٤/٤/١ ژمارە)٠(ی دەکات، قوتابیانسەرپەرشتی

بچوکبەرەنگیرەشوسپیدەرچووە.
ئەمباڵوکراوەیەستافەکەیبەردەوامگۆڕانیبەسەرداهاتووەکەئەمکەسانەستافەکەی
برهان نوسین: بەڕێوبەری هۆرێنی، ئاکۆ سەرنوسەر: دا )١ – ٠( ژمارە لە بوونە،
محەمەد،دەستەینوسەران)سارامەجید،بیاللسەعید،حەمیدعەلی(،دیزاین:سامان

مەجید.
لەژمارە)٦(داستافەکەبریتیەلە،سەرنوسەر:حەمیدعەلی،بەڕێوەبەرینوسین:

سردارساڵح،سیامەنسەالم،لەگەڵدەستەینوسەران.
لەژمارە)١١(داستافەکەبریتیەلە،سەرنوسەر:سیامەنسەالم،بەڕێوەبەرینوسین:

جەاللجومعە،لەگەڵدەستەینوسەران.
دواینژمارەیئەفراندنکەژمارە)١٤(یەلەتەموزی٢٠٠5بەشەشالپەڕەیقەبارە

بچوکبەرەنگیرەشوسپیباڵوکراوەتەوە.
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٢٢-خەڵک:
خەڵکمانگنامەیەکیگشتیئازادەولەگەرمیاندەردەچێت،ژمارە)١(یلەکۆتای
نیسانی٢٠٠٤بەهەشتالپەڕەیرەشوسپیبەقەبارەیگەورەدەرچووە،حەوت

الپەڕەبەزمانیکوردیویەکالپەڕەبەزمانیعەرەبیباڵوکراوەتەوە.
خاوەنیئیمتیاز:عەلیئەحمەدکەریم،سەرنوسەر:تەهاسلێمان،سکرتێرینوسین:
هیوا رەحیم، سەردار یاروەیس، )کامەران هاوکاران دەستەی عەبدولعەزیز، هۆشیار
محەمەد،ساڵحعەلی،کامەرانئەدیم،سەهەندعەبدوڵاڵ(،لەژمارە)٢(کەلەکۆتای
، نوسەران بوونەتەستافی ئەودەستەیە دەرچووە دوانزەالپەڕەوە بە ٢٠٠٤ ئایاری
هەرلەمژمارەیەداپاشکۆیەکیعەرەبیبەناوی)ملحقعربی(خەڵکبەیەکپەڕە

باڵوکراوەتەوە.
پەڕەکانی دەرچووە، دا ٢٠٠5 یەکەمی کانونی کۆتای لە کە خەڵک ی )٢٠( ژمارە
لەکۆتایشوباتی٢٠٠٦  بوەتەبیست)٢٠(الپەڕەیقەبارەگەورە،ژمارە)٢٢(ی
دابە١٢الپەڕەدەرچووە،ستافینوسینیگۆڕانیبەسەرداهاتووە،خاوەنیئیمتیاز:
عەبدولعەزیز،جێگرانیسەرنوسەر)عەلی هۆشیار کەریم،سەرنوسەر: ئەحمەد عەلی
هیوامحەمەد، کاروباریسیاسی: بۆ نوسین بەڕێوەبەری ، عەبدوڵاڵ( نارێنی،سەالم
هونەری: بەڕێوەبەری جاف، مەحمود مژدە ژنان: کاروباری بۆ نوسین بەڕێوەبەری

حەسەنعەبدولخالق.

٢٣-کەنار:
لە ژمارەی یەکەم دەکەن، دەری گەرمیان لە گەنج گروپێک ئەهلییە مانگنامەیەکی

٢٠٠٤/٧/١5بەچوارالپەڕەیقەبارەبچوکیرەشوسپیدەرچووە.
خاوەنیئیمتیازوسەرنوسەر:بێستونژاڵەیی،بەڕێوەبەرینوسین:فەریقحەمەێاڵح،
کارگێڕیودارایی:والیمحەمەد،دەستەینوسەران)عادلحسێن،سوعادحاتەم،دلێر
بابان(، هێمن مەهدی، هەردی عەلی، حەمید عەبدولڕەحمان، پەیمان عەبدولڕەحمان،

تایپ:دلێرعەبدولڕەحمان.
ژمارە)١١(یلە٢٠٠5/٧/٢٤بە)١٢(الپەڕەیرەشوسپیدەرچووە،)کەنارژن(
بە لەشوباتی٢٠٠٦ ژمارەی یەکەم کەنارە، مانگنامەی تایبەتی ژنانەی پاشکۆیەکی

چوارالپەڕەدەرچووە
سەرپەرشتیار:سوعادحاتەم،ستافینوسین)پەیمانئەمین،چنوربەرزنجی،شەیما

جەمال،روناکمحەمەد،شنۆقادرحەسەن(.
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ژمارە٢٢یکەنارلەئایاری٢٠٠٧بەهەشتالپەڕەیقەبارەگەورەبەرەنگیرەش
و ئیمتیاز خاوەنی لە، بریتین نوسین ستافی ژمارەیەدا لەم باڵوکراوەتەوە، سپی و
و کارگێڕی ساڵح، حەمە فەریق نوسین: بەڕێوەبەری ژاڵەیی، بێستون سەرنوسەر:
دارایی:والیمحەمەد،دەستەینوسەران)دڵشادئەنوەر،هێمنبابان،حەمیدعەلی(،
مانگنامەیکەنارلەکەالرخاوەنییەکەمینپەیجیتایبەتبەخۆیبووەلەئەنتەرنێت

.www.knar.orgبەناوی

٢٤-داینەمۆ:
داینەمۆمانگنامەیەکیگشتیسەربەخۆیە،کۆمەڵێکگەنجیناحیەیرزگاریدەریدەکەن،
بچوک قەبارە الپەڕەی هەشت بە ٢٠٠٤ دووەمی تشرینی کۆتای لە ی )٠( ژمارە
دەرچووە،لەمانشێتیئەمژمارەیەداهاتووە»لەسنوریناحیەیرزگاریدا،٧٨گوند

بێبەشنلەخوێندنگا،بنکەیتەندروستی،ئاو،کارەبا،رێگاوبان».
سەرنوسەروسەرۆکیئەنجومەنیبەڕێوبردن:رێبینتەهالێخوڕەی،دەستەینوسەران
لە کە ەوە ژمارە)١( لە مانگنامەیە ئەم رەشید(، محەمەد ئەرکان عەزیز، )کوردۆ
کانونیدووەمی٢٠٠5بەهەشتالپەڕەیقەبارەگەورەباڵوکراوەتەوە،خاوەنیئیمتیاز:
سەباحعەلیجاف،سەرنوسەر:رێبینتەهالێخوڕەی،جێگریسەرنوسەر:ئەرکانحەمە

رەشید،بەڕێوبەرینوسین:کوردۆعەزیز.
نوسراوە باڵوکراوەتەوە ٢٠٠٦ نیسانی سەرەتای لە کە یدا )٩( ژمارە لە داینەمۆ
کاتێک هەر رزگاری ناحیەی گەنجی کۆمەڵێک سەربەخۆیە گشتی )مانگنامەیەکی
پەرەیانهەبوودەریدەکەن(،ژمارە١١یداینەمۆلەئەیلولی٢٠٠٦بەدوانزە)١٢(
الپەڕەدەرچووەکەپاشکۆی)نەعلەشۆ(یشیلەگەڵدایە،خاوەنیئیمتیازوسەرنوسەر:
رێبینتەها،بەڕێوبەرینوسین:دەشتیئەنوەرلێخوڕەی،دەستەینوسەران)سەیوان

خەلیل،کاوەئەحمەد،سۆرانحەمەسەعید(.
نەعلەشۆهەرچەندەژمارەیەکیبەجیاوازوسەربەخۆدەرچووەبەاڵمژمارەدوویلەگەڵ
داینەمۆداباڵوکراوەتەوە،نەعلەشۆ،نەعلەتنامەیەکیعامەبڕێنەعلەتیلەگەرمیانهەر
کاتێکهەوەسیانبوونەعلەتئەوەشێنن،ژمارە)١(یلەیەکەمینرۆژەکانیساڵی

٢٠٠٦بەهەشتالپەڕەیقەبارەبچوکبەرەشوسپیباڵوکراوەتەوە.
ستافەکەیبریتینلە،نەغلەتکاریعام:رێبینتەها،مەسولیپارەوپول:کاوەیمالیە،

نەعلەتکارەفەرعیەکان)عەدنانمەالساڵح،حەیدەرمحەمەد،شاهۆعەبدوڵاڵ(.
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٢5-شکۆفە:
پەیڤنامەیەکیرۆشنبیریگشتیناوبەناوە،نوێنەرایەتیکۆمەڵەیخوێندکارانیکوردستان
لەپەیمانگایمەڵبەندیمامۆستایانیکوردستاندەریدەکات،ژمارە)١(یلەکانونی

یەکەمی٢٠٠٤بەچوارالپەڕەیقەبارەبچوکیرەنگاوڕەنگدەرچووە.
یەکەم مانشێتی لە هەنسک(، زانا، )هێڤی، لە بریتیە شکۆفە ئامادەکاری دەستەی

ژمارەدانوسراوە»یەکێتیقوتابیانیکوردستان،دەنگدەکڕێتبەپارە..».
ژمارە)٢(یشکۆفەلەکانونیدووەمی٢٠٠5بەچوارپەڕەیقەبارەبچوکباڵوکراوەتەوە.

٢٦-زیپان:
زیپانگۆڤارێکیرۆشنبیریکۆکراوەیە،لقیکەالری–بنکەیئەدەبیروناکبیریگەالوێژ
بەزمانیعەرەبیباڵویکردوەتەوە،ژمارە)٠(یلەساڵی٢٠٠٤بەقەبارەیبچوک
بە٣٢الپەڕەیرەشوسپیدەریکردووە)ئەمگۆڤارەلەژمارەسەرەتایەکانیدا

بابەتەکانیبەزمانیعەرەبیلەسایتەکانیئەنتەرنێتەوەوەرگیراوە(.
زیپانژمارە)١٠(یلەپایزی٢٠١١بەهەردووزمانیکوردیوعەرەبیبە)٤٠(
الپەرەبەبەرگێکیرەشوسپیەوەباڵوکراوەتەوە،سەرپەرشتیار:ئەحمەدیخۆشنوس،

بەڕێوەبەریجێبەجێکار:ئاسۆوەهابە.

٢٧-شێروانە:
شێروانەگۆڤارێکیکۆمەاڵیەتیروناکبیرییە،دوومانگجارێکشارەوانیکەالردەریدەکات،
ژمارە)٤(کەلەشوباتی٢٠٠5لەسەربەرگییەکەمژمارەیگۆڤارەکەنوسراوە،بە
٤٨الپەڕەیرەشوسپیبەبەرگێکیرەنگاورەنگەوەدەرچووە)بەومانایەیدرێژە

پێدەریگۆڤاریپێشوویکەالربوبێت(.
کەالر، شارەوانی سەرۆکایەتی بەڕێوەبردن: دەستەی بەڕێوەیەری و ئیمتیاز خاوەنی
دەستەیبەڕێوەبردن)ساالرمەحمود،جەمالئەکبەر،مەجیدساڵح،ئەرکانمحەمەد
ژمارەیەکی ئەم بووە، عەزیز( گواڵڵە و حەسەن عەبدوڵاڵ یاروەیس، کاروان رەشید،
بە5٢الپەڕەیرەشوسپیدەرکراوەبەبەرگێکیرەنگاوڕەنگکەوێنەیەکیقەاڵی

شێروانەیلەسەرە.
ودەستەی نوسەری بووەتەسەر یاروەیس کاروان دا لەژمارە)5( گۆڤاریشێروانە
بەڕێوەبردنکراوەبەدەستەینوسەران،ژمارە)٣(یئەمگۆڤارەکەدەکاتەژمارە
محەمەد( عەلی )سەالم ژمارەدا لەم باڵوکراوەتەوە، ٢٠٠5 پایزی لە پێشوو ی )٦(
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کراوتەخاوەنئیمتیاز.ژمارە)٤(کەدەکاتەژمارە)٧(لەبەهاری٢٠٠٦دابە٦٤ 
الپەرەباڵوکراوەتەوە.

٢٨-پەیامیخوێندکار:
باڵوکراوەیەکیخوێندکاریئازادە،کۆمەڵێکخوێندکاریسەربەخۆلەکەالردەریدەکەن،
ژمارە)١(یلە٢٠٠5/٤/١بەهەشتالپەڕەیقەبارەبچوکبەرەنگیرەشوسپی

دەرچووە.
سەرنوسەر:گەرمیانحەمەخان،بەڕێوەبەرینوسین:کاوەئەحمەد،دەستەینوسەران
)ئاسودکوردستانی،ماریاکەمال(تایپ:کۆماجیاللەفەیاق،لەمانشێتیئەمژمارەدا
نوسراوە»لەئەنجامیراپرسیەکدا:خوێندکارانیکەالرگەشبیننبەپەرلەمانیتازە

هەڵبژێردراو».
ژمارە)5(یئەمباڵوکراوەیەلەئۆکتۆبەری٢٠٠5بەهەشتالپەڕەیقەبارەگەورەبە
رەشوسپیباڵوکراوەتەوە،خاوەنیئیمیتاز:کاوەئەحمەد،سەرنوسەر:گەرمیانحەمە
خان،دەستەینوسەران)محەمەدئەمین،شاهۆعەبدوڵاڵ،عەباسئەنوەر،ماریاکەمال،

سۆماعەبدوڵاڵ،ئاکۆئەحمەد،دەشتیئەنوەر(.

٢٩-کۆست:
کۆستباڵوکراوەیەکیتایبەتەبەکۆستیئەنفال،ژمارە)١(یلە٢٠٠5/٤/١٤بەدوانزە
)١٢(الپەڕەیقەبارەبچوکبەرەنگیرەشوسپیلەژێرمانشێتی»ماڵێکیئەنفاالنە

»باڵوکراوەتەوە.
کۆستلەالیەنلیژنەیبااڵیمەراسیمیحەڤدەهەمینساڵیادیئەنفالەوەلەگەرمیان
ئامادەکراوە،ئەمباڵوکراوەیەلەرۆژی٤/١٤دالەمەراسیمیئەنفالداباڵوکراوەتەوە.

٣٠-ئایندەیگەرمیان:
باڵوکراوەیەکیسیاسی،کۆمەاڵیەتیگشتییەراگەیاندنیمەڵبەندی)١١(یرێکخستنی
گەرمیاندەریدەکات،ژمارە)٠(یلە٢٠٠5/٦/٢5بە)٨(الپەڕەیرەشوسپیلە

کەالردەرچووە.
خاوەنیئیمتیاز:راگەیاندنیمەڵبەندی)١١(یرێکخستنیگەرمیان،سەرنوسەر:مەجید

ساڵح،جێگریسەرنوسەر:رزگارحاجیحەمید،بەڕێوەبەرینوسین:ئاسۆوەهاب.
بەرگێکی بە الپەڕە هەشت بە ٢٠٠٦/٦/١ لە ی )١٦( ژمارە گەرمیان ئایندەی
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یەکێتی دامەزراندنی ساڵیادی بە تایبەتە ژمارەیەی ئەم دەرچووە، رەنگاوڕەنگەوە
نیشتمانی،ستافەکەیبریتیەلەسەرنوسەر:مەجیدساڵح،بەڕێوەبەرینوسین:ئاسۆ

وەهاب،دیزاین:ئاسۆوەهاب.
ژمارە)٢١(یئایندەیگەرمیانلە٢٠٠٦/١٢/٢٦بەهەشتالپەڕەباڵوکراوەتەوەکە
ی ١١ مەڵبەندی ئیمتیاز: خاوەنی بووە، شێویە بەم ستافەکەی دووەمیدا خولی لە
رێکخستنیکەالر،سەرپەرشتیاریگشتی:کاروانیاروەیس،جێگریسەرنوسەر:ئاسۆ

وەهاب.
بە دەرکردووە الپەڕە هەشت بە ٢٠١٠ شوباتی لە ی )5٤( ژمارە گەرمیان ئایندەی
یاروەیسسەرنوسەری کاروان مانشێتی»گەرمیانهەرقەاڵسەوزەکەیجارانە»،

بووە.
ژمارەیەکلەپاشکۆکانیئایندەیگەرمیان:

ژنپارێزی،پاشکۆیەکیتایبەتەبەرۆژیجیهانیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژی
ژنان،بەڕێوەبەرایەتیمافیمرۆڤلەگەرمیانبەهاوکاریئایندەیگەرمیاندەریدەکات،

ژمارە)١(دیسەمبەری٢٠٠٨.
٤/١٤،پاشکۆیەکیتایبەتیئایندەیگەرمیانەبەیادی٢٢ساڵەیئونفال،نیسانی٢٠١٠،
سەرپەرشتیاری جاف، ئاوارە پاشکۆ: سەرپەرستیاری یاروەیس، کاروان سەرنوسەر:

هونەری:ئارامکەمالدەلۆ.

٣١-گەرمیانیوەرزشی:
رۆژنامەیەکیوەرزشیمانگانەیەکۆمەڵێکوەرزشکارلەگەرمیاندەریدەکەن،ژمارە
)٠(یلە٢٠٠5/٨/١5بەچوارالپەڕەیقەبارەگەورەبەرەنگیرەشوسپیدەرچووە،
مانشێتیئەمژمارەیەبریتیەلە»گەرمیانیوەرزشیماڵیدووەمیوەرزشکارانە».

خاوەنیئیمتیاز:کاوەئەحمەدشەریف،سەرنوسەر:ئەرکانمحەمەدرەشید،دەستەی
نوسەران)فەتاحوەلیشاواز،ئەسعەدئەحمەد،رەنجدەرعەلی،دەشتیئەنوەر،هەڵۆ

مەحمود(.
ژمارە)٢(گەرمیانیوەرزشیلە٢٠٠5/١٠/٢5بەچوارالپەڕەیقەبارەگەورەبەرەش

وسپیباڵوکراوەتەوەکەفەتاحوەلیشاوازلەدەستەینوسەراندانەماوە.
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٣٢-خوێندنینوێ:
جارێک مانگی سەربەخۆ خوێندکاری کۆمەڵێک ئازادە، خوێندکاری مانگنامەیەکی
دەریدەکەن،ژمارە)١(یلە٢٠٠5/١٢/١بەهەشتالپەڕەیقەبارەگەورەبەرەشو

سپیباڵوکراوەتەوە
خاوەنیئیمتیازوسەرنوسەر:گەرمیانحەمەخان،بەڕێوەبەرینوسین:دەشتیئەنوەر،

ستافینوسین)ماریاکەمال،عەباسئەنوەر،شاخەوانعەبدوڵاڵ،سوماعەبدوڵاڵ(.
ژمارە)٤(یلەحوزەیرانی٢٠٠٦بەهەشتالپەڕەیقەبارەگەورەیرەشوسپی

باڵوکراوەتەوە.

٣٣-گۆڤاریگیرفان:
گەرمیان لە روناکبیر کۆمەڵێک سەربەخۆیە، گشتی رۆشنبیری گۆڤارێکی وەرزە
لەم چەندە )هەر دەرچووە ٢٠٠5 ی )١٢( مانگی لە ی )سفر( ژمارە دەریدەکەن،

ژمارەیەدامێژوویدەرچوونیلەسەرنیە(.
ئومێد نوسین: بەرێوەبەری گەرمیانی، تەحسین مەال سەرنوسەر: و ئیمتیاز خاوەنی
بەرزانبرزۆ،دەستەینوسەران)ئیبراهیمێدیق،سامانکەریم،شیالنمەجیدرۆژبەیانی(.
ژمارەیەکیگۆڤاریگیرفانبەقەبارەیبچوک)گیرفان(بە١١١الپەڕەیرەشوسپی

دەرچووە.
بەرگێکی بە بچوک قەبارەی بە ٢٠١٣ ساڵی لە ی )٢١( ژمارە گیرفان گۆڤاری
رەنگاوڕەنگەوەبە)١٠٠(الپەڕەدەرچووە،خاوەنیئیمتیازوسەرنوسەر:مەالتەحسین
ئومێد د. نوسین: بەڕێوەبەری عەبدولکەریم، عومەر سەرنوسەر: جێگری گەرمیانی،
بەرزانبرزۆ،دەستەینوسەران)سامانکەریم،ساڵحهەالج،بەنازعومەر،ئاسۆوەهاب،

رەحمانعەلی،پەخشانمحەمەد(.

٣٤-نەسیم:
باڵوکراویەکیرۆشنبیری،پەروەردەییەکۆمەڵێکقوتابیمانگانەدەریدەکەن،یەکەم

ژمارەیلەساڵی٢٠٠5دەرچووەبەقەبارەیبچوک
خاوەنیئیمتیازیئەمباڵوکراوەیە:ناوەندیگەرمیانیرێکخراویقوتابیانیکوردستان،
سەرنوسەر:هاوکارخۆشناو،بەڕێوەبەرینوسین:ئەرکاندارا،ستافیکارا)سەردەست

محەمەد،بیخاڵخالید(.
دواژمارەینەسیمکەژمارە)٣٢(لەشوباتی٢٠١٢باڵوکراوەتەوەبەقەبارەیبچوک

بەشێوەیرەنگاورەنگیبە)١٦(الپەڕە.
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٣5-وەرزشکاران:
وەرزشکارانرۆژنامەیەکیوەرزشیمانگانەیەکۆمەڵێکوەرزشکارلەکەالردەریدەکەن،
ژمارە)٢(یلەئازاری٢٠٠٦بەچوارالپەڕەیرەشوسپیقەبارەگەورەدەرچووە.
خاوەنیئیمتیازوسەرنوسەر:ئەرکانمحەمەدرەشید،دەستەینوسەران)مەریوان
ئەحمەد،رەنجەدەرعەلی،گۆرانمحەمەد،هەڵۆمەحمود(،لەژێرلۆگۆیرۆژنامەکەدا

نوسراوە»یەکەمرۆژنامەیوەرزشیسەربەخۆیەلەکوردستان«.

٣٦-مودەڕیس:
مودەڕیس( عەبدولکەریمی )مەال  میهرەجانی بە تایبەتە باڵوکراوەیەکی مودەڕیس
لیژنەیبااڵیمیهرەجاندەریدەکات،ئەمباڵوکراوەتایبەتەلە٢٠٠٦/٣/٣١بەهەشت
عەرەبی و کوردی زمانی هەردوو بە وسپی رەنگیرەش بە گەورە قەبارە الپەڕەی
باڵوکراوەتەوەبەمانشێتی»مەالعەبدولکەریمیمودەڕیسچرایەکبۆشەوییەڵدای

کورد».
ستافیکاربریتینلە)مەجیدساڵح،ئەحمەدیخۆشنووس،جەمالئەکبەر،سۆیبە
عوسمان(،ئەمباڵوکراوەیەلەسەرئەرکیکۆمەڵەیروناکیریوکۆمەاڵیەتیکەرکوک

چاپکراوە.

٣٧-ئاتیە:
ئاتیە،باڵوکراوەیەکیرۆشنبیریگشتیەمانگانەراگەیاندنیناوەندیگەرمیانیرێکخراوی
بەهەشتالپەڕەی لە٢٠٠٦/٤/١ قوتابیانیکوردستاندەریدەکات،ژمارە)٢(ی

قەبارەبچوکبەرەنگیرەشوسپیباڵوکراوەتەوە.
سەرنوسەر:راویاریاسین،دەستەینوسەران)ژیارتەنیا،ئامانجکەالری،ئاراممحەمەد،

حسێنمحەمەد،هونەرعەزیز(.

٣٨-شێخلەنگەر)سۆراخ(:
شێخلەنگەرمانگانەیەکیئەهلیسەربەخۆیگشتیەلەئاوایشێخلەنگەردەردەچێت،
بەرگێکی بە گەورە قەبارە الپەڕەی )٨( هەشت بە ٢٠٠٦/٤/٢٢ لە ی )١( ژمار

رەنگاوڕەنگەوەباڵوکراوەتەوە.
سەرنوسەر: جێگری سابیر، محەمەد سەرنوسەر: خورشید، سەالخ ئیمتیاز: خاوەنی
ئومێدشێخلەنگەری،بەڕێوەبەرینوسین:پارێزەرخەباترەشید،ئەنجومەنینوسین
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)ئارامئیکرام،ئەحمەدعەزیز،کاوەئەحمەد،پشتیوانئەحمەد،عومەرمحەمەد،فایەق
راوێژکاران نامیق(، نامیق،بەختیارسەعید،شەماڵئەحمەد،قانعخورشید،سیروان

)چیاقادر،ئاریانساڵح(،دیزاین:ئەحمەدیخۆشنووس.
شێخلەنگەرستافەکەیبەردەوامگۆڕانیبەسەرداهاتووە،ژمارە)١٦(یلەحوزەیرانی
٢٠١٢بەهەشتالپەڕەدەرچووە،کەلەستافەکەیداتەنهاناویخاوەنئیمتیاز:سەالح

خورشید،سەرنوسەر:ئومێدشێخلەنگەرینوسراوە.
مانگانەیشێخلەنگەرلەژمارە)١٧(ەوەناوەکەیدەبێتە)سۆراخ(کەلەتەموزی
٢٠١٢بەهەشتالپەڕەیقەبارەگەورەبەرەشوسپیدەرچووە،کەستافەکەیوەک

ژمارە)١٦(یە.

٣٩-گەرمیانیئەمڕۆ:
مانگنامەیەکیئەهلیئازادەلەگەرمیاندەردەچێت،ژمارە)١(یلە٢٠٠٦/5/5بە

)١٢(الپەڕەیرەشوسپیلەکەالردەرچووە.
خاوەنیئیمتیاز:شێخسەعیدشاکەلی،سەرنوسەر:الوانئەحمەد،بەڕێوەبەرینوسین:
عەباس رۆژبەیانی، شیالن ئەلیاسی، )جەالل نوسەران دەستەی میروەیس، ساڵح
ئەنوەر(،مانشێتیژمارە)١(یبریتیەلە»لەکۆبوونەوەیەکینائاساییپەرلەماندا،

ئەندامانیپەرلەمانکۆکنلەسەردوورخستنەوەیموستەشاروجاشەکان».
گەرمیانیئەمڕۆژمارە)٤٧(یبەدوانزەالپەڕەلەئەیلولی٢٠١٠باڵوکراوەتەوە،لەم
ژمارە میروەیسە، ساڵح نوسین: بەڕێوەبەری ئەحمەد، الوان سەرنوسەر: ژمارەیەدا،

)5٦(یلەتەموزە٢٠١١هەشتالپەڕەیرەشوسپیدەرچووە.
گەرمیانیئەمڕۆچەندینپاشکۆیهەبوەلەوانە:

پاشکۆیوەرزشی،پاشکۆیگەرمیانیئەمڕۆ،ژمارە)١(،ئامادەکردنی:یاسینمحەمەد
کەالری.

پاریا،پاشکۆیئافرەتانەیمانگنامەیگەرمیانیئەمڕۆ،ژمارە)١(لەئازاری٢٠٠٧،
ژمارە)٣(یلەحوزەیرانی٢٠٠٧دەرچووە،سەرپەرشتیار:سارامەجید،دەستەی

نوسەران)شنۆقادر،ئیمانجەبار(
الحوار،ملحقالعربیلجریدە،ژمارە)٠(لەشوباتی٢٠٠٨،ئامادەکردنی:الوانئەحمەد.
پاشکۆیوەرگێران،پاشکۆیرۆژنامەیگەرمیانیئەمڕۆیە،تایبەتبەوەرگێڕان،ژمارە
)١(لەتشرینیدووەمی٢٠٠٩،سەرپەرشتیاران)رزگارفایەقسەعید،ئاسۆوەهاب(.

رۆژیجیهانیکتێب،پاشکۆیەکیتایبەتەبەرۆژیجیهانیکتێب،ژمارە)١(،نیسانی
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٢٠١١.سەرپەرشیتاریپاشکۆ)الوانئەحمەد،ساڵحمیروەیس(،هاوکاریکارا:کازم
جەباری.

چواردەیچوار:پاشکۆیەکیگەرمیانیئەمڕۆیەتایبەتەبەتاوانیئەنفال،نیسانی٢٠١٠،
بەچوارالپەڕەیقەبارەبچوکیرەشوسپیباڵوکراوەتەوە.

تیپیشانۆیمنااڵنیگەرمیان،پاشکۆیەکیگەرمیانیئەمڕۆیەتایبەتەبەمێژوویتیپی
شانۆیمنااڵنیگەرمیان،ژمارە)١(،تەموزی٢٠١١،سەرپەرشتیارانیپاشکۆ)محەمەد

سابیرکەمەر،الوانئەحمەد،ساڵحمیروەیس(.
توێژینەوە:پاشکۆیەکیتایبەتیگەرمیانیئەمڕۆیە،ژمارە)٣(یلەکانونیدووەمی
٢٠١١بەچوارالپەڕەدەرچووە،سەرپەرشتیاریپاشکۆ:م.عەباسمەحمود،ستافی
بەڕێوەبردنیپاشکۆ)سادقئەحمەد،کارزانفواد،حەیدەرعەلی،کارزانئازاد،عومەر

عەبدولکەریم.
ئەمباڵوکراوەیەکەپێشترلەشێوەیرۆژنامەدەردەچووبەاڵمژمارە)٩١(یلەشێوەی
گۆڤاردابەبەرگێکیرەنگاوڕەنگەوەبە)٤٠(الپەڕەباڵوکراوەتەوەکەخاوەنیئیمتیازو
سەرنوسەری)الوانئەحمەد(بووە،ژمارە)٩٢(یئەمباڵوکراوەیەلەئابی٢٠١5وەک

دواژمارەدەرچووە.

٤٠-چرایباوەنوور)چرا(:
چرایباوەنوورباڵوکراوەیەکیمانگانەیرۆشنبیریکۆمەاڵیەتیسەربەخۆیەکۆمەڵێک
گەنجلەباوەنوردەریدەکەن،ژمارە)٠(یلەئەیلولی٢٠٠٦بەچوارالپەڕەیقەبارە

گەورەبەرەشوسپیباڵوکراوەتەوە.
خاوەنیئیمتیازوبەڕێوەبەرینوسین:عەتامحەمەد)باوە(،سەرنوسەر:هیوائەحمەد،
جێگریسەرنوسەر:شۆڕشمەحمود،سەرپەرشتیاریچاپ:عەبدوڵاڵرەشید،دەستەی
نوسین)سیامەندحسێن،هیوائەحمەد،عەتامحەمەد،کەریمفەرەج،شۆڕشمەحمود(،
هاوکاران)لێزانعەلی،باوانحەمەساڵح(»لەوناوانەدالەدەستەینوسینداخاوەنی
ئیمتیازوبەڕێوەبەرینوسینلەگەڵسەرنوسەرداهاتووەکەئەمەجێگەیتێبینییە»،
لەمانشێتیئەمژمارەیەداهاتووە»سەرۆکیشارەوانیپێباز:بەهۆییەکگرتنەوەی

هەردووئیدارەپرۆسەیدابەشکردنیزەویدواخراوە...!».
چرایباوەنورلەژمارە)٢(ەوەناوەکەیبووەبە)چرا(ولەئازاری٢٠٠٧باڵوکراوەتەوە
وستافەکەیگۆڕانیبەسەرداهاتووە،بەهەشتالپەڕەیشباڵوکراوەتەوە،)مامۆستا
حەمەساڵحهارونیش(یشبوەتەخاوەنیئیمتیازی،بەردەوامستافینوسینگۆڕانی
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بەسەرداهاتووە.
بەرگێکی بە گەورە قەبارە الپەڕەی هەشت بە ٢٠٠٩ ئازاری لە چرا ی )١5( ژمارە
رەنگاوڕەنگەوەباڵوکراوەتەوە،باڵوکراوەکەلەسەرینوسراوە)باڵوکراوەیەکیمانگانەی

گشتیسەربەخۆیەلەباوەنووردەردەچێت(.

٤١-کوردەمیر:
کوردستان، کەلەپوری و شوێنەوار بە تایبەتە سااڵنەیە زانستی گۆڤارێکی کوردەمیر

بەڕێوەبەرێتییشوێنەواریگەرمیانلەحوکمەتیهەرێمیکوردستاندەریئەکات.
ژمارە)١(یلەتشرینییەکەمی٢٠٠٦بەقەبارەیگەورەبەبەرگێکیرەنگاوڕەنگەوە
کەوێنەی)کێویکەرەفتو(یلەسەرە،بە)١٦٦(الپەڕەیرەشوسپیدەرچووە.

بەڕێوەبەری مەعروف، نوری کەمال سەرنوسەر: شاکەلی، محەمەد ئیمیاز: خاوەنی
محەمەد مەردان،شوکر نوسەران)محەمەد دەستەی عەلیسەلیم، نوسین:حەسەن

حەیدەر(،راوێژکاران)جەمالعەبدول،عەبدوڵاڵقەرەداخی،سەعیدشاکەلی(.
ئەمگۆڤارەکەتایبەتەبەشوێنەواروکەلەپوریکوردتەنهائەمژمارەیلێباڵوکراوەتەوە.

٤٢-بارین:
وەک پێشتر رۆژنامەیە )ئەم گەرمیان، لە ئەهلی ژنانەی رۆژنامەی یەکەمین بارین،
پاشکۆبەناویکەناریژنلەگەڵرۆژنامەیکەناردەردەچوو(،ژمارە)١(یلە٨ی

مارسی٢٠٠٧بەچوارالپەڕەیرەشوسپیبەقەبارەیگەورەدەرچووە.
رۆژنامەیبارین)سوعادحاتەم(سەرۆکیدەستەیبەڕێوەبردنبووەوناویکەسیتر
لەسەرئەمژمارەیەبەدیناکرێت،ژمارە)٢(یلەنیسانی٢٠٠٧چاپوباڵوکراوەتەوە
کەبەشێکیزۆریبابەتەکانیتایبەتبە)مەرگەساتیئەنفال(،ئەمژمارەیبارینبە
هەشتالپەڕەیگەورەیرەشوسپیباڵوکراوەتەوە،ستافینوسینپێکهاتووەلە

)شەیماجەمال،ساجیدەقادر(.

 ٤٣-رازیگەنج:
باڵوکراوەیەکیرۆشنبیریگشتیسەربەخۆیە،ژمارە)١(یلەئەیلولی٢٠٠٧لەکەالر
بەقەبارەیبچوکبە)٤٠(الپەڕەیرەشوسپیەوەبەبەرگێکیرەنگاوڕەنگدەرچووە.
خاوەنیئیمتیازوسەرنوسەر:فەتاحتەنیا،دەستەیهاوکاران)رەمەزانئەمین،دلێر

عومەر،رێبازکەالری(.
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رازیگەنجلە٢٠٠٨/٤/١٤پاشکۆیەکیدەرکردووەبەناوی)ئەنفال(کەلە)٢٨(الپەڕە
پێکهاتووەلەگەڵبەرگەکەیدابەرەنگاوڕەنگی،سەرپەرشتیاران)فەتاحتەنیا،سۆران

حەمەسەعید(.

٤٤-ڕوانگە:
کەالر لە زانکۆ خوێندکاری کۆمەڵێک مانگانەیە، رۆشنبیری زانستی باڵوکراوەیەکی
دەریدەکەن،ژمارە)٠(یلەشوباتی٢٠٠٨بەدوانزە)١٢(الپەڕەلەگەڵبەرگەکەیدا

بەقەبارەیبچوکبەرەشوسپیباڵوکراوەتەوە.
سەرنوسەر:مەریوانحەسەن،دیزاینوهونەری:عەلیرەسوڵقادر،لەژمارەیەکدا
 ٢٠٠٨ ئایاری لە کە دا )٢( دوو ژمارە لە بەاڵم نەنوسراوە لەسەر نوسینی ستافی
محەمەد عومەر هاوکارحەسەن، غازی، لە)هەردی بریتین نوسین دەرچووەستافی

ئەمین،هەژارزەبیحی(.
باڵوکراوەیروانگەناویخاوەنیئیمتیازیلەسەرنیەوتەنهاسێژمارەیلێدەرچووە
و چاپ بچوک قەبارە پەڕەی )١٦( شانزە بە و یە )٢( ژمارە ژمارەی دواین کە

باڵوکراوەتەوە.

٤5-کەالری:
کەالریباڵوکراوەیەکیتایبەتەبەچلەیماتەمینیکادروپێشمەرگەیدێرینیکوردایەتی
وروناکبیرهەڤاڵ)ئەحمەدکەالری(،ئەمباڵوکراوەتایبەتەلە٢٠٠٨/٤/١٩بەهەشت

الپەڕەیقەبارەگەورەبەبەرگێکیرەنگاوڕەنگەوەباڵوکراوەتەوە.
ئەمباڵوکراوەیەتایبەتەلەالیەنراگەیاندنیمەڵبەندی١١یرکخستنیکەالری)ی.ن.
ک(ەوەلەچلەیماتەمینیکادروپێشمەرگەیدێرینیکوردایەتیوروناکبیرهەڤاڵ
)ئەحمەدکەالری(ئامادەیکردووە،بەسەرپەرشتی)مامۆستاعەلیعەبدوڵاڵ،کاروان

یاروەیس،ئەحمەدیخۆشنووس،ئومێدئەکرەم،جەمیلمحەمەدئیبراهیم(.

٤٦-هاوبەش:
یادی لە سااڵنە گەرمیانە، رێکخراوەکانی هاوبەشی کاری ناوەندی باڵوکراوەیەکی

دامەزراندنیدادەریدەکات،ژمارەیەکیلە٢٠٠٨/٤/٢٢دەرچووە.
ئەمباڵوکراوەناویستافیلەسەرنیەتەنهاناویدیزاینەرنەبێتکە)سەرداریمەال
ێاڵح(ە،باڵوکراوەکەبەقەبارەیبچوکبە)١٢(الپەڕەیرەشوسپیوبەبەرگێکی

رەنگاورەنگەوەدەرچووە.



Analytical, academic, quarterly Magazine 148  13به هاری  ٢٠١٦

٤٧-چاو:
چاوگۆڤارێکیمانگانەیرۆشنبیریگشتیئازادە،ژمارە)١(یلەنیسانی٢٠٠٨بە
بەرگێکیرەنگاوڕەنگەوەبە)٦٤(الپەڕەیرەنگاوڕەنگورەشوسپیەوەبەقەبارەی

گەورەدەرچووە.
خاوەنیئیمتیاز:عومەرشەریف،سەرنوسەر:ئارامئیکرام،بەڕێوەبەرینوسین:هێمن
بابانرەحیم،لەمژمارەیەداخاوەنیئیمتیازووتارێکینوسیوەلەژێرناونیشانی)بۆچی

چاو...؟(.
لەم دەرچووە، الپەڕەوە )٤٨( بە ٢٠١١ شوباتی لە چاو گۆڤاری ی )٣١( ژمارە
ژمارەیەداناویبەڕێوەبەرینوسینیلەسەرنیە،راوێژکارییاساییزیادیکردووەبە

ناوی)سەرکەوتنەجمەدین(.

٤٨-راساڵ:
فیردەوس کۆمەڵەی مانگانەیە سەربەخۆی ئیسالمی رۆشنبیری باڵوکراوەیەکی راساڵ
دەریدەکات،ژمارە)٢(یلە٢٠٠٨/٧/١بەهەشتالپەڕەیقەبارەبچوکبەرەشو

سپیدەرچووە.
لەسەری کە ئیمێڵێک و مۆبایل ژمارە دوو لە جگە نیە لەسەر ستافی ناوی راسال

نوسراوە،لەالیەنکۆمەڵەیفیردەوسەوەدەرکراوە.

٤٩-بانەڕۆژ:
بانەڕۆژگۆڤارێکیرۆشنبیریگشتییەکۆمەڵەیروناکبیریوکۆمەاڵیەتیکەرکوک–
نوسینگەکانیکفریوکەالربەهاوبەشیدەریدەکەن،ژمارە)٣5(یلەنیسانی٢٠٠٨ 
بەهەردووزمانیکوردیوعەرەبی،بەبەرگێکیرەنگاوڕەنکوبە)٩٢(الپەڕەیرەش
وسپیدەرچووە)ئەمگۆڤارەبەموڵکیهەریەکەلەکفریوکەالردادەنرێت،واتابە

هاوبەشیلەالیەنرۆژنامەنوسانونوسەرانیئەودووشارەوەدەرچووە(.
خاوەنیئیمتیاز:سەالحەدینعەبدولحەمید،سەرنوسەر:لەتیفهەڵمەت،بەڕێوەبەری
دەستەی هەالج، ساڵح نوسین: بەڕێوەبەری جێگری هەیەر، حەمەی شکور نوسین:
ساهر عەلی، محەمەد حاجی د.عەبدولکەریم  عەبدولکەریم حەمید )رەحیم نوسەران
عەلیجاسم،ئەحمەدباوەڕ،نیشتیمانبێنەوا(،راوێژکاران)شێخسەعیدشاکەلی،
عەبدولمەجیدزەنگەنە،ئیبراهیمکوێخا،چیمەنسەعیدجەعفەر،سامانکەریم،سەالح
روناکبیری کۆمەڵەی نوسینگەی - کفری ناونیشان: نوسراوە لەسەریشی گەرمیانی(،
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،کەالر-نوسینگەیکۆمەڵەیروناکبیری،کەرکوک–بارەگایکۆمەڵەیروناکبیری
بەرامبەرقەاڵ.

ئەمگۆڤارەبەردەوامستافەکەیگۆڕانیبەسەرداهاتووەبەتایبەتلەژمارە)5١(ەوە
کەلەئەیلولی٢٠٠٩دەرچووە،بەمشێوەیە:

ئەنجومەنی هەڵمەت، لەتیف عەبدولحەمید،سەرنوسەر: ئیمتیاز:سەالحەدین خاوەنی
دەستەی هەیەر(، حەمەی شکور هەالج، ساڵح شاکەلی، سەعید )شێخ گۆڤار بااڵی
نوسەران)رەحیمحەمیدعەبدولکەریم،زەینەبئەرکەوازی،دکتۆرعەبدولکەریمحاجی،

عەلیحسێنساڵح،سەیفەدینسابیر(.
ژمارە)5٨(یبانەرۆژلەتشرینییەکەمی٢٠١٠بەشەست)٦٠(الپەڕەدەرچووەوەک
گۆڤاریهاوبەشیهەردوونوسینگەیکەالروکفریکۆمەڵەیروناکبیری،ستافەکەی
کۆمەڵەی الیەن لە یەکی ژمارە گۆڤارە ئەم هاتووە، بەسەردا گۆڕانی تر جارێکی
روناکبیریوکۆمەاڵیەتیکەرکوکلەشاریکەرکوکدەرچووەوئێستاوەکگۆڤاری

ئەمکۆمەڵەیەبەردەوامەلەدەرچوون.

5٠-تەما:
هەموو)٧(ی زانکۆ فێرخوازی دەستەیەک گشتیسەربەخۆیە، باڵوکراوەیەکی تەما
بچوک قەبارە الپەڕەی هەشت بە ٢٠٠٩/٢/٧ لە ی )١( ژمارە دەریدەکەن، مانگێک
کۆلێژی لە باڵوکراوەیە ئەم دەردەکەوێت وەک کردوەتەوە، باڵویان وسپی رەش بە

پەروەردەوپەروەردەیبنەڕەتیکەالروئادابیخانەقینباڵوکراوەتەوە.
ستافیکار-کۆلێژیبنەڕەتیکەالر:دالوەرنوری،محەمەدحەسەن،زیادکەریم

رێبەر کەالر: پەروەردەی کۆلێژی کارێزی، جەالل دڵشاد خانەقین: ئادەبی کۆلێژی
الپەڕەی هەشت بە ٢٠٠٩/١١/٧ لە کە یدا )5( ژمارە لە تەما باڵوکراوەی عەباس.
قەبارەبچوکباڵوکراوەتەوەگۆڕانکاریبەسەرداهاتووە،خاوەنیئیمتیازوسەرنوسەر:
دالوەرنوری،جێگریسەرنوسەر:دڵشادجەاللکارێزی،بەڕێوەبەرینوسین:محەمەد

حەسەن،دیزاین:زیادکەریم،هاوکاران)رێبەرعەباس،سەالحهەولێری(.
لەژمارە)٨،٧(یئەمباڵوکراوەیەداهەڵەروویداوەولەهەردووژمارەکەدانوسراوە
لە )5( ژمارە نوسراوە ووتمان وەک )٨( ژمارە تەما، ژمارەی دواین ،)5( ژمارە
٢٠١٠/٢/5بەهەشتالپەڕەیرەشوسپیلەقەبارەیژمارەکانیپێشترکەمێکگەورە
تردەرچووە،لەگەڵئەمژمارەدالەساڵیادیدەرکدنیتەماداپاشکۆیەکیچوارالپەڕەی

بەناوی)پاشکۆیتەما(باڵوکراوەتەوە.
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5١-ناسنامە:
دەریدەکات، چوار چواردەی رێکخراوی ئەنفالکراوەکانە، پاشماوەی گۆڤاری ناسنامە
دەکرێتلەئایندەدابەردەوامبێت،ژمارە)١(یلە٢٠٠٩/٤/١٤بەبیست)٢٠(الپەڕە

وبەرگێکیرەنگاورەنگەوەدەرچووە.
رێکخراوی گۆڤارە ئەم تەنیا، فەتاح سەرنوسەر: و بەڕێوەبردن ئەنجومەنی سەرۆکی

چواریچوارلەرزگاریسااڵنەدەریکردووە.
لە٢٠١١/٤/١٤بەبیستوهەشت)٢٨(الپەڕەوبەرگێکی ژمارە)٣(یناسنامە

رەنگاوڕەنگەوەباڵوکراوەتەوە.

5٢-تراژیدیا:
باڵوکراوەیەکیتایبەتبەساڵیادی)ئەنفال(،لە٢٠٠٩/٤/١٤دابە)٨(الپەڕەیرەش
شێوەیە بەو ئەنفال نەبوایە، جاشی کورد ئەگەر « مانشێتی بە دەرچووە، وسپی

نەدەبوو».
خاوەنیئیمتیازوسەرنوسەر:سەیوانعومەر،دیزاین:الوانئەحمەد.

5٣-کۆنفرانسگەرمیان:
کۆنفرانسگەرمیانرۆژانەیتایبەتیکۆنفرانسە،لیژنەیراگەیاندیکۆنقرانس»بەرەو
بەهێزکردنیپێگەیژنلەناوەندەکانیبڕیاردا»دەریدەکات،ژمارە)١(یلە٢٢ی

نیسانی٢٠٠٩بەچوارالپەڕەیقەبارەگەورەبەرەنگاورەنگیدەرچووە.
ستافیکاربریتینلە)ئاریعوسمانخەیات،هەڤاڵئیبراهیم،جیهانمحەمەد،کەنعان
سەعدوڵاڵ،ئەرکانمحەمەدرەشید(،ئەمباڵوکراوەیەلەرۆژانیکۆنفرانسیبەرەوبەهێز
کردنیپێگەیژنلەناوەندەکانیبڕیاردادەرچووەکەبەشیکاروباریکچانوژنانی

رێکخراوەدیموکراتیەکانئەنجانیدابوولەکەالر.

5٤-گەرمیانپۆست:
لەگەرمیاندەردەچێت،ژمارەی باڵوکراوەیەکیسیاسی،فکری،کۆمەاڵیەتیگشتییە
)ئەزمونی(لەحوزەیرانی٢٠٠٩لەکەالربە)٨(الپەڕەیرەشوسپیدەرچووە،
کەوتە گەرمیان ئیدارەی چارەنوسی تر جارێکی « لە بریتیە یەکی ژمارە مانشێتی

نادیاریەوە».
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عەزیز، حسێن سەرنوسەر: جێگری عومەر، سەیوان سەرنوسەر: و ئیمتیاز خاوەنی
بەڕێوەبەرینوسین:کاوەگەرمیانی،ستافیکارا)هەردیمەحمود،رۆژانمستەفا(.

ژمارە)٤٠(یلەئابی٢٠١١بەدوانزە)١٢(الپەڕەیقەبارەگەورەبەبەرگێکیرەنگاو
رەنگوپەڕەکانیناوەوەبەرەشوسپیدەرچووەوخاوەنیئیمتیازوسەرنوسەری

)سەیوانعومەر(ە.
 ٢٠١٣ نیسانی لە ئەنفال ساڵیادی بە تایبەتە کە پۆست گەرمیان ی )٩٢( ژمارە
سەیوان سەرنوسەر: و ئیمتیاز خاوەنی دەرچووە، گەورە قەبارە الپەڕەی )٢٨( بە
عومەر،دەستەینوسەرانوهاوکارانیئەمژمارەیەبریتینلە)بڕیارمحەمەد،خیاڵن
عەلی،کۆسارعومەر،چیاشێخلەنگەری،هەورازئەحمەد،شنۆمحەمەد،ئومێدشێخ

لەنگەری(.
55-سروشت:

لە باڵوکراوەیە ئەم دەریدەکات، برایەتی( )ئامادەی گشتیە، زانستی باڵوکراوەیەکی
تشرینی لە١ی ژمارە)١(ی دەرچووە، کەالرەوە قەزای بە رزگاریسەر ناحیەی
لەم باڵوکراوەتەوە. سپی و رەش بە بچوک قەبارە الپەڕەی چوار بە ٢٠٠٩ دووەمی
ژمارەیەداناویستافینوسینیلەسەرنیەوزۆربەیژمارەکانیئەهەمانپەڕەوقەبارە

بالوکراوەتەوە.
باڵوکراوەیسروشت،ژمارە)١١(یلە٢٠١٠/٤/١٤لەیادی)مەرگەساتیئەنفال(دا
بەدوانزە)١٢(الپەڕەیقەبارەگەورەبەبەرگێکیرەنگاوڕەنگەوەباڵوکراوەتەوە،لە
روپەڕەیئەمژمارەیەدانوسراوە)سروشت،ئامادەییبرایەتیبەچاودێریوهاوکاری
ئامادەیی ئیمتیاز: خاوەنی دەریدەکات(، گەرمیان پەروەردەی گشتی بەڕێوەبەرێتی
برایەتی،سەرنوسەر:سەعدوڵاڵمحەمەد،بەڕێوەبەرینوسین:سۆرانعەلی،دەستەی

نوسەران)هاوارحەمید،شاخەوانساڵح(،تایپ:زیادفایەق.

5٦-هەفتانەیبەمۆ:
باڵوکراوەیەکیپەروەردەییزانستیگشتیەلەالیەنخوێندکارانومامۆستایانیئامادەیی
بەمۆوەدەردەچێت،ئەمباڵوکراوەیەلەناحیەیرزگاریسەربەقەزایکەالردەرچووە،
ژمارە)١(یکانونییەکەمی٢٠٠٩بەدووپەڕەیقەبارەبچوکبەرەنگیرەشوسپی

بالوکراوەتەوە.
ژمارە)٦(یهەفتانەیبەمۆلە٢٠١٠/٢/١٧بەهەشتالپەڕەیقەبارەبچوکبەرەش
وسپیباڵوکراوەتەوە،ئەمباڵوکراوەیەجگەلەئیمیڵوژمارەتەلەفۆنێکناویستافی

لەسەرنیە.
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5٧-هەتاو:
باڵوکراوەیەکیرۆشنبیریگشتییە،کۆمەڵێکقوتابیوخوێندکاریزانکۆدەریدەکەن،
ژمارە)١(یلەکانونیدووەمی٢٠١٠دەرچووە،ژمارەیەکبەقەبارەیبچوکبە)١٦(

الپەڕەباڵوکراوەتەوەبەرەنگاوڕەنگیبەتایبەترەنگینیلی.
دەستەیسەرپەرشتیارانبریتینلە)هۆشمەندئەحمەد،دەشتیئەحمەد،کازمجەباری،
فارسئەحمەد(،هۆشمەندئەحمەدلەژمارەیەکداوتاریژمارەیبەناونیشانی)هەتاو...

بۆ؟(نوسیوە.

5٨-رووناکی:
رووناکیمانگانەیەکیتایبەتەکۆمپانیایروناکیدەریدەکات،ژمارە)١(یلەکانونی

دووەمی٢٠١٠بەچوارالپەڕەیرەنگاوڕەنگایقەبارەگەورەدەرچووە.
سەرپەرشتیاری روناکی، کۆمپانیای پرۆژەکانی کارو بە تایبەتە باڵوکراوەیە ئەم
رۆژنامەوانیودیزاین:سەیوانئەمین.ژمارەدوویرووناکیلەشوباتی٢٠١٠بەچوار

الپەڕەیقەبارەگەورەبەرەنگاوڕەنگیباڵوکراوەتەوە.

5٩-داریخلە:
داریخلەمانگانەیەکیتایبەتەبەساڵیادیشەهیدانی)داریخلە(،ئەمژمارەتایبەتە
لەشوباتی٢٠١٠بەچوارالپەڕەیبەرگبەرەنگاوڕەنگیوناوەوەبەرەشوسپیبە

قەبارەیگەورەدەرچووە،ئەمباڵوکراوەیەناویکەسیوەکستافلەسەرنیە.

٦٠-داکۆکی:
و قوربانیان مافی لە داکۆکیکار کۆمەڵەی ٤/١٤ هەموو سااڵنەیە گۆڤارێکی داکۆکی
کەسوکاریئەنفالکراوەکانلەگەرمیاندەریدەکات،ژمارە)١(یلە٢٠١٠/٤/١٤بە
سیوشەش)٣٦(الپەڕەیرەنگاوڕەنگورەشوسپیوبەبەرگێکیرەنگاوڕەنگەوە

دەرچووە.
خاوەنیئیمتیاز:کۆمەڵەیداکۆکیکارلەمافیقوربانیانوکەسوکاریئەنفالکراوەکان
لەگەرمیان،سەرنوسەر:هاوڕێپێشڕەو،جێگریسەرنوسەر:شوانمحەمەدرۆستەم.
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٦١-مەودا:
مەوداباڵوکراوەیەکیرۆشنیریگشتیسەربەخۆیە،کۆمەڵێکخوێندکاروقوتابیزانکۆ
دەریدەکەن،ژمارە)٤(یلەئایاری٢٠١٠بەسیودوو)٣٢(الپەڕەیقەبارەبچوک

بەرەنگیرەشوسپیبەبەرگێکیرەنگاوڕەنگەوەدەرچووە.
دەستەیسەرپەرشتیارانبریتینلە)دەشتیئەحمەد،کازمجەباری،فارسئەحمەد(.

٦٢-زانست:
زانستباڵوکراوەیەکیزانستیورۆشنبیریئاینیبێالیەنە،دەستەیەکلەدەرچوانو
فێرخوازانیزانکۆوپەیمانگاکاندەریدەکەن،ژمارە)٠(یلەتشرینیدووەمی٢٠١٠بە

شانزەپەڕەیقەبارەبچوکدەرچووە
سەرنوسەر:عەدنانبارام،دەستەینوسەران)عەلیمحەمەد،هاوارعەبدوڵاڵ،رزگار

محەمەد،فەالححەسەن(.
ژمارە)٣١(یزانستلە٢٠١٤/٣/١بە)٢٤(پەڕەیقەبارەبچوکبەرەنگیرەش
وسپیدەرچووە،ستافەکەیبریتیەلە،سەرنوسەر:عەدنانبارام،دەستەینوسەران

)جیهادقادر،باللجەالل،هێمنعەبدولکەریم،پشتیوانحەسەن(.

٦٣-هاتوچۆ:
باڵوکراوەیەکیمانگانەیە،بەشیراگەیاندنیبەڕێوەبەرایەتیهاتوچۆیگەرمیانلەگەڵ
کۆمەڵێکگەنجدەریدەکات،ژمارە)١(یلەسەرەتایکانونیدووەمی٢٠١١دەرچووە.
سەرنوسەر:ئومێدعەلی،بەڕێوەبەرینوسین:هونەرعەلی،دەستەیهاوکاری)کیفاح

ئەحمەد،سەردارمەالێاڵح(.
دەرچووە، رەنگاوڕەنگ الپەڕەی )١٢( بە بچوک قەبارەی بە هاتوچۆ یەکی ژمارە
ژمارە)٢(یبە)١٢(پەڕەیرەنگاوڕەنگیقەبارەبچوکلەمانگیدواتردادەرچووە
بەاڵملەسەرینوسراوە)هاتوچۆ،باڵوکراوەیەکیهۆشیاریهاتوچۆیە،کۆمەڵێکالوی

سەربەخۆلەگەرمیاندەریدەکەن(.

٦٤-الو:
رۆژنامەیەکیخوێندکاریسەربەخۆیە،بەهاوکاریکۆمیتەیرێکخستنییەکێتیکەالر
دەردەچێت،ژمارە)٠(یلەشوباتی٢٠١١بەقەبارەیبچوکبەشەش)٦(الپەڕەی

رەنگاوڕەنگباڵوکراوەتەوە.
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عەبدولکەریم،، بورهان سوارە سەرنوسەر: مەحمود، کەمال دلێر ئیمتیاز: خاوەنی
بەرێوەبەرینوسین:زمناکۆکەریممحەمەد،بەڕێوەبەریکارگێڕی:داودئەحمەدمحەمەد،
هاوکاران)زاناحەسەن،کارزاننەعمان،زانامەحمود(،مانشێتیژمارەیەکیبریتیەلە
»کردنیپەیمانگایتەکنیکیبەکۆلێژبڕیارێکیزۆرگرنگبووبۆگەرمیان»،لەدوا

الپەڕەیهەمانژمارەداجگەلەووتارێک،کاریکاتێرێکوریکالمبەدیدەکرێت.
الولەژمارەدووەلەسەرینوسراوە)رۆژنامەیەکیخوێندکاریە،کۆمەڵێکالویسەربەخۆ
لەشاریکەالردەریدەکەن(،ژمارەسێ)٣(یئەمرۆژنامەیەلەئایاری٢٠١١بەهەشت
الپەڕەیرەنگاورەنگوەکدواینژمارەی)الو(باڵوکراوەتەوەوەکستافیرۆژنامەکە

وەک»دواووتە»ئاماژەیانبۆکردووە.

٦5-نانۆریکالم:
تایبەتەبەریکالملە نانۆدەریدەکات،تاکەگۆڤاری گۆڤارێکیوەرزییەتەکنەلۆژیای
گەرمیان،ژمارە)٠(یلەزستانی٢٠١١بەرەنگاورەنگیبە)٢٠(الپەڕەدەرچووە.

خاوەنیئیمتیاز:نەبەردخالد،سەرنوسەرسەیوانئەمین،بەڕیوەبەریکارگێڕی:هێمن
ئەحمەد.سەیوانئەمینلەژمارەیەکینانۆریکالمداووتارێکینوسیووەبەناونیشانی

)نانۆریکالمبۆچی؟(.

لیستیباڵوکراوەکانیشاریکەالرلەنێوانسااڵنی١٩٩١–٢٠١١دا
تێبینی کاتیدەرچون ژمارە ناویباڵوکراوە ژ

ساڵ مانگ رۆژ   
 ١٩٩١  ٧  ١  ٣ ١-میلکان
 ١٩٩١  ٢         ١٠ ٢-پەیامیئازادی
 ١٩٩٤ ٣-تیشک٤ 
 ١٩٩٦  ٤  ١٨ ٤-وەرزشوگەرمیان٣ 
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مۆڵ
 وه ک قیبله ی نوێی به رخوره کان

 پاش خوێنه وه ی کۆمه ڵی به رخور 

 
نووسینی: ژان بودریارد

لێکدانەوە و ڕانان: به یان سه لمان
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پاششهڕیجیهانیدووههمگشهکردنیئابووریزۆرزیادیکرد،ئهمهشخوویخهڵکهکهی
گۆڕی،لهوهدواگەلەبهرخوریبهکۆمهڵپهیدادهبێ.چۆنئهمههاتهئاراوهچۆنتاکو

ئێستابهردهوامه؟
بێگومانناتوانینباسیئهوگهشهئابووریهبکهینبێئاماژهکردنبهزهمینهیپێشئەو
کهشۆڕشیپێشهسازییهێنایهئاراوه.داهێنانیئامێروماشێنئهگهرنهڵێینکاری
دهستیودهسترهنگینییسڕییهوهئهوهئێجگارکهمیکردهوه.گهشهیئابووریبواری
ئیشیزیاترکرد،پارهیبهدواداهات.لهالیهکیدیبهخودیبهرخورییوکڕینیئامێری
ناوماڵکاروئهرکهکانیژنانکهمبوونەوهولهساییهیئهمەههلومهرجیژنانبهرهوباش
چوووسهربهستییزیاتریانوهدهستهێنا.ههمووئهمانهبوونهفاکتهرێکیسهرهکیی
بۆخهرجکردن؛لێرهوهگەلەبهرخورپهیدابوون.پهیدابوونیتهلهڤیزیۆنلهگهڵخۆیدا
شۆڕشێکیکلتوورییهێنا،بهملیۆنەهاکهسلهشاشهکانییهوهتهماشایژیانینوێ
وکلتووریجیاوازیمیللهتاندهکهن،ئهمهشمەیلوخهوندروستدهکات.بههاتنی
تری رهههندێکی ئهمشۆڕشهچهند پاد ئای و فۆن ئای و ئینتەرنێت و کۆمپیۆتهر
خستهسهرئهوتێڕوانینهووایکردکەکلتوورینێونهتهوهییتهنهابهچهندههنگاوێک
لێمانهوهدووربێت.بهرخوریی،بهدهرلهتێرکردنیپێداویستیهکانمان،بهتایبهتیبۆ
ئهوهشبهکهڵکدێتخۆمانلهوانیدیپێجودابکهینهوه،بهوهیئهوشتانهبکڕینکه

تاکێتی‹‹من‹‹یپێدهسهلمێ.
 

فهیلهسوفوسۆسیۆلۆگیفهرهنسیژانبودریارلهکتێبیکۆمهڵیبهرخورلهساڵی١٩٧٠  
بهوردییوقووڵییباسیئهمگهشهکردنهیکردووه.لێرهداکۆمهڵێکلهوتێڕامانانهی
بودریارددهخهینهبهرچاوبهههندێلێکدانهوهیتایبهتیوتێکهڵیدهکهینبهبۆچوونی
کهسانیدیکهلهفیلمێکدابهناونیشانیپهرستگاکانیبهرخورلهدهرهێنانیهێلێن

کلۆداڤیسکی،قسهیانکردووه.

کۆمهڵیبهرخورهاتۆتهئاراوهتاکوتاکهکانلهڕێیخهرجکردنهوهخۆیانلهوانیتر
ڕاستهقینهییهی جیاوازییه ئهو جێی جیاکردنهوهیهش ئهم تایبهتمهندی جیابکهنهوه،
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تهوهری سێ له بودریارد جیاوازن. سروشتیاندا له که دهگرێتهوه تاکهکان نێوان
مرۆڤی که چاومان پێش دهیخاته یهکهمیان، ڕووندهکاتهوه: بۆچوونهکانی سهرکییدا
ئهمسهردهمهبهرامبهربهمادهخۆیدهکێشێتهوهوتهنیاییه.ڕوونیدهکاتهوه،چهنده
نیشانەکانههمهچهشنن،تائهوڕادهییهیبهشێکیانبهردهواملهتارماییدادهمێننهوهو
دهرناکهون.کهچیزاڵبوونیههستیترسلهوهیچیترنهتوانینخهرجبکهین،وادەکات
کەئهوبهشیتارماییەیهێندهبههێزهداپۆشێوتهنهادهسهالتیئهوبهشهڕووناکو
جوانهماندهخاتهڕووکهبهههرچنهرخێکبێتدهبێههرخۆینوێبکاتهوه.لێرهوه
کۆمهڵیبهرخوربهردهوامپێویستیبهبهرههمهێنانیکااڵینوێیهتاکودواترلهناویبدات
ومسۆگەری دەسەلمێنێ بوونیسیستهمهکهی بهمهش جێیبگرێتهوه، نوێ بههی و

دەکات.
لهتهوهریدووههمدادهڵی،بهرخورییسهرچاوهیوابهستهییه.لێرهدابودریاردلۆژیکی
کۆمهاڵیهتیبۆوابهستبوونمانبهخهرجکردنهوهنیشاندهدات.لهکۆمڵیدیموکراسیدا
دابینکردنی و یهکسانن مرۆڤ ههموو که دهمانبات ئهوالیه بهرهو ئامانجیسهرهکیی

پێداویستیشلهویهکسانییهبهدهرنییه.
 

کاریگهرییان که دهکات هاندهرانه بهو ئاماژه بودریارد سێههمیشدا، تهوهری له 
بهسهربهرخورییهوهههیه.لێرهدانووسهردهڵێ،ژنبینیانپیاو،پیربینیانگهنج،
کهسمانناتوانینلهبازنهیبهرخوردهربازبین،چونکەمیتۆدیجیاوازبهکاردههێننو
کارمانتێدەکات،بهئهختهبوتێکدهچێپهلهکانیبهههمووالیهکدابهاوێژێ.سهرتاپای
جهستهماندهبێتهئهوپاژنهییهیئهشیل)ئەخیلۆس(وخۆیلهوخاڵهالوازهتیاماندا
جێگیردهکاتکهئێمهشوهکههمووانخهرجبکهینتاکو›‹ببین‹‹،بوونمانبسەلمێنین.
کاریگهریی ههرچی که چڕدەبێتەوە لهوهدا بودریارد تهورهکانی ههموو کورتیی، به
سۆسیۆلۆژیوتاکڕەوییەلهپێناویهکئامانجفشاردهخهنهسهرمانـههتادهتوانین
زیاترخهرجبکهینههربهمهۆیهشهوهههردووڕوویخۆکێشانهوهووابهستهییشمانبه

کااڵوهدهبهستین.
 

لهمسهردهمهیئێمهداسهنتهریکۆمێرسیالcentre commercial،یاخودمۆڵ
گهورهترینشوێنیبهرخوریبهکۆمهڵه.مۆڵئهوشوێنهگهورهوداخراوهیهکهخهڵک
بۆی پێکهوه که نوێیهیه قیبله ئهو دهسوڕێنێتهوه، و خڕدەکاتەوە خۆی دهور له
دهچن،ئهوپهرستگانوێیهیهکهمرۆڤیئهمسهردهمهبهجانتاوجزدانودروشکەی
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کااڵکڕینزیارهتیدهکهن.ئهمبهههشتهداخراوه،ئهمبههارهههمیشهییهکهکهشوبای
بهردهوامخۆشه،دهچینوشتلەوێدهکڕین،پیاسهیلهنێودادهکهین،مندااڵنیپێ
ئاشنادهکهین،چاوپێکەوتنودیدارەکانمانلەوێیەویهکتریتێدادهبینین،خۆشمانی
تێداوندهکهین.ئهمشانهیههنگهئهلتهرناتیڤیشاره)میکرۆکوزمیشارە(،داخستنه
بهرامبهربهکرانهوهیپانتاییبازاریپێشووینێوشار.ئهمهشمهسهلهیپاراستنو
کۆنتڕۆڵکردنیخهڵکئاسانتردهکاتهوه.لهمۆڵهکانیئهوروپاوئهمریکاکۆنتڕۆڵکردنێکی
تهواوییمۆڵهکانههیهبهشێویهکینادیارلهپشتشاشهیتایبهتیوکامێراکان.ئێمه
دهچینهمۆڵهکانبۆشتکڕین،واتهئهگهرکهسێکڕهوتیئهوشتکڕینهتێکداتلهئاست

خۆیدهیوهستێنن.
مۆڵخهڵکلهخۆیکۆدهکاتهوه؛لهناوهوهش،تهواولهنێوهندیدادووجارخهڵکیله

بازنهیهکداخڕدەکاتەوە،بهکۆشمهکدهکڕنوبەکۆپارهخهرجدهکهن.
 

ببنه دهتوانن بهکۆمهاڵیهتیبوونهدا لهو تهنها که تهنیاکانیشه فیکری بهرههمی مۆڵ
کهسێک،لهنێوکۆیجهماوهرداببن.لهساروسڕییتهنیاییداباوهشبهگهرمایئهو
بهرامبهر ئامادهن. یهکجێ له و ئامانج یهک بۆ پێکهوه بکهنکهههموو خهڵکهدا
بهیاریتۆپیپێ)فوتبۆڵ(کهبهبهرفراوانیجهماوهریناسراوهتهنهامۆڵتهنیایی
تاکهکاندهکڕێتهوه.ئێمهتهنانهتبهئۆتومبیلهاتوچۆدهکهینتاکوبهتهنیابین.کڕینی
ئۆتۆمبیلبهشێکیتهواوکهرهلهپرۆسهیبهتهنیاییبوونوتهواوکهریخهرجکردنه،
کڕینیپانتاییجێیهکەبۆخۆجوداکردنهوه،بهونبوونلهنێوکۆیئهوئۆتۆمبیالنهی
تهنیاکانیترلێیدهخوڕن.مۆڵچارهسهریبۆئهوهشماندۆزیوهتهوه،پارکیئۆتۆمبیل
خهڵکداین، نێو له و تهنیاین ئێمه دروستکراوه، مۆڵێکهوه ههموو بهژێر و نزیک لە
ئامادهینووونین،ئامادهبوونلهیهکشوێنبۆمهبهستێکه-پێکهوهخهرجکردن.کاتێ
وونبوونلهپێناوداهێناندابێتئهمهجودایهلهگهڵوونبوونبۆئهوهیخهرجبکهین.
پانتاییمۆڵئهوهشهکهلهیهککاتداڕاکهڕاکهتلهکۆڵدهکاتهوهوخۆشتلهنێوکۆی

ئهوانیترداقبوڵدهکهی.
 

بهپێیتیۆلۆژیناسوسۆسیۆلۆگژۆنپاڵ)Jon Pahl(لهفیلمیپهرستگاکانی
و ئاو مۆڵێکدا ههموو له پهرستگایه. درێژهپێدانی مۆڵهکان بیناسازیی بهرخوریی،
نافورهیلێیە،وهکسیمبولیخاوێنبوونهوه،بەوێناکردنیشتوئاو،ئێمهبێئاو
ناژین،واتهبێشتکڕینناژین،ئهوێجێیهکهبۆخهرجکردن،بهوجۆرهمۆڵوهکههرچ
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پهرستگایهکیاسایخۆیدهسهپێنێ.ههمانبیرۆکهبۆڕووناکیوهکووزهیهک،له
ههمووالیهکیمۆڵهکانهوهتیشکیخۆڕبهتیژییدێتهناوهوهوبهگڵۆپیههمهجۆر
ڕووناککراون.)لەئێستادامۆسیقایەکیئارامبەخشیشلەپیانۆیئۆتۆماتیکلێدەدرێ(.
ههروهکبهرزییبنمیچهیکلێسهکانهیمۆڵهکانیشبهرزن؛لهناویاندامرۆڤخۆی
بهبچووکدهبینێ،واتهلهئاستگهورهییمۆڵدائێمهمیناتۆرەکانیین،بچووکین،هەر
چۆنبهرامبهربهیهزدانئێمهبچووکین،بهرامبهربهمۆڵیشوههاین،تهنهابهکڕین
وخهرجکردنگهورهدهبین.ئهمهشوێنهیهکهلهدهسهاڵتیگهورهبهرامبهربهنهبوونی
گهشن، ههردهم مۆڵهکانیش نێو درەختەکانی و دار بچووک. ئێمهی لهالی دهسهاڵت
ماییهیبهختهوهرییوئاسایشنوئهوالیهنهناسکوهەستیارەماندهپارێزن،وێنهیان
پێماندهڵێکهلهناوهندیمۆڵدائێمهدهتوانینگهشهکهیهن،گهورهبینونهمرییمان
کارکاردنێکی بهڵکو نییه، فڕۆشتن پرۆسهیهکی تهنها خهرجکردن بهرچاو. دهخهنه
لهوێ و بچێت مۆڵهکان بهرهوپیری تاکو مرۆڤ ههستهکانی بزاوتنی لهسهر تۆکمهیه
گیرفانیبهتاڵکاتوبهیانیبچێتهوهسهرکارودیسانگیرفانپڕکاتولهکۆتاییرۆژ
وههفتهومانگوساڵهکهداهەربکڕێوبکڕێ،خهرجبکات،خۆشڕابوێرێ،گهشت

بکاتوحیسابیبانکیبێتهوهژێرسفر.
 

ژانبۆدریاردلهکتێبیکۆمهڵیبهرخوردهڵێ:لهگهڵمۆڵدانهکتهنهاشاردهگۆڕێبهڵکو
تێڕوانینشمانبۆجیهاندهگۆڕێ.ئهمپانتاییهیبهگشتییبۆخهرجکردنتهرخانکراوه،

دهبێتهپانتاییتهواویبهسهربردنیژیان.ئهممۆالنهبهرهوکوێدهمانبهن؟
سااڵنهبهملیۆنەهاکهسبۆیدهچنوپارهیتێداخهرجدهکهن،ئاماریئهمجۆره
بکهین بهراوردی نیۆیۆرک مۆمای و پاریس لووڤهری مۆزهخانهی به ئهگهر مۆاڵنه
سهرسامدهبینلهوهیژمارهیهاتوچۆکهرانیمۆڵهکانزۆرزۆرزیاترن،لهههندێوالتهدا

سااڵنهدهگاته٢5٠ملیۆنکهس.
ئهم قهیرانێکه؟ بهرخوربوونی پرۆسهی خودی به بهرخور کۆمهڵی بپرسین دهکرێ
پرسیارهناکاتهئهوهیخهرجکردنبهئازادییلهمرۆڤقهدهغهکهی.ههموودهزانین
کهکۆمهڵیسهرمایهدارییکارلهسهرپێداویستیدهکات،بهوواتایهدروستیاندهکات،
بهرههمیاندههێنێتاکوخهرجبکرێ.ئهوهیخهرجیناکاتدهچێتهپهراوێزهوه،لێرهشهوه
کۆمهڵیبهرخوربهرهوبیرۆکهیدروستکردنیسهنتهریکۆمێرسیال)مۆڵ(دهچێ.ههر
ئهستێرهکانی بۆ دهگۆڕێ مێژوو ناودارهکانی و زاناکان کهسه پێشووی وێنهی بۆیه
لهریکالمێکداو سینهماووهرزشوشازادهکانیجیهان.وێنهیئهمانهزاڵدهبێکه
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نمایشی بهتەوژم تهلهڤیزیۆنهکان شاشهی سهر و گۆڤارهکان له رۆژانهیان ژیانی له
مارکهیشمهکوکااڵیهکیتایبهتدهکهن،ئهوهیئهواننمایشیدهکهنئێمهپارهیبۆ
خهرجدهکهینتاکودهستمانکهوێ.خودیئهمخهرجکردنهپاراستنهلهپراوێزبوونو
بهخشینیههیبهتێکهبهکهسهکه؛بهوشێوهیهئامێریجلشۆڕدنوههرچئامێرێکیتر
دهوریئیسراحهتبهخشدهبینێولهههمانکاتداوێنهیهکهکهخاوهنهکهیلهکهسێکی
دیجودادهکاتهوهکهنییهتیوبهخودیئهموێنهیهئهویدیخۆیپاراستووهو

ئهویتریشیانکهنێیهتیدهکهوێتهپهراوێزهوه.
 

جگهلهوهیوههاتێدهگهنکهخهرچکردنتێرکردنیپێداویستیهکیسهرهتاییه.بودریار
وهکئاگادارکردنهوهیهکدهڵێکهئهمهپێداویستیڕاستیوسروشتینییهکهلهناخی
پێویستیتاکهکانهوهههڵقواڵبێ،چوونکێئهمهپێداویستیسیستهمێکیبهرههمهێنانه
کهکۆمهڵێواتایلهخۆگرتووهوزمانێکیتایبهتیبۆپهیوهندیلهنێوانتاکهکاندا
پێكهێناوهکهکاربهکۆمهڵێجفرهدهکات.ئهوزمانههێزیریکالموپڕپاگهندهو
میدیاکانبهڕێوهیدهبهنوتاکلهوسیستهمهداتەنهادهبێتهوهرگرێک)متلقي(و
دەبێتەنیشانەیەک.لهئاکامیشداتاکهکانوابهستهیبهرخورییدهبنوسهربهخۆییان
لهدهستدهدهن،چونکوجۆریپێداویستیهکانسیستهمێکدایهێناونکەدهزانێچۆن
کڕیاریخۆیبۆدروستبکاتودواجارههرئهوانیشندهستبهسهربازاردادهگرن
وتهنانهتکاریگهرییگهورهشیانههیهبهسهرزهوقوچێژیکۆمهڵدا؛کهسهکانتا
ڕادهیهکملکهچیئهوکهلوپهلهنکهلهبازاردابۆیاننمایشکراوه.ئهمهشکۆنسێپتیبه
خاوهنبوونیسڕییهوه،لهبریئهوهکۆنسێپتیچێژوحهزوخهرجکردنجێیدهگهرێتهوه،
کهتۆخاوهنیشمهکبیتئهمهدهمانباتهوهبۆتێگهیشتنلهههڵگرتنوبهردهوامیی
لهسهر کار مۆدیڕنهکان پۆست کۆمهڵگا تێکڕای کاتێکدا له کااڵکان، بهکارهێنانی
تێرکردنیحهزدهکهن،ئهمتێرکردنهشدوایینییه،ناشبێدواییههبێ.بهوشێوهیه
ئێمهههڵبژاردنمانلهبهردهمدانییه،ئهوانحهزوئارەزوومانلهالدروستدهکهن،تێری

دهکهنودهیگۆڕنبۆشتێکیدی،پرۆسهیبهرخورییشههربهردهوامدهبێ.
 

سهربهخۆ. گوتارێکی ببێته خۆیدا خودی له که ڕیکخراوه سهرهتاوه له بهرخوریی 
بااڵدهستییانههیه)چوونکەکڕیارهکانوخهرجکهرهکان لهههمانکاتدا بهرخورەکان
ئهوانن(،بهمهرجێبااڵدهستییانلهسهرڕووبەریکۆمهالیهتینهبێ،واتهکاریگهرییانله
بریارداننهبێ،ئهوانتهنهاحهزێکبنوتێربکرێن،بااڵدهستیراستیبۆبهرههمهێنهرانه.
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دروستکردنیکۆمهڵیبهرخورلهڕێگایئهوگوتارهوهئهنجامدهدرێکهخهونوخهیاڵ
تێدهکۆشێکهئهوانیدی ناداتخۆیبسهلمێنێ،بهڵکو بهخشه،تاکچیدیههوڵ
ئهو دژایهتی هیچ که دروستدهبێ تاکهکان له مێگهلێک شێوهیهش بهو بکات. رازی
سیستهمهناکاتورهخنهیهکینییهئاراستهیکۆمهڵیبکات.لهوانهیهبهملێۆنههاکهس
بهردهوامیشن،چونکو ریکالمەکانههر نارهحتبن،کهچی تهلهڤیزیۆن ریکالمهکانی له
خهمیسهرهکیکهسهکانخهرجکردنه؛بهههرحاڵکراوهبهخهمێک.خهرجکردندهبێته
ئهودوائاینهگهورهییهیبهههمووزمانێکدادهبهزێتهخوارهوهوقسهدهکات،ههموو
کهسیشلێیتێدهگاتوپهیڕهویڕێنماییهکانیویاساکانیدهکات.دهبێتهیارییهکی
گهورهههمووکهسپێیخۆشەتێدابهشداربێت،الساییئهویدیبکاتهوهومهبهستێتی
وهکئهوههمانکااڵیههبێ.تهنانهتدهبێتهیارییهکیترسناککەکلتوورورۆشنبیری
بهڕێوهدهبات،ئەگەرچیزمانینوێشیبۆداهێنێ.رۆشنبیرییدهبێتهکااڵ،دهگۆڕێ
مۆدهیهک جۆره دهبێته بهرگ نمایشی وهک بهرخوره؛ کۆمهڵه ئهو رهنگدانهوهی بۆ
ههمووکهسپێیخۆشهلهبهریدابێت.بهوپێیهشدهیسهلمینێکهلهوکۆمهڵهداخۆی
گونجانووه.ههرچیبواریکۆمهاڵیهتیوسیاسیورۆشنبیریهدهگۆڕێبۆژیانیتایبهتی
لهکاروخێزانوگهشتکردنوپشوودانوخۆشگوزارییکهبهخهتهوهرییانبۆمسۆگهر
دهکات.ههرچینائارامیوههژارییژیانیخهڵکیترهکهلهمیدیاکاندادهیبینن)وهک
برسێتیلهئهفڕیقا،بومهلهرزهلههاییتی...(،بهسهرقاڵبوونیئهمانبهخهرچکردنهوه
چارهسهرکراوهوئاشتییهکیناوخۆییدهستکردهیانپێدهبهخشێکهههمووانبڵێن:

ئۆخەیشئێمهدوورینلهوکێشهوقهیرانوههژارییونائارامییه.
کۆمهڵیبهرخوربهرپرسیارێتیخۆیدهگرێتهئهستۆبهوهیژیانێکبۆکۆمهڵمسۆگهر
دهکات؛ئهمهتێپێکهلهژیان،واتهژیانێکبهپێیقاڵبیبهرخورییبۆیانئامادهکراوه،
پێوانهیتایبهتیخۆیههیهوکهسناتوانێلهیاساکانیالداتوکهسیسنایهوێلێی

الدات.
 

مێژوویشتچۆندهستیپێکردووه؟یاخودکڕینیههندێکهلوپهلکهپاشبهکارهێنان
دواترفڕێیدهدهینچۆنبهرههمهاتووه؟

ئانیلیۆنارد)AnnieLionard(،لهفیلمێکیکورتداباسیمێژووی›‹شت‹‹دهکات
ودهڵی:شتهکانلهسیستهمێکداجێگیربوونهبهنێوهندیدهرهێنانبهتێپهڕبوونبه
بهرههمهێنانیانودابهشکردنیانوخهرجکردنیانوتێکشکانیان.ئهمهشپێیدهوترێ
به و بێت ساده بڵێی وهک دهبینین پرۆسهیه ئهم وهها ڕاستیدا له ماده. ئابووری
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چاکییکاربکات،تهواوبێکێشهیه؛وهلێوههانییه،ئهمپرۆسهیهئاساننییه.له
نیوانههرقۆناغێکیدامرۆڤکاردهکهن،ههندێکیئهومرۆڤانهشئهرکیانلهوانیدی
زۆرتره،کاریزۆرتردهکهن؛جگهلهوهیههریهکلهوقۆناغانهسنووریخۆیههیه
کهلێیدهوستێ.قۆناغیدهرهێنان،واته)سوودوهرگرتنلهسهرچاوهیسروشتی(،
ئهمهشبهوواتایهدێتکهژینگهوێرانبکرێتاکومۆڵیلهسهردروستبکرێ.چوونکو
لهمجۆرهپرۆژانهداههمووقۆناغیکارێکپێویستهودهشکرێ.ههرچیسهرچاوهی
ئاوهبهکاردههێندرێ،چیاکاندهتهقێندرێنهوهتاکوسوودلهکانزایانوهرگیرێوڕێی
هاتوچۆخۆشبکهن،ئاژهڵبهههمووجۆڕێککهمدهبێتهوهولهناودهچن)پێستەیان،
فهرهوکانیان،عاج،ددان،ئیسکبهکاردههێندرێ...(،داریدارستانهکاندهبڕێن...هتد.
لێرهدابهشێکیگهوهرهیژینگهوێرانکراوبۆداهاتوونوقسانیبێ ئهوهجارێههر
وێنهدروستدهبێ.ئاکامیئهمنوقسانییەشلهشوێنێکپاڵبهخهڵکهکهوهدهنابهرهو
شوێنیتربڕۆنوسوودلهخاكیئهوانیترببینن،ئهمخاڵهشداگیرکردنیخاکی
بهرههمهێناندهچن. بهرهو ئینجا ئهنجامدرا، دیپێشنیاردهکات.کهئهمقۆناغهش
لێرهشدا،بۆئهمقۆناغهشپێویستبهسووتەمەنیوووزهییه،کێشهشلهوهدایهبۆ
ئهممهبهستهووزهیسروشتیتێکهڵبهوبهرههمهکیماوییانهدهکڕێکهژهراوینبۆ
بهرههمێکی دهرئهنجامدا، له دهستکهوێ. ماوه درێژترین بۆ و ووزه زۆرترین ئهوهی
زۆریئهوکهلوپهالنهپهیدادهبنکهمادهکانیلهپێکهاتهیهکیخراپدروستکراونو
زیانبهتهندروستیدهگهیەنن.بهوجۆرهبهرههمیخراپدهچێتهناوبهرههمهێنانو

لهوسهریشهوهبهرههمیخراپیشدهردهچێ.
تاکو بگهڕێ دویخۆشییدا به کارهخۆشگوزهرانیه، ههموو لهم ئامانجیسهرهکیش
زۆرترخهرجبکهی.ههمووبیرکردنهوهیەکیلهوجۆرهشلهخزمهتیزیادکردنیمانهوهی
خهڵکهلهومۆاڵنه.ههتاماوهیهکیزۆرتربمێننهوهزیاترخهرجدهکهن،ئهمهشئامانجی
قازانجی له که داگیرکهرهیه ئهوشوێنه مۆڵ دهپێکێ. بازرگانهکان و بهرههمهێنهران
جوانییهکیدهستکردسروشتدهسڕێتهوه.لهمۆڵێکیتایبهتیلهئاریزۆنالهئهمریکا
بهشێکیزۆریجۆریئهوئاژهڵوباڵندهمردوـزیندوانهتێیدادروستکراوهکهوێنەیەکی
ساردهلهتابلۆیسروشتیمردویهونهرمهندێک،بهتهنیشتیانیشهوهچهکفڕۆشێک
ترسناکترینچهکیکاریگهربۆکوشتنیاندهفڕۆشێ.ئهمجۆرههاودژییهوێنهیهکهله

فرۆشتنیخهونێکیترسناک.
پێداویستیلهکۆمهڵیبهرخوربهدهرلهخواردنوپێداویستیسهرهکییوههاکاری
دوی به خۆتازهکردنهوه و ئارهزوو و چێژ و زهوق پێی به بهردهوام که تێداکراوه
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که ههیه هزردا وێنهیهکی له تهنها ئارهزووهش ئهوحهزو بگهڕێی. نوێدا پێداویستی
بهرههمیخهیاڵه.ئهوجۆرهپێداویستیهشبههایهکیئاڵوگۆڕکهروسیمبولییههیهنهک
بههایهکیبهکارهێنان.دروستکردنیپێداویستینوێشمهرجیبهردهوامبوونیکۆمهڵی
بۆخهرجکردنیشمهکو نوێدادهگهڕێ بازاری بهدوی بهردهوام سهرمایهدارییهکه
کااڵکانیانلهههمووبوارێکدا،بهگهشتکردنورابواردنیشهوه.ههربۆیهکردنهوهیمۆڵ
لهههرچکوێیهکیجیهاندابێتبهقازانجیئهماندهگهڕێتهوه،چوونکودهبنهوهبازارێک
سیستهمی لهگهڵ و چاالکه مرۆڤێکی بهرخور مرۆڤی روانگهیهوه لهم خرجکردن. بۆ
بهشووناسکردنه. لهو بێئاگایه خۆشی و دهکرێ بهشووناس بهرخوریی ئاماژهکانی
به پێویستیان بهوانهی قهرزبدهن تاکو ئهوسیستهمهدهکهن، هاوکاریی بانکهکانیش
و بهرخور ماشێنێکی وهک بهرخورده مرۆڤی دیسان بودریارد زیاتره. خهرجکردنی
تێربووندادهنێتکهدهبێشادوبهختهوهربێتوبهودۆخهرازیبێت،ئهوهیرازی
نابێ،بهالدهردادەنرێلهسیستهمهکه.بهپێچهوانهیوتهیههندێسۆسیۆلۆگهکانیش،
پۆستمۆدێڕنیزمدانهتاشراوهلهئایدۆلۆژی،ئهمتهنهائایدۆلۆژیسیاسیوهرگێراوهته
سهردۆخێکیتر،ههمووکۆمهڵێکبنچینهیهکیباوهڕومیتی)mythe(خۆیههیه،

بهمواتهیهشئایدیۆلۆژیخۆیههیه.
 

ڕێگای له ئازادییه گوتارێکی ههڵگری بهرخوریی که دهکات بهوهش ئاماژه بۆدریارد
ئاراستهی گهنج دهکات، ژنی ئاراستهی ژن گوتارێکه ئهنجامدهدرێ. ڕۆڵ و ئاماژه
گهنجیدهکات.ههرئهمئازادییهفهرمیونارسیسیهشه)narcissique(کهڕێله
ئازادییراستیدهگرێ.کاتێگهنجوشۆڕشیهکساندهکهینبهیهک،دووچۆلهکهبه
بهردێکدهکوژین:گهنجدهبێتهسیمبولییاخیبوونبۆههمووگهنجانیدیلهکۆمهڵ،
تیپی که کۆمهڵ له دهستنیشانکراو )فهرمی( تیپێکی ڕێگای له یهکهم بهوشێوهیه
›‹گهنجه‹‹ئامانجهکهدهپێکێ.ئهویتریشیانرۆڵیگهنجهکهبهوێنهییاخیبوونو
ڕاپەڕینوشۆڕشهوهگرێیدهدرێ.ئهمئازادییهبۆژنئاڵۆزتره،ژنلهڕێگایئازادیی
سێکسواڵهتییهوهدهبێتهبهرخوریلهشیخۆی.ئازادییسێکسواڵهتیشلهڕێگایژنهوه
بهرخوردهکرێ.لێرهشهوهکۆمهڵیبهرخورئێشلهسهرههمووئهوجفرانهدهکات،به
وردییحیسابیانبۆدهکات،توێژینهوهولێکۆڵێنهوهیبازاروبهرههمهێنانوحهزو
چیژیکڕیارلێکدهداتهوهوجفرهیتایبهتیانبۆدادهنا،کلیلیئهوجفرانهشلهگیرفانی

ئهوسیستهمهئابووریهییه.
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دونیایئهمڕۆبهتایبهتیلهرۆژئاوابهرهودروستکردنیسهنتهریکۆمێرسیال)مۆڵ(
دهچێ.تهنانهتنزیکگوندهدوورهکانیشمۆڵیلێیهتاکوشاروگونددابرانیتێدانهبێ
ولهههمووالیهکهوهپارهیتێداخهرجکهن.ئهمدهردهنوێیهواڵتانیرۆژههاڵتیشی
گرتۆتهوهوکوردستانیشبهدهرنییهلهوه.لهگهڵجیاوازییئهوهیکوردتایبهتمهنی
بازارینهریتیوخواردەمەنیخۆماڵێیو لهکیسدهداتبهنهمانیقهیسهریو خۆی
شمەکوکااڵیخۆماڵیی،چوونکووهککۆمهڵێکئێمهبهرههماننییه،یاننەماوە،
ئێمەبێکەسین،ئێمهبازارێکیبهتاڵینبهبهرههمیواڵتانیدیمۆڵهدەستکردەکانپر
دهکهینهوه.خواردنیپالستیکیودەیانجار›‹ڕیسایکلکراو‹‹وگۆڕانی›‹ژینەتیکی‹‹
کراولەبریخواردنیخۆماڵییتەندروستدەخۆین،پرۆژهیمۆڵپالنێکیستراتیژیه،
ناکرێ. وێنا ئهمڕۆچیدیبێمۆڵ ناشرینهکانیشهڕیپێدادهپۆشن،دونیای ڕووه
پهلیئهوئهختهبوتهئهمڕۆبێتیانسبهیههردهگاتهئهوشوێنانهیخۆیانبهعاسی

دهزانن.
دواجاربێزاربوونیمرۆڤپاڵیپێوهدهنابهدویوێنهینوێوشوێنیتردابگهڕێ.
ههندێکهسیشحهنینیانبۆئهووێنهکۆنهیپێشوولەسەرشوێنهەیانبوو،تووشی
بوو ئهوداجێیخۆشگوزهرانی منداڵی کاتی له ئهوهی دهکات، نامۆییان و قێزوەنی
پێویسته، خۆنوێکردنهوهی مۆڵ وێرانهیه. گهورهبوونیدا سهردهمی له بوو، جوانی و
ڕۆژێکیشدێکەمۆڵیکۆنیشبۆنوێچۆڵدهکرێ،کهسیتێدانامێنێوکارمهندهکانی

پێشویشیلهئێستایئەوساتەدادهچهنهپاڵبێکارهکانیتردونیا.
 

سەرچاوەکان:
  

.١٩٧٠,JeanBaudrillard,LaSocitdeconsommation,dgallimard,Paris -
 LesTemplesdelaconsommation,filmd’HeleneKlodawsky,criteetcommenteparAriel -

.٢٠٠٨,Wiezman,Canada
Histoiredeschoses,AnnieLionard.http://www.terre.tv/fr-
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دەلـــــوێ بگوتـرێ
شیعری مێینە و 
شیعری نێرینە؟!!

موحسین ئاواره 
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دەستپێک
 

ئەمبابەتەلێدوانولێکۆڵینەوەوبەدواچوونیزۆرهەڵدەگرێ،هەرچەندەگفتوکۆی
زۆریلەسەرکراوەونووسینیهەمەجۆریشلەمبارەیەوەباڵوکراوەتەوە،منپێموایە
بۆئەممەسەلەیەدووبەرەودوونێوەندیشیلێدەکەوێتەوە،جالەنێوەندی)دەلوێ
ونالوێ(داهەندەڵێنوەاڵمیئەمپرسیارەئاساننییە،ئەگەرچیئاماژەیواهەیە
بسەلمێنێکەبڵێینبەلێدەلوێوهەیە،هەندەڵێننەخێرئەمجۆرەلێکرازانەنییە،
یەکێکلەوانەمنبەشبەحاڵیخۆمڕاموایە)نەگونجاوەوناسازێبگوترێشیعری
مێینەوشیعرینێرینە(،چونکەراستکردنەوەیئەمدیوارەلەنێوەندیئەودوورەگەزە
کەشیعرێکهەبێتایبەتبەئافرەتوئافرەتیشئیلتزامیپێوەبکاتوپەیوەستبێ
بەوپرانسیپەوە،ئەمەیانکاریناڕەوایە،بەهەمانپێوەربۆپیاوانیش،بەاڵمحاڵەتە
تایبەتمەندیەکانلەالیەنیسایکۆلۆژیوبایالۆژیژنوکۆژانەکانیوئەوکۆتوپێوەندە
بەشیوەگشتییەکە ئافرەتانداسەپێندراوە بەسەر نەریتانەی و کۆمەالیەتیەوداب
لەزۆرالیەنەکانیژیانداکەوەکپیاوئازادیانبۆدەستەبەرنەبووەبەتایبەتیشلە
کۆمەڵگەداخراوەکاندا،هەرچەندەلەریزبەندیقۆناخەکانیمێژوویمرۆڤایەتیبەپێی
سەردەمەکانوشوێنگەکانوبارودۆخەکانیکۆمەاڵیەتیلێرەولەویگۆڕانیبەسەردا
هاتووە،بەاڵمهەمیشەلەروانگەیپیاوساالرییەوەسەیریژنکراوەلەنێوبازنەیەکی
تەسکیپەیوەستبەکاریگەریدابونەریتوئاینوئەوپاشخانەمێژووییەدێرینەی
بەدەرلەمافەمرۆڤایتییەکانوەکئەوەیئافرەتلەنێوەندیبەرداشیغەریزەکانی
ژیانومەرگداخوڵبخوات،ئافرەتوەکجەستەوکۆیلەوسەبایەوخزمەتگوزارو
بەرهەمهێنەریوەچەومنداڵبەخیوکەرمامەلەیلەگەڵکراوەبەتایبەتیلەدورگەی
عەرەبیولەواڵتانیرۆژهەاڵتبەگشتی،بۆیەتەماشادەکەینلەناواخنیشیعرەکاندا،
هەیە رەنگدانەوەیەک واتە ژنە، ئەویش دەکات،شاعیرخودیخۆیەتی قسە کــــــێ
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بەجۆرێکئەگەرناویشاعیریشیبەسەرەوەنەبێ،ئەوەئاشکرایەکەئەمهۆنراوەیە
ژنێکنووسیویەتی،خۆئەگەرشاعیرانیرەگەزیژنبەجورئەتورادیکالیانەبەدەر
لەشەرموترسوبڤەوعەیبەوبەلەخۆبـردووییناخیخۆیاندەربڕن،ناوەڕۆکی
و خەون دڕدۆنگی، سێکس، ئیرۆسیەت، ناوپۆشراو، غەریزەی لە پڕن شیعرەکانیان
لە بەشێوەیەک کلومدراوەکان باکگڕاوندە و خەیاڵ،وزەیگەرموحەزیخەفەکراو
نێوسووچوگۆشەوکەلەبەرەنهێنییەکانداوەکمێروولەمەسەلەکانیانبەالپەڕەکان
هەر هەڵدەکشێن  واقیع و جەوهەر و بەرە دەنێن وەالوە پەردەکان و هەڵدەگەڕێن
وەک)مارتنهایدگەر(دەڵێت)لەکوێدائاشکرابوونهەبێ،شاردنەوەشهەیە(خۆ
پێچەوانەکەیشیهەروادەکەوێتەوە)لەکوێداشاردنەوەهەبێئاشکرابوونیشیدەبێ(
واتەئاساییەلەشیعریژناندامۆرکیمێبوونیپێوەدیاربێ،بەاڵمئەوەناگەێنێکە
دووئەدەبیجیاوازهەبێ،ئەگەرچینکووڵیلەبوونیدوورەگەزناکرێکەهەیە،
وەکنموونەیەکئەگەرلەنێوەندیدووگروپیدانشتوانگوێرادێرینکەگروپێکیانلە
رەگەزیپیاووئەوەیتریانژن،دەبینینژنەکانزیاترباسلەشتیژنانەدەکەنوەک
)جلوبەرگوخشلوجورەکانیخواردنوشێوەیدروستکردنوزگوزاومنداڵ
وکەرەستەکانیجوانکاریوژیانوخاوخێزانوماڵو٠٠٠هتد(،کەچیپیاوەکانیش
زیاترباسلەکاریرۆژانەوبژێویوسیاسەتوباریئابووریوبازرگانیوسەفەر
ورووداووکوشتنوکوشتاریلەناوەوەودەرەوەیگشتجیهانداوزۆرشتیتری
پەیوەستبەپیاوان٠٠هتد(ئەگەرسەرتاشخانەبۆپیاوانهەبێ)ئارایشگا(بۆژنان
هەیە،بایەخبەجوانکردنیژناندەدرێبۆبکێشکردنیسەرنجیرەگەزیئەوەیدی،
ژنژنایەتیخۆیدەکاوئەگەرپێیبگووترێتۆپیاوانەیتوڕەدەبێوپێیناخۆشە،
دەبێپێیبڵێیژنانەی،هەروەکئەوەیبەپیاوێکبڵێیتتۆژنانەینەکهەڵدەچێت
وتوڕەدەبێتبگرەدوورنییەدەستیشبوەشێنێ،کەواتەپێویستەدانبەمواقیعەوە
نێوانیاندا لە هەیەوجیاوازیش نێرومێ یاسایخۆڕسکیسروشتە، ئەمە بنێینکە
ڕەگە و بنەچە ئەمەیان کە مرۆڤن ال دوو هەر چی ئەگەر هەیە، رووەوە هەندێ لە
سەرەکییەکەیە،تەواوکەرییەکترنوکەسیانبەبێئەوەیترهەڵناکا،واتەلەیەک
سەرچاوەدایەکشتنئەویشئەوەیەمرۆڤن،بەیەکەوەشنەبنتەرازوویژیانالسەنگ
دەبێ٠٠ئهوهتا)شبنگلز(دەڵێت)پیاوفرۆکەیەوئافرەتپەروانەکەیەتی(بەاڵملە
دەربڕینداشاعیرانیرەگەزیمێینەگەلێجارانئەودەستەواژەوکەرەستەووشەو
ڕستانەیبەکاریدەهێننبابەتیژنانەنکەلەناخەوەهەڵیانگرتوونودایدەڕێژنچ
وەککەرەستەکانیجوانکارییانهەڵچوونێکییاخیبووانەیدەروونیتایبەتبەخویان
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پیاوساالری دەست بە چەوسانەوەیان و سەربەستی و ئازادی نەبوونی بە سەبارەت
ودابونەریتیدواکەوتوانەوخێلەکیانەبەبوونیگازندەوداواکاریوجۆرێکلە
هەڵگەڕنەوەیانبەرامبەربەوستەموستەمکاریەیئازاریاندەداتلەپاڵخەونەخۆش
وخوڵیاوخەیاڵوئەوینوسۆزەهەڵچووەکانیانبەتەقاندنەوەیئەورازونهێنیانەی
پەردەپۆشیانکردوونئەویشلەروانگەیرێبازیئەدەبیفێمێنیستوجێندەرییان
سروشتی٠٠بۆئەوەیوێنەیژنانلەئەدەبیاتیپیاوانداکەجارجارجیاوازیەکەیلێ
بەدیدەکەینوخاڵبەخاڵوەکنمونەبیخەمەبەرچاوچونکەبابەتێکیسنووردار
نییەوزۆرهەڵدەگرێتبەباشمزانیئەوبابەتەبەهەندیهەڵـگرموپیاچوونەوەیەکی

تێروتەسەلیبۆبکەم٠

ژنوهۆنراوەوتایبەتمەندیــەکانـی
هەوا یەک ئاسماندا و زەوی نێوەندی لە هەناسەدانیان مێینە، و نێرینە چی ئەگەر
هەڵدەمژن،مەرگیشیەکمەرگەلەناوەوەودەرەوەیژیاندا،بەاڵمهەستوسۆزو
بایالۆژیوفیسۆلۆژیوسایکۆلۆژییەوە لەالیەنی ئارەزووەکانیان سروشتوحەزو
جیاوازێکیلێبەدیدەکرێت،لەپاڵبوونیرێسایکۆمەڵودابونەریتوباری
هەر ژن، دەروونی سەر بە بەجێهێشتووە کاریگەریان کە کەلتووری و کۆمەاڵیەتی
پێمان گۆڕانکاریەکان پێی بە واتە نین یەک وەکو مەسەلەکان لەوێ و لێرە چەندە
وەردەگرێ، گشتیەکە شێوە ئەمەیان چەوساوەن یان ئازادن ژنەکان چەند تا دەڵێن
هەروەهاتاچەندیشدیاردەکانلەهۆنراوەکانیانرەنگیداوەتەوەبەشێوەیەکئەگەر
هۆنراوەیە ئەم بزانین نەبێت سەریەوە بە شاعیریش ناوی خوێندوەوە هۆنراوەیەکمان
ئافرەتێکنووسیوویەتیچونکەئەودەستەواژەوکەرەستانەیپەیوەستنبەژیانو
کۆژانجۆریتیڕوانینوژینگەورۆژگارورۆژانەیانلەدێڕەشیعرەکانیاندادەردەکەون،
رابردوو لە ئاوڕێک و بچینەوە ژنەکاندا دێرینیشاعیرانیجیهانی مێژووی بە ئەگەر
لە بەر سەدە چەندین دەردەکەوێ ئەدەب مێژوونووسانی چوونی بۆ بە بدەینەوە،
ئەوخاتوونە دۆنا(کە ناوی)ئینهێ لە هەبووەکەسەرەتاکەی زایینشاعیرانیژن
خودایکۆنترینشیعریجیهانبووە،خۆیکاهینێکبووەلەشاریئووردەژیا،دواتر
)ســاڤـۆ(کەلەشاعیرانییونانیلەچاخیحەوتەمیبەرلەزایینبەشاعیریئەوین
وسێکسیلەقەڵەمدەدرا٠٠یان)بیلیتیس(و)نانائاخماتووا(و)ماریناتێسوێ
تایوا(و)ئیمیلیدیکنسۆن(و)مارگوتبیکێل(و)ئیدیتسودرگران(و)ویسواوا
شــیمبۆرێسکا(و)مەستورەیئەردەاڵنی(و٠٠٠دەیانیتربەاڵمژمارەیانودەنگیانبە
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شێوەگشتیەکەکەمترلەئاستشاعیرانیپیاودەرکەوتوونبەتایبەتیلەرۆژهەالت
وواڵتەدواکەوتووەکان،دەکرێئەوەشبڵێینئەوهۆنراوانەیلەالیەنژنانەوەبەرهەم
هاتوونتارادەیەککەجێیگوتنبێتزیاترالساییپیاوانیانکردۆتەوە،هەروەک

شاعیرونووسەر)حەمەسەعیدحەسەن(ەڵێت:
)کاتێکژنلەدەرگەیماڵیزمانیدا،لەمێژبووپیاوخاوەنیماڵیزمانبوو،لە
سەرکوت ژنیان هەموویان جیاوازەکان کەلتووە دەچەوساندەوە، ژنی زمان بوو مێژ
دەکرد،لەوپەڕیدلۆڤانیاندا،ژنیانپەراوێزدەخست،ئاخرلەکنهەمووکەلتوورەکان،
پیاوئاوەزوژنجەستەبوو،ئاخرهەرلەسوکراتوپالتۆنوداروینوشۆبنهاوەرو

نیتشەوە،تاعەققاد،ژنانیانپێنوقسانبوو،بۆدلێردەیگوت:
ئەیمێ،ئەیشاژنیواڵتیگوناە

ئەیشکۆمەندیینــــــزم
ئەیشـــەرمیبـااڵ٠

زەلیل تۆش بم، زەلیل تۆوە دەست بە من ئا ! پیاو )ئەی دەبێژێت: زەیادە مەی
دەبیت،تامنئازادنەبم،تۆشئازادنابی(*)١(

*بەڵێهەرئەمفاکتەرەالوازانەیەهۆکارنکەپیاوبەرامبەربەژنهەیبووەیانهەیەتی،
بووە، پێکراو هەست وا پیاوان بە بەرامبەر ژنیش بۆچوونی و بیر شێوە هەمان بە
بۆیەتایبەتمەندێکوجیاوازیەکلەبەشێکیهۆنراوەکانیژنانبەشێوازێکیتایبەت
پەیوەستبەژنانەوەبەدیدەکرێت،کەدەڵێمبەشێکچونکەژنەشاعیرەکان،هەست
ودەربڕینەکانیانلەواڵتێکەوەبۆواڵتێکیترجیاوازیلێبەدیدەکرێتبەتایبەتی
لەرۆژهەاڵتلەگەڵرۆژئاواداسەبارەتبەالیەنیئازادیدەربڕینوگەلێبواریدی،
بۆنموونەلەوشیعرانەیباسلەجەستەوئیرۆتیکوپۆرنۆگرافیکدەکرێت،کاتێ
ژنێکیشاعیرجورئەتیئەوەبکاتهەستیخۆیلەمرووەوەدەربڕێتبەتایبەتیلەنێو
کۆمەڵـگەیەکیداخراودائەوەبەپاڵەوانلەقەڵەمدەدرێت،بەاڵمباجەکەیشیدەدات،
کەچیشاعیرێلەرەگەزیپیاوئاساییەبۆهەمانمەسەلەناخیخۆیدەربڕێوهیچ
سانسۆڕوباسخواسێکبەسەرەوەینییە٠٠ئەوەتایەکێکلەشاعیرەژنەکانکە
کەونارادا لەسەردەمی زایین لە بەر لەسەردەمیچاخیحەوتەمی ناودارە)ساڤۆ(
لە ژنانەی ئەویندارانەی لەشیعری تایبەترینهەستەکانی بووە، مەزنترینشاعیر کە
شیعردادەردەبڕیلەپەنایهەستیتاکەکەسیخۆیەوە،کەچیپیاوێکیئاینیناوداری
ئاشووریبەناوی)تاتیانووس(،)ســــاڤـۆی(تاوانبارکردوەکسۆزانییەکوشێتی
ئەوینوئەوکەسەیبەخراپەیخۆیداهەڵدەڵێئاواناویدەبات،هەروەهاتاقمێک
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لە ژن هاوجنسی واتە هاوجنسخوازییە هۆگری کە کردووە باسیان وا نووسەران لە
گەڵژندا٠٠٠)تاتیانووس(نووسیوویەتیکەلەساڵی)٣٨(یزایینیدا،ئۆســقۆفی
شاریکۆنستانتینۆپۆل)قوستەنتەنییە(ســێنتگرێگۆریۆس،فەرمانیدەرکردهەموو
خەرمانی لە گـڕیان  و کرد کارەشیان ئەو بسوتێنن، ســاڤۆ شیعری پەرتووکەکانی
بەرهەمەکانیئەویەکەمژنەشاعیرەیجیهانیکەونارابەردا،هەروەهالەساڵی)٧٢٠(
یزایینی،جارێکیترپاشماوەیپەرتووکەکانیســاڤۆلەسەرفەرمانی)پاپگری
گۆریووس(یحەوتەملەرۆموقوستەنتەنییەگڕیتێبەردرا،دیارەشیعریساڤۆئەو
کاتەشهەرلەبەردەستاندابووە٠٠٠کەچیبەشایەدینووسراوەکانیوبەگوتەی
نەبووە،هەروەهاکەفێمێنستەکانیئەمڕۆ )ســیموونەفریلینگ(ســـاڤۆئەوجۆرە
باسیدەکەنئەوشاعیرەشیعرەکانیخۆیبۆستایشورێزلێنانلەپلەوپایەیژنان

تەرخانکردبوو٠
بەڵێئەمڕۆشوەک)٢5٠٠(ساڵلەمەوبەر،بیروشیعریهەرنوێیە،ئەگەرهاوجنسخواز

بووبێیانراهیبە٠
ئەگەرچەندنموونەیەکیزیندوولەشیعرەکانی)ســاڤۆ(دابخینەبەردیدیخوێنەران

هەستدەکەینکەزۆربەیشیعرەکانیئەوژنەباسلەئەوینێکیتوندوبەهێزوحەز
وئارەزووەکاندەکات،کەهەندێجاریشالردەبێتەوەبۆالیەنیئیرۆتیکیوجنسو

توانەوەلەنێوخۆشەویستێکیراستەقینە٠٠٠
چەنــدکۆپلەیـەکلەشیعرەکانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خۆشــمدەوێ

هەرشــتێکمنیخۆشبوێ
منپێموایە

ئەویـــن
بەشــێکیلەهـەتــاوپــێبــڕاوە

***
تــامەزرۆمو

لەتـامەزرۆیــیدابـــوومەخەڵــووز
تۆئەوکەســـەی
کەبابــمدە!!

***
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منپێموایـــەکەتەنانەت
ناتوانم

ئاســمانبگرمــەئامێـز
***

هۆوشـــەکان
ئەگەرئێوەشهێزوگوڕێـکتـانتێدابــێ

زمانیمننەمـــرتاندەکــا٠٠٠هتد*)٢(
*بەهەمانشێوەیمامەلەکردن،بۆچوونەکانبەرامبەربەشیعریژنان،لێرەداباس
لەبیروڕای)فرووغیفەڕڕوخزاد(بەرامبەربەشاعیرێکیتریژنکەزۆربەیشاعیرانی
جیهانتوانایلەرادەبەدەری)بیلیتیسیان(یانستایشکردووە،جا)فرووغ(دەڵێت:
ــتەنیاکتێبێککەهەرگیزلەخوێندنەوەیماندوونابمگۆرانییەکانیبیلیتیسە،شیعری
بیلیتیسوەکشیعریســاڤۆپڕەلەهەسـتیژنانەوشێوەدەربڕینەبەدرێژاییمێژوو
کێشەهەاڵیسێنبووەوزۆرکۆمەڵگاوەکتانوپۆوبڤەلێیانڕوانیوە،هەربۆیەبە
پێیروانگەیکلتوورەجیاوازەکانوتاکەجیاوازەکان،ناسناویجوداشیانبەبیلیتس

داوە،لەسۆزانییەوەتاخاتووخودایهونەروئەوین٠
ئەگەروەکنموونەششیعرێکی)بیلیتیسان(وەرگرین،ئەوەتالەشیعری)بێئۆقرەیی

دا(لەمچەنددێڕەدا،هەستیژنانەوئارەزووەکانیدەخاتەروو٠
لەوهەمووگریانەیرشتمەئامێزییەوە
کڵپەیدڵممدێتەوەبەسەرشانییەوە
بەرلەوەیلەترسانزمانمبگەڕێ

ئاخکەمنمنداڵۆچکەیەکمو
پیاوانیشۆخبەبێروانینلەالمەوەتێدەپەڕن

کەیدەتوانمدوومەمـکمهەبێوجوانوتورتبنوەکوهیتۆ
کەکراسەکەمبدڕێنێو

پیاوانلەدیـنوەرگەڕێنـێ٠٠٠هتد*)٣(           
)سۆزێکی الیەنی زیاتر شیعرەکانیان ژناندا، هۆنراوەکانی لە گشتی شێوەیەکی *بە
رۆمانسیانەـــناسکیـــخەونوخەیاڵـــنەرمونیانیــدلۆڤانیـــالواندنەوەو
گریانـــگازاندەوسەرکۆنەوچاوەڕوانیـــجارجارەیاخیبوونوهەڵگەڕانەوەلە
پاڵبەباوەشچوونەوەبەرەوخۆشەویستێکیپاکودلسۆزیووەفاوتوانەوەبۆ
تێرکردنینەستەئالۆزاوییەکانیانوقەرەبووکردنەوەیمافەزەوتکراوەکانیان٠٠٠بە
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هەمانبیروبۆچوون،بەهەماننەرمونیانیوئەوینەوەنەکهەرشیعرەکانیانبۆ
ڕامکردنوبکێشیهەستیرەگەزیبەرامبەربۆنەهێشتنیدەمارگرژیوخۆێنرشتن
ورقوکینەوهێورکردنەوەیانبگرەئەگەربەمێژوویمرۆڤایەتیوکارەساتەکاندا
بچینەوەدەبینینچۆنلەحەکایەتەکانی)هەزارویەکشەوەدا(،شەهرەزادیژن،توانی
شەهریاریپیاوڕامبکاتوسروشتیبگۆڕێلەخۆێنڕشتنوسەرپەڕاندنورقو
کینەکەلەدڵیداچەکەرەیکردبوو،دەبووایەهەمووشەوێکسەریکچێـکبپەڕێنێ
بەئامانجیخوینمژینومێینەقڕکردن،کەچیشەهرەزادبەتواناولێهاتووییخۆی
توانیگیانینەکهەرکچانیلەریزبەندیدوایخۆیرزگاربکات،بەلکۆکۆیکچانی
دواترکەبەرشەرانگێزانەیشەهریاردەکەوتنرزگاربکات،رۆحودڵیشەهریاربەرەو
ئاقاروبەندەرەکانیعیشقوخۆشویستنوگیانیمرۆڤایەتیبەرێت،کەئەمەیەدلۆڤانی
ژن،هەڵبەتەشیعرەکانیشیانتایبەتمەندێکیتیایەلەشیعریپیاوانجیاکرێتەوە،تا
ئاستێک٠*لەئیمڕۆماندالەوسەردەمەپێشکەوتووەوبەجیهانبوونەیدنیادا،بە
دەستەبەرکردنیئازادیتاکوهاتنەناوەوەیئافرەتبۆنێودەسەاڵتوبەرێوەبردنی
کاروباریدامودەزگاکانیواڵتلەگشتجومگەکانیژیانوئالودەبوونبەمافە
ڕەواکانیانتائاستێکیفرە،کەناتوانمبڵێمرەها،لێرەولەوێ،بەوپێیەیشیعرەکانیان،
نووسینەکانیان،جموجۆلیوخەباتوداواکاریەکانیانلەپەرەسەندندایە،هەرچەندە
زەمەنێکەجەنجاڵوناڕەحەت،بەحاڵەتەسایکۆلۆژیوکۆمەاڵیەتیەکەیەوەنەکهەر
بە بوون نامۆ و رەتکردنەوە و یاخیبوون پیاوانیش بگرە مێینە ڕەگەزی شاعیرانی
ناکەنبگرە لەمافەکانیخۆیان شیعرەکانیانەوەبەدیدەکرێ،خۆهەرژنبەرگری
دەکەن، ژن مافی لە بەرگری و ژنان داواکاریەکانی پاڵ دەچنە پیاوانیش جار زۆر
ئەمەشوەستاوەتەسەرئاستەرۆشنبیرییەکەکەبەرەوپێشچوونولەبەهاوچەرخ
بوووندایە،گەرئاماژەیەکبەبۆچوونینووسەریناوداریعەرەب)د٠علیجعفر
العالق(بکەینکەدەڵێت:ـــ)بەوپێیەیکەشاعیرانلەجیهانێکیهاوچەرخدانبە
رەگاژۆییرۆشنبیریوسایکۆلۆژیوکۆمەاڵیەتیلەپێكهاتەکەیدابەهاودەمیرێکەوتن
یانرەتکردنەوەویاخیبوونلەوکۆمەلگەیەوسروشتیئەوپەیوەندییانەیلەنێوانیادا
هەیەلەپاڵنهێنیەکانینێوئەوگەردوونەیتیایدادەژین،گۆڕانکاریەکانلەبەردەوامیدا

دەبێت٠(*)٤(
نووسەری دەیان بە بەجۆرێک تایبەتە زۆر ژن بونیاتیسایکۆلوژیەتی *پێكهاتەیی
گەورەوفەیلەسوفوشاعیرانئاماژەیانبەوەکردووەکەناتواننبەتەواوەتیلەناخی
ژنانبگەن،بەڵێئەگەربڵینئافرەتتارادەیەکمەخلوقێکیغەریبە،هەنهەنگوینو
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هەنژەهر،هەنژەهروهەنگوینبەتێکەاڵوی)نیتشە(دەڵێت)ئەوانەژننکەلەهەر
شوێنێکییەوەبگەڕێیتبەدوایدادیویناوەوەینادۆزییەوە(یاندەڵێت)ژنماسکلە
دوایماسککردوویەتییەدەموچاوی(،)ئەنتۆنیفرود(یشدەڵێت)شەیتان،ئافرەتی

قووتدا،بەاڵمپێیهەزمنەکرا(٠
*مامۆستا)دڵنیاعەبدوڵاڵ(وەکژنێکلەبارەیسایکۆلۆژیایژنوپیاو،دەڵێت:ــ
بایلۆژیە خاسیەتە کە هەیە خۆی بە تایبەت سایکۆلۆژیایەکی قەوارەیەکە )پیاو
تایبەتیەکانیهەیەوجیاوازلەژن،)ژن(ئەوقەوارەتەمومژاوییەیەکەپیاولێی
ومژاویەکی تەم جارێک هەیە، جیاوازەکانی ال کە فراوانەیە رووبەرە ئەو تێناگات،
ئاشکرایپێوەدیارەوەکئەودارستانەیدرەختەکانیلێکئااڵون،جاریکیدیوەک

خۆرڕوونوئاشکرایەووەکدەریاقووڵەووەکدارخورمابەریهەیە٠
پێكهاتەبایەلۆژییەکەیوئەوفەرمانەیخودالەپێناویدادروستیکردووە،وایلێکردووە
جەستەیی بونیادی سەر بە گۆڕانکاری ژن پیاودا، چاو لە بێت الواز بونیادی کە
باری تیایدا کە دێت سەردا بە رۆژگارێکی دەبێت، باڵق کاتێک دێت دەروونیدا و
کاتیسوڕی لە مانگێک هەموو هۆڕمۆنییەوە چاالکی هۆی بە دەچێت تێک دەروونی
مانگانەدا،لەکاتیسکپڕبوونومنداڵبووندا،هەروەهالەتەمەنینائومێدیدا،کە
چااڵکیهۆڕمۆنەکانجیاوازن،بۆیەلەباریدەروونیژنتێناگەینئەگەرلەسروشتە

بایەلۆژیەکەیتێنەگەین٠ *)5(
)نەزارقەبانی(شاعیرلەشیعری)خۆیندکار(دائەمحەقیقەتەیسەرەوەمانبۆئاشکرا

دەکات،کەنازانێچلەمێشکیژنداهەیەوتێیناگاتکاتێدەڵێت:ـــ
پەنجاساڵبەخۆشەویستییەوەگیـرۆدەبووم

ئێستاشنازانمچیلەمێشکیژناندایە
چۆنبیردەکـــەنەوە

چۆننەخشـەدادەڕێـژن
چۆنمەمکەکانیانمەشقدەدەن

لەسەرهیرشوپاشەکشێوداگیرکاریوتااڵنوئاشتیوشەڕو
مردنلەگۆڕەپانیلووتبەرزیا

کتێبیمێینەیمخوێندەوەپیتبەپیتـی
ئێستاششتێکفێـرنەبووملەئەبجەدی٠٠٠هتد*)٦(
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*بۆهەمانمەبەستبیروڕایشاعیرێکیژندەخەینەروولەپاڵشیعرێکیکەباڵو
بۆتەوەوبۆهەمانبابەتشیاوە،ئەوەتالەگۆڤاریگەالوێژینوێنووسەر)ئەحمەد
رەزا(لەگەڵشــاعیر)کەژاڵئەحمەد(چاوپێکەوتنێکیئەنجامداوەولێیدەپرسێ:ــ
ــ)د 0 مالک المطلبی(لەکتێبی)وهمالحدث(دەڵێ،فاشلترینرەخنەگر،رەخنەگری پـ
سایکۆلۆژییە،چونکەتوانایشێکردنەوەیسەرجەمشیفرەدەروونییەکانینییە،پێت
وایەتێڕمانوخەیاڵیشیعرییئەوەندەئاڵۆزبێتکلیلیجیهانبینینووسەربشارێتەوە

ونەکرێکشفبکرێت؟
وــکەژاڵئەحمەددەڵێت:ــــــ

ئەمهێزە کلیلیجیهانبینی بە کاتەپەی ئەو تێبگەن ژنان لە توانیان پیاوان کەی
ئەو پێەی بە ئینجا ناوی)ژن(ە، کە بیدۆزنەوە و ببەن ژنان نووستووەی و گەورە
وتەیەبێتکەدەڵێت)ژنیشاعیردووجارژنە(کەواجیهانبینیژنانیشاعیرلەودیو
تەمومژێـکیخەستترەوەلەچاوکەسانیتردا،ئەمەشئەوەیەکەبااڵدەستییپیاولە

دنیادادروستیکردووە٠٠٠هتد(*)٧(
لەنووسینێکیتردا)کەژاڵئەحمەد(دەڵێت:ــ

)منژنموکۆمەڵێخواستوخەسڵەتیژنانەییخۆمهەیەوئەمەشئەکاتەئەوەی
هەندێ ئێمە بدەن )سەرنج دەڵێت: یان هەبێ( ژنانەم سەربەخۆی شوناسێکی من
گۆرانیبێژیژنانمانهەیەگۆرانییەکانیانبەسەرژندایە)مانایژنبۆژنگۆرانیدەڵێ(
ئەمەششتێکەتەنیالەکەلتوریئێمەدائاوابەئاسانیوەردەگیرێتکەلەبنەڕەتدا
دژیهەمووخواستەخودییەژنانەییەکانە،بەردەوامدەبێودەڵێت،بەداخەوەپێیان
وایەئەگەرژنتەعبیرلەخۆیانبکەنئەواقاڵبیالوازیبەخۆوەدەگرن،کەبەڕای
پەڕی ئەو بکات ژنانەییەکانی خەسڵەتە مەسخی ژنێ ئەگەر پێچەوانەوەیە، بە من
الوازییە(*)٨(٠٠٠هەروەهالەشیعری)سفر(یشدا)کەژاڵ(خان/یشاعیربەهەمان
شێوەیوتەکانیباسلەئەوجیاوازییەدەکاتکەژنلەگەڵپیاوداهەیە،کەهەندێ
جارنێوەندێکیزەحمەتدروستدەبێتبەهۆیدەسەاڵتوساالریپیاووئەودابو
نەریتەینێوکۆمەڵگاکەمانکەبەسەرڕەگەزیمێینەقورسکەوتۆتـــەوەوزیاترژن

باجەکەیدەداتکاتێدەڵێت:ــــ
لەشوێنێکیگشتیپیاسەملەگەڵدابکەیت

ناتوانیوەکــوهەرپیاوێ
سەرەڕایئەوهەموومرواریئەوینەیلەدڵتایە

وەکسـندبـاتلەسەربەڕەیئەفسوناویبمخوازیت
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منکەمانگم،خۆرەکەیتۆمبۆچییە
هەڵەیمنئەوەیەنەمزانی

لەگەڵتۆبوونئەوەندەزەحمەتە٠٠٠هتد*)٩(
             

*دەگەڕێمەوەوئەوەشدەڵێم،زۆرجارئافرەتلەبەرکەمزانیوساویلکەییخۆی،
فریودەدرێوپەیپێدەبردرێتوفێڵیلێدەکرێتووشیهەڵەوزیانیشدەبێلەپاڵ
ئەمهەموووردبینیوقووڵیەیهەیەتی٠٠دەبێئەوەشفەرامۆشنەکەینلەالیەنێکی
بایەلۆژییانبڵێینالیەنیجنسەوە،پیاووژنرێژەیەکلەژنایەتییانپیاوەتیلە
دەروونیهەردووڕەگەزداهەیە،هەروەک)کارلگۆستافیـۆنـگ(یدەروونناسکە
بەتیۆری)ئەنیماوئەنیمۆس(ناوبانگیدەرکردووە،کەئەمدووزاراوەیەپەیوەندی
بەجنسیمرۆڤەوەهەیە،کەچژنوچپیاو،رێژەیەکلەژنایەتییانپیاوەتیتیا
هەیە،واتەدەروونیژنانەبەئەنیماودەروونیپیاوانەبەئەنیمۆسدادەندرێت،واتە
ئەگەرپیاولەوبەشەمێینەییەیخۆیداپەیڕەویبکات،رێژەیمێینەیی)خنوسە(زیاد
دەکاوپیاوێکیژنانە)مایع(دەردەچێت،لەالیەنژنانەوەخۆشەویستنابێتورقیان
لێدەبێتەوە،بەهەمانپێوەرئەگەرژنپەیڕەویهەڵسوکەوتیپیوانەیکردوخۆی
وەکپیاوێکناساندونەرمونیانیونازوجولەوجوانیژنانەیلەدەستدابەو
پێیەیرێژەیپیاوانەیلەدەروونیدازیادبووە،ئیتـرلەالیەنپیاوانەوەئەوبایەخەی

نامێنێکەوەکژنێکژیانیلەگەڵپەیڕەوبکرێت٠  
*ڕاوبۆچوونیشاعیرانونووسەرانیژنلەگەڵچەندنموونەیەکیپێویست٠

*لەزۆربەیچاوپێکەوتنەکانودواندنیئافرەتانینووسەروشاعیرانورۆشنبیرانیان
و لێکراو نووسینەکانیاندا،ژندەخەنەخانەیستەم و لەشیعر هەتا تایبەتی، بە
مافزەوتکراو،سەرکوتکراو،دەکەونەبەرەیبەرگریلەمافەکانیانکەبەدەست

پیاوساالرییەوەچەوسێندراونەتەوە٠
*لەچاوپێکەوتنێکدالەگەڵشاعیر)دلسۆزحەمە(دا،لەوەاڵمدانەوەیەکیدادەڵێت:ــ
)زۆرێکلەژنەنووسەرەجیهانیوگەورەکانیدنیافێمێنستنەبوونوەکو)ئیزابێل
ئەلەندەـــغادەسمانــئەحالمموستەغانمی(بەاڵمجوانترینوبەهێزتریندەقیان
نووسیوەلەسەرپەنهانەکانیژنوەکوئینسان،لەسەرئازارەکانیوئازادانەتوانیویانە
گوزارشتلەئالۆزتریندۆخیژیانیژنان،هەستوسۆزوعەشقوجەستەوهەموو
ئەوهەستوپارادۆکسانەئازاراویانەیانبکەنکەپەیوەستەبەواقعیژیانیژنانەوە٠(

)١٠(*
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*ئەگەرنموونەیەکبەهۆنراوەیەکوزیاتربهێنینەوەکەبەهۆنراوەیەکی)دلسۆزحەمە(
دەستپێبکەینکەلەگەڵڕاوبۆچوونەکانیرێکبکەوێت،تەماشادەکەینئەوهەستە
کەممافبوونەیتیابەرجەستەدەبینینکاتێبەهۆنراوەشدەریبڕیوە٠٠بەتایبەتی
تێبینیمکردووە،نەکهەرلەهۆنراوەیدلسۆزحەمەبگرەلەزۆربەیشاعیرەژنەکانئەو
تۆمەتەئەزەلیەیوەکمۆرکێکبەسەریانەوەچەسپاوەخۆشیانبەلەکەیەکیدەزانن
کەبەنێوچاوانیانەوەنووساوەولەهۆنراوەکانیانداباسیدەکەن،ئەویشئەولەتە
سێوەیەکەدایکە)حەوا(دەرخواردیباوکە)ئادەم(یداوەولەبەهەشتدەرکراوینبۆ
سەرزەمین،کەبەخاڵێکینێگەتیفدراوەتەپاڵژن،گوایەئەگەربواربەژنبدرێت
پیاوفریودەداتوتووشیهەڵەیدەکات،کەئەمرووداوەپشتاوپشتوگوریساو
بۆچەوساندنەوەی پیاوانەوە بەدەست کارتێکیفشار بە بووە گوریسشۆڕبۆتەوە،
ئافرەتوبێدەسەاڵتکردنیانوناجۆرییەکلەپێكهاتەییسایکۆلۆژیەتیرەگەزیمێینە
بەرجەستەبووەکەهەستبەکەمییەکبکەنولەهۆنراوەکانیشیاندارەنگبداتەوە
یان ژنانەیە، هۆنراوەیەکی دەکەین، دەخوێنینەوەسەیر هۆنراوەکانیان کە بەجۆرێک
بەواتەیەکیتربڵێینئەمهۆنراوەیەژنێکەنووسیویەتیئەگەرناویشیلەسەرنەبێ
دەزانینئەمهۆنراوەیەهیژنێکە٠٠ئەوەتالەمهۆنراوەیەدا)ماریناتێسوێتایوا(ی
کەیەکێکەلەشاعیرەژنەبەناوبانگەکانیروسـیا،سەبارەتبەمەسەلەیئەولەتە
سێوەوکاریگەرییەهەمیشەییەکەیبەسەرڕەگەزیژنلەالیەنیسایکۆلۆژییەوەکە
لەشیعرەکانیاندارەنگبداتەوە،کاتێلەشیعرێکدالەژێرناونیشانی)قەتلەدۆزەخ

رزگارنابین(لەمچەنددێڕەدادەڵێت:
سەرەتابەجلکیشڕودڕداپۆشراو

پاشانبەتاجێکیپرشنگدارلەسەربسکەکانمانەوە
لەبەندیخانەولەجەژنەکاندا

ئێمەبەهەشــتمانلەکیسچـووە
لەهەمبەرنیوەشەوەپڕئەستێرەکانو

باخە)ســێوە(بەهەشتییەکان
خوشکەبەڕێزەکانیمن،ئەیکیژۆڵەنەجیبەکان

بێشکخۆمانلەدۆزەخدادەبینینەوە٠٠٠هتد*)١١(
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)دلسۆزحەمە(شئەمڕاستیەمانبۆدەسەلمێنێکاتێلەقەسیدەی)تاقانەیاردا(
لەمچەنددێڕەداهەستیخۆیمانبۆدەخاتەروودەڵێت:ــ

منکەسەربەنەژادیپایــزو
نەوەی)دارسێوێک(یتەنهام

دڵمبەخشیبەخەیاڵ
بەسێبەریشاسوارێکیقەتنەهاتوو

یان٠٠٠٠
منکەژنێکیعەسریم

لەگەڵرەنگوعەتروملوانکەگیانیبەگیانیم
واتلێکردووم،نازانمچیلەبەرکەم

قژمچۆنو،کامەعەترەو،کامگوارەیەو
کامەپێاڵوانەملەپێکەم٠٠٠هتد*)١٢(

هەروەها)گرانـازمووســەوی(ژنەشاعیریناوداریفارسیلەمچەنددێڕەداواهەستی
ژنانەدەردەبڕێلەژێرناونیشانی)گوناە(داکـــەدەڵێت:ــ

کاتێهەندێدوورتــر
هەمووجیهانهەرئەمەیــە

کە)حەوا()ســێو(ئەداتەئادەم
هەرلەمنزیکییەوە،هێشتاهەمووگوناەهەرئەمەیە
لەئامێزیتۆدائارامبگرمو،بڵێمچەندهیالکم

لەبیستنیجەنگەڵ،کەتـەور
تــەور

ئەمــرێ*)١٣(
یـــــــــانلەهۆنــراوەی)مـــن(دادەڵێت:ــــ

منمرۆڤمنــەچۆلەکــە
رووداوێــکیبچــووکــم

هەرجارێککەئەکەوم،دووکەرتئەبم
نیوەمبـائەیبات

نیوەکەیترپیاوێک،کەنایناســم*)١٤(
*نموونەیەکیترکەشاعیرەژنەکانلەهۆنراوەکانیانئاماژەیپێدەکەنئەویشوشەی
)سێوە(ەکەلەپێشدادیرۆکیئەومەسەلەیەمانخستەبەرچاوکەتاچەندهۆنراوەکان
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شوناسیژنیەتیاننیشانماندەدەن٠٠)ناڵەعەبدوڵرحمان(یشاعیرلەشیعری)شەڕ
لەنێوانژنوخوایە،پیاویشناوبژیوانێکیدرۆزن(دادەڵێت:ــ

رۆڵەکچــیقـەلـەندەرم
بـێهیدایەتخوایئاســمان

فڕێیداویتەگۆشەیەکیبێزراویزەمین
ئاخربەلــەتێ)ســێو(یحەوایەکەوە
ئێمەشســـووتایـن٠٠٠هتد*)١5(

*یانبەهەمانمەبەستودەربڕین،ئافرەتەشاعیرەکانکەهەستوناخیخۆیان
ئاوااڵدەکەنەوەبەتایبەتیبەرامبەربەپیاووهێزودەسترۆیئەوانوساالریانئەوەتا

)رۆژهەلەبجەیی(شاعیریشدەڵێت:ــ
درەختی)سێوەکە(سووربوونیکەوتۆتەوێڵی

ســوورکەوتۆتەخوارەوە
ســـوورروومەتەکانیخەڵتانیســمێڵـە
منیشسـوڕدەزانم،ئەوەدوانیشتنەوەی

خەراباتەکانیتۆندێڕێکدەکێڵێ
لەلێــویکـچـێــکــا٠٠٠!!*)١٦(

*راستەئەدەبێکنییەبەناویئەدەبیپیاوانوئەدەبیژنانبەاڵمنکولیلەوەناکرێ
کەلەزۆرالیەنولەزۆرشتداوەکسروشتلەپیاووژنجوداوازیەکهەیە،لەرووی
تایبەتمەندیوشێوازیدەربڕینلەبەکارهێنانیدەستەواژەکانیانوتەوزیفکردنیئەو
وشەوکەرستانەیپەیوەستنبەودووڕەگەزە،هەروەکلەپێشدائاماژەمانپێکردووە،
ئەمەودەگەڕینەوەسەرچاوپێکەوتنێکلەگەڵشاعیرێک)چنارنامق(وەکژنێک
بزانینبیروبۆچوونیئەوانچیەلەمرووەوە،کەلەگۆڤاریگزنگ،چەندپرسیارێکی

ئاڕاستەکراوە،یەکلەپرسیارەکان٠٠
پــئایاشتێکهەیەبەناویئەدەبیژنانەوپیاوانە٠٠چۆنجیادەکرێنەوە؟

وــئەدەبکردەیمرۆڤەکانە،کەوابووهەردەقێکیبەرهەمهێنراوکەنووسەربەرهەمی
دەهێنێجاچشیعربێتیاچیڕۆکوهتد٠٠زادەیهزرینووسەرەکەیەتی،هەربۆیە
دەکەوێت، دەست پرسیارەمان ئەم وەاڵمی نووسەر بە تایبەت شێوازی و ستایل لە
پۆلینکردنیئەدەبیاتبۆئەدەبیاتیژن٠٠پیاو٠٠منداڵ٠٠دیاردەیەکەلەسروشتەوە
سەرچاوەیگرتووە،چونکەنەکراوەبەزمانیگەورەبۆمنداڵبنووسرێت،یانمنداڵێک
چیڕۆکوەکگەورەبنووسێت،بەشێوەیەکیسروشتیژنوپیاولەزۆرشتدالێک
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جودان،بگرەتێفکرینوتیڕوانینیشیانلەزۆرشتدایەکناگرێتەوە،بەڵگەشبۆئەمە
ئەوەیەمنیمرۆڤــوەکخۆمبیرئەکەمەوەچوونخۆمدەربڕینەکانمدەنووسمەوە،هەر
ئەمەشەلەیەکترمانجوێدەکاتەوەوپۆلینێکیسرووشتیمانبۆدەخاتەروولەدەق
بەشێوازوتایبەتمەندێتیکەسایەتیدەناسرێتەوەلەرێگایدەستەواژەو،دەربڕینو
ویناکردنیوێنەیشیعریجوداکەتایبەتمەندیکەسیتێدارەنگدەداتەوە،کەوابوولە
ستایلینووسەرەوەڕەگەزەکەشیبەئاسانیالیخوێنەربەرجەستەدەبێت٠ *)١٧(
دیارمان بە لەسەرەوەدا کە بوو، گرنگ ئێمە بۆ ڕایەیشاعیرێکیژن و بیر *ئەم
خست،بۆیەدەکرێچەندشیعرێکیژنەکانبەنموونەبهێنینەوەکەئەودەستەواژەو
وشانەیلەشیعرەکاندابەرجەستەبووە،بەشیعریژندەناسرێتەوە،واتەشاعیرێکی
ژننووسیویەتیئەگەرناویشیلەسەرنەبێئەوەهەربۆئەوڕەگەزەدەگەڕتەوە٠

لەشیعری)عەشــقیئاگر(شاعیر)مههابادقەرەداغی(دەڵێت:ــ

ئاسماندەسماڵەشینەکەیکۆڵیمنە
کوردستانموەکجلیبووکێنیخۆمتیاداناوە

هەوارهەوارلەگەڵخۆمدادەیگەڕێنم
لەشەویشەهیدبوونمدا

ئەوشەوەئەلقەناسکەشیعرییەکانم
شەهیدێدەیکاتەپەنجەم

منیشدەسماڵەشینەکەمدەکەمەوەو
کوردستانم،وەکجلیسووریبوکێنیلەبەردەکەم

ئااڵکەشیوەکوتــارالەسەردەکەم!*)١٨(
لەمچەنددیڕەیسەرەوەدا،کەئەوپەڕیشۆرشگێڕیوبەرەنگاربوونەوەودلسوزی
تیایە،بەاڵمسەبارەتبەبابەتەکەیئێمەکەمەبەستمانەبیسەلممێنینکەئەمهۆنراوەیە
ئەگەرناوی)مەهابادقەرەداغی(یشیلەسەرنەبێدەزانینئەوەژنێکنووسیوویەتی،
یانبڵێینهۆنراەیەکیژنانەیە،چونکەوشەکانیلێبەکارهاتوووەک)دەسماڵەشینەکە

ـــجلیبووکێنیـــتـــارا٠٠هتد(کەبۆخۆیمنیژنگەڕاندۆیەتیەوە٠
یــــــــانبەهەمانشێوەشاعیر)گوڵنازعەلی(بالەتەیی،لەهۆنراوەی)خوەداوەندێ

البیرەنتان(دادەڵێت:ــــ
دناڤـزنارێنئشقێدە

شەڤەکەراوەستاییلبەردەرگەهێتەمە
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پەرداخم،ژبەرشەرابتەدرەڤمو
دگەلخوەشەڤێدبم

تنهاخەونەکێدناڤسیناریۆیاژیانامندەیی
ئاواز،چیڤانۆکێنگرنژینا)مێبوونا(مندەبهوژی
تۆسەرتیپاخەمێیی،گیانەکیدبیرامندە

میناتەژرۆژناڤاییێحەزدکم
سنگێمن،لەبەرسروودێنگریێتە
مێرگەکەبێهنڤەدایی٠٠٠هتد*)١٩(

سەیردەکەینلەهۆنراوەیەیسەرەوەدا)گوڵناز(خانیشکەدەڵێت)مێبوونامن(یان
زنارێن ناڤ یەکەمی)د دێڕی دەگەرێتەوەسەر ٠٠ بێهنڤەدایی میرگەکە سنگێمن،
ئشقێدە(ئیترهۆنراوەکەشوناسیهۆنراوەیەکیمێنەوەردەگرێوەکنموونەیەکیتر

بۆبابەتەکەمان٠
ــ ئەنازم(یشاعیر)کوێستان بوونم ئافرەت هۆنراوەی)بە لە یــــــــــــــــــــــــان

غەمسار(دادەڵێت:ـــ
زۆرئاسوودەمکەخوایگەورەبەئافرەتیخەڵــقکردووم

لەکتێبیئاسمانیدا،بەگوڵیژیانناویبردووم
جارجارزۆربەخۆمئەنازم
کەئەوناوەمبەرکەوتووە

ئیتربۆچیبێباکنەبم،لەوەیپیاوان
چییانبەژنبوونوتووە

لەئەفراندنهەتامردن،ئەوبەهرەیەبەمندرا
پێناسەیمیهرەبانیوسۆزبەبەرۆکیمناکرا

منئەوگوڵەم،ماڵەکانبۆزێنمەوە
لەهەرسووچێکبوونمهەبێت،غەمەکانئەڕەوێنمەوە٠٠هتد*)٢٠(
وابزانمئەمهۆنراوەیەیسەرەوەی)کوێستان(خانروونوئاشکرایەهەرلەسەرەتاوە
دێڕەی دوو لەم کەچی دەکات، ژنیش پێناسەی و نووسیویەتی ژن کە کۆتایی تا

خوارەشدالەژێرناونیشانی)بێدەنگی(کەدەڵێت:ــ
فەرهادەکەیمن،ئەمڕۆبێدەنگبوو

بۆیەگشتدنیاملەالڕەشڕەنگبوو*)٢١(
ئەلەمدوودێڕەداشدادەردەکەوێشاعیرەکەژنە،چونکەدەڵێتفەرهادەکەیمن،واتە
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خۆیشی)شیرین(ەکەیە٠        
پیاولەهۆنراوەکانیشاعیرەژنەکانداوەکدوژمنوخۆشەویست

ئەگەربەوردیسەرنجیزۆربەیئەوهۆنراوانەبدەینکەشاعیرەژنەکانلەناخەوە
دەریدەبڕنباسلەپیاوساالریوتوندوتیژیوچەوساندنەوەودەرگەوپەنجەرەی
داخراووبەزۆرەملێبەشودانورەچاونەکردنیتەمەنلەبەشودانداوهەڵـگیرسانی
شەڕوجەنگووێرانیکەلەالیەنپیاوەوەسەرهەڵدەداوکێشەوناخۆشیەکانیبۆژن
جێدێڵن،هەروەهابێمتمانەییودرۆکردنوهێنانیدووژنوزیاترلەالیەنپیاوەوە
کەئەنجامدەدرێ٠٠لەپاڵئەمهەمووهەستەدوژمندارییەکەلەشیعرەکانداشاعیرە
ژنەکانماندەریدەبڕنبەتایبەتیشاعیرانیرۆژهەاڵت،بەاڵمناتواننخۆشەویستێکو
توانەوەیکبۆئەوبەرامبەرەیکەرەگەزیپیاوەبشارنەوە،بەهاوسەروهاوگیانوهاو
ژیانیاندادەنێن،چونکەتەواوکەرییەکترنبەبێیەکترهەڵناکەن،نموونەشمانزۆرن

کەبەشیعرەکانیانەوەدیارە٠
*)غادەالسمان(کەنووسەرمستەفاسالحکەریمنووسیویەتیتیایدادەڵێت:ــ

)غادەالسمان،وەکچیڕۆکنووسورۆمانووسێکیبەتواناوبوێرلەجیهانیئەدەبیاتدا
لەلوبنانەوەتیشکیجیهانیوشەیخاوێنیرازاندەوە،یەکەمبەرهەمیئەوکەبەئێمە
گەیشتبەمناونیشانەبوو)چاوەکانتقەدەریمنن(ئەمبەرهەمەتائێستا)١٣(جار
چاپکراوە،هەروها٠٠شاعیرێـکیبااڵدەستە،درێژەبەوتەکانیدەداودواتردەڵێت:
لەم )غادە( دەڵێ: و نووسیوویەتی )المدی( رۆژنامەی پاشکۆی ئەدەبیی نووسەری
رۆژهەاڵتی پیاوێکی رووخساری وێنەی ئازادی(، )عاشقی ناونیشانی بە بەرهەمەیدا
کێشاوە،هەمووئەوحاڵەتانەشیبەرجەستەکردووەکەبەهۆیانەوەدەیەوێدەسەاڵتی

خۆیبەسەرژندابسەپێنێتارادەیترساندنوتۆقاندن٠
وخۆشەویسترین ناونیشانی))ئەوخۆشەویستمە ژێر لە نۆێیەیدا بەرهەمە لەم هەر

دوژمنیشە((غادەالسماندەڵێ:
وێنەیچۆلەکەیەکمبۆدڵدارەکەمرەسمکرد

ئەوقەفەسێکیبۆرەسمکردم
وێنەیژنێـکمکرد

ئەوکۆتوزنجیریبۆرەسمکرد
وێنەیدەریاوئاسۆمبۆکێشا

ئەوزیندانێکیرەسمکرد
کۆالرەیەکیکاغەزمدروستکردوسواریبووموداملەشەقەیباڵ
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ئەووێنەیتفەنگێکیکردولوولەیکردەکۆالرەکەم
)لەگەڵئەمهەموودیمەنەدژبەخواستوحەزینووسەرداکەبەبۆچوونیئەو
پیاوبەرامبەربەژنیدەکا،کەچیهێشتا)غادە(دڵینایەتنەفرەتلەپیاوبکات
چەندە )هەر دوێ پیاویخۆش  کە دەنێ بەوەدا دان بەلکو دابنێ، دوژمنی بە و

خۆشەویستتـریندوژمنیشیەتی(*)٢٢(
لەهۆنراوەیەکیشاعیر)الزۆ(داهاتووەکەدەڵێت:ــ

گەرتۆبمریت
مندەبمەچاگێـڕیئەوپیاوانەی

هیچنازانن،شــەڕنەبێـت
هیچنازانن،تووڕەیــینەبێـت
هیچنازانن،کوشــتننەبێـت

***        
گەرتۆبمریت

ئیتـرمنحەوشەکەمانگســکنادەم
قاپەکانناشــۆم،منداڵەکانژیــرناکەم
قـژمشــانەناکەم،سووراوناکــەمو

وەکقەرەجێکیبێئیشبەکۆالندادێمودەچم٠٠هتد*)٢٣(
لەمچەنددێڕەهۆنراوەیەیالزۆیژن،الزۆیشاعیر،جگەلەوەیماناودەاللەتەکانی
ژنانەیە،بەاڵمهەرلەسەرەتاوەپیاووێنادەکاتبە)شەڕانگێزیــشەڕــتووڕەــ
کوشتن(کەچیلەگەڵئەوەشدابەخەیاڵیمردنیپیاوەکەیوخۆشویستنیبۆئەو
پیاوەهەمووالیەنەکانینێگەتیڤیوەالوەدەنێباسلەوساتانەیدوایمردنیپیاوەکەی
دەکاتکەچەندبێتاقەتدەبێوئاواهەستیخۆیدەردەبڕێکە)حەوشەگسک
ناداــقاپەکانناشواــمنداڵەکانژیرناکاتەوەـــقژیشانەناکاتـــسووراوناکاـــ

وەکقەرەجێـکیبێئیشبەکۆالنادێودەچێ٠٠هتد(٠
*بۆهەمانمەبەست،لەهۆنراوەی)شەرمەڕەشەکان(یشاعیر)نیگارنادر(داهاتووە:

نەوێرامتێربچمەچاوانتەوە
بۆتەنهاجارێکهەستبەگەرمیلەشتبکەم

ئایلەترپەترپەیدڵــم٠٠٠
کەئێوارانبەبەردەرگارادەبووریو

دەتنۆڕیمێ،ئەمنیشکێهەبەرگجوانەدەمپۆشی
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تالەپشتدەرگائاسنەبڵندەکان
لەسیلەوەبەشەرمەوەبزەیەکمپێدەبەخشی
کەنیشکەشەرموێنەکەینێوچواردیوار٠٠٠

گەرەکمبووزۆرخەپەتۆڵەبم
تاپیاوەچاوبەشقاڵەکان،جارێلەبااڵمهەڵڕوااننو

پەسندمکەنبەخۆیان
حەزمدەکردزۆرباڵبگرم٠٠٠هتد*)٢٤(

ئەگەرلەمچەنددێڕەیشاعیرنیگارنادروردبینەوە،سەیردەکەینیەکەمشتباس
لەپیاوساالریدەکاتکەئازادیلەئافرەتزەوتکردووەکەچێژلەهاوڕەگەزەکەی
وەرگرێوبەسەربستیلێیبڕوانیوتێکەڵگیانیبەگیانیببێتوئارەزووەکانیوەک
مرۆڤێکدامرکێنێ،کەچیلەگەڵئەوەشداکەباسلەدەرگایئاسنیکلومدراوودرزی
پەنجەرەوترسولەرزوتۆقاندندەکات،بەاڵمبۆهەستکردنبەگەرمیلەشیپیاو
ولەزتوەرگرتنهەتارادەیلەسیلەوەبەشەرمەوەبزەیەکببەخشییانخۆیجوان
بکات،بەجۆرێکئەگەرپیاوەچاوبەشقاڵەکانیشلەبااڵیهەڵڕواننکەبااڵدەگرێ٠
*نموونەیەکیتربۆهەمانمەبەست،چەنددێڕێکلەهۆنراوەیەکیشاعیر)پەریشێخ

سالح(ەکەدەڵێت:ـــ
چۆلەکەیەکیپێکراویمەملەکەتیقەفەزم

دەمەوێتتەریقەتیگەڕانەوەفێـربم
***

لەهیچمەراقێـکمتووڕەمەبن
ملوانکەپچڕاوەکەیبەرپێـمو

پێاڵوەچاوبەفرمێسکەکانملەناوژووریئازارەکانمدا
ئاشتمبکەنەوەجارجارەش

لەگەڵجلەشڕەکانمو
بنێشتەجوراوەکەیدەممبدوێن٠٠هتد*)٢5(

)پەریشیخسالح(یشباسلەتوندوتیژیپیاواندەکاتوەکقەفەزیبەندییەتی
ناوماڵوپچڕاندنیملوانکەیوسرواندنیشەقوفرمێسکیرژاویتائاستیتەڕکرنی
پێاڵوەکانیو٠٠٠دواترنەرمیدەنوێنێوداوایبەدواچووندەکاتهەتائەوڕادەیەی
بنێشتیجوراویکەفڕێییدەدا،ئەگەربیدویننبۆتانباسدەکات،ئەمهەمووحەز
وخەیاڵونهێنیوترسوسۆزوخۆشەویستیوئاواتانەیناوپۆشراونلەناخیدا،بەڵێ
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لەگەڵئەمهەستونەستوبیروڕایانەیبەشیعردەریبڕیوەبەرامبەربەپیاولە
الیەنیخراپییەوە،کەچیدواترزۆربەپەرۆشەوەحەزوئەوینوسۆزووەفاودلسۆزی
بەرامبەربەپیاودەردەبڕێتلەمچەنددێڕەیخواروەدالەقەسیدەی)بەستۆوەرە(

ئاواراستگۆیانەدڵیخۆیئاوااڵدەکاتەوەودەڵێت:ــ
وەرە،بائەمچاتاڵەی
ناوئەمپیـاڵەنێـرجسـییەم
بەوچەندکڵـۆقـەنـدەی

نیــوزارتــەوە
بـخــۆمـــەوە

***

وەرەبادانەدانە
گوڵــەبەیبـوونـەوەریـوەکانی

بـــەرپێـت
بچـنــمەوە٠٠٠هتد*)٢٦(

لە ئێمە ناونیشانی)بــا لەژێر ناودار)فروغیفروخزاد(دا، *لەشیعرێکیشاعیری
گەڵخۆیدادەبــا(،ئەویشلەمچەنددێڕەدا،ئەگەربەچەندینبەرهەمولەچەندین
لە کەچی دەکات، ژنان مافی کردنی پێشێڵ و پیاو رەقی دڵ لە باس شیعرەکانیدا
گەڵئەوەشداناتوانێدەستبەرداریئەوینوعیشقوخۆشەویستیوبیرەوەریەکانی
بێت،ئەگەر)با(لەگەڵخۆیدابیباتبۆالیئەویدییان)با(ئەوبهێنێ،کەلەو
دیوپەنجەرەدازۆرشتیهەستەوەرهەیەوهەستیپێدەکاتولێوەوەیدەدوێکاتێ

دەڵێت:
لەودیوئەمپەنجەرەیەداشەوهەڵدەلەرزێو

زەویشخەریکەلەگەڕاندەکەوێت
لەودیوئەمپەنجەرەیەدانــامـۆیەک

نیگەرانــیمنوتــۆیـە
ئەیهەموولەشـتســەوز

دەستەکانتوەکوبیرەوەرییەکیبەتین
لەدەسـتانیئەویندارمنێ
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لێوەکانیشـتوەکوهەسـتێـکـیئەویندارمیدانێ
)بــا(ئیمەلەگەڵخۆیدادەبــا

)بــا(ئێمەلەگەڵخۆیدادەبـا٠٠٠ *)٢٧(                      
بـۆچیهۆنراوەکانیشاعیرانیڕەگەزیمێینەبەلوغزوگرێیە؟!

چەند ژن شاعیرانی کە دەردەکەوێ دەربڕین هۆنراوە بە یان کردن قسە وەکو چ
هەستەوەرنوئاساننین،لوغزوگرێوناوپۆشراوییانزۆرە،هەڵبەتەئەویشهۆکاری

خۆیهەیە،ئەگەرلەچەندخاڵێکداچڕیانبکەینەوە٠٠٠
١ـــپیاوکەبااڵدەستەودەتوانێمافوئازادیژنزەوتبکات،پیاولەسەرینگانە
و،ژنلەپێودانگلەبواریکۆمەاڵیەتیوئابووریوبازرگانیوسیاسیوئاینیو

کارەکانیدەولەت٠٠٠هتد
٢ــــلەجلوبەرگلەبەرکردنوەکپێویستە،ژنئازادنییەکەبەئارەزوویخۆی
جللەبەرکاتزۆرجاردابونەریتوکەلتووروفەرمانیخاوخیزانوپیاوساالری

بەسەرییەوەزاڵە٠
ناوی بە ببڕێت گوێی و لووت و بکات هەتکی یا بکوژی ژن دەتوانێ پیاو ــــ ٣
سڕینەوەیپنتکوپەلەیڕەشیشەڕەف،زۆرجاریشژنانلەئەنجامیتووڕەبوون
ولەدەستدانیکۆنترۆلیخودیخۆیانپەنادەبەنەبەرخۆکوشتنوخۆسوتاندنو

کۆتاییبەژیانیخۆیاندەهێنن٠
کلتووری نۆرمەکانی پێی )بە دەڵێت: نووسەر و شاعیر قەرەداغی( *)مههاباد
باوکساالریدا،بەتایبەتیلەکۆمەڵـگەوواڵتەدواکەوتووەکانیرۆژهەاڵتیناوەڕاستو
کوردستانەکەیخۆمانلەسەرئاستیخیزاندا،چەندجۆرێکتوندوتیژیرووبەرووی
ژناندەبنەوە،بەشێکلەوانەدەچنەخانەیتوندوتیژیفیزیکییەوەوەکولێدانبە
ناویتەمبێکردنەوەکەئەمەیانلەئاینداجەختیلەسەردەکرێتەوەوهانیهاوسەر
تیژی و توند خانەی دەچێتە تری بەشێکی تەمبێکردنی، و ژن لێدانی بۆ دەدرێت
دەروونییەوە،وەکجنێودان،وەکالوازوگوناەتەماشاکردنی،سوکایەتی،زەلیلکردنی

لەناوقەفەزیجەستەیخۆیدا٠٠٠هتد*)٢٨(
ــژنانلەهەمووکاتوساتێکداهەستەوەرنوبەهەستەوەدێنودەڕۆنودەخەون، ٤ـ
هەمیشەواهەستدەکەنلەژێرچاودیریدان،کەسێکبەدواوەیانەوەیەئەگەروەکو
سێبەریشبێت،ناتواننبەئاشکراوبەئازادیخودیخۆیانەوەخۆشویستنودڵداری
ودۆستایەتیلەگەڵبەرامبەرەکەیانبکەنوپەیوەندیەکانیانپەردەپۆشن٠٠بۆیە
دەبینینلەمهۆنراوەیەی)ژاوێنشاڵی(شاعیر،لەقەسیدەی)دەستبەئاسمانەوە
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مەگرەلێگەڕێتائەبەدئەمبارانەمانلەخۆشکردنەوەبگرێ!(دادەڵێت:ــ
ئاخرلەنێوانپرچیدرێژیمن

پەنچەنەرمەکانیتۆ
باڵندەینێوقەفەسهـەیـە

***
لەنێوانلێویمن

ماچیتــۆدا
سـوڕتـــیحەڕامهەیــە

***

لەمەوداینێوچاویمن
روانینیتــۆدا

قەدەرێکینادیارهەیە
***

لەنێوانخەفەکردنوویستەکان
اللەزاریگوزارشـتا

زیندانیســپیهەیە٠٠٠هتد*)٢٩(
5ــــبەدرێژاییمێژوویمرۆڤایەتیئەوجەنگوشەڕوئاشووبانەیلەنیوانتیرەو
گوندوشاروشارۆچکەولەنێوانوالتووالتێکەوەوهەرێموهەرێمێکەوەکەرووی
داوەلەئەجامداقوربانییەکەمئافرەتبووەکەباجەکەیداوە،بۆیەشاعیرانیرەگەزی
ژنلەشیعرەکانیانپیاوانتاوانباردەکەنبەهەڵـگیرسانیشەڕونائارامیوقوڕیشبۆ
ژنەکاندەگرنەوە٠٠٠بۆنموونە،ئەمچەنددێڕەی)الندای(یەکانیکچانیپاشتوون،کە
نووسەر)محەمەدفەریقحەسەن(وەریگیڕاوەتەسەرزمانیکوردیبەهەمانمەبەستی

سەرەوەمان٠٠٠
ئەیئەوشەماڵەیوالەدەمچیاوەهەڵتکردووە

کەیارملێیدەجەنگێ
چنامەیەکتلەگەڵخۆتابۆتهێناوەم؟

شــەماڵدەڵێ:نامەیخۆشەویستەدوورەکەت،
بۆنبارووتیتۆپخانەو

گەردوتۆزیکاولکاریملەتەکخۆمداهێناوە٠٠هتد*)٣٠(                                           
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*ئەگەرلەخاڵی)5(دانەبڕین،واتەشەڕوجەنگەکانچۆنئافرەتدەبێتەقوربانی
وەزعەکەبەتایبەتیلەالیەنیدروستبوونیزەبروزەنگوتوندوتیژیودەستدریژی
کردنەسەرئافرەتلەهەتک)اغتێاب(وتاوانیسێکسیوئابرووتکاندنوکوشتنیان
یانبەدیلگرتنوبەسەبایەوجیهادینکاححیسابکردن٠٠هتد،بۆیەمێینە
بەرامبەربەرەگەزینێرینەبەپارێزوهەستوگومانوترسوپرسیارودڵەڕاوکێ
وهەڵوەستەوسڵمینەوەبووە،وەکئەوەیخۆیبەنێچیرێکدانابێلەدارستانێکاو

پیاویشراوچییەکیبرسیوهەندێجاردڕندەوهیزداریش٠
)پەروینهەمەدانی(نووسەرلەنووسینێکیلەژێرناونیشانی)دەستدرێژیسێکسی،
یەکێکەلەشێوەکانیسەرکوتکردنیئافرەتان،کەتیایدابەئاماروژمارەنموونەیەکی

زۆریهێناوەتەوەکەدەڵێت:ـــ
)٧٠( کینیا لە کچان کیتـرۆس( )سنت قوتابخانەی لە ١٩٩١ ساڵی ))ژوونیەی
ئەم کرایەسەر، دەستدرێژیان هاوپۆلەکانیانەوە پیاوە لە تاقمێک الیەن لە الو کیژە
پەالمارەدڕندانەیەبووبەهۆیمەرگی)١٩(کچبەپێیراپۆرتیباڵوکراوەیرۆژنامە

ناوخۆییەکان((*)٣١(
)گالیسادلتاڤۆ(ئەوژنەلێتۆژەرەوەلەکتێبەکەیدابەناوی)توندوتیژیخێزانی(دا
دەڵێت:))ساڵی١٩٩٤،چوارملیۆنرووداویتوندوتیژیخیزانیدژبەئافرەتانلە
ئەمریکاروویداوە،سەدابیستیلەرووداوەکانبرینەکانیانکاریگەربووە((*)٣٢(

ئەمەمشتێکەلەخەروارێکوەکنموونەدەناهیدەستدرێژیەکانی)داعش(کانیشماوە
ئامارەکانیتاوانەکانیبەرامبەربەژنبخرێتەروولەئایندەدا٠

دەربڕیندا لە چۆن دابێ، ئارا لە ئافرەتان بە بەرامبەر وەزعانە ئەم کە *ئــــێ
جیاوازیەکلەبابەتەکانیانبەدیناکرێ،کەبەشیعریژنبناسرێتەوە،کەشاعیرێکی

ژننووسیویەتی؟
دێرێکی چەند لە سوێدییە فینلەدایی ژنە، شاعیرێکی گران( سۆدیر *)ئێدیس
قەسیدەیەکیدادەردەکەوێ،شاعیربەدەرلەنوزانەوەوگلەییەکانی،ئازادانەوئازایانە

دەنگهەڵدەبڕێتودەڵێ:ـــ
منتۆڕێکمبۆهەمووماسییەچاوچنۆکەکان

منپێکێکملەشانازیهەمووژنان
منهەنگاوێکمبەرەورێکەوتووێرانیی
منچرپەچرپیخوێنملەگوێیپیاودا

منهەڵــلەرزینیرۆحـمو
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جەستەیتامەزرۆییمورەتکردنەوەم٠٠هتد*)٣٣(
بە مەسەلەی لەشیعریشاعیرانی)ژن(دا، دابێتەوە رەنگی کە تر بابەتێـکی ـــ ٦
شـودانیکچەکەهۆکارێکبووەکەشاعیرەژنەکانلێیبێنەدەنگوشیعر،ئەویش
بەبێ بکات پیاوێک بە میرد باوکوخاوخیزانوکەسوکاریکچکە زۆرەملێی بە
رەزامەندیکچەکە،یاندەدرایەپیاوێکیبەتەمەنکەبەدەیانساڵلەکچەکەگەورەتر
بوو،یانگەورەگچکەیپێدەکرا)بنپشک(یانبۆمەسەلەیفرۆشتنوشیرباویو

وەرگرتنیپارەوسامانوبازرگانیکردنبەژن٠٠هتد
سەبارەت هەیەتی شیعردا لە بەهرەمەندییەی لەو جگە شاعیر بەگیخان(ی )نەزەند
لەمافی بەرگری بەرچاویهەیە،شیعرەکانیشی فێمینیزم(رۆڵێکی بە)بزوتنەوەی
ژناندەکاتوهەمیشەداواییەکسانیودادوەریوڕەوابووندەکات،بۆنموونەلە
هۆنراوەیەکیداباسلەوکچانەدەکاتکەبەخواستیخۆیانبەمیردنادرێن،لەپیرە

مێردێکمارەدەکرێن،گوڵیتەمەنیاندەژاکێکەدەڵێت:
دواترسەربازێکهاتەناوباخچەکەم
گوڵەبەیبوونەســپییەکانمیبردو

وەرزەکانمیهەڵوەراند
ئیتجائەوانهاتنەگۆووتیان

ئەمەتاوانیخۆیبوو
منیانخستەناودەستیپیرەمێـردێـک
چنگیتاریکیڕژاندەسەرگەنجییەتیم

ئۆقیانووسێکیسوورسەریکردبەباکوورمدا
***

هێـیهێـیهێـیهێـی
گوڵێـکیسپیبووم

لەگەڵبا،لەگەڵباران،لەگەڵعەشقداهاودەمبووم
بایبۆر،قورس،ناگەهان
بەبەرگیپیاوانەوەهات

کرمکرمئەسـتێرەکانمـیشکاندو
کانیەکانمیهەڵوەراند٠٠٠هتد*)٣٤(

*هەروەهابۆهەمانمەبەستلەنموونەیەکیدیچەنددێڕێکلەهۆنراوەیەکی)سـۆزان
مامـە(یشاعیرکەلەژێرناونیشانی)جوملەیەکلەخەزان(داباڵویکردۆتەوە،وەک
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شاعیرێکیژنهەستیخۆیدەربڕیوەکەدەڵێ:ــ
خودایە٠٠سـنووریجوگرافیایژنایەتیم

نەزیفیبااڵیشـکۆفەکانە
کەپێشباڵــقبــوون

مارەبڕانلەسـمێڵیبارووتیو
لەدۆزەخــینـەریـت٠٠هتد*)٣5(

کۆمەڵە لە خوێنەران دیدی بەر بخەینە دی نموونەیەکی ئەگەر بارەیەوە لەم *هەر
شیعری)لەماسیبوونپەشیمانم(یشاعیر)فاتمـەفەرهادی(کەلەپێشەکیەکەیدا
ئەوەبوو هەوڵێکم )هەموو دەڵێ: کە هەڵبژارد لێ دێڕەم چەند ئەم و نووسیویەتی
کەزمان،زمانیمنبێتلەفەزایەکیژنانــەوتاکەکەسیدا(٠جالەمچەنددێڕەی
خوارەوەدائاواهەستیخۆیدەردەبڕێتلەمەسەلەیبەمیردانیکچانبەئارەزووی

باوکانو٠٠٠دەڵێت:ـــ
لەپشتخەرمانیگەنمەوەبانگتئەکــا

))چاوشینچاوشین((
سەوەتەیبیرەوەرییەکانتلەسەرشاندائەنێیتو

بەدوایدەنگداچاوئەگێڕیتو
هــۆکیژۆڵــەچاوشـینەکە!

لەوکاتەوەئەنگوســتیلەیچاویبـاوکــم
دەســتیتـۆیکــردبەنیشــانە

لەوکاتەوەتارایبووکینیتدابەسەرتاو
لەچاویگەورەکچانا،بوویبەتــانـە٠٠٠هتد*)٣٦(

٧ــــهۆکارێکیدیکەشاعیرانیژنهەستبەنیوەییکۆمەڵنەکەنلەشیعرەکانیاندا
ئەوەندەیپیاوانخاوەنماڵومولکوسەروەتن،لەدابەشکردنیمیراتوبەشەماڵ
ومولکیشدا،دووبەشبۆپیاوانە،بەشێکبۆژنانە،دووژنبەشایەدەکدەچنلە
دادگاکان،لەکارەسەرەکییەکانیدامودەزگاکانیدەوڵەتزیاترکارەکانبەرپیاو
دەکەوێت،ژنرێژەکەیلەخوارپیاودایە،ئەگەرچیلەمسااڵنەیدواییانەداهەندێلە
پۆستەبااڵکانبەرژنکەوتووە،بەاڵمئێستاشلەگەڵدابێدیکتاتۆریەتیپیاووەک
سیستەمێکیتۆلیتاریداپەیڕەویهەیە،ئەرکیبەخێوکردنیمنداڵیشهەرلەئەستۆی
ژناندایەوزۆرجاریشلەالیەنپیاوەکانەوەوتەیەکدووپاتدەکرێتەوە،ئەویشئەوەیە

بەژندەڵێن)بگەڕێوەنێوچێشتخانەکەت(٠
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)گالیسادلتااڤــۆ(ینووسەردەڵێت:ــ
))لەبەرئەوەیماڵئەوشوێنەیەکەلەژێردەسەاڵتیپیاودایە،جێیسەرسوڕمان
نییەئەگەرپیاوواهەستبکاتجێگەیژنماڵەوەیە،ئەگەربۆکارکردنبچێتەدەرێ،
ئەوەپیاوتووشیئیرەییوبێزاریدەکات،لەهەرهەموویخراپتـرئەوەیەکەکرێیەک
وەردەگرێزۆرلەکرێیپیاوکەمترە،ئێستاوابزانەتۆقوربانیکاریدەستدرێژیت،
ئەگەرماڵبەجێهێشتنتلەبەردەمدایەوبێالنەبیت،دەبێتخەمیمناڵەکانیشت

بخۆیت(*)٣٧(
بۆنموونە)چنوورنامق(شاعیرکاتێهەستیمێینەییوشوناسیخۆیدەردەبڕێت
کەژنچەندنائازادەوبەدەستیپیاوەوەدەچەوسێندرێتەوە،دیارەزۆرینەیژنانئەم

هەستەیانلەناخداداخوونبووە،لەمهۆنراوەیەیدادەڵێ:ــ
باسیسەربەستیمبۆمەکەو
بەدەستەبەڕەڵاڵکانیرۆییین

کلـیچاوممەفـڕێنە
هێشتائاسۆیفڕیندوورەو

ئاشنابوونملەرۆخیدیلێتییجارانداشاردۆتەوە
هێشتالێوملەجێـیســووراو

تامیوشەپچڕپچڕەکانیپێشئازادیدەدا٠٠هتد*)٣٨(
وێستگەیەک لە ئەوەی وەک چاوەڕوانیدا لە کە کچان خوازبینی بە سەبارەت ـــ ٨
دانیشتبنکەیقسمەتدێ،هەڵبەتەئەمچاوەڕوانیەوەککێشەیەکیدەروونییەبۆ

رەگەزیمێینە
بەتایبەتیلەنێوکۆمەڵـگەیئێمەداکەتاکوئێستاکەشبەشێوەیەکیفراوانبوونی
هەیە،چونکەبۆینییەکچیانکۆڕبەخواستیخۆیانهاوسەرگیـریبکەنکەلەوەشدا
)یەکەمهەنگاوهیکوڕبووە٠٠نازیکچیهەڵـگرتووە(،هەڵبەتەئەموێستگەیە،ئەم
ئەمبەختونەختوچاوەڕوانییە،پڕلەمەینەتوئازارە،کەیدێ٠٠کەیدێ٠بۆ
ئەممەبەستەشدەبینین)ئەکرەمقەرەداغی(ئاوابیروبۆچوونیخۆیدەردەبڕێتلە
ــ)بەشێکیزۆریئەوکچانەی ژێرناونیشانی)دووکێشەیژنلەواڵتیئێرەدا(دەڵێت:ـ
پلەیخوێندنتەواودەکەن،خۆیانبەربەستنلەبەردەمئەوکوڕانەیدەیانەوێتژیان
هاوسەریانلەگەڵدادروستبکەنبەهۆیئەوەیکەهەریەکەیانلەخەیاڵییخۆیدا
نموونەیەکیتایبەتیبۆئەوکۆڕەکێشاوەکەدەیەوێتهاوسەریلەگەڵدابێکبهێنێت،
لەبەرئەوەیبەشیهەرەزۆریئەوانەرەفزدەکەنەوەکەبەرەوڕوویاندێنوهەریەکە
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بەبیانوویەک،بەاڵمئەمەتاسەربەردەوامنابێت،بویەکاتێکدەگەنەتەمەنێکئیتر
داواکارەکاننامێننوخۆشیانناگەنبەونموونەیەیلەخەیاڵیاندادروستیانکردبوو٠

هەروەهالەمەسەلەی)ریزبەندی(یشدادەڵێت:
تائێستالەزۆرێکلەخیزانەکانماندائەونەریتەدواکەوتووەهەرماوەکەدەڵێنتاکچی
گەورەترشوونەکاتنابێکچیدواترشووبکات،لەوانەیەوارێکبکەوێتکەخوازبینی

کچەگەورەکەنەیەتبەوەشکچەکانیتردەمێننەوە(*)٣٩(
*کەواتەدیساندەگەڕینەوەسەروێستگەوچاوەڕوانیکەیدێ٠٠٠     

)تریفەدۆسکی(شاعیر،لەهۆنراوەی)سێنامەدا(دا،لەنامەیدووەمدادەڵێت:ــ
کەنگـیدێهێـی

سنۆرێزەمەنیدگەلمن
بگولێنعومردرێژبشکێنی

هەناسانتێکەلکەین
وەکرەنگینتابلۆیەکاهەرزەکاربفڕین

بتنێچدووبێباڵ،بێهزر،بێکەلەخ،بێتپل
بتنێئەزدناڤـتـەدا
بتنێتـۆدناڤـمنـدا

بچینسەمایەکابلەزبکەین
فریشتە،ستێر،هەور،ئاسمان
هەمـیتەماشەڤانێنمەبـن

ئەمژیدووسەماکەریندینبین
کـەنــگــــــــــیدێهێـــــی٠٠؟٠٠٠هتد*)٤٠(

لێپرسینەوەودابونەریتو لەبەرشەرمترسوعەیبەو ـــشاعیرەژنەکان ٩
رەنگی و دەنگ خاوەنی و دەربڕن تەواوی بە خۆیان ناخی ناتوانن کەلتوورەکەیان،
ژنانەیخۆیانبنوەکپێویستە،باسلەغەریزەوهەستوئەوینوعیشقێکیپاکو
یانئیرۆسیەتوئیرۆتیکوگیانیتێنوویانبکەنلەهۆنراوەکانیاندا،بۆیەنەبوونیئەو
بوارەبەئازادیدەربڕینکێشەیدەروونیوهەستەوەریانتائاستێکیزۆرچەکەرەی
بە بەرامبەر بن نەزەروهەڵوەستە و بەدەستە ژیانیانکە و گیان نێو لە کردووە
پیاوان،زۆرجاریشئاڵۆزوگۆشەگیـروخەمۆکی،هەمیشەناتواننرۆحیخۆیانبەراو
کەن،نهێنیەکانیانپەردەپۆشونایدرکێنن،واتەئەوژنەشاعیرەیئەودیوپەردە
وپەنجەرەونێوقەپێلک،کەنەیتوانیوەناخیخۆیبەئازادیدەربڕێوتیکەڵینێو
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کۆمەڵورەگەزەکەیئەویدیبێت،منناڵێمهەموو،بەاڵمزۆرینەتائێستاشقوفڵی
زمانیاننەکراوەتەوە،ئەمهەمووحەزوئارەزووەوحەڕامبووانەیلەدڵمێشکیاندابە
شاراوەییماوەتەوە،جارجاروەکوتیشکۆوترووسکێکئەگەرخۆدەربخات٠ئەوەتا
لە کردن حەز هێزی کردنەوە قەدەغە پەردەی پشتی لە )دەتوانین )فرۆیــد(دەڵێ:

حەڕامکراوەکانببینین(*)٤١(
*بۆبەدیارخستنیهەمانمەبەستیسەرەوەمانئەگەروەکنموونەیەکبخەینەروو
لەمچەنددێڕشیعرەیشاعیریعەرەب)ئەمەلئەلجبوری(داکەژنەولەژێرناونیشانی

)حیجابینهێنییەکان(دادەڵێ:
نهێنیجانتاکان،پڕەلەشوێنەواریدزراو
نهێنیخیانەتێـکەلەپریاسکەیگـرێدراودا
نهێنیئەوژنەشەرمنانەیەکەلەتاریکیدا

خۆشەویستیدەکەن
نهێنیبۆنوبەرامەینانێکیگەرمە

بۆمەعیدەیەکیبرســی٠٠٠هتد*)٤٢(
*هەرچەندەشاعیرانیئافرەت،خەونوخورافاتوفاڵونووشتەوسیحروئەفسانە
وخوێندنەوەیبەختورمڵهەڵدانوخەیاڵیپڕوپوچرەتدەکەنەوە،خۆیانبە
دووردەگرنلەومەسەالنە،بەاڵمهەتائێستاشبەرێژەیەکیئێجگارزۆریشئەمبڕوا
هۆکارەکەیشی و، زۆرە زۆر بەشێوەیەکیگشتی ئافرەتاندا رەگەزی نێو لە پێبوونە
پەیوەستەبەسرووشتیئافرەتانکەلەحاڵەتیچاوەڕوانیوئایندەخوازیان،وەکلە
پێشدائاماژەمانپێکردلەوێستگەیچاوەڕوانیوکەیدێ٠٠ئەوەتالەدەقێکیشاعیر
)ژوانئاوارە(دا،ئەمواقیعەمانبۆدەسەلمێنێلەمچەنددێڕەیخوارەوەداکەدەڵێ:

ژنەفاڵچیەکەیهاوڕێمدەیگوت
)بەرلەتۆژنێـکیتر(

لەبەردەموەرزەساردەکانیعەشقداو
لەسەردوواهەمینپلیکانەکانیغوربەتدا

لەچاوەڕوانــیپیـاوێـکدا
ببوورەلەچاوەڕوانیکەسێـکدا

بەرلەوەیگوڵەسپییەکانیئەکاکیاوردبکاو
بەرلەوەیعەورەتــیئەسـتێرەکان

لەنیـگاکانیدازەخرەفەبکات٠٠٠هتد
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یاندەڵێت:

منخـــەونمدیــوەکەســێدێ
کەســێدێ٠٠کەسێکیتر

کەسێکیبـاشــتـر٠٠٠هتد*)٤٣(     
١٠ــــکەرەستەیەکلەکەرەستەکانیشاعیرانیژن)فرمێسکە(هەڵبەتەئەوتوندو
تیژییەیبەرامبەربەئافرەتئەنجامدەدرێ،کۆژانوئازارەکانیانلەدڵودەروونیاندا
جینگڵدەداولەهەڵچووندائەوفرمێسکەگەرمانەکەهەمیشەئامادەیەوبەگوڕدێتە
خواربەسەرگۆناکانیان،ئەیچۆندامرکێنەوە؟٠٠٠فروغیفروخزادەدەڵێت:)ئەگەر
نەگریامایەدەخنکام(،دیارەئەمالوازییەودەستەوئەژنۆیەشوەکوخۆینەماوە،
وردەوردەبەبنیاتنانیکۆمەڵـگەیەکیشارستانیوبەرگریکردنلەمافیئافرەتانو
دەستەبەرکردنیئازادییەکان،گۆڕانکاریبەسەرئەمکەمدەسەالتدارییەیژناندادێ
ناچارییە فرمێسکە پێشچووندایە، بەرەو لە کارادا و بکـەر گۆڕەپانی لە بوونیان و،

ڕژاوەکانیانکەمتردەبێتەوە٠
)فرمێســـکمســتەفــا(لەهۆنراوەیەکدادەڵێ٠٠٠

تــــــــۆ
دڵـــرەقـیــتدەمـوەرێنیــت

بــــــــــا
دەمهێنێتـەوەبـــــــــــــــۆالی

تــــــــــــۆ
بــێتــۆیــیســـــڕمدەکــــــات

بــەفـــــــــــر
دەمباتــەوەبـــەرپـەنجەرەکـــــــــەی

تــــــــــــــــــۆ
بــــــــــێباکیـــتدەمـــگـرێــنــێـــت

بارانلەدڵمدا
دادەکــــاتـەوەســـــەرئـەشـــــــــــقی

تەنیاتــــۆ٠٠٠  *)٤٤(
١١ـــ)ئاوێنە(بۆرەگەزیمێینەکاتکوژەووەاڵمیرۆژانەیپرسیارەکانیئافرەتان
دەداتەوەهەمبەرجوانیوگۆڕانکاریەکانیوهەمیشەئامادەیەلەئاستوەدەرخستنی
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کۆنتـرۆلـکردنی و مۆنۆپۆلـکردن لە ئاوێنە دەمی، بەر ژنانی رووخساری و جوانی
ئافرەتانکەمتەرخەمنەبووە،بۆیەئاوێنەلەزۆربەیشیعرەکانیژنانبوونیهەیە٠

*پیکاسـۆدەڵێت)ئەگەرئاوێنەنەبووایەهەمیشــەخۆمبەگـەنـجدەزانــی٠(
بزانەکەتەمەنی ئەوە ئاوێنەیەکـیشــکاند، ئافرەتێک *برناردشـــۆدەڵێت)ئەگەر

الوێتیبــەســەرچــووە٠(
لەقەسیدەیەکی)ئــەرخــەوان(یشاعیردا،بەناونیشانی)منیژن،تۆیپیاو(دا،لە

لەمچەنددێڕەدادەڵێت:
تــۆپیــاوێـکیلــەعــەقــڵ
نیوەیکـــاتتلـەبــەردەم

ئینتـەرنێتـابەســــەرئـەبـەی
منیشژنێـکـملـەجــوانـی

نیـوەیتــەمــەنــملـەبـەرئاوێـنـەدا
بــەســــەرئـەبـــەم٠٠٠ *)٤5(

زیندوویشاعیرە نموونەی بەچەند ئاماژەمان *لەوچەندخااڵنەیسەرەوەمانداکە
ژنەکانکرد،کەبۆچیئەووشەودەستەواژنەیبەکاریانهێناوە)ژنانەیە(لەپاڵ
مافەکانیان، کردنی پێشێل و وچەوساندنەوەیان پیاوساالری و زۆڵم هەم نیشاندانی
کەچیوایاننیشانداوەکەبەبێپیاوهەڵناکەنوهەمیشەخۆشەویستیودلسۆزی

خۆیاندەردەبڕنبۆرەگەزیئەویدی٠
)سیمۆندۆبـۆڤـوار(ئەوژنەفەیلەسـووفەفەڕەنسـیەلەوباوەڕەدایە)پیاوانژنانیان
خستۆتەشوێن)ئەویدی(و،لەیەکئاسۆدادایانناوە،هیچدانپیانانێکیپۆزهتیڤیان
نییەبو)ئەویدییە(دا،ئەگەرمێینەیەتیقۆناغێکلەدەسەاڵتیبەخۆیەوەدیبێت
وەکولەهەندێکئایینەدێرینەکانولەبوونیخوداوەندەمێینەکانوخواکانیجوانیدا
دەبینین،بەاڵمئەمەبەمانایئازادیژننایەت،بەڵکوجۆرێکەلەبەتاڵـکردنەوەیژن

ومرۆڤـایەتیشمانایڕاستەقینەیخۆی٠  *)٤٦(
*جــا)کەژاڵئیبراهیمخدر(یشاعیریشسەبارەتبەوناجوریوپێكهاتەیەیخوڵقاوە
بەشیعریناونیشان)بەپێنووسیژنێک(،بەمچەندکۆپلەیەیخوارەوەداهەستی

خۆیدەردەبڕێت:
سەیرەمنگوڵموتــۆهەنگیـت

هەنگلەپێناوگوڵـداگیاندەبەخشـێ
منلەپێناوتــۆداتیـرۆردەکــرێـم
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ژنلـەرووبارێـکدەچــێ
نـە)تێنووێـتـی(یانلـێدەشــکێ،نەکـەمدەکـات

بەاڵمکامتاندەتـوانن
مەلـەیتـیـابـکـەنونەخنـکێـن

***
ئــاواتـمبـــــوو

تــۆژنبوویتایەومنیشپیـاو
بەاڵمجیاوازییەکنەبــوو

ئەوکـاتەمنتــۆمدەچەوسـاندەوە٠٠٠ *)٤٧(
*لەگەڵهەمووجیاوازییەکانیشداعیشقوئەوین،لەمپەرەکاندەسڕێتەوە٠

وەکلەپێشدائاماژەمانپێکردلەشیعریشاعیرانیهەردوورەگەزئاساییەشیعرەکان
بەناوەڕۆکمێینەییونیرینەییلێبەدیاربکەوێ،ئەگەرچیلەهۆنراوەکانیژناندا
زیاترباسلەمافیزەوتکراووپیاوساالریوکێشەکانیاندەکەن،بەوپێیەیهەست
ئەو ئافرەت کە گشتیەکەش شێوە بە روو، دەخەنە خۆیان مەغدوریەتی و زولم بە
مەخلوقەیەزیاترلەپیاوپەیوەستەبەسۆزوئەوینیراستەقینەوعیشقێکیپاک،بەو
مەرجەیبگاتەراستیەککەبەرامبەرەکەییانبڵێیندڵداروئەویندارەکەیراستگۆیە
ولەدڵەوەخۆشیدەوێت،لەهۆنراوەکانیشیبەدیاردەکەوێتتاچەندسووتانو
خۆشەویستیەکیقووڵهەیە،بەشێوەگشتییەکە،ژنلەژیانیداهەمیشەهەستبە
بۆشاییەکیگەورەدەکات،تەنیابەبرادەرێک،دوستێک،دڵدارێک،یانهاوسەرێک،ئەو
بۆشاییەیژیانیپڕدەکاتەوە،وەکچۆنلەهۆنراوەدادلسۆزیتائاستیئامادەییخۆ

بەختکردنهەیە
بەووشانەیدەریدەبڕیت،بەکردەوەشسەلماندوویەتی،بەهەزارانئافرەتکەسوکار
وخاوخێزانیجێهێشتووەورەدوویئەویندارەکەیخۆیکەوتووە،یانبووەبەقوربانی
وکۆتاییبەژیانیخۆیهێناوە،هەردووڕەگەزئەگەرلەگەڵیەکیشهەڵنەکەنوئەو
جیاوازیەشهەیەبەاڵمبەبێیەکتـرهەڵناکەنوتەنیاییهەربۆخوایگەورەباشە،
پیاویشبەئافرەتەوەجوانەوکاریگەریئافرەتەوایلێدەکاتکەببێتەداهێنەرێک،

*مەکسیمگۆرکیراستیفەرمووە)لەپشتلەهەرپیاوێکیمەزنداژنێکهەیە(٠
*ئەراگۆنلەناوچاویئەلیزەداهەموودنیادەبینێ٠

*شیعرەکانینالـینانێکیڕەقبووئەگەر)حەبیبە(نەیڕشاندبووایە٠ 
*ئەوشینەینەزارقەبانیبۆبەلقیسیکرد،جیهانیپڕهەوروبارانکرد٠



Analytical, academic, quarterly Magazine201 به هاری  ٢٠١٦ 13

*مەولەوی،شاخی)بەمۆ(یبەشیعرگوڵڕێژنەدەکردئەگەرعیشقی)عەنبەرخاتوون(
یلەپشتپەڕامووچەکەینەبووایە٠

*لەژێررۆشناییچاوانی)پیاتریس(یشبوو)دانتی(توانیگەورەترینشاکاریجیهانی
بەرهەمبێنیو)کۆمیدیایخواوەند(ەکەیپێشکەشبەسەردەمیخۆیونەوەکانی

دوایخۆیبکات٠
)شیرین( عەشقی هێزی ئەگەر نەدەکرد بنکۆل بێستوونی شاخی *)فەرهاد(یش

قوڵینگەکەیپڕخوێنووزەنەکردبا٠
*)وەلیدیوانە(دێوانەییلێنەدەهاتئەگەرگڕیمۆمی)شەم(باڵیپەپوولەکانی

ناخینەسووتاندبایە٠
*ئەوەتاعیشقی)هۆڵدرینوسۆزان()لیدیاوماتیس()ئۆلغاوبیکاسۆ()سارتەرو
لینازۆنیتا()پۆلئێلواروگاال()مەالێیجەزیریوسەلـما()مەموزین()خەجو

سیامەند(٠٠هتد
بەڵێبەهەمانپێوەروزیاتریش،لەهۆنراوەیمێینەداهەستوڕەگوخوێنوسووتان
وئەوینوخۆبەختکردنووەفاودڵسۆزیوعیشقوقووڵبوونەوەیهەیەبۆئەوی

دی٠
*)حەیاتمەجیدپەرخی(شاعیرلەقەسیدەی)پیاوێکلەمنداسەمادەکا(دادەڵێ:

پیاوێکلەمنداسەمادەکا
پەنجەکانیدەئاڵێنێلەپەنجەمەوە

بەخۆیوسێبەرەکەیەوەهەڵدەزەنێبەبەرۆکمدا
تاکوشتنیتەنیاییخۆی،بەمنێکدەسپێرێت

شەرمنترلەتکەتکیتوانەوەیچلوورەی
گوێسەوانەیتەمەنێلەتەنیاییم،٠٠٠هتد*)٤٨(

*یــان)سـمینچایـچـی(شاعیر،لەهۆنراوەیدیــاری٢دەڵێت:
هاتیتەوەوبۆمتهێنا

عەترێکیتایبەتی،خۆشبوو
بەاڵمهیچعەتروگواڵوێ
نادابۆنیهەناسەیتــۆ

***



Analytical, academic, quarterly Magazine 202  13به هاری  ٢٠١٦

هاتیتەوەوبۆمتهێنا
ئەڵـقـەێوملوانکەیەکزێڕین
نامەوێزێڕوعەتروگوڵ

هەرتۆمدەوێلەباتیژین٠٠٠هتد*)٤٩(
و هۆنراوە بە دەکەن ژنان مافی لە بەرگری پیاوەکانیش شاعیرە ژن، هەر *نەک

نووسینەکانیانەوە٠

*ژنلەالیپیاوانەوەبەچەندجۆرێکتەماشاکراوەومامەلەیلەگەڵداکراوە،هەر
وەهابەچەندینقۆناغیجیاجیاتێپەربووەلەمێژوویژیانیسەردەمەکانوساڵو
مانگورۆژەکان،لێرەولەوێ،دیارەلەواڵتەدواکەوتووەکانووالتەپێشکەوتووەکان،
لە هەرشوێنێک لە وشارەکان، وشارۆچکە گوند و والدێ بیابان و نێوخێڵ لە
شوێنەکان،بەپێیرێژەیعەقلیەتیکەسەکانودانشتوانوکەلتوورودابنەریتو
ئەوجێگایانەیانئەوهەرێموواڵتانە،رێزوپایەوجیاوازیەکانهەبووەوهەیە،بە
شێوەیەکیگشتیلەالیشاعیرورۆشنفکرونووسەرانوهونەرمەندوعەقـلـمەندان
پتـربایەخبەئافرەتاندراوەورێزیزیاتریانلێگیراوەونەکهەربەنیوەیکۆمەڵ

بگرەلەالیهەندێکیانبەهاوگەورەییانلەورێژەیەزیاترتێپەڕیکردووە
بۆنموونە)عەبدوڵاڵپەشـێو(شاعیر،لەشیعرەیدادەڵێت:

لەبنکۆمەیخۆڵـەمێشدا
تۆژیـلەمـۆیگەشـیخولیـای

لەگێـژەنیتاریـکیـدا
تۆبریسـکەیبەفـریچیـای
لەبیابانا،هاژەیچەمو
لەنەهاتا،هەڵمینانو

لەغوربەتا،داڵدەوپەنـای
کلیلداریبەهەشـتیتـۆ

تۆنەکنیوە،هەموودنیای٠٠٠ *)5٠(
)بێکەسحەمەقادر(یشاعیریشلەهۆنراوەی)ژنێکهەمیشەوەکسێبەربەسەر

سەرمەوەیەدەڵێ:
لەدونیایمن،هیچشتێک

لەتۆگرانبەهاترنییە،ئەیژن
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ئەیلەهەمووئەفسانەکانگەورەتر
ئەینیشتمانیمن

بەتـۆوەکۆیلەیەکیسەربەستو
سەربەستێکیکۆیلـەم

کەتۆدیارنیت،دەڕوانمەرووخساریئاوێنە
کەتۆدیارنیت،هەمووهەستەکانمپێمدەڵێن

تۆهێشتادوورنیت،ئەیژن
تۆلەگەڵمـیلەهەمووشوێنێک

نەکاتونەزەمەندەڵێیســێبەری
لەکاتیدرەوشانەوەیهەتاو
لێمجیانابیتەوە٠٠٠ * )5١(

و ئاودەنگ شێرەژن، هاوسەر، دەستگیران، خوشک، دایک، وەکو ئافرەت *بەڵێ
ئاوەدانی،خیزانونیشتەجێیی،رێکخەروتەواوکەریژیان،نێوانگیروهێورکەرەوە،
زاو بێر، و خێر کانی، پارسەنگــ، ئەوین، و چێژ ناسکی، و سۆز و جوانی
                                                                                                ٠ هتد ٠٠ برینگ و وشک بیابانی لە تەڕێتی بەرهەم، و پیت بە خاکێکی و زێ
ئافرەتدەکات:)مروڤی لە باس ئاوا نووسەریش ئەوەتا)ناسححوسێنسلێمان(ی
کۆنهەمیشەویستوویەتیهەمووشتێکبەرجەستەبکات،بۆیەئەفسانەیسۆمەریو
ئاشووریوگریکیورۆمانی،دەیەهائەفسانەوداستانیتر،لەهزروبیریخۆیاندازەوی
دەکەنبە)مێینە(وئاسمانبە)نێرینە(،ئەمبەرجەستەکردنەجۆرەلێکدانەوەیەکی
هزریمرۆڤایەتیبووەبۆئەودیاردەوبوونەوەرانەیکەوتوونەتەبەرچاویئەوکات،
هەرلەمئەفسانەوەتاکوهزریپۆسـتمۆدێرنزمیجیهانی،ئەمڕۆچەمکی)ئافرەت(لە
هەمووچەمکێکپتـربەمێینەنیشاندراوە)هەق،جوانی،زاوزێ،خێروبێر،شوێن،
پارچەکانی لە پارچەیەکن رەنگدانەوەی هەموویان ئەمانە )٠ بەخشین بەهرە، خاک،

هونەر،نەکرەنگدانەوەیتاوانورووتبوونەوە٠
جەاللەدینیرۆمــیدەڵێت:)ئافرەتتیشکێکەلەرووناکــیخودا(

)ئیبنعەرەبی(یشدەڵێت)حەقبەتەواویلەئافرەتدادەبینرێت(لەئاینەکۆنیننەکانیش
ئافرەتبایەخێکیگرنگیهەبووە،بووەبەخواوەند،واتەلووتکەیدەسەاڵتیرەهابۆ
)ئەستەر( و عەشتار )ئیناتا(ی لەخواوەندی هەر بەخشین بەهرە وجوانی، زاوزێ
یتەوراتو)ئەفرۆدیت(یگریکیو)ڤینۆس(یرۆمانیەوەتادەگاتە)کاووشکا(ی
هۆرییەکان،ئەمانەهەموویانئافرەتبوون،هەریەکەیاندیاردەیەکیژیانبوون،بەم
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شێوەیەبەرجەستەکراوە٠ *)5٢(
کارە لە هونەرمەندان و نووسینەکانیان لە نووسەر و شیعرەکانیان لە *شاعیر
هونەرییەکانیان٠٠٠ئافرەتدەکەنەسـیـمبۆلوخۆراکیرۆح،جوانیان،ناسکیولەنجە
والروخەندووتەشیرینەکانیانوجەستەورووخساوچپەوجلوبەرگیئاڵواڵو،
رەنگودەنگوپووزیگۆشتنولەرەیمەمکو٠٠٠هتد،بەپیاهەڵدانوستایشکردن
کردنی بەراو و غەریزە رەوینەوەی و دیدگایی خوانی بە بوونیان و کردنیان وێنا و
تێنووێتیان،بەجۆرێکدەنگیناڕەزاییوتووڕەییلەواڵتانیرۆژئاوابەتایبەتلەالیەن
ئافرەتانیانیئەوێیلێکەوتۆتەوە،تاگەیشتۆتەئاستیئەوەیکەهەندێکلەئافرەتانی
ئەوواڵتانەلەرێکخراوەکانیشارشتانیوفێمێنستیدەنگهەڵبڕنوســکااڵتۆماربکەن
بەوناوەیکەبۆچیئافرەتببێتەکااڵوخۆراکوخوانیچاووجەستەبۆبەراوکردنی
چێژوەرگرتنیپیاوانکەلەالیەنشاعیرانونووسەرانوهونەرمەندانئەمپرۆسەیە
بەردەوامیهەیە،بەوشێوەیەئافرەتلەبابەتەکانوهەتالەپەیکەروتابلۆکاندائاوا
تەوزیفبکرێت،بەدەرلەالیەنیرەچاوکردنیئافرەتکەهیچجیاوازیەکیلەگەڵ
پیاواندانییەلەالیەنیمرۆڤایەتیوەکمرۆڤـوڕەگەزێکیکارایئەکتیڤینێوکۆمەڵ
ئافرەتوەکجەستەو تایبەتیهەندێکجاران ویەکسانلەمافوهاوژینێتی،بە

رووتەنیوسێکسلەشیعرونووسنووێنەوپەیکەرەکاننیشاندەدرێن٠
*لەگەڵئەوەشداکەدەنگیناڕەزاییهەیەلەمباریەوەبەتایبەتیلەالیەنهەندێک
لەژنانیئەوروپاکەپێیانوایەئەمستایشکردنەوئەوپیاهەڵدانەیشاعیرەپیاوەکان
بۆژناندەیکەن،جۆرێکەلەسووکایەتیپێکردن٠٠بەاڵممەرجنییەئەمبیروبۆچوون
وڕاوسەرنجانەگشتگیریبێ،چونکەبەشێوەیەکیگشتیئافرەتانخۆیانئارایش
وجواندەکەنوقەتپێیانناخۆشنییەبەبەژنوبااڵوجوانیانهەڵدەن،بەاڵم
لەسنووریئادابوئەخاڵقدەرنەچێ،دەنائەمپیاهەڵدانوستایشکردنەجۆرێکەلە

بایەخپێدانوخۆشەویستیوئیعجابوگەورەییەککەبەئافرەتدەبەخشن٠
شاعیریناودار)ئەدۆنیس(لەشیعری)یادەوەریـــشوناســمۆرک(دادەڵێت:

ژن،بەدەمعیشقەوەسەمادەکات،دەفڕێت
کەچیبۆجارێکیشنەیپرسیوە:

ئەوەمنمبەکۆتوپێوەندەوەسەمادەکەم
ئەوەمنملەقەفسـدادەفڕم؟

***
خەمەکانیژن،جووتێکچاویانهەیـە
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تەنهافرمێسـکدەیانبینن٠٠هتد*)5٣(
)قوبادیجەلیزادە(یشاعیریشلەشیعری)تەنیاژن(دا،ئاواهەستیخۆیدەردەبڕێ

کاتێدەڵێت:
خۆزگەتەنیاژن،ژنباخەواندەبوو

دڵنیام٠٠پەرژینیانلەسۆزهەڵدەچنی
زیکزیکەیانفێریمۆزیـکادەکرد

خۆزگەژن،تەنیاژنباخچەواندەبوون
کەلەدرەختێکتووڕەدەبوون

بەفرمێسک،گەاڵکانیانتەڕدەکـرد
گەاڵساالریبکردایە،گوڵێک

بەمەمکهەڕەشەیانلێدەکرد
ئەوساکەهەنگنەیدەزانی

شیلەیگوڵهەڵمژێ٠٠یاشیلەیمەمک٠٠٠ * )5٤(
*کاتێشاعیرانیڕەکەزینێرینەلەشیعرەکانیاندا،لەغەزەلوپیاهەڵدانوقوڵبوونەوە
تائەوپەڕیخۆبەقوربانکردنوداشکاندنەکانینەفسیەتیخۆیانیانبڵێینموبالەغە
کردن،یانسۆزوناخێکیبێپەروایهەڵچوونێکیکاتی،وایانلێدەکاتشیعرەکانیان
ببێتەجێگایمتمانەپێکردنیبەرامبەرەکیانوخوێنەران،کەتاچەندسووتاوودلسۆزن
بۆئەوینوعەشقوخۆشەویستەکانیان٠٠٠قوربانیتۆزیرێگەتمئەیبادیخۆشمروور
٠٠٠دیارە
ئافرەتلەجۆشدانیکورەیدڵیپیاوانیبەهرەداروبلیمەتوداهێنەر،داینەمۆیوزە
بەخشینوهێزدارکردنیەتی،ئەگەرناهۆنراوەونووسینەکانیانوەکبیابانەوشکو

برینگەکانتەڕیەتیلێبەدیناکرێت٠
*نووسەریناودار)هاشمسالح(دەڵێت:

بە چییە، بەهرەدار پیاوانی الی داهێنان پرۆسەی جۆشدانی لە ئافرەت رۆڵی )ئایا
تایبەتیالیپیاوەبلیمەتەکان،بەشێوەیەکیخێرادەتوانینبڵێینپیاوەبلیمەتەکان
دووهەڵوێستیانبەرامبەربەئافرەتهەیە،یابایەخدانیزۆر،یاخودپشتگوێخستنی

زۆر٠٠
بۆنمونەزۆردەگمەنژیانیشاعیرێکهەبێتخۆشەویستیەکیشێتانەیانحەزلێکردنێکی
سەرگەردانانەیتێدانەبێت،زۆرجارئەوخۆشەویستییەرۆڵێکیگەورەدەگێڕێتلە

بەخشینیبەهرەبەشاعیرەکەودەرکەوتنیبلیمەتییەخەفەکراوەکەی٠
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لەجێگایەکیتردادەڵێت:
)پێدەچێتهەندێلەخانمەشۆخوشەنگوجوانەکان،رۆڵێکیسیاسییانتەنانەت
رۆڵیهەواڵـگریانبۆبەرژەوەندیدامودەزگاکانیسۆڤیەتگێڕابێت،لەوچەندجوانە
ئەوجاسوسەناسکونازدارەیوەکئاوریشملەنێوانهەردوودەسـتتدادەخزێتو

لەیەککاتداهەمژەهرەوهەمهەنگوینتدەداتێ،
ـــــالیکەسشاراوەنییەئەلیزاکەعەقلودڵی)ئاراگۆن(ینەهێشتبوو،لەالیەن
ناوەندەکانیفەڕەنساوەتومەتیئەوەیخرابووەپاڵکەسیخوڕیروسیایە،لەڕاستیدا
ئەوەئەلیزابووهاوسەرەکەیخۆیهێنایەناوحزبیشوعیەوە،پێشتـرئەراگۆنکەسێکی

سوریالیبووەومانایزەبتورەبتینەزانیوە،
ــــهەرلەالیەنیسۆزدارییەوەئەوشاعیرونووسەروهونەرمەندانەیهۆگریئافرەتانی
روسبوونلەوانە)ئولغـا(یهاوسەریبیکاسۆ٠٠٠)گااڵ(کەپۆلئیلواریخۆشدەویست
پێشئەوەیبکەوێتەداوی)سلفادۆرداڵی(یەوە،)گااڵ(بەهرەیپۆلئیلواریتەقاندەوە
کە گاال( بۆ ناونیشانی)گۆرانییەک بە هۆنراوەیەی لەو دێڕێک نموونەچەند بۆ ٠٠٠

دەڵێت:
لەژیانمداتەنهاگاالمخۆشویستووە

منگەرتەواویئافرەتانیدیکەرەتدەکەمەوە
بۆئەوەیــەبسـلمێنم

لەجیهانداهیچئافرەتێکیدیکەنییەگاالنەبێت٠٠٠هتد
)لیدیا(کەئیلهامیبەخشییەهونەرمەندیگەورەماتیس٠٠٠)مایــا(کەبەمشێوەیە
دڵـی)رۆمانرۆالن(یداگیرکردبوو،وایلێکردسڵلەوەنەکاتەوەکەهاوسۆزیو
ملکەچیخۆیبۆجۆزیفستالینپێشکەشبکات،راستەخۆشەویستیکوێروکەڕت
دەکات٠٠٠نابێت)جانپۆلسارتەر(یرابەریبونگەراییفەڕەنسیمانلەیادبچێت،
چەندسەرکێشیهەبووە،لەوانەچیڕۆکیخۆشەویستییەکیشاراوەیاننیمچەنهێنیلە

گەڵخانمێکیرووسیبەناوی)لینازۆنینا(٠ * )55(
شیعرەی لەم قــادر( )تـەیـــب خۆمانەش شاعیرێکی مەبەست هەمان بۆ *ئەوەتا
خوارەوەدا،بەرامبەربەئافرەتهەستیخۆیدەردەبڕێووانیشاندەداکەپیاوبەبێ
بوونیئافرەت،بەبێرووخساروسیحروجوانیبکێشیچاوانیئافرەت،بەبێئەو
پەنجەرانەیکەئافرەتلەپشتەوەیداوەستاوە،دنیاوژینوژینگەبیابانێکیرووتەلەی

جەهەنەمییە،دەڵێت:ــ
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کەدەستدەکەیتەگەسکو
غەمیدڵـیپیاودەماڵی

کەلەسەرشەقامیزیندەکیئەوەستیو
دەستلەنیگایپیاوبڵنددەکەی

تۆئەتوانیجەنگیئاووئاگربەرپــابکەی
تۆدەتوانیزەوی،ئاسمان،لەیەکبدووری

تۆهەرکەهەنارینیگاتوەراند
دۆزەخییەکانوفردەوسییەکانلەئەشقوەردەدەی
تۆکلیلێکی،دەرگایدڵیپیاوبەتۆنەبێناکرێتەوە

تۆشەڕابیپشووبۆژیاندەگرێتەوەوشەربەتیجەنگیشدەڕژێنی
وەرەنێوماڵیدڵیمنوەرە

نەمنبۆنیتۆملێدێونەپەنچەرەیتۆمبۆکراوەتەوە
وەرەئاوەدانمبکە٠٠ئاوەدان٠  *)5٦(

یەکااڵمانکردۆتەوەدەردەکەوێجیاوازیبەدی تائێستا بەندانەیکە *لەمسەرو
دەکرێلەپرۆسەینووسینولەشیعرەکانداکەتائاستێکبڵێینشیعریژنوشیعری
پیاولەناوەڕۆکوسەروسیمادادەردەکەوێ،هەرچەندەلەهەردوورەگەزدائەو
قوربانییەودلسۆزیوخۆشەویستییەیهەیەکەبەشیعرەکانەوەدیارە،ناتوانینبە

رەهاییئەوناوەیلێبنێینواتە)شیعرینێرینەومێینە(٠
لەکاتێکداگوتماندەرئەنجامیئەوەیژنانهەستبەمەغدوریوچەوسانەوەدەکەنلە
چەندینرووەوە،٠٠هتد،کەلەپێشدائاماژەیزۆرترمانهەبوووخستمانەرووبەدوور
ودرێژی،کەهەرئافرەتبەرگریلەخۆیناکاتبەڵـکوشاعیرانیبەڕگەزپیاویشبە

شیعرەکانیانقسەیخۆیانهەیە٠
*)موحسـینئاوارە(یشاعیریشلەهۆنراوەی)پۆلیـن(دابەمشێوەیەهەستیخۆی

دەردەبڕێت،دەڵێ:ـــ
ئەمیانوەک)داڵ(ێـکیپیـرلەئاستگوڵێـکیپشـکوتوو

نینـۆکتـیـژ
ئەویانلەپارچەمەرجــانێـکومانگێـکیکەوانـەیـی

تیشــکیقـەرزکردووە
ئەمیاندەستبەخـوێـن

ئەویـاندەسـتبـەخــەنــە
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ئەمیانسـمێڵـیباداودەمــاریگـرژکـرد
ئەویانقژیزێڕینیبەرداوەو
خەندەیدڵڕفێنیپەخشکـرد

ئەمیانبەدەنگێـکیبەرزەوە،دووبەردیتووڕەییپێکدادا
ئەویانهێوربوونەوەیەکیشینیخسـتەدڵیسـروشتەوە

ئەمیانناویپیاوبوو
ئەویانژن٠٠ * )5٧(

الیەن لە چ شیعرەکان و نووسینەکان بە کرد، ژن ئەکتیڤی الیەنی باسی *زۆرمان
ژنەکانەوەگوترابێیانپیاوەکان،بەاڵملەگەڵئەوەشداکەژنبەفریشتەلەقەڵەم
دەدەین،هەمووپۆزهتیڤاتوپاکیزەییوجوانیوهێوریوبەرەکەتوبەرهەمهێنەر
ئەوەش دەبێ کەچی دادەنێین، خیرخوازی نێوانانگیری بە و مەغدور بە هەروەها و
بڵێین،الیەنی)نێگەتیڤی(یشونەباشیلەزۆرێکلەئافرەتانهەیە،هەنبەفیتنەو
جوانیوئافاتووێرانکەرناویدەبەن،نەکهەرپیاولەوباسەدابەشدارەبگرەزۆر
جارانژنانلەباسیژندازۆربەپەڕگروخراپلەئاکاریژنانبەرقەوەدەدوێنکە
گوایەدنیایەکیغەریبئەتوارن،واتەنەکبەرەهاییبەلکۆهەندێـکیانبەشێکلە
ژنانبۆنموونەشاژنیجوانوجوانکیلەلەجیهانیسەردەمیخۆی)بـرجیـتباردۆ(
یهونەرمەندیفەڕەنسایی،ئاخۆلەوکاتەیرقیلەهەلسوکەوتیچژنێکهەڵساوە
دەڵێت)منلەبەرئەوەپیاومخۆشناوێچونکەنێـرینەیە،بەڵـکولەبەرئەوەخۆشم

دەوێتچونکەژننیە(٠
ئەگەربەداستانەکانومیژوویمرۆڤایەتیدابچینەوەوبڵێینڕاستەرۆرژنهەبووە

بووەبەمایەیفتنەوشەڕانگێزیوئاشووبیگەورەبۆنموونە:
کۆڕی )پاریس(ی ڕەدووی یونانی ئەسپرتەی مینیالوسی ژنی )هێلینا( ٠٠٠ ))کاتێ
لەشکر )ئەگامەمنوون( سەرۆکایەتی بە یونانییەکان کەوت، تەڕوادە پاشای پریامی
درێژخایەنەدا شەڕە لەو دا، ئابڵووقەیان ساڵ دە و تەڕوادە سەر کردە کێشییان
خودانەکانییونانییەکانیشبەشداربوون،بوونبەدووبەشەوە،هەرهەندێکیانخۆیان
دایەپاڵالیەک،جائەمشەڕە،هەندێدیمەنیکاریگەردەخاتەپێشچاوکەبەرد
جەرگبڕی )دیمەنی نموونە: بۆ کەوتەوە لێ شەڕەی ئەو ئەنجامی کە دەتوێنێتەوە
پیرەمێردێکیوەکپریامپاشاواتەباوکیپاریسوپیرەژنێکیوەکهیکۆبایشاژنی
تەڕوادەدایکیپاریسکەهێلینیهەڵگرتبوو،یەکلەدواییەکمنداڵەکانیانلەبەر

سکیدایکوباوکیانهەڵـگیـراووکوژرانوتووشیزگسووتانهاتن(*)5٨(
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*هەروەها)کیلۆپاترا(شاژنیمیسـربوولەسەردەمیبتلیسەکان،حەزیلەیولیوسی
قراڵدەکرد،پاشانبەهۆیسیاسییەوەوازیلەقەیسەرهێناومارکوئانتۆنیوسی
ئەو لەسەر ئیمپراتۆریەتیرۆمانیا ناوبانگی بە سەرۆکیرۆمـایخۆشویست،شەڕی
هەڵگیرساوبووەمایەیشکستومەرگیئانتۆنیوس،لەئەنجامداخۆیکوشتبۆ

ئەوەینەکەوێتەبەردەستیئۆکتاڤیوس٠ *)5٩(

ئـــەنــجــــام

دوایوردبوونەوەوقووڵبوونەوەیەکیزۆروفراوان،بابەتیانە،تاوتوێوشەنوکەوی
ئەومەسەلەیەمانکردکەناونیشانێکلەخۆیدەگرێت)دەلوێبگوترێشیعریمێینە
وشیعرینێرینە؟(خۆیلەخۆیدائەمپرسیارەوەالمێکیزۆروپانتاییەکیزۆری
داگیـرکردوەکلەپێشدابەنموونەیزیندوو،بەشیعریشاعیرانیژنوشیعریپیاوان
وشاعیرانی رۆشنفکر و نووسەر بۆچوونی بیرو پاڵچەندین لە هێنایەوە، پاساومان
ناودارلەهەردووڕەگەزداکەدەتوانینبڵێینلەدووخاڵیسەرەکیگیرساوەتەوە٠
 ١ــــناگونجێونالوێوناڕەوایەدیوارێکلەنێوەندیئەودوورەگەزەقیتکەینەوە
وبڵیینشیعریئافرەتانوشیعریپیاوان،چونکەلەروویبوونومرۆڤایەتیوژیان
وبژیویان،کەتەواوکەرییەکتـرنئەویشمرۆڤــن،هەستونەستوهەناسەدانو
غەریزەوئارەزووەکانیانبۆژیانوژینوئایندەوئاسۆکانلەسەریەکئەرزولەژێر
یەکئاسماندایە،یەکسروشتکۆیکردونەتەوەولەیەک)سروشت(یشدەدوێنبە

شیعربێتیانهەربابەتێکیتر٠٠٠
و شاعیر و نووسەر و خۆم بۆچوونی و بیر و سەرنج و ڕا وەک ٠٠ بەاڵم ــــ ٢
رۆشنفکرانیژنانوپیاوانچلەچاوپێکەوتنونووسینەکانیانیانشیعرەکانیانداکە
بەنموونەخرایەبەرچاو،دەرکەوتکەلەشیعریژنانجیاوازیەکبەدیدەکرێلە
گەڵشیعریپیاوانکەبتوانینکەسایەتیوشوناسیژنلەشیعرەکاندابەدیبکەین
الیەنی لە جگە هەیە خۆی هۆکاری ئەویش پیاواندا، شیعری لە شێوە هەمان بە و
فیسۆلۆژیوبایالۆژی،الیەنێکیبنەڕەتیدیئەویش)سایکۆلۆژی(یەکەکەلتوورو
دابونەریتوئاینوکۆتوپەیوەندونـــائازادیونـــاسەربەستیوکۆمەڵو
کـۆمەڵـگەیداخراووپیاوساالریومیژوویەکپڕلەتاوانوزوڵموسەرکوتکردنهەبووە
وهەیەکەئافرەتوەککۆیلەوسەبایەوجیهادینکاحوبێنرخیوبێبایەخدانی
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سەپاندوویەتیبەسەرئەمرەگەزەواتەرەگەزیمێینە،هەڵبەتەلەشوێنێکەوەیا
لەهەرێموواڵتوئەرزوخێڵوخێوەتورەشماڵێکەوە،لەواڵتەدواکەوتووەکانو
پێشکەوتووەکانەوە،جیاوازیوگۆڕانکاریبەسەرداهاتووە،بەاڵمبەشێوەگشتیەکە
شیعرێک کاتێ ژنەکان شاعیرە کە کردووە وای زیاتریش و سەرەوە هۆکارانەی ئەم
دەنووسننەوە،دەردەکەوێتکەئەمشیعرە،شیعرێکیژنانەیە،مێنەییپێوەدیار
بێ،چوەکفێـمینسـتێکبدوێنوبەرگریلەخۆیانبکەنیــانئاساییباسلەژیانی
کۆیلەییوپیاوساالریوبێبەشیانلەوئازادییەیکەپیاوهەیەتیوئەوانیشلە
وێستگەیچاوەڕوانیونائومیدیوکەیدێونایێوهەڵـگرتنیئازاریجەنگەکانو
بەخێوکردنیمنداڵودەیانکێشەوگرفتیترلەشیعرەکانیانرەنگبداتەوە،جگەلە
وشەودەستەواژەوکەرەستانەیژنانەکەلەنێودێڕەشیعرەکاندادەبیندرێ٠٠ئەمەو
شاعیرانیرەگەزیپیاوهەنبەرادەیەکیزۆرچبەنووسینیانشیعربەرگریلەمافی
ژناندەکەنبەرامبەربەوجیاوازیەیهەیەوەکومەسەلەیەکیئینسانی،ئەگەرزۆرتر
درێژینەکەینەوەچونکەلەنێوبابەتەکەبەفراوانیباسکراوە،دیارەبەوپێیەیلە
خاڵیدووهەمیندائاماژەمانبەچەندهۆکارێککرد)دەلوێبگوترێجیاوازیهەیەلە
نێوانیئەوشیعرانەیژناندەینووسننەوەلەگەڵئەوشیعرانەیلەالیەنپیاوەکانەوە

بەرهەمدێنیانهاتوون٠(٠  
                  

تبینی//بەشـــــێـکیئەملێـکۆڵینەوەیەملەگۆڤـاریکاروانژمارە)٢٢٤(لەساڵی
)٢٠٠٨(دا،لەالپەڕە)٦(داباڵوکراوەتەوە٠
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ســـەرچـاوەکــــان:

*)١(رۆژنامەیباسژمارە)١٧٤(لە٢٠١٤/١/٢١نووسینی/حەمەسەعیدحەسەن/ل١٨  ٠
*)٢(کتێبی)شیعریژنانیجیهان(تۆژینەوەووەرگێـڕانیلەیالسـالحی/لەباڵوکراوەکانیخانەی

موکریانیبۆچاپوباڵوکردنەوەل٦٧ـــ٧5)ساڤـۆوشیعر(
*)٣(هەمانسەرچاوە/شیعری)بیلیتیس(ل٩٩ ٠

*)٤(کتێبی)من حداسە النص الشعری(لەباڵوکرتوەکانیوەزارەتیرۆشنبیریبەغدا/١٩٩٠/ل
١٧ ٠

*)5(گۆڤاریوەشتژمارە)١5(سلڵی٢٠١٢)سایکۆلۆژیایژنوپیاو(نووسینیم٠دڵنیا
عەبدوڵاڵ/ل١١٧ ٠

*)٦(گوڵبژێرێـکلەشیعرەکانی)نزرقەبانی(ئامادەکردنووەرگێڕانیبۆسەرزمانیکوردی/
دیاریعەلی/چاپییەکەم/٢٠٠5/ل٨١ ٠

*)٧(گۆڤاریگەالوێژینوێ/ژمارە)٤٤(لە٢٠٠٧دا٠
*)٨(گۆڤاریئایندە/شیعرستان/ژمارە)5(تشرینییەک/٢٠٠٠/ل١٠  ٠

*)٩(هەمانســەرچاوەل١٦ ٠
*)١٠(گۆڤارینوێژمارە)٣(لەباڵوکراوەکانیگروپیژیر/گفتوگۆیەکلەگەڵشاعیردلسۆز

حەمە/ل١١٠ ٠
*)١١(پاشکۆیکوردستانینوێ/ئەدەبوهونەر/ژمارە)5٦١١(لە٢٠١١/١٠/٢٠/ل٢/

هۆنراوەیەکیدلسۆزحەمە٠
لە وەرگێڕانی مووسەوی( )گراناز شاعیر ی شەو( سەر لە )هێڵکاری هۆنراوەی کۆمەڵە )١٢(*
فارسییەوەبۆکوردی)ناهیدحوسەینی(لەباڵوکراوەکانیڤیستڤاڵیبنکەیئەدەبیورۆناکبیری

گەالوێژ/ژمارە)5(لە٢٠٠٨/ل٢٣ ٠
*)١٣(کتێبی)شیعریژنانیجیهان(تۆژینەوەووەرگێـڕان/لەیـالســالحی/لەباڵوکراوەکانی

خانەیموکریانیبۆچاپوباڵوکردنەوە/شیعری)ماریناتێسوێتایوا(لا5ا٠ 
*)١٤(هەمانســەرچاوەل٢٨ ٠  

*)١5(گۆڤارینمـاژمارە)٦(لە٢٠٠5تایبەتبەشیعرل٧ ٠  
*)١٦(رۆژنامەیچاودێرژمارە)٣٢٢(لە٢٠١٢/٧/١٦/شیعریرۆژهەلەبجەییل٨

*)١٧(گۆڤاریگزنگژمارە)٩٩(ساڵی٢٠١٢/ل١٨5/چاوپێکەوتنێکلەگەڵشاعیرچنار
نامق٠

*)١٨(دیوانیشیعر)مەهابادقەرەداغی(لەباڵوکراوەکانییەکێتیینووسەرانیکورد/مەڵبەندی
گشتی/زنجیرە)55(لە٢٠١٣/هەولێر/ل١١5 ٠

*)١٩(لەکۆمەڵەهۆنراوەی)هەناسەکژتیپێنخەوناسنوران(یشاعیر)گولنارعەلیبالەتەیی(
چاپخانا:هاوارـــدهۆکــــ٢٠١٢/ل٣٠ ٠

*)٢٠(کۆمەڵەهۆنراوەی)فریادرەشەکەیرۆحیمن(یشاعیرکوێستان)غەمسار(چاپخانەی
رۆژهەاڵت/هەولێر/٢٠١١/ل٦٤ ٠
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*)٢١(هەمانسەرچاوە/ل٧٦ ٠
*)٢٢(پاشکۆیکوردستانینوێ/ئەدەبوهونەر/ژمارە)5٤٤١(لە٢٠١١/٣/٣١/نووسینی

/مستەفاسالحکەریم٠
*)٢٣(پاشکۆیکوردستانینوێ/ئەدەبوهونەر/ژمارە)٣٩٣٧(لە٢٠٠٦/٤/٦/شیعری

الزۆ٠
*)٢٤(کۆمەڵەهۆنراوەی)بەتاوپێکدادەبارین(یشاعیرنیگارنادر/لەباڵوکراوەکانی/دەزگای

ئاراس/ژمارە)٢٨٤(لە٢٠٠٤/ل١٠٤ ٠
*)٢5(رۆژنامەیکوردستانینوێ/ئەدەبوهونەر/ژمارە)٦١٧٣(لە٢٠١٣/٩/5/شیعری

)پەریشێخسالح(ل٨ ٠
* )٢٦(هەمانسەرچاوە/ژمارە)5٨٩٠(لە٢٠١٢/٩/٢٧/ل٧ ٠

فروخزاد(ل١٨١/ فروغ لە١/یشوبات٢٠٠٣/شیعری ژمارە)٨٠( رامان *)٢٧(گۆڤاری
وەرگیڕانیلەفارسییەوە)حوسێنجەوانشیر(بۆکان٠ 

*)٢٨(کتێبی)شەڕەفنامە(نووسینی)مەهابادقەرەداغی(لەباڵوکراوەکانیدەزگایسەردەم/
جۆرەکانیتوندوتیژیپیادەکراو(ل٩5 ٠

*)٢٩(کۆمەڵەهۆنراوەی)نەتۆمایتەوە٠٠نەباران(ژاوینشاڵی/لەباڵوکراوەکانی)یەکێتی
نووسەرانیکوردـــمەڵبەندیگشتی(زنجیرە)٧5(لە)٢٠١٣(ل٧٠و٧٢ ٠

*)٣٠(کتێبی)زمانێکینێرساالری(لێکۆڵینەوەیئەدەبی/نووسینیـــمەحەمەدفەریقحەسەن
/لەباڵوکراوەکانیدەزگایئاراس/٢٠١٠/ل٤5و5٠ ٠

*)٣١(گۆڤـــاری)بــیـــســــات(ژمارەسـفرلە٢٠٠١/١٠/٩ـــل١5 ٠
*)٣٢(کتێبی)توندوتیژیخێزانی(لەباڵوکراوەکانیرێکخراویئاسودەبەهاوکاریوەزارەتی

رۆشنبیریهەرێمیکوردستان/٢٠٠٢/وەرگێڕانی)ئاواتمەحەمەد(ل٦ ٠
*)٣٣(ئەدەبوهونەر/پاشکۆیکوردستانینوێ/ژمارە)٣٣٤٢(لە٢٠٠٤/٤/١5/ل٢ ٠

*)٣٤(گۆڤاریمێـرگژمارە)٧٠(ئاداری/٢٠١١/شیعریــــنەزەندبەگیخانیـــلێکۆڵینەوەی
/دکەمالمەعروف/ل٨٨ ٠

*)٣5(ئەدەبوهونەر/پاشۆیکوردستانینوێ/ژمارە)٢٦٩٩(لە٢٠٠٢/٣/٧ل٢ ٠
*)٣٦(کۆمەڵەشیعری)لەماسیبوونپەشیمانم(شاعیر/فاتمەفەرهادی/لەباڵوکراوەکانی

وەزارەتیرۆشنبیری/بەرێوەبەرایەتییگشتیچاپوباڵوکردنەوە/٢٠٠٦/ل٣و5و٦ ٠
*)٣٧(کتێبی)توندوتیژیخێزانی(لەوەرگێڕانینووسەر)ئاواتمەحەمەد(لەباڵوکراوەکانی

ئاسـودەبەهاوکاریوەزارەتیرۆشنبیریهەرێمیکوردستان/٢٠٠٢/ل5٧ 
*)٣٨(گۆڤارینووسەرینۆێ/ژمارە)٣٦(ئاداری٢٠٠٧/ل١٤٤،شیعر)چنوورنامیق(
*)٣٩(گۆڤاریتەوار/ژمارە)١٧(لە٢٠٠٧/ل١٦ــ١٧/نووسینی)ئەکرەمقەرەداغی(

*)٤٠(گۆڤاریرامان/ژمارە)٨٠(لەشوباتی٢٠٠٣/ل١٧٤ ٠
ئامادەکردنی)شاخەوانیکەریمهەژار(چاپی پیاوانیفەلسەفە( *)٤١(کتێبی)پەیامیگەورە

دووەم/٢٠٠٦/ل١5/لەوتەکانی)فرۆید(دا٠ 
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*)٤٢(دیوانی)حجـاب(لەشیعرەکانی)ئەمەلئەلجبوری(وەرگێڕانی)ئاواتحەسەنئەمین(لە
باڵوکراوەکانیبنکەیئەدەبیورووناکبیریگەالوێژژمارە)٧١(ساڵی٢٠٠٦/ل5٠ ٠

*)٤٣(گۆڤاریگەالوێژینوێ/ژمارە)٣٢ــ٣٣(نیسانی٢٠٠٤/ل٣٦ ٠
*)٤٤(رۆژنامەیهەولێر/ژمارە)٢٠٩٩(ئاداری٢٠١5/شیعری)فرمێسکمستەفـا(٠

*)٤5(ئەدەبوهونەر/پاشکۆیکوردستانینوێ/ژمارە)٣٤٩٢(لە٢٠٠٤/١٠/٧ــل٢
*)٤٦(گۆڤاریگەالوێژینوێ/ژمارە)٣٤(لەحوزیرانی٢٠٠٤/ل١٠٩و١١٠/لەژێرناونیشانی

)فەرەنسابۆســیمۆندۆبۆڤوارزیاترگریــا(وەرگێڕانی)شــیرینک(٠
*)٤٧(گۆڤاریئایندە/شیعرستانتایبەتبەشیعر/ژمارە)5(ت٢٠٠٠/١/ل٣٩ ٠ 

*)٤٨(کۆمەڵەهۆنراوەی/پیاوێکلەمنداسەمادەکــا/شیعری/حەیاتمەجیدپەرخی/لە
باڵوکراوەکانی/یەکێتیینووسەرانیکورد/لقیهەولێر/ژمارە)٢٣(لە/٢٠١٣/ل٤٢ ٠

*)٤٩(کۆمەڵەهۆنراوەی)قومار(شیعری)سـمینچایچـی(لەباڵوکراوەکانیوەزارەتیرۆشنبیری
/بەرێوەبەرایەتییگشتیرۆژنامەنووسیوچاپکردنوباڵوکردنەوە/هەولێـر٢٠٠٧/ل٩١ ٠

*)5٠(کتێبی)عەبدوڵاڵپەشێوـــشاعیرێکلەرەگەزیسەربزێوی(کۆکردنەوەوئامادەکردنی
/زیادنادرعاڵاڵیی/لەباڵوکراوەکانیخانەیئەربیلبۆچاپوباڵوکردنەوە٢٠١٣/ل١٨١ ٠

*)5١(دیوانی)قاوەیەکتاڵتـرلەتەنیاییم(شیعریبیکەسحەمەدقادر/لەباڵوکراوەکانییەکێتی
نووسەرانیکورد/مەڵبەندیگشتی/ژمارە٢٠١٤/١٢٤/ل٢٧١ ٠

*)5٢(کتێبی)عەبدوڵاڵپەشێوـــشاعیرێکلەرەگەزیسەربزێوی(کۆکردنەوەوئامادەکردنی
/زیادنادرعاڵاڵیی/لەباڵوکردنەوەیخانەیئەربیــلبۆچاپوباڵوکردنەوە/ساڵــی/٢٠١٣٠ 

/ل5٠ ٠
*)5٣(گۆڤاریسەردەم/ژمارە)٤5(لــــە٢٠٠٦/شیعریئەدۆنیس/ل١١5 ٠

وەزارەتی باڵوکراوەکانی لە دەکات( پیاسە تەنیا بە زادە)شەهید قوبادیجەلی دیوانی )5٤(*
رۆشنبیریهەرێمیکوردستان/٢٠٠5/ل٤٦٠ ٠

*)55(رۆژنامەیچاودێر/ژمارە٤٨٤/لـــە٢٠١١/١٠/١٧ــــنووسینی)هــاشــــمســالح(
/لەعەرەبیەوەوەرگێـڕانی/هەورەمانوریاقانع/ل٧/لەژێرناونیشانی)ئافرەتلەسەررێگای

بلیمەتەکـان(٠
سەنتەری چاپکراوەکانی لە / قادر تەیب شاعیر ئاوەدانی( گیای )لە شیعری کۆمەڵە )5٦(*

رۆناکبیریهەتاو/ژمارە)٢٤(/ل٧ ٠
*)5٧(دیوانیشیعر)کارێزەمەرجان(شاعیرموحسینئاوارە/لەباڵوکراوەکانییەکێتیینووسەرانی

کورد/لقیهولێر/٢٠١٤/بەرگییەکەم/ل١٩٧ ٠
*)5٨(کتێبیکۆمیدیا/بەرگییەکەم/نووسینیدانتیئەلیگیێری/وەرگێڕانیعەزیزگەردی/لە
ئینگلیزییەوە/لەباڵوکراوەکانیدەزگایچاپوپەخشیسەردەمژمارە)٧٣٦(لە٢٠١5/ل٧٤ ٠

*هەمانسەرچاوە/ل٩٣ ٠      
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وتاری پیاو 
وتاری ئافرەت

جومعە جەباری
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·هەرئافرەتێکنەزانێتئامانجیژیانیچییە،ئافرەتێکیبێکەڵکە–سوهێرقەلەماوی
هەوڵێکیزۆردراوەلەالیەنئافرەتانەوەبۆنووسینوجیاکاریلەنێوانوتاریئافرەتو
وتارلەسەرئافرەت،واتەئەوەیبەرهەمیپیاوانە..لەمبارەیەوە)مارجۆبەدران(ئاماژە

بۆجیاوازیهەڵوێستەکانینێوانهەردوووتارەکەدەکاتو،دەلێت:

کۆنتاککردن لەچوارچێوەی ئافرەت لەمافی داکۆکیکار پیاوانی هەڵوێستی کاتەی »ئەو
بووە، چاوان لەبەر گشتی بەشێوەیەکی تێیدا ئافرەت کە ئەوروپیدا، کۆمەڵگەی لەگەڵ
ئەواسەرەتایمێینەکانلەالیئافرەتاندیاردەیەکبووپێوەستبووبەچینیبورژوا،
لەئەنجامیفراوانیچوارچێوەکانیفێرکردنوچاودێریکردنیژیانیانلەکاتیقۆناغەکانی

گۆڕانکارییەگەورەکانیژیانیان.

بەاڵم کردووە، دابین ئەوانی مافی ئیسالم کە وایە بۆچوونیان موسوڵمانیش ئافرەتانی
بەهۆیدابونەریتیسەپێنراوبەناویئایینەوەلێیبێبەشبوونە،بۆیەلەکاتیتێگەیشتن
وبەکارهێنانیراستودروستیتەعالیمەکانیئیسالمدەکرێتئافرەتئەومافانەیبۆی
دانراوەولێیزەوتکراوەوەریگرێتەوە،ئەوکاتەیشسوودیبۆخێزانەکەیوکۆمەڵگەکەی

خۆیدەبێت«.

)رزگارکردنی وەک: نووسینی بەرهەمی چەندین رێگەی لە کە پیاوانە، وتاری هەرچی
لە )ئافرەتمان فەهمی(، مەرقەس – رۆژهەاڵت لە )ئافرەت ئەمین(، قاسم – ئافرەت
شەریعەتوکۆمەڵگەدا–تاهیرحەداد(هەمووئەمانەجەختیانلەسەرئەوەکردەوەکە
ئافرەتان،کەئەمەیش باری بۆپاشەکشێی پاشەکشێیکۆمەڵگەیعەرەبیدەگەڕێتەوە
دەگەڕێتەوەبۆنەخوێندەوارییانوگیرخواردنیانبەدەستکۆتەکانیکۆمەڵگەوە،وەک:
جەختیان هەروەها بااڵکاندا، و ناوەنجییەکان چینە لەنێو جیاکردنەوەیان و بااڵپۆشین
کردەوەلەسەرئەوەیکەئەمکارانەئایینبڕیاریلەسەریاننەداوەو،داوایئازادکردنی
ئافرەتانیانکردلەوکۆتانەبۆسوودیواڵتەکانیانزۆربەیئافرەتانیشوایدەبیننکە
وتاریپیاوانوتارێکیسوودمەندیبووە،چونکەویستوویانەلەوقۆناغەدائافرەتانوەک

ئامرازێکیچاکسازیبەکاربهێنن.
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مۆڵەق پیاوان وتاری کۆمەڵگەدا، لەناو داوە خۆجێگیرکردنی هەوڵی ئافرەت لەوەتەی
بووەلەنێوانپشتگیریکردنیورەتکردنەوەیدا،ئەوەتالەچلەکاندا–بۆنموونە-دەبینین
پێکدادانلەنێوانهەردووئاراستەکەداهەیە،چونکەکاتێکنموونەیەکیزۆریئەوپیاوانە
دەبینینکەلەدۆزەکەگەیشتوونوهەوڵیانداوەرایخۆیانلەسەریدەربڕن،هاوکات

گروپێکیتریاندەبینینهەمووئەوانەرەتدەکاتەوە.

زۆرهەوڵیان روو،کە بیرمەندانەدەخاتە ئەو رای لە لێکۆڵینەوەیەهەندێک ئەم لێرەدا
داوەبۆهاندانیئافرەتانوپشتگیریکردنیدۆزییەکسانی،ئینجاهەندێکدەقیتریش
دەهێنێتەوەکەئافرەتانوەاڵمیئەوکەسانەیانداوەتەوەکەدژیرۆڵیمێژووییانبوونە.

زەکەریائیبراهیمدەلێ:
»سەرەڕایزۆریئەوگفتوگۆیانەیکەورووژێنرانسەبارەتبەکامیانباشترەپیاویان
ئافرەت،یانیەکسانیلەنێوانیاندا،کەچیهێشتاچارەسەریدۆزیئافرەتچەقیبەستووە،
ئەو هەموو راستیشدا لە دایە، تەندروست نا بارێکی لە گرفتەکە خودی باری چونکە
گفتوگۆیەئفلیجانەزیاترگرفتەکەقووڵتروئاڵۆزتردەکاتەوە،چونکەئافرەتانرووبەڕووی
بلێی وەک دەکات لەخۆی داکۆکی و دەکات لەبەرامبەری کۆشش و، دەکاتەوە پیاوان
نالەباردایە،بەاڵمکارەکەوانیە،چونکەئەوپێوەندییەیلەنێوان لەبەرامبەردوژمنێکی
هەردوورەگەزەکەدایەپێوەندییهەالوێردننییە،بەڵکوپێوەندییەکیتەواوکارییە،چونکە
هەرهەالوێردنێکلەنێوانژنوپیاوداکارێکیبێسوودوئەنجامە،چونکەبواریکارکردنی
هەریەکێکیانجیاوازەلەگەڵئەویتریاندا.لەبەرئەوەیهاوسەرگیریشئەویەکەیەیەکە
هەردوورەگەزبەیەکەوەکۆدەکاتەوە،ئەوائەوکەموکوڕییەیلەئافرەتداهەبووەلەکاتی
لەکاتی هەبووە پیاودا لە کەموکوڕییەی ئەو هاوکات نامێنێت، پیاودا لەگەڵ یەکگرتنی

یەکگرتنیلەگەڵئافرەتدانامێنێت«.

بیرۆکەیتەواوکارینێوانئافرەتوپیاو،کەبیرمەندزەکەریائیبراهیمدەریخست،بینینێکی
وادیارە یەکسانی، داواکارانی و ئپۆزیسیۆن الیەنی هەردوو بۆ ئاراستەکراوە لۆژیکیانەی
لەکاتێکیزوودالەساڵی)١٩٤٤(ئاراستەیکردبەهۆیهەاڵوسانیکێشەکەولێکەوتنەوەی
شەفیق، )دورەییە کۆششکار هەردوو وتاری باسکردنی لەکاتی کە ئاراستەیەک، چەند
ئێنجیئەفالتۆن(بەدیاردەکەوێت.بەتایبەتیکاتێکهەردووکیانلەدوایئەوەواتەلەنێوان
ئافرەت گیرکردنی و نایەکسانبوون بیروڕاکانی لە رەخنەیان )١٩5١ – ١٩٤٩( سااڵنی
لەماڵەوەگرت،هەروەهازەکەریائیبراهیمهەنجەتیبۆپێویستبوونیبیرۆکەیهاوسەرگیری
هێنایەوە،کەلەباوەڕیپیاواندایەگوایەئەمەیشکارێکەبۆکۆیلەکردنیئافرەتان،بەاڵم

ئەووایبۆچووکەئەوەبیرۆکەیتەواوکردنییەکترە.
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وتارێکیدیکەهەیەهیرووناکبیریپێشکەوتنخواز)سەالمەموسا(یەدەگەڕیتەوەبۆساڵی
١٩٤٨کەتێیداداوایئازادکردنیئافرەتاندەکات،کەئەمەیشوامانلێدەکاتچاوێک
بەرایبیرمەند)قاسمئەمین(دابخشێنینەوە،کەداوایهەمانشتیکردلەکۆتاییەکانی
سەدەیبیستەمدا،سەرەڕایئەوەینیوسەدەلەنێوانداواکەیقاسمئەمینوداواکەیئەمدا
هەیە،کەچیئەوەیسەرنجڕاکێشەهەردووکیانهاوڕانلەداواکارییەرووناکبیرییەکانیاندا.

 

سەالمەموسادەبێژیت:
»کاتێکتەماشایگەالنیعەرەبیدەکەین،کەرزگاریبوولەدەستئیستیعماریبەریتانی
یەکەمیان مەبەست، کردووەتە ئامانجێکی چەند هەڵسانەوەیدا لە دەبینین فەرەنسی، و
پەروەردەیگشتییە،دووهەمیانپیشەسازییە،سێهەمیشیانرزگارکردنیئافرەتە...ئەم
هەڵسانەوەیەشلەالیهەمووکەسێکیرووناکبیرخۆشەویستە،چونکەدیارترینجیاکەرەوەی
نێوانگەالنیعەرەبیورۆژئاواییباریئافرەتەکانیانە،رستەی)رزگارکردنیئافرەتان(
کۆمەڵێکواتالەخۆدەگرێت:واتایئەوەدەبەخشێتکەئافرەتبەفێرکردنلەنەزانی
رزگاربکرێت،رزکارکردنیلەدابونەریتبەنەهێشتنیبااڵپۆشی،ئینجایەکسانکردنیلەگەڵ

پیاودالەمافەدەستووریمەدەنییەکاندا.

ئەمەیشئەوەدەگەیەنێت،ئافرەتدواینیوسەدەلەپاڵپشتیکردنوکۆششکردنلەگەڵ
پیاودالەپێناودۆزکانیرزگاربوونوفێرکردنوئازادیبوون،کەچیهێشتانەکهەمووی
رووناکبیرە خودی وتاری قسەیەش ئەم راستی وەرنەگرتووەتەوە، بەشێکیشی بەڵکو

پیاوەکانەکاتێکداوایمافەکانیدەکەن.

وتارەکەی کە ١٩٦٢(ە، – ١٨٩١ مەزهەر )ئیسماعیل رووناکبیر وتاری سێیەم، وتاری
بارە بۆ مێژووییانەی روانینێکی چونکە بوو، کارەساتئامێزتر پێشووتر دووانەی لەو
ناهەمووارەکەیئافرەتانهەبوو،لەرێگەیچەندپرسیارێکیئاراستەکراوبۆکۆنەپەرستو

پاشڤەڕۆیانیکۆمەڵگە،مەزهەردەلێت:

بە کردوویەتی کە نەکەین، داناوە ئافرەتی بۆ سروشت بەرزەی پلە ئەو باسی »با
سەرپەرشتیاریپەروەردەکردنیمنداڵوسەروەریبوونەوەران،بابێینپرسیاربکەین:

-کێماسولکەکانوعەقڵودەروونیئافرەتیپووچاندەوەونەیهێشتلەگەڵپیاودا
بەشداریدروستکردنیشارستانیبکات؟
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-کێبووکۆیلەیکردوهەستەکانیخامۆشکردوعەقڵیالوازکردوماسولکەکانیبێهێزکرد؟
-کێبووزیندەبەچاڵیکرد،بۆئەوەیهەستبکاتبوونەوەرێکیبێفەڕەوهیچسەنگێکی

لەژیاندانییە؟
-کێبوووەکنەزانێکیالوازلەخۆیگرتونەیهێشتسۆزوئارەزووەکانیبەدەرخاتو

راوبۆچوونەکانیبێقیمەتکرد؟
-کێبوووەکلێبووکووازییەکلەوازییەکانیبۆخۆیگلیدایەوە؟

-کێبووهەستیخۆشەویستییلەناخیئەودادەسخەڕۆکردو،بەوهۆیەشەوەزەلیلیکرد
ولەدواییشدابێوەفابووبۆی؟

-کێبوووایلێکردهەستبکاتئەوبوونەوەرێکیبێتواناوبەستەزمانە؟
-کێبووئارەزووەکانیتێیداژیاندوعەقڵیتێیداکوشت؟

-کێبووهانیدابۆفێڵبازیومەکروحیلەکردن؟
-کێبوووایلێیکردپشتبەچەکیفرمێسکوهەنسکببەستێت؟

وابزانمکۆنەپەرستەکانمانوەاڵمیئەمانەیانلەالیە«.

سەرەڕایئەوەیزمانیئیسماعیلمەزهەرزمانێکیگاڵتەجاڕییە،بەاڵمجەختلەسەرئەو
جۆرەتەماشاکردنەیکۆمەڵگەبۆئافرەتدەکاتەوە،سەرباریئەوپرسیارەرەتکارییانەی
کەدەیسەلمێننچزوڵمێکپیاوبەرامبەرئافرەتدەیکاتلەکۆنەوەتاساڵی١٩٤٩کاتی
لەچاپدانیکتێبەکەی،کەئەمەیشگەواهیەلەسەرباڵوبوونەوەیکۆنەپەرستیلەکۆمەڵگەدا
وراکێشانیبەرەودواوەئەمەلەالیەکو،دانپێنانیکەتاوانبارکۆمەڵیپیاوانەلەالیەکی
ترەوە،باشترینگەواهیشلەسەرئەوەکۆتاییهێنانیوتارەکەیبەچەندرستەیەکیزۆر
کاریگەرگوێچکەیئەوکۆمەڵەیەکەڕدەکات:»ئێمەیپیاوانبەنەخۆشییەکانیناخمان
ئافرەتانمانفڕێداو،رۆچووینبۆئەوەیلەکۆتاییداپێیانبڵێینئێوەخەلقێکیلەئێمە

کەمترن«.

رایان ئافرەتان بەهامانتەوەر پیاوان.ئەیسەبارەت راوبۆچوونی بە ئەمەسەبارەت
چییە؟

لەمبارەیەوەلەژێرناونیشانی)قسەبۆئەوە-١٩٤5(نووسەر)عایشەعەبدڵەحیم-کچی
کەناردەریا(باسدەکاتودەلێت:»ئەگەرهەڵسانەوەوراپەڕینەکەیششارستانیبێتو،
ئافرەتیلەماڵهێنایەدەرەوە،کەچیهەرپیاوخاوەنبانگەوازیهاتنەدەرەوەیەتیو،ئەو
ئاراستەیدەکاتو،پێشڕەویدەکاتودەیباتبۆئەوشوێنەیخۆیئارەزوویلێیەتی،
ئینجادوایئەوەلێپێچینەوەودەمودۆسووکایەتییلەگەڵدەکات،ئەویشهەرئەوپیاوەی
جارانەکەبانگەوازەکەیکردوئاراستەوپێشڕەوییەکەیبۆیکرد..قەتپیاوهەستی
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ئافرەتەکەیش خودی چاوی لەپێش و، شتێکە چاوی پێش لە ئافرەت نەکردووە بەوە
شتێکیترە،بەاڵمئێمەیئافرەتانخۆمانبینییەوەوخۆمانرۆشنبیرکردتاگەیشتینە
ئێمە بکەین، دیاری خۆمان کەسایەتی و بگەین هەستەکانمان لە بتوانین پایەیەی ئەو
دووبارەچاوبەونووسینانەیلەسەرماننووسراوەودەنووسرێتدەخشێنینەوە،دەبینین
کەمیانلەوانەیرایپیاوانندەربارەیئێمەونوێنەرایەتیماندەکەن،زۆربەیزۆریشیان
نەخۆشیەکوشندەکەیرۆژهەاڵتخۆی بوختانە... و پێکەنیناویودەجەل تێکەاڵوێکی
لەوانەدادەبینێتەوەکەخامەیانهەڵگرتوبەهەمووشوێنێکداپێیسووڕانوگەڕانو
خۆیانلەقەرەیهەمووبابەتێکداوخۆیانکردەسوارچاکیهەموودۆزێکوچیرۆکەکەی
ئافرەتیشیانبەبێزانستوبەبێلێهاتووییگێڕایەوە،ترسناکیئەمانەیشلەوەوەدێتـ
کاتێکخامەیانهەڵگرتـخۆیانکردەپێشڕەوانیکۆمەاڵیەتی،بۆیەتاوانیاندەرهەقبە
میللەتکردبەبۆنەیباسکردنێکیسەقەتیانبۆکەرەستەیەکیئێکسپایەرو،دەجەلێکی
سووکوچروکیانخستەمێشکیگەنجەکانیانو،هەرزەکارانیانفێریحوکمیهەڵەو

گومڕاییکرد..!

لەزۆر خۆیدا سەردەمی روناکبیرەکانی پیاوە وتاری لەگەڵ دەریا( کەنار )کچی وتاری
الیەنەوەجیاوازیهەیەولەکەمێکیدایەکدەگرنەوە،واتەئەوجەختیلەسەرئەوکەسانە
لەرێگەی دەکەن پۆلێن کردەوەکانی و، دەکەن ئافرەت باسی زانایی بەبێ کە کردەوە
کاردانەوەکانیخۆیان،بۆیەلێرەدالەوتارەکەیدابەشێوەیەکیگشتیهیچکەیسێکلە
ئەو کۆتەکانیخودی بەبۆنەی بارەکەیەوە ژێر ئافرەتچۆتە کە زوڵمکردن کەیسەکانی
پیاوەیلەکۆتاییەکانیسەدەی١٩وسەرەتاکانیسەدەی٢٠ەوەداواکاریرزگارکردنی
گشت سەر کراوەتە گشتی بەشێوەیەکی دەریا( کەنار )کچی هێرشەکانی بۆیە دەکات،

خامەکانبەبێدیاریکردن.

دوایی کۆچی کە سەردەمە ئەو رووداوی گرنگترین لە جگە چلەکان قۆناغی هەروەها
پێشەنگینیشتیمانپەروەرانیمیسریبووخاتوو)هوداشەعراوی(ساڵی١٩٤٦کەچی
نەوەیەکینوێلەقوتابییەکچەکانیزانکۆلەدایکبوونوبەردەوامییانبەخەباتلەپێناوی
ئافرەتدادا،بۆیەلێژنەینیشتیمانیقوتابیانوکرێکاراندروستبوو،تێیدا)لەتیفەزەیات(

وەکنوێنەریقوتابیانیزانکۆبۆلێژنەکەهەڵبژێردرا.

هەروەها)زەینەبغەزالی(کۆمەڵەی)ئافرەتانیموسڵمان(یدامەزراند،کەبێالیەنبوو
لەگەڵئیخوانموسلمین.تەنانەتدکتۆرە)دورییەشەفیق(یەکێتی)کچینیل(یساڵی
١٩٤٩دامەزراندو،گۆڤارێکیبەهەمانناودەرهێنا،دەقیپەیڕەووپڕۆگرامەکەیشیلەسەر

ئەمخااڵنەبنەمایگرتبوو:
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١-هەوڵدانبۆبەرزکردنەوەیئاستیخێزانیمیسری)پیاو+ئافرەت،وەکتەواوکەری
یەکدی(لەروویرۆشنبیریوکۆمەاڵیەتیوتەندروستییەوە.

و دەکەن خێزان تۆکمەبوونی پاڵپشتی کە یاسایانەی ئەو دەرکردنی بۆ هەوڵدان -٢
دووریدەخەنەوەلەکەرتبوونولێکترازان،لەڕێگەیبەستنەوەیتەاڵقوهێنانیزیاتر
لەژنێک،بەشێوەیەکتەنیالەباریزۆرپێویستداببێت،بۆئەوەیخێزانبپارێزرێتلە
ئەنجامیخراپبەکارهێنانیئەومۆڵەتەشەرعییە،بەمشێوەیەشئاسایشوپارێزگاری
ئامانجانە ئەم جێبەجێکردنی بۆ ئامرازیشمان دەکەین، دابین مندااڵن و دایکایەتی بۆ
گەل بۆ نوێنەرایەتیان و هەڵبژاردنەکان لە ئافرەتان مافی چەسپاندنی بۆ هەوڵدان لە
کۆدەبێتەوە،بۆئەوەیبتوانێتداکۆکیلەمافیئافرەتیمیسریبکاتو،هاوکاربێتلە

دەرکردنیتەشریعێکئەومافانەیبۆمسۆگەربکاتوجێگیریبکاتوباڵویبکاتەوە.

هەرکەدورەییەلەساڵی١٩٤٨بڕیاریداکارلەسەرئەوەبکات،ئیترژیانیخۆیتەرخان
کردبۆ»هەڵکێشانیئافرەتیمیسریلەوقەیرانانەیکەچەندینسەدەیەبەدەستییانەوە
بە بوو پیاو لەگەڵ ئافرەت یەکسانبوونی جێبەجێکردنی کاری دەرئەنجام دەناڵێنێت،
ناکات لەسەر بەهیچشێوەیەکسازشی کە هاوچەرخ، میسری ئافرەتی ژیانی میحوەری

هەرچەندیشبچووکبێت.

دۆزیئافرەتوسیاسەتیشهەردەملەسەروویوتارەکانیدورەییەبوو،زۆرجاروتاری
ئافرەتانداکردووەبەهۆی لەنێو نەبوونیرۆشنبیریسیاسی لە وایباڵوکردۆتەوەباسی
رەخنەیەکی دورەییە لێرەوە، ناگونجێت. ئافرەتدا بارودۆخی لەگەڵ سیاسەت ئەوەی
توندیلەئافرەتاندەگرت،کەخوێندەواریهەیە،کەچیلەروویرۆشنبیریسیاسیو

کۆمەاڵیەتییەوەکەموکوڕیهەیە:

»ئافرەتانیهاوچەرخیئێمەتائێستافێرنەبوونەجڵەویژیانیخۆیانبگرنەدەست،ئەوان
ئەم بۆ سەرنجمی ئەوەی سیاسەتەوە، مەیدانی نێو بچنە ئەوەی بۆ ئامادەنین هێشتا
کەیسەراکێشا،ئەوەیەکەلەکۆمەڵگەیخۆماندابینیم،دەگمەنەئافرەتێکببینیبایەخ
و میسر بارودۆخی بلێی وەک بدات، خۆی دەوروبەری رۆژانەی ژیانی رووداوەکانی بە
بوویەرەکانیهیچپەیوەندیبەماڵوخێزانیمیسرییەوەنییە،لەوالوەشدایکانخەریکی
ئەدەب. و سیاسەت دوارۆژی پیاوانی ئامادەکردنی بۆ نوێن نەوەیەکی پەروەردەکردنی
دەگمەنە دەکەم. دەرەکی و ناوخۆیی کاروباری بۆ تێگەیشتنمان بۆ ئاماژە لێرەدا من
پیاوانی لە جگە ئەوە بزانێت، واڵتەکەمان سیاسەتمەدارانی ناوی بدۆزیتەوە ئافرەتێک
سیاسەتیمیسرلەدەرەوەیواڵت،کەئەوانەیشچەندزانیارییەکندەتوانرێتبەئاسانی
لەرۆژنامەکانوەربگیرێتکەکوڕەکانمانومێردەکانمانوبراکانماندەیهێننەماڵەوە.
دەخوێننەوە، کۆمەاڵیەتی هەواڵی و تازیەباری الپەڕەی تەنیا ئافرەتانمان زۆربەی بەاڵم
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ئەگەرمنداڵەکانیانپرسیارێکلەسەرکەیسێکبکەنرایگشتیمەشغوڵکردووەنازانن
وەرگرن بۆنەکۆمەاڵیەتییەکان لە ئەوەیسوود لەباتی هاوکات بدەنەوە، وەاڵمیان چۆن
بۆگفتوگۆکردنلەسەربیروڕایراستەقینە،کەچیحەزدەکەنباسیمۆدەوگۆڕینەوەی
هەواڵیئەموئەووتانەوتەشەربکەن.ئەمانەنئێمەکاتیپێوەدەکوژینبەبێئەوەی
یەکئافرەتسوودببینێت،منداواناکەمئافرەتکاریسیاسیبکات،بەاڵمپێموایەدەبێت
بزانێتچیروودەدات،ئێمەمنداڵەکانمانئەزیەتدەدەینکاتێکنازانینباسیرووداوەکانی
ژیانیگشتیدەوروربەریخۆمانبۆیانبکەین،بۆیەدەبێتوشیارییەکیگشتگیرمانهەبێت

دەربارەیسیاسەتلەوکاتانەیخەریکیپەروەردەکردنیمنداڵەکانمانین.

ئافرەتی بۆ دورەییەشەفیق بانگەوازی بیستەمدا، چلەکانیسەدەی دووەمی نیوەی لە
خوێندەوارئەوەبووکارلێکیهەبێتلەگەڵرووداوەسیاسییەکانیکۆمەڵگەکەیخۆیدا،
پەیامی وادیاریشە الوە، دەخاتە دورەییەدا رای لە فێربوون و یەکسانی دۆزی ئەمەیش
گۆڤارەکەلەسەرەتایدەرچوونیەوەئاراستەیچینیبورژواکاندەکرا،بۆیەدۆزیفێرکردنی

خستبووەالیەکەوە.

لەگەڵهاتنیساڵی١٩٤٨پەیامەکەی)کچینیل(یشدەستیبەگۆڕانکاریکردوکارلێکی
کە ورووژاند بابەتی هەندێک و، کرد میسر ئافرەتانی گشتی بناغەی گرفتەکانی لەگەڵ
بۆئەوەیبخرێتەسەرمێزیباسکردنو پێیانەوەدەنااڵند بەڕاستیزۆرینەیکۆمەڵگە

هەوڵبدرێتچارەسەریگونجاویبۆبدۆزرێتەوە:

»ئێمەیئافرەتانیمیسربەشەڕێکیسەختەوەتێوەگاڵوین،نەکشەڕدژیرابواردنو
مەیخواردنەوە)لێرەدادورەییەشەفیقئاماژەبەفەرەنسادەکات،کاتێکوەزیرەئافرەتەکەی
تەندروستیفەرەنساهەڵمەتێکیدژیمەیخواردنەوەکرد(بەاڵمبۆداکۆکیکردنلەوکچانەی
دەیانەوێتبچنەکۆلیجیئەندازیارییانکشتوکاڵ،بۆئەوئافرەتەخوێندەوارانەیدەیانەوێت
بەشداریلەژیانیرۆژانەیخەڵکبکەنوداوایجێبەجێکردنیدەستووردەکەنوداوای
مافیخۆیاندەکەنلەهەڵبژاردنیپیاوان،تەنانەتبۆئەوئافرەتانەیجورئەتدەکەنو
داوایبەشیخۆیاندەکەنلەکورسییەکانیپەرلەمانیانلێژنەکانیدادوەری..چونکە
هەوڵەکانی موحارەبەی بەڵکو واڵتەکەیان، خێروخۆشی بۆ نادەن هەوڵ میسر پیاوانی
ئێمەبۆپێشخستنیواڵتدەکەن،هەندێکجاریشئەمکارەیانبەناویئایینەوەدەکەن،
لەکاتێکدائێمەقەتگوێمانلێنەبووەئایینرێگریلەئافرەتبکاتبۆمافیژیانیخۆی.
لەنێوانئافرەتو هەندێکجاریشبەناویدابونەریتەوەوادەکەن،ئەمەچدابونەریتێکە
کاریخێردادەبێتەبەربەست؟!لەراستیدائەمەگرێیهەستبەکەمزانینەهەندێکخەڵک
لەوەدەترسن ئەوان بۆئەوجۆرەرەوشتانە،چونکە بوونەو،دنەیاندەدات دووچاری
ئافرەتێکدەسەاڵتبگرێتەدەستەوە..ئەیبرایانرێگامانبەردەنوباکاروانەکەبەرێگا
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سروشتییەکەیخۆیدابڕوات«.

وتاریدورەییەلەتایبەتەوەبۆگشتییگۆڕا،واتەوتارەکەیشێوازێکیئایدۆلۆجیوەرگرت
گۆڕانێکی بە هەژماربکرێت دەکرێت ئەمەیش کۆمەڵگەبوو، گشتیی بەرژەوەندی ئامانجی
ئافرەت( )مافی لەسەر قسەکردن بۆ ئافرەت( )سروشتی لەسەر قسەکردن لە جۆری
کاتێکداوالەپیاواندەسەاڵتداراندەکاتلەرێگەیزنجیرەوتارێکەوەبۆرێگەخۆشکردن
ژیانی بەشداری و کۆمەڵگەدا لەناو بگێڕێت کاریگەر رۆڵی ئەوەی بۆ ئافرەت لەبەردەم
گشتییبکات:»بێبەشکردنیئافرەتیخوێندەوارلەمافێکزۆربەیپیاوەنەخوێندەوارەکان
وەریانگرتووەتاوانێکەبەهەقیمیسردەکرێت،میسریشبەبەبێدیموکراتیدەمێنێتەوە
تائافرەتانیبەبێبەشیلەتەواویمافەسیاسییەکانیخۆیانبمێننەوە،ئەوپیاوانەیش
کەلەنێوانئافرەتانومافەکانیاندەوەستن،ئەوانەپیاوانێکنواڵتیخۆیانخۆشناوێت،
ئەو هەمان ئەوانەیش ئافرەتانە«. ئەو خزمەتەکانی لە دەکەن بەش بێ میسر چونکە

داواکارییانەیساڵی١٩٢٤بوو.

دورەییەشەفیقزیاترلەکێشەکانیکۆمەڵگەقووڵبووەوەو،لەرێگەیسەروتارەکانی
گۆڤاری)بنتالنیل(باسیهاوسەرگیریولێکترازانیدەکردو،دووپاتیکردەوەمیسر
لە ئەوخێزانانەی دەناڵێنێ:»سێبەشی لەجیهاندا تەاڵقەوە رێژەی بەرزترین بەدەست
ژیانمان ئەنجامدا لە دەڕووخێن، ساڵەکەدا کۆتایی لە دروستدەبن، ساڵەوە سەرەتای
نەزانێکبە یان یاسەرخۆشێک بێمێشکێک بەردەوامدەکەوێتەبەرهەڕەشەیوشەیەک
النیل( رەوشتیکۆمەاڵیەتیوئایینیتەندروستدەیدرکێنێت،بۆیەئێمەیەکێتی)بنت
ماندامەزراندبۆداکۆکیکردنلەخێزان،هەروەهاداوایمافیهەڵبژاردنمانکردبۆئەوەی
بەشداریلەئاراستەکردنیرووداوەکانودەستنیشانکردنیچارەنووسیخۆمانبکەین«.

هەروەهادورییەداوایپێكهێنانیحزبێکیئافرەتانیبێالیەنیکردبۆئەوەیمافیئافرەتان
بپارێزێتوداکۆکیلێبکاتو،کۆششلەپێناویدابکات،بۆئەومەبەستەیشداوایلە

ئافرەتانکردهەمووهەوڵەکانیانبخەنەگەڕبۆئەومەبەستە:

ئیدارەیەکی بە لەواڵتێکپێویستی لەسیاسیەتدا، ئافرەتان پێناوکارکردنی لە »نەک
ریزەکانمان حزبێکە بە پێویستیمان ئێمە بەڵکو کۆمەاڵیەتی، کاروباری بۆ تەندروستە
لەترسی نەیانتوانیچارەسەریبکەن بەرپرسەکانمان ئەوگرفتانەی بۆئەوەی یەکبخات
کەسەکۆنەپەرستەکانکەهەمووشتێکلەلۆژیکیئایینودابونەریتەوەتەفسیردەکەن،
ئەواخۆمانچارەسەریبکەین،ئەیئایاشوورەیینییەفرەژنیتائێستەبنەمایەکبێت
بۆژیانیهاوسەرێتی؟ئەیسەیرنییەکاتێکپیاوەکەشەڕلەگەڵژنەکەیدەکاتلەسەر
بێقیمەتترینشتتەنیاوشەیەکبەسبێتبۆئەوەیهەرچیلەنێوانیاندابێتبترازێت،
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تەنانەتئەگەرمنداڵیشلەنێوانیاندابێت؟لیستیزوڵموستەمەکۆمەاڵیەتییەکانکۆتایی
زۆری کەیسێکی بدات، چارەسەریان هەوڵی حزبەکەمان دەبێت زۆرن هەڵەیەکی نایەت.
تەاڵقوهاوسەرگیریومیراتیوفێرکردنومافیسیاسیوچەندەهایدیکەپێویستییان
بەپاڵپشتیحزبێکهەیەهێزوتواناوزانیارییەکیوایهەبێتبتوانێتپەیامەکەیخۆی
بگەیەنێت،ئەگەریشحزبیبنتالنیلبتوانێتبەشداریلەچارەسەرکردنیئەوکێشانە

بکات،ئایائەمەشەرەفێکیگەورەنییە؟«.

لەوەسفێکیدابۆبەسیاسیبوونیدورییە،)لوتفیخولی(دەلێت:
»بەوپێیەیئەولەچینیبورجوازییەوبۆجوانکارییهۆڵەکانئامادەکرابوو،بۆیەتێڕوانینی
دورییەبۆمافیئافرەتتێڕوانینێکیتەواوبورجوازیبوو،چونکەپیاویبورجوازییەکسان
نابێتلەگەڵئافرەتیبورجوازی،بەاڵممافیفێربوونوبەکارهێنانیفێربوونەکەیهەیە
لەبواریژیانیگشتیدا،بۆیەدورییەئارەزوویدەکردئافرەتەبورجوازییەکانرزگاربکات
بەڵکو ئافرەتان، هەموو رزگارکردنی نەک بن( جوانکاری تەنیا لەوەی )رزگارکردنیان
تەنیائەوجۆرەیان،بەاڵمگفتوگۆکانمانوهەستەمرۆڤایەتییەقووڵەکەی،وایانلێیکرد
کێشەکانبەتێڕوانینێکیجیاوازەوەببینێت،بۆیەبایەخیبەروانگەیچینایەتیدا،لەگەڵ
تێپەڕبوونیکاتدادورییەوایلێهاتجەختیلەسەرپەیوەندینێواندۆزیئافرەتودۆزی

کۆمەاڵیەتیدەکرد«.

بەرباڵویبایەخدانیدورییەشەفیقبەدۆزەکانیئافرەتیمیسری،وایلێناکاتئەودۆزانە
جەوهەرینەبنوپێوەستنەبنبەدۆزەکانیکۆمەڵگەوە،سەرباریئەوەیبانگەوازکردنی
بۆبەشداریکردنیئافرەتلەسیاسەتداوایلێدەکاتخۆیکێشەکانیدیکەیخۆیچارەسەر

بکات.

چەپڕەو تێکۆشەری بەدەستی قەڵەم  ئافرەتێکی وتاری و نووسین مەیدانەدا لەم هەر
بەناوی)ئینجیئەفالتۆن(پەیدابوو.

لەکتێبەبەناوبانگەکانیکتێبێکبەناوی)ئێمە..ئافرەتانیمیسر–١٩٤٩(و)هەشتا
ملیۆنئافرەتلەگەڵمانن–١٩٤٩(.کتێبییەکەمیان)ئێمە..ئافرەتانیمیسر(کەلەساڵی
وشەکانی و، نووسیوە بۆ پێشەکی رافعی( )عەبدالرحمان رووناکبیر کراوە چاپ ١٩٤٩
دنەیئافرەتاندەداتبۆکۆششکردنینیشتیمانیبۆچەسپاندنیبەهاکانیلەناوکۆمەڵگە

لەالیەکولەالیەکیدیکەوەپشتگیریکردنیبوونیخۆی.
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رافعیلەوپێشەکییەداکاتێکباسیئافرەتوەکبەشێکلەکۆمەڵگەدەکاتدەلێت:
بنەمای هەر ئێستایش و جاران و، ئەزەلییە راستییەکی کۆمەڵگەیە، نیوەی »ئافرەت
مرۆڤایەتییەلەوەتەیخوائادەموحەوایدروستکردووە...بۆیەپێویستەلەسەرئێمەی
ئەوا مەدەنیشیانە مافی هەرچی بنێین.. ئافرەتاندا سیاسییەکانی مافە بە دان پیاوان
پێشتردانیپێدانراوە،بەڵکودەبێتئەومافانەبپارێزینوهەرچیکەموکوڕییەتیتەواوی

بکەین..«.

ئەمەسەرەتایپێشەکییەکەیرافعیبووبۆئەوەیبیسەلمێنێتهێشتاپیاوانیرۆشنفکرو
پێشەنگماون،فکریانشانبەشانیحەماسەتیئافرەتانوەستاوەو،بۆئەوەیپاڵپشتی

لەهەڵوێستیئینجیئەفالتۆنلەکتێبەکەیدابکات.

دنەدەرییەکەمبۆئەوەیئینجیئەفالتۆنئەوبیرورابەجورئەتانەیخۆیلەناوئەم
کتێبەیدابخاتەرووـسەبارەتبەخۆکۆتکردنیکۆمەڵگە،کۆیلەکردنیئافرەتـئەوە
تێکچوونیبارودۆخیسیاسیوکۆمەاڵیەتیمیسرلەکاتیچلەکانوسەرەتایپەنجاکاندا
ـلەکاتیشۆڕشیدووەمیمیسرـبەهۆیزیادبوونیمەترسیبوونیئیستیعماریانگلیزی
وکلکەکانیلەناومیسر،چونکەئەمداگیرکارەچاوچنۆکەزۆرهەوڵیدەداباڵوبوونەوەی
ئاساییفێرکردنراگرێتبۆئەوەینەزانینوتاریکیباڵیبەسەرواڵتەکەدابکێشێت،بۆ
ئەوەیخۆیبەناویدالەرێگەیبردنوتااڵنکردنودەسخەڕۆکردنەوەگێرەبکاتو،دەنگی
وەڕسی خوێندەوار و هۆشیار جەماوەرێکی وشەکانی و، نەیترسێنێت چاوکراوە گەلێکی
باڵی هاوپەیمانیدڵسۆزیئیستیعمارنکە نەزانینونەخوێندەواریدوو نەکات،چونکە
بەسەرمیسرداکێشابوولەساڵی١٩١٩دوایئەوەکەوتەملمالنێوەلەگەڵبزووتنەوەی
گەلینیشتیمانی..هەرکاتێکئیستیعماربزاڤیفیرکاریئیفلیجکرد،دەبێتئەمکارەیش
کاریگەرییەکەیبگاتەباریئافرەتانلەکۆمەڵگەدا،چونکەئافرەتنیوەیکۆمەڵگەیە..
پرۆسەیخوێندنیشلەمیسربەشێوەیەکیگشتیو،فێرکردنیئافرەتانبەتایبەتیبەچەند

کارێکداتێپەڕی:

میزانییەی بە بکەین بەراوردی بەسە ئەوەندە فێرکردن، میزانییەی کەمکردنەوەی -١
فێرکردنلەسەردەمیئیسماعیل،کە٨%یمیزانییەیواڵتبوو،ئێستایش)واتەلەساڵی

١٩٤٩(میزانییەکەیدەگاتە5,١%.
٢-لەساڵی١٨٧٣ئیسماعیلیەکەمقوتابخانەیسەرەتاییکچانیدامەزراندبەناوی)مدرسە
السنیە(دووەمقوتابخانەیشلەساڵی١٨٩5دامەزرا،تاساڵی١٩١٩هیچقوتابخانەیەکی
لەوواڵتەدا، نەبوو زیاتر قوتابخانەیکچان لە٢ لەماوەی٤٠ساڵدا واتە دانەمەزرا، تر
تەنانەتئەودووقوتابخانەیەشبەریتانییەکانخوێندنیبەخۆڕاییتێیدانەهێشت،واتەلە
ساڵی١٨٩٤،هەرچیخوێندنیناوەندیشبووئەواهەرئاسەواریشینەبوولەوسەردەمەدا.
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ئەمەیەکەمینگەندەڵییەکانەدووچاریکۆمەڵگەببووەوە،کەئینجیئەفالتۆنلەکتێبەکەیدا
)ئێمە..ئافرەتانیمیسر(باسیدەکات.

کەچیباسیخودیئیستیعماردەکات،چۆنلەژێرسایەیهەڵسانەوەیپیشەسازیدالەدوای
شۆڕشیفەرەنسیکەوتنەخۆشییەوەو،بووەهۆیسەرەتایەکیخێربۆهەمووئەوروپا،
بۆیەبانگخوازانیئابووریپیشەسازینوێهەستانەوەبەبانگکردنبۆئازادیوخۆشیو
یەکسانیبەداواکردنیزیادکردنیبەرهەم.زۆریشئاساییبووئەمبانگکردنانەلەسەرباری
ئافرەتلەناوکۆمەڵگەدارەنگدانەوەیهەبێت.هەرچیئەوگەالنەیشبوونکەبەربەست
وکۆتەکانرێگەیانیلەوپێشکەوتنەگرتبوو،کەبووەهۆیئەوەیلەروویپێشکەوتنی
ئابووریشەوەبووەستنو،ئەموەستانەشیانلەسەرباریئافرەترەنگیدایەوەو،چەند

کۆششیکردهەرلەسەربارودۆخەکۆنەکەیخۆیمایەوە.

ئینجیئەفالتۆنلەکتێبەکەیدا)ئێمە..ئافرەتانیمیسر(ئەوکەشوهەواگشتییەیروون
کردۆتەوەکەدەوریمیسریدابووکاتیچاپکردنیکتێبەکەلەکۆتاییچلەکاندا،یانئەو
لەکۆتایی هاتوون،چونکە کتێبەکەیدا لەناو بکات دۆزانە ئەو باسی دان هانی هۆیانەی

چلەکانداجەدەلێکیسەختهەبوولەنێواندووتیپداسەبارەتبەمافیئافرەت:

تیپێکپشتگیرییەکسانینێوانئافرەتوپیاولەناوکۆمەڵگەدادەکات.ئەوتیپەکەیش
دژیئەویەکسانییەیە،هەرتیپێکیششوێنکەوتووانیخۆیهەبوو.

وتاری دەوری تنگژانەی ئەو هەموو سەر خستە پەنجەی ئەفالتۆن ئینجی ڕاکانی بیرو
کۆمەڵگەیداوەلەدیاردەکانیدواکەوتووییوشکستی.دوایئەوەداوایپێویستییەکانی
ئافرەتی بارودۆخی بۆ واقیعی زانستییانەی لێکۆڵینەوەیەکی بۆ کرد میسری کۆمەڵگەی

میسریوگرفتەکانیوداواکارییەکانی.

باوبوو زۆر چلەکان لە کە خستەروو، باوەی کۆمەاڵیەتییە گوتە ئەو ئینجی هەروەها
»ئافرەتبۆماڵەوەیە«بۆئەوەیبیسەلمێنێتپایەیئافرەتیمیسریلەناوکۆمەڵگەکەیدا
زۆرکەمترەلەهیپیاو!ئینجالەمپرسیارەوەدەچێتەسەرپرسیارێکیگەورەتر:چۆن
ئافرەتیمیسری–بەردەوام-قوربانیدابونەریتوفکرەکۆنەپەرستییەکانبووە؟بۆئەوەی
بەهێزترینگوزارشتباسیباریراستەقینەیئافرەتلەخێزانیمیسریدادەکاتئەوقسە
نەستەقەیەکەدەلێت:»ئافرەتلەژیانیداتەنیادووجارلەماڵدەچێتەدەرەوە،لەکاتی
شووکردنیولەکاتیمردنی«.چونکەئافرەتیمیسریهەروەکوشەکانیئینجیوێنایکرد
ـهەردەمبەندکراوە،لەبەندیخانەیەکدەرناچێتتەنیاکاتێکدەیبەنبۆبەندیخانەیەکیترـ
ئینجیداوادەکات:»کارکردنیئافرەتپێویستییەکیکۆمەاڵیەتییەبۆخۆیوەکتاکو،
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بۆکۆمەڵگەیشبەشێوەیەکیگشتی،چونکەکەسایەتییەکیسەربەخۆیلێدروستدەکات،
لە دەبێت سەربەست باربێت، کەسەوە بەسەر ئەوەی بەبێ پەیدادەکات خۆی نانی
دەستنیشانکردنیهاوسەریژیانیو،ژیانێکیپڕلەرێزوبەختەوەریهەڵدەبژێرێت،بۆ

کۆمەڵگەیشدەبێتەیاریدەدەریبەشەکەیتریبۆپێشکەوتنی«.

وتارەکەیئینجیئەفالتۆنبەبەڵگەوەباسیئەونەهامەتییانەدەکاتمیسرلەچلەکاندا
تووشیببوو،کەببووەهۆیئەوەیکۆمەڵگەداوالەئافرەتبکاتبگەڕێتەوەبۆماڵەکەی
بەوشێوەیەی نەبوونیفێرکردنیکرد بەردەوام باسی بەدورودرێژی لێرەوەزۆر خۆی.
دەخوازرا،بەتایبەتیلەگەڵئەوپێشکەوتنەگەورەیەیسیاسەتی)محەمەدعەلییگەورە(
ئەوکەسانەدەکاتکە ئیدانەی ئەفالتۆن ئینجی بەاڵم فێرکردنکردی، بۆ لەناوواڵتدا
کاریان میسری کۆمەڵگەی دژی و، ببون انگلیز ملکەچی میسردا حوکمی لەسەردەمی
دەکرد.هەروهاداواییەکسانیئافرەتوپیاویکردو،داوایبەربەستکردنیفرەژنیکرد،
کەلەناوکۆمەڵگەداباوبوووبەئاماروداتاباسیلێوەکردووە،لەگەڵباسیکاریزیناکردن

وسزاکانی،کەتەنانەتلەمەیشدایەکسانیلەنیوانپیاووئافرەتدانییەودەلێت:

»سەرنجیئەوبەڕێزانەرادەکێشینبۆراستییەکیدیکە،کەژمارەوئامارەفەرمییەکانی
باسیدەکەن:

١-لەساڵی١٩٣٩ )5٢٤٢١(رووداویتەاڵقدانو)١٨٣٨٢٣(هاوسەرگیریروویانداوە.
٢-لەساڵی١٩٤٠ )5٤٢٢٨(رووداویتەاڵقدانو)١٩٩٨٣١(هاوسەرگیریروویانداوە.
٣-لەساڵی١٩٢٤ )٦٨٠55(رووداویتەاڵقدانو)٢٢٦5٧٦(هاوسەرگیریروویانداوە.

ئەمەشدەاللەتلەوەدەکات،چدارووخانێکدووچاریکۆمەڵگەبووتەوەوبەرەورووخان
کە ئیسالم شەریعەتی بۆ هەڵەیە تێگەیشتنێکی لەئەنجامی بێگومان ئەمەیش دەیبات،
رێگەیداوەپیاو٤ژنبهێنێت،بۆیەئینجیپەنایبۆوتاریئایینیبردبۆرەتکردنەوەی

کرداریتەاڵقدانهەربەئایەتەکانیقورئان:
-»فانخفتماالتعدلوافواحدە«.

-»ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرثتم«.

ئەمئایەتانەهانیفرەژنینادەن،بەڵکوهانیدادپەروەریویەکسانیلەنێوانهاوسەراندا
دەدات،زۆربەیتەعالیمەکانیئایینیئیسالمیپیرۆزیشجەختلەسەربیرۆکەییەکسانی
وهەروەزیولێبوردەییدەدەننەکتەنیالەنێوانئافرەتوپیاودا،بەڵکولەنێوانهەموو
مرۆڤەکاندا،چونکەئیسالمبۆئەوەهاتشۆڕشلەدژیجەهالەتبکاتوژیانێکینوێپڕ

لەدادپەروەریوپاکیبۆمرۆڤایەتیپێشکەشبکات.
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بەهۆی کۆمەڵگە گشتییەکەی ناهەموارە بارودۆخە بۆ ئەفالتۆن ئینجی رەخنەگرتنی
بارخراپی لە جودانیە ئافرەت خراپەکەی بارە کە گەواهیە، گەورەترین ئیستیعمارەوە،
کۆمەڵگەــکەبەهیچشێوەیەکهەوایئازادیهەڵنەدەمژیــئەمەیشوایلێیکردیەک

زەمەنهەڵبژێرێتتێیداپیاووژنبەیەکسانیپێکەوەدەژیان:

»مرۆڤایەتیئاشنایچەرخێکبووئافرەتتێیدالەگەڵپیاویەکسانبوون،بەڵکوهەندێک
بەرهەمهێناندا و ئابووری ژیانی لە بەشداربووە ئافرەت کاتێک بووە، زیاتر لەو جاریش
شانبەشانیپیاوان.ئەوەیشلەچەرخیفیرعەونەکانبووە،تەنانەتمێژوونووسیناودار
)ماکسمیلەر(وێنەیئەوەیبۆمانکردووەکاتێکدەلێت:هیچمیللەتێکیکۆنیاننوێ
زامنیبارێکییاساییئاستبەرزیبۆئافرەتنەکردووەبەقەددانیشتووانیدۆڵینیل،
چونکەئاسەوارەکانوامانپێشاندەدەنئافرەتەکانیانلەرێگاکاندابەتەنیارێیکردووەو

کاریلەبازرگانیوپیشەسازیداکردووە.

باسی کتێبەکەیدا)مێژوویشارستانی( لە دورانت( رووناکبیر)ویل و نووسەر هەروەها
هەمانباریئافرەتیکردووەودەلێت:

»وادیارەئەوسەرکەوتنەیباریئافرەتلەئەنجامیسیستمیعەشیرەتیدایکبووە،کە
کۆمەڵگەیمیسریپێشوناسبووە،چونکەئافرەتتەنیاساالریماڵەوەنەبووە،بەڵکو

هەمووموڵکایەتیعەقاریبەناویئەوەوەبووەبەپێینەسەبیژنایەتی«.

بەاڵمکاتێکسەردەمەکانیکۆیالیەتیباڵیبەسەرمرۆڤایەتیداکێشا،ئافرەتکەوتەداوی
کۆیلەبوونەوەو،بووەئامرازێکیرابواردنیپیاووبەس،لەبازاڕەکاندامامەڵەیپێوەدەکرا،
تۆمارکردووە،چونکە بۆهەمووگەالنیسەرزەوی ئەمقۆناغەی مێژوویمرۆڤایەتیش
ئافرەتزیندانیماڵەوەکرابوو،یانئافرەتنەدەبابەشداریژیانبکاتبەڵکودەبایەبارێک

بایەبەسەرمێردەکەیەوە،کەدەیژێنێتوزاڵەبەسەرییەوە.

کە تاریکانەیە، چاخە ئەو هەڵقواڵوی مێژووییەوە لەرووی ماڵە( بۆ )ئافرەت دروشمی
مرۆڤایەتیلەدوایخۆیەوەبەجێیهێشت.

هەروەهائینجیئەفالتۆنلەبیرەوەرییەکانیداباسیرۆڵیبزووتنەوەکەیئافرەتانیساڵی
کۆششی هەڵگیرسانی لەکاتی )١٩٣٦ رێککەوتننامەی )هەڵوەشاندنەوەی دەکات ١٩5١
چەکداریدژیبنکەیبەریتانیلەناوچەیقەناتو،پاشەکشەکردنی٨٠هەزارکرێکارلە
کۆلۆنگاکانیئینگلیزلەوێکاریاندەکرد،ئەمەیشدوایهەڵوەشاندنەوەیرێککەوتننامەی
١٩٣٦لەالیەنحکوومەتیمیسرییەوە،ئەودەلێت:)بەهۆیئەوەوەلێژنەیکچانییەکێتی

ئافرەتانپێكهات(.
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لەبەرواری١٩5١/١٠/١٠ئەولێژنەیەبانگەوازێکیبۆئافرەتانیدۆڵینیلئاراستەکرد،
بانگەوازێکی لێژنە کەرۆژنامەی)ئەلمسری(رۆژی١٠/٢٠باڵویکردبۆوە،هەروەهاهەمان
هاتبوو، لیژنەکەدا بەرنامەی لە گرنگترینشت دەرکرد، گشتیجیهان رای بۆ تایبەتی
پێویستەدابڕانێکیئابووریفەرمیوگەلییبۆکاڵکانیئینگلیزرێکبخرێتو،پێویستە
لە مانیانگرت کرێکارانەی ئەو بۆ کار هەلی دۆزینەوەی بۆ پێکبهێنرێت نووسینگەیەک
کارکردنلەکۆلۆنگەکانیئینگلیز،هاوکاتپێویستیشەیەکەیفریاگوزاریلەکچانیمیسری
بۆ بوو رێکخستنیان و ئافرەتان جەماوەری داگرتنی لیژنەکەیش ئامانجی پێکبهێنرێت.

پاڵپشتیکردنیماددیومەعنەویپاڵەوانەکانمانلەناوچەیقەنات(.

نەبراوی( )سیزا پێشڕەوی بە میللی بەربەرەکانی بۆ ئافرەتان لێژنەی ١٩5١ ساڵی لە
دروستبوو،ژمارەیەکیزۆریئافرەتانیکرێکاربەشدارییانتێیداکردلەناوچەیقەنات.
کۆششی و، هەڵگیرسا یۆلیۆ مانگێکشۆڕشی چەند بە خۆبەخشییە قۆناغە ئەم دوای

ئافرەتانچووەقۆناغێکینوێوەپێوەستەبەمێژوویمیسرەوە.

ساڵی 5٠ لەماوەی بینیوە، بەخۆیەوە بەردەوامی پێشکەوتنێکی میسری ئافرەتی بۆیە،
رابردووبەبێبچڕان.

هەروەها)شەهیدەباز(لەلێکۆڵینەوەیەکیداسەبارەتبەقۆناغیلیبرالییەکانلەمێژووی
بزووتنەوەیئافرەتانداپێیوایەکە:

کەچی ١٩5٢ یۆلیۆ ٢٣ قۆناغەدا لەم ئافرەتان بزووتنەوەی وخرۆشی سەرەڕایجۆش
نەیتوانیبارودۆخیئافرەتانیمیسربەشێوەیەکیرادیکالیبگۆڕێت،کەدەکرێتهۆیەکانیشی

بۆئەمخااڵنەیخوارەوەبگەڕێنینەوە:

١-دواکەوتووییکۆمەڵگەیمیسریوپاشکۆیەتییسیاسیوئابووریوکۆمەاڵیەتیو،
باڵوبوونەوەیهەژاریونەزانیونەخۆشی،لەگەڵقۆرخکردنیدەسەاڵتوسەروەتەکان
لەالیەنهاوپەیمانێتیچینەکانیئاغاکانوبورجوازەکان،کەبووەهۆیئەوەیزۆربەیگەل

لەچینیهەژارەبێدەنگەکانبن.
بزووتنەوەی لە بەشدارییان کرێکار و ناوەڕاست چینی ئافرەتانی ئەوەی سەرەڕای -٢
نیشتیمانیداکردلەنێوانسااڵنی١٩٤٦–١٩5١کەچیبزووتنەوەیئافرەتانلەقۆناغی
چینەکانی ئافرەتانی لە پێكهاتبوون بوو، نوخبەوی بزووتنەوەیەکی لیبرالییەکەدا نیمچە
ئینتیما ئەم چاالکی)...( بۆ بوو زۆر پارەیان و کات کە بورجوازی، و ئۆروستکراتی
چینایەتییەیانلەقبووڵکردنیانبۆسیستمیئابووریوکۆمەاڵیەتییەباوەکەرەنگیدایەوە،
بۆیەبەشێوەیەکیگشتیبزووتنەوەیئافرەتانروئیایەکیکۆمەاڵیەتیگشتگیرینەبوو،
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کەتێیبگەیەنێتکەوادواکەوتنیئافرەتوسەرکوتکردنیودەسخەڕۆکردنیپێوەستەبە
دواکەوتنوسەرکوتکردنودەسخەڕۆکردنیهەیەکەلییلەناوکۆمەڵگەدا.

٣-بەردەوامبوونیدووفاقییرۆشنبیریلەناوکۆمەڵگەیمیسریدابووەهۆیدروستبوونی
ملمالنێیەکیزۆرلەنێوانالیەنگرانیگۆڕانکاریوالیەنگرانیدەستگرتنبەبارەکۆنو

ئاساییەکەیئافرەتان.

تێبینی:ئەملێکۆڵینەوەیەبەشێکەلەکتێبی)المرئە والسلطە فی مصر(

»الواقعالسیاسیوائدبی»)١٩١٩ - ١٩٨١(ینووسەر)عەفاف عبدالمعطی(.بەباشمان
زانیوەریگێڕینەسەرزمانیکوردیبۆسوودیگشتی.ـجومعەجەباری.
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