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رووداو - هەولێر
لە هەولێر پیاوێكی خێزاندار دەستدرێژی دەكاتە كچێكی تەمەن شەش سااڵن. پیاوەكە لەسەر سكااڵی 
كەسوكاری كچەكە، لەالیەن پۆلیسەوە دەستگیركراوە. )ت( تەمەن 27 ساڵ، ئەو پیاوەی دەستدرێژی 
كردووەتە سەر منداڵەكە، خێزاندارە و شوفێری تاكسییە. )ت( كە ئێستا لە زیندانە بە )رووداو(ی 
گوت "نزیكەی كاژێر نۆی شەو بوو، ئەو منداڵەم بینی دەچووە سوپەرماركێتێك. منیش چاودێریم 
كرد تا هاتە دەرەوە و چووە كۆاڵنێك، لە تاكســییەكەم دابەزیم و خســتمە نێو ئۆتۆمبێلەكە. 
بردمە شــوێنێكی چۆڵ، هەر لەناو تاكســییەكەم بۆ ماوەی 20 خولەك دەســتدرێژیم كردە 
ســەری، پاشــان بردمەوە شــوێنەكەی خۆی". )ت( ئەوە یەكەمجاری نییە دەســتدرێژی 
دەكاتە ســەر مندااڵن. پێشتریش دەســتدرێژی كردووەتە سەر منداڵێكی. )ت( گوتی 
"دوو مانگ لەمەوبەر كوڕێكی 7 سااڵن لە عەنكاوە دەستی لێڕاگرتم گوتی بمبە بۆ 
كەسنەزان، منیش بردمە دووسایدی گەڕەكی الوان و دەستدرێژیم كردە سەری". 
مالزم هەڵگورد خالید، ئەفسەری لێكۆڵینەوە لە بنكەی پۆلیسی عەنكاوە 
بە )رووداو(ی راگەیاند "ئەو پیاوە دوای دەستگیركردنی، راستەوخۆ 

دانی بە هەموو تاوانەكانیدا نا". گوتیشی "ئەو پیاوە پێشینەی 
2لەو جۆرە تاوانانە هەیە".
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دوو کورد دەبنە ئەندامی ئەنجوومەنی شارەوانیی تۆرکۆراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر

لە كۆی ئەو 21 كوردەی خۆیان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شارەوانییەكانی شارەكانی فینالند بەربژێر كردبوو، دوو بەربژێر لە بازنەی 
شــاری تۆركۆ دەرچوون. رۆژی 2017/4/9 هەڵبژاردنی شــارەوانییەكانی فینالند بەڕێوەچوو، كە 21 كوردی دانیشــتووی ئەو واڵتە خۆیان 

كاندیدكردبــوو، بەپێی ئەنجامەكانی هەڵبژاردن كە دامــەزراوەی هەڵبژاردنی فینالند باڵوی كردووەتەوە دوو كورد بەناوەکانی موهیس عەزیزی 
بەربژێری پارتی كۆكۆمۆس، واتە سەنتەر هەروەها بورهان ئەحمەدی بەربژێری سۆسیال دیمۆکراتەکان لە بازنەی هەڵبژاردنی شاری تۆركۆ، دووەم 

گەورە شاری فینالند دەرچوون. 

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

لــە هەولێــر دەســتدرێژی دەكرێتــە ســەر 
كچێكــی منداڵــی تەمەن 6 ســااڵن. لەســەر 
پیاوێكــی  كچەكــەش  كەســوكاری  ســكااڵی 
خێزاندار لەالیەن پۆلیســەوە دەستگیر دەكرێ 

و دان بە تاوانەكەیدا دەنێت.

)ت( كــە تەمەنی 27 ســاڵە و دەســتدرێژیی 
كردووەتــە ســەر منداڵەكــە، پێشــتر كرێــكاری 
شــارەوانی بووە، بەاڵم ماوەی چوار ساڵە ئیشی 

تاكسی دەكات.
زیندانــە، چیرۆكــی  لــە  ئێســتا  كــە  )ت( 
دەســتدرێژیكردنە ســەر ئەو كچەی بۆ )رووداو( 
گێڕایەوە و گوتی "ئیشی تاكسیم دەكرد، نزیكەی 
كاژێر نۆی شەو بوو، بەڕێكەوت ئەو منداڵەم بینی 

دەچووە ماركێتێك. منیش چاودێریم كرد تا هاتە 
دەرەوە و چووە كۆاڵنێك، لە تاكسییەكەم دابەزیم 
و دەستم گرت و خستمە نێو ئۆتۆمبێلەكە. ئینجا 
بردمە شــوێنێكی چۆڵ و هەر لەناو ئۆتۆمبێلەكە 

دەستدرێژیم كردە سەری". 
)ت( وردەكاریــی زۆرتر باس دەكات و دەڵێت 
"لەپشــتەوە چوومــە الی، دەســتگەمەم لەگەڵی 
دەكــرد، تەنانــەت كە دەســتم لێــدەدا، هەندێك 

شــوێنی بریندار بوو" دەشڵێت "منداڵەكە دووجار 
لەژێــر دەســتم گریا و بە زمانی عەرەبی قســەی 
دەكــرد، بــەاڵم من لەبەرئــەوەی عەرەبــی نازانم 
لێــی تێنەدەگەیشــتم. 20 خولەك دەســتدرێژیم 
كردە ســەری تــا كارەكەم تەواو كــرد، دواتریش 
بردمەوە ئەو شوێنەی سەرەتا لێیم هەڵگرتبوو، لە 
ئۆتۆمبێلەكە دامبەزاند و دەستم بە ئیش كردەوە".
)ت( دوای دەستدرێژیكردنە سەر ئەو منداڵە، 
دووجــار چووەتــەوە ئەو شــوێنەی كچەكەی لێ 
هەڵگرتــووە بۆ ئــەوەی بزانێت كەســوكارەكەی 
بــە رووداوەكەیان زانیوە و پۆلیســیان لێ ئاگادار 

كردووەتەوە یان نا.
بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو( ئــەو كچەی 
دەســتدرێژیی كراوەتــە ســەر، خەڵكــی یەكێك 
لــە شــارەكانی رۆژئاوای كوردســتانە و بە چەند 

شێوازێك دەستدرێژیی كراوەتەسەر.
)ت( نایشــارێتەوە كە ئەوە یەكەمجاری نییە 
دەســتدرێژی دەكاتە ســەر مندااڵن. پێشــتریش 
دەســتدرێژی كردووەتــە ســەر كوڕێكــی دیكەی 
خەڵكی رۆژئاوای كوردســتان كە ئەویش تەمەنی 
7 بۆ 8 ســااڵن بــووە. وەك خۆی بــۆ )رووداو(
ی دەگێڕێتــەوە "دوو مانــگ لەمەوبەر كوڕێكی 7 
سااڵن لە عەنكاوە دەستی لێڕاگرتم گوتی بمبە بۆ 
كەسنەزان، منیش بردمە دووسایدی گەڕەكی الوان 
و لەدواوە دەســتدرێژیم كردە سەری، دواتر پێنج 

هەزار دینارم دایە و رۆیشتم".
لــە دەســتدرێژی بــۆ ســەر  )ت( جگــە 
مندااڵن، هاموشــۆی ئەو مااڵنەشی كردووە كە 

لەشفرۆشییان تێدا دەكرێ. 

جگە لەو كارانە، گێچەڵی سێكسی بە ئافرەتان 
كردووە و دەڵێت "سەرەتا لەوەوە دەستم پێكرد، 
زۆر دەچوومە بازاڕی لەنگەی هەولێر، دەســتم لە 
جەســتەی ئافرەتــان دەدا و گێچەڵم پێدەكردن، 
ئەگەر ئافرەتێكم بەتەنیا لەسەر شەقام ببینیبایە، 
لەدواوە دەستم لە جەستەی دەدا و هەڵدەهاتم". 
ئــەو پیــاوە پێشــتریش بــە تۆمەتــی ئــەو 
جــۆرە كارانــە دەســتگیركراوە. )ت( دەڵێت "لە 
چایخانەیەكــی ناو بــازاڕی هەولێــر كارم دەكرد، 
لە شوێنێكی كەمێك چۆڵ پیاوێكی بەتەمەن كە 
سەردانی چایخانەكەی دەكرد و پیشەی سواڵكردن 
بــوو، دانیشــتبوو، منیــش چوومــە الی، بــەاڵم 
پێدەچوو كەسێك شكایەتی لێكردبم، بۆیە دوای 

ماوەیەكــی كەم هەردووكمان لەالیەن پۆلیســەوە 
دەستگیر كراین". 

ئەگەرچی )ت( رەتیكردەوە كە سێكسی لەگەڵ 
ئەو پیاوە بە تەمەنە كردبێ، بەاڵم دەڵێت "40 رۆژ 
زیندانی كرام، بەتۆمەتی ئەوەی لەگەڵ ئەو پیاوە 

نێربازیمان كردووە".
 )ت( زۆر پەشــیمانە لــەو كارانەی كردوونی 
و دەڵێــت "زۆر پەشــیمانم لــەم كارانــە، بەاڵم 
پەشیمانی دادم نادات، شەرمەزاری هاوژینەكەم 
و كەســوكارم بووم. داواش لەو كەســانە دەكەم 
كە ئەو كارە خراپانــە دەكەن وازبهێنن، چونكە 
مایەپــووچ دەبــن و ئەنجامەكەشــی ئەوەیە كە 

بەسەر من هاتووە".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

جەمال محەممەد قادر، باوكی شەش منداڵ بوو 
)ســێ كوڕ و ســێ كچ( بــەاڵم دوو لــە كوڕەكانی 
پێكەوە لە دەریای ئیجەدا خنكان. ئەو كە بە ئاواتی 
گەیشتن بە كەنەدا هەموو شتێكی فرۆشت و رێگەی 
قاچاخی گرتەبەر، دوای ئەو كارەساتەی بەسەریاندا 
هات، ئامادە نییە بەڕێگای یاساییش بچێتە دەرەوە.
جەمال محەممەد، خەڵكی هەڵەبجەی شەهیدە، 
خۆی دەڵێت كار و كەسابەت لە هەڵەبجە نەمابوو، 
بۆیە زۆر نائومێد ببوو. ئەو دەیویست ئایندەیەكی 
باش بۆ منداڵەكانی مسۆگەر بكات، بەاڵم لە نیوەی 

رێگادا هەموو ژیانی سەراوبن بوو.
جەمالی تەمەن 43 ساڵ، بە هیوای ئەوەی بگاتە 
كەنــەدا، هەرچی هەیبوو فرۆشــتی. پێش ئەوەی 
بڕیاری چوونــە دەرەوە بدات، كەبابچی بوو، بەاڵم 
بازاڕی كز بوو، بەو پارەیەی رۆژانە دەستیدەكەوت 

نەیدەتوانی خێزانەكەی بژیێنێ.
جەمــال دەڵێت "تاكســییەكم هەبوو فرۆشــتم، 
نێو ماڵەكەشم فرۆشــت. نزیكەی 25 هەزار دۆالرم 
كۆكــردەوە، لەگــەڵ هاوژین و شــەش منداڵەكەم 
چووینــە ئیســتەنبوڵ، لــەوێ لەڕێــی هاوڕێیەكی 
كەركووكیمەوە قاچاخچییەكی خەڵكی ســلێمانیم 
ناسی و رێككەوتین كە بمانگەیەنێتە یۆنان و هەموو 

پارەكەم داپێی".
جەمال كە پێشمەرگەی دێرین بووە و لە سااڵنی 

1983 تا 1989 لە زیندانی ئەبوغرێب بووە، باسی 
ئەو رۆژە دەكات كە ویســتیان لە توركیاوە بگەنە 
یۆنان "قاچاخچییەكە پێیگوتم رێگاكە سەالمەتە و 
هیچ مەترســی و كێشــەیەكتان بۆ دروست نابێت، 
لــە مــاوەی 40 خولەكدا دەگەنە شــوێنی خۆتان، 
بەاڵم راســتگۆ نەبوو، چونكە ئێمەی بە یەختێكی 
12 مەتــری نــارد كە ژێرەكەی ژەنــگ گرتبووی و 
111 كەسی لە كورد و عەرەب و ئێرانی تێكردبوو، 

بەشێكیان ژن و منداڵ بوون". 
كاژێــر ســێ و نیــوی بەرەبەیان بــە یەختەكە 
دەكەونــە رێ. نزیكەی نیو كاژێــر بەڕێگاوە دەبن. 
بــەاڵم یەختەكەیــان دەتەقێ. جەمــال گوتی "18 

كۆچبەر خنكان، دووانیان منداڵەكانی من بوون".
دوو منداڵەكــەی جەمال یەكێكیــان تەمەنی 8 
ســااڵن بــووە و ئەوەی دیكەیان 10 ســااڵن بووە. 
جەمال دەڵێت "كوڕەكەی دیكەشــم شەپۆلی دەریا 
بردی، زۆر بە زەحمەت توانیمان رزگاری بكەین، 18 

رۆژ لە یۆنان لە نەخۆشخانە مایەوە".
ســەبارەت بە دۆزینەی تەرمی دوو كوڕەكەشی 
منداڵەكانمــان  تەرمــی  رۆژ   18 "دوای  دەڵێــت 
لەڕێگەی تیمەكانی فریاگوزاریی یۆنان دۆزرانەوە و 
گەڕێندرانەوە یۆنان. كە تەرمەكانیان بۆ هێناینەوە 
بینیم ماسییەكان، الیەكی دەست و قاچی بەڵێنی 
كوڕمیــان خواردبــوو، بــەاڵم هەورامــان هیچــی 
لێنەهاتبوو، تەنیا الشەكەی ئاوسابوو. بە هاوكاریی 
بەڕێوەبەرایەتــی كــۆچ و كۆچبەرانــی حكومەتــی 
هەرێمی كوردســتان و خێرخوازێــك كە هاوكاریی 

كردیــن، توانیمــان تەرمی منداڵەكانــم بهێنینەوە 
كوردستان".

جەمال كە ئێستا نزیكەی 40 رۆژە لەگەڵ چوار 
منــداڵ و هاوژینەكەی لە شــارۆچكەی بنەســاڵوە 
دادەنیشــێت، دەڵێــت كەســوكاری هیــچ نەماون 
"ئەوكاتەی من لە زیندانی ئەبوغرێب بووم، هەڵەبجە 
كیمیابــاران كــرا و 9 كــەس لە خێزانەكــەم و 17 
كەس لە خزم و كەســوكارم بــەر كیمیایی كەوتن 
و تێداچوون. ئێســتا لە بارودۆخێكــی زۆر خراپدا 
دەژیم، ماڵەكەم نە پێخەفێك و نە ئازوقەیەكی تێدا 
نییــە، مــاوەی ســێ رۆژە نە خۆم و نــە هاوژین و 
نــە منداڵەكانم هیچمان نەخواردووە، بۆیە داوام لە 
حكومەت ئەوەیە تەنیا هاوكاریم بكات تاوەكو بتوانم 

كاربكەم و ماڵ و منداڵەكەم بژیەنم".
دەشــڵێت "ئەوكاتــەی یەختەكــە نقــوم بــوو، 
هاوژینەكــەم شیشــێك چــووە بــە ســكیدا، لــە 
نەخۆشخانەی فریاكەوتنی هەولێر نەشتەرگەرییان 
بــۆ كــرد، بــەاڵم لەبــەر بــێ پارەیەیــی، ناتوانم 
چارەســەری بــۆ وەربگرم و ماوەی ســێ مانگە لە 

ماڵەوە خۆم چارەسەری دەكەم".
رووداوەكــە  دوای  كــە  ئــەوەی  لەبــارەی 
قاچاخچییەكــەی بینیوەتــەوە؟ دەڵێــت "بینینی 
چــی! ئەمانــە دەڵێــی وەزیــرن، هــەر ناهێڵــن 
بیانبینین، قاچاخچییەكە نــاوی )د.ی. پۆلیس(
ە و لەگەڵ )ه.شــاحینە( ئیش دەكات، لە توركیا 
وەكــو وەزیر دەژین. بە تەلەفۆن قســەم لەگەڵی 
كرد، پێمگوت تۆ بۆ ئاوات لە ئێمە كرد، لەكاتێكدا 
منداڵی شــارەكەی خۆمی، تەنیا وەاڵمی ئەوە بوو 

كە ئەمە قەدەرە و بەسەر هەموومان دێت".

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

گەنجێكــی خەڵكــی دهــۆك كــە ئێســتا لە 
ئیتاڵیــا دەخوێنێ، لە فێســتیڤاڵێكدا چیرۆكی 
ســەفەرەكانی خۆی و زەحمەتییەكانی بەدەست 
پاســپۆرتی عێراقــی و بەدەســتهێنانی ڤیزا بۆ 

ئیتاڵییەكان دەگێڕێتەوە.
محەممەد هەوار، تەمەن 23 ســاڵ، كە پێنج 
ســاڵە بۆ خوێندن چووەتە دەرەوە، یەكێك بوو 
لەو 160 كەسە بەهرەمەند و سەركەوتووەی رۆژی 
2017/4/9 لــە رۆما بەشــداری لە فێســتیڤاڵی 

TEDxRomaدا كرد. 
محەممــەد باســی ئەزموونــی خــۆی بــۆ 
)رووداو( كــرد و گوتــی "هەر لــە منداڵییەوە 
زۆر خولیــای فێربــوون بــووم. پێنــج ســاڵ 
لەمەوبــەر بە كەســوكارەكەمم گــوت دەچمە 
دەرەوە دەخوێنــم. ئەوە نزیكەی پێنج ســاڵە 
لەســەر خەرجیی خۆم لە كۆلێژی ئەندازیاریی 

بیناسازی لە ئیستانبوڵ دەخوێنم".

محەممەد زۆر خولیــای گەڕانە و هەر كاتێك 
داوەتنامەیەك بۆ زانكۆكەی هاتبێ، ئەو داواكاریی 
خۆی پێشــكەش كردووە. محەممەد دەڵێت "لە 
ماوەی ئەو پێنج ساڵەی لە توركیا لە زانكۆ بووم، 
هەر داوەتنامەیەك بۆ زانكۆكەم هاتبا، داواكاریم 
پێشكەش دەكرد. لەو ماوەیەدا توانیم بچمە چەند 

واڵتێكی وەكو یۆنان و ئەڵمانیا و ئیتاڵیا".
بــەاڵم محەممــەد لە كاتــی وەرگرتنی ڤیزای 
ســەفەر بۆ ئەو واڵتانە زۆر ماندوو بووە، بەهۆی 
ئەوەی پاســپۆرتی عێراقی هەبووە، بە زەحمەت 

توانیویەتی ڤیزا وەربگرێ.
ئێســتا محەممــەد مــاوەی شــەش مانگە لە 
ئیتاڵیایــە. لــە مانگــی 11ی ســاڵی رابــردوو 
كاتێــك دەزانێت فێســتیڤاڵی تێدئێكس لە رۆما 
بەڕێوەدەچــێ، پەیوەندی بە ئەدرەســی لێژنەی 
بەڕێوەبردنــی فێســتیڤاڵەكەوە دەكات بۆئەوەی 

باسی ئەزموونی خۆی بكات.
محەممــەد دەڵێــت "بە ئیمەیڵێــك چیرۆكی 
سەفەرەكانی خۆم بۆ باسكردن، بە تایبەتی ئەو 
زەحمەتــی و ناخۆشــیانەی لە كاتــی وەرگرتنی 

ڤیــزا بــەرەوڕووم دەبوونەوە، دواتر باســی ئەو 
واڵتانــەم بــۆ كردن كە بە مەبەســتی وەرگرتنی 
زانیاری لەبارەی بەشەكەم )بیناسازی( سەردانم 

كردبوون".
فێســتیڤاڵەكە  لێژنــەی  ماوەیــەك  دوای 
پەیوەندی بە محەممــەدەوە دەكەن و دەڵێن تۆ 
یەكێكی لە بەشداربووانی فێستیڤاڵەكە. محەممەد 
دەڵێــت "160 كەس ســیڤی خۆیــان بۆ لێژنەی 
رێكخــەری فێســتیڤاڵەكە ناردبوو، بــەاڵم تەنیا 
20 كــەس قبوڵكــران و من یەكێك بووم لەو 20 
كەسە". گوتیشی "ئەو 20 كەسە خەڵكی ئیتاڵیا، 
بەرازیل، هیندستان، مەغرب و سعودیە و واڵتانی 
دیكــە بوون، من تاكە كەس بــووم لە عێراقەوە 

بەشداریم كردبوو".
محەممەد باسی ئەو گوتارەی كرد كە لە كاتی 
فێستیڤاڵەكەدا پێشكەشــی كردووە و گوتی "لە 
گوتارەكەمدا باســی ئەزموونی خۆم كرد، پاشان 
بە داتاشــۆ باسی دهۆك و باشووری كوردستانم 
كرد. هەروەها باســی سەربەخۆیی كوردستان و 

گشتپرسیم كرد".

لە هەولێر دەستدرێژی 
دەكرێتە سەر كچێکی شەش سااڵن

دوو برا لە دەریای 
ئیجەدا دەخنکێن

كوردێک كوێرەوەریی خۆی 
لەگەڵ پاسپۆرتی عێراقی 

بۆ ئیتاڵییەكان دەگێڕێتەوە 

پێشینەی هەیە

لەبارەی ئەو رووداوە، مالزم هەڵگورد خالید، ئەفسەری لێكۆڵینەوە لە بنكەی پۆلیسی 
عەنــكاوە بــە )رووداو(ی راگەیانــد "رۆژی 28/3/2017 دایك و باوکــی منداڵەکە لەالی 
ئێمە ســكااڵیان تۆمار کــرد. ئێمــەش بەدواداچوونمان کــرد، دوای هەفتەیەك لە رۆژی 
6/4/2017 لەالیەن پۆلیســی بنكەی عەنكاوە توانیمان تۆمەتبارەکە دەســتگیر بكەین. 
دوای دەستگیرکردنیشــی راســتەوخۆ دانی بە هەموو تاوانەکانیدا نا، کە دەستدرێژی 
کردووەتە ســەر ئــەم منداڵە. جگە لــە دانپێدانانی خــۆی لەالی ئێمــە و دادگا، گرتەی 
ڤیدیۆییشی هەیە، هەروەها لە سنووری بنكەی پۆلیسی عەنكاوە گێچەڵی سێكسی بە 
چەند ئافرەتێك کردووە". مالزم هەڵگورد گوتیشی "ئەو پیاوە پێشینەی لەسەر ئەم جۆرە 
تاوانانە هەیە، بۆیە لەسەر بڕیاری دادوەری لێكۆڵینەوەی هەولێر لە گرتن و گواستنەوەی 
هەولێــر دەستبەســەرە، تا رێكارەکانی لێكۆڵینــەوە تەواو دەکرێن، دواتــر دادوەر بڕیار 

لەسەر کەیسەکە دەدات".

بە رێگەی یاساییشدا ناڕوات

جەمال دەڵێت کە لە یۆنان بووە، کارمەندانی UN پرســیاریان لێكردووە کە مەبەستی 
بــووە بچێتە چ واڵتێك، ئەویش گوتوویەتــی کەنەدا، بۆیە پێیانگوتــووە کەنەدا قبوڵتان 
دەکات، بڕۆ تەرمی منداڵەکانت ببەوە کوردســتان. دوای شــەش مانگی دیكە دەتوانی 
بێیتەوە و ســەفەرەکەی خۆت بكەی. جەمال گوتی "نووســراوم لەالیە کە دەتوانم بڕۆم، 
بــەاڵم کە ئــەو رووداوەم بەســەرهات، ئیدی نامەوێــت بڕۆمە هیچ واڵتێــك، من لەبەر 
داهاتووی منداڵەکانم دەڕۆیشــتم، بەاڵم لەم رێگایە دوو منداڵم لەدەستدا، بۆیە ئێستا 

نەك بە قاچاخ، بەڕێگەی یاساییش ناچمە دەرەوە".

باوکی ئەو دوو کوڕە: 
دوای 18 رۆژ تەرمی دوو 

منداڵەکەم دۆزییەوە

تێدئێكس چییە؟
)TED( رێكخراوێكی میدیاییە کە لە 1984 دامەزراوە. بە  دروشمی 
"ئەو بیرۆکانەی شایانی باڵوکردنەوەن" کار دەکات. ناوی رێكخراوەکە 
Technology، Enter- )کورتكراوەی تەکنۆلۆژیا، سەرگەرمی، دیزاین 
tainment، Design(ە. بنكەی ســەرەکی رێكخراوەکە لە نیۆیۆرك لە 
ئەمریكا و ڤانكۆوەر لە کەنەدایە. )TEDx( بەشــێكە لە پرۆگرامەکانی 
)TED( کە کۆمەڵێك بۆنە لەخۆدەگرێ. هەر کەسێكی خاوەن بڕوانامەی 
)TED( دەتوانــێ رێكی بخــات. بۆنەکانی )TEDx( قازانج نەویســتن، 
بــەاڵم رێكخەرانــی بۆنەکە مافــی ئەوەیان هەیە بەشــی خەرجی 
بۆنــەکان هاوکاریــی دارایی لە سپۆنســەرەکان وەربگــرن. ئامانج 
لــەم بۆنانە لێك نزیككردنــەوەی خەڵك و دروســتكردنی گفتوگۆیە 
لە نێوان کەســانی خــاوەن بیرۆکە و ئەوانەی خولیای پێشــكەوتن و 
کاریگەری دانانیان هەیە.  رێكخراوی )TED( ســااڵنە کۆنفرانسێك لە 
ڤانكۆوەر رێكدەخات. لەو کۆنفرانســانەدا باس لە بابەتی جۆراوجۆر 
دەکرێ. بۆ ئەم کۆنفرانســە کەســایەتی نێودەوڵەتی یان نێوخۆیی 
بەناوبانگ بانگهێشــت دەکرێــن، بۆ ئەوەی بۆچــوون و بیرۆکەکانی 
خۆیان لە 18 خولەکدا بخەنەڕوو.  لە نێوان قسەکەرە بەناوبانگەکانی 
کۆنفرانســەکانی )TED(دا دەکرێ ئاماژە بە بیل کلینتن، ســەرۆکی 
پێشووی ئەمریكا، گۆردن بڕاون و دەیڤید کامیرۆن سەرۆکوەزیرەکانی 
پێشــووی بەریتانیا و ریچارد دۆکینز، زانای بایۆلۆجیستی بەناوبانگی 

بەریتانی بكرێ.

)ت(: ماوەی 20 خولەک دەستدرێژیم کردە سەر کچەکە
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شاندی کوردی وەاڵمی پرسیارێكی عەبادی نادەنەوەراپۆرت
رووداو - بەغدا 

ئێوارەی 2017/4/9، لە مەراسیمی ساڵیادی شەهیدكردنی محەممەد باقر سەدر كە لە بەغدا بەڕێوەچوو، حەیدەر عەبادی، سەرۆكوەزیرانی عێراق، 
گوتارێكی پێشكەشكرد و رایگەیاند "ئێمە پرسیارمان لە شاندی هەرێمی كوردستان كرد كە هاتن بۆ بەغدا، لەبارەی كاتی هەڵكردنی ئااڵی كوردستان 

لە كەركووك، بەاڵم ئەوان وەاڵمیان نەداینەوە". عەبادی هەروەها گوتی "هەڵكردنی ئااڵی كوردستان لە كەركووك لەكاتی خۆیدا نەبوو، چونكە ئەو بابەتە 
لەوكاتەدا دەبێتە هۆی نانەوەی كێشــەو گرفت لە نێوان پێكهاتەكانی شــاری كەركووك، كە دۆخی ئێســتای كەركووك ئەوە هەڵناگرێت، هەروەها بڕیاری 

هەڵكردنی ئااڵی كوردستان لە كەركووك بڕیارێكی لەناكاوبوو، چونكە كاری لەپێشینەی ئێمە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و داعشە".

هیڤیدار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

بزووتنەوەی گۆڕان داوا لە یەكێتی نیشــتیمانیی 
كوردستان دەكات، لە كۆی )848( پۆستی سنووری 
پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە كە پێشتر رێككەوتنیان 
لەسەر كردووە، نیوەی بدرێنە گۆڕان، بەاڵم یەكێتی 
رای وایــە كە نابێ گــۆڕان داوای مۆدێلی حوكمڕانی 
"یەكێتی و پارتی" بكات بە دابەشكردنی پۆستەكان 
"50 بە 50". هەڵسوڕاوێكی دیاری گۆڕانیش دەڵێت 
"ئەگەر یەكێتی لە رێككەوتنەكە پەشیمان بووەتەوە، 

ئەوا قبووڵمانە".
مانگێكی دیكە ساڵێك بەسەر رێككەوتنی نێوان 
یەكێتــی و بزووتنــەوەی گۆڕانــدا تێدەپەڕێت كە لە 
2016/5/17 لە ماڵی مام جەالل لە دەباشان ئیمزاكرا. 
یەكێتی هەر لە سەرەتای نەخشەڕێگاكەیدا كە ماوەی 
رابردوو لەالیەن سەركردایەتی و ئەنجوومەنی ناوەند 
پەســەند كرا، باســی پابەندبوونــی یەكێتی دەكات 
بــە رێككەوتننامەكەی لەگەڵ گۆڕان، بەاڵم ئێســتا 
بزووتنەوەی گــۆڕان، یەكێتی بــە جێبەجێنەكردنی 

رێككەوتنەكە خەتابار دەكات.
بەهــار عەبدولڕەحمــان، ئەندامــی بزووتنــەوەی 
گۆڕان بۆ نووسینەوەی رێككەوتنی نێوان حیزبەكەی 
و یەكێتی نیشــتیمانی كوردســتان نایشارێتەوە كە 
حیزبــی دیكــە هەبــوون "دژایەتــی جێبەجێكردنی 
رێككەوتنەكەیــان كردووە". پێشــیوایە "گەورەترین 
رێككەوتنەكــە  سەرخســتنی  لەبــەردەم  رێگــری 

كارانەكردنەوەی پەرلەمان بووە".
بەهار عەبدولڕەحمان كە ئەندامێكی كارای گۆڕانە 
لە پەرلەمانی كوردستان و شارەزایی باشی هەیە لە 
یاســا، بەشێكی سەرەكیی پێشێلكردنی رێككەوتنی 
نێــوان یەكێتی و گۆڕان دەخاتە ئەســتۆی یەكێتی. 
ئــەو بە )رووداو(ی گوت "دۆخی نێوخۆی یەكێتی و 
بوونی دوو باڵ لە نێو یەكێتیدا و بەرژەوەندیی ماددی 
كۆمەڵێ بەرپرســی یەكێتی كاریگەریی زۆری هەبوو 

لەسەر جێبەجێنەكردنی رێككەوتنەكە".
ئەو بەرپرســەی گۆڕان پێیوایە سەرەڕای ئەوەی 
رێككەوتنەكە جێبەجێ نەكراوە و یەكێتی پۆستەكانی 

پارێزگای هەڵەبجە و ســلێمانی وەكو گــۆڕان داوای 
و  "دیموكراســی  دەڵێــت  نــەداوە،  پێــی  دەكات 
ئاڵوگۆڕكردنی دەســەاڵت لە زۆنی ســەوز و نیلی لە 

زۆنی زەرد باشترە".
یەكێتی نیشــتیمانی كوردســتان و بزووتنەوەی 
گۆڕان لە ماوەی رابردوودا دوو رێككەوتن لە نێوانیاندا 
واژۆ كــراوە. رێككەوتنێــك بۆ پێكهێنانــی ئیدارەی 
لۆكاڵــی ســلێمانی و هەڵەبجــە بــووە. رێككەوتنی 
دووەمیش بۆ گۆڕینی سیســتەمی سیاســی هەرێمی 

كوردستان.
بەپێی ئەو دوو رێككەوتنە، وەك هەڵســوڕاوێكی 
بــااڵی بزووتنەوەی گۆڕان بە )رووداو(ی گوت "مافی 
حیزبەكــەی لەالیــەن یەكێتییەوە خــوراوە، یەكێتی 
پابەنــد نەبووە بــە جێبەجێكردنــی ماددەكانی ئەو 
رێككەوتنــە كە خۆی ئیمزای كردووە. بەتایبەت ئەو 
بڕگانەی پەیوەندیان بە دابەشــكردنی پۆســتەكانی 

پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەوە هەیە".
هەڵســوڕاوەكەی بزووتنــەوەی گــۆڕان ژمــارەی 
پۆستەكانی سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە 
ئاشكرا دەكات كە دەبووایە بەپێی رێككەوتنەكەیان 

لــە نێــوان گــۆڕان و یەكێتــی دابەشــكرابان. ئــەو 
هەڵسووڕاوەی گۆڕان گوتی "لە سنووری سلێمانی و 
هەڵەبجە 848 پۆســتی ئیداری هەن، رێككەوتبووین 
كــە نیــوە بە نیوە لە نێوان یەكێتی و گۆڕان دابەش 
بكرێن، بەاڵم بزووتنەوەی گــۆڕان كە دەبووایە 224 
پۆســتی وەربگرێ، تاوەكو ئێستا تەنیا 31 پۆستی 

وەرگرتووە". 
گوتیشــی "یەكێتــی ئامــادە نییــە و بــەردەوام 
كێشە دروســت دەكات بۆ ئەوەی گۆڕان مافی خۆی 

وەرنەگرێت".
بەاڵم یەكێتی دەڵێــت بزووتنەوەی گۆڕان حەقی 
یــەك پۆستیشــی نەمــاوە و پۆســتەكانی خــۆی 

وەرگرتووە.
رێككەوت زەكی، ســەرۆكی پێشووی فراكسیۆنی 
یەكێتی لە ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی كە ئێستا 
ئەندامــی ئەنجوومەنەكەیــە و ئــاگاداری وردەكاریی 
رێككەوتنی دابەشكردنی پۆستەكانی نێوان حیزبەكەی 
و گۆڕانە، بە )رووداو(ی گوت "ئەو پۆســتانەی بەر 
گــۆڕان كەوتوون وەك لــە رێككەوتنەكــەدا هاتووە 
هەمووی بە گۆڕان دراوە. بزووتنەوەی گۆڕان تەواوی 

ئیستیحقاقی خۆی وەرگرتووە".
رێككەوت زەكی رەخنە لە داواكانی گۆڕان دەگرێ 
بۆ دابەشــكردنی پۆســتە ئیدارییەكانی زۆنی سەوز 
و نیلی بەشــێوەی نیوە بە نیوە و دەڵێت "پێشــتر 
تانەیــان لە رێككەوتنی نێوان یەكێتی و پارتی دەدا 
كە چۆن پۆســتەكانیان لە نێوان خۆیاندا 50 بە 50 
دابــەش كردووە، ئەی چۆن ئێســتا دێن و دەیانەوێ 

هەمان شت دووبارە بكەنەوە".
بزووتنــەوەی گــۆڕان لە ئەنجوومەنــی پارێزگای 
ســلێمانی 12 كورســی هەیە و یەكێتی نیشتیمانی 
كوردستان 11 كورســی و بەگوێرەی رێككەوتنەكە 
پۆســتی پارێزگار و سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگار 
دوو ســاڵ بە دوو ساڵ لەنێوانیاندا ئاڵوگوڕ دەكرێ. 
دوای تەواوبوونــی دوو ســاڵەكەی یەكێتی، ئێســتا 

بەنــاوی بزووتنــەوەی گــۆڕان پۆســتی پارێزگاری 
سلێمانی بە وەكالەت بەڕێوەدەبرێت.

رێككــەوت زەكــی نایشــارێتەوە كــە یەكێتــی 
نیشــتیمانی كوردســتان "بەو داواكارییــەی گۆڕان 
رازینابێت پۆســتەكان نیوە بە نیوە دابەشــبكات". 
گوتیشــی "گۆڕان 12 كورسی هەیە لە ئەنجوومەنی 
پارێــزگا و بەگوێرەی كورســییەكانی خۆی تەواوی 

مافی خۆی وەرگرتووە كە 31 پۆستن".
جگە لە پۆستی پاریزگاری سلێمانی، بزووتنەوەی 
گۆڕان 5 قائیمقام، 18 بەڕێوەبەری ناحیە، شــەش 
بەڕێوەبەری گشتی، پۆســتی بەڕێوەبەری پۆلیسی 
پۆلیســی  مەدەنییــەكان،  چاالكییــە  هاتوچــۆ، 
فریاكەوتنی 104، پۆلیســی دارستان هەموو ئەمانە 
لەدەســت گۆڕاندان. وەك رێككــەوت زەكی دەڵێت 

"ئێستا سلكی ئەمنی لە سلێمانی كەوتووەتە دەست 
گۆڕان".

گشــتی  رێكخــەری  مســتەفا،  نەوشــیروان 
بزووتنــەوەی گۆڕان لە كاتی راگەیاندنی رێككەوتنی 
نێــوان حیزبەكەی و یەكێتــی راگەیاند "عیبرەت لە 
نووسینەوەی رێككەوتنەكەدا نییە، بەڵكو عیبرەت لە 
جێبەجێكردنی رێككەوتنەكەدایە". دوای تێپەڕبوونی 
ســاڵێك، بزووتنــەوەی گۆڕان دەڵــێ رێككەوتنەكە 
جێبەجێنەكــراوە. بەهار عەبدولڕەحمــان بەروون و 
ئاشــكرا داوا لە یەكێتــی دەكات "ئەگەر یەكێتی بە 
فەرمی لە رێككەوتنەكە پەشــیمان بووبێتەوە، ئەوا 
گۆڕان قبوڵیەتی، ئەگەر بیانەوێ جێبەجێی بكەن، 
دەبــێ هەنگاوەكانی جێبەجێكردنــی رێككەوتنەكە 

بهاوێژن".

گۆڕان داوای نیوەی ئەو پۆستانە لە یەکێتی دەکات

لە 848 پۆست یەكێتی تەنیا 31 پۆستی 
داوەتە گۆڕان

نەوزاد مەحموود و ئەركان عەلی
رووداو - سلێمانی

بەشێك لەو سەركردانەی یەكێتی كە پێیانوایە 
راگەیێندراوەكەی دواهەمین كۆبوونەوەی مەكتەبی 
سیاســی حیزبەكەیان رووی لەوانــە، رەخنە لەو 
راگەیێندراوە دەگرن و رەتیدەكەنەوە ناوی كەس 
هێنرابێ بەمەبەســتی ســزادان یان لێپرسینەوە. 
ئەندامێكی سەركردایەتی یەكێتیش كە دەگوترێ 
یەكێكە لەوانەی مەكتەبی سیاسی داوای كردووە 
هۆشــداریی پێبــدرێ، دەڵێــت "ناوی كەســیش 
نەهێنرابــێ، خەڵك تێدەگات مەبەســتیان من و 

چەند بەرپرسێكی دیكەی یەكێتییە".
بەهۆی بوونی دوو تێڕوانین و ئاراستەی جیاواز 
لەنێو یەكێتیدا، وای لێهاتووە یەكێتی بەرەوڕووی 
پارتی یان گۆڕان، هــەر هەنگاوێك هەڵبگرێ، نا 
و نەخێری بەشــێك لەو حیزبە بەخێرایی دەگاتە 

نێو میدیاكان.
دوایین كۆبوونەوەی مەكتەبی سیاسی یەكێتی 
كۆســرەت  بەسەرپەرشــتی   2017/4/8 رۆژی 
رەســوڵ بەڕێوەچــوو، ئــەوان بــۆ تاوتوێكردنی 
چەنــد پرســێكی نێوخۆیــی و ئەنجامــی دیــدار 
و كۆبوونەوەكانــی شــاندی هاوبەشــی پارتــی و 
یەكێتی لەگەڵ سەركردەكانی بەغدا كۆببوونەوە، 
بەاڵم هــەر لــەو كۆبوونەوەیەدا بڕیاریشــیان دا، 
هۆشداریی توند بدرێتە ئەو بەرپرسانەی یەكێتی 
كــە بــە زمانێكی توند رەخنە لە سیاســەتەكانی 
حیزبەكەیــان دەگــرن، چونكــە چەنــد رۆژێــك 
لەمەوبەر، كۆبوونــەوەی یەكێتی لەگەڵ پارتی و 
پێكهێنانی شــاندی هاوبەش بۆ پرسی ریفراندۆم، 
یەكێتییــەوە  ســەركردەیەكی  چەنــد  لەالیــەن 

رەخنەباران كرابوو.
سیروان كوێخا نەجم، ئەندامی سەركردایەتیی 

یەكێتی، رەتیدەكاتەوە سزا درابێ، یان پەیوەندی 
پێوەكرابــێ و بــە زارەكیــش پێیڕاگەیێندرابێ و 
ناوی هێنرابێ "بەاڵم بێگومــان ئەو راگەیێندراوە 
مەبەســتی ئێمەیە، مەبەســتی مــن و كاك عادل 
موراد و چەند كەسێكی دیكەیە". گوتیشی "بەڵێ 
من رەخنەم لە كۆبوونەوەی یەكێتی لەگەڵ پارتی 
گرتبوو، بەالغەكە مەبەســتی ئەوانەیە كە لێدوان 

دەدەن و قسە دەكەن".
ئەو ئەندامەی ســەركردایەتی یەكێتی، رەخنە 
لە مەال بەختیار، بەرپرســی دەســتەی كارگێڕیی 
یەكێتــی دەگرێــت و دەڵێ "كاتی خــۆی بەهۆی 
لێدوانــی مەال بەختیار یەكێتی شــەش كورســی 
هەڵبژاردنی لەدەســت دا، ئەی باشە بۆچی كەس 
لە مەال بەختیار ناپرسێتەوە و پێی ناڵێن بۆ ئەو 

زیانەت لە یەكێتی دا".

 راگەیێنــدراوی مەكتەبــی سیاســی یەكێتی، 
هــەروا كاردانــەوە و دەردەدڵی زۆرتــری بەدوای 
خۆیدا هێنا. ئااڵ تاڵەبانی، ســەرۆكی فراكسیۆنی 
یەكێتی لە پەرلەمانی عێراق، لە نامەیەكی كراوەدا 
بۆ كۆسرەت رەسوڵ، جێگری یەكەمی سكرتێری 
گشتی، جگە لەوەی نیگەرانیی خۆی لە بڕیارەكان 
دەردەبڕێ، دەپرســێ: "لــەكام ماددەی پەیڕەوی 
ناوخــۆی یەكێتیــدا هاتــووە، ئەم هەموو پرســە 
گرنگە، لەنێوان ئەم چەند هەڤاڵە دەبێت بڕیاری 

لێبدرێ؟".
ئــااڵ تاڵەبانــی، بڕیــاری دەركردنــی ســزا بۆ 
هەریەكــە لــە عــادل مــوراد، شــاناز ئیبراهیــم 
ئەحمەد، سیروان كوێخا نەجم و الهور تاڵەبانی، 
بــە دووركەوتنەوە لــە رێكارەكانی حیزب دەزانێ 
و دەڵێــت "لــەكام پەیــڕەوی ناوخــۆی حیزبی، 

بەرپرسە یەكەمەكان خۆیان كۆدەبنەوە و لەسەر 
پرســێك هەر خۆیــان بەبێ گەڕانــەوە بۆ دەزگا 
شــەرعییەكان بڕیــار دەدەن". لەوەش ســەیرتر 
بەالی ئااڵ تاڵەبانییەوە ئەوەیە "بەرپرسەكان هەر 
خۆیان دەبنەوە بە ئەندامی لیژنەكە. سكرتاریەتی 
هەڤــاڵ مــام جەالل لە شــاخ و شــار و بەغداش 
كەی مافی دەســتێوەردانی لە كاروباری ناوخۆی 
حیزب هەبووە، لەكام ســوچی پەیڕەوی یەكێتیدا 
بەرپرســی ســكرتاریەتی مام بۆی هەیە ئەندامی 
لیژنەی سزادانی كادیر و چاودێری پەیڕەوی ناوخۆ 
بێــت! جەنابی هێرۆخان تــوو ویژدانت كەی مام 
قبوڵیەتــی ئەندامی خێزانەكەی، ئەندامی لیژنەی 
ســزادانی هاوڕێی شاخ و خەباتی پێشمەرگایەتی 

بن".
ســیروان كوێخــا نەجــم پێیوایە ئــەو بڕیاری 
ســەركردایەتی  لــە  بەشــێك  بــەالی  ســزادانە 
یەكێتییــەوە رەتكراوەیە و دەڵــێ "لەناو یەكێتی 
كەس ئەوەی بەالوە پەســەند نییە "نە بەشــێك 
لــە ســەركردایەتی و نــە ئەنجوومەنــی ناوەند و 
نە بەشــێك لــە كادرانی یەكێتــی، باوەڕیان بەو 

كەسانەش نییە كە بڕیارەكەیان دەركردووە".
پــۆاڵ تاڵەبانی، یاریــدەدەری مــام جەالل بۆ 
كاروبــاری شــەهیدان و ئەنفالكــراوان بوونی ئەو 
جــۆرە نیگەرانییــە نێوخۆییانــەی حیزبەكەی بە 
حاڵەتێكی ئاسایی دەبینێت و پێیوایە كێشەكان 

باشــترە لەنێو ئۆرگانە فەرمییەكانی حیزبەكەیدا 
یەكالیــی بكرێنــەوە نەك بە بەیاننامە و لەســەر 

الپەڕەی رۆژنامەكان.
تاڵەبانــی دەڵێت "را جیایــی لەنێو یەكێتیدا، 
لە رۆژی یەكەمی دروستبوونییەوە هەر هەبووە و 
دەرخەری بوونی دیموكراســییە لەنێو حیزبەكەی 
مامدا، بەاڵم نابێت ئەو پرسە گرنگانە بەو جۆرەی 
ئێســتا قســەیان لەســەر بكرێت، بەڵكو شوێنی 
شــەرعییان نێــو ئەنجوومەنــی ســەركردایەتی و 

ئۆرگانە بااڵكانی یەكێتییە".
نەخشە رێگاکە قەیرانخوڵقێن بوو

لە ســێ مانگــی رابــردوودا ، هەواڵی گەرمی 
نێوخۆی یەكێتی، سەرقاڵبوونی ئەو حیزبە بوو بە 
ئامادەكردنی نەخشە رێگەیەك بۆ چارەسەركردنی 
كێشــە سیاســی و حكومڕانــی و ئابوورییەكانی 
باشووری كوردستان، كە سەرباری تێبینی و رای 
جیاوازی ئەنجوومەنی ناوەند و مەكتەبی سیاسی 
و ســەركردایەتی یەكێتــی، دواجــار بەزۆرینــەی 
دەنگی ئەنجوومەنی ســەركردایەتی پەســەند كرا 
. دوای ئــەو پرســەش هەندێك لــە ئەندامی ئەو 
ســێ ئۆرگانەی یەكێتی رەخنــەی ئەوەیان گرت 
كە نەخشــە رێگەكــە لەباربراوە، بــەاڵم هەر زوو 
لێپرسراوی دەســتەی كارگێڕیی یەكێتی دڵنیایی 
دا لەوەی نەخشــە رێگەكەیان وەك خۆی ماوە و 

بەمزووانە شاندێك بۆ گفتوگۆكردنی لەگەڵ الیەنە 
سیاسییەكان پێكدەهێنرێت.

مەال بەختیــار، دوای كۆبوونەوەی هاوبەشــی 
شــاندی یەكێتی و پارتی بۆ پرســی گشتپرسی، 
گوتــی  رۆژنامەوانیــدا،  كۆنگرەیەكــی  لــە 
"نەخشــەڕێگەكەمان لە پردێ بەجێنەهێشتووە و 
چەنــد رۆژی داهاتوو بە شــاندێكی بااڵ دەیكەینە 

تەوەری دانوستاندن لەگەڵ حیزبەكانی دیكە".
 ئەو قســانەی مەال بەختیار لە كاتێكدا بوون 
كە ناوبراو بەهۆی نیگەرانی لە شــێوازی بڕیاردان 
لەنێوخۆی حیزبەكەیدا، بایكۆتی ســێ دانیشتنی 
یەك لــەدوای یەكی ئەنجوومەنی ســەركردایەتی 
و مەكتەبی سیاســی حیزبەكــەی كرد. بەگوتەی 
ئەندامێكی سەركردایەتی یەكێتی "گەڕانەوەی ئەو 
بــۆ كۆبوونەوەكان ئــەو ئەنجامەی لێكەوتەوە كە 

نەیارەكانی سزادران".
یەکێتی لە سزادانەکان 

پاشگەز دەبێتەوە
ئارامی حەمەی مینا، سەرپەرشتیاری مەكتەبی 
شەهیدانی یەكێتی، لە بارەی دوایین پێشهاتەكانی 
نێــو حیزبەكــەی بــە )رووداو(ی گــوت "بڕیاری 
ســزادانی چەند بەرپرسێكی یەكێتی، تەنیا قسە 
بووە و بە نووسراوی فەرمی ئاڕاستەیان نەكراوە و 
ئەوەندەی منیش زانیارییم پێگەیشتبێت، سزاكان 

ئاڕاستە ناكرێن و چاوپۆشییان لێدەكرێت". 
ئەندامــی  زانیویەتــی ژمارەیــەك   )رووداو( 
ســەركردایەتی یەكێتی نامەیەكیان بۆ كۆســرەت 
داواكردنــی  ســەرباری  نــاردووە،  رەســوڵ 
بەســتنی  داوای  ســزاكان،  هەڵوەشــانەوەی 
ئەنجوومەنــی  پەلــەی  بــە  كۆبوونەوەیەكــی 
ســەركردایەتی دەكەن، ئەگەرنا بە قسەی ئەوان 

"ئاكامی ئەم دۆخەی یەكێتی باش نابێت".

بەشێکی سەركردایەتی یەكێتی بڕیارەكەی 
مەكتەبی سیاسی رەتدەكەنەوە

یەکێتی: نابێ گۆڕان داوای مودێلی 50 بە 
50ی یەکێتی و پارتی بكات

بەهار عەبدولڕەحمان، ئەندامی گۆڕان لە نووسینەوەی 

رێككەوتنی گۆڕان و یەکێتی:

ئەگەر یەکێتی بەفەرمی پەشیمان 
بووبێتەوە لە رێككەوتنەکە، گۆڕان قبوڵیەتی

سیروان کوێخا نەجم، ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی:

بەرپرسێكی یەکێتی:
 ئەو بەرپرسانەی یەکێتی سزا نادرێن



4
ژمارە ) 452 ( - دووشەممە 2017/4/10

کۆسرەت رەسوڵ: هەنگاوەکانمان جددینراپۆرت
رووداو - هەولێر

بەپێی راگەیێندراوی نووسینگەی جێگری سكرتێری گشتیی یەكێتی، كۆسرەت رەسوڵ بە پێشمەرگە دێرینەكانی حیزبەكەی گوتووە، ئەو هەنگاوانەی 
نراون بۆ چارەسەری كێشەكانی یەكێتی، جددین. ئەو لێدوانە دوای دەركردنی سزا بۆ چوار بەرپرسی یەكێتی دێت لەالیەن لیژنەی دیسپلینی یەكێتیی، 

ئەوانیش )عادل موراد، شاناز ئیبراهیم ئەحمەد، سیروان كوێخا نەجم و الهور تاڵەبانی(. رۆژی یەكشەممە 9-4-2017 كۆسرەت رەسوڵ عەلی، پێشوازی لە 
سەرۆك و ئەندامانی ئەنجوومەنی كۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەكانی حیزبەكەی كردووە. كۆسرەت رەسوڵ گوتوویەتی "پێویستمان بە دروستكردنی یەكڕیزی 

و كۆدەنگی هەیە لەنێو ریزەكانی یەكێتی و سەرجەم هێزە سیاسییە كوردستانییەكان بە جۆرێك لە ئاستی پێشهات و گۆڕانكارییەكانی ناوچەكەدا بێت".

رووداو - هەولێر

هۆشــیار زێباری، ئەندامی مەكتەبی سیاسی 
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان رایگەیانــد كــە 
كونســوڵخانە و نوێنەرایەتییەكانــی واڵتانیــان 
لــە هەرێمی كوردســتان لە بڕیــاری ئەنجامدانی 
گشتپرســی ئاگادار كردووەتەوە و ئەو پرسەیان 

لەگەڵ تاوتوێ كردوون.
زێبــاری شــەوی یەكشــەممە لــە بەرنامــەی 
)رووداوی ئەمڕۆ(ی تەلەڤزیۆنی رووداودا باســی 
ئەو كۆبوونــەوە بەرفراوانەی كرد كە هەر هەمان 
رۆژی 9ی نیســان لەگەڵ كونســوڵ و نوێنەرانی 
واڵتان لە هەرێمی كوردستان سازیان كرد و گوتی 
"بەباشمان زانی كونسوڵی واڵتان ببینین و ئێمە 
)پارتی و یەكێتی( پێكەوە پرسی گشتپرسییان 

بۆ روون بكەینەوە".
زێبــاری گوتــی كە ئــەوان چــاوەڕێ نین ئەو 
واڵتانەی نوێنەرایەتییان لە هەرێمی كوردســتان 
هەیە دەمودەست پشتگیریی پرۆژەكە بكەن، بەاڵم 
گوتی پێویســتە هەموو واڵتان كە كونســوڵخانە 
و نوێنەرایەتییــان لە هەرێمی كوردســتان هەیە، 

ئاگادار بن.
لــەو كۆبوونەوەیــەدا نوێنەرانی نزیكەی 33 
واڵت ئامــادە بــوون. هۆشــیار زێبــاری گوتی 
"بۆمان روونكردنەوە كە بۆچی ســەركردایەتی 
سیاسی كوردستان دەیەوێ ئەم هەنگاوە بنێت 
لەم كاتەدا.. بەاڵم پێشبینیی ئێمە ئەوە نەبوو 

كە بەیاننامەی پشتگیریی باڵوبكەنەوە".
پارتــی،  بەرپرســەی  ئــەو  بەگوتــەی 
بەگشــتیی  كۆبوونەوەكــە  بەشــداربووانی 

تێگەیشتنیان بۆ پرسەكە هەبووە.
لەو كۆبوونەوەیەدا نوێنەری هەریەك لە توركیا 
و ئێرانیــش ئامادە بوون كە پێشــتر واڵتەكانیان 
كاردانــەوەی توندیان بەرامبــەر هەڵكردنی ئااڵی 

كوردستان لە كەركووك نواندبوو.
یەكالكردنــەوەی  بــۆ  گشتپرســی  بابەتــی 
چارەنووســی هەرێمــی كوردســتان لەكاتێكدا 
گــەرم دەبێت كــە هەرێم دەرگیــری كۆمەڵێك 
قەیرانی سیاسی نێوخۆیی و هاوكات دەرەكیشە 

لەگەڵ بەغدا.
لەسەر ئاســتی ناوخۆ، پەرلەمانی كوردستان 
زیاتر لە ســاڵ و نیوێكە پەكیكەوتووە و ئەمەش 
بــەالی هێزێكــی وەك بزووتنــەوەی گۆڕانــەوە 

ئەولەویەتــی هــەر هەنگاوێكی سیاســییە، بەاڵم 
وادیارە ئەولەویەتــەكان الی دوو هێزە نەیارەكە، 
واتە پارتی و گۆڕان، جێگۆڕكێی زۆریان كردووە.

هۆشــیار زێباری هەر لــەو بەرنامەیەدا گوتی 
كــە گشتپرســی بــەالی ئەوانــەوە ئامانجێكــی 
گەورەتــرە لە حكومەت و پەرلەمان، گوتیشــی 
"بڕیاری ئەنجامدانی گشتپرســی پێویســتی بە 

پەرلەمان نییە".
زێباری لەبارەی ئەوەی كە پرۆسەیەكی وەكو 
گشتپرســی چۆن لە غیابی پەرلەمان و حزووری 
ئەو هەموو قەیرانە سیاســی و داراییەی ئەمڕۆدا 
بەڕێوەدەبــەن، گوتی "لەماوەی رابــردوودا كاری 
زۆر كراوە، ئەم ماوەیە پرســیاری زۆر لە خەڵكی 
شــارەزا و بە ئەزموون كراوە... پرسیاری گرنگ 
ئەوە بووە كە ئایا ئێمە پێویستمان بە پەرلەمان 
هەیــە بۆ ئەو بڕیارە یــان الیەنی جێبەجێكار كە 
حكومەتە دەتوانێت ئەو كارە بكات؟ ئەو پرسیارە 

لە خەڵكی یاسایی و شارەزای یاسای نێودەوڵەتی 
كــراوە، وەاڵمەكان ئیجابی بوون، بەڵێ دەتوانین 
بەبــێ پەرلەمــان ئــەو كارە بكەین. ئــەو بڕیارە 

پێویستی بە پەرلەمان نییە".
بەرپرســە بااڵكــەی پارتــی جەختــی لەوە 
كــردەوە كە مەســەلەی گشتپرســی "بۆ ئەوە 
نییە لە كێشە سیاسی و ئابوورییەكان رابكەین 
و بمانــەوێ باز بدەین، بەاڵم ئەولەویەت هەیە، 
ئێســتا چاوەڕێــی ئــەوە بیــن پەرلەمــان كارا 
بكرێتــەوە و ســەرۆكی پەرلەمــان بگەڕێتەوە، 

بەاڵم ئیحتیمال ئەوەیە نەبێ". 
 زێباری گوتی كە كێشەكانی ناوخۆ چەقیون، 
چ سیاســی و چ ئابووری "چونكە تەنازوالت نییە 
لە هەمــوو الیەنەكانەوە، بۆیــە ناتوانی هەمووی 
تەجمیــد بكــەی لەبــەر پەرلەمــان و حكومەت، 
گشتپرســی ئامانجێكی گەورەترە لە پەرلەمان و 
حكومەت. ئەگەر تەفاعولێكی باش هەبێ لەگەڵ 

كێشــەی ریفراندۆم، رەنگە كێشــەكانی دیكەش 
چارەســەر بكرێن، بەاڵم رەبتی هەردووكی بكەین 

زەحمەتە و هیچیان ناكرێت".
ئاخــۆ نەتــەوە یەكگرتــووەكان و كۆمەڵگەی 
نێودەوڵەتی ئامادەن سەرپەرشــتی پرۆسەیەكی 
لەوجۆرە بكەن لەســایەی ئەم دۆخەی ئێســتای 

هەرێمی كوردستاندا؟
هۆشــیار زێبــاری دەڵێــت "چارەســەر هەیە 
و كاری زۆریــش بۆ ئەوە كــراوە، ئەگەرەكانیش 
دانراون، ئەگەر ئەمە نەبوو، چۆن بكرێت و چۆن 
زەمانەتــی ئەوە بدەین خەڵك بە رێژەیەكی باش 
بەشــدار بێ. ئەو حیســاباتانە هەمــووی كراون. 
لەگەڵ نەتەوە یەكگرتووەكان و بەغدا قسە كراوە 

و ئەنجامی سەردانەكەی بەغداش باش بووە".
لەبــارەی ئامانــج لــەو گشتپرســیەش كــە 
دەگوترێ بۆ بەكارهێنانی ئەنجامەكەیەتی وەكو 
كارتی گوشار لەسەر بەغدا، زێباری بەشێوەیەكی 

قەتعی گوتی: "ئامانجەكە دەوڵەتە، بەاڵم رۆژی 
دواتــر دەوڵــەت راناگەیێندرێــت، بەڵكــو كات 
دیــاری دەكرێــت، چونكە راگەیاندنــی دەوڵەت 
زۆر قورســترە لە ریفرانــدۆم. ئەوەش دەكەوێتە 
ســەر بڕیاری سەركردایەتی كورد، كەی بە باش 
دەزانن. پاشان بەو ریفراندۆمە هەڵوێستی واڵتان 
قیــاس دەكــەی و كارتێكی بەهێــز دەبێ لەالی 
تــۆ، دواتر خۆت كاتەكەی دیاری دەكەی. بەاڵم 
ئــەوەی گرنگە ئامانجی ســەرەكیی پرۆســەكە 

راگەیاندنی دەوڵەتە".
گوتیشی، ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی 
ئیدارەی هەرێمی كوردســتان ئەگــەر داوا بكەن، 
ئەوا پرۆســەكە لەو شــوێنانەش بەڕێوەدەچێ و 
ئەوە دەكەوێتە ســەر ئەنجوومەنی ئەو پارێزگا و 

قەزایانە خۆیان.
زێباری گوتی كە گشتپرســی و ســەربەخۆیی 
قوربانییان پێویستە، ئێمە قوربانیی زۆرمان داوە 
بۆ شــتی بچووكتر، راســتە گوزەرانــی خەڵك و 
چارەسەری كێشەكان گرنگن، بەاڵم ناكرێ پرسی 

چارەنووسساز دوابخرێت.
 ئــەو گوتــی كــە كێشــەی مووچــە و باری 
خواری گوزەرانی خەڵك تەنیا كێشــەی هەرێمی 
كوردســتان نییــە و عێراقیــش كــە واڵتێكــی 

دەوڵەمەندە "ئەوكاتەی من وەزیری دارایی بووم، 
هێڵێكی سوورمان دانابوو كە ئیحتیاتی بەردەستی 
وەزارەت بۆ مووچە سێ ملیار دۆالر كەمتر نەبێ، 
بــەاڵم ئێســتا ملیارێــك كەمترە. عێراق ئێســتا 
نزیكەی 100 ملیاری ناوخۆ و دەرەوە قەرزارە كە 
واڵتێكی دەوڵەمەندە و لە سااڵنی بیستەوە نەوت 

دەفرۆشێت و ژێرخانی هەیە".
وەزیــری پێشــووی دارایی عێــراق كە یەكێك 
بوو لەو كاربەدەســتە كوردانەی لە پۆســتەكەی 
دوورخرایەوە، جیاوازییەكی ئەوتۆ لەنێوان سەرۆك 

وەزیرانی ئێستا و ئەوەی پێش ئەودا نابینێ.
زێبــاری لە بەراوردی حەیدەر عەبادی و نوری 
مالیكیــدا گوتــی "عەبــادی ئوســلوب و پەیام و 
تەبیعەتی جیاوازە، كەسێكە حەز لە تەشەنوج و 
ئەزەمات ناكات و بۆ چارەســەر دەگەڕێت، بەاڵم 
لە جەوهەردا سیاســەتیان یەكە لەگەڵ مالیكی، 
سیاســەتی حیزبی دەعوەیە. تەماشا بكە بێجگە 
لە هاوكاریی ســەربازی و شــەڕی داعش و بواری 

ئەمنی، كێشەكانی دیكە بەرەوپێش نەچوون".
زێباری گوتی كە جیاوازییەكی ئەوتۆ لەنێوان 
ئەو دوو كەسەدا نابینێ "چونكە دەستوور دەڵێ: 
عێــراق واڵتێكی فیدراڵە، بــەاڵم مامەڵەی ئەوان 

مامەڵەی حكومەتێكی ناوەندیی بەهێزە".

هۆشیار زێباری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان:

جیاوازییەكی ئەوتۆ لەنێوان عەبادی و مالیکیدا نابینم 
و لە جەوهەردا سیاسەتیان یەكە

گشتپرسی ئامانجێكی گەورەترە 
لە پەرلەمان و حكومەت

ئامانجی سەرەکیی گشتپرسی 
راگەیاندنی دەوڵەتە

بڕیاری ئەنجامدانی گشتپرسی 
پێویستی بە پەرلەمان نییە

سامەڕایی: سەرۆکایەتی پەرلەمانی 
عێراق توانای چارەسەرکردنی پرسی ئااڵی 

کوردستانی هەیە

پەرلەمانتارێكی کورد: بە دوو رێگا پارێزگار 
لە پۆستەکەی دووردەخرێتەوە

پەرلەمانتارێكی کورد: بڕواناکەم پەرلەمان 
هەڵەیەکی وەك دەنگدان لەسەر 

رەتكردنەوەی ئااڵی کوردستان دووبارە 
بكاتەوە

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

لەسەر بڕیاری هەڵكردنی ئااڵی كوردستان، واژۆ 
بۆ لەكارالبردنی پارێزگاری كەركووك كۆدەكرێتەوە. 
نوێنەرێكی پارێــزگای كەركووكیش لە ئەنجوومەنی 
نوێنەرانی عێراق هۆشداری دەدات لەوەی كە ئەگەر 
ئەو پرســە ببرێتــە پەرلەمــان، تەواوی پرۆســەی 

سیاسیی عێراق دەشێوێت.
عەبدولقەهــار ســامەڕایی، پەرلەمانتــاری ســەر 
بە یەكێتی هێزە عێراقییەكان )ســوننە( و كەســی 
نزیك لە سەلیم جبووری، سەرۆكی پەرلەمانی عێراق 
بە )تــۆڕی میدیایی رووداو(ی راگەیاند، ســەردانی 
شــاندەكەی هەرێمی كوردستان بۆ بەغدا، دۆخێكی 
گونجاوی بۆ چارەسەركردنی پرسی هەڵكردنی ئااڵی 
كوردستان لە كەركووك رەخساندووە، سەرۆكایەتی 
پەرلەمانیش ســوورە لەســەر ئەوەی ئەو پرسە بە 
دیالۆگ و لێكگەیشــتن چارەسەر بكرێت كە هەموو 
الیــەك پێــی رازی بــن و ســەروەریی عێراقیــش 
پارێــزراو بێــت، ســەرۆكایەتی پەرلەمانیش توانای 
چارەســەركردنی ئەو پرســەی هەیە، بەاڵم دەبێت 

الیەنەكان هاوكاربن و واز لە موزایەدە بهێنن.
ســامەڕایی، ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد كە تاوەكو 
ئێســتا الیەنــەكان لەســەر دەقــی پڕۆژەیــەك بۆ 
چارەسەركردنی كێشەكە نەگەیشتوونەتە رێككەوتن 
و بــە دووریشــی زانی رۆژی سێشــەممەی داهاتوو، 
پەرلەمان ئەم پرســە بخاتــە بەرنامەی كارەوە. ئەو 
پێیوایە پێویستی بە گفتوگۆی الیەنە سیاسییەكان 
هەیە، ئەگەر گەیشــتنە رێككەوتــن، رەنگە بخرێتە 

بەرنامەی كاری پێنجشەممەی پەرلەمانەوە.
پارێــزگای  ئەنجوومەنــی   2017/3/28 رۆژی 
كەركووك بڕیاری دا ئااڵی كوردســتان لە فەرمانگە 
و شــوێنە فەرمییەكانی پارێزگاكــە بەرز بكرێتەوە، 
ئەمەش كاردانەوەی نێوخۆیی و هەرێمیی لێكەوتەوە 
و پەرلەمانی عێراق، بەبێ بەشداریی كورد، هەڵكردنی 

ئااڵی كوردستانی لە كەركووك رەتكردەوە.

شــاندێكی   2017/4/5 چوارشــەممە  رۆژی 
هاوبەشــی پارتی و یەكێتی بە بەشــداریی نوێنەری 
ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان بــۆ گفتوگۆكردن 
لەبــارەی پرســی هەڵكردنی ئــااڵی كوردســتان و 
ئەنجامدانــی گشتپرســی چوونە بەغدا، شــاندەكە 
پێكهاتبــوون لە فوئاد حوســێن، ســەرۆكی دیوانی 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردســتان ، فازڵ میرانی، 
سكرتێری مەكتەبی سیاسی پارتی و عەدنان موفتی، 

ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی.
كاردانەوەكانــی بەغدا بەرامبەر ئــەو هەنگاوەی 

ئەنجوومەنی پارێزگای كەركووك و خودی پارێزگاری 
كەركووك بەردەوامن. ئێســتا لــە پەرلەمانی عێراق 
هەڵمەتێكی واژۆكۆكردنەوە بۆ لەكارالدانی نەجمەدین 

كەریم، پارێزگاری كەركووك دەستی پێكردووە.
عەبدولهــادی موحان، پەرلەمانتــاری ئیئتیالفی 
دەوڵەتی یاســا بە ســەرۆكایەتی نــوری مالیكی بە 
)تــۆڕی میدیایی رووداو(ی گــوت" 100 واژۆیان بۆ 

لەكارالبردنی پارێزگاری كەركووك كۆكردووەتەوە".
نیــازی میعمارئۆغلــۆ، بڕیــاردەری پەرلەمانــی 
عێــراق و پەرلەمانتــاری توركمانــی لــە ئیئتیالفی 

مواتن رایگەیاند، بەنیازن لە پەرلەمانی عێراق زیاتر 
لــە 200 واژۆ بــۆ لەكارالبردنــی نەجمەدین كەریم، 
پارێــزگاری كەركووك كۆبكەنەوە. ئۆغلۆ دەشــڵێت 
پەنا بۆ دادگای فیدراڵی دەبەن و داواش پێشكەش 
بە حەیدەر عەبادی، سەرۆكوەزیرانی عێراق دەكەن. 
هــەوڵ دەدەن داوای لەســەركارالبردنی پارێــزگار و 
هەڵوەشــانەوەی ئەنجوومەنی پارێزگاری كەركووك 

بخەنە بەردەم پەرلەمانەوە.
بەاڵم رێبوار تەها، نوێنەری پارێزگای كەركووك 
لــە پەرلەمانــی عێــراق بــە )رووداو(ی راگەیانــد 

"كۆكردنــەوەی واژۆ لەالیەن پەرمانتاران نایاســایی 
و نادەســتوورییە، چونكــە دوو رێگەی یاســایی بۆ 
لەســەركارالبردنی پارێزگار هەیــە، ئەمەش مەرجی 
تایبەتی خۆی هەیە، یەكەم: لە رێگەی ئەنجوومەنی 
داوایــەك  وەزیــران  پارێــزگاوە، دووەم: ســەرۆك 
پێشــكەش بە پەرلەمانی عێــراق بكات، ئەمەش لە 
سێ باردا دەبێت. یەكەم: پارێزگار لە گەندەڵییەوە 
گالبێت و لەسەری سەلمێنرابێت. دووەم: پۆستەكەی 
بۆ بەرژەوەندیی تایبەتی خۆی قۆســتبێتەوە و لەو 
رێگەیەوە سەروەت و سامانی كۆكردبێتەوە. سێیەم: 

یــەك لــە مەرجەكانی بوونــە پارێزگاری لەدەســت 
دابێــت، ئەمــە لەكاتێكــدا هیــچ یەكێــك لەوانە لە 

پارێزگاردا نییە".
رێبوار تەها، پەرلەمانتاری فراكســیۆنی یەكێتی 
نیشتمانی كوردستان پێیوانییە پەرلەمانی عێراق و 
بەغدا هەڵەیەكی وەك دەنگدان لەسەر رەتكردنەوەی 
ئااڵی كوردســتان لــە كەركووك دووبــارە بكەنەوە 
"چونكە ئەو كات بە تەواوی پرۆســەی سیاســی و 
پەیوەندیــی نێــوان هەرێمی كوردســتان و بەغدا و 

هاوسەنگییەكان سەرلەبەری تێكدەچن".

100 واژۆ بۆ لەكارالدانی پارێزگاری كەركووک كۆكراوەتەوە
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شۆڕش حاجی، گوتەبێژی بزووتنەوەی گۆڕان:

شــاندی  لەگــەڵ  كۆبوونەوەتــان  رووداو:   
هاوبەشی پارتی و یەكێتی رەتكردەوە لە كاتێكدا 
كۆبوونەوەكــە بــۆ پرســێكی هەســتیاری وەكو 
گشتپرسی بوو، هەست ناكەن بڕیارەكە پەلە بوو؟
شۆڕش حاجی: با لە سەردانی شاندی هاوبەشی 
پارتــی و یەكێتــی بۆ الی مامۆســتا عەلی باپیر 
دەستپێبكەم، كاك مەال بەختیار گوتی ئەمجارە 
لە گشتپرسی جدین، ئەمە خۆی لە خۆیدا گومان 
لەسەر جدییەتی هەوڵەكانی پێشوو و ئێستایان 
دروستدەكات، وەكو بزووتنەوەی گۆڕان لە یەكەم 
رۆژی دروستبوونییەوە گشتپرسی و سەربەخۆیی 
كوردســتان لە پرەنسیپە ســەرەتاییەكانی ئێمە 
بووە، ئەمە پرســێكی نیشــتمانی و نەتەوەییە و 
نابێت لە نێــوان دوو حیزب باس بكرێت، بەڵكو 
دەبێ لە بااڵترین دەســەاڵتی شــەرعی و یاسایی 
كە پەرلەمانی كوردستانە، باس بكرێت و دەنگی 

لەسەر بدرێت.
رووداو: تــۆ پەرلەمانتــار بووی، گشتپرســی 
پێویستی بە یاسا هەیە؟ چونكە پارتی و یەكێتی 

دەیانەوێ بەبێ یاسا گشتپرسی بكەن؟
شــۆڕش حاجی: گشتپرســی بە تەنیا پایەی 
راگەیاندنــی دەوڵەتی ســەربەخۆ نییــە، بەڵكو 
بــۆ زانینی بۆچوونــی خەڵكە كــە دەیانەوێ لە 
عێراق جیاببنەوە یان نا. هەر گشتپرســییەك بۆ 
موزایەدەی سیاسی و بەدەستهێنانی پلەو پۆست 
بێــت لە بەغــدا وەكو ئــەوەی لە ســاڵی 2005 
كردیــان، ئێمە دژین. ئێمە ئەزموونێكی خراپمان 
لەگــەڵ پارتی و یەكێتی هەیە. لەســاڵی 2005 
ریفراندۆم كرا و 98%ی خەڵكی كوردستان دەنگی 
بە جیابوونەوە لە عێــراق دا، بەاڵم ئەوان چوون 
لە بەغدا مامەڵەیان پێوە كردو پۆست و پارەیان 
پێوەرگــرت. ئەگەرنــا وەكو پرەنســیپ بڕوامان 
بە مافــی بڕیاردانی چارەنووس و ســەربەخۆیی 

كوردستان هەیە.
و  خــراپ  گومانــی  ئێــوە  بۆچــی  رووداو: 
پێشوەخت لە پرۆسەكە دەكەن و بە موزایەدە و 

ناجدی وەسفی دەكەن؟
شــۆڕش حاجی: پرۆســەكە بۆیە موزایەدەی 
سیاسییە، چونكە ئێستا كاتی یەكخستنی گوتاری 
كورد و نێوماڵی كوردستان و خۆئامادەكردنە بۆ 
هەموو ئەگەر و پێشــهاتەكان، ئەگەر دوو حیزب 
بێن بڕیار لەسەر چارەنووسی گەلێك بدەن، ئەوە 
جێگای گومانە. گومانەكەشمان بەوە پشتڕاست 
دەكەینەوە كە تەنیا دوو حیزب بڕیار لەسەر ئەو 

پرسە بدەن بەبێ گەڕانەوە بۆ پەرلەمان.
یاســاو  بەبــێ  گشتپرســی  ئەگــەر  رووداو: 
كاراكردنــەوەی پەرلەمان كــرا، بە نەخێر دەنگی 
پێــدەدەن، یــان وەكــو گشتپرســی رێكخــراو و 

دەزگایەك سەیری دەكەن؟
شــۆڕش حاجــی: لە هیــچ حاڵەتێكــدا دژی 
گشتپرسی و راگەیاندنی سەربەخۆیی كوردستان 
نیــن، بــەاڵم بۆچوونــی ئێمــە لەبــارەی كاتــی 
راگەیاندنی دەوڵەت لەگەڵ پارتی جیاوازە. ئێستا 
یەكێتیش كەوتووەتــە دوای پەیامەكەی پارتی. 
گشتپرسی هەنگاوێكە بۆ راگەیاندنی سەربەخۆیی، 
بۆیە داوا لە پارتی و یەكێتی دەكەین با بە خەڵكی 
كوردســتان بڵێــن لــەدوای دەركەوتنی ئەنجامی 
گشتپرســییەكە هەنگاوی عەمەلی بۆ راگەیاندنی 
سەربەخۆیی دەنێن و پایەكانی دیكەی دەوڵەتی 

سەربەخۆ بونیاد دەنێن؟
پارتی و یەكێتی، بە تایبەتی پارتی لە یەكەم 
هەنــگاودا بــە رێگایەكی هەڵە بۆ ســەربەخۆیی 
رۆیشــتوون و دەیانــەوێ بااڵتریــن دەســەاڵتی 
یاســادانان و چاودێری كە پەرلەمانی كوردستانە 
تەجاوز بكەن. پارتی و یەكێتی ئەگەر دەوڵەتیش 
دروســت بكەن، دەوڵەتێكی هاوشــێوەی لیبیای 

موعەممــەر قەزافی دروســتدەكەن، بــەاڵم ئێمە 
لەگەڵ دەوڵەتێكی ســەربەخۆین كــە كەرامەتی 
مرۆڤ تێیدا پارێزراو بێت، ســامانی نیشــتمانی 
بــە دادپەروەری دابەش بكرێت، هاونیشــتمانیان 

متمانەیان بە دەسەاڵت هەبێت.
رووداو: پارتی و یەكێتی لەگەڵ بەغدا دەستیان 
بە گفتوگۆ كردووە و دیارە كە جدین، بۆچی ئێوە 

بە گومانن؟
شــۆڕش حاجی: هەندێك شت وامان لێدەكات 
گومانمــان لەم هەوڵەی پارتی و یەكێتی هەبێت. 
ئــەوان بە چ چاو و روویەك دەچنە بەغدا لەگەڵ 
سەرۆكی پەرلەمانی عێراق كۆدەبنەوە لە كاتێكدا 
پەرلەمانی كوردستانیان پەكخستووە و رێگری لە 

چوونی سەرۆكی پەرلەمان بۆ هەولێر دەكەن؟
رووداو: شــاندی واڵتانــی بیانــی و دراوســێ 
لەگەڵ ئێوە كۆبوونەتەوە، لە بارەی گشتپرســی 

هەڵوێستیان چییە؟
شــۆڕش حاجی: هەتاوەكو ئــەم گفتوگۆیەی 
ئێــران، توركیــا و بەغــدا و واڵتانــی  ئێمــە، 
زلهێــزی وەكو ئەمریــكا و بەریتانیا و ئەوروپا لە 
كۆبوونەوەكانیــان لەگەڵ ئێمە و لە هەڵوێســتی 
فەرمیــی خۆیانــدا جەخت لەســەر یەكپارچەیی 

عێراق دەكەنەوە.
لەبــارەی  گــۆڕان  هەڵوێســتی  رووداو: 
كاردانەوەكانی دوای هەڵكردنی ئااڵی كوردستان 

لە كەركووك چییە؟
شۆڕش حاجی: هەڵكردنی ئااڵی كوردستان 

لە كەركووك مافێكی سروشتی و رەوای خەڵكی 
كەركووكــە، ئەنجوومەنی پارێــزگای كەركووك 
بڕیــار دەدات چ ئااڵیەك لەم شــارە هەڵبكرێت 
جــا لــە بەغــدا و پەرلەمانــی عێــراق دەڵێــن 
نادەســتوورییە قسەیەكی دیكەیە، بەاڵم پارتی 
و یەكێتی لە ماوەی 14 ســاڵ حوكمڕانییان لە 
كەركووك دەبوو نموونەیەكی وایان پێشــكەش 
كردبایــە كــە پێكهاتــەكان داوای گەڕانەوە بۆ 
ســەر هەرێمی كوردســتان بكەن، نــەك داوای 
مانەوە لەگەڵ بەغدا و دروستكردنی هەرێمێكی 
ســەربەخۆ. پێشكەشــنەكردنی خزمەتگوزاری 
و نەهێشــتنی متمانــەی پێكهاتــەكان بە كورد 
وایكــرد ئێمــە گومانمان لــە نیەتــی پارتی و 
یەكێتی هەبێت لەسەر گەڕانەوەی كەركووك بۆ 

سەر هەرێمی كوردستان.
جگــە لەوە ئەو دوو حیزبە پرســیان بە ئێمە 
نەكردووە لەســەر ئااڵی كوردستان لە كەركووك، 
بۆیە گومانمان بۆ دروست بووە كە ئەمە بەشێكە 
لــە ملمالنێــی نێوخــۆی حیزبــی یاخــود وەكو 
كارتێكی گوشــار بەرامبەر بەغدا بــۆ وەرگرتنی 
پلــە و پۆســتی دوای داعش، یــان بە ئەمریكا و 
واڵتانــی ئەوروپی بڵێن لە دوای داعش بایەخمان 
پێبــدەن، بۆیە زانیاریمــان نییە. ئێمە پێمانوایە 
هەڵكردنی ئااڵی كوردســتان لە كەركووك نابێتە 
هــۆی گەڕانــەوەی ئەو شــارە بۆ ســەر هەرێمی 
كوردســتان، وەكو بزووتنەوەی گۆڕان پێمانوایە 
لە ســاڵی 2005 نەدەبــوو كەركووك بخرێتە نێو 
مــاددەی 140. لە هیچ شــوێنێكی دونیا نەبووە 
میللەتێكی ســەركەوتوو خاكی باوك و باپیرانی 
بخاتە نێو مامەڵەیەكی چەند ســاڵە. جگە لەوە 
دەبوو ســەركردایەتی سیاســیی كــورد جەختی 
لەســەر جێبەجێكردنی مــاددەی 140 لە وادەی 

دیاریكراوی خۆی بكردایە.
رووداو: رێكخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان 
جێگری مام جەالل بووە و لە لیژنەی نووسینەوەی 
دەســتوور رۆڵی هەبــووە، بۆچی خۆتان بێبەری 

دەكەن لە ماددەی 140؟
شــۆڕش حاجی: من باســی كاك نەوشیروان 
ناكەم، باسی بزووتنەوەی گۆڕان دەكەم ئەو كاتە 

گۆڕان نەبوو، بۆیە لەو ماددەیە بەرپرس نییە.
رووداو: مەكتەبی سیاسی یەكێتی لە سلێمانی 
كۆبــووەوە و دوای كەمتــر لــە 24 كاژێــر، بــە 
ئامادەبوونــی بارزانی لەگەڵ مەكتەبی سیاســی 
پارتــی دانیشــتن و بڕیــاری گشتپرســی درا، 

كۆبوونەوەكە بۆ ئێوە چاوەڕواننەكراو بوو؟
شۆڕش حاجی: كۆبوونەوەی یەكێتی و پارتی 
بــۆ ئێمە موفاجەئە نەبــوو، ئەوەمان لە یەكێتی 
چاوەڕێ دەكرد، چونكە لە مانگی پێنجی ســاڵی 
رابــردووەوە رێككەوتنمــان لەگــەڵ یەكێتی واژۆ 
كردووە، بەاڵم بەشــی زۆری ئەندامانی مەكتەبی 
سیاســی یەكێتی رێگر بــوون لە جێبەجێكردنی 
نێوەڕۆكی رێككەوتنەكە لە كاتێكدا زۆرینەی كادیر 
و دەنگدەرانی یەكێتی و بەشێك لە سەركردایەتی 
و مەكتەبی سیاسی یەكێتی لەگەڵ جێبەجێكردنی 
رێككەوتنامەكــەن، بــەاڵم زۆرینــەی مەكتەبــی 

سیاسی یەكێتی رێگربوون.
رووداو: مــادام زۆرینــەی مەكتەبی سیاســی 
یەكێتی لەگەڵ رێككەوتنەكە نین، بۆچی ئەوەندە 

دڵتان پێی خۆشە؟

شۆڕش حاجی: هەموو حیزبەكانی كوردستان 
و عێــراق جگــە لە پارتــی دەستخۆشــییان لەو 
رێككەوتنە كرد، پێمانوابوو ئەم رێككەوتنە دەبێتە 
هۆی چارەســەركردنی بەشێكی زۆری كێشەكان، 
بەاڵم زۆرینەی مەكتەبی سیاسی كە دەسەاڵتدارن 

لە نێو یەكێتی، رێككەوتنەكە جێبەجێ ناكەن.
رووداو: نەوشــیروان مســتەفا لە رێوڕەســمی 
واژۆكردنــی رێككەوتنەكــەدا گوتــی عیبرەت لە 
جێبەجێكردندایە، گۆڕان بەرنامەی پێداچوونەوەی 

بە رێككەوتنەكە هەیە؟
شۆڕش حاجی: ئێمە بەرنامە و هەڵسەنگاندنی 
خۆمان بۆ رێككەوتنەكە هەیە، بەاڵم چاوەڕێمان 
دەكرد ســەركردە و ئەندامانی مەكتەبی سیاسی 
رێز لــە واژۆی خۆیــان بگرن، بــەاڵم نەیانگرت. 
ســەركردەكانی یەكێتی بــە زارەكی پابەندبوونی 
خۆیــان بــەو رێككەوتنــەوە دەربڕیــوە، چونكە 
زۆربــەی خاڵەكانــی لــە بەرژەوەنــدی خەڵكــی 
كوردســتانە، بەاڵم زۆرینەی مەكتەبی سیاســی 
نایانەوێ رێككەوتنەكە جێبەجێ بكرێت، ئێســتا 
بــە روونی لە نێــو یەكێتی دوو ئاراســتە هەیە: 
یەكێكیان دژی جێبەجێكردنی رێككەوتنەكەیە و 
لەگەڵ رێككەوتنە لەگەڵ پارتی لەسەر حیسابی 
رێككەوتنــی ئێمە. ئاراســتەی دیكــەش لەگەڵ 

جێبەجێكردنی تەواوی رێككەوتنەكەیە.
رووداو: پارتی بە پێشــوازینەكردن لە شاندی 
هاوبەشــی ئێوە و یەكێتی سەركەوتوو نەبوو لە 

دروستكردنی درز لەو رێككەوتنە؟
شــۆڕش حاجــی: یەكێــك لــە هۆكارەكانــی 
جێبەجێنەكردنــی رێككەوتنی ئێمــە و یەكێتی، 
هەژموونی پارتییە لەســەر هەندێك لە ئەندامانی 
مەكتەبــی سیاســی یەكێتی. ئێمە لــە ئایندەدا 

لەسەر ئەو پرسە قسەی خۆمان دەبێت.
رووداو: شكستتان هێنا لەوەی بەو رێككەوتنە 

لەگەڵ یەكێتی پارسەنگی هێز بگۆڕن؟
لەســەر  ســازش  ئێمــە  حاجــی:  شــۆڕش 
بەرنامــەی خۆمان ناكەین، بۆ هەمــوو رووداوێك 
سیاســەت و بەرنامــەی خۆمــان هەیــە. ئێمــە 
تەحەمولی بەرپرسیارێتی شكستی ئەم حكومەتە 
شكستخواردووە ناكەین، چونكە تەنیا ساڵێك و 
3 مانــگ لەم حكومەتــەدا بووین، بە دانپێدانانی 
سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران، وەزیرەكانی ئێمە 
وەزیری ســەركەوتوو بــوون و هیچ گلەیی لێیان 
نەبووە. هەمــوو وەزیرەكانی ئێمــە هەوڵیانداوە 
بەرنامــەی چاكســازیی گــۆڕان جێبەجێ بكەن. 
لــە پەرلەمانی كوردســتان یاســای ســندووقی 
داهاتــە نەوتییــەكان پەســەند كــرا بــۆ ئەوەی 
داهاتی نەوت شــەفاف بێت. ئەوەندەی پێمانكرا 
توانیمان چاكســازی بكەین، بەاڵم دەســەاڵت و 
بە پلــەی یەكەم پارتی، رێگربــوون لە هەنگاوە 

چاكسازییەكانی ئێمە لە حكومەت.
رووداو: ئەگــەر حكومــەت شكســتخواردووە 

بۆچی ناكشێنەوە بە یەكجاری؟
شــۆڕش حاجی: هۆكاری نەكشــانەوەمان لە 
حكومەت پەیوەندی بەوە هەیە كە ئەو پۆستانەی 
وەرمانگرتــوون مەكرەمــەی كەس نیــن، بەڵكو 
ئیستیحقاقی هەڵبژاردن و دەنگی خۆمانە و ئێمە 

بڕیار دەدەین كەی بكشێینەوە.
پرۆســەكەی  ئێــوە  نەكشــانەوەی  رووداو: 
ئاڵــۆز كــردووە، چونكە بوونی ئێــوە بە فەرمی 

لــە حكومەت و نەبوونتان لــە واقیعدا وایكردووە 
نەتوانرێت دەستكاریی حكومەت بكرێت؟

شۆڕش حاجی: دەستی كەسمان نەگرتووە، با 
پارتی و یەكێتی بچن دەستكاریی حكومەت بكەن 
و پۆســتەكانی ســەرۆكایەتی پەرلەمــان دابەش 
بكەنــەوە، بــەاڵم نایكەن، چونكە ئــەم هەنگاوە 
دەبێتە هۆی تێكدانی یەكڕیزی نێو ماڵی كورد و 

ئاژاوەی لێدەكەوێتەوە.
رووداو: ئەگــەر دۆخەكــە بەو شــێوەیە بێت 
هەڵبــژاردن دۆخەكــە یەكالدەكاتــەوە؟ لەســەر 

هەڵبژاردنیش ناكۆكن؟
شــۆڕش حاجــی: ئێمــە ســوورین لەســەر 
بەڕێوەچوونــی هەڵبــژاردن لــە كاتــی خۆی، بۆ 
ئەوەی ئەم حكومەتە شكستخواردووە بگۆڕدرێ.

رووداو: گــۆڕان تێبینی چی لەســەر یاســای 
هەڵبژاردن هەیە؟

شۆڕش حاجی: یاسای هەڵبژاردن پرسێكی 
نیشــتمانییە و دەبێ بە تەوافوق لەژێر قوبەی 
پەرلەمان پەسەند بكرێت، ئێمە لەگەڵ ئەوەین 
كوردستان فرە بازنە بێت، چونكە دابەشبوونی 
نوێنەرایەتــی ناوچەكان لە خزمەتی پرۆســەی 
دیموكراســییە، هەروەهــا لیســتی نیمچەكراوە 

بێــت تاوەكــو خەڵــك دەنــگ بــە كاندیــدی 
سەركەوتوو بدەن.

كورســی  كەمكردنــەوەی  داوای  رووداو: 
كۆتاكانتان كردووە؟

شۆڕش حاجی: نەخێر ئێمە لەگەڵ هێشتنەوەی 
كورسی كۆتاكانین، بەاڵم لەگەڵ رێكخستنەوەی 
نوێنــەری توركمــان و كلدوئاشــوورییەكانین كە 
نوێنەری راســتەقینەیان هەبــێ، ئەویش تۆماری 
دەنگدەرانــی خۆیــان هەبێــت نــەك فەوجێكی 
زێرەڤانــی یــان لیوایەكی حەفتا و هەشــتا بچن 
دەنــگ بــە كاندیدی پێكهاتەكان بــدەن، چونكە 

ئەندامی ئەوانە.
رووداو: گــۆڕان تۆمەتبــار دەكرێــت بــەوەی 
پێشــنیازی كردووە بەربەستی هەڵبژاردن هەبێ، 
تاوەكــو حیزبە بچووكــەكان نەچنــە پەرلەمان. 
دەتانەوێ ئەزموونــی هەڵبژاردنی 1992 دووبارە 

بكەنەوە؟
شــۆڕش حاجــی: ئێمــە لەگــەڵ ئەوەین ئەو 

حیزبانــەی نوێنەری راســتەقینەی خەڵكن بچنە 
پەرلەمان، بۆیە پێشــنیازمان كردووە بەربەستی 
یاسایی 2% یان 3% دابنرێت لە بەردەم حیزبەكان.
رووداو: ئەگەر یاســای ســەرۆكایەتی هەموار 
نەكرێتــەوە، كاندیدتــان بۆ پۆســتی ســەرۆكی 

هەرێمی كوردستان دەبێت؟
شۆڕش حاجی: لەگەڵ كاراكردنەوەی پەرلەمان 
و هەمواركردنەوەی یاســای هەڵبژاردن و یاسای 
سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستانین، سیستەمەكە 
ببێتە پەرلەمانی و سەرۆكی هەرێمی كوردستان لە 
پەرلەمان هەڵبژێردرێت، كێشەی یاساییش هەیە 
كــە كــێ داوای هەڵبــژاردن دەكات، بەاڵم ئەگەر 
ئەمەش نەكرا و بە یاسا كۆنەكە هەڵبژاردن كرا، 
بێگومان ئێمە كاندیدی خۆمان بۆ ســەرۆكایەتی 

هەرێمی كوردستان دەبێت.
رووداو: پەیوەنــدی گــۆڕان و پارتــی چۆنــە 

ئێستا؟
شــۆڕش حاجــی: پەیوەندی ئێمــە و پارتی 
ئاساییە، پێشوازیمان لە پەیامەكەی كاك مەسعود 
كــرد و پێشــوازیمان لــە شــاندی پارتیش كرد، 
داوامــان كرد میكانیزمێــك بۆ گۆڕانكاری لە هەر 
سێ سەرۆكایەتییەكە هەبێ، بە راشكاوانە قسەی 
خۆمان پێگوتن، بەاڵم دواتر شاندەكە نەهاتنەوە 
و كاك مەســعود و حیزبەكەی لــە پەیامەكەیان 
پەشــیمان بوونەوە. وەكو هەموو جارێكی دیكە 
بۆ چاوبەســتەكی و كوشــتنی كات ئەو شاندانە 

كۆبوونەوە.
رووداو: مالیكی چەند جارێكە بە ناڕاستەوخۆ 
باسی گۆڕان و هەندێ الیەنی دیكە بۆ هەڵبژاردنی 
داهاتوو دەكات كە حكومەتی زۆرینە پێكبهێنن، 
ئێوە هیچ بەرنامە و هەوڵێكی لەوجۆرەتان هەیە؟
شــۆڕش حاجی: ئێمە لەگــەڵ زۆربەی حیزبە 
عێراقییــەكان پەیوەندیــی هاوســەنگمان هەیە، 
لەگــەڵ هیچ الیەنێك نیــن دژی الیەنێكی دیكە. 
ئێمــە لــە بەغــدا لەگــەڵ ئــەو هێــز و الیەنانە 
هاوپەیمان و هاوئاهەنگی دەكەین كە بەرژەوەندی 
كــورد دەپارێــزن. گــۆڕان، مالیكیــی نەكــردە 
سەرۆكوەزیرانی عێراق، ئەوە پارتی بوو دوو خول 

كردیانە سەرۆكوەزیران. 
رووداو: هەڵسەنگاندنتان بۆ حكومەتی عەبادی 

چییە؟
شــۆڕش حاجی: عەبادی ئیشــی بــە كورد و 
كاك مەســعود و هێزی پێشــمەرگەیە بۆ شەڕی 
داعــش. دوای شــەڕی داعش ریزبەنــدی نوێ لە 
عێراق دروســت دەبێت، ئێمەش ئەوكات قســەی 

خۆمان دەكەین.
رووداو: ئێــران و توركیــا هیــچ داوەتێكــی 

فەرمییان ئاراستەی گۆڕان كردووە؟
شــۆڕش حاجی: توركیا و ئێــران بە فەرمی 
داوەتیان كردووین كە سەردانی ئەنقەرە و تاران 
بكەین بــۆ كردنــەوەی بــارەگا و نوێنەرایەتی، 
بــەاڵم ئێمــە پابەنــدی پرەنســپیی خۆمانیــن 
كــە نابێــت حیــزب پەیوەندی لەگــەڵ دەوڵەت 
هەبێت، بەڵكو دەبــێ تەنیا حكومەتی هەرێمی 
كوردستان نوێنەرایەتی هەبێت و پەیوەندییەكان 
بــە دامەزراوەیــی و نیشــتمانی بكرێــن، بەاڵم 
پارتــی و یەكێتــی وەكــو ســەردەمی شــاخ و 
بەرەی كوردســتانی كاردەكەن، تاوەكو ئێســتا 

نوێنەرایەتییان لە توركیا و ئێران هەیە.

دەوڵەتەكەی پارتی و یەكێتی 
هاوشێوەی لیبیای موعەممەر 

قەزافی دەبێ

کاندیدمان بۆ 
سەرۆکایەتی هەرێمی 

کوردستان دەبێت

گومانمان لە نیەتی 
پارتی و یەکێتی هەیە

پارتی و یەکێتی بە 
رێگایەکی هەڵەدا بۆ 
سەربەخۆیی دەڕۆن

 لە هیچ حاڵەتێكدا دژی 
گشتپرسی نابین

زۆرینەی مەکتەبی 
سیاسیی یەکێتی نایانەوێ 
رێككەوتنی ئێمە و ئەوان 

جێبەجێ بكرێت

هەژموونی پارتی لەسەر 
یەکێتی هۆکارێكی 

جێبەجێنەکردنی 
رێككەوتنی گۆڕان و 

یەکێتی بوو

پشتگیری مانەوەی 
کورسی کۆتاکان دەکەین

لەگەڵ دانانی بەربەستی 
هەڵبژاردنین

هەندێك سەرکردەی 
یەکێتی رێزی واژۆی خۆیان 

نەگرت

د.شــۆڕش حاجی، گوتەبێژی بزووتنەوەی گۆڕان لە هەڤپەیڤینێكدا 
لەگــەڵ هەفتەنامــەی )رووداو( دەڵێــت ئــەوان دژی گشتپرســی 
نین، بــەاڵم گومانیان لــە نیەتی پارتــی و یەکێتی هەیــە. هەروەها 
دەڵــی: "یەکێتــی کەوتووەتــە دوای پەیامەکەی پارتی". شــۆڕش 
حاجی باســی رێككەوتنی نێوان گۆڕان و یەکێتــی دەکات و دەڵێت 
زۆرینەی ســەرکردایەتی یەکێتی رێگرن لە بــەردەم جێبەجێكردنی 
رێككەوتنەکــە. هەروەهــا دەڵێت "لەژێــر کاریگەریــی هەژموونی 
پارتی دەیانەوێ لەســەر حیســابی رێككەوتنی ئێمە، لەگەڵ پارتی 

رێكبكەون".

هەڤپەیڤین: مەحموود یاسین کوردی
رووداو- سلێمانی
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سازمانی خەبات گۆڕانكاری دەکاتکوردستانی
رووداو - هەولێر

كۆنگرەی سازمانی خەبات سێ رۆژی خایاند. پێش كۆنگرە چاوەڕانیان دەكرد زۆر شت بگۆڕدرێ. لە كۆنگرەی ئەمجارەدا چەند گۆڕانكارییەك كرا 
لەوانە، دانانی دەفتەری سیاســی كە بۆ ئەو رێكخراوە نوێیە، ســكرتێری گشــتی كە الی ئەوان بەڕێوەبەری گشتی پێدەگوترێت كۆنگرە هەڵی دەبژێرێت 

كە پێشتر كۆمیتەی ناوەندی هەڵیدەبژارد. زیاتربوونی رێژەی ژنان لە رێبەرایەتی سازماندا. گۆڕانی ژمارەیەكی زۆری ئەندامانی رێبەریی و ئەركداركردنی 
رێبەریی بۆ چاالكتر كردنەوەی رێكخستنەكان و پێشمەرگە. سازمانی خەبات ساڵی 1980 وەك رێكخراوێكی ئیسالمی - نەتەوەیی دامەزرا. دواتر وازی لە 

ئیسالمیبوونەكەی هێنا. لەم كۆنگرەیەشدا هەنگاوێكی دیكە لێی دووركەوتەوە.

)AFP :فۆتۆ( 

"ترسی نانبڕین" 
كاری ناوەندەكانی راپرسی زەحمەت كردووە

45 هەزار كەس لە رۆژهەاڵتی كوردستان 
خۆیان كاندید كردووە

هێمن عەساف
رووداو - هەولێر

رۆژی 16ی نیســان خەڵكی توركیا بەشداری لە 
گەورەترین رووداوی سیاسی چەند دەیەی رابردووی 
واڵتەكەیاندا دەكەن كە گشتپرســییەكە بۆ گۆڕینی 
دەســتووری واڵت، بۆیە لــە 81 پارێزگای ئەو واڵتە 
گۆڕەپانەكان بەردەوام قەرەباڵغن، ئەو 10 پارتەی  كە 
مۆڵەتی كاری سیاســییان هەیە، بەسەر دوو بەرەی 
"بەڵێ" و "نەخێر"دا دابەش بوون، الیەنگرەكانی ئەو 
پارتانــە مــاڵ بەماڵ دەگەڕێن بۆ ئەوەی لە شــەش 
رۆژی داهاتــوودا دەنگــی خەڵك بــۆ الی كەمپینی 
خۆیان رابكێشــن، ئــەوەش بۆ گشتپرســییەك كە 
تێیدا خەڵك بڕیار لەســەر سیســتەمی حوكمڕانیی 
واڵتەكەیــان دەدەن، ئاخــۆ ببێتە ســەرۆكایەتی و 
ســەردەمێكی نوێ لــە توركیا دەســتپێبكات، یان 

سیستەمەكە وەكوو خۆی )پەرلەمانی( بمێنێتەوە.
 

ئەنجامی راپرسییەکان

ئەو راپرســییانەی لەالیەن دامەزراوەكانی ســەر 
بەئاكپارتــی دەكرێــن، دەڵێن رێــژەی دەنگی بەڵێ 
56%ی تێپەڕاندووە. لە بەرامبەریشدا راپرسییەكانی 
جەهەپــە ئاماژە بەوە دەكەن كە 52%ی دەنگدەران 

پشتیوانی لە دەنگی نەخێر دەكەن.
لە راپرســییەكانی پەیمانگا، كۆمپانیا و دەزگا 
سەربەخۆكانیشدا ژمارەی جۆراوجۆر دەردەكەوێ . 
لە دەستپێكی بانگەشەكانەوە 10 راپرسی كراون، 
لە هەشــتیاندا بەرەی "بەڵێ" شكســتی هێنابوو، 

بــەاڵم دوو راپرســییەكەی دیكــە كــە لەالیــەن 
هــەردوو كۆمپانیای نێــت و ســۆنارەوە كرابوون، 
دەریانخســتبوو دەنگی بەڵێ بەڕێژەی 51% پێش 

دەنگی نەخێر كەوتووە . 
كۆمپانیای S&M لە دوایین راپرســیدا كە رۆژی 
شەشــی نیسان كراوە، دەریخستووە دەنگی "بەڵێ" 
بــۆ 54% زیــادی كــردووە. رێژەی دەنگــی راڕاكان 
فاكتەرێكــی زۆر گرنگــی یەكالكــەرەوە بــووە لەم 
گشتپرسییەدا كە 15%ی هەبووە و لە دوو هەفتەی 
كۆتایی بانگەشــەكەدا بــۆ 8% دابەزیــوە. ئەوەش 
ســەلمێنراوە كە 6%ی بۆ دەنگی بەڵێ و 2%یش بۆ 
دەنگی نەخێر دابەش بوون، بەاڵم هێشــتاش 7%ی 
دەنگی راڕا و 3%ی ئەو كەســانە كە سوورن لەسەر 
بەشدارینەكردن و بایكۆتكردن، لە پرۆسەكەدا رۆڵی 

كاریگەریان دەبێ.

بۆچی دەنگی "بەڵێ" زیادی کرد؟

توركیــا  كۆمەڵــگا ی  راپرســییەكان،  بەپێــی 
بەگشــتیی لەگەڵ ئەوە  نین  سیســتەمی حوكمڕانی 
لــە واڵتەكەیان بگۆڕدرێ و دەســەاڵتی رەها بدرێتە  
دەست تاكەكەسێك، چونكە پێیانوایە ئەمە رێگە بۆ  
دیكتاتۆرییەت لە توركیا خۆشدەكات،  بەتایبەتی بۆ 
كەسێكی وەك رەجەب تەیب ئەردۆغان كە دوژمنێكی 
سەرســەختی ســێكوالریزمە، بەاڵم خەڵكی توركیا 
ترســی ئەوەیان هەیە بە گرووپی فەتحوڵاڵ گولەن، 
پەكەكە یان گرووپــە چەپە رادیكاڵەكانی توركیاوە 
ببەسترێنەوە، لە ئاكامی ئەمەشدا دەستگیر بكرێن، 
كارەكانیان لەدەستبدەن یان پەراوێز بخرێن. ئەمەش 

وایكردووە خەڵكێكی زۆر )ئەگەر بە رواڵەتیش بێ( 
پشتگیری لە دەنگی "بەڵێ" بكەن.

جە هەپــە  كە بــە پارتی ئۆپۆزســیۆنی دایك  لە 
توركیــا دەزانــرێ، رایگەیاندووە لە مــاوەی كەمتر 
لە ســاڵێكدا زیاتر لــە ملیۆنێك هاوواڵتی بەتۆمەتی 
جۆراوجــۆر نانبــڕاو كــراون، هەڵمەتــی گرتــن و 
دەستبەسەركردنی ئەو كەسانەش درێژەی هەیە كە 
لــە بەرەی "نەخێــر" دان،  بەندكراوەكانیش تۆمەتی 
ئەندامێتی لە گرووپی گولەن و پەكەكەیان دەدرێتە 
پاڵ. ئەوەش بووەتە هۆی ئەوەی خەڵك بەگشــتی 
و فەرمانبەرانی حكومەت بەتایبەتی بۆ خۆپاراستن 
لە گرتن و دەركردن بە ناچاری بڵێن پشــتیوانی لە 

دەنگی "بەڵێ" دەكەن.

فاکتەری کورد لە گشتپرسییەکەدا

هەوڵەكانی ئاكپارتی لەســەر راكێشــانی دەنگی 
پــاش  چڕبووەتــەوە.  توركــەكان  ناسیۆنالیســتە 
هەڵكردنــی ئااڵی كوردســتان لەســەر دامــودەزگا 
حكومییەكانــی كەركــووك و گەرمبوونــی باســی 
چارەنووســی  یەكالبوونــەوەی  بــۆ  گشتپرســی 
پارێزگاكە، بەرپرسانی ئاكپارتی خاڵێكی هەستیاریان 

دەستكەوت بۆئەوەی بە دەبڕینی هەڵوێستی توند و 
ئاگرین سۆزی ناسیۆنالیستەكان بورووژێنن. 

بەرپرســانی ئاكپارتــی دەشــزانن شــارەكانی 
باكــووری كوردســتان یەكالكــەرەوە دەبــن لــەو 
گشتپرســییەدا و ئــەوەی دیــارە، لــەوێ دەنگــی 
"نەخێــر" بــە رێژەیەكــی بەرچاو لەپێشــە، بەاڵم 
بەپێــی ئاكامەكانی گەڕی دووەمی هەڵبژاردنەكانی 
پەرلەمانی توركیا لەساڵی 2016 ، گریمانەی ئەوە 
دەكرێ رێژەی دەنگەكانی پارتی دادوگەشــەپێدان 

زیاتر بێ لەوەی چاوەڕێ دەكرێ. 
بەپێی راپۆرتێكی رۆژنامەی )فاینانشــاڵ تایمز(
ی بەریتانی، دەنگدەرانی كورد بەســەر سێ بەرەدا 
دابەشــبوون: ژمارەیــەك لەوانــەی لــە هەڵبژاردنی 
پێشوودا دەنگیان بە ئاكپارتی دابوو، ئێستا دوودڵن 
لەوەی پشتگیری لە "بەڵێ" بكەن، هۆكاری ئەوەش 
بۆ وێرانبوونی شار و شارۆچكەكانی باكوور لە یەك 
ســاڵ و نیوی رابــردوودا دەگەڕێتەوە. ژمارەیەكیش 
لەوانەی دەنگیان بە )هەدەپە( دابوو، ئێستا بەنیازن 
دەنگ بە ئاكپارتی بدەن، چونكە )هەدەپە( نەیتوانی 
پرۆسەی ئاشتی زیندوو بكاتەوە. گرووپی سێیەمیش 
ئەوانــەن كە دەنگەكانیــان لەچــاو هەڵبژاردنەكەی 
پێشــوو گۆڕانــی بەســەردا نەهاتــووە. راپۆرتــی 

رۆژنامە بەریتانییەكە ئەوەش دەخاتەڕوو كە گیرانی 
دەمیرتاش كاریگەریی نەرێنی لەسەر كەمپینەكانی 

هەدەپە بۆ دەنگی "نەخێر" هەبووە. 
ســەاڵحەدین دەمیرتاش، هاوســەرۆكی هەدەپە، 
لە دوایین پەیامی خۆیدا لە گرتووخانەی ئەدێرنەوە 
داوای لــە گەلــی توركیــا كرد كە هەرگیز نەترســن 
و لەســەر ســندووقی دەنگــدان تۆڵــەی خۆیان لە 

دەســەاڵت بكەنــەوە. ئەحمەد تورك، هاوســەرۆكی 
پێشــووی شــارەوانیی مێردینیــش، لــە لێدوانێكی 
تایبەتدا بــە )رووداو(ی گوت "حكومەتی ئاكپارتی 
لە رێگەی تــرس و تۆقاندنەوە هەوڵی كۆكردنەوەی 
دەنــگ دەدات". ئــەو سیاســەتڤانە كــوردە داوای 
لــە گەلی كورد لــە توركیا كرد بــە "نەخێر" دەنگ 
بــدەن، بۆ ئــەوەی مۆتەكەی ترس و تۆقاندن لەنێو 

كۆمەڵگەدا دووربخرێتەوە.
هەفتــەی پێشــوو ئەردۆغان ســەردانی ئامەد و 
ژمارەیەك شاری دیكەی باكووری كوردستانی كرد. 
لــەو بەســەركردنەوەیەدا، ســەرۆككۆماری توركیــا 
بەڵێنی سەقامگیری و ئاسایش و دابینكردنی هەلی 
كاری بۆ گەنجان بە خەڵكی شــارە كوردییەكان دا، 
لــە كاتێكدا رێژەی بێكاری لە باكووری كوردســتان 
گەیشتووەتە سەرووی 34%. بەڵێنەكانی ئەردۆغان و 
رەوشی نالەباری ژیانی خەڵك لە باكووری كوردستان 
 هۆكارێكی دیكەن بۆئەوەی رێژەی دەنگەكانی بەڵێ 

روو لە هەڵكشان بكات. 
جــەم كوچوك، ســەرۆكی ناوەنــدی بەناوبانگی 
لێكۆڵینــەوە و راپرســییەكانی "نێت" بــە )رووداو(
ی گوت "دەنگەكانی بەڵێ بەشــێوەیەكی بەرچاو لە 
شــارەكانی باكووری كوردســتان رووی لە زیادبوون 
كــردووە بەهــۆی بەڵێنەكانی ئەردۆغــان و هەندێك 
پــڕۆژەی حكومەتی توركیا، بەاڵم لە هیچ شــارێكی 
كوردیدا دەنگی بەڵێ یەكەم نابێت و دەنگی نەخێر 
زۆرینــەی رەها دەبێت بەهۆی هەژموونی هەدەپە لە 

ناوچەكە كە خاوەن جەماوەرێكی زۆرن".

فوئاد حەقیقی
رووداو - هەولێر

دەرگای   2017/4/11 سێشــەممە  رۆژی 
خۆپااڵوتــن بــۆ دوازدەمیــن خولــی هەڵبژاردنی 
سەرۆك كۆماری ئێران دەكرێتەوە. شەش حیزبی 
رۆژهەاڵتی كوردســتان هەر لە ئێســتاوە بڕیاری 
خۆیــان لەبــارەی هەڵبژاردنەكــە داوە و لەگــەڵ 
ئــەوەن كورد بایكۆتــی ئــەو هەڵبژاردنە بكات، 
بــەاڵم پێناچێ دەنگی ئــەوان كاریگەریی هەبێ، 
چونكە لە تەنیشت سندوقی هەڵبژاردنی سەرۆك 
ئەنجوومەنــی  هەڵبژاردنــی  ســندوقی  كۆمــار، 

ئیسالمیی شار و گوندەكانیش دادەنرێ.

رۆژی 19ی ئایــاری 2017 دوازدەمیــن خولی 
هەڵبژاردنی ســەرۆك كۆماری ئێران و پێنجەمین 
خولی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی ئیســالمیی شــار 
و گوندەكان بەڕێوەدەچێ. هەر لە ئێســتاوە 15 
كــەس رایانگەیاندووە كە خۆیان كاندید دەكەن، 
دیارترینیان ســەید ئیبراهیم رەئیسییە. هەروەها 
12 كەسی دیكەش ناویان وەكو بەربژێر هاتووە، 
بەاڵم تاوەكو ئێستا بە فەرمی رایاننەگەیاندووە. 
لەوانــەش حەســەن رۆحانی، ســەرۆك كۆماری 
ئێســتای ئێــران. ســەعید جەلیلــی، ســەرۆكی 
پێشووی ئەنجوومەنی بااڵی ئاسایشی نەتەوەیی 
ئێران. عەلی شــەمخانی، ســەرۆكی ئەنجوومەنی 

بااڵی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران.

زۆربــەی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردســتان كە 
مەیدانی چاالكییەكانیان لە باشــووری كوردستانە، 
مەیلیان بەالی بایكۆتكردنی هەردوو هەڵبژاردنەكەیە، 
چونكــە پێیانوایە لە كەشــێكی "نادیموكراتیك"دا 

بەڕێوەدەچێ.
رۆژی پێنج شــەممەی رابردوو، شــەش حیزبی 
رۆژهەاڵتــی كوردســتان – دوو الیەنی دێموكرات، 
سێ الیەنی كۆمەڵە و سازمانی خەبات – لە بنكەی 
ســەركردایەتی كۆمەڵــە - رێكخراوی كوردســتانی 
حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران - لــە زێڕگوێــز لــە 
نزیك ســلێمانی كۆبوونەوە تاوەكوو ســەبارەت بە 

هەڵبژاردن هەڵوێستێكی هاوبەش وەربگرن.
لە كۆتایی كۆبوونەوەكــەدا ئیبراهیم عەلیزادە، 

سكرتێری گشتیی كۆمەڵە  - رێكخراوی كوردستانی 
حیزبی كۆمۆنیست - رایگەیاند كە بۆچوونەكانیان 
ســەبارەت بە هەڵبژاردنەكە لە یەكدی نزیك بووە. 
عەلیزادە گوتی "هەمووان پێمانوابوو كە هەڵبژاردن 
لــە دۆخێكی زۆر نادیموكراتیكــدا بەڕێوەدەچێت". 
بۆیــە لەگــەڵ ئەوەدابــوون خەڵكــی رۆژهەاڵتــی 

كوردستان بایكۆتی هەڵبژاردن بكەن.
كەریــم پەرویــزی، ئەندامی دەفتەری سیاســی 
حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران دەڵێ: بەپێی 
ئەزموونــی رابردوو هەڵبــژاردن هیچ مانایەكی نییە 
و خەڵكــی ئێــران و نەتەوەكانی نێــو خاكی ئێران 

خۆیانی تێدا نابیننەوە".
خولــەی  ئــەم  حــدكا  پەرویــزی،  بەگوتــەی 
هەڵبژاردنــی ســەرۆك كۆماریــی ئێرانیش بایكۆت 
دەكات، بەاڵم ئەوان دەیانەوێ هەموو الیەنەكان بە 

كۆدەنگی بایكۆتی بكەن.
حیزبــی دێموكراتی كوردســتان )حــدك( دوو 
خولــی رابــردووی هەڵبژاردنــی ســەرۆك كۆماریی 
بایكــۆت نەكــردووە و روانگەكانی بۆ هەڵبژاردن لە 
حیزبەكانی دیكەی رۆژهەاڵتی كوردســتان كەمێك 
جیاواز بووە، بــەاڵم ئەمجارە ئەو حیزبەش مەیلی 

بەالی بایكۆتكردنی هەڵبژاردندا هەیە.
قــادر وریا، ئەندامی دەفتەری سیاســی حدك، 
دەڵــێ "مەیلمان بۆ هــاوكاری لەگــەڵ الیەنەكانی 
دیكــەی رۆژهەاڵتــی كوردســتانە و لــە هەنــدێ 
بۆچوونەكانی خۆمان، لە پێناو پێكەوە هاوكاری و 

هاودەنگی، دەست هەڵدەگرین".
بەگوتــەی قــادر وریــا، حەســەن روحانی، 
ســەرۆك كۆماری ئێران، ئەزموونێكی الوازی لە 
پەیوەندیــی لەگەڵ داخوازییەكانی كورددا هەیە 
و بناژۆخوازەكانیش شتێكی ئەوتۆیان بۆ كورد 

پێ نییە. 
هاوكاتبوونی هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری لەگەڵ 
هەڵبژاردنی شــوورای ئیسالمیی شار و گوندەكان، 

حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كورســتانی ناچــار كردووە 
چەند رۆژێك خۆیان بگرن، بۆ ئەوەی زیاتر تاوتوێی 
بارودۆخەكــە بكەن و ئیجا بڕیاری كۆتایی لەســەر 

چۆنیەتی بایكۆتی هەڵبژاردن بدەن.
خۆپااڵوتن بۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شــار و 
گونــدەكان كۆتایی هاتووە، ئێســتا لیژنە چاودێر 
و جێبەجێــكارەكان دۆســیەی بەربژێــرەكان، بــە 
مەبەستی پەسەندكردن یا رەتكردنەوەی شیاوییان، 

تاوتوێ دەكەن.
لە هەر پێنج پارێزگاكەی رۆژهەاڵتی كوردستان 
)ورمێ، ســنە، كرماشان، لوڕســتان و ئیالم( 45 
هــەزار كەس بــۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شــار و 

گوندەكان، خۆیان كاندید كردووە.
بەربژێــرەكان، هەڵبژاردنــی  ژمــارەی  زۆریــی 
ئەنجوومەنــەكان دەكاتــە شــوێنێك بــۆ ركابەری 
لەنێــوان بنەماڵــە، خێڵ، گەڕەك، ناســیاوەكان و 
ئەمــەش وا دەكات خەڵكێكی زیاتر لە هەڵبژاردندا 
بەشداریی بكەن. بۆیە بایكۆت كەمڕەنگ دەكاتەوە، 
لــە رۆژی هەڵبژاردنــدا ســندووقەكانی دەنگدانــی 
ســەرۆك كۆماری و ئەنجوومەنی شار و گوندەكان 

پێكەوە دادەنرێن.
ئەنوەر محەممەدی، ئەندامی دەفتەری سیاسی 
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی 
ئێــران دەڵێ "ئەم دوو هەڵبژاردنە پێكەوە كێشــە 
دەكات".  دروســت  بایكۆتكــردن  بــۆ  گرفــت  و 
ئەنــوەر موحەممەدی پێیوایە، كۆماری ئیســالمی 
بە ئەنقەســت ئــەم دوو هەڵبژاردنە لــە یەك رۆژدا 
بەڕێوەدەبات، بۆ ئەوەی خەڵكی زیاتر بەشداریی لە 

هەڵبژاردندا بكەن.
قــادر وریا، ئەندامی دەفتەری سیاســی حدك، 
دەڵــێ "ئەگەر لە ئەنجوومەنی شــار و گوندەكاندا 
خەڵكــی باش هەبێــت و لە فیلتەری پەســەند یا 
رەتكردنەوەی شــیاوییەكان دەرباز بن، باشتر وایە 
بایكۆت نەكرێ، بەاڵم ئیرادەی دەســەاڵت لە ئێران 

رەتكردنەوەی شیاوی بەرباڵوی بەربژێرەكانە"..
لــە روانگــەی حــدكاوە، ئەنجوومەنــی شــار و 
گوندەكان تەنیا شتێك بۆ پڕوپاگەندە و نیشاندانی 
دەسەاڵتی خەڵكییە، ئەنجوومەنەكان لە دەسەاڵت 
داماڵــراون و هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــەكان تەنیا 
شانۆگەرییە. بۆیە ئەم حیزبە لەگەڵ بایكۆتكردنی 

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شار و گوندەكانیشە.
ئەگەرچــی كەریم پەرویــزی، ئەندامی دەفتەری 
سیاســی حــدكا، پێیوایە رەنگە هەنــدێ كەس بۆ 
وەرگرتنــی هەندێ ئیمتیاز خۆیــان بۆ هەڵبژاردنی 
ئەنجوومەنــەكان بپاڵێون، بەاڵم ئــەو دەڵێ "ئێمە 
دەمانــەوێ خەڵــك وشــیار بكەینەوە بــۆ ئەوەی 

بەشداریی لە دەنگداندا نەكەن".
ئەو شەش حیزبەی رۆژهەاڵتی كوردستان بڕیارە 
لە چەند رۆژی داهاتوودا دیسان پێكەوە كۆببنەوە، 
بۆ ئەوەی لەسەر دوایین هەڵوێستی هاوبەشی خۆیان 

لەبارەی هەڵبژاردن، خۆیان یەكالیی بكەنەوە.

هەفتەی کۆتایی

ئەم هەفتەیە یەکالکەرەوەیە بۆ ســەرجەم الیەنەکان، چونكە رۆژی 9ی نیســان 119 
باڵیۆزخانــە و کونســوڵگەریی تورکیا لە 57 واڵتدا پرۆســەی دەنگدانی 2 ملیۆن و 929 
هــەزار و 389 دەنگدەری تورکیــا کە مافی دەنگدانیــان هەبوو کۆتایی هــات. زۆرترین 
رەوەنــدی تورکیا کە مافــی دەنگدانیان هەیە لە ئەڵمانیا بوو کــە ملیۆنێك و 405 هەزار 
دەنگدەر بوو. بەپێی بڕیارێكی کۆمیسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنی تورکیا، پرۆسەی دەنگدان 
بۆ رەوەندی تورکیا لەسەرانسەری جیهان یەك بازنە دەبێت و رەوەندی تورکیا بۆی هەیە 
لە هەر شــوێنێكی جیهان دەنگ بدات. بڕیارە ســبەی سێشەممە 11ی مانگ دەنگدانی 
پێشــوەختە بۆ گرتووخانەکان، ســوپا، هێزە ئەمنییەکان، نەخۆشخانەکان، راگەیاندنەکان 
بكرێت و تا 14ی ئەم مانگە بخایەنێت. کۆی گشتیی 58 ملیۆن و 222 هەزار و 937 کەس 
مافی دەنگدانیان دەبێت و ژمارەی دەنگدەرانی ناوخۆی تورکیاش 55 ملیۆن و 336 هەزار 

کەسن.

راپرسییەکانی ئاکەپە: 
رێژەی دەنگی بەڵێ 56%ی تێپەڕاندووە

راپرسییەکانی ئۆپۆزیسیۆن: 52%ی دەنگدەران 
پشتیوانی لە دەنگی نەخێر دەکەن

حیزبەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان هێشتا بڕیاری بایكۆتیان نەداوە

حدك: لەگەڵ بایكۆتی 
هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی 

شار و گوندەکان نین ئەگەر 
کاندیدەکان باش بن

حدکا لەگەڵ بایكۆتی 
هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی 

شار و گوندەکانیشە 
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راپۆرت

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

ئەو شوێنەی ئەبووبەکر بەغدادی خەالفەتەكەی  
تێــدا راگەیانــد، لــە ســێ الوە  لەالیــەن هێــزە 
عێراقییەكانەوە گەمارۆدراوە. گوتەبێژی فەرماندەیی 
ئۆپەراسیۆنە هاوبەشــەكان دەڵێت "60%ی بەری 
راســتی موســڵ كۆنترۆڵكراوتەوە". شرۆڤەكارانی 
ســەربازیش داوادەكەن پالنــی كۆنترۆڵكردنەوەی 
موســڵ گۆڕانكاریــی تێدابكرێــت و مزگەوتەكەی 
بەغدادی دوایین شوێن بێ  کە كۆنترۆڵ بكرێتەوە.

هێزەكانی پۆلیسی فیدراڵی و بەرپەرچدانەوەی 
خێرا لە رۆژهەاڵت و باشــووری ناوچەی موســڵی 
كۆن لــە پێشــڕەویدان، هێزەكانــی دژەتیرۆریش 
ماوەیەكــە  بــەاڵم  شــارەكەدان،  رۆژئــاوای  لــە 
پێشڕەوییەكانیان  لە هەندێك شوێن وەستاون یان 
زۆر بەسستی بەڕێوەدەچن. دۆخەكە بەجۆرێكە کە 
نزیكەی مانگێکە ئەو هێزانە چەند ســەد مەترێك  
لە مزگەوتی نوور، كە بەغدادی خەالفەتەكەی تێدا 
راگەیانــد، هەروەها منارەی حەدباوە دوورن، بەاڵم  

نەیانتوانیوە كۆنتڕۆڵی بكەنەوە.
عەمید یەحیا رەســوڵ، گوتەبێژی فەرماندەیی 
)رووداو(ی  بــە  هاوبەشــەكان،  ئۆپەراســیۆنە 
راگەیاند ئۆپەراســیۆنی كۆنتڕۆڵكردنەوەی موسڵ 
بە هیچ شــێوەیەك نەوەستاوە، بەاڵم هێزەكانیان 
زۆر بەوریایــی و لەســەرخۆ پێشــڕەوی دەكــەن، 
بەمەبەســتی پاراســتنی گیانی خەڵكی ســڤیل، 
بەتایبەتی ئەو ناوچانە ژمارەی دانیشتوانییان چڕە، 

كۆاڵنەكانیان تەسكن و خانووەكانیان كۆنن.
پالنــی  لــە  گۆڕانــكاری  بــە  ســەبارەت 
كۆنتڕۆڵكردنەوەی شــاری موسڵدا، عەمید یەحیا 
گوتــی "رەنگــە بەپێی پێویســت گۆڕانــكاری لە 
پالنەکەدا بكرێت و نوێ بكرێتەوە، لە هەر شوێنێك 

پێویست بێت دەستكاری دەكرێت".
بەگوتەی عەمید یەحیا رەسوڵ، تاوەكو ئێستا 

60%ی بەری راستی موسڵ لەالیەن هێزەكانیانەوە 
كۆنترۆڵكراوەتەوە، بەونزیكانەش تەواوی شارەكە 

كۆنترۆڵدەكرێتەوە.
بەپێی دوایین زانیارییەكان کە هێزە عێراقییەكان 
داویانەتــە )رووداو(، ئــەو هێزانــە لــە ســێ الوە 
)باشــوور، رۆژئاوا و رۆژهەاڵت( موســڵی كۆنیان 
گەمارۆداوە. تەنیا الی باكوور ماوە. شــەڕی كۆاڵن 
بە كــۆاڵن بەردەوامە. داعش و هێزە عێراقییەكان 
بەئەندازەیــەك نزیكــن کــە گوێیــان لــە دەنگی 
یەكــدی دەبێــت. رۆژی یەكشــەممە 2017/4/9، 
گەڕەكی مەتاحین لەالیەن هێزەكانی دژەتیرۆرەوە 

كۆنترۆڵكراونەتەوە.

رۆژی 2017/2/19، حەیدەر عەبادی، فەرماندەی 
گشــتیی هێــزە چەكــدارەكان و ســەرۆكوەزیرانی 
عێراق، دەستپێكردنی ئۆپەراسیۆنی بەری راستی 
موســڵی راگەیاند. دوای ئــەوەی بەری چەپی ئەو 
شارە لەدەست چەكدارانی داعش دەرهێندرایەوە .

لیــوا ماجد جاســم ئەلقەیســی، شــرۆڤەكاری 
ســەربازی و ســتراتیژی بــە )رووداو(ی راگەیاند، 
لەدوای رووداوی بۆردوومانكردنی خەڵكی سیڤیل، 
و  لەســەرخۆ  زۆر  عێراقییــەكان  هێــزە  ئێســتا 
بەوریاییەوە پێشــڕەوی دەكەن. پێشڕەوییەكانیان 
زۆر لەســەرخۆیە. هــاوكات بەشــێكی دیكەش بۆ 
تەكتیكــی داعــش دەگەڕێتەوە، لــە بەكارهێنانی 

خۆكوژەكان، ئۆتۆمبێڵی بۆمبڕێژكراو، تونێلەكان، 
جێگیركردنی نیشانەشــكێنێكی زۆر، بەكارهێنانی 
خەڵكی ســیڤیل وەك قەڵغانی مرۆیــی، هەروەها 
بەشــێكی زۆری چەكدارەكان بیانیــن و بەتەواوی 
گەمارۆدران، بۆیە جگە لە شەڕكردن تاوەكو كوژران 

هیچ بژارەیەكی دیكەیان نییە.
ئەلقەیسی باسی گرنگیی موسڵی كۆن دەكات 
و بە ناوچەیەكی ســتراتیژیی گرنگ ناوی دەبات، 
كــە مزگەوتی نــوور و  منارەی حەدباشــی لێیە 
"كۆنترۆڵكردنــەوەی بەتەواویــی ئــەو ناوچەیە، 
بەمانای یەكالكردنەوەی شــەڕی موسڵ و نەمانی 
داعش لە موسڵ دێت. ئەمە واتە كۆتاییهێنان بە 

پرۆژەی خەالفەت، كە جگە لەوەی ســیمبولێكی 
مزگەوتــەوە  لــەو  داعــش  هــاوكات  ئایینــە، 

فەرمانڕەوایەتیی بەسەر خەڵكدا دەكرد".
ئەو پســپۆڕە ســەربازییە، تێبینیی لەســەر 
پالنــی كۆنترۆڵكردنــەوەی موســڵ هەیــە و بە 
پێویســتی دەزانێــت کــە پێداچوونــەوەی تێدا 
بكرێت  "لەوانە كردنەوەی بەرەی دیكەی شــەڕ 
لە باكوور و باكووری رۆژئاوای موسڵ. هەروەها 
گەمارۆدان و بەجێهیشتنی ناوچەی موسڵی كۆن 
تاوەكو تەواوی ناوچەكانی دیكەی بەری راســت 
كۆنترۆڵدەكرێنەوە و دوایین شوێن موسڵی كۆن 
كۆنترۆڵ بكرێتەوە"،  بەاڵم دان بەوەشدا دەنێت 
كە "كردنەوەی بەرەی دیكەی شــەڕ، پێویستی 
بــە هێــزی زیاتری ســەربازی هەیــە، هەروەها 
ژمارەیەكــی زیاتــری خەڵك لە ناوچــەی دیكە 
ئاوارە دەبن و پێویســتیان بە ئامادەكاری هەیە 

بۆ پێشوازی لە ئاوارەكان".
ئەبوو ئەحمەد، كە یەكێكە لە دانیشتووانی 

بەری راســتی موســڵ و تازە لەدەســت داعش 
رزگاری بــووە، بــە )رووداو(ی گــوت  "لــە 
ســەردەمی داعشــدا نەدەبــوو كــەس دەرگای 
ماڵەكــەی دابخــات و دەبووایە لەســەر پشــت 
بێــت، بۆئەوەی کاتێــک فڕۆكــە جەنگییەكان 
بۆردوومان دەکەن، چەكدارانی داعش خۆیان بە 
ماڵەكاندا بكەن. هەركەسێك دەرگای ماڵەوەی 

داخستبایە، لەالیەن داعشەوە سزادەدرا".
بەگوتــەی فەریــق رائید شــاكر جــەودەت، 
درۆن  فیدراڵــی،  پۆلیســی  فەرمانــدەی 
)واتــە فڕۆكــەی بچکۆلــەی بێ فڕۆكــەوان(ی 
پۆلیســی فیدراڵــی "512 چەكداری داعشــیان 
لــە بــەری راســتی موســڵ كوشــتووە، كــە 
77یــان نیشانەشــكێن بــوون. هەروەهــا 274 
کیلۆمەتری چوارگۆشــەیان لــە بەری رۆژئاوای 
مووســڵ كۆنترۆڵكردووەتــەوە. هەروەها 256 
ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژكراو و 162 مۆتۆرســكیلیان 

تێكشكاندووە".

مزگەوتەکەی بەغدادی لە سێ  الوە گەمارۆدراوە

512 داعش بە درۆن كوژراون
گوتەبێژی فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بۆ )رووداو(:

پالنی کۆنترۆڵكردنەوەی موسڵ نوێ دەکرێتەوە

شرۆڤەکارێكی سەربازی: 

دەبێ مزگەوتەکەی بەغدادی دوایین شوێن بێ 
کۆنترۆڵ بكرێتەوە

سیروان عەباس 
رووداو - هەولێر

تیمەكانی بەشی ئەندازەی فەرماندەیی زێرەڤانی، 
زانیاریی ورد لەبارەی بۆمبە چێندراوەكانی داعش بۆ 
)رووداو( ئاشــكرا دەكەن و دەڵێن شارەزای هەموو 
پالنەكانی دانانەوەی بۆمب بوون و زۆر بە ئاسانی 
بۆمبەكانی داعش پووچەڵ دەكەنەوە. ئەوان ئێستا 

رۆژانە 270 بۆمب پووچەڵ دەكەنەوە.
یەكێك لە چەكە كاریگەر و بە زیانەكانی داعش 
لە شــەڕدا دانانەوەی بۆمب بووە لەو شوێنانەی لە 

ژێر كۆنترۆڵیاندا بووە.
موقەدەم ســۆران یوســف فەرماندە لە بەشــی 
ئەندازەی فەرماندەیی پێشمەرگەی زێرەڤانی دەڵێت 
بەهۆی جیاوازیی تاكتیكی شەڕكردن و گۆڕانكاری 
لــە چەندێتــی و چۆنیەتــی دانانــەوەی بۆمبەكان 
لەالیەن داعشــەوە، پێشمەرگەش ناچار بووە پالن 
و تاكتیكی خۆی بگۆڕێت، بەتایبەت بەشی ئەندازە.
لیــوا مەحمــوود كاكەیی، بەرپرســی كەتیبەی 
ئەندازەیی سەربازی سەر بە فەرماندەی هێزەكانی 
پشتیوانی یەك زانیاری لە بارەی بۆمبەكانی داعش 
ئاشــكرا دەكات و دەڵێــت "بۆ ئەوەی پێشــمەرگە 
یــان هاوواڵتــی زیاتــر شــەهید ببــن، چەكدارانی 
داعــش بیریان لە هەموو رێگایەك دەكردەوە، وەك 

بەســتنەوەی بۆمب بە دەرگا و پەنجەرە، دەرگای 
ســاردكەرەوە و شتی ســەرنجڕاكێش، بەاڵم بەشی 
ئەندازەی پێشمەرگە هەر زوو شارەزای تاكتیكەكانی 
داعــش بــوو، بۆیە دەبوو بچوكتریــن گومان یەكال 

بكەینەوە".
ســەبارەت بــە چۆنیەتــی تەقینــەوەی بۆمبە 
چێنراوەكانیش دەڵێــت "هەندێك لە بۆمبەكان بە 
دوو رێــگا دەتەقینەوە، قاچ لەســەر دانان و كاتی 
دەرهێنــان و هەڵگرتنی ســەری بۆمبەكــە، بەاڵم 
بەمدواییــە داعــش بۆ هــەر بۆمبێك ســێ رێگەی 
تەقینەوەی دادەنا: قاچ خســتنە ســەر بۆمبەكە، 
هەڵگرتنی سەری بۆمبەكە یان لەكاتی دەرهێنانی 
لەژێــرەوە. بۆ یەكەمجاریش ئــەم رێگەیەی داعش 
بــووە هــۆی شــەهیدبوونی موقەدەمێكی بەشــی 

ئەندازە".
بۆمبەکانی داعش لەچی 

دروستكراون؟

نەقیب ســاالر حەسەن قادر، ئەفسەر لە بەشی 
ئەندازەی فەرماندەیی پێشمەرگەی زێرەڤانی باسی 
چۆنیەتی دروســتكردنی بۆمبەكانی داعش دەكات 
و دەڵێــت "بۆمبەكان لــە دوو بــەش پێكهاتوون، 
هەردووكیشــی  رووپۆشــەكەی،  و  تەقەمەنــی 
بــۆ  خۆیەتــی.  رێكخراوەكــە  دروســتكراوی 

تەقەمەنییەكە زۆرتر پشت بە كلۆر، پەینی كیمیایی 
و غــاز دەبەســتن. بۆ رووكەشەكەشــی پشــت بە 
بەرمیل، دەبە، مەنجەڵ و ئاسنی كارگەكانی خۆیان 
دەبەستن". گوتیشی "بچووكترین بۆمبی داعش 15 
كیلۆیە و گەورەترینیشیان كێشەكەی 200 كیلۆیە".
 بــە گوتــەی موقــەدەم ســۆران، داعش چەند 
رێگایەكی بۆ تەقاندنەوەی بۆمبەكان بەكاردەهێنا. 
لەوانــەش كۆنترۆڵ، مۆبایل، راســتە، راكێشــان، 
قاچ لەســەر دانان و كردنەوەی دەرگا و پەنجەرە، 
بەاڵم دەڵێت "ئەو رێگایەی زۆرترین پێشــمەرگەی 
شــەهید كــردووە، راســتەیە كــە دەتوانرێــت بە 
شاراوەیی لەهەموو شوێنێك دابنرێت و بەهۆی قاچ 

لەسەردانان دەتەقێتەوە".
فاشــیلترین بۆمبــی داعــش ئــەو بۆمبانەن كە 
لــە رێگــەی مۆبایلــەوە دەتەقێنرێنــەوە. چونكە 
پێویستی بە دوو هۆكار هەیە، یەكەم ئەو كەسەی 
دەیتەقێنێتــەوە ئامانجەكە بە چاوی خۆی ببینێ، 
هەروەها شەبەكەی مۆبایلیش هەبێ، ئەو دووانەش 

لە كاتی شەڕدا پێكەوە زۆر ئەستەمن.

کار بە رۆبۆت ناکەن

موقەدەم ســۆران یوسف دەڵێت بەشی ئەندازە 
خــاوەن رۆبۆتــی تایبەت بە هەڵگرتنــەوەی مینە، 

بــەاڵم لە شــەڕی داعشــدا كاریــان پێنەكــردووە، 
لەبەرئــەوەی كاری رۆبــۆت هێواشــە و لە شــەڕدا 
ناكرێ بە هێواشــی كاربكرێ، بــە تایبەتی لەكاتی 
پێشڕەویكردن دەبێت تیمەكانی ئەندازە بە خێرایی 

رێگەكان خاوێن بكەنەوە بۆ ئەوەی بەبێ مەترســی 
پێشمەرگە تێپەڕێت. ناوبراو دەڵێت "ئێمە دەتوانین 
لــە رۆژێكــدا 270 بۆمب پووچــەڵ بكەینەوە، ئەو 

كارەش بە هیچ ئامێرێك ناكرێ".

ئەو فەرماندەیەی پێشــمەرگە ئاماژەی بەوەش 
كــرد كــە تاوەكــو ئێســتا تیمەكانــی ئەنــدازەی 
پێشمەرگە پۆشاكی تایبەتی هەڵگرتنەوەی بۆمبیان 
نییە، چەنــد جارێكیــش لەالیــەن هاوپەیمانانەوە 

بەڵێنیان پێدراوە، بەاڵم تەنیا زارەكی بووە.

هەڵەی ئەندازەی پێشمەرگە 
یەك لە هەزار بووە

موالزمــی یەكــەم رزگار مەســعود خەلیــل، 
ئەفسەری ئیداری و ژمێریاری لە بەشی ئەندازەی 
زێرەڤانــی بــە )رووداو(ی گوت "لەمــاوەی دوو 
ســاڵ و نیودا لە ســنووری نەینــەوا توانیومانە 
بكەینــەوە،  بۆمــب پووچــەڵ  نزیكــەی 9000 
سەرەڕای پووچەڵكردنەوە و تەقاندنەوەی دەیان 

تۆن تی ئێن تی. 
ئەندازەیــی  كەتیبــەی  بەرپرســی  هەروەهــا 
ســەربازی سەر بە فەرماندەی هێزەكانی پشتیوانی 
یەك لە ســنوورەكانی نەینــەوا و كەركووك دەڵێت 

18 هەزار بۆمبیان پووچەڵ كردووەتەوە.
مەحمــوود كاكەیــی ئامــاژە بە رێــژەی هەڵەی 
تیمەكانی ئەندازەی پێشــمەرگە دەكات و دەڵێت: 
داعــش،  جۆراوجۆرەكانــی  تاكتیكــە  "ســەرەڕای 

هەڵەی تیمی ئەندازە یەك لە هەزار بووە".

ناسر عه لی
رووداو - دهۆك

دوای ئــه وەی   ســه ره تای مانگــی رابردوو، 
بڕیاریــدا 169  نێوخــۆی عێــراق  وه زاره تــی 
پۆلیســی شنگال بۆ ســه نته ری شاری موسڵ 
بگوازێته وه ، فراكسیۆنی برایه تی و پێكه وه ژیان 
لــه  ئه نجومه نــی پارێزگای دهۆك ئــه و بڕیاره  
ره تدەکاتەوە. سه رۆكی ئه و فراكسیۆنه  ده ڵێت 
به  هیچ شــێوه یه ك رازی نابین یه ك پۆلیســی 
شــنگال بچێته  نێو موسڵ. ســه رۆكی لیژنه ی 
راوێــژكاری و گه ڕانــه وه ی ئارامی بــۆ نه ینه وا 
ده ڵێت "شــنگال خۆی پێویســتی به  ئارامییه  
و ناکــرێ پۆلیســی ئه وێ بنێردرێنە موســڵ. 
به ڕێوه به ری پۆلیسی شنگالیش ده ڵێت بڕیاری 
گواســتنه وه مان پێگه یشــتووه،  به اڵم هێشــتا 

جێبەجێمان نه كردووه" .

وه زاره تــی   ،2017 ئــاداری  ی   10 رۆژی 
نێوخــۆی عێــراق بــه  نووســراوێكی فه رمــی 
بڕیارێكی تایبه تی ســه باره ت به  گواستنه وه ی 
167 پۆلیســی كــوردی ئیــزدی و موســڵمان 
لــه  شــنگالەوە بۆ ســه نته ری شــاری موســڵ 
دەرکــرد. دواتــر رۆژی  1ی نیســانی 2017، 
به ڕێوەبەرایه تیــی گشــتیی پۆلیســی موســڵ 
نووســراوێكی دیكــەی  بــۆ پۆلیســی شــنگال 
نــاردووه  و تێیــدا داوایكــردووه  ئــه و بڕیــاره  

جێبه جێ بكه ن.
ســه یدۆ شــنگالی، ســه رۆكی فراكســیۆنی 
ئه نجوومه نــی  لــه   پێكه وه ژیــان  و  برایه تــی 
پارێــزگای موســڵ بــه  )رووداو(ی راگه یانــد 
"ئه و بڕیاره  دژی كورده  و به  هیچ شــێوه یه ك 
جێبه جێــی ناكه یــن". رۆژی 8 ی ئه م مانگه،  
فراكسیۆنی برایه تی و پێكه وه ژیان له  باره گای 
خۆیــان له  شــاری دهــۆك به  تێكــڕای ده نگ 

ئه و بڕیــاره  ره تكراوه ، ســه یدۆ ده ڵێت" دوای 
ره تكردنەوەی ئه و بڕیاره ، ئێمه  نووســراوێكی 
فه رمیمــان بۆ به ڕێوه به ری گشــتیی پۆلیســی 

تەله فۆنیــش  بــه   و  ناردوومانــه   نه ینــه وا 
پێمانگوتووه  به  هیچ شــێوه یه ك قبوڵ ناكه ین 

یه ك پۆلیسی شنگال بچێته  نێو موسڵ".

شــنگال یه كێكــە لــه  قه زاكانی ســنووری 
کارگێڕییــەوە  لــەڕووی  نه ینــه وا،  پارێــزگای 
ســه ر بــه  پارێــزگای نه ینه وایــه ، ئه ویــش له  
ناوچه كانــی مــاده ی 140ە و ئێســتا نزیكه ی 
500 پۆلیسی ئه و ناوچه یه ، كه  كوردی ئێزدی 
و موسڵمانی شنگالن، سه ر به  پۆلیسی عێراق 
و وه زاره تــی نێوخــۆی به غــدان ، بــه اڵم دوای 
کۆنترۆڵکردنــەوەی به شــێك لــه  ناوچه كانــی 
شــنگال، نزیكه ی دوو ساڵه  ئه وان له  ناوچه ی 
ســنوونێ و شــنگال له  ئه ركدان  و ناوچه كانی 

خۆیان ده پارێزن.
مەعن باســم، ســه رۆكی لیژنه ی راوێژكاری 
و گه ڕانــه وه ی ئارامــی بۆ پارێــزگای نه ینه وا، 
كــه  خۆی له  پێكهاته ی كریســتیانی ده شــتی 
نه ینه وایــه،  ئه و بڕیاره  به  بڕیارێكی سیاســی 
ناوده بــات و ده ڵێــت "هه مــوو دنیــا ده زانێت 
و  پۆلیــس  بــه   پێویســتی  ئێســتا شــنگال 

ئارامییه ، چۆن دەکرێ پۆلیســی ئه و ناوچه یه  
ببه نــه  موســڵ؟" ئەو ئەندامــەی ئەنجوومەنی 
پارێزگای نەینەوا پێیوایە "بڕیارەکە  بڕیارێكی 
سیاسییه  و ده یانه وێت بەوشێوەیە رایبگه یەنن 

كه  شنگال سه ر به  عێراقه".
شــنگال  قــه زای  پۆلیســی  به ڕێوه بــه ری 
له ســه ر ئه و بڕیــاره  بــه  )رووداو(ی راگه یاند 
"بڕیاری گواســتنه وەمان  پێگه یشــتووه ، به اڵم 
تاوەکو ئێســتا جێبه جێمان نه كردووه . چونكه  
ئێســتا شــنگال پێویســتی بــه  ئێمه یه،  چۆن 
پۆلیس ره وانه ی موســڵ بكه یــن؟" رائید زیاد 
حوسێن، بەڕێوه به ری پۆلیسی قه زای شنگال، 
ده ڵێت "فراكســیونی برایه تــی و پێكه وه ژیان 
ئــه و  گوتیــان  و  پێوەکردیــن  په یوه ندییــان 
بڕیارەیان  ره تكردووەتەوە ، به اڵم هێشــتا هیچ 
نووســراوێكمان لــه  به ڕێوەبەرایه تیی گشــتیی 

پۆلیسی نه ینه واوە پێنه گه یشتووه". 

پێشمەرگە لە نەینەوا 27 هەزار بۆمبی 
پووچەڵ كردووەتەوە

بەغدا پۆلیسی شنگال دەباتە موسڵ

فراکسیۆنی برایه تی و پێكه وه ژیان: 
به  تێكڕای ده نگ ئه و بریارەمان  ره تكردەوە

به رێوه به ری پۆلیسی شنگال: 
بڕیارەکەمان پێگەیشتووە
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رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر 

بەئامانجــی گەیشــتن بە زۆرتریــن كڕیار و 
فرۆشــتنی خێرای كااڵكانیان، چەندین پێگەی 
ئەلیكترۆنــی و پەیــج و ئەكاونــت لــە تــۆڕە 
كۆمەاڵیەتییــەكان كراونەتــەوە و كڕیــار لــەو 
رێگەیەوە دەتوانێت كااڵ بكرێت و فرۆشیاریش 
دەتوانــێ لــە بازنەیەكــی فراوانتــر لــە بازاڕ 
كااڵكانــی بفرۆشــێت. خاوەنــی یەكێــك لەو 
فرۆشگا ئەلیكترۆنیانە دەڵێت بازاڕیان گەرمە، 

بەاڵم گرفتی گەیاندنی كااڵیان هەیە.
لــە  بریتییــە  ئەلیكترۆنــی  فرۆشــگای 
و  فرۆشــتن  بــۆ  ئەلیكترۆنــی  پێگەیەكــی 
خســتنەڕووی كااڵ كە لەو رێگەیەوە فرۆشیار 
دەتوانــێ بــە كەمترین ماوە بگاتــە زۆرترین 
كڕیاریــش  بفرۆشــێت،  كااڵكانــی  و  كڕیــار 
دەتوانــێ هــەر لە ماڵــەوە یان لە ئۆفیســی 
كارەكەیــەوە ئــەو كااڵیــە داوا بــكات كە لە 

فرۆشگا ئەلیكترۆنییەكان نمایش كراون.
ئــەو شــێوازە بازرگانــی و بەبازاڕكردنــە 
دەمێكــە لــە واڵتانــی پێشــكەوتوو رێچكەی 
خــۆی گرتووە و چەندین پێگــەی جیهانی بۆ 
ئەو مەبەســتە كراونەتەوە، بەاڵم ئەو كارە لە 
كوردســتان هێشــتا لە قۆناغی ســەرەتادایە، 

بۆیە بێ گرفت نییە.
شــاری  گەنجێكــی  ئیدریــس،  ســەلمان 
هەڵەبجەیە و خاوەنی فرۆشگای ئەلیكترۆنییە لە 
 .)shopping-بازاڕكردن( بەناوی  فەیسبووك 
ئەو دەڵێت"فرۆشــی كااڵ لەڕێگەی فرۆشــگای 
ئۆنالینــەوە هەرگیز بــەراورد ناكرێــت لەگەڵ 
فرۆشــی كااڵ لە فرۆشــگای ئاســایی، چونكە 
لەو رێگەیەوە فرۆشــیار دەتوانێ لە ماوەیەكی 
زۆر كەمدا لە جوگرافیایەكی فراواندا كااڵكانی 

نمایش بكات و بگاتە زۆرترین كڕیار".
خەڵــك  بــۆ  كااڵی  ســەرەتا  ســەلمان، 
دەفرۆشت، بەاڵم ئێستا خۆی كااڵ لە چینەوە 
دێنــێ و لــە پەیجەكــەی نمایشــیان دەكات. 
ســەلمان گوتی "بەهــۆی قەیرانــی داراییەوە 
هێشــتا بازاڕ سســتە، بــەاڵم خۆشــبەختانە 
بــازاڕی ئێمــە گەرمە، مانگانە بایــی زیاتر لە 

5000 دۆالر كااڵ دەفرۆشم".

فرۆشــگە  لــە  ســەلمان  كااڵیانــەی  ئــەو 
دەكات  نمایشــیان  ئەلیكترۆنییەكەیــدا 
هــەزارەوە   5 لــە  نرخیــان  و  هەمەجــۆرن 
دەســتپێدەكات تاوەكــو 150 هــەزار دینــار، 
بۆ ئــەوەی زۆرتریــن كڕیاریش بــەالی خۆیدا 
رابكێشــێ زۆر جار كااڵكانی لەســەر خواستی 

خەڵك هاوردە دەكات.
بۆ ئەوەی بەزۆرترین كڕیار بگات و كااڵكان 
لــە كەمتریــن مــاوەدا بفرۆشــرێن، ســەلمان 
زۆربەی كااڵكانــی بە 25 تاوەكو 30 دۆالر لە 
فەیســبووك سپۆنســەر دەكات، بۆیە دەڵێت 
لە هەموو شــار و شــارۆچكەكانی كوردستان 

كڕیاری هەیە.
بەهۆی نەبوونی سیستەمێكی پێشكەوتووی 
بانكــی و ناچاالكیی پۆســتە لەنێوان شــار و 
شارۆچكەكان، سەلمان و زۆربەی ئەوانەی ئەو 
جۆرە بازرگانییە دەكەن، ناچارن بە تاكســی 
و پاســی هێڵی نێوان شــار و شــارۆچكەكان 

كااڵكانیان بگەیەننە دەستی كڕیارەكانیان.
سەلمان دەڵێت بەو هۆیەوە گرفتی زۆریان 
بــۆ دروســت دەبێ " هەندێجــار كااڵ بۆ كڕیار 
دەنێریــن، كڕیــار وەاڵمی تەلەفــۆن ناداتەوە، 

یــان پاشــگەز دەبێتەوە لە كڕیــن، ئامادەش 
نییە خەرجی گەیاندنەكــەش بدات، خەرجیی 
گەیانــدن و هێنانەوە لەســەر ئێمە دەكەوێت، 
بۆیــە هیــوادارم حكومەت بتوانــێ ئاڵوگۆڕی 
پۆســتە لەنێــوان شــارەكان چاالكتــر بــكات 
و بانكــە ئەهلــی و حكومییەكانیــش پەرە بە 

سیستەمی كرێدی كارت بدەن".
 جگە لە فرۆشــگا ئەلیكترۆنییەكانی ســەر 
تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان، چەنــد ماڵپەڕێكــی 
تایبەتــی فرۆشــگای ئەلیكترۆنی لــە هەرێمی 

كوردستان كراونەتەوە.
و  دامەزرێنــەر  عەبدولڕەحمــان،  رەوەنــد 
بەڕێوەبــەری تەكنیكیــی كۆمپانیــای بازاڕگە 
بۆ فرۆشــتنی كااڵ بەشــێوەی ئەلیكترۆنی كە 
مــاوەی مانگێكە بەڕووی كڕیاراندا كراوەتەوە، 
دەڵێــت "فرۆشــگای ئەلیكترۆنی لــە هەرێمی 
هەمــوو  بــووە،  بەرفــراوان  زۆر  كوردســتان 
كەســێك دەتوانێت پەیجێك یان ماڵپەڕێك بۆ 

فرۆشتنی كااڵكانی بكاتەوە".
بەاڵم ســەرجەم فرۆشــگا ئەلیكترۆنییەكان 
بــە گوتــەی رەوەنــد بەدەســت دوو گرفتەوە 
و  پــارەدان  گرفتــی  ئەوانیــش  دەناڵێنــن، 

گەیاندنی كااڵكانە بە كڕیار.
رەوەنــد گوتــی "بــۆ چارەســەری گرفتی 
پارەدان ئێمە لە ماڵپەڕەكەمان سیســتەمێكی 
بانكیمان داناوە، هەر كەسێك لە ماڵپەڕەكەی 
ئێمــە خۆی تۆمــار بكات، كارتێكــی زیرەكی 
بەخۆڕایی بۆ دروســت دەكەین، لەو رێگەیەوە 
دەتوانێ لە ســەرجەم ئەو كۆمپانیا و فرۆشگا 
ئەلیكترۆنیانــەی الی ئێمە تۆمــار كراون كااڵ 
كارتەكەشــی  بااڵنســی  دەتوانــێ  بكرێــت، 
لەڕێگــەی كارتــی تایبەتــی بازاڕگە و ئاســیا 

حەواڵە و زەین پڕبكاتەوە".
ماڵپــەری  كەمــە  ماوەیەكــی  هەرچەنــدە 
بازاڕگــە ئەكتیڤ بووە، بەاڵم تاوەكو ئێســتا 
زیاتــر لە 500 كەس خۆی لەماڵپەڕەكە تۆمار 
كردووە و 60 كۆمپانیای هەرێمی كوردســتان 
بۆ فرۆشــتنی كااڵكانیان گرێبەســتیان لەگەڵ 
كــردووە، 12 فرۆشــگای ئەلیكترۆنیــش بــۆ 
چارەسەری گرفتی پارەوەرگرتن خۆیان لەگەڵ 

سیستەمی بازاڕگە رێكخستووە.
رەوەنــد دەڵێــت "ئێمە لــە كۆمپانیاكەمان 
كــردووە،  چارەســەر  گەیاندنمــان  گرفتــی 
ئۆتۆمبێلــی تایبەت بــە كۆمپانیامــان هەیە، 

ســێ جــۆر گەیاندنیشــمان هەیــە. گەیاندنی 
ئاسایی كە 48 كاژێر دەخایەنێ و بەخۆڕاییە. 
گەیاندنــی خێــرا كــە 12 تاوەكــو 18 كاژێر 
دەخایەنــێ بەگوێــرەی قەبــارەی كااڵكە كرێ 
وەردەگریــن، گەیاندنــی VIP ی خۆڕاییمــان 
بۆ ئەو كڕیارانە هەیە كە بە بەهای ســەرووی 
ملیۆنێك دینار یان 800 دۆالر كااڵ لە بازاڕگە 

دەكڕن".
سەبارەت بە چارەسەری گرفتی پارەدانیش، 
رەوەنــد دەڵێــت "ئەگــەر یاســاكانی هەرێمی 
كوردســتان رێگەمان پێ بــدات، لە داهاتوودا 
بــۆ چارەســەری یەكجــاری گرفتــی پارەدانی 
فرۆشــگا ئەلیكترۆنییــەكان بانكێكــی ئۆنالین 
دابمەزرێنیــن، ســمارت كارتــی بازاڕگەش لە 
زۆربەی مۆڵ و ســوپەرماركێتەكان دادەنێین، 
تاوەكو خەڵك پێویســتی بەهەڵگرتنی پارەی 
كاش نەبێت و لەڕێگەی سمارتكارتەكەی ئێمە 

كااڵ بكڕێت و پارە بدات".  
هەرچەنــدە ئامارێكی ورد لەســەر ژمارەی 
پەیج و ماڵپــەڕە ئەلیكترۆنییەكانی بازاڕكردن 
بەدواداچوونــی  بەگوێــرەی  بــەاڵم  نییــە، 
بەرپرســانی كۆمپانیای بازاڕگــە زیاتر لە 50 

ماڵپــەڕ و ژمارەیەكــی زۆر پەیجی فرۆشــگای 
ئەلیكترۆنی هەن. 

سوودیان لە گرفتیان زیاترە

پســپۆڕی  عومــەر،  عوســمان  د.لوقمــان 
گەشــەپێدانی ئابــووری و بانــك لــە بەشــی 
ئابووری كۆلێژی كارگێڕی و ئابووریی زانكۆی 
سەالحەددین، دەڵێت "لە واڵتانی پێشكەوتوو 
فرۆشــگا و بازاڕگــە ئەلیكترۆنییەكان بەدیوی 
دووەمــی چاالكی ژیانــی ئابووریی دادەنرێن و 
بوونیان زۆر پێویستە، هەرێمی كوردستانیش 
پێویســتە هەنــگاو بۆ بازرگانیــی ئەلیكترۆنی 
بنــێ، چونكــە ســوودەكانی لــە گرفتەكانــی 
زیاتــرە". گوتیشــی "لە هەرێمی كوردســتان 
بانكــەكان و هاوواڵتیــان گرفتــی متمانەیــان 
لەگــەڵ یــەك هەیــە، بــۆ رەواندنــەوەی ئەم 
گرفتە پێویستە بانكەكانی هەرێمی كوردستان 
بەســوودوەرگرتن لــەو یاســایانەی بــەركارن 
ســمارت كارتی بانكی بۆ هاوواڵتیان دروســت 
بكەن، بۆ ئەوەی هاوواڵتیان بتوانن ســوود لە 

فرۆشگا ئەلیكترۆنییەكان وەربگرن".

بازاڕكردن بە ئۆنالین لە كوردستان گەشە دەكات
سوودەکانی فرۆشگای ئەلیكترۆنی

بۆ فرۆشیار:
1 - پێویستی بە پێشەنگا و ئیدارە و دانی باج 

نابێ.

2 - زۆرترین کڕیار کااڵکانی دەبینێ.

3 - سنووری فرۆشتنی کااڵکانی فراوانە

4 - دەتوانێ بە تێچوویەکی زۆر کەم بەردەوام 

رێكالم بۆ کااڵکانی بكات.

بۆ کڕیار:
1 - بە ئاسانی دەستی بەو کااڵیە دەگات کە 

پێویستییەتی.

2 - تێچووی بازاڕکردن و کاتی بۆ دەگەڕێتەوە

3 - زۆرترین بژارەی لەبەردەستە بۆ کڕین.

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر 

بەئامانجــی زیادكردنی مریشــك و پەلەوەری 
دیكــەی خۆماڵــی، گەنجێكــی شــاری هەولێــر 
هەڵهێنەرێكــی تایبەت بــە دانانــەوەی هێلكەی 
مریشك و پەلەوەری دیكەی خۆماڵی دادەنێ. لە 
ماوەیەكــی كەمدا بە هــەزار هێلكەی بۆ نێردراوە 

تاوەكو لە هەڵهێنەرەكەی دایانبنێتەوە.
هەرێمــی كوردســتان خاوەنــی 40 پــڕۆژەی 
هەڵهێنەری جوجەڵەی گۆشتە كە وزەی سااڵنەیان 
دەگاتــە نزیكــەی 208 ملیــۆن جوجەڵــە. ئەو 
پرۆژانە جوجەڵە بۆ 1.317 كێڵگەی بەخێوكردنی 
پەلەوەری گۆشــت دابین دەكەن. بەشێكیشی بۆ 
شارەكانی عێراق هەناردە دەكرێت، بەاڵم هیچیەك 
لــەو پرۆژانە تایبەت نین بــە دانانەوەی هێلكەی 

مریشكی خۆماڵی.
ئــارام عەبدوڵــاڵ، خاوەنــی هەڵهێنەرەكە بۆ 
بیرۆكــەی پرۆژەكــەی دەڵێــت "چەند ســاڵێكە 
مریشــك و پەلــەوەری جوانــی بەخێودەكــەم و 
بازرگانیی پێــوە دەكەم، هەركاتێــك ژمارەیەك 
هێلكەی مریشــك بــە تایبەتی مریشــكی جوانم 
دەســتدەكەوت، لە دانانەوەیان گرفتم بۆ دروست 
دەبــوو، چونكــە بەشــی زۆری هەڵهینەرەكانــی 
جوجەڵەی گۆشت ئامادە نەبوون هێلكەی مریشك 
و پەلەوەری خۆماڵی دابنێنەوە، لەمەوە بیرۆكەی 
دامەزراندنی هەڵهێنەرێكی تایبەت بە مریشــك و 

پەلەوەری خۆماڵیم لەال دروست بوو".
هەڵهێنەرەكەی ئارام عەبدوڵاڵ ماوەی 40 رۆژە 
دەســتبەكار بووە، بەاڵم هــەر زوو ناوی دەركرد، 
تەنیا لە ماوەی ئەو 40 رۆژەدا 12 هەزار هێلكەی 

بۆ هات.
ئــارام دەڵێــت "ئامانــج لــە دامەزراندنی ئەو 
هەڵهێنــەرە، بووژانــەوە و زیادكردنــی مریشــك 
و پەلــەوەری دیكەی خۆماڵییە، بۆیە پێشــوازیم 
لە هەركەســێك كردووە تەنانەت یەك هێلكەشی 
هێنابێ، خۆشبەختانەش بیرۆكەكەم هەر زۆر زوو 

پێشــوازی لێكرا، لە مــاوەی كەمتر لە مانگێكدا 
لــە ســەرجەم شــار و شــارۆچكەكانی هەرێمی 
كوردستانەوە زیاتر لە 12 هەزار هێلكەم بۆ خەڵك 

داناوەتەوە".
ئــارام هێلكــەی پەلــەوەری جۆراوجــۆری بۆ 
هاتــووە، بــەاڵم زۆرتــر هێلكەی مریشــك. ئەو 
گوتــی "لەو 12 هێلكەیەی بۆ خەڵكم داناوەتەوە 
نــۆ هەزاریان هێلكەی مریشــك بــووە. نزیكەی 
1500 هێلكــەی قاز و 1000 هێلكەی مراویشــم 

داناوەتەوە". 
سامی عارف، كێڵگەیەكی بچووكی بەخێوكردنی 
مریشــكی ئەمەریكی و هۆڵەنــدی هەیە، یەكێكە 
لەو كەســانەی هێلكەی لە هەڵهێنەرەكەی ئارام 

داناوەتەوە، دەڵێت "دامەزراندنی ئەم هەڵهێنەرە 
كارئاســانییەكی زۆری بــۆ كردووین، هەر كاتێك 
بمانەوێ هێلكەی بۆ دەبەین". گوتیشــی "پێشتر 
هێلكەكانمان لەژێر مریشــك و قــەل دادەنایەوە، 
رێژەی هەڵهێنانــی زۆر باش نەبوو، بەاڵم رێژەی 
هەڵهێنان لــەو هەڵهێنەرە بــەرزە، 88 هێلەكەم 

دانایەوە 80 یان بوون بە جوجەڵە".
هەڵهێنەرەكــەی ئــارام یەكــەم هەڵهێنــەری 
تایبەت بە مریشــك و پەلــەوەری خۆماڵی نییە، 
بەاڵم گەورەترین هەڵهێنەری هێلكەی مریشــكی 
خۆماڵییــە كە وزەی یــەك وەجبە هەڵهێنان 18 

هەزار و 800 هێلكەیە.
ئارام عەبدوڵاڵ، جگە لەو 12 هەزار هێلكەیەی 

بۆ خەڵكی داناوەتەوە، بۆ خۆیشــی شەش هەزار 
هێلكەی مریشــكی داناوەتــەوە، جوجەڵەكانیش 
بەخەڵك دەفرۆشــێت، بۆیە پرۆژەكەی ئەو جگە 
لــە دانانەوەی هێلكــە، بووەتە شــوێنێكیش بۆ 

دەستكەوتنی جوجەڵەی خۆماڵی.
ئارام دەڵێت "نیازم وایە هێلكەی ئەو پەلەوەرە 
جوانیانەی بە پارەیەكی زۆر لە دەرەوە دەهێنرێنە 
كوردســتان، هاوردە بكەم و لێــرە دوای دانانەوە 
بــە خەڵكیــان بفرۆشــم، وەك تاقیكردنــەوەش 
2000 هێلكەی عەلەشیشــی بەریتانیم هێناوە و 

دامناوەتەوە".
لــە هەرێمــی كوردســتان كێڵگەی گــەورەی 
بەخێوكردنــی مریشــكی خۆماڵــی نییــە، بۆیە 

هێلكــەی خۆماڵــی جگە لەوەی بــە بڕێكی كەم 
دەستدەكەوێ، نرخەكەشی گرانە.

ئارام دەڵێت "بەشــێك لەو هێلكانەی لە بازاڕ 
دەفرۆشــێن و خەڵــك بــۆ دانانــەوە دەیانكڕێت 
گرفتیان هەیە، چونكە لێرە مریشك بەشێوەیەكی 
زانســتی بەخێوناكــرێ. بەگوێــرەی ژمارەیــان 
كەڵەبابی باشــیان بــۆ دانانرێــت، هەندێجاریش 
كەڵەبابەكەیــان بــاش نییــە، بۆیە بەشــێك لە 

هێلكەكان ناتروكێن".
ئــارام نموونە بەو هێلكانە دەهێنێتەوە كە بۆ 
خەڵكی داناوەتەوە و دەڵێت "خەڵك هەبووە 100 
هێلكــەی هێنــاوە، 90%ی هێلكەكان تــروكاون. 
خەڵكیش هەبووە 40 هێلكەی هێناوە تەنیا سێ 

هێلكەی لێ دەرچووە".
نــازم عەلــی، دوكانێكی فرۆشــتنی هێلكەی 
پەلــەوەری خۆماڵــی لــە گۆڕەپانی فرۆشــتنی 
پەلــەوەر هەیــە، زیاتــر لــە 10 ســاڵە هێلكەی 
خۆماڵی دەفرۆشێت. لەبارەی نرخ و دەستكەوتنی 
هێلكــەی خۆماڵی دەڵێت "زۆرتر لە گوندەكانەوە 
بۆمان دێت، نرخی هێلكــەكان بەگوێرەی جۆری 
پەلــەوەر دەگۆرێت، بــۆ نموونە ئێمە 3 هێلكەی 
مریشــكی ئاســایی بە هەزار دینار دەفرۆشــین، 
هێلكەی مریشــكی برهمای گەورە بــە 15 هەزار 
دینارە. هێلكەی مریشــكی شامی بە پێنج هەزار 
دینارە. هێلكەی مریشكی ئیسپانی بە سێ هەزار 
دینارە. هێلكەی مریشكی چینی دوو هەزار دینارە 

و هێلكەی قازیش بە -4 7 هەزار دینارە".
بە گوتەی نازم، ئەمساڵ بە بەراورد بە ساڵی 
رابــردوو هێلكەی پەلــەوەری خۆماڵی بەتایبەت 
هێلكەی مریشكی جوانی زیاتر خواستی لەسەرە، 
كەسی وا هەیە 100 تاوەكو 200 دانە هێلكە بۆ 

دانانەوە دەبات.  
رەمــەزان محەممــەد، بەڕێوەبــەری ســامانی 
ئاژەڵ لە وەزارەتی كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی 
ئاو، دەڵێت "هەڵهێنەرەكانی جوجەڵەی گۆشــت 
ئەگەر 100% كار بكەن سااڵنە توانای دانانەوەی 
نزیكەی 208 ملیۆن هێلكەیان هەیە كە 80%یان 
دەبنە جوجەڵە، پێویستیی كێڵگەكانی پەلەوەر 
بە زیادەوە پڕ دەكەنەوە، هەندێجاریش جوجەڵە 

بۆ شارەكانی عێراق دەنێرن".
سەبارەت بە هەڵهێنەری مریشكی خۆماڵیش، 
رەمەزان محەممەد گوتی "بەخێوكردنی مریشكی 
خۆماڵــی نەچووەتــە قاڵبــی بازرگانــی، بۆیــە 
هەڵهێنــەرەكان بەشــێوەیەكی گشــتی هێلكەی 
پەلــەوەری گۆشــت دادەنێنەوە، نــەك هێلكەی 

مریشكی خۆماڵی". 
رەمــەزان پشــتگیری پرۆژەكەی ئــەو گەنجە 
دەكات و دەڵێــت "ئــەو جــۆرە هەڵهێنەرانە لەو 
قۆناغەدا رێگەیەكی باشن بۆ زیادبوونی پەلەوەری 
خۆماڵــی و پڕكردنــەوەی ئــەو خواســتەی لــە 
شــارەكان و الدێكان لەســەر دانانەوەی هێلكەی 

پەلەوەری جوانی دروست بووە". 

لە ماوەی 40 رۆژدا 12 هەزار هێلكەی بۆ هاتووە

لە هەولێر هەڵهێنەرێکی تایبەت بە مریشکی 
خۆماڵی دادەنرێ

وزەی بەرهەمهێنان جوجەڵەژمارە پرۆژەپارێزگا
24130.346.000هەولێر

827.430.000سلێمانی
539.432.000دهۆك

310.680.000گەرمیان
40207.888.160کۆی گشتی

    ژماری پڕۆژە هەڵهێنەرەکان لەسەر ئاستی کوردستان و وزەی سااڵنەیان

 )فۆتۆ: رووداو(

باج لە کارمەندانی کەرتی تایبەت وەردەگیرێت
رووداو - هەولێر

وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی كوردستان رۆژی 21ی ئەم مانگەی وەك دوا وادە بۆ دانی باج لەالیەن كۆمپانیا و فەرمانبەرانی كەرتی تایبەت 
دیاریكردووە. بەپێچەوانەشەوە، سزای پێویست بەسەر كۆمپانیا و فەرمانبەرانی كەرتی تایبەت دەسەپێنرێت. بە گوێرەی یاسای باجی دەرامەت كە لە 

ساڵی 2011 لە پەرلەمانی كوردستان دەرچووە "بە رێژەی 5% باج بەسەر ئەو فەرمانبەر و كارمەندانەی كەرتی تایبەتدا سەپێندراوە كە مووچەكانیان لە 
یەك ملیۆن دینار زیاترە".
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 )فۆتۆ: رووداو(

فریای كێڵگەی نەوتی تەقتەق بکەون

هێرشەكەی شوعەیرات نرخی نەوتی فڕاند

رووداو - هەولێر

رۆژی هەینیی رابردوو، پاش باڵوبوونەوەی 
ســەر  بــۆ  ئەمریــكا  هێرشــەكەی  هەواڵــی 
بنكەیەكــی ســەربازیی ســووریا، نرخی نەوت 
گەیشــتە بەرزترین ئاســتی خۆی لــە ماوەی 
یــەك مانگــی رابــردوودا، شــارەزایان دەڵێن 
بازاڕی نەوت و غاز ترسی ئەوەی لێ نیشتووە 
كە پاش ئەو هێرشــە شــەڕ و پێكدادانەكانی 
ســووریا كاریگەری لەســەر ئاسایشی هەموو 

ناوچەكە دابنێ. 
مانگــی رابردوو بۆ واڵتانــی بەرهەمهێنەری 
نــەوت لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت مانگێكــی 
ســەخت بــوو، لەبەرئــەوەی نرخی نــەوت بە 
بەردەوامــی دادەبــەزی. هــۆكاری ســەرەكیی 

ئەمەش بــۆ هاتنی وەرزی بەهار و فێنكبوونی 
كردبــوو  وای  كــە  دەگەڕایــەوە  كەشــوهەوا 
داواكاری لەســەر نەوت كەم ببێتەوە، بەاڵم لە 
ماوەی تێكڕای هەفتەی رابردوودا نرخی نەوت 

بە رێژەی 3% بەرز بووەوە.
بەرەبەیانی هەینی، ئەمریكا وەكوو وەاڵمێك 
بــۆ هێرشــە كیمیاوییەكــەی خان شــەیخون، 
59 مووشــەكی ئاراســتەی بنكەی ســەربازیی 
شــوعەیرات كــرد. لــە ماوەی شــەش ســاڵی 
رابردوودا كە قەیرانی سووریا سەری هەڵداوە، 
ئەوە جاری یەكەم بوو ئەمریكا هێرشــێكی لەو 
جۆرە لەدژی حكومەتی دیمەشق ئەنجام بدات. 
رۆژی هەینــی نرخــی یەك بەرمیــل نەوتی 
ئەمریكی 54 ســێنت )واتە بە رێژەی %1.04( 
بــەرز بووەوە و گەیشــتە 52.24 دۆالر. نرخی 

یــەك بەرمیــل نەوتــی برێنت )كــە نزیكترین 
پێــوەرە لــە پێوەرەكانی نەوتــی ئۆپێك( 35 
سێنت )واتە 0.064%( بەرز بووەوە و گەیشتە 
55.24 دۆالر. لە ماوەی یەك مانگی رابردوودا 

ئەوە بەرزترین نرخی نەوت بووە.
شەڕ و پێكدادانەكانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
یەكێــك لە هۆكارەكانــی بەرزبوونەوەی نرخی 
نــەوت لــە چەنــد ســاڵی رابــردوودا بــووە. 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت نزیكــەی 40%ی كۆی 
نەوتی خاوی جیهان بەرهەمدەهێنێ. بۆیە هەر 
چەشنە گۆڕانكارییەكی ئەمنی و سەربازی لەو 
ناوچەیە، كاریگەریی راســتەوخۆ لەسەر نرخی 

نەوت دادەنێ. 
مایكڵ پۆڵســن، لــە كۆمپانیــای كارگێڕیی 
مەترســییەكان لەسەر ئاستی جیهان، لەبارەی 

هــۆكاری بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت دوای 
هێرشەكانی سەر شوعەیرات بە رۆژنامەی )وۆڵ 
ســتریت جورنــاڵ(ی ئەمریكی گوت "ســووریا 
واڵتێكی سەرەكیی بەرهەمهێنەری نەوت نییە، 
بەاڵم دراوســێی واڵتانی بەرهەمهێنەری نەوتی 
ناوچەكەیــە، بۆیــە نیگەرانیی ئــەوە هەیە كە 
ئاڵۆزییەكانــی ســووریا بۆ ناوچەكە تەشــەنە 
بــكات"، بەمــەش كێشــە بــۆ بەرهەمهێنــان، 
گواســتنەوە و ئەمباركردنی نــەوت لە واڵتانی 

ناوچەكە دروست بكات.
گرێگ مەككێنا، ستراتیژ دانەری كۆمپانیای 
راوێژكاریــی ئاكســی ترەیدر، بە تۆڕی )ســی 
ئێــن ئێن(ی ئەمریكــی راگەیاند "جیۆپۆلێتیك 
پاڵنەرێكی سەرەكییە لە بازاڕەكانی نەوتدا... 
لــەدژی  ئەمریــكا  ئاســمانییەكانی  هێرشــە 

رژێمێكە كە رووســیا پشتگیریی دەكات، جگە 
لەمە ئێرانیش لە سووریا بەشدارییەكی چاالكی 

هەیە و دەكرێ ئاڵۆزییەكان زیاتر بكات".
ئێران و رووســیا جگە لەوەی دوو پاڵپشتی 
كارای حكومەتی سووریان، دوو بەرهەمهێنەری 
گــەورەی نەوتیشــن. بۆیــە مەككێنــا پێیوایە 
كاردانــەوەی تونــدی ئەم دوو واڵتــە دەتوانێ 
كاریگــەری دوو بەرامبەر لەســەر بازاڕی نەوت 
دابنێ. پێشــبینیش دەكات ئــەو نادڵنیاییەی 
باڵی بەسەر بازاڕەكاندا كێشاوە "بۆ ماوەیەكی 

كورت بەردەوام بێ". 
كۆمپانیــای  بەرپرســی  خــان،  هەمــزە 
ســتراتیژیی وزەی )ING( لــە گفتوگۆیەكــدا 
لەگەڵ ئاژانسی رۆیتەرز جەختی لەوە كردەوە 
كــە بازاڕەكانــی نەوت، بــە تایبەتیش واڵتانی 
ئۆپێــك نابێ دڵ بە گۆڕانكارییەكانی ســووریا 
خــۆش بكەن "چونكــە ئەمــە گۆڕانكارییەكی 
دەروونییە و هیچ پەیوەندییەكی راســتەوخۆی 
بــە گۆڕانــی هاوكێشــەكانی پەیوەندیــدار بە 

خستنەڕوو و داواكردنی نەوتەوە نییە".
كۆمپانیــای  ســەرۆكی  پــوون،  ئالێكــس 
نێوبژیوانــی وزەی ئەدمیس لــە هۆنگ كۆنگ، 
ئامــاژە بەوە دەكات كە ئەگەر ناكۆكیی نێوان 
رووســیا و ئەمریكا توندتر نەبــێ، كاریگەریی 
گۆڕانكارییەكانــی ســووریا كورتخایەن دەبێ، 
گوتیشــی "چاوەڕێ ناكرێ رووســیا وەاڵمێكی 
ئــەوەی  لەبــەر  بداتــەوە،  ئەمریــكا  تونــدی 
مۆســكۆ پێشــوەخت لەبارەی هێرشــەكانەوە 
ئــاگادار كرابــووەوە". پوون پێیوایــە واڵتانی 
بەرهەمهێنــەری نەوت دەبــێ بە دوای هۆكاری 
بەرزبوونــەوەی  ئــەوەی  بــۆ  بــن،  دیكــەوە 

نرخەكانی نەوتی پێ لێكبدەنەوە.
یەكێــك لــە هۆكارەكانــی بەرزبوونــەوەی 
بەهــای نــەوت لە یــەك هەفتــەی رابــردوودا 
دابەزینــی ئاســتی نەوتی ئەمبــارەكان بووە. 
بەگوێرەی راپۆرتێكی بەشی ئابووریی ماڵپەڕی 
یاهوو، ئێران و واڵتانی كەنداو بۆ پڕكردنەوەی 
بۆشــایی هەناردەكردنــی نەوتــی واڵتەكانیان 
پەنایــان بــۆ ئەمبارەكانــی نــەوت بــردووە. 
هەفتەی پێشــوو ئاســتی نەوتی ئەمبارەكانی 
نەوتــی ئێران بــۆ 5 ملیۆن بەرمیــل دابەزی، 
ئاستی ئەمبارەكانی ســەر دەریای ئیماراتیش 
نیوە بووە و گەیشتووەتە 10 ملیۆن بەرمیل.

بەگوێــرەی هەمان راپۆرت، ئاســتی نەوتی 

ئەمبارەكانی سعودیەش لە 329 ملیۆن بەرمیل 
لە ئۆكتۆبەری 2015وە بۆ 262 ملیۆن بەرمیل 
دابەزیــوە. هۆكاری ئــەم دابەزینە گەورەیەش 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەوەی ســعودیە دەیەوێ بە 
نەوتــی ئەمبــارەكان ئەو بۆشــاییە پڕبكاتەوە 
كە بەهۆی كەمكردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنان 
چوارچێــوەی  لــە  ســعودیە  دروســتبووە. 
رێككەوتنەكەی ئۆپێكدا پابەندە بەوەی ئاستی 
بەرهەمهێنانــی واڵتەكەی بە بڕی 486 بەرمیل 

لە رۆژێكدا كەم بكاتەوە. 
رۆژی 10ی كانوونی یەكەم، واڵتانی ئۆپێك 
و ژمارەیــەك واڵتــی دەرەوەی رێكخراوەكــە 
لەســەر بەرزكردنــەوەی ئاســتی بەرهەمهێنان 
بــە بــڕی زیاتر لــە 1.750 ملیــۆن بەرمیل لە 
رۆژێكــدا رێككەوتــن، لەم بــڕەش 1.2 ملیۆن 
بەرمیلــی بەر ئۆپێك دەكەوێ و زیاتر لە 550 
هــەزار بەرمیلەكەی دیكــەی بەر 13 واڵتەكەی 
دەرەوەی ئۆپێــك دەكــەوێ كــە گرنگترینیان 

رووسیایە.
هەندێــك لە شــارەزایان پێیانوایە ئومێدی 
رێككەوتنەكــەی  مــاوەی  درێژكردنــەوەی 
ئۆپێك یەكێك لە هۆكارەكانی بەرزبوونەوەی 
نرخەكانــی نەوت لــە چەنــد رۆژی رابردوودا 

بووە. 
ئامانج لــە رێككەوتنەكەی نێــوان ئۆپێك و 
دەرەوەی رێكخراوەكە دروستكردنی هاوسەنگی 
لــە نێــوان ئاســتی نەوتــی نێــو بــازاڕەكان و 
داواكاریی ســەر نەوت بوو. بۆ ئەم مەبەستەش 
كەمكردنەوەی ئاســتی نەوتــی نێو ئەمبارەكان 
یەكێك لە رێگە ســەرەكییەكان بوو. شارەزایان 
و بەرپرســانی نەوتــی كۆكــن لەســەر ئــەوەی 
كەمبوونەوەی نەوتی ئەمبارەكان لە درێژخایەندا 
كاریگەریی ئەرێنی لەسەر نرخی نەوت دادەنێت، 
هەرچەنــدە رەنگــە لە كورتخایەندا هەســت بە 

كاریگەرییەكەی نەكرێت.
كــە  هەبــوو  ئــەوە  نیگەرانیــی  پێشــتر 
نــەوت،  نرخەكانــی  هەڵكشــانی  لەگــەڵ 
ئاســتی بەرهەمهێنانــی نەوتــی ئەمریــكاش 
بەرزبێتــەوە. بەاڵم نرخەكانــی نەوت لە یەك 
هەفتــەی رابــردوودا ئاماژە بــەوە دەكەن كە 
بەرزبوونــەوەی بەرهەمهێنانی نەوتی ئەمریكا 
كاریگەرییەكــی ئەوتــۆی لەســەر پالنەكــەی 
ئۆپێــك بــۆ بەرزكردنــەوەی نرخەكانی نەوت 

نەبووە. 

یەكێك لە هەواڵە خۆشەكانی ساڵی 2006 بۆ 
هاوواڵتییانی هەرێمی كوردســتان، بریتی بوو لە 
دەستكردن بە بەرهەمهێنانی پێنج هەزار بەرمیل 
نــەوت لە یەكەم بیرە نەوتی كێڵگەی تەقتەق لە 
ناوچەی شیواشــۆك لەالیــەن كۆمپانیای گەنەڵ 
ئینێرجیــی توركی، بەاڵم ئەم هەواڵە خۆشــە كە 
گەنەڵ ئینێرجی و حكومەتی هەرێمی كوردستان 
چاوەڕێیان دەكرد ماوەی 25 ســاڵ بەردەوام بێت 
بەپێی ناوەڕۆكی گرێبەستەكە، ئێستا ساڵ لەدوای 
ساڵ خەونەكە بەهۆی كەمبوونەوەی بەرهەمهێنان 

و یەدەگی نەوت، خەریكە دەبێتە سەراب.
بەگوێرەی راپۆرتی كۆمپانیای گەنەڵ ئینێرجی 
كە كۆتایی مانگی رابردوو باڵوی كردەوە، كۆتایی 
ساڵی 2016 ئاستی بەرهەمهێنانی رۆژانەی نەوت 
لە كێڵگەی تەقتەق گەیشتووەتە 36 هەزار بەرمیل 
نەوت، بەاڵم لە مانگی ئاداری ئەمســاڵ بەرزترین 
ئاستی بەرهەمهێنان گەیشتووەتە تەنیا 19 هەزار 

بەرمیل نەوتی ڕۆژانە". 
واتە لە ماوەی ساڵێكدا ئاستی بەرهەمهێنانی 
نەوت لە كێڵگەی نەوتی تەقتەق بەراورد بە ساڵی 
رابــردوو 17 هەزار بەرمیل، )رێژەی 47%( كەمی 
كردووە. بەپێی هەندێك سەرچاوەی ناڕەسمی، لە 
كۆتایی هەفتەی رابردوو بەرهەمی كێڵگەكە زیاتر 
كەمی كردووە و گەیشــتووەتە تەنیا 16 هەزار و 

900 بەرمیل نەوت. 
جگە لە كەمبوونــەوەی بەرهەمهێنانی نەوت، 
یەدەگی نەوتی كێڵگەكــەش بە بەردەوامی رووی 

لــە كەمبوونەوەیــە. بەگوێــرەی خەماڵندنێكــی 
كۆمپانیای )ماكدانیاڵ( ئێســتا یەدەگی كێڵگەی 
نەوتــی تەقتەق تەنیا 59 ملیــۆن بەرمیل نەوتە، 
لەكاتێكــدا لە كۆتایی ســاڵی 2015 یەدەگی ئەو 
كێڵگەیــە 172ملیۆن بەرمیل بــووە، واتە بەراورد 
بە ساڵی 2015 یەدەگی كێڵگەكە بەڕێژەی %66 

كەمی كردووە.
ئــەم كێڵگــە نەوتییە لــە قۆناغی رابــردوودا 
یەكێــك لــە كێڵگــە ســەرەكییەكانی نەوتــی 
كوردستان بوو هاوشــان لەگەڵ كێڵگەی نەوتی 
شــیخان و تاوكــێ، لە هەندێك قۆناغدا ئاســتی 
بەرهەمهێنانی نەوتی ئەو كێڵگەیە گەیشتووەتە 
لەكاتێكــدا  بەرمیــل،  هــەزار  لــە 140  زیاتــر 
بەرهەمی ئێستای نزیكبووەتەوە لە تەنیا 10%ی 

بەرهەمهێنانی قۆناغەكانی سەرەتا.
كۆمپانیــای گەنــەل ئێنێرجــی و حكومەتــی 
هەرێمی كوردســتان لە بارەی پرســی دابەزین و 
كەمبوونــەوەی بەرهەمهێنــان و یەدەگــی نەوتی 
كێڵگەكــە تا ئێســتا هەرچەندە هیچ قســەیەكی 
فەرمییــان نەكــردووە، بــەاڵم بــە خوێندنــەوە 
ســەرەتاییەكان دەكرێــت هــۆكاری سروشــتی و 
تەكنیكــی لــە پشــت كەمبوونــەوەی بەرهەم و 

یەدەگی نەوتی كێڵگەكە هەبێت، لەوانەش:
1 - زیادبوونی ئاو لە بیرە نەوتەكانی كێڵگەكە.
2 - گوشارخســتنە ســەر بیــرە نەوتەكان بۆ 

دەرهێنانی نەوتی زیاتر.
3 - خراپ مامەڵەكردن لەگەڵ بیرە نەوتییەكان 

و تێكچوونی چینەكانی بیرەكە.
4 - لێنەدانی بیری نــوێ و نۆژەننەكردنەوەی 

ئەو بیرە نەوتانەی پێشتر لێدراون.
هەرچەنــدە الی بەشــێك لــە پەرلەمانتــار 
و هاوواڵتیانــی ئاســایی جگــە لــەم ئەگــەرە 
سەرەتاییانە بەجۆرێكی دیكە هۆكاری سیاسیش 
بەهۆكارێكــی دیكە دادەنێن بــۆ كەمبوونەوەی 
بەرهەمهێنانــی نەوتــی كێڵگەكە، بەاڵم ئەوەی 
پێویســتە بكرێــت، ئەوەیــە كــە كەمبوونەوە 
بەردەوامەكانــی ئــەم كێڵگەیە مەترســیدارە و 
پێویستە فریابكەوین، ئەگینا چەندین مەترسی 

دیكە بەدوای خۆیدا دەهێنێت، لەوانە:

1 - رۆژ بەڕۆژ ئاســتی گومان و دوودڵییەكان 
لەسەر پرۆسەی نەوتی كوردستان لەزیادبووندایە، 
بۆیــە پێویســتە حكومــەت و وەزارەتی ســامانە 
هەوڵــی  باشــتر  و  زووتــر  سروشــتییەكان 
جێبەجێكردنــی پرۆســەی شــەفافیەت بــدەن و 
روونكردنەوەی زیاتر لەسەر كەمبوونەوەی یەدەگی 
نــەوت و بەرهەمهێنانی نەوت لەم كێڵگە نەوتییە 
بدەن، بۆ ئەوەی خوێندنــەوە جۆراوجۆرەكان بۆ 
كەمبوونــەوەی بەرهەمهێنانی نەوت لەم كێڵگەیە 

سنووردار بكرێت.
2 - زۆر گرنگــە كۆمپانیایەكــی تایبەتمەنــد 
لــە نێوان حكومــەت و كۆمپانیاكە بۆ پرۆســەی 
لێكۆڵینەوەكە راسپێردرێت بۆ ئەوەی هۆكارەكان 
و چۆنیەتی چارەسەركردنی كەمبوونەوەی بەرهەم 

و یەدەگی ئەم كێڵگەیە دیاری بكرێت.
3 - پێویســتە حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
و كۆمپانیای گەنەڵ ئێنێرجی تاوەكو دەركەوتنی 
راپۆرتی كۆمپانیای تایبەتمەند رێكبكەون لەسەر 
داهاتــووی ئــەم كێڵگە نەوتییە، بــە راگرتن یان 
بەردەوامبوون لەســەر بەرهەمهێنان، لەبەرئەوەی 
ناكرێت لە ماوەیەكی دیاریكراودا لە كۆی 28 بیرە 
نــەوت، زیاتر لــە 10 بیرە نەوتیان وشــك بكەن 
و ئێســتا تەنیــا 18 بیرە نــەوت كاربكەن، بەاڵم 
هەندێــك لەو بیرانــە بەرهەمــی رۆژانەیان لە 30 

بەرمیل تێناپەڕێ.
4 - كەمبوونــەوەی بەرهەمهێنــان لەكاتێكدا 
راســتەوخۆ كاریگەریی نەرێنی لەســەر داهاتی 
هەرێمــی كوردســتان دانــاوە، بووەتــە هــۆی 

دابەزینی پشكەكانی كۆمپانیاش لە بۆرسەكانی 
یەدەگــی  كەمبوونــەوەی  هەروەهــا  جیهــان، 
نەوتیــش دەبێتــە هــۆی كەمبوونــەوەی چاوی 
كۆمپانیاكان لەسەر نەوتی هەرێمی كوردستان، 
بۆیە پێویســتە زۆر بە هەســتیارییەوە مامەڵە 

لەگەڵ ئەم دۆسیەیە بكرێت.
5 - كۆمپانیــای گەنــەڵ ئێنێرجــی ئێســتا 
بــۆ  هەوڵەكانیەتــی  چڕكردنــەوەی  خەریكــی 
هەرێمــی  سروشــتیی  غــازی  پەرەپێدانــی 
كوردســتان، وەك قەرەبووكردنەوەیەك بۆ ئەو 
مەترســیانەی رووبــەڕووی داهــات و كارەكانی 
بووەتــەوە لــە كێڵگــەی نەوتی تەقتــەق، زۆر 
گرنگــە حكومەتی هەرێمی كوردســتان زۆر بە 
وردی و وریاییەوە لەگەڵ ئەزموون و كاركردنی 

ئەو كۆمپانیایە بجوڵێتەوە.
6 - هەرچەنــدە هەمــوو داتــا و ئامــارەكان 
ئامــاژە بــەوە دەكەن كــە حكومەتــی هەرێمی 
كوردستان ئەمساڵ سەركەوتوو بووە لە پێدانی 
شایستە داراییەكانی كۆمپانیاكانی نەوت، بەاڵم 
گرنگە حكومەتی هەرێم لە پێدانەوەی شایستە 
داراییەكان بە كۆمپانیای گەنەڵ ئینێرجی پەلە 
بــكات لەپێناوی ئــەوەی كۆمپانیاكــە بتوانێت 
وەبەرهێنانی زیاتر لە كێڵگەی نەوتی تەقتەقدا 
بــكات كــە دەكرێت ببێتە هــۆی كەمبوونەوەی 

گوشاری سەر بیرە نەوتەكان.

* پێشكەشكاری پرۆگرامی زێڕی رەش لە 
رادیۆی رووداو

بیالل سەعید *
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شاجوان لقێك لە کوردستان دەکاتەوە

هونەریهونەریهونەریهونەری
رووداو - هەولێر

هەفتەی داهاتوو چاالكییەكانی سی و پێنجەمین فێستیڤاڵی جیهانیی فیلمی فەجر لە شاری تارانی پایتەختی ئێران دەستپێدەكات.
بەپێی راگەیەنراوێكی بەڕێوەبەرایەتی فێســتیڤاڵی جیهانیی فیلمی فەجر كە كۆپییەكی بۆ )رووداو( نێردراوە، 140 فیلم لە 58 واڵتی جیهانەوە لەو فێســتیڤاڵەدا 
بەشداریی دەكەن. ئێران بە 35 فیلم و فەرەنسا بە 17 فیلم بەرزترین ئاستی بەشدارییان لەو فێستیڤاڵەدا هەیە. هەروەها ئیسپانیا، رووسیا، ئەڵمانیا، ژاپۆن، كۆریای 
باشوور و توركیا بە 6 فیلم، ئەمەریكا، چین، لیتوانیا و پۆڵەندا بە 4 فیلم، چیك بە 3 فیلم. میسر، ئیستۆنیا، ئەرژەنتین، هەنگاریا، میانمار، هۆنگ كۆنگ، هیندستان، 
ئیتاڵیا، سوید، سویسرا و بەریتانیا بە 2 فیلم بەشدارن. فێستیڤاڵی جیهانیی فیلمی فەجر لە رۆژانی 21 تاوەكو 28ی ئەم مانگە لە كۆمەڵگەی سینەمایی پەردیسی 

"چارسوو" لە شاری تاران بەڕێوەدەچێت.

فەجر 140 فیلمی بۆ هاتووە

تورکیا.. هەناردەکارە گەورەکەی درامای تەلەڤزیۆنی

نیو ملیار كەس سەیری دراما 
توركییەكان دەكەن

ئەو ئامانجانەی تورکیا لەڕێی 
دراماوە پێكاونی:

- کولتووری تورکیای بە جیهاندا باڵوکردووەتەوە
- 100 هەزار کەس کاریان دەستكەوتووە

- بازاڕێكی باشی بۆ کەلوپەلی نێوماڵی تورکی 
دۆزیوەتەوە.

- رەواجی بە جلوبەرگی تورکی داوە
- ناساندنی شوێنەوارەکان و راکێشانی 

گەشتیارێكی زۆر بۆ تورکیا

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

دەبێتــە  توركــی  درامــای  خەریكــە 
ئیمپراتۆرییەكی مــەزن و پەل بۆ هەموو الیەك 
دەهاوێت. جگە لە چواردەوری خۆی، كیشوەری 
ئەوروپای بڕیوە و گەیشتووەتە ئەمریكای التین. 
ســەرەڕای ئــەو تێبینیانەی لەســەر ناوەڕۆكی 

دراماكان هەن، بەاڵم رۆژ بە رۆژ بینەریان زیاتر 
دەبێ.

مــاوەی چەند ســاڵێكە درامــا توركییەكان 
بەشێوەیەكی بەرفراوان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و 
بگرە واڵتانی ئەمریكای التینیش باڵوبوونەتەوە. 
درامــا توركییەكان ســااڵنە داهاتێكــی زۆریان 
هەیە، لەگەڵ ئەوەشــدا لەڕێی دراماوە كولتوور 
و فەرهەنگی خۆی باڵودەكاتەوە و گەشتیارێكی 

زۆریش بۆ توركیا رادەكێشێ.
بــۆ  ســفرەوە  لــە 

لووتكە

توركیا بووەتە دووەم گەورەترین 
زنجیــرەی  بەرهەمهێنــەری  واڵتــی 
تەلەڤیزیۆنی لە جیهاندا. بەپێی ئامارێكی 
گۆڤــاری فۆربــس كــە بــۆ پڕداهاتتریــن 
درامــای توركــی كــراوە، تەنیــا لە ســاڵی 
2015دا زیاتــر لە 25 دراما بەرهەمهاتوون كە 
نزیكەی 140 ملیۆن دۆالر داهاتیان هەبووە، لە 
كاتێكدا ســاڵی 1990 هیچ درامایەك لە توركیا 
بەرهــەم نەهاتــووە. پشــتگیریی حكومەت لە 
بەرهەمهێنەرانی دراما، ئەم كەرتەی بووژاندەوە 
و توركیــا لەم رێیەوە توانی كێبڕكێی هۆڵیوود 
و واڵتانی ئەوروپا بكات، تەنانەت میســر كە بە 
واڵتی دراما ناسراوە، ئێستا كەناڵەكانیان درامای 

توركی پەخش دەكەن.
بەپێی ئامارەكان 500 ملیۆن كەس لە 100 
واڵتــی سەرانســەری جیهانەوە ســەیری دراما 

توركییەكان دەكەن.

درامای کوردی بەرەو کوێ؟

تەلەڤزیۆنیــە  كەناڵــە  ســەیركردنی  بــە 
كوردییــەكان بۆت دەردەكەوێ كە كوردســتان 
هەژارترین هەرێمە لە بەرهەمهێنانی درامادا. كەم 
كەناڵی لۆكاڵی هەیە لە كوردستان شەوانە 2-1 

درامای توركی پەخش نەكات.
دەرهێنەر ناسر حەسەن كە سەردەمانێك بە 
دراما كوردییەكانی هەمووانی لەبەردەم شاشەی 
تیڤــی كۆدەكــردەوە، ئێســتا پێیوایــە درامای 

كوردی لە خراپترین دۆخدایە.
 ناســر حەسەن بە )رووداو(ی گوت "درامای 
توركی بە تەنیا كاریگەری لەسەر كورد دانەناوە، 
بگرە لەســەر رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئەوروپاش 

بااڵدەستیی خۆی نیشانداوە".
ناسر حەسەن، هۆكارەكانی پشت سەركەوتنی 
درامــای توركی بــاس دەكات و دەڵێت "درامای 
توركی كاری لەســەر هەندێ بابەتی هەســتیار 
كــردووە كە ئێمە لەبەر كولتــوور نەمانكردووە. 
كارەكانیان بەكواڵیتی و ناوەڕۆكێكی دەوڵەمەند 
پیشــانی بینــەری خۆیــان دەدەن، هەمیشــە 
جوانییەكانــی واڵتــی خۆیان وەك سروشــت و 
دابونەریــت و چۆنیەتــی ژیان نیشــاندەدەن". 
بەبڕوای ناســر حەســەن، ئەو دیمەنانە رۆڵیان 
هەبووە لە راكێشانی گەشتیارێكی زۆر بۆ توركیا.
ناســر حەســەن زوو زوو ســەردانی میســر 
دەكات و پەیوەندیشــی لەگــەڵ هونەرمەندانی 
ئەوێ خۆشە. سەبارەت بە پەخشكردنی درامای 
توركی لە كەناڵەكانی میسر، دەڵێت "ئەوانیش 
چەنــد سانســۆرێكیان لەســەرە، سانســۆری 
حكومەتە، كۆمەڵگایە، ئیســالمی سیاســییە، 
ناتوانــن وەك توركــەكان كار لەســەر هەمــوو 

بابەتەكان بكەن".
توركیا لە ســااڵنی نەوەدەكان ستراتیژیەتی 
خــۆی بۆ درامــا و هونەر گۆڕی، بەمەش توانی 
زۆرتریــن بینەر لــە نێوخــۆ و دەرەوی توركیا 

بەدیار دراما توركییەكان بهێڵێتەوە.
كارۆخ ئیبراهیــم كــە شــانۆكارێكی چاالكی 
كوردە، دەڵێت "توركیا بە پلەی یەكەم پشــتی 
بە كەرتی تایبەت بەست، هەروەها كاری لەسەر 
ئــەو ئەســتێرانە كرد كە لە توركیــا زۆر ناودار 
بوون، پاشان ئەو بابەتانەی ئەوان هەڵیانبژارد 
بابەتی هەســتیار و گرنگی نێو كۆمەڵگا بوون، 
بۆیــە درامــای توركی وا بــە زوویی جێی خۆی 

كردەوە".
كارۆخ ئیبراهیــم پێیوایــە دەكــرێ درامــای 
كوردییش كار لەســەر ئەو رێگــە و رێچكانەی 
توركیا بــكات "دەیان هونەرمەندی گۆرانیبێژ و 
خاوەن جەماوەرمان هەیە، دەكرێت بەشداری لە 
دراما بكەن، كۆمپانیا و خەڵكانی دەوڵەمەندیش 

بەشداریی بكەن".
كارۆخ هێشــتا بــاوەڕی بــەوە هەیــە كــە 
كوردستان لە زۆر رووەوە دەتوانێت پێگەی خۆی 
لــە درامادا بەهێز بــكات، بۆیە دەڵێت "بابەتی 
زۆر گرنگ و داستانی زۆر باشمان هەیە كاریان 
لەســەر بكرێت و ببنە جێــی بایەخی خەڵكی، 
لەگەڵ ئەوەشــدا ژینگە و سروشتی كوردستان 
زۆر گونجــاوە بــۆ وێنەگــرن و بەرهەمهێنانــی 
دراما، بــەاڵم دواجار دەبێت الیەنێكی خەمخۆر 
هەبێــت بــۆ سەرپەرشــتیكردن و پالندانــان و 

بەرجەستەكردنی ئەو كارانە".
خاوەنی كەناڵێكــی لۆكاڵیی كوردی دەڵێت 
ئــەوان لەبەر نەبوونی درامــای كوردی پەنا بۆ 

پەخشكردنی درامای بیانی دەبەن.

بەهجەت نەجات، خاوەنی كەناڵێكی لۆكاڵییە 
بەنــاوی بێســت، بەشــێكی زۆری كاتەكانــی 
كەناڵەكــەی بە درامــای توركــی پڕدەكاتەوە، 
بەهجــەت دەڵێــت "لە كوردســتان هــەر تەنیا 
درامــا دۆبالژ ناكرێــت، بگرە دەیــان بەرنامەو 
فیلم و كاری هونەریــی واڵتانی دیكەش دۆبالژ 
و باڵودەكرێنەوە، ئێستا تەلەفزیۆنە كوردییەكان 

وەكو پلەیەرێكیان لێهاتووە".
بەهجەت پێیوایە هێشتا خەڵكی كوردستان 
حەزیان لە درامای كوردییە، ئەو دەڵێت "هەست 
دەكەین هێشــتا خەڵكی كوردســتان تامەزرۆی 
درامــای كوردین. ئەگەر درامای باشــی كوردی 

هەبێت بێگومان بینەری باشیشی دەبێت". 

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

هەردوو گۆرانیبێژی گەنجی رۆژهەاڵتی كوردســتان، ئاكام و لیان ڤیدیۆكلیپێك 
بەناوی "قیژە" تۆمار دەكەن و بۆ یەكەمجار لە رێگەی رووداوەوە باڵوی دەكەنەوە.
ئــاكام جەمیانــی، راپەری گەنج كە لەشــاری مهابادی رۆژهەاڵتی كوردســتان 
نیشتەجێیە، بە )رووداو(ی راگەیاند "ئەو بەرهەمە باس لەو كەسانە دەكات كە لە 
ژیانیاندا تووشی بێهیوایی بوون و رەشێتی بەسەر ژیانیاندا زاڵ بووە، بۆیە گۆرانیی 

"قیژە" رێگای رزگاربوون لە بێهیوایی بە مرۆڤە بێهیواكان نیشان دەدات".
ڤیدیۆكلیپــی "قیژە" لــە بەرهەمهێنانی ئارمیــن حەبیبــی و دەرهێنانی ئاكام 
جەمیانییە، لە شــاری مەهابادی رۆژهەاڵتی كوردستان وێنەی گیراوە و بەشێوەی 

راپ تۆماركراوە.

ئاکام و لیان دەقیژێنن

رووداو - هەولێر

خانمە نووســەری كورد رۆژبین ئۆزکان دەڵێت بەنیازە 
كتێبێك لەسەر ژیانی حەمایل خان، هاوژینی مەال مستەفا 

بارزانی بنووسێت.
رۆژبین كە خەڵكی باكووری كوردســتانە، بە )رووداو(ی 
راگەیاند، ژیاننامەی مەال مســتەفا بارزانی خوێندووەتەوە و 
زۆر كاری تێكردووە، بۆیە بەنیازە پەرتووكێك لەبارەی ژیانی 
كۆچكردوو حەمایل خان، هاوژینی بارزانی بنووسێت و باڵوی 

بكاتەوە.
رۆژبین گوتی "مەال مســتەفا بارزانی ســیمبولی تێكۆشانی 
باشووری كوردستانە، زۆر لەبارەی نووسراوە، بەاڵم هیچ شتێك 
لەبارەی حەمایل خانی هاوژینی مەال مستەفا نەنووسراوە، بۆیە 
دەمەوێ وەكو نووســەرێكی كورد پەرتووكێك لەسەر ژیانی ئەو 

بنووسم".
 حەمایــل خانــی هاوژینــی مــەال مســتەفا بارزانــی، رۆژی 

2011/7/27 كۆچی دوایی كرد.

ژیانی هاوژینی بارزانی 

دەکرێتە کتێب
هیوا سەاڵح

رووداو - هەولێر

دارێــن، دەرهێنــەر و ئەكتــەری كــورد و 
دانــی 

دانیشتووی بەریتانیا، لە نوێترین فیلمی شارۆخاندا كە 

فیلمێكی هاوبەشــی بۆڵیوود و بەریتانیایە بەشداریی 
دەكات.

دانــی دارێن كە ئێســتا بەســەردانێك گەڕاوەتەوە 

كوردستان، بە )رووداو(ی راگەیاند "بڕیارە رۆژی 12ی 

نیسان لە لەندەن، دەست بە وێنەگرتنی نوێترین فیلمی 

 بەریتانیا بكەین كە لە پاڵەوانێتی 
هاوبەشی بۆڵیوود و

ئەستێرەی ناوداری بۆڵیوود شارۆخانە، منیش وەكو 

ئەكتەرێك لەم فیلمەدا بەشداریی دەكەم".

دانــی لەگەڵ چەندین ئەكتەری ناوداری جیهانیش 

بەشــداریی كردووە، ئەو دەڵێت "ئەوە یەكەمین كاری 

من نییە لەگەڵ گەورە ئەســتێرەكانی جیهان، بەڵكو 

لەگەڵ چەندین ئەكتەری هۆڵیوود بەشداریم لە فیلمدا 

كردووە، دوایین فیلمیش كە بەشداریم تێیدا كردووە، 

فیلمێكە باس لە چوار سەربازی ئازای جیهان دەكات 

و منیش رۆڵی پێشمەرگەیەك دەبینم، پێشمەرگەش 

ەكێكە لەو چوار سەربازە ئازایەی جیهان".
ی

کوردێك دەگاتە 
بۆڵیوود

رووداو - هەولێر

ئەحالم حەجی، شاجوانی پێشووی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیا، ئێستا 

بەســەردانێك هاتووەتە هەرێمی كوردستان و دەیەوێت هاوكاریی مندااڵنی 
ئاوارە بكات.

ئەحالم حەجی بە )رووداو(ی راگەیاند "چەند رۆژێك پێش ئێســتا لە 

ئــوردن بووین، لە درێژەی چاالكییەكــی خێرخوازیی دەزگای ئەحالم بۆ 

مندااڵن، چەندین جۆرە هاوكاریمان لەوێ پێشكەشــی مندااڵنی ئاوارەی 

سووریا كرد، بڕیارە لە هەرێمی كوردستانیش هاوكاریی ئەم رێكخراوە 
بگەیێنینە چەند كەمپێكی ئاوارەكان".

رێكخــراوی ئەحــالم بۆ مندااڵن لــە چەندین واڵت لقــی هەیە و 

شــاجوان دەیەوێت لقێكی ئەم رێكخراوە لە هەرێمی كوردســتانیش 

بكاتەوە، لەوبارەوە گوتی "دەمێكە ئامادەكاری بۆ ئەوە دەكەم كە 

لقێكی رێكخراوەكەم لە كوردستان بكەمەوە، ئێستا ئامادەكاری 

دەكەین بۆ كردنەوەی لقێك لە هەولێر، بۆ ئەوەی بەبەردەوامی 
هاوكاریی بگەیێننە ئاوارەكان".
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لەندەن بۆ کوردێك خۆپیشاندان دەکات
رووداو - لەندەن

رۆژی شەممەی رابردوو لە ناوچەی كرۆیدنی باشووری لەندەن ژمارەیەك خۆپیشاندەر دژی هێرشكردنە سەر گەنجێكی كورد خۆپیشاندانیان كرد. ئەو 
خۆپیشاندانە كە دروشمەكانی دژە رەگەزپەرستی لەخۆگرتبوو، دوای ئەوە هات رۆژی 2017/3/31 گرووپێكی 20 كەسی لە كرۆیدن هێرشیان كردبووە 

سەر گەنجێكی كوردی رۆژهەاڵتی كوردستان و بە سەختی برینداریان كردبوو. رێكار ئەحمەد، تەمەن 17 ساڵ، كە لە بەریتانیا پەنابەرە لە نەخۆشخانە بە 
فەیسەڵ ساریڵدز، پەرلەمانتاری هەدەپەی گوتووە "پێموابوو بەهۆی لێدانەكەوە دەمرم". ئەوەش دوای ئەوە بۆ ئاگاداربوون لە تەندروستی، پەرلەمانتارەكە 

سەردانی نەخۆشخانەی كردبوو. پۆلیسی لەندەن رایگەیاند، بەتۆمەتی هێرشكردنەسەر پەنابەرەكە 11 كەس دەستگیركراون.

تاراوگە

رووداو – ستۆكهۆڵم

لە پشت چیرۆكی بەنێوبانگبوونی "ئامێرەكانی 
پێاڵوی بەیار" پیاوێكی تەمەن 47 ســااڵن هەیە 
كــە كۆچبەرێكــی كــوردە، ئێســتا ئامێرەكانی 
پێاڵوی بەیار، جێی شانازی پیشەسازیی سوێدە. 
كۆمپانیــای )Beyar Skomaskiner( واتە 
ئامێرەكانــی پێــاڵوی بەیار كە لەنێــو بەرهەمە 
دیارەكانیــدا ئامێرەكانی )بەیــار 340 و 140 و 
240(ی هەیــە، لەالیــەن كوردێكی دانیشــتووی 
سوێد دامەزراوە و رۆژ بەڕۆژ ناوبانگەكەی پتر بە 

واڵتانی ئەوروپادا باڵودەبێتەوە.
بەیــار جەرجیس، 47 ســاڵ، لــە دایكبووی 
شــاری زاخۆیــە، لــە هەشــتاكانەوە چووەتــە 
ســوێد، ئێستا خاوەنی یەكێك لە بەناوبانگترین 
ئامێرەكانی بەرهەمهێنانی پێاڵوی تەندروستییە 
بەناوی )Beyar Skomaskiner(. واتە ئامێری 

پێاڵوی بەیار.
بەیار بە رۆژنامەی كۆمپســی سوێدی گوتووە 
:"ناونانی كۆمپانیاكەم بە ناوی خۆم شانازییە بۆ 
رەچەڵەكم و واڵتەكەم، ئێســتا جێگەی شانازی 

من و سوێدییەكانیشە".
)بەیــار( بووەتــە زاراوەیــەك لــە بەرهەمی 
چەرمییــە  بەرهەمــە  و  پێــاڵودا  پیشەســازی 
تەندروســتەكان لــە ســوێد و زۆر واڵتی دیكەی 
ئەوروپــی كێبڕكێی زۆر لە ماركە ناســراوەكانی 
پێاڵو، بەتایبەت پێاڵوی تەندروستی )ئۆرتۆپێد( 

دەكات.
بەیار كە ســااڵنێك چاوەڕێی كردووە تاوەكو 
حكومەتی ســوێد مافی پەنابەریی بداتێ، ئێستا 
وەك وەبەرهێنەرێك و خاوەن كارێكی بواری پێاڵو 
ناســراوە. بەهۆی سەركەوتنیشــی لە كارەكەی، 

لەالیەن شای ئەو واڵتەوە خەاڵت كراوە.
 بەیار كە زیاتر لە 35 ساڵە لە سوێد دەژی، 
هەمیشــە خەونی ئــەوەی هەیــە بەرهەمەكانی 
بهێنێتەوە كوردستان و رۆژێك لە رۆژان ماركەی 
بەیار، وەك ماركەیەكی بەرهەمهاتووی كوردستان 

بناسرێت. 

کاری دە کرێكار دەکات .. 

"مەكینــەی پیــاڵو، بەرهەمەكانــی پێــاڵوی 
تەندروســتی كارەكانــی منــە، لــە رێگــەی ئەو 
پێاڵوانــەی دروســتی دەكــەم، هەروەهــا بــە 
مەكینەكانی دروستكردنی پێاڵو، كێبڕكێ لەگەڵ 
زۆر لە كارەكانی توركیا و ئیسپانیا دەكەم". ئەمە 

قسەی بەیارە لەبارەی كارەكانی.
بەیار ســەرەتا بە چاككردن و پێشخســتنی 
"كاری  پێكــردووە  دەســتی  ئامێــرەكان 
چاككردنــەوەی ئامێرەكانم دەكرد، تا گەیشــتە 
كۆكردنــەوە )تجمیع(، ئێســتا ماتۆڕ و پێكهاتە 
سەرەكییەكانم لەســەر ئامێرە ئەڵمانییەكانیش 

بەكاردێت".
ئەو پاشخانێكی زانستیی بواری دروستكردنی 
ئامێرەكانی هەیە "دوو بڕوانامەی ئەوروپیم هەیە، 
یەك هۆڵەندی و ئەوی دیش ئەڵمانی". هەروەها 
دەڵێت "مامەڵەم لەگەڵ )یوس ئەمریكا( هەیە كە 

ماركەیەكی جیهانیی ئەمریكییە".
)بەیار 340( یەكێكە لە ئامێرە ناسراوەكانی 
كە ئێســتا لە كارگــەكان بەكاردێــت، بەیار لەو 
بارەیــەوە دەڵێــت: "ئەمەیان پێشــكەوتووترین 
ئامێرمە كە كاری دوورینی چەرم دەكات، یەكێكە 
لــە بەرهەمە هاوبەشــەكانم لەگــەڵ كارگەیەكی 

ئەڵمانی". 
)بەیــار 340( لە زۆر لە كارگە ئەوروپیەكاندا 
بەكاردێت، بەیار دەڵێــت "ئەو ئامێرە بەتەواوی 

پێاڵوێكــی پرۆفیشــناڵی تەندروســتی بەرهــەم 
دەهێنــێ. جگە لەوەش زۆر شــتی لــە مەكینە 

ئەوروپییەكان زیاتر و پێشكەوتووترە". 
ئامێرەكە مەكینەیەكی تەواوە و لە سێ بەشی 
ســەرەكی پێكهاتووە كە كۆكراوەی ئامێرەكانی 
)بەیــار 240( و )بەیــار 140(یشــە و پێــاڵوی 

تەندروستیی پێ دروست دەكرێ.
الیەنە پێشــكەوتووەكانی ئەم ئامێرە بەپێی 
گوتەی شارەزایەكی بواری پێاڵوی تەندروستی، 

بریتییە لە ئاسانكردنی كارەكان.  
مارگۆت ئۆالنســۆن شــارەزای كارەكانی ئەم 
كوردەیە و دەڵێت: "جگە لە پێشكەوتوویی الیەنی 
پیشەسازی، هاوكات مەرجە تەندروستییەكانیش 
جێبەجێ دەكات كە ئەمە مانای پێشــكەوتوویی 

كارەكەیە".
ئۆالنسۆن هاوكات پزیشكی بواری چارەسەری 
سروشتیی ئێسكە، پێاڵوی تەندروستیی زۆرباش 
بۆ نەخۆشــەكانی بەكاردێنێ، ئــەو دەڵێت "ئەو 
ئامێــرە ئەو پێاڵوانە بەرهەم دەهێنێ كە لەڕووی 

سوودی تەندروستییەوە یەكەمن".
بەیار خۆی لەبــارەی تازەترین بەرهەمەكەی 
دەڵێــت "ئەم مەكینەیە زۆر كار ئاســان دەكات، 
لــە مــاوەی دوو خولەكدا پێاڵوەكــە دەدوورێ و 
پۆلیشیشــی دەكات. ئــەو كارە لــە كارگەیەكی 
ئاســاییدا 10 كرێــكار كاری تێــدا دەكات، واتە 
ئامێرەكە لە ماوەی دوو خولەكدا كاری 10 كرێكار 

دەكات".
ئەو بە راوێژی پزیشكە پێشكەوتووەكان ئەو 

كارە دەكات و لەســەر ئــەو بنەمایــە قاڵبەكانی 
بەرهەم هێناوە. بەیار لەبارەی بەرهەمی ناوكەف 
و بنــی پێاڵوەكانــی كە لەســەر بنەمــای كاتی 
وەستان و پێكهاتەكانی جەستەی مرۆڤە، دەڵێت: 
"ئەم بەرهەمە بۆ پێشــمەرگە و سەرباز زۆرباش 

و گرنگە".
 جۆرێكــی دیكە لــە بەرهەمەكانــی بریتییە 
لــە نەعلی ژنان بــۆ ئەوانــەی زۆر كاری ناوماڵ 
دەكەن. بەیار بۆ ئەوە دیراســەی جەستەی ژنی 
كردووە بــە لەبەرچاوگرتنی جــۆری ئەو كارەی 
دەیكات "جۆرێكی نەعلمان دروستكردووە كە بە 
بەكارهێنانی ئەم نەعلە لەكاتی كار، نە سەر، نە 
پشت، نە جومگەكان و ئێسك و كڕكڕاگەی لەش 

تووشی ئازار نابن". 

بەیار..مارکەیەکی جیهانیی ئامێری پێاڵوی تەندروستی

بەرهەمی كۆچبەرێکی كورد 
لە ئەوروپا ناوبانگ پەیدا دەكات

"دەمەوێ بەرهەمی تایبەت بە پێشــمەرگە 
کارگەکانــی  تــەواوی  و  بكــەم  دروســت 

ئەوروپاشم ببەمەوە کوردستان"

بەیــار لە میدیاکانــدا وەکو پاڵەوانێــك ناســێنراوە و رۆژنامەیەکی ســوێدی وەکو 
سوێدییەکی پێشــەنگ لە بواری پیشەسازیی پێاڵو ناوی هێناوە، ئاژانسێكی عێراقیش 
لەبــارەی بەیــارەوە دەڵێــت "بەرهەمــی کۆچبەرێكی عێراقــی بازاڕەکانــی ئەوروپا 
دەبوژێنێتــەوە". بەاڵم خەونــی بەیار ئەوەیــە بەرهەمەکانی بەناوی کوردســتانەوە 
بناسرێ. بەیار گوتی "هەموو کاتێك خەون و خواستی ئەوەم هەیە، رۆژێك لە رۆژان ئامێر 
و بەرهەمەکانم لە کوردستانەوە هەناردەی جیهان بكەم، وەك بەرهەمێكی کوردستان". 
دەشــڵێت "بەرنامەی ئەوەم هەیە بەرهەمی تایبەت بە پێشــمەرگە دروست بكەم و 

تەواوی کارگەکانی ئەوروپام ببەمەوە کوردستان".

بەیار لە کوردستان 

رووداو - ستۆكهۆڵم

"دامنابوو لەگەڵ گەیشتنەوەم بە كوردستان 
خۆم بكــوژم، تا ببمە قوربانــی بۆ كۆچبەرانی 
دیكە، بەاڵم نازانم خوا فریامكەوت یان بەڕاستی 
شانسم هەیە". ئەوە قسەی گەنجێكی كوردە كە 
لەالیەن دەزگای كۆچی سوێدەوە داوای وەرگرتنی 
مافــی پەنابەری رەتكرابووەوە و پۆلیســی ئەو 
واڵتــەش ئامادەی كردبــوو دیپۆرتی بكاتەوە بۆ 
هەرێمی كوردســتان، بــەاڵم وەك خۆی دەڵێت 

"لەناكاو پێیانگوتم وەرە دەرەوە و ئازادبووی".
دانا سیرینی پێیوایە خودا فریای كەوتووە، 
بــەاڵم بــێ جێگەیــی و نەبوونــی فڕۆكــەی 
راســتەوخۆ لــە ســتۆكهۆڵمەوە بــۆ هەولێــر 

هۆكاری ئازادبوونیەتی.
دانا نەوزاد سیرینی یەكێك لەو 200 كۆچبەرانە 
بــوو كە دەبوو بگەڕێنرێنەوە و ماوەیەك بەر لە 
ئێستا لەبەر نەبوونی شوێنی گونجاو بۆ مانەوە، 

تاوەكو كاتی دیپۆرتكردنەوەیان، ئازادكران.
ســیرینی یەكێك نییە لە كۆچبەرە تازەكان، 
ئەو نزیكەی 9 ســاڵە لە ســوێدە، هەندێك لەو 
كۆچبەرانــەی لەگــەڵ ئــەو هاتوونەتە ســوێد، 
دەمێكــە واڵتینامەشــیان وەرگرتــووە، بــەاڵم 
نەبوونی پەیوەندی و جۆرێك لە هەڵە تێگەیشتنی 

دامەزراوەی كۆچ و باج، ئەوی كردە قوربانی. 
دانــا ســیرینی دەڵێت "زیاتر لە دوو ســاڵە 
بــە فەرمــی كار دەكــەم و نزیكــەی 10 هەزار 
دۆالر باجم داوە، كەچی بەشــێوەیەكی ســەیر 
دەســتگیركرام و مانگێــك زیاتر بــوو چاوەڕێم 

دەكرد دیپۆرت بكرێمەوە".
دانا پێشتر دۆسیەكەی رەتكراوەتەوە. بەاڵم 
بەر لە ناردنەوەی، مامەڵەی مانەوەی كار )اقامە 
العمل(ی پێشــكەش كردووە. بەپێی كۆنتراكتی 
كارەكەی نزیكەی دوو ساڵ باجی داوە. بەاڵم بەر 
لە نوێكردنەوەی دوو ســاڵی دووەمی مانەوەی، 

تووشی ئەم كێشەیە هاتووە.
 دانا گوتی "پێویســتم بە چوار ساڵ مانەوە 
هەیــە بــۆ ئەوەی مافــی مانەوەی هەمیشــەیی 

وەربگرم. دوو ساڵی یەكەمم بە باشی رۆیشتووە، 
بەاڵم )دامەزراوەی كۆچی سوێد كاری بە دۆسیە 
كۆنەكەم كردووە و ئەو دوو ساڵەی كارم كردووە 

بۆی حیساب نەكردووم".
دانا بەر لەم دوو ساڵەش بۆ ماوەی 5 ساڵ لە 
چاوەڕوانی و مانەوەی نایاساییدا لەو واڵتە ژیاوە. 
بۆیــە بڕیاری گەڕاندنەوەی تووشــی حاڵەتێكی 

دەروونیی خراپی كردبوو. 
رێكخراوەكانی بواری كۆچبەران، رەخنەیان 
لە سیاســەتی تــازەی كۆچی ســوێد هەیە كە 
جۆرێــك لە بــێ ئاگایی لە نێــوان دامەزراوەی 
كــۆچ و دامــەزراوەی بــاج دروســت كــردووە. 
ئەنجامەكەشــی دەیــان كێشــەی هاوشــێوەی 

ئەوەی دانا سیرینی بووە. 
ئۆال یۆهانســۆن پارێــزەر و چاالكڤانی بواری 

مافی پەنابەران بە )رووداو(ی گوت "حاڵەتی لەو 
شــێوەیە زۆر بووە و تەنیا ئەمساڵ 16 كەیسی 
لەو شێوەیەمان هەبووە، جگە لە دەیان حاڵەتی 

هەوڵی خۆكوشتن".
یۆهانسۆن لە رێكخراوی مافی هاوواڵتیبوون 
)تایبەت بە شیاندنی پەنابەر لە نێو كۆمەڵگە( 
كار دەكات. ئــەو باس لە كەیســی كەســێكی 
دیكــە بەنــاوی شــێركۆ دەكات كــە ماوەیەك 
لەمەوبــەر لە نێو مێدیاكانی دیكەی ســوێدیش 
بــاس كــرا "ماوەی نۆ مانگ بــوو بە فەرمی لە 
ســوێد كاری دەكرد، بەاڵم پۆلیس دەستگیری 
كرد و دیپۆرتی ئیتاڵیای كردەوە، چونكە لەوێ 

پەنجەمۆری وەرگیرابوو".
بەپێــی گوتەی ئەو پارێزەرە، شــێركۆ مافی 
مانەوەی لە ئیتاڵیا هەبووە. بەپێی رێســاكانی 

سوێدیش هەر كەسێك مافی مانەوەی لە واڵتێكی 
دیكــەی ئەوروپــی هەبێــت و كێشــەی ئەمنیی 

نەبووبێت، بۆی هەیە لە سوێد كار بكات.
بڕیــاری  )رووداو(  زانیارییەكانــی  بەپێــی 
ئازادكردنــی دانــا و ئــەو 200 كەســەی دیكە، 
پەیوەندی بە نەبوونی جێگەی دەســتگیركردن 
و مانەوەی كۆچبەران تــا كاتی دیپۆرتكردنیان 
هەبووە، هەروەها هۆكارێكی دیكەی ئازادكردنیان 
پەیوەنــدی بــە نەبوونــی هێڵی راســتەوخۆی 

ئاسمانیی نێوان كوردستان و سوێدەوە هەیە. 
نەبوونی جێگە بۆ كۆچبەرانی دەستگیركراو 
لە كاتێكدایە كە پێشــتر داگ بیۆنكا، بەرپرسی 
پۆلیســی گرتووخانەی دەزگای كۆچ گوتبووی: 
"100 شــوێنی دیكەمان بۆ راگرتنی كۆچبەران 

زیاد كردووە".

ســوێد،  كۆچــی  دەزگای  پۆلیســی 
بــۆ  دەســتپێكردووە  چــڕی  هەڵمەتێكــی 
دەســتگیركردنی ئــەو كۆچبەرانــەی مافــی 
مانەوەیان لە ســوێد رەتكراوەتەوە. ئەوەش 

چاالكڤانانی نیگەران كردووە.
 یۆهانســۆن دەڵێت "خەریكە ســوێد دەبێتە 
زیندانێــك بۆ كۆچبــەران". چونكە بەبڕوای ئەو 
ژمارەی گرتووخانەكانی دەزگای كۆچ، لە ژمارەی 
كەمپەكانی مانەوەی كۆچبەر نزیك بووەتەوە.  

سوێد بەجێدەهێڵن

بەرزبوونەوەی ژمارەی ئەو كۆچبەرانەی 
چاالكڤانانــی  بــەالی  جێدێڵــن،  ســوێد 
مافەكانــی مرۆڤەوە نیشــانەی خراپبوونی 
رەوشــی كۆچبەر و الوازبوونی سیاســەتی 

كۆچی ئەو واڵتەیە. 
ئۆال یۆهانســۆن دەڵێــت "لە دوای جەنگی 
جیهانییــەوە ئەمە یەكەمجــارە كۆچبەران بە 
ژمارەی زۆر و لەژێر گوشاردا سوێد جێدێڵن".
بەپێــی ئامارێــك كــە دەســت )رووداو( 
كەوتــووە، لەماوەی یــەك ســاڵی رابردوودا 
زیاتــر لــە 19 هــەزار كۆچبــەر ســوێدیان 
جێهێشتووە. ژمارەیەكی زۆریان گەڕاونەتەوە 
واڵتــی خۆیــان، ئەوانی دیكــەش روویان لە 

واڵتانی دیكە كردووە. 
مۆرگان یۆهانســۆن، وەزیری كۆچی سوێد 
لە راگەیێندراوێكدا ئەو زانیاریانە پشتڕاســت 
كۆچبــەر   3000" دەڵێــت  و  دەكاتــەوە 
گەڕاونەتــەوە عێــراق و 800 كۆچبەریــش بۆ 

ئەفغانستان". 

سوێد كۆچبەرە دەركراوەكان ئازاد دەكات
کۆچبەرێكی کــورد: ئەگەر دیپۆرتكرابامەوە، 

خۆم دەکوشت

خراپبوونی رەوشــی کۆچبەرانی تــازە و ئەو پەنابەرانەی کەیســەکانیان وەك 
پێویست تەواو نەبووە، لە کاتێكدایە کە بەشێك لە دامەزراوەکانی لێكۆڵینەوە 

دەڵێن کۆچبەران و پەنابەران رۆڵیان لە بوژانەوەی ئابووریی سوێددا هەبووە.
دامەزراوەی ئاماری نیشــتمانی )SBC( باڵوی کردووەتەوە کە تەنیا لەماوەی 10 
ســاڵی رابردوودا 244 هەزار هەلی کار لەالیەن بیانییەکان، واتە ئەوانەی مافی 

مانەوەیان هەیە و بەرەچەڵەك سوێدی نین، تۆمار کراوە.
ئەو 244 هەزار کەســە دەبێت باج بدەنە حكومەت کە سااڵنە بە سەتان ملیۆن 
کرۆن دەکات. بە گوتەی ئابووریناســان ئــەوە ژمارەیەکی گەورەیە و کاریگەری 

بەرچاوی لەسەر بوژانەوەی ئابووریی واڵت هەبووە.  

کۆچبەران سوێدیان بوژاندووەتەوە 

19      هەزار کۆچبەر سوێدیان جێهێشتووە
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هەفتەبازاڕێكی ژنان لە هەڵەبجە دەکرێتەوەژنان
رووداو - هەڵەبجە 

دەستەی خانمانی هەڵەبجە، بڕیاریانداوە هەموو رۆژانێكی چوارشەممە لە باخی گشتی شارەكەیان لەبەردەم پەیكەرەكەی عومەری خاوەر، هەفتە 
بازاڕێك بۆ كچان و ئافرەتانی شــارەكەیان بكەنەوە، بۆ ئەوەی ببێتە ســەرچاوەیەكی دارایی بۆ ئەو خانمانەی، كە لە ماڵەكانی خۆیان خەریكی كاری 

چنین و ئامادەكردنی خۆراك و هەندێك پێداویســتی دیكەن. شــۆخان جەمال، دەســتڕەنگین بە )رووداو(ی راگەیاند "دوكاندارەكان بە نرخێكی كەم كارە 
دەســتییەكانیان لێدەكڕین و بە گران دەیانفرۆشــتەوە، ئێمە بە نرخێكی كەمتر دەیفرۆشــینەوە بە خەڵك". شوێنەكە بێ بەرامبەر دراوەتە فرۆشیارەكان و 

هەوڵدەدەن بابەتەكانیان بە كەمترین  نرخ بفرۆشن.

دوای نەشتەرگەریی لووت، فیلەر و 
بۆتۆكس زۆرترین داواكارییان لەسەرە

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

تارا، بۆتۆكســێكی كرد بە 75 هەزار دینار، 
بەاڵم خەریكبوو بۆتۆكسەكە ژیانی وێران بكات، 
خێرا فریاكەوت و ئەڵقەی دەستی خۆی فرۆشت 
تەنیــا بۆ ئــەوەی وەكــو جارانی لــێ بێتەوە. 
بــەاڵم شــەنگ ئاســۆ تەنیا بە نەشــتەرگەریی 
لــووت رازی نییە و بەنیازە پێش ئەوەی شــوو 
بكات، نەشــتەرگەری بۆ روومەت و سینگیشی 
بكات، چونكە پێیوایە "نەشتەرگەری هۆكارێكە 
بۆ نەمانی خەمۆكــی لەالی ئەو ئافرەتانەی كە 

ناڕێكییەك لە جەستە و روخساریاندا هەیە".

نەشتەرگەریی جوانكاری چییە؟

لــە  بریتییــە  جوانــكاری  نەشــتەرگەریی 
گەڕانەوەی بەشــێكی شــێواوی لــەش بۆ بارە 
ئاســاییەكەی خۆی، بەاڵم چەند ســاڵێكە ئەم 
نەشــتەرگەرییە لــە پێناســی خــۆی الیــداوە، 
چونكە جوانكاری تەنیا بۆ ئەو كەسانە ناكرێت 
كــە بەهۆی رووداوێك یان بە زگماك شــێواون، 
بەڵكو مرۆڤەكان بەگشتی و خانمان بەتایبەتی 
لە كێبڕكێی نزیكبوونەوە لە شــێوەی ئەكتەر و 

هونەرمەندەكاندان.
دكتۆر شــاخەوان ســائیب كە ماستەری لە 
نەشــتەرگەریی جوانكاری و ســووتاویدا هەیە، 
باسی نەشتەرگەریی جوانكاری دەكات و دەڵێت 
"نەشــتەرگەریی جوانكاری لەڕووی زانستییەوە 
دوو جۆرە: جوانــكاری و چاككاری، جوانكاری 
ئەوەیە كەســەكە هیچ كێشــەیەكی نییە، بەاڵم 
حەزی خۆیەتی و بە خواســتی خۆی دەیكات، 
وەك گەورەكردنــی لێــو و ســنگ و بەرزكردنی 
روومــەت و زۆر شــتی دیكە، بــەاڵم چاككاری 
گەڕاندنەوەی بەشــێكی شــێواوی لەشە بۆ بارە 
ئاساییەكەی بەڕێگەی نەشتەرگەریی جوانكاری، 
هــەر بۆیە هێڵێك نییــە لەنێوان چــاككاری و 
جوانــكاری، ئەگەر چــاككاری بكەیــت دەبێت 

جوانكاریشی بۆ بكەیت".
 

جوانكاریی لووت یەکەمە

بــە گوتــەی ئەو پزیشــكە و پزیشــكەكانی 
دیكــەی جوانــكاری، ئێســتا لەنێــو ئافرەتانی 
كورددا زۆرترین خواســت لەسەر نەشتەرگەری 

جوانكاریی لووتە. 
دكتۆر شاخەوان كە لە سلێمانی نیشتەجێیە، 
بە زمانی ژمارە قســە دەكات و دەڵێت "ئەگەر 
لــە مانگێكــدا 30 نەشــتەرگەریم هەبــێ، 20 
نەشــتەرگەری بۆ جوانكاریی لووتە كە ئێســتا 
خواستێكی زۆری لەســەرە، بەتایبەت ئەوانەی 

تەمەنیان لەنێوان 18 بۆ 25 سااڵنە".
دوای نەشــتەرگەری جوانكاریــی لــووت، بە 
گوتەی ئەو پزیشكە، زۆرترین خواستی خانمان 
لەســەر نەشــتەرگەریی پێڵوی چــاوە، ئەویش 
بەهــۆی زۆربوونــی چرچیی پشــت چــاو، یان 
چرچیی ژێر چاو و خزانی هەندێك چەوریی ژێر 

چاو كە هەڵئاوسان دروست دەكات.
دكتــۆر شــاخەوان دەڵێــت "تێچــووی ئەو 
نەشــتەرگەرییە 500 بــۆ 800 دۆالرە، زۆربەی 
ئەوانەی كە ئەو نەشتەرگەرییە دەكەن تەمەنیان 

لەسەرووی 35 ساڵییەوەیە".

ستایلی نانسی و هەیفا

لەســەر  دوای ســاڵ خواســت  لــە  ســاڵ 
نەشــتەرگەریی جوانكاری زۆرتــر دەبێ، زۆر لە 
خانمان لە نەشتەرگەریدا السایی ئەستێرەكانی 
شاشــە و گۆرانیبێــژە نــاودارەكان دەكەنەوە. 
خانمــان لــە رێگەی فیلەر و بۆتۆكســەوە حەز 
دەكەن شێوەیان لە ئەستێرەكان نزیك بكەنەوە.
دكتــۆر شــاخەوان ســەبارەت بــە فیلــەر و 
بۆتۆكــس دەڵێــت "هەندێك لە خانمــان داوای 
شــێوەی هونەرمەندانی بیانی دەكەن بەتایبەت 
حەزدەكەن لێو و لوتیان وەك ناســی عەجرەم 
و هەیفا وەهبی لێ بكەن، ئێمە خۆشمان چەند 
وێنەیەكیــان دەخەینە پێش و پێیاندەڵێین كام 
جــۆرە جوانكارییــەت دەوێــت و ئامۆژگارییان 
دەكەیــن ئــەو شــێوازە هەڵبژێــرن كــە لەگەڵ 

سروشت و روخساریان دەگونجێت".
ئەو پزیشكەی جوانكاری باسی فیلەر دەكات 
كە ئێســتا لەنێو خانمانــدا زۆر بــاوە، دەڵێت 
"بەگشتی فیلەر جۆری زۆرە، بەاڵم دیارترینیان 
كــە بەكاردێــت Hyaluronic Acid ـــە كــە 
ماددەیەكــی جێڵییە. ئــەو ماددەیە بەڕێژەیەك 

لەژێر پێســتدا هەیە، بەاڵم خواســتی كەسەكە 
وایە زیاتر بێت، بۆ نموونە تا لێوی ئەستوورتر 

دەربكەوێت یان روومەتەكانی پڕ و بەرز بن".
بە گوتەی ئەو پزیشكە، زۆربەی ئەو فیلەرەی 
لــە كوردســتان دەكــرێ، بــۆ ماوەی ســاڵێك 
دەمێنێتەوە، نرخەكەشی لە 120 دۆالر تا 250 
دۆالرە، بەاڵم لە ئەوروپا لە 250 تا 450 دۆالرە. 

فیلەری چینی بە نرخی کەنەدی

فیلــەری ئــەو كۆمپانیــا ئەوروپیانە بەهۆی 
ئەوەی نرخەكەی زۆرە، خواست لەسەری كەمە، 
بەاڵم ئەو پزیشكە دەڵێت "دەرزیی فیلەر هەیە 
ئااڵی كەنەدای لەســەرە و نووسراوە لە كەنەدا 
بەرهەمهێنــراوە، بــەاڵم راســتییەكەی لە چین 
دروستكراوە و ئەو كۆمپانیا بازرگانیانەی ناسراو 
نین دەیهێنن كە نرخەكەی كەمتر لە 10 دۆالرە 
و ئەمانــە زۆر زیان بە تەندروســتی دەگەیەنن، 
بۆیە بڕواناكەم هیچ پزیشكێك بەكاری بهێنێت، 
چونكە كەس نایەوێت ناوبانگی خراپ دەربكات".
ئەو پزیشكە هۆشداری دەدات لە ئەنجامدانی 
فیلــەر و بۆتۆكس لــە هەندێك شــوێنی وەكو 
ئارایشــگا و ماڵەكان. دكتۆر شــاخەوان دەڵێت 
"هەندێك شوێن دەرزیی چینی بەكاردێنن وەكو 
ماڵ و هەندێك ئارایشــگا كە بەبێ شارەزایی و 

تەنیا لەڕێگەی خولێكەوە ئەو كارە دەكەن".
ئــەو پزیشــكە نموونــە بە چەند كەســێك 
دێنێتــەوە كە لەو شــوێنانە ســەقەت كراون و 
دەڵێــت "هەبووە بۆ چارەســەر هاتووەتە المان 
كە بەهۆی فیلەرەوە پێڵووی چاوەكانی داخراوە 
و كوێــر بووە یــان دەرزی لە دەمــاری دراوە و 

تووشــی خواربوون بــووە، بۆیــە بەكارهێنانی 
دەرزیی فیلەر بەبێ رێنمایی پزیشــكی شارەزا، 

زیانی زۆری بەدوادادێت".

هیچ نەشتەرگەرییەك بێ زیان نییە

جگــە لە فیلــەر، بۆتۆكســیش یەكێكە لەو 
نەشــتەرگەریانەی لــە كوردســتان خواســتی 
لەســەرە. دكتۆر شاخەوان بەو جۆرە پێناسەی 
بۆتۆكــس دەكات و دەڵێــت "بۆتۆكس بریتییە 
لــە خاوكردنەوە و سســتكردنی ماســولكە، بۆ 
ئــەوەی چرچی لە روخســاردا نەهێڵێ، چونكە 
بە بۆتۆكسكردن ماسولكەكان لە جوڵە دەكەون 
یاخــود جوڵەیان كەم دەبێت، ئەمەش چرچیی 

ناهێڵێ، ماوەی شەش مانگیش دەمێنێ".
ئەو پزیشــكە باســی زیانەكانی بۆتۆكس و 
فیلەر دەكات و دەڵێت "هیچ نەشتەرگەرییەكی 
جوانــكاری ســەت لە ســەت بــێ زیــان نییە، 
بەاڵم كواڵیتی ماددەكان و شــارەزایی پزیشك، 

زیانەكان كەمدەكەنەوە".
مانگی رابردوو هەفتەنامەی )رووداو( كەیسی 
دوو ژنــی باڵوكردەوە كە دوای نەشــتەرگەریی 

جوانكاری بۆ ورگیان، گیانیان لەدەستدابوو.

نەشتەرگەری بۆ کۆئەندامی 
زاوزێیان دەکەن

دكتۆر شاخەوان لەبارەی سەیرترین خواستی 
نەشــتەرگەری كە هاتبێتە الی دەڵێت "كچێك 
هــات داوای كــرد ئەو دوو هێڵــەی وەك ژمارە 
حەوتــە لەنێــوان لوت و دەم بۆی ســاف بكەم 

و نەمێنێــت، بەاڵم من نەمكرد، چونكە بەبڕوای 
مــن جوانكاری بــۆ جوانتركردنــی مرۆڤە نەك 

شێواندنی".
ئەو پزیشكە نەیشــاردەوە كە ئافرەت هەیە 
بــۆ جوانكاریــی كۆئەندامی مێیینە ســەردانی 
دەكات "ئافرەتان بۆ نەشــتەرگەریی جوانكاری 
لە كۆئەندامی زاوزێ زۆر دێنە الم، بە هاوكاریی 
پزیشكی ژنان نەشتەرگەرییەكەیان بۆ دەكەین".

خووی پێوە گرتووە

فیلــەر بۆ لێو، لەالی دالیــا وەكو خوویەكی 
لێهاتــووە و ناتوانێ دەســتبەرداری بــێ. دالیا 
ناوی خوازراوی كچێكی تەمەن 37 سااڵنە، ئەو 
مامۆســتایە لە قوتابخانەیەكی شــاری هەولێر، 
لــە ســەنتەرێكی جوانكاریدا فیلــەری بۆ لێوی 

كردووە.
دالیا بە )رووداو(ی گوت "هەمیشە دەمویست 
پڕ بە دڵ پێبكەنم، بەاڵم لێوم بەڕادەیەك باریك 
و تەنــك بــوو، نەمدەتوانی پێبكەنــم و هەموو 
ددانــم دەردەكەوتــن، بۆیە بڕیــاری فیلەرم دا، 
هــەر 8 مانــگ جارێــك دەرزییەكی 2 سیســی 
لــە لێوم دەدەم كــە نرخەكــەی 300 دۆالرە". 
دەشڵێت "ئەمە چوارەم جارمە بیكەم، هەرچەند 
پزیشكەكەم پێم دەڵێت ساڵی یەك جار بیكە، 
بــەاڵم لەدوای هەشــت مانــگ لێــوم بەرەبەرە 
تەنك دەبێتــەوە، وەك چــۆن باڵۆنێك هەوای 
كەم دەبێت بەرەو ســیس بوون دەچێت و چرچ 
دەبێــت، بۆیە خۆم راناگرم و نامەوێت جارێكی 

دیكە لێوم بەو شێوەیە ببینمەوە".
 دالیــا نایشــارێتەوە كــە هاوژینەكــەی بەو 
جوانكارییەی لێــوی ناڕازییە، بەاڵم دەڵێت "بە 
مافێكی خۆمی دەزانم. دەبی وا بیربكەینەوە كە 
پێویستە خۆشەویستەكانمان بە جوانترین شێوە 

ببینین".

"لە خەمۆکی رزگاری کردم"

هەندێــك لــەو خانمانــەی نەشــتەرگەریی 
بەهــۆی  پێیانوایــە  كــردووە،  جوانكارییــان 
ئــەو نەشــتەرگەرییەوە لــەڕووی دەروونییەوە 

ئاسوودەترن.
شــەنگ ئاســۆ، 20 ســاڵ، قوتابی زانكۆیە 
و پێیوایــە جوانــكاری بەهێزتریــن فاكتەرە بۆ 
دەرچــوون لە خەمۆكی و گرێی خۆبەكەمزانین. 
شــەنگە ئێســتا لووتێكــی مامناوەندیی رێكی 
هەیــە، بــەاڵم پێشــتر وانەبــوو، ئەو بــاس لە 
لووتــی دەكات كە زۆر ناڕێــك و گەورە بووە و 
هاوڕێكانــی توانجیان لێداوە. بۆیە پاش ئەوەی 
ئامادەیی تەواو دەكات، بڕیاری نەشتەرگەری بۆ 
لووتی دەدات و ئێســتا زۆر خۆی بە ئاســوودە 

دەزانێــت "دڵنیام نەشــتەرگەریی جوانكاری لە 
هەر شوێنێكی جەستە بێت بەهێزترین فاكتەرە 
بــۆ دەرچوون لــە خەمۆكــی و خۆبەكەمزانین. 
من پێم عەیب بوو بچمە شــوێنە گشــتییەكان، 
دوای  بــەاڵم  تێكدابــوو،  روخســارمی  لووتــم 

نەشتەرگەرییەكە ئێستا زۆر ئاسوودەم".
شــەنگ بەنیازە نەشــتەرگەری بۆ شــوێنی 

دیكەشــی بــكات "پێش ئــەوەی شــوو بكەم، 
نەشــتەرگەری گەورەكردنــی لێــو و ســنگیش 
دەكەم، دواتر ســتایلی هەیفا وەهبی خواســتی 
مناڵیمە و لەگەڵ یەكــەم مووچەی دامەزراندنم 

لێوم وەك هەیفا لێدەكەم".
بــەاڵم مــەرج نییە هەمــوو ئــەو خانمانەی 
نەشتەرگەرییان كردووە، لێی رازی بن. خانمانێك 

هــەن دەڵێــن جارێكــی دیكــە نەشــتەرگەریی 
جوانكاری ناكەن.

تــارا نــاوی خــوازراوی كچێكــی تەمەن 33 
ساڵە و ژنی ماڵەوەیە، تۆبەی لە نەشتەرگەریی 
جوانــكاری كــردووە و دەڵێت ببێت بــە هەزار 
دیناریــش جارێكی كە بەالیدا ناچێ، چونكە لە 
ئارایشگای )س( لە هەولێر لەالیەن خانمێكەوە 
بۆتۆكســی بــۆ چرچیی نێوان لێــو و روومەتی 

كردووە، بەاڵم دەمی خوار بووە.
تــارا دەڵێــت "لۆچ هەبــوو لە نێــوان لێو و 
روومەتمــدا، بەاڵم لەالم ئاســایی بــوو، رۆژێك 
چووم قــژم رەنگ بكــەم، خاوەن ئاریشــگاكە 
پێیگوتم جوانكاریت بۆ بكەم؟ بەبۆنەی نەورۆز 
داشــكاندنی زۆرمــان كــردووە. بــە 75 هــەزار 
بۆتۆكســی بۆ كردم، بــەاڵم دوای رۆژێك دەمم 
خوار بوو، ناچار ئەڵقەكەم فرۆشت و چووم بۆ 

الی پزیشك تا چارەسەرم بۆ كرا".

داوای چاوی کۆریی دەکەن

دكتۆر ئاالن فەرهاد، پزیشــكی جوانكاری 
لە هەولێر، كە ماســتەری لــەو بوارەدا هەیە، 
نەشــتەرگەریی  لەســەر  "خواســت  دەڵێــت 
جوانــكاری زۆرە و رۆژانــە روو لەزیادبوونــە، 
بــەاڵم قەیرانــی دارایــی كاریگەریــی خــۆی 

هەبووە".
ســەبارەت بە جۆری ئەو نەشتەرگەریانەی 
كــە رەواجیــان هەیــە، دكتۆر ئــاالن دەڵێت 
"جگــە لە بەرزكردنی روومەت و فیلەر، كچان 
داوای گەورەكردن و راكێشانی چاویان دەكەن 
كــە خواســتەكان زۆر رووی لــە زیادبــوون 
كــردووە، بەاڵم چەندیــن كچیش دێن و داوای 
بچووككردنەوەی چاویان دەكەن، داوا دەكەن 

وەك كۆرییەكانیان لێ بكەین".
دكتــۆر ئاالن نزیكەی 9 ســاڵە لــە بواری 
جوانكاری كاردەكات و چەندین نەشتەرگەری 
ورگ  بچووكردنــەوەی  لەوانــەش  كــردووە، 
بــە  ئــەو  لەســەرە،  زۆری  خواســتی  كــە 
نەشــتەرگەرییەكی پڕ وردەكاری ناوی دەبات 
و دەڵێــت "پێویســتە نەخــۆش بزانێــت ئەو 
كەســەی نەشــتەرگەریی البردنی چەوریی بۆ 

دەكات تا چەند شارەزایە و سەركەوتووە".
دكتۆر ئاالن ســەبارەت بە خواست لەسەر 
جۆرەكانی نەشــتەرگەری باســی سێ ئاستی 
تەمــەن دەكات، ئەو كچانەی تەمەنیان لە 18 
بۆ 20 ساڵیدایە، زۆرتر جوانكاری بۆ لووتیان 
دەكــەن، بــەاڵم ئەوانەی تەمەنیــان لە نێوان 
20 – 25 ســااڵنە زیاتر خواســتیان لەســەر 
ئەســتووركردنی لێــو و روومەتــە. هەروەهــا 
قۆناغی 35 بۆ سەرەوە نەشتەرگەری البردنی 

چرچی و چەوری دەكەن.
ئەو پزیشكە پێیوایە زۆریی خواست لەسەر 
فیلــەر و بۆتۆكس بەهۆی ئەوەیە موزاعەفاتی 
تێچــووی كەمتــرە،  و  نییــە  نەشــتەرگەری 
بــەاڵم كاتی مانەوەی لە ســاڵێك زیاتر نییە، 
لەكاتێكدا جوانكاری بە نەشتەرگەری كە بەنج 
دەكرێــت، جــۆری هەیە و لە 5 بۆ 10 ســاڵ 

توانای مانەوەی هەیە"

پزیشكێك: لە 30 نەشتەرگەریی جوانكاری 
20 یان بۆ لووتە

خەڵك هەبووە بەهۆی فیلەرەوە کوێر بووە 
یان لێوی خوار بووە

ئافرەتێك: بۆتۆکسیان بۆ کردم، بەاڵم دوای 
رۆژێك دەمم خوار بوو

کوڕانیش داوای 
لێوئەستوورکردن 
و بەرزکردنەوەی 
روومەت دەکەن

 
کوڕ هەیە داوا 

دەکات روخساری 
وەکو کچ لێبكەن

 

کچان داوا دەکەن 
چاوی وەکو 

کۆرییەکان بچووك 
بكرێتەوە

  

کوڕانیش داوای بۆتۆکس و فیلەر دەکەن
هەر بە تەنیا خانمان نین، روو لە سەنتەرەکانی جوانكاری دەکەن، بەڵكو کوڕانیش داوای 

نەشتەرگەریی سەیر دەکەن.
دکتۆر شــاخەوان ســائیب دەڵێت "زۆر ئافــرەت دێنە الم بۆ نەشــتەرگەری جوانكاریی 
کۆئەندامی زاوزێ، بەاڵم تاوەکو ئێســتا تەنیا یەك پیاو داوای ئەو جۆرە نەشتەرگەرییەی 
کردووە، بەهۆی شــەرمەوە پیاوان دوورن لەو جوانكارییە لە کوردســتان، رەنگە زۆرتر لە 

دەرەوە بیكەن، چونكە لەوێ ناناسرێنەوە".
ئەو پزیشكە باسی ئەو نەشتەرگەریانە دەکات کە کوڕان داوای دەکەن "کوڕ هەیە دێتە 
المان داوای لێو ئەســتوورکردن و روومەت بەرزکردن دەکات یان داوا دەکات روخســاری 

وەك کچ بێت".

بازاڕی نەشتەرگەریی جوانكاری گەرمە
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بەسااڵچووییەك خۆی هەڵدەواسێکۆمەاڵیەتی
رووداو - سلێمانی

كاژێر 08:00ی شەوی 2017/4/8، تەرمی پیاوێكی بەتەمەن لە ماڵەكەی خۆیدا لە شاری سلێمانی بەهەڵواسراوی دۆزرایەوە. گوتەبێژی پۆلیسیش 
دەڵێت پێدەچێ خۆی كوشتبێت. سەركەوت ئەحمەد، گوتەبێژی پۆلیسی سلێمانی بە تۆڕی میدیایی رووداوی راگەیاند، ئەمشەو تیمەكانی پۆلیس چوونەتە 

ئەو ماڵە و بینیویانە پیاوێكی تەمەن 70 ساڵ بەناوی )ف. ر( لە ماڵەكەی خۆیدا لەسەر رێگەی فڕۆكەخانەی سلێمانیی، بەهەڵواسراوی گیانی لەدەستداوە.  
گوتەبێژی پۆلیس دەڵێت، بەپێی لێكۆڵینەوە سەرەتاییەكان پێدەچێ خۆی كوشتبێ، ئەو پیاوە بەتەنیا ژیاوە و كەسی لەگەڵ نەبووە.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

لــەالی مێردەكــەی بــوو، ئــەوەی بیری 
لێنەدەكــردەوە كۆنــە یارەكــەی بــوو، تــا 
رۆژێكیــان زەنگــی تەلەفۆنەكــەی لێیــدا و 
پێیگــوت من فاڵن كەســم، ئەگــەر لەگەڵم 
رابــردووت  الپەڕەكانــی  دەرەوە،  نەیەیتــە 

هەڵدەدەمەوە و ماڵت وێران دەكەم.
ئــەو ئافرەتــە بەســەرهاتی خــۆی بــۆ 
گێڕاینــەوە و گوتی چەند ســاڵێك لەمەوبەر 
لەگــەڵ كوڕێكی كولێژەكەیــان پەیوەندییان 
هەبــووە، نامــە گۆڕینــەوە و قســەكردن لە 
نێوانیاندا هەبووە، بــەاڵم پەیوەندییەكەیان 
ئــاگاداری  كەســیش  نەبــووە،  ســەر  تــا 
پەیوەندییەكەیــان نەبــووە، بۆیــە هەردووال 
دەســتەبەرداری یەكدی بوون و یەكتریشیان 
سەرپشــك كــردووە لــە پێكهێنانــی ژیانی 

هاوژینی.
كچەكــە  زانكــۆ،  تەواوكردنــی  دوای 
پــاش  و شــوو دەكات.  دێــت  خوازبێنــی 
ماوەیــەك كچەكــە ســەفەر دەكات، دوای 
گەڕانەوەی لــە دەرەوە، كوڕەكە پەیوەندیی 
پێوە دەكات. كچەكە ســەری ســوڕدەمێنێ 
لــەوەی كوڕەكە چــۆن ژمــارە مۆبایلەكەی 

ئەوی دەستكەوتووە.
دوای بەدواداچــوون بــۆی دەركەوتــووە 
ئەو كــوڕە بەنــاوی كچێــك ئەكاونتێكی لە 
فەیســبووك داناوە، پاشــان لە فەیسبووك 
خوشــكەكەی ئــەوی دۆزیوەتــەوە و داوای 
هاوڕێیەتــی لێكردووە. دوای ماوەیەك خۆی 
وا نیشــانداوە كــە هاوڕێــی خوشــكەكەی 
بــووە لە زانكــۆ، داوای ژمــارە مۆبایلەكەی 
لــە خوشــكەكەی كــردووە گوایە لــە زانكۆ 
زۆر هــاوڕێ بــوون و بیــری دەكات، بۆیــە 
خوشكەكەی ژمارە مۆبایلەكەی بۆ ناردووە. 
رۆژێكیــان زەنگــی مۆبایلــی ئافرەتەكە 
لێــدەدات، كاتێــك وەاڵمــی پەیوەندییەكــە 
دەداتــەوە، واقــی وڕدەمێنــێ. ئــەو كــوڕە 
یەكسەر پێی دەڵێت دەمەوێ یەكدی ببینین 
و قســە بكەیــن، كچەكــە پێیدەڵێــت ئــەو 
شــووی كردووە و ناتوانێ بەبێ هیچ هۆیەك 
لەگــەڵ كەســێكی بێگانە دابنیشــێ، بەاڵم 
كوڕەكە هەڕەشەی لێدەكات و دەڵێت ئەگەر 
لەگەڵم نەیەیتە دەرەوە، سەرجەم نامەكانی 
نێوانمــان مــاون و پێشــانی مێردەكەتــی 
دەدەم. كچەكــە زۆر لە كوڕەكە دەپاڕێتەوە 
وازی لێ بهێنێ، بەاڵم سوودی نابێ و سوور 

دەبێ لەسەر هەڕەشەكانی.
كچەكــە مل بــۆ داوای كۆنــە كەپڵەكەی 
نــادات و پەنــا دەباتە بــەر بەڕێوەبەرایەتی 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیی دژی ژنان. 
دوای ئــەوەی بەســەرهاتی خــۆی گێڕایەوە 
و ئەدەرســی كوڕەكەی بــە بەڕێوەبەرایەتی 
دا، بــە دوای كوڕەكــەدا نێــردرا و ئــاگادار 
كرایەوە كــە ئەو كارەی ئەو دەیكات بەپێی 
یاســا تاوانــە و ســزای هەیــە. ئافرەتەكــە 
ســكااڵی لەسەر كوڕەكە تۆمار نەكرد، تەنیا 
داواكاریی ئەوە بوو كوڕەكە وازی لێبهێنێ و 
نامەكانی لەالی خۆی لەناوببات. هەرچەندە 
كوڕەكــە نكۆڵــی لەوە دەكرد كــە نامەكانی 
ئــەو كچەی لەال مابن، بەاڵم بەڵێننامەی پێ 
پڕكرایــەوە هــەر كاتێك ئەو نامانە ئاشــكرا 
ببن، ئەو لێی بەرپرســە. بەپێی یاســا هەر 
تاوانێــك بەهۆی ئەو نامانەوە رووبدات، ئەو 
كــوڕە دەبێتــە هاوبەشــی تاوانەكە، چونكە 
پێشــتر هەڕەشــەی باڵوكردنەوەی نامەكانی 

لەو ئافرەتە كردووە.
بەپێــی ماددە دوو لە یاســای ژمارە 6ی 
ســاڵی 2008ی تایبــەت بــە قەدەغەكردنی 
ئامێرەكانــی  بەكارهێنانــی  خــراپ 
مۆبایــل  كەســێك  هــەر  پەیوەندیكــردن، 
یــان ئامێــری تەلــدار و بێ تەل، پۆســتی 
ئەلیكترۆنــی بە مەبەســتی هەڕەشــەكردن 
یــان تۆمــەت هەڵبەســتن بەكاربهێنــێ، بۆ 
ماوەیــەك بەند دەكرێ كە لە شــەش مانگ 
كەمتــر نەبــێ و لــە پێنــج ســاڵیش زیاتر 
نەبێ. بە غەرامەیەكیش ســزا دەدرێ كە لە 
یــەك ملیــۆن دینار كەمتر نەبــێ و لە پێنج 

ملیۆنیش زیاتر نەبێ.
بەپێی ماددە چواری هەمان یاســا، هەر 
كەســێك ببێتە هــۆكاری ئەو تاوانــە، ئەوا 
دەبێتە هاوبەشــی تاوانبارەكە و هەمان سزا 

دەیگرێتەوە.

وەكو ئەم ژنە 
بکەن

عومەر چاوشین
رووداو - قەاڵدزێ

موحســین لەنێــو ماڵەكەیدا بــە گوللەیەكی 
دەمانچــە كۆتایــی بــە ژیانــی هــات، بــەاڵم 
چۆنیەتــی رووداوەكە بە نەزانــراوی ماوەتەوە، 
هێشــتا دیار نییە خۆی كوشتووە یان كوژراوە. 
كەســوكارەكەی چاویان لە پۆلیسە دۆسیەكەی 
یەكالیی بكاتەوە، پۆلیســیش دوای رووداوەكە، 

كچێكی ئەو پیاوەی دەستگیر كرد.
پێــش نیــوەڕۆی رۆژی 2017/4/6 دەنگی 
تەقەیــەك لە ماڵی موحســین عەبدوڵاڵ ســاڵح 
بەرزبــووەوە، كاتێــك دراوســێكانی چوونە ناو 
ماڵەكە، بینییان موحسین خەڵتانی خوێن بووە، 
بــە پەلە پۆلیس لە رووداوەكە ئاگاداركرایەوە و 
موحســین گەیەنرایە نەخۆشــخانەی قەاڵدزێ. 
برینەكــەی ســەخت بــوو، چونكــە گوللەیەكی 
دەمانچــە بەر ســەری كەوتبوو، بۆیە یەكســەر 
بەڕێكرا بۆ نەخۆشخانەی فریاكەوتنی سلێمانی، 
بەاڵم دوای تێپەڕینی نزیكەی 10 كاژێر بەســەر 

رووداوەكەدا، لە نەخۆشخانە گیانی دەرچوو.
موحســین عەبدوڵاڵ ساڵح، تەمەن 58 ساڵ، 
دانیشــتووی گەڕەكــی گربداخــی شــارۆچكەی 
قــەاڵدزێ بــوو، پێشــمەرگە بــوو لــە فەوجی 
دووی لیوای 120. موحســین باوكی سێ منداڵ 
بــوو، چــوار ســاڵ لەمەوبــەر لــە هاوژینەكەی 
جیاببووەوە، ئێســتا یەكێــك لە منداڵەكانی بە 

تۆمەتی كوشتنەكەی، دەستگیر كراوە.
موحســین بە رەچەڵــەك خەڵكی رۆژهەاڵتی 
كوردســتان بوو، سااڵنێكی زۆر بوو لە قەاڵدزێ 
دەژیــا، هــەر لێــرەش خێزانی پێكــەوە نابوو، 
كەســوكارەكەی لــە رۆژهەاڵتی كوردســتانەوە 

هاتبوون بۆ پرسەكەی.
شــێرزاد عەبدوڵــاڵ، برای موحســین باســی 
ژیانی براكەی بۆ )رووداو( كرد و گوتی "براكەم 
چەند ســاڵێكە لێــرە دەژی، ژنی هێنا و ســێ 
منداڵی هەبوو، بەاڵم لەگەڵ ژنەكەی نەگونجان 

و چوار ساڵ لەمەوبەر لە یەكدی جیابوونەوە".
بــە گوتــەی شــێرزاد، براكــەی منداڵەكانی 
خۆی زۆر خۆشدەویســتن، هــەر لەبەر ئەوەش 
دوای جیابوونــەوەی لە هاوژینەكەی، بڕیاری دا 
ژن نەهێنێتــەوە، حەزی نەدەكــرد منداڵەكانی 

بكەونە ژێر دەستی زڕدایك.
 شــێرزاد دەڵێت موحســینی برای كەسێكی 
بێ كێشــە بووە، بۆیە گومانی بۆ هیچ شــتێك 

ناچێت كە وای لێكردبێ خۆی بكوژێ.
شێرزاد لەگەڵ چەند خزمێكی لە رۆژهەاڵتی 
كوردســتانەوە بەڕێدەكەون بۆ قەاڵدزێ، ئەوان 
دەڵێن هیچ لەبارەی هۆكاری رووداوەكە نازانن، 
چونكە لە كاتی رووداوەكە جگە لە منداڵەكانی 

موحسین، كەسی دیكەی لێ نەبووە.
شــێرزاد دەڵێت "ئێمە لــە كاتی رووداوەكە 
و  بــووە  چــۆن  نازانیــن  نەبوویــن،  لــەوێ 
هۆكارەكــەی چــی بــووە، ئایــا كــوژراوە یان 
خۆی كوشــتووە. تەنیا ئەوەندە دەزانین دوای 
رووداوەكــە پۆلیس كچە تەمەن 12 ســااڵنەی 

براكەمی دەستگیر كردووە".
 یەكێــك لــە ســێ منداڵەكــەی موحســین 
خــاوەن پێداویســتیی تایبەتە. ســەبارەت بە 
چارەنووسی منداڵەكان دوای نەمانی باوكیان، 
شــێرزاد گوتــی "ئێمــە ناتوانیــن منداڵەكان 
لەگەڵ خۆمان ببەینە رۆژهەاڵتی كوردستان، 
بۆیــە ناچاریــن منداڵــەكان بنێرینــەوە الی 

دایكیان. منداڵە كەمئەندامەكەشــی تەســلیمی 
خانەی نەوجەوانان دەكەین".

كەسوكاری موحسین كەس تۆمەتبار ناكەن، 
هیــچ كاردانەوەیەكیــان نابــێ هەتــا پۆلیــس 
دۆســیەكە بە الیەكــدا دەخات و بۆیــان روون 
دەكاتــەوە كــە موحســین كوژراوە یــان خۆی 

كوشتووە.
عەبدولباقــی خــزری، هاوژینــی خوشــكی 
موحســین كــە لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتانەوە 
هاتبــوو بۆ بەشــداری لە پرســەی موحســین، 
پشتڕاستی كردەوە كە پۆلیس دوای رووداوەكە 

كچێكی موحســینی دەســتگیر كــردووە، 
بەاڵم دەڵێت "هێشــتا روون نییە بۆ وەرگرتنی 
ئیفادە لەبارەی چۆنیەتی رووداوەكە بردوویانە، 

یان تۆمەتبارە بە كوشتنی باوكی".
خزری زۆر پەســنی موحســینی دا و گوتی 
"كەسێكی بێ كێشە بوو، منداڵەكانی خۆی زۆر 
خۆشدەویســتن، ئەگەر كوژرابــێ یانیش خۆی 

كوشتبێ، بۆ ئێمە جێی سەرسوڕمانە".
بــە گوێــرەی ئەو پشــكنینە ســەرەتاییەی 
بــۆ برینەكــەی موحســین كرابــوو، پێناچــێ 
موحســین خۆی كوشتبێ. عوسمان محەممەد، 

یاریدەدەری بەڕێوەبەری گشــتی نەخۆشخانەی 
قەاڵدزە، ســەبارەت بە چۆنیەتی رووداوەكە كە 
ئایا خۆكوشتن بووە یان كوژراوە، گوتی "بەپێی 
پشــكنینەكان شــوێنی برینەكەی نەسووتابوو، 
واتە لــە نزیكەوە گوللەی بەر نەكەوتووە، بۆیە 

رووداوەكە جێی گومانە".
هــەر لەوبــارەوە رائید شــۆڕش ئیســماعیل 
گوتەبێــژی بەڕێوەبەرایەتــی پۆلیســی راپەڕین 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد "ئــەو پیــاوە لە نێو 
ماڵەكــەی خۆیدا لە گەڕەكــی گربداخی قەزای 
پشــدەر، گوللەیــەك بەر ســەری كەوتــووە و 

بریندار بووە، دواتر بەهۆی سەختیی برینەكەی 
لە نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی ســلێمانی گیانی 

دەرچووە".
ســەبارەت بە هــۆكاری رووداوەكــەش، ئەو 
بەرپرســەی پۆلیــس گوتــی "پۆلیــس پەڕاوی 
لێكۆڵینــەوەی بــۆ رووداوەكــە كردووەتــەوە، 
هێڵــكاری بــۆ شــوێنی رووداوەكــە كــردووە، 
دەستیشــی بەسەر دەمانچەكەدا گرتووە. دوای 
رووداوەكە كچێكی ئەو پیاوە دەستگیركراوە".

 بەاڵم ئامادە نەبوو هۆكاری دەستگیركردنی 
ئەو كچە ئاشكرا بكات.

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

بەهــرۆز پــاش ئــەوەی چــووە خوازبێنــی 
هاوپیشــەكەی، پێیانگوت ئەگەر ژنەكەت رازی 

نەبێت ئامادە نین كچەكەی خۆمانت بدەینێ.
 بەهرۆز محەممەد، 36 ساڵ، ماوەی 12 ساڵە 
لەگەڵ النەی تەمەن 28 ســااڵن بوونەتە هاوژین 
و خاوەنی ســێ منداڵن، بەاڵم بەگوتەی خۆی، 
بەزۆری باوكی كە دۆســتی ماڵــی هاوژینەكەی 
بووە، النەی هێناوە. ئەوەشی نەشاردەوە كە النە 
"كچێكی جوان و منداڵ" بوو، بۆیە پەشمان نییە 
لێی، بەاڵم حەز دەكات ژنی دیكەشی هەبێ "النە 

دایكی ســێ منداڵمە و هەرگیز لێی جیانابمەوە، 
بەاڵم من پیاوم، دین رێگەی پێداوم، بۆیە ئەگەر 

ژنێكی دیكە بێنم كارێكی ناشەرعی ناكەم".
النە كە مامۆستایە، دەڵێت "بەزۆر شووم بە 
بەهرۆز نەكرد تائێستا ژنم بەسەر بهێنێ، ئەوەندە 
منداڵ بووم، الی ئەو خوێندنم تەواو كرد، ئێستا 
مامۆستام، تا ئەمڕۆش سێ قوتابخانەم گۆڕیوە 
لەترس و شــەرمی ئەوەی كەس لێم نەپرســێت 
و نەزانێــت كە ژنم بەســەر دێــت، چونكە هیچ 
كەموكوڕییەك لە خۆم شــك نابەم تا كە لێیان 
پرسیم بۆ ژنی دووەمی هێناوە، وەاڵم بدەمەوە".
النــە دڵنیایە كە لەالی مەالیەكی دەرەوەی 
هاوژینەكــەی  لــە  ئافرەتــە  ئــەو  هەولێــر 

مارەكراوە، بــەاڵم بەهرۆز بۆ ئەوەی قەناعەت 
بــە النــە بكات، دەڵێــت تا تــۆ رازی نەبیت، 

هاوسەرگیری لەگەڵ ناكەم.
 النــە دەڵێــت كــە پیاوەكــەی لــە ماوەی 
12 ســاڵی هاوســەرگیرییاندا 12 رۆژ بەڕۆژوو 
نەبووە، ئێستا بۆ ئەوەی بڵێن الیەنی دینداریی 
بەهێز بووە، خەریكی نوێژ و رۆژووە، هەتا ئەو 
وتەیە بە ســەربەرزی بڵێت كە دەڵێت شــەرع 

رێگای بە چوار ژن داوە".
فەیســبووكی  پۆســتەكانی  وێنــەی  النــە 
هاوژینەكەی پیشــانداین كە تاوەكو ســاڵی پار 
تەنیا شــیعری خۆشەویستی بوون بەسەر بااڵی 
ئافرەتــدا و وێنەی نیمچەڕووتــی دادەنان، بەاڵم 

ئێســتا رۆژ نییــە پۆســتی دینی و وتــەی ئەو 
مەالیانە باڵونەكاتەوە كە باسی ژنهێنان و فرەژنی 
دەكەن! بۆیە النە پێیوایە "دین الی هەندێك پیاو 

لە بەرژەوەندی زیاتر هیچی دیكە نییە".
النە سوورە لەسەر ئەوەی ئەگەر هاوژینەكەی 
ژنــی دووەم بهێنێــت و لەگەڵی بەردەوام بێت، 
حەقــی خــۆی و منداڵەكانــی لێوەردەگرێت و 

دواتر جیادەبێتەوە.
بەپێچەوانەی النە، شیرین ئەحمەدی تەمەن 
47 سااڵن بەپێی خۆی چووەتە دادگا و واژۆی 
بــۆ عەبدوڵــاڵی هاوژینی كــردووە تاوەكو ژنی 
دووەم بێنێ. شیرین بە )رووداو(ی گوت "دایكی 
4 كوڕ و 3 كچم، پیاوێك مەبەستی هێنانی ژنی 
دووەم بێت، هەر دەیهێنێ، 12 ســاڵە كێشــە 
لەناو ماڵمدا هەیە، عەبدوڵاڵ بەردەوام دەیگوت 
ژن دێنــم، بۆیــە كاتێك زانیم لــەوە زیاتر پێم 
ناكرێــت رازی بووم، بەاڵم بــەو مەرجەی 100 
مسقاڵ زێڕم بۆ بكات و كاتێكیش ژنی دووەمی 
هێنا، من لە پێشــی ئۆتۆمبێل دابنیشم، ئێستا 
كە دوو ساڵە ژنی دووەمی هێناوە، بەڵێنەكەی 
نەشكاندووە، 100 مسقاڵ زێڕەكەی بۆ كردووم 
و بــۆ هــەر شــوێنێكیش بچین من لە پێشــی 

ئۆتۆمبێلەكە دادەنیشم".
شــیرین نایشــارێتەوە كــە ویســتوویەتی لە 
رێكخراوەكانــی داكۆكیكــردن لــە مافــی ژنــان 
ســكااڵ لەســەر هاوژینەكەی تۆمار بكات "پێش 

ئەوەی ژنی دووەم بهێنێت ویستم بچمە الی ئەو 
رێكخراوانەی داوای مافی ئافرەتان دەكەن، بەاڵم 
كــوڕە گەورەكەم رازی نەبوو، گوتی ناوی باوكم 
مەزڕێنە، منیش پەشــیمان بوومەوە". گوتیشی 
"مــادام شــەرع رێگەی بە پیــاو داوە ژنی دیكە 

بهێنێت، من شەڕی چی لەگەڵ بكەم".
پارێــزەری راوێژكار زوبێر ســەعدی لەبارەی 
هێنانی ژنــی دووەم دەڵێت "دادگاكانی هەرێمی 
كوردستان رێگە بە هێنانی ژنی دووەم بە مەرج 
دەدەن، لەوانەش ژنەكەی نەخۆشیی درێژخایەنی 
هەبێــت یان منداڵــی نەبێــت، هەروەها دەبێت 

هاوژینی یەكەمیشی رازی بێ".
ئەگــەر پیاوێك بەبێ هیچ پاســاوێك ژنی 
دووەمی هێنا، سزاكەی چییە؟ ئەو پارێزەرە 
دەڵێــت "بەپێی ئەو یاســایەی لە پەرلەمانی 
كوردستان دەرچووە، هەركەسێك بەبێ هیچ 
پاســاوێك و بەبێ رەزامەنــدی ژنی یەكەمی 
ژنی هێنا، ئەوا ســزای ماددی دەدرێت بە 3 
بۆ 5 ملیۆن دینار و حەپســكردن لە ساڵێك 

بۆ 3 ساڵ".
بۆیــە وەك ئەو پارێــزەرە دەڵێت "پیاوان بۆ 
هێنانــی ژنی دووەم دەچن لە دەرەوەی هەرێمی 
كوردستان، وەك كەركووك و پردێ و مەخموور 
و دیبەگــە گرێبەســتی هاوســەرگیری دەكەن، 
چونكە پێویســتیان بــە رەزامەندیی ژنی یەكەم 

نابێت و لەالی مەالش مارەی دەكەن".

كچێکی 12 سااڵن بە گومانی 
كوشتنی باوكی دەستگیر دەكرێ

پیاوان بۆ ژنی دووەم پەنا بۆ دین دەبەن

دیار نییە کوژراوە یان خۆی کوشتووە

ژنێك: مێردەکەم رۆژ نییە پۆستی دینی و قسەی 
ئەو مەالیانە باڵونەکاتەوە کە باسی فرەژنی دەکەن

ژنێك: بەو مەرجە رازی بووم ژنم بەسەر بێ 
کە لە پێشەوەی ئۆتۆمبێل دابنیشم
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رووداو: د.ئیبراهیم كەریمی كێیە؟
كەریمی: من لە شاری سەقز لەدایك بووم، 
هــەر لەوێش خوێندنی بنەڕەتــی و ئامادەییم 
تــەواو كــردووە. بەكالۆریۆســم لــە فیزیا لە 
زانكۆی كرمان خوێند و یەكێك بووم لەوانەی 
لەســەر ئاســتی ئێران بۆ خوێندنی ماســتەر 
هەڵبژێــردرام. ســاڵی 2003 لــە ســەنتەری 
خوێندی بااڵ بۆ زانست لە شاری زنجانی ئێران 
بە ســەركەوتوویی خوێندنی ماســتەرم تەواو 
كرد. دواتر چووم بۆ هەرێمی كوردستان، سێ 
ساڵ وانەبێژ بووم لە زانكۆی كوردستان. ساڵی 
2007 دكتــۆرام لە ئیتالیا خوێند. دوای ئەوە 
خوێندنی پۆســت دكتۆرام لەسەر پڕۆژەیەكی 
هاوبەش دەستپێكرد كە لە نێوان شەش واڵتی 
ئەوروپیــدا رێكخرابوو. ســاڵی 2012 چوومە 
كەنــەدا و ئێســتا لە زانكۆی ئۆتــاوا جگە لە 
وانەگوتنەوە، سەرقاڵی توێژینەوەی زانستیم.

رووداو: بۆچی فیزیات هەڵبژارد؟
كەریمی: مــن هەر لە منداڵییەوە حەزم لە 
بیركاری و فیزیا بوو، چونكە بنچینەی هەموو 
زانستەكانن. دایك و باوكم هەمیشە هانیان داوم 
ئــەوە بخوێنم كە خۆم حەزم لێبووە، ئەوەش 
زۆر كاریگەرە لە بەرەوپێشــچوونی تواناكانت 
لــەو بــوارەی كە خــۆت ئــارەزووی دەكەیت. 
هۆكارێكــی دیكــە مامۆســتاكانی خوێندنــی 
ئامادەییــم بوو كە هەمیشــە هــاوكارم بوون 
لەوەی زیاتر فێربم. من ئێستاش مەمنونیانم و 

ئێستاش لەگەڵیان لە پەیوەندیدام.
رووداو: دەكرێــت باســی دوایین پرۆژەتان 
بكەن كــە دروســتكردنی یەكەم سیســتەمی 

كۆمپیوتەری كوانتەمی دژە هاكە؟
كەریمی: بەڵێ، ماوەی ســێ ســاڵ زیاترە 
مــن سەرپەرشــتی پڕۆژەیەك دەكــەم، ئێمە 
ئامێرێكــی كۆپیكردنی كوانتەمیمــان داهێنا. 

ئامێرێكە بەكاردێت بۆ هاككردنی كوانتەمی 
بۆ رێگرتن لــە پەیامی نهێنی و وەرگرتنی 
كۆپی. پاشــان توانیمــان بەڵگەیەكی زۆر 
گرنــگ ئاشــكرا بكەیــن بــۆ رێكخســتن و 
پاراســتنی تۆڕە كوانتەمییــەكان كە دژی 
هێرشــە دەرەكییــەكان بێــت. بــۆ نموونە 
من و تۆ بە زمانی كوردی خەریكین قســە 
دەكەین، ئەگەر كەسێك كە ئینگلیزی زمان 
گوێــی لە قســەكردنمان بێت، بــۆ ئەو زۆر 
قورسە لە قسەكانمان تێبگات، چونكە ئێمە 
زمانێكی هاوبەشــمان هەیە. من قســەكانم 
دەكــەم و تۆ لە مێشــكی خۆتــدا زمانەكە 
شــی دەكەیتــەوە و توانــای تێگەیشــتنت 
هەیە. كەسێكی ئینگلیز ناتوانێت قسەكانی 
ئێمــە لە مێشــكی خۆیدا شــیبكاتەوە. لە 
جیهانی كۆمپیوتەریشدا بە هەمانشێوەیە. 
ئەگــەر لــە كۆمپیوتەرێكــەوە بمانەوێــت 
پەیامێــك بنێرین بۆ كۆمپیوتەرێكی دیكە، 
پێویســتە چەند پڕۆتۆكۆلێكی هاوبەشــی 
شــفرەكراو دروســتبكەین كــە كــەس لێی 
تێنەگات. ئێســتا تــەواوی پڕۆتۆكۆڵەكان 

لــە ئاڵوگۆڕكردنی زانیاریدا لەســەر بنچینەی 
بیركارین، بیركارییەكــی زۆر ئاڵۆز بۆ ئەوەی 
هاك نەكرێن. بۆ نموونە ســادەترین بیركاری 
كــە لە كۆنــدا بەكاردەهات ئــەوە بوو كە من 
و تــۆ دەمانەوێت نامەیەكــی كاغەزی ئاڵوگۆڕ 
بكەیــن. تــۆ لە هەولێری و من لە ســلێمانی. 
من بە كەســێكدا نامەكە بۆ تۆ دەنێرم، بەاڵم 

نامانەوێت نامەبەرەكە تێبگات چی نووسراوە. 
بۆیــە ئێمە لە نێــوان خۆماندا پرۆتۆكۆڵێك و 
رێككەوتنێك دەكەین كە هەموو پیتێكی زمانی 
ئینگلیــزی پێــش ئەوەی من بۆ تــۆی بنێرم، 
ســێ پیتی بۆ زیــاد دەكەم بۆ هــەر پیتێك. 
بۆ نموونە وشەی )some(مم هەیە دەمەوێت 
بۆتــی بنێرم، پیتی s دەگۆڕم بۆ ســێ پیتی 
ســەرووی خۆی واتا دەبێتەv ، بەهەمانشێوە 
پیتی o دەبێتە r و m دەبێتە p و e دەبێتە 
 some بەو شــێوەیە من لە جیاتی وشەی .h
وشــەی vrph بــۆ تــۆ دەنێرم. دواتــر كە تۆ 
بتەوێ لە وشــەی vrph تێبگەیــت، ناچاریت 
پرۆتۆكۆڵە هاوبەشــەكەی خۆمان بەكاربهێنی 
و بــەو شــێوەیە دەزانــی وشــەی some مم 
بۆ ناردوویت. ئێســتا رەنگە ئەو كەســەی كە 

نامەكەی بۆ تۆ هێناوە زۆر خەریك بێت بزانێ 
ئێمە چیمان كردووە و لە نامەكەمان تێنەگات. 
دواتــر لە دوای جەنگــی جیهانیی یەكەم ئەم 
زانســتە زۆر گەشــەی كــرد، بەجۆرێــك كــە 
هاوكێشــەی بیــركاری زۆر ئاڵــۆز بــۆ ئــەم 
مەبەستە دانرا تاوەكو لەنێوان هێزەكاندا نامە 
ئاڵوگۆڕ بكرێن. پاشان هێزە نەیارەكان دوای 

ئەوەی كە نامەكانیان دەستدەكەوت، چەندین 
رۆژ و ســاڵیان تەرخــان دەكــرد بــۆ ئــەوەی 
لــە هاوكێشــە بیركارییــە ئاڵــۆزەكان بگەن. 
تەنانەت ئامێری گەورەیان دروســت دەكرد بۆ 
ئاشكراكردنی نهێنی و هاوكێشە بیركارییەكان. 
ئێســتاش كۆمپیوتەر و مۆبایلــەكان كە ئێمە 
رۆژانە بەكاریان دەهێنین، هەموو زانیارییەكان 
ئەگەری شكاندنیان هەیە. بۆیە بۆ تۆماركردن 
و ئاڵوگۆڕكردنــی پەیوەندییــەكان بــەردەوام 
هاوكێشــەی ئاڵۆز بەكاردێت بۆ شــاردنەوەی 
نامە و زانیارییەكان. بۆ نموونە كۆدێكی بانكت 
دەكەوێتە دەســت، ئەگەر بتوانــی لە بنچینە 
ئاڵــۆزە بیركارییــەكان بگەیــت "كــە زۆر زۆر 
قورســن"، ئەوا دەتوانیت بانكەكە بشــكێنیت 
و تــەواوی بانكەكەت بكەوێتە دەســت، بەاڵم 

لــە كۆمپیوتــەری كوانتەمی زانیاری لەســەر 
گەردیلــە تۆمــار و ئاڵوگــۆڕ دەكرێــت. بۆیە 
تەواوی شــاردنەوەی زانیارییــەكان دەگۆڕێن. 
شتەكان سادە نامێننەوە و ئاڵۆز دەبن. هەموو 
شــتەكان لێڵن و دیاریكــراو نین. كە من بڵێم 
ئــەم پەڕتووكــە لێرەیە، لــە جیهانی خۆماندا 
دەزانــی لە كوێیە، بەاڵم لە جیهانی كوانتەمدا 

نازانی شــتەكان لە كوێن. دەزانی كە شتەكان 
هــەن، بەاڵم نازانی لە كوێن. كاتێك پەیامێك 
ئاڵوگۆڕ بكەین لە جیهانی كوانتەمیدا، ئەگەری 
هەیە هێرشێكی دەرەكی بێت و دەست بەسەر 
تۆڕەكــەدا بگرێــت، بەجۆرێك كــە كاتێك من 
پەیامێــك بــۆ تۆ دەنێرم ئــەو دێت كۆپییەك 
لــەو پەیامــە وەردەگرێــت و پاشــان بۆتــۆی 
دەنێرێتــەوە. بەاڵم دووبارە كێشــەیەك هەیە 
لــە زانســتی كوانتــەم میكانیكــدا كۆپیكردن 
نییــە. واتا ناتوانــی كۆپییەك دروســتبكەی 
كە ســەد لە ســەد دروســت بێت. هەرچەندە 
پەیامەكــە درێژتریش بێــت كۆپییەكە خراپتر 
دەبێــت. بۆیە ئەو پەیامەی لــە منەوە بۆ تۆ 
هاتووە، پەیامێكی ناتەواوە، لە كاتێكدا دەبێت 
پەیامەكە 100% وەك یەك بێت. بەاڵم بەهۆی 
كۆپییەكــەوە پەیامەكە هەڵــەی تێكەوتووە. 
دوای ئەوەی لە پەیامەكە دەكۆڵینەوە، ئەگەر 
كۆپییەكە بۆ نموونــە 13% هەڵەی تێدا بوو، 
ئەوا دەزانین كە هاك و هێرشی دەرەكی هەیە 
لەناو سیســتەمەكەمان. ئەمــە كارێك بوو كە 
لە جیهاندا نەكرابوو، ئێمە توانیمان دروســتی 

بكەین.
رووداو: شێوە و قەبارەی ئامێرەكە چۆنە؟

كەریمی: لەبەرئــەوەی ئامێرەكە ئەزموونی 
بــوو، شــێوەیەكی ســەیر و ســەمەرەی هەیە 
و گەورەیــە لــەم كاتــەدا. بــەاڵم ئێســتا لــە 
بەرنامەماندایە كە ئامێرەكە بچووك بكەینەوە 

و پیشەسازیی بكرێتەوە.
كــە  هەیــە  قســەیەك  ئێســتا  رووداو: 
بكرێنــە  كالســیكەوە  لــە  كۆمپیوتــەرەكان 
كوانتەم، تا چەند پێشبینی شتێكی لەم جۆرە 

دەكەیت؟
كەریمی: زۆر كۆمپانیا دەڵێن كۆمپیوتەری 
كوانتەمییــان هەیــە، بــۆ نموونــە كۆمپانیای 
D-Wave كــە یەكــەم كۆمپانیایە لە جیهاندا 
كۆمپیوتەری كوانتەمی بــە چەند دامەزراوەی 
گەورەی وەك ناسا و گووگڵ فرۆشتووە، بەاڵم 
ئێمە كە لەناو كارەكەداین، وای بۆ دەچین كە 
ئامێــرەكان بریتین لە لێكــدان و كۆكردنەوەی 
كۆمپیوتەری كوانتەمی و كالسیك پێكەوە، واتا 
بەتەواوی كوانتەم نییە و بە تەواویش كالسیك 
نییــە. ئێســتا چەندیــن واڵت و كۆمپانیــای 
گەورە كار لەســەر دروستكردنی كۆمپیوتەری 
كوانتەمی دەكەن، بە جۆرێك كە چوار پڕۆژەی 
زۆر گەورە لە جیهاندا خەریكە كاریان لەســەر 
دەكرێت. بۆ ئەو مەبەستە ئەوروپا یەك ملیار 
یۆرۆ، بەریتانیا یەك ملیار پاوەند و چین 400 
ملیــۆن دۆالری تەرخــان كــردووە و تەنانەت 
كەشتیەكیشــیان بۆ بۆشایی نارد. بۆیە دوای 
دروســتكردنی ئەم ئامێــرەی خۆمان، لە چین 
پەیوەندییــان پێوە كردیــن و پێیانگوتین ئەو 
ئامێرەی ئێوە دروســتتان كرد، مانای ئەوەیە 
كە ئێمە 400 ملیۆن دۆالرمان بەبێ هۆ بۆ ئەم 
كەشــتییە تەرخان كردووە. ئێســتا لە كەنەدا 
نزیكەی 50 بۆ 60 زانا بەمنیشــەوە خەریكی 
ئامادەكردنی كۆبوونەوەیەكین بۆ تەرخانكردنی 
یــەك ملیار دۆالر بۆ كۆمپیوتەری كوانتەمی و 
تۆڕەكانی، بەاڵم كەی كۆمپیوتەری كوانتەمی 
جێــگای كۆمپیوتــەری كالســیك دەگرێتەوە، 

ئەمە دیار نییە، رەنگە 10 ساڵ بخایەنێت.
رووداو: جگە لە دروستكردنی ئەو ئامێرە چ 

داهێنانێكی دیكەتان هەیە؟

كەریمی: ســاڵی پێشوو، شتێكی گرنگمان 
ئەنجامــدا، توانیمــان ئــەوە بســەلمێنین كە 
خێرایی رووناكی لە بۆشاییدا جێگیر نییە. لە 
كاتێكدا تیۆری ئەنیشتاین پێماندەڵێت خێرایی 
رووناكی لە بۆشاییدا هیچ كات ناگۆڕێت، بەاڵم 
ئێمــە هاتین گوتمان نەخێــر خێرایی رووناكی 

دەتوانرێــت بگۆڕدرێــت، بەجۆرێــك دەكرێت 
كەمتــر بێت لە خێرایی رووناكی و دەشــكرێ 
زیاتــر بێــت. ئــەم كارە دەنگدانــەوەی زۆری 
هەبــوو، چەندین ئاژانســی جیهانی راپۆرتیان 
لەســەر كرد. كارێكی دیكەمــان بریتی بوو لە 
لێكۆڵینەوەیەكی زانســتی كە پێشتر دەگوترا 
ئەگــەر رووناكــی زۆر زۆر شــیكردنەوەی بــۆ 
بكەین و بچوكی بكەینەوە لەكاتی جوڵە، ئەوا 
شــێوەكەی بریتییە لە یەك چینی ســتوونی، 
بەاڵم نەبینراو بوو، دواتر ئێمە گوتمان نەخێر 
رووناكــی كە زۆر نزیك بكرێتەوە شــێوەیەكی 
ســێ رەهەنــدی بازنەیی لولكراوی ناوبۆشــی 
هەیە. ئەمە بۆ ماوەی 15 ساڵ بەبێ شیكاری 
مایــەوە لە فیزیكدا، بەاڵم ئێمە پاش كاركردن 
بۆ ماوی 7 ساڵ توانیمان بیدۆزینەوە. كارێكی 
دیكە كە توانیومانە بیكەین بریتی بوو لەوەی 
توانیمــان تۆڕێكــی كوانتەمــی دروســتبكەین 
لەســەر شــاری ئۆتاوای كەنەدا كــە كوانتای 
رووناكیمــان بەكارهێنا واتا تاكە فۆتۆنێك كە 
دەكاتە پێكهاتەی ئێجــگار بچووكی رووناكی. 
بۆ نموونە كە تۆ لە شــەوێكی تاریكدا سەیری 
ئاسمان دەكەی ئەستێرەیەكی زۆر كز دەبینی، 
ئــەو ئەســتێرەیە لە چركەیەكــدا نزیكەی 10 
بــۆ 12 فۆتــۆن دەنێرێت بۆ چــاوی تۆ. ئێمە 
لەو ئاڵوگۆڕكردن و پەیوەندی دروســتكردنەدا 
تەنیا تاكــە فۆتۆنێكمــان بەكارهێنا كە قەت 
نابینرێــت. پڕۆژەیەكی زۆر ســەخت و گەورە 

بوو، سەركەوتنیشی بەدەستهێنا.
رووداو: ئەوەنــدەی كــە تۆ لە كوردســتان 
بووی و زانیاریت هەبێت لەســەر كوردســتان، 

زانست لە كوردستان لە چ ئاستێكدایە؟
كەریمی: راســتییەكەی زۆر زۆر لەدواوەین، 
بــۆ بەرەوپێشــبردنی ئاســتی زانســتی لــە 
كورســتان كۆمەڵێك كاری راستەڕێگایی هەن 
كــە دەگرێت بیانگرینەبەر، بۆ نموونە ئەوروپا 

800 ســاڵە زانكۆیان هەیە، بەاڵم ئەمریكا كە 
زۆر نوێتــرە لە چاو ئەوروپا، توانییان لە 150 
ساڵدا باشترین زانكۆكانی جیهان دروستبكەن 
كــە زۆر لەوانەی ئەوروپــا گەورەترن. ئەمەش 
بەهــۆی دوو كارتێكەری گەورە روویدا، یەكەم 
پالندانانــی دروســت، دووەم بودجــە. واتــە 
بەڕێوەبــردن و پــارە دوو شــتی زۆر گەورەن 
بــۆ بەرەوپێشــچوون. كوردێكمــان دەوێن كە 
توانــای بەڕێوەبردنیان هەبێــت، بەڕێوەبەری 
زۆر دامەزراو بن. كێشــەی بودجە هەمیشە لە 
كوردستان هەیە، بەهۆی بارودۆخی ناوچەكە، 
بەاڵم دڵنیام كە كەسانی سەرمایەداری گەورە 
لــە ناوچەكــەدا هەن، بۆیــە دەكرێــت داوای 
پارەیان لێبكرێت. وەك ئەوەی كە لێرە هەیە، 
بۆ نموونە خێرخوازی و پارەی خێر دەدەن بەو 
دامەزراوە زانســتیانە بۆ توێژینەوە یان داوای 
تاكسیان لێ بكرێت كە بڕێك لە پارەكە بچێت 
بۆ زانكۆكان. رێگای دیكەش زۆرە، بۆ نموونە 
یونسكۆ دەتوانێت پارە بدات بۆ ئەم مەبەستە، 
ئەوەی كە دەمێنێتەوە بەڕێوەبەرایەتییە كە بۆ 
توێژینەوە و بەرەوپێشچوونی زانست تەرخان 
بكرێــت، كارەكە هی یــەك كەس و دوو كەس 
نییــە. كاری تیــم و گرووپــی پەنجا شەســت 
كەسییە و كەســانێك دەستنیشان بكرێت كە 

دڵیان بسووتێ بۆ رەوشەكە.
رووداو: ناوبانگــی كورد چۆنە لە دەرەوە؟ 
ئەوەنــدەی كــە بەڕێزت ئــاگادار بیــت زانا و 

كەسی زیرەكی كورد لە دەرەوە هەن؟
كەریمــی: كــورد زۆرتــر بەو ناخۆشــیانە 
ناسراوە كە بەسەری هاتوون. بەتایبەت دوای 
شــەڕی داعش كورد زۆر ناســرا لــە دەرەوە. 
هەروەهــا نــاوی پێشــمەرگە دەنگــی دایەوە. 
زۆرجــار جێگری ســەرۆكی زانكۆكەم باســی 
ئەوەم بۆ دەكات كە ئەگەر پێشمەرگە نەبووایە 
ئێستا ناوچەكە هەمووی لەژێر دەستی داعشدا 
دەبوو. بەاڵم لەڕووی زانســتی زۆر ئاگادار نیم 
كــە ئایا كوردی تر كێن لــە دەرەوە لە بواری 

زانستی كاربكەن، بەاڵم دڵنیام كە هەن.
رووداو: منداڵ و گەنجی بەهرەمەند زۆر هەن 
لە كوردستان، بەاڵم بەهۆی ژینگەكە بەهەموو 
شــتێك ناگــەن و تواناكانیــان دەپووكێنەوە، 

پێشنیازت بۆ ئەو كەسانە چییە؟
و  بنەڕەتــی  خوێندكارانــی  كەریمــی: 
ئامادەییــەكان ئێجــگار گرنگن بــۆ كۆمەڵگا، 
یارمەتیت دەدەن كە چۆن بیربكەیتەوە. بۆیە 
كاركــردن لــەم زەمینــە زۆر زۆر گرنگتــرە لە 
زەمینەی زانكۆ و كۆلێژەكان. ئەوانەی كە زۆر 
خۆیان گەیاندووەتە پلەی زیرەكی و بەهرەداری 
بــە بەڕێوەبردنــی  ئەوانــە دەبێــت دەســت 
دامــودەزگای نوێ بكەن و بەتەمەنەكانیش بۆ 
راوێژكردن ســوودیان لێوەربگیرێت. پێشنیازم 
بۆ ئەوانە ئەوەیە كە پێش هەموو شتێك پەرە 
بە فێربوونی زمانــی ئینگلیزی بدەن، چونكە 
كلیلــی هەموو شــتەكانە. پاشــان دەتوانرێت 
لــە پەیوەندیدا بن لەگەڵ دەزگاكانی جیهاندا، 
بــۆ نموونە لە ئیتاڵیا چوار خوێندنگا هەبوون 
باشــترین و زیرەكتریــن منداڵــی جیهانیــان 
هەڵدەبژارد كە ســێ یان زیاتــر زمان بزانێ و 
مامۆســتای زۆر زیرەكیان بــۆ دابین دەكردن. 
تۆ گەر تەنهــا 10 منداڵ پێبگەیەنیت، ئەوانە 
دەتوانــن 10 دامــەزراوەی خوێندنی گەورە بۆ 

كوردستان بەڕێوەببەن لە داهاتوودا.

پرۆفیسۆر د.ئیبراهیم کەریمی یەکێكە لە پڕۆفیسۆرەکانی زانكۆی 
ئۆتاوا لە کەنەدا. کەریمی ئێستا خاوەنی کورسی توێژینەوەی 

کەنەدییە بۆ ئەندازەی رووناکی کە لەالیەن حكومەتی کەنەداوە 
گوژمەی سااڵنە بۆ توێژینەوە زانستییەکانی تەرخان دەکرێت. 

کەریمی لە شاری سەقزی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایكبووە و 
ئێستا مامۆستای زانكۆی ئۆتاوایە لە کەنەدا.

رێباز ئەحمەد
رووداو - ئۆتاوا

د.ئیبراهیم کەریمی، یەکێك لە زانا گەورەکانی بواری فیزیا و کۆمپیوتەر لە کەنەدا:

یەكەمین تۆڕی 
كۆمپیوتەری كوانتەمی 

دژە هاكم دروستکردووە

سەلماندمان کە خێرایی رووناکی لە 
بۆشاییدا جێگیر نییە، ئەوەش پێچەوانەی 

تیۆرەی ئەنیشتاینە

چینییەکان پێیانگوتین داهێنانەکەی ئێوە 
400 ملیۆن دۆالری ئێمەی بەفیڕۆ دا

ئەوروپا یەك 
ملیار دۆالری 

تەرخان کردووە 
بۆ دروستكردنی 

کۆمپیوتەری 
کوانتەم

 



15 ژمارە ) 452 ( - دووشەممە 2017/4/10

ته ندروستی

رووداو - سلێمانی

ئاســۆ، تەمەن 19 ساڵ، هێندە تەماشای فیلمە 
پۆڕنۆكانــی كردووە، هەمــوو دونیا لە هاوێنەی ئەو 
فیلمانەوە دەبینێ. ئەو ئاســوودە نییە بەم حاڵە و 
خوازیارە وەكوو هاوڕێكانی زۆرتر سەرقاڵی خوێندن 
یان كار و پیشەیەكی بەرهەمدار بێ، نەوەك وەكوو 
ئێستا كاتێكی زۆر لەگەڵ تەماشاكردنی ئەو بابەتانە 
بەســەر ببات و زۆربەی كاتەكانی لە ماڵەوە بەتەنیا 
بگوزەرێنــێ و تووشــی گۆشــەگیری ببــێ "هەموو 
جارێــك بەڵێــن دەدەم چیدی نەچمەوە ســەر ئەو 
ماڵپەڕە رووتانە، بەاڵم هەر كە تەنیا دەبم خۆم پێ 

راناگیرێ و دەچمەوە".
ئەو حاڵەتەی ئاسۆ لە هەندێك نێوەندی زانستیدا 
بــە "ئاڵوودەبــوون" ناودەبــرێ و هەندێكی دیكەش 
بە "كێشــە خولقێن" پێناســەی دەكــەن. جۆرناڵی 
زانســتیدا  راپۆرتێكــی  لــە   Behavior Therapy
دەڵێ خووگرتن بە تەماشاكردنی پۆڕن دەبێتە هۆی 
"خەمۆكی، دابڕانی كۆمەاڵیەتی، لە دەســتانی كار و 

كەمبوونەوەی بەرهەمداریی كەسەكە".
پزیشكێك دەڵێ ئێســتا لە كوردستان دیاردەی 
ئاڵوودەبــوون بــە پۆڕنۆگرافــی هەیە و باڵویشــە. 
د.زامدار حەمەڕەسوڵ، پزیشكی پسپۆڕی نەخۆشییە 
دەروونییەكان بــە )رووداو(ی گوت "من خۆم چەند 
نەخۆشــێكم هــەن كــە ئاڵــوودەی پۆڕنۆگرافین و 

سەرگەرمی چارەسەركردنیانم".
دكتــۆر زامــدار داوا دەكات چیــدی ئــەم بابەتە 
بە شــاراوەیی نەهێڵدرێتەوە و خەڵكی هۆشــیار بن 

لەبارەی و رێگەی چارەسەریان پیشان بدرێ
پزیشــكە پسپۆڕەكە باسی یەكێك لەو حاڵەتانە 
دەكات كە خۆی دەستنیشــانی كــردوون "كوڕێكی 
گەنجــە بەهــۆی خەمۆكییــەوە ســەردانی كــردم. 
هەرچەند گەڕام پاڵنەرە كالســیكییەكانی خەمۆكیم 
تێدا نەبینییەوە. دوای گفتوگۆیەكی زۆر دەریخست 

كــە ئاڵوودەی فیلمی پۆڕنــە و بەو هۆیەوە میزاجی 
تێكچووە".

وەك د.زامدار تێبینی كردووە، دوای سەرهەڵدانی 
قەیرانی دارایی و باڵوبوونەوەی بێكاری، ئاڵوودەبوون 
و مانــەوە بەدیــار پۆڕنۆوە زیادی كــردووە "خەڵك 
هەیــە بە ئەســتەم كرێــی خانووەكەی پێــدەدرێ، 
كەچی ناتوانێ بۆ چەند رۆژێكیش بێ ئینتەرنێت بێ، 
بەشێكی بەهۆی ئاڵوودەبوونە بەو بابەتە پۆڕنۆیانە".
توێژەرێكــی تەندروســتی دەڵێ تووشــبووان بە 
روونی نازانن حاڵەتەكەیان چارەسەری هەیە و لەالی 

پسپۆڕی دەروونییە.
ماســتەر  خوێنــدكاری  محەممــەد،  رەمەنــد 
لــە تەندروســتی كۆمــەڵ، بــە )رووداو(ی گــوت 
"لەبەرئــەوەی بابەتــی ســێكس و پۆڕنــۆ تــەواو 
شەخسی و نهێنییە، هەم ئاسان نییە حاڵەتەكان 
بناســرێنەوە، هــەم لــە كوردســتانیش بابەتەكە 

ئەوتــۆ  زانیارییەكــی  و  ماوەتــەوە  تابــوو  وەك 
لەســەری نییــە، بۆیــە تووشــبووەكان نازانن كە 
ئەوان گرفتەكەیان دەروونییە و دەكرێ چارەسەر 

بكرێن".
رەمەنــد راپۆرتێكی وردی زانســتی لەبارەی 
گرفتەكــەوە لەگەڵ دكتۆر زامدار ئامادە كردووە 
و بڕیارە لە ماوەی داهاتوودا بە چەند بەشــێك 
لە رێگەی دیســكی تەندروستیی رووداو، باڵوی 

بكاتەوە.
بە گوتەی رەمەند، دەبێ هۆشیاری لەبارەی 
حاڵەتەكــە بگاتە هەموو كەســێك و رێگەكانی 
چارەســەریش بە ئاســانی لــە تووشــبووانەوە 
دیاربن، چونكە چارەنەكردنی تووشبووان زیانی 
زۆری لێدەكەێتەوە لەســەر ئاستی تاك، خێزان 

و كۆمەڵگا.

پۆڕن چۆن کار لە تاك و 
خێزان دەکات؟

هۆكارێكــی  دەڵــێ  پســپۆڕەكە  پزیشــكە 
گــەورەی پشــت شكســتهێنانی نەوجــەوان و 
گەنجــان لــە خوێنــدن و كار و بەرهەمداریــدا، 
زۆر تەماشــاكردنی پۆڕنە "پــۆڕن هەم كاتێكی 
زۆری تووشــبووان دەكوژێ و هەم میزاجیشیان 
دەكات،  خەمۆكییــان  تووشــی  و  دەشــێوێنێ 
ئەوانــەش هــۆكارن بــۆ كەوتــن لــە خوێندن و 
خۆتەرخاننەكــردن بۆ كار و پیشــە و بژێوی". 
زانســتییەكان  توێژینــەوە  دەڵــێ  رەمەنــد 
دەریانخستووە ئەوانەی ئاڵوودەی پۆڕنن كەمتر 
چێژ لە ســێكس لەگــەڵ هاوژینەكانیان دەبینن 
و زۆرتر ئارەزووی توندوتیژی سێكســی دەكەن 

و ئەگــەری زۆرتریشــە بیر لــە ناپاكی هاوژینی 
بكەنەوە.

لــە  بەریتانــی  مەیلــی  دەیلــی  رۆژنامــەی   
راپۆرتێكــدا لــە 2014/1/19 بــاڵوی كردبووەوە 
كــە 56%ی كەیســەكانی جیابوونەوە لە بەریتانیا 

بەهــۆی ئەوە بــووە كە یەكێكیان ئاڵــوودە بووە 
بە پۆڕن .

دایكان و باوکان چاودێر بن

و  دایــكان  دەڵــێ  پســپۆڕەكە  پزیشــكە 
بــاوكان دەبــێ چاودێریــی ئینتەرنێتی منداڵ 
و نەوجەوانانیــان بكــەن و لــە ئاڵوودەبوون 
بە پــۆڕن دووریان بخەنــەوە "ئەگەر بتوانرێ 
سانســۆر بخرێتە ســەر هێڵی ئینتەرنێتەكە و 
وای لێبكرێ بابەتە پۆڕنەكان نەكاتەوە، ئەگەر 
ئەوەش نەكرا، باشــترە ماوە ماوە تەماشــای 
بەشی هێســتری ئینتەرنێتەكە بكەن و بزانن 
ئەو ســایتانە كامانەن كە منداڵەكانیان زۆرتر 
دەیانكەنــەوە، هەڵبەت ئەگەری ســڕینەوەی 
هیســتری لەالیەن منداڵ و نەوجەوانان هەیە، 
بۆیــە پێویســت بــە چاودێریــی لــەوە زیاتر 

دەكات".
دكتۆر زامدار دەڵێ كراوەیی هێڵی ئینتەرنێت 
بەبــێ بوونــی هیــچ سانســۆر و چاودێرییەك، 
لێكەوتــەی نەرێنیــی زۆری دەبێ لــە داهاتوودا 
"دەبــێ چاوەڕوانــی گرفتــی دەروونیــی زیاتر، 
كێشــەی خێزانیی زیاتر و سێكســی نادروستی 

زۆرتر و نەوەیەكی كەم بەرهەمتر بین".

هەر لــە دێرزەمانەوە مرۆڤ 
پتر سەوزە و میوەی خواردووە، 

بــە  زۆربەیانــی  چونكــە 
ئاســانی چنــگ كەوتوون، 
بەاڵم هەندێك لەو ســەوزە 
مەترســییان  میوانــە  و 
بــۆ ســەر تەندروســتیی 
مــرۆڤ هەبــووە، بەهۆی 
ئــەوەی ژەهــراوی بــوون. 

دەســتی  مــرۆڤ  دواتــر 
داوەتــە گۆشــتخواردن، بەاڵم 

ئەنجامەكەی دڵخۆشكەر نەبووە، 
چونكــە بووەتــە هــۆی كۆمەڵێــك 
نەخۆشیی وەكو نەخۆشییەكانی دڵ 

و بۆڕییەكانی خوێن، دەردەشا، قەڵەوی، 
بەرزەپەستانی خوێن.

ســەوزە و میوە بڕێكی باش ئاویان تێدایە، 
هەروەها بە رێــژەی دیاریكراو كانزاكانیان تێدایە 
كــە ناهێڵــن خوێنی مــرۆڤ خەســت ببێتەوە. 
هەروەها پێستی مرۆڤ بە پارێزراوی دەهێڵنەوە و 
لێناگەڕێن وشك ببێتەوە. نابێت ئەو راستییەمان 
لەبیــر بچێت كە نابێت تەنیــا میوە بخۆین بەبێ 
ســەوزە، لەبەرئــەوەی ئــەو كاتــە بڕێكــی زۆر 
كاربۆهایــدرات دەچێتــە نێو لەشــەوە و زیان بە 
تەندروستی دەگەیەنێ. بڕێكی زۆر كاربۆهایدرات 
لە جەستە، دەبێتە هۆی قەڵەوی و بەرزبوونەوەی 

رێژەی شەكری لەش.
توێژینەوە نوێیەكان دەڵێن باشتر وایە سەوزە 
و میوە لەوە زیاتر بخورێت كە پێشتر دەمانخوارد. 

بەرپرســانی بەڕێوەبەرایەتــی خۆراك لە ســوید 
دەڵێن وا پێویستە مرۆڤ رۆژانە النیكەم نیو كیلۆ 
سەوزە و میوە  بخوات، بەاڵم باشتریشە ئەگەر لە 

نیو كیلۆ زیاتر بخوات .
95 توێژینەوە كە 2 ملیۆن كەس بەشدارییان 
تێدا كــردووە، ســەلماندوویانە ســااڵنە زۆرتر لە 
7.5 ملیــۆن كەس پێشــوەختە دەمــرن، ئەگەر 
رۆژانــە كەمتــر لــە 800 گــرام ســەوزە و میوە 

دەڵێــن  توێــژەران  نەخــۆن. 
رەنگــە خواردنــی 800 گرام 
ســەوزە و میوە زەحمەت بێ 
و تێچووشــی زۆر بــێ، بۆیە 
ئەگەر ئەو بــڕەش نەخۆن 
مەترســییەكەی زۆر نابێ، 
بەاڵم ئامۆژگاریمان دەكەن 
رۆژانــە 500 گــرام میوە و 
سەوزە بخۆین. ئەگەر بڕەكە 
كــەم ببێتەوە بــۆ 200 گرام 
لە رۆژێكــدا، ئەگــەری مردنی 
پێشــوەخت بەرێژەی 25% زیاد 
دەكات. بە بۆچوونی ئەو پســپۆڕانە 
زەاڵتەی ســەوزە  و میوە لە هەموویان 

باشتر و بەسوودترە .
سەوزە و میوە چی لە مرۆڤ دەكەن

ســوودەكانی ســەوزە و میوە بۆ مرۆڤ لەبن 
نایەن، لێرەدا تەنیا ئاماژە بەو ســوودانە دەدەین 

كە لەالیەن توێژەرانەوە سەلمێندراون
- 13% ئەگەری تووشبوون بە شێرپەنجە كەم 

دەكاتەوە
- 24% ئەگەری تووشبوون بە نەخۆشییەكانی 

دڵ  كەم دەكاتەوە .
- 28% ئەگــەری تووشــبوون بــە نەخۆشــی 

بۆرییەكانی خوێن كەم دەكاتەوە .
- 31% ئەگــەری مردنــی پێشــوەخت كــەم 

دەكاتەوە
- 33% ئەگەری تووشبوون بە جەڵتەی مێشك 

كەم دەكاتەوە

داستان محەممەد قادر

كۆرپەی بلووریی سێ باوان بریتییە لە كۆرپەیەك 
كە لە بۆماوە ماددە )ماددەی جێنێتیكـ(ـــی ســێ 
باوانــی جیاواز دروســت بووە. ئەم جــۆرە كۆرپەیە 
وەك هەر كۆرپەیەكی ئاسایی لە ئەنجامی یەكگرتنی 
ناوكــی هێلكــەی دایــك و ناوكی تــۆوی باوكییەوە 
دروســت دەبێت، بــەاڵم جیاوازییەكەی لەوەدایە كە 
وەچەكە بەشــێكی بچــووك لە بۆمــاوە ماددەكەی 
لە هێلكەی بەخشــەرێكەوە وەردەگرێت كە ئەویش 

بۆماوە ماددەی ناو مایتۆكۆندریایە.
مایتۆكۆندریا یان وزەماڵەكان بەو ئەندامۆچكانە 
دەگوتــرێ كــە بەنزیكەیــی لــە هەمــوو خانەكانی 
جەستەدا هەن و 0.1%ی كۆی گشتی DNAی مرۆڤ 
لەخۆدەگرن و وزەی پێویست بۆ خانەكان لە خواردن 
وەردەگرن. بەپێی گوتەی دۆگ تێرنبڵ، پڕۆفیســۆر 
لە زانكۆی نیوكاسڵ، مایتۆكۆندریای مرۆڤ نزیكەی 
13 جینی پێویست لە دەرەوەی ناوكدا هەڵدەگرێت، 
هاوكات ناوك هەڵگری 23 جینە گرنگەكەی دیكەیە.
هەرچەنــدە ئەزموونی دروســتكردنی منداڵ لە 
ســێ باوانەوە بۆ كۆتایی نەوەدەكان دەگەڕێتەوە، 
كاتێــك دكتۆر جاكیــوس كۆهێــن و تیمەكەی لە 
پەیمانــگای ئێس.تی بارنەبەس لە نیوجێرســی لە 
والیەتــە یەكگرتووەكان توانییــان درك بەوە بكەن 
كە هۆكاری پشــت شكســتخواردنی خاتوو شارۆن 
ســارینێن لــە وەچەخســتنەوە )دوای 10 ســاڵ 
لــە هەوڵی بێهــوودە( بریتــی بوو لە نەخۆشــییە 

مایتۆكۆندریاییەكان. بۆ چارەسەری ئەم كێشەیە، 
كۆهێــن و هاوەاڵنــی بەشــێك لــە ســایتۆپالزمای 
خانمێكــی مایتۆكۆندریــا تەندروســتیان هێنــا و 
كردیانــە ناو هێلكەی خاتوو ســارینێن. لە ئاكامی 
ئــەم هەوڵــەدا كچێكی تەندروســت بەنــاوی ئاالنا 
لەدایك بوو، بەاڵم مایتۆكۆندریا ناتەندروســتەكەی 
دایكی خۆیشــی لەناودا ماوەتەوە. بۆیە مەترســی 
كاریگەربوونی بەو نەخۆشــییە لێدەكرێت و ئەگەری 
ئــەوەش هەیە لە داهاتوودا مایتۆكۆندریای نەخۆش 
بۆ منداڵەكــەی بگوازێتەوە. كۆهێن چەند هەوڵێكی 
دیكەشــی دا كە بەشــێكیان ئەنجامی نەخوازراویان 
لێكەوتــەوە. ئەوە بــوو ســاڵی 2002 ئەمجۆرە لە 
منداڵدروستكردن لە ویالیەتە یەكگرتووەكاندا قەدەغە 

كرا. 
نەخۆشــییە مایتۆكۆندریاییــەكان كاریگــەری 
گەورە لەسەر ئەو شانە یان ئەندامانە دادەنێن كە 
بە رادەیەكی گەورە پشــت بە وزە دەبەستن، بۆ 
نموونە، دڵ، مێشك و هەندێجار پەیكەرەماسولكە. 
تێرنبــڵ ژمارەی تووشــبووان بــە مایتۆكۆندریای 
نەخــۆش لە بەریتانیا بە نزیكەی 50 هەزار كەس 
خەماڵندووە. تێرنبــڵ دەڵێت دەتوانن كواڵێتی و 
درێژیی ماوەی ژیانی تووشــبووان بەرەو باشــتر 
ببەن، بەاڵم ناتوانن نەخۆشــییەكەیان چارەســەر 
بكــەن. بۆیــە چارەســەری بنبــڕ تەنیــا ئەوەیە 
كە لــە بنەڕەتــدا منداڵەكــە بــە مایتۆكۆندریای 
تەندروستەوە بخرێتەوە و مایتۆكۆندریای نەخۆش 

لە جەستەیدا نەبێت.

هەر بۆ چارەســەری ئەم نەخۆشــییە، لە ساڵی 
2015دا جارێكی دیكە پرســی خستنەوەی منداڵی 
ســێ كەســی هاتەوە مەیدان. دكتۆر جــۆن ژانگ و 
تیمەكــەی لــە ویالیەتــە یەكگرتووەكانــەوە بەرەو 
مەكسیكۆ كەوتنەڕێ، چونكە لەوێ یاسایەك نەبوو 
رێگری لەو شێوازەی منداڵخستنەوە بكات. تیمەكە 
ناوكی هێلكەی دایكێكی مایتۆكۆندریا نەخۆشــیان 
خســتە نــاو هێلكــەی بەخشــەرێكی مایتۆكۆندریا 
ســاغ )كە ناوكەكەی بە تەواوی البرابوو(. پاشــان 
بــە تــۆوی باوكەكە پیتاندیــان، بەمــەش توانییان 
ئەگــەری مەترســیی مایتۆكۆندریــای نەخــۆش لە 
هێلكە پیتراوەكە دووربخەنەوە. ئەوان پێنج هێلكەی 
بلوورییان دروســتكرد و تەنیــا یەكێكیان توانی لە 
منداڵدانی دایكیدا گەشە بكات، دواتر لە ساڵی 2016 
دا یەكــەم منداڵی خاڵی لە مایتۆكۆندریای نەخۆش 

هاتە دنیاوە.
بەشــێكی زۆر بچووك لە DNAی ناو جەســتەی 
ئــەم منداڵــە )0.1%( هی خانمە بەخشــەرەكەیە، 
هەرچی بەشە سەرەكییەكەشیەتی لە دایك و باوكە 
ئاســاییەكەی خۆیەوە وەریگرتــووە كە 23 جووت-

كرۆمۆسۆمەكەی ناو ناوكە.
ئەو تەكنیكە پێشكەوتنی زیاتری بەخۆوە بینیوە، 
ئێستا ئەو خانمانەش دەتوانن سوودی لێوەربگرن كە 
بەهۆی چوونە نێو ساڵەوە توانای وەچەخستنەوەیان 

نەماوە.

 *زیندەزان، زانكۆی سلێمانی

محەممەد سەید عەلی بەرزنجی*

زۆر كەس كە نەخۆشییەك یان ناڕەحەتییەك 
لە جەستەیاندا هەیە، بێ راوێژی پزیشكی پسپۆڕ 
سەردانی تاقیگەكان یان نۆڕینگەی الكۆاڵنەكان 
كارمەندانــی  و  پزیشــك  لــە  داوا  و  دەكــەن 
تەندروســتی دەكــەن گوشــاری خوێنیــان بــۆ 
بگرێ، یان رێژەی شــەكرەیان بۆ بپێوێ، بەاڵم 
راستییەكەی ئەنجامدانی ئەو جۆرە پشكنینانە 

بەبێ پرس و راوێژی پزیشك كارێكی هەڵەیە.
لــە زانســتی پزیشــكیدا هەر نەخۆشــییەك 
كۆمەڵێك نیشانەی جیاكەرەوەی بۆ دانراوە كە 
بەنزیكەیی لە زۆربەی نەخۆشەكاندا روودەدات، 
بــەاڵم دەكرێ لە هەندێ كەســدا گۆڕانكاری لە 

نیشــانەكاندا رووبــدات و جۆرێكــی دیكە بێت، 
ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ جیاوازیی جەســتە، 
تەمــەن، رەگەز و ئاســت و شــێوازی بەرگریی 
كەســەكان. هــەر بۆیە پشــكنینەكان لەســەر 
بنچینــەی ئــەو فاكتەرانــەی ســەرەوە دەكرێن 
تاوەكــوو دڵنیابیــن كــە ئەو نەخۆشــییە هەیە 
و هەمــان نەخۆشــییە كە پزیشــكەكە گومانی 

لێكردووە هەتبێت.
پێویستە نەخۆش ئەوە بزانێت كە سەرباری 
ئەوەی پشكنینەكان یارمەتیدەرێكی گەورەن لە 
دەستنیشــانكردنی نەخۆشی، بەاڵم هیچكام لە 
پشــكنینەكان ناتوانن 100% بیسەلمێنن كە تۆ 
نەخۆشییەكەت هەیە یان نیتە. هەر پشكنینێك 
لە زانســتی پزیشــكیدا دوو ســیفەتی هەیە كە 

لەســەر بنچینەی ئەوە پشــتی پێدەبەسترێت، 
ئەوانیش

یەكــەم: وردی لە دۆزینەوەی ئەو كەســانەی 
بەڕاستی نەخۆشییەكەیان هەیە.

دووەم: وردی لــە دۆزینەوەی ئەو كەســانەی 
بەڕاستی نەخۆشییەكەیان نییە.

چۆن؟
با بــە نموونە بڵێین پزیشــك ئامۆژگاریت 
دەكات بڕۆیت پشكنینی مەمك )مامۆگرافی( 
بكەیــت كە )وردییەكەی لــە دۆزینەوەی ئەو 
كەســانەی بەڕاستی نەخۆشــییەكەیان هەیە 
82%ـــە، هەروەها وردییەكەی لە دۆزینەوەی 
ئەو كەسانەی بەڕاستی نەخۆشییەكەیان نییە 

99%یە(.

ئێســتا تــۆ ئەنجامەكــەت وەرگرتــەوە، دوو 
ئەنجام هەیە:

- پۆزەتیڤە بەواتای تۆ نەخۆشییەكەت هەیە.
- نێگەتیڤە بەواتای تۆ نەخۆشییەكەت نییە.

بــەاڵم ئایا ئەوە ســەت لە ســەت راســتە؟ 
بێگومان نەخێر، چونكە وەك باســمان كرد دوو 
ســیفاتی پشكنینەكە وای لێدەكات ئەنجامەكان 

بەو جۆرە بن:
بەڕاســتی  و  پۆزەتیڤــە  ئەنجامەكــەت   -
یــان ئەنجامەكــەت  نەخۆشیەكەشــت هەیــە، 
پۆزەتیڤ دەرچووە، بەاڵم نەخۆشییەكەت نییە. 
) لەو نموونەیەدا ئەگەری 18% هەیە تۆ نەخۆش 

نەبیت و بڵێ نەخۆشیت هەیە(.
- ئەنجامەكەت نێگەتیڤە و راســتییەكەی تۆ 

نەخۆشیەكەت نییە، یان ئەنجامەكەت نێگەتیڤە 
و بەاڵم لەڕاستیدا تۆ نەخۆشی )لەو نموونەیەدا 
ئەگــەری 1% هەیــە بڵــێ تۆ نەخــۆش نیت و 

لەڕاستیدا نەخۆشییەكەت هەبێت(.
هەر بۆیە پزیشكان لەكاتی دەستنیشانكردنی 

نەخۆشییەكدا كۆمەڵێ شت بەكاردەهێنن:
1 - مێژووی نەخۆشی: كە تەواوی زانیارییەكان 
دەربارەی نەخۆشــییەكە و تەندروستیی گشتی 

نەخۆشەكە دەپرسن.
2 - پشكنینی كلینیكی: پزیشكەكە بەبینین 
و دەســتلێدان و گوێگرتــن و چەند تەكنیكێكی 
نەخۆشــییەكە  دەربــارەی  زانیــاری  تایبــەت 

كۆدەكاتەوە.
3 - پشكنینە جۆراوجۆرەكان: پشكنینی میز، 

خوێن و وەرگرتنی پارچە و ســامپڵ یان گرتنی 
تیشــك. جۆری پشكنینەكەش پشت دەبەستێ 
بە دوو بەشەكەی سەرەوە و بڕیاری پزیشكەكە.
4 - هەندێجار پێویست دەكات نەشتەرگەری 
بەكاربهێنن بۆ دەستنیشانكردنی نەخۆشییەكە.

جا بۆیە یەكێك یا زۆرتر لەمانە وا لەپزیشكەكە 
دەكات دڵنیابێــت كە چ نەخۆشــییەكت هەیە و 
پێویســت دەكات چی بكەیــت. هەر بۆیە نابێت 
پشــكنینەكان لەخۆوە و بێ رێنمایی پزیشــك 
بكرێــن، چونكــە رەنگــە ســوودی نەبێــت لە 
دەستنیشــانكردنی نەخۆشــیەكەت و سەرباری 

ئەوەش پارەیەكی زۆر خەرج بكەیت.

* كۆلێژی پزیشكیی زانكۆی سلێمانی

ئاڵوودەبوون بە فیلمەكانی پۆڕن چارەسەری هەیە؟ 

لە خۆتەوە هیچ پشکنینێک مەكە

كۆرپەی سێ باوان

پزیشكان بە نەخۆشیی دەروونی وەسفی دەکەن

پزیشكێكی دەروونی: 
چەند نەخۆشێكم هەن کە 
ئاڵوودەی تەماشاکردنی 

فیلمی پۆرنن

توێژەرێك: ئاڵوودەبووەکان 
لە کوردستان رێگەی 
چارەسەر شك نابەن

ئاڵوودەبوون بە پۆڕن چارە دەکرێت؟

د.زامدار حەمەڕەسوڵ، پسپۆڕی دەروونی دەڵێ ئاڵوودەبوون بە پۆڕن نەخۆشییەکی 
دەروونییە و چارەسەری هەیە، کەســی ئاڵوودەبوو تاوەکو زووتر داوای چارەسەر بكات، 
ئاســانتر دۆخی ئاســایی دەبێتەوە "وەك چۆن ئاڵوودەبوون بە ماددەی هۆشــبەر هەیە 
و چارەسەریشــی هەیە، ئەم حاڵەتەش رێوشــوێنی جیاوازی چارەسەری هەن و کەسی 

تووشبوو بە پیادەکردنیان دەبێتەوە کەسێكی ئاسایی و دوور لە ئاڵوودەیی".

رۆژانە 500 گرام 
سەوزە و میوە بخۆ
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رووداو - هەولێر
 
بەرەبەیانــی هەینیــی رابــردوو، هێزەكانــی 
ئەمریــكا 59 مووشــەكیان ئاراســتەی بنكــەی 
شــوعەیرات لــە رۆژئاوای ســووریا گــرت. ئەوە 
یەكەمجــارە لە ماوەی شــەش ســاڵی رابردوودا 
ئەمریكا راستەوخۆ بنكەیەكی سەربازیی سووریا 
بكاتــە ئامانج. پاش ئەو هێرشــانە، پرســیاری 
ســەرەكیی ئەوەیە كە ئاخۆ سیاسەتی كۆشكی 
ســپی بەرامبەر بــە داهاتووی ســووریا گۆڕاوە 
و ئــەم گۆڕانكارییــە چ كاریگەرییــەك لەســەر 

داینامۆكانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دادەنێ؟
هێرشــەكەی شــەوی هەینــی لــە وەاڵمــی 
هێرشــێكی كیمیاویدا بوو بۆ سەر خان شێخۆن 
كە بەگوێرەی بەرپرســانی واڵتانــی رۆژئاوایی، 
لەالیەن هێزی ئاســمانیی ســووریاوە كراوە. لە 
ئاكامی هێرشــەكەدا 70 كەس كــوژران و زیاتر 
لــە 100ی دیكەش ژەهراوی بوون. هێرشــەكە 
یــەك رۆژ دوای ئــەوە هات كە كۆشــكی ســپی 
رایگەیاندبوو الدانی ئەسەد لە بەرنامەی ئەواندا 
نەماوە. بنكەی شوعەیرات هەمان ئەو بنكەیەیە 
كــە بــە گوێــرەی واڵتانــی رۆژئاوایی، هێرشــە 

كیمیاویەكەی لێوە كرابوو.
هێرشــەكەی سەر بنكەی شــوعەیرات كە نۆ 
فڕۆكــەی ســووریی تێكشــاند، یــەك رۆژ دوای 
لێدوانــە توندەكــەی دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی 
ئەمریكا هات كە گوتی رژێمی سووریا بە هێرشە 
كیمیاوییەكە تەنیا هێڵی ســووری نەبەزاندووە، 
بەڵكو "زۆر هێڵی دیكەشی بەزاندووە"، لە هەمان 
پرێــس كۆنفرانســدا ترەمپ ئاماژەی بەوەشــدا 
كە "ئەو هێرشــە هەڵوێســتی منی بەرامبەر بە 
ســووریا و ئەسەد گۆڕیوە"، ســەرۆكی ئەمریكا 
ئامــادە نەبــوو وردەكاریی زیاتر ســەبارەت بەو 
گۆڕانكارییە بخاتەڕوو. هێرشــەكەی بەرەبەیانی 
هەینی دەریخســت كــە ترەمپ بــە پێچەوانەی 
سەرۆكی پێشــووی ئەمریكا "هێڵە سوورەكان" 

دەپارێزێ.

چەکی کیمیایی سووریا و
 "هێڵی سوور"ی ئۆباما

ئۆبامــا،  بــاراك   ،2012 ئابــی  مانگــی 

ســەرۆكی پێشــووی ئەمریكا، هۆشداری دایە 
حكومەتی ســووریا كە ئەگەر رژێمی ســووریا 
چەكــە كیمیاوییەكانــی بەكاربهێنــێ "ئــەوە 
حیســابات و هاوكێشــەكانی ئێمە دەگۆڕێ". 
ئەوكاتیــش دیــار نەبوو مەبەســتی ئۆباما لە 
گۆڕانی هاوكێشــەكان چییە. ساڵێ دوای ئەم 
هەڕەشــەیە، حكومەتی سووریا 1400 كەسی 
بە هێرشــی كیمیایی كوشت و بەمەش "هێڵە 

سوورەكە"ی ئۆبامای بەزاند.
لــە ئابی 2013 دا ئۆباما فەرمانی بە هێزی 
ئاســمانیی ئەمریكا دا لە حاڵەتی ئامادەباشیدا 
بن. بڕیار وابوو بەریتانیا و ئەمریكا بە هاوبەشی 
هێرشــە ئاســمانییەكە بكەن، بەاڵم پەرلەمانی 
بەریتانیــا بڕیارەكەی رەتكــردەوە. رۆژی دواتر 
ئۆباما لەگەڵ دێنیس مەكدۆن، سەرۆكی دیوانی 
كۆشــكی ســپی، پیاســەیەكی یەك كاژێرییان 
لــە باخچەكەی كۆشــكی ســپیدا كــرد و پاش 
ئەو پیاســەیە، ئۆبامــا كۆبوونەوەیەكی لەگەڵ 
ســتافی ســەربازی و ئەمنیی كۆشــكی ســپی 

كــرد و رایگەیانــد كە لە بڕیــاری لێدانی بنكە 
كیمیاوییەكانی ئەســەد پەشــیمان بووەتەوە. 
ئۆباما تۆپەكەی خســتە گۆڕەپانی كۆنگرێس. 
ئەویــش بڕیــاری لێــدان لــە رژێمی ئەســەدی 

پەسەند نەكرد. 
چەنــد مانــگ دوای ئــەم بڕیــارە، ئەمریكا 
و رووســیا رێككەوتــن لەســەر ئــەوەی چەكە 
كیمیاوییەكانــی ســووریا بــۆ واڵتێكــی دیكە 
بگوازنەوە. بەگوتەی رێكس تیلەرسۆن، وەزیری 
دەرەوەی ئەمریكا، هێرشەكەی رۆژی 4ی مانگ 
دەریدەخات رووســیا نەیتوانیبوو هەموو چەكە 

كیمیاوییەكانی ئەسەد البدات. 

هێرشەکان سنووردارن

شەوی پێنجشەممەی رابردوو دۆناڵد ترەمپ 
لە كاتی راگەیاندنی فەرمانی هێرشــەكەی سەر 
بنكەی شــوعەیراتدا گوتی :"چەند ساڵە هەوڵ 

دەدرێ هەڵســوكەوتی ئەسەد بگۆڕدرێ، بەاڵم 
هەموو هەوڵەكان شكستیان هێنا”. لێدوانەكەی 
ترەمپ ئاماژەیەكی ناڕاســتەوخۆیە بە ئامانجی 
هێرشــەكان، واتــە "گۆڕینــی هەڵســوكەوتی 
ئەسەد". بەو پێیە بێت، چاوەڕێ ناكرێ هێرشی 
لەو جۆرە لە داهاتوودا بەردەوام بێ، لە كاتێكدا 
پێناچێ ئەسەدیش پاش بینینی كاردانەوەكەی 
شــەوی هەینیی واشــنتن چیدی بیەوێ وەكوو 
جــاران بێبــاك مامەڵە لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆن و 

ناوچەكانی ژێر كۆنترۆڵی ئۆپۆزیسیۆن بكات.
ناوەندی ئەمریكیی ستراتفۆر ئاماژە بەوەش 
دەكات كە بەو پێیەی هێرشەكان رێك بۆ سەر 
ئەو بنكەیە بوون كە گومان دەكرێ هێرشەكانی 
چــواری مانگــی خــان شــێخۆنی لێوەكرابێ، 
چاوەڕێ ناكرێ هێرشەكانی هەینی بەشێك بن 
لە پالنێكی درێژخایەن بۆ هێرشی بەردەوام بۆ 
سەر بنكە ئاسمانی و سەربازییەكانی سووریا. 
ئەمریــكا  ناكــرێ  چــاوەڕێ  بۆیــەش 
گۆڕانێكــی گــەورەی لە سیاســەتی خۆیدا 

بۆ داهاتووی ســووریادا كردبێ و بە نیازبێ 
رژێمی ئەســەد بڕووخێنێ و لە جێگەی ئەو 

دەسەاڵتی كاتی دابنێ.
رەوشــی شەڕی نێوخۆیی سووریا لە ماوەی 
چوار ســاڵی رابردوودا زۆر گۆڕاوە، گەورەترین 
گۆڕانكاریش بەشــداریی راســتەوخۆی رووسیا 
بوو لەو شــەڕەدا كــە بووە هۆی ئــەوەی هەر 
چەشــنە دەســتێوەردانێكی دیكە لــە جەنگی 
ســووریادا مەترســیی گەورەی بــەدواوە بێ و 
كێشان و پاراستنی هێڵی سوور كارێكی قورس 
بــێ. بۆیەش چاوەڕێ ناكرێ ئیــدارەی ترەمپ 
بەبێ راوێژی رووســیا، هێڵی ســووری نوێ بۆ 

سووریا دابنێ.
وەكوو ئەندرو تەبلێر، توێژەر لە پەیمانگای 
واشــنتن ئاماژەی پێداوە "ئــەو جۆرە هەنگاوە 
دەتوانــێ نیگەرانــی لــە حكومەتی ســووریادا 
دروســت بكات، ئــەو نیگەرانییــەش وادەكات 
داهاتــووی  هەنگاوەكانــی  نەتوانــێ  ســووریا 
ئەمریــكا پێشــبینی بــكات". تەبلێــر پێیوایە 
هەنگاوەكەی ترەمپ دەســتكەوتی زیاتر دەبێ 
لەو هەنگاوەی ئۆباما "كە دواجار هیچ شــتێكی 

لێ شین نەبوو".

پەیوەندییەکانی ئەمریكا و 
رووسیا بەرەو کوێ؟

پاش هێرشەكەی ســەر بنكەی شوعەیرات، 
ئاخــۆ  كــە  ئەوەیــە  ســەرەكی  پرســیاری 
كاردانەوەی درێژخایەنی رووســیا چی دەبێ و 
پەیوەندییەكانی واشنتن و مۆسكۆ بەرەو كوێ 
دەچن؟ لە مانگی تەمووزی 2016ەوە ئەمریكا 
و رووســیا لێكتێگەیشــتنێكیان واژۆ كــردووە 
ســەبارەت بــە هــاوكاری و هەماهەنگیی هێزە 
ئاســمانییەكانی هــەردوو واڵت لە دژی قاعیدە 
و داعــش لــە ســووریا. رێككەوتنەكــە لێدانی 

هێزەكانی الیەنگری ئەسەد ناگرێتەوە.
لــە ســەرەتای كەمپینەكانــی هەڵبژاردنــی 
سەرۆكایەتیی ئەمریكاوە ترەمپ وەكوو كەسێك 
ناســرابوو كــە خوازیــاری لێكنزیكبوونــەوەی 
رووســیا و ئەمریكایــە. ترەمــپ هەتــا چەنــد 
هەفتە لەمەوبەریش دەیگوت ئاساییكردنەوەی 
پەیوەندییەكانی مۆســكۆ و واشنتن بەكارێكی 
باش دەزانێ. تەنانــەت گومانی ئەوەش دەكرا 

ئەمریــكا بیــری لــە الدان یــان ســووككردنی 
سزاكانی سەر رووسیا كردبێتەوە. 

بەاڵم هێرشەكەی هەینی كاردانەوەی توندی 
رووســیای بەدواوە بــوو. وەزارەتــی بەرگریی 
لێكتێگەیشــتننامەكەی  رایگەیانــد  رووســیا 
ساڵی 2016 رادەگرن. ئۆفیسی سەرۆكایەتیی 
رووسیا لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاند هێرشەكانی 
شــوعەیرات زیانــی جدی بــە پەیوەندییەكانی 

مۆسكۆ و واشنتن گەیاندووە.
بڕیارە رۆژی 12ی نیسان، رێكس تیلەرسن، 
وەزیری دەرەوەی ئەمریكا ســەردانی مۆســكۆ 
بــكات كــە هێرشــەكەی هەینــی تەوەرێكــی 
ســەرەكی كۆبوونەوەكە دەبــێ. خاڵی ئەرێنی 
كــە بەدەســت تیلەرســنەوە بــێ ئەوەیە هیچ 
سەرباز یان راوێژكارێكی رووسی لە هێرشەكەدا 
زیانی پێنەگەیشــتووە. جیا لەمە، بە گوێرەی 
كۆشكی ســپی، حكومەتی رووسیا پێشوەخت 
لــە هێرشــەكە ئــاگادار كراوەتەوە. چــاوەڕێ 
دەكــرێ لەو كۆبوونەوەیــەدا وەزیری دەرەوەی 
ئەمریــكا جەخت لەســەر پابەندیی ئەمریكا بە 
جەنگی دژی تیرۆر و هاوكارییەكانی مۆسكۆ و 
واشنتن لەو بارەیەوە بكات، بەاڵم هاوكات داوا 

لە رووسیاش بكات كە سووریا جڵەو بكات.

هێرشەکەی شوعەیرات و 
جەنگی دژی تیرۆر

دوای مووشــەكبارانكردنی شــوعەیرات، ئەو 
پرســیارە زۆر دەكــرێ كــە شــەڕی ئەمریكا و 
هاوپەیمانــان لــەدژی داعش چی بەســەردێ؟ 
هەتــا شــەوی هەینــی حكومەتی ســووریا بە 
كردەوە چاوپۆشــی لە هێرشــە ئاسمانییەكانی 
ئەمریــكا و هاوپەیمانــان لــە خاكــی ســووریا 
دەكــرد. بەاڵم لە پاش ئەو هێرشــەوە چاوەڕێ 
ناكرێ ســووریا هەمان هەڵوێســتی پێشــووی 
هەبێ، ئەوەش تەنیا مەترســیی گەورە لەسەر 
گیانــی فڕۆكەوان و ســتافی هێزی ئاســمانیی 
ئەمریــكا دروســتناكات، بەڵكــو لــە حاڵەتی 
خســتنەخوارەوەی فڕۆكــەی ئەمریكی لەالیەن 
هێزەكانی ســووریا یــان رووســیاوە، ئەگەری 
دروســتبوونی شــەڕێكی قورســی نێودەوڵەتی 
دێتە ئاراوە كە رەنگە هیچكام لە سێ الیەنەكە 

لەم قۆناغەدا خوازیاری نەبن.

رووداو - هەولێر
 
یەكەم نیشــانەی گۆڕانی هەڵوێستی دۆناڵد 
ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریكا، بەرامبەر ئەســەد، 
رۆژی چوارشەممەی رابردوو دەركەوت، كاتێك 
لــە كۆنفرانســێكی رۆژنامەڤانیــی هاوبەشــدا 
لەگــەڵ شــا عەبدوڵــاڵ، شــای ئــوردن، لــە 
باخچەكەی كۆشــكی ســپی دەركــەوت. رۆژی 
پێشتر مووشــەكێكی بارگاوی بە گازی سارین 
بــەر گەڕەكێكی شــارۆچكەی خان شــەیخون، 
لــە پارێزگای ئیدلیــب كەوتبــوو، بەهۆی ئەم 

هێرشەوە 70 ئافرەت، منداڵ و پیاو كوژران.
لــە ماوەیەكــی كورتــدا دیمەنەكانــی دوای 
كۆمەاڵیەتییــەكان  تــۆڕە  لــە  بۆردومانەكــە 
باڵوبووەوە، تەرمی كوژراوەكان و ئەو خەڵكەی 
كــە ژەهراوی بوون و هەناســەیان بــۆ نادرێ. 
وێنەكان كاریگەرییەكی زۆریان لەسەر سەرۆكی 

ئەمریكا دانا. 
هەتا چەند رۆژێك بەر لەو هێرشە، سیاسەتی 
ئیدارەی ترەمپ لە سووریا وەكوو خۆی مابوو. 
تەنانەت شــان سپایســەر، گوتەبێژی كۆشكی 
ســپی، بــە ئاشــكرا رایگەیاند "دەبــێ واقیعی 
سیاسیی سووریا قەبووڵ بكەین"، واتە ئەمریكا 
نیازی هێرشــكردنە ســەر حكومەتی سووریای 
نییە. رۆژی دوای هێرشــەكەی خان شــەیخون 
ترەمپ گوتی "هەڵوێســتم بەرامبەر ســووریا و 
ئەســەد گۆڕاوە... ئەو هێرشــەی كرایە ســەر 
مندااڵن كاریگەرییەكی زۆری لەســەر من دانا". 
ســەرۆكی ئەمریــكا رژێمــی ســووریای بــەوە 
تۆمەتبار كرد كە "بەدەر لە هێڵی ســوور، زۆر 

هێڵی دیكەشی بەزاندووە". 
بەگوێرەی راپۆرتێكی رۆژنامەی )گاردیەن(
ی بەریتانــی، ئێوارەی چوارشــەممەی رابردوو 
تیمی ئاسایشــی نیشــتمانیی كۆشــكی ســپی 
كۆبوونەوەیەكیان ســازدابوو. ئەو كۆبوونەوەیە 
هەتا بەرەبەیانــی رۆژی دواتری خایاندبوو. لە 
كۆبوونەوەكەدا راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانیی 
ترەمــپ و وەزیری بەرگری ئامــادە بوون، زوو 
زووش تیلەرســن لــە ئاكامەكانی كۆبوونەوەكە 

ئاگادار دەكرایەوە.
ئەمریــكاش  هەواڵگریــی  ئاژانســەكانی 

فڕۆكــە  لــەوەی  دڵنیاببنــەوە  دەیانویســت 
ســوورییەكان، هێرشــەكەی خان شــەیخونیان 
كردووە، چونكە حكومەتی رووسیا رایگەیاندبوو 
كە فڕۆكەكانی حكومەتی سووریا لە ئەمبارێكی 

چەكی كیمیایی ئۆپۆزیسیۆنیان داوە. 
بەپێــی راپۆرتێكــی )نیویــۆرك تایمــز(ی 
ئەمریكــی، رۆژی دواتر ترەمپ كۆبوونەوەیەكی 
لەگــەڵ ئەنجوومەنــی ئاسایشــی نیشــتمانیی 
ئەمریكا ســازدابوو، لــەو كۆبوونەوەیەدا كە بە 
"كۆبوونــەوەی بڕیــار" ناوی دەركردبوو، ســێ 
بژارە خرابووە بەردەســتی سەرۆك. ترەمپیش 
پاش پرســیارێكی زۆر، داوای كردبوو فۆكەس 

لەسەر دوو بژارەیان بكرێت. 
پێشــتر چاوەڕوانییەكــی جیــاواز بــۆ ئــەو 
هەفتەیــە هەبــوو، لەبەر ئــەوەی كۆبوونەوەی 
رۆژی پێنجشــەممەی ترەمــپ و زی ژینپینگ، 
ســەرۆكی چین، بەڕێوەبوو، كە دەبووایە تێیدا 
باس لە سیاســەتی ئابووریی چین و زیانەكانی 
بۆ ئابووریی ئەمریكا، كێشــەی دەریای چین و 
سیستەمی ئەتۆمی و مووشەكی كۆریای باكوور 
بكرێ، بەاڵم كەشــی كۆشكی سپی لەو رۆژەدا 

جیاواز بوو.
 پــاش "كۆبوونــەوەی بڕیــار" ترەمــپ بــە 
فڕۆكــەی تایبــەت بــەرەو مــارـ ئــاـ لۆگــۆ لە 
ویالیەتــی فلۆریــدا بەڕێكەوتبــوو كە شــوێنی 
لــەو  بــوو.  ســەرۆكەكە  دوو  كۆبوونــەوەی 
گەشــتەدا ژمارەیەكــی زۆر رۆژنامەنووســیش 
لەگەڵ ســەرۆكی ئەمریكا بــوون. راپۆرتەكەی 
رۆژنامــەی گاردیــەن فــەزای نێــو فڕۆكەكــە 
"ســوریالی" وەســف دەكات، بــە جۆرێك هەم 
ترەمــپ و هــەم گوتەبێژەكــەی پەشــۆكانیان 
پێوە دیار بووە. لە ماوەی گەشــتەكەدا ترەمپ 
بەردەوام جەختی لەســەر ئەوە كردبووەوە كە 
"ئەو هێرشە )واتە هێرشەكەی خان شەیخون( 
نەدەبووایە رووبدات... نەدەبوو رێگەی پێبدرێ 

ئەو هێرشە بكرێ".
لــە مــاوەی دوو ســاڵی رابــردوودا یەكێك 
لــە پرســیارەكان ئەوە بووە كە مۆســكۆ هەتا 
چەندە دەسەاڵتی بەسەر بڕیارەكانی دیمەشقدا 
دەشــكێ. رۆژی بــەر لە هێرشــەكە حكومەتی 
رووســیا رایگەیاندبوو كە پشــتیوانیی مۆسكۆ 

بــۆ دیمەشــق "بێمەرج" نییە. لــە ماوەی یەك 
ســاڵ و نیــوی رابردووشــدا دەركەوتــووە كە 
پالنــی مۆســكۆ و دیمەشــق بــۆ داهاتــووی 
ســووریا جیاوازیــی بنەڕەتی تێدایــە. ترەمپ 
بــە رۆژنامەنووســانی نێو فڕۆكەكــەی گوتبوو 
كــە پەیوەندیی بە فالدیمیر پوتین، ســەرۆكی 
رووسیاوە نەكردووە، بەاڵم لە داهاتوودا قسەی 

لەگەڵ دەكات.
 بەگوێرەی بەرپرســانی ئەمریكی، پێنتاگۆن 
پێشــوەخت وەزارەتــی بەرگریی رووســیای لە 

هێرشەكە ئاگادار كردبووەوە.
رۆژنامەی )واشــنتن پۆست(ی ئەمریكی كە 
دۆكیۆمێنتــی كۆبوونــەوەی ترەمپ و راوێژكارە 
ئەمنییەكانی دەستكەوتووە، باڵویكردەوە كە لە 
بەشێكیدا هاتووە "رووسیا دەبێ بڕیار بدات: یان 
دەبێ بەرپرســیارێتی ئەوە هەڵگرێ كە ئەسەد 

پابەندە بــە لەناوبردنی چەكــە كیمیاوییەكانی 
خــۆی، یان ئەوەتا دان بــەوەدا بنێ كە توانای 

كۆنترۆڵكردنی ئەسەدی نەماوە".
ترەمپ لە مارـ ئاـ لۆگۆ و بەر لە دانیشتن 
لەگەڵ سەرۆكی چین كۆبوونەوەیەكی دیكەی 
لەگــەڵ راوێژكارانــی ئاسایشــی نیشــتمانیی 
ســازدابوو كە ژمارەیەكیــان لەگەڵی بوون و 
ژمارەیەكــی دیكەشــیان لــە واشــنتنەوە بە 
ڤیدیــۆ بەشــداری كۆبوونەوەكــە بــوون. لەو 
كۆبوونەوەیەدا )واتە بەر لە بینینی ژینپینگ( 
بڕیار لەسەر یەكێك لە بژارەكان درابوو، واتە 
هێرشێكی ســنووردار و ســیمبۆلیك بۆ سەر 
بنكەی ســەربازیی شوعەیرات. بەگوێرەی ئەو 
وردەكارییانەی دەســت رۆژنامە ئەمریكییەكە 
كەوتووە، ئەمریكا تەواو دڵنیابووە لەوەی ئەو 
فڕۆكە ســووریەی خان شــەیخونی بۆردومان 

كردبوو لە شوعەیراتەوە هەڵسابوو.
لــە  بــەر  هێرشــەكەی ســەر شــوعەیرات 
گەیشــتنی شــاندی چینی بۆ فلۆریدا كرابوو. 
هێرشــەكە مــاوەی ســێ بــۆ چــوار خولــەك 
بــەردەوام بــوو. تێیدا 59 مووشــەكی جۆری 
)تۆماهۆك( ئاراســتەی بنكە ســەربازییەكەی 

سووریا كران. 
دوای كۆبوونــەوە لەگــەڵ ســەرۆكی چیــن، 
هێرشــەكە  ئەنجامدانــی  ترەمــپ  دەبووایــە 
بــە خەڵكــی ئەمریــكا رابگەیەنــێ. گوتارەكە 
دەبوایــە بەهێز و هەســتبزوێن بێ، بۆیە زمانی 
گوتارەكــە بــۆ ترەمــپ و راوێژكارەكانی گرنگ 
بــووە. لە بەشــێك لــە گوتارەكــەدا ترەمپ بە 
وشــەی "دیكتاتۆر" وەســفی بەشــار ئەســەد، 
ســەرۆككۆماری ســووریای كرد. بەشــی زۆری 
گوتارەكــە لەســەر تاوانەكانی ئەســەد لە دژی 

"ئافرەت، پیاو و منداڵی بێگوناه" چڕكرابووەوە. 
بەگوتــەی هێربرت مەكمەســتر، راوێژكاری 
ئاسایشــی نیشــتمانیی ترەمــپ، یەكێــك لــە 
پرسیارە ســەرەكییەكانی "كۆبوونەوەی بڕیار" 
ئەوە بووە رووســیا چ كاردانەوەیەكی دەبێ و 
چۆن مامەڵەی لەگەڵ بكرێ. بۆیە لە پالنەكەدا 
بیریــان لەوە كردبووەوە لەو شــوێنانەی بنكە 
ســەربازییەكە نەدرێ كە گومان دەكرێ بڕێكی 
زۆر گازی كیمیایــی ســارینی لێیــە، نــەوەك 
مەترسی بۆ سەربازانی رووسی یان هاوواڵتیانی 
مەدەنیی نزیك لە بنكە ســەربازییەكە دروست 
بــكات. وەكــوو مەكمەســتر ئامــاژەی پێداوە 
"ئامانــج لــە هێرشــەكەی هەینــی لەناوبردنی 
یەكجاریــی دامــەزراوە كیمیاییەكانی ســووریا 
نەبوو، بەڵكو كەمكردنــەوەی توانای كیمیایی 

ئەو واڵتە بوو".

هێرشی ئەمریکا بۆ سەر سووریا بەردەوام دەبێت؟

چیرۆكی پشت لێدانی بنکەی شوعەیرات
ئەو شەوەی ترەمپ لە ئەسەد تووڕە بوو
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رۆژێک لەسەر سنووری دەوڵەتە ترسناكەكە

یەكێك لە ترســناكترین ســنوورەكانی دنیا 
ســنووری نێــوان هــەردوو كۆریــای باكــوور و 
باشــوورە. ئــەم ســنوورە زۆرتریــن چــەك و 
تەقەمەنیی تێدایە. لەهەردوو دیویشەوە هەزاران 
ســەرباز، شــەو و رۆژ لە ئامادەباشــیدان و بە 
دووربیــن و كامێــرا چاودێریی یەكتــر دەكەن. 
ئەم ســەر ســنوورە پڕە لە تــرس و دڵەڕاوكێ 
و بەدگومانــی. دەكــرێ لە هــەر چاوتروكانێكدا 

شەڕێكی ترسناك هەڵبگیرسێ.
زیاد لە شەست ساڵیشە ئەم سنوورە هەر وا 
بــووە. جاران كۆریا یــەك واڵت بوو. یەك زمان 
و یــەك دابونەریتیان هەبوو. بــەاڵم لە هاوینی 
1950 دا شەڕێكی گەورەی خوێناوی لەو نیمچە 
دوورگەیە هەڵگیرسا كە بوو بەهۆی دابەشبوونی 

واڵتەكە بۆ باكوور و باشوور.
ئەو بەشەی كە ئەمڕۆ پێی دەگوترێ كۆریای 
باشــوور، لەژێر دەستی كەســانێكدا بوو كە لە 
ئەمریكاوە نزیك بوون. بەشەكەی باكووریش لە 
یەكێتی سۆڤیەتی جارانەوە نزیك بوو. ئەم دوو 
الیەنە كاتێ دروست بوون كە یەكێتی سۆڤیەت 
و ئەمریكا لە ساڵی 1945 دا ژاپۆنیان لە كۆریا 
دەركرد. نیمچە دوورگەی كۆریا ماوەی 36 ساڵ 

بوو لەالیەن ژاپۆنەوە داگیر كرابوو.
ماوەی پێنج ســاڵ بوو هەوڵ دەدرا ئەمریكی 
و رووســەكان كۆریا چۆڵ بكەن و حكومەتێكی 
یەكگرتــوو بۆ ئــەو واڵتە دروســت بكەن، بەاڵم 
رۆژێكی هاوینی ســاڵی 1950 هێزەكانی باكوور 
لەناكاو دایان بەســەر باشــووردا و لەماوەیەكی 
كەمــدا تــەواوی هێزەكانی باشــووریان راماڵی. 
تەنیا ناوچەیەكی بچووك مابوو بۆئەوەی هەموو 
واڵتەكە بخەنە ژێر دەستی خۆیان، بەاڵم ئەمریكا 

بەرامبەر ئەم دەستدرێژییە هاتە دەنگ. نەتەوە 
یەكگرتــووەكان بە پەلە كۆبــووەوە و داوای لە 
واڵتان كرد بچن بە هانای باشــووری كۆریاوە و 
بەرگرییان لێ بكەن. ژمارەیەك واڵتیش، لەوانە: 
ئەمریكا، فەڕەنسا، بەریتانیا، كەنەدا، توركیا و 
چەند واڵتێكی دیكە، سەرباز و كەشتیی جەنگی 
و فڕۆكــە و چەكیان رەوانــەی نیمچە دوورگەی 

كۆریا كرد.
ئەو فەرماندە ئەمریكییەی كرا بە بەرپرســی 
هێزە هاوپەیمانەكان ناوی ژەنەراڵ مەك ئارسەر 
بوو. كەسێكی سەربازیی شارەزا و لێهاتوو بوو، 
بەاڵم لەهەمان كاتیشــدا كەســێكی سەركێش و 
ترسناك بوو. دوای ئەوەی هێزەكانی باكووریان 
پــاڵ پێوەنا بۆ ئەودیو هێڵی 38 كە ســنووری 
دیفاكتۆی نێــوان هەردووال بــوو، ژەنەراڵ مەك 
ئارســەر پێشــنیازی بــۆ هاوپەیمانــان كرد كە 
نەوەســتن و لــە پێشــڕەوی بــەردەوام بــن تا 
بەتەواوی هێزەكانی باكــوور تەفروتونا دەكەن. 
پێیوابوو كە هەلێكی باش هەڵكەوتووە بۆئەوەی 
مەترســیی چەپڕەوەكانی باكوور بۆ هەتاهەتایە 
لەناوببــەن و هــەردوو كۆریا بكەنــەوە بە یەك. 
لــەم كارەش بــەردەوام بــوو هەتــا هێزەكانــی 
هاوپەیمانان چوونە نــاو قوواڵیی باكوور، بەاڵم 
لەو كاتەدا كۆماری چینی دراوســێ هەستی بە 
مەترســی كرد و ســەدان هەزار سەربازی خۆی 
راستەوخۆ خستە ناو شەڕەكەوە. دەترسا لەوەی 
ئەمریــكا و هاوپەیمانان بگەنە ســەر ســنووری 
واڵتەكەی و حكومەتە ســاوا كۆمۆنیستییەكەی 
چینیــش بڕووخێنــن. بــەم هەنــگاوەی چین، 
شــەڕەكە هێندەی دیكە گەورەتــر و خوێناویتر 
بوو. هەزاران هەزار ســەرباز وەك شــەپۆلی ئاو 
سنگی خۆیان دەدایە بەر گوللەی هاوپەیمانان بۆ 

هێواشكردنەوەی پێشڕەوییەكانی.
كار گەیشــتە ئەوەی ژەنەراڵ مەك ئارســەر 
پێشــنیاری بۆ سەرۆكی ئەمریكا كرد كە بۆمبی 
ئەتۆمــی بەكاربێنن لــە دژی چینییەكان، بەاڵم 
سەرۆكی ئەمریكا بەگوێی مەك ئارسەری نەكرد. 
بەڵكو الیشــیبرد لەسەر كار و دووری خستەوە. 
نــە ئەمریــكا و نە یەكێتی ســۆڤیەت و نە هیچ 
واڵتێكی دیكە تاقەت و توانای ئەوەیان نەمابوو 

جەنگێكی دیكەی جیهانی هەڵبگیرسێنن.
دواجار، سێ ساڵ لەدوای هێرشەكەی باكوور 
و دوای هەوڵ و دانوستاندنی بەردەوامی واڵتانی 
بێالیەن، هەردووال گەیشتنە رێككەوتن و هاوینی 
1953 ئاگربەســتێكیان راگەیانــد. هێزەكانــی 

هەردووالش رێك لەو شــوێنە راوەستان كە سێ 
ساڵ پێشتر لێی بوون. لەم شەڕەدا نزیكەی سێ 

ملیۆن كەس بە سەرباز و مەدەنییەوە كوژران.
لــە رۆژی راگەیاندنــی ئاگربەســتەوە ئــەم 
سنوورە كە درێژییەكەی 250 كیلۆمەترە، وەكو 
خۆی ماوە. ئێســتا دەتوانی لە شاری سیئۆلی 
پایتەختــی كۆریای باشــوورەوە بە پاس بڕۆیت 
و سەردانی ئەم سنوورە بكەیت، رۆژانە هەزاران 
كەس لە خەڵكی كۆریا و لە گەشــتیارانی بیانی 
دێــن و ســەردانی ئاســەوارەكانی ئــەو جەنگە 
خوێناوییــە دەكەن و هەر لێــرەوە بە دووربینی 
گەورە یان بەچاوی خۆیان لە گوند و ئاواییەكانی 

كۆریای باكوور دەڕوانن.
منیــش رۆژێكــی ســاردی زســتان، كاتێك 
كەشــوهەوا چەندین پلە لەژێر سفر بوو، چووم 
بۆ ئەم ســەر ســنوورە. رووبارەكەی كە هەردوو 

واڵت لێك جیادەكاتەوە، یەكپارچە بەســتبووی 
و بووبــووە شــەختە. درەختەكان گەاڵیان پێوە 
نەمابوو. لەگەڵ هەموو هەناسەیەكدا هەڵمی دەم 

و لووت بەرچاوی دەگرتی.
كاتێك لەودیو سنوورت دەڕوانی، تاك و تەرا 
خەڵكت دەبینی. چەند گوندێك و شارۆچكەیەكی 
كۆریــای باكــوور دیــار بــوون، بــەاڵم دەتگوت 
پشووی فەرمییە و دانیشتووانەكەی لەماڵەوەن، 
یــان بــە زۆرەملــێ و لەناكاو بۆ شــوێنێكی تر 
دوورخراونەتەوە. ئەمبەر پڕ بوو لە ژیان و دەنگ 

و رەنگ.. ئەوبەریش چۆڵ و خامۆش.
دوای زیاتــر لــە شەســت ســاڵ دابــڕان و 
دابەشبوون، ئێستاش هەردوو كۆریا بەشەكەی 
دیكــە بەهی خۆیــان دەزانن. لەڕێــی میدیا و 
پڕوپاگەندەشــەوە بەردەوام یەكتــر تۆمەتبار 
دەكەن بە شــەڕەنگێزی و هــۆكاری لەتبوونی 

واڵت. ســااڵنێكی درێژ جەنگێكی دەروونییان 
لــەدژی یەكتــر بەرپــا كردبوو بــەوەی ئااڵی 
كامیان بەرزتر و گەورەتر و گوندەكانی ســەر 
سنووری كامیان جوان و رازاوەترە. كەچی لە 
هەمان كاتیشدا بەردەوام خەریكی پیالنگێڕانن 

لەدژی یەكتر.
باشــوورییەكان دەڵێن باكوورییەكان لە چل 
ســاڵی رابردوودا چەند تونێلێكیان لەژێر زەوی 
هەڵكەنــدووە بــە نیازی ئــەوەی رۆژێ لە رۆژان 
هێرش بكەنەوە سەر كۆریای باشوور. تونێلەكان 
چەنــد كیلۆمەترێك درێــژن و لەناخی زەویدان. 
یەكێكیان هێندە فراوانە كە دەیان هەزار سەرباز 
و تانــك و زرێپــۆش دەتوانــن لەیــەك كاژێردا 

بەناویدا تێپەڕن.
ئەم پیالنانە لەالیەن پاسەوانانی باشوورەوە 
ئاشــكرا بــوون و راگیــران. ئێســتاش بوونەتە 

شــوێنێكی ســەرنجڕاكێش بــۆ گەشــتیاران و 
سەردانیكەران كە لە كۆریا و سەرتاسەری دنیاوە 
دێن بۆ بینینیان. كاتێك دەچیتە ناو تونێلەكان، 
دەبێ كاڵوێكی رەق لەســەر بكەی بۆ پاراستنی 
سەرت لە تاشە بەرد و دیوارە تەڕ و شێدارەكان.
رەنگــە كۆریای باشــووریش هەمــان پیالنی 
لەدژی باكوور هەبێ، بەاڵم لەبەرئەوەی چوون بۆ 
ناو كۆریای باكوور ئەستەمە، تەنها ئەو چیرۆكە 
دەبیستی كە باشوورییەكان بۆتی باس دەكەن.

پێویســتە ئەوەش بگوترێ كە هەردوو كۆریا 
لــەم چەنــد ســاڵەی دواییدا هەندێ نیشــانەی 
نیازپاكییان بەرامبەر یەكتر نیشــانداوە. ساڵی 
2000 هــەردووال گەیشــتنە رێككەوتنێــك بــۆ 
ئەوەی ئەو خێزانانەی بەهۆی جەنگی نێوانیانەوە 
دابــڕاون، بتوانن یەكتر ببینن. لەو كاتەیشــەوە 
تائێســتا نزیكەی بیست هەزار كەس، بەتایبەت 
ژنان و پیاوانی بەســااڵچوو، لە گوندێكی ســەر 

سنوور بە خزم و كەسیان شاد بوونەتەوە.
هەروەهــا ســاڵی 2007 بەپــارەی خەڵكــی 
كۆریای باشوور هێڵێكی شەمەندەفەر دروستكرا 
بەهیوای ئــەوەی لە داهاتوودا بتوانن گەشــتی 
باكــوور بكەن و لەوێشــەوە بڕۆن بۆ رووســیا و 
ئەوروپــا، بــەاڵم ئــەم هێڵەش وەك ســەرجەم 

هەنگاوەكانی تر لەم سنوورە كۆتایی هات.
یەكتر بینینی خێزانەكان و هێڵی شەمەندەفەر 
و راگرتنــی جەنگــی راگەیاندن لــە دژی یەكتر 
گوایــە نیشــانەی نیازپاكییانــە بەرامبەر یەك، 
بــەاڵم راســتییەكان لەســەر زەوەی جۆرێكــی 
تــرن. كۆریــای باكوور و باشــوور هیــچ جۆرە 
متمانەیەكیان بەیەكتر نییە. هەرجۆرە چەكێكی 
پێشكەوتوویان دەســتبكەوێ یان دروستبكەن، 
دەیهێنن و لەم ســەر سنوورە جێگیری دەكەن. 
بەردەوامیش وەكو مارێك بەبێدەنگی چاودێریی 

یەكتر دەكەن.
كۆریای باكوور و باشــوور چیدی دوو واڵتی 
جیاوازن. لە سیاسەت و ئابووری و حوكمڕانیدا 
وەك ئــەوە وایــە لــە دوو هەســارەی جیــاواز 
بــن. كۆریــای باشــوور واڵتێكی دیموكراســی 
ســەرمایەدار و دەوڵەمەنــد و كراوەیــە كە رۆژ 
لــەدوای رۆژ لەڕێی تەكنەلۆجیــا و داهێنانەوە 
زیاتــر تێكەڵی دنیا دەبــێ. كۆریای باكووریش 
واڵتێكی دیكتاتۆری داخراوە كە رۆژ لەدوای رۆژ 
بە كردەوە سەیر و سەمەرەكانی سەرۆكەكەی و 
تاقیكردنەوە مووشەكییەكانی سوپاكەی، زیاتر 

خۆی لە دنیا دادەبڕێ.

ئەیوب نووری

رووداو - هەولێر

هەفتــەی پێشــوو بۆمبێك لە میترۆی شــاری 
ســان پیتەرزبورگی رووسیا تەقییەوە و بەهۆیەوە 
14 كەس كوژران و زیاتر لە 50 كەسیش بریندار 
بــوون. پاش ئــەو تەقینەوەیە، بۆمبێكی دیكەش 
دۆزرایەوە و پووچەڵ كرایەوە. هێرشــەكەی رۆژی 
دووشــەممە گەورەترین هێرشی لەو جۆرە بووە لە 

ماوەی سێ ساڵی رابردوودا لە رووسیا.

باجی جەنگی سووریا:

2015ەوە،  ئەیلولــی  31ی  لــە  رووســیا 
بەشــێوەیەكی راســتەوخۆ بەشــداری لە شەڕی 
ئامانجەكەشــی  دەكات.  ســووریادا  نێوخۆیــی 
مانەوەی بەشار ئەسەد، سەرۆككۆماری سووریایە 
لەســەر كورسیی دەســەاڵت. ئەم دەستێوەردانە 
راســتەوخۆیەی رووســیا لــە قەیرانــی ســووریا 
بااڵنســی شــەڕی لــە بەرژەوەندیــی هێزەكانــی 

الیەنگری ئەسەد شكاندەوە. 
كۆڵــن كالرك، لــە ناوەنــدی لێكۆڵینــەوەی 
ئەمریكیــی رەنــد )RAND( دەڵێــت "لــەدوای 
دەســتتێوەردانی رووســیا لــە جەنگی ســووریا، 
ئــەو گومانە بەهێز بــووە كە مۆســكۆ پارێزەری 

بەرژەوەندییەكانی شیعەیە لە ناوچەكەدا". 
هەڵبەت دەستێوەردانەكەی رووسیا كۆمەڵێك 
بەرژەوەندیی ستراتیژی بۆ رووسیا بەدواوە بووە، 
لەوانــەش بەهێزكردنی بنكــەی دەریایی خۆی لە 
تەرتۆس، دانانی بنكەیەكی ئاســمانی لە الزقیە و 
هێزێكی هێرشبەری دەریایی لە رۆژهەاڵتی دەریای 
نێوەڕاســت. بــەاڵم ئــەم بەشــدارییە گەورەیەی 
رووسیا لە قەیرانەكە، تووڕەیی گرووپە ئیسالمییە 
توندڕەوەكانیشی بەدوادا هاتووە، لەوانەش داعش 
و بــەرەی فەتحــی شــام كــە بە لقــی قاعیدە لە 
سووریا لەقەڵەم دەدرێ. لەنێو ئەو دوو گرووپەشدا 
ژمارەیەكی زۆر ئەندام و الیەنگری خەڵكی رووسیا 

و قەوقاز هەن. 

هەتا ئێســتا هیــچ گرووپێك بەرپرســیارێتی 
هێرشــەكەی ســان پیتەرزبورگــی لــە ئەســتۆ 
رووســیا  ئەمنیــی  بەرپرســانی  نەگرتــووە، 
رایانگەیاند، ئەكبەرژۆن جەلیلۆڤ، گەنجێكی 22 
ساڵەی رووسیی بەڕەچەڵك قرقیز، ئەنجامدەری 
هێرشــەكە بووە، الیەنگرانی داعشــیش هەر زوو 
وێنەكانی هێرشەكەیان لەســەر كەناڵی غەزوەی 
نزیــك لــە داعــش باڵوكــردەوە و رایانگەیانــد، 
هێرشەكەی جەلیلۆڤ لەگەڵ ئامانجەكانی ئەوان 

بۆ رووسیا تەبایە.
جیهاد لە رووسیا

شــاری  پیتەرزبــورگ،  ســان  هێرشــەكەی 

لەدایكبوونی پوتین، پەردە لەســەر كێشــەیەكی 
دیكەی مۆســكۆش الدەدات: رادیكاڵیزم خەریكە 
لەنێو موســڵمانەكانی رووســیادا باڵودەبێتەوە. 
ئــەم رەوتــە لە كاتــی جەنگی نێوان رووســیا و 
چیچاندا دەســتیپێكرد و بــە دەركەوتنی داعش 
و فراوانبوونی ســنووری چاالكییەكانی قاعیدە لە 

جیهاندا پەرەی سەندووە.
بەگوێــرەی راپۆرتێكــی ناوەنــدی پرێپیســی 
رووســی، ژمــارەی دانیشــتووە موســڵمانەكانی 
رووســیا بە بەراورد لەگــەڵ پێكهاتەكانی دیكەی 
رووسیا خاوەن خێراترین ئاستی گەشەیە و ئێستا 
16%ی دانیشتووانی رووسیا پێكدەهێنن. رووسیا 
20 ملیۆن هاوواڵتی موســڵمانی هەیە، واتە لەنێو 

واڵتانی ئەوروپیدا پــاش توركیا خاوەنی زۆرترین 
دانیشــتووی موســڵمانە. لە نێوان سااڵنی 2002 
تاوەكو 2016 رێژەی دانیشــتووە موسڵمانەكانی 

رووسیا 40% زیادی كردووە. 
بــە گوێــرەی راپۆرتەكــە "كەمبوونــی رێژەی 
تەاڵق و بەرزبوونی ئاســتی منداڵبــوون لە نێوان 
موسڵمانەكان وای كردووە لەڕووی دیمۆگرافییەوە 
بەهێــز بــن". جگــە لەمــە لەســاڵی 2002ەوە 
ژمارەیەكــی زۆر كرێــكار لــە واڵتانــی ئاســیای 
نێوەڕاســت و ئازەربایجانــەوە روویان لە رووســیا 
كــردووە. گەشــەی خێــرای ژمارەی دانیشــتووە 
موســڵمانەكانی رووســیا هەندێك لە ناوەندەكانی 
لێكۆڵینەوەی گەیاندووەتە ئەو قەناعەتەی كە هەتا 

2020 ژمارەی موســڵمانەكانی ئەم واڵتە دەكرێ 
بگاتە 20%ی دانیشتووانی رووسیا. 

بــەاڵم ئــەم دیاردەیە بــە مانای ئــەوە نایەت 
موســڵمانەكان لــە نێــو كۆمەڵــگا و سیاســەتی 
رووســیادا جێگەی خۆیان كردبێتــەوە. ڤالدیمیر 
سیاســەتێكی  رووســیا،  ســەرۆكی  پوتیــن، 
نەتەوەپەرستانە پەیڕەو دەكات كە لەسەر بنەمای 
شوناسی یەكگرتووی رووسی كاردەكات، بەم پێیە 
ئیســالم وەكوو شوناســێكی ئاینی بەشداری یان 
رەنگدانەوەیەكــی ئەوتۆی لە سیاســەتی حكومی 
و كۆمەاڵیەتیــی رووســیادا نییــە. ئــەم جۆرە لە 
پەراوێزخســتن رێگەی خۆشــكردووە بــۆ ئەوەی 
گرووپی وەكوو قاعیدە، داعش و گرووپی ئیمارەتی 
قەوقــاز دزە بكەنــە نێــو كۆمەڵگای موســڵمانی 
رووسی و ناڕەزایەتییەكانی ئەوان بۆ باڵوكردنەوەی 

ئایدیۆلۆژیای خۆیان بەكاربهێنن. 
رەوشەکە بەرەو خراپتر دەچێ؟

بەگوێــرەی راپۆرتێكی لیۆن ئەرۆن، شــارەزای 
رووســی لەبــارەی گرووپــە تونــدڕەوەكان، 7-5 
هەزار چەكداری داعش زمانی رووسی دەزانن، بەو 
پێیەش زمانی رووسی پاش عەرەبی دووەم زمانی 
رێكخراوەكەیە، ئەمە جگە لەوەی ژمارەیەكی زۆر لە 
چەكدارانی واڵتانی قەوقاز و ئاسیای نێوەڕاست كە 
چوونەتە نێو داعش، زمانی رووسی نازانن. لە نێو 
ئەم ژمارەیەشدا دوو هەزار و 400 كەسیان خەڵكی 
رووسیان و ئەوانی دیكە خەڵكی واڵتانی پێشووی 
یەكێتیی ســۆڤیەتن. بە گوێرەی ئەم ژمارەیە كە 
حكومەتی رووســیاش پشتڕاســتی كردووەتەوە، 
رووسیا لە پاش تونس و سعودیە خاوەنی زۆرترین 

ژمارەی چەكدارە لە نێو داعش.
زانیارییەكانــی ناوەنــدی هەواڵگریی ســوپای 
رووسیا ژمارەیەكی زیاتر لەوەی خستووەتەڕوو. بە 
گوێــرەی داتاكانی ئەم ناوەندە 4000 رووســی و 
5000 هەزار كەسی سەر بە كۆمارەكانی پێشووی 
یەكێتیی ســۆڤیەت لە شــەڕی نێوخۆیی سووریا 
لەنێو گرووپە سوننە توندئاژۆكاندان، لە سەرووی 

هەمووشیانەوە داعش و قاعیدە.
بــە گوێرەی راپۆرتەكە 300 تا 500 چەكداری 
داعــش خەڵكــی مۆســكۆن. هەروەهــا نزیكــەی 
90%ی چەكــدارە ئۆزبەك، تاجیك و قرقیزەكانی 
داعش لە كاتی پەیوەندیكردنیان بە داعشەوە، لە 
رووسیا كرێكار بوون. دەزگا ئەمنییەكانی رووسیا 
ئاماژەیــان بەوە كردووە كــە 300 )واتە 80%(ی 
چەكدارە ئۆزبەكییەكانی داعش لە كاتی بەیعەتدان 

بە داعش لە رووسیا بوون.
راپۆرتەكــەی ئــەرۆن ئامــاژە بە كێشــەیەكی 
هاوبەشی رووسیا لەگەڵ زۆربەی واڵتانی ئەوروپی 
دەكات كــە كێشــەی چاودێریكردنی ئیســالمییە 
توندڕەوەكانــە لە نێو گرتووخانەكانــدا. زیاتر لە 
650 هــەزار كــەس لە گرتووخانەكانی رووســیادا 
بەندكراون، لەم ژمارەیە 1000 كەســیان سەر بە 
جڤاكە موســڵمانەكانی رووسیان. وەك راپۆرتەكە 
دەڵێــت، ژمارەیەكی زۆر لە شــارەزایان رەخنە لە 
سیستەمی گرتووخانەكانی رووسیا دەگرن، چونكە 
ئەم سیستەمە رێگەی بۆ نزیكبوونەوەی سەلەفییە 

جیهادییەكان خۆشكردووە.
ئــەم ئامارانــە ئــەو راســتییە دەردەخەن كە 
سیاســەتی دژەـ تیرۆری رووســیا چیدی ناتوانێ 
فۆكــەس بخاتــە ســەر سیاســەتی رێگــری لــە 
باڵوبوونــەوە و دزەكردنی شــەپۆلی رادیكاڵیزمی 
ئیســالمی بۆ نێو رووســیا، چونكە هەر ئێستاش 
ژمارەیەكی زۆر لە موسڵمانانی ئەم واڵتە پەلكێشی 

ئەوجۆرە لە بیركردنەوە بوون.
بەگوێــرەی راپۆرتێكی ناوەنــدی رەند، بەر لە 
هێرشــەكەی 2014ی شاری ســۆچی لە رووسیا، 
دەزگا ئەمنییەكانی ئەو واڵتە، هانی سەلەفییەكانی 
رووسیایان دابوو روو لە سووریا بكەن، بەاڵم لەگەڵ 
تێكشكانی داعش و ئەگەری الوازبوونی قاعیدە لە 
ســووریا، ئەگەری گەڕانەوەی ئــەو چەكدارانە بۆ 
رووسیا و واڵتانی دراوسێی زیاتر دەبێ. ژمارەیەكی 
زۆر لەو كەســانەش مەشــقی ســەربازیی زۆریان 
بینیوە. لە سووریاش رووسیایان بە دوژمنی ژمارە 

یەك و هاوپەیمانی ئەسەد بینیوە.

پاش تونس و سعودیە خاوەنی زۆرترین ژمارەی چەکدارە لە نێو داعش

4000 رووسی لە ریزەكانی داعش و 
بەرەی فەتحی شامدان
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

هەڵوەشــانەوەی  لەبەریــەك  لــەدوای 
بلۆكــی  شكســتی  و  ســۆڤێت  یەكێتیــی 
رۆژهەاڵت، جەنگــی كەنداو و لێكەوتەكانی، 
دەرگا بــەڕووی ئەمریكادا كرایەوە بۆئەوەی 
ئامادەیی خــۆی لە ناوچەكانــی رۆژهەاڵتدا 
بەكرداریی بكات. ســەرباری ئەوەی پێشــتر 
و لــە چەنــد ناوچەیــەك بنكــە و پێگــەی 
ســەربازییان هەبوو، بەاڵم هــەردوو جەنگی 
ئەفغانســتان و عێراق لەڕووی سەربازییەوە 
ناوچەكانــی  پەلكێشــی  ئەمریــكای  زیاتــر 
رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت كرد. ئیتــر ئەمریكا 
لــەڕووی كردارییــەوە رۆڵــی پلــە یــەك و 
یەكالكــەرەوەی لە كێشــە و هاوكێشــەكانی 
تــا  بەشــێكی زۆری ناوچەكــەدا دەگێــڕا، 
هاتنە ســەر حوكمی ئۆباما. لــەوە بەدواوە 
هاوكێشــەكان پێچەوانە بوونەوە، ســەرەتا 

وەك قۆناغــی یەكەمی كشــانەوە خۆیان لە 
بەرپرسیارێتی و كێشەكان دوور دەخستەوە 
كێشــەكان،  لــە  راكــردن  وەك  دواتــر  و 
سوپاكەشــیان كشــاندەوە و ناوچەكەیــان 
لەســەر ســینییەكی زێــڕ بــۆ نەیارەكانیان 

بەجێهێشت.
لەوكاتــەوە چی لەم واڵتانەی كە ئەمریكا 
رۆڵــی تێدا بینیــون، هەروەها لــە ناوخۆی 
ئەمریــكاش قســە لەســەر بەرپرســیارێتی 
ئەمریــكا دەكــرا كــە نەدەبوو بــەو جۆرە و 
بە چارەســەرنەكراوی، كێشەكانی ناوچەكە 
چاوەڕوانییەكانیــش  هەمــوو  جێبهێڵــێ. 
بەســترابوونەوە بە گەڕانەوەی كۆمارییەكان 
بۆ ســەر حوكم. ئێستا دوای هاتنی ترەمپ 
سەرەتاكانی سیاسەتێكی پێچەوانەی ئۆباما 
بەدەركەوتوون و نەخشەی میكانیزمێكی نوێ 

بۆ گەڕانەوەی ئەمریكا خرابووە بەردەســتی 
كۆنگرێــس تــا بەهــۆی ئاوەدانكردنــەوەوە 
قەرەبــووی هەڵەی كشــانەوەیان بكەنەوە و 
جارێكــی دیكە بەهێــزەوە بێنەوە ناوچەكە، 
بەتایبەتیش كە ئەو چەند ســاڵەی ئەمریكا 
پشــتی كردبووە كێشــەكانی ئــەم واڵتانە، 
بەپلــەی یەكــەم ئێــران و لــە ســووریاش 
لــە  ئەمریــكا  نەیــاری  رووســیا وەك دوو 
هەوڵی هەڵگەڕانەوەی تەواوی هاوكێشەكانی 
ناوچەكــەدا بــوون، ئەمــەش جۆرێــك لــە 
هەڵوەســتەی الی ئەمریكا دروســت كردبوو 

كە درك بە پێویستیی گەڕانەوەی بكات. 
ئــەو پێشــهاتانەی ســووریا، پرۆســەی 
گەڕانــەوەی ئەمریــكا بۆ ناوچەكــە خێراتر 
دەكات، ڤیتــۆی رووســیا لــە ئەنجوومەنــی 
ئاســایش بــۆ رێگری لە ســزادانی ئەســەد 
لەســەر ئەو تاوانكاریانەی ئەنجامی دەدات، 
داخســتنی دەرگای رێكارە نێودەوڵەتیەكانە 
بۆ ســنووردانان بۆ ســووریا و ئەمریكا پاڵ 
دەنێــت بۆ گرتنەبــەری رێگەی ســەربازی، 
ئــەوەی لە كۆتایی هەفتــەی رابردوو روویدا 
فڕۆكەخانــەی  مووشــەكبارانكردنی  لــە 
ســەربازیی شــعێرات لــە پارێــزگای حمس 
لەالیــەن ئەمریكاوە ســەرەتا و دەســتپێكی 
قۆناغێكی تازەیە لە هاوكێشە و ملمالنێكانی 
ناوچەكەدا. ئامانج لەو گورزە مووشــەكەش 
وەك دەســتپێكی ســەلماندنەوەی وجــودی 
ئەمریكا زیاتر پەیــام بوو بۆ ناوچەكە وەك 
لەوەی بۆ الوازكردنی ئەســەد بێت. تەنانەت 
ئاگاداركردنەوەی پێشوەختەی رووسیاش كە 
ئەمریكا لەوە دڵنیایە رووسیا ئەسەد ئاگادار 
دەكاتــەوە، بۆ ئامانجی گەورەتر بووە، ئیتر 

ئەمریكا پاساوی ئەوەشی دەستكەوت راوێژ 
بە رووســیا نــەكات و لە داهاتــوودا گورزی 
زیاتــر لــە رژێمەكــەی ئەســەد و دامەزراوە 

سەربازییەكانی دەوەشێنێ. 
لــە  خــۆی  ئەمریــكا  ماوەیــەی  ئــەو 
كێشــەكان بــەدوور دەگــرت، هاوســەنگیی 
هێز و هاوكێشــەكانی بەقازانجی نەیارەكانی 
ئەمریــكا گۆڕیوە، ئەمــەش ئەركی ئەمریكا 
قورســتر دەكات لــە بەهێزكردنــەوەی ئەو 
رۆڵەی پێشــتر هەیبووە یــان ئەو پێگەیەی 
كــە لە داهاتــوودا دەیــەوێ هەیبێت. لەبەر 
ئەوە هەمــوو ئەگــەرە چاوەڕوانكــراوەكان 
ئەوەیە كە ئەمریكا بە سەنگ و قورساییەكی 
گەورەتــرەوە دێتــەوە مەیدانەكــە. بــەاڵم 
بەهۆی ئەوەی ئەو مەیدانەش لەالیەن ئێران 
و رووســیاوە تــا ئەندازەیەكی زۆر كۆنترۆڵ 
كــراوە، ئەمریكاش النیكەم جــارێ نایەوێ 
راستەوخۆ لەگەڵ ئەوان رووبەڕوو ببێتەوە، 
بۆیــە چاوەڕوانــی ئــەوە دەكرێــت ئەمریكا 
چاوی لە گۆڕەپانی شــوێنگرەوە بێت، واتا 
پێویســتی بــە بەدیلــی خاك هەیــە لەبری 
ئەوەی لەناو سووریا پێگەی سەربازیی خۆی 
بەهێــز بكات كــە ئەگــەری بەریەككەوتنی 
بۆ دروســت دەبێت، دەیەوێ لــە نزیكترین 
دەروازەكانی جەســتەی سووریاوە شوێن بۆ 

خۆی بكاتەوە.
بــۆ ئــەم ئامانجــەش دوو ناوچەی گرنگ 
هــەن كــە ئەمریــكا دەتوانــێ بیانكاتە جێ 
پێگــەی و لەوێــوە قورســایی خــۆی بخاتە 
ســووریا.  پێشــهاتەكانی  و  رووداو  ســەر 
ئــەو دوو ناوچەیــەش توركیــا و هەرێمــی 
زۆر  ئەندازەیەكــی  تــا  كــە  كوردســتانن 

لێكچوون لــە دید و هەڵوێســتیان بەرامبەر 
بە ئەمریكا و ســووریا وەكو یەكە، تەنانەت 
لــە رووی ســنوور و جوگرافیــا و نزیكییان 
بــۆ ســووریا هاوشــێوەییەك هەیــە. رەنگە 
نەتوانرێ بە ئاســانی بایەخــی هیچ كامیان 
لــەوی دیكە جیابكرێتەوە. گەرچی هەریەكە 
لــە گۆشــەنیگایەكی جیــاوازەوە دەڕوانێتە 
ســووریا، بەاڵم هەردووال ئەسەد بە نەیار و 
مەترســی دەبینن و لەگەڵ ئەوەن ئەو رژێمە 

بڕووخێت. 
 ئەوەی لێكیــان جیادەكاتەوە ئەزموونی 
كاركردن و پرۆســە سەربازییەكانی پێشتری 
ئەمریكایــە لە عێراق كــە وا دەكات ئەمریكا 
زیاتر چاوی لە هەرێمی كوردستان بێت وەك 
لە توركیا. هەرچەندە بنكەی ئینجەرلیك لە 
توركیایە، بەاڵم چ لە جەنگەكانی ساڵی 1991 
و لە ساڵی 2003 كە ئەمریكا سەركردایەتی 
دەكرد، توركیا هــاوكار و هاوئاهەنگ نەبوو 
لەگــەڵ ئەمریكا لــە رێگەدان بــە پەالماری 
ســەربازی لەناو خاكی واڵتەكەیــەوە دژ بە 
عێراق. كەچی هەرێمی كوردستان نەك رێگر 
نەبــوو لــە بەكاربردنی خاكەكــەی، بەڵكوو 
مارێنزەكانــی  شانبەشــانی  پێشــمەرگەش 
ئەمریكا دەجەنگان. بۆ سووریاش سەرباری 
ناكۆكیــی نێوانیــان و خواســتی توركیا لە 
رووخاندنــی رژێمەكەی ئەســەد، بەاڵم هەر 
مەترســی ئــەوەش دەكرێــت توركیا بەهۆی 
پابەندێتــی بــە كۆمەڵێــك عورف و یاســاو 
رێســای تایبەت بەخــۆی، رێگە بەوە نەدات 
ســوپای ئەمریكا لەناو خاكــی واڵتەكەیەوە 
بنكەی ســەربازی بۆ جەنگێكی لەو شێوەیە 
بكاتەوە. بەتایبەتیش كە ئەمریكا بەجۆرێك 

كۆمەك بــە كوردی رۆژئــاوا دەكات توركیا 
لە ئەنجامەكەی دەترسێت، هەروەها توركیا 
كۆمەڵێــك بەرژەوەنــدی ئابــووری لەگــەڵ 
رووســیا پێكەوەیــان دەبەســتێت و نایەوێ 
ئــەو پەیوەندیانــە تێكبچــن و ناخوازێــت 
بــەو ئەندازەیــەش ئێران بخاتە ســەنگەری 

بەرامبەر خۆیەوە.
ئەمە دەرفەت دەداتە هەرێمی كوردستان 
كە جوگرافیاكەی وەك خاكی شــوێنگرەوە 
بۆ ســوپای ئەمریــكا بەكاربەرێــت و لەناو 
خاكــی ســووریاش توانــای مرۆیــی هێــزە 
ســەركەوتنی  یارمەتیــدەری  كوردییــەكان 
پرۆســە ســەربازییەكانی ئەمریــكا دەبێــت 
لــە رووداوەكانــی ســووریادا. وەك چــۆن 
لە شــەڕی داعشــدا ئەمریكا ناچــار بوو بۆ 
قەرەبووی چۆڵكردنی گۆڕەپانەكە، كۆمەكی 
پڕچەككردنی هێــزە هاوپەیمانەكانی بكات، 
سیاســەتێكی  بــە  پێویســتی  ئێســتاش 
هاوشــێوە دەبێت. بێگومــان ئەمەش كورد 
رووداوەكان،  نــاو  بــۆ  دەكات  پەلكێــش 
لەالیەك پێگەی هەرێمی كوردســتان بەهێز 
دەكات و لەالیەكــی تریشــەوە دەیــكات بە 
بەشێك لە كێشــە و ملمالنێكانی داهاتووی 
ناوچەكە. بۆیە پێویســتی بــە بیری ورد و 
خوێندنــەوەی زیاتری هاوكێشــەكان هەیە. 
دەبێت هەرێمی كوردستان بەرچاوی روونتر 
بێت لــەوەی چی لەم دەرفەت و پێشــهاتە 
تازانە دەچنێتــەوە، بەتایبەت كە لەبەردەم 
پرۆســەی ریفراندۆمیــن بــۆ ســەربەخۆیی 
كوردســتان و دەكرێ هەڵوێســتی ئەمریكا 
لــەو پرســە بكرێت بە ســەنگی مەحەك بۆ 

هەنگاوەكانی ئایندە.

ئەگەرچــی لە ســتۆكهۆڵم نەژیــاوم، بەاڵم 
ســەدان جار لەو شــوێنەی كە رۆژی هەینی، 

كەســێكی ناكەســبەچە چەند كەسێكی تێدا 
كوشــت و چەندینیشــی تێــدا برینــدار كرد، 

گشتپرسی مێتۆدە نەك ئامانج

گشتپرســی یان رێفراندۆم، لە كۆتاییدا، 
دیكــەی  مێتۆدەكانــی  زۆربــەی  وەك 
بەشــداریی  بــۆ  ئامرازێكــە  دێمۆكراســی 
"هاوواڵتیان" لەو بڕیارانەی كە سروشــتێكی 
گشــتییان هەیــە. گرنگیــی رێفرانــدۆم لە 
خودی ئەنجامدانی پرۆسەكەدا نییە، بەڵكو 
لــە ئاكامەكەیدایــە. ئــەم هاوكێشــەیە بۆ 
رێفراندۆمی هەرێمی كوردســتانیش راستە. 
ئــەو پرۆســەیە ئەگــەر بــە ســەربەخۆیی 
كۆتایــی نەیەت گرنگییەكــی ئەوتۆی نییە. 
بــە دەربڕینێكی دیكە، بۆ زانینی رای كورد 
ســەبارەت بە مانەوە/ دەرچوون لە عێراق، 
چ پێویســتییەكی ئەوتۆ بە رێفراندۆم نییە. 
هەر بۆخۆی بەرگریی كورد لە دژی توانەوە 
لــە عێراق، النیكــەم لە چلەكانی ســەدەی 
رابــردوو بە دواوە، نیشــان دەدات كە كورد 

عێراقی نەویستووە.
 بە تێگەیشــتنی ئێمە، كورد تەنها دەبێ 
لــەو بــارەدا رێفرانــدۆم بكات كــە ئەگەری 
تەرجومەكردنی ئەنجامەكەی )وا چاوەڕوان 

دەكــرێ زۆرینە بــە بەڵێ بــۆ جیابوونەوە 
دەنگ بدەن( بۆ واقیع، واتە ســەربەخۆیی، 
ئەگەرێكــی بەهێز بێت. ئەگەر ئەو دەرفەتە 
لە گۆڕێدا بێت كە ئەویش دیسان بابەتێكی 
بە پلە یەك سیاســییە، ئــەوە ئەنجامدانی 
رێفراندۆمەكە گرنگ دەبێت، چونكە ئەگەری 
گۆڕانــكاری لەگــەڵ خۆیــدا دێنێــت. لــەو 
نێوەندەشدا، گوتاری سەركردایەتی سیاسی 
هەرێمی كوردســتان، بەو وەفدەشــەوە كە 
هەفتــەی رابردوو ســەردانی بەغدایان كرد، 
زۆر دڵخۆشــكەر نین. هەرچەندە پێدەچێت 
بێــت،  تەكتیكیــش  مەبەســتێكی  لەبــەر 
بەرپرســانی هەرێم دەڵێن "ریفراندۆم مەرج 
نییە راســتەوخۆ ســەربەخۆیی بەدوادابێت" 
یان دەگوترێ "رێفرانــدۆم دەبێتە كارتێكی 
بەهێز بەدەســتی كوردەوە لە دژی بەغدا". 
ئەو جۆرە لێدوانانە دەكرێ دوو مەدلوولیان 
هەبێــت: یەكــەم، ئەنجامدانــی رێفرانــدۆم 
مەسەلەیەكی تەكتیكیە بۆ فشارخستنە سەر 
بەغــدا و ناچاركردنی بە هەندێ ســازش لە 
بەرامبەر هەرێمی كوردستان و یان، دووەم: 
ســەركردایەتی هەرێمــی كوردســتان تەواو 

گەڕانەوەی ئەمریکا

بیری ستۆكهۆڵم دەكەم!
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بەرچاوی روون نییە سەبارەت بە ئاسۆكانی 
بەردەم ســەربەخۆیی هەرێمی كوردســتان. 
دەشــگونجێ مرۆڤ ئەو تەفسیرە بكات كە 
سەركردایەتی كورد، لەو قۆناغەدا بیانەوێ 
تا رادەیەك لە ترســی عێراق و دراوسێكان 
كەم بكەنەوە و لەوەوە رێگرییەكانی بەردەم 
پرۆســەكە بڕەوێننەوە تا كاتی ئەنجامدانی 

رێفراندۆمەكە. 
ســەرەكی  قســەی  بێــت،  هەرچۆنێــك 
ئــەوەی  پێــش  رێفرانــدۆم،  كــە  ئەوەیــە 
مەســەلەیەكی یاســایی بێت، مەسەلەیەكی 
سیاســییە و پەیوەنــدی بە شــوێنی تۆوە 
لــە پەیوەندییەكانــی هێزدا هەیــە. ئەگەر 
بەهێزبوویت، جا لەبەر هەر هۆكارێك بێت، 
فەرمــوو رێفرانــدۆم بكە، چونكــە ئەوكات 
دەتوانــی ئاكامی رێفراندۆمەكە بســەپێنی. 
ئەگەریــش لــە مەوقیعێكــی بــااڵی هێــزدا 
نەبیت، دیســان پێویســت نــاكا رێفراندۆم 
بكــەی، چونكــە زۆر بە ســادەیی، ناتوانی 

ئاكامەكەی لە واقیعدا رەنگ پێبدەیەوە.

گشتپرسی هەڵبژاردن نییە

ئــەم قســەیە، بەالیەنــی كەمــەوە، بــۆ 
رێفراندۆمی هەرێمی كوردستان راستە. لەنێو 
ژیانی دێمۆكراسیدا، هەڵبژاردن بە سروشتی 
خــۆی كۆمەڵگا بــەرەو دابەشــبوونی زیاتر 
دەبات، ئەوجا لەســەر بنەمای سیاســەتی 
تەندروستی، پەروەردەیی، باج، پەیوەندییە 
نێودەوڵەتییــەكان یان هەر مەســەلەیەكی 
دیكــە بێــت. هەڵبژاردنــەكان، ئەگەر تەنیا 
لە كاتی هەڵبژاردنیشــدا بێــت، جۆرێك لە 
دڕدۆنگــی  و  ئاڵــۆزی  لێكدووركەوتنــەوە، 
دروســت دەكەن. بۆیە مەرج نییە میللەتان 
لە كاتــی هەڵبژاردنەكاندا زۆر یەكگرتووبن. 
بێگومــان دوای هەڵبــژاردن دەبێ دیســان 

بــۆ یەكێتــی ناوخۆیــی بگەڕێنــەوە. ئەمە 
رەنگە بۆ زۆربەی رێفراندۆمەكانیش راســت 
بێــت، بەو پێیەی ســەبارەت بە پرســیار/ 
رای  رێفراندۆمیــش  نێــو  پرســیارەكانی 
جیاواز و دژبەیەك دەبێت، بەاڵم ســەبارەت 
رێفراندۆمــی  و  كوردســتان  هەرێمــی  بــە 
چاوەڕوانكراو، ئەو قسەیەی سەرەوە راست 
نییە. كورد هەڵەیەكی گەورە دەكات ئەگەر 
بــە یەكگرتووییەكی بەهێــزی نێوخۆییەوە 
بــەرەو رێفراندۆم نــەڕوات. ئــەوەش لەبەر 
چەنــد هۆكارێك: میزاجی گشــتیی خەڵك 
لــە ماوەی چەند ســاڵی رابــردوودا زیاد لە 
ئەندازە بەدەست ناكۆكییە نێوخۆییەكانەوە 
وێــران بووە. ســەرەڕای رەوشــی نالەباری 
سیاســییەكان  هێــزە  خەڵــك،  ئابووریــی 
درێغییــان نەكــردووە لە شــكاندنی یەكدی 
و بێهیواكردنــی خەڵــك. رەخســاندنەوەی 
بــۆ  گرنگــە  بــاش  ناوخۆیــی  كەشــێكی 
زۆرترین بەشــداریی خەڵك لە رێفراندۆمدا. 
نابــێ ئەوەمــان لەبیر بچێ كە ئێمە باســی 
هەڵبــژاردن ناكەیــن تــا بڵێین بەشــداریی 
60 تا 70 لەســەدی خەڵك لــە هەڵبژاردن 
رێژەیەكی باشە لەو روانگەیەوە كە تەنانەت 
لە هەندێ لە دێمۆكراسییەكانی رۆژئاواشدا، 
رێژەی بەشداری لە هەڵبژاردنەكان لە سەدا 
نــاكات. بەشــدارییەكی  50 و 60 تێپــەڕ 
رۆشــنایی  لەبــەر  خەڵــك،  متەوازیعــی 
بێهیواییان لە سیاســییەكان، هەندێ گرفت 
رێفرانــدۆم  جەماوەریــی  شــەرعیەتی  بــۆ 
دێنێتــە پێــش، تەنانــەت ئەگەر لــەڕووی 
یاساییشەوە شــتەكان دروست بچنە پێش. 
بــە تێگەیشــتنی ئێمــە، ئەگەر بــۆ نموونە 
70%ی دەنگدەران بەشدارییان لە رێفراندۆم 
كــرد و لــە و رێژەیەش، دیســان بۆ وێنە، 
70% بە )بەڵێ( و 30% بە )نەخێر( وەاڵم 
بدەنەوە، ئێمە لەبەردەم ئەنجامێكی باشــدا 

نابیــن و ئەنجامــی رێفراندۆمەكــە ئەوەندە 
بەهێز نابێت بە بــەراورد بەوەی بۆ نموونە 
90%ی خەڵك بەشداریی بكەن و جیاوازیی 
)بەڵێ( و )نەخێــر( 90 بەرامبەر بە %10 

بێت.
ئەگــەر رێفرانــدۆم ئەنجــام بــدرێ، بــە 
دڵنیاییەوە بەرەی "بەڵێ بۆ ســەربەخۆیی" 
ناتەبایــی نێوخۆیــی رەنگــە  دەیباتــەوە. 
نەبێتە هۆی دۆڕانی سەربەخۆخوازان، بەاڵم 
بەدڵنییایــەوە لەالیەك ئاســتی بەشــداری 
لــە رێفرانــدۆم دێنێتــە خــوار و رەنگــە تا 
رادەیەكیــش كاریگەریــی نەرێنــی لەســەر 
ئەنجامەكــە هەبێــت. بۆیــە بەشــدارییەكی 
گــەورە لــە رێفرانــدۆم و ئەنجامێكــی باش 
بەندە بە چارەسەری رەوشی نێوخۆیی )بە 
هــەر فۆرمولەیەك بێت( و تــا رادەیەكیش 
باشــكردنی گوزەرانی دانیشتووان لە چەند 

مانگی داهاتوودا. 

بەرەی "نەخێر بۆ سەربەخۆیی"

كێــن ئەوانــەی بــە )نەخێــر( دەنگ بە 
سەربەخۆیی دەدەن؟ جارێ بە تێگەیشتنی 
ئێمــە ئــەو بەرەیە كەمینەیــە و نایباتەوە. 
لــە هەمان كاتیشــدا، من پێشــبینی ناكەم 
هیــچ الیەنێكــی سیاســی لە كوردســتان، 
تەنانــەت ئەگــەر لە ناخیشــدا بــاوەڕی بە 
ســەربەخۆیی نەبێت، جورئەت بكات و داوا 
لــە خەڵك بــكات بــە )نەخێــر( دەنگ بە 
ســەربەخۆیی بدەن. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
بــەرەی "نەخێر" بۆ ســەربەخۆیی رێژەیەك 
)كــەم تــا زۆر( دەباتەوە. بــەرەی "نەخێر 
بــۆ ســەربەخۆیی"، بە دیدی ئێمــە لە دوو 
توێــژی ســەرەكی پێكدێــت: یەكــەم، ئەو 
بەشــەی دانیشــتووانی هەرێمی كوردستان 
كــە لە مــاوەی رابردوودا فەرامۆشــكراوە و 

بێبەشــن. رەنگە ئەمانە زیاتر لەو گەنجانە 
پێكبێــت كــە تەمەنیــان لە نێــوان 20 تا 
30 ســاڵ بێــت. ئەمانــە رەنگــە لەوانە بن 
كــە خوێندنیان تــەواو كــردووە و بێكارن، 
تووڕەن لە رەوشــی خۆیــان و واڵتەكەیان، 
دنیــا دەبینن و هەســت بە بێبەشــییەكانی 
خۆیــان دەكــەن. ئەمانــە دەكــرێ كوردبن 
لــە رووی ئێتنیكییــەوە، دەگونجێ زۆریش 
نیشــتمانپەروەر و نەتەوەخــواز بــن، بەاڵم 
بێبەشــبوون و تووڕەییان پاڵیان پێوەبنێت 
دەنگ بــە ســەربەخۆیی نــەدەن. گرووپی 
دووەم، دەكرێ بەشــێك بن لــە ئەندامانی 
پێكهاتــە ناكوردەكانی هەرێمی كوردســتان 
و ناوچە كێشــە لەسەرەكان، بەو گریمانەی 
كــە رێفراندۆم لەو ناوچانە ئەنجام دەدرێت. 
رووداوەكانــی ئــەم دواییــەی كەركــووك و 
كاردانەوەی بەرەی توركمانی و عەرەبەكانی 
شــارەكە گەواهی ئــەو تێڕوانینــە دەدەن. 
ئەوانــەی لــە دژی بەرزكردنــەوەی ئــااڵی 
كوردستان بوون لە شــارەكەدا، ئەگەرێكی 
زۆر بەهێزە لە رێفراندۆمیشــدا، یان بەشدار 
نەبن و كێشــەیەك بۆ شەرعیەتی پرۆسەكە 
دروســت بكــەن، یانیــش بەشــداربن و بە 
نەخێــر دەنگ بــدەن. بۆیە ســەركردایەتی 
بــە  لەســەریەتی  كوردســتان  هەرێمــی 
رێگایەكی دروست، دوور لە زمانی تەخوین 
و ناشــیرینكردن، مامەڵەیەكــی پۆزێتیڤ و 

هاندەرانە لەگەڵ ئەم دوو گرووپە بكات. 
بەكورتــی ئەم وتارە ســێ شــت دەڵێ: 
ســەر  بخرێتــە  زۆر  تەركیــزی  پێویســتە 
ئاكامــی رێفراندۆم و ئەگەری پیادەكردنی و 
پێویستە كورد بە یەكگرتووییەكی بەهێزی 
نێوخۆییــەوە بــەرەو رێفراندۆم بــڕوات، لە 
كۆتاییشــدا، ئەوانەی دەكــرێ بە )نەخێر( 
دەنــگ بــدەن، لەخۆبگیرێن و بێبەشــی و 

مەترسیەكانیان كەم بكرێتەوە.  

زۆرجــار لەگــەڵ هاوڕێكانمــدا دروســت لــەو 
شــوێنەی تیرۆرەكــەی تێدا كــرا، یەكترمان 
كــردووە.  تێــدا  پیاســەمان  و  بینیــوە 
ســتۆكهۆڵم بووكی باكووری ئەوروپا، دەستی 
تیرۆریستانی پێگەیشت. لەو شەقامەدا رۆژانە 
زیاتر لە 40 زمان قســەی پێدەكرێ، زۆربەی 
ئەوانەی لەو دەوروبەرە كۆدەبنەوە، پەنابەرن 
یان كۆچبەرن كە لەدەست شەڕ و نەهامەتیی 

ژیان، پەنایان بردووەتە بەر سوێد.
كەچی ئەو زمانەی تیرۆریســتان قسەی 
پێدەكــەن "زمانی كوشــتن، هــەاڵواردن و 
دنیایەكــی تاریك"، ســەیرە تەنیــا لەیەك 
شــتیش دەگەن، ئەویش كوشــتنە، مرۆڤ 
گومانــەوە،  دەكەوێتــە  جــار  هەندێــك 
ئاخــۆ لە فیشــەك زیاتر، هیچ بە مێشــكی 

تیرۆریستاندا دەچێت؟
تارمایــی تیرۆر ئێســتا لەهەمــوو كوچە و 

كۆاڵنێك، مزگەوت و كڵێســا، شــەمەندەفەر 
و فڕۆكەیەكدایە. كەس ناتوانێت پێشــوەخت 
تیرۆریســتان بناســێتەوە. كە ناسرایشــنەوە 
تــازە كارلــەكار تــرازاوە، ئــەوان شــەقامە 
پاكژەكانی ســتۆكهۆڵم و شــوێنانی دیكەیان 

پیس كردووە. 
خەڵكــی ســوێد و دەوڵەتەكەیشــی بەوە 
ناســراون كە زۆرجار دەســت بــە كاڵوەكەی 
خۆیانــەوە دەگــرن بــا نەیبــات، تەنانەت لە 
جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا، دەرگایــان بۆ 
سوپای هیتلەر كردەوە و بەناو خاكی ئەواندا 
رۆیشــتن و نەرویجیــان داگیــر كــرد، بــەاڵم 
هاوكات ســوێدییەكان بــە یەكێك لەو نەتەوە 
مرۆڤدۆستانە دادەنرێن كە لە جیهاندا وێنەیان 
زۆر نییە. یاســاكانی ســوێد هێنــدە مرۆڤانە 
تیرۆریســتان دوای  تەنانــەت  كــە  دانــراون 
گەڕانەوەیان لە "جیهاد" بۆ ئەو واڵتە، هەمان 

ئەو مافانەیان هەیە كە هاوواڵتییەكی ئاسایی 
هەیەتــی، بۆیە زۆرجار كەســانی كەتنكەر و 
ئەوانــەی كــە مافی مرۆڤیان لــە واڵتەكانیان 
پێشــێل كــردووە، كەڵكیــان لــەو یاســایانە 
وەرگرتووە و خۆیان لەسایەیدا شاردووەتەوە، 
چەندین بەعســی و تاوانباری یوگســالڤیایی 
جاران بەناوی دیكەوە كەڵكیان لە یاســاكانی 
ســوێد وەرگرتووە، ســویدییەكانیش زۆرجار 

باجی ئەوە دەدەن.
دیــاری  نووســەری  گاردێــل،  یونــاس 
ســوێدی لە وتارێكــدا دەڵێت "رێــگا نادەین 
ستۆكهۆڵمەكەمان لەدەست دەربێنن"، باسی 
ئەوە دەكات كە زۆربەی ئەوانەی لە تیڤییەكانی 
سوێدەوە لەكاتی رووداوەكەدا قسەیان لەگەڵ 
كــردوون، خەڵكانی كۆچبەر بوون و بەزمانی 
ســوێدی و بە ئەكســێنتی جیاوازەوە باسیان 
لەوە كردووە كە "واڵتەكەیان ســوێد، هێرشی 

كراوەتە ســەر". گاردێڵ دەڵێت: ئەوان راست 
دەكەن، ئەمە شــاری ئێمەیە، واڵتی ئێمەیە، 

ناهێڵین تیرۆریستان لێمان بستێنن". 
ئــەم  گوندێكــی  لــە  منیــش  ئەوەتــا 
كوردســتانەوە كــە واڵتــی منــە، هەســتی 
"سوێدیایەتیم" جوواڵوە، ئاخر سەردەمانێكی 
زۆر لــە ســوێد ژیــاوم، كەچــی تیرۆریســتە 
گەوجــەكان، نەك بەرد، ژەهــر دەكەنە ئاوی 

ئەو كانییەی لێی دەخۆنەوە. 
بیــری شــەقامەكانی ســتۆكهۆڵم دەكەم، 
گۆڕەپانــی  و  فەرهەنگــی  خانــەی  بیــری 
سێرگلس دەكەم، ئەو گۆڕەپانەی مانگ نەبوو 
لێوەی هــاوار نەكەین: بژی بژی كوردســتان 
و داگیركــەر بۆ دەرەوە. ئێســتا كــە لێرەوە 
هەســت بە ئــازادی دەكەم، بــە پێچەوانەوە 
دەڵێــم: دڵم الی ســوێد و ئەوانەیە كە بوونە 

قوربانی. 
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ئەدی ئەگەر وەاڵمەکە نەخێر بوو؟

كاردانــەوەی بزووتنەوەی گۆڕان، ســەبارەت 
بــە بایكۆتكردنی دانیشــتن و كۆبوونەوە لەگەڵ 
شاندی هاوبەشی یەكێتی و پارتی چاوەڕواننەكراو 
نەبوو، دانیشتنی خێرا و بلەزی هەردوو مەكتەبی 
سیاســیی پارتی و یەكێتی و پێكهێنانی لیژنەی 

سیاســیی بااڵ بۆ دانیشــتن لەگەڵ حیزبەكان و 
بەغــدا و، جێبەجێكردنی بڕیارەكان لە كەمتر لە 
بیســت و چوار ســەعاتدا، گۆڕانی تووشی شۆك 
كرد، چونكە هێشــتا گۆڕان خەریكــی ئەوە بوو 
كە لەسەر نەخشــەڕێگاكەی یەكێتی دانیشتن و 
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2

3

ئەڵبەتــە دۆســت و دوژمــن دەزانــن، ئەگــەر 
گشتپرســییەك لــە كوردســتانی باشــوور ئەنجام 
بدرێــت بۆ ئەوەی لە خەڵك بپرســن كە دەیانەوێ 
بەشێك بن لە واڵتێكی داگیركەر یان سەربەخۆ بن، 
وەاڵمەكەی بە دڵنیاییەوە دیارە و، ئەوە بۆ هەموو 
الیەكیش روونە كە كورد سەرباری جیاوازیی بیر و 

را، زۆرینەیان داوای سەربەخۆیی دەكەن. 

پەیوەست بە مەسەلەی ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی 
دوو خاڵی گرنــگ هەیە كە ناكرێ نادیدە بگیرێن: 
خاڵی یەكەم ئەوەیە كە كاتێك دەسەاڵتی سیاسی 
بــۆ هەر پرســێك پەنا بــۆ رای زۆرینەی خەڵك و 
جێبەجێكردنی دیموكراســیی راســتەوخۆ دەبات، 
دەبــێ پابەندیــش بێــت بــە جێبەجێكردنــی ئەو 
بڕیارەوە و بڵێ ئەگەر خەڵكی كوردستان دەنگیان 

كۆبوونــەوە بكات، بەاڵم ئەو مانۆڕە خێرایەی 
یەكێتی ئەوانی غافڵگیر كرد. هەربۆیە سەرەتا 
نەیاندەزانی چی بكەن و لە هەمووشی خراپتر 
بــۆ گۆڕان ئەوە بوو كــە یەكێتی لەوبارەیەوە 

روونكردنەوەیەكی بۆ گۆڕان پێ نەبوو.
ئەگەرچی بەو بایكۆتە و بەستنەوەی هەموو 
بڕیارێكی سیاســی بە پەرلەمانەوە، گۆڕان بە 
حیســابی خۆی تۆڵەی لە پارتی كردووەتەوە 
كە ئامادە نەبوو لەگەڵ شاندی هاوبەشی گۆڕان 
و یەكێتی دانیشێ، بەاڵم بڕیارەكەی گۆڕان زۆر 
دەســتەپاچەیی پێوە دیارە. یەكێتی، پارتی 
و حیزبەكانــی دیكە تــا راددەیەك توانیویانە 
مەسەلەی ریفراندۆم و چارەنووسی كەركووك، 
وەكو دوو پرسی نەتەوەیی و نیشتمانی بخەنە 
ناوخۆیــی.  دەرەوەی خیالفاتــی سیاســیی 
ئەگەرچــی پرۆســەی ریفراندۆم ئاســتەنگی 
یاســایی و سیاســی لەبەردەمــە، بــەاڵم لە 
هەموو حاڵەتێكدا، بۆ گەیشتن بەو ئامانجە، 
پارتی و یەكێتی هەم ئاڵتەرناتیڤی یاساییان 
پێیــە و هەمیــش حیســابی كاردانەوەكانی 

گۆڕانیان كردووە.

هەڵوێســتی ئێســتای گــۆڕان، نائومێدیی 
تەواوە لە رێككەوتنی دووقۆڵی لەگەڵ یەكێتی 
و ئیدارەی نوێی یەكێتیش هێندە حیساب بۆ 
گوشارە ناوچەییەكانی گۆڕان ناكات و چاوی لە 
تابلۆ گەورەكەیە. هەر بۆیە گۆڕان پتر لەوەی 
بیر لە مەسەلەی ریفراندۆم بكاتەوە، دەرگیری 
خۆئامادەكردنە بۆ هەڵبژاردنێك كە ئیحتیمالی 
زۆرە دوابخرێت. بەاڵم ئەم چوارچێوەیەی كە 
ئێســتا گۆڕان بە حیســابی خۆی سیاسەتی 
تێدا دەكات، لە داهاتوودا دەبێتە هۆی ئەوەی 
بڕیاری بایكۆتكردنی بەشداری لە ریفراندۆمیش 
بــدەن، بە واتایەكی دیكــە گۆڕان كە ناتوانێ 
داوا لــە الیەنگرانــی بكات بــە )نەخێر( یان 
بە )بەڵێ( وەاڵمی پرســیاری گشتپرسییەكە 
بدەنەوە، بە هەمان ئەو پاساوەی كە بڕیار و 
ئەنجامدانی ریفراندۆم لە دەرەوەی دەسەاڵتی 
پەلەمانــەوە بــووە و بڕیارێكــی حیزبییــە، 
بایكۆتی بەشــداریكردن بكــەن یانیش وەك 
هەڵبژاردنی 2009ی ســەرۆكایەتیی هەرێم، 
دەنگدەرانــی خۆیــان سەرپشــك بكــەن لە 

بەشداریكردن یان نەكردن.

بە سەربەخۆیی دا، ئەو بڕیارە لە ماوەی ئەوەندە 
رۆژە یان ئەوەنــدە مانگەدا، جێبەجێ دەكرێت. 
ئێستا قسەیەك هەیە )رەنگبێ بۆ رەواندنەوەی 
ترســی واڵتانی ئیقلیمــی بێت( كە مــەرج نییە 
ئەگەر وەاڵمی خەڵك بەڵێ بوو بۆ سەربەخۆیی، 
بڕیارەكە دەمودەست جێبەجێ بكرێت! ریفراندۆمی 
كوردستان جیاوازە لە ریفراندۆمەكانی دیكە كە لە 
شوێنە جیاجیاكانی دنیا بەڕێوەدەچن، چونكە لە 
ئەوروپــا دەتوانن لە ماوەی هەفتەیەكدا لەســەر 
پرســی زۆر ســادە بڕیــاری ریفرانــدۆم بدەن و 
جێبەجێشــی بكەن و دواتریــش هەموو پابەندی 
ئەنجامەكەی بن. بۆیە ئەگەر قەرارە ریفراندۆمێك 
بكرێت و هەموو كێشە سیاسی و ئابوورییەكان لە 
پێناوی ئەو ئامانجەدا بۆ ماوەیەك وەالوە بنرێن، 
دەبێ خەڵكی كوردســتان بزانێت كە دەنگەكەی 

بۆ سەربەخۆیی كوردستان تەنیا وەكو كارتێكی 
گوشار و لەبیركردنی قەیرانە ناوخۆییەكان بەكار 
نایەت. كەس نییــە لەو دنیایە، ریفراندۆم بكاتە 

كارت و بیخاتە باخەڵییەوە!
خاڵــی دووەم ئەوەیــە كــە ئێســتا هەمــوو 
ئاراســتەی بیركردنەوە و هەڵوێستی سیاسی لە 
فەلەكی ریفراندۆم و ئەو باسەدایە كە ئیتر بواری 
پێكــەوە ژیان لەگــەڵ بەغدا نەماوە. مەبەســت 
لــە وەاڵمی )نەخێــر( ئەوە نییە كــە )نەخێر( 
لــە ریفراندۆمدا ســەربكەوێت، بگــرە ئەوەیە كە 
ئەدی ئەگەر زەمینەی ریفراندۆم لەبار چوو، ئایا 
سەركردایەتیی سیاسی كوردستان چ پالنێكی بۆ 
جــۆری مامەڵەكردن لەگەڵ بەغدا دەبێ؟ چونكە 
پێناچــێ هێزە ئیقلیمــی و داردەســتەكانیان وا 

بەئاسانی رێگە بەوە بدەن.

ئەوەی لە هەڕەشەكانی ئەردۆغان-
دا جێگــەی ســەرنج بوو، ئــەوە بوو 
كە نزیكەی هەشــت ســاڵە ئەردۆغان 
بــەو زمانە قســەی لەگــەڵ هەرێمی 
هەمــان  نەكردبــوو.  كوردســتاندا 
ئــەو ئەردۆغانەی كە پێشــتر باســی 
مافــی دەســتووریی كــوردی دەكرد 
لــە دەرهێنــان و فرۆشــتنی نەوتــی 
هەرێــم و كەركووك، ئەو ئەردۆغانەی 
كــە رێگــەی دا نەوتــی كەركــووك 
حكومەتــی  لەالیــەن  راســتەوخۆ 
هەرێمــی كوردســتانەوە بــە بــۆڕی 
بگوازرێتــەوە بــۆ بەنــدەری جیهــان 
هەڕەشــەی  ئێســتا  بفرۆشــرێت،  و 
تێكچوونــی پەیوەندییەكانــی كرد و 
تەنانــەت گوتــی باجــی هەڵكردنــی 
ئااڵی كوردستان لە كەركووك قورس 
دەبێ. ئــەو هەڕەشــەیەی ئەردۆغان 
پڕبەدڵی نەیارانی پەیوەندیی توركیا 
و حكومەتی هەرێم بوو، لە خۆشــیان 
شاگەشــكە بوون، بەاڵم راستییەكەی 
بــۆ  شــتیان  هەندێــك  ئەردۆغــان 
نووسیبوو )پێدەچێ ئیلنور چەڤیكی 
راوێــژكاری بــۆی نووســیبێت( كــە 
خۆی بــاوەڕی بــە گوتنیــان نەبوو. 
ئــەم قســانەی ئەردۆغــان تەنهــا بۆ 
رازیكردنــی ی هاوپەیمانــی بــوو تا 

رۆژی ریفراندۆم.

 دیوی ناوەوەی 
هەڕەشەکانی ئەردۆغان

گۆڕان، ریفراندۆمیش 
بایکۆت دەكات؟

بابەتــی ســەربەخۆیی کوردســتان یەکێکــە لــە 
بابەتــە گەرمەکانی گفتوگۆی نێوان دوو بەرە: بەرەی 
دژەدەوڵەت کە دەیانەوێت کورد جارێکی تر پەلکێش 
بکەنــەوە ناو زۆنگاوە خوێناوییەکەی عێراق و بەرەی 
دەوڵەتخــواز کە دەیانەوێت کورد لەو زۆنگاوە بهێننە 
دەرەوە، تەنهــا بــۆ ئــەوەی بــەرەو زۆنگاوێکــی تر 
پەلکێشی بکەن، کە خۆیان تێیدا حوکمڕانی رەهان. 
گێڕانــەوەی  بانگەشــەی  دژەدەوڵــەت  بــەرەی 
شــکۆ و ئیرادە دەکات بۆ مرۆڤی ئێمە، بانگەشــەی 
دژایەتیکردنی گەندەڵی، ســتەمکاری و ســوڵتانیزم 
دەکات، بــەاڵم هــاوکات هیــچ پرۆژەیەکــی نییە بۆ 
بەرجەســتەکردنی ئــەم ئیرادەیــەی کە بانگەشــەی 
گێڕانــەوەی دەکات، هیــچ پرۆژەیەکی نییــە بۆ ئەو 
کوردەی وەک قەرەجی دەرەمێژوو، زیاتر لە سەدەیەکە 
جینۆساید دەکرێت و وەک پەنابەرێکی قێزەون خاکی 
بێگانان تەی دەکات. ئەم بەرەیە لەسەر ئاخوڕی ئەو 
پۆپۆلیزمە دەژی کە بەنــاوی دژایەتی گەندەڵییەوە، 
ساتەوەختی گەندەڵیی هزری و رۆحیی خۆی ئەزموون 

دەکات و ســەرقاڵی راهێنانــە بــۆ جێگرتنەوەی ئەو 
"دڕندە"یــەی لــە دژی دەجەنگێت. نووســەرانی ئەم 
بەرەیــە بەخۆیان بزانن یان نا، ســەرقاڵی کوشــتنی 
ئیــرادەی ســەربەخۆی مرۆڤی کــوردن و دەیانەوێت 
پەلکێشی ناو زۆنگاوەکەی عێراقمان بکەنەوە. کاتێک 
نووســەرانی ئەم بەرەیە باسی عێراق دەکەن، وێنای 
نیشــتیمانێک دەکەن کە منداڵەکانی خۆی ئەنفال و 
گازباران ناکات، جینۆســایدی کورد و ئێزدی لەسەر 
خاکی ئەم نیشتیمانە رووینەداوە، مەسیحییەکان وەک 
رەسەنترین دانیشتووانی سەر ئەم خاکە بەرەو نەمان 
ناچن، لە هەمووشی گرنگتر گەندەڵی بوونی نییە لە 

عێراقی ئەم نووسەرانەدا!   
بەرەی دەوڵەتخواز کە زۆرینەی حیزبە سیاسییەکان 
و رۆشنبیرانی ئێمە لەخۆدەگرێت، لە بنەڕەتدا لەگەڵ 
بــەرەی یەکەم جیــاواز نیــن، واتا هەڵگــری هەمان 
جیهانبینین! ئەمانیش هاوشێوەی بەرەی دژەدەوڵەت 
پەلکێشــی عێراقێکی ترمان دەکــەن، دەوڵەتێک کە 
کۆپیەکــی تری عێراقــە! بەرەی دەوڵەتخواز باســی 

  سیاســه ت لــه  دۆخی پێناســه كراوی خۆیدا، 
هونه ری رێگریكردنه  له  قه یران و كاره ســات به ر له  
روودانیــان. له و واڵتانه دا كه  سیاســه ت تێیاندا تا 
راده یه كی باش له  ئاستێكی به رقه رار و جێگیردایه ، 
سیاســییه كان خۆیان له ســه ر ئــه وه  راده هێنن كه  
چــۆن بتوانــن كێشــه  ئاڵــۆزه كان تێپه ڕێنن به بێ 
ئه وه ی په ل بهاوێژێت به ره و دووبه ره كی و ناكۆكیی 
ناوخۆیی. له الی ئێمه  سیاســییه كان به  گشــتی و 
بڕیاربه ده ســته كان به تایبه تی، سه راوســه ر رووه  و 
خوڵقاندنی كێشــه  و ناكۆكی خۆیــان هه ڵده ده ن، 
بگــره  خوڵقاندنــی قه یران و گرفتی یــه ك له دوای 
یه ك بووه  به  كولتورێكی باو و په یڕه وكراو له  ژیانی 

حیزبی و سیاسییاندا. 
 هه وڵدان و بازدان له  وێرانكردنێكه وه  بۆ یه كێكی 

دیكه ، بۆ له خشــته بردن و الوازكردنی ئه وی دیكه ، 
بۆ خولقاندنی به رزترین ئاستی توندوتیژیی سیاسی 
و ده روونــی، بــووه  به  خوویه كــی رۆژانه ، بووه  به  
تلیاكی ژیانی سیاســی و كاربه ده ستانی حیزبی و 
حكومی ناتوانن ده ســتبه رداری بــن، ئه وانه ش كه  
وه ك راوێــژكار و حاشــییه ی نوخبه ی ده ســه اڵته  
حیزبی و حكومییه كان كار ده كه ن، به شــدارییه كی 
چاالكیــان هه یه  له  به كارهێنــان و دابینكردنی ئه و 

تلیاكی توندوتیژی و قه یرانانه . 
مه ركه زییــه ت،  و  ده ســه اڵتخوازی  مه یلــی   
ره تكردنــه وه ی به رامبــه ر و دانپێدانان به  فره یی و 
جیاوازییه كان، ره تكردنه وه ی دابه شكردنی ده سه اڵت 
له نێــوان هێزه كان خۆیاندا، یاخــود ئاڵوگۆڕكردنی 
رۆڵ و به رپرسیارێتییه كان، دیارترین دیارده ی نێو 

دەوڵەتــی کــوردی دەکەن، یــان وەک تاکتیکێکی 
سیاسی باســی دەوڵەتی کوردستان دەکەن، بەبێ 
ئەوەی بیرۆکەیەکی روونمان پێشکەش بکەن لەسەر 
ئەدگار و سیماکانی ئەم دەوڵەتەی ئایندە. لەهەردوو 
دۆخەکەدا، باســەکە لەســەر دەوڵەتێکە کە کورد 
هەژموونی رەهای دەبێت، دەوڵەتێک کە هەمیشــە 
کراوە دەبێت بەڕووی ئەگەری ســتەمکاریی زۆرینە 
و چەوســاندنەوەی کەمینــە نەتەوەییەکان لەالیەن 
هەژموونــی کوردســاالری و کەمینــە ئاینییــەکان 

لەالیەن هەژموونی ئیسالمساالرییەوە. 
پێکەوەژیانی پاش جینۆساید، لە ئەستەم نزیکە. 
هەموو نەتەوەیەکی جینۆسایدکراو، چارەنووسێکی 
جیاوازی هەڵبژاردووە لە نەتەوەی جینۆســایدکار، 
چونکــە ئەزموونەکانی مرۆڤایەتی نیشــانی دەدەن 
پێکەوەژیانی پاش جینۆســاید مەحاڵە، بەتایبەتی 
کــە نەتەوەی جینۆســایدکار ئامــادە نەبێت داوای 
لێبووردنی راســتەقینە بکات بەرامبەر ئەو تاوانەی 
"ســارێژکردنەوە"ی  پرۆســەی  و  ئەنجامیــداوە 
هەمەالیەن ئەنجام نەدات. جینۆساید ساتەوەختێکە 
کە نەتەوەی پێش جینۆســاید لــە نەتەوەی پاش 
جیۆساید جیادەکاتەوە. )مایکڵ ئیگناتیف( لەسەر 
یەکالکەرەوەیی جینۆساید دەڵێت: "پێش ئەزموونی 
جینۆساید، لەوانەیە خەڵک هەستی وابەستەبوونی 
نەتەوایەتییــان نەبێت. پێش جێنۆســاید لەوانەیە 
وابەســتەبوون و بــڕوا وەک بــژاردەی تاکەکەســی 
سەیر بکەن. بەاڵم پاش جێنۆساید، وابەستەبوونی 

نەتەوایەتی دەبێتە چارەنووسیان." 
)مایــکڵ ئیگناتیــف( لــە ســاڵی 1993 لــە 
هەڵەبجە، ئەم سەرنجانەی لەسەر جێنۆسایدی کورد 
تۆمارکردووە، باس لە ئەنفال و هەڵەبجە دەکات وەک 
هێڵێکی تۆخ لەنێوان رابردوو و ئایندەی نەتەوەیەکی 

جینۆسایدکراودا. ئێســتا پاش چارەکە سەدەیەک 
لــەو راپەڕینەی، زۆربەی خەڵک لەو بڕوایەدا بوون، 
بەرجەســتەی ئیرادەی نەتەوەیەک دەکات، هەست 
دەکرێت کە زۆربەی ئەو نووســەرانەی ئومێدیان بە 
بەرجەستەبوونی ئەم ئیرادەیە هەبووە، هەڵەبوون. 
لەوانەیــە کورد بەدەرکارییەکــی دەگمەن بێت لەم 
رێســایەی )ئیگناتیــف(، چونکــە پــاش ئەنفال، 
دەبووایە کورد هەرگیز بیری لە ژیان لە چوارچێوەی 
عێراقــدا نەکردایەتــەوە. دەبووایــە پــاش ئەنفال، 
کــورد بەدەر لە ئیــرادەی ناوچەیی و نێودەوڵەتی، 

وابەستەبوونی نەتەوایەتی چارەنووسی بووایە! 
بــەاڵم ئەزموونی شکســتخواردووی حوکمڕانیی 
هەرێمی کوردستان، باڵوبوونەوەی هەموو جۆرەکانی 
گەندەڵی لە جەستەی سیاسی و کۆمەاڵیەتیماندا، 
ســەرکەوتنی ئیرادە و چارەنووســی خێڵ بەســەر 
حیــزب و حیــزب بەســەر نەتــەوەدا، هــۆکارن بۆ 
گوتارێکــی  و  سیاســی  هێزێکــی  دروســتبوونی 
رۆشنبیری کە جینۆســاید لەیاد دەکات و بەرگری 
لە بیرۆکەی مانەوە لە چوارچێوەی عێراقدا دەکات. 
لەڕاســتیدا دەبووایــە ئەم گفتوگۆیانە لەســەر 
بابەتــی تر بکرانایە: چۆن دەتوانین وەک بەشــێک 
لــە پرۆژەی دەوڵەتســازی لە چوارچێوەی هەرێمی 
کوردستاندا دژایەتیی گەندەڵی بکەین و دیموکراسی 
بســەپێنین بەســەر ســتەمکارە خۆماڵییەکانــدا، 

لەجیاتی پەنابردن بۆ ستەمکاری خراپتر؟
 چۆن دەتوانین دەوڵەتی ئایندەمان دەوڵەتێکی 
مەدەنیــی راســتەقینە بێــت، کە مەســیحییەک و 
موسوڵمانێک، تورکمانێک و کوردێک تێیدا یەکسان 

بن؟
کێشەی سەرەکیی بەرەی دژەدەوڵەت ئەوەیە کە 
پێشــنیازێک یان پرۆژەیەکیان نییە بۆ نەتەوەیەک 

کــە "لەبــێ دەوڵەتیــدا، دەوڵــەت دەیکوژێــت!" 
رەتکردنەوەی ناشیونالیزم و دەوڵەت و دروستکردنی 
گومان لەســەر ســەربەخۆیی، الی ئەم نووسەرانە 
تەنها بەرتەکێکی پڕ لە هاتوهاواری بانگخوازانەیە بۆ 
سەرسامکردنی زۆرترین "موجاهیدی فەیسبووکی".

لەبەرامبــەردا، بەرەی دەوڵەتخــواز دیدگایەکی 
روونی نییە، جگە لە دروستکردنی دەوڵەت لەڕێگەی 
راگەیاندنی ســەربەخۆیی و بڕیاردان لە چارەنووس 
وەک مافێکــی سروشــتی. بــەاڵم ئێمــە نازانیــن 
ئەدگارەکانی ئەم دەوڵەتە چین. پێویستە هەڵهاتنی 
رەوای ئێمە لە زۆنگاوی عێراق، تەنها لەســەر ئەو 
بنەمایە نەبێت کە ئێمە مافێکی سروشتیمان هەیە 
بۆ بڕیاردان لە چارەنووسی خۆمان، بەڵکو پێویستە 
هاوشــان بێت لەگەڵ پێناســەکردنی ئەو شوێنەی 
خۆمان و کەمینە نەتەوەیی و ئاینییەکانی تری بۆ 
دەبەین. دەبێت لەخۆمان بپرسین، چۆن دەتوانیت 
قەناعــەت بــە تورکمان، ئێزدی، ســریانی و کلد و 
ئاشــووری و ئەرمەنــی بهێنین کە ئــەو دەوڵەتەی 

بونیاتی دەنێین جیاواز دەبێت لە عێراق؟ 
لێرەدایــە،  کــوردی  ناشــیونالیزمی  کێشــەی 
لــەم هەنگاونانــە بــەرەو نادیــار، لە هەوڵــدان بۆ 
بەشــدارییەکی  بەبــێ  دەوڵــەت  دروســتکردنی 
راستەقینەی جەماوەری و بەبێ گفتوگۆیەکی قووڵ 
لەســەر ئایندەی دەوڵەتەکەمان. کێشەی ئەوانەش 
کە بانگەشــەی مرۆڤایەتــی و پێکەوەژیان دەکەن 
و دەوڵــەت رەتدەکەنــەوە، لەوەدایــە کــە جگە لە 
کردنەوەمــان بە کۆیلەی دەوڵــەت، هیچ بەدیلێکی 
تریــان نییە. لــەم شــەڕەدا، کە شــەڕێکە لەگەڵ 
وێنــەی خۆیان لە ئاوێنەدا ، هــەردوو بەرە کۆیلەی 
جیهانبینییەکن کە جگە لە عێراق یان عێراقێکی تر 

هیچی لێ کەسک نابێت! 

سیاســه تی كوردییه  و جه وهــه ری ئایدیۆلۆژیای 
سیاســی حیزبــه كان پێكده هێنێــت. هــۆكاری 
سه ره كی ئه مه ش ده گه ڕێته وه  بۆ پاشخانی حیزب 
و سیاســه تمه داره كانی هه رێمی کوردســتان كه  
زۆربه یان له  پاشخانێكی حیزبی و كاری نهێنی و 
رێكخستنه وه  هاتوون و هیچ جۆره  ئه زموونێكیان 
له  ئیداره دانی ده وڵه ت و دامه زراوه ی دیموكراسیدا 
نییــه ، بۆیــه  ده بینــی به گشــتی دامه زراوه كانی 
ئایدیۆلــۆژی  به رگێكــی  ســه رتاپا  حكومــه ت 
رێكخســتنی حزبییانه یان پۆشــیوه  و حكومه ت 
و داموده زگاكانــی زیاتــر وه ك رێكخســتنێكی 
نهێنی حیزبــی به ڕێوه ده بردرێن وه ك ئه وه ی كه  

دامه زراوه ی مۆدێرن و دیموكراسی بن. 
ســه پاندنی  و  ده ســه اڵتخوازی  مه یلــی   
هه ژموونیش بۆ ئــه وه ی بتوانێت مانه وه ی خۆی 
مســۆگه ر بــكات، رێگای كه ڵه كه كردنی ســامان 
ده گرێته  به ر، بۆ هه رێمی كوردستانیش كه  تاكه  
ســه رچاوه ی ســامان و داهات تیایدا پشــتی به  
نه وت به ســتووه ، بازرگانیكردن و كۆنترۆڵكردنی 
ئه و سێكته ره  ئاسانترین رێگایه  بۆ به ده ستهێنانی 
سامان و  بونیادنانی هێزی چه كدار و داموده زگای 
ئه منــی. مێژووی سیاســی جیهانیــش ئه وه مان 
نیشــان ده دات كــه  واڵتانــی پشتبه ســتوو بــه  
ســه رچاوه كانی نــه وت، زۆرتریــن مه یلیان هه یه  
به الی ده سه اڵتخوازی و دامه زراندنی سیسته مێكی 

سه ركوتكاریی و داپڵۆسێنه ردا. 

 ئه زموونــی ده وڵه تــی ئێــراق و هه رێمــی 
كوردستانیش له م ســااڵنه ی دواییدا، نه یتوانیوه  
پێچه وانــه ی ئه و مه ترســییانه  له  خۆیدا نیشــان 
بدات كه  له  ده وڵه تێكی سه ركوتكاری نه وتفرۆش 
ده بینرێــت، به ڵكو زیاتر وه ك بازاڕی فرۆشــتنی 
نــه وت و ونبوونی ســامانی نــه وت ده ركه وتووه . 
و  بونیــاد  نه بوونــی  دامــوده زگاكان،  الوازیــی 
هوشــیاری قانونــی به رامبه ر به  سیاســه ته كانی 
حكومه ت و الوازی و ده سته وه ســتاویی كۆمه ڵگا 
به رامبــه ر بــه وه ی كــه  حیزبــه كان ده یكــه ن و 
كردوویانــه ، له رزۆكیــی كۆمه ڵــگای مه ده نــی و 
الوازیی دادگاكان له  ئاســت ئیراده ی داســه پاوی 
حیزبه  فه رمانڕه واكاندا، وای كردووه  كه  هاوواڵتی 
وه ك ته نێكــی بچوكــی لــه رزۆك و حیــزب و 
داموده زگاكانــی وه ك زه به الحێكــی بااڵده ســت  
به ســه ر هه موو شــتێكدا بێنه  به رچــاو. چونكه  
تواناییه كانــی كۆمه ڵگا و هاوواڵتیــان له  رێگای 
كۆمه ڵه  و ســه ندیكاكانه وه  ده توانێت له  ئاســت 
كۆمه ڵگای سیاسیدا خۆی نیشان بدات، ئه ویش 
به و مه رجه ی كه  یاســا بێالیه ن بێت و دادگاكان 
ســه ربه خۆ بن، كه  هیچ یه كێــك له مانه  بوونیان 
نه بــوو، مانای ئه وه یه  هیچ كــه س له  هه ژموونی 
ده ســه اڵتخوازیی حیزبــه كان و حكومه ته كه یــان 

پارێزراو نییه . 
ده وڵه ت له  ناوچه كــه ی ئێمه دا، به تایبه تیش 
ئه زموونــی كــورد و ده وڵه تــی ئێــراق هــه ر له  

سه ره تاوه  تا ئه مڕۆ، ئه لبوومێكه  پر له  یاده وه ری و 
وێنه ی كاره ساتبار له  هزری هه ر تاكێكی كوردیدا، 
یه كێكیش له  ترســناكترین وێنه كان، نارسیزم و 
ئاشــقبوون و ئاوێته بوونــی وێنــه ی ســه رۆك و 
نوخبه ی ده ســه اڵتداره  له گه ڵ وێنــه ی ده وڵه ت، 
پیاهه ڵــدان و به  پیرۆزكردنی ســه رۆك و حیزبی 
فه ر مانڕه وا وه ك به شێك له  نیشتیمانپه روه ری و 
به رزڕاگرتنی پیرۆزییه كان، به شێكه  له  یاده وه ری 
تاڵی مرۆڤی كورد، له  یه ك كاتدا جێگیركردن و 
له ناوبردنی ئه زموونی ده وڵه تیشه ، وه ك ئه وه ی له  
مێژوودا بینیمان، ئه وه ی به سه ر ئه ڵمانیای هیتله ر 

و ئێراقی سه دامدا هات. 
ســه رئه نجام، بــه  له به رچاوگرتنــی هه مــوو 
ئــه و خااڵنــه ی ســه ره وه ، بــه  وردبوونه وه یه كی 
سۆســیۆلۆژییانه ، ده كــرێ بڵێین؛ ســه یر نییه  
دوای 26 ســاڵ لــه  ئــازادی و فه رمانڕه وایــی 
ســه ربه خۆی  ده وڵه تــی  بیرۆكــه ی  كــوردی، 
كوردستان نه توانێت به شێوه یه كی ره ها هه ستی 
كوردانه مان ببزوێنێت، یان النیكه م بۆ خه ڵكانێك 
جێــگای تێڕامان و نیگه رانی بێــت وه ك ئه وه ی 
جۆشــوخرۆش بێت، چونكه  یاده وه ریی ناخۆش 
له گه ڵ بیرۆكه ی حیزبی حاكم و ده وڵه تی به هێز، 
به شێكه  له  هۆشیاریی سیاسیمان كه  بونیادی ئه و 
درك و هۆشــیارییه ش له  ئه زموونه وه  سه رچاوه  
ده گرێــت، بۆیه  المان ســه یر نه بێــت كه  خۆمان 

داوای گه ره نتی له  ده وڵه تی خۆمان بكه ین. 

هەمان عێراق یان عێراقێکی تر

ترس له  سه ربه خۆیی

ئاغازادە

ماوە مــاوە لەگــەڵ هاوڕێیانم رێمان 
دەکەوێتــە ســلێمانی. هەرجارێــک کە 
دەچم، شــتێکی نوێ دەبیســتم کە لە 
کوردســتان نیگەرانترم دەکات. باســی 
ئەمجــارە چاالکیــی ئاغازادەکانە. ئەو 
ئاغازادانەی تەنیا لە سلێمانی نا، بەڵکو 
لــە کەرکــووک و هەولێــر و دهۆکیــش 
هەن، بەاڵم لە سلێمانی خەڵک کراوەتر 
قسەیان لەسەردەکات و لێیان بێزارترە.
"ئاغــازادەکان  بپرســیت:  رەنگــە 
کــوڕی ئاغاکانــی ســەردەمی کۆنن؟" 
نەخێــر. ئەو دەســتەواژەیە لــە نیوەی 
دووەمی هەشــتاکانەوە کەوتووەتە نێو 
ئەدەبیاتی میدیــا و کۆمەڵگەی ئێرانی 
و نزیکەی سی ساڵ دواتر بەشێوەیەکی 
"مامۆســتایانە" گوازراوەتەوە باشووری 
کوردســتان، بەاڵم هێشــتا لــە میدیادا 
دەســتەواژە  وەک  و  ناکرێــت  باســی 

نەکەوتووەتە سەر زاران.
لە ئێرانی پاش جەنگ لەگەڵ عێراق، 
فەرماندە ئازاکان و وەزیر و کاربەدەستە 
لــە  چاویــان  دەستڕۆیشــتووەکان 
چنینەوەی بەری رەنج و ماندووبوونیان 
بــوو. هەندێکــی کەمیــان ئەمەیان پێ 
زوڵــم بــوو و بیروباوەڕەکەیــان رێگەی 
نەدەدان بــەرەو گەندەڵــی بچن، بەاڵم 
هەندێکی دیکەیان فێڵی شــەرعییان بۆ 
گەندەڵی دۆزیبووەوە. ئەویش ئەوەبوو 
کە لەجیاتی ئەوەی بۆخۆیان گەندەڵی 
بکەن، کوڕ و خزمە نزیکەکانیان سوودیان 
پەیوەندییەکانیــان  و  دەســەاڵت  لــە 
وەردەگــرت و ماڵباتەکانیان دەوڵەمەند 
ئاشــکرابووایە،  ئەگەریــش  دەکــرد. 
کابرای بەرپرســی "خوانــاس" بێگوناه 
دەردەچوو، کوڕ یان خزمیشی گەندەڵ 
و 'الســار" دەردەچــوو. بەنێوبانگترین 
نموونــەی ئــەو ئاغازادانــە کوڕەکــەی 
هاشــمی رەفســنجانییە کە ســەرەڕای 
گیران و ئاشــکرابوونی گەندەڵییەکانی، 
بەاڵم باوکی تا مردیش هەر وەک پیاوە 

باشەکە لەنێو خەڵکدا مایەوە.
کۆمەڵگــەی ئێرانــی کۆمەڵگەیەکــی 
زیندووە. ئێســتا ئاغازادەکانی ریســوا 
کردووە و لەنێو خەڵکدا دەناســرێنەوە. 
بــا هــەر خاوەنــی یانــەی وەرزشــی و 
جلوبەرگــی  و  گرانبەهــا  ئۆتۆمبێلــی 
بووگاتی و دۆســتی کچــی جوان جوان 
و ڤیلالگەلی شــاهانە بن و هەر رۆژەی 
لــە واڵتێکی وەک ئەمریــکا و بەریتانیا 
و رۆژێکــی دیکــە لە دوبــەی ببینرێن، 
بەاڵم لەنێو خەڵکدا بە سووکایەتییەوە 
پێیاندەڵێــن "ئاغــازادە" و حورمەتیان 

نەماوە.
لە کوردســتان ئەمــە بەپێچەوانەیە. 
لێــرە ئاغــازادە و وردە ئاغازادە هێندە 
زۆرن و وا دەســتیان لە هەموو شــتێک 
گیرکــردووە کە نازانیــت کێیان لەکوێ 
بدۆزیتــەوە و چییان لەســەر بزانیت و 
کەسیش وەک پیاوی خراپ تەماشایان 
ناکات. بەپێچەوانەوە کێبڕکێیە لەســەر 
ئەوەی کــێ زووتر دەبێتــە برادەریان. 
چاوت بــە ڤیلالیەکی جــوان دەکەوێ، 
دەپرســیت: "ئەمە هی کێیە؟" یەکێک 
پێتدەڵێت "هی فــاڵن بەرپرس و کۆنە 
تێکۆشــەرە"، کەچی دە کەســی دیکە 
ســوێندت بۆ دەخۆن کــە وانییە و هی 
نییــە. قســەی هەردووکیشــیان  ئــەو 
راســتە. چونکــە ڤیالکە هی خۆی نییە 
و هــی جەنابی ئاغازادەی کوڕیەتی، کە 

دواجار هەر دەبێتەوە بە هی خۆی.
ئەمجارە لە ســلێمانی ناوی هەندێک 
بەرپرســی بــااڵ و خوارتریــان هێنا کە 
خۆیان لەنێو خەڵکدا بە پیاوی ماندوو و 
پاک و دوور لە گەندەڵی ناسراون، بەاڵم 
کوڕ و برازا و خوارزاکانیان هەریەکەیان 
شــاگەندەڵێکن. ئەم دیاردەیە خەریکە 
کۆپیکردنــەوەی  بــە  وردە  وردە 
زیرەکانەی ئەزموونی ئێرانی، لە هەموو 
کوردســتان جێگە دەگرێت. هەرچەندە 
لەســەرەتای نەوەتەکانــەوە دیاردەکــە 
هەبوو، بەاڵم ئەوکات لەســەر ئاســتی 
زۆر بــااڵ و ســنووردار بــوو. کەچــی 
ئێستا پێت ســەیر نەبێت ئەگەر کوڕی 
وەزارەتێکیــش  گشــتیی  بەڕێوەبــەری 
رێگــە بەخــۆی بدات ببێتــە ئاغازادە و 
ســوود لە پەیوەندی و دەســەاڵتەکانی 
باوکی یــان ئاغاکانی ســەرووی باوکی 

وەربگرێت. 

بەختیار كەریم 

رابەر تەڵعەت
 



       Tel: 0750 486 34 12    -    0750 488 56 96            هەفتەنامەیەکی سیاسی گشتییە تۆڕی میدیایی رووداو دەریدەکات              نووسینگەی سلێمانی : بەرامبەر پارکی ئازادی             07501130997                ناونیشان: هەولێر ـ شەقامی رووناکی

WWW.RUDAW.NET

Rudaw readers know more
Rudaw Media Network

خاوەنی ئیمتیاز : تۆڕی میدیایی رووداو
سەرنووسەر : سەالم سەعدی

جێگری سەرنووسەر : ساڵح قادر
بەڕێوەبەرانی نووسین:  نەوزاد مەحموود 
                                                   هیڤیدار ئەحمەد

بەڕێوەبەری هونەری: حوسێن هیممەتی
ئەندامی شانازی ستاف : عەبدوڵاڵ قڕگەیی

دیزاینەران : هونەر مەرجان ، ژیرۆ عەبدولرەحمان

salam@rudaw.net

rodan@rudaw.net

newzad@rudaw.net

hevidar@rudaw.net

himati@rudaw.net

rudaw@rudaw.net  

شاجوان دەزگاكەی 
دێنێتە كوردستان
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