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رووداو - دهۆك
پاش ساڵێك و دوو مانگ، دایكی سافیناز زێڕۆی، ئەو كچە هوڵەندیەی لە زاخۆ كوژرا، سەردانی زاواكەی 

دەكات لە زیندان كە بكوژی كچەكەیەتی.
مانگی شــوباتی ســاڵی رابردوو گەنجێكی دانیشــتووی زاخۆ بەناوی رافع میرزا، تەمەن 34 ســاڵ، 
هاوژینەكەی خۆی كە بە رەگەز هۆڵەندی بوو، لە نێو ماڵەكەی خۆیدا بە دەمانچە كوشــت. هەفتەی 
رابردوو دایكی ئەو ژنە هوڵەندیە لەگەڵ تیمێكی هۆڵەندی ســەردانی كوردســتانیان كرد و نەوەكانی 

خۆی لە زاخۆ و زاواكەی لە زینداندا بینی.
دینا مێیەر، یەكەمجار ســەردانی ماڵی زاواكەی كرد لە زاخۆ، بۆئەوەی ســێ نەوەكەی خۆی 
ببینێ كە كچەكەی لەدوای خۆی جێیهێشــتوون. پاشــان ســەردانی زاواكەی خۆی كرد لە 

بەڕێوەبەرایەتی چاكسازیی گەوران لە دهۆك.
ئــەو ژنە هوڵەندییە بە )رووداو(ی گوت: "هاتووم بەدوای وەاڵمی ئەو پرســیارەدا 
بگەڕێم كە كچەكەم بۆچی كوژرا، ئەو پرسیارەشم ئاراستەی زاواكەم كرد كە بۆچی 

كچەكەمی كوشت، تەنیا گوتی پەشیمانم".
رافع و ســافیناز لە مانگی شــوباتی 2016 بە ســەردان دەگەڕێنەوە 
كوردستان، دوای دوو رۆژ مانەوە لە زاخۆ، رافع لە ماڵی باوكیدا بە 

دەمانچە ســافیناز دەكوژێ. ســەرەتا تەرمەكەی لە زاخۆ نێژرا، 
2بەاڵم دوای چوار رۆژ لە گۆڕ دەرهێنرایەوە و رەوانەی هۆڵەندا كرایەوە.
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پۆلیسی هەولێر 37 ئافرەت دەستگیردەكاتراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر

شەوی یەكشەممە 2017/4/16، لە سەنتەرەكانی مەساج لە هەولێر 37 ئافرەت دەستگیركران، پۆلیسی هەولێریش دەڵێت "ئەو ئافرەتانە 
بەشێوەیەكی نایاسایی كاردەكەن و مۆڵەتی كاركردنیان نییە". لە راگەیێندراوێكی پۆلیسی هەولێر سەبارەت بە دەستگیركردنی ئەو ئافرەتانە 

هاتووە "لەسەر بڕیاری قائیمقامی شاری هەولێر، هەڵمەتی دەستگیركردنی ئەم كەسانە دەستیپێكرد كە لە مەساجەكان بەشێوەیەكی نایاسایی 
كاردەكەن و مۆڵەتی كاركردنیان نییە". لە بەشێكی دیكەی راگەیێندراوەكەدا ئاماژە بەوەكراوە "لێژنەیەك پێكهات لە نێوان پۆلیسی رێككاری و 

زێرەڤانی، 37 ئافرەت دەستگیركران. رێككاری یاسایی بەرامبەر ئەو ژنانە دەگیرێتەبەر و دەدرێنە دادگا".

22 سكااڵ لەسەر هەڵەی پزیشكان بۆ پەرلەمان نێردراوە

70 كەس لە ئەبوو شەهاب ژەهراوی بوون

منداڵێك بەهۆی هەڵەی پزیشکییەوە دەستی دەبڕدرێتەوە

ژەهراویبوونەكەی ئەبوو 
شەهاب بەهۆی هێلکەوە بووە

ژنێکی هۆڵەندی 
بۆ سەردانی بکوژی كچەكەی 

دێتە كوردستان

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

سەنا بەهۆی سكچوونەوە گەیەنرایە نەخۆشخانە، 
بــەاڵم دوای حــەوت رۆژ لێژنەیەكــی تەندروســتی 
بڕیاری دا دەســتێكی ببڕدرێتەوە، بەهۆی ئەوەی بە 
هەڵە كانۆالیەكی بۆ دانرابوو. باوكی ســەنا سكااڵی 
لەســەر ستافی ئەو نەخۆشخانەیە تۆمار كردووە كە 
هەڵەكەی تێدا كراوە. ئەندامێكی لێژنەی تەندروستیی 
پەرلەمانی كوردســتانیش دەڵێت تاوەكو ئێستا 22 

سكااڵیان لەسەر هەڵەی پزیشكان بۆ هاتووە.
رۆژی 2017/4/7 منداڵێكی دانیشــتووی قەزای 
ئاكرێ، بەناوی ســەنا عیسام كە تەمەنی دوو ساڵ 
و چــوار مانگــە، بەهــۆی ســكچوونەوە دەبردرێتە 
نەخۆشخانەی گواڵن لە ئاكرێ، بەاڵم لەوێ تووشی 
بارێكــی نەخوازراو دەبێت، دوای ماوەیەك دەســتی 
رەش هەڵدەگــەڕێ. رۆژی 2017/4/16 لێژنەیەكی 
تەندروســتی لە نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی دهۆك 

بڕیاری بڕینەوەی دەستی سەنا دەدەن.
چیرۆكــی  ســەنا  باوكــی  رەجــەب،  عیســام 
نەخۆشكەوتنی منداڵەكەی و بردنی بۆ نەخۆشخانە 
بــۆ )رووداو( گێڕایەوە و گوتــی: "ئێوارەی رۆژی 
هەینــی بــوو، هاوژینەكەم گوتی ســەنا تووشــی 
ســكچوون بــووە دەیبەم بۆ نەخۆشــخانە، منیش 
گوتم باشە، شەو تەلەفۆنی كرد و گوتی ئەمشەو 
لە نەخۆشخانەی ئاكرێ دەمێنێتەوە، رۆژی دواتر 
لەبــەر خراپیــی رەوشــی تەندروســتی رەوانــەی 

نەخۆشخانەی گواڵنی ئاكرێ كرا".
عیسام تاوەكو رۆژی دووشەممە 2017/4/10 
بــۆ  چارەســەری  نەخۆشــخانەیە  لــەو  هــەر 
ســكچوونەكەی وەرگرتووە، بــەاڵم باوكی دەڵێت 
"ســەیری دەســتیم كرد شــین بووەتــەوە، رۆژی 
دواتر زیاتر شــین بــووە و رەش هەڵگەڕا، بانگی 

پزیشــكمان كرد، پزیشــكەكە گوتی ئەوە كانۆالی 
بە هەڵە بۆ دانراوە بۆیە وای لێهاتووە. یەكســەر 

گوتی دەبێ نەشتەرگەری بۆ بكرێ".
رۆژی سێشــەممەی رابــردوو نەشــتەرگەری بــۆ 
دەستی سەنا كرا، دەستی سەنا شەقكرا، بەاڵم چاك 
نەبــووەوە، بۆیە رۆژی دواتر پزیشــكەكان بڕیاریان 

دا بگوازرێتەوە نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی دهۆك، 
لەوێــش چاك نەبوو، بەڵكو رۆژ بەڕۆژ دەســتەكەی 
زیاتر رەش هەڵدەگەڕا و دەئاوسا. كاتێك دەركەوت 
 2017/7/16 رۆژی  نییــە،  چارەســەرێكی  هیــچ 
لێژنەیــەك لــە نەخۆشــخانەی فریاكەوتنــی دهۆك 
بڕیاریان دا دەستەكەی سەنا ببڕدرێتەوە، بۆ ئەوەی 

برینەكەی زیاتر تەشەنە نەسێنێ.
 سەنا خوشكی دوو برایە، باوكی بە گریانەوە گوتی 
"ســەنا بەو تەمەنە بچووكەوە دەبێ بەبێ دەستێك 
گەورە ببێ". باوكی ســەنا لەگەڵ بیســتنی هەواڵی 
بڕینەوەی دەســتی كچەكەی، دوێنێ یەكشەممە لە 
بنكەی پۆلیسی نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی دهۆك 
سكااڵی لەسەر ستافی نەخۆشخانەی گواڵنی ئاكرێ 
تۆمار كرد. ئەو دەڵێت "نازانم كێ بە هەڵە كانۆالی 
بۆ كچەكەم داناوە، بەاڵم دەبێ ئەو كەسە بدۆزرێتەوە 

و سزا بدرێ".
ئەحمــەد محەممــەد، یاریــدەدەری بەڕێوەبەری 
نەخۆشــخانەی گواڵنی ئاكرێ، پشتڕاســتی كردەوە 
كــە ئەو كچە بەهــۆی ئەوەی بە هەڵــە كانۆالی بۆ 
دانراوە، وای بەسەرهاتووە. ئەحمەد محەممەد گوتی 
"ســەنا پێشتر نەخۆشــیی ئیفلیجی هەبووە، الشە 
و ماســولكەكانی زۆر الواز بــوون، ئەو رۆژە بەهۆی 
سكچوون هێنایانە نەخۆشخانە، ئەوەی ئێمە بزانین 
بە هەڵە كانۆالی بۆ بەســتراوە، بەو هۆیەش خوێن 

چووەتە ژێر پێستی".
ســەبارەت بــەو پەرســتارەی كانۆالكــەی بــۆ 
ســەنا داناوە، ئەحمەد گوتــی "نازانین كێ دایناوە، 
لێژنەیەكــی لێكۆڵینەوەمــان بــۆ ئــەو مەبەســتە 
پێكهێناوە و بەدواداچوون دەكەین بۆ دۆزینەوەی ئەو 

كەسەی كانۆالكەی داناوە".
بەڕێوەبــەری  ئیبراهیــم،  عەبدوڵــا  دكتــۆر 
نەخۆشــخانەی فریاكەوتنــی دهۆك بــە )رووداو( 
راگەیانــد "بەپێــی ئــەو پشــكنینانەی كــراون، 

دەركــەوت ئەو منداڵــە بەهۆی دانانــی كانۆال بە 
هەڵە وای بەسەرهاتووە، چەند پزیشكێكی پسپۆڕ 
ســەیریان كرد، بڕیاریان دا دەستەكەی ببڕینەوە، 
چونكە نەبڕینەوەی دەستەكەی زیانی زیاتر دەبوو 

لە بڕینەوەی".
تەنیا ئەمســاڵ لە ســنووری پارێــزگای دهۆك، 
چوار ســكااڵ لەسەر هەڵەی پزیشكان تۆمار كراون. 
د.شیرین حوسنی، سەرۆكی لێژنەی تەندروستی لە 
پەرلەمانــی كوردســتان بــە )رووداو(ی گوت "هەتا 
ئێســتا كەسوكاری 22 نەخۆش سكااڵیان لە دەست 
هەڵەی پزیشكان گەیاندووەتەوە الی ئێمە. 10 لەوانە 
لە پارێزگای هەولێر بوون، هەشــت لە ســلێمانی و 
چواریش لە پارێزگای دهۆك بوون. زۆربەشیان لەالی 

پۆلیس سكااڵیان تۆمار كردووە".
بــە گوتەی د.شــیرین، زۆربەی ئــەو حاڵەتانە 
لێژنەی لێكۆڵینەوەیان بۆ پێكهێنراوە، بەاڵم دەڵێت 
:"لێژنەكــە ئەنجامێكیــان نابــێ لــە بەرژەوەندیی 
نەخۆشــەكە بــێ، چونكــە ئەندامانــی لێژنەكــە 
هەموویان پزیشــكن و ئەوانیش پشتی هاوڕێكانیان 
بەرنــادەن. هەر لەبەر ئەوەش تاوەكو ئێســتا هیچ 

پزیشكێك سزا نەدراوە". 
گوتیشــی "تاوەكو ئێســتا لە چوار حاڵەتەكەی 
شاری دهۆك تەنیا یەك كەیس رەوانەی دادگا كراوە، 
ئەویش كەیسی پزیشكێكی تازەدەرچووی خۆبەخش 
بووە. دۆسیەكەشــی لەسەر بێهۆشبوونی گەنجێكە 
بەناوی بزاف كە دوو مانگ لەمەوبەر نەشــتەرگەری 

بۆ كراوە و هێشتا بەهۆش خۆی نەهاتووەتەوە".

سیروان عەباس
رووداو - هەولێر

لــە چێشــتخانەی ئەبــوو شــەهاب یــەك، لــە 
ماوەی یەك رۆژدا 70 كەس كە لەو چێشــتخانەیە 
نانیان خــواردووە، دەگەیەنرێنە نەخۆشــخانەكانی 
فریاكەوتــن لــە شــاری هەولێــر. دوای پشــكنین 
دەردەكــەوێ هەموویان بە خواردن ژەهراوی بوون. 
قایمقامــی قــەزای ناوەنــدی هەولێــر دەڵێــت ئەو 
كەســانە بەهۆی خواردنی هێلكەوە ژەهراوی بوون، 
بــەاڵم كارمەندێكــی چێشــتخانەكە دەڵێت بەهۆی 

خواردنی سەفەرییەوە بووە.
ئــەو رووداوە هەفتــەی رابردوو لە چێشــتخانەی 
ئەبوو شەهاب یەك لە شاری هەولێر روویداوە، دواتر 
بــە بڕیاری لێژنەیەكی قایمقامــی هەولێر داخراوە و 

خاوەنی چێشتخانەكەش غەرامە كراوە.
د.خاڵس قادر، گوتەبێژی وەزارەتی تەندروستی 
لە هەرێمی كوردســتان، هەواڵــی ژەهراویبوونی ئەو 
كەســانەی لە چێشتخانەكە پشتڕاســتكردەوە و بە 
)رووداو(ی راگەیانــد "بەهــۆی ژەهراویبوونی زیاتر 
لــە 70 كەس لە چێشــتخانەیەكی شــاری هەولێر، 
تەندروســتیی  بــاری  و  داخــراوە  چێشــتخانەكە 

ژەهراویبووەكانیش جێگیرە".
گوتەبێژی وەزارەتی تەندروســتی ئاشكرای كرد 
كە جگە لە داخســتنی چێشــتخانەكە، لیژنەیەكی 
چاودێریی تەندروستی ســەردانی چێشتخانەكەیان 
كــردووە بــۆ لێكۆڵینــەوەی زیاتــر لــە هــۆكاری 
رووداوەكــە. دواتر لە راپۆرتێكدا هۆكارەكە بۆ رای 

گشتی باودەكەنەوە.
هەرچەنــدە وەزارەتــی تەندروســتی بــە فەرمی 
هۆكارەكــەی رانەگەیاندووە، بەاڵم قایمقامی هەولێر 
هــۆكاری ژەهراویبوونــی ئــەو كەســانەی ئاشــكرا 
كــرد و گوتــی "ژەهراویبوونەكــە بەهــۆی هێلكەی 

ماوەبەسەرچوو بووە لەنێو موقەبیالتدا.
نەبــەز عەبدولحەمیــد، قایمقامــی هەولێــر بــە 
)رووداو(ی راگەیانــد "هەرچەنــدە تاوەكــو ئێســتا 
راپۆرتی وەزارەتی تەندروستی لەوبارەیەوە نەهاتووە، 
بەاڵم لە لێكۆڵینەوەكانــدا دەركەوتووە كە هێلكەی 
ماوەبەســەرچوو لەنێــو موقەبیالتەكانــدا هەبووە". 

نەبەز عەبدولحەمید گوتیشــی "سەرەڕای داخستنی 
چێشــتخانەكە، قورســترین ســزای ماددی دراوە و 
بــە بڕی پێنــج ملیۆن دینار غەرامە كــراوە، تاوەكو 
نەشگەینە ئەنجامی كۆتایی و پشكنین بۆ سەرجەم 
كااڵ و خۆراكەكانی دیكەی چێشتخانەكە نەكرێت، بە 

داخراوی دەمێنێتەوە".
 یەكێك لەو كەسانەی كە لە رۆژی 12ی نیسان 
لە چێشتخانەی ئەبوشەهاب یەك ژەمێكی خواردبوو، 
بە )رووداو(ی گوت "چەند كاژێرێك دوای خواردنەكە 
هەســتم بە بێهێزی كرد و رشــامەوە، دواتر چوومە 
نەخۆشــخانە و دوای پشكنین پزیشك پێیگوتم كە 

ژەهراوی بووم".
ئەو كەســە كە نەیویســت ناوی باوبكرێتەوە، 
هەروەهــا گوتــی "كاتێــك چوومــە نەخۆشــخانە 
یەكێك لە پەرســتارەكان پێیگوتم دەیان كەســی 
ســەردانیان  ژەهراویبوونــەوە  بەهــۆی  دیكــە 
كردووین كە لە چێشــتخانەیەك خواردنی خراپ و 

بەسەرچوویان خواردووە".
بەڕێوەبــەری چێشــتخانەكە و كارمەندەكانــی 
قســەی جیاواز لەبارەی رووداوەكە دەكەن. ئاراس 
كە ماوەی چەند ســاڵێكە كارمەندی چێشــتخانەی 
ئەبوشــەهاب یەكــە بــە )رووداو(ی گــوت "بەهیچ 
خۆراكــی  و  خــواردن  یاخــود  هێلكــە  جۆرێــك 
ماوەبەسەرچوو لە چێشتخانەكەماندا نییە، ئەوەشی 
كــە روویداوە بەهۆی خواردنی ســەفەری بووە كە 

كڕیارەكان خۆیان لێی بەرپرسیارن".
خواردنەكانــی  تێكچوونــی  هــۆكاری  ئــاراس 
روونكــردەوە و گوتــی "كەش و هەوا بــەرەو گەرما 
دەڕوات، هەندێــك لــە كڕیاران خواردنی ســەفەری 
دەبــەن، لەكاتێكــدا ئێمــە خواردنەكــە بــە نایلۆن 
دەپێچینــەوە، دەبێــت دوای ماوەیەكــی كــەم لــە 
پێچانــەوەی بخورێت، بــەاڵم هەندێك لە كڕیاران بۆ 
چەنــد كاژێرێك نایكەنەوە و ئەمــەش دەبێتە هۆی 
تێكچوونی خواردنەكە. ئەو كارمەندەی چێشتخانەكە 
بەدووری زانی ئەو رووداوە كاریگەری لەسەر بازاڕ و 

نێوبانگی چێشتخانەكەیان هەبێت.
بەڕێوەبــەری  حەمیــد،  بەختیــار  بــەاڵم 
چێشــتخانەی ئەبوو شــەهاب یەك، قســەكانی 
قایمقامــی هەولێــر پشتڕاســت دەكاتــەوە كــە 

ژەهراویبوونەكە بەهۆی هێلەكەوە بووە.
بەختیار حەمید بە )رووداو(ی گوت "ژەهراویبوونی 
ئەو كەســانە بەهۆی هێلكەوە بووە كە كردوومانەتە 
نێو مایۆنیزەوە. ئەو هێلكانەمان لە دووكانێك كڕیون 
و دەركەوتووە كە ماوەی بەســەرچووە، بەاڵم ئەوان 
بەروارەكەیان سڕیوەتەوە و بەرواری تازەیان لەسەر 
نووسیوە كە ماوەی بەسەرچوونەكەی 18ی مانگە".

ســەبارەت بە كردنەوەی چێشتخانەكە، بەختیار 
گوتــی "لیژنەی قایمقامی هەولێــر هاتن و نموونەی 
ســەرجەم خواردن و خۆراك و كااڵكانیان بردین بۆ 
پشــكنین و هەموویان خاوێن دەرچوون، هەر لەبەر 
ئەوەش مۆڵەتی كردنەوەی چێشتخانەكەیان پێداین".
بەختیار پشتڕاستی كردەوە كە چێشتخانەكەیان 
بــە بڕی 5 ملیــۆن دینــار غەرامە كــراوە و گوتی 
"هەرچەنــدە بــە 5 ملیۆن دینار ســزا دراین، بەاڵم 
چێشتخانەكەمان دەكەینەوە و تەنانەت هەندێك لەو 
كەسانەشــی كە ژەهراوی ببوون، ئەمڕۆ سەردانیان 
كردینــەوە، ئەوەشــی كــە روویــدا پێچەوانــەوەی 
خواســتی ئێمــە بــووە و هەرگیــز نەماندەویســت 
رووبــدات، چونكــە ئێمە خاوەن چێشــتخانەیەكی 

بەناوبانگین كە چەند لقێكی هەیە".

ناسر عەلی 
رووداو - دهۆك

پاش ساڵێك و دوو مانگ، دایكی سافیناز زێڕۆی، 
ئــەو كچــە هوڵەندیەی لــە زاخۆ كوژرا، ســەردانی 
زاواكــەی دەكات لە زیندان كە بكوژی كچەكەیەتی. 
ئەو ژنە هۆڵەندییە دەڵێت زۆر دەترسام لە بینینی 
زاواكەم، چونكە بكوژی كچەكەمە. دایكی گەنجەكەی 
زاخــۆش دەڵێت، خەســووی كوڕەكەی ســەردانی 
كردووە و پێیگوتووە من و تۆ یەك دەردمان هەیە، 

هەردووكمان منداڵمان لەدەست چووە.
مانگــی شــوباتی ســاڵی رابــردوو گەنجێكــی 
دانیشــتووی زاخــۆ بەناوی رافع میــرزا، تەمەن 34 
ساڵ، هاوژینەكەی خۆی كە بە رەگەز هۆڵەندی بوو، 
لە نێو ماڵەكەی خۆیدا بە دەمانچە كوشت. هەفتەی 
رابــردوو دایكی ئەو ژنــە هوڵەندیە لەگەڵ تیمێكی 
هۆڵەندی ســەردانی كوردستانیان كرد و نەوەكانی 

خۆی لە زاخۆ و زاواكەی لە زینداندا بینی.
ئەو ژنە بە هاوكاریی فەرمانگەی پەیوەندییەكانی 
دەرەوەی حكومەتــی هەرێمی كوردســتان هاتبووە 
كوردســتان. یەكەمجــار ســەردانی ماڵــی زاواكەی 
كرد لە زاخۆ، بۆئەوەی ســێ نەوەكەی خۆی ببینێ 
كە كچەكەی لەدوای خۆی جێیهێشــتوون. پاشــان 
ســەردانی زاواكــەی خۆی كرد لــە بەڕێوەبەرایەتی 

چاكسازیی گەوران لە دهۆك.
دیمەنی گەیشــتنی دینا مێیەر بۆ الی نەوەكانی 

زۆر كاریگــەر بــوو، بەگریانــەوە دەیگــوت "بۆنــی 
كچەكەمتان لێ دێت".

ئەو ژنە هوڵەندییە بە )رووداو(ی گوت: "هاتووم 
بەدوای وەاڵمی ئەو پرســیارەدا بگەڕێم كە كچەكەم 
بۆچی كوژرا، ئەو پرسیارەشــم ئاراســتەی زاواكەم 
كــرد كــە بۆچی كچەكەمــی كوشــت، تەنیا گوتی 

پەشیمانم".
ئەو ژنە باسی كاتی بینینی بكوژی كچەكەی كرد 
و گوتی: "زۆر بە سام و قورس بوو بۆ من كە بكوژی 
كچەكەم ببینم، بەاڵم بینیم، زۆر پرســیارم لێكرد، 

ئەویش تەنیا دەیگوت پەشیمانم".
ســاڵی 1999، رافــع میرزا، دانیشــتووی زاخۆ، 
وەكو زۆر گەنجی دیكەی كوردســتان ســەری خۆی 
هەڵدەگرێ و لە هۆڵەندا دەگیرســێتەوە. دوای سێ 
ساڵ، لەوێ ژیانی خێزانی لەگەڵ كچێكی هۆڵەندی 
بەناوی سافیناز پێكدێنێ. ئەوان دەبنە خاوەنی دوو 
كــچ و كوڕێــك. لــە مانگی شــوباتی 2016 رافع و 
ســافیناز بە سەردان دەگەڕێنەوە كوردستان، دوای 
دوو رۆژ مانــەوە لــە زاخۆ، رافع لە ماڵی باوكیدا بە 
دەمانچە سافیناز دەكوژێ. سەرەتا تەرمی سافیناز 
لــە زاخۆ نێژرا، بەاڵم دوای چوار رۆژ تەرمەكەی لە 

گۆڕ دەرهێنرا و گەڕێندرایەوە هۆڵەندا.
هەرچەندە هەموو بەڵگەكان ســەلماندوویانە 
كە رافع، هاوژینەكەی كوشتوە، بەاڵم رافع لەناو 
زینداندا بەرامبەر خەسووی حاشای لەوە دەكرد 

سافینازی كوشتبێ.

فوئاد كەریم كە یەكێك بوو لەو شاندە هۆڵەندییەی 
لەگەڵ دایكی سافیناز هاتبووە كوردستان، مەبەستی 
سەردانەكەیانی بۆ باشووری كوردستان ئاشكرا كرد 
و بە )رووداو(ی گوت: "رۆژنامەنووسێكی بەناوبانگی 
هۆڵەندی دەیویســت چیرۆكی ئەو ژنە بكاتە فیلم، 
هەروەها دایكی سافینازیش حەزی دەكرد نەوەكانی 

و زاواكەی ببینێ".
خەیاڵ پیرۆ، دایكی رافع كە هەرسێ منداڵەكەی 
ســافینازی لــەالی خۆی داڵــدەداوە، بــە )رووداو(
ی گــوت "لەگــەڵ بووكەكەم نێوانمــان زۆر خۆش 
بــوو، یەكدیمان زۆر خۆشدەویســت، زۆر حەزی لە 
كوردســتان بوو، بەردەوام دەیگوت كوردســتانم لە 

هۆڵەندا پێخۆشترە".
خەیاڵ باسی قســەكانی دایكی سافیناز دەكات 
كاتێــك ســەردانی كــردوون و گوتــی "كــە هاتــە 
ماڵمان زۆر گریا، باوەشــی لێــدام و گوتی قەدەری 
هەردووكمان وەكو یەكە، تۆ منداڵەكەت لەدەستداوە 

و لە زیندانە، منیش كچەكەمم لەدەستدا".

كارمەندێكی چێشتخانەكە: 
ئەوانەی ژەهراوی 

بوون بەهۆی خواردنی 
سەفەرییەوە بووە

قایمقامی هەولێر: 
چێشخانەكە داخراوە و 

بە پێنج ملیۆن دیناریش 
سزادراوە

دایكی سافیناز: بۆ من 
زۆر زەحمەت بوو بكوژی 

كچەكەم ببینم
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ئەمریكییەكان: بڕوامان نەدەكرد لە كوردستان هەڵبژاردن بكرێراپۆرت
رووداو - هەولێر

پارتی دیموكراتی كوردســتان داوادەكات هەڵبژاردن لە وادەی خۆیدا بكرێت و هەر لە ئێســتاوەش ئامادەكاری كردووە بۆ ئەو هەڵبژاردنە كردووە. 
جەعفەر ئیمینكی، ئەندامی مەكتەبی سیاسی پارتی بە )رووداو(ی راگەیاند: پارتی لە هەموو حیزبەكان مكوڕترە بۆ هەڵبژاردن". كونسوڵخانەی ئەمەریكاش 

لــەوە ئاگاداركراوەتەوە كە هەڵبژاردن دەكرێت.كۆمســیۆنی هەڵبژاردنەكان چەند رۆژێكە بەجددی دەســتی بــە خۆئامادەكردن بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی 
پەرلەمانی كوردستان كردووە. جووتیار عادل، ئەندامی ئەنجوومەنی كۆمیسیۆنی هەڵبژرادن و راپرسی بە )رووداو(ی راگەیاند: ئەمریكییەكان هاتنە الی ئێمە 

و گوتیان بڕوامان نەدەكرد لە كوردستان هەڵبژاردن بكرێت.

هیڤیدار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

هەفتەیەكــی چارەنووسســاز لەبــەردەم پرســی 
"گشتپرســی"یە كاتــێ چەند رۆژێكــی دیكە حیزبە 
كوردســتانییەكان كۆدەبنەوە بۆ دیاریكردنی وادەی 
گشتپرســی و ئەو میكانیزم و رێوشوێنە یاساییانەی 
گشتپرسییەكەی پێدەكرێ. ئەندامێكی ئەنجوومەنی 
سیاســی یەكگرتوو لەبارەی وادەی گشتپرســییەكە 

دەڵێت: "سێ بۆچوونی جیاواز لەو بارەیەوە هەن".

یەكەم هەنگاوی گشتپرسی

حیزبــە  كوردســتان،  هەرێمــی  ســەرۆكایەتی 
كوردستانییەكانی راســپاردووە، نوێنەری خۆیان بۆ 
لێژنەی بااڵی ئەنجامدانی گشتپرســی لە كوردستان 
دەستنیشان بكەن. فوئاد حوسێن، سەرۆكی دیوانی 
ســەرۆكایەتی هەرێمی كوردســتان زانیاریی زیاتری 
دركاند و بە )رووداو(ی گوت: "پەیوەندیم بە هەموو 
حیزبەكانەوە كردووە بە بزووتنەوەی گۆڕانیشەوە كە 
نوێنەری خۆیان بۆ لێژنەی بااڵی گشتپرســی دیاری 
بكەن". گوتیشی "بڕیارە لەم هەفتەیە یان سەرەتای 

هەفتەی داهاتوو كۆبوونەوەی بااڵ بكرێ".
گشتپرسی بۆ جیابوونەوەی كوردستان لە عێراق 
یان مانەوە لەگەڵ عێراق، چەند پرسیارێكی بەدوای 
خۆیــدا هێنــاوە. ئەو گشتپرســییە كــەی دەكرێ؟ 
چــۆن دەكرێ؟ بە چ میكانزمێــك دەكرێ؟ د.فوئاد 
حوســێن بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەڵێت: "هەموو 
ئەم پرســیارانە لە كۆبوونەوەی لێژنەی بااڵ یەكالیی 
دەكرێنەوە. هەر لەو كۆبوونەوەیەشــدا لێژنەیەك بۆ 

سەرپەرشتیكردنی گشتپرسی پێكدەهێنرێ".
سەرەتا پارتی دیموكراتی كوردستان ئەنجامدانی 
گشتپرسی هێنایە ئاراوە و ئێستا یەكێتی نیشتیمانی 
كوردســتانیش لەگەڵ پارتی بوونەتە شــەریكی ئەو 
پرسە و پێكەوە ســەردانی حیزبەكانیان كرد، بەاڵم 
بزووتنەوەی گۆڕان و بەرەی توركمانی ئامادە نەبوون 
پێشوازی لە شاندی هاوبەشی ئەو دوو حیزبە بكەن.
سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان 
كــە هاوەڵی شــاندی پارتی و یەكێتــی بووە بۆ الی 
حیزبەكان، لەســەر پرسی گشتپرسی پێیوایە ئەمە 
تەنیــا لە دەســت ئەو دوو حیزبــەدا نەماوە "هەموو 
ئەنجامدانــی  لەگــەڵ  رایانگەیانــدووە  حیزبــەكان 
گشتپرســین، بــەاڵم هەندێ حیــزب مەرجی هەیە و 

بەڕێوەچوونی ئەو پرســە لە چوارچێــوەی پارتی و 
یەكێتی دەرچووە". بەبڕوای فوئاد حوسێن، پارتی و 

یەكێتی لەسەر گشتپرسی یەك دەنگن.

یەكێتی پشت لە پارتی دەكات؟

ئەندامێكــی ســەركردایەتی پارتــی دیموكراتــی 
كوردســتان گومانی لەوە هەیە یەكێتی تا ئەوســەر 
لەگــەڵ حیزبەكــەی بڕوات و ترســی هەیــە لەوەی 
یەكێتــی لە نیــوەی رێگاكە پارتــی جێبهێڵێ. ئەو 

ئەندامەی ســەركردایەتیی پارتی كە داوای كرد ناوی 
باونەكرێتــەوە، گوتــی "دوور نەڕۆین لە مەســەلەی 
وەرگرتنــەوەی متمانــە لە نووری مالیكی، ســەرۆك 
وەزیرانی پێشــووی عێــراق، یەكێتی لە نیوەی رێگە 
پارتی بەجێهێشــت، بۆیە ئێســتاش ئەو ترســەمان 
هەیــە كە نەتوانێت لەژێر هەژموونــی بەغدا و تاران 

دەربچێت".
بــەاڵم ئەمــە بۆچوونــی هەمــوو پارتــی نییــە، 
هەندێكیان بڕوایان بەوەیە یەكێتی لە پرسێكی گرنگی 
وەك گشتپرســیدا پشت لە پارتی نەكات. مەحموود 

محەممەد، گوتەبێژ و ئەندامی مەكتەبی سیاسی پارتی 
لەسەر ئەوەی ئاخۆ ئەوە لە یەكێتی دەخوێننەوە كە 
پارتی بەجێبهێڵێت؟ گوتی: "تاوەكو ئێستا نیشانە و 
ئاماژەكان ئەوە دەردەخەن كە یەكێتی تاسەر لەسەر 

گشتپرسی لەگەڵ پارتی پێكەوە دەبن".
یەكێتی لەو گومانەی بەشێك لە ئەندامانی پارتی 
ناڕەحەتــە. ئەندامێكی مەكتەبی سیاســیی یەكێتی 
دەڵێت "گشتپرسی تەنیا موڵكی یەك حیزب نییە".

عەدنان موفتی، كە ئەندامی شاندی یەكێتییە بۆ 
پرسی گشتپرسی بە )رووداو(ی گوت: "سەربەخۆیی 
تەنیا موڵكی یەك حیزب نییە، بەڵكو هەموو خەڵكی 

كوردستان ئەو داوایەیان هەیە و كەس دژی نییە".
 موفتی باســی ئەوەدەكات كــە حیزبەكان تەنیا 
گەرەنتــی نین "پارتی و یەكێتی و حیزبەكانی دیكە 
دەبێ هەوڵی ئەوە بدەن تەواوی خەڵكی كوردســتان 
پشتگیرییان بكەن نەك تەنیا حیزبەكان". هەروەها 
گوتــی "یەكێتی مەرجی نییە بۆ گشتپرســی، بەاڵم 
بۆچوونی خۆی هەیە. بۆچوونەكەشــمان لە لێژنەی 
بــااڵ دەخەینــەڕوو، بە تایبەتی الیەنە یاســاییەكەی 

ئەنجامدانی گشتپرسی".

كەی گشتپرسی دەكرێ؟

پارتی زیاتر لە جارێك باســی وادەی ئەنجامدانی 
گشتپرســی كردووە كە لە ئەمســاڵدا دەكرێ. بەاڵم 
ئەندامێكی ئەنجوومەنی سیاسی یەكگرتووی ئیسالمی 
كە پارتی و یەكێتی یەكەم حیزب بوون بۆ مەسەلەی 
گشتپرســی ســەردانیان كردن، ئەو وادەیە ئاشــكرا 

دەكات كە گشتپرسیی تێدا دەكرێ.
خەلیل ئیبراهیم، ئەندامی ئەنجوومەنی سیاسیی 
یەكگرتــوو بــە )رووداو(ی گــوت "بڕیــارە لێژنــەی 
تەكنیكــی، دیبلۆماســی و یاســایی پێكبهێنــرێ". 
گوتیشی "قسەی یەكالكەرەوە لەسەر ئەوەی دروست 
كام رۆژ گشتپرســی دەكرێ، نەكراوە، بەاڵم لەدوای 

مانگی ئەیلول گشتپرسییەكە دەكرێت".
گەورەتریــن ئاســتەنگی بەردەم گشتپرســی لە 
كوردســتان كاراكردنەوەی پەرلەمانی كوردستانە كە 
لە مانگــی 2015/10 بەهۆی ناكۆكیی نێوان پارتی 

و گۆڕان لەكارخرا.
خەلیل ئیبراهیم دەڵێت "كاراكردنەوەی پەرلەمان 
باســێكی بەهێز دەبــێ لەگــەڵ ئامادەكارییەكان بۆ 
گشتپرســی و یەكگرتــووش هەمــوو هەوڵــی خۆی 
دەدات بــۆ كاراكردنــەوەی پەرلەمــان". ئەندامەكەی 

ئەنجوومەنی سیاســی یەكگرتوو باسی سێ بۆچوون 
دەكات لەسەر گشتپرســی: "یەكەم: پارتی پێیوایە 
دەبــێ یەكەمجــار گشتپرســی بكرێ، دواتر باســی 
كێشە ناوخۆییەكان بكەن، ناكرێ گشتپرسی بكرێتە 
قوربانی هەندێ كێشەی ناوخۆ، چونكە دەرفەتێكە و 
لەكیس كورد دەچــێ. دووەم: بزووتنەوەی گۆڕان و 
كۆمەڵی ئیسالمی و بەشێك لە یەكێتی لەگەڵ ئەوەن 
چاكســازی بكرێ و پەرلەمــان كارا بكرێتەوە، ئینجا 

باسی گشتپرسی بكرێ".
ســەبارەت بە بۆچوونی سێیەمیش كە بۆچوونی 
یەكگرتــووی ئیســالمییە، خەلیــل ئیبراهیــم گوتی 
"یەكگرتووی ئیســالمیش پێیوایە نابێت گشتپرسی 
و كاراكردنــەوەی پەرلەمان بكرێنە قوربانی یەكدی. 
بەڵكو هاوتەریب كار بۆ گشتپرســی و كاراكردنەوەی 
پەرلەمانیــش بكرێ".ئــەو بەرپرســەی یەكگرتووی 
ئیســالمی دەڵێت دەبێ گشتپرســی زەمینەســازی 
بــۆ بكرێ. گشتپرســی لــە هەرێمی كوردســتان بە 
گشتپرســییەكەی توركیا بــەراورد دەكات و دەڵێت 
"نابێت گشتپرســی كوردســتان وەكو ئەوەی توركیا 
بــێ، 51% دەنگــی بەڵێ بێ، بەڵكــو دەبێ النیكەم 
ســەرووی 70% بــە بەڵێ دەنگی بۆ بــدات، چونكە 
ئــەوەی  كــراوەو  خەباتێكــی زۆری شوڕشــگێڕانە 
كوردستان بۆ پرسێكە، هەموو كوردستان چاوەڕێی 

دەكات".

یەكێتی لەنیوەی رێگا پارتی بەجێدەهێڵێت؟

هەفتەی داهاتوو وادەی گشتپرسی 
لە كوردستان دیاری دەكرێ

عەدنان موفتی، ئەندامی مەكتەبی سیاسیی یەكێتی:

سەربەخۆیی تەنیا موڵكی یەك حیزب نییە

فوئاد حوسێن، سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان:

ئەوەی تێگەیشتووم پارتی و یەكێتی 
لەسەر گشتپرسی هاوڕان

یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان:

ناكرێ گشتپرسی و كاراكردنەوەی 
پەرلەمان بكرێنە قوربانی یەكدی

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

عەبــادی داوای لە بارزانی كردووە كاندیدێك بۆ 
شوێنی هۆشیار زێباری لە وەزارەتی دارایی عێراق 
پێشــكەش بكات، پەرلەمانتارێكی پارتیش دەڵی: 
"تاوەكو ئێســتا سەرۆك بارزانی بە فەرمی وەاڵمی 
نەداوەتــەوە". ســەرۆكی فراكســیۆنی كۆمەڵیش 
ئاشــكرای دەكات 23 پۆســتی كورد لە بەغدا بە 

تاڵن.
بــە  عێــراق  حكومەتــی   2014/9/8 رۆژی 
سەرۆكایەتی حەیدەر عەبادی لەبەردەم پەرلەماندا 
ســوێندی یاســایی خوارد، كورد بە پۆســتەكانی 
دارایــی،  وەزیــری  ســەرۆكوەزیران،  )جێگــری 
وەزیــری رۆشــنبیری، وەزیری كــۆچ و كۆچبەران 
و وەزیــری دەوڵەت بۆ كاروباری ژنان( بەشــداری 
لــەم كابینەیــەی حكومەتــدا كــرد، بــەاڵم پاش 
تێپەڕبوونی ســاڵێك بەسەر تەمەنی كابینەكەیدا، 
حەیــدەر عەبــادی لــە رۆژی 2015/8/9 لــە ژێر 
دروشمی چاكسازی و كەمكردنەوەی خەرجییەكان، 
چەندین پۆستی هەڵوەشــاندنەوە، لەوانە پۆستی 
جێگرانــی ســەرۆكوەزیران، وەزیــری دەوڵەت بۆ 
كاروباری ژنان كە تێیدا هەر یەك لە د.رۆژ نووری 
شاوێس، ئەندامی مەكتەبی سیاسی پارتی و بەیان 
نووری، ئەندامی پێشووی سەركردایەتی یەكگرتوو 

پۆستەكانیان بەر گۆڕانكارییەكان كەوت. 
جگە لەو دوو پۆســتە، كورد چەند پۆســتێكی 
دیكەشــی بەنــاوی جۆراوجۆر لەدەســتداوە، وەك 
دەستلەكاركێشانەوەی بابەكر زێباری، سوپاساالری 
عێراق كە دواتر عەبادی كەسێكی دیكەی لە شوێنی 
دانا، لە كاتێكدا ئەو پۆستە ئیستحقاقی كورد بوو.
گرنگتریــن پۆســتی بەتاڵــی كورد لــە بەغدا، 

پۆســتی وەزیــری داراییــە، رۆژی 21ی ئەیلولــی 
2016 پەرلەمانــی عێــراق بــە زۆرینــەی دەنــگ، 
متمانەی لە وشــیار زێباری، وەزیری دارایی عێراق 
سەندەوە. هەرچەندە پێشتر فازڵ نەبی، بریكاری 
وەزیــری دارایــی عێراق، دوای وشــیار زێباری ئەو 
پۆستەی وەرگرت، بەاڵم ئەویش بەهۆی كێشەیەك 
لــە كوردســتان نەگەڕایەوە بەغــدا، دواتر عەبادی 
كەســێكی دیكــەی لە شــوێنی ئــەو دانــا، بەاڵم 
پێدەچــێ عەبــادی وەك پێشــاندانی نیازپاكــی 
بەرامبــەر بە هەرێمی كوردســتان، حەز بكات ئەو 
پۆستە هەر لەالی كورد بێ، بۆیە داوای لە پارتی 
كردووە كاندید بۆ ئەو پۆستە دەستنیشان بكەن.

شــاخەوان عەبدوڵــا، ئەندامــی ئەنجوومەنــی 
نوێنەرانی عێراق لە فراكسیۆنی زەرد بە )رووداو(
ی گوت: "حەیدەر عەبادی ســەرۆكوەزیرانی عێراق 
داوای لــە ســەرۆك بارزانی كــردووە كاندیدێك بۆ 
پۆســتی وەزیری دارایی پێشــكەش بــكات، بەاڵم 
سەرۆك بارزانی تاوەكو ئێستا وەاڵمی نەداوەتەوە، 

بۆیە وەكو پارتی هیچ كاندیدێكمان نییە".
جگە لە پۆستی وەزیری دارایی، چەند پۆستێكی 
دیكەی پارتی لە بەغدا بە بەتاڵی ماونەتەوە. لەوانە 
هەر یــەك لە پۆســتەكانی سوپاســاالری عێراق، 
بریكاری وەزیری دارایــی، بریكاری وەزیری ناوخۆ 
بــۆ كاروبــاری هەواڵگــری، بەڕێوەبــەری دەزگای 
هەواڵگری، جێگری ئەمینداری گشتی ئەنجوومەنی 

وەزیران و ئەمینداری گشتی پەرلەمانی عێراق.
پۆســتێكی دیكەی كوردیش كە لەالی پارتییە 
لە بەغدا، مەترســی لەدەستدانی هەیە. شاخەوان 
عەبدوڵا گوتی "پۆستی سەرۆكی كۆمیسیۆنی بااڵی 
هەڵبژاردنەكانی عێراقیش كە لەالی كوردە و لەسەر 
پارتی حیسابە، ئەگەری هەیە لە دانیشتنی رۆژی 
2017/4/18 بە مەبەست لەالیەن سەلیم جبووری 
سەرۆكی پەرلەمانەوە، پرسی متمانە لێسەندنەوەی 
بجوڵێنرێت". گوتیشی "ئەگەر متمانە لە سەربەست 
مستەفا سەرۆكی كۆمیسیۆن وەربگیرێتەوە، كەواتە 

پارتی لە بەغدا بە ئامانج گیراوە".

هەر بــە تەنیا پارتی نــا، حیزبەكانی دیكەش 
دەڵێن پۆســتیان لە بەغدا هەیە و پڕنەكراوەتەوە. 
ئارێــز عەبدوڵا، پەرلەمانتاری عێــراق و ئەندامی 
سەركردایەتی یەكێتی بە )رووداو(ی گوت "پۆستی 
بریكاری وەزیری ناوخۆ پشــكی یەكێتییە، پێشتر 
الی یەكێتــی بــووە و ئێســتا بەتاڵــە، جگە لەوە 
چەندین پۆســتی سەرۆكی دەســتە سەربەخۆكان 
كە پشــكی كوردن، كاندیدیان بۆ دیاری نەكراوە، 
بۆیە دەبێ الیەنە كوردســتانییەكان خۆیان یەكال 
بكەنــەوە ئەگــەر بڕیاریــان داوە لەگــەڵ عێــراق 
بمێننەوە، با دامودەزگاكانی عێراق بە هی خۆمان 
بزانین و بەهێزیان بكەین، ئەگەرنا الیەنێك دەیەوێ 
بكشــێتەوە لە عێــراق یــان ببێتە ئۆپۆزبســیۆن 
بــا بــە ئاشــكرا رایبگەیێنــێ چونكە ئــەم جۆرە 
لــە سیاســەتكردن خزمەتــی بەرژەوەندیی گەلی 

كوردستان ناكات".
ســەبارەت بــە پۆســتی وەزیــری داراییش كە 
نزیكەی نۆ مانگە پارتی ئامادە نییە پڕی بكاتەوە، 
ئارێــز عەبدوڵا گوتی: "پۆســتی وەزیــری دارایی 
پشــكی كوردە، بە مافی برادەرانی پارتی دەزانین 
و پێمــان باشــە پارتی كاندید پێشــكەش بكات، 
چونكە زۆر بڕیاری گرنگ لە ئەنجووومەنی وەزیران 
دەردەچێــت پەیوەندی بە خەڵكی كوردســتانەوە 
هەیــە، ئێمە ئاگادارین كە عەبــادی داوای كردووە 
پۆســتی وەزیری دارایی پڕبكرێتەوە، بەاڵم ئەگەر 
نەكرێــت بڕوا ناكەم عەبادی تا كۆتایی بوەســتێ، 

دواجار ئەو پۆستانە پڕ دەكاتەوە".

23 پۆستی كورد لە بەغدا بەتاڵن

)رووداو( پێشــتر باوی كردبووەوە كە جگە 
لە پۆســتەكانی پارتــی لە بەغدا، پۆســتەكانی 

جێگری دەســتەی لێپرســینەوە و دادپەروەری، 
فەرماندەیــی دوو فیرقــە لــە ســوپای عێــراق، 
نیشــتمانی،  ئاسایشــی  راوێــژكاری  جێگــری 
پشــكنەری گشــتیی دەســتەی حــەج و عومرە 
و بریــكاری دیوانی وەقفی ســوننی كە پشــكی 

كوردن، تاوەكو ئێستا بە بەتاڵی ماونەتەوە.
ئەحمەد حاجی رەشید، سەرۆكی فراكسیۆنی 
كۆمــەڵ لە پەرلەمانی عێــراق، لەبارەی ژمارەی 
پۆســتەكانی كورد كە لە بەغــدا بەتاڵن، گوتی 
"23 پۆســت بەتاڵن. بەشی زۆری ئەو پۆستانە 
پۆســتی پارتیــن، بــەاڵم نــە خــۆی ئامادەیــە 
كەسیان بۆ دابنێ، نە رێگاش دەدات الیەنەكانی 
دیكە پــڕی بكەنەوە، ئەمەش لــە بەرژەوەندیی 

كورد نییە".
پۆســتەكانی كورد پێشــتر لەســەر بنەمای 
هەرێمــی  و  عێــراق  دانیشــتووانی  ژمــارەی 
كوردســتان دیاریكراون، دانیشــتووانی هەرێمی 
گشــتی  كــۆی  17%ی  بــە  كوردســتانیش 
دانیشــتووانی عێراق خەمڵێنــراوە، بەو پێیەش 
كورد 17%ی پۆســتەكانی بەغدای بەردەكەوێ، 

بــەاڵم ئەحمەد حاجی رەشــید دەڵێــت رێژەی 
پۆستەكانی كورد لە بەغدا ناگاتە ئەوەندە.

لەوبــارەوە گوتــی: "كــورد لــە ئەنجوومەنی 
وەزیــران 10% و لە وەزارەتــی دارایی 5% و لە 
زۆربــەی وەزارەتــە ســیادییەكان ناگاتە رێژەی 
پێویســت و شایســتەی خۆمــان كــە 17%یە، 
بۆیە پڕكردنەوەی پۆســتەكان هەتا ئەو كاتەی 
كورد لە بەغدا جیادەبێتەوە زۆر گرنگە، چونكە 
ئاگای لە بڕیارەكان و مافی هەرێمی كوردستان 
لــە هەمــوو شایســتە مــاددی و مەعنەوییەكان 

دەبێت".
ســەبارەت بــە پڕنەكردنەوەی پۆســتەكانی 
كــورد لە بەغدا كــە زۆربەیان پشــكی پارتین، 
ســەرۆكی فراكســیۆنی كۆمەڵ لــە ئەنجوومەنی 
نوێنەرانــی عێــراق دەڵێت "پارتی زۆر پۆســتی 
لەدەســتداوە لە بەغدا، بۆیە بۆچوونێك لە نێو 
ســەركردەكانی پارتــی هەیە كە هەر پۆســتێك 
لەدەســت بــدەن بۆیــان گرنــگ نییــە، چونكە 
پێیانوایە هەرێمی كوردســتان ئەمڕۆ یان سبەی 

لە عێراق جیا دەبێتەوە".

23 پۆستی كورد لە بەغدا بەتاڵن

عەبادی داوای كاندیدی وەزیری دارایی 
لە بارزانی دەكات

سەركردەیەكی یەكێتی: عەبادی تا كۆتایی 
چاوەڕێ ناكات و پۆستەكە پڕدەكاتەوە

سەرۆكی فراكسیۆنی كۆمەڵ: پارتی 
باكی بە لەدەستدانی پۆستەكان نییە

هەندێك لە پۆستە بەتاڵەكانی كورد لە بەغدا
 

وەزیری دارایی، بریكاری وەزیری دارایی، سوپاســاالری عێــراق. بریكاری وەزیری ناوخۆ 
بــۆ كاروباری هەواڵگــری، بەڕێوەبــەری دەزگای هەواڵگــری، جێگری ئەمینداری گشــتی 

ئەنجوومەنی وەزیران، ئەمینداری گشتی پەرلەمانی عێراق،
جێگری دەســتەی لێرپرسینەوە و دادپەروەری، فەرماندەی دوو فیرقە لە سوپای عێراق. 
جێگری راوێژكاری ئاسایشــی نیشــتمانی. پشكنەری گشتیی دەســتەی حەج و عومرە و 

بریكاری دیوانی وەقفی سوننە.
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رووداو: لە رووداوی لێدان لە د.فەرهاد پیرباڵ 
ناوی تۆ دێت، ئەو رووداوە چ پەیوەندی بە تۆوە 

هەیە؟
نەوزاد هــادی: رووداوێكی زۆر نەخوازراو بوو 
كــە لەگەڵ كولتــووری هەولێــر ناگونجێ، وەكو 
خۆم بڕوام بە لێدان نییە بە تایبەت لە پیاوێكی 
وەكو فەرهاد پیرباڵ كە نە چەكی پێیە نە هیچ، 
تەنیــا خۆیەتی، هاوسۆزیشــم لەگەڵی، بەاڵم لە 
هەمانكاتــدا بڕواشــم بــەو فەرهەنگــەی فەرهاد 
پیرباڵ نییە لە هەولێر دەیكات كە لە خۆی وەكو 
مامۆســتایەكی زانكۆ ناوەشــێتەوە بەو شێوەیە 
لەســەر شــەقام و شــوێنە گشــتییەكان رەفتار 
بكا. رەفتاری ئەو دوو گەنجەش زۆر خراپ بوو، 
نەدەبوو بەو شێوەیە بە چەكەوە پەالماری بدەن 
بە تایبەت لە نزیك پارێزگا كە بۆ ئێمە رووداوێكی 
ناخۆش بوو. نەدەبوو دەســت بۆ پیاوێكی وەكو 

دكتۆر فەرهاد درێژ بكرێت.
رووداو: ئەو كاتەی فەرهاد پیرباڵ لە بەردەم 

پارێزگا هاواری دەكرد، تۆ لەوێ بووی؟
نــەوزاد هادی: مــن خەریكــی وەرزش بووم، 

چونكە دەوامم تەواو ببوو، ئێوارە بوو.
رووداو: د.فەرهــاد پیربــاڵ تەلەفۆنــی بۆ تۆ 
كــردووە وەاڵمت نەدابێتــەوە، داوای دۆزینەوەی 

الپتۆپەكەی كردبێت؟
نەوزاد هــادی: نەخێر تەلەفۆنــی نەكردووە، 
پێشــتر هاتووەتە الی من، ئیشــوكاری هەبووە 
بۆمان جێبەجێ كردووە، جگە لەوە ئێمە لەگەڵ 
ماڵی فەرهاد پیرباڵ دراوســێین، باوكم و باوكی 
نزیكەی 35 ساڵ دووكانیان بە تەنیشت یەكەوە 
بوو، لەگەڵ كەسوكارەكەی هاتوچۆمان هەیە، لەو 
رووداوەش براكانــی هاتنە الم، تەنانەت شــەوی 
رووداوەكــە فەرهــاد پیربــاڵ هاتە ماڵــم، بەاڵم 

نەمویست وێنەی بگیرێت و باوبكرێتەوە.
رووداو: لــە گرتــە ڤیدیۆكــەدا دەردەكەوێت 
فەرهــاد پیربــاڵ جنێو بە خــۆت و خێزانەكەت 
دەدا، دەڵێــن تۆ یان كەســێكی نزیكت فەرمانی 

لێدانی ئەوی داوە؟
نــەوزاد هادی: نەخێــر، چونكە من بڕوام بەو 
جۆرە هەڵســوكەوتانە نییە، تەنانەت ڤیدیۆكەم 
هەر نەبینیوە، نازانم چی گوتووە، وەزعی فەرهاد 
پیربــاڵ دیارە كە كێشــەی خێزانی و كێشــەی 
خانووەكەی هەیە، پێویستە رەچاوی كێشەكانی 
بكەیــن و هاوكاریی بكەیــن، ئەوانەی فەرهادیان 
خۆشــدەوێت دەبێ هاوكاریی بكەن و كێشەكانی 
كــەم بكەنەوە، نەك بێن هانی بدەن و تووشــی 

هەڵەی زیاتری بكەن.
رووداو: گەورەكردنــی كێشــەكە تــا چەنــد 
پەیوەنــدی بــە ملمالنێــی نێوخۆتــان و دۆخە 

سیاسییەكەوە هەیە؟
نەوزاد هادی: كەســێك پۆستێك وەردەگرێت 
بێگومــان دەكەوێتــە ژێر چاودێــری و ملمالنێی 
شەخســی و حیزبی و سیاســی، ئەگەر سەیری 
ئەم رووداوە بكەین، پێش ئەوەی لێكۆڵینەوە لە 
رووداوەكە بكرێت، هەڵوێست وەرگیرا لە كاتێكدا 
ئەمە راســت نییــە. فەرهاد پیرباڵ پێشــتریش 

لەگــەڵ چەندین كەس كێشــەی هەبــووە. بەاڵم 
دووبارەی دەكەمەوە ئەو هەڵسوكەوتەی بەرامبەر 
ئــەو كرا زۆر ناڕێك و نابەجێ بوو، چ پێویســت 
دەكات بــە چەكەوە لە كەســێكی وەكو فەرهاد 

پیرباڵ بدرێت؟
رووداو: ئێستا كێشەكە بە كوێ گەیشتووە؟

نەوزاد هادی: تێكەڵی ئەو كێشــەیە نەبووم، 
بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێر پێیڕاگەیاندم كە ئەو 
دوو كەســەیان دەســتگیركردووە، دواتر فەرهاد 
پیرباڵ خۆی چووە ســەردانی ئەو دوو گەنجەی 
كردووە. روونكردنەوەی خۆمدا كە ئەم كێشــەیە 
پەیوەنــدی بە منەوە نییــە و ئاگام لێی نەبووە. 
هەموو ئەوانەی ئیشیان لەگەڵ من كردووە دەزانن 
كە من بڕوام بەو شتانە نییە و بۆچوونم بەرامبەر 
چارەسەركردنی كێشەكان چۆنە، پاشان من چیم 
لەگــەڵ دكتۆر فەرهاد هەیە تا كێشــەی لەگەڵ 
دروســت بكەم؟ ئەو كەســانەش كــە لە فەرهاد 

پیرباڵیان داوە ناسراون، دوور و نزیك پاسەوانی 
من و پارێزگا نین.

رووداو: بابێینە ســەر پرۆژەكانــی پارێزگای 
هەولێــر، ماوەیەكــە هەســت بــە جموجۆڵێــك 

دەكرێت، بەاڵم لە ئاستی پێویستدا نییە؟
نــەوزاد هــادی: خۆتــان ئاگادارن ســەرجەم 

پڕۆژەكانی هەولێر وەستاون، لە ساڵی 2014ـەوە 
كــە مووچەی خەڵكی كوردســتان بــڕا و دواتر 
داعش هێرشی كردە ســەر هەرێمی كوردستان، 
هەروەهــا دابەزینــی نرخــی نــەوت و قەیرانــی 
دارایــی كاریگەریی زۆر خراپیان لەســەر تەواوی 
پڕۆژەكان هەبوو، نزیكەی 1700 پرۆژە لە هەولێر 
وەســتاون، بەاڵم ئەمساڵ ئومێد دەكەین دۆخی 

ئابووریی باشتر ببێت.
رووداو: لە كوێوە دەستپێدەكەنەوە؟

نــەوزاد هــادی: بەپێــی ئــەو پارانــە دەبێت 
كــە لەالیــەن ئەنجوومەنــی وەزیرانــەوە بڕیاری 
لەســەردراوە. ئێســتا بڕیــار دراوە 10 ملیــۆن 
دۆالر بدرێتــە پــڕۆژەی پەرەپێدانی پارێزگاكان، 
ئــەو بودجەیە پــڕۆژەی پێ جێبەجــێ ناكرێت، 
بەڵكــو دەدرێتە ئــەو بەڵێندەرانەی كە چەكیان 
وەرگرتووە بەاڵم پارەیان بۆ خەرج نەكراوە، جگە 
لەوە حكومەتی هەرێمی كوردســتان دەسەاڵتی 
بە وەزارتەكان داوە رێژەیەك لە داهاتەكانیان لە 
پرۆژەكان خەرج بكەن، ئەویش بۆ چاككردنەوەی 
شەقام و خزمەتگوزاریی ئاو و ئەو بابەتانە خەرج 

دەكرێت.
رووداو: پڕۆژەیــەك هەبــوو بۆ ئەوەی داهاتی 
پارێــزگاكان بدرێتــەوە خــودی پارێــزگاكان و 
دەســەاڵتی حكومەتی لۆكاڵی زیاتر بكرێت، ئەو 

پڕۆژەیە بە كوێ گەیشت؟
نــەوزاد هادی: وەكــو پارێزگاكانــی هەرێمی 
كوردســتان دەسەاڵتی دارایی و ئیداریمان هەیە، 
بەاڵم بە بەراورد بــە پارێزگاكانی دیكەی عێراق 
دەســەاڵتمان كەمــە، زیاتــر دەســەاڵت لــەالی 
ئەنجوومەنــی وەزیــران و وەزارەتەكانە، ئەمەش 
بەپێی یاســا رێكخــراوە، ئەنجوومەنــی وەزیران 
پێی باش بوو دەسەاڵتی زیاتر بداتە پارێزگاكان 
و داهاتــەكان راســتەوخۆ بداتــەوە پارێزگاكان، 
بــەاڵم بەهــۆی قەیرانە سیاســییەكانی هەرێمی 
كوردستان، پرۆژەكە سەرنەكەوت، بۆیە حكومەت 

دەسەاڵتەكانی خۆی دایە وەزارەتەكان.
رووداو: بەاڵم سەرەڕای قەیرانی دارایی توانرا 
بەشــێكی پڕۆژەی شــەقامی 120 مەتری تەواو 

بكرێت؟
نــەوزاد هادی: ئەوە یەكێك بوو لە پرۆژە زۆر 

گرنگەكان، تێچووەكەی نزیكەی 140 ملیۆن دۆالر 
بوو، كۆمپانیای هێمن گرووپ لەسەر ئەركی خۆی 
پڕۆژەكەی تەواو كرد، هێشتا سولفەی لە حكومەت 
وەرنەگرتــووە، ئەمەش جێگای دەستخۆشــییە 
كــە پرۆژەكەی تەواو كــرد. كۆمپانیای دارینیش 
دەروازەی هەولێــر تاوەكو گومرگــی تەواو كرد، 
بەبێ ئەوەی چاوەڕێی حكومەت بكات، هەندێك 
كۆمپانیا دەتوانن لەســەر ئەركــی خۆیان پرۆژە 
تەواو بكەن، هەروەها تونێلی مەسیف كارەكانیان 
بەردەوامــە، بــەاڵم هەندێــك كۆمپانیــای دیكە 

ناتوانن پڕۆژەكانیان تەواو بكەن.
رووداو: پرۆژەی شەقامی 150 كەی دەخرێتە 

بواری جێەجێكردن؟
نەوزاد هادی: بەپێی ماســتەر پالنی شــاری 
هەولێــر كــە شــێوەی بازنەییە، شــەقامی 150 
مەتــری، كاتــی خۆی بــە بلــدۆزەر رێگاكەمان 
چاككــرد بۆ ئــەوەی زێدەڕۆیی لەســەر نەكرێت 
بەاڵم ماســتەر پالن و هەنگاوەكانی دیكە ماوە، 
پێویســتی بە بودجەیەكی بــاش هەیە، دەتوانم 
بڵێــم شــەقامی 150 مەتری پێویســتی بە دوو 

هێندەی بودجەی شەقامی 120 مەتری هەیە.
رووداو: هەزار خانووی كۆری تەواوكراون، ئەی 

چوار هەزارەكەی دیكە بۆ تەواو نەكران؟
نەوزاد هادی: بڕیار بوو حكومەت لە سندووقی 
نیشــتەجێكردن پــارە بداتــە كۆمپانیــا وەكــو 
پاڵپشــتییەك، پاشان بە 39 هەزار و 500 دۆالر 
بە قیســتی 10 ســاڵ ئەو 5 هــەزار خانوونەكە 
بكڕێــت، بەاڵم بەهۆی قەیرانــی دارایی پرۆژەكە 
وەســتاوە. ئەو هەزار خانــووەش كە تەواو بووە 
بڕیــاری كۆتایی لەســەر نەدراوە چــۆن دابەش 
بكرێــت، كۆمپانیای جێبەجێكاریــش هەوڵیداوە 
پاڵپشتی و هاوكاری لە چەند بانكێك وەربگرێت 

بۆ ئەوەی پرۆژەكە تەواو بكات.
خانــووی  دروســتكردنی  پــرۆژەی  رووداو: 
ئیماراتییــەكان بۆ خەڵكی كەمدەرامەت بە كوێ 

گەیشت؟
نــەوزاد هــادی: مانگــی ســووری ئیماراتی 
لــە بەحركــە و هــەم لــە دیبەگــە كۆمەڵگایان 
بــۆ ئــاوارەكان دروســتكرد، كاتی خــۆی داوام 
لێكــردن كە وەكو كۆمەڵگایــەك بێت و تەواوی 

خزمەتگوزاریــی تێدا بێت، ئێســتا 640 خانوو 
بــۆ خەڵكی هەژار و كەمدەرامــەت كراوە، بەاڵم 
ئەم خانووانە تاپۆ و گرێبەســت نین، بەڵكو بۆ 
خەڵكــی هــەژار دەكرێت، كەســێك بچێتە ئەم 
شــوێنە دوای ماوەیەك دۆخی دارایی باش بێت 
دەڕوات، كەســێكی دیكە دەچێتە ئەو خانووە و 

سوودی لێوەردەگرێت.
رووداو: ئەنجوومەنــی پارێــزگای هەولێــر بە 
كۆی دەنگ تۆی سەرپشــك كــردووە بۆ ئەوەی 
رێككەوتن لەســەر دۆزینــەوەی وزەی جێگرەوە 
لەگەڵ ئاژانســە نێودەوڵەتییــەكان بكەی، ئەم 

رێككەوتنە چییە؟
نەوزاد هــادی: لەگەڵ نەتەوە یەكگرتووەكان 
ســەرقاڵی ئیشــكردنین بــۆ دۆزینــەوەی وزەی 
بەدیل، ئەمە پرۆژەیەكی ستراتیژی و درێژخایەنی 
جیهانییە، ئێمە بەردەوامین لەسەر كاركردن بۆ 

ئەوەی ژینگە بە خاوێنی رابگرین.
رووداو: چەندین پااڵوگەی نایاسایی لە هەولێر 

هەن، ئێوە بۆ رێگەیان پێدەدەن كار بكەن؟
نــەوزاد هادی: ژینگەی كوردســتان ئەوەندە 
پیس نییە بــە بەراورد بە شــوێنەكانی دیكەی 
جیهــان، ئــەو پااڵوگانــەش ئەگــەر وەزارەتــی 

سامانە سرووشتییەكان نەوتیان نەداتێ ناتوانن 
كار بكەن، لە هەموو كوردســتان دوو پااڵوگەی 
یاسایی هەیە، ئەوانی دیكە هەموویان نایاسایین، 

تەنیا لە هەولێر 128 پااڵوگەی نایاسایی هەن.
رووداو: تاوەكو ئێســتا لــە چەندین گەڕەك 
و ناوچەی هەولێر كێشــەی ئــاو هەیە، تا كەی 

هاوواڵتیانی هەولێر بێ ئاو دەبن؟
نەوزاد هــادی: زۆربەی كێشــەكانی كەمیی 
ئاو لە كەســنەزان، بنەساوە و دارەتوون، لەو 
ناوچانە بەهۆی ئەوەیە كە پشــت بە ئاوی ژێر 
زەوی دەبەســتین و ئاوەكــەش زۆر دابەزیوە، 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان و وەزارەتی 
قەرزێكــی  لەســەر  گرێبەســتیان  شــارەوانی 
بەریتانــی كردووە كە لە ناوچەی كۆپاڵەوە ئاو 
دەهێنێتە بەرزاییەكانی كەســنەزان و كێشەی 

ئاو چارەسەر دەكرێ.
كوشــتنی  حاڵەتــی  ماوەیەكــە  رووداو: 
دۆالرفرۆش و خەڵكی تر بەشــێوەی جیاجیا لە 

هەولێر روودەدات، ئێوە وەكو ســەرۆكی لیژنەی 
بااڵی ئەمنی چ پالنێكتان هەیە؟

نەوزاد هادی: لە هەموو جیهان تاوانی تەقلیدی 
لە شێوەی كوشتن و دزیكردن روودەدات، ئەگەر 
بەراوردی هەولێر بە شارە گەورەكانی دیكە بكەی 
رێــژەی تــاوان زۆر كەمە، هەمــوو تاوانەكانیش 
ئاشــكرا كراون تەنیا یەك تاوان نەبێت، ئەویش 
پۆلیس و ئاسایش لە لێكۆڵینەوەی بەردەوامن.

رووداو: كارەبا لە هاوینی ئەمساڵ لە هەولێر 
چۆن دەبێت؟

نەوزاد هادی: كارەبا پەیوەندی بە وێستگەكانی 
بەرهەمهێنانەوە هەیە، ئەگەر سووتەمەنیی باش 
و پێویست دابین بكرێت كارەباش باش دەبێت.

رووداو: ژمــارەی ئــاوارە و پەنابــەران لــە 
هەولێر چەندن، لە پرۆســەی كۆنتڕۆڵكردنەوەی 

مووسڵیش چەند ئاوارە هاتوون؟
نەوزاد هادی: تەنیا لە كەمپەكانی حەســەن 
شام، خازر و چەمەكۆر 84 هەزار ئاوارە هاتوون 
و لەو كەمپانە نیشــتەجێ كراون، لە دیبەگەش 
24 هــەزار ئاوارەی باشــووری گەیــارە ماون و 
نەگەڕاونەتــەوە. 700 هــەزار ئــاوارەی عێراق و 
پەنابەری سووری لە هەولێرن كە 114 هەزاریان 

پەنابەری سوورین.
و  دارایــی  قەیرانــی  بەهــۆی  رووداو: 
كەمبوونــەوەی چاالكیــی ئابووری، پێشــبینی 
كەمبوونەوەی دەنگی پارتی لە هەولێر دەكەی؟
نــەوزاد هادی: پارتی حیزبێكی گەورە و بە 
تەحەمولە و بەرەنــگاری قەیرانەكان دەبێتەوە 
چ لە شــەڕی داعــش یاخود قەیرانــی دارایی، 
بێگومــان كێشــە و ئاســتەنگ و گوشــاری بۆ 
دروســت دەبێــت، پارتی لــە بەرپرســیارێتی 
رانــاكات، پێشــبینی دەكەم دەنگــی پارتی لە 
هەولێــر زیــاد بێت، چونكە بەرپرســیارێتی لە 
ئەستۆ گرتووە و خەڵكیش دەبینێت كە پارتی 

بەرەنگاری قەیرانەكان دەبێتەوە.

نەوزاد هادی، پارێزگاری هەولێر بۆ )رووداو(:

فەرهاد پیرباڵ شەوی دوای رووداوەكە 
لە ماڵەوە سەردانی كردم

نەوزاد هــادی، پارێــزگاری هەولێر لــە هەڤپەیڤینێكدا 

لەگەڵ هەفتەنامــەی )رووداو( رەتیدەكاتەوە كە ئەو دوو 

كەســەی لە د.فەرهاد پیرباڵیان دا پاسەوانی ئەو بووبن، 

دەشــڵێت فەرهاد پیربــاڵ دوای رووداوەكە لە ماڵی خۆی 

سەردانی كردووە. پارێزگاری هەولێر لەبەشێكی دیكەی 

ئەو هەڤپەیڤینەدا باســی پرۆژەكانــی هەولێر دەكات و 

دەڵێت 1700 پرۆژە بەهۆی قەیرانی داراییەوە راوەستاون، 

بەاڵم گوتی "كێشەی ئاو چارەسەر دەكەین".

هەڤپەیڤین: مەحموود یاسین كوردی

رووداو - هەولێر

ئەوكاتەی لە فەرهاد پیرباڵیان دا 
من لە وەرزش بووم

700 هەزار ئاوارەی عەرەب و 
پەنابەری سووری لە هەولێرن

شەقامی 150 مەتری دوو هێندەی 120 مەتری 
بودجەی پێویستە

128 پااڵوگەی نایاسایی لە هەولێر هەن

1700 پرۆژە لە هەولێر 
وەستاون

 
كێشەی ئاو لە هەولێر 

چارەسەر دەكەین
 

هەزار خانووی 
كۆرییەكان تەواو بووە 

و دابەشی دەكەین
 

ئەو 640 خانووەی 
ئیماراتییەكان تاپۆ 
ناكرێ و بۆ خەڵكی 

هەژارە
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د.ئیبراهیم جەعفەری، وەزیری دەرەوەی عێراق بۆ )رووداو(:

رووداو: كاتێك لــە فڕۆكەخانە دابەزین گوتت 
كەشــوهەواكەی گەرمــە، لە رووی سیاسیشــەوە 

پێتوایە كەشەكە هەر گەرمە؟
جەعفــەری: كەشــوهەوای سیاســی ئەگــەر 
بەشــێوەیەكی گشــتی هەڵســەنگاندن بۆ  دۆخی 
ئێستا و سەردەمی ئۆپۆزسیۆن بكەین، بەڕاستی 
هەڵســەنگاندنی بــۆ ناكرێت. ملیۆنــان عەرەب، 
كورد، ســوننە، شیعە، كریســتیان ئاوارە بوون. 
سوپاس بۆ خوا زۆربەیان گەڕانەوە زێدی خۆیان. 
هــەوڵ دەدەین بۆ بونیاتنانــی عێراقێكی بەهێز. 
بەاڵم ئەوە بەس نییە بۆ ئەم قۆناغە، پێویســتە 
هەنگاوی زیاتر بنرێت بۆ ئەوەی دەستكەوتی زۆر 
بەدی بێت و دەخوازین عێراقییەكان بەرپرسیارێتی 
ئایندەیەكی رۆشنتر بۆ عێراق بخەنە سەرشانیان، 
بگەینــە  ئاوەدانــی  پرۆســەی  لــە  بەتایبەتــی 
خاڵێك كە لــە رێگەی وەبەرهێنانــەوە عێراق لە 
پالتفۆرمە نێودەوڵەتییەكاندا لەســەر ئاســتێكی 
پێشــكەوتوو بێت. ئێمە تــەواوی ئامانجەكانمان 
نەپێــكاوە، بــەاڵم بەدڵنیاییــەوە دەســتكەوتی 
زۆر بەدەســت هاتوون. ئەمڕۆ عێــراق لە پێگەی 
نێودەوڵەتیــدا بووەتە رابــەڕی هەموو جیهان بۆ 
رووبەڕووبوونــەوەی تیــرۆر. دوێنێ ســێ پارێزگا 
لەژێر چنگی تیرۆردابوون، هەموویان ئازادكراون و 
بەشێكی كەمی بەری راستی مووسڵ ماوە. ئەوەی 
مایەی خۆشــحاڵییە خــودی عێراقییەكان خۆیان 
رۆڵیــان هەبــووە لە لەناوبردنی تیرۆر بە ســوپا، 
حەشدی شەعبی، پێشمەرگە، دژەتیرۆر، حەشدی 
هۆزەكان هەموویان پشــكی خۆیــان هەبووە لەم 
دەســتكەوتانە. ئێمە ناڵێین كێشە و ناكۆكیمان 
نییە، بەاڵم گوتاری سیاسیی عێراقی بەشێوەیەكی 
هاوبەش ســەرجەم هێز و الیەنە سیاســییەكانی 
عێراقی لەدەوری كۆبوونەوە. پێموایە ئەمە نهێنیی 

راستەقینەی سەركەوتنەكەیە. 
رووداو: ئێــوە لــە مــاوەی رابــردوودا لەگــەڵ 
ســەرۆك وەزیرانــی عێــراق و وەفدێكــی كوردی 
چوونە ئەمریكا و دۆناڵد ترەمپتان بینی، چۆن لە 

سیاسەتی ترەمپ تێگەیشتوون؟ 
جەعفــەری: وەك نەریتێكی بــاو، هەر كاتێك 
ســەرۆكێكی نوێ لــە ئەمریــكا هەڵدەبژێردرێت، 
دیدار و كۆبوونەوە لەگەڵ ســەرۆكوەزیرانی عێراق 
دەكات. ترەمــپ لەســەر ئەم بنەمایــە بەفەرمی 
بانگهێشــتی حەیــدەر عەبادی، ســەرۆكوەزیرانی 
عێراقی كرد. شــاندێك بەرەو ئەمریكا بەڕێكەوت 
و منیــش ئەندامێكی ئەو شــاندە بووم. ویالیەتە 
یەكگرتووەكانــی ئەمریكا دەوڵەتــی دامەزراوەیە. 
راســتە دوو پارتی سیاسی واڵت بەڕێوەدەبەن كە 
كۆماری و دیموكراتەكانن و راستە كەسایەتی زۆر 
بەهێز هەیە دەســەاڵتی ئەوەیان هەیە رووبەڕووی 
ســەرۆكی واڵت ببنــەوە، بــەاڵم لــە كۆتاییــدا 
دەســتوور و كۆنگرێس و دامەزراوەكان ئەو واڵتە 

بەڕێوەدەبەن.
رووداو: كەواتــە سیاســەتی ئەمریكا بەرامبەر 

عێراق ناگۆڕێ؟
جەعفــەری: مــن ناڵێــم گۆڕانكاری بەســەردا 
نایەت، بوارێك بۆ نەرمبوون هەمیشە هەیە، بەاڵم 

ئەویشیان رەها نییە.
رووداو: لــەو گۆڕانكارییە لە نەرمینواندن چی 

بەر عێراق دەكەوێ؟
جەعفــەری: ئەمــە شــتێكی نهێنــی نییە بۆ 
ئێــوە، عێراق یەكێك بوو لەو واڵتانەی كە رێگری 
لێكرابوو مامەڵە لەگەڵ ئەمریكا بكات، بەاڵم عێراق 
بێدەنگی نەنواند و رێكارە یاساییە راستەقینەكەی 
گرتەبــەر. بــۆ هەمــوو جیهانــی ســەلماند كــە 
دەوڵەتی تیرۆر نییــە، بەڵكو قوربانیی تیرۆرە و 
ســەركەوتووە بەســەر تیرۆردا. ئێمە پێمانوابوو 
بڕیارەكــە گوماناوی بوو، لە كۆتاییشــدا ئیدارەی 
ئەمریكا بەدەنگەوە هات و ئێســتاش عێراق لەوە 
دەرچووە كە بەچاوی واڵتی تیرۆر یان داڵدەدەری 
تیرۆر ســەیر بكرێت. ئێستا عێراق لە دۆخێكدایە 
هــەل و دەرفەتــی زۆری پێدەدرێت و بەســەریدا 

دەبارێــت، واڵتان بەردەوام بانگهێشــتی دەكەن، 
بەپێچەوانەشــەوە ســەردانی زۆرمان دەكەن. لەو 
سۆنگەیەشــەوە رێككەوتن و سەفەقاتی سیاسی 
و بازرگانی دەكرێت. عێراق ئێستا دەستپێشخەرە 
بۆ كرانەوەیەكی فراوان بەرەوڕووی هەموو جیهان. 
عێراقی ئێســتا زۆر جیاوازە لە عێراقی پێشــوو. 
گوتاری سیاســیی عێراقی ئێســتا لە كۆمەڵگە و 

كۆڕبەندە نێودەوڵەتییەكاندا گوێی لێ دەگیرێت.
رووداو: لەوەتــەی ترەمــپ بووەتە ســەرۆكی 
ئەمریــكا، هەڵوێســتی ئێــوە لە نێــوان ئێران و 
ئەمریكا دژوارتر نەبووە؟ چۆن دەتوانن بااڵنس لە 

نێوانیان بپارێزن؟
جەعفەری: عێراق فەلســەفەیەكی دیپلۆماسی 
هەیە لــە بەڕێوەبردنی پەیوەندییەكانی. لەســەر 

بنەمای دوو جەمســەری. مەبەستم چییە لە دوو 
جەمســەری؟ عێــراق و ئێران، عێــراق و توركیا، 
عێــراق و ســووریا، عێــراق و كوێت و ســعودیە 
و ئــوردن جەمســەرگیریی دووانــە لەگــەڵ هــەر 
جەمسەرێك بەشــێوازی دووانەیی مامەڵە دەكات 
بەبێ ئەوەی كاریگەری لەسەر الیەنی دیكە هەبێ. 
ئێمە باوەڕمان بەسیاسەتی میحوەریی نییە، هەمان 
شت بۆ كۆمەڵگەی ئەوروپی و ئەمریكی. مامەڵە 
لەگەڵ ئەوروپییەكان دەكەین و لە هەمانكاتیشدا 
مامەڵە لەگەڵ بەریتانیاش دەكەین. هەمان شت لە 
پەیوەندییەكانماندا لەگەڵ ئیدارەی بوش و دواتر 
ئیدارەی باراك ئۆباما و ئێستاش لەگەڵ ئیدارەی 
ترەمــپ هــەل و دەرفەتــی زۆر هەیــە لــە بواری 
پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەكان، بەتایبەتی لەگەڵ 
ویالیەتــە یەكگرتووەكانی ئەمریكا. رێككەوتنێك 
هەیە بەیەكدیمان گرێدەدات. ئەم رێككەوتننامەیە 
زۆر گرنگــە لــە رووی ئەمنــی و ســەربازییەوە. 
بەبیرهێنانــەوە  رێككەوتننامەیەشــمان  ئــەو 
لەچوارچێوەیەكــی ســتراتیژی، واتــە كاراكردنی 
روانگەی ئەمنی لەســەر ئاســتی هەموو وەزارەت 
و دامــەزراوە پەیوەندیــدارەكان لــە كشــتوكاڵ و 

پیشەسازی و سیاسی و ئەمنی.
رووداو: بــەاڵم ئێســتا ئەمریــكا بەپێــی ئەو 

رێككەوتننامەیە مامەڵەتان لەگەڵ دەكات؟
رێككەوتنەكەمــان  ئێمــە  جەعفــەری: 
وەبیرهێنانــەوە، ئەوانیــش پابەندبوونــی خۆیان 
راگەیانــد و جەختیــان كــردەوە كــە پابەنــدن 
بەرامبەر بە عێراق. بەڕێز ترەمپ راشكاوانە گوتی 
"پشتیوانیمان بۆ عێراق كۆتایی نایەت بەڵكو زیاتر 

دەبێت". 
رووداو: هەر لەو كۆبوونەوەیەدا داواكاری هەبووە 

لەبــارەی حەشــدی شــەعبی، چ داواكارییەكیان 
هەبوو؟

جەعفــەری: مــن لە ترەمپم نەبیســت باســی 
حەشــدی شــەعبی بكات بەدیاریكــراوی. ئێمەی 
عێراقی وەك چۆن سوپا و پۆلیس و پێشمەرگەمان 
هەیە، بەهەمانشێوە حەشدی شەعبی و حەشدی 
هۆزەكانیشــمان هەیــە. دامەزراندنی ئەم هێزە لە 
ئەنجامی هەڕەشــە و ئەمری واقیعی رۆژگار بووە. 
سوودمان لە ئەزموونەكانی جیهان وەرگرت. بەپێی 
ئەزموونەكانی جیهان لە دۆخە نائاساییەكاندا سوپا 
ناتوانێت هەموو شتێك بكات، بۆیە داوای یارمەتی 
و هاوكاری لە واڵتانی دراوسێ و هاوپەیمان دەكات 
بۆ بەهاناوەچوونی و لەسەر ئاستی ناوخۆییشەوە 
هێزی حەشد و هێزی پاڵپشتیكار دادەمەزرێنێت. 
حەشدی شــەعبی لەم سۆنگەیەوە ســەریهەڵدا. 
ئێمــە حەشــدی شــەعبیمان لــە دەرەوە هاوردە 
نەكــرد. بەڵكو لە ناخی عێراقــەوە لەدایكبووە و 
جەنگاوەرەكانیــش نــەوەی عێراقیــن و لــە هەر 
كوێیەك بن سوودیان هەیە بۆ عێراق و هیواخوازم 
رۆژێك بێت تەحەدییە ئەمنییەكان نەمێنن، ئەوسا 
لە روانگەیەكی دیكەوە سوود لە حەشدی شەعبی 

وەردەگرین.
رووداو: كورد مەترســی هەیە، شــەڕ لە نێوان 
پێشــمەرگە و حەشدی شەعبی دروست ببێ، ئەو 

مەترسییە لەالی ئێوەش هەیە؟
جەعفەری: پێموانییە ئەم مەترسییانە بنەمای 
واقیعییان هەبێت. نە بۆچوونی حەشدی شەعبی 
ئەوەیە كە لەگەڵ الیەنێكی دیكەی عێراقی شــەڕ 
بكات. نە پێشــمەرگەش ئــەو بۆچوونەی هەیە. 
ئێســتا خوێنی پێشمەرگە و حەشد لە یەك بەرە 
تێكەڵی یەكدی دەبێت بۆ بەرگریكردن لە خاك و 
شەرەفی عێراق. ئەمەش دەرخستەی تێگەیشتنی 
سیاسییە. هەموو سیاسەتڤانە كوردی و عەرەبی 
و سوننە و شیعە و پێكهاتەكانی دیكەش خاوەن 
ئایدیایەكن پێكەوە بەرگری لە خاك و شــەرەفی 
عێراقییەكان دەكەن. ئەمەش رەنگدانەوەی لەسەر 
كــۆی رووداوە سیاســییەكان دەبێــت، هەروەها 

لەسەر كۆی رووداوە سەربازییەكانیش.
فتوایەكــی  بــە  رووداو: حەشــدی شــەعبی 
سیستانی دامەزرا. ئەگەر مەترسیی شەڕی حەشد 
و پێشمەرگە هەبوو، ئایا ئامادەن داوا لە سیستانی 
بكەن بە فتوایەك رشــتنی خوێنــی كورد حەرام 

بكات؟
جەعفــەری: بۆچی پێشــبینی شــتێك بكەین 
كە رووینەداوە. ئەم هێزانە )حەشــدی شەعبی و 
پێشــمەرگە( لە كاتێكدا دەجوڵێن كە سەروەریی 
وەك  ببێتــەوە  مەترســی  رووبــەڕووی  عێــراق 
چۆن ئێســتا هاوئاهەنگن و پێكەوە شانبەشــان 
دەجەنگن دژ بەداعش و گرووپە تیرۆریســتەكان. 
ســەید سیستانی خوا بیپارێزێت زیاتر لە جارێك 
هەڵوێستی حەكیمانەی نواندووە لەكاتی روودانی 
هــەر كێشــەیەك و ناكۆكییەك لە نێــوان چین و 
و  راگرتــن  فەرمانــی  توێژەكانــدا دەســتبەجێ 

كۆتاییهێنانی گرژییەكانی داوە.
رووداو: هەندێكجار وەكو حەكیمی سیاســەتی 
عێراق وەسف دەكرێی، چۆن پەیوەندیتان لەگەڵ 
ســعودیە چاك كــردەوە، چ رۆڵێكتــان دەبێ بۆ 

ئاساییكردنەوەی پەیوەندیی ئێران و سعودیە؟
جەعفەری: گرژییەك و دۆخێكی بارگاوی لە 
نێوان ســعودیە و ئێران هەیــە كە هەردووكیان 
دراوســێی عێراقن. خراپیی دۆخی ئاسایشــیان 
رەنگدانــەوەی بــۆ ســەر عێراقیــش دەبێــت و 
بەپێچەوانەشەوە خراپیی دۆخی ئاسایشی عێراق 
بەســەر هەردوو واڵتــدا رەنگدانــەوەی دەبێت. 
هەوڵەكانمــان چڕ كردەوە بۆ لێكنزیككردنەوەی 
الیەنەكان. پێموایە هەوڵەكان بۆ نزیكبوونەوەی 
لــە  بەردەوامــە.  هێشــتا  نێوانیــان  زیاتــری 
بەرژەوەنــدی عێراقە كە هاوســەنگی بپارێزێت 
لــە پەیوەندییەكانی لەگەڵ ســعودیە و ئێران. 
هەروەهــا لــە بەرژەوەندیی عێراقــە پەیوەندیی 

نێوانیان بگەیێنێتە ئاستێكی گونجاو.
رووداو: بــەاڵم هێشــتا پەیوەندیتــان لەگــەڵ 
توركیا ســاردە، چی دەكەن بۆ ئاساییكردنەوەی 

ئەو پەیوەندییە؟
جەعفەری: پەیوەندییەكانمــان لەگەڵ توركیا 
هێشتا بەردەوامە. بڕیاری هەڵپەساردنمان نەداوە 
و هەڵیناپەســێرین. راســتە خاڵێــك هەیە ئێمە 
رەتیدەكەینەوە، ئەویش بوونی هێزی ســەربازیی 
توركیایە لە باشــیك، بــەاڵم ئەوە ناگەیێنێت كە 
پەیوەندییەكانمان لەگەڵ توركیا دەپچڕێنین. ئێمە 
دەمانەوێت ســەروەریمان پارێزراو بێت و تەواوی 
خاكمــان لەژێــر كۆنترۆڵی خۆماندا بێــت، بەاڵم 
رێگەنادەین پەیوەندییەكانمان بەهۆی كردارێكەوە 
تێكبچێــت. تا ئێســتاش باڵیۆزخانەی توركیا لە 
بەغدا و باڵیۆزخانەی عێراقیش لە ئەنقەرە كار و 

چاالكییەكانیان بەردەوامە.
رووداو: هیچ بەڵێنێكتان لە توركیا وەرگرتووە، 

سوپاكەی بكشێنێتەوە؟
جەعفــەری: تــا ئێســتا بەڵێنێكــی توركــی 
شــێوازی  پێنــەدراوە.  بەرجەســتەكراومان 
بەڵێنەكانیــان نــاوە نــاوە گۆڕانكاریی بەســەردا 
دێــت، بەاڵم گوێمان لە گوتارێكی بوێرانە نەبووە 
كــە بەعێراق بڵێــن هەرگیز پاشەكشــە ناكەین. 
هــەر جارەو شــتێك دەڵێــن، بۆ نموونــە دەڵێن 
هەركاتێــك ســەقامگیریی بۆ عێــراق بگەڕێتەوە 
یــان كاتێك داعــش كۆتایی دێــت، بەمدواییەش 
گوتیان دوای كۆنترۆڵكردنەوەی تەواوی ئەو ســێ 
پارێزگایە )ئەنبار، سەاڵحەددین و مووسڵ(، واتە 
بەڵێنــی كشــانەوە دەدەن، بــەاڵم هەرگیز قبوڵ 
ناكرێت بەشێوەیەكی هەمیشەیی لە خاكی عێراق 
بمێننەوە. هیچ واڵتێك وەك عێراق سینگی فراوان 
نییە كە خاكەكەی بەزێندرابێت و لە هەمان كاتدا 

درێژە بە پەیوەندییەكانی بدات.
رووداو: بەڕێــزت كە ســەرۆك وەزیران بوویت، 
بەهۆی كوردەوە الدرای لەسەر ئەوەی دەستوورت 

پێشێل كردووە. ئەوە راستە؟
لەســەر  ســووربووم  مــن  جەعفــەری: 
جێبەجێكردنی دەستوور. دەستووریشم جێبەجێ 
كرد. لە كاتێكدا هەموو جیهان چاوی لەسەر ئەوە 
بــوو هەڵبژاردنەكان بۆ شــەش مانــگ دوابخرێن، 
من رەتمكردەوە. بەڕێــز كۆفی ئەنان پەیوەندیی 
پێوەكــردم و پێیگوتــم مافی سروشــتیی خۆتە 
ئەگــەر بــۆ شــەش مانــگ دوایبخەیــت و منیش 
دیسان رەتمكردەوە، گوتم پێویستە هەموویان لە 

2005 جێبەجــێ بكەم. ســاڵی 2005 بەرلەوەی 
بچێتە بەردەم سەرۆكایەتی كۆمار، من پەسەندم 
كرد و دواتر پێشكەشــی ئەنجوومەنی نیشتمانیم 
كرد. هەمــوو ئەم هەڵبژاردنانە لە ســاڵی 2005 
كــران. ســاڵی 2005 ســاڵی هەڵبژاردنــە یــەك 
لەدوای یەكەكان و پەســەندكردنی دەستوور بوو. 
لە كاتێكدا رووبەڕووی گوشار دەبوومەوە لەالیەن 
سەرۆكایەتی كۆمارەوە. دواتر هاتینە سەر قۆناغی 
ماددەی 140 و پرســی كەركووك. ماددەی 140 
ســێ خاڵی هەیە: یەكەم ئاوەدانكردنەوە بۆ ئەمە 
200 ملیــۆن دۆالرمان پێشــكەش كرد بۆ ئەوەی 
زەمینە خۆشــبكرێت بــۆ ئاوەدانكردنــەوە، ئەمە 
لە ســەردەمی من بوو كە ســەرۆكوەزیران بووم. 
خاڵی دووەم ئاســاییكردنەوە بــوو. هەوڵەكانمان 
چڕ كردەوە بۆ ئەوەی دۆخەكە ئاسایی بكەینەوە. 
خاڵی ســێیەم مایەوە كە سەرژمێری بوو. بەپێی 
دەســتوور دەبێت ســەرژمێری لە كۆتایی ســاڵی 
2007 كرابــا. منیش لە ســاڵی 2005 بۆ 2006 
ســەرۆكوەزیران بــووم، بــەاڵم هەندێــك الیــەن 
گوشــاری بەردەوامیان دەكرد و چەواشــەكارییان 
دەكرد بۆ ئەوەی ســەرژمێری لــە 2005 و 2006 
بكرێت، منیش رەتمكردەوە و رامگەیاند كە دەبێت 

لە كۆتایی 2007 بكرێ.
رووداو: دەڵێن لە 2006 بە مەكتەبی سیاسیی 
یەكێتیــت گوتووە كــە وەزیرەكانتان هیچ كاتێك 
باســی جێبەجێكردنی مادەی 140یان نەكردووە، 

ئایا ئەوە راستە؟ 
جەعفــەری: نەخێر نەخێر نەخێــر، برادەرانی 
مەكتەبی سیاســی یەكێتی نیشتمانی كوردستان 
وەزیــرە  و  كوردســتان  دیموكراتــی  پارتــی  و 
جێبەجێكردنــی  دەســتبەرداری  كوردەكانیــش 
نەبــوون. نەخێــر  مــاددەی 140  دەســتوور و 
بەپێچەوانــەوە ئــەوان دەیانگــوت ئەگەر ئێمە لە 
شوێنی جەعفەری بووینایە ئەمەمان پێنەدەكرا و 
جەختیشیان لەوە دەكردەوە كە دەبێت دڵسۆزانە 
بۆ دەســتوور كاربكرێت و نابێت ســەرژمێری لە 
2005 و 2006 بكرێــت، بەپێچەوانەوە دەبێت لە 
كۆتایــی 2007 و بەپێی دەســتوور بكرێت. بۆیە 
پێویستە كورد شانازی بكەن بەو سیاسەتڤانانەی 
ئــەو ســەردەمە كە بەدڵســۆزییەوە بۆ پرســێك 

كاریان دەكرد و سیاسەتیان دەكرد. 
رووداو: رات چییــە لەســەر هەڵكردنــی ئااڵی 

كوردستان لە كەركووك؟ 
جەعفەری: كەركووك عێراقێكی بچووكە. ئەم 
پارێزگایــە چەپكێك گوڵە و هەمــوو رەنگەكانی 
لەخۆگرتووە. كــورد و توركمان و عەرەبی هەیە، 
سوننە و شیعەی هەیە، موسڵمان و كریستیانیشی 
هەیە. من لە ســەردەمی خۆم داوامكرد كەركووك 
تایبەتمەندییەكــی جیــاوازی پێبدرێت كە جیاواز 
بێت لە ئیدارەی هەر پارێزگایەكی دیكە. ناتوانین 
نەخشەی دێمۆگرافیای كەركووك كۆپی بكەینەوە، 
بــەاڵم دەتوانیــن نەخشــەڕێگایەكی سیاســی و 
كارگێــڕی دابیــن بكەیــن كــە بگونجێــت لەگەڵ 
فرەڕەنگیی كەركــووك. بەكورتی ئەمە بۆچوونی 

منە و تا ئێستاش بۆچوونم نەگۆڕاوە.
رووداو: بــەاڵم كــورد دەڵێت كوردســتانییە، 
بــە حەقی نازانی ئااڵی كوردســتان لە كەركووك 

هەبێ؟
جەعفــەری: ئــەو حەقی خۆیەتــی كە چۆن 
بەحەقــی خــۆی دەزانێــت. بــەاڵم كاتێك ئااڵ 
هەڵدەكات ئایا هەمــوو پێكهاتەكانی كەركووك 
رێككەوتــوون لەســەر ئەوەی كەركــووك تەنیا 
وەاڵمەكــە  بەدڵنیاییــەوە  كــوردە؟  موڵكــی 
نەخێرە. دەتوانیت شتێكی دیكە بڵێیت. ئەگەر 
لەســەری رێكنەكەوتوون كەواتە هەڵەیە شتێك 
بســەپێنین ئەگەر رێككەوتنی لەسەر نەكرابێت 
و بەســەر خەڵكی كەركووكدا بیسەپێنین. وەك 
چۆن رێگە نادەین كورد لە كەركووك فەرامۆش 
بكرێــت، لە هەمان كاتــدا رێگە نادەین الیەنێك 
یــەك بۆچوون و یەك تێڕوانین و یەك پێكهاتە 

بەســەر هەموو پێكهاتەكانی دیكەی كەركووكدا 
بسەپێنێت. پێمانوایە كارێكی هەڵەیە.

رووداو: ئەو چەند رۆژەی لە كوردستان بوویت 
و ســەركردەكانی كــوردت بینــی، پێتوایە كورد 
جددیە لە گشتپرسی و راگەیاندنی سەربەخۆیی؟

جەعفەری: لەبارەی جددیبوون یان نەبوونیان 
پێویستە پرسیار لە برایەكی كورد بكەیت. بەاڵم 

ئەگەر بەمشێوەیە پرسیار بكەیت و بڵێیت ئەبوو 
ئەحمــەد تۆ وەك برایەكی كــوردان خوێندنەوەت 
چییــە و ئامۆژگاریت چییە؟ مــن وەك برایەك و 
دۆستێكی دێرینی كورد بەمشێوەیە ئامۆژگارییان 
دەكەم: پێویســتە بەرلەوەی ئــەم هەنگاوە بنێن 
بــا زۆر بیــر بكەنەوە. ئایا دۆخی ئێســتای كورد 
وەك دۆخی دیكتاتۆرە یەك لەدوای یەكەكان بوو؟ 
فەرامۆشكردن، هەڵەبجە، ئەنفال، قەدەخەكردنی 
بەشــداربوونیان لــە ســوپا، قەدەخەكردنیان لە 
دامەزرانــدن لە فەرمانگەكان و دامەزراوەكان، ئایا 
ئەمانە هــەن؟ وەاڵمەكە بێگومان نەخێرە. تكایە 
تكایە تكایە. یەكەم ســەرۆككۆماری عێراق بەڕێز 
جەالل تاڵەبانــی كوردە، دووەم ســەرۆككۆماری 
عێــراق دكتۆر فوئاد مەعســوم ئەویــش كوردە، 
عێراقی ئێستا زۆر جیاوازە لەگەڵ عێراقی پێشوو. 
كەســایەتی كوردی وەزارەتی ســیادییان پێدراوە 
و كاردەكــەن و بەشــێوەیەكی فراوان بەشــداری 
لــە فەرمانڕەوایی دەكەن لە نــاو بەغدا و هاوكات 
لــە كوردســتان پەرلەمانیان هەیــە و حكومەتی 
خۆجێییان هەیە و ئێستا لە دۆخێك و كەشێكی 
زۆر جیــاوازدا دەگوزەرێــن. پێمانوایــە هــەل و 
دەرفەتــی برایانی كورد ئەوەیە جوامێریی خۆیان 
بســەلمێنن و دەبێ هاوشــان و یاوەری پرۆسەی 
سیاســی عێراقــی بــن و مامەڵە لەگــەڵ چین و 
توێژەكانی دیكە بكەن و مامەڵەی بەردەوام لەگەڵ 

عەرەب و سوننە و شیعە بكەن. 
رووداو: راســتە لە بەغــدا بە وەفدی كوردیتان 
گوتووە، بڕۆن توركیا رازی بكەن و ئێمەش رازین؟
جەعفەری: نازانم، ئەم شتەم بۆ باس نەكراوە، 

بەهیچ شێوەیەك گوێم لەوە نەبووە. 

د.ئیبراهیم جەعفەری، وەكو یەكێك لە حەكیمەكانی سیاســەتی دەرەوەی عێراق 
ناودەبرێت. بەاڵم هەندێك پێیانوایە هێشــتا نەیتوانیوە وەكو پێویســت سیاسەتی 
دەرەوەی عێراق روون بكاتەوە. لە سیاسەتی دەرەوەدا، پالنی عێراق چییە بۆ ناوچەكە 
و واڵتانــی دیكەش، هەروەها لەبارەی هەرێمی كوردســتان و گشتپرســی و ئااڵی 
كوردستانەوە بۆچوونیان چییە؟ )رووداو( ئەو پرســیارانە و كۆمەڵێك پرسیاری دیكە 
ئاراستەی بەڕێز د.ئیبراهیم جەعفەری دەكات. دەقی تەواوی ئەم هەڤپەیڤینە شەوی 

دووشەممە لە تەلەڤزیۆنی رووداو باڵودەبێتەوە.

هەپڤەیڤین: هیوا جەمال
رووداو- هەولێر

ترەمپ پێیگوتین 
پشتیوانیمان بۆ عێراق 

كۆتایی نایەت و 
زیاتریش دەبێت

ئاساییبوونەوەی 
پەیوەندیی ئێران 

و سعودیە لە 
بەرژەوەندیی عێراقە

پەیوەندییەكانمان لەگەڵ 
توركیا هێشتا بەردەوامە

توركیا بەڵێنێكی 
ئەوتۆی بە ئێمە نەداوە 

بۆ كشاندنەوەی 
هێزەكەی باشیك 

داواكاری یوئێنم بۆ 
دواخستنی هەڵبژاردن 

رەتكردەوە

گوشاری سەرۆكایەتی 
كۆمارم لەسەربوو بۆ 

جێبەجێنەكردنی دەستوور

بەرپرسانی كورد 
دەیانگوت ئەوەی 

جەعفەری كردی بە 
ئێمە نەدەكرا

مەترسیی روودانی 
شەڕی پێشمەرگە 
و حەشدی شەعبی 
بنەمای واقیعی نییە

دەبێ كەركووك 
تایبەتمەندییەكی 

جیاوازی پێبدرێ

رێگەنادەین الیەنێك 
بۆچوونی خۆی بەسەر 
هەموو پێكهاتەكانی 
كەركووكدا بسەپێنێ

كورد دەبێ شانازی بە 
وەزیرەكانی لە كابینەكەی 

من بکات
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رێبوار قاسم
رووداوـ  هەولێر

رۆژی یەکشــەممە، 16ی نیســان دەنگدەرانــی 
تورکیا و باکووری کوردستان لە گشتپرسییەکی 
مێژووییــدا بــۆ هەموارکردنــەوەی دەســتووری 
تورکیــا، بڕیاریــان دا سیســتەمی سیاســی و 
بەڕێوەبەریــی واڵتەکەیــان لــە پەرلەمانییــەوە 
بــۆ ســەرۆکایەتی بگــۆڕن. بەپێــی ئەنجامــە 
بەراییەکان، زیاتر لە 51%ی دەنگدەران دەنگی 
"بەڵێ"یان بە هەموارە دەســتوورییەکە داوە و 
زیاتــر لــە 48%ی دەنگدەرانیش بــە “نەخێر” 

هەموارەکەیان رەتکردووەتەوە. 
 319 و  ملیــۆن   55 گشتپرســییەکەدا  لــە 
هــەزار و 222 کەس لە 81 پارێزگاکەی تورکیا 
مافــی دەنگدانیــان هەبوو. رێژەی بەشــداریی 
دەنگــدەران لــە گشتپرســییەکەدا 86.6 بووە. 
 140 و  هــەزار   167 گشتپرســییە  ئــەم  بــۆ 
بنکــەی دەنگــدان ئامادەکرابــوون کــە لە 32 
پارێزگای رۆژهەاڵتی تورکیا )بەوانەی باکووری 
کوردستانیشــەوە( دەنگــدان لــە کاژێر حەوتی 
بەیانی دەستیپێکرد و کاژێر چواری پاشنیوەڕۆ 
بەکاتــی هەولێر کۆتایی هات. لــە پارێزگاکانی 
دیکەی نێوەڕاســت و رۆژئاوای تورکیا دەرگای 
بنکەکان کاژێر 8ی بەیانی کرانەوە و کاژێر 5ی 
پاشنیوەڕۆ بەکاتی هەولێر داخران. دەنگدەرانی 

دەرەوەی واڵتیش پێشتر دەنگیان دابوو.
لــەم گشتپرســییەدا رکابەری لە نێــوان دوو 
بــەرەی “بەڵــێ” و “نەخێــر” بــوو. الیەنگرانی 
دەنگــی “بەڵێ”، واتە الیەنگرانــی پارتی داد و 
گەشــەپێدان )ئاکپارتی( و پارتــی بزووتنەوەی 
میللــی )مەهەپە(، پشــتیوانییان لــە هەمواری 
دەســتووریی تورکیــا دەکــرد، کە سیســتەمی 
سیاسیی تورکیا لە پەرلەمانییەوە بۆ سەرۆکایەتی 
دەگــۆڕێ. الیەنگرانــی دەنگی “نەخێــر”، واتە 
الیەنگرانی پارتی دیموکراتیکی گەالن )هەدەپە( 
و پارتــی کۆماری تورکیــا )جەهەپە(، هەموارە 

دەستوورییەکەیان رەتکردەوە.
 

گشتپرسییەكی چارەنووسساز:

پاش دەنگــدان، رەجەب تەیــب ئەردۆغان، 
ســەرۆککۆماری تورکیا گوتــی: "پەنا بە خوا، 
بــڕوام وایــە گەلی ئێمــە دەنگ بــۆ کرانەوەی 
دەرگای پێشکەوتنی زۆر خێراتر دەدەن... من 
متمانەم بە هەســتی دیموکراسیخوازیی خەڵک 
هەیــە". ئەردۆغان و الیەنگرانی دەنگی “بەڵێ” 
بانگەشەی ئەوەیان دەکرد تورکیا پێویستی بە 
هەموارکردنی ئەو دەســتوورە هەیە کە لە پاش 
کودێتاکــەی 1980 لەســەر دەســتی ژەنەراڵە 
کودێتاچییەکان نووســراوە، بــۆ ئەوەی تورکیا 
بتوانێ بەرەنگاری تەحەدا سیاســی و ئەمنییە 
هەنووکییەکان ببێتەوە و بۆ هەمیشە حکومەتی 

لەرزۆکی هاوپەیمانییان لە کۆڵ ببێتەوە.   

الیەنگرانــی دەنگی “نەخێر” لــە بەرامبەردا 
جەختیان لەوە دەکردەوە هەمواری دەســتوور 
هەنگاوێکــە بــەرەو دەســەاڵتێکی پاوانخوازانە 
لــە تورکیــا، لــە کاتێکــدا لــە پــاش کودێتــا 
شکســتخواردووەکەی ســاڵی رابردووەوە 113 
هــەزار و 260 کــەس دەستبەســەر کــراون، 
لــەم ژمارەیــە 47 هەزار کەســیان بڕیاریان بۆ 
دەرچــووە و لــە زیندانن. لە مــاوەی 9 مانگی 
لەســەر  کەســیش  هــەزار   120 رابــردوودا، 
هەڵپەســێردراون،  یــان  الدراون  کارەکانیــان 
زیاتــر لــە 130 رۆژنامەنووس دەســتگیرکراون 
و 179 دەزگا و ناوەنــدی میدیایــی داخــراون. 
بەشــی هەرە زۆری حاڵەتەکانیش پەیوەندییان 
بــە کودێتاکــەی مانگــی تەمــووزی 2016وە 
هەبووە، کە ئەردۆغان و ئاکپارتی بانگەشــەی 
ئەوە دەکەن فەتحوڵــا گولەن و الیەنگرەکانی 

داڕێژەری پالنەکەی بوون.
 18 بــۆ  شــەممە  رۆژی  گشتپرســییەکەی 
هەمــواری دەســتووری بووە کــە گرنگترینیان 

بریتین لەمانەی خوارەوە:
یەکــەم: ســەرۆککۆمار دەبێ بە ســەرۆکی 
)واتــە  تورکیــا  لــە  جێبەجێــکار  دەزگای 
حکومەت(، هەروەها ســەرۆکایەتی دەوڵەتیش 
ســەرۆکایەتی  هــاوکات  دەتوانــێ  و  دەکات 

پارتەکەی خۆیشی بکات.
دووەم: پۆســتی ســەرۆکوەزیران الدەدرێ، 
لە بری ســەرۆکوەزیران چەند کەســێک وەکوو 

جێگری سەرۆککۆمار دەستبەکار دەبن. 
سێیەم: ســەرۆککۆمار کۆمەڵێک دەسەاڵتی 
نوێــی دەبێــت، لەوانــەش دەستنیشــانکردنی 
وەزیــرەکان، ئامادەکردنــی پــڕۆژەی بودجــە، 
دەستنیشــانکردنی زۆرینــەی دادوەرە بااڵکانی 

واڵت و کاراکردنی ژمارەیەک یاسا. 
چوارەم: سەرۆککۆمار دەسەاڵتی راگەیاندنی 
دۆخی نائاسایی و هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمانی 

تورکیای دەبێت.
پێنجــەم: ژمارەی کورســییەکانی پەرلەمان 
لــە 550 کورســییەوە بــۆ 600 کورســی بەرز 

دەکرێتەوە.
شەشــەم: بۆ لێپرســینەوە لــە وەزیرەکانی 
حکومەت یان سەرۆککۆمار، پەرلەمان پێویستی 
بە رەزامەندی و دەنگی 400 پەرلەمانتار دەبێ 
)واتە رەزامەندیی دوو لەســەر سێی ئەندامانی 

پەرلەمان(. 
حەوتەم: دەســەاڵتی ســەرۆککۆمار بەسەر 
سیســتەمی دادوەریی تورکیــادا یەکجار فراوان 
دەبێــت، بــە جۆرێــک لــە کــۆی 15 ئەندامی 
لەالیــەن  کەســیان   12 دەســتووری  دادگای 
ســەرۆککۆمارەوە دەستنیشــان دەکرێن و 3ی 
دیکەیــان لە الیەن پەرلەمانەوە دیاری دەکرێن. 
ژمارەی ئەندامانی بۆردی بااڵی دادوەرەکان لە 
22 کەســەوە بــۆ 13 کەس کــەم دەکرێتەوە، 
لەم ژمارەیە 4 کەســیان لە الیەن سەرۆک و 7 
کەســیان لەالیەن پەرلەمانەوە دیاری دەکرێن. 

ئەمــەش لە کاتێکدا بەپێــی هەموارە نوێیەکە، 
وەزیری دادیش )بەرپرسی یەکەمی سیستەمی 
دادوەری تورکیا( هەر لەالیەن سەرۆککۆمارەوە 
گۆڕانکارییــە  ئــەم  دەکــرێ.  دەستنیشــان 
بەربەســتی گەورە بــۆ هەوڵەکانی پەرلەمان بۆ 
لێپرســینەوە لە وەزیرەکان و ســەرۆک دروست 

دەکات. 
هەشتەم: سەرۆککۆمار دەبێ بە فەرماندەی 
هێــزە چەکدارەکانــی تورکیــا، بــەم پێیــەش 

شوورای سەربازیی تورکیا هەڵدەوەشێتەوە. 
ســەرۆکایەتی  هەڵبژاردنەکانــی  نۆیــەم: 
و پەرلەمانــی لــە یــەک رۆژدا دەکرێــن، بــەم 
پێیەش چیدی ســەرۆک لە الیــەن پەرلەمانەوە 
هەڵنابژێردرێ، بەڵکــو بە دەنگی خەڵک دەبێ 
بە سەرۆککۆمار، ئەمەش رێژەی مەشروعییەتی 
ســەرۆککۆمار لەبەردەم بڕیار و هەڵوێستەکانی 

پەرلەمان بەرزدەکاتەوە. 

لە ئەوروپاش ”بەڵێ” سەركەوت:

دەنگدان بۆ گشتپرســیی هەمواری دەستوور 
هەفتەیەک پێشــتر لە دەرەوەی تورکیا کرابوو. 
بــە پێی ئەنجامەکان لــە ئەڵمانیا، کە زیاترین 
ژمــارەی رەوەنــدی تورکیــای لێیــە، 63 % ی 
دەنگــدەران “بەڵــێ” و 37% “نەخێر”یــان بۆ 
هەموارە دەســتوورییەکان کردووە. لە نەمســا 
نزیکــەی 73 % ی دەنگەکان “بەڵێ” و نزیکەی 
27 % “نەخێــر” بــووە. لــە هۆڵەنــدا 07%ی 
دەنگــەکان لەگەڵ هەموارەکــە بووە و 30 %ی 

دەنگەکانیش بۆ “نەخێر” بووە.

 باكووری كوردستان 
بە ”بەڵێ” دەنگی داوە: 

پارێزگاکانی تورکیا بەســەر حەوت ناوچەی 
سەرەکیدا دابەش دەبن کە بریتین لە رۆژهەاڵتی 
ئانادۆڵ، باکووری رۆژهەاڵتی ئانادۆڵ، ئانادۆڵی 
ناوەند، دەریای رەش، مارمارا، ناوچەکانی سەر 
دەریای نێوەڕاســت و ناوچەکانی سەر دەریای 
ئیجە. لەو دابەشــبوونە جوگرافییەدا، باکووری 
کوردســتان دەکەوێتــە رۆژهەاڵتــی ئانــادۆڵ و 

باشووری رۆژهەاڵتی ئانادۆڵ. 

رۆژهەاڵتی ئەنادۆڵ:

لــە رۆژهەاڵتــی ئەنــادۆڵ دەنگــی “بەڵــێ” 
57.7% )واتــە 1 ملیــۆن و 673 هەزار و 856 
دەنــگ( و دەنگــی “نەخێــر” 42.3 %  )واتــە 
1 ملیــۆن و 228 هــەزار و 339 دەنگ( بووە. 
لــەو ناوچە جوگرافییــەدا، پارێزگای دێرســیم 
لەســەر ئاســتی هەموو تورکیا زیاترین دەنگی 
“نەخێــر”ی هەبــووە، لەم پارێزگایــەدا 9844 
کــەس بە “بەڵێ” و 40 هەزار و 429 کەس بە 

“نەخێر” دەنگیان داوە. 

توركیا "بەڵێ"ی بۆ بەالوەنانی 
سیستەمی پەرلەمانی كرد 

ئێران چەند كۆڵبەرێكی كورد دەكوژێكوردستانی
رووداو - هەولێر

بەهۆی دەستڕێژی گوللەی سوپای پاسدارانی ئێران لە سنووری رۆژهەاڵت و باشووری كوردستان، ژمارەیەك كۆڵبەر گیانیان لەدەستدا و ژمارەیەكیش 
بریندار بوون. رائید حەسەن خدر، بەڕێوەبەری پۆلیسی قەالدزێ بە )رووداو(ی راگەیاند: لەسەر سنووری نێوان رۆژهەاڵت و باشووری كوردستان ژمارەیەك 

كۆڵبەر بە تەقەی پاسدارانی ئێران برینداربوونە. بەگوتەی رائید حەسەن، سەرجەم كۆڵبەرەكان خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستانن و لە نزیك ناوچەی هێرۆیانی 
سەر سنووری باشوور و رۆژهەاڵت برینداركراون. هەروەها سەرچاوەیەك بە )رووداو(ی گوت، وێڕای برینداربوونی ژمارەیەك كۆڵبەر، بەهۆی دەستڕێژییەكە 

چەند كۆڵبەرێك گیانیان لەدەستداوە، سەرجەم بارەكانیشیان سووتێنراون.

باشووری رۆژهەاڵتی ئەنادۆڵ:

لــەم ناوچە جوگرافییــە کە نۆ پارێزگای 
کــوردی تێدایــە، 3 ملیــۆن و 968 هــەزار 
و 61 دەنگــی پــاک هەبووە، لــە کۆی ئەو 
ژمــارە دەنگەش 2 ملیــۆن و 102 هەزار و 
991 کــەس بــە “بەڵێ” و 1 ملیۆن و 865 
هــەزار و 70 کــەس بە “نەخێــر” دەنگیان 
داوە. لــەم ناوچەیەدا پارێزگای شــرناخ بە 
71.6% زیاتریــن دەنگــی نەخێری هەبووە. 

کــۆی دەنگەکانی ئەم پارێزگایە 207 هەزار 
و 41 دەنگ بووە، کە 148 هەزار و 213ی 
بــۆ “نەخێر” و 58 هەزار و 828 دەنگی بۆ 

“بەڵێ” بووە. 
و  هــەزار   776 ئامــەد  پارێــزگای  لــە 
567 کــەس دەنگیــان داوە، لــەم ژمارەیە 
524 هــەزار و 827 کــەس )واتــە %67.6 
ی دەنگــدەران( دەنگیــان بــۆ “نەخێــر” و 
251 هــەزار و 740 کەس )واتە 32.4%ی 

دەنگدەران( دەنگیان بۆ “بەڵێ” بووە. 

پارێزگای سەركردەكان:

پارێزگای روحا، کە شوێنی لە دایکبوونی 
پارتــی  )ســەرۆکی  ئۆجــەالن  عەبدوڵــا 
کرێکارانی کوردستان(ە، بە رێژەی 70.8 % 
دەنگیان بــە “بەڵێ” داوە. لەو پارێزگایەدا 
845 هەزار و 904 کەس دەنگیان داوە، لەم 
ژمارەیە 599 هەزار و 92 کەس دەنگیان بە 
بەڵێ داوە و 246 هەزار کەسەکەی دیکەش 
)واتــە 29.2 %ی دەنگدەران( بە “نەخێر” 

هەمواری دەستووریان رەتکردووەتەوە. 
ناوچەی بەیۆغڵو، شوێنی لە دایکبوونی 
ئەردۆغان، بە جیاوازییەکی یەکجار کەمەوە 
دەســتووری  هەمــواری  لــە  پێشــوازییان 
کردووە. ناوچەی بەیۆغڵو سەر بە پارێزگای 
ئیســتەنبوڵە و تێیــدا 147 هــەزار و 807 
کەس دەنگیان داوە. لەم ژمارەیە 74 هەزار 
و 49 کەس )واتــە 50.1 %ی دەنگدەران( 
دەنگــی “بەڵــێ” و 73 هــەزار 758 کەس 
)واتە 49.9 %( دەنگی “نەخێر”یان داوە. 

باشــووری  لــە  پارێــزگای عوســمانییە 
تورکیــا، شــوێنی لــە دایکبوونــی دەولەت 
باخچەلــی، بە 57.8 % )واتــە 169 هەزار 
و 652 دەنگــدەر( پشــتیوانیان لــە دەنگی 
“بەڵــێ” کــردووە. لــەم پارێزگایــەدا 293 

هەزار و 463 کەس دەنگیان داوە. 
رەت  هەمــوار  ســەرەکییەکان  پارێــزگا 

دەکەنەوە:

پارێزگای ئیستەنبوڵ گەورەترین بازنەی 
دەنگدانــی تورکیایــە. لــەم پارێزگایــە 9 
ملیۆن و 207 هەزار و 508 کەس دەنگیان 
داوە، کە رێــژەی 48.7 % لەگەڵ هەمواری 
دەســتووری بــووە و 51.3 %ش لــە دژی 

هەموارەکە بوون.

پارێــزگای ئەنقــەرە دووەم گەورەتریــن 
بازنــەی دەنگدانی تورکیایە. لەم پارێزگایە 
هــەزار و 366 کــەس  ملیــۆن و 415   3
دەنگیــان داوە. لــەم ژمارەیــە 51.1 % بە 
“نەخێــر” دەنگیــان دا و 48.9 % ش بــە 

“بەڵێ” بەشداری دەنگدانەکە بوون.

پارێــزگای ئزمیر بە شــێوەیەکی بەرچاو 
پشــتگیری لــە دەنگــی “بەڵێ” کــردووە. 
لــەم پارێــزگای 2 ملیــۆن و 789 هەزار و 
560 کــەس دەنگیــان داوە. لــەم ژمارەیە 
68.8% دەنگەکان بۆ “نەخێر” و 31.2 %ی 

دەنگەکان بۆ “بەڵێ” بووە. 

رێژەی دەنگی "بەڵێ" و "نەخێر" لەشارەكانی باكووری كوردستان )ئەنجامی بەرایی(
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پارتــە  دوو  نیســان،  دووی  رۆژی 
عێــراق:  كوردســتانی  ســەرەكییەكەی 
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و یەكێتی 
نیشــتمانیی كوردســتان راگەیەندراوێكــی 
هاوبەشــیان باوكردەوە كە تێیدا پابەندیی 
خۆیان بە رێكخستنی گشتپرسیی لەبارەی 
سەربەخۆیی كوردستان یان مانەوە لەگەڵ 
عێــراق، راگەیاند. ئــەو دوو پارتە زۆربەی 
جاران لەگەڵ یەكدی ناكۆكن، بەاڵم وادیارە 
لەگەڵ نزیكبوونەوەی كۆتایی تاڵی شــەڕی 
مووســڵ و پاش سێ ساڵ شەڕی بەردەوام 
لــەدژی )داعش(، كوردی عێراق بەو بڕوایە 
گەیشــتوون كە كاتی ئەوە هاتووە كێشــە 

سیاسییەكانی نێوانیان بنێژن.
دەزانــن  كوردســتان  ســەركردەكانی 
ســەربەخۆیی بە ئاســانی بەدەست نایەت. 
بــە تایبەتیش لەبەر ئەوەی توركیا و ئێران 
ســوورن لەســەر ئەوەی رێ لــە هەوڵێكی 
وەها بگرن، ئەو دوو واڵتە نیگەرانن لەوەی 
هەوڵی ســەربەخۆیی ئیلهام بە دانیشتووە 
هــاوكات  بــدات.  ئەوانیــش  كوردەكانــی 
ئەمریــكاش لەڕووی مێژووییــەوە بیرۆكەی 
رەتكردووەتــەوە،  عێراقــی  دابەشــبوونی 
چونكە ترســی ئەوەی هەبووە پارچەبوونی 
ئەو واڵتە ببێتە مۆدێلێك بۆ دابەشــبوونی 
واڵتانی دیكەی ناوچەكە. تەنانەت لە نێوان 
هێــزە كوردییەكانیش ســەبارەت بە كات و 
پڕۆســەی جیابوونەوەكــە ناكۆكــی هەیە، 
ئــەوەش خولیــای ســەربەخۆیی كــوردی 
ســنووردار كردووە. الی بەرپرســانی كورد 
بەڕێوەچوونی گشتپرسی وەكوو راگەیاندنی 
نیــازە )واتــە نیــازی ســەربەخۆیی(، بەو 
مانایەی ســەربەخۆیی راســتەقینە هێشتا 

كاتی لەبەردەم ماوە.
ئــەوە یەكەمجاریــش نییــە كــورد ئەوە 
رابگەیەنێ. بەاڵم ئەمجارەیان جیاوازییەكی 
هەیــە، ئــەوەش جۆرێك لە گەشــبینی بە 
كــوردی عێــراق داوە كــە ئەمجارەیان ئەو 
رێگەیەی بەرەو ســەربەخۆیی گرتوویانەتە 
بەر، ســەركەوتن بەدەســت بهێنێ. ئەوەی 
جیاوازییەكەشــی دروســتكردووە، دۆناڵــد 

ترەمپ، سەرۆكی ئەمریكایە.
لە گەشتەكەی ئەمجارەم بۆ كوردستانی 
عێراق، لەگەڵ ژمارەیەكی زۆر سیاسەتكار، 
بەرپــرس و بزنســمان )لــە كوردســتان( 
قســەم كرد كە بڕوایان وابوو سەرۆكایەتیی 
ترەمپ دەرفەتێكی نوێی بۆ ســەربەخۆیی 
كــورد رەخســاندووە. جیــا لەمــە خەڵكی 
گشــتی،  بەشــێوەیەكی  كوردســتانیش، 
گەشــبینن بــە ســەركەوتنی ترەمــپ لــە 
هەڵبژاردنی ســەرۆكایەتی ئەمریكادا. بەاڵم 
ئەو الیەنەی سەرۆكایەتی ترەمپ كە كوردی 
عێراق پێی دڵخۆشــن، هەمان ئەو الیەنەیە 
كە شارەزایانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكا 

لێی نیگەرانن.

داڕشتنەوەی سیاسەتی
 دەرەوەی ئەمریكا

یەكەم شت، ترەمپ خەریكە دامەزراوەی 
نەریتیــی سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــكا 
بــەالوە دەنێ. لە مانگــی كانوونی دووەمی 
ئەمســاڵەوە، كۆشكی ســپی بەشێوەیەكی 
چاالكانە هەوڵ دەدات كاریگەریی كەسایەتییە 
بە ئەزموونەكان لەســەر سیاسەتی دەرەوە 
كەم بكاتەوە، لەم چوارچێوەیەشدا بەرپرسە 
لە مێژینەكانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكای 
كەمكردوونەتــەوە و كۆمارییــە شــارەزا و 
بەناوبانگەكانیشی خستووەتە پەراوێزەوە. 
وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا هەر ئێســتاش 
الواز بــووە و چەنــد مانگێــك دەبێ بەبێ 

بەرپرسە بااڵكانی كارەكانی بەڕێوەدەبات.

قەبــارەی وەزارەتــی  بچووكبوونــەوەی 
بــەرە  بــۆ شــارەزایانی هــەردوو  دەرەوە 
سیاسییەكە )واتە كۆماری و دیموكراتەكان( 
مایەی ترس و نیگەرانییە، چونكە وەزارەتی 
دەرەوە و ســتافەكەی هەمــوو كات وەكوو 
بناغەیەك بوون و ئەمریكا لەسەر ئەو بناغەیە 
توانیویەتی بەردەوامی بە بەشــداریی خۆی 
لە كاروباری جیهاندا بدات. بە كورتییەكەی، 

بەردەوامبوونــی ئــەو دامەزراوەیە گەرەنتی 
ئــەوەی بــە حكومــەت داوە كە لــە كاتی 
نــوێ،  ئیدارەیەكــی  دەســتبەكاربوونی 
زانیارییــە دامەزراوەییەكان لە بارەی واڵتان 
و پەیوەندییەكانیــان لــە كیــس ئەمریــكا 
نەچــێ، لە كاتێكدا كۆكردنەوە، پەرەپێدان 
و رێكخستنی ئەو زانیارییانە چەندین دەیە 

كاتی بردووە.
بــەاڵم ئەگــەر لــەڕووی مێژووییەوە لێی 
بڕوانین، دەبینین دامەزراوەی دیپلۆماتیكی 
ئەمریــكا )وەزارەتــی دەرەوە( بە تایبەتی 
لەگــەڵ كــورد مامەڵەیەكــی میهرەبانانەی 

نەكــردووە، ئــەوەش بەالیەنــی كــەم هەتا 
راپەڕینی كوردی عێراق لە ســاڵی 1991 و 
دواتریش هێرشەكەی ئەمریكا بۆ سەر عێراق 
لە 2003 راستە. هەرچەندە ئەمریكییەكان 
ئێستا راهاتوون لەوەی دیمەنی تەوقەكردن 
بەرپرســانی  ئاشــكرای  كۆبوونــەوەی  و 
كــورد و ئەمریكا ببینن، بــەاڵم دیپلۆماتە 
لەمێژینەكانــی كورد جەخت لەســەر ئەوە 
دەكەنــەوە كــە ئــەوە دیاردەیەكی نوێیە و 

لە ئەنجامی نزیكەی 60 ســاڵ بەرخۆدان و 
مەینەتییەوە هاتووەتــە ئاراوە. بە درێژایی 
دەرەوەی  وەزارەتــی  بیســتەم،  ســەدەی 
ئەمریكا وەكوو دامەزراوەیەك زۆربەی جاران 
بنبەســتی دیپلۆماســیی كورد بووە، هۆی 
ئەمــەش بۆ ئەو سیاســەتە رەگداكوتاوەی 
وەزارەتی دەرەوە دەگەڕێتەوە كە پشتگیری 
لە یەكپارچەیــی خاكی دەوڵەتان دەكەن و 

دان بە ئەكتەرە نادەوڵەتییەكاندا نانێن.
ئاكامی ئــەم سیاســەتەش بریتی بووە 
لەوەی گرنگ نییە كوردی عێراق لە سااڵنی 
حەفتاكانــی ســەدەی پێشــووەوە چەندە 
بەســوود بــوون بــۆ سیاســەتی ئەمریــكا 
لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا، گرنــگ نییە 
پەیوەندییە نزیكەكانی نێوان كورد و ئەمریكا 
لە كاتی جەنگی كەنداوەوە چەندە گەشەی 
كــردووە، بەڵكو خاڵی گرنگ ئەوە بووە كە 
پشــتگیریكردن لە سەربەخۆیی كوردستان 
)بــۆ وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریكا( وەكوو 

رێچكەشكێنییەكی دامەزراوەیی بووە.

بــەاڵم ترەمــپ بە ئاشــكرا باســی لەوە 
كردووە كە خۆی نابەستێتەوە بە سیاسەت 
و پەیوەندییــە جێگیرەكانــی ئەمریــكاوە، 
وەكوو چــۆن لە مانگــی كانوونی یەكەمی 
2016دا بینیمــان ترەمــپ گوتــی ئەمریكا 
پابەند نییە بە سیاسەتی یەكپارچەیی چین 
)كاتێك لە پەیوەندییەكی تەلەفۆنیدا لەگەڵ 
ســەرۆكی تایوان دوا(، بەاڵم چەند مانگێك 
دواتــر )واتە بــە ماوەیەك بەر لــە دیداری 

سەرۆككۆماری چین( سیاسەتەكەی گۆڕی. 
ئەگەرچی ئەم ئەگەرە )واتە پابەندنەبوون 
بە نۆرمە جێگیرەكانی سیاسەتی ئەمریكا( 
بۆ ئەوانەی ســوود لە نۆرمــە جێگیرەكان 
دەبینــن مایــەی نیگەرانییە، بــەاڵم كورد 
هیوایــان هەیــە بــەوەی ترەمــپ رێگە بۆ 

دانپێدانان بە دەوڵەتە نوێیەكان بكاتەوە.
لــە  كەســێكی  ترەمــپ  لەمــە،  جیــا 

دەرەوەی دامــەزراوەی حكومەتــی ئەمریكا 
بــۆ ســەركردایەتیكردنی وەزارەتی دەرەوە 
رێكــس  مەبەســت  كــرد،  دەستنیشــان 
جێبەجێــكاری  بەڕێوەبــەری  تیلەرســن، 
پێشــووی كۆمپانیــای ئێكســۆن مۆبیلە. 
دەستنیشانكردنی تیلەرسن بۆ ئەو پۆستە 
قازانجی دانسقەی )بۆ كورد( هەیە. رەنگە 
تیلەرســن دیپلۆماتێكی بە ئەزموون نەبێ، 
بەاڵم الی كوردەكان بە روخسارێكی خۆمانە 
لە قەڵەم دەدرێ، لەبەرئەوەی لە 2011ـەوە 
چاالكییەكانــی  فراوانبوونــی  چاودێریــی 
ئیكســۆن مۆبیلی لە كوردســتان كردووە. 
ئەزموونی تیلەرسن وەكوو پیاوی نەوت وای 
كردووە لە واشنتن تێكەڵەیەك لە نیگەرانی 
و ســتایش بەرامبــەر ئەزموونەكەی هەبێ، 
بەاڵم لە هەرێمی كوردستانی دەوڵەمەند بە 
نــەوت ئەو ئەزموونەی تیلەرســن لە بواری 
نەوتدا وەكوو قازانجێك بۆ خۆیان دەبینرێ. 
شــارەزایانی  لەوانەیــە  شــت،  دووەم 
ئاسایشــی نیشــتمانیی ئەمریــكا دڵگران 
لەســەر  ســوورە  ترەمــپ  لــەوەی  بــن 
و  خانەنشــینەكان  ژەنەراڵــە  ئــەوەی 
ســتافی ســەربازیی مەیدانی لــە دەوری 
خــۆی كۆكردووەتەوە و ئــەوەش كۆتایی 
بــەو دابەشــبوونە دەهێنــێ كــە )لــە 
ئەمریــكادا(  دامەزراوەكانــی حكومەتــی 
لە نێــوان بەشــی مەدەنی و ســەربازیدا 
هەیــە، بەاڵم كوردی عێــراق ئەمە وەكوو 
دەرگایەكــی نــوێ دەبینــن بــۆ ئــەوەی 
لێیەوە پەرە بە بەرژەوەندییەكانی خۆیان 
بــدەن. ژەنەراڵ جەمیس مەتیس وەزیری 

بەرگریــی ئەمریكایــە، ئەدمیــراڵ مایكڵ 
رۆجەرز، بەڕێوەبەری ئاژانســی ئاسایشی 
كێڵــی  جــۆن  ژەنــەراڵ  نیشــتمانییە، 
وەزیری ئاسایشی نیشــتمانییە، ژەنەراڵ 
هێربەرت رایمۆند مەكمەستەر، راوێژكاری 
ئاسایشی نیشتمانیی سەرۆكی ئەمریكایە 
و مایك پۆمپیــۆ )دەرچووی ئەكادیمیای 
ســەربازیی ئەمریــكا ناســراو بە وێســت 
پۆینت( بەڕێوەبەری ئاژانســی هەواڵگریی 
ناوەندی )CIA(یە و بەمەش بەرپرســان 
و شــارەزایانی مەدەنی لە شــێوەپێدانی 
سیاسەتی ئاسایشــی ئەمریكادا دەكەونە 
دوای شارەزا و بەرپرسە سەربازییەكانەوە، 

ئەمەش بۆ كورد شتێكی باشە.
لەچــاو وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــكا، 
گەرموگوڕتــری  مامەڵەیەكــی  پێنتاگــۆن 
لەگەڵ كــورد كــردووە، هــۆكاری ئەمەش 
ئەو هاوكارییە ســەربازییە توندوتۆڵەیە كە 
تەمەنــی بــۆ چەند دەیەیەك پێش ئێســتا 
دەگەڕێتــەوە و ئێســتا بــە تایبەتی بەهێز 
بووە. لە پاش رووخانی حكومەتی بەعسەوە 
لە 2003، وەزارەتی بەرگری و ئاژانسەكانی 
هەواڵگریی ئەمریكا هاوكاریی نزیكیان لەگەڵ 
كورد هەبووە، لەوانــەش دەكرێ ئاماژە بە 
شەڕی دژی داعش لە هاوینی 2014 بكەین 
كە هەتا ئێســتاش بەردەوامە. بەهۆی ئەم 
رابردوو و ئەزموونە ســەربازییەوە، ستافی 
ســەربازیی ئەمریــكا و هێزی پێشــمەرگە 
پەیمانی بەهێزی هاوسەنگەری و متمانەیان 
دروستكردووە. لە بازنەی نێوخۆیی ئیدارەی 
ترەمپدا ژمارەی ئەو ســتافە ســەربازییەی 
بــە  بەرامبــەر  ئەرێنییــان  تێڕوانینێكــی 
كــوردی عێــراق هەیــە زیاتــرە )لەوانەی 
تێڕوانینێكی جیاوازیــان بەرامبەر بە كورد 
هەیــە(، ئەمــەش رەنگە وابــكات ئەگەری 
بەدەســتهێنانی بەرژەوەندییەكانی كورد لە 
واشــنتن زیاتر بێ. بۆ نموونە هەم مەتیس 
و هەم مەكمەســتەر ئەزموونی كاریگەریان 
لە رووداوەكانی عێراقدا هەبووە. بە گوێرەی 
راپۆرتێكی )تۆڕی میدیایی( رووداو، كاتێك 
مەتیــس لە مانگــی ئادار لەگەڵ مەســعود 
بارزانــی، ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان 
كۆبووەوە، مەتیس جەختی لە بەردەوامیی 
پشتگیری ئەمریكا )بۆ هەرێمی كوردستان( 
كردبــووەوە، ئامــاژەی بــەوەش دابــوو كە 
"ئاشــنام بــە دۆزی كــورد، كوردســتان و 
ئەمریكاش شانبەشــانی یەكــدی قوربانیی 

زۆریان داوە". 
كورد ئاواتەخوازە ئەم رێزە لە دەرەوەی 

بواری ســەربازی خۆی لە هاوكاری سیاسی 
و ئابووریشدا ببینێتەوە.

دواییــن خاڵیــش كــە دەبــێ لەبەرچاو 
بگیــرێ، ئەوەیە كورد بێئەزموونیی ترەمپ 
لــە سیاســەتی رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و 
سیاسەتی دەرەوە بەگشتی لە بەرژەوەندیی 
خۆیــان دەبینن. كەموكوڕیی زانیارییەكانی 
ترەمپ لەبارەی تەحەدا سیاســی، ئابووری 
و كۆمەاڵیەتییــەكان لە عێــراق و ناوچەكە 
بەگشتی بەو مانایەیە كە سەرۆكی ئەمریكا 
دەبێ بە خێرایی شارەزای كاروباری ناوچەكە 
ببــێ، لەكاتێكدا دامــەزراوەی سیاســەتی 
دەرەوە )واتە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا( 
الواز بووە و سەرۆكیش هەتا ئێستا سوورە 
لەسەر ئەوەی شارەزای كاروباری ناوچەكە 
ببێ، كوردی عێراق بەبێ بەربەست دەتوانن 

لە كۆشــكی ســپی لێكدانــەوەی خۆیان و 
ئارگۆمێنت و هۆكاری خۆیان بۆ داواكردنی 

سەربەخۆیی بخەنەڕوو.
بــە  گــوێ  ترەمــپ  لەمانــە،  بــەدەر 
و  نــادات  دیپلۆماتیكــەكان  پرۆتۆكۆڵــە 
ئەمەش دەشــێ هەڵەیەكی بەسوودی )بۆ 
كــورد( لێبكەوێتــەوە. بۆ نموونــە كاتێك 
ترەمپ كە هێشــتا ســەرۆكی هەڵبژێردراو 
بــوو، وەاڵمی ئەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەی 
دایەوە كە ســەرۆكی تایــوان بۆ پیرۆزبایی 
ســەركەوتنی ترەمــپ كردبــووی، بەمەش 
سیاسەتێكی پێشێل كرد كە چەندین دەیە 
تەمەنی بوو )واتە سیاســەتی بڕوابوون بە 
یەكپارچەیــی خاكی چین(. بۆیە ئەســتەم 
نییــە وێنای ئەوەش بكەیــن كە ترەمپ بە 
ئاشكرا و سەربەخۆ پشتگیرییەكی ناڕوون، 
بەاڵم زێدەڕۆیانە لە سەربەخۆیی كوردستان 
بكات، هەرچەندە ئەمە الدان لە سیاسەتی 
جێگیــر و دامەزراوی ئەمریــكاش بێ. ئەو 
جۆرە لێدوانە، هەرچەندە سەنگێكی یاسایی 
كەمیشیان هەبێ، دەكرێ چەكێكی باش بن 
بە دەســت كوردەوە بۆئــەوەی لە بەرامبەر 
بەغــدا و لە نێوخۆی هەرێمی كوردســتانی 

عێراقیش بەكاری بهێنن.
كاتێــك هەموو ئەم فاكتەرانە پێكەوە 
لەبەرچــاو دەگریــن، دەبینیــن ئەمانــە 
دەشــێ كۆمەڵێــك هــۆكار لــە قازانجی 
كوردســتانی  ســەربەخۆیی  خولیــای 
عێــراق بــن. بــەم حاڵەشــەوە، هەتــا 
ئێســتا دەبێ ئەوەمان لەبەرچاو بێ كە 
هەموو ئــەو فاكتەرانە ـ النیكەم بۆ ئەم 
ســاتەوەختەی ئێســتا ـ تەنیــا هیوان. 
سیاســەتێكی دەرەوەی نــوێ و نەرمی 
ئەمریــكا دەكرێ دەســتكەوتی گەورەی 
بــۆ كــورد بەدواوەبــێ، بــەاڵم هەولێــر 
هەســتی بــەوە كردووە كە ئــەم هیوایە 
دەكرێ پێچەوانە ببێتەوە ئەگەر گوتارە 
دژبــەرەكان بتوانن گوێچكەی ســەرۆكی 
ئەمریــكا بئاخنن. نەرم و ناجێگیربوونی 
سیاســەتی ترەمپ بەو مانایەیە كە هەر 
ئــەو هێزانــەی دەرفەتی نــوێ دەهێننە 
هەلومەرجــی  لــە  دەتوانــن  ئــاراوە، 
دیاریكــراودا ترەمــپ بە ئاراســتەیەكی 
پێچەوانە بجووڵێنن. كاتێك لەخۆیدا بیر 
لە پرسەكە دەكەینەوە، دەبینین رێگای 
كورد بەرەو دەوڵەت بێگومان رێگایەكی 
دوور و درێــژ، فرەالیــەن و مەترســیدار 
دەبێ. بەاڵم ئێســتا پەنجەرەیەكی هیوا 

بۆ كورد بە كراوەیی ماوەتەوە.

توێــژەری  ئێــڵ. كەپلــن،  * مۆرگــن 
پۆســت دكتۆرایە لە پرۆگرامی ئاسایشــی 
بێلفــەر.  ناوەنــدی  لــە  نێودەوڵەتــی 
بابەتــی گشــتیی لێكۆڵینەوەكانــی كەپلن 
تایبەتیــش  بــە  چەكدارەكانــە،  گرووپــە 
چۆنێتــی ســوودوەرگرتنی ئــەم گرووپانە 
لــە سیاســەتی نێودەوڵەتــی. شــارەزایی 
تایبەتــی ئــەو توێــژەرەش لە سیاســەتی 
كــورد و فەلەســتینە. ئەو توێــژەرە چەند 
كارێكــی مەیدانی لە هەرێمی كوردســتان، 
ئیسرائیل، فەلەســتین، ئوردن و بەریتانیا 
كردووە. بڕوانامەی ماســتەری لە كاروباری 
نێودەوڵەتــی لــە زانكــۆی جۆرج واشــنتن 
وەرگرتــووە و دواتــر بڕوانامەی ماســتەر و 
دكتۆرای زانســتە سیاسییەكانی لە زانكۆی 

شیكاگۆ بەدەستهێناوە.

ترەمپ هیوای سەربەخۆیی بە كورد دەبەخشێ
كورد بێئەزموونیی ترەمپ لە سیاسەتی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە بەرژەوەندیی خۆیان دەبینن

ژمارەی ئەو ستافە سەربازییەی لە ئیدارەی ترەمپدا 
تێڕوانینێكی باشیان بۆ كوردی عێراق هەیە، زیاترە 

لەوانەی تێڕوانینیان خراپە

دەستنیشانكردنی تیلەرسن بە وەزیری دەرەوەی 
ئەمریكا  قازانجی دانسقەی )بۆ كورد( هەیە. رەنگە 

تیلەرسن دیپلۆماتێكی بە ئەزموون نەبێ، بەاڵم الی 
كوردەكان بە روخسارێكی خۆمانە لە قەڵەم دەدرێ
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 )فۆتۆ: رووداو(

400 كۆمپانیا لە هەرێمی كوردستان داخراون
رەوا عەبدوڵا

رووداو - هەولێر

بەڕێوەبەری گشــتیی تۆماری كۆمپانیاكان لە 
هەرێمی كوردستان دەڵێت، بەهۆی درێژەكێشانی 
قەیرانی دارایی، جولۆەی بازرگانی سســت بووە، 
بــەم هۆیەشــەوە تۆماركردنی كۆمپانیــای نوێ، 
بــەراورد بە پێش قەیران بە رێــژەی 64% كەمی 

كردووە. لەو ماوەیەشدا 400 كۆمپانیا داخراون.
بەپێــی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتیی 
تۆماری كۆمپانیاكان، 25 هەزار و 449 كۆمپانیا 
)22.269 ی خۆماڵــی و 3.180 ی بیانــی( لە 
هەرێمی كوردســتان تۆماركراون، بەاڵم لەماوەی 
سێ ساڵی رابروودا كە هەرێمی كوردستان لەگەڵ 
قەیرانی دارایی بەرەوڕووە، تۆماركردنی كۆمپانیا 
لەپاشەكشــێدایە، بەجۆرێك لەســاڵی 2014 بە 
رێــژەی 27.7% و لــە ســاڵی 2015 بەڕێــژەی 
54.4% و لەســاڵی رابــردووش بــە ڕێژەی %64 

كەمی كردووە. 
دڵزار ئیسماعیل، بەڕێوەبەری گشتیی تۆماری 
كۆمپانیاكان لە هەرێمی كوردســتان بە )رووداو(
ی گــوت "بەهــۆی ئــەو جموجووڵە ئابــووری و 
بازرگانییــەی لە چەند ســاڵی رابــردوودا هەبوو، 
تۆماركردنی كۆمپانیای نوێ بەردەوام لەهەڵكشاندا 
بــوو، بەجۆرێــك لە ســاڵی 2010 تاوەكو 2013 
نزیكــەی 8.727 كۆمپانیــای خۆماڵــی و 1661 
كۆمپانیا بیانی تۆماركران، بەاڵم بەهۆی قەیرانی 

دارایی و شــەڕی داعــش، تۆماركردنی كۆمپانیای 
نوێ پاشەكشێی كردووە، بە بەراورد لەگەڵ پێش 

قەیران بەڕێژەی 64% كەمی كردووە".
ژمــارەی  لەبــارەی  ئیســماعیل  دڵــزار 
ئــەو كۆمپانیایانــەی لــە ماوەی ســێ ســاڵی 
دەڵێــت  هەڵوەشــێنراونەتەوە،  رابــردوودا 

:"بەهــۆی زیادكردنی باج و رســومات، ئێســتا 
هەڵوەشــانەوەی كۆمپانیــاش زیــادی كردووە، 
ژمارەی ئــەو كۆمپانیایانەی تائێســتا داخراون 
گەیشــتووەتە 400 كۆمپانیــا، بەشــێك لەوانە 
كۆمپانیای زەبەالحی نەوتین كە پێشتر سوودی 
ئابووریی زۆریان بۆ هەرێمی كوردستان هەبوو". 

بەپێــی ئامارەكە، ســاڵی 2013 تۆماركردنی 
كۆمپانیای نوێی خۆماڵی گەیشــتووەتە لووتكە و 
لەو ساڵەدا 2.980 كۆمپانیای نوێ تۆماركراون، بۆ 
تۆماركردنی كۆمپانیا بیانییەكانیش ساڵی 2011 
ســاڵی زێڕین بووە و لەو ســاڵە 478 كۆمپانیای 

بیانی تۆماركراون.
دڵزار ئیسماعیل دەڵێت: "پێشتر كە بارودۆخی 
ئابووریی هەرێمی كوردســتان باش بوو، قەبارەی 
ســەرمایە و جــۆری كۆمپانیــا تۆماركراوەكانیش 
لــەوەی ئێســتا جیاوازبــوون، ئــەوكات كۆمپانیا 
تۆماركراوە بیانی و ناوخۆییەكان زیاتر كۆمپانیای 
وەبەرهێنی نیشــتەجێكردن و گەشــتیاری بوون، 
پــڕۆژەی دروســتكردنی هوتێلی پێنج ئەســتێرە 
و باڵەخانــە و پــرۆژەی گــەورەی وەبەرهێنانیان 
كۆمپانیــا  ئێســتا  بــەاڵم  بــوو،  لەبەرنامــەدا 
تۆماركراوەكان خاوەن سەرمایەی بچووكن و زیاتر 
لەبواری بازرگانی گشتیی سنووردار كار دەكەن".

رۆژانە پێنج كۆمپانیا تۆمار دەكرێن

ســەرەڕای درێژەكێشــانی قەیرانــی دارایی، 
بەاڵم ئێســتاش رۆژانە كۆمپانیا تۆمار دەكرێن. 
دڵــزار ئیســماعیل دەڵێــت: "ئێســتا رۆژانــە 
نزیكــەی 5 كۆمپانیــای نــوێ تۆمــار دەكرێن، 
زۆربەیــان بۆ مەبەســتی بازرگانیی كاتی تۆمار 
دەكرێن، بۆ نموونە بەشێكیان بۆ هاوردەكردنی 
ئاژەڵــی زیندوو، هەروەها بــۆ هێنانی كەلوپەل 
ئێســتا  كــە  ئــاوارەكان  پێویســتییەكانی  و 

جووڵەیەكی بازرگانی لەم بوارانەدا هەیە.
3.180 كۆمپانیای بیانی لە كوردســتانن كە 
44%یــان لقــی كۆمپانیای توركیــن، 11% لقی 
كۆمپانیــای ئێرانیــن، 6% لوبنانیــن و 5%یش 
كۆمپانیای ئیماراتی و واڵتانی دیكەی كەنداون، 
بەڕێژەیەكی كەمیش لقــی كۆمپانیا ئەوروپی و 

ئەمەریكییەكان لە كوردستان هەن . 
دڵــزار دەڵێت "لە كردنــەوەی لق و تۆماری 
كۆمپانیا بیانییەكانیش پاشەكشەكی زۆر هەیە، 
بۆ نموونە ســاڵی رابردوو تەنیا 50 كۆمپانیای 
بیانــی نوێمان تۆمار كردووە، ئەمە لەكاتێكدایە 
پێشــتر ســااڵنە النیكــەم 300 تاوەكــو 400 

كۆمپانیای بیانیمان تۆمار دەكرد".
بەپێی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتی تۆماركردنی 
كۆمپانیاكان لە هەولێر، پاشەكشەیەكی زۆر لە 
تۆماری كۆمپانیاكاندا لە ماوەی ئەم سێ ساڵە 
بەرچــاو دەكەوێت، بۆ نموونە لەســاڵی 2014 
دا 1.803 كۆمپانیا تۆمار كراون، بەاڵم ســاڵی 
2015 بــۆ 1084 كۆمپانیا و ســاڵی 2016 بۆ 

846 كۆمپانیا دابەزیوە. 
ناســر عەزیز رەشــید، جێگری بەڕێوەبەری 
تۆمــاری كۆمپانیاكانی هەولێر، دەڵێت "بەهۆی 
شــەڕی داعش و قەیرانی دارایی لە ســێ ساڵی 
لەتۆماركردنــی  زۆر  پاشەكشــێ  رابــردوودا 
ئەمســاڵ  بــەاڵم  روویــدا،  نــوێ  كۆمپانیــای 
گەشــەیەك بەرچاو دەكەوێت و لە ســێ مانگی 
یەكەمی ئەمساڵدا 252 كۆمپانیا تۆماركراون كە 

شەشیان بیانین".
ئــەو  "زۆربــەی  گوتــی  عەزیــز  ناســر 
كۆمپانیایانەی ئێستا تۆمار دەكرێن كۆمپانیای 
بازرگانیــن و بــۆ هاوردەكردنــی كااڵ و خۆراك 
و دەرمــان و ئاژەڵــن. هەندێــك كۆمپانیــای 
بەڵێندەرایەتیش تۆماركراون، بەاڵم كۆمپانیای 
بواری وەبەرهێنان زۆر بە كەمی تۆماركراون".

تۆماركردنی كۆمپانیا بەهۆی قەیرانی دارایی و زیادكردنی باج بە رێژەی %64 دابەزیوە

كوردستان پێویستی بە 200 هەزار كۆمپانیایە

لەدواییــن كۆبوونەوەیــدا لەگــەڵ ئەنجوومەنــی ئابووریی هەرێمی كوردســتان، 
بەڕێوەبەرایەتی گشــتی تۆمــاری كۆمپانیاكان پێشــنیازی كردووە ئەو پــرۆژە و یەكە 
بازرگانیانەی ســەرمایەكانیان لە 10 ملیۆن دینار زیاتــرە، بكرێنە كۆمپانیا، بۆ ئەوەی هەم 
داهات بۆ حكومەت دەســتەبەر بێت، هەمیش مافی ئەو شــوێنانە لەڕووی یاســاییەوە 
پارێــزراو بێــت.  دڵزار ئیســماعیل، بەڕێوەبەری گشــتی تۆمــاری كۆمپانیــاكان دەڵێت 
"پێشــنیازمان كردووە تۆماركردنــی كۆمپانیا بكرێتە ئەلیكترۆنــی و تێچووی تۆماركردن 
بەڕێــژەی 90% كەم بكرێتــەوە. لەجیاتی وەرگرتنــی باج و زیادكردنی، جەخت لەســەر 
وەرگرتنی رەســمی گومرگی بكرێت. لە خاڵە سنوورییەكانیش كۆمەڵگای پیشەسازیی 
بچووك و مامناوەنــد بۆ ئەو پرۆژە و یەكە بازرگانیانە دابمەزرێ". گوتیشــی "بەگوێرەی 
ژمارەی دانیشتووان، هەرێمی كوردســتان پێویستی بە 200 هەزار كۆمپانیا هەیە، بۆیە 
ئەگــەر ئەو پرۆژە و یەكە بازرگانییە بچووكانە لە چوارچێــوەی كۆمپانیا رێكبخرێن و تۆمار 

بكرێن، دەرفەتی كار زیاد دەبێت و حكومەتیش داهاتی زیاتری دەست دەكەوێت". 
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بەرپرســێكی وەزارەتــی كشــتوكاڵ دەڵێت 
لەگــەڵ وەزارەتی كشــتوكاڵی كۆمــاری چیك 
رێككەوتــوون كــە لــە داهاتوویەكــی نزیكــدا 
تراكتــۆری  بەرهەمهێنانــی  كارگــەی  لقێكــی 
زیتــۆر لــە هەرێمــی كوردســتان دابمەزرێنــن 
هەرێمــی  جووتیارانــی  پێداویســتییەكانی  و 

كوردستان لە ئامێری تراكتۆر پڕ بكەنەوە. 
ئامــاری وەزارەتــی كشــتوكاڵ و  بەپێــی 
ســەرچاوەكانی ئــاو، زیاتــر لــە 16 هــەزار و 
300 تراكتــۆر لــە هەرێمی كوردســتان هەن، 
لــەم ژمارەیەش نۆ هەزاریــان لە جۆری زیتۆر 
)عەنتــەر(ن، ئەوانــی دیكەش لــە جۆرەكانی 
ماســی فێرگســۆن، فیات، جۆن دێــر، ڤۆڵڤۆ، 

ئینتەرناشناڵ و جۆری دیكەن.
حەســەن حوســێن، بەڕێوەبــەری ئامێــرە 
كشــتوكاڵییەكان لــە وەزارەتــی كشــتوكاأل و 
ســەرچاوەكانی ئــاو، دەڵێــت " 75%ی ئــەو 
تراكتۆرانــەی لە كوردســتان هــەن، تەمەنیان 
تەواو بووە، وەك پێویست توانای كاركردنیان 
نەماوە، چونكە زۆربەیان لە ســااڵنی حەفتا و 
هەشتاكان هێنراون، وەك پێویستیش پارچەی 
یەدەگــی ئۆرجیناڵیــان بــۆ نەبەســتراوە كــە 

تەمەنیان درێژ بكرێتەوە".
بــە گوتــەی ئــەو بەرپرســەی وەزارەتــی 
هەرێمــی  پارێزگایەكــی  هــەر  كشــتوكاڵ، 
كوردستان ســااڵنە پێویستی بە 100 – 150 
تراكتــۆری تازە هەیــە، بۆیە بــەردەوام هانی 
بــاش  تراكتــۆری  كــە  داوە  كۆمپانیاكانیــان 
هــاوردە بكەن. هەروەهــا دەڵێت "بەردەوام لە 
ســەردانەكانمان بۆ ئەو واڵتانــەی كە تراكتۆر 
بەرهــەم دێنــن، داوایــان لێدەكەیــن لــق لــە 

كوردستان بكەنەوە".
لە چەنــد ســاڵی رابــردوودا كۆمپانیاكانی 
دروســتكردنی تراكتۆر لە ئێران، بیالڕووســیا، 
رۆمانیــا، چیــك و واڵتانــی دیكــە ســەردانی 
وەزارەتی كشــتوكاڵیان كردووە بە مەبەســتی 
كردنەوەی لقی كۆمپانیاكانیان لە كوردســتان، 
بــەاڵم بەرپرســانی ئــەو وەزارەتــە بەگوێرەی 
ئــەو ئەزموونەی لــە رابــردوودا لەگەڵ جۆری 
تراكتۆرەكانــی ئــەو كۆمپانیایانــە هەیانبــوو، 
جگە لە كۆمپانیای زیتۆری چیكی پاڵپشتییان 

لەوانی دیكە نەكردووە.
مانگی رابردوو جێگری وەزیری كشــتوكاڵی 
بازرگانیــی  بەڕێوەبــەری  و  چیــك  كۆمــاری 
كۆمپانیــای بەرهەمهێنانی تراكتــۆری زیتۆر و 
باڵیۆزی كۆماری چیك لە عێراق و كونســوڵی 
ئــەو واڵتە لە هەرێمی كوردســتان، ســەردانی 
وەزارەتی كشــتوكاڵیان كرد، لەســەر پڕۆژەی 
دامەزراندنــی لقێكــی كارگــەی بەرهەمهێنانی 
تراكتۆری زیتۆر لە هەرێمی كوردســتان لەگەڵ 

بەرپرسانی ئەو وەزارەتە رێككەوتن.
"بەگوێــرەی  دەڵێــت  حوســێن  حەســەن 
رێككەوتنەكــە، كۆمپانیــای زیتــۆری چیكــی 
بــە هاوكاریی كۆمپانیای رایــدەر و فالچی كە 
كۆمپانیایەكــی خۆماڵییە، لە قۆناغی یەكەمدا 
100 تراكتــۆر بــە ســێ وەجبــە وەك نموونە 
دەهێنێتــە هەرێمــی كوردســتان و بەنرخــی 
گونجاو بە جووتیارانی دەفرۆشــێت و دەزگای 
چاككردنەوەی گــەڕۆك و كەلوپەلی یەدەگیان 
لەگــەڵ دەهێنــێ. وەزارەتی كشــتوكاڵیش بە 
بڕێك پارە پاڵپشــتی ئــەو جووتیارانە دەكات 

كە تراكتۆرەكە دەكڕن".
بەگوێــرەی رێككەوتنەكــە، دوای ســاڵێك 
ئەگــەر وەزارەت بۆی دەركــەوت تراكتۆرەكان 
شیاون، كۆمپانیاكە لە ساڵی 2019 كارگەیەكی 

تەجمیعــی تراكتۆرەكــە لە هەولێــر دادەنێت، 
بــەاڵم بــەو مەرجــەی كــە كار بــە كرێكاری 
خۆماڵــی بكات و بەرهەمی كارگەكەش بەناوی 

كوردستان بناسرێ.
بەپێی رێككەوتنەكە، لە قۆناغی سێیەمدا كە 
لە ســاڵی 2020 جێبەجێ دەكرێ، كۆمپانیاكە 
كەلوپەلــی  هەنــدێ  دروســتكردنی  هێڵــی 
تراكتۆرەكە لە كوردســتان دادەمەزرێنێ، دواتر 
قۆناغ بــە قۆناغ كارگەكە پــەرەی پێبدرێت و 
لەماوەی 10 ســاڵدا، دەبێت تەواوی كەلوپەلی 

تراكتۆرەكە لە كوردستان دروست بكرێن.
حەســەن حوســێن دەڵێــت "ئامانجمــان 
لەپاڵپشــتی ئەو پرۆژەیە ئەوەیە پێداویستی 
جووتیــاران لە ئامێــری تراكتۆر پڕبكەینەوە 
و چیــدی پــارە بــۆ هاوردەكردنــی تراكتۆر 

نەچێتە دەرەوە".

بەكارهێنانــی ئامێــری تراكتۆر بەشــێوەی 
لــە عێــراق و هەرێمــی كوردســتان  فــراوان 
لەحەفتاكانــدا  نییــە،  درێــژی  مێژوویەكــی 
حكومەتی عێراق یەكەم كارگەی دروســتكردنی 
لــە  چیكــی  )زیتــۆر(ی  عەنتــەر  تراكتــۆری 
ئەســكەندەرییەی باشــووری بەغدا دامەزراند، 
دواتریــش رێگەی بەهاوردەكردنــی تراكتۆر لە 
جۆرەكانی ماسی فێرگەسۆن و فیات و هەندێ 

جۆری دیكە دا.
زۆربــەی ئەو تراكتۆرانەی پێشــتر هاوردەی 
عێــراق و هەرێمی كوردســتان كــراون، توانای 
مەكینەكەیــان 80 تا 90 ئەســپ بــووە، بەاڵم 
لەچەنــد ســاڵی دوایــی تراكتۆری توانــا بەرز 
جووتیــار  هەنــدێ  ئێســتا  كــراون،  هــاوردە 

تراكتۆری تا 150 ئەسپیشیان هەیە.
كۆمپانیــا  تراكتۆرانــەی  ئــەو  هێــزی  بــۆ 

چیكییەكــە دەیهێنێتە كوردســتان، حەســەن 
یەكەمــدا  قۆناغــی  لــە   " دەڵێــت  حوســێن 

پێشــنیازمان كردووە هێزی ئــەو تراكتۆرانەی 
دەهێنرێن و دروســت دەكرێن 80 تاوەكو 110 
ئەســپی و دەبڵ ئەكسل بێت، بەاڵم لە قۆناغی 
دواتر بەگوێرەی خواســتی بــازاڕ تراكتۆرەكان 
دروســت دەكرێــن، چونكــە ئــەو تراكتۆرانــە 
لەوانەیــە بەشــێكی بــۆ شــارەكانی عێراقیش 

هەناردە بكرێن". 
مەحفوز سلێمان حوسێن، خاوەنی پێشانگای 
جووتیــار بــۆ فرۆشــتنی ئامێری كشــتوكاڵی، 
دەڵێت "لە كوردســتان زیاتر خواســت لەسەر 
كڕینــی تراكتۆری جــۆری نیوهۆڵەندی ئیتاڵی 
و ماســی فێرگەسۆنی 80 - 150 ئەسپ هەیە، 
زۆرتریش ئەو تراكتۆرانە دەفرۆشرێن كە توانای 
مەكینەكــەی 120 ئەســپە". هەروەهــا دەڵێت 
"زیاتریــش تراكتــۆری بەكارهاتــووی ئەوروپی 
خواســتی لەســەرە، چونكــە كواڵیتییــان لــە 

تراكتۆرە تازەكان باشترە".
مەحفوز ســلێمان، دڵخۆشە بە هەوڵەكانی 
دامەزراندنــی  بــۆ  كشــتوكاڵ  وەزارەتــی 
كارگەكانی دروســتكردنی تراكتــۆری جۆری 
زیتۆر و فیات لە هەرێمی كوردستان، دەڵێت 
"دامەزراندنــی ئەو كارگانــە رۆڵی بەرچاویان 
دەبێــت لــە كەمكردنەوەی ئــەو پارەیەی بۆ 
كڕینی تراكتۆر دەچێتە دەرەوە. بە مەرجێك 
كواڵیتــی تراكتۆرەكان بەرز بێت و وەزارەتی 
كشتوكاڵیش پێشینەی كشتوكاڵ كارا بكاتەوە 
و رێگــە نــەدات كۆمپانیــاكان بەئــارەزووی 
خۆیــان بە نرخــی گــران تراكتۆرەكانیان بە 

جووتیاران بفرۆشن".

بەرپرسێكی وەزارەتی كشتوكاڵ:

 75%ی تراكتۆرەكانی كوردستان توانای كاركردنیان نەماوە

كارگەكەی دهۆك رۆژانە 4 تراكتۆر دروست دەكات

وەزارەتی كشــتوكاڵ پاڵپشــتی دامەزراندنی كارگەی فیاتی ئیتاڵیی كردووە. ساڵی 
رابردوو لە ناوچەی نێوان ســێمێل و زاخۆ رووبەری 22 دۆنمی زەوی بۆ كۆمپانیای ئەنوەر 
ئەتروشــی دابین كرد. كۆمپانیاكە كەلوپەلی 500 تراكتۆری لــە كۆمپانیای فیاتی توركیا 
كڕیوە. ئەنوەر ئەتروشی، بەڕێوەبەری گشــتیی كۆمپانیای ئەنوەر ئەتروشی و خاوەنی 
كارگەكــە دەڵێــت "دوو هێڵی دروســتكردنی تراكتۆرمان دامەزراندووە، لە ســەرەتای 
مانگی حوزەیراندا رۆژانە 4 تراكتۆر دروست دەكەین. دوای جەژنی رەمەزان رێوڕەسمێك 

بۆ كردنەوەی ساز دەكەین و بە فەرمی تراكتۆرەكان بۆ فرۆشتن دەخەینە بازاڕەوە".
 كۆمپانیای ئەتروشی تا ئێستا هیچ تراكتۆرێكی نەخستووەتە بازاڕ، بەاڵم خاوەنەكەی 
دڵنیایە لە فرۆشــتنی تراكتۆرەكانی و دەڵێت :"جگە لە شــارەكانی كوردستان، لە چەند 

شارێكی عێراقیش داوای بریكاریان لێكردووم، تەنانەت لە ئوردن و ئێرانیش".

ملیۆنێك و 91 هەزار كەس لە بایۆمەتری تۆماركراون
رووداو - هەولێر

ســەفین غەفــوور، بەڕێوەبــەری جێبەجێكاری پڕۆژەی بایۆمەتری بــە )رووداو(ی راگەیاند، لە 2017/3/1 ەوە تاوەكو ئێســتا 147 هەزار  و 455 
پێشــمەرگە  و كارمەندی هێزە ئەمنییەكان ناوی خۆیان لە پڕۆژەی بایۆمەتری تۆماركردووە. بەمەش كۆی گشــتی ناوە تۆماركراوەكان بە مووچەخۆری 

مەدەنی  و ســەربازییەكان گەیشــتووەتە 1 ملیۆن  و 91 هەزار  و 530 كەس. بەڕێوەبەری جێبەجێكاری پڕۆژەی بایۆمەتری، داواكارە لە خانەنشــینان  و 
مووچەخۆرانی تۆڕی كۆمەاڵیەتی  و كەســوكاری شــەهیدان، ئەوانەی تاوەكو ئێســتا ناوی خۆیان تۆمارنەكردووە، ئێســتا ســەردانی بانكەكان  و بنكەكانی 

خۆتۆماركردن نەكەن، تا ئەو كاتەی ئاگاداریان دەكەنەوە.

ئابووری

هەرێمی كوردستان سااڵنە پێویستی بە  100 - 150  تراكتۆری نوێ هەیە
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ئایا رێککەوتنی دابەزاندنی بەرهەمی نەوت 
خۆی دەگرێ؟

خەریکە هاوسەنگی بۆ بازاڕی نەوت دەگەڕێتەوە

رووداو - هەولێر

هێرشی ئەمریكا بۆ سەر بنكەی شوعەیرات 
لە ســووریا، لە هەفتــەی یەكەمدا كاریگەریی 
ئەرێنی لەسەر نرخی نەوت دانا، لەبەر ئەوەی 
بازرگانانی نەوت ترسی ئەوەیان لێ نیشتبوو 
كــە ئاگــری ناكۆكییەكانی ســووریا، واڵتانی 
دیكــەی ناوچەكەش بگرێتەوە، بەاڵم ئێســتا 
ترســی ئــەوە لــە بازاڕەكانــدا باوبووەتەوە 
كــە ئــەو هێرشــە و ناكۆكیی نێوان رووســیا 
و واڵتانــی عەرەبــی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت، 
مەترســی بــۆ ســەر رێككەوتنەكــەی نێــوان 

ئۆپێك و رووسیا دروست بكات.
شارەزایانی بازاڕی نەوت بۆچوونی جیاوازیان 
هەیە ســەبارەت بــە لێكەوتەكانی هێرشــەكەی 
حەوتــی نیســان بۆ ســەر بنكەی شــوعەیرات. 
هەندێــك پێیانوایــە كــە هەرچەنــدە ملمالنــێ 
سیاســییەكان لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست خەریكە 
تەشــەنە دەكەن، بەاڵم هاوكاری و هەماهەنگیی 
نێــوان ئۆپێــك و رووســیا بــەردەوام دەبــێ، 
لەبەرئــەوەی بارودۆخــی بازاڕەكانــی نــەوت لە 

نیگەرانییە سیاسییە هەنووكەییەكان گرنگترە.
لە دەستپێكی قەیرانی سووریاوە، رووسیا و 
واڵتانی عەرەبی سوننەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
بۆچوونــی جیاوازیان ســەبارەت بــە داهاتووی 
سیاسی سووریا هەبووە. مۆسكۆ پشتگیرییەكی 
سەرســەختانە لــە مانــەوەی بەشــار ئەســەد 
دەكات. لــە بەرامبەریشــدا واڵتانــی عەرەبــی 
داوای دەســتپێكردنی قۆناغی گواستنەوە بەبێ 

بەشداری ئەسەد دەكەن.
رۆژی حەوتــی نیســان، دۆناڵــد ترەمــپ 
بنكــەی  مووشــەكبارانكردنی  فەرمانــی 
شــوعەیراتی لە رۆژئاوای ســووریای دەركرد، 
هەمــان ئــەو بنكەیــەی ســێ رۆژ پێشــتر بۆ 
بۆردومانــی شــارۆچكەی خــان شــێخون لــە 
پاریــزگای ئیدلیبــی ســووریا بەكارهێنرابوو. 
رووســیا هێرشــەكانی بــە دەســتدرێژی بــۆ 
ســەر سەروەریی خاكی ســووریا لەقەڵەمدا و 
ئیدانەی كردن، واڵتانی كەنداو پێشوازییان لە 

هەنگاوەكــەی ئەمریكا كــرد و داوای الچوونی 
ئەسەدیان لەسەر كورسیی دەسەاڵت كرد. 

رۆژی 10ی كانوونی یەكەمی ســاڵی رابردوو، 
ئۆپێك و ژمارەیەك لە واڵتانی دەرەوەی ئۆپێك 
)كە گرنگترینیان رووسیا بوو( رێككەوتن لەسەر 
ئەوەی ئاســتی بەرهەمهێنانی رۆژانەیان بە بڕی 
زیاتــر لە 1.7 ملیۆن بەرمیــل دابەزێنن. بەپێی 
رێككەوتنەكــە واڵتانــی دەرەوەی ئۆپێــك 558 
هــەزار بەرمیــل و واڵتانــی ئۆپێــك 1.2 ملیۆن 
بەرمیل لە بەرهەمــی رۆژانەیان كەم دەكەنەوە. 
لــەو رێككەوتنەدا ســعودیە و رووســیا پشــكی 
شێریان بەردەكەوێ، لە كاتێكدا سعودیە بەڵێنی 
دابوو 486 هەزار بەرمیل و رووســیا بەشــێوەی 
قۆناغ بە قۆناغ 300 هەزار بەرمیل بەرهەمهێنانی 

رۆژانەی نەوتیان دابەزێنن.
كۆتایی مانگی پێشــوو كۆمیتەی هاوبەشــی 
ئۆپێك و واڵتانی دەرەوەی ئۆپێك پێشــنیازیان 
كــرد رێككەوتنەكــە بۆ مــاوەی شــەش مانگی 
دیكــەش )واتــە هەتــا كۆتایی ئەمســاڵ( درێژ 
مــاوەی  درێژكردنــەوەی  بــەاڵم  بكرێتــەوە، 
رێككەوتنەكە پێویســتی بــە رەزامەندیی هەموو 
الیەنــەكان هەیە. بۆیەش لە ئێســتاوە چاوەكان 
لەســەر كۆبوونەوەكــەی 25ی ئایــاری ئۆپێكە 
كــە تێیدا بڕیــاری كۆتایی لەســەر درێژكردنەوە 
یــان وەســتاندنی رێككەوتنــی كەمكردنــەوەی 

بەرهەمهێنانی نەوت دەدرێ.
 سپێنســەر وێڵچ، شارەزای كاروباری ئۆپێك 
و بەڕێوەبــەری كۆمپانیــای )IHS Energy( لە 
لەندەن، بە ئاژانســی گۆڵف نیوزی راگەیاندووە 
"ئەگــەر ملمالنێــكان لــە ناوچەكــە و ســووریا 
گەورەتــر نەبــن، چــاوەڕێ دەكەین رووســیا و 
ئۆپێك درێژە بە هاوكاری و هەماهەنگیی خۆیان 
بــدەن. چونكە ئەم هاوكارییە بــۆ گەڕاندنەوەی 
هاوسەنگیی بۆ بازاڕی نەوت، دابەزاندنی ئاستی 
نەوتی ئەمبــارەكان و بەرزكردنەوەی نرخەكانی 
نەوتە، ئەوەش لە قازانجی هەموو ئەو واڵتانەیە". 
ناكۆكییــە  ســەرەڕای  پێیوایــە  وێڵــچ 
جیۆپۆلیتیكییــەكان ئەگــەری درێژكردنەوەی 
مــاوەی رێككەوتنەكــەی ئۆپێــك و واڵتانــی 

دەرەوەی ئۆپێك زۆرە.
بەر لــە رێككەوتنەكــە، ئۆپێك مــاوەی دوو 
ســاڵ بوو هەوڵــی دەدا لەســەر ســڕكردن یان 
كەمكردنــەوەی بەرهەمهێنانی نەوت رێكبكەوێ، 
بەاڵم بەربەســتی ســەرەكی ناكۆكییە سیاسی و 
جیۆپۆلیتیكییەكانــی تاران و ریاز لە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت بــوو، بــە تایبەتیــش لــە یەمــەن، 
ســووریا و عێراق. بۆیەش پرســیاری ســەرەكی 
ئەوەیە پەرەســەندنی ناكۆكییــە ناوچەییەكانی 
ســعودیە لەگەڵ رووسیا و ئێران لەسەر سووریا 
كاریگەری لەسەر رێككەوتنی نێوخۆیی ئۆپێك و 
رێككەوتنی ئۆپێك لەگەڵ رووسیا دەبێ یان نا؟
تامــاس ڤارگا، شــرۆڤەكاری بــازاڕی نەوت، 
بــە رۆژنامــەی )فاینەنشــڵ تایمــز(ی بەریتانی 
جیۆپۆلیتیكییــەكان  "فاكتــەرە  راگەیانــدووە 
جارێكی دیكە ســەریان هەڵداوەتەوە و دەتوانن 

نــەوت  رێككەوتنەكانــی  لەســەر  كاریگــەری 
دابنێــن. پێشــتر بینیومانــە كە چــۆن ئێران و 
ســعودیە نەیانتوانی لــە كۆبوونەوەكەی دەوحە 
لە 2016 رێكبكــەون. بۆیە ئەگەر ناكۆكییەكان 
لەوەی ئێســتا زیاتر ببــن، دەكرێ هەمان دۆخی 
كۆبوونەوەكــەی دەوحە لە كۆبوونەوەكەی 25ی 

مانگی داهاتووی ئۆپێكیش دووبارە ببێتەوە".
ئێدوارد بێڵ، شرۆڤەكاری نەوت لە كۆمپانیای 
راوێژكاریــی )NBD( ئیماراتــی، لە دیمانەیەكی 
گۆڵف نیوزدا جەختی لەســەر ئەوە كردووەتەوە 
كە خاڵی ســەرەكی بۆ واڵتانــی بەرهەمهێنەری 
نــەوت بارودۆخــی بازاڕەكانــی نەوتــە نەك ئەو 
نیگەرانییە سیاســییانەی ئێســتا لە ناوچەكەدا 
هــەن. بێڵ گوتــی "ئەندامانــی ئۆپێك فۆكەس 
دەخەنە ســەر ئــەوەی چۆن بتوانــن رێگری لە 
دابەزینی زیاتری نرخی نەوت بكەن، ئایا ئاستی 

نەوتی ئەمبارەكان و كەشــتییە نەوتهەڵگرەكان 
كــەم بووەتەوە یان نا؟ چۆن رێگە لە ئەمریكا و 
كەنەدا بگرن بۆ ئەوەی بەرزبوونەوەی نرخەكانی 
نــەوت بــۆ زیادكردنــی ئاســتی بەرهەمهێنانــی 
ئەمانــە  بەكارنەهێنــن؟  واڵتەكانیــان  نەوتــی 
فاكتــەری گرنگن، نەك كێشــە جیۆپۆلیتیكییە 

ناوچەییەكان".
رۆژی شــەممەی رابــردوو، بیــژەن زەنگەنە، 
وەزیری نەوتی ئێران بە ئاژانسی ئیسنای ئێرانیی 
راگەیاند واڵتەكەی پشــتگیری لە درێژكردنەوەی 
مــاوەی رێككەوتنەكــەی ئۆپێــك دەكات كە لە 
كۆتایی مانگی شــەش كۆتایی دێ. زەنگەنە بە 
ئاژانسە نێوخۆییەكەی ئێرانی راگەیاندووە "ئێران 
پشــتگیری لــەو بڕیــارە )واتــە درێژكردنەوەی 
رێككەوتنەكــەی ئۆپێــك و واڵتانــی دەرەوەی 
ئۆپێــك( دەكات، ئەگەر واڵتانی دیكە پابەند بن 

بەو بڕیارە، ئێمەش پابەند دەبین پێوەی".
بەگوێرەی راپۆرتێكی )وۆڵ ستریت جورناڵ(
ی ئەمریكــی، عێــراق، ســعودیە و كوەیــت و 
زۆربــەی واڵتانی ئۆپێك لەگــەڵ ئەوەدان ماوەی 
رێككەوتنەكە هەتا كۆتایی 2017 درێژ بكرێتەوە، 
رەوشــی  ئەگــەر  ئەوەیــە  پرســیارەكە  بــەاڵم 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت لە ماوەی یــەك مانگی 
داهاتــوودا گرژتــر ببێ، ئــەوە چ كاریگەرییەكی 
لەســەر بۆچوونــی ئــەو واڵتانــە ســەبارەت بە 
بەردەوامیدان بە رێككەوتنەكە دەبێ؟ ئایا واڵتانی 
ناوچەكە ئامادەن لە پێناو بەرژەوەندیی ئابووریی 
خۆیاندا پشــت لە بەرژەوەندییە سیاسییەكانیان 
لە ناوچەكە بكەن، بە تایبەتیش كە رووســیا لە 
پێنج ســاڵی رابردوودا سەلماندوویەتی لە نێوان 
بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەكاندا مەیلی بۆ 

پاراستنی بەرژەوەندییە سیاسییەكان زیاترە؟ 

رووداو - هەولێر

ئاژانســی  رابــردوو،  پێنجشــەممەی  رۆژی 
راپۆرتێكــدا  لــە   )IEA( وزە  نێودەوڵەتیــی 
رایگەیاند كە پاش ســێ ساڵ، خەریكە داخوازی 
و خســتنەڕووی نــەوت لــە بازاڕەكانــی جیهاندا 
هاوسەنگ دەبنەوە. راپۆرتەكە هۆشداریش دەدات 
كە مەترســیی درێژخایەن لەســەر بــازاڕی نەوت 
لەالیەن نەوتی بەكارنەهاتووی نێو ئەمبارەكانەوە 

دروست دەبێ.
بەپێــی راپۆرتەكــەی ئاژانســی نێودەوڵەتیی 
وزە، سێ مانگی یەكەمی رێككەوتنەكەی ئۆپێك 
و ژمارەیــەك واڵتــی دەرەوەی ئۆپێــك، هــەم 
لــەڕووی پابەندی و هەمیش لەڕووی گەڕاندنەوەی 
بااڵنس بۆ بازاڕی نەوت، بە باشــی بەڕێوەچووە. 

لــە كۆتایی مانگی شــوبات و ســەرەتای ئاداری 
رابــردوودا نرخەكانی نەوت بەهۆی كاتی پشــوو 
و چاككردنــەوەی پااڵوگــەكان دابەزیبــوو، بەاڵم 
گۆڕانكارییــە ئەمنی و سیاســییەكانی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت )لەوانەش هێرشــی ئەمریكا بۆ سەر 
بنكەی سەربازیی شوعەیرات( بوونە هۆی ئەوەی 

نرخی نەوت جارێكی دیكە بەرز ببێتەوە.
راپۆرتەكەی )IEA( دەڵێت ئەگەر ئۆپێك بڕیار 
بدات رێككەوتنی دابەزاندنی ئاستی بەرهەمهێنان 
بــۆ ماوەی شــەش مانگــی دیكــەش )واتە هەتا 
كۆتایــی 2017( درێژ بكاتــەوە، ئەوە كاریگەریی 
گەورە لەسەر ئاستی نەوتی ئەمبارەكان دادەنێ.

بنكــە  كــە  وزە  نێودەوڵەتیــی  ئاژانســی 
ســەرەكییەكەی لە پاریسە، پێشبینی دەكات كە 
هەرچەنــدە جیاوازیی نێوان داوا و خســتنەڕووی 

نەوت بە درێژایــی 2017 كەمتر دەبێتەوە، بەاڵم 
ئاســتی بەرهەمهێنان لە ئەمریكا بەرز دەبێتەوە. 
راپۆرتــی مانگانــەی بەڕێوەبەرایەتــی زانیــاری 
وزەی حكومەتــی ئەمریــكا ئاشــكرای كــردووە، 
ئاســتی بەرهەمی نەوتی لە مانگی ئازاری پێشوو 
گەیشــتووەتە نۆ ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا، واتە 
400 هەزار بەرمیل لە چاو كانوونی یەكەمی 2016 
بەرزبووەتەوە. چاوەڕێش دەكرێ بەرهەمی نەوتی 
ئەمریكا لە كۆتایی ئەمساڵ 680 هەزار بەرمیل لە 

چاو كۆتایی 2016 زیاتر بێ.
لە راپۆرتەكانی پێشووی ئاژانسی نێودەوڵەتیی 
وزەدا پێشبینی كرابوو جیاوازیی نێوان بەكارهێنان 
و بەرهەمهێنانــی نــەوت بــە خێراییەكــی زیاتــر 
كــەم ببێتــەوە، بەاڵم لە راپۆرتــە نوێیەكەی ئەو 
ئاژانسەدا پێداچوونەوە بە زانیارییەكاندا كراوە. لە 

راپۆرتە نوێیەكەی ئاژانسەكەدا یەكێك لە هۆكارە 
ســەرەكییەكانی ئەو گۆڕانكارییانــە بۆ دابەزینی 
ئاســتی داوای ســەر نەوت لە واڵتانی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست، هیندستان، رووسیا و كۆریای باشوور 

دەگەڕێنرێتەوە. 
بۆیە راپۆرتەكە دەڵێت ئاســتی گەشــەی داوا 
لەســەر نەوت لە چارەكی یەكەمی ئەمساڵدا 1.1 
ملیــۆن بەرمیل بــووە لە رۆژێكــدا، ئەمەش 0.2 
ملیــۆن بەرمیل لــە رۆژێكدا لە پێشــبینییەكانی 

پێشتر كەمترە.
ئاســتی داوای   )IEA( پێشــبینی دەكات 
نــەوت لە كۆی ئەمســاڵدا بە بــڕی 1.3 ملیۆن 
بەرمیل لــە رۆژێكدا بەرزبێتــەوە، ئەمەش100 
هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا لەچاو پێشبینییەكانی 

پێشووی رێكخراوەكە كەمترە.

 نەوتی ئەمبارەكان

یەكێك لە ئامانجە سەرەكییەكانی رێككەوتنی 
ئۆپێك دابەزاندنی ئاستی نەوتی ئەمبارەكان بوو. 
بەگوێــرەی راپۆرتێكی رۆیتەرز، ئاســتی نەوتی 
ئەمبارەكانــی واڵتانــی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت، 
بــە تایبەتیــش ئێــران، ســعودیە و ئیماراتــی 
دابەزیــوە.  بەرچــاو  بەشــێوەیەكی  عەرەبــی، 
هــۆكاری ئەمەش بۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە كە ئەو 
واڵتانە بۆ قەرەبووكردنەوەی دابەزاندنی ئاســتی 
بەرهەمهێنانی نەوتی واڵتەكانیان ناچار بوون پەنا 

بۆ نەوتی ئەمبارەكان بەرن.
بەاڵم راپۆرتەكەی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە 
دەڵێت، ئاســتی نەوتی واڵتانی رێكخراوی گەشە 
و هاوكاریــی ئابووری ناســراو بــە )OECD( لە 
چارەكــی یەكەمــی ئەمســاڵدا لەچــاو چارەكی 
كۆتایی 2016 بەرزبووەتەوە. رێكخراوی گەشــە 
و هاوكاریــی ئابووری، كە بنكە ســەرەكییەكەی 
لە پاریســە، لە ســاڵی 1960 دامــەزراوە و 35 
واڵت تێیدا ئەندامن. بەشی هەرە زۆری ئەندامانی 
ئەم رێكخراوە، واڵتانی پێشكەوتوون و خۆیان بە 

واڵتانی پابەند بە دیموكراسی دەزانن. 
بەپێــی راپۆرتەكــەی )IEA( داتــای مانگی 
شوباتی ئەمبارەكانی رێكخراوی گەشە و هاوكاریی 
ئابووری دەریدەخەن ئاستی نەوتی ئەمبارەكانی 
واڵتانی ئەم رێكخراوە 330 ملیۆن بەرمیل زیاترە 
لە تێكڕای ئاستی نەوتی پێنج ساڵی ئەمبارەكان. 
تێكڕای نەوتی پێنج ساڵی پێشتر، ئەو پێوەرەیە 
كە زۆربەی ناوەندەكانی لێكۆڵینەوە و چاودێریی 
بازاڕەكانی نەوت بۆ هەڵسەنگاندنی ئاستی نەوتی 

ئەمبارەكان پشتی پێدەبەستن.
ئاســتی   ،2016 كۆتایــی  چارەكــی  لــە 
نەوتــی ئەمبارەكان، بــە تایبەتیــش بەرهەمە 
نەوتییــەكان، لــە واڵتانــی )OECD( بە بڕی 
800 هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا دابەزیبوو. بەاڵم 
بەپێی زانیارییەكانی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە، 
ئاســتی نەوتی ئەمبارەكانی ئەو رێكخراوە 400 
هــەزار بەرمیل لە چاو چارەكی كۆتایی ســاڵی 

رابردوو بەرز بووەتەوە.
كێشــەی كەڵەكەبوونی نەوت لە ئەمبارەكان 
لەوێوە سەرچاوە دەگرێ كە لە كاتی هەرزانبوونی 
نــەوت لــە 2016دا، بازرگانانی نەوت بڕێكی زۆر 

نەوتیــان بــۆ ئەمباركــردن كڕیبوو، بــۆ ئەوەی 
دواتــر لە كاتی بەرزبوونــەوەی نرخەكانی نەوت 

بیفرۆشنەوە.
هــاوكات لەگــەڵ ئــەو راپۆرتە، ئاژانســی 
نێودەوڵەتیی وزە راپۆرتی مانگانەی خۆشیان 
باوكــردەوە كە تێیــدا دواییــن زانیارییەكانی 
ســەبارەت بە رەوشــی بــازاڕ، ئاســتی داوا و 
خســتنەڕوو، چاوەڕوانییــەكان بــۆ مانگەكانی 

داهاتوو خراوەتەڕوو. 
بەگوێــرەی ئــەو راپۆرتە، لە مانگــی ئاداری 
ئەمســاڵدا بەرهەمهێنانی نەوت لەســەر ئاستی 
هەمــوو جیهــان بەبــڕی 755 هــەزار بەرمیل لە 
رۆژێكدا دابەزی، هۆكاری سەرەكی ئەم دابەزینەش 
بــۆ رێككەوتنەكەی ئۆپێــك و واڵتانی دەرەوەی 
ئۆپێــك دەگەڕێتەوە. بەگوێــرەی راپۆرتەكە، لە 
مانگی ئــاداردا بەرهەمی رۆژانەی نەوتی ئۆپێك 
365 هــەزار بەرمیلی دیكــەش دابەزی، هۆكاری 
ســەرەكیی ئەمەش بــۆ كێشــەی بەرهەمهێنان 
لــە واڵتانی نایجیریا و لیبیــا دەگەڕایەوە، جگە 
لەمەش سعودیە بەرهەمهێنانی نەوتی واڵتەكەی 
زیاتــر لــەوە دابەزاندووە كە لــە رێككەوتنەكەی 

30ی تشرینی دووەمدا بەڵێنی دابوو.
 بایەخی كەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی نەوتی 
ئــەو دوو واڵتە بۆ بــازاڕەكان لەوەدایە كە ئەم 
دوو واڵتــەی ئەندامی ئۆپێك لە رێككەوتنەكەی 
ئۆپێكــدا بەشــدار نەبــوون، بۆیــەش دابەزینی 
نایجیریــا  و  لیبیــا  بەرهەمهێنانــی  ئاســتی 
یارمەتیدەرێكی زیادەیە بۆ كەمكردنەوەی نەوتی 

بازاڕەكانی جیهان. 
راپۆرتەكــەی )IEA( ئاماژە بەوەش دەكات 
كــە ئاســتی داوای پااڵوگــەكان لــە چارەكی 
یەكەمی 2017 یەكســان بــووە لەگەڵ هەمان 
ماوە لە ساڵی 2016، بەاڵم پێشبینی كردووە 
ئاســتی داوای پااڵوگــەكان بە درێژایی ســاڵی 
2017 بە بڕی 1.15 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا 
بــەرز ببێتــەوە. هەڵبــەت چــاوەڕێ دەكــرێ 
لە مانگــی ئــادارەوە هەتا كۆتایــی تەمووزی 
ئەمســاڵ ئاستی داوای پااڵوگەكان 3.5 ملیۆن 
بەرمیل لە رۆژێكدا بەرز ببێتەوە، بەشی هەرە 
زۆری ئــەم بەرزبوونەوەیەش لەســەر حەوزی 

ئەتڵەسی و رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەبێ.

ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزە: 

وزە
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هونەریهونەریهونەریهونەری
دەرباز یونس / رووداو – هەولێر

فیلمی دۆكیۆمێنتەری "خۆشەویستم هەولێر" لە دەرهێنانی سامی كاكە بەشداری لە یەكەمین خولی فێستیڤاڵی "دار ئەلبەیزا" دەكات لە مەغریب و فیلمی كردنەوەی 
فێستیڤاڵەكە دەبێت.

سامی كاكە، دەرهێنەری فیلمەكە بە )رووداو(ی راگەیاند، دوو فیلمی لەو فێستیڤاڵە مەغریبییە وەرگیراون كە مانگی داهاتوو لە كازابالنكای مەغریب بەڕێودەچێت.
ســامی كاكە گوتیشــی "لە بەشــی دۆكیۆمێنتەری فیلمی خۆشەویستم هەولێر فیلمی كردنەوەی فێستیڤاڵەكە دەبێت، فیلمی ئەودیوی تاوانیش لە فێستیڤاڵەكەدا 
بەشداری دەكات". لە بارەی چوون و ئامادەبوونی لە فێستیڤاڵەكە، سامی كاكە گوتی "ئەگەری هەیە نەتوانم بەهۆی بارودۆخی ئابووریی كوردستان لە فێستیڤاڵەكە 

ئامادەبم، چونكە هەر میوانێك دەبێت لەسەر خەرجیی خۆی بچێتە فێستیڤاڵەكە".

خۆشەویستەكەی هەولێر دەچێتە مەغریب

رووداو: چۆن بوو نمایشكاریت هەڵبژارد؟
مەریــەم رۆد: هــەر لــە منداڵییەوە حــەزم لە كاری 
نمایشكاری و جلوبەرگی جوان بوو، جلوبەرگم دەپۆشی 
و وێنــەم دەگرت، هەمیشــە بە دایكمــم دەگوت دایكە 

دەمەوێت ببمە نمایشكاری جلوبەرگ.
رووداو: تۆ لە ئێران لەدایكبووی، دایك و باوكت تا 
چەند یارمەتیدەرت بوون بۆ ئەوەی ببی بە نمایشكار؟
مەریەم رۆد: دایكم هەمیشە یارمەتی دەدام، باوكم 
زۆر تاقەتی ئەو شتانەی نەبوو، بەاڵم رێگریش نەبوو. 

لە دوبەی دەرفەتی كاركردنم 
زیاترە وەك لە كوردستان

رۆژهەاڵتــی  مەهابــادی  شــاری  لــە 

كوردســتان، لە باوكێكی كــورد و دایكێكی 

فــارس لەدایك بــووە. بــەاڵم لــە تەمەنی 

دوو ســاڵییەوە لە ئوســترالیا ژیاوە. شوێنی 

جلوبەرگە،  نمایشــكاری  كــە  كارەكەشــی 

شــاری دوبەیە لــە ئیمــارات، هــەر بەهۆی 

كارەكەشــیەوە ناوێرێ بگەڕێتەوە زێدی خۆی. 

مەریەم رۆد، خانمە نمایشكاری كورد، لەبارەی 

هۆكاری هەڵبژاردنی دوبەی بۆ كاركردن دەڵێت، 

لەوێ دەرفەتــی كاركردن زیاتــرە، بەاڵم خەون 

بەوەوە دەبینێ ناوەندێكی فاشــیۆن لە شاری 

هەولێر بكاتەوە. )رووداو( لەشــاری دوبەی ئەم 

هەڤپەیڤینەی لەگەڵ رۆد سازكرد.

دەرباز یونس

رووداو - دوبەی

پڕۆژەیەكی 

هەولێرم بەهۆی 

شەڕی داعش 
هەڵوەشایەوە

 
كاری رێكالمم 

بۆ براندە 

جیهانییەكانی وەك 

دیۆر و كالڤین كاڵین 
كردووە

 

خەون بە كردنەوەی 
ناوەندێكی فاشیۆن 

لە باشووری 
كوردستان دەبینم
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دەرباز یونس
رووداو – هەولێر

نادیە مەنفوخ، ئەســتێرەو گۆرانیبێژی بەناوبانگی ســووری و ئەستێرەی بەرنامەی پێشبڕكێی 

دەنگخۆشیی عەرەب ئایدڵ رایدەگەیەنێت كە ئێستا كار بۆ بەرهەمهێنانی گۆرانییەكی كوردی دەكات 
و لە ئایندەیەكی نزیكدا باوی دەكاتەوە.

نادیە مەنفوخ كە ماوەیەكە سەردانی باشووری كوردستان دەكات، بە )رووداو(ی گوت "دەمەوێت 

گۆرانی بە كوردی بڵێم، ئەگەر كەسێكی دەنگخۆشیش بدۆزمەوە، ئەوا گۆرانیی هاوبەشی كوردی و 

عەرەبی دەڵێم". مەنفوخ لە بارەی هەرێمی كوردستانیش دەڵێت "ماوەیەكە سەردانی هەولێر دەكەم 

و بە ماڵی دووەمی خۆمی دەزانم، پەیوەندیی باشم لەگەڵ هونەرمەندانی كورد هەیە، بەبۆچوونی 
من هونەری كوردی و سووری لە یەكدی نزیكن".

مەنفوخ بۆ كوردێکی 

دەنگخۆش دەگەڕێت

دەرباز یونس
رووداو - هەولێر

خانمە نمایشــكاری جلوبەرگ هاســان غەریب كــە لە نەرویج 
نیشتەجێیە، بەو نزیكانە یەكەم كلیپی گۆرانیی خۆی باودەكاتەوە 
و دەشڵێت لە منداڵییەوە حەزی لە گۆرانیگوتن بووە، ئێستاش 

كار بۆ یەكەم كلیپی گۆرانیی خۆی دەكات.
هاســان بــە )رووداو(ی راگەیاند، بــەو نزیكانە یەكەم كلیپی 
گۆرانیــی خۆی بەناوی "لەگەڵمابیت" باودەكاتەوە. تێكســت و 
ئــاوازی ئــەم گۆرانییە لەالیــەن هەڵۆ-ی برایەوە دانــراوە، كاری 
تۆماركردنی میوزیك و دەنگەكەشــی لە هەولێر لە پڕۆ ســتۆدیۆ 

كراوە.
هاسان لەبارەی هەنگاونانی لە كاری نمایشكاری جلوبەرگەوە 
بــۆ گۆرانیگوتن گوتی "من هــەر لە منداڵییەوە گۆرانیم گوتووە، 
لە ســااڵنی نەوەدەكان لەگەڵ گرووپی منداڵپارێزی كوردســتان 
چەندیــن گۆرانیم تۆمار كردوون، لە چەندین بەرهەمی هونەریش 
لــە كوردســتان و دەرەوەی كوردســتان كۆرس بوومــە، گۆرانی 
نیشتمانیشــم بە هاوبەش لەگەڵ چەنــد هونەرمەندێك گوتووە، 
بەاڵم ئەمە یەكەم گۆرانیی من دەبێت كە بە تەنیا تۆماری بكەم 

و باوی بكەمەوە".

لە نماشکاری 
جلوبەرگەوە 

دەبێتە گۆرانیبێژ
شاجوانی لوبنان دەبێتە ئەكتەر

دەرباز یونس
رووداو - هەولێر

دایــان ئەبو عەال، خاوەنی ناســناوی شــاجوانی هاوینــەی لوبنان بۆ 
ساڵی 2015، بەشداری لە زنجیرە درامایەكی تەلەڤزیۆنی دەكات بەناوی 

"خلخال" و ئێستا لە قۆناغی وێنەگرتندایە.
دایان بە )رووداو(ی راگەیاند "ئەم درامایە لە مانگی رەمەزان پەخش 

دەكرێت و ئێستا لە بەیروت وێنەی دەگیرێت".
ئەبــو عەال دەشــڵێت "دراماكــە كۆمەاڵیەتییە و باس لــە پەیوەندیی 
خۆشەویســتی لــە نێــوان دوو كــەس دەكات كە بــە قۆناغی جیــاوازدا 

تێدەپەڕن، لە مانگی رەمەزان پەخش دەكرێ".

نمایشكاری 
حەزێكی 

منداڵیم بوو

مەریەم رۆد، خانمە نمایشكاری بەناوبانگی كورد بۆ )رووداو(:

هەمیشــە  دایكــم 
جلوبەرگــی بــۆ دەدووریم و دەیزانــی بەو كارە 
دڵخۆشم دەكات. واتە دەتوانم بڵێم بە پلەی یەك 
دایكم هاندەرم بوو بۆ ئەوەی ببمە نمایشــكاری 

جلوبەرگ.
رووداو: لــە ماوەی رابردوودا چەند وێنەیەكت 

بۆ رێكالمی دیۆر و كالڤین كاین باوكردەوە، كە 
دوو براندی بەناوبانگی جیهانین، ئایا گرێبەستی 

فەرمیت لەگەڵ ئەو دوو براندە هەیە؟
مەریەم رۆد: گرێبەستی راستەوخۆ نا، بەاڵم 
ئــەو دوو براندە كار لەگەڵ ئاژانســێكی جیهانی 
دەكــەن بۆ رێــكالم و وێنەگرتن لــە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست. من گرێبەستی راستەوخۆم لەگەڵ ئەو 
ئاژانسە جیهانییەدا هەیە. ئێستا وێنەی كارەكانی 

من لە ماڵپەڕی فەرمیی دیۆر دانراون.
رووداو: بەهــۆی دەركەوتنت بــە جلوبەرگی 
نیمچە رووت هیچ كێشەیەكت لە ئێران بۆ دروست 

نەبووە؟ دەتوانی بگەڕێیتەوە ئێران؟
مەریــەم رۆد: ماوەیەكــی زۆرە نەچوومەتــە 
ئێران و پالنیشم نییە سەردانی بكەمەوە، چونكە 
بچم ئەگەری زۆری هەیە تووشی كێشە بم، بۆیە 

ناتوانم بگەڕێمەوە.
رووداو: تۆ لە ئوسترالیا ژیاوی، ماوەیەك بەر 
لە ئێستاش هەر لە رێگەی رووداوەوە راتگەیاند 
كە دێیتە باشــووری كوردستان، بەاڵم نەهاتی، 

هۆكار چی بوو؟
مەریەم رۆد: بەڵێ پڕۆژەی ئەنجامدانی نمایشی 
جلوبەرگم هەبوو لە هەولێر، منیش بانگهێشــت 
كرابــووم، بەاڵم دواتر پڕۆژەكە بێدەنگیی لێكرا، 
پێموابێ بەهۆی شەڕی داعش هەڵوەشێندرایەوە.
ناگوازیتــەوە  پرۆژەكانــت  بۆچــی  رووداو: 

هەولێر؟
مریــەم رۆد: حــەز دەكەم، بــەاڵم دەرفەتی 
كاركردن لە دوبەی زیاترە وەك لە هەولێر. جگە 
لەوەش لێرە دەتوانم زیاتر ناوبانگ پەیدا بكەم و 

كارەكانم بەرەو جیهانی دەڕۆن.
رووداو: خەونت چییە لە كارەكەتدا؟

مەریەم رۆد: حەز دەكەم ناوەندێكی نمایشی 
جلوبەرگ لە هەولێر بكەمەوە، ئەمە خەونی منە 

كە كارێك بۆ كوردستان بكەم.
رووداو: منــداڵ بــووی كە چوویتــە دەرەوە. 
پێموایە تا ئێستا سەردانی هەرێمی كوردستانت 

نەكــردووە، هیچ زانیارییت لەبارەی كوردســتان 
هەیە؟

مەریــەم رۆد: زانیاریم لەبارەی كــورد زۆرە، 
بــەاڵم لەبارەی كوردســتان زانیارییەكی ئەوتۆم 
نییە، حەز دەكەم سەردانی هەولێر بكەم. هاوڕێی 
زۆرم هەن لەوێ و زۆر بە باشی باسی ئەو شارەم 

بۆ دەكەن.
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كورد و ئەفغانی بەشەڕدێن
رووداو - هەولێر

شەڕ لەنێوان كۆچبەرانی كورد و ئەفغانی لە كەمپێكی فەرەنسا كە دەكەوێتە سەر سنووری ئەو واڵتە لەگەڵ بەریتانیا دروست بوو، بەهۆی شەڕەكە 
كەمپەكە گڕی گرت و زۆربەی سووتا، هەروەها ژمارەیەك كۆچبەریش لەهەردووال بریندار بوون شەڕەكە رۆژی دووشەممەی رابردوو روویدا، بەو هۆیەش 

نزیكەی 10 كۆچبەر لەهەردووال بریندار بوون، هەر لەكاتی شەڕەكەشدا كەمپەكە گڕیگرت و زۆربەی كابینەكان، كە لە دار دروستكراون، سووتان.
كەمپەكە ناوی گراند سینتە كە دەكەوێتە باكووری فەرەنسا، پێش ئەوەی بسووتێ، شوێنێك بوو كە كۆچبەران خەونیان پێیەوە دەبینی، چونكە لەو 

كەمپەوە دەیانتوانی لەڕێگەی قاچاخچییەكان، یان لەرێگەی ئۆتۆمبێلە بارهەڵگرەكانەوە، سنووری فەرەنسا ببڕن و بگەنە بەریتانیا.

تاراوگە

سوێد.. 
رەوەندی توركیا بەدەم گشتپرسییەوە نەچوون

كوردێك لە سوێد، 
كەباب دەكاتە ماركە

فیلمێکی دانیماركی 
كوردی فینالند دەكاتە 

دوو بەش

رووداو - ستۆكهۆڵم

هەفتەی رابردوو، پرۆســەی دەنگدان لەســەر 
دەســتووری هەمواركــراوی توركیــا لــە ســوێد، 
بــۆ هاوواڵتیانــی بــە رەچەڵەك خەڵكــی توركیا 
بەڕێوەچوو. بەاڵم سەرەڕای كەمپینی گەرموگوڕی 
هــەردوو بەرەی )بەڵێ( و )نەخێــر(، داتاكان وا 
نیشان دەدەن كە هاوواڵتیانی توركیا بەشێوەیەكی 

ساردوسڕ بەپیر دەنگدانەوە چوون.
ئاڵتان گۆكتەكین خەڵكی باكووری كوردستانە 
و 20 ســاڵە لە ســوێد نیشتەجێیە، دەڵێت "هەر 
جۆرە بەشــدارییەك لــە دەنگدان مافــە و مانای 
بەشــداریی سیاســییە و دەبێــت بیكەیــن". ئەو 
ئاشكرای نەكرد كە دەنگی بە بەڵێ یان بە نەخێر 
داوە، بەاڵم هەر جۆرە بەشــدارییەكی پێ باشە و 
گوتی "گوشاری كەسم لەسەر نەبوو بۆ دەنگدان".
بەاڵم عوســمان ئاینور كە ئەویش نیشتەجێی 
ســوێدە، پێیوایە "بەشــداریكردن لەو دەنگدانە، 
شــەرعیەتدانە بــە دەســەاڵتێكی دكتاتــۆری و 

بەشداریكردن خیانەتە".
سەرەڕای كەمیی ژمارەی هاوواڵتیانی تورك لە 
سوێد، بەاڵم بە رەوەندێكی كارا دادەنرێن. لەسەر 
ئاستی دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆنی توركیاش كاری 
زۆر لەســەر ئەم رەوەندە دەكرێت. زیاتر لە 100 
ناوەند و رێكخراوی جۆراوجۆری هەژماركراو لەسەر 
توركیا لە ســوید هەن، جگە لە دەیان ئاژانس و 
مێدیا و باوكراوە كە بەشــێكیان لەسەر دەوڵەت 

و بەشێكیشیان لەسەر ئۆپۆزسیۆنی توركیا و لە 
نێویاندا لەسەر پەكەكە هەژمار دەكرێن.

بەشــێك لــە رێكخــراوەكان كاریان لەســەر 
هاندانــی خەڵك بۆ بەشــداری و بەشێكیشــیان 
كاریــان بــۆ بایكۆتكردنی دەكرد. لــە نێویاندا 
چەنــد دامەزراوەیەكیش بەوە تۆمەتبار دەكرێن 

كە هەڕەشەیان كردووە.

سینان ئۆغڵو لە رێكخراوێكی نزیك لە دەوڵەتی 
توركیا لە سوێد دەڵێت "ئێمە پەنابەرانی توركمان 
بەهەموو پێكهاتەكانەوە هاندا بۆئەوەی بەشداری 
بكەن، بەاڵم هەرگیز ئاراستەمان نەكردوون دەنگ 

بەچی بدەن".
زۆر لە كوردی دانیشــتووی سوێد بە تایبەتی 
ئەوانــەی نزیكن لە پەكەكە، پێیانوایە حكومەتی 

توركیــا هانــی رێكخراوەكــەی ســینانی دابــێ 
بــۆ هەڵمەتەكانــی، بەاڵم ســینان ئــەو تۆمەتە 

رەتدەكاتەوە.
رەحیم جودی، دانیشــتووی شــاری ئۆپساال 
دەڵێــت "ئێمــە بەڵگەمان هەیە ئــەو رێكخراوە 
پارەیــان بــە خەڵــك داوە كە بــە بەڵێ دەنگ 

بدەن و تەنانەت هەڕەشەشیان كردووە".

جــودی كە نزیكە لە پەكەكــە و لە رێكخراوی 
كوردســتان بۆ گەشەپێدانی كولتوور كار دەكات، 
دەڵێــت "ئێمە پێمان خۆشــە خەڵك بەشــداری 

بكات، بەاڵم دەنگی خۆی هەبێت كە نەخێرە".
جیهان كوردێكی دیكەی سوێدە، 18 ساڵە لە 
ســوێد دەژی و بە رەچەڵەك خەڵكی شاری وانە، 
دەڵێت "ئەو پرۆســەیەش هاوشــێوەی كارەكانی 
دیكــە نەهامەتییــە بــۆ خەڵكــی توركیــا. لێرە 
هەموومان لە ژێر گوشار و هەڕەشەداین، ئەوانەی 
دەوڵــەت دەڵێن بەشــداری بكــەن و بڵێن بەڵێ، 
پەكەكە دەڵێت بەشــداری بكەن و بڵێن نەخێر". 
جیهان كــە خاوەنی بزنســە، گوتی: "هــەردووال 
هەڕەشــەیان دەكرد، بۆ پاراســتنی بزنســەكەم، 

ناچار بووم دەنگ بدەم".

كەم بەشدارییان كرد

ســەرەڕای هەڕەشــە و كەمپینەكان، بەاڵم 
بەشداریی خەڵك لە دەنگداندا الواز بوو. بەپێی 
زانیارییەكانی )رووداو( لە كۆی 37000 كەس 
كــە بۆیان هەبوو دەنگ بــدەن، تەنیا 10052 

كەس بەشدارییان كرد.
ســوێد  لــە  توركیــا  باڵیــۆزی  بــەاڵم 
پرۆســەكەی بە "ســەركەوتوو" ناوبرد. كایا 
توركمــان بۆ ئاژانســی )TT( گوتبووشــی: 
"هاونیشــتمانیانی توركیــا زیاتــر كارابــوون 

لەوەی چاوەڕێمان دەكرد".

لە ســوێد رێكخراوەكانــی نزیك لە پەكەكە 
لــە  هەڕەشــە  بــەوەی  دەكرێــن  تۆمەتبــار 
پەنابــەران دەكەن بۆئەوەی باج بدەن. بۆ ئەم 
مەبەستەش چەند جارێك خەڵكیان رفاندووە و 
چێشتخانەیان سووتاندووە و باجی مانگانەیان 

سەندووە.
 رێكخراوەكانی نزیك لە دەوڵەتی توركیاش، 
بە كاری فاشیستی و باوكردنەوەی كولتووری 
توركی و ئیسالمی سیاسی تۆمەتبار دەكرێن، 
ئەویــش لــە رێگــەی كردنــەوەی مزگــەوت و 
ناوەنــدی كولتــووری و پەروەردەیی توركی و 

بەخشینەوەی پارە و ئیمتیازاتی دیكە.
دیارتریــن نموونــەی هــەردوو حاڵەتەكــە، 
كوشــتنی دوو كــورد بوو لەالیــەن پەكەكە لە 
قەرەباڵغتریــن شــوێنی ســوێد )مێدبۆریــان 
پالتســن( كە بــە زیندوویی لــە باڵەخانەیەك 
فڕێدرانــە خــوارەوە. ســاڵی پاریــش بەهۆی 
بەشداریكردنی لە چاالكییەكی ناسیۆنالیستانەی 
رێكخراوێكی ناوزەدكراو بە فاشیســتی توركی، 
محەممەد كاپان وەزیری سوێدیی بە رەچەڵەك 
تورك تاوانبار كرا و لە كارەكەی دوورخرایەوە. 
لــە چوارچێوەی ئــەم هەڵمەتانەدا، بابەتی 
ســیخوڕیكردنی توركیــا بەســەر پەنابەرانــی 
واڵتەكەیەوە لە ســوێد، بووە بابەتێكی گەرمی 
مێدیاكانی ســوێد. دەوڵەت لە رێگەی مارگۆت 
ڤالسترۆم وەزیری دەرەوەی سوێدەوە، باڵیۆزی 

توركیای بانگ كرد.

رووداو - ستۆكهۆڵم

"تامێكی كوردی، بە سیســتم و بەڕێوەبردنی 
ســوێدی، شــتێكی زۆر زەحمەتە و ئاسان نییە، 
راگرتنــی ئەو بااڵنســە بەردەوامیی بــە كارەكەی 
من داوە". ئەوە قســەی خاوەن چێشــتخانەیەكی 
كوردییە لە ســتۆكهۆڵمی پایتەختی ســوێد. ئەو 
دەیەوێ كەبابی كوردی وەك ماركەیەكی ناسراوی 
بواری بازرگانیی خواردن لە سوێد تۆمار بكات. 

بــە گوتەی زۆر لەو كوردانەی لە شــارەكانی 
بچێتــە  ئــەوەی  دادەنیشــن،  ســوێد  دیكــەی 
ستۆكهۆڵم و كەبابی الڤین نەخوات، وەك ئەوەیە 

نەچووبێتە ستۆكهۆڵم.
سۆزان، لە شاری یۆتۆبۆرییەوە كە چوار كاژێر 
لە ستۆكهۆڵم دوورە، هاتووەتە ستۆكهۆڵم، گوتی 
"ئەگەرچــی زۆر پەلەم بــوو، بەاڵم بەخوا كەبابی 

الڤینم نەخواردبا، ئیسراحەتم نەدەكرد". 
لــە  كــوردی  چێشــتخانەی   20 لــە  پتــر 
ســتۆكهۆڵم هــەن، بــەاڵم ئەو ژمارەیــە جێگیر 
نییە، بەشێكیان لەپڕ نامێنن، بە دەگمەن هەن 
تەمەنیان بگاتە ســێ ســاڵ. بەاڵم كەبابخانەی 

الڤین تەمەنی زیاتر لە پێنج ساڵە.
وەستا ســەلمان، ناسراو بە سەلمان هەولێری 
كە خاوەنی كەباب و خواردنگەی الڤینە لە سوێد، 
چیرۆكی ژیانی خۆی و نهێنییەكانی سەركەوتنی 
ئەم بزنســەی بۆ )رووداو( ئاشــكرا دەكات. ئەو 
دەڵێت "لەم شارە چێشتخانە هەیە تەمەنی زیاتر 

لە 600 ساڵە، ئەی ئێمە بۆ وا نەبین".

بەبڕوای وەستا سەلمان، سەركەوتنی چێشتخانە 
لێزانینــی دەوێت. ئەو گوتــی: "بااڵنس لە نێوان 
تامێكی كوردی كە هەم جێگەی خواســتی كورد 
و حەزی ســوێدییەكان بێت و هاوكات لە سیستم 
و چاودێرییەكانی دەوڵەت ســەربكەوێت، نهێنیی 
ســەركەوتن و بەردەوامییە". گوتیشــی: "لەگەڵ 
شــەریكەكەم بەناوی ئاســۆ بەرنامــەی تەواومان 
داناوە كەبابی كوردی هاوشێوەی پاستای ئیتاڵی 

و شودبولەری سوێدی ببێتە ماركە".
بەرنامــەی وەســتا رەســوڵ و شــەریكەكەی 
ئەوەیــە زنجیرە چێشــتخانە بكەنــەوە و ژمارەی 
چێشــتخانەكانیان لە ستۆكهۆڵم بگەیەننە شەش 
دانــە، پاشــان لــە شــارەكانی دیكەی ســوێد و 

دەرەوەش لق بكەنەوە.
بــە بــاوەڕی شــارەزایەكی بــواری ئابووریــی 
سوێدی، كارەكەی وەستا سەلمان بە بازرگانییەكی 
ســەركەوتوو دادەنرێت "لە بازاڕێكی قورسی وەك 
ســوێد ئیدارەكردنی ئەم كارە ئاسان نییە". ئەوە 

قسەی ستیفان یۆهانسۆنە. 
یۆهانسۆن كە پســپۆڕی ئابووری و بازاڕە، بە 
)رووداو(ی گــوت "ئەگــەر ئەو ئەزموونەی الڤین، 
هاوشێوەی چێشتخانەكانی ڤاپیانۆ و بەرگەركینگ 
ببێتــە ماركەیەكــی كــوردی، نــەك بۆ كــورد و 
بیانییەكان، بەڵكو بۆ سوێدیش جێگەی بایەخ و 

شانازی دەبێت".
وەك یۆهانســۆن باســی دەكات، لــە نێــو 
بیانییەكانی ســوێد، هینــد و تایالندییەكان زۆر 
ســەركەوتوو بوون لەو بوارەدا "ئێستا خواردنی 

تایالندیی ســوێدی زۆر جیایــە لەوەی لە تایالند 
خــۆی هەیە. باوەڕم هەیە كەبابەكەی الڤین بەو 

شێوەیەی لێبێت". 
یــەك لــە الیەنەكانــی دیكــەی ســەركەوتنی 
چێشــخانەكەی، بەبڕوای سەلمان، كاری مەیدانی 
خۆیەتــی و دەڵێــت "رۆژانە زیاتر لە 10 كاژێر لە 
هەشتی بەیانی تا شەشی ئێوارە لێرە كار دەكەم".
ســەلمان 28 ســاڵە لــە ســوێد دەژی، ئــەو 
نایشارێتەوە لە ســەركەوتنی بزنسەكەیدا توانای 
كەســانی دیكەش هەیە: "رۆڵی ئاســۆ و ئازاد و 
بەتایبەت كەیوان لەبیر ناكــەم، بەهۆی ئەوانەوە 
لەم كارە ســەركەوتووین". ســەلمان دەشــڵێت: 
"وەستای كەباب و نانەوا كرۆكی كاری بەڕێوەبردنی 
چێشتخانەیە. بە تایبەتی وەستای نانەواخانە كە 

زۆر بە زەحمەت دەستدەكەوێ".
بەرزیی داهاتی رۆژانە یەك لە پێوەرەكانی 
سەركەوتنی بزنسە، سەلمان لەبارەی داهاتی 
كەبابخانەكــەی دەڵێــت "داهاتــی رۆژانــەم 

4000 دۆالرە".

رووداو - هێلسنكی

دۆكیۆمێنتــاری  فیلمــی  نمایشــی 
"یاســاكانی  واتــە   )Shariaseadus Taanis(
شــەریعە لە دانیمارك" كە تایبەتە بە مەســەلەی 
مزگــەوت و ناوەندە ئیســالمییەكان لــە دانیمارك 
و نمایشــكردنەوەی لەالیــەن تەلەڤزیۆنی فەرمیی 
فینالندی، گفتوگۆی جیاوازی بەدوای خۆیدا هێنا، 
بابەتــی كردنەوەی مزگەوت و ئیســالمۆفۆبیای لە 

هێلسینكی زیندوو كردەوە. 
رەوەندی كوردیش لە فینالند، لەسەر ئەو فیلمە 
بوون بە دوو بەرە، بەشــێكیان خۆپیشاندانیان لە 
دژی كرد و بۆ بەشــێكی دیكەشــیان فیلمێكی بە 

بایەخ بوو.
ئــاالن حەمەســوور، 32 ســاڵ، دانیشــتووی 
هێلســنكی دەڵێــت: "بەرخــودان و شــەڕ دژی 
دیكتاتۆریــەت و وەســتانەوە بەرامبــەر داعــش، 
شوناســی كورد بووە، نــەك داكۆكییەكی كوێرانە 
لە ئیسالم، بەپێویســتی دەزانم فیلمەكە دۆبالژی 

كوردی بكرێ و هەموو كورد بیبینێ".
ئەمــە گوزارشــتە لــە تووڕەیی ئــەو بەرامبەر 
خۆپیشــاندانی ژمارەیەك كورد لــە دژی فیلمەكە 
و هەروەهــا بــۆ داكۆكی لــە كردنــەوەی مزگەوت 
لە هێلســنكی كــە بەرنامەی چەنــد رێكخراوێكی 

عەرەبییە، بە پشتگیری واڵتانی كەنداو.
بــەاڵم عەبدوڵــا مــەال ســەعید، 41 ســاڵ، 
دانیشتووی ڤانتای نزیك لە هێلسنكی، بۆچوونێكی 
پێچەوانــەی ئاالنــی هەیــە و دەڵێــت: "كــورد 
میللەتێكی موســڵمانە. شــتێكی زۆر باش دەكەن 
دژایەتی نمایشــی فیلمی لەم شێوەیە بكەن". ئەو 
بە توندی دژ بەو هەواڵنە دەوەستێتەوە كە رێگری 
لەكردنەوەی مزگەوتی گەورەی هێلســنكی دەكەن 

"چەندیــن هەڵمەتمان بۆ ئەو بابەتە راگەیاندووە و 
پشت بەخوا سەردەكەوین".

ئــەو پیاوە كوردە كە ریشــێكی درێژی هەیە و 
دشداشــەیەكی عەرەبیی لەبەرە. بە شــانازییەوە 
بــاس لە ســووتاندنی ئــااڵی دانیمــارك دەكات و 
دەڵێت "نمایشی ئەم فیلمە دانیماركییە ماسۆنییە 
لــە كەناڵێكــی دەوڵەتــی و لــە كاتــی هەڵمەتی 
هەڵبژاردنەكاندا مەبەستێكی سیاسی لەپشتەوەیە". 
ئەو پێیوایە ئەوانەی بە نمایشی فیلمەكە دڵخۆشن 

"دوژمنی خودا و ئیسالمن".

باسی چی دەكات؟

فیلمەكــە لەالیــەن تیمێكــی دانیماركییــەوە 
بەرهەمهاتووە كە تەكنیكی جیاوازیان بەكارهێناوە 
و لەڕێگــەی وێنەگرتنی نهێنییــەوە دەچنە كۆڕ و 
كۆبوونەوە نهێنییەكانی نێو مزگەوتەكان و بەوجۆرە 
دیوی ئەودیوی كۆڕ و كۆبوونەوە ئیسالمییەكان بۆ 

بینەر ئاشكرا دەكەن.
ســیناریۆ و ناوەڕۆكی فیلمەكە هاوشێوەی ئەو 
بەرنامە تەلەڤزیۆنییەی كەناڵی )SVT(ی سوێدی 
)uppdrag granskning( بــوو كە نهێنیی كاری 

مزگەوتەكانی سوێدی ئاشكرا كرد.
كەیســی ئیمامێكی هەڵگەڕاوە بەناوی ئەحمەد 
عەققاری، وەك بەشێكی سەرەكیی بەڵگە فیلمەكە 

زیاتر موسوڵمانانی فینالندی تووڕە كرد. 
عەققــاری 39 ســاڵ كە بەڕەچەڵــەك خەڵكی 
لوبنانە، دوای وازهێنانی لە ئیمامێتی و دەستكردن 
بە ژیانێكی ئاسایی، زۆر نهێنیی مزگەوت و دامەزراوە 
ئیسالمییەكانی ئەو واڵتەی لە دۆكیۆمێنتارییەكەدا 

ئاشكرا كردووە.
فیلمەكــە پــەردە لەســەر ئیمامێكــی دیكــە 
هەڵدەداتەوە كە چەندین كاری نایاســایی كردووە 
و دواتریــش لە دادگاییكردنێكیدا بە بڕی 10،000 
یورۆ ســزا درا، چونكە موسوڵمانانی ئەوروپای دژ 

بە جووەكان هاندابوو.
فینالنــد  ئاینییــە كوردەكــەی  كەســایەتییە 
دەڵێت ئەو فیلمە دروستكراوە و بۆ دژایەتیكردنی 
موســڵمانانی ئەوروپایــە و دەڵێــت: "فینالند بۆ 
دژایەتی ئێمە ئەم فیلمەی دووبارە نمایش كردەوە، 
بۆیە پێویســتە كــورد لەگەڵ برا موســڵمانەكانی 

دیكەیان لە دژی بوەستنەوە".
لــە فینالنــد نزیكــەی 30،000 كــورد هــەن، 
ئەوان بە پێكهاتەیەكی موســڵمان ناسراون، بەاڵم 
جواڵنەوەیەكــی بەهێزی عەلمانــی دژ بە ئاینیش 
لــە نێویانــدا هەیە. نمایشــی فیلمەكە بــە روونی 
كوردی ئەو واڵتەی كرد بە دوو بەشــەوە، تەنانەت 

فینالندییەكانیش هەستیان پێكرد.
كایســا ئوســكۆ، لێكۆڵینڤانــی كۆمەاڵیەتی و 
مامۆســتای زانكۆ لە هێلســینكی دەڵێت: "دیارە 
كوردیــش وەكو كۆمەڵگەی ئەفغانــی لە تاراوگە، 
بەشێكی زۆریان موسوڵمان و بەشێكی دیكەشیان 

عەلمانییەكی توندن".
ئوسكۆ نموونە بە هەڵوێستی كوردی هێلسینكی 
دەهێنێتــەوە و دەڵێــت: "تێیدایە لــە فینالندەوە 
چووەتە نێو داعش و قبوڵی نمایشی فیلمێكی لەم 
شــێوەیە لە كەناڵێكــی تەلەڤزیۆنی واڵتێكی وەك 
فینالند نــاكات. هەروەها كەسانێكیشــیان هەیە، 
تەنانەت قبوڵــی نییە لــە كۆمەڵگەیەكی كراوەی 

وەك فیالند، ئازاد بن لە نوێژكردن".  

شارەزایەكی ئابووری: 
لە داهاتوودا كەبابەكەی 

الڤین هاوشێوەی )ڤاپیانۆ( و 
)بەرگەركینگ( دەبێتە ماركە

فینالندییەك: كوردیش وەكو 
ئەفغانی دوو بەرەی تەواو 

جیاوازیان هەیە: موسڵمان و 
عەلمانیی توندڕەو

كورد لە فینالند بۆ فیلم و مزگەوت خۆپیشاندان دەكەن

لە كۆی 37000 كەس دەنگدەر، تەنیا 10052 كەس دەنگیاندا.
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زانكۆكانی سلێمانی شاجوان هەڵدەبژێرنژنان
رووداو – سلێمانی

وا بڕیارە مانگی داهاتوو شاجوانی زانكۆكانی سنووری پارێزگای سلێمانی هەڵبژێردرێ. بەپێی زانیارییەكانی )رووداو( مەراسیمی هەڵبژاردنی شاجوانی 
زانكۆكانی سلێمانی لە رۆژی 6ی مایسی 2017 لە هوتێل رەمادای شاری سلێمانی بەڕێوەبچێ و كچانی زانكۆكانی سلێمانی، جیهان، كۆمار، قەرەداغ و 

زانكۆی ئەمریكی دەتوانن خۆیان ناونوس بكەن و دواتر لەالیەن لێژنەیەك شاجوان هەڵدەبژێرێ. تاوەكو ئێستا چەندینجار ناو و وێنەی چەند كچێك وەكو 
شاجوانی زانكۆكانی كوردستان لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان باوكراوەتەوە، بەاڵم هیچیان فەرمی نەبوون.

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

رۆژی  ســاڵ،   17 تەمــەن  )ج.ك.ف(ـــی 
پێنجشــەممە 2017/4/13 لــە ماڵەكەی خۆی 
لە گەڕەكێكی شــاری هەولێــر هاتووەتە دەرێ 
و بەبێ ئاگاداریی خێزانەكەی بەرەو شــوێنێكی 

نادیار رۆیشتووە.
بــاری  رەبــۆوە،  نەخۆشــیی  بەهــۆی  )ج( 
تەندروســتی و دەروونیی جێگیــر نییە، )ك.ف( 
باوكــی ئەو كچــە بــە )رووداو(ی گــوت: "رۆژی 
پێنجشــەممە، دەوروبەری كاژێر 8ی بەیانی بوو، 
دایكی منداڵەكانم پێیگوتم كچەكەمان دیار نییە، 
دواتر دەوروبەری ماڵی خۆمان و ماڵی خزمەكانمان 
گەڕایــن، بــەاڵم بێ ســوود بوو، بۆیــە لە هەموو 
شــوێنێك و بنكەیەكی پۆلیس داوای دۆزینەوەی 

كچەكەمان كرد، بەاڵم كەس ئاگادار نەبوو".
باوكــی كچەكە پەنــا بۆ تــۆڕی كۆمەاڵیەتیی 
فەیسبووك دەبات و وێنەكەی لەوێ باودەكاتەوە. 

)ك( گوتــی "دوای ئــەوەی لــە رێگــەی تــۆڕی 
كۆمەاڵیەتیی فەیسبووك وێنەی كچەكەم و ژمارە 
تەلەفۆنەكــەم باوكــردەوە، كوڕێــك پەیوەندیی 
پێوەكردین گوایە لە شــەقامی سالم لە سلێمانی 
كچەكەمی بینیوە بە تەنیا لەو جادەیەدا رۆیشتووە، 
ئێمەش بۆ راســتیی قســەكانی، پێمانگوت چی 
لەبەردا بوو؟ پێیگوتین قەمســەڵەیەكی ســپی و 
پانتۆڵێكی كاوبــۆی، بەوەدا زانیمان كچەكەمانە، 

بەاڵم نازانین رووی لە كوێ كردووە".
باوكــی ئەو كچە داوا لــە هاوواڵتیان دەكات 
هەر كەســێك زانیاری لەبــارەی كچەكەی هەیە 
ئــاگاداری بكاتەوە. )ك( گوتــی: "داوا دەكەم 
هاوكارمان بــن لە دۆزینەوەی كچەكەم، چونكە 
باری تەندروســتیی جێگیر نییە، زۆریش تووڕە 
بــوو، هەموو كات هەڵدەچــوو، ئەمەش بەهۆی 
نەخۆشــیی رەبۆ، هەر لەبەر ئەوەش ئەمســاڵ 

وازی لە خوێندن هێنا".
ســەبارەت بــە رۆژی رووداوەكــەش )ك( 
دەڵێــت "ئەو رۆژەش لە ماڵــەوە تووڕە بووە، 

دواتر بەبــێ ئاگاداركردنەوەی هیچ كەســێك، 
ماڵەوەی جێهێشتووە".

بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو(، ئــەو رۆژە 
دەمەقاڵــێ لەنێــوان )ج( و دایكــی روویداوە و 
دایكی لە )ج( تووڕە بووە و ئامۆژگاریی كردووە، 
بەاڵم بەهۆی كەمیی تەمەنی، تووشی هەڵچوون 

بووە و ماڵی بەجێهێشتووە.
نەقیــب ســەركەوت ئەحمــەد، گوتەبێــژی 
پۆلیسی سلێمانی لەبارەی دیارنەمانی ئەو كچە 
بە )رووداو(ی گوت: "ئێمە لەو رووداوە ئاگادار 
نەكراویــن، بەڵكــو تەنیــا لەڕێگــەی تەلەفۆن 
زانیومانــە، بە گوتەی گەنجێكیش، كچێك بەو 
شێوەیە لە شەقامی سالمی سلێمانی بینراوە، 
بۆیــە ئێمە وەك ئەركی خۆمــان پەیوەندیمان 
بە خانــەی نەوجەوانان كــردووە، ئەگەر بینرا 
بیگرنە خۆیان و چاوەڕێین كەســوكاری بێن و 
نووسراوی دادوەر بهێنن تاوەكو هەموو شوێنە 
گشــتییەكان و هۆتێــل و هــەر جێگەیەك كە 

پێویست بێت بۆی بگەڕێین".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

رۆژهەاڵتــی  لــە  لەمەوبــەر،  ســێ ســاڵ 
كوردســتانەوە بــۆ كاركــردن هاتــە هەولێــر 
و لــە كافتریایــەك كاری دەكــرد، هــەر لــەو 
ناســی  خانەقینــی  كوڕێكــی  كافتریایــەش 
پێكــەوەی  خۆشەویســتی  پەیوەندیــی  و 
بەســتنەوە، بــەاڵم ســەرەتای ئــەم مانگــە 

بەدەستی خۆشەویستەكەی كوژرا.
پەروانــە، تەمەن 24 ســاڵ، لەگەڵ چەند 
كچێك پێكەوە لە كافتریایەكی شاری هەولێر 
كاریــان دەكــرد و شــەوانەش لە شــوقەیەك 
دەمانــەوە، )ن(یــش كــە كاری بازرگانیــی 
و  هەولێــرە  دانیشــتووی  دەكات،  خــۆراك 
خەڵكــی خانەقینــە، بەهــۆی هاتوچۆی ئەو 
كافتریایــە پەروانــە دەناســێت و پەیوەنــدی 
لــە نێوانیانــدا دروســت دەبــێ، بــە گوتەی 
یەكێــك لــە هاوڕێكانــی كە نەیویســت ناوی 
باوبكرێتــەوە "پەروانــە و )ن( زیاتــر لــە 
ســاڵێك بوو پەیوەندییان هەبوو، یەكدیشیان 
خۆشدەویســت و چەنــد جارێكیــش پێكەوە 
چووبوونــە دەرەوە، بــەاڵم پەیوەندییەكەیان 
بــۆ پێكەوەنانــی خێزان نەبــوو، چونكە دوو 

كولتوور و خێزانی جیاواز بوون".

هاوڕێكەی پەروانە باسی شەوی رووداوەكە 
دەكات و دەڵێــت "كاژێــر یەك و نیوی شــەو 
پەروانــە لەگــەڵ كچێكــی هاوڕێــی دەچن بۆ 
شــوقەی )ن(ی خوشەویســتی كــە ئەویــش 

لەگــەڵ )خ(ی هاوڕێی پێكــەوە خاوەنی ئەو 
شــوقەیەن و خاڵــی )خ(یش میــوان دەبێت، 
بــەاڵم )ن( بــە میوانداریی خاڵــی هاوڕێكەی 
نامورتــاح دەبێت، چونكە ئــەوان لە ژواندان 

و خەریكــی مەی خواردنــەوەن، بۆیە داوا لە 
خاڵی هاوڕێكەی دەكات بڕوات، هاوڕێكەشــی 
رێگــە بەوە نادات و دەڵێــت ئێرە وەك چۆن 
ماڵــی تۆیە، ماڵی منیشــە، بۆیە )ن( تووڕە 

 mp4 دەبێــت و دەمانچەكــەی كە لــە جۆری
بووە، دەردەكات، بەگوتەی خۆی ســەرخۆش 
بــووە و لــە حاڵەتــی تووڕەبوونــدا بــووە و 
مەبەســتی نەبــووە لــە كــەس بــدات، بەاڵم 
تەقە دەكات و گوللەیەك بەر ســكی پەروانە 

دەكەوێت و دەستبەجێ گیانی دەردەچێ".
 )ن( لەوكاتــەدا هەڵدێــت و هاوڕێكانــی 
پەیوەنــدی بــە پۆلیســەوە دەكــەن، پــاش 
ئەوەی پۆلیســی نەهێشــتنی تاوان دەچن بۆ 
شــوێنی تاوانەكە، هەمووان دەستگیر دەكەن 
و پاش لێكۆڵێنەوە دەردەكەوێت كە بێتاوانن 
لــە رووداوەكە، بۆیە ئــازاد دەكرێن، )ن(یش 
دوای دوو رۆژ لــە رووداوەكە خۆی رادەســتی 

پۆلیس دەكات.
)ن( لــە ئیفادەیدا بۆ پۆلیس گوتی "من 
پەروانەم خۆشدەویست، هیچ كێشەیەكمان 
نەبــوو، تەنیا حەزم نەكرد خاڵی هاوڕێكەم 
و  تــووڕە  بێــت،  دانیشــتنەكەماندا  لــە 
ســەرخۆش بووم، بۆیە فیشــەكێكم تەقاند 
و بــەر خۆشەویســتەكەم كــەوت، زۆریــش 
پەشــیمانم لــەوەی بەبــێ تاوان كەســێك 

بەدەستی من كوژرا".
لەبــارەی ئــەو كەیســەوە، رائیــد هۆگــر 
عەزیز، گوتەبێژی پۆلیســی پارێزگای هەولێر 
بــە )رووداو(ی گوت "پاش ئــەوەی لە رۆژی 

2017/4/2 لــە حاڵەتێكــی تاوانی كوشــتن 
ئاگادار كراینەوە، لە كاژێر دووی نیوەشــەودا 
پۆلیســی نەهێشــتنی تاوان گەیشتنە شوێنی 
رووداوەكە و ئامادەبووانی شوێنی رووداوەكە 
دەســتگیركران، پاش لێكۆڵینــەوە لەگەڵیان 
دەركــەوت بەهــۆی دەمەقاڵێــی )ن( لەگەڵ 
خاڵی هاوڕێكەی، فیشــەكێك بەر ســكی ئەو 
كچە كەوتووە و دەستبەجێ گیانی دەرچووە، 
پاش دوو رۆژ لە رووداوەكەش تۆمەتبار خۆی 

رادەستی پۆلیسی نەهێشتنی تاوان كرد".
رازاو محەممــەد، توێــژەری كۆمەاڵیەتــی 
ســەبارەت بە زۆربوونی حاڵەتەكانی كوشتنی 
ژنان گوتی، زۆربوونی كوشتنی ژنان بۆ چەند 
هۆكارێــك دەگەڕێتــەوە، لەوانــە: زۆربوونــی 
هەڵگرتنی چــەك لەالیــەن هاوواڵتیانەوە كە 
زۆربــەی جــار دوای ئەنجامدانــی تاوانەكــە، 
تاوانبارەكان یان دەڵێن سەرخۆش بووین یان 
دەڵێن قەزاوقەدەر بووە، دووەم، ناهۆشیاریی 
گەنجان و بێ ئاگایی خێزان لە منداڵەكانیان، 
سێیەم: ئێستا بەڕێژەیەكی بەرچاو خەڵك لە 
دەرەوە بۆ كاركردن دێنە هەرێمی كوردستان، 
بەاڵم لە كوردســتان زۆربەیان بەبێ ئاگاداری 
خێزانەكانیان دەســت بە هەندێك كار دەكەن 
كە كۆتاییەكــەی زۆر جار رووداوی دڵتەزێنی 

لێدەكەوێتەوە.

عومەر چاوشین
رووداو - قەاڵدزێ

كات نــۆی شــەو بوو، )س( هاتە حەوشــەی 
ماڵەكەیــان و دەبەیــەك نەوتــی بەخۆیــدا كرد، 
پاشــانیش ئاگــری لە جەســتەی خۆی بــەردا، 
هاوژینەكــەی و دراوســێكانی هەوڵێكــی زۆریان 
دا تاوەكو ئاگرەكەیــان كوژاندەوە، بەاڵم بەهۆی 
زۆریــی رێژەی ســووتانەكەی، نەتوانــرا لە مردن 

رزگار بكرێ.
شــەوی 2017/4/9 ، ژنێكــی تەمــەن 28 
ســاڵ بەنــاوی )س.م.م( كە دایكی ســێ منداڵ 
و دانیشــتووی گەڕەكــی جــووت كانیانی ســەر 
بــە شــارۆچكەی قــەاڵدزێ بــوو، لە حەوشــەی 

ماڵەكەیاندا ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا.
چاودێریــی  لەژێــر  كاژێرێــك   10 )س(   
پزیشكەكاندا مایەوە، بەاڵم بەهۆی زۆریی رێژەی 

سووتانەكەی لە نەخۆشخانە گیانی سپارد.
باســی  قوربانییەكــە  بــرای  )بیــالل.م(، 
خۆســووتاندنی خوشــكەكەی بــۆ )رووداو( كرد 
و گوتی: "خوشــكەكەم هیچ كێشــەیەكی لەگەڵ 
ئێمــە و هاوژینەكەی و كەســوكاری هاوژینەكەی 
نەبوو، بەاڵم ماوەی چەند ســاڵێك بوو تووشــی 
نەخۆشــیی دەروونی هاتبوو، هــەر بەو هۆیەش 

خۆی سووتاند".
بــە گوتەی بیــالل، خوشــكەكەیان نزیكەی 
چوار ســاڵێك بوو نەخۆشیی دەروونی هەبوو، 
بــە مردنــی دایكیشــی نەخۆشــییەكەی زیاتر 
پەرەی ســەندووە، چەند جارێــك بردوویانەتە 

الی پزیشك و چارەسەری وەرگرتووە. 
بیالل گوتی "پزیشــك رێنمایی كرد كە نابێت 
دووگیــان بــێ، بــەاڵم دواتــر دووگیــان بووبوو، 
چووبووە الی پزیشــكەكەی رێنمایــی وەربگرێ، 
بــەاڵم پزیشــكەكەی لەبــەر كۆرپەلەكــەی نێــو 
ســكی، دەرمانەكانی لێ قەدەغە كردبوو، بەهۆی 
نەخواردنــی دەرمانەكانی بــاری دەروونیی زیاتر 
تێكچووبوو، هەر ئــەوەش وای لێكردبوو پەنا بۆ 
خۆســووتاندن ببات". كەســوكاری )س( دەڵێن 
رووداوەكــە قەزاوقــەدەر بــووە، بۆیە ســكااڵیان 

لەسەر كەس نییە.
سەید موحســین كە خزمی نزیكی بنەماڵەی 
هاوژینــی )س(ە، دەڵێــت "هاوژینی )س( هیچ 
كێشــەی لەگــەڵ ژنەكەی نەبــوو، )س(یش زۆر 
رێــزی بنەماڵەكــەی ئەوی دەگــرت، ئێمە چەند 
جارێــك چووینەتــە ماڵیــان، خزمەتــی زۆری 
دەكردین، هەســتت نەدەكرد ئەو ژنە نەخۆشیی 

دەروونی هەبێ".
ســەید موحســین كە كوڕی پووری هاوژینی 
)س(ـــە باسی كاتی رووداوەكە دەكات و دەڵێت 
"بەپێــی گێڕانــەوەكان )س( و هاوژینەكــەی و 
منداڵەكانــی لــە ژوورەوە دانیشــتوون. )س( بە 
بێدەنگــی چووەتــە دەرەوە و نەوتــی بەخۆیــدا 
كــردووە و لە حەوشــەی ماڵەكەیانــدا ئاگری لە 

خۆی بەرداوە".
ســەید موحســین كە لە نەخۆشخانە )س(
ی بینیــوە، دەڵێــت "لێمپرســی بۆچــی خۆت 
ســووتاند؟ گوتی بۆ خۆشــم نازانــم، هەروەها 
داوای لێكردیــن كەس قســە بــە هاوژینەكەی 

نەڵێــت، چونكە ئەو هیــچ تاوانی نییە و گوتی 
بۆ خۆم وەهام بەسەر خۆم هێنا".

دراوســێكانی دەڵێــن ماڵــی )س( نزیكــەی 
ساڵێكە هاتوونەتە ئەو گەڕەكە، ماڵێكی بێ كێشە 
بــوون. هاوژینەكەی لە هێــزە ئەمنییەكان كاری 
كردووە. )س(یش بــەردەوام لە ژوورەوە بووە و 

زۆر بە كەمی لەگەڵ دراوسێكانی تێكەڵ بووە.
دراوســێیەكی )س( كــە نەیویســت نــاوی 
باوبكرێتــەوە بــە )رووداو(ی گــوت "ئــەو ژنە 
لەگــەڵ منداڵەكانــی زۆربەی كات لــە ژوورەوە 
بوون، ئەگەر بهاتایەتــە دەرەوە، زۆر بە دەنگە 
دەنگی منــداڵ تێكدەچوو، تووشــی هەڵچوونی 
دەروونــی دەبــوو، چەند جارێــك بینیومانە لە 

مندااڵنی گەڕەكی داوە".
عوســمان محەممەد، یاریدەدەری بەڕێوەبەری 
گشــتیی نەخۆشــخانەی قەاڵدزێ بە )رووداو(ی 
گوت "ئەو ژنە بەهۆی زۆریی رێژەی سووتانەكەی 
كــە 70%بــوو، بەڕێمانكــرد بــۆ نەخۆشــخانەی 

فریاكەوتنی سلێمانی".
 گوتیشــی "ئەو ژنە بەرلــەوەی بمرێ گوتەی 
وەرگیراوە و گوتوویەتی هیچ كێشەیەكم نەبووە".

هەروەها رائید شۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی 
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیســی راپەڕین بە )رووداو(ی 
گوت، پۆلیس پەڕاوی لێكۆڵینەوەی بۆ رووداوەكە 
كردووەتەوە. بەپێی لێكۆڵینەوەكانی پۆلیس ئەو 
ژنە خۆی ســووتاندووە. گوتیشــی "لەســەر ئەو 
دۆســیەیە كەس دەســتگیر نەكراوە، چونكە ئەو 
ژنە كەســی تۆمەتبار نەكردووە. كەسیش لەسەر 

ئەو رووداوە سكااڵی تۆمار نەكردووە".

پەروانە بەدەستی خۆشەویستەكەی كوژرا

چوار رۆژە كچێکی 17 
سااڵن بێسەروشوێنە

دایکی سێ منداڵ 
خۆی دەسووتێنێ

بۆ كاركردن لە سنەوە هاتبووە هەولێر

خەڵكی هەولێرە و لە سلێمانی بینراوە

دەڵێن نەخۆشیی دەروونی هەبووە
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دوو مامۆستا گیان لەدەستدەدەنكۆمەاڵیەتی
رووداو - گەرمیان

بەهۆی وەرگەڕانی پاسێكی مامۆستایان لە نزیك دەربەندیخان، دوو مامۆستا گیانیان لەدەستدا و 12 مامۆستای دیكەش بریندار بوون. ئارام محەممەد، 
بەرپرسی بەشی بەیانیان لە نەخۆشخانەی فریاكەوتنی شەهید هەژار لە كەالر بە )رووداو(ی راگەیاند "بەهۆی رووداوەكە دوو مامۆستا گیانیان لەدەستداوە 

و 12 مامۆستای دیكەش بریندارن". یەكێك لەو مامۆستایانەی گیانی لەدەستداوە پیاوە و شۆفێرەكەیە، ئەوەی دیكەیان كچە، بەشێك لە بریندارەكانیش 
رەوانەی نەخۆشخانەی فریاكەوتنی سلێمانی كراون. لەبارەی هۆكاری رووداوەكە نەقیب كارزان مەجید، گوتەبێژی هاتوچۆی گەرمیان بە )رووداو(ی راگەیاند، 

خێرایی زۆر وایكردووە لە پێچێكدا شۆفێرەكە كۆنترۆڵ لەدەست بدات.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

كــوردەواری گوتەنی: "قیڕ ســپی بوو" 
هەتا كارێكی دەســتكەوت، كەچی براكەی 
بەناوی پابەندبوون بە دابونەریتی بنەماڵە 
رێگــەی نەدا كار بكات، بــەاڵم ئایا دەزانن 
رێگریكــردن لە كاركردنی كچــان بە تاوان 

هەژمار كراوە و سزای لەسەرە؟ 
كچێكــی تەمــەن 30 ســاڵ، زمانزان و 
تێگەیشــتوو ســەردانی كردین و كێشــەی 
خــۆی لەگــەڵ براكــەی بــۆ باســكردین، 
ئــەو كچە دوای گەڕانێكــی زۆر توانیبووی 
كارێــك بدۆزێتــەوە، بەاڵم بــرا گەورەكەی 
نەیدەهێشت ئەو كارە بكات. ئەو كچە دایك 
و باوكی لە ژیاندا مابوون،خوشــك و برای 
دیكەشی هەبوون، هەموویان دڵخۆش بوون 
كە كاری دەستكەوتووە تەنیا برا گەورەكەی 
نەبێ. برا گەورەكەشــی بە حوكمی ئەوەی 
خێزانەكەی بەخێو دەكرد، دوا بڕیار بڕیاری 

ئەو بوو.
ئەو كچــە هانــای بــۆ بەڕێوەبەرایەتی 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیــژی هێنابــوو 
دەیگوت: "زۆر بیرم لە ژیانی خۆم كردەوە، 
مەعقولــە من ســێ زمــان بزانــم و هەر لە 
ماڵــەوە دانیشــم، چــاوم لە دەســتی برا 
گەورەكەم بێ، ئەگەر پارە هەبوو بمداتێ، 
ئەگەر نەشــبوو نەمداتێ؟ بۆیــە بڕیارم دا 
كارێــك بدۆزمــەوە، دوای گەڕانێكــی زۆر 
لــە هوتێلێك كارم دەســتكەوت، بەاڵم برا 
گەورەكەم رێگرە، دەڵێت هەر كارێكی دیكە 
دەكەی ئاســاییە، بەاڵم هوتێل نا، چونكە 
باڕی تێدایە. تەنانەت تەلەفۆنی بۆ خاوەنی 
هوتێلەكەش كردبوو، هەڕەشەی لێكردبوو 
كە بەهیچ شــێوەیەك رێگە نەدات من لەو 
هوتێلــە كار بكەم، چونكە بە قســەی ئەو 

لەگەڵ دابونەریتی ئێمە ناگونجێ".
ئــەو كچــە دەیویســت چیــدی نەبێتە 
بارگرانــی لەســەر براكــەی، چونكە وەك 
خــۆی دەیگــوت براكەشــی بــە زۆر نانی 
خێزانەكەی پەیدا دەكرد، كچە دەیویست 
جگــە لە خۆژیاندن، هاوكاریی براكەشــی 
بكات بۆ دابینكردنی بژێویی خێزانەكەی. 
ئەو ســەری سوڕمابوو لە بیانووی براكەی 
و دەیگــوت خۆ مــن منداڵ نیــم، خاوەن 
كەســایەتی خۆمم، قابیلە لە پێناو پارەدا 
كەســایەتی خۆم بدۆڕێنــم، دواتریش من 
زمانزانم، ئەگەر لــە هوتێلیش كار بكەم، 

خۆ لە باڕ كار ناكەم.
كچە داوای دەكرد بانگی براكەی بكەین 
و ئامۆژگاریی بكەین كە رێگری لێ نەكات، 
بۆیە كاتێك بانگی براكەی كرا، براكەی گوتی 
بەهیچ شێوەیەك رازی نییە خوشكەكەی لە 
هوتێل كار بكات، چونكە لەگەڵ دابونەریتی 
بنەماڵەكەیان ناگونجێ. خوشكەكەی لێی 
هاتە دەنگ و گوتی دە فەرموو ئیشێكم بۆ 
بدۆزەوە، یان مانگانەیەكم بۆ ببڕەوە، بەاڵم 
كوڕەكە گوتی من خێزانێكم لەئەســتۆیە و 

ناتوانم مانگانەیەكت بۆ ببڕمەوە.
ئامۆژگاریی كچەكە كرا بە لێكتێگەیشتن 
بكــەن.  چارەســەر  نێوانیــان  كێشــەی 
بەڵێننامەش بە براكەی پڕكرایەوە كە ئەگەر 
خوشــكەكەی كارێكی گونجاوی دۆزییەوە 

رێگریی لێ نەكات.
كچەكە ســكااڵی تۆمار نەكــرد، لەگەڵ 
براكــەی پێكهاتــن كــە كارێكــی دیكــە 
بدۆزێتەوە بە دڵی هەردووكیان بێ. ئەگەر 
كچەكــە ســكااڵی تۆمار بكردایــە، بەپێی 
یاســای ژمارە هەشــتی ســاڵی 2011 ی 
خێزانی  توندوتیژیــی  بەرەنگاربوونــەوەی 
مامەڵە لەگەڵ دۆســیەكەی دەكرا، چونكە 
بەپێــی یاســاكە، ناچاركردنــی تــاك بــە 
وازهێنــان لە فەرمانبەرێتــی یان كار بەبێ 
رەزامەندی خۆی، بە تاوان حیساب دەكرێ. 
ماددە حەوتی هەمان یاســا، سزای بۆ ئەو 
تاوانە داناوە كە بریتییە لە حەپسكردن بۆ 
ماوەیــەك كەمتر نەبێ لە شــەش مانگ و 
زیاتر نەبێ لە سێ ساڵ، یان غەرامەكردن، 
كــە بــڕی غەرامەكە لە یــەك ملیۆن دینار 
كەمتــر نەبێ و لە پێنج ملیــۆن دیناریش 
زیاتر نەبێ، یان بە یەكێك لەو دوو سزایە.

"باڕی هوتێل" لە 
كاری كرد

عومەر چاوشین
رووداو - رانیە

گەنجێكــی تەمــەن 18 ســااڵن لە ســاڵی 
ئیــدی  و  دەرچــووە  لەمــاڵ  2004ـەوە 
نەگەڕاوەتەوە و بێسەروشــوێن بــووە. دایكی 
دەڵێــت ئەوە 13 ســاڵە ســۆراغی كوڕەكەیان 
دەكەن و باوكیشــی بە حەسرەتی بینینەوەی 

كوڕەكەیەوە سەری ناوەتەوە.
هێــرش هاشــم، لەدایكبووی شــارۆچكەی 
شكارتەی سەر بە قەزای رانیە بووە، بەهاری 
ساڵی 2004 بۆ دوایین جار لە ماڵ دەرچووە 
و نەگەڕاوەتــەوە. كەســوكارەكەی دەڵێن لە 
كوردســتان شــوێن نەماوە ســۆراغی نەكەن، 
كەســێكیان  چەنــد  واڵتیــش  دەرەوەی  لــە 
راســپاردووە كــە لــە هەواڵی بپرســن، بەاڵم 
تائێســتا هیچیان دەستنەكەوتووە. دایكی كە 
فرمێســك لە چاوەكانی جۆگەلەی بەستووە، 
دەڵێت "بەحەســرەتی ئــەوەم جارێكی دیكە 
هێــرش ببینمــەوە و لە باوەشــی بكەم و تێر 

تێر ماچی بكەم".
ئەحمەد هاشــم، برا گەورەی هێرش دەڵێت 
براكــەی كە ئەوكات تەمەنی 18 ســااڵن بووە، 
بەیانی رۆژی 2004/4/7 بە مەبەســتی چوون 
بــۆ قوتابخانــە لــە مــاڵ هاتووەتــە دەرەوە و 

نەگەڕاوەتەوە.
ئێستاش لە هەر شــوێنێك تەرمی كەسێك 
دەدۆزرێتەوە، ئەو خێزانــە دڵیان دادەخورپێ، 
نــەوەك تەرمی هێرش بــێ. ئەحمەد دەڵێت لە 
كوردســتان شــوێن نەماوە بــۆی نەگەڕێن، لە 
هەر شــوێنێك هەواڵی دۆزینەوەی كەسێك یان 
تەرمێك بزانن دەچــن، بەاڵم هەموو جارێك بە 

دەستی بەتاڵ گەڕاونەتەوە.
بــەو پێیەی ژمارەیەك لــە گەنجی دەڤەری 
پشــدەر و بیتوێن، چوونەتــە ریزەكانی پارتی 
كرێكارانی كوردســتان لە بنــاری قەندیل، ئەو 
خێزانــە گومانیان كــردووە بووبێتە چەكداری 
پەكەكە. بۆیە لەڕێگەی پەیوەندیی كەسییەوە 
پەكەكــە،  بەرپرســانی  دەگەیەننــە  خۆیــان 
لەوانــەش مــوراد قەرەیــان، بــەاڵم لەوێــش 
بــە نائومێــدی دەگەڕێنەوە. ئەحمــەد دەڵێت 
"بەرپرســانی پەكەكــە زۆر ساردوســڕ بوون، 
هاوكارییەكــی ئەوتۆیــان نەكردیــن، بۆیــە بە 

نائومێدی گەڕاینەوە".
دوای ئەوەی لە ناوخۆی كوردستان بێئومێد 
دەبــن، كەســوكاری هێــرش بڕیــار دەدەن لە 
دەرەوەی كوردســتانیش بۆی بگەڕێن. ئەحمەد 
لەڕێگــەی   2010 ســاڵی  "لــەدوای  دەڵێــت 
كوردســتان،  دەرەوەی  لــە  دۆســتەكانمان 
خەڵكمان راســپاردووە ســۆراغی بكــەن، بەاڵم 
بێســوود بــووە". هەروەها دەڵێــت "وەختێك 
وامان لێهاتبوو بووبووینە سەرچاوەی بژێوی بۆ 
خەڵك، زۆر كــەس دەهاتن پارەیان وەردەگرت 

بەناوی دۆزینەوەی هێرش، نزیكەی 100 هەزار 
دۆالرمان لەو پێناوەدا خەرج كرد، بەاڵم هیچمان 

لەبارەی چارەنووسی هێرش دەستنەكەوت".
دایكی هێرش بەردەوام چاوی لەو دەرگایەیە 
كــە بەیانییــەك هێرشــی لێــوە دەرچــووە و 
نەگەڕاوەتەوە. ســەلوا خدر ئیســماعیل دەڵێت 
كوڕەكەی هێندە خۆشویستووە لە گوڵ كاڵتری 
پێنەگوتــووە، دڵی نەهاتــووە كاری پێ بكات، 

بەردەوام هانی داوە خوێندنەكەی تەواو بكات.
سەلوا دەڵێت "باوكی هێرش زۆر بە پەرۆش 

بــوو بۆ دۆزینــەوەی كوڕەكەی، چەندین خێر و 
سەدەقەی بۆ كرد، پارەیەكی زۆری لەو پێناوەدا 
خەرج كرد، بەاڵم سوودی نەبوو، تا وای لێهات 
تووشــی نەخۆشــیی شــەكرە و بەرزبوونەوەی 
گوشاری خوێن بوو، دواجار سێ ساڵ لەمەوبەر 
بە حەسرەتی بینینەوەی هێرش سەری نایەوە". 
دایكی هێرش دەترســێ ئەویــش لە حەژمەتی 
نەبینینەوەی كوڕەكەی بە دەردی هاوژینەكەی 
بچــێ. ســەلوا دەڵێت "منیش لەبــەر خەفەتی 
بزربوونــی كوڕەكــەم، تووشــی بەرزبوونەوەی 

گوشاری خوێن و شەكرە بووم".
بەاڵم ســەلوا هێشــتا بێ ئومێــد نەبووە لە 
دۆزینــەوەی كوڕەكــەی و دەڵێــت "دڵنیــام 
لــە ژیاندا مــاوە، رۆژێــك دێــت دەگەڕێتەوە. 
چەندینجــار خەوم پێــوە بینیوە كــە هاواری 

كردووە دایە، دایە".

هێــرش بــە تەنیــا خواحافیزی لــە ماڵەوە 
نەكــردووە، بەڵكو ماڵئاوایی لە هاوڕێكانیشــی 
كــردووە، بەاڵم پێینەگوتــوون بۆ كوێ دەچێ. 
دایكی هێرش دەڵێت "هێرش ئەو رۆژەی ونبووە، 
لەالی هاوڕێكانی گوتبووی دەڕۆم ناتانبینمەوە، 
بەاڵم نەیگوتبوو دەچێتــە كوێ. هەر ئەو رۆژە 
پێش رۆیشــتنی بە خوشكەكانی گوتبوو، ئەوە 
دوا ژەمــە بە یەكەوە دەیخۆین، خوشــكەكانی 
پێیانگوتبوو هێرش دەڵێی تێچكووی، بۆ كوێ 

دەڕۆی؟ بەاڵم پێینەگوتبوون". 
سەلوا لەالیەك ئومێدبڕاو نییە لە گەڕانەوەی 
كوڕەكــەی، بــەاڵم لەالیەكیــش ترســی هەیــە 
بەرلــەوەی كوڕەكــەی بگەڕێتــەوە، ئەو ســەر 
بنێتــەوە، بۆیــە داوا لە خەڵكی كوردســتان و 
الیەنــە پەیوەندیــدارەكان دەكات هەر شــتێك 

لەبارەی كوڕەكەی دەزانن ئاگاداریان بكەنەوە.

13 ساڵە چاوەڕێی گەڕانەوەی 
كوڕەكەیان دەكەن

عومەر چاوشین
رووداو - راپەڕین

ئــەو چەكەی لە ماڵی رزگار وەكو یادگاریی 
بــاوك و باپیــری هەڵگیرابــوو، دواجــار بووە 
مایــەی یادەوەرییەكــی تاڵ بۆ ئــەو خێزانە. 
كەســوكاری رزگار هەمــوو هەوڵێكیــان دەدا 
رزگار دەســتی نەگاتە چەك و چەقۆ، نەوەك 
بەاڵیەك بەسەر خۆی بهێنێ، بەاڵم دواجار بەو 
بڕنــەوەی لە باپیرییەوە بــە میرات مابووەوە، 

خۆی كوشت.
رۆژی 2017/4/13 گەنجێكــی تەمــەن 36 
ساڵ بە ناوی )رزگار.س( دانیشتووی گەڕەكی 
ئازادیــی قــەزای رانیە، لە نێــو ماڵی خۆیاندا 
بە فیشــەكێكی بڕنــەو كۆتایی بە ژیانی خۆی 
هێنا. كەســوكارەكەی دەڵێن رزگار نەخۆشیی 
دەروونــی هەبــووە و لــە ماڵــەوە گۆشــەگیر 
بــووە، بەاڵم خێزانەكەی بەهۆی خراپیی باری 
ئابوورییان نەیانتوانیوە بیبەنە الی پزیشك و 

چارەسەری بكەن.
دیكــەی  گەنجــی  هــەزاران  وەكــو  رزگار 
كوردســتان چەند ســاڵێك لەمەوبەر ســەری 
خۆی هەڵگــرت و لە ئەوروپا گیرســابووەوە، 
بەاڵم لە ئەوروپا هیچ بەهەشتێكی نەدۆزییەوە 
و دواجار بە دەروونێكی نەخۆشەوە هێنرایەوە 

كوردستان.
دارا كە ئامۆزای رزگارە، لە پرسەی رزگاردا 
قســەی بۆ )رووداو( كرد و گوتی "كەســێكی 
زۆر بــێ كێشــە بــوو، ســاڵی 2003 حــەزی 
سەفەركردن بۆ ئەوروپا لە مێشكی دا، لەگەڵ 
قاچاخچییــەك رێككــەوت و ســەفەری كــرد، 
ســەرەتا لە ئیتاڵیا بوو، دواتر چووە فەرەنسا 

و پاشانیش بەلجیكا".
بــە گوتەی دارا، ئامۆزاكەی كەســێكی زۆر 
كاسب بووە، ئەو ماوەیەی لە ئیتاڵیا و فەرەنسا 
بووە، كاری باشــی كردووە و پارەیەكی زۆری 
كۆكردووەتــەوە، بــەاڵم نەیتوانیوە ســوود لە 

پارەكەی وەربگرێ.
دارا دەڵێــت "رزگار لەوێ تێكەڵی هەندێك 
كەســی خــراپ ببوو، ئیــدی بەهــۆی ئەوەوە 
تووشــی بەكارهێنانی ماددەی هۆشــبەر بوو، 
سەروەت و سامانەكەی لەسەر برادەری خراپ 

و بێ كەڵك دانا".
نــە ئیتاڵیا و نە فەرەنســا مافــی مانەوە 
نادەنــە رزگار، بۆیە بڕیــار دەدات روو بكاتە 
بەلجیكا. ماوەیەك لە بەلجیكا دەمێنێتەوە و 
دەزگای كۆچی ئەو واڵتە لە گوندێك خانووی 
دەداتــێ، بــەاڵم ژیانــی رزگار لــە بەلجیــكا 
زۆر جیــاواز دەبێــت لە ئیتاڵیا و فەرەنســا، 
هیچ كار و كاســبییەكی نەبــووە بیكات، بە 
گوتەی ئامۆزاكەی ئەوەش تووشــی داڕمانی 

دەروونیی كردووە.
دارا دەڵێت:"كاتێــك لــە بارودۆخــی رزگار 
ئاگاداریــان كردینــەوە، زۆر هەوڵمان لەگەڵی 
دا بگەڕێتەوە كوردســتان، بــەاڵم رازی نەبوو 
بگەڕێتــەوە. پاشــان براكانــی و هەندێــك لە 
خزمــان لە بەلجیــكا دۆزییانــەوە، كە چوونە 
الی تووشــی سەرسوڕمان بوون، چونكە باری 
دەروونیــی زۆر خراپ بوو، تەنیا دوو كەســی 

ناسییەوە".
بــە گوتــەی دارا، رزگار ئــەوكات هەوڵــی 
داوە پەیوەنــدی بە پۆلیســەوە بكات و بڵێت 
چەنــد كەســێك دەیانــەوێ بیڕفێنــن، بەاڵم 
كەسوكارەكەی توانیویانە قەناعەتی پێ بهێنن 

و هێناویانەتەوە كوردستان.
بــوو  مانگێــك  چەنــد  مــاوەی  رزگار 
هێنرابووەوە كوردســتان، بەاڵم لێرە بەردەوام 
لە ژوورەوە بووە، بە گوتەی ئامۆزاكەی، تەواو 
گۆشەگیر بووە و لە ماڵەوە نەدەهاتە دەرەوە، 
خێزانەكەشــی بەردەوام چاودێرییان كردووە، 

نەوەك بەاڵیەك بەسەر خۆی بهێنێ.
دارا باســی ئــەو رۆژە دەكات كــە رزگار 
كۆتایــی بە ژیانی خۆی هێنــا و گوتی "رزگار 
لەگــەڵ دایكــی بــە تەنیــا لــە ماڵــەوە بوو، 
دایكــی بــەردەوام چاودێریی دەكــرد، چەك و 
ئامــرازی بڕین و كوشــتنی لێ شــاردبووەوە، 
چونكــە دەیزانی باری دەروونیی جێگیر نییە. 
لــە ماڵــەوە چەكێكی بڕنەویــان هەبوو كە لە 
باپیریــان بۆیان ماوەتــەوە، وەك یادگارییەك 
هێشــتبوویانەوە، بەاڵم نازانم رزگار ئەو رۆژە 
چۆن دەســتی بەو چەكە گەیشتبوو، یەكسەر 

لەسەر سینگی خۆی دانابوو و تەقاندبووی".
رزگار گەیەنرایە نەخۆشخانە، بەاڵم بەهۆی 
سەختیی برینەكەی هەر لە نەخۆشخانە گیانی 
دەرچوو. كەســوكاری رزگار سكااڵیان لەسەر 
كەس نییە، چونكە دەڵێن كوڕەكەیان كێشەی 
لەگــەڵ كــەس نەبووە، نەخۆشــیی دەروونیی 
هەبــووە و بەو هۆیەوە خۆی كوشــتووە. هەر 
یەك لە پۆلیس و نەخۆشــخانەش قســەكانی 

كەسوكاری ئەو گەنجە پشتڕاست دەكەنەوە.
فەرمــان ئەحمــەد پیــرۆت، بەڕێوەبــەری 
كارگێڕیــی نەخۆشــخانەی گشــتی رانیــە بە 
 2017/4/13 "رۆژی  گــوت  )رووداو(ی 
كاژێــر پێنجی ئێــوارە گەنجێكــی برینداریان 
هێنایــە نەخۆشــخانەكەمان، دوای پشــكنین 
بــە  دەركــەوت  و چارەســەری ســەرەتایی، 

گوللەیەكی بڕنەو خۆی بریندار كردووە، بەهۆی 
ســەختیی برینەكەی رەوانەی نەخۆشــخانەی 
فریاكەوتنی ســلێمانی كرا، بەاڵم لە رێگادا لە 

نزیك قەزای دووكان گیانی دەرچوو". 
گوتیشــی "گوللەكە بەر ســینگی كەوتبوو 
لە پشــتی دەرچووبوو، بەشێكی دڵی گرتبوو، 
رووداوەكــەش خۆكوشــتنە، چونكە شــوێنی 

بەركەوتنی گوللەكە سووتابوو".
هەر لەوبارەوە رائید شــۆڕش ئیســماعیل، 

گوتەبێــژی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیســی راپەڕین 
بــە )رووداو(ی گــوت "پۆلیس هێڵــكاری بۆ 
شــوێنی رووداوەكە كرد، دەركەوت ئەو گەنجە 
بــە چەكی بڕنەو گوللەیەكــی لە خۆی داوە و 
خۆی كوشــتووە، بەاڵم بەهــۆی ئەوەی باری 
تەندروســتیی ناجێگیر بوو، پۆلیس نەیتوانی 
ئیفادەی لێوەربگرێ". گوتیشی "بەپێی قسەی 
كەسوكارەكی، ئەو گەنجە نەخۆشیی دەروونی 

هەبووە، بۆیە خۆی كوشتووە".

دایكی هێرش: باوكی بە حەسرەتی 
بینینەوەی كوڕەكەی سەری نایەوە

فیدراسیۆنی پەنابەران: 
100 كۆچبەری كورد بێسەروشوێنن

100 كەس دیار نەماون

ئاری جەالل، بەرپرسی لقی كوردســتانی رێكخراوی فیدراسیۆنی پەنابەرانی عێراق 
بە )رووداو(ی گوت ئــەو خێزانە ماوەیەكی كەمە ئەوانیان لە بزربونی كوڕەكەیان ئاگادار 
كردووەتەوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی دەمێكە ونبووە، ســاخكردنەوەی چارەنووسی كات و 
پشــوودرێژیی دەوێت". ئاری جەالل لەبارەی ژمارەی ئەو كەســانەی چارەنووسیان ونە، 
گوتی :"لە دوو ســاڵی رابردوودا 130 كەس كە كۆچیان كــردووە، ون بوون یان مردوون، 
لەوانەش 52 كەســیان بێسەروشوێنن. هەروەها بەپێی ئاماری رێكخراوەكەمان لە دوای 
ســاڵی 2010 نزیكەی 400 كــەس لە رێگەی كۆچ بێسەروشــوێن بوون یــان مردوون، 
لەوانەش 100 كەســیان تاوەكو ئێســتا هیچ لە بارەیان نازانرێ، ئایا لە رێگا مردوون، یان 

خۆیان حەشارداوە، یان لە زیندانەكانی واڵتانی ئەوروپان".

بە نەخۆشیی لە ئەوروپا هێنایانەوە

رزگار بە بڕنەو خۆی كوشت
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رووداو: بۆچی بەرگرییت لە ســەدام حوسێن 
كرد؟

خەلیــل دلێمــی: دوای هێرشــی ســەربازیی 
ئەمریكا بۆ سەر عێراق لە دەرەوەی شەرعیەتی 
نێودەوڵەتی و بەبێ هیچ پاڵپشتییەكی یاسایی، 
نــە یاســای نێودەوڵەتی و نە یاســای ویالیەتە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا، ئەو رەوشەی لە عێراق 
هاتەپێشــەوە پێویســت بــوو هەموو كەســێك 
و هەمــوو عێراقییــەك لــە باكــوورەوە تاوەكو 
باشــوور، رووبەڕووی هێرشــی ئەمریكا ببنەوە، 
بینیــم رووبەڕووبوونــەوەی ئــەو داگیركارییە لە 
چوارچێــوەی كاری مندایــە وەكو پارێزەر، بۆیە 
ئامادەبووم خۆبەخشــانە بەرگریی لە ســەرۆك 
ســەدام حوســێن بكــەم، چونكە بە بــڕوای من 

هێرش و ئەنجامەكانی هێرشەكە ناڕەوا بوو.
رووداو: پێشبینیت دەكرد دۆسیەكە بدۆڕێنی؟
خەلیل دلێمی: ســەرتاپای پرسەكە سیاسی 
بوو، ســەرۆك ســەدام حوســێنیش خــودا لێی 
خۆش بێت، دەیزانی پرسەكە سیاسییە، چونكە 
پرسەكە پشــتی بە یاسا نەبەستبوو، هەر بۆیە 
هیــچ ئەنجامێكی یاســایی لێناكەوێتەوە. ئەگەر 
پرسەكەشمان لەسەر ئاستی حیساباتی تەقلیدی 
دۆڕاندبێــت، ئــەوە ئێمــە ئــەو پرســەمان هەر 
بردووەتەوە، سەرجەم ئەو تۆمەتانەی ئاراستەی 
سەرۆك سەدام حوسێن كران، دروستكراو بوون. 
رووداو: لــە ســێدارەدانی ســەدام حوســێن 

یاسایی نەبوو؟
خەلیل دلێمی: بە تەواوی سیاسی بوو.

رووداو: كتێبێكت لەسەر دادگاییەكەی سەدام 
حوســێن نووسی، ئایا ســەدام شتێكی تایبەتی 
پێگوتووی لە كتێبەكەتدا ئاماژەت پێ نەدابێ؟

خەلیل دلێمی: هەموو ئەو شتانەی دەزانرێن 
ناگوترێــن. كاتێكیــش دەمانــەوێ  حاڵەتێكــی 
دیاریكــراو روون بكەینــەوە بــۆ گەلەكەمــان، 
واتا شــیكردنەوەی لەســەر بابەتێكی دیاریكراو 

تێدابێت، هیچ كێشەیەكمان لەوە نییە.
رووداو: ئایا ســەدام شــتێكی پێگوتوویت و 
لەژێر گوشــاری ئەمریكییەكانــدا لە كتێبەكەتدا 

نەتنووسیبێت؟
خەلیل دلێمی: بۆ نووســینی كتێبەكەم هیچ 

گوشارێكم لەسەر نەبوو.
رووداو: سەدام چی دەگوت لەسەر كورد؟

خەلیــل دلێمــی: دەیگوت كاتێك ســەردانی 
بەرەكانــی جەنگم دەكرد لە شــەڕی ئێران، كە 
چاوم بە ئەفســەرێك دەكەوت خەڵكی باكووری 
عێــراق بوو زۆر دڵخۆشــتر دەبووم لەوەی چاوم 
بە ئەفسەرێكی ناوەڕاست یان باشوور كەوتبایە. 
شــانازیی پێــوە دەكــردن و پێموایــە هەمــوو 
عێراقییەكان شــانازی بە گەلی كوردەوە دەكەن 

لە باكووری عێراق.
رووداو: ســەدام چــۆن دەیڕوانییــە ئایندەی 

عێراق؟
خەلیل دلێمــی: پێیوابوو ئــەو داگیركاریەی 
ئەمریــكا نامێنێ  و كۆتایی دێــت و عێراق ئازاد 
دەبێــت، خوازیاربــوو عێراقییــەكان یەكبگرن و 
تایفیەت وەالبنێن، تۆوی ئەو فیتنەیە ریشەكێش 
بكــەن كــە داگیــركار چاندوویەتــی. هەروەهــا 
بــەردەوام گەشــبین بــوو بــە ئاینــدەی عێراق 

ســەرەڕای ئەو قوربانییــە گەورانەی زۆر ئازاری 
دەدان.

بــۆ  ئایــا هیــچ هەوڵێــك هەبــوو  رووداو: 
ئازادكردنی سەدام حوسێن؟

خەلیــل دلێمی: الیەنی ئەمریكــی لە رۆژانی 

یەكــەم گفتوگــۆی لەگــەڵ كــرد لــە بەرامبەر 
وەســتاندنی شــەڕ یــان دانانی چــەك لەالیەن 

هێزەكانی مقاوەمە.
رووداو: سەدام قبوڵی كرد؟

خەلیل دلێمی: نەخێر رەتیكردەوە
رووداو: بۆچی؟

خەلیــل دلێمــی: ئــەوكات شــەڕی فەللوجە 
هەبــوو، ئەمریكیەكانیش تووش ببوون و زیانی 
زۆریــان بەركەوتبوو، بۆیە دووجــار هاتنە الی، 
جاری سێیەمیش لە رێگەی منەوە بوو، داوایان 

لە من كرد ئەو پەیامەی پێبگەیەنم و ناوەندگیری 
بكەم، منیش گوتم من گوشــار لەســەر سەرۆك 
ناكەم، بەاڵم داواكارییەكەی ئێوەی پێدەگەیەنم، 
بێگومــان داواكارییەكــەم پێگەیانــد، بەاڵم ئەو 

رەتیكردەوە.

ســەددام  دەكــرد  هەســتت  تــۆ  رووداو: 
ستەمكارە؟

خەلیل دلێمــی: ئەگەر دەزگاكانی حوكمڕانی 
كاری نابەجێیان كردبێ، ئەوە ئەو بەرپرس نییە 
لێــی، چونكە ئەوە دامەزراوەكانــن و لە هەموو 

واڵتێكیش روودەدات، چەند رۆژێك پێش ئێستا 
ســەیری ڤیدیۆیەكم كرد كە مرۆڤایەتی سەرۆك 
دەســەلمێنێت، لە ڤیدیۆكە ژمارەیەك ئەفســەر 
و مونتەســیبەكانی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشــی 
گشــتی بە خراپ مامەڵەیان لەگــەڵ خێزانێكی 
عێراقــی كردبوو، ئەو خێزانەش لەالی ســەرۆك 
سەدام ســكااڵی كردبوو، ســەرۆكیش فەرمانی 
تەمبێكردنی دان، لەبەردەم سەرۆكی خێزانەكەدا 
تەمبــێ كــران. ئایــا ئەمە ســتەمی تێدایە، من 
پێموانییە ســەرۆك ســەدام حوســێن ستەمكار 
بووبێ، بەپێچەوانەوە تا ئاستێك دادپەروەر بوو.
رووداو: چی دەگوت لەســەر ســەركردەكانی 

ئێستای عێراق؟
بڵێــت،  چــی  دەبــێ  دلێمــی:  خەلیــل 
سەركردەكانی عێراقی ئەوكات، لە ساڵی 2003 
لەگــەڵ داگیركار هاتن، لەســەر زرێپۆشــەكانی 
ئەمریــكا هاتنەوە، دەبێ چییان لەســەر بڵێت. 
ئەو سەركردانە لەالیەن گەلەوە هەڵنەبژێردراون.
رووداو: رۆژی لە سێدارەدانی سەددام حوسێن 

كێ لە هۆڵی لە سێدارەدانەكە بوو؟
خەلیــل دلێمی: هەمــوو ســەرەكانی پارتی 

دەعوە لە هۆڵەكە ئامادە بوون.
رووداو: دەتوانی بەناو پێمان بڵێیت؟

موەفــەق  عەســكەری،  ســامی  خەلیــل: 
روبەیعی، جگە لــە ئەندامانی پارتی دەعوەش، 
بــۆ تەنیــا لەســەر ئەندامانی پارتــی دەعوەی 
كــورت بكەینــەوە، مریەم ئەلڕەیــس كە وێنەی 

دیمەنەكەی گرت و هەروەها كەسانی دیكەش.
رووداو: هەستت دەكرد كە سەددام پەشیمانە 

لەو شتانەی لە سەردەمی ئەودا روویانداوە؟
خەلیل دلێمی: راســتییەكەی نەیدەخواست. 
لە مەســەلەی كوێت حــەزی نەدەكرد رووبدات، 
ئەو نەیدەخواســت، بەاڵم عێــراق هاندرا بۆ ئەو 
كارەی لەساڵی 1990 روویدا، ئەو نەیدەخواست 
رووبــدات، كاتێــك ئەو پرســەمان باســدەكرد، 
بەردەوام دەیگوت خودا لەو كەســە خۆش بێت 
كە هۆكار بوو، خودا لەو كەســە خۆش بێت كە 

هۆكار بوو.
رووداو: كــێ هــۆكار بــوو، ســەددام كێــی 

تۆمەتبار دەكرد بەوە؟
خەلیــل دلێمــی: چەند فاكتەرێــك هەبوون، 
فاكتەری ناوخۆیی و دەرەكی و فاكتەری هەرێمی 
و نێودەوڵەتــی هەموویــان هۆكار بــوون، بەاڵم 
زۆربــەی دیمەنەكە بۆ گەالنی عێراق روون نییە، 

لە داهاتوودا هەمووی رووندەبێتەوە.
رووداو: لــە زیندان لەگەڵ ســەدام حوســێن 

باسی چیتان دەكرد؟
خەلیــل دلێمــی: باســی هەموو شــتێكمان 
دەكــرد، چونكە ماوەی دیــدارەكان 7 كاژێر بوو 
یان 7 كاژێر و نیو، كەمترین كات 6 كاژێر بوو، 

بۆیە باسی هەموو شتێكمان دەكرد.
رووداو: سەدام حوسێن كۆمەڵێك راسپاردەی 

پێداوی، ناوەڕۆكەكەیان چی تێدایە؟
چەنــد  راســتە  بەڵــێ  دلێمــی:  خەلیــل 
راســپاردەیەكی پێدام. گرنگترین راســپاردەش 
ئەوەبوو داوای لە گەالنی عێراق دەكرد یەكگرتوو 
بــن، تایفیــەت وەالنێن. هەروەهــا دژایەتی ئەو 
گەالنــە نەكــەن كــە لــە پڕۆســەی داگیركردن 
بەشــدارییان كردووە، چونكە لۆمەكە دەكەوێتە 

سەرشانی حكومەتەكانی ئەو گەالنە.
رووداو: ئــەو نامانــەی لــە نێوان ســەدام و 

رەغــەدی كچــی ئاڵوگۆڕ دەكران باســی چییان 
دەكرد؟

خەلیــل دلێمی: ئاڵوگــۆڕی نامەكانیان زیاتر 
لەالیەنی مرۆیی بوو بۆ ئەوەی پەیوەندی لەگەڵ 
خێزانەكــەی هەبێت، هەروەهــا لەگەڵ خەڵك و 

هەموو عێراقییەكان پەیوەندی بكات.
رووداو: ســەدام بــەردەوام ســكااڵی ئەوەی 
دەكــرد كــە لەزینــدان ســووكایەتی پێدەكرێت 
و ئەشــكەنجە دەدرێــت، كێ بوو ئــەو كارانەی 

دەكرد؟
خەلیــل دلێمــی: داگیــركاری ئەمریكی كە 
بەڵێنــی دیموكراتــی بــە عێراقییــەكان دابوو 
ئــەو كاتــە دەركەوت ســاختەیە، یەكەم كەس 
بوون ئازاری ســەرۆك ســەدام حوســێنیان دا 

لەكاتی دەســتگیركردنی، چەنــد رۆژێك دوای 
دەستگیركردنیشــی لــە دادگا لە بەردەم حاكم 

رزگار سكااڵی كرد كە ئازار دراوە.
رووداو: گوتــت ماوەی حــەوت كاژێر لەگەڵ 
ســەدام لە زینــدان دەمانەوە، بــە دیاریكراوی 

باسی چیتان دەكرد؟
خەلیل دلێمی: هەموو شــتێك، هەر شتێك 
پەیوەندی بە عێراقەوە هەبوو قسەمان لەبارەوە 

دەكرد.
رووداو: راســتیی رووداوی دەســتگیركردنی 

سەدام حوسێن چییە؟
خەلیــل دلێمــی: ئــەوەی الیەنــی ئەمریكی 
رایگەیاند، شــتی هەڵبەستراوی زۆری تێدابوو، 
سەرۆك سەدام حوسێن رۆژی 12/13 لە قەزای 
دۆر لە نێو كێڵگەیەك دەستگیركرا، ئەو مێژووە 

چەسپاوە، بەاڵم بابەتی دیكەی ناڕوون هەیە.
رووداو: واتــە لەنێــو كونەكــەدا دەســتگیر 

نەكراوە؟
خەلیل دلێمی: نا نا لەژێر زەمین بوو.

رووداو: سەدامت چۆن دەبینی لەناو زیندان؟
خەلیــل دلێمــی: كەســایەتیی بەهێــز بوو، 
كاریزمــا بــوو، خۆڕاگــر و ورەی زۆر بەرز بوو. 
الیەنــی ئەمریكــی، ئەفســەرەكانیان بەڕێزەوە 
مامەڵەیــان لەگەڵ دەكرد، بەاڵم ســەربازەكان 

هەندێكجار كاری نادروستیان دەكرد، بۆ نموونە 
ژاوەژاویان لەنێو بەندیخانەكەدا دەكرد. دەنگی 
مۆسیقایان بەرز دەكردەوە و شتی لەم شێوەیە.
رووداو: ســەدام گەیشتبووە ئەو قەناعەتەی 
كە ئیدی ســەرۆكی عێــراق نەماوە، ئەوەی پێ 

قبوڵ بوو؟
یاســاییەوە  رووی  لــە  دلێمــی:  خەلیــل 
تاوەكو لەســێدارەش درا ئەو سەرۆكی عێراق 
بــوو، چونكــە لەڕێگــەی هێزێكی ســەربازیی 
دەرەكییەوە لە دەسەاڵت الدرا، گەل الینەداوە، 
بۆیە هەســتی دەكرد هەر سەرۆكە، لەبەردەم 
گــەل گوتــاری دەدا و بە دادوەری دەگوت من 
سەرۆك كۆماری عێراقم، هەروەها فەرماندەی 
گشــتی هێزە چەكدارەكانــم، ئەمەش مافێكی 

یاسایی و شەرعییە.
رووبــەڕووی  دادوەرەكان  ئایــا  رووداو: 
گوشــاری میلیشــیاكان یان الیەنە سیاســییە 

عێراقییەكان دەبوونەوە؟
خەلیــل دلێمی: بەڵێ  زیاتر لــە دادوەرێك 
باســی ئەوەیان كــردووە، بەتایبەتــی دادوەر 
دەســت  هــۆكاری  محەممەدئەمیــن،  رزگار 
ئــەو  هــەر  رزگار  دادوەر  لەكاركێشــانەوەی 
لەالیــەن ســەركردەی  كــە  بــوو  گوشــارانە 
میلیشــیاكان و بەرپرســانی حكومەتــەوە لە 

بەغدا لەسەری بوون.
رووداو: پارتــە كوردییەكان هیچ رۆڵێكیان 

هەبوو لە دادگاییكردنەكەدا؟
خەلیل دلێمی: نەخێر هیچ رۆڵێكیان نەبوو. 
نــە بە نەرێنــی نە بە ئەرێنی هیــچ رۆڵێكیان 

نەبوو.
 رووداو: شــتە نەزانراوەكانــی پرۆســەی 
دادگاییكردنی ســەدام حوســێن چیــن كە بۆ 

یەكەمجار لێرەوە باسی بكەیت؟
خەلیــل دلێمی: بەخــوا الیەنــی ئەمریكی 
هەمــوو ئەو شــتانەی لەنێــو دادگا دەگوتران 
قســەكانیان  زۆربــەی  نەیدەگواســتەوە، 
دەبــڕی، هەندێــك پرســیش هەیە بــۆ مێژوو 

جێدەهێڵدرێت. 
رووداو: چی دەگوت لەسەر ئێران؟

بــە  دادگای  ســەدام  دلێمــی:  خەلیــل 
شــانۆگەرییەكی ئەمریكی ناودەبرد، هەروەها 
دەیگوت هەموو ئەوەی لە عێراق روودەدات بە 

گوشاری ئێرانە.
رووداو: ئایا ئەوە راســتە كە نوری مالیكی 
تەرمەكەی سەددامی بردووەتەوە بۆ ماڵەكەی 
هاوســەرگیریی  ئاهەنگــی  رۆژی  لــە  خــۆی 

كوڕەكەی؟
خەلیل دلێمی: ئەو هەواڵە وا باوكرایەوە و 
زیاتر لە دادوەرێكیش جەخیتان لەســەر ئەوە 
كــردەوە. بەدووری نازانم ئەوانە بەهۆی داخ و 
رق و كینەیان لە بەرامبەر ئەو پیاوە شتی زۆر 

زیاتر لەوە بكەن.

خەلیل دلێمی، پارێزەری پێشووی سەدام حوسێن بۆ )رووداو(:

ئەوەی لەبارەی شوێنی دەستگیركردنی 
سەدام دەگوترێ راست نییە

یەكێك بوو لەو 22 پارێزەرەی كە ئامادەیی 
خۆیان نیشاندا بەرگریی لە سەدام حوسێن، 

سەرۆكی پێشووتری عێراق بكەن، دواتر 
لەالیەن بنەماڵەی سەددامەوە وەكو 

سەرۆكی تیمی پارێزەرانی بەریگار لە 
سەدام حوسێن دەستنیشانكرا، بەاڵم 

دواتر بە تەنیا مایەوە. پارێزەر خەلیل جاسم 
سەعدوون ئەلدلێمی، 49 ساڵ كە ئێستا 
لە ئوردن دادەنیشێ، زۆر سەرسەختانە 

لە دادگای بااڵی تاوانەكانی عێراق بەرگری 
لە سەدام حوسێن كرد، بەاڵم نەیتوانی 
دۆسیەكە بباتەوە. ئەو دەڵێت دادگایی 

سەدام حوسێن "سیاسی بوو نەك یاسایی". 
بە گوتەی دلێمی، سەددام حوسێن كە رۆژی 

30ی دیسەمبەری 2006 لەسەر دۆسیەی 
دوجێل سێدارەدرا، هەر خۆی بە سەرۆكی 

عێراق دەزانی. خەلیل دلێمی یاداشتەكانی 
خۆی لە رۆژانی دادگایی سەدام 

نووسیوەتەوە و لە دووی توێی كتێبێك 
بەناوی )صدام حسین من الزنزانە األمریكیە 

هژا ما حدپ( باڵوكردەوە، )رووداو( لە 
عەممانی پایتەختی ئوردن ئەو هەڤپەیڤینەی 

لەگەڵ خەلیل دلێمی سازكرد. 

هەڤپەیڤین: هەوراز گوڵپی
رووداو - عەممان

رۆژانە حەوت سەعات 
قسەم لەگەڵ 
سەددام دەكرد

 
سەددام حوسێن تا 
لە سێدارەش درا 

هەر خۆی بە سەرۆك 
دەزانی

 

بۆ نووسینی 
پەرتووكەكەم هیچ 
گوشارێكم لەسەر 

نەبوو
 

سەددام 
نەیدەخواست شەڕی 

كوێت رووبدات
 

كورد هیچ رۆڵێكی نەبوو لە دادگایی 
سەدام حوسێندا

دادگایی سەدام سیاسی بوو نەك یاسایی

"
"

سەربازانی ئەمریكی بە مۆسیقا 
سەدامیان بێزار دەكرد

دادوەر رزگار ئەمین لەژێر گوشاری 
میلیشیاكاندا دەستی لەكاركێشایەوە

"
"
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ته ندروستی

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

ئــارام چیــدی لــەو شــێرپەنجەیە ناترســێ كە 
هەڕەشەی لە ژیانی دایكی دەكرد، چونكە پزیشكەكان 
موژدەیان پێداوە كە شــێرپەنجەكەی مەمكی دایكی 
ئەویان بــۆ هەتاهەتایە بنبڕ كردووە. ســاڵی 2004 
پزیشــكەكان بە نەشتەرگەری توانییان شێرپەنجەی 
سنگی دایكی ئارام دەربهێنن و فڕێی بدەن. بەشێك 
لە نهێنیی ســەركەوتنی چارەســەرەكە بــۆ وریایی 
دایكــی ئــارام دەگەڕێتەوە كە هەر زوو هەســتی بە 
گرێیەكەی سنگی كرد و رووی كردە پزیشك، تاوەكوو 
زوو نەخۆشــییەكەی چارەســەر بكەن، بەرلەوەی بە 

جەستەیدا باوببێتەوە.
رۆژی چوارشــەممە 12ی نیســان ســەنتەرێكی 
تایبەت بە دەستنیشان و چارەسەری نەخۆشییەكانی 
مەمــك لە شــاری هەولێــر كرایــەوە. بەرپرســانی 
تەندروســتیی هەولێر دەڵێن ئیــدی هەموو خانمێك 
دەتوانــێ بۆ دڵنیابوونەوە لە تەندروســتیی مەمكی 

سەردانی سەنتەرەكە بكات.
شێرپەنجەی مەمك باوترین جۆری شێرپەنجەیە 
لەنێو خانمانــدا. بەپێی ئامارە جیهانییەكان 12%ی 
هەموو خانمانی جیهان تووشــی دەبن. شێرپەنجەی 
مەمك چواریەكی هەموو ئەو شــێرپەنجانە پێكدێنێ 
كە خانمان تووشیان دەبن، بەاڵم پیاوانیش پارێزراو 
نین لەو نەخۆشییە، بۆ نموونە لە ئەمریكا سااڵنە بە 
تێكڕا 232،340 خانم و 2،240 پیاو وەك تووشبووی 
شــێرپەنجەی مەمــك تۆمــار دەكرێــن و 39،620 

كەسیش بەو نەخۆشییە دەمرن.
لــە كوردســتانیش بەپێی ئەو ئامــارەی لەالیەن 
د.خاڵــس قــادر، گوتەبێــژ و بەڕێوەبەری گشــتیی 
دیوانــی وەزارەتی تەندروســتیی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتانەوە دراوەتە )رووداو(، لە نیوەی یەكەمی 
ســاڵی رابردووەوە 479 حاڵەتی شێرپەنجەی مەمك 
لە كوردســتان تۆمار كراون )هەولێر 133، سلێمانی 
و هەڵەبجە 179، دهۆك 67 حاڵەت(. بەپێی هەمان 
ئامار، ســاڵی 2015ش كۆی 524 حاڵەت و ســاڵی 

2014ش 813 حاڵەت تۆماركراون.
بــە گشــتیی شــێرپەنجەی مەمــك لــە واڵتانی 
رۆژئاوایــی باوتــرە كــە بەشــێكی پەیوەنــدی بــە 
تەمەندرێژیــی ئەوانەوە هەیە، بەشــێكی دیكەشــی 
پێشــكەوتوویی سیســتمی چاودێریی تەندروستی و 
وردیی ئامارەكانە، بەاڵم هەندێكی دیكەی پەیوەندی 
بە خۆراكی نادروست و نەجوواڵن و ژیانی مۆدێرنەوە 

هەیە.
بەپێی ئــەو ئامارانــەی وەزارەتی تەندروســتیی 
كوردستان رایاندەگەیێنێ، هێشتا رێژەی شێرپەنجەی 
مەمك لە كوردســتان ناگاتە پێنجیەكــی ئەوەی لە 
واڵتانی رۆژئاوایی هەیە، بەاڵم پسپۆڕێكی پزیشكیی 

كۆمەڵ گومانی لە وردیی ئەو ئامارانە هەیە. 
د.عەبدولفەتــاح حەمەڕەحیــم هەورامی كە بۆرد 
)دكتۆرا(ی لە پزیشــكیی كۆمەڵ هەیە و ســەرۆكی 

بەشــی توێژینــەوە زانســتییەكانی بەڕێوەبەرایەتی 
گشــتی تەندروستی سلێمانییە، بە )رووداو(ی گوت 
"وەك واڵتانی دیكەی رۆژهەاڵتی، شێرپەنجەی مەمك 
لە كوردستان كەمتر باوە لەچاو ئەوروپا و ئەمریكا، 

بەاڵم جیاوازییەكە بەو راددە زۆرەش نییە".
لــە بــارەی هۆكارەكانــی ئــەو جیاوازییــە زۆر و 
بەرچاوە، د.عەبدولفەتاح وای دەبینێت لە كوردستان 
ژمارەیەكی بەرچاوی تووشبوو هەن كە تۆمار ناكرێن 
"لە كوردستان سیستمی پشكنینی پێشوەختە كارا 
نییــە و تەنیا ئەوانە پشــكنین دەكەن كە تووشــی 
نەخۆشییەكە بوون، لە كاتێكدا پشكنینی پێشوەختە 
بۆ هەمووانە، بۆیە دەكرێ چەندین حاڵەت هەبن كە 
لە قۆناغەكانی ســەرەتای شێرپەنجەی مەمكدا بن و 

تاوەكو ئێستا تۆمار نەكرابن".
جگــە لــەوە، پزیشــكە پســپۆڕەكە نەبوونــی 
نێوەندێكــی یەكگرتــووی ئامــار لە كوردســتان بە 
هۆكار دەزانێ "سیســتمێكی ئامــاری هاوچەرخمان 
نییــە هەمــوو حاڵەتــەكان لەخــۆ بگــرێ، تەنانەت 
لــە هەمان شــاردا چەند نێوەندێك هــەن كە هەمان 
جۆری نەخۆشــی روویان تێدەكەن. بۆ نموونە ئێمە 
لە سلێمانی هەم سەنتەری نەخۆشییەكانی مەمكمان 
هەیە، هەم نەخۆشــخانەی هیــوای تایبەت بە جۆرە 
جیاوازەكانی شێرپەنجەمان هەیە، هەندێك حاڵەتیش 

لە كلینیك و ســەنتەرە ئەهلییەكان پشكنینیان بۆ 
دەكــرێ و نەشــتەرگەری و چارەســەر وەردەگرن و 
تۆمار ناكرێن، بەو شێوەیە هەموو حاڵەتەكان ناچنە 

یەك داتابەیسەوە ".

خانمان نازانن پشكنین بكەن

پزیشــكێكی پســپۆڕ دەڵێ خانمانی كوردستان 
ئاشــنا نین بە رێگا هەرە كاراكەی زوو ناســینەوەی 

شێرپەنجەی مەمك.
د.ژیان خەلیل، پزیشكی پسپۆڕی نەخۆشییەكانی 
مەمك، بە )رووداو(ی گوت "پشكنینی خۆیی خانمان 
زۆر گرنگــە و دەبێ فێر بكرێن، چونكە زۆربەیان بە 

هەڵە دەیكەن".
پزیشــكە پســپۆڕەكە دەڵــێ پێویســتە هەر لە 
تەمەنی 18 ســاڵییەوە خانمان پشكنینی خۆیی بۆ 
مەمكیان بكەن و لە تەمەنی 30 ســاڵییەوە ســااڵنە 

1-2 جار لەالیەن پزیشكەوە پشكنینیان بۆ بكرێ.

ژنانی كورد بە گەنجی 
تووش دەبن 

توێژینەوەیــەك كــە ســاڵی 2015 لەســەر 884 

ئافرەتی كوردســتان )454 تووشبووی شێرپەنجەی 
مەمك و 430 كەسی تەندروست( كراوە، دەریخستووە 
تەمەنــی نێوەندیی تووشــبوون بەو نەخۆشــییە لە 
كوردســتان 45-49 ساڵە، بەاڵم لە ئەمریكا نزیكەی 
60 ســاڵە. دكتۆرە ژیان بە سەرنجدان لەو ئەنجامە 
و ئەزموونی تایبەتی خۆی لەو بوارەدا، دەڵێ دەبێت 
لە كوردســتان لــە تەمەنێكی زووترەوە پشــكنینی 
پێشوەخت بۆ شێرپەنجەی مەمك بكرێ، بۆ نموونە 
لە بەریتانیا لە 50 ســاڵیدا ئەو پشكنینانە دەكرێن، 
دەبێت لە كوردستان خانمان هان بدرێن لە چلەكانی 

تەمەنیانەوە بیكەن.
پزیشــكەكە كە هەم پسپۆڕی پزیشكی خێزانیی 
هەیە و هەم پسپۆڕیی وردی لە نەخۆشییەكانی مەمك 
هەیــە، نیگەرانە لە بەرباویی نەخۆشــییەكە لەنێو 
خانمانی گەنجی كوردســتاندا "حاڵەتــی وا دەبینی 
سەرت سوڕدەمێنێ، بە رواڵەت دەبینی مەترسییەكی 
ئەوتۆی شــێرپەنجەی مەمكی لەســەر نییە، كەچی 
پشــكنین دەریدەخات تووشی ئەو نەخۆشییە بووە، 
مەرج نییە ئەوەی لە كتێب هەیە بۆ ئێمەش راســت 
بێ، ئێمە پێویستمان بە توێژینەوەی زانستیی زۆرە 
بۆ ئەوەی وردتر لەو نەخۆشــییە تێبگەین لە ژنانی 

كوردستاندا".
سەنتەری نەخۆشییەكانی مەمك لە سلێمانی لە 

ساڵی 2007ەوە هەیە و دكتۆر ژیانیش هەشت ساڵ 
ئەزموونــی هەیە لە بینینی خانمانی تووشــبوو بەو 
نەخۆشییە: "لە كوردســتان ترس و شەرم هۆكاری 
ســەرەكین بۆ دواكەوتنی ســەردانی نەخۆش بۆ الی 

پزیشك".

پشكنینی خۆیی بۆ مەمك چۆنە؟

دەبــێ هەموو خانمێك دوای تەمەنی 18 ســاڵی 
مانگانە جارێك بۆ خۆی بیكات. باشترین كات، كاتی 
دابەزینی هێلكەیە كە بە گشتی لە دەوروبەری رۆژی 

پازدەمینی سووڕی مانگانە روودەدات.
پشكنینەكە بە چەند جۆرێك دەكرێ، بچۆ بەردەم 
ئاوێنە و ســەرنج بدە بزانە هیچ گۆڕانێك لە رەنگ و 

قەبارەی مەمك هەیە، یان هەر بارێكی نائاسایی لە 
گــۆی مەمك )رۆچــوون یان دەردراوێك(. باشــترە 
ســەرەتا قۆڵت شــۆڕ كردبێتەوە، پاشــان بەرزیان 
بكەیتەوە بۆ ســەرووی سەر، پاشان دەست بخەیتە 
ســەر كەمەر. لە هەموو ئەو بارانەدا ســەرنج بدەیتە 
مەمك و بۆ هەر گۆڕانكارییەك بگەڕێی. یان لەســەر 
پشــت راكشــێ و دەستی راســتت بخەرە ژێر شانی 
راستت. پاشان بە پەنجەكانی دەستی چەپت دەست 
بە جووڵەی بازنەیی بكە لە خوارەوەی مەمكی راست 
و بنباڵەوە تاوەكوو شــانی راست. پاشان پرۆسەكە 
بۆ الی چەپیش ئەنجام بدە. ئەگەر لە گەرماو بوویت 
دەستی راستت بۆ سەرەوە بەرزبكەوە و بە دەستی 
ســابووناویی چەپت هەمان جۆری پشكنین بكە كە 
لە خاڵی دوو روونكرایەوە. پاشان بۆ الیەكەی دیكە.

لە هەولێر سەنتەرێکی تایبەت بە 
نەخۆشییەكانی مەمك دەكرێتەوە

پسپۆڕێك: زۆربەی ئافرەتانی 
كوردستان نازانن پشكنینی خۆیی بۆ 

مەمكیان بكەن

رووداو - سلێمانی

و  دەروون  بــۆ  ســێكس  ســوودەكانی 
جەســتە زۆر و زەوەنــدن، بــەاڵم پۆرتاڵــی 
مێدیكاڵ نیوزتودەی، رۆژی 13ی ئەم مانگە 
پێداچوونەوەیەكــی كردووە بۆ ئەو راپۆرت و 
توێژینەوە زانستییانەی باس لە سوودەكانی 
ســێكس دەكەن )سێكسی نێوان نێر و مێ، 
یــان خووە نهێنــی( و لە 10 خاڵــدا كورتی 

كردوونەتەوە:

1 - بەرگریی جەستە
 بەهێز دەكات:

توێژینەوە زانســتییەكان دەریانخســتووە 
هەفتانــە 1-2 جــار سێكســكردن دەبێتــە 
هــۆی زیادبوونی دژە تەنەكانــی كۆئەندامی 
بەرگریی لەش بــە رادددەی 30% و ئەوەش 
بەرگریی جەســتە بەهێز دەكات لە دژی هەر 
تەنێكی نەخۆشــخەر، بەاڵم زۆرتر یان كەمتر 
ئەنجامدانی ســێكس لەو راددەیە، سوودێكی 
وەها بەرچاوی نییە بۆ كۆئەندامی بەرگری.

2 - دەرمانە بۆ دڵ:

پرۆسەی سێكسكردن جۆرێكە لە وەرزش، 
وەرزشــیش بۆ دروســتیی دڵ و بۆڕییەكانی 
خوێــن گرنگە. جگە لــەوە، لەكاتی ورووژان 
و ئۆرگازمــدا لێدانەكانــی دڵ خێــرا دەبن و 
سووڕی خوێن چاالك دەبێ. توێژینەوەیەكی 

پیاوانــەی  ئــەو  دەریخســتووە  زانســتی 
هەفتانــە دوو جار ســێكس دەكەن، ئەگەری 
تووشــبوونیان بــە نەخۆشــییەكانی دڵ بــە 
راددەی 45% كەمترە لەوانەی بە راددەیەكی 

كەمتر سێكس دەكەن.

3 - گوشاری خوێن دادەبەزێنێ:

توێژینەوەیەكــی زانســتی دەریخســتووە 
دابەزاندنــی  هــۆی  دەبێتــە  باوەشــلێدان 
گوشــاری خوێــن لــە هــەردوو رەگەزەكەدا. 
توێژینەوەیەكــی دیكەش دەریخســتووە ئەو 
خانمانەی لە ژیانی سێكسییان رەزامەندن و 
ســێكس لەالیان چێژبەخشە، كەمتر تووشی 
نەخۆشــی بەرزبوونــەوەی گوشــاری خوێن 
دەبن. دەبێ بزانین بەرزیی گوشــاری خوێن 
لە هەردوو رەگەزدا حەز و توانای سێكســی 

كەم دەكاتەوە.

4 - سێكس دژە ئازارە:

سێكس بەگشتی دژی ئازارە و بە تایبەتیش 
سەرئێشــە كەم دەكاتــەوە. توێژینەوەیەكی 
زانســتی دەریخســتووە ئەنجامدانی سێكس 
دەبێتــە هــۆی كەمكردنــەوەی سەرئێشــەی 
پەیوەســت بە شــەقیقە بــە راددەی 60% و 
سەرئێشەی جۆری كاستەر بە راددەی %37. 
توێژەران دەڵێن ســێكس لە رێگەی هاندانی 
دەردرانی ماددەی ئیندۆرفینەوە خاســیەتی 
دژە ئــازاری هەیە. ئیندۆرفیــن دژەئازارێكی 

سروشــتییە و كۆئەندامی مێشــك و دەماری 
مرۆڤ دەری دەدات.

5 - شێرپەنجەی پرۆستات
 كەم دەكاتەوە:

مەترســیی  پیــاو،  تــۆوی  دەرچوونــی 
پرۆســتات  شــێرپەنجەی  بــە  تووشــبوون 
كــەم دەكاتــەوە كە لە باوتریــن جۆرەكانی 
شــێرپەنجەیە لــە پیاوانــدا. توێژینەوەیەكی 
زانســتی دەریخســتووە ئــەو پیاوانــەی لــە 
هەفتەیەكدا دوو جار تۆو فڕێدەدەن، ئەگەری 
تووشبوونیان بە شــێرپەنجەی پرۆستات بە 
راددەی 33% كەمتــرە بــەراورد بەوانــەی لە 
مانگێكــدا تەنیــا 4-7 جار تــۆو فڕێدەدەن. 
بە بڕوای بەشــێك لە توێــژەران، هۆكارەكە 
ئەوەیە لەگەڵ دەرپەڕاندنی تۆودا، پرۆستات 
خــۆی خاوێــن دەكاتــەوە لــە ماددەكانــی 

دروستكەری شێرپەنجە.

6 - سێكس خەوت خۆش دەكات.

لــە هەردوو رەگەزدا ئەنجامدانی ســێكس 
هاوكاتــە لەگــەڵ دەردانی چەندیــن ماددەی 
یارمەتــی  كــە  جەســتەدا  لــە  كیمیایــی 
ئارامبوونــەوە و نووســتن دەدەن لــە دوای 
ســێكس، لــە نموونــەی ئــەو هۆرمۆنانــە: 
ئیندۆرفیــن.  و  دۆپامیــن  ئۆكسیتۆســین، 
توێژینەوەیــەك دەریخســتووە، لــە خانماندا 
جگــە لەو ماددانە، ســێكس هانــی دەردانی 

هۆرمۆنــی ئیســترۆجین دەدات كــە هانــی 
دوای  پیاوانیشــدا  لــە  دەدات.  خەوتــن 
ئەنجامدانــی ســێكس ئەو بەشــەی مێشــك 
خامــۆش دەبێ كە بەرپرســە لە ســەرقاڵیی 
مێشك و بەئاگایی، بەوەش خەوێكی قووڵتر 

و ئارامتر دەنوێ.

7 - دژی گوشاری دەروونییە:

گوشــاری دەروونی بەرپرســە لە چەندین 
گرفتی تەندروستی، هەر لە سەرئێشە تاوەكوو 
خــەوزڕان، گرژبــوون و ئــازاری ماســولكە، 
گرفتی گــەدە، الوازیی كۆئەندامی بەرگری و 
رێگەخۆشــكردن بۆ تووشبوون بە خەمۆكی. 
توێژینەوەیەكی زانستی دەریخستووە سێكس 
دژی گوشــاری دەروونییــە و بــە تایبەتیش 
دژی هەر بەرزبوونەوەیەكی گوشــاری خوێنە 
كە بەهۆی گوشــاری دەروونییەوە رووبدات. 
هۆرمۆنــی  دەردرانــی  دەڵێــن  توێــژەران 
ئۆكسیتۆســین هــۆكارە بۆ ئــەو كاریگەرییە 
ئەرێنییەی كە سێكس لەسەر باری دەروونی 
هەیەتی، چونكە ئەو هۆرمۆنە ئارامكەرەوەیە 

و دژی هەڵچوون و گوشاری دەروونییە.

8 - مێشك و یادەوەری 
بەهێز دەكات:

توێژینەوە زانســتییەكان دەریانخســتووە 
ئەنجامدانــی ســێكس توانــای ئەزبەركردنی 
زانیاری و بیركردنەوەی زانستی بەهێز و كارا 

دەكات و یادەوەری مرۆڤ بەهێز دەكات.

9 - تەمەن درێژ دەكات:

توێژینەوەیەكی زانستی دەریخستووە ئەو 
پیاوانــەی زوو زوو دەگەنە ئۆرگازم، ئەگەری 
مردنیــان بــە راددەی 50% كەمترە لەوانەی 
توێژینەوەیەكــی  ئــۆرگازم.  دەگەنــە  كــەم 
ئەنجامدانــی  زۆر  دەریخســتووە  دیكــەش 
ســێكس لە پیاوان و خانمانیشدا هۆكارێكی 

تەمەندرێژییە.

10 - متمانەبەخۆبوون 
بەهێز دەكات:

توێژینەوەیەكــی زانســتی دەریخســتووە 
ئەنجامدانی ســێكس، هەستی باشبوون زیاد 
كەســەكەش  متمانەبەخۆبوونــی  و  دەكات 
بەهێــز دەكات، بەاڵم بەشــێك لــە توێژەران 
دەڵێن رەنگە دیوێكی دیكەی ئەمەش راست 
بێ، بە جۆرێك ئەوانەی متمانەیان بە خۆیان 
زۆرترە، زۆرتر ســێكس دەكــەن. بە هەردوو 
رووەكەشدا، بە گشتی سێكسكردن نیشانەی 

كەسێتی بەهێز، ئارام و ئاسوودەیە.
بەاڵم لەگەڵ هەموو ســوودەكانیدا، الدان 
لــە بنەماكانی سێكســی ســەالمەت، دەبێتە 
هــۆی تووشــبوون بــە چەندین نەخۆشــیی 
گــوازراوە كە هەندێكیــان توند و كتوپڕین و 
هەندێكی دیكەیان هێواش، بەاڵم درێژخایەن 

و تەنانەت كوشندەن.

- بوونی گرێ لە مەمكدا یان لە بنباڵدا. 
- گەورەبوون و شۆڕبوونەوەی مەمك 

- پووكانەوە و رۆچوونی گۆی مەمك. 
- سووربوونەوە یان پووكانەوەی پێستی مەمك. 

- دەرچوونی شلەمەنی لە گۆی مەمك.
- ئازارێكی جێگیر لە مەمك و دەوروبەریدا. 

نیشانەكانی شێرپەنجەی مەمك 

- %99ی تووشبووان ئافرەتن. 
- بۆماوەیی.

- ئەو ئافرەتانەی منداڵیان نابێت.
- ئەوانەی شیری خۆیان نادەنە منداڵەكانیان.

- جگەرەكێش.
- كەسانی قەڵەو.

- شێوازی نادروستیی ژیان.

كێ زۆرتر تووش دەبێ؟ 

سوودی سێکس 10

10 ساڵە لە سلێمانی هەیە
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رووداو - هەولێر

رۆژی 2017/4/12 مەحمود ئەحمەدی نەژاد، 
ســەرۆككۆماری پێشــووی ئێــران، نــاوی خۆی 
وەكوو كاندیدی هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ئێران، 
تۆمار كــرد. بەمەش لەالیەكەوە قســەی رابەری 
كۆماری ئیســالمی شكاند و لەالیەكی دیكەشەوە 
رەنگــە دووبەرەكــی لەناو ماڵی ئوســوڵگەراكان 
)موحافەزەكاران( بنێتەوە، لەبەرئەوەی ئیبراهیم 
رەئیســی، كەســایەتیی ئاینیی نزیك لە رابەری 

ئێرانیش خۆی بەربژێر كردووە. 
هەرچەندە دەركەوتنــەوەی ئەحمەدی نەژاد، 

تەمــەن 60 ســاڵ، چاوەڕواننەكــراو بــوو، بەاڵم 
ســەرۆكی پێشــووی ئێران ماوەی چەند مانگێك 
بــوو كەمپینێكــی بەنــاوی "پێناســەكردنەوەی 
ئایدیاڵەكانی شــۆڕش" دەســتپێكردبوو. لە ئابی 
2016ش نامەیەكــی بۆ باراك ئۆباما، ســەرۆكی 
ئەوكاتــی ئەمریكا ناردبوو و داوای لێكردبوو دوو 
ملیار دۆالر لە پارەی ئێران بۆ قەرەبووكردنەوەی 
هێرشە تیرۆریستییەكەی ساڵی 1983 ی بەیروت 

بەكارنەهێنێ.
 بەگوێــرەی راپۆرتێكی گۆڤــاری نیویۆركەر، 
ئۆفیســی عەلــی خامنەیــی، رابەری ئێــران، بە 
نیــازی ئەحمەدی نــەژادی زانیبــوو، بۆیەش لە 

كۆبوونەوەیەكــی دوو كەســیدا خامنەیــی بــە 
شەخســی داوای لێكردبوو بیــر لە خۆپااڵوتن بۆ 
هەڵبژاردنەكانی ســەرۆككۆماری نەكاتەوە. بەاڵم 
هەنگاوەكــەی هەفتــەی پێشــووی دەریدەخات 

ئەحمەدی نەژاد پالنی دیكەی هەیە.
هیچ ســەركردەیەكی سیاسیی ئێرانی لەسەر 
ئاســتی جیهانــی هێنــدەی ئەحمــەدی نــەژاد 
كێشەســاز نەبووە و لەسەر ئاستی نێوخۆییش 
دووبەرەكیــی نەناوەتــەوە. فراوانبوونــی درزی 
نێــو دامــەزراوەی سیاســیی ئێــران لــە نێوان 
میانڕەوەكان و ئوســوڵگەراكان ئەنجامی هاتنە 
سەركاری ئەحمەدی نەژاد بوو لە هەڵبژاردنە پڕ 

كێشەكەی ساڵی 2009 . 
مەحمــود ئەحمــەدی نــەژاد، دكتــۆرای لــە 
ئەنــدازەی شارســتانی هەیــە، دوو ســاڵ دوای 
وەرگرتنی پۆســتی سەرۆكی شــارەوانیی تاران، 
توانی لــە هەڵبژاردنی ســەرۆكایەتی لــە 2005 
سەربكەوێ و ساڵی 2009 لەدوای هەڵبژاردنێكی 
پڕ كێشە، بۆ جاری دووەم بووەوە سەرۆك، بەاڵم 
سەركەوتنەكەی ئەمجارەی ئەحمەدی نەژاد لەسەر 
كۆماری ئیســالمیی ئێران قورس كەوت. لە دوای 
سەركەوتنی ئەو، خۆپیشاندانەكانی بزووتنەوەی 
ســەوز لە شــارە گەورەكانی ئێران دەستیپێكرد 
كە بە گەورەترین هەڕەشــەی نێوخۆیی بۆ ســەر 
دامــەزراوە بااڵكانی كۆماری ئیســالمی لەقەڵەم 
دەدرێ. میرحوسێن مووسەوی و مەهدی كەڕوبی، 
دوو ركابــەری ریفۆرمخوازی ئەحمــەدی نەژاد لە 
2009 بەدواوە و هەتا ئێستا لە ماڵەكانی خۆیاندا 

دەستەبەسەرن.
بــەاڵم لــە ئێــران ناوتۆماركــردن شــتێكە و 
كاندیــد بــوون شــتێكی دیكەیــە. ئەنجوومەنی 
هێشــتا  نیگەهبــان(  )شــوورای  پاســەوانان 
دەتوانێ ناوی ئەحمەدی نەژاد پەســەند نەكات. 
ناوەندی ســتراتفۆری ئەمریكی بــەدووری نازانێ 
خۆكاندیدكردنــی ئەحمــەدی نەژاد نەخشــەیەك 

بــێ بۆ كۆكردنــەوەی دەنگ بــۆ حەمید بەقایی 
كە لە مانگی شــوباتی ئەمســاڵ رایگەیاند خۆی 
بۆ هەڵبژاردنی ســەرۆكایەتی ئێــران دەپاڵێوێ، 
وەكوو چۆن عەلی ئەكبەر هاشمی رەفسەنجانی، 
سیاســەتكار و سەرۆككۆماری بەناوبانگی ئێرانی 
لە هەڵبژاردنی ســەرۆككۆماری ئێــران لە 2013 
یەكەمجار خۆی كاندید كرد و پاش رەتكرانەوەی 
ناوەكــەی، پشــتگیری لــە حەســەن روحانــی، 
سەرۆككۆماری ئێستای ئێران كرد. روحانی رۆژی 
2017/4/14 وەكــو یەكێــك لــە بەربژێرەكانی 
هەڵبژاردنی ســەرۆككۆماری ئێــران، ناوی خۆی 

تۆمار كرد.
حەمیــد بەقایی لە دەوڵەتــی دەیەمی ئێراندا 
جێگــری ئەحمــەدی نــەژاد بوو. بــە یەكێك لە 
بڕواپێكراوتریــن كەســانی نزیــك لــە ســەرۆكی 
پێشــووی ئێران لەقەڵەم دەدرا. ئەحمەدی نەژاد 
لە مانگی ئاداری پێشــوودا پشتگیریی خۆی بۆ 
بەقایی دەربڕی. ستراتفۆر پێیوایە ئەحمەدی نەژاد 
دەیەوێ هاوشــێوەی رەفسەنجانی جارێكی دیكە 
الیەنگرانــی خۆی لە دەوری خــۆی كۆبكاتەوە و 
ئەگەر ناوەكەی لەالیەن ئەنجوومەنی پاسەوانانەوە 
پەســەند نەكرا، دەنگ و الیەنگرانی خۆی بخاتە 
پشــت بەقایی، بۆیــەش "بڕیــاری ئەنجوومەنی 
پاســەوانان هەرچییــەك بــێ، ئەحمــەدی نەژاد 
كاریگەریی خۆی لەسەر هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی 

ئێران دادەنێ".
ئەحمــەدی نەژاد و بەقایی وەكوو بیركردنەوە 
لــە بــەرەی ئوســوڵگەرا نزیكــن، هەرچەنــدە 
بڕوایان بە جۆرێك لە پراگماتیزم لە سیاســەتی 
نێوخۆیــی و دەرەكــی هەیــە، بــەاڵم لــە خولی 
دووەمی سەرۆكایەتی ئەحمەدی نەژادەوە مانگی 
هەنگوینیــی نێوان ئەحمەدی نــەژاد و خامنەیی 
كۆتایــی هــات، ئەوەش دوای ئــەوەی ئەحمەدی 
نــەژاد )هاوشــێوەی ســەرۆككۆمارەكانی پێش 
خۆی( هەوڵی فراوانكردنی ســنووری دەســەاڵتی 

ســەرۆككۆمار و هێــزی جێبەجێكاری )ناســراو 
بــە قوەی موجریــە( دا، هەوڵەكانــی ئەحمەدی 
نەژاد هەتا ئەو شــوێنەش رۆیشت كە داوای كرد 
ئەركی رابەری ئێران لە راوێژ و ئامۆژگاریدا كورت 
بكرێتــەوە. ئەو هەوڵــەش وادەكات ئەنجوومەنی 
پاســەوانان بــە وردبینییەكی زیاتــرەوە مامەڵە 

لەگەڵ دۆسیەی ئەحمەدی نەژاد بكات. 
شــارەزای  و  نووســەر  مالۆنــی،  ســوزان 
كاروباری ئێران لە پەیمانگای بروكینگز، پێیوایە 
دەركەوتنەوەی ئەحمەدی نەژاد وەكوو كاندید یان 
پاڵپشــتی بەقایی "دەرخەری ئەوەیە ناڕەزایەتی 
جەماوەریی بەرباو لە ئێران هەیە كە 12 ســاڵ 
لەمەوبەر ئەحمەدی نەژاد بۆ ســەركەوتنی خۆی 
قۆســتییەوە، ئەمــەش لــە كاتێكدایە شۆڕشــی 
ئیســالمی بە بەڵێنی گەڕاندنــەوەی دادپەروەری 

كۆمەاڵیەتی توانی دڵی خەڵك بەدەستبهێنێ".

دەركەوتنی رەئیسی

خۆكاندیدكردنی ئەحمەدی نەژاد كێشــەیەكی 
دیكەش بۆ ئوســوڵگەراكان دروســت دەكات كە 
رەنگە تووشی كێشەی 2013یان بكاتەوە، كاتێك 
نەیانتوانــی دەنگــی الیەنگرانی خۆیــان بۆ یەك 
كاندیدی دیاریكراو كۆبكەنەوە. هەفتەی پێشــوو 
ئیبراهیم رەئیســی، كەســایەتی ئاینیی نزیك لە 
خامنەیــی، خۆكاندیدكردنی خۆی بۆ هەڵبژاردنی 
19ی ئایــار راگەیاند. رەئیســی بــە جێگرەوەی 

داهاتووی خامنەیی لەقەڵەم دەدرێ.
میدیاكانــدا  لــە  زۆر  رەئیســی  ئیبراهیــم 
دەرنەكەوتــووە و ســەرۆكی دیوانــی چاودێریــی 
قودســی  )ئاســتانی  رەزا  ئیمــام  مەزارگــەی 
ناوەنــدی  دەوڵەمەندتریــن  كــە  رەزەوی(یــە 
ئاینیــی ئێرانە. ئالێكس وەتەنخــاه، لێكۆڵەر لە 
پەیمانــگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت، لە وتارێكدا 
لە گۆڤاری فۆرین پۆڵیســی ئامــاژە بەوە دەدات 

كــە ئوســوڵگەراكان دەیانــەوێ ناوی رەئیســی 
زەق بكەنەوە و ئەمەش رێگەخۆشــكەر دەبێ بۆ 
ئەوەی بتوانن دواتر وەكوو جێگرەوەی خامنەیی 

دەستنیشانی بكەن.
ســەرۆكی ئاستانی قودسی رەزەوی لە شاری 
مەشــهەد لەدایك بووە، هەمان ئەو شــارەی كە 
خامنەیی لێی لەدایك بووە. مەشهەد لە شۆڕشی 
گەالنــی ئێرانــدا لــە 1979 و بەتایبەتیش هاتنە 
ســەركاری روحوڵــا خومەینــی، دامەزرێنــەری 
كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، رۆڵێكــی ئەوتۆی 
نەبووە، بەاڵم بەهۆی ئارامگای ئیمام رەزا، ئیمامی 
هەشــتەمی شــیعەكان، بایەخێكی سیمبولیكی 
هەیە. بۆیە خامنەیی لە كاتی وەرگرتنی پۆستی 
رابەرایەتی ئێران لە 1989ەوە هەوڵی راكێشــانی 

مەشهەدییەكانی داوە بۆ ناو دەسەاڵت. 
سەرەتای یەكدی ناسینی خامنەیی و رەئیسی 
بــۆ 1979 دەگەڕێتــەوە، كاتێك خامنەیی وانەی 
بەڕێوەبەری ئیسالمی بە 70 گەنجی دەستەبژێری 
حەوزەی عیلمییەی قوم، یەك لەوانیش رەئیسیی 
تەمــەن 18 ســاڵ دەگوتەوە، بۆ ئــەوەی ئامادە 
بكرێــن قۆناغی پاش رووخانی دەســەاڵتی شــا 
ئیــدارە بكەن. لــە تەمەنی 20 ســاڵییەوە هەتا 
ئێستا، رەئیسی پۆستی جیاوازی لە سیستەمی 
دادوەریی ئێراندا وەرگرتووە و لە كوشــتارەكانی 
ســاڵی 1988ی دژبەر و رەخنەگرەكاندا دەستی 
بااڵی هەبووە. ســاڵی 2006یش بــووە ئەندامی 
ئەنجوومەنی شارەزایانی ئێران )مجلس خبرگان(. 
وەتەنخاه پێیوایە دەركەوتنی رەئیسی وەكوو 
كاندید مەترسی لەسەر شــەفافیەتی هەڵبژادنی 
ســەرۆكایەتی ئێران دروستدەكات، لەبەر ئەوەی 
ئوســوڵگەراكان دەزانــن ئەگــەر رەئیســی لــە 
هەڵبژاردنەكانــی 19ی ئایــاردا شكســت بهێنێ، 
شــەرعیەتی بــۆ پۆســتی رابــەری واڵتیش كەم 
دەبێتەوە، بۆیە دوور نییە هاوشێوەی هەڵبژاردنی 

2009 "پەنا بۆ ساختەكاری بەرن".

)AFP :فۆتۆ( 

)AFP :فۆتۆ( 

شرۆڤه 

كاندیدی سەرۆككۆماری داهاتووی ئێرانە

پیاوە سەر بەكێشەكەی 
ئێران دەردەكەوێتەوە

الدانی رژێمی سووریا ئاسان نییە

ترەمپ چی لە ئەسەد دەكات؟
رووداو - هەولێر

هەفتــەی رابــردوو ســێ بەرپرســی بااڵی 
ئەمریكــی رایانگەیاند كــە كاتی ئەوە هاتووە 
ئەسەد واز لە دەسەاڵت بهێنێ، بەمەش یەكەم 
نیشانەكانی گۆڕانكاری لە سیاسەتی ئیدارەی 
ئەمریكیدا ســەبارەت بە ســووریا دەركەوت، 
بــەاڵم ئــەوەی ئــەو ســێ بەرپرســە بەبــێ 
وەاڵم هێشــتیانەوە، میكانیزمەكانــی گۆڕینی 
دەســەاڵتی سیاســی بوو لــە ســووریا، یان 
ئەمریكا تا چەندە ئامادەیە ســەرمایەگوزاری 

لەو سیاسەتەدا بكات؟
ئێچ ئار مەكمەســتەر، راوێژكاری ئاسایشی 
نیشتمانیی كۆشكی ســپی، بە فۆكس نیوزی 
راگەیاند "ئەمریكا دەیەوێ داعش تێكبشكێنێ 
و بەشار ئەسەد، سەرۆكی سووریا، لەسەركار 
البدات"، گوتیشــی كۆشــكی ســپی خوازیاری 

"چارەسەری سیاسی"یە بۆ قەیرانی سووریا.
مەكمەستەر لە درێژەی قسەكانیدا گوتی 
كە ناكرێ ئەســەد لەســەر كار بێ و بیر لە 
چارەسەری سیاسی بكرێتەوە. راوێژكارەكەی 
ترەمپ رەتیكردەوە ئەمریكا ئەركی گۆڕینی 
رژێــم لە ســووریا بخاتــە ئەســتۆی خۆی، 
بەڵكو واڵتانێكی دیكە )لەوانەش رووســیا( 
هەن كە دەبێ "كۆمەڵێك پرســیاری قورس 

لە خۆیان بكەن".
هــەر لــەو چوارچێوەیــەدا نیــك هاڵــی، 
باڵیــۆزی ئەمریكا لە نەتــەوە یەكگرتووەكان، 
جەختی لەسەر هەمان هەڵوێستی مەكمەستەر 
كــردەوە، بێ ئــەوەی بتوانــێ میكانیزمەكانی 
جێبەجێكردنــی پالنەكــە بخاتــەڕوو. دوو رۆژ 
پــاش لێدوانەكانی ئەو دوو بەرپرســە بااڵیە، 
رێكس تیلەرسن، وەزیری دەرەوەی ئەمریكاش 
رایگەیاند "تەمەنی دەســەاڵتی خێزانی ئەسەد 

لە سووریا لە كۆتایی نزیكە".
بەرپرســە  ســێ  لێدوانــی  لــە  ئــەوەی 
ئەمریكییەكــەدا بــەدی دەكــرێ، ئەوەیــە كە 
ئیدارەی ئێستای كۆشكی سپی تووشی هەمان 
پرســیارە ســەختەكەی ســەردەمی ئیــدارەی 
پێشووی ئەمریكا بووە كە نەیتوانی وەاڵمێكی 
بــۆ بدۆزێتــەوە: پرســیاری ئــەوەی كە چۆن 

ئەسەد لەسەر كار البدرێ، لە كاتێكدا ئێران و 
رووسیا پشتگیریی دەكەن؟

 واڵتە بەشــداربووەكانی ئەم پالنە كامانەن 
و چ جــۆرە بەشــدارییەكیان دەبــێ؟ كام هێز 
سەركردایەتی پرۆســەی سیاسی دوای الدانی 
ئەســەد دەكات؟ چ گەرەنتییــەك هەیــە بــۆ 
پڕكردنەوەی بۆشــایی سیاسی و ئەمنیی پاش 
رووخانی ئەســەد، لە كاتێكدا شەڕی نێوخۆی 
ســووریا مەیدانی تەراتێنــی گرووپە توندڕەوە 

ئیسالمییەكانە؟
 بــژارەكان بــۆ الدانی ئەســەد الوازن. دوو 
مانگ لەمەوبەر ترەمپ رایگەیاند "من پشێویم 
)لــە ئیــدارەی پێشــووەوە( بــە میــرات بــۆ 
ماوەتەوە". لەبەر ئەوەی هیچ بژارەیەكی باش 
لە سووریا نییە، براژەكان بۆ رووخاندنی رژێمی 
ئەســەد لەوەش كەمترن، بە تایبەتیش ئەگەر 
ئەمریــكا بیــەوێ حكومەتی كارامــەی نیمچە 
دیموكــرات لەو واڵتــە دامەزرێنێ كــە توانای 
چارەســەركردنی ئاســەوارەكانی شــەش ساڵ 

شەڕی نێوخۆی هەبێ. 
حیزبی بەعســی سووریا 54 ساڵە حكومی 
ســووریا دەكات. لــەو ماوەیەشــدا هیچــكات 
لەبــەردەم گوشــارەكانی ئەمریــكادا چۆكــی 
دانــەداوە، بــە پێچەوانــەوە هــەر كات بۆیان 
داوەتــەوە،  ئەمریكایــان  بەرپەرچــی  لوابــێ 
نموونەی شــەڕی 1983ی هێزەكانی ســووریا 
لەگەڵ ئەمریكییەكان و دواتر كوشتنی رەفیق 
حەریری، سەرۆكوەزیرانی لوبنان، نموونەی ئەو 
مكوڕییەی بەعسییەكان لە بەرامبەر ئەمریكایە. 
بۆیــە ئیدارەی ترەمــپ ناتوانێ چاوەڕێ بكات 
ئەسەد )بە نێوبژیوانیی رووسیا( بەو ئاسانییە 

دەست لە كورسییەكەی هەڵگرێ.
رۆبەرت كەیگن، مێژوونووســی سیاســی و 
لێكۆڵەر لــە پەیمانگای ئەمریكــی بروكینگز، 
لــە وتارێكــدا لە رۆژنامەی واشــنتن پۆســتی 
ئەمریكــی، پێشــنیازی هاوكاریكردنی گرووپە 
چەكــدارە میانــڕەوەكان دەكات، بــۆ ئــەوەی 
ئەوان كۆتایی بە شەڕی نێوخۆیی و دەسەاڵتی 

ئەسەد بهێنن.
پرســیارێك كە كەیگن لە وتارەكەی خۆیدا 
وەاڵمی نەداوەتــەوە، ئەوەیە ئاخۆ گرووپێكی 

چەكــداری میانڕەوی عەرەب لە ســووریا ماوە 
كە هێزی بەرەنگاربوونەوەی ئەســەد لەالیەك 
و داعــش و قاعیدە لە الیەكەی دیكەی هەبێ. 
خاڵێكــی دیكەش كە بــاراك بەرفی، لێكۆڵەر 
لــە ناوەندی ئەمێریكان فاوندەیشــن، ئاماژەی 
بۆ دەكات، ئەوەیە بەشــی زۆری ئەو گرووپانە 
خۆجێیین و ئامادە نین لە دەرەوەی پاراستنی 
شــارۆچكە یــان ناوچــە بچووكەكــەی خۆیان 
بیر لە شــەڕ لە پارێزگاكانــی دیكە بكەنەوە، 
واتە ئەو گرووپانە ئەجێندایەكی نیشــتمانی و 

سەرانسەرییان نییە.
ئەو گرووپانەی كە خاوەنی ئەجێندایەكی 

سەرانســەری بن بۆ هەموو ســووریا، بریتین 
لــە بــەرەی فەتحی شــام و ئەحراری شــام 
كــە هەردووكیان هەڵگری بیری ئیســالمیی 
رادیكاڵن. پرســیارەكە ئەوەیــە ئایا ئەمریكا 
ئامادەیــە پــاش نەمانــی ئەســەد و داعش، 
ســووریا رادەســتی یەكێك لەم دوو گرووپە 

بكات؟ 
وەكوو بەرفی لە وتارەكەی خۆیدا ئاماژەی 
بۆ كردووە، پالنی ئێستای ئەمریكا )بۆ لێدانی 
داعش و دواتر الدانی ئەســەد( قازانجی گەورە 
بە بەرەی فەتحی شام دەگەیەنێ. ئەو بەرەیە 
رێكخراوترین گرووپی چەكداریی ئۆپۆزیسیۆنی 

ســووریایە و لــە بەشــێكی زۆری ناوچەكانی 
ســووریا لقــی هەیــە. فەتحی شــام بــە لقی 
ســەرەكیی قاعیدە لە سووریا دەزانرێ و دوور 
نییە پاش تێكشكانی داعش زۆربەی ئەندامانی 

ئەو رێكخراوە روو لەو بەرەیە بكەنەوە.
رەنگــە یەكێك لــە بژارەكان كــە ئیدارەی 
ترەمپ بیری لێبكاتــەوە، بەكارهێنانی پارە، 
هێــز و دەستڕۆیشــتوویی واڵتانــی كەنــداوی 
عەرەبــی بــێ. زۆربــەی واڵتانــی كەنــداو لە 
ســەرەتای قەیرانی ســووریاوە داوا لە ئەسەد 
دەكەن واز لە كورسیی دەسەاڵت بهێنێ. بەاڵم 
شارەزایان پێیانوایە واڵتانی عەرەبی سوننەی 

ناوچەكە چیدی وەكوو چەند ســاڵ لەمەوبەر 
ئیــرادە و توانای دەســتكاریكردنی داهاتووی 

سووریایان نەماوە.
قەتەر یەكێك لەو واڵتانە بووە كە لە ساڵی 
2012ەوە كار بۆ الدانی ئەسەد دەكات. بەاڵم 
پــاش هێرشــە مووشــەكییەكەی ئەمریكا بۆ 
ســەر بنكەی شوعەیرات لە رۆژئاوای سووریا، 
وەزارەتی دەرەوەی قەتەر تەنیا ئاماژەی بەوە 
دا كــە "كۆمەڵگای نێودەوڵەتــی دەبێ هەوڵ 
بــدات كۆتایی بــە تاوانەكانی رژێــم بهێنێ و 
هەوڵی دامەزراندنــی حكومەتێكی كاتی بدات 
كە گەرەنتی پاراســتنی یەكێتــی و دامەزراوە 

سیاسییەكانی سووریا بدات".
وۆڵ  رۆژنامــەی  راپۆرتێكــی  بەگوێــرەی 
ســتریت جورناڵی ئەمریكــی، واڵتانی كەنداو، 
لە سەرووی هەمووشیانەوە شانشینی سعودیە 
و ئیماراتی عەرەبــی، نیگەرانی ئەوەن ئەگەر 
ئەسەد لەســەر كار البدرێ، گرووپە رادیكاڵە 
ئیســالمییەكان بۆشایی ئەمنی و دامەزراوەیی 
ســووریا بقۆزنەوە. بۆیە سعودیە هاوشێوەی 
قەتــەر تەنیــا داوای دامەزراندنی دەســەاڵتی 
كاتــی لــە ســووریا كــردووە، بــێ ئــەوەی 
ئاماژەیەكی روون بە بەشــداریی سعودیە لەم 

هەنگاوە بكات.
فەیســەڵ بن فەرحان، شازادە و راوێژكاری 
كۆشــكی شــاهانەی ســعودیە، بە )جورناڵ(
ی راگەیاندووە "ســعودیە داوای گواستنەوەی 
سیاســی لە ســووریا دەكات، بــەاڵم ئەمەش 
داوایەكــی ئاڵــۆزە، لەبەر ئەوەی ئەســەد لە 
پێگەیەكی بەهێزدایە". بە گوتەی بن فەرحان 
"واڵتانی كەنداو چاوەڕێی ئەوەن بزانن ترەمپ 
تاوەكوو چ ئاســتێك ئامادەیە هێزی سەربازی 
بخاتە كار". لەم رەوشەی ئێستا و بە وجوودی 
هێزەكانــی رووســیا، ئەســتەمە پێنتاگــۆن 
ئامادە بێ رێكاری ســەربازی لەدژی ئەســەد 
تاقیبكاتــەوە. جگە لەمەش دیار نییە واڵتانی 
كەنداو تاوەكوو چەندە ئامادەن لە پاڵ شەڕی 
یەمەن كە بۆ كەنداوییەكان شەڕی سەرەكییە، 
هێــز و تەقەمەنی رەوانەی شــەڕێكی دیكەی 
ناوچەیــی بكەن، بێ ئــەوەی داهاتووی پاش 

رووخانی ئەسەد روون بێ.
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رووداو - هەولێر

 هەفتەی رابردوو ناوەندی ستراتفۆری ئەمریكی 
وەك نەریتێكی هەمیشــەیی، راپۆرتێكی لەبارەی 
پێشــبینییەكانی خۆی بۆ ســێ مانگی داهاتووی 
ئەمســاڵ باوكردەوە. لە بەشــێك لەو راپۆرتەدا 
هاتــووە كــە لەگــەڵ نزیكبوونــەوەی كۆتایــی 
ئۆپەراســیۆنی مووســڵ، مەترســیی هەاڵیسانی 
شەڕی نێوان هێزە كوردی و شیعی و سوننییەكان 

زیاتر دەبێ.
راپۆرتەكە لەو بەشەدا كە تایبەتە بە رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست، فۆكەس دەخاتە سەر شەڕی نێوخۆی 
سووریا، شەڕی مووسڵ، گشتپرسییەكەی توركیا 
و هیاللی شیعی كە ئێران بە نیازە لە سنوورەكانی 
رۆژئــاوای خۆیــەوە هەتــا كەنارەكانــی دەریای 

نێوەڕاست بیكێشێ.
بەپێــی راپۆرتەكــەی ســتراتفۆر، لە ســێ 
مانگــی دووەمــی ئەمســاڵدا كەركــووك خاڵی 
و  كوردییــەكان  هێــزە سیاســییە  تەركیــزی 
بەغــداش دەبێ، چونكە "عێــراق و حكومەتی 
هەرێــم و پارتــە كوردییە ناكۆكــەكان ملمالنێ 
دەكــەن لەســەر بەدەســتەوەگرتنی كۆنترۆڵی 

پارێزگاكە و نەوتی كەركووك".
دەكات  چاوەڕێــش  ئەمریكییەكــە  ناوەنــدە 
هەرێمــی كوردســتان وەكوو مەیدانــی ملمالنێی 
توركیــا و ئێــران بمێنێتــەوە، چونكــە "توركیا 
وجودی پارتی كرێكارانی كوردستان لە باكووری 
عێــراق و پاراســتنی بەرژەوەندییەكانــی خــۆی 
وەكوو بیانوویــەك دەقۆزێتەوە بۆ جێگیركردنی 

هێز لە هەرێمەكەدا".
ســتراتفۆر پێیوایە لە كاتی تەشەنەســەندنی 
شــەڕی تایفی لە پاش ئۆپەراســیۆنی مووســڵ: 
پێشــمەرگەی  هێزەكانــی  دەشــێ  "توركیــا 
رۆژئــاوا" رەوانــەی ناوچەكــە بــكات. ئێرانیــش 
بــۆ "بــۆ كۆنتڕۆڵكردنــی توركیــا و پاراســتنی 
بەرژەوەندییەكانــی خــۆی لــە باكــووری عێراق، 
بەشێوەیەكی سەرەكی پشت بە پەیوەندییەكانی 
لەگەڵ بەغدا و حەشدی شەعبی دەبەستێ كە لە 

نزیك هێزەكانی توركیا جێگیركراون".
زیاتــر لە پێنج مانگ بەســەر دەســتپێكردنی 
مووســڵدا  كۆنترۆڵكردنــەوەی  ئۆپەراســیۆنی 
تێدەپــەڕێ و شــەڕەكە چووەتە دیــوی رۆژئاوای 
شارەكە. ناوەندە ئەمریكییەكە پێشبینی دەكات 
لەگەڵ نزیكبوونــەوەی كۆتایی ئۆپەراســیۆنەكە 
پێكهێنەرەكانــی  الیەنــە  نێــوان  "ناكۆكیــی 
هاوپەیمانێتی عێراقی )بۆ لێدانی داعش( تۆختر 
دەبێتەوە"، بۆیەش چــاوەڕێ دەكرێ بە درێژایی 
چارەكی دووەمی ئەمساڵ مەترسیی شەڕی نێوان 
هێزە شــیعە، سوننە و كوردییەكان زۆر بێت، بە 

تایبەتیش لە باكووری پارێزگای نەینەوا. 
ســتراتفۆر،  پێشــبینییەكانی  بەگوێــرەی 
چــاوەڕێ ناكــرێ لــە چارەكی دووەمــی 2017دا 

الیەنە ناكۆكەكان )كورد، شــیعە و ســوننە( 
ســەبارەت بە داهاتووی پارێــزگای نەینەوا 
بگەنە رێككەوتنێكی سیاســی. راپۆرتەكە 
ئاماژە بەوەش دەدا كە تەلعەفەر، كەركووك 
و شــنگال ناوچــە ســەرەكییەكانی جێی 

ناكۆكی نێوان هەولێر و بەغدا دەبن.

قەیرانی سووریا:

نیســان،  حەوتــی  رۆژی 
ئەمریكا بنكەی شــوعەیراتی 
لــە رۆژئاوای ســووریا كردە 
ئامانجی 59 مووشــەك. بە 
گوتەی بەرپرسانی ئەمریكی 
شــوێنی  بنكەیــە  ئــەو 
هەڵسانی ئەو فڕۆكانە بووە 
كــە چەنــد رۆژێك پێشــتر 
شارۆچكەی خان شەیخونیان 
لە پارێزگای ئیدلب بە چەكی 

كیمیایــی بۆردومان كردبوو. ناوەندی ســتراتفۆر 
چــاوەڕێ دەكات رووســیا لــە الیەكــەوە هەوڵی 
راكێشانی ئەمریكا بۆ سەر مێزی دانوستاندن بدات 
و لەالیەكی دیكەشەوە لە مەیدانەكانی شەڕدا رۆڵی 
تێكدەر ببینێ "بەمەش ئاســتی مەترســییەكانی 

سەر هێزەكانی ئەمریكا بەرزتر بكاتەوە".
یەكێــك لــە ئەگەرەكانی دیكە كە ســتراتفۆر 
چــاوەڕێ دەكات رووبــدات، دانوســتاندنی نێوان 
واشنتن و مۆسكۆیە بۆ دابەزاندنی ئاستی شەڕ و 
پێكدادانەكان لە سووریا، ئەمەش "رەنگە ئاستی 
هاوكارییەكانــی هەردوو واڵت لە چارەكی دووەمی 
ئەمســاڵدا بەرزتر بكاتەوە، لەبەر ئەوەی واشنتن 
فۆكەســی لەســەر شــەڕی دژی داعشــە )نەك 

هێزەكانی ئەسەد(".
بەپێــی راپۆرتەكەی ســتراتفۆر "لــە چارەكی 
دووەمی ئەمساڵدا كێشــە ئابوورییەكانی سووریا 
كــە لــە كەموكووڕیی خــۆراك و دابەزینی دراوی 
سووریدا بەدی دەكرێ، هەڕەشە لەسەر دەسەاڵتی 
حكومەتی ســووریا لە ناوچەكانی ژێر كۆنترۆڵیدا 

زیاتر دەكات".
لە سەرەتای ئۆپەراســیۆنی گرتنەوەی رەققە 
بەشــداریی  داعــش(،  دیفاكتــۆی  )پایتەختــی 
هێزەكانی سووریای دیموكرات )بە سەركردایەتی 
یەپەگە( گەورەترین خاڵی ناكۆكیی نێوان واشنتن 
و ئەنقــەرە بووە. ســتراتفۆر پێیوایــە ئەگەرچی 
توركیا هەوڵی بەشداركردنی گرووپە چەكدارەكانی 
نزیــك لە خــۆی لــە ئۆپەراســیۆنەكەدا دەدات، 
بــەاڵم "ئەولەویەتی ئەمریــكا بریتی دەبێ لەوەی 
لــە ئامــرازە پراكتیكییەكانەوە بەســەر داعشــدا 
ســەربكەوێ، نەك ئارامكردنەوەی دڵی توركیا". 
ناوەنــدە ئەمریكییەكــە جەخت لەســەر ئەوەش 
دەكاتەوە كە توركیا هێشتا كارتێكی بەدەستەوە 
ماوە، واتە دەتوانێ لە رێگەی پێشنیازی ناوچەی 
ئارام، ئەمریكا ناچار بكات بەشدارییەكی قووڵتری 

لە قەیرانی سووریادا هەبێ.
لە ماوەی یەك ساڵی رابردوودا پەیوەندییەكانی 
توركیــا و رووســیا لە ســووریا بەرەپێشــچوونی 
ســتراتفۆر  بینیــوە.  بەخۆیــەوە  بەرچــاوی 
هاوپەیمانیی نێوان ئەنقەرە و مۆسكۆ لە سووریا 
ئاســانكاری"  "هاوپەیمانێتیــی  بــە 
ناودەبات. بەگوێرەی راپۆرتەكە، 
هەردوو واڵت پێویســتیان بەو 
بــۆ  هەیــە،  هەماهەنگییــە 
ئــەوەی هەر هیچ نەبێ رێگە 
لە پێكدادانی نێوان هێزەكانیان 

لە سووریا بگرن.
ناوەنــدە ئەمریكییەكە رای وایە 
توركیا كۆمەڵێك كارتی گوشــاری 
لە دەرەوەی سووریا بەدەستەوەیە 
كە دەتوانێ بۆ رازیكردنی رووســیا 
لەســەر خواســتەكانی خۆی 
لە ســووریا بەكاریان بهێنێ: 
یەكێك لەوانەش دانوستاندنە 
لەبــارەی كێشــەی كارابــاخ 
)كــە ئەرمینیا و ئازەربایجان 
كێشەیان لەسەری هەیە(، 
هەروەها توركیا دەتوانێ 

نــی  ا پێد ە ر پە

هاوكارییەكان لەگەڵ ناتۆ لە دەریای رەش وەكوو 
گوشارێك بۆ سەر رووسیا بەكاربهێنێ. 

هەڵبژاردنەكانی ئێران و رۆڵی 
تاران لە ناوچەكەدا

رۆژی 19ی ئایار هەڵبژاردنی ســەرۆكایەتی 
كۆمــار و ئەنجوومەنــی شــار و گونــدەكان لە 
ئێران بەڕێوەدەچێ. ســتراتفۆر چاوەڕێ دەكات 
لــەو ماوەیەشــدا تەنانــەت كەســایەتییە هەرە 
توندئاژۆكانــی ئێرانیــش خۆیــان لــە دنەدانی 
ئەمریكا بەدوور دەگرن، وەكوو چۆن ئەمریكاش 
رێككەوتنــە  هەڵوەشــاندنەوەی  بــە  نایــەوێ 
ئەتۆمییەكەی ئێران دوژمنایەتی نێوان تاران و 

واشنتن قووڵتر بكاتەوە.
راپۆرتەكەی ســتراتفۆر چاوەڕێ دەكا سوپای 
پاســداران بەردەوام بێ لە بەهێزكردنی تواناكانی 
خــۆی و تاران واز لە تاقیكردنەوەی سیســتەمی 
مووشەكیی خۆی نەهێنێ، هەرچەندە كۆنگرێسی 
ئەمریكا جەختیان لەســەر ئەوە كردووەتەوە كە 
ئەگەر ئێران لە هەنگاوەكانی خۆی )لە ناوچەكە 
و لە بواری سیســتەمی مووشەكی( بەردەوام بێ، 

سزای نوێ بەسەر ئێراندا دەسەپێنن. 
بەگوێرەی راپۆرتەكە، ئەو سزایانە "نیگەرانییە 
ئابوورییەكانی حەسەن روحانی )سەرۆككۆماری 
ئێــران( زیاتــر دەكات" و بەر لــە هەڵبژاردنەكان 
گورزێكــی كوشــندە لە كەمپینەكــەی روحانی و 

ریفۆرمخوازەكانی ئێران دەدات. 
لــە دوای رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــەی ئێران 
ئێــران  ئابووریــی  دۆخــی   ، گرووپــی 1+5  و 
گەشــەی كردووە. بە گوێرەی داتاكانی سندوقی 
نێودەوڵەتیی دراو )IMF( ، لە ماوەی سێ ساڵی 
رابردوودا ئاســتی هەاڵوسانی ئابووریی ئێران لە 
35% بــۆ 10% دابەزیوە. ئەمە خاڵێكە روحانی 
دەتوانــێ لە كەمپینــی هەڵبژاردنەكانــدا وەكوو 
خاڵێك لە قازانجــی خۆی بەكاری بهێنێ. بەاڵم 
رێژەی بێكاری لە هەمان ماوەدا لە 10% بۆ %13 
بەرز بووەتەوە، ئەمــەش خاڵێكە توندئاژۆكانی 
ئێران دەتوانن بۆ لێدان لە بەرنامەكانی روحانی 

بەكاری بهێنن. 

سعودیە و رێككەوتنەكەی ئۆپێك

رۆژی 30ی تشــرینی دووەمــی 2016 واڵتانی 
ئۆپێك لەسەر دابەزاندنی بەرهەمهێنانی نەوت بە 
بڕی 1.2 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا رێككەوتن. 10 
رۆژ دواتــر ئۆپێــك و 13 واڵتی دیكەی دەرەوەی 
رێكخراوەكە )لە سەرووی هەمووشیانەوە رووسیا( 
رێككەوتــن كــە ئەوانیش 558 هــەزار بەرمیل لە 

رۆژێكدا دابەزێنن. 
ئۆپێــك  كۆبوونــەوەی  ئایــار  25ی  رۆژی 
بەڕێوەدەچێ. لەو كۆبوونەوەیەشــدا بڕیار لەسەر 
درێژكردنــەوە یان نەكردنــەوەی رێككەوتنەكە بۆ 
ماوەی شــەش مانگی دیكە دەدرێ. ســتراتفۆرد 
پێیوایــە "هەرچەندە دابەزاندنــی بەرهەمی نەوت 

نرخەكانــی ئەوەندە بــەرز نەكردووەتەوە كە ریاز 
هیوای بۆ دەخواست، بەاڵم سعودیە لە پێگەیەكدا 
نییە بە وەستاندنی رێككەوتنەكە بازاڕەكانی نەوت 
بشــێوێنێ"، چونكە ئەم هەنــگاوە هێندەی دیكە 

سەقامگیری نرخەكانی نەوت تێكدەدات.
 

رووسیا و كەشی جەنگی سارد

لەگــەڵ هاتنــە ســەركاری دۆناڵــد ترەمــپ، 
ســەرۆكی ئەمریكا، گومانی ئەوە دروســت ببوو 
كە پەیوەندییەكانی واشنتن و مۆسكۆش هێورتر 
ببنەوە. ناوەندی ســتراتفۆر پێشبینی دەكات لە 
چارەكــی دووەمــی ئەمســاڵدا گرژییەكانی نێوان 
كۆشكی سپی و كریملین زیاتر ببن، بە تایبەتیش 
پــاش هێرشــەكەی ســەر بنكــەی ســەربازیی 

شوعەیرات.
لە كاتــی كەمپینی هەڵبژاردنەكانــدا، ترەمپ 
باسی لەوە دەكرد كە سووككردنی سزاكانی سەر 
رووســیا دەكرێ بژارێك بێ بۆ ئاســاییكردنەوەی 
پەیوەندییەكانی نێوان ئەمریكا و رووسیا. هاوكات 
رەخنەی توندیشــی ئاراستەی ناتۆ دەكرد، بەاڵم 
ناوەندە ئەمریكییەكە بەدووری نازانێ بۆ زیادكردنی 
گوشــارەكان لەســەر رووســیا، ترەمــپ پەنا بۆ 
قورسكردنی سزاكانی سەر رووسیا و بەهێزكردنی 
پێگــەی ناتۆ لە رۆژهەاڵتــی ئەوروپا ببات، بۆیە 
چــاوەڕێ دەكرێ لــە چارەكی دووەمــی 2017دا 
هەوڵەكان بۆ بەهێزكردنی بنكە ســەربازییەكانی 
ناتۆ و رووسیا لە رۆژهەاڵتی ئەوروپا بەردەوام بێ.

رووسیا و هەڵبژاردنەكانی ئەوروپا

بەگوێرەی پێشبینییەكانی ناوەندی ستراتفۆر، 
رووســیا هــەوڵ دەدات لە رێگــەی پڕوپاگەندە و 
هێرشــی ئینتەرنێتــی كاریگەری لەســەر دۆخی 
نێوخــۆی فەرەنســا و هەڵبژاردنەكانی ئەو واڵتە 
دابنێ، لە كاتێكدا یەكێتیی ئەوروپاش هەتا مانگی 
تەمووزی ئەمســاڵ كاتــی بەدەســتەوە ماوە بۆ 
ئەوەی ماوەی سزاكانی سەر رووسیا درێژ بكاتەوە. 
رووسیا هەمان ئامراز )واتە پڕوپاگەندە و هێرشی 
ئینتەرنێتی( بۆ بەهێزكردنی بەرەی راستڕەوەكان 
و پۆپۆلیســتەكانی ئەوروپــا بەكاردەهێنــێ، بە 
هەڵوەشــاندنەوەی  داوای  ئەوانــەی  تایبەتیــش 

بازاڕی هاوبەشــی ئەوروپی دەكەن. سەركەوتنی 
راســتڕەوەكان ئەو قازانجەشی بۆ رووسیا تێدایە 
كــە زۆربەیان دژی ســزاكانی یەكێتیی ئەوروپان 

لەسەر رووسیا. 
لە بەشــێكی دیكەی راپۆرتەكــەدا هاتووە كە 
شــەڕ و پێكدادانی رۆژهەاڵتــی ئۆكراینا بەردەوام 
دەبێ، لەبەر ئەوەی ئەستەمە لە چارەكی دووەمی 
ئەمساڵدا رێككەوتننامەی مینسكی دوو جێبەجێ 
بكــرێ. بەپێــی راپۆرتەكەی ســتراتفۆر، ئاكامی 
هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی فەرەنسا كاریگەریی 
گەورە لەســەر درێژكردنەوە یان نەكردنەوەی ئەو 
سزایانە دادەنێ كە لە ماوەی سێ ساڵی رابردوودا 
یەكێتیــی ئەوروپــا بەهــۆی داگیركردنی نیمچە 
دوورگەی كریمیا و هاوكاریكردنی جوداخوازەكانی 

رۆژهەاڵتی ئۆكراینا لەسەر رووسیا دانراون. 
ســاڵی 2017 مەترســیی گــەورە رووبەڕووی 
ئەندامە زلهێزەكانی یەكێتیی 
ئەوروپا دەبێتەوە، چونكە 
لەو واڵتانە )فەرەنسا، 
ئەڵمانیــا(  و  ئیتاڵیــا 

هەڵبژاردنــی گشــتی بەڕێوەدەچــن. رۆژی 23ی 
نیســان گەڕی یەكەمی هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی 
فەرەنسا بەڕێوەدەچێ. ئەگەر هیچ الیەنێك نەتوانێ 
زۆرینەی رەهای دەنگەكان بەدەســت بهێنێ، ئەو 
دوو كاندیدەی زۆرترین دەنگیان هێناوە، لە گەڕی 
دووەمی هەڵبژاردنەكاندا ملمالنێ دەكەن. رۆژانی 
11 تا 18ی حوزەیرانیش هەڵبژاردنی پەرلەمانیی 

فەرەنسا بەڕێوەدەچێ.
لــەو هەڵبژاردنەدا دەنگدەرە فەرەنســییەكان 
تەنیا سەرۆكی داهاتووی واڵتەكەیان هەڵنابژێرن، 
بەڵكــو ناڕاســتەوخۆ وەاڵمــی ئەو پرســیارەش 
دەیانــەوێ  فەرەنســییەكان  ئاخــۆ  دەدەنــەوە 
واڵتەكەیــان چاكســازی لــە یەكێتیــی ئەوروپادا 
بكرێت )وەكوو ئەوەی لیبراڵەكان دەیانەوێ( یان 
دەیانەوێ واڵتەكەیــان لە یەكێتییەكە دەربچێ و 
ببێ بە خاوەن ســەروەریی تەواو )وەكوو ئەوەی 
بــەرەی نیشــتمانیی فەرەنســا داوای دەكات(. 
بە گوێرەی راپۆرتەكەی ســتراتفۆر، سیســتەمی 
هەڵبژاردنەكانــی فەرەنســا )كــە لــە دوو گــەڕ 
پێكــدێ( وای كردووە پارتە توندئاژۆكان نەتوانن 
حوكمی واڵت بەدەستەوە بگرن، چاوەڕێش ناكرێ 
بەرەی نیشــتمانیی فەرەنســا لــەم هەڵبژاردنەدا 
بتوانــێ ماریــن لوپێن، ســەرۆكی پارتەكە بكاتە 

سەرۆككۆماری فەرەنسا.
ئەگــەر بــەرەی نیشــتمانی لــە هەڵبژاردنــی 
ســەرۆكایەتیی فەرەنسادا ســەركەوتن بەدەست 
بهێنێ، باجی سەر كااڵ هاوردەكراوەكان و كرێكارە 
غەیرە فەرەنســییەكان )بە ئەوروپییەكانیشەوە( 
زیاد دەكرێ، ئەمەش دژی بنەما ســەرەكییەكانی 
یەكێتیــی ئەوروپایــە كــە جەخت دەكاتە ســەر 
كردنەوەی ســنوورەكان بــەڕووی كااڵ و كرێكاری 
واڵتانــی ئەنــدام. مەترســییە گەورەكە لەســەر 
یەكێتیــی ئەوروپــا ئەوەیــە پارتەكــەی لو پێن 
لــە حاڵەتی ســەركەوتنیدا بەڵێنی رێكخســتنی 
گشتپرســییەكی داوە بۆ مانەوە یــان دەرچوونی 

فەرەنسا لە زۆنی یورۆ. 
ئەگەر میانڕەوەكانیش سەركەوتن، ئەوە هەوڵ 
دەدەن لە رێگەی كۆمەڵێك چاكسازی، ئابووریی 
فەرەنســا ببووژێننەوە، لەوانــەش كەمكردنەوەی 
خەرجییەكانی حكومەت، چاكسازی لە یاساكانی 
كار، كەمكردنــەوەی بیرۆكراتییەتــی ئیــداری و 
ســووككردنی یاســاكانی وەبەرهێنــان بۆ ئەوەی 

وەبەرهێنــەرە بیانییــەكان بتوانــن ئاســانتر لە 
فەرەنسادا كاری خۆیان بكەن. 

ســتراتفۆر پێشــبینی دەكات چ راســتڕەوە 
توندئاژۆكان و چ لیبراڵە میانڕەوەكان سەربكەون، 
لــە هــەردوو حاڵەتــەدا ئەڵمانیــا )گەورەتریــن 
ئابووری و پاڵپشــتی یەكێتیــی ئەوروپا( هەوڵی 
پاراســتنی پەیوەندییە نزیكــەكان لەگەڵ پاریس 
دەدات. ئەگــەر میانــڕەوەكان ســەربكەون، ئەوە 
بەرلین دەمودەســت "بانگهێشتی سەرۆكی نوێی 
فەرەنسا دەكات" بۆ ئەوەی هەردوو واڵت پێكەوە 
سەركردایەتی ئەوروپا بكەن. بەاڵم ئەگەر بەرەی 
نیشتمانی ســەربكەوێ، هەوڵی یەكەمی ئەڵمانیا 
بۆ ئەوە دەبێ لە بەڵێنەكانی كاتی هەڵبژاردنەكان 

پەشیمانیان بكاتەوە. 

كێشەی كۆچبەران

راپۆرتەكەی ستراتفۆر پێشبینی دەكات لەگەڵ 
باشــتربوونی كەشــوهەوا، ژمارەی كۆچبەران 
بــۆ ئەوروپــاش بــەرز بێتــەوە. هەرچەندە 

رێككەوتنەكەی نێوان توركیا و یەكێتیی ئەوروپا 
هەتا ئێستا ماوە، بەاڵم ئەنقەرە دەتوانێ كۆتایی 
پێبهێنێ و واز لە چاودێریی ئەو سنوورانە بهێنێ 

كە زیاترین قاچاخی مرۆڤیان تێدا روودەدا. 
ناوەنــدە ئەمریكییە هۆكاری ســاردبوونەوەی 
توركیــا لــە رێككەوتنەكە بــۆ چەنــد هۆكارێك 
ئەوروپــا  یەكێتیــی  لەوانــەش  دەگەڕێنێتــەوە، 
هەتا ئێســتاش بــە دوو دڵییــەوە مامەڵە لەگەڵ 
جێبەجێكردنی رێككەوتنەكە دەكات )بۆ نموونە 
داوای ڤیزای گەشــت بۆ یەكێتیی ئەوروپا لەسەر 
هاوواڵتیانــی توركیــا هەڵنەگیــراوە(، ئەندامانی 
یەكێتیــی ئەوروپــا هەتــا ئێســتاش رەخنــە لە 
سیاســەتەكانی حكومەتی توركیا دەگرن و بەوە 
تۆمەتباری دەكەن كە لە دوای كودێتاكەی ساڵی 
رابردووەوە هەوڵی فراوانكردنەوەی دەسەاڵتەكانی 

حكومەت دەدات.
ستراتفۆر بەدووری دەزانێ توركیا رێككەوتنەكە 
بە تەواوەتی هەڵوەشــێنێتەوە، بەاڵم پێشــبینی 
دەكا لە هەندێك حاڵەتدا چاوپۆشی لە هاتوچۆی 
كۆچبــەران بــكات، ئەمــەش وەكــوو كارتێكــی 
گوشــار بۆ ســەر ئەوروپییەكان بەكاربهێنێ، بۆ 
ئەوەی هــەر هیچ نەبێ لەســەر كۆمەڵێك خاڵی 
تایبەت بە الدانی گومرگ لەسەر كااڵ توركییەكان 
لەگەڵ ئەوروپییەكان رێكبكەوێ. ئەم پەیوەندییە 
ئابوورییــە بــۆ ئەوروپییــەكان گرنگــە چونكــە 
دەتوانــن وەكــوو خاڵێك بۆ پابەنــدی توركیا بە 
رێككەوتنــی كۆچبەران بەكاری بهێنن، توركیاش 
كــە ئابوورییەكەی و دراوەكەی بــەرەو الوازبوون 
دەچــێ دەتوانێ رێككەوتنەكە بۆ هەڵســانەوەی 

ئابووری بەكاربهێنێ. 

برێكست

لــە چارەكی دووەمی ئەمســاڵ دانوســتاندنی 
جیابوونــەوەی بەریتانیــا لــە یەكێتیــی ئەوروپا 
)واتە برێكســت( بە كردەوە دەست پێدەكات. لە 
ســێ مانگی دووەمی ئەمساڵدا هەوڵەكان لەسەر 
داڕشــتنی چوارچێــوە و خاڵــە بنەڕەتییەكانــی 
ئــەم  بــۆ  دەكرێنــەوە؛  چــڕ  دانوســتاندنەكان 
مەبەســتەش دەبــێ 27 ئەندامەكــەی یەكێتیــی 
ئەوروپــا رێنماییەكان بە كۆمیســیۆنی یەكێتیی 

ئەوروپا بدات. 
چاوەرێ دەكرێ هەر لە ســەرەتاوە كێشــەی 
زۆر لە نێوان لەندەن و بروكســڵ دروستبكات كە 

بریتین لە:
- پێگەی یاسایی ئەو هاوواڵتییە ئەوروپیانەی 
كــە لــە بەریتانیــا دەژیــن و ئــەو هاوواڵتییــە 
بەریتانیانەی لە واڵتانی یەكێتیی ئەوروپا دەژین.

- ئەو پارەیەی كە بەریتانیا دەبێ پێشكەش بە 
یەكێتیی ئەوروپای بكات.

- پرســی بازرگانیی ئازاد لــە نێوان بەریتانیا 
و یەكێتیــی ئەوروپــا، ئەوروپییــەكان جەخــت 
لەســەر ئەوە دەكەنەوە كە ئەم پرسە دەبێ پاش 
یەكالییبوونەوەی برێسكت بخرێتەبەر باس، بەاڵم 
بەریتانییەكان داوا دەكەن بە شــێوەی هاوتەریب 

لەگەڵ دانوستاندنەكانی جیابوونەوە بكرێن. 
كێشەی لەندەن تەنیا لەگەڵ یەكێتیی ئەوروپادا 
نییــە، بەڵكو دەبــێ دڵنیایی بداتە ســكۆتالند، 
ئیرلەنــدای باكــوور، وێڵز و جەبەل تــارق كە لە 
دانوستاندنەكانی جیابوونەوەدا بەرژەوەندییەكانی 
ئەوانیــش لەبەر چاو دەگیرێ، بــۆ ئەوەی رازیان 
بكات واز لە بیرۆكــەی جودابوونەوە لە بەریتانیا 
بهێنن. ستراتفۆر بەدووری نازانێ لەندەن پشتیوانی 
دارایــی، وەبەرهێنانی زیاتر، كەمكردنەوەی باج و 
دەســەاڵتی زیاتر وەكوو ئامرازێك بەكاربهێنێ بۆ 
ئــەوەی بیرۆكەی جوداخوازی لەو چوار بەشــەی 

بەریتانیا الواز بكات.

پێشبینییەكانی ناوەندی ستراتفۆر بۆ چارەكی دووەمی 2017:

هەرێمی كوردستان وەك مەیدانی 
ملمالنێی توركیا و ئێران دەمێنێتەوە

مەترسیی شەڕی نێوان هێزە شیعی و 
سوننی و كوردییەكان زیاد دەكات

گرژیی نێوان واشنتن و مۆسكۆ زیاتر دەبێت

رووسیا هەڕەشە لە هەڵبژاردنەكانی 
ئەوروپا دەكات
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

هاوبەشــەكەی  كۆبوونــەوە  لــەدوای 
یەكێتی و پارتییەوە، خەریكە قسەوباسی 
گشتپرســی بۆ ســەربەخۆیی كوردستان، 
و  دەبەزێنێــت  پێشــتری  ســنوورەكانی 
ئاســت و  لــە  و  فراوانتــر  بەشــێوازێكی 
ناوەندی جۆراوجۆرەوە گفتوگۆی لەبارەوە 
دەكرێــت. تەنانــەت نەك هــەر لەناوخۆی 
كوردســتان، بەڵكــوو میدیــا و ناوەنــدە 
فەرمییەكانی واڵتانی دراوسێ و جیهانیش 
ریفراندۆمــی  باسوخواســی  كەوتوونەتــە 
كوردســتان و وەك راســتییەك بابەتەكــە 
دەبینن نەك تەنها بابەتێكی میدیایی. ئەو 
وەفدە هاوبەشــەی كە پارتــی و یەكێتیی 
دروستیان كردووە بۆ راوێژ و فراوانكردنی 
بــەرەی ریفراندۆم، بە خێرایی كەوتوونەتە 
خۆ و لەگەڵ هێز و الیەنە سیاســییەكانی 
كوردســتان و نوێنەرانــی واڵتانی دونیا لە 

هەرێــم تاوتوێی ئەم پرســەیان كردووە و 
وەك دەگوترێــت بەنیازی بەغدا و واڵتانی 

دراوسێشن.
ئــەو پەلەكــردن و كۆبوونــەوە یــەك 
لەدوای یەكانەی لیژنە هاوبەشــەكەی ئەم 
دوو حیزبــە، وێنایەكی دروســتكردووە كە 
وادەی ریفرانــدۆم هێنــدە نزیكــە، ئەگەر 
بەو خێراییــە نەكەونەخۆ، فریای ناكەون. 
لــە مــاوەی كەمتر لە هەفتەیەكدا بەشــی 
هەرە زۆری حیزب و الیەنە سیاسییەكانی 
لەگــەڵ  و  كــردەوە  بەســەر  هەرێمیــان 
نوێنەری زیاتر لە 30 واڵت دانیشــتوون، 
بــەاڵم كاتێــك لەهەر الیەكیان پرســیاری 
ریفرانــدۆم  وادەی  و  ئامادەكارییەكانــی 
پــێ  دروســتیان  وەاڵمێكــی  دەكەیــت، 
نییــە. دەتــەوێ بزانیت بڕیــاری ئەم دوو 
هێــزە چییــە دەربــارەی خەڵكــی ناوچە 

پرســی به شــداریی كوردی نیشته جێی 
تاراوگه  له  ژیانی سیاســیی ئه و واڵتانه دا 
كــه  لێی ده ژین، پرســێكی هه نووكه یی و 
گرینگــه . ڕه فتــاری ده نگده رانــی كوردی 
واڵتانــی  هه ڵبژاردنه كانــی  لــه   تاراوگــه  
خانه خوێــدا - كــه  زۆرتر لــه  ده نگنه دان 
ئاكامــی  ئاســت  لــه   بێموباالتــی  و 
ده بینێتــه وه  -  خــۆی  هه ڵبژاردنه كانــدا 
ڕه هه ندێكــی ئه و پرســه یه ، كــه  له  كاتی 
باســكردن لــه  گیروگرفته كانــی جڤاكــی 
تاراوگــه ی كــوردی، ناشــێ ئــاوڕی لــێ 
نه د رێتــه وه  .    له م نووســینه  كورته دا من، 
ســه رپێیی  تاووتوێكردنێكــی  ڕێــی  لــه  
فینالنده وه ،  شاره وانییه كانی  هه ڵبژاردنی 
هێندێك ره هه ندی ره فتــاری ده نگده رانی 

كورد ده هێنمه  به رباس.

هه ڵبژاردنی كۆمۆنه كان له  
فینالند

مانگــه  هه ڵبژاردنــی  ئــه م  ڕۆژی 9ی 
شــاره وانییه كانی فینالنــد به ڕێــوه  چوو. 
فینالند دێمۆكراســییه كی په ڕله مانییه  و، 
به شــداریی سیاســی له و واڵته دا، له  ڕێی 
كۆمۆنه كانــه وه ، بــۆ ئاســته كانی هــه ره  
خــواره وه ی كۆمه ڵگا شــۆڕكراوه ته وه . له  
ڕاستیدا، له  مۆدێلی حوكمڕانیی سیاسیی 
فینالنــد و واڵتانــی دیكــه ی ده وڵه تــی 
ڕەفاهی باكووری ئه و روپادا، واڵت به سه ر 
ســه دان یه كــه ی ئیداریــدا دابــه ش بووه  
كــه  له  فینالنــد ''كونتــا'' و لــه  واڵتانی 
دیكــه ی ســكاندیناڤیاش ''كۆمۆن''ی پێ 
ده گوتــرێ. فینالند به ســه ر 311 كۆمۆن 
یان یه كــه ی ئیداریدا دابــه ش بووه . ئه م 
یه كــه  ئیدارییانــه  له  الیــه ن ئه نجوومه نی 
شــاره وانییه وه  سیاسه تیان بۆ داده ڕێژرێ 
به گوێــره ی  ده كرێــن.  چاوه دێــری  و 
یاســای كۆمۆنه كانــی فینالنــد، ئه ركــی 
و  خزمه تگوزارییــه كان  پێشكه شــكردنی 

به ڕێوه به رایه تیــی خۆجێیــی كــه  ده كاته  
زۆربه ی ئــه و كاروبارانه ی پێوه ندییان به 
 ژیانــی ڕۆژانه ی هاوواڵتیانــه وه  هه یه ، له  

ئه ستۆی كۆمۆنه كانه  . 

ئه نجوومه نــی  هه ڵبژاردنه كانــی 
به شــداریده رانه ترین  شــاره وانییه كان 
بــه   چونكــه   فینالنــده،  هه ڵبژاردنــی 
پێچه وانــه ی هه ڵبژاردنــه  په ڕله مانییه كان 
یان هه ڵبژاردنی سه رۆككۆماری كه  له واندا 
مه رجه  ده نگــده ران خاوه نی وەاڵتینامه ی 
فینالند بن، بۆ به شــداری له  هه ڵبژاردنی 
كۆمۆنه كانــدا هــه ر ئه وه نــده  به ســه  كه  
كه سه كه  خاوه نی مافی نیشته جێبوون بێت 
له  فینالند. ئه م خاڵه ، شانســێكی گه و ره  
بــه  كۆچه رانــی نیشــته جێی فینالندیش 
ده به خشێ، چونكه  له الیه كه وه ، به شێكی 
زۆر به رچــاوی ئــه و پرســه  سیاســی و 
به ڕێوه به رییانــه ی پێوه نــدی بــه  ژیانــی 
ڕۆژانــه ی كۆچه رانــه وه  هه یــه ، ڕێــك له  
ڕێگــه ی ئه نجوومه نی شــاره وانییه كانه وه  
یــه كااڵ ده كرێنه وه ، بۆیــه  كاریگه ریدانان 
له ســه ر هاوســه نگیی هێــزی ئــه و الیه نه  
سیاسییانه ی سبه ینێ له  ئه نجوومه نه كانی 
شــاره وانییه كاندا بڕیــارده ر ده بــن، بــۆ 
كۆچه ران پرسێكی ستراتیژییه ، له الیه كی 
تریشه وه ، به هۆی ئه وه ی به شی به رچاوی 
جڤاكــی كوردیــی فینالنــد له و كه ســانه  
پێكــدێ كــه  تــازه  هاتــوون و هێشــتا 
هاوواڵتینامه یــان پێ نه به خشــراوه  ، بۆیه  
یه كه مین  هه ڵبژاردنه كانی شاره وانییه كان 
و ته نیــا ده رفه تــی به رده ســت و گرینگ 
بــوو كه  تێكڕای كۆچــه ران، له ناو ئه واندا 
كورده كانیــش، ده یانتوانــی بــه  قازانجی 

خۆیان بیقۆزنه وه . 

كوردیزمانــی  كۆچه رانــی  ڕێــژه ی 
دانیشــتووی  فینالنــد له  كۆتایی ســاڵی 
-2016 دا بڕێك له سه رووی 12هه زاركه س 

بووه . له و ڕێژه یه  نزیك به  3 هه زار كه س 
له  هێلســینكی ده ژین. هه ڵبه ت كۆی ئه و 
كوردیزمانانه ی لــه  ده وروبه ری پایته خت 
ده ژیــن )پارێــزگای ئوودێنمــا(، نزیــك 
به  6500 كه ســن ، كه  ده كاته  ســه رووی 
نیــوه ی تێكڕای كورده كانی دانیشــتووی 
فینالنــد. به م ڕێــژه ی كــورده وه ، ده كرا 
ته نیا پشتبه ســتوو به  ده نگی كورده كان، 
ئه نجوومه نــی  بــۆ  كــورد  چه ندیــن 
شــاره وانییه كان هه ڵبژێردرێن، له كاتێكدا 
كــۆی كــورده  هه ڵبژێردراوه كانــی ئــه م 
ناوچه یه  سفره ! هه ر بۆ وێنه، به دیاریكراوی 
دانیشــووی  كورده كانــی  74ی  ســه دی 
هێلسینكی، كه  ســه رجه م ده كاته  2133 
كه س، ته مه نیان له ســه رووی 17 ســاڵه  
له ده نگدانــدا  به شــداری  ده یانتوانــی  و، 
ده نگانــه ،  بــه م  پشتبه ســتوو  بكــه ن. 
ده كرا به ئاســانی هیــچ نه بێ دووكه س له  
كــورده به ربژێره كانــی هێلســینكی بچنه  
ئه نجوومه نی شــاره وانییه كانه وه . ئه وه  له  
كاتێكدا تێكڕای ئه و ده نگانه ی  به ربژێره  
ناوچه كانــی  و  كورده كانــی هێلســینكی 
ده وروبــه ری هێناویانــه،  ڕه نگــه  به شــی 
هه ڵبژاردنی یه ك تاكه  كه سیانی نه كردایه ! 
ئه مه ش ئه وه  ده گه یه نێ كه  ئه گه ر گریمان 
وای دانێیــن، هه موو ئه وانه ی ده نگیان به  
به ربژێره  كورده كان داوه  كوردبووبن )كه  
بێگومــان وا نییه !(، هێشــتاش زیاتر له  
نیــوه ی كــورده  مافداره كانــی ده نگدان، 

به شدارییان له  ده نگداندا نه كردووه .  

پرســیاره كه  ئه وه یه  كــورده كان بۆچی 
له  ئاســت مافی به شــداری لــه  ده نگداندا 
بێموباالتــن؟ ئــه ی بۆچــی ئه وه نــده ش 
بــه و په رته وازه ییــه   به شــداربوون،  كــه  
ده نگه كانــی خۆیــان به فیــڕۆ داوه ؟ ئه ی 
به ربژێــره كان خۆیــان چه نــده  له م دۆخه  
به رپرســیارن؟ لێــره دا دووخاڵ شــیاوی 
تێڕامانــه : هه م ڕه فتــاری ده نگده ره كان، 
هه م شــێوه  هه ڵســوكه وتی به ربژێره كان 
لــه  گه ڵ واقعــی سیاســیی ده وروبه ریان. 
من له م نووســینه دا ته نیا له ســه ر خاڵی 

یه كه میان ده دوێم.

ده نگده رانی خه واڵوو؛ 
كێشه یه كی گشتی 

هه ڵبــه ت بــا پێشــه كی ئه و ڕاســتییه 
وه بیربهێنمــه وه ، كه  ڕێژه ی به شــداری له  
ده نگدان له  واڵتی فینالند هه ر به گشــتی، 
له خواره وه یه .  فینالندییه كانیشــدا،  له ناو 
شــاره وانییه كاندا،  هه ڵبژاردنــی  لــه دوا 
ده نگده رانــی  ی   53 ســه دی  ته نیــا 
فینالنــدی، به شــدارییان لــه  ده نگدانــدا 
كردووه . ســه باره ت به  گرفتی بێ مه یلیی 
خه ڵــك لــه  ئاســت هه ڵبژاردنــه كان لــه  

دێمۆكراســییه  ڕۆژاواییه كان به گشــتی و 
له  فینالنــد به تایبه تیدا- كــه  خۆی وه ك 
كه مایه سییه كی جیدیی دێمۆكراسی ناوی 
ده هێنرێ - لێكدانه وه ی جۆراوجۆر  كراوه : 
هێندێــك دابڕانی پارته  كالســییه كان له  
ویست و داخوازیی ده نگده رانیان به هۆكار 
ده زانــن. هێندێــك به ربژێــری دڵخــوازی 
خۆیــان بــۆ نابینرێتــه وه . هێندێــك لــه  
ئه گــه ری گۆڕانكاری له  ڕێــی ده نگدانه وه  
به گومانــن. هێندێك پێیــان وایه به هۆی 
ده وڵه تــی  ســاختارییه كانی  سیاســه ته  
چینایه تییــه   كه لێنــه   ئــه و  ڕفاهــه وه ،  
قووڵــه ی جاران له  نێوان خه ڵكدا هه بوو، 
ئێســتا به و شێوه یه ی پێشــوو نه ماوه  تا 
جه ماوه ر بخاته  سه ر كه ڵكه ڵه ی كێبڕكێ. 
هێندێــك ده ڵێــن جیاوازیــی ئایدیۆلۆژیی 
نێوان پارتــه كان دابه زیــوه ، ته نانه ت به  
جیاوازیی ئایدیۆلۆژیشــه وه  هێشتا له سه ر 
ئه رزی واقیع، وه اڵمی پارته  سیاسییه كان 
بــۆ پرســه كانی كۆمه ڵــگا، كــه م و زۆر 
له یــه ك ده چێــت. هێندێك پێیــان وایه ، 
به هــۆی كاریگه ریــی قووڵــی ڕایه ڵگــه ی 
چــڕی پێوه ندیــی دیــارده  خۆجێییه كان 
بــه  گڵۆباڵیزاســیۆنه وه  )بــۆ وێنــه  لــه  
كه یســی تێرۆریســمدا(، پارته كان هیچی 
وایــان لــه  ده ســت نایــەت. هێندێكیــش 
خوێندنــه وه ی  كاریگه ریــی   ژێــر  لــه  
پۆســت مۆدێرنیســتانه دا پێیــان وایــه ، 
پارته كان نوێنه رایه تیی ویســت و مه رامه  
گرووپییــه كان ده كه ن، ئــه وه  له  كاتێكدا 
مرۆڤی تاكگــه رای هاوچــه رخ، دنیایه كی 
تایبه تــی خۆی و ویســتی تاكه كه ســیی 
هه یــه  و  له گــه ڵ ئــه و خــه ون و خه یاڵه  
ده ســته جه معییانه  نایەته وه  كه  پارته كان 

كاری بۆ ده كه ن. 

لــه  دێمۆكراســییه كی وه ك فینالنددا،  
به شێوه ی نه ریتی، پێکهێنانی حكومه ت و 
حكومڕانی پشــت به  پێكهاتن و ئیجماعی 
نێوان پارته كان ده به ستێ، بۆیه  زه حمه ته  
هیچ پارتێك بتوانێ تاســه ر سیاســه ت و 
به ڵێنه كانــی خــۆی به ته نیا بباته  ســه ر. 
ئه مــه ش هۆیه كــی دیكه یــه  بــۆ ئــه وه ی 
ده نگده ران ئه وه نــده ی تر له  پارته كان و 
ئه گه ری كاریگه ریدانان له ڕێی ده نگدان به  
پارته كانــه وه ، بــه  گومان بــن. هه ر یه ك 
لــه و هۆیانــه ی ســه ره وه   - و ڕه نگه  زۆر 
هۆی دیكــه ش- به ته نیا یان پێكه وه ، كار 
ده كه نه  ســه ر ره فتاری به شــداریكه رانه ی 

ده نگده ران. 

بــه اڵم كــه  دێینــه  ســه ر كه یســی 
بێمه یلیی كۆچــه ران وبه تایبه تی كورد، 
ڕه نگــه  زه حمــه ت بــێ بتوانین پشــت 
به  هیچیه ك له و پاســاوانه ی ســه ره وه  
ببه ســتین. هــۆی بێمه یلیی كورد ده بێ 
لــه  سروشــتی چاالكییه كانــی جڤاكــی 

تاراوگه ی كوردی هه ڵبهێنجین. 

جڤاكی كوردی؛ 
سیاسه تلێدراو به اڵم 

ناسیاسی

كــه م كه س هه یه  نه زانــێ، كۆمه ڵگه ی 
كــوردی یه كێك لــه  سیاســه تلێدراوترین 
كۆمه ڵگه كانی جیهــان و جڤاكی كوردیی 
تاراوگه ش، یه كێك له  سیاسەتلێدراوترین 
ڕۆژاوایــه .  تاراوگه نشــینه كانی  جڤاكــه  
جڤاكــی  تاراوگــه ی كــوردی لــه  ئاســت 
كوردســتان  سیاســییه كانی  پێشــهاته  
هه ستیاره ؛ سۆزێكی زۆری بۆ پێكهێنانی 
نیشــتمانی هه یــه ؛  بۆنــه ی سیاســی و 
تاقیبی هه مــوو جووڵه كانی هێز و الیه نه  
ده كات،  والت  ناوخــۆی  سیاســییه كانی 
بگره  هه وڵی الساییكردنه وه شیان ده دات. 
تاكــی تاراوگه نشــینیش به قــەده ر تاكی 
ناوخــۆی واڵت و، زۆرجــار زیاتــر له وان، 
خۆی له  باســه  سیاسییه كانی پێوه ندیدار 
به  ناوخۆی واڵت هه ڵده قورتێنێ. له خۆوه  
نییــه  هه موو دابڕانه كانــی ناوخۆی واڵت، 

دابڕان له  ده ره وه ش دروست ده كات.

ناســیۆنالیزم توخمێكی ختووكه ده ری 
ئــه وه ی  تاراوگه یــه .  كــوردی  گــه وره ی 
لــه  هه ڵبژاردنــه  په ڕله مانییه كانــی   كــه  
كوردستاندا، كورده كانی فینالند به  پاپۆڕ 
ســه رڕێ ده كه وتن تا له  واڵتی دراوســێ، 
واتــه  ســوئێد به شــداری لــه  ده نگدانــدا 
كۆنتراســتی  تێڕامانــه .  جێــی  بكــه ن، 
دۆخه كــه  لــه وه دا خــۆی نیشــان  ده دا 
كه؛  كه ســانێك حازرن ئه رك و تێچوونی 
سه فه ری واڵتێكی تر بگرنه  به ر بۆ ئه وه ی 
به شــداری لــه  هه ڵبژاردنێكــدا بكــه ن كه  
هیچ كاریگه رییه كی ڕاســته وخۆی له سه ر 
ژیانــی ئــه وان نییــه ، بــه اڵم به رامبه ر به  
هه ڵبژاردنێكــی بێ- تێچــوون له  فینالند، 
كــه  ســریمه ی له ســه ر ژیانــی ڕۆژانــه ی 
خۆیــان و مــاڵ و منداڵیــان لــه  تاراوگه   
هه یــه ،  ده وروبه ریــان  هه لومه رجــی  و، 

بێموباالتن. 

به شــێك له  هــۆكاری ئه و كۆنتراســته   
هه لومه رجــی  بــۆ  بگه ڕێتــه وه   ڕه نگــه  
سیاســیی كوردســتان و ئه و گرێدراوییه  
ســۆزدارانه یه ی كورد به  زێدی خۆیانه وه  
هه یانــه . بــه اڵم ئه مــه  ته نیــا به شــێكی 
بچووكی ڕاســتییه كانه . به شــی گه وره تر 
خــۆی له  ئاســتی نزمــی ئینتگراســیۆن 
لــه  واڵتانــی  كــورد  )جێكه وتوویــی(ی 
خانه خوێی ڕۆژاواییدا ده بینێته وه . مخابن، 
سۆســیالمێدیا و كه ناڵــه  ســه ته الیتییه  
مه جازیــی  حــزووری  كوردییه كانیــش، 
ته نگوچه ڵه مه یــان  پــڕ  نیشــتمانێكی 
به شێوه یه ك له  ژیانی تاراوگه نشینه كاندا 

چڕكردووەتــه وه  كــه  زۆر له  كــورده كان 
مه گــه ر له كاتــی ناچارییدا و به شــێوه ی 
كاتــی و ســنووردار، ئه گینــا ناپه رژێنه  
ســه ر چه ندوچوونــی ژیانــی كۆمه ڵگه ی 
ده وروبه ریان. زۆر له  كورده كان ته نیا به  
جه سته  له  ڕۆژئاوان و، هۆشیان هه زاران 
كیلۆمه تر له  خۆیان دووره . ئه مه ش نه ك 
به  هــۆی خۆشه ویســتیی نیشــتمانه وه ، 
به ڵكــو به هــۆی ســه رگه ردانییه كه وه  كه  
جێنه كه وتــن له  كۆمه ڵگــه ی خانه خوێدا 

پێكی هێناوه . 

له گــه ڵ  نائاشــنایی  و  جێنه كه وتــن 
مۆتیڤــی  ده وروبــه ر،  كۆمه ڵگــه ی 
به شــداری ده هێنێتــه  خوار. مــرۆڤ كه  
شاره زای سروشــتی سیاسه ت و لۆژیكی 
به ڕێوه به رایه تیی  دنیای ده وروبه ری نه بێ، 
له  ئاست شانس و ئه گه ری كاریگه ریدانان 
له ســه ر پرســه كانی پێوه ندیدار به  ژیانی 
ڕۆژانــه ی ده وربه ریشــی، لــه  سیاســه ت 
به مانــا  سیاســه ت  ده بــێ.  به گومــان 
زانســتییه كه ی بریتییه  لــه  به ڕێوه بردنی 
ژیانی كۆمه ڵگا له سه ر بنچینه ی به هاكان. 
بــه م مانایــه ، جڤاكی كوردیــی تاراوگه ، 
سیاســه تلێدراوییه كه ی،  ســه ره ڕای 
جڤاكێكی ناسیاســی، یــان رێكتر بڵێین؛ 
پــه روه رده ی  لــه   بێبه هــره   جڤاكێكــی 

سیاسییه  . 

هه ڵبــه ت باســكردن لــه  ئاســته نگی 
به شــداریی كوردانــی تاراوگه لــه  ژیانی 
سیاســیی ده وروبه ریاندا ، به بێ باسكردن 
سیاســی  كولتــووری  پاشــخانه ی  لــه و 
كــه  كــورد هه یانــه، باســێكی ناكامــڵ 
ده بێ. كولتووری سیاســیی كوردی، كه  
ڕه نگدانــه وه ی نه ریتــی حیزبایه تییــه  له 
 كوردســتان، له  رۆژئاواش بــه  دوو جۆر 
بووەته  خۆره ی سه ری كورد : له الیه كه وه  
كــوردی  حیزبایه تیــی  فه رهه نگــی 
یه كترقبووڵنه كــردن،  لــه   خــۆی  )كــه  
دابڕدابڕكردنــی  ســه نگه رله یه كترگرتن، 
كۆمه ڵگا و تــاد، ده بینێتــه وه (، بووەته  
پاڕادایمی چاالكیی ڕێكخراوه  كوردییه كان، 
ته نانه ت له  بواره  ناسیاسی، كۆمه اڵیه تی، 
رۆشــنبیری و هونه رییه كانیشــدا. هــه ر 
ئه مــه ش وای كــردووه  جڤاكــی كــوردی 
چه ندبه ره كییــه وه   به ده ســت  بــه رده وام 
بناڵــێ و نه توانێ به  تووتووش كه ڵكێكی 
وه ربگرێــت.  خــۆی  وزه ی  لــه   پڕاوپــڕ 
له الیه كی تریشه وه ، حیزبه  كالسییكه كانی 
به درێژكردنــه وه ی په لوپۆی  كوردســتان 
خۆیــان بــۆ تاراوگــه ، ئاره زوومه ندانــی 
تێكۆشــانی سیاسییان گیرۆده ی جۆرێك 
لــه  سیاســه تكردنی حیزبییانــه  كردووه  
كه  نــه  خێرێكی ئه وتۆی بۆ كوردســتان 
هه یــه ، نه  قازانجێكی ئه وتۆ بۆ تاراوگه ی 

كوردان. 

گشتپرسی و 
رەواندنەوەی نیگەرانی

تاراوگه  و ده نگده رانی 
خه واڵووی كورد

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

رێبوار كەریمی
 rebwar.karimi@hotmail.com

كوردســتانییەكانی دەرەوەی هەرێــم، بە 
چ میكانزمێك و چۆن بەشــداری دەكەن؟ 
وەك ئەوەی بیریشــیان لێ نەكردبێتەوە، 
هیچــی لەبــارەوە نازانن. تــۆ چاوەڕێی و 
دەتــەوێ بزانیت لــە دوای ریفراندۆم كەی 
سەربەخۆیی رادەگەیەنرێت، كەچی گوێت 
لــەوە دەبێــت دەڵێن مــەرج نییــە دوای 
رابگەیەندرێــت  ســەربەخۆیی  ریفرانــدۆم 
و رەنگــە وەك كارتی گوشــار بــۆ بەغدا 

بەكاربهێنرێت.
ســەرباری ئەو چەقبەستنەی پرۆسەی 
و  كوردســتان  هەرێمــی  لــە  سیاســی 
پەككەوتنــی پەرلەمان و ئــەو ناتەباییەی 
كــە  سیاســییەكان  هێــزە  نێــوان 
نیگەرانییەكی زۆری دروســتكردووە، ئەو 
ناڕۆشــنییە لــە چۆنێتــی بەڕێوەچوونــی 
پرۆســەی ریفراندۆم و ئەو قسەوباسانەی 
لەبارەی ئەنجامــی ریفراندۆمەوە دەكرێن، 
دۆخێكیــان خولقانــدووە كــە تەماشــای 
فــەزا گشــتیەكەی كوردســتان دەكەیت، 
هیچ لــەوە ناچێت ئــەم میللەتــە بڕیاری 
دابێــت بەرەو ســەربەخۆیی هەنگاو بنێ. 
گەلێكی ژێردەستە و زوڵملێكراو لەبەردەم 
پــرۆژەی ســەربەخۆییدا بێــت، دەبێــت 
بەســەر ناكۆكیەكانیــدا زاڵ بێــت. بەاڵم 
لێــرە نەك پرۆژەی ســەربەخۆیی ناكۆكی 
و ناتەباییەكانــی چــارە نەكردووین، بگرە 
خەریكە خودی پرۆژەی ســەربەخۆیی بۆ 
خــۆی دەبێتــەوە بە كێشــە لەنێــو ماڵی 

كورد. 
مایەی هەڵوەستەكردن و راچڵەكینە كە 
پرسی سەربەخۆیی و دەوڵەتی كوردستان، 
نەتوانێــت یەكمانبخــات. لەكاتێكــدا نــە 

كێشەكانمان هێندە ئاڵۆزن چارەیان نەبێت 
و نە هێندە بێ دەرفەتیشــین نەپەرژێینە 
سەر دۆزینەوەی چارەسەر. كە دەشزانین 
ئەوەی دڵنیایی سەركەوتنمان بۆ مسۆگەر 
دەكات، پێكەوەیی و یەكبوونمانە. پرسی 
ســەربەخۆیی  و  كوردســتان  دەوڵەتــی 
لــە هەموو شــت گرنگترە، كــە دەرفەتی 
گەیشــتن بەو ئامانجە هات، نابێت لەسەر 
هیــچ پەكبخرێــت. بەاڵم دەبێــت ئەوەش 
لەبەرچــاو بگیرێت كە ئەو پرســە هێندە 
چارەنووسســاز و گرنــگ بێت بــۆ كورد، 
كەواتە پێویســتە ئەو ئامانجەش هەوێنی 
چارەكردنی كێشە و ناكۆكیەكانمان بێت، 
ناكرێ لەســەر حســابی فەرامۆشــكردنی 
كێشــەكانمان بێت و ناشــبێ كێشــەكان 
كەواتــا  بەردەمــی.  لەمپــەری  ببنــە 
ئەوانــەی لەهەمــووان زیاتــر ئامانجیــان 
گەیشــتنی كوردستانە بە ســەربەخۆیی، 
پێویســتە لە هەمووانیش پەرۆشتر بن بۆ 

چارەسەركردنی كێشە و ناكۆكییەكان.
ئێســتا بەپلەی یەكەم ئەوەی گرفتە و 
دوور نییە ببێتە كۆسپ لەبەردەم پرۆسەی 
نیگەرانیــی  و  ناڕەزایەتــی  ریفرانــدۆم، 
نەیارەكانــی كــورد نیــن، بەڵكــوو ئــەو 
نیگەرانیانەی بەشــێك لــە خەڵك و هێزە 
سیاســییەكانی كوردســتانە كــە لەالیەك 
هێشتا بە گومانەوە لە ریفراندۆم و پرسی 
سەربەخۆیی دەڕوانن و لەالیەكی تریشەوە 
ترســیان لە ئایندەی ئــەو دەوڵەتە هەیە 
كــە بڕیارە دروســت بكرێــت و دەیانەوێ 
لە ئێســتاوە بەرچاویــان روون بێت كورد 
ژمارەیــان  دەبێــت.  دەوڵەتێكــی  چــۆن 
كــەم نییــە ئەوانەی كە هێشــتا باوەڕیان 

بــەوە نییە كوردســتان بــەرەو ریفراندۆم 
دەڕوات، ســەرەڕای گومانەكانــی خۆیان، 
ئــەو جــۆرە لێدوانانەش كە لە ئێســتاوە 
باس لــەوە دەكەن مەرج نییــە ریفراندۆم 
بــۆ ســەربەخۆیی بێــت، یــان دەگوترێت 
مــەرج نییە دوای ریفراندۆم ســەربەخۆی 
رابگەیەندرێــت، هێنــدەی دیكە تووشــی 
گومان و دوودڵیی كردوون. بەشــێكی تر 
لە هێزە سیاســییەكان و خەڵكیش راڕا و 
نیگەرانی جۆر و شــێوازی ئەو دەوڵەتەن 

كە كوردستان دەیخوازێت. 
كوردســتان ئێســتا لەبەردەم پرسێكی 
چارەنووسســازدایە و چاوەڕوانــی ئــەوە 
دەكرێت ئەگەر و پێشــهاتەكانی ناوچەكە 
ســەربەخۆیی  پــرۆژەی  قازانجــی  بــە 
كوردســتان بــن، بۆیــە پێــش هەرشــت 
خەڵــك  نیگەرانیانــەی  ئــەو  پێویســتە 
بڕەوێندرێتەوە. ئەوەش بەوە دەكرێت هیچ 
دوودڵــی و گومانێك لــە نیەتی ریفراندۆم 
نەهێڵدرێتــەوە. ئامانجــی راســتەقینە بۆ 
پاش ریفراندۆم بخرێتەڕوو. كەی ریفراندۆم 
دەكرێــت و بۆچــی ریفرانــدۆم دەكەیــن، 
كەركووك و ناوچە كوردستانییەكانی تری 
دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم چــۆن و بە چ 
میكانزمێــك بەشــدارییان پێدەكرێت. بۆ 
جۆر و شــێوازی دەوڵەتی كوردســتانیش 
وا پێویســت دەكات بارزانی لە ئێســتاوە 
ئــەو پرســە یــەكال بكاتــەوە و لەگــەڵ 
حیزبەكان لەسەر پرەنسیپە گشتییەكانی 
ئــەو دەوڵەتە رێكبكەوێت و بڕیار لەســەر 
پێكهێنانی لیژنەیەكی یاسایی بدات كە لە 
ئێستاوە پرۆژە دەســتوورێك بنووسنەوە 
بۆ دەوڵەتی كوردستان. ناو و سیستەم و 

شێوازی بەڕێوەچوون دیاری بكەن.
لەراســتیدا جێی سەرســوڕمانە ئەگەر 
هێــزە  و  میللــەت  هەمــوو  بگوترێــت 
سیاسییەكانی كوردستان لەگەڵ ریفراندۆم 
نین، ئەگەر نەمانتوانیبێ بۆ خواســتێكی 
لــەو جۆرە ئیــرادەی میللەتەكەی خۆمان 
دەتوانیــن  چــۆن  ئــەی  یەكبخەیــن، 
مامەڵەیەكی دروست لەگەڵ لێكەوتەكانی 
دوای ریفرانــدۆم بكەین. ســاڵی 1992 
كاتێ كوردســتان بڕیاری هەڵبژاردنی دا، 
نە دۆســتمان هەبوو نە پشــتیوان، لەناو 
دەورەدراودا  ئاگــر  بــە  جوگرافیایەكــی 
لەبەرئــەوەی  ئەنجامــدا،  هەڵبژاردنمــان 
ئیــرادەی هەمــوو خەڵكــی كوردســتانی 
لەپشــت بوو، سەركەوتین و بووە بناغەی 
ئەم ئەزموونەی كە ئەمڕۆ زۆربەمان پێمان 
وایە گەیشــتووین بــە قۆناغی بڕیاردان لە 

سەربەخۆیی.
ئێستا كوردســتان دۆست و پشتیوانی 
ئێجــگار زۆرن، هیــچ دوور نییــە تەنانەت 
سەرپەرشــتی  نەتەوەیەكگرتــووەكان 
پرۆســەی ریفرانــدۆم بــكات و ئــەوەش 
چاوەڕوانییەكــی نزیكــە لەگــەڵ بڕیــاری 
و  گــەورە  واڵتــی  دەیــان  ســەربەخۆیی 
جیهــان،  سیاســەتی  لەســەر  كاریگــەر 
بەزوویــی دان بــە دەوڵەتی كوردســتاندا 
بنێــن. بــەاڵم مەترســی و هەڕەشــەكانی 
بــەردەم ئەم پرۆســەیە دۆخــی ناوخۆی 
كوردســتان و ناوماڵی كوردە. زەمینە بۆ 
دروســتكردنی ئیرادەی گشــتیی خەڵكی 
كوردســتان خۆش نەكراوە. پێویستە بەر 
لەهەر هەنگاوێك بەدوای چارەسەری ئەم 

نەخۆشی و دەردەكوردەدا بگەڕێین. 
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.
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هێمن عەبدوڵاڵ

لێدە لێدە! فەرهاد پیرباڵ

هەڵكردنــی ئــااڵی كوردســتان لــە كەركوك و 
بەتایبەتیش بە دەستپێشخەریی یەكێتی نیشتمانی 
و مەیدانخوازیــی ئــەو حیزبە بۆ بەغــدا و واڵتانی 
ئیقلیمــی، جێگــەی ستایشــە، بــەاڵم لەپشــتی 
پــەردەوە چــی هەبوو؟ جــارێ حەقیقەتێك هەیە 

كــە دەبێ هەموو كەس بیزانێــت: بەغدا، تاران و 
ئانكارا، تازە دەستیان لەوە شووشتووە كە بتوانن 
جارێكــی دیكە تەحەكوم بــە كەركوكەوە بكەن و 
ئەو باســە بە چەند هەنگاوێكی پێشووتر كۆتایی 
هاتووە، یەكەم: لە 2014 ەوە حكومەتی هەرێمی 
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فارس دەڵێ: ســووژنێك لە خــۆت بدە، ئینجا 
دەرزییــەك لە بەرامبەرەكــەت! بەداخەوە هەفتەی 
رابــردوو هەموومان لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاندا، 
دیمەنی قێزەونی هێرشــی دوو چەكدارمان بۆ سەر 
فەرهاد پیرباڵ بینی. بەس كەس نەیویست سەیری 
ئــەو دیمەنانەش بكات كە چەند دەقیقەیەك پێش 
ئەو رووداوە تۆمار كرابوون. لەوێ كەســێكی وەكو 

فەرهــاد پیربــاڵ كە لەســەر نوخبەی رۆشــنبیری 
كوردستان مەحسوبە، ناشیرینترین جوێن و قسەی 
سووك بە پارێزگاری هەولێر دەدات! ماوەیەك پێش 
ئێستاش فەرهاد پیرباڵ، جنێوی لەوانە پیستری بە 
نەوشــیروان مستەفاش دەدا و لە لێدوانەكانی دوای 
لێدانەكەشی )كە بە تەلەفۆنێك هەموو كێشەكانی 
چارەســەر بــوون!( هەوڵــی دا دزران یان ونبوونی 

كوردستان یەكالیەنە بەشێكی نەوتی كەركوك 
بــە پێش چــاوی هەمــوو دنیــاوە بــە بۆڕیی 
كوردســتان دەفرۆشــێت. دووەم: حكومــەت 
پارەی پەترۆدۆالری كەركوكی وەئەستۆ گرتووە 
و بەغداش پارســاڵ بۆ بێدەنگبوون، رازی بوو 
كــە بڕێكی كەمی نەوتی كەركوكی پێ بدرێت. 
ســێیەم: بەپێــی رێككەوتنی نێــوان بارزانی و 
عەبادی، ئیدارەی سیاســی و ئەمنیی كەركوك 
و ناوچــە كوردســتانییەكانی دیكــە كــە دوای 
شــەڕی داعش و پێش ئۆپەراســیۆنی موســڵ 
بەدەست پێشمەرگەوەن، ئیتر جێی موناقەشە 
نییە و بەشــێكن لە كوردستان. هاوكات لەگەڵ 
ئەوانەشــدا، حكومەتــی ئێســتای بەغدا الریی 
لــەوە نییە كە ئااڵی كوردســتان لــە كەركوك 
هەڵبكرێــت تەنیــا لــەو شــوێنانە نەبێــت كە 
تائێستا بە دەســەاڵتی فیدراڵی بەڕێوە دەچن 

و، ئەوانەش تەنیا یەك دوو شوێنن!
ئەو هێزە رەشــەی یەكێتی كە هەڵیكوتایە 
سەر بیرە نەوتەكانی كۆمپانیای نەوتی باكوور، 
لە خەمخۆریی )بەرپرســی مەڵبەندی یەكێتی، 
پارێزگار و جێگری یەكەمی ســكرتێری گشتی( 

نەبوو، بگــرە كاردانەوەیەك بوو بۆ بێبەڵێنیی 
وەزارەتی نەوتی بەغدا لە بەرامبەر رێككەوتنێك 
كە پێشــتر كرابوو بۆ دامەزراندنی پااڵوگەیەك 
كە ئەو سێ زاتەی سەرەوە بەناوی كۆمپانیای 
)بەرهەم( لەپشــتییەوە بــوون. كاتێك بەغدا 
پێشــنیازێكی دیكەی باشتری لە كۆمپانیاكانی 
ســەر بە باڵــی دەستڕۆیشــتووی یەكێتییەوە 
پێگەیشــت، كۆمپانیــای بەرهەمــی بەالوەنــا 
و، ئــەوەش بووە هۆی ئەوەی هێزە رەشــەكە 
بجووڵــێ و، دواتریش ئااڵیەكی كوردســتانیان 
بەســەر كەیســەكەدا دا و بابەتەكــە كپ بوو. 
پارتی لەو كەیسەدا تەماشاچی بوو، بەاڵم پارتی 
نابێ رێگە بدات، هەنگاوەكانی پێشووتر بكرێنە 
قوربانیی دەستكەوت و داهاتی نەوت )چونكە 
گرەوێكــی گەورە و دیوێكی مەترســیداری ئەو 
حەملەیــە و ئانوســاتی كردارەكە ئەوە بوو كە 
پەیوەندیــی بارزانی لەگــەڵ توركیا و عەبادیدا 
تێكدەچێت(، وەك چۆن ئێستا لەناو یەكێتی و 
ناوەندی بڕیاری ئەو حیزبەشدا، )بەرهەم(ێكی 
زۆر كراوەتــە قوربانیی داهاتی بەرهەم! ئاواش 
خەریك بوو، ئااڵكەش بە دەردی )ئااڵ( بچێ.

الپتۆپەكــەی بە پیالنی نەوشــیروان مســتەفاوە 
ببەســتێتەوە و وای نیشــاندا كە ئەو لە پشــت 
هێرشــكردنە ســەری بووە! كەچی پێشتر ناوی 

چەند كەسێكی دیكەی دەهێنا.
كەس وا تێنەگات كە ئەو چەند دێڕە، پاساوە 
بۆ پەالماری سەر فەرهاد پیرباڵ، بەاڵم پەالماری 
دوو چەكدار و لێدان لە كەســێكی سیڤیل ئەگەر 
الپەڕەیەكــی رەش بێــت، ئەوا ئاســت، رەفتار و 
گوفتاری كەســێكی وەكو فەرهــاد پیرباڵیش بۆ 
بەناو نوخبەی رۆشــنبیری كە بتوانن ستایشــی 
بكــەن، شــەرمەزارییە. فەرهــاد ســەردەمانێك 
ئانارشیســت بوو )بە مانــا كۆمەاڵیەتییەكەی(، 
بۆیە خەڵك زۆر شــتی لێ قەبــوڵ دەكرد، بەاڵم 
ئێســتا ئانارشیست نییە و تەمسیلی هیچ جۆرە 
یاخیبوونێك ناكات، جگە لە تێكچوونی دەروونی 
كــە ئەویش دەرهاوێشــتەی ژیانی تایبەتی خۆی 

و حــەزی ئەوەیــە كە بــەردەوام خەڵك باســی 
بــكات. یانیش ئەوەی كــە هەر كردارێكی بتوانێ 
دەســتكەوتێكی ماددی بــۆ فەراهەم بكات و بەو 

شێوەیە باجگری بكات.
پشتیوانیی كوێرانە لەوەی كە فەرهاد پیرباڵ 
دەیكات، گەورەترین زوڵمە كە لە فەرهاد پیرباڵ 
و مێــژووی كاری ئەدەبــی و رۆشــنبیریی ئــەو 
دەكرێت. ئەژدیهایەك لەناو دەروونی ئەو پیاوەدا 
دروســت بووە كە پەالماری هەموو شتێك دەدات 
)بــە رابــردووی بیروبــاوەڕ، فیكــری و ئەدەبیی 
خۆیشییەوە(، بۆیە فەرهاد پێویستی بە یارمەتییە 
بــۆ ئەوەی بتوانێ بەردەوام بێت، فەرهاد پیرباڵ 
میراتێكی نەتەوەیی و نیشــمانییە كە دەبێ وەك 
چــۆن میللەتانــی دنیا هــی خۆیــان دەپارێزن، 
ئاوهــاش ئێمە بیپارێزین و، لــە گەمەی هەرزانی 

سیاسەت و رانتخۆریدا بەكاریان نەهێنین. 

ریفراندۆمــی  لــە  ئەردۆغــان 
دەســتووریدا جارێكــی دیكــەش 
بردییــەوە. دیســان دەرفەتێكــی 
دیكەی گەورەی سیاسی لە كیس 
كــورد چــوو. ئەڵبەتــە لەوەیاندا 
پەكەكــە تۆمەتبــارە، چونكە 15 
ســاڵە رێگــە بــە نزیكبوونەوەی 
ئاكەپــە لە جواڵنەوەی سیاســیی 
كــورد لــە توركیــا نــادات و هەر 
بێتــە  دەرفەتێــك  كاتێكیــش 
پێشــەوە، ئــەوا دەكەوێتە دوای 
كەمالیــزم!  دەهۆڵــی  دەنگــی 
پەكەكــە دەیــەوێ دۆزی كــورد 
لــە توركیــا بەشــێك بێــت لــە 
ئۆپۆزیســیۆنی هــەر رژێمێك كە 
دێتە سەر كار. ئەردۆغان دەتوانێ 
بە پێچەوانــەی چاوەڕوانییەكان، 
دەســەاڵتەكانی بخاتــە خزمــەت 
ئاشتی و بە تایبەتیش، بارودۆخی 
نێودەوڵەتــی و ناوچەیــی حوكم 
دەكات كە توركیا بێ كێشــە پێ 
بنێتە ناو قۆناغی دوای ســایكس 

پیكۆ.

دیكتاتۆری یان 
چارەسەری؟

هەڵکردنی ئااڵ لە كەركووك 
لەپێناوی چی بوو؟

بــەدەر لــە بۆچوونــی رەســمیی حیزبــەكان، 
هەڵوێســتی "نــاڕازی" لــە جەنجاڵیــی ناوخۆیــی 
ســەبارەت بــە مەســەلەی گشتپرســی -ئەگــەری 
ســەربەخۆیی، بــە دوو هێڵــی جیــاوازدا دەڕوات: 
یەكەمیــان پێیوایــە،  دەشــێ لەگەڵ هەوڵــدان بۆ 
ریفرانــدۆم و ســەربەخۆیی، كار بــۆ چاكســازی و 
دیموكراســیش بكرێت و ئەویتریشــیان دیموكراسی 
و دەوڵەت بەیەكەوە دەبەســتێتەوە و بەشێوەیەكی 
رادیــكاڵ، دەوڵەتی بێ دیموكراســی رەتدەكاتەوە. 
بەرقەراربوونی دیموكراســی و چاكسازی بە مەرجی 

سەرەكیی دەوڵەتسازی دادەنێت. كامیان راستە؟
هێشــتا روون نییــە كــە چارەنووســی هەرێمی 
كوردســتان بە چــی دەگات، بەاڵم لــەو كەفوكوڵە 

لــە خۆرئــاوای ئاســیادا  سیاســی و ئەمنییــەی 
هەیــە، هەر واڵتەو بەشــێوازێك هەوڵی پاراســتنی 
خــۆی و بەرژەوەندییەكانــی دەدات. ئێــران لەڕێی 
هەناردەكردنی كێشەكانی بۆ دەرەوەی سنوورەكانی 
خۆی، توركیــا لەڕێی ناوەندیكردنەوەی دەســەاڵت 
)ریفراندۆمی گۆڕینی سیســتەم لــە پەرلەمانییەوە 
بۆ ســەرۆكایەتی( و ســعودیە لەڕێــی هاوپەیمانیی 
ناوچەیــی و نێودەوڵەتییــەوە دەیانەوێــت خۆیــان 
بهێڵنــەوە  و بەرژەوەندییەكانیــان بپارێزن. ئێســتا 
شــەڕی داعــش، مەســەلەی فەلەســتین و ئەگەری 
ســەربەخۆیی هەرێمی كوردســتان ســێ مەسەلەی 
گرنگی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستن و لە ئاستی ناوخۆ و 

دەرەوە مشتومڕێكی زۆریان لەسەر دەكرێت.

پرســیارێکی گرنــگ کە دەبێت هەمــوو کوردێک 
لەخۆی بکات، ئەوەیــە کە چۆن دەتوانین ئازاد بین 
بەبێ ئەوەی ئازادیی کەسانی تر پێشێل بکەین؟ ئەمە 
پرســیارێکی زۆر جەوهەرییە بۆ پرسی دەوڵەت وەک 
چەمکێکی فەلسەفیی- سیاسی. مێژووی دروستبوونی 
دەوڵەت، هاوشــانە لەگەڵ مێژووی بەیاســاییکردنی 
 inclusion and( پەراوێزخســتن  و  لەخۆگرتــن 
exclusion(، دەوڵەت تەنیا چوارچێوەیەک نییە بۆ 
قۆرخکردنی هێز لەدەستی دامەزراوەیەکی یاساییدا، 
بەڵکــو هــاوکات چوارچێوەیەکە بــۆ جیاکردنەوەی 
هاوواڵتی/ناهاوواڵتی یان ئێمە/ئەوان. هیچ دەوڵەتێک 
نییە، بەبێ جۆرێک لە ناشــیونالیزم. ئەرکی ئەمەی 
لەخۆگرتــن  بنەماکانــی  پێناســەکردنی  دواییــان، 
جیاوازەکانــی  جــۆرە  بەپێــی  پەراوێزخســتنە.  و 
ناشــیونالیزم، ئاســتی لەخۆگرتن و پەراوێزخســتن 

دەگۆڕێت. ناشیونالیزمی نەژادی )ئەتنیکی( هەموو 
ئەوانەی دەرەوەی ئەتنیکی بااڵدەســت بەشێوەیەک 
لەشــێوەکان پەراوێــز دەخات، کە ئێمــە وەک کورد 
هەر لەســەرەتای ســەدەی بیســتەمەوە گەورەترین 
قوربانیی ئەم جۆرە ناشیونالیزمەین. بەپێچەوانەوە، 
فراوانترکردنــی  هەوڵــی  مەدەنــی  ناشــیونالیزمی 
مەوداکانی لەخۆگرتن و تەســککردنەوەی مەوداکانی 

پەراوێزخستن دەدات.
سیاســییەکان و رۆشنبیرانی کورد هەمیشە الفی 
ئەوە لێدەدەن کە ئاســتێکی بێوێنــەی پێکەوەژیان 
لە کوردســتان هەیە. ئەمە تاڕادەیەکی زۆر دروستە 
و بووەتــە هۆی ئەوەی بەشــێک لــە کەمینەکان "بە 
ســڵەمینەوەوە" پاڵپشــتی لە ســەربەخۆیی بکەن. 
بــەاڵم بیرمــان نەچێــت، پێکەوەژیانی ئاشــتیانە، 
تەنها زادەی بەخشــندەیی سەرکردایەتی کورد نییە، 

ساڵی 2009، دروشمی ئایدیاڵستانەی ئۆباما بۆ 
"گۆڕان" و"ئێمە دەتوانین"ەكەی جۆشوخرۆشێكی 
لە ئەمریكا و جیهان دروستكرد. لەو سەروبەندەشدا 
دەركەوتنــی بزووتنــەوەی گــۆڕان لــە هەرێمــی 
كوردســتان هەیەجانێكــی سیاســی دروســتكرد. 
ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی پێی نایە قۆناغێكی نوێ و 
بەوەش سەردەمێكی پڕ جووڵەی سیاسەتی ناوخۆ 

دەستیپێكرد. 
بنیاتی فیكریی ئەم جواڵنەوەیە  لەســەر ئەوە 
دانرابــوو كــە ئیــدی چوارچێوەیەكــی دامــەزراو 
)حكومەت و شێوە دەوڵەتێك( هەیە، هەڕەشەی 
دەرەكی نەماوە یان الواز بووە و نۆرەی چاكسازی 
و دیموكراســییە. بۆیــە هەرجــۆرە تێڕوانینێكی 
سیاســەتەكانی  ناوەختبوونــی  بــە  ســەبارەت 
رەتدەكــردەوە. بە ســێ شــێوازی )هەڵبژاردن-
ناڕەزایی جەماوەری- بەشداریی دەسەاڵت( بەختی 
خۆی بۆ سەرخســتنی پرۆژە سیاسییەكانی تاقی 
كردەوە، بەاڵم زۆریان ســەریان نەگرت. بێشــك، 
بــە لەبەرچاوگرتنــی فاكتــەری كات- شــوێن لە 
سیاســەتدا، ناكرێ پاســاوی ســەرنەگرتنی ئەو 
پرۆژە سیاسییانە تەنیا  "دەسەاڵت"بێت و ئەمەش 
ئــەو پرســیارە دەورووژێنێــت كە ئایا كێشــەی 

میتۆدی هەبوو یان روانگە؟
بــەر لــە هەمــوو شــتێك، چوارچێوەیەكــی 
دامــەزراو، واتــا یەكەیەكی دەوڵەتــی و حكومیی 
جێگیــر لەئارادا نەبوو تا چاكســازیی تێدا بكرێت 
و یەكگرتنــی ئیدارە كوردییــەكان زیاتر رواڵەتیی 
بوو. كشــانەوەی ئەمریكا لە 2011 و خورتبوونی 
مالیكی، دەركەوتنی داعش و پەیدابوونی ویستێكی 

فراوانخوازیــی شــیعی لــە عێراق، تێــزی "نەمانی 
هەڕەشــەی دەرەكی"یان پووچەڵ كــردەوە. جگە 
لەوە،  نموونەیەك لە دیموكراســی- شــەفافیەت و 
چاكسازی لە زەین و خەیاڵی بەشێك لە جەماوەردا 
دروســتكرا كــە لــە هیــچ شــوێنێكی خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاستدا بەرچاو نەدەكەوت. تەنانەت لە مۆدێلی 
توركــی و ئێرانیشــدا بەدینەهاتبوون كە ســەدان 
ساڵ بەر لە كورد ئەزموونی دەوڵەتدارییان هەبوو. 
رەوتی دیموكراسیخوازی لە كوردستان رووبەڕووی 
واقیعێكی كۆمەاڵیەتی- سیاسی بووەوە كە تەنانەت 
دیموكراسیی ناوخۆیی حیزبەكانی ئۆپۆزیسیۆنیشی 
بــردە ژێــر پرســیار. جگــە لــەوە، هەوڵەكانــی 
دیموكراتیزەكردنی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە هێزی 
دەرەكیش سەریاننەگرت و ئەو عێراقە دیموكراتەی 
كە جۆرج بووش بۆی هاتبوو، نەهاتە دی، چونكە 

كات و شوێنی نەبوو! 
شەمســولواعزین  ماشــائەڵا   ،2009 ســاڵی 
ئاســتی  جیاوازیــی  ئێرانــی،  رۆژنامەنووســی 
داواكارییــەكان و واقیعــی كۆمەڵگــەی كوردیــی 
وەك گەورەترین تەگەرەی ئۆپۆزیســیۆن ناوبرد و 
پێیوابوو، دواجار شــكانێكی كۆمەاڵیەتی دروست 
دەكات. قسەكەی شەمسولواعزین راست دەرچوو! 
شــكانێكی كۆمەاڵیەتی هاتە ئــارا و ئەمەش بووە 
هۆی ئەوەی بەشێك لە خەڵك بڕوای بە زۆرێك لە 
پرۆژە سیاســییەكان لە كوردستان نەمێنێ. ئەمە 
لە مەســەلەیەكی چارەنووسسازی وەك ریفراندۆم- 

ئەگەری سەربەخۆییشدا رەنگی داوەتەوە.
هــەر جــۆرە ئایدیــا و پرۆژەیەكی سیاســیش 
بۆئــەوەی بێتە دی، پێویســتی بــە ئەرزێك هەیە 

تــا لەســەری جێبەجێ بكرێــت. باوتریــن جۆری 
ئــەو چوارچێوەیەش دەوڵەتــە. دەوڵەتیش، جگە 
لە هەندێــك نموونەی كەم نەبێت، بــەزۆری دوای 
شــەڕێكی ناوخۆیی یــان دەرەكی دروســتكراون. 
نموونەی هیچ دەوڵەتێكیش شك نابەم كە سەرەتا 
دیموكراســی و ئابوورییەكی بەهێزی هەبووبێت و 
دواتــر دامەزرابێت. ئەو ناوچانەش كە بەمجۆرەن، 
زۆرجار بۆخۆیان ســەربەخۆییان رەتكردووەتەوە. 

وەك ئەو نموونەیەی لە سكۆتلەندا بینرا. 
داوای دیموكراسی، چاكسازی و دژایەتیكردنی 
گەندەڵی لە كۆمەڵگاكانی مرۆڤدا ئەوەندە رەوایی 
وەرگرتــووە كە تەنانــەت زۆر لە رژێمە تۆتالیتەر 
و نادیموكراتییەكانیش باســی دەكەن. بێشــك، 
داواكردنــی هەریەك لەوانەش بــۆ كۆمەڵگایەكی 
ســتەملێكراوی وەك كوردســتان، داوایەكی رەوا 
و  هەقــە. بەاڵم دواجــار ئــەو داواكارییانە مێژوو 
دروســت دەكــەن كــە لــە واقیعدا دێنــە دی، بە 
پێچەوانــەوە تەنهــا وەك خەیاڵێكــی شــیرین و 

یۆتۆپیا دەمێننەوە!
حیزبێكــی  و  ســەركردە  ســەركەوتوویی 
سیاســیش لەوەوە دیار دەبێت كە بتوانێت پرۆژە 
و بیروبۆچوونەكانی بەكردار جێبەجێ بكات و بۆ 
ئەمــەش دەبێ دركێكــی وردی لە فاكتەری كات- 
شوێن لە بڕیارەكانیدا هەبێت. ئەگەر مووسا ئاگای 
لە وەختی هەڵكشان و داكشانی ئاوەكانی دەریای 
ســوور نەبووایە و سووچی سەرووی ئەو بەحرەی 
بۆ تێپەڕكردنی كوڕانی ئیســرائیل هەڵنەبژاردایە، 
ئەوسا "موعجیزەی دەربازبوون لە ئاوی بەحر" بە 

جۆرێكی دیكە دەنووسرایەوە!

هــۆکارە راســتەقینەکە ئەوەیە کە بەشــێکی زۆر 
لــە پێکهاتــە جیاوازەکانی کوردســتان پێکهاتەی 
ناسیاســین، بەو واتایەی کە تاڕادەیەک لە "گێتۆ" 
تایبەتەکانــی خۆیانــدا خۆیان پەراوێز خســتووە. 
ئەم خۆپەراوێزخســتن و خۆپەنادانە لەهەر جۆرە 
بەشــدارییەکی سیاســی و بگــرە کۆمەاڵیەتــی، 
هۆکارەکەی ترســێکی مێژووییە لە زۆرینەی کورد 

و موسوڵمان. 
بەشــداری سیاســیی کەمینــە نەتەوەیــی و 
ئاینییەکان، لەســەر بنەمای قبوڵکردنی کۆمەڵێک 
پێشــمەرجی کوردییە و هێشــتا سنووری تاکتیک 
و مانۆڕی سیاســی نەبەزاندووە، هێشتا نەچووەتە 
بەشــدارکردنی  چوارچێوەیەکــی ســتراتیژییەوە. 
کەمینــەکان جیــاوازە لە دروســتکردنی زەمینەی 
یەکســان بــۆ بەشــداری. چەمکــی بەشــدارکردن 
تەنانەت لەڕووی زمانەوانییەوە جۆرێک لە بەخشین 
و "مەکرەمە"ی تێدایە. پێدەچێت لە کوردســتان، 
کۆدەنگییەکی سیاسی و رۆشنبیریی هەبێت لەسەر 
دواخســتنی بابەتی مافی یەکسانی هاوواڵتیبوونی 
کەمینەکان و پاراســتنی شوناســی جیاوازیان بۆ 

دوای دروستکردنی دەوڵەت! 
دواخســتنی ئەم پرسانە و پرســە گرنگەکانی 
دیکە تا کاتی دروســتبوونی دەوڵەت، کێشەیەکی 
گەورەیــە. یەکــەم ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی کە ئەو 
عەقڵیەتەی ئەمڕۆ پرسەکان دوادەخات، نەیتوانیوە 
ســنوورێکی هزری لەنێوان بیرکردنــەوەی خۆی و 
ستەمکارەکانی دوێنێدا دابنێت، ئاماژەیە بۆ ئەوەی 
پــرۆژەی دەوڵەتــی کوردســتان بــەو عەقڵیەتەی 
ئێستاوە تەنها پرۆژەی دروستکردنی دەوڵەتێکە کە 
ناشیونالیزمێکی نەژادی- ئاینی بنەماڕێژی دەکات. 
لەوانەیە ناشیونالیزمی کوردی بانگەشەی جیاوازی 
هەبێــت لەمــە، لەوانەیــە ئەزموونــی پێکەوەژیان 
وەک بەڵگــەی کرانــەوەی ناشــیونالیزمی کوردی 

بەکاربهێنرێــت، بــەاڵم ئەزموونــی بەڕێوەبردنــی 
دەوڵــەت، ناشــیونالیزم رووبــەڕووی گیرخــواردن 
دەکاتــەوە لەنێوان کرانەوەی بێســنوور و داخرانی 
تەواوی پێناســەی هاوواڵتیبووندا. ناشــیونالیزمی 
کــوردی و کــۆی حیزبــە کوردییەکانی ئێســتای 
هەرێمــی کوردســتان، بەخۆیــان بزانــن یــان نا، 
لەمیانەی هەوڵەکانیان بۆ دروســتکردنی دەوڵەت، 
هەوڵــی شــوێنگرتنەوەی ئــەو دڕندەیــە دەدەن 
کە لــەدژی دەجەنگــن، لەجیاتی ئــەوەی هەوڵی 
بەدیهێنانی جیهانێکی جیاواز بدەن لەوەی کە تێیدا 

قوربانی بوون. 
لەســەرەتای  هــەر  کــوردی  ناشــیونالیزمی 
ســەرهەڵدانییەوە، لەژێر هەژمــوون و کاریگەریی 
ناشــیونالیزمی ئەو دەوڵەتانەدا بووە کە کوردیان 
بەســەردا دابەشــکراوە. وەک چۆن تورک، فارس 
و عــەرەب دەوڵەت دەکەن بــەو ئامانجەی هەموو 
ئامرازێــک رەوا دەکات، کوردیــش هەموو هەوڵێک 
دەدات بــۆ گەیشــتن بــە دەوڵەتێکی هاوشــێوە. 
ئەم عەشقە ئەفســانەییەی کورد لەگەڵ دەوڵەت، 
هاوشــێوەی "جەنگان لەدژی دڕندە"کەی فردریک 
نیچەیە کە هۆشداری دەدات لەوەی لەکاتی جەنگان 
لەگــەڵ دڕنــدە، دەبێت وریا بین خۆشــمان نەبین 
بــە دڕندە. لێرەدا ئەرکە قورســەکەی کورد تەنها 
دروســتکردنی دەوڵەت نییە، بەڵکو دروستکردنی 
دەوڵەتێکە، کۆپیی هەمــان ئەو دەوڵەتانە نەبێت 
کــە کــورد لەدژیان جەنــگاوە، دڕندەیــەک نەبێت 
هاوشێوەی ئەو دڕندانەی کوردیان جینۆساید کرد، 
ئەویش کەمینەکانی ناو هەناوی خۆی جینۆســاید 

بکات! 
لــە کۆتایــی ســاڵی رابــردوودا، دامــەزراوەی 
)رانــد(ی ئەمریکی بابەتێکی باوکردەوە لەســەر 
ئاکامەکانــی دروســتبوونی دەوڵەتی کوردســتان. 
یەکێــک لەو خاڵــە گرنگانەی ئەم راپۆرتە باســی 

دەکات و پێویســتە بۆ ئێمــە جێگەی بایەخ بێت، 
بابەتی کەمینەکانە، کە ئەم کەمینانە ترسیان هەیە 
لە ژیان لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی کوردیدا، بەاڵم 
کێشەیان نابێت لە ژیان لە چوارچێوەی دەوڵەتێکدا 
کە بەڕێکەوت زۆرینەی کوردە. مەبەستەکە لێرەدا 
ئەوەیە کە راســتە کوردســتان زۆرینــەی کوردە و 
زۆرینەی ئەم کوردەش موســوڵمانن، بەاڵم ناکرێت 
کوردبوون و موسوڵمانبوون بکرێنە بنەما و پێوەری 
هاوواڵتیبوون، یان بکرێنــە ئامراز بۆ قۆرخکردنی 
دەسەاڵت لەدەستی ئەم زۆرینەیەدا. لە دەوڵەتێکی 
مەدەنیــدا، چوارچێوە یاســاییەکە دیاریکــراوە و 
هاوواڵتیبــوون چەمکێکــی یاســاییە و پەیوەندی 
بە شوناســەوە نییە. هەمــوو هاوواڵتییەک بەدەر 
لە شوناســی، مافی بەشــداریی سیاســی هەیە و 
پێویستە دەسەاڵت زەمینەی یەکسان خۆش بکات 

بۆ ئەم بەشدارییە سیاسییە.
لێــرەدا مۆدێلی عێراق بۆ ئێمــە گرنگە وەک 
مۆدێلێک کە پێویســتە هــەوڵ بدەین تەنها لێی 
رانەکەیــن، بەڵکــو هــاوکات وەک ئــەو نەبین. 
دەبێــت کاربکەین بۆ بونیاتنانــی دەوڵەت بەبێ 
ســەپاندنی شــوناس، زمان یان جیهانبینییەکی 
ئاینیی دیاریکراو بەســەر پێکهاتە جیاوازەکاندا. 
دەوڵەتــی  نا-عێراقیــی  مۆدێڵــی  لــە  گرنگــە 
کوردستاندا، زەمینە یاســاییەکە ئەوەندە کراوە 
بێت کە توانای لەخۆگرتنی هەموو پێکهاتەکانی 
هەبێت، بەبێ هیچ جۆرە مەرج و چوارچێوەیەکی 
پێشــوەختی ئەتنیکــی، ئاینیی یــان مێژوویی. 
لــەم قۆناغــەدا هیچ شــتێک لــەوە گرنگتر نییە 
کەمینەکانــی کوردســتان بەشــداربن لــە کــۆی 
ئەو گفتوگۆیانەی لەســەر ئایندەی هاوبەشــمان 
دەکرێن. هەوڵ دەدەین لە بابەتەکانی داهاتوودا، 
باس لە میکانیزمەکانی ئەم بەشدارییە سیاسییە 

راستەقینەیەی کەمینەکان بکەین. 

داوای رەوا و 
سیاسەتی ناوەخت؟

دەوڵەتی كوردستان و 
چارەنووسی كەمینەكانی

كێکەكەی پەكەكە

توركیــا  گشتپرســییەكەی  ئەنجامــی 
پەكەكــە دەخاتــە بــەردەم دووڕیانێكــی 
لەســەر  بەردەوامبــوون  قــورس: 
ملمالنــێ لەگــەڵ ئەردۆغــان، بەبێئەوەی 
ئەڵتەرناتیڤێكــی باشــتر لــە ئەردۆغانی 
هەبێ یان داننان بە واقیعی ئەوەی بەر لە 
گشتپرســی لەگەڵ ئەردۆغان و ئاكەپە بە 
مانگێك وەدیدەهات، ئەمجارە بە ساڵێك 
وەدینایەت، بەاڵم لەوە گرنگتر ئەوەیە كە 
باكووری كوردســتان ئەردۆغــان دەخاتە 
قورســتر:  تاقیكردنەوەیەكــی  بــەردەم 
ئەویــش ئەوەیە كــە كێشــەی ئەردۆغان 
لەگــەڵ پەكەكەیە كە قەدری كرانەوەكەی 
ئەوی نەزانی، یان هێندەی دیكە لووتبەرز 
دەبێــت و كوردی باش لەالی، ئەو كوردە 

دەبێت كە ملكەچی دەبێت؟
 

كەس حاشــا لەوە ناكات كە ئەردۆغان 
باشــتر لە هەر كەســێكی دیكە لە دەیەی 
رابــردوودا عەقڵــی دەنگــدەری توركیایی 
ناســیوە و زانیویەتــی بەقازانجــی خۆی 
لەســەر ســندوقەكان بیجوڵێنــێ. هەمان 
ئــەو ئەردۆغانــەی لــە هەڵبژاردنێكدا بە 
پشــتیوانیی گیولــەن ســەردەكەوت، تــا 
هەڵبژاردنــی دواتــر گیولەنــی دەبوغزاند 
و دەیكــردە خائیــن. هــەر هەمــان ئــەو 
ئەردۆغانــەش كە وەك سیاســییەكی بێ 
زیــان بــۆ عەســكەر و سیســتمی الئیكی 
توركیا دەردەكەوت، جاری دواتر كەیسی 
ئەرگەنەكۆنی بۆ دەكردنەوە و عەسكەری 
لــە زیندانان توند دەكرد. هەر هەمان ئەو 
ئەردۆغانــەش بوو كە رۆژێك "پرۆســەی 
كرانەوە"ی لەگەڵ پەكەكە دەســتپێدەكرد 
دیكــەی  حیزبەكانــی  هەمــوو  دژی  و 
نێــوەوەی توركیــا و رای گشــتیی ئــەو 
واڵتەش دەوەســتایەوە، كەچی ماوەیەك 
دواتــر خوێنــی پەكەكەلییەكانــی حەاڵڵ 
دەكــرد. لــە هەمــوو ئــەو حاڵەتانەشــدا 
دەنگــدەری توركیایی بــە رێژەیەكی كەم 
بــە نەرێنی یــان ئەرێنــی رایان لەســەر 
ئەردۆغــان و پارتەكــەی دەگــۆڕا. هێزی 
ئەردۆغان لە قایلكردنی شــەقامی توركی 
لەوكاتەشدا دەركەوت كە بە فەیستایمێك 
خەڵكی هێنایە سەرشــەقام و شكستی بە 

كودەتایەكی نیوەسەركەوتوو هێنا.
هەمان ئەو ئەردۆغانە، لەپاش تورگوت 
ئۆزال، دووەمین سەرۆك و سەرۆكوەزیرانی 
توركیا بوو كە بــە بوێرییەوە دەرگای بۆ 
هەوڵدان بۆ چارەســەركردنی دۆزی كورد 
لــە باكووری كوردســتان كــردەوە، بەاڵم 
پەكەكــە ئەمەی نەقۆســتەوە و لەجیاتی 
ئەوەی سوودی لێوەربگرێت، بە زاڵبوونی 
عەقڵیەتــی چەپــی توركــی لەنێــو ئــەو 
حیزبــەدا، دەرفەتــی گــەورەی لەكیــس 

تەڤگەری باكووری كوردستان دا.
ئەردۆغان جــاران منەتی بە هەدەپە و 
پەكەكە هەبوو، دەیەویست هاوپەیمانیان 
پالنەكانــی،  جێبەجێكردنــی  بــۆ  بێــت 
بــەاڵم پەكەكــە بە هەشــتا كورســییەوە 
لــە پەرلەمانی توركیــا، لەجیاتی ئەوەی 
ئەردۆغان ناچــار بكات زۆرتر مافی كورد 
بــدات و ئۆجەالن ئــازاد بكات و كوردیش 
بۆ یەكەمجار لە كۆمــاری توركیادا بكاتە 
كــوردی  دۆزی  حوكمڕانــی،  شــەریكی 
گەڕاندەوە بۆ شــەڕی خەندەق و كوشتنی 
پۆلیســێك لــەوێ و ســەربازێكی دیكــە 

لەوسەر.
كاتێــك ئــەم گۆشــەیە باودەبێتەوە، 
توركیا چووەتە قۆناخێكی نوێوە. قۆناخی 
ئەردۆغانێكــی بەهێزتــر و بێمنەتتــر لــە 
پەكەكە. ئەردۆغانێك كە هێندە دەسەاڵتی 
زۆرە، دەتوانێ یان توركیا سەربخات یان 
بیدات بە داری گۆڵەكەدا. لەبەرامبەریشدا 
باكووری كوردســتان دەچێتە قۆناخێكی 
نوێــوە كە تێیدا رەنگــە ئەگەر ئەردۆغان 
ئارەزووی كرد و پێڤاژۆیەكی نوێی ئاشتیی 
دەســتپێكردەوە، چیدیكــە تەنیا پەكەكە 
بــە موخاتەب نەگیرێــت و الیەنی دیكەی 
كوردیش ببنە شەریكی ئەو كێكەی جاران 
پەكەكــە دەیتوانی بەتەنیــا بیخوات. لەو 
نێوانەدا قســەی كوردێك كــە دەنگی بە 
)ئەرێ( دابوو بە دەســتووری توركیا، بۆ 
من زۆر ســەرنجڕاكێش بوو: "بۆ باكووری 
كوردســتان ئەردۆغانێكــی خۆشــحاڵ بە 
ئەنجامەكانی گشتپرســی، قازانجی زیاترە 

لە ئەردۆغانێكی تووڕە لەو ئەنجامانە"!

زریان رۆژهەاڵتی

بەختیار كەریم



       Tel: 0750 486 34 12    -    0750 488 56 96            هەفتەنامەیەكی سیاسی گشتییە تۆڕی میدیایی رووداو دەریدەكات              نووسینگەی سلێمانی : بەرامبەر پاركی ئازادی             07501130997                ناونیشان: هەولێر ـ شەقامی رووناكی

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  

مریەم لە دوبەی 
بازاڕی گەرمە
10


