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رووداو - هەولێر
ئەندامێكــی لێژنــەی ئابووری و وەبەرهێنان لە پەرلەمانی عێراق دەڵێت، بەغدا ئەمســاڵ تەنیا نیــو ملیۆن تۆن گەنمی جووتیارانی 
كوردستان دەكڕێتەوە. ئەوە لەكاتێكدا پێشبینی دەكرێ بەرهەمی ئەمساڵی جووتیارانی كوردستان بگاتە ملیۆنێك و 600 هەزار تۆن.

نەجیبە نەجیب، ئەندامی لێژنەی ئابووری و وەبەرهێنان لە پەرلەمانی عێراق سەبارەت بە نرخ و بڕی ئەو گەنمەی بڕیارە حكومەتی 
عێراق لە جووتیارانی كوردستانی بكڕێتەوە، گوتی: "هەرچەندە هێشتا بڕیاری كۆتایی لەسەر نرخی كڕینەوە و بڕی وەرگرتنی گەنمی 
جووتیاران نەدراوە، بەاڵم بۆچوونی لێژنەی بااڵی تەخمین و ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ئەوەیە ئەمساڵ تەنیا %17ی بودجەی 
تەرخانكراوی كڕینەوەی گەنم، بۆ گەنمی جووتیارانی هەرێمی كوردستان بێت كە دەكاتە نزیكەی 500 تاوەكو 550 هەزار تۆن". 
لە پێنج ساڵی رابردوودا رووبەری چێنراوی گەنم لە هەرێمی كوردستان لە ملیۆنێك و 737 هەزار دۆنمەوە بۆ 3 ملیۆن و 100 

هەزار دۆنم زیادی كردووە، بڕی بەرهەمیش لە 227 هەزار تۆنەوە بۆ ملیۆنێك و 680 هەزار تۆن زیاد بووە.
ئەگەر بەغدا بڕیارەكەی خۆی جێبەجێ بكات، ئەمساڵ زیاتر لە ملیۆنێك تۆن گەنم لە دەرەوەی سایلۆكان دەمێنێتەوە.
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كالسیكۆ سێ قوربانی لێكەوتەوەراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر

دوای كۆتاییهاتنی یاری نێوان ریال مەدرید و بارسێلۆنا، بەهۆی تەقەی خۆشییەوە سێ هاوواڵتی برینداربوون. دكتۆر سامان بەرزنجی، 
بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند "لە دوای كۆتاییهاتنی یارییەكە، سێ كەس بەهۆی تەقەكردنەوە برینداربوون و 

بەمەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشكیش رەوانەنەخۆشخانە كراون". نەوزاد هادی، پارێزگاری هەولێر، لەبارەی تەقەكردن و خۆشی دەربڕینی 
هاوواڵتیان لە شاری هەولێر رایگەیاند "تەقەكردن یاسا شكاندن و گێرەشێوێنییە و بەتوندی سزای تەقەكەران دەدەین". یاری كالسیكۆ لە خولی 

یانەكانی ئیسپانیا لە نێوان ریال مەدرید و بارسێلۆنا بە سەركەوتنی بارسێلۆنا و بە ئەنجامی 3 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ كۆتاییهات.

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

تاوەكوو ئێستا شەش كەس لەسەر دۆسیەی 
سەنا، ئەو منداڵەی بەهۆی هەڵەیەكی پزیشكی 
دەستی بڕدرایەوە، لێكۆڵینەوەیان لەگەڵ كراوە 
و دوو لــەوان كە برنپێچێكی ژن و پزیشــكێكن، 
شەش رۆژ بەندكراون، بەاڵم برینپێچەكە دەڵێت 
دوور و نزیــك پەیوەندی بە دۆســیەی ســەناوە 
نییــە و لەو ماوەیــەی راگیراوە مامەڵەی خراپی 
لەگــەڵ كراوە. ئەو دەڵێــت: "ئەوەی لەگەڵ من 

كرا، داعش بە خەڵكی نەكردووە".
دوو  تەمــەن  كچێكــی   2017/4/7 رۆژی 
ســاڵ، بەناوی سەنا عیسام بەهۆی سكچوونەوە 
رەوانەی نەخۆشــخانەی گواڵنی ئاكرێ دەكرێت. 
بەاڵم دوای دوو رۆژ دەســتی رەش هەڵدەگەڕێ، 
دواتر رەوانەی نەخۆشخانەی فریاكەوتنی دهۆك 
دەكرێــت، رۆژی 16ی ئــەم مانگــە لێژنەیەكــی 
پزیشكی بڕیاری بڕینەوەی دەستی سەنایان دا.
لەســەر دۆســیەی ســەنا رۆژی 18ی مانگی 
رابــردوو چوار كەس دەســتگیركران كە دوویان 
برینپێــچ بــوون و دووی دیكەشــیان پزیشــك 
بــوون. هەر ئەو رۆژە پزیشــكێك و برینپێچێك 
بــە كەفالەت ئازادكران، هەروەها پزیشــكێك و 

برینپێچەكەی دیكە زیندانی كران، ئەوان تاوەكو 
رۆژی 23ی مانــگ لــە زینــدان مانــەوە و دواتر 
بە كەفالــەت ئازادكــران. دوای ئازادكردنی ئەو 
دوو كەســە، دوو كەســی دیكە بانگهێشتكران و 

لێكۆڵینەوەیان لەگەڵدا كرا.
 )و( ئــەو ژنــە برینچێیــە كــە شــەش رۆژ 

لــە زینــدان بووە، گوتی "ســێ ســاڵە بوومەتە 
برینپێچ، ســەرەتا لە دهۆك بــووم، پێش چوار 
مانــگ شــووم كــرد بە كەســێكی دانیشــتووی 
ئاكــرێ، بۆیــە خــۆم نەقڵــی ئاكرێ كــرد. ئەو 
رۆژەی ســەنایان هێنایە نەخۆشخانە، راستە من 
خەفــەر بووم، بەاڵم نــە كانۆالمــان داناوە، نە 

چارەسەریشم بۆ نووسیوە".
)و( كــە چوار مانگــە دووگیانە، دەڵێت هەر 
لــە یەكــەم رۆژ كــە لەالیــەن لێژنەكــەوە بانگ 
كــراوە، نەزیف بووە. ئەو دەڵێت "چەند جارێك 
پێمگوتــن من ئــاگام لــەو بابەتە نییــە، بەاڵم 
سوودی نەبوو، بردمیان بۆ لێكۆڵینەوە، دادوەر 
قسەی ناخۆشی پێگوتم، چەند جارێك پێمگوت 

من دووگیانم، بەاڵم ئەو گوێی پێنەدام".
ئــەو برینپێچە بــەردەوام نكۆڵی لەوە دەكرد 
كــە پەیوەنــدی بە دۆســیەی ســەناوە هەبێ و 
گوتــی "لەو ماوەیەی وەكــو برینپێچ دامەزراوم، 
بە هەزاران كەســم چارەســەر كــردووە، تاوەكو 
ئێســتا هیچ هەڵەیەكم نەكردووە، بەڕاســتی لە 

دۆسیەی سەنا غەدریان لێكردم".

كاردانــەوەی  ســەنا  دەســتی  بڕینــەوەی 
زۆری لێكەوتەوە، تاوەكو ئێســتا ســێ لێژنەی 
دروســتكراون،  دۆســیەیە  لــەو  لێكۆڵینــەوە 
رۆژی 23ی ئــەو مانگەش وەزیری تەندروســتی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان، سەردانی قەزای 

ئاكرێی كرد، دواتریش سەردانی دهۆكی كرد.
ئــەو برینپێچە دەڵێــت گرتنەكەی كاریگەری 
زۆری لەســەر خــۆی و كۆرپەلەكــەی هەبــووە 
بەهــۆی  نییــە،  "رەوشــی دەروونیــم جێگیــر 
گرتنەكەم تووشــی خوێنبەربوونێكی زۆر بووم، 
كۆرپەلەكەم وشكبووەتەوە و مەترسی لەسەرە".
محەممــەد فایەق، ئەندامی داواكاری گشــتی 
لە دادگای ئاكرێ و ئەندامی لێژنەی لێكۆڵینەوە 
لە دۆســیەی ســەنا دەڵێت "هــەر لەیەكەم رۆژ 

كە دەســتمان بە لێكۆڵینــەوە كرد، یەكەم جار 
چوار كەســمان بانگ كــرد، دوو لەوان رەوانەی 
زیندان كران، كــە یەكێك برینپێچێكی ژن بوو، 
ئــەوەی دیكەش ئەو پزیشــكە بوو كە ئەو رۆژە 

خەفەر بووە".
رەتیكــردەوە  لێژنەكــە  ئەندامــەی  ئــەو 
غەدریان لــەو برینپێچە كردبێ و گوتی "وەكو 
لێژنــە غەدرمــان لە كــەس نەكــردووە، تەنیا 
كاری خۆمــان كردووە، لەبیر نەكەین دەســتی 

منداڵێك بڕاوەتەوە".
و  دێ  هــەر  دۆســیە  ئــەو  تۆمەتبارانــی 
 2017/4/23 رۆژی  دەبــێ،  زیــاد  ژمارەیــان 
لێژنــەی لێكۆڵینەوە پزیشــكێك و برینپێچێكی 
بە مەبەســتی لێكۆڵینەوە راگرت، دوای ئەوەی 
ئیفادەیان وەرگیرا، هەر هەمان رۆژ بە كەفالەت 
ئــازاد كران. تا ئێســتا ســێ پزیشــك و ســێ 

برینپێچ لەو دۆسیەدا تۆمەتبار كراون. 
محەممەد باســی ســزای ئەو كەســانەی 
كرد ئەگــەر تۆمەتەكەیان بەســەردا ســاخ 
ببێتــەوە و گوتــی "ئەوانــە بەپێــی ماددە 
416 دادگایــی دەكرێن ئەگەر تۆمەتەكەیان 
بەسەردا ساخ ببێتەوە، سزاكەیان دوو ساڵ 
بەندكــردن دەبــێ، چونكــە بوونەتــە هۆی 

كەمئەندامبوونی كەسێك".

بە كەفالەت ئازادكراون

شەش كەس لەسەر دۆسیەی سەنا 
دەستگیر دەكرێن

برینپێچێك: ئەوەی لەگەڵ من كرا داعش لەگەڵ 
خەڵكی نەكردووە

 هونەر ئەحمەد 
رووداو - مووسڵ

بەرەبەیانییەكــی زوو لەگەڵ دوو تیمی دیكەی 
لەكاتــی  بەڕێكەوتیــن.  موســڵ  بــەرەو  رووداو 
گەیشــتنمان بە بەری راســتی مووسڵ تیمەكەی 
ئێمە لــە دوو تیمەكەی دیكە جیابووەوە و بەرەو 
ئــەو میحــوەرە چووین كــە دژە تیــرۆری عێراق 
شــەڕی لێ دەكات. پێش گەیشتنمان پەیوەندیم 
بــە لیوا مەعن ســەعد یەكێك لــە فەرماندەكانی 
دژە تیــرۆرەوە كــرد و پێیگوتم كــە هێزەكانیان 
ئەمڕۆ هیچ پێشڕەوییەك ناكەن. بۆیە پەیوەندیم 
بە تیمەكانی دیكــەی رووداوەوە كرد و پێمگوتن 
كە چاوەڕوانمان بكەن دەگەڕێینەوە بۆ میحوەری 

پۆلیسی فیدراڵی.
گەیشــتینەوە ناوچەی عرێج كــە فەرماندەیی 
گشتی پۆلیسی فیدراڵی لێیە و لە گۆڕەپانی بنكەكە 
چــاوەڕوان بوویــن تاوەكو بەرپرســی راگەیاندنی 
پۆلیســی فیدراڵی بەرەو هێڵی پێشەوەمان ببات 
لە بەری راستی مووسڵ. چاوەڕوانییەكەمان لەچاو 
رۆژانــی دیكە 20 خولەك زیاتری خایاند، لەناكاو 
دەنگی تەقە هات و پێموابوو كە یەكێك چەكەكەی 

تاقیدەكاتەوە، بەاڵم تەقەكان زۆرتر بوون.
لەپێش فەرماندەیی گشــتی پۆلیس شــڵەژان 
دەســتیان  دەرگا  بــەر  پۆلیســەكانی  روویــدا، 

دایە چــەك، لەگەڵ كامێرامانەكــەم و تیمەكانی 
دیكــەی رووداو ئۆتۆمبێلەكانمــان لــە گۆڕەپانی 
بارەگای پۆلیســی فیدراڵی جێهێشــت، لە ناكاو 
فەرماندەیەكی پۆلیس هاتە دەرەوە و بێ تەلێكی 
پێبوو، بەردەوام فەرمانی دەدا و بە پۆلیسەكانی 
بەردەرگای گوت هەموو رێگاكان دابخەن، ترســی 
زۆر هەبوو ئۆتۆمبیلی بۆمبڕێژكراو خۆی بگەیەنێتە 
بنكــەی فەرماندەییەكە. لە فەرماندەكەی پۆلیس 
نزیــك بوومــەوە تاوەكــو گوێ لە بــێ تەلەكەی 
بگرم. یەكێك لە بێتەلەكەوە هاواری كرد: داعش 
هێرشــی هێناوە و دەیەوێت بێتە نێو بنكەكەوە. 
هێــزەكان هەموویــان كۆكرانــەوە و فەرمــان كرا 
لە پــاڵ ســەنگەرەكانی دەوروبــەری بارەگاكەوە 
پشــتێنەیەكی ئەمنــی دروســت بكرێــت، زۆری 
نەخایاند چوار هەلیكۆپتەر لە بنكەكەوە هەستان 
و دەســتیانكرد بە چاودێریكردنــی ناوچەكە. لە 
تەنیشــت بنكەكــەوە بۆردومان دەســتی پێكرد، 
بۆردومانەكــە زۆر نزیك بوو لە ئێمە، ســەیر بوو 
بەالمەوە بۆچی بۆردومانەكە هێندە نزیكە، بەاڵم 
دواتــر دەركەوت خۆكوژێكی داعش لە نزیك ئێمە 
لــە نێو گژوگیــای ناوچەكە خۆی حەشــاردابوو، 
بەهۆی بۆردومانەكــەوە تەقییەوە، فەرماندەكەی 
پۆلیــس تــووڕە بوو، گوتــی هەمــوو دەزگاكانی 
راگەیانــدن بــا بگەڕێنەوە، نامەوێــت كەس لێرە 
بێت. لەو كاتەدا دوو چەكداری داعش هەڵدەهاتن 

و منیــش وێنــەم دەگرتن، بانگــی فەرماندەكەی 
پۆلیســم كرد تاوەكو تەماشــای وێنەكان بكات، 
هەاڵتنی چەكدارانی داعش دەبینرا، فەرماندەكەی 
پۆلیس ســەرقاڵ بوو بــە ئەركەكەیەوە، فەرمانی 
پاشەكشــێكردنی تیمەكانــی راگەیاندنــی لەبیر 
چووەوە، زۆری پێنەچوو فەرمان كرا كە ناوچەكە 
بپشــكنرێت. ئێمەش پێ بەپێ لەگەڵ هێزەكانی 
پۆلیس رۆیشــتین. لەپــاڵ تەپۆڵكەیەك تەقە لە 
چەكدارێكی داعــش كرا، چەكدارەكە وا دەركەوت 
كــە كــوژراوە، من و چەند پۆلیســێك لێی نزیك 
بووینەوە، پۆلیسێك ویســتی تەقەی دیكەی لێ 
بكات، منیش پێمگوت ئاگاداربن نەوەك پشتێنی 
پێــوە بێــت، چونكــە ئەگــەر تەقەی لــێ بكەن 
دەتەقێتەوە، لەگەڵ هێزەكانی پۆلیس زیاتر نزیك 
بووینەوە، بەشــێوەیەك تەنیا 5 بــۆ 7 مەترمان 
مابوو بگەینە ســەر چەكدارەكە. مــن هەر چاوم 
لەســەری بوو، ئەو پشــتی لە ئێمە بوو، لەناكاو 
جووڵەی دەســتیم بینی، هاوارم كرد بكشــێنەوە 
و هێشــتا قســەكەم تــەواو نەكردبــوو كە خۆی 
تەقاندەوە، پێموابوو دوو بۆ ســێ پۆلیس بەهۆی 
خۆتەقاندنــەوەی چەكدارەكــەی داعــش گیانیان 
لەدەســتدابێ. نزیكــەی 20 مەتر هاتمــە دواوە، 
بینیم پۆلیسێك هەموو دەموچاوی خوێنە. دواتر 
دۆخەكە هەندێك هێور بووەوە، بۆم دەركەوت لەو 

تەقینەوەیەدا سێ پۆلیس بریندار بوون .

دواتــر هێزەكانــی پۆلیــس جارێكــی دیكــە 
خۆیــان كۆكــردەوە و دەســتیان بە پشــكنینی 
ناوچەكــە كــرد. لەو هێرشــەی داعش بۆ ســەر 

بنكەی گشــتیی پۆلیســی فیدراڵــی 4 چەكداری 
داعــش خۆیــان تەقانــدەوە، چەكدارێكیــش بە 
فیشەكی پۆلیس كوژرا و چەكدارێكیش هەڵهات. 

كــەس  ئۆپەراســیۆنەكانی پۆلیسیشــدا 8  لــە 
دەســتگیركران كە گومان هەبوو لە هێرشــەكەدا 

هاوكاریی چەكدارانی داعشیان كردبێت.

مەتر لەنێوان مەرگ و ژیاندا

راوچی حەسەن
رووداو - دەربەندیخان 

لەســەر كوشتنی بزنە كێوییەك، سێ راوچی 
لە چیای بەرانانی ســنووری قەزای دەربەندیخان 
دەســتگیر دەكرێــن و بەگوتــەی كارمەندێكــی 
پۆلیســی دارستانی دەربەندیخانیش "یەكێك لە 
راوچییەكان ئەفسەری وەزارەتی پێشمەرگەیە".

رووداوەكــە دوانیــوەڕۆی رۆژی 2017/4/23 
بــووە. هاوواڵتیانــی ناوچەكــە پۆلیســیان لــە 
رووداوێكی تەقەكردن ئاگادار كردووەتەوە، پاشان 
پۆلیسی دارستان چووەتە شوێنی رووداوەكە و 3 
كەسی دەستگیر كردووە كە یەكێكیان ئەفسەری 

وەزارەتی پێشمەرگەیە.
رائید ئەحمەد مســتەفا، بەڕێوەبەری بەشــی 
پۆلیســی دارســتان و ژینگەی دەربەندیخان بە 
) رووداو(ی راگەیاند "ئیوارەی رۆژی یەكشــەممە 
2017/4/23، سێ گەنج كە تەمەنیان لە نێوان 
20 بــۆ 25 ســاڵە، لــە چیای بەرانــان تەقە لە 
بزنــە كێوییەك دەكەن و دەیكــوژن، دوای ئەوە 
تیمەكانــی ئێمە چوونــە شــوێنی رووداوەكە و 

دەستگیریان كردن".
ســەبارەت بە جۆری ئەو چەكەی كە تەقەی 

پێكراوە، بەڕێوەبەری بەشــی پۆلیسی دارستان 
و ژینگــەی دەربەندیخــان گوتــی "راوچییەكان 
چەكێكی جۆری )ژێرسێ( یان پێگیراوە، لەگەڵ 
دووربیــن و  ئامێــری راوكــردن، ئــەوان لەگــەڵ 
كەرەســتەكا نیان دەخرێنە بەردەستی دادوەری 

لێكۆڵینەوە بۆ وەرگرتنی سزاكەیان".
وەك لە وێنەكاندا دەردەكەوێت بزنە كێوییەكە 
دوو بێچووی لە ســكدابووە و ئەوانیش بوونەتە 

قوربانی گوللەی سێ راوچییەكە.
هەر سەبارەت بە رووداوەكە، دڵشاد محەممەد، 
كارمەند لە بەشی راگەیاندنی پۆلیسی دارستانی 
دەربەندیخــان بــە )رووداو(ی راگەیاند "كاتێك 
چووینە شوێنی رووداوەكە بینیمان كە ئەو سێ 
كەسە لە شوێنی رووداوەكەوە نزیكن و چەكیان 
پێبوو، بەاڵم سەرەتا ئەوان نكۆڵیان لەوە دەكرد، 
ئەو بزنەكێوییەیان كوشــتبێت، دواتر دەركەوت 
خوێنی بزنەكێوییەكــە بە جلوبەرگی یەكێك لە 
راوچییەكانەوە بوو، ئێمەش دەستگیرمان كردن 
و دواتر رەوانەی پۆلیسی دەربەندیخانمان كردن"
یەكێـك  محەممـەد،  دڵشـاد  گوتـەی  بـە 
ئەفسـەری  دەسـتگیركراوە،  كەسـانەی  لـەو 
وەزارەتـی پێشـمەرگەی هەرێمـی كوردسـتانە، 
دادوەر  بڕیـاری  بـە  راوچییەكـەش  هەرسـێ 

زیندانـن. لـە  ئێسـتا  و  دەسـتگیركراون 
بەپێی زانیارییەكانی )رووداو(، ئەو كەســەی 
كەســەی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگەیە، پلەی 
مالزمــە و ناوی )ئا.م.ر( و بەڕێوەبەری ئیدارەی 
ئەفســەرانە لە ســنووری قــەزای دەربەندیخان. 
یەكێكــی دیكە لە راوچییەكان ناوی ) ب.ع.م(. 

ئەوەی دیكەشیان ناوی )ش.ئا.ئە( بووە.
بەپێی رێنمایی و بڕیاری دەســتەی ژینگەی 
هەرێمــی كوردســتان، هەركەســێك ئاســكێك 
یــان بزنەكێویەك بكوژێت، بە بــڕی 10ملیۆن 
دینــار ســزادەدرێت،  جگــە لــە مانــەوەی لــە 
زیندادا. دڵشــاد محەممەد دەشڵێت "كوشتنی 
بزنەكێویەكە لەبەرئــەوەی دوو بێچووی لەگەڵ 
دابووە، ئەوانیش هەژمار دەكرێن و ئەگەر بێت 
و رووداوەكەیــان بەســەردا ســا غ بێتەوە كۆی 
ســزای پارە لــەو راوچیانە كــە وەردەگیرێت، 

دەبێتە 30 ملیۆن دینار".
لە ســنووری چیــای بەرانان زیاتــر لە 60 
بزنــی كێوی و كەڵكی كێــوی دەژین و رۆژانە 
چاودێــری  دارســتانەوە  پۆلیســی  لەالیــەن 
دەكرێن. بەو گوتەی ئەو كارمەندەی پۆلیســی 
دارســتان كامێــرای چاودێریش بۆ پاراســتنی 

ئاژەڵەكان دانراوە.
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ئەفسەرێكی پێشمەرگە لەسەر راوكردن دەستگیر دەكرێت
بزنەكێویەكی دوو گیان دەكوژێت
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پارتی: لەو باوەڕەدا نەبووین عەمار حەكیم لێدوانی وا بداتراپۆرت
رووداو - پیرمام

فازڵ میرانی، سكرتێری مەكتەبی سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستان، لەبارەی سەربەخۆیی، وەاڵمی عەممار حەكیمی دایەوە و گوتی "لەو بڕوایەدا 
نەبووین سەید عەممار حەكیم لێدوانێكی وا بدات". عەممار حەكیم، سەرۆكی ئەنجوومەنی بااڵی ئیسالمی لە عێراق پێشتر رایگەیاندبوو هیچ دەوڵەتێك 

نییە دان بە دەوڵەتی سەربەخۆی كوردستاندا بنێت جگە لە ئیسرائیل نەبێت. میرانی دوای كۆبوونەوەی لەگەڵ شاندێكی سەدرییەكان، لە كۆنگرەیەكی 
رۆژنامەڤانیدا رایگەیاند: "لەو بڕوایەدا نەبووین، پێمانوانەبوو سەید عەممار حەكیم لێدوانێكی وا بدات، چونكە رەوتی سەدری دەڵێن ئێمە رێز لە مافەكانی 

كورد دەگرین، تەنانەت لەسەر ئااڵی كوردستان لە كەركووك هیچ كاردانەوەیەكی خراپی نەبووە".

 )فۆتۆ: سەرتیپ عوسمان(
مەحموود یاسین كوردی

رووداو - هەولێر

لەسەر  پارتی  و  یەكێتی  كۆبوونەوەكانی 
مەسەلەی گشتپرسی درێژەیان هەیە و لە ماوەی 
پرسەكەش  كۆبوونەتەوە.  جار  سێ  مانگێكدا 
لەنێوان كاراكردنەوەی پەرلەمان و بەڕێوەچوونی 

پرۆسەكە بەبێ پەرلەمان، ماوەتەوە.
جاری  بۆ   2017/4/23 یەكشەممە  رۆژی 
بە  یەكێتی  و  پارتی  سیاسی  مەكتەبی  سێیەم 
ئامادەبوونی بارزانی لە پیرمام كۆبوونەوە. پارتی 
پێشووتری  كۆبوونەوەی  لە  جیاوازی  قسەی 

یەكێتی و گۆڕان لە شاندەكەی یەكێتی بیست. 
بە  پارتی  گوتەبێژی  محەممەد،  مەحموود 
)رووداو(ی راگەیاند: "شاندی یەكێتی نیشتمانی 
كوردستان بە ئێمەیان گوت، پرسی گشتپرسی 
و كاراكردنەوەی پەرلەمان بەیەكەوە نابەستنەوە. 
ئەوە دوو شتی جیاوازن و پەیوەندییان بە یەكەوە 

نییە".
گوتـی:  هەروەهـا  پارتـی  گوتەبێـژی 
الیەنـە  فراوانـی  كۆبوونەوەیەكـی  "بەمزووانـە 
دروسـتكردنی  بـۆ  دەكرێـت  سیاسـییەكان 
كۆمیتـەی ریفرانـدۆم"، گوتیشـی "ئامادەیـی و 
توانـای كۆمیسـیۆنی هەڵبژاردنـەكان وا دەكات 

بدرێـت". گشتپرسـی  رۆژی  لەبـارەی  بڕیـار 
لە  بەشدار  یەكێتی  شاندی  ئەندامێكی  بەاڵم 
باڵوبكرێتەوە،  ناوی  نەیویست  كە  كۆبوونەوەكە 
قسەی گوتەبێژی پارتی رەتكردەوە و بە )رووداو(
ی گوت: "رای یەكێتی لەسەر گشتپرسی لە پارتی 
جیاوازە، ئێمە قسەی وامان نەگوتووە، ئەوەی لە 
بەیاننامە هاوبەشەكە هاتووە ئەوە رای یەكێتییە 
و هەر قسەیەك لە دەرەوەی ئەو بەیاننامەیە رای 
ئێمە نییە، بە پێچەوانەوە زیاتر لە كۆبوونەوەی 
سوور  پەرلەمان  كاراكردنەوەی  لەسەر  پێشوو 

بووین".

دەستنیشانكردنی 
رۆژی گشتپرسی

بەپێی بەیاننامەی هاوبەشی مەكتەبی سیاسی 
پارتی و یەكێتی، رۆژی یەكشەممە 2017/4/23 
كۆبوونەوەكانی  لەسەر  جەختیان  هەردووال 
گشتپرسی.  لەبارەی  كردووەتەوە  پێشوویان 
ئاماژەیان بە دوو خاڵ كردووە، یەكەم: پێكهێنانی 
و  گشتپرسی  پرۆسەی  بە  تایبەت  لیژنەی 
دووەم:  پرۆسەكە.  وادەی  دەستنیشانكردنی 
كوردستان،  پەرلەمانی  كاراكردنەوەی  چۆنیەتی 
بەشێوازێك كە لەخزمەت پرۆسەی گشتپرسی و 

سەربەخۆیی و یەكڕیزیی نیشتمانیدا بێت.

یەكێتی لە نێوان دوو رێككەوتندا

ئەگەرچی یەكێتی لەگەڵ پارتی رێككەوتنێكی 
ستراتیژیی تەمەن 10 ساڵی هەیە، لە هەمانكاتدا 
رێككەوتنێكی 25  گۆڕانیش  بزووتنەوەی  لەگەڵ 
خاڵیی تەمەن 11 مانگی هەیە، ئێستا لە نێوان 
هەردوو رێككەوتنەكە ماوەتەوە، مەكتەبی سیاسی 
یەكێتی لەسەر مەسەلەی گشتپرسی بوونەتە دوو 
بەش، بەشێكیان لەگەڵ ئەنجامدانی پرۆسەكەن 
ئەو  نییە  یەكێتی  بەرژەوەندیی  لە  پێیانوایە  و 
بابەتە بە كاراكردنەوەی پەرلەمانەوە ببەستێتەوە 
و نابێ رێگا بدەن پارتی بە تەنیا بڕیار لەو بابەتە 
دوایین  لە  بدات.  هەستیارە  و  چارەنووسساز 
ئامادەبوونی  بە  یەكێتی  شاندی  كۆبوونەوەی 
كۆسرەت رەسوڵ عەلی، هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد 
و مەال بەختیار لەگەڵ قاسم سلێمانی فەرماندەی 
بە  بۆچوونیان  هەمان  ئێران،  قودسی  سوپای 
ئێرانییەكان گوتووە كە تا سەر پەتەكە لەگەڵ 

پارتی هەنگاو دەنێن.
مەكتەبی  ئەندامی  شەش  بەرامبەردا  لە 
سیاسی یەكێتی لەگەڵ پابەندبوونی یەكێتین بە 
رێككەوتنیان لەگەڵ گۆڕان و لەگەڵ ئەو بۆچوونەن 

و  پەرلەمان  كاراكردنەوەی  بەبێ  یەكێتی  كە 
گشتپرسی  بۆ  هەنگاوێك  هیچ  گۆڕان  ئاگاداریی 
ئەندامەش  شەش  ئەو  نەنێ.  پارتی  لەگەڵ 
بریتین لە )هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد، حاكم قادر 
حەمەجان، رزگار عەلی، ئاسۆ مامەند، شۆڕش 
ئیسماعیل و رەفعەت عەبدوڵاڵ( لە بەرامبەردا جگە 
لە نەجمەدین كەریم كە بێالیەنیی هەڵبژاردووە، 
لەگەڵ  یەكێتی  سیاسی  مەكتەبی  زۆرینەی 
ئەوەن پرۆسەی گشتپرسی و پەرلەمان پێكەوە 

نەبەسترێتەوە.
هاوبەشی  سەركردایەتی   2017/4/22 رۆژی 
یەكێتی نیشتمانی كوردستان و بزووتنەوەی گۆڕان 
لە سلێمانی كۆبوونەوە و لە بەیاننامەی هاوبەشی 
"ئەو  رایانگەیاند  لەبارەی گشتپرسی  هەردووالدا 
بااڵكانی  بەرژەوەندییە  رۆشنایی  لەبەر  پرسانە 
گەلی كوردستان لە پەرلەمانی كوردستان یەكالیی 

دەكرێنەوە".

گۆڕان: ترسمان لە بەشداریی الوازی 
خەڵك هەیە

سەركردایەتیی  ئەندامی  عەبدوڵاڵ،  ساماڵ 
هاوبەشی گۆڕان و یەكێتی بە )رووداو(ی راگەیاند 
دەوڵەت  دروستكردنی  و  سەربەخۆیی  "بابەتی 

پێویستی بە كۆدەنگیی سیاسی و ئاشتبوونەوەی 
نیشتمانی و كاراكردنەوەی دامەزراوە شەرعییەكانی 
كێشەی  دەبێ  لەوە  جگە  هەیە،  كوردستان 
مەترسی  چونكە  بكەین،  چاك  مووچەخۆران 

بەشداریی الوازی خەڵك لەو پرۆسەیەدا هەیە".
ئەو سەركردەیەی گۆڕان باسی گلەیی و رەخنەی 
لە كۆبوونەوەی  یەكێتی كە  لە  حیزبەكەی كرد 
سەركردایەتیی هاوبەشدا كردوویانە و گوتی "ئێمە 
تێبینی خۆمان  و  راشكاوانە رەخنە و قسە  بە 
بە برایانی یەكێتی راگەیاند، ئەوانیش پێیانگوتین 
هیچ رێككەوتنێكیان لەگەڵ پارتی بۆ ئەنجامدانی 
گشتپرسی واژۆ نەكردووە، ئەوان بۆ گفتوگۆكردن 
و دەستنیشانكردنی میكانیزمی گشتپرسی لەگەڵ 
پارتی كۆبوونەتەوە و هیچ بڕیارێكیان نەداوە و 

هیچ رێككەوتنێكیان ئیمزا نەكردووە".
ئەنجوومەنی  گوتەبێژی  نێروەیی،  لەتیف 
ناوەندی یەكێتی لەبارەی بەڕێوەچوونی پرۆسەی 
گشتپرسی بەبێ پەرلەمان گوتی "دۆخی سیاسی 
هەرێمی كوردستان هەستیارە، یەكێتی بەهیوای 
و  پارتی  تایبەتی  بە  الیەنەكانە  نزیككردنەوەی 
گۆڕان، دەبێ الیەنە سیاسییەكان لە كۆبوونەوە 
یەكالیی  پرسە  ئەو  راشكاوانەدا  دانیشتنی  و 

بكەنەوە".

گۆڕان نوێنەر نانێرێ

 فوئاد حوسێن، سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی 
)رووداو(ی  بە  پێشتر  كوردستان  هەرێمی 
گوتبوو كە پەیوەندی بە سەرجەم حیزبەكانەوە 
كردووە، بە بزووتنەوەی گۆڕانیشەوە، بۆئەوەی 
گشتپرسی  بااڵی  لێژنەی  بۆ  خۆیان  نوێنەری 

جڤاتی  ئەندامی  عەبدوڵاڵ،  ساماڵ  بنێرن. 
وەاڵمی  لە  گۆڕان  بزووتنەوەی  نیشتمانیی 
نوێنەری  بەدڵنیاییەوە  "ئێمە  دەڵێت  ئەوەدا 
ئەم  چونكە  نانێرین،  لیژنەیە  ئەو  بۆ  خۆمان 
نەتەوەییە،  و  نیشتمانی  بابەتێكی  پرۆسەیە 

ئیشی پەرلەمانە بڕیاری لێبدات".
كە  كردووەتەوە  یەكالیی  خۆی  یەكگرتوو 
لە  دەكات،  گشتپرسی  پرۆسەی  پشتگیری 
پەرلەمان  كاراكردنەوەی  داوای  هەمانكاتدا 
شەرعیەتی  پرۆسەكە  ئەوەی  بۆ  دەكات 
ئەندامی  ساڵح،  مەال  فەرهاد  هەبێت.  بەهێزی 
گوتی  یەكگرتوو،  جێبەجێكردنی  ئەنجوومەنی 
یەكێتیمان  و  پارتی  هاوبەشی  شاندی  "بە 
پرۆسەی  پاڵپشتی  ئێمە  كە  راگەیاندووە 
گشتپرسی و گەڕانەوە بۆ رای میللەت دەكەین، 
بەاڵم بۆ ئەوەی پرۆسەكە شەرعیەتی بەهێزتر 
بێت، پێویست بە دەركردنی یاسایەكی تایبەت 
دەبێ  بۆیە  دەكات،  كوردستان  پەرلەمانی  لە 
سیاسییەكاندا  الیەنە  لەنێوان  كۆمیتەیەی  ئەو 
كاراكردنەوەی  لەسەر  بڕیار  دەكرێت،  دروست 
بە  تایبەت  یاسایەكی  تاوەكو  بدات  پەرلەمان 

گشتپرسی دەربكات".
ــتی  ــارەی هەڵوێس ــاڵح لەب ــەال س ــاد م فەره
كۆبوونــەوەی  دواییــن  لــە  حیزبەكــەی 
كــە  گوتــی  یەكگرتــوودا،  ســەركردایەتی 
ئــەوان لەگــەڵ دروســتكردنی دوو كۆمیتــەن 
گشتپرســی  بــۆ  ئامادەســازی  "كۆمیتەیــەك 
و  بــكات  پێداویســتییەكان  دابینكردنــی  و 
هــاوكات كۆمیتەیەكــی دیكــە هاوتەریــب بــە 
ــی چاكســازی و  ــۆ ئەنجامدان ــن ب ــگ دەزانی گرن

خەڵــك". بژێویــی  و  مووچــە  چاككردنــی 

نەوزاد مەحموود و جەمال ئەحمەد جەمیل 
رووداو - سلێمانی 

بەرپرسـانی بزووتنەوەی گۆڕان ئامادەكاری 
بۆ گەڕانەوەی نەوشـیروان مسـتەفا، رێكخەری 
گشـتیی بزووتنەوەكەیان دەكەن. بەرپرسـێكی 
كاك  گەڕانـەوەی  بـە  دەڵـێ  بزووتنەوەكـەش 
نەوشـیروان لـە كاتێكـی زۆر كەمدا "كەشـێكی 
ئەرێنـی بۆ پەیوەندی و رێككەوتننامەی نێوان 

یەكێتـی و گۆڕان دروسـتدەبێ".
گشـتیی  رێكخـەری  مسـتەفا،  نەوشـیروان 
 2016/9/3 رۆژی  گـۆڕان،  بزووتنـەوەی 
بەمەبەسـتی چارەسـەركردنی نەخۆشـی بەرەو 
بەریتانیـا بەڕێكـەوت و تاوەكـو ئێسـتاش لـە 
ماوەتـەوە. واڵتـە  ئـەو  پایتەختـی  لەندەنـی 

بەرپرسـانی  زانیارییانـەی  ئـەو  بەپێـی 
نزیكەكانـی  كەسـە  و  گـۆڕان  بزووتنـەوەی 
نەوشـیروان مسـتەفا لـە دەرەوەی بزووتنـەی 
گـۆڕان داویانـە بـە )رووداو(، پزیشـكەكانی لە 
گەڕانـەوە بۆ كوردسـتان سەرپشـكیان كردووە 
پزیشـكییەكان  "رێنماییـە  مەرجـەی  بـەو 
جێبەجـێ بـكات و هەروەهـا بـەردەوام بـێ لـە 
وەرگرتنـی چارەسـەری لـە كاتـی پێویسـتدا، 

ئـەو پشـكنینانەی بـۆی كـراون". بەپێـی 
لـە  یەكێـك  عوسـمان،  حاجـی  دالوەر 
هەڵسـوڕاوەكانی بزووتنـەوەی گـۆڕان دەڵـێ، 
دەگەڕێتـەوە  نزیكانـە  بـەو  نەوشـیروان  كاك 
ئـەو  چونكـە  زەروورە،  زۆر  ئـەو  "هاتنـەوەی 
پیـاوی رۆژە قورسـەكانە و ئێسـتا پێویسـتی 
زۆرمـان پێیەتـی". لەبـارەی هـۆی دواكەوتنـی 
گەڕانەوەشـی گوتـی "كێشـەی ڤیـزای هەبـوو، 

كوردسـتان". دەگەڕایـەوە  زووتـر  ئەگینـا 
گـۆڕان،  بزووتنـەوەی  هەڵسـوڕاوەی  ئـەو 

بەهـۆی  مسـتەفا  نەوشـیروان  رەتیدەكاتـەوە 
نەخۆشـیەكەی و وەرگرتنـی چارەسـەرەوە لـە 
دۆخـی سیاسـی باشـووری كوردسـتان دابڕابێ 
"بـەردەوام سـەیری بارودۆخەكـە دەكات و لـە 
هەمـوو كۆبوونەوەیەكـی جڤاتـی نیشـتمانی و 
گشـتی بزووتنـەوەی گۆڕانـدا رای هەبـووە و 

بزووتنەوەكەشـە". بڕیارەكانـی  ئـاگاداری 
ئەمیـن،  مسـتەفا  نەوشـیروان  سـەفەری 
بـۆ  گـۆڕان  بزووتنـەوەی  گشـتیی  رێكخـەری 
لەنـدەن كـە جـاری دووەمیەتـی، لـە سـاڵێك 
نزیـك دەبێتـەوە، بـەاڵم بـۆ ژیانـی سیاسـی 
زۆر  جێهێشـتنە  ئـەو  بزووتنەوەكـەی، 
قـورس كـەوت و بەشـێك لـە هەڵسـوڕاوان و 
سـەركردەكانی بزووتنەوەكـە پێیانوایـە بەهۆی 
لـە  یەكێتـی  مسـتەفا،  نەوشـیروان  دووریـی 
نێوانیـان  رێككەوتننامەكـەی  جێبەجێكردنـی 
كەمتەرخەمـە و كات دەكـوژێ، هـەر بۆیـە لەو 
ماوەیـەدا نـاو بەنـاو سـەركردەكانی ئەو حیزبە 

لێدەكـەن.  گەڕانـەوەی  داوای 
)رووداو(  زانیارییانـەی  ئـەو  بەپێـی 
مسـتەفا  نەوشـیروان  نزیكـی  كەسـێكی  لـە 
رابـردوو  ماوەیـەی  لـەو  وەریگرتـوون، 
"نەوشـیروان مسـتەفا دڵنیاكراوەتـەوە لـەوەی 
نەخۆشـخانەی  لـە  و  بگەڕێتـەوە  دەتوانـێ 
پزیشـكیی فـارووق لـە سـلێمانی بەپێـی ئـەو 
پشـكنین و رێنماییە پزیشـكییانەی لە لەندەن 
ئـەو  وەربگـرێ"،  چارەسـەر  كـراوە،  بـۆی 
پێـش  "بۆیـە  گوتیشـی  هـەروا  سـەرچاوەیە 
مسـتەفا  نەوشـیروان  مانگـە  ئـەم  كۆتایـی 
دەگەڕێتەوە سـلێمانی و تەندروستیشـی باشتر 

بـووە".
بزووتنـەوەی  گوتەبێـژی  حاجـی،  شـۆڕش 
گـۆڕان سـەبارەت بـە گەڕانـەوەی نەوشـیروان 

"كاك  گـوت  )رووداو(ی  بـە  مسـتەفا 
و  ناومـان  لـە  حـازرە  غائیبـی  نەوشـیروان 
ئـاگای لـە هەمـوو رووداوەكان هەیـە، جڤاتـی 
سەرپشـك  ئێـرەی  برادەرانـی  و  نیشـتمانی 
كـردووە كـە هـەر بڕیارێـك بـدەن پشـتگیریی 
بـاری  بـە  پەیوەنـدی  گەڕانەوەشـی  دەكات، 
تەندروسـتی  ئەمـڕۆ  هەیـە،  تەندروسـتییەوە 

دەگەڕێتـەوە". شـەوەكەی  بێـت  بـاش 
بـە  گـۆڕان  بەرپرسـێكی  پێشـتر  بـەاڵم 
)رووداو(ی گوتبـوو "كاك نەوشـیروان جـارێ 
سیاسـی  رووداوی  و  پێشـهات  تـا  نایەتـەوە 
نەیەتـە پێـش، جـاری پێشـوو كـە گەڕایـەوە 
لێكەوتـەوە،  یەكێتـی  و  گـۆڕان  رێككەوتنـی 
بۆیـە ئەمجـارە چاوەڕێـی كۆتاییهاتنـی شـەڕی 
مووسـڵ و خولـی پەرلەمـان و سـەرۆكایەتی 
لـە مانگـی هەشـتی ئەمسـاڵ دەكات، ئـەوكات 
لـە  نەوشـیروان  كاك  كـە  مەزانـن  بـەدووری 
نـەك  خـوارەوە،  بێتـە  هەولێـر  فڕۆكەخانـەی 

سـلێمانی". فڕۆكەخانـەی 
شـوعلە   2017/3/17 رۆژی  بەرەبەیانـی 
مسـتەفا  نەوشـیروان  هاوسـەری  عەلـی، 
لەتەمەنـی 60 سـاڵیدا بـە هـۆی نەخۆشـی لـە 
سـلێمانی كۆچـی دوایـی كـرد و نەوشـیروان 
مسـتەفا، بەهـۆی نەخۆشـی و رێوشـوێنەكانی 
بـۆ  بگەڕێتـەوە  نەیتوانـی  سـەفەركردنەوە 
لـە  بـەاڵم  پرسـەكەی،  لـە  بەشـدارییكردن 
لەندەنـەوە بـە كورتەنامـەی پێزانیـن ، وەاڵمی 
دیكـەی  حیزبەكانـی  بەرپرسـانی  و  بارزانـی 
دایـەوە و سوپاسـی خەڵكـی كوردستانیشـی 
پرسـەی  لـە  بەشـداریكردن  بـۆ  كـرد 
و  پەیـام  یەكەمیـن  ئـەوە  كـە  هاوسـەرەكەی 
قسـەی نەوشـیروان مسـتەفا بـووە لەوەتـەی 

جێهێشـتووە. كوردسـتانی 

جڤاتـی  بەرپرسـی  عوسـمان،  رەئـوف 
پێیوایـە  گـۆڕان،  بزووتنـەوەی  گشـتی 
هاتنەوەی رێكخەری گشـتی بززووتنەوەكەیان، 
كاریگەریـی خێـرای دەبێ لـە پەیوەندیی نێوان 
گـۆڕان و یەكێتـی و هـەروا ئـەو رێككەوتنـەی 
ئـەو  "بێگومـان  گوتیشـی  نێوانیاندایـە.  لـە 
كـۆی  لەسـەر  كاریگەریـی  دواتـر  رێككەوتنـە 
دەبـێ و سـەرەتایەك  دۆخـە سیاسـییەكەش 

كێشـەكان". بـە  كۆتاییهێنـان  بـۆ  دەبـێ 
نەوشـیروان  گەڕانـەوەی  قسەوباسـی 
گرنـگ  بابەتـی  كـە  كاتێكدایـە  لـە  مسـتەفا 

دانوسـتاندن،  بـۆ  حیزبەكانـە  مێـزی  لەسـەر 
گشتپرسـییە  ئەنجامدانـی  پرسـی  ئەویـش 
لـە هەرێمـی كوردسـتان. یەكێتـی و پارتـی، 
پێكـەوە سـەرقاڵی تاوتوێكردنـی ئـەو پرسـەن 

كـردووە. حیزبەكانیـان  سـەردانی  و 
بزووتنـەوەی  دروسـتبوونی  دوای  لـە 
رێكخـەری  مسـتەفا  نەوشـیروان  گۆڕانـەوە، 
گشـتی ئـەو بزووتنەویـە دووجـار بـۆ مـاوەی 
درێژ هەرێمی كوردسـتانی جێهێشـتووە. جاری 
یەكـەم مـاوەی 7 مانـگ لـە لەنـدەن مایـەوە 
سـلێمانی،  گەڕایـەوە   2016/4/28 رۆژی  و 

 2016/9/3 رۆژی  لـە  دیكـەش  جارێكـی 
ئێسـتا  تاوەكـو  و  جێهێشـت  كوردسـتانی 

نەگەڕاوەتـەوە.
)رووداو( زانیویەتــی پزیشــكەكان رێنمایــی 
ــە رۆژ  نەوشــیروان مســتەفایان كــردووە كــە ل
و شــەوێكدا دەبــێ 14 كاژێــر پشــوو بــدات بــە 
نانخــواردن و نووســتن و دانیشــتن. كاتەكانــی 
دیكــەش دەخوێنێتــەوە و دەنووســێت. جگــە 
لــە ئــازاری بڕبــرەی پشــتی، كــە لە ســەردەمی 
شــاخەوە هەیەتــی، تەندروســتیی جێگیــرە. 
ئێســتاش لــە نووســینی كتێبێــك بووەتــەوە.

گۆڕان نوێنەر بۆ لێژنەی بااڵی گشتپرسی نانێرێ

نەوشیروان مستەفا لەم نزیكانە دەگەڕێتەوە

بزووتنەوەی گۆڕان: یەكێتی بە ئێمەیان گوتووە 
لەسەر گشتپرسی لەگەڵ پارتی رێكنەكەوتووین

شەش ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی 
لەگەڵ كاراكردنەوەی پەرلەمان و گشتپرسین

بەرپرسانی گۆڕان:

دوایین کۆبوونەوەی سەرکردایەتی هاوبەشی یەکێتی و گۆڕان لە سلێمانی
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وەزارەتی ناوخۆ 300 كەس دادەمەزرێنێ
رووداو - هەولێر

لیوا بەختیار بابان راوێژكاری وەزیری ناوخۆی هەرێمی كوردستان بە (رووداو)ی راگەیاند: "لە رۆژی یەكشەممە 2017/4/23 ناونوسین بۆ 
دوو خولی ئەفسەری لەكۆلیژی پۆلیسی هەولێر دەستپێدەكات. ناو نووسینەكە لە رێگای ئۆنالین  و فۆڕمەوە دەبێت، 10رۆژیش بۆ ناونووسین 

دیاریكراوە". لەبارەی مەرجەكانی وەرگرتنی دەرچووانی زانكۆ ئەو راوێژكارەی وەزیری ناوخۆ گوتی مەرجە فێرخواز تەمەنی لە نێوان 22 بۆ 25 
ساڵدا بێت، ئەوانەشی دەرچووی ئامادەیین تەمەنیان لەنێوان 18بۆ 22 ساڵ بێت. خولەكەش 22 مانگ دەخایەنێ .

راپۆرت

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

دوور لــە چــاوی كامێرا، هۆشــیار زێباری، 
ئەندامی مەكتەبی سیاسیی پارتی دیموكراتی 
كوردستان و قادری حاجی عەلی، هەڵسوڕاوی 
لــە ســلێمانی  گــۆڕان  بزووتنــەوەی  بــااڵی 
كۆبوونەتەوە. ســەركردەیەكی پارتیش دەڵێ: 
"پارتی بەو ئاراستەیە ئیش دەكات كە گۆڕان و 
الیەنەكانی دیكە بێنە نێو پرۆسەی گشتپرسی".
ئــەو دیدارەی زێباری و قادری حاجی عەلی 
رۆژی 2017/4/17 لە شــاری سلێمانی و دوور 
لە چــاوی كامێراكان بــووە. رووداو زانیویەتی 
ئاســاییكردنەوەی  بــارەی  لــە  گفتوگۆیــان 
پەیوەندیی هەردووال و نزیككردنەوەی بۆچوونی 

پارتی و گۆڕان لەبارەی گشتپرسی كردووە.
و  پارتــی  نێــوان  كۆبوونــەوەی  دواییــن 
گــۆڕان رۆژی 2016/12/19 بــوو كاتێــك لە 
چوارچێوەی جێەجێكردنی پەیامەكەی مەسعود 
بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان شاندێكی 
بااڵی مەكتەبی سیاســی پارتی لە سلێمانی لە 
ماڵی نەوشیروان مســتەفا لەگەڵ بزووتنەوەی 

گۆڕان كۆبوونەوە.
بــااڵی  هەڵســوڕاوی  محەممــەد،  كاردۆ 
بزووتنــەوەی گــۆڕان بــە )رووداو(ی راگەیاند 
:"گــۆڕان پێشــوازی لە هــەر كۆبوونەوەیەكی 
بەرهەمــدار دەكات بە تایبەتی لەســەر بابەتە 
نیشتمانی و نەتەوەییەكان، ئێمە لەگەڵ پارتی 
كێشەمان لەسەر ریفراندۆم نییە، بەڵكو لەسەر 
میكانیزم و رێگاكەی جیاوازیمان هەیە، ئەگەر 
ئیرادەیەكــی هاوبەشــی راســتەقینە هەبێت، 
لــە ماوەی 24 كاژێردا بڕیار لەســەر ریفراندۆم 
دەدەین، هیچ واڵتێكی ئیقلمی و نێودەوڵەتیش 

ناتوانێت دژمان بوەستێتەوە".

كاردۆ محەممــەد كارانەكردنەوەی پەرلەمان 
بە گرێكوێرەی قەیرانە سیاسییەكان دەزانێت و 
دەڵێ :"ئەگەر پارتی بڕیاری داوە پەرلەمان كارا 
بكاتەوە، زۆر ئاساییە گۆڕان و پارتی كۆببنەوە 
و گفتوگۆ لەسەر میكانیزمی ریفراندۆم و مافی 
چارەی خۆنووســین بكەن، گــۆڕان كۆبوونەوە 
رەتناكاتــەوە، بەاڵم كۆبوونەوەی بێ بەرهەم و 

لەپێناوی كۆبوونەوە رەتدەكاتەوە".
سەربەست لەزگین، ئەندامی سەركردایەتی 

پارتــی، ســەبارەت بــە كۆبوونــەوە لەگــەڵ 
گــۆڕان گلەیی لــەو حیزبــە دەكات و دەڵێت: 
"بزووتنــەوەی گــۆڕان كارێكی باشــی نەكرد، 
دەرگای كۆبوونــەوەی لــە بەرامبــەر شــاندی 
هاوبەشی پارتی و یەكێتی داخست، لە ماوەی 
رابردوودا لە پرسەی هاوژینی كاك نەوشیروان 
نامــە گۆڕینە و بەشــداریی شــاندی بــااڵ لەو 
پرســەیە هەبوو، پێشتر شــاندی بااڵی پارتی 
ســەردانی گۆڕانــی كردبوو، بۆیــە حەق نەبوو 

گۆڕان كۆبوونەوە رەتبكاتەوە".
سەربەســت لەزگیــن ئاماژە بــەوە دەكات 
كە ســەركردایەتی حیزبەكەی بەو ئاراستەیە 
كاردەكات گۆڕانیش لە پرسی گشتپرسی بێتە 
نێو پرۆســەكە و دەڵێت "گۆڕان و الیەنەكانی 
دیكە لە پرۆسەكەدا بن گرنگە بۆ یەكدەنگیی 
كورد، پارتی و یەكێتی بڕیاریان داوە ریفراندۆم 
بكەن، ئەو بڕیــارە حەتمییە و دواجار گۆڕان 
و الیەنەكانیــش دێــن، چونكــە گــۆڕان دژی 

ریفرانــدۆم نییە تەنیا لەســەر كاراكردنەوەی 
پەرلەمــان قســەیان هەیــە، ئێمــەش لەگەڵ 
كاراكردنەوەی پەرلەمانین بەاڵم بە رێككەوتن 

و شێوازێكی نوێ".
ســەركردەیەكی بااڵی گۆڕان كە نەیویست 
نــاوی باڵوبكرێتــەوە، دەەڵێت كــە لە ماوەی 
رابــردوودا نامــە و پەیوەندی لــە نێوان ئەوان 
و پارتی بــۆ ئەنجامدانی كۆبوونــەوە هەبووە 
و گوتی "ئێمە لە بەیاننامە ســێ خاڵییەكەی 

رۆژی 2017/4/4 بــە روونــی رامانگەیاند بۆ 
پرســی ریفراندۆم و ســەربەخۆیی پێویســت 
بەهیــچ كۆبوونەوەیەكی حیزبــی ناكات، ئەمە 
پەیوەندی بە شــاندی هاوبەش و تەنیا نییە، 
ئەم بابەتە پەیوەندی بە پەرلەمانەوە هەیە، با 
پارتی رێگا بدات پەرلەمان كۆببێتەوە و یاسای 
ریفراندۆم دەربكات و پرۆسەكە بەڕێوەبچێت".

دابڕانــی پارتــی و گۆڕان بــۆ رووداوەكانی 
19ی  و  حوزەیــران  23ی  دانیشــتنی  دوای 
ئابــی 2015 دەگەڕێتەوە. رۆژی 2015/10/8 
نۆیەمین كۆبوونەوەی پێنجقۆڵی لە ســلێمانی 
لە نێوان )پارتی، گۆڕان، یەكێتی، یەكگرتوو 
بەهــۆی  بــەاڵم  بەڕێوەچــوو،  كۆمــەڵ(  و 
خۆپیشاندان و دروستبوونی گرژی لە بەردەم 
شوێنی كۆبوونەوەكە و دواتریش نەگەیشتنی 
الیەنەكان بە رێككەوتن و پاشان سەرهەڵدانی 
خۆپیشاندان و گرژی لە ناوچەكانی پارێزگای 
سلێمانی و هەڵەبجە، كە چەند كەسێكی تێدا 
كوژران و چەند بارەگایەكی پارتی سووتێنران، 

پەیوەندییەكانی پارتی و گۆڕانی تێكدا.
بە فەرمانی مەكتەبی سیاسی پارتی رۆژی 
2015/10/12 هێــزە ئەمنییەكان لە بازگەی 
پردێ  رێگرییان لە گەڕانەوەی د.یوسف محەممەد 
سادق، سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان كرد بۆ 
هەولێر و وەزیرەكانی بزووتنەوەی گۆڕانیش لە 

حكومەت دوورخرانەوە.
لــە  رۆژ   118 دوای  و   2016/2/3 رۆژی 
دابڕان و ساردوســڕی، شاندێكی بااڵی پارتی 
كــە لــە رۆژ نــووری شــاوێس و مەحمــوود 
محەممــەد ئەندامانی مەكتەبی سیاســی ئەو 
حیزبە پێكهاتبوون، لە چوارچێوەی كۆمیتەی 
ئاساییكردنەوەی پەرلەمان و حكومەت لەگەڵ 
بزووتنەوەی گۆڕان لە ماڵی نەوشیروان مستەفا 

كۆبوونەوە.

هۆشیار زێباری و قادری حاجی عەلی 
لە سلێمانی كۆدەبنەوە

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

شــاندێكی رەوتی سەدر بە دوو پرۆژەوە 
هاتنــە هەولێــر، هــەردوو پرۆژەكەشــیان 
رادەســتی مەســعود بارزانــی، ســەرۆكی 
هەرێمی كوردستان كرد، بارزانیش پێیگوتن 
كــە هــەردوو پرۆژەكــە تاوتــوێ دەكەن و 
وەاڵم دەدەنــەوە، بەاڵم شــاندەكە خۆیان 
لە مەســەلەی ســەربەخۆیی و گشتپرســی 

بەدوور گرت.
رۆژی شــەممە 2017/4/22، شــاندێكی 
رەوتــی ســەدر بــە ســەرۆكایەتی ئەحمەد 
ســەدر، بــرازای موقتەدا ســەدر، گەیشــتە 
هەرێمــی كوردســتان و لەگــەڵ ســەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتان، بەرپرســانی پارتــی 
دیموكراتی كوردســتان و یەكێتی نیشتمانی 

و یەكگرتووی ئیسالمی كۆبوونەوە. 
چاكسازی لە هەڵبژاردن و مووسڵی دوای 
داعش، دوو پڕۆژەی شاندەكەی سەدر بوون 
كە رادەستی سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان 
و الیەنەكانــی دیكەیــان كــرد. پێشــتریش 
پڕۆژەكەیــان دابــووە هەریــەك لــە فوئــاد 
مەعســوم، ســەرۆككۆمار، حەیدەر عەبادی، 
سەرۆكوەزیران و سەلیم جبووری، سەرۆكی 
پەرلەمان. ئەحمەد ســەدر، لەالیەن موقتەدا 
ســەدری مامییەوە بــۆ ســەرۆكایەتیكردنی 
دانوستاندن و گفتوگۆكردن لەگەڵ الیەنەكان 

راسپێردراوە.
مووســڵ  رزگاركردنــی  دوای  پــڕۆژەی 
لەالیــەن   2017 شــوباتی  20ی  لــە  كــە 
موقتــەدا ســەدرەوە راگەیێنــدراوە، لە 29 
خــاڵ پێكهاتــووە، بەشــێك لــە نێوەڕۆكی 
پڕۆژەكــە راســتەوخۆ پەیوەندی بە هەرێمی 
كوردســتانەوە هەیــە. لە خاڵــی پێنجەمی 
پڕۆژەكــەدا هاتــووە: پێویســتە ئەركــی لە 
ئەســتۆگرتنی خاكی ناوچە ئازادكراوەكان و 
ناوچە كێشــە لەســەرەكان تەنیا لە دەست 
ســوپای عێــراق و هێزە ئەمنییــەكان بێت. 
خاڵی شەشــەم دەڵێت: پێویستە گفتوگۆی 
جــدی و كارا لەگەڵ الیەنەكانی كوردســتان 

بكرێت لە پێناوی گەیشــتن بە چارەسەرێك 
كە ســوودی بۆ عێراق هەبێــت و الری نییە 

ئەگەر بە چاودێریی نێودەوڵەتی بێت.
 لە خاڵی 21یشــدا هاتووە: گومانی تێدا 
نییــە ناوچە رزگاركراوەكان پێویســتیان بە 
هەڵوەســتەی جدی هەیە بــۆ كۆتاییهێنانی 
هەمــوو ملمالنێیــەكان و دوورخســتنەوەی 
هاوكارانــی تیرۆر، لە رێگەی: -1 لیژنەیەكی 
ئەهلــی لــە هــۆزەكان. -2 هەوڵــدان بــۆ 
چاودێریــی   3- خۆجێیــی  هەڵبژاردنــی 
نێودەوڵەتی لەســەر پرۆســەی سیاسی لەو 
ناوچانە. هەروەها ســەدر پێشنیازی كردووە 
ئەنجوومەنی بــااڵی كاروباری كەمینەكان لە 

عێراق دروست بكرێت.
پڕۆژەی چاكســازیی هەڵبژاردنیش، 35 
خاڵی لەخۆگرتووە كە داوای گۆڕانكاری لە 
كۆمیسیۆن، سیستەم و یاسای هەڵبژاردن، 
ئەنجامدانــی هەڵبژاردن لە سەرتاســەری 
دەكات  داوا  هەروەهــا  دەكات.  عێــراق 
نابێت هەڵبژاردن لــە هیچ پارێزگایەك بە 
پاســاوی تائیفی و نەتەوەیــی دوابخرێت. 
بەرپرســە  ئەگــەر  كــراوە  پێشــنیازیش 
بااڵكانــی واڵت خۆیان بــۆ هەڵبژاردنەكان 
كاندیــد كرد، ئەوا دەبێت دەســت لەكاری 

حكومی و دەوڵەت بكێشنەوە.
محەممــەد حاجــی، راوێژكاری ســەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتان كــە یەكێــك بــوو لە 
بەشداربووانی كۆبوونەوەی سەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان لەگەڵ شــاندەكە، بە )رووداو(
ی راگەیاند، شــاندەكە هەردوو پڕۆژەكەیان 
رادەستی سەرۆكی هەرێمی كوردستان كرد. 
بارزانیــش پێیڕاگەیاندن تاوتوێیان دەكەن و 

دواتر وەاڵمیان دەدەنەوە.
راوێژكاری ســەرۆكی هەرێمی كوردستان 
گوتیشــی كە لە كۆبوونەوەكەدا نەچوونەتە 
نێو وردەكاریی گشتپرســی و ســەربەخۆیی 
كوردستان، شاندەكە باسیان لە كۆمیسیۆن 
و یاســای كۆمیســیۆن كــرد، داوایــان كرد 

گۆڕانكاریی تێدا بكرێت.
محەممــەد حاجــی لەبــارەی گۆڕانكاری 
لە كۆمیســیۆن كە ســەرۆكەكەی لە پشكی 

پارتییــە، گوتــی "بــە شــاندەكەمان گــوت 
گۆڕانــكاری ئاســاییە، بــەاڵم نابێــت هیــچ 
كەســێك بكرێتە ئامانــج، ئەوانیش گوتیان 
بەهیچ شــێوەیەك كــەس ناكرێتــە ئامانج، 
بەتایبەتی سەربەســت مســتەفا، ســەرۆكی 
كۆمیســیۆنی بــااڵی هەڵبژاردنــەكان، بەاڵم 
پێویســتە  و  نییــە  كاریگــەر  كۆمیســیۆن 

گۆڕانكاری تێدا بكرێ".
باسكردنی دۆخی موسڵ، بەشێكی دیكەی 
كۆبوونەوەكە بــوو، راوێژكارەكــەی بارزانی 
دەڵێــت "لــە كۆبوونەوەكەدا جەخــت لەوە 
كرایەوە، كە پێویستە نەخشەیەكی سیاسی 
بۆ مووسڵ دابنرێت، هەموو الیەنەكان تێیدا 
بەشــداربن، چونكە دۆخی موسڵ بەتەواوی 
جیاوازە لە ناوچەكانــی دیكەی وەك ئەنبار 

و سەاڵحەددین".

یەكێك لە وێســتگەكانی ئەو ســەردانەی 
ئیســالمی  یەكگرتــووی  شــاندەكە، 
بەرپرســی   ، ســندی  نەســرەدەین  بــوو. 
پەیوەندییەكانــی یەكگرتــوو بــە )رووداو(
ی گوت، لەگەڵ شــاندەكەی ســەدر باســی 
ئەمنیــداری  و  كــردووە  گشتپرســییان 
گوتــووە  شــاندەكەی  بــە  حیزبەكەیــان 
هەرێمــی  رەوای  مافێكــی  "گشتپرســی 
كوردســتانە، پێویســتی بــە لێكگەیشــتنی 
الیەنــەكان هەیــە، دەبێــت لە كاتــی هاتنە 

پێشەوەی ئەو بابەتە هاوكار بن".
نەسرەدین ســندی كە سەرۆكی دەستەی 
ناوچە كوردستانییەكانی دەرەوەی ئیدارەی 
هەرێمی كوردســتانە، ســەبارەت بە وەاڵمی 
گشتپرســی،  مەســەلەی  بــۆ  شــاندەكە 
گوتــی "شــاندەكەی رەوتــی ســەدر خۆیان 

لە باســكردنی گشتپرســی و ســەربەخۆیی 
كوردستان بەدوور گرت و باسیان نەكرد". 

دوای كۆبوونەوەشــیان لەگــەڵ یەكێتی 
نیشــتمانی كوردســتان، ســەباح ساعدی، 
جێگری ســەرۆكی شاندەكەی رەوتی سەدر 
لە كۆنگرەیەكــی رۆژنامەوانیی هاوبەشــدا 
لەگــەڵ ســەعدی ئەحمەد پیــرە، ئەندامی 
مەكتەبی سیاسی یەكێتی، لەبارەی پرسی 
گشتپرســی هەرێمی كوردستان رایگەیاند: 
"هەمــوو پێكهاتەكانی عێــراق، بە كورد و 
عەرەب، شیعە، سوننە، توركمان و ئێزدی 
و مەســیحی چارەنووسیان ئەوەیە پێكەوە 
لــە عێراقدا بژیــن، ئەگەر هەر كێشــەیەك 
هەبێت دەكرێت بە لێكتێگەیشتن و گفتوگۆ 
چارەسەر بكرێت و بە مافی خۆیان بگەن.

ساعدی راشیگەیاند، لە قۆناخی رابردوودا 

كێشــە و گرفت لە نێو پێكهاتەكانی عێراق 
هەبــووە، ئەمــەش رەنگدانــەوەی نەرێنی 
لەســەر دۆخی عێراق هەبووە، پێمانوایە لە 
قۆناخی داهاتوودا پڕۆژەكەی موقتەدا سەدر 
دەبێتــە زەمینەســازییەكی واقعــی و باش 
بۆ لێكگەیشــتن و رێككەوتنــی الیەنەكان، 
كورد رۆڵێكی گرنگی لە پرۆســەی سیاسی 
عێراقــدا بینیــوە و، نامانەوێــت كــورد لە 

دەست بدەین".
هــاوكات جەعفەر مووســەوی، ســەرۆكی 
دەســتەی سیاسی رەوتی ســەدر و ئەندامی 
شــاندەكە رەتیكردەوە، شــاندەكەی رەوتی 
ســەدر لەگــەڵ پارتــە كوردییەكان باســی 
پێكهێنانــی هاوپەیمانێتــی و فراكســیۆنیان 
كردبێــت و رایگەیانــد، ئــەوەی لەوبــارەوە 

دەگوترێت دوورە لە راستی.

رەوتی سەدر دۆسیەی مووسڵی دوای 
داعش لەگەڵ كورد تاوتوێ دەكات
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هەڤپەیڤینهەڤپەیڤین

ریاز درار، هاوسەرۆكی ئەنجوومەنی سووریای دیموكراتیك بۆ )رووداو(:

ریــاز درار، 63 ســاڵ، هاوســەرۆكی ئەنجوومەنی ســووریای دیموكراتیكە، یەكێكە لە كەســایەتییە 
ناسراوەكانی ئۆپۆزسیۆنی سووریا و خەڵكی دێرەزوورە. درار پێشتر بۆ ماوەی پێنج ساڵ )2005 – 2010( 
لەالیەن رژێمی ســووریاوە دەســتگیر كراوە، بەوە تۆمەتبار كرابوو كە ســۆزی بۆ "جوداخوازانی كورد" 
هەیە و هەوڵی دابەشكردنی واڵت دەدات. ئێســتاش لەم هەڤپەیڤینەدا لەگەڵ )رووداو( باسی روئیای 
ئەنجوومەنەكەیان بۆ ئایندەی ســووریا، پەیوەندی لەگەڵ رژێمی بەعســی ســووریا و لەگەڵ توركیا و 
كێشەكانی نێوان ئەنجوومەنی نیشتیمانیی كورد لە سووریا و تەڤگەری جڤاتی دیموكراتیكی سەر بە 

پەیەدە دەكات.

خۆمان بە ئۆپۆزسیۆن 
دەزانین، بەاڵم 

ئۆپۆزیسیۆنێك كە داوای 
چارەسەری سیاسی دەكات

كارێكی تەكتیكیمان كرد 
بۆ پاراستنی منبج لە 
دەستێوەردانی توركیا

بڕیارمان نەداوە حیزبی 
بەعس لە كایەی سیاسی 

بكرێتە دەرەوە

كێشەكەمان چارەسەر بووە.
رووداو: ترستان هەیە لەوەی پاش داعش ئەمریكا 

و هێزەكانی هاوپەیمانان بەجێتان دەهێڵن؟
ئەگەر  و  نازانین  مەترسی  بە  درار:  ریاز 
بەجێیانهێشتین سەرلەنوێ خۆمان دروستدەكەینەوە.
كۆنترۆڵی  پەكەكە  یان  یەپەگە  دەڵێن  رووداو: 

ئێوەیان كردووە، ئەوان ئێوە بەڕێوەدەبەن؟
دەرەوەی  لە  كەس  خۆم  وەك  من  درار:  ریاز 
چوارچێوەی سوورییەكان قسەی لەگەڵ نەكردووم، 
ئەو  تەنیا  چاوپێكەوتنەكانماندا  هەموو  میانی  لە 
سیاسەت و پڕۆگرامانە هەبووە كە لێمان كۆڵیوەتەوە. 
لەبەرئەوە من پێموایە هیچ ئاراستەكردنێك نییە و 

تەنیا قسەی میدیایی دژەكارانەیە.
رووداو: كەواتە شێوازی دۆستایەتی و نزیكایەتی 

ئێوە و پەیەدە چۆنە؟
سوورییە،  حیزبێكی  پەیەدە  درار:  ریاز 
پەیوەندیمان لەگەڵیان هاوشێوەی ئەو پەیوەندییەیە 

كە لەگەڵ پارتەكانی دیكە هەمانە.
رووداو: ئێوە هیچ سەرپەرشتی و بەڕێوەبردنێكتان 
هێزەكانی  یان  كوردی  ناوچەی خۆبەڕێوەبەری  بۆ 

ئاسایشی ئەوێ هەیە؟
سەركردایەتییەكی  ئێستا  تاوەكوو  درار:  ریاز 
بكات.  دیاری  ئاراستەكان  كە  نییە  مەركەزی 
سووریا  هێزانەی  ئەو  سیاسین،  كیانێكی  ئێمە 
بوونەتەوە،  داعش  رووبەڕووی  كە  ئێمەن  بە  سەر 
ئیدارەی خۆسەری هەیە كە شكڵێكی كارگێڕییە و 
كارەكانی خۆی دەكات. دامەزراوەیەكە بەر لەوەی 
ئەنجوومەنی سووریای دیموكرات دابمەزرێت هەبووە، 
لەبەرئەوە جۆرێك لە جۆرەكانی دەسەاڵتی هەیە لە 
شێوەی سیستمی فیدراڵی كە بڕیاری دروستكردنی 
دەرچووە و سەرۆكایەتی هاوبەشی هەیە، هەموو ئەم 
دەسەاڵتانە هاوئاهەنگییان لە نێواندا هەیە، پێموایە 
لە ساتەكانی داهاتوودا هەمووان شوێنی سروشتی 
پەیوەندییە  رێگەیانەوە  لە  كە  دەبێت  خۆیان 

سیاسییەكان و سەربازییەكان دروستدەكەن.
رووداو: پەیوەندیتان لەگەڵ توركیا هەیە؟

بە  و  گەورەیە  دراوسێیەكی  توركیا  درار:  ریاز 
هاوسنوورمانە،  كیلۆمەتر   900 لە  زیاتر  درێژایی 
بنەمای  لەسەر  بكات  مامەڵە  لەگەڵمان  دەمانەوێ 
سووریا نەك لەسەر بنەمای پێكهاتەی كوردی یان 
یان  هاتووە،  لەوێوە  و  لێرە  كە  پێكهاتەیەی  ئەو 
پێكهاتەی  حیسابی  لەسەر  عەرەبی  پێكهاتەیەكی 
كوردی پشتگیری بكرێت بەهەندێك رێگا كە مایەی 
قبوڵكردن نییە. لەبەرئەوە ئێمە بە توركیا دەڵێین 
دەبێ تێڕوانینی بۆ سووریا بەو چاوە بێت كە سووریا 

هی هەموو سوورییەكانە.
رووداو: چۆن لە پەیوەندیی ئاڵۆزی نێوان پەیەدە 

و هەرێمی كوردستان دەڕوانیت؟
هەیە،  كوردی   - كوردی  ناكۆكی  درار:  ریاز 
بە  دەكرێ  سیاسی  ناكۆكی  دۆستن،  و  برا  ئەوان 
رێگەی سیاسی چارەسەر بكرێت، بەبۆچوونی من 
بە  دەكرێ  سیاسییەكان  ناكۆكیە  چارەسەركردنی 
هەنگاوی پۆزەتیڤ دەستپێبكەین، هەنگاوی لێبڕاوانە 
و درێژ، لەسەر تەنیا یەك كۆبوونەوە دانەمەزرێت كە 
هەندێك بڕیاری تێدا وەربگیرێت و بچین لەسەر ئەو 
بڕیارانە بنووین، بڕیارەكان هەنگاو هەنگاو جێبەجێ 
دەكرێن، لە بچووكەوە دەستپێدەكەین تا بە گەورە 

كۆتایی پێ بهێنین.
رووداو: هیچ بانگەوازێكت بۆ هەرێمی كوردستان 
و بەتایبەت پارتی دیموكراتی كوردستان و مەسعود 

بارزانی هەیە بۆ چارەسەركردنی ئەو ناكۆكییانە؟
بەكاربهێنن  دانایی  لێدەكەم  داوایان  درار:  ریاز 
دروست  پەیوەندییەكان  دەتوانن  لەڕێگەیەوە  كە 
بكەنەوە و هەردوو الیەنی ناكۆك النیكەم لە سووریا 
پەیوەندی  جۆرەكانی  لە  جۆرێك  و  یەكبخەنەوە 
ئەو  و  بكەن  دروست  كوردستاندا  هەرێمی  لەگەڵ 

گەورە  و  فراوان  دەروازەیەكی  پەیوەندییە  شێوە 
دەبێت لە بەرژەوەندیی هەموو ناوچەكە.

رووداو: ئەنەكەسە و هەرێمی كوردستان دەڵێن 
رێككەوتنی  لەوانەش  هەبووە،  رێككەوتن  پێشتر 
دەكەن  تۆمەتبار  پەیەدە  بەاڵم  دهۆك،  و  هەولێر 
هیچ  كردووە،  پێشێل  رێككەوتنانەی  ئەو  بەوەی 
رێككەوتنە  ئەو  بەرامبەر  الیەنی  هەیە  زەمانەتێك 

جێبەجێ بكات؟
ریاز درار: لەسایەی ئەو رێككەوتنانەوە زۆر شت 
رێككەوتنانە  لەو  ئێستا دوای چوار ساڵ  گۆڕاون، 
و  بكەین  بۆ  خوێندنەوەیان  دیكە  جارێكی  دەبێ 
بكەین،  نوێ  رێككەوتنێكی  ئەوەی  بۆ  دانیشین 
نیشتووە،  لەسەر  زۆری  تۆزی  كۆنەكە  رێككەوتنە 
الیەنگیرییانەی  ئەو  و  ملمالنێ  بەهۆی  ئەمەش 
لەگەڵ  كوردی  نیشتمانی  ئەنجوومەنی  هەن،  كە 
ئەوان  هەبن.  ئەوان  رەتیدەكەنەوە  كە  ئەوانەدان 
ئێستا لە ئیئتیالفدان و دانوستاندن دەكەن لەگەڵ 
رژێم. ئەوانەی لە ناوەوەن تۆمەتبار دەكەن بەوەی 
ئەوان هاوبەشی رژێمن، لەبەرئەوە دەبێ زیاتر بوێر 
و  گۆڕاون  سیاسەتەكان  كە  هەق  گوتنی  بۆ  بین 
دەستبكەین بەسەرلەنوێ داڕشتنەوەی سیاسەتێكی 
نوێ لە نێوان هەردووالدا. من لێرەوە داوا لە ئیئتیالف 
دەكەم دەستبكات بە پێداچوونەوەی حیساباتەكانی 
و بوونی خۆی بسەلمێنێ  ئەگەر بیەوێت بارەگاكانی 

بكاتەوە لەناو سووریادا.
و  قەدەغەكراون  حیزبی  ئەوانە  بەاڵم  رووداو: 

بارەگای ئەو حیزبانە داخراوە؟
ئیئتیالف  لە  رێگری  ناتوانێ  كەس  درار:  ریاز 

بكات، چونكە ئێستا رێككەوتن هەیە، من دەڵێم لە 
داخستنی بارەگاكانیشدا ملمالنێی سیاسی هەیە، لە 
دانیشتنی یەكەمدا لەسەر مێزی گفتوگۆی سیاسی 
بۆ چارەسەركردنی كێشەكە، هەموو نووسینگەكان 
یەكەمدا  دانیشتنی  لە  ئیئتیالفیش  و  دەكرێنەوە 

دەتوانێ بارەگاكانی خۆی بكاتەوە.
رووداو: ناكۆكییەكانی نێوان پەیەدە و ئەنەكەسە 

چۆن چارەسەر دەبن؟
لە  دەزانم  و  هەردووالم  دۆستی  من  درار:  ریاز 
هەیە  ئامادەیی  دیموكرات  ئەنجوومەنی  لە  ناوەوە 
لەپێناو دانیشتن و گفتوگۆ لەگەڵ هەموو هێزەكان. 
بەبڕوای من یەكەم شت ئێمە دەبێ بە خستنەڕووی 

دانوستاندن  مێزی  لەسەر  شتەكان  هەموو 
دەستپێبكەین. دواتر ئەوە دەستنیشان بكەین كە 
پەیوەندییەكان  لەوەوە  جێبەجێكردن،  لە  نزیكە 
گەیشتنە  لەپێناو  بنێین  بونیاد  هەنگاو  هەنگاو 
ئەنجامە گەورەكە كە بڕیار و ئاراستەكان یەكدەخات.
رووداو: لە كۆبانێ هێزەكانی پێشمەرگە هاوكاریی 
بەاڵم  شارەكە،  رزگاركردنی  بۆ  كرد  پەیەدەیان 
رێگری  دیموكرات  سووریای  هێزەكانی  و  پەیەدە 
لە  كە  سووریا  كوردی  پێشمەرگەی  لە  دەكەن 
باشووری كوردستانن بچنە ناوچەكانی خۆیانەوە، تۆ 
لەگەڵ گەڕانەوەی هێزەكانی رۆژئاڤای بۆ ناوچەكانی 

خۆیان؟
ریاز درار: بێگومان. دەتوانن بگەڕێنەوە و دەبێ بە 
هەموو ئازادییەكەوە بگەڕێنەوە نەك لەسەر زەمینەی 
ملمالنێ و ركابەری و دەستشكاندنی یەكدی. ئەوە 
مافی سرووشتیی ئەوانە، بەاڵم نەگەڕێنەوە لەسەر 
ئەو بنەمایەی ئێمە بەهێز گەڕاوینەتەوە، ئەو بنەمایە 
بوونی نییە و نابێ وەك دروشمیش بەرز بكرێتەوە.

رووداو: چۆن لە هەڵوێستی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا 
دەڕوانی لە بەرامبەر دۆخی كورد لە سووریا؟

ئۆپۆزیسیۆنی  بڵێم  بەڕاستگۆیی  درار:  ریاز 
سووریا هێشتا هەڵگری عەقڵیەتی حیزبی بەعسە، 
وەك  دەكات  كورد  دۆزی  سەیری  وا  ئێستاش  تا 
لە  زۆر  هێشتا  بێت،  جیابوونەوە  دۆزی  ئەوەی 

رۆشنبیران وەك بەدوو سەیری كورد دەكەن. 
رووداو: كەواتە ئیئتیالف بەو هەڵوێستانە خۆی 

لە بەڵێنەكانی بەرامبەر كورد دزییەوە؟
ریاز درار: ئیئتیالف ئەركەكانی جێبەجێ نەكرد 
بەرامبەر ئەو بەڵێنانەی دابووی لەگەڵ ئەنجوومەنی 
چووە  دەستەیەی  ئەو  یەكەم  كوردی.  نیشتمانی 
لەندەن و بەڵگەنامەیەكی پێبوو باسی پێكهاتەكانی 
كرد  قسەی  زمانێك  بە  وشەش،  یەك  بە  نەكرد 
حیزبی  بەیاننامەكانی  هەموو  زمانی  هاوشێوەی 
بەرپرسیارێتییەكە  ئێمە  بوو.  پێشوو  بەعسی 
جنێڤ  لە  ئەوەی  ئیئتیالف،  ئەستۆی  دەخەینە 
هەیە هیچ نییە و تەنیا رووكەشە، دیكۆرە و دەبێ 

نوێنەرایەتی راستەقینە بێت.
لە  بەشێك  بوونی  بە  باوەڕت  تۆ  رووداو: 
رۆژئاڤای  بەناوی  هەیە  سووریا  لە  كوردستان 

كوردستان؟
مێژوویی،  كوردستانی  شت  یەكەم  درار:  ریاز 
بێت،  كوردستان  دەبێ  كە  سرووشتییە  مافێكی 
بوونی هەبێت و لە كیانی خۆیدا بژی، تاكە نەتەوە 
كە دەوڵەتیان نییە كوردن، بەبڕوای من ئەوان دەبێ 
توانای دروستكردنی دەوڵەتی خۆیان هەبێت. من 
دەكەم،  بابەتەكە  تەماشای  گەورەتر  چاوێكی  بە 

كوردستانی گەورە..
لە  بەشێكی  گەورە  كوردستانی  رووداو: 

سووریایە..
چوار  دەیبینم،  من  ئەوەی  وەك  درار:  ریاز 
پارچەكەی كوردستان دوای دابەشكردنی ناوچەكە 
بوونەتە بەشێك لە ناوچەی دیكە، ئەو ناوچانەی 
دیكە دەبێ لە چوارچێوەی مافی هاونیشتمانیبووندا 
بەڕێوەببرێن، مافەكانی مرۆڤ، ئەوەی كە رێكخراوی 
نێودەڵەتی دانی پێدا دەنێت، چۆن دەتوانین ئەو 
تەنانەت  دەبێ  بكەین؟  جێبەجێ  داخوازییانە 
بڕیاردانی  مافی  لە  بڕیاردان  بگاتە  ئەوە  ئەگەر 

چارەنووسیش، ئەوە قبوڵ بكەین.
رووداو: مافی بڕیاردانی چارەنووس تەنانەت بە 
دەوڵەتێكی  دروستكردنی  بە  سەربەخۆبوونیش؟ 

سەربەخۆ بۆ كورد؟
ریاز درار: مافی بڕیاردان لە چارەنووس مافێكی 
سرووشتییە بۆ هەموو گرووپێك كە كیانی تایبەت 
بڕیارە  مافە  ئەم  لەبەرئەوەی  هەبێت،  بەخۆی 
مافی  و  كردووە  پەسەندیان  نێودەوڵەتییەكان 

مرۆڤیشە، بۆیە ئێمە لەسەرمانە بەرگریی لێبكەین.

سووریای  ئەنجوومەنی  ئامانجی  رووداو: 
دیموكراتیك چییە؟

سووریا  دیموكراتیكی  ئەنجوومەنی  درار:  ریاز 
دەیەوێ  كاردەكات،  سووریادا  هەموو  لەپێناوی 
پێكهاتەكانی  هەموو  لەگەڵ  هاوكاری  و  مامەڵە 
سووریادا هەبێت بەبێ جیاوازی و، دروشمێكی نوێ و 
جیاواز لە پرۆژەی دەوڵەتی نەتەوەیی بەرز بكاتەوە. 
رووداو: كۆتاییهێنان بە رژێمی بەشار ئەسەد یان 

حیزبی بەعس ئامانجی ئێوەیە؟
ریاز درار: دونیابینی سیاسیی ئێمە دەڵێ ئەم 
رژێمە ژێرخانەكەی لەرزۆكە و ناكرێ چاك بكرێتەوە 
و  سەركوتكارە  دەسەاڵتێكی  بگۆڕدرێت.  دەبێ  و 
تەنیا بڕوای بە كۆنترۆڵكردن هەیە، لەبەرئەوە ناكرێ 

مامەڵەی لەگەڵ بكرێت.
رووداو: بۆچی ئۆپۆزیسیۆن رازی نەبوون ئێوە لە 
دانوستاندنەكانی ئاستانا و جنێڤ بەشداری بكەن؟

ریاز درار: لە جنێڤەوە بەشداریمان رەتكرایەوە 
كە  شوێنەیە  ئەو  كاریگەریی  هۆكارەكەش  و 
لەسەر  كاریگەری  ئەوەش  لێیە،  ئۆپۆزیسیۆنی 
ئەوان  هەیە.  بیركردنەوەیان  ئاراستەی  و  ئامانج 
جا  كۆمەڵە  ئەو  پێیوایە  كە  هەبوو  بۆچوونێكیان 
چ بەناوی پەیەدەوە بێت كە توركیا شەڕی لەگەڵ 
ناوخۆوە  شەڕكەرەكانی  هێزە  بەناوی  یان  دەكرد، 
رووبەڕووی  راستەوخۆ  ئەوان  لەبەرئەوەی  بێت، 
ئەو هێزانە دەبنەوە كە دەیویست لە رێگەی رەئس 
پشتگیریی  هەندێك  دیمەشق.  بۆ  بچێت  عەینەوە 
ئەوەیان دەكرد كە ئەوانە نوێنەرایەتی ئۆپۆزیسیۆن 
ناكەن یان تۆمەتباریان دەكردن بەوەی ئەوان دیوێكی 
دامەزراوەكانی  ئەوان  لەبەرئەوەی  رژێمن  دیكەی 
خۆیان  ژێردەسەاڵتی  ناوچەكانی  لە  رژێمیان 
دەسەاڵتەكانی  رژێم  راستییەكەی  دەرنەكردووە. 
خۆی لە ناوچەكە گۆڕیوە و دامەزراوەكانی مووچەی 
خەڵكی نیشتەجێی ناوچەكە دەدەن و خزمەتگوزاری 
پێشكەش دەكەن. ئەوانە ئەو دامەزراوانەی دەوڵەتن 
كە نابێ بكەون و ئەوەش بۆچوونێكی جیاوازە لەوەی 
ئۆپۆزیسیۆن كە دەیویست هەموو شتێك بڕووخێنێ، 

لەپێناوی وەرگرتنی كورسی.
ئیئتیالف  یان  ئۆپۆزیسیۆن  بەاڵم  رووداو: 
بە  ئێوە  دانوستاندنەكان،  بااڵی  دەستەی  یان 

ئۆپۆزیسیۆن نازانن و دەڵێن ئێوە نزیكی رژێمن؟
ئەوكاتەی  تا  تۆمەتێكە  هەر  ئەوە  درار:  ریاز 
پێچەوانەكەی دەسەلمێت، ئێمە كاتێك ناچار بكرێین 
وەك  نەك  رژێم  وەك  دەبینەوە  رژێم  رووبەڕووی 
سوپای سووریا، وەك دامەزراوەی دەوڵەتی سووریا 
پارێزگاری لە سوپا دەكەین و رووبەڕووی نابینەوە 
مەگەر بەناوی رژێمەوە رووبەڕوومان ببێتەوە. ئێمە 
نامانەوێ لەڕووی سەربازییەوە رووبەڕووی ببینەوە، 
هەرچی  دەبینەوە.  رووبەڕووی  سیاسییانە  ئێمە 
ئەوانی دیكەیە قسە دەكەن و هیچیان نییە تەنیا 
چەند هێزێكی پەرت نەبێت كە خۆی دەكوژێت و 
تۆ  ئەوانی  دەیەوێت  و  دەكات  خۆی  لەگەڵ  شەڕ 
وا پێشان بدات كە بەسەر پشتی تانكەوە دەچیتە 
ژوورەوە. ئەو كەسانە هیچ بەدەست ناهێنن لەسەر 

مێزی دانوستاندن.
رووداو: هیچ پەیوەندی و هەماهەنگییەك لە نێوان 
هێزەكانی سووریای دیموكرات و سوپای سووریا یان 

دیمەشقدا هەیە؟
ریاز درار: بێگومان نییە، تەنیا یەكجار روویدا، 
لەبەرئەوەی توركیا  ئەویش لە منبج بوو، ئەویش 
هەڕەشەی هێرشكردنە سەر هێزەكانی دەكرد لە منبج، 
ئەگەر ئەو هەڕەشەیە نەبووایە پێنج گوند رادەستی 
رووسەكان نەدەكرا.. ئێمە كارێكی تەكتیكیمان كرد 

بۆ پاراستنی منبج لە دەستێوەردانی توركیا.
رووبەڕووتان  سووریا  سوپای  بەاڵم  رووداو: 

نابێتەوە؟
ریاز درار: ئەگەر بیەوێت رووبەڕوومان ببێتەوە، 
وەاڵمی خۆی وەردەگرێت وەك ئەوەی لە حەسەكە 
روویدا كە نەیتوانی یەك هەنگاویش بێتە پێشەوە و 

بەپێچەوانەوە ناوچەی لەدەستدا.
ئێوەی  هێزەكانی  ناوچانەی  لەو  بەاڵم  رووداو: 
لێیە، هەموو دامەزراوەكانی سووریا لە هەواڵگری و 

سوپا و بارەگای حیزبی بەعس هەن. بەرپرسانی 
گەورە لە دیمەشقەوە دێن و كۆڕ و كۆبوونەوە لە 

ناوچەكانی ئێوە دەبەستن؟
جیانەبووینەتەوە،  سووریا  لە  ئێمە  درار:  ریاز 
حیزبێكە  بەعس  حیزبی  كە  راشماننەگەیاندووە 
بەاڵم  دەرەوە،  بكرێتە  سیاسی  كایەی  لە  دەبێ 
جەماوەر  لەسەر  گوشاری  و  نییە  دەسەاڵتی 
دروستنەكردووە، بەڵكو ئەو بانگەشە دەكات وەك 
هەر رێكخراوێكی دیكە، بەاڵم كۆنترۆڵی ناوچەكانی 
دامەزراوەی  دامەزراوەكان  لەبەرئەوەی  نەكردووە 
دەوڵەتن و دامەزراوەی رژێم نین، بۆیە ماونەتەوە. 
ئێمە دەوڵەتی سووریامان  سووریا هێشتا ماوە و 

نەڕووخاندووە و هەوڵیش بۆ رووخاندنی نادەین.

رووداو: كەواتە لەو ناوچانەدا پەیوەندیتان لەگەڵ 
حیزبی بەعسدا هەیە؟

نییە،  راستەوخۆ  پەیوەندی  درار:  ریاز 
پەیوەندییەكە بەهۆی دامەزراوەكانی دەوڵەتەوەیە.

ئیدارەی  لە  مۆڵەتی  بەعس  حیزبی  رووداو: 
و  جموجۆڵ  بۆ  وەرگرتووە  خۆبەڕێوەبەری 

چاالكییەكانی؟
ریاز درار: پێموایە دەبێ حیزبی بەعس بەر لەوانی 

دیكە مۆڵەت وەربگرێ.
رووداو: حیزبی بەعس مۆڵەتی وەرگرتووە یان 

نا؟
ریاز درار: زانیاریم نییە لەسەری.

رووداو: تا ئێستا هیچ لقێكی حیزبی بەعس نە 
لە قامشلۆ و نە لە حەسەكە دانەخراوە، لە كاتێكدا 
نابێ  ئیدارەی خۆبەڕێوەبەری دەڵێ هیچ حیزبێك 

بەبێ مۆڵەت دەرگای بارەگاكەی بكاتەوە؟
و  پێویستە  مۆڵەتوەرگرتن  بەڵێ  درار:  ریاز 

بڕیارەكە دەرچووە.
نێوان ئەمریكا و  لە  رووداو: مامەڵەی سیاسی 

ئەنجوومەنی دیموكراتیی سووریادا هەیە؟
بۆ  كردووە  سەردانێكیان  لە  زیاتر  درار:  ریاز 
هاوئاهەنگی و لەوانەیە ئەو بابەتە زیاتر پێشبكەوێ. 
ئەو  چونكە  بەڕێوەدەچێت،  بەخاوی  پرۆسەكە 
دیموكرات  سووریای  هێزەكانی  بۆ  پشتگیرییەی 
دێت لە ئەمریكاوە بۆ شەڕی داعش، پشتگیرییەكی 
هاوبەش و هاوپەیمانییە و دەكرێ بگوازرێتەوە بۆ 

هەنگاوێكی سیاسی.
بۆ  ئەمریكاوە  لە  سیاسی  دانپێدانانی  رووداو: 

ئەنجوومەنی سووریای دیموكرات هەیە؟
دەرنەچووە،  راستەوخۆ  دانپێدانانی  درار:  ریاز 

هاوهانگی هەیە و سەردان هەیە.
رووداو: ئێوە لەگەڵ مانەوەی بەشار ئەسەدن لە 

دەسەاڵت؟
ریاز درار: وەك گوتمان ئەم رژێمە...

و  سووریا  حكومەتی  مەبەستت  رژێم  رووداو: 
حیزبی بەعس و بەشار ئەسەدە؟

ریاز درار: نەخێر مەبەستمان هەموو دامەزراوەكانی 
ناو حكومەتی سووریا و دەوڵەتی سووریایە، پڕۆژەی 
ئێمە مانەوەیەتی و ئەویدیكە چاكسازییە لە سوپا 
هەیە،  گۆڕانكاری  بە  پێویستی  كە  ئاسایش  و 
لەبەرئەوەی ئێستا سوپا و ئاسایش پێویستیان بە 
سەرلەنوێ بونیادنانەوە هەیە، ئەمەش بەشێكە لە 
پێشنیاز  وەك هەموو پێشنیازە سیاسییەكانی دیكە 
و  نییە  بە گوشار  پێویستی  روو،  دەیانخەینە  كە 

لەبەردەم رووبەڕووبوونەوەی سەربازیدا نین.
لەگەڵ  دانوستاندن  بۆ  ئامادەن  ئێوە  رووداو: 

رژێم؟
دیكەی  بەشەكانی  و  ئێمە  باشترە  درار:  ریاز 
ئۆپۆزسیۆنی سووریا بچینە ناو دانوستاندنەوە، ئەمە 
قۆناغی یەكەمە كە ئێمە ئامادەین كاری بۆ بكەین 
و ئەوەش دەبێتە گوشارێك لەسەر ئۆپۆزیسیۆن كە 
دەبێ ئێمە الیەنێكی كاریگەری ناوی بین، چونكە 

ئێمە بەشێكی سەرەكی ئۆپۆزیسۆنین.
رووداو: ئێوە خۆتان بە ئۆپۆزیسیۆن دەزانن؟

ئۆپۆزیسیۆن  بە  خۆمان  بەڵێ  درار:  ریاز 
چونكە  رژێمین،  ئۆپۆزسیۆنی  ئێمە  دەزانین. 
رژێمێكی سەركوتكارە، گەلەكەی سەركوت كردووە 
و ئێستا پەیڕەوی لە سیاسەتی وێرانكاری دژ بە 
پێكهێنەری  ئێمە  بەوەش  و  گەلی سووریا دەكات 
ئەو ئۆپۆزیسیۆنەین، بەاڵم ئۆپۆزیسیۆنێك كە داوای 

چارەسەری سیاسی دەكات.
رووداو: ئەو رێككەوتنە ئەمریكییە چییە لەگەڵتان 
داعش،  دەركردنی  و  رەققە  كۆنترۆڵكردنەوەی  بۆ 

ئێوە وەك ئەنجوومەن ئاگاداری ئەو رێككەوتنەن؟
بیرۆكەیەوە  بەو  ئەمریكییەكان  درار:  ریاز 
لە  ناوچەكە  دەیانەوێ  كە  ناوچەكە  هاتوونەتە 
دەستی داعش رزگار بكەن، لەوانەیە ماوەیەكی زۆر 
بمێننەوە. ئەوان شێوازی گۆڕانكارییەكانی ناوچەكە 
بەڕێوەدەبەن و رازی نابن تەنیا رووسەكان گەمەكە 
بەڕێوە ببەن لە سووریا. ئەم دەستێوەردانەیان وا 
و  تێبگەین  لە گەمەكە  ئێمە  پێویست دەكات كە 
رێگەی  لە  خۆمان  بەرژەوەندییەكانی  چۆن  بزانین 

بوونی ئەوانەوە بەڕێوەببەین.
رووداو: رێككەوتنەكە نووسراوە یان زارەكییە یان 
پڕۆتۆكۆڵییە لە نێوان ئەمریكا و هێزەكانی سووریای 

دیموكرات؟
كە  نییە  نووسراو  شتێكی  هیچ  درار:  ریاز 

راگەیەنرابێت و هاوئاهەنگییەكە راستەوخۆیە.
ئەمریكا  سەربازییانەی  هاوكارییە  ئەو  رووداو: 
دەنێرێت چۆن  دیموكراتی  هێزەكانی سووریای  بۆ 
لە  زەمینییە،  یان  ئاسمانی  رێگەی  بە  دەگات؟ 

توركیاوە دێت یان هەرێمی كوردستان؟
ریاز درار: لە رێگەی ئاسمانییەوە دێت.

رووداو: بۆ نموونە تانك، تۆپ؟
ریاز درار: ئەمە كاری بەرپرسە سەربازییەكانە، 
ئەوان بە رێگە و شێوازی خۆیان دەتوانن بیگەیەنن.
رووداو: كەواتە ئێوە ئاگاداری چۆنیەتی گەیشتنی 

نین؟
ریاز درار: من وەك سیاسییەك نەخێر ئاگادار 
نیم. من لە بابەتە سەربازییەكانەوە نزیك نیم، ئاگام 
لە بابەتی چەك و چۆنیەتی هاتن و دەرچوون و كێ 

دەیهێنێت نییە.
رووداو: مامەڵەی ئەمریكا لەگەڵتان مامەڵەیەكی 
نووسراو و پڕۆتۆكۆڵی نییە، ئەگەر داعش كۆتایی 

بێت، هەر بە شێوەی زارەكی دەمێنێتەوە؟
ریاز درار: هەندێك هەنگاو هەیە بۆ دروستكردنی 

پەیوەندییەك كە دەبێ تۆمار بكرێت.
رووداو: پێتوانییە ئەمریكا تەنیا بەكارتاندێنێ بۆ 

لەناوبردنی داعش؟
لەنێو  ئەوە  دەبێ  كە  لەگەڵتم  من  درار:  ریاز 
لێكدانەوەكاندا بێت، هەروەها پالنی دیكەمان هەبێت 
چونكە ئێمە كاردەكەین لەپێناوی هەموو سووریادا، 
ئەگەر چارەسەر بۆ كێشەی سووریا بدۆزرێتەوە ئێمە 

دامەزراوەكانی دەوڵەت لە ناوچەكانی ئێمە خزمەتگوزاری پێشكەش دەكەن و نابێ بكەون

نامانەوێ رووبەڕووی رژێمی سووریا ببینەوە

تەنیا یەكجار هەماهەنگیمان لەگەڵ رژێمی سووریا كردووە

هەوڵ بۆ رووخاندنی 
دەوڵەتی سووریا نادەین

پەیوەندیمان لەگەڵ حیزبی 
بەعس بەهۆی دامەزراوەكانی 

دەوڵەتەوەیە

دەبێ حیزبی 
بەعس مۆڵەتی 

كاركردن لە ئیدارەی 
خۆسەری وەربگرێ

رۆڵی كورد لە 
دانیشتنەكانی 

جنێڤ تەنیا دیكۆرە
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گۆڕی زەینەل بەگ لە باتمان دەگوازرێتەوەكوردستانی
رووداو - باتمان

وەزارەتــی پاراســتنی كەلەپــووور و شــوێنەوارە مێژووییەكانی توركیا گۆڕی زەینەل بەگی لە شــاری باتمانەوە دەگوازێتەوە بۆ شــارێكی دیكە و 
هۆكارەكەشی پاراستنییەتی لە مەترسی ژێرئاوكەوتن، بۆ گواستنەوەی گۆڕەكە 30 ملیۆن دۆالر تەرخانكراوە. بەهۆی كەش و هەوای ناوچەكە و باران 

بارین ئێستا پرۆسەكە دواخراوە. گۆڕەكە لە ناوچەی هەسكێفی باتمانە، شارەوانی ناوچەكە رایدەگەیێنێت ترسیان لەوە هەیە لەكاتی گواستنەوەی گۆڕەكە 
تێكبچێت وزیانی پێبگات. زەینەل بەگ كوڕی ئوزون حەسەنی پاشای دەوڵەتی ئاققۆیونلو بووە.

پۆڵ ئیدن
رووداو - هەولێر

رۆژی سێشەممەی رابردوو، هێزەكانی سووریای 
دیموكرات كە بە دەستپێشخەری و سەركردایەتی 
پەیــەدە دامــەزراوە، رایگەیانــد "ئەنجوومەنێكی 
ســیڤیل" بۆ رەققە دادەمەزرێنن، بۆ ئەوەی دوای 
كۆنترۆڵكردنەوەی رەققە ئیدارەی ناوچەكە بكەن. 
تــەالل ســیلۆ، گوتەبێــژی هێزەكانی ســووریای 
دیموكراتیش دەڵێت، ئەوان پێشــتریش ئیدارەی 
شــارە ئازادكراوەكانیان داوەتە دەست ئەو جۆرە 

ئەنجوومەنە.
یەكینەكانــی پاراســتنی گــەل )یەپەگە( كە 
گەورەتریــن گرووپــی نێــو هێزەكانی ســووریای 
دیموكراتــن، جەخت لەســەر ئــەوە دەكەنەوە كە 
هێزە عەرەبییەكانی نێو )هەســەدە( پێشــەنگی 
ئۆپەراســیۆنی گرتنەوەی رەققــە دەبن و لە دوای 
ئازادكردنی شــارەكەش، خەڵكــی عەرەبی رەققە 
حوكمی شارەكە دەگرنە دەست، بۆ ئەوەی ئەگەری 
ملمالنێ و پێكدادانی كورد و عەرەب نەمێنێ. بەاڵم 
بەرپرسانی پارتی یەكێتیی دیموكراتی )پەیەدە( 
نایشــارنەوە كە دەیانەوێ رەققە ببێتە بەشێك لە 
"سیستەمی فیدراڵی دیموكراتی" لەبەر ئەوەی بە 
گوتەی بەرپرســانی )پەیــەدە( پڕۆژەكەی ئەوان 
بۆ هەموو ســووریایە و رەققە دەكرێ بەشێك لەو 

پڕۆژەیە بێ.
ئــەوە یەكەمجــار نییــە هێزەكانی ســووریای 
دیموكرات بیر لە پێكهێنانی ئەنجوومەنی ســیڤیل 
بكەنــەوە، بەڵكو پێشــتر لــە كانوونــی یەكەمی 
ساڵی رابردووش ئەنجوومەنی سیڤیل بۆ پارێزگای 
دێرەزوور دامەزرێنرا كە لە باشووری رۆژهەاڵتییەوە 

90 میل لە رەققە، پایتەختی داعش، دوورە.
تاكــە ئەنجوومەنی ســەربازی كە بــە كردەوە 
دامەزرێندرابێ، ئەنجوومەنی سەربازیی منبجە كە 
لەپــاش كۆنترۆڵكردنەوەی منبــج لە مانگی ئابی 
ســاڵی رابردووەوە ئیدارەی شارەكە دەكات. بەاڵم 
كێشــەكە هەر بە گرتنــەوەی رەققە یان دێرەزوور 
و ئیدارەكردنــی لەالیــەن هێــزە عەرەبییەكانــی 

ناوچەكەوە كۆتایی نایەت. لەبەرئەوەی هێزەكانی 
الیەنگری ئەســەد لە نێوەڕاســتی سووریا لە دژی 
چەكدارانــی داعــش لە پێشــڕەویدان. بوســەینە 
شــەعبان، گوتەبێژی بەشار ئەســەد، بە ئاژانسە 
رووســییەكانی راگەیانــدووە "هێزەكانی حكومەت 
بەردەوامی بە پێشڕەوییەكانی خۆیان لە ناوچەكانی 

دیكەش دەدەن، لەوانەش دێرەزوور و رەققە".
ئەســتەمە هێزەكانــی الیەنگــری حكومــەت 
بە پشــتیوانیی رووســیا بتوانن پێــش هێزەكانی 
ســووریای دیموكــرات رەققە كۆنتــرۆڵ بكەنەوە، 
چونكە ئێستا هێزەكانی ســووریای دیموكرات لە 

شاری تەبقەن لە رۆژئاوای رەققە. دوایین جاریش 
كە هێزەكانی حكومەت هێرشــیان بۆ سەر رەققە 
كردبــێ لــە حوزەیرانــی 2016 بوو، بــەاڵم دوای 
ئــەوەی داعــش پێگەكانی خۆی لــە تەبقە بەهێز 
كرد، هێزەكانی ئەســەد ناچار بە پاشەكشــێ لە 

ناوچەكە بوون.
لەگــەڵ دەركردنــی داعش لە رەققــە، رەنگە 
بــۆ  كێشــە  حكومــەت  الیەنگــری  هێزەكانــی 
مەشرووعییەتی ئەنجوومەنی سیڤیلی هەسەدە لە 
ناوچەكە دروســت بكــەن. دیاریش نییە ئەمریكا 
هەتــا چەنــدە ئامادەیــە پــاش یەكالبوونەوەی 

كێشــەی داعش لە رەققە لە بەرامبەر هێزەكانی 
ئەســەد پشتگیری لە هەسەدە بكات، لە كاتێكدا 
هەتا ئێستاش بەهۆی مووشەكبارانكردنی بنكەی 
ســەربازیی شــوعەیرات لــە رۆژئاوای ســووریا، 
كێشــەی ســەخت لە نێوان ئەمریكا، رووســیا و 

سووریادا هەیە.

داهاتووی دێرەزوور

كێشــە  لــە  یەكێــك  دێــرەزوور  داهاتــووی 
ســەرەكییەكانی نێــوان حكومــەت و هێزەكانــی 

سووریای دیموكرات دەبێ. لەو ناوچەیەدا چاوەڕێی 
سێ ئەگەر دەكرێ:

یەكــەم: داعش داڵدەی بنكە ســەربازییەكەی 
حكومەتی ســووریا لە شــاری دێــرەزوور بدات، 
ئەمــەش بەرلەوەی دواجار هێزەكانی ســووریای 

دیموكرات شارەكە كۆنترۆڵ بكەنەوە. 
نیــوز(ی  راپۆرتێكــی )فۆكــس  بەگوێــرەی 
ئەمریكــی، لە چەنــد هەفتەی رابــردوودا داعش 
بڕێكــی زۆر چــەك و تەقەمەنــی و چەكداری لە 
رەققەوە بۆ دێرەزوور گواستووەتەوە. راپۆرتەكەی 
)فۆكس( لەســەر زاری بەرپرســانی ســەربازیی 
ئەمریكا ئاشــكرای دەكات "لە ماوەی دوو مانگی 
رابــردوودا ژمارەیەكی زۆر لە بەرپرســانی بااڵی 
داعش رەققەیان بەرەو دێرەزوور جێهێشــتووە". 
فەرماندە سەربازییەكانی ئەمریكا جەختیان لەوە 
كردووەتــەوە كــە بەرپرســانی داعش لــە رەققە 

شارەكەیان جێهێشتووە.
دیموكــرات  ســووریای  هێزەكانــی  دووەم: 
چەكدارانــی داعش لــە دێــرەزوور دەربكەن و 
ئەنجوومەنــی ئیداریــی خۆیــان لەشــارەكەدا 
دامەزرێنــن، بەبێ ئــەوەی هێزەكانی حكومەت 
لە شــارەكە دەربكەن. بەم شێوەیەش شارەكە 
لە نێــوان هێزەكانــی حكومەت و هەســەدەدا 
دابەش ببــێ. وەكوو چۆن هێــزە كوردییەكان 
لە گەڕەكی شێخ مەقسوود لە باكووری حەلەب 
هەن و لە كانوونی دووەمی رابردوودا حكومەتی 
ســووریا هۆشــداریی دا كە یان شوێنەكە چۆڵ 
بكەن، یان هێزەكانی خۆیان بێننە ژێر چەتری 

هێزەكانی حكومەت. 
سێیەم: سیناریۆی سێیەم ئەوەیــە هێزەكانی 
الیەنگری رژێم بەر لە )هەسەدە( بگەنە دێرەزوور 
و پــاش دەركردنــی داعــش كۆنترۆڵــی هەمــوو 
شــارەكە بگرنە دەســت. وەكوو چۆن هێزەكانی 
ســووریای دیموكرات بەنیازی كۆنترۆڵكردنەوەی 
جەرابلــوس و ئەلباب بوون، بــەاڵم ئەو هێزانەی 
توركیــا پشــتگیریی دەكــردن، پێش هەســەدە 

دەستیان بەسەر شارەكەدا گرت. 
ئەگەر هێزەكانی ســووریای دیموكرات بتوانن 

رەققە و بەشــێك لە دێــرەزوور كۆنترۆڵ بكەن، 
دوور نییە ئەم دوو ناوچەیە وەكوو كارتی گوشار 
لە دانوســتاندنەكانیان لەگەڵ حكومەتی سووریا 
بەكاربهێنــن. دوور نییە پەیەدە رازی بێ بەوەی 
ئەو دوو ناوچەیە رادەســتی دیمەشــق بكاتەوە، 
ئەگەر حكومەتی ســووریا رازی بــێ بەوەی دان 
بنێت بە سیستەمە فیدراڵییەكەی پەیەدە لەسەر 

بنەمای كانتۆن. 
حكومەتی سووریا سیســتەمە فیدراڵییەكەی 
باكووری ســووریا وەكو حاڵەتێكی كاتی و تێپەڕ 

ناودەبات. 
ئەگــەر هێزەكانــی ســووریای دیموكــرات بە 
ســەركردایەتی پەیەدە بتوانن رەققە و دێرەزوور 
كۆنتــرۆڵ بكەنــەوە، دەتوانــن ئــەو ناوچانە بۆ 
رێگریكــردن لە هێرشــەكانی حكومەت بۆ ســەر 
كانتۆنــەكان بەكاربهێنن، هەروەهــا قوواڵییەكی 
ستراتیژیشــیان پێدەبەخشــێ بــۆ ئــەوەی لــە 
داهاتوودا بتوانن بەرپەرچی هێرشــەكانی توركیا 
لــە ســنوورەكانی باكــووری ســووریا بدەنەوە. 
شــارەكانی كۆبانێ و قامشــلو لە ســنوورەكانی 
نێــوان توركیــا و ســووریا نزیكــن، هــەر بۆیــە 
لــە داهاتــوودا دەكرێ ببنە ئامانجــی تۆپخانە و 
بۆردومانــی توركیــا. بۆیــە ئەگــەر ناوچەكانی 
خــوارەوەی رۆژئاڤا بەدەســت هێزێكی نزیك لە 
پەیەدە بێ، ئەوە هێزەكانی پەیەدە و هەســەدە 
دەتوانــن لە كاتی هێرشــەكانی توركیادا بۆ ئەو 
ناوچانــە پاشەكشــە بكــەن و لەوێــوە هێرشــی 
پێچەوانــە بكەن. دوور نییە هێزەكانی هەســەدە 
و یەپەگــە لــە ئێســتاوە خۆیان بۆ ئــەو جۆرە 

سیناریۆیە ئامادە بكەن.
لە هەموو حاڵەتەكاندا، ئەگەر چارەنووسی ئەو 
ناوچانە لە نێوان حكومەتی سووریا و هەسەدەدا 
یەكالیی نەكرێتەوە، ئەگەری شــەڕ و پێكدادانی 
خوێناوی لە نێوان هێزەكانی سووریای دیموكرات 

و هێزەكانی الیەنگری حكومەتی سووریا هەیە.

*پۆل ئیدن، شرۆڤە و راپۆرت بۆ بەشی 
ئینگلیزی ماڵپەڕی رووداو ئامادە دەكات.

رەققە و دێرەزوور ئەگەری شەڕی دیمەشق و 
پەیەدە بەهێزتر دەكەن 

ناسر پیرۆتی
رووداو - هەولێر

پێنجەمیــن خولــی هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنی 
شــار و گونــدەكان هــاوكات لەگــەڵ هەڵبژاردنی 
 2017/05/19 لــە  ئێــران  ســەرۆككۆماری 
بەڕێوەدەچێــت. لە خولی پێنجەمدا بــەراورد بە 
خولەكانی رابردوو، ژمارەی ئەندامانی ئەنجوومەنی 
شارەكان كەمكراوەتەوە. لە حیزبەكانی رۆژهەاڵتی 
كوردستانیش تەنیا كۆدار كە سەر بە پەكەكەیە، 
خــۆی یەكالیــی كردووەتــەوە و داوای لە خەڵك 

كردووە بەشداری لەو هەڵبژاردنەدا بكەن.
هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی شــار و گوندەكان 
بەالی خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردســتانەوە گرنگیی 
خۆی هەیە، چونكە نزیكترین هەڵبژاردنە لە ژیانی 
ئەوانەوە، ئەو نوێنەرانەی هەڵیدەبژێرن هەر لەنێو 

خۆیاندا دەمێنێتەوە نەك لە تاران.
بەپێی سیستمی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شار 
و گوندەكان، هەر شــار و شــارۆچكەیەك ژمارەی 
دانیشــتووانەكەی لە 50 هەزار كــەس زیاتر بێ، 
پێنج ئەندامی ســەرەكی و ســێ یەدەگی دەبێ. 
لــە 50 هــەزار تاوەكــو 200 هەزار دانیشــتوو 7 
ئەندام و 5ی یەدەگ. لە 200 هەزار تاوەكو 500 
هەزار دانیشــتوو 9 ئەنــدام و 6 یەدەگ. لە 500 
هــەزار تاوەكو یەك ملیۆن دانیشــتوو 11 ئەندام 
و 7 یــەدەگ. لە یەك ملیــۆن تاوەكو دوو ملیۆن 
دانیشــتوو 13 ئەندام و 8 یــەدەگ. زیاتر لە دوو 
ملیۆن دانیشتوو 15 ئەندام و 10 یەدەگ. شارێكی 
وەكــو تاران كــە زۆرترین ژمارەی دانیشــتووانی 

هەیە، 21 ئەندام و 11 یەدەگی هەیە.

%8.5ی كاندیدەكان رەتكراونەتەوە

بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو( لــە پێنــج 
پارێزگاكــەی رۆژهەاڵتی كوردســتان نزیكەی 45 
هەزار كەس خۆیان بــۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی 
شار و گوندەكان بەربژێر كردووە، بەاڵم شیاوبوونی 

8.5% یان رەتكراوەتەوە.
لــە پارێــزگای ســنە بەشــێوەی مامناوەندی 

شــیاوبوونی 89%ی بەربژێرەكان پەسەند كراوە و 
شــیاوبوونی 11%یان رەتكراوەتەوە. لە پارێزگای 
سنە بە گشتی 8970 كەس ناویان تۆمار كردبوو.
لــە پارێزگای لۆڕســتان لەكــۆی 8266 كەس 
كە ناویان تۆماركردبوو، شــیاوبوونی 364 كەس 
رەتكراوەتــەوە. هەروەهــا 146 كەســیش نێوی 
خۆیان كشاندووەتەوە. شیاوبوونی كەمتر لە 5%ی 

كاندیدەكان رەتكراوەتەوە.
لــە پارێــزگای ئیالم لــە كــۆی 3077 كەس 
كە ناویــان تۆماركردبوو، شــیاوبوونی 93%یان 
پەســەندكراوە. لــە پارێزگای كرماشــان 9857 
كــەس ناویــان تۆمــار كردبــوو كە شــیاوبوونی 

نزیكەی 90%یان پەسەند كراوە.
سەبارەت بە پارێزگای ورمێش كە 14 هەزار و 

223 كەس ناویان نووسیوە، شیاوبوونی 91%یان 
پەســەندكراوە. لەشــاری ورمــێ شــیاوبوونی 3 
ئەندامــی كــوردی ئــەم خولــەی ئەنجوومەنــی 
شــار بــۆ كاندیدبوون لــە هەڵبژاردنــی داهاتوو 

رەتكراوەتەوە.
بەپێــی زانیارییەكانــی )رووداو(، لە هەندێك 
شاری رۆژهەاڵتی كوردستان چاالكڤانانی سیاسی 
و مەدەنی دەیانەوێ بۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی 
شــار و گوندەكان لیســتێك لەنێــو كاندیدەكان 
بە خەڵك بناســێنن و داوایــان لێبكەن دەنگیان 
پێبدەن. لە رێكخســتنی لیســتەكەدا گرنگی بە 
شــارەزایی و لێهاتوویی كاندیدەكان، دەستپاكی 
و نەبەســتراوەبوون بــە دامودەزگا ســەربازی و 

ئەمنییەكان دەدرێت.

شەڕی كورد و ئازەری لە ورمێ

لەو شارانەی رۆژهەاڵتی كوردستان كە جگە لە 
كورد، ئازەریشیان لێ دەژین، ركابەرایەتی كورد و 
ئازەرییەكان لەسەر بەدەستهێنانی كورسییەكانی 
ئەنجوومەنــی شــارەكان دەســتیپێكردووە. لــە 
ورمــێ ئازەرییــەكان كــە لــە خولــی رابــردووی 
هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئێراندا هەر ســێ كورسی 
پارێزگاكەیان بەدەستهێناوە، دەیانەوێ سەرجەم 
11 كورسییەكەی ئەنجوومەنی شار بەدەستبهێنن. 
لە بەرامبەریشــدا چاالكڤانانی كــورد لە هەوڵدان 

بۆئەوەی ژمارەی كورسییەكانیان زیاتر بكەن.
لە هەڵبژاردنی رابردووی ئەنجوومەنی شــار و 
گوندەكاندا لە شاری ورمێ، كورد لە 15 كورسیی 

شارەكە، تەنیا سێ كوردسی بەدەستهێنا.
لــە نەغەدە كە كورد و ئــازەری لێدەژیت و لە 
هەڵبژاردنی خولی رابردووی ئەنجوومەنی شــاردا 
لیســتی ئازەرییەكان دەنگی هێنــا، چاالكڤانانی 
كوردی شارەكە لە هەوڵدان بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو 
لیســتێكی كوردیی یەكگرتوو رابگەیێنن و داوا لە 

خەڵك بكەن دەنگ بە لیستەكەیان بدات.

 بایكۆت یان بەشداری

حیزبەكانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتان بە یەك 
هەڵوێســت بەرەو هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شــار 
و گونــدەكان ناچن. بەشــێكیان پێیانوایە دەبێ 
هەردوو هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شار و گوندەكان 
و هەڵبژاردنــی ســەرۆككۆماری بایكــۆت بكرێن، 
چونكــە بــە گوتەی خۆیــان دەنگدانــی خەڵكی 
كــورد لەو هەڵبژاردنە دەبێتــە هۆی رەواییدان بە 
دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی لە ئێران و رۆژهەاڵتی 
كوردستان، بەاڵم ژمارەیەك لە حیزبەكان پێیانوایە 
ئەگەر هەڵبژاردنی سەرۆككۆماریش بایكۆت بكرێت، 
نابــێ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شــار و گوندەكان 
بایكۆت بكرێت، چونكە پۆســتێكی سیاسی نییە 
و پەیوەنــدی بە خزمەتگوزارییەكانی نێو شــار و 
گوندەكانەوە هەیە. بڕیارە حیزبەكانی رۆژهەاڵتی 
كوردســتان لــە ئایندەیەكی نزیكــدا كۆببنەوە و 

هەڵوێســتی خۆیــان لەســەر بەشــداریكردن یان 
بایكۆتی هەڵبژاردن رابگەیەنن.

كۆدار خۆی یەكالیی كردووەتەوە

كۆمەڵــگای دیموكراتیك و ئازادی رۆژهەاڵتی 
كوردســتان )كــۆدار( كــە خــۆی بــە چەتری 
كۆكــەرەوەی حیــزب و الیەنــە سیاســییەكان 
نێودەبــات و ســاڵی 2014 لەالیــەن پژاكــەوە 
دامەزراوە، داوا لە خەڵك دەكات لە هەڵبژاردنی 
ئەنجوومەنــی شــار و گونــدەكان بەشــدار بن. 
كۆدار دەڵێت "هەڵبژاردنی كەســانی شایســتە 
و دیموكــرات بــۆ لەئەســتۆگرتنی بەڕێوەبردنی 

شــار و گونــدەكان پێویســتییەكی بنەڕەتییە. 
ئەزموونی سااڵنی رابردوو ئەوەیان روون كردەوە 
كە ئەنجوومەنەكان، لەجیاتی ئەوەی شــوێنێك 
بن بۆ بەشداریكردنی كۆمەڵگا لە بەڕێوەبردندا، 
بوونــە شــوێنی دەســتەگەری، گروپبەنــدی، 
گەندەڵــی و داگیركردنــی زەویــوزار. هەر لەبەر 
ئــەم هۆكارە گرنگــە كە خەڵك، ئــەم مەیدانە 
لــە كەســانی بەرژەوەندخواز وەربگرنــەوە و بە 
وردبینی و هەستیاری، كەسانێك هەڵبژێرن كە 
زەمینەی گەندەڵی و رەنجخۆرییان تێدا نەبێت. 
نابێت كۆمەڵگا تەنیا بە هەڵبژاردنی كەســەكان 
كۆتا بێت، بەڵكــو چاودێریكردنی كارەكانیان و 

لێپرسینەوە لێیان گرنگ و ئەساسە."

"كۆدار" داوا لە خەڵك دەكات بەشداریی هەڵبژاردن بكەن

چاالكڤانانی كورد لیستێك بۆ هەڵبژاردنی 
ئەنجوومەنی شار و گوندەكان پێكدێنن
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ژمارەی ئەندامانی ئەنجوومەنی شار لە پارێزگاكانی 
رۆژهەاڵتی كوردستان

ئەركی ئەندامانی ئەنجوومەنی شارەكان:

- هەڵبژاردنی سەرۆكی شارەوانی
- پەسەندكردنی بودجەی سااڵنەی شارەوانی

- چاودێریكردن بەسەر جێبەجێكردنی پڕۆژە پەسەندكراوەكان لەالیەن شارەوانییەوە
- چاودێری بەسەر كاروباری دارایی شارەوانی
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راپۆرت

مقاوەمە كۆتایی 
نەهاتووە

 
عەممار حەكیم 
خۆی پێویستی 
بە چارەسەری 

سیاسییە
 

مالیكی بایی 30 
ملیار دۆالر چەكی بۆ 

داعش بەجێهێشت
 

ئەو سوننانەی 
لە حكومەتدان 
دروستكراوی 

مالیكین
 

نەهرۆ محەممەد
رووداو - هەولێر

عێــراق بە جیاوازییەكی زۆرەوە سەرلیســتی ئەو 
واڵتانەی گرتووە كە زۆرترین پشووی فەرمییان هەیە 
لە ساڵێكدا، بە جۆرێك ساڵێ كە 365 رۆژە، ژمارەی 
رۆژە پشووەكان لە عێراق لە ساڵی رابردوودا گەیشتە 

185 رۆژ، واتە شەش مانگی تەواو.
عێــراق واڵتێكی لەڕووی ئایین، ئاینزا و نەتەوەوە 
فــرە پێكهاتەیــە، ئەمــەش رەنگدانــەوەی لەســەر 
زیادبوونی پشــووەكان هەیە. بە جۆرێك پشووەكان 
دابەشــبوون بــۆ نیشــتمانی، ئاینــی، مەزهەبــی و 

نەتەوەیی.
پشووە نیشتمانییەكان كە هەندێكیان جیهانیشن، 
بریتین لە یەكی كانوونی یەكەم ســەری ساڵی نوێ، 
شەشی كانوونی دووەم ساڵیادی دامەزراندنی سوپای 
عێراق، 11ی ئادار رێككەوتنی كورد و رژێمی عێراق، 
21ی ئــادار جەژنــی نــەورۆز، نــۆی نیســان رۆژی 
رووخانی رژێمی بەعس. یەكی ئایار رۆژی كرێكاران. 
14ی تەممــوز، رووخانی رژێمی پاشــایەتی، ســێی 

تشرینی یەكەم رۆژی نیشتمانی. 
هەروەها پشوو و بۆنە ئاینییەكانیش وەك جەژنی 
رەمەزان 3 رۆژ لە 1 بۆ 3ی مانگی شــەوال. جەژنی 
قوربــان 4 رۆژ لە 10 بۆ 14ی مانگی زولحیجە، 1ی 
موحەڕەم ســەری ســاڵی كۆچــی، 10ی موحەڕەم 
)رۆژی عاشوورا(، 12ی رەبیعی یەكەم لە دایكبوونی 

پێغەمبەری ئیسالم.
پێشــتر لــە ســەردەمی رژێمی پێشــوودا چەند 
رۆژێك كرابوونە پێشــوو، بەاڵم لە دوای رووخانیەوە 
هەڵوەشــانەوە، وەك رۆژی كودەتــای 8 شــوباتی 
بەعسییەكان لە 1963، 17ی تەمموز كە بەعسییەكان 
لەساڵی 1968 هاتنە ســەر دەسەاڵت. 28ی نیسان 
رۆژی لە دایكبوونی ســەدام، حەوتی نیســان رۆژی 

دامەزراندنی حیزبی بەعس.
شیعەكانی عێراق كە دەسەاڵتداری ئێستای واڵتن، 
چەندین پشووی تایبەت بە خۆیان هەیە وەك چلەی 
ئیمام حوســێن، رۆژی غەدیر، ئیمام موســای كازم، 
هەروەها زۆربــەی ئیمامەكانیان یاد دەكەنەوە و لەو 
رۆژانــەدا پارێزگاكانی باشــوور و ناوەڕاســتی عێراق 
دەیكەنە پشــوو. لە هەندێك باردا نزیكەی چوار رۆژ 
بۆ هەفتەیەك لە پارێزگاكانی باشوور دەكرێتە پشوو، 

وەك یادی ئیمام حوسێن.
پێكهاتە ئاینییەكانی دیكەی عێراق و كوردستانیش 

چەندین پشوویان هەیە. لەوانە ئێزدییەكان: جەژنی 
جەما 7-13ی تشــرینی یەكەم. جەژنی چلەی هاوین 
لە 30ی تەمموز تا 2ی ئاب. جەژنی ســەری ســاڵ 
)چوارشــەممەی یەكەمــی مانگی نیســان(. جەژنی 
رۆژوو، یەكەم پێنجشەممەی مانگی كانوونی یەكەم.

مەسیحییەكان: جەژنی لەدایكبوونی مەسیح 25ی 
كانوونــی یەكــەم، جەژنی گــەورە )قیامە(، جەژنی 
هەڵكشــان )ســعود(. هەروەهــا ئــەو رۆژانەش بە 
پشــووی نەتەوەیی كلدانی ئاشووری دانراون: یەكی 
نیســان، سەری ســاڵی بابلی ئاشــووری. سابیئەی 
مەندایی پێنج بۆنە و جەژنیان هەیە: 25ی نیســان، 
جەژنــی گەورە 2 و 7ی مانگی ئاب، جەژنی بچووك 

23ی تشرینی دووەم، جەژنی وهنە و لمافە.
بەاڵم لەسەر ئاستی جیهان، ئەو واڵتانەی زۆرترین 
رۆژانی پێشووی فەرمییان هەیە بریتین لە: نەمسا 38 
رۆژ، ماڵتا 38، پۆڵەندا 37، بۆلیڤیا 37، یۆنان 37، 

بەریتانیا 36، فەرەنسا 36، سوێد 36، ڤەنزوێال 36، 
ئیسپانیا 36 و ئێران 26 رۆژ.

لــە ســەردەمی رژێمــی پێشــووی عێراقــدا لــە 
هەفتەیەكــدا تەنیا رۆژانی هەینی پشــوو بوو، بەاڵم 
دوای رووخانی رژێم رۆژانی شــەممەش كرایە پشوو، 
بەمەش تەنیا پشــووی هەفتانە لــە عێراقدا دەگاتە 
104 رۆژ. ئەمە جگە لەوەی ئیدارەی پارێزگاكانیش 
دەسەاڵتیان پێدراوە لە كاتی رووداوە سروشتییەكان، 
لەوانەش بارینی بەفــری زۆر، الفاو و بەرزبوونەوەی 

پلەی گەرما بیكەنە پشوو.
زۆریی رۆژە پشــووەكان، هەندێــك الیەنی هاندا 
پرۆژە یاســایەك بۆ رێكخستنی رۆژانی پشوو ئامادە 
بكەن. پڕۆژە یاســای پشــووە فەرمییــەكان، چەند 
ساڵێكە لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراقەوە رەوانەی 
پەرلەمــان كراوە، بەاڵم بەهــۆی ناكۆكیی الیەنەكان 
پەســەند نەكراوە، لــە پرۆژە یاســاكەی حكومەتدا 

75 پشــووی فەرمی ئاینی، نیشــتمانی و نەتەوەیی 
هەیە. بــەاڵم لەالیەن لیژنە پەیوەندیدارەكانەوە كەم 
كراوەتەوە، وەك لیژنەكانی رۆشنبیری و راگەیاندن، 

ئەوقاف و كاروباری ئاینی.
سەلیم شووشــكەیی، ئەندامی لیژنەی ئەوقاف و 
كاروبــاری ئاینی لە پەرلەمانی عێراق بــە )رووداو(
ی راگەیاند، لێژنەكەیان رەشنووســی پڕۆژە یاســای 
پشــووە فەرمییەكانی تەواو كردووە، لەسەر زۆربەی 
پشــووەكانیش رێككەوتــوون، تەنیــا جەژنی غەدیر 
نەبێت كە شیعەكان سوورن لەسەر ئەوەی ئەو رۆژە 

بكرێتە پشوو، بەاڵم سوننەكان رەتیدەكەنەوە.
سااڵنە لە 18ی مانگی زولحیجە، شیعەكان یادی 
غەدیــر دەكەنەوە و دەڵێن پێغەمبەری ئیســالم لەو 
رۆژەدا عەلی كوڕی ئەبو تاڵبی بە جێنشــینی خۆی 
دەستنیشــان كردووە، بەاڵم دواتر لەالیەن ئەبوبەكر 
ســدیقەوە ئەم مافــەی لێ زەوت كــرا و خۆی كردە 

یەكــەم خەلیفــە، بــەاڵم ئــەم حیكایەتــە لەالیــەن 
سوننەكانەوە رەتدەكرێتەوە.

 ئــەو پەرلەمانتــارە باســی ئاراســتەیەك لــە 
پەرلەمــان دەكات كــە داوا دەكات ئــەو بۆنانــەی 
گشــتین و هەموویان لەسەری كۆكن، بكرێنە پشوو 
لە سەرتاســەری عێــراق وەك جەژنەكانی قوربان و 
رەمــەزان، بڕیــاردان لە پشــوو و بۆنەكانی دیكەش 
بدرێنە دەســت ئەنجوومەنی پارێزگاكان. بە گوتەی 
شووشكەیی، بەپێی پڕۆژە یاسا دەستكاریكراوەكە، 
ژمارەی پشووەكان نزیكەی 13 پشووی سەرتاسەری 

دەبن كە لە 20 رۆژ تێپەڕ ناكەن.
ملیــۆن  چــوار  نزیكــەی  عێــراق،  حكومەتــی 
فەرمانبــەری هەیە كە دەكاتــە 20%ی هێزی كاری 

واڵتەكە و سااڵنە نزیكەی شەش مانگ لە پشوودان. 
وەزارەتــی  گوتەبێــژی  هینــداوی،  عەبدولزەهــرە 
پالندانانــی عێــراق دەڵێت ئەمە بەرزتریــن ژمارەی 

فەرمانبەرە لە جیهاندا.
هــەر لەوبــارەوە ئەمین بەكــر، ئەندامی لیژنەی 
یاســایی لــە پەرلەمانی عێراق بە )تــۆڕی میدیایی 
رووداو(ی راگەیانــد، یاداشــتی زۆریــان لەبــارەی 
پشــووەكان بەدەست گەیشــتووە، ئەمەش ژمارەی 
پشووەكان زیاد دەكات، بە تایبەتی الیەنە شیعەكان 
بۆنە و پشووەكانیان زۆرن، هەریەكەیان بەشێوەیەك 
یاداشــتی پێشكەش كردووە و داوای پشوو دەكەن، 
بۆنموونە رۆژی لەدایكبوونی زەینەب، لە دایكبوونی 

حەسەن و حوسێن.

لە جیهاندا وێنەی نییە

هەر فەرمانبەرێكی عێراقی سااڵنە 
شەش مانگ پشوو دەدات

غەدیر ناكۆكی لەنێوان شیعە و سوننە 
دروستكردووە

دیارترین بۆنە و یادی شیعەكان:
دووی موحەڕەم گەیشتنی ئیمام حوسێن بۆ كەربەال. 10ی موحەڕەم كوژرانی 

ئیمام حوسێن. 11ی موحەڕەم سووڕانەوەی كەژاوەی كەسوكاری ئیمام حوسێن 

بە كوفە. هەشــتی سەفەر مردنی ســەلمانی فارسی. نۆی ســەفەر مردنی 

عەمماری كوڕی یاســر. 17ی سەفەر مردنی ئیمام عەلی كوڕی موسا رەزا. 20ی 

ســەفەر چلەی ئیمام حوســێن. 29ی نیســان مردنی عەلی كوڕی موســا رەزا. 

هەشــتی رەبیعولئەوەل مردنی ئیمام حەسەن عەسكەری. نۆی رەبیعولئەوەل 

تاج لەسەرنانی ئیمام مەهدی. 8ی رەبیعی دووەم لە دایكبوونی ئیمام حەسەن 

عەســكەری. پێنجی جەمادی یەكەم لەدایكبوونــی زەینەبی كچی عەلی. 13ی 

جەمــادی یەكەم مردنی فاتیمە. 13ی رەجــەب لەدایكبوونی عەلی كوڕی ئەبی 

تاڵب. 21ی رەمەزان مردنی ئیمام عەلی كوڕی ئەبی تاڵب. ســێی شــەعبان لە 

دایكبوونی ئیمام حوســێنی كــوڕی عەلی. 15ی شــەعبان لەدایكبوونی ئیمام 

مەهــدی. 15ی رەمــەزان لەدایكبوونی ئیمام حەســەن. 18ی زیلحیجە جەژنی 

غەدیر. 25ی زیلقەعدە رۆژی مباهلە.

 هەوراز گوڵپی
رووداو - عەممان

خــۆی و هاوڕێكانی تۆمەتبــار دەكرێن بەوەی 
خۆپیشــاندانەكانی  هەنــاوی  لــە  داعــش 
ئەوانــەوە هاتــە دەرەوە ئەوكاتەی لە ناوچە 
سوننەنشینەكان رۆژانە سازیان دەكرد، بەاڵم 
عەبدولقــادر ئەلنایل كــە چاالكڤانێكی هەرە 

بەرچاوی ئەو خۆپیشاندانانە بوو، ئەو تۆمەتانە 
رەتدەكاتەوە.

ناوچــە  خۆپیشــاندانی  بڵێســەی 
سوننەنشــینەكان لە دژی سیاسەتەكانی نوری 
مالیكــی، ســەرۆكوەزیرانی پێشــووی عێــراق 
هەڵگیرســا،   2012 دیســەمبەری  25ی  لــە 
خۆپیشــاندەران ســەرەتا چەند داواكارییەكی 

ســادەیان هەبوو، لەوانەش ئازادكردنی ئەو 
كەســانەی دەســتگیركراون و ژمارەیــان 
بە 7000 كــەس مەزەندە دەكرا. بەاڵم 
خۆپیشــاندەران رۆژ بە رۆژ ســەقفی 
داواكارییەكانیان بەرز دەكردەوە، بە 
جۆرێك داوای دەرچوونی ســوپایان 
لــە ناوچەكانیان دەكــرد. دواجار لە 

30ی دیسەمبەری 2013 دا بە زەبری هێز كۆتایی 
بە خۆپیشاندانەكان هێنرا.

زۆر كەس، لەوانەش مالیكی خۆپیشــاندەرانیان 
بــەوە تۆمەتبــار كــرد كە هــۆكاری دروســتبوونی 
داعش بــوون، بەاڵم عەبدولقــادر نایل كە خۆی بە 
ئۆپۆزیسیۆن دەزانێ و ئێستا لە ئوردن نیشتەجێیە، 
دەڵێت "داعش بڕوای بە كاری سیاسی نییە، داعش 
رێكخراوێكــە لە دەرەوەی هەموو ئەو چوارچێوانە و 
دان بــە نەتەوە یەكگرتــووەكان و حكومەت و هیچ 
الیەنێكی دیكەشــدا نانێت، لەوەش گرنگتر مالیكی 
ئاســانكاری بــۆ هەاڵتنی ســەركردە ناســراوەكانی 
لــە زیندانــی ئەبوغرێب و زیندانەكانــی دیكە كرد، 

هیچ كاتێك ناوچە ســوننییەكان باوەشــی بۆ هیچ 
رێكخراوێك نەكردووەتەوە".

لــەدوای هاتنی هێزەكانی ئەمریــكا بۆ عێراق، 
هێزەكانی مقاوەمە لەنێو سوننەی عێراق دروستبوو 
كە بەبڕوای ئەلنایل، پۆڵ بریمەر، حاكمی مەدەنیی 
ئەوكاتی عێراق هۆكاری ســەرهەڵدانی ئەو هێزانە 
بــووە "چونكــە 16 ملیــۆن عەرەبــی ســوننەی 

فەرامۆش كرد". 
نایــل بــەدووری نازانێــت مقاوەمــە دووبــارە 
ســەرهەڵبداتەوە و دەڵێــت "ئەگەر چارەســەرێكی 
دادپەروەرانــە لــە عێــراق نەبێــت و دەســەاڵتی 
میلیشــیاكانی حەشــد و هێــزە تائیفییــەكان لــە 

وێرانكردنــی ناوچەكانی عەرەبی ســوننە بەردەوام 
بێــت، جگە لە بەرگریكردن لــە مافی خۆمان هیچ 

بژارەیەكی دیكەمان لەپێش نابێت". 
عەبدولقادر پێیوایە بەشــێك لەو نەهامەتیانەی 
بەســەر ســوننەكانی عێراق دێ، بەهۆی سەركردە 
ســوننەكانەوەیە "چونكــە ئــەوان رازی بوون ببنە 
بەشێك لە پڕۆســەی سیاسی كە لە بنەڕەتەوە بۆ 

پەراوێزخستنی سوننە دانراوە".
ئەو سەركردە سوننانەی كە ئێستا بەشدارییان 
لــە پرۆســەی سیاســیی عێراقــدا هەیــە، بەالی 
نایلــەوە نوێنەرایەتی ســوننەكان ناكــەن "ئەوان 
نــاوی  بــە  لەالیــەن مالیكییــەوە دروســتكراون 

ئەوەی نوێنەری ســوننەن، بــەاڵم ئەوانە نوێنەری 
ســوننە نین. تا ئەو ساتەش ســوننەكان خاوەنی 
ســەركردەی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و سەربازی و 
ئاینین، ئەو ســەركردانەش دیار و ئاشكران، بەاڵم 
پیالنگێڕییەكی نێودەوڵەتی هەیە، گوشاری ئێران 
هەیــە كە ئەوانە دەنگیان نەبێــت، چونكە دەزانن 
ئەوانــە یاریكەرانــی ناوخۆی عێراق و سیاســەتی 
ئێستای عێراق شەرمەزار دەكەن. ئەوان دەیانەوێ  
ناكۆكییەكان بمێنن، هەروەها شەڕوپێكدادان لەنێو 
ئەو پارێزگایانە بمێنێت، چونكە ئەوان باش دەزانن 
ئەگەر عێراق سەقامگیر بێت واڵتانی گەورەی وەكو 

ئێران لەناوچەكە زیانیان بەردەكەوێت".
عەبدولقادر نایل پێیوایە هەموو ئەو نەهامەتیانەی 
بەسەر سوننەكان دێت بە تایبەتی لە مووسڵ، نووری 
مالیكی لێی بەرپرسیارە، چونكە ژینگەیەكی لەباری 
بۆ داعش فەراهەم كرد بۆئەوەی بێنە عێراق "دوای 

ئەوەی نەیتوانی شۆڕشــی جەماوەری لە پارێزگای 
ئەنبار سەركوت بكات، ویستی بە رێككەوتن لەگەڵ 
رژێمی ســووریا سنوورەكان بە كراوەیی بهێڵێتەوە، 
كاتێك پێنج فیرقەی سەربازیی كشاندنەوە، هەروەها 
كاتێك چەكەكانی لەنێو ئەو سەربازگانە بەجێهێشت 

كە بایی زیاتر لە 30 ملیار دۆالر بوو".
دوای هاتنــی داعش بۆ عێــراق، بە فتوای عەلی 
سستانی گەورە مەرجەعی بااڵی شیعەكان، حەشدی 
شەعبی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش پێكهێنرا، زۆر 
كەس پێیوایە ئەگەر حەشــدی شــەعبی نەبووایە، 
داعش دەگەیشــتە بەغــدا، بەاڵم نایــل لەگەڵ ئەو 
بۆچوونەدا نییە و دەڵێت "ئەو بۆچوونە هیچ نرخی 
نییە، چونكە ئەوەی داعشــی هێنــا، دامەزرێنەری 

حەشدە".
 ئەو پێیوایە حەشدی شەعبی داعشی بەهێزتر 
كــرد و دەڵێت "حەشــد رەوشــەكەی قەیراناویتر 
كرد، بە پێچەوانەوە تواناكان زیاتر گەشــەیان كرد 
بــۆ ئەوەی پاڵپشــتانی داعش بێــن و چەكدارانی 
زیاتری بیانی بێنە ریزەكانی داعشەوە، چونكە كە 
میلیشــیای تایفی هەبوو جنێو بە سەحابی بدات، 

ئەوە ئیستیفزازكردنی تەواوی ئومەتی ئیسالمە".
ســەبارەت بە هەڵوێستی موقتەدا سەدریش كە 
داوای هەڵوەشاندنەوەی حەشدی شەعبی كردبوو، 
ئەو سیاســەتوانە ســوننیە دەڵێت "ئەو تێدەگات 
كە هەڵوەشاندنەوەی حەشدی شەعبی، قۆناغێكی 
گرنگە لە پڕۆســەی گەڕاندنەوەی ســەقامگیری بۆ 

عێراق".
نایــل پێیوایــە باشــترین چارەســەر ئەوەیــە 
بدرێتــەوە  پارێــزگاكان  پاراســتنی  دەســەاڵتی 
دانیشــووانی پارێزگاكان خۆیان "نەك دەســەاڵت 
بدرێتــە كەســانێك مالیكی دایانبنێت و لەســەر 
ئــەو پارێزگایانە بیانســەپێنێ، لەم ڕووەشــەوە 
نموونەیــەك بــاس دەكــەم، لــە ئەنبــار مالیكی 
دەهۆڵژەنی میللی و مانگادزی هێنابوو بۆ ئەوەی 

ببنە سەركردەی سوننە".
بــە بۆچوونی عەبدولقادر نایــل دەبێ دیدارێكی 
راســتەقینەی عێراقی هەبێت، ســەركردە عێراقییە 
كاراكان كۆبكاتــەوە لــە پێناوی ســەقامگیركردنی 

ئاشتی و ئاشتەوایی لە عێراق.
نایــل  دەستپێشــخەرییانەی  جــۆرە  ئــەو 
ئاماژەیــان پێــدەدات، پێشــتر هەبــوون، لەوانەش 

دەستپێشــخەرییەكەی عەممار حەكیــم، بەاڵم نایل 
دەڵێت "ئەو چارەســەرە سیاسییەی حەكیم باسی 
دەكات چارەســەرێكی بەسەرچووە، چونكە حەكیم 
خودی خۆی پێویســتی بەچارەســەركردنە، ئەو تا 
ئێستاش لە كەڕادە و ناوچەی نیزال دەستی بەسەر 

خانووبەرەی مەسیحییەكاندا گرتووە".

عەبدولقادر ئەلنایل، سیاسەتوانی سوننەی عێراقی بۆ )رووداو(:

مالیكی، دەهۆڵژەن و مانگادزی كردبوونە 
سەركردە لە ئەنبار

شیعەکان چەندین یاداشتیان پێشکەشی پەڕلەمان کردووە داوا دەکەن بۆنەکانیان بکرێنە پشوو



8
ژمارە ) 454 ( - دووشەممە 2017/4/24

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

ئەندامێكی لێژنەی ئابووری و وەبەرهێنان لە 
پەرلەمانی عێراق دەڵێت، بەغدا ئەمســاڵ تەنیا 
نیو ملیۆن تۆن گەنمی جووتیارانی كوردســتان 
دەكڕێتەوە. ئەوە لەكاتێكدا پێشــبینی دەكرێ 
بەرهەمی ئەمساڵی جووتیارانی كوردستان بگاتە 

ملیۆنێك و 600 هەزار تۆن.
ســااڵنە لێژنەیەكــی بــااڵی تەخمینــی لــە 
نوێنەرانــی وەزارەتەكانــی بازرگانــی، دارایی، 
پالنــدان، كشــتوكاڵ و نوێنــەری ئەنجوومەنی 
وەزیــران، نرخ و بــڕی وەرگرتنــی دانەوێڵە لە 

جووتیارانی عێراق دیاری دەكەن.
نەجیبە نەجیب، ئەندامی لێژنەی ئابووری و 
وەبەرهێنان لــە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، 
بــە)رووداو(ی گــوت: "ئەمســاڵ لــە بودجەی 
حاكیمــە ترلیۆنێــك و 700 ملیــار دینــار بــۆ 
كڕینــەوەی گەنمی جووتیــاران و هاوردەكردنی 
گەنم لە دەرەوە تەرخانكراوە، ئەو بڕەش كەمە و 
پێداویستییەكانی دانیشتووانی عێراقی پێ دابین 
ناكرێت، بۆیە لێژنەی بااڵی تەخمینی داوایان لە 
ئەنجوومەنــی وەزیران كردووە ترلیۆنێكی دیكە 
بۆ كڕینــەوەی گەنم زیاد بكات، ئەنجوومەنیش 
رەزامەندیی داوە، بەاڵم ئەم زیادكردنە پێویستی 

بە رەزامەندیی پەرلەمان هەیە". 

ســەبارەت بــە نرخی كڕینــەوە و بڕی ئەو 
گەنمەی بڕیارە حكومەتی عێراق لە جووتیارانی 
كوردستانی بكڕێتەوە، نەجیبە نەجیب گوتی: 
"هەرچەنــدە هێشــتا بڕیاری كۆتایی لەســەر 
نرخــی كڕینــەوە و بــڕی وەرگرتنــی گەنمــی 
جووتیــاران نەدراوە، بــەاڵم بۆچوونی لێژنەی 
بــااڵی تەخمینــی و ئەنجوومەنــی وەزیرانــی 
عێراق ئەوەیە ئەمســاڵ تەنیا 17%ی بودجەی 
تەرخانكــراوی كڕینــەوەی گەنــم، بــۆ گەنمی 
جووتیارانــی هەرێمــی كوردســتان بێــت كە 
دەكاتە نزیكەی 500 تاوەكو 550 هەزار تۆن".
بۆ دابینكردنی بەشــە ئــاردی هاوواڵتیان و 
پێویستییەكانی دیكە، عێراق سااڵنە پێویستی 
بــە چوار ملیۆن و 500 هــەزار تۆن گەنمە، بۆ 
دابینكردنی ئەو بڕەش سااڵنە بەشێكی بەنرخی 
پاڵپشت لە جووتیاران دەكڕێتەوە و بەشەكەی 

دیكەشی هاوردە دەكات. 
نەجیبە نەجیــب دەڵێت: "ســااڵنی رابردوو 
وەزارەتــی بازرگانیــی عێــراق بەپێــی پالنــی 
بەبازاڕكــردن هاوشــێوەی پارێزگاكانــی دیكە 
گەنمی جووتیارانی كوردستانیشی دەكڕییەوە، 
بــەاڵم ســاڵی رابــردوو بــۆ زیانگەیانــدن بــە 
ئابووریــی هەرێمــی كوردســتان، بەبیانــووی 
كەمیی بودجە تەنیا 70%ی گەنمی جووتیارانی 
كوردستانیان كڕییەوە، ئەمە لەكاتێكدا 90%ی 
گەنمــی پارێزگاكانــی دیكەیان 

كڕیبووەوە".
د.عەبدولــڕەزاق ناوەندەیــی، بەڕێوەبــەری 
و  بازرگانــی  وەزارەتــی  دیوانــی  گشــتیی 
پیشەســازی، دەڵێــت: "بــۆ زیانگەیانــدن بە 
ئابووریی هەرێمی كوردستان، لەعێراق هەوڵێك 
هەیە بۆئەوەی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانیش 
بە سیاســی بكرێت، بەاڵم وەزارەت و تەنانەت 
خودی سەرۆكی حكومەتیش لەگەڵ بەرپرسانی 
بەغــدا لەســەر هێڵە بۆئــەوەی بەغــدا پارەی 
سااڵنی رابردووی گەنمی جووتیاران رەوانە بكات 

و كارەكە بە سیاسی نەكرێ".
هەرچەندە تاوەكو ئێستا بڕیاری كڕینەوەی 

گەنمــی جووتیــاران بەپێــوەری 17%ی 
بودجەی تەرخانكراوی كڕینەوەی گەنم 
لەعێراق نەگەیشــتووەتە كوردستان، 

بــەاڵم ناوەندەیــی دەڵێت "بەهیچ 
جۆرێــك بــەو بڕیــارە رازی نابین 

و رەتیدەكەینەوە". گوتیشــی 
و  گفتوگــۆ  "بــە 
یشــتن  لێكتێگە
دەدەیــن  هــەوڵ 
هــەر هیــچ نەبێت 
نیــوەی بەرهەمی 
نــی  ا ر تیا و جو
ن  ســتا د ر كو

بكڕنەوە".

رووبــەری  رابــردوودا  ســاڵی  پێنــج  لــە 
چێنــدراوی گەنم لــە هەرێمی كوردســتان لە 
ملیۆنێــك و 737 هەزار دۆنمەوە بۆ 3 ملیۆن 
و 100 هــەزار دۆنــم زیــادی كــردووە، بــڕی 
بەرهەمیش لە 227 هەزار تۆنەوە بۆ ملیۆنێك 

و 680 هەزار تۆن زیاد بووە.
ســاڵی رابردوو حكومەتی عێراق بەبیانووی 
قەیرانــی دارایــی و كەمیــی بودجــە جگــە لە 
هــەزار   92 كەمكردنــەوەی 
دینــار بــۆ نرخی 
كڕینەوەی هەر 
تۆنێك گەنم، 
دا  رێگەی 

سایلۆكانی هەرێمی كوردســتان تەنیا نزیكەی 
882 تۆن گەنمی جووتیارانی كوردستان بەنرخی 
پاڵپشت بكڕنەوە، بەو هۆیەشەوە نزیكەی 800 
هەزار تۆن لە دەرەوەی بازنەی وەرگرتن مایەوە، 
ئەمــەش زیانــی زۆری بەجووتیــاران گەیاند و 
بەشێكیان بۆ دانەوەی قەرزی چاندن و دروێنە 
ناچــار بــوون گەنمەكانیان بەكەمتــر لەنیوەی 

نرخی وەرگیراو لە بازاڕەكان بفرۆشن.
بەپێی نووســراوی ژمارە 6156ی وەزارەتی 
كشتوكاڵی هەرێمی كوردستان لە 2016/10/25 
كە وێنەیەكی ئاراســتەی وەزارەتی كشتوكاڵی 
عێراقی فیدراڵ كراوە، ئەمســاڵ ســێ ملیۆن و 
552 هەزار دۆنم زەوی لە هەرێمی كوردســتان 
بەگەنم چێنراوە، پێشبینی دەكرێت بەرهەمەكەی 
ملیۆنێــك و 673 هــەزار تۆن بێت، بۆیە ئەگەر 
بەغدا بڕیارەكــەی خۆی جێبەجێ بكات، زیاتر 
لە ملیۆنێك تۆن گەنم لە دەرەوەی ســایلۆكان 

دەمێنێتەوە.
د.ئەنــوەر عومــەر، بەڕێوەبــەری گشــتیی 
پــالن و بەدواداچــوون و گوتەبێــژی وەزارەتی 
كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی ئــاو، دەڵێت "بۆ 
بەبازاڕكردنــی ئەو بەشــە گەنمەی ســااڵنە لە 
دەرەوەی بازنــەی وەرگرتن دەمێننەوە، ســاڵی 
رابــردوو پڕۆژەیەكمان ئاراســتەی ئەنجوومەنی 
وەزیــران كرد كە وەك پاڵپشــتی لە بەرهەمی 

جووتیاران، سااڵنە 500 تاوەكو 600 هەزار تۆن 
گەنم بەنرخێكی زیاتر لە نرخی بۆرسەی جیهانی 

لە جووتیاران بكڕێتەوە".
عەبدولســتار مەجیــد، وەزیــری كشــتوكاڵ 
گــوت  بــە)رووداو(ی  ئــاو  ســەرچاوەكانی  و 
بــااڵی  ئەنجوومەنــی  لــەالی  "پڕۆژەكەمــان 
ئابووریی هەرێمی كوردســتانە، ئەوان بەباشــی 
دەزانن جێبەجێ بكرێت، بەاڵم بەهۆی قەیرانی 
داراییەوە، حكومەت ســاڵی رابــردوو نەیتوانی 
ئــەو پارەیە بــۆ كڕینەوەی گەنمــی جووتیاران 
تەرخان بكات، بۆ ئەمساڵیش لەهەوڵداین لەگەڵ 
هەندێ كۆمپانیای بیانی رێكبكەوین كە گەنمی 
جووتیاران بكڕنەوە و ئێمەش وەك پاڵپشتی لە 
بەرهەمی جووتیاران بڕی 50 هەزار دینار بۆ هەر 

تۆنێك بخەینە سەر نرخەكەی". 
د.ئەنوەر پالنێكی خۆیانی بۆ بە بازاڕكردنی 
گەنمــی جووتیــاران باســكرد و گوتــی "بــۆ 
كەمكردنەوەی هاوردە و پشتبەستن بە بەرهەمی 
خۆماڵــی، داوامــان لــە ئەنجوومەنــی وەزیران 
كــردووە رێگەمان بــدات هاوردەكردنــی ئاردی 
سفر، ساوار، بڕوێش، گەنمەكوتاو و ماكەرۆنی و 
پێویستییەكانی هەویركاری قەدەغە بكەین، یان 
رەسمی گومرگییان بخەینە سەر، تاوەكو بتوانین 
پێویستیی هەرێمی كوردستان لەو بەرهەمانە لە 

گەنمی خۆماڵی دابین بكەین".

بەغدا تەنیا نیو ملیۆن تۆن وەردەگرێ

ئەمساڵ یەك ملیۆن تۆن گەنم لە دەرەوەی 
سایلۆكان دەمێنێتەوە

سویسرا گەنمی كوردیی دەوێت

بەپێــی ئەو پالنــەی بەغدا بۆ كڕینــەوەی گەنم دایناوە، ئەمســاڵ یــەك ملیۆن تۆن 
گەنمی كوردســتان لە دەرەوەی وەرگرتنی پالنی سایلۆكان دەمێنێتەوە. سەبارەت بە 
هەناردەكردنی ئەو گەنمەی زیادە، د.ئەنوەر عومەر گوتەبێژی وەزارەتی كشــتوكاڵ بە 
)رووداو(ی گوت "خواستێكی زۆر لەسەر گەنمی كوردستان هەیە، بە تایبەتی لە ئێران، 
ئوردن، سووریا و سویسرا، ئەوان ئامادەن بە نرخی بۆرسەی جیهان گەنممان لێ بكڕن، 
بەاڵم ئەم نرخە بۆ جووتیارانی هەرێمی كوردستان كەمە، بۆیە تائێستا ئەو هەنگاوەمان 

نەناوە".

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

تا دێت وزەی ســااڵنەی كێڵگە ناوخۆییەكانی 
پەلەوەر بەرەو هەڵكشــان دەچێ، بەاڵم خەریكە 
گۆشــتی مریشــكی هاوردەكراو جێ بە بەرهەمی 
ناوخــۆ لێژ دەكات، چونكە ســااڵنە زیاتر لە 86 
هەزار تۆن گۆشــتی مریشــكی بەســتوو هاوردە 
دەكرێت و لەســەر حیسابی مریشكی خۆماڵی لە 

بازاڕەكاندا ساخ دەكرێتەوە.
و  كشــتوكاڵ  وەزارەتــی  ئامــاری  بەپێــی 
ســەرچاوەكانی ئاو، 1.317 پــڕۆژەی پەلەوەری 
گۆشــت لە هەرێمی كوردســتان هــەن كە وزەی 
ســااڵنەیان دەگاتە 150 هەزار تۆن گۆشت. ئەو 
بڕەش لە پێویستیی ناوخۆ زیاترە كە لە ساڵێكدا 
دەگاتــە 134 هــەزار تــۆن، بەو مەرجــەی هەر 

تاكێك سااڵنە 23.9 كیلۆ گۆشت بخوات.
رەمەزان محەممەد، بەڕێوەبەری سامانی ئاژەڵ 
لە وەزارەتی كشــتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو بە 
)رووداو(ی گــوت "1.317 پــرۆژەی پەلــەوەر 
لە كوردســتان هەن، 35%یان بەهۆی لێشــاوی 
گۆشتی هاوردەكراو و دابەزینی نرخ، داخراون".
ســەرەڕای بەردەوامبوونــی قەیرانــی دارایی 
و رێگــەدان بــە مریشــكی هاوردەكــراو، بــەاڵم 
هێشــتاش جوڵەیەك لە پیشەسازیی پەلەوەردا 

بەدی دەكرێ.
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی سامانی 
ئاژەڵ و ڤێترنەری، لە دوو ساڵی رابردوودا 152 
پرۆژەی نوێی بەخێوكردنی پەلەوەر دامەزرێنراون، 
چەندین پڕۆژەی كۆنیــش نۆژەنكراونەتەوە، بەو 
هۆیەشــەوە بەرهەمی پڕۆژەكانــی ناوخۆ لە 69 
هەزار تۆنەوە بۆ 100 هەزار تۆن زیادی كردووە.

"ئەگەرچــی  دەڵێــت  محەممــەد  رەمــەزان 
ئــەم بــڕە بەرهەمــە كەمتــرە لــە پێداویســتی 
ناوخــۆ، دەبووایــە خــاوەن كێڵگــەكان گرفتی 
ســاغكردنەوەی بەرهەمیان نەبێ، بەاڵم بەهۆی 
لێشــاوی بەرهەمی هاوردە، خــاوەن كێڵگەكان 
بۆیــە  نابێتــەوە،  ســاغ  بــۆ  بەرهەمەكانیــان 
بەناچاری بەشێكی زۆری ئەو بەرهەمە فرێشەی 
خۆمــان هەناردەی شــارەكانی عێــراق دەكرێ، 
لەبەرامبەریشــدا بەرهەمــی بەســتووی خراپــی 
واڵتان هاوردەی هەرێمی كوردســتان دەكرێت و 

دەرخواردی خەڵك دەدرێت".
پڕكردنــەوەی  بــۆ  كوردســتان  هەرێمــی 
پێداویســتیی ناوخۆ، گۆشــتی مریشكی بەستوو 
لە واڵتانــی وەكوو توركیا، ئۆكراینــا، مۆلداڤیا، 
جۆرجیا، بەرازیل، ئەمەریكا، فەرەنســا، هۆڵەندا 

و چەند واڵتێكی دیكەوە هاوردە دەكات. 
بەپێــی ئامــاری بەڕێوەبەرایەتــی كەرەنتینی 
كشتوكاڵ، لە سێ ساڵی رابردوودا 204 هەزار و 
500 تۆن مریشكی بەستوو هاوردەی كوردستان 
كــراوە. هەروەهــا وەزارەتەكانــی پێشــمەرگە، 
تەندروســتی و كاروباری كۆمەاڵیەتی بە هەزاران 
تــۆن گۆشــتیان بــۆ پێشــمەرگە، گرتووخانە و 

نەخۆشخانەكان هاوردە كردووە.
د.جەمــال شــوكری، بەڕێوەبــەری كەرەنتینی 
كشــتوكاڵ لە وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی 
ئاو، دەڵێت "بۆ پڕكردنەوەی پێداویستیی ناوخۆی 
شــارەكان، لە هەر پارێزگایەك لێژنەیەكی ئابووری 
هەیــە مانگانە تەخمینی پێداویســتیی شــارەكان 
دەكــەن و بــە نووســراو بۆمــان بەرزدەكەنــەوە و 
ئێمەش بەپێی ئەو نووسراوانە مۆڵەتی هاوردەكردن 

دەدەینە بازرگانان".
بــە گوتــەی ئــەو، ســااڵنە 85 هــەزار تــۆن 
مریشــكی بەســتوو هاوردەی هەرێمی كوردستان 

دەكرێت، تەنیا ســاڵی رابــردوو نەبێت كە بەهۆی 
باڵوبوونەوەی نەخۆشــیی پەلەوەر لــەو واڵتانەی 
مریشكیان لێوە دهێنرێ، مۆڵەت بە هاوردەكردنی 
31 هــەزار تۆن مریشــك دراوە، بــەاڵم بازرگانان 
لەڕێــی ئێرانەوە بە خاڵە ســنوورییەكانی عێراقدا 

مریشكیان هێناوەتە كوردستان.
  ســاڵی 2015 بۆ گەشــەپێدان بــە بەرهەم و 
بەبازاڕكردنی گۆشــتی مریشك بەشێوەی بەستوو، 
وەزارەتی كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی ئاو حەوت 
ملیــار و 710 ملیۆن دینــاری لە بودجەی پرۆژەی 
هاندانی كشــتوكاڵی تەرخان كــرد، بۆ ماوەی دوو 
ساڵیش خستییە بەردەم كۆمپانیاكان، بەاڵم لەبەر 
ئــەوەی پارەكە بەچــەك بوو، هیــچ كۆمپانیایەك 

پڕۆژەكەی وەرنەگرت.
رەمەزان محەممــەد دەڵێت "ئێمە زۆر هەوڵمان 
بۆ رێكخســتن و سەرخستنی پیشەسازیی پەلەوەر 
لە كوردســتان داوە، بەاڵم لە هەرێمی كوردســتان 
بازرگانییەكــی گــەرم بە بەروبوومەكانــی پەلەوەر 
دەكرێــت و بازرگانانیــش بااڵدەســتترن لە خاوەن 
كێڵگەكانی پەلەوەر، هەروەها واڵتانی دەوروبەریش 
لەڕێگــەی هەناردەكردنی بەروبوومــی هەرزانتر لە 
نرخی خۆی، بە بەرنامە كار بۆ شكستی پیشەسازیی 
پەلــەوەر لــە كوردســتان دەكەن، رێكخســتنێكی 
باشــیش لەنێوان خاوەن پرۆژە و كێڵگەكان نییە، 
لەبەر ئەم هۆیانە تائێســتا پیشەســازیی پەلەوەر 

نەیتوانیوە بكەوێتە سەر پێ".
رەمــەزان دەڵێــت "بازرگانــان بــۆ قازانجــی 
خۆیــان هەمــوو رێگەیەك دەگرنەبەر، بۆیە ســێ 
بەرامبەری ئەو بڕە مریشــكەی سااڵنە بە فەرمی 
رێگــە بەهاوردەكردنــی دەدرێ، بەڕێگەی جیاواز 

هاوردە دەكرێت". 
ســەرەڕای لێشاوی هاوردەكردنی مریشك و ئەو 
كەموكوڕییانەی لە كەرتــی پەلەوەردا هەیە، بەاڵم 

لە ماوەی هەشــت ســاڵی رابردوودا پیشەســازیی 
پەلەوەر لەهەرێمی كوردســتان گەشــەی بەرچاوی 
بەخــۆوە بینیــوە و ژمــارەی پــڕۆژەكان لــە 840 
پرۆژەوە بۆ 1.317 پڕۆژە زیاد بووە، بڕی بەرهەمی 
ســااڵنەش لــە 26 هەزار تۆنەوە بــۆ نزیكەی 100 
هەزار تــەن بەرزبووەتەوە، ئەمــە لەكاتێكدا تەنیا 

65%ی كێڵگەكان لەكاردان.
دكتۆر ســەاڵح مســتەفا، ســەرۆكی رێكخراوی 
پەرەپێدانی پەلەوەر لە كوردســتان و بەڕێوەبەری 
گرووپی ڤانۆ بۆ پیشەسازیی پەلەوەر، دەڵێت "ئەو 
هۆكارەی وای كردووە هەرێمی كوردستان سەرەڕای 
بوونــی ژێرخانێكی باشــی پیشەســازیی پەلەوەر، 

نەتوانــێ لەســەر پێی خۆی بوەســتێ، ئەوەیە كە 
بەرپرسانی بااڵی حكومەت سیاسەتێكی روونیان بۆ 
پاڵپشتی و سەرخستنی پیشەسازیی پەلەوەر نییە 
و هەندێك بازرگانیش كەســانی دەستڕۆیشتوویان 
لە پشــتە، بۆیە كەس ناتوانــێ هاوردەكردنیان لێ 

قەدەغە بكات".

كێڵگەكانی ناوخۆ دەتوانن دابینی بكەن

سااڵنە 85 هەزار تۆن گۆشتی مریشك 
لە دەرەوە دەهێنرێ

هاوردەی چیمەنتۆی فەلی ئێرانی رادەگیرێئابووری
رووداو - هەولێر

لەسەر داوای وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانی حكومەتی هەرێمی كوردستان، هاوردەكردنی چیمەنتۆی فەلی ئێرانی بۆ هەرێمی كوردستان راگیرا. 
پێشتر لە ئێرانەوە پێنج جۆر چیمەنتۆی كەپس هاوردە دەكرا، لەگەڵ چیمەنتۆی فەل. بەاڵم ماوەی چەند دەروازە سنوورییەكان بڕیاری قەدەخەكردنی 

چیمەنتۆی فەل جێبەجێ دەكەن. شاخەوان بەكر، بەڕێوەبەری گومركی دەروازەی باشماخ بە رووداوی راگەیاند "راگرتنی هاوردەكردنی چیمەنتۆی فەل لەسەر 
داواكاری وەزارەتی پیشەسازی بووە و ئێستا جێبەجێ دەكرێت". لە هەرێمی كوردستان حەوت كارگەی بەرهەمهێنانی چیمەنتۆ هەیە و بەرهەمی رۆژانەیان 

45 هەزار تۆنە، كە زیاترە لە پێویستی ناوخۆی هەرێمی كوردستان، بەاڵم هاوردەكردنی چیمەنتۆی ئێرانیش بەردەوامە.
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عێراق و بەربەستەكانی بەردەم چاكسازی 
لە كەرتی نەوت 

Stratfor رووداو ـ

لەســەر  ســاڵە   10 مــاوەی  عێــراق 
مشــتومڕ  نــەوت  یاســای  هەمواركردنــی 
دەكات لەكاتێكــدا پەرلەمــان بــەردەوام ئەو 
ئێســتاش  رەتكردوونەتــەوە،  هەموارانــەی 
ئەگەری پەســەندكردنی یاســای نوێی نەوتی 
عێــراق لەجــاران زیاتــر نییــە. حكومەتــی 
عێراق یەكەمجار رەشنووســی پڕۆژە یاســای 
نەوتی عێراقی لە شــوباتی 2007 پێشــكەش 
كــرد، ئامانج لــەم هەنــگاوەش بوژاندنەوە و 
نوێكردنەوەی كەرتی نەوت و غازی عێراق بوو 
لە پاش رووخانی رژێمی ســەدام حوسێن. لە 
مــاوەی ئەو 10 ســاڵەدا ئاماژە بــە فاكتەرە 
بنەڕەتییەكانی ئیفلیجبوونی هەوڵەكانی بەغدا 
بۆ چاكســازی لە پیشەسازیی نەوت نەكراوە، 
بەم حاڵەشــەوە سەركردەكانی عێراق كۆڵیان 
نــەداوە و لــە هەوڵەكانیــان بەردەوامــن. بۆ 
نموونە عەبدولجەبار لعێبی كە لە مانگی ئابی 
رابردووەوە پۆســتی وەزیــری نەوتی عێراقی 
وەرگرتــووە، سیاســەتی وزەی عێراقــی بــە 

ئاراستەیەكی پراگماتیكیدا بردووە.
پەرلەمانــی عێراق لــە داهاتوویەكی نزیكدا 
لەســەر بیرۆكەی گەڕاندنەوەی كۆمپانیایەكی 
نیشــتمانیی نــەوت مشــتومڕ دەكات، ئەركی 
ئــەو كۆمپانیا نیشــتمانییەش چاودێریكردنی 
كۆمپانیــا بچــووك و ناوچەییەكانــی عێــراق 
دەبــێ. لعێبی رایگەیاندووە كە بەغدا دەیەوێ 
مۆدێلێكــی نوێ لە گرێبەســتی نەوتی لەگەڵ 

وەبەرهێنەرە بیانییەكان ئامادە بكات. 
 عەممــار حەكیــم، ســەرۆكی هاوپەیمانی 
نیشــتمانیی شــیعە، كۆمەڵێــك پالنی وەكوو 
پێشــنیاز خســتووەتەڕوو بــۆ ئــەوەی الیەنە 
ناكۆكەكان كۆتایی بەو بنبەســتە سیاســییە 
بهێنن كــە عێراقی تێكەوتــووە. بەاڵم لەگەڵ 
ئەم هەوڵەشــدا ناكۆكی و جیاوازیی روانگەی 
نێــوان كــورد، عەرەبە ســوننەكان و عەرەبە 
شــیعەكان بەربەســتی گەورە بۆ پێشكەوتنی 
كەرتی نەوت و غازی عێراق دروســت دەكات، 
بــە تایبەتیــش لەكاتێكدا كــە هەڵبژاردنەكان 

بەڕێوەن.

نەوتی  كێڵگەكانی  نەخشــەی 
عێراق و ناكۆكییەكان

نەخشەی كێڵگەكانی عێراق ئەو تەحەدایانە 
دەردەخات كە بۆ چارەســەری كێشەی نەوت 
دەبێتــەوە.  بەغــدا  حكومەتــی  رووبــەڕووی 
بەرهەمهێنانــی نەوتــی عێراق كــە بەم نرخە 
كەمــەی ئێســتاش 30%ی تێكــڕای بەرهەمی 
پێكدەهێنــێ،  واڵت  نێوخۆیــی  ناپوختــەی 
لــە چەنــد ناوچەیەكــی دیاریكــراوی عێــراق 
چڕبووەتەوە. پارێزگای شیعەنشــینی بەسرە، 
لە باشــوور، نزیكەی دوو لەســەر سێی كۆی 
بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لەخۆدەگرێت، بە 
جۆرێــك ئەگەر پارێزگای بەســرە خۆی واڵت 
بووایــە، دەیتوانــی لە نێــوان 10 گەورەترین 
بەرهەمهێنەرانی نەوتی جیهاندا بێ. حكومەتی 
هەرێمی كوردستان و ناوچە كێشە لەسەرەكان 
كە لەژێــر كۆنترۆڵی كــورددان، 13%ی كۆی 
نەوتی عێراق بەرهەمدەهێنن. ناوچەی عەرەبە 
سوننەكانیش لە نێوەڕاست و رۆژئاوای عێراق 
بەرهەمهێنانــی نەوتیان ئەوەندە كەمە كە هی 

ئەوە نییە باسبكرێ.
ئەم دابەشــبوونە نایەكســانە جوگرافییەی 
كێڵگەكان، وای كردووە نەوت ببێ بە بابەتێكی 
مشتومڕی بەردەوام لە نێوان پێكهاتە ئەتنیكی 
و تایفییەكانی عێراق. بەاڵم پاش هێرشەكانی 
ســاڵی 2003ی ئەمریــكا بارودۆخەكــە گۆڕا. 
شــیعە و كــورد كــە دوای رووخانــی رژێمــی 
بەعس دەسەاڵتیان بەدەســتهێنابوو، عەرەبە 
ســوننەكانیان لــە مەیدانی سیاســەتی عێراق 
دوورخســتەوە. لە ســاڵی 2005 رەشنووسی 
دەســتووری عێــراق ئامــادە كــرا كــە تێیدا 
ســوننەكان كەمتریــن قســەیان هەبــوو، لەو 
رەشنووسەدا ئەوە پشــتگوێ خرابوو هەركام 
لــە ناوچــە و هەرێمــەكان لــە چوارچێــوەی 
حكومەتی فیدراڵیدا چ دەسەاڵتێكیان دەبێ.

ئەو پشتگوێخســتنە كێشــەی گەورەی بۆ 
پیشەسازیی نەوت و غازی عێراق دروستكرد. 
لــە دەســتووردا مافــی چاودێریــی كێڵگــە 

فیــدراڵ  بــە حكومەتــی  بەرهەمهێنــەرەكان 
درابوو، بەاڵم هیچ ئاماژەیەك بە چارەنووسی 
ئــەو كێڵگانــە نەكرابــوو كە هەتا ئــەو كات 
نەكەوتبوونــە بــواری بەرهەمهێنانەوە، بەڵكو 
دەســتوور تەنیا داوای كردبــوو بەغدا لەگەڵ 
حكومەتــی هەرێمــەكان و پارێزگاكانــدا كار 
بكات بۆ ئەوەی ســتراتیژێك بۆ پێشخســتنی 
پیشەســازیی نەوتی عێــراق دابڕێژن. بۆیەش 
ژمارەیەكــی زۆر لە بەرپرســانی كورد دەڵێن 
غــازی  و  نــەوت  یاســای  لەچوارچێــوەی 
پەســەندكراوی 2007دا، حكومەتــی هەرێمی 
كۆنترۆڵــی  خۆیەتــی  مافــی  كوردســتان 
بەرهەمهێنانــی نەوتــی هەرێمــی كوردســتان 
بكات، چونكــە ژمارەیەكی زۆر لە كێڵگەكانی 
هەرێمــی كوردســتان لــە كاتــی كارابوونــی 
دەستووردا هێشتا نەوتیان بەرهەم نەدەهێنا.
لەالیەكــی دیكــەوە بەغــدا جەخــت لــەوە 
دەكاتــەوە كــە بەپێــی دەســتووری عێــراق 
پێویســتە یاســای نــەوت و غــازی هەرێمــی 
كوردســتان لەالیــەن حكومەتــی فیدراڵیــی 
عێراقەوە پەســەند بكرێ بــۆ ئەوەی بتوانرێ 

كاری پێبكرێ. 
هەڵبــەت ســەیریش نییــە كــە عەرەبــە 
ســوننەكان پشــتگیری لەوە بكەن حكومەتی 
ناوەنــدی كۆنترۆڵی دابەشــكردنی یەكســانی 
داهاتی نەوت و غازی عێراق بكات، بەو پێیەی 
ناوچەكانیان رێژەیەكی كەم لە سەرچاوەكانی 

وزەی تێدایە.
سەرئێشــەیەكی دیكە كــە رەنگە هێندەی 
مشتومڕی نێوان بەغدا و هەولێر بۆ پیشەسازیی 
نەوتی عێراق كێشەســاز بــێ، ناكۆكی نێوان 

الیەنــە سیاســییەكانی كۆمەڵــگای عەرەبــی 
شــیعەی عێراقە كــە رەنگە چارەســەركردنی 
ئەم ناكۆكییە لە ناكۆكییەكەی نێوان بەغدا و 
هەولێر سەختتر بێ. حیزبە شیعەكانی عێراق 
هەمــوو كات روانگــەی جیاوازیــان بۆ پرســە 
جۆراجۆرەكان، لەوانــەش نەوت، هەبووە. بۆ 
نموونە لە دوای رووخانی رژێمی ســەدامەوە، 
ئەنجوومەنــی بااڵی ئیســالمیی عێــراق داوای 
كرد هەرێمێكی شیعە لەسەر مۆدێلی هەرێمی 
كوردســتان پێكبهێنن كە نۆ پارێزگای شیعە 
لەخۆبگــرێ. ئامانجــی ئــەو پێشــنیازە ئەوە 
بوو شــیعەكان كۆنترۆڵێكی زیاتریان بەســەر 
بەرهەمهێنانــی نەوت لە پارێــزگا نەوتییەكان 
هەبێ، بەاڵم نووری مالیكی، ســەرۆكوەزیرانی 
پێشــووی عێــراق و ســەرۆكی پارتی دەعوە، 
بەربەســتی بــۆ ئەو پێشــنیازە دروســتكرد، 
مالیكــی دەیویســت كۆنترۆڵێكــی توندتــری 
بەسەر داهاتی نەوتی عێراقدا هەبێ بۆ ئەوەی 
لەم رێگەیەوە پەرە بە دەسەاڵتی خۆی بدات. 
ئەوەش كە مەسەلەكان ئاڵۆزتر دەكات ئەوەیە 
بەســرە لە هەندێك كاتدا پێشــنیازی ئەوەی 
كــردووە هەرێمی خۆی هەبێ، ئــەو هەنگاوە 
دانیشــتووانی عەرەبــی شــیعەی پارێزگاكانی 
دیكەی عێــراق لە بەرهەمهێنانــی نەوتی ئەو 

پارێزگایە دادەبڕێنێ.
ناكۆكییــە تایفی و سیاســییەكان بوونەتە 
هــۆی ئــەوەی چاكســازیی كەرتی نــەوت بۆ 
مــاوەی 10 ســاڵ بوەســتێ. كەرتــی وزەی 
عێــراق كۆمەڵێــك كێشــەی دیكەشــی هەیە 
كــە دەبــێ چارەســەریان بــكات )لەوانەش 
كۆنترۆڵكردنــی دوو كێڵگــەی نەوتی لەالیەن 

حكومەتــی هەرێمــی كوردســتانەوە لە كاتی 
شەڕی مووســڵدا كە پێشتر لە ژێر كۆنتڕۆڵی 
بەغدادا بوون، بەم حاڵەشەوە یاسای نەوت و 
غاز بایەخی لەو كێشــانە كەمتر نییە. بەپێی 
دەســتووری عێراق هەتا ئێســتاش بە یاسای 
كۆنــی نەوت و غــاز كار دەكرێ، ئەوەش بەو 
مانایەیــە بەغدا هەتا ئێســتاش گرێبەســتێك 
پێشكەش بە وەبەرهێنەرە بیانییەكان دەكات 
كە مەرجەكانی بەسەرچوون و هی سەردەمی 
خۆماڵیكردنــی كەرتی نەوتــی عێراقن. ئەگەر 
عێراق یاســایەكی نوێی نەوت و غاز پەســەند 
نەكات، ناتوانێ كۆمپانیا بیانییەكان هانبدات 
بێــن لــە كەرتی نــەوت و غازی ئــەو واڵتەدا 

وەبەرهێنان بكەن.

ستراتیژێك كە چاكسازیی 
تێدا كراوە

لە چەند ساڵی رابردوودا، سیاسییەكانی 
عێراق زیاتر هەســتیان بەو واقیعە كردووە، 
بــە تایبەتیش لەبەر ئەوەی دابەزینی نرخی 
نــەوت بــاری دارایــی حكومەتی فیــدراڵ و 
حكومەتــە هەرێمییەكانی قــورس كردووە. 
ســەرهەڵدانی داعش كە الیەنە ناكۆكەكانی 
عێراقــی بۆ بەرەنگاربوونــەوەی ئەو دوژمنە 
لێــك نزیك كــردەوە، كەوتنــی مالیكی، كە 
بــەردەوام هەوڵی دەدا دەســەاڵتی بەســەر 
داهاتەكانــی نەوتــدا زیاتر بــێ و دابەزینی 
نرخەكانــی نــەوت، ســەركردەكانی عێراقی 
هــان دا بــە شــێوازی مامەڵەكردنی خۆیان 

لەگەڵ كێشەكانی نەوتدا بچنەوە.

حەیدەر عەبادی، ســەرۆكوەزیرانی عێراق، 
ناچــار بــووە كۆمەڵێــك چاكســازی بكاتــە 
ئەولەوییەتــی كاری حكومەتەكەی، بۆ ئەوەی 
یەكڕیزی لەرزۆكی الیەنە سیاسییەكان لە دژی 
داعش بپارێزێ. جیا لەمە، پارێزگاكانی عێراق 
لــە هەندێــك رووی حوكمڕانییەوە جۆرێك لە 
ئۆتۆنۆمییــان پێــدراوە. حكومەتی فیدراڵیش 
دەســەاڵتی خۆی بەسەر پیشەســازیی نەوت 
و غــازی عێراقــدا كەمڕەنگتــر كــردووە. لــە 
سەرەتای 2016 بەغدا بڕیارێكی دەركرد كە 
بە هۆیەوە كۆمپانیای نەوتی باشوور بەسەر 
كۆمپانیای نەوتی زیقار و كۆمپانیای نەوتی 
بەســرەدا دابــەش بوو، هەر یەكــە لەم دوو 
كۆمپانیایــە چاودێــری بەرهەمهێنانی نەوت 
لە پارێزگاكانی شوێنی چاالكییەكانی خۆی 

دەكات. 
لەالیەكی دیكەوە عەبادی، لەژێر گوشــاری 
موقتەدا ســەدر، ناچار بــوو كابینەكەی خۆی 
بۆ كابینەیەكی تەكنۆكراتتر بگۆڕێ، بۆ ئەوەی 
لــەم رێگەیــەوە بەرەنــگاری ئــەو گەندەڵییە 
ببنەوە كە بەرۆكی حكومەتی عێراقی گرتووە. 
وەكوو بەشێك لەم گۆڕانكارییانەش، عەبادی 
بیــری لــە دانانــی وەزیرێكــی نەوتــی كورد 
كردبووەوە، بۆ ئەوەی بەهێزترین پۆستی ناو 
پیشەســازیی نەوتی عێــراق وەربگرێ، بەاڵم 
دواتــر لعێبی دانرا كە كاندیــدی ئەنجوومەنی 

بااڵی ئیسالمیی عێراق بوو. 
لعێبی لــە ماوەی كاركردنــی خۆی وەكوو 
وەزیــری نەوتی عێراق ســەرقاڵی چاكســازی 
بــووە. بەرلــەوەی ئەو پۆســتە وەربگرێ، بە 
كەســێكی تەكنۆكــرات لەقەڵــەم دەدرا، لــە 
ســااڵنی نێــوان 2003 بــۆ 2008 كۆمپانیای 
نەوتی باشــووری بەڕێوە بــردووە كە دەكاتە 
ســاڵە بەراییەكانی كاركردنــی كەرتی نەوتی 
لــە  بیانییــەكان  كۆمپانیــا  لەگــەڵ  عێــراق 
دوای رووخانــی بەعــس. هەڵبــەت دەنگــۆی 
ئــەوەش هەیە كە مالیكی، لعێبی لە پۆســتی 
ســەرۆكایەتی كۆمپانیای نەوتی باشــوور الدا 
بــۆ ئــەوەی خــۆی بتوانێ كۆنتڕۆڵی بەســەر 
كۆمپانیاكــەدا هەبــێ. جیا لەمە ئــەو یەكەم 
بەســراوییە لە چەندین ســاڵی رابــردوودا كە 
پۆستی وەزیری نەوتی عێراقی وەرگرتبێ. لە 
هەموو ئەمانەش گرنگتر، وەزیری نەوتی عێراق 
لە كاتی دەســتبەكاربوونیەوە، بەشــێوازێكی 
واقیعیانــە مامەڵــەی كــردووە. بــۆ نموونە، 
ماوەیەك دوای دەستبەكاربوونی وەكوو وەزیر 
یەكســەر رایگەیاند كە وەزارەتەكەی دەیەوێ 
كوردســتاندا  هەرێمــی  حكومەتــی  لەگــەڵ 
دانوســتاندن بــكات. دوای مانگێــك بەغدا و 
هەولێر رێككەوتن لەسەر ئەوەی بە هاوبەشی 
نەوتــی بەرهەمهاتــووی كەركــووك لە رێگەی 
كۆمپانیــای نەوتی باكــوورەوە هەناردە بكەن 

و داهاتەكەش بەش بكەن. 
هەنگاوەكانــی  دواییــن  بەمدواییــەش 
كەرتكردنی كۆمپانیای نەوتی باشــووری ناوە 
و رێوشــوێنەكانی گەڕاندنــەوەی كۆمپانیــای 

نیشتمانیی نەوتی عێراقی پەرە پێداوە.
رەنگــە لە چــاو هەمــوو پڕۆژەیاســاكان، 
كۆمپانیــای  گەڕاندنــەوەی  یاســای  پــڕۆژە 
نیشــتمانیی نەوتــی عێــراق كەمتــر جێگەی 
مشــتومڕ بــێ. لــە ســاڵی 1987ەوە عێــراق 
كۆمپانیای نیشتمانیی نەوتی نییە و كۆمپانیا 
نەوتییــەكان بەپێی ناوچەكانی بەرهەمهێنانی 
نــەوت دابەشــبوون، هەتــا ئێســتاش ئــەو 
كۆمپانیایانــە لەژێــر چاودێری و دەســەاڵتی 
وەزیــری نەوتدان. لەوانەیــە زیندووكردنەوەی 
كۆمپانیای نیشــتمانیی نەوتــی عێراق وابكات 
وەزارەتــی نەوت لە كۆمپانیاكانی نەوتی واڵت 
دووربكەوێتــەوە و زیاتر فۆكەس بخاتە ســەر 
دانانــی پڕۆژەیاســا و رێنمایــی. بــەاڵم جگە 
لــەوە گۆڕانكارییەكــی گەورە و ریشــەیی لە 

پیشەسازی نەوتی عێراقدا ناهێنێتە ئاراوە.
دوایینجــار كە لە مانگی ئاداری پارســاڵ، 
گفتوگۆ لەســەر رەشنووســی یاسای نەوت و 
غــازی عێراق كــرا، الیەنە كوردییــەكان دژی 
پڕۆژەكە وەستانەوە، چونكە كێشەیان هەبوو 
لەگــەڵ ژمارەی ئــەو كێڵگــە نەوتییانەی كە 
دەبووایــە بخرێتە ژێــر چاودێــری كۆمپانیای 

نیشتمانیی نەوتی عێراق.
بەدەر لە هەموو ئەمانە، هەتا ئێســتا دیار 
نییــە ئاخــۆ گرووپــە سیاســییەكانی عێراق 

وەكوو عەبادی و لعێبی خوازیاری چاكســازین 
لە كەرتی وزە یان نا. هەتا ئێســتاش ناكۆكی 
لەنێو هێزە كوردییەكان، عەرەبە ســوننەكان 
و عەرەبە شــیعەكاندا هەیــە، ناكۆكییەكەش 
تەنیا لە نێوان ئەو ســێ الیەنەدا نییە، بەڵكو 
لــە نێوخۆی هەركام لە الیەنەكانیش ناكۆكیی 
دیكــە هەیــە و ئــەم ناكۆكییــە نێوخۆیی لە 
رەنگدانــەوەی  سەرانســەرییەكەدا  ئاســتە 
دەبــێ. بۆ نموونە، مانگــی رابردوو، یەكێتی 
نیشتمانیی كوردســتان هەوڵی دا بەربەست 
بــۆ هاوكاریــی نێــوان پارتــی دیموكراتــی 
كوردســتان و بەغدا لە بواری بەرهەمهێنانی 
نەوت دروست بكات و بە دەستگرتن بەسەر 
دامەزراوەكانــی نەوتــی كەركووكدا پشــكی 
خۆی لە داهاتی نــەوت بەرز بكاتەوە. جگە 
لەمە، هەتا ئێســتاش مشــتومڕێكی توند لە 
نێــوان كوردی عێراق و عەرەبە ســوننەكاندا 
هەیە ســەبارەت بەوەی عێراق دەبێ هەتا چ 

ئاستێك بە فیدراڵی بكرێ.

هەمان تاس و حەمام

هەتا ئێستاش ژمارەیەك لە سیاسییەكانی 
عێــراق پڕۆژەی گۆڕانكارییان هەیە. لە مانگی 
ســەرۆكی  حەكیــم،  عەممــار  ئۆكتۆبــەردا، 
هاپەیمانیــی نیشــتمانی و ئەنجوومەنی بااڵی 
ئیســالمیی عێراق، پالنێكی راگەیاند كە تێیدا 
پێشــنیازی دیالۆگی نێوان الیەنە جیاوازەكان 
بــۆ ئاشــتەوایی دەكات. یەكێــك لــە خاڵــە 
ســەرەكییەكانی ئەو پالنە كە بە "چارەسەری 
مێژوویی" نــاوی دەركردووە، فراوانكردنەوە و 
فەرمیكردنــی فیدراڵیزمە لــە عێراق، ئەوەش 
خاڵێكە كــە ئەنجوومەنی بااڵ ماوەیەكی زۆرە 
پشتگیریی لێدەكەن. حەكیم بۆ كۆكردنەوەی 
رووی  دیالۆگەكــەی  پالنــی  لــە  پشــتگیری 
لــە ســەركردە كــوردەكان نا، بۆیــەش خۆی 
و شــاندێكی بــااڵ لەگــەڵ مەســعود بارزانی، 
ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان كۆبوونەوە. 
موقتەدا ســەدریش كە ركابــەری ئایدیۆلۆژیی 
حەكیمــە، بــۆ ئەوەی دوانەكــەوێ، لە مانگی 
شوباتدا پالنێكی خۆی خستەڕوو. بە بەراورد 
لەگــەڵ پێشــنیازەكەی حەكیــم، پالنەكــەی 
سەدر زیاتر لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی عەرەبە 
ســوننەكاندا یەكدەگرێتەوە، بۆ نموونە تێیدا 
باس لە دەســەاڵتێكی ناوەندیتر و چەككردنی 
كــە  دەكات  شــەعبی  حەشــدی  هێزەكانــی 

زۆرینەیان شیعەن.
هاوكات لەگەڵ ئامانجی ئەم دوو سەركردەیە 
بۆ ئاشتەوایی نیشتمانی، هەردووكیان لەكاتی 
دانانــی چوارچێــوەی پالنەكەیــان بیریان لە 
هەڵبژاردنی پەرلەمانیــش كردووەتەوە. هێزە 
شیعەكانی عێراق یەكڕیز نین، هۆكاری ئەوەش 
كــە پۆســتە هــەرە گرنگەكانــی حكومەتیان 
بەدەســتە، ئەوەیــە عێــراق واڵتێكــی زۆرینە 
شیعەیە. لە پاڵ سەدر و حەكیم، مالیكیش لە 
ناوچە شیعەنشینەكاندا الیەنگری زۆری هەیە، 
هەرچەندە بە كەســایەتییەكی دروســتكەری 
ناكۆكیــش دەزانــرێ. لەگــەڵ نزیكبوونەوەی 
عێــراق  پەرلەمانــی  وادەی هەڵبژاردنەكانــی 
و كۆتایــی جەنگــی مووســڵ، هــەركام لــە 
ســەركردەكان هــەوڵ دەدات بــە شــێوازێك 
كاریگەری لەســەر عێراق دروست بكات كە لە 
خزمەتــی ئامانجە سیاســییەكانی خۆیدا بێ. 
جیا لەمە هێــزە بیانییەكانی وەكوو ئەمریكا، 
ئێران، توركیا و ســعودیەش دەیانەوێ بەپێی 
ئەجێندای خۆیان داهاتووی عێراق شــێوەگیر 
بكەن، ئەوەش پرۆســەی ئاشتەوایی هێندەی 

دیكە ئاڵۆزتر دەكا. 
گومانی تێدا نییە كە بنبەســتی سیاســیی 
ئــەم  ئاكامــی  دەبــێ.  بــەردەوام  عێــراق 
بنبەســتەش بۆ كەرتی نــەوت و غازی عێراق 
دیارە چــی دەبێ. ئەگــەر تەنانەت حكومەت 
بتوانێ یاســای كۆمپانیای نیشــتمانیی نەوت 
پەســەند بكات، چاكســازییەكانی كەرتی وزە 
كە 10 ساڵە لە عێراق نەیتوانیوە دەستەبەری 
بــكات، لــە داهاتوویەكــی نزیكــدا جێبەجێ 
ناكرێ. لە رەوشــێكی ئاوهادا، سەركردەكانی 
عێــراق دەبێ بەردەوام پشــت بە دەســەاڵتی 
ئیداری و وەزاریی خۆیان ببەســتن بۆ ئەوەی 
لێرە و لەوێ و بەشــێوازێكی ناسیستەماتیك 

چاكسازیی بكەن.

مانگی رابردوو، یەكێتی نیشــتمانیی كوردستان هەوڵی دا بەربەست بۆ هاوكاریی 
نێوان پارتی دیموكراتی كوردســتان و بەغدا لە بواری بەرهەمهێنانی نەوت دروســت 
بكات و بە دەستگرتن بەسەر دامەزراوەكانی نەوتی كەركووكدا پشكی خۆی لە داهاتی 

نەوت بەرز بكاتەوە.

)AFP :فۆتۆ( 

وزە
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هونەریهونەریهونەریهونەری
دەرباز یونس / رووداو - هەولێر

خانمە گۆرانیبێژی بەناوبانگی كورد لەیال فەریقی رایدەگەیەنێت كە لە ماوەی داهاتوودا دوو كلیپی دیكەی گۆرانی باڵودەكاتەوە، هەردوو كلیپەكەش لە لوبنان 
وێنە دەگرێت. لەیال فەریقی بە )رووداو(ی گوت "گۆرانییەكی نیشتمانی بۆ كوردستان بەم نزیكانە كلیپ دەكەم، دواتریش یەكەم گۆرانی ئاشقانە لە نێو ئەلبوومەكەمدا 
كلیپ دەكەم، تا ئێســتا پالنەكە بەمشــێوەیە كە هەردوو گۆرانییەكە لە لوبنان كلیپ بكەین". لەیال فەریقی باس لەوەش دەكات كە باڵوكردنەوەی ئەلبوومەكەی 

گەیشتووەتە قۆناغی كۆتایی و لە ماوەیەكی زۆر نزیكدا ئەلبوومێكی نوێ لە دوای 10 ساڵ دابڕان و دووركەوتنەوە لە كاری هونەری، باڵودەكاتەوە.

فەریقی دوو گۆرانی كلیپ دەكات

كچێكی كورد لەسەر شەقامەكانی 
هەولێر سەما دەكات

باوكی روان : 
هەتا ماوم پاڵپشتیی 

دەكەم

دەیەوێت روانگەی كۆمەڵگا بگۆڕێت

دەرباز یونس
رووداو – هەولێر

ژالیــا ســیروان، شــاجوانی 2016ی باشــووری كوردســتان بڕیــاری داوە لە 
داهاتوویەكی نزیكدا سەردانی هەر چوار پارچەی كوردستان بكات.

ژالیــا لەبــارەی ئــەو پرۆژەیە بــە تــۆڕی میدیایــی )رووداو(ی راگەیاند 
"پڕۆژەیەكم بەدەستەوەیە سەردانی هەر چوار پارچەی كوردستان بكەم، 
گرنگترین ســەردانیش بۆ مــن رۆژئاوای كوردســتان دەبێت، چونكە 

بارودۆخی رۆژئاوا لە پارچەكانی دیكە جیاوازە".
 هەروەها گوتی "دیاری بۆ مندااڵنی كۆبانێ دەبەم و سەردانی 
ئەو ناوچانە دەكەم كە پێشتر لە سایەی حوكمی داعش وێران 
كــراون. ئــەو پڕۆژەیەم لە قۆناغی كۆتاییدایە و ئەگەری 

هەیە لە هاوینی ئەمساڵدا دەستی پێبكەم".

ژالیا بە چوارپارچەی 
كوردستاندا دەگەڕێت

دەرباز یونس
رووداو - هەولێر

ژاڵــە تۆفیق، شــاجوانی 2016ی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت لە 

ئەمەریكا، ماوەی دوو هەفتە لە باشووری كوردستان مایەوە و 

ی لە ناوچە جیاوازەكانی باشووری 
چەند پڕۆژەیەكی خێرخواز

كوردستان جێبەجێ كرد.

ژاڵە بە )رووداو(ی راگەیاند "گەشــتەكەم زۆر كورت بوو بۆ 

ر و بەرهەم بوو، شانازی بە چاالكییەكانی 
كوردستان، بەاڵم پڕ كا

لەم ماوەیەدا كە سەردانی مندااڵنی تووشبوو بە شێرپەنجە 
خۆمەوە دەكەم 

و سەردانی گەرمیانم كرد". 

ژاڵــە دەڵێت بەهــۆی ئەنجامدانی كار و پڕۆژەی خێرخوازی، كاتی بۆ 

خێزانەكەی دانەنا و نەیتوانی زۆر لەگەڵ كەسوكارەكەی بمێنێتەوە.

ئەو گوتیشــی كە لە دوای تەواوبوونی ماوەكەشــی وەكو شــاجوان، 

دەیەوێــت لــە ئەنجامدانــی پــڕۆژە و كاری خێرخوازی بــەردەوام بێت، 

لەوبارەوە گوتی "ناســناوی شــاجوانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت دەرگایەك 

دەرگایــەوە توانیم پردی بەهێز بۆ 
 من كرایــەوە، لە رێگەی ئەو 

بــوو بۆ

بەردەوامبوونی كارەكانم دروستبكەم".

ژاڵە كاتی نییە

دەرباز یونس
رووداو – هەولێر

دەشــنێ موراد، خانمە هونەرمەند و پێشكەشكاری تەلەڤزیۆنی رایدەگەیەنێت 

كە ئەم بەهارە گەڕاوەتەوە كوردســتان نەك بۆ ئەوەی بچێتە گەشــت و سەیران، 

بەڵكو بۆ ئەوەی ژینگەی ناوچە گەشــتیارییەكان لە پاشــماوە و زبڵ و خاشــاك 
پاك بكاتەوە.

دەشــنێ بە )رووداو(ی راگەیاند "من ژینگەی كوردســتانم زۆر خۆشــدەوێت، 

چەندین پڕۆژەم لەبەردەســتن بۆ پاككردنەوەی ژینگەی كوردســتان و ئێســتاش 

گەڕاومەتــەوە بــۆ ئــەوەی ژینگــە و ناوچە گەشــتیارییەكان لە زبڵ و خاشــاكی 
گەشتیاران پاك بكەمەوە".

گوتیشــی "لە داهاتوودا لە پڕۆژەكانم بۆ پاككردنەوەی ژینگە بەردەوام دەبم، 

پالنیش دادەنێم بۆ ئامادەكاری و پێشكەشكردنی بەرنامەیەكی تەلەڤزیۆنی لەبارەی 
پاراستنی ژینگەی كوردستان".

دەشنێ بۆ زبڵی ئێوە 

گەڕاوەتەوە

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

شوێنە  و  باڵەخانە  و  شەقام  لەسەر  سەماكانی  بە 

گشتییەكان، سەرنجی هەزاران كەسی لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 

نەكردووە،  تووڕە  باوكی  نەك  روان  كارەی  ئەو  راكێشاوە. 

وەك ئەو باوكانەی سەماكردنی كچ بە عەیب دەزانن، بگرە 
پاڵپشتیشی دەكات.

باوكی روان، پێشمەرگەیەكی دێرینە، هەرچەندە جیهانی 

ئەو و روان زۆر لەیەك جیاوازن، بەاڵم هەرگیز رێگریی لە 

چەك  بە  پێشتر  "ئێمە  دەڵێت  ئەو  نەكردووە.  كچەكەی 

ئەوەیە  كاتی  ئێستا  كردووە،  كوردستان  لە  پارێزگاریمان 

كچەكەم بە هونەر خەبات بۆ كوردستان بكات، بۆیە هەتا من 
مابم پاڵپشت و هاوكاری دەبم".

روان لە ژوورێكی بچووكەوە دەستی پێكرد، ئەو ئێستا 

بەشێوەیەكی دیكە دەڕوانێتە ژیان، دەیەوێت بەرەنگاری 

ئەو كولتوورەی كۆمەڵگە ببێتەوە كە ئەو بە سەقەتی 

دەزانێت، بۆ ئەمەش پەنای بۆ سەماكردن لەسەر 
شەقامەكان بردووە.

دەڵێت:  كارەی  ئەم  دەربارەی  روان 
"سەماكردنی من لەسەر شەقامەكانی هەولێر 
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە من دەمەوێت بە هەموو 
بەهرەی  و  توانا  كچیش  كە  بڵێم،  خەڵكی 
خۆیان هەیە، بۆیە من هەمیشە لەسەر شەقام 
سەما دەكەم، بۆ ئەوەی ببمە نموونەیەك بۆ 
ئەو كچانەی حەز و خولیا و بەهرەیان هەیە، 

بەاڵم دەترسێن لەوەی خۆیان دەربخەن".
ــە  ــە ســەماكارەكانی دیك ــەوەی روان ل ئ
جیادەكاتــەوە، ئەوەیــە كــە لــە جیاتــی 
ســتێج و تەختی شانۆ، شەقام و باڵەخانە 
ــەماكردن  ــۆ س ــتییەكانی ب ــوێنە گش و ش

هەڵبــژاردووە. روان 
پێموایــە   " گوتــی 
دەتوانــن  كچــەكان 
شــەقام  لەســەر 
پەیامەكانی خۆیــان زووتر 
بــە كۆمەڵــگا بگەیەنــن، مــن 
لــە رێگــەی ئێــوەوە بــەو 
ــە  ــم ك ــە دەڵێ ــك و باوكان دای
رێگــری لــە كچەكانیــان دەكــەن 
حــەز و خولیاكانــی خۆیــان 
دەڵێــم  دی،  بهێننــە 
ئێســتا كاتــی ئەوەیــە 
هــاوكار و پاڵپشــتی 
بــن،  منداڵەكانتــان 
بــە  ئــەوەی  رەنگــە 
ــراوە  ــییەكان نەك سیاس
لەســەر  هونــەرەوە  لەڕێگــەی 

دەســتی نــەوەی نــوێ بــە باشــترین شــێوە بكرێــت و 

پەیامەكانــی گەلــی كوردیــش بــە ئاســانی بــە هەمــوو جیهان 
بگەیەنــدرێ".

 باوەشی برا گەورەشی، هەمیشە هاوكار و پاڵپشتی ئەو 

بووە، تەنانەت لەسەر شەقامەكانیش لەگەڵ روان پێكەوە 

سەما دەكەن و لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان باڵوی دەكەنەوە، 

لێهاتوو  سەماكردن  لە  تەنیا  هەر  "روان  دەڵێت  باوەش 

نییە، بەڵكو لە میوزیكژەنینیش لە قوتابخانەكەی خۆی لە 

پێشەنگەكانە. من بە شانازییەوە هەمیشە هاوكاری روانم بۆ 

بەدیهێنانی خەونەكانی، من دەزانم روان خەونی زۆر گەورەی 

 ئێمە هەموومان لەماڵەوە هەوڵ دەدەین ئەو خەونانەی 
هەیە.

روان بكەینە راستی، چونكە دڵنیاین بەهرەو توانای ئەو كچە 
زۆر لەوە زیاترە كە ئێستا دەیبینن".

كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە  لە  روان  دەركەوتنی  سەرەتای 

كێشەی بۆ باوك و دایكی دروست كردووە، بەشێك لە خەڵكی 

لۆمەی باوكیان كردووە، بەاڵم ئەوە لە پاڵپشتییەكانی ئەوی 
بۆ كچەكەی كەم نەكردووەتەوە.

 جەواد، باوكی روان دەڵێت "سەرەتا لە زۆر الوە گلەیی لە 

روان كرا كە ئەو كارەی دەیكات لەگەڵ كولتووری كۆمەڵگا 

ناگونجێ، بەاڵم من گوێم پێنەدا، دەبێت كۆمەڵگای كوردی 

سنووری بیركردنەوەیان فراوان بكەن، بەداخەوە بەشێك 

لە كۆمەڵگای كوردی هێشتا بە بیری كۆن دەڕواننە 

ژیان، بەاڵم ئیدی باوی ئەوە نەماوە رێگری لە حەزو 
خولیای منداڵەكانمان بكەین".

و  سەما  بە  سەرسامە  زۆر  روان 
نایەوێت  بەاڵم  شاكیرا،  گۆرانییەكانی 

"سەرەتا  گوتی  روان  بێت.  ئەو  كۆپیی 
لەسەر گۆرانییەكان و سەماكانی شاكیرا 
دەستم بەسەماكردن كرد، بەاڵم هەرگیز 
هەمیشە  بم،  ئەو  كۆپی  نەمویستووە 
دەمەوێت ئەوەی من دەیكەم جیاواز بێت 

كەس  ئەوەشدا  لەگەڵ  دیكە،  خەڵكی  لە 
كوردستان  لە  سەماكردن  مامۆستای  وەكو 

نەبووە تاوەكو هاوكاریم بكات، بۆیە بەردەوام تیڤی 

لە  مامۆستاكانیشم  هەروەها  من،  مامۆستای  بووەتە 
قوتابخانە زۆر هاندەرمن، سوپاسیان دەكەم".

بەرنامەی  چەندین  لە  بەشداری  كوردستان  لە  روان 

سەركەوتنی  هەمووشیان  لە  كردووە،  بەهرەداراندا 

بەدەستهێناوە، باوكی دەڵێت "رۆژێك روان هاتە الم و 

گوتی باوكە حەز دەكەم بەشداری لە بەرنامەیەك بكەم 

ئەگەر خۆت حەز  پێمگوت  تۆ جیاوازی، منیش  بەناوی 

دەكەی و باوەڕت بەخۆت هەیە بەشداری بكە، دواتر بەشداری 

كرد و سەركەوتنی بەدەستهێنا، ئێستاش لە قوتابخانە هەر 

چاالكییەك هەبێت لە بواری میوزیك و گۆرانی و سەما، روان 
بەشداری دەكات".

روان چەندین جۆرە سەما دەكات كە لە كوردستان خەڵك 

كەمی لەبارەوە دەزانن. روان دەڵێت "هەڵبەتە من چەندین 

جۆرە سەما دەزانم، وەكو سەمای هیپ هۆپ، تانگۆ، سویت 

دیكەش  سەماكانی  زۆربەی  دەكەم،  پۆپینگیش  و  دانس 

دەزانم، بەاڵم بەشێوازێكی باش پرۆڤەم لەسەر نەكردوون، 

حەز دەكەم هەرچی دانس هەیە لە جیهان هەمووی بەجوانی 
فێرببم".

روان جەواد لە رواندز لەدایك بووە، ماوەیەكی زۆرە لە 

سێیەمین  روان  نیشتەجێن.  عەنكاوە  ناحیەی  لە  هەولێر 

منداڵی خێزانەكەیەتی و ئێستا لە پۆلی شەشی بنەڕەتی 

دەخوێنێت، بەاڵم لەگەڵ خوێندنەكەی هونەری سەماكردنیشی 

لە  یەكێكە  روان  دەڵێت  باوكی  وەك  نەكردووە،  فەرامۆش 

هەمیشە  بۆیە  قوتابخانەكەی،  زیرەكەكانی  هەرە  قوتابییە 

مامۆستاكانی سوپاسی باوكی روان دەكەن كە توانیویەتی 

ئەو هاوسەنگییە لە نێوان هونەر و خوێندنەكەی رابگرێت و 
كاریگەری لەسەر خوێندنەكەی نەبێ.
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ڤیزای سربیا بە خۆڕاییە
رووداو - بەغدا

هەردوو حكومەتی عێراق و ســڕیبا رێكەوتنێكیان واژۆكرد بۆ كردنەوەی  هێڵی  ئاســمانی  لە نێوان هەردوو واڵت لەمەودوا بێ بەرامبەر ڤیزا دەدرێت 
بەهاواڵتیانی عێراق و هەرێمی كورستان. وەزارەتی  گواستنەوەی  عێراق ڕایگەیاند "كازم فنجان حەمامی  وەزیری  گواستنەوە گرێبەستێكی  لەگەڵ جێگری  

سەرۆك وەزیران و وەزیری  بنیاتنانەوە و گواستنەوەی  سربیا ئیمزا كردوە". هەر لە ڕاگەیەندراوەكەدا هاتووە "بەپی  گرێبەستەكە هێڵی  فڕۆكەوانی  نێوان 
عێراق و سربیا دەكرێتەوە و بەخۆڕایی ڤیزا بە هاواڵتیان هەردوو واڵت دەدرێت بەمەبەستی  گەشتكردن".

تاراوگە

رووداو - ستۆكهۆڵم

پۆلیسی سوێد بە هاوكاریی دەزگای هەواڵگریی 
ئەو واڵتە، هەڵمەتێكی گەڕان و پشكنینی بۆ ئەو 
كۆچبەرانە دەستپێكردووە كە بڕیاری دەركردنیان 
لە ســوێد بۆ دەرچــووە و خۆیان حەشــارداوە. 
میدیاكانی ســوید ژمارەی ئەو كۆچبەرانە بە 19 

هەزار كەس مەزەندە دەكەن. 
ئــەو هەڵمەتــەی پۆلیســی ســوێد، نوێترین 
پەرچەكــرداری رووداوەكــەی شــەقامی شــاژن 
كۆچبەرێكــی  كــە  )drottninggatan(ە 
بەڕەچەڵەك ئۆزبەكی بە ئۆتۆمبێلێك خۆی كرد 
بەنێو ئاپۆڕای خەڵكدا و چوار كەســی كوشت و 

دەیانی دیكەشی بریندار كرد.
هەڵمەتەكەی پۆلیس بۆ ئەو كۆچبەرانەیە كە 
داوای مافی پەنابەرییان رەتكراوەتەوە و بڕیاری 

دەركردنیان دراوە.
توندیی مامەڵەی پۆلیس لەالیەك و رێســای 
نوێی ســوێد بەرامبەر كۆچ، پەنابەرانی تووشی 
دڵەڕاوكێ كردووە. تەنانەت ئەو كۆچبەرانەشــی 
كە كێشــەی مانەوەیان نییە، لە دواڕۆژی خۆیان 

دڵنیا نین.
مەجید رەسوڵ، كۆچبەری كوردی دانیشتووی 
سوێد، پێشــتر داواكەی رەتكراوەتەوە، بەاڵم لە 
رێگەی پارێزەرەوە لــە هەوڵی پێداچوونەوەدایە 
بــە كەیســەكەی. ئەو ئێســتا ناوێرێــت بەدوای 
كەیســەكەیدا بڕوات و دەترســێ لەوەی پۆلیس 

قۆڵبەستی بكەن و دیپۆرتی بكەنەوە. 
مەجید گوتــی "پارێزەرەكەم پێیگوتم ئەگەر 
بچمــە میگراخۆن )فەرمانگەی كــۆچ(، ئەگەری 
هەیە بگیرێم و ســنوورداش بكرێمەوە". مەجید 
ماوەی چوار ســاڵە لە سوێد دەژی، زۆربەی ئەو 
ماوەیەی بە خۆشــاردنەوە بەسەر بردووە، تەنیا 
ئــەو ماوەیە نەبێت كــە پارێزەرەكەی هیوایەكی 
پێدابوو، بەاڵم ئێســتا دەڵێت "دەبێت لەمەودوا 
خۆم بشارمەوە، بەهیچ شێوەیەك خۆم پێشانی 

پۆلیس نەدەم".
دەستكەوتنی كاری سپی و دانی باج، یەكێك 
لــە هیواكانی مەجید بووە، بــەاڵم دەبێت واز لە 

كارەكەشی بهێنێت، چونكە دوور نییە دەستگیری 
بكەن و سنوورداشی بكەنەوە.

میكــی دیمتــرۆف پارێزەری مەجیــد دەڵێت 
:"رێكارە ئەمنییەكان بەشێوەیەك قورس كراون 
كــە كــەس هیچــی پێناكرێــت". دیمتــرۆف كە 
شــارەزایی لە پرســی پەنابەران هەیە و خاوەنی 
چەندین كەیسی لەم شێوەیە بووە لە رابردوودا، 
بــە )رووداوی( گوت "دەیان هــەزار كۆچبەر بە 
نائارامی دەژین، چونكە پۆلیس بەمەبەستی گرتن 

و ناردنەوەیان بەدوایاندا دەگەڕێت". 
گــەڕان لــەدوای ئــەو كۆچبەرانــەی مافــی 
مانەوەیان نییە و دەبێت سوێد جێبهێڵن چووەتە 

قۆناغی پراكتیكەوە. بۆ هەندێك كەیس دامەزراوە 
هەواڵگرییەكانــی وەكو )säpo( ش بەشــداریی 
دەكەن. ئەو كەسانەش بە توندی سزا دەدرێن كە 

داڵدەی كۆچبەرە نایاساییەكان دەدەن.
یۆهانا سڤانسۆن رۆژنامەنووس و چاالكڤانی 
مافەكانــی مرۆڤ رەخنەی لەم پرۆســەیە هەیە 
شــێوەیە،  لــەم  "پەرچەكــرداری  دەڵێــت:  و 
لــەدوای هەر رووداوێكی تیرۆریســتی شــتێكی 
چاوەڕوانكــراوە، بــەاڵم پەلەكــردن تێیدا واڵت 

بەرەو بارێكی خراپ دەبات". 
 گوتیشی: "نابێت مامەڵەی توندی پۆلیس لە 
ناكاو ببێتە دیاردە. نابێت ســوێد ببێتە واڵتێكی 

پۆلیســی كە كۆچبەر تێیدا هەســت بە نائارامی 
بكات".

سڤانســۆن پێیوایە ئەوەی ئێســتا لە سوێد 
دەگوزەرێت نائارامكردنــی كۆچبەر و پەنابەرە. 
بــۆ ئەمــەش رووداوەكــەی شــاری مالمــوێ بە 
بەڵگــە دێنێتــەوە. ماوەیــەك بــەر لــە ئێســتا 
بەهــۆی ســووتاندنی مزگەوتێكی شــیعەكان لە 
شــاری مالمــوێ، كۆچبەرێــك دەســتگیر كرا و 
ســزای پێنج ســاڵ بەندكردنی بۆ بڕایەوە لەگەڵ 
دیپۆرتكردنــەوەی بــۆ واڵتەكەی، بــەاڵم بەهۆی 
نەبوونــی بەڵگەوە ئــازاد كرا. كەچــی هەفتەی 
رابردوو پۆلیسی )Säpo( دەستگیری كردەوە و 

ئێستا رەوانەكردنەوەی بۆ واڵتی خۆی ئەگەرێكی 
بەهێزە. ئەمە لە كاتێكدا سێپۆ بەڵگەی نهێنیی 

هەیە و باڵوی ناكاتەوە. 
الرش ئیدمان، پارێزەری كەسە گومانلێكراوەكە 
نهێنیبوونــی ئــەم پرۆســەیە و باڵونەكردنەوەی 
بەڵگــەكان و هێشــتنەوەیان وەك نهێنــی، بــە 
پێشێلكاریی پرۆسەی دادوەری دەزانێت. ئیدمان 
بە مێدیاكانی سوێدی گوت :"ئەمە دەستێوەردانە 

لە پرۆسەی دادوەری".
پارێــزەری ئــەم كەیســە پێشــتر گوتبووی 
ئــەو  هاوســەری  لــە  هەڕەشــەی  پۆلیــس 
گومانلێكراوە كردبوو كە ئەگەر زانیاری لەبارەوە 
ئاشــكرا نەكات، ئەوە مافی مانــەوەی بۆ درێژ 

ناكەنەوە و دیپۆرت دەكرێتەوە. 
ســەرەڕای بوونــی چەنــد ئاماژەیــەك بــۆ 
پەیوەندیی ئەو كەســە لەگەڵ گرووپە توندڕەوە 
ئیســالمییەكان، بەاڵم بەڕای یۆهانا سڤانسۆن، 
بەســتنەوەی كاری پۆلیــس بە مافــی مانەوە و 
پرســی پەنابەرێتییەوە بۆ واڵتێكی وەك ســوێد 
شتێكی مەترسیدارە و دەڵێت: "دەبێت وردتر بن 

و تووشی پەرچەكردار نەبن".

كەلەپچەی ئەلیكترۆنی 
بۆ كۆچبەران

تــرس لــە ســەرڕەش و بیانــی و بەتایبــەت 

كۆچبەرانــی تازە، بابەتــی گەرمی نێو خەڵكە. 
تەنانەت پارتە چەپەكانیش كە پێشتر لە پرسی 
كۆچبەراندا نەرمییــان دەنواند، ئەوانیش لەگەڵ 

توندكردنی رێوشوێنەكانی كۆچن.
لــە نوێتریــن پەرچەكــرداردا كە بــۆ زۆر لە 
چاالكڤانان شــۆك بــوو، پارتی ژینگەی ســوێد 
پرۆژە یاســایەكی بۆ ئەو بابەتــە ئامادە كردووە 
و لە داهاتوویەكی نزیكدا لە پەرلەمان گفتوگۆی 

لەسەر دەكرێت. 
لــە نێــو پڕۆژەكــەدا بــاس لــە بەكارهێنانی 
كەلەپچــەی ئەلیكترۆنــی بۆ كۆچبــەران كراوە، 

بەتایبەت ئەوانەی قبوڵیان نییە. 
كەلەپچەی ئەلیكترۆنی بریتییە لە بازنێك كە 
دەكرێتە قاچ و راســتەخۆ و لە رێگەی سیستمی 
)GPS( بەردەوام لەژێر كۆنترۆڵی پۆلیســدایە. 
بەو شێوەیە ژیان و شوێنی مانەوە و مامەڵەیان 

كۆنترۆڵ دەكرێت.
ئەندێــرش ئیگمــان وەزیــری ناوخــۆ وەك 
سیاســەتی وەزارەتەكەی لەالیەك و لە روانگەی 
بۆچوونــی پارتەكەشــی )سۆســیال دیوكرات( 

پرۆژەكەی پارتی ژینگەی بەدڵە.
بــەاڵم هێلینا الندێــت كادری پارتــی ژینگە 
دەڵێــت "ئــەوە لە هەنــگاوە هــەرە چەوتەكانی 
پارتــی ژینگەیە، ئــەو پرۆژەیە نەك گوزارشــت 
نییە لە سیاسەتی پارتی ژینگە، بەڵكوو 90%ی 

ئەندامانی ژینگە پشتگیریی ناكەن".

پۆلیسی سوێد دەست بە راوەدوونانی كۆچبەری نایاسایی دەكات

پارتی ژینگەی سوێد داوای كەلەپچەی 
ئەلیكترۆنی بۆ كۆچبەران دەكات

رووداو - ستۆكهۆڵم

"هیــچ مەعقول نییە، دوای 18 ســاڵ خوێندن 
و نزیكــەی 5 ســاڵ ئەزمــوون، لەگەڵ كەســێكی 
نەخوێنــدەوار، كەســێكی تەمــەن 61 ســاڵ، لە 
یــەك كۆرس و لــە یەك قۆناغدایــن و وەك یەك 
دەخوێنیــن"، ئــەوە دەربڕینێكی پڕ لــە ناڕەزایی 
جەزا رەشــیدە كە لە كوردســتان پزیشــك بووە، 
بەاڵم ئێســتا لە ســوێد لەگەڵ ژنێكی 60 سااڵنی 
نەخوێنــدەوار و گەنجێكــی تەمــەن 19 ســاڵ و 

فیتەرێك، لە كۆرسێكدا پێكەوەن.
دكتــۆر جــەزا تووڕەیە لــەوەی دەوڵەت هیچ 
سیستمێكی نییە بۆ جیاكردنەوەی ئەو كەسانەی 
خــاوەن بیــر و پیشــە و بڕوانامــە و پاشــخانی 
جیــاوازن. ئــەو دەڵێــت: "تەنیــا لە یەك شــت 

هاوبەشین كە بێكارییە".
جەزای تەمەن 31 ساڵ، كە خەڵكی باشووری 
كوردســتانە، بەو نیازە كوردستانی جێهێشت كە 
پــەرە بە پیشــەكەی بدات، بەاڵم ئێســتا دەڵێت 
خەریكــە خەونەكانی لەبار دەچــن. جەزا دەڵێت 
"هەموو خەونەكانم بەتاڵ بوون، ئێستا تەنیا كات 
بەڕێدەكــەم، لەپێناو واژوویەكــی رۆژانە بەرامبەر 
وەرگرتنی پارەیەكی كەمی مانگانە، لەگەڵ كۆمەڵە 
خەڵكێــك ژیانــی رۆژانە بەســەر دەبــەم كە هیچ 

شتێك بەیەكمانەوە نابەستێتەوە".
جــەزا باســی كۆرســەكان دەكات و دەڵێــت 
"رۆژانە كاژێر نۆ دێمە كۆرس، بۆ كاژێرێك شتێك 
دەخوێنیــن كە خۆشــم نازانم چییە، پاشــان نیو 
كاژێر پشوومان هەیە، نازانم بۆ نیو كاژێر، پاشان 
بــۆ ســەعات و نیوێكی دیكە دەچینــەوە كۆرس. 
باوەڕتــان بێت نازانــم چی باس دەكەیــن، دواتر 

دەڵێن ئەمڕۆ تەواو و رۆژێكی خۆش بۆ ئێوە".
جەزا كە دەگەڕێتەوە ماڵەوە، دەبێ خێرا نانێك 

بخوات و دواتر بچێتە قوتابخانەی فێربوونی زمان، 
بەاڵم لەویش رازی نییە "لەوێش بەهەمانشێوە هیچ 
جیاوازییەكــی تەمەن و پاشــخانی دراســی نییە، 
باوەڕتان بێت هیچ فێر نابم، ئەمە سەرگوزشــتەی 

10 سەعات ژیانی رۆژانەمە لە سوێد".

مووچە بەرامبەر خوێندن 

لــە  ئەوروپییــەكان،  واڵتــە  هاوشــێوەی 
ســكەندەناڤیا كۆچبەرانــی تازە هاتــوو دەخرێنە 
كۆرسی جیاوازەوە. بەبێ ئەوەی رەچاوی پاشخانی 
پیشەیی و بڕوانامە و ئاستی هۆشیاری و تەمەنیان 

بكرێ.
بەبۆچوونــی زۆرینــەی كۆچبــەران، ئەوەی لە 
پشت ئەم كۆرسە ئیجبارییەیە، بەستنەوەی كەسی 
پەنابەرە تــا كاری رەش نەكات و لەبەرامبەر ئەو 
پارەیــەی وەریدەگرێت، كاتێك بەســەر بەرێت و 

ماندوو بێت.
هێمن حەیدەر كە كۆچبەرێكی نوێیە لە سوێد، 
پێشــتر لە كوردســتان لە ئاژانســەكانی سەر بە 
نەتەوە یەكگرتووەكان كاری كردووە. شارەزاییەكی 
باشیشــی لــە زمانــی ئینگلیزیدا هەیە. ئــەو زۆر 
بێزارە لەگەڵ كەسانێك خراوەتە كۆرسەكانەوە كە 

ئاستیان زۆر جیاوازە لە ئاستی ئەو.
هێمنی تەمەن 33 ساڵ دەڵێت "كەسی تێدایە 
لــە كۆنگــۆ جووتیــار بــووە، گەنجێكــی عەرەبم 
لەگەڵــە لە خۆگۆڕیــن زیاتر هیچ شــتێك بەهای 
نییە لەالی، دەیان ژنی دیكەی ســۆماڵیم لەگەڵە 
تەنیا ئیشــی ماڵیان كــردووە و نەخوێنــدەوارن، 
ئەوەی لە كورسیەكەی پاڵم دانیشتووە بۆیاخچیی 
پێاڵو بووە. من بەكالۆریۆســم هەیە و هاوڕێكەشم 
پزیشــك بووە". بە بێزارییەوە گوتیشی: "لۆژیكی 
نییە هەموومان لە كۆرسێكدا بین، هەرگیز شتێكی 
هاوبەش لە نێوانمان دروســت نابێت، پاشخانمان 

هیچ بایەخێكی نییە الی سوێدییەكان".
بــەاڵم شــەزا دلێمــی، شــارەزا لــە بــواری 
خستنەســەركاری كۆچبەران كە خۆی كارمەندی 
كۆمۆنــە، دەڵێــت: "لە هەســتی ناخۆشــی ئەو 
كەســانە تێدەگەم، بەاڵم شــیاندن و تیكەڵبوون 

لێرەوە دەستپێدەكات". 
دلێمی كە خۆی پێشتر پەنابەر بووە و نزیكەی 
28 ســاڵە لە ســوێد دەژی، لەبــارەی ئەم جۆرە 
خوالنە دەڵێت: "بەشــێك لەو پەنابەرانەی پارەی 
بێــكاری وەردەگرن، دەخرێنە ئــەم خوالنەوە كە 
بەشــێكە لە پرۆســەی خستنە ســەر كار و وەك 

كاركردن بۆیان هەژمار دەكرێت، نەك خوێندن".

ئەم خوالنە زیاتر لەدوای هاتنە ســەر حوكمی 
وەك  كــە  دەســتیانپێكرد،  مۆدیــرات  پارتــی 
ناچاركردنی كەسی بێكارە بۆ گەڕان بەدوای كار و 
دووركەوتنەوە لە وەرگرتنی پارەی سۆسیال. بەاڵم 
دوای گەڕانەوەی چەپ و سۆســیال دیموكراتەكان 

بۆ دەسەاڵتیش، ئەو پرۆسەیە بەردەوامە.
كارمەندەكەی كۆمــۆن دەڵێت: "بەو جۆرە 
خوالنــە و خوێندنــی زمــان، دەبێــت رۆژانــە 
هەشــت كاژێــر خەریــك بــن، ئینجــا پارەی 

مانگانەیان دەدرێتێ".

شەزا دەڵێت ئەوە تەنیا بۆ كۆچبەران نییە، 
بەڵكــو ســوێدییەكانیش هەندێكجار بەشــداریی 

تێدا دەكەن. 
زۆربــەی بەشــداربووان دەڵێــن ئەو كۆرســانە 
هیــچ ســوودێكیان نییــە و تەنیا كات كوشــتنە، 

هۆكارێكیشە بۆ بێكاربوونیان.
بەشــداربوویەكی كۆرســەكان  فەیلــی  نوهــا 
دەڵێــت: "مــن داوام كرد لە خولی زمان بەشــدار 
بم و هەشت كاژێرەكەی رۆژانە بە خوێندن بەسەر 
بەرم، تا زمانەكەم بەهێز بكەم و كار بكەم، بەاڵم 

رەتیانكــردەوە و بەزۆر وابەســتەی ئەم خولەیان 
كردووم، چونكە ئەگەر بەشداری نەكەم مووچەكەم 
دەبــڕن". نوها گوتیشــی "هەمووی گوشــارە بۆ 
ئــەوەی كار بكەین، یان بگەڕێینــەوە، من ئەگەر 

زمان نەزانم، چۆن بتوانم كار بكەم".
 ئەو جۆرە كۆرســانە نوهای گەیاندووەتەوە 
ئەو قەناعەتە كە بیر لە گەڕانەوە بۆ كوردستان 
بكاتەوە و دەڵێت: "ئەگەر كارم دەستنەكەوێت، 
ئەمــەم پــێ قبــوڵ ناكرێــت، ناچــارم بیــر لە 

گەڕانەوە بكەمەوە".

سوێد بە كۆرسی زمان و خولی كار كۆچبەران 
بێزار دەكات

پزیشكێكی كۆچبەر: لەگەڵ فیتەر و بۆیاخچی 
یەك جۆرە كۆرس دەخوێنین

19 هەزار كۆچبەر خۆیان شاردووەتەوە

ئەندێرش ئیگمان، وەزیری ناوخۆی سوێد سەرەتای ئەمساڵ رایگەیاندبوو 
لەكۆی 163 هەزار كۆچبــەر كە داوای مافی پەنابەرێتییــان كردووە، نزیكەی 
80 هەزاریان مەرجەكانی پەنابەرێتی نایانگرێتەوە و دەبێ ســوێد جێبهێڵن. 
بەپێــی ئەو زانیارییانەی لە وەزارەتی ناوخۆی ئەو واڵتەوە دەســت )رووداو( 
كەوتــووە، ئەو پەنابەرانەی دەبوو ئەمســاڵ بنێردرێنەوە، بە بەراورد لەگەڵ 
ســاڵی 2014 بۆ %62 بەرز بووەتەوە. هەر بەپێــی زانیارییەكان زیاتر لە 19 
هــەزار كۆچبەر كە بڕیاری دەركردنیان هەیە، دیار نەماون و پۆلیس بەدوایاندا 

دەگەڕێت. 
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ژنێك خۆی دەسووتێنێژنان
رووداو - دەربەندیخان

رۆژی 2017/4/23 ژنێكی تەمەن 18 ســاڵ، بەناوی )ســۆزیار عەلی حوســێن( دانیشتووی قەزای دەربەندیخان، لە نێو ماڵەكەی خۆیدا ئاگری لە 
جەستەی خۆی بەردا و گیانی لە دەستدا. نەقیب شەهاب ئەحمەد، بەڕێوەبەری نووسینگەی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان لەدەربەندیخان 

بــە )رووداو(ی گــوت بەپێــی زانیارییەكان ئــەو ئافرەتە كە خاوەنی منداڵێكە لە كاتی رووداوەكە بە تەنیا لەماڵەوە بــووە، دوای رووداوەكە گەیەندراوەتە 
خەستەخانەی ئیمرجنسی سلێمانی، بەاڵم بەهۆی زۆری رێژەی سوتاوییەكەی گیانی لەدەستداوە. گوتیشی لەسەر ئەو رووداوە كەس سكااڵی تۆمار نەكردووە، 

بەاڵم ئەوان بەدواداچوونی خۆیان دەكەن.

ژنەكەی سەرۆكی باندەكە بووە

پیاوێك لەشفرۆشی بە هاوژینەكەی دەكات

پزیشكێكی ئوردنی 
چاوی ژنێكی كورد كوێر دەكات

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

لەشفرۆشــی  باندێكــی  هەولێــر  پۆلیســی 
لــە یەكێك لــە كۆمەڵگەكانی نیشــتەجێبوون 
دەســتگیر دەكات كە سەرۆكی باندەكە ژنێكی 
دانیشتووی دهۆكە و ماوەیەكی كەمە هاتووەتە 
هەولێر. ئەو ژنە دەڵێت لێرە شووی بە گەنجێك 
كــردووە كە پێكەوە ئــەو كارە دەكەن و رۆژانە 
چەند كچێك بۆ ئەو كارە بەكاردێنن. بەاڵم هیچ 
گرێبەستێكی هاوژینی لە نێوان ئەو كوڕە و ئەو 

ژنەدا نییە.
)ب، م( تەمەن 38 ســاڵ و خەڵكی شــاری 
دهــۆك، 10 ســاڵ لەمەوبــەر لــە هاوژینەكەی 
جیابووەتەوە. دواتر بە مەبەســتی كاركردن لە 
كۆمپانیایەك دەچێتە شــاری هەولێر. )ب( لە 
كۆمپانیاكە كارگوزار بووە، بەاڵم دوای ماوەیەك 
وازی لــە كارەكــەی هێنــاوە و رووی لــە كاری 

لەشفرۆشی كردووە.
ئــەو ژنە بــە گوتەی خۆی خاوەنی شــەش 
منداڵــە كە گەورەكەیان تەمەنی 12 ســااڵنە و 
بچووكترینیشیان تەمەنی شەش ساڵە. ئێستا 
منداڵەكانــی لەالی كوڕە پوورێكی داناون و ئەو 
بەخێویان دەكات. لەبەرامبــەردا )ب( مانگانە 

بڕێك پارەی دەداتێ.
 )ب( باسی ژیانی خۆی بۆ )رووداو( كرد و 
گوتی "هاوژینەكەم چێشتلێنەر بوو، زۆر هەژار 
بوویــن، بەیەكەوە نەدەگونجاین بۆیە بڕیارماندا 
لە یەكــدی جیا ببینەوە. مــن هاتم بۆ هەولێر 
بــۆ كاركــردن، چونكە منداڵــەكان الی خۆمن، 
ســەرەتا لــە كۆمپانیایەك كارگوزاریــم دەكرد، 

بەاڵم پارەكەی كەم بوو، بۆیە وازم هێنا".

)ب( بەر لەوەی واز لە كارەكەی بهێنێ، هەر 
لە رێگەی كارەكەیەوە كوڕێك دەناســێ كە ئەو 
بە "هاوژین"ی خــۆی ناوی دەبات. )ب( گوتی 
"هاوژینەكەم فێری لەشفرۆشــی كردم، پێكەوە 
لە خانوویەكی كرێدا لە یەكێك لە گەڕەكەكانی 
شاری هەولێر لەگەڵ چەند ئافرەتێكی دیكە ئەو 

كارەمان دەكرد".
 )ب( لــە ترســی ســزادان نەیدەزانی چۆن 
وشەكانی بڵێت، جارێك دەیگوت 15 رۆژە كاری 

لەشفرۆشــی دەكــەم، جارێكیــش دەیگوت 10 
ساڵ لەمەوبەر و لەو كاتەی لە هاوژینی یەكەمی 

جیابووەتەوە، بووەتە لەشفرۆش.
بەپێی یاسا بەركارەكانی هەرێمی كوردستان 
و عێراق، لەشفرۆشــی رێگەپێــدراو نییە و هەر 
كەســێك لەسەر ئەو كارە دەستگیر بكرێ سزا 
دەدرێ. هەرچەنــدە لــە كوردســتان داواكاری 
هەبووە بۆ كردنەوەی شوێنی لەشفرۆشی، بەاڵم 
لەالیەن بەشی خۆپاراستنی تەندروستی مۆڵەتی 

پێ نەدراوە. بۆیە باندەكانی لەشفرۆشــی دوور 
لە مەرجەكانی تەندروســتی لەنێو مااڵندا كاری 
خۆیــان دەكەن، بە تایبەتــی لە كۆمەڵگەكانی 

نیشتەجێبوون كە بەمدواییە دروستكراون.
)م( ئــەو كــوڕە گەنجــە هەولێرییــەی كە 
بەوتەی )ب( هاوسەرێتی، تەمەنی لە 20 ساڵ 
تێناپەڕێ و گرێبەســتی هاوژینیش لەنێوانیاندا 
نییــە، دواتــر دەركەوت ئەو كــوڕە تەنیا كاری 
هێنانی ئافرەتانە، بەتایبەتی ئەوانەی هەڵدێن و 

هەژارن و سواڵ دەكەن، چونكە هەندێك لەوانە 
ناچارن ئەو كارە بكەن، تەنانەت ئەگەر بە بڕە 

پارەیەكی كەمیش بێ.
كاری  كــە  نەدەكــرد  لــەوە  نكۆڵــی  )م( 
لەشفرۆشــی بــە )ب( و چەندیــن ژنــی دیكە 
كــردووە، بەاڵم دەڵێت لــەو كارەدا تەنیا نییە، 
بەڵكــو لەگــەڵ كەســێكی دیكە بەنــاوی )ئا( 
خەریكی هێنانــی ئافرەتن بۆ ماڵەكەی تاوەكو 

لەوێ لەشفرۆشییان پێ بكەن.
 )ب( گوتی "ســێ ئافــرەت و دوو پیاوین، 
رۆژانە موشتەری گەنج و پیر دێن بۆ المان، هەر 
ئافرەتێك بــە 40 هەزار دینار بە كرێ دەدەین 
كە 20 هەزار دیناری بۆ ئافرەتەكە و 20 هەزار 

دیناریش بۆ پیاوەكانە".
)ب( ئەوەشــی نەشــاردەوە كە هەریەك لە 
ژنــەكان رۆژانە زیاتر لە ســێ پیــاو لەگەڵیان 
دەبێــت، هەریەكەیــان بۆ مــاوەی نیــو كاژێر 
لەگەڵیــان دەمێننــەوە. ئەو دەشــڵێت "ئەگەر 
ئەمجارە رزگارم بێت، سوێند دەخۆم وازدەهێنم 

و چیدی كاری وا ناكەمەوە".
یەكێــك لــەو ژنانەی لەناو ئــەو باندە بوو، 
خەڵكی كەركــوك بوو، عەبایەكــی خەلیجیی 
بــوو،  لەســەر  رەشــی  لەچكێكــی  و  رەش 
دەســتی  هەڵگەڕاوبــوو،  رەش  دەموچــاوی 
كچە ســاڵ و نیوەكەی گرتبــوو، هەردووكیان 
دەگریان، )س( تەمەنی 37 ساڵ بوو، سوێندی 
دەخــوارد تەنیــا دوو رۆژە لەڕێگــەی )ئا( وە 

)ب(ی ناسیوە كە سەرۆكی باندەكەیە.
)س( گوتــی ئەو بۆ ســواڵكردن هاتبوو بۆ 
هەولێر "ئەو كوڕە پێیگوتم وەرە بتبەم بۆ الی 
ژنێــك هاوكاریت بكات". )س( بەگوتەی خۆی 
خاوەنــی كوڕێكی نەخۆشــی 10 ســااڵنەی لە 

جێگەدا كەوتووە و هەفتانە دەبێت دەرزییەكی 
بۆ بكڕێت كە بە 100 دۆالرە، باوكی راستەقینەی 
منداڵەكــە نەمــاوە و الی زڕباوكیەتی، ئەویش 
دەڵێــت دەبێت خۆتان بەخێــوی بكەن، )س( 
گوتی "كاتێك هاتم دادە پێیگوتم، رۆژانە چەند 
پیــاو بێت بــۆ الت ئەوەندە 20 هــەزار دیناری 
وەردەگریــت، منیــش پێم بە شــەرەفی خۆمدا 
نــا و لەمــاوەی دوو رۆژدا 120 هــەزار دینــارم 
دەســتكەوت، شەش پیاو لەگەڵم خەوتوون كە 

زیاتریان گەنج بوون". 
هەرچەندە )م( دەڵێت ئەوان سێ ئافرەت و 
دوو كوڕن ئەو كارە دەكەن، بەاڵم )س( ژمارەی 
ئەو ئافرەتانەی ئاشــكرا كرد كە لە ماوەی ئەو 
دوو رۆژەی ئــەو لــەوێ بووە، بۆ لەشفرۆشــی 
هاتوونەتــە ماڵەكــە "لەمــاوەی ئــەو دوو رۆژە 
حەوت كچم بینی لەو ماڵەدا ، دوو لە كچەكان 
خەڵكــی دهۆك بوون و پێنجیشــیان عەرەب و 

ئێرانی بوون".
 گوتیشــی: "لەكاتی دەستگیركردنمان ئەو 

كچانە بۆ كاركردن چووبوونە دەرەوە".
رائید هۆگر عەزیز، گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر 
لەبارەی باندەكەوە بە )رووداو(ی راگەیاند: "لە 
ئەنجامــی چاودێری و بەدواداچوونی پۆلیســی 
رێــككاری و زێرەڤانــی، بۆمــان دەركــەوت لە 
كۆمەڵگەكانــی نیشــتەجێبوون لــە هەولێــر، 
ژنێــك لەگــەڵ دوو گەنــج و چەنــد كچێــك 
خەریكــی كاری لەشفرۆشــین، دوای وەرگرتنی 
رەزامەندیی قایمقامی ناوەندی هەولێر، توانیمان 
دەســتگیریان بكەین و بەپێــی ماددەكانی 2 و 
3 و 4ـی لەشفرۆشــی پــەڕاوی لێكۆڵینەوەیان 
بۆ كراوەتــەوە و چاوەڕێی بڕیاری دادوەرین بۆ 

سزادانیان".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

خالیــدە بــە مەراقێكــی زۆرەوە ئەلبوومــی 
وێنەكانی نیشــان دەداین و دەیگوت "ســەیرم 
بكەن چەند جوان بووم، چەند هیوام هەبوو، بەو 
تەمەنە لە كێبڕكێی خوێندن و كاری سیاســی 
لە پێشەنگدا بووم، بەاڵم دەرزییەكی ئاڤاستین 

خەونەكانمی لەباربرد".
خالیدە ســەبری، 53 ســاڵ، بەهۆی هەڵەی 
پزیشــكەوە چاوی چەپی لەدەستداوە، خالیدە 
شــووی كــردووە، هەرچەنــدە منداڵــی نییــە، 
بەاڵم لەدەســتدانی چاوی وەك مردنی جەرگی 
دێتــە پێش چــاوی. خالیدە باســی چۆنیەتی 
لەدەســتدانی چاوی بۆ )رووداو( كرد و گوتی: 
"ســاڵی 2013 چاوم ئازاری هەبوو، ســەردانی 
چەند پزیشــكێكم كرد، دواتر بۆ دڵنیایی زیاتر 
چوومــە توركیــا و ســەردانی پزیشــكم كــرد، 
پێیانگوتــم چاوت زەختی هەیــە، بەاڵم چاوت 
باشــە و دوو مانگ جارێك ســەردانی پزیشــك 
بكە بۆ دڵنیابوون لە تەندروستیت، منیش دوای 
دوو مانــگ و لــە مانگی حەوتی ئەو ســاڵەدا، 
ســەردانی پزیشــكێكم كــرد بەنــاوی )ر( لــە 
سەنتەری پزیشكیی ئوردنی بۆ چاو لە هەولێر، 
پێیگوتــم بارودۆخی چــاوت زۆر خراپە، بەاڵم 
چارەســەرت دەكەم، دەرزییەكی لەچاوم دا بە 
300 دۆالر، كاتێك ویستی دەرزییەكە لە چاوم 
بــدات، پێمگوت بــۆ دەرزی لە چــاوم دەدەی، 
خۆ چاوم كێشــەی نییە، تەنیــا زەختی هەیە 
و هەموو پشــكنینەكانم باشە، بەاڵم ئەو گوتی 
من پزیشكم دەزانم چاوت چی پێویستە، پاش 
لێدانی دەرزییەكە، پالستەرێكی خستە سەری".
رۆژی دواتــر لەكاتــی البردنی پالســتەرەكە 

خالیدە هەست دەكات چاوی هیچ نابینێ، كاژێر 
بــووە یەكی شــەو، تەلەفۆن بۆ پزیشــكەكەی 
دەكات و پێیدەڵێت چاوی هیچ نابینێت. خالیدە 
گوتــی "دكتۆرەكە لــە تەلەفۆنەكەدا شــڵەژا، 
قســەكانی تێكەڵ كرد، گوتی مەترســە سبەی 

وەرە بۆ الم و چارەسەری دەكەین".
خالیدە دەچێتەوە الی پزیشــكەكەی، بەاڵم 
دەڵێت هیچ نییە چاوت ئیلتیهابی كردووە، دوای 
مانگێك چاك دەبێتــەوە. بەاڵم دوای مانگەكە 
چاك نابێتەوە، بۆیە دەچێتە الی پزیشــكێكی 
دیكە. خالیدە گوتی "دوای پشكنین پزیشكەكە 
گوتــی حەساســیەت نییە، تۆ گلێنــەت رزیوە 
و چــاوت لەدەســتداوە، بەاڵم بــڕوام پێنەكرد، 
چوومە الی پزیشــكێكی دیكە و ئەویش هەمان 
شــتی پێگوتم، لە دەرەوەی واڵتیش پێیانگوتم 
ئەگــەر لــە مــاوەی چەنــد رۆژێكــدا بهاتیتایە 
چارەســەرت ئاســان بوو، بەاڵم ئەو پزیشــكە 
ئوردنییــە هەڵیخەڵەتانــدم و هەمــوو هیــوا و 

خەونەكانی تێكشكاندم".
خالیدە دەشــڵێت "من یاســام تەواو كرد و 
چاوەڕێی ماستەر بووم، هەموویم لەدەستچوو، 
چونكە كاری كردووەتە ســەر چاوی راستیشم، 
چاوم كز بووە. دەترسم هەتا مردن بە نابینایی 

ژیان بگوزەرێنم".
خالیــدە پاش لە دەســتدانی چاوی ســكااڵ 
تۆمــار دەكات لەســەر ئــەو پزیشــكە، ئەو بە 
گلەییــەوە دەڵێــت "بە چركەیــەك كوێر كرام، 
بەاڵم دادگا 3 ساڵ درێژەی كێشا، ئینجا بڕیاری 
دەستگیركردنی پزیشكەكەی بۆ ماوەی شەش 
مانــگ دەركرد، بەاڵم بەهــۆی ئەوەی رابردووی 
پاك بوو و خاوەنی تاوانی دیكە نەبوو، زیندانی 

نەكرا".
خالیــدە دەڵێــت "ئــەو پزیشــكە نەدەبــوو 

حوكمەكــەی وا ئاســان بووایــە لــە كاتێكــدا 
خاوەنــی دوو تاوانە بەرامبــەر من، یەكەمیان: 
منی هەڵخەڵەتاند و راستییەكەی لێشاردمەوە، 
دووەمیان دەرزیی ئاڤاستینی لێدام كە وەزارەتی 
تەندروســتی قەدەغــەی كردبوو، بە منیشــی 

نەگوت چ جۆرە دەرزییەكت لێدەدەم".
خالیــدە لــەدوای حوكمدانی ئەو پزیشــكە 
چاوەڕوانی ســزادانی ماددیی پزیشــكەكە بوو، 
چونكە لەڕووی یاســایی ئــەو مافەی لەڕێگەی 
لیژنەیەكــی شــارەزا بــۆ دیــاری دەكرێــت و 
دەنێردرێــت بــۆ دادوەر، هەرچەنــد جارێــك 
نێردراوە بۆ قەرەبووكردنەوەی بەبڕی 70 هەزار 
دۆالر، بــەاڵم ئــەو بڕە بــە زۆر خەمڵێندراوە و 
دیسان تەمیز كراوەتەوە، پزیشكەكەش ئەمەی 
بەهــەل زانیــوە و هەڵهاتووە بــۆ واڵتی خۆی. 
خالیــدە دەڵێت "لەوێــوە تەلەفۆنی بۆ كردم و 
گوتــی كوردســتان ناتوانێت ســزای من بدات، 
كەی بــوو بە دەوڵەت، ئــەوكات دەتوانێت من 
ســزا بــدات، ئەمەش جگــە لە مافخــواردن و 
كەمئەندامكردنــی من، گاڵتەكردنە بە شــكۆی 

دادگا و ناوی كوردستان".
گلەیی ئــەو ژنە لەالیەنــە پەیوەندیدارەكان 
ئەوەیــە كە "چــۆن دەبێــت كەســێكی بیانی 
لــە كوردســتان تاوانێكــی وا ئەنجــام بدات و 
رێگــری ســەفەری لێنەكرێت؟ یــان وەزارەتی 
تەندروســتی چۆن رێگــە دەدات هەركەس بێت 
و بەبــێ چاودێریی چڕ و زانیاریی ورد لەســەر 

شارەزابوونی، مۆڵەتی پێدەدات؟".
كارزان تــارق جامبــاز، پارێــزەری خالیــدە 
لەبارەی كەیســەكەوە گوتی "ئێمە ســكااڵمان 
لە بنكەی پۆلیس تۆمار كرد و كەیسەكە برایە 
دادگا، پاش ئەوەی راپۆرتی تەندروستی و رێكارە 
یاســاییەكان تــەواو بوو، ئەو پزیشــكە بەپێی 

ماددەی 412 حوكم درا بە دەســتگیركردنی بۆ 
ماوەی 6 مانگ، بەاڵم بەهۆی نەبوونی پێشینەی 

لە تاوان، هیچ زیندانی نەكرا".
ســەبارەت بە هەڵهاتنی ئەو پزیشــكەش، 
گوتی: "جارێ نازانین ئەو پزیشــكە بەنیازی 
چییــە، چونكــە رەنگــە بگەڕێتــەوە، ئەگەر 
یەكــەم:  هەیــە،  رێگــە  دوو  نەگەڕایــەوە، 
رێگری ســەفەری لێدەكرێــت و هەركات بێتە 
دووەم:  دەكرێــت،  دەســتگیر  كوردســتان 
هەرچەنــدە ئەســتەمە، بەاڵم بەپێی یاســای 
نێودەوڵەتی ئەگەر پرۆتۆكۆڵ هەبێت لەنێوان 

عێراق و ئوردن، لەوێ سزا دەدرێت".
سەبارەت بەو سەنتەری چاوە كە پزیشكەكە 
كاری لێكــردووە، كارزان دەڵێــت "ســكااڵمان 
لەســەریان تۆمار كــردووە، بــەاڵم پەڕاوەكەی 
هێشتا لە بنكەی پۆلیسە و لە لێكۆڵینەوەدایە".
بەڕێوەبــەری  ئیبراهیــم،  هەڵدێــر 
پەیوەندییەكانــی ســەنتەری ئوردنــی بۆ چاو 
بە )رووداو(ی گوت: "ئەو پزیشــكە كەمتر لە 
ســاڵێك الی ئێمــە كاری كرد و بە ناخۆشــی 
لەالمان رۆیشــت. لەدوای ئێمە لە زۆر سەنتەر 
لەســەرە،  زۆری  ســكااڵی  كــردووە  كاری 

بڕواناكــەم جارێكــی دیكــە بتوانێــت بێتەوە 
كوردســتان، چونكــە لــە الیــەن ســەندیكای 
پزیشــكانەوە ئەمســاڵ نووســراو بــۆ هەموو 
ســەنتەرەكان نێردراوە كە ئەگەر ئەو پزیشكە 
لە هەر جێگەیەك كار بكات ئەو شــوێنە ســزا 

دەدرێت و دادەخرێ".
بــە  دژ  ســكااڵكردن  بــە  ســەبارەت 
سەنتەرەكەشیان، بەڕێوەبەری پەیوەندییەكانی 
ســەنتەری ئوردنــی بــۆ چــاو گوتــی "ئێمــە 
لەبەرامبەر یاســا بۆ هەر سكااڵیەك ئامادەین 

و وەاڵمی خۆمان دەبێت".

پزیشكەكە هەاڵتووە

خالیدە سەبری دەڵێت بەهۆی دەرزیی ئەڤاستینەوە گلێنەی چاوی رزیوە

)ب.م( دوای جیابوونەوەی لە هاوژینەکەی دەبێتە لەشفرۆش
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بەهەڵە هاورێكەی خۆی كوشتكۆمەاڵیەتی
رووداو - بیارە

لە ناوچە شاخاوییەكانی ناحیەی بیارەی سەر بە پارێزگای هەڵەبجە، گەنجێكی دانیشتووی ناحیەی خورماڵ، بە هەڵە لەالیەن هاوڕێیەكییەوە كوژرا. 
بەپێی زانیارییەكانی پۆلیسی ناوچەكە، ئەو رووداوە رۆژی 2017/4/22 روویداوە. ئەو دوو گەنجە بۆ گەڕان چوونەتە ناوچە شاخاوییەكانی دەوروبەری 

ناحیەكە. دوو گەنجەكە چەكیان پێبووە. یەكێكیان بە هەڵە ئەوی دیكەی كوشتووە. گەنجە كوژراوەكە ناوی )س.م(بوو، تەمەنی 27 ساڵ بوو، پۆلیسی 
نەوت و غاز بوو لە لیوای دوو. تۆمەتبارەكەش كە ناوی )ر.ش(ە تەمەنی 20 ساڵە و دانیشتووی ناحیەی بیارەیە. دوای رووداوەكە بەپێی ماددە 406 لە 

یاسای سزادانی عێراق دەستگیركراوە.

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

چەند ســاڵێكی تەمەنی هاوژینییان 
بەبێ كێشــە بەڕێ كرد، تــا رۆژێكیان 
مێردەكــەی قســەیەكی لــە دەم هاتە 
دەر، وەك ئــەوە وابــوو جامێك ئاوی 
كاتێــك  بەســەردا،  بكــەن  ســاردی 
پیاوەكە گوتی دەمەوێ ژن بێنم، بەاڵم 
بیانــووی ژنهێنانەكەی لــە ژنهێنانەكە 

خۆی كارەساتبارتر بوو بۆ ژنەكە.
ئــەو ئافرەتە بە تەلەفۆن پەیوەندی 
بــە بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژیــی دژی ژنــان كــرد و داوای 
رێنمایی كرد چۆن لە دەست ئەو كێشەیە 
رزگاری ببێ. ژنەكە بەســەرهاتی خۆی 
گێڕایەوە و گوتی :"لەگەڵ هاوژینەكەم 
چەند ســاڵێكە بــە یەكەوەین، تاوەكو 
ئێســتا هیــچ گلەییەكمــان لــە یەكدی 
نەبووە، بە خواستی خۆمان و دوور لە 
گوشاری خێزانەكانمان یەكدیمان قبوڵ 
كــرد، بــەاڵم دوای ئــەو هەموو ســاڵە 
ئێســتا هاوژینەكــەم بە نیــازە ژنێكی 
دیكە بهێنێ، هەر بەوەش نەوەســتاوە 
بە قسەكانیدا دەردەكەوێ خیانەتیشی 

لێكردووم".
ئەو ئافرەتە باسی پاساوی ژنهێنانی 
مێردەكــەی كــرد و گوتــی: مێردەكەم 
كچێــك  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  دەڵێــت 
ســەری  پەیوەندییەكەیــان  هەبــووە، 
كێشــاوە بــۆ پەیوەندیــی سێكســی و 
بەو هۆیــەوە كچەكە پــەردەی كچێنی 
لەدەســتداوە و بە ملیــدا هاتووە، دوو 
رێــگای لەبەردەمــە یــان ئەوەتا ماڵی 
باوكــی كچەكــە لە رووداوەكــە ئاگادار 
ژیانــی  حاڵەتەشــدا  لــەو  بكاتــەوە، 
هەردووكیان دەكەوێتە مەترســییەوە و 
رەنگــە هەردووكیــان بكوژرێن. یانیش 
ئەوەتا بەبێ دەنگی بچێتە خوازبێنی و 
قەناعەت بە كەســوكاری كچەكە بكات 

كچەكەی بدەنێ.
ئەگەر قسەكانی ئەو ژنە راست بن، 
ئــەوە دوو رێــگای هەیە بــۆ دەرچوون 
لەو كێشــەیە، یەكەمیــان تۆماركردنی 
سكااڵیە لەسەر هاوژینەكەی بە تۆمەتی 
خیانەتی هاوژینــی بەپێی ماددە 377 
لە یاســای سزاكانی عێراقی كە دەڵێت 
"سزا دەدرێت ئەو ژنەی زینای كردووە 
و ئەوەشی زینای لەگەڵ كردووە. بەاڵم 
ئەگەر پیاوەكە زانیاری هەبوو كە ئەوە 
ژنــە، ئەگەریش ســەلماندی كە ژنەكە 
مێردی نییە، ئەوا ســزاكەی ســووكتر 
دەبێ". مــەرج نییە ئەو كچــە ئاگادار 
بووبێ كە ئەو پیاوە ژنی هەیە، رەنگە 

پیاوەكە فێڵی لێكردبێ.
ئافرەتەكە دەیویســت پیاوەكەی بە 
گرتــن بدات، بــەاڵم پێیگوتــرا بەپێی 
یاســا كچەكــەش دەســتگیر دەكــرێ. 
چونكــە لە داوای تایبــەت بە خیانەتی 
هاوژینی، دەبێ سكااڵ لەسەر هەردووال 
تۆمــار بكرێ )واتە كچەكە و پیاوەكە( 
كاتێك ژنەكە گوێی لەو قســەیە بوو لە 
سكااڵكەی پەشــیمان بووەوە، چونكە 
ئەوكات خیانەتی هاوژینەكەی ئاشــكرا 
دەبوو، رەنگە دوژمنداری لە نێوان دوو 

بنەماڵە بخاتەوە.
رێگای دووەم بۆ ژنەكە پێشنیاز كرا، 
ئەویش ئەوە بوو كە ئەگەر هاوژینەكەی 
ژنەكــەی هێنــا، ئەو بــۆی هەیە داوای 
جیابوونەوە بكات. هەموو مافەكانیشی 
لــە مارەیی و نەفەقە پارێــزراو دەبێ. 
بۆیە ژنەكە رێگــەی دووەمی هەڵبژارد 
و بڕیــاری دا هــەر كاتێك هاوژینەكەی 
ژنێكــی دیكــەی هێنا، یەكســەر داوای 

جیابوونەوە بكات.
بەپێــی یاســای بەركار لــە هەرێمی 
كوردســتان "ئەگەر پیاو ژنێكی دیكەی 
هێنــا ژنی یەكەمــی مافــی داواكردنی 

جیابوونەوەی هەیە".

بیانوو بۆ ژنهێنان

گەنجێك دەڵێت چوار چەكداری 
دەمامكدار ئەشكەنجەیان داوە

ژنان بە خەنە پیاوان دەكوژن

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

كەســێك تەلەفۆنــی بــۆ دەكات و دەڵێت 
فیول پەمپی ئۆتۆمبێلەكەی تێكچووە، وەستا 
محەممەدیــش ئەدرەســەكەی لێوەردەگــرێ و 
دەڵێــت پاش كەمێكــی دیكــە دەگەمە الت، 
بــەاڵم كاتێــك دەچێتــە ئەو شــوێنەی بۆیان 
دیــاری كردبــوو، لەالیەن چەنــد چەكدارێكی 

دەمامكدارەوە دەڕفێندرێت.
محەممــەد نورەدیــن، تەمەن 29 ســاڵ و 
دانیشــتووی ناحیــەی قوشــتەپە، زۆربــەی 
جەســتەی بە لێدانی ئەو چوار كەســە شین 
بووەتەوە. محەممەد بە )رووداو(ی گوت "من 
وەستای فیول پەمپم.، نزیكی كاژێر هەشتی 
شــەو بــوو، لە ماڵــی باوكم بووم، كەســێك 
تەلەفۆنــی بۆ كردم و گوتی ئۆتۆمبێلەكەمان 
پەكیكەوتــووە، فیول پەمپەكەی ســووتاوە، 
دەتوانی بێی و بۆمان چاك بكەیەوە؟ منیش 
ئەوە كاری خۆمە و كاتەكەشی درەنگ نەبوو 
هەتا گومان بكەم، بۆیە رۆیشــتمە شوێنەكە، 
لەگــەڵ گەیشــتنم پیاوێك كــە ئۆتۆمبێلێكی 
ســەربازیی پێبــوو، زۆر بە گەرمــی تەوقەی 

لەگەڵ كردم".
محەممەد ســەرقاڵی دەرهێنانی كەلوپەلی 
لــە نێــو  گۆڕینــی فیــول پەمــپ دەبێــت 
ئۆتۆمبێلەكــەی، وەك خــۆی دەڵێت هەمان 
پیاو بە دەســكی دەمانچەكەی دوو بۆ ســێ 
جــار لەســەری داوە و گێــژ بــووە، دواتــر 
ســێ كەســی دیكــەی دەمامكــدار هاتوون و 
گوتوویانە پێشــمان بكەوە. محەممەد دەڵێت 
"بردیانــم بۆ الی شــیوێك و دەســتیان كرد 
بە ئەشــكەنجەدانم، چەند هــاوارم كرد بۆ وا 
دەكەن؟ هیچیان نەگوت، تەنیا ئەو كەســەی 
سەرەتا تەلەفۆنەكەی بۆ كردم وێنەی ڤیدیۆی 
دەگرتم و بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ كەسێك 
دەكرد و پێیدەگــوت وا نیوە مردوومان كرد، 
ئەوان ماوەی نیو كاژێر بە كێبڵ و دەمانچە لە 

هەموو جەستەمیان دا، لەكاتی ئەشكەنجەدانم 
دەست و پێیان بەستبووم".

گەنجە ئەشــكەنجەدراوەكە دەشڵێت "دوای 
رفاندن و ئەشــكەنجەدان و وێنەگرتنم، ئەوان 
رۆیشــتن، دواتــر بــە هەمــان ژمــارە مۆبایل 
پەیوەندییــان بــە براكــەم و هاوژینەكەمــەوە 
كردبــوو، پێیانگوتبوون چــۆن هاتی بۆ دادگا 
و مێردەكــەت بــردەوە، ئێســتا وەرە بــۆ ئەو 

ناونیشانە و تەرمی مێردەكەت ببەرەوە".
محەممــەد نایشــارێتەوە كێشــەی خێزانی 
هەیە، بۆ رفاندن و ئەشكەنجەدانیشی پەنجەی 
تۆمەت بۆ ماڵی خەســوو و خاڵی خێزانەكەی 

درێژ دەكات.
ســاوێن كەیفی، تەمەن 21 ساڵ، هاوژینی 
محەممــەدە و حەوت ســاڵە هاوســەرگیرییان 
كــردووە و دوو منداڵیــان هەیــە، ســاوێن بە 

)رووداو(ی گوت "دوو ساڵە بەهۆی كێشەیەكی 
خێزانییەوە قســە لەگەڵ دایكم و خوشكەكەم 
ناكەم، من دەمویست ئامۆژگاریی خوشكەكەم 
بكەم، بەاڵم دایكم دەریكردم و گوتی حاشــات 
لێدەكەم و جارێكی دیكە نەیەیتەوە ماڵەكەم، 
ئەمەش بوو بەهۆی رقهەڵگرتن لێمان، هەر بۆیە 
دایكم داوای كرد ئەو خانووەی تاپۆكەی لەسەر 
من و خوشــك و براكەمە بفرۆشێت، پێیگوتم 
دەبێت بریكارنامەی گشــتیم بۆ بكەیت، بەاڵم 
من نەمكرد، چونكە دەیویست حەقی من نەدات 
لەو خانووەی لە باوكم بۆمان بەجێماوە و لەناو 
شــاری هەولێرە و دەیەوێت پارەكەی بدات بە 
خاڵــم تا كاری كڕین و فرۆشــتنی ئۆتۆمبێلی 

پێبكات، بەاڵم من قبوڵم نەكرد".
 دایكی ســاوێن لــە رۆژی 2017/3/4 لە 
بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژیی دژی ژنان سكااڵ 
لەســەر زاواكــەی تۆمــار دەكات بە تۆمەتی 
ئــەوەی هەڵیكوتاوەتــە ســەریان و تەقەی 
لێكــردوون. بــەاڵم ســاوێن ئــەو تۆمەتــەی 
رەتكــردەوە و گوتی "من و هاوژینەكەم دوو 
ســاڵە ماڵــی دایكممان نەبینیــوە، لە رۆژی 
2017/3/10 لــە دادگا بانــگ كرایــن، مــن 
شایەتیم بۆ هاوژینەكەم دا و سوێندم خوارد 
كە لە مــاڵ بووە و ئاگاداری ئەم كارە نین، 
هەر بۆیە هاوژینەكەم بەكەفالەی سێ ملیۆن 

دینار ئازاد كرا".
ساوێن دەشڵێت: "دوای ئەو هەڵوێستەی 
من، خاڵم لەبەردەم كەسوكاری هاوژینەكەم 
هەڕەشــەی لێكــردم و گوتــی دەبێــت لــە 
ماڵەكــەی خۆتدا هاوژینەكــەت بكوژم، هەر 
بۆیــە دڵنیــام خاڵم ئــەو كارەی كــردووە، 
چونكە دوای چەند رۆژێك محەممەد رفێنرا".
 )ب. ئا(، كە دایكی ساوێنە بە )رووداو(
ی گوت "ئێمە كێشەیەكی خێزانیمان هەبوو، 
بەاڵم هیچ پەیوەندی بە لێدانی محەممەدەوە 
نییە، ئەو پێشتر هەڕەشەی لە ئێمە كردووە 
و تەقــەی لــە ماڵمان كــردووە، من خاوەنی 
دوو منداڵی هەتیوم، كچەكەم ئەو خانووەی 

تێدایــە ماوەی پێنج ســاڵە داگیری كردووە 
لێــم و ناڕوات، ئێمە جگە لەوەی دەمانەوێت 
خانووەكــەی هەولێــر بفرۆشــین و ژنــی بۆ 
كوڕەكەم پێ بهێنم، هیچی دیكەمان ناوێت، 
براكەشم لە چاكە زیاتر، هیچ خراپەیەكی بۆ 

ئەوان نەبووە".
هەر لەوبارەوە )ع. ئا( كە خاڵی ساوێنە 
و پلــەی نەقیبــە، ســەبارەت بــە لێــدان و 
هەڕەشــەكردن لــە محەممــەد نوورەدین بە 
)رووداو(ی گــوت "من ئێســتا لــە ئێوە ئەو 
هەواڵە دەبیستم و ئاگادار نیم، ئەو رۆژە لە 
وەرگرتنی مووچە بووم، كەســەكانم شایەتن 
كە لە ماڵ بووم، من لەو كەســانە نیم پیاو 
بەكرێ بگــرم و ئاگادار نیم، ئەو كەســێكی 
پــڕ كێشــەیە و دەكرێت بەهۆی كێشــەكانی 

دیكەی لێی درابێت".
)ع. ئا( دەشڵێت: "ئەگەر ئەو كەسانەی 
ئەشكەنجەیان داوە بناسرێنەوە، من ئامادەم 

تۆڵەی محەممەدیان لێوەربگرمەوە".
لەبــارەی ئــەم كەیســەوە رائیــد هۆگــر 
عەزیــز، گوتەبێــژی پۆلیــس بــە )رووداو(
ی راگەیاند: "رۆژی 2017/4/18 كەســێك 
بەنــاوی محەممــەد نورەدین كــە بە گوتەی 
خۆی لەالیەن چەند كەسێكی دەمامكدارەوە 
ئەشكەنجە دراوە، سكااڵی تۆمار كرد، بەاڵم 
ئێمە ناتوانین ئەمە پشتڕاســت بكەینەوە تا 
لێكۆڵینــەوەكان تــەواو نەبــن، چونكە هیچ 
كامێرایەكی چاودێری لەو شــوێنە نەبووە و 

ژمارەی ئۆتۆمبێلەكەش نازانێت".
 دەشــڵیت "ئــەم كەســە لەگــەڵ ماڵــی 
باوكی هاوژینەكەی كێشــەی كۆمەاڵیەتییان 
بەڕێوەبەرایەتــی  لــە  پێشــتر  و  هەبــووە 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژیــی دژی ژنان 
سكااڵیان لەســەر محەممەد تۆمار كردووە، 
رۆژی 23ی ئەو مانگەش محەممەد ســكااڵی 
لەدژی خاڵی هاوژینەكەی و دایك و خوشكی 
فەرمانــی  كــردووە.  تۆمــار  هاوژینەكــەی 

دەستگیركردن بۆ هەرسێكیان دەرچووە".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

دیــاری عەبدوڵاڵی خەنەفــرۆش لە بازاڕی 
دەبۆكەی سلێمانی ماوەی 14 ساڵە دوكاندارە 
و خەنە دەفرۆشــێت، دوكانەكەی جمەی دێت 
لــە هەموو جۆرەكانی خەنە، بەاڵم هەندێكیان 
هیوابڕاوانــە دەهاتنە دەرەوە، چونكە خەنەی 

پیاوكوژ تەواو ببوو.
دوكانەكــەی دیار زیاتر لە 50 جۆر خەنەی 
تێدایە، زۆربەی جــۆرەكان ئێرانی و هیندین، 
هەروەهــا خەنەی فــەل كە لە توركیاوە دێت، 
پێشــتر خەنەی سوورییشــی هەبوو. بەبڕوای 
دیــار، خەنــەی ئێرانــی باشــترینە، چونكــە 
رووەكییــە و ماددەی كیمیایــی كەمە، خەنە 
كۆنەكانیــش بەناوی ملخوار و جــووت وەلەد 
و عەلــی ئەكبەر لە كۆنەوە هەن و باشــترین 
جۆرەكانی خەنەی كیســە بوون، بەاڵم ئێستا 
هــەزار ناویان دۆزیوەتــەوە بۆ ئەوەی خەنەی 

پێ بفرۆشن.
ئەوەی زۆرتر لە چەند رۆژی رابردوودا ناوی 
خەنەی هێنایەوە نێو ناوان، دوو جۆرە خەنەن 
بە ناوەكانی "پیاوكوژ و خەســوو تەقێن" كە 
بە گوتەی دیار "بازاریان گەرمە". دیار دەڵێت 
"ئــەو خەنەیە لــە ئێرانەوە هــاوردە دەكرێت 
و ئێســتا خواســتێكی زۆریــان لەســەرە، لە 
دوكانەكەم زوو تەواو بوون و بەتەمام دووبارە 

بیهێنمەوە".
رزگار، 37 ســاڵ، خەنەفرۆشە و خاوەنی 
نــاوی خەنــەی پیــاو كــوژە. ئــەو دەڵێت 
"نزیكەی نۆ ســاڵە خەنە دەفرۆشــم، چەند 
جارێك خۆم خەنەم هێناوەتە كوردســتان، 
بەاڵم بەداخەوە كەس نییە بەرگری لە ئێمە 
بــكات و نەهێڵێــت ماندووبوونمــان بەفیڕۆ 
بچێت، چونكە بــە كواڵیتی خراپ تەقلیدی 
دەكەوێتە بــازاڕەوە و ناچار دەبین دووبارە 
نەیهێنینــەوە، بــەوەش ناتوانیــن ببیــن بە 

خاوەنی ئەو براندەی پێوەی ماندوو دەبین".
رزگار دەشڵێت "ئێمە لە كارخانەكانی ئێران 
زەحمەتییەكی زۆر دەبینین هەتا خەنەیەك بە 
نــاوی كوردی دەهێنین، چونكــە رێگە نادەن 
و دەیانەوێــت ناوەكە ئێرانــی بێت، بە چەند 
رێگەی ئەستەم دەگەین بەو ناوانەی بەداخەوە 
هەندێــك خەڵك بــۆ رووخانــدن و ناوزڕاندن 
نــاوەكان بەهەڵــە وەردەگرن، من ســاڵی پار 
خەنــەی پیاوكــوژم ناونا، بــەو نیەتەی قژی 
بەكارهێنەرەكــەی ئەوەنــدە جــوان بێت پیاو 
بكوژێت، ئەمساڵیش دوای گەڕانێكی زۆر بیرم 
لە ناوی خەســوو تەقێن كردەوە، ئەو ناوەش 
ئازایی من نییە و ناوێكی كوردەوارییە، جاران 

قوماشی ئافرەتان بەو ناوە هەبووە".
رزگار رەتیكــردەوە كــە ئــەو ناولێنانــە 
ســووكایەتی بــێ بــە ئافــرەت و گوتی "من 
خێزاندارم و دایكم خەسووە، ئەگەر تەعبیری 
ناشــیرین بێت چۆن ئەو ناوەی لێدەنێم، هەر 
براندێكی خەنەش ســەرەتا كوالێتی و چاكیی 
بەرهەمەكــە، دواتــر بیــر لە نــاو دەكەمەوە، 
دەبێت بیركردنەوەمان بۆ بەرەوپێشچوون بێت 
نەك تانە و تەشەر، هەموو تەقینێك ناشیرین 
نییــە، بەڵكو زۆریــش جوانە، ئەگــەر هەنار 
بتەقێت ناخێكی جوان پیشان دەدات، بارانی 
زۆر كانــی پێدەتەقێت، دڵی خەســووش بەو 
جۆرە تەقینەوە جوانە بۆ جوانیی بووكەكەی، 
چونكە هیچ خەســوویەك حەز بە ناشــیرینی 

هاوژینی كوڕەكەی ناكات".
ســەبارەت بە بوونی خەنە لە كوردســتان 

رزگار گوتی "خەنەی كوردی نییە، ئەو دارانە 
سروشــتین، ســااڵنی زوو لــە عێــراق لە فاو 
هەبوو، وەك بیســتوومە بەهۆی شەڕی ئێران 
و عێــراق ئــەو دارانە ســووتان و لەناوچوون، 
باشــترین جۆری خەنە بووە، بۆیە ژنانی كۆن 
بەكاریانهێناوە و قژیان بەهێز و جوان بووە".

خانزاد بابان خەسووە و بووكەكەی لەگەڵیدا 
دەژی، ئەو گوتی "خوا دەكات بووكەكەم قژی 
جــوان دەبێــت با هــەر خەســووتەقێن بێت، 
جوانیــی بووكەكەم دڵخۆشــییە بۆ من، بەاڵم 
حەزدەكــەم خەنــەی بووكتەقێنیــش بهێنن، 

ئێمەش حەزدەكەین ناوێك بۆ ئێمە هەبێت".
خانــزاد باس لــە گەنجێتی خــۆی دەكات 
"خەنەی ئــەوكات بێ فێڵ بــوو، بۆیە قژمان 
جــوان بــووە و نەڕووتاوەتەوە، بەاڵم ئێســتا 
هەمووی دەرمانە و زەرەر بە قژ دەگەیەنێت".

ســێوە خوێندكاری زانكۆیەكــی ئێوارانە و 
تەمەنی 37 ساڵە و هاوسەرگیریی نەكردووە، 
لە بازاڕی شــێخەڵاڵی هەولێر خەریكی كڕینی 
خەنــەی پیاوكوژ بــوو، ئەو بــە پێكەنینەوە 
گوتــی "چەنــد مانگێكــە خەنــەی پیاوكــوژ 
بەكاردەهێنــم، قــژم زۆر جوان بــووە، زۆر لە 
هاوڕێكانم لێمدەپرســن چــی بەكاردەهێنی؟ 
بەاڵم هیچ پیاوێك سەیری نەكردووم، دەترسم 
بۆنەكــەی پیاو پێی ناخــۆش بێت، بۆیە ئەو 
ناوەی لێنراوە، پیاو دەكوژێ بە بۆنی، چونكە 
زۆربەی پیاوان رقیان لە بۆنی خەنەیە و بیر لە 

جوانییەكەی ناكەنەوە".
گلێنەش كە لەگــەڵ هاوگیانەكەی خەنەی 

خەسووتەقێنیان دەكڕی، بە )رووداو(ی گوت 
"خۆم بۆ خەسووم دەیكڕم و دەیدەم لەسەری، 
بەاڵم پێی ناڵێم ناوی خەســووتەقێنە، دوایی 
كە بە دڵی بوو، پێیدەڵێم و لەسەری خۆشمی 

دەدەم".
ماجیــد خاوەنی خەنەی ماجیــد لە بازاڕی 
شــێخەڵاڵ كە زۆرترین جۆری خەنەی لەالیە، 
گوتی "خەنە هیچكات مۆدێلی بەسەر ناچێت و 
خەنەی كیسە باشترینە كە خەڵك پێی دەڵێت 
خەنــەی كوردی، بەاڵم هەڵەیــە و كورد داری 

خەنەی نییە، هەمووی ئێرانییە، خەنەی هیندی 
و چەندین جۆری دیكەش هەیە، ئێستا هەموو 
جۆرەكانی خەنە دەفرۆشرێن، خەسووتەقێن و 
پیاوكوژیش بازاڕیان هەیە، بەاڵم پێموایە خەنە 
هەرچەنــد باش بــێ دوای ماوەیــەك خەڵكی 
گلەیــی لێدەكــەن، چونكــە ماركــە دەدزن و 
تەقلیدی دێتە بازاڕەوە، من خۆم چەند ساڵێك 
لەمەوبەر خەنەی رەنگینــم هێنا، بەاڵم دوای 
ماوەیەك تەقلیدیان كرد، بەهۆی ئەمەشــەوە 

زەرەر بە ئێمە و بەكاربەریش دەگات".

خاوەنی بیرۆكەی ناوی خەسووتەقێن و پیاوكوژ :
 هەموو تەقینێكیش ناشیرین نییە
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راپۆرت

رزگار قەرەداغی
رووداو - قەرەداغ

لــەم بەهارەدا كەم هەفتــە تێدەپەڕێ بەبێ 
بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی عەشیرەتێك. شوێنی 
گردبوونــەوەی كوڕگەلــی ئەم عەشــیرەتانەش 
ناوچەیەكــە كە مەســەلەی عەشــیرەتگەری و 
ئینتیما بۆ خێڵ، تێیدا كەمڕەنگە، ئەو ناوچەیە 
قەرەداغــە كە خەریكە دەبێتە جێژوانی خێڵ و 

عەشیرەت.
هەرچەندە لە قەرەداغ چەند تیرەیەكی ئێل 
بەگــی جاف هەن، لەوانــەش مەردۆخی، بەاڵم 
قەرەداخ لە رابردوودا و بە تایبەتی لەسەردەمی 
میرنشــینی بابانــەوە زۆرتر وەكــو ناوەندێكی 
زانســتی ناســراوە و گەورەتریــن حوجــرەی 
فەقێیانی لێ بــووە، هەروەها وەكو ناوەندێكی 

شێخانی تەریقەتی قادریش ناسراوە.
مەال عەبدولكەریمی مودڕەیس لە پەرتووكی 
بنەماڵەی زانایاندا دەڵێت، ســاڵی 1749 شێخ 
عەبدوللەتیفی مەردۆخ لەسەر داوای میرنشینی 
بابــان دێتــە قــەرەداخ و لــەوێ حوجرەیــەك 
دەكاتەوە و پتر لە 250 قوتابی لەو حوجرەیە 
خوێندوویانە. هەندێك لەو قوتابیانە لە توركیا 
و ئێــران و هیندســتان و بەغــداوە هاتــوون. 
قەرەداغ 45 كیلۆمەتر لە شاری سلێمانی دوورە 
و لــە 86 گونــد پێكهاتووە كە 83 یان ئێســتا 

ئاوەدانن.
سەرەڕای بوونی چەندین بنەماڵەی شێخانی 
تەریقەت لە قەرەداغ، بەاڵم لەگەڵ باڵوبوونەوەی 
بیری چەپ و ماركســیزم لە عێراق، ئەو فكر و 
ئایدیۆلۆژیایە بەخێرایی گەیشــتە قەرەداغیش 
و چەندیــن كەســایەتی ناســراوی چــەپ لــە 

كوردستان خەڵكی ئەو ناوچەیەن.
هەینــی رابــردوو فێســتیڤاڵی یەكێــك لــە 
عەشــیرەتە گەورەكانــی ســەر بــە ئێلی جاف 
لە قــەرەداغ بەڕێوەچوو، ئەویش فێســتیڤاڵی 
عەشیرەتی مەردۆخی بوو. شێخ دلێر مەردۆخی، 
ئەندامــی فێســتیڤاڵی عەشــیرەتی مەردۆخی 
گوتــی: "ئێمــە وەكــو بنەماڵەیەكــی گەورەی 
زانســتخواز، دەمانەوێت بە بیری نەتەوەكەمان 
بهێنینــەوە كــە ئیشــی بنەماڵەكەمــان بریتی 

بووە لە خزمەتكردن لەســەر بنەمای زانست و 
داهێنان".

زۆربــەی ئــەو فێســتیڤااڵنەی لە قــەرەداغ 
بەڕێوەدەچن، فێستیڤاڵی عەشیرەتەكانی سەر 
بــە ئێل بەگــی جافن. حیزبەكان بــە تایبەتی 
پارتی و یەكێتی كە زۆرجار كێبڕكێیانە لەسەر 
كردنەوەی دیوەخان بۆ سەرۆك عەشیرەتەكان 
و تەكیــە و خانەقــا بۆ شــێخەكان، هانی ئەو 
جۆرە فێســتیڤااڵنە دەدەن، بــە تایبەتیش بۆ 
ئێلــی جاف كــە دەگوترێ لە 54 عەشــیرەت 
پێكدێــن. زۆر لە بەرپرســانی پارتی و یەكێتی 
لە ریزی پێشەوەی ئەو فێستیڤااڵنە دەبینرێن.

یەكەم كەرنەڤاڵی ئێل بەگی جاف لەســاڵی 
2001 بە سەرپەرشتی شەوكەتی حاجی موشیر 
لە ناوچەی شــارەزوور ســاز كرا، بەاڵم سااڵنی 

دواتر فێستیڤاڵەكان گواسترانەوە بۆ قەرەداغ، 
سەنتەری ئێل بەگی جاف سەرپەرشتیی زۆربەی 
فێستیڤاڵەكان دەكات. شەوكەتی حاجی موشیر 
كە لەالیەن گرووپی ئەنسارولئیســالمەوە تیرۆر 
كرا، دەگوترێ زۆر لە سەركردەكانی یەكێتی و 

خودی جەالل تاڵەبانیش دژی ئەو كارەی بوون 
كە چۆن دەبێت حیزبێك بانگەشەی مەدەنیەت 
و سۆســیال دیموكراتی بكات، ســەركردەكانی 

خەریكی زیندووكردنەوەی عەشیرەتگەری بن.
حاكــم رزگار محەممەدئەمین كــە ماوەیەك 

ســەرۆكی ســەنتەری ئێل بەگی جــاف بووە، 
پێی ئاساییە ئەو جۆرە كەرنەڤااڵنە لە قەرەداغ 
بكرێــن و دەڵێت "ئەو جۆرە فێســتیڤااڵنە هیچ 
كاریگەرییــان لەســەر ئەو ناوبانگە زانســتی و 
رۆشنبیرییەی قەرەداغ نابێ كە هەیەتی. ئامانج 
لێیــان دووبارە گەڕانەوەیە بۆ سروشــتی پاكی 
مرۆڤ و تێكەڵبوونەوەیە لەگەڵ جوانیی بەهار 
و یادخستنەوەی ئەو رابردووەی میللەتەكەمان 

هەیبووە". 
حیزبی شــیوعیی كوردســتان كــە قەرەداغ 
زێدی بەشــێك لە سەركردە و ئەندامەكانیەتی، 
ئەمســاڵ یــادی دامەزراندنــی حیزبەكەیان بە 

ئاهەنگێك لە ناوچەی قەرەداغ بەڕێ كرد.
كاتێك لە میدیاكانەوە وێنەی فێستیڤاڵەكان 
مەحمــوودی  شــێخ  لەشــكرەكەی  دەبینــی، 
حەفیــدت بیــر دێتــەوە. گەنجانی عەشــیرەت 
گۆڕەپانەكــە پــڕ دەكەن لە ئەســپ و بە جلی 

كوردی و بڕنەوەوە كێبڕكێ دەكەن.
دیــاری  كەســایەتی  عەبــدول،  جەمــال 
شاری ســلێمانی كە ســەردەمانێك پارێزگاری 
ئــەو  بەڕێوەچوونــی  دژی  بــووە،  ســلێمانی 
جــۆرە فێســتیڤااڵنەیە بەو شــێوازە و دەڵێت 
"پیاوێكــی گــەورە دەمانچەیەكی خســتووەتە 
بــەر پشــدێنەكەی، ئــەوە هەســتێكی خۆش 
نابەخشــێت، بەاڵم كــورد كڵۆڵــە، رەنگە بەو 
چەكــە بیەوێت كەموكوڕیی خۆی بشــارێتەوە، 
یان هەستی ترســنۆكی لەسەر خۆی البەرێت، 

ئەمە نیشانەی باوەڕبەخۆنەبوونە".
جەمال عەبــدول پێیوایە ئەو فێســتیڤااڵنە 
جۆرێكــە لــە خۆدزینــەوە و خۆڵكردنە چاوی 
خەڵكــی بــۆ ئــەو واقیعــە تاڵــەی ئەمــڕۆی 
كوردســتانی تێــدا دەژی: "مــاوەی 26 ســاڵە 
نەمانتوانیوە دەســتوور و یاســای نووسراومان 
هەبێــت، بێگومــان ئەگەر الیەنی ئاســایش و 
دیموكراسی و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵكی دابین 
بكرێ، مەترسیی داگیركاری لەسەر كوردستان 
نەمێنــێ، كەرنەڤاڵیــش ئومێدبەخش دەبێت و 
نەوەی نوێ لەگەڵ رابردوو ئاشت دەكرێتەوە".

دیــاری  كەســایەتی  نــووری،  بەهائەدیــن 
شــیوعی كە لەدایكبــووی ناوچــەی قەرەداغە 
و لــە پەنجاكانی ســەدەی رابردوو ســكرتێری 

حیزبی شــیوعی عێراق بــووە، دژی ئەو جۆرە 
فێســتیڤااڵنەیە و دەڵێــت "ســااڵنی شەســت 
و حەفتــاكان 80%ی عێراقییــەكان پابەنــدی 
ئینتیمــای عەشــیرەتی بــوون، بــۆ ئــەوكات 
ئاسایی بوو، بەاڵم ئێستا ئاسایی نییە. ئێستا 
ســەردەمی عەولەمەیــە و مرۆڤبــوون جێگەی 
گرتووەتــەوە". دەشــڵێت:  هەمــوو شــتێكی 
"ئــەوەی ئێســتا لــە كوردســتان دەكرێــت، 
جۆرێكــە لە دواكەوتوویــی، پارتی و یەكێتیش 
هــۆكاری دووبارە ســەرهەڵدانەوەی ئەو جۆرە 
كۆبوونەوانــەن، چونكە مانەوەیــان بەندە بەو 

عەشیرەتانەوە".
بەپێــی یاســا خۆپیشــاندان و ئــەو كۆڕ و 
كۆبوونەوانــە پێویســتیان بــە مۆڵەتــی یەكە 

ئیدارییەكانە. 
رەئوف شــێخ كەمــال، قایمقامــی قەرەداغ 
ســەبارەت بــە وەرگرتنــی مۆڵــەت بــۆ ئــەو 
فێســتیڤااڵنەی لە ناوچەكەیــان بەڕێوەدەچن، 
بە )رووداو(ی گوت "پێشــوەخت ســەردانمان 
دەكــەن، بەزارەكــی ئاگادارمــان دەكەنــەوە، 
ئێمــەش وەكو یەكــەی ئیداری لەگــەڵ الیەنی 
پەیوەندار كە ئاسایش و پۆلیسە، كۆدەبینەوە 
و هەندێكجار الیەنی سەرووی خۆشمان ئاگادار 
دەكەینەوە ئەگەر پێویست بكات، زۆربەی كات 
مۆڵەتــی كۆبوونەوەكان بــە زارەكی دەدرێت و 

ناكرێتە نووسراو" .
زۆر لەوانــەی خەریكــی رێكخســتنی ئــەو 
جــۆرە كۆبوونەوانەن، بڕوانامەی بەرزیان هەیە 
و پاشــگری قەرەداغیش بــە ناوەكانیانەوەیە. 
قایمقامــی قــەرەداغ گلەیــی لــەو قەرەداغییە 
خاوەن بڕوانامە بەرزانە هەیە و دەڵێت "زۆربەی 
ئەوانە سوودیان بۆ ناوچەكەیان نەبووە. حیزب 
دەیەوێت بەرگی عەشــایەری بكاتەوە بە بەری 
ئەم خوێندەوارانەدا تاوەكو كێشە و گرفتەكانی 

كۆمەڵگای پێ چارەسەر بكات".
قایمقامی قەرەداغ بەپێویســتی دەزانێت لە 
پاڵ سازكردنی كۆڕ و كۆبوونەوە عەشایرییەكان، 
رۆژێكیــش هەبێ بەنــاوی )رۆژی قەرەداغ( بۆ 
بیرخســتنەوەی ئــەو زانســت و زانیارییەی لە 
قوتابخانە و حوجرەكانی قەرەداغ دەبەخشرایە 

قوتابی و فەقێیان.

قەرەداغ دەبێتە گۆڕەپانی گردبوونەوەی عەشیرەت

سكرتێری پێشووی حیزبی شیوعی:
ئەوەی ئێستا لە كوردستان دەكرێت 

جۆرێكە لە دواكەوتوویی

نەوزاد مەحموود
رووداو - وارشۆ

هۆڵێكــی گــەورە كــە بــە مافــووری چنراو 
داپۆشــراوە، لــە رۆژێكی باراناویــدا پەیتا پەیتا 
خەڵــك رووی تێدەكەن. ئەوە هۆڵی نوێنەرایەتی 
حكومەتــی هەرێمی كوردســتانە لە وارشــۆ كە 
ســێ مانگ جارێك زۆربــەی كوردەكانی پۆڵەندا 
لەو هۆڵە كۆدەبنەوە. لە نێو هۆڵەكەدا پیاوێكی 
بەسااڵچووی دەم بەپێكەنین سەرنجت رادەكێشێ 
كە لەوێ بە باوك و دامەزرێنەری رەوەندی كورد 

لە پۆڵۆنیا ناسراوە.
زۆربەی گەنجەكانی نێو هۆڵەكە گوێیان بۆ 
قســەكانی عەلی ســاڵخ غەفوور شل كردووە. 
دەیانــەوێ گوێیــان لە ســەربوردەكەی بێ كە 
چۆن یەكەمجار گەیشتووەتە وارشۆ و دەستی 
بــە چاالكیــی سیاســی كــردووە و دواتریــش 

رۆژێك لەگەڵ باوكی رەوەندی كورد لە پۆڵۆنیا

عەلی ساڵح غەفوور:
كاڵوێكی كوردیم 
كردە سەری گاگارین

سەرۆكی پۆڵۆنیا 
پێیگوتم دەبووایە 
زووتر یەكدی ببینین

بە پاسپۆرتی 
ساختەوە 
بەشداریی كۆنگرە 
و كۆنفرانسەكانم 
بڕیاری داوە بە یەكجاری لەوێ بمێنێتەوە.دەكرد

حەوت نمرەی ئەخالق

عەلــی ســاڵح، ســاڵی 1931 لــە گەڕەكــی 
دەرگەزێنی شاری سلێمانی لەدایك بووە. بەپێی 
یادەوەرییەكانی، حەوت نمرە كە مامۆســتاكەی 
لــە تەمەنی 13 ســاڵیدا لێی شــكاندووە، ئەوی 
وابەستە كردووە بە سیاسەتەوە "مامۆستا گوتی 
تــۆ دوێنێ لە تــووی مەلیك لە دوای قادر دیالن 
و حەمەساڵح دیالنەوە گۆرانیی نەورۆزت گوتووە، 

بۆیە حەوت نمرەی ئەخالقم لێشكاندووی".
ســزاكە تەنیــا بــەوە نەوەســتاوە و داوای 
لێكــراوە باوكیشــی بانــگ بكاتــە ئیــدارەی 
خوێندنگەكە بۆ سەرزەنشتكردن. ئەو سزادانە 
عەلی بۆ نێو سیاســەت رادەكێشــێ: "ســاڵی 
1954 لــە تەمەنــی 14 ســاڵی بــۆ یەكەمجار 
چوومــە نێــو خۆپیشــاندان، لەوێ لــە چەند 
پۆلیســێك درا و من و چەند كەسێك رامانكرد 
بۆ ماڵێك خۆمان حەشــار بدەین، چوار كەس 
لەوانەم دەناسی كە لەوێ بوون، یەكێك لەوانە 

شەهید شەهابی شێخ نووری بوو".

مامۆستایەكی بێ قوتابخانە

عەلی غەفوور كە ســااڵنێك هاوپۆلی شێركۆ 
بێكــەس بووە، ســاڵی 1955 چووەتە ریزەكانی 
یەكێتیی قوتابیانی كوردستان. لەوبارەوە دەڵێت: 
"یەكێك لە رۆژە خۆشەكانی ئەو ساڵە ئەوە بوو 
كــە بارزانی دوای گەڕانەوەی هاتە ســلێمانی بۆ 

ماڵی شێخ لەتیف و لەوێ بینیم".
پاشــان بــە زەحمەتییەكــی زۆر خوێندن لە 

بەغــدا تــەواو دەكات و دەگەڕێتەوە ســلێمانی. 
ساڵی 1961 لەگوندی خەراجیانی نزیك عەربەت 
دەبێتە مامۆستا، بەاڵم تەنیا بۆ ماوەی 5 مانگ، 
چونكــە دەڵێــت "ئەو ســروودانەی بــە مندااڵنم 
دەگوتنــەوە، بەڕێوەبــەری ئەمنیــان لێ هێنامە 
ســەرخەت. بەڕێوەبەری ئەمــن پێیگوتم چیدی 

نابێت وانە بڵێمەوە".
 ئیــدی عەلی غەفــوور مانەوە لــە عێراق بە 

كوتانەوەی ئاسنی سارد دەزانێت.
خوێندنــەوە  بەنــاوی   1961/10/16 رۆژی 

كوردســتانی بــەرەو توركیــا جێهێشــت: "مــن 
زەمالەكــەم بۆ ئەڵمانیا بــوو، بەاڵم بۆ نەگبەتی 
لەوكاتــەدا دیــواری بەرلین دروســتكرابوو، دوو 
هاوڕێی عەرەب لە پراگ هاتنە پێشوازیم و دواتر 
چوومە پەیمانــگای زمانی پۆڵۆنی، پاشــان بۆ 
وارشــۆ، واڵتێك كە من تەنیا كورد بووم تێیدا و 

دەبوو چاو بكەمەوە".
عەلی غەفوور وەسفی ئەوكاتی وارشۆ دەكات 
و دەڵێت "ئەو وارشــۆیەی ئێستا نەبوو، 75%ی 
وارشۆ بەهۆی جەنگی دووەمی جیهانییەوە وێران 
ببوو، بەاڵم بەهــۆی نۆژەنكردنەوە كار زۆر بوو. 

كە هاتمە وارشۆ، وەك كۆبانێی ئێستا وابوو".
عەلی غەفوور لەساڵی 1963 دەبێتە ئەندامی 
یەكێتی خوێندكارانی كورد لە ئەوروپا كە لەالیەن 
كەمال فوئاد و عیسمەت وانلی و چەند كوردێكی 
دیكــە لــە ئەڵمانیــا دامەزرابوو. عەلــی غەفوور 
هــەر هەمان ســاڵ لقێكی رێكخراوەكە لە واشــۆ 

دەكاتەوە.
گەنجە بزێوەكەی بەردەم ســەرای سلێمانی و 
تووی مەلیك لە وارشــۆ ژیایەوە، دەستیكردەوە 
بە دروشــم نووسین و بەرزكردنەوەی ناوی كورد 
و كوردستان لەسەر ئەو شەقامانەی كە هیچیان 
لەبــارەی كــوردەوە نەدەزانــی "هــەر بۆنەیەكی 
نەتەوەیی و نیشتمانی و كۆمەاڵیەتییان هەبووایە، 
بــە دەرفەتــم دەزانــی و منیــش بە دروشــمی 
كورســتانی بەشــداریم تێدا دەكرد، هەر كەســم 

دەبینی باسی كوردستانم بۆ دەكرد".

كاڵوەكەی گاگارین

ژیانــی عەلــی غەفــوور، پــڕە لــە رووداوی 
ســەمەرە و خــۆش، بە تایبەتی لــەو كۆنگرە و 
كۆنفرانسانەی لە واڵتانی ئەوروپا بەشداریی تێدا 
كردووە. عەلی یەكێك لە بەسەرهاتە خۆشەكانی 
خــۆی دەگێڕێتــەوە و دەڵێت "لە ســاڵی 1962 
بەشداریم لە میهرەجانێكدا كرد كە یوری گاگارین 
كەشتیوانی بۆشایی ئاسمانیش تێیدا ئامادە بوو، 
كاڵوێكی چنراوی كوردیم بەدەســتەوە بوو، قادر 
دیالن كە لەتەنیشــتم بــوو پێمگوت دەڵێی چی 
بچم ئەو كاڵوە بكەمە سەری گاگارین؟ قادر دیالن 
گوتــی وازبێنە ئەو هەموو پاســەوانە دەتكوژن، 
بەاڵم من ســوور بووم و رۆیشتم، لە پەنایەكەوە 
خــۆم گەیانــدە بەردەمــی و بەپەلــە كاڵوەكەیم 
البــرد و كاڵوە كوردییەكەم كردە ســەری، دواتر 

پاسەوانەكان رایانكێشام و كردمیانە دەرەوە".

بە پاسپۆرتی ساختە 
دەسووڕایەوە

ئەو پیاوەی 8 ســاڵ سكرتێری خوێندكارانی 
كورد بوو لە پۆڵۆنیا، پێویستی بەوە بوو لە هەموو 
شوێنێك هەبێ، بەاڵم پاسپۆرت گرفتی سەرەكیی 
سەفەرەكانی بووە. ئەو دەڵێت "پاسپۆرتم ساختە 
دەكرد، هەرچۆن بوو پاسپۆرت و ڤیزامان دروست 
دەكرد، زۆربەی كۆنگرەی واڵتانم بە پاســپۆرتی 

ساختەوە بینیوە".
هێشتا ئەو لە بەغدا بوو كە دكتۆر قاسملوی 
ناسی، ئەو رێبەرە كوردەی رۆژهەاڵتی كوردستان 
كــە دواتــر ئێــران لــە تاراوگــە تیــرۆری كرد. 
عەلی غەفــوور دەڵێ بەو پێیــەی پۆڵۆنییەكان 
زۆرتــر حەزیــان بە ئابووری هەیە و قاســملوش 
شارەزاییەكی باشی لەو بوارە هەبوو، یەكێك لەو 
كۆرسانەی خوێندكارە پۆڵۆنییەكان بە تامەزرۆیی 
بەشــدارییان تێدا كرد كۆرسەكانی قاسملو بوو، 
دواتــر كتێبی كــورد و كوردســتانەكەی ئەویان 

وەرگێڕایە سەر زمانی پۆڵۆنی.

دیداری سەرۆك

لە نێو بینای نوێنەرایەتی حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان لــە وارشــۆ، وێنــەی جۆراوجــۆری 
پرۆتۆكۆڵی و چاالكیی سیاســی و پێشــوازی لە 
ســەركردە و دیبلۆماتكاران و كەســاییەتییەكان 
هەڵواســراون، لــە بەشــێكی زۆری وێنەكانــدا 
عەلــی غەفــوور دەبینــی. ئەو پیاوە لەســایەی 
بێســرەوتەكەیەوە،  ژیانــە  و  چاالكییەكانــی 
هاوڕێیەتی لەگەڵ چەندین كەسایەتی پۆڵۆنی و 
ئەوروپی لەســەر ئاستی بەرز هەبووە، لەوانەش 
سەرۆكی پۆڵۆنیا كە دیداری تایبەتیان هەبووە. 
عەلی غەفوور لەبارەی ئەو دیدارە دەڵێت: "لەگەڵ 
كاك زیــاد رەئوف نوێنــەری حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان داوەتی ئەو بووین. سەرۆك پرسی: 
باشــە كورد لە توركیا بۆچــی كاری ئاژاوەگێڕی 
دەكەن؟ پێمگوت باشــە ئەی بۆچی ئێوە كاتی 
خــۆی ژەنەراڵێــك و چەنــد كەســی دیكەتــان 
كوشــت، ســینەمایەكتان رووخانــد تەنیا لەبەر 
ئەوەی ژەنەڕاڵێكی ئەڵمانی تێدابوو؟ گوتی ئاخر 
ئــەوە دژی داگیركاریــی ئەڵمانی بــوو. گوتم لە 
كوردستانی توركیاش داگیركاری هەیە، ئەوەش 
وەاڵمدانەوەیە بۆ داگیركاری. ئیدی قســەكان بۆ 
ئاقارێكــی خۆش گۆڕان و ســەرۆك گوتی دەبوو 

ئێمە زووتر یەكدیمان ببینیایە".

یەكەم كوردم لە پۆڵۆنیا نیشتەجێ بووم

بەهۆی سروودی نەورۆزەوە حەوت نمرەی 
ئەخالقیان لێ شكاندم

 )فۆتۆ: سەالم ناسر(عەلی ساڵح غەفوور
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ته ندروستی

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

وەزارەتی تەندروســتی لە هەرێمی كوردســتان 
پڕۆژەیەكــی ئامــادە كردووە بۆ ئــەوەی خانمانی 
كوردســتان لە ئــازاری تاقەتپڕووكێنی منداڵبوون 
رزگاریان ببێ. بەاڵم پسپۆڕێكی ژنان و منداڵبوون 
دەڵێ ئەستەمە لەو قەیرانەدا بتوانین ئەو شێوازە 

بۆ هەموو خانمانی دووگیان پەیڕەو بكەین.
د.رێكەوت حەمەڕەشــید، وەزیری تەندروستی 
لە بارەی پرۆژەكەوە بە )رووداو(ی گوت: "وەكوو 
تێبینــی كراوە بوونــی ئازار لەكاتــی منداڵبوونی 
سروشــتیدا پاڵنەرێكی دیارە بۆ ئــەوەی خانمان 
روو لــە منداڵبوون بە نەشــتەرگەری بكەن، بۆیە 
لە رێگــەی كۆنترۆڵكردنی ئەو ئازارەوە دەمانەوێ 
هانیان بدەین رووبكەنەوە منداڵبوونی سروشتی".
ئێسـتا  دەڵێـت  تەندروسـتی  وەزیـری 
ئـەو  پێڕەوكردنـی  بـۆ  ئامادەیـە  پرۆژەیەكیـان 
سیسـتمە. بۆ ئەو مەبەسـتە لەگـەڵ بەڕێوەبەرانی 
نەخۆشـخانەكانی منداڵبوون و سەرۆك بەشەكانی 
لـە  گـوێ  تاوەكـوو  كۆبوونەتـەوە  بێهۆشـكاری 
تێبینییەكانیـان بگـرن، بـەر لـە ناردنـی پرۆژەكـە 

وەزیـران. ئەنجوومەنـی  بـۆ 
د.رێكەوت گوتیشــی ئێستا لە زۆربەی واڵتانی 
پێشــكەوتوو منداڵبوونــی سروشــتی بەبێ ئازارە 
و بەمزووانــە كوردســتانیش دەچێتــە ریــزی ئەو 
واڵتانەوە، لە هەردوو شــیفتی بەیانیان و ئێواران 
پرۆسەی منداڵبوونی سروشتی بەبێ ئازار دەبێت.
و  بیهۆشـكاری  پسـپۆڕی  پزیشـكێكی 
سـاڵ  چـوار  سـلێمانی،  لـە  ئـازار  چارەسـەری 
لەمەوبـەر لـە شـارەكەی خـۆی منداڵبوونـی بەبـێ 
ئـازاری بـۆ چەنـد خانمێـك كـردووە، بـەاڵم دواتـر 
لـە  رێگربـوون  تەكنیكـی  و  لۆجسـتی  گرفتـی 

پرۆژەكـەی. فراوانبوونـی  و  بەردەوامـی 
د.سامان فەهمی، سەرۆكی بەشی بێهۆشكاری 
لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی تەندروستی سلێمانی، 
ئێستاش هاتووەتە مەیدان و لە پڕۆژە نوێیەكەش 

بەشــدارە. ئەو گوتــی ''منداڵبوونی بــێ ئازار بە 
چــوار رێگەی ســەرەكی دەكــرێ، دەبێ خانمەكە 

سەرپشك بكرێ لە هەڵبژاردنی یەكێكیان''.
بــە گوتــەی ئــەو پزیشــكە، گونجاوتریــن و 
ئاســانترین رێگە لــەو چوار رێگەیــە، بریتییە لە 
هەڵمژینــی گازێكــی تایبــەت "ئینتۆنۆكس هێندە 
سادەیە كە كارمەندێكی تەندروستی یان تەنانەت 
خــودی خانمەكەش دەتوانن بەكاری بهێنن، بەاڵم 
رێگاكانی دیكە ئاڵۆزن و پێویســتیان بە پزیشــك 

یان النیكەم پەرستاری زانكۆیە".
لــە كوردســتان و عێــراق كارگــەی  ئێســتا 
بەرهەمهێنانــی ئینتۆنۆكــس نییــە، بۆیــە دكتۆر 
ســامان كردنــەوەی كارگەیەكــی لــەو جــۆرە بە 
هەنگاوێكی كاریگەر دەزانێ لە سەركەوتنی پرۆژە 
نوێیەكــەدا "تێچووەكەی هەرزانە و نەك حكومەت 
بەڵكــو دەوڵەمەندێكــی مامناوەندیــش دەتوانــێ 

بیكات، بە خێرخوازی بێ یان بازرگانی".
)رووداو(ەوە  رێگــەی  لــە  ســامان  دكتــۆر 
دەڵــێ هــەر دەوڵەمەندێــك بیــەوێ ئــەو كارگەیــە 
و  پێدەڵێــت  رێوشــوێنەكانی  بــكات،  دروســت 

دەكات.  هاوكاریشــی 
ئینتۆنۆكــس جگــە لــە ئازارشــكاندن لەكاتی 
منداڵبــوون، بــۆ قوربانیانی ســووتاوی، هەروەها 
كۆنترۆڵــی ئازار لــە مندااڵنی ئۆتیــزم، ئیفلیجیی 
مێشك و چارەسەری ئازاری پەیوەست بە شكاوی 

و لەجێچوونی ئێسك، كارا و بەسوودە.

پزیشكێك: ئەستەمە جێبەجێ بكرێ

پزیشــكێكی پســپۆڕ وای نابینێ لــەم كاتەدا 
پڕۆژەیەكی لەو جۆرە بە ئاسانی جێبەجێ بكرێ. 
د.هــەوری محەممەد، پزیشــكی پســپۆڕی ژنان و 
منداڵبــوون لــە كۆیە، لەبارەی پــرۆژە نوێیەكەی 
وەزارەتی تەندروســتی بــە )رووداو(ی گوت "من 
ئێستا گەشبین نیم ئەم پڕۆژەیە جێبەجێ بكرێ، 
بــەاڵم زۆر دڵــم بــەم هەوااڵنە خۆشــە، بەڵكو لە 
واڵتی ئێمەش رۆژێك بێت باشترین خزمەتگوزاری 

پێشكەشی خانمی دووگیان بكرێ".
رەشــبینییەكەی،  هۆكارەكانــی  لەبــەرەی 
د.هــەوری دەڵــێ: "ئێســتا حكومــەت دەرمانــی 
ــاكا، چجــای  ــن ن ئاســایی وەكــو پێویســت دابی
ــۆ  ــان ب ــوێ و گرانم ــتیی ن ــان و پێداویس دەرم
ــتیی  ــە پێداویس ــەو تەكنیك ــا ئ ــڕێ. هەروەه بك
چاودێریــی  بــۆ  دەوێ  زیاتــری  لۆجســتیی 
بــاری تەندروســتیی منــداڵ و دایــك، جگــە 
و  قەرەباڵخــن  منداڵبــوون  هۆڵەكانــی  لــەوە 
ــوون زۆر  ــە پڕۆســەی منداڵب پێویســتمان بەوەی
نەخایەنــێ، بــەاڵم ئــەم تەكنیكــە نوێیــە مــاوەی 

منداڵبــوون بــۆ نزیكــەی دوو هێنــدەی ئاســایی 
درێــژ دەكاتــەوە".

هاتنـی  و  دارایـی  قەیرانـی  سـایەی  لـە 
و  كوردسـتان  بـۆ  ئـاوارە  زۆری  ژمارەیەكـی 
لۆجسـتییە  پێداویسـتییە  بەردەسـتنەبوونی 
پێشـكەوتووەكان، دكتـۆرە هـەوری بـە مەحاڵی 
ئۆفـەری  دووگیـان  خانمێكـی  هەمـوو  دەزانـێ 
ئـەوەی پێشـكەش بكـرێ بەبـێ ئـازار منداڵـی 
ببـێ "ئەگـەر تەنیـا بۆ ئەوانەش بكـرێ كە ژانی 
دەسـتكردیان بـۆ دەكـرێ، هـەر باشـە، چونكـە 
ئەوانـە ئازارێكـی زۆر توندتریـان هەیـە بـەراورد 

بەوانـەی خۆبەخـۆ ژانـی سروشـتییان بـۆ دێ".

24 هەزار نەشتەرگەریی قەیسەری

وەزارەتی  لە  )رووداو(  كە  ئامارێك  بەپێی 
لە  رابردوو  ساڵی  وەریگرتووە،  تەندروستی 
هەرێمی كوردستان 198117 منداڵ لەدایك بوون، 
كە 163421 یان لە نەخۆشخانە حكومییەكان و 
34696 یان لە نەخۆشخانە تایبەتەكان بوون. لە 
كۆی هەمووشیان النیكەم 24200 حاڵەتیان بە 

نەشەرگەریی قەیسەری لەدایك بوون.

داستان محەممەد قادر

ڤیتامین Dجۆرێكە لە هۆڕمۆنە ستیرۆیدەكان 
و ناوی ڤیتامینی بەسەردا بڕاوە. ئەم هۆرمۆنە 
دوو جۆری ســەرەكیی هەیە، ئەوانیش )D2 و 
D3( ، جــۆری یەكەمیان لــە قارچك و هەوێن 
و ســەوزەدا هەیــە، جــۆری دووەمیــش مرۆڤ 
و ماســییە پڕچەورییــەكان دروســتی دەكەن. 
ڤیتامیــن D رێژەیەكــی بەرچــاو لــە فەرمانــە 
گــەردی و خانەییــەكان رێكدەخــات و بە ڕۆڵە 
كاریگەرەكــەی لەســەر كارتێكــەرە ماســولكە 
و ئێســكییەكان دەناســرێتەوە. لــە چەوریــدا 
دەتوێتەوە و یارمەتی مژینی ئاسن و كالیسیۆم 
و فۆســفۆڕ و زینك لە ریخۆڵەوە بۆ نێو خوێن 
دەدات. ســەرباری رۆڵە پڕ لە ســوودەكەی بۆ 
ئێســك و ماســولكە، هــاوكات ئــەم ڤیتامینە 
سیســتمی بەرگریــی لەش و ســووڕی خوێن و 
زیندەپاڵ بەهێز دەكات و دژی شــێرپەنجەیە و 
ئەگەری مردن كەم دەكاتەوە. هەروەها لە دژی 
ئەنفلۆنزا، نەخۆشــیی شەكرە لە جۆری دووەم 

و تەنانەت خەمۆكیش رۆڵ  دەبینێت.
مــرۆڤ بەشــێكی كــەم لــەم ڤیتامینەی لە 
خواردنــەوە دەســتدەكەوێت، بەاڵم ســەرچاوە 
ســەرەكییەكەی لــە خۆرەوەیــە، هــەر لەبــەر 
ئەوەشــە بــە ڤیتامینــی خۆرەتــاو ناســراوە. 

كاتێــك ئێمــە خۆمــان دەخەینــە بــەر خۆر، 
پێســتمان بەشــێوەیەكی سروشــتی مــاددەی 
dehydrocholestrol-7 بــۆD3 دەگۆڕێــت كە 
ئەمیش وەكو D2 ناچاالكە و پاشــان لە جگەر 

و دواتر لە گورچیلەدا چاالك دەبێت.
كەمیــی ڤیتامیــن D گرفتێكــی جیهانییە و 
كاریگەری لەســەر نزیكەی 50%ی دانیشتووانی 
ســەر زەوی هەیە، ژمارەی ئەوانەی لە جیهاندا 
بەدەســت كەمیی ئــەم ڤیتامینــەوە دەناڵێنن 
بــە یەك ملیــار كــەس خەمڵێنــراوە. هەڵبەت 
عێــراق یەكێكە لەو 20 واڵتانــەی لە ڕیزبەندی 
پلــەی یەكەمدان، رەگەزی مێیینەش بەگشــتی 
و بااڵپۆشــەكان بەتایبەتــی پشــكی شــێریان 

بەركەوتووە.
هــۆی  دەبێتــە  ڤیتامینــە  ئــەم  كەمیــی 
ئێسكەنەرمە لە منداڵدا، لە پێگەیشتووەكانیشدا 
دەبێتــە هۆی الوازیــی ماســولكە و پووكانەوە 
و شــكانی ئێســك، درێژەكێشانیشــی دەبێتــە 
پەلەكانــدا.  لــە  درێژخایــەن  ئــازاری  هــۆی 
 D لێكۆڵینەوەیەك سەلماندوویەتی كە ڤیتامین
بەشــێوەیەكی بەرچاو دەتوانێــت رێژەی مردن 

كەم بكاتەوە.
ڤیتامیــن D تاكــە ڤیتامینە كە ســەرچاوە 
ســەرەكییەكەی تیشــكی خۆرە، بــەاڵم دەبێت 
ئــاگاداری ئــەوە بین كە بۆ دروســتبوونی ئەم 

ڤیتامینە پێویستە بەبێ بەكارهێنانی دژەخۆر، 
پێســت راستەوخۆ بەر خۆر بكەوێت و لەپشتی 
شووشــە و پالســتیكی روون یــان قوماشــەوە 
نەبێــت، تاوەكــو پێســتمان بتوانێت تیشــكی 
ســەروو وەنەوشــەیی جــۆری Bهەڵمژێــت كە 
یەكێكە لە تیشــكە پێكهێنەرەكانی رووناكیخۆر 
و بۆ دروســتبوونی ڤیتامینەكە پێویســتە. ئەم 
بەربەســتە روونانە رێگری لــە تێپەڕبوونی ئەم 
تیشكە دەكەن و تەنیا رێ بە جۆری A دەدەن 
كە هیچ رۆڵێك لە دروســتكردنی ڤیتامینەكەدا 
نابینێــت و هاوكاتیش دەبێتە هۆی ســووتانی 
پێســت )تاوەســووت( و تەنانــەت لەوانەیــە 

شێرپەنجەی پێستیش.
ئەگەرچی چاوگی ســەرەكیی دەستخســتنی 
ئــەم ڤیتامینــە خۆدانە بەر خــۆرە، بەاڵم نابێ 
زێدەڕۆیــی لە خۆدانە بەرخــۆر بكەین، چونكە 
زیانــی زۆرە و رەنگــە شــێرپەنجەی پێســتی 
لێبكەوێتەوە. مەودای كاتەكەش بەپێی رەنگی 
پێســت دەگۆڕێت، بۆ بەدەستهێنانی ڤیتامینی 
پێویست ئەوەندە بەسە كە رۆژانە قۆڵمان )تا 
ئانیشــك( و قاچیشمان )تا ئەژنۆ( بەئەندازەی 
نیــوەی ئەو كاتــەی دەبێتە هۆی تاوەســووت 

بخەینە بەر هەتاو.

* زیندەزانی، زانكۆی سلێمانی

د.محەممەد بەرزنجی

تووشبوونە  خۆراك،  بە  ژەهراویبوون 
وردە  كە  خۆراكێكەوە  بەهۆی  نەخۆشی  بە 
و  ڤایرۆس  و  بەكتریا  وەك  زیندەوەرەكانی 
مشەخۆرەكان یان ژەهرەكانیان لەسەری گەشەی 
نییە  مەترسیدار  گشتی  بەشێوەیەكی  كردبێ. 
ئەگەر زانستیانە مامەڵەی لەگەڵ بكرێت. سااڵنە 
پلەكانی  گۆڕانی  و  گەرما  وەرزی  هاتنی  لەگەڵ 
گەرمی، ژەهراویبوون بەخۆراك سەرهەڵدەدات و 

دەبێتە كێشەیەكی باو.

ئەو خۆراكانەی مرۆڤ 
ژەهراوی دەكەن

لە هەر قۆناغێكدا )بەر  خواردنەكان دەكرێ 
لە لێنان و خواردن، هەڵگرتن و خواردن( تووشی 
مرۆڤ  خواردنیاندا  لەكاتی  و  بێن  پیسبوون 

ژەهراوی بكەن. بەشێوەیەكی گشتی:
ناكوڵێنرێـن،  بەتـەواوی  خواردنانـەی  ئـەو   -

گۆشـت. وەكـوو 
دروست  بەشێوەیەكی  كە  خواردنێك   -
هەڵناگیرێت، پلەی گەرمی و پاكوخاوێنی شوێنەكە 

لەبارە بۆ گەشەكردنی زیندەوەری زیانبەخش.
یان  نەشۆردراو  دەستی  بە  نان  خواردنی   -

لەكەلوپەلی پیسدا.
- نەشۆردنەوەی میوە و سەوزە و خۆراكەكان.
- ئەو كەسانەی خواردن ئامادە دەكەن خۆیان 
نەخۆش بن یان مەرجەكانی سەالمەتی وەالبنێن.

ئەو  یان  بەسەرچوو،  ماوە  خواردنی   -
خواردنانەی شوێنی هەڵگرتنیان سەالمەت نییە.
- گەرمكردنەوەی خواردنی ژەمەكانی رابردوو.

كاتێك مرۆڤ خۆراكێكی نەشیاو و خراپبوو 
مەرجی  خۆراكانەی  ئەو  واتە  دەخوات، 
تەندروستییان تێدا نییە، ئەو خۆراكە ژینگەیەكی 
زۆر لەبارە و بەكتریا زیانبەخشە مەترسیدارەكان 
زۆر بەخێرایی تێیدا گەشە دەكەن.  دوای خواردنی 
خۆراكێكی لەم چەشنە، زیندەوەرە زیانبەخشەكان 
هەرس  كۆئەندامی  لەسەر  گەورە  كاریگەریی 
ئەندامەكانی  كاركردنی  سیستمی  و  دادەنێن 

تێكدەدەن، دواتر نیشانەكان دروست دەكەن.

نیشانەكانی چین؟

بەهۆی ئەوەی ژەهراویبوونی خۆراك بە پلەی 

یەكەم كاردەكاتە سەر كۆئەندامی هەرس، بۆیە 
نیشانەكان دەكرێ ئەمانە بن:

- رشانەوە و سكچوون.
- سكئێشە یان ئازاری گەدە.

- بەرزبوونەوەی پلەی گەرمیی لەش )تا( 
- نەمانی ئارەزووی خواردن.

ئازاری  و  زۆر  ماندوویەتیی  بە  - هەستكردن 
ماسولكەكان.

چارەسەر چییە؟

بەپێی  بەخۆراك  ژەهراویبوون  چارەسەری 
دەگۆڕێت،  نیشانەكان  و  تووشبوون  ئاستی 
پزیشك  سەردانی  ناكات  پێویست  هەندێجار 
خۆت  چارەسەری  دەتوانی  لەماڵەوە  بكەیت، 
بكەی، بەاڵم لەهەندێ حاڵەتدا پێویستە سەردانی 

نەخۆشخانە بكەیت.

چارەسەركردن لە ماڵەوە:

شلەمەنی و ئاوی زۆر بخۆوە: پێویستە رۆژانە 
النیكەم دوو بۆ سێ لیتر ئاو بخۆیتەوە. هەروەها 
بۆ  دەبێ  یارمەتیدەر  فرێش  میوەی  شەربەتی 

قەرەبووی ئاو و خۆراكە لەكیسچووەكان.
- ژەمە خۆراكەكانت دابەش بكە و ژەمی زۆر 
و كەم كەم بخۆ. هەروەها ئەو خۆراكانە بخۆ كە 
هەرسكردنیان ئاسانترە، وەك شۆربا و میوەكان.

- پشوودان زۆر گرنگە و هەرچەند باشتر پشوو 
بدەن هێزی زیاترتان بۆ دەگەڕێتەوە و سیستمی 
بەرگریی لەشتان چاالك دەبێتەوە و بە تەواوی 

لەدەست ژەهراویبوون رزگارتان دەبێت.
لە  كە   )ORS( شلەی  خواردنەوەی   -
دەرمانخانە و ماركێتەكان بەردەستە و بەپێی ئەو 
و  ئامادەبكرێت  نووسراوە  لەسەری  رێنماییانەی 

بخورێتەوە.

كەی سەردانی پزیشك دەكەیت؟

زۆربەی كات كە مرۆڤ تووشی ژەهراویبوون 
نابێ،  پزیشك  سەردانی  بە  پێویستی  دەبێ، 
ئاو و  تەنیا بە پشوودان و خواردنەوەی زۆری 
شلەمەنییەكانی دیكە لە ژەهراویبوونەكە رزگاری 
دەبێ، بەاڵم كاتێك نیشانەكانی درێژخایەن بوون 
یان یەكێك لەمانەی هەبوو، پێویستە سەردانی 

پزیشك بكات:
و  بچووك  منداڵی  تەمەن:  - جەمسەرەكانی 

كەسانی بەتەمەن لەبەرئەوەی سیستمی بەرگریی 
لەشیان وەك پێویست نییە، ئەگەری دروستبوونی 

كێشەی تەندروستییان زیاترە.
- نیشانەكانی وەك سكچوون و ڕشانەوە و تا، 

ئەگەر ماوەیەكی زۆریان خایاند.
لەسەر  وشكبوونەوەت  نیشانەكانی   -
رشانەوە،  و  سكچوون  ئەنجامی  لە  دەركەوت: 
شلەیەكی زۆر لە لەشی كەسەكە دەڕوات، بۆیە 
بەو  ئەویش  ببێتەوە،  وشك  كەسەكە  دەكرێ 
و  دەم  وشكبوونەوەی  دەناسرێتەوە:  نیشانانە 
زمان، بەقووڵداچوونی چاو، میز نەكردن یاخود 
كەمبوونەوەی میز، خێرا لێدانی دڵ و دابەزینی 

گوشاری خوێن.
- بوونی خوێن لەپیسایی یان لە رشانەوەدا: 
رووپۆشەكانی  مشەخۆر  بەكتریای  هەندێ 
برینداری  یان  دەڕووشێنن  هەرس  كۆئەندامی 
دەكەن، رەنگە رووداوی نەخوازراو بەدوای خۆیاندا 

بهێنن، بۆیە دەبێ سەردانی پزیشك بكەیت.
- تێكچوونی باری هۆشمەندی و بەرزبوونەوەی 

زۆری پلەی گەرمیی لەش.
- ئەو ئافرەتانەی دووگیانن.

- ئەو كەسانەی سیستمی بەرگریی لەشیان 
الوازە، بۆ نموونە نەخۆشانی شێرپەنجە و ئایدز 
و ئەو كەسانەی نەخۆشیی سستبوونی گورچیلە 

و دڵیان هەیە.
خۆپاراستن لە ژەهراویبوون بە خۆراك:

- خواردنەكان لەشوێنی گونجاو و تەندروست 
هەڵبگیرێت و جوان بكوڵێنرێ.

- شۆردنەوەی سەوزە و میوە و خۆراكەكان 
بەر لەخواردنیان.

- دڵنیابە لەسەرچاوەی ئاوی ماڵەكەت، ئەگەر 
كرا بەپێی رێنمایی الیەنە پەیوەندیدارەكان كلۆر 

بەكاربهێنە.
جوان  دەستەكانت  بەبەردەوامی  رۆژانە   -
بشۆ، بەر لەنانخواردن، دوای نانخواردن و لەكاتی 

دەستلێدان لە شتی ناپاك.
نان  دەرەوە  لە  دەكرێت  بۆت  هەتاوەكوو   -
مەخۆ، یان چێشتخانەیەك هەڵبژێرە كە مەرجی 

تەندروستیی تێدابێت.
و  بكرێن  پاكوخاوێنی  فێری  مندااڵن   -
ئاگادار  دەرەوە  و  عەرەبانە  سەر  لەخواردنی 

بكرێنەوە.
ژەمەكە  پێویستیی  بەپێی  خواردنەكان   -
دروست بكرێن و خواردن هەڵنەگیرێت بۆ ژەمی 
داهاتوو، گەر خواردنیشت هەڵگرت لە ژینگەیەكی 

گونجاو دایبنێ.

بۆ كەمكردنەوەی نەشتەرگەریی منداڵبوونە

بۆ دەستكەوتنی )ڤیتامین 
D( خۆتان بدەنە بەر هەتاو 

بەرەو وەرزی ژەهراویبوون بە خۆراك

چۆن دەزانی 
ژەهراوی بوویت؟

كوردستان "منداڵبوونی بێ ئازار" پەیڕەو دەكات
رێگاكانی منداڵبوونی بێ ئازار:

1 - ئیپیدیوراڵ: 
)كاســیتەر( ســۆندە  رێگــەی  لــە 
ێكی پزیشــكیی تایبەتەوە بەشــێوەی 
چــواردەوری  دەكرێتــە  بــەردەوام 
دڕكەپەتك تاوەكو پرۆســەی منداڵبوون 
پزیشــكی  ئەوەیان دەبێ  تەواو دەبێ. 
پســپۆڕ جێگیری بكات و پێویســتی بە 
پەرســتاری زانكۆیی راهێنراوە لەســەر 
مامانــی و منداڵبــوون كــە چاودێریــی 

بەردەوامی بكا.

2 - سپایناڵ:
لــەو رێگەیەدا دەرزیــی دژە ئازار بە 
یەكجار لە دڕكەپەتــك دەدرێ و نزیكی 
كاژێر و نیوێك كاریگەرییەكەی بەردەوام 

دەبێ.

3 - ئینتۆنۆكس:
بە شــێوەی گاز )ئۆكســیدی نیتریك 
و ئۆكســجین( هەیــە و خانمەكە كاتی 
بــە  و  هەڵیدەمــژێ  ژانەكــە  ئــازاری 
خێرایــی ئازارەكــەی كــەم دەكاتــەوە. 
ئەمەیان ســادەیە، كارا و ســەالمەتە و 
كارمەندێكی ئاســایی یان هەر تەنانەت 
خــودی خانمەكــە دەتوانــێ كۆنترۆڵی 

بەكارهێنانی بكات.

4 - سڕكردنی دەماری حەوز و زاوزێ:
ئەمەیان پســپۆڕی ژنان و منداڵبوون 
حــەوز  ناوچــەی  دەمــاری  و  دەیــكات 
)پیودێنداڵ نێرڤ( سڕ دەكات و ئەوەش 
هەســتی ئــازار لــە زێ و دەوروبــەری 

ناهێڵێ و سڕیان دەكات.
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رووداو - هەولێر
 
لە كانوونی یەكەمی 1921 دا ئەنجوومەنی بااڵی 
نیشــتمانیی توركیا نیمچــە دەســتوورێكی بەناوی 
"یاسای رێكخســتنی بنەڕەتی" پەســەند كرد. ئەو 
یاسایە نزیكەی سێ ساڵ پێش راگەیاندنی كۆماری 
توركیا لەســەر دەســتی مســتەفا كەمال ئاتاتورك 
داڕێژرا كە خۆی یەكێك لە هاندەرە سەرسەختەكانی 
داڕشــتنی ئەو یاســایە بوو. ئەو نیمچەدەســتوورە 
نوێیــە كە بە مەبەســتی دامەزراندنی توركیای نوێ 
لەســەر بنەمای سیســتەمی پەرلەمانی نووسرابوو، 
بناغەی دەســتووری كۆماری توركیای دانا. ئاكامی 
گشتپرســییەكەی رۆژی 16ی نیســان، داخســتنی 
دەرگا لەســەر ئەو نیمچە یاســایە و ئەو مۆدێلە لە 
توركیا بوو كە سەردەمانێك ئاتاتورك خەونی پێوە 
دەبینی، ئەمەش هەم لەسەر ئاستی نێوخۆیی و هەم 

نێودەوڵەتی، كاریگەریی گەورەی دەبێ.

دەرفەت و بەربەستەكانی 
بەردەم ئەردۆغان

نیسـاندا  16ی  رۆژی  گشتپرسـییەكەی  لـە 
"بەڵـێ"  بـە  دەنگیـان  دەنگـدەران  51.4%ی 
)واتـە گۆڕینـی سیسـتەمی سیاسـی و ئیـداری بۆ 
سـەرۆكایەتی( و 48.6%یش دەنگیان بە "نەخێر" 
لـە  پەرلەمانـی  سیسـتەمی  هێشـتنەوەی  )واتـە 
توركیـا( دا. جیاوازیـی كەمـی نێـوان دەنگـەكان 
لەالیەكـەوە ئـەو راسـتییە دەردەخات كە توركیای 
دابـەش  یەكسـاندا  بـەرەی  دوو  بەسـەر  ئێسـتا 
بـووە و لەالیەكـی دیكەشـەوە هۆشـدارییەك بـە 
پالنەكـەی  جێبەجێكردنـی  كـە  دەدا  ئەردۆغـان 

كارێكـی ئاسـان نابـێ.
شــارەزای  و  لێكۆڵــەر  چاگاپتــای،  ســۆنەر 
كاروبــاری توركیا لە پەیمانگای واشــنتن پێیوایە 
ئەردۆغانیــش بەنیــازە دامــەزراوە و ئامرازەكانی 
دەســەاڵت بەكاربهێنــێ بــۆ ئــەوەی هاوشــێوەی 
ئاتاتــورك هەوڵــی داڕشــتنەوەی توركیا لەســەر 
بنەمــای ئــەو وێنایە بدات كە خــۆی بۆ توركیای 
هەیــە "واتە توركیایەكی رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتی، 

لەسەر بنەمای ئیسالمی سیاسی".
لێكۆڵەرەكــەی پەیمانــگای واشــنتن ئامــاژە 

بــۆ ئــەوەش دەكات كــە ئەركــی ئەردۆغــان لــە 
هــی ئاتاتــورك قورســتر دەبــێ، لەبــەر ئەوەی 
دەســەاڵتی  ژەنەراڵێــك  وەكــوو  "ئاتاتــورك 
)واڵتێكی شكســتخواردووی پاش شەڕی یەكەمی 
جیهانــی و رووخانــی ئیمپراتۆریەتی عوســمانی( 
وەرگــرت، بەاڵم ئەردۆغان حوكمی دەســەاڵتێكی 
دیموكراتیكــی كردووە". چاگاپتای كە نووســەری 
كتێبی "سوڵتانی نوێ"یە، جەخت لەسەر ئەوەش 
دەكاتــەوە كە "توركیــا لــەڕووی دیموگرافییەوە 
زۆر لەوە فرەڕەنگتــرە، لەڕووی ئابوورییەوە لەوە 
گەورەترە و لەڕووی سیاسیشــەوە لەوە ئاڵۆزترە 
كــە یــەك كــەس بتوانــێ بەپێــی بیركردنەوەی 
شەخســیی خۆی دایبڕێژێتــەوە. هەتا ئەو كاتەی 
توركیــا واڵتێكــی دیموكراتیــك بــێ، ئەردۆغــان 
ناتوانــێ بەحــەزی خــۆی مامەڵــە بــكات، بۆیە 
چــاوەڕێ دەكــرێ لــە هەنگاوەكانــی داهاتوویدا 
تاكالیەنەتــر مامەڵە بكات و تەنانەت كۆتاییش بە 

پرۆسەی دیموكراسی لە توركیا بهێنێ".

ئارۆن ســتاین، لێكۆڵەر و شارەزای رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت لــە ئەنجوومەنی ئەتاڵنتیــك پێیوایە 
جیاوازەكانــی  سیاســییە  ئامانجــە  و  پێكهاتــە 
ئۆپۆزیســیۆنی توركیــا خاڵێكــی یارمەتیدەرە بۆ 
ئەردۆغــان. ســتاین جەخــت لــەوە دەكاتەوە كە 
هەرچەنــدە دەنگەكانــی گشتپرســییەكە زۆر لــە 
یەك نزیك بوون، بەاڵم كەمپینی دەنگی "نەخێر" 
توندئــاژۆكان،  ســێكوالرە  "راســتڕەوە  بەســەر 
جەهەپــە و الیەنگرانــی هەدەپــەدا دابەش بووە. 
ئەم ســێ الیەنــە رقیان لــە یەكدییــە و ئەمەش 
ئــەو خاڵەیە كە ئەردۆغان دەتوانــێ بیقۆزێتەوە، 
چونكە هەرچەندە دەنگی ئەم سێ الیەنە پێكەوە 
یەكســان بــووە بە دەنگی "بەڵــێ"، بەاڵم دەنگی 
ئەوان بەسەر سێ الیەنی دژبەیەكدا پارچە بووە".
بۆیــەش یەكێــك لە پرســیارە ســەرەكییەكان 
ئەوەیــە ئایــا ئۆپۆزیســیۆنە ســێ كوچكەییەكەی 
توركیــا دەتوانێ لــە داهاتوویەكی نزیكدا لەســەر 
پالتفۆرمێكــی هاوبەشــی درێژخایــەن بــۆ توركیا 

رێكبكــەون كــە بتوانــێ بەربەســت بــۆ ئامانجــە 
ستراتیژییەكەی ئەردۆغان دروست بكات؟

توركیا و رۆژئاوا

گشتپرســیی  كەمپینەكانــی  لەســەرەتای 
هەمــواری دەســتووردا، ئەردۆغان و بەرپرســانی 
ئاكپارتی هێرشــی توندیان كردە سەر رۆژئاوا. لە 
میتینگێكدا لە ئیستانبوڵ، سەرۆككۆماری توركیا 
هەتا ئەو شــوێنەش چوو كە واڵتانی ئەوروپی بە 
"فاشیست" ناوببات. لێدوانە توندەكانی ئەردۆغان 
پاش ئەوە هاتن كە ئەڵمانیا، هۆڵەندا و سویســرا 
رێیان نەدا بەرپرسانی حكومەتی توركیا بەشداری 
میتینگی الیەنگرانی دەنگی "بەڵێ" لە واڵتەكانیان 
بكەن. ئەردۆغان ئەم هەنــگاوەی ئەوروپییەكانی 
وەكوو ئامرازێكی بانگەشــە بۆ راكێشــانی دەنگی 

توركە راستڕەوە توندئاژۆكان قۆستەوە.

بەاڵم چاگاپتای پێیوایە دژایەتیی ئەردۆغان لەگەڵ 
ئەوروپییەكان بۆ پێــش رووداوەكانی مانگی ئاداری 
رابردوو دەگەڕێتەوە، واتە رەگوڕیشەی ئەو كێشەیە 
لــە رووداوەكانی كاتی كودێتاكــەی 15ی تەمووزی 
ساڵی رابردوودایە. بەبۆچوونی ئەو لێكۆڵەرە توركە، 
لــە كودێتا شكســتخواردووەكەی پارســاڵدا خەڵك 
دوو رووداویــان بینــی. لەالیــەك كودێتاچییــەكان 
هەوڵــی الدانــی ئەردۆغانیــان دا. لەالیەكی دیكەش 
ئیســالمییەكانی دژی كودێتا رێگەیان لە كودێتاكە 
گرت. لە شەوی كودێتا خوێناوییەكەدا 150 كەس لە 
الیەنگرانی ئەردۆغان كوژران، هەر بۆیە 15ی تەمووز 
هاوشێوەی ساتەوەختی شۆڕشەكەی 1979ی ئێران 

بوو لە توركیا.
هەرچەنــدە ئەردۆغــان لــە ســااڵنی هەشــتا و 
نەوەتەكاندا ئەندامی پارتی رەفاهی ئیســالمی بووە 
كە وەكوو بیركردنەوە سەر بە قوتابخانەی روانگەی 
نیشتمانی )میللی گوروش( ـەو رۆژئاوای بە فاسید 
دەزانــی، بەاڵم لــە كاتی دامەزراندنــی ئاكپارتی لە 
2001 ، بیرۆكەی ئیســالمی سیاســیی رەتكردەوە. 
بــەڕای چاگاپتــای، رووداو و هەڵوێســتەكانی پاش 
كودێتاكــەی تەمــووزی رابــردوو دەریدەخــات كــە 
روانگەی نیشتمانی وەكوو بەشێك لە بیركردنەوەی 
ئەردۆغــان ماوەتــەوە. چونكــە هەتا ئــەو كاتەش 
ئەردۆغــان لە هەوڵی ئــەوەدا بوو لە نێوان روانگەی 
نیشتمانی و پەیوەندییەكانی توركیا و رۆژئاوا بااڵنس 
دروســت بكات، هەرچەندە لە كێشەی كۆچبەران و 
لە قەیرانی سووریاشدا )بە پشتگیریكردن لە ئەحرار 
ئەلشــام(، ئەنقەرە رووبــەڕووی داواكانی ئەوروپا و 

ئەمریكا بووەوە.
لێكۆڵەرەكەی پەیمانگای واشنتن جەخت لەسەر 
ئەوە دەكاتەوە كە پاش شكســتهێنانی كودێتاكەی 
تەمووز لەســەر دەســتی ئیســالمییەكانی توركیا، 
هاوســەنگیی نێــوان مەیلی ئەردۆغان بــۆ روانگەی 
نیشتمانی و پەیوەندییەكانی توركیا لەگەڵ ئەوروپا 
و رۆژئــاوا تێكچــوو، لــەو كاتەشــەوە "ئیســالمی 
سیاســی بوو بە فاكتەری زاڵ لە سیاسەتی نێوخۆ 
و پەیوەندییەكانی دەرەوەی توركیاشدا". لە ئاستی 
سیاسەت و گوتاری نێوخۆییدا، ئەم گۆڕانكارییە لە 
بەكارهێنانی دەستەواژەی وەكوو "نازی"، "فاشیست" 
و "دوژمنانی گەلی توركیا"دا دەبینرێ كە لە میتۆدی 
پەروەردەی نوێی توركیاشدا دەبینرێ، لەو میتۆدەدا 

دەســتەواژەی جیهاد وەكو "بەهایەكی نیشتمانی و 
روحی" وەسف كراوە.

دەكــرێ  چــاوەڕێ  سۆنگەیەشــەوە  لــەم 
پەیوەندییەكانی نێوان توركیا و ئەوروپا لە قۆناغی 
دوای گشتپرسییەكەدا ئاڵۆزتر ببێت. بە تایبەتیش 
دوای ئەوەی ئێوارەی 16ی نیسان سەرلەنوێ باس و 
خواسی گەڕاندنەوەی فەرمانی لە سێدارەدان بۆ نێو 

سیستەمی سزادانی توركیا هاتەوە ئاراوە. 
مارك پیەرینی، توێژەر لە پەیمانگەی كارنیگی، 
پێیوایــە ئــەوە دوو ئاماژەی تێدایە كــە یەكێكیان 
نێوخۆییە و ئەوەی دیكەیان داهاتووی پەیوەندییەكانی 
توركیــا و یەكێتیی ئەوروپا دەگرێتەوە. لە ئاســتی 
نێوخۆییــدا "ئەمە ئاماژەیەكی روونە بۆ ناڕازییەكان 
كە دروســتكردنی كێشە بۆ دەوڵەتی توركیا دەشێ 
فەرمانی لەســێدارەدانی بەدواوە بێ. لەسەر ئاستی 
دەرەوەشــدا ئەمە ئاماژەیەكی ناڕاستەوخۆیە بەوەی 
توركیــا وازی لە هەوڵەكانی بۆ ئەندامێتیی یەكێتی 
ئەوروپا هێناوە". لێكۆڵەرەكەی كارنیگی پێشبینی 
دەكات توركیــای داهاتــوو زیاتــر لــە كۆمارەكانی 
ئاسیای نێوەڕاســت بچێ، نەك ئەو دیموكراسییەی 

كە یەكێتیی ئەوروپا تەمەننای دەكرد. 
لـە  ئەردۆغـان  سـەركەوتنی  پـاش  هەرچەنـدە 
سـەرۆكی  ترەمـپ،  دۆناڵـد  گشتپرسـییەكەدا، 
بـەاڵم  كـرد،  ئەردۆغـان  لـە  پیرۆزبایـی  ئەمریـكا، 
ئەنقـەرە  لەمـەودوا  دەكات  چـاوەڕێ  پیەرینـی 
سیاسـەتێكی توندتـر لـە ئاسـت واشـنتن پەیـڕەو 
بكات، بەتایبەتیش لە دوای 2019 كە ئاكامەكانی 
گشتپرسـییەكە دەكەوێتـە واری جێبەجێكردنـەوە. 
بـە  پەیوەندییـان  ناكۆكەكانیـش  خاڵـە 
رادەسـتكردنەوەی فەتحوڵاڵ گولەن )كە ئەردۆغان 
دەكات(،  تۆمەتبـاری  كودێتاكـە  رێكخسـتنی  بـە 
كـە  ئەمریـكا  لـە  زەراب  رەزا  دادگاییكردنـی 
تۆمەتبـارە بـەوەی پـارەی بـۆ حكومەتـی توركیـا 
ئێرانیشـی  سـەر  سـزاكانی  و  كردووەتـەوە  سـپی 
دوو  لـە  كـە  سـێیەمیش  خاڵـی  داوەتـەوە.  دەور 
خاڵەكـەی دیكـە گرنگتـرە و توركیـا بـە مەترسـی 
دەزانـێ،  نیشـتمانیی خـۆی  ئاسایشـی  بـۆ سـەر 
پەیوەندی بە هاوكارییەكانی واشـنتن بۆ هێزەكانی 
یەپەگە و هێزەكانی سـووریای دیموكراتەوە هەیە. 
چـاوەڕێ دەكـرێ ئەنقـەرە لەسـەر ئەم سـێ پرسـە 

بـكات. بەرامبـەر واشـنتن تونـد  هەڵوێسـتی 

جەیسن جۆنز و جۆن زمیراك* 
 
ئێستا هەموومان دەزانین لە سووریا چی روودەدا. 
راپۆرتەكانی شــەڕی سووریا، چیرۆكەكان سەبارەت 
بــە توندوتیژی لــە هەمــوو الیەكەوە بــەر گوێمان 
دەكەون. هەموو ئەوانە هانمان دەدەن پشتگیری لە 

بەشدارییەكی گەورەی ئەمریكا لە سووریا بكەین.
چ هیوایــەك هەیە بۆ واڵتێك كە هاوواڵتییەكانی 
بە ســێ زمانی تەواو جیاواز قســە دەكەن، بڕوایان 
بــە ئاینی تەواو دژبەیەك هەیــە، ئەندامانی هەركام 
لــەو ئایینانە نەفرەت لە ئەندامانی ئایینەكانی دیكە 
دەكەن و بەبێ باوەڕیان دەزانن؟ چ هیوایەك هەیە بۆ 
واڵتێك كە تێیدا توندوتیژییە ئاینی و ئێتنیكییەكانی 
هــەركام لــە الیەنــەكان دەتوانــێ مێژوویــەك لــە 
توندوتیژی دروســت بكات. ئەوەی باســی دەكەین 

سووریا نییە، بەڵكو سویسرایە.
لــە  یەكێــك  سویســڕا  راســتییەكە،  ئــەوە 
دەوڵەمەندتریــن و ئارامتریــن واڵتانــی ســەر گۆی 
زەوییە. سویسرا باجی كەمە، حكومەتێكی بچووكی 
هەیە و خاوەنی دیموكراتیكترین دەســتوورە. لەوێ 
ئازادیی ئاینــی،، مافەكانی چەكهەڵگرتن و ئازادیی 
رادەربڕیــن، تەنانــەت باشــتر لــەوەی ئەمریــكاش 
پارێزراوە. زۆربەی باجەكانی هەر تاكێكی سویسڕی 
دەچێتەوە شــارۆچكەكەی خۆی، نــەك حكومەتی 
فیدراڵی. هەر هاوواڵتییەك دەتوانێ واژۆ كۆبكاتەوە، 
بۆ ئەوەی داوای گشترپرســی بۆ گۆڕینی یاساكانی 

واڵتەكەی بكات. 
بــەاڵم ســەردەمانێك سویســرا زۆر لە ســووریا 
دەچوو. پێكهاتە نەتەوەییەكانی ئەو واڵتە دەستیان 
لــە هێرشــی تۆڵەســەندنەوەی خوێناویــدا هەبوو. 
كەنیسەكانی ئەو واڵتە بە زەبری قامچی ئەندامەكانی 
خۆیــان دەبــردە ئەو شــەڕەی هەردووال بە شــەڕی 
پیرۆزیان دەزانی. كاتۆلیكەكان لە مەراسیمی رازاوەدا 
و بە نان و شەرابەوە بەناو شارۆچكە پرۆتستانتەكاندا 
دەڕۆیشــتن. ئەمە مەترسیی هێرشی كالڤینییەكان 
)بۆ ســەر كاتۆلیكــەكان(ی هێنابووە ئــاراوە. هەر 
بۆیــە كاتۆلیكــەكان لە نێــوان گەنجەكانــدا تاقمی 
تەقەكردنیان دروســتكرد. ئەو گەنجانە شانبەشانی 
قەشەكان رێیان دەكرد و چەكەكانیان نمایش دەكرد. 
ســاڵی 1847 كاتۆلیك و پرۆتستانتەكان شەڕێكی 
نێوخۆییان هەڵگیرساند، شەڕەكە بەوە كۆتایی هات 

كە یەسوعییەكان لە سویسرا دوورخرانەوە.

المەركەزی سویسرای رزگاركرد

چ شـتێك سویسـرای رزگار كـرد لـەوەی وەكـوو 

سـادەیە:  پرسـیارەكە  وەاڵمـی  لێبـێ؟  سـووریای 
لۆكاڵیـزم و المەركـەزی سویسـرای رزگار كرد. ئەمە 
راسـتیەكەی،  بـكات.  رزگار  سـووریاش  دەتوانـێ 
ئێسـتا پالنێكـی ئاشـتی لەسـەر هەمـان كۆمەڵـە 
بنەما لەسـەر مێزی دانوسـتاندنەكانی ئاستانەیە كە 
رووسـیا پشـتگریی دەكات و هەتـا ئێسـتا ئەمریـكا 

بایكۆتـی دەكات.
ئەمریكــی  راســتەقینەی  "فیدراڵیزم"ێكــی 
نموونەیەكی باش و بەرجەستەبووی لۆكاڵیزمە. لەو 
سیستەمەدا ماین، میسیسیپی، كالیفۆڕنیا و كۆلۆڕادۆ 
خۆیان زۆربەی یاساكان بۆ خۆیان دادەنێن و یاساكان 
لەگــەڵ بەهــا و نەریتەكانــی هاوواڵتیانــی خۆیــان 
دەگونجێنــن. لــە ئامۆژگارییەكانــی پاپاكاندا، ئەم 
بیرۆكەیە "بەرتەســككردنەوەی سنووری دەسەاڵتی 
ناوەنــد"ی پێدەگوتــرێ. ئەم بیرۆكەیــە دانراوە بۆ 
ئەوەی هێندەی مومكین بێ دەسەاڵتی سیاسی لەو 
هاوواڵتیانە نزیك بكرێتەوە كە بڕیارەكانی دەسەاڵتی 
سیاسی كاریگەرییان لەســەر دروست دەكات. واتە 
)لەو سیســتەمەدا( تۆ دەتوانی لە كۆبوونەوەیەكی 
لۆكاڵیی شــارۆچەكەكەی خۆتدا لەبارەی قورسایی 

باجی سەر شانت دیبەیت بكەیت.
سویسـرییەكان كـە دوای شـەڕە نێوخۆییەكـەی 
واڵتەكەیـان  ئاوەدانكردنـەوەی  خەریكـی   1847
بـوون، چاویـان لە حكومەتی ناوەندگەرای فەرەنسـا 
نەكرد. بەڵكو سیسـتەمی سیاسـیی خۆیان لەسـەر 
مۆدێلـی ویالیەتـە یەكگرتووەكانـی ئەمریـكا دانـا. 
ئەوان لە یاسـا نوێیەكەیاندا كۆمەڵێك رێوشـوێنیان 
بـۆ پاراسـتنی مافەكانـی هەمـوو هەرێمـەكان دانـا 
و بەشـی زۆری دەسـەاڵتە سیاسـییەكەیان خسـتە 

دەسـتی هەرێمەكانـەوە. 
بێگومان كەسانێك هەبوون خوازیاری دەسەاڵتێكی 
بتوانــێ  دەســەاڵتێك  بــوون،  بەهێــز  ناوەندیــی 
خواســتەكانی یەكێك لە الیەنەكان بەســەر هەموو 
الیەنەكانی دیكەدا بســەپێنێ. ئەو سویســرییانەی 
بەمجۆرە بیریان دەكردەوە پێشــوازییان لە هێرشی 
ناپلیۆن دەكرد، بەاڵم ناكۆكییە قووڵە نێوخۆییەكان 
وایــان كردبوو ئەم پالنــە مەحاڵ بێ، النیكەم بەبێ 
حكومەتێكی ســەركوتكەر مەحاڵ بوو كە خوازیاری 
كالڤینییــەكان،  و  كاتۆلیكــەكان  ســەركوتكردنی 
فەرەنسی و ئەڵمانزمانەكان، شارنشین و جووتیاران 
بــێ، بــۆ ئــەوەی ناچاریان بــكات بە ناخۆشــی و 

نابەدڵییەوە ملكەچ بن.
بێگومان ئەمە هەمان ئەو شــتەیە كە حكومەتە 
ســێكوالرە گرژەكەی بەشــار ئەســەد كــردی. ئەو 
زۆرینەی ســوننەی ســووریای ســەركوت كــرد، لە 
كاتێكــدا پارێزگاری لە كەمینە عەلەوییەكەی خۆی، 

مەسیحییەكان و گرووپە بچووكەكانی دیكە دەكرد كە 
داڵدە دراون. گرووپە چەكدارە ئیسالمییەكانیش كە 
توركیا و سعودیە پشتگیرییان دەكەن، بەهەمانشێوە 

پشت بە توندوتیژی دەبەستن. 
و  گەلــەكان  زۆرەملێــی  گونجاندنــی  پێكــەوە 
هەرێمــەكان مۆدێلی دەوڵەتی ســەدەی بیســتەمە. 
حكومەتێكی ناوەندیی بەهێز، كە خۆی بۆ "مەزنیی 
نەتەوە" تەرخان كردووە، یەك ئایدیۆلۆژیا دەكات بە 

قوڕگی هەموو گوند و گەڕەكێكی واڵتەكەدا. 
ئــەوە ئــەو مۆدێلەیــە كــە هێزەكانــی رۆژئــاوا 
لــە رێككەوتنــی ســایكس پیكۆ لە 1916 بەســەر 
رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتیاندا ســەپاند و هاوكاتیــش 
كۆمەڵێك سنووری نالۆژیكییان لە ناوچەكەدا كێشا و 
هیچ حیسابێكیان بۆ جیاوازییە قەومی و ئاینییەكانی 
ئەو خەڵكانە نەكرد كە سنوورەكانیان بۆ كێشراوە.

هەتا ئێســتاش تاكە ئەڵتەرناتیڤ بۆ دەسەاڵتە 
ناسیۆنالیســتییە توندوتیژ و ناوەندگەراكانی وەكوو 
ئەسەد )كە پێشتر سەدام حوسێن بەكاری هێنابوو( 
بریتی بووە لە تیۆكراســییەكی ئیســالمی. ئێســتا 
گرووپــە ئیســالمییەكانی وەكــوو قاعیــدە تینووی 
گرتنەدەســتی دەســەاڵتن لــە ســووریا. ئەوانیش 
دەیانــەوێ یــەك بیروبــاوەڕ و یەك شــێوازی ژیان 
بەســەر ناوچــە جیاجیا و زیندووەكاندا بســەپێنن. 
جیاوازییەكەی هەر ئەوەندەیە كە ئیسالمییەكان بۆ 
ســەرچاوەی یاســا و نەزم پەنا بۆ شەریعە دەبەن. 
ئەمەش بۆ كەمینە ئاینییەكان هەواڵێكی ناخۆشە. 
هــەر بۆیــە چەندین ملیۆن عەلەوی و مەســیحی بۆ 
پاراستنی خۆیان یان پەنا بۆ ئەسەد دەبەن یان بۆ 

میلیشیا كوردییەكان.
ئەگەر بڕیار بێ ئەســەد دەســت بەســەر هەموو 
سووریادا بگرێتەوە، ئەوە ئەو بە شێوەیەكی دڕندانە 
دەكەوێتە گیانی ئیسالمییەكان و ژیان لە سوننەكان 
دەكاتە دۆزەخ. ئەگەریش ئەمریكا دەسەاڵتی ئەسەد 
بڕووخێنێ و لێگەڕێ رووداوەكان "بە ئاسایی" رەوتی 
خۆیــان بكەن، ئەوە تیۆكراتەكانــی پەیوەندیدار بە 
ئەلقاعیدە هەمان شــت بەســەر عەلەوی، شــیعە و 

مەسیحییەكان دەهێنن.
لــە  هەبــێ  بــااڵی  دەســتی  توركیــا  ئەگــەر 
چارەســەركردنی رەوشــی ســووریادا، لە میلیشــیا 
كوردییــەكان دەدات كــە داوای ئۆتۆنۆمــی بۆ گەلە 

تایبەت و ئازارچەشتووەكەی خۆیان دەكەن. 
هیچ هیوایەك نییە بەوەی حكومەتێكی بەهێزی 
ناوەنــدی )لە ســووریا( بێتە ســەر كار كــە رێز لە 
مافەكانــی مــرۆڤ و دیموكراســی بگــرێ. كەواتــە 
حكومەتێكــی ناوەندیــی بەهێز چارەســەر نییە بۆ 
واڵتێك كە لــەڕووی ئاینــی و كولتوورییەوە هێندە 

فرەبــەش بێت. دەســەاڵتی حكومەتێكــی ناوەندی 
بەهێز لە دەستی هەركەسێكدا بێ، دەكەوێتە گیانی 

ئەوانی دی و سەركوتیان دەكات.
 

دەست بە دانوستاندنەكانی ئاشتی 
بە پشتگیریی رووسیا بكەنەوە:

رێگەچارەیەكی باشتر هەیە. دانوستاندنی ئاشتیی 
لە ئاستانە كە ئێستا وەستاوە، وێنای چارەسەرێك 
لەســەر ســتایلی سویســرایان بۆ قەیرانی ســووریا 
كردبــوو. هــەركام لە ناوچــەكان كە ئێســتا لەژێر 
دەســەاڵتی الیەنێك لــە الیەنەكاندایــە، جۆرێك لە 
كانتۆن دروســتدەكات، ئــەو كانتۆنەش زۆربەی ئەو 
دەســەاڵتانەی دەبێ كە لە حاڵەتە ئاساییەكەدا بۆ 
دەوڵەتــی ناوەندی دەگەڕانەوە. ئەم كانتۆنانەش لە 
رێگەی كۆنفیدراسیۆنێكەوە بە یەكەوە دەبەسترێنەوە 
كــە ئامانــج لێی پاراســتنی ئاشــتی و ئارامییە لە 
نێوان كانتۆنەكانــدا. ئەو خەڵكەش كە كەوتوونەتە 
كانتۆنێكەوە و بــەو كانتۆنە دڵخۆش نین، دەتوانن 
لێــی دەربچــن و روو لە كانتۆنێكــی دیكە بكەن كە 

مامەڵەی دۆستانەیان لەگەڵدا دەكەن.

مۆدێلی سویســری ئێســتا لــە ســووریا هەیە، 
فیدراسیۆنی باكووری سووریا كە لە الیەن كوردەوە 
بە هاوپەیمانێتی مەســیحی و عەرەبە لێبووردەكان 
بەڕێوەدەبردرێ، لە كۆمەڵێك كانتۆنی خۆبەڕێوەبەر 
پێكهاتووە كە لە پەیوەندییەكی ئارەزوومەندانەدان. 
ئەوە ئەو بەشــە لە ســووریایە كە تێیــدا ئافرەتان 
لە سیاســەتدا بەشدارن، هەموو گرووپە ئاینییەكان 
ئــازادن، دەســەاڵتیش لــە خەڵك )واتــە خەڵكی 

ناوچەكە( دوور نەكەوتووەتەوە.
یــان لەبــری ئەمــە دەشــێ ئــەوەی عێــراق 
دووبــارە بكەینــەوە. ئێمــە لــە عێــراق پالنێكــی 
دیكەمــان تاقیكــردەوە: ســەندنەوەی دەســەاڵت 
لە ناسیۆنالیســتە دڕندە و ســێكوالرەكان. پاشان 
چەنــد ترلیــۆن پارەمــان خــەرج كرد بــۆ ئەوەی 
دیموكراســییەكی ناوەندگەرای لەرزۆك دامەزرێنین 
داعشــی  ئەمــە  جێبهێڵیــن.  عێــراق  خۆمــان  و 
خســتەوە، دواتریش زۆربــەی عێراقی وێران كرد و 
مەســیحییەكانی پاكتاو كرد. لە جیهانی عەرەبیدا 
حكومەتێكی ناوەندیی دیموكراتیكی لێبووردە نییە 
كە لەسەر بنەمای دەستوور كار بكات. بۆیە لە هیچ 
شــوێنێكی جیهانی عەرەبیدا ئەم جۆرە حكومەتە 

نییە كە وەكو مۆدێل وەربگیرێ. 
بۆچــی لــە جیاتــی تاقیكردنــەوەی دووبــارە 
و چەندبــارەی ئــەم پالنــە گەمژانەیــە، ســەیری 
مۆدێلێكــی دیكــە ناكەن كە لە واقیعیشــدا هەیە. 
رەنگــە باشــتر بێ سویســرا، لــە بــری ئەمریكا 
ســووریا  ئاشــتیی  گفتوگۆكانــی  رووســیا  یــان 

بەڕێوەبەرێت.

* جەیســن جۆنز، 43 ساڵ، ئەكتەری كۆمیدی 
ئەمریكییە و لە كەنەدا لەدایك بووە. ساڵی 2005 - 
2015 پەیامنێری بەرنامەی )The Daily Show(ی 
جۆن ستیوارت بوو. گرنگترین كارەكانی لەو مایەوەدا 
رووماڵكردنی هەڵبژاردنە پڕكێشەكەی 2009ی ئێران 
بوو كــە مەحمــود ئەحمەدی نــەژاد ســەركەوتنی 
بەســەر میرحوسێن مووســەوی و مەهدی كەڕوبی، 

كاندیدەكانی ریفۆرمخوازاندا بەدەستهێنا.

جۆن زمیراك: ئەكادیمیست و ئەندامی دەستەی 
نووســەرانی ماڵپــەڕی )The Stream(. هەڵگــری 
بڕوانامــەی دكتــۆرا لە مێــژوو، شــارەزای مێژووی 

سیاسیی مۆدێرنی سویسرایە.

"سوڵتانی نوێ" توركیا بەرەو كوێ دەبات؟

فیدراڵیزمی سووریا دەتوانێ رێ لە جینۆساید بگرێ
پێشنیازێك بۆ سەرۆك ترەمپ:



17 ژمارە ) 454 ( - دووشەممە 2017/4/24
شرۆڤه 

رووداو - هەولێر

كۆشــكی سپی سەرقاڵی ئامادەكردنی پالنێكە 
بۆ دانانی ژمارەیەك ســزای نوێ لەسەر ئێران، بۆ 
ئــەوەش خەریكی پێداچوونەوەیــە بە رێككەوتنە 
ئەتۆمییەكەی نێوان ئێران و زلهێزەكانی جیهان كە 
دوو ساڵ لەمەوبەر واژۆ كرا. بەرپرسانی ئەمریكی 
بە دووری نازانن واشنتن كۆتایی بە پابەندیی خۆی 

بە رێككەوتنەكەوە بهێنێ.
هەفتەی رابردوو وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا 
لە راپۆرتێكدا بۆ ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریكا 
رایگەیاند، ئێران پابەند بووە بە جێبەجێكردنی 
رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــەی ڤیەننــا كــە ئامانج 
لێــی ســنوورداركردنی بەرنامــە ئەتۆمییەكەی 
ئێران بــووە بۆ كاروباری مەدەنــی. هەرچەندە 
بەشــی یەكەمــی راپۆرتەكە باس لــە پابەندیی 
ئێــران بــە رێككەوتنەكــەوە دەكات، بــەاڵم لە 
درێــژەی راپۆرتەكــەدا هاتووە: "ئێــران بەهۆی 
زۆر پالتفۆرم و شــێوازەوە وەكوو یارمەتیدەری 

سەرەكیی تیرۆر ماوەتەوە".
 لــە بەشــێكی دیكەی راپۆرتەكــەی وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریــكادا هاتووە، ســەرۆكی ئەمریكا 
فەرمانــی بە فەرمانگە پەیوەندیــدارەكان داوە كە 
لەژێر چاودێریی ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیدا 
پێداچوونەوەیەك بكەن، بۆ ئەوەی "هەڵیسەنگێنن 
ئاخــۆ هەڵپەســاردنی ســزاكانی پەیوەندیــدار بە 
بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی ئێــران لــە بەرژەوەندیی 

ئاسایشی نیشتمانیی ئەمریكایە یان نا".
رۆژێــك پاش راپۆرتەكــەی وەزارەتی دەرەوە، 
دۆناڵــد ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریــكاش رایگەیاند 
"تــاران پابەند نەبووە بە روحــی رێككەوتنەكەوە 
و ئەمــە ئــەو شــتەیە كە ئێــران دەبــێ بیكات". 
وەكــوو لــە لێدوانی رێكــس تیلەرســن، وەزیری 
دەرەوەی ئەمریــكادا دەردەكــەوێ، مەبەســت لە 
روحــی رێككەوتنەكە، كەمكردنەوەی "جموجۆڵ و 

چاالكییە تێكدەرانەكانی ئێرانە لە ناوچەكەدا".
رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــەی نێــوان ئێــران و 

گرووپی واڵتانی 5 + 1 هەر لەســەرەتاوە لەالیەن 
كۆمارییەكانــەوە رەخنەی لێگیــرا، ترەمپیش لە 
ماوەی كەمپینەكانی هەڵبژاردنی ســەرۆكایەتیدا 
بــە "خراپتریــن رێككەوتنی مێژوو" نــاوی برد و 
چەند جارێكیش بەڵێنی دڕاندنی رێككەوتنەكەی 
دابوو. بەاڵم ترەمپ لە كاتی دەستبەكاربوونی لە 
كۆشكی سپی رەخنەكانی خۆی لە رێككەوتنەكە 

سووكتر كرد. 
رەخنە توندەكانی هەفتەی رابردووی ترەمپ و 
تیلەرســن لە كاتێكدایە كە بڕیار وایە رۆژی 25ی 
نیســان تۆم شــانۆن، جێگری وەزیری دەرەوە بۆ 

كاروبــاری سیاســی، هاوشــان لەگــەڵ ئەندامانی 
دیكەی 5 + 1 لەگەڵ بەرپرسانی ئێرانی كۆببێتەوە. 
ئەمەش یەكــەم كۆبوونەوەی بەرپرســێكی بااڵی 
ئەمریــكا دەبێ لەگــەڵ ئێرانییەكان. ئــەم جۆرە 
كۆبوونەوەیە هەموو سێ مانگ جارێك بە بەشداری 

هەر شەش واڵتەكە و ئێران بەڕێوەدەچێ.
بەرپرســێكی بااڵی كۆشكی ســپی كە بەهۆی 
هەســتیاریی بابەتەكە نەیویســتووە ناوی ئاشكرا 
بكــرێ، بە گۆڤاری فۆرێن پۆلیســی راگەیاندووە: 
"ئەمریكا دەیەوێ بەشێوازێكی قورستر ئامرازەكانی 

بەردەستی )لەدژی ئێران( بەكار بهێنێ". 

بەگوتەی ئەو بەرپرسە، یەكێك لە بژارەكان كە 
ئیدارەی كۆشــكی سپی بیری لێدەكاتەوە، ئەوەیە 
لیستی ئەو كۆمپانیایانە فراوانتر بكات كە دەگوترێ 
پەیوەندییان بە سوپای پاسدارانی ئێرانەوە هەیە.

شارەزایان پێیانوایە ئەم هەنگاوە دەكرێ دواجار 
ئێــران ناچار بكات لــە رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە 
بكشــێتەوە، جگــە لەمە قورســكردنی ســزاكانی 
ســەر ئێران لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی كێشەی 
گــەورە بۆ حەســەن روحانی دروســت دەكات كە 
خۆی بۆ خولی دووەمی سەرۆكایەتی ئێران ئامادە 
دەكات. روحانــی بە نیازە لە ماوەی كەمپینەكانی 

هەڵبژاردنی ئێراندا جەخت لەسەر ئەو دەستكەوتە 
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الپەڕەییەكەی ڤیەننا بەدەستهاتوون.
ریچارد نێفیو كە وەكوو شارەزای بواری سزاكان 
لە تیمی دانوستاندنە ئەتۆمییەكانی ئێراندا بووە، 
پێیوایە ســەپاندنی ســزای ئابووریی نوێ دەكرێ 
ئێران بهێنێتە سەر ئەو بڕوایەی بۆ ئەوان وا باشترە 
لە رێككەوتنە ئەتۆمییەكە بكشێنەوە، لەبەرئەوەی 
لە هەردوو حاڵەتەكــەدا )واتە بوون یان نەبوونی 
رێككەوتنەكە( گوشــاری ئابووریی قورس لەسەر 

ئێران هەیە.
نێفیــو پێیوایە یەكێك لەو بژارانــەی ئیدارەی 
كۆشكی سپی دەكرێ پشتی پێ ببەستێ، ئەوەیە 
لێكدانەوەیەكی قورســتر بۆ مــادە بنەڕەتییەكانی 
لەكاتێكــدا  بــكات،  ئەتۆمییەكــە  رێككەوتنــە 
رێككەوتنەكــە خــۆی ئــەو بــوارەی بۆ ئیــدارەی 

ئەمریكی و ئێرانییەكانیش هێشتووەتەوە.
كەسانی نزیك لە ترەمپ بە )فۆرێن پۆڵسی(
یــان راگەیانــدووە ســەرۆكی ئەمریكا لــە كاتی 
دەستبەكاربوونییەوە هیچكات ئاماژەی بە "دڕاندنی 
رێككەوتنەكە" نەكردووە. بەم حاڵەشەوە ئیدارەی 
كۆشكی سپی نەیشاردووەتەوە كە بە شێوازێكی 
قورستر سزاكان بەكاربهێنن. بۆ نموونە ئەم مانگە 
وەزارەتی خەزێنەی ئەمریكا رایگەیاند، كۆمەڵێك 
ســزایان بەسەر سۆهراب سولەیمانی، برای قاسم 
سولەیمانی )فەرماندەی سوپای قودسی ئێران(دا 
سەپاندووە. بەگوێرەی راگەیاندراوەكەی وەزارەتی 
خەزێنەی ئەمریكا، هۆكاری ئەو سزایانە بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە كە براكەی قاســم سولەیمانی رۆڵی 
هەبووە لە دەســتدرێژییەكانی نێــو زیندانەكانی 

ئێران.
بەرپرســێكی وەزارەتی خەزێنــەی ئەمریكا بە 
گۆڤارە ئەمریكییەكەی راگەیاندووە "هەتا ئێستاش 
ئەو سزایانەی ئەمریكا بەسەر ئێرانیدا دەسەپێنێ، 
هەمان ئەو سزایانەن كە ئیدارەی پێشوو داینابوون 

بەبێ ئەوەی جێبەجێیان بكات".
بەگوێرەی بەرپرسانی ئەمریكا، كۆشكی سپی 

تەركیزێكــی تەواوی خســتووەتە ســەر ســوپای 
پاســداران كــە لــق و پۆپێكــی زۆری لــە كەرتە 
ئابــووری و پیشەســازییەكانی ئێرانــدا هەیــە. 
بەرپرســانی كۆشكی ســپی تاوتوێی ئەوە دەكەن 
هەموو ســوپای پاسداران بخەنە لیستی رێكخراوە 
تیرۆریســتییەكانەوە. حاڵی حازر تەنیا ســوپای 
قــودس كە لقی چاالكییە دەرەكییەكانی ســوپای 

پاسدارانە، لە لیستی تیرۆری ئەمریكادایە.
یەكێكی دیكە لە بژارەكان كە ئیدارەی ئەمریكا 
بیــری لێكردووەتــەوە ئەوەیــە ســزای ســەر ئەو 
كۆمپانیایانە قورســتر بكات كــە بازرگانی لەگەڵ 
كۆمپانیاكانی سەر بە ســوپای پاسداران دەكەن. 
بەپێــی رێوشــوێنەكانی ئێســتا، ئەگەر ســوپای 
پاســداران لە كۆمپانیایەكدا زیاتر لە 50% پشكی 
هەبــێ، بازرگانیكــردن لەگەڵ كۆمپانیاكە ســزای 
بەدواوەیــە، بەاڵم كۆشــكی ســپی تاوتوێی ئەوە 

دەكات ئەو رێژەیە كەم بكاتەوە.
 بــۆ ئــەوەی ئیــدارەی ترەمــپ بتوانــێ ئەوە 
جێبەجێ بكات، دەبێ دەســتكاری رێنماییەكانی 
وەزارەتــی خەزێنــە بــكات. چونكە هەتا ئێســتا 
ســزاكانی ســەر رێكخراو و واڵتان هەموو كات بۆ 
ســەرەوەی 50%ی پشــكەكان دانرابــوون و ئەمە 

وەكوو ستاندارێكی وەزارەتی خەزێنەی لێهاتبوو.
بەرپرســانی وەزارەتــی خەزێنــەی ئەمریكا بە 
فۆریــن پۆڵســییان راگەیانــدووە، ئەگــەر ترەمپ 
بتوانێ ئەو رێژە ســتانداردە كــەم بكاتەوە، ئەوە 
سەدان كۆمپانیای ئێران دەكەونە لیستی رەشەوە، 
بەو هۆیەشەوە ئەستەمە كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكان 
حەزێكی ئەوتۆیان بۆ وەبەرهێنان لە ئێران بمێنێ، 
واتە ئەو ئامانجەی ئێران رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی 

بۆ كردبوو لە بنەڕەتدا كۆتایی دێ. 
ئەمریــكا  پێشــووی  ئیــدارەی  بەرپرســانی 
هۆشــدارییان داوە ئــەم هەنــگاوە بــە كــردەوە 
رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــە و بەڵێنەكانــی كــە بە 
ئێران دراوە هەڵدەوەشــێنێتەوە. بە دووری نازانن 
ئێران بەو هۆیەوە مەترسیی بۆ بەرژەوەندییەكانی 

ئەمریكا لە عێراق دروست بكات.

ئەمریكا سزای قورستر بەسەر ئێراندا دەسەپێنێ

رووداو - هەولێر

چارەســەری كێشــەی ئەتۆمی و سیستەمی 
مووشــەكیی كۆریای باكوور تەوەری ســەرەكی 
ســەردانەكەی مایك پێنس، جێگری ســەرۆكی 
ئەمریــكا بــۆ واڵتانــی رۆژهــەاڵت و باشــووری 
رۆژهەاڵتی ئاسیا بووە. هەر بۆیە سەیر نییە كە 
یەكەم وێســتگەی گەشتە 10 رۆژییەكەی پێنس 

كۆریای باشوور بوو.
نیســانەوە  لــە 15ی  كــە  لــەو گەشــتەدا 
دەســتیپێكردووە، مەلەفی ئاسایشــی ناوچەكە 
لەبەرامبەر هەڕەشــە مووشەكی و ئەتۆمییەكانی 
كۆریــای باكــوور و فراوانخوازییەكانــی چین لە 
دەریای باشوور لەسەر هەموو مێزەكانی گفتوگۆ 
بووە لەگەڵ بەرپرسانی كۆریای باشوور، ژاپۆن، 

ئیندۆنیسیا و ئوسترالیا.
جێگــری ســەرۆكی ئەمریكا لەم گەشــتەیدا 
ویســتوویەتی واڵتانی ناوچەكــە، بە تایبەتیش 
كۆریــای باشــوور و ژاپــۆن، دڵنیــا بكاتەوە كە 
ئەمریكا پشتگیریی بەرگری پێشكەشی ئەو دوو 
واڵتە دەكات و ئەگەر رێگەچارەی ئاشــتیانە بۆ 
چەككردنی كۆریای باكوور شكســتی هێنا، ئەوە 
ئەمریكا ئامادەیە یەكالیەنە لە دامەزراوە ئەتۆمی 

و سەربازییەكانی پیۆنگ یانگ بدات.
بەگوێــرەی راپۆرتێكــی ناوەنــدی ئەمریكیی 
ســتراتفۆر، هەڕەشەی واشــنتن لە بەكارهێنانی 
یەكالیەنەی هێز لەدژی كۆریای باكوور بۆ ئەوەیە 
حكومەتــی چین ناچار بكەن بێتە ســەر خەت. 
میدیاكانی نزیك لە حكومەتی چین ئاشــكرایان 
كــردووە واڵتەكەیــان هۆشــداری داوەتە كۆریای 
باكوور كە ئەگەر تاقیكردنەوەی دیكەی ئەتۆمی 
بكات، ئەوە ئەوانیش گواستنەوەی سووتەمەنی 
بۆ كۆریای باكوور رادەگرن. زۆربەی سووتەمەنی 

كۆریای باكوور لەالیەن چینەوە دابین دەكرێ.
 رۆژی شەممەی رابردوو، مایك پێنس لە كاتی 
سەردانی ئوســترالیادا رایگەیاند، هەتا ئێستاش 
هیوای ئەوە ماوە بە شێوازێكی ئاشتیانە كێشەی 
ئەتۆمیــی كۆریــای باكــوور چارەســەر بكــرێ، 
هۆكاری ئەوەشی بۆ هاوكارییەكانی نێوان چین و 
ئەمریكا لەم بوارەدا گەڕاندەوە. جێگری سەرۆكی 
ئەمریــكا گوتی "بەڕاســتی بڕوامــان بەوەیە كە 
هاوپەیمانەكانمــان لە ناوچەكە هاوشــان لەگەڵ 
چین ئەو گوشارە هەڵدەگرن، چانسی ئەوە هەیە 

بە ئامانجێكــی مێژوویی خۆمان بگەین، واتە بە 
رێگەیەكی ئاشــتیانە نیمچــە دوورگەی كۆریا لە 
چەكی ئەتۆمی پاك بكەینەوە، هەنگاوەكانی چین 

لەو بارەیەوە جێی دڵخۆشین".
سەرەتای ئەم مانگە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی 
ئەمریــكا، لــە فلۆریــدا لەگەڵ شــی جینپینگ، 
ســەرۆككۆماری چین، كۆبووەوە. كۆبوونەوەكە 
لە بــواری پەیوەندییــە بازرگانییەكانی ئەمریكا 
و چینــدا ســەركەوتوو نەبوو، بــەاڵم لە مەلەفی 
كۆنتڕۆڵكردنــی كۆریای باكووردا پێشــكەوتنی 
بەرچاو لە نێوان واشنتن و پەیژین بەدی هاتووە. 
وای  ئەمریكــی  بەرپرســانی  هەرچەنــدە 
بەرچــاوی  هاوكارییەكــی  چیــن  دەردەخــەن 

ئەمریكییــەكان دەكات لــەم كێشــەیەدا، بەاڵم 
بەپێی ســتراتفۆر، ســێ پرســیاری ســەرەكی 
هەیە كە لە لێدوانەكانی بەرپرســانی ئەمریكیدا 
ئاماژەیــان پێنــادرێ: یەكەمیــان ئەوەیە چین 
هەتــا كوێ ئامادەیــە بۆ جڵەوكردنــی كۆریای 
رۆڵــی  و  بــدات  ئەمریــكا  یارمەتــی  باكــوور 
نێوبژیــوان بگێڕێ؟ )وەكوو چۆن مۆســكۆ بە 
حوكمــی پەیوەندییە نزیكەكانــی لەگەڵ تاران، 
لە دانوستاندنە ئەتۆمییەكانی نێوان كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی و ئێراندا رۆڵی نێوبژیوانی دەگێڕا(.
پرســیاری دووەم ئەوەیە چین تا چ ئاستێك 
دەســەاڵتی بەســەر كیم جۆنگ ئون، ســەرۆكی 
كۆریای باكووردا هەیە و كارتەكانی گوشاری چین 

هەتا چەندە كاریگەرن لەوەی تێڕوانینی سەرۆكی 
كۆریای باكوور بگۆڕن؟ 

پرســیاری ســێیەم ئەوەیە ئەمریكا ئامادەیە 
هەتــا چ رادەیەك باجی بارزگانی بە چین بدات، 
بۆ ئەوەی چین رازی بێ رۆڵی نێوبژیوانێكی تەواو 
بگێڕێ؟ بە جۆرێك كە لەگەڵ سیاسەتە ئابووری 
و بازرگانییەكــەی ئیــدارەی ترەمپــدا بگونجێ. 
)ترەمپ لە كەمپینی هەڵبژاردنەكاندا چینی بەوە 
تۆمەتبار دەكرد كە "دەستدرێژی" كردووەتە سەر 

ئابووریی ئەمریكا.
چیــن و كۆریــای باكــوور لــە ســاڵی 1961 
رێككەوتنێكی بەرگرییــان واژۆ كرد، بەپێی ئەو 
رێككەوتنە پەكین و پیۆنگیانگ پابەندن بەوەی 

هــەر كام لــەو دوو واڵتە رووبەڕووی هەڕەشــەی 
ئەمنیــی دەرەكــی بــووەوە، واڵتەكــەی دیكــە 
هاوكاریی بكات، لە رێككەوتنەكەدا جەخت لەسەر 
ئەوەش كراوەتەوە كە هەردوو واڵت دەبێ هەوڵی 

پاراستنی ئارامی و ئاسایشی ناوچەكە بدەن.
بەاڵم شــارەزایانی ئاسایشــی چین پێیانوایە 
چیــن چیــدی ناچــار نییــە پابەنــد بــێ بــەو 
رێككەوتنەی زیاتر لە پێنج دەیە بەسەر تەمەنیدا 
تێدەپــەڕێ، لەبــەر ئــەوەی كۆریــای باكوور بە 
چەكە ئەتۆمییەكەی، هەڕەشــەی راســتەوخۆی 
لەســەر كۆی ناوچەكە )لەوانــەش چین خۆی( 
ئــەو  روونــی  ئاماژەیەكــی  دروســتكردووە. 
نیگەرانییەش لە لێدوانی بەرپرســانی وەزارەتی 

بەرگریــی ئەمریكادا دەردەكــەوێ كە باس لەوە 
دەكــەن فڕۆكە جەنگییــەكان و تۆپخانەی چین 
لــە حاڵەتی ئامادەباشــیدان بۆ ئــەو حاڵەتەی 
تاقیكردنەوە مووشەكی و ئەتۆمییەكەی كۆریای 
باكــوور مەترســییەكی نەخوازراو لەســەر چین 

دروست بكات.
لە الیەكی دیكەوە ســەرۆكی چیــن بەردەوام 
جەختی لەسەر ئەوە كردووەتەوە كە ئاسیاییەكان 
خۆیــان دەبێ كێشــەی ناوچەكانیان چارەســەر 
بكەن، ئــەوەش ئاماژەیەكی ناڕاســتەوخۆیە بۆ 
ئەوەی چین نایەوێ ئامادەیی سەربازیی ئەمریكا 
لــە ناوچەكەدا، بە تایبەتیش لە نیمچەدوورگەی 
كۆریــا، هێنــدە بەهێز بێ كە كێشــە بــۆ ئەوان 
دروست بكات. بەاڵم هەر بەرنامە ئەتۆمییەكەی 
كۆریــای باكوور رێگەی خۆشــكردووە بۆ ئەوەی 
كۆریــای باشــوور رازی بــێ بــەوەی ئەمریــكا 
سیســتەمی بەرگریی مووشكی لەو واڵتە دابنێ. 
جگــە لەمــەش بــە گوتــەی پێنس، كەشــتیی 
فڕۆكەهەڵگری ئەمریكا لە چەند رۆژی داهاتوودا 

دەگاتە ئاوەكانی نیمچە دوورگەی كۆریا. 
پێشــووی  جێگیــری  كۆهیــن،  دەیڤیــد 
بەڕێوەبــەری دەزگای هەواڵگریــی ناوەنــدی و 
جێگری وەزیری خەزێنە لە ئیدارەی پێشــووی 
ئەمریكا، پێیوایە سزا ئەتۆمییەكانی سەر ئێران 
دەكرێ مۆدێلێك بێ بۆ ئەوەی ئیدارەی ترەمپ 
بتوانێ كیم جۆن ئون بە چۆكدا بهێنێ. كۆهین 
لە وتارێكدا لە رۆژنامەی )واشــنتن پۆســت(ی 
ئەمریكــی ئاماژە بەوە دەدات كە لە حاڵەتێكدا 
چیــن خۆی لــە نێوبژیوانی دزییــەوە، ئەمریكا 
دەتوانێ پشــت بە سزای ناڕاستەوخۆ ببەستێ، 
واتە دانانی سزای ئابووری بۆ هەموو ئەو بانك 
و ناوەنــدە بازرگانیانەی مامەڵە لەگەڵ كۆریای 

باكوور دەكەن.
ئیــدارەی ئۆباما ئەو جۆرە ســزایەی لەســەر 
ئێــران تاقیكــردەوە. كۆهنیــش جەخــت لەوە 
دەكاتەوە كە یەكێك لەو هۆكارانەی ئێرانی ناچار 
كرد دانوستاندن بكات، سزا ناڕاستەوخۆكان بوو. 
لەو جۆرە سزایەدا بانكەكانی واڵتان دوو بژارەیان 
دەخرێتــە بەردەم: پەیوەنــدی و ئاڵوگۆڕ لەگەڵ 
پیۆنگیانگ، یان لەگەڵ واشنتن. واتە هیچ بانكێك 
ناتوانێ هــاوكات لەگەڵ هەردووال مامەڵە بكات. 
لە دۆخێكی وەهــادا هیچ بانك و دامەزراوەیەكی 

دارایی، واشنتن بە پیۆنگیانگ ناگۆڕێتەوە. 

ئەمریكا كارتەكانی لەدژی كۆریای باكوور 
تاقیدەكاتەوە

سەرقاڵی تاوتوێكردنی بژارەكانن

)AFP :فۆتۆ( 



18 ژمارە ) 454 ( - دووشەممە 2017/4/24

ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

ئـەو كۆبوونەوانـە  بـوو  گرنگتـر  بێگومـان 
پەرلەمانـی  بـارەگای  لـە  و  پەرلەمـان  لـە 
كوردسـتان بـان لەبری ئـەوەی وەك هەنگاوی 
كوردسـتان  سـەرەكییەكانی  هێـزە  یەكـەم 
تاوتوێـی  یەكێتـی(  و  )پارتـی  لەبـارەگای 
پرسـی ریفرانـدۆم بكـەن. بـەاڵم كە پرسـێكی 
سـەربەخۆیی  بـۆ  گشتپرسـی  وەك  گرنگـی 
كوردسـتان و دروسـتكردنی دەوڵـەت نەبێتـە 
هـۆی كەمكردنـەوەی ئەو عینادە سیاسـییەی 
گەیانـد،  ئەمـڕۆ  بـە  كوردسـتانی  دۆخـی 
بـەدوای هیـچ  كەواتـە ناشـكرێ ئیتـر كـورد 
دەرەتانێكـی تـردا نەگەڕێـت و هـەر دەرفـەت 
و پێشـهاتێكی بـۆ هاتـە پێـش، فەرامۆشـی 
و  شـێواز  لەسـەر  ئـەوەی  بەهـۆی  بـكات 
چۆنێتـی كاراكردنـەوەی پەرلەمـان ناكۆكیـن. 
زۆر كەسـایەتی سیاسـیی گرنگ لە ئاسـتی 

توێژینـەوە،  ناوەندەكانـی  و  نێودەوڵەتـی 
سـەرەتای  داعـش،  كۆتایـی  وایـە  باوەڕیـان 
نەخشـەی  و  هاوكێشـە  لـە  تـرە  قۆناغێكـی 
دەوڵەتانـە  ئـەو  زۆربـەی  ناوچەیـە.  ئـەم 
یاخـود  بەرژەوەنـدی  بوونـی  بەهـۆی 
پێویسـتبوونی پێگەی سیاسـی و سەربازییان 
هاوسـەنگیی  راگرتنـی  و  سـەقامگیری  بـۆ 
هاوكێشـە گـەورەكان، چاویـان لـە ئاینـدەی 
ئـەم واڵتانەیـە و هەموویـان خۆیـان بـۆ هـەر 
كـە  كـردووە  ئامـادە  پێشـهاتێك  و  ئەگـەر 
وەك لێكەوتـەی شـەڕی سـێ سـاڵەی داعـش 
دڵنیـام  دەكرێـت.  ئەنجامەكانـی  چاوەڕوانـی 
لـە كوردسـتانیش زۆربەمـان خوازیـاری ئـەوە 
لـە  یەكێـك  وەك  ئێمـەش  میللەتـی  بوویـن 
گەورەتریـن قوربانیبەخشـەكانی ئـەم جەنگە، 
مشـتوماڵی ناوماڵی خۆمان بكردایە و هەموو 

پێكـەوە ئامادەی هـەر گۆڕانكاری و ئەگەرێك 
لەكاتێكـدا  نـەدا.  رووی  ئەمـە  بـەاڵم  بایـن. 
وەك  مەترسـیش  و  هەڕەشـە  كۆمەڵـێ 
دەرئەنجامـی شـەڕ دوور نەبـوو بێنـە رێمـان.
 ئێسـتا دۆخێكـی تـازە هاتووەتـە پێـش، 
چاوەڕوانـی  مەترسـیانە،  ئـەو  پێچەوانـەی 
رەخسـاندنی هەلومـەرج و كۆمەڵێـك دەرفەت 
دەكرێـن كـە بەهۆیانەوە كـورد بتوانێ هەنگاو 
وەك  بنێـت.  گـەورە  دەسـتكەوتی  بـەرەو 
هەڕەشـە و مەترسـییەكان یەكیاننەخسـتین، 
پێشـهاتە  و  دەرفـەت  ئـەو  بوویـن  چـاوەڕێ 
تازانـە ببنـە هەوێنـی چارەكردنـی ناكۆكـی و 
بـەاڵم دەركـەوت  ناتەباییـە سیاسـیەكانمان، 
بـۆ  نـە دەرفـەت  نـە مەترسـی و هەڕەشـە، 
دەسـتكەوتیش، نەیانتوانـی ببنە دەروازەیەك 
كێشـە  بـۆ  چارەسـەر  دۆزینـەوەی  بـۆ 
هەڵواسـراوەكانی كوردسـتان. هیـچ نەبووایـە 
ئەركێكـی  چەنـد  بـۆ  و  شـێوازێك  لەسـەر 
دیاریكـراو تایبـەت بە سەرخسـتنی پرۆسـەی 
گشتپرسـی دەكـرا رێككـەون لەسـەر ئـەوەی 
پەرلەمـان بـەو جـۆرەو بۆ ئەو مەبەسـتە كارا 
بكرێتـەوە كـە ئەمـە واقیعـی تاڵـی پرۆسـەی 
نەكـرا.  ئـەوەش  كوردسـتان،  لـە  سیاسـییە 
ماڵـی  لەنـاو  ئێمـە  كـە  ئەوەیـە  پرسـیار 
خۆمـان بـەو جـۆرە بیـن و جـارێ ئاسـۆیەك 
چارەكردنـی  و  رێككەوتـن  بـۆ  نەبێـت 
هەمـوو  ئیتـر  نێوخۆییەكانمـان،  كێشـە 
بەنیـازی  و  دابخەیـن  لەخۆمـان  دەرگاكان 
ئەگـەری  لـە  نەبیـن  دەسـتكەوتێك  هیـچ 
ئـەم  یاخـود  ناوچەكـە،  گۆڕانكارییەكانـی 
دوو كەیسـە لێـك جیابكەینـەوە، هـەر الیەنـە 
ناوخۆییـەكان  كێشـە  لەسـەر  هەڵوێسـتی 

هەرچۆنێكـە، نەیكەیـن بـە گرفـت لەبـەردەم 
هەنگاوەكانمـان بـۆ پرسـی گرنگتر. پێویسـتە 

هەڵبژێریـن.  دووەمیـان  ئەمـەی 
وەك لە دەرئەنجامی كۆبوونەوەكانی نێوان 
پێدەچێـت  راگەیێنـراوە،  یەكێتـی  و  پارتـی 
رێـگا، كـە  ئەوەیـان كردبێتـە نەخشـە  هـەر 
نـە راپرسـی لەسـەر حسـابی فەرامۆشـكردنی 
كێشـەكان بێـت و نـە مانـەوەی كێشـەكانیش 
بۆیـە  ریفرانـدۆم.  بـۆ  لەمپـەر  بـە  بكرێـت 
هەمـوو  فراوانـی  كۆبوونـەوەی  وایـە  بڕیـار 
حیزبـە سیاسـییەكان بكرێـت بـۆ دیاریكردنـی 
كۆمیتەیـەك  پێكهێنانـی  و  ریفرانـدۆم  كاتـی 
گرنگـە  هەرچەنـدە  سەرپەرشـتیكردنی.  بـۆ 
هەمـوو حیزبـە سیاسـییەكانی كوردسـتان و 
راسـتەقینەی  نوێنـەری  ئـەوان،  شانبەشـانی 
تـری  نەتەوەییەكانـی  پێكهاتـە  هەمـوو 
بـۆ  ئەمـە  بەشـداربن.  كوردسـتانیش 
دەسـتەجەمعیی  هەڵوێسـتی  دەرخسـتنی 
خەڵكـی كوردسـتان و نەهێشـتنەوەی بـواری 
بـۆ  نـەك  باشـە  نەیارانمـان  دەسـتوەردانی 
حیزبـەكان سەرپەرشـتی  كـردار  بـە  ئـەوەی 
راپرسـی بكـەن. ئەم پرسـە نابێـت بە حیزبی 
نییـە  ئـەوە  مانـای  بەحیزبیكـردن  بكرێـت، 
ئەگـەر یـەك یان دوو حیزب سـەرقاڵی بوون، 
ئـەوە بـە حیزبـی كـراوە و ئەگـەر زۆرتریـن 
حیـزب تیایـدا بەشـدار بـوون ئـەوە نیشـانەی 

نیشـتمانییە.  بێـت كـە پرسـێكی  ئـەوە 
بـە  ببێـت  بابەتـە  ئـەم  بۆئـەوەی 
بیخەینـە  پێویسـتە  نیشـتیمانی،  پرسـێكی 
پەرلەمانـی  خـۆی،  راسـتەڕێی  سـەر 
یاسـای   2014/7/23 رۆژی  لـە  كوردسـتان 
هەڵبـژاردن  بـااڵی سـەربەخۆی  كۆمیسـیۆنی 

یەكەمـی  بڕگـەی  لـە  دەركـرد.  راپرسـی  و 
هاتـووە:  یاسـایەدا  ئـەم  دووەمـی  مـادەی 
دەسـتەیەك  یاسـایە  ئـەم  )بەگوێـرەی 
دادەمـەزرێ لەژێـر نـاوی كۆمیسـیۆنی بـااڵی 
بـۆ  راپرسـی  و  هەڵبژاردنـەكان  سـەربەخۆی 
ئـەوەی ببێتـە تاكـە دەسـەاڵت كـە رێـكاری 
هەمـوو هەڵبـژاردن و راپرسـییە گشـتیەكان 
ئاسـتی سەرتاسـەری  لەسـەر  بـدات  ئەنجـام 
كوردسـتان. عێـراق(. ئێسـتا ئـەو دەسـتەیە 
دامـەزراوە و نوێنـەری الیەنە سـەرەكییەكانی 
وەك )پارتی و یەكێتی و گۆڕان و یەكگرتوو 
و كۆمـەڵ( ئەندامـن تێیـدا. بۆیـە پێویسـتە 
نـەك  پرسـە  ئـەم  واجیهـەی  بكرێنـە  ئـەوان 
ئـەوەی هـەر حیزبە و نوێنەرێـك دیاری بكات 
و دەسـتەیەكی تـری حیزبـی پێكبهێنرێـت بـۆ 

راپرسـی. سەرپەرشـتیكردنی 
دەكرێت لەسـەر ئاسـتێكی بااڵ لەبری یەك 
لـە كەسـایەتیە  كۆمیتـە چەنـد كۆمیتەیـەك 
سیاسـییەكانی كوردسـتان دروسـتبكرێن بـۆ 
دروسـتكردنی پەیوەنـدی لەگـەڵ واڵتان، هەر 
پێكبێـت  ئەندامێـك  چەنـد  لـە  كۆمیتەیـەك 
لەسـەر بنەمـای گونجـاوی بـۆ ئـەو كارە نەك 
هـەر حیزبـە و بـە نوێنـەرێ بەشـدار بێـت. 
نوێنـەری  لـە  كۆمیتەیـەك  ئەگـەر  سـبەی 
دەڵێـت  كـێ  دروسـتكرا،  هەمـوو حیزبـەكان 
هەمـوو ئەندامەكانـی بـۆ ئەركێكی لـەو جۆرە 
گونجـاون، یـان ئەگـەر حیزبێـك دۆسـتایەتی 
لەگـەڵ واڵتێـك هەبوو مـەرج نییە بۆ واڵتێكی 
تریـش هـەر ئەو نوێنەرە شـیاو بێت. دەكرێت 
لـە كەسـایەتییەكانی نـاو حیزبە سیاسـیەكان 
پەیوەندیـی  كـە  بێالیەنـەكان  كەسـایەتیە  و 
بـااڵ  دەسـتەیەكی  فراوانـە،  دیبلۆماسـییان 

دروسـت بكرێـت و دابەشـبكرێنە سـەر چەنـد 
كۆمیتەیـەك.

دەبێـت  كۆمیتەیـەك  بـە  پێویسـتمان 
ئەركـی  ئەمـە  عێراقییـەكان،  الیەنـە  بـۆ 
گفتوگۆكردنـە لەگـەڵ بەغـدا بـە حكومـەت و 
حیزبەكانەوە، لە دەستپێكردنی ئەركەكەیەوە 
تـا كۆتایـی راپرسـی رەنگـە پێویسـت بـكات 
دەیانجار سـەردانی الیەنـە عێراقییەكان بكات 
بـۆ دروسـتكردنی تێگەیشـتنێكی هاوبـەش بە 
قازانجـی سـەربەخۆیی كوردسـتان. ئەمـە بـۆ 
ئێـران و بـۆ توركیـا پێویسـتی بـە كۆمیتـەی 
جیـاواز هەیـە كـە ئەندامەكانی بریتـی بن لەو 
كەسـانەی بـۆ ئـەو واڵتانە گونجـاون و توانای 
دروسـتكردنی دڵنیاییـان هەیـە لـە ئێـران و 
توركیـا. كەواتـە دەبێـت هـەر كۆمیتەیـەك بۆ 
كارێكـی دیاریكـراو دروسـتبكرێت، عێـراق و 
واڵتانـی دەرودراوسـێ، ئەوروپـا و ئەمریـكا و 

نەتەوەیەكگرتـووەكان.  و  رووسـیا 
سـەرباری ئـەوەی بەهـۆی كێشـەی نێـوان 
پارتـی و گۆڕانـەوە، وەزیرەكانـی گـۆڕان لـە 
حكومـەت نەمـاون، بـەاڵم هێشـتا حكومەتـی 
هەرێـم هـەر سـیمایەكی حكومەتێكـی بنكـە 
فراوانی هەیە، دەكرێت بەشـێك لە ئەركەكان 
وەزیرانـی  ئەنجوومەنـی  سـەر  بخرێتـە 
بەتایبـەت  كوردسـتان،  هەرێمـی  حكومەتـی 
وەزیـری الیەنەكانـی تـر بەشـدار بكرێـن لـەو 
بـۆ  كوردییەكـەی  و  كورتـی  بـە  ئەركانـە. 
ئـەوەی پرسـی سـەربەخۆیی سـیمای حیزبـی 
وەرنەگرێـت و ببێتـە خەمـی هەمـوو خەڵكـی 
كوردسـتان، پێویسـتە پارتـی زۆرتریـن رۆڵ 
بـدات بـە الیەنەكانـی دیكـە كە ئـەوەش تاكە 

سـەركەوتنێتی.  زامنـی 

لـە  باسـمان  پێشـوودا  وتـاری  لـە 
وەك  كـرد  عێـراق  حوكمڕانیـی  مۆدێلـی 
مۆدێلێكـی نێگەتیـڤ، مۆدێلێـك كـە دەبـێ 
هەمـوو هەوڵێـك بدەیـن بـۆ ئـەوەی وەكـو 
ئـەو نەبیـن. لێـرەدا هـەوڵ دەدەیـن بـاس 
بـۆ  بكەیـن  كردەیـی  چوارچێوەیەكـی  لـە 
لـە  كەمینـەكان  بێمەرجـی  بەشـداریی 
كـە  دەوڵەتێكـدا  دروسـتكردنی  پرۆسـەی 
هیـچ نەتـەوە و ئاینێـك هەژموونـی نەبێـت 

تـردا.  ئەوانـی  بەسـەر 
دەوڵەتــی عێــراق، هــەر لــە ســەرەتای 
دروســتبوونییەوە تــا ئەمــڕۆ، نەیتوانیــوە 
ببێتــە نیشــتیمانێك بــۆ هەمــووان و لــە 
ئەنجامدا هەستی نیشتیمانپەروەری دروست 
نەبــووە. دەوڵــەت لــە عێــراق نەیتوانیوە 
شوناســێكی ســەربەخۆی سیاسی- یاسایی 
وەربگرێــت، بەڵكو تەنهــا وەك دیوەخان/ 
تەكیەی نەتــەوەی سەردەســت وێناكراوە، 

تەنیـا  خراپـەكان  حكومەتـە  مـن  الی 
كـە  ئەوانـەن  جۆرێكیـان  جـۆرن،  دوو 
میللـەت دەیانڕووخێنـێ، جۆرەكـەی تریـان 

ئەوەیانـە كـە میللـەت دەڕووخێنێـت. نزیك 
بـە هەشـتا سـاڵی رابـردوو گەالنـی عێـراق 
حكومەتەكانیـان دەڕووخانـد، بـەاڵم لـەوە 
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بـەدواوە، حكومەتـەكان گـەل دەڕووخێنـن!
ئــەوەی  مافــی  میللەتێــك  هەمــوو 
خــۆی  خراپەكــەی  حكومەتــە  هەیــە 
بڕووخێنێــت، بــەاڵم بــەو مەرجــەی بزانێــت 
ــەو باشــتر دروســت بكاتــەوە!  دانەیەكــی ل
رابــردوودا، گەالنــی  لــە هەشــتا ســاڵی 
عێــراق هــەر حكومەتیــان رووخانــد و هــی 
هەرگیــز  بــەاڵم  جێــی،  نوێیــان خســتە 
لــەوەی پێشــتر باشــتریان پــێ دروســت 
ــەلمێنن  ــانە دەیس ــان نیش ــەوە. دەی نەكرای
كــە ســەردەمی مەلیــك فەیســەڵی یەكــەم 
یەكــەم  غازیــی  مەلیــك  ســەردەمی  لــە 
باشــتر و ســەردەمی مەلیــك غــازی لــە 
ســەردەمی ئەمیــر عەبدوللیــال باشــتر و 
هــی ئەمیــش لــە فەیســەڵی دووەم باشــتر 
و ئەمیشــیان لــە ســەردەمی عەبدولكەریــم 
دەگاتــە  تــا  هتــد...،  و  باشــتر  قاســم 
كۆمــارە خوێناوییەكــەی فوئــاد مەعســوم!

هەتـا  یەكەمـەوە  فەیسـەڵی  لـە  ئێـوە 
مەعسـومی یەكـەم تەماشـای بكـەن، كورد 
بەهیـچ  ئێسـتا و چ رۆژگاری شـۆڕش،  چ 
پێگـەی  و  شـكۆ  بـە  دانـی  شـێوەیەك 
ڕۆژی  لـە  نەنـاوە،  عێراقـدا  دەوڵەتـی 
دامەزراندنـی ئـەو دەوڵەتـەوە هەتا ئێسـتا، 
خـۆی  واڵتـی  بـە  عێراقـی  كوردێـك  هیـچ 
نەزانیـوە، سـەرۆكی عێراقـی بـە سـەرۆكی 
حكومەتەكانـی  وەزیـری  نەزانیـوە،  خـۆی 
خـۆی  حكومەتـی  وەزیـری  بـە  عێراقـی 
واڵتێكـی  لـە  كـوردە  هەرچـی  نەزانیـوە، 
خەڵكـی  دەپرسـن  لێـی  كـە  دەرەكـی 
هیـچ  عێراقیـم،  ناڵێـت  هەرگیـز  كوێیـت؟ 
عێـراق  نیشـتمانیی  سـروودی  كوردێـك 
بـە هـی خـۆی نازانێـت و لەبـەری نییـە، 
هەرگیـز كوردێـك بـە بـەرزی و شـەكاوەیی 
ئـااڵی عێـراق كەیفخۆش نییـە، ئێوە نابێت 
هـەر بـەو جـۆرە لە عێـراق بڕوانـن كە دانی 

بـە مافەكانـی كـورددا نەنـاوە یـان خـۆی 
لـێ دزیوەتەوە، لەپاڵیشـیدا كـورد دانی بە 

نەنـاوە. عێراقـدا  پیرۆزییەكـی  هیـچ 
كـورد دەیەوێـت لـە عێـراق جیابێتـەوە، 
واڵتێـك كـە بەیـەك فەتـوا، سـێ ملیۆن لە 
ریزەكانـی  لـە  نـاوی خۆیـان  نێرینەكانـی، 
ئامـادەی  و  نووسـی  شـەعبی  حەشـدی 
هەمـوو جۆرە شـەڕێكن لەگـەڵ هەر نەتەوە 
بسـپێردرێت،  پێیـان  عێراقـدا  ئاینێكـی  و 
لەوانـەش كورد! كـورد دەیەوێت لە واڵتێك 
داهـات  لەسـەدی  سـەد  كـە  جیابێتـەوە 
ئامـادەش  و  دەوێـت  لێـت  سـامانەكەی  و 
بـێ  و  دروسـتی  بـە  17ی  نییـە سـەددی 
كـورد  كەواتـە  بداتـەوە!  كەموكورتـی 
لەبـەر ئـەوەی ئـەم دەوڵەتـە خراپـە و ئەم 
لێـی  دەیەوێـت  بۆیـە  خوێناوییـە،  رژێمـە 
دەوڵەتێـك  چ  خـۆی  ئـەدی  جیابێتـەوە. 
لەجێـی  پەرلەمانـی  نـە  دەكات؟  دروسـت 

خۆیەتـی و نـە سـەرۆكایەتی، نـە داهاتـی 
كـردووە  ئامـادە  گەلـی  نـە  و  شـەفافە 
دوو  سیاسـیی  مەكتەبـی  راپرسـی،  بـۆ 
حیـزب لەبـری نەتەوەیـەك بڕیـار دەدەن، 
لـە  دووڕیانێكـەوە  خسـتووەتە  گەلیـان 
بـەرەو  بەڵـێ،  بڵێـن:  ریفراندۆمەكەیانـدا 
هەلـی  نەخێـر:  بڵێـن  و  دەبـەن  تاریكیـی 

دەدەن! لەكیـس 
نایەوێـت  كـورد  كرمانجـی،  و  بەكـورت 
ناشـیەوێت  و  بـژی  عێراقـدا  لەگـەڵ 
دەوڵەتێكـی خراپتـر لەوەی عێراق دروسـت 
یەكـەم  لـە  كـە  دەوڵەتێـك  بكاتـەوە، 
نـە  و  هەیـە  دارولنـەدوەی  نـە  هەنگاویـدا 
مەجلیـس و نـە پەرلەمـان، دەوڵەتێـك كـە 
هەندێـك لـە گەلەكـەی سـەرۆكی واڵتیـان 
سـەرۆكی  تریـش  هەندەكـەی  و  ناوێـت 
پەرلەمـان! ئـەم جـۆرە دەوڵەتـە، یان گەل 

دەڕووخێنـێ! گـەل  یـان  دەیڕووخێنـێ، 

عەرەبــی  لەســایەی  مزگەوتێكــە  رۆژێــك 
ســوننەدا و رۆژێكــی تر حوســەینییەیە لە 
ســێبەری عەرەبی شــیعەدا. لە دەوڵەتێكی 
لەم جــۆرەدا، كەمینەكان دەخرێنە بەردەم 
بژارەی قبوڵكردنی چوارچێوەی ســەپێنراو 
یان پۆلێنكــردن وەك خیانەتــكار. چونكە 
ئەوەی لەم روانگەیەدا سەروەری دەوڵەتە، 
خەڵك نییە، بەڵكــو گرووپێكی دیاریكراوە 
لە خەڵك كە شوناسێكی "نەتەوەیی بااڵ" و 

"ئاینیی پیرۆزیان" هەیە. 
كیانێكــی  وەك  كوردســتان  هەرێمــی 
ددانپێدانراو، چەندین ســاڵە وەك دەوڵەت 
هەرێمــی  رووەوە  زۆر  لــە  كاردەكات. 
كوردستان سەركەوتووتر بووە لە دەوڵەتی 
عێراق و كۆمەڵێك هەنگاو لەپێش عێراقەوە 
بــووە. كەمینــەكان كە لــە دۆزەخی عێراق 
رادەكەن، لە هەرێمی كوردستان ئامێزیان بۆ 
دەكرێتەوە. بەاڵم لەم چەند ساڵەی دواییدا، 
هەرێمی كوردســتان رووبــەڕووی كۆمەڵێك 
هەژانــی سیاســی، ســەربازی و ئابــووری 
بووەوە و یەكێك لە ئاكامە خراپەكانیشــی 
پشــتكردنە ئەو پرەنســیپە دیموكراسییانە 
بوو كە جێی سەرنجی جیهان بوون. ئێستا 
كاتێكی گونجــاوە بۆ راســتكردنەوەی ئەم 
رێچكەیە و دووپاتكردنەوەی پابەندبوون بە 
پرەنســیپەكانی دیموكراسی و مافی مرۆڤ، 
لەڕێگەی داڕشتنی چوارچێوەیەكی سیاسی-
یاســاییەوە بــۆ كیانــی ئاینــدەی هەرێمی 
كوردستان و ناوچە ئازادكراوەكان )دەوڵەت 
بێت یان هەر فۆرمێكی تر(، چوارچێوەیەك 
كە لە پرۆســەیەكی دیموكراسیدا دابڕێژرێت 
بــۆ سیســتمێكی سیاســی كــە دیموكرات، 

فیدراڵ، سێكوالر و مەدەنی بێت. 
یاســایی  رێكخســتنی  لەڕاســتیدا 
بــۆ  عێــراق  دەســتووری  بەپێــی  ئێســتا 
پەیوەندییەكانــی هەرێــم و بەغــدا، گونجاو 

نییە بۆ ئەم دۆخە تازەیە. دەســەاڵتدارانی 
عێراق بەردەوام كاردەكەن بۆ دواخســتن و 
هەڵواسینی دۆسییەكان، بەئامانجی ئەوەی 
لەكاتــی بەهێزبوونەوەیانــدا بەو شــێوەیە 
چارەســەریان بكەن كە خۆیان دەیانەوێت. 
ئــەم عەقڵیەتە لە پشــت جێبەجێنەكردنی 
مــاددەی 140 ـــەوە بەڕوونــی ئامادەیە. 
كەواتــە ناكرێــت ســەركردایەتی كــورد و 
پێكهاتەكانــی تری كوردســتان بەشــداربن 
لە دواخســتنی پرسەكاندا، بەڵكو پێویستە 
هەوڵی چارەســەركردنیان بــدەن، لەڕێگەی 
گەاڵڵەكردنــی دۆكیۆمێنتێكــەوە كــە بەغدا 
و كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی ناچــار بــكات 

كاردانەوەی پێویستیان هەبێت.  
داڕشــتنی  بــۆ  زۆرن  رێگــەكان 
جــۆرە:  لــەم  یاســایی  چوارچێوەیەكــی 
پەرلەمــان، ئەنجوومەنێكی كاتی، پالتفۆرم 
یان بەرەیەكی سیاسی و هتد... بەدەر لەوەی 
چ رێگەیەك دەگیرێتەبەر، گرنگە پرۆسەكە 
كــراوە و دیموكراتی بێــت و هەموو گرووپ 
و پێكهاتــەكان بەشــداری بكەن. ئەزموونی 
پێشــتری ئێمە لــەم ڕووەوە، ئومێدبەخش 
دیموكراتیتریــن  وەك  پەرلەمــان،  نییــە. 
دامەزراوەی سیاســی، وێــڕای ئەوەی لەژێر 
هەژموونــی حیزبەكاندا دەنگی نووســابوو، 
كەچــی بەو دەنگە نووساوەشــەوە، هاواری 
دەكرد بــۆ كەمكردنەوەی مافی كەمینەكان 
و نوێنەرایەتیــان لــە لیژنەكانی داڕشــتن و 
دەســتوور!  رەشنووســی  پێداچوونــەوەی 
دەكرێــت لــە داهاتــوودا لەكاتی داڕشــتنی 
هەر دۆكیۆمێنتێكی لەم جۆرەدا، كۆمەڵێك 
پرەنسیپی وەك كرانەوە، دیموكراسیبوون، 
نــە  پێكهاتــەكان،  هەمــوو  نوێنەرایەتــی 
ســەپاندنی هیــچ شوناســێكی نەتەوەیی و 
ئاینیــی، بكرێنــە بنەمــای كاری ئەو جۆرە 
لیژنە یان ئەنجوومەنەی دۆكیۆمێنتێكی لەم 

جۆرە دادەڕێژن. 
رەهەندێكــی كردەیی كــە زۆر گرنگە بۆ 
هــەر پرۆســەیەكی ئاشــتیانەی بونیاتنانی 
دەوڵەتێكی مەدەنی، بەشــداری سیاســیی 
كەمینەكانــە لە كۆی پرۆســەی بونیاتنانی 
دەوڵەتــدا. دیاریكردنــی جێگری ســەرۆكی 
دەوڵەت و حكومەت یان چەند وەزارەتێكی 
ســیادی بــۆ كەمینــە جیــاوازەكان، یــان 
زامنی ژمــارەی نوێنەرەكانیان لە پەرلەمان 
لەڕێگــەی كۆتــاوە، كۆمەڵێــك میكانیزمی 
كردەیــی گرنگــن. بــەاڵم لەمانــە گرنگتــر 
بەشــداری سیاســیی كەمینەكانە لە دانانی 

ئەم جۆرە میكانیزمانەدا. 
ئەوەی زامنی سەركەوتنی پرۆسەی ئەم 
بەشــدارییە دەكات و ئارامیی دەبەخشــێت 
دامــەزراوە  بەشــداریی  كەمینــەكان،  بــە 
ئاژانســە  بەتایبەتــی  نێودەوڵەتییەكانــە، 
یەكگرتــووەكان.  نەتــەوە  تایبەتەكانــی 
تایبەتــی  ئەنجوومەنێكــی  نموونــە،  بــۆ 
دادوەرانــەی  بەنوێنەرایەتــی  هەمەالیــەن، 
هەمــوو پێكهاتەكانــی كوردســتان، لەژێــر 
تایبەتمەنــدی  ئاژانســێكی  سەرپەرشــتی 
نەتــەوە یەكگرتووەكانــدا، كار بكــەن بــۆ 
داڕشــتنی بەڵگەنامەیەكی یاسایی كە ببێتە 
بنەمــا بــۆ دەوڵەتی ئایندە )یــان هەرێمی 
ئازادكــراوەكان(،  ناوچــە  و  كوردســتان 
ئەنجامی كاری ئــەم ئەنجوومەنە رەوایەتی 
ناوخۆیی و نێودەوڵەتی بەدەستدەهێنێت. 

هــەر  داڕشــتنی  لەكاتــی  پێویســتە 
)دەســتوور  یاســایی  چوارچێوەیەكــی 
یــان یاســای بنەڕەتی( بــۆ كۆمەڵگەیەكی 
لــە  بیــر  فرەئاییــن،  و  فرەنەتــەوە 
ئاســتەنگەكانی جێبەجێكــردن بكرێتــەوە. 
دیســان عێــراق لــەم ڕووەوە مۆدێلێكە كە 
دەبێــت هــەوڵ بدەیــن وەك ئــەو نەبیــن. 
دەســتووری نوێــی عێــراق )ئەگەرچی ئەو 

كاغەزە ناهێنێت كە لەســەری نووســراوە!( 
كۆمەڵێك پرنســیپی یاسایی گرنگی جێگیر 
كردووە، بەاڵم لە واقیعدا هیچ یەكێك لەوانە 
جێبەجێ ناكرێن، ئەمەش هۆكارە بۆ ئەوەی 
كــەس جیــاوازی لەنێــوان فەرمانڕەواكانی 
ئێستا و رابردوو نەبینێت، كەواتە پێویستە 
چوارچێــوە یاســاییەكە هەر لەســەرەتاوە 
بیر لە كێشــەی جێبەجێنەكردن بكاتەوە و 
میكانیزم و زامنی گونجاو دابنێت بۆ رێگرتن 
لــە هەڵواســینی چوارچێوە یاســاییەكە لە 

بەرژەوەندی الیەنێكی دیاریكراو. 
دەوڵــەت  بونیاتنانــی  پرۆســەی 
پرۆســەیەكی یــەك هەنــگاوی نییــە و لــە 
راگەیاندنــی دەوڵەتــدا كــورت ناكرێتەوە، 
بەڵكو پرۆســەیەكە كــە بەدرێژایی تەمەنی 
لەبەرئــەوە  دەبێــت.  بــەردەوام  دەوڵــەت 
كەمینــەكان  راســتەقینەی  بەشــداریی 
زامنــی  پرۆســەكەوە،  لەســەرەتای  هــەر 
دروســتبوونی هەستی نیشــتیمانپەروەریی 
راستەقینە دەكات و دەبێتە رێگر لەبەردەم 
بەكارهێنانــی  و  دەرەكــی  دەســتوەردانی 
كەمینــەكان وەك دەســتكەال لەالیەن هێزە 
كاتێــك  كەمینــەكان  دەرەكییەكانــەوە. 
هەستی نیشــتمانپەروەریی راســتەقینەیان 
دەبێــت، كە دەوڵەت بێالیەن بێت بەرامبەر 
بە شوناســی هەموو پێكهاتــەكان و ئەركی 
پاراســتنی هەموو هاوواڵتیــەك بێت بەدەر 

لە شوناسی. 
هیــچ ڕێگەیــەك لــەوە كاریگەرتــر نییە 
كە كەمینەكان بەشــداربن لــە دیزاینی ئەو 
دەوڵەتــەی تێیــدا دەژیــن و دەیانپارێزێت. 
كوردســتان هەلێكی زێڕینی هەیە بۆ دانانی 
بناغــەی دەوڵەتێكــی نــاوازە و جیــاواز لە 
دەوڵەتانــی ناوچەكــە، كــە دواجــار ئــەم 
دەوڵەتێكــی  كرۆكــی  دەبێتــە  ناوازەییــە 

سەركەوتوو و خۆشگوزەران.

بەرزان عەلی حەمە
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شرۆڤە و بۆچوون

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar.karim@rudaw.net

 hemen@rudaw.net

هێمن عەبدوڵاڵ

كام یەكێتی با دەداتەوە؟

پێــش هەڵبژاردنە گشــتییەكەی ســاڵی 2009 و 
هەڵبژاردنــی ســەرۆكی هەرێمی كوردســتان لەالیەن 
ســەردانێكی  بارزانــی  مەســعود  كاك  خەڵكــەوە، 
چاوەڕوانكــراوی بــۆ ســلێمانی هەبــوو، ئــەوكات بۆ 

یەكەمجار بزووتنەوەی گۆڕان وەكو پارتێكی سیاســی 
بەشــداری لــە هەڵبژاردنەكان دەكرد، نــە گۆڕان و نە 
حیزبەكانی دیكەی ئۆپۆزیسیۆن )كۆمەڵ و یەكگرتوو( 
كاندیدیان بۆ پۆســتی ســەرۆكی هەرێمی كوردستان 
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ئەڵبەتــە یەكێتــی هەر ئــەوەی ئێســتا بوو، 
بــەس تا مام جەالل هەبوو، خەڵك وەكو ئێســتا 
نەیاندیتبوو. ئەگەر مام جەالل بە قسەی مەكتەب 
سیاســیی یەكێتی كردبایە، قەت رێككەوتننامەی 
ســتراتیژی لەگەڵ كاك مەسعوددا ئیمزا نەدەكرد 
و خــوا دەیزانــی ئێســتا لە چ وەزعێكــی دیكەدا 
دەبووین. بۆیە ئەوەی ئێستا دەبینرێ ئەوەیە كە 

یەكێتییەك هەیە لە ســلێمانی كۆبوونەوە لەگەڵ 
بزووتنەوەی گــۆڕان دەكات و چی ئەوان حەزیان 
لێبێت ئەوەیان لەگەڵ دەڵێن، یەكێتییەكی دیكەش 
هەیــە كە لــە هەولێر لەگەڵ پارتی دادەنیشــن و 

ئەوانیش بێدڵیی پارتی ناكەن!
هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد )كە داهاتووی خۆی و 
كوڕەكانی لە حوكمڕانیی كوردستاندا قایم كردووە( 

نەبوو، بە ئاشــكراش پشتگیریی خۆیان بۆ كەس 
رانەگەیاندبوو.

لەو سەروبەندەدا، خەڵكێكی زۆر هەم هەوڵیان 
دا و هەمیش بەهیــوا بوون كە بارزانی وەك چۆن 
سەردانی حیزبەكانی دیكەی كرد بۆ بەدەستهێنانی 
پشــتیوانییان، ئاوهاش ســەردانی گــۆڕان و دوو 
حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەكەی دیكەش بكات. بەداخەوە 
ئەمــە رووی نــەدا و دوو ســاڵ تێپــەڕی و لــە 
كۆتاییەكانــی 2011دا، ئەو دیدارانە كران. دیداری 
بارزانی و نەوشیروان مستەفا زۆر یەكالكەرەوە بوو، 
چونكە راستە گۆڕان بەشداری لە كابینەی حەوتەم 
بە ســەرۆكایەتیی نێچیرڤان بارزانی نەكرد، بەاڵم 
ئەوكات كوردستان لە بەردەم تەحەددیاتی گەورەدا 
بوو كە گرنگترینیان سەركێشــی و ملهوڕییەكانی 
نــووری مالیكــی بــوو. هەمــان دیداریــش بوو بە 
بناغــەی ئەو ئیجماعە نیشــتمانییەی كە دواتر لە 
پێكهێنانی كابینەی هەشتەم، گێڕانەوەی دەستوور 
بۆ پەرلەمان، پێكهێنانی دەستەی بااڵی هەڵبژاردن 

و ریفراندۆم و زۆر پرسی دیكەدا، بەدی كرا.
نەوشــیروان  كــە  دەڕوات  دوو ســاڵ  بــۆ  وا 
مســتەفا لــە دەرەوەی كوردســتانە و كــەم تــا 

زۆریش خەڵك دەزانێ كە چارەســەری پزیشــكی 
وەردەگرێت. ئەگەر پەیام گۆڕینەوە و بەشــداریی 
ماڵی بارزانی لە پرســەی خوالێخۆشبوو هاوسەری 
نەوشــیروان مســتەفادا كاریگەرییەكی كەمیشــی 
لەسەر هێوركردنەوەی گرژییەكان هەبووبێ، ئەمڕۆ 
تەلەفۆنێكی ئەحواڵپرسیی بارزانی بۆ نەوشیروان 
مستەفا، سەد ئەوەندە كاریگەریی دەبێت. راستە بە 
تەلەفۆنێك و دیدارێك هەموو كێشەكان چارەسەر 
نابــن، بــەاڵم ئەمــڕۆ گەورەتریــن خاڵــی الوازیی 
كوردستان لە پڕۆسەی سەربەخۆییدا، یەكنەبوونی 
ناوماڵی كوردە. قەت )ئەو دەستانە نابردڕێنەوە( 
كە تەوقە لەگەڵ یەكتری دەكەن، بۆیە چاوەڕوانی 
هــەرە گەورە لە كاك مەســعودە كە هەموو ژیانی 
خــۆی بۆ بەدیهێنانی ئامانجێك تەرخان كردووە و 
ئێستا چەند هەنگاوێك لێیەوە دوورە. درێژكردنی 
دەستی برایەتی و تەبایی بۆ نەوشیروان مستەفا، 
قەت لە شەڕی داعش و نەیارانی كورد قورستر نییە 
و قەتیش مانای تەنازول نییە، بگرە ســەروەرییە 
بــۆ بارزانــی و بــراوە و دۆڕاوی تێدا نییە، چونكە 
ئەگەر ئەمجارە بیدۆڕێنین، هەموومان دۆڕاندوومانە، 

ئەگەریش بردمانەوە هەموومان بردوومانەتەوە.

بۆ دڵنەوایی گۆڕان، بەشــداریی كۆبوونەوەكانی 
مەكتەبی سیاسیی یەكێتی لەگەڵ بارزانی ناكات 
و، لە سلێمانی لەگەڵ گۆڕان دادەنیشێ، كۆسرەت 
رەســوڵ عەلیــش كە نیــوەی میراتــی یەكێتی 
بەركەوتووە، لەگەڵ پارتی دادەنیشێ، بەاڵم بۆ 
دانیشتن لەگەڵ گۆڕان، كوڕەكەی وەك ئەندامی 
لیژنەی بااڵی هەماهەنگیی نێوان هەردووال ئامادە 
دەبــێ! بە كورتی یەكێتی هــەم خوای دەوێ و 
هەم خورما، بەاڵم ئەســڵی مەوزوع ئەوە نییە. 
یەكێتی زۆر زیرەكانە بە هەردوو باڵەكەیەوە لەوە 
دەترســن كە دەرگایەكی دیكە لەنێوان گۆڕان و 
پارتیدا بكرێتەوە، لە هەولێر پارتییان شاگەشكە 
كردووە و، لە ســلێمانیش زەردەخەنەی درۆیین 
بــۆ گۆڕانەكان دەكەن. یەكێتی باش دەزانێ كە 

گــۆڕان بەو حاڵەی ئێســتای توانــای مانەوەی 
نییــە و یــاری بە ئەعســابیان دەكات. یەكێتی 
تەنها دوو ساڵی دیكەی پێویستە بۆ ئەوەی بە 
هەموو كەموكوڕییەكانی خۆیەوە، بتوانێ گۆڕان 

هەڵلووشێت.
ئەگەرچــی یەكێتــی بــەو حاڵەی ئێســتای 
توانــای گۆڕینی تێكڕای هاوكێشــەكەی نییە و 
ناتوانێ لە مەسەلەی سەربەخۆیی و ریفراندۆمدا 
گۆڕەپانەكە بۆ پارتی چۆڵ بكات، بەاڵم توانای 
ئیدارەدانــی پارتی و گۆڕانــی هەیە. لە هەردوو 
ئاســتدا یەكێتی ســوودمەندە و ئەو بارودۆخە 
هەلێكــی زێڕینــە بۆیــان و هــەردوو باڵەكەش 
ئەوپەڕی ئیســتیفادەی لێدەكەن. بۆیە پێناچێ 

یەكێتی لە كەس باداتەوە.

جــاران و لــەو ســەردەمەیدا كــە 
زانیــاری  و  گەیانــدن  تەكنۆلۆژیــای 
قســەیەك  پێشــنەكەوتبوو،  هێنــدە 
هەبــوو، درۆیەك بە دوو ســاڵ ئینجا 
ئەگەر سپی بێتەوە! ئێستا ئەگەرچی 
ســپی  دەقیقــە  دوو  بــە  درۆیــەك 
دەبێتەوە، بــەاڵم وەكو ئەوە وایە كە 
دوو ســاڵ بێت باڵوبووبێتەوە! كەواتا 
هیچ لە ئەســڵی قەزیەكــە نەگۆڕاوە، 
درۆ هەر درۆیە. بەاڵم كاریگەرییەكەی 

ئێستای گەلێك زیاترە.
هەواڵــی  ناوزڕانــدن،  هەڵمەتــی 
درۆ، فۆتۆمۆنتــاژ و تەنانەت گۆڕینی 
دەنگی مــرۆڤ و بەكارهێنانیان وەكو 
ئامرازێــك لــە دژیــان سەرتاســەری 
سۆشــیال مێدیــای داگیــر كــردووە. 
میدیــای فەرمیش كە ئێســتا بووەتە 
بــۆ  میدیــا،  سۆشــیال  پاشــڤەڕۆی 
بەدەســتهێنانی ســەرچاوەی هەرزان 
و كاریگــەر، پشــت بــەو زانیارییانــە 
دەبەســتێ كە زۆربەی كات ناڕاستن. 
سۆشیال میدیاش توانای ئەوەی نییە 
بە خێرایی هەواڵی راســت و ناڕاســت 
لێك جیابكاتەوە، كە كردیشــی ئیدی 
كار لــەكار تــرازاوە. بۆیە سیاســی و 
میدیــاكاران دەتوانــن رۆڵیــان هەبێ 
لە بەرزەفتكردنی سۆشــیال میدیادا، 
چونكــە رەنگدانــەوەی راســتەقینەی 
هیچیــان نییــە و تەنهــا ئامرازێكە بۆ 
چەندین بەرابەركردنی شــتەكان نەك 

جەوهەری راستەقینەیان.

درۆی خێرا

هەلەو كاك نەوشیروان، 
چۆنی؟

لەبەر ئەوەی كــورد پێكهاتەیەكی فرەڕەنگ و 
فرەچەشــنە چ لەڕووی زمــان و چ لەڕووی ئایین 
و چ لەڕووی مەزهەبیشــەوە، بۆیە ئەمە دەشــێت 
یەكێك بێــت لەو هۆكارانەی لە مێــژوودا كوردی 

بەالیەكدا نەخستووە.
ئەم فرەڕەنگییەی كورد دەشێت تەفسیرێكیش 
بێت لەو تەفســیرە زانســتیانەی بە دوای دیاردەی 
"ئەفسانەی نایەكگرتوویی" لەنێو كورد دەگەڕێت. 

كورد نە زمان، نە مەزهەب، نە دین و تەنانەت 
وەك جەماعەتەكــەی ســامرییش گوێرەكەیەكــی 
نەبــووە كە هەمــووان لەســەری یەكدەنــگ بن و 
ببێتە هۆی یەكخستنیان، ئەم حاڵەتە كەم تا زۆر 
لەناو گەالنی دیكەشــدا هەیە، بــەاڵم لەناو كورددا 

حاڵەتێكی بونیادیی قووڵترە.
راســتە كــورد لــەڕووی مەزهەبییــەوە زۆرینە 

ســوننەیە-وەك دەڵێن- بەاڵم هــەم پێكهاتەیەكی 
شــیعەش هەن و هەم كوردیش لە ســوننەگەراییدا 
ســەروەر و ســەردار نەبووە، بەڵكوو شــوێنكەوتە 

بووە. جگە لە پێكهاتە ئاینییەكانی تر.
جــا لێــرەوە لــەم باســەدا ئێمــە دەمانەوێــت 
فرەڕەنگیی كورد لە خاڵێكی الوازییەوە بۆ خاڵێكی 
هێز بگۆڕین. وەك قەدەرێكی خێر تەماشای بكەین 

نەك وەك قەدەرێكی شەڕ.
لە مێژووی ناوچەكەی ئێمەدا یەك لەو كێشانەی 
بە درێژایی مێژوو بووەتە كێشــەیەكی راستەقینە، 

ملمالنێی شیعە و سوننە بووە.
ئــەم كێشــەیە وەك كێشــەیەكی تەمەندرێــژ 
هەمیشە هەڕەشەی نائارامیی بووە لە ناوچەكەدا و 
ملمالنێ و چەوسانەوە و شۆڕش و ئیستیبدادێكی 
ئــەم  ئێستاشــەوە  بــە  لێكەوتووەتــەوە،  زۆری 

لە پڕفرۆشــترین كتێبی ساڵی 2017 دا لەژێر 
ناونیشانی "سەبارەت بە دەسەاڵتی سەركوتكار"، 
تیمۆســی ســنیدەر، مامۆســتای زانكۆی یەیڵی 
ئەمریكی، فۆكەس دەخاتە سەر مێژووی سەدەی 
بیســتەمی ئەڵمانیــا و رۆژهەاڵتــی ئەوروپــا، بۆ 
ئەوەی هۆشــداریمان بداتێ لەبارەی ئەوەی چۆن 
دیموكراســییەكان دەكــرێ بۆ ئاســتی فاشــیزم 
دابەزن. ئەو لە كتێبەكەیدا ئەوەمان بیردەخاتەوە 
كە نازییەكانی ئەڵمانیا بە هەڵبژاردن هاتنەســەر 
كار، بەاڵم دەمودەســت بەرەو خنكاندنی ئازادییە 
مەدەنییــەكان، رێوشــوێنەكانی لێپرســینەوە لە 
حكومــەت و ئــازادی هەنگاویــان نا، كــە بەردی 

بناغەی هەموو دیموكراسییەكن. نازییەكان جێی 
خۆیان وەكوو دیكتاتۆرییەكی فاشیستی قایم كرد، 
بەم شێوازەش گەرەنتی ئەوەیان كرد لە داهاتوودا 
هیچ هەڵبژاردنێكی ئازاد و راســت بەڕێوەنەچێ و 

دەسەاڵتیان لێوەرنەگیرێتەوە. 
لەبــارەی  دەیــەوێ  ســنیدەر  كتێبەكــەی 
هەڕەشەكانی سەرۆكایەتی ترەمپ لە چوار ساڵی 
داهاتوودا هۆشداری بداتە خوێنەرە ئەمریكییەكانی 
خــۆی. بــەاڵم لــە هەندێــك شــوێندا نموونــەی 
هاوچەرخی دیكەش دەهێنێتــەوە كە بەڕای ئەو، 
هەمــان پڕۆســە لە ئاســتێكی پێشــكەوتووتردا 
بەڕێوەدەچــێ، یەكێك لە نموونەكانیش توركیای 

كێشەیە بەردەوامە و داینەمۆی زۆرێك لە كێشە 
سیاسییەكانی ناوچەكەیە.

دەشێت شــیعەگەری بۆخۆی و سوننەگەری 
بۆخۆی كێشەیەكی راستەقینە دروست نەكەن – 
هەر دروستیشی ناكەن- ئەگەر بێت و پەیوەندیی 
دەوڵــەت بــەم دووە و پەیوەندیــی ئــەوان بــە 

دەوڵەتەوە رێكبخرێتەوە.
لە بنەڕەتدا كێشــەی هەموو )جیــاوازەكان( 
كێشەیەكی سیاسییە، ئەوەتا لە هەندێك شوێن 
دەبینیت ئەو جیاوازییانە چەندە تەبا و لەهەندێ 

شوێنی دیكەش چەندە ناتەبان.
هــەر ئەمە بۆخــۆی بەڵگەیە لەســەر ئەوەی 
وەك  جیــاوازەكان،  هەمــوو  نێــوان  كێشــەی 
مەزهەبەكانــی كاتۆلیك و پرۆتســتانت، شــیعە 
و ســوننە، كێشــەیەكی سیاســیی پەیوەســت 
بــە هەیمەنە و دەســەاڵت و "بوون"ەوەیە، نەك 

كێشەیەكی بونیادی لەناو خودی جیاوازەكاندا.
ئەگـەری  چەنـدە  )جیـاوازەكان(  واتـە 
هەڵگرتـووە،  خۆیانـدا  لـە  رێكنەكەوتنیـان 
ئەوەنـدەش ئەگەری رێككەوتنیـان هەڵگرتووە، 
بەشێكی گەورە لەم رێككەوتن و رێكنەكەوتنە، 
بـە  پەیوەنـدی  ناتەباییـە،  و  تەبایـی  لـەم 
دەسـەاڵت و رێكخسـتنی ئـەم پەیوەندییانـە بـە 

هەیـە. دەوڵەتـەوە 
لــە جێگایەكــی وەك خۆرئــاوا بــەو هەموو 
جیــاوازی و فرە رەنگییەوە رێككەوتنەكە زیاترە 
وەك لە واڵتانی رۆژهەاڵت یان واڵتانی ئیســالمی 
كــە دەشــێت لە هەندێــك حاڵەتدا لــەم واڵتانە 

جیاوازی و هەمەڕەنگییەكە كەمتریش بێت.
ئەم جیاوازییە لــە رێككەوتن لەنێوان ئێرە 
و ئەوێــدا هیــچ نییــە جگــە لــە جیــاوازی لە 

رێكخســتنی پەیوەندیی نێوان ئاین و دەوڵەت، 
مەزهەب و دەوڵەت.

بێالیەنكردنــی دەوڵــەت لەنێــوان ئاییــن و 
مەزهەبەكانــدا كلیلــی ئــەو چارەســەرە بوو كە 
رۆژئاوا پاش چەندین سەدە لە جەنگ و كوشتار 

دۆزییەوە و وەك رەچەتەیەك نووسییەوە.
 كاتێك دەوڵەت و دەســەاڵت بێالیەن بوو لە 
نێوان ئایین و مەزهەبە جیاوازەكاندا، ئیدی كەس 
تامەزرۆیی ئەوەی نامێنێ یان ئەوە بە پێویســت 
نابینێــت كە هەوڵ بــدات لەڕێگــەی دەوڵەتەوە 
وجــودی ئەوی دیكە بســڕێتەوە، نەبا ئەوی دی 
دەستپێشــخەریی بكات و لەڕێگــەی دەوڵەتەوە 

بوونی ئەم بسڕێتەوە.
ئێستا روونە ئێمە لێرەدا باسی چی دەكەین، 
باسی سیكوالریزم دەكەین كە بنەما و فەلسەفەی 
داكوتــراوی ئەم چەمكە كتومت ئەوەیە دەوڵەت 
بێ دین بێت! پێناســەیەك كە ئاییندارەكان لێی 
دەترســن، بەاڵم بە ســادەیی، بێدینیی دەوڵەت 
واتە بێالیەنیــی دەوڵەت لە بەرامبەر ئایین و بە 
یەك مەودا وەســتان لەنێــوان ئایین و مەزهەبە 
جیاوازەكانــی كۆمەڵــگادا )پێناســەیەك كــە 

ئایندارەكان ئاساییتر وەریدەگرن(.
لێــرەوە دەڵێین، ئەگەر قــەدەری دەوڵەتانی 
عــەرەب ئــەوە بووبێت لەســەر بنەمــای ئاینی 
ئیســالم و لەنــاو ئاینی ئیسالمیشــدا مەزهەبی 
سوننە دامەزرابن، هەروەها قەدەری فارس ئەوە 
بووبێت كە لــەڕووی ئاینییەوە دەوڵەت پابەندی 
ئیسالم بێت و لە ئیسالمیشدا پابەندی مەزهەبی 
شــیعە بووبێت، ئــەوا قەدەری كــورد پێناچێت 
هیچكام لەمانە بێت، ئەمەش خۆشبەختانەیە و 
چانسێكی جیاواز بە كورد دەدات تا ئیمتیازێكی 

مێژوویی تۆمار بكات بەوەی كە دەوڵەتێك بونیاد 
بنێــت لــەڕووی ئاینییــەوە بێ ئایــن و لەڕووی 
مەزهەبییشــەوە بێالیەن بێت، تــا هەمووان بێ 
جیاوازی هەست بە ئینتیما بۆ ئەو دەوڵەتە بكەن 

و بتوانن خۆیانی تێدا ببیننەوە.
دەوڵەتێكی لەم شــێوەیە سێكوالر چانس بە 
كورد دەدات ئیحتیوای كێشەی مەزهەب بكات و 
مەزهەب نەبێتە یەكێك لە هۆیەكانی ئیستیبداد 
لــەم دەوڵەتــەدا، دەوڵەتێكــی لــەم شــێوەیە 
بێالیــەن، وەك هەڕەشــەیەك لەالیــەن هیچكام 
لە جەمســەرەكانی شــیعەگەری و سوننەگەریی 
جیهانییەوە تەماشــا ناكرێت، هــەروەك لەالیەن 

واڵتانی خۆرئاواشەوە وەك نموونە دەبینرێت.
دەوڵەتێكــی لەم شــێوەیە چانس بــە كورد 
دەدات جیاوازییــە مەزهەبــی و ئاینییەكانــی بۆ 

خاڵی هێز بگۆڕێت.
بێالیەنیــی دەوڵەت لــەڕووی مەزهەبیەوە لە 
دواڕۆژی هــەر دەوڵەتێكی كوردســتاندا دەكرێت 
دەســتپێكی كۆتاییهێنــان بێــت بــە ملمالنێی 
شــیعە و سوننە لە ناوچەكەشــدا، ئەم دەوڵەتە 
ســێكوالرە كوردســتانیانە، دەتوانــن باوەش بۆ 
هەردوو الیەنی ناكۆك بكەنەوە، دەتوانن جێگە و 
پەنای هەر كەسێك بن كە لەڕووی مەزهەبییەوە 

دەچەوسێنرێتەوە.
بێالیەنیــی ئــەم دەوڵەتــە لەنێوان شــیعە و 
سوننەدا لە ئێســتاوە دەستپێدەكات، پێویستە 
كورد هەمیشە سیگناڵەكانی خۆی بۆ دەرەوە بەو 
شــێوەیە بنێرێت كە ئێمە لە ملمالنێی شــیعە و 
سوننەدا بێالیەنین و كێشەیەكی لەو شێوەیەمان 
نییــە، ئەمــەش ئەركــی پارتە سیاســییەكانی 

كوردستانە.

رەجەب تەیب ئەردۆغانە.
بڕگەیــەك لــە كتێبەكە بەتایبەتــی دەكرێ 
وەكوو هاوشێوەی رووداوەكانی توركیا ببینرێ، 

لەو بڕگەیەدا هاتووە:
"ئاگرگرتنی بینایەی پەرلەمانی ئەڵمانیا ئەو 
ســاتەوەختە بوو كە حكومەتــی هیتلەر... بە 
شێوەیەكی مەترسیدار بوو بە رژێمی هەمیشەیی 
نــازی. ئەمە نموونەی بــااڵی كارگێڕیی ترس و 
تۆقاندن بوو. كاژێر نۆی شــەوی 27ی شوباتی 
1923 بینایــەی پەرلەمانــی ئەڵمانیــا ئاگــری 
تێبەربوو. كێ ئەو شــەوە لە بەرلین ئاگرەكەی 
كردەوە؟ وەاڵمی ئەمە نازانین و راستییەكەی هەر 
گرنگیش نییە. ئەوەی گرنگە ئەوەیە ئەم كردەوە 
تۆقێنەرە بوو بە دەستپێكی سیاسەت لە دۆخی 
ئاوارتەدا. هیتلەر بە دڵخۆشییەوە چاوی بڕیبووە 
ئاگرەكە و گوتی "ئەم ئاگرە جارێ سەرەتایە". 
گرنگ نییە ئاخۆ نازییەكان ئاگریان لە بینایەكە 
بــەرداوە یان نا. گرنگ ئەوەیــە هیتلەر ئەوەی 
وەكوو هەلێكی سیاســی قۆستەوە و رایگەیاند 
"لێخۆشبوون نییە. هەركەسێك رێگریمان لێبكات 
الیدەدەیــن". بۆ رۆژی دواتــر بەپێی فەرمانێك 
هەموو مافە بنەڕەتییەكانی هاوواڵتیانی ئەڵمانیا 
هەڵپەســێردران و رێگــە بــە پۆلیــس درا لــە 
چوارچێوەی سیاســەتی پێشگیریدا هاوواڵتیان 
دەستبەســەر بكەن. هیتلەر بانگەشەی ئەوەی 
دەكــرد كــە ئاگركەوتنەوەكــە كاری دوژمنانی 
ئەڵمانیا بــووە و بە هێزی ئەم بانگەشــەیەش 
پارتــی نازی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانیی پێنجی 
ئازاردا سەركەوتنێكی گەورەی تۆمار كرد. دواتر 

ئەندامانی پارتە چەپەكان دەستبەسەر دەكران 
و لە كەمپەكانی كۆكردنەوە رادەگیران. پاشــان 
هیلتــەر بــۆ ماوەی 12 ســاڵ و هەتــا كۆتایی 
جەنگــی دووەمی جیهانی، لــە دۆخی ئاوارتەدا 

حوكمی كرد.
پێدەچـێ پێویسـت نـەكات گۆڕانكارییەكـی 
ئـەوەی  بـۆ  بكەیـن  گێڕانەوەیـە  لـەو  گـەورە 
توركیـاش  نیسـانی  16ی  گشتپرسـییەكەی 
كاردانـەوەی  پێویسـتە  تەنیـا  بگرێتـەوە. 
ئەردۆغـان بەرامبـەر كودێتاكـەی 15 بـۆ 16ی 
تەمـووزی 2016 بیـر خۆمـان بهێنینـەوە كـە 
ئەردۆغـان بـە "دیارییـەك لـە الیـەن خـواوە" 
سـۆفیە  ئاخـۆ  نییـە  گرنـگ  كـرد.  وەسـفی 
توركـە گۆشـەگیرەكەی پێنسـیلڤانیا لـە پشـت 
گرنـگ  خاڵـی  نـا.  یـان  بـووە  كودێتاكـەوە 
ئەوەیـە كـە هەوڵی كودێتاكـە و تەقینەوەكانی 
پارسـاڵ لەالیـەن هێـزە جێـی گومانەكانـەوە، 
رێگەیان خۆشـكرد بۆ ئەوەی سیاسـەتی باری 

بكـرێ.  پەیـڕەو  توركیـا  لـە  نائاسـایی 
ئەویــش،  گوێڕایەڵەكانــی  و  ئەردۆغــان 
بەهەمانشێوە بەڵێنیان دا كە "لێخۆشبوون نییە"، 
و هەركەســێك بێتە سەر رێگایان دەیكوژن. با 
بۆ ساتێك تەكتیكەكانی یەك ساڵی رابردوو لە 
توركیا بیــری خۆمان بهێنینەوە: نزیكەی 500 
بەرپرســی پارتی دیموكراســی گەل )هەدەپە( 
هێرشیان كرایە ســەر. سەركردەكانی هەدەپە، 
لەوانەش سەاڵحەدین دەمیرتاش، دەستگیركران. 
دۆخــی ئاوارتە قۆزرایەوە بۆ ئەوەی 100 هەزار 
كەس لەســەركار البدرێــن و 40 هەزاریش بەند 

بكرێن، یانیش بەهۆی چەكهەڵگرتنی ژمارەیەك 
چەكداری پەكەكە هەندێك گەڕەكی شــارەكانی 
باشووری رۆژهەاڵت تەخت بكرێن و 150 رۆژنامە 
و ناوەنــدی میدیایی دابخرێن یانیش بخرێنە ژێر 

كۆنترۆڵی حكومەتەوە. 
بەاڵم هیچكام لەمانە بەس نەبوون بۆ ئەوەی 
فێــڵ لە زۆرینەی دەنگدەرانی توركیا بكرێ. بە 
گوێرەی زۆربەی چاودێران، لەوانەش رێكخراوی 
ئاســایش و هاوكاریــی ئەوروپــا )OSCE( كە 
خاوەنــی "پێوەری زێڕینە"، هەروەها بەگوێرەی 
پارتەكانی ئۆپۆزیسیۆنیش، گشتپرسییەكە تەنیا 
نادادپەروەرانــە نەبــووە )بە هۆی بەكارهێنانی 
رووماڵی میدیاكان و ســەرچاوەكانی حكومەت 
لە قازانجی دەنگی بەڵێ(، بەڵكو فێڵیشی تێدا 
كراوە. بە گوێرەی راپۆرتەكەی نیویۆرك تایمز، 
موختاری گوندەكان چەندین دەنگی "بەڵێ"یان 
دەخســتە ناو ســندوقەكان، دەنگــی "نەخێر" 
لــە ســندوقەكان دەردەكران، لە هەمووشــیان 
سەیرتر لە ناوەڕاستی دەنگدانەكەدا كۆمیسیۆنی 
هەڵبژاردنــەكان رایگەیاند بۆ ئــەوەی دەنگێك 
بڕواپێكراو بێ، پێویســت نــاكات مۆری فەرمی 

لەسەر بێ.
ئەنجامــی گشتپرســییەكە بە رێــژەی %51 
لــە قازانجی ئەردۆغان بــوو. بۆ رۆژی دواتریش 
پەرلەمان بۆ ســێ مانگی دیكە دۆخی ئاوارتەی 
درێژ كردەوە. ماوەتەوە سەیر بكەین بزانین ئاخۆ 
ئەردۆغانیش وەكوو دەسەاڵتە سەركوتكارەكانی 
دیكە بە شــێوازێكی كارەساتبار دەسەاڵتەكەی 

خۆی دەخاتە كار یان نا.

كوردستان وەك 
قەوارەیەكی نامەزهەبی

توركیا بەرەو 
سەركوتگەری 

ناڵ و بزمار و 
یەكێتی

یەكێتی لەم رۆژانەدا سەری لە یار 
و نەیار شــێواندووە. ئەوانەی كوێرانە 
یەكێتیــن دەڵێــن "یەكێتــی لەســەر 
رێبــازی مــام دەڕوات و باش دەزانێ 
سیاســەت بــكات"، بــەاڵم یەكێتییە 
دەڵێــن  راشــكاوەكان  و  راســتگۆ 
"خۆشــمان نازانیــن خەریكی چییە". 
راســتییەكەی ئەوەیە كــە هەرچەندە 
یەكێتی لە ناڵ دەدات و لە بزماریش، 
بەاڵم ناڵبەنــد دەردێكــی گەورەتری 
هەیــە و بەو قەرەباڵغی دروســتكرنە 
خۆی لە خۆیەكالكردنەوە دەدزێتەوە. 

رووداو  لێكۆڵینــەوەی  ناوەنــدی 
رۆژانەییانــەدا  هەڵســەنگاندنە  لــەو 
كــە بۆ دۆخی كوردســتان دەیكات و 
دەینێرێــت بــۆ بەڕێوەبەرانی رووداو، 
ئەنجامگیریــی ئــەوەی كــردووە كــە 
یەكێتی و یەكگرتوو پێكەوە دەتوانن 
گوشار لەسەر پارتی و گۆڕان بكەن و 
لە كەلی شەیتان بیانهێننە خوارەوە. 
ئەمە راســتە، بەاڵم چەندە جێبەجێ 
دەكرێت وەســتاوەتە سەر ئەوەی كە 
كەی یەكێتی دەگاتە قەناعەت، خۆی 

یەكالیی بكاتەوە.
لەو شــاندە بااڵیانەی یەكێتیدا كە 
ســەردانی گــۆڕان دەكەن، هەمیشــە 
هیــرۆ ئیبراهیم و كەســانی نزیك لەو 
رۆڵــی میحوەرییــان هەیــە. لەوانەی 
پارتیشدا كاك كۆسرەت برا گەورەیە. 
جارێكیان لەوەاڵمی پرسیاری ئەوەدا 
كــە بۆچــی هێرۆخان لــە كۆبوونەوە 
نابێــت،  بەشــدار  پارتیــدا  لەگــەڵ 
بەرپرســێكی بــااڵی یەكێتــی گوتــی 
"هێرۆخــان لەبەر نەخۆشــی ناتوانێ 
بەشــدار بــێ"، كەچــی هــەر هەمان 
هێرۆخان بۆ كۆبوونەوە لەگەڵ گۆڕان 

دەبێتە گوێزی ساخ.

 راســتییەكەی ئەوەیە كە یەكێتی 
باش دەزانێ بەردەوامبوونی ئەو دۆخە 
قەیراناوییەی ئێســتای كوردستان لە 
قازانجــی ئەودایە و پێیخۆشــە هەروا 
بــەردەوام بێــت. ئەگینــا دەتوانــێ 
ئەگــەر  بــەاڵم  بخــات.  بەالیەكیــدا 
لەگــەڵ پارتــی پێكبێــت، هەرچەندە 
دەســتكەوتە سیاســی و ئیــداری و 
دەبێتــە  و  دەپارێــزێ  داراییەكانــی 
شەریكی ئەوەش كە دێت، بەاڵم هێشتا 
ئەزموونی تۆڵەكردنــەوەی دەنگدەرە 
دژەبارزانییەكانــی  و  دژەپارتــی 
خۆی لــە هەڵبژاردنەكانــی رابردوودا 
لەبیــر نەچووەتــەوە و دەزانــێ چۆن 
بەزیرەكــی  لــەدژ  ئەمــەی  گــۆڕان 
یەكێتی  ئەگەریــش  بەكاردەهێنێــت. 
لەگــەڵ گــۆڕان رێكبكەوێــت، جگــە 
لەگــەڵ  خــۆی  لــەوەی شــەراكەتی 
دەســتكەوتەكانی  لەســەر  پارتــی 
دەخاتــە مەترســییەوە، بــەو هەموو 
باڵ و ناكۆكییانەوە كە هەیەتی وەك 
نێچیرێكی بریندار دەكەوێتە دەســت 
پڵنگێكی بێبەزەیــی كە ناوی گۆڕانە 
و بەئاســانی دەتوانــێ زەفــەری پێ 
ببــات. بژارەی ســێیەم كــە یەكێتی 
بەرەیەكــی  دروســتكردنی  هەیەتــی 
گوشاردروستكردنە لەگەڵ یەكگرتوو، 
كــە ئەمــەش دیســان لــە قازانجــی 
یەكێتیدا نییە و بەدەستی خۆی خۆی 
بچــووك دەكاتــەوە و چیدیكــە هەم 
پارتیــش و هــەم گۆڕانیــش كێبڕكێ 
ناكــەن لەســەری بۆئــەوەی بــەالی 

خۆیاندا رایبكێشن.

بۆیە لــەم ماوەیەدا جــوان دیقەت 
بدەنــە راگەیەنــدراوە هاوبەشــەكانی 
یەكێتــی و پارتی و یەكێتی و گۆڕان 
لــە  و تەنانــەت نەخشــەڕێگەكەش، 
هەموویاندا یەكێتی وەستایانە ناڵیش 
و بزماریــش دەكوتێ و ناشــهێڵێ نە 
دەســتی خــۆی خوێنــی لێبــێ و نە 

ئەسپە شێی یەكڕیزیش بحیلێنێ!

دەیڤید رۆمانۆ*

عەبدوڵاڵ رێشاوی
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