
بەرپرسێكی بااڵی وەزارەتی پالندانانی عێراق:
گەندەڵی لە داهاتی عێراقدا زیاترە لە 50 %

36 ملیار دۆالر بۆ كارەبا خەرج كراوە، 
كەچی رۆژانە تەنیا 8 كاژێر كارەبا هەیە

ژمارە )455(   دووشەممە 2017/5/1 - 11ی گواڵن 2717   )750( دینار

رووداو - هەولێر
ئافرەتێكی تەمەن 22 ســاڵ بەناوی دلین ئەحمەد حەســەن، دانیشتووی شاری دهۆك، لە رووداوێكی 
تەمژاویــدا دەمــرێ. ماڵی باوكی ئافرەتەكە دەڵێن كچەیان كوژراوە، بەاڵم ماڵە خەزوورانی دەڵێن حەبی 
خواردووە. فەوزیە سدیق، دایكی دلین بە )رووداو(ی گوت "لەالیەن ماڵی خەزووریەوە ئاگادار كراینەوە 
كە دلین هەندێك حەبی ڤیتامینی خواردووە، بۆیە بردوویانەتە نەخۆشــخانە، بەاڵم كاتێك چووینە 
نەخۆشــخانە بینیمان چەند شــوێنێكی جەستەی رەش و شین ببووەوە و نەیدەتوانی قسە بكات 
و چاویــش بكاتەوە. پزیشــكێیش پێیگوتم پێناچێت بە حەب خــواردن وای لێهاتبێت، بەڵكو 
زەبرێكی بەركەوتووە". باوكی دلین سكااڵی لەسەر هاوژینی دلین و خەزوور و خەسووەكەشی 
تۆماركردووە. حەوت پارێزەر وەك خۆبەخش كار لە دۆسیەكەیدا دەكەن. پارێزەر هەڤاڵ 
وەهاب رەشــید كە یەكێكە لەو پارێزەرانە بە )رووداو(ی گوت "لە دادگا كار لەســەر 
ئــەوە دەكرێــت كە هۆكاری مردنی كچەكە خۆكوژی بووبــێ، بەاڵم ئەمەش دوورە 
لە راســتی، شوێنی ئەشــكەنجەدان بە جەستەی دلینەوە دیاربووە". گوتیشی 
"باشترین بەڵگە بۆ ئەوەی بزانرێت هۆكاری مردنەكەی چییە، هەڵدانەوەی 
گۆڕی دلین و لێكۆڵینەوەی پزیشكی دادی و لیژنەی لێكۆڵینەوەیە كە 

ئەمەش 100% هۆكاری مردنەكەی دەردەخات".
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131 لە هەولێر دەستگیردەكرێنراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر

عەبدولخالق تەڵعەت، بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێر لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەڤانیدا لەسەر تەقەی خۆشی لە شەوی بەڕێوەچوونی یاری كالسیكۆ لە شاری هەولێر 
و دەورووبەری رایگەیاند: "لە هەڵمەتەكەدا تاوەكو ئێستا 131 كەس دەستگیركراوە، 56 كەسیان لەالیەن پۆلیس و 75یشیان لەالیەن ئاسایشەوە دەستگیركراون". 

عەبدولخالق تەڵعەت، دەڵێت: "كەسانێك لەو شەوەدا دەستگیركراون چەكیان پێبووە و تەمەنیان 14 و 15 سااڵن بووە، دوای لێكۆڵینەوە دەركەوتووە ئەو چەكانە 
هی باوك و برایان بووە، كەسانێكیش دەستگیركراون و لێكۆڵینەوەمان لەگەڵی كردووە بەبێ ئەوەی دوو یانەكە بناسێت لەو شەوەدا هەر لەخۆیەوە تەقەی كردووە" بە 

گوتەی بەڕێوەبەری پۆلیس هەندێك كەس لەو شەوەدا بە چەكی قورسی وەكو دۆشكە تەقەیان كردووە.

سیروان عەباس
 رووداو - هەولێر

بەپێـی ئـەو ئامارانەی لە پارێزگاكانی هەرێمی 
كوردسـتانەوە دراونەتـە )رووداو(، تەنیـا 3150 
هەڵگرتنـی چەكیـان  مۆڵەتـی  مەدەنـی  كەسـی 
هەیـە، ئـەوە لەكاتێكـدا لەهیـچ شـوێنێكی دنیـا 
هێندەی هەرێمی كوردسـتان چەك لەنێو خەڵكی 
مەدەنیـدا بـاو نییـە. گوتەبێژی پۆلیسـی هەولێر 
دەڵێت لە ماوەی 24 كاژێردا 70 كەسیان لەسەر 
هەڵگرتنـی چەكـی بێ مۆڵەت دەسـتگیر كردووە.
لـە هەرێمـی كوردسـتان زۆر كـەم مـاڵ هەیـە 
چەكیـان  لەوانەشـی  زۆر  نەبێـت.  تێـدا  چەكـی 
یـان  ئەمنـی  هێزێكـی  هیـچ  بـە  سـەر  هەیـە، 
پێشـمەرگە نین، بەپێـی بەدواداچوونـی )رووداو( 

مۆڵەتـی چـەك هەڵگرتـن لـە كوردسـتان تەنیـا 
دراوەتـە 3150 كـەس )سـلێمانی 1500، هەولێر 

و دهـۆك 450 مۆڵـەت(.  1200
جگـە لـە هێزەكانـی پێشـمەرگە و كارمەندانی 
هاوواڵتیـی  تیـرۆر،  دژە  و  پۆلیـس  ئاسـایش، 
هەڵگرتنـی  مۆڵەتـی  داوای  دەتوانـێ  سـڤیلیش 
چـەك بـكات، ئـەو مۆڵەتـەش لەالیـەن ئیـدارەی 

دەدرێ. پارێزگاكانـەوە 
سـامی جـەالل، بەڕێوەبـەری گشـتیی دیوانـی 
وەزارەتی ناوخۆی حكومەتی هەرێمی كوردسـتان 
بـە )رووداو(ی گـوت، دەسـەاڵتی پێدانی مۆڵەتی 
چـەك دراوە بـە پارێـزگا و ئیدارەكان، ئەمەش بۆ 

سنوورداركردنی چەكهەڵگرتنە.
كوردسـتان  هەرێمـی  لـە  چەكـداری  بـەاڵم 
سـنووردار نییـە، زۆربـەی تاوانەكانـی كوشـتن، 
رووداوی خۆكوشـتن، رفانـدن، هەڵكوتانـە سـەر 
خەڵكی و هەڕەشـەكردن لە كوردسـتان كە رۆژانە 
بەهـۆی  دەكرێـن.  بەهـۆی چەكـەوە  روودەدەن، 
ئـەوەی چـەك لـە زۆربـەی مااڵندا هەیـە، كەم رۆژ 
هەیـە هەواڵـی رووداوێكـی دڵتەزێن نەبیسـتی، لە 
هەرێمـی كوردسـتان، پێشـمەرگە و كارمەندانـی 
دەزگا ئەمنییەكانی وەكو پۆلیس، لە دوای دەوام 
چەكەكانیـان لەگـەڵ خۆیـان دەبەنـەوە ماڵـەوە.

پۆلیسـی  گوتەبێـژی  عەزیـز،  هۆگـر  رائیـد 

هەولێـر بـە )رووداو(ی گـوت لـە چەنـد رۆژی 
رابـردوودا هەڵمەتێكیان بۆ دەستبەسـەرداگرتنی 
چەكـی بـێ مۆڵـەت كـردووە و لـە مـاوەی 24 
كـە  كـردووە  دەسـتگیر  كەسـیان   70 كاژێـردا 
چەكـی بـێ مۆڵەتیـان هەڵگرتـووە. بـەاڵم ئـەم 
هەڵمەتانـە هەمیشـە شـتێكی كاتـی و لەنـاكاون 
و زۆربـەی جارانیـش لـە شـوێنێكی دیاریكـراو 
دەكرێـن، واتـە سیاسـەتێكی بەردەوامی حكومی 
نییـە بـۆ نەهێشـتنی دیـاردەی چەكـداری، وەكو 
جـددی  كێشـەیەكی  وەكـو  ئێسـتا  تـا  ئـەوەی 

تەماشـا نەكرابـێ.
بەڕێوەبـەری  رەزاق،  ئەسـعەد  مافپـەروەر 
كاروبـاری ناوخـۆی پارێزگای هەولێـر بە وەكالەت 
باسـی مەرجەكانـی پێدانی مۆڵەتـی چەك دەكات 
و دەڵێت "ئەو كەسـەی داوای مۆڵەتی هەڵگرتنی 
چـەك دەكات، دەبـێ رەزامەنـدی چـوار فەرمانگە 
و  ئاسـایش  پۆلیـس،  )تەندروسـتی،  وەربگـرێ 
تەندروسـتی  كێشـەی  كەسـەكە  پەنجەمـۆر(. 
)جەسـتەیی و دەروونـی( نەبـێ، پێشـتر هیـچ 
تاوانێكی نەكردبێ، دۆسـیەی لە ئاسـایش نەبێت 
و پەنجەمۆریشـی پێنەكرابێـت لەسـەر هیچ كەتن 
و تاوانێـك. هەروەهـا نابێـت تەمەنی لە 18 سـاڵ 

كەمتـر بێ".
سـەبارەت بـەو چەكانەی مۆڵەتیـان دەدرێتێ، 

بـە  تەنیـا  "مۆڵـەت  گوتـی  رەزاق  ئەسـعەد 
دەدرێ،  كاشـینكۆف  و  دەمانچـە  هەڵگرتنـی 
هەڵگرتنـی چەكی قورس یـان چەقۆ، چەكی راو، 

شـیر لـە دەرەوەی یاسـان". 
گوتیشـی "خەڵكانێـك هەبـووە داوای مۆڵەتی 
چەكـی قورسـیان كردووە، بەاڵم پێمـان نەداون".
لـە سـەرجەم شـارەكانی هەرێمی كوردسـتان، 
و  چـەك  فرۆشـتنی  بـە  تایبـەت  گۆڕەپانـی 

هەیـە.  تەقەمەنـی 
ئەیـوب عەبدوڵـا، سـەرۆكی لیژنـەی ناوخـۆ 
لـە  خۆجێییـەكان  ئەنجوومەنـە  و  ئاسـایش  و 

پەرلەمانی كوردسـتان دەڵێت 
ناوخـۆ  وەزارەتـی  لەگـەڵ 
فرۆشـتنی  و  كڕیـن  باسـی 
بـەاڵم  كـردووە،  چەكیـان 
پێیڕاگەیانـدوون  وەزارەت 
بەهۆی ئەوەی پێشمەرگە 
ئەمنیـەكان  هێـزە  و 
و  چـەك  بەشـێكی 
لـەو  پێویسـتیەكانیان 
شـوێنانە دەستدەكەوێ، 

دایانبخـەن". ناتوانـن 

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

بۆ  پەنای  كێشی،  دابەزاندنی  بۆ  )ن.خ( 
كەوتە  ژیانی  بەاڵم  برد،  خواردن  كلینێكس 
مەترسییەوە و پزیشكەكان فریای كەوتن. ئەو ژنە 
دەڵێت رۆژانە لە چوار كاتی جیاوازدا 24 پارچە 
كلینێكسی خواردووە. دوای 46 رۆژ بەردەوامبوون 
لە خواردنی كلینێكس گەدە و ریخۆڵەكانی تووشی 

ئازار بووە.
بانگەشەیەی  ئەو  دوای  نایشارێتەوە  )ن(   
مەال عەلی كەڵەك كەوتووە كە خەڵكی هاندەدا 
كلینیكس بخۆن بۆ دابەزاندنی كێشی لەش "من 
كەڵەكم  عەلی  مەال  راگەیاندن  كەناڵەكانی  لە 
دەكرد،  كلینكس  خواردنی  بۆ  بانگەشەی  بینی 
گوێم لێگرت كە دەیگوت ژنێك بەهۆی خواردنی 
كلینێكسەوە لە ماوەی مانگێكدا 60 كیلۆگرام لە 
كێشی دابەزاندووە، منیش كێشی لەشم زۆر بوو، 

بۆیە بڕیارمدا بیخۆم".
ئەو ژنە رۆژانە 24 پارچە كلینێكسی خواردووە 
و بۆ ماوەی 46 رۆژیش لە خواردنی كلینێكس 
رۆژەدا  ئەو 46  ماوەی  لە  واتە  بووە،  بەردەوام 

1104 پارچە كلینێكسی خواردووە. 
)ر( كەسێكی نزیكی )ن(ە و بە گلەییەوە باس 
"كاتێك كەسێك  و گوتی  رووداوەكە دەكات  لە 
ئازارێكی دەبێت هانا بۆ پزیشك و نەخۆشخانە 
ئەوان  بەاڵم  بكەن،  چارەسەری  تاوەكوو  دەبات 
دونیایان لە ئێمە گەیاند، ئێمە نەمانزانی چۆن 
پێشموایە  هاتن.  و  پێیانزانی  راگەیاندنەكان 
ئەوەی كرا تەنیا وەك لێدانێك بوو لە كەسایەتی 
"سوپاسی  دەشڵێت  )ر(  كەڵەك".  عەلی  مەال 
دەكەین  رۆژهەاڵت  نەخۆشخانەی  پزیشكەكانی 
كە زۆر بە نەخۆشەكەمانەوە ماندوو بوون، بەاڵم 

نەدەبوو بابەتەكە ئەوەندە گەورە بكرایە".
كلینیكس  خواردنی  كاریگەریی  بە  سەبارەت 
"لەو  گوت  رووداوی  بە  )ر(  )ن(ـەوە،  لەالیەن 
لە  زیاتر  دەخوارد،  كلینیكسی  )ن(  ماوەیەی 
"شەش  دەشڵێت  دابەزی".  كێشی  كیلۆگرام   8
كەسی دیكەش دەناسم كە دەستیان بە خواردنی 
لەنزیكەوە  لەوانە  یەكێك  كردووە،  كلینیكس 
دەناسم كە لە ماوەی یەك مانگدا، 12 كیلۆگرام 

لە كێشی دابەزیوە".
)ر( سەبارەت بە بارودۆخی تەندروستی )ن(
یش گوتی "ئێستا تەندروستی زۆر باشە و لەڕێگەی 
نازوورەوە توانرا كلینیكسە كەڵەكەبووەكەی ناو 

سكی دەربهێنن".

)ر( نایشارێتەوە كە دەیویست سكااڵ لەسەر 
بكات، بەاڵم  تۆمار  پزیشكەكانی نەخۆشخانەكە 
زۆر  "لەماوەیەكی  بووەتەوە  پەشیمان  دواتر 
نزیكدا نەخۆشكەوتنی )ن( هەموو میدیا و تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكانی تەنی، بۆیە سەرەتا بڕیارماندا 
نەخۆشخانەكە  پزیشكەكەكانی  لەسەر  سكااڵ 
تۆمار بكەین، بەاڵم لەبەرئەوەی پزیشكەكان زۆر 
زوو بەهانامانەوە هاتن و ماندوو بوون، پاشگەز 

بووینەوە".
مەال عەلی كەڵەك كە خۆی وەك شارەزا و 
تەنانەت پزیشكێكی "پزیشكی نەبەوی" دەناسێنێ، 
هێشتا سوورە لەسەر بانگەوازكردن بۆ خواردنی 
كلینێكس و بە داهێنانی خۆی وەسفی دەكات. 
مەال عەلی گوتی "ئێستاش سوورین لەسەر ئەو 
داهێنانە و گوتوومانە پێش خواردنی هەر ژەمە 
خواردنێك یەك كلینێكس بخۆن، واتە رۆژانە سێ 
كلینێكس بە نیو فنجان زەیتەوە لەگەڵ ئاو دەبێتە 

چارەسەر بۆ زۆر نەخۆشی".
مەال عەلی بەسەرسوڕمانەوە باس لەوە دەكات 
خواردنی  لە  زێدەڕۆییان  هەن  خەڵكانێك  كە 
هەبووە  "خەڵك  نەمردوون  و  كردووە  كلینێكس 
یەك  لەماوەی  كلینێكسەوە  خواردنی  بەهۆی 
مانگدا 25 كیلۆگرام كێشی دابەزیوە، بە سێ رۆژ 
یەك پاكەت كلینێكسی تەواو كردبوو، پێم سەیر 

بوو ئەو هەمووەی خوارد و نەشمرد".
مەال عەلی باوبوونەوەی كەیسی ئەو ئافرەتە 
تەندوستی  وەزارەتی  بەئەنقەستی  كارێكی  بە 
"وەزارەتی  دەڵێت  و  دەزانێت  پزیشكەكان  و 
بەردەم  ناردووەتە  منیان  جار   65 تەندروستی 
بە  خۆشبەختانە  بەاڵم  لەكەداركردنم،  بۆ  دادگا 

سەركەوتوویی لێی دەرچووم".
زانستی  بەڵگەیەكی  پزیشكەكان دەڵێن هیچ 
نییە كە خواردنی كلینێكس سوودی هەبێ. دكتۆر 
زانیار نوری، پسپۆڕ لە نەخۆشییەكانی هەناو بە 
زانستی  بەڵگەی  شتێك  "هەر  گوت  )رووداو(ی 
لەسەر نەبێت، كاریگەریی خراپی بەدواوە دەبێت. 
بۆ  كلینێكس  بە  چارەسەر  زانستییەوە  لەڕووی 
یان هەر نەخۆشییەكی دیكە،  دابەزاندنی كێش 

دوورە لە راستییەوە".

لە كوردستان تەنیا 3150 كەس 
مۆڵەتی هەڵگرتنی چەكیان هەیە

1104 پارچە 
كلینێكسی خواردووە

پەرلەمانتارێك: دەبێ یاسای هەڵگرتنی چەك لە كوردستان هەموار بكرێ

گوتەبێژی پۆلیس: 
لەماوەی 24 كاژێردا 70 

كەس بەهۆی چەكی بێ 
مۆڵەتەوە دەستگیركراون

دوای قسەی 
مەال عەلی كەوتم

بو هـێژا سـەروكـێ هـەرێما كوردسـتانـێ 
مەسـعود بارزانـی زور بەڕێز

سالڤ و رێز..
بەرسڤا داخازا هاووالتی )حسن نورالدین صالح(

هاووالتی حسن نورالدین صالح ل روژناما رووداو یا ژمارە )450( ل روژا 2017/3/27 بەالڤكریە كو زورداری لێ دهێتە كرن ژالیێ )شێخ شڤان صالح بارزانی(ڤە بێی كو چ بەلگێن 
یاسایی هەبن، داخازا وی پێك دهێت ژ شەش خاالن ئەم دێ بەرسڤا وی دەین بشێوەكێ دروست و دێ سەلمینین ب بەلگێن یاسایی كو هاتیە سەنەدكرن ژالیەنێن فەرمی.

1 - ئەو دبێژیت كو )شێخ شڤان( دوو شوقە ل ئاڤاهیێ وی لسەر ناڤێ خو توماركرینە بێ كو هیچ ماف هەبیت و بەهایێ وان شوقا )300.000( دوالرن.
ئەڤ شوقە هاتینە توماركرن لدویڤ بڕیارا دادگەها بەرایی یا دهوك یا ژمارە ب/2015 و هەروەسا لدویڤ نڤیسارا ئەنجوومەنی وەزیران رێڤەبەریا گشتی فەرمانگەهێن وار رێڤەبەریا 
باجە، بەلێن كرنا دهوكێ یا ژمارە 2602/ 2014 ل روژا 2015/5/13 كو لدویڤ بڕیارا ژمارە 72/ت ت/2016 یا ئەنجومەنێ دارایی سەروكاتیا تێهەلچوونا ناوچا دهوك و نڤیسارا ژمارە 
2717 و2718 ل روژا 2016/6/15 یا وەزارەتا داد/ رێڤەبەریا گشتی فەرمانگەهێن داد/ رێڤەبەریا جێبەجێكرنا دهوك كو داخاز ژ رێڤەبەریا توماركرنا دهوكێ دكەت هەردو شوقێن ژمارە 
2606/1 و1/ -2616 13 اسالم بشێوەیەكێ یاسایی بهێنە توماركرن لسەر ناڤێ )شڤان صباح سلیمان( و هەردو سەنەدێن ژمارە 56/ حزیران 2016/ 508 و 57/حزیران/ 2016 كو 

سەنەدا تابویێ ملك صرف لسەر ناڤێ )شڤان صباح سلیمان( ب شێوەكێ رەسمی هاتینە توماركرن.
ئەڤ هەمی نڤیسارانە ئەوە یا گوتنا هاوالتی حسن نورالدین، دیار دكەن ئەرێ كەسەك دشێت ملكێ ئێكی لسەر ناڤێ خو تومار بكەت بێ كو هیچ مافەك هەبیت؟

دەربارەی بهایێ شوقا كو دبێژیت )300.000( دوالرن، ئەڤەژی چ راستی بو نینە لدویڤ نڤیسارا ژمارە 2602/ 2014 لروژا 2016/6/8 یا وەزارەتا داد/ رێڤەبەریا گشتی فەرمانگەها 
داد/ رێڤەبەریا جێبەجێكرنا داد/ دهوك كو كوژمێ ڤان شوقا هاتیە دیاركرن بشێوەكێ فەرمی و یاسایی ئەوژی )61.000.000( دینارن ئەرێ چاوان ئەڤ شوقە هاتینە توماركرن بێ 

حەق یانژی بشێوەكێ یاسایی؟ ئەمرێ جەنابێ هەوە رێزدار.
2 - )حسن نورالدین( دبێژیت كو )شێخ شڤان صباح سلیمان( هێزا ئامادە سوات ئینایە سەر ئاڤاهیێ من.

لدیڤ نڤیسیارا ژمارە 2604/ 2014 لروژا 2016/11/20 وەزارەتا داد/ رێڤەبەریا گشتی فەرمانگەها داد/ رێڤەبەریا جێبەجێكرنا دهوكێ/ كو ئاراستەی بنگەهێن پولیسێن هێزا ئامادە 
كریە )ســوات( ئەوژی كو دهێتە دیاركرن ژ ڤێ نڤیســارێ كو )حســن نورالدین(: أ- قەردارە. ب- مولكی چول ناكەت. ج- رێكێ ل فەرمانبەرێن دادگەهێ دگریتن بێ حەق. د- گەفا ب 

چەكێ لێ دكەت.
ئەرێ كێ هێزا ئامادە )سوات( ئیناینە سەر ئاڤاهیێ؟ شێخ شڤانی یانژی الیەنێن فەرمی و یێن پەیوەندیدار؟ ئەرێ گوتنێت كیژ الیەنی دروستن؟ بەرسڤ بو جەنابێ هەوەیە رێزدار.

3 - )حسن نورالدین( دبێژیت ل 2016/12/1 ل دەمێ ئەز ژ ئەوروپا دزڤریم هاتمە دەستەسەركرن ل فروكەخانەیا هەولێرێ ب هانایا ترومبێلەكێ كو ئەز گرتم.
ئەڤە چ راستی بو ڤێ گوتنێ نینن چونكی لدویڤ بریارا وەزارەتا داد/ رێڤەبەریا گشتی فەرمانگەها داد/ رێڤەبەریا جێبەجێكرنا دهوكێ/ یا ژمارە 2604/ 2014 ل روژا 2016/8/14 
كو ئاراستەی دادگەها لێكولینا دهوكێ دكەت بو دەستەسەركرنا تاوانباری ل روژا 2016/11/13 دادوەرێ ڤەكولینا دهوكێ یاداشتا دەستەسەركرنا بو تاوانبار )حسن نورالدین( دەرئێخست 

لدویڤ ماددا )242( ژ یاسا سزادانا عیراقێ.
پرسیار: ئەرێ )حسن نورالدین( هاتیە دەستەسەركرن ل فروكەخانا هەولێرێ بوهانا ترومبێلێ بو هەكو ئەو دبێژیت ئانژی لدویڤ وان بەلگێت هاتینە پێشكێشكرن ژالیێ مەڤە؟ ئەمر 

بو جەنابێ هەوە یێ رێزدار.
4 - حسن نورالدین دبێژیت نوكەژی )شێخ شڤان شێخ صباح بارزانی( داخازا مولكێ من دكەت ل روژا 
2016/4/13 سكاالیەك هاتە توماركرن ژالیێ )شێخ شڤان( ژ پێش )جمیل رمزان( ڤە نەك راستەوخو بو 
حســن نورالدین ئەڤەژی لدویڤ دوســێیا ژمارە )316/ب/2016( و لدویڤ ماددێت یاسایی ژمارە )316 و 
362( یاسا شارستانی كو )شێخ شڤان( مافێ هەی سكاال تومار بكەت ژ پێش جەمیلی ڤە، ئەڤ مافەژی 

ژالیێ یاسایێ ڤە یێ هاتیە دان بو هەر هاوالتیەكی.
-5 هاووالتی )حسن نورالدین( دبێژیت حاكمی گوتە من ئەگەژی نەشێیە ئێكی بێژە خودێ حەقێ من 
ژێ چێكەت. داخاز ژ جەنابێ هەوەیێ رێزدار دكەین كو حسن نورالدین ناڤێ وی دادوەری ئاشكرا بكەت 

و ڤەكولین دگەل بهێتە كرنێ ئەرێ ئەڤ گوتنە راستە یانژی نە؟
6 - حسن نورالدین دبێژیت دادگەها دهوكێ كەتینە بن كارتێكرنا شێخ شڤانی ڤە، داخاز ژ جەنابێ 
وەیــێ رێــزدار دكەیــن كو ڤەكولین بهێتەكرن و ئەڤ گوتنە بێتە ســەلماندن ژالیێ حســن نورالدین ڤە 

بەرەڤاژی ڤێ چەندێ دێ بەرپرسیاربیت بەرامبەر یاسا.
بو زانین ئەم دێ سكاالیەكێ توماركەین ل دادگەها ڤەكولینا دهوكێ لسەر حسن نورالدین، چونكی 
بێ بەلگە رابوینە ب بەالڤكرنا گوتنێن نە راست و تەشهیركرنا سمعا مە و دادوەر و دادگەهێ و الیەنێن 

فەرمی و حكومی.
مە دڤێت بو جەنابێ هەوەیێن رێزدار رون بكەین كو پشتی هاووالتی حسن نورالدین بێهیڤی بووی 
ژ بریارێن دادگەهێ كو دبەرژەوەندیا ویدا نە دەركەت رابو ب ســەرەدانا پاراســتنا دهوكێ و هەولێرێ 
و مەكتەب سەروك ل هەولێرێ و نڤیسینگەها سەروك وەزیران و نڤیسینگەها پەرلەمانی لقا دهوك و 
ڤان هەمی الیەنا جابا مە فرێكر پشتی دانوستاندن مە ل گەل كری و ئەڤ هەمی بەلگێن یاسایی مە 
پێشكێش كرین كو دویڤچوون هاتە كرنێ ژالیێ وانڤە ئەم هاتینە ئاگەهداركرن كو كێشە ب كوتایی 

هات، چونكی كێشەكا یاساییە و دادگەهێ بریارا لسەر دا د بەرژەوەندیا مەدا.
لدویماهیێ داخازێ ژ جەنابی هەوەیێ رێزدار دكەین كو ڤەكولین بهێتە كرن دگوتن و بەلگەیێن 
هەردوو الیەنا و بریارەكا دادوەرانە بهێتە دان ژالیێ جەنابێ هەوەڤە و سزادانا الیەنێ كەمتەرخەم و 
ئەم ژی ژالیێ خوڤە ئامادەینە بو جێبەجێكرنا هەمی مەرجێن یاسایی چونكی كەس ل كوردستانێ 

ژ یاسایێ بەرزتر نینە... و هەر سەركەفتی بن و ئەمرێ جەنابێ هەوە.

پارێزەر نزار توفیق بامەرنی
بریكارێ شێخ شڤان شێخ صباح بارزانی

ژنە كلینیكسخۆرەكە قسە بۆ )رووداو( دەكات

سزای هەڵگری چەكی بێ مۆڵەت چییە؟
 

لە بڕگەی سێی یاسای ژمارە 16ی تایبەت بە چەك كە ساڵی 1993 لەالیەن 

پەرلەمانی كوردستانەوە پەسەند كراوە، باسی سزای ئەو كەسانە كراوە 

كە بەبێ مۆڵەت چــەك هەڵدەگرن: "ئەوەی بەبێ مۆڵەتپێدان چەكــی ئاگرین یان عەتادەكەی 

لەژێردەستدا بێ یان هەڵیبگرێ، سزاكەی بەندكردنە كە لە ساڵێك كەمتر نییە، هەروەها غەرامەش 

دەكــرێ.  ئەگەر مۆڵەتیشــی هەبێت، بەاڵم لــە خۆپیشــاندانێك یاخود كــۆڕ و كۆبوونەوەكاندا 

هەڵیبگرێ، بە هەمانشێوە سزادەدرێ.

 شوان شــێخ ئەحمەد، ئەندامی لیژنەی یاسایی لە پەرلەمانی كوردستان پێیوایە ئەو یاسایە 

پێویستی بە هەمواركردنەوە هەیە، چونكە تاڕادەیەك كارئاسانی بۆ هەڵگرتنی چەك دەكات.
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سەعدی پیرە: موفاجەئەمان دەبێتراپۆرت
رووداو - هەولێر

سەعدی پیرە، ئەندامی مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتیمانی كوردستان رایگەیاند، بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمانی كوردستان "موفاجەئەمان" دەبێت، 
بەبێ ئەوەی ئاشكرای بكات.هەروەها كاوە محەممەد، سەرۆكی فراكسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی عێراق دەڵێت، نەك پەرلەمانی عێراق، ئەگەر پێویست 

بكات كاراكردنەوەی پەرلەمان دەبەینە ئەنجوومەنی ئاسایش. سەعدی ئەحمەد پیرە لە بەرنامەی رووداوی ئەمڕۆی كەناڵی رووداودا باسی كاراكردنەوەی 
پەرلەمانی كرد و گوتی "لە كۆبوونەوەكانماندا لەگەڵ پارتی باسمان لە كاراكردنەوەی پەرلەمان كردووە، هەرچەندە پارتی رەتینەكردووەتەوە پەرلەمان كارا 
بكرێتەوە، بەاڵم جارێ پەلەیان نییە. وەكو یەكێتی پرۆژەمان بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان هەیە و موفاجەئەی تێدا دەبێت، بۆ زەمینەسازیش لەگەڵ الیەنەكان 

گفتوگۆ پێویستە".

هیڤیدار ئەحمەد
رووداو - هەولێر

زیاتــر لە نیوەی ئەو پارەیەی عێراق لە ســاڵی 
رابردوودا لە داهاتی ناوخۆ و فرۆشتنی نەوت دەستی 
كەوتووە، بۆ كڕینی پێداویســتی چووەتە دەرەوە. 
ئێســتا بەرپرسانی عێراق ســەرقاڵی داڕشتنەوەی 

پالنێكی پێنج ساڵین بۆ بونیاتنانەوەی عێراق.
نەتــەوە  هاوكاریــی  بــە  عێــراق  حكومەتــی 
یەكگرتووەكان، لە شــاری هەولێر گفتوگۆ لەســەر 
داڕشتنی پالنێكی پێنج ســاڵی دەكەن. وەزارەتی 
پالندانانیــش دەڵێــت جێبەجێكردنــی پالنەكــە 
پێویســتی بە 400 ملیــار دۆالرە، بــەاڵم هەرێمی 

كوردستان بەشێك نییە لە پالنەكە.
د.مەحموود داغر، بەڕێوەبەری دارایی لە بانكی 
ناوەندیی عێراق كە یەكێك بوو لە بەشــدارانی ئەو 
كۆنفرانســە، بە )رووداو(ی راگەیاند "سەرخستنی 
پالنەكە ئاســان نییە، چونكە ســااڵنە بە ملیارەها 

دۆالر لە پارەی عێراق دەچێتە دەرەوە".
داغــر بــە ئامــار و داتا قســە دەكات و دەڵێت 
"یەدەگــی عێراق لە 2013 گەیشــتبووە 90 ملیار 

دۆالر، كەچی ئێستا 53 ملیار دۆالرە".
حكومەتــی عێــراق بــۆ دابینكردنــی %95ی 
بودجەی سااڵنە پشت بە داهاتی نەوت دەبەستێ. 
وەك بەڕێوەبەرە داراییەكەی بانكی ناوەندی دەڵێت 
:"تەنیــا ســاڵی رابردوو 45 ملیــار دۆالر بۆ كڕینی 
كااڵ چووەتە دەرەوە". ئەمە لە كاتێكدایە كە ساڵی 

رابردوو بودجەی عێراق 70 ملیار دۆالر بووە.
راپۆرتەكانــی  پێــش  عێــراق  بەرپرســانی 
لەســەر  دەكــەون  نێودەوڵەتــی  شــەفافیەتی 
گەندەڵی و ریزبەندی واڵتەكەیان لە لیســتی واڵتە 
ناشــەفافەكاندا. بەرپرســێكی بــااڵی وەزارەتــی 
پالندانانی عێراق كە لەو كۆنفرانسەدا بەشدار بوو، 
بــە )رووداو(ی گوت "گەندەڵــی و دزینی داهاتی 
عێراق ئەوەندە زۆرە حیســاب ناكرێ". گوتیشــی 
"دەزانین رێژەی گەندەڵی لە داهاتی عێراق زیاترە 

لە 50%، ئەو رێژەیەش ئێجگار زۆرە".

ئــەو وەزارەتــی كارەبــای عێراقــی بــە نموونە 
هێنایەوە و گوتی "تاوەكو ئێســتا تەنیا لە كەرتی 
كارەبــا 36 ملیار دۆالر خەرج كراوە، كەچی رۆژانە 
كارەبای نیشــتیمانی تەنیا 6 بۆ 8 كاژێرە، تۆ ئەو 
هەموو پارەیە خــەرج بكەی و كارەبات نەبێ ئەوە 
چی پێدەڵێن جگە لە دزی و گەندەڵی!". گوتیشی 
"لە گەندەڵی و دزینی پارە مەترسیدارتر لە عێراق 

دانانی خەڵكانێكە كە كاریان بەس دزینی پارەیە".
عێراق ئێستا سەرقاڵی داڕشتنەوەی گەورەترین 
بنیاتنانــەوەی  و  ئاوەدانكردنــەوە  بــۆ  پالنــە 
ژێرخانەكــەی، كــە بــە پالنــی )پێنــج ســاڵە( 
ناودەبرێ. عەالئەدین جەعفەر، بەڕێوەبەری گشتی 
فەرمانگــەی سیاســەتی ئابــووری لــە وەزارەتی 
پالندانانی عێراق بە )رووداو(ی گوت "پالنەكە بۆ 

ئەوەیــە عێــراق چۆن داهاتی زیاد بــكات و تەنیا 
پشت بە داهاتی نەوت نەبەستێ".

ئەو بەرپرسەی وەزارەتی پالندانانی عێراق وەكو 
تەخمین باســی بودجەی ئەو پالنە پێنج ســاڵییە 
دەكات و دەڵێت "تەخمین دەكرێ لە نێوان 350 بۆ 

400 ملیار دۆالری پێویست بێ".
بەشــێكی ســەرەكی داڕشــتنەوەی ئــەو پالنە 
بەهاوكاریی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ بووژاندنەوەی 
عێراقی دوای داعشــە. وەزارەتی ئاوەدانكردنەوەی 
عێراق باسی ئاماری گەورەی ئەو زیانانە دەكەن كە 

بەر ناوچەكانی شەڕ كەوتوون.
ئیســتەبرەق ئیبراهیــم، بریــكاری وەزارەتــی 
نیشــتەجێبوون و ئاوەدانكردنــەوە بــە )رووداو(ی 
گوت "80%ی ئەو شــارانەی شــەڕی داعشیان تێدا 
كــراوە وێران بوون". ئیســتەبرەق كــە وەك خۆی 
دەڵێت 39 ســاڵە لــەو وەزارەتەیە، گوتی "زۆربەی 
شــارەكان بەجۆرێك تێكچوون كاولكاری بەهەموو 

كەرتەكانی ژیانەوە دیارە، بەتایبەت شاری رومادی 
لەهەموو شارەكانی دیكە زیاتر زیانی بەركەوتووە".

تاوەكو ئێســتا شەڕی داعش كۆتایی نەهاتووە، 
بەتایبەت ئێســتا شەڕ لە مووسڵ دەكرێ و هێشتا 
شــەڕی حەویجــەش دەســتی پێنەكــردووە. بــۆ 
ئاوەدانكردنەوەی ئەو شارانەی شەڕیان تێدا كراوە، 
بریكاری وەزارەتی نیشتەجێبوون و ئاوادانكردنەوە 

دەڵێت پێویستیان بە 70 ملیار دۆالرە.
شــەڕی داعش بــە تەنیا زیانی بــە باڵەخانە و 
رێگاوبانــی عێراق نەگەیانــدووە، بەڵكو یەكێك لە 
گەورەترین پااڵوگەكانی نەوتی عێراق بەهۆی شەڕی 

داعشەوە تێكچووە.
زیــا جەعفەر، بریــكاری وەزارەتی نەوتی عێراق 
بــە )رووداو(ی گــوت "ئەو زیانــەی بەهۆی هاتنی 
داعشەوە بەر كەرتی نەوتی عێراق كەوتووە زیاتر لە 

15 ملیار دۆالرە، تەنیا لە پااڵوگەی بێجی نزیكەی 
10 ملیار دۆالر بووە".

 زیا جەعفەر زانیاری نوێ لەسەر بەرزكردنەوەی 
ئاستی هەناردەكردنی نەوتی عێراق ئاشكرا دەكات 
و دەڵێت "عێراق پالنی هەیە بۆ پێنج ساڵی دیكە 
هەنــاردەی نەوت بگەیەنێتە حــەوت ملیۆن و 500 

هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا".
یەدەگــی نەوتــی عێــراق بــە نەوتــی هەرێمی 
كوردســتانەوە 152 ملیــار بەرمیلــە. بەگوێــرەی 
ئامارەكانی بانكی ناوەندیی عێراق كە بە )رووداو( 
دراون، لە ســاڵێكدا عێراق زیاتر لە 25 ملیار دۆالر 
دەستحەقی كۆمپانیا نەوتییەكانی داوە. زیا جەعفەر 
دەڵێت "بۆ ئەوەی عێراق كڕیارەكانی خۆی لەدەست 
نــەدات نرخــی نەوتەكەی 4 بــۆ 5 دۆالر لە نرخی 

نەوتی برێنت هەرزانتر دەفرۆشێ".

شەڕی داعش 15 ملیار دۆالر زیانی 
لە كەرتی نەوت داوە

ساڵی رابردوو زیاتر لە 45 ملیار دۆالر بۆ كڕینی 
پێداویستی چووەتە دەرەوە

بانكی ناوەندیی عێراق:

یەدەگی عێراق لە 2013 گەیشتبووە 90 ملیار 
دۆالر، كەچی ئێستا 53 ملیارە

36 ملیار دۆالر بۆ كارەبا خەرج كراوە، كەچی هێشتا 
كارەبای نیشتیمانی لە رۆژێكدا 6 بۆ 8 كاژێرە

بەرپرسێكی بااڵی وەزارەتی پالندانانی عێراق
گەندەڵی لە داهاتی عێراقدا زیاترە لە 50 %

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

نامەیەكی چوار پەرلەمانتاری فراكسیۆنەكانی 
بۆ  یەكگرتوو،  و  كۆمەڵ  و  یەكێتی  گۆڕان، 
پەرلەمانی یەكێتیی ئەوروپا، قسەی زۆری بەدوای 
نامەكە  دەركەوت  ئەوەی  دوای  هێنا،  خۆیدا 
هەڵەی زەقی تێداكراوە. گوتەبێژی فراكسیۆنی 
پارتی دەڵێت ئەوان لە نامەكەیاندا لە جیاتی 
ئەوەی داوای دژایەتی گەندەڵی بكەن، داوای 

پشتگیریی گەندەڵییان كردووە.
نووسراوە  ئینگلیزی  بەزمانی  كە  نامەكە 
حەمەساڵح  عەلی  پەرلەمانتاران  واژۆی  و 
شێركۆ  )یەكێتی(  سابیر  عیزەت  )گۆڕان( 
عومەر  سۆران  و  )یەكگرتوو(  جەودەت 
)كۆمەڵ(ی بەسەرەوەیە، بەهۆی ئەو هەڵە 
جێی  بووە  هەبوون،  نامەكەدا  لە  زۆرانەی 

باسی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان.

سەرۆك و جێگری سەرۆك 
وەاڵمی یەكدی دەدەنەوە

رۆژی 2017/4/27 ماڵپەری پەرلەمانی 
ناوی  بە  روونكردنەوەیەكی  كوردستان 
سەرۆكایەتی پەرلەمان باوكردەوە و بێ 
چوارە  ئەو  گەشتی  لە  ئەوانی  ئاگایی 
پەرلەمانتارە راگەیاند. هەر هەمان رۆژ 
سەرۆكی  رۆژنامەوانیی  نووسینگەی 
ئەو  وەاڵمی  سلێمانی  لە  پەرلەمان 
گوتی  و  دایەوە  روونكردنەوەیەی 
لە  گوزارشت  روونكردنەوەیە  "ئەو 
كوردستان  پەرلەمانی  سەرۆكایەتیی 
نییە.  بەهایەكی  هیچ  و  ناكات 
ئاگاداری  پەرلەمان  سەرۆكی 
فراكسیۆنە  پەرلەمانتارانی  سەردانی 
بە  سەردانەكەشیان  جیاوازەكانە، 
نووسینگەی  رەسمی  نووسراوی 
پشتڕاست  پەرلەمان  سەرۆكی 

كراوەتەوە".
جەودەت،  شێركۆ  بەاڵم 
فراكسیۆنی  پەرلەمانتاری 
یەكگرتووی ئیسالمی بە )رووداو(
شەخسی  بە  "من  گوت  ی 

داوەتكرابووم نەك وەكو فراكسیۆنی یەكگرتوو".
كە  كوردستان  نیشتمانی  یەكێتی  فراكسیۆنی 
بە پەرلەمانتارێك بەشداری ئەو شاندەیە لە زمانی 
سەرۆكی فراكسیۆنەكەوە بێ ئاگاییان لەو سەردانە 

دەربڕی و رەتیانكردەوە نوێنەرایەتی ئەوان بكات.
بێگەرد تاڵەبانی، سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی 

لە پەرلەمانی كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند: 
"هیچ نوێنەرێكمان بە فەرمی نەناردووەتە پەرلەمانی 
ئەوروپا. ئەو نامەیەشی كە ئاراستەی پەرلەمانی 
لە  گوزارشت  تەنیا  كراوە،  ئەوروپا  یەكێتیی 
هەڵوێستی ئەو كەسانە دەكات كە واژۆیان كردووە، 

نەك هەڵوێستی فەرمی فراكسیۆنی یەكێتی".

سەردانی  لەسەر  هەیە  خۆی  قسەی  پارتی 
ئەو شاندە بۆ دەرەوە. محەممەد عەلی گوتەبێژی 
بە  كوردستان  پەرلەمانی  لە  پارتی  فراكسیۆنی 
بە  و  شەخسیە  سەردانە  "ئەم  گوت  )رووداو(ی 
دەرەوەی  بۆ  شاند  چوونی  یاساییەكانی  رێكارە 
زۆر  ئێمە  لەوە  جگە  نەڕۆیشتووە،  كوردستان 
نیگەرانین لە دابەزینی ئاستی پرۆتۆكۆلی شاندەكە 

و كۆبوونەوەكانی".
دەستەی  و  فراكسیۆنەكان  ناكۆكیی  لە  جیا 
ئەو  سەردانی  لەسەر  پەرلەمان  سەرۆكایەتی 
چوار پەرلەمانتارە بۆ ئەوروپا، یاداشتەكەی ئەو 
چوار پەرلەمانتارە زۆرترین قسەی لەسەر كراوە. 
نەنگییە  نامەكە  نێو  هەڵەكانی  دەڵێن  هەندێك 
بۆ دیبلۆماسییەتی هەرێمی كوردستان. بەشێكی 
بە  نامەكە  نێو  هەڵەی  زەقكردنەوەی  دیكەش 
كە  دەزانن  نامەكە  نێوەڕۆكی  بێبایەخكردنی 
باسیان لە چاكسازی، گەندەڵی و كاراكردنەوەی 

پەرلەمان كردووە.
و  ماستەر  دەڵێت  كە  پارتی  گوتەبێژی 
دكتۆرای بە ئینگلیزی خوێندووە و شارەزایی لەو 
زمانەدا هەیە، دەڵێت " ئەو نامەیە زۆر الوازە و 
تەعبیرەكانی زۆربەی هەڵەیە، ئەو زمانەی نامەكەی 
داواكاری  زۆربەی  نییە.  ئینگلیزی  نووسراوە  پێ 
داوە.  پێچەوانەیان  مانای  نامەكە  خاڵەكانی  و 
داوای  ئەوەی  جیاتی  لە  شوێنك  لە  نموونە  بۆ 
بنبڕكردنی گەندەڵی بكەن كەچی داوای پشتگیریان 

لە گەندەڵی كردووە".
چوار  ئەو  نامەی  لە  هەاڵنەی  ئەو  لەبارەی 
پەرلەمانتارەدا روویداوە، شێركۆ جەودەت دەڵێ: 
"هیچ شتێك بێ هەڵەو كەموكوڕیی نابێت، گرنگ 
ناوەڕۆكەكەیە". شێركۆ جەودەت هەروەها دەڵێت 
"نامەكه رەشنووس بووە و هەندێك له هاوكارانمان 
راستكردنەوە،  بۆمان  پاشان  كردبوو،  هەڵەیان 
نوسخە راستەكە پێشكەشكراوه، نەك ئەوەی دزەی 

كردووه و باوبووەتەوە".
لە  دكتۆرا  خوێندكاری  جەعفەر،  بەهرۆز 
بەدواداچوونی  كە  نێودەوڵەتییەكان  پەیوەندییە 
راگەیاند  )رووداو(ی  بە  كردووە،  نامەیە  ئەو  بۆ 
:"نامەكە جگە لەوەی چەندین هەڵەی زمانەوانیی 
باتڵە،  ناوەڕۆكەكەشێ  كاتدا  هەمان  لە  تێدایە، 
و  پارت  چوار  ناوی  بە  نووسیویانە  چونكە 
فراكسیۆنەوە، كەچی فراكسیۆنێكی وەكو یەكێتی 

لێی ئاگادار نییە".

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

ئەنجوومەنــی پارێــزگای دهــۆك بــە نووســراوێك داوای لە 
پارێــزگاری دهۆك كردووە كە ســێ ناو بۆ پۆســتی چێگری 
پارێزگای دەستنیشــانبكەن بۆیان رەوانــە بكەن، بۆ ئەوەی 

"جێگرێكی شەرعی" لە ئەنجوومەن هەڵبژێرن. بەاڵم 
دوای تێپەڕبوونی مانگێگ بەسەر نووسراوەكە، هێشتا وەاڵمی 
نەداونەتەوە. جێگری سەرۆكی لێژنەی یاسایی لە ئەنجوومەنی 
پارێــزگای دهۆك دەڵێت ئەگەر پارێــزگاری دهۆك وەاڵممان 
نەداتەوە، لێسەندنەوەی متمانە لە جێگری پارێزگار دەخەینە 

كارنامەی ئەنجوومەن.
نزیكەی سێ ساڵە ئەنجوومەنی پارێزگای دهۆك هەڵبژێردراوە 
و پارێزگاریــش لەالیەن ئــەو ئەنجوومەنە دیاری كراوە، بەاڵم 
جێگرێكــی پارێزگاری پێشــوو هــەر لە پۆســتەكەی خۆیدا 

ماوەتەوە و لەالیەن ئەنجوومەنی نوێوە متمانەی پێنەدراوە.
بەپێی یاسای ژمارە سێی ساڵی 2009 )یاسای ئەنجوومەنی 
پارێزگاكانی هەرێمی كوردســتان( لە ماددە شەشــدا هاتووە 
:ســەرجەم بەڕێوەبــەرە گشــتییەكان لەگــەڵ دوو جێگــری 
پارێــزگار و قائیمقــام و بەڕێوەبەر ناحیــەكان دەبێ لەالیەن 

ئەنجومەنی پارێزگایی دهۆك پەسەند بكرێن.
ئیدریس هەركی، ســەرۆكی لێژنەی یاســایی لە ئەنجوومەنی 
پارێزگایــی دهۆك بە )رووداو(ی گوت "لە رۆژی 2017/3/7 
نووســراوێكمان بــۆ پارێزگاری دهۆك نــاردووە كە لە ماوەی 
15 رۆژدا ناوی ســێ كەسمان بۆ بنێرن بۆ ئەوەی یەكێكیان 
وەكو جێگری شەرعی پارێزگاری دهۆك دەستنیشان بكەین، 
بــەاڵم هەتا ئێســتا پارێــزگار وەاڵمی نووســراوەكەی ئێمەی 

نەداوەتەوە".
ئیدریس هەركی باسی هەنگاوی دوای ئەوە ئاگاداركردنەوەیەی 
كــرد و گوتــی "بەپێــی یاســا ئەگــەر وەاڵممــان نەدەنەوە، 
مەسەلەی وەرگرتنەوەی متمانە لە جێگری پارێزگار دەخەینە 

كارنامەی ئەنجوومەن و متمانەی لێوەردەگرینەوە".
پارێــزگاری دهــۆك دوو جێگری هەیە، یەكێــك لەوانە پێش 

شــەش مانگ درایە یەكگرتوو ئیســالمی كوردستان و 
لەالیــەن ئەنجوومەنــی پارێزگای دهۆكیــش متمانەی 
پێدرا، بەاڵم جێگرەكەی دیكەیان كە لە پشكی پارتییە 
نزیكەی چوار ساڵە ئەو پۆستەی وەرگرتووە و متمانەی 

ئەنجوومەنی نوێی پێنەدراوە".
ســەرچاوەیەكی ئــاگادار بە )رووداو(ی گــوت پارێزگار 
رازی بووە كەسێكی دیكە بە جێگری پارێزگار دابنرێ، 
بەاڵم لەســەر كاندیدەكان یەكالیی نەبووەتەوە، چونكە 
بەشــێك لە بەرپرسانی كارگێڕی پارێزگای دهۆك پێیان 
باشــە ئەو پۆســتە بدرێتە مەســیحییەك، بــەاڵم حیزب 
پێی باشــە كەســێكی زاخۆیی لەو پۆســتە دابنرێ. ئەو 
ســەرچاوەیە گوتیشــی "ئێســتا لقــی پارتی لــە ئاكرێ 
ئەوانیش هاتوونەتە سەر خەت و دەڵێن دەبێ ئەو پۆستە 

بدرێتە ئاكرەییەكان".
هشــیار گولی، ســەرۆكی فراكســیونی پارتــی دیموكراتی 
كوردســتان كە زاخۆییە بــە )رووداو(ی گوت "ئێمە وەكو 
فراكســیونی پارتــی ئەو پۆســتە بە مافــی خەڵكی زاخۆ 
دەزانین، چونكە ســەرەتا وا بە خەڵكی زاخۆ گوترابوو كە 
جێگری سەرۆكی ئەنجوومەنی دهۆك دەدەنە خەڵكی زاخۆ، 
لــە پای ئــەو دەنگە زۆرانــەی پارتی لــە هەڵبژاردنەكان لە 
قەزای زاخۆ بەدەســتی هێنابوو، بەاڵم دواتر پۆستەكە درایە 

كوردێكی ئێزدی".

پارتی: نامەی چوار پەرلەمانتارەكە داوای 
پشتگیریی گەندەڵی دەكات نەك دژایەتی

شێركۆ جەودەت: گرنگ ناوەڕۆكی نامەكەیە

مۆڵەتەكەی ئەنجوومەن بۆ 
پارێزگاری دهۆك تەواو بوو

سەرۆكی فراكسیۆنی پارتی:

 پۆستی جێگری پارێزگاری دهۆك 
ئیستیحقاقی خەڵكی زاخۆیە

 

سەرۆكی لێژنەی یاسایی لە ئەنجوومەنی پارێزگای دهۆك: 

ئەگەر پارێزگار وەاڵممان نەداتەوە، وەرگرتنەوەی 
متمانە لە جێگرەكەی دەخەینە كارنامەی ئەنجوومەن

پارێزگار وەاڵمی نەدانەوە

بریكاری وەزارەتی نەوتی عێراق:
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بارزانی داوای یەكالكردنەوەی ناوی پێشمەرگە لە دوو دەزگا دەكات
رووداو - هەولێر

رۆژی یەكشەممە 2017/4/30 مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان سەرپەرشتی كۆبوونەوەیەكی هاوبەشی حكومەت و هەردوو 
دەزگای ئەیلوول و پێشمەرگە دێرینەكانی كرد، قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆكوەزیرانیش ئامادەی كۆبوونەوەكە بوو. بەگوێرەی راگەیێندراوێكی 

سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان، لەو كۆبوونەوەیەدا تیمی حكومەت "راپۆرتی خۆی لەبارەی هۆكاری دواكەوتنی چارەسەركردن و جێبەجێكردنی 
داواكانــی هــەردوو دەزگای ئەیلوول و پێشــمەرگە دێرینەكان خســتووەتەڕوو". لە كۆبوونەوەكەدا بارزانی جەختیكردووەتەوە "پێویســتە هەردووال 
تەفاهومــی یەكــدی بكــەن، لە یەكالییكردنەوەی ناوی پێشــمەرگەكان و موســتەحەقاتیان رەچــاوی دادپەروەری بكرێــت و ماندووبوون و خەباتی 

پێشمەرگەكان پشتگوێنەخرێت".

راپۆرت

رووداو - هەولێر

تیمێكــی هێــزی  ئایــاری 2011،  مانگــی 
ئۆپەراسیۆنی تایبەتی ئەمریكا ئەركی راوكردنی 
داواكراوترین پیاوی ســەر گۆی زەوییان پێدرا. 
ئامانجــی ئۆپەراســیۆنەكە ئوســامە بنــالدن، 
ســەرۆكی رێكخــراوی قاعیــدە بــوو كــە لــە 
باڵەخانەیەكی ســێ نهۆمیدا لە ناوچەی ئەبوت 
ئابــاد لە باكــووری رۆژهەاڵتی پاكســتان خۆی 
حەشــار دابوو. شەش ساڵ دواتر چیرۆكی ئەو 
ئۆپەراســیۆنە لەالیــەن ئەو كەســەی بنالدنی 
كوشتووە، لە دوو توێی كتێبێكدا باودەكرێتەوە. 
رۆبەرت ئۆنەیل، تەمەن 41 ساڵ كە مەدالیای 
شانازیشی پێدراوە، لە كتێبی "زی ئۆپەرەیتەر- 
ئەنجامــدەری ئۆپەراســیۆن"، وردەكاری ئــەو 
شــەوە دەگێڕێتەوە كە بە تفەنگەكەی دەستی 
كۆتایــی بــە ژیانی بنــالدن هێنــا. كتێبەكەی 
ئۆنەیــل كە هەفتــەی رابــردوو باوكراوەتەوە، 
چیرۆكــی 400 ئۆپەراســیۆنی تایبەتــی ئــەو 
جەنگاوەرە ئەمریكییەی تێدایە كە سەرتۆپیان 
ئۆپەراســیۆنەكەی كوشتنی ســەرۆكی قاعیدە 

بوو.
بەپێــی گێڕانــەوەی ئۆنەیل، كاتێــك دەرگا 
پۆاڵییەكەیان تەقاندبووەوە، بینیبوویان لە پشت 
دەرگاكــەوە دیوارێكی دیكە هەیــە. لەو كاتەدا 
ئۆنەیل هەستی كردبوو ئەم دەرگا ساختەیە بەو 
مانایەیە كە بنالدن لەو باڵەخانەیەدایە. كاتێكیش 
دواجــار توانیبوویان بچنە نێــو باڵەخانەكەوە، 
هەستی بەوە كردبوو گەڕان بەدوای بنالدن، كە 
نزیكەی 10 ســاڵی خایاندبوو، خەریكە كۆتایی 

دێت.
ئۆنەیل لە كتێبەكەدا دەڵێت "بە خۆمم گوت 
كوڕە خۆ گەیشتینێ، ئەمە خانووەكەی بنالدنە. 
هەســتم كــرد رەنگە بە زیندوویی لەم شــوێنە 
دەرنەچین، بەاڵم ئەمە ساتەوەختێكی مێژووییە 

و دەبێ چێژی لێوەربگرم".
 دواتر تیمی ئۆپەراســیۆنەكە دەســتیان بە 
گەڕان لە نێو باڵەخانە سێ قاتەكە كردبوو، لە 
كاتی پشكنینەكەشدا هەر ئافرەت و منداڵێكیان 
بینیبایــە كەلەپچەیان دەكرد. دواجاریش بۆیان 
دەكەوتبــوو چــوار ژن و حەڤدە منداڵی بنالدن 

لەو باڵەخانەیەدا دەژین.
بەاڵم رووداوی گەورەی ئەو شــەوە دۆزینەوە 
و كوشــتنی ئوســامە بووە كە بەپێی تەكتیكە 
بەراییەكــە بــۆ جێبەجێكردنەكــەی دەبووایــە 
چاوەڕێــی هێــزی زیاتــر بكەن. بــەاڵم ئۆنەیل 

دوودڵ بووە. لە بەشێك لە كتێبەكەدا، ئۆنەیل 
بەم جۆرە باســی ئەو ســاتەوەختە دەكات كە 
بڕیــاری دابوو خۆی كارەكە تەواو بكات "بیرێك 
بــە مێشــكمدا هــات، وەكــوو دەنگێك لــە ناو 
خۆمدا بیســتمەوە. چیــدی تاقەتی ئەو هەموو 
نیگەرانییەم نەمــاوە. بە خۆمم گوت با چارەی 
بكەین، مەسەلەكە ئازایەتی نەبوو، بەڵكو ئەوە 
بــوو تاقەتم نەمابوو. لە دڵــی خۆمدا دەمگوت 
ئیدی ماندوو بووم تاقەتی چاوەڕوانیم نەماوە". 
بۆیەش دەســتێكی لە شــانی نیشانشــكێنەكە 
دابوو، وەكوو ئاماژەیەك كە با بڕۆین و ئەویش 

رازی بوو.
بە گوێــرەی گێڕانەوەی ئۆنەیــل، لە نهۆمی 
ســەرەوەی باڵەخانەكە چاویان بە دوو ئافرەت 

كەوتبوو، نیشانشكێنەكە لە ترسی ئەوەی نەكا 
خۆكوژ بن، خۆی بەســەر هەردوو ئافرەتەكەدا 
دابوو، بۆ ئەوەی ئەگەر تەقینەوە ئۆنەیل بتوانێ 
زیندوو بمێنێ و چانســی ئەوەی هەبێ كارەكە 
تــەواو بكات، بەاڵم ئافرەتــەكان بۆمبیان پێوە 

نەبوو.
لــەو كاتەدا ئۆنەیل روودەكاتــە ئەو ژوورەی 
بنالدنی لێبوو. بەپێی وەسفی كۆنە سەربازەكەی 
ئەمریكا "بنالدن لە نزیك دەرگاكە و لە تەنیشت 
تەختی خەوەكە وەستابوو. بااڵبەرزتر و الوازتر 
بوو لەوەی چاوەڕێم دەكرد، ریشــی كورتتر بوو 
و قژیشــی ســپیتر لــەوەی مەزەنــدەم دەكرد. 
ئافرەتێك لە پێشی وەستابوو، دەستی ئوسامە 
لەسەر شانی ئافرەتەكە بوو، بەاڵم لە كەمتر لە 
یەك چركەدا نیشانەم گرت و دووجار دەستم بە 
پەلە پیتكەكەدا كێشا. سەری بنالدن شەق بوو 
و كەوت. گوللەیەكی دیكەشــم بەسەرییەوە نا، 

ئەوەیان بۆ دڵنیایی بوو".
بنالدن نەیدەزانی بــەر لە كوژرانی، خالیدی 
كــوڕی لــە نهۆمــی خوارتــر كــوژراوە. تیمــی 
ئۆپەراســیۆنەكە پێشتر لەالیەن شــرۆڤەكاری 
هەواڵگرییــەوە ئــاگادار كرابوونــەوە كە رەنگە 
خالــد لــەو باڵەخانەیەدا بێت. بــەاڵم كوڕە 23 
ساڵەكەی بنالدن نەیزانیبوو ئەوانەی هاتوونەتە 
نێو باڵەخانەكەوە هێزی ئۆپەراسیۆنی تایبەتی 

ئەمریكان. 
لــە رووداوەكــەدا، یەكەمجــار خالد لەســەر 

قاڵدرمەیەك دانیشتبوو، بەاڵم پاش هەستكردن 
بە مەترســی خــۆی لە پشــت محەجــەرەكان 
شــاردبووەوە. بە گوێرەی كتێبەكە "لەو كاتەدا 
یەكێك لە ئەندامانی تیمەكە بە عەرەبی بانگی 
خالیدی كردبوو". خالیدیش سەری دەركردبوو و 
گوتبووی "چییە؟"، هەر ئەمەش دوایین وشەی 
بــوو بەر لەوەی نیشانشــكێنەكە گوللەیەك بە 
سەری خالیدەوە بنێ. بەپێی گێڕانەوەی ئۆنەیل 
گوللەكە بەر چەناگەی خالید كەوت و لە پشت 

سەرییەوە دەرچوو و كەوت بە زەویدا.
ئۆنەیل باسی نیگەرانی ســەربازانی بەشدار 
لە ئۆپەراسیۆنەكەش دەكات، بۆ نموونە باسی 
ئەوە دەكات یەكێك لە سەربازەكان ئافرەتێكی 
كوشــتبوو، لەبــەر ئەوەی ئافرەتەكــە لە ناكاو 
خۆی خســتبووە پێــش پیاوێك كە ســەربازە 
لێبــكات.  ئەمریكییەكــە دەیویســت تەقــەی 
ســەربازەكە نیگەرانی ئەوە بووە ئــەم رووداوە 

دواتر كێشەی بۆ دروستبكات. 
ســەبارەت بــە دۆخی دەروونی خــۆی دوای 
كوشتنی بن الدن، ئۆنەیل دەگێڕێتەوە "مێشكم 
بۆ یــەك لەحزە هیچی تێدا نەمابــوو، تاوەكوو 
یەكێك لە هاوكارانم هاتە ژوورەكەوە و گوتی تۆ 

ئوسامە بن الدنت كوشت".

چیرۆكی كوشتنی بنالدن لە زاری بكوژەكەیەوە

بكوژی بنالدن: 
ئەوكاتەی كوشتم دەستی لەسەر 

شانی ژنەكەی بوو

كراوە بە كتێب

ناسر عەلی 
رووداو - دهۆك

پیاوەكان بە ریشــێكی درێــژەوە و ژنەكانیش 
بەشێكیان هێشتا ئەو پەچە رەشەیان النەدابوو كە 
داعش بە زۆر بەســەریدا سەپاندبوون، ئەمان لەم 
ماوە درێژەی كە لەبن دەســتی داعشدا بەسەریان 
بــردووە، بە تــەواوی دەقیان بەو شــێوە ژیانەوە 
گرتــووە كە داعش بەســەر خەڵكــی ناوچەكانی 
بندەستی خۆیدا سەپاندوون، ئەم كوردە ئێزدییانە 
لەگــەڵ خۆیــان چەندیــن چیرۆكــی تراژیدییــان 

هێناوەتەوە.
رۆژی 2017/4/29 هێزەكانی پێشمەرگە لەسەر 
زەوی و هێزەكانــی هاوپەیمانــان لە ئاســمانەوە، 
توانییان 36 كوردی ئێزدی لە شارۆچكەی بەعاجی 
ژێر دەستی چەكدارانی داعش رزگار بكەن. ئەوان 
لە دوای 2014/8/3 و دوای داگیركردنی شنگال، 

لەالیەن چەكدارانی داعشەوە رفێنرابوون.
ئــەو 36 كەســە گەیێنرابوونــە یەكێــك لــە 
هوتێلەكانــی شــاری دهــۆك، كاتێــك )رووداو( 
قســەی لەگەڵ كردن، هێشــتا ترس لە داعش لە 

روخساریاندا بەدی دەكرا. 
خاتێ، ژنێكی تەمەن 45 ســاڵە، زوو زوو سێ 
منداڵەكەی لە باوەش دەگرێ وەك ئەوەی ترســی 
هەبێ دووبارە داعش بیانڕفێنێ. ئەو ژنە چیرۆكی 
رفاندنیانی لەالیەن داعشەوە بۆ )رووداو( گێڕایەوە 
و گوتــی "ئەو رۆژەی داعش هاتە شــنگال، ئێمە 
بەرەو چیای شــنگال هەاڵتیــن، دواتر عەرەبێكی 
شــنگال تەلەفۆنی بۆ كردیــن و گوتی بگەڕێنەوە 
داعش هیچتان لێ ناكات، بەاڵم كە گەڕاینەوە داعش 
دەســتگیری كردین و بردیانین بۆ قوتابخانەیەك، 
لــەوێ ژن و پیاوەكانیــان لە یەكدی جیاكردەوە و 

ژن و منداڵەكانیان بەرەو تەلعەفەر برد".
ئەو ژنە دەڵێت لەو ماوەیەی لەژێر دەسەاڵتی 
داعشــدا بووە، هەشت شــوێنیان پێكراوە، دواتر 
لەگــەڵ ســێ منداڵەكــەی لــە رەققــە لــە ماڵی 
داعشــێكی بە رەگەز سعودی دانراوە. ئەو ژنەكە 
دەڵێت "داعشــەكە ســێ كچەكەی لەســەر ناوی 

خۆی تۆماركردن". 
بــەاڵم زۆر ناخایەنــێ ئــەو چەكــدارەی داعش 
دەكــوژرێ. خاتــێ دەڵێت "ئەو چەكــدارە ژنێكی 
دیكەی هەبوو، ژنەكــە دوای كوژرانی مێردەكەی، 

پێیگوتم لە پێناوی مێردەكەم خۆت و منداڵەكانت 
ئازادن. دواتر لە رێگەی كەسێكەوە هاتینە ناوچەی 

بەعاج".
یەكێـك لـە كچەكانـی خاتـێ، تەمەنـی تەنیـا 
چەكدارێكـی  دەڵێـت  بـەاڵم  بـووە،  سـاڵ  نـۆ 
داعـش چـاوی تێبڕیبـوو. خاتـێ گوتـی "رۆژێكیان 
چەكدارێكـی داعـش هاتـە المـان، سـەیری كچـە 
تەمـەن نـۆ سـااڵنەكەمی كـرد و گوتـی ئـەوە زۆر 
جوانـە، بـەاڵم ئێسـتا بـە پەلـەم و دواتـر دێمەوە. 
بـە  قژیـم  بگەڕێتـەوە،  لـەوەی چەكدارەكـە  بـەر 
شـێوەیەكی زۆر ناشـیرین بـڕی، جلێكـی شڕیشـم 
لەبـەر كـرد، بە كچەكەمم گـوت ئەگەر چەكدارەكە 

هاتـەوە خـۆت وەكـو شـێت لـێ بكـە".

بــە گوتەی خاتێ، چەكدارەكە دوای ســێ رۆژ 
گەڕاوەتەوە و پرســیاری كچەكــەی كردووە، بەاڵم 
ئەو كچەی نەناســیوەتەوە. خاتێ دەڵێت چەندین 
جار كچەكەی بەو جۆرە لە دەستدرێژیی چەكدارانی 

داعش رزگار كردووە.
ئەو ژنە لەگەڵ شەش منداڵەكەی رزگار كراون، 
بەاڵم هێشتا چارەنووسی هاوژینەكەی دیار نییە. 
ئــەو دەڵێت "هەر ســەرەتا هاوژینەكــەم لە ئێمە 
جیاكرایەوە، هیچ لەبارەی چارەنووسی ئەو نازانم".

لە ترسی كوشتن بووە موسوڵمان

لــەو 36 كەســەی رزگاركران 26شــیان منداڵ 

بوون، لەگەڵ پێنج ژن و پێنج پیاو. ئەحمەد یەكێكە 
لــە رزگاربووان، ئەو كە ســەرجەم خێزانەكەی لە 
چنگی داعش رزگاركراون، چیرۆكی زیندوومانەوەی 

خــۆی و خێزانەكــەی باســكرد و گوتــی "كاتێك 
كەوتینە دەســتی داعــش، داوایان لێكردین ببینە 
موسوڵمان بۆ ئەوەی ژیانمان پارێزراو بێ، ئێمەش 

بۆ پاراستنی نامووس و كەڕامەتی خۆمان بووینە 
موســڵمان. پاشــان ئێمەیان بردە نزیك بەعاج و 

لەوێ كشتوكاڵیان پێدەكردین".
ئەحمەد و ئەوانەی بووبوونە موسوڵمان لەژێر 
چاودێرییەكی توندی چەكدارانی داعشــدا بوون، 
دەبووایــە هەمــوو ئەركە ئاینییــەكان جێبەجێ 
بكــەن. ئەحمــەد دەڵێــت "دەبووایە هــەر پێنج 
فەرزەكــە بچینــە مزگەوت و بــە جەماعەت نوێژ 
بكەیــن. ئــەوەی نەبووایە بە موســوڵمان ژیانی 

سەالمەت نەبوو".
ئەحمــەد و ژمارەیەك كــوردی ئێزدی تاوەكو 
ماوەیەكیــش دوای كۆمەڵكوژییەكەی داعش هەر 
لــە كۆچۆ هێڵدرابوونــەوە. ئەو دەڵێــت "داعش 
400 كەســی لە كۆچۆ كوشــت، بۆنی تەرمەكان 
بە شارۆچكەكەدا باوبووبووەوە، هەفتەیەك بوو 

نەماندەتوانی نان بخۆین".
ئەحمەد قەت ئەو كارەساتانەی بیر ناچنەوە 
كە داعش بەسەر كچان و ژنانی ئێزدی هێناون و 
نموونەیــەك باس دەكات و دەڵێت "خانووەكەی 
تەنیشتم هەشت كچی ئێزدی تێدابوون، شەوان 
بــە چاوی خــۆم دەمبینــی دوو دوو چەكدارانی 
خۆیــان  لەگــەڵ  كچێكیــان  دەهاتــن  داعــش 
دەبــرد و بەیانیــش دەیانهێنانــەوە، من دڵنیام 

دەستدرێژییان دەكردنە سەر".
ئەحمــەد زانیاری لەبارەی ئەو گەنج و منداڵە 
كوڕانە ئاشكرا دەكات كە لەالی داعشن و دەڵێت 
"راهێنانیــان پێدەكردن. چەند رۆژێك بەر لەوەی 
ئازاد بكرێین، پیاوێك پێیگوتم 20 گەنج و منداڵی 
ئێزدی لە نزیك تەلعەفەر بۆ داعش شەڕ دەكەن. 
یەكێــك لــەو مندااڵنــەش كــە داعــش راهێنانی 

پێكردوون، لە شەڕدا كوژراوە".
ئەحمەد باســی رەوشــی داعش دەكات پاش 
دەســتپێكردنی ئۆپەراســیۆنی مووسڵ و دەڵێت 
"داعش بەمدواییە ورەی تەواو رووخابوو، زۆربەیان 
ژن و منداڵەكانیان بەرەو ســووریا و توركیا برد، 
ئێستا بەس داعشە بیانییەكان ماون، عەرەبەكانی 

ناوچەكە زۆربەیان چەكیان داناوە".
ســەبارەت بە گوزەرانی خەڵكیش لە سایەی 
داعش. ئەحمەد گوتی "خواردن زۆر بە زەحمەت 
دەســت دەكەوت، بە تایبەتی لەو چەند مانگەی 
دواییــدا، مانگانە هەر كەســێك تەنیــا دوو كیلۆ 

ئاردی وەردەگرت".

لە ترسی دەستدرێژیی داعش، 
قژی كچەكەی هەڵدەپاچێ

پیاوێكی كوردی ئێزدی: 
بۆ پاراستنی نامووس و كەرامەتم بە ناچاری 

بوومە موسوڵمان

 )فۆتۆ: رووداو(
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هیچ حیزبێك وەاڵمی نەخشەڕێگاكەی 
یەكێتی نەداوەتەوە 

پارتی و یەكێتی نوێنەریان بۆ كۆبوونەوەی 
كۆمیتەی گشتپرسی نەناردووە

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

لە  كوردستان  نیشتیمانی  یەكێتی 
نەخشەڕێگایەكدا دیدی خۆی بۆ چارەسەركردنی 
پارتی  لەنێوان  كە  كرد  دیاری  كێشانە  ئەو 
گۆڕاندا  بزووتنەوەی  و  كوردستان  دیموكراتی 
زۆربەی  بۆ  نەخشەڕێگەكەشی  سەریانهەڵداوە، 
وا  ئێستا  تاوەكو  بەاڵم  ناردووە،  حیزبەكان 
دەردەكەوێ تەنیا یەكێتی خۆی رازی بێت بەسەر 

ئەو نەخشەیەدا رێگا ببڕێ.
شۆڕش حاجی، گوتەبێژی بزووتنەوەی گۆڕان 
یەكێتی  نەخشەڕێگای  بگوترێ  "دەكرێ  دەڵێت 
وەاڵمی  تاوەكو  نەگەیشتووە  ئێمە  بەدەستی 
بدەینەوە"، ناوبراو رەتیكردەوە بزووتنەوەی گۆڕان 
ئاراستەی  وەاڵم  وەك  بێ،  بەدەستەوە  شتێكی 
نەخشەڕێگاكەی.  لەبارەی  بكاتەوە  یەكێتی 
بەاڵم لەماوەی رابردوو، بەرپرسانی بزووتنەوەكە 
لەڕێگەی نووسین و وتاری تاكەكەسییەوە، نەك 
نەزانی،  رزگاركەر  و  بەدەرچە  نەخشەڕێگاكەیان 
بگرە هەڵوێستی یەكێتییان لەبارەی نزیكایەتی لە 

پارتی و گۆڕان بەیەك مەودا، سەركۆنە كرد.
گۆڕان،  بزووتنەوەی  هەڵسوڕاوێكی 
لە سەركردە و هەڵسوڕاوانی  بەشێك  نائومێدی 
نەشاردەوە  یەكێتی  بەرامبەر  بزووتنەوەكەی 
دانراوە  كاتكوشتن  بۆ  یەكێتی  "نەخشەڕێگای 
نییە  ئامادە  تەنانەت  یەكێتی  ئێمە  بە دیدی  و 
رێككەوتننامەی نێوان خۆیی و گۆڕانیش جێبەجێ 

بكات، نەك نەخشەڕێگا". ئەو هەڵسووڕاوەكەی 
گۆڕان كە نەیویست ناوی باوبكرێتەوە گوتیشی 
"دەبێ یەكێتی بگەڕێتەوە بۆ رێككەوتنی دەباشان، 
لە كێشەكان خۆیان چارەسەر  ئەوكات بەشێك 

دەبن".
نەخشەڕێگاكەی  دەڵێت  گۆڕان  هەرچەندە 
بەاڵم  نەگەیشتووە،  دەست  بە  یەكێتیان 
كە  یەكێتی  سیاسی  مەكتەبی  ئەندامێكی 
)رووداو(ی  بە  باوبكرێتەوە  ناوی  نەیویست 
گوت "نەخشەڕێگاكەمان بۆ سەرجەم حیزبەكان 
ناردووە، بەاڵم تاوەكو ئێستا هیچ حیزبێك وەاڵمی 

نەداوینەتەوە".
نەخشە رێگاكەی یەكێتی، لە 8 خاڵ پێكهاتووە. 
لە سەرەتای مانگی شوباتی رابردوو دوای هەوڵ 
و تەقەلالی زۆر بۆ ئەوەی سەركردایەتی حیزبەكە 
كۆبوونەوەیەكیان  رێگەی  ناكۆكییەكانیان  وردە 
جگە  و  بەرهەمهێنا  پڕۆژەیان  ئەو  لێنەگرێ، 
بەسەر  زاڵبوون  بۆ  یەكدی  پابەندكردنی  لە 
بۆ  كردووە  داوایان  نێوخۆیان،  كێشەكانی 
گۆڕینی سەرۆكایەتییەكانی هەرێمی كوردستان و 
حكومەت و پەرلەمان و دابەشكردنەوەیان تاوەكو 

هەڵبژرادنی داهاتوو.
تەمەنی قوڵبوونەوەی ملمالنێ نێوخۆییەكانی 
رۆژێك  گەیشتووەتە  كە  كوردستان،  باشووری 
تەنانەت لەسەر هیچ شتێك نەتوانن رێكبكەون، 
نزیكدەبێتەوە لە دوو ساڵ. لەنێو ئەو ملمالنێیەدا، 
ملمالنێی پرۆژە و نەخشەرێگاكانیش پەیدابوون. 
لەنێو  قاچیان  و  دەست  ئەوانەی  بەجۆرێك 

ئەوانیش  دەستوخەتی  دەخوازن  كێشەكاندایە، 
بكرێتە بنەمای رێككەوتن.

مەكتەبی  ئەندامی  پیرە،  ئەحمەد  سەعدی 
سیاسی یەكێتی نیشتیمانی كوردستان پێیوایە 
لەالیەن  نەخشەرێگاكەیان  وەاڵمنەدانەوی 
واوەتر  و  نییە  سایسی  نەنگی  حیزبەكانەوە 
لەوەش دەڵێ "خۆ ئێمە پڕۆژەمان بۆ حیزبەكان و 
وەاڵمی ئەوان نەنووسیوە تاوەكو چاوەڕێی وەاڵمی 
الیەنەكان بین، یان پێویست بێ الیەنەكان وەاڵمی 

بدەنەوە".
یەكێتی  سیاسی  مەكتەبی  ئەندامەی  ئەو 
نیشتیمانی كوردستان، گوتی ئێمە نەخشەڕێگامان 
بۆچوونی  و  "دید  نووسیوە  یەكێتییەكان  بۆ 
كێشەكان  چارەسەری  شێوازی  بۆ  یەكێتیمان 
دیاری كردووە و بۆ ئەوە نووسیومانە هەر كەسە و 
لە ئاوازێك نەخوێنێ، نەك چاوەڕێ بین حیزبەكان 
وەاڵمی ئێمە بدەنەوە، گوتومانە یەكێتی پێیوایە 
كێشە نێوخۆییەكانی كوردستان و ئاوا چارەسەر 

دەبن".
ئەنجوومەنی  رابردوو،  شەممەی  رۆژی 
سەركردایەتی یەكێتی كۆبوونەوە. لە كۆبوونەوەكەدا 
كێشە نێوخۆییەكان، پەیوەندییەكان لەگەڵ پارتی 
یەكێتی،  نەخشەڕێگای  و  گشتپرسی  گۆڕان،  و 

باسكران.
ئەندامێكی سەركردایەتی ئەو حیزبە، نەیویست 
ناوی باوبكرێتەوە گوتی "بەشێك لە بەشداربووانی 
گشتپرسی  یەكێتی  دەبێ  گوتیان  كۆبوونەوە 
بەهەند وەربگرێ، بەاڵم كاراكردنەوەی پەرلەمانیش 
هەروا". گوتیشی "نەخشەڕێگای یەكێتی گفتوگۆی 
زۆری لەبارەوە نەكرا، بەاڵم داواكرا یەكێتی لەسەر 

ئەو بنەمایە كێشەكان چارەسەر بكات".
زۆرینەی  یەكێتی،بەڵێی  نەخشەرێگاكەی 
سەركردایەتی ئەو حیزبەی پێنەبوو، بۆیە دوای 
كەمتر لە سێ هەفتە جارێكی دیكە سەركردایەتی 
بەاڵم  كۆبوونەوە،  تێیدا  گۆڕانكاریی  بۆ  یەكێتی 
حزبەكان  واینەكرد  هێشتا  گۆڕانكارییەكانیش 

بەباش یان خراپ قسەیەكی لەبارەوە بكەن.
سەركردایەتی  ئەندامی  زادە،  بابان  كامەران 
كۆمەڵی ئیسالمی گوتی هێشتا كۆمەڵی ئیسالمی 
لەو بارەیەوە وەاڵمی یەكێتی نەداوەتەوە "ئەمڕۆ 
كۆمەڵ  سەركردایەتی   2017/5/1 دووشەممە 
كۆدەبێتەوە، بەاڵم دیار نییە باسی ئەو پرۆژەیە 
بكرێ یان نا". گوتیشی "رای كۆمەڵی ئیسالمی لە 
كۆبوونەوەی سەركردایەتیدا دیاری دەكرێ لەبارەی 
یەكگرتووی  هەروەها  گرنگ".  پرسێكی  هەر 
ئیسالمی كوردستانیش تاوەكو ئێستا لە بارەی 

نەخشەرێگاكەیەوە وەاڵمی یەكێتی نەداوەتەوە".
رۆژی 2017/4/23 مەكتەبی سیاسی یەكێتی 

بارزانی،  مەسعود  ئامادەبوونی  بە  پارتی  و 
دوای  كۆبوونەوە.  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی 
باوكردەوە.  راگەیەنراوێكیان  كۆبوونەوەكەش 
باسی  كۆبوونەوەكە  لە  راگەیەنراوەكە  بەپێی 
بە  پەیوەندی  دوایینیان  كە  تەوەركراوە  سێ 
لە  وەك  هەبووە.  یەكێتییەوە  نەخشەڕێگاكەی 
"پڕۆژە )نەخشەڕێگا(ی  هاتووە  راگەیەنراوەكەدا 
یەكێتی نیشتمانی كوردستان، دوای دیراسەكردنی 
گفتوگۆی  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  لەالیەن 

هەمەالیەنەی لەسەربكرێت و وەاڵم بدرێتەوە".
دەكات،  یەكێتی  لە  ئەوە  چاوەڕوانی  پارتی 
بە  بدەنەوە  تین  و  گوڕ  دیكە  جارێكی  پێكەوە 

لەسەر  هاوبەش  دیدێكی  و  سیاسی  پرۆسەی 
بەاڵم  دروستبكەن،  گشتپرسی  ئەنجامدانی 
بزووتنەوەی  مەرجی  پەرلەمان  كاراكردنەوەی 
گۆڕانە بۆ ئەوەی لەنێو كۆمیتەی ئامادەكارییەكانی 
ئەو  بەپێی  بۆیە  هەر  بێ.  ئەندام  گشتپرسیدا 
پارتییەوە  سەرچاوەیەكی  چەند  لە  زانیاریانەی 
یەكێتی  بە  پارتی  كەوتوون،  )رووداو(  دەست 
ئەنجامدانی  ئەوانەوە  بەالی  "ئەولەویەت  گوتووە 
بە  و  نەتەوەییەكانە  پرسە  و  گشتپرسی 
پەرلەمان  كاراكردنەوەی  نوێش،  میكانیزمێكی 
پەسەند دەكەن كە میكانیزمە نوێیەكەش گۆڕینی 

دەستەی سەرۆكایەتی پەرلەمانە".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

زۆربــەی حیزبەكانــی هەرێمــی كوردســتان 
كۆبوونــەوەی  بــۆ  خۆیــان  نوێنــەری 
بــۆ  سیاســییەكان  الیەنــە  بەرفراوانــی 
تایبــەت  كۆمیتەیەكــی  دروســتكردنی 
و  كــردووە  دەستنیشــان  گشتپرســی  بــە 
ــەی ســەرۆكایەتی هەرێمــی  ــان رەوان ناوەكانی
كوردســتان كــردووە، بــەاڵم پارتــی و یەكێتــی 
ــەو  ــۆ ئ ــان ب ــەری خۆی ــتا نوێن ــو ئێس تاوەك

نەنــاردووە. كۆمیتەیــە 
ســەرۆكایەتی هەرێمــی كوردســتان، حیزبە 
نوێنــەری  راســپاردووە،  كوردســتانییەكانی 
ئەنجامدانــی  بــااڵی  لێژنــەی  بــۆ  خۆیــان 
دەستنیشــان  كوردســتان  لــە  گشتپرســی 
بكــەن، بــۆ ئــەوەی كۆمیتەیــەك بــۆ ئــەو 
ــاد حوســێن،  مەبەســتە دروســتبكرێ. د.فوئ

هەرێمــی  ســەرۆكایەتی  دیوانــی  ســەرۆكی 
ــوو  ــە )رووداو(ی گوتب ــتر ب ــتان پێش كوردس
حیزبەكانــەوە  هەمــوو  بــە  "پەیوەندیــم 
گۆڕانیشــەوە،  بزووتنــەوەی  بــە  كــردووە 
لێژنــەی  بــۆ  خۆیــان  نوێنــەری  بۆئــەوەی 
بــااڵی گشتپرســی دیــاری بكــەن". بــەاڵم 
تاوەكــو  رووداو،  بەدواداچوونــی  بەپێــی 
ئێســتا پارتــی و یەكێتــی كــە پتــر لــە هەمــوو 
ئەنجامدانــی  لەســەر  ســوورن  حیزبــەكان 
ئــەو  بــۆ  خۆیــان  نوێنــەری  گشتپرســی، 

نەنــاردووە. لێژنەیــە 
سـەرەتا  كوردسـتان  دیموكراتـی  پارتـی 
باسـی ئەنجامدانـی گشتپرسـی كـرد و دوای 
كوردسـتانیش  نیشـتیمانی  یەكێتـی  ئـەوە 
لەگـەڵ پارتـی بوونـە شـەریكی ئـەو پرسـە و 
پێكـەوە سـەردانی حیزبەكانیـان كـرد، بـەاڵم 
توركمانـی  بـەرەی  و  گـۆڕان  بزووتنـەوەی 
شـاندی  لـە  پێشـوازی  نەبـوون  ئامـادە 

بكـەن. حیزبـە  دوو  ئـەو  هاوبەشـی 
پارتـی و یەكێتـی لـە دواییـن كۆبوونـەوەی 
نێوانیـان كـە رۆژی 2017/4/23 لـە پیرمـام 
پێكهێنانـی  لەسـەر  بڕیاریـان  بەڕێوەچـوو، 
لیژنەیەكـی تایبـەت بـە پرۆسـەی گشتپرسـی 
دا، بـەاڵم دوای تێپەڕبوونـی نزیكـەی 10 رۆژ 
بەسـەر ئەو كۆبوونەوەیەدا، هێشتا نوێنەریان 
نەكـردووە.  دیـاری  كۆمیتەیـە  ئـەو  بـۆ 
سـەعدی ئەحمـەد پیـرە، ئەندامـی مەكتەبـی 
كوردسـتان  نیشـتیمانی  یەكێتـی  سیاسـی 
)رووداو( بـە  و  نازانێـت  كێشـە  بـە  ئـەوە 
ی گـوت : "ئێمـە و پارتـی لـە ئایندەیەكـی 
نزیكـدا نوێنەرەكانمـان دیـاری دەكەیـن، ئەوە 

نییـە". كێشـەیەك 
وەاڵمـی  زوو  هـەر  گـۆڕان  بزووتنـەوەی 
هەرێمـی  سـەرۆكایەتی  داواكارییەكـەی 
كوردسـتانی دایەوە و رایگەیاند ئەوان نوێنەر 
عەبدوڵـا،  سـاماڵ  نانێـرن.  كۆمیتەكـە  بـۆ 

بزووتنەوەكـە  نیشـتمانی  جڤاتـی  ئەندامـی 
گـوت  )رووداو(ی  بـە  رابـردوو  هەفتـەی 
بـۆ  خۆمـان  نوێنـەری  بەدڵنیاییـەوە  "ئێمـە 
ئـەو لیژنەیـە نانێریـن، چونكـە ئەم پرۆسـەیە 
ئیشـی  نەتەوەییـە،  و  نیشـتمانی  بابەتێكـی 

لێبـدات". بڕیـاری  پەرلەمانـە 
دیكەیـە  یەكێكـی  ئیسـالمی  كۆمەڵـی 
بـۆ  نوێنـەر  لێكـراوە  داوای  الیەنانـەی  لـەو 
كۆمیتەكـە بنێـرێ. رێبوار حەمـەد، گوتەبێژی 
كۆمەڵـی ئیسـالمی بـە )رووداو(ی راگەیانـد 
:"لەگـەڵ شـاندی هاوبەشـی پارتـی و یەكێتی 
كـردووە،  گشتپرسـی  لەسـەر  گفتوگۆمـان 
ئـەو  بـۆ  كـردووە  ئێمەیـان  نوێنـەری  داوای 
كۆبوونەوەیـە، بـەاڵم تاوەكـو ئێسـتا وەاڵمـی 
كۆتاییمـان نەداوەتـەوە و نوێنەرمـان دیـاری 

نەكـردووە".
بزووتنـەوەی ئیسـالمی نوێنـەری خـۆی بۆ 
بـەاڵم  كـردووە،  دەستینشـان  لێژنەیـە  ئـەو 
سـەرۆكایەتی  بـۆ  ناوەكـەی  ئێسـتا  تاوەكـو 
عەبدوڵـا  نەنـاردووە.  كوردسـتان  هەرێمـی 
سیاسـی  مەكتەبـی  ئەندامـی  وەرتـی، 
بزووتنـەوەی ئیسـالمی بـە )رووداو(ی گـوت: 
"تاوەكـو ئێسـتا هەنگاوێـك بـۆ دروسـتكردنی 
ئـەو كۆمیتـە بااڵیـە نەنـراوە، ئەگەرچـی بـە 
فەرمـی داوا لـە ئێمـە كـراوە نوێنـەری خۆمان 
بـۆ ئـەو كۆمیتەیە دەستنیشـان بكەین، بەاڵم 
دروسـتكردنی  الیەنـەكان  بێدەنگـی  بەهـۆی 
كۆمیتەكـە هەنـگاوی عەمەلـی بـۆ نەنـراوە".
لـە  نوێنەریـان  حیزبانـەی  لـەو  جگـە 
هەرێمـی  سـەرۆكایەتی  هەیـە،  حكومـەت 
نێـو  حیزبەكانـی  لـە  داوای  كوردسـتان 
خۆیـان  نوێنـەری  كـردووە  پەرلەمانیـش 

بكـەن. دەستنیشـان 
دەسـتەی  ئەندامـی  عەبدوڵـا،  بەڵێـن 
زەحمەتكێشـان  حیزبـی  سـەرۆكایەتی 
كوردسـتان بـە )رووداو(ی راگەیانـد: "ئێمـە 
نوێنـەری خۆمـان بـۆ كۆمیتەكە دەستنیشـان 
كۆبوونەوەیـە  لـەو  بڕیاریشـە  و  كـردووە 

ئـەوەی  بـۆ  دروسـتبكرێت  كۆمیتەكـە 
گشتپرسـی  میكانیزمەكانـی  و  هەنـگاوەكان 

بـكات". دیـاری 

توركمان 3 نوێنەریان ناردووە

جگـە لـە بـەرەی توركمانـی كـە بایكۆتـی 
مەكتەبـی  هاوبەشـی  شـاندی  كۆبوونـەوەی 
سیاسـی پارتـی و یەكێتـی كـردووە، زۆربـەی 
میكانیزمـی  لەسـەر  توركمانییـەكان  الیەنـە 
بـۆ  كۆبوونەوەیـە  لـەو  بەشـداریكردنیان 
گشتپرسـی  كۆمیتـەی  دروسـتكردنی 

رێككەوتـوون.
پارتـی  سـەرۆكی  ئیلخانـی،  محەممـەد 
)رووداو(ی  بـە  توركمـان  گەشـەپێدانی 
توركمانییـەكان  حیزبـە  "زۆربـەی   : گـوت 
پێكهاتـەی  بەشـداریكردنی  شـێوازی  لەسـەر 
توركمـان لـەو كۆمیتانـەی دروسـتدەكرێت بـۆ 
گشتپرسـی رێككەوتوویـن، ئێمـە سـەرۆك و 
كەسـی یەكەمـی ئەو حیزبانـەی لە پەرلەمانی 
بەشـداری  هەیـە،  نوێنەریـان  كوردسـتان 

دەكەیـن". كۆمیتـەكان 

محەممـەد ئیلخانـی گوتیشـی :"سـێ كەس 
لـە سـێ پـارت و الیەنـی توركمانی بەشـداری 
كۆبوونـەوە و شـاندی كۆمیتـەكان دەكەیـن، 
چونكـە یـەك كۆمیتـە دروسـت ناكرێت بەڵكو 
چەنـد كۆمیتەیەكـە، یەكێـك سـەردانی بەغدا 
واڵتانـی  سـەردانی  دیكـە  یەكێكـی  دەكات، 
دراوسـێ و ئەوروپـا، بۆیـە هـەر كەسـێك لـە 
پێكهاتـەی توركمـان بەپێـی شـارەزایی لـەو 

كۆمیتانـە بەشـدار دەبێـت".

كریستیانەكان خۆیان 
یەكالنەكردووەتەوە

ئـەوەی  كریسـتیانەكان سـەرەڕای  حیزبـە 
هێشـتا  بـەاڵم  لێكـراوە،  نوێنەریـان  داوای 
وەاڵمـی سـەرۆكایەتی هەرێمـی كوردسـتانیان 
سـكرتێری  هـەكاری،  رۆمیـۆ  نەداوەتـەوە. 
)رووداو(ی  بـە  نەهرێـن  بەیـت  حیزبـی 
راگەیانـد: "ئێمـە 8 پارتـی كلـدۆ ئاشـووری و 
سـریانین لـە گفتوگۆدایـن لـە نێـوان خۆمـان، 
لـە چەنـد رۆژی داهاتـوودا نوێنـەری خۆمـان 

دەكەیـن". دیـاری 

سەعدی ئەحمەد پیرە: 
نەخشەڕێگامان بۆ یەكێتی و یەكێتییەكان نووسیوە

ناوی نوێنەری الیەنەكان بۆ كۆمیتەی گشتپرسی

خەلیل ئیبراهیم، ئەندامی ئەنجوومەنی جێبەجێكردنی یەكگرتووی ئیسالمی 

عەبدوڵاڵ وەرتی، ئەندامی مەكتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئیسالمی

هەندرێن ئەحمەد، ئەندامی مەكتەبی سیاسی حیزبی شیوعی كوردستان

سادق جەباری، كارگێڕی مەكتەبی سیاسی حیزبی سۆسیالیست دیموكراتی كوردستان

بەهمەن حوسێن، ئەندامی دەستەی سەرۆكایەتی حیزبی زەحمەتكێشانی كوردستان

هاوكار مەحموود، كارگێڕی مەكتەبی سیاسی پارتی كرێكاران  و رەنجدەرانی كوردستان

محەممەد ئیلخانی، سەرۆكی پارتی گەشەپێدانی توركمان، نوێنەری توركمانەكان

ماجید بازرگان، سەرۆكی لیستی هەولێری توركمانی لە پەرلەمانی كوردستان، نوێنەری 

توركمانەكان.

مونا قەهوەچی، جێگری سەرۆكی پارتی چاكسازی توركمانی، نوێنەری توركمانەكان

رووداو ناوی نوێنەری الیەنەكان بۆ كۆمیتەی گشتپرسی باڵودەكاتەوە



6
ژمارە ) 455 ( - دووشەممە 2017/5/1

شۆڕشگێڕ دەچنەوە سەر سنووركوردستانی
رووداو - سۆران

دوای حیزبی دیموكراتی كوردســتانی ئێران و حیزبی دیموكراتی كوردســتان، كۆمەڵەی شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران، خەباتی 
چەكداری بردەوە نزیك سنوورەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان. ئێستا بە درێژایی 60 كیلۆمەتر لە نزیك سنوورەكانی رۆژهەاڵت جێگیر بوونە و تەنیا سێ 

كیلۆمەتر لە هێزەكانی ئێرانەوە دوورن . خەلیل فەتاحی، فەرماندەی پێشمەرگەكانی كۆمەڵە لە شاخ بە )رووداو(ی راگەیاند "ئامانجی سەرەكیمان پەیوەندی 
گرتنە لەگەڵ رێكخستنەكانمان لە رۆژهەاڵتی كوردستان و ئەو ئامانجەی لە پێناوی دامەزراوین، لێرە باشتر بۆمان جێبەجێدەكرێت و لە خەڵكی خۆمان نزیكین 

و دەتوانین زۆر لەو كارانەی ئێستا هەوڵی بۆ دەدەین، لێرە وەدەستیان خەین نەك لە شار".

)AFP :فۆتۆ( 

ئەمریكا دەبێ ناوبژیوانی لەنێوان پەیەدە و 
پارتی دیموكراتی كوردستان بكات

بەرەی یەكگرتووی كورد 
بە مەرج پشتیوانی لە روحانی دەكات

رووداو - هەولێر

رۆژی هەینیی رابردوو، ئەمریكا ژمارەیەك هێزی 
لە نزیك شارۆچكەی دێربیسێ لە پارێزگای حەسەكە 
و سەر سنووری نێوان توركیا و سووریا جێگیر كرد. 
"ئاشتیپارێز"  بە  هێزە  ئەو  یەپەگە  فەرماندەكانی 
ئاژانسی  راپۆرتێكی  بەگوێرەی  دەكەن.  وەسف 
رۆژی  لە  توركیا  سوپای  پرێسیش،  ئەسۆشێیتد 
شەممەوە هێزێكی زۆری لەسەر سنوورەكانی توركیا 

و سووریا جێگیر كردووە.
رۆژی  هێرشەكەی  دوای  لە  جموجۆاڵنە  ئەم 
توركیا  ئاسمانیی  هێزی  رابردووی  سێشەممەی 
كە  دێن  قەرەچووغ  چیای  و  شنگال  سەر  بۆ 
ژمارەیەك شەهید و برینداری پێشمەرگە و شەڕڤانی 
هاوكاتن  ئاڵۆزییانە  و  جموجۆڵ  ئەو  لێكەوتەوە. 
لەگەڵ بەردەوامیی ئۆپەراسیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی 
سەرەكی  پرسیاری  رەققە.  شاری  تەواوەتی 
چ  ئاڵۆزییانە  ئەم  ئەوەیە  ئاوهادا  رەوشێكی  لە 
گرتنەوەی  ئۆپەراسیۆنی  لەسەر  كاریگەرییەك 
رەققە و قۆناغی دوای گرتنەوە دادەنێن. گرووپی 
هەوڵی  راپۆرتیدا  دوایین  لە  نێودەوڵەتی  قەیرانی 

وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەی داوە. 

یەپەگە هاوپەیمانێكی بەكێشە

لە ئەیلوولی 2014ەوە یەكینەكانی پاراستنی گەل 
)YPG( هاوبەشێكی سەرەكیی ئەمریكان بۆ جەنگی 
دژی داعش لە سووریا، گرووپی قەیرانی نێودەوڵەتی 
پێیوایە :"ئەم هاوبەشییە سەركەوتنی باشی لەدژی 
چەكدارانی داعش بەدەستهێناوە، بەاڵم ناوچەكانی 
بەرچاو  بەشێوەیەكی  یەپەگەشی  كۆنتڕۆڵی  ژێر 
یەپەگە  راپۆرتەكە،  بەگوێرەی  كردووە".  فراوان 
لە  واشنتنە.  جەوهەریی  "هاوبەشێكی  لەالیەكەوە 
الیەكی دیكەشەوە هاوبەشێكی كێشەسازە، چونكە 
ئەو هێزە لقی سەربازیی پارتی كرێكارانی كوردستان 

)پەكەكە(یە لە سووریا".
لە ماوەی زیاتر لە یەك ساڵ و نیوەی رابردوودا 
هێزەكانی  ناوی  و  لەژێر چەتر  یەپەگە  هێزەكانی 
سووریای دیموكرات )هەسەدە( كاردەكەن كە هەر 
بەدەستپێشخەریی یەپەگە لە تشرینی یەكەمی 2015 

راگەیەندرا. راپۆرتەكەی گرووپی قەیران ئاماژە بەوە 
دەكات كە ئەگەرچی هەسەدە توانیویەتی ژمارەیەكی 
زۆر چەكداری عەرەب رابكێشێ، بەاڵم ئەو هێزە هەتا 
ئێستاش "لەژێر فەرماندەیی یەپەگەدان و پشت بەو 
شەڕڤانانە دەبەستن كە پەكەكە راهێنانی پێكردوون 

و بڕبڕەی پشتی هەسەدەش پێكدەهێنن".
راپۆرتەكەی گرووپی قەیران كە لە ئاكامی چوار 
لێكۆڵینەوەی مەیدانی بۆ شنگال، سووریا و قەندیل 
و كۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی توركیا و ئەمریكا 
لە  یەپەگە  "پێناچێ  كە  دەخاتەڕوو  ئەوە  كراوە، 
داهاتوویەكی نزیكدا پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ 
راپۆرتەكە  بپچڕێنێ".  )پەكەكە(  دایك  "پارتی 
)كە  پەكەكە  مەشقپێكراوەكانی  كادیرە  دەشڵێت 
زۆربەیان كوردی سووریان( پۆستە سەرەكییەكانی 
یەپەگە و فەرماندەیی هەسەدە و پۆستە حكومییە 

سەرەكییەكانی رۆژئاڤای كوردستانیان لەدەستە. 
نێودەوڵەتی  قەیرانی  گرووپی  راپۆرتەكەی 
نێوان  پێكدادانی  و  "شەڕ  دەكات  بەوە  ئاماژە 
توركیا و پەكەكە گەورەترین هەڕەشەیە بۆ یەپەگە 
سووریا".  لە  ئەمریكا  تیرۆری  دژی  شەڕی  و 
چونكە ئەگەر توركیا دەست بۆ هێرشی گەورەتر 
بەرێ  قەرەچووغ  و  شنگال  سەر  هێرشەكەی  لە 
"ئەوە بەربەستی جیدی بۆ هێرشەكەی هەسەدە بۆ 
سەر رەققە دروست دەكات، چونكە لەو حاڵەتەدا 
بۆ  هێزەكانی  ئاراستەی  دەبێ  ناچار  یەپەگە 

بەرگری لە )ناوچەكانی( خۆی بگۆڕێ".
ناوچە  "بەپێچەوانەی  راپۆرتەكە  بەگوێرەی 
شاخاوییەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی پەكەكە لە توركیا و 
باكووری عێراق، ناوچەكانی ژێر كۆنترۆڵی یەپەگە 

لە سووریا بەشێوەیەكی بەرچاو تەختن، بۆیەش 
شەڕڤانانی  كە  دەستنادەن  پارتیزانی  شەڕی  بۆ 
راپۆرتەكە  ئامادەكارانی  كارامەن".  تێیدا  یەپەگە 
هێرشێكی  بڕیاری  توركیا  "ئەگەر  پێیانوایە 
بەرفراوان لەدژی یەپەگە بدات، پەكەكە و لقەكانی 
لە  بۆ رێگرتن  نایەت  لەدەست  ئەوتۆیان  كارێكی 
راپۆرتەكەی  توركیا".  پێشڕەویی خێرای سوپای 
گرووپی قەیران دەشڵێت كە بۆ رێگرتن لە هێرشی 
وجوودی  بە  پشتی  یەپەگە  توركیا،  هێزەكانی 
هێزەكانی  لە  ژمارەیەك  و  ئەمریكا  هێزەكانی 
راپۆرتەكە  گوێرەی  بە  بەاڵم  بەستووە،  رووسیا 
"ئەمە گرەوێكە كە هەتا دێت مەترسیدارتر دەبێ".
لــە دوای هێرشــەكەی قەرەچــووخ، بەرپرســانی 
ئەمریكــی هەڵوێســتی توندیــان لــەدژی هێرشــەكە 
ــەی  ــنتن رەخن ــانی واش ــەت بەرپرس ــد، تەنان نوان
ئەوەشــیان لــە ئەنقــەرە گرتبــوو كــە ئەمریــكا 
ــەو  ــەڵ ئ ــۆی لەگ ــی خ ــەكان دژایەت ــش هێرش پێ
هەنــگاوە دەربڕیــوە، دواتریــش كاتی بــە هێزەكانی 
ئەمریــكا نــەداوە لــە شــوێنی بۆردومانەكــە دوورتــر 
جورنــاڵ(  ســتریت  )وۆڵ  بەپێــی  بكەونــەوە. 
لــە  میــل  شــەش  تەنیــا  ئەمریــكا  هێزەكانــی 

شــوێنی بۆردومانەكــەوە دوور بــوون. 
واشنتن  توندانەی  هەڵوێستە  ئەم  سەرەڕای 
نێودەوڵەتی  قەیرانی  گرووپی  ئەنقەرە،  لەدژی 
"پەیوەندییەكانی  ئەمریكا  دواجار  پێیوایە 
پاراستنی  بۆ  گرنگتر دەزانێ  بە  توركیا  و  خۆی 
راپۆرتەكە  ستراتیژییەكانی".  بەرژەوەندییە 
رێ  نەیتوانی  ئەمریكا  ئەوەی  هەر  كە  دەشڵێت 
بگرێ  و شنگال  قەرەچووغ  هێرشەكەی سەر  لە 
"هۆشدارییەكە لەوەی كە دەشێ لە داهاتوودا چی 
دەكاتەوە  لەوەش  جەخت  راپۆرتەكە  رووبدات". 
كە "كاتێك بنكە و بارەگاكانی رۆژهەاڵتی سووریا 
كۆنترۆڵ كرانەوە و تەحەدای گرووپە جیهادییەكان 
رەوشێكی  لە  خۆی  دەشێ  یەپەگە  كەمبووەوە، 

مەترسیداردا ببینێتەوە".
هێزەكانی  نێوان  پێكدادانی  ئەگەر  چونكە 
پەكەكە و سوپای توركیا تەشەنە بستێنێ، ئەوە 
لەدژی  توركیا  بەرفراوانی  جموجۆڵی  "ئیمكانی 
ئەگەرە  لەوانەشە  هەیە.  سووریاش  لە  یەپەگە 
بەهێزترەكە ئەوەبێ كە توركیا لەدیوی سنووری 
عێراق دەستبكاتەوە كە تێیدا پەكەكە وجوودێكی 

بەرچاوی لە ناوچەی شنگال هەیە".

پەیوەندییە  توركیا  دەڵێت،  راپۆرتەكە  وەك 
نزیك  لە  پەكەكە  و  ئێران  نێوان  قووڵەكانی 
و  دەزانێ  هەڕەشەیەك  بە  خۆی  سنوورەكانی 
"ترسی ئەوەی لێ نیشتووە چیای شنگال ببێ بە 

بنكەیەكی لۆجیستیكی بۆ پەكەكە".

دێرەزوور تەحەدا گەورەكەیە 
نەك رەققە:

بەگوێرەی راپۆرتەكە، هەرچەندە واڵتانی رۆژئاوا 
هەموو سەرنجی خۆیان خستووەتە سەر رەققەی 
پایتەختی داعش، بەاڵم داهاتووی دێرەزوور "هەم 
بۆ چارەنووسی داعش و هەم بۆ رەوتی جەنگەكە 
گرنگترە" لە هی رەققە. دیوی رۆژئاوای دێرەزوور 
و فڕۆكەخانەی شارەكە لەژێر كۆنتڕۆڵی هێزەكانی 
رۆژهەاڵتی  باشووری  و  رۆژهەاڵت  بەاڵم  رژێمدایە، 
دێرەزوور  داعشدایە.  دەستی  ژێر  لە  دێرەزوور 
بایەخێكی ستراتیژیی بۆ داعش هەیە، لەبەر ئەوەی 
شارۆچكەكانی دیوی باشووری رۆژهەاڵتی شارەكە 
و  سووریا  رۆژهەاڵتی  بەستنەوەی  پێكەوە  خاڵی 
رۆژئاوای عێراقن. جیا لەمە دێرەزوور شوێنی كێڵگە 

هێزێك  هەر  بۆیە  سووریایە،  گەورەكانی  نەوتییە 
سووریادا  دانوستاندنەكانی  لە  بكات،  كۆنترۆڵی 

دەتوانێ وەكوو خاڵێكی بەهێز بەكاری بهێنێ. 
تیمی ئامادەكاری راپۆرتەكە پێیانوایە "هەوڵدان 
بۆ ئەوەی هێزەكانی هەسەدە بە شێوەیەكی بنەڕەتی 
شارەكە بگرنەوە هەنگاوێكی یەكجار مەترسیدارە"، 
بەوەی  ناوبانگی هەسەدە  چونكە داعش دەتوانێ 
هێزێكی كوردی تێیدا بااڵدەستە بەكاربهێنێ و لەم 
رێگەیەشەوە تەنانەت دژبەرەكانی خۆیشی لەدژی 
گرووپی  هانبدات.  دیموكرات  سووریای  هێزەكانی 
دەكاتەوە  لەوەش  جەخت  نێودەوڵەتی  قەیرانی 
كۆنترۆڵ  بەسەركەوتوویی  دێرەزووریش  ئەگەر  كە 
بەڕێوەبردنی  چۆنێتی  داهاتوو  گرفتی  بكرێتەوە، 
ناوچەكە دەبێت، لەبەر ئەوەی ئیدارەی ئەم شارە 
پێویستی بە پێكهاتەیەكی كۆمەاڵیەتی و عەشایەریی 
زۆر ئاڵۆزتر لەو ناوچانە هەیە كە لەژێر كۆنتڕۆڵی 

پەیەدەدان. 
راپۆرتەكە پێیوایە ئەمریكا ناتوانێ رێگە بدات 
رژێمی  الیەنگری  هێزەكانی  الیەن  لە  دێرەزوور 
سووریاوە كۆنتڕۆڵ بكرێ، بە تایبەتیش لەبەرئەوەی 
ناوچەیەكی  شیعەكان  میلیشیا  عێراق  لەدیوی 
ئەوە  بەدەستە،  مووسڵ  پارێزگای  لە  بەرچاویان 
بۆ  تارانەوە  لە  ئێران دەتوانێ وەكوو كۆریدەرێك 
كۆریدەرە  ئەم  كاتێكدا  لە  بەكاریبهێنێ،  سووریا 
باشترە لەو رێڕەوەی دەشێ بە شنگال و ناوچەكانی 

ژێر دەسەاڵتی یەپەگە لە سووریا تێپەڕێ. 

پێشنیازەكانی گرووپی
 قەیرانی نێودەوڵەتی:

یەكـەم: بەرپرسـانی ئەمریكـی زوو زوو لەگەڵ 
پەیـەدە  بەرپرسـانی  و  یەپەگـە  فەرماندەكانـی 
دادەنیشـن، بـە گوێـرەی راپۆرتەكـە بەرپرسـانی 
كـە  تێبگەیەنـن  لـەوە  یەپەگـە  دەبـێ  ئەمریكـی 
ئـەوان لەناو كۆمەڵێك بەربەسـتی جیۆپۆلیتیكیدا 

كاردەكـەن. 
لەنێوان  ناوبژیوانی  دەتوانێ  ئەمریكا  دووەم: 
یەپەگە و پارتی دیموكراتی كوردستان بكات. دەبێ 
رێككەوتن بكرێ، پەكەكە لە شنگال بكشێتەوە و 
سنوورەكان  تەواوەتی  بە  پارتی  بەرامبەریشدا  لە 

بكاتەوە.

فوئاد حەقیقی
رووداو - هەولێر

رۆژی 2017/4/21 بانگەشــە بــۆ هەڵبژاردنــی 
سەرۆكایەتی كۆماری ئێران و هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی 
شار و گوندەكان دەستی پێكرد، بەرە بەرە دیوارەكان 
بە پۆستەری بەربژێرەكان دادەپۆشرێن. بەربژێرەكان 
هەر لە ئێستاوە كەوتوونەتە گەڕان و سەردانەكانیان. 
ئەو شــوێنەی كە بانگەشــەی هەڵبژاردنی تێدا زۆر 

گەرمە، تۆڕی كۆمەاڵیەتی تەلەگرامە كە تاكە تۆڕی 
كۆمەاڵیەتیی رێگەپێدراوە لە ئێران.

رۆژهەاڵتی كوردســتان، هەر چوار ســاڵ جارێك 
بەدیار بەڵێنــی بەربژێرەكانەوە چاوەڕێی هەڵبژاردن 
بەربژێریــان  زۆر  رابــردوودا  لــە  ئــەوان  دەكات. 
تاقیكردنەوە، بەربژێرەكانیش بەڵێنی زۆریان پێدان، 
بەاڵم كورد دەڵێن هیچ لە بەربژێرەكان ئەو بەڵێنانە 

جێبەجێ ناكەن كە پێیان دەدەن.
كوردی رۆژهەاڵت، بۆ هەڵبژاردنی سەرۆككۆماریی 

داهاتــووی ئێران بژارەی زۆری لە بەردەســت نییە. 
دەبێــت لەنێوان بایكۆتــی حیزبەكانــی رۆژهەاڵت، 
دەنگدان بە حەسەن روحانی كە پابەندی بەڵێنەكانی 
نەبووە و بناژۆخوازان كە باوەڕیان بە داواكارییەكانی 

كورد نییە، یەكێكیان هەڵبژێرن.
هەر ئەوە ئێستا كوردی بەسەر چەندین بۆچوونی 
جیاوازدا دابەشكردووە. بەرەی یەكگرتووی كورد، كە 
تەنیا رێكخستنێكە لە نێوخۆی رۆژهەاڵتی كوردستاندا 
چاالكی دەكات، بە پێچەوانەی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی 

كوردســتان، هێشــتا هەڵوێســتی خــۆی بەرامبەر 
بەربژێرەكان رانەگەیاندووە.

د.ئــازاد موحەممەدیانــی، گوتەبێــژی بــەرەی 
یەكگرتووی كورد بە )رووداو(ی گوت "هێشتا خۆمان 
یەكالنەكردووەتەوە كە پشــتگیری لــە كام بەربژێر 
بكەین"، هۆكارەكەشــی بۆ ئــەوە دەگەڕێنێتەوە كە 
هێشــتا لەگەڵ بەربژێرەكان قســەیان نەكردووە، بۆ 

ئەوەی بزانن مل بۆ مەرجەكانی بەرە دەدەن یا نا.
بـەرەی یەكگرتـووی كـورد داوای لـە بەربژێـرە 
لەگەڵیـان  كـردووە  میانـڕەوەكان  و  ریفۆرمخـواز 
ریفۆرمخـوازان  لـە  خـۆی  بـەرە  دابنیشـن. 
نزیكتـر دەزانـێ و دەڵێـن ئـەوان زیاتـر گـوێ بـۆ 

دەگـرن. داواكارییەكانمـان 
بــەاڵم كێشــەی بــەرە و چاالكانــی كوردیــش 
و  میانــڕەو  لەگــەڵ  كوردســتان  رۆژهەاڵتــی  لــە 
ریفۆرمخــوازەكان ئەوەیە كە حەســەن روحانی، لە 
خولــی پێشــووی هەڵبژاردندا، كۆمەڵێــك بەڵێنی 
بــە كورد و نەتەوەكانی دیكەی ئێــران دابوو، بەاڵم 

زۆربەیانی جێبەجێ نەكردووە.
ئــازاد موحەممەدیانی دەڵێ :"بۆ پشــتگیری لە 
روحانی گەرەنتیمان دەوێ". بابەتێك كە زۆر كەس 
لە چاالكڤانانی دیكەی كورد پێداگری لەسەر دەكەن 
و دەڵێــن: نابێــت كورد چەكی ســپی بە حەســەن 

روحانی بدات.
د.كەریم فەتاحپوور، نوێنەری پێشووی ورمێ لە 
پەرلەمانی ئێران، دەڵێ "لەو دۆخەی ئێستا و لەنێو 
ئەو بەربژێرانەدا كە ئێستا هەن، حەسەن روحانی لە 

هەموویان گونجاوترە". 
حەسەن روحانی لە خولی پێشوودا بەیاننامەیەكی 
بە هەوڵی چاالكڤانانی كورد دەركرد، لە بەیاننامەكەدا 
كۆمەڵێــك بەڵێنــی بە چاالكڤانــان دابــوو، ئەگەر 

بەڵێنەكانی جێبەجێكردبان، رەنگە لەو هەڵبژاردنەدا 
كورد بەبێ سێ و دوو پشتگیرییان بكردبایەوە. 

دیارتریــن بەڵێنەكانــی روحانــی بریتــی بــوون 
لــە خوێنــدن بە زمانی دایــك، دانانی بەرپرســانی 
كــورد لــە فەرمانگەكانــی رۆژهەاڵتی كوردســتان. 
تەرخانكردنــی بودجەیەكی تایبــەت بۆ پەرەپێدانی 
ناوچــە پشــتگوێخراوەكان، نەهێشــتنی روانگــەی 
ئەمنــی و جیاوازیكردن، بەاڵم حەســەن روحانی بە 
كەمترینیانەوە پابەند بووە. كەریم فەتاحپوور دەڵێ 
"روحانی لە چارەسەركردنی پرسە ناوخۆییەكاندا، بە 
پێچەوانەی پرسەكانی دەرەوە، سەركەوتوو نەبووە".
كێشەی كورد ئەمجارە ئەوەیە كە بەربژێرەكانی 
دیكــەش هیچ شــتێكیان بۆ كــورد نییە و ئەمەش 
رەنگــە جارێكــی دیكــە كــورد بخاتەوە باوەشــی 

حەسەن روحانی.
بەربژێــرە  موحەممەدیانــی،  ئــازاد  بەگوتــەی 
بناژۆخوازەكان جێگە و پێگەیەك بۆ ماف و داواكاری 
كەمینــە نەتەوەیی و ئایینییەكان رەچــاو ناكەن و 
داواكاری كورد لە بیروباوەڕی ئەواندا جێی نابێتەوە.
بەڵێنـە  و  بناژۆخـوازەكان  هەڵوێسـتی 
كـردووە،  وایـان  روحانـی  جێبەجێنەكراوەكانـی 
بازنـەی یاریكردنـی كـورد سـنووردار بـێ. كەریـم 

فەتاحپـوور پێیوایـە ئاسـتی بەشـداریی خەڵك لەم 
خولـەی هەڵبژاردنـدا دوور نییـە نـزم بێـت. ئـەو 
دەڵـێ: "پابەندنەبوونـی روحانـی بـە بەڵێنەكانـی 

كـردووە". هیـوا  بـێ  خەڵكـی 
لەگــەڵ ئەوەشــدا چاالكانی كــورد پێیانوایە، لە 
ســەردەمی روحانیدا هەندێ كرانەوە هەبووە، باری 
ئەمنــی لــە رۆژهەاڵتی كوردســتان بە بــەراورد بە 
حوكمی هەشــت ساڵەی مەحموود ئەحمەدی نەژاد، 

زۆر توند نەبووە.
جگە لەمانە هەندێ كەس دیاریكردنی باڵیۆزێكی 
كــوردی ســوننە و كردنەوەی بەشــێكی تایبەت بە 
خوێندنی زمانی كوردی لە زانكۆی سنە وەك خاڵی 
ئەرێنی روحانی دەزانن. بۆیە پێیانوایە دەبێت بۆ ئەو 

خولەش پشتگیری بكرێتەوە.
بەپێچەوانەوە شەش حیزبی سەرەكی رۆژهەاڵتی 
كوردســتان – دوو دێموكــرات، ســێ كۆمەڵــە و 
ســازمانی خەبات - ئەمســاڵ بە پێچەوانەی هەموو 
هەڵبژاردنەكانی دیكە، پێكەوە هەڵبژاردنیان بایكۆت 
كــردووە و داوایــان لە خەڵك كردووە نەچنە ســەر 
ســندووقەكانی دەنگــدان، بەاڵم كــۆدار كە بە لقی 
پەكەكــە لە رۆژهەاڵتی كوردســتان دادەنرێ، داوای 

لە خەڵك كردووە بەشداری لە هەڵبژاردندا بكەن.

گرووپی قەیرانی نێودەوڵەتی:

گرتنەوەی رەققە كێشەی 
نوێ دەخولقێنێ

یەپەگە بەرگەی 
هێرشەكانی توركیا ناگرێ

پەرلەمانتارێكی پێشووی كورد: رووحانی 
گونجاوترین بەربژێرە كورد دەنگی پێ بدات
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راپۆرت

عەدنان سەید حوسێن
رووداو - هەولێر 

كە  شەعبی  حەشدی  ئۆتۆمبێلی  كاروانێك 
ساید  رۆنگ  پێبوو،  چەكێكیان  جۆرە  هەموو 
خورماتووی  شاری  سەرەكی  شەقامی  لە 
یەكێك  بە  كرد  كورد( خۆیان  زۆرینە  )پێشتر 
بۆ  بەشەی  لەو  شارۆچكەكەدا،  لەگەڕەكەكانی 

خۆیان جیاكردووەتەوە. 
هێزی حەشدی  2014 شەش  ئابی  مانگی   
شەعبی لە شاری خورماتوو جێگیركران كە بریتی 
بوون لە: )سەرایا سەالم، حیزبوڵا، هێزەكانی 
حەق  ئەهلی  عەسایبی  خۆراسانییەكان،  بەدر، 
و هێزەكانی سەر بە حیزبی دەعوە(، بەگوتەی 
بەرپرسێكی یەكێتی لەو شارۆچكەیە، ئەو هێزانە 
بارەگایان  بەاڵم  بەیاتە،  دەسەاڵتیان  ناوچەی 

لەنێو گەڕەكە توركمانییەكانی خورماتوو هەیە.
هەندێك لەو هێزانە بەردەوام هۆكار بوونە بۆ 
دروستبوونی كێشە لەنێو خورماتوو و دەوروبەری، 
بارام،  عەسایب. حەسەن  هێزەكانی  بەتایبەتی 

جێگری بەرپرسی مەڵبەندی یەكێتی نیشتمانی 
تەنیشت  "بە  دەڵێت:  لە خورماتوو  كوردستان 
ئەوانەوە كۆمەڵێك گرووپی مافیایی دروستبوون 
كە بەردەوام سەرانە وەردەگرن خەڵك دەڕفێنن، 
كە  رفێندراون  كەس   14 رابردوو  مانگی  تەنیا 
نییە.  دیار  هێشتا  كەسیان  چوار  چارەنووسی 
دەستدرێژی  لەجارێك  زیاد  لەوەی  جگە  ئەوە 
كراوەتە سەر هاوواڵتیانی كورد و عەرەب، ئەوەی 
لەگەڕەكی عەسكەری بووبێت، لەسەر ماڵەكەی 

دەنووسرا نەڕۆی دەكوژرێی".
ئەو  لەسەر  بەڵگەیەك  بەبوونی  سەبارەت 
خەڵك  رفاندنی  "ئەگەر  گوتی:  بارام  كارانە، 
هێزگەلێك  نەكرابێ،  هێزانەشەوە  ئەو  لەالیەن 
كردوویانە كە لەژێر سێبەری ئەوان و لە سنووری 

ئەواندان".
سەنتەری  لە  كورد  دانیشتووانی  ژمارەی 
شاری خورماتووو پاش پرۆسەی ئازادیی عێراق، 
بۆ 38% بەرز بووەوە، بەاڵم ئامارە نافەرمییەكان 
حەشدی  هێزەكانی  هاتنی  دوای  لە  دەڵێن 
شەعبی، رێژەی كورد بۆ نزیكەی 20% دابەزیوە.

حەشدی شەعبی لەدوای نزیكبوونەوەی داعش 
فتوایەكی  بە   ،  2014 حوزیرانی  لە  بەغدا  لە 
شیعەكان  بااڵی  مەرجەعی  سیستانی،  عەلی 
دامەزرا و دەیان هەزار كەسی شیعە مەزهەب لە 
بەغداو شارەكانی باشووری عێراقەوە خۆیان تێدا 

ناونووس كرد. 
حەسەن جیهاد ئەندامی پێشووی پەرلەمانی 
عێراق فتواكەی سیستانی بۆ ساتی دەرچوونی 
لەوەدا  گەورەش  هەڵەی  دەزانێ،  بەگرنگ 
ئەو   2016 نۆڤەمبەری  26ی  لە  كە  دەبینێت 
فەرمی  بە  عێراقەوە  پەرلەمانی  لەالیەن  هێزە 
ناسێنرا. حەسەن جیهاد دەڵێت: "ئەوان دەتوانن 
هەموو شتێكیان هەبێت، هەر لەكاشینكۆفەوە 
دیاریكراوی  سنوورێكی  فڕۆكە،  دەگاتە  تا 
جوگرافییان بۆ دەستنیشان نەكراوە، دەتوانن لە 

هەموو شوێنێك بن".
هەمان  لەسەر  شەعبی  حەشدی  هەیكەلی 
چەكدارانە  میلیشیا  لەو  بەشێك  هەیكەلی 
لە عێراقدا چاالك  دروستبووە كە دوای 2005 
 67 ئێستا  تاوەكو  ئامارەكان  بەپێی  بوون. 

گرووپ لە ژێر ناوی حەشدی شەعبی دامەزراون.
لەبارەی  نییە  دروست  ئامارێكی  ئەگەرچی 
بەاڵم  شەعبی،  حەشدی  چەكدارانی  ژمارەی 
كەس  هەزار   118 بە  نزیكەیی  بە  ژمارەكە 
مەزەندە دەكرێت كە 60 هەزاریان بە كردەوە لە 
شەڕدان و ئەوانی دیكە یان وەهمین، یان توانای 
شەڕەكاندا  لە  پێنادات  رێگەیان  جەستەییان 
خۆیاندا  شارەكانی  لە  زیاتر  و  بن  بەشدار 

دەمێننەوە.

گرووپە دیارەكانی حەشدی 
شەعبی

شەعبی  حەشدی  گرووپەكانی  دیارترین   
گرووپی  هەمان  لە  سەالمە،  سەرایا  لە  بریتین 
خۆی  كاتی  كە  پێكهاتووە  مەهدی  سوپای 
موقتەدا سەدر لە ساڵی 2007 هەڵیپەساردبوو، 
بەاڵم دووبارە و لە 11ی حوزەیرانی 2014 دا، 

دوو رۆژ پێش فەتواكەی سیستانی راگەیەنرا. 
بەدرە  رێكخراوی  هێزانە  لەو  دیكە  یەكێكی 

گرووپی  جەماوەرترین  پڕ  و  ناسراوترین  كە 
هەزار   12 بە  ژمارەیان  و  شەعبییە  حەشدی 
چەكدار مەزەندە دەكرێ، مێژووی ئەم گرووپە 
رابردوو  سەدەی  هەشتاكانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
بااڵی  ئەنجوومەنی  باڵی سەربازیی  ئەوكات  كە 

شۆڕشی ئیسالمی بوو.
لە  رێكخراوەكە  سەرۆكی  عامری  هادی 
سەرەتای 2012 لە ئەنجوومەنی بااڵی ئیسالمی 
جیابووەوە و هاوپەیمانیی لەگەڵ نووری مالیكی 
لەالیەن  راستەوخۆ  گرووپەكەش  و  دامەزراند 

مالیكییەوە پشتیوانی دەكرێ.
بەدەیان  سیستانی  فەتوای  لەدوای 
بە  پەیوەندییان  عێراقی  گەنجی  هەزار 
بەشداریكردنی  بەهۆی  كردووە،  رێكخراوەكەوە 
ئێران   – عێراق  لەشەڕی  سەركردەكانیشیان 
خاوەنی ئەزموونێكی زۆری شەڕكردنن. رێكخراوی 
رۆڵی  بەمەش  و  قورسە  چەكی  خاوەنی  بەدر 
یەكالكەرەوەی هەبووە لە شەڕی داعشدا. جگە 
لەوەی بەهۆی پەیوەندیی پتەوی عامری لەگەڵ 
قاسم سولەیمانی سەركردەی فەیلەقی قودس، 
گرووپەكانی  بۆ  دێت  لەئێرانەوە  چەكانەی  ئەو 

حەشد، لەڕێگەی ئەوانەوە تێپەڕ دەبێ.
حیزبوڵا: ئەم گرووپە سەركردەكانی ناسراو 
نین و هەماهەنگییان تەنیا لەڕێگەی ئێرانەوەیە، 
لەگەڵ  شەڕی  بەیاننامەیەك  بە   2007 ساڵی 
و  سووك  چەكی  راگەیاند،  ئەمریكییەكان 
مامناوەندیان هەیە و هەندێكجار هێزی تۆپهاوێژی 

ئێرانی بەچەكی قورس پاڵپشتییان دەكات.
یەكێكە  ئەمەش  حەق:  ئەهلی  عەسائیبی 
دوای   2007 ساڵی  و  دیارەكان  لەگرووپە 
قەیس  لەالیەن  مەهدی  سوپای  هەڵپەساردنی 
ئەو  راگەیەنرا.  كەعبی  ئەكرەم  و  خەزعەلی 
گرووپە زۆرتر بۆ چەك پشت بە سوپای عێراقی 

دەبەستن.
بزووتنەوەی نوجەبا: ساڵی 2013 لە عەسایب 
لە  یاسریان  بن  عەمار  لیوای  و  جیابوونەتەوە 

خامنەیی،  عەلی  بۆ  وەالئیان  و  چاالكە  سوریا 
رێبەری شۆڕشی ئیسالمیی ئێران هەیە.

شەڕكەریش  گرووپەكانی  دیارترین  لە 
كەتیبەی سەیدولشوهەدا بە سەركردایەتی ئەبو 
ئەلسادق  ئەلوەعد  فەیلەقی  شەیبانی،  مستەفا 
سەرایای  تەمیمی،  محەممەد  سەرپەرشتی  بە 
محەممەد  هێزەكانی  یاسری،  عەلی  خۆراسانی 
ئیمام  لیوای  ئەبولفەزڵ،  لیوای  سەدر،  باقر 

حوسێن و كەتائیبی ئیمام عەلین.

مەترسییە گەورەكە

ئایا شەڕی داهاتووی كورد لەگەڵ حەشدی 
بەرپرسانی حەشدی شەعبی  دەبێت؟  شەعبی 
كورد  نێوان  روودانی شەڕی  ئەگەری  هەمیشە 
جیهاد  حەسەن  بەاڵم  رەتدەكەنەوە.  شیعە  و 
جیاوازی  هەڵوێستێكی  گرووپێك  "هەر  دەڵێت 
خەزعەلی  نموونە  بۆ  كورد،  بەرامبەر  هەیە 
جارەو  هەر  عامری  دەكات،  قسە  توند  زۆر 
بەشێوەیەكە، ئەوە مەترسییەكان زیاتر دەكات، 
جیاوازیان  سەربازیی  مەرجەعیەتی  چونكە 

هەیە".
داواكارییەك لەنێو بەشێك لە سیاسییەكانی 
شەڕی  سیستانی  ئایەتوڵا  كە  هەیە  كورددا 
كورد بە فەتوایەك لە حەشدی شەعبی حەرام 
بكات، ئەوەش پێناچێت ئاسان بێت، چونكە لە 
كۆی 67 گرووپی حەشدی شەعبی تەنیا 18یان 

شوێنكەوتەی سیستانین.
و  كورد  دەبێت  جیهاد،  حەسەن  بەبڕوای 
هێزەكانی دیكەش بچنە الی سیستانی "ئەگەر 
لەوجۆرە  فەتوایەكی  سیستانی  ئایەتوڵا 
بكات،  شەڕ  ناتوانێت  الیەك  هیچ  بدات، 
فەتواكە  بە  كارنەكردن  و  رەتكردنەوە  چونكە 
لەكاتێكدا  هێزە  ئەو  الوازبوونی  هۆی  دەبێتە 
و  ئامانجی سیاسییان هەیە  ئەوان هێزگەلێكن 

پێویستیان بەدەنگی خەڵكە".

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی 

وەزیرانی  سەرۆك  عەبادی  حەیدەر  هێشتا 
بارزانی  لە  یەكالكەرەوەی  وەاڵمی  عێراق، 
پڕ  بەغدا  پۆستەكانی  ئاخۆ  وەرنەگرتووە 
كۆبوونەوەی  لە  بەاڵم  نا،  یان  دەكاتەوە 
سەدر  موقتەدا  شاندەی  ئەو  لەگەڵ  بارزانی 
بارزانی  نیازی  كردبوون،  هەولێری  رەوانەی 
كە  دەركەوت  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  و 
هێشتنەوەی ئەو پۆستانەیە وەك ئێستا تاوەكو 
ئەو كاتەی چارەنووسی سیاسی نێوان هەولێر 
پارتی  ئێستا  بەبارێكدا.  دەكەوێت  بەغدا  و 
تاوتوێی هەنگاوی دوای گشتپرسی دەكات كە 
ئەویش مەسەلەی بەشداریكردنە لە هەڵبژاردنی 

پەرلەمانی عێراق لە نیسانی داهاتوو.
پەرلەمانتارێكی پارتی دیموكراتی كوردستان 
حیزبەكەی  دەڵێ  عێراق،  پەرلەمانی  لە 
شیعەكانی  ئامادەكاریی  لەوەی  دڵنیابووەتەوە 
ئەنجوومەنی  داهاتووی  هەڵبژاردنی  بۆ  عێراق 
زۆرینەی  كە  جۆرێكە  بە  عێراق  نوێنەرانی 
سیاسی دروستبكرێ "ئەوەش مانای بونیادنانی 

حكومەتێكی تاكڕەو دەگەیەنێ".
ئەردەاڵن نورەدین، ئەندامی فراكسیۆنی پارتی 
لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق بەشدارینەكردن 
لە  عێراق  پەرلەمانی  داهاتووی  هەڵبژاردنی  لە 
بەردەم پارتیدا بە "ئەگەرێكی كراوە"، دەزانێت 
و دەڵێت "هەر ئەوەشە وایكردووە پارتی تاوەكو 
ئێستا وەاڵمی داواكارییەكانی بەغدا نەداتەوە بۆ 

پڕكردنەوەی پۆستە بەتاڵەكانی لە بەغدا".
چەند  لە  )رووداو(  زانیارییانەی  ئەو  بەپێی 

لەو  كەوتوون،  دەستی  ئاگادار  سەرچاوەیەكی 
یەكێتی  و  پارتی  هاوبەشەی  كۆبوونەوە  چەند 
گشتپرسی  ئەنجامدانی  ئامادەكارییەكانی  بۆ 
كە  كردووە  لەوەش  باسیان  كردوویانە، 
هەڵبژاردنی  پێش  دەكەوێتە  گشتپرسییەكە 
تاوتوێ  ئەگەرەكانیشیان  و  عێراق  پەرلەمانی 
كردووە لە بارەی كاردانەوەی بەغدا و چڕكردنەوەی 

گوشارەكان لەسەر هەرێمی كوردستان.
بەرپرسێكی بااڵی یەكێتی كە نەیویست ناوی 
باوبكرێتەوە بە )رووداو(ی گوت "بەشداریكردن 
داهاتووی  هەڵبژاردنی  لە  بەشدارینەكردن  و 
ئەنجامدانی  دوای  بۆ  هەڵگرتووە  عێراقمان 
گوتیشی  یەكێتی  سەرچاوەكەی  گشتپرسی". 
"یەكێتی و پارتی ئەگەر پێكەوە بابەتی ریفراندۆم 
یەكال بكەنەوە، مەسەلەی هەڵبژاردنی داهاتووی 
حیزبەكانی  لەگەڵ  بەیەكەوە  هەر  عێراقیش 

دیكەی كوردستان یەكالیی دەكەنەوە".
تاوەكو ئێستا پارتی و یەكێتی سوورن لەسەر 
لەسەر  تەنانەت  و  بكرێ  گشتپرسیی  ئەوەی 
كاتەكەشی هاوڕان كە ئەمساڵ بكرێ، هەرچەندە 
دەنگە ناڕازییەكان لە بەغداوە زۆرتر دەبن، بەاڵم 
ئەگەر كورد بیر لە جێهێشتنی هەڵبژاردنەكانی 
عێراق بكاتەوە، ئەوكات بەغدا بەتەواوی دەست 

لە كورد دەشوات.
كۆمەڵی  پەرلەمانتاری  رووستایی،  زانا 
"وەك  دەڵێ  عێراق  پەرلەمانی  لە  ئیسالمی 
گفتوگۆی فەرمی ئەم پرسە هێشتا قسەی لەسەر 
ئەمجارەش  كورد  پێموایە  من  بەاڵم  نەكراوە. 

بەشداریی ئەو هەڵبژاردنە دەكات".
تاوەكو ئێستا تەنیا پارتی مەسەلەی ئەگەری 
داهاتووی  هەڵبژاردنی  لە  بەشدارینەكردنی 
رووستایی  زانا  وروژاندووە.  عێراق  پەرلەمانی 

دەڵێت "پارتی جار جار باسی ئەوە دەكەن كە 
بەشداریی نەكەن، بەاڵم ئەگەر لەو ساڵەدا كورد 
بەشداریی  پارتیش  نەڕوات  سەربەخۆیی  بەرەو 

دەكات، چونكە بژارەی دیكەی نییە".
ئەو پەرلەمانتارەی كۆمەڵی ئیسالمی رێگایەكی 
بەشدارینەكردنی  لەبەردەم  دەبینێتەوە  دیكە 
كورد لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق 
"دەبێ گشتپرسی كرابێ، هەروەها هەموو حیزبە 
كوردستانییەكان بەیەكەوە بگەنە ئەو ئەنجامەی 

كە بەشداریی ناكەن و پێكیشەوە بڕیار بدەن".
حوسێن  سەددام  كە  2003ەوە  ساڵی  لە 
لەسەر كار الدراوە، كورد بەشداریی لە سەرجەم 
عێراق  لە  كە  كردووە  هەڵبژاردنانەدا  ئەو 
بەڕێوەچوون. بەپێی بەركەوتەی خۆشی پۆستی 
وەرگرتووە، بەاڵم ئەوە یەكەمین جارە قسەوباسی 

بایكۆتكردنی هەڵبژاردنی بەغدا دێتە ئاراوە.
هەڵبژاردنی  داهاتوو،  ساڵی  نیسانی  مانگی 
لە عێراق  پارێزگاكان  ئەنجوومەنی  پەرلەمان و 

بەڕێوەدەچێ، ئێستا هەڵبژاردن لە كەركووكیش 
نێوان  پەیوەندییەكانی  ئاڵۆزی  گرێی  بووەتە 
كورد و بەغدا كە بەغدا نایەوێ لەو پارێزگایە 

هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگا بكرێ.
فراكسیۆنی  سەرۆكی  ئەمین،  موسەننا 
عێراق  پەرلەمانی  لە  ئیسالمی  یەكگرتووی 
پێیوایە "ئەگەر بەغدا ئەنجامی گشتپرسییەكەی 
پێشوازی  ئەوكات  بكات،  پەسەند  كوردستان 
راگەیاندنی  و  لێدەكرێت  نێودەوڵەتیشی 
دەوڵەتەكە خێرا دەبێ و ئەوكات كورد پێوستی 
بەو هەڵبژاردنە نییە"، بەاڵم گوتیشی "كۆمەڵێك 
بەرژەوەندی زۆریش هێشتا لە بەغدان و بەبێ 

بەشداریی لەو هەڵبژاردنە ، لەدەستدەچن"
دەكات  باسی  نورەدین  ئەردەاڵن  وەك 
بەغدای  لە 20 پۆستی  بەتەنیا زۆرتر  "پارتی 
جارێك  چەند  ئێستاش  تاوەكو  جێهێشتووە". 
خستووە  پشتگوێ  بەغدای  داواكارییەكانی 
تێبینی  هەر  پارتی  پڕكردنەوەیان".  بۆ 
چونكە  هەیە،  داهاتوو  هەڵبژاردنی  لەسەر 
لەالیەن  سیاسی  زۆرینەی  دروستكردنی  بە 
بوونێكی  بەغدا  لە  كورد  بوونی  شیعەكانەوە، 

الواز دەبێ".
پارتی  گوتەبێژی  محەممەد،  مەحموود 
دیموكراتی كوردستان، پێشتر لە هەڤپەیڤینێكدا 
گشتپرسییە  "ئەو  گوتبوو  )رووداو(ی  بە 
چارەنووسی ئێمە لەگەڵ بەغدا یەكالدەكاتەوە، 
پێشێلكردنی تەوافوق و پەنابردنە بەر زۆرینە 
عێراق  لە  دەوڵەتی  بنەماكانی  كەمینە  و 
دوای  بە جیددی  پارتی  بۆیە  هەڵوەشاندەوە، 
لە  بەشداریكردن  تاوتوێی  گشتپرسییە  ئەو 

هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق دەكات".

 لە گەڕەكی عەسكەریی خورماتوو 
ئەگەر نەڕۆی دەكوژرێی

پێش كۆتایی ئەمساڵ بڕیار لە بەشداریی 
كورد لە هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق دەدرێ

لە 67 گرووپی حەشدی شەعبی 
تەنیا 18یان شوێنكەوتەی سیستانین

بەستراوە بە چارەنووسی گشتپرسییەكەی كوردستانەوە

كۆمەڵ: 
دەبێ هەموو حیزبەكان 

بەیەكەوە بڕیار بدەن
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 )فۆتۆ: رووداو(

كڕین و فرۆشتن بە مۆڵەتەكانی 
هاوردەكردنی ئاژەڵ دەكرێت

وەزارەتی كشتوكاڵ سەرپەرشتیار 
بۆ خانووی پالستیكی دادەنێت

رەوا عەبدوڵا
رووداو - هەولێر

دەڵێـت  كشـتوكاڵ  وەزارەتـی  بەرپرسـێكی 
زانیارییـان هەیـە هەندێـك بـازرگان و كۆمپانیـا 
كـە  دەكـەن  مۆڵەتانـە  بـەو  فرۆشـتن  و  كڕیـن 
وەزارەتـی كشـتوكاڵ بـە مەبەسـتی پڕكردنـەوەی 
پێداویسـتی پارێـزگاكان لـە گۆشـتی سـوور، بـۆ 
هاوردەكردنـی ئـاژەڵ دەیـدات، بۆیـە بڕیاریانـداوە 
پێداچوونـەوە بـە پێدانی مۆڵـەت بكەن و باجیش 

بخەنـە سـەر هاوردەكردنـی ئـاژەڵ.
بەپشتبەسـتن  كشـتوكاڵ  وەزارەتـی 
بەسـتانداردی جیهانـی، پێویسـتیی هـەر تاكێكی 
بـە  سـوور  گۆشـتی  لـە  كوردسـتانی  هەرێمـی 
بـەو  خەمانـدوو.  لەسـاڵێكدا  كیلۆگـرام   14.4
پێیـە هەرێمـی كوردسـتان سـااڵنە پێویسـتی بـە 
80 هـەزار و 842 تـۆن گۆشـتی سـوورە، بـەاڵم 
بەرهەمـی ناوخـۆ ناگاتـە ئـەو ئاسـتە، بۆیـە لـە 
رێگـەی لێژنەیەكـی تایبەتەوە مانگانـە مۆڵەت بە 
هاوردەكردنـی بڕێـك گۆشـتی بەسـتوو و ئـاژەڵ 

دەدرێـت. )بـۆ سـەربڕین( 
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشـتی سامانی 
هاوردەكردنـی  لـە  جگـە  ڤێترنـەری،  و  ئـاژەڵ 
هەزاران تۆن گۆشـتی سـووری بەسـتوو، لە سـێ 
نزیكـەی 400  رابـردوودا  سـاڵ و چـوار مانگـی 
هـەزار رەشـەواڵغ لـە واڵتانـی جۆرجیـا و رۆمانیا، 
هـاوردەی  دیكـەوە  واڵتێكـی  چەنـد  و  ئۆكرایـن 
كوردسـتان كـراوە، سـاڵ بەسـاڵیش بازرگانیـی 
هاوردەكردنـی ئاژەڵـی زینـدوو لـەو واڵتانـە بـۆ 
هەرێمـی كوردسـتان زیـادی كـردووە بـە جۆرێـك 
لـە سـاڵی 2014 دا 46.350 سـەر ئـاژەڵ هاوردە 
كـراوە، كەچـی لە سـاڵی رابـردوودا گەیشـتووەتە 

ئـاژەڵ.  175.850
سـامانی  بەڕێوەبـەری  محەممـەد،  رەمـەزان 
ئـاژەڵ لـە وەزارەتـی كشـتوكاأل و سـەرچاوەكانی 
ئـاو، بـە )رووداو(ی گـوت "لـە سـاڵی رابـردوودا 

تەنیـا لـە سـەربڕخانەكان 71 هـەزار و 500 تـۆن 
گۆشتی سوور بەرهەمهاتووە كە نیوەی بەرهەمی 
بـە  هەندێـك  دیكـەش  ئـەوەی  بـووە.  خۆماڵـی 
فەرمـی و هەندێكیشـی بە قاچاغ هـاوردە كراوە".
رەمـەزان محەممـەد پێیوایە ئەگەر پڕۆژەی 
هاوچـەرخ دروسـت بكرێـت و سـنوورێك بـۆ 
هاوردەكـردن دابنرێـت و حكومەتیـش كەمێك 
هاوكاریـی ئاژەڵـداران بكات، لـە ماوەی چەند 
سـاڵێكدا هەرێمی كوردسـتان دەگاتە ئاسـتی 

خۆبژێوی".
رەمـەزان محەممـەد گوتـی "هاوردەكردنـی ئەم 
هەمـوو ئاژەڵـە زینـدووە بـۆ هەرێمـی كوردسـتان 
بـە  نـاو و مەبەسـتێك بێـت زیـان  لەژێـر هـەر 
ئابووریـی كوردسـتان دەگەیەنێـت، چونكـە پـارە 
دەچێتە دەرەوە، هەروەها هەندێك لەو ئاژەاڵنەش 
نەخۆشـیی لەگـەڵ خۆیـان دێنـن، باوبوونـەوەی 
هەر نەخۆشـییەكیش لەوانەیە ببێتە هۆی مردنی 

هـەزاران ئاژەڵـی خۆماڵـی". 
بـۆ  ئـاژەڵ  هاوردەكردنـی  بـە  مۆڵەتـدان  بـۆ 
سـەربڕین، بەڕێوەبەرایەتیی سـامانی ئاژەڵ پشت 
بـە نووسـراوی پارێـزگاكان دەبەسـتێ. مۆڵەتیش 
تەنیـا بەو كەسـانە دەدات كـە كۆمپانیای تایبەت 
بـە هاوردەكردنـی ئـاژەڵ یان شـوێنی حەوانەوەی 
پێدانـەوەی  دووبـارە  مەرجـی  هەیـە،  ئاژەڵیـان 
مۆڵەتیـش هێنانی نووسـراوی كوشـتارگەكانە كە 
ئاژەڵەكانـی لـێ سـەربڕیون، بـەاڵم وەك رەمەزان 
محەممـەد دەڵێـت "هاوردەكردنـی ئـاژەڵ بووەتـە 
بازرگانییەكـی گـەرم بـۆ كۆمپانیـاكان، تەنیـا لـە 
هەولێـر نزیكـەی 200 تاوەكـو 300 كۆمپانیـا بـۆ 
هاوردەكردنـی ئاژەڵـی زینـدوو دامـەزراوە، هەندێ 
لـە كۆمپانیـاكان دوای وەرگرتنی مۆڵەت جارێكی 
دیكـە ناگەڕێنـەوە، بۆیە هەسـت دەكەیـن كڕین و 

فرۆشـتن بـە مۆڵەتـەكان دەكرێت".
بەپێـی ئامـاری وەزارەتـی كشـتوكاڵ، سـاڵی 
رابردوو 742.090 سـەر مەڕ و بزن و 116.830 
هەرێمـی  كوشـتارگەكانی  لـە  رەشـەواڵخ  سـەر 

كوردسـتان سـەربڕدراون. 
بەڕێوەبـەری  ئیبراهیـم،  مقیـداد  دكتـۆر 
سەرپەرشـتیاری  و  ئـاژەڵ  تەندروسـتیی 
دەڵێـت  كوردسـتان،  هەرێمـی  كوشـتارگەكانی 
خۆماڵـی  ئاژەڵـی  بەرهەمـی  ئـەوەی  "لەبـەر 
پشـت  ناچاریـن  بۆیـە  نـاكات،  ناوخـۆ  بەشـی 
گۆشـتی  یـان  بەسـتوو  هـاوردەی  گۆشـتی  بـە 
فرێـش یـان هێنانـی ئاژەڵـی زینـدوو ببەسـتین، 
چونكـە  زەحمەتـە،  فرێـش  گۆشـتی  هێنانـی 
مـاوەی ئێكسـپایەربوونی 72 كاژێـرە، لەوانەشـە 
لەگـەڵ گۆشـتی خۆماڵـی تێكـەڵ بكرێـت، بۆیـە 
گۆشـتی  تەنیـا  و  قەدەغەكـراوە  هاوردەكردنـی 
بەسـتوو و ئاژەڵـی زینـدوو رێگـەی پێـدراوە".

بازرگانی بەمۆڵەتەكان دەكرێت

دكتـۆر خاڵـس ئەحمەد، بەڕێوەبەری گشـتیی 
سـەرچاوەكانی  و  كشـوكاڵ  وەزارەتـی  دیوانـی 
ئاژەڵـی  هاوردەكردنـی  "رێنمایـی  دەڵێـت  ئـاو، 
زینـدوو و گۆشـتی بەسـتوو زیاتـر لـە سـێ جـار 
هەمـوار كراوەتـەوە بـۆ ئـەوەی هاوسـەنگییەك لە 
نێـوان دابینكردنـی پێداویسـتیی هاوواڵتیـان لـە 
گۆشـتی سـوور و بەبازاڕكردنی بەرهەمی خۆماڵی 
بدۆزینـەوە، بـەاڵم وەك لە داتـاكان دەردەكەوێت، 
بازرگانیـی هاوردەكردنـی ئـاژەڵ لـە دوو سـاڵی 
رابـردوودا بـەراورد بە رابردوو زۆر زیادی كردووە".
دكتـۆر خاڵـس گوتـی "ئەگـەر لـە رەهەنـدی 

بازرگانییـەوە سـەیری ئـەو زیادبوونـە بكەیـن، 
بووەتـە  كوردسـتان  هەرێمـی  كـە  دڵخۆشـین 
سـەنتەرێكی بازرگانی بـۆ هاوردەكردنی ئاژەڵی 
زینـدوو بـۆ هەمـوو عێراق، بـەاڵم لەبـەر ئەوەی 
هاوردەكردنـی ئاژەڵی زیندوو سـەرچاوەیەكە بۆ 
بابوونەوەی دەیان نەخۆشـی مەترسیدار، بۆیە 
ئێمـە لـە هەوڵـی رێكخسـتنەوەیداین بـۆ ئەوەی 
هاوردەكردنـی ئـەم ئاژەاڵنـە لـە رێنماییەكانـی 

دەرنەچێت". ئێمـە 
پڕكردنـەوەی  بـۆ  رێنماییـەكان  بەپێـی 
پێویسـتی پارێـزگان لـە گۆشـتی سـوور، تەنیـا 
رێگـە بـەو كۆمپانیایانـە دەدرێت كە تایبەتن بە 
هاوردەكردنی ئاژەڵ، دوای هێنانی ئاژەڵەكانیش 

دەبێت لە كوشـتارگەكان سـەر ببڕدرێن، ئەگەر 
دیكـە  جارێكـی  نەبـوو،  پابەنـد  كۆمپانیاكـە 
دكتـۆر  پێنادرێـت.  هاوردەكردنـی  مۆڵەتـی 
خاڵـس دەڵێـت "بۆمـان دەركەوتـووە هەنـدێ 
لـە كۆمپانیـاكان، مۆڵەتەكانیـان دەفرۆشـنەوە، 
هەندێكـی دیكەیـان ئاژەڵەكان بـە بازرگانەكانی 

شـارەكانی عێـراق دەفرۆشـنەوە".
بەڕێوەبـەری  عەبدوڵـا،  د.عەبدولئەمیـر   
و  كشـتوكاڵ  وەزارەتـی  لـە  بەدواداچـوون 
سـەرچاوەكانی ئاو دەڵێت "بۆمـان دەركەوتووە 
زینـدوو  ئاژەڵـی  هاوردەكردنـی  لـە  فەوزایـەك 
بـە  ئاژەاڵنـەی  ئـەو  10%ی  نزیكـەی  هەیـە، 
سـووری  گۆشـتی  دابینكردنـی  مەبەسـتی 
پارێـزگاكان مۆڵەتـی هاوردەكردنیـان پێـدراوە 
لـە كوشـتارگەكان سـەربڕدراون، ئەوانـی دیكـە 
كـەس نازانێـت بـازرگان و كۆمپانیـاكان بـە چ 

فرۆشـتووە". شـوێنێكیان 
رێنماییەكانـی  د.عەبدولئەمیـر  بەبـڕوای   
پێویسـتی  ئـاژەڵ  هاوردەكردنـی  مۆڵەتـی 
دەڵێـت  چونكـە  هەیـە،  بەهەمواركردنـەوە 
"كۆمپانیـا هەیـە تـا دوێنێ كاری رێكخسـتنی 
حـەج و عومـرە بـووە، یـان كۆمپانیـای كڕین 
ئـاژەڵ  ئێسـتا  بـووە،  خانـوو  فرۆشـتنی  و 

دەكات". هـاوردە 
سـەبارەت بـە چارەسـەری ئـەو گرفتـە. د. 
عەبدولئەمیر گوتی "پێشنیازمان كردووە، دوای 
لەبەرچاوگرتنـی بـڕی پێویسـتی پارێـزگاكان لە 
گۆشـتی سـوور، بڕێك باج بخرێتە سـەر ئاژەڵی 
هاوردەكـراو، بـە مەرجێـك ئاژەڵەكان بۆ ماوەی 

21 رۆژ لـە كەرەنتیـن بهێڵدرێنەوە".
وەزارەتـی  راوێژكاریـی  لێژنـەی  بریـارە  وا 
كشـتوكاڵ لـە مانگـی ئایـار بـۆ رێكخسـتنەوەی 
و  كۆببێتـەوە  زینـدوو  ئاژەڵـی  هاوردەكردنـی 
هەمـوار  هاوردەكـردن  رێنماییەكانـی  لـەوێ 
ئاژەڵـی  سـەر  بخاتـە  باجیـش  و  بكاتـەوە 

هاوردەكـراو.

رەوا عەبدوڵا
رووداو - هەولێر

بە ئامانجی گەشەپێدانی بەرهەم، كۆنترۆڵكردنی 
زێدەڕۆیــی لە بەكارهێنانی ماددە كیمیاوییەكان و 
بەرهەمهێنانی خۆراكێكی دروست بۆ هاوواڵتیان، 
وەزارەتــی كشــتوكاڵ بەنیازە سەرپەرشــتیار بۆ 
خانــووە پالســتیكییەكان دابنــێ. بەرپرســێكی 
وەزارەتــی كشــتوكاڵیش دەڵێــت "لــە دانانــی 
سەرپەرشــتیارەكان ئەولەویــەت بــە دەرچووانی 
كۆلێــژ و پەیمانگە كشــتوكاڵییەكان دەدرێت كە 

تاوەكو ئێستا دانەمەزێنراون".

بەپشتبەستن بە یاسای پاراستن و پێشخستنی 
بەربوومی كشــتوكاڵی، ئەنجوومەنــی راوێژكاریی 
وەزارەتی كشــتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو، لەسەر 
پێشــنیازی بەڕێوەبەرایەتی گشــتی كشــتوكاڵی 
ســلێمانی و كۆمەڵــەی گەشــەپێدانی خانــووی 
پالســتیكی، رەشنووسی گرێبەســتی كاركردنی 
ئەندازیارانــی كشــتوكاڵی وەك سەرپەشــتیار لە 

خانووە پالستكییەكان پەسەند كرد.
بەپێی رەشنووســی پرۆژەكە، لەمــەودوا هەر 
خاوەن پڕۆژەیەكی خانووی پالستیكی كە مۆڵەتی 
هەبێت و ژمارەی خانووەكانی لە پێنج زیاتر بێ، 
دەبێت گرێبەستێك لەگەڵ ئەندازیارێكی كشتوكاڵی 

بكات، بۆ ئەوەی سەرپەرشتی خانووەكانی بكات. 
وەزارەتــی  گوتەبێــژی  عومــەر،  د.ئەنــوەر 
كشــتوكاڵ و ســەرچاوەكانی ئاو بــە )رووداو(ی 
گــوت "ئامانجمان لە دانانی ئەو سەرپەشــتیارانە 
ئەوەیە كۆنتڕۆڵی زێدەڕۆیی لە بەكارهێنانی ماددە 
كیمیاییەكان بكەین لە خانووە پالســتیكییەكان، 
چونكە زیاد بەكارهێنانی هەر ماددەیەكی كیمیایی 
كاریگەریــی خــراپ لەســەر بەروبــووم دادەنێ، 
بەتایبەتی ئەگەر ماددە كیمیاییەكە قڕكەری ماوە 

درێژخایەن، یان هۆرمۆنی گەشە بێ".
هۆیەكی دیكەشی بە گوتەی د.ئەنوەر ئەوەیە 
كــە رێنمایــی چانــدن و چۆنیەتــی زیادكردنــی 

بەرهەم و كۆنتڕۆڵی نەخۆشییەكان پێشكەش بە 
خاوەنی خانووە پالستیكییەكان دەكرێ، هەروەها 
دۆزینــەوەی هەلــی كارە بــۆ دەرچووانی كۆلێژ و 
پەیمانگە كشتوكاڵییەكان، ئەولەویەتیش دەدرێتە 
ئەو دەرچووانەی كە تاوەكوو ئێستا دانەمەزێنراون.
بەپێی ئاماری وەزارەتی كشــتوكاڵ، لە ســێ 
ســاڵی رابــردوودا ســەرەڕای قەیرانــی دارایــی، 
4.479 خانووی پالستیكی لە هەرێمی كوردستان 
دامەزراون، ئێستا ژمارەی خانووە پالستیكییەكان 
گەیشتووەتە 12.386 خانوو، پشكی شێری ئەم 
زیادبوونەش بەر پارێزگای ســلێمانی كەوتووە كە 

نزیكەی 8000 خانووی پالستیكی تێدایە.
كامــل داود، جێگــری ســەرۆكی كۆمەڵــەی 
دەڵێــت  پالســتیكی،  خانــووی  گەشــەپێدانی 
گەشەسەندنی خانووە پالستیكییەكان بەجۆرێكە 
لەوانەیــە لــە داهاتــوودا گرفتی ســاغكردنەوەی 
بەرهەممان بۆ دروست ببێت و ناچار بین بەشێك 
لــە بەرهەمەكانمان هەنــاردەی دەرەوەی هەرێمی 
كوردســتان بكەیــن، بۆیــە داوایان لــە وەزارەتی 
كشتوكاڵ و گومرگی سەوزەی سلێمانی كردووە، 
تاقیگەیــەك دابمەزرێنــن، پشــكنین بــۆ رێژەی 
ژەهــر و كواڵیتی بەربوومەكان بكــەن تاوەكو لە 
داهاتوودا هەر واڵتێك داوای بەرهەمی كرد گرفتی 

پشكنینیان نەبێت.
كامــل داود نایشــارێتەوە هەندێــك لە خاوەن 
شــێوەیەكی  بــە  پالســتیكییەكان  خانــووە 
ناپرۆفیشــناڵ ســەوزە بەرهەمدێنــن و دەڵێــت 
"خانووەكان لەالیەن جووتیاری شارەزا و ناشارەزا 
بەڕێوەدەبرێــن، بۆیە ئەگــەر چاودێرییەكی باش 
نەكرێــن، ئەگــەری زۆرە جووتیــاران دەرمانــی 
قڕكەری خراپ بۆ كۆنترۆڵكردنی نەخۆشــییەكان 
و مێرووە زیانبەخشەكان بەكاربهێنن، ئەوەش بە 

زیان بۆ خۆیان و هاوواڵتیان تەواو دەبێت".
كامــل داود كە یەكێك بــووە لەوانەی بابەتی 

دانانی سەرپەرشتیاری بۆ خانووە پالستییەكانیان 
بۆ وەزارەتی كشتوكاڵ پێشنیاز كردووە، سەبارەت 
بــە بۆچوونی خاوەن خانووەكان دەڵێت "زۆربەی 
خــاوەن خانووە پالســتیكییەكان ئامــادەن وەك 
سەرپەرشتیار گرێبەست لەگەڵ دەرچووانی كۆلێژ 
و پەیمانگە كشــتوكاڵییەكان بكەن، بەمەرجێك 
ســەرەتا وەزارەتی كشــتوكاڵ خولــی راهێنان و 
شیاندن بۆ ئەو ئەندازیارانە بكاتەوە و لێپرسراوێتی 
هەڵەی سەرپەرشــتیارەكانیش بگرێتە ئەســتۆ، 

ئەگەر زیانی بەكێڵگەی جووتیار گەیاند".
 

95% یان بێ مۆڵەتن

یەكێك لە مەرجەكانی وەزارەتی كشتوكاڵ بۆ 
دانانی سەرپەرشتیارەكان، مۆڵەتە. واتە پرۆژەكە 
دەبــێ مۆڵەتی هەبێ، بەاڵم كامیــل داود دەڵێت 
"بەهــۆی ئەو رۆتینەی لە وەرگرتنی مۆڵەت هەیە 
95%ی ئەو خانووە پالســتیكیانەی لە ســلێمانی 

هەن بێ مۆڵەتن". 
بــۆ پاراســتنی تەندرووســتیی هاوواڵتیــان و 
بەرهەمهێنانی خۆراكێكی دروست، پێشتر وەزارەتی 

كشتوكاڵ لە رێگەی تیمی كشتوكاڵی پارێزگاكانەوە 
چاودێریی ئەو بەرهەمە كشتوكاڵیانەی دەكرد كە 
لەنێو خانووی پالستیكی بەرهەم دەهاتن، رێگەی 
نەدەدا بەهیچ شێوەیەك قڕكەری ماوە درێژخایەن 
و هۆرمۆن بۆ گەشــە بەكاربێت، بەاڵم ماوەی دوو 
ساڵە بەهۆی قەیرانی دارایی، چاودێریی كێڵگەكان 

زۆر سست بووە، لە هەندێ ناوچە هەر نەماوە.
رزگار محەممــەد ئاغا، بەڕێوەبــەری باخداری 
لــە ســلێمانی دەڵێــت "ئامانجــی یەكەممــان لە 
پــرۆژەی دانانــی سەرپەرشــتیار بــۆ خانــووە 
پالســتیكییەكان ئەوەیە خۆراكێكی تەندروســت 
بۆ هاواڵتیان دابین بكەین و لەرێگەی بەزانســتی 
چاندن و كۆنترۆڵكردنی نەخۆشییەكان، تێچووی 
بەرهەمهێنانی بەروبووم لەخانووە پالستیكییەكان 

كەمبكەینەوە و بەرهەمیش زیاد بكەین".
بەگوێــرەی پرۆژەكە كرێی سەرپەرشــتیار لە 
ئەســتۆی خاوەن پرۆژە دەبێت. رزگار محەممەد 
ئاغــا دەڵێت "بۆ ئەوەی بارگرانــی زۆر نەكەوێتە 
ســەر خاوەن پرۆژە، پێشــنیازمان كردووە، هەر 
ئەندازیارێك سەرپەرشــتیی 50 خانوو بكات و بۆ 

هەر خانوێكیش 10 هەزار دینار وەربگرێت".

وەزارەتی كشتوكاڵ باجی دەخاتە سەر

بۆ كۆنترۆڵكردنی زێدەڕۆیی لە بەكارهێنانی ماددەی كیمیایی

ئەزموونی ئیسپانیا لە كوردستان

چاندنـی سـەوزە لەژێـر خانـووی پالسـتیكی لـە هەرێمـی كوردسـتان مێژوویەكـی 
لـە وەزارەتـی كشـتوكاڵ  بیرۆكەكـە دوای سـەردانی تیمێكـی پسـپۆڕ  نییـە،  درێـژی 
بـۆ شـاری مۆرسـیای ئیسـپانیا لـە كۆتایـی 2006 دروسـتبوو، سـاڵی دواتـر وەزارەتـی 
224 خانـووی پالسـتیكی بەخۆڕایـی بەسـەر  و  پرۆژەكـەی پەسـەند كـرد  كشـتوكاڵ 
جووتیارانـدا دابـەش كـرا، دوای دەركەوتنی سـوودە ئابوورییەكانی، جوتیـاران روویان لە 
چاندنـی سـەوزە لەژێر خانووی پالسـتیكی كرد. ئێسـتا چەنـد كۆمپانیایەكـی تایبەت بە 
دروسـتكردنی خانـووی پالسـتیكی لـە كوردسـتان دامەزراون، سـاڵ بەسـاڵیش ژمارەی 

خانـووە پالسـتیكییەكان زیاتـر دەبن.

بایۆمەتری بۆ پێشمەرگە درێژكرایەوە
رووداو - هەولێر

لیژنەی بااڵی پڕۆژەی بایۆمەتری مووچە، بڕیاری دا وادەی تۆماركردنی ناوی مووچەخۆرانی كەرتی سەربازی بۆ ماوەیەك درێژبكرێتەوە، چونكە تاوەكو ئێستا 
20%ی هێزەكان ناوی خۆیان تۆمارنەكردووە. سەفین غەفوور، بەڕێوەبەری جێبەجێكاری پڕۆژەی بایۆمەتری بە )تۆڕی میدیایی رووداو(ی راگەیاند، تۆماركردنی 

ناوی پێشمەرگە  و هێزە ئەمنییەكان لە پڕۆژەی بایۆمەتری بۆ ماوەیەك درێژكرایەوە، ئەمەش بەهۆكاری ئەوەی هێشتا بەشێك لە هێزە سەربازییەكان ناوی خۆیان 
تۆمارنەكردووە. لە 2017/3/1 ناونووسینی فەرمانبەران و كارمەندانی كەرتی سەربازی دەستیپێكردەوە، تاوەكو ئێستاش 80%یان ناوی خۆیان تۆماركردووە. هەرچەندە 

سەفین غەفوور وادەی درێژكردنەوەكەی ئاشكرانەكرد، بەاڵم بەپێی زانیارییەكانی رووداو، ماوەی درێژكردنەوەكە تەنیا بۆ دوو هەفتە دەبێت.

ئابووری
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نرخی نەوت لە مانگی ئایاردا چۆن دەبێت؟
رووداو - هەولێر

هەڵبــەز و دابەزی نرخەكانی نــەوت لە ماوەی 
چوار هەفتەی رابردوودا بە دابەزینی رێژەیی نرخی 
نــەوت لە دوایین رۆژەكانی مانگی نیســان كۆتایی 
هــات. لە دوایین رۆژی مانگی ئــاداردا نرخی یەك 
بەرمیــل نەوتی خــاوی برێنــت 52.83 دۆالر بوو، 
بەاڵم لــە دوایین رۆژەكانی مانگی نیســاندا نرخی 

یەك بەرمیل نەوتی برێنت 51.73 دۆالر بوو.
نرخەكانــی نــەوت لــەو مانگــەدا گۆڕانكاریــی 
بەرچاویان بەخۆوە بینیوە، بەرزترین ئاستی نرخی 
نەوتــی برێنــت لەو مانگــەدا 56.23 دۆالر بۆ هەر 
بەرمیلێــك بــووە كە لە رۆژی 11ی نیســان تۆمار 
كــراوە. نزمتریــن نرخیــش 51.44 دۆالر بووە كە 
ســێ رۆژ بەر لە كۆتایی مانگی نیســان بووە. لە 
هەفتەی یەكەمی مانگی نیســاندا نرخەكانی نەوت 
بەشێوەیەكی بەردەوام روویان لە هەڵكشان بووە، 
لــە ماوەی یەك هەفتەدا لــە 53.12 دۆالرەوە )لە 
رۆژی 3ی نیسان( بۆ 56.23 دۆالر )لە رۆژی 11ی 
نیسان( بەرزبووەتەوە. بەاڵم لە دوای ئەو هەفتەیە 
نرخەكانــی نەوت بەشــێوەیەكی بەرچاو روویان لە 

دابەزین بووە.
ئــەو هۆكارانەی وایانكرد نرخی نەوت لە مانگی 
نیساندا هەڵكشــێ و دابەزێ، لەو مانگەشدا هەن، 
بەاڵم بازاڕی نەوت لە مانگی ئایاردا چاوی لەســەر 
دوو رووداوی گەورەیــە كــە دەكــرێ كاریگەریــی 

راستەوخۆ لەسەر نرخەكانی نەوت دابنێن.

كۆبوونەوەی ئۆپێك

رۆژی 25ی ئایــار، وەزیرانــی نــەوت و وزەی 
رێكخراوی واڵتانی هەناردەكاری نەوت )OPEC( لە 
بارەگای سەرەكی رێكخراوەكە لە ڤیەننا كۆدەبنەوە. 
چاوەڕێ دەكرێ لەو كۆبوونەوەیەدا واڵتانی ئەندامی 
رێكخراوەكە بڕیار لەسەر درێژكردنەوە یان راگرتنی 
رێككەوتنــی كەمكردنەوەی ئاســتی بەرهەمهێنانی 

نەوت بدەن.
تەمــەر ئیســنەر، بەڕێوەبــەری بەشــی وزەی 
كۆمپانیــای راوێــژكاری بازرگانــی نــەزدەك، لــە 
هەڤپەیڤینێكــدا لەگــەڵ ئاژانســی ماركێــت وۆچ 
ئاماژەی بــۆ ئەوە كرد كە "كۆبوونەوەكەی ئۆپێك 

گەورەتریــن پاڵنــەری نرخــەكان دەبــێ لە مانگی 
ئایاردا. لێدوانی واڵتانی ئەندامی ئۆپێك و رووسیا 
ســەبارەت بە پابەندییان بە درێژكردنەوەی ماوەی 
رێككەوتنەكە لە سێ هەفتەی یەكەمی ئەو مانگەدا 

بازاڕەكانی نەوت دەجووڵێنێ".
 زۆربــەی واڵتانــی بەشــداری رێككەوتنەكە لە 
ئێستاوە پشتگیری لە درێژكردنەوەی رێككەوتنەكە 
بۆ ماوەی شــەش مانگی دیكە )واتە هەتا كۆتایی 
2017( دەكــەن. بەگوێرەی رێككەوتنەكە، ئۆپێك 
و ژمارەیــەك واڵتــی دەرەوەی ئۆپێــك ئاســتی 
بەرهەمهێنانــی نەوت بە بــڕی نزیكەی 1.8 ملیۆن 
بەرمیل كەم دەكەنەوە. رێككەوتنەكە كە بۆ ماوەی 
شــەش مانگ بەردەوام دەبێ، لــە مانگی یەكەمی 
2017ەوە كەوتووەتــە بــواری جێبەجێكردن و لە 

كۆتایــی مانگی حوزەیران ماوەكــەی تەواو دەبێ، 
بۆیــە هەمــوو چاوەكان لــە ماوەی زیاتر لە ســێ 
هەفتەی داهاتوودا لەســەر كۆبوونەوەكەی ئۆپێك 

دەبێ.

نەوتی لیتە و ئاستی 
نەوتی ئەمبارەكان

لە پــاش بەرزبوونــەوەی نرخەكانــی نەوت بۆ 
ســەرووی 40 دۆالر، پیشەســازیی نەوتــی لیتەی 
ئەمریكا خەریكە سەرلەنوێ هەڵدەستێتەوە. جاراند 
ریســتاد، ســەرۆكی كۆمپانیــای راوێژكاریی وزەی 
ریستاد ئێنێرجیی نەرویجی، بە ئاژانسی رۆیتەرزی 
راگەیانــد "ئەگــەر نرخەكانی نەوت لــە نێوان 50 

بــۆ 55 دۆالر بمێننەوە، چــاوەڕێ دەكرێ تێكڕای 
گەشەی مانگانەی بەرهەمی نەوتی لیتەی ئەمریكا 
لەمساڵ و ساڵی داهاتوودا هەتا 100 هەزار بەرمیل 
لە رۆژێكدا بچێت". پێشتر ئیدارەی زانیاریی وزەی 
ئەمریكا )EIA( پێشــبینی كردبوو ئەو ژمارەیە بۆ 
ئەمســاڵ 29 هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا و بۆ ساڵی 

داهاتوو 57 هەزار بەرمیل لە رۆژێكدا بێ.
ئــەو جۆرە داتــا و مەزندانە تەنیــا كاریگەریی 
بازاڕەكانــی  لەســەر  كورتخایــەن  و  راســتەوخۆ 
وزە دانانێــن، بەڵكــو دەكــرێ كاریگەری لەســەر 
بڕیــاری كۆبوونەوەكــەی 25ی مانگیــش دابنێــن 
كــە یــان ئەوەتا كۆتایی بــە رێككەوتنەكە بهێنن، 
یــان رێژەی كەمكردنــەوەی بەرهەمهێنانیان كە لە 
رێككەوتنەكەی تشرینی دووەمدا هاتووە، دابەزێنن.

ئامانجــی ســەرەكی رێككەوتنەكــەی ئۆپێــك 
كەمكردنەوەی ئاســتی نەوتــی كۆگاكان بوو، بۆیە 
داتا و مەزندەكان لەو بارەیەوە كاریگەریی بەرچاو 

لەسەر نرخەكانی نەوت دادەنێن.

هەڵبژاردنەكانی ئێران

شەش رۆژ بەر لە كۆبوونەوە چارەنووسسازەكەی 
ئۆپێك، لە ئێران خولــی دوازدەیەمی هەڵبژاردنی 
ســەرۆكایەتی بەڕێوەدەچــێ، كە تێیدا حەســەن 
روحانی، ســەرۆككۆماری ئێستای ئێران، چانسی 
سەركەوتنی لە هەر پێنج كاندیدەكەی دیكە زیاترە. 
تەمەر ئیسنەر دەڵێت هەتا ئێستا هەڵبژاردنەكانی 
ئێــران وەكــوو هۆكارێــك بــۆ بەرزبوونــەوە یان 

دابەزینی نرخەكانی نەوت پشتگوێ خراوە.
لــە مــاوەی یــەك ســاڵی رابــردوودا ئاكامــی 
چاوەڕواننەكــراو لە هەڵبژاردن و گشتپرســییەكان 
بەدیكراوە، لەوانەش گشتپرســیی جودابوونەوەی 
بەریتانیــا لــە یەكێتیــی ئەوروپــا، هەڵبژاردنــی 
ســەرۆكایەتی ئەمریــكا و گشتپرســیی هەمواری 
دەســتووری ئیتاڵیــا لــە 2016 و گشتپرســیی 

هەمواری دەستووری توركیا لە مانگی رابردوو.
بــە  وەبەرهێنــەرەكان  دەڵێــت  ئیســنەر 
نیگەرانییــەوە چاودێری هەڵبژاردنــەكان دەكەن، 
لەبەر ئەوەی "ئەگەر یەكێك لە كاندیدەكانی باڵی 
موحافەزەكار لە هەڵبژاردنی ئێراندا ســەربكەوێت 
)ئیبراهیم رەئیســی یان محەممەد باقر قالیباف(، 
ئــەوە نرخەكانی نــەوت بەرز دەكاتــەوە، چونكە 
لەگەڵ ســەركەوتنی موحافەزەكارەكاندا چاوەڕێ 
دەكرێ ئەمریكا ســزا ئەتۆمییەكان بەسەر ئێراندا 
بســەپێنێتەوە". كە بەشێكی زۆریان پەیوەندییان 
بــە كەرتی بەرهەمهێنانی نــەوت و غازی ئێرانەوە 

هەیە.
ئێســتا ئێران پاش ســعودیە و عێراق، سێیەم 
گەورەترین بەرهەمهێنــەری نەوتی ئۆپێكە. ئێران 
كە ماوەی ساڵێك و سێ مانگە سزا ئەتۆمییەكانی 
لەسەر هەڵگیراوە و بەرهەمهێنانی نەوتی واڵتەكەی 
بــۆ نزیكەی چــوار ملیــۆن بەرزكردووەتــەوە، لە 

رێككەوتنەكەی ئۆپێكدا بەشدار نییە.
قەیرانی نیمچە دوورگەی كۆریا

ئەگەری شەڕ لە نیمچە دوورگەی كۆریا ئێستا لە 

هەموو كاتێك زیاترە. ئەو ناوچەیەی كە مەترسی 
لەســەرە بە یەكێك لــە ناوەندە ســەرەكییەكانی 
داخوازیی لەســەر نەوت دادەنرێ. ئەگەر شەڕ لەو 
ناوچەیە رووبدات چاالكی و گەشــەی ئابووری هەر 
یــەك لــە واڵتانی كۆریای باشــوور، چین و ژاپۆن 
دووەم  و  ئابــووری  دووەم  چیــن  رادەوەســتێ. 
بەكارهێنــەری نەوتــی جیهانــە و رۆژانــە 11.32 
ملیۆن بەرمیل نەوت بەكاردەهێنێ كە بەشی زۆری 
لــە دەرەوە هاوردە دەكات. چیــن رۆژانە زیاتر لە 
چوار ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەمدەهێنێ و حەوت 

ملیۆن بەرمیلەكەی دیكەی لە دەرەوە دەهێنێ.
ژاپــۆن ســێیەم واڵتــی هــاوردەكاری نەوتــە 
لــە جیهانــدا و رۆژانە 3.8 ملیــۆن بەرمیل نەوت 
هارودە دەكات، زۆربەشــی لــە واڵتانی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتەوە هاوردە دەكرێ. ژاپۆن یەكێكە لەو 
واڵتانەی راستەوخۆ مەترسی هێرشی مووشەكی و 

ئەتۆمیی كۆریای باكووری لەسەرە.
كۆریای باشوور دەیەم واڵتی هاوردەكاری نەوتە 
لــە جیهاندا. ســاڵی 2016 رۆژانە زیاتــر لە 2.5 
ملیۆن بەرمیل نەوتی بەكارهێناوە. نزیكەی 82%ی 
نەوتــی ئەو واڵتــەش لەالیەن واڵتانــی رۆژهەاڵتی 

نێوەڕاست و ئەندامانی ئۆپێكەوە دابین دەكرێ.
رۆژهەاڵتــی  ئەمنییەكانــی  كێشــە  و  شــەڕ 

نێوەڕاست
لــە هەفتەی یەكەمی مانگی نیســاندا، بەهۆی 
هێرشە ئاسمانییەكانی ئەمریكا لە یەمەن و لێدانی 
بنكەی شوعەیرات لە رۆژئاوای سووریا، نرخەكانی 
نەوت بەشێوەیەكی بەرچاو بەرزبوونەوە. لە دوایین 
رۆژەكانی ئەم مانگەشــدا كێشەی نێوان حكومەت 
و كۆمپانیای نیشــتمانیی نەوتی لیبیا، نرخەكانی 

نەوتی بەرزكردەوە. 
ئۆپێك نزیكــەی 35%ی نەوتــی جیهان دابین 
دەكات، خاوەنــی گەورەتریــن یەدەگــی نەوتــی 
جیهانیشــە. هــەر بۆیــە ئاســاییە وەبەرهێنەران 
نیگــەران بــن لــەوەی ئاڵۆزییەكان لــەو ناوچەیە 
كاریگەریــی راســتەوخۆ لەســەر بەرهەمهێنــان و 
گواســتنەوەی نەوت هەبێ. هەتا ئێستا دیار نییە 
هەنگاوی داهاتووی ئەمریكا لە سووریا چی دەبێ، 
یــان كێشــەكەی نێــوان حكومــەت و كۆمپانیای 
نیشتمانیی نەوتی لیبیا بە كوێ دەگات كە لەسەر 

دەسەاڵتی واژۆكردنی گرێبەستەكانی نەوتە. 

رووداو - هەولێر

بیــژەن زەنگەنــە، وەزیــری نەوتــی ئێــران، 
رۆژی شەممە 29ی نیســان رایگەیاند، واڵتەكەی 
ئامادەیە هەتا كۆتایی ســاڵی 2017 ســنوورێك 
بــۆ بەرهەمهێنانی نەوت دابنێ، بۆ ئەوەی ئۆپێك 
بتوانێ رێككەوتنەكەی هەتا كۆتایی ئەمساڵ درێژ 
بكاتەوە، بەمەش پشتگیری لە هەوڵەكانی سعودیە 

بۆ درێژكردنەوەی رێككەوتنی ئۆپێك دەكات.
ئێران لە ماوەی یەك ســاڵی رابردوودا هەوڵی 
داوە ســوود لە رێككەوتنــە ئەتۆمییەكەی ڤیەننا 
وەربگرێ كە لە سەرەتای ئەمساڵەوە كەوتووەتە 
بواری جێبەجێكــردن، بەاڵم زەنگەنە ئاشــكرای 
كرد كە ئێــران لە چوارچێوەی رێككەوتنی نێوان 
ئۆپێــك و ژمارەیــەك واڵتــی دەرەوەی ئۆپێــك، 
بەرهەمهێنانی نەوتی خۆی لە 3.8 ملیۆن بەرمیل 

لە رۆژێكدا راگرتووە.
وۆڵ  رۆژنامــەی  زانیارییەكانــی  بەگوێــرەی 
ســتریت جورناڵــی ئەمریكــی، وەزیــری نەوتی 
ســعودیە لــە هەوڵــی بەردەوامدایە بــۆ ئەوەی 
واڵتانی ئۆپێك رازی بكات بەوەی رێككەوتنەكە 
بۆ ماوەی شــەش مانگی دیكەش درێژ بكەنەوە. 
ســعودیە كە ركابەری سیاسی سەرەكیی ئێرانە 
لە ناوچەكەدا، گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوتی 
ئۆپێــك و گەورەتریــن هەنــاردەكاری نەوتــی 
جیهانیشە، بەوپێیەش لە رێككەوتنەكەی نێوان 
ئۆپێــك و 11 واڵتی دەرەوەی ئۆپێكدا پشــكی 
شــێری بەركەوتــووە. بــە گوێــرەی داتاكانــی 
وەزارەتــی وزەی ســعودیە و ئۆپێــك، ریــاز لە 
هەندێك مانگدا 700 هەزار بەرمیلی لە بەرهەمی 

رۆژانەی واڵتەكەی كەم كردووەتەوە. 
رێككەوتنەكــەی ئۆپێــك و ژمارەیەك واڵتی 
دەرەوەی ئۆپێــك لــە مانگی یەكــی 2017ەوە 
جێبەجێ كراوە و لە كۆتایی مانگی حوزەیرانی 
بۆیــە  دەبــێ.  تــەواو  ماوەكــەی  ئەمســاڵدا 
لێدوانەكــەی وەزیــری نەوتی ئێــران هەواڵێكی 

دڵخۆشكەرە بۆ سعودییەكان. 
لــە كۆنفرانســێكی رۆژنامەوانیــدا  زەنگەنــە 
سەبارەت بە هیواكانی درێژكردنەوەی رێككەوتنە 
نەوتییەكــە گوتــی "لــە چەنــد رۆژی رابــردوودا 

ئامــاژەی پۆزەتیڤمــان لــە ئەندامانــی ئۆپێك و 
بەشــدارانی دەرەوەی ئۆپێــك پێگەیشــتووە كە 
ئــەو واڵتانە ئامادەن رێككەوتنــی كەمكردنەوەی 
بەرهەمهێنان هەتا كۆتایی نیوەی دووەمی 2017 

درێژ بكەنەوە".
لــە چەند مانگــی رابردوودا پێشــبینی دەكرا 
توانــای بەرهەمهێنانی نەوتی ئێران لە نێوان 3.8 
بــۆ 4 ملیــۆن بەرمیل بێ و ئەگــەر بیانەوێ ئەو 
سەقفە تێپەڕێنن، پێویســتیان بە وەبەرهێنان و 
تەكنەلۆژیای بیانی دەبێ، بۆیە زەنگەنە لە پرێس 
كۆنفرانســەكەیدا ئەمریــكا و رێوشــوێنە تونــدە 

یاســاییە نێودەوڵەتییەكانــی ئەو واڵتــەی بەوە 
تۆمەتبار كرد كە رێگرن لەوەی وەبەرهێنەران بێن 

و كەرتی نەوت و غازی ئێران ببووژێننەوە.
لە چوارچێــوەی رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی 
نێــوان ئێــران و گرووپــی 5+1، ئێــران ئامادە 
بووە سروشتی بەرنامە ئەتۆمییەكەی خۆی لە 
سەربازییەوە بۆ مەدەنی بگۆڕێ، لە بەرامبەریشدا 
رازی  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵــگای  و  ئەمریــكا 
بوون بەوەی ســزا ئەتۆمییە نێودەوڵەتییەكان 
لەســەر ئەو واڵتە البدەن، بەاڵم لە رێككەوتنە 
ئەتۆمییەكەدا هیچ ئاماژەیەك بە الدانی سزاكانی 

پەیوەندیــدار بە سیســتەمی مووشــەكی یان 
پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ و هاوكاریكردنی 
رێكخراوە تیرۆریســتییەكان نــەدراوە. ئەوەش 
ئەركی كۆمپانیا بیانییەكان بۆ كاركردن لەگەڵ 
ئێران ســەخت دەكات، لەبەر ئەوەی ســوپای 
پاسداران )كە دەگوترێ بەرپرسیاری یەكەمە 
لە سیستەمە مووشــەكییەكە و هاوكاریكردنی 
زۆرینــەی  لــە  تیرۆریســتییەكان(  گرووپــە 
بەشەكانی كەرتی نەوت و غازی ئێراندا پشكی 

بەرچاوی هەیە.
هەتا ئێستا دیار نییە سعودیە مەرجی نوێی 

بۆ قۆناغی دووەمی رێككەوتنە نەوتییەكە هەیە 
یــان نا. كریســتۆف رویڵ، بەرپرســی بەشــی 
توێژینەوەی دەزگای وەبەرهێنانی ئەبوزەبی، لە 
كۆنفرانســێكدا لە دوبەی رایگەیاند "هەتا ئێستا 
ئەگــەر باســی بــراوە و دۆڕاوی رێككەوتنەكەی 
ئۆپێــك بكەیــن، دەتوانیــن ئێــران و عێراق بە 
براوە لەقەڵەم بدەین". بە گوێرەی راپۆرتەكان، 
ئێــران و عێــراق لە مانگــی ئاداری ئەمســاڵدا 
ئاســتی هەنــاردەی واڵتەكانیان بــۆ چین بەرز 
كردووەتەوە، بەاڵم ئاســتی هەناردەی ســعودیە 
دابەزیوە. لەالیەكی دیكەشەوە سعودییەكان بۆ 

ملمالنێكردن لەگەڵ تــاران و بەغدا ناچار بوون 
نرخی نەوتی خاوی خۆیان لە بازاڕەكانی ئاسیا 

كەم بكەنەوە.
چاوەڕێ دەكرێ ئەم هەفتەیە سعودیە نرخی 
نەوتــی واڵتەكەی بــۆ واڵتانی ئاســیایی دیاری 
بكات و چاوەڕێ دەكرێ ئێران و عێراقیش پاش 
سعودیە بە نرخەكانی خۆیاندا بچنەوە. ئێدوارد 
بێڵ، شرۆڤەكاری نەوت و كااڵكان لە كۆمپانیای 
راوێژكاریــی )NBD( لە دوبــەی، جەخت لەوە 
دەكاتەوە "شــەڕ لەسەر پشكەكانی بازاڕ هێشتا 
تەواو نەبووە". كێشــەی پشــكەكان یەكێك لەو 
كێشە ســەرەكییانە بوو كە لە ساڵی 2014ەوە 
رێگر بوو لەوەی واڵتانی ئۆپێك بتوانن لەســەر 
سڕكردن یان كەمكردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی 

نەوت رێكبكەون.
بــەاڵم شــەڕی پشــكەكان تەنیــا لــە نێوان 
ئەندامانــی ئۆپێكدا نییە، بەڵكو ئێســتا نەوتی 
دەریای باكووریشــی هاتووەتەســەر. بەگوێرەی 
راپۆرتێكــی رۆیتــەرز، بەهــۆی كەمبوونــەوەی 
بەرهەمی نەوتی ئۆپێك لە چوار مانگی رابردوودا 

چین پەنای بۆ نەوتی دەریای باكوور بردووە.
بەگوێرەی داتاكانی رۆیتەرز، چین لە ماوەی 
چوار مانگی رابردوودا 38 ملیۆن بەرمیل نەوتی 
لە دەریای باكوور هاوردە كردووە، ساڵی 2016 
لە هەمان ماوەدا تەنیا هەشت ملیۆن بەرمیلی لەو 
ناوچەیەوە هاوردە كردبوو. دەریای باكوور لقێكە 
لە زەریای ئەتڵەســی جیابووەتەوە و دەكەوێتە 
نێوان بەریتانیا، سكاندەناڤیا، ئەڵمانیا، هۆڵەندا، 
بەلجیكا و فەرەنســا. بەپێی ئەو ژمارە نوێیانە، 
چیــن لــە پــاش بەریتانیــا دووەم گەورەتریــن 

بەكارهێنەری نەوتی دەریای باكوورە.
پێشتر نەوتی دەریای باكوور بەوە بەناوبانگ 
بــوو كە تێچــووی دەرهێنانەكــەی زۆرە. بەاڵم 
بەپێــی كۆمەڵێك رێنمایی نــوێ باج و خەرجی 
گواستنەوەی ئەو نەوتە كەمكراوەتەوە. بەگوێرەی 
داتاكانی بەشی وزەی ئاژانسی رۆیتەرز، ئەمساڵ 
تێكڕای توانای پااڵوتنی واڵتانی ئاسیایی بە بڕی 
450 هــەزار بەرمیل لە رۆژێكدا بەرز دەبێتەوە، 
بــۆ ئەوەش پێویســتیان بە ســەرچاوەی نوێی 

دابینكردنی نەوتی خاو هەیە.

شارەزایان: ئێران و عێراق براوەی یەكەمی 
رێككەوتنەكەی ئۆپێكن

نیسان كۆتاییەكی خۆشی بۆ بازاڕەكانی نەوت نەبوو

وزە
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هونەریهونەریهونەریهونەری

بەنان حوسێن كامل، دیزاینەری جلوبەرگ و نەوەی سەدام حوسێن بۆ )رووداو(:

سەددام باپیرەیەكی 
زۆر باش بوو بۆ من

عێراقیت،  جلوبەرگی  دیزاینەرێكی  تۆ  رووداو: 
سەرچاوە  كوێوە  لە  كارەكانت  مۆدێلی  و  بیرۆكە 

دەگرن؟
منداڵییەوە  لە  هەر  كامیل:  حوسێن  بەنان 
بۆ دیزاینكردنی جلوبەرگ هەبوو،  حەز و خولیام 
چەندین كراسم دیزاین كردوون، بەاڵم نەمفرۆشتوون 
تەنیا  كارەكانم  پێشتر  نەكردوون،  نمایشیشم  و 
بۆ خۆم بوون، لە هەموو بۆنەكاندا خۆم بۆ خۆم 
دیزاینی جلوبەرگەكانم دەكرد، دواتر بڕیارم دا بە 
رێگایانە  ئەو  دوای  بۆیە  بكەم،  كار  پڕۆفیشناڵی 

كەوتم كە دەمگەیەننە ئامانجەكەم لە داهاتوودا.
لە  كردووە  بەكار  دەستت  كەیەوە  لە  رووداو: 

بواری دیزاینی جلوبەرگ؟
كاركردنم  سەرەتای  كامیل:  حوسێن  بەنان 
بەڕاستی دەگەڕێتەوە بۆ دوایین قۆناغەكانی خوێندنم 
لە قوتابخانە، لە قوتابخانەی كامبریج دەمخوێند و 
پێویست بوو پڕۆژەیەك پێشكەش بكەم، كراسی 
پێشكەشكردنی ئەو پڕۆژەیەم بۆ خۆم دیزاینم كرد و 

لەوەوە حەزی زیاترم بۆ كاركردن دروستبوو.
رووداو: تۆ نەوەی سەرۆكی پێشووی عێراقیت، 
و  فاشن  بواری  نێو  هاتیتە  ژینگەیەوە  لەم  چۆن 

دیزاینكردنی جلوبەرگ؟
بەنان حوسێن كامیل: رێگەی كاركردنی باوك و 
باپیرم زۆر روون و ئاشكرا بوو. بەاڵم رۆڵی دایكم 
بواری جۆراوجۆردا  لە  دایكم  بوو.  گرنگ  زۆر  زۆر 

بواری  لە  خۆیشی  هەیە.  بەهرەی 

دیزاینكردندا بەتوانایە، بۆیە رەنگە من ئەو خولیایەم 
رابردوودا  لە  باپیریشم  و  باوك  وەرگرتبێت.  لەو 
هەمیشە رێزیان لەوە گرتووە كە ئێمە چیمان دەوێت 
و چی دەكەین، ئەمانە هۆكار بوون بۆ ئەوەی كە من 

بتوانم بڕیار بدەم لەوەی چی دەكەم.
رووداو: هەڵبژاردن و كاركردنت لە بواری دیزاین 
سیاسیی  رابردووی  لە  نەبووە  راكردن  فاشندا،  و 

بنەماڵەكەت؟
شێوەیەك  هیچ  بە  نا  كامیل:  حوسێن  بەنان 
رابردووی سیاسی  بە  شانازی  من  پێچەوانەوە  بە 
بنەماڵەكەمەوە دەكەم، شانازی دەكەم بە باوك و 

باپیر و خاڵەكانم.
و  كراس  دیزاینی  جلوبەرگەكانتدا  لە  رووداو: 

جلوبەرگی عێراقی هەن؟
بەنان حوسێن كامیل: راستییەكەی من زیاتر كار 
لەسەر رەنگ دەكەم. ئەمەش رێگەیەكی دیكەیە. 
كار لەسەر جلوبەرگی نەتەوەیی ناكەم، بەاڵم بۆنا لە 

داهاتوودا دەتوانم كاری لەسەر بكەم.
بینیوە،  كوردیت  جلوبەرگی  بێگومان  رووداو: 
بیرۆكەت هەیە كە جلوبەرگی كوردی دیزاین بكەیت 

لە داهاتوو؟

بەنان حوسێن كامیل: بە دڵنیاییەوە، كورد برای 
ئێمەن و بەشێكن لە ئێمە، بە بەردەوامی سەیری 
دەكەم و جلوبەرگی كوردیش الی من زۆر جوانە. 
هەمیشە  بۆیە  كوردن،  من  هاوڕێی  دوو  نزیكترین 
كولتوورێكی  الم  زۆر  و  دەبینم  كوردی  كولتووری 
رۆژان  لە  رۆژێك  ئەگەر  دەكەم،  زۆر حەز  جوانە. 
دڵنیاییەوە  بە  بكەم  دیزاین  كوردی  جلوبەرگی 
دەدەم،  پیشان  رەنگەوە  لە  زیاتر  گوزارشتەكان 
بە شێوەیەك دیزاینی دەكەم كە دڵخۆشی پیشان 
بدات، جلوبەرگێكی وەرگیراو لە كولتوور و سروشتی 

كوردستان بێت.
رووداو: دایكت، رەغد سەدام حوسێن، هاوكاریت 

دەكات لە كارەكانتدا؟
بەنان حوسێن كامیل: پاڵپشتیم دەكات و دەستم 
دەگرێت، دایكم هەمیشە هێزم پێدەبەخشێت، رێگە 
دەستی  كە  بترسم  هەنگاوێك  لە  هەرگیز  نادات 
بۆچوونی  كارێك  هەموو  لە  بێگومان  پێدەكەم، 
هاوكاریم  دوورینی جلوبەرگدا  لە  بەاڵم  وەردەگرم، 

ناكات، خۆم دەیكەم.
گۆڕانكارییە  و  هەواڵ  چاودێریی  رووداو: 

سیاسییەكان دەكەیت لە عێرا ق؟
بەنان حوسێن كامیل: بە بەردەوامی چاودێری 
ناكەم، بەاڵم هەواڵی واڵتەكەم الی من زۆر گرنگە. 
لە  ببینم  وێنە  جوانترین  بە  عێراق  دەكەم  حەز 
هەواڵەكاندا، بەاڵم كە ئێستا كەسێك هەواڵەكانی 
عێراق دەبیستێت خەم دەخوات، هیچ هەواڵێك لە 

بارەی عێراق نابیستم كە من چاوەڕێی دەكەم.
رووداو: هیچ بیرۆكەیەكت هەیە لە داهاتوودا كاری 

سیاسی بكەی؟
بنەماڵەیەكی  لە  من  كامیل:  حوسێن  بەنان 
سیاسی گەورە بووم، ئێستا بیرۆكەی كاری سیاسیم 

نییە، ناشزانم لە داهاتوو چی روودەدات.
رووداو: سەددام حوسێنی باپیرەت هەڵسوكەوتی 

لەگەڵ نەوەكانی چۆن بوو؟
باش  زۆر  باپیرەیەكی  كامیل:  حوسێن  بەنان 
كاری  سەرقاڵی  هەمیشە  ئەگەرچی  من،  بۆ  بوو 
ئاگاداری  هەمیشە  بەاڵم  بوو،  واڵت  بەڕێوەبردنی 

ژیانی ئێمەش بوو.
)ساجیدە(  داپیرت  لەگەڵ  پەیوەندیت  رووداو: 

چۆنە؟
بەنان حوسێن كامیل: داپیرەم خۆشەویستی منە 

و ئافرەتێكی نموونەیی بەهێزە بۆ من.
رووداو: هیچ بیرۆكەیەكت هەیە بگەڕێیتەوە عێراق 

یان سەردانی عێراق بكەیتەوە؟

لە  دڵنیاییەوە  بە  كامیل:  حوسێن  بەنان 
عێراق  دەكەمەوە، چونكە  داهاتوودا سەردانی 
واڵتی منە، بەاڵم ئەوە كاتێك روودەدات كە 
عێراق ببێتە واڵتێكی دادپەروەر، واڵتێك كە 
نەبێت،  تائیفی  واڵتێكی  نەبێت،  خوێناوی 
بە  دەگەڕێمەوە  بەدڵنیاییەوە  كاتە  ئەو 
ئێستا  كە  ئەوەی  شەرەفەوە،  هەموو 
ناتوانم بگەڕێمەوە عێراق رێگر نییە لە 

خۆشەویستیم بۆ واڵتەكەم.
رووداو: پێتوایە حكومەتی عێراق 
بۆ  تۆ  گەڕانەوەی  لە  بكەن  رێگری 

عێراق، ئێستا یان داهاتوو؟
بەنان حوسێن كامیل: ئێستا بە 

دڵنیاییەوە رێگری هەیە.
هەیە  بیرۆكەت  ئەی  رووداو: 
كە سەردانی هەرێمی كوردستان 

بكەیت؟
بەنان حوسێن كامیل: كوردستان 
بەشێكە لە ئێمە و بەشێكیشە 
سەردانی  بێگومان  عێراق،  لە 
لەوێ  ئەگەر  دەكەم  كوردستان 
ژیانم پارێزراو بێت، چونكە دەزانن 
پارێزراو  ژیانی من  ئەگەری هەیە 
كە  شتانەی  ئەو  بەهۆی  نەبێت 

ئەمە  بەدڵنیاییەوە  باسمانكردن، 
دڵخۆشم دەكات، چونكە پێموایە نابێت 

شوێنێك هەبێت لە عێراق كە عێراقییەكان 
نەتوانن سەردانی بكەن.

رووداو: ئێسـتا لە هەرێمی كوردسـتان، هەوڵێك 
هەیـە بـۆ راگەیاندنـی دەوڵەتێكـی سـەربەخۆ، تـۆ 
وەك نەوەی سـەدام حوسـێن، پشـتگیریی دەكەیت 

یاخـود نا؟
رابـردوو  لـە  ئێمـە  كامیـل:  حوسـێن  بەنـان 
هەمیشـە پشـتگیریی كوردمان كردووە، وەكو گوتم 
ئێمـە وەكـو برا وایـن، یادی نەورۆزمـان كردووەتەوە 
وەك ئـەوەی ئێـوەی كـورد یادتـان كردووەتـەوە، 
سـێ رۆژ پشـووی فەرمـی بـوو، دووەمیـن پیـاوی 
دەكـردەوە،  نـەورۆزی  یـادی  هەمیشـە  دەوڵـەت 
بـەاڵم لەبـارەی بۆچوونـی سیاسـییەوە من رێگەم 
پێنـەدراوە بۆچوونـی خۆم بڵێم، هیـوا دەخوازم 
هەمـوو عێـراق جێگیـر بێـت و ئاسـایش تێیـدا 
بەرقـەرار بێـت و خەڵكەكـەی بە ئـازادی بژین 

كـە شـایانی ئـەوەن.

نزیكترین دوو هاوڕێی 
من كوردن

ئێستا بیرۆكەی كاری 
سیاسیم نییە

كار لەسەر جلوبەرگی 
نەتەوەیی ناكەم

ئەگەر ژیانم پارێزراو بێ 
سەردانی كوردستان 

دەكەم

بەنان حوسێن كامیل، نەوەی سەددام 
)حوســێن  باوكی  ئەگەرچی  حوســێنە. 
كامیــل( بــە بڕیــاری باپیری )ســەددام 
حوســێن( كوژرا، بەاڵم هێشــتا شانازی 
بەنان  باپیرییــەوە دەكات.  رابردووی  بە 
بە پێچەوانەی بنەماڵەكەی كە شەیدای 
دەســەاڵت بوون، بوارێكی تەواو جیاواز 
لە سیاســەتی هەڵبژاردووە و رووی لە 
جیهانی دیزاین و فاشیۆن كردووە. بەنان 
حوســێن، لە رۆژی نەورۆزی ئەمســاڵدا 
لــە میهرەجانی رێكخراوی قەندیل وەكو 
باشــترین دیزاینەر هەڵبژێردرا. )رووداو( 
عەممانــی  لــە  فێســتیڤاڵەكە  دوای 
ماڵەكەیدا ئەم  لەنێــو  پایتەختی ئوردن 

هەڤپەیڤینەی لەگەڵ ساز كرد.

دەرباز یونس
رووداو- عەممان

هەولێرەكەی سەباح زۆر جوانە
هیوا سەاڵح / رووداو- هەولێر 

گۆرانیبێژ سەباح جەوهەر خەریكی كارێكی هونەرییە كە گۆرانییەكە لەسەر پێكەوەژیان لە هەولێر. 
سەباح جەوهەر بە)رووداو(ی راگەیاند "شاری هەولێر بە شاری پێكەوەژیان و فرە كولتووری ناسراوە، 
باوەشی هەولێر هەمیشە كراوەیە بۆ خەڵكی لێقەوماو، بۆیە گۆرانییەكم بەناوی خوایە چەند جوانە، 
تۆمار كردووە". ســەباح دەشــڵێت: "ئەم گۆرانییە لە تێكستی حەمەســەعید ئیبراهیمە و ئاوازی 
گۆرانییەكەش خۆم دامناوە. هونەرمەندی ناوداری عێراقی ئەحمەد جۆزی، دابەشكردنی میوزیكی 

بۆ كردووە و بڕیارە هەر لە هەولێر ڤیدیۆكلیپێكی بۆ بكەین".

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

هەزان ئەتەش، كچە هونەرمەندی باكووری كوردســتان، بڕیارە ئەلبوومێكی 

گۆرانی باوبكاتەوە. هەزان كە ئێستا لە سلێمانی نیشتەجێیە، بە)رووداو(ی گوت 

"بەنیازم لە دوو هەفتەی داهاتوودا ئەلبوومێكی گۆرانی باوبكەمەوە كە لە شەش 

تراك پێكهاتووە. هەموو كارەكانی تەواو بووە، بەاڵم چاوەڕێ دەكەین كلیپەكەی 

تەواو بێت، ئینجا باوی بكەینــەوە". دەربارەی ناوەڕۆكی ئەلبوومەكەش گوتی 

"لەم ئەلبوومەدا گۆرانییەكم بە شێوەزاری سۆرانی گوتووە، سێ گۆرانی دیكەم 

بــە كرمانجی تۆمار كردووە، هەروەها گۆرانییەكیشــم بە توركی تۆمار كردووە، 

گۆرانییەكەی دیكەش تێكەڵە لە كرمانجی و سۆرانی".

من بەشێوەیەكی زانستی فێریان دەكەم".گۆرانیگوتن و ئەداكردنی دەكەمەوە، بۆ ئەو كەسانەی كە حەز دەكەن ببنە گۆرانیبێژ، گۆرانی بڵێن، لەوبارەوە گوتی: "لەماوەیەكی نزیكدا سەنتەرێك بۆ فێربوونی چۆنیەتی دەنگی خوێندووە، بۆیە ئێستا پڕۆژەیەكی لەبەردەستە بۆ ئەو كەسانەی حەز دەكەن گوتیشــی بەنیازە دوو كۆنســێرت لە ئەڵمانیا بكات. دیالنار لە ئیســتانبوڵ هونەری كــە هەندێكیان بۆ پێشــمەرگە بوون و دەڵێت بۆ ئەو كۆنســێرتانە پــارە وەرناگرێ. گۆرانییەكــە". دیالنــار تاوەكو ئێســتا چەنــد كۆنســێرتێكی لە كوردســتان كردووە برادۆســتییە، گۆرانییەكی خێرایە و ئێســتا ئامادەكاری دەكەین بۆ وێنەگرتنی كلیپی كاری هونەریم گۆرانییەكە بە شــێوەزاری ســۆرانی كە لە ئاواز و تێكســتی ئەردەوان گۆرانییەكە بە شێوەزاری سۆرانی. دیالنار لەوبارەوە بە )رووداو(ی راگەیاند "تازەترین دیالنــار یڵــدز، كچە گۆرانیبێژی كــورد رایگەیاند كە نوێتریــن كاری هونەریی ئەو رووداو - هەولێر

هێڵی لەڤ دەبێتە 
میوانی لەندەن

هەزان سۆرانی 

تاقیدەكاتەوە

دیالنار گەنجان فێری 
گۆرانیگوتن دەكات

 هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

هێڵــی ڵەڤ، كچــە هونەرمەندی كورد، 
دەبێتــە میوانــی هەفتەی فاشــنی دوبەی 
لــە لەنــدەن كــە یەكێكــە لــە گەورەترین 

نمایشەكانی ئەوروپا.
هێڵــی ڵــەڤ بــە )رووداو(ی راگەیانــد 
 400 لەگــەڵ  تایبــەت  میوانێكــی  "وەك 
كەســایەتی دیكــەی جیهانــی لــە مانگی 
 Dubai تەممــووزی داهاتوو، بەشــداری لە
Fashion Week London دەكەیــن، كــە 

دەیان ئەســتێرە و مۆدێلی جیهانی لەگەڵ 
دیزاینەرانی جیهانی ئامادەی دەبن".

هێڵی ڵەڤ تەنیا وەك میوان بەشــداری 
لەم نمایشە دەكات كە سااڵنە بەڕێوەدەچێت 
و تێیــدا دەیــان دیزاینــەری جلوبــەرگ و 
ئێكسسوارات كارەكانی خۆیان لەوێ نمایش 

دەكەن.
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هەمەجۆر

سینەمای هیندستان تەحەدای هۆلیوود دەكات

گەورەتریــن بازاڕەكانــی فیلمی لــە جیهان 
)بەپێی داهاتی بۆكس ئۆفیس لە 2016(:

بۆلیوود: پیشەســازی فیلم بە زمانی هیندی، 
بنكە سەرەكییەكەی لە مومباییە

پیشەســازی  تۆلیــوود: 
فیلــم بە زمانــی تێلوگو، 
بنكە ســەرەكییەكەی لە 

حەیدەرئابادە

پیشەسازی فیلمی هیندستان

ئەمریكا و كەنەدا

11.4 ملیار دۆالر

6.5 ملیار دۆالر 
)3.7% بەرزبووەتەوە(

2.1 ملیار دۆالر
 )8% بەرزبووەتەوە(

1.5 ملیار دۆالر 
)1.9% دابەزیوە(

چین ژاپۆن هیندستان

هیندستان

نیودلهی

Skiptrace )دۆزینەوە(: فیلمێكە بە هاوكاری هۆنگ كۆنگ، ئەمریكا و 
چین دروستكراوە. جاكی چان بۆ بەشداری لەم فیلمە 61 ملیۆن دۆالری 

وەرگرتووە و بوو خاوەنی دووەم زیاترین مووچەی ئەكتەر.

Baahubali 2: The Conclusion
فیلمــی باهوبالــی 2 ) ئەنجام( ســێیەم فیلمــی هیندییە كە بە 
فۆرماتی )IMAX( نمایش دەكرێ. ئەم فیلمە درێژەی بەشی یەكەمی 
فیلمەكەیە بە ناوی “باهوبالی: دەستپێك”. بەشی یەكەمی فیلمەكە 
دەنگدانەوەیەكی جیهانی باشی هەبوو و سەلماندی پیشەسازی فیلمی 
هیندســتان تەنیا لــە بۆلیوود و بە زمانی هیندی كــورت نابێتەوە. 
دەرهێنــەری فیلمی باهوبالی “ئێس ئێــس راجامولی”یە و كۆمپانیا 

ئاركا میدیاوێرك فیلمەكەی بەرهەمهێناوە. 

)باهوبالــی ٢: ئەنجــام(: باهوبالــی دەیەوێ بینــەرە گەنجەكانی 
 Fast“ بەرهەمە زەبەالحەكانی هۆلیوود رابكێشێ، كە بەرهەمی وەكوو
Furious &” )واتــە خێرا و تووڕە( هەبووە و تێیدا دوین جۆنســن، 
ئەكتەری ئەمریكی، بەشدار بووە و 64.5 ملیۆن دۆالری وەرگرتووە. 

پرابهاس، ئەكتەر هیندی، بۆ هەردوو بەشــەكەی فیلمی باهوبالی، 
4.6 ملیۆن دۆالری وەرگرتووە. 

The Great Wall )دیواری مەزن(: پڕخەرجترین بەرهەمی هاوبەشی 
ئەمریكا و چین. مەت دامۆنس، ئەكتەری ئەمریكی، بۆ بەشداری لەم فیلمە 

55 ملیۆن دۆالری وەرگرت. 

خــان،  شــارۆخ  رابــردوو  ســاڵی 
ئەستێرەی بۆلیوود، 33 ملیۆن دۆالری 
دەســتكەوتووە، بەو پێیەش لە نێوان 
10 ئەكتــەرە هــەرە مووچەبەرزەكانی 

ساڵی 2016دا بووە. 

هۆتالین:

چۆپی و چارە:

رووداوی ئەمڕۆ:

لەگەڵ رەنج:

وەرزین:

تۆپ ستۆری:

رێدالین:

چاوی رووداو:

مێدئین كوردستان

نۆڕین:لە واشتنتەوە:

هێڵی پێشەوە

دۆكۆمێنتاری

هەڤپەیڤینی تایبەت

 شەممە تا پێنجشەممە، كاژێر 18:00

چوارشەممە كاژێر 22:30

شەممە تا چوارشەممە، كاژێر 21:00

پێنجشەممە، كاژێر 21:05

دووشەممە، كاژێر 22:30

پێنجشەممە، كاژێر 22:30

سێشەممە، كاژێر 22:05

هەینی كاژێر 18:00

هەینی، كاژێر 21:00

شەممە، كاژێر 22:05سێشەممە، كاژێر 22:30

چوارشەممە، كاژێر 19:45

یەكشەممە، كاژێر 22:30

شەممە، كاژێر 22:30

خشتەی بەرنامەكانی كەناڵی رووداو )2017/5/7-1(

رووداو - هەولێر

فیلمــی “باهوبالــی 2: ئەنجام” بە كواڵیتی بــەرز و فۆرماتی )IMAX( لە هیندســتان، مالیزیا، 
فەرەنسا، ئیماراتی عەرەبی و ئەمریكا نمایش دەكرێ. ئەوەش وەكوو هەوڵێك بۆ دووركردنەوەی 

بینەرە هیندییەكان لە فیلمە پڕخەرجەكانی هۆلیوود. 
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14%ی كرێكارانی كوردستان ئافرەتنژنان
سەرباز سیامەند / رووداو - هەولێر

محەممەد هاودیانی وەزیری كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی حكومەتی هەرێمی كوردستان بە)رووداو(ی راگەیاند "14%ی كرێكارانی هەرێمی كوردستان لە 
رەگەزی مێن". هاودیانی ئامارەكەی وردتر كردەوە و گوتی "لەو رێژەیە 11%ی ئافرەتان لە كەرتی حكومی و 3%ی ئافرەتان لە كەرتی تایبەت كاردەكەن". 

هەروەها تریسكە ئیحسان ئەسعەدی، سەرۆكی كۆمەڵەی كارسازانی خانمانی كوردستان بە )رووداو(ی گوت "لە هەرێمی كوردستاندا 63 خانمی كارساز 
وەكو ئەندام لە كۆمەڵەی كارسازانی خانمانی كوردستان تۆمار كراون."

Observer - رووداو

بەریتانـی  ئۆبزەرڤـەری  هەفتەنامـەی 
رۆژئـاوای  ئافرەتەكانـی  شـەڕڤانە  لـە  بـاس 
شـەڕی  لـە  بەشـدارییان  و  كوردسـتان 
پایتەختـی  رەققـەی  كۆنترۆڵكردنـەوەی 
دیمانـە  راپۆرتەكـەدا  لـە  دەكات.  داعشـدا 
رەققـەش  خەڵكـی  شـایەتحاڵەكانی  لەگـەڵ 
تەكتیكەكانـی  لـە  بـاس  تێیـدا  كـە  كـراوە 
دەكـەن. شـارەكە  لـە  بەرگـری  بـۆ  داعـش 
لـە  بیانیانـەی  شـەڕڤانە  لـەو  یەكێـك 
راپۆرتەكەدا قسـەی لەگـەڵ كراوە كیمبرلی 
خەڵكـی  بەریتانـی  ئافرەتێكـی  تایلـەر، 
بالكبێرنـی باشـووری رۆژئـاوای ئینگلتەرایە 
كـە بـە گوتـەی خـۆی هەمـوو كات حـەزی 
بیـری  تەنانـەت  بـووە،  مرۆیـی  كاری  لـە 
ناحكومیـش  رێكخراوێكـی  دانانـی  لـە 
كردبـووەوە بۆ ئـەوەی یارمەتی لێقەوماوان 
بـدات. بۆیـەش لە هاوینـی 2015دا بڕیاری 
دابـوو بێتـە عێـراق و لـەوێ لـە نزیكـەوە 
بـە نەهامەتیـی ژیانـی كۆچبـەر و  چـاوی 

بكـەوێ.  ئـاوارەكان 
ئافرەتانـی  رەوشـی  سـەردانەدا  لـەو 
ئێـزدی بینیبـوو كـە ناوچەكانیـان كەوتبوونـە 
بندەسـتی داعـش و خۆشـیان دەسـتدرێژییان 
كرابووە سـەر یان بە كۆیلەكرابوون. كیمبرلی 
منداڵـە  دەدا  هەوڵیـان  "دایكـەكان  دەڵێـت 
سـاواكانی خۆیـان بـدەن بـە مـن بـۆ ئـەوەی 
لەگـەڵ خـۆم بیانبـەم بـۆ ئەوروپا. ئـەوان زۆر 
بـە جیـدی ئـەو داوایەیـان لە مـن دەكرد و لێم 
دەپاڕانـەوە. دەبووایـە شـتێك بكەم". بۆیەش 
دوای گەڕانـەوەی بـۆ بەریتانیـا، لـە ئـاداری 
سـاڵی دواتردا روو لە سـووریا دەكات و لەوێ 
دەچێتـە ریـزی چەكدارە بیانییەكانی یەپەگە.
وەكـوو لـە راپۆرتەكەدا ئامـاژەی پێدراوە، 
خۆبەخشـی   100 نزیكـەی  تیپـەدا  لـەو 
خەڵكـی ئەمریـكا و واڵتانـی ئەوروپی هەبوو، 
بەریتانـی  كەسـێكیان  دە  نێویشـیاندا  لـە 

بوون. ئێسـتا ئافرەتـە بەریتانییەكە ئەندامی 
یەكینەی پاراسـتنی ژنان )YPJ(ی سـەر بە 
و  )PYD(یـە  دیموكراتـی  یەكێتـی  پارتـی 
لـە ئۆپەراسـیۆنی كۆنترۆڵكردنـەوەی رەققـە 

بەشـدارە. 
رۆژنامـەی  راپۆرتـی  دواییـن  بەگوێـرەی 
لـە  بەریتانـی   850 نزیكـەی  گاردیـەن، 
و گرووپـە جیهادییەكانـی  داعـش  ریزەكانـی 
دیكەدا بەشـداری لە شـەڕی نێوخۆیی سووریا 
دەكـەن، بـە گوتـەی كیمبرلیـش خەڵكـی ئەو 
گوندانـەی لـە دەسـت داعـش رزگار دەكرێـن، 
داعـش  چەكـداری  زۆر  ژمارەیـەك  دەڵێـن 
عەرەبـی نازانـن و هەندێكیـان بـە ئینگلیـزی 
قسـە دەكەن. شـەڕڤانە بەریتانییەكە پێیوایە 
حاڵەتێكـی "سـەمەرە"یە ئەگـەر لـە مەیدانـی 
ببێتـەوە،  بەریتانییـەك  بەرەنـگاری  شـەڕدا 
لەسـەر  بـكات  گرەویـش  ئامادەیـە  بـەاڵم 

ئـەوەی كەسـێك لـە قوتابخانەكـەی خـۆی لە 
بالكبێـرن، لـەوێ )واتـە لـە بـەرەی داعـش( 
هەیـە. سـەرچاوەكانی ئاسایشـی یەپەگـە بـۆ 
رۆژنامـە بەریتانییەكەیان ئاشـكرا كـردووە كە 
بەپێـی مەزندەكانـی ئـەوان 1500 چەكـداری 
رەققـە  شـاری  نـاو  بـەرەو  داعـش  بیانیـی 

كـردووە. پاشەكشـەیان 

هێرشی شەوانەی داعش

كیمبرلـی باسـی ئـەوە دەكات كـە پێشـتر 
شـەو  بـە  داعـش  چەكدارانـی  بیسـتبووی 
نـاو  بـە  دەكـەن  خۆیـان  تارمایـی  "وەكـوو 
بـەر  بـەاڵم  كوردییەكانـدا"،  هێـزە  بنكـەی 
ئامادەكارییەكـی  هیـچ  روودانەكـەی  لـە 
خـۆی  وەكـوو  نەكردبـوو.  وا  حاڵەتـی  بـۆ 
شـوباتی  12ی  لـە  یەكەمجـار  دەگێڕێتـەوە 

بەسـەر  بەرەبەیـان  3:40ی  كاژێـر  رابـردوو 
خۆیـان  ئەوانـدا  بنكەكـەی  سـەنگەرەكانی 

ئەوبـەر.  هەڵدابـووە 
وەكـوو خۆی بۆ ئۆبزەرڤـەری دەگێڕێتەوە، 
لەو كاتەدا كیمبرلی گەیشـتبووە ئەو بڕوایەی 
كە بنكەكەیان دەسـتی بەسەردا گیراوە، بۆیە 
یەكسـەر دەسـتی بـە تەقـە كردبوو. لـە ناكاو 
چـاوی بـە چەكدارێكـی داعـش كەوتبـوو كـە 
لـە یەكێـك لە بینایەكاندا خۆی شـاردبووەوە، 
كیمبرلـی  بـەرەو  هەاڵتـن  بـە  چەكدارەكـە 
بۆمبڕێژكراوەكـەی  پشـتێنە  لەپـڕ  هاتبـوو 

تەقاندبـووەوە. 
شـەڕڤانە بەریتانییەكـەی یەپـەژە پێیوایـە 
بەختـی هەبـووە كە توانیویەتی لەو هێرشـەدا 
بـە زیندوویـی دەربچـێ و دەڵـێ "وەك بڵێـی 
بەختـم هەبـوو. لەنـاو پارچەی لەشـی مرۆڤدا 
هێرشـەكەی  بنكەیـەی  ئـەو  ببـووم".  ون 

مانگـی شـوباتی تێـدا روودا تەنیـا پێنـج میل 
لـە بەرەكانـی پێشـەوەی شـەڕی گرتنـەوەی 
لـە  كیلۆمەتریـش   25 و  دوورە  رەققـەوە 
باكـوورەوە لـە رەققە دوورە. شـەڕڤانە تەمەن 
28 سـاڵەكە باسـی ئـەوە دەكات كـە لەگـەڵ 
خـۆر،  هەڵهاتنـی  و  هێرشـەكە  تەواوبوونـی 
بـۆ  سـووتاوەكان  تەرمـە  دیمەنـی  بینینـی 

ماوەیـەك حاڵـی تێكدابـوو.
ئـاداردا  مانگـی  لـە  دووەمیـان  هێرشـی 
هێرشـی  داعـش  ئەوجارەیـان  روویـداوە. 
فەرماندەیـی  بنكەیەكـی  سـەر  كردبـووە 
لـە  میـل  سـێ  تەنیـا  كـە  )یەپـەژە( 
گرتنـەوەی  شـەڕی  پێشـەوەی  بەرەكانـی 
گێڕانـەوەی  بەپێـی  بـوو.  دوور  رەققـە 
كیمبرلی، لەو هێرشـەدا كچێكی 12 سـااڵن 
كچەكـەی  منداڵەكـە  دایكـی  بەركەوتبـوو، 
ئـەوەی  بـۆ  كیمبرلـی،  الی  هێنابـووە 
چارەسـەرێكی بـۆ بكـەن، بـەاڵم بـە گوتەی 
ئافرەتـە بەریتانییەكـە "هەمـوو نـاو سـكی 
هەوڵمـان  پزیشـكەكە  و  مـن  دەرهاتبـوو. 
لەبەردەسـتمانە  كەلوپەلـەی  بـەو  دەدا 
بگریـن،  برینەكـەی  و  بكەیـن  چارەیەكـی 

بـوو". مەحـاڵ  بـەاڵم 

بەرەو بەرەكانی پێشەوەی
 شەڕی رەققە

هەفتەنامـە  راپۆرتـی  بەگوێـرەی 
بەریتانییەكـە، كیمبرلـی لـە چەنـد هەفتـەی 
سـەربازی  یەكەیەكـی  رەوانـەی  رابـردوودا 
نـوێ كـراوە كـە وەكـوو یەكێـك لـە هێـزە 
ئۆپەراسـیۆنی  بەشـداری  پێشـەنگەكان 
بەرەیـەی  ئـەو  دەكات.  رەققـە  گرتنـەوەی 
بەریتانییەكـە  شـەڕڤانە  ئافرەتـە  لەمـەودوا 
بەشـداری تێـدا دەكات لـە دیـوی رۆژئـاواوە 
رەققـەوە  ناوەڕاسـتی  لـە  میـل   12 تەنیـا 
دوورە، بۆیەش چانسـی ئەوەی هەیە لە نێو 
یەكەمیـن ئـەو چەكدارانـەدا بـێ كـە دەچنـە 

نـاو رەققـەوە. كیمبرلـی )جگەرەیـەك بـە ال 
لێـوەوە( گوتـی "داعش خۆت بگـرە هاتین".
كیمبرلـی دەزانـێ شـەڕی رەققـە لەگـەڵ 
نزیكبوونـەوە لـە شـارەكە قورسـتر دەبێـت، 
چونكـە ئـەو دەزانـێ "ئەوان لـە مێژە خۆیان 
بـۆ ئـەم شـەڕە ئامـادە دەكـەن، سـەتان و 
دەكوژرێیـن،  رەققـە  لـە  كەسـمان  سـەتان 
دەزانـم زۆر هاوڕێـم لـە كیس دەچـن. ئەوەی 
لـە رەققـە بەسـەرمان دێـت لە هیـچ كام لەو 
شـتانە ناچـێ كـە هەتـا ئێسـتا بینومانـە". 
بـەاڵم وەكـوو خـۆی جەخـت دەكاتـەوە ئـەو 

ئامادەیـە بـۆ مـردن.

ژیانی بەرەكانی جەنگ

كیمبرلـی دەیزانـی ژیان لە ناوچەیەك كە 
لـە هەمـوو الیەكەوە شـەڕ چاوەڕێت دەكات 
بنكەكانـی  لـە  نییـە.  ئاسـان  بژاردەیەكـی 
پێنجـی  كاژێـر  بەیانـی  نانـی  یەپـەژەدا 
بەیانییـە كـە مریشـكی ناو قوتـو و پەنیری 
جگەرەیـە،  زۆرە  ئـەوەی  سێگۆشـەیە. 
بـەاڵم حەمام و خۆشـۆردن دەسـتكەوتێكی 
شـاهانەیە و خۆنەشـۆردن بـۆ مـاوەی چەند 

هەفتـە شـتێكی زۆر ئاسـاییە.
كـوردی  گۆرانیـی  كـە  كیمبرلـی،  بـەاڵم 
حـەزی  پێخۆشـە،  ئـازادی"  "شـەڕڤانێ 
جەنگـە،  پێشـەوەی  بەرەكانـی  ژیانـی  لـە 
لەبـەر ئـەوەی لـەوێ دەتوانـێ كاریگـەر بێ 
بـكات. كیمبرلـی  بـە یەكسـانی  و هەسـت 
پیاوانەیـە  ئـەو  كوشـتنی  ئاواتـی  تایلـەر 
سـەر  كردووەتـە  دەسـتدرێژییان  كـە 
ئافرەتـان، بـەاڵم لەبـارەی ژیانـی خـۆی لـە 
بەرەكانـی شـەڕ بـە ئۆبزەرڤـەری گوتـووە 
بـەوە  ژیانمـدا هەسـت  لـە  "بـۆ یەكەمجـار 
دەكـەم پیـاو بەهـۆی ئافرەتبوونمـەوە رێزم 
مافـی  پیـاوەكان  بەریتانیـا  لـە  لێدەنێـن، 
ئەوەیـان هەیـە هۆڕنـم بـۆ لێـدەن، چونكـە 

پێوەیـە". مێیینـەم  كۆئەندامـی 

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

 22 تەمـەن  حەسـەن،  ئەحمـەد  دلیـن 
سـااڵن، مـاوەی 10 سـاڵ بـوو لەگـەڵ )ئـا( 
هاوسـەرگیری كردبـوو و دوو كـوڕی تەمـەن 
شـەش سـااڵن و دوو سـااڵنی هەبـوو، دلیـن 
لـە  بـەاڵم  ماڵـی خـەزووری دەژیـا،  لەگـەڵ 
رووداوێكـی گوماناویـدا كەوتـە نەخۆشـخانە 
و دوای چـوار رۆژ مانـەوە لـە نەخۆشـخانە 

گیانـی سـپارد.
فەوزیە سـدیق، دایكی دلین بە )رووداو(ی 
گوت "ئێمە بە رووداوەكەمان نەزانیبوو، دواتر 
لەالیـەن ماڵـی خەزووریـەوە ئـاگادار كراینەوە 
كـە دلین هەندێك حەبی ڤیتامینـی خواردووە 
و گێـژ بـووە، بۆیـە بردوویانەتە نەخۆشـخانە، 
بـەاڵم كاتێـك چووینـە نەخۆشـخانە بینیمـان 
بارودۆخـی كچەكـەم زۆر خراپـە، نـەك بـەو 
چەنـد  كردبـوو،  باسـیان  ئـەوان  شـێوەی 
شـوێنێكی جەسـتەی رەش و شین ببووەوە و 
نەیدەتوانـی قسـە بكات و چاویـش بكاتەوە". 
فەوزیـە دەڵێـت لـەوێ لە هەر كەسـێكیان 
دەپرسـی دلیـن تووشـی چـی بـووە، كـەس 
وەاڵمـی نەداونەتـەوە، هـەر بۆیـە دوای دوو 
رۆژ بردیانـە نەخۆشـخانەی پـار لـە هەولێـر، 
بـەاڵم دوای دوو رۆژ مانـەوە لـە نەخۆشـخانە 

لەدەسـتدا. گیانی 
فەوزیە كە لە نەخۆشـخانە لەالی كچەكەی 
بـووە، دەڵێت لەوێ تێبینی شـتێكی سـەیری 
كرد، چونكە پێنج شـوێن لە جەسـتەی دلین، 
)بـن سـكی و دەسـت و رانـی( شـین و مـۆر 
ببـوو كـە وەك شـوێنی ئەشـكەنجەدان وابوو، 
تەنانـەت حەوزیشـی خـوار ببـوو. دەشـڵێت 
یەكێـك لە پزیشـكەكان پێیگوتووە پێناچێت 

بەڵكـو  لێهاتبێـت،  وای  خـواردن  حـەب  بـە 
زەبرێكـی بەركەوتووە.

مردنـی  پێـش  "شـەوی  دەڵێـت  فەورزیـە 
كچەكـەم، خـەزووری هـات و گوتـی من لەالی 
دلیـن بـووم و تەندروسـتی زۆر بـاش بـووە 
و  دەكات  قسـە  تەنانـەت  هەسـتاوەتەوە،  و 
شیریشـی خواردووەتـەوە، بەاڵم پزیشـكەكان 
ناهێڵـن كـەس بچێتـە ژوورەوە بـۆ الی، بۆیـە 
ئێمـە  بـدەن،  پشـوو  بـڕۆن  ئەمشـەو  ئێـوە 
لێـرە دەبیـن. هـەر ئـەو شـەوە دلیـن گیانـی 
بەیانـی  حەوتـی  كاژێـر  بـەاڵم  دەرچووبـوو، 
رۆژی دواتـر بـە ئێمەیـان گـوت، خـەزووری 
باوكـی  مـن  گوتبـووی  پزیشـكەكان  لـەالی 
ئـەوم و پێویسـت بـە پزیشـكی دادی نـاكات 
لەبـارەی هـۆكاری  نەیهێشـتبوو پشـكنین  و 
مردنەكـەی بكـەن". هـەر بۆیـە دایكـی دلیـن 
دەڵێـت "كچـی مـن بە لێدان و كوتـان مردووە 
نـەك بـە حەبخـواردن، كچـی مـن بـە غـەدر 

چـوو".
دلیـن،  گـەورەی  بـرای  ئەحمـەد،  ئـاراس 
دەڵێـت "كاتێك پرسـیارمان لە پزیشـكەكانی 
لەبـارەی  دهـۆك  ئازادیـی  نەخۆشـخانەی 
مۆربوونـەوەی  و  شـین  و  خوێـن  هەبوونـی 
جەسـتەی دەكـرد، ئـەوان دەیانگـوت نازانیـن 
پزیشـكی  دەبێـت  و  چییـە  هۆكارەكـەی 
تایبەتمەنـد بیبینێـت، دیاربوو نەیاندەویسـت 
خوشـكەكەم  تەندروسـتی  لەبـارەی  شـتێك 
بـە ئێمـە بڵێـن". ئـاراس گوتیشـی كـە لـەو 
نەخۆشـخانەی  لـە  خوشـكەكەی  ماوەیـەی 
ئـازادی لـە دهـۆك ماوەتـەوە تەنیـا بەنـج و 
خوێنیـان پێداوە، لەكاتێكـدا حەبخواردن هیچ 

پەیوەنـدی بـە خوێنـەوە نییـە".
لەبارەی ئەوەی كە دلین دەیتوانی قسـە 
بـكات، ئاراسـی بـرای دەڵێـت "نەیدەتوانـی 

قسـە بـكات و چاوی بكاتـەوە، بەاڵم ئەگەر 
بـۆ كاتێكـی زۆر كەمیش چـاوی بكردبایەوە 
نەیاندەهێشـت  خـەزووری  و  هاوژینەكـەی 
ئێمـە بچینـە الی و خۆیـان دەچـوون، بەاڵم 
ئـەو كاتـەی بێهـۆش بووایـە، دەیانهێشـت 
ئێمـە بیبینیـن. تەنانـەت كاتێك بردیشـیان 
نەیانهشـت  دادوەری،  پزیشـكی  بـۆ 
تەرمەكـەی لـە ئەمبۆاڵنس بهێننـە خوارەوە 
تەنیـا  نەیبینـی،  پزیشـكێكیش  هیـچ  و 
مـاوەی پێنـج خولـەك خەزوورەكـەی چووە 

ژوورەوە و تەواو". 
هاوژینـی  لەسـەر  سـكااڵی  دلیـن  باوكـی 
تۆمـار  و خەسووەكەشـی  و خـەزوور  دلیـن 
وەك  پارێـزەر  حـەوت  هـاوكات  كـردووە. 
دەكـەن.  كەیسـە  ئـەم  بـۆ  كار  خۆبەخـش 
پارێـزەر هەڤـاڵ وەهـاب رەشـید كـە لەگـەڵ 
شـەش پارێـزەری دیكـە بەرگـری لە كەیسـی 
دلیـن دەكەن، بـە )رووداو(ی گوت "تائێسـتا 
لـە قۆناغـی لێكۆڵینـەوەی دادگادایـە، هیـچ 
نەكـراوە"  كەیسـەكە  لەسـەر  دانیشـتنێك 
دەشـڵێت "لە دادگا كار لەسـەر ئەوە دەكرێت 
كـە هـۆكاری مردنـی كچەكـە خۆكـوژی بـووە 
و ئەمـەش دوورە لـە راسـتی، بەپێـی ئـەو 
بەڵگانـەی بـە وێنـە لەبەردەسـتی ئێمەدایـە 
شـوێنی ئەشـكەنجەدان بە جەستەی دلینەوە 
دیـارن، جگـە لـەوەش دەگوترێـت بـە حـەب 
هەوڵـی خۆكوشـتنی داوە، بـەاڵم دلیـن 13 
بوتـڵ خوێنـی تێكراوە، كەسـێكیش بە حەب 
هەوڵی خۆكوشـتن بدات، پێویستی بە خوێن 
نییـە، جگە لـەوەش تووشـی خوێنبەربوونی 
ناوخۆیـی و دەماغـی بـووە، ئەمـەش مانـای 
بەركەوتـووە،  زەبـری  دەرەوە  لـە  وایـە 
تەنانـەت بـاس لـەوەش دەكرێـت كـە حەبلی 

پچـڕاوە". شەوكیشـی 

ئـەو ماددەیـەی لـە دادگا دۆسـیەی دلینـی 
پێكراوەتـەوە، تایبەتـە بـە خۆكوشـتن. ئـەو 
پارێـزەرە دەڵێـت "ئێمـە نزیكـەی 10 جـار 
داوامان كردووە ماددەكە بگۆڕێت بۆ كوشتن، 
بەاڵم نەگۆڕاوە، چونكە لە دادگا دەڵێن ئێوە 
ئەوەتـان  مافـی  بۆیـە  كـردووە،  تەنازولتـان 
نییـە، داوای گۆڕینـی ماددەكـە بكـەن، بـەاڵم 
پێویسـتە دادوەر تەنازولی باوكی دلین قبوڵ 
نـەكات، چونكـە لەژێـر هەڕەشـەدا بـووە. من 
وەك پارێزەر داواكارییەكم پێشكەشی دادوەر 
تەنازولەكـەی  هەڵوەشـاندنەوەی  بـۆ  كـرد 
باوكـی دلیـن، چونكە لەژێر هەڕەشـەدا بووە، 

بـەاڵم ئـەو قبوڵـی نەكرد".
بـە گوتەی ئەو پارێزەرە "نزیكەی مانگێك 
چوونەتـە  دلیـن  باوكـی  و  دایـك  لەمەوبـەر 
هەولێـر تـا كەیسـی كچەكەیـان لـە دهۆكـەوە 
پێیانوایـە  چونكـە  هەولێـر،  بـۆ  بگوازنـەوە 
كەیسـەكە لـە دهـۆك كاری لەسـەر ناكرێـت، 
ئێسـتا داواكەیان بۆ گواسـتنەوەی كەیسـەكە 

لـە داواكاری گشـتییە لـە هەولێـر".
وەهـاب  هەڤـاڵ  پارێـزەر  گوتـەی  بـە 
"سـكااڵ لەسـەر هاوژینـی دلیـن و خەسـوو 
ئـەوان  بـەاڵم  تۆماركـراوە،  خەزووریشـی  و 
بـۆ یـەك كاژێریـش نەگیـراون، لەبەرئـەوەی 
خەزوورەكـەی پلـەی لیوایـە و دیـارە هێـزی 

ئـەو لـە یاسـا بەرزتـرە".
پارێـزەر هەڤـاڵ وەهـاب دەشـڵێت "ئـەوان 
پزیشـكی  و  پزیشـكی  لیژنـەی  نەچوونەتـە 
دادوەری و پشـكنین بـۆ هـۆكاری مردنەكـەی 
نەكـراوە، باشـترین بەڵگە بۆ ئـەوەی بزانرێت 
هەڵدانـەوەی  چییـە،  مردنەكـەی  هـۆكاری 
گـۆڕی دلیـن و لێكۆڵینـەوەی پزیشـكی دادی 
و لیژنـەی لێكۆڵینەوەیـە كـە ئەمـەش %100 

هـۆكاری مردنەكـەی دەردەخـات".

كچە شەڕڤانە بەریتانییەكە 
خۆی بۆ شەڕی رەققە ئامادە دەكات

پارێزەرەكانی دلین داوای هەڵدانەوەی 
گۆڕەكەی دەكەن
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لە بەردەم ماڵی خەزووریدا خۆی كوشتكۆمەاڵیەتی
رووداو - هەولێر 

پۆلیســی هەولێر رایگەیاند رۆژی 2017/4/28 لە گەڕەكێكی شــاری هەولێر پیاوێك لەبەردەم ماڵی خەزووریدا خۆی كوشتووە. بە گوتەی پۆلیس 
رووداوەكە كاتژمێرەكە 2:30 خولەكی دوای نیوەڕۆی هەینی روویداوە. كەسێك بەناوی )م.ر( كە خاوەنی سێ منداڵ بووە، بە گوللە خۆی كوشتووە. 

سەبارەت بە هۆكاری رووداوەكەش پۆلیس دەڵێت "ئەو پیاوە هاوژینەكەی لێی زویر بووە و چووەتەوە ماڵی باوكی، چەند جارێك داوای لێكردووە بگەڕێتەوە، 
بەاڵم بە قسەی نەكردووە، بۆیە ئەویش لە بەردەم ماڵی خەزووری، خۆی كوشتووە".

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

ئەگەر كەسێك شــارەزایی لە یاسا نەبێت، 
یان كاتێك تووشی كێشەیەكی خێزانی دەبێت 
و راوێژ بە كەســانی شــارەزا لە یاســا ناكات، 
چارەنووسی لەو پیاوە خراپتر دەبێت كە وەك 
لە كوردەواری دەڵێن بۆ ریش چوو سمێڵیشــی 
لەسەر دانا. ئەو پیاوە ژنەكەی خیانەتی لێكرد 

و سكااڵشی لەسەر تۆمار كرد.
ماوەیەك لەمەوبەر پیاوێك سەردانی كردین 
و داوای رێگەچارەی یاســایی كرد بۆ دەرچوون 
لەو كێشــەیەی بەهــۆی ژنەكەیــەوە دووچاری 
بووبــوو، بــەاڵم ئەو پیــاوە درەنــگ خەبەری 

بووبووەوە.
ئــەو پیــاوە بەســەرهاتی خــۆی لەگــەڵ 
ژنەكەی گێڕایەوە و گوتی "لەگەڵ ژنەكەم هیچ 
كێشەیەكمان نەبوو، زۆر لەگەڵ یەكدی گونجاو 
بووین، بەاڵم دەستی لەگەڵ پیاوێك تێكەڵ كرد 
و خیانەتی لێكردم. ئێستاش نازانم بۆ خیانەتی 
لێكردم، چونكە من لە رووی جنســییەوە هیچ 
كێشــەیەكم نەبوو، لــە رووی ماددیشــەوە بە 
هەمانشــێوە هیچ كێشــەیەكمان نەبــوو، هەر 

شتێكی لێ داوا كردبم بۆم كڕیوە".
پیاوەكــە درێــژەی بــە گێڕانەوەكــەی دا و 
گوتــی دوای ئــەوەی بۆی دەركــەوت ژنەكەی 
خیانەتــی لێدەكات، پەنای بۆ تۆڵەســەندنەوە 
نەبرد و بیریشی لە كوشتنی ژنەكەی نەكردەوە، 
تەنانەت پەنای بۆ دادگاش نەبرد، ویستی بەبێ 
دەنگی لە ژنەكەی جیاببێتەوە، كەسیشــی لە 
خیانەتەكە ئاگادار نەكردەوە و یەكسەر ژنەكەی 
ناردەوە ماڵی باوكی و پێیگوت بە ماڵی باوكت 
بڵێ لەگــەڵ هاوژینەكەم پێكــەوە نەگونجاین، 

بۆیە جیابووینەوە.
رۆژێكیان پۆلیس لە دەرگای ماڵی ئەو پیاوە 
دەدات، پێی دەڵێن كە لەالیەن هاوژینەكەتەوە 
ســكااڵت لەســەر تۆمــار كــراوە و لــە رۆژی 
دیاریكراودا لــە دادگا ئامادە بە، كاتێك چووە 
دادگا تووشی سەرسوڕمان بوو كە هاوژینەكەی 
بینی لــە ســكااڵكەیدا داوای هەقــە مارەیی و 

نەفەقەی خۆی و منداڵەكانی كردووە.
ژنەكــەی  دەڵێــت  دادوەر  بــە  پیاوەكــە 
خیانەتــی لێكــردووە، بەاڵم ئەو نەیویســتووە 
كێشەی نێوانیان زۆر گەورە بێ و بەبێ دەنگی 
پــەڕاوی  داوای  دادوەر  جیابووەتــەوە.  لێــی 
لێكۆڵینەوەی كرد بۆ ئەوەی بیسەلمێنێ لەسەر 
خیانەت لێی جیابووەتەوە، بەاڵم پیاوەكە هیچ 
پەڕاوێكــی لێكۆڵینەوەی نەبوو. بۆیــە دادوەر 
پێیگــوت دەبێ بچی لــە دادگای لێكۆڵینەوەی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی خێزانی ســكااڵ 
لەسەر هاوژینەكەت تۆمار بكەی و بیسەلمێنی 
كــە هاوژینەكەت خیانەتی لێكردووی بۆیە لێی 

جیابوویتەوە.
ئــەو پیــاوە وەكــو دادوەر پێیڕاگەیاندبوو 
لــە دادگای لێكۆڵینــەوەی بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی خێزانی سكااڵی لەسەر هاوژینەكەی 
تۆمار كرد، بــەاڵم دادوەر هەر پاش وەرگرتنی 
گوتەكانی، یەكســەر دۆســیەكەی داخســت و 
پێیڕاگەیاند ســێ مانــگ بەســەر جیابوونەوە 
لــە هاوژینەكــەت تێپەڕیــوە و مافــی ســكااڵ 
تۆماركردنــت لەســەری نەمــاوە. بــە گوێرەی 
یاسای ئوسوڵی محاكەماتی جەزائی، لە ماددە 
شەشی یاساكەدا هاتووە: سكااڵ لە تاوانلێكراو 
وەرناگیرێت دوای ســێ مانگ تێپەڕین بەســەر 
تاوانەكــەدا، بەو مەرجەی هیچ بەربەرســتێكی 

یاسایی نەبێ.
 پیاوەكە دەیگوت باشــە من ئێستا روو لە 
كوێ بكەم، سەرەڕای ئەوەی ژنەكەم خیانەتی 
لێكردم، كەچی ئێستا سكااڵشی لەسەر تۆمار 
كردووم، ئەوەیە كە دەڵێت "لە قەلیش بووم و لە 
كۆتریش بووم". بۆی روونكرایەوە كە ناتوانرێ 
هیچ رێوشــوێنێكی یاسایی بۆ پێشنیاز بكرێ، 
دەبووایــە جیابوونەوەكەی بە رێككەوتن بووایە 
و نووسراوێك لە نێوانیاندا هەبووایە كە ئەو ژنە 
لە مافەكانی خۆی خۆشــدەبێ، نووسراوەكەش 
لەالیەن دادنووســەوە تەسدیق بكرابا، ئەوكاتە 
ژنەكە نەیدەتوانی هیچ رێوشــوێنێكی یاســایی 
لــە دژی بگرێتەبەر. بەاڵم ئێســتا ناتوانێ هیچ 
بكات، تەنانەت هاوژینەكەشی ئەگەر سكااڵكەی 
نەكێشــێتەوە و لــە دادگا بیباتــەوە، ناچــارە 

سەرجەم مافەكانی بدات.

جیابوونەوەیەكی 
نەزانانە

چوو بۆ بەنزین و ئیدی نەگەڕایەوە

بەسااڵچوویەك خۆی دەسووتێنێ

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

چەنـد  سـاڵ،   44 شـەریف،  سـەعدون 
و  كڕیـن  نووسـینگەیەكی  بـوو  سـاڵێك 
فرۆشـتنی زەوی و خانـووی هەبـوو، نزیكەی 
مانگێك لەمەوبەر لە بەردەم بەنزینخانەیەكدا 
تەقـەی لێكـرا و كـوژرا، بەاڵم تاوەكو ئێسـتا 

نەدۆزراوەتـەوە. بكوژەكـەی 
بـە  سـەعدون  بـرای  شـەریف،  بورهـان 
 10 لـە  زیاتـر  "براكـەم  گـوت  )رووداو(ی 
سـاڵ بـوو نووسـینگەی كڕیـن و فرۆشـتنی 
خانـوو زەوی هەبـوو، پیاوێكـی كاسـب بـوو، 

كێشـەی لەگـەڵ هیـچ كەسـێك نەبـوو، هەتـا 
ئـەو رۆژەی كوشتیشـیان، رۆژێـك لـە رۆژان 
كەسـێك بەهـۆی كێشـە یان پـارەوە دەرگای 
بۆچـی  و  چـۆن  نازانیـن  لێنەگرتوویـن، 

كوشـتیان".
شــێوەیە  بــەم  رووداوەكــە  بورهــان 
دەگێڕێتــەوە: "ســەرەتای مانگــی رابــردوو 
ــۆ  ــە ب ــە بەنزینخان ــت بچێت ــەم دەیویس براك
ئۆتۆمبێلەكــەی،  بكاتــە  بەنزیــن  ئــەوەی 
لــە رێگــەی چــوون ئۆتۆمبێلێــك تەقــەی 
لــە  گوللـــەیەكی  و  كــردووە  براكــەم  لــە 
بیگەیەننــە  ئــەوەی  پێــش  داوە،  ســەری 

دەرچــووە".  گیانــی  نەخۆشــخانە، 

دەشـڵێت  شـەریف  سـەعدون  براكـەی 
لـەو  چاودێـری  كامێـرای  دووریـی  "بەهـۆی 
كەسـەی  ئـەو  نازانیـن  هێشـتا  ناوچەیـە، 
و  بـووە  كـێ  كـردووە  براكـەم  لـە  تەقـەی 
چ جـۆرە ئۆتۆمبێلێكـی پێبـووە، هـەر بۆیـە 
سـكااڵمان لەسـەر كـەس تۆمـار نەكـردووە، 
كـەس  لەگـەڵ  دوژمنایەتیمـان  چونكـە 
نەبـووە، بۆیـە هەتـا ئەمـڕۆ ئێمـە لـە هەوڵی 
هیـچ  بـێ  كـە  كەسـەین  ئـەو  دۆزینـەوەی 

كـرد". تیـرۆر  براكەمـی  خەتایـەك 
هاوژینـی  سـاڵ   25 كـە  سـەباح  غالیـە 
لـە  رووداوەكـەوە  لـەدوای  بـووە،  سـەعدون 
دەژیـت.  خراپـدا  دەروونیـی  بارودۆخێكـی 

ئـەو بـڕوای دەكـرد رۆژێـك هاوژینەكـەی بـە 
رووداوی ئۆتۆمبێـل بمرێـت، بـەاڵم هەرگیـز 
لـەو بڕوایـەدا نەبـوو بـە گوللــەی نەناسـێك 
ژیانـی كۆتایـی بێت. ئەو بە )رووداو(ی گوت 
هێمـن  و  لەسـەرخۆ  كەسـێكی  "سـەعدوون 
بـوو، لـە بیسـت و پێنـج سـاڵی رابـردوودا، 
ئـەو  تـۆ  بڵێـت  رۆژێـك كەسـێك نەهاتـووە 
بەرامبـەرم  ناهەقییـەت  ئـەو  یـان  هەڵەیـە 
و  مۆبایـل  بـوو،  سـادە  پیاوێكـی  كـردووە، 
تایبەتەكانـی  شـتە  هەمـوو  و  كۆمپیوتـەر 
بەبـێ پاسـۆرد بـوو، ئـاگاداری هەمـوو ژیانی 
گومانـی  روویەكـەوە  هیـچ  لـە  بۆیـە  بـووم، 
نەبـووە،  دوژمنمـان  و  ناكـەم  شـتێك  هیـچ 
كاسـبی بـۆ مـاڵ و منداڵی دەكرد و كێشـەی 

لەگـەڵ كـەس نەبـوو ".
بینینــی  دواڕۆژی  لــە  بــاس  غالیــە 
"كچەكــەم  دەڵێــت  و  دەكات  ســەعدون 
خوێنــدكاری زانكۆیــە، هاوژینەكــەم وەك 
بــردی  رۆژەش  ئــەو  بەیانییــەك  هەمــوو 
بــۆ زانكــۆ، دواتــر منداڵەكانــی بــرد بــۆ 
قوتابخانــە و هاتــەوە مــاڵ، خۆمــان لــە 
ســەعدون  مامۆژنــی  بوویــن،  پرســەدا 
هەفتەیــەك بــوو مردبــوو، بــۆ سەرەخۆشــی 
میوانمــان دەهــات، كاژێــر 9:20ـی بەیانــی 
ــت  ــن گۆش ــوت بچی ــەعدونم گ ــە س ــوو ب ب
ــی  ــڕی و من ــەوە گۆشــتمان ك ــن، پێك بكڕی
لــە پێــش دەرگا دانــا، گوتــی دەچــم بەنزین 
تێدەكــەم و دەگەڕێمــەوە، بــەاڵم ئــەوە دوا 
بینینــی مــن و ئــەو بــوو، نەگەڕایــەوە".

غالیـە بە گریانـەوە دەڵێت "ئەو هەواڵەی 
ئـەو نیوەڕۆیـە بەدڵـم گەیشـت هەتـا ئەمـڕۆ 
تەلەفۆنەكـەی  لەڕێگـەی  كـردووم،  بەنجـی 
بـڕوام  كـوژراوە،  سـەعدون  پێیانگوتـم 
نەكـرد و تـا ئێسـتاش بـڕوا ناكەم سـەعدون 
نەگەڕێتـەوە و هەتـا هەتایـە نەیبینمـەوە".
كـوڕە  منداڵـە،   5 خاوەنـی  سـەعدون 
تەمـەن 4 سـااڵنەكەی هەمـوو رۆژ لەپێـش 
دەرگا چاوەڕێـی هاتنـەوەی باوكـی دەكات. 
منداڵـی  و  مـاڵ  "لەگـەڵ  دەڵێـت  غالیـە 
چۆڵـە،  ماڵـم  ئێسـتا  بـوو،  هـاوڕێ  وەك 
كاسـبكارمان نییـە، منداڵەكانـم دەخوێنـن، 
كـە  بدۆزنـەوە  كەسـە  ئـەو  دەكـەم  داوا 
سـەعدونی كوشـتووە، تا هیچ نەبێت دۆسـت 
و دوژمنـی خۆمـان بناسـین و بزانیـن بۆچـی 

كوشـتیان".
دەگوترێـت  دەنگۆیانـەی  بـەو  سـەبارەت 
لەسـەر پـارە كـوژراوە و قـەرزداری خەڵـك 
بـووە، غالیـەی هاوژینـی هەمـوو دەنگۆكانی 
شـێوەیەك  "بەهیـچ  گوتـی  و  رەتكـردەوە 
راسـت نییـە، خەڵـك پـارەی ئێمـەی لەالیە، 
بـەاڵم ئێمـە قـەرزاری هیـچ كەسـێك نیـن".

لـە مـاوەی ئەمسـاڵدا چەنـد كاسـبكارێك 
نووسـینگەی  خاوەنـی  زۆربەیـان  كـە 
و  كڕیـن  نووسـینگەی  و  دراو  ئاڵوگـۆڕی 
فرۆشـتنی خانـوو و زەوی بـوون، لەالیـەن 
بكـوژی  كـوژراون،  نەناسـراوەوە  كەسـانی 
دەسـتگیر  ئێسـتا  تاوەكـو  هەندێكیشـیان 

نەكـراون.

عومەر چاوشین
رووداو - قەاڵدزێ

سەیری  زوو  زوو  دەڵێن  كەسوكارەكەی 
كاتژمێرەكەی دەستی دەكرد، وەكوو ئەوەی 
بزانێ كەی دوا وادەی ژیانیەتی، مام خدر 
بەر لەوەی ئاگر لە جەستەی خۆی بەربدات 
و  سەروەت  هەرچی  دەربچێ،  گیانی  و 
ئیسالم  شەریعەتی  بەپێی  هەبوو  سامانی 

بەسەر منداڵەكانیدا دابەشی كرد.
تەمەن  پیاوێكی   2017/4/24 رۆژی 
دانیشتووی  بەناوی )خدر.پ.ح(  ساڵ   76
ماڵی  لە  قەاڵدزێ،  لە  ئاشتی  گەڕەكی 
كوڕەكەیدا ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا 
و گیانی لەدەستدا. كوڕەكەی دەڵێت باوكی 
تووشی نەخۆشیی دەروونی بووبوو، ماوەی 
سێ ساڵ بوو بە دەست ئەو نەخۆشییەوە 

دەینااڵند.
ئەحمەد كە كوڕە گەورەی مام خدرە، بە 
ماوەی سێ ساڵ  "باوكم  گوت  )رووداو(ی 
بووبوو،  دەروونی  شڵەژانی  تووشی  بوو 
بەردەوام داوای دەكرد دوعای بۆ بكەین بۆ 
ئەوەی زوو بمرێ و رزگاری بێ لەو ژیانە".
پێشتریش  باوكی  ئەحمەد،  گوتەی  بە 
كردووە  خۆسووتاندنی  هەڕەشەی  دووجار 
"باوكم حەزی نەدەكرد بەهۆی نەخۆشییەوە 
پێشتریش  بۆیە  بكەوێت،  جێگا  لەسەر 
دووجار ویستبووی خۆی لەناو ببات، ئێمە 

نەمانهێشت".
نەخۆشییەك  چەند  تووشی  خدر  مام 
الی  بردبوویانە  كەسوكارەكەی  بووبوو، 
گوتبوویان  هەموویان  پزیشكێك،  چەند 
بەاڵم  هەیە،  نەشتەرگەری  بە  پێویستی 
بەرگەی  و  الوازە  جەستەی  گوتبوویان 

نەشتەرگەری ناگرێ.
باوكـی  ئـەوەی  دوای  دەڵێـت  ئەحمـەد 
بـۆی دەركـەوت تووشـی چەندین نەخۆشـی 
ناگـرێ،  نەشـتەرگەریش  بەرگـەی  و  بـووە 

لـە رووی دەروونییـەوەش دووچـاری گرفـت 
زوو  زوو  "باوكـم  دەڵێـت  ئەحمـەد  بـوو. 
دەكـرد،  دەسـتی  سـەعاتەكەی  سـەیری 
حـەزی دەكـرد زوو كات بـڕوات. دڵـی زۆر 
زۆر ناسـك بـوو، بـەردەوام دەیگوت گەردنم 

ئـازاد بكـەن".
دەكات  رۆژە  ئـەو  باسـی  ئەحمـەد 
دەڵێـت  و  سـووتاند  خـۆی  باوكـی،  كـە 
دەكـرد،  چاودێریمـان  بـەردەوام  "ئێمـە 
بەسـەرخۆی  شـتێك  دەترسـاین  چونكـە 
برایەكـم  رووداوەكـەدا  كاتـی  لـە  بهێنـێ. 
كـە  بـوون،  لـەوێ  خوشـكەزایەكم  و 
بینیبوویـان دەچێتە ژوورەوە، ویسـتبوویان 
لەگەڵـی بچنـە ژوورەوە، بـەاڵم پێیگوتبوون 
مەیەنـە ژوورەوە، خـۆم رووت دەكەمـەوە، 
جەسـتەم چـەور دەكـەم. كاتێـك چووەتـە 
ژوورەوە دەرگای لەسـەر خۆی داخسـتووە، 
نەوتەكـەی  لێبـووە،  سـۆبای  ژوورەوە  لـە 
دەرهێنـاوە و بە جەسـتەی خۆیـدا كردووە، 

بـەرداوە". خـۆی  لـە  ئاگـری  پاشـانیش 
بەمدواییە  باوكی  دەڵێت  ئەحمەد 
تەواوی  بە  جەستەیی  و  دەروونی  رەوشی 
تێكچووبوو، زۆر بە زەحمەت نانی دەخوارد، 
هەتا  بپاڕێنەوە  لەبەری  دەمێك  دەبووایە 

پارووە نانێك بخوات. 
مام  خوشكەزای  كە  دەروێش  ئەحمەد 
و  دەكات  خاڵی  سووتانی  باسی  خدرە، 
كەس  دوو  رووداوەكەدا  كاتی  "لە  دەڵێت 
یارییان  سەیری  ئەوان  بەاڵم  بوون،  لەوێ 
كردووە و ئاگایان لە هیچ نەبووە، بەهۆی 
بۆن و دووكەڵەوە بە رووداوەكەیان زانیوە، 
كاتێك ویستوویانە بچن خاڵم رزگار بكەن، 
شیش  خۆی  لەسەر  دەرگای  بینیویانە 
داوە، هەتا دەرگاكەیان شكاندبوو زۆربەی 

جەستەی سووتابوو".
خاڵی  سەردانی  زوو  زوو  كە  ئەحمەد 
دەدایەوە،  دڵنەوایی  زۆر  دەڵێت  كردووە، 
بەاڵم بێسوود بوو "خاڵم تووشی نەخۆشیی 

بووبوو،  چاو  و  دڵ  و  گورچیلە  و  قۆڵۆن 
خۆم  دەست  بە  دەیگوت  جارێك  هەموو 
نەخۆشییە  هەموو  ئەو  بەرگەی  نییە، 
شڵەژانی  تووشی  ئەوەش  هەر  ناگرم، 
دەروونی كردبوو". ئەحمەد هەروەها دەڵێت 
جارێك  بە  دەروونی  لەڕووی  "بەمدواییە 
نەدەناسییەوە،  كەسی  زۆر  تێكچووبوو، 
دەكرد،  خزمەتی  زۆر  زۆر  كە  بووكەكەی 

نەیدەناسییەوە".
گوتەبێـژی  ئیسـماعیل،  شـۆڕش  رائیـد 
بەڕێوەبەرایەتـی پۆلیسـی ڕاپەڕیـن لەبـارەی 
خۆسـووتاندنی ئەو بەسـااڵچووە بە )رووداو(
لێكۆڵینـەوەی  پـەڕاوی  "پۆلیـس  گـوت  ی 
بـۆ رووداوەكـە كـردەوە، ئـەو پیـاوە بەهـۆی 

ئـەوەی تووشـی نەخۆشـیی دەروونـی بـووە، 
ئاگـری لـە جەسـتەی خـۆی بـەرداوە، دوای 
گیانـی  لـەوێ  نەخۆشـخانە  بـۆ  گەیاندنـی 

دەرچـووە". 

گوتیشـی "كەس سـكااڵی تۆمار نەكردووە، 
بـەاڵم پۆلیـس دەبێت لە راسـتی و دروسـتیی 
رووداوەكـە دڵنیـا بێـت و هـۆكاری رووداوەكە 

بزانێ".

هاوژینەكەی: داوا دەكەم بكوژەكەی بدۆزنەوە 
تا هیچ نەبێت بزانین بۆچی كوشتیان

پێشتر دووجار هەوڵی خۆكوشتنی داوە

سێ پیاو خۆیان سووتاندووە

بەپێی بەدواداچوونی )رووداو(، لە ســەرەتای ئەمساڵەوە تاوەكو ئێستا سێ پیاو لە 
ســنووری پشدەر و بیتوێن خۆیان ســووتاندووە. رۆژی 5/1/2017 گەنجێكی تەمەن 26 
ساڵ كە خێزاندار بوو، ئاگری لە جەســتەی خۆی بەردا و مرد. رۆژی 15/2/2017 پیاوێكی 
تەمەن 80 ســاڵ لە ماڵی كوڕەكەی لە گوندی تیتۆكەی ســەر بە قەزای رانیە، ئاگری لە 
جەســتەی خۆی بــەردا. هەروەهــا رۆژی 24/4/2017 پیاوێكی تەمەن 76 ســاڵ بەناوی 

)خدر.ح( دانیشتووی قەاڵدزێ، خۆی سووتاند و بەوهۆیەوە مرد.
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رووداو - هەولێر، ستۆكهۆڵم

هەرێم جەالل، 43 ســاڵ، چارەكە سەدەیەك 
بــوو لە تاراوگە بوو، ئــەوەی لەو ماوەیەدا كۆی 
كردبــووەوە، لــە پرۆژەیەكــدا لــە كوردســتان 
خەرجــی كــرد، بــەاڵم وەك خــۆی دەڵێت، بەر 
لــەوەی ئیفــالس بــكات، بڕیــاری دا بگەڕێتەوە 

تاراوگە.
شــەڕی داعــش و قەیرانی دارایی، شكســتی 
بــە پرۆژەكانــی هەرێــم هێنا لە ســلێمانی. ئەو 
ئێستا گەڕاوەتەوە سوێد. هەرێم پێشتر لە سوێد 
ماركێتێكــی هەبــوو، هەروەهــا بازرگانی برنج و 
گۆشــت بوو. هەرێم دەڵێــت "كارەكەم زۆر باش 
بوو، بەاڵم لە ســوێد دەوڵەمەند نابی، گەڕامەوە 
كوردستان بۆ ئەوەی تواناكانم لەوێ بەگەڕبخەم، 

بەاڵم زۆری نەمابوو ئیفالس بكەم".
هەرێم دەڵێت ئاگاداری زۆر كەســە كە وەكو 
ئەویــان بەســەرهاتووە و بەنیــازن بگەڕێنــەوە 
تاراوگــە. ئــەو ئێســتا گەڕاوەتــەوە ســوێد و 
چاوەڕێیــە خانــووی دەســتبكەوێ و هاوژیــن و 
منداڵەكانیشــی بباتەوە ســوێد، چونكە دەڵێت 
لــە كوردســتان ســێ ملیــۆن دۆالری زەرەر 

كردووە.
سەید عەلی ســنجاوی، لە سوێدەوە 
گەڕایەوە كوردســتان و كارگەیەكی پی 
ڤــی ســی و ئەلەمنیۆمــی دانــا، بەاڵم 
پارەكــەی بوو بە قــەرز، ئەویش ناچار 
بوو كارگەكەی بفرۆشێ و بگەڕێتەوە سوێد.
 ســەید عەلی دەڵێت "ئەوەی لە كوردستان 
كێشــە و قەیرانی دروســت كــردووە، ئەوەیە كە 
هیــچ دەرفەرتێك بۆ پــرۆژەی ناوەندی نەماوە. 
ســەرمایەكەی مــن نەدەگەیشــتە یــەك ملیۆن 
دۆالر، چــۆن ركابــەری كارگەیەكــی 12 ملیۆن 
دۆالری بكەم كە لە واڵتێكی دراوسێوە ركابەریی 

بەرهەمەكانی من دەكات".
 گوتیشــی "80%ی بەرهەمەكانــم بــە قــەرز 

فرۆشــت، نە حكومــەت و نە كڕیــارەكان نییانە 
بمدەنەوە، منیش قەرزداری رێكخراوە قەرزدەر و 
بانكەكان بووم، بە ناچاری كارگەكەم فرۆشت".

زیــاد نــەوزاد، لــە رێكخراوێكــی ناوخۆیــی 
كوردســتان كــە پارەیــان بــۆ پــرۆژە بچــووك 
ئــەو  هاوشــێوەی  بەقــەرزی  ناوەندییــەكان  و 
بازرگانــە داوە، بــە )رووداو(ی گوت: "نموونەی 
لــەو شــێوەیەمان زۆرە كــە بەهــۆی نەدانەوەی 
قەرزەكانیــان، بە زیانێكی گــەورەوە كارەكانیان 
جێهێشــتووە، بەشــێكی دیاریان ئەوانە بوون لە 
دەرەوە گەڕابوونەوە و پرۆژەی جوان و باشــیان 

هەبوو".
نــەك تەنیا بۆ ئەو كۆچبەرانەی بە خواســتی 
خۆیان دەگەڕێنەوە، بەڵكوو زۆر بانك و رێكخراو 
و ئاژانســی نێودەوڵەتــی پارەیــان بــۆ پڕۆژەی 
ئــەو كۆچبەرانە هەبووە كــە مافی مانەوەیان لە 
دەرەوە نەبووە و بە خواستی خۆیان دەگەڕێنەوە 
 )EU(كوردســتان. لە نێویاندا یەكێتــی ئەوروپا
و رێكخــراوی كــۆچ)IOM( و چەندین ئاژانســی 

دیكەی نەتەوەیەكگرتووەكان.
شــاناز مەحموود لە رێكخــراوی )KYEO(ی 
ســوێدی كە بۆ پرۆژەی لەم شــێوەیە ئۆفیسیان 
لــە كوردســتانیش هەبــووە، گوتــی: "پێشــتر 
لــە رێگــەی دامــەزراوەی كۆچــی نێودەوڵەتی و 
حكومەتی ســوێد و نەرویجــەوە پارەمان بۆ ئەو 
جــۆرە پرۆژانە هەبوو، هەندێكجــار تاوەكوو 20 
هەزار دۆالرمان دەدانێ، لە ماوەی سێ ساڵ، دوو 
ملیــۆن دۆالرمان دایە كۆچبەران بۆ پرۆژە، بەاڵم 
بەپێــی ئامارەكانــی ئێمــە 89%ی پرۆژەكانیان 

شكستیان هێناوە".
هەندێــك لە پەنابەران ئەو پارەیەی هەیانبوو 
لە كوردســتان بە موڵكیان دابوو، موڵكەكەشیان 
بــە كــرێ دابــوو، بــەاڵم ئێســتا موڵكەكانیــان 
دەفرۆشــنەوە. ئەســعەد نەجمەددیــن یەكێكــە 

لەوانە.
ئەسعەد چەند ساڵێك لەمەوبەر سێ خانووی 

لە كوردستان كڕی، هەرسێ خانووەكەی مانگانە 
بــە 2800 دۆالر بــە كــرێ دابوو، بــەاڵم بەهۆی 
قەیرانــی داراییەوە، كرێی خانــوو دابەزی، بگرە 
زۆربــەی كات خانووەكانــی بەتــاڵ بــوون، بۆیە 
یەكێك لە خانووەكانی فرۆشــتووە و دووانەكەی 
دیكەشی داوەتە نووسینگەكانی كڕین و فرۆشتنی 

خانوو و زەوی، بۆ ئەوەی بۆی بفرۆشن.
ئەســعەد گوتــی "كرێــی خانووەكان بەشــی 
ئــەو باجــەی نەدەكرد كــە لە ســوێد دەیدەم". 
گوتیشــی : "ئەو پارەیەی لە كوردستان بە سێ 
خانــووم داوە، ئەگەر لە ســوێد بــە خانوویەكی 
بدەم، كرێی هەر ســێ خانووەكــەم بۆ دەكات". 
ئەمــە رێك پێچەوانــەی جارانە كــە كوردەكانی 
نیشــتەجێی سوید قەرزیان لە بانكەكان دەكرد و 

لە كوردستان موڵكیان پێ دەكڕی.

سااڵنە 500 هەزار دۆالر 
باج دەدەن

كارمەنــدی  چەندیــن  زانیارییــەكان  بەپێــی 
حكومــی و بەرپــرس لــە ئاســتی بەڕێوەبــەر و 

راوێژكار و بگرە وەزیری كوردستانیش هەن، باج 
دەدەنــە واڵتی دووەمیان كە ســوێدە و ســااڵنە 
زیاتــر لــە نیــو ملیــۆن دۆالر لە كوردســتانەوە 
دەچێت بۆ فەرمانگەی باجی ســوێد. بەشێكیان 
ناچاربوون و هەندێكیشــیان وەك پابەندێتی ئەو 

باجە دەدەن.
دانەر وەك بــازرگان نا، بەاڵم وەك كوردێكی 
ســوێد حەزی كردووە لە كوردستان بژی. لەگەڵ 
رێكخراوێكــی نیودەوڵەتــی لە كوردســتان كاری 
دەكــرد، بەاڵم بەهۆی كەمكردنەوەی مووچەكەی 
ناچــار بوو بگەڕێتەوە ســوێد. دانەر كە مانگانە 
نزیكــەی چوار هــەزار دۆالری هەبــووە، نزیكەی 
800 دۆالری لــێ داوەتــە باج. ئــەو دەڵێت "من 
نیوەم سوێدییە، خۆشحاڵم كە باج دەدەم، بەاڵم 

خۆزگە ئەو باجەم بدابا كوردستان".
دانــەر دەڵێــت زۆر لــە بانكــە حكومــی و 
ناحكومییەكانــی هەرێمــی كوردســتان هاوكاری 
دروســت  بــۆ  كێشــەیان  بگــرە  و  نەبــوون 
بانكــە  لەرێگــەی  زۆربەیــان  بۆیــە،  كــردووە. 
بیانییــە نێودەوڵەتییــەكان و بەتایبــەت بانكــە 

توركییەكانەوە پارەیان بۆ سوێد ناردووەتەوە.

رووداو - تۆركۆ

ئێوارەیــەك لە شــاری تۆركــۆی باكووری 
فینالنــد، ئەگەرچــی بەهــارە، بــەاڵم بەفر و 
زریــان هیــچ بوارێكی بــۆ هاتوچۆ و پیاســە 
نەهێشــتووە. رۆژ بــەرەو ئاوابوونە، زیاتر لە 
نیــو مەتــر بەفــر شــەقام و كوچەكانــی ئەو 
شــارەی داپۆشیوە. لە كونجی قاوەخانەیەكی 
گــەرم و تاریكــدا لەگەڵ رێوان دانیشــتووین. 
ئەو خاوەنــی پڕۆژەیەكی هونەریی فۆتۆیە بۆ 

كۆچبەران.
نــاوی   )My dreams( خەونەكانــم 
پڕۆژە فۆتۆســتۆرییەكەی ئەو گەنجە كوردەی 
دانیشتووی شاری تۆركۆی فینالندە كە خۆی 
ئەوەندە نییە بووەتە پەنابەر. بەم كارەشــی 
فینالندییەكانی دەوروبەری سەرسام كردووە. 
رێــوان رووداوەكانی رێگــەی پڕنەهامەتیی 
كۆچــی هەمیشــە لەبەرچــاوە "ئــەو دەمەی 
فڕۆكەكە لە ئاسمانی یۆنان بوو، رۆحی منداڵە 
بێنازەكان، رۆحی ئــەو گەنجانەم دەبینی كە 

لە ئاوەكەی ژێرماندا خنكابوون".
ئەمــە دەبێتە ســەرەتای پڕۆژەكەی رێوان 
و یەكەمیــن فۆتۆشــی لــە ئاســمان و لەنێو 
فڕۆكە گرتووە، ئەو ســاتەی بەســەر دەریادا 
دەفڕن. ئەو فۆتۆیە دەبێتە فۆتۆی سەرەكیی 
یەكەمین پێشــانگای كە هەر لەو شــارە و لە 

یەكێك لە كەمپەكان كردییەوە.

فۆتۆ تەنیا وێنەگرتن نییە

رێوان كاكل، 21 ســاڵ، ســاڵێكە بووەتە 
پەنابــەر لــە فینالنــد. بەپێــی گوتــەی ئەو 
فینالندییانەی دەیناســن، رێــوان توانایەكی 
نامۆی هەیە لە بەرجەستەكردنی وێنەكانی، 
تەكنیكێكی زۆر تایبەتیش بەكاردەهێنێ لە 
كارەكاندا، كە بە باوەڕی زۆر لە شارەزایان 

داهێنانێكی گەورەیە. 
وێــڕای بوونی تێگەیشــتن و ســتایلی 
جیــاواز لــە كاری فۆتۆگرافەریــدا، بەاڵم 
بــە باوەڕی رێوان بەتایبەت بۆ كارەكانی 

خــۆی، "فۆتۆ تەنیــا تۆماری ســاتێك نییە، 
دروســت  و  دەخولقێنرێــت  شــتێكە  بەڵكــو 

دەكرێت".
ئەو پێشــتر ســتۆدیۆی تایبەتــی هەبووە، 
فۆتۆكانی و دیمەنەكانی تێدا دروســت دەكرد 
"لــە كوردســتان لــە ماڵەكەی خــۆم هەزاران 
دۆالرم خــەرج كــرد تاوەكــو ســتۆدیۆیەكی 

گونجاوم دروستكرد".
ئــەو بــۆ هــەر فۆتۆیــەك جــاری وا هەیە 
یــەك رۆژ خەریــك دەبێت، بــەاڵم لە فینالند 
گرفتی دروستكردنی ستۆدیۆی هەیە و دەڵێت 
"خراپیی باری داراییم رێگرە لەوەی ستۆدیۆی 

گەورە دروست بكەم".
 

كۆمپیوتەر بەكارناهێنێ.

تەكنیكــی  بــواری  شــارەزایەكی  ئیلیــكا 
فۆتۆیــە، لە بــواری گەنجانیــش كار دەكات. 
ئــەو بــە سەرســامییەوە لەبــارەی كارەكانی 
دەڵێت  رێــوان 

هیــچ  بەبــێ  و  شــێوەیە  بــەو  "دەگمەنــە 
دیمەنانــە  ئــەو  كۆمپیوتــەری  پرۆگرامێكــی 

بەرجەستە بكەیت".
و  دیمەنێــك  چەنــد  تێكەڵكردنــی 
كۆكردنەوەیــان لــە فۆتۆیەكــدا، بەبێ ئەوەی 
بەهیــچ شــێوەیەك كۆمپیوتــەر بەكاربهێنی، 
كرۆكی بەشــێك لە كارەكەی رێوانە. لە پشت 

هەر فۆتۆیەكیشی چیرۆكێك هەیە.
ئــەوەی الی ئەم گەنجــە فۆتۆگرافەرە زۆر 
جێگــەی ســەرنج بــووە، خەونــی منداڵێكی 
ئەفغانییــە كــە هەمیشــە وێڵی ئــازادی بووە 
و خەونــی ئــەوەی هەبووە ببێتە پزیشــك بۆ 

ئەوەی ئازار نەهێڵێ.
رێوان خۆی زۆر سەرســام بووە بە توانای 
ئــەم منداڵــە ئەفغانییــە: "بەماوەیەكــی زۆر 
كــەم فێــری زمــان بــوو، هاتن و رۆیشــتن و 
چاالكییەكانــی زۆر ســەرنجڕاكێش بوون، زۆر 

هیوام بە بەدیهاتنی خەونەكانی هەیە".
رێوان ئێســتا لەگەڵ گەنجێكــی فینالندی 
نەبــووە:  رێكــەوت  ژیانــەش  ئــەم  دەژی، 

ئــەم  لەگــەڵ  تێكــەاڵوی  بــوو  "مەبەســتم 
كۆمەڵگەیە دروست بكەم، ژیانیشم لەگەڵ ئەو 
گەنجە فینالندییە سەرەتای ئەم پڕۆژەیەمە".

بەشــێكی زۆری كاتەكانــی رێوان و هاوڕێ 
فینالندییەكــەی بــۆ كاری فۆتــۆ و موزیــك 
دەڕوات. ماڵەكەیان هەر وەك ســتۆدیۆیەكە. 
دەیــان پــرۆژەی هونــەری دەنگــی و وێنەیی 

تێدایە.

داهێنان لە كەمپ

فۆتۆكانی رێــوان دەنگدانەوەیەكی زۆریان 
لــە شــارەكانی باكــووری رۆژئــاوای فینالند 
هەبووە، یەكێك لە پێشانگاكانی كە لە شاری 
راوما و هەر لە كەمپی پەنابەرانی ئەو شــارە 

كردبوویەوە، بینەرێكی زۆری هەبوو. 
ئیلیــكا كە خــۆی لە هێلســینكی دەژی و 
شــارەزایە لــە بــواری پێگەیاندنــی گەنجان، 
دەڵێــت :"رێــوان لە نزیكەوە ناناســام، بەاڵم 
كە كارەكانیم بینی هەســت دەكەم توانایەكی 
لە رادەبــەدەری هەیە". گوتیشــی "گەنجانی 
كــورد لــە زیرەكترینــی كۆچبەرەكانــن و 
هەســت دەكەی هەموویــان پڕۆژە، یان 

خەونێكیان هەیە".
رێوان خەونی ئەوەی هەیە پڕۆژەكانی 
نێودەوڵەتــی.  ئاســتێكی  بگەیەنێتــە 
ئەو گوتی لە كوردســتان، فۆتۆســتۆری 
كردووە، كە دڵنیا بووە بەهیچ شێوەیەك 
قبوڵ ناكرێت، نەیوســت زانیــاری زیاتری 
لە بارەوە بــدات تەنیا گوتی :"دواتر وەك 

بۆمبێك دەیتەقێنمەوە".
لــە پرۆژەكەیــدا رێــوان كاری لەســەر 
خەونــی پەنابــەران كــردووە. لە ئاســمانی 
یۆنانــەوە دەســتی پێكــردووە، تاوەكو كاتی 
وەرگرتنــی كارتــی ئیقامەكەی و بــە خەونی 
منداڵە ئەفغانییەكە كۆتایی هاتووە. ئێستاش 
ئامــادەكاری بــۆ پــڕۆژەی دووەمــی دەكات. 
رێــوان دەڵێــت: "لــە ئاســتێكی بەرزتر و بە 
شــێوەیەكی گەورەتــر لــە دەرەوەی كەمــپ 

پێشانگاكەم دەكەمەوە".

دەستدرێژی دەكرێتە سەر مندااڵنی كۆچبەرتاراوگە
رووداو - مالمۆ

سەنتەری توانا خزمەتگوزارییە جنسیەكان لە شاری مالمۆی سوێد چەندین زانیاری بەدەست گەیشتووە كە پەناخوازانی كەمتەمەن بە مەبەستی 
چێژوەرگرتنی جنســی بەكارهێنراون. لیســا گرێن رێكخەر دژی بازرگانیكردن بە مرۆڤ لەو ســەنتەرە بە رادیۆی ســوێدی راگەیاندووە "ترسم لەوە هەیە 

ئــەوە شــتێك بــێ زیاتــر و زیاتر تووشــی ببین، ئێمە هەوڵ ەدەین كە پێش بــەو دیاردەیە بگرین، بەاڵم دەبینین پەرەدەســتێنێ، بە تایبەت لە نێو ئەو 
كوڕانەدا كە پەراوێزخراون و لە دۆخێكی خراپ دان" لە ساڵی رابردووەوە پێنج راپۆرت لە بارەی بازرگانیكردن بە مرۆڤەوە دراوە بە پۆلیس، بەاڵم هیچیان 

یەكالنەكراونەتەوە.

كوردە سوێدییەكان بە پڕۆژەوە 
دەگەڕێنەوە تاراوگە

كوردێك خەونی منداڵێكی ئەفغانی دەگێڕێتەوە

         لە كوردستان سزا درا

رێوان لە كوردســتان كێشــەی ئابووری نەبوو، بەاڵم رێگریی كۆمەڵگە لە 

داهێنانەكانی هانی دا كوردستان جێبهێڵێت و روو لە تاراوگە بكات. بۆیە دەڵێت 

"هەرگیز بیر لــە گەڕانەوە ناكەمەوە". ئەو زۆر منداڵ بووە كە لە رێگەی پرۆژە 

هونەرییە فۆتۆییەكانیەوە كاری لەســەر كێشە كۆمەاڵیەتییەكان و یاخیبوون 

و سیســتمی پەروەردە كردووە. بەهۆی یەكێك لە كارە هونەرییەكانیشــی 

لە قوتابخانەكەی ســزایەكی توند درا "كاریكاتێرێكی زۆر ســاددە بوو، بگرە 

وەك كارێكی هونەریش سەیرم نەكردووە، كەچی هێندەی نەمابوو لەسەری 

دەربكرێم و لە خوێندن بێبەش بكرێم". ئیدی ئەوە سەرەتای دەستكردنی بە 

كارە هونەرییەكانی دەبێت، تا دواجار خۆی لە فینالند بینییەوە و ئێســتا لە نێو 

سەهۆڵبەندانی باكووری فینالند خەریكی پرۆژە هونەریەكانیەتی. 

بە پارەی كوردستان غەسلی دانا"
هەموو ئەوانەی گەڕانەوە شكستیان نەهێناوە. ساالر مەحموود گەڕایەوە 
كوردســتان، پارەیەكی باشــی لە رێگــەی كڕین و فرۆشــتنی خانوو و زەوی 
كۆكردەوە. پارەكەی بە رێگەی یاســایی بردەوە ســوێد و لەوێ مۆدێرنترین 
شووشــتنگەی ئۆتۆمبێلی كڕی كە سمارتە. ساالر دەڵێت "سێیەمین كەسم 
لە ستۆكهۆڵم لەو جۆرە غەسلەم داناوە، دوازدە كرێكارم هەیە حەوتی كورد 
و پێنجی ســوێدی، ئــەوە بۆ من جێی شــانازییە، بەاڵم خۆزگــە پرۆژەكەم لە 

هەولێر بووایە، نەك لێرە".
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ته ندروستی

عومەر چاوشین
رووداو - سلێمانی

بۆ جێبەجێكردنــی رێنماییەكی رێكخراوی 
تەندروســتیی جیهانی، وەزارەتی تەندروستی 
حكومەتی هەرێمی كوردســتان جۆرە حەبێك 
دەداتــە قوتابیــان لە دژی ئــەو كرمانەی لە 
پیســایی كەســی تووشــبووەوە بۆ كەسانی 

دیكە دەگوازرێنەوە.
ئــەو  لیســتی  لــە  ریخۆڵــەكان  كرمــی 
نەخۆشــییانەدایە كــە رێكخراوی تەندروســتی 
جیهانــی بە )نەخۆشــییە لەبیركــراوەكان یان 
پشــتگوێخراوەكان( هەژمــاری كــردوون، بەو 
واتایــەی واڵتــان بــە گشــتی كەمتەرخەمن لە 

قەالچۆكردنیان. 
بەپێی خەماندنەكانی رێكخراوەكە، لەسەر 
ئاســتی جیهــان 1.5 ملیار كەس ئــەم جۆرە 

كرمانەیان هەیە.
كرمەكان لە ریخۆڵەی كەســی تووشبوودا 
دەژین و رۆژانە هەزاران هێلكە دروست دەكەن 
كە لە رێگەی پیساییەوە دەكرێنە دەرێ. لەو 
واڵتانــەی ســتانداردە بنەڕەتییەكانی خاوێنی 
پەیــڕەو ناكــرێ، ئەم كرمانــە دەچنە خاك و 

پیسی دەكەن.
ساڵی 2012 رێكخراوی تەندروستی جیهانی 
لە شــەش واڵت بڕیاری چارەسەری بەكۆمەڵی 
دا لە دژی ئەم كرمانە، بۆ ئەمساڵ عێراقیشی 
بڕیارەكــەی  بزوێنــەری  واتــە  هەڵبــژاردووە. 
وەزارەتی تەندروستی، رێكخراوی تەندروستیی 
جیهانییە و دەیەوێ بەشێوەیەكی كارا كرمەكە 

لەنێو مندااڵنی عێراقدا قەالچۆ بكات.
تەندروستی  خۆپاراســتنی  بەڕێوەبەرایەتی 
تەندروســتیی  گشــتی  بەڕێوەبەرایەتــی  لــە 
ســلێمانی، لە رێگەی نووســراوی ژمارە 2668 

لــە 2017/4/2 كــە بۆ بەڕێوەبەرێتی گشــتی 
دەڵێــت  نــاردووە،  ســلێمانی  پــەروەردەی 
"داواكاریــن لــە بەڕێزتــان هاوكاریمــان بكەن 
بەگشتاندنی نووسراوێك بۆ گشت ناوەندەكانی 
خوێنــدن و داو و دەزگاكانتان بۆ هاوئاهەنگیی 
دابەشكردنی حەبی )مبندازۆل( بۆ خۆپاراستن 

لە كرمەكان".
 دكتۆر رزگار عەلی جەردیس، بەڕێوەبەری 
خۆپاراســتنی تەندروســتی كە واژۆی لەســەر 
نووســراوەكە كــردووە، بــە )رووداو(ی گــوت 

تەندروســتیی  وەزارەتــی  داوای  "لەســەر 
عێراق، دەســت بــەو هەڵمەتــە دەكەین لەنێو 
قوتابخانــەكان، چونكە مندااڵن كەمتر دەتوانن 
پارێــزگاری لەخۆیان بكــەن و لەنزیك یەكەوە 
دادەنیشــن و بــۆی هەیــە كــرم بــۆ یەكــدی 

بگوازنەوە". 
دكتــۆر رزگار دەڵێت مەرج نییە ئەوەی ئەو 
حەبەی دەدرێتێ، كرمی هەبێت "ئەو حەبە بۆ 
ئەوەیە هەر منداڵێك كرمەكەی هەبێت رزگاری 
دەبێت لێی، هەر كەســێكیش نەیبێت بەرگری 

لە دژی كرمەكە پەیدا دەكات".
دكتــۆر خاڵس قادر، گوتەبێــژی وەزارەتی 
تەندروســتی لەبــارەی ئــەو هەڵمەتــە گوتی: 
"بــە هاوكاریی وەزارەتی تەندروســتیی عێراق 
ئەو هەڵمەتــە دەكەین، هەڵمەتەكەش گشــت 

پارێزگاكان دەگرێتەوە".
 دكتۆر خاڵس گوتیشی "ئەو حەبە لەدوای 
راپەڕینــەوە تاوەكــوو ســاڵی 2005 دەدرا بە 
منــدااڵن، دواتــر مەترســی دەركەوتنی كرمی 
ریخۆڵــە كــەم بــوو، بەاڵم ئێســتا مەترســیی 

هاتنــی  هۆكارەكەشــی  هەیــە،  دەركەوتنــی 
ئــاوارەكان و زۆربوونی ژمارەی دانیشــتووانی 

هەرێمی كوردستانە".
یوســف ناودەشــتی لێپرســراوی راگەیاندن 
لــە بەڕێوەبەرێتــی پــەروەردەی رانیــە گوتی 
كــە ئێســتا دەنگــۆی باوبوونــەوەی جــۆرە 
نەخۆشییەك لە شوێنە گشتی و قەرەباڵغەكان 
هەیــە، بۆیــە دەبێــت بەهاوكاریــی وەزارەتی 
تەندروستی بەری پێ بگیرێت لەڕێگەی پێدانی 
ئــەو جــۆرە حەبــەوە. گوتیشــی "هەندێك لە 
ناوەندەكانــی خوێنــدن هەوڵی باشــیان داوە 
و ژینگەیەكــی پــاك بۆ قوتابیــان دابینكراوە، 
بەاڵم هەندێكی دیكەیان پاكڕاگرتنی ژینگەیان 
لەبەرچــاو نەگرتووە و لەبــار نییە، بەتایبەتی 
ئەو قوتابخانانــەی كۆنن. لە هەندێك ناوەنددا 

wc و سەرئاوەكانیان وەكو پێویست نییە".

یەكێــك لــەو هەاڵنــەی بەشــێك لە 
لــە  بەشــێك  لەنێویانــدا  و  میدیــاكان 
رۆژنامەڤانانــی )رووداو(یش تێیكەوتن، 
ئەوەبــوو مــەال عەلــی كەڵەكیــان بــە 
خاوەنی "بیرۆكە"ی خواردنی كلینێكس، 
بــۆ دابەزاندنی كێش ناســاندووە. بەاڵم 

راستییەكەی وا نییە.
ئەم بابەتە ســاڵی 2013 لە هەندێك 
لە میدیاكانی رۆژئاوا لە لوتكەی گەرمیدا 
بوو، بەاڵم وەك بابەتێكی خۆیان گوتەنی 
"شــێتانە" باس دەكرا كە هەندێك كەس 
بــە دزییەوە بەكاریانهێنــاوە و لەڕوویان 

نەهاتووە باسی بكەن.
كریســتی   2013 ئایــاری  مانگــی 
كلێمێنتس كە 13 ســاڵ سەرنووســەری 
 Vogue( بەنێوبانگــی  جۆرناڵــی 
Australia( ی تایبــەت بــە فاشــیۆن 
بڕیاریــدا  لەســەركارالدانی  دوای  بــوو، 
چەندیــن بابــەت و ئابڕووچوونــی نێــو 
دونیای فاشیۆن ئاشــكرا بكات. یەكێك 
لــەو بابەتانــەی ئاشــكرای كــرد، ئەوە 
بوو بەشــێك لە نمایشــكارانی جلوبەرگ 
لەژێــر گوشــارێكی هێندە تونــددان بۆ 
كێش دابەزاندن، لە ترســی لەدەستدانی 
كارەكەیان بە ناچاری كلینێكس دەخۆن.
هەندێكجــار خواردنی كلینیكس وەك 
ئــارەزوو، حاڵەتێكــە كە لە پزیشــكیدا 
پێیدەگوتــرێ پیكا. پیكا واتە كەســێك 
ئــارەزووی خواردنی شــتێك دەكات كە 
لەڕاســتیدا خــواردن نییە، بــۆ نموونە: 
قــوڕ، كلینیكــس، ســووتووی جگــەرە 
و شــتی دیكــە. پیكا نیشــانەی ئەوەیە 
كەســەكە نەخۆشــییەكی دیكەی هەیە، 
بۆ نموونە كەمیی ئاســن یان كانزاكانی 

دیكە.
رەگەزێكــی  هیــچ  كلینێكســدا  لــە 
خۆراكی نییە، مەبەست لە خواردنەكەی 
بۆ الوازبوون ئەوەیە لە گەدەدا بە مژینی 
شــلەی نێو گەدە هەڵدەئاوســێ و گەدە 
پڕ دەكات و كەسەكە ئارەزووی خواردن 

ناكات.
و  زانســتی  دۆكیومێنتێكــی  هیــچ 
پزیشــكی نییــە خواردنــی كلینێكس بە 
بەســوود بزانــێ، بەڵكو الی بەشــێكی 
زانســتییەكان،  تێكســتە  لــە  بەرچــاو 
و  نەخۆشــییە  كلینێكــس  خواردنــی 
پێویســتی بە راوێژی پزیشــك هەیە بۆ 

چارەسەر.
لە كوردســتانیش هــەر چەند رۆژێك 
پێش ئێســتا بوو كە خواردنی كلینیكس 
بــووە هۆی گیرانی ریخۆڵــەی خانمێك، 
ئەگــەر پزیشــكەكان بە خێرایــی فریای 

نەكەوتنایە، ژیانی لە مەترسیدا بوو.
مەرج نییە هەر رێوشــوێنێك كێشــی 
دابەزانــد پەســەند بــێ، بەڵكــو دەبێ 
زیــان-ی  ســوود/  بااڵنســی  هەمیشــە 
زانســت  و  لێكبدرێتــەوە  رێوشــوێنەكە 
بیسەلمێنێ كە سوودی لە زیانی زۆرترە. 
بۆ بابەتی كلینیكســیش پشــتیوانییەك 
نییە بۆ ئەوەی بە خەڵكی بڵێ بیخۆن.

 dw - رووداو

توانایەكــی  و  هێــز  مرۆڤێــك  هەمــوو 
چاكبوونەوەی سروشــتیی هەیە. وەكو ئەوەیە 
هەمیشــە پزیشــكێك لە ناختدا بێ و شــەو و 
رۆژ ســەرقاڵی چارەسەركردن و گرنگیدان بێ 
پێــت! بۆ نموونە كاتێــك پەنجەیەكت بریندار 
دەبــێ و خوێنــی لەبەر دەڕوا، پــاش كەمێك 
خوێنەكەی لەالیەن جەستەوە رادەوەستێنرێ، 
پاشــان برینەكە بەرەو داخــران دەڕوات و لە 
كۆتاییــدا بــە یەكجاری چاك دەبێتــەوە. ئەو 
پزیشــكە ناوەكییە هەمیشە لە جەنگدایە دژی 
هــەر میكــرۆب و تەنێكــی نامۆ كــە دەچێتە 
جەستەت و دەیەوێ نەخۆشت بخات. پزیشكە 
ناوەكییەكەت تەنانەت ئێســكە شكاوەكانیشت 
پێكەوە دەلكێنێتەوە. دكتۆر راینەر شــتانگە، 

پسپۆڕی هەناوی لە نەخۆشخانەی ئیمانوێل لە 
بەرلین دەڵێ "زۆربەی نەخۆشییەكان خۆبەخۆ 

چاك دەبنەوە".
دكتۆر جیراڵد هیوتەر، پسپۆڕی بایپلۆجیای 
دەمــاری لە ئەڵمانیا، زۆرتــر دەڕوات و دەڵێ 
چاكبوونــەوەی  چاكبوونەوەیــەك،  "هەمــوو 
خۆییــە، هەمــوو جەســتەیەك خــۆی خــۆی 
چاكــی  دی  ئەوانــی  نــەك  چاكدەكاتــەوە 
بكەنەوە". بێگومان ئەمە واتای ئەوە ناگەیەنێ 
لەكاتی نەخۆشیدا سەردانی پزیشك نەكەیت. 
دكتــۆر هیوتــەر دەڵــێ: "زانســتی پزیشــكی 
ئاسانكاری دەكات بۆ پرۆسەی چاكبوونەوەی 
خۆیی". پســپۆڕە ئەڵمانییەكــە دەڵێ كاتێك 
پزیشــك دڵخۆشــیی نەخۆش دەداتــەوە، یان 
نەخۆش ورەی بەرزە و وای دەبینێ كە باشە و 
باشتریش دەبێ، ئەوا پرۆسەی چاكبوونەوەی 

خۆیــی كاراتــر دەبێ. بەشــێك لە پزیشــكان 
پێیانوایە بــڕوا و تێڕوانینــی نەخۆش رۆڵیان 
هەیــە لــە چاكبوونــەوەی نەخــۆش و رێگری 
لە نەخۆشــكەوتن، چونكە گوشــاری دەروونی 

كۆئەندامی بەرگری سەركوت و الواز دەكات.
دكتــۆر شــتانگە دەڵــێ "هەســت و هــزر 
كاریگەرییەكــی زۆریان لەســەر تەندروســتیی 
مــرۆڤ هەیە". دكتــۆر هیوتەریش دەڵێ "ئەو 
ژن و پیاوانەی لە كار و پیشــەكانیان تووشی 
گوشــاری جۆراوجــۆر دەبنــەوە، بەرگرییەكی 
الوازتریــان لــە دژی نەخۆشــییەكان هەیــە، 
بەراورد بەوانەی لە كار و پیشەكانیاندا ئارامن 
و لەژێــر گوشــاردا نیــن". ئــەو ئەنجامانــەی 
پزیشــكە ئەڵمانییــەكان باســی دەكــەن، لە 
توێژینەوەكانــی پەیوەســت بــە كۆئەندامــی 
بەرگــری و الیەنــی دەروونــی و دەمارییــەوە 

هاتوون.
شــڵدۆن كۆهیــن، مامۆســتای پزیشــكیی 
دەروونی لە زانكۆی كارنیگی میلۆن لە شــاری 
پیتسبێرگی ویالیەتی پەنســلڤانیای ئەمریكا، 
دەڵێ ئەو كەســانەی هاوڕێیان زۆرە و گوشار 
لەســەریان كەمە، كەمتر تووشــی نەخۆشییە 
گوازراوەكانــی وەك هەاڵمــەت و ئەنفلەوەنــزا 

دەبن.
دكتۆر هیوتەر دەڵێ "كاتێك مێشك هەست 
بــە بارێكی نائاســایی دەكات لە جەســتەدا، 
فەرمــان دەنێرێ بــۆ چاالكبوونــی یەكەكانی 

چاككردنەوەی جەستە".
بێئــەوەی ئێمە ئاگامان لێبێ، جەســتەمان 
بەردەوام ســەرقاڵی كاراهێشتنەوەی خانەكان 
و نوێكردنەوەیانــە، بــەاڵم خۆ ئــەو توانایەی 
و  توانــا  و  نییــە  ســنوور  بــێ  جەســتەش 

دەســەاڵتەكەی بــۆ مەودایەكــی دیاریكراوە. 
"كاتێــك جەســتە  دەڵــێ  دكتــۆر شــتانگە 

ئینســۆلینی  هۆرمۆنــی  پێویســت  وەك 
سووتێنەری شەكر یان رژێنی دەرەقی 

دروســت ناكات، ئیدی پزیشــكە 
دەستەوســان  ناوەكییەكــە 
دەبێ". هەروەك نەخۆشییەكانی 

لــە  وەكــو شــێرپەنجە زۆر كات 
پزیشكە ناوەكییەكەمان بەهێزترن و 

دەیبەزێنن. بۆیە ناكرێ بەهیوای ئەو پزیشكە 
ناوەكییــە، بێخەم پاڵــی لێبدەیتەوە و خەمی 
تەندروســتیت نەخــۆی، بەڵكــوو پێویســتە 
هەمیشــە زۆرترین پابەندی پێشــان بدەی بە 
رێنماییەكانــی زانســتی پزیشــكی و لەكاتــی 

پێویستدا سەردانی پزیشك بكەیت.

د.خاڵس قادر ئەحمەد

كێشــی  زۆریــی  بەدەســت  كــەس  هەندێــك 
الوازن  هەندێكیشــیان  دەناڵێنــن،  جەســتەیانەوە 
و ئیرەیــی بــە قەڵەوەكان دەبــەن. هەندێكجار ئەو 
ئیرەیی بردنە بەرەو كارەســاتی دەبات و رێگایەكی 

هەڵە هەڵدەبژێرێ بۆ خۆ قەڵەوكردن. 
رەنگــە زۆربەمــان ئاشــنا بیــن بــە هاوكێشــە 
سادەكەی راگرتنی كێش )وزەی وەرگیراو= وزەی 
خەرجكــراو(، ئەگــەر وزەی وەرگیــراو )خواردن و 
خواردنەوە( كەمتر بێ لە وزەی خەرجكراو، كێش 
كــەم دەبێت. ئەگــەر وزەی خەرجكراو )جووڵە 
و وەرزش و رۆیشــتن( زیاتــر بــێ لــە وزەی 
وەرگیراو، كێش كەم دەكات. پێچەوانەكەشــی 

راستە، واتە كێش زیاد دەبێت.
 

بۆچی ناگەین بە ئامانج؟

یاسای بنەڕەتیی دابەزاندنی كێش بریتییە 
لــە یاســای 70 بە 30، واتە بــۆ دابەزاندنی 
كێش پێویستە 70%ی نێشی زیادە لەڕێگەی 
خۆراكەوە كەم بكەیتەوە 30%یش بە وەرزش 
و جووڵــەی چــاالك خەرجكردنی وزە، واتە بە 
وەرزش تەنیا 30%ی كێشــی زیادت دادەبەزێت، 
ئــەوەی دیكە تەنیــا بەخواردن كــەم دەبێتەوە، 
بۆچی؟ چونكە لە لەشــدا ســێ جۆر ســووتاندنی 

وزە هەیە :

یەكەم: ســووتاندنی وزە لەڕێگەی BMR رێژەی 
مێتابۆلیزمی بنەڕەتی كە لە )60 بۆ 70%(ی وزەی 
پێویســتی لەش بــەو رێگایە خــەرج دەبێت، بەبێ 

ئەوەی ئێمە هیچ كردار و جووڵەیەك بكەین )هەموو 
ئــەو كارلێكــە كیمیاییانــەی لە لەشــدا روودەدەن 
لەگەڵ جووڵە خۆنەویستەكان، وەك ئیشكردنی دڵ 
و دەمــاغ و گورچیلە، تەنانەت كاتی نووســتنیش( 

زۆرترین وزەی لەش بەم رێگایە سەرف دەبێت. 

دووەم: وزەی خەرجكراو لە رێگەی هەرسكردن، 
ئەویش لە 10 تاوەكو 15%، وزەی پێویســتی لەش 

خەرج دەكات.

ســێیەم: وزەی خەرجكراو لــە رێگەی جووڵە و 
چاالكیە خۆویستەكان وەك وەرزش لە )15 تاوەكو 

30%(ی وزە خەرج دەبێ.
واتــە ئەگــەر بەتەنیــا وەرزش بكەیــن بەبــێ 
وزەی  كەمكردنــەوەی  و  خــۆراك  رێكخســتنی 
وەرگیــراو، ئــەوا تەنیــا دەتوانیــن مامەڵــە لەگەڵ 
30%ی وزە بكەیــن بۆ دابەزاندنی كێش و ناتوانین 

بگەینە ئامانجەكەمان.
كەواتــە فاكتەری ســەرەكی بۆ راگرتنی كێشــی 
 ، BMR لــەش و زۆر و كەمبوونــی بریتییــە لــە
ئەوەش نهێنیی كێشی مرۆڤە، چونكە 70%ی وزەی 
لــەش لەو رێگەیەوە دەســووتێ، لەبــەر ئەوە هەر 
كاتێــك یان هەر فاكتەرێــك BMR زیاد بكات یان 
كەم بكات، گۆڕانكاری بەســەر كێشی لەشدا دێت. 
زیادبوونــی BMR دەبێتــە هــۆی كەمبوونی كێش 
بەهۆی زیادبوونی وزەی سەرفكراو كە دەكاتە زیاتر 
لە دوو هێندەی وزەی سەرفكراو بەڕێگەی وەرزش .
نموونەیــەك لــە زیادبوونــی BMR بەهــۆی 
بەرزبوونــەوەی پلــەی گەرمیــی لــەش، كاتێك 
كەســێك تووشــی نەخۆشــیی تــاداری دەبێت، 
لــە ماوەیەكی كەمدا كێشــی لەشــی دادەبەزێ. 

هەروەها ئەوانەی تووشی غودەی ژەهراوی دەبن 
یــان ئەوانــەی لەژێر گوشــاری دەروونیدان، یان 
ئەوانەی جگەرەكێشن یان قاوە زۆر دەخۆنەوە .
هــۆكاری بۆ ماوەییش كاریگەری هەیە. هەندێك 
كــەس كــە BMR یان بــەرزە یــان نزمــە، ئەوانە 
ناودەبرێن بە هەبوونی ئامادەگی بۆ قەڵەوبوون یان 
الوازبوون، هەرچەنــدە خواردن زۆر یان كەم بخۆن 

)دیارە بەڕێژەیی(. 
لەبــەر ئــەوە زۆر گرنگە ئەو فاكتەرانە بناســین 
 BMR كــە دەبنە هــۆی زیاد یــان كەمكردنــەوەی
بــۆ راگرتنــی كێشــی لــەش و كۆنترۆڵكردنــی كە 

گرنگترینیان ئەمانەن:
- تەمەن: لەگەڵ هەڵشــكانی تەمەن BMR كەم 

دەبێت
- رەگەز: لە رەگەزی نێردا زیاترە 

گوشــاری  و  دڵەڕاوكــێ  دەروونــی:  -حاڵەتــی 
دەروونی زیادی دەكات 

- قاوە و جگەرە زیادی دەكات 
- هەندێك نەخۆشــی وەك تاداری، شــێرپەنجە، 

غودەی ژەهراوی زیادی دەكات.
- وەرزشكردن زیادی دەكات

- كەشوهەوای گەرم زیادی دەكات 
- بارستە و كێشی لەش زیادی دەكات 

- بەشــێوەیەكی گشــتی BMR بۆ هەر كەسێك 
بە )30( كالۆری بۆ هەر یەك كیلۆگرام لە كێشــی 

دادەنرێت. 
- جۆری خۆراك: گۆشت و ماددە پڕۆتینییەكان 

BMR زیاد دەكەن 
- لە كاتی خەوتن BMR لە 10% كەمتر دەبێت

* شارەزا لە نەخۆشییەكانی هەناو و دڵ

وەزارەتی تەندروستی حەب 
دەداتە قوتابیان

رێگاكانی گواستنەوەی 
كرمی ریخۆڵە:

- دەلكێن بە سەوزە و میوەكانەوە جا 
راستەوخۆ لە خاكی پیسبووەوە بێت، یان 
ئاودانی كێڵگەكان بە ئاوەڕۆ و لە رێگەی 
خواردنی سەوزەی باش نەشۆراوە دەگەنە 

نێو جەستە و خەڵكی تووش دەكەن.
- ئاوی كانی و كارێزەكان، بیرەكان و 

پرۆژەكانی ئاوی خواردنەوە كە بە ئاوەڕۆ 
پیس بووبن.

- كاتێك منداڵ دەست دەخاتە خۆڵی 
پیسبوو بە كرمەكە و دواتر دەست 

بۆ دەمی دەبات، بەرلەوەی بە باشی 
دەستەكانی بشوات.

فەزیحەی 

كلینێكس

هەموو كەسێك پزیشكێكی ئێشكگری هەیە

بۆچی بە وەرزشكردن الواز نابم؟

 )فۆتۆ: رووداو(

سەروەر ساالر
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فرەڕیزی هەڕەشە 
لە بەرەی موحافەزەكارانی ئێران دەكات

رووداو - هەولێر

دیبەیتــی  یەكــەم  رابــردوو  هەینیــی  رۆژی 
تەلەفزیۆنیــی هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتیی ئێران 
بــە بەشــداریی شــەش بەربژێــری هەڵبژاردنەكە 
بەڕێوەچوو، بەمەش زەنگی دەستپێكی كەمپینی 
هەڵبژاردنــەكان بــە كــردەوە لێــدرا. هەڵبژاردنی 
ســەرۆكایەتی ئێران رۆژی 19ی ئایاری ئەمســاڵ 
ركابەرییــە  دەكــرێ  چــاوەڕێ  و  بەڕێوەدەچــێ 
روحانــی،  نێــوان حەســەن  لــە  ســەرەكییەكە 
سەرۆككۆماری ئێستای ئێران و ئیبراهیم رەئیسی، 

كەسایەتی ئاینیی نزیك لە خامنەیی بێت.
شارەزایان چاوەڕێ دەكەن ماراسۆنی كەمپینە 
27 رۆژییەكەی ئێران لەسەر رەوشی ئابووریی ئێران 
چڕ بكرێتەوە، لەو چوارچێوەیەشــدا دەستكەوتە 
ئابــووری و بازرگانییەكانــی رێككەوتنی ئەتۆمیی 
ئێران لەگەڵ شــەش زلهێزەكــەی جیهان تەوەری 
سەرەكیی باسەكان دەبێ. رێككەوتنە ئەتۆمییەكە 
لە ســەرەتای 2016وە دەســت بە جێبەجێكردنی 
كراوە. بەو پێیەش روحانی ماوەی ساڵێك و چوار 
مانگی لەبەردەســت بووە بۆ ئەوەی رێككەوتنەكە 
بەكاربهێنێ بۆ بووژاندنــەوەی ئابووریی ئێران كە 
بەهــۆی ســزا نێودەوڵەتییــە ئەتۆمییەكانەوە لە 

داڕمان نزیك بوو.
لەو روانگەیەشەوە چاوەڕوان كراوە كە حەسەن 
روحانی جەخت بكاتە سەر دەستكەوت و بەرنامە 
ئابوورییەكانــی حكومەتەكــەی لە مــاوەی چوار 
ســاڵی رابــردوودا. روحانی رۆژی پێنجشــەممەی 
رابــردوو لــە بەرنامەیەكی رادیۆییــدا گوتی "نابێ 
وەهــا بكەین وەبەرهێنــەرە بیانی و نێوخۆییەكان 
ســڵمان لــێ بكەنــەوە. ئێمــە دەتوانیــن 140 
ملیــار دۆالر وەبەرهێنــان بۆ كەرتــە جیاجیاكان 
رابكێشــین، ئەوەش دەتوانــێ یارمەتیدەر بێ بۆ 

بەرەنگاربوونەوەی بێكاری لە واڵتدا".
ئــەو لێدوانەی روحانی پێچەوانەی داوای عەلی 
خامنەیــی، رابەری كۆماری ئیســالمیی ئێران بوو 

كە داوای لە شــەش بەربژێرەكە كرد لە كەمپینی 
هەڵبژاردنەكاندا پشت بە بانگەشەی وەبەرهێنانی 

بیانی بۆ بووژاندنەوەی ئابووریی ئێران نەبەستن.
مێهدی خەلەج، شــارەزای كاروبــاری ئێران لە 
پەیمانگای واشــنتن، پێیوایە خامنەیی بە نهێنی 
پشــتگیری لە روحانی بكات، لەبەرئەوەی "وەكوو 
نەریتێكی هەمیشەیی، ســەرۆككۆمارەكانی ئێران 
لە خولــی دووەمــدا الوازتر دەبن، بــەوەش رێگە 
بــۆ خامنەیی خۆش دەبێ زیاتر دەســت بەســەر 

دامەزراوەی جێبەجێكاریی ئێراندا بگرێ". 
خەلەج، هاتنەســەركاری ترەمپ بە هۆكارێكی 
دیكە دەزانێ بۆ ئەوەی رابەری ئێران پشتگیری لە 
روحانی بكات بۆ خولی دووەمی سەرۆكایەتی، بە 

بۆچوونی خەلەج "دوور نییە خامنەیی داینامیكی 
نێودەوڵەتی لەبەرچاو بگرێ، بۆیەش بۆ رێگەگرتن 
لە توندبوونی ملمالنێی تاران و واشنتن، پشتگیریی 

ئیدارەی ئێستا بكات".
روحانــی كە سیاســەتكارێكی پراگماتیســتە، 
بانگەشەی ئەوە دەكات حكومەتەكەی ئەو ئێرانی 
لە گۆشەگیربوون رزگار كردووە. بەاڵم خامنەیی و 
موحافەزەكارەكان رەخنەی ئەوە لە ئیدارەی روحانی 
دەگــرن كە زۆر هەوڵی نزیكبوونــەوە لە رۆژئاوا و 
بەتایبەتیش ئەمریكا دەدات. سەرۆككۆماری ئێران 
لە بەشێك لە دیمانە رادیۆییەكەدا بە ناڕاستەوخۆ 
وەاڵمی ئەو رەخنەیــەی دایەوە و گوتی "ناتوانین 
تەنیــا بــە دروشــمدان كێشــە ئابوورییەكانمــان 

چارەســەر بكەین، بــۆ بەرەنگاربوونەوەی بێكاری 
پێویستمان بە وەبەرهێنانە".

بەپێــی دوایین راپۆرتی بانكی جیهانی، رێژەی 
بێــكاری لە ئێران لە نیوەی دووەمی ســاڵی پاردا 
12.7% بــووە )واتە 3.3 ملیــۆن كەس لە ئێران 
بێــكارن(، ئەو رێژەیە بەرزتریــن رێژەی بێكارییە 
لە ســێ ســاڵی رابــردوودا. كێشــەی بێــكاری و 
بەرزبوونــەوەی هەاڵوســانی ئابــووری لــە ماوەی 
یەك ســاڵی رابردوودا خاڵی الوازی حكومەتەكەی 
روحانییــە، بۆیــەش محەممــەد باقــر قالیبــاف، 
سەرۆكی شارەوانیی تاران و فەرماندەی پێشووی 
ســوپای پاســداران لــە گوتارێكــی تەلەفزیۆنیدا 
ئاماژەی بەوە دا "دوژمنی سەرەكیی ئێستای ئێران 

دابەزینی گەشەی ئابووری، بەرزبوونەوەی رێژەی 
بێكاری و هەاڵوســانە". قالیباف لــە هەڵبژاردنی 
ئەمســاڵدا كاندیدی باڵی موحافەزەكار و نزیك لە 

سوپای پاسدارانە.

رەئیسی هاوژینەكەی 
بەكاردەهێنێ

گەورەتریــن ركابەری روحانی لــە هەڵبژاردنی 
ئەمجــارەدا ئیبراهیــم رەئیســییە. بــەاڵم وەكوو 
دیارە رەئیسی هەســتی بەوە كردووە كە ناتوانێ 
تەنیا پشــت بە دەنگی موحافــەزەكارەكان و ئەو 
خەڵكانــە ببەســتێ كە دەكرا دەنــگ بە مەحمود 
ئەحمەدی نژاد، ســەرۆكی پێشــووی ئێران بدەن، 
بۆیە لــە هەنگاوێكی چاوەڕواننەكراودا ڤیدیۆیەكی 
باوكــردەوە كە تێیدا چەكێكــی نوێی بەكارهێنا: 

ئەویش هاوژینەكەی بوو.
رەئیســی كە لە سیســتەمی دادوەریی ئێران 
و كوشــتاری بەندكراوە سیاســییەكاندا لەساڵی 
1988 رۆڵی بااڵی هەبووە، لەو گرتە ڤیدیۆییەدا 
باسی كار و چاالكییە ئەكادیمی و زانستییەكانی 
جەمیلــە عەلەمهــودای هاوژینــی دەكات كــە لە 
زانكۆی شەهید بەهەشتی مامۆستایە. لەو پارچە 
ڤیدیۆییەدا كە ماوەكەی دوو خولەكە، رەئیســی 
هەوڵ دەدات وێنەی كەسێكی لێبووردە و گونجاو 
لەهەمبــەر هاوژینەكــەی پیشــانبدات و دەڵێــت 
"ئەگــەر بچمەوە مــاڵ و هاوژینەكــەم لە ماڵەوە 
نەبێ، كێشــەم نییــە. ئەگەر بۆ خواردنی شــەو 

هیچمان نەبێ، خۆم تێكنادەم". 
ئەوەی لــە هەنگاوەكەی رەئیســیدا ســەیرە، 
تەنیا ئــەوە نییە مەالیەكی موحافەزەكار باســی 
هاوژینەكەی بكات، بەڵكو خاڵی جێگەی ســەرنج 
ئەوەیە رەئیسی لە ساڵی پێشتردا بەردەوام داوای 
لە ئافرەتان كردووە لە ماڵەوە بمێننەوە و ئەركی 
"خانمــی ماڵەوە" لەئەســتۆ بگرن. لــە گۆڕەپانی 
سیاســیی ئێراندا، ئیبراهیم رەئیســی كەســێكی 

ناســراو نییە و پۆســتی سیاسی و جێبەجێكاری 
نەبووە. بۆیەش شارەزایان پێیانوایە باوكردنەوەی 
ئــەو ڤیدیۆیە بۆ پڕكردنــەوەی ئەو كەموكوڕییە و 
راكێشــانی سەرنجی چینی نێوەڕاستی كۆمەڵگای 

ئێرانە لە گۆڕەپانی هەڵبژاردنەكاندا.
بەرپرســێكی حكومەت كــە پەیوەندی لەگەڵ 
بــە  هەیــە  موحافــەزەكارەكان  و  ریفۆرمخــواز 
راگەیانــدووە  بەریتانــی  تایمــز(ی  )فاینەنشــڵ 
"موحافەزەكارەكان پەنایان بۆ كەسێكی نەناسراوی 
وەكوو رەئیســی بردووە، ئەوەش دەریدەخات كە 
تووشــی قەیــران و ناكۆكــی بوون )لــە كاتێكدا 
نەیانتوانیوە لەسەر یەك كاندیدی ناسراو رێكبكەون 
كە بەرژەوەندییەكانیان بپارێزێ(". ئەو بەرپرســە 
ئاماژەی بەوەش داوە "رەئیسی بۆیە هاوژینەكەی 
هێناوەتــە ناو بانگەشــەكانەوە، چونكــە دەزانێ 
ناتوانێ تەنیا پشت بە خەڵكە هەژارەكە ببەستێ".
لە هەڵبژاردنی ئەمجــارەدا، موحافەزەكارەكان 
ســێ بەربژێریــان هەیــە كــە ســێیەم كاندیدیان 
سەید مستەفا میرســەلیم، ئەندامی ئەنجوومەنی 
دەستنیشانكردنی بەرژەوەندییەكانی نیزامە و هەتا 
ئێستا چانســێكی ئەتۆی سەركەوتنی نییە. بۆیە 
ناكۆكی ســەرەكیی باڵی توندئاژۆی ئێران لەنێوان 
قالیباف و رەئیسییە. لە هەڵبژاردنەكانی 2013دا، 
قالیباف بە بەدەستهێنانی 16%ی دەنگەكان پاش 
روحانــی زۆرترین دەنگی هێنابــوو، جگە لەوەش 
ئەزموونێكی درێژی ئیداری، سیاسی و سەربازیی 
هەیــە، بۆیە ژمارەیەكــی زۆر لە كاربەدەســتانی 
موحافەزەكار پێیانوایە قالیباف چانسی شكستدانی 

رووحانی زیاترە لە رەئیسی.
بەر لە دەســتپێكی كەمپینــی هەڵبژاردنەكان، 
موحافەزەكارەكان لە نێوان خۆیاندا رێككەوتبوون 
لەســەر ئەوەی هەر كاندیدێكــی موحافەزەكار لە 
مــاوەی كەمپینەكاندا جەمــاوەری كەمتر بوو، بە 
قازانجــی كاندیدە لە پێشــەكەی دیكەی خۆی لە 
پرۆسەكە بكشێتەوە، بەاڵم هەتا ئێستا نە قالیباف 

و نە رەئیسی ئاماژەی لەو جۆرەیان نەداوە.

رووداو - هەولێر

ســاڵێك و ســێ رۆژ بــەر لــە تەواوبوونی 
ماوەی سەرۆكایەتیی ئەمریكا، باراك ئۆباما لە 
كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا هەواڵی ئازادكردنی 
چوار هاوواڵتــی ئەمریكی بەڕەچەڵەك ئێرانی 
لەالیــەن تارانەوە، لە بەرامبــەر ئازادكردن و 
هەڵپەســاردنی كەیسی حەوت ئێرانی لەالیەن 
ئەمریــكاوە راگەیانــد. رۆژی 17ی كانوونــی 
هەنــگاوەی  ئــەو  ئۆبامــا   ،2016 دووەمــی 
رێككەوتنــە  دیكــە"ی  "بەروبوومێكــی  بــە 
ئەتۆمییەكــەی نێــوان ئێــران و گروپی 1+5 
ناوبــرد، بــەاڵم بە گوێــرەی بەدواداچوونێكی 
گۆڤاری پۆلیتیكۆ، لە پشــت ئەم ئاڵوگۆڕەوە 
ئیــدارەی ئۆباما باجــی زۆر گەورەی بە تاران 
داوە و بەشــێكی گەورە لە رێككەوتنەكەی لە 
رای گشتی ئەمریكا و جیهان شاردووەتەوە.

ئۆبامــا لــە گوتارەكــەی خۆیــدا حــەوت 
كەســە ئازادكراوەكەی ئێرانــی بە "هاوواڵتی 
كۆشــكی  بەرپرســانی  ناوبــرد،  مەدەنــی" 
ســپی بــە كۆمەڵێك بــازرگان لــە قەڵەمیان 
دەدان كە ســزا ئەتۆمییەكانی سەر ئێرانیان 
بەزاندووە، بەاڵم راستییەكەی ژمارەیەك لەو 
ئێرانیانە لەالیــەن وەزارەتی دادی ئەمریكاوە 
بە هەڕەشــە بۆ ســەر ئاسایشــی نیشتمانیی 

ئەمریكا تۆمەتبار كرابوون.
)پۆلیتیكــۆ( راپۆرتەكــەی  بەگوێــرەی 
ی ئەمریكــی، ســێ كەس لەوانــەی بۆ ئێران 
ئــازاد كرابــوون، بەشــێك بوون لــەو تۆڕەی 
تەكنەلۆژیــای  بەدەســتهێنانی  هەوڵــی 
مایكرۆئەلەكترۆنیكیــان دەدا بــۆ سیســتەمی 
مووشەكیی تاران. یەكێك لە ئازادكراوەكانیش 
بەنیــازی كڕینی تەكنەلۆژیای ســەتەالیتی و 
هاردوێــری ئەمریكــی بووە و بڕیاری هەشــت 

ساڵ زیندانی بۆ دەرچووبوو.
لە بەشێكی دیكە لە رێككەوتنەكەی نێوان 
ئیــدارەی ئۆباما و ئێرانــدا، تۆمەت و بڕیاری 
دەســتگیركردن لەســەر 14 كەس الدرا، بەم 
پێیــەش ناویــان لــە لیســتی داواكراوەكانی 
ســڕدرایەوە.  نێودەوڵەتیــش  پۆلیســی 

)پۆلیتیكۆ( ئاشــكرای كردووە ســێ لەم 14 
كەسە هەوڵی بەكرێگرتنی فڕۆكەی بۆینگیان 
بــۆ هێڵێكــی ئاســمانیی ئێرانــی دابــوو كە 

پشتگیریی حیزبوڵای لوبنان دەكات.
چــوارەم كەس نــاوی بێهــروز دەوڵەتزادە 
بــووە كە بەنیــازی كڕینــی هــەزاران چەكی 
ئەمریكــی و گواســتنەوەی نایاســاییان بووە 
بــۆ ئێــران. ناوی پێنجــەم تۆمەتبــار ئەمین 
رەوان بووە كە تۆمەتبار بووە بەوەی ئالیاری 
ســەربازیی ئەمریــكای بــە قاچاخ بــۆ هۆنگ 
كۆنگ و سینگافورە گواستووەتەوە بۆ ئەوەی 
لەوێــوە رەوانــەی ئێران بكرێن. بــە گوێرەی 
بەرپرســانی ئەمریكــی كــە بــۆ )پۆلیتیكۆ( 
دواون، رەوان بەشــێك بــووە لــە تۆڕێكــی 
كەرســتەی  بەدەســتهێنانی  بەرفراوانتــری 
پێشكەوتووی تەكنۆلۆژی كە لە دروستكردنی 
بۆمبی چێنــراودا بەكاردەهێنرێن و میلیشــیا 
شــیعەكانی عێراق دواتر لە دژی ســەربازانی 

ئەمریكی بەكاریان هێنابوون.
كەســەدا،  چــواردە  ئــەو  لەنێــو  بــەاڵم 
"ســەید  كەیســی  كەیــس،  گەورەتریــن 
ئەبوفــەزل شــەهاب جەمیلی"یــە. وەكوو لە 
بەدواداچوونەكەی )پۆلیتیكۆ(دا دەردەكەوێ، 
جەمیلی لە ساڵی 2005 بۆ 2012 لە رێگەی 
چینــەوە هەزاران كەرەســتەی پێویســتی بۆ 
بەرنامە ئەتۆمییەكەی ئێــران دابین كردووە، 
لە نێویشیاندا سەدان حەساس )sensor(ی 
دروستكراوی ئەمریكا كە بۆ سێنتریفیوژەكانی 

پیتاندنی یورانیۆم پێویستن.
)پۆلیتیكــۆ(،  راپۆرتەكــەی  بەپێــی 
بەرپرســانی وەزارەتــی دادی ئەمریكا كاتێك 
زانییان قەبارەی ئاڵوگۆڕەكە هێندە گەورەیە، 
تووشــی پەشــۆكان بوون، نەك لەبەرئەوەی 
ژمارەیەكی زۆر ئێرانی لەبەرامبەر ژمارەیەكی 
بەڵكــو  كــراون،  ئــازاد  ئەمریكیــدا  كــەم 
لەبەرئــەوەی هەنگاوەكــەی ئۆبامــا ئاكامــی 
ســااڵنێكی زۆر لێكۆڵینــەوە و بەدواداچوونی 
بــۆ  ئەمریــكای  پەیوەندیدارەكانــی  دەزگا 
دۆزینەوەی تۆڕە نهێنییەكانی ئێران بەبا دا.

لــە  دەشــڵێت  ئەمریكییەكــە  گۆڤــارە 

پایــزی 2014ەوە، وەزارەتــی دادی ئەمریكا 
پڕۆســەی لێكۆڵینــەوە و بەدواداچوونی تۆڕە 
نهێنییەكانی ئێرانیان لە ئەمریكا خاوكردەوە، 
پــڕۆژەی  نموونــە وەزارەتــی بەرگــری  بــۆ 
راكێشــانی ئێرانییــە گومانلێكراوەكانیــان بۆ 
واڵتێكی دۆســتی ئەمریكا هەبــووە، هەروەها 
لــە هەوڵدا بوون واڵتانی دۆســت رازی بكەن 
بــەوەی گومانلێكــراوە ئێرانییەكانــی واڵتانی 
خۆیــان رادەســتی ئەمریكا بكەنــەوە، بەاڵم 
پالنەكەی ئۆباما هەموو ئەو پرۆســانەی خاو 

كردەوە.
هەمان ئەو رۆژەی ئۆباما هەواڵی ئاڵوگۆڕی 
گیراوەكانی لەنێوان تاران و واشــنتن ئاشكرا 
كرد، ئیدارەی كۆشكی سپی ژمارەیەك سزای 
نوێی بەســەر ئێراندا سەپاند كە پەیوەندییان 
بە سیســتەمی مووشــەكیی ئێرانەوە هەبوو. 
بەرپرسێكی پێشــووی كۆشكی سپی پێیوایە 
سەپاندنی سزای نوێ و ئازادكردنی كەسانێك 
كــە پەیوەندییان بە سیســتەمی مووشــەكی 
ئێرانەوە هەیە لێكدژە. بەرپرسە ئەمریكییەكە 
گوتی "بۆچی دەبێ خەڵكانێك ئازاد بكەین كە 
دڵنیاین لە پرۆگرامی سیســتەمی مووشەكیی 

ئێراندا بەشدارن".
ڤالێری لینسی، خانمە بەڕێوەبەری پڕۆژەی 
كۆنترۆڵــی چەكــی ئەتۆمــی، هەنگاوەكــەی 
ئیــدارەی ئۆبامــا بە "ســكانداڵ" ناودەبات و 
پێیوایە شــاردنەوەی تۆمەتە راستەقینەكەی 
حــەوت كەســەكە و شــاردنەوەی دۆســیەی 
14 كەســەكەی دیكــە بــەو مانایەیــە ئۆباما 

نەیویستووە رای گشتی بهەژێنێ.
ئەتۆمییەكانــدا  دانوســتاندنە  كاتــی  لــە 
لــە كۆمارییــەكان رەخنــەی  بەشــێكی زۆر 
ئەوەیان لــە تیمی دانوســتاندنكاری ئەمریكا 
دەگرت كە بە ئاشكرا پێشانی ئێرانییەكانیان 
دابــوو رێككەوتنەكــە بــۆ ئەمریــكا گرنگــە. 
خــوان زاراتێ، جێگری راوێژكاری ئاسایشــی 
دەڵێــت  بــوش،  ئیــدارەی  نیشــتمانیی 
"ئێرانییــەكان بەمەیــان زانیبــوو، بۆیــە بــە 

قازانجی خۆیان بەكاریانهێنا".
ژمارەیەكــی زۆر لە بەرپرســانی وەزارەتی 

دادی ئێســتا و ئیــدارەی پێشــووی ئەمریكا 
بــە گۆڤــارە ئەمریكییەكەیــان راگەیانــدووە 
"بەشــێكی زۆر یان هەموو بەرپرسانی بەشی 
رێگــری لــە باوبوونــەوەی چەكــی ئەتۆمی 
كەیســی  چــۆن  نەبــوون  ئــەوە  ئــاگاداری 
ئێرانییەكان لــە دانوســتاندنە ئەتۆمییەكاندا 

بەكاردەهێنرێ".
 لەالیەكی دیكەوە فەرمانگەی لێكۆڵینەوەی 
فیدراڵــی )FBI( و وەزارەتەكانی ئاسایشــی 
نیشــتمانی و بازرگانیی ئەمریكاش ئاگاداری 
وردەكاری بەكارهێنانی كەیسی زیندانییەكان 
لە دانوستاندنەكاندا نەبوون، لە كاتێكدا ئەم 
سێ ئاژانســە چەندین ساڵ بە نهێنی كاریان 

لەسەر ئاشــكراكردن و راوكردنی قاچاخچییە 
ئێرانییەكانی چەك و تەكنۆلۆژیای مووشەكی 

و ئەتۆمی كردبوو. 
بەرپرســێكی  مەكدۆناڵــد،  كێنێــس 
پێشــووی وەزارەتی ئاسایشــی نیشــتمانیی 
ئەمریــكا دەڵێــت راگرتنــی لێكۆڵینــەوە و 
لــە  زۆری  خەڵكانێكــی  بەدواداچوونــەكان 
ئیدارەی پێشــوودا تووڕە كرد، لەبەر ئەوەی 
"ئــەوان چەنــد مانــگ و چەند ســاڵ كاتیان 
بۆ ئەو كەیســانە دانابــوو، كەچی لەپڕ بڕیار 

درابوو رابگیرێن".
ئارنۆڵــد،  ئــارۆن  لەوبــارەوە  هــەر 
بەرپرســێكی پێشووی )FBI( و بەڕێوەبەری 

بەرەنگاربوونــەوەی بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی 
لەژێــر  كەســە   14 "ئــەو  دەڵێــت  ئێــران 
لێكۆڵینــەوە و چاودێرییەكی تــەواودا بوون. 
ئێمــە زۆر پێویســتمان بەوانــە بــوو، لەبەر 
ئــەوەی ئــەوان لە ئاســتێكی بــااڵدا چاالك 
بــوون و دەیانتوانــی یارمەتیدەرمــان بــن". 
بــۆ ئــەوەی بزانــن تــۆڕی بەدەســتهێنانی 
نایاســایی چەك لە ئەمریكا چۆن كاردەكات. 
ئارنۆڵد هەروەها دەڵێــت "ئەوان دەیانتوانی 
تێگەیشــتنێكی ســتراتیژیمان بدەنــێ، بەاڵم 
ئێســتا شــرۆڤەكارەكان و لــەوەش گرنگتــر 
سیاســەتدانەرەكانی ئەمریــكا تەنیا دەبێ بە 

مەزندە بزانن چی روودەدات".

گۆڤارێكی ئەمریكی زانیاریی شاردراوە لەسەر ئیدارەی ئۆباما ئاشكرا دەكات

چی لەپشتی پەردەی ئاڵوگۆڕی بەندكراوانی 
نێوان تاران و واشنتنەوە بوو؟
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نابێت ئەمریكا پەلە لە گرتنەوەی رەققە بكات
رووداو - هەولێر

زیاتــر لــە ســێ هەفتــە بەســەر هێرشــی 
مووشــەكیی ســوپای ئەمریكا بۆ سەر بنكەی 
شــوعەیرات لە رۆژئاوای سووریا تێدەپەڕێ. لە 
ماوەی ئەو 21 رۆژەدا پرســیاری سەرەكی ئەوە 
بــووە كە هەنگاوی داهاتووی ئیدارەی ئەمریكی 
چی دەبێ و چ گۆڕانێك لە ستراتیژی ئەمریكادا 
پەیمانــگای  روودەدات؟  ســووریا  لەبــارەی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست )MEI( بۆ وەاڵمدانەوەی 
ئــەو پرســیارە راپۆرتێكی ئاراســتەی لیژنەی 
سیاسەتی دەرەوەی ئەنجوومەنی پیرانی ئەمریكا 

كردووە.

هێرشەكان بەجێ بوون

راپۆرتەكە لە سەرەتادا جەخت لەوە دەكاتەوە 
كە هێرشــی سەر بنكەی شــوعەیرات بەجێ و 
پێویســت بوو، لەبەرئەوەی وەاڵمێكی توند بوو 
بۆ "تاوانێكی جەنگ" كە ئەسەد لێی بەرپرسە. 
راپۆرتەكە دەڵێت هێرشە كیمیاییەكەی رژێمی 
ســووریا بۆ ســەر خان شــەیخون ســەلماندی 
رێككەوتنــی لەناوبردنی چەكــە كیمیاییەكانی 
حكومەتی سووریا لە 2013 كە لە نێوان ئەمریكا 
و رووسیا كرا، تەنیا بۆ هەڵخەڵەتاندن بووە. لە 
كاتێكدا بەپێی زانیارییەكانی دەزگای هەواڵگریی 
ئیســرائیل "حكومەتی ســووریا خاوەنی ســێ 
تۆن گازی ســارینە كە بەشی كوشتنی هەزاران 

سیڤیلی دیكەش دەكات".
راپۆرتەكە پێیوایە سیاسەتی ئیدارەی ئۆباما 
لە شــەش ســاڵی رابــردوودا ئەوە بــوو الیەنە 
ناكۆكەكان بگەیەنێتە ئــەو قەناعەتەی دیالۆگ 
بكەن و لەســەر بنەمای متمانە سەقامگیری بۆ 
ســووریا بگەڕێننەوە "لەكاتێكــدا ئەو متمانەیە 
لە ســووریا نەبوو. بۆیە ئاكامی ئەو سیاســەتە 
كوژرانــی نیو ملیۆن كــەس، ئاوارەبوونی 11.5 
ملیۆن كەس بووە"، ئەوە جگە لەوەی "قەیرانی 
ســووریا رێگەی بۆ داعش خــۆش كرد تاوەكو 
خەالفــەت رابگەیەنێ و قاعیــدەش توانی پەرە 
بــە بنكەی جەماوەری خۆی لە ســووریا بدات. 
جیا لەمانە شــەڕی نێوخۆی سووریا بووە هۆی 
ئەوەی سوپای پاسدارانی ئێرانی ببێتە هێزێكی 
پرۆفیشناڵ كە لە هەموو ناوچەكەدا كاریگەریی 

بەرچاوی هەبێ".

مانەوەی ئەسەد چارەسەر نییە

لە بەشــێكی دیكــەدا هاتووە كە ســەرەڕای 
هەموو ئاڵۆزییەكانی رەوشــی ســووریا، ئەوەی 
روون و ئاشــكرایە ئەوەیە ئەســەد و رژێمەكەی 
ناتوانــن هیوای داهاتوویەكی باش بە ســووریا 

ببەخشن. چونكە ئەســەد لە 2011ەوە "خۆی 
دزیوەتــەوە،  چاكســازی  ســەرەتاییترین  لــە 
هەروەهــا رێوشــوێنە ســەربازییە توندەكانــی 
هۆكاری سەرەكی هەموو ئەو ئاكامانە بوون كە 
لە قەیرانی ســووریا كەوتوونەتــەوە"، لەوانەش 
سەرهەڵدانی داعش و بەهێزبوونەوەی قاعیدە لە 
ناوچەكە. جگە لەمەش كوشــتار و ئاوارەكردنی 
خەڵك هۆكارێكی سەرەكییە بۆ ئەوەی ئەسەد 
جارێكی دیكە نەتوانێ متمانەی سەقامگیری و 

ئارامی بە خەڵكی سووریا ببەخشێ.
راپۆرتەكە جەخت لەســەر ئــەوە دەكاتەوە 
كە لە شــەش ســاڵی رابردوودا ئەمریكا هیچی 
نەكردووە بۆ ئەوەی ئەو هۆكارە ریشــەییە بنبڕ 
بكات، هەر ئەم دەستەوەســتانییەش رووسیای 
هان دا راســتەوخۆ بەشــداری شەڕی نێوخۆیی 

سووریا بكات.

ئێران كێشەكەیە

راپۆرتەكەی )MEI( دەڵێت بۆ ئەوەی سووریا 
بەرەو ســەقامگیری بڕوات، پێویســتە ئەمریكا 
هەڵوێســتی بەهێزتر بنوێنێ، لەوانەش هێرشی 
ســەربازیی قورســتر و هەنگاوی دیپلۆماتیكیی 
پتەوتــر. بەگوێــرەی راپۆرتەكە، هێرشــەكەی 
ســەر بنكەی شــوعەیرات ســەلماندی "ئازادیی 
چاالكیی ئەمریكا لە ســووریا" زۆر لەوە زیاترە 
كە ئیدارەی ئۆباما بیری لێدەكردەوە، چونكە لە 
كاتی هێرشەكەدا رووسیا نەیتوانی پەنجەیەكیش 

بــەرز بكاتــەوە. دەشــڵێت "الی رووســەكان 
سووریا بابەتی دانوستاندنە، ئاساییشە بیەوێت 
دانوســتاندنەكان لــە چوارچێوەی هەڵوێســت 
و روانگــەی ئەوان بكــرێ"، بە تایبەتیش لەبەر 
ئــەوەی رووســەكان دەزانــن هەرچی ئەســەد 
دەســەاڵتەكەی پارێزراوتر بــێ، كەمتر گوێ بۆ 
بڕیارەكانــی مۆســكۆ رادەدێــرێ. بەبۆچوونی 
ئامــادەكاری راپۆرتەكــە، كێشــەكە ئەوەیە كە 
"لەرابــردوودا ئەمریكا بەبێ بوونی هیچ هێزێكی 

گوشار دەچووە سەر مێزی دانوستاندن".
 ئامــاژە بــۆ ئــەوەش دەكات كە ئێــران لە 
چاو رووسیا بەربەســتێكی گەورەترە لەبەردەم 
پێشــكەوتنی رەوشــی ســووریا، لەبەر ئەوەی 
مانەوەی ئەسەد الی ئێرانییەكان "جێی مشتومڕ 
نییە، بەشێكی سەرەكییە لە ستراتیژی ناوچەیی 

ئێران".

 كێشەی نێوان توركیا و یەپەگە

راپۆرتەكە ئەوە دەخاتەڕوو كە بۆ پاراستنی 
بەرژەوەندییــە كورتخایــەن و درێژخایەنەكانی 

ئەمریــكا شــەڕی تیرۆریزم بــەس نییە، بەڵكو 
ئەو شــەڕە دەبێ لە چوارچێوەی ســتراتیژێكی 
فرەالیەنــدا ببینرێ كــە تێیدا هــاوكات بیر لە 
لێكەوتەكانی دیكەی قەیرانی ســووریا و شەڕی 

تیرۆر بكرێتەوە.
دەشــڵێت جەنگــی دژی داعش لە ســووریا 
پێشــكەوتنی بەرچاوی بەدەســتهێناوە، بەاڵم 
"ســتراتیژەكەی ئەمریــكا ژمارەیــەك ئاكامــی 
ناڕاستەوخۆی زیانبەخشــی دەبێ"، گەورەترین 
تەحەداش لەم پەیوەندییەدا لە پالنی گرتنەوەی 
رەققە و هێزە بەشدارەكانی ئەو ئۆپەراسیۆنەدایە. 
ئەمریكا لە یەك ساڵی رابردوودا پێی باش بووە 
لەگــەڵ یەپەگە و هێزەكانی نزیــك لە یەپەگە 
كار بكات كە بە هێزەكانی سووریای دیموكرات 
)هەسەدە( ناسراون. وەكوو راپۆرتەكە دەڵێت، 
ئــەو پێگەیــەی بە یەپەگــە و پەیــەدە دراوە، 
كێشــەی راســتەقینەی لــە نێــوان ئەمریكا و 

توركیادا دروستكردووە. 
راپۆرتەكــە دەڵێت، ئەگەرچی لــە راپۆرتی 
سااڵنەی ناوەندی دژەـ تیرۆری ئەمریكا تاوەكو 
2014 پەیــەدە وەكــو لقی ســووریای پەكەكە 

ناســێنراوە، كەچی ئەم بڕگەیە لە راپۆرتەكانی 
2015 و 2016ی ئەو ناوەندەدا الدراون.

توێژەرەكەی پەیمانگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
رای وایــە "پێویســت نــاكا ئەمریــكا پەلــە لە 
گرتنەوەی رەققە بكات"، چونكە ئەوە كۆمەڵێك 
دەســتكەوتی كورتخایــەن بــە ئەمریــكا دەدا، 
بــەاڵم لــە درێژخایەندا خۆراكــی پڕوپاگەندەی 
ئایدیۆلــۆژی بــە داعش دەدات. بۆیــە ئەمریكا 

دەبــێ "نفوزی خۆی لــە توركیا بەكاربهێنێ بۆ 
ئاگربەستێك لە نێوان توركیا و پەكەكە، ئەوەش 
ملمالنێ و ناكۆكییەكانی نێوان توركیا و یەپەگە 

لەسەر سنوورەكانی سووریا كەم دەكاتەوە".

زۆنی ئارام

راپۆرتەكە دەڵێت ئێستا هیچ هیوایەك نییە 
بۆ ئەوەی چارەسەرێكی سەرتاسەریی خێرا بۆ 
قەیرانی سووریا بهێنرێتە ئاراوە. بۆیە باشترین 
چارەســەر دروستكردنی ژمارەیەك زۆنی ئارامە 
كە تێیدا هێزە ســووری یان دەرەكییەكەی ئەو 
زۆنە بەڵێنی "سڕكردن و وەستاندنی پێكدادان" 

لەو زۆنەدا بدات. 

پێشنیازەكانی پەیمانگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بۆ ترەمپ

باشترین چارەسەر 
بۆ قەیرانی سووریا 
دروستكردنی پێنج 

زۆنی ئارامە

بەالی ئەمریكاوە 
یەپەگە چیدی لقی 
سووریای پەكەكە 

نییە

رووسیا ئامادەیە 
بۆ دانوستاندن 
لەسەر سووریا

مانەوەی ئەسەد 
لە دەسەاڵت 

چارەسەری 
قەیرانی سووریا 

ناكات

راپۆرتەكەی )MEI( پێشنیازی پێنج زۆن دەكات:

یەكەم: زۆنی باكووری حەلەب لەژێر چاودێری و دەسەاڵتی توركیا. 
دووەم: زۆنی باكووری ئدلیب لە ژێر چاودێری و دەسەاڵتی توركیا. 

سێیەم: زۆنی باكووری رۆژهەاڵتی سووریا لەژێر چاودێری و دەسەاڵتی 
هەسەدە

چوارەم: زۆنی باشوور و باشووری رۆژئاوای سووریا لە ژێر چاودێری و 
كۆنترۆڵی ئوردن و ئیسرائیل

پێنجەم: زۆنی رۆژهەاڵتی سووریا

رووداو - هەولێر

بەســەر  رۆژ   100 رابــردوو  شــەممەی  رۆژی 
ســەرۆكایەتیی دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریكادا 
تێپــەڕی. لە ســاڵی 1933وە، وەكوو نەریتێك 100 
رۆژی یەكەمــی ســەرۆكایەتی لــە ئەمریــكا وەكوو 
پێوەرێك بۆ ســەركەوتن و دەستكەوتەكانی سەرۆك 
دانراوە، هەروەها نیشانە بەراییەكانی پالنی سەرۆكی 

تێدا بەدی دەكرێ بۆ چوار ساڵی داهاتوو.
 دەســتەواژەی "100 رۆژی یەكەم" بۆ یەكەمجار 
لە 24ی تەمــووزی 1933 داهێنرا، كاتێك فرانكلین 
رۆزڤێڵــت، ســی و دووەمیــن ســەرۆكی ئەمریــكا، 
لــە پەیامێكی رادیۆییــدا ئاماژەی بــە كۆبوونەوەی 
100 رۆژەی كۆنگرێســی ئەمریــكا كــرد. دواتر ئەو 
دەســتەواژەیە بــۆ 100 رۆژی یەكەمــی دەســەاڵتی 

سەرۆك بەكارهێنرا. 
ترەمــپ، چــل و پێنجەمین ســەرۆكی ئەمریكا، 
رۆژی 2017/1/20 بــە ئامادەبوونــی 160 هــەزار 
كەس سوێندی سەرۆكایەتی خوارد، لە مێژووی ئەو 
مەراســیمەدا، ترەمپ بەتەمەنترین و دەوڵەمەندترین 
كەسە سوێندی سەرۆكایەتیی ئەمریكا بخوات، تاكە 
سەرۆكی ئەمریكاشە كە بەر لە وەرگرتنی پۆستەكە 
هیچ پێشــینەیەكی خزمەتی سەربازی یان حكومیی 

نەبێ. 
هەمــان رۆژ ســەرۆكی نوێــی ئەمریــكا گوتاری 
دەستبەكاربوونی خۆیشی پێشكەش كرد كە لە دوای 
گوتارەكەی جیمی كارتەر، سی و نۆیەمین سەرۆكی 
ئەمریــكا، كورتتریــن گوتــاری دەســتبەكاربوونی 
ســەرۆكی ئەمریكا بــوو. لــە گوتارەكەیــدا ترەمپ 
جەختــی لە دروشــمی ســەرەكیی كاتــی كەمپینی 
هەڵبژاردنــەكان كــردەوە: "ئەمریكا بــەر لە هەموو 
شــتێك". بەاڵم ئەوەی لە گوتارەكەی ترەمپدا بەدی 
نەدەكرا رۆڵی ئەمریكا بوو لە شێوەگیركردنی نەزمی 
جیهان كە بەشێكی باو لە گوتارەكانی سەرۆكەكانی 

پێشوو بووە.

جیــا لەمە، لــە پڕۆژە بودجەی ســاڵی 2018دا، 
ئیــدارەی ترەمپ بە رێژەی نزیكــەی 30% بودجەی 
وەزارەتــی دەرەوە و هاوكاریــی واڵتانــی دەرەوە و 
هاوكارییەكانی نەتەوە یەكگرتووەكانی كەمكردەوە. 
لەبەرامبەریشدا بودجەی وەزارەتی بەرگریی ئەمریكای 
بــە بــڕی 54 ملیــار دۆالر زیــاد كــرد. بەگوێــرەی 
رۆژنامــەی )وۆڵ ســتریت جورنــاڵ( راپۆرتێكــی 
ی ئەمریكــی، ئــەوە ئاماژەیــە بۆ ئــەوەی ئەمریكا 

بەنیازە بۆ یەكالكردنەوەی قەیرانە نێودەوڵەتییەكان 
پەنــا بۆ رێگەچارەی ســەربازی بەرێ نــەك ئامرازە 

دیپلۆماسییەكان.
پێشــتر ترەمپ بە كەسێكی الیەنگری سیاسەتی 
"گۆشەگیری" و دژی رێكخراو و پەیماننامە بازرگانی 
و سەربازییە نێودەوڵەتییەكان لەقەڵەم دەدرا، لەبەر 
ئــەوەی ناتــۆی بــە پەیماننامەیەكی "بەســەرچوو" 
لەقەڵەم دەدا، بەڵێنی هەڵوەشاندنەوەی رێككەوتنە 

بازرگانییــە نێودەوڵەتییەكانی دەدا. ســێ رۆژ دوای 
دەســتبەكاربوونی، رێككەوتنــی ترانس پاســیفیك 
بۆنــەدا  لــە چەندیــن  هەڵوەشــاندەوە.  )TPP(ی 
گوتبووی ئەمریكا چیدی ناتوانێ خەرجی پاراستنی 
هاوپەیمانەكانــی )لە باڵتیك و رۆژهەاڵتی ئاســیا( 
بدات، هەڕەشەی ئەوەشی كردبوو كە رێككەوتننامەی 

ئەتۆمی لەگەڵ ئێران هەڵدەوەشێنێتەوە. 
بەاڵم ئەو دەستپێكە وشك و دوژمنكارانەیە لە یەك 
مانگی رابردوودا گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە. چیدی 
ناتۆ بە رێكخراوێكی "بەسەرچوو" نازانێ، جەختیشی 
لەســەر هاوكاریكردنــی ژاپــۆن و كۆریای باشــوور 
كردووەتەوە لە كاتێكدا هەڕەشەكانی كۆریای باكوور 
روویان لە زیادبوونە، هەروەها ئامادەیی پیشانداوە بۆ 
ئەوەی دانوستاندن لەسەر رێككەوتننامەی بازرگانیی 
ئــازادی باكــووری ئەمریــكا )NAFTA( بــكات، لە 
كاتێكدا پێشتر داوای هەڵوەشانەوەی رێككەوتنەكەی 

كردبوو.
لەسەر ئاستی واڵتانیش، ئیدارەی نوێی كۆشكی 
ســپی پابەندیی خۆی بە سیاســەتی "یەكپارچەیی 
خاكــی چیــن" پیشــانداوە و پێشــناچێ ئامادەبێ 
رێككەوتنــە ئەتۆمییەكەی ئێران هەڵوەشــێنێتەوە. 
هەرچەندە چاوەڕێی هەنگاوی قورس لەدژی ئێران و 

رێككەوتنەكەی ڤیەننا دەكرێ.

رووسیا دۆست نییە

 لە ماوەی 100 رۆژی یەكەمدا، گەورەترین الدانی 
ترەمــپ لەو دروشــمانەدا بەدی دەكرێ كە ســەرەتا 
بەرامبەر رووســیا دەیدان. ترەمپ ســەرەتا لەبارەی 
هەوڵــی نزیكبوونەوە لە رووســیا )بە تایبەتیش لە 
جەنگــی دژی تیــرۆر و یەكالكردنــەوەی قەیرانــی 
سووریا( پێچەوانەی سیاسەتی باوی ئەمریكا بوو لە 

یەك دەیەی رابردوودا. 
هــاڵ برانــدز، توێژەر لــە پەیمانــگای كاروباری 
دەرەوەی زانكــۆی هۆپكینگــزی ئەمریكی، پێیوایە 

پاشــگەزبوونەوەی ترەمــپ لــە سیاســەتی نــەرم 
بەرامبەر رووســیا شــتێكی ئاســاییە، لەبەر ئەوەی 
"ئاســاییكردنەوەی پەیوەندییەكان لەگەڵ رووســیا 
گۆڕانێكی رادیكاڵە لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكادا، 
ئەو جــۆرە گۆڕانكارییانەش رووبەڕووی بەربەســتی 
بیرۆكراســی، كۆنگرێــس و تەنانــەت راوێژكارەكانی 
ترەمــپ خــۆی دەبێتــەوە". براندز جەخت لەســەر 
ئــەوەش دەكاتــەوە كــە گۆڕانی ئاوازی سیاســەتی 
دەرەوەی ترەمپ ئاماژەیە بۆ ئەوەی "ترەمپ خەریكە 
فێردەبێ كە لە بواری سیاســەتی نێودەوڵەتیدا زۆر 

كەم دەزانێ".

سەرۆكێكی سەختگیر

لــە ئاســتی تەكتیكیدا، ترەمپ لە ماوەی ســێ 
مانــگ و دە رۆژی رابــردوودا هەوڵــی داوە وێنــەی 
ســەرۆكێكی ســەختگیر لەخۆی پیشــان بدات، بۆ 
ئەو مەبەستەش سووریا، ئێران و كۆریای باكووری 
كردووە بە ئامانجی هەڕەشــە و هێرشەكانی خۆی. 
هەفتــەی یەكەمــی مانگی نیســان، ئەمریــكا 59 
مووشــەكی ئاراستەی بنكەی سەربازیی شوعەیرات 
لە رۆژئاوای ســووریا كــرد، دوای ئەوەی دوو رۆژی 
پێشتر لە هەمان بنكەوە فڕۆكە رەوانەی شارۆچكەی 
خان شەیخون لە پارێزگای ئدلیبی سووریا كرابوو. 
ئەو هێرشە مووشەكییەی ئەمریكا خاڵی وەرچەخانی 

پەیوەندییەكانی ئیدارەی ترەمپ و كریملین بوو. 
لەالیەكــی دیكەوە ئیــدارەی ترەمپ پێیوایە كە 
ئێــران بەرامبــەر "روحی رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە" 
پابەنــد نەبــووە، واتــە رێككەوتنــە ئەتۆمییەكــە 
نەبووەتە هۆی ئەوەی هەڕەشــەكانی تاران لەســەر 
بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
كەمتــر ببێتــەوە. دوو هەفتە لەمەوبــەر وەزارەتی 
دەرەوەی ئەمریــكا لــە نامەیەكدا بــۆ ئەنجوومەنی 
نوێنــەران ئامــاژەی بــەوە دابوو كە تــاران پابەند 
بووە بە رێككەوتنــە ئەتۆمییەكە، بەاڵم بەگوێرەی 

راپۆرتێكی )وۆڵ ســتریت جورناڵ(، كۆشكی سپی 
داوای لە وەزارەتــی دەرەوە كردووە نامەكە توندتر 
بكرێ. جگە لەمە كۆشــكی سپی ماوەی 90 رۆژی 
دانــاوە بــۆ پێداچوونەوە بە سیاســەتی واڵتەكەی 
بەرامبــەر ئێران كە بە گوتەی بەرپرســان چاوەڕێ 
دەكرێ سەپاندنی سزای نوێ و لێكدانەوەی توندتر 
بۆ مادەكانی رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی لێبكەوێتەوە.
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی بەرنامــەی ئەتۆمــی و 
سیســتەمی مووشــەكیی كۆریای باكوور، ئەمریكا 
سیســتەمی بەرگریی مووشــەكی و كەشتی فڕۆكە 
هەڵگری جێگیر كردووە، چاوەڕێش دەكرێ ئیدارەی 
كۆشكی ســپی ئامادە بێ سیاســەتێكی ئابووریی 
نەرمتــر بەرامبەر چین بگرێتەبــەر، ئەگەر چین بۆ 
كۆنتڕۆڵكردنی پیۆنگ یانگ یارمەتیی واشنتن بدات.

جەنگی داعش

یەكێك لــەو بەڵێنانەی ترەمپ هەتا ئێســتاش 
پابەنــدە پێــوەی چڕكردنــەوەی هەوڵــەكان بــۆ 
تێكشــاندنی گروپــە تیرۆریســتییەكانە. بــۆ ئەم 
مەبەســتە ترەمــپ لــە الیەكــەوە ژمارەیەكــی زۆر 
فەرماندەی كۆنی ســوپای ئەمریكای لە ئیدارەكەی 
كۆكردووەتەوە، لە الیەكی دیكەشــەوە ئازادییەكی 
زیاتــری بــە فەرماندەكانــی ســوپای ئەمریــكا لە 
مەیدانەكانی جەنگ داوە، بۆ ئەوەی بە خێراییەكی 
زیاتر لە بنكەی رێكخراوە توندڕەوە ئیســالمییەكان 

بدرێ.
بەپێــی ئەو بڕیارە نوێیــە، فەرماندەكانی هێزی 
تایبەتی ئەمریكا دەتوانن بەبێ گەڕانەوە بۆ واشنتن 
یان بنكە ســەربازییە ســەرەكییەكانی ئەمریكا لە 
ناوچەكە، داوای هێرشی ئاسمانی بكەن. ژمارەیەك 
لــە رەخنەگــران پێیانوایە ئــەم گۆڕانكارییە تەنیا 
ئەگــەری ئەوە نایەنێتە ئاراوە كــە ژمارەی كوژراوە 
مەدەنییەكان بەرز ببێتەوە، بەڵكو كاریگەری لەسەر 

وردبینی هێرشەكانیش دادەنێ.

لە سیاسەتی دەرەوەی ترەمپدا چی گۆڕاوە؟ 
دوای 100 رۆژ لە دەستبەكاربوونی
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

ئەردۆغـان لەیەكـەم خولـی هاتنـە 
جیاوازییـەك  وەك  سـەر حوكمیـەوە 
دەركـەوت. لە دژی سـەپێندراوەكانی 
زۆری  ئازایەتـی  خـۆی  پێـش 
پەسـەندكردنی  بانگـەوازی  نوانـد. 
دەرگای  كـرد،  پەسـەندنەكراوەكانی 
كـردەوە.  جیاوازییەكانـدا  ڕووی  بـە 
سـەرنجێكی زۆری بـۆ خـۆی راكێشـا، 
لـە ئاسـتی نێودەوڵەتـی و بەتایبەتی 
ئەوروپـا وێنایـەك دروسـت بـوو كـە 
دوور نییـە ئـەم پیاوە ببێتە پاڵەوانی 
پۆاڵینەكانـی  دیـوارە  رووخاندنـی 
لـە  توركیـادا.  رووی  بـە  ئەوروپـا 
زۆر  توركیاشـدا  ناوخـۆی  ئاسـتی 
بـۆ  هیـوای  ئومێـد  بـێ  كەسـی 
دیاریكـراوی  بـە  بـوو،  دروسـت 
كـە  كۆمەڵگـە چەوسـاوەكاندا  لەنـاو 
پێكدەهێنـا،  توركیایـان  زۆرینـەی 
رەخسـاندنی  بـۆ  ئاسـۆیەك  وەك 
بەرچـاو،  كەوتـە  ژیـان  دەرفەتـی 
بـەدووی  زۆر  خەڵكێكـی  بۆیـە 
تـا  كـە  بـە شـوێنكەوتنێك  كەوتـن، 

ئێـرە ئەردۆغانـی هێنـاو تەنانـەت بـۆ 
گلۆربوونـەوەی توركیـا بەرەو تاریكی 
لێكـرد. و شـەوەزەنگ پشـتیوانییان 
لەنـاو ئـەو كۆمەڵگـە چەوسـاوانەی 
توركیـا كـە بـوون بـە شـوێنكەوتەی 
زۆریـان  بەشـێكی  ئەردۆغـان، 
هەنـدێ  سـەرەڕای  بـوون،  كـورد 
هۆشـیاریدانی پەكەكـە و چاالكـوان و 
كاراكتـەری سیاسـی كورد لـە باكوور 
كـە ئەردۆغـان ئـەوەی دەیـكات تەنیا 
سـتراتیجە  شـاردنەوەی  رووپۆشـی 
مەترسـیدارەكانیەتی و لـە جەوهـەردا 
سـەر  بـۆ  گەورەیـە  هەڕەشـەیەكی 
بـەاڵم  كوردسـتان،  بـۆ  و  توركیـا 
گـوێ  كـورددا  زۆرینەیەكـی  لەنـاو 
گوتـارە  جـۆرە  و  بانگـەواز  بـەم 
و  ئاكپارتـی  بـۆ  هەڵسـەنگاندن  لـە 
سـەرۆكەكەی، نەگیرا و شـێلگیرانەتر 

پشـتیوانیكردنی.  كەوتنـە 
ئەوانـەی بـوون بەشـوێنكەوتە یـان 
هـەواداری سیاسـەتەكانی ئاكپارتـی، 
گوێیـان لـەو گوتارە سـەرنجڕاكێش و 

هەسـتبزوێنانەی ئەردۆغـان دەبوو كە 
بانگەشـەی قبوڵكردنی كوردی دەكرد 
دەسـەاڵتەكانی  هەمـوو  پێچەوانـەی 
بەكرداریـش  هەروەهـا  خـۆی،  پێـش 
ئەوەیـان دەبینـی كـە روودەدات لـە 
هەڵتەكاندنی رەگوڕیشـەی كەمالیزم، 
لـە پەراوێزخسـتنی رۆڵـی سـوپا، لـە 
رەخسـاندنی زەمینەی كاری سیاسـی 
بـۆ كورد، دەرفەتدان بـە دامەزراوەی 
كـوردی،  باوكـراوەی  و  میدیایـی 
و  رادیـۆ  و  تەلەفزیـۆن  كردنـەوەی 
مۆڵەتـدان  چاپەمەنـی،  و  رۆژنامـە 
بـە حیزبـی سیاسـی كـوردی و زۆری 
و  پەكەكـە  لەنـاو  تەنانـەت  تریـش. 
هێـزە كوردیەكانـی تـری باكووریـش 
ئەردۆغـان  بـۆ  ئیعجـاب  لـە  جۆرێـك 
دروسـت بوو كـە دەبێتە فریادڕەسـی 
توركیـاش،  بـۆ  تەنانـەت  و  كـورد 
لـە  هیـواوە  لـە  پـڕ  چاوێكـی  بـە 

دەڕوانـی.  هەنگاوەكانیـان 
هاوسـۆزییە،  ئـەم  پێچەوانـەی 
هـەر  كـە  نەبـوون  كـەم  ئەوانـەش 
لـە سـەرەتاوە پێیـان وابـوو ئـەوەی 
دەیكـەن،  ئەردۆغـان  و  ئاكپارتـی 
سـتراتیجێكی  بـۆ  تاكتیكـن 
توركیایەكـی  لەنـاو  رانەگەیێنـراو. 
چەمكەكانـی  بـە  دامـەزراو  بەهێـزی 
چەندیـن  واڵتێكـدا  لـە  كەمالیـزم، 
كۆتایـی  سـەربازی  كودەتـای  جـار 
هێنـاوە،  هەڵبژێـردراو  بەدەسـەاڵتی 
و  جارێـك  چەنـد  توركیایەكـدا  لـە 
لەژێـر نـاو و چەتری جیـاوازدا حیزبی 
ئیسـالمی داخراون، ئـاك پارتی وەك 
هێز و ئەجندایەكی ئیسـالمی سیاسی 
پێویسـتی بـەوە بـوو شـوێنی خـۆی 
قایـم بـكات تا ریشـەی هەڕەشـەكانی 

لەمپەرەكانـی  و  بپچـڕێ  سـەرخۆی 
سـتراتیژییەكانی  ئامانجـە  بـەردەم 
البەرێـت. بـۆ ئەمـەش پێویسـتی بـە 
جیـاوازی  قبوڵكردنـی  و  كرانـەوە 
زەمینـەی  بـە  پێویسـتی  هەبـوو، 
ئازادیـی كاری سیاسـی و راگەیانـدن 
و  سـوپا  لـە  لێـدان  بـۆ  بـوو، 
پێویسـتی  رۆڵیـان  كەمكردنـەوەی 
بـە ئاشـتی هەبـوو. هەمـوو ئەمانـەی 
كـە  دڵنیابـوو  ئەوكاتـەی  تـا  كـرد، 
ئیتـر  و  چەسـپاندووە  كۆڵەگەكانـی 
لـە  نەمـاوە،  لەقبوونیـان  لـە  ترسـی 
بـەڕووی  دەرگای  كورتـدا  ماوەیەكـی 
جیاوازییەكانـدا داخسـتەوە، كۆتایـی 
كەنـاڵ  دەیـان  هێنـا،  ئاشـتی  بـە 
داخسـت،  میدیـای  دامـەزراوەی  و 
بەرتەسـك  زەمینـەی كاری سیاسـی 
كـردەوە، سـەدان چاالكوانی سیاسـی 
و تەنانـەت پەرلەمانتـار و سـەرۆكی 
سـەرۆكی  ئاسـتی  تـا  و  شـارەوانی 
حیزبـی سیاسـی خسـتە زیندانـەوە.
ئـەو  ئەردۆغـان  هەرچەنـدە 
لەخەیاڵدانیـدا  سـوڵتانیە  مەیلـە 
دەسـەاڵتخوازی  خواسـتی  هەبـوو، 
جومگەكانـی  هەمـوو  پاوانكردنـی  و 
دەسـەاڵت مەیلێكـی شـاراوە نەبوون، 
بـەاڵم ئـەوەی وای دەكـرد سـەردەمی 
سـەرەتاكانی ئەردۆغان جیـاواز بێت، 
ئـەو ئومێـدە بـوو بـە پەڕینـەوە بـۆ 
كـە  ئـەوەی  دوای  بـەاڵم  ئەوروپـا، 
تـەواو دڵنیابـوو لـەوەی لەمپەرەكانی 
توركیـا  پەڕینـەوەی  بـۆ  ئەوروپـا 
سـەختتر بـوون، نائومێـد بـوو لەوەی 
دەرگای بـەڕوودا بكرێتەوە، لەمەشـدا 
بزووتنەوەی خزمەت )گویلەنییەكان( 
هاندانـی  لـە  بینـی  زۆریـان  رۆڵێكـی 

نائومێدكردنـی  بـۆ  ئەوروپیـەكان 
ئەردۆغـان، ئەمـەش زیاتـر پاڵـی نـا 
سـەر  بگەڕێتـەوە  ئەردۆغانـەوە  بـە 
و  خـۆی  ئەسـڵیەكەی  خەسـڵەتە 
وەرگرێـت،  رۆژهەاڵتیەكـەی  سـیما 
رۆژهەاڵتییـە  دەسـەاڵتە  وەك  ئیتـر 
سـتەمكارەكان دەبنـەوە بـە بەشـێك 
كـە  راسـتەقینەكە  كۆمەڵگـە  لـە 

رۆژهەاڵتیـن. كۆمەڵگەیەكـی 
لـە دوای هەوڵـی  دیاریكـراوی  بـە 
كودەتـا شكسـتخواردووەكەوە ئەوەی 
لـە توركیـا دەگوزەرێـت، هەمـوو ئـەو 
ئامرازانەی ئەردۆغان بەكاری بردوون، 
ئـەو سیاسـەتانەی پەیـڕەوی كردوون 
پاكتاوكردنـی  و  سـەركوتكاری  لـە 
بەرتەسـككردنەوەی  نەیارەكانـی، 
ئازادیـی كاری سیاسـی و میدیایـی، 
قۆناعـی  پێویسـتی  وەكـو  ئەمانـە 
پەڕینـەوەی توركیـا بـۆ سـەردەمێكی 
كـە  سـەردەمەی  ئـەو  كـردووە،  تـر 
بـۆی  ریفرانـدۆم  دوای  توركیـای 
دەسـتەبەر دەكا. توركیایـەك دەبێـت 
نـەك  دەیخوازێـت  ئەردۆغـان  كـە 
پێویسـتیی كۆمەڵـگا، توركیـا بـەرەو 
ناوەندگەرایـی و تاكگەرایی دەسـەاڵت 
دەبات، هەموو جومگەكانی دەسەاڵت 
شەخسـی  بـە  دەكات  وابەسـتە 
دەسـەاڵتی  سـوپا،  سـەرۆكەوە، 
كاروبـاری  بەڕێوەبردنـی  دادوەری، 
تەنانـەت  واڵت،  و  خەڵـك  رۆژانـەی 
میدیاییەكانـی  دامـەزراوە  و  حیـزب 
ئێسـتا  دەوڵەتیـش.  و  حیزبەكـەی 
بـەم  ئەردۆغـان  كـە  مەعلومـە  ئیتـر 
بـەرەو  توركیـا  دەسـەاڵتەوە  هەمـوو 
كـوێ دەبـات، بـەاڵم ئـەوەی ناڕوونـە 

ئەردۆغانـە.  دوای  توركیـای 

هەنگاوانـەی  ئـەم  كـەس  زۆر 
ئەردۆغـان و توركیای دوای ریفراندۆم 
بـە سـەردەمی ئەتاتـورك دەچوێنـن 
كەمـال  سـەردەمی  بـۆ  توركیـا  كـە 
دەشـێ  دەگەڕێنێتـەوە.  ئەتاتـورك 
لـە رەفتـار و كـردار و ژیانی سیاسـی 
هاوشـێوە  سـەردەمێكی  واڵتـدا 
دروسـت بكاتـەوە، بـەاڵم ئەتاتـورك 
بنیاتنانـی  بـە  گـەورەی  خزمەتـی 
دامـەزراوە  بناغـەی  كـرد،  توركیـا 
سـەردەمانێكی  بـۆ  دەوڵەتییەكانـی 
زۆر دوای خۆیشی بە پتەوی مانەوە، 
تەنانـەت تێڕوانینەكانـی بەجۆرێك بە 
زیاتـر  كـە  كردبـوو  سیسـتەماتیكی 
مردنیشـی،  دوای  سـەدە  نیـو  لـە 
كەمالیـزم هـەر واڵتـی بەڕێوەدەبـرد. 
دەیـكات  ئەردۆغـان  ئـەوەی  بـەاڵم 
بەڵكـوو  نییـە،  دامەزراوەكـردن  بـە 
دامەزراوەكانـە  هەمـوو  توانـەوەی 
وابەسـتەكردنی  خۆیـدا،  خـودی  لـە 
دەوڵەتدارییەكانـە  جومگـە  هەمـوو 
پرسـیارەكە  سـەرۆكەوە.  بەپێگـەی 
ئەوەیـە دوای ئەردۆغـان توركیـا چـی 

دێـت؟ بەسـەر 
دەكـەن  چـی  توركیـا  لـە  كـورد 
سـەردەمی  كـە  بـەدواوە  ئێسـتا  بـۆ 
بەرتەسـكبوونەوەی  و  تاریكـی 
دەرفەتەكانـی  داخسـتنی  و  ئـازادی 
بەشـداریی سیاسـییە، چـۆن خۆیـان 
دوای  توركیـای  بـۆ  دەكـەن  ئامـادە 
نـوێ  توركیـای  چونكـە  ئەردۆغـان؟ 
مەركـەزی،  توركیایەكـی  ئەگەرچـی 
سـەركوتكار  بەهێـزی  دەسـەاڵتێكی 
دەبـێ، بـەاڵم تەمەنـی دەسـەاڵتەكان 
و دەوڵەتـە تازەكـەی ئەردۆغـان زۆر 

دەڕووخێـت.  زوو  و  نابێـت  درێـژ 

و  توركیـا  پێوەندییەكانـی  ئاسـتی 
هەڵبەزودابـەزی  كوردسـتان  هەرێمـی 
زۆری بەخۆیەوە بینیوە و تا ئێستاش 
نەگەیشـتووەتە خاڵێكـی سـەقامگیر و 
سـەرەڕای  سـتراتیژی  پێوەندییەكـی 
ئابـووری  و  چاالكییـە  هەمـوو  ئـەو 
لەنێـوان  ئێسـتا  تـا  كـە  سیاسـییەی 
دۆسـتایەتی  هەیـە.  هـەردووالدا 
كـە  كوردسـتان  هەرێمـی  و  توركیـا 
بەشـێوەیەكی پراكتیكی  و پراگماتیكی 
دەسـتپێدەكات،  بـەدواوە   2008 لـە 
ئابـووری  و  پێوەنـدی  زادەی  تەنیـا 
وزە،  بـە  نییـە  توركیـا  پێداویسـتیی 
و  چاودێـران  لـە  زۆر  بەشـێكی  وەك 
توێـژەران لەسـەری كۆكـن، هەڵبەتـە 
لـە  نكوڵیكـردن  مانـای  بـە  ئەمـە 
فاكتـەری ئابـووری نایـەت، بەڵكو بەو 
مانایـە دێـت كـە وێنـە گەورەكەی ئەم 
پێوەندیانـە كۆمەڵێـك فاكتـەری تـرن 
و بـە تەواوی پرسـی ئەمنیـی ئاڵۆزن، 
كێشـەكانیش بـە زۆری لـەم ئاسـتەدا 
كـە  هەولێـر  و  ئەنكـەرە  روودەدەن. 

تـر  دەمێكـی  و  نەیـار  وەك  دەمێـك 
وەك یـار و یـاوەر دەردەكـەون، زیاتـر 
ئاسایشـی  تیـۆری  پرەنسـیپەكانی 
 Regional( ئاڵـۆز  هەرێمیـی 
بەسـەردا  Security Complex(یـان 
رۆشـنایی  لەبـەر  دەبێـت.  جێبەجـێ 
كوردسـتان  هەرێمـی  تیـۆرە،  ئـەم 
ئاسایشـی  زنجیـرەی  لـە  بەشـێكە 
توركیـا و ناوچەكـە، دەكرێـت لەیـەك 
كاتـدا هـەم ببێتـە مایەی مەترسـی بۆ 
ئاسایشـی توركیـا و، هەمیـش  سـەر 
مایـەی ئارامـی بـۆ ئاسایشـی توركیـا 

ناوچەكـە. و 
تایبەتـی  بـە  توركیـا  سیاسـەتی   
لـە 1991 وە تاوەكـو 2008 ، بەشـی 
یەكەمـی ئـەو تیـۆرەی ئامـاژەم پێـدا، 
واتـا  دەبێـت،  جێبەجـێ  بەسـەردا 
"باكـووری عێـراق مایەی مەترسـیە بۆ 
لـە  بـەاڵم  توركیـا".  ئاسایشـی  سـەر 
توركیـا  سیاسـەتی  بـەدواوە،   2008
بەرامبـەر هەرێـم بە تـەواوی دەكەوێتە 
چوارچێـوەی هاوكێشـەی دووەمی ئەو 

توركیای دوای 
ئەردۆغان 

كێشەزای 
پێوەندییەكانی توركیاو 

هەرێمی كوردستان

عارف قوربانی
 arifqurbany@yahoo.com

تیۆریـەی ئاماژەمان پێدا، واتا "هەرێم 
بـۆ  بێـت  ئارامیـش  مایـەی  دەكرێـت 
توركیـا". هەڵبەتـە كۆمەڵێـك فاكتـەر 
بەشـدارن لە رەنگڕێژكردنی سیاسەتی 
توركیـا بەرامبەر هەرێمی كوردسـتان. 
جیـا لـە فاكتەری وزە، فاكتەری هەرە 
سـەرەكی بـۆ نزیكبوونـەوەی توركیـا 
لـە هەولێـر بریتییـە لـە ئیحتیواكردنی 
سیاسـی  لـەڕووی  پەكەكـە  رۆڵـی 
پێوەندیـی  بۆیـە  سـەربازییەوە.   و 
توركیـا لەگـەڵ هەولێـر تـا ئاسـتێكی 
زۆر پەیوەسـتە بـە پێوەندیـی توركیـا 
واتـا  خـۆی"،  "كوردەكانـی  لەگـەڵ 
توركیـا بەدوای ئەوەوەیە كە بەدیلێك 
تەنیـا  نـەك  بدۆزێتـەوە  پەكەكـە  بـۆ 
بـۆ توركیـا، بەڵكـو بـۆ دروسـتكردنی 
تـری  بەشـەكانی  لەسـەر  كاریگـەری 
بتوانێـت  ئـەوەی  بـۆ  كوردسـتانیش، 
پەكەكـە  دەسـتی  لەبـن  پرسـە  ئـەو 
سیاسـەتی  بۆیـە  دەربهێنێـت. 
كرانـەوەی توركیـا بەرامبـەر كێشـەی 
بـە چاالكییەكانـی  كـورد و رێگـەدان 
هەدەپە  و نزیكبوونەوە لە باشـوور بە 
تایبەتیـش لـە بارزانـی، تـا ئاسـتێكی 
زۆر كاریگەر بووە بەو فاكتەرە. بەاڵم 
لەڕاسـتیدا نـە هەدەپـە و نە بارزانیش 
توركیـا  بـۆ  رۆڵـە  ئـەو  نەیانتوانـی 
بگێـڕن، چونكـە هەدەپە تا ئاسـتێكی 
زۆر بـە پەكەكـەوە پەیوەسـت بـووە و 
قاعیـدەی جەماوەریشـی هەمـان ئـەو 
قاعیدەیـەی پەكەكـە بـوو، بـە تایبەت 
بارزانیـش  ئایدیۆلۆژییـەوە،  لـەڕووی 
بەهـۆی نەبوونی قوواڵییەكی سیاسـی 
باكـوور،  لـە  بەهێـز  ئایدیۆلۆژیـی   و 
نەشیانویسـت(  )یاخـود  نەیانتوانـی 
ئـەو رۆڵـە بگێڕن. چونكـە بە تایبەتی 
كێشـەی  سـەرەڕای  بارزانـی  بـۆ 
ریشـەییان لەگـەڵ پەكەكـە، بەاڵم ئەو 
پێگـەی  هەڵكشـانی  بەهـۆی  ئێسـتا 
نەتەوەیـی  كەسـایەتیی  سیاسـی  و 
سـەركردایەتی  هەروەهـا  و  خـۆی  
پـرۆژەی دەوڵەتـی كـوردی، ناتوانێـت 

ئـەو رۆڵـەی نـەوەدەكان بـۆ توركیـا 
بگێڕێـت. 

پشـت  دووەمـی  فاكتـەری   
هەرێمـی  و  توركیـا  پێوەندییەكانـی 
كێشـە  لـەدوای  كوردسـتان 
ناوخۆییەكانی سـووریا دەستپێدەكات 
كاتێـك كـوردی رۆژئـاوا بـە یارمەتیـی 
هێزێكـی سیاسـی  و  دەبنـە  پەكەكـە 
ناوچەكـەدا،  لـە  ئاكتیـڤ  سـەربازیی 
نـەك  پەكەكـە  دەكات  وا  ئـەوەش 
سـەربازی  كارتـی  خاوەنـی  تەنیـا 
بێـت، بەڵكـو ببێتـە خاوەنـی پێگـەی 
سیاسـی  و دیبلۆماسـی  و فەرزكردنـی 
ئەمـری واقیعیـش لە سـووریا. پرسـی 
كـوردی رۆژئـاوا دیسـان ئـەو پرسـەی 
بـۆ توركیـا تـۆخ كـردەوە كـە كـورد 
بەشـێكن لـە هاوكێشـەیەكی ئەمنـی  و 
ناوچەكـەدا و پێویسـتە  لـە  سیاسـی 
ئیحتیـوا بكرێـن، تـا دەكرێت بە هێزی 
گرنگـە  زۆر  هەڵبەتـە  دیبلۆماسـی. 
پێوەندییەكانـی  كـە  تێبگەیـن  لـەوە 
كوردسـتان،  هەرێمـی  و  توركیـا 
هاوتـا  ئیختیـاری  و  پێوەندییەكـی 
لـە  یەكـە  هـەر  بڵێـم  روونتـر  نییـە، 
توركیـا و هەرێـم بـە ناچـاری بوونەتە 
دۆسـت پـاش تاقیكردنـەوەی زۆربـەی 
ئەڵتەرناتیڤەكانـی تـری وەك شـەڕ و 
هەڕەشـە. دەتوانـم بڵێـم بـۆ توركیـا 
زیاتـر  كـورد  لەگـەڵ  پێوەندییەكانـی 
كـە  دەخوێندرێتـەوە  لۆجیكـە  بـەو 
دەڵێت: "با دۆسـتەكانت لێتەوە نزیك 
بـن، بـەاڵم دوژمنەكانـت نزیكتـر". بـۆ 
لەگـەڵ  پێوەندییـەكان  هەولێریـش 
و  نەبـووە  خۆشـییەوە  لـە  توركیـا 
هەرێـم  چونكـە  بـووە،  ناچـاری  لـە 
داخـراوە  جیۆپۆلیتیكێكـی  خـاوەن 
تاوەكـو  نییـە  دەریایـی  رێـڕەوی  و 
لەگـەڵ  پێوەندییەكانـی  ئـازادی  بـە 
دونیـای دەرەوە دابمەزرێنـێ. بێجگـە 
و  توركیـا  لـە  هەریەكـە  لەمـەش، 
ئێـران ئەسـتەمە رێـگا بـدەن هەرێـم 
پەلهاوێژیـی سیاسـی  و ئابووری بكات 

ئـەم  ئینجـا  ئـەوان،  بەشـدانی  بەبـێ 
بەشـە دەسـكەوتی ئابـووری بێـت یان 
كـە  ئـەوەی  سیاسـی.  دەسـكەوتی 
واشـیكردووە هەرێمـی كوردسـتان زۆر 
بێدەسـەاڵتتر بێـت لـەو دوو هەژموونە 
ناوچەییـەی ئەنكـەرە و تـاران، ئـەم 
عێراقـە  دەوڵەتـی  الوازەی  دۆخـە 
بەرامبـەر ئـەو دوو واڵتە كە بەداخەوە 
چانسـی مانـۆڕی سیاسـی ئەوەنـدەی 
تـر بۆ هەولێر ئەسـتەم كـردووە. بۆیە 
سـەیر نییـە تـا ئێسـتاش هەریەكـە لە 
بەكارهێنانـی  وەك  ئێـران  و  توركیـا 
كارتـی فشـار لـە پێوەندییـە هەرێمـی 
ناوخـۆدا  هاوكێشـە سیاسـییەكانی   و 
سـەیری هەرێمـی كوردسـتان بكـەن.
خاڵێكـی تـر ئەوەیـە كـە هەرێمـی 
بوژانـەوەی  پێنـاوی  لـە  كوردسـتان 
ئابـووری  و دواتـر سیاسـیش ناتوانێت 
بێـت  پێوەندییەكانـی  دەسـتبەرداری 
بڵێیـن  دەكرێـت  توركیـا،  لەگـەڵ 
كومپانیـای  لـە  لێشـاوێك  بوونـی 
نێودەوڵەتـی  و نوێنەرایەتیی سیاسـی 
واڵتـان لـە هەرێـم تـا ئاسـتێكی زۆر 
بەهـۆی ئـەو پێوەندییـە ئارامـە بـووە 
كـە هەولێر لەگـەڵ توركیادا هەیبووە، 
چونكـە ئارامـی  و جووڵـەی ئابـووری 
خۆیـدا  بـەدوای  سیاسـیش  جووڵـەی 
دێنێـت. ئەمـە واقیعێكـە لەوانەیـە تـا 
بەسـەر  بكێشـێت  بـاڵ  زۆر  كاتێكـی 
هەرێمـی  و  توركیـا  پێوەندییەكانـی 
هیـچ  جۆرێـك  بـە  كوردسـتاندا، 
مـەرج نییـە دوای نەمانـی دەسـەاڵتی 
بەشـێك  كـە  بارزانیـش  ئەردۆغـان  و 
فۆرمـە  ئـەم  هـۆكاری  بـە  ئێمـە  لـە 
هەولێـر  و  ئەنكـەرە  پێوەندیـی  لـە 
دەیانبینیـن، ئـەم دۆخـە باشـتر بێت، 
ئەگـەری  ئەمـان  نەمانـی  بـە  بەڵكـو 
پێوەندییەكانـی هەرێـم  و  تێكچوونـی 
توركیا زیاتر پێشـبینی كراوە، چونكە 
بەشـێكی زۆری پێوەندییەكانی توركیا 
و هەرێـم پێوەندیـی نێـوان دوو پارتی 
بەهێـز و دوو سـەركردەن  و پێوەنـدی 

دامـەزراوە  بنەمـای  لەسـەر  نیـن 
سیاسـییەكان ، چ لـە توركیـا و چ لـە 
هەرێمیـش بەشـێكی زۆر لـە پارتەكان 
یەكدەنـگ نین لەسـەر پێوەندییەكانی 
توركیـا و هەرێمـی كوردسـتان. بۆیـە 
بگوترێـت  دەكرێـت  پێوەندییـەكان 
لەبـەردەم هەڕەشـەی بەردەوامـدان  و 
زیاتـر لـە زەواجێكـی كاتـی دەچـێ تا 
هاوبـەش  سـتراتیژیی  پێوەندییەكـی 
لەنێـوان دوو واڵت و لـە هـەر كاتێكـدا 

هەیـە.  تێكچوونـی  ئەگـەری 
سـەرەتای هەڕەشـەكانی سـەر ئەم 
لەسـەر  كـە  بـوو  ئـەوە  پێوەندیانـە 
لـە  كوردسـتان  ئـااڵی  هەڵكردنـی 
جۆرێـك  بـە  بینیمـان،  كەركـووك 
خسـتە  دووبـارە  پێوەندیانـەی  ئـەم 
ئەنجامدانـی  پێدەچێـت  گومانـەوە، 
پرۆسـەی ریفراندۆمیش هەڕەشەیەكی 
پێوەندیانـە،  ئـەم  لەسـەر  بێـت  تـر 
بوونـی  سـەرەڕای  ئەمـە  هەڵبەتـە 
كوردسـتان،  هەرێمـی  لـە  پەكەكـە 
بەتایبەتـی كـە هەولێـر ئامـادە نییـە 
بـەو میكانیزمانـەی توركیـا دەیەوێت، 
ببێتـەوە.  پەكەكـە  رووبـەڕووی 
ئەزموونـی  دوای  بەتایبەتتریـش 
داخسـتنی  و  رۆژئـاوا  كانتۆنەكانـی 
پەكەكـە  كوردسـتان،  پەرلەمانـی 
ئێسـتا ئامادەگییەكی بەهێزتری هەیە 
لـە هەرێمـدا چ لـەڕووی جەماوەر بێت 
یان لەسـەر ئاسـتی پاڵپشـتیی پارتە 
جۆرێـك  بـە  هەرێـم،  سیاسـییەكانی 
)جگـە لـە پارتی( بەشـی هـەرەزۆری 
الیەنەكانـی تـر ئینجـا چ لـە الوازیـی 
لـە رقـی پارتـی،  خۆیـان بێـت یـان 
گوشـار  كارتێكـی  وەك  پەكەكـە 
پارتـی  و  لەبـەردەم  بەكاردەهێنـن 
جەماوەریـی  پێگـەی  بەهێزكردنـی 
فاكتەرانـەی  ئـەو  هەمـوو  خۆیـان. 
هۆكارگەلـی  پێـدان  ئاماژەمـان 
توركیـا  پێوەندییەكانـی  كـە  ئـەوەن 
و هەرێمـی كوردسـتان لـە نادڵنیاییدا 

دەمێننـەوە.

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

شرۆڤە و بۆچوونشرۆڤە و بۆچوون

رێبوار كەریم وەلی
 rebwar.karim@rudaw.net

 hemen@rudaw.net

هێمن عەبدوڵاڵ

پارتی )بە مەرج( بەغدا چۆڵ ناكات

گرفتی ســەرەكی لــە مەســەلەی پەرلەمانی 
چوارەمی كوردســتاندا، ئەوە بوو جگە لە پارتی 
دیموكراتی كوردستان كە خاوەنی 38 كورسییە و 
بەشی زۆری 11 كۆتاكەشی لەژێر دەستدایە، هیچ 
كام لە چوار حیزبەكەی دیكە كۆنتڕۆڵی تەواویان 
نەك هــەر بەســەر ئەنــدام پەرلەمانەكانیانەوە، 

بگــرە بەســەر فراكسیۆنەكانیشــیانەوە نییــە. 
تەنها فراكســیۆنێك كە ســەد لەســەد پابەندی 
بڕیاری حیزبەكەیەتی و كاریشــی لــە پەرلەمان 
حیزبەكەیەتــی،  ئەجێنــدای  جێبەجێكردنــی 
دیكــە،  حیزبەكانــی  پارتییــە.  فراكســیۆنی 
خەڵكانێكیان ناردە پەرلەمان، كە نە ئەزموون و نە 
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هاوكات لەگەڵ ئەوەیدا كە پارتی لەگەڵ یەكێتی 
و حزبەكانی دیكە، كار بۆ ئەنجامدانی گشتپرســی 
)لە سەرانسەری كوردستان بە كەركوك، خانەقین 
و شەنگالیشەوە( دەكات، سیلەیەكی چاویشی هەر 
لە بەغدایە و، پڕنەكردنەوەی پۆستە چۆڵەكانیشی 
لە بەغدا مانای ئەوە نییە كە بە یەكجاری دەستی 
لە بەغدا شووشــتبێت، بــە پێچەوانەوە پارتی بیر 
لــەوە دەكاتــەوە كە تــا ئەو رۆژەی ســەربەخۆیی 

رادەگەیەندرێــت، مەیدانەكــە بــۆ كــەس چــۆڵ 
نــەكات. هــەر بۆیە بەشــێوەیەكی جیــددی خۆی 
بــۆ هەڵبژاردنەكانی 2017ی كوردســتان )ئەگەر 

بكرێت( و 2018ی بەغدا ئامادە دەكات.
پارتی بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنە گشتییەكانی 
2018 مەرجــی ئــەوەی هەیــە كــە یاســای 
هەڵبژاردنەكان لە واڵتی بەناو عێراقدا دەستكاری 
بكرێ، بەشێوەیەك كە رێگر بێت لە هەیمەنەی 

توانای خوێندنەوەی واقیعی سیاسییان نەبوو. 
كە نەشیانبوو، حیسابیشیان بۆ سیاسییەكانی 
خۆیــان نەدەكرد، گوایە بە حیســابی خۆیان 
چەندی بتوانن دەركەون و دژ بن، هێندە الی 
خەڵــك خۆشەویســتتر دەبن! جگــە لەوەش 
پەرلەمانی كوردستان لە ساڵی 1992ەوە، لە 
ژێر ئیرادەی موتڵەقی پارتی و یەكێتیدا بووە، 
چونكە ئەوان خۆیان بە خاوەن و دامەزرێنەری 
پەرلەمان زانیوە و كاتێكیش كە پارتی دیتی 
خەریكــە نە ئەوان و نــە یەكێتی كۆنتڕۆڵیان 
بەسەر تێكڕای پەرلەماندا نامێنێت، تەعتیلیان 
كــرد و، بڕیارەكانیــان بــردەوە بــۆ مەكتەب 

سیاسییەكان، واتا مەتبەخە ئەسڵییەكە.
رووە  و  پەرلەمانــی  كاری  راســتییەكەی 
راستەكەی ئەوەیە كە پارتی دەیكات، چونكە 
پەرلەمانتارانــی پارتی، بەدەنگی پارتییەكان 
و بەبڕیــاری مەكتەبی سیاســی لە پەرلەمانن 
بەشــێوەی ســەربەخۆ خۆیــان  ئەگــەر  و، 
هەڵبژاردبایە، رەنگبێ یەك دوو یەكیان بووبان 
بە ئەندامی پەرلەمان. بۆ ئەندام پەرلەمانەكانی 
دیكەش هەمان شتە و ئەگەر حیزبەكانیان لە 
پشــت كاندیدكردنیانەوە نەبــان، نەدەبوونە 

ئەندامــی پەرلەمــان. بۆیە پەرلەمانتــاران و 
سەرۆكی هەڵپەسێردراوی پەرلەمان لەجیاتی 
ئەوەی دەرك بە دەرك بگەڕێن بۆ سكااڵكردن 
لە كارانەبوونی پەرلەمان، دەبێ بزانن كە ئەوان 
هۆكاری تەعتیلی پەرلەمانن و هەر ئەوانیشن 
كە ئەگەر هێنــدە پەرۆشــی دامودەزگاكانن، 
دەتوانن بەكاریان بخەنەوە و شەرعییەتیان بۆ 

بگەڕێننەوە.
ئەگەر پارتی هۆكاری تەعتیلكردنی پەرلەمان 
بێت، ئــەوا نەبوونی كاریگەریــی حیزبەكانی 
دیكــە بەســەر ئەنــدام پەرلەمانەكانیانەوە، 
نیشــانەی ئیفالسی سیاســی و الوازییانە لە 
بەڕێوەبردنی حیزبەكانیان، نەك داكۆكیكردن 
لــە مافــی خەڵك. چونكە دوو ســاڵە خەڵك 
هەســت بە بۆشــایی پەرلەمان ناكات و بگرە 
وەك سەرچاوەی كێشە سەیری دەكات. بۆیە 
كاراكردنەوەی پەرلەمــان لەناو حیزبەكانەوە 
دەســت پێدەكات، بە شــێوەیەك كە بتوانن 
ئەندامانــی خۆیــان بەڕاســتی بكەنــەوە بــە 
فراكسیۆنی یەكگرتوو و یەكدەنگ و، پابەند بە 
بنەما ســەرەكییەكانی سیاسەت و ستراتیژی 

حیزبەكانیان.

شــیعە لەالیەك و لەالیەكی دیكەشەوە، رێگر 
بێــت لــەوەی خەونی مالیكی بــۆ گەڕانەوەی 
بۆ ســەر كورسیی دەسەاڵت بێتەدی. رەنگبێ 
پرسیار ئەوە بێت كە سەربەخۆیی و ملمالنێ 
بــۆ هەڵبــژاردن لە بەغــدا كوجــا مەرحەبا؟ 
بەاڵم راســتییەكەی ئەوەیــە كە غیابی پارتی 
لــە بەغدا تــا كامڵبوون و ) بــۆ كامڵبوونی( 
پڕۆســەی ســەربەخۆیی بۆشــاییەكی گەورە 
دروست دەكات و پارتی ئامادە نییە، جێگەی 
خۆی وەكو دووەم حیزبی گەورە بداتە كەس، 
سەرباری ئەوەشی كە رۆڵی لە بەڕێوەبردنیشدا 
نەبــێ، بەاڵم بەغــداش بەبێ پارتــی نابێت. 
پارتــی ئەگــەر بتوانــێ یاســای هەڵبژاردنە 
گشتییەكان بگۆڕێت، بەشداریی هەڵبژاردنەكان 

دەكات و بەوەش هەم رێگری لە ئیستیبدادی 
مەزهەبــی كردووە و، هەمیش پێگەی خۆی و 
كورد لە بەغدا بەهێزتر دەكات. لەو پێناوەشدا 
رەنگبــێ الیەنەكانی دیكە مەتڵەبیان بێت كە 
ئیمتیازێــك لەوباریــەوە لە پارتــی وەربگرن 
كە ئەویش ســەرۆكایەتیی كۆمیسیۆنی بااڵی 
هەڵبژاردنەكانە )لە راســتیدا سەرۆكی ئێستا 
دەورێكــی ئەوتــۆی بــۆ نەهێشــتراوەتەوە(، 
بۆیە پارتی لە هەنــگاوی یەكەمدا، وا دەكات 
كە سەربەســت ئامێدی و ســتافەكەی، پێش 
ئــەوەی بــەرەوڕووی هیــچ لێپێچینەوەیەكی 
وەك ئــەوەی زێباری ببنەوە، خۆیان دەســت 
لەكار بكێشــنەوە و ئیمتیازێكی زیادە نەدەنە 

الیەنگرانی ئیستیبدادی مەزهەبی.

ســوپای  نــاوەوەی  چوونــە 
كوردســتانی  نــاو  بــۆ  توركیــا 
رۆژئاوا لە ئانوســاتدایە. رەنگبێ 
ئەردۆغــان نەیەوێ لــەو بابەتەدا 
تووشــی بەركەوتــن بێــت لەگەڵ 
ســەربازانی ســوپای ئەمریكا كە 
لــە ناوچەكەن، بــەاڵم ئیتر باس 
كــە  ئەردۆغانێــك دەكەیــن  لــە 
ئەوەی بڵــێ دەیكــەم، دەیكات. 
پەكەكــە نەیتوانی بۆردومانەكانی 
هەفتــەی رابــردووی توركیــا بۆ 
ســەر شــنگال و قەرەچوخ وەك 
بــۆ  پڕۆپاگەنــدە  كەرەســتەی 
خــۆی بــەكار بێنێــت، بۆیــە لە 
حاڵەتێكی وەهاشدا هەر بە تەنها 
دەمێنێتــەوە. چونكــە نەیارترین 
حیزبەكانــی پارتیــش نەیانتوانی 
ئــەوە نەڵێن كە بوونــی پەكەكە 
هۆكارە بۆ پەالمارەكانی توركیا و 
پەكەكەش هەر ئەوە ئامانجیەتی. 
توركیاش وەك ئێران بێ گوێدانە 
یاســا و رێســای نێودەوڵەتی لە 
رووی ســوپاییەوە دەخزێتــە ناو 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت، باشــترین 
بیانووشــیان ئەوەیە كە مادام بۆ 
ئێران حەاڵل بێت بۆچی بۆ ئەوان 
كوردســتانی  توركیــا  حەرامــە؟ 
بــەاڵم  دەكات،  داگیــر  رۆژئــاوا 
كاردانەوەكان قەت وەك پەالماری 

داعش بۆ سەر كۆبانێ نابن.

"لە پڕێكا خۆمانی 
پێدا دەكەین"

كاراكردنەوەی پەرلەمان
 یان بەحیزبیكردنەوەی؟

خولی یەكەمی هەڵبژاردنی ســەرۆكایەتیی فەرەنسا 
كۆتایی هات و وەك چاوەڕوان دەكرا لە نێوان چەپێكی 
پەرتەوازە و پارتێكی سۆشیالیستیی لەتوپەت و راستێك 
كە شەرمنانە بەرگری لە كاندیدێكی ئابڕووبراو و گەندەڵ 
دەكرد، ئیمانوێل ماكرۆن و مارین لوپێن وەكو دوو ركابەر 
بۆ خولی دووەم مانەوە. بێگومان بە ماتماتیكی دەنگدان 
پاش ئەوەی كاندیدە شكستخواردووەكانی خولی یەكەم 
پێكەوە لە ســەنگەرێكدا لەگەڵ ماكرۆن بەرامبەر مارین 
لوپێن كۆدەبنەوە، چــاوەڕوان دەكرێت زۆرینەی ڕەهای 
فەرەنسییەكان لە خولی دووەمدا پێكەوە ببنە بەربەست 
لە بەردەم مارین لوپێن و نەهێڵن فەرەنسا لە بەهاكانی 
دابماڵێــت و لە جیهانی داببڕێت. ســەركەوتنی ماكرۆن 
لە خولی دووەمدا چاوەڕوانكراو و پێویستی و ئەركێكی 
مێژووییشــە بۆ فەرەنسییەكان كە هێشــتاش زۆرینەی 
هەرە زۆریان پابەندی سەروەرییەكانی پێشوو، هەروەها 

ئــەو بەها جیهانییانەن كە شۆڕشــی فەرەنســی جاڕی 
بۆ داو جیهانی نوێی لەســەر بنیاتنرا. فەرەنســییەكان 
جیهانێك كە لەســەر بنەمای پێكەوەژیان و لێبووردەیی 
و هەمەڕەنگــی بنیاتنراوە، ناڕووخێنن لەكاتێكدا خۆیان 
بنیاتنەری ئەو جیهانەن، بۆیە مارین لوپێن نمایشــێكی 
بێهــوودە دەكات لەناو جیهانێكــدا كە پیرۆزیی بەهاكان 
تێیدا گرنگترە لە ناســیۆنالیزم و پۆپۆلیزم و چاوەڕوان 
ناكرێــت ئەزموونــی ترامــپ و تێرێــزا و )فرانكزیت( لە 
فەرەنســا رووبدات. ئــەم هاوكێشــەیە دەرئەنجامەكەی 
دیارە و فەرەنســا بۆ یەكەمین جار لە مێژووی خۆشیدا 
دەبێتە خاوەنی ســەرۆكێكی الوی دەرەوەی هاوكێشــە 
دووبارەكانی چەپ و ڕاســتی كالسیك كە لە ماوەیەكی 
كورتــدا وەكــو دیاردەیەك ســەری هەڵدا، بــەاڵم وەكو 
پێداویســتییەكی مێژوویــی دەرئەنجامی چەندین ســاڵ 
حوكمڕانیــی لەیەكچــووی چــەپ و ڕاســت، وەاڵمدەر و 

پەرلەمان و یادەوەری

پەكخستنی پەرلەمانی كوردستان لەالیەن پارتییەوە، 
گورزێكــی كوشــندە بوو بۆ ئەزموونی پێنەگەیشــتووی 
دیموكراســی لە هەرێمی كوردســتان. ئێســتاش بەدەر 
لــەوەی ئامانجــی پارتی چییە لە سەرســەختییەكەی، 
كارانەكردنــەوەی پەرلەمــان ئاكامی ترســناكی دەبێت 
لەســەر ئاینــدەی هەرێــم. لەبەرامبــەردا، كەللەڕەقیی 
گــۆڕان ئەنجامەكەی تەنیا بچوكبوونەوەی ئەو حیزبەیە 
و كورتبوونەوەیەتــی لــە یانــەی كۆمەڵێــك شــارچیدا 
كــە دوا ئامانجیان نەبوونی ئامانجــە و تەنیا پاڵنەریان 
دژایەتیكردنــی پارتییە. گۆڕان و پارتی، بەخۆیان بزانن 
یان نا، لە ملمالنێی كەللەڕەقییەكی ناسیاسیدا، سەرقاڵی 
لەگۆڕنانی دیموكراســیەكن كە بە ساوایی و بەهاوكاریی 

یەكێتی و ئیسالمییەكان كوشتیان. 
ســەرەڕای بایەخی پەرلەمان بۆ هەموو پرســەكانی 

ئایندە، پەرلەمان پێش پەكخستنی ئیفلیج بوو. زۆربەی 
ئەوانــەی ئەمڕۆ بوونەتە پاڵپشــتی پەرلەمــان، دوێنێ 
رەخنەگری سەرســەختی ئەم دامەزراوەیە بوون و وەك 
ئیفلیج و ناكارا و لێبووكی دەستی حیزبەكان پێناسەیان 
دەكــرد. كەواتە بایەخی پەرلەمان بۆ پەرلەمانخوازەكان 
تەنیا لەوەدایە كە دامەزراوەیەك بوو، پێش لەكارخستنی، 
لێبووكێكــی باش بوو بەدەســت كۆمەڵێك حیزبەوە كە 
پشــكی دەســەاڵتیان كەمتر بوو لە پارتــی. پەرلەمان 
ســەكۆیەكی گونجاو بوو بۆ دەربڕینی ناڕەزایی حیزبی، 
نەك ســەكۆیەك بۆ بەرجەســتەكردنی ئیرادەی خەڵك. 
كەواتە هەموو ئەوانەی دەگرین، بۆ ساوایەكی كوژراو 
ناگرین كە ناوی دیموكراسی بوو، بەڵكو بۆ كەناڵێك 
و ســەكۆیەك دەگریــن كە بۆ حیزبەكەیان ســوودی 
هەبــوو. ئەگەر پێشــبینی ســیناریۆیەكی پێچەوانە 
بكەیــن و گۆڕان و پارتی رۆڵەكانیان ئاڵوگۆڕ بكەن، 
ئێســتا پارتی بۆ پەرلەمان دەگریا و گۆڕان پۆزشــی 

پێویستیی ئەم ساتە مێژووییەی فەرەنسایە.
فەرەنســا پێ دەنێتە قۆناغێكــی مێژوویی نوێوە، 
پێنجەمین كۆمار دیمەنێكی سیاسیی نوێ وەردەگرێت 
كە لە مێژووی زیاتر لە پەنجا ساڵی پێشووی ناچێت، 
پــاش زیاتــر لە پەنجا ســاڵ سیســتەمی حوكمڕانی 
لەنێوان دوو هێزی سیاســی كالســیكی فەرەنســی و 
دەستاودەســتی هەمیشــەی دەســەاڵت لەنێوان دوو 
هێــزدا، چەپێكی كالســیكی میانڕەو بــە رابەرایەتی 
پارتی سۆشیالیســت و راستێكی كالسیكیی میانڕەو 
)كۆمارییەكان( كە لە ســەردەمی دیگۆلەوە بە چەند 
نــاوی جیاواز خــۆی نمایش كردووە، ئــەوە یەكەمین 
جــارە، هێــز و ئایدیۆلۆژیــا و پرۆژەیەكــی نــوێ بە 
ڕابەرایەتی نەوەیەكی نوێ دێتە سەر شانۆی سیاسی.

دوای شكســتی ناوخۆیــی سۆشیالیســتەكان و 
پارچــە پارچەبوونی حیزبەكەیان كە نەیانتوانی دوای 
فرانســوا هۆالندی ســەرۆكیان بكــەون لەكاتێكدا ئەو 
پێشــبینی هەرەســی حیزبەكەی كرد و زوو خۆی لە 
گەمــەی دۆڕاو و خیانەتــی برا ناسۆشیالیســتەكانی 
كێشــایەوە كە كۆتاییان بــە مێژووی حیزبەكەی جان 
جۆڕێــس هێنا، ئەو حیزبەی بە پەیامی جیهانگەرایی 
و مرۆڤدۆستی و ســروودی ئینتەرناسیۆنال بنیاتنرا، 
هەروەها دوای شكســتی بەرەی ڕاست و دابەشبوونی 
ئــەو حیزبەی كــە جەنەراڵ شــارڵ دیگۆلــی ڕابەری 
ڕزگاریخوازی فەرەنسا بە پەیامی كۆمارێكی بەوەفا بۆ 
پەیامەكانی شۆڕشی فەرەنسی و بەها ئینسانییەكانی 
بنیاتی نا، فەرەنسا ماڵئاوایی لە دوو بەرەی كالسیكی 
سیاســەت دەكات و لە كۆمــاری پێنجەمدا دیمەنێكی 
سیاســیی نــوێ و ئەزموونێكــی نوێــی حوكمڕانیــی 
تێكەڵ لە چەپ و ڕاســت بنیــات دەنێت. هەر خودی 
دەركەوتنی ئیمانوێل ماكــرۆن ئاماژەی نوێكردنەوەی 
ژیانی سیاسییە لە فەرەنسا كە لەنێوان ئەو دوو هێزە 

نەریتی و كالســیكییەدا پیر و ماندوو بووە. فەرەنسا 
پیر و ماندووی هەمیشــە دووبارەكردنەوەی بێهوودەی 
حوكمڕانییە لە نێوان چەپ و راســتێكدا كە سەرباری 
جیاوازیی ئایدیۆلۆژییان، خەڵك وەكو دوو ڕووی یەك 

دراو دەیانبینن. 
ماكرۆن لەو دۆخە مەنگە سیاســیەی فەرەنســادا 
كە پێویســتی بە گۆڕین و نوێكردنــەوە هەبوو، لەپڕ 
دەركــەوت و زۆر كــەس پێیانوایــە خــودی ماكــرۆن 
دروستكراوی هێزێكی سەرووترە لە پشتی هەموو ئەو 
هێزە كالســیكیانەوەی كار بۆ نوێكردنەوەی فەرەنسا 
دەكات. ئەمە ڕاســتییەكی تێدایــە، ئەو هێزەی باوەڕ 
و مەترســییەكی ال دروســت بووە كە بەردەوامبوونی 
فەرەنسا بەم دیمەنە سیاسییە كالسیكییە و ئەو هێزە 
خەمســاردانەی نێوان چەپ و ڕاست كە تەنیا شەڕی 
دەســەاڵت دەكەن، تا دێت تووڕەیی فەرەنسییەكان و 
بە تایبەتی نەوەیەكی نوێی گەنجان لە سیاسەت و ئەو 
توێژە حوكمڕانانە زیاد دەكات و تادێت لەو گەمەیەدا 
بەرەی راســتڕەوی ناسیۆنالیســت و ڕەگەزپەرست و 
دژە بەهاكانی كۆماری فەرەنسا و شۆڕشە مەزنەكەی 
بــرەو دەســەنن و فەرەنســا كەنارگیر دەكــەن، تاكە 
چارەســەرێك كاری بۆ بكات دروســتكردنی دیاردەی 
ماكرۆنیزمە، بۆ ئەوەی فەرەنسا نەكەوێتە ناو باوەشی 
ئاگرین و دڵڕەقانەی ناسیۆنالیســت و پۆپۆلیزمەوە و 

ترامپێكی دی لە فەرەنسا سەرهەڵنەدات.
ئــەو دەنگانەی كــە ماكرۆن بە دەســتی هێناون، 
دەنگــی نەوەیەكی نوێ و گەنجانی تووڕە و توێژێكی 
زیــزە لــە سیاســەت لــە فەرەنســا كــە لــە زۆربەی 
خولەكانی هەڵبژاردندا پشتیان كردووەتە سیاسەت و 
بەشداریی دەنگدانیان نەكردووە، چونكە پێیان وابووە 
بەشــداریكردنیان لە پرۆسەی سیاسیدا هیچ لە ژیانی 
ئەوان و لەو سیســتمە سیاســییە هەمیشە دووبارە و 

لەیەكچووەی چەپ و ڕاست ناگۆڕێت. بەاڵم لەم خولەدا 
ئەم نەوەیە بــەدەم بانگەوازی كاندیدێكی نوێوە دێت 
و لە پشــتگیریكردنی پرۆژەكــەی ئەودا خەونی خۆی 
بەرجەستە دەكات و چاوەڕوانە ئەو كاندیدە مۆدێلێكی 
نوێی سیاسەت و پرۆژەیەكی نوێی ژیانیان پێشكەش 

بكات.
 وانەیەك كە ئەم هەڵبژاردنە نیشــانی ئێمەی دا، 
ئەو ڕاســتیەیە كە هێشــتا فەرەنســیەكان خۆیان بە 
خەمخۆری واڵتەكەیان و مێژوو و شوناس و بەهاكانی 
فەرەنســا دەزانن و هێشتا بەشــدارێكی ڕاستەقینەی 
جووڵەی سیاسی واڵتەكەیانن، هێشتا بەهاكانی چەپ 
و ڕاســت لە هۆشــیاری و ئیرادەی هاونیشــتمانیاندا 
زیندووە، ئەوەی لە كەناری مەرگدایە ئەوانەن كە ئیدی 
پیر بوون لە هەڵگرتنی ئەو ئااڵیەی حیزبەكانی چەپ و 
ڕاست ناخوازن ڕادەستی نەوەیەكی نوێی بكەن، ئەوە 
مەرگی ئەو سەركردە سیاسی و ئەو دەموچاوە بێزراو 
و هەمیشــە دووبــارە و چەندبارە و شكســتخواردووە 
گەندەاڵنەن كە چیدی بەرجەســتەی بەها پیرۆزەكانی 
چەپ و ڕاســت ناكەن، بەاڵم دەستبەردایشی نابن بۆ 
نەوەیەكــی نــوێ. بۆیە نەوەی نــوێ ئەمجارە لە ڕێی 
سندووقەكانی دەنگدانەوە سزایاندان و ئەو ئااڵیانەیان 
لە ژێر چنگ دەرهێنان و تەســلیمی هەڵگرێكی نوێی 
دەكەن بەو هیوایەی هەمان ئەزموونی سیاسەتمەدارانی 
پێشوو دووبارە نەكاتەوە، ڕابەرێكی نوێ بە پاڵپشتیی 
نەوەیەكی نوێ، بە پرۆژە و ئایدیۆلۆژیایەكی نوێوە كە 
چاوەڕوان ناكرێت ببێتەوە زیندانی و كۆیلەی شێوازێكی 
حوكمڕانیی شكســتخواردووی بێبەرهــەم و بێهوودە. 
فەرەنسییەكان چاوەڕوان دەكەن ماكرۆن بێئومێدیان 
نەكات و شــێوازێكی نوێی حوكمڕانی شــەرەفمەند و 
خۆشــبەخت بۆ فەرەنســییەكان بكاتە بەرهەم. ئەمە 

هیوایەكە ئەگەرچی خەونیش بێت. 

بۆ پەكخستنی پەرلەمان دەهێنایەوە. 
تەنانەت ئەگەر ئێســتا پەرلەمان كارابووایە، هیچ 
یەكێك لە كێشەكانی ناوخۆ چارەسەر نەدەكران، چونكە 
هەمیشە ئەو كێشانە لەسەر ئاستی مەكتەب سیاسیدا، 
كۆمەڵێك پیــاوی دووبــارە، چارەســەریان كردوون. 
پەرلەمان هەندێك جار كێشــەی دروستكردووە، بەاڵم 
هەرگیز كێشەی چارەســەر نەكردووە. تەنها بایەخی 
پەرلەمان لەوەدا بوو كە شەرعیەتی دەدا بە بڕیارەكانی 
مەكتەبی سیاســیی پارتــی و یەكێتی )هەندێك جار 

گۆڕان و ئیسالمییەكان(. 
ئێســتا كــە كەســانێكی وەك نووســەری ئــەم 
بابەتــە باس لــە گرنگیــی كاراكردنــەوەی پەرلەمان 
دەكــەن، لەبەر ئەوە نییە كە پەرلەمان بەرجەســتەی 
دیموكراســی و ئیرادەی خەڵكــی دەكرد لەم هەرێمە، 
بەڵكو لەبەرئەوەیە كە پەرلەمان پێویســتە بۆ ئەوەی 
شــەرعیەت بدات بە بڕیــاری حیزبــەكان، بەتایبەتی 
بــۆ بابەتی گرنگی وەك ئاینــدەی كەركووك و ناوچە 
ئازادكــراوەكان و ریفرانــدۆم و ســەربەخۆیی. ئــەم 
شــەرعیەتە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیدا زۆر گرنگترە 

لەوەی هەندێك حیزب وێنای دەكەن. 
چوار سوارەی گوندی ئیتاڵی

دوانزە ســوارەی مەریوان، داســتانێكی ناســراوی 
كوردییە باس لە دلێریی دوانزە كەسایەتی دەكات كە 
گوایە سوپایەكی زۆر گەورەیان تێكشكاندووە! جێگەی 
ســەرنجە، وەك تەنزێــك دەگوترێت كە "فان"، بڕیار 
بــووە لەگەڵ دوانزە ســوارەی مەریــوان بچێت، بەاڵم 
لەكاتی ســواربوونی ئەســپەكەیدا كەوتــووە و قاچی 
شكاوە، ئیدی نەیتوانیوە ببێتە سوارەی سیانزەیەم. 

ســەردەمی فەیسبووكیش داســتانی خۆی هەیە! 
داستانێكی ئەم رۆژگارەی ئێستامان لە خۆبەزلزانی و 

لووتبەرزیدا، داستانی چوار سوارەی گوندی ئیتاڵییە، 
لــە هەولێری پایتەختی هەرێمی كورســتان. ســەدە 
سەدەی بیست و یەكە و ئامرازی سواربوون وەنەوشەی 
ژمــارە پەرلەمانــە، شــوێن ژێرزەمینــی ڤیلالیەكــی 
گوندی ئیتاڵییە. پــاش ئەوەی پارتی پەرلەمانتارانی 
ناچــار كــرد خەباتــی ژێرزەمینی پەیــڕەو بكەن، لە 
كەشوهەوایەكی نهێنیدا، بە ترس و فیغانێكی زۆرەوە، 
چوار پەرلەمانتار، داستانێك تۆمار دەكەن و نامەیەك 
دەگەیەنن بە پەرلەمانی "بێئاگای" یەكێتی ئەوروپا. 

چــوار ســوارەی گونــدی ئیتاڵــی، نامەكەیان بە 
زمانێك دەنووســن )گوایا ئینگلیزییە(، بەاڵم هێشتا 
پســپۆڕانی زمان یەكالییان نەكردووەتەوە ئایا نامەكە 
بــە ئینگلیزیی شكســپیری نووســراوە یــان لەوانەیە 
زمانێكی نوێ بێت كە ئێمە هێشــتا پێی ئاشنا نین. 
مەكســیكییەكانی ئەمریــكا زمانێكیــان داهێناوە كە 
تێكەڵەیەكە لە ئیســپانی و ئینگلیــزی و پێی دەڵێن 
)ســپانگڵیش(، لەوانەیــە ئەم چوار وەنەوشەســوارە 

)كوردگڵیشیان( داهێنا بێت! 
وەك لــە كولتــووری حیزبەكانــی ئێمــەدا بــاوە، 
هەوادارانــی ئەوانەی هەڵە دەكــەن، لەجیاتی ئەوەی 
هەڵــەكاران ناچار بكەن داوای لێبوردن بكەن، بەدوای 
پۆزشی سەیردا دەگەڕێن. پۆزشخوازانی چوار سوارەی 
گوندی ئیتاڵی دەڵێن، گرنگ نییە نامەكە بە زمانێكی 
سەقەت نووسراوە، گرنگ رەوایەتی ناوەڕۆكەكەیەتی. 
ئەمــە وەك ئــەوە وایە بە گوێزی پووچ بڵێیت، گرنگ 

پووچیەكەی نییە، گرنگ توێكڵەكەیەتی!
نووسەرانی ئەو نامەیە ئەوەندە لووتبەرزن، ئامادە 
نەبوون بۆچوونی كەســێكی تر وەربگرن لەسەر زمان 
و ناوەڕۆكی نامەكەیان. زۆر خۆبەزلزانانە خۆیان وەك 
نوێنەری چوار فراكســیۆن پێناســە دەكــەن. ئەگەر 
چوار فراكســیۆن نامەی فەرمی بۆ پەرلەمانی ئەوروپا 

بنووســن، بۆ دەبێت تەنها ناوی چــوار پەرلەمانتاری 
لەســەر بێت؟ كێشــەكە لێــرەدا لــە وێناكردنی چوار 
ســوارەی گونــدی ئیتاڵیدایە بۆ خۆیــان، وەك چوار 
جەنــگاوەری لەخۆبــوردوو كە بەنــاوی هەموومانەوە 
لــە جەنگێكی پیــرۆزدان و چاكیان لێكــردووە بەالدا 
و دژایەتیــی گەندەڵــی دەكــەن. بــەاڵم وەك هەموو 
"شۆڕشــگێڕ"ەكانی پێــش خۆیــان، بیریــان دەچێت 
كــە پانتاییەكی چەند فراوان هەیە لەنێــوان ئەوان و 
ئــەو خەڵكــەی گوایا لەپێناویانــدا دەجەنگن. بیریان 
دەچێــت لە نامەكــەدا باس لە حاڵــی خراپی خۆیان 
بكەن كە هێشتا لە گوند دەژین، گوندێك كە هەرگیز 
كارەبای نابڕێــت! بیریان دەچێت بە خوێنەرانی نامە 
عەنتیكەكەیان بڵێن كە ئەوان چەند دوورن لە خەمی 
خەڵــك و لە شــوێنێك دەژین كە زۆربــەی هەژارانی 
هەولێر، لە هەژارانی دهۆك و سلێمانی بگەڕێ، هەرگیز 

رێیان تێی نەكەوتووە.
گەندەڵــی  دژایەتیكردنــی  ئەگــەر  لەڕاســتیدا 
لەخۆمانەوە دەســتپێنەكات، ئەوا جگە لە درۆیەك و 
هەوڵێك بۆ فریودان زیاتر نییە. پاش دوو ســاڵ لە 
پەكخســتنی پەرلەمان لەالیەن ئەو "سوپایانەوە" كە 
نووسەرانی نامەكە باسی دەكەن، ئەم پەرلەمانتارانە 
هێشتا بە مووچەیەكی زۆرەوە لە گوندێك نیشتەجێن 
كــە چەكدارانی هەمان ئەو "ســوپایانە" دەیپارێزن. 
هێشــتا بەرزترین مووچە و دەرماڵە وەردەگرن و بە 
ئۆتۆمبیلی پەرلەمانەوە بەناو شارێكدا پیاسە دەكەن 
كە "ســوپاكان"ی پارتــی داگیریان كــردووە. دیارە 
ئــەم چوار ســوارە و ئەوانەی تر كە لەبەر شــكانی 
"قەڵــەم"ی ئەژنۆیان نەیانتوانی نامەكە واژۆ بكەن و 
ببنە ســوارەی پێنجەم و شەشــەم و هتد... كون لە 
جەرگیاندا نییە و لە شــارێكی داگیركراودا سەرقاڵی 

خەباتی ژێرزەمینین!

ماكرۆن هیوایەك بۆ 
فەرەنسا

 چوار سوارەی 
گوندی ئیتاڵی

دایبی و شیر و 
پسكیت

دادگاكــەی گەرمیــان كارێكــی باشــی 
كردووە كە دزێكــی حوكمداوە. داواكاری 
گشــتیش چاكــی كــردووە كە ســەرەڕای 
هــەر  ســكااڵكارانیش،  لێخۆشــبوونی 
كۆڵینەداوە و "مافی گشــتی"ی لە كابرای 
دایبی و شیردز ستاندووەتەوە، بەاڵم ئەم 
كەیســە دەیســەلمێنێت كە ســكی تێری 
سیستمی دادوەری لە كوردستان ئاگای لە 
سكی برســیی هەژارێكی نیومووچەخۆری 
تەمەن سەرووی پەنجا ساڵ نییە. بۆیەش 

زیادەڕەوی دەكات لە حوكمداندا. 
ســەت  یاســان،  شــارەزای  ئەوانــەی 
لەســەت بڕوایان وایە دادوەر لە كەیســی 
پیــاوە دایبــی و شــیردزەكەدا كەمتریــن 
ســزای داناوە كە دەتوانێ بیدات. من ئەو 
مادانــەم خوێندنــەوە و لێمكۆڵینەوە كە 
لەســەر بنەمایان دزەكە ســزادراوە. خۆم 
هێنایە شــوێنی دادوەرەكە و تێیگەیشتم 
ئەگــەر بمەوێ یاســاكە دەقــاودەق وەك 
خــۆی جێبەجــێ بكەم، بەاڵم دڵیشــم بە 
بســووتێت،  سكااڵلەســەركراو  كابــرای 
گەورەترین چاكە كە بتوانم لەگەڵی بكەم 
ئەوەیە كەمترین ســزای بدەم كە دە ساڵ 

و چەند مانگێكە.
ئەمە یەكێك لە وێنەكانی كەیسەكەیە. 
وێنــەی دووەم ئەوەیە كــە فەرمانبەرێكی 
دەوڵەت هەیە. تەمەنی پەنجا و دوو ساڵە. 
منداڵێكی ســاوای هەیە كە شیر و دایبیی 
دەوێــت. دەوڵــەت مووچــەی رێكوپێكی 
ناداتــێ و نیومووچەكەشــی بەتەواوەتــی 
وەرناگرێــت. تەمەنــی رێگــەی پێنــادات 
كاربــكات. كرێنشــینە و ســێ منداڵــی 
دیكەشی هەن. دۆست و هاوڕێ هاوكاریی 
دەكەن و كەمێك باری سەرشــانی سووك 
دەكــەن، بەاڵم هەرواش ناتوانێ كێشــەی 
شــیری منداڵە ساواكەی چارەسەر بكات. 
ئــەو فەرمانبــەرە لە واڵتێكــدا دەژیت كە 
هۆشیاریی یاسایی تێیدا زۆر كەمە. بیری 
بــۆ چارەســەرێكی خراپ بۆ كێشــەكەی 
دەچێت. ئەویش ئەوەیە كە شیر و دایبی 
لــە دووكانــان بدزێت و هێنــدەی ئەوەش 
بیهێنێت كە منداڵەكەی پێویســتی پێیە، 
نــەك بچــێ بیفرۆشــێتەوە. ئــەو باوكــە 
دزییەكەی لێ ئاشــكرا دەبێ و دەگیرێت. 
منداڵــە ســاواكەش شــیر و دایبییەكەی 
باوكــی لێ دەبڕێت. ســاڵێكی رێك باوك 
دەكەوێتە زیندانەوە. خاوەن دۆزەكان لێی 
خۆشــدەبن، بــەاڵم دەوڵەت پــێ دەخاتە 
كەوشــێكەوە و دەڵێت دەبێ ئەو كابرایە 
ســزایەك بدرێــت كە نەك هــەر جارێكی 
دیكە نەتوانێ شیر و دایبی بۆ منداڵەكەی 
بباتەوە، بەڵكو تا گەورەش دەبێ لەگەڵی 
لــە ماڵێكــدا نەژیــت. باوكە بــێ پارە و 
بــێ كــەس و ئابڕووبردراوەكــە تەنانەت 
پارێزەرێكیشــی نییە داوای مافی بكات و 

حوكمێكی قورسی بەسەردا دەدرێت. 
ئێمەیــە.  وێنــەی  ســێیەم  وێنــەی 
هاونیشــتمانیی واڵتێكیــن كــە كەیســی 
گــەورە گــەورەی گەندەڵی لــە میدیاكان 
ئاشــكرا  دادگاكانیشــدا  تەنانــەت  و 
دەبن و تاوەكو ئێســتا كەســیان لەســەر 
سزانەدراوە. داوامان لێدەكەن واڵتەكەمان 
خۆشــبوێت و خۆشیشــماندەوێ، بــەاڵم 
ناتوانین دڵنیابین یاسا وەك یەك لەپشت 
هەموومانــە و هــەژار و دەوڵەمەنــد وەك 
یەك دەپارێزێت. بۆیەش لە هەڵسەنگاندن 
و كاردانەوەكانیشماندا بۆ كەیسێكی وەك 
ئەوەی كابرای دایبی و شــیردز، لەجیاتی 
ئەوەی بە چەســپاندنی یاسا و پاراستنی 
مافی گشتی خۆشحاڵ بین، پێی نیگەران 
و نــاڕازی دەبین. چونكــە پێمانوایە ئەو 
دادوەرانــەی نە كەمكردنــەوەی مووچە و 
نــە وەرگرتنــی نیومووچــە نەیگرتنەوە، 
ناتوانــن لەوە تێبگەن كە بۆچی باوكێكی 
گیرفان بەتاڵ، لە پاڵ بژارەكانی دیكە بۆ 
دابینكردنی شــیر و دایبیــی منداڵەكەی، 
بەرەو ئەوە دەچێت بە رێگەی نایاســایی 
ئەمە بكات. ئەمەش دروست ئەو چیرۆكە 
فەرەنسییەمان بیردەهێنێتەوە كە كاتێك 
خەڵــك لەبــەر هــەژاری و نەبوونــی نان 
رژابوونــە سەرشــەقام، شــاژن گوتبووی 
"مــادام نان نییە، بۆچی ناڕۆن پســكیت 

بخۆن؟"

بەرزان فەرەج
 barzanfa@gmail.com

 جیهانێكی دی 

بەختیار كەریم 
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سەرنووسەر : سەالم سەعدی

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