
ئێستا لە هەموو كاتەكان 
نزیكترین لە چارەسەر

ژمارە )456(   دووشەممە 2017/5/8 - 18ی  گواڵن 2717   )750( دینار

رووداو - دهۆك
مەال عەلی كەڵەك كە نزیكەی هەفتەیەكە لەالیەن پۆلیســی دهۆكەوە دەســتگیر كراوە، تاوەكو ئێســتا بە 

قسەی پۆلیس پارێزەری نییە بەدواداچوون بۆ دۆسیەكەی بكات. مەال عەلی لەسەر سێ سكااڵی وەزارەتی 
تەندروستی دەستگیر كراوە كە دوویان هی پێشترن و وا بڕیارە رۆژی 6ی حوزەیرانی داهاتووش یەكەمین 

دانیشتنی دادگاییەكەی بەڕێوەبچێ.
سەرچاوەیەكی ئاگادار لە دۆسیەی مەال عەلی بە )رووداو(ی گوت، سكااڵی یەكەمی ئەو وەزارەتە 
لەدژی مەال عەلی، لەسەر ئەوە بووە كە گوتوویەتی میزی حوشتر چارەسەرە بۆ نەخۆشی. سكااڵی 
دووەمیش لەسەر ئەوە بووە كە داوای خەتەنەكردنی كچانی كردووە. سكااڵی سێیەمیش وەكو 

ئەو ســەرچاوەیە گوتی "لەســەر ئەوە بووە كە گوتوویەتی خواردنی كلینێكس مرۆڤ الواز 
دەكات". دادوەر محەممەد ئەمین شــەرەفانی ســەرۆكی دادگای تێهەڵچوونەوە لە 

دهۆك باسی ئەو ماددە یاساییەی كرد كە مەال عەلی پێ دەستگیركراوە و 
گوتی "بەپێی مادەی 456 لە یاسای سزادانی عێراقی كە تایبەتە بە 

فێڵكردن لە خەڵك، دەستگیركراوە". بەگوتەی پارێزەرێك، 
ســزای ئەو تۆمەتە ئەگەر ســاخ ببێتــەوە، حوكمی 
بەندكــردن دەبێت بە ســاڵێك تاوەكو پێنج 
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نابێ بەریتانیا پشتگیریی کورد بکات بۆ سەربەخۆیی
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ئەنجوومەنی لۆردانی بەریتانیا:

د.جەعفەر ئیبراهیم، جێگری سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان :

تا مانگێکی دیکە 
پەرلەمان کارا دەکرێتەوە

فازڵ نەبی بۆ )رووداو(: فەرەیدوون عەبدولقادر :
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پۆرتاڵی رووداو كاندیدە بۆ خەاڵتێكی نێودەوڵەتیراپۆرتە هەواڵ
رووداو - لەندەن

پۆرتاڵی رووداو، یەكێكە لە فایناڵیســتەكانی خەاڵتی نێودەوڵەتیی زە درەم بۆ میدیای ئۆنالین كە ســااڵنە لە لەندەن دابەشــدەكرێت. 
پۆرتاڵی رووداو بە رووماڵی جەنگی موسڵ وەك یەكەم میدیا لە بەكارهێنانی فەیسبووك الیڤ و الیڤستریم بۆ رووماڵی جەنگ بەشدارە و، 

لەالیەن دادوەرانی خەاڵتەكە بۆ بواری باشترین سایتی هەرێمی فایناڵیستە و شۆرتلیست كراوە. دادوەرانی خەاڵتەكە لە ئیمەیڵی هەڵبژاردنی 
پۆرتاڵی رووداو نووسیویانە: "پیرۆزتان بێت، ئێوە بەربژێركراون و كارەكانتان جێگەی سەرسوڕمانی لیژنەی دادوەری بوون، بۆیە شۆرتلیستكراون 

بۆ خەاڵتی 2017". براوەی ئەو خەاڵتە رۆژی 2017/6/1 لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا لە مەراسیمێكدا ئاشكرادەكرێ.

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

كاژێر 9:32 ی رۆژی 2017/5/4 ، سەرۆكی 
دادگای تاوانەكانی هەولێر بەناوی خودا دەستی 
بكوژانی مەال وشیار ئیسماعیل كرد  دادگایی  بە 
ماڵەكەی  لەبەردەم   2016/11/22 شەوی  كە 
خۆیدا، لەالیەن گەنجێكەوە بە هاوكاریی گەنجێكی 

دیكە كوژرا.
دوو تۆمەتبارەكە لەنێو قەفەسێكدا راوەستاون. 
دادوەر و دوو یاریدەرەكەشی دەست بە خوێندنەوەی 
دەرگای  لەبەردەم  دەكەن.  لێكۆڵینەوەكە  پەڕاوی 
تیرۆری  دژە  كارمەندی  دادگاییەكە چەندین  هۆڵی 
سێ  وەستاون،  ئاسایش  ئەنجوومەنی  بە  سەر 
وردی  بە  قەفەسەكە  لەبەردەم  دیكەش  كارمەندی 

چاودێریی هۆڵەكە و دوو تۆمەتبارەكە دەكەن.
بكوژەكە ناوی محەممەد عوسمان وەلی دێوانەیە، 
تەمەنی 27 ساڵە و پێشمەرگەیە. هاوكارەكەشی كە 
ئاوەڵزاوایەتی، ناوی سامان سەعیدە و تەمەنی 25 

ساڵە، ئەویش پێشمەرگەیە.

"بە شەرمەزارییەوە قسە دەكەم"

كەسوكاری تۆمەتبارەكان لە پرۆسەی دادگاییەكە 
ئامادە نەبوون، پارێزەریشیان نەبوو. سەرۆكی دادگا 
لەسەر حیسابی دەوڵەت دوو پارێزەری بۆ دابینكردن. 
دوای خوێندنەوەی پەڕاوی لێكۆڵینەوە، بكوژ داوای 
مۆڵەتی قسەكردنی لە سەرۆكی دادگا كرد و گوتی 
"بەڕێز سەرۆكی دادگا، بە شەرمەزارییەوە ئەو قسەیە 
دەكەم، داوای لێبوردن دەكەم". بەاڵم سەرۆكی دادگا 
لێبوردن  داوای  :"لێرە  گوتی  و  پێبڕی  قسەكانی 
بۆچی  نەگرتووە،  پارێزەرت  بۆ  پێشتر  ناخوات، 
داوات لە دادوەری لێكۆڵینەوە نەكردووە پارێزەرت 

بۆ بگرێت؟". 
هاوكاری بكوژەكە كە تراكسوت و تیشێرتێكی 
مانگە كەسوكاری  پێنج  "ئێمە  گوتی:  بوو،  لەبەر 

خۆمان نەدیوە، لە ژووری تاكەكەسی بووین، تەنیا 
لێكۆڵەر و ئەو كەسانەمان بینیوە كە نان و ئاویان 
بۆ دەهێناین". بەرپرسێكی دژە تیرۆر كە لە هۆڵی 
دادگا بوو، گوتی "كەسوكاریان حاشایان لێكردوون".

مەالكان گریان

شەوی  رووداوەكەی  كۆنووسی  دادگا  سەرۆكی 
كوشتنی مەال وشیاری خوێندەوە كە ئیفادەی فەوزیە 
قادر، هاوژینی مەال وشیار و ئیسرای كچی تێدا بوو. 
لە كاتی قسەكانی و گێڕانەوەی چركەساتی تاوانەكە، 
هاوژینی مەال وشیار دەستی بە گریان كرد، لەگەڵ 
ئەویش مەالكانی ناو هۆڵەكە كە زۆربەیان هاوڕێی 

مەال وشیار بوون، دەستیان بە گریان كرد.
ئیسرا باسی ئەو شەوە دەكات كە باوكی دەرگای 
كێشەی  "باوكم  دەڵێ:  كردووەتەوە،  بكوژەكە  لە 
لەگەڵ كەس نەبوو كەسیش هەڕەشەی لێ نەكردبوو، 

داواكارم تاوانباران بە توندترین شێوە سزا بدرێن".

چیرۆكی دەمانچەكە

ئەو  كە  كردبووەوە  باڵوی  )رووداو(  پێشتر 
دەمانچەیەی تاوانەكەی پێكراوە كرواتیی 11 ملیمە و 
مەخزنێكی 12 گوللەیی هەیە، تاوانبار سێ گوللەی 
تەقاندووە، دواتر بكوژ سێ گوللەی خستووەتەوە 
نێو دەمانچەكە. دەمانچەكەش هی خەزووری بووە.

دادوەر )ئا.س( بانگی )ئا( دەكات كە خەزووری 
لەسەر  دەستی  دادوەر  لەبەردەم  تاوانبارەكەیە، 
قورئان دادەنێ و سوێند دەخوات كە راستییەكان 
لە وەزارەتی پێشمەرگە،  بڵێ. )ئا( كە ئەفسەرە 
سەفەری  هەیە.  شێرپەنجەم  "نەخۆشیی  گوتی 
توركیام كرد بۆ وەرگرتنی چارەسەر، بە زاواكەمم 
گوت ئەگەر پارەم لێ بڕا لە توركیا، بۆم بفرۆشە".

پرسیاری  ناكات،  قسەكانی  بە  بڕوا  دادگا 
و  دانیشتن  هۆڵی  لە  دەمانچە  چۆن  لێدەكات 
هەردوو  خەزووری  بەجێدەهێڵدرێت؟  ماڵ  نێو 

ماڵم  دوو  پێشمەرگەم،  :"من  دەڵێ  تاوانبارەكە 
هەیە، كاتێك دەگەڕێمەوە ماڵ لە هەر شوێنێك 
جێدەهێڵم".  دەمانچەكە  لەوێ  بگۆڕم  خۆم 
خەزووری هەردوو تاوانبارەكە زۆر پەسنیان دەدات 
زۆر  وابوون،  كوڕی خۆم  وەك  "ئەوان  دەڵێت  و 
باش بوون و هیچم لێ نەبینیون، ئەو دەمانچەیە 
هەر هی محەممەد بوو بە 2100 دۆالر لێمكڕی، 
چونكە بە نیاز بوو خانوو بكات". سەرۆكی دادگا 

بە زەردەخەنەیەكەوە دەڵێ:" باشە".

بۆچی مەال وشیاریان كوشت؟

لەبەردەم  تاوانبارەكە  هەردوو  قسەی  بەپێی 
دادوەری لێكۆڵینەوە، -15 20 رۆژ پێش رووداوەكە، 
بكوژی مەال وشیار بەنیاز بووە زەوییەك لەبەردەم 
مزگەوتی عومەر بندیان بكڕێت، سەردانی نووسینگەی 
كڕین و فرۆشتنی زەوی دەكات. بكوژ ئۆتۆمبێلێكی 
BMW ی رەنگ رەشی ژمارە ئەوروپی پێبووە و 
بە ناڕێكی لەسەر رێگا رایدەگرێت. ئۆتۆمبێلەكەی 
مەال وشیاریش بە زەحمەت بە شوێنەكەدا تێدەپەڕێ 
و بە بكوژەكە دەڵێت :"ئەگەر كوڕی باوكی خۆت 

بوویتایە، ئۆتۆمبێلەكەت بە باشی رادەگرت".
بەهۆی  دراوە  سزا   2009 ساڵی  لە  كە  بكوژ 
2011ش  لەساڵی  هاتوچۆ،  یاساكانی  سەرپێچیی 
بۆ ماوەی 7 رۆژ زیندانی كراوە بەهۆی لێخوڕینی 
ئۆتۆمبێلی گشتی بە مۆڵەتی تایبەتی. لەناو هۆڵی 
دادگادا جەختی لەسەر هەمان قسەكانی كردەوە كە 
لە كاتی لێكۆڵینەوە كردوونی و خۆیشی بە تاوانبار 
زانی. محەممەد عوسمان گوتی: "ئەو قسەی پێگوتم، 
بۆیە بڕیارمدا تۆڵەی لێ بكەمەوە و القی ببڕمەوە". 

بكوژەكە گوتی بڕیاری دابوو گوللە لە قاچی مەال 
وشیار بدات نەك بیكوژێ.

هەفتەیەك  بكوژ،  گێڕانەوەكەی  گوێرەی  بە 
سەرقاڵی داڕشتنی پالنی لێدانی مەال وشیار بووە. 
دوو سیمكارتی بۆ پەیوەندیی نێوان خۆی و سامان 
رووداوەكە  شەوی  دەكڕێت.  ئاوەڵزاوای  سەعیدی 
دەچێتە ماڵی مەال وشیار، ملپێچێكی رەش لە مل 
دەكات بۆ ئەوەی نەناسرێتەوە، لە زەنگی ماڵی مەال 
دەرەوە،  دێتە  وشیار  مەال  كاتێك  دەدات،  وشیار 
ئەوەی دەكەوێتە سەر  لێدەدات، دوای  گوللەیەكی 
لێدەدات. پاشان بە  زەوی، دوو گوللەی دیكەشی 
نامەیەك هاوكارەكەی لە تاوانەكە ئاگادار دەكاتەوە.

سەرۆكی دادگا پرسیار دەكات، باشە تۆ ئاگات 
لە خۆت بوو كە نامەت نارد؟ چۆن توانیت دوای ئەو 
تاوانە نامە بنێری، چیت نووسی لە نامەكە؟ ئەو 

گوتی: "تەنیا نووسیم وەرە پێش وا هاتم".
پارێزەر بڕوا بە قسەی بكوژەكە ناكات و دەڵێ 
هۆشی  و  هەست  ئەو  دادگا  سەرۆكی  :"بەڕێز 
لەسەرخۆی بووە تاوانەكەی زۆر بە موسەیتەری 
كردووە و سەیری ڤیدیۆكەش بكە زۆر بە خێرایی 
زۆر  و  دەدات  وشیار  مامۆستا  لە  گوللە  سێ 

لێزانانە دەڕوات".
سەرۆكی دادگا قسە بە بكوژەكە دەبڕێت و دەڵێ: 
"جا قسەیەك ئەوە دەهێنێ كەسێكی لەسەر بكوژی، 
بۆ بە مامۆستا وشیارت نەگوت ئەو قسەیە جوان 

نییە، تۆ مامۆستای ئاینیت؟".
سامان سەعیدی ئاوەڵزاوای بكوژ دێتە قسە و 
مەدە،  لێی  گوللە  بە  دەڵێت:"بە محەممەدم گوت 
با بەدەست لێی بدەین، بەاڵم محەممەد گوتی ئەوە 

مەالیە و خەڵكمان لێ كۆدەبێتەوە".

دادوەر پرسیار لە بكوژ دەكات: چۆن زانیت مەال 
وشیار لە ماڵە؟ ئەو لە وەاڵمدا گوتی "ئۆتۆمبێلەكەی 

لە پێش ماڵەكەی بوو".
سەرۆكی دادگا روو لە هاوكاری بكوژەكە دەكات 
كە باوكی مەالیە، پێیگوت "باشە ئەو بێ ئەقڵ بوو، 
ئەو فەرتەنەیەی كرد، تۆ بۆ ئامۆژگاریت نەكرد، یان 
خۆشە  پێت  نەكردەوە،  ئاگادار  خۆت  كەسوكاری 
خەڵك لە باوكت بدا كە مەالیە؟". بەاڵم سامان هیچ 

وەاڵمێكی بۆ ئەو قسەیە نەبوو.
نوێنەری داواكاری گشتی رووی پرسیار لە بكوژ 
دەكات و دەڵێ: "كێ هانیدای مامۆستا وشیار شەهید 
بكەی؟ چ الیەنێكی سیاسی بوو، چونكە ئەو تاوانەی 
تۆ ئەم واڵتەی شێواندووە، پەیوەندیی الیەنەكانی 
تێكداوە؟". بكوژ سوێند دەخوات كەس هانی نەداوە 
و دەڵێ: "وەڵاڵ كەس پێینەگوتم، خۆم بڕیارمدا تۆڵە 
بكەمەوە". سامان سەعیدیش گوتی: "لەڕێگەی تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە زانیم یەكگرتووە، كاتێك زانیم 
حكومەت  نەوێرام  ترسام،  بوو،  گەورە  رووداوەكە 

ئاگادار بكەمەوە".

كاژێر گەیشتە 11:45 خولەك، پرۆسەی دادگایی 
بەردەوامە. دادوەر بەپێی ماددەی 406 لە یاسای 
و 49 ی  ماددەكانی 47، 48  و  عێراقی  سزادانی 
هەمان یاسا، تۆمەتی ئاراستەی محەممەد عوسمان 
و سامان سەعید كرد كە بریتییە لە هاوبەشیكردن 

لە كوشتنی بە ئەنقەست و پالندانانی پێشوەختە.
نوێنەری داواكاری گشتی داوا لە دادگا دەكات كە 
ئەم تاوانە سروشتی نییە، بووەتە هۆی شڵەژانی شار 
و واڵت، بەپێی هەڵسەنگاندن، پێویستە لە هەمان 

شوێنی كوژرانی مامۆستا وشیار لە سێدارە بدرێن.

دوایین قسەی بكوژ و هاوكارەكەی

زۆر  بوو:"زۆر  ئەوە  بكوژەكە  قسەی  دوایین 
:"زۆر  گوتی  سەعیدیش  سامان  پەشیمانم". 
پەشیمانم، خۆم بە دوور لە وەزعەكە دەزانم، ئاگام 

لە كوشتنەكە نەبووە".
دوای  وەردەگرێت،  پشوویەك  دادبینییەكە 
پارێزەری  و  تۆمەتباران  قسەی  لە  گوێگرتن 
گشتی،  داواكاری  نوێنەری  و  تاوانلێكراو 
ئەوەی  بۆ  دەكەن  ئامادە  خۆیان  دادوەرەكان 

بڕیارە قورسەكە بدەن.
و  گەڕانەوە  دادوەرەكان  خولەك   12:13 كاژێر 
دادگا  ئامادەبووان هەستانەوە، سەرۆكی  سەرجەم 
گوتی: "دەرگاكە بكەوە با خەڵكی دەرەوەش گوێیان 

لە حوكمەكە بێت".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان واژۆ لەســەر 
جێبەجێكردنی ســزای لەســێدارەدان بــۆ بكوژانی 
فەرەیدوون جوانڕۆیی، ئەندامی مەكتەبی سیاســی 
پارتی و بەرپرسی میحوەری پێشووی خازر دەكات. 
بنەماڵــەی تاوانبارەكانیــش داوای پێداچوونەوە بە 

بڕیارەكە دەكەن.
كاژێر 12:39 خولەكی شەوی 2015/8/25 ، لە 
رووداوێكدا لەسەر رێگای هەولێر خەبات، فەرەیدوون 
جوانڕۆیــی، ئەندامــی مەكتەبی سیاســی پارتی و 
یەكێك لە پاســەوانەكانی گیانیان لەدەســتدا، دوو 

پاسەوانیشی زامدار بوون.

دوای رووداوەكە، پۆلیسی هەولێر باڵوی كردەوە، 
لەالیەن پیاوانی سابیری سۆفی عەلی كە یەكێكە لە 
كەسایەتییەكانی عەشیرەتی گۆران، بە هەڵە تەقەی 
لێكــراوە و وایانزانیــوە دوژمنەكەیــان )لیوا نەزیر 
عاسم(ە كە یەكێكە لە ئاغاكانی عەشیرەتی گۆران.

كوشــتنی فەرەیــدوون جوانڕۆیــی كاردانەوەی 
زۆری بــەدوای خۆیدا هێنا. لەســەر ئــەو رووداوە 
كوڕێكی سابیر سۆفی عەلی، هەروەها برا و زاوا و 
دوو كوڕە خاڵی و كەسێكی دیكەی ئەو بنەماڵەیە 
دەســتگیركران. رۆژی 2016/4/6 دادگای تاوانی 
ســێی هەولێر بڕیاری لە ســێدارەدانی بۆ شــەش 

كەس دەركرد.
دواتر لە رۆژی 2017/4/20، مەســعود بارزانی 
سەرۆكی هەرێمی كوردستان بە مەرسوومی هەرێمیی 

ژمارە )72،73 و 74( بڕیاری لە سێدارەدانی هەریەك 
لە )نەشوان سابیر عەلی، بەشار عەبدوڵاڵ محەممەد 
و مەروان عەلی ئیســماعیل(ی پەسەند كرد. رۆژی 
2017/4/23 سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی هەرێمی 
كوردســتان، ســەرۆكایەتی ئەنجوومەنــی وەزیرانی 

ئاگادار كردووەتەوە بۆ جێبەجێكردنی بڕیارەكە.
ســابیری سۆفی عەلی، كەســایەتی عەشیرەتی 
گۆران بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "زوڵمێكی گەورە 
لــە بنەماڵەكەی ئێمە كراوە، من دەیان شــەهید و 
برینــدارم بــۆ پارتی داوە، بەاڵم بــە یەكجار كوڕ و 
برا و خوشــكەزام ئیعدام دەكرێــن. داوا لە جەنابی 
سەرۆك دەكەم چاوێك بە بڕیارەكەدا بخشێنێتەوە. 
بە تایبەت دوو لەو كەســانە لەنێو ئۆتۆمبێل بوون 
و تەقەیان نەكردووە. بەپێی یاسا ئەوان دەبێت بە 

ماددە 24ی هاتوچۆ سزا بدرێن".
ســابیری سۆفی عەلی رووداوەكە بە قەزاوقەدەر 
ناودەبات و دەڵێت جەنابی سەرۆك بڵێ بمرە ناڵێم 
نــا، بەاڵم ئــەو رووداوە قەزاو قــەدەر بووە، پالنی 
بۆ دانەنراوە و شــایەت و دانپێدانانیش نییە، جگە 
لەوە چ خوا قبوڵ دەكات 380 كەس لە كوردستان 
كە سزای لەســێدارەدانیان هەیە، بەس سزای سەر 
ئەوانــەی ئێمــە جێبەجێ بكرێ. بــە تایبەتی كاك 
فەرەیــدوون بــرادەر و عەزیــزی من بــوو، هەرگیز 

خراپەی بەرامبەر ئێمە نەبووە".
ســابیری ســۆفی عەلی هەڕەشەی وازهێنانی لە 

پارتی كرد ئەگەر ســزای لەسێدارەدانی ئەو شەش 
كەســە جێبەجێ بكــرێ و گوتــی "بنەماڵەی كاك 
فەرەیدوون پێیانگوتین جەنابی سەرۆك چ بفەرمووێ 
ئێمە رازین. داوای بینینی جەنابی سەرۆكم كردووە 
بۆ ئــەوەی روونكردنەوەی بۆ بــدەم، ئەگەر ئەوانە 
لەسێدارە بدرێن ناچارم لە حیزب دابنیشم، چونكە 
هیچم پێناكرێت. لە نێو عەشــیرەت و كەســوكارم 
دەشــكێم و قســەم ناڕوات. ئەو 6 كەســەی ئێمە 
پێشــمەرگەن و هەمــوو لەشــیان برین و شــوێنی 

گوللەی شەڕی داعشە".

رووداوەكە چۆن بووە؟

بەپێــی راگەیەندراوی پۆلیســی هەولێــر، دوای 
كردنەوەی دۆسیەی لێكۆڵینەوە و وەرگرتنی گوتەی 
و  فەرەیــدوون  كوشــتنی  رووداوی  شــایەتحااڵنی 
پاسەوانەكەی، بە پشتبەستن بە كامێرای چاودێریی 
نزیك لە شوێنی رووداوەكە، دەركەوت لە سەرەتای 
رووداوەكە ئۆتۆمبێلێكی جۆری الندكرۆزەری ســپی 
بەدوای ئۆتۆمبێلی )فەرەیدوون جوانڕۆیی( كەوتووە 
لــە كاتی گەڕانــەوەی بۆ میحوەری خــازر، كاتێك 
دەگەنە نزیــك ئۆتۆمبێلی فەرەیــدوون جوانڕۆیی، 
تەقەی لێدەكەن. شۆفێری ئۆتۆمبێلەكەی جوانڕۆیی 
هەوڵ دەدات بەهەر شــێوەیەك بێــت خۆی دەرباز 
بكات، بۆیە رێڕەوی ئۆتۆمبێلەكەی دەگۆڕێت و خۆی 

بە ئۆتۆمبێلێكی درعی سەربازیدا دەكێشێت.

بنەماڵەی جوانڕۆیی: 
دادگا بڕیارێكی عادیالنەی داوە

فەرەیــدوون  كــوڕی  جوانڕۆیــی،  ســاناو 
جوانڕۆیی لەبارەی بڕیاری دادگاوە بە )رووداو(
ی گــوت: "ئێمــە دوور و نزیــك دەســتمان لە 
كاروبــاری دادگا وەرنــەداوە و پێمانوایــە دادگا 
بڕیارێكــی عادیالنــەی داوە، چونكــە غەدرێكی 
گەورەیــان لــە باوكم كرد. هەمــووی بە بەڵگەو 
ڤیدیۆ مــاوە كاتێك ئۆتۆمبێلەكەی دەســووتێ 

رێگا نادەن بیكوژێننەوە".

كوڕەكــەی فەرەیــدوون جوانڕۆیی پشــتیوانی 
لــە بڕیارەكــەی دادگا دەكات و دەڵــێ: "ئەگــەر 
ســزای تاوانبــار نــەدرێ كۆمەڵگەی ئێمــە بەرەو 
ئاراستەیەكی مەترســیدار دەڕوات، لەو 6 كەسەی 
كە ســزای لەســێدارەدانیان بۆ دەرچووە جەنابی 
ســەرۆك سزای 3 كەسی ئیمزا كردووە، ئێمە هیچ 
قسەیەكی دیكە لەسەر بڕیارەكەی دادگا ناكەین".

ســاڵی رابــردوو مەســعود بارزانــی ســەرۆكی 
هەرێمی كوردســتان لەگەڵ خانەوادەی فەرەیدوون 

جوانڕۆیی كۆبووەوە.
 بەپێــی قســەی ســاناو جوانڕۆیــی، بارزانــی 
یاســا چ  و  دادگا  لــەو كەیســەدا  گوتوویەتــی: 

بڕیارێكیان دا، ئەوە جێبەجێ دەكرێ.

رووداو وردەکاری دادگایی بکوژانی مەال وشیار 
باڵودەکاتەوە

بارزانی بڕیاری لەسێدارەدانی بکوژانی 
فەرەیدوون جوانڕۆیی واژۆ دەکات

پالنی كوشتنی مەال وشیار لە زاری بكوژ و هاوكارەكەیەوە

بكوژی مەال وشیار:
كوشتم، لەبەر ئەوەی پێیگوتم كوڕی باوكی خۆت نیت 

داواكاری گشتی: پێویستە تاوانباران لە هەمان شوێنی 
كوژرانی مامۆستا وشیار لەسێدارە بدرێن

چیرۆكی كوشتنی مەال 
وشیار مەالكانی گریاند

منداڵەكانی مەال وشیار بە 
20 ملیۆن دینار قەرەبوو 

دەكرێنەوە

مەال تەكبیر و چەپڵەیان لێدا

ســەرۆكی دادگا بە دەنگێكی بەرز ســزای لە ســێدارەدان تاوەكو مردنی بەســەر 
هەردوو تاوانبارەكەدا سەپاند و بڕیاریدا بە قەرەبووكردنەوەی 20 ملیۆن دیناری منداڵە 
ناكامەكانی مەال وشــیار و دەستبەسەرداگرتنی ئۆتۆمبێل و ماڵ و موڵكی تاوانباران. لەو 
كاتــەدا 8-7 مەال كە لە هۆڵی دادگا بوون، كەوتنــە تەكبیر و چەپڵە لێدان. ئامادەبووانی 
دەرەوەی هۆڵەكەش گوێیان لە بڕیارەكە بوو، ژنەكان دەستیان بە هەلهەلە لێدان كرد و 

خۆشحاڵیی خۆیان بەو بڕیارە دەربڕی.

دوو بنەماڵەكە بە بارزانیش ئاشت نەبوونەوە

لیوا نەزیر عاسم ئاغای گۆران لە ناحیەی دارەتووی سەر بە قەزای بەردەڕەش دادەنیشێ. 
سابیری سۆفی عەلیی گۆرانیش لە قەزای خەبات. تاوەكو ئێستا 17 كەس لە نێوان ئەو دوو 
بنەماڵەیەدا كوژراون. دوو كەســی بێالیەن و 6 كەسی بنەماڵەی سابیر سۆفی، لەگەڵ 9 
كەس لە بنەماڵەی نەزیر عاســم. لیوا نەزیر عاسم پێشــتر بە )رووداو(ی گوتبوو، لە ساڵی 
1994دا مەسعود بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان هاتووەتە نێوانیان و لە تەكیەی 

شێخ عەبدولعەزیز ئاشتبوونەتەوە و هیچ كێشەیەك لەنێوانیاندا نەما.

بنەماڵەی جوانڕۆیی: دادگا بڕیارێكی عادیالنەی داوە

سابیری سۆفی عەلی: بڕیارەكە جێبەجێ بكرێ، 
دەچمەوە ماڵەوە دادەنیشم
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عومەر قەاڵدزەیی دەبێتە پارێزگاری سلێمانیراپۆرت
رووداو - سلێمانی

ســەردار قادر لەبری پارێزگاری ســلێمانی رۆژی 2017/5/7 رایگەیاند نامەی دەستلەكاركێشانەوەی ئاراســتەی  وەزارەتی  ناوخۆ كردووه. د.سامی 
جەالل، بەڕێوەبەری گشــتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ بە )رووداو(ی راگەیاند نامەی دەستلەكاركێشــانەوەی سەردار قادر گەیشتووەتە وەزارەتی ناوخۆ. 

گوتیشی "نامەی دەستلەكاركێشانەوەكەی دەبرێتە بەردەم وەزیری ناوخۆ، دوای پەسەندكردنی، بەپێی یاسا بەشێوەیەكی كاتی عومەر قەاڵدزەیی كە جێگری 
پارێزگارە، كارەكانی پارێزگاری ســلێمانی رایی دەكات". لەبارەی ئەگەری گەڕانەوەی د.ئاســۆ فەریدوون-یش بۆ پۆســتەكەی، سامی جەالل گوتی "د.ئاسۆ 

فەریدوون، پارێزگاری سلێمانی، لەالی ئێمە مۆڵەتی وەرگرتووە، بەپێی یاسا بۆی هەیە بگەڕێتەوە".

رووداو: نزیكەی 18 مانگە پەرلەمانی كوردستان 
كۆنەبووەتــەوە، یــان وا باشــترە بڵێــم پەكخراوە، 

هۆكاری كارانەكردنەوەی چییە؟ 
جەعفــەر ئیبراهیــم: هــۆكاری كارانەكردنەوەی 
پەرلەمان دەگەڕێتەوە بۆ دانوستاندنی الیەنەكان كە 

وەكوو پێویست بەڕێوەنەچوو.
لــە سســتیی  بەرپرســە  الیەنێــك  رووداو: چ 

بەڕێوەچوونی دانوستاندنەكان؟
جەعفەر ئیبراهیم: ئێستا كەشوهەوایەكی ئیجابی 
هەیە، هەوڵی جددی هەیە بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان. 
بۆیــە هیچ الیەنێــك تۆمەتبــار ناكەم. مــن دەڵێم 
ئەركێكی گشــتی هەیە، پەرلەمــان دامەزراوەیەكی 
نیشــتیمانییە و دەبێت بە رۆحییەتێكی نیشتیمانی 
و دیدگایەكی نیشــتیمانی، ئەو گرفتەی رووبەڕووی 
پەرلەمــان بووەتەوە چارەســەری بكەیــن. ئەمە بە 
تەنیــا ئەركی یــەك الیەن نییە، هەمــوو الیەنەكان 

بەرپرسن لە كاراكردنەوەی پەرلەمان.
رووداو: ئەو هەوڵە جددیانە چین بۆ كاراكردنەوەی 

پەرلەمان؟ 
جەعفەر ئیبراهیم: بێگومان پەیامەكەی سەرۆك 
بارزانی زۆر روون و ئاشكرا بوو، نەخشەڕێگاش بوو 
بۆئەوەی چۆن هەنگاوەكان یەك لەدوای یەك بهاوێین 
بۆ ئەم پرســە. بەڕاســتی ناوەڕۆكی ئەو پەیامەش 
ئیشــی زۆر لەســەر كرا كــە متمانــە بگەڕێتەوە بۆ 

الیەنــەكان و كێشــەكان چارەســەر بكەیــن و لــە 
پەرلەمانەوە دەســتی پێبكەین، چونكە كێشــەكان 
لە پەرلەمانەوە دروستبوون. ئێستا كەشوهەوایەكی 
سیاسیی ئەرێنی هەیە لە كوردستان. هەر لە نێوان 
پارتی دیموكراتی كوردســتان و یەكێتی نیشتیمانی 
كوردســتان بە هەوڵی هاوبەش ئیشــی باش كراوە. 
الیەنی دیكەش بەشدار بوون، یەكگرتووی ئیسالمی 
رۆڵی زۆر ئیجابیی گێڕاوە. من وای دەبینم ئێستا لە 

هەموو كاتەكان نزیكترین لە چارەسەر.
رووداو: باســی ئەنجامدانی گشتپرســی دەكرێ، 
گشتپرسی هیچ پەیوەندییەكی بە پەرلەمانەوە هەیە، 

واتە پێویستی بە كاراكردنەوەی پەرلەمانە؟
جەعفەر ئیبراهیم: پەرلەمــان كاری بنەڕەتی بۆ 
ریفراندۆم كردووە، یاسایەكی زۆر باشی دەركردووە، 

ئەویش یاسای كۆمیسیۆن و راپرسییە. ئەم یاسایە 
دەســەاڵتی بە كۆمیســیۆن داوە لە كاتی پێویست 
دەتوانن رێنمایی و سیســتمی تایبەت بۆ راپرســی 
دەربكەن. كۆمیســیۆن دەســەاڵتی تەواوی هەیە بۆ 
ئەو پرســە. مامەڵەكردن لەگەڵ ریفراندۆم هەروەكو 
هەڵبژاردنی گشتی وایە، بەاڵم بەشێوەیەكی سادەتر 
و ئاســانتر، هــەر بۆیــە چوارچێــوە یاســاییەكەی 
كێشــەیەكی نییە. هەروەها لە مــاددە 10ی بڕگەی 
2 لە یاســای سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستاندا ئەو 
دەسەاڵتەی بە سەرۆكی هەرێم داوە كاتی ریفراندۆم 
و هەڵبژاردن دیاری بكات و كۆمیســیۆنیش رێنمایی 
هەڵبژاردن دەردەكات. بۆیە ئێمە گرفتی یاساییمان 
نییــە، بەاڵم ئەگــەر پەرلەمــان كارا بكرێتەوە ئێمە 
بەپێویســتی دەزانین یاسایەكی دیكە بۆ گشتپرسی 

و هەڵبژاردن دەربكەین لە پەرلەمانی كوردستان .
رووداو: گشتپرســی تەنیا لە هەرێمی كوردستان 
لەســەرەكانیش  كێشــە  ناوچــە  یــان  دەكرێــت، 

دەگرێتەوە؟
جەعفــەر ئیبراهیم: نەخێــر. ئــەوە ریفراندۆمی 
خەڵكــی كوردســتانە، نــەك بــە تەنیــا هەرێمــی 
كوردستان. هەر كوردێك لە هەر ناوچەیەكی عێراق 
بێت، تەنانەت لە دەرەوەی عێراقیش، ئەوەی خەڵكی 
كوردســتانی عێراق بێــت دەتوانێت بەشــدار بێت. 
پرسی ماددەی 140 یەكالیی بووەتەوە كە پەیوەست 
بوو بە ئاساییكردنەوەی ناوچە جێناكۆكەكان. ئێستا 
دەبینیــن ئەو ناوچانــە چییان بەســەر هاتووە كە 
لەســاڵی 2014 وە حكومەتی عێراق لێی كشــایەوە 
و پێشــمەرگە پاراســتنی لە داعش. ئێســتاش ئەو 
ناوچانــە لەگەڵ هەرێمی كوردســتان یەك پارچەن 
و یــەك مامەڵەیــان لەگەڵ دەكرێت. بۆیە ئاســاییە 

ریفراندۆم لەو ناوچانە بكرێ. 
رووداو: بــۆ گشتپرســی لــەو ناوچانــە هیــچ 

گفتوگۆیەكتان لەگەڵ حكومەتی عێراق كردووە؟
جەعفەر ئیبراهیم: بۆ ئەم پرسە دەكرا گفتوگۆ و 
رێككەوتن بكرێت لە نێوان هەرێم و بەغدا. هەروەك 
نموونــەی ســوودان كە رێككەوتن هەبــوو لە نێوان 
باشوور و باكووری سوودان. ئێستا رێككەوتنێكی لەو 
چەشنە و لەم كاتەدا و لەم بارودۆخەدا مومكین نییە 
لەگــەڵ عێراق بكرێت، بەو بێ متمانەییەی لە نێوان 
هەرێمی كوردستان و بەغدا هەیە ناكرێ رێككەوتنێكی 
وەها بكرێ. كەواتە دەبێت بگەڕێینەوە بۆ بۆچوونی 
خەڵكی كوردســتان، بەاڵم بریــا عەقڵیەتێكی وەها 
لە بەغدا زاڵ با كە رێزیان هەبووایە بۆ دەســتووری 
هەمیشــەیی عێراق. رێزیان هەبووایە بۆ ریفراندۆم. 
ئەو كاتە ئەم جۆرە رێككەوتنانە زۆر ئاسان دەبوون.
رووداو: گشتپرســی جگە لە رووە یاســاییەكەی 
پێویســتی بــە كۆمیتــەی هاوبەش هەیە لــە نێوان 

الیەنەكان، پێكهێنانی ئەو كۆمیتەیە بەكوێ گەیشت؟ 
جەعفــەر ئیبراهیــم: ریفرانــدۆم پێویســتی بــە 
كۆمیســیۆنە، كۆمیســیۆن خــۆی هەموو شــتێكە، 
بەاڵم كێ كەمپینی راگەیاندن و پشتیوانی ریفراندۆم 
بەڕێوەدەبــات بــۆ بەڵــێ بۆ ســەربەخۆیی هەرێمی 
كوردســتان؟ لــە بەرامبــەردا رەنگــە خەڵكانێــك 
بڵێن نەخێر. بۆیە كۆمیتەی سیاســی پێویســتە بۆ 

زانینی بۆچوونی هەر الیەنێك. ئەم كۆمیتەیە تەنیا 
الیەنە سیاســیەكەی پرۆسەكە بەڕێوەدەبات، الیەنە 

تەكنیكییەكە ئیشی كۆمیسیۆنە.
رووداو: ســەردانی پارتــی و یەكێتــی بــۆ الی 

حیزبەكان تەنیا گومانە لەسەر بۆچوون و هەڵوێستی 
ئــەوان بۆ ســەربەخۆیی؟ یان تەنیا رێوڕەســمێكی 

رووكەشی و تەشریفاتییە؟ 
جەعفــەر ئیبراهیــم: ســەردانی الیەنــەكان زۆر 
پێویستە، لە رووی تێگەیشتن، هاندان و رێزگرتن لە 
یەكدی. ئەم سەردان و نزیكبوونەوانە زیاتر متمانەی 
بە خەڵك بەخشــییەوە. هەروەهــا من هیچ كاتێك 
گومانم نییە هیچ هێزێكی سیاسی كوردستان هەبێت 
دژی ریفراندۆم بێ، بەاڵم بۆچوونی جیاواز هەیە لە 
نێوان الیەنەكان. ئــەو جیاوازیی بۆچوونەش تەنیا 

لەسەر كاتی بەڕێوەچوونی ریفراندۆمە.
رووداو: جگــە لــە كۆمیســیۆن چ رێكخراوێكی 
نێودەوڵەتــی ئــاگادارن یــان چاودێریی پرۆســەی 

بەڕێوەچوونی گشتپرسی دەكەن؟
جەعفــەر ئیبراهیم: هەر الیەنێــك بیەوێ، بۆی 
هەیە چاودێریی پرۆسەكە بكات. ئێمەش خۆشحاڵین 

هەر رێكخراو و ئۆرگانێكی نێودەوڵەتی كە پەیوەست 
بن بە هەڵبژاردن و ریفراندۆم، تەشــریف بهێنن بۆ 
هەرێمی كوردستان و چاودێریی ئەم پڕۆسەیە بكەن. 
بەالی ئێمەوە زۆر گرنگە بانگێشــتی كۆمیســیۆنی 
بااڵی هەڵبژاردنەكانی عێراق بكرێت كە سەرپەرشتی 
و چاودێریــی پڕۆســەكە بكــەن. تەنانــەت الیەنــە 

سیاسییەكانی عێراقیش بێن چاودێر بن. 
رووداو: هیــچ پەیوەندییــەك لــە نێــوان تــۆ و 
د.یوسف محەممەد، سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان 

ماوە؟
جەعفەر ئیبراهیم: راستییەكەی پەیوەندی ئێمە 
تەنیــا پەیوەنــدی بــە كاری پەرلەمانــەوە هەبوو، 
ئێســتا لــە مەجالــی كاردا یەكدی نابینیــن، بۆیە 

پەیوەندیشمان نەماوە .
رووداو: پێتوایە ئەمســاڵ پەرلەمانی كوردستان 

كارا بكرێتەوە؟ 
جەعفــەر ئیبراهیم: لێكتێگەیشــتنی باش هەیە 
بــۆ ئەم پرســە، من وای دەبینم لــە مانگێكی تردا 

پەرلەمان كارا بكرێتەوە .
رووداو: ئەی ئەمساڵ گشتپرسی دەكرێ ؟ 

جەعفــەر ئیمنكی: بەڵــێ وای دەبینم لە مانگی 
ئەیلولدا بكرێت.

د.جەعفەر ئیبراهیم، جێگری سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان :

تا مانگێکی دیکە پەرلەمان کارا دەکرێتەوە
د.جەعفەر ئیبراهیم، جێگری سەرۆكی 

پەرلەمانی كوردستان دەڵێت، بە 
گوێرەی ئەو هەوڵە جددیانەی بۆ 

كاراكردنەوەی پەرلەمان لە ئارادان، 
رەنگە لە ماوەی مانگێكی دیكەدا 

پەرلەمان كارا بكرێتەوە.
جێگری سەرۆكی پەرلەمان هەر لەو 

هەڤپەیڤینەدا لەگەڵ )رووداو( باسی 
پەیوەندیی خۆی و د.یوسف سەرۆكی 

پەرلەمان دەكات كە لە مانگی 10ی 
2015ەوە لەالیەن پارتی دیموكراتی 

كوردستان رێگری لێكرا بگەڕێتەوە 
پەرلەمان. جەعفەر ئیبراهیم دەڵێت: 

"پەیوەندیی نێوانمان كاری پەرلەمان 
بوو، ئێستا لە مەجالی كاردا یەكدی 
نابینین، بۆیە پەیوەندیمان نەماوە".

هەڤپەیڤین: دیار عادل
رووداو- هەولێر

لە مانگی ئەیلولی داهاتوودا 
گشتپرسی دەكرێت

ئێستا لە هەموو كاتەكان نزیكترین 
لە چارەسەر

سەرچاوەیەكی یەكێتی: گۆڕان داوای لە یەكێتی 
كردبوو مانگانە 750 هەزار دۆالری بداتێ

گۆڕان: 
ئێستا یەك دینار لە یەكێتی وەرناگرین

بە باشی دەزانین 
یاسایەك بۆ 

گشتپرسی لە 
پەرلەمان دەربچێ

 
پەیوەندیم لەگەڵ 

د.یوسف محەممەد 
نەماوە

 

هیچ حیزبێك دژی 
گشتپرسی نییە

 

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

هەر یــەك لە بزووتنەوەی گــۆڕان و یەكێتی 
نیشــتیمانی كوردســتان كــە پێكــەوە ئیدارەی 
سلێمانی دەكەن، ژمارەی جیاواز لەبارەی داهاتی 
ئــەو پارێزگایــە دەدەن. یەكێتی دەڵێت مانگانە 
20 ملیار دەبێت و بزووتنەوەی گۆڕانیش دەڵێت 

70 ملیار دینارە.
هەفتــەی رابــردوو، ســەردار قــادر لەبــری 
پارێــزگاری ســلێمانی )كە لە پشــكی گۆڕانە( 
دەستی لە پۆستەكەی كێشایەوە. ئەو رایگەیاند 
كــە چووەتە ســەر كورســی پارێزگارێكی تەواو 
بێدەســەاڵت "گرفــت و ملمالنێــی سیاســی لە 
خزمەتــی  نەتوانیــن  كــردووە  وای  ناوچەكــە 
هاوواڵتیــان بكەیــن. بۆیە بە پێویســتی دەزانم 

دەستلەكاركێشانەوەی خۆم رابگەیێنم".
هەرچەنــدە ســەردار قادر، زۆرتر مەبەســتی 
بــوو بڵێ "ئاگام لە داهاتی پارێزگای ســلێمانی 
نییــە"، بەاڵم پێش ئەوەش كە ئەو دەســتبەكار 
ببێ، بزووتنەوەی گۆڕان ناكۆكی قووڵیان لەگەڵ 
یەكێتی نیشــتمانی هەبوو ســەبارەت بە داهاتی 
پارێزگاكە. هەڵســوڕاوێكی بزووتنــەوەی گۆڕان 
دەڵێ: "ئێمە دڵنیاین كە یەكێتی لە مەســەلەی 
پارەدا هاوبەشی پارتییە و ئەوەش وایكردووە كە 
بەشــێك لە داهاتی سلێمانی دیار نەبێ نەك لە 
ئێمە، بەڵكو لە بەشێك لە بەرپرسەكانی یەكێتی 
خۆیشــی". بــەاڵم هێشــتا بزووتنــەوەی گۆڕان 
دەرفەتێكی هێشــتووەتەوە بۆ ئــەوەی یەكێتی 
لەســەر پۆستەكان و داهاتی ســلێمانی، نێوانی 

بزووتنەوەكە و خۆی نەگەیێنێتە خولێكی دیكەی 
یەكدی هاڕین.

لیژنەی داهات هیچی پێنەكرا 
رۆژی 2016/10/10 ئەنجوومەنــی پارێزگای 
ســلێمانی لیژنەیەكی ســێ كەســی پێكهێنا بۆ 
لێكۆڵینەوە لە داهاتی پارێزگاكە. رێكەوت زەكی 
لــە فراكســیۆنی یەكێتــی و رێبــوار ئەحمەد لە 
فراكسیۆنی گۆڕان و فەرهاد تۆفیق لە فراكسیۆنی 
سۆسیالیست ئەندامانی لیژنەكە بوون، بەاڵم سێ 
رۆژ پاشتر، هەڵوەشانەوەی لیژنەكە راگەیێندرا.

رێكــەوت زەكــی، هەڵوەشــانەوەی لیژنەكە 
فراكســیۆنی  ئەندامەكــەی  كشــانەوەی  بــۆ 
گــۆڕان دەگێڕێتــەوە: "كشــایەوە بەبێ ئەوەی 
هۆكارەكــەی بــاس بكات. ئــەوەش بووە هۆی 

ئەوەی لیژنەكە هەڵبوەشێتەوە".
بــەاڵم رێبــوار ئەحمــەد، رەتیكــردەوە ئەو 
هــۆكاری هەڵوەشــانەوەی لیژنەكە بووبێ: "من 
داوام كــرد لیژنەكــە حــەوت ئەنــدام بــێ نەك 
ســێ، چونكــە ئەركێكی ئاوا گرنــگ و گران بە 
ســێ كەس ناكرێ". ئەو ئەندامەی فراكسیۆنی 
گۆڕان لە ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی دەڵێ 
نووســراوەكەی الی ســەرۆكایەتی ئەنجوومــەن 
مــاوە كــە داوای كــردووە لیژنەكــە ژمــارەی 
ئەندامانی زیاد بكرێ "چونكە دەمزانی بە ســێ 

كەس ناگاتە ئەنجام ".
پارێزگای سلێمانی كە ژمارەی دانیشتووانەكەی 
زیاتر لە دوو ملیۆن كەسە، بە هاوبەشی لەالیەن 
یەكێتــی و گۆڕانــەوە بەڕێوەدەبــرێ، ئــەوەش 
لەسەر بنەمای رێككەوتننامەیەك كە پۆستەكانی 

تێدا دابەشــكراوە. بەاڵم ئەو رێككەوتننامەیە و 
رێككەوتننامەیەكی دیكەی سیاسی كە لە نێوان 
هەردووالدا هەیە، هێشتا گومانەكانی بزووتنەوەی 

گۆڕانی لە داهاتی پارێزگاكە نەڕەواندووەتەوە.
داهاتی سلێمانی چەندە؟

ئەنجوومەنــی  ئەندامــی  زەكــی،  رێكــەوت 
پارێــزگای ســلێمانی، دەڵێ داهاتــی پارێزگای 
سلێمانی "مانگانە 20 ملیار دینارە و ئەو پارەیە 
دەگەڕێتــەوە بــۆ وەزارەتی دارایــی و پارێزگار 
بەپێی رەزامەندیــی وەزارەت لێی خەرج دەكات 

بۆ پرۆژەكان".
ساڵی رابردوو، بزووتنەوەی گۆڕان هەوڵی دا 
لەسەر ئاســتی حیزبیش بەدواداچوون بكات بۆ 
وەرگرتنی زانیاری لەسەر داهاتی سلێمانی، بەاڵم 
دواتر دەنگــی نەما. ئەو ئەندامەی ئەنجوومەنی 
پارێزگای ســلێمانی، دەڵێ "بزووتنەوەی گۆڕان 
تێگەیشتن كە داهاتەكە 20 ملیارە نەك ئەوەی 
خۆیان پێشبینییان كردبوو، چونكە وایاندەزانی 

پارەكە زۆرە و یەكێتی دەیشارێتەوە".
بەاڵم غالب محەممەد، ئەندامی فراكســیۆنی 
گۆڕان لە ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی دەڵێت 
ئەو دڵنیایە لــەوەی داهاتی پارێزگاكە "مانگانە 
70 بــۆ 80 ملیــار دینارە، بەداخەوە بەشــێكی 

دەڕوات بۆ هەولێر و بەشێكی دیار نییە".
تەنانــەت خودی ئەندامانی گۆڕانیش ژمارەی 
جیاواز لەبارەی داهاتی ســلێمانی باس دەكەن. 
رێبــوار ئەحمەد دەڵــێ "داهاتی پارێزگاكە 140 
ملیار دینارە، بەاڵم هیچ الپەڕەیەكی فەرمی نییە 
وا بڵــێ و ئێمە لە ئەنجوومــەن هیچ زانیاریمان 

نییــە لەســەر داهاتــی پارێزگاكــە و داهاتــی 
فەرمانگەكانی". 

بــەاڵم ســەرۆكی فراكســیۆنی پارتــی لــە 
ئەنجوومەنــی پارێــزگای ســلێمانی قســەكانی 
رێكــەوت زەكی پشتڕاســت دەكاتــەوە لەبارەی 
داهاتــی ســلێمانی: "20 ملیــار دینــارە و ئەو 
پارەیەش هەر لە ســلێمانی خــەرج دەكرێتەوە 
شــەهید  دانــا  هەولێــر".  بــۆ  ناگەڕێتــەوە  و 
جــەزا گوتیشــی "وەســڵەكانی بــاج و داهــات 
ناگەڕێنــەوە بۆ وەزارەتــی دارایی و هەریەكە لە 
بەڕێوەبەرایەتییەكانی هاتوچۆ و شارەوانی و ئاو 
40%ی داهاتی خۆیان خــەرج دەكەنەوە، بەاڵم 
ســلێمانی مانگانە بە گشــتی پێویستی بە 70 

ملیار دینارە".
"یەكێتی و ئەنجوومەن بەرپرسن"
غالب محەممەد پێیوایە بەرپرســی یەكەم لە 
كێشەی ناڕۆشــنی و نادیاریی داهاتی پارێزگای 
سلێـــمانی ئەنجوومەنــی پارێــزگا و یەكێتــی 
نیشــتمانین. "ئەگەر ئەنجوومــەن ناتوانێ ئەوە 
روون بكاتــەوە با هەڵبوەشــێتەوە و هەرێمێك 
بۆ ســلێمانی دروســتبكرێ، چونكــە پارتی بە 
ئەنقەســت وا لە سلێمانی دەكات، بەاڵم وادیارە 
یەكێتیــش شــەریكی پارتییــە". لەبــارەی ئەو 
لیژنەیــەش كــە بزووتنەوەی گۆڕان دەیویســت 
پێكیبهێنێــت بۆ دەرخســتنی راســتیی داهاتی 
پارێزگاكــە، غالب محەممەد دەڵێ "كە پارێزگار 

نەزانێ، بزووتنەوەی گۆڕان چۆن بزانێ".
دانا جەزا، ئەندامی فراكسیۆنی پارتی دەڵێت 
ئێمەش ئاگادارین كە پارێزگار ئاگای لە داهاتی 

ســلێمانی نییە "خۆی گوتی دەسەاڵتی گۆڕینی 
فەرمانبەرێكــم نییە بەبــێ رێككەوتنی گۆڕان و 
یەكێتــی، ئێمــەش دەزانین دەســەاڵتی نییە و 

كێشەكە ئەوەیە داهات بەشێكی دیار نییە".
گۆڕان: بە پارەی یەكێتی ناژین

بەپێــی ئەو زانیارییانــەی )رووداو( لە چەند 
سەرچاوەیەك وەریگرتوون، لە دوای واژۆكردنی 
رێككەوتننامەی دەباشانی نێوان گۆڕان و یەكێتی 
نیشتیمانی، یەكێتی مانگانە بڕێك پارەی داوەتە 
بزووتنــەوەی گۆڕان بــۆ بەڕێوەبردنی خەرجیی 
بینــا و بارەگاكانی و میدیای گــۆڕان و تاوەكو 

ماوەیەك بەردەوام بووە.
ســەرچاوەیەكی یەكێتی كە نەیویســت ناوی 
ئاشــكرا بكرێ، دەڵــێ "ئەوەندەی مــن ئاگادار 
بــووم، بزووتنەوەی گــۆڕان مانگانە 750 هەزار 
و  بینــا  خەرجیــی  بــۆ  كردبــوو  داوا  دۆالری 
بارەگاكانــی و میدیاكەی، بەاڵم دڵنیانیم لەوەی 

یەكێتی پێیدان یان نا".
بەاڵم ئاوات شــێخ جەناب، بەرپرسی ژووری 
ئابووری و دارایی بزووتنەوەكە دەڵێ، بەشــێك 
وەزیــرەكان  و  پەرلەمانتــاران  مووچــەی  لــە 
دەگێڕدرێتــەوە بــۆ بزووتنەوەكــە و بەشــێك 
لــە هەڵســوڕاوانیان خۆبەخشــانە كار دەكەن، 
بەشــێكیش لــە كارمەندانیــان فەرمانبــەرن و 
هەندێك لە هەڵســوڕاوانیش باری داراییان باشە 

و هاوكاریی گۆڕان دەكەن.
 ئاوات شێخ جەناب، لەبارەی وەرگرتنی پارە 
لە یەكێتی گوتی: "ئێستا یەك دینار لە یەكێتی 

وەرناگرین".

یەكێتی دەڵێ 20 ملیار دینارە و گۆڕان باسی 70 ملیار دەكات

گۆڕان و یەکێتی قسەی جیاواز لەسەر 
داهاتی سلێمانی دەکەن 
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40%ی پێشمەرگەی كەمئەندامەكان لە پشكنین دەرنەچوون
رووداو - هەولێر

لیــوا فەریق جەبار یاوەر، ئەمینداری گشــتیی وەزارەتی پێشــمەرگە بــە )رووداو(ی گوت رۆژی 2017/5/7 لەگەڵ جێگری ســەرۆكی 
ئەنجوومەنی وەزیران، وەزیری پێشمەرگە، نوێنەری یەكەكانی 70 و 80ی پێشمەرگە، وەزارەتی دارایی و بەڕێوەبەرایەتی خانەنشینی یەكەكانی 

70 و 80 و كۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەكان و دەزگای ئەیلوول كۆبوونەتەوە بۆ پێداچوونەوە بە لیستی خانەنشینی پێشمەرگە. یاوەر رایگەیاند 
"لە وەزارەت پرۆسەیەكمان دەستپێكردووە، پێداچوونەوە بە لیستی كەمئەندامان دەكەین، شەش پزیشكی پسپۆڕ هەفتانە دووجار بۆ پشكینین 

دادەنیشن" گوتیشی "تاوەكو ئێستا 1937 كەمئەندام چوونەتە بەردەم ئەو لیژنەیە؛ 1177 كەس دەرچووە و 757 كەسیش دەرنەچوون".

راپۆرت

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

نزیكــەی هەفتەیەكــە، مــەال عەلــی كەڵەك كە 
كارەكەی خۆی بە پزیشــكی نەبەوی دەناســێنێ، 
لەالیەن پۆلیسی دهۆكەوە دەستگیركراوە، پۆلیس 
دەڵێت تاوەكو ئێستا پارێزەری نییە بەدواداچوون 
بۆ دۆســیەكەی بكات. هەروەها دەڵێت كە مەال 
عەلی لەســەر ســكااڵی وەزارەتی تەندروستی 
دەســتگیر كــراوە و رۆژی 6ی حوزەیرانــی 
داهاتووش یەكەمین دانیشــتنی دادگاییەكەی 

بەڕێوەدەچێ.
كاژێر 11ی شــەوی 2017/5/2 
مــەال عەلی كەڵــەك لەالیەن 
پۆلیســی  مەفرەزەیەكــی 
قەزای بەردەڕەشەوە، لە 
ماڵەكەی خۆی لە 

ناحیەی كەڵەك دەستگیر كراو گواسترایەوە زیندانی 
چاكسازیی گەورانی دهۆك. 

سێ سكااڵی لەسەرە
ســەرچاوەیەك كــە ئــاگاداری گرتنەكــەی مەال 
عەلییە، بە )رووداو(ی گوت "مەال عەلی پێشتر دوو 
سكااڵی لەسەر بوو، سكااڵكانیشی لەالیەن وەزارەتی 
تەندروستییەوە لەسەر تۆمار كرابوو. ئەو سكااڵیەشی 
كــە ئەمجارە لەســەری تۆمــار كــراوە، ئەویش هەر 

لەالیەن وەزارەتی تەندروستییە".
بە گوتەی ئەو سەرچاوەیە، سكااڵی یەكەم لەدژی 
مــەال عەلی، بە تۆمەتی ئەوە بــووە كە گوتوویەتی 

میزی حوشــتر چارەســەرە بۆ نەخۆشــی. سكااڵی 
دووەمیش لەسەر ئەوە بووە كە داوای خەتەنەكردنی 
كچانی كردووە. سەبارەت بە سكااڵی سێیەمیش، ئەو 
سەرچاوەیە گوتی "لەسەر ئەوە بووە كە گوتوویەتی 

خواردنی كلینێكس مرۆڤ الواز دەكات".
مانگــی رابــردوو ژنێكــی دانیشــتووی شــاری 
هەولێــر دوای ئــەوەی گوێی لە مــەال عەلی بوو بوو 
كــە گوتبــووی كلینێكــس كێشــت دادەبەزێنێ، لە 
مــاوەی 46 رۆژدا زیاتر لە هەزار پارچە كلینێكســی 
خواردبوو، بەو هۆیەشــەوە ریخۆڵەكانی گیرابوون و 
پزیشكەكانی نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی هەولێر بە 

پەلە نەشتەرگەرییان بۆ كرد.
وەزیــری  "خــودی  گوتــی  ســەرچاوەیە  ئــەو 
تەندروســتی داوای لە پۆلیس و دادگای دهۆك كرد 

كە بەدواداچوون بۆ سكااڵكانیان بكەن". 
ســەرچاوەكە باســی شــەوی دەســتگیركردنی 
مــەال عەلی كــرد و گوتی "ئەو شــەوە بەڕێوەبەری 
پۆلیسی بەردەڕەش فەرمانی دەستگیركردنی لەگەڵ 
خۆی بــردووە، بەڕێزەوە تەلەفۆنی بــۆ كردووە، بە 
ئۆتۆمبێلێكی الندكرۆزەری مۆدێل بەرز بردوویەتی بۆ 
دهۆك". ئەو سەرچاوەیە گوتیشی "لەبەر ئەوەی مەال 
عەلی كەسایەتییەكی ناسراوە، رێزی لێدەگیرێ و لە 

زیندانیش لە شوێنێكی تایبەت دانراوە".
لیــوا تــارق ئەحمــەد، بەڕێوەبــەری پۆلیســی 
پارێزگای دهۆك ســەبارەت بە دەستگیركردنی مەال 
عەلی گوتی: "بە فەرمانی دادوەر و لەســەر سكااڵی 

وەزارەتی تەندروستی دەستگیركراوە". 
ســەبارەت بە ئازادكردنیشــی بە كەفالەت، لیوا 
تارق گوتی "تاوەكو ئێســتا كــەس نەهاتووە داوای 
ئازادكردنی بكات بە كەفالەت، هەر كاتێك پارێزەری 
گرت و بەدواداچوونی بۆ دۆسیەكە كرد، ئەوە دادوەر 
بڕیــار دەدات بــە كەفالەت ئازاد بكــرێ یان تاوەكو 

رۆژی دادگایی لە زیندان بمێنێتەوە".
بەڕێوەبــەری پۆلیســی پارێزگای دهــۆك رۆژی 
دادگایــی مەال عەلی كەڵەكی ئاشــكرا كرد و گوتی 
"رۆژی شەشی مانگی داهاتوو دادگایی دەكرێ، بەاڵم 
ئەو دادگاییە لەســەر ئەو ســكااڵیە نییە كە ئێســتا 

لەســەری تۆمار كراوە، بەڵكو لەســەر ســكااڵكانی 
پێشووتری وەزارەتی تەندروستییە".

دادوەر محەمــەد ئەمیــن شــەرەفانی ســەرۆكی 
دادگــەی تێهەڵچوونەوەی دهۆك باســی ئەو ماددە 
یاســاییەی كرد كە مەال عەلی پێ دەستگیركراوە و 
گوتــی "مەال عەلــی بەپێی مادەی 456 لە یاســای 
سزادانی عێراقی كە تایبەتە بە فێڵكردن لە خەڵك، 

دەستگیركراوە".
ســەبارەت بە ئازادكردنی مەال عەلی بە كەفالەت 
كــە شــەش رۆژە لــە زینــدان راگیــراوە، دادوەر 
محەمەدئەمیــن دەڵێت "بــۆ ئازادكردنی بە كەفالەت 
پێویستە پارێزەر بۆ خۆی بگرێ، ئەگەر تاوەكو رۆژی 
دادگایی پارێزەری نەگرت، دادگا خۆی پارێزەری بۆ 
دەگرێ، بەاڵم تاوەكوو ئێســتا هیچ كەس پەیوەندی 

پێوە نەكردووین بۆ ئازادكردنی".
سزاكەی چییە؟

مــەال عەلــی كەڵــەك، بەپێــی مــاددە 456 لە 
یاسای سزادانی عێراقی لەالیەن پۆلیسی دهۆكەوە 
دۆســیەی بۆ كراوەتــەوە. پارێزەر هەژار ســوبحی 
لەبارەی ســزای كەسێك كە ئەو تۆمەتەی بەسەردا 
ساخ دەبێتەوە، گوتی "مادەی )احتیال( فێڵكردن 
لە خەڵــك، زۆر بەش لەخۆ دەگــرێ، بەاڵم ئەگەر 
تۆمەتەكانــی بەســەردا ســاخ ببنــەوە وەك لــە 
ماددەكەدا هاتووە، ئەوا ســزاكەی لە یەك تاوەكوو 

پێنج ساڵ بەندكردن دەبێ".

سێ سكااڵی لەسەرە

6ی حوزەیرانی داهاتوو مەال عەلی کەڵەك 
دادگایی دەکرێ

سەرۆكی دادگای تێهەڵچوونەوەی دهۆك: 
كەس نەهاتووە داوای ئازادكردنی مەال عەلی بكات

پارێزەرێك: ئەگەر تۆمەتەكەی بسەلمێ، 
سزاكەی لە یەك تا پێنج ساڵ بەندكردن دەبێ

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

ســەرقاڵی  گــۆڕان  بزووتنــەوەی  بەرپرســانی 
تاوتوێكردنــی مانــەوە یان كشــانەوە لــە ئیدارەی 
پارێزگای ســلێمانی و هەڵەبجەن. پەرلەمانتارێكی 
بزووتنەوەكەش دەڵێ "سەردار قادر لەبەر ئەوە وازی 
هێناوە كە دەسەاڵتی نەبوو، ئایا ئێستا بزووتنەوەی 
گۆڕان كەســێكی دیكە بەبێدەســەاڵتی دەنێرێ بۆ 

پڕكردنەوەی شوێنەكەی؟".
 2017/5/8 دووشــەممە  ئەمــڕۆ  بڕیــارە 
سەركردایەتی هاوبەشی یەكێتی و گۆڕان كۆببنەوە. 
لــەو كۆبوونەوەیــەدا، یەكێتــی پڕۆژەكــەی خــۆی 
بــۆ كاراكردنــەوەی پەرلەمان دەخاتە بەردەســتی 
گۆڕان، بەاڵم ئەمجارەیان گــۆڕان زۆرتر چاوەڕوانی 
دەســتپێكردنی كۆبوونەوەكەیــە، چونكــە دەیەوێ 
لەبارەی پۆستی پارێزگاری سلێمانی و پۆستەكانی 
دیكەی نێو حكومەتە خۆجێییەكان و بێدەسەاڵتیی 
بەڕێوەبەرەكانی لەنێو حكومەتدا، چەند پرسیارێك 

رووبەڕووی یەكێتی بكاتەوە.
بەاڵم پێــش كۆبوونەوەكە و هەر لە ئێســتاوە، 
زۆرینەی نێو بزووتنەوەی گۆڕان لەگەڵ ئەوەن نەك 
تەنیا پۆستەكەی سەردار قادر، بەڵكو بزووتنەوەی 
گۆڕان لە تەواوی حكومەتە خۆجێییەكە بكشێتەوە. 
هەڵســوڕاوێكی بزووتنــەوەی گۆڕان كــە پێی باش 

نەبوو نــاوی باڵوبكرێتەوە، دەڵێ "لەناو بەرپرســە 
بڕیار بەدەستەكانی بزووتنەوەكەشدا، زۆرینە لەگەڵ 
ئەوەن بەهیچ شــێوەیەك گۆڕان پۆستی پارێزگاری 

سلێمانی وەرنەگرێتەوە".
ئەو هەڵسوڕاوەی بزووتنەوەی گۆڕان دەڵێ راستە 
چەند رۆژێكە سەردار قادر دەستی لەكاركێشاوەتەوە 
بەڕێوەبەرەكانــی  و  پارێــزگار  دەمێكــە  "بــەاڵم 
دیكــەی گــۆڕان گلەیی و ســكااڵی ئەوەیــان هەیە 
كــە بێدەســەاڵتن و ناتوانن وەك پێویســت ئەركی 
خۆیــان راپەڕێنن، بۆیە بابەتەكــە تەنیا پەیوەندی 
بە پارێزگاری سلێمانییەوە نییە، هەرچەندە گۆڕان 
تاوەكو كۆبوونەوەی سەركردایەتی هاوبەش نەكات 
بڕیــاری كۆتایی نادات، بەاڵم زۆرینەی بۆچوونەكان 
لەگەڵ وەرنەگرتنەوەی ئەو پۆســتە و كشــانەوە لە 

پۆستەكانی دیكەشن".
رۆژی 2014/4/30 هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی 

پارێــزگاكان كرا، هەڤــاڵ ئەبوبەكر، كــە زۆرینەی 
دەنگەكانی ئەو پارێزگایەی بەدەســتهێنا، كاندیدی 
گــۆڕان بــوو بــۆ وەرگرتنــی پۆســتی پارێــزگاری 
ســلێمانی، بەاڵم نەیتوانی دەستبەكار ببێ تاوەكو 
رێككەوتننامەی یەكێتی و گۆڕان بۆ دابەشــكردنی 
پۆســتەكان هاتە گۆڕێ و دوو ســاڵ بە دوو ســاڵ، 

پۆستەكانیان دابەش كرد.
بزووتنــەوەی گــۆڕان نیگەرانە لــەوەی لەالیەن 
یەكێتییــەوە ئاســتەنگی زۆر بــۆ پۆســتەكانیان 
دروســتكراوە. بێســتوون فایــەق، پەرلەمانتــاری 
بزووتنەوەی گۆڕان لە پەرلەمانی كوردستان دەڵێ، 
هەڤــاڵ ئەبوبەكر پارێــزگاری ســلێمانییە و لەبەر 
كێشــەی سیاســی و ئەو كێشە یاســاییانەی بۆی 
دروســتكران دەســتبەكار نەبوو "بەاڵم بزووتنەوەی 
گۆڕان بیر لەوە دەكاتەوە كە كاك سەردار قادر، بۆ 
خۆی هیچی پێنەكرابێ و دەسەاڵتی نەبووبێ، بۆچی 

بێدەسەاڵتێكی دیكە لە شوێنەكەی دابنێ؟".
بێستوون فایەق هەروەها دەڵێ، سەركردایەتیی 
گــۆڕان بیر لــەوە دەكاتــەوە چۆن مامەڵــە لەگەڵ 
ئــەو پرســەدا بــكات "دەبێ بیــر لە پۆســتەكانی 
دیكەی بزووتنەوەی گــۆڕان بكرێتەوە كە ئەوانیش 

وەك كاك ســەردار بێدەســەاڵتن و كێشــەیان بــۆ 
دروســتدەكرێ، ئێســتا گفتوگــۆی جــددی لەنێــو 
گۆڕان هەیە بۆ یەكالكردنەوەی پۆســتی پارێزگار و 
ژمارەیەك پۆستی دیكە". گوتیشی "ئەو بەڕێوەبەر 
و لێپرســراوانەی لەنێو ئیدارەی خۆجێیی ســەر بە 

یەكێتین، رەنگە باشــتربن و ئیشیان باشتر بڕوات، 
هەم الی یەكێتییەوە و هەم لەوالشەوە".

 ڕۆژی دووی ئەم مانگە، سەردار قادر، دوایین 
كۆبوونەوەی خۆی لەگەڵ ســەرۆكی ئەنجوومەنی 
پارێــزگای ســلێمانی و قایمقامــی ســلێمانی و 
ســەرۆكی شــارەوانی و ژمارەیەك لــە ئەندامانی 
ئەنجوومەنی پارێزگای سلێمانی ئەنجامدا و دوای 
تەواوبوونی كۆبوونەوەكە، دەستلەكاركێشانەوەی 

خۆی لە پۆستەكەی راگەیاند.
)رووداو( پەیوەندی بە ژمارەیەك لە بەرپرسانی 
یەكێتییــەوە كــرد، ئاخــۆ پۆســتی پارێــزگاری 
سلێمانی لەالیەن یەكێتییەوە بەڕێوەدەبرێ تاوەكو 
هەڵبژاردنی داهاتوو، یان یەكێتی چۆن مامەڵەی 
لەگــەڵ دەكات؟ ئەندامێكــی مەكتەبی سیاســی 
یەكێتــی كە نەیویســت ناوەكــەی باڵوبكرێتەوە، 
دەڵێ "ئەوە پۆستی گۆڕانە و پێویستە گۆڕان بۆ 
خۆی چارەسەری بكات، ئێمە وەك یەكێتی وەك 
چۆن پۆســتی وەزیرەكانی ئەوانمان پڕنەكردەوە، 
هــەر ئاواش پۆســتی پارێــزگاری ســلێمانی پڕ 

ناكەینەوە".
بەاڵم لەنێو بەشێك لە سەركردەكانی یەكێتیدا 
گومانێــك دروســتبووە لــەوەی كــە گــۆڕان ئەو 
پۆســتە وەرناگرێتــەوە و تەنانــەت پالنــی هەیە 
دەستبەرداری پۆستەكانی دیكەش ببێ، ئەوەش 

وەك ئامادەكاری بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو. 

ئاسۆ سەراوی
رووداو - هەولێر

دزینی سەرە مەنهۆڵ  و موشەبەكی باراناو، لە 
هەولێر  و سلێمانی خەریكە دەبێتە دیاردە، كەسێك 
دەستگیركراوە،  كارە  ئەو  لەسەر  كە  هەولێر  لە 
دەڵێت هەر دانەیەكی لەو سەرە مەنهۆاڵنە بە 10 
هەزار دینار فرۆشتووەتەوە، لەكاتێكدا هەر یەكێك 
لەو سەرە مەنهۆاڵنە لەسەر حكومەت 100 دۆالر 

كەوتووە.
بەڕێوەبەری گشتیی ئاو  و ئاوەڕۆ لە وەزارەتی 
شارەوانی  و گشتوگوزار رایگەیاند، بەسەتان سەری 
مەنهۆڵی ئاوەڕۆ  و موشەبەكی باراناو لە سلێمانی 
 و هەولێر دزراون و كەسێكیش لەسەر ئەو كارە لە 

شاری هەولێر دەستگیركراوە.
مەسعود كاكەڕەش، بەڕێوەبەری گشتیی ئاو  و 
بە  لە وەزارەتی شارەوانی  و گەشتوگوزار  ئاوەڕۆ 

دیاردەی  هەولێر  شاری  لە  راگەیاند،  )رووداو(ی 
گوتی  هەڵداوە  و  سەری  مەنهۆڵ  سەری  دزینی 
دزراون،  مەنهۆڵ  سەرە  سەتان  بڵێین  "دەكرێت 
شەقامی  نوێ   و  هەولێری  گەڕەكی  لە  بەزۆری 

كەسنەزان دزییەكان كراون".
بەڕێوەبەری گشتیی ئاو  و ئاوەڕۆ لە وەزارەتی 
شارەوانی  و گشتوگوزار دەڵێت لەسەر ئەو دیاردەیە 

لەچەند رۆژی رابردوودا پۆلیسی هەولێر كەسێكیان 
دەستگیر كردووە "ئێستا ئەو كەسە لەالی پۆلیس 

لەژێر لێكۆڵینەوەدایە".
گوتەبێژی  عەزیز  هۆگر  بارەیەوە  لەو  هەر 
پۆلیسی هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند، لێكۆڵینەوە 
لەگەڵ ئەو كەسەی دەستگیریان كردووە بەردەوامە 
 و گوتی "ئەو كەسەی دەستگیرمان كردووە دەڵێت 

هەر دانەیەك لەو سەرە مەنهۆاڵنەی بە 10 هەزار 
دینار فرۆشتووە، لەكاتێكدا ئەوەندەی پرسیارمان 
بە  مەنهۆاڵنە  سەرە  لەو  دانەیەك  هەر  كردووە، 

دانانەوە 100 دۆالر لەسەر حكومەت كەوتووە".
لێپرسراوی  وەك  سلێمانیش  لەشاری 
چاككردنەوەی ئاوەڕۆكانی سلێمانی باسی دەكات، 
سەریهەڵداوە،  مەترسیدار  بەشێوەیەكی  دیاردەكە 
مەنهۆڵ  و  سەرە   500 لە  زیاتر  ئێستا  تاوەكو 

موشەبەكی باراناو دزراون.
 مەحموود محەممەد، لێپرسراوی چاككردنەوەی 
راگەیاند،  )رووداو(ی  بە  سلێمانی  ئاوەڕۆكانی 
بەرباڵو  بەشێوەیەكی  دیاردەكە  سلێمانی  لە 
سەریهەڵداوە  و گوتی "پێشتر كە قەیرانی دارایی 
بەزوویی  دەمانتوانی  بشدزرایە،  ئەگەر  نەبوو، 
بیكڕینەوە، بەاڵم بەهۆی قەیرانی داراییەوە ئێستا 

ئەوە ناكرێت".
 ئەو بەرپرسە گوتی كە ژمارەیەكی دروستیان 

گوتی  بەاڵم  دزراوە،  چەند  نییە  دەست  لەبەر 
سەرەمەنهۆڵ  و   500 لە  زیاتر  بڵێین  "دەتوانین 

موشەبەكی ئاو دزراون".
لێپرسراوی چاككردنەوەی ئاوەڕۆكانی سلێمانی، 
كارە  ئەو  لەسەر  كەسیان  ئێستا  تاوەكو  دەڵێت 
دەستگیر نەكردووە، گوتیشی "ئەوانەی ئەو دزییە 
بازاڕ  لە  خۆی  وەكو  مەنهۆڵەكان  سەرە  دەكەن، 
یان  دەكەن  پارچەی  پارچە  بەڵكو  نافرۆشنەوە، 

دەیتوێننەوە، ئینجا دەیفرۆشنەوە".
مەحموود محەممەد، ئاماژەی بەوەشدا لەسەر 

بەرباڵویی ئەو دیاردەیە نووسراویان بۆ پۆلیس 
 و ئاسایش كردووە، گوتیشی "مەترسییەكی 
دزینەكەی  تەنها  دیاردەیە  ئەم  دیكەی 
بەهۆی  شەقامەكان  لەسەر  بەڵكو  نییە، 
دروستبوونی ئەو چااڵنەوە رەنگە رووداوی 
هاتوچۆ بكەوێتەوە، یاخود منداڵ بكەوێتە 
خێرا  چارەسەرێكی  پێویستە  بۆیە  ناوی، 

بۆ ئەم دیاردەیە بدۆزرێتەوە، هاوكاری یەكەمیش 
بۆ ئەو كارە جگە لە پۆلیس هاوواڵتیانن، ئەگەر 
بەزوویی  كرد،  جۆرە  لەو  بەشتێكی  هەستیان 

پۆلیسی لێ  ئاگادار بكەنەوە"

رای زۆرینەی بزووتنەوەكە لەگەڵ كشانەوەیە لە حكومەتی لۆكاڵی 

بە 100 دۆالر كڕدراون و بە 10 هەزار دینار دەفرۆشرێنەوە

 سەرە مەنهۆڵی ئاوەڕۆکانی هەولێر و سلێمانی دەدزرێن
لێپرسراوی چاككردنەوەی ئاوەڕۆكانی سلێمانی: 

لە سلێمانی زیاتر لە 500 سەرە مەنهۆڵ دزراون

یەكێتی: پۆستی پارێزگاری سلێمانی 
پڕناكەینەوە

گۆڕان پۆستی پارێزگاری سلێمانی وەرناگرێتەوە
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فازڵ نەبی، بریكاری پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق بۆ )رووداو(:

بەهۆی کێشەی سیاسییەوە خانەنشین کرام 

هەرێمـی  بـۆ  بپرسـن  لێـت  ئەگـەر  رووداو: 
لەگـەڵ  رێككەوتـن  باشـە،  چـی  كوردسـتان 
بەغـدا یـان فرۆشـتنی نەوت بە سـەربەخۆیی، چ 

دەدەیـەوە؟ وەاڵمێـك 
فـازڵ نەبـی: تاوەكـو كۆتایـی 2013 لەگـەڵ 
رێككەوتـن بـووم لەگـەڵ بەغـدا، بـە برادەرانـی 
هەرێمـی كوردستانیشـم دەگـوت بـا پەیوەندییە 
دارایـی و ئابوورییـەكان لەگـەڵ بەغدا نەپچڕێت، 
ئەگـەر راسـپاردەكانم بـە باشـی وەرگیرابایە ئەو 
قەیرانـە داراییـە بەو شـێوەیە دروسـت نەدەبوو، 

بەتایبەتـی لـە سـاڵی 2014.
رووداو: ئەو راسپاردانە چی بوون؟

فـازڵ نەبـی: لەگـەڵ رێككەوتـن بـووم لەگەڵ 
بەغـدا. ئەوكات بەغدا داوای هەناردەكردنی 100 
هـەزار بەرمیل نەوتیان دەكرد، دەبوو حكومەتی 
هەرێمـی كوردسـتان نەوتەكـەی بداتـە بەغـدا، 
لـە بەرامبـەردا بودجـەی وەرگرتبـا. بـەاڵم لـە 
سـاڵەكانی دوایـی لە یاسـای بودجـەدا بڕگەیەك 
زیـاد كـرا دەڵـێ 17%ی خەرجیـی فیعلی بدرێتە 
بـووە  هەرێمـی كوردسـتان. وشـەی )فیعلـی( 
هـۆی ئـەوەی لـە دوای سـەرهەڵدانی قەیرانـی 
بەغـدا  بودجەیـە كـە  ئـەو  بەغـدا،  لـە  دارایـی 
خـۆت  لـەوەی  بـوو  كەمتـر  بیـدات  ئامادەبـوو 
لـە فرۆشـتنی نـەوت دەسـتت دەكـەوت. بۆیـە 
لـە دوای 2015 رێككەوتـن لەگـەڵ بەغـدا لـە 
بەرژەوەندیـی هەرێمـی كوردسـتاندا نییـە. لـە 
شـەش مانگـی یەكەمـی 2015 كـە رێككەوتنـی 
هەولێـر بەغـدا جێبەجـێ دەكـرا، لـە باشـترین 
هەرێمـی  بـۆ  دینارمـان  ملیـار   600 حاڵەتـدا 
كوردسـتان دەنـارد، لـە كاتێكـدا هەولێـر 900 

ملیـار دینـاری دەسـتدەكەوت.
رووداو: بـەاڵم بـەو 900 ملیـارە حكومەتـی 
مووچـەی  دەیتوانـی  كوردسـتان  هەرێمـی 
فەرمانبەران بدات؟ ئەم سیسـتەمی پاشەكەوتی 

مووچەیـە چـی بـوو؟
نـەوت  فرۆشـتنی  بـە  راسـتە  نەبـی:  فـازڵ 
و سـەرجەم داهاتـەكان زیاتـر لـە 900 ملیـار 
دیناری دەسـتدەكەوێت، لە باشترین حاڵەتیشدا 
دینـارە،  ملیـار   800 فەرمانبـەران  مووچـەی 
بـەاڵم حیسـابی ئـەوە بكـە هەرێمـی كوردسـتان 
كۆمپانیـای  پـارەی موسـتەحەقاتی  قـەرزدارە، 
نەوتـی هەیە، خەرجی بەكاربردنی وەزارەتەكانی 
هەیـە. لـە هەمووشـی گرنگتـر خەرجیی شـەڕی 

داعشـی هەیـە.
بەغـداش  لـە  دارایـی  قەیرانـی  رووداو: 
مووچـەی  توانییـان  ئـەوان  بۆچـی  روویـداوە، 
فەرمانبـەران بـدەن و شـەڕی داعشیشـیان كرد، 

نەیتوانـی؟ كوردسـتان  هەرێمـی  بۆچـی 
قـەرزی  دەتوانێـت  عێـراق  نەبـی:  فـازڵ 
نێودەوڵەتی بكات، چونكە خاوەنی سەروەرییە. 
جگـە لـەوە عێـراق لـە یەدەگـی بانكـی ناوەندی 
دەتوانێـت پـارە رابكێشـێ، ئەویـش لـە رێـگای 

بانكـی رەشـید و رافیدەیـن، بـەاڵم لـە هەرێمـی 
ئەوانـەی  نییـە.  وا  بانكێكـی  كوردسـتان 
كوردسـتان بانـك نیـن، بەڵكـو هەندێـك ئیشـی 
بچـووك پەیوەسـت بە مووچـە و هەندێك بابەت 
دەكـەن، عێـراق لـە سـەروبەندی دەسـتپێكردنی 
نزیكـەی  یەدەگـی  پـارەی  داعـش  شـەڕی 

هەرێمـی  مـن  بەبـڕوای  بـوو.  دۆالر  ملیـار   55
كوردسـتان دەتوانێت كۆمەڵێـك هەنگاوی دیكە 
بنێـت كـە ئێسـتا دەسـتی پێكـردووە، لەوانـە 
جێبەجێكردنـی یاسـای گومرگـی، بـۆ نموونـە 
ئێمـە لـە بەغدا بـۆ زیادكردنـی داهـات، پەنامان 
بـردە بـەر جێبەجێكردنـی یاسـای گومرگـی و 
داهـات، نزیكـەی 200% داهاتمـان زیـاد بوو. تۆ 
دەبـێ بـاج زیـاد بكـەی و یاسـای بـاج چـاالك 
بكـەی، بەداخەوە هەندێـك كۆمپانیا لە هەرێمی 
لـە  بەغـدا  لـە  ئێمـە  نـادەن،  بـاج  كوردسـتان 
رێـگای یاسـای بودجـەوە باجمـان خسـتە سـەر 
كۆمپانیاكانـی مۆبایـل، ئـەوە بـۆ هاوواڵتیان زۆر 
نەبـوو، بـەاڵم نزیكـەی دوو ترلیـۆن دینارمـان 
كوردسـتان  هەرێمـی  ئەگـەر  گەڕایـەوە.  بـۆ 
هەنـگاوی لـەو جۆرەی نابا، پەیكەری حكومەتی 
زیادەكانـی  خەرجییـە  كردبایـەوە،  بچووكتـر 
كـەم كردبایـەوە، رەنگـە بـەم جـۆرە تووشـی 
پاشـەكەوتی مووچـە نەبووایـە، بـە بـڕوای مـن 
هێشـتا دەكـرێ حكومـەت بچـووك بكرێتـەوە.

بۆ  زیاتر  كارئاسانی  دەبێ  لەوە  جگە 
و  بكرێ  سەرمایەداران  و  وەبەرهێنەران 
سەرمایەداران،  بدرێتە  ئەمان  و  دڵنیایی 
ناوی  بە  شتێك  بكەین  سەیر  ئێستا  ئەگەر 
نەماوە.  كوردستان  هەرێمی  لە  وەبەرهێنان 
من  ئەگەرچی  كشانەوە،  وەبەرهێنەرەكان 
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  ستایشی 
دەكەم كە لە ماوەی رابردوودا كەشوهەوایەكی 
گونجاوی رەخساند و وەبەرهێنەران دەستیان 

بە سەرمایەگوزاری كرد.
گەیشتوونەتە  عێراق  قەرزەكانی  رووداو: 

چەند؟

فـازڵ نەبـی: قەرزەكانـی عێـراق لـە چەنـد 
قـەرزە  بـوون،  كەڵەكـە  رابـردوودا  سـاڵی 
دینـارە،  تریلیـۆن   35 نزیكـەی  نێوخۆییـەكان 
80%ی  نزیكـەی  نێودەوڵەتییەكانیـش  قـەرزە 
خۆشـبوون و 20% كە ماوە، عێراق بە قیسـتی 
درێژخایـەن دەیداتـەوە، عێـراق 45 ملیار دۆالری 
دیكـە قـەرزدارە كـە بـە مـن قـەرزی مـردووی 
دادەنێـم، چونكە زۆربەی قـەرزەكان هی واڵتانی 
كەنـداون كـە خاوەنی قەرزەكان داوای ناكەنەوە. 
هەندێـك قـەرزی دیكەش لە بانكـی نێودەوڵەتی 
و سـندووقی دراوی نێودەوڵەتی وەریگرتوون كە 
بـە قـەرزی ئاسـانكار ناسـراون، چونكـە زیادەی 
قازانجەكـەی ناگاتـە 1.5% ، هەروەهـا مـاوەی 
دانەوەشـی درێـژە. لەبـەر ئـەو هۆكارانەی باسـم 
كـرد، عێـراق دەتوانێـت مووچـەی فەرمانبـەران 
بدات و خەرجیی بەكاربردن و شـەڕ بكات بەبێ 

. كێشە
رووداو: لـەو قـەرزە نێودەوڵەتییانـە بۆچـی 
بەغـدا پشـكی هەرێمی كوردسـتان نـادات، ئێوە 

رۆڵتـان لـەوێ چـی بـوو؟
جـۆرن،  دوو  قـەرزەكان  نەبـی:  فـازڵ 
هەندێكیـان بۆ پڕكردنـەوەی كورتهێنانی بودجە 
مـادام  پێیوایـە  عێـراق  حكومەتـی  كـە  بـوو 
رێككەوتـن لەگـەڵ هەرێمـی كوردسـتان نییـە، 
پشـكی هەرێمـی كوردسـتان نەدرێـت. هەندێـك 
قـەرزی دیكـەش هەیـە كـە بـۆ جێبەجێكردنـی 
هەرێمـی  پشـكی  قەرزانـە  لـەو  پرۆژەكانـە. 
كوردسـتان دراوە، بـۆ نموونە لـە قەرزی یابانی. 
هەروەهـا لـە مانگـی 10ی سـاڵی رابـردوو لـە 
واشـنتن بوویـن لە كۆبوونەوەی سـااڵنەی بانكی 
نێودەوڵەتـی، ئـەوان داوای رەزامەندیـی ئێمەیان 
كـرد بۆئـەوەی 500 ملیـۆن دۆالر بدەنە هەرێمی 
كوردسـتان وەكو قەرز، منیش سـەرۆكی شاندی 
عێـراق بـووم، سـەرەڕای بەرپرسـیارێتیم، بـەاڵم 
وەكـو كوردێـك رەزامەندیـم دا. لێـرەش وەزیـری 
پالندانانی حكومەتی هەرێمی كوردسـتان ئیشی 
زۆری لەسـەر ئـەو بابەتـە كـرد، بڕیاریـش بـوو 
بەشـی یەكەمـی ئـەو قـەرزە كـە 150 ملیـۆن 
دۆالر بـوو بدرێتـە هەرێمـی كوردسـتان، بـەاڵم 
دوای خانەنشینبوونم ئاگادار نیم قەرزەكە دراوە 

یـان نا.
لـە  متمانـە  وەرگرتنـەوەی  دوای  رووداو: 
بـوو؟ هۆشـیار زێبـاری، كـێ وەزیـری دارایـی 
فازڵ نەبی: 90%ی ئیشـوكارەكانی وەزارەتی 
دارایـی لەسـەر شـانی مـن بـوو، لـە سـەردەمی 
پێدرابـوو،  دەسـەاڵتم  زۆرتریـن  جەبـر  بەیـان 
دوای گەڕانـەوەی كاك هۆشـیار زێبـاری هەمـوو 
ئەگەرچـی  بـوو،  مـن  الی   %100 ئەركـەكان 
وەزیـری  وەكالـەت  بـە  خـۆی  سـەرۆكوەزیران 
دارایـی بـوو، بـەاڵم عەبـادی 100% پشـتی بـە 
ئیشـوكارەكانی  راپەڕاندنـی  بـۆ  دەبەسـت  مـن 
وەزارەت، راسـتی بڵێم دەسـتی لە كاروبارەكانم 

وەرنـەدەدا و رێـزی لـە شـارەزایی مـن دەگـرت.
رووداو: لە پشـتی پەردەوە هیچ داخوازییەك 

لـە تۆ نەكـرا بۆ وەرگرتنـی وەزارەتی دارایی؟
فـازڵ نەبـی: زۆربـەی كوتلـە سیاسـییەكان 
دارایـی  وەزیـری  پۆسـتی  مـن  دەكـرد  داوایـان 
وەربگـرم، منیـش لە تەلەفزیۆنـەوە گوتم كە من 
ئەندامێكی پارتیم، ئەگەر حیزبەكەم رازی نەبێ 
ئەو پۆسـتە وەرناگرم. تا ئەم كاتەش كە قسـە 
بـۆ ئێـوە دەكەم من پابەندی بڕیارەكانی حیزبم، 
لە رابردووشـدا هیچ ئیشـێكم بەبێ پرسی حیزب 

نەكردووە.
رووداو: وەكـو كەسـێكی شـارەزا، تـۆ لەگـەڵ 
ئـەوەی پۆسـتی وەزیـری دارایـی پـڕ بكرێتەوە؟
فازڵ نەبی: لەڕووی سیاسییەوە قسە لەسەر 
ئـەو بابەتـە ناكـەم، پڕكردنـەوەی ئـەو پۆسـتە 
پەیوەندی بە سـەركردایەتی سیاسـییەوە هەیە، 
ئـەوان دەزانـن چـۆن و چ كاتێك ئەو پۆسـتە پڕ 
بكەنـەوە، بـەاڵم وەكـو الیەنی دارایـی و ئابووری 
سـەركردایەتی  كات  زووتریـن  بـە  باشـە  پێـم 
كەسـێك  و  بكاتـەوە  پـڕ  پۆسـتەكە  سیاسـی 
دەستنیشـان بـكات بۆ پۆسـتی وەزیـری دارایی، 
ئەگـەر هیـچ سوودیشـی نەبێـت، خـۆ ئـاگاداری 
وەزارەتەكـە و رەوشـی دارایـی عێـراق دەبـێ و 

زانیاریـت دەداتێ، جگە لـەوە دەتوانێت بەرگری 
لـە مافەكانـی خەڵكـی كوردسـتان بكات.

هەرێمـی  پـارەی  چەنـد  بەغـدا  رووداو: 
قـەرزدارە؟ كوردسـتان 

فـازڵ نەبـی: حكومەتی هەرێمی كوردسـتان 
دەزانـن  ئـەوان  و  كـردووە  حسـابیان  خۆیـان 
بەغـدا چەنـد قـەرزدارە و تـا چەنـد ئامادەیـە 
ئـەو پارەیـە بـدات، بەاڵم بۆ پارەی پێشـمەرگە 

لـە  جگـە  پێشـمەرگەیە،  قـەرزداری  بەغـدا 
شـەش مانگـی سـەرەتای 2015 كـە مانگانـە 
33 ملیـار دینـاری بۆ پێشـمەرگە دەنـارد، دەنا 
نەنـاردووە. ئەوەنـدەی  پـارەی پێشـمەرگەیان 
تاوەكـو  بـووم هەمـوو سـاڵێك  بەرپـرس  مـن 
بودجـە  یاسـای  لـە  ئـەوەی   2013 كۆتایـی 
هەموومـان  دانـراوە،  كوردسـتان  هەرێمـی  بـۆ 
نەمانهێشـتووە درهەمێكـی  رەوانـە كـردووە و 
هەرێمـی كوردسـتان لە بەغـدا بێت. چەندینجار 
تووشـی كێشـە بووم بە تایبەتی لەگەڵ نووری 
مالیكـی، هەمـوو جارێـك دەیگوت دكتـۆر فازڵ 
هەموو پارەكانی بۆ كوردسـتان نارد و تۆمەتی 

ئاراسـتە دەكـردم.
رووداو: تـۆ ماوەیەكـی زۆر لـە بەغـدا بـووی، 
بـۆ كـورد لـە نێوان مالیكـی و عەبادی لـە رووی 

داراییـەوە كەمیان باشـترن؟
تایبەتمەنـدی  یەكەیـان  هـەر  نەبـی:  فـازڵ 
خۆیـان هەیـە، سـەرەڕای توندییەكـەی، بـەاڵم 
دەكـرا زۆر شـت لـە مالیكـی وەربگـری. عەبادی 
بـە  بـەاڵم  دیبلۆماسـییە،  و  نـەرم  پیاوێكـی 
وەربگیـرێ،  لـێ  شـتی  دەتوانرێـت  زەحمـەت 
پیاوێكی وردە و حیسابی هەموو شتێك دەكات.
رووداو: داهاتـی گەشـتیاریی ئایینـی هیچـی 
كەمتـر نییـە لە داهاتـی نەوت، بۆچـی وەزارەتی 
دارایـی نەیتوانـی كۆنترۆڵـی ئـەو داهاتـە بكات؟
فـازڵ نەبـی: زۆر گوشـاریان لەسـەر ئێمـە 
بدرێتـەوە  ئاینـی  گەشـتیاری  كـە  دەكـرد 
بەمدواییـە  بـەاڵم  وابـوو،  پێشـتر  پارێـزگاكان، 
زۆربـەی داهاتـەكان دەگەڕایـەوە بەغـدا، ئەگـەر 
كێشـەی سیاسـی نەبووایە، لەسەر نرخی ڤیزا و 
زۆر شـتی دیكە لەنێوان ئەو واڵتانەی خەڵكیان 
داهاتـی  دەتوانـرا  دەكـرد،  عێراقـی  سـەردانی 

گەشـتیاری ئاینـی زیاتـر بكرێـت.
مووچـەی  ناردنـی  میكانیزمـی  رووداو: 
فەرمانبەرانی مووسـڵ ئەوانەی لەژێر دەسـەاڵتی 

بـوو؟ بـوون چـۆن  داعـش 
دواییـە  ئـەم  هەتـا  عێـراق  نەبـی:  فـازڵ 
مووچـەی تـەواوی فەرمانبەرانـی دەنـارد، بـەاڵم 
لەبـەر ئـەوەی داعـش بەشـێك لـە مووچەكـەی 
بەهێزبوونـی  ئـەوەش دەبـووە هـۆی  و  دەبـرد 
داعـش، بۆیـە ئەنجوومەنـی وەزیـران مووچـەی 
فەرمانبەرانـی راگـرت، بـەاڵم دواتـر داوامـان لـە 
ئەنجوومەنـی وەزیرانی عێـراق كرد مووچەی ئەو 
فەرمانبەرانـەی لـە كوردسـتانن خـەرج بـكات، 
بۆیـە لـە رێـگای وەزارەتەكانـەوە مووچـەی ئـەو 
دەرەوەی  لـە  كـە  دەكـرا  فەرمانبەرانـە خـەرج 
ئـەو  مووچـەی  بـوون.  داعـش  دەسـەاڵتی 
فەرمانبەرانـەی لەژێـر دەسـەاڵتی داعـش بـوون 
بۆیـان پاشـەكەوت كـرا و لـە دوای تەواوبوونـی 
ئۆپەراسیۆنی ئازادكردنی مووسڵ دەیاندرێتەوە. 
مووچـەی فەرمانبەرانـی ژێـر دەسـەاڵتی داعـش 
دەكـرا،  خـەرج  بەڕێوەبەرایەتییـەكان  بەپێـی 

بـۆ نموونـە بەڕێوەبەرایەتـی پـەروەردە كـە لـە 
قوتابخانـەكان  بەڕێوەبـەری  بـوو،  كەركـووك 
دەبـرد  مووچەكانیـان  دەهاتـن  مووسـڵەوە  لـە 
و لـە مووسـڵ دابەشـیان دەكـرد. ماوەیەكیـش 
لـە رێـگای نووسـینگەكانی حەواڵـە مووچـەی 

دەكـرا. فەرمانبـەران خـەرج 
رووداو: ژمارەیان چەند بوو؟

فـازڵ نەبـی: ژمـارەی تـەواوم ال نییـە، بـەاڵم 
زیاتـر لـە نیـوەی فەرمانبەرانـی مووسـڵ لەژێـر 
دەسـەاڵتی داعش بوون و دەهاتن لە ناوچەكانی 

نزیـك مووسـڵ مووچەكانیـان وەردەگرت.
بەغـدا  ئێسـتا  پێـش  ماوەیـەك  رووداو: 
رێگـری لـە نیشـتنەوەی فڕۆكـەی بارهەڵگـر لـە 
فڕۆكەخانەكانـی هەرێمـی كوردسـتان كـرد، بـە 
بـڕوای تـۆ بەكارهێنانـی ئـەم بابەتـە پەیوەنـدی 
بـە نەگەڕاندنـەوەی داهاتـەوە هەبـوو بـۆ بەغدا؟
داهاتـی  مـن  بەبـڕوای  نەبـی:  فـازڵ 
فڕۆكەخانـەكان بـۆ خۆیان بوو، ئـاگادار نەبوومە 
كوردسـتان  فڕۆكەخانەكانـی  داهاتێكـی  هیـچ 

بەغـدا. هاتبێتـەوە 
رووداو: دوای ئـەم هەمـوو سـاڵە لـە بەغـدا 

چـۆن بـوو گەڕایتـەوە هەولێـر؟
فـازڵ نەبـی: پەیوەنـدی بە هەندێك كێشـەی 
سیاسـییەوە هەبـوو، بـە فەرمانـی ئەنجوومەنـی 
وەكـو  ئێسـتا  و  كـراوم  خانەنشـین  وەزیـران 
زانكـۆی  گەڕاومەتـەوە  دكتـۆرا  سەرپەشـتیاری 

سـەاڵحەدین.
رووداو: لەسەر داوای پارتی خۆت خانەنشین 

كرد؟
فـازڵ نەبـی: نامـەوێ بچمـە نێـو وردەكاریـی 
ئەو بابەتە، بەاڵم بە دڵنیاییەوە زۆر بڕیار هەیە 
تـۆ لـە خۆتەوە نایـدەی، جگە لەوە گوشـارێكی 
زۆرم لەسـەر بـوو. سـێ مانـگ پێـش گەڕانەوەم 
لەگەڵ حەیدەر عەبادی كۆبوومەوە، داوام لێكرد 

دەسـت لەكاركێشـانەوەكەم قبوڵ بكات.
لـە  تـۆ  دەستبەسـەركردنی  رووداو: 
بـوو؟ چـی  لەسـەر  هەولێـر  فڕۆكەخانـەی 
فـازڵ نەبـی: حـەز ناكـەم باسـی ئـەو شـتانە 
بكـەم، وابزانم ئێسـتا حەقیقەتـی رووداوەكان بۆ 
بەرپرسـانی مـن دەركـەوت، گرنـگ ئەوەیـە ئـەو 
رووداوانـە بخەینـە الیـەك و چاومـان لـە ئاینـدە 
بێت. خەڵكی كوردسـتان و حیزبەكەشـم دەزانن 
چ خزمەتێكـی كوردسـتانم كـردووە، لـە توانـای 
خـۆم زیاتـر كارم كـردووە، هەمیشـە مـرۆڤ كـە 

سـەركەوتوو بـوو، بـەردی تێدەگرن.
لـە  بـووی  پاداشـت  چاوەڕێـی  تـۆ  رووداو: 

پارتـی؟
فـازڵ نەبـی: ئێسـتاش چاوەڕێـی پاداشـتم 
لـە حیزبەكـەی خـۆم، یەكێكـم لـەو كادیرانە كە 
پارتـی سـەری بـە من لـە بەغدا بـەرزە، دەتوانن 
لـە كاك دكتـۆر رۆژ بپرسـن كـە مـن چ ئیشـێكم 

بـۆ كـورد و بـۆ حیزبەكـەم كـردووە.

شتێك بەناوی وەبەرهێنان 
لە كوردستان نەماوە

عێراق 80 ملیار دۆالر 
قەرزدارە

بانكی راستەقینە لە 
هەرێمی كوردستان نییە

عێراق دەتوانێت 
بەبێ گرفت مووچەی 

فەرمانبەران بدات

داعش لەو مووچەیەی 
دەبرد كە بۆ فەرمانبەرانی 

مووسڵ دەنێردرا

دوای ماوەیــەك بێدەنگی، د.فازڵ نەبی، بریكاری پێشــووی وەزارەتی دارایی عێراق باســی هۆكاری دەستلەكاركێشــانەوە 
و خانەنشــینبوونی بــۆ )رووداو( دەكات. فازڵ نەبی كە زیاتر لە 12 ســاڵ وەكو كوردێك لە وەزارەتــی دارایی عێراق كاری كرد، 
دوای لەســەر كارالبردنی هۆشــیار زێباری لە پۆســتی وەزیری دارایی عێراق دەڵێ: "چەندین الیەنی سیاسی داوایان لێكردم 
ئەو پۆستە وەربگرم". فازڵ نەبی لەبارەی دەستبەســەركردنی لە فڕۆكەخانەی هەولێر، دەڵێ "حەقیقەتەكان روون بوونەوە"، 

دەشڵێت پارتی لەبەغدا بە كەسێكی وەكو ئەو سەری بەرزە.

هەڤپەیڤین: مەحموود یاسین كوردی
رووداو- هەولێر

دەكرا زۆر شت لە مالیكی وەربگری، بەاڵم ئەوە 
لەگەڵ عەبادی زەحمەتە

لە 2015 بەدواوە رێككەوتن لەگەڵ بەغدا 
لە بەرژەوەندیی هەرێمی كوردستاندا نەما

مالیكی پێیدەگوتم پارەی عێراقت هەمووی بۆ 
كوردستان نارد



6 ژمارە ) 456 ( - دووشەممە 2017/5/8

 )فۆتۆ: رووداو(

راپۆرت

)AFP :فۆتۆ( 

بوکا.. ئەو زیندانەی داعشی تێدا لەدایک بوو

رووداو - هەولێر

چەند رۆژێكی كەم بەر لە داخستنی پەرلەمانی 
ئەو  پێشوەختەی  هەڵبژاردنی  بەهۆی  بەریتانیا 
دەرەوەی  پەیوەندییەكانی  لیژنەی  واڵتەوە، 
لەژێر  باڵوكردەوە  راپۆرتێكی  ئەنجوومەنەكە 
ناونیشانی )رۆژهەاڵتی نێوەڕاست: كاتی ریالیزمێكی 
سەرەكی  بەشی  نۆ  لە  راپۆرتەكە  هاتووە(،  نوێ 
بۆ  كراوە  تەرخان  حەوتەمی  بەشی  و  پێكدێ 
باسكردن لە ئەكتەرە ناـ دەوڵەتییەكانی ناوچەكە، 

لە سەرووی هەمووشیانەوە كورد.
كاتێكدا  لە  لۆردان  ئەنجوومەنی  راپۆرتەكەی 
لە ماوەی دوو ساڵی  بەریتانیا  باڵودەكرێتەوە كە 
داهاتوودا، لەگەڵ 27 واڵتەكەی یەكێتیی ئەوروپا 
سەرقاڵی دانوستاندنی جیابوونەوە لە یەكێتییەكە 
جیابوونەوەكە  و  دانوستاندنەكە  ئاكامی  و  دەبێ 
بەریتانیا  سیاسەتی  لەسەر  جەوهەری  كاریگەریی 
رۆژهەاڵتی  دادەنێ.  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە 
هاتووە  راپۆرتەكەدا  لە  وەكوو  نێوەڕاستیش، 
گۆڕانەكەش  و  دەڕوات  شۆڕشئاسا"  "گۆڕانێكی 

لێوانلێوە لە "پشێوی و ئاڵۆزی".

دەركەوتنی ئەكتەری نوێ

راپۆرتەكەدا  حەوتەمی  بەشی  سەرەتای  لە 

كە  دەكەین  ئەوە  تاوتوێی  بەشەدا  "لەم  هاتووە: 
لە  واڵتانەی  ئەو  بەرامبەر  بەریتانیا  سیاسەتی 
تایبەتیش  بە  بێ،  چۆن  دەبێ  هەڵوەشانەوەدان، 
بەرامبەر یەكێك لە ئەكتەرە نیمچەـ دەوڵەتییەكان 

كە كوردە".
بەگوێرەی راپۆرتەكە، بونیادی واڵتانی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست بەرەو الوازی دەچێت، راپۆرتەكە لە زاری 
كارنیگی،  پەیمانگەی  لە  توێژەر  رێناد،  مەنسوور 
بیستەمدا  لە سەدەی  كە  دەكاتەوە  لەوە  جەخت 
حكومەتە ناوەندییەكان "دەیانتوانی بەسەر هەموو 
شوێنەكاندا زاڵ بن، بەاڵم ئەمە چیدی وەها نەماوە".
بەبۆچوونی مەنسوور كە بۆ راپۆرتەكە راوێژی 
پێكراوە "سنوورەكان خەریكە سەرلەنوێ پێناسە 
كە  ئاراوە  هاتوونەتە  نوێ  و سنووری  دەكرێنەوە 
چۆن  وەكوو  كۆنەكان("،  سنوورە  )لە  بە هێزترن 
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  نێوان  سنووری 
و عێراق "زۆر بەهێزترە لە سنووری نێوان عێراق 
ئامادەكاری  لیژنەی  بە  مەنسوور  سووریا".  و 
لەبارەی  بتەوێ  "ئەگەر  راگەیاندووە:  راپۆرتەكەی 

كوردەوە گفتوگۆ بكەیت، ناچیت بۆ بەغدا. چونكە 
ماوەیەكی زۆرە، ئەو روانگەیەی كە دەوڵەتانی بە 
ئەكتەری سەرەكیی كاروباری نێودەوڵەتی دەزانی، 

چیدی باوی نەماوە".
هەوڵی  بەشەدا  لەو  پرسانەی  لەو  یەكێك 
پارچە  ئاخۆ  ئەوەیە  دراوە،  وەاڵمدانەوەی 
پارچەكردنی واڵتانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست بەپێی 
و  عێراق  لەوانەش  ئاینییەكان،  و  ئەتنی  پێكهاتە 
سووریا، دەتوانێ چارەسەری كێشەكان بكات؟ بۆ 
كراوە كە  لێكۆڵەر  بە كۆمەڵێك  راوێژ  بەشە  ئەم 
هەموویان لەسەر ئەوە كۆكن دابەشكردنی واڵتان 
ئەلخویی،  حەیدەر  ناكات.  كێشەكان  چارەسەری 
لێكۆڵەر لە ناوەندی توێژینەوەی شیعە و حاید حاید، 
لێكۆڵەر لە پەیمانگای شاهانەی بەریتانیا، كۆكن 
عێراق  لە  المەركەزی  "دەسەاڵتی  ئەوەی  لەسەر 
سووریا  لە  پارێزگاكان  دەسەاڵتی  بەهێزكردنی  و 

دەتوانێ رێگەیەكی گونجاو بێ".
ئەیهەم كامیل، لێكۆڵەر لە گرووپی ئۆڕاسیا، بە 
تیمی ئامادەكاری راپۆرتەكەی ئەنجوومەنی لۆردانی 

گوتووە: "هیچكام لە الیەنە جیاوازەكانی سووریا، 
بە ئۆپۆزیسیۆن و كوردیشەوە، داوای دابەشكردنی 
سووریا ناكەن". رێناد مەنسووریش دەڵێت، عەرەبی 
شیعە و سوننەی عێراق دەیانەوێ بەشێك لە عێراق 

بن و خۆیان بە عێراقی دەزانن.
لەسەر  كۆكن  مەنسوور  هەم  و  ئەلخویی  هەم 
دەسەاڵت  دابەشبوونی  ئێستا  هەر  ئەوەی 
پێیوایە  ئەلخویی  روودەدات.  خەریكە  خۆبەخۆیی 
"پیاوە  رێككەوتنی  بەهۆی  ناوچەكە  نەخشەی 
كۆبوونەوەكانی  ژوورەكانی  سۆڵەكانی  و  سپی 
ناتوانن  ئەوان  واتە  ناكرێ"،  لەندەن  و  پاریس 
"نەخشەكان بكێشنەوە و بیسەپێنن، بەڵكو ئەوە 
پیاوە چەكدارەكانن كە بە خوێنی خۆیان سەرلەنوێ 
نەخشەكان دەكێشنەوە، دەیگۆڕن و دەشیسەپێنن".
نیمچە  "ئەكتەرە  پێیوایە  مەنسووریش  رێناد 
حكومەت  دامەزراندنی  هەوڵی  دەوڵەتییەكان  ـ 
دەدەن، ئەوان ئەكتەری لۆكاڵین بەاڵم لە هەوڵی 
لەسەر  نییە  دووریش  دەوڵەتدان،  پێكەوەنانی 
رێگای دامەزراندنی دەوڵەت بن، كوردی عێراق و 

سووریا نموونەی ئەم حاڵەتەن".
نەیل كرامپتۆن، بەڕێوەبەری كاروباری رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست و باكووری ئەفریقا لە وەزارەتی دەرەوەی 
راپۆرتەكەی  ئامادەكاری  تیمی  بە  بەریتانیا، 
چیدی  جیاوازدا  بارودۆخی  زۆر  "لە  راگەیاندووە 
)واتە  واڵتەكان  پایتەختی  لەگەڵ  تەنیا  ناتوانین 

حكومەتی ناوەندی(دا گفتوگۆ بكەین".
پێشنیاز  راپۆرتەكە  ئامادەكاری  تیمی  بۆیەش 
دەكەن "حكومەتی بەریتانیا دەبێ پەیوەندییەكانی 
خۆی بۆ ئەو دیو ئەكتەرە دەوڵەتییەكانیش قووڵ 
بكاتەوە... دەبێ حكومەت ئەوە بخاتە ئەولەویەتی 
خۆیەوە كە پەیوەندیی لەگەڵ هێزە ناوچەییەكاندا 

دروست بكات".
سەر  دەكاتە  جەختیش  راپۆرتەكە  بەاڵم 
پرۆسەكانی  پشتگیری  نابێ  بەریتانیا  كە  ئەوەی 
دەبێ  بەاڵم  بكات.  دەوڵەتان  هەڵوەشاندنەوەی 
ـ  نیمچە  یان  دیفاكتۆ  رەوشی  لەگەڵ  ئامادەبێ 

دەوڵەتەكان كە بوون بە دیفاكتۆ مامەڵە بكات".
راپۆرتەكەی ئەنجوومەنی لۆردان ئاماژە بۆ ئەوە 

دەكات كە "پشتیوانیی هاوپەیمانان لە سااڵنی 2015 
و 2016 لە كوردی عێراق و سووریا، شەرعیەتی ئەو 
ناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی  هێزانەی زۆر كردووە و 

ئەوانیشی فراوان كردووە".
راپۆرتەكە پێیوایە "كورد هێشتا دوورە لەوەی 
بە ئامانجی سیاسی خۆی كە سەربەخۆییە بگات 
و خۆشیان ئەو راستییە دەزانن"، گومانیشی هەیە 
دەوڵەتێكی كوردستانی یەك پارچەی یەكگرتوو بێتە 
ئاراوە "چونكە كوردەكان لە نێوان خۆیاندا ناكۆكن".
هێزی  راپۆرتەكەدا  دیكەی  بەشێكی  لە 
داعش"  دژی  هێزی  "كاریگەرترین  بە  پێشمەرگە 
لەوەش  جەخت  ئامادەكار  تیمی  كراوە.  وەسف 
دەكەنەوە كە كورد سەركەوتنە سەربازییەكانی بۆ 
بەدەستهێنانی دانپێدانانی دیپلۆماتیك و هاوكاریی 
دارایی بەكارهێناوە. بەپێی راپۆرتەكە لە دوو ساڵی 
رابردوودا 62 واڵت هاوكاریی سەربازییان پێشكەش 
بە حكومەتی هەرێمی كوردستان كردووە و حەوت 
و  چەك  پێدانی  لە  راستەوخۆیان  رۆڵی  واڵتیش 

راهێنانی سەربازیدا بینیوە.
هەرێمی  حكومەتی  پێگەی  بە  سەبارەت 
پەیوەندییە  لیژنەی  راپۆرتەكەی  لە  كوردستانیش 
هاتووە:  لۆرداندا  ئەنجوومەنی  نێودەوڵەتییەكانی 
خۆیان  بۆ  دیفاكتۆیان  دەوڵەتێكی  "كورد 
دروستكردووە كە نەك هەر خەڵكی ناوچەكە دانی 
بەغداش  ناوەندیی  بەڵكو حكومەتی  دەنێن،  پێدا 

دانی پێداناوە".
لەوەی  دەكەنەوە  جەخت  لۆردان  ئەنجوومەنی 
بۆیەش  بەنرخن"،  هاوپەیمانێكی  عێراق  "كوردی 
پێشنیاز دەكەن "حكومەتی بەریتانیا دەبێ لەڕووی 
داراییەوە هاوكاریی حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بە  پێشكەش  سەربازیش  هاریكاریی  و  بكات 
هێزەكانی پێشمەرگە بكات، بەاڵم نابێ پشتگیری 

لە هەوڵەكانی بۆ سەربەخۆیی بكات".
ئەنجوومەنی  پێشنیازەش  ئەم  سەرەڕای 
"بەرژەوەندیی  پێیانوایە  بەریتانیا  لۆردانی 
رۆژهەاڵتی  واڵتانی  نییە  لەوەدا  بەریتانیا 
نێوەڕاست بەو شێوازە ناوەندگەراییەی ئێستایان 
بمێننەوە، واتە وەكوو دەوڵەتێكی یەكپارچە. لەو 
حكومەتێكی  یان  یەكپارچە  واڵتێكی  شوێنانەی 
ئیرادەی  نابێ  بەریتانیا  نابێ،  كارامە دەستەبەر 
ئەو  سەرخستنی  بۆ  سەرچاوە  یان  سیاسی 
ئامانجە تەرخان بكات، ئەمەش دەكرێ بۆ عێراق، 

لیبیا و یەمەن راست بێ".

فرمان عەبدولڕەحمان
رووداو - ئوم قەسر

ئەوكاتەی پۆلیسی سەربازیی سوپای ئەمریكا لە 
سەرەتای ساڵی 2005، بەندكراوی ژمارە 15791 
بوكا  زیندانی  نێو  هێنایە  كەلەپچەكراوی  بە  یان 
عێراق،  باشووری  لە  قەسر  ئوم  شارۆچكەی  لە 
نەیاندەزانی چ كاراكتەرێكی گرنگ و مەترسیداریان 
 33 تەمەن  گەنجێكی  بەندكراوەكە  لەچنگدایە. 
ساڵ بوو كە لە شاری فەللوجە دەستگیر كرابوو، 
بوو،  ئەلبەدری  ئیبراهیم  عەواد  ئیبراهیم  ناویشی 
بەاڵم تەنیا 10 مانگ لە بەندیخانەكە مایەوە و ئازاد 
كرا. سااڵنێك دواتر ئەو كەسە بە نازناوی ئەبوبەكر 
یەكەمی  كەسی  بووە  و  دەركەوتەوە  بەغدادی 
رێكخراوی داعش كە بە ترسناكترین و بەهێزترین 

رێكخراوی جیهادی لە جیهان دادەنرێ.
وەكو زۆرینەی سەرچاوە میدیاییەكان ئاماژەیان 
بۆ كردووە، هاتنی ئەبوبەكر بەغدادی بۆ زیندانی 
چونكە  ئەو،  بۆ  بوو  زێڕین  دەرفەتێكی  بوكا، 
لەنێو ئەو زیندانەدا پالنی هەنگاوە یەكەمینەكانی 
دروستبوونی داعش دانرا، دوای ئەوەی جیهادییەكان 
لەگەڵ ئەفسەرە بە ئەزموونەكانی دەزگای هەواڵگری 
و گاردی كۆماری رژێمی بەعس لەو زیندانە بەیەك 

دەگەن.
زیندانەكە لە نێوەڕاستی بیابانێكی وشكی كاكی 
بەكاكیدایە لەسەر سنووری نێوان عێراق و كوێت. 
بەاڵم  داخراوە،  ساڵە  هەشت  ماوەی  هەرچەندە 
بەربەستە  تۆكمەكانی،  و  سەخت  شوورا  هێشتا 
پاسەوانییە  خاڵە  و  قوللە  كۆنكرێتییەكانی، 
بەهێزەكانی، وەكو خۆیان ماون، یەكە جیاوازەكانی 

زیندانەكەش هێشتا سام و ترسناكیی ئەو رۆژانەی 
زیندانیی  هەزار   24 لە  زیاتر  كە  زیندووە  تێدا 
جیهادی و ئەفسەری پلە بااڵی سوپای سەردەمی 

بەعسی لەخۆگرتبوو.
میدیایی  دەزگای  یەكەمین  وەكو  )رووداو( 
و  دەكات  بوكا  زیندانی  سەردانی  كوردی، 
ئەو  هۆڵەكانی  و  زیندانەكە  پاشماوەی  لەنێو 
گرتووخانەیەدا، وێنەكانی ئەو رۆژگارە دەگێڕێتەوە.
پێكهاتووە،  تۆكمە  شوورای  دوو  لە  زیندانەكە 
 18 بەرزیی  بە  خۆڵینە،  شوورایەكی  یەكەمیان 
بەشێوەیەكی  شووراكە  هەردووالی  كە  مەتر 
سەخت لێژ كراوە، بەشێوەیەك مرۆڤ بە ئەستەم 
لووتكەی  لەسەر  سەركەوێ.  بەسەریدا  دەتوانێ 
بەرزیی  بە  دڕكاوی  تەلی  هێڵی  دوو  شووراكەش 
دووهەمیشیان  شوورای  جێگیركراون.  مەتر  دوو 
شوورایەكی كۆنكرێتیی تۆكمە و بڵندە، لە نێوان 
هەر  هەیە،  فراوان  بۆشاییەكی  شووراكەشدا  دوو 
نێوان 100 مەتریش قوللەیەكی پاسەوانی هەیە بۆ 

چاودێریكردنی ئاسایشی كەمپەكە.
بناغەی زیندانی بوكا لە ساڵی 2003 لەالیەن 
دەستبەسەركردنی  بۆ  دانرا  بەریتانیاوە  هێزەكانی 
ئەو سەربازانەی سوپای پێشووی عێراق كە وەكو 
ئەوكات  بەدەستەوە.  دەدا  خۆیان  جەنگ  دیلی 
پێیدەگوترا كامپی فرێدی بۆ دیلەكانی جەنگ. لە 
كۆتایی ساڵی 2003دا كەمپەكە پێشكەشی سوپای 
ئەمریكا كرا، ئەوانیش فراوانیان كرد و ناونرا كەمپی 
ئەندامی  بوكا،  رۆناڵد  بۆ  رێزلێنانێك  وەك  بوكا، 
لە  كە  ئەمریكا  هێزەكانی  سەربازیی  پۆلیسی 

هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەردا كوژرابوو.
زیندانێكی  بكاتە  بوكا  كەمپی  ویستی  ئەمریكا 

غرێب  ئەبو  زیندانی  شوێنی  ئەوەی  بۆ  نموونەیی 
بگرێتەوە كە بەهۆی دزەكردنی چەند وێنەیەكی ناو 
زیندانەوەكەوە بەدناو بووبوو. وێنەكان ئەوەیان بۆ 
زیندانەدا  لەو  كە  دەرخست  جیهانی  گشتیی  رای 
چ پێشێلكارییەك دەرهەقی بەندكراوە عێراقییەكان 

كراوە.
هەر بۆیە لەنێو كەمپی بوكادا زیندان نەبوو بە 
بەسەر  گیراوەكان  بەڵكو سەرجەم  زیندان،  مانای 
لە  كە  دابەشكرابوون  جیاوازدا  یەكەیەكی  چەند 
24 یەكەی سەربەخۆ پێكهاتبوو، زیندانییەكانیش 
تا ڕادەیەك ئازادیی هەڵسوكەت و مامەڵەكردن و 
یەكتربینینیان هەبوو لەنێو یەكە گەورەكاندا. ئەو 
تایبەتمەندییە بووە هۆی ئەوەی كە زیندانی بوكا 
ببێتە شوێنێكی ئارام بۆ كۆبوونەوەی جیهادییەكان 
و لە هەمانكاتیشدا شوێنێكی بێوەی بۆ گفتوگۆكردن 
گرووپە  ئەندامانی  نێوان  لە  بیروڕا  گۆڕینەوەی  و 

جیهادییە جیاوازەكاندا.
خەڵكی  رۆژنامەنووسێكی  ساڵح،  عەممار 
بەسرەیە، پێشتر ئاگاداری رەوشی زیندانەكە بووە، 
ئەو بە )رووداو(ی گوت: "زیندانی بوكا، رووبەرێكی 
ئارام بوو بۆ تروكانی شانە سەرەتاییەكانی داعش، 
توندئاژۆكان  گرووپە  ئەندامی  هەزاران  بە  چونكە 
بینین  یەكتر  ئازادیی  كە  كۆكرانەوە  لە شوێنێكدا 
زۆربەی  هەبوو.  گۆڕینەوەیان  بیروڕا  و  گفتوگۆ  و 
بوون،  پێكەوە  درێژ  سااڵنێكی  بۆ  زیندانییەكان 
پالنی  بتوانن  ئەوەی  بۆ  بوو  هۆكارێك  ئەوەش 

رێكخراوێكی ترسناكی وەكو داعش دابنێن".
زیندانی  جیهانییەكان،  میدیا  نەبوو  خۆڕا  لە 
ناوبرد،  داعش  بەرهەمهێنانی  زانكۆی  بە  بوكایان 
چونكە ژمارەیەكی زۆر لەوانەی لە بوكادا زیندانی 
بوون، دواتر پەیوەندییان بە رێكخراوی داعشەوە كرد 
كاریگەر.  كاراكتەری  بوونە  رێكخراوەكەدا  لەنێو  و 
جگە لە ئەبوبەكر بەغدادی، زیاتر لە 10 ئەمیری 
بااڵی دیكەی رێكخراوەكە رۆژێك لە رۆژان لە بوكا 
بوون، لە گرنگترینیان ئەبو محەممەد ئەلعەدنانی، 
عەبدولڕەحمان  ئەبو  ئەلتوركمانی،  موسلیم  ئەبو 
ئەلبیالوی و ئەبو هاجەر ئەلعراقی و چەندانی دیكە.
هەڵـە  لـە  یەكێـك  دەڵێـت  سـاڵح  عەممـار 
سـتراتیژییەكانی ئەمریكییـەكان لـە زیندانـی بوكادا 
تێكەاڵوكردنـی جیهادییـەكان و ئەفسـەرانی بـااڵی 

سـوپای پێشـووی عێـراق بـوو، كـە دواتـر هێزێكـی 
لـێ دروسـتبوو. كاریگەریـان  ترسـناك و 

لەنێو زیندانی بوكادا ئەبوبەكر بەغدادی چاوی 
بە حاجی بەكر، ئەفسەری بااڵی هێزەكانی گاردی 
كۆماریی رژێمی بەعس كەوت كە دواتر حاجی بەكر 
گاردی  پلەدارەكانی  و  كاربەدەست  لە  زۆر  توانی 
كۆماری بهێنێتە ریزەكانی داعشەوە، بەهۆی ئەوەی 
هەبوو،  بەهێزیان  و  گرنگ  سەربازیی  ئەزموونی 
توانییان باڵی سەربازیی رێكخراوەكە لە رووی پالن 

و نەخشەی جەنگییەوە بگەیەننە ئاستێكی بااڵ.
تیمەكەی  بۆ  رێبەری  كە  لەوانەی  یەكێك 
باڵوبكرێتەوە،  ناوی  نەیویست  و  دەكرد  )رووداو( 
ئاماژەی بۆ شوێنی بەندكردنی ئەبوبەكر بەغدادی 
دەستبەسەر  ئێچ(  تی   709( یەكەی  لە  كە  كرد 
بووە. هەرچەندە رووداو ناتوانێ زانیارییەكانی ئەو 
لە  شوێنەكە  بەاڵم  بكاتەوە،  پشتڕاست  رێبەرە 
ژمارەیەك هۆڵی گەورەی لە جەمەلۆن دروستكراو 
پێكهاتبوو،  مامناوەند  خێوەتی  كۆمەڵە  دەیان  و 

هەندێ لە هۆڵەكان تەنیا راڕەوێكی تەلی دڕكاوی 
لە یەكی جیادەكردنەوە كە ئەوەش هێمایەك بوو بۆ 

ئەوەی زیندانییەكان بە ئاسانی یەكدییان بینیوە.
یەكێك لە ئەمیرەكانی رێكخراوی داعش بەناوی 
و  بووە  زیندانی  لەوێ  پێشتر  كە  ئەحمەد  ئەبو 
رۆژی 12ی دیسەمبەری 2014 قسەی بۆ رۆژنامەی 
راستیەدا  بەو  دانی  كردووە،  بەریتانی  گاردیانی 
بۆ  بوو  بەهێز  یاریدەدەری  بوكا  زیندانی  كە  ناوە 
رۆژنامە  بە  ئەحمەد  ئەبو  داعش.  لەدایكبوونی 
سوننە  عەرەبێكی  "هەر  گوتووە:  بەریتانیەكەی 
بۆ  رێكماندەخست  بوكا،  زیندانی  نێو  هاتبێتە 
ئەوەی ببێتە بۆمبێكی تەوقیتكراو و سەربازێكی ئەو 
هێزەی بڕیارمان دابوو دوای زیندان دروستی بكەین. 
دەمانزانی رێكخراوی قاعیدە كۆتایی هاتووە، چونكە 

ئەمریكا هەموو رێگاكانی لێ گرتبوو".
الیـەن  لـە   2009/9/17 رۆژی  بـوكا  زیندانـی 
هێزەكانـی ئەمریـكاوە بـە فەرمـی داخـرا. زۆربـەی 
بەندكـراوان ئازادكـران، ئەوانەشـی مانـەوە بەسـەر 

زیندانەكانـی عێراقـدا دابەشـكران كـە زۆربەیان بەر 
زیندانـی ئەبـو غرێـب و مەحاویـل كەوتـن. دواتر لە 
چەنـد هێرشـێكی رێكخـراوی داعشـدا بـۆ سـەر ئەو 

گرتووخانانـە هەموویـان ئازادكـران.
نۆڤـاك ئـارام بتروسـیان، ئەندامـی ئەنجوومەنی 
پارێـزگای بەسـرە، جەخـت لەو راسـتییە دەكاتەوە 
كە داعش لەنێو هەناوی زیندانی بوكادا لەدایكبوو، 
پێیوایـە ئەزموونـی بوكا هەڵەیەكی سـتراتیژی بوو 
بـۆ هەموو الیەك. دەربـارەی ئایندەی زیندانەكەش 
بـە )رووداو(ی گـوت كـە كەمپەكـە دراوەتـە سـێ 
كۆمپانیـای عێراقـی و ئوردنـی و كوێتـی بۆ ئەوەی 

بكرێتـە ناوچەیەكـی بازرگانیی ئازاد.
خاڵـی  بـوكا  كەمپـی  سـاڵە  هەشـت  نزیكـەی 
ئەوانـەی  بـەاڵم  زیندانییەكانـی،  لـە  كراوەتـەوە 
رۆژێـك لـە رۆژان لـە بـوكا بـوون، زیاتـر لـە دوو 
سـاڵە، سـێ شـار و 27 قـەزا و 63 شـارۆچكەی 
بـۆ  گـەورە  زیندانێكـی  كردووەتـە  عێراقیـان 

دانیشـتووەكانیان.

راپۆرتێكی ئەنجوومەنی لۆردانی بەریتانیا: 

كورد هێشتا دوورە لە 
سەربەخۆیی خۆیشیان 

ئەوە دەزانن

نابێ بەریتانیا پشتگیریی 
كورد بكات بۆ 
سەربەخۆیی

ئەندامێكی ئەنجوومەنی پارێزگای بەسرا:
شوێنی زیندانی بوكا دەكرێتە ناوچەی بازرگانیی ئازاد

ئەبوبەكر بەغدادی 10 مانگ لە زیندانەكەدا بووە

بەریتانیا نابێ پشتگیری لە هەوڵەکانی بەزۆر 
هێشتنەوەی دەوڵەتە مەرکەزییەکان بکات

زیاتر لە 10 بەرپرسی بااڵی داعش پێشتر لە بوكا بوون

"بەریتانیا دەبێ لەڕووی داراییەوە هاوكاریی هەرێمی كوردستان بكات"
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د.نووری عوسمان، سەرۆكی دەستەی وەبەرهێنان بە وەكالەت بۆ )رووداو(:

75 هەزار یەکەی نیشتەجێبوون تەواوکراون 
و کڕیاریان نییە

لە  وەبەرهێنان  رەوشی  ئێستا  رووداو: 
تێكەوتووەتەوە،  جووڵەی  چۆنە؟  كوردستان 
یان وەكو دوو سێ ساڵی رابردوو هەر سستە؟

ناتوانم  رەوشەكە  عوسمان:  د.نووری 
هەیە،  سووك  زۆر  جووڵەكی  باشە.  بڵێم 
رێكخستنەوەی  خەریكی  زۆرتر  ئێستا  ئێمە 
كارەكانین. ئەو پرۆژانەی كە پێشتر مۆڵەتیان 
پێدراوە بەدواداچوونی بۆ دەكەین، بۆ ئەوەی 

تەواو ببن.
رووداو: بۆچـی سسـتە، خـۆ قەیرانـی دارایی 
كاریگەریـی  رابـردوو  سـاڵی  دوو  بـە  بـەراورد 
كوردسـتان  لـە  داعشـیش  بـووە.  كەمتـر 

دووركەوتووەتـەوە؟
هێشتا  دارایی  قەیرانی  عوسمان:  د.نووری 
زەحمەتەكەی  قۆناغە  بەاڵم  بەردەوامە، 
كۆتایی  داعش  شەڕی  هێشتا  تێپەڕاندووە. 
بانكیی  سیستمی  لەوەش  جگە  نەهاتووە. 
كێشە  لە  یەكێكە  ئەوە  نییە،  پێشكەوتوومان 

سەرەكییەكان.
رووداو: وەبەرهێنەرانی بیانی نەگەڕاونەتەوە 

كوردستان؟
پرسیاریان  هاتوون،  عوسمان:  د.نووری 
پرۆژەیان  مۆڵەتی  داوای  بەاڵم  كردووە، 

نەكردووە؟
رووداو: ئەی وەبەرهێنەری ناوخۆ؟

ناوخۆ  وەبەرهێنەری  عوسمان:  د.نووری 
هەندێك  دەكەن،  پڕۆژە  مۆڵەتی  داوای  دێن 
مۆڵەتیان وەرگرتووە، هەندێكیان مۆڵەتەكانیان 

لەژێر ئیجرائاتدایە. 
چ  لــە  زۆرتــر  وەبەرهێنــان  رووداو: 

؟ یە ا ێكد ر ســێكتە
بۆ  مۆڵەتەكان  زۆرترین  عوسمان:  د.نووری 
پرۆژەی گەشتیاری و پیشەسازی و كشتوكاڵن، 
چونكە ئێستا ئەولەوییەتی حكومەت زۆرتر بۆ 

ئەو سێ سێكتەرەیە.
رووداو: لەو سێ سێكتەرە كامیان بە پلەی 

یەك دێت؟
د.نووری عوسمان: كشتوكاڵ.

مۆڵـەت  بڕیارێـك  بـە  پێشـتر  رووداو: 
سـێكتەری  لـە  وەبەرهێنـان  پرۆژەكانـی  بـۆ 
نیشـتەجێبوون راگیران. ئێسـتاش هەر مۆڵەتی 

نـادەن؟ نیشـتەجێبوون 
د.نووری عوسمان: هەتا ئێستاش راگیراون، 
چونكە 75 هەزار یەكەی نیشتەجێبوون تەواو 
بوون و كەس نایانكڕێت.. ئەگەر زیاتر بكرێ، 

تەسەور دەكەی كڕیاری هەبێ؟
هێشـتا  زۆر  خەڵكانێكـی  بـەاڵم  رووداو: 
چاوەڕێی یەكەكانیان دەكەن و پڕۆژەكانیشـیان 

راگیـراوە؟
مۆڵەتی  ئەوەی  نەخێر  عوسمان:  د.نووری 
هەیە رانەگیراوە. بەڵكو مۆڵەتی تازە راگیراوە.
رووداو: دەشتی بەهەشت، مۆڵەتیشی هەیە 

و راگیراوە؟
بەهەشت  دەشتی  عوسمان:  د.نووری 
كێشەی تێكەوتووە، كێشەی دەشتی بەهەشت 

زۆر قورسە و چارەسەركردنی ئاسان نییە.
رووداو: ئەی چارەنووسی خاوەنەكەی؟

د.نـووری عوسـمان: لێـرە نییـە و دراوەتـە 
دادگا. 

رووداو: بێجگە لە خاوەنی دەشتی بەهەشت 
هیچ وەبەرهێنەری دیكە دراوەتە دادگا؟

د.نـووری عوسـمان: بەڵـێ زۆری دیكـەش 
هەن.

پرۆژەی  هەیە  وەبەرهێنەرێك  هیچ  رووداو: 
دەشتی بەهەشت تەواو بكات؟

داوامان  نییە.  نەخێر  عوسمان:  د.نووری 
كردووە، بەاڵم كەس ئامادە نییە وەریبگرێ.

بـە  فرۆشـتن  و  كڕیـن  پێشـتر  رووداو: 
وەبەرهێنـەر  هەبـوو.  وەبەرهێنـان  پرۆژەكانـی 

بفرۆشـێتەوە؟ پرۆژەكـەی  دەتوانـێ 
د.نووری عوسمان: بەپێی یاسای وەبەرهێنان 
تەواو  پڕۆژەكەی  50%ی  وەبەرهێنەرەی  ئەو 
بە  بكات،  پەیدا  هاوبەش  هەیە  بۆی  كردبێ. 
50%ی  لە  هاوبەشەكانی  بەشی  مەرجێك 
هاوبەشە  هەروەها  تێنەپەڕێت.  پرۆژەكە 
مەرجەكانی  هەمان  بە  بن  پابەند  نوێیەكان 
بوو  تەواو  پرۆژەكەی  100%ی  كە  مۆڵەتەوە. 

بۆی هەیە پرۆژەكەی بفرۆشێ.
رووداو: زۆر كـەس خانوویـان لـە پرۆژەكانی 
پـرۆژەكان  ئێسـتا  و  كڕیـوە  نیشـتەجێبوون 
راوەسـتاون، ئـەوان دەڵێـن وەبەرهێنـەر پـارەی 
لـە ئێمـە وەرگرتـووە، بـەاڵم بەهـۆی قەیرانـی 
باشـە  راگرتـووە،  پڕۆژەكـەی  داراییـەوە 

وەبەرهێنـەر چ پەیوەنـدی بە قەیرانی داراییەوە 
هەیـە. خـۆ پـارە لـە حكومـەت وەرناگـرێ؟

د.نووری عوسمان: ئەو كڕیارە پێش ئەوەی 
بچێ خانووەكە یان شوقەكە بكڕێ، كە خێری 
لێ وەردەگرت ئەو قسەیەی نەدەكرد. زۆربەیان 
پێویستیان  ئەوەی  نەك  كڕیویانە  قازانج  بۆ 
پێی بێت. ئەگەر بۆ حاجەت بووایە 75 هەزار 
نەدەكەوت  بازاڕ  لە  نیشتەجێبوون  یەكەی 
كردووە  گرێبەستێكی  ئەو  نەیكڕێت.  كەس  و 
بە  دەبێ  وەبەرهێنەر  وەبەرهێنەر.  لەگەڵ 
قۆناغەكانی  بەپێی  وەربگرێ  پارەكەی  قیست 
هەندێكیان  بەاڵم  پرۆژەكە،  بەڕێوەچوونی 
بە  پارەكەیان  زۆربەی  خۆیان،  قازانجی  بۆ 
جارێك دەدایە وەبەرهێنەر. كێشەكە لەالی من 

ئەوەیە  چارەسەر  خۆیەتی.  كڕیار  لەالی  نییە 
مافی  ئەگەر  بكات،  مامەڵە  گرێبەست  بەپێی 
دادگا.  بچێتە  دەتوانێ  وەبەرهێنەرە  لەالی 
یەكێك لە كەموكوڕییەكانی یاسای وەبەرهێنان 
هیچ  وەبەرهێنان  دەستەی  كە  ئەوەیە 
جگە  نییە  وەبەرهێنەردا  بەسەر  دەسەاڵتێكی 
كە  بەاڵم  مۆڵەتەكەی،  هەڵوەشاندنەوەی  لە 
دەكەی،  خراپتری  هەڵوەشاندەوە  مۆڵەتەكەت 

كێ پڕۆژەیەك بە نیوەچڵی وەردەگرێ؟
هاوواڵتیان  سكااڵی  لەسەر  ئێوە  رووداو: 

مۆڵەتی پڕۆژە هەڵدەوەشێننەوە؟
د.نووری عوسمان: ئەوە هەڵمانوەشاندەوە، 

ئەی چارەسەر چییە، بەدیل چییە؟
رووداو: ئێستا پارەیەكی زۆر بەناوی كارەبا، 
كۆمەڵگەی  هەندێك  لە  سیكیوریتی  و  زبڵ 
لە  پارەكە  وەردەگیرێ،  نیشتەجێبوون 
هیچ  ئایا  جیاوازە؟  دیكە  شارێكی  بۆ  شارێك 
بەرنامەیەك هەیە یۆ رێكخستنەوەی ئەو كارە؟
ئەوەی  یاسا  بەپێی  عوسمان:  د.نووری 
بۆ  كردووە  نووسراویشم  هەڵەیە.  دەكرێ 
ئەنجوومەنی وەزیران و وەاڵمیش هاتووەتەوە. 
و  وەزارەت  دەبێ  خزمەتگوزاریانە  ئەو 
بكەن.  جێبەجێی  حكومەت  دامودەزگاكانی 
بااڵی  ئەنجوومەنی  لە  كراوە  نووسراویش 
وەبەرهێنان بۆ دامودەزگاكانی حكومەت كە ئەو 
وەزارەتەكان  بەاڵم  وەربگرن.  خزمەتگوزاریانە 
كێشەكان.  لە  یەكێكە  ئەوە  نەبوون.  پابەند 
بااڵی  ئەنجوومەنی  كارنامەی  لە  ئێستاش 
بۆ  داناوەتەوە  خاڵەم  ئەو  دیسان  وەبەرهێنان 
كە  بكرێتەوە  دووپات  وەزارەتەكان  لە  ئەوەی 

ئەو خزمەتگوزاریانە وەربگرن.
رووداو: هەست ناكەن ئەوە ئیستغاللكردنە، 
گرانبەهاكان كە خەڵكی  لە شارە  تایبەتی  بە 

پارەداریان لێ نیشتەجێن؟
شار  ئیستیغاللە.  بەڵێ  عوسمان:  د.نووری 
كاتێكدا  لە  بۆچییە،  سیكیوریتی  كۆمپانیای 
دەژین  ئارامیدا  و  ئەمن  سایەی  لە  هەموومان 
رەوشی  كوردستان  ئەمنییەكانی  هێزە  و 
كە  كردووە.  كۆنترۆڵ  تەواوی  بە  ئەمنییان 
بە  پەیوەندی  هیچ  بوو  تەواو  پرۆژەیەك 
شارەوانی  نامێنێ.  وەبەرهێنانەوە  دەستەی 
و  بكات  دروست  پرۆژەكە  بۆ  جادەوبان  دەبێ 
تەندروستی  وەزارەتی  كۆبكاتەوە.  زبڵەكەشی 
وەزارەتی  بكاتەوە.  بۆ  تەندروستی  بنكەی 

كارەبا، كارەبای بۆ دابین بكات.
كە  ئەلئیعمار  پرۆژەكەی  رووداو: 
بۆ  بوو،  دۆالر  ملیار   3 نزیكەی  سەرمایەكەی 

دەستی پێنەكرد؟
د.نووری عوسمان: نازانم، مۆڵەتی لەالی من 
بكەم.  لەسەر  قسەی  بتوانم  ئەوەی  بۆ  نییە 

باوەڕ ناكەم مۆڵەتی وەرگرتبێ.
پڕۆژەیەكـی  راگرتنـی  كێشـەی  رووداو: 
ئـەو  گەیشـت.  كـوێ  بـە  نالیـا  كۆمپانیـای 
پڕۆژەیـەی كـە ئـەو رۆژە هێزێكـی ئەمنی چووە 

رایگـرت؟ و  سـەری 
رانەوەستاوە.  پڕۆژەكە  عوسمان:  د.نووری 
هەیە،  پرۆژەكەدا  لە  كەموكوڕیی  هەندێك 
شەش  پێنج  نزیكەی  كردووە،  ئیجرائاتیشمان 
پارچە زەوی تێدایە مونشەئاتی لەسەر نەكراوە، 

حیجزمان لەسەر داناوە.
رووداو: ئەو هێزە بە بڕیاری ئێوە چووبوو؟

د.نووری عوسمان: نەخێر.
رووداو: ئێستا چەند پرۆژەی نیشتەجێبوون 
وەكو ئەوەی دەشتی بەهەشت كێشەیان هەیە؟
شاری  لە  ستی  كۆیە  عوسمان:  د.نووری 
كۆیە راگیراوە، ئەویش وەكو دەشتی بەهەشت 
بۆ  چارەسەرمان  ئێستا  تاوەكو  و  راگیراوە 

نەدۆزیوەتەوە.
كاری  هەولێر  لە  فلۆریا ستی  ئەی  رووداو: 

تێدا دەكرێ؟
تێدا  ئیشی  نەخێر  عوسمان:  د.نووری 

ناكرێ.
رووداو: ئێوە راتانگرتووە؟

رۆژێك  چەند  نەخێر،  عوسمان:  د.نووری 
ئەو  كرد،  وەبەرهێنەرەكەم  بانگی  لەمەوبەر 
دەڵێت 120 ملیۆن دۆالری لەالی كڕیارەكانە و 

پارەكەی نادەنەوە.
پرۆژەكـە  بـە  دەسـت  دا  بەڵێنـی  رووداو: 

بكاتـەوە؟
د.نووری عوسمان: گوتی دەستپێدەكەمەوە، 
نادەنەوە.  من  پارەی  خەڵكەكە  بەاڵم 
لەگەڵ  گرێبەستێكت  تۆ  پێمانڕاگەیاند 
كڕیارەكان هەیە دەتوانی بەپێی ئەو گرێبەستە 
مامەڵە لەگەڵ كڕیارەكانت بكەی. كڕیارەكانیش 
رەفتارت  گرێبەست  هەمان  بەپێی  دەتوانن 
لەگەڵ بكەن. ئەو پرۆژەیە كێشەی تێكەوتووە، 
 2016 لە  دواجار  راگیراوە.  جار  سێ  دوو 
كاریگەریی  راگرتنانە  ئەو  پێدایەوە.  مۆڵەتمان 
نێگەتیڤی هەبوو لەسەر تەواونەكردنی پرۆژەكە.
رووداو: ئێـوە لـەو حاڵەتە چـی دەكەن، ئایا 
وەبەرهێنـەر سەرپشـك دەكـەن كـە یەكـەكان 

بفرۆشرێ؟
د.نووری عوسمان: ئێمە سەرپشكی ناكەین، 
لە هەر پرۆژەیەكی نیشتەجێبوون گرێبەستێك 
لەنێوان كڕیار و وەبەرهێنەر هەیە. گرێبەستەكە 
نێوان  لە  پەیوەندییەی  بەو  دەكات  تەحەكوم 

كڕیار و وەبەرهێنەردا هەیە.
زەوییەكانی  خاوەن  كێشەی  ئەی  رووداو: 

پرۆژەی فلۆریا ستی چارەسەر كرا؟
د.نووری عوسمان: بەڵێ چارەسەر كرا.

چەند  ئێستا  تاوەكو  گشتی  بە  رووداو: 
مۆڵەتی وەبەرهێنان دراوە؟

د.نووری عوسمان: 766 مۆڵەت دراوە.
رووداو: چەندی بیانییە و چەندی خۆماڵییە؟
د.نووری عوسمان: 47 پرۆژەی بیانییە، 31 

پرۆژە هاوبەشە و 687 پڕۆژەش خۆماڵییە؟
رووداو: قەبارەی وەبەرهێنان لە كوردستان 

گەیشتووەتە چەند؟
ملیار   46 گەیشتووەتە  عوسمان:  د.نووری 
دۆالر. زیاتر لە 6 ملیار دۆالری بیانییە، 4 ملیار 
دۆالر هاوبەشە و 36 ملیار دۆالریش خۆماڵییە.

رووداو: ئەمساڵ چەند مۆڵەتی وەبەرهێنان 
دراوە؟

مۆڵەت  چەند  نازانم  عوسمان:  د.نووری 
دراوە ئامارەكەم لەبەردەست نییە، بەاڵم كەمە.
رووداو: دەگوترێ ئێستا مۆڵەتی چێشتخانە 
و قوتابخانەتان توند كردووە، ئەگەر كەسەكە 
براندێك نەهێنێتە كوردستان مۆڵەتی نادەنێ؟

شارێكی  وایە،  بەڵێ  عوسمان:  د.نووری 
دەبێ  كوردستانە  پایتەختی  كە  هەولێر  وەكو 
قوتابخانەش  بۆ  بن.  براند  چێشتخانەكانی 
بێت  لەوالوە  كابرایەك  ناكرێ  بەهەمانشێوە. 

بڵێت قوتابخانەیەك دەكەمەوە. ناكرێ كەسێك 
هیچ لە پەروەردە نەزانێت و مۆڵەتی كردنەوەی 

قوتابخانەی پێبدرێ.
ئەوانەی ئێستا دێن مۆڵەت  رووداو: دەڵێن 

وەردەگرن، وەبەرهێنەری راستەقینەن؟
بۆ  بابەتەت  ئەو  با  عوسمان:  د.نووری 
یاسایەكی  وەبەرهێنان  یاسای  بكەمەوە،  روون 
باشیشی  كاری  سەردەمیانەیە.  و  باش  زۆر 
پێكراوە. گەورەترین سێكتەر كە وەبەرهێنانی 

نزیكەی  پیشەسازییە.  سێكتەری  كرابێ.  تێدا 
وەبەرهێنان  سێكتەرە  لەو  دۆالر  ملیار   19
كراوە. ئەزموونی ئێمە لە وەبەرهێنان كەمێك 
بۆ  نەكراوەتەوە.  هەموار  یاسایە  ئەو  كورتە. 
ئاگاداریشت ئێمە درافتێكمان ئامادە كردووە بۆ 
بكرێتەوە.  هەموار  وەبەرهێنان  یاسای  ئەوەی 
پرۆسەی  بۆ  باش  تێگەیشتنێكی  گشتی  بە 
خەڵكەوە،  لەالیەن  چ  نییە.  وەبەرهێنان 
حكومەتیش.  دامودەزگاكانی  لەالیەن  چ 
هەبووە، چونكە  لە حكومەتیش  كەمتەرخەمی 
دەبووایە تاوەكو ئێستا نەخشەڕێی وەبەرهێنان 
ئامادەكرابا، لە هەر شوێنێك چ پێویستە بكرێ. 
ئامێدی  نییە.  زاخۆ  وەكو  كەالر  پێداویستی 
خاوەی  ماددە  ئەو  یان  نییە.  هەڵەبجە  وەكو 
پێنجوێن  لە  بەكاردێت  پیشەسازییەك  بۆ  كە 
هەیە، رەنگە لە دهۆك نەبێ. ئەوەی لە رانیە 
ئەوە  دەبێ  نەبێ.  سلێمانی  لە  رەنگە  هەیە 
حازر بكرێ، زەویی ئامادە بكرێ. ئیعالن بكرێ 
وەبەرهێنەری  دەبێ  وەبەرهێنان.  هەلی  وەكو 
راستەقینە بێ پێشكەش بكات، ئەوكات رۆتین 
تۆ  نامێنێ.  پرۆسەكە  لە  گەندەڵیش  نامێنێ، 

هەموو شتێكت ئامادە كردووە وەبەرهێنەر دێت 
گرێبەست دەكات و دەستبەكار دەبێ.

كرد،  یاساكەت  هەمواری  باسی  رووداو: 
هەموارەكە زۆرتر چ بوارێك دەگرێتەوە؟

د.نووری عوسمان: زۆر شت لەخۆ دەگرێ، 
بوارێك و دوو بوار نییە.

هەندێك  باج،  مەسەلەی  ئەی  رووداو: 
پێیانوایە ئەو ماوەیەی كە دانراوە 10 ساڵ باج 
لە وەبەرهێنەر وەرنەگیرێ، زۆرە، ئەوە هەموار 

دەكرێتەوە؟
واڵتێكی  كوردستان  عوسمان:  د.نووری 
پڕ  ناوچەیەكی  ناوچەیە  ئەو  نییە.  سەربەخۆ 
دەكات  ئیش  لێرە  چۆن  وەبەرهێنەر  ئاگرە. 
ئەگەر تۆ تەشویقاتی نەدەیتێ. بێجگە لەوەش 
ئامانجی  دوو  دەكەین  وەبەرهێنان  كە  ئێمە 
ئاوەدانكردنەوەی  یەك  هەیە.  سەرەكیمان 
پشتگیریی  پەیداكردنی  دوو:  كوردستانە. 
دەڵێم  كە  من   . نێودەوڵەتییە  سیاسی 
بە  وەبەرهێنان،  بۆ  نییە  باش  تەفەهومێكی 

دیاریكراوی باسی ئەو خاڵە دەكەم.
رووداو: رەنگـە ئـەو تەشـویقە بـۆ بیانییـەك 
لەگـەڵ  مامەڵـە  هەمـان  بـەاڵم  بـێ،  بـاش 

دەكـرێ؟ ناوخـۆش  وەبەرهێنـەری 
بە  كارگەیەكت  با  من  عوسمان:  د.نووری 
سلێمانی  لە  كارگەیەك  بهێنمەوە،  بۆ  نموونە 
قوتووی كۆكا كۆال و پیپسی دروست دەكات. 
دەكات.  دروست  قوتوو  ملیۆن  پێنج  رۆژانە 
كارگەكانی  دەكڕن.  لێی  توركیا  و  ئێران 
تۆن  ملیۆن   12 سااڵنە  هەیە،  چیمەنتۆمان 
لە  ملیۆنی  چوار  دێنن،  بەرهەم  چیمەنتۆ 
ملیۆنی  هەشت  ساخدەكرێتەوە،  كوردستان 
ئاسن  كارگەی  دەچێ.  عێراق  خوارووی  بۆ 
بەرهەمی  عێراق  هەموو  بەشی  كوردستان  لە 
عێراق  هەموو  بەشی  خشت  كارگەی  هەیە. 
پاڵپشتیی  نابێت  باشە  هەیە،  كوردستان  لە 
بكەم. توركیا بە چی پێشكەوت؟ پاڵپشتی لە 
بەرهەمی ناوخۆ دەكات، دەرفەت دەڕەخسێنێ 
وا  ئێمە  نابێت  بكەن.  وەبەرهێنان  خەڵكەكە 
بیر بكەینەوە كە فاڵن كەس پارچە زەوییەكی 

وەرگرتووە، دەوڵەمەند دەبێ.
یەكێتی  گوتەبێژی  قسەی  بە  رووداو: 
وەبەرهێنەرانی كوردستان، لە ماوەی رابردوودا 
بردووەتە  سەرمایەكانیان  وەبەرهێنەر   5000
چیتان  دەكەن.  وەبەرهێنان  لەوێ  و  توركیا 
كردووە بۆ ئەوەی وەبەرهێنەری ناوخۆ نەچێتە 

دەرەوە؟
زۆر  خەڵێكی  راستە  عوسمان:  د.نووری 
وەبەرهێنان  دیكە  واڵتانی  و  توركیا  لە  ئێستا 
پرۆسەی  بۆ  تێنەگەیشتنێك  بەگشتی  دەكەن. 
نموونە  بۆ  هەیە.  كوردستان  لە  وەبەرهێنان 
كشتوكاڵ  وەزارەتی  یان  شارەوانی  وەزارەتی 
لەسەر  وەبەرهێنان  پرۆژەی  زۆر  دارایی،  یان 
ئەو  دەبێ  یاسا  بەپێی  كراون.  زەوییەكانیان 
پرۆژانە بەناوی دەستەی وەبەرهێنان بكرێن. بۆ 
لەگەڵ  تەنیا  هەڵسوكەوت  وەبەرهێنەر  ئەوەی 
دەستەی وەبەرهێنان بكات، بەاڵم ئاسانكاریمان 
بۆ ناكەن. رۆتین زۆرە. گەندەڵیش لە پرۆسەی 
نییە.  تێدا  گومانی  و  كراوە  وەبەرهێناندا 
سێیەم:  بانكی.  سیستمی  نەبوونی  دووەم: 
ناسەقامگیریی ئەمنی. شەڕ هەبوو. سەرمایەش 
ترسنۆكە و روو لە شوێنی سەقامگیر دەكات.

حیجزمان لەسەر شەش 
پارچە زەویی كۆمپانیای 

نالیا داناوە

وەرگرتنی پارە لە 
شارە نوێیەكان بەناوی 

خزمەتگوزارییەوە 
نایاساییە

قەبارەی وەبەرهێنان لە 
كوردستان گەیشتووەتە 

46 ملیار دۆالر

مۆڵەت تەنیا بە 
چێشتخانە و قوتابخانەی 

براند دەدەین

رەشنووسێكمان بۆ 
هەمواركردنەوەی یاسای 
وەبەرهێنان ئامادە كردووە

وەبەرهێنەرانی بیانی 
تەنیا بۆ پرسیاركردن 
سەردانمان دەكەن

چوونە دەرەوەی 
وەبەرهێنان بەشێكی 
پەیوەندی بە رۆتینی 

حكومەتەوە هەیە

رەنگە قەیرانی دارایی لەسەر هیچ كەرتێك، 
بەتایبەتیش  و  وەبەرهێنان  كەرتی  هێندەی 
كاریگەریی  نیشتەجێبوون  پرۆژەكانی 
كەرتە  ئەو  لەكاتێكدا  جێنەهێشتبێ.  خراپی 
بوو،  گەشەكردندا  لە  گەرموگوڕی  بە  زۆر 
بەدوای  و  داعش  پەالماری  و  دارایی  قەیرانی 
لێ  بڕستیان  سیاسی،  قەیرانی  ئەوانیشدا 
بڕی و ئێستا بەدنیایەك كێشە و سەرئێشەوە 
بەجێماوە  وەبەرهێنان  دەستەیەكی  بۆ 
بزووتنەوەی  پشكی  لە   ( سەرۆكەكەی  كە 
گۆڕان( وەك یەكێ لە لێكەوتەكانی قەیرانی 

سیاسی لە كارەكەی دوورخراوەتەوە.
دەستەكە  سەرۆكی  عوسمان،  د.نووری 
لەگەڵ  هەڤپەیڤینەدا  لەم  وەكالەت،  بە 
هەفتەنامەی )رووداو(، باسی وردەكاریی ئەو 

كێشانەمان بۆ دەكات.

رووداو- هەولێر

كێشەی دەشتی 
بەهەشت زۆر قورسە و 

چارەسەركردنی ئاسان نییە

خاوەنی فلۆریا ستی 
بەڵێنی داوە پرۆژەكەی 

تەواو بكات

وەبەرهێنان جووڵەیەكی 
سووكی تێكەوتووەتەوە

هەڤپەیڤین
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رەوا عەبدوڵاڵ 
رووداو - هەولێر

بەهۆی قەیرانی دارایی و وەستانی كار لە زۆربەی 
پرۆژەكان، فرۆشــی چیمەنتۆ لە ناوخۆی هەرێمی 
كوردستان بەڕێژەی 70% دابەزیبوو، بەاڵم بەهۆی 
قەدەغەكردنی هێنانــی چیمەنتۆی فەلی ئێرانی و 
دانانی رەسمی گومرگی لەسەر چیمەنتۆی هاوردە، 
ئێستا جوڵەیەك كەوتووەتە بازاڕی چیمەنتۆ، بەو 

هۆیەشەوە نرخەكەی گران بووە.
شــەش كارگــەی بەرهەمهێنانــی چیمەنتۆ لە 
هەرێمی كوردستان هەن كە بریتین لە كارگەكانی: 
ماس، تاسڵوجە، بازیان، دەلتا، كار و كاسن. ئەم 
كارگانە ئەگەر بە وزەی تەواو كار بكەن، بەرهەمی 
ســااڵنەیان دەگاتە زیاتر لە 15 ملیۆن تۆن، بەاڵم 
بەهــۆی دابەزینی نرخ و گرفتی ســاغنەبوونەوەی 
بەرهەم، بە وزەی كەمتر لەتوانای خۆیان كاردەكەن 
و زۆربەی بەرهەمەكەشــیان بۆ شــارەكانی عێراق 

هەناردە دەكەن.
كارگەی ماس یەكێكە لە گەورەترین كارگەكانی 
بەرهەمهێنانــی چیمەنتۆ لە هەرێمی كوردســتان، 
خاوەنی ســێ هێڵی بەرهەمهێنانە و سااڵنە شەش 

ملیۆن تۆن چیمەنتۆ بەرهەمدێنێ.
ئاراس عەبدوڵاڵ، بەڕێوەبەری كارگێڕیی كارگەی 
چیمەنتۆی مــاس دەڵێت: "دوای هێرشــی داعش 
و قەیرانــی دارایــی و وەســتانی كار لــە زۆربــەی 
پڕۆژەكانــدا، گرفتــی ســاغبوونەوەی بەرهەمــی 
چیمەنتــۆ ســەریهەڵدا، بۆیە بەناچــاری هێڵێكی 

بەرهەمهێنانی چیمەنتۆمان راگرت".
لە دوو ساڵی رابردوودا فرۆشی ئەو كارگەیە بە 
رێژەی 70% دابەزیبوو، بەاڵم ئەمساڵ جوڵەیەك لە 
فرۆشتنی چیمەنتۆدا روویداوە و ئێستا كارگەكەیان 

رۆژانە نزیكەی 12 تۆن چیمەنتۆ دەفرۆشێ.
ئــاراس عەبدوڵــاڵ دەڵێــت: "نزیكــەی 70%ی 
ئــەو چیمەنتۆیەی لە كوردســتان بەرهەم دێ، بۆ 
شــارەكانی عێراق هەناردە دەكرێــت، بۆیە ئەگەر 
عێــراق رێگە بە چیمەنتــۆی كوردســتان نەدات، 

زۆربەی كارگەكان لەكار دەكەون".
ژمارەیەكــی زۆر كارگــەی چیمەنتــۆ لە عێراق 
هــەن، بەاڵم هەندێكیــان بە تایبەتی لە مووســڵ 
و تكریت و ئەنبار بەهۆی هێرشــەكانی داعشــەوە 

لەكاركەوتــوون. حكومەتی عێراق بۆ پاڵپشــتی و 
ساغكردنەوەی بەرهەمی كارگەكانی، سااڵنە لەڕێی 
لێژنەیەك بەپێی پێویســت رێگە بە هاوردەكردنی 
چیمەنتۆ دەدات، جگە لەوەش باجی دەخاتە سەر.
شوان محەممەد ســلێمان، خاوەنی كۆمپانیای 
ئیبیریــا بــۆ فرۆشــتنی چیمەنتــۆ كــە چیمەنتۆ 
هەنــاردەی شــارەكانی عێــراق دەكات، دەڵێــت: 
"عێراق سااڵنە پێویستی بە نزیكەی 45 ملیۆن تۆن 
چیمەنتۆ هەیە، نزیكەی 35 ملیۆن تۆنی لەڕێگەی 
كارگەكانی عێراق و هەرێمی كوردســتانەوە دابین 

دەكات، ئەوەی دیكەش هاوردە دەكات".
بەگوتەی شــوان محەممەد، ئەگــەر پەیوەندی 
دارایی و سیاســی عێــراق و هەرێمی كوردســتان 
ئاســایی ببێتەوە، كارگەكانی هەرێمی كوردستان 
ئەگــەر بــە وزەی تەواویــش كار بكــەن گرفتــی 

ساغكردنەوەی بەرهەمیان نابێت. 
كارگــەكان چیمەنتۆ بەشــێوەی فــەل و كیس 
بەرهــەم دەهێنــن، كیــس زیاتــر بــۆ كاروبــاری 
دروســتكردنی خانوو یان پێویســتییەكانی دیكە 
بەكاردێــت، فەلیــش بــۆ كۆنكریــت و كارگەكانی 
بەرهەمهێنانــی بلۆك بەكاردێت، پێشــتر زۆربەی 
چیمەنتۆی فەل لە ئێرانــەوە هاوردە دەكرا، بەاڵم 

ئێستا قەدەغە كراوە.
شــوان محەممــەد دەڵێت: "پێشــتر رۆژانە 20 
هەزار تۆن چیمەنتۆی فەل لە مەرزەكانی ئێرانەوە 
هاوردەی هەرێمی كوردســتان دەكرا، بەاڵم ماوەی 
نزیكــەی 50 رۆژە هاوردەكردنــی چیمەنتۆی فەل 
وەســتاوە، بۆیە ئێستا بەشێك لە كارگەكان زیاتر 

لە بەرهەمی رۆژانەیان چیمەنتۆ دەفرۆشن".
شــوان محەممــەد نموونە بەفرۆشــی كارگەی 
چیمەنتۆی كاســن دەهێنێتەوە و دەڵێت "كارگەی 
كاســن بەرهەمی رۆژانەی نزیكــەی 6 هەزار تۆنە، 
ئێستا رۆژانە نزیكەی 12 هەزار تۆن فرۆشی هەیە، 
واتە فرۆشــی دوو هێندە زیادی كردووە. ئەو زیادە 
فرۆشیەشــی بەهــۆی ئەو چیمەنتــۆ خەزنكراوەی 
زستانە كە پێشتر بەهۆی هەرزانبوونی نرخ بۆیان 

ساغ نەبووەتەوە". 
شــوان محەممەد گوتــی "دوای قەدەغەكردنی 
هاوردەی چیمەنتۆی فەلی ئێرانی و خواستی سەر 
چیمەنتــۆی خۆماڵی، نرخــی تۆنێك چیمەنتۆ لە 

مانگی رابردووەوە نزیكەی 9 دۆالر گران بووە". 
شــوان محەممەد هۆكارێكــی زیادبوونی نرخ و 
فرۆشی چیمەنتۆی كارگەكانی بۆ ئەوە گەڕاندەوە 
كــە چیمەنتــۆی فەل لە مانگــی 4 تاوەكو 11 لە 

هەرێمی كوردستان زیاتر بەكاردێت و خەڵك زۆرتر 
لەو ماوەیەدا خانوو دروست دەكەن.

جگە لە بەرهەمی كارگەكانی ناوخۆ، چیمەنتۆی 
ئێرانی و توركیش لە بازاڕەكانی كوردستاندا هەیە، 
بەهۆی هەرزانیی نرخیشــیان، خواستێكی زۆریان 

لەسەرە.
فرۆشــتنی  بەڕێوەبــەری  محەممــەد،  رابــەر 
كۆمپانیای ڤان بۆ فرۆشتنی چیمەنتۆ و كۆنكریتی 
ئامادەكــراو كە بریــكاری فرۆشــتنی چیمەنتۆی 
ئورمییــەی ئێرانی و چــوار كارگــەی خۆماڵییە، 
دەڵێــت "نرخی چیمەنتۆی ئێرانی بەشــێوەیەكی 
گشــتی نزیكــەی 8 دۆالر لــە نرخــی چیمەنتۆی 
كارگەكانــی ناوخۆ هەرزانترە، بۆیە خواســتێكی 

زۆری لەسەرە و زۆربەی كارگەكانی بلۆك دەیكڕن.
بەپێی ئاماری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی، 
لەساڵی 2013 كارگەكانی ناوخۆ زیاتر لە 7 ملیۆن 
و 400 هــەزار تــۆن چیمەنتۆیــان بەرهەمهێناوە، 
بــەاڵم بەهۆی گرفتی ســاغنەبوونەوەی بەرهەم و 
دابەزینــی نرخ، لە ســاڵی 2014 بەرهەمیان بۆ 5 
ملیــۆن و 700 هــەزار و لــە ســاڵی 2015 بۆ 4 
ملیۆن و 800 هەزار دابەزیوە ، بەاڵم ساڵی رابردوو 
زیــادی كــردووە و گەیشــتووەتە 5 ملیۆن و 200 

هەزار تۆن.
ئــاراس رەئوف عــارف، بەڕێوەبەری گشــتیی 
گەشــەپێدانی پیشەســازی لە وەزارەتی بازرگانی 
و پیشەســازی، دەڵێت: "ئێســتا بەهۆی قەیرانی 

دارایی و وەستانی پرۆژەكان، هەرێمی كوردستان 
ســااڵنە تەنیا نزیكــەی 3 ملیۆن تــۆن چیمەنتۆ 
بەكاردێنــێ، بەرهەمــی كارگەكانیــش 15 ملیۆن 
تۆنە، بۆیە ئەوەی دەمێنێتەوە رەوانەی شارەكانی 

عێراق دەكرێ".
ئــاراس دەڵێت: "دوو ســاڵە حكومەتی عێراق 
هاوردەكردنی چیمەنتــۆی فەلی قەدەغە كردووە، 
ئێمــەش كاتی خــۆی قەدەغەمان كــرد، بەاڵم بە 
بڕیارێك دووبارە رێگەی پێدرایەوە. خۆشبەختانە 
جارێكــی دیكــە حكومــەت رەزامەنــدی لەســەر 
قەدەغەكردنــی هاوردەی چیمەنتۆی فەل دەركرد، 
بەهۆی ئەم بڕیارەشــەوە ئێستا فرۆشی بەرهەمی 

خۆماڵی زیادی كردووە".

فرۆشی چیمەنتۆی کوردستان 
بۆ دوو هێندە زیاد دەکات

بەڕێوەبەری كارگێڕیی كارگەیەك:
هەنــاردەی  كوردســتان  چیمەنتــۆی  70%ی   

شارەكانی عێراق دەكرێ

بەرپرسێكی وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانی:
 بەرهەمی سااڵنەی چیمەنتۆی خۆماڵی

 15 ملیۆن تۆنە

رەوا عەبدوڵاڵ 
رووداو - هەولێر

ســااڵنە 6 ملیــۆن تایەی ئۆتۆمبێــل دەهێنرێتە 
بازرگانێكــی  ئەگەرچــی  كوردســتان،  هەرێمــی 
هاوردەكردنی تایە دەڵێت بەهۆی قەیرانی داراییەوە 

فرۆشیان زۆر كەمی كردووە.
بەپێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتوچۆی 
هەرێمــی كوردســتان، نزیكــەی ملیۆنێــك و 400 
هــەزار ئۆتۆمبێل لە هەرێمی كوردســتان هەن، لەو 
ژمارەیــەش نزیكــەی ملیۆنێــك و 320 هەزاریــان 
ئۆتۆمبێلــی تایبــەت و كرێ و بارهەڵگــرن، ئەوانی 
دیكەش ئامێری كشتوكاڵی و پیشەسازین كە سااڵنە 
یان دوو ســاڵ جارێــك بەگوێــرەی بەكارهێنانیان 
پێویستیان بەگۆڕینی تایە هەیە، بەهۆی نەبوونی 
كارگــەی بەرهەمهێنانــی تایــەش، ســااڵنە بە 
ملیۆنان تایە لە واڵتانی چین، كۆریا، تایلەند، 
مالیزیا، ئیندۆنیزیا، توركیا، ئیمارات، هیند، 
پۆڵەندا، فەرەنســا و ئەڵمانیاوە دەهێنرێتە 

هەرێمی كوردستان.
ســەعد كەمال، بەڕێوەبەری فرۆشــتن 
لە كۆمپانیای ســوپەر ستار بۆ بازرگانیی 
گشــتی و هاوردەكردنــی تایــە و پاتریی 
ئۆتۆمبێــل بە )رووداو(ی گوت: "پێشــتر 
ســااڵنە 7 تاوەكو 10 ملیۆن تایە هاوردە 
دەكرا و بەشــێكی لەناوخۆ بەكاردەهات و 
بەشەكەی دیكەشــی هەناردەی شارەكانی 
بەقاچــاخ  هەندێكیشــی  دەكــرا،  عێــراق 
بــۆ ئێــران دەچوو، بــەاڵم ئێســتا بەهۆی 
كەمبوونــەوەی فرۆش، ســااڵنە هەر 5 بۆ 6 

ملیۆن تایە هاوردە دەكرێت".
بە گوتەی ئــەو بازرگانە، بەهــۆی قەیرانی 
داراییەوە، شــوفێران ئێســتا درەنگتــر لە جاران 
تایەی ئۆتۆمبێلەكانیان دەگۆڕن، بۆیە بە تەخمینی 

ئەو فرۆشی تایە بە رێژەی 60% كەمی كردووە.
ســەعد كەمال، نموونە بە فرۆشی كۆمپانیاكەی 
دەهێنێتەوە و دەڵێت: "دوای بڕینی مووچە لەالیەن 
بەغدا و هێرشی داعش لە ساڵی 2014 ، فرۆشمان 
زۆر كەمی كرد، ســاڵی 2015 بەهــۆی بەردەوامیی 
قەیرانی دارایی ئاستی فرۆشــمان بۆ 50% دابەزی، 
ســاڵی رابردووش دابەزینی فرۆشمان گەیشتە %60. 
بــەو هۆیەشــەوە هاوردەكردنــی تایەمــان لە 150 

كۆنتێنەر بۆ 50 كۆنتێنەر كەم كردەوە".
بەگوتەی ســەعد، لەســەرەتای ئەمســاڵەوە بێ 
بازاڕییەك لە فرۆشــی تایە ســەریهەڵداوە كە لە 10 
ساڵی رابردوودا وێنەی نەبووە. ئەو دەڵێت: "بەهۆی 
بــێ پارەییەوە، ئێســتا خەڵك لــە جیاتی كواڵیتی 
بەدوای هەرزانیی نرخدا دەگەڕێن، بۆیە زیاتر خواست 
لەسەر تایەی چینییە، تەنانەت هەندێ خەڵك توانای 
كڕینی تایــەی چینی كواڵیتی خراپیشــیان نییە و 

بەدوای تایەی بەكارهاتوودا دەگەڕێن".
تایــە یەكێكــە لە پێویســتییە ســەرەكییەكانی 
ئۆتۆمبیل. بۆ كەمكردنەوەی رووداوەكانی هاتوچۆ و 
سەالمەتیی گیانی سەرنشینان و كاركردنی ئۆتۆمبیل 
بەشێوەیەكی دروست، پێویستە سااڵنە یان 2 ساڵ 

جارێك تایەی ئۆتۆمبێلەكەت بگۆڕی.
ســەعد كەمال، دەڵێــت "كاتی گۆڕینــی تایەی 
ئۆتۆمبیــل دەوەســتێتە ســەر كواڵیتــی و راددەی 
بەكارهێنانــی، تایــەی كواڵیتــی باش ئەگــەر كەم 
بەكاربێت دەتوانی چوار ساڵ نەیگۆڕی، بەاڵم ئەگەر 
كواڵیتییەكەی خراپ بێت یان زۆر بەكاربێت، سااڵنە 

یان دوو ساڵ جارێك پێویستی بەگۆڕین هەیە".
ئەو دەڵێت بەهۆی كزیی بازاڕەوە، لە دوو ساڵی 
رابــردوودا تایــەی كواڵیتی نزم هــاوردەی هەرێمی 
كوردســتان كراوە "هەندێــك بازرگان بــێ گوێدانە 
ســەالمەتیی گیانی خەڵك، تەنیا بــۆ قازانج جۆرە 
تایەیەكیان هاوردە كردووە، تەنیا 5 تاوەكو 6 مانگ 
بەرگــەی بەكارهێنان دەگرێت، دوای ئەو ماوەیە یان 

دەتەقێــت یــان خــوار دەبێت، یان گــوپ دەكات و 
بااڵنسی ئۆتۆمبێلەكە تێكدەدات".

ســەعد زیاتر لەبارەی ئەو جۆرە تایە خراپە دوا 
و گوتــی" هەنــدێ بــازرگان تایــەی ماركە چینی و 
ماركەكانــی دیكە تەزویر دەكــەن و بەنرخی كەمتر 
لەنرخی خۆی دەیفرۆشــن، بۆ ئەوەی كڕیار هەستی 
پێنەكات، تەزویر لــە پێكهاتەی تایەكە دەكەن، بۆ 
نموونە سیمی زیاد دەكەن و كەتانی كەم دەكەنەوە، 
ئــەو مادەیەشــی لە داپۆشــینی تایەكــە بەكاردێت 
كواڵیتییەكەی كەم دەكەنەوە، بۆیە ئەو جۆرە تایانە 

ماوەیەكی كەم خۆیان دەگرن".
جگە لە تایەی ئاســایی، تایەی ئۆتۆمبێلی درع 
و ئۆتۆمبێلــە گرانبەهاكانیــش هــاوردەی هەرێمــی 
كوردستان دەكرێن كە نرخی هەندێكیان 4 بەرامبەری 

نرخی تایەی ئاساییە.
ســینان حســام داود، خاوەنــی كۆمپانیایەكــی 
هاوردەكردنــی تایــەی گرانبەهــا و برانــد، دەڵێت: 
"نرخــی تایەكانمــان بەگوێرەی كواڵیتــی و جۆری 
ماركەكان و قیســتەكانی دەگۆڕێت، بەشــێوەیەكی 
گشــتی نرخەكانیان لە 800 دۆالرەوە تاوەكو 3800 

دۆالر دەڕوات".

جگە لە تایەی تازە، تایەی كۆن و بەكارهاتووش 
هــاوردەی هەرێمی كوردســتان دەكرێت، ئەو جۆرە 
تایانەش بەهۆی ئەوەی كواڵیتییان بەرزە و نرخیان 

هەرزانە، خواستی زۆریان لەسەرە.
عەبدولقادر ئەكرەم، خاوەنی پێشەنگای جیهانی 
تایە و ویل كــە زیاتر تایەی بەكارهاتووی ئیماراتی 
دەفرۆشێت، دەڵێت "ئەو تایە بەكارهاتووانەی ئێمە 
لە ئیمارت هاوردەیان دەكەین ماركەن و كواڵیتییان 
بەرزە، زۆر كەم لەســەری رۆیشــتوون، هەیانە 500 
كیلۆمەتــر رۆیشــتووە، هەشــیانە زیاتر لــە 1000 
كیلۆمەتر رۆیشــتووە، بۆیە لە بازاڕ بە تایەی ســفر 
كیلۆمەتری ماركە یان دەستی دوو ناویان دەركردووە، 

نرخەكەشیان %20 كەمترە لە تایەی نوێ".
ســەرەڕای ئــەوەی بــازاڕی تایە كــزە، بەاڵم بە 
گوتەی عەبدولقادر رۆژ بەرۆژ ژمارەی تایەفرۆشــان 
لە هەڵكشاندایە. وەك ئەو گوتی "بەهۆی بێكارییەوە 
خەڵكێكــی زۆر رووی لە فرۆشــتنی تایــە كردووە. 
تایــە  پەنچەرچییەكانیــش  و  رۆنگــۆڕ  تەنانــەت 
دەفرۆشــن، هەندێك لەوانە بۆ راكێشــانی سەرنجی 
كڕیــار، تایەكە بە نرخی كڕین دەفرۆشــنەوە، تەنیا 

دەستهەقی بەستنی تایەكە وەردەگرن".

بازاڕی تایەی چینی گەرمە

هەرێمی کوردستان سااڵنە 6 ملیۆن 
تایەی ئۆتۆمبێل دەکڕێت 

تایەی چینی كارگەیەكی بە داخستن دا

پێشــتر كارگەیەك لــە هەرێمی كوردســتان تایــەی دووبــارە چاك دەكــردەوە، بە 
تایبەتی تایەی ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر. ئەمەش ســوودێكی زۆری بــۆ پارێزگاری لە ژینگە 
و كەمكردنــەوەی هاوردەكردنــی تایە هەبــوو، بەاڵم ســەعد كەمال كــە بازرگانێكی 
هاوردەكردنــی تایەیە، دەڵێــت "بەهۆی هەرزانیی نرخــی تایەی چینی، ئــەم كارگەیە 
فەشەلی هێنا. ئێســتا چەند كارگەیەك لە كوردستان دامەزراون تایە كۆنەكان دەهاڕن و 

رووپۆشی گۆڕەپانی یاریی مندااڵن و یاریی باسكەی لێ دروست دەكەن".

تەماتە هەزران دەبێت
رووداو - هەولێر

چــاوەڕوان دەكرێــت نرخی تەماتــەی توركی دابەزێت، لەكاتێكدا ماوەیەكە لە شــارەكانی هەرێمی كوردســتان نرخی تەماتەی توركی 
بەڕێژەیەكی بەرچاو بەرزبووەتەوە. فارووق ئاكباش، جێگری سەرۆكی گشتی فیدراسیۆنی دۆخی توركیا بۆ بەرهەمە كشتوكاڵییەكان رایگەیاند 

بەهۆی ئەوەی توركیا لە ساڵی رابردوودا دووچاری قەیران بوو، بۆیە ئاستی بەرهەمهێنان و چاندنی تەماتە كەم بوو، گوتیشی "ئەمساڵ ئاستی 
هەناردەكردنی تەماتە زیاتر بوو، لەالیەن هاوواڵتیانی توركیاش خواستی زیاتری لەسەربوو، بۆیە نرخی تەماتە چووە سەرەوە". ئاكباش پێیوایە 

بە پێگەیشتنی وەجبەی نوێی تەماتە، لە 10 رۆژی داهاتوودا تەماتەی توركی نرخەكەی دابەزینی بەرچاو بەخۆیەوە ببینێ.

ئابووری

هەرێمی كوردستان سااڵنە تەنیا نزیكەی 3 ملیۆن تۆن چیمەنتۆ بەكاردێنێ
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كۆبوونــەوەی 25ی ئەم مانگەی رێكخراوی 
ئۆپێــك لــە ڤییەنــا بەدڵنیاییــەوە گرنگترین 
رووداوی كەرتــی وزەیــە، بــەاڵم رەنگــە زۆر 
ئومێدبەخــش نەبــێ بــۆ واڵتانــی ئەندامــی 

رێكخراوەكە.
رابــردوو  ســاڵی  11ی  مانگــی  كاتێــك 
كۆبوونــەوە،  ئۆپێــك  رێكخــراوی  واڵتانــی 
بڕیارێكی بوێرانەیان بۆ كەمكردنەوەی ئاستی 
بەرهەمهێنانی نەوت دا كە لەدوای ساڵی 2008 
وە بێوێنــە بوو. ئــەوان رێككەوتن بۆ ماوەی 
شــەش مانگ بەردەوام بن لــە كەمكردنەوەی 
خستنە بازاڕی نەوت. لەگەڵ نزیكبوونەوەمان 
لــە وادەی كۆبوونەوەكەی ئۆپێك، پێشــبینی 
دەكرێت بــازاڕی نەوت زیاتر شــڵەژانی پێوە 
دیاربێت. ئەگەری هەیە بەرهەمهێنەرانی نەوت 
بڕیار لەســەر درێژكردنەوەی رێككەوتنەكەیان 
بــدەن. من لێــرەدا باس لــە كاریگەرییەكانی 
ســیناریۆكانی دوای كۆبوونەوەكــە دەكــەم. 
خۆ ئەگــەر بەرهەمهێنەرانی نەوت نەیانتوانی 
رێككەوتنەكەیان درێژ بكەنەوە، وەبەرهێنەران 
ئۆپێــك  ئەندامانــی  هیوایــی  بەبــێ  ئــەوە 
وەردەگرن و كاردانەوەی بازاڕیش وەها دەبێت 
كە رەنگە نرخی بەرمیلێك نەوت تاوەكوو 40 

دۆالر دابەزێت.
نــەوت  بەرهەمهێنەرانــی  ئەگەریــش 

رێككەوتــن، ئــەوا نرخــی نەوتــی تەكســاس 
هێوربوونــەوە بەخۆیــەوە دەبینێت و ئەگەری 
هەیــە نرخی نــەوت لەســەرخۆ بەرزببێتەوە، 
بەاڵم بەرزبوونەوەكانی بەهۆی بەرزبوونەوەی 
ئاســتی بەرهەمهێنانی نەوتی لیتەیی ئەمریكا 
سنووردار دەبن، هەر بۆیە كۆمەڵێك هۆكاری 
دیكە دەبێت رووبدەن تاوەكوو بەرزبوونەوەی 

نرخی نەوت بەرچاو بێت.
داتاكانــی ئەمدواییــە پێشــانی دەدەن كە 
قەبارەی نەوتــی یەدەگكــراوی ئەمریكا بەرز 
دەبێتــەوە. بەپێی دوایین راپۆرتی ئاژانســی 
نێودەوڵەتیی وزە، پێشــبینی كراوە ئاســتی 
لەســاڵی  ئەمریــكا  نەوتــی  بەرهەمهێنانــی 
2018 بەرزبێتــەوە بــۆ رۆژانــە 9.9 ملیــۆن 
بەرمیــل، هەرچەنــدە ئەگەریشــی هەیە ئەم 
ژمارەیــە تەنانــەت لــە كۆتایــی ئەمســاڵدا 
بەدەستبێت. ئەگەر ئەوە لەبەرچاو بگرین كە 
كۆمپانیــا گەورەكانی ئەمریكا وەك شــێڤرۆن 
و ئێكســۆن روویان لــە بەرهەمهێنانی نەوتی 
لیتەیــی كــردووە، ئەو كۆمپانیایانــە دەتوانن 
بــە بەكارهێنانــی تەكنۆلۆژیــا و تەكنیكــی 
نــوێ، ئاســتی بەرهەمهێنانــی نەوتی خۆیان 
بەرزبكەنــەوە، تەنانــەت ئەگــەر نرخەكانــی 
نەوتیش لە ئاستێكی كەمدا بن. لەبەر ئەوەیە 
من پێشــبینی دەكەم ساڵی داهاتوو تەنانەت 

ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی ئەمریكا سنووری 
رۆژانە 10 ملیۆن بەرمیلیش تێپەڕێنێت.

لەالیەكی دیكــەوە ئۆپێك هەوڵ دەدات 
ئــەو كەمكردنەوەیــەی كــە دەیــكات لــە 
ئاســتی بەرهەمهێناندا، لــەو نەوتەدا بێت 
كــە بە نەوتی قورس دادەنرێت، ئەم جۆرە 
نەوتە كواڵیتییەكەی نزمە و تێچووەكەشی 

بــەرزە، جــۆری ئــەو نەوتەی كــە ئۆپێك 
كەمی دەكاتەوە هەمان ئەو نەوتە ســووكە 
نییــە كــە لە بــازاڕدا بازرگانــان مامەڵەی 
كەمكردنــەوەی  هەربۆیــە  پێوەدەكــەن، 
ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت، كاریگەرییەكی 
كەمی لەسەر نرخی ئەو نەوتە هەیە كە لە 
بۆرسەی نیویۆرك مامەڵەی پێوەدەكرێت.

ســێیەم فاكتــەر كە بووەتە بەربەســت 
لەبەردەم بااڵدەستیی ئۆپێك لەسەر كەرتی 
نەوت، ركابەرییە. بەپێی راپۆرتی سااڵنەی 
رێكخراوی ئۆپێك، ئاســتی بەرهەمهێنانی 
رێكخراوەكــە لە ســاڵی 2015 بەراورد بە 
ساڵی 2014 بەڕێژەی 3% زیادی كردووە، 
ئەمــە لەكاتێكدایــە بەریتانیــا بەڕێــژەی 

و   %8.1 بەڕێــژەی  بەرازیــل  و   %13.4
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بەڕێژەی 

8.3% بەرهەمهێنانیان زیادكردبوو.
بۆ ئــەوەی وتارەكەم كــورت بكەمەوە، 
دەمەوێت بڵێــم: ئەگەر تەنانەت لە ڤییەنا 
بەرهەمهێنەرانــی نــەوت رازی بــوون بــە 
ئــەوا  رێككەوتنەكەیــان،  درێژكردنــەوەی 
نرخــی نــەوت زۆر بەرز نابێتــەوە، چونكە 
بەرهەمهێنانــی  ئاســتی  بەرزبوونــەوەی 
نەوتــی ئەمریكای لێدەكەوێتــەوە. با چاو 
لــە خشــتەی نرخــی نــەوت بكەیــن، من 
پێموایە ئەگەر نرخی نەوتی تەكســاس لە 
نێــوان 51 دۆالر تــا 55 دۆالر بێــت، ئەوا 
ئەوە ئەو ســنوورەیە كــە بەرهەمهێنەرانی 
نەوتــی لیتەیــی ئەمریكا دەتوانن ســەكۆ 
بەرزكردنەوەی  بەمەبەستی  نەوتییەكانیان 
ئاســتی بەرهەمهێنــان زیاد بكــەن. لەبەر 
ئەوەیــە پێموایــە نرخــی نەوتی ســووكی 
تەكســاس تاوەكــوو كۆتایی ئەمســاڵ لە 

دەوروبەری 50 دۆالر بمێنێتەوە.

* شــرۆڤەكاری دارایــی لــە كۆمپانیای 
ئایرۆن ئێفێكس

خاراالمبــۆس پیســرۆس ئــەم وتارەی 
تایبەت بۆ )رووداو( نووسیوە

کۆبوونەوەکەی ڤیەننا هیوابەخش نییە

رۆڵ و پێگــەی وزە، بەتایبەتــی نــەوت 
و  دیپلۆماســی  لــە  سروشــتی  گازی  و 
رۆژ  لــەدوای  رۆژ  جیهانیــدا  سیاســەتی 
رووی لــە زیادبوونــە، ئێســتا ئەو ســامانە 
سروشــتییانە وەك ئامرازێــك بــۆ دانانــی 
پەیوەندییــە  گەشــەپێدانی  پەیوەنــدی، 
سیاسی و ئابوورییەكان، یان دانانی گوشار 
لەســەر واڵتانی دیكــە بەكاردێــن. وزە بۆ 
واڵتانی پێشكەوتوو یان بەرەو پێشكەوتن، 
وەكــوو خوێنی ناو دەمار وایە و بەبێ ئەو، 
پالنەكانــی ئابووری و گەشــەی ئەو واڵتانە 
ســەرناگرێت، بۆیــە دابینكــردن یان نرخی 
وەك  وزە،  ســەرچاوەكانی  دابینكردنــی 
ئامێرێك لەالیەن واڵتانی بەرهەمهێنەری ئەو 
سەرچاوانەوە بۆ مەبەستە سیاسییەكانیان 
بــەكار دێــت. هەروەها بەهــۆی كاریگەریی 
داهاتــی ئەو ســەرچاوانە لەســەر بودجەی 
واڵتانــی بەرهەمهێن، یاری بە نرخ و رێژەی 
كڕین یان دانانی سزا لەسەر كڕیارەكانیان، 
كارت  وەك  زلهێــزەوە  واڵتانــی  لەالیــەن 
بەرامبــەر ئــەو واڵتانــە بەكاردەبردرێــت. 
رووســیا و ســعودیە نموونــە و پێشــڕەوی 
واڵتانــی جیهانــن لــە بەكارهێنانــی وزە و 
بەتایبــەت نەوت و گازی سروشــتیدا وەك 

ئامرازێكی دیپلۆماسی.
ســامانی سروشــتیی فــراوان یەكێكە لە 
ســتوونە سەرەكییەكانی سیاسەتی دەرەوە 
و شــكۆی ناوخۆیــی رووســیا و ســعودیە، 
هەروەها ســەرچاوەیەكی بەهێزە بۆ دانانی 
پالنــە پتەوەكانی داهاتوویــان . ئەوان، ئەو 
سامانە وەك ئامرازێك بۆ راكێشانی واڵتانی 
دراوســێ و هاوبەشەكان لە بواری ئابووری 
و سیاســییە وە بەكاردێنن. ئــەو دوو واڵتە 
لە ســااڵنی 1960 بــەدواوە كە پێگەی وزە 
لــە جیهانــدا گرینــگ بــووە، چەندین جار 
وەكــو چــەك دژی نەیارەكانیــان یــان بۆ 
بەرژەوەندیــی پالنەكانی خۆیــان بەكاریان 

هێناوە.
مەســەلەی  رابــردوودا،  رۆژی  لەچەنــد 
هاوكاریــی رووســیا و عێــراق بــۆ دانانــی 
كۆمپانیایەكــی هاوبــەش بــۆ بەبازاڕكردنی 
نــەوت و گاز لــە دوبــەی، بــووە باســی 
میدیــاكان، ئایــا ئــەوە یەكــەم كاری لــەو 
جــۆرەی ئەو واڵتانەیە و بۆ چ مەبەســتێك 
كراوە؟ ئایا ســۆمۆ لە فرۆشی نەوتی خۆی 
گرفتــی هەیــە؟ یــان بــۆ بەرزكردنــەوەی  
داهاتیان روویان كردووەتە ئەو هاوكارییە؟

 هــاوكات بــاس لــەوەش دەكرێــت كــە 
ئارامكۆی ســعودیە بە كڕینی 50%ی بەشی 
رۆیال داچ شێڵی هۆڵەندی، بووەتە خاوەنی 
نەوتــی  پااڵوگــەی  گەورەتریــن  100%ی 
والیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا. بۆچی 

سعودیە پێویستی بەو كارە و خەرجیی لەو 
جــۆرە هەیە؟ ئایا كەموكورتــی لە پااڵوتن 
هەیــە و دەیەوێت بەرهەمەكانــی بێنێتەوە 
ناو ســعودیە؟ ئەو كارە چ ئاســانكارییەك 
یــان پاڵپشــتییەك بــۆ پالنــە سیاســی و 

ئابوورییەكانی سعودیە دەكات؟
چەنــد  و  پرســیارانە  ئــەو  وەاڵمــی 
پرســیارێكی تری هاوشــێوەیان، گرینگیی 
وزە و سەرچاوەكانی وزە لەسەر پەیوەندیی 
دیپلۆماســی و ئابووریی واڵتان و هۆی ئەو 

جۆرە كارانە زیاتر ڕوون دەكاتەوە.

پەیوەندییەكانی وزەی واڵتان:

ســعودیە،  و  رووســیا  لــە  هەریــەك 
واڵتانــی پێشــڕەون لــە بەكارهێنانی وزە و 
سەرچاوەكانی وزە بۆ دانانی پەیوەندی یان 

سزادانی واڵتان.
 40 لەمــاوەی  ئــەوەی  دوای  رووســیا 
ســاڵی كۆتایی ســەدەی بیســتدا توانی بە 
دیپلۆماسیی وزە )بەتایبەت گازی سروشتی( 
پەیوەندییە ئابووری و سیاسییەكانی خۆی 
لەگەڵ واڵتانــی ئەوروپی بگەشــێنێتەوە و 
جگە لە دۆزینــەوەی بازاڕ بۆ بەرهەمەكانی 
خــۆی لەنــاو واڵتانی ئەوروپــی و زیاتر لە 
هەموویــان ئاڵمانیــا، توانــی وەبەرهێنانی 
هاوبــەش لەگــەڵ كۆمپانیــا زەبەالحەكانی 
ئەوروپــا بۆ پەرەپێدان بــە كەرتی نەوت و 

گازی خۆی بكات، وەكوو:
- دانانــی كۆمپانیــای ئاچیــم گاز بــە 
وەبەرهێنانــی دوو ملیــار یۆرۆیی بۆ بلۆكی 
گازی ئاچیمۆڤ لە ســیبیریا بە هاوبەشــی 
وینترشاڵی ئاڵمانی و گازپڕۆم كە بۆ ماوەی 
40 ســاڵ بۆ بەرهەمهێنانــی زیاتر لە 200 

ملیار مەتر ســێجا گازی سروشــتی و زیاتر 
لە 40 ملیۆن تۆن كاندنسەیت كار دەكات.

- دانانی كۆمپانیای ئاسۆرا بە هاوبەشیی 
گازپرۆمــی رووســی و BASFی ئاڵمانی بۆ 
ئەمباركردنی گازی سروشتی لە ئاڵمانیا كە 
خاوەنــی توانای ئەمباركردنی 25%ی گازی 

سروشتییە لە سەرانسەری ئاڵمانیا.
بــە  نواتێــك  كۆمپانیــای  دانانــی   -
رووســیا،  تایبەتــی  كەرتــی  هاوبەشــیی 
كۆمپانیــای تۆتاڵــی فەڕەنســی و گازپرۆم 
كە گەورەترین كۆمپانیــای كەرتی تایبەتی 
رووسیایە بۆ بەرهەمهێنانی گازی سروشتی  
و ســااڵنە زیاتــر لە 15 ملیار مەتر ســێجا 
گازی سروشتی و نزیك بە سێ ملیۆن تۆن 

كاندێنسەیت بەرهەم دەهێنێت.
- راكێشــانی وەبەرهێنانی كۆمپانیاكانی 
وزەی  كەرتــی  لــە   ENI/ENEL ئیتاڵیــا 
رووســیا بــە زیاتر لــە 2.6 ملیــار یۆرۆ لە 

ماوەی پێنج ساڵی 2007 تا 2012.
هەروەهــا دەیان و ســەدان هاوبەشــی و 
هاوكاریــی دیكــەی كۆمپانیا رووســییەكان 
)وەكــوو رۆس نەفــت و گازپــرۆم( لەگەڵ 
كۆمپانیــا ئەوروپییــەكان كــە جگــە لــە 
پەرەپێــدان بە كەرتی نــەوت، گاز و وزەی 
رووســیا لەڕێی هێنانی ســەدان ملیار یۆرۆ 
ســەرمایە و تەكنۆلۆجیای نوێــی كۆمپانیا 
ئەوروپییــەكان بــۆ رووســیا، توانــای ئەو 
واڵتەی بــۆ دابینكردنی وزەی ئەوروپا زیاد 
كــردووە و بووەتــە هــۆی بەرزتربوونەوەی 
كاریگەریــی سیاســی و ئابووریی ئەو واڵتە 

لەسەر واڵتانی ئەوروپا.
لە پاش ئــەوەی بــازاڕی وزەی ئەوروپا 
بۆ نەوت و گازی رووســیا پڕ بوو، رووســیا 
لە ســەرەتای  ســەدەی بیســت و یەكەوە، 
رووی كردووەتــە ئاســیا و دەیەوێــت پاش 
پتەوكردنــی پەیوەندییەكانی لەگەڵ ژاپۆن، 
كۆریای باشوور، چین و هیندستان، لەگەڵ 
واڵتانــی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتیش بگاتــە 
ئاســتێكی بەرچاوی هاوكاری و هاوبەشی. 
لەو رووەوە لە دوای 2001 و بەتایبەتی لە 
2015 بــەدواوە، پەیوەندییەكانــی ئابووری 
و بەتایبەتی وزەی رووســیا لەگەڵ واڵتانی 
عەرەبی و ناوچەكە گەیشــتووەتە ئاستێكی 
زۆر بــەرز و بەرچــاو و هەمــوو جۆرەكانی 
هاوكاریی تەكنیكاڵ، بازرگانیی بەرهەمەكان 
و هاوبەشــی لــە كۆمپانیــا نەوتییەكانــی 

گرتووەتەوە، وەكوو:
كۆمپانیــا  ســەرمایەی  راكێشــانی   -
زەبەالحەكانــی نەوتی ژاپۆن )Sodeco( و 
هیندستان )ONGC Videsh( بەبڕی زیاتر 
لە پێنج ملیار دۆالر بۆ بەرهەمهێنانی نەوت 

و گاز لە بلۆكەكانی ساخالین )1 و 2(. 

هاوبەشــی  و  هــاوكاری  گرێبەســتی   -
لەگــەڵ كۆمپانیــا ژاپۆنییەكان بــۆ دانانی 
پالنتێكــی نوێــی LNG، راكێشــانی بۆڕی 
گازی سروشــتی بۆ هۆكایــدۆ، دۆزینەوە و 
دەرهێنانی نەوت و گاز لە دەریای رووســیا 

لە 2016.
- فرۆشــتنی 20% لە بەشــی كۆمپانیای 
رۆس نەفت )Roseneft( بە كۆمپانیایەكی 

QHG قەتەری – سویسرایی
- گرێبەســتی كڕینی نەوتی كوردســتان 
لەالیــەن كۆمپانیــای رۆس نەفت بۆ ماوەی 
ســێ ســاڵ )تا 2019( و دانی یەك ملیار 
دۆالر پارەی پێشەكی بە حكومەتی هەرێمی 

كوردستان
ســعودیەش هاوشێوەی رووســیا، بەاڵم 
بەشێوازێكی سنووردارتر،  كەڵك لە هاوكاری 
و هاوبەشیی واڵتانی جیهان لەبواری وزە و 
هەروەهــا بەكارهێنانی ســەرچاوەكانی وزە 
وەردەگرێت وەك ئامرازێك بۆ پالنە سیاسی 
و ئابوورییەكانــی خــۆی. ســعودیە هەموو 
كارتەكانی خۆی لە راكێشــانی ســەرمایەی 
واڵتــان بۆ پــڕۆژە نەوتییەكانی خۆی، یان 
دانانی دیسكاونت لە گرێبەستەكانی فرۆش 
بەكاردێنێت تا پێگەی خۆی لە سیاسەت و  

ئابووریی جیهانیدا پتەوتر بكات.
چەنــد نموونەیەك لە بەكارهێنانی وزە و 

سەرچاوەكانی وزە لەالیەن سعودیە:
- بوونــی ئارامكۆ بە خاوەنی گەورەترین 
پااڵوگــەی نەوتی والیەتــە یەكگرتووەكانی 
ئەمریكا )لە والیەتی تێكســاس( بە كڕینی 
50%ی بەشی شێلی هۆڵەندی لەو پااڵوگەیە 
كە رۆژانە 600 هەزار بەرمیل دەپاڵێوێت و 
بازاڕی داهاتووی نەوتی سعودیە لە والیەتە 

یەكگرتووەكانی ئەمریكا مسۆگەر دەكات.
- خاوەنبەشــبوونی لە چەندین پااڵوگەی 
نــەوت لە سەرتاســەری جیهان بــە توانای 

زیاتر لە 5.5 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا.
- دانانــی كۆمپانیــای پااڵوتنــی نەوتی 
تۆتاڵــی  بەهاوبەشــی  تۆتــاڵ   - ئارامكــۆ 
فەڕەنســی بۆ پااڵوتنی رۆژانــە 400 هەزار 
بەرمیــل نــەوت و بەرهەمهێنانــی گازوایل، 
بەنزیــن، نەوتی ســپی و هەروەها بەرهەمە 
قورســی  نەوتــی  لــە  پێترۆكیمیاویــەكان 

عەرەبی.
بــە   YASERF كۆمپانیــای  دانانــی   -
هاوبەشــی ســینۆپێكی چینی بۆ پااڵوتنی 
رۆژانــە 400 هەزار بەرمیل نەوت لە نەوتی 

قورسی عەرەبی.
- دانانــی كۆمپانیای مــەوادی كیمیاوی 
SADARA بە هاوبەشی لەگەڵ گەورەترین 
 DOW ،كۆمپانیای مەوادی كیمیاوی جیهان
بــۆ بەرهەمهێنانــی رۆژانــە 85 ملیــۆن پێ 

ســێجا گازی ئێتــان و هەروەهــا 53 هەزار 
بەرمیــل نەفتــا كــە زیاتــر لە ســێ ملیۆن 
تۆن مەوادی خاوی پالســتیكی و كیمیاوی 

بەرهەم دێنێت.
هاوبەشــیانە و چەندیــن  ئــەو  بەپێــی 
هاوبەشــیی تر، ســعودیە توانیویەتی زیاتر 
لە 20 ملیار دۆالر لە ســااڵنی رابردوودا لە 
كەرتی پێترۆكیمیــاوی وەبەرهێنان بكات و 
ببێتە یەكێــك لە یاریزانە ســەرەكییەكانی 

ئەو بازاڕە.
ســعودیە هەروەهــا بایــی زیاتــر لە 30 
ملیار دۆالر تا ساڵی 2014 وەبەرهێنانی لە 
واڵتانــی دیكە كردووە و لە ســااڵنی 2014 
تــا 2016ش چەندیــن رێككەوتنی لەســەر 

وەبەرهێنانی نوێ واژوو كردووە، وەكوو:
ســابیك  كۆمپانیــای  وەبەرهێنانــی   -
بەڕێــژەی زیاتــر لــە 10 ملیــار دۆالر تــا 
كۆتایی ســاڵی 2014 لە واڵتانی دیكە )بە 
ئەنجامدان یان هاوبەشبوون لە 81 پرۆژەی 

گەورە(.
- وەبەرهێنان بە قەبارەی 8 ملیار دۆالر 

لە واڵتی چین تا ئاداری 2015
- وەبەرهێنــان بــە نزیكــەی پێنج ملیار 
دۆالر لە توركیا تا مانگی ئاداری 2015 كە 
بووەتــە هۆی خوڵقاندنــی زیاتر لە 7.500 

هەلی كار.
- وەبەرهێنــان بە قەبــارەی زیاتر لە نۆ 
ملیــار دۆالر لە واڵتانی ئیمــارات، ئوردن و 

میسر.
- وەبەرهێنــان بە قەبارەی زیاتر لە دوو 

ملیار دۆالر لە كۆریای باشوور.
ئەو وەبەرهێنانانە و راكێشانی سەرمایەی 
واڵتانــی دەرەوە، جگە لەوەی  دەبێتە هۆی 
بەیەكەوە بەســتنی واڵتان و كۆمپانیاكان، 
دەتوانێت لــە بەردەوامبوونــی دابینكردنی 
مەوادی ســەرەكی یان خاو بــۆ كارگەكانی 
پیشەسازی یان لە فرۆشتنی سەرچاوەكانی 
وزە و بەرهەمەكانیــان دڵنیایان بكاتەوە و 
پێگــەی ئابووریــی ئەو واڵتانە لــە جیهاندا 

پتەوتر بكات.
بۆیە، هاوكاری و هاوبەشیی كۆمپانیاكانی 
لیتاســكۆی رووســی و ســۆمۆی عێراقــی 
دەكرێت لــەو روانگەیەوە هەڵبســەنگێنرێ 
و شــیبكرێتەوە، ئــەوە یەكــەم هاوكاریــی 
لەوجــۆرەی ئەو دوو واڵتە نییە و كۆتاییش 
نابێــت، بۆیە دەتوانین بڵێین لە بازاڕەكانی 
وزەی داهاتــوو، هیــچ كۆمپانیایــەك یــان 
و  نابێــت  ســەركەوتوو  بەتەنیــا  واڵتێــك 
چارەسەر لە هەمەجۆركردنی پەیوەندیەكانە 
دیكــە،  كۆمپانیاكانــی  و  واڵتــان  لەگــەڵ 

تەنانەت لەگەڵ ركابەرەكان.
* راوێژكاری ئابووریی وزە

دیپلۆماسیی وزە 

خاراالمبۆس پیسرۆس*

شەهریار شێخلەر*

وزە

نرخی نەوتی سووكی تەكساس تاوەكوو كۆتایی ئەمساڵ لە دەوروبەری 50 دۆالر دەمێنێتەوە.
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 كاری داهاتووی دەرهێنەرە جیهانییەكە لەسەر كوردەهونەری
هیوا سەاڵح / رووداو- هەولێر 

ئیحسان عوسمان، دەرهێنەر و شانۆكاری كوردی دانیشتووی ئەڵمانیا، بەشداری لە كارێكی دەرهێنەری ناوداری ئەمریكی رۆبەرت ویلسن دەكات. ئیحسان 
عوسمان بە )رووداو(ی راگەیاند "وەكو ئەكتەر بەشداریم لە كارێكی دەرهێنەری ناوداری جیهانی رۆبەرت ویلسندا كردووە كە بەناوی بورجی بابلە و بڕیارە لە مانگی 

11 لە فرانكفۆرت نمایش بكرێت". ئیحسان لەبارەی رۆبەرت دەڵێت "رۆبەرت باشترین دەرهێنەری جیهانە، هەموو كارەكانی ئەو پێشوازییەكی باشیان لێدەكرێت لە 
ئەمریكا و ئەوروپا". ئیحسان گوتیشی "لەگەڵ ئەو دەرهێنەرە لە گفتوگۆداین بۆ ئەوەی كارێكی شانۆیی لەسەر كورد بكەین كە نزیكەی 500 هەزار دۆالری دەوێت، بۆیە 
لەوانەیە لەگەڵ شانۆی نەتەوەیی ئەڵمانیا ئەم شانۆگەرییە پێشكەش بكەین، تاوەكو ئێستا ئەم دەرهێنەرە هیچ كارێكی هونەری لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست نەكردووە".

عەممار كوڤی بۆ )رووداو(:

دوو ئەلبووم بە کوردی و 
عەرەبی باڵودەکەمەوە

رووداو: ئێســتا لــە كوێ دەژیت، خەڵك دەپرســن 
ئێستا عەممار لە كوردستانە، لە عەممانە، لە بەیروتە، 

لە كوێیە؟
عەممار كوڤی: ئێســتا لە هەولێر دادەنیشم، بەاڵم 
زۆر ســەفەر دەكــەم بــۆ دوبــەی و بەیروت. شــوێنی 
نیشتەجێبوونی كۆتاییم نییە، بە گوێرەی كارەكەم هەر 

ماوەیەك لە شوێنێكم.
رووداو: تۆ بەشــداریت لــە بەرنامەی عەرەب ئایدڵ 
كــرد و دەرگای بەختــت كرایــەوە، ناوبانگێكی زۆرت 
لــە واڵتانــی عەرەبــی و كوردســتانیش پەیــدا كرد، 
ئێســتا پەیوەندیــت لەگەڵ ئەندامانــی لێژنە و لەگەڵ 
ئەســتێرەكانی ئەو بەرنامەیە ماوە؟ بۆ نموونە نانسی 

خۆشەویستی خۆم هەیە 
و لەم نزیكانە زەماوەند 

دەكەین

هیچ پەیوەندییەكم لەگەڵ 
تارا فارسدا نییە

پەیوەندیم لەگەڵ 
ئەستێرەكانی عەرەب 

ئایدڵ نەماوە

لە میهرەجانی فەلەستین 
جەماوەر تێكڕا داوای 

گۆرانیی كەڤۆكێیان كرد

ئێستا عەرەبێكی زۆر 
هەن حەز دەكەن گوێ لە 

گۆرانیی كوردی بگرن

كازم ساهیر پێیگوتم 
گۆرانیی "مدرسە 
الحب"ت زۆر جوان 

گوتووەتەوە

و  ئەســتێرە  كوڤــی،  عەممــار 

و  كــورد  گەنجــی  گۆرانیبێــژی 

سێیەمی  وەرزی  بەشــداربووی 

پرۆگرامی عەرەب ئایدڵ، هەموو 

رەتدەكاتەوە  دەنگۆیانــە  ئەو 

كــە بــاس لــە پەیوەندیــی 

خۆشەویستی لە نێوان ئەو 

و ئەســتێرە و نمایشكاری 

دەكەن،  فارس  تارا  عێراقی 

"مــن  دەڵێــت  كۆفــی 

خۆشەویستی خۆمم هەیە 

و لــەم نزیكانــە زەماوەند 

دەكەین".

هەڤپەیڤینــەدا  لــەم  عەممــار 

لەگەڵ )رووداو( باسی كارە هونەرییەكانی 

دەكات و دەڵێــت "كار لــە دوو ئەلبوومــی 

گۆرانیــدا دەكەم كــە یەكێكیــان عەرەبیە 

ئەلبوومــە  كوردییــە،  ئەویدیكەیــان  و 

كوردییەكە بەر لــە ئەلبوومە عەرەبییەكە 

باڵودەكەمەوە".

هەڤپەیڤین: دەرباز یونس

رووداو- هەولێر

عەجرەم و حەسەن شافیعی؟ 
عەممار كوڤی: هەتا ماوەیەك لەمەوبەر پەیوەندیم 
لەگەڵ حەســەن شــافیعی هەبوو. لە میسر بینیم. 
لەوێ زۆر قســەمان كرد. بەاڵم لەگەڵ ئەستێرەكانی 
بەرنامەكــە بوار نەبووە پەیوەندیمان هەبێ، چونكە 

هەر یەكەمان بە ئیشی خۆی مەشغوڵە.
رووداو: هەوادارانــت دەڵێــن عەمــار كوڤــی لــە 
دوای بەرنامــەی عــەرەب ئایدڵ بەرهەمی زۆر كەمی 
باڵوكردووەتەوە، پرۆژە و كارەكانی تۆ ئێستا چین؟

عەممــار كوڤی: تاوەكو ئێســتا 3 - 4 ســترانم 
باڵوكردووەتەوە. من ئێستا دوو كار دەكەم، بەڕاستی 
مــرۆڤ كاتێك دوو كار بكات بە كوردی و عەرەبی، 
زۆر زەحمەتە. هەڵبژاردنی گۆرانی كەمێك زەحمەتە. 
بەنیازم دوو ئەلبوومی گۆرانی بەرهەم بهێنم، زۆریان 
نەمــاوە تــەواو ببــن. یەكێك بــە كــوردی و ئەوی 

دیكەشیان بە عەرەبییە. 
رووداو: هەوادارانت گلەیی ئەوەت لێدەكەن بۆچی 

تاوەكو ئێستا گۆرانی بە كوردی نەگوتووە؟
عەممــار كوڤــی: 2 - 3 ســترانم بــە كــوردی 
باڵوكردوونەتەوە، بەاڵم كلیپم نەكردوون. كاتێك تۆ 
شــتێك هەڵدەبژێری بۆ كلیپ دەبێت شــتێكی تازە 
بكەی. تۆ پێویســتت بەوەیە دەرهێنەر هەڵبژێری، 
كلیــپ  شــوێنی 
ئێســتا  هەڵبژێری. 

مــن ســەرقاڵی ئەلبوومەكانــم، دوای تەواوبوونــی 
ئەلبوومەكان، كلیپێكی كوردی دروست دەكەم.

رووداو: لــە دوو ئەلبوومەكــە كامەیــان پێشــتر 
باڵودەكەیەوە؟

كوردییەكــە  یەكەمجــار  كوڤــی:  عەممــار 
باڵودەكەمــەوە. نزیكــەی 7 - 8 گۆرانــی دەبێــت. 
گۆرانییەكانیش بە شێوەزاری كرمانجی و سۆرانین.

رووداو: گلەیی ئەوەشــت لەســەرە كــە زۆرتر لە 
واڵتە عەرەبییەكان كۆنسێرت دەكەی، لە كوردستان 

كەمتر كۆنسێرتت هەیە؟
عەممار كوڤی: بە پێچەوانەوە پتر لە كوردستان 
كۆنسێرتم هەیە، بە تایبەتی لە هەولێر زۆر ئاهەنگم 
كردووە. مەبەستی من لە كۆنسێرتكردن لە واڵتانی 
عەرەبی ئەوەیە كە گۆرانی كوردییان پێ بناسێنین. 
خەڵــك بە هەڵە تێدەگەن. من كە دەچم لە واڵتانی 
عەرەبی كۆنسێرت دەكەم، ئەوان پتر حەز لە سترانی 
كوردی دەكــەن. ئێمە بەشــداریمان لە میهرەجانی 
فەلەستین كرد، سەرم ســوڕما كە جەماوەر هەموو 

دەیانگوت گۆرانی كەڤۆكێ بڵێ. 
رووداو: تــۆ بەشــداریت لە كۆراڵی پێشــمەرگە 
كرد، بەنیازیت كاری دیكە بۆ پێشمەرگە بكەی، بە 

تایبەتی بە عەرەبی؟
عەممار كوڤی: بەنیازم كاری دیكە بۆ پێشمەرگە 
بكــەم، بــۆ گۆرانییــە كوردییەكە هۆنــراوەم پەیدا 
كــردووە، بــەاڵم بــۆ عەرەبییەكــە خەریكین چۆن 

بیكەین. 
رووداو: دوایین كلیپی گۆرانیت لە ماوەی رابردوو 
باڵوكرایــەوە. لــەو كلیپەدا نمایشــكاری بەناوبانگی 
عێراقی تارا فارس دەركەوت. بەشێك لە هەوادارانت 
دەڵێــن پەیوەندیــت لەگــەڵ تــارا هەیــە. تەنانەت 
هەندێكیــان دەڵێن بــە نهێنی چووەتــە نێو ژیانی 

هاوژینییەوە. ئەوە راستە؟
عەممار كوڤی: نەخێر شــتی وا نییە. مەسەلەی 
بەشــداریی تارا فارس لە كلیپەكــە، ئەوە دەرهێنەر 
هەڵیبژاردبوو، بەاڵم من هیچ پەیوەندییەكم لەگەڵی 
نییە. بۆ مەسەلەی هاوسەرگیریش زۆرجار پرسیارم 
لێكــراوە كــە ئایا خۆشەویســتت هەیــە؟ گوتوومە 
بەڵێ هەمە، مرۆڤ ئەگەر خۆشەویستی نەبێ چۆن 
دەتوانێ ســترانی رۆمانســی بڵێت. بــە دڵنیاییەوە 
خۆشەویستم هەیە و لە ئایندەیەكی نزیكدا زەماوەند 

دەكەین.
بــۆ  گۆرانییەكانــت  كەواتــە  رووداو: 

خۆشەویستەكەتە.
عەممار كوڤی: بەڵێ.

رووداو: ئــەو ئەزموونــەی لــە عــەرەب ئایــدڵ 
وەرتگرت، چۆن بەكارتهێنا.

عەممــار كوڤی: بەدڵنیاییەوە ســوودی زۆرم لێ 
بینــی، ئــەوەی لە دڵمــدا هەبوو لــەو بەرنامەیە بە 
گوێگری عەرەبیم گەیاند، بۆم دەركەوت كە خەڵێكی 
زۆری عــەرەب هــەن حەز دەكەن گــوێ لە گۆرانیی 
كوردی بگرن. بۆم دەركەوتووە كە عەرەب لە رێگەی 
تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانــەوە زۆر گــوێ لــە گۆرانیی 

كوردی دەگرن و زۆریش حەزی پێ دەكەن. 

رووداو: كاریگەریی كازم ساهیر بە روونی بەسەر 
دەنگــی عەممار كوڤییەوە دیارە، پەیوەندیت لەگەڵ 

كازم ساهیردا هەیە؟
عەممــار كوڤی: كاتێك چووم بۆ ســالزبۆرگ لە 
نەمسا لەگەڵ كازم ساهیر دانیشتم و قسەمان كرد، 
ئەو پێیگوتم ســترانی "مدرســە الحب"ت زۆر جوان 
گوتەوە. كازم ساهیر پێیگوتم حەز دەكەم جارێكی 
دیكە لە دوبەی بە یەكەوە دابنیشین و قسە لەسەر 

كاری هونەری بكەین.

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

كاوە فەتحی، گۆرانیبێژی خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردستان، بە ڤیدیۆكلیپێك بەناوی 
كازیوە، بەشداری لە فێستیڤاڵی indiewise لە ئەمریكا دەكات.

كاوە فەتحی بە)رووداو(ی گوت "ڤیدیۆكلیپی گۆرانیی كازیوە كە باس لە ژنانی 

كۆبانێ دەكات، لەنێو 1800 ڤیدیۆكلیپ هەڵبژێردراوە بۆ خولی كۆتایی فێستیڤاڵی 
indiewise لە ئەمریكا، ئەمەش دەستكەوتێكی مەزنە بۆ هونەری كوردی".

 گۆرانیی كازیوە، لە ئاواز و هۆنراوەی جەبار شــافیعیە و شــۆڕش وەكیلی كاری 

دەرهێنانی بۆ كردووە. كاوە فەتحی هەرچەندە دڵنیا نییە كە كلیپەكەی پلەی یەكەم 

بەدەســتدێنێ و خەاڵت وەردەگرێ، بــەاڵم دەڵێت "ئەوە یەكەمجارە ڤیدیۆكلیپێكی 

كوردی دەگاتە ئەم فێستیڤاڵە، ئەمەش بۆ گەلی كورد گرنگیی خۆی هەیە".

کازیوەی کاوە 
دەچێتە ئەمریکا

شومبا حەزی 
لە کوردستانە

دەرباز یونس
رووداو - هەولێر

ئیسێلین شومبا، خانمە ئەكتەر و بەرهەمهێنەری نەرویجی بەنیازە بۆ ئەنجامدانی پڕۆژەیەك بۆ 
مندااڵنی كۆچبەر سەردانی هەرێمی كوردستان بكات.

شــومبا بە )رووداو(ی راگەیاند: "بەمەبەســتی ئەنجامدانی پڕۆژەیەكی فێركاری بۆ مندااڵن لە 

بواری هونەری وێنەكێشان و نواندن، لە ماوەیەكی نزیكدا مەبەستمە سەردانی كوردستان بكەم، 

لەوێ دەچمە ئەو كەمپانەی كە ئاوارە و كۆچبەری سووری و عێراقییان تێدا دەژین".

ئیسێلین دەڵێت "چەندین هاوڕێی كوردم هەن، بۆیە زانیاریی باشم لەسەر سروشتی كوردستان 

هەیە و ئەنجامدانی ئەم پڕۆژەیەم زۆر ال گرنگە، راوێژم بە چەند كەســێكی شــارەزا لە ناوچەكە 

كردووە و ئەوانیش پڕۆژەكەیان ال پەسەندە، بە وێنەكێشان و كورتە شانۆی كۆمیدی دڵی مندااڵن 
خۆشدەكەین، فێری وێنەكێشان و نواندنیشیان دەكەین".

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

بــاران حەكیمی، خانمــە گۆرانیبێژی خەڵكی رۆژهەاڵتی كوردســتان خەریكی 

ڤیدیۆكلیپێكە بەناوی بێقەرارم كە بڕیارە لە رێگەی رووداوەوە باڵوی بكاتەوە.

باران حەكیمی لە شــاری ســنەوە بە )رووداو(ی راگەیاند "دوای ماوەیەكی زۆر 

كاركردن، توانیمان ڤدیۆكلیپی بێقەرار ئامادە بكەین بۆ باڵوكردنەوە كە لە شیعری 

خۆمە و ســەعد لوتفی دابەشــكردنی میوزیكی بۆ كردووە. هەروەها لەالیەن زانكۆ 

فیلمەوە كاری مۆنتاژ و دەرهێنانی بۆ كراوە". باران هیچ ئەلبوومێكی گۆرانیی نییە 

و دەڵێت باوەڕی بە ئەلبوومی گۆرانی نییە و بە سینگل گۆرانییەكانی باڵودەكاتەوە. 

تاوەكو ئێستاش شەش گۆرانی باڵوكردووەتەوە.

باران حەکیمی 
بێ قەرارە
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نۆڤۆسیبیرسک.. نیشتیمانی کوردان لە سیبیریا

برێکزت کێشە بۆ کوردی ئەوروپا دروست دەکات

ساڵحێ كەڤربڕی
رووداو - نۆڤۆسیبیرسك/ سیبیریا

سـۆڤیەتی  واڵتانـی  بـە  كوردانـەی  ئـەو 
لـە زۆر شـوێن و  پێشـوودا باڵوبوونەتـەوە، 
دەڤـەر و هەرێـم هەوڵـی ژیانێكـی ئاسـوودە 
هەرێمـی  ناوچانـەش  لـەو  یەكێـك  دەدەن. 
لـەو  رووسـیا.  باكـووری  لـە  سـیبیریایە 
دنیـا  سـاردەی  دوورەدەسـتە  شـوێنە 
چەندیـن كارسـازی دیـار و وەرزشـوانی كورد 

هەڵكەوتـوون.
شـاری  دوو  تۆمسـك  و  نۆڤۆسیبیرسـك 
لـە رووسـیا  سـەرەكیی هەرێمـی سـیبیریان 
كـە دەرگایـان بـۆ كـوردی واڵتانـی یەكێتـی 
تایبەتـی  بـە  كـردەوە،  پێشـوو  سـۆڤیەتی 
و  ئازەربایجـان  نێـوان  شـەڕی  كاتـی  لـە 
نەوەتەكانـی  ناوەڕاسـتی  لـە  ئەرمەنسـتان 

رابـردوو. سـەدەی 
و  ئەرمەنسـتان  نێـوان  شـەڕی  لـە  بـەر 
ئازەربایجـان لە هەرێمـی ناگۆڕنۆقەرەباغ، بە 
تەنیـا كوردێـك لـە هەرێمی سـیبیریا هەبوو، 
ئەویـش محەممـەدێ ئەسـۆیی ئۆسـێ بـوو. 
كـوردە  دیـاری  كارسـازێكی  محەممـەد 
سـیبیریا،  نۆڤۆسیبیرسـكی  شـاری  لـە 
شـوێنی  لـە  و  كۆمپانیاكانـی  ئۆفیسـی  لـە 
كارەكانیـدا ئـااڵی كوردسـتانی دانـاوە. ئـەو 
دەڵێت "پێشـتر كرمانج )كورد( لە سـیبیریا 
دوای  لـە  یەكەمجـار  بـۆ  كرمانـج  نەبـوون، 
هاتنـە  سـۆڤیەت  یەكێتـی  هەڵوەشـانەوەی 
سـیبیریا. خەڵكێكـی زۆر لـە ئەرمەنسـتان و 
جۆرجیـا و لـە ئازەربایجانـەوە روویـان لـەو 
شـارەی ئێمـە كرد. ئێسـتا نزیكـەی -12 15 
هـەن.  نۆڤۆسیبیرسـك  لـە  كرمانـج  هـەزار 
پێشـتر تەنیـا مـن و خێزانەكـەم بوویـن".

سـیبیریا  لـە  كوردانـەی  ئـەو  سـەرجەم 
دەژیـن، زیاتـر لـە سـەدەیەك لەمەوبـەر لـە 
ئاگـری،  وان،  لـە  كوردسـتان،  باكـووری 
دوای  بـەاڵم  دەژیـان،  ئیـدر  و  قەرسـێ 
دەسـتی  لەسـەر  ئەرمەنـەكان  كۆمەڵكوژیـی 
واڵتانـی  ئـاوارەی  عوسـمانی،  سـوپای 

بـوون. قەفقاسـیا 
عەلیخانـێ حەسـەنێ شـەرۆ كـە كوردێكی 
"باپیرانـی  دەڵێـت  سـیبریایە،  نیشـتەجێی 
ئێمـە لـە سـاڵی 1915 لـە قەرسـێ چوونەتە 
لـە   1995 سـاڵی  تاوەكـو  ئەرمەنسـتان، 
خوشـكێكم  ئێسـتاش  بوویـن.  ئەرمەنسـتان 
دوای  دەكات،  سـەردانی  باوكـم  لەوێیـە. 
شـەڕی ئەرمەنسـتان و ئازەربایجـان روومـان 

لـە سـیبیریا كـرد".

هـەر لەوبـارەوە عەگیـدێ فەیـزۆی خـودۆ 
سـیبیریا  بـۆ  خـۆی  چوونـی  چیرۆكـی 
سـاڵی  لـە  "مـن  دەڵێـت:  و  دەگێڕێتـەوە 
1988 خزمەتـی سـەربازیی رووسـیام تـەواو 
ناخـۆش  زۆر  ئەرمەنسـتان  لـە  ژیانـم  كـرد، 
بـوو، بیـرم لـەوە كـردەوە بچمـە شـوێنێكی 
دیكـە، ژیانێكـی بـاش بـۆ خێزانەكـەم دابیـن 
بكـەم، ئـەوكات ژنـم هێنابـوو، منداڵێكیشـم 
هەبـوو، ئیـدی هاتـم بۆ سـیبیریا و لە شـاری 

بـووم". نیشـتەجێ  تۆمسـكی 
سـیبیریا  كوردەكانـی  زۆری  بەشـێكی 
بـە  دەبەسـتنەوە  كۆچكردنیـان  چیرۆكـی 
شـەڕی نێوان ئەرمەنسـتان و ئازەربایجانەوە 
لەسـاڵی  و  هەڵگیرسـا   1988 لەسـاڵی  كـە 

هـات. كۆتایـی   1994
كارمەنـدی  عەلـی،  یوسـفێ  جەمالـێ 
لـە  ئێسـتا  كـە  یەریڤـان  رادیـۆی  پێشـووی 
شـەڕ  "كـە  دەڵێـت  دەژی،  نۆڤۆسبیریسـك 
لـە نێـوان ئەرمەنسـتان و ئازەربایجـان بەرپا 

بـوو، زەحمەتیـی زۆر بـۆ ئێمـە دروسـتبوو، 
دەبووایـە رۆڵەكانـی ئێمـە لـە ریـزی سـوپای 
بكـەن،  ئازەربایجـان  شـەڕی  ئەرمەنسـتاندا 
بـەاڵم ئێمـە ئەوەمـان نەدەخواسـت، چونكـە 
سـوپای  شـەڕی  چـۆن  دەمانگـوت  ئێمـە 
ئـەوان  كاتێكـدا  لـە  بكەیـن،  ئازەربایجـان 
زۆربەمـان كۆچمـان  بۆیـە  ئێمـەن،  دۆسـتی 

كـرد بـۆ سـیبیریا".
نۆڤۆسیبریسك لە سیبیریا، دوای مۆسكۆ 
ژمـارەی  رووی  لـە  پێترسـبۆرگ،  سـانت  و 
شـاری  گەورەتریـن  سـێیەم  دانیشـووانەوە 
رووسـیایە كە ژمارەی دانیشـتووانەكەی 2.5 

ملیـۆن كەسـە.
چیرۆكـی  سـیبیریا،  كـوردی  یەكەمیـن 
چوونـی خـۆی بۆ ئەو هەرێمـە دەگێڕێتەوە و 
دەڵێـت بـاوك و باپیرانی لە سـاڵی 1915 لە 
باكـووری كوردسـتانەوە چوونەتـە ئەرمینیـا، 
ئـەو سـاڵی 1965 بەشـی فیزیـای لـە زانكـۆ 
چووەتـە   1977 سـاڵی  و  كـردووە  تـەواو 

نۆڤۆسیبیرسـك. شـاری 
محەممەد ئێسـتا یەكێكە لـە پیاوماقواڵنی 
دڵسـۆزیی  خۆیـدا.  شـارەكەی  لـە  كـورد 
ئـەو پیـاوە لـە كاركردنـدا وایكـرد سـەرنجی 
و  رابكێشـێ  خـۆی  الی  بـۆ  رووسـەكان 
كارگەكانـی  گەورەتریـن  لـە  یەكێـك  لـە 
بەرهەمهێنانـی فڕۆكـە لـە رووسـیا دابمـەزرێ 

چكالۆڤـە. كارگـەی  كـە 
وەكـو   1991 سـاڵی  لـە  محەممـەد 
ئەندازیـاری تەكنیك لـە كارگەكە دادەمەزرێ 
دەبـێ.  خانەنشـین   2006 سـاڵی  لـە  و 
منـداڵ  لەگـەڵ  خانەنشینبوونیشـی  دوای 
دەكات.  بازرگانـی  كاری  ئامۆزاكانـی  و 
ئێسـتا پتـر لـە 1000 كـەس لـە كارخانـە و 

كاردەكـەن. ئـەودا  كۆمپانیاكانـی 
كارمەندێكـی  تەنیـا  بـە  محەممـەد 
سـەردەمانێك  بەڵكـو  نەبـووە،  كارگەكـە 
لـە  كـە  كارگەیـەك  فریادڕەسـی  بووەتـە 
 20 جیهانیـدا  دووەمـی  شـەڕی  سـەردەمی 

دروسـتكردووە. فڕۆكـەی  هـەزار 
ڤالێـری سـكۆرجۆڤ، كارمەنـدی كارگـەی 
چكالـۆڤ بـۆ دروسـتكردنی فڕۆكـە دەڵێـت 
دژواردا  دەمێكـی  لـە  ئەسـۆ  "محەممـەدێ 
سـۆڤیەت  ئـەوكات  ئێمـە،  الی  هاتـە 
ئەوەبـوو  ئێمـە  كێشـەی  هەڵدەوەشـایەوە، 
چـۆن كارخانەكـە بپارێزیـن. ئەسـۆ بە هەوڵ 
و ماندووبوونـی خـۆی و راوێژەكانـی توانـی 
كارگەكە بپارێزێ. لە سەرەتای ساڵی 1990 
تووشـی قەیـران بوویـن، كارمەندەكانمان 18 
مانـگ مووچەیـان وەرنەگرتبـوو. ئەسـۆ لـە 
بـە  و  كـردەوە  دوكانـی  كارخانـە  تەنیشـت 
قازانجـی خـۆی هاوكاریـی دایـە كارمەندەكان 

بكـەوێ". كارگەكـە  نەیهێشـت  و 
هەرێمـی  لـە  زۆرتـر  كـورد  سـیبیریا  لـە 
ئۆسـێ  زوربـەی  دەژیـن،  نۆڤۆسیبریسـك 
لـە  كـوردی  جڤاتـی  سـەرۆكی  فەرمـان، 
سـیبیریا دەڵێـت: 1500 كـوردی ئێـزدی لەو 
شـارە هـەن. بـە گوتەی ئـەو 20 هەزار كورد 

دەژیـن. سـیبیریا  سەرتاسـەری  لـە 
زوربەی ئۆسـێ فەرمان لە نۆڤۆسیبریسـك 
خاوەنـی زۆر دەزگا و باڵەخانەی بازرگانییە، 
زۆر كـورد و رووس و نەتەوەكانـی دیكـە لـە 
پڕۆژەكانـی ئـەودا كار دەكەن. ئـەو هەروەها 
خاوەنـی دەزگایەكی كـوردی ئێزدییە بەناوی 
)شـەمس(. بەردەوام پشـتگیریی ئەو گەنجە 
كوردانـە دەكات كـە لەسـەر ئاسـتی جیهـان 

ناوبانـگ پەیـدا دەكەن.
ئـەو  كـە  گەنجانـەی  لـەو  یەكێـك 
كـە  ئەلۆیانـە  میشـا  دەكات،  پشـتگیریی 
رێگـەی  لـە  میشـا  كـوردە.  بۆكسـێنەرێكی 
ماڵپـەڕە كوردییەكانـەوە، چاودێریی رەوشـی 
كوردسـتان دەكات و دەڵێـت "حـەز دەكـەم 
لەسـەر  و  بكـەم  كوردسـتان  سـەردانی 
لـە  ئەلۆیـان  بكەیـن".  قسـە  وەرزشـەكەم 
سـاڵی 2012 لـە ئۆلۆمپیـادی لەندەندا پلەی 
برۆنـزی  سـێیەمی بەدەسـتهێنا و میدالیـای 

وەرگـرت.
قوتابخانـەی 77 لـە نۆڤۆسیبیرسـك تاكـە 
قوتابخانەیـە كـە زۆربـەی قوتابیانـی كوردن. 
قوتابخانەكـە لـە گەڕەكـی یەریڤانسـكییە كە 

زۆرتـر بـە گەڕەكێكـی كوردی ناسـراوە.
 29 كـە  فالدیمیرۆڤنـا  ئۆلـكا  ماسـكۆڤا 
دەڵێتـەوە،  وانـە  قوتابخانەیـە  لـەو  سـاڵە 
لەمەوبەریـش  سـاڵ  پێنـج  "هەتـا  دەڵێـت 
كـورد  قوتابخانەكەمـان  قوتابیانـی  30%ی 
كـورد  قوتابیانـی  ژمـارەی  ئێسـتا  بـوون. 
هەندێـك كـەم بـووە، چونكـە بەشـێك لەوان 
دەچنـە قوتابخانەی دیكە". ئەو زۆر پەسـنی 
قوتابیانـی كـوردی دا و گوتـی "قوتابیانـی 
و  لێهاتـوو  و  شـارەزا  راسـتی  بـە  كـورد 
كـورد  زارۆكـی  دوو  پێـرار  سـەركەوتوون. 
لەبـەر ئـەوەی زۆر لێهاتوو بـوون، میدالیامان 

پێـدان".
كـوردی  بۆنەیەكـی  بەشـداری  كاتێـك 
لـە  دەكـەی  هەسـت  وا  دەكـەی،  سـییبریا 
گوندێكـی شـاری وان، یـان قارسـی. هەمـان 
لـەوێ  هەیـە،  باكـوور  لـە  كولتـوورەی  ئـەو 

مـاوە. خـۆی  وەكـو 
كـە  ئۆزمـان،  حەسـەنێ  گۆچـۆی 
لـە  "ئێمـە  دەڵێـت  كـوردە،  كارسـازێكی 
ئەرمەنسـتانەوە هاتیـن بـۆ ئێرە. كوردسـتان 
قیبلـەی ئێمەیـە. ئێمـە كاتێـك پێكەكانمـان 
لێكدەدەیـن دەڵێیـن بـە خۆشـی و عەشـقی 

كوردسـتان". و  كـورد 
 كاتێـك )رووداو( سـەرقاڵی ئامادەكاریـی 
كـوردی  لەسـەر  بـوو  دۆكیۆمێنتارییـە  ئـەم 
سـیبیریا، ئۆزمـان ماڵئاوایـی لـە ژیـان كـرد. 

رووداو - ستۆكهۆڵم

دەرچوونی بەریتانیــا لە یەكێتیی ئەوروپا 
كــە بە برێكــزت )Brexit( ناســراوە، بەرەو 
قۆناغــی پراكتیك دەڕوات، ئەوەش كێشــەی 
بۆ هەندێــك لەو كوردانە دروســتكردووە كە 
پێشــتر لە واڵتانی دیكەی ئەوروپاوە روویان 
لــە بەریتانیــا كردبوو. ئەوان ئێســتا ناچارن 

بگەڕێنەوە بۆ ئەو شوێنەی لێوەی هاتوون.
زۆریی دەرفەتی كار لە بەریتانیا و جۆرێك 
لە سوودمەندبوون لە سیستمی باج كە بەراورد 
بــە واڵتانــی دیكــەی ئەوروپا باجــی كەمتر 
وەردەگیرێ، هانــی زۆر كوردی ئەوروپای دا 
بۆئــەوەی كۆچ بكەن بۆ بەریتانیا، بەتایبەتی 

كوردی سوێد.
زانیار حوســێن جەهانگیر لە داهاتوویەكی 
نزیكدا دەبێتە خاوەنی ســێیەمین پاسپۆرت، 
پاش ئەوەی پاسپۆرتی بەریتانی وەردەگرێ. 
بەاڵم كێشــەی ئەو، جۆری بازرگانییەكەیەتی 
كــە بەبێ ســوێد و واڵتانی دیكــەی ئەوروپا 
ســوودی بــۆی نابێــت. "من ســوودم لە دار 
و تەختــەی كۆنــی فینالندی و ئیســتۆنیایی 
ســوێدم  ئۆتۆمبێلەكــەی  بــە  وەردەگــرت، 
لــە لەنــدەن خانــووم پــێ دروســت دەكرد، 
حیســابی بانكییەكانیشــم لــە ســوێد بوون، 
قازانجێكــی باشــم لەوە دەكــرد، بەاڵم ئیدی 
ناتوانم بەو شــێوەیە كار بكەم". ئەوە قسەی 
زانیارە لەبارەی شكســتی كارەكەی، بەهۆی 

دەرچوونی بەریتانیا لە یەكێتیی ئەوروپا.

جەهانگیــر كــە پێشــتر لــە ســوێد بوو، 
33% باجــی دەدا، بەاڵم باجــی كارەكەی لە 
بەریتانیــا 22% بــوو. تەنیا زانیــار نییە كە 
لەدوای دابڕانــی تەواوی بەریتانیا لە ئەوروپا 
تووشــی كێشــە دەبێت، بەڵكــوو هەموو ئەو 
كوردانەی ســوێد كە ســوودیان لە سیستمی 
كاری بەریتانیــا وەردەگــرت، تووشــی ئــەم 
كێشــەیە دەبــن و بــە ناچاری بەرەو ســوێد 

دەگەڕێنەوە.

 ناتوانێت منداڵەكانی ببات

كچەكــەی  ئەوەبــوو  چاوەڕوانــی  تــارا، 
ئامادەیــی تــەواو بكات و وەك ســوێدییەكی 
بەریتانی لە یەك لە زانكۆكانی ئەو واڵتە درێژە 
بە خوێندن بدات، بەاڵم برێكزت شكســتی بە 
خەونەكــەی هێنا و دەگەڕێتەوە ســوێد. تارا 
دەڵێت "كچەكەم وەك خوێندكارێكی سوێدی 
بــۆی نییــە بەهەمان سیســتم لــە بەریتانیا 

بخوێنێ، خەمی ئێمەش ئەمە بوو".
تــارا كە لــە بەریتانیا ئارایشــگای هەبوو، 
هەشت كەس لەالی ئەو كاریان دەكرد، ئێستا 
گەڕاوەتــەوە ســوێد و وردە وردە دەســت بە 
پرۆژەكانی دەكاتــەوە. ئەو دەڵێت "دەبێ لە 
سفرەوە تێهەڵچمەوە. پێشتر هەشت شاگردم 
هەبــوو، ئێســتا مەمنوونــم ئەگــەر بتوانم لە 
ســتۆكهۆڵم تەنیا خــۆم كار بكەم و ئیدارەی 

ئارایشگاكەم بدەم".
ئەو هەست بە شكستێكی گەورە دەكات و 

هەمووشــی دەبەستێتەوە بە هاتنە دەرەوەی 
بەریتانیا لــە یەكێتیی ئەوروپا. لەبەر ئەوەی 
نەشیدەویست خێزانەكەی پارچەپارچە ببێت، 

ناچار دەستبەرداری ژیانی بەریتانیای بوو.
ئارا ئازاد، 18 ســاڵ، دانیشتووی ئۆپساال 
و قوتابــی ئامادەیــی، خۆی لە ســوێد دەژی 
و باوكــی لە بەریتانیا، پالنــی ئەوەی هەبوو 
هاوشــێوەی كچەكەی تــارا دوای تەواوكردنی 
خوێندنــی ئامادەیی بچێتــە بەریتانیا و لەوێ 
بــژی. بەاڵم برێكــزت پالنەكەی تێكــدا. ئارا 
بــە )رووداو(ی گــوت: "ئێســتا دەبــێ وەكو 
قوتابییەكــی بیانــی داواكاری خوێنــدن لــە 
بەریتانیا پێشــكەش بكەم كــە پارەكەی زۆر 
زۆر زیاتــرە، لەو حاڵەتەشــدا كــە بەریتانیا 
ئەوروپــا،  یەكێتیــی  دەرەوەی  دەچێتــە 

حكومەتی سوێد یارمەتیم نادات".
ئەگەرچــی تــا ئێســتا بەفەرمــی لەالیەن 
حكومەتــی بەریتانیــاوە هیــچ شــتێك بــەو 
ئەوروپییانــە نەگوتــراوە كە لــە بەریتانیان، 
بــەاڵم لەالیــەك خۆیــان تووشــی دڵەڕاوكێ 
بــوون و لەالیەكــی دیكەش لەالیــەن خاوەن 

كارەكانیانەوە ئاگادار كراونەتەوە.
مەیاد كە خەڵكی رۆژئاوای كوردســتانە و 
دەرچووی كۆلێژی دەرمانســازییە، كەمتر لە 
دوو ســاڵە چووەتە لەندەن، ئێســتا لەالیەن 
خاوەن كارەكەیەوە پێیگوتراوە كە كۆنتراكتی 

بۆ تازە ناكاتەوە.
شـاری  نـاو  دەرمانخانەیەكـی  لـە  مەیـاد 
خۆشـحاڵ  زۆر  وەرگرتبـوو،  كاری  لەنـدەن 

بـوو بـە كارەكـەی. ئـەو دەڵێـت "دەمویسـت 
و  پیشـەكەم  پەرەپێدانـی  مەبەسـتی  بـە 
بژیـم.  بەریتانیـا  لـە  خوێنـدن  تەواوكردنـی 
بـەاڵم پێناچێـت خەونەكـەم بێتـەدی و ناچار 

گەڕامـەوە".
كوردانـەی  ئـەو  مەیـاد،  گوتـەی  بـە 
خـاوەن رەگەزنامـەی ئەوروپـی نیـن، ئیقامـە 

كاتییەكەیـان بـۆ نـوێ ناكرێتـەوە و تەنانـەت 
ڤیزاشـیان پـێ نادرێـت. بـەاڵم ئەوانـەی سـێ 

نابـێ. بەریتانیـان كێشـەیان  لـە  سـاڵە 
خانووبـەرە  بازرگانـی  حاجـی،  مەغدیـد 
مـاوەی  لـە  تەنیـا  دەڵێـت  سـتۆكهۆڵم،  لـە 
دوو مانگـی رابـردوودا زیاتـر لـە 25 كـوردی 
بەریتانیـا،  چووبوونـە  پێشـتر  كـە  سـوێد 

مەغدیـد  سـوێد.  گەڕاونەتـەوە  ئێسـتا 
دەڵێـت :"هەندێـك لەوانـە پێشـتر خانوویـان 
لـەالی مـن دانابـوو بـۆ كـرێ، پەیوەندییـان 
چـۆڵ  بـۆ  خانووەكانیـان  كـە  پێوەكـردووم 
كێشـەی  ئێسـتا  بەشێكیشـیان  بكەیـن، 
بـە  دەیانـەوێ  و  هەیـە  نیشـتەجێبوونیان 

بگەڕێنـەوە". پەلـەش 

سوێد بە مەرج ئیقامە دەداتە مندااڵن
رووداو - ستۆكهۆڵم

حكومەتی سوێد مافی مانەوەی كاتی دەداتە مندااڵنی كۆچبەر بەو مەرجەی قۆناغی ئامادەیی بخوێنن. ئەو پێشنیازە هەفتەی رابردوو لە پەرلەمانی 
ســوێد دەنگی لەســەر درا و لە ســەرەتای مانگی داهاتووش كاری پێدەكرێ. هێلین یاسین، 19 ساڵ ساڵ بۆ ماوەی شەش مانگ دەرسی خوێند. بەاڵم 

بەهۆی ئیقامە و كێشەی ژیان دەستی لە خوێندن هەڵگرت بۆ ئەوەی كار بكات. هێلین بە )رادیۆی سوێد(ی گوتووە "ئەگەر دڵنیابم ئەم هەواڵە ڕاستە 
یەكسەر دەست بە خوێندن دەكەمەوە". بڕیارەكە ئەو مندااڵنەش دەگرێتەوە كە رەد و دەركردنیان وەرگرتووە، بەاڵم لەبەر هەندێك هۆكار ناتوان دەربكرێن.

تاراوگە

 )فۆتۆ: رووداو(20 هەزار کوردی ئێزدی لە سیبیریا دەژین
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كچێكی كورد لە هەنگاریا خەاڵت دەكرێژنان
رووداو - هەولێر

 بەپێی راگەیەنراوێكی زانكۆی راپەڕین، رۆژی 2017/5/5 مامۆستایەكی ئەو زانكۆیە بەناوی پەیمان رەمەزان ئەحمەد، لە هەنگاریا خەاڵتی باشترین 
توێژینەوەی زانستی پێدرا. خەاڵتەكە لە چوارچێوەی كۆنفڕانسی )ناوەند و خۆرهەاڵتی ئەوروپا بۆ دیموكراسی ئەلیكترۆنی و حكومەتی ئەلیكترۆنی( كە 

لە شاری بوداپێست لە هەنگاریا بەڕێوەچوو، بەو مامۆستایە درا. "پەیمان رەمەزان، خوێندكاری دكتۆرایە لە زانكۆی نیشتیمانی هەنگاریا لە بوداپێست، 
بەناوی زانكۆی راپەڕینەوە بەشداری لە لە كۆنفڕانسەكە كردووە. توێژینەكەی پەیمان لە نێو 46 توێژینەوە یەكێك بوو لەو سێ توێژینەوانەی خەاڵتكران و 

بە باشترین توێژینەوە دەستنیشانكرا.

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

كانــی ئەحمــەد، تەمەنــی 30 ســااڵنە و 
رۆژهەاڵتــی  مهابــادی  شــاری  لەدایكبــووی 
كوردستانە، ئەو كە ماوەی سێ ساڵە لە هەولێر 
نیشتەجێیە، ئێستا خاوەنی براندێكی پێاڵوە بۆ 

ژنان و پیاوان.
 )Luminous Spring( نــاوی براندەكــەی 
كانییــە كە بەمانــای )ســەرچاوەی رووناكی( 
دێــت، ئەو دەڵێت حەزم لێبوو وەكو پێاڵوێكی 
كوردی بنووسرێت، چونكە ئەمە یەكەم پێاڵوی 

كالسیكی كوردییە.
كانی ساڵی 2014 دوای تەواوكردنی ماستەر 
لە بواری بزنس لە شــاری تاران، بەرەو هەولێر 
بەڕێدەكەوێــت تا لــەوێ خەونەكانــی منداڵی 

بهێنێتە دی .
كانــی دەربــارەی بیرۆكــەی دروســتكردنی 
پێــاڵو كە وەك خــۆی دەڵێت بۆ یەكەمینجارە 
لە كوردستان كارێكی وا دەكرێت، بە )رووداو(
ی گــوت "كــە هاتمــە هەولێر بەهــۆی ئەوەی 
زمانــی كوردی، فارســی، ئینگلیــزی و توركی 
و تاڕادەیــەك فەڕەنســیم دەزانــی، وەك تیمی 
فرۆشــی پەیوەندییەكانــی نێــوان موشــتەری 
و هۆتێــل لە هۆتێلێك دەســتم پێكــرد و دوو 

كارم  لــەوێ  ســاڵ 
كــرد و پارەیەكم 
كۆكــردەوە". 
هــا  ە و ر هە
"دوای  گوتی: 
ئــەم  ئــەوە 
یــە  كە ۆ بیر
ا  مێشــكمد بە
پێاڵوێكم  هات، 

بینــی  ە د نە
لــە  بتوانــی  كــە 

ئێــوارە  تــا  بەیانــی 
لەپێــی بكەیــت و ئارامیت 

پێبــدات و پەنجەكانــت تێیــدا ئــازار 
نەخۆن، هەروەها بینینی پێاڵوە ماركەكان جێی 
ســەرنج بوو بۆ من، لە واڵتان بە كواڵیتییەكی 
بــەرز و بــاش، بەاڵم هەمــان ماركەی پێاڵو لە 
كوردســتان كە دەهێنرێت، بــە پارەیەكی زۆر 
دەفرۆشێت و كواڵیتییەكی خراپی هەیە، بۆیە 
حەزم كرد پێاڵوێك دروست بكەم ناوی پێاڵوی 

كوردی بێت".
بــە  دەســت   2016 ســاڵی  لەكۆتایــی   
جێبەجێكردنــی بیرۆكەكــەی دەكات: "مانگی 
11ی 2016 دەســتم بە كار كرد و كارگەیەكم 
دامەزرانــد بــۆ دانانــی پێــاڵوەكان تێیــدا و 

فرۆشــتنی بە نرخی كۆ، 
گونــدی  لــە  ئۆفیســێكم 
شــوێنی  و  ئینگلیــزی 
پێاڵوەكانیشم  نمایشی 
لە عەنكاوە دانا، بڕی 
دۆالرم  هــەزار   30
هەبوو كە بە كاركردن 
و  كۆمكردبــووەوە 
خزمەتــی  خســتمە 

كارەكەمەوە".
لەبارەی شــێوازی ئەو 

كــە  پێاڵوانــەش 
دەكات،  دروســتی 
كانــی دەڵێت "قاڵب 
و  قومــاش  و 
مــاددەكان خــۆم 
 ، ن د ر ا ڵمبــژ هە
د  مكــر ز حە
رەنــگ  هونــەری 
زاڵ بێــت بەســەر 
 ، ە و نــە كا ە و پێاڵ
چونكــە كــورد حەزی 

بە رەنگــە". هەروەها 
جــۆری  لەبــارەی 
پێاڵوەكانیشــەوە 
دەڵێت: "زانستی 
پزیشــكانە  و 
لــە  بیرمــان 
كارەكان كردەوە 
پێاڵوێــك  تــا 
مانــدووت  بێــت 
نــەكات، لــە ژێری 
پەنجــەكان  شــوێن 
ماددەیەكمــان دانــا وەك 
پالســتیكە بۆ ئەوەی پەنجەكان 
ماندوو نەبن، پاژنەكانیش پزیشــكین و ئازاری 
پشتت نادات، بۆ ناو پێاڵوەكانیش قوماشێكمان 
هەڵبــژاردووە تا لــە وەرزی هاویندا پێ ئارەقە 

نەكاتەوە".
دروســتكردنی  كارگــەی  لەبــارەی 
پێاڵوەكانیشــەوە كانی دەڵێت: "جێگەی داخە 
مــن نەمتوانــی لە كوردســتان كارگــەی پێاڵو 
دروســتكردن دابمەزرێنــم، بۆیــە لــە توركیــا 
دروســتیان دەكەین، بەرپرســانی ئەو واڵتەش 
رێگــە نــادەن لەســەر پێاڵوەكــە بنووســین 
كوردســتان، چونكــە كارگەكــە هــی ئەوانە، 
هەرچەندە هەموو شــتەكان و بیرۆكەكەی هی 

ئێمەیە، بۆیە نووســراوە Made in Turkya و 
تەنیا رێگەیان داوە لۆگۆی من بنووسرێت كە بە 

ناوی )Luminous spring(ـە".
كانی هەتا ئەمڕۆ  كە ماوەی 6 مانگە دەستی 
بەو كارە كردووە، نزیكەی 1000 جووت پێاڵوی 
بەرهەمهێناوە بە چەند شێوەیەكی سەرنجڕاكێش 
كــە بۆ پیــاوان و ژنانــە، بــەاڵم ئەوەندەی لە 
دەرەوە خواستی لەسەر بووە، لە كوردستان وا 
نەبووە، چونكە 70%ی پێاڵوەكانی لە دەرەوە و 

30%ی لەناو كوردستان فرۆشراوە.
 Online Shoping كانی دەڵێت "لەڕێگەی 
لــە زۆر واڵتــەوە داوای پێــاڵوەكان دەكەن، بۆ 
نموونە كۆمپانیای ئەمازۆن پێاڵویان لێكڕیوم و 
بردوویانە بۆ كالیفۆرنیا و كەنەدا، لەوێ ئاگادارم 
بە چوار قات دەیفرۆشن، ئەگەر كااڵكەشم باش 
نەبێت لەوێ نافرۆشــرێت. هەروەها لە ئوردن و 

توركیا و لە سلێمایش خواستی لەسەرە".
ســەبارەت بە نرخ و ژمارەی پێاڵوەكانیش، 
كانی گوتی "بۆ ژنان لە ژمارە 36 هەتا 40مان 
هەیــە، بــۆ پیاوانیــش لــە 40 تــا 44 هەیە. 
نرخــەكان بــە نرخی كۆ بۆ كوردســتان لە 25 
هەزار بۆ 45 هەزار دەستپێدەكات، ئەمەش بێ 
قازانجە، چونكە پێاڵوەكان گەرەنتی دوو ساڵی 
لەگەڵدایە، لەگەڵ بە بازاڕبوونی كااڵكان ئەوكات 

قازانجی دەخەمە سەر".

كڕیاری لە دەرەوە زیاترە 

کچێکی کورد دەبێتە خاوەنی براندێکی پێاڵو

دیمەن بورهان
رووداو – هەولێر

ســارا حەوت ســاڵە هاوژینــی )ز.ع(
ـــە، قەت بە خەیاڵیــدا نەدەهات رۆژێك 
لــە رۆژان هاوژینەكــەی خیانەتــی لــێ 
بــكات، بــەاڵم شــەوێك بە چــاوی خۆی 
ئەو خیانەتەی بینی. كەچی ســارا لەبەر 
خاتــری ئایندەی منداڵەكانی چاوپۆشــی 

لەو كارەی مێردەكەی كرد.
سارا ناوی خوازراوی ژنێكی تەمەن 32 
ساڵە، دەڵێت شەوێك تینووی بووە و لە 
خەو هەستاوە، بینیویەتی هاوژینەكەی لە 
تەنیشــتی نییە، كاتێك دەچێتە دەرەوە، 
لــە ژوورێكــی دیكــە گوێــی لــە دەنگی 
هاوژینەكــەی دەبێت، كە دەچێت دەبینێ 
هیچ جلێكی لەبەر نییە و بە مۆبایل قسە 

لەگەڵ ژنێك دەكات.
سارا كە دایكی دوو كچە و فەرمانبەرە، 
باســی ئەو شــەوەی بۆ )رووداو( كرد و 
گوتــی "رۆژی 2017/4/15 هاوژینەكــەم 
بــۆ  بــردە دەرەوە  منداڵەكانــی  و  مــن 
نانخــواردن، كاتێكی خۆشــمان بەســەر 
برد. كاژێر 12ی شەو گەڕاینەوە. بەیانی 
هەردووكمــان دەواممــان هەبــوو، بۆیــە 
بەئاگاییــەوە خەوتــم و دڵــم الی بەیانی 
بــوو تــا زوو خەبەرمان ببێتــەوە، بەاڵم 

)ز( گوتــی تــۆ بخــەوە و خەمت نەبێت، 
مۆبایلەكــەم تەوقیت كردووە، بۆیە من و 

منداڵەكان خەوتین".
سارا دەڵێت شەو درەنگ تینووی بووە 
و خەبەری بووەتەوە، بەاڵم سەیر دەكات 
هاوژینەكەی لەســەر جێگا نەماوە. سارا 
گوتی: "كاتێك چووم ئاو بخۆمەوە، گوێم 
لــە دەنگێكی نزم بــوو، چوومە ژوورەوە 
دەبینــم مێردەكەم بە رووتی مۆبایلەكەی 
بەدەستەوەیە و لەگەڵ ژنێكی عەرەب بە 

ڤیدیۆ سێكس دەكات". 
 ســارا هەروەهــا گوتی "ئــەو كە منی 
بینی زۆر ترســا و شــڵەژا، لەبری ئەوەی 
تەلەفۆنەكــە بپچڕێنێــت، دەنگەكــەی دا 
بــە دەرەوە و ژنــە عەرەبەكــە گوێــی لە 
دەنگمان بــوو، هاوژینەكەم دەیگوت بڕوا 
بكــە خەتــام نییــە، هەڕەشــەی ئەوەی 
لێكــردووم ئەگــەر بەم شــێوەیە لەگەڵی 

نەبم....".
سارا لەبارەی ژنە عەرەبەكەوە دەڵێت 
"لەوكاتــەدا گوێــم لــە قاقــای پێكەنینی 
ژنەكە بوو كە بە عەرەبی دەیگوت )تۆش 
كەوتیتە داوی ژنەكەت، ترسنۆك مەبە(". 
سارا دەشڵێت: "لەوكاتەدا پێش چاوم 
رەش بوو، هیچم نەدەبینی، دەســتم دایە 
بەردی قــاچ خاوێنكردنــەوە و بە هەموو 
هێــزم كێشــام بــە دەمــی هاوژینەكەمدا 

و دوو ددانــی پێشــەوەی شــكا، دواتــر 
مۆبایلەكــەی هاوژینەكەم برد و رۆیشــتم 
بــۆ ژووری كچــەكان. بینیــم دوو كارتی 
كۆڕەكــی 10 دۆالری بــۆ ژنــە عەرەبەكە 
نــاردووە. كە ســەیری نامەكانی كۆڕەكم 
كرد، لەوەندەی نەســڕابووەوە 26 كارتی 

بۆ ناردبوو".
هەر ئەو شەوە سارا بیر لە جیابوونەوە 
دەكاتــەوە "تــا بەیانــی دانیشــتم، بیرم 
دەكردەوە لێی جیاببمەوە، بەاڵم ئایا چی 
بەســەر كچەكانــم دێــت، هەروەها ئەگەر 
لەگەڵــی بژیــم هەتــا مردنــم ناتوانم لێی 

ببوورم و گومانی لێنەكەم".
لەخــەو  ســارا  كاتێــك  بەیانــی  بــۆ 
هەڵدەســتێ، دەبینێ مێردەكــەی لەماڵ 
نییــە. ئەویــش منداڵەكانــی دەبــات بۆ 
دەوام و دەچێتە ماڵی باوكی. ئەوەی لەو 
شــەوە روویدابوو بۆ باوكی دەگێڕێتەوە. 
ســارا دەڵێــت :"باوكم پێیگوتــم كچم تۆ 
مافــی خۆتــە چ بڕیارێك بدەیــت، بەاڵم 
تــۆ دوو كچــت هەیــە، بیر لــەوە بكەوە 
كــە ئەگەر لــە هاوژینەكــەت جیاببیتەوە 
و كچەكانــت گەورە بــوون خەڵكی پێیان 
دەڵێــن كچی ئەو پیاوە بوون، بۆیە لەناو 
خەڵك ناویان بــاش نابێت. منیش ناچار 
بێدەنگیــم هەڵبژارد و بەناچاری هێشــتا 

لەگەڵی دەژیم".

عومەر چاوشین
رووداو – قەاڵدزێ

گوڵێ وەك پیشەی هەمیشەیی خۆی، دەمەو 
عەســر چووە نێو مریشــك و كەروێشــكەكانی 
بــۆ ئــەوەی خواردنیــان بداتــێ، بــەاڵم ئیدی 
نەگەڕایەوە بە زیندوویی. كەسوكارەكەی دەڵێن 
خۆی خنكاندووە، بــەاڵم پۆلیس بۆ دڵنیابوون 
لە راســتیی رووداوەكە تەرمەكەی بۆ پشــكنین 

دەنێرنە سلێمانی.
 53 تەمــەن  ژنێكــی   ،  2017/5/1 رۆژی 
ســاڵ بەناوی )گوڵێ.م.ح( دانیشتووی گەڕەكی 
شەهیدان لە قەاڵدزێ، بە پەت خۆی هەڵواسی و 

كۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ئەبوبەكر محەممەد، كــوڕی گەورەی گوڵێ، 
دەڵێــت دایكی لــە هۆڵێكدا خــۆی خنكاندووە 
كە مریشــك و كەروێشكیان تێدا بەخێو دەكرد، 
زۆربــەی كاتیــش دایكــی خزمەتی پەلــەوەر و 
كەروێشــكەكانی دەكرد، بۆیە قەت لەو باوەڕەدا 

نەبوون دایكیان لەو شوێنەدا خۆی بخنكێنێ.
ئەو دەڵێت: "دایكم هیچ نەخۆشییەكی نەبوو، 
هیچ كێشەیەكیشــی لەگەڵ ماڵــەوە و دەرەوەی 
ماڵەوە نەبووە، بۆیە كە زانیمان خۆی خنكاندووە 
تووشی شۆك بووین، خۆخنكاندنی دایكم بووەتە 

گرێیەكی گەورە لەسەر دڵی هەموومان".
گوڵــێ خاوەنــی پێنــج منــداڵ بــوو، دوای 
رووداوەكــە تەرمەكــەی بــۆ پشــكنین رەوانەی 
پەیمانگــەی دادپزیشــكی لــە ســلێمانی كــرا. 
پۆلیســیش هێڵــكاری بــۆ شــوێنی رووداوەكە 
كــردووە. كوڕە گەورەكەی گوڵێ دەڵێت داوایان 
لەسەر كەس نییە و كەسیش لەسەر ئەو رووداوە 

دەستگیر نەكراوە.

رێبوار ئەسعەد كە گوڵێ ئامۆژنیەتی، دەڵێت: 
"لەو باوەڕەدا نیم گوڵێ هیچ كێشەیەكی لەگەڵ 
مامــم هەبووبــێ، چونكــە مامــم زۆر باشــە بۆ 
منداڵەكانــی، لەگەڵ ئامۆژنیشــم زۆر باش بوو، 
زۆریان یەكتری خۆشدەویســت، پێنج منداڵیان 
هەیە، هیچ كات كێشــەی میرات و دڵپیســی و 

كێشەی گەورەیان نەبووە".
رێبــوار  رووداوەكــە،  بــە رۆژی  ســەبارەت 
دەڵێت "ئەو رۆژە مامم و منداڵەكانی هەموویان 
خەوتبوون، نزیكەی بانگی عەســر بوو، ئامۆژنم 
چوو بوو بۆ نێو مریشــك و كەروێشكەكانی كە 
لە هۆڵێكی بەرامبــەر ماڵەكەیانە، تەنەكەیەكی 
بــە ســەقفی هۆڵەكــەوە  دانابــوو، پەتێكــی 
هەڵواســیبوو، خۆی بــە پەتەكــە خنكاندبوو، 
كوڕێكی كە تازە نەشــتەرگەری بۆ كرابوو، چوو 
بوو بۆ هۆڵەكە بینیبــووی دایكی بە پەتێكەوە 
شۆڕبووەتەوە، نەیتوانیبوو لە پەتەكەی بكاتەوە، 
یەكســەر بــاوك و براكانی ئــاگادار كردبووەوە، 
ئەوانیش هاتبوون لە پەتەكەیان كردبووەوە، كە 

بردبوویان بۆ نەخۆشخانە گیانی دەرچووبوو".
كەســوكاری گوڵــێ هەموویــان نكۆڵی لەوە 
دەكــەن كــە گوڵــێ كێشــەی لەگــەڵ كــەس 
هەبووبــێ، یان نەخۆشــیی دەروونی هەبووبێ، 
هیچ شتێكیشــی دوای خۆی جێنەهێشتووە كە 
هۆكاری رووداوەكــە روون بكاتەوە، بۆیە گوڵێ 

نهێنیی مردنەكەی لەگەڵ خۆی بردە نێو گڵ.
دراوســێیەكی گوڵێ كــە ماوەیەكی كەم بەر 
لەو رووداوە گوڵێی بینیوە، بە )رووداو(ی گوت: 
"ئێمــە ماوەی ســاڵێكە ماڵمــان هاتووەتە ئەو 
گەڕەكە، نەمزانیوە ئەو ماڵە هیچ كێشــەیەكیان 
هەبــێ. پێش نیــوەڕۆ گوڵێم لە كــۆاڵن بینی، 
دەمێــك بە یەكەوە قســەمان كرد، باســی زۆر 

شتمان كرد، بەاڵم باسی هیچ كێشەیەكی خۆی 
نەكرد، بە روخساریشیدا دەرنەدەكەوت كە هیچ 

كێشەیەكی هەبێ".
ئەو دراوسێیەی گوڵێ كە نەیویست ناوەكەی 
باڵوبكرێتەوە، باســی كاتــی رووداوەكەی كرد و 
گوتی "ئەو رۆژە لە ئاهەنگێكی بووكگواستنەوە 
بوویــن بەســەر ڕووداوەكەدا هاتینــەوە، كۆاڵن 
خەڵكــی لێبوو وامانزانی میوانی كوڕەكەیانە كە 
نەشــتەرگەریی بۆكــراوە، دواتر كە باجی گوڵێ 
بەدەســتی هەموویانــەوە بــوو پێمانوابــوو مار 
پێوەی دابێت، دواتر كە زانیمان خۆی خنكاندوە 

بەڕاستی تووشی شۆك بووین".
عوسمان محەممەد، یاریدەدەری بەڕێوەبەری 
نەخۆشخانەی گشــتیی قەاڵدزێ بە )رووداو(ی 
گــوت :"تەرمی ئەو ژنە كاژێــر 16:20 خولەك 
هێنرایە بەشی پزیشكی دادوەری نەخۆشخانەی 
گشــتی قەاڵدزێ، گشــت رێكارێكی پزیشكیمان 
بــۆ كرد، كاتێك ویســتمان بیدەینەوە دەســت 
كەسوكارەكەی، دەنگەدەنگ لەنێو بنەماڵەكەیان 
دروستبوو، بەو هۆیەوە گومانمان بۆ دروستبوو، 
بۆیــە تەرمەكەمــان بەڕێكــرد بــۆ پەیمانگــەی 

دادپزیشكیی سلێمانی".
 عوســمان محەممەد گوتیشــی: "بەپێی ئەو 
پشكنینانەی بۆ تەرمەكەمان كرد، دەركەوت ئەو 
ژنــە بە پەت خۆی خنكاندووە، تەرمەكەی هیچ 

شوێنەوارێكی زەبر و لێدانی پێوە نەبوو".
هەروەها رائید شۆڕش ئیسماعیل گوتەبێژی 
پۆلیســی راپەڕیــن لەبــارەی رووداوەكە گوتی، 
بەهۆی ئەوەی رووداوەكە تازەیە، تاوەكوو ئێستا 
هــۆكاری خۆخنكاندنــی ئــەو ژنەیان بــۆ روون 
نەبووەتەوە، لە لێكۆڵینەوەكانیان بەردەوام دەبن 

بۆ ئەوەی هۆكارەكەی ئاشكرا بكەن.

لەبەر خاتری منداڵەکانی چاوپۆشی 
لە خیانەتی مێردەکەی کرد

لەنێو کەروێشک و 
مریشکەکانیدا خۆی خنکاند

بە ڤیدیۆ چات سێكسی لەگەڵ ژنێكدا دەكرد
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چوار كوردی رۆژئاوا دەخنكێنكۆمەاڵیەتی
رووداو - مێرگەسۆر

شــەوی 2017/5/6 لە رووباری ماوانی ســنووری مێرگەســۆر، چوار هاوواڵتیی خەڵكی رۆژئاوای كوردستان لەكاتی پەڕینەوەیان بۆ دیوی باكووری 
كوردستان خنكان. سێ لە خنكاوەكان منداڵن، ئەندامی یەك خێزانن و دوو خوشك و برایەكن، تەمەنیان 3 ساڵ، 9 ساڵ و 12 ساڵ بووە، تەرمەكانیان 

دۆزراونەتەوە و بردراونەتە شەمزینان. تەرمی یەكێكیشیان كە ئەویش منداڵە و لە خێزانێكی دیكەیە، تاوەكو ئێستا نەدۆزراوەتەوە.
نوورە یوسف، دایكی سێ لە منداڵە خنكاوەكان بە )رووداو(ی راگەیاند: "منداڵەكانم بەهۆی سەربازە توركەكان خنكان، ئەوان پەڕیونەتەوە و چوونەتە 

نێو خاكی باكووری كوردستان، بەاڵم سەربازانی تورك گەڕاندوونیانەتەوە، لەكاتی گەڕانەوەیان خنكاون".

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

كچێــك كــە خوێنــدكاری كۆلێــژ بــوو، 
پەیوەندیــی پێوەكردین كە بە زووترین كات 
داڵدەی بدەیــن، چونكە بەیانی دەچێتە نێو 
قۆناغێكــی نوێی ژیانی كە رەنگــە تاوەكوو 
كۆتایی تەمەنی لێی پەشیمان ببێتەوە. ئەو 
كچە بە زۆر لە كوڕێك مارە كرابوو. دەیویست 
بە هەر جۆرێك بێت نەگاتە ئەو رۆژەی جلی 

بووكێنی لەبەر بكات.
ئەو كچە بەســەرهاتی خــۆی گێڕایەوە و 
گوتی من خوێنــدكاری زانكۆم، ئەوەی بیرم 
لێنەدەكردەوە شووكردن بوو، تاوەكوو رۆژێك 
باوكم بانگی كــردم و گوتی كچەكەم چ كوڕ 
چ كــچ، زوو یان درەنگ دەبێت بچێتە جێگە 
و رێگەی خــۆی، بە كوردییەكەی كوڕ دەبێ 
ژن بهێنێ و كچیش شــوو بكات. جا ئێســتا 

رەفیقێكم داوای تۆی كردووە بۆ كوڕەكەی.
كچەكە زۆر بیانوو بۆ باوكی دەهێنێتەوە 
بــۆ ئــەوەی شــوو بــەو كــوڕە نــەكات، 
جارێــك پێی دەڵێت شــوو ناكەم تاوەكوو 
خوێندنەكــەم تەواو دەكەم، بــەاڵم باوكی 
پێیدەڵێــت لەگەڵ باوكی كوڕەكە قســەی 
كردووە كــە كچەكەی دەخوێنــێ، ئەویش 
پێیگوتووە هیچ كێشە نییە و رێگر نابن لە 

تەواوكردنی خوێندنی كچەكەی.
ئەمجارەیــان كچەكــە بە باوكــی دەڵێت 
شــووكردنی  كاتــی  و  بچووكــە  تەمەنــی 
نەهاتووە، بەاڵم باوكی پێیدەڵێت یاسا رێگر 
نییــە لە شــووكردنت، چونكــە تەمەنت 20 
ســاڵە و یاساش رێگەی داوە كچ لە تەمەنی 

16 ساڵی شوو بكات.
كچەكــە دەڵێت زۆر بیانــووی بۆ باوكی 
هێنایەوە، بەاڵم هەموویان بێســوود بوون، 
تــا دواجار باوكی خۆی لــێ تووڕە دەكات 
و پێیدەڵێــت دیــارە بە تەمای كەســێكی 
دیكــەی، ئەویش دەڵێت هیچ كەســێك لە 
ژیانمــدا نییە. بەوجۆرە هەمــوو رێگاكانی 

لێگیران و مارە كرا. 
كچەكــە لە هەوڵەكانی بــەردەوام دەبێ 
مارەكردنەكــەی  پرۆســەی  ئــەوەی  بــۆ 
هەڵوەشــێنێتەوە بەر لەوەی بگوازرێتەوە. 
لەكاتــی كڕینی زێڕ كێشــەی زۆر دروســت 
دەكات و داوای بــڕە زێڕێكــی زۆر دەكات 
بەڵكــو زاوا پەشــیمان ببێتــەوە، بــەاڵم 
ســوودی نابێت. دوو جاریــش بە بیانووی 
تاقیكردنەوە گواســتنەوەكەی دواخســت، 

بەاڵم هەر سوودی نەبوو.
كچــە دۆش دامــاوە و هیــچ رێگایەكــی 
لەبەردەمــدا نەمــاوە بــۆ ئــەوەی ئاهەنگی 
گواســتنەوەكەی تێكبدات. ئەو كچە كاتێك 
پەیوەنــدی پێوەكردیــن بــۆ بەیانییەكــەی 
دەگوازرایەوە، بۆیە داوای داڵدەدانی لێكردین. 
دوای ئــەوەی كچەكــە لــە ماڵــی داڵدەدانی 
ئافرەتــان دانــرا، پەیوەندی بــە باوكییەوە 
كــرا، باوكــی زۆر لە كچەكــەی پاڕایەوە كە 
بگەڕێتــەوە ماڵــەوە و "شــەرمەزار"ی ماڵی 
زاوای نەكات، بەاڵم كچەكە گوتی من ناتوانم 
لەگــەڵ ئەو كوڕە بژیــم، چونكە بە زۆر لێی 
مارە كراوم، ئێســتاش سكااڵت لەسەر تۆمار 
ناكەم، بەاڵم بەو مەرجەی ئەو هاوسەرگیرییە 
هەڵبوەشێنیتەوە، چونكە ئەگەر بگەڕێمەوە 

الت بە زۆر دەمنێری بۆ ماڵی ئەو كوڕە.
باوكی كچەكە بە دەستی بەتاڵ گەڕایەوە 
ماڵــەوە، زاواش دوای چوار رۆژ لە داڵدەدانی 
كچەكە، لــە دەرەوەی دادگا كچەكەی تەاڵق 
دا. دوای ئــەوەی بەڵێننامەیــەك بــە باوكی 
كچەكە پڕكرایەوە كە ژیانی كچەكەی پارێزراو 
دەبێــت، ئینجا گەڕایەوە ماڵــەوە. بە باوكی 
كچەكــەش راگەیەنــرا كــە دەبێت هــەر 15 
رۆژ جارێــك كچەكەی ســەردانی ســەنتەری 
راوێژكاری خێزانی بــكات، بۆ ئەوەی بزانین 

كچەكە سەالمەتە و هەڕەشەی لێنەكراوە.
بەرەنگاربوونــەوەی  یاســای  بەپێــی 
توندوتیژیــی خێزانــی كە ســاڵی 2011 لە 
پەرلەمانی كوردستان دەرچووە، ناچاركردنی 
كچ یــان كوڕ بۆ هاوســەرگیری، جۆرێكە لە 
جۆرەكانی توندوتیژی. بەپێی هەمان یاســا 
سزای ئەو توندوتیژییە بریتییە لە: "بەندكردن 
بۆ ماوەیەك كە لە شەش مانگ كەمتر نەبێ 
و لە ســێ ســاڵ زیاتر نەبێ، هەروەها سزای 
مادی كە لە یەك ملیۆن دینار كەمتر نەبێ و 
لە پێنج ملیۆن دیناریش زیاتر نەبێ، یان بە 

یەكێك لەو دوو سزایە".

کچێکی 
بە جورئەت

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

ئـەوەی  بـۆ  تـاران  بـۆ  چووبـوو  مووسـا 
لـە  بـەاڵم  بهێنێتـەوە،  فارسـەكەی  هاوژینـە 
رووداوێكـی چاوەڕواننەكـراودا و لـە بازاڕێكـی 
ژنەكەیـەوە  لەالیـەن  تارانـدا  نێوجەرگـەی 

درایـە بـەر گوللـە و كـوژرا. ئێسـتا ژنەكـەی 
لەالیـەن پۆلیسـی تارانـەوە دەسـتگیر كـراوە. 
دەكـەن  گومـان  دەڵێـن  مووسـا  كەسـوكاری 
كوشـتنەكەی بـە پیالن بووە، چونكە مووسـا 
بـڕە پارەیەكـی زۆری لەگـەڵ خـۆی بـردووە و 

پێدەچـێ بـۆ پارەكـە كوژرابـێ.
خەڵكـی  سـاڵ،   35 رەسـوڵ،  مووسـا 

شـاری  بـە  سـەر  پیرەمەگروونـی  ناحیـەی 
سـەردانی   2017/4/29 رۆژی  سـلێمانی، 
فارسـەكەی  ژنـە  ئـەوەی  بـۆ  دەكات  تـاران 
بـە سـەردان  بـوو  ماوەیـەك  كـە  بهێنێتـەوە 
گەڕابـووەوە الی كەسـوكارەكەی، بـەاڵم دوای 
لەنێـو  هاوژینەكەیـەوە  لەالیـەن  گەیشـتنی، 

كـوژرا. شـارەدا  ئـەو  بازاڕێكـی 

مووســا كاســبكار بوو، دوكانی فرۆشتنی 
ســەتەالیتی هەبــوو، لە تەمەنی 20 ســاڵیدا 
لەگەڵ )ب( هاوسەرگیریی كردووە و خاوەنی 
چوار منداڵ بوون، بەاڵم ساڵی 2014 بەهۆی 
ئــەوەی لەنێوان هەرێمی كوردســتان و ئێران 
هاتوچــۆی دەكــرد، لە تــاران كچێكی فارس 
بەنــاوی )ف( دەناســێت كە باوكــی كچەكە 
تێپەڕبوونــی  دوای  بــوو.  مووســا  هاوڕێــی 
ماوەیەك بەســەر ناسینی )ف(، مووسا بڕیار 
دەدات بیكاتــە هاوژینی خــۆی. دوای ئەوەی 
رەزامەندیــی هاوژینــی یەكەمــی وەردەگرێ، 
لەگــەڵ )ف( هاوســەرگیری دەكــەن و لــە 

سلێمانی ماڵی جیای بۆ دادەنێ.
یەحیا رەسوڵ، برای مووسا بە )رووداو(
ی گوت: "براكەم لە هاوژینی یەكەمی چوار 
فارسە  كە  دووەمیشی  هاوژینی  لە  و  منداڵ 
بەخێو  بۆی  دایەن  بەاڵم  بوو،  منداڵی  دوو 
دەكردن، چونكە هەردووكیان كاریان دەكرد".
دەكات  براكـەی  كوژرانـی  باسـی  یەحیـا 
و دەڵێـت "هاوژینەكـەی مووسـا بـە سـەفەر 
براكەشـم  ماوەیـەك  پـاش  تـاران،  بـۆ  چـوو 
چـوو بـۆ تـاران تاوەكـوو )ف( بهێنێتـەوە، 
هیـچ  بەبـێ  و   2017/4/29 رۆژی  بـەاڵم 
تـاران  بـازاڕی  لەنـاو جەرگـەی  و  هۆكارێـك 
براژنەكـەم چەنـد گوللەیەكـی بـە براكەمـەوە 
دەڵێـن  دەرچـوو،  گیانـی  لـەوێ  هـەر  و  نـا 
دوای رووداوەكـە )ف(یـش لەالیـەن پۆلیسـی 

كـراوە". دەسـتگیر  تارانـەوە 
یەحیــا گومانی لە كەســوكاری براژنەكەی 
هەیــە و مردنــی براكەی بە پیــالن دەزانێت، 
ئــەو دەڵێــت "گومان دەكەم چەند كەســێك 
بــۆ پارە ئــەو كارەیان كردبێــت و ژنەكەیان 

بەكارهێنابێــت، چونكە براكەم هەمان رۆژ لە 
ســلێمانی ئۆتۆمبێلێكی گرانبەهای فرۆشتووە 
و پارەكــەی لەگــەڵ خــۆی بــردووە، بــەاڵم 
ئەمــە تەنیا گومانــە و بەتــەواوی دڵنیا نین 
رووداوەكە چۆن بووە، بۆیە دوای تەواوبوونی 
پرســەكەی، دەچینــە تــاران و كەیســەكەی 

یەكالیی دەكەینەوە".
لەبــارەی هەڵوێســتی پۆلیســی تارانیش، 
یەحیا رەســوڵ گوتی "پۆلیسی تاران زۆر بە 
دڵسۆزانە هاوكارییان كردین و تاوانبارەكەیان 
دەســتگیر كردووە و ئێستا لە زیندانە، بەاڵم 
هێشــتا نازانین تاوەكــوو كۆتایی بــەردەوام 

دەبن یان نا".
برای مووســا دەشڵێت ئەوان هەوڵ دەدەن 
بەشــێوەیەكی  كەیســەكە  لەســەر  كارەكان 
راســت و دروســت بڕوات بەڕێــوە و تاوانبار 
بە ســزای یاســایی خــۆی بــگات، ئەگەر لە 
تارانیــش كارئاســانییان بۆ نەكــرا و رێگری 
لە بەئەنجامگەیشــتنی كەیســەكە كرا، هەوڵ 

دەدەن كەیسەكە بهێننەوە كوردستان".
لەبارەی گومانــی ئەوەی كە )ف( ناپاكی 
لــە مووســا كردبێــت، یەحیای بــرای دەڵێت 
"نەخێــر هیــچ گومانێك لــە ناپاكیــی براژنم 
لــە براكــەم ناكــەم، چونكــە )ف( هێندەی 
هەموومان مووســای خۆشدەویست و زیاتر لە 

هەمووشمان نازی براكەمی هەڵدەگرت".
)ب( هاوژینی یەكەمی مووسا كە خاوەنی 
چــوار منداڵــە و كــوڕە گەورەكــەی تەمەنی 
13 ســاڵە، بەهۆی كوژرانــی هاوژینەكەیەوە 
شــۆك بووە. ئــەو تەنیا گوتی "ئەگەر یاســا 
كەمتەرخــەم بێــت و ســزای تونــدی نەدات، 

منیش سكااڵ لە دژی )ف( تۆمار دەكەم".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

نامیـق محەممـەد، ئۆتۆمبێلەكـەی فرۆشـت 
و بـە گیرفانی پـڕەوە گەڕایەوە ماڵەوە، بەاڵم 
بـێ ئاگابـوو لەوەی هاوڕێكـەی چاوی بڕیوەتە 
تەلەفۆنێكـی  بـە  ئۆتۆمبێلەكـە.  پـارەی 
چـووە  مـاڵ  لـە  زیندوویـی  بـە  هاوڕێكـەی 
دەرەوە، بـەاڵم دواتـر تەرمەكـەی هێنرایـەوە.
نامیـق محەممـەد عەزیز، تەمەن 56 سـاڵ، 
كاری كڕیـن و فرۆشـتنی ئۆتۆمبێلـی دەكـرد، 
هاوپیشـەیەكی  لەالیـەن   2017/4/19 رۆژی 
خـۆی بەنـاوی )ك.س(، تەمـەن 30 سـاڵ، 
ئـەو  نامیـق  دەڵێـن  كەسـوكارەكەی  كـوژرا. 
رۆژە ئۆتۆمبێلێكـی فرۆشـتووە، )ك( ئـاگادار 
كـە  كـردووە  بـۆ  تەلەفۆنـی  دواتـر  بـووە، 
ئۆتۆمبێلێـك هەیـە بچـن بـە یەكـەوە بیكـڕن. 
كاتێـك  بـەاڵم  رۆیشـتووە،  لەگەڵـی  ئەویـش 
بـە  )ك(  چۆڵەوانییـەك،  گەیشـتوونەتە 
دەمانچەكـەی گوللەیەكـی لـە سـەری نامیـق 

كوشـتوویەتی.  و  داوە 
كازم نامیـق، تەمـەن 33 سـاڵ كـە كـوڕە 
)رووداو( بـە  قوربانییەكەیـە،  گـەورەی 
دوای   2017/4/19 لـە  "باوكـم  گـوت  ی 
كاردا  لـە  كـە  كەسـێك  گەڕانـەوەی،  لـەكار 
ئۆتۆمبێـل  كڕینـی  بەبیانـووی  دەیناسـێت، 
لەگـەڵ خـۆی دەیبـات، چونكـە باوكـم ئـەو 
 7 نزیكـەی  فرۆشـتبوو،  ئۆتۆمبێلێكـی  رۆژە 
هـەزار دۆالری پێبـوو. ئـەو كـوڕە بـە باوكمی 
گونـدی  لـە  هەیـە  ئۆتۆمبێلێـك  گوتبـوو 
قۆڕیتـان لـە خـوارووی هەولێـر، دوای ئـەوەی 
بـە  گوللەیـەك  چۆڵەوانـی،  بـە  گەیشـتوون 
پشـتی سـەری باوكمـەوە دەنێـت و هەر لەوێ 

بەجێیدەهێڵێـت".
كازم ئـەو شـەوە لـە مـاڵ نەبـووە، دایكـی 
مۆبایلەكـەی  كـە  كـردووە  پێـوە  پەیوەنـدی 
نامیـق داخـراوە و رەنگـە لـە ماڵـی براكـەی 
بێـت. كازم تەلەفـۆن بـۆ مامـی دەكات، بەاڵم 
پەیوەنـدی  نییـە.  مـن  لـەالی  دەڵێـت  ئـەو 

بـە هاوڕێكانـی لـە پێشـەنگاكانی ئۆتۆمبێـل 
ئێـوارە  تاوەكـوو  دەڵێـن  ئەوانیـش  دەكـەن، 

لێـرە بـووە و دواتـر گەڕاوەتـەوە ماڵـەوە.
لەوكاتـەی ئـەوان سـۆراغی نامیـق دەكەن، 
بـووە،  دەرگا  لەبـەر  نامیـق  ئۆتۆمبێلەكـەی 
بۆیـە لـەوە دڵنیابـوون كـە لەگـەڵ كەسـێك 

دەرچـووە. 
ماڵێكـی  لـە  "داوامـان  دەڵێـت  كازم 
چاودێرییـان  كامێـرای  كـە  كـرد  دراوسـێمان 
كاتێـك  بكەیـن،  كامێراكـە  سـەیری  هەیـە 
بـە  گەنجێـك  بینیمـان  كـرد،  سـەیرمان 
پیكابێـك باوكـم سـەردەخات، بـەاڵم وێنەكـە 
نەناسـی،  گەنجەكەمـان  بۆیـە  نەبـوو،  روون 
پەیوەندیمـان بـە هاوڕێیەكییـەوە كرد تا بێت 
سـەیری ڤیدیۆكـە بـكات، هاوڕێكەی یەكسـەر 
گەنجەكـەی ناسـییەوە و گوتـی لە پێشـانگای 

كاردەكات". ئۆتۆمبێـل 
دەكات  باوكـی  هاوڕێكـەی  لـە  داوا  كازم 
كـە پەیوەنـدی بـە كـوڕە گەنجەكـەوە بـكات 
پەیوەنـدی  تەلەفـۆن  بـە  باوكـم  "هاوڕێكـەی 
بـە كـوڕە گەنجەكـەوە كـرد و گوتـی لەكوێـی 
كارم پێتـە. ئەویـش گوتـی لـە ماڵـەوەم. مـن 
و بـرا و مامەكانـم لەگـەڵ هاوڕێكـەی باوكـم 
چوویـن بـۆ ماڵیان. كـە دەرگای لێكردینەوە، 
منداڵێكـی بچووكـی لەبـاوەش بـوو، خـۆی و 
هاوژینەكـەی بـەرەو روومـان هاتـن، كاتێـك 
مانگێكـە  گوتـی  لێپرسـی  باوكمـان  هەواڵـی 

نەمبینیـوە".
كەسـوكاری نامیـق كـوڕە گەنجەكـە لەگەڵ 
پرسـیاری  زۆر  رێـگا  لـە  دەبـەن.  خۆیـان 
لێدەكـەن، بـەاڵم ئـەو هەر حاشـای لێدەكات. 
ئۆتۆمبێلەكـەی  وێنـەی  پێیدەڵێـن  كاتێـك 
كۆاڵنەكـە  هاتووەتـە  كـە  بینیـوە  تۆمـان 
یەكسـەر  )ك(  سەرخسـتووە،  نامیقـی  و 
دەڵێـت راسـتە، بـەاڵم ئۆتۆمبێلەكـەم لـەالی 

)و(. بەنـاوی  بـووە  هاوڕێیەكـم 
تـەواو  گەنجەكـە  "كـوڕە  دەڵێـت  كازم 
شـڵەژابوو، بەجۆرێـك لە مـاوەی 10 خولەكدا 
6 جـار قسـەی خـۆی گـۆڕی، ئێمـەش وەك 

نەریتێـك كە لـە باوكمانەوە بۆمان ماوەتەوە، 
فێـری گوللــە و قسـەی ناشـیرین نیـن، بۆیـە 
دانمـان بەخۆمانـدا گـرت و بەبـێ ئـەوەی هیچ 
كاردانەوەیەكمان هەبێت، كاژێر 12.30 شـەو 
بردمـان بـۆ بنكـەی پۆلیـس و لـەوێ لەگـەڵ 

)و( دەسـتگیركران".
كازم داوا دەكات یاسا سزای لەسێدارەدان 
بۆ هەردوو تۆمەتبارەكە دەربكات و دەشـڵێت 
"ئێمە چاوەڕێی یاسـاین و هیچ كێشـەیەكمان 

لەگـەڵ بنەماڵەی بكـوژی باوكم نییە".
سـااڵن   48 تەمـەن  محەممـەد،  پەرویـن 
كـە مـاوەی 32 سـاڵ هاوژینـی مـام نامیـق 
بـووە و خاوەنـی 11 منداڵـە، بـە گریانـەوە 
باسـی هاوژینەكەی بۆ )رووداو( كرد و گوتی 
"نامیـق پیـاوی سـوڵح بوو، پیاوێـك بوو هیچ 
كـەس بـۆ رۆژێكیـش دڵـی لێـی نەڕەنجابـوو، 
نامـەرد  وا  كەسـانی  دەسـتی  بـە  حەیفـە 

بكـوژرێ".
پەرویـن باسـی دواییـن پەیوەنـدی نێـوان 
خـۆی و هاوژینەكـەی دەكات و دەڵێـت "ئـەو 
ئێوارەیـە وەك هەموو رۆژێك پەیوەندی كرد، 
پێمگـوت هەمـوو شـتێكمان هەیـە، بۆیـە كـە 
گەڕایـەوە هیچ مەهێنە، كاتێكیش گەیشـتەوە 
بینـی،  ئۆتۆمبێلەكەیـم  مـن  ماڵـەوە،  پێـش 
بـەاڵم نەهاتـە ژوورەوە، چوومە دەرەوە لەوێ 
نەبـوو، چەنـد جارێـك پەیوەندیـم پێوەكـرد، 
بەاڵم وەاڵمی نەبوو، دڵم خەبەری دا شـتێكی 
وانەبـووە  كات  هیـچ  چونكـە  بەسـەرهاتبێ، 
وەاڵم نەداتـەوە، پەیوەندیـم بـە كوڕەكانـەوە 
كـرد و ئەوانیـش چەنـد جارێـك پەیوەندییـان 

پێوەكـرد، بـەاڵم مۆبایلەكـەی داخرابـوو".
تاكـە داواكاریـی پەرویـن ئەوەیـە كە مافی 
یاسـا  دەكـەم  "داوا  نەفەوتـێ  هاوژینەكـەی 
سـزای لە سـێدارەدان بۆ بكوژەكەی دەربكات 
و خوێنـی بێتاوانـی هاوژینەكـەم بـە ناحـەق 

نـەڕوات".
لەبـارەی ئـەم كەیسـە رائیـد هۆگـر عەزیز، 
هەولێـر  پارێـزگای  پۆلیسـی  گوتەبێـژی 
لـە  ئـەوەی  "پـاش  گـوت:  )رووداو(ی  بـە 

رووداوەكـە ئـاگادار كراینـەوە، دەسـتمان بـە 
لێكۆڵینـەوە كـرد و دوو كەسـمان بـە تۆمەتی 
كوشـتنی ئـەو پیاوە دەسـتگیر كـرد، هەردوو 
سـەرەتایی  لێكۆڵینـەوەی  لـە  تۆمەتبارەكـە 

پۆلیـس دانیـان بـە تاوانەكەیانـدا نـا، ئێسـتا 
هەردووكیـان بەپێـی ماددەی 406 لە یاسـای 
تـا  راگیـراون  زینـدان  لـە  عێراقـی  سـزادانی 

كاتـی دادگایـی".

مووسا لەالیەن 
هاوژینە فارسەکەی دەکوژرێ

نامیق بەدەستی هاوپیشەکەی دەکوژرێ

لەنێو جەرگەی تاران چەند گوللەیەكی لێداوە

بكوژەكەی بە كامێرای چاودێری ئاشكرا بوو

نامیق محەممەد

مووسا رەسوڵ و هاوژینە فارسەكەی
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رووداو - هەولێر

مانگــی رابــردوو رێكــس تیلەرســن، وەزیری 
دەرەوەی ئەمریــكا رایگەیاند، ئیدارەی كۆشــكی 
"بــە  داهاتــوودا  رۆژی  مــاوەی 90  لــە  ســپی 
شــێوازەكانی بەرەنگاربوونەوەی ئەو تەحەدایانەدا 
دەچنەوە كە ئێران دروستی كردوون". بەشێك لەو 
تەحەدایانە پەیوەندییان بە فراوانخوازیی ئێرانەوە 
هەیە كە ئەمریكا دەیەوێ كۆنترۆڵی بكات. ئیهود 
یــاری، توێژەر لە پەیمانگای واشــنتن، لە دوایین 
راپۆرتیــدا لەوبارەوە دەڵێت، بۆ ئەوەی واشــنتن 
بتوانێ ئەوە بكات، دەبێ لە ستراتیژی نوێی ئێران 
لە ناوچەی شام تێبگات كە ئامانجە بنەڕەتییەكەی 

بااڵدەستییە لە عێراق، سووریا و لوبنان.
دەڵێــت  واشــنتن  پەیمانــگای  راپۆرتەكــەی 
هەرچەندە ئێران دەیەوێ لە درێژخایەندا هەژموونی 
بەســەر هەموو ناوچەكــەدا هەبێ، بەاڵم ئێســتا 
زەلــكاوە خوێناوییەكــەی شــەڕ لەم ســێ واڵتە 
دەرفەتی زیاتر بە ئێران دەدات بۆ ئەوەی شوێنی 
خۆی لــە ناوچەكەدا قایم بكات، ســەركەوتن لەو 
ســتراتیژە ســنووردارەش دەتوانێ دەستی ئێران 
لەدژی ســعودیە و واڵتانی دیكەی بەرەی ســوننە 

بەهێز بكات.
قاسم ســولەیمانی، فەرماندەی سوپای قودس 
)لقی چاالكییە دەرەكییەكانی سوپای پاسداران(، 
جێبەجێكاری ســەرەكی سیاســەتی فراوانخوازیی 
تارانــە. بەپێی راپۆرتــی پەیمانگە ئەمریكییەكە، 
ســولەیمانی لــە ماوەی ســێ ســاڵی رابــردوودا 
"خەریكی دانانی بەردی بناغەی النیكەم یەك، یان 
رەنگــە دوو كۆریدەر بێ كە بــە درێژایی ناوچەی 
شامدا تێدەپەڕێ و ئێران بە دەریای نێوەڕاستەوە 

دەبەستێتەوە".
ئامادەكاری راپۆرتەكە دەڵێت ئەم دوو كۆریدەر 
یان رێڕەوە بۆ گواستنەوەی كەرەستەی سەربازی 
و میلیشیا لە كاتی پێویستدا بەكاردەهێنرێ. بەاڵم 
بە گوێرەی بەرپرســانی ئێرانی "بیرۆكەكە ئەوەیە 
هێــزە وەكیلــەكان، وەكوو حیزبوڵاڵ و میلیشــیا 
شــیعەكانی عێراق، ئەركی چاودێریی ئەو رێڕەوانە 
بگرنە ئەستۆ، بۆ ئەوەی پێویست نەكات ئێران بە 

هێزی سەربازیی خۆی ئەمە بكات".
 بەپێــی راپۆرتەكــەی ئیهــود یــاری، ئێــران 
دەتوانــێ 150 بۆ 200 هەزار چەكداری میلیشــیا 
كۆبكاتەوە كە 18 هەزاریان شیعەی ئەفغانستان، 
3-4 هەزاریان شیعەی پاكستان و ژمارەیەكیشیان 

میلیشیا مەسیحی و دروزەكانن. 

كۆریدەری باكوور

بەشێكی راپۆرتەكە تەرخانكراوە بۆ ئەو ناوچە 
جوگرافیانەی كە كۆریــدەرەكان پێیدا تێدەپەڕن. 
بەپێی راپۆرتەكە "كۆریدەری باكوور لە ئێرانەوە بە 
پارێزگای دیالەدا كە ئێستا زۆرینەی شیعەیە، بەرەو 
كەركووك و لەوێوە بەرەو شــارۆچكەی شرگات لە 
رۆژهەاڵت دەچێ، لەوێشــەوە لە رێگای تەلعەفەر 
و چیای شــنگالەوە بە سووریاوە دەبەسترێتەوە". 
ئەوەش بەو مانایەیە كــە كۆریدەرەكەی ئێران بە 
ناوچە كوردییەكانی بندەســتی یەپەگە لە سووریا 

تێدەپەڕێ.
یــاری پێیوایــە بــۆ ئــەوەی ئــەو كۆریــدەرە 
سەربگرێ، پێویستە ئێران گەرەنتی ئەوە بكات كە 
حكومەتی عێراق و هێزە كوردییەكان بەربەستی بۆ 
دروست ناكەن. بەبۆچوونی ئامادەكاری راپۆرتەكە، 
بــەو پێیــەی تــاران دەســەاڵتی زۆری بەســەر 
حكومەتی عێــراق و هێزە چەكدارەكانی عێراقەوە 
هەیە، پێناچێ بەغدا دژایەتییەكی راستەقینەی ئەو 

جموجوڵەی ئێران بكات. هێزە كوردییەكانیش بە 
هەمانشێوە بەربەست دروست ناكەن، لەبەر ئەوەی 
"هێــزی پێشــمەرگە مەیلێكی ئەوتۆیــان نابێ بۆ 
وەستاندنی جموجۆڵی هێزە چەكدارە ئێرانییەكان، 
ئەگەر هیچ هەڕەشــەیەك بۆ بەرژەوەندییەكانیان 

دروست نەكەن".
ســەبارەت بــە پارتــی كرێكارانی كوردســتان 
)پەكەكــە(ش، راپۆرتەكــە دەڵێــت: "هێزەكانی 
پەكەكە لە شنگال پەیوەندییەكی نزیكیان لەگەڵ 
ئێران هەیــە، لە ناوچە كوردییەكانی ســووریاش 
كــە لە نێــوان كوردەكاندا بــە رۆژئاڤا ناســراوە، 
ناوچە كوردییەكانی ژێر دەســەاڵتی پەیەدە لەژێر 
هەڕەشــەی بەردەوامی توركیــادان... بۆیە ئێران 

بەهێزێكی دۆست دەزانن". 
ركابەرییــە  دەزانــێ  بــەدووری  راپۆرتەكــە 
لــە  تــاران  و  ئەنقــەرە  نێــوان  ســەختەكەی 
نزیكــدا پێكدادانــی ســەربازیی  داهاتوویەكــی 
لێبكەوێتەوە، وەكوو چۆن بەدووریشــی دەزانێ 
حكومەتی توركیا بۆ رێگرتن لە پالنەكەی ئێران 
هێــزە كوردییەكانی باشــوور، توركمانەكان یان 

عەرەبە سوننەكان بەكاربهێنێ.

كۆریدەری باشوور

بەپێــی راپۆرتەكــەی پەیمانــگای واشــنتن، 
كۆریــدەری دووەمیــان )كۆریدەری باشــوور( لە 
پارێزگا شیعەنشــینەكانی عێراقەوە بەرەو بیابانی 
پارێــزگای ئەنبــار و لەوێشــەوە بــە رۆژهەاڵتــی 
دەبێتــەوە.  درێــژ  دیمەشــق  هەتــا  ســووریادا 
ئامادەكاری راپۆرتەكە پێیوایە "كێشەی سەرەكیی 
ئەم رێڕەوەیان ئەوەیە سوننەكانی پارێزگای ئەنبار 
كە زۆرینەشن، بە چاوی گومان و دوژمنایەتییەوە 

سەیری ئێران دەكەن".
بــەاڵم زۆرینــەی 1.5 ملیۆن دانیشــتووەكەی 
پارێــزگای ئەنبــار لــە چــوار شــاری رومــادی، 
فەللوجە، حەدیســە و قایــم دەژین، بۆیە دەكرێ 
رێڕەوەكــەی ئێــران "بەو ناوچە گوندنشــینانەدا 
تێپــەڕێ كــە وشــكن و ژمــارەی دانیشــتوویان 
كەمــە". راپۆرتەكــە بــەدووری دەزانــێ هــۆزە 
ســوننەكان "شەڕ لەگەڵ ئێران هەڵگیرسێنن، بە 

تایبەتیش شــەڕێك كە ناكرێ تێیــدا براوە بن". 
جیا لەوەش ئێران دەتوانێ پشــت بە "بەرتیل و 
گوشار ببەستێ بۆ ئەوەی هۆزەكان چاوپۆشی لە 

هاتوچۆی بارهەڵگرە ئێرانییەكان بكەن".

پالنی ئێران بۆ پاراستنی 
كۆریدەرەكان

بەشێكی دیكەی راپۆرتەكە باس لە پالنەكانی 
داهاتـووی ئێـران بـۆ ئـەو دوو كۆریـدەرە دەكات، 
بەشـێك لـەو پالنەش بریتییـە لـە "نوێكردنەوەی 
توانـای سـەربازیی ماوەبەسـەرچووی ئێـران"، بـۆ 
ئـەوەی بتوانـێ "تۆپخانـە، تانـك و كەرەسـتەی 
پێویست بۆ پێكهێنانی هێزێكی دەرەكیی خاوەن 
توانـای  كـە  بنێـرێ  فـراوان  چاالكیـی  مـەودای 
هاوكاری و بەهێزكردنی میلیشـیا هاوپەیمانەكانی 
هێـزی  بتوانـێ  ئێـران  ئەگـەر  هەبـێ"،  ئێرانـی 
دەتوانـێ  ئـەوە  بكاتـەوە،  نـوێ  ئاسمانیشـی 
هێزانـە  بـەو  پێشـكەش  ئاسـمانی  پشـتیوانیی 
بـكات كە بـە درێژایی كۆریدەرەكـە جێگیركراون، 
بـۆ ئـەوەی "گوشـار لەسـەر هێزە سیاسـییەكان، 
هێزێكـی  یـان  بـكات  دروسـت  هـۆزەكان 

پیـادەی زۆر لـە نزیـك ئیسـرائیل كۆبكاتـەوە".
راپۆرتەكە پێشبینی دەكات دوای ئەوەی شەڕ 
لــە ســووریا و عێراق هێور بــووەوە، ئێران درێژە 
بــە هەوڵەكانی بــۆ پەرەپێدانی میلیشــیاكان لە 
ســووریا و عێراق بدات، بە هەمانشــێوە كە هەتا 
ئێستا پشتگیریی حیزبوڵاڵی لوبنانی كردووە. ئەو 
میلیشــیایانە "یارمەتی حكومەتە هاوپەیمانەكانی 
ئێران لە ناوچەی شام دەدەن و ئەو كۆریدەرەش بۆ 
ئێران دەپارێزن". ئیهود یاری پێیوایە دوائامانجی 
ئێران لەم كۆریدەرە "فراوانكردنەوەی دەســەاڵتی 
ئێرانە بۆ بەرزاییەكانی جۆالن و لەوێشەوە گوشار 
لەســەر ئیســرائیل دروســتبكەن". بــە گوێــرەی 
راپۆرتەكــە ئێران هــەر ئێســتاش هەوڵەكانی بۆ 
گەیشــتن بە جۆالن دەســتپێكردووە و بۆ ئەوەش 
هێزێكــی میلیشــیایی بەنــاوی "فەوجــی جۆالن" 
دروســتكردووە كە لــە ئاوارە فەلەســتینییەكانی 

سووریا پێكهاتووە.
راپۆرتی لێكۆڵەرەكەی پەیمانگای واشنتن ئاماژە 
بۆ ئــەوەش دەكات كە ئەگەر ئــەم پالنەی ئێران 
ســەربگرێ، بەرەكانی نێوان حزبوڵاڵ و ئیسرائیل 
هەتــا رووباری یەرموك درێژ دەبێتەوە، واتە هەتا 
خاڵی سنووریی نێوان سووریا، ئیسرائیل و ئوردن.

ئێران بیر لە دوو رێڕەو بەرەو دەریای نێوەڕاست دەکاتەوە

"دەبێ ئەمریكا كەرەستەی سەربازی بە 
كوردی سووریا و عێراق بدات"

كورد دەتوانێ بەربەست بێ بۆ پالنەكەی ئێران

ئیهود یــاری لە بەشــی كۆتایــی راپۆرتەكەیدا پێشــنیاز دەكات ئیــدارەی ترەمپ 
"كەرەســتەی سەربازی بە كوردی ســووریا و عێراق بدات بۆ ئەوەی بەرەنگاری میلیشیا 
شــیعەكان ببنەوە". هەروەها داوا دەكات "توركیا هان بدرێ رێگــە لە هەوڵەكانی ئێران 
بۆ دەســتگرتن بەســەر ناوچەكەدا بگرێ"، چونكە ئــەو كۆریدەرە رێگەی ســەرەكیی 
بازرگانیــی توركیایە لەگەڵ واڵتانــی عەرەبی. لەپاڵ ئەمــەدا ئوردنیش دەبێ یارمەتی 
هۆزە سوننەكانی رۆژئاوای عێراق و رۆژهەاڵتی سووریا بدات كە پەیوەندییەكی كۆنیان 

لەگەڵ سعودیە هەیە.
ئامادەكاری راپۆرتەكە لە كۆتاییدا پێشــنیاز دەكات كۆشــكی ســپی پشــتگیری لە 
هەوڵەكانی ئیسرائیل بكات بۆ رێگری لەوەی ئێران شوێنی خۆی لە بەرزاییەكانی جۆالن 

قایم بكات. 

یەكێكیان بەرەو سنوورەكانی ئیسرائیلە

رووداو - هەولێر

ئیــدارەی كۆشــكی ســپی بــە نیــازە بــۆ 
لەســەر  رەققــە  شــاری  كۆنترۆڵكردنــەوەی 
پالنەكــەی ئۆبامــا بــڕوات، لــە چوارچێــوەی 
ئەو پالنەشــدا هێزەكانی ســووریای دیموكرات 
)HSD( رۆڵی ســەرەكی لە ئۆپەراســیۆنەكەدا 
دەگێــڕن. بەگوێــرەی بەرپرســانی ئەمریكــی، 
ســەرۆككۆماری توركیا لە كاتی گەشتەكەی بۆ 

ئەمریكا لەو بڕیارە ئاگادار دەكرێتەوە.
رەجــەب تەیب ئەردۆغــان، ســەرۆككۆماری 
توركیــا، رۆژانــی 16 و 17ی ئایار لە كۆشــكی 
ســپی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، ســەرۆكی ئەمریكا 
كۆدەبێتەوە. بەپێی راپۆرتێكی گۆڤاری )فۆرین 
پۆڵسی(ی ئەمریكی، لەو كۆبوونەوەیەدا ترەمپ 
هاوتــا توركییەكەی ئاگادار دەكاتەوە كە گڵۆپی 
سەوزی بۆ بەردەوامبوون لەسەر پالنەكەی ئۆباما 
و بەشداریی كارای هێزە كوردییەكان هەڵكردووە.
بەرپرســانی وەزارەتی بەرگریــی ئەمریكاش 
بــە گۆڤارە ئەمریكییەكەیــان راگەیاندووە، پاش 
ســەردانەكەی ئەردۆغــان پالنەكــەی ئیــدارەی 
پێشوو بەشــێوەیەكی جدیتر جێبەجێ دەكرێ. 
بەپێی لێدوانی ژمارەیەك بەرپرسی ئەمریكیش، 
ئەمریــكا  هێزەكانــی  ناوەندیــی  فەرماندەیــی 
)CENTCOM( داوایەكیــان بۆ جەیمز مەتیس، 
وەزیــری بەرگریــی ئەمریكا نــاردووە بۆ ئەوەی 
فەرمانی پڕچەككردنی هێزە كوردییەكانی بەشدار 

لە ئۆپەراسیۆنی رەققە دەربكات.
پــاش ئەوەی مەتیس ئەو داوایە و پالنەكەی 
پەسەند كرد، داواكە رەوانەی سەرۆكی ئەمریكا 
دەكرێ بۆ ئەوەی دوایین واژۆی لەســەر بكات. 
ئەمریكــی  بەرپرســانی  لــە  زۆر  ژمارەیەكــی 
پێیانوایە ترەمپ بێ دوودڵی پالنی ژەنەراڵەكان 

واژۆ دەكات.
ئەوە یەكەمجار نییە داواكاریی پڕچەككردنی 
هێزە كوردییەكانی رۆژئاوای كوردستان رەوانەی 
ئۆفیســی ســەرۆكی ئەمریكا بكرێ. لە دوایین 

رۆژەكانــی دەســەاڵتی ئیــدارەی پێشووشــدا، 
پێنتاگۆن داوایەكی هاوشێوەی لە باراك ئۆباما، 
سەرۆكی ئەمریكا كردبوو. بەاڵم ئۆباما هەستی 
كردبــوو ئــەو هەنــگاوە زۆر گەورەتــرە لەوەی 
بتوانێ لە دوایین رۆژەكانی سەرۆكایەتی خۆیدا 
بیهاوێــژێ، بۆیە بڕیاردان لەســەر ئەم داوایەی 
بــۆ ئیــدارەی ترەمپ جێهێشــت. ئــەو كاتیش 
نیگەرانیی ئیدارەی ئۆباما بە هۆی هەڵوێســتی 
توركیــاوە بوو كە هەتــا ئــەوكات نەیتوانیبوو 
پالنێكــی گونجاو بــۆ بەشــداریی واڵتەكەی لە 
ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی شاری رەققە پێشكەش 

بە ئیدارەی ئەمریكا بكات.
چەند رۆژێك بەر لە دەستبەركاربوونی ترەمپ، 
بەرپرسانی ئیداری ئۆباما وردەكاریی پالنەكەیان 
خســتبووە بەردەســتی راوێژكارانی ســەربازیی 
ئیــدارەی ترەمپ و داوایان كردبوو دەمودەســت 
پالنەكە جێبەجێ بكرێ. كاربەدەستێكی ئیدارەی 
ئۆباما بە گۆڤــارە ئەمریكییەكــەی راگەیاندووە 
"لەكاتی گفتوگۆكانی گواســتنەوەی دەســەاڵتدا 
ئەو مەســەلەیە یەكێــك لــە ئەولەوییەتەكان و 
پرســە سەرەكییەكانی پەیوەندیدار بە ئاسایشی 

نیشتمانی بوو".
بەاڵم ترەمپ لە كۆتایی كانوونی دووەمەوە 
خەریكــی پێداچوونــەوە بوو بــە پالنەكە. لەو 
ماوەیەشــدا توركیا خەریكی لۆبیكردن بووە لە 
واشــنتن بۆ ئەوەی كۆشــكی سپی رازی بكات 
بۆ ئۆپەراســیۆنی گرتنەوەی رەققە پشــت بە 
ســوپای توركیا و هێزە عەرەبییەكانی سەر بە 

ئەنقەرە ببەستێ.
لینــدا رۆبنســن، شــرۆڤەكار لــە ناوەنــدی 
بــاس   ،)RAND( لێكۆڵینــەوە و پەرەپێــدان
لــەوە دەكات كە بەرپرســانی ئەمریكــی "دوای 
لێكدانەوەی پێشنیارەكەی ئەنقەرە، گەیشتبوون 
بــەوەی توركیا ناتوانــێ لەڕووی ســەربازییەوە 
بەشــدارییەكی ئەوتۆی هەبێ". رۆبنســن پێشتر 
راوێــژی پێشــكەش بــە پێنتاگــۆن كردبــوو، 
بەمدواییــەش لەگــەڵ فەرماندەكانــی ســوپای 

ئەمریكا سەردانی سووریای كردبوو.
ژمارەیەك بەرپرسی كۆشكی سپی بە )فۆرین 
پۆڵســی(یان راگەیانــدووە، ئیــدارەی ترەمپ لە 
مێــژە یەكالیــی بووەتــەوە لەســەر ئــەوەی كە 
هێــزە كوردییەكان تاكە هێزن بتوانن چەكدارانی 
داعــش لــە رەققە دەربكــەن، بەاڵم بــۆ ئەوەی 
پەیوەندییەكانــی نێوان ئەنقەرە و واشــنتن بەر 
لە گشتپرسییەكەی هەمواری دەستووری توركیا 

ئاڵۆزتر نەبێ، راگەیاندنی پالنەكە دواخرا.
پەیوەندییەكانی واشــنتن و ئەنقەرە لە دوای 
كودێتا فاشیلەكەی تەمووزی 2016 ئاڵۆزییەكی 
زۆری تێكەوتووە. گرژیی پەیوەندییەكان تاوەكو 
ئەو شوێنەش چوو كە حكومەتی توركیا باسیان 
لــەوە دەكــرد ژمارەیەك فەرماندەی ســەربازیی 
ئەمریكا لە پیالنی كودێتاكەدا دەستیان هەبووە. 
فڕۆكەكانــی توركیــا لە دواییــن هەفتەی مانگی 

رابردوودا چیای شــنگال و چیای قەرەچووغیان 
لــە رۆژئــاوای كوردســتان بۆردومــان كــرد. لە 
هێرشەكەی سەر چیای شنگالدا پێنج پێشمەرگە 
شــەهید بــوون و نــۆی دیكەش برینــدار بوون. 
لە هێرشــەكەی ســەر چیای قەرەچووغیش 20 

شەڕڤان شەهید و 18ی دیكەش بریندار بوون.
بەرپرسانی وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا، دوای 
هێرشــەكەی قەرەچووغ، رایانگەیاند كە توركیا 
كەمتــر لــە كاژێرێك بــەر لە هێرشــەكە ئەوانی 
ئاگادار كردبووەوە، ئاشكراشــیان كرد داوایان لە 
ســوپای توركیا كردبوو بەبێ هاوئاهەنگی تەواو 
هێرشــە ئاســمانییەكە جێبەجێ نەكــرێ، بەاڵم 
توركیا داواكەی پێنتاگۆنی پشــتگوێ خستبوو. 
دوای هێرشەكە ئەمریكا ژمارەیەك هێزی رەوانەی 
سنووری نێوان توركیا و سووریا كرد، بۆ ئەوەی 
رێگــە لە پێكدادانی نێوان هێــزە كوردییەكان و 

سوپای توركیا بگرێ.
ئایدن ســەلجەن، كونسوڵی گشتیی پێشووی 
توركیــا لە هەرێمی كوردســتان و دیپلۆماتكاری 
ئێســتای توركیا لە ئەمریكا، بە رۆژنامەی )وۆڵ 
ســتریت جورنــاڵ(ی ئەمریكی راگەیانــدووە كە 
ئەردۆغان "دەیــەوێ بە ئەمریكا و هاوپەیمانانی 
بسەلمێنێ هەر كاتێك ئەنقەرە بگاتە ئەو بڕوایەی 
ئاسایشی نیشتمانیی واڵتەكەی لە سووریا و عێراق 
هەڕەشەی لێدەكرێ، ئامادەیە تاكالیەنە هەنگاو 
بنێ". هەروەها دەڵێت: "هێرشە ئاسمانییەكانی 
مانگی پێشــووی توركیا بۆ دروستكردنی گوشار 
بــووە لەســەر ترەمپ و ئیــدارەی رووســیا، بە 
تایبەتیش لە كاتێكدا ئەردۆغان ناوەڕاســتی ئەم 

مانگە لەگەڵ ترەمپ كۆدەبێتەوە".
ئەنقــەرە پێیوایــە هاوكارییەكانــی ئەمریــكا 
بۆ )هەســەدە( كە بە دەستپێشــخەری یەپەگە 
دامەزراوە، هەڕەشــەی گەورە لەســەر ئاسایشی 
نیشتمانیی توركیا دروست دەكات. جەیمز جێفری، 
باڵیۆزی پێشووی ئەمریكا لە توركیا و عێراق، لە 
چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ )وۆڵ ســتریت جورناڵ( 
ئامــاژەی بۆ ئــەوە كردووە كــە نیگەرانییەكانی 

توركیــا "بــێ بنەما نییــە". بەبۆچوونی جێفری 
"توركیا لەوە دەترسێ ئەمریكا نیمچە دەوڵەتێك 
بــۆ )PYD( ئاوا بكات. ئەمەش بەو مانایەیە كە 

پەكەكە دەتوانێ گەمارۆی توركیا بدات".
ئاڵۆزیــی پەیوەندییەكانــی نێــوان توركیا و 
ئەمریكا وایكردووە توركیا )ئەگەر بە رواڵەتیش 
بێ( لە رووســیا نزیك بێتەوە. هەفتەی پێشــوو 
توركیا، ئێران و رووسیا لێكتێگەیشتننامەیەكیان 
راگەیانــد كــە تێیــدا بــاس لــە چــوار ناوچەی 
ئــارام )یــان ناوچەی رێگــر لە شــەڕ( دەكات. 
دۆكیومێنتــەكان وەكوو هەمــوو رێككەوتنەكانی 
دیكە لێكدژیی گەورەی تێدایە و رەنگە هەندێك لە 
خاڵەكانی هۆكاری هەڵوەشانەوەی بن. بۆ نموونە 
لەالیەكەوە باس لە راگرتنی هێرشی ئاسمانی لە 
ناوچە ئارامەكان دەكات، كەچی لەالیەكی دیكەوە 
بــاس لە لێدانی گرووپەكانی ســەر بە ئەلقاعیدە 
)لەوانــەش بــەرەی فەتحــی شــام( دەكات كە 
زۆربەیان لە ناوچە ئارامەكانن و لەگەڵ چەكداری 

گرووپەكانی دیكەی نزیك لە توركیا تێكەڵن.
بەرپرســانی حكومەتــی ئەمریــكا واڵتانــی 
عەرەبی ســوننەی ناوچەكــە و توركیایان دڵنیا 
كردووەتــەوە كــە هێزەكانی ســەر بــە یەپەگە 
دەســتكاری دێمۆگرافیــی رەققە ناكــەن. بەاڵم 
ئــەوە نیگەرانی ســەرەكیی توركیا نییە. توركیا 
دەیــەوێ لــە پشــت ناوچەكانی ژێر دەســەاڵتی 
پەیەدە بەرەو ناوەڕاســتی سووریا هێزی هەبێ، 
بــۆ ئــەوەی لەالیەكــەوە هێــزی پێویســتی بۆ 
دروســتكردنی گوشــار لەســەر یەپەگــە هەبێت 
و لەالیەكــی دیكەشــەوە نەهێڵێ ئــەو قوواڵییە 
ستراتیژییەی نێوەڕاستی سووریا بكەوێتە دەست 
هێــزە كوردییــەكان. بۆیە بە پێویســتی دەزانێ 
ســوپای واڵتەكەی یان هێزەكانی نزیك لە خۆی 
لە ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی رەققەدا بەشدار بن. 
بــەاڵم بەرپرســانی پێنتاگۆن دەڵێن بەشــداری 
هێزەكانــی نزیــك لــە توركیــا هاوشــان لەگەڵ 
هێزەكانی یەپەگە و هەســەدە كێشەی گەورە بۆ 

ئۆپەراسیۆنەكە دروست دەكات.

میدیای ئەمریكی:

لووتکە چاوەڕوانکراوەکەی واشنتن بە دڵی ئەردۆغان نابێت

"رەققە لەگەڵ هێزە كوردییەكان رزگار دەكەین"

)AFP :فۆتۆ( 

شرۆڤه 

ئێران هێزێكی میلیشیایی بەناوی "فەوجی جۆالن" دروستكردووە كە لە ئاوارە فەلەستینییەكانی سووریا پێكهاتووە.
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ته ندروستی

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

كاتێك باسی رۆژی جیهانیی دەستشووشتنمان 
بۆ ســەنگەر محەممەدی تەمەن 22 ســااڵن كرد، 
بە پێكەنینەوە گوتی "هەر دەستشووشــتن مابوو 
رۆژی جیهانیــی بۆ دیاری بكــرێ!" بە بڕوای ئەو 
زۆر شــتی دیكە هەن لە دەستشووشتن گرنگترن 
و رۆژێكی جیهانییان بۆدانەنراوە. بەاڵم پسپۆڕانی 
تەندروستی دەڵێن دەستشووشتن هەر رۆتینێكی 
دووبــارە نییــە، بەڵكــو رێگەچارەیەكــی ئێجگار 

گرنگی تەندروستی و خۆپارێزییە.
"دەستشووشتن رێگەیەكی هەرزان و هەمانكات 
زۆر كارایــە بــۆ بەرگرتن بە چەندین نەخۆشــیی 
گــوازراوە، بە تایبەت لــەم ناوچەیەی خۆمان كە 
هەم ســكچوون و هەم هەوكردنی هەناســە تێیدا 
باڵون". ئــەوە گوتەی د.عەبدولفەتــاح هەورامی، 

پسپۆڕی پزیشكیی كۆمەڵە بۆ )رووداو(.
وەك ئەو پسپۆڕە باسی دەكات، دەستشووشتن 
بە ئاو و سابوون دەبێتە هۆی راماڵینی ڤایرۆس، 
بەكتریا، مشــەخۆرەكان و چەندین ماددەی پیس 

و نەخوازراو.
بۆیە دەڵێ هۆشیاركردنەوەی خەڵكی لەبارەی 
گرنگیی دەستشووشتن، ئەركی حكومەت، میدیا و 
رێكخراوە پەیوەندیدارەكانە بە الیەنی تەندروستی.
پێنجــی ئایــاری هەموو ســاڵێك وەك رۆژی 
جیهانیــی دەستشووشــتن دیاریكــراوە و تێیدا 
هانی خەڵكی دەدرێ لە گرنگیی دەستشووشتن 

بێئاگا نەبن و لەكاتی پێویســت دەســتەكانیان 
خاوێــن بكەنــەوە. دروشــمی ئەمســاڵی رۆژی 
لــە:  بــوو  بریتــی  جیهانیــی دەستشووشــتن 

"پەیداكردنــی بەرگــری لــە بەرامبــەر دەرمانە 
دژەزیندەكان لەدەستی خۆتدایە".

بـۆ  دەڵـێ  جیهانـی  تەندروسـتی  رێكخـراوی 

میكرۆبـە  سەرسـەختبوونی  كەمكردنـەوەی 
دژە  دەرمانـە  بەرامبـەر  لـە  نەخۆشـخەرەكان 
زینـدەكان، پێویسـتمان بـە هەندێـك گۆڕانكارییە 
بـە  گرنگیـدان  لەوانـەش  رۆژانـەدا،  ژیانـی  لـە 
خاوێنیـی دەسـتەكان. بۆیـە دروشـمی ئەمسـاڵی 
ئاراسـتەی  بـە  دەستشووشـتن  جیهانیـی  رۆژی 

گرفتەیـە. ئـەو  سـنوورداركردنی 
بـە  گرنگـەی  رۆژە  ئـەو  كوردسـتان  بـەاڵم 
تەندروسـتیش  وەزارەتـی  و  تێپەڕانـد  بێدەنگـی 

دەگێڕێتـەوە. بێپارەیـی  بـۆ  هۆكارەكـەی 
د.خاڵس قادر، گوتەبێژ و بەڕێوەبەری گشتی 
بـە )رووداو(ی  دیوانـی وەزارەتـی تەندروسـتی 
گـوت "چاالكییـەكان زۆر كەمبوونەتـەوە، ئەوەی 

پێویسـتی بـە پـارە بێـت ناتوانیـن بیكەیـن و 
ئێسـتا رێكخراوەكانیـش هـاوكار نیـن".

رێكخــراوە  نــە  دەڵــێ  خاڵــس  دكتــۆر 
نێودەوڵەتییــەكان و نــە رێكخــراوە لۆكاڵییەكان 
یارمەتی حكومەتی هەرێمی كوردســتان نادەن لە 
رۆژانی سەختی داراییدا لە چاالكی بەردەوام بێ.

دەستشووشتن وەك 
بەشێكی كارای چارەسەر

بەشــێكی گرنگ لــە چارەســەری نەخۆش و 
رێنمایی كەســانی تەندروســت بــۆ دووربوون لە 
نەخۆشی، راهێنانە لەسەر نەریتە تەندروستەكان.
بەپێــی راگەیێنــدراوی رێكخــراوی جیهانیی 
تەندروســتی، هەوكردنی ســییەكان و سكچوون 
بكــوژی نمــرە یەكی مندااڵنن و دەستشووشــتن 
رێگــەی هــەرە كارایە بۆ رێگرتن لە تووشــبوون 
پێیان. رێكخراوەكە دەڵێ ســااڵنە سێ ملیۆن و 

500 هەزار منداڵ دەكوژن لە جیهاندا.
زانســتیش،  توێژینەوەیەكــی  بەپێــی 
دەستشووشــتن بــە رێــژەی 50% مــردن بــەو 

نەخۆشییانە كەمدەكاتەوە.
رێكخراوی یونیســێف دەڵێ هیچ رێوشوێنێك 
هێندەی دەستشووشتن كارا نییە بۆ رێگاگرتن لە 
تووشبوون بە سكچوون و هەوكردنی كۆئەندامی 

هەناسە.

پێشــگیری  و  كۆنترۆڵكــردن  نێوەنــدی 
ئەمریــكا  لــە   )CDC( نەخۆشــییەكان  لــە 
بەكتریــا  تەنانــەت  دەستشووشــتن  دەڵــێ 
سەرســەختەكانیش رادەماڵێ كە نەك سەخت، 
بەڵكــوو مەحاڵیشــە بە دەرمانــە دژە زیندەكان 

لەنێوببرێن.
ڤاكســین  تاكــە  هیــچ  دەڵــێ  یونیســێف 
یــان رێوشــوێنێكی پزیشــكیی نییــە هێنــدەی 

دەستشووشتن ژیانی مرۆڤ رزگار بكات.

تەندروستی رێنمایی 
هاوواڵتییان ناكات

رووداو لــە گوتەبێــژی وەزارەتی تەندروســتی 
حكومەتی هەرێمی كوردســتانی پرســی كە ئایا 
لە یەكە تەندروســتییەكانی كوردستان زانیاری و 
رێنمایی پێویســتیان پێدەدرێ لەبارەی مەسەلە 
تەندروستییە بنەڕەتییەكانی وەك دەستشووشتن؟
لە وەاڵمدا د.خاڵس قادر دەڵێ: "هێشــتا وەك 
پێویســت نییە، ســااڵنی پێشــوو جگە لە دەزگا 
تەندروستییەكان، مەڵبەندە سەرەكییەكان یەكەی 
رۆشنبیری تەندروستییان هەبوو، لە خوێندنگاكان 
لەڕێگــەی تیمــی تەندروســتی كارمــان دەكــرد 
بۆ چەســپاندنی رەفتــاری تەندروســتانەی وەك 
دەستشووشــتن. بەاڵم ئێســتا بەهۆی قەیرانەوە 

كارەكان الوازن".

کەس لە کوردستان رۆژی جیهانیی 
دەستشووشتنی لەبیر نەبوو

سوودەكانی دەستشووشتن:

*باڵوبوونەوەی هەاڵمەت و ئانفلۆنزا كەم دەكاتەوە

*رێگە لە باڵوبوونەوەی سكچوون دەگرێ

*رێگە لە باڵوبوونەوەی هەوكردنی سی و بۆڕییەكانی هەوا دەگرێ

*مردنی مندااڵنی ساوا كەم دەكاتەوە

DW - رووداو

هەندێكجار لەپڕ و دوای بەركەوتنی زەبرێك، 
پێســتت شــین دەبێتەوە، بــەاڵم هەندێكجار 
دەركەوتنــی پەڵە هەروا ئاســان نییە و دەبێ 

راوێژ بە پزیشك بكەی لەكاتی دەركەوتنی.
ئەو هۆكارانەی نیگەرانییان ناوێ!

ئەگەر لەدوای بەركەوتنی زەبر، راكێشــانی 
خوێــن لەالیــەن كارمەندانــی تەندروســتی و 
گەســتن لەالیەن هەندێك مێرووی بێ زیانەوە 
شــینبوونەوە دەركــەوت، ئــەوە بــە گشــتی 
رووداوەكە كاتییە و شــینبوونەوەكە خۆبەخۆ 
دەڕوات بێئــەوەی پێویســت بــە چارەســەری 

پزیشكی بكات.
شینبوونەوە و پەیوەندیی 

بە شێرپەنجە!

هەندێكجار بێئەوەی هیچی ئەوتۆ روویدابێ، 
بەشێكی پێســت شــین دەبێتەوە! دوور نییە 
ئەمە بەهۆی شێرپەنجە رووبدات، یان مەیینی 
خوێن لەنێو جەستە! بۆیە لەمبارەدا پێویست 

بە راوێژی پزیشكی دەكات.
شینبوونەوە وەك 

ئاماژەی خوێنبەربوون!

تەقینی موولوولەكانی خوێن وادەكات خوێنی 
نێویــان دزەبكاتە نێو خانەكانی تەنیشــتیان 

و ئێمــەش وەك پەڵەیەكــی شــینی مەیلــەو 
وەنەوشەیی بیبینین. بەشێوەیەكی ئاسایی ئەم 
شینبوونەوەیە لەكاتی زەبر روودەدات و بەپێی 
سروشــتی جەستەی كەسەكە لە 2-4 هەفتەدا 
چاكدەبێتەوە. ئەگەر لەوە زیاتری خایاند، دەبێ 

سەردانی پزیشك بكەی.
نیشــانەی  وەك  شــینبوونەوە 

كەمیی خەپلەكانی خوێن!

ئەگەر ژمارەی خەپلەكانی خوێن بە بڕێكی 
بەرچــاو كەم بكات، ئــەوە توانــای مەیاندنی 
خوێــن لــە جەســتەدا كــەم دەكات و زوو زوو 
خوێنبەربوون لە پێستدا بەشێوەی شینبوونەوە 
روودەدات. نەخۆشــیی جۆراوجۆر دەبنە هۆی 
كەمبوونەوەی خەپلەكانی خوێن، لە رۆماتیزەوە 
تاوەكــوو شــێرپەنجە، هەندێكجاریــش بەبــێ 

هۆیەكی زانراو كەم دەكەن.
شینبوونەوە بەهۆی دەرمان

هەندێــك دەرمان دەبنە لەمپــەر لەبەردەم 
مەیینــی خوێــن، وەكوو ئەســپرین، هیپارین، 
وارفارین كە خوێن رووندەكەنەوە. بۆیە ئەگەری 
خوێنتێزانی پێســت زیاد دەكــەن كە ئێمە بە 
شــینبوونەوە دەیبینین. هەندێــك دەرمانیش 
پێســت ناسك دەكەن و دەركەوتنی پەڵە زیاد 
دەكــەن، وەكوو ســتیرۆیدەكان )لە نموونەی 
كۆرتیزۆن، پرێدنیزۆن، دیكادرۆن، دتپۆمیدرۆڵ 

و چەندینی دیكە(.

چ کاتێک دەرکەوتنی پەڵەی 
شین مەترسیدارە؟

د.زانیار نووری

زۆر لێكۆڵینەوەی پزیشكی باسی سوودەكانی 
ســەیرانكردنیان كــردووە، هــەر لە ســوودی 
جەســتەیی بــۆ لەشســاغەكان و ســوودی 
جەستەیی و دەروونی بۆ نەخۆشەكان، تەنانەت 
هەندێكجــار بەكارهێنانی وەكو چارەســەر بۆ 
نەخۆشــییە دەروونییەكان! لەناو كۆمەڵگای 
كوردستانیدا سەیرانكردن تەقلیدێكی باوە بە 

تایبەتی لەگەڵ هاتنی بەهار.
لەگەڵ ئەوەش جاری وا هەیە ئەم بۆنە خۆشە 
دەبێتە هۆی ئاڵۆزبوونی نەخۆشــییەكان، یان 
نەخۆشكەوتنی راســتەوخۆی لەشساغەكان. 
ســااڵنەش حاڵەتی مــردن روودەدات بەهۆی 

سەیرانكردنەوە. هۆكاری ئەمانە چین؟
دەبێت ســەرەتا باســی نەریتی سەیرانكردنی 
تەندروست بكەین، كوردەواری خۆمان لە كۆندا 
زۆر بە باشی ئەوەیان زانیوە كە سەیرانكردن 
واتــە پشــوودانی جەســتەیی و رۆحــی نەك 
خســتنەوەی ئاڵۆزی. هەر بۆیە لە دەشــت و 
شــاخ ئاگاداری تایبەتمەندیی كەســانی دیكە 
بوون و زۆرینەی خەڵك بە خۆشــییەوە باسی 
ســەیرانكردنی جــاران دەكەن، بەاڵم ئێســتا 
هەندێك شتی نەگونجاو روودەدات كە سوودە 
دەروونییەكانی ســەیرانكردن ناهێڵێت، وەكو 
زۆریــی ژمــارەی ئۆتۆمبێل كــە دەبێتە هۆی 
پیسبوونی هەوا، دروستكردنی ژاوەژاو بەهۆی 
بەرزكردنەوەی دەنگی گۆرانی و دەهۆڵكوتان 
و زوڕنالێــدان. لە كاتێكدا خەڵكی دیكە چەند 
مەترێك لێتەوە دوورن و ناڕەحەت دەبن. ئەمانە 
هۆكاری گشتین بۆ تێكدانی سەیرانكردن. زۆر 
نەخۆشیش هەن كە راستەوخۆ بە سەیرانكردن 

دروست دەبن، هەرە باوەكانیان ئەمانەن:

نەبــوون  پاپەنــد  هاتوچــۆ:  رووداوی   -  1
بەڕێنماییەكانــی هاتوچــۆ، لێخوڕین لە كاتی 
خواردنــەوەی كحــول، لێخوڕینــی ئۆتۆمبێل 
رووداوی  زۆرجــار  ناڕێــك.  بەشــێوەیەكی 
ناخۆشــی لێدەكەوێتەوە و كەســەكە دەخاتە 

سەر جێگە و تەنانەت هەندێكجار دەبێتە هۆی 
كەمئەندامبوون و مردنیش.

2 - ژەهراویبــوون بــە كحــول: تێپەڕاندنــی 
رێــژەی خواردنــەوە، خواردنــەوەی كحول لە 
كاتی نەگونجــاودا دەبنە هــۆی ژەهراویبوون 
كە شەڕ یان رشانەوە و تێكچوونی گەدە یان 

بوورانەوەی لێدەكەوێتەوە.
3 - السەرئێشە: تێكدەرەكەی سەیرانی ژنان 
شــەقیقەیە. لەبەر ئەوەی ئەم نەخۆشییە بە 
تێكچوونی خەو و ســەفەركردن و سەرمابوون 
دەورووژێت، بۆیە زۆر باوە سەرئێشەكە هەموو 

شتێكت لێ تێكبدات.
4 - ئاڵۆش: ئەوانەی ئاڵۆشی پێستیان هەیە، 
یــان رەبوو یان ئاڵۆشــی لووت، دەشــتودەر 
دژوارە بۆیــان، هــەر بۆیــە ئەگــەری زۆرە 

تەندروستییان تێكبچێت.
5 - پێوەدانی مار و مێروو: یەكێكە لە شــتە 

باوەكانی دەشتودەر.
6  - كۆڵــۆن: لەبــەر ئــەوەی كۆڵــۆن بــە 
تێكچوونی كاتەكانی نانخواردن و زۆرخۆری و 

چەورخۆری خراپ دەبێت.
 7 - ژەهراویبــوون بــە خــۆراك: زۆر باوە كە 

دەبێتە هۆی سكچوون و رشانەوە.

 9 - پەتا: پەتا ڤایرۆسییەكان بە تێكەڵبوونی 
خەڵك و بەركەوتن زۆر دەبن.

10 - تێكچوونی شــەكرە و پەستانی خوێن: 
ئەم نەخۆشــییانە دەبێت هەمیشە وردبیت لە 
كاتــی دەرمانخواردن و هەڵســوكەوتدا. بۆیە 
رەنگە كارەســات رووبدات ئەگەر دەرمانی ئەو 

نەخۆشییانەت بیربچێت.
11 - دڵەڕاوكێ و خەمۆكی: سەیرانكردن خۆی 
بــۆ ئاســوودەیی دەروونییە، بــەاڵم ئەگەر بە 
وریایی مامەڵە لەگەڵ دەوروبەرەكەت نەكەی، 

رەنگە كۆتاییەكی خەمهێنەری هەبێ.
12 - ســەرگێژخواردن: هەوكردنــی گوێــی 

ناوەڕاست و بەرزی و نزمیی زەوی.

چۆن سەیرانێكی 
بێ گرفت بكەین؟

1 - هەمیشــە لەبیــرت بــێ، تۆ بــە تەنیا لە 
دەرەوە نیــت و ئــەو دەشــتودەرە بــە تەنیا 
موڵكی تــۆ نییە. خەڵكانی دیكەش وەكو تۆ 

هاتوون دڵیان خۆش بكەن.
 2 - تێكەڵبوونــی خەڵكی مانــای ئەوە نییە 

سنوورە رەوشتییەكان ببەزێنی.

3 - راســتە دەچیت بۆ ژینگەیەكی جیاواز لە 
ژینگــەی ماڵەكــەت، بەاڵم تۆ هــەر خۆتیت، 
ئەگەر شــەكرەت هەبوو یان پەستانی خوێنت 

هەبوو دەرمانەكانت بیر نەچێ.
 4 - خواردنەوەی كحول رێسا و یاسای خۆی 
هەیە و لەخۆتەوە بەكاریان مەهێنە )بە بڕوای 

من هەرگیز مەخۆنەوە(.
5 - دووربكەوە لەو شتانەی كە ئاڵۆشیت هەیە 
پێیان، وەكو ســەرمابوونی زۆر، پوش و پەڕ 
و تەپوتۆز، ئەو خواردنانەی كە پزیشــك لێی 

قەدەغە كردووی.
6 - خواردنەكانت بە شێوەیەكی دروست و لە 
قاپ و مەنجەڵی گونجاودا هەڵبگرە، بۆ ئەوەی 
ژەهراوی نەبن و سەیرانەكەت لێ تاڵ نەكەن. 
7 - لــە كۆتاییدا بەزەییەكت بە پزیشــكان و 
كارمەندانــی نەخۆشــخانەكانی فریاكەوتنــدا 
بێتەوە. بە شــەڕ و سەرخۆشبوون بەسەریان 
مەكەوە، ئەوەت لەبیربێت كە لەوكاتەی تۆ لە 
گەشــت و رابواردنی خۆتی، ئەوان ئێشكگرن 
بــۆ ئەوەی گیانی تۆ و ئەوانی دیكە لە مەرگ 

رزگار بكەن.

* دكتۆرا لە نەخۆشییەكانی هەناو

نەخۆشییەکانی سەیرانکردن

پێنج كاتە زێڕینەكەی دەستشووشتن

رێكخراوی تەندروســتی جیهانیــی پێنج كاتی دیاری كردوون كــە كاتی هەرە گرنگن 
بۆ شووشــتنی دەســتەكان، چونكە ئەوكاتانە زۆرترین ئەگەری گواستنەوەی میكرۆبە 

نەخۆشخەرەكان هەیە.
پێنج كاتەكە ئەمانەن:

* پاش چوونە دەبلیو سی
* پاش شووشتنەوەی كۆمی منداڵ

* پێش خۆراكدان بە منداڵ
* بەر لە خواردن، ئامادەكردنی خواردن

* بەر لە دەستدان لە گۆشتی كاڵی پەلەوەر، ماسی و ئاژەڵ

یونیسێف: هیچ 
ڤاكسینێك هێندەی 
دەستشووشتن رێ 
لە نەخۆشی ناگرێ

)AFP :فۆتۆ( 
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رووداو - هەولێر
 
رەنگـە هێزەكانـی سـوپای عێـراق لـە چەنـد 
هەفتـەی داهاتـوودا بگەنە نـاو مزگەوتی نووری 
لـە شـاری مووسـڵ كـە تەمەنـی نـۆ سـەدەیە 
و ئەبوبەكـر بەغـدادی لـە حوزەیرانـی 2014دا 
خەالفەتەكـەی تێـدا راگەیاندن. دوور نییە دوای 
و  عێـراق  مزگەوتەكـە، حكومەتـی  گرتنـەوەی 
هاوپەیمانـان سـەركەوتن لـە جەنگـی داعـش لە 
عێـراق رابگەیەنـن، هەرچەنـدە هێشـتا هەمـوو 

مووسـڵیش نەگیراوەتـەوە.
مزگەوتـی  لەخـۆڕا  داعـش  سـەركردەكانی 
نوورییـان هەڵنەبـژارد بـۆ ئـەوەی لـە 2014 دا 
خەالفەتی تێدا رابگەیەنن، بەڵكو هەڵبژاردنەكە 
گرووپەكـە.  تمووحـی  لـە  بـوو  گوزارشـتێك 
نوورەدیـن زەنگی كە مزگەوتەكـەی بەناوكراوە، 
لـە سـاڵی 1172دا و ماوەیەكـی كـورت بـەر لـە 
مردنـی، فەرمانـی دروسـتكردنی مزگەوتەكـەی 
نێـوان  جەنگـی  لـە  خـۆی  نوورەدیـن  دابـوو. 
موسـوڵمانان و مەسـیحییەكاندا بەشـدار بووە و 
لـەو كاتـەدا توانیبـووی ناوچەیـەك كە سـووریا 
داببـڕێ. الی  پێكدەهێنـێ،  ئەمـڕۆ  عێراقـی  و 
و  عێـراق  قاعیـدەی  سـەركردەكانی  زۆربـەی 
سـەردەمی  قۆناغـە  ئـەو  داعـش  و  سـووریا 

زێڕینـی دەسـەاڵتی ئیسـالم بـووە.
لـەو  خەالفـەت  راگەیاندنـی  بـە  داعـش 
مزگەوتـە دەیویسـت پیشـانی بدات كـە دەیەوێ 
و   11 سـەدەی  لەدەسـتچووەكەی  خەالفەتـە 
12 زینـدوو بكاتـەوە. گرتنـەوەی مزگەوتەكـە 
بـێ(  سیمبۆلیكیشـەوە  لـەڕووی  )ئەگـەر 
ئاماژەیـە بـۆ ئەوەی خەونە بـان نەتەوەییەكەی 
بنەڕەتـدا  لـە  كـە  هێنـا  شكسـتی  داعـش 
موسـعەب  ئەبـو  وەدینەهاتـووی  خەونـی 
زەرقـاوی، سـەركردەی قاعیـدەی عێـراق بـوو. 
 2007 سـاڵی  لـە  زەرقـاوی  شـوێنكەوتووانی 
زەرقـاوی(  كوژرانـی  پـاش  سـاڵێك  )واتـە 
عێراقیـان  ئیسـالمیی  دەوڵەتـی  دامەزراندنـی 
راگەیاند و بەرپرسیشـیان بۆ دیاری كرد، بەبێ 
بـێ.  بەدەسـتەوە  ناوچەیەكیـان  هیـچ  ئـەوەی 
ئایدیۆلۆژییـەوە  لـەڕووی  هەرچەنـدە 
وێكچوونێكـی زۆر لـە نێـوان داعـش و رێكخراوە 
جیهانـدا  دیكـەی  جیهادییەكانـی  سـەلەفییە 

نووسـەری  بێـرك،  جەیسـن  بـەاڵم  هەیـە، 
كتێبـی )هەڕەشـەی نوێـی گرووپـە چەكدارییـە 
رێكخراوێـك  هیـچ  پێیوایـە  ئیسـالمییەكان( 
"تایفەگـەری،  داعـش  وەكـوو  نەیتوانیـوە 
ناوچـە،  كۆنترۆڵكردنـی  و  گرتـن  زەروورەتـی 
روئیـای دامەزراندنـی دەسـەاڵتێكی پاوانخـواز، 
پێكـدادان  و  جیهانـی  گـەورەی  پڕۆژەیەكـی 
لەگـەڵ گرووپـە تونـدڕەوە ركابـەرەكان" لەنێـو 

ببەسـتێتەوە. پێكـەوە  سـتراتیژدا  یـەك 
بێـرك لـە وتارێكدا لە گۆڤاری )پرۆسـپێكت 
مەگەزیـن(ی بەریتانـی پێیوایـە دوو نموونـەی 
لـە  بریتیـن  داعـش  ئەزموونەكـەی  لـە  نزیـك 
تاڵیبان لە ئەفغانستان و ئەلشەباب لە سۆماڵ. 
ئەزموونـی ئـەم دوو رێكخراوە پیشـانی دەدا كە 
سـەرەكییەكانی  شـارە  لـە  دەركرانیـان  دوای 
هیـچ  نەیانتوانیـوە  سـۆماڵ،  و  ئەفغانسـتان 
شـارێك لـەو دوو واڵتـە بگرنـەوە، بـەاڵم ئـەو 
"پاشەكشـەی  كـە  دەدا  پیشـان  راسـتییەش 
ئیسـالمییەكان  چەكـدارە  گرووپـە  سـەربازیی 
بـە مانـای سـڕینەوەیان نییـە"، چونكـە ئـەوان 
هێـزی خۆیـان لـە نەریتێكـەوە وەردەگـرن كـە 
بـە قووڵـی لەناو چەكـدار و الیەنگرانیاندا رەگی 
داكوتـاوە و "هێرشـی ئاسـمانی ناتوانـێ ئـەو 

نەریتـە ئایدیۆلۆژییـە ریشـەكێش بـكات".
پـاش  پێیوایـە  بەریتانییەكـە  نووسـەرە 
خـاڵ  پێنـج  داعـش،  خەالفەتەكـەی  كەوتنـی 
گرووپـە  و  داعـش  چارەنووسـی  كـە  هەیـە 
دیـاری  دیكـە  جیهادییەكانـی  سـەلەفییە 
دەكـەن، لـە زۆربـەی حاڵەتەكانیشـدا ئەگـەری 
لەناوچوونـی یەكجاریـی داعـش و گرووپەكانـی 

نییـە: نزیكـدا  داهاتوویەكـی  لـە  دیكـە 
یەكـەم: بەغدادی چی بەسـەردێ؟ دۆزینەوە 
و كوشـتنی ئوسـامە بنـالدن، رابـەری قاعیـدە 
10 سـاڵی بـرد. مانـەوەی بنـالدن یەكێـك لـەو 
هۆكارانـە بوو كە سـەركردایەتی قاعیدە گەشـە 
ئێسـتای  رابـەری  زەواهیـری،  ئەیمـەن  بـكات. 

قاعیـدە "ئـەو كاریزمایـەی بنالدنـی نییـە".
بێـرك پێیوانییـە بەغـدادی بتوانـێ وەكـوو 
چەندیـن  مـاوەی  بـۆ  زەواهیـری  و  بنـالدن 
سـاڵ خـۆی بشـارێتەوە، بـۆ ئـەوەش نموونـەی 
زەرقـاوی دەهێنێتـەوە كە بەهۆی سـەرهەڵدانی 
هـۆزە عێراقییـەكان لـەدژی قاعیـدە، ناچار بوو 

ئەنبـار جێبهێڵـێ و هـەر ئەمەش وایكـرد دەزگا 
ئەمنییەكانـی ئەمریـكا و ئـوردن بیدۆزینـەوە و 
دوای چەنـد مانگێكـی كەم بیكوژن. دۆزینەوەی 
نییـە،  ئاسـان  بەغدادیـش  شـوێنگرەوەی 
لەبەرئـەوەی "داعـش، وەكـوو خەالفەتێـك كـە 
هیـچ ناوچەیەكـی بەدەسـتەوە نەماوە، تووشـی 
دەبـێ"،  مەشـرووعییەت  گـەورەی  كێشـەی 
ئـەو  بـۆ  نـوێ  خەلیفەیەكـی  ئـەوەی  چجـای 

خەالفەتـە بـێ جوگرافیایـە دابنـێ.
ئـەو  چەكدارەكانـی  چارەنووسـی  دووەم: 
رێكخـراوە چـی دەبـێ؟ بێـرك چـاوەڕێ دەكات 
لـە دوای تێكشـكانی خەالفەتەكەیـان، داعـش 
ژمارەی هێرشـە خۆكوژییەكان و تەقینەوەكانی 
زیاتـر بـكات، بـەاڵم زۆربـەی هەوڵەكانـی "بـۆ 
تێكدانـی سـەقامگیریی عێـراق، سـووریا و بـە 
تایبەتـی توركیـا تەرخـان دەكات". بێـرك كـە 
بـۆ  بـووە  )گاردیـەن(  نێـردراوی  سـااڵنێكیش 
بەوپێیـەی  وایـە  رای  نێوەڕاسـت،  رۆژهەاڵتـی 
پاریـس  و  بروكسـل  هێرشـەكانی  تـۆڕی 
بـۆ  داعـش  توانـای  هەڵوەشـێنراونەتەوە، 
"هێرشـی ئاڵـۆز" لـە ئەوروپـا كـەم بووەتـەوە. 
بەشـێك لـەو چەكدارانـەش روو لـەو ناوچانـە 
ئەمنییـان  رەوشـی  ئێسـتا  هـەر  كـە  دەكـەن 
ناسـەقامگیرە، لەوانـەش لیبیـا، بیابانی سـینا، 
یەمـەن، ئەفغانسـتان و سـاحل. بەشـێك لـەو 
چەكدارانـەش كە دەگەڕێنـەوە ئەوروپا، لەالیەن 
دەزگا ئەمنییەكانـەوە دەسـتگیر دەكرێـن و لـە 
گرتووخانەكانـی ئەوروپـادا هەوڵـی راكێشـانی 
ئەندامـی نـوێ و پێكهێنانی تـۆڕی نوێ دەدەن، 
ئەمـەش "كێشـەی گـەورەی ئەمنـی بـۆ واڵتانی 
ئەوروپـی دروسـت دەكات، چونكـە زیندانییـە 
ئەوروپـادا  هێرشـی  زۆر  لـە  ئازادكـراوەكان 

بـوون". بەشـدار 
لەگـەڵ  داعـش  پەیوەندییەكانـی  سـێیەم: 
الیەنگـر و هاوسـۆزەكانی لـە واڵتانـی رۆژئاوایی 
شـرۆڤەكاری  رۆی،  ئۆلەیڤـەر  لێـدێ؟  چـی 
"بەڕادیكاڵكردنـی  لەبـری  سیاسـی،  ئیسـالمی 
ئیسـالمیكردنی  "بـە  دەسـتەواژەی  ئیسـالم" 
كـە  مانایـەی  بـەو  دادەهێنـێ،  رادیكاڵیـزم" 
بـەر لـە ئاشـنابوون بـە داعـش، هەلومەرجـی 
نالەبـاری كۆمەاڵیەتـی و ئابووریـی ژیانیـان لـە 
ئەوروپـا تـۆوی رادیكاڵیزەبوونی لەنێو مندااڵنی 

كۆچبەرانـدا چانـدووە )بەشـێكیان پێش داعش 
ئـەم  داعـش  پێكهێنـاوە(،  تاوانیـان  بانـدی 
چوارچێـوەی  لەنێـو  بەراییـە  رادیكالیزەبوونـە 
خۆیـدا  سیاسـییەكەی  و  ئایینـی  ئایدیۆلۆژیـا 
پێشـتر  كـە  ئـەوەی  دەكاتـەوە.  ئاراسـتە 
گەنجـەكان لەنێـو باندەكەی خۆیانـدا دەیانكرد، 
ئێسـتا دەتوانـن لەنێـو داعشـدا بیكـەن، بـەو 
دەیكـەن  داعشـدا  لـە  ئـەوەی  جیاوازییـەی 

دەسـڕێتەوە. رابردوویـان  تاوانەكانـی 
جەیسـن بێـرك پێیوایە بەهۆی لەدەسـتدانی 
ئـەو  ناتوانـێ  چیـدی  داعـش  جوگرافیـاوە، 
دەرفەتـە بـە گەنجـان بـدات كـە لـە زیاتـر لـە 
دوو سـاڵی رابـردوودا دەیـدا، بۆیـە بـە گوێرەی 
گەنجـە  چوونـی  ژمـارەی  داتـاكان،  زۆربـەی 
لـە  رووی  2015وە  لەسـاڵی  ئەوروپییـەكان 
كەمبـوون نـاوە، واتە لەو كاتـەوەی داعش بەرە 

دەدا. لەدەسـت  ناوچەكانـی  بـەرە 
چـوارەم: هەلومەرجـی سیاسـی، ئابـووری و 
كۆمەاڵیەتـی ناوچـەكان دوای كەوتنـی داعـش 
چـۆن دەبـێ؟ ژمارەیەكـی زۆر لـە چەكدارانـی 
داعـش هـەر هی ئـەو واڵتانەن كە داعش تێیاندا 
لەوانـەش  بـووە،  كۆنترۆڵـدا  لەژێـر  ناوچـەی 
عێـراق و سـووریا. لـە واڵتێكـی وەكـوو عێـراق 
هەژموونی شـیعە و شـەڕ و ملمالنێی نێوان هۆز 
و گرووپە سیاسییەكان خاڵێكی یەكالكەرەوەیە 
ژێـر  ئازادكراوەكانـی  ناوچـە  دۆخـی  لـەوەی 
كۆنتڕۆڵـی داعـش لـەدوای كەوتنـی رێكخراوەكە 
چـی بەسـەر دێ. لەبەرئـەوەی دۆخـی نالەباری 
النكـی  كۆمەاڵیەتـی  و  ئابـووری  سیاسـی، 
سـەرهەڵدان و گەشـەكردنی دەسـەاڵتی قاعیدە 

و داعـش بـووە لـە عێـراق.
پێنجـەم: قاعیـدە چـۆن كەوتنـی خەالفـەت 

رابـردوودا،  سـاڵی  چەنـد  لـە  دەقۆزێتـەوە؟ 
قاعیـدە فۆكەسـی لەسـەر شـەڕە تایفییـەكان 
دەكەنـەوە  لـەوە  جەخـت  و  كەمكردووەتـەوە 
مەدەنییـە  قوربانییـە  ژمـارەی  دەیانـەوێ  كـە 
بەبۆچوونـی  بكەنـەوە.  كـەم  موسـوڵمانەكان 
بـۆ  قاعیـدە  نوێیـەی  تەكتیكـە  ئـەم  بێـرك 
هێرشـەكانی  لـە  خـۆی  لەالیەكـەوە  ئەوەیـە 
رۆژئـاوا بپارێـزێ و لەالیەكـی دیكـە "پشـتیوانی 
نـوێ لـە جیهانـی ئیسـالمیدا كۆبكاتـەوە"، بـە 
تایبەتیـش لـەو ناوچانـەی لە سـووریا، یەمەن، 
سـۆماڵ لەژێـر كۆنتڕۆڵـی خۆیـدان. بـەاڵم ئـەو 
و  بـێ  بەسـەردا  گۆڕانـی  دەكـرێ  تەكتیكـە 
ئەگـەر قاعیـدە بیـەوێ لـە داهاتـوودا "رووداوی 
وەكـوو یـازدەی سـێپتەمبەر دووبـارە بكاتەوە"، 
ئێسـتا پێگەیەكـی بەهێـزی بـۆ ئـەو ئامانجـە 

بەدەسـتهێناوە.

رووداو - هەولێر
 
چەكدارانی ویالیەتی سینا كە سەر بە داعشن، 
بەسەر  رێكخراوەكە  رێساكانی  دەدەن  هەوڵ 
خەڵكی ناوچەی باكووری نیمچە دوورگەی سینادا 
دامەزراندووە.  ئەوەش حسبەیان  بۆ  بسەپێنن، 
زۆر  ژمارەیەكی  و  ناوچەكە  خەڵكی  بەگوێرەی 
توندی  زۆر  رێسای  داعش  ڤیدیۆیی،  گرتەی 
و  پیاوان  ریشتاشینی  جگەرەكێشان،  دژی  لە 

دیاربوونی روخساری ئافرەتان دەركردووە.
دانیشتووانی  لە  یەكێك  سەعید،  شاهیر 
ناوچەكە بە ئاژانسی رۆیتەرزی راگەیاند، بەچاوی 
خۆی بینیویەتی چەكدارانی داعش لە نزیك شاری 
ئاریش لە باكووری سینا رێگەیان بە بارهەڵگرێك 
گرتووە كە جگەرەی دەگواستەوە، شوفێرەكەیان 
لەبەر  كراسەكەیان  دابەزاند،  بارهەڵگرەكە  لە 

داكەند و بە یەكێك لە ئوتۆمبێلەكانی خۆیانەوە 
بەستیانەوە. پاشان 10 قامچییان لێدا و هەموو 
بارە جگەرەكەیان سووتاند، هۆشداریشیان دایە 
كە نابێ جارێكی دیكە بازرگانی بە جگەرە بكات.
كردووە  باسی  ئافرەتیش  مامۆستایەكی 
لە كاتی چوونی لە عەریشەوە بۆ قوتابخایەك 
دەمامكدار  چەكداری  سێ  رەفەح،  شاری  لە 
ئافرەتەكان  لە  داوایان  و  راگرتووە  پاسەكەیان 
كردووە لە مەودوا روخساریان دابپۆشن و لەگەڵ 
پیاوەكانیان هاتوچۆ بكەن، چەند رۆژ دواتریش 
دیسان چەكدارە دەمامكدارەكان داوایان كردووە 
قامچییان  ئەگینا  بكەن،  نیقاب  ئافرەتەكان 

لێدەدرێ یان تیزاب بە دەموچاویاندا دەكەن. 
 2011 كۆتایی  لە  سینا  ویالیەتی  گرووپی 
لەژێر ناوی "جەماعەت ئەنسار بەیت ئەلمەقدیس" 
دامەزرا. سێ ساڵ دواتر، ئەو گرووپە بەیعەتیان 

دا  داعش  سەركردەی  بەغدادی،  ئەبوبەكر  بە 
سینا"  "ویالیەتی  بۆ  ناوەكەیان  كاتەوە  لەو  و 
گۆڕی. فۆكەسی چاالكییەكانی ئەم گرووپە هەتا 
نێوەڕاستی 2013 لەدژی ئیسرائیل بوو. بەاڵم 
مورسی،  محەممەد  الدانی  كار  لەسەر  لەپاش 
سەرۆككۆماری پێشووی میسر، ئاراستەی چاالكی 

و هێرشەكانی بۆ الی حكومەتی میسر گۆڕا.
داعش  ئەمساڵدا  ئاداری  مانگی  لەكۆتایی 
ژمارەیەك  تێیدا  كە  باڵوكردەوە  ڤیدیۆیەكی 
حیسبەی  دامەزراندنی  گرووپەكە  چەكداری 
باكووری سینا رادەگەیەنن. لەو گرتە ڤیدیۆییە 
و  مەسیحییەكان  ئیدانەی  خولەكییەدا   25
سۆفیگەری ئیسالمی دەكەن و بڕێكی زۆر جگەرە 

و مادەی هۆشبەر دەسووتێنن.
گرووپی  رابردوودا  ساڵی  دوو  ماوەی  لە 
ویالیەتی سینا، بەپێچەوانەی داعش لە سووریا 

و عێراق، هەوڵی داوە خۆی لە كوشتاری زۆر و 
هێرشی گەورە بەدوور بگرێ. ئامانجی گرووپەكە 
پەیوەندییەكانیان  یەكەمی  ساڵی  دوو  لە 
ئەمنی  دامودەزگا  لە  بوو  ئەوە  داعش  لەگەڵ 
لەم  ئەوەی  بۆ  بدەن،  و سەربازییەكانی میسر 
رێگەیەوە هەم لە سەنگی حكومەت كەم بكەنەوە 
و هەم هەستی ناسەقامگیری لە نیمچە دوورگەی 

سینا دروست بكەن. 
رابردووەوە  ساڵی  كۆتایی  لە  بەاڵم 
گوێرەی  بە  گۆڕاون،  گرووپەكە  تەكتیكەكانی 
ئەمساڵەوە  سەرەتای  لە  رۆیتەرز  راپۆرتەكەی 
ژمارەی هێرشەكانی لقی داعش لە میسر لە دژی 
بەرز  دەرەوەی سینا  و  ناوەوە  مەسیحییەكانی 
بووەتەوە كە دەكرێ ئەمە بۆ دروستكردنی درز و 

دووبەرەكی لە كۆمەڵگای میسریدا كرابێ.
ژمارەی مەسیحییەكانی میسر بە 20 ملیۆن 

كەس دەخەمڵێنرێ. میسر خاوەنی گەورەترین 
ژمارەی دانیشتووانی مەسیحییە لە هەموو واڵتانی 

رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باكووری ئەفریقا.
بەرپرسـانی ئەمنیی میسـر بـەدووری دەزانن 
توندوتیـژی  ئاسـتی  هەمـان  بتوانـێ  داعـش 
لـە میسـر بەكاربهێنـێ كـە پێشـتر قاعیـدە و 
داعـش لـە عێـراق كردوویانـە و بـەو هۆیەشـەوە 
ملمالنـێ و ناكۆكیی تایفییان قووڵ كردبووەوە. 
رۆیتـەرزی  بـە  میسـر  ئەمنیـی  بەرپرسـێكی 
بـە  ئەوانمـان  ناڵێیـن  "ئێمـە  راگەیانـدووە: 
تەواوەتـی لەناوبـردووە، بـەاڵم ئـەوان الوازن".
گۆڕانی تەكتیكی داعش لە میسر لە كانوونی 
یەكەمی پارساڵەوە دەركەوت، كاتێك خۆكوژێك 
 28 قیبتییەكاندا  مەسیحییە  كڵێسایەكی  لە 
كەسی كوشت. لە كۆتایی كانوونی دووەم هەتا 
حەوت  شوبات  مانگی  كۆتایی  هەفتەی  یەك 
مەسیحی لە پارێزگای باكووری سینا كوژراون، 
چاالكوانانی مافی كەمینە ئاینییەكان پێیانوایە 
لە  سیستەماتیكتر  بەشێوەیەكی  كوشتنەكان 
جاران بەڕێوەدەچن. لەو ماوەیەدا 175 خێزان 
بە  ژمارەیەكیان  و  رایانكردووە  ناوچەكە  لە 
رۆیتەرزیان راگەیاندووە كە ناویان خرابووە لیستی 
كوشتنەوە. مانگی رابردووش لە دوو تەقینەوەی 
لە  كیلۆمەتر   90 كە  تانتا  شاری  لە  داعشدا 
قاهیرە دوورە، زیاتر لە 45 كەس كوژران. دوای 
سەرۆكی  سیسی،  عەبدولفەتاح  تەقینەوەكان، 

میسر، دۆخی ئاوارتەی راگەیاند.
شارە  سەر  هێرشەكانی  لە  بێجگە 
ئەسكەندەرییە  قاهیرە،  وەكوو  سەرەكییەكانی 
تانتا كە هێرشەكانی سەر كەنیسەكانی تێدا  و 
رووداوە، گرووپی ویالیەتی سینا پانتایی مەیدانی 
لە  كردووە.  فراوان  هێرشەكانیشیان  و  چاالكی 
سەرەتای  دواتر  و  دامەزراندن  یەكەمی  سااڵنی 
بەیعەتدانیان بە داعش، چڕیی شەڕ و هێرشەكانی 
گرووپەكە لە ناوچەكانی رەفەح و شێخ زوبەید لە 
نزیك سنووری غەزە بوو، بەاڵم لە چەند مانگی 
رابردوودا هێرشەكانی داعش زیاتر بەرەو عەریش، 

ناوەندی پارێزگای باكووری سینا گوازراوەتەوە.
بەگوێـرەی راپۆرتێكی پەیمانـگای رۆژهەاڵتی 
لـە  سـینا  ویالیەتـی  گرووپـی  نێوەڕاسـتیش، 
سـەرەتای ئەمسـاڵەوە هێرشـەكانیان بـۆ سـەر 

هێرشـانە  ئـەم  دەسـتپێكردووە.  ئیسـرائیل 
هەرچەنـدە لـەڕووی قەبـارەوە بچووكـن، بـەاڵم 
بەرچاویـان  سـیمبۆلیكی  بایەخێكـی  دەكـرێ 
هەبـێ، لەبـەر ئـەوەی ئـەو راسـتییە دەردەخـەن 
كە گرووپەكە دەیەوێ شوناسـی بان ـ نەتەوەیی 

دەربخـات. خـۆی 
 فراوانبوونەوەی پانتایی جوگرافیی هێرشەكانی 
كێشەی  الیەكەوە  لە  سینا  ویالیەتی  گرووپی 
و  دروستكردووە  میسر  حكومەتی  بۆ  گەورەی 
لەالیەكی دیكەشەوە دەریدەخات كە لە كاتێكدا 
داعش لە عێراق، سووریا و لیبیا روو لە شكستە، 
رۆژهەاڵتی  باكووری  دوورگەكەی  نیمچە  دەكرێ 

میسر ئامانجی داهاتوویان بێ.
شەڕی داعش لە عێراق و سووریا وێرانبوونی 
لێكەوتووەتەوە.  گوندی  و سەدان  چەندین شار 
2014ەوە  ساڵی  لە  میسریش  حكومەتیش 
لە  ناوچانە  ئەو  سەر  بۆ  قورسی  هەڵمەتێكی 
سینا دەستپێكردووە كە گومان دەكرێ شوێنی 
حەشاردان و چاالكیی چەكدارانی ویالیەتی سینا 
بن. ژمارەیەكی زۆری گوندەكان لەو ناوچەیە وێران 
یان چۆڵكراون، هێرشی ئاسمانی سەخت بۆ سەر 

ناوچەكان كراوە.
رۆژهەاڵتی  پەیمانگای  راپۆرتەكەی  بەپێی 
نێوەڕاست "ئەمجۆرە ئۆپەراسیۆنە دەتوانێ رێگە 
لەوە بگرێ چەكدارانی داعش ناوچە بەدەستەوە 
سەركەوتنی  كۆمەڵێك  دەتوانێ  واتە  بگرن، 
تەكتیكی لە مەیدانەكانی شەڕ بۆ سوپای میسر 
سەركەوتنێكی  ناتوانێ  بەاڵم  بكات،  دەستەبەر 
بۆ  توندڕەوەكە  گرووپە  بەسەر  ستراتیژی 
حكومەت دابین بكات، كە تێیدا حكومەت بتوانێ 
خۆی وەكوو ئەڵتەرناتیڤێكی گونجاو بۆ گرووپە 

توندڕەوەكان پیشان بدات".
لە نێوان شێخ زوبەید و رەفەح چواردە گوند 
هەیە، كە یازدەیان بە تەواوەتی چۆڵ كراون و 
بەشی زۆری خانووەكانیشیان وێران بووە. بە 
گوێرەی راپۆرتەكەی رۆیتەرز ئەو سێ گوندەش 
كە خەڵكیان تێدا ماوە هیچ ئەلتەرناتیڤیكیان 
لە دەرەوەی گوندەكانی خۆیان شك نەبردووە. 
یەكێك لە دانیشتووانی گوندەكە بە رۆیتەرزی 
سەر  ناكاتە  هێرش  تەنیا  "سوپا  راگەیاندووە 

تیرۆریستەكان، بەڵكو ئێمەش دەكوتێ".

 داعش لەپاش مووسڵ چی بەسەردێ

داعش چاوی بڕیوەتە سینای میسر
پاش دەركردنی لە عێراق، سووریا و لیبیا
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گشتپرسی و سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان

ماوەیەكی زۆرە لەسەر زاری كەسایەتی سیاسی 
و الیەنە سیاسییەكانی كوردستانەوە قسەوباسێكی 
زۆر دەكرێ لەبارەی )گشتپرســی( و سەربەخۆیی 
كوردســتان، هەندێــك پشــتیوانیی لێدەكــەن و 
هەندێكیــش بــە گومــان و هەنــدێ جاریــش بــە 
كەمگرتن و القرتێوە قســەی جۆراوجۆری لەبارەوە 
دەكەن. كەســانی وا هەن دەڵێــن بارزانی و پارتی 
دیموكراتی كوردستان وەكو موزایەدە ئەو بابەتەیان 
جوواڵندووە، دەیانەوێ گیروگرفتە سیاســییەكان و 
قەیرانی ئابووریی كوردســتانی لەژێردا بشارنەوە و 
لەبیری خەڵكی كوردســتانیان ببەنەوە. لەوالشەوە 
كاك مەســعود و هەمــوو ئــەو كــەس و الیەنانەی 
كە باوەڕیان بە مافی سەربەســتیی گەلەكەمانە لە 
بڕیاردانی چارەنووســی خۆیدا، بەردەوامن لە كار و 
زەمینەسازی و تەقەال بۆ گەیاندنی گەلەكەمان بەو 

ئامانجە باش و پیرۆزە.
ئــەوەی بــەالی منــەوە گرنگ بــووە و گرنگە، 
ئــەو بیروڕا و هەڵوێســتانەی یەكێتی نیشــتمانیی 
كوردستان و سەركردە و تێكۆشەرەكانیەتی لەمەڕ 
ئەو بابەتە، ئەگینا هۆكار و مەبەستەكانی الیەنەكانی 
تری ناوخۆ و دەرەكی رۆشنە، زۆر خۆماندووكردنی 
ناوێــت و كاری منیــش نییە رەخنەیــان لێبگرم و 

راستی و چەوتیی بۆچوونەكانیان روونبكەمەوە.
یەكێتی و ســەركردە ناودارەكەی )مام جەالل( 
هەمیشە باش و قووڵ لە مافە رەواكانی گەلەكەمان، 
لەســەروو هەوشــیانەوە مافی چارەی خۆنووسین 
گەیشتوون و یەكێك لە بنەما و ئامانجە بەرزەكانی 
دامەزرانــدن و گەشــەكردنی یەكێتی نیشــتمانی و 
هەڤاڵ مام جەالل بووە. بۆیە لەالم ســەیر بوو كە 
سەركردایەتی یەكێتی نیشــتمانی كوردستان بوار 
بــدات الیەنێكی تر بەرامبەر ئــەو ئەرك و ئامانجە 
گەورەیە و رەوایی پرســی ریفراندۆم و مەســەلەی 
ســەربەخۆیی گەلەكەمــان پێش ئــەوان بكەوێت. 
یاخــود رێگە بە هەندێ كادر و تێكۆشــەری خۆی 
بدات لە ئاستی ئەو پرس و ئامانجە بەرزەدا زمانیان 
تەتەڵە بكات و لە مینبەر و خانەی لێپرسراوەكانی 
نەتــەوەی سەردەســتی عێراقەوە، لەبەغــداوە ئەو 
پرســە شــرۆڤە بكەن و لەمەڕ رەوایی یا ناڕەوایی 

هەنگاوەكانییەوە قسە بكەن.
مــن لــە نزیكــەوە و زۆر دەمێكــە ئــاگاداری 
بیروڕاكانی هەڤاڵ مامجەالل و خەباتە بێوچانەكەیم 
بۆ سەربەخۆیی كوردســتان، ئاگاداری تەقەالكانی 
بــووم كاتــی دامەزراندنی كۆمەڵــە و رۆژگارەكانی 
خەباتــی رەنجدەرانی كوردســتان و ناكۆكییەكانی 
نێوان ئاراســتەی عێراقچێتی و كوردســتانیبوونی 
كۆمەڵەی رەنجدەران و سەربەستیی گەلەكەمان لە 
بڕیاردانی مافی چارەنووس و پرسی سەربەخۆیی، 
مەســەلەی نەتەوایەتــی و گرنگیدانــی مامجــەالل 
بەو پرســە پیرۆزە، كاری گەیاندە ئەو ئاســتە كە 
رەخنەی توند لە هاوڕێی نزیكی خۆی، لە شەهیدی 
نەمر شــەهابی شــێخ نووری بگرێــت و پێی بڵێت 
مەســەلەی نەتەوایەتی دەكات بە ژێر هەندێ تێزی 
چەپی ماوییەوە. هەر لەسەر ئەوەش كاتێ پێكەوە 
لە هەندەران بووین و من لەسەر گەڕانەوە بووم بۆ 
كوردستان، داوای لێكردم كە كارێكی وا بكەین كاكە 
شــەهاب بێت بۆ الی بۆ هەنــدەران و بوار نەدرێت 
مەسەلەی نەتەوایەتی و مافە رەواكانی نەتەوەكەمان 
بكەوێتــە ژێر زەبری تێزی ســێ جیهــان و هەندێ 

بۆچوونی بانچەپی ماوییەكانەوە. 
جــا چۆن دەكرێ شــاهیدی راســتییەكی زۆری 
هەڤــاڵ مامجەالل بم لەســەر ئەو پرســە گرنگەی 

سەربەخۆیی و بێدەنگ بم؟

مام جەالل و پرسی سەربەخۆیی

دیموكراتــی  پارتــی  لەنــاو  كۆنــەوە  لــە   
ســەری  ئاراســتەیەك  ناوبەنــاو  كوردستانیشــدا 
هەڵدەدا، بە تایبەتی ســەردەمەكانی بااڵدەســتیی 
خوالێخۆشــبوو هەمــزە عەبدوڵاڵ لەنــاو حیزبدا.. 
ئەوە مامجەالل بوو كە هۆشــیارانە بە مشتومڕ، بە 
وتار، بە گژ ئەو ئاراســتەیەدا دەچووەوە، تەنانەت 
لە كۆتایی سااڵنی پەنجاكاندا زنجیرەیەك وانەی بە 
دەورەیەكــی كادیرانی پارتی دا بەشــێكی زۆری بۆ 
بەگژداچوونەوەی ئەو ئاراســتەیە و پێداگرتنی بوو 
لەســەر مافە نەتەوایەتییەكانی كورد و لەســەروو 

هەموویەوە مافی بڕیاردانی چارەنووس.
ساڵی 1964 كۆنگرەیەكی حیزبە سۆسیالیستە 
مامجەالل  كە  بەسترا  جەزائیر  لە  عەرەبییەكان 
لە  بوو  دەمێك  خۆی  بوو.  ئامادە  تیایدا 
ناسیۆنالیستە عەرەبەكان بە گلەیی بوو. الی وابوو 
كە رەگێكی شۆڤینستیی عەرەبی هێندە كاریگەرە 
لە ختوكەدانیاندا، وای لێكردوون لە ئاستی نەتەوە 
عەرەبیدا  واڵتانی  ناو  چەوساوەكانی  بندەستە 
جیاوازییەكی گەورەیان نەبێ لەگەڵ شۆڤێنیستەكان. 
بەپێز  لێكۆڵینەوەیەكی  بە  كۆنگرەیەدا  لەو  بۆیە 
شۆڤێنیستیەی  دەمارگرژییە  ئەو  گیانی  كەوتە 
بە  وتارەكەی  و  عەرەبییەكان  ناسیونالیستە 
ناونیشانی )سۆسیالیزم، سۆسیالیستە عەرەبەكان 

و مەسەلەی كورد( بوو.
لەو شوێنەشــدا كە ژمارەیەكی زۆر لەو ئاراستە 
و رێكخــراو و بزووتنــەوە و حیزب و كەســایەتییە 
كاریگەر و ناســراوانەی عــەرەب ئامادەی بوون، بە 
ئاســتێكی بەرزی هەستكردن بە ئەركی سەرشانی 
خــۆی، بە شــێوەیەكی زانســتی و بوێرانە هەڵەو 
چەوتییەكانی چەپ و سۆسیالیســتە عەرەبەكانی 
خستەڕوو، رەوایی مەسەلەی كورد و )مافی چارەی 
خۆنووسینی( كوردی لە هەموو ئامادەبووان گەیاند. 
ئەو پالرەشی تێگرتن كە سۆسیالیستە عەرەبەكان 
هەوڵ دەدەن بەرامبەر هەموو گەالن و نەتەوەكانی 
جیهان سۆسیالیســت و مێشــك كراوە بن، كەچی 
لە ئاســتی نەتەوەكانی بندەســتی عەرەبدا، مافی 

بڕیاردانی چارەنووسیان پێ رەوا نابینن.
رەنجدەرانــی  )كۆمەڵــەی  كۆمەڵــەدا  لەنــاو 
كوردستان(، مامجەالل چەندین جار وتاری نووسیوە 
و داكۆكی لە مافی كورد كردووە كە بەسەربەستی 

بــۆی هەبێ بڕیار لە چارەنووســی خــۆی بە مافی 
سەربەخۆیی و جیابوونەوەشەوە بدا.

ئەو كاتانەش كە لە شاخ مشتومڕ لەگەڵ هەندێ 
لە سەركردە كۆمۆنیستەكاندا بەرپا بوو، لەبەرامبەر 
ســاڵح دوگلەدا وەك شــێر راپەڕی. نــەك هەر بە 
دەنگــی بڵند مافــی بڕیاردانی چارەنووســی وەكو 
هەقی رەوای كورد ســەلماند، بەڵكو بوێرانەش بە 
هەموو الیەكی گوت: یەكێتی نیشتمانی كوردستان 
ناترســێ لەو تۆمەتــەی كە پێی بڵێــن جوداخواز 
و مافــی جیابوونــەوە و ســەربەخۆیی گەلەكەمان 
بــە كارێكــی رەوا دەزانــێ. هەمــوو ئەوانــەش بە 
ستەمكار و شەریكی داگیركەر دەزانێ كە ئەو مافە 
بە گەلەكەمــان رەوا نابینن و لێــی زەوت دەكەن. 
مامجەالل لە وەاڵمی ئەو جۆرە كەســانە و ســاڵح 
دوگلــەدا چەندیــن وتــاری نووســی و پاشــان لە 
كتێبێكــدا بە زمانی عەرەبی باڵوكرایەوە، هێندەش 
كاری لەســەر ئەو مافە دەكرد كە خودی مامجەالل 
زاراوە و رســتەی "مافــی گــەالن لــە دیاریكردنی 
چارەنووسی خۆی" كورت كردەوە و كردییە )مافی 

چارەی خۆنووسین(ی گەالن.
 بەر لە نەخۆشــیەكەی مامجەالل بە دوو ساڵ، 
رۆژێــك چوومــە الی و لەوبارەیەوە قســەم لەگەڵ 
كرد. گوتم ئێستا كورد وەزعی باشە، نەوت، خۆی 
دەریدەهێنــێ، لە هەموو كات ناســراوترە و توانای 
جووڵەشی زۆرترە. داگیركەرانیش گۆڕانكاری بەسەر 
هێز و توانا و هاوپەیمانییەكانیاندا هاتووە. سوریا، 
عێــراق و ئێــران و توركیــا جــاران زۆر بەهێزتر و 
بەتواناتر بــوون و كوردیان بە تەواوی لە مەنگەنە 
دەدا و دەرفەتیــان پێ نــەدەدا لە مافی كولتووری 
زیاتر بڕوات. ئێســتا گۆڕانكاریی گەورە بەسەر هێز 
و تواناكانیان، بەسەر بەرژەوەندییەكانیان، بەسەر 
تێگەیشتن و بۆچوونەكانیاندا هاتووە، گۆڕانكاریی 
گەورەش بەسەر وەزعی نێودەوڵەتی و هاوكێشەكاندا 
هاتووە، تاقیكردنەوەكانی كوردیش لەو قەوارەیەی 
عێراقدا ئەو راستییەی ساخ كردووەتەوە و بە زەقی 
بۆ هەموو الیەكی ســەلماندووە كە قەوارەی عێراق 
بۆ كورد زنجیرەیەكی بێ كۆتایی چەوســاندنەوە و 
زەوتكردنی ماف و ئازادییەكانی بووە، كارەسات و 
جینۆساید و گۆڕینی واقیعی جوگرافیی كوردستان 
و بەعەرەبكردنی ناوچە گرنگەكانی بووە. لەســەر 
ئاستی نێودەوڵەتیش كورد زۆرتر ناسراوە و وەزعی 
لە جاران باشترە، ئاخۆ كاتی ئەوە نەهاتووە ئێمە 

كاراتر كار بۆ سەربەخۆیی بكەین؟ 
لە وەاڵمدا گوتی: میللەتانی ئەم ناوچەیە هەموو 
بــوون بە خاوەنی دەوڵەت، عەرەب خۆی ئەو مافە 
بە كورد رەوا نابینێ كە زیاتر لە 23 دەوڵەتی هەیە. 
ئێرانیش خۆی دەهاوێتە مەســەلەی ســەربەخۆیی 
بۆســنە و سەربەخۆیی كۆســۆڤۆ، كەچی كەسیان 
گوێ لە دەنگی كورد ناگرن. راســتە ئێســتا كاتی 
هیممەت و جوواڵنە، بەاڵم ئێســتا من سەركۆماری 
عێراقم، لەبەردەمی هەمــوو عێراقدا بەڵێنم داوە و 
ســوێندم خــواردووە كە یەكێتیی عێــراق بپارێزم، 
ئێســتا دەسپێشــخەری بــۆ وەزعــی مــن نابێت، 
ئەوەی بۆ كاك مەســعود، وەكو سەرۆكی هەرێمی 
كوردســتان دەلوێ، بۆ من ناگونجــێ، ئەوەی ئەو 
دەیكا باشــە، ئێــوەش بە وتار و لێــدوان دەتوانن 
زەمینەكەی الی عەرەب ســازتر بكــەن. مامجەالل 
دەیگــوت ئــەم كارە تەقەالیەكی زۆری سیاســی و 

دیبلۆماسیی دەوێ، نابێت بگاتە شەڕ، دەبێ زمانی 
دیالۆگ و كاركردن لەسەر راستییەكان و پەیمان و 
بڕیارە نێودەوڵەتییەكان لەمەڕ مافی مرۆڤ و مافی 
چارەی خۆنووسین و گەرمكردنی پەیوەندییەكان و 

گەشەپێدانیان بكرێتە رێڕەوەكەی.

بارزانی و پرسی سەربەخۆیی

ئەگەرچــی پارتی لــە بەرنامە سیاســییەكەیدا 
مافــی بڕیاردانی چارەنووســی گەلی كوردســتانی 
فەرامۆش نەكردووە، بەاڵم كاك مەســعود بارزانی، 
لــە كانوونــی یەكەمــی 2010دا و لــە كۆنگــرەی 
پارتیدا بە ئامادەبوونی ســەرانی عێراق بە ئاشكرا 
داوای مافــی بڕیاردانــی چارەنووســی خســتە ناو 
گوتارەكەیەوە، لەوكاتەوە بە شێنەیی لەناو پارتی و 
لەناو كۆمەڵگەی كوردستانیشدا كەوتووەتە كار بۆ 
بەدیهێنانی ئەو مافە. ئێستاش بە گەرمی خەریكی 

زەمینەخۆشــكردنە بۆ هەردوو پرســی ریفراندۆم و 
سەربەخۆیی. كاك مەسعود خۆی راستەوخۆ، یاخود 
بەهۆی هاوڕێ و یاوەر و شاندەكانییەوە، بە راشكاوی 
ئەو دوو پرسەی لەگەڵ حیزبە عێراقییەكان و لەگەڵ 
ژمارەیەكی زۆر لە دەوڵەتانی ناوچەكە و جیهان، بە 
ئەوروپا، ئەمریكا و رووسیاشــەوە تاوتوێ كردووە. 
وەرامی بەجێ و واقیعیشیان دەستكەوتووە )لەسەر 
پرســی ریفرانــدۆم لە هیــچ واڵتێكــەوە وەرامێكی 
نەرێنی نەهاتووە، هەروەها بیروڕای ژمارەیەكی زۆر 
لە كەســایەتی سیاســی و هۆز و خێڵە عەرەبەكان 
و توركمانــی لە نزیكــەوە وەرگرتــووە و بەردەوام 
كاریان لەسەر دەكات، دەستەیەكیشی راسپاردووە 
كە زۆرتر وردەكارییەكانی هەنگاوەكانی باس بكەن. 
چەند جارێك چوومەتە ســەردانی و هەوڵمداوە لە 
بەرنامە و نەخشەڕێگای پرۆژەكە بگەم. لە ئەنجامدا 
لــەوە تێگەیشــتووم كە كاك مەســعود لــە بیر و 
لێكدانــەوە و كردارەكانیدا بە هێمنی و لەســەرخۆ 
هەنــگاوی بۆ دەنێت و هیــچ پەلەپەل و مەرامێكی 
تاكتیكی لە مەبەست و بۆچوونەكانیدا نییە، خاكی 
و لەسەرخۆ داوای هاوكاری و سەرخستنی پرۆژەكە 
لــە هاوڕێ و دۆســتەكانی، تەنانەت لە عێراق و لە 
واڵتــان دەكات. حەزیش دەكات بتوانێت لە تەمەن 
و خەباتــی سیاســیی خۆیدا رۆڵێكــی كاریگەر لە 
سەرخســتنی ئــەو پرۆژەیــە و گەیشــتنی گەلــی 
كوردستان بە ئامانجی پیرۆزی بنوێنێ. بەرنامەشی 
وایە بە رێگەی دیالۆگ و دانوســتاندن و بە زمانی 
رەوا و بەعەقڵی كراوە لەگەڵ هەموو الیەك خەباتی 
بــۆ بكات و بەوپەڕی تواناوە هەوڵ دەدات شــەڕ و 

كێشەی گەورەی لەسەر ساز نەكرێ.

مافی بڕیاردانی چارەنووس

مافــی بڕیاردان لە چارەنووس مافی گەالنی ژێر 
دەســتەیە و كۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی و واڵتانی 
جیهان و بیرمەندان و ناودارەكانی پاراستنی ئاشتی 
و برایەتیی گەالن هەموویان ئەو مافە رەوایەیان بۆ 

گەالنی چەوساوە و ژێر دەستە سەلماندووە.
سەرەتا و پاش كەڵەكەبوونی ئەزموونی شەڕی 
ناوخۆی ئەمریكا و لووت ژەنینی واڵتانی ئینگلیز و 
فەرەنسا و ئیسپانیا و پورتوگال و هەندێ لە واڵتانی 
تــر لە ئەمریكای باكــوور و باشــوور، ئینجا پاش 
هاتنەســەركاری ناپلیۆن بوناپــارت و داگیركردنی 
ئیســپانیا و پورتوگال، واڵتانی ئەمریكای باشوور 
كە ژێردەستەی ئەوان بوون، لە دەستی ئیستیعمار 
ســەرفراز بــوون. كەچــی بەالچوونــی ناپلیــۆن و 
گەڕانەوەی پاشایەتی بۆ ئیمپراتۆریەتی فەرەنسای 
ئــەو دەمە، جارێكی دی زۆر و ســتەمی ئەو واڵتە 
ئیســتیعماریانە لــە خــوارووی ئەمریكا ســەریان 
هەڵدایەوە. ئارامیی ئەمریــكا و بەرژەوەندییەكانی 
كەوتنــە بــەر زەبــری دەســتێوەردانی واڵتانــی: 
فەرەنســا، ئیسپانیا و رووســیا. لە ئەنجامدا و لە 
ساڵی 1823، پێنجەمین سەرۆكی ئەمریكا )جێمس 
مۆنرۆ( پرەنسیپێكی بە نامەیەك نارد بۆ كۆنگرێس 
كە زامنی ســەربەخۆیی واڵتانی ئەمریكای باشوور 
بێت و رێگر بێت لە دەستێوەردانی واڵتانی ئەوروپی 
لە مەسەلەی بڕیاردانی چارەنووسی واڵتانی هەردوو 
ئەمریكا. ئەو پرەنسیپەش بەو جۆرە راگەیەنرا كە 
هەمــوو تەقەالیەك بۆ دەســتێوەردان لە كاروباری 

واڵتانــی ئەمریكای باكوور و ئەمریكای باشــوور بە 
كارێكــی دوژمنكارانە دەژمێردرێ. ئەو پرەنســیپە 
بە پرەنســپی مۆنرۆ ناســرا و ســەرۆكەكانی تری 
ئەمریــكا پاراســتنی ئــەو پرەنســیپەیان كــردە 
ئەركــی خۆیان. جارێكــی تریش )ودرۆ ویلســن( 
ســەرۆكی ئەمریكا پاش یەكەمین جەنگی جیهانی 
لــە رێككەوتنی )ڤێرســای( لە ســاڵی 1918، بۆ 
دامەزراندنــی دەوڵەتــی نەتەوەیی نوێ لە جێگەی 
ئیمپراتۆریەتەكانی )نەمسا و هەنگاریا و ئەڵمانیا( 
زاراوە و پرەنسیپی مافی بڕیاردانی چارەنووسی بۆ 
گەالن هێنایە ئاراوە كە لەڕاســتیدا بۆ نەهێشــتنی 
دەســەاڵتی ئەوروپا بوو بەسەر ئاسیا و ئەفریقادا، 
بۆ قەالچۆكردنی كۆڵۆنیالیزم بریار درا و لە ساڵی 

1919 خرایە بەڵگەكانی )كۆمەڵەی گەالن(ـەوە.
لە رۆژگاری شۆڕشی ئۆكتۆبەریشدا لە رووسیا، 
بەر لە شــۆڕش و دوای ئەویش سۆسیالیستەكانی 
ئەوروپا بەتێروتەسەلی لەبارەی چەوسانەوەی گەالن 
و پێویستیی دەربازبوونیان لە چەوسانەوە، نووسین 
و تێــز و بۆچــوون و بڕیــاری زۆریــان لەمەڕ مافی 

چارەی خۆنووسینی گەالنەوە باڵوكردەوە.
بــەاڵم ئەو ســەرەتا و مافەی گــەالن نەیتوانی 
هێزێكــی یاســایی نێودەوڵەتیــی كاریگــەر پەیدا 
بكات تا لە بەڵگەنامــەی )كۆمەڵەی گەالن( دا لە 
حوزەیرانــی 1946 ئیمــزا كرا، ئەم پرەنســیپە بۆ 
ئەو شــوێنە جوگرافییە كە دانیشتووانەكەی زمانی 
هاوبــەش و كولتووری هاوبەشــیان هەیــە و لەژێر 
باری چەوسانەوە و داگیركردندا كە پێویستە مافی 
ئەوەیان هەبێ بە سەربەستی و بەڕای زۆربەیان و بێ 
دەستێوەردانی دەرەكی، چارەنووسی خۆیان دیاری 
بكەن، واتە بەپێی سەرەتاكانی یاسای نێودەوڵەتی 
شــێوەی دەســەاڵت و فەرمانڕەوایــی و دامەزراوە 
نیشــتمانییەكانی خۆیــان هەڵبژێــرن و بڕیاری لێ 
بــدەن، ئــەو مافــە جیابوونــەوە و ســەربەخۆیی 
تەواویش دەگرێتەوە. بڕگەی یەكەمی بەندی یەكی 
)میســاق(ی رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان 
دەڵێ: هەمــوو گەالنی جیهان مافی بڕیاردانیان لە 
چارەنووسی خۆیان هەیە: بڕیار لە كیانی سیاسیی 
خۆیان بدەن و بە ئازادی گەشــەپێدانی ئابووری و 
كۆمەاڵیەتــی و كولتووریی خۆیان جێبەجێ بكەن. 
دوابەدوای ئــەو بەڵگەنامەیەی رێكخــراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكان، چەند جارێكی تر بەڵگە و پەیمانی 
نێودەوڵەتی راگەیێنراوە و ئەو پرەنســیپەی مافی 
چارەنووســی دووپات كردووەتەوە. لەوانە: رێسای 
نێودەوڵەتیی مافە سیاسی و مەدەنییەكانی ساڵی 
1966. پرۆتۆكۆڵی رێســای مافەكانی سیاســی و 
مەدەنی ساڵی 1977 كە میكانیزمی شوێنكەوتنی 
مافی چارەی خۆنووسین دیاری دەكات. دانپێدانان 
و پشــتیوانیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە 
مافی بڕیاردانی چارەنووســی گەالن بە سەربەستی 
لەالیەن خۆیانەوە گەیشــتە رادەیەك كە لە بڕیاری 
ژمارە 2787ی ســاڵی 1971دا خەباتی چەكداریی 
گەالنیــش لەپێنــاوی بەدیهێنانــی ئــەو مافە، بە 
كارێكــی رەوا لــە قەڵــەم بــدا، تەنانــەت دادگای 
دادی نێودەوڵەتیــش لە چەندین كێشــەی گەالنی 
رزگاریخــوازدا لــە نامیبیا و تیمــۆری رۆژهەاڵت و 
گەالنی یوگوســالڤیا، بڕیــاری رێكخــراوی نەتەوە 
یەكگرتووەكانــی لەمەڕ مافی بڕیاردانی چارەنووس 
بە بڕیارێكی لەو جۆرە دانا كە نەتوانرێ نكۆڵی لە 

جێبەجێكردنی بكرێت.

كاكڵەی )مافی بڕیاردانی گەالن لە 
چارەنووسی خۆیان(

و  نێودەوڵەتــی  كۆمەڵــی  بڕیــارەی  ئــەو 
رێكخراوەكــەی، ســەرەتا و پرەنســیپێكی جــوان 
و مرۆڤپەروەرانەیــە، بــۆ هێنانــەدی جــۆرێ لــە 

وەكیەكیی گەالن و رەخســاندنی دەرفەتی گونجاو 
بۆ گەشــەكردنی گەالنی چەوســاوە و پاشكەوتوو 
و بندەســت و بــۆ قەالچۆكردنــی كۆڵۆنیالیــزم و 
تااڵنكردنی واڵتان و گەالنــی داگیركراو. ئەگەرچی 
یاســای نێودەوڵەتــی و هەمــوو بڕیــار و یاســاو 
رێســاكانی نێودەوڵەتی و دامەزراوەكانی رێكخراوی 
نەتەوە یەكگرتووەكان و دادگای دادی نێودەوڵەتی 
هەموویان بڕیاری مافی چارەی خۆنووسینی گەالن 
بە مافێكی ئەوتۆی سروشتیی گەالن دادەنێن كە بۆ 
نكۆڵیكردن ناشێ، كەچی لە گەلێ شوێنی جیهاندا 
زەبروزەنگی هێز و زۆرەملێ رێی لە جێبەجێكردنی 
ئەو مافە گرتووە. توانا و هێزی زۆرداری لە یاســا 
و رێســای نێودەوڵەتی بەهێزتر بووە. زلهێزەكان و 
دەستڕۆیشتووەكانی دونیا كەڵەگاییان بەسەر ئەو 
پرەنســیپ و بڕیارەوە كــردووە و بواریــان نەداوە 

هەندێ گەلی بندەست سەربەخۆیی وەربگرن.
زۆر لە تیۆریزان و بیرمەند و سیاســەتمەدارانی 
نەتەوە سەردەســتەكانیش بۆ هێشتنەوەی گەالنی 

ژێردەســت و زۆرلێكراو لە چوارچێوەی دەســەاڵت 
و قەڵەمڕەوی نەتەوەكانــی خۆیاندا، بە لێكدانەوە 
و بیانــووی جۆراوجــۆر كۆســپیان لــە بــەردەم 
جێبەجێكردنــی ئــەو مافە و رەوتی ســەربەخۆیی 
گەالنی ژێردەســت ســاز كردووە. دەمێ گوتوویانە 
ئــەوە دەبێتە هــۆی پارچەپارچەبوونی دەوڵەتان! 
وەكو بڕیار بێت ئەو نەتەوە سەردەســتانە لەســەر 
حیسابی سەربەستی و مافی سروشتیی گەالنی تر 
دەوڵەتــی زلهێــز و پان و بەرین دروســت بكەن و 
بیپارێزن. هەنــدێ لەوانە دەیانگوت بۆ ئەوەی ئەو 
دەوڵەتانە پارچە پارچە نەكرێن، لە هەمانكاتیشدا 
مافــی گــەالن نەخــورێ، دەبێت سیاســەتمەدار و 
رووناكبیرانی نەتەوەی سەردەست مافی گەالنی ژێر 
دەستەی خۆیان بە هەند بگرن و مافی جیابوونەوە 
و ســەربەخۆبوونیان بســەلمێنن و بــە ئاشــكرا 
ئەو راســتییە رابگەیەنــن، ئەوانەی نەتــەوەی ژێر 
دەستیش پشتیوانی لە یەكگرتنی ئارەزوومەندانەی 
گەلەكانیــان بكەن و كاری بۆ بكەن. لەڕاســتیدا و 
لــە ئەنجامدا ئــەو تێزە هەر هێشــتنەوەی گەالنی 
ژێردەستە دەگەیەنێ و بە بندەستی دەیانهێڵێتەوە، 
ئەوە هەر قســەیە و قسەی خۆش بۆ درێژەپێدانی 
چەوســانەوە و ناچاركردنــی گەالن كە دەســت لە 
مافی سەربەخۆبوونی خۆیان بە قازانجی نەتەوەی 

سەردەست، هەڵگرن.
 هەندێكــی تــر، مافــی بڕیاردانــی گــەالن لــە 
چارەنووســیان و پەیوەنــدی لــە نێــوان نەتەوەی 
سەردەســت و نەتەوەی ژێردەســتی یەك دەوڵەت 
وەكو )مافی تەاڵق( ی ژن و مێرد لەقەڵەم دەدەن، 
واتــە ژن یان مێــرد بۆیان هەیە تــەاڵق وەربگرن، 
بــەاڵم باش وایە بۆ خێر و خۆشــیی هەردوو الیان 
و خێزانەكانیــان ئەو مافە بەكارنەهێنن و لە یەكتر 
جیانەبنــەوە، تەنانــەت یەكێك لە دۆســتە دێرینە 
عەرەبەكانمان لە وەرامی پرسیارێكدا لەسەر مافی 
چارەنووســی كورد وەرامەكەی ئەوە بوو كە: كەس 
لــە رۆژانــی مانگی هەنگوینــدا لە هاوســەرەكەی 
دەپرسێت ئاخۆ بیروڕای چییە لەسەر مافی ئازادیی 

تەاڵق؟ 
بــرا سیاســەتمەدارە عێراقیەكانمــان زۆر ئــەم 

باسەمان بە گوێدا دەدەن.

هەلومەرجی گونجاو

جــاران كە كــورد لەژێر بــاری چەوســانەوە و 
زۆری نــاو قــەوارەی عێراقــدا داوای مافە رەواكانی 
خــۆی دەكــرد و بــە ئاگــر و ئاســن و وێرانكردن 
وەرامــی دەدرایــەوە، دیكتاتۆرێكــی بەهێزی وەكو 
ســەدام حوســێن بە یەك ملیۆن و سێســەد هەزار 
چەكــدار و بــە تفــاق و كەرەســەی جەنگیــی زۆر 
و بــە تەكنەلۆجیــای جەنگیــی پێشــكەوتوو، بە 
ئابوورییەكی بە توانا و بە یارمەتی دارایی دەرەكی 
و پشــتیوانیی سیاســی و دیپلۆماســی بەهێــزی 
عەرەبــی و نێودەوڵەتــی تەقــەالی بێدەنگكردنــی 
دەدا. تــا رادەیەكیش كاری خراپی كردبووە ســەر 
رای گشتی و شەقامی ناوچە عەرەبییەكانی عێراق 
دژی جواڵنەوەی رزگاریخوازانەی كوردستان. جاران 
ســوریا رژێمێكی بەعســی تا رادەیەك بەهێز بوو، 
جاروبار بە هێزی ســەربازی و بۆ ســەركوتكردنی 
كــورد بــە هانــای دەوڵەتــی عێراقــەوە دەهــات 
)ئێســتاش پەیكەری تێكشــكاوی دەبابەكانی الی 
ئاغجەلەر كەوتوون(، ناوبەناویش باسی یەكگرتنی 

سیاسی و هەمەالیەنەی لەگەڵ عێراق دەكرد.
جــاران ئێرانی شــا و ســاواك خاوەنی هێزێكی 
ســەربازیی زەبــەالح بوو )الفــی پێنجەمین هێزی 
جیهانــی لێــدەدا(، ئێرانی هاوپەیمانــی ئەمریكا و 
رۆژئاوا، رژێمی رووخێنەری كۆماری كوردســتان لە 
مهاباد و رژێمی پیالنی جەزائیر و نسكۆی شۆڕشی 

كورد، هەڕەشــەیەكی گەورە بوو لە دەنگی كورد و 
مافە رەواكانی.

جاران توركیای كەمالی، تا بینەقاقا شۆڤێنیست، 
بە هەموو تواناوە هاوكاری ئێران و عێراق و سووریا 
بوو بۆ لەناوبردنی كورد. دەوڵەتێكی بێباك لە كورد 
و لە مافی رەوای گەالن. واڵتانی عەرەبیش زۆربەیان 
هاوكار و هەندێ جاریش هاوسەنگەری رژێمی عێراق 

بوون و ئاوڕیان لە كورد نەدەدایەوە.
وەزعــی نێودەوڵەتیــش لــە قازانجــی رژێمــی 
عێــراق و بــە زیانــی داخوازییە رەواكانــی كورد و 
بەرژەوەندییەكانیــان لەگــەڵ رژێمــی عێــراق بوو. 
ئەمریكا و رووســیاش كەی پێویســت بووایە كورد 
و مافەكانیان دەكردە قوربانیی بەرژەوەندییەكانیان 
لەگــەڵ عێــراق. كۆمپانیاكانــی ئەوروپاش چەكی 
كیمیایی و كەرەســەكانی دژ بە ویســتی كوردیان 
بە عێراق دەفرۆشت و كارەساتی وەكو هەڵەبجە و 

ئەنفالی لێ دەكەوتەوە.
بەاڵم هەلومەرجی ئێستای ناوچەیی و عەرەبی و 

نێودەوڵەتی گۆڕانكاریی گەورەی بەسەردا هاتووە: 
دەوڵەتــی عێــراق ئــەو هێــزە بە زەبــر و زەنگەی 
جاران نەماوە. ســوپای عێــراق كە بە ژمارە كەمە 
و بە تەكنۆلۆجیا زۆر هەژارترە، تازە مەشــقی پێ 
دەكرێت و ئەوەش لە شــەڕی داعشــدا زیانی زۆری 
بەركەوتووە. یەك هێز لە عێراقدا و یەك دیكتاتۆر 
حوكم ناكا، شــەڕ و ملمالنێی دەســەاڵت لەناویاندا 
الوازتــری كــردوون و هێــزی پــێ نەبەخشــیون، 
ملمالنێی نێوان هێزەكانی ســوننە و شــیعە تادێت 
قەبەتر دەبێت، حكومەت بێ بەهرەو بێ توانا رووی 
كردووەتــە جەماوەرێكی فراوانی تــووڕە لە هەموو 
شــارەكانی عێراقــدا، بە نەزانی و سەرلێشــێواوی 
تواناكانــی عێراق بــە فیڕۆ دەدات لــە گەندەڵی و 
كێشەی ئاســایش و ئارامیدا و وەزعێكی ئابووریی 
خراپــی لێ كەوتووەتەوە. عێــراق پەیوەندییەكانی 
لەگــەڵ واڵتانی عەرەبســتان و كەنداو و میســردا 
خراپە. لەگەڵ زۆر واڵتی رۆژئاواشــدا دەكەوێتە ژێر 
زەبری هاوپەیمانیی عێراق لەگەڵ ئێراندا. لە هەموو 
ئەوانە زیاتر ئێســتا بەشــێكی فراوانــی عەرەب لە 
رەوایی مافەكانی كورد دەگەن و زەمینەیەكی باشتر 

لە جاران لەئارادایە.
ئێرانی شــا و ســاواك لەناوچوو، ئێســتا لەبەر 
شەپۆلی گۆڕانكاریی هاوكێشەكان و لەڕووی گرفتە 
زۆرەكان و لە گەشەكردنی تێگەیشتنەكاندا بەرامبەر 
كێشــە و دەنگی رەوای كورد لە جــاران نەرمترە. 
ئێران كێشەی زۆری هەیە لە یەمەن، سووریا، لوبنان 
و عێراق. كێشەی لەگەڵ ئەمریكا و ئەوروپادا هەیە. 
لەبەرامبەر ئاراســتە و ئیــدارەی ترامپ لە بەردەم 
گەمارۆدان و گرفتی گەورەدایە. كێشــەی ئابووریی 
گەورەی هەیە، جاران حەوت تمەن یەك دۆالر بوو، 
ئێســتا 3450 تمــەن یەك دۆالرە. ئێران كێشــەی 
ناوخۆی لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆنێكی گەورەدا هەیە كە 
دەیــان هەزار ســەرۆك كۆمار، ســەرۆك وەزیران ، 
وەزیر، ســەرۆكی پەرلەمان، پیاوی ئاینیی گەورە، 
زانا و پســپۆڕی ناودار و نووســەر و هونەرمەند و 
مامۆستای زانكۆ و خوێندكاری لەگەڵە. ئەو ئێرانە 
چەنــد جــارێ لــە مەینەتییەكانی كــورددا نیازی 
هاوكاریی باشــی نوانــدووە. ئێســتاش ئاڵوگۆڕی 
بازرگانیــی گەورە لە نێوان هەرێم و ئێراندا هەیە و 
سەدان كۆمپانیا و پرۆژەی ئابووریی ئێرانی دەتوانن 

بەرژەوەندی ئابووریی هاوبەش بۆ پێشەوە بەرن.
ئێستا ئێران هێندە دەستی بەتاڵ نییە كێشەی 
تــر و ملمالنێی تر بۆ خۆی پەیدا بكات. ناتوانێ و 
نایــەوێ خۆی ســەرقاڵی دوژمنایەتیی كورد و داوا 

رەواكانی بكات.
دەوڵەتــی ســووریا، داری بەســەر بەردییــەوە 
نەماوە، جاران ناســنامەی بە كورد نەدەدا ئێســتا 
لــە خوای دەوێ كــوردی لــێ رازی بێت. هێزێكی 
زۆری عەرەبــی و ناوچەیــی و رۆژئاوایــی لووتیان 
تێژەنیوە تا بە ئاستێكی خراپتریشی بگەیەنن. بۆیە 
لە توانایدا نەماوە هێزێك بێت بۆ دوژمنایەتی كورد 

و مافەكانی.
توركیا ســەرەڕای ئەوەی كە دووچاری كێشەی 
زۆر هاتــووە لــە ســوریا و عێراق و لــە ناوخۆدا و 
نێودەوڵەتییەكانیــدا،  پەیوەندییــە  هەنــدێ  لــە 
تێگەیشتنیشــی گۆڕانی بەســەردا هاتووە. جاران 
ناوی كورد و كوردستان لەوێ قەدەغە بوو، كەچی 
ئێستا ئااڵی كوردســتان بۆ پێشوازی لە سەرۆكی 
هەرێمــی كوردســتان دادەنێ و باس لە پرۆســەی 
ئاشــتی و رازیكردنی كــوردی باكوور دەكا. توركیا 
پێویســتی زۆری بە نەوت و غازە، ئێمەش نەوت و 
غازمان هەیە و سەدان كۆمپانیای توركیا لە هەرێمی 
كوردســتاندا بەرژەوەندییان پەیدا كردووە. ئێســتا 
لەگەڵ توركیا بەرژەوەندیی هاوبەش گەشە دەكات. 
بەرژەوەنــدی ئابووریی گرنگیش بــوار ناهێڵێتەوە 
بۆئــەوەی حكومەتی توركیــا دوژمنایەتی هەرێمی 

كوردستان و داخوازییە رەواكانی بكات.
ئەمڕۆ دۆزی كورد رێزێكی باشی هەیە، هەرێمی 
كوردستان پێگەیەكی باشی نێودەوڵەتی و عەرەبی 
و ناوچەیی هەیە. لەبەردەمی قەبەبوونی مەترســی 
تیرۆری نێودەوڵەتی و سەرهەڵدانی مەترسییەكانی 
داعش بۆ سەر ئاسایش و ئارامیی ئەوروپا و هەموو 
جیهــان، كــورد توانی رۆڵێكی كاریگــەر بنوێنی و 
هەرێمــی كوردســتان وەك هێزێكــی پۆزەتیڤ بۆ 

ئارامی ناوچەكە و بەها مرۆییەكان دەربكەوێ.
ئەمــڕۆ هەلێكــی لەبــارە بــۆ بیركردنــەوە و 
هەنگاونان بۆ ســەربەخۆیی كە دەبێ بە ریفراندۆم 
دەستپێبكات. دیارە دەبێت باش بزانین ناوچەكە و 
جیهان هەمیشە لە گۆڕانی بەردەوامدان، گۆڕانەكان 
هەمیشــە بــاش و لەبار نابن، هەندێ جــار روو لە 
خراپبوون و تێكچوونی هەلومەرجە لەبارەكەی ئەمڕۆ 
دەبزوێن. تەواوبوونی شەڕی داعش لە مووسڵ و لە 
حەویجــە ئەنجامێكی گرنگە و شــوێنەواری نوێ و 
چاوەڕواننەكراو دەخاتەوە، ئەگەری خراپیشی زۆرە 
بۆیــە دەبێت زۆر ژیرانە، بێ ئەوەی كاتەكە بەفیڕۆ 
بدەیــن، هەنگاوی گشتپرســی جێبەجــێ بكرێت. 
ناشــێ و نابێت بۆ هیچ مەبەستێك و بەهیچ جۆرە 
بەهانەیەك كات لەدەست بدەین و خۆمان دوابخەین. 
هــەر كەس و الیەنێك چەندە داوا حیزبیەكانیشــی 
رەوابێت، ناشێ و نابێ كۆسپ ساز بكات و كاتەكە 

بەفیڕۆ بدات.

لــە  یەكێكــە  عەبدولقــادر  *فەرەیــدوون 
دامەزرێنەرانــی كۆمەڵەی رەنجدەرانی كوردســتان 
و ئەندامــی پێشــووی مەكتەبی سیاســی یەكێتی 

نیشتمانیی كوردستان بووە.

لەوە تێگەیشــتووم كە بارزانی بە هێمنی هەنگاو 
بۆ سەربەخۆیی دەنێت و هیچ مەرامێكی تاكتیكی 

لە مەبەستەكانیدا نییە
 

گرنگیدانی مامجەالل بە پرسی نەتەوەیی كاری 
گەیاندە ئەوەی كە رەخنەی توند لە هاوڕێی 

نزیكی خۆی، شەهید شەهابی شێخ نووری بگرێت

مام جەالل گوتی ئەوەی بۆ كاك مەسعود، 
وەكو سەرۆكی هەرێمی كوردستان دەلوێ،

بۆ من ناگونجێ

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

شرۆڤە و بۆچوون

لــەم وتارەدا هەوڵــم داوە كارتێكەری سۆشــیال 
میدیا لەســەر پرســی هەڵبژاردن تاوتوێ بكەم و بۆ 
ئەم مەبەســتەش چەهچەهەی بولبولــم وەك نمادی 
تویتەر بەگشــتی بۆ سۆشــیال مێدیای ئــازادی ناو 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان دیاری كردووە و، شمشــێری 
مەالیانیش وەك هێمای دەسەاڵتی ئایینی لە كۆماری 

ئیسالمیی ئێراندا!
ســەرەتا پێویســتە ئەوە بدركێنم كە باســەكەم 
نایــەوێ پرســی بەشــداریكردن یــان نەكــردن لــە 
هەڵبژاردن شــرۆڤە بكا و وەك خــۆم لەوەپێش ئەم 
هەڵبژاردنانــەم وەك گەمە دەستنیشــان كردووە. بۆ 
ئەم مەبەستە پێویستە تاقم و چینە شوێندانەرەكانی 

هەڵبژاردنەكانی كۆماری ئیســالمی لە ســەرەتاوە تا 
ئێستا دیاری بكەین. بە گشتی گرووپە كۆمەاڵیەتییە 
شــوێندانەرەكان لەسەر بیچمگرتنی بیروڕای گشتیی 

ئێران بریتین لە:
رێكخــراوە و ئۆرگانــەكان وەك: زانكۆكان، بازاڕ، 

مزگەوتەكان و...
چینــە تایبەتــەكان: ڕووناكبیــران، نووســەران، 

هونەرمەندان و...
مێدیا سوننەتییەكان: ڕۆژنامە و گۆڤار و...
مێدیا ئاماڵمۆدێرنەكان: تەلەڤیزیۆن و ڕادیۆ

تــۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان: تێلیگــرام، تویتــەر، 
فەیسبووك، یوتیوب، ئینستاگرام و...

سێ مانگ لە سەرۆككۆماریی دۆناڵد ترامپ تێپەڕ 
بوو. دۆناڵد ترامپ بە دانی كۆمەڵێك بەڵێنی قەبە كە 
زۆر كەس بە پۆپۆلیستی و ناواقعبینانە لەقەڵەمیان 
دەدان، سەرنجی دەنگدەرانی والیەتە یەكگرتووەكانی 
بۆ الی خۆی راكێشا و هاتە سەر كار. ئەو بەڵێنانەی 
ترامــپ دانی، بەشــی پێخۆری دەورەیەكــی تەواوی 
ســەرۆك كۆمارێكی ئاســایی بوو. دەكرا چوار ساڵ 
خۆی و خەڵكیان پێوە بخافڵێنێ و هەنگاو بە هەنگاو 
هەوڵی وەدیهێنانی هەمووی یان هیچ نەبێ بەشێكیان 
بدا. ئەگەر كەســێكی تر لە جێی ترامپ بووایە هەر 
وای دەكــرد، پلــە بــە پلــە، بەئەســپایی و هەنگاو 
بەهەنگاو دەچووە پێشەوە. ترامپ بەاڵم وای نەكرد. 

ئەو لە خواردنی قرپۆكەكانەوە دەستی پێكرد.

''قرپۆكەكـە  كتێبـی  لـە  تریسـی  برایـان 
و  باشـترین  لـە  یەكێـك  كـە  بـدە!''دا،  قـووت 
تریسـی،  برایـان  كتێبەكانـی  پەسـەندترین  جێـی 
دەروونناسـی ئەمریكاییـە، ئـەو رێنوێنییەمـان دەكا 
جـا  كارێـك،  هـەر  باشـە  وا  سـەركەوتن  بـۆ  كـە 
هەرچەنـد قـورس بێـت، دەسـتبەجێ و بـێ دوودڵی 
ئەنجـام بـدرێ. تەنانەت تریسـی ئامۆژگاریمان دەكا 

كە كام كارە قورسـتترە سـەرەتا دەسـتوبرد لەویان 
بكەیـن. 

ڕەچــاوی  ترامپیــش  دۆناڵــد  پێدەچــێ،  وا 
ئامۆژگارییەكەی تریســی كردبێ و كارە قورسەكانی 
پێشخســتبێ. ترامــپ هەر لە مــاوەی یەكەم مانگی 
سەرۆككۆمارییەكەیدا سەلماندی كە پیاوێكی لێبڕاوە. 
تەنانەت ڕانەوەســتا تــا زەمینە بــۆ هەڵهێنانەوەی 
هەنگاوە گــەورەكان خۆش بكرێت، بەڵكو ســەرەتا 
بڕیارەكانی دەدان تا دواتر مشوور لە وردەكارییەكانی 
جێبەجێكردنی بڕیارەكانی بخوات، تا چیتر دەرفەتی 
گنخانــدن و پاشــگەزبوونەوە تەنانەت بۆ خۆیشــی 
نەهێڵێتەوە. ترامپ، بۆ ئەوەی جگە لە پێشڕەوی هیچ 
بژارەیەكــی دیكە لەبەردەم خۆیدا نەهێڵێ، ســەرەتا 
لــە ڕووخاندنــی پردەكانی پشــت خۆیەوە دەســتی 

پێكردووە! 

یەكێــك لــە بڕیــارە هەراســازكەرەكانی ترامــپ 
قەدەغەكردنــی چوونە نــاو ئەمەریكا بۆ هاوواڵتیانی 
شــەش واڵتــی زۆرینــە موســوڵمان بــوو. جگە لە 
لەبــاری  بڕیــارە  ئــەو  ڕەخنەهەڵگــری  ڕەهەنــدی 
مرۆڤییەوە، هاودژیی سیاسیی ئەو بڕیارە لەوەدا بوو 

هــەر كام لەمانــە شــوێندانەری تایبەت بە خۆی 
هەیە، بەاڵم لەگەڵ بەرەوپێشەوەچوونی زەمان، چوار 
گرووپی یەكــەم لەهەمبەر تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان تا 
ڕادەیەكی بەرچاو كارتێكەرییان دابەزیوە. هێنانەوەی 
و  رێفۆرمخــوازەكان  ملمالنێــی  لــە  نموونەیــەك 
بنئاژۆخوازەكانی كۆماری ئیسالمی دەتوانێ نیشانمان 
بدا ئاستی پەرەگرتوویی و چوونیان بۆ ناو كۆمەاڵنی 

خەڵك چۆناوچۆنە:
لە ســەردەمی دەوڵەتی ئیســاڵحاتی خاتەمیدا، 
تیــراژی ڕۆژنامەی بەناوبانگی "شــرق" 160 تا 170 
هەزار نوسخە بوو لە ڕۆژێكدا و بە جۆرێ سەنگەری 
ڕاگەیاندنــی ڕیفۆرمخــوازەكان بــوو بەرامبــەر بــە 
دەنگوڕەنگی كۆماری ئیسالمی كە پێگەی سوننەتی و 
سەرەكیی توندئاژۆكان بوو و زۆر بە باشی توانیبووی 
ڕای گشتی بۆ الی خۆی ڕابكێشێ و پاشەكشەیەكی 
ســەیر بە دەنگوڕەنگی كۆماری ئیسالمی بكا. بەاڵم 
هەر ئێســتا تیــراژی ئەم ڕۆژنامەیە بە شــێوەیەكی 
سەرســوڕهێنەر دابەزیوە و بووەتە 16 تا 17 هەزار 
دانە! ئەمە واتە كارتێكەری مێدیای ســوننەتی وەك 
ڕۆژنامە لە ســەت بــۆ دە دابەزیوە. هۆكارەكەشــی 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتەوە كە خەڵك بە گشــتی ڕوویان 
كردووەتە سۆشــیال مێدیا و چاویــان بڕیوەتە زاری 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان كە لە ســاتەوەختی ئێستادا 
لەسەر ڕای گشتی هەرە شوێندانەرترینن. بەواتایەكی 
تر، لە نێزیك بە ســێ دەیەی ڕابردوودا شوێندانەری 
ڕێكخــراوە و ئۆرگانــەكان وەك: زانكــۆكان، بــازاڕ، 
مزگەوتەكان و...هتد، چینە تایبەتەكان: ڕووناكبیران، 
نووســەران، هونەرمەندان... مێدیا سوننەتییەكان: 
ڕۆژنامە و گۆڤار و... بەرەبەرە هەر لە كزیی داوە و 
لە دەیەی ڕابردوودا دەوری مێدیا ئاماڵمۆدێرنەكانیش 
وەك: تەلەڤیزیۆن و ڕادیۆ كاڵتر بووەتەوە، بە باوەڕی 

من ڕەنگە هۆكاری سەرەكیی ئەمەش بگەڕێتەوە سەر 
چەمكێك بە ناوی: "دیالۆگ"! 

تــەواوی گرووپــە كۆمەاڵیەتییــەكان كــە لــەوە 
پێش ئامــاژەم پێكــردن، بە پێچەوانەی سۆشــیال 
مێدیــا تایبەتمەندییەكی مۆنۆلۆگ"یــان پێوە دیارە 
و بــە تەعبیــرە "ئۆروێڵ"یەكەی وەك بــرا گەورە لە 
ســەرێڕا ســەیری كۆمەڵــگا دەكەن. بــەاڵم لە تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكاندا بە دوور لە هەر چەشــنە گوشــار 
و ترس و سانســۆرێك لەسەر ســێ بنەمای ئازادی، 
زانیــاری و بەرابــەری، مرۆڤەكان بــە هەموو چین و 
توێژەكانەوە كۆمەڵێ ڕوویكــردی بایەخدارانە دێننە 
دی كە دواجار دەتوانێ وەك كەرەسەیەكی شوێندانەر 
لەســەر هەڵســوكەوت و كاركــردی دەســەاڵت وەك 
دەوڵــەت یان تەنانەت حیزب كارتێكەری تایبەتییان 
هەبێ. تەنانەت سۆشیال مێدیا بووەتە هۆی ئەوەی 
تابشــتی خەڵك تا ڕادەیەك بچێتە سەر و لە ڕێگای 
لێكتێگەیشــتن، پەیوەنــدی و پاســاوی عەقاڵنی لە 
كەشــوهەوایەكی مەنتقیدا، بە جۆرێ مومارەســەی 
دێموكراســیش بكەن. كەوابوو دەكــرێ بڵێین تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكان مۆدێلێكی باشــن كە وەك دەڤەری 
گشــتی )Public Sphere( یورگێن هابرماس سەیر 

بكرێن. 
سۆشــیال مێدیا )وەك تێلیگرام، فەیســبووك، 
یوتیوب، تویتەر و...( دەكرێ بڵێین ســنوورەكانی 
شــوێن و كاتیان تێكشــكاند. ئەو میدیایانە لەسەر 
بنەمای جۆرێ دابەشــكردن )Share( دامەزراون و 
لە ڕاستیدا گۆڕەپانێكی پان و بەرینن بۆ ئەو كەس 
و الیەنانەی بە هەر شــێوەیەك خراونەتە پەراوێز و 
ڕێك بە دژی سیستمە دیكتاتۆرییەكان دەوەستن كە 
تێیاندا فرەدەنگی بوونی نییە و مۆنۆلۆگ پێناسەی 
ســەرەكییانە. ڕەنگە فیلتێرینگی سۆشــیال میدیا 

لــە واڵتانــی دیكتاتۆریدا نموونەیەكــی باش بێ بۆ 
ترسی دەســەاڵت لە كارتێكەریی ئەم ڕاگەیاندنانە. 
هێنانەوەی سێ نموونە لە ئاستی جیهاندا دەتوانێ 

بۆ شرۆڤەی باسەكەمان یارمەتیدەر بێ:
لــە هەڵبژاردنەكانــی ئەنجوومەنی شــارەزایانی 
ڕێبــەری كۆماری ئیســالمیی ئێرانــدا، بەپێی ئەوە 
كــە دەزگاكانی چاودێــری و فیلتێرینگی ئەم واڵتە 
دەیانویســت گــوێ لەمســتەكانی رێبــەر بخەنــە 
دژكردەوەیەكــی  لــە  ئەنجوومــەن، خەڵــك  نــاو 
سەرنجڕاكێشــدا لــە تاران كەمپینێكیان ســاز كرد 
بە نــاوی نا بۆ جیم، جیم كورتكراوەی ناوی ســێ 
مــەالی بە تەمەنی توندئــاژۆ: )جەننەتی، یەزدی، 
میســباح( بوو، باڵوبوونەوەی ئەم كەمپینە لە تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییەكانــدا وەها پەرەی ســتاند كە خەڵك 
توانییــان نەهێڵــن دووانیــان بچنــە ئەنجوومەن و 
یەكێكیشیان )ســەرەڕای فێڵ و تەڵەكەیەكی زۆر( 

بوو بە كەسی ئاخر!
لــە جەرەیانــی كودەتــای توركیادا ســەرەڕای 
ئــەوەی كە كودەتاچییەكان ڕادیــۆ و تەلەڤیزیۆنی 
ئەو واڵتە )TRT( دەگرن و ڕایدەگەیەنن كە كودەتا 
سەركەوتووە، كەچی ئەردۆغان بە مۆبایلێك و لەڕێی 
ســكایپەوە خەڵك دێنێتە سەر شەقام و بە جۆرێ 

كۆتایی بە كودەتا دێنێ.
لــە هەڵبژاردنەكانــی ســەركۆماری ئەمریــكادا، 
زۆربەی رێكخراوە و ئۆرگانەكان، چینە تایبەتەكان، 

مێدیا سوننەتییەكان
مێدیا ئاماڵمۆدێرنەكان واتە تەلەڤیزیۆن و ڕادیۆ، 
الیەنگــری هیالری كلینتن بــوون كەچی ترامپ بوو 
بە ســەركۆمار. هەر لە پاش هەڵبژاردنەكان بوو كە 

ترامپ گوتی: سۆشیال مێدیا منی سەرخست.
دیارە دەبێ سیلەی چاوێكیشمان لە كارتێكەرییە 

ســەلبییەكانی سۆشــیال مێدیــا بێــت. بــۆ وێنە 
تیمــی ئەمنییەتی فەیســبووك بۆ ئــەوەی بەر بە 
هەواڵی ناڕاســت و دەســتكرد )Fake( بگرێ، لەم 
پەیوەندییــەدا 30 هەزار ئەكاونتی فەیســبووكی لە 
فەڕەنسا ســڕیوەتەوە لەبەر باڵوكردنەوەی هەواڵی 
درۆ ســەبارەت بە هەڵبژاردنەكانی سەركۆماری لەو 
واڵتە. ڕەنگە ئەم خاڵە سەرنجڕاكێش بێ كە لە كاتی 
بانگەشەكانی هەڵبژاردنی سەركۆماری ئەمریكادا ئەو 
پۆستە ساختە و دەســتكردانەی دادەنران و شەیر 
دەكران )-30 40 ملیۆن جار( زیاتر بوون لە ڕاپۆرت 
و هەواڵەكانــی ئاژانســە بەناوبانگەكانــی نیویۆرك 

 !NBC News تایمز، واشنتن پۆست و
وەزارەتــی  فەرمییەكانــی  ئامــارە  بەپێــی 
پەیوەندییەكانی كۆماری ئیســالمیی ئێران، نێزیك 
بــە 28 ملیۆن بەكاربەری ئینتەرنێتی مۆبایل هەیە 
و نێزیــك بــە 10 ملیــۆن بەكاربــەری ئینتەرنێتی 
تەلەفۆن كە ئەگەر بۆ هەر ماڵێك 3 بەكاربەر ڕەچاو 
بكەین، دەكاتە 30 ملیۆن و ســەرجەم دەبێتە 58 
ملیــۆن بەكاربەر. لەم نێوەدا ئامارە نافەرمییەكانی 
باس لە 40 ملیۆن بەكاربەری تێلیگرام، 15 ملیۆن 
ئینســتاگرام، 20 ملیۆن فەیســبووك دەكەن، ئەم 
داتایانــە واتــە پتانســییەلێكی یەكجــار بەهێز كە 
دەتوانــم بڵێم كەموێنەیە. بۆیە ئەگەر هەر الیەن و 
هێزێــك پــالن و بەرنامەیەكی تۆكمــە و جیددی و 
هەبێ، دەتوانێ بە دانی كەمترین تێچوو ڕای گشتی 
بۆ الی خۆی ڕاكێشێ، هەر بۆیە دەسەاڵتی كۆماری 
ئیســالمی ئــەم ڕاســتییە دەزانێ و فەیســبووك و 
یوتیوب و تویتەر لە ناوخۆدا فیلتێر دەكا و خێرایی 
ئینتەرنێت دێنێتە خوار و... بەاڵم ئایا پەتی سێدارە 
و شمشێری مەال دەتوانێ بەر بە چەهچەهەی بولبول 

بگرێ؟ بەڕای من، نا!

كە هیچیەك لە دانیشــتووانی هیچیەك لەو شــەش 
واڵتە، لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا، سووچی هیچ 
كردەوەیەكی خراپكارانەی تیرۆریستییان لەناو واڵتە 
یەكگرتووەكانی ئەمەریكادا لەسەر ساغ نەبووەتەوە! 
پرسیارەكە ئەوە بوو كە چۆن، هاوواڵتیانی واڵتانێكی 
وەك عەرەبســتانی سعوودی، پاكستان و میسر كە 
بەشداریی چاالكانەیان لە كردەوە تیرۆریستییەكانی 
دوای یانزدەی سێپتامبەری ئەمەریكادا هەبووە، هیچ 
كامیان بەر ڕەحمەتی ئەو بڕیارە لێبڕاوانەیەی دۆناڵد 

ترامپ نەكەوتن؟! 

لێكدانەوەی گشــتی ئەوە بوو كــە بەرژەوەندییە 
ئابورییەكانــی واڵتــە یەكگرتــووەكان لەگــەڵ ئەو 
واڵتانە،  هۆكاری چاوپۆشی لە سەفەری هاوواڵتیانی 
ئەو واڵتانە بــووە بۆ ئەمریكا. بێگومان ئەم وەاڵمە 
بەشــێكی زۆری ڕاستیی لەخۆ گرتووە. بەاڵم ڕەنگە 
هەموو وەاڵمەكە نەبێت. بە شــیمانەی من، هۆیەكی 
گرینگتــر ئــەو ئەگەرەیــە كــە پێوەندی بــە پالنی 
نــەدركاوی ترامپ بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی تیرۆر و 
تیرۆریســم لە ســاڵەكانی داهاتوودا دەبێ. من وای 
بۆدەچم گوڵبژێركردنی ئەو چەند واڵتە ئەو ئەگەرەی 
لەپشــتەوە بێ كە فۆكووســی شــەڕی دژە تیرۆری 
واڵتە یەكگرتووەكانی ســەردەمی ترامپ، بەشێوەی 
ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، لەسەر ئەو شەش واڵتە 
بێت. بەربەستدانان بۆ هاوواڵتیانی ئەو شەش واڵتە، 
هەنگاوێكی پێشگیرانەیە بۆ بەرگرتن لە ئەگەری هەر 
دژكردەوەیەكــی هاوواڵتیانی ئەو واڵتانە لە ئەنجامی 
گورزوەشاندنی واڵتە یەكگرتووەكان یان بەشێوەیەكی 
گشتی هەر سیناریۆیەك كە واڵتە یەكگرتووەكان لە 

هەریەك لەو واڵتانەدا پیادەی بكات. 
لەنــاو ئەو شــەش واڵتەدا بێگومــان ئێران وەك 
زلهێزێكــی ناوچەیی كەیســێكی سەرنجڕاكێشــترە. 
لە ماوەی ســێ مانگی ڕابردوودا، ســەرۆك كۆمار و 
وەزیرەكانی بەرگری و دەرەوەی واڵتە یەكگرتووەكان، 
هیــچ دەرفەتێكیــان بــۆ بەگژداهاتنــەوەی كۆماری 
ئیســالمیی ئێــران و ناڕەزامەنــدی لــە ڕێككەوتنی 

ئەتۆمی لەگەڵ ئێران، لەكیس خۆیان نەداوە. 

لەدوا هەڵوێســتی ڕاســتەوخۆدا، دۆناڵد ترامپ 
رایگەیاند كە هەڵســوكەوتی ئێــران لەگەڵ ''ڕۆحی 
ڕێككەوتــن"ی نێوانیان ناتەبایە. بــاس لە ''ڕۆحی 
ڕێككەوتن'' واتە فراوانكردنەوەی چەمكی رێككەوتن 
جۆراوجــۆری  ڕاڤــەی  بــۆ  دەرگا  كردنــەوەی  و 
هەڵسوكەوتەكانی ئێران. پێویســت ناكا شارەزای 
بواری سیاســەت بین تا تێبگەین لەوەی كە  ئەمە 
هیچ نییــە گێچەڵێكی ڕاســتەوخۆ نەبێت. هەموو 
ئەمانەش لە كاتێكدایە كە هەفتەی ڕابردوو، ڕێكس 
تیلێرسۆن، وەزیری دەرەوەی واڵتە یەكگرتووەكان 
ڕایگەیاند، واڵتەكەی خەریكــی پێداچوونەوەیەكی 
سەراپاگیرە بە سیاسەتی خۆی لە بەرامبەر ئێران. 
هەڕەشەی ئەوەشی كرد كە ''ئەگەر ئێران هەوسار 
نەكرێت، وزەی ئەوەی هەیە ڕێگەی كۆریای باكوور 
بگرێتە بەر و دنیاش لەگەڵ خۆی ببات''. ئەو وتانە 
لە كاتێكدایە كە ئاشــكرا بووە دۆناڵد ترامپ داوای 
كردووە راپۆرتی پێداچوونەوە بە سیاسەتی والیەتە 
یەكگرتــووەكان بەرامبەر ئێران، تــا دەكرێ گرژ و 

توند بنووسرێتەوە! 

ئەوەی وەك خەســڵەتی ڕەفتاری دۆناڵد ترامپ 
هەموومــان پێــی ئاشــناین، ئەوەیــە كــە بڕیار و 
هەڵوێستەكانی پەراوێزدارن. بەكوردییەكەی خۆمان 
ئەو پیاوە شارەزای تەپوتۆزكردنە. بەشێوەیەك كە 
زۆرجار جەوهەری مەبەســتەكانی لەناو تەپوتۆزی 
مەبەســتەكانیدا  دەربڕینــی  و شــێوەی  ڕەفتــار 
بــزر دەكات. ئەمــەش بەشــێك لــە نهێنییەكانی 
ســەركەوتنی ئەو بازرگانە بەمشوورەی پێشوو و، 

سەرۆكی ئێستای بەهێزترین واڵتی دنیایە . 

ماوەیەك بەر لە ئێستا، وتەبێژی كۆشكی سپی، 
لــە وەاڵمی پرســیارێكدا گوتی: ''ئەگەر ســەرنجی 
وتەكانــی دۆناڵــد ترامــپ، لــە كاتی بانگەشــەی 
هەڵبژاردنەكانتــان دابێــت، ســەرنجی ئەوەشــتان 

داوە كــە ئــەو گوتی هۆی ئەوەی لــە ژیانی كاریدا 
دانوســتانكارێكی زۆر سەركەوتوو بووە، ئەوە نییە 
كە ئەو هیچ بژارەیەك لەســەر مێز النابات. بەڵكو 
ئەوەیــە كە ئەو نایدركێنێــت خەریكی چییە. ئەو 
بــە الیەنی بەرامبەری ناڵێ بە نیــازی ئەنجامدانی 
چ كارێكــە. خراپتریــن كار ئەوەیە كــە بژارەكانت 
بۆ الیەنی بەرامبەر ئاشــكرا بكەیت. ترامپ هەموو 
بژارەكان لەســەر مێــز ڕادەگرێ، بــەاڵم ئەنجامی 
دەكارهێنانــی هەریــەك لە بژارەكانیــش لەبەرچاو 
دەگــرێ. ئــەو دەیــەوێ دڵنیــا ببێ، ئێــران لەوە 
تێگەیشتووە كە ئەو هەروا دەستەوستان دانانیشێ 
و لێناگــەڕێ ئــاوا لەگــەڵ واڵتــە یەكگرتووەكاندا 
هەڵســوكەوت بكرێت؟ ئەوەش لەكاتێكــدا، دەبێ 
ئێــران قەدری ئەو رێككەوتنــە بزانێت كە لەگەڵی 

كراوە".

كاتی خۆی ئەمیری مۆحێببی، سەرنووســەری 
كۆمــاری  ڕاســتئاژۆكانی  ڕۆژنامــە  لــە  یەكێــك 
ئیســالمی بەناوی ''ڕەســالەت''، كە بە یەكێك لە 
تیۆریسیەنەكانی باڵی پارێزخوازی ئێرانیش لەقەڵەم 
دەدرا، لە وەســفی شــێوەی سیاســەتی دەرەوەی 
كۆماری ئیســالمیدا باسی لە چەمكی ''شێتیەتیی 
نمایشــی'' كردبــوو. ئیدیعای ئەو نووســەرە ئەوە 
بــوو كــە كاربەدەســتانی ئێرانی بەئەنقەســت لە 
ڕەفتــاری دەرەوەیاندا ''شــێتانە'' ڕەفتــار دەكەن، 
واتــە وا دەنوێنــن كە هیــچ ئەقاڵنیەتێك بەســەر 
هەڵوێستەكانیاندا زاڵ نییە. ئەو نووسەرە پێی وابوو 
ئەمە هەمووی نمایش و شــانۆیە و، كاربەدەستانی 
ئێران زۆر بە وردی حیســاب بۆ هەڵوێســتەكانیان 
دەكــەن و سیاســەتەكانیان دادەڕێــژن، بــەاڵم لە 
پراكتیكــدا وا ڕەفتــار دەكەن كە بــۆ نەیارەكانیان 

زەحمەت بێت پێشبینیی ڕەفتارەكانیان بكەن. 

ئایا ترامپیش خەریكی نمایشكردنی شێتێتییەكی 
لەو شــێوەیە؟ ترامپ هەتا ئێستا نواندوویەتی كە 
پێشــبینیكردنی ڕەفتــار و بڕیارەكانــی ئاســان 

نییــە. بەوەشــەوە، ڕەنگە ئیدی هەر ئێســتا ئەوە 
ڕوون بووبێتــەوە كــە ترامپ لــە زۆرەبانی لەگەڵ 
ئێرانــدا پیــاوی دەســتی بەدەســتی پێكــردن و 
دیزەبەدەرخۆنەكــردن نییە. ئەمە ئەو مۆركەیە كە 
ترامپ لــە ئۆباما و سیاســەتی دەرەوەی ئۆبامای 
دا. جەوهــەری جیاوازیــی روانگەی ترامپ و ئۆباما 
ئەوەیە كە ئۆباما لە مامەڵە لەگەڵ ئێراندا، كەیسی 
كێشــەی ئەتۆمی لە كەیسی كێشەكانی تری ئێران 
لــە ناوچەكەدا جیاكردەوە. بــەاڵم بەالی ترامپەوە 
كێشەی ئەتۆمیی ئێران لەو كێشانەی تر جیا نییە و 
دەبێ ئێران لەهەموو الیەكەوە سنووری بۆ دابنرێ.

تا ئێســتا، كۆماری ئیسالمی بەڕواڵەت هێمنیی 
خــۆی پاراســتووە و لەبەرامبەر سیاســەتی تیژ و 
گرژی كابینەی ترامپــدا، بەپارێزەوە مامەڵە دەكا. 
بەاڵم ئەوە تەنیا ڕواڵەتی مەســەلەكەیە. موحسین 
ڕەزایی، سەرۆكی پێشووی سوپای پاسدارانی ئێران 
و دەبیری مەجلیســی مەسڵەحەتی نیزام، لە كاتی 
بانگەشــەكانی ســەرۆك كۆماریی چوار ساڵ پێش 
ئێســتادا دركاندی كە لە ســەردەمی جۆرج دەبلیو 
بوشــدا، زۆر شــەوان تــا بەیانــی چــاوەڕێ بوون 
ئەمریكا لە هەموو الوە پەالماریان بدا. بەدڵنیاییەوە 
بەتایبەتــی ئێســتا كە كۆماری ئیســالمیی ئێران، 
بــە تایبەتــی لــە بــواری بەڕێوەبەریــی ئابووریی 
قەیرانلێدراوی واڵتدا، لەوپەڕی گرفتاریی خۆیدایە، 
هەڵوێســتە تیــژ و گرژەكانــی كابینــەی دۆناڵــد 
ترامپ، تەنانەت ئەگەر نەكێشــێتە سەر پەالماری 
چەكداریش، هێشتاش بەو هەموو سترێس و تەنگژە 
دەروونییەوە كە بەردەوام بۆ ئێرانی دروست دەكا، 
ناهێڵێ كۆماری ئیسالمی وەك پێشوو لە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕستدا، قاچی لێ ڕاكێشێ.

بەو شــێوەیەی ترامپ لــە ''قرپۆكەكان'' وەخۆ 
كەوتــووە، بەو شــێوەیەی لە ئێرانــی هەڵپێچاوە، 
زەحمەتە كۆماری ئیســالمیی پێش ترامپ و پاش 

ترامپ، هەر هەمان كۆماری ئیسالمی بمێنێتەوە.

چەهچەهەی بولبول و 
شمشێری مەال!

 قرپۆکەکانی ترامپ

توركــەكان قســەیەكی بەرباڵویــان هەیــە دەڵێــن: 
"خۆزگەمــان بە عەقڵــی كورد لــە دوای رووداوەكان". 
ئەمــە ئەگــەر بــە دیوێكــدا ئامــاژە بێــت بــۆ توانــای 
كــورد لــە لێكدانــەوە و شــەنوكەوكردنی رووداوەكان، 
كــورد  وێنــای  جۆرێــك  بــە  تریــدا  بەدیوێكــی 
دەردەخــات كــە نــە دەتوانــن پێشــتر درك بــە 
ــش  ــی رووداوەكانی ــە لەكات ــەن و ن پێشــهاتەكان بك
لێهاتوویــی ئەوەیــان هەیــە مامەڵەی دروســتی لەگەڵ 
بكــەن، بــەاڵم كــە رووداوەكــە تێپــەڕی، ئــەوكات 
عەقڵێكــی حەكیمانەیــان هەیــە بــۆ هەڵســەنگاندنی.
ئەگــەر لەم گۆشــەنیگایەوە تەماشــایەكی مێژووی 
دوور و نزیكــی میللەتەكەمــان بكەیــن و بمانــەوێ 
نەتەوەكانــی  و  گــەل  بۆچــی  بكۆڵینــەوە  لــەوە 
خاوەنــی  بــە  بــوون  هەموویــان  ناوچەیــە  ئــەم 
دەوڵەتــی خۆیــان و بــە تەنهــا كــورد بەژێردەســتەیی 

ــن  ــی دەبینی ــتگەی مێژووی ــان وێس ــەوە، دەی ماوەت
كــە پێمانوایــە دەرفەتــی ئــەوەی تێــدا بــووە كــورد 
بەهۆیانــەوە ببێتــە خــاوەن قەوارەیەكــی دانپێدانراوی 
نێودەوڵەتــی، بــەاڵم كــە نەیتوانیــوە بــەو مافــە 
ــە  ــووە ل ــەوە ب ــگات، بەدڵنیاییــەوە هۆكارەكــەی ئ ب
چركەســاتی دەرفەتەكانــدا میــر و ســەردار و رابەرانی 
كــورد دركیــان بــە بوونــی دەرفەتێكــی وا نەكــردووە.
ــە هەلومەرجێكــی گــۆڕاودا پێچەوانــەی  ئێســتا ل
ئــەو مێــژووەی كــە هەمیشــە رەخنــەی دەكەیــن، بــە 
ــهاتی  ــكاری و پێش ــك گۆڕان ــە كۆمەڵێ ــردن ب دركك
ــە ئاســتی  ــە ناوخــۆ و چ ل ــە ناوچەكــە، چ ل تــازە ل
و  نێودەوڵەتییــەكان  توێژینــەوە  ناوەندەكانــی 
واڵتانــی كاریگــەر لەســەر سیاســەتی نێودەوڵەتــان، 
بــۆ  دەرفــەت  لەســەر  گــەرم  قسەوباســێكی 
ســەربەخۆیی كوردســتان دەكرێــت. لــە ناوخــۆی 

ــەر  ــكار گیراونەتەب ــدێ رێ ــتان هەن ــی كوردس هەرێم
بــۆ ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم بــۆ ســەربەخۆیی و هێــزە 
ــی و  ــی )پارت ســەرەكییەكانی كوردســتان بەتایبەت
یەكێتــی( هەنــگاو بــەو ئاراســتەیە دەنێــن كــە كــورد 
بتوانــێ دوای كۆتایــی شــەڕی داعــش بگاتــە ئامانجی 

خــۆی.
ســەر  سیاســیانەی  هێــزە  ئــەم  نازانــم  مــن 
گۆڕەپانــی سیاســیی كوردســتان لەئاســتی ئــەو 
بەرپرســیارێتییەدا دەبــن و دەتوانــن كوردســتان 
نازانــم  نــا.  یاخــود  ئارامــی  كەنــاری  بگەیەننــە 
هەموویــان وەك ئــەوەی كــە هەیــە دەرفەتــەكان 
بارودۆخەكــە  ئــەوەی  پــاش  یاخــود  دەبینــن، 
بەجۆرێكــی تــر پێچەوانــە بــووەوە، ئــەوكات ئــاخ بــۆ 
لەدەســتچوونی هەڵدەكێشــن. ئەوەیــان هەنگاوەكانی 
ــر  ــان روونت ــییەكان بەرچاوم ــزە سیاس ــدەی هێ ئاین
دەرفەتــەكان  بــە  هەســت  ئایــا  كــە  دەكاتــەوە 
دەكــەن؟ هەســتكردن بــە بەرپرســیارێتی نیشــتمانی 
و نەتەوەیــی زاڵیــان دەكات بەســەر ئــەم ناتەباییــە 
ــان، یاخــود كێشــەو  ــەی نێوانی سیاســی و ناكۆكیان
گیروگرفتەكانــی نێوانیــان زاڵ دەكــەن بەســەر ئــەو 

هــەل و دەرفەتانــەی بــۆ كــورد رەخســاون.
و  نێودەوڵەتــی  فاكتــەری  كۆمەڵێــك  ئێســتا 
هەرێمایەتــی یەكانگیــر بــوون و بەهۆیانــەوە دۆخێــك 
دروســت بــووە كــە دەرفەتی ئــەوەی تێدایــە كورد بە 
ئاســانی بتوانێــت دەوڵەتــی كوردســتان رابگەیەنێت. 
ئــەوەی لــە رابــردوودا رێگــر بــووە لــەوەی دەوڵەتــی 
واڵتانــی  بەرژەوەندیــی  دروســتبێت،  كوردســتان 
ئێســتا  بــووە.  دونیــا  زلهێزەكانــی  و  ناوچەكــە 
بارودۆخەكــە پێچەوانــە بووەتــەوە، كۆمەڵێك فاكتەر 
بەرژەوەندیــی  لــە  تــازە جۆرێــك  و هاوكێشــەی 
هاوبەشــی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی دروســتكردووە 

كــە بەرژەوەندییــان لەوەدایــە دەوڵەتــی كوردســتان 
ــت.  دروســت بكرێ

ئەمریــكا و رووســیا وەك دوو هێــزی كاریگــەر 
ــر  ــاش زیات ــان، پ ــدەی جیه ــتا و ئاین ــەر ئێس لەس
ســاردی  شــەڕی  لــە  ســەدەیەك  چارەكــە  لــە 
خەریكــی  تــر  جارێكــی  جەمســەرەكان،  نێــوان 
خۆیانــن  هەژموونــی  و  پێگــە  بەهێزكردنــەوەی 
بــەدووی دۆســت  ناوچەیــە و هەردووالیــان  لــەم 
و هاوپەیمانــی تــازەدا دەگەڕێــن، جیۆپۆلەتیكــی 
كوردســتان بۆ هاوكێشــە و هاوســەنگیی ملمالنێكانی 
داهاتــووی ناوچەكــە بایەخێكــی گــەورەی دەبێــت و 
هــەردووال دەیانــەوێ ئــەم جوگرافیایە ناســنامەیەكی 
ــز و  ــی هێ ــە بەرژەوەندی ــا ل ــت ت ــی هەبێ نێودەوڵەت
بەتایبــەت  بــەرن،  بــەكاری  هەژموونــی خۆیانــدا 
ئەمریــكا پێویســتی بــە جوگرافیایەكــی لەم شــێوەیە 

ــە. هەی
تــورك و فــارس و عــەرەب وەك ســێ نەتــەوەی 
سەردەســتەی ناوچەكــە كــە بەدرێژایــی مێژوویەكــی 
درێــژ كوردســتانیان لەنێوان خۆیاندا دابــەش كردووە 
ــە خــاك و  ــان داگیركەرێكــی بەشــێك ل و هەریەكەی
خەڵكــی كوردســتان بــوون، ئێســتا هەریەكــە و بــۆ 
ئامانجــی خــۆی بەرژەوەندییــان لەوەدایە كوردســتان 
ســەربەخۆ بێــت. خاڵــی هاوبەشــی ئێــران و توركیــا 
لەوەدایــە كە سیاســەتی نێودەوڵەتــی دەرفەتی ئەوە 
نــادات چــوار دەوڵەتــی كــوردی دروســتبێت، تەنهــا 
یــەك دەوڵــەت دروســت دەبێت و دەوڵەتێكــی گەورە 
و بەهێزیــش نابێــت، كەواتــا بەرژەوەندیــی توركیــا و 
ئێــران لەوەدایــە لــە كوردســتانی عێــراق یان ســووریا 
دەوڵەتــی كوردســتان دروســت بكرێــت كــە النیكــەم 
لــە ئێســتاوە بــۆ داهاتوویەكــی دوور دەبێتــە زامنــی 
یەكپارچەیــی خاكــی واڵتەكانــی ئــەوان. توركیــا 

زۆری  ئومێــدی  وزە  بەكاربــەری  واڵتێكــی  وەك 
ــە  ــە پێویســتییەكانی ل ــوە ك ــەوە هەڵچنی لەســەر ئ
ــی  ــە نرخ ــەر ب ــكات، ئەگ ــر ب ــتان تێ وزەی كوردس
نێودەوڵەتیــش بیدرێتــێ، بەهــۆی نزیكــی و ئاســانی 
لــە گواســتنەوەی، هەرزانتــر دەگاتە دەســتی، چجای 
ئــەوەی بــە چەنــد رێككەوتنێكــی پێشــوەختە لەگەڵ 
ــۆی  ــۆ خ ــری ب ــی زیات ــتان دڵنیای ــی كوردس هەرێم
دەســتەبەر كــردووە. ئــەم ســەرچاوە سروشــتیانەی 
لــە جوگرافیــای دەوڵەتــی كوردســتاندان، بــۆ توركیا 
لــە دەســتێكی ئەمینتردایــە وەك لــەوەی الی بەغــدا 
یــان دیمەشــق بێــت كە ئــەوكات وەك كارتی گوشــار 
لــەدژی بەكاردەبرێــن. هەروەهــا دوای ئــەوەی هیاللی 
ــا  ــۆ توركی ــام دەگات، ب ــە ئەنج ــە ب ــیعی خەریك ش
زۆر گرنگــە دەوڵەتــی كوردســتان ببێتــە لەمپــەر 
لەبــەردەم هەژموونــی شــیعە، بەمــەش لــە ئەگــەر و 

مەترســی بەریەككەوتــن دووری دەخاتــەوە.
ئێــران چەندیــن ســەدەیە چــاوی لــە دەرفەتێكــە 
دەســتی بگاتــەوە بەخــاك و مــەزاری شــیعەكان 
ــۆ  ــت ب ــە بگۆڕێ ــراق و ناســنامەی دەوڵەتەك ــە عێ ل
واڵتێكــی شــیعەی عەرەبــی، لــە دوای رووخانــی 
ــۆ  ــەی ب ــەو هەل ــكا، ئ ــانەوەی ئەمری ــەدام و كش س
رەخســاوە و بــە ئاســانی لەدەســتی نــادات، تەنهــا 
ئامانجــە،  بــەو  گەیشــتنی  لەبــەردەم  رێگرێــك 
دروســتكردنی  عێراقــدا.  لــە  كــوردە  مانــەوەی 
ــە  ــەر بەش ــتان لەس ــەربەخۆی كوردس ــی س دەوڵەت
خاكــی باشــوور، لــە بەرامبــەردا راســتەوخۆ بــە 
شــیعەبوونی دەوڵەتــی عێــراق دەگەیەنێــت، ئەمەش 
خواســتی هاوبەشــی عێــراق و ئێرانــە، لەهەمانكاتــدا 

ــیعی. ــی ش ــی هیالل ــە بەتەواوكردن خزمەت
ئامانــج  ســێ  لــە  زیاتــر  بەهــۆی  ئەوروپــا 
كوردســتان  دەوڵەتــی  لەوەدایــە  بەرژەوەندییــان 

دروســت بێــت. بەهــۆی كرانــەوەی جیهــان بــەڕووی 
یەكتــری و تێكەڵبوونــی كولتــوورە جیــاوازەكان، 
ــە  ــڕی و چووەت ــای ب ــی ئەوروپ ــرۆر دەرگاوانەكان تی
ــی  ــا دیوارێك ــەوە. توركی ــی ئەوروپییەكان ــو ماڵ نێ
شــاش بــوو، پێویســتیان بــە لەمپــەری زیاتــر 
ــا.  ــنوورەكانی ئەوروپ ــوار و س ــەردەم دی ــە لەب هەی
بەتایبەتیــش كاتێــك لەشــەڕی داعــش بینییــان 
شــكاندنی  لــە  بــوون  ئــازا  جەنــگاوەری  كــورد 
ئەفســانەی داعــش. یەكێكــی تــر لە مەترســییەكانی 
و  رووە  ئاوارەیــە  بەكۆمەڵــی  كۆچــی  ئەوروپــا 
واڵتەكانــی ئــەوان، لە ســێ ســاڵی رابــردوودا بەهۆی 
جەنگــی داعشــەوە كەمتــر لــەو ژمــارە ئاوارەیــەی لە 
ــا،  ــان كــردە ئەوروپ ــدە دراون، رووی كوردســتان داڵ
ئــەوەش بۆیــان بــووە بــە كێشــەیەكی ئاڵــۆز. 
دەوڵەتــی كوردســتان لــەڕووی مرۆییــەوە ئەركی زۆر 

ــەوە.  ــەوان دەكات ــۆڵ ئ لەك
لــەو دوو خاڵــەش گرنگتــر بــۆ ئەوروپــا، بوونــی 
ــازی  ــی غ ــە كوردســتان، بەتایبەت ــی زۆرە ل وزەیەك
سروشــتی. ئــەوان بەهــۆی كێشــەكانیان لەگــەڵ 
رووســیا و ئێــران، لــەڕووی ســتراتیژییەوە ئومێدیــان 
لەســەر ســەرچاوەی بەدیلــە، كوردســتان بــۆ ئــەوان 
ــتیان  ــر دەس ــان و هەرزانت ــە ئاس ــە ك ــەو بەدیلەی ئ

ــی رادەگات.  پێ
ئــەو  واڵتانــە  لــەم  هیچــكام  نییــە  مــەرج 
بــەاڵم  رابگەیەنــن،  بەرژەوەندیانــە  و  خواســت 
پێویســتە كوردســتان خــۆی بەرچــاو روون بێــت 
ــەی  ــە دۆخێكــی وەك ئێســتادا دەوڵەتەك ــەوەی ل ل
ئــەم بەرژەوەندیانــە دروســت دەكات و ئــەوەش 
یارمەتیــدەر دەبێــت بــۆ رازیبوونیــان و لــە دوای 
ــە  ــە ب ــی دانپێدانان ــی و زامن ــی دڵنیای راگەیاندنیش

كوردســتاندا. دەوڵەتــی 

بەرژەوەندیی دەوڵەتان
لە دەوڵەتی کوردستان
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هێمن عەبدوڵاڵ

كوردستان وەك گۆڕەپانی شەڕ

لەڕاســتیدا، لە دوای شــەڕی ناوخۆی 1994 
و، دواتر دروســتبوونی دوو ئیدارەیی لە هەرێمی 
كوردســتان، پارێــزگای ســلێمانی، گەرمیــان، 
هەڵەبجە و راپەڕین، هەمیشــە خاوەنی ئیدارە و 
بڕیاری خۆیان بوونە. هەمووان دەزانن كە بودجە 

و داهاتــی ئــەو ناوچانەش بەدەســت كێیە و چ 
الیەنێكیش فەرمانــڕەوای ئەو ناوچانەیە. پارتی 
چ لەســەر ئاســتی حكومەت و چ لەسەر ئاستی 
ئیــدارەی ناوچەیی كەمترین وجود و نفوزی لەو 
شوێنانەدا هەبووە، بۆیە تۆمەتباركردنی بەوەی 
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نیهایــەت پەكەكــە خۆی دانی بــەوەدا نا كە 
ئامانجــی ئەوەیــە شــەڕی بــە وەكالەتی خۆی 
لەگەڵ توركیا و ئەردۆغان نەك هەر بهێنێتە ناو 
كوردستانی باشوور، بگرە پەالماری ئەو الیەنەش 
)واتا پارتی( بدات كە لە توركیاوە نزیكە. ئەوە 
دانپێدانانێكــی تاڵــە، بەاڵم ســەرەتایەك دەبێ 
بــۆ تەمبێكردنــی پەكەكــە و تەعریفكردنەوەی 
لــە چوارچێــوەی هێزێكدا كە لەبری شــەڕی بە 

وەكالــەت بۆ ئــەم و ئەو، ببێتەوە بە یەكێك لە 
نوێنەرەكانی دۆزی نەتەوەیی و نیشتمانیی كورد 

لە توركیا. 
پەكەكە بەباشــی هەســتی بەو مەترســییە 
كردووە كە لە ئەنجامی ســنوورداركردنی نفوزی 
ئێران لە ناوچەكەدا، لەســەر دەســتی ئەمریكا 
تووشی دەبێت، بۆیە هەڕەشە دەكات. هەڕەشەی 
پەكەكە لە پارتی لەوەوە ســەرچاوە ناگرێت كە 

كــە غــەدری لێكردبن، تۆمەتێكــی ناڕەوایە. 
الیەنــی بەرپرســیاری ســەرەكی لــە هــەر 
كەموكوڕییەك كە لــە ئیدارەدان و چۆنیەتی 
كۆكردنــەوە و خەرجكردنــی داهاتدا هەبێت، 
یەكێتییە و ئینجا گۆڕانیش بە قەبارەی خۆی 

تێیدا بەشدارە.
بەهەرێمكردنی سلێمانی )كە لە بنەڕەتدا 
سلێمانی ئێستا هەرێمێكە لەناو هەرێمدا( بە 
شێوەیەك كە دانپێدانراو بێت، هەوڵی زۆری 
مێژوویی  باكگراوندی  لە  جگە  دراوە،  بۆ 
مامەڵەی  بۆ  هەوڵدان  حاڵ،  واقیعی  و 
راستەوخۆی بەغدا لەگەڵ سلێمانی لە ماوەی 
رابردوو، تەڕحی دیكەش بۆ لێكدانی كەركووك 
ئەو  بەڕەسمیكردنی  ئینجا  و  سلێمانی  و 
قەوارەیە، شتی شاراوە نین. داینەمۆی ئەو 
هەواڵنەش ئێستا بە پلەی یەكەم بزووتنەوەی 
گۆڕانە و مەبەستێتی بە ورووژاندنی ئەم باسە 
گوشار بخاتە سەر پارتی لەالیەك و لەالیەكی 
بەهێزی  تەوژمی  لە  رێگری  دیكەشەوە، 
پارتیدا  بەالی  ئەمڕۆ  كە  بكات  یەكێتی  ناو 
شكاندوویەتیەوە و ئامادە نین ببنە حیزبی 

ناوچەیەكی جوگرافی.
ئەڵبەتــە ئێســتا رێكارێكــی یاســایی بۆ 
بەهەرێمكردنی ســلێمانی لەبەردەســتدا نییە 
و، هــەر وەك چۆن دەســتووری بەغدا رێگە 
نادات حكومەت مامەڵەی راســتەوخۆ لەگەڵ 
پارێزگاكانــی هەرێمــی كوردســتاندا بكات، 
ئــاواش بــە هەرێمبوونی ســلێمانی لە رووی 
دەســتوورییەوە زەحمەتــە، چونكــە ئەگەر 
بەغدا ئەوەی قەبوڵ بێت، سبەی یەك پارێزگا 

نامێنێ كە هەرێمبوونی خۆی رانەگەیەنێ.
كێشەی ســەرەكی لە خراپیی گوزەران و 
ئیدارەی ســلێمانی، ئەوە نییە كە ســلێمانی 
المەركەزییەتــی ئیداری و مالیــی هەبێ یان 
نەیبــێ )كە بە زیادیشــەوە هەیەتی(، بگرە 
ئەوەیە كە ســلێمانی هەرێمێكی بێ خاوەنە. 
هەڵســوڕێنەرانی ئێســتای دەیانــەوێ وەك 
كارتێكــی سیاســی بەكاریبێنــن، بــەاڵم بێ 
ئەوەی خۆشــیان ئاگایان لێبێــت و تەنیا لە 
سۆنگەی دژایەتیكردنی پارتی، جێ بۆ هێزی 
دیكە چۆڵ دەكەن، وەك ئەوەی كە لە ساڵی 

2000 لەنێوان پەكەكە و یەكێتیدا روویدا.

پارتی دۆســتی توركیایە، بگــرە لەوەڕایە كە 
پارتــی چەندیــن مانگــە هاوكاریــی ئەمریكا 
دەكات لــەوەی چــەك و تەقەمەنی لە رێگەی 
كوردستانی باشوورەوە بگەیەندرێتە هێزەكانی 
ســوریای دیموكرات كە لەژێــر فەرمانی ئێران 
و پەكەكەدان. ئامانجی ئەمریكا لەو هاریكاری 
و پشــتگیرییانە ئەوەیە ئەو هێــزە بە هەموو 
شــێوەیەك لەژێر ركێفی قەندیل، شام و تاران 
دەربێنــن و، نفــوزی سیاســی و ســەربازیی 
پەكەكــەش لە رۆژئاوا كــەم بكەنەوە. وەنەبێ 
توركیــا لەگوێی گادا نووســتبێت و ئاگای لەو 
دەیــان بارهەڵگرە نەبێ كە چەك و تەقەمەنی 
دەگوازنــەوە بــۆ كوردســتانی رۆژئــاوا، بەاڵم 

بێدەنگیــی هەڵبژاردووە و دەشــێ ئەویش لەو 
پالنە ئاگادار كرابێتەوە.

ئەمریكا مەبەســتێتی بەریەككەوتنی نێوان 
كــورد و تورك لــە داهاتــووی ناوچەكەدا، بە 
ئاقاری پڕۆسەیەكی چارەســەریی ئاشتیانەدا 
بــڕوات، بۆ ئــەوەش پێویســتە رۆڵی پەكەكە 
ســنووردار بكرێــت. حوكمڕانی و بااڵدەســتی 
ســەربازیی پەكەكە لــە كوردســتانی رۆژئاوا 
تاكە كارتێكە كە بەدەســتی پەكەكەوە ماوە، 
ئەگــەر ئەو كارتــەی لەدەســت دەربهێنرێت، 
ئیتر ئیفالسی ئەو بزووتنەوەیە رادەگەیەنرێت. 
هەربۆیە رەنگبێ پێیوابێت پەالماردانی پارتی 

دەتوانێ ئەو پڕۆسەیە سست بكات.

و  بیــرەوەری  كــەس  زۆر 
یادەوەرییەكانی خۆیان دەنووسنەوە، 
هەیە بە گەنجی و هەشــە بە پیری، 
بــەاڵم كەســایەتییەكان دەوەســتن 
تــا روانگــەی مێژووییــان بەرامبەر 
رووداوەكان، كەســەكان و رابردووی 
خۆیان كامڵ دەبێت. دەشــێ مرۆڤ 
لە قۆناغێكدا لــە ژیانی جۆرێك بیر 
بكاتــەوە و لــە قۆناغێكــی دیكەدا، 
بــاوەڕی بــە پێچەوانەكــەی هەبێ. 
كتێبی "دیــداری تەمــەن" نموونەی 
زەقــی ئەوەیــە كــە پتــر لــەوەی 
پەنجەرەیەك بێت بۆ ســەر مێژووی 
هاوچەرخ، یان ژیانی كەسایەتییەك، 
دەاللەتە لە تەناقوزات، فرەكەسیەتی 
و راڕایــی تاڵەبانی. چونكە النیكەم 
لە هــەر بابەتێكدا كە لــەو كتێبەدا 
تیشــكی خراوەتە ســەر، مــام )لە 
قۆناغی جیاجیــادا( پتر لە بۆچوون 
و روانگایەكــی هەبــووە و ئەوانەش 
هەمــوو تۆمار كــراون. بۆیە رەنگبێ 
كەس نەتوانێ قەزاوەت لەسەر ئەوە 
بكات كامەیان بۆچوونی راستەقینەی 
تاڵەبانیــن و ئــەو كتێبــەش هەر لە 
ئێســتاوە بووەتــە كەرەســتەیەكی 
هەرزانبەها بۆ لێدانی كەسایەتییەكان 
لەجیاتی ئەوەی ببێتە دۆكیومێنتێكی 

جێی متمانە.
 

كوشتنی تەمەن!

سلێمانی، هەرێمێکی 
کوردستان دانپێدانەنراو

لەسەر دەریا

وەزارەتی دەرەوەی رووسیا دەقی ئەو 
رێككەوتنەی باڵوكردووەتەوە كە لەگەڵ 
توركیا و ئێران لەسەر دروستكردنی چوار 
زۆنی هێمن لە سووریا واژۆیان كردووە. 
ئەو  باسی  رێككەوتننامەكە  هەرچەندە 
نوێی  تەعریفێكی  بەاڵم  دەكات،  زۆنانە 
و  كردووەتەوە  سووریا  لە  شەڕیشی 
باسی هەموو هێزە سوورییەكانی تێدایە، 
زاری  لە  نێوانەدا  لەو  كورد.  لە  جگە 
باسی  پەیەدەوە  بەرپرسانی  گەورە 
دەریا  سەر  بۆ  كۆریدۆرێك  كردنەوەی 
دەكرێت كە هێندەی بیری لێدەكەمەوە 

لە پالنێكی واقیعبینانە ناچێت.
هەریەكە لە رووسیا و ئێران و توركیا 
رۆڵگێــڕە ســەرەكی و كاریگەرەكانــی 
قەیرانــی ســووریان. دووەكــەی یەكەم 
رۆڵیان هەبــووە و هەیە لە ناچاركردنی 
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئۆپۆزیسیۆنی 
ســووریش بۆئــەوەی تێبگــەن ئەســەد 
دەرناپەڕێندرێــت.  هێــز  زەبــری  بــە 
توركیــا كــە ســاڵی 2011 نوقاڵنــەی 
رووخانــی خێرای ئەســەدی لێدەدا، بە 
نزیكبوونــەوە نوێیەكــەی لە رووســیا و 
قایلبــوون بە بااڵدەســتیی مۆســكۆ لە 
سووریا، بەشداری لە گەمەی رازیكردنی 
لەبەرامبــەردا  و  تــاران  و  مۆســكۆ 
پەراوێزخســتنی پەكەكــە لــە ســووریا 
دەكات. بــۆ هەریەكــە لــەو الیەنانەش 
دەســتكەوتەكانی دروســتكردنی زۆنــە 
هێمنــەكان گــەورەن. تاران پێویســتی 
پالنــە  جێبەجێكردنــی  بــۆ  بەوەیــە 
هەرێمییەكەی جارێ ئەسەد لە حوكمدا 
بمێنێتەوە. مۆسكۆ رۆژ بە رۆژ خەرجی 
لــە شــەڕی  بەشــداریی  زیانەكانــی  و 
ســووریادا لەسەرشان قورســتر دەبێ، 
توركیاش چیدیكــە بەرگەی دڵەڕاوكێی 
"فیدراڵیــی  كیانــی  بەدیفاكتۆبوونــی 
بــە  باكــووری ســووریا"  دیموكراتیــی 
رێبەرایەتیــی پەكەكــە ناگرێــت. بۆیــە 
دەوای  ســێقۆڵییەكەیان  رێككەوتنــە 
و  دەكات  دەوڵــەت  هەرســێ  دەردی 
ئیســرائیلیش  و  ســعودیە  و  ئەمریــكا 

موبارەكەیان كردووە.
لــەو نێوانــەدا ئێمــەی كــورد دەبێ 
لــە چارەنووســی خۆمان بپرســینەوە. 
ئەوەیــە  رێككەوتنەكــە  ئامانجێكــی 
كە ســوپای ســووریا لــەو چــوار زۆنە 
لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆن ئاگربەستی هەبێ 
و هێــزی هاوبەشــی توركی و رووســی 
و ئێرانــی لەنێوانیانــدا بــن. لەجیاتــی 
ئەوە ســوپای ســووریا قورســایی شەڕ 
دەباتە ئەو ناوچانەی "تیرۆریســتان"ی 
لێن. واتە داعش و نوســرە فۆكوســیان 
دەخرێتە سەر. ئەوەی جێی مەترسییە، 
ئەوەیــە كە ئــەوەی لە یەكــەم رۆژەوە 
لێــی دەترســاین وەدی بێــت، ئەویــش 
ئەوەیە كە ســوپای سووریا لە رۆژئاوای 
كوردستانیش بسووڕێتەوە و رێككەوتنە 
پەیــەدە  لەگــەڵ  تاكتیكییەكــەی 
هەڵوەشــێنێتەوە. ئەوەی ئێســتا كورد 
لــە ســووریا هەیەتی نــە گەرەنتییەكی 
نێودەوڵەتیــی هەیــە و نە كەســیش لە 
هیچ شــوێنێك دانی پێدانــاوە. هەیە و 
نییــە ژمارەیــەك راوێــژكار و هاوكاریی 
ئەمریكییــە كــە زۆرتــر لە گرێبەســتی 
كۆمپانیــا  و  ئەمریــكا  دەوڵەتــی 
شــەڕكەرەكان دەچێــت بــۆ ئەركێكــی 
ســنووردار،  كاتێكــی  و  دیاریكــراو 
ئەوەش لە كەیسی رۆژئاوادا بریتییە لە 
شــەڕكردن لەدژی داعش و دەركردنیان 

لە رەققە. 
لــە باشــووری كوردســتان بــەر لــە 
دروســتكردنی حكومــەت و پێكهێنانی 
نێودەوڵەتــی  كۆمەڵگــەی  پەرلەمــان، 
بۆیــە  دروســتكرد،  ئارامــی  زۆنێكــی 
گەرەنتییــەك هەبــوو، بــەاڵم وەك لــە 
رێككەوتنە سێقۆڵییەكەدا دەردەكەوێ، 
كــوردی رۆژئــاوا خراونەتــە دەرەوەی 
حیســاباتی ســوورییەوە، بۆیە ســەیرە 
ئەگــەر بەرپرســانی ئــەوێ لەجیاتــی 
دەرەكــی  و  نێوخۆیــی  لۆبیكردنــی 
بــۆ دروســتكردنی گەرەنتــی، خەونــی 

گەیشتنە سەر دەریا ببینن.

بەشــی  توێژینەوەیەكــی  گوێــرەی  بــە 
لێكۆڵینــەوە و توێژینــەوەی تایبــەت بــە ئاییــن 
ئایینزاكانــی دەزگــەی )Pew Forum( ی  و 
ئەمریكایــی كــە لە 230 واڵت بە درێژایی ســاڵی 
ئەنجامەكــەی   2012 و ســاڵی  كــراوە   2010
ــارەوە،  ــە ڕووی ژم ــاد ل ــەوە: "ئیلح باڵوكردووەت
لــە دوای مەســیحی و ئیســالم، بووەتــە ئایینــی 
ــەوە  ئاشــكرای  ــان لێكۆڵین ســێیەم". هــەر هەم
ــە  ــدەكان ل ــژەی مولحی ــن رێ ــردووە: "كەمتری ك
ــۆن  ــە 2% )دوو ملی ــتن ك ــی ناوەڕاس رۆژهەاڵت
و ســەت هــەزار كــەس( تێناپەڕێنــن لەكــۆی 
)ملیارێــك و ســەت ملیــۆن( مولحیــدی جیهــان، 
نەخاســمە كــە زۆرترینــی بــاوەڕداران ئێســتەش 
ــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتن". هەروەهــا بەپێــی  ل
ــی  ــی جیهان ــەی گالوپ ــی پەیمانگ توێژینەوەیەك
لــە  كــە   WIN-Gallup Internationall
ســاڵی 2012 لــە 57 واڵت و بــە بەشــداریی 
ئەوانــەی  59%ی  كــراوە،  كــەس  هــەزار   50
 %23 بــاوەڕدارن،  داوەتــەوە  وەاڵمیــان 
هــەر  13% مولحیــدن.  نادینیــن،  بــاوەڕداری 
كــە  كــردووە  ئاشــكرای  توێژینەوەیــە  ئــەم 
بەرزتریــن رێــژەی ئیلحــاد لــە )چیــن(ە و رێــژە 
بەرزەكانیــش زێتــر لــە واڵتە كۆمۆنیســتییەكانی 
جــاران و باشــووری ئەفریقیایــە. توێژینەوەكــە 
 %6 ســعوودیە  لــە  ئیلحــاد   ڕێــژەی  دەڵێــت 

ــردووە. ــادی ك زی
 ئــەم ئامارانــە هــی چەنــد ســاڵێك بــەر لــە 
بەدەســت  جیهــان  ڕۆژگارەی  ئــەو  ئێســتا ن، 
تیــرۆر و تۆقاندنەكانــی ڕێكخــراوی تیرۆریســتی 
هەرەســان  هاوشــێوەكانی  و  )قاعیــدە( 
بــوو. جــا بــە دڵنیاییــەوە دوای پەیدابوونــی 
ــی  ــش( و بینین ــتیی )داع ــراوی تیرۆریس ڕێكخ
ئەزموونــی خیالفــەت و دەوڵەتــی ئیســالمی 
ــە  ــار و ڕێژەی ــەم ئام ــدا، ئ ــە باوەكەی ــە فۆڕم ل
هەڵبەتــە  هاتــووە،  بەســەردا  گۆڕانكاریــی 
ــەر  ــەوە. ه ــووە و بەرزبووەت ــەوراز چ ــەرەو ه ب
ــە  ــت ك ــان بێ ــەو بەركەوتنانەم ــرەی ئ ــە گوێ ب

لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانــەوە لەگەڵــی دەژیین ، 
درك بەمــە دەكەیــن كــە داعــش چ پاڵنەرێكــی 
ســەرەكیی بــووە بــۆ دەســتبەرداربوون لــە دیــن 
و بەرزكردنــەوەی گوتــاری ڕەخنەیــی ئاییــن. 
و  ئاییــن  وەكــوو  چ  ئیســالم  ڕاســتییەكەی، 
كــۆی  بــە  ئیســالمییش  جیهانــی  وەكــوو  چ 
پێڕەوكارانــی ئایینەكانــی تــرەوە، هەنووكــە لــە 
قۆناغــی دوای داعــش دەژییــن، تێڕوانینــی تــاك 
ئیســالمی  دیــدی دەســتەجەمعی جیهانــی  و 
بەســەردا  وەچەرخانــی  ئاییــن،  بەرامبــەر 
هاتــووە و جێباســی هەوەڵــی ژیــان پرســی 
كرانــەوە و ڕیفــۆرم و پێوەندیــی نێــوان مــرۆڤ 

و ژیــان و ئایینــە.
لــە چەنــد هەفتــەی ڕابــردوودا، )حەرامێتــی 
هــەرە  باسوخواســی  ئافرەتــان(  شــوفێریی 
گەرمــی نێــو ڕاگەیاندن و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
وەزارەتــی  هــەردوو  ئەندازەیــەك  بــە  بــوو، 
ــەت.  ــەر خ ــە س ــی هێنای ــنبیری و ئەوقاف ڕۆش
بــۆ ئــەوەی بــڕێ وردتــر لــە دۆخــی دینــداری و 
ژینگــەی ئێســتەی ئیســالم تێبگەیــن، لــەوەش 
بگەیــن كــە بــۆ مــاوە  مــاوە ئــەم باسوخواســە 
ســادە و الوەكییانــەی نێــو ئەدەبیاتــی دیــن  
لەبــارەی ڕەوشــی  لێــرەدا  هــەاڵ دەنێنــەوە، 
دیندارییــەوە لــە كوردســتان، هێنــدێ شــیكاری 

ــەران: ــاوی خوێن ــە   بەرچ دەخەم
یــەك: دینداریــی كوردانــە، خــاوەن ڕێبازێكی 
ــن  ــی ئایی ــە دنیابینی ــی و ل ــە  خۆیەت ــەت ب تایب
و چەشــە و ڕەفتــاری دیندارانــەی لــە هــی 
ــۆ  ــەش ب ــت. ئەم ــر ناچێ ــی ت ــچ نەتەوەیەك هی
ــە  ــەر ل ــی كــورد ب ــەوەی ڕەفتــارە جوانەكان مان
ــاوەڕ و  ــتنەوەی بیروب ــالم و گواس ــی ئیس هاتن
ئەخالقــە بااڵكانــی نێــو ئایینــی )زەردەشــتی( 
ئیســالم،  ئایینــی  نێــو  بــۆ  )مانــەوی(  و 
ــە  ــالم گەیی ــە  ئیس ــی ك ــەوە. ئەگەرچ دەگەڕێت
ــێ  كوردســتان و ئایینــی كــوردان گــۆڕدرا، وەل
كــورد دەســتبەرداری زۆرێ لــە ڕێنوێنیــی و داب 
و دەســتوورەكانی ئایینی زەردەشــتی و مانەوی 

)ئیسالمی دوای داعش( 
لە کوردستان

عەبدوڵاڵ عااڵیی 
 

نەبــوون، ئێســتەش بەشــێكی پەرستشــەكانی 
دینداریــی موســڵمانانە پشــكی دینداریــی بــەر 

ــە. ــە هاتنــی ئیســالمی تێدای ل
دوو: كــورد لــە دڵســۆزییەوە كــە بــڕێ 
جــار ڕووە و ناعەقاڵنییەتــە، هەوڵــی نــەداوە 
تــورك  شــێوەی  تــر،  نەتەوەكانــی  وەك 
بــۆ مەرامــی نەتەوەیــی  و فــارس، ئاییــن 
خــۆی بەكاربێنێــت، هەرچەنــدە داینەمــۆی 
بزووتنــەوەی ناســیۆنالیزمی كــوردی، ئاییــن و 
بگــرە حوجرەیــە، بــەاڵم بەشــێوەی پرۆژەیــی 
نەبــووە و ڕێچكەیەكــی وەرنەگرتــووە، وەكــوو 
ئــەوەی لەنێــو گەالنــی دەوروبــەردا بــەدی 
ئیســالمی  ســەرهەڵدانی  دوای  دەكرێــت. 
سیاســییش لــە كوردســتاندا، ئــەم پیرۆژەیــە 
ــی الی  ــە تاكوتەرای ــە ب ــرە ك ــەم فیك ــان ئ ی
خالیــد،  مەوالنــا  وەك  زانایانــی  و  مــەال 
خانــی، نالــی و مــەالی گــەورە دەبینرێــت، بــە 
یەكجــاری لەنێوبــرا و دووبــارە كــورد كــرا بــە 

قوربانیــی عرووبــەت.
چەنــدان  بــە  ئیســالم،  دینــی  ســێ: 
قۆناغــدا تێپەڕیــوە، هــەر قۆناغــەش خــاوەن 
تایبەتمەنــدی و واقیعــی فیكــری و سیاســیی 
خــۆی بــووە. ئیســالم  ئێســتە لــە قۆناغێكــدا 
بــە  ئاینناســی  لێكۆڵەرانــی  كــە  دەژیێــت 
)ئیســالمی دوای داعــش( ناودێــری دەكــەن. 
ــەم  ــی دۆخــی ئ ــاش هەزم ــورد پێویســتە ب ك

ــكات. ــالمدا ب ــژووی ئیس ــە مێ ــە ل قۆناغ
چــوار: لــە ئێســتەی ڕەوشــی دینــداری 
هــەردوو  كوردســتاندا،  ئیســالمڕەوی  و 
ڕەوتــی دەرەكــی )شــیعیزم( و )ســەلەفیزم( 
خەریكــی باڵوكردنــەوە و تەبشــیری مەزەبیــی 
ــورد و  ــان ك ــچ كامی ــە دواجــار هی ــن ك خۆیان
كوردســتانیانە نیــن، بەڵكــە لەســەر ڕەوشــی 
حســاباتی  تەســفیەی  مــەدا،  دینداریــی 

سیاســی و فیكریــی خۆیــان دەكــەن.
ســعوودیە  نێوچەیەمانــدا،  لــەم  پێنــج: 
ــەر  ــی، كار لەس ــڕی و قووڵ ــە چ ــران، ب و ئێ
دژایەتــی یەكتــر دەكــەن و هــەردەم كێبڕكــێ 
ــان  ــەوەی مەزەبەكەی ــر باڵوكردن لەســەر زووت
پــڕ  مەزەبیــش،  تەبشــیری  بــۆ  دەكــەن ، 
ــەرە  ــان و فیگ ــی ژی ــوو كایەكان ــە هەم دەدەن
ئەدەبــی...  فیكــری،  هونــەری،  سیاســی، 
بــەرەو باوەشــی خۆیــان بانگێــش دەكــەن 
جــا بــە هــەر ئامــراز و ســۆزێك بێــت، گرنــگ 

ــت.  ــد بێ ــەوە بەن ــە ئەوان ــان ب دڵی
شــەش: تاكە شــوێنێ كە هێشــتا لە ڕووی 
فیكــری دینییەوە نەتوانراوە تێكبشــكێنرێت و 
بــە تەواوەتــی بەرزەفــت بكرێت، كوردســتانە. 
هەوڵــی چــڕی تەبشــیری مەزەبــی هەیــە، 
بــەاڵم هێشــتا نەبــووە بــە دیــاردە. ئەمــە 
وەك  چ  سیاســەت  وەك  چ  شــیعیزم،  بــۆ 
ــە  ــە، ل ــپێكی گەورەی ــەر و كۆس ــر، كەس فیك
كاتێكــدا پێیەكــی لەنێــو سیاســەت و فیكــری 
دینیــی هەمــوو واڵتەكانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا 
هەیــە، خەریكــە خەلیجیــش كۆنتــرۆڵ دەكات، 
بەتایبــەت  كوردســتان،  هێشــتا  كەچــی 
ــراوە.  ــرۆڵ نەك ــۆ كۆنت ــی ب نێوچــەی هەولێرێ
ئیســالمیزم،  و  ســەلەفیزم  حەفــت: 
دیوەكــەی دیكــەی شــیعیزمە،  هــەردووك دوو 

دیــوی یــەك ســكەن. ئەمیشــیان تووشــی 
هەمــان تــا و سەرئێشــە بــووە. خاڵێكــی 
بیزانیــن:  پێویســتە  هەیــە،  گەوهــەری 
بــزاوە  بنەڕەتیــی  بزوێنــەری  و  داینەمــۆ 
ئیسالمیســتەكان بە ســوننیزم و شــیعیزمەوە ، 
ــی )كوردســتانیانە( ــەوا و دنیابین لەســەر بن
و  ئیدۆلۆژیــای مەزەبــی  بەڵكــە  نییــە،  وە 
سیاســەتی دەرەكــی، دەیانبزوێنێــت. دەبێــت 
چەقــی سیاســییمان )كوردســتانیانە( بێــت.
هەشــت: حاڵــی حــازر، خەڵكانیكــی زۆر، 
ــدارن،  ــە دین ــان ك ــی گەنج ــە چین ــەت ل تایب
لــە حاڵێكــی ســەرگەردانیی فیكریــدا دەژیێــن. 
ســەلەفیزم  و  ئیســالمیزم  بــە  باوەڕیــان 
نەمــاوە، ناشــزانن بــۆ قوتاربوونیــان لــەم 
چ  لــە  ڕوو  ڕۆحییــە،  و  فیكــری  تەنگــەژە 
پێویســتمان  لێــرەوە  بكــەن.  دەروازەیــەك 
بــە سیاســەتی دینــی هەیــە، بــۆ ئــەوەی لــە 

فــەوزای دینــداری ڕزگارمــان بێــت.
نــۆ: بــوون بــە دەوڵــەت و نیــازی ڕیفۆرمــی 
سیاســی، بەبــێ ڕیفۆرمــی ئایینــی و مەزەبــی، 
دەبێــت.  لەدایــك  گۆجــی  و  شــەل  بــە 
ــە هــەر شــتێك، چاكســازی  ــەر ل پێویســتە ب
دەســتپێكی  بكرێــت.  ئاییــن  كایــەی  لــە 
ڕیفۆرمــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی لــە ئۆڕوپــا، 

ــوو. ــی ب ــی دین ڕیفۆرم
دەبێــت  نادینــی  و  دینــی  بــەرەی  دە: 
بــن،  تەبــا  و  كــۆك  )چەقێــك(  لەســەر 
لــە  و  مەرجــەع  بــە  بیكــەن  بتوانــن  تــا 
ــرێ  ــەوە، دەك ــۆی بگەڕێن ــدا ب جوداوازییەكان
)مرۆڤپــەروەری( و )كوردســتانڕەوی( چەقــی 
دونیابینیــی هــەردووال بێــت. ڕاســتی تــازە 
لەنێــو  بــاوە  و  چەقیــو  ئایینــی  ئیســالم 
ــە  ــوو ئەوەی ــی وەك ــی لەنێوبردن ــورد، هەوڵ ك
ــت، كــە  ــە بكەی ــەك مەل ــەر تاڤگەی ــە بەرانب ل
دواجــار هــەر خــۆت بــۆ دواوە دەگەڕێیتــەوە. 
بــەاڵم ئــەوەی تــەواو عەقاڵنــی و فەرهەنگییە، 
ــە  ــبخرێت ك ــن پێش ــە ئایی ــوێ ل ــی ن فۆڕمێك
ڕەچــاوی قۆناغــە مێژووییەكــە بــكات، كــۆك 
و تەبــا بێــت لەگــەڵ شــكۆی مــرۆڤ و شــكۆی 
كوردســتان، ڕێفۆرمێــك بگیرێتــە بــەر، بــگات 
بــە ئاســتی )دیفــۆرم( ســڕینەوە و شــێواندنی 
كەلەپــوورە نامرۆڤانــە و دڕندانەكــەی مێــژوو 

ــی. ــی دین و توراس
ئێمــە لــە قۆناغێكــی هەســتیاری فیكریــدا  
دەژییــن، قۆناغــی )ئیســالمی دوای داعش(. 
ئایینــی  داعــش،  ســەرهەڵدانی  دوای  لــە 
ــرەوە. داعــش  ئیســالم چــووە قۆناغێكــی ت
تیرۆریســتییەكانی  بزووتنــەوە  لــە  جــودا 
تــر، گۆڕانــكاری لــە فیكــری دەســتەجەمعیی 
ئیســالمی هێنــا ئــاراوە. بــەو واتایــەی دوای 
دەركەوتنــی داعــش، ســەتان دەنگــی بوێــری 
زانــا و بیرمەندانــی ئیســالمی بــەرز بــووەوە 
بــۆ داوای ئــەوەی ڕیفــۆرم لــە فیكــری دینیدا 
ــان  ــج وازی ــەزاران گەن ــت. ســەتان و ه بكرێ
لــە فیكــری ئیســالمڕەوی هێنــا. بەپێــی 
داعــش،  دوای  ئێســتە،  ئێمــە،  ئاگایــی 
ــورد،  ــی ك ــەت گەنجان ــی زۆر، تایب خەڵكێك
لــە ئیســالمی سیاســی دووركەوتوونەتــەوە و 
لــە ئیدیۆلۆژیــای ئیســالمییزم بێــزارن، بەاڵم 

ــی  ــدارن . حاڵ ــەڵ ئەوەشــدا هێشــتا دین لەگ
ئەمانــە  لــەڕووی فیكــر و مەعنەوییەتــەوە 
كــوردی،  دەســەاڵتی  نییــە ،  ســەقامگیر 
دەبێــت ژیــر بــن لــە مامەڵەكــردن لەگەڵ ئەم 
ــەدا. ســەلەفیزم  ــەم چین دۆخــە و لەگــەڵ ئ
كــە هــەردەم یــار و پاڵپشــتیان بوونــە، 
چــارە نییــە بــۆ پووكانــەوەی ئیســالمی 
قۆناغــە،  ئــەم  بــۆ  تایبــەت  سیاســی، 
ئیســالمی  لــە  وازیــان  ئەوانــەی  ئاخــر 
سیاســی هێنــاوە، تــا ســەر ئێســقان دژ 
ــەوە،  ــێ نادەن ــاوڕی ل ــەلەفیزمن و ئ ــە س ب
لێــی هەاڵتــوون، ئاخــر ســەلەفیزم هــەر 
یــەك جەوهــەری هەیــە، وەلــێ بــە نمایشــی 
ــاتێكی  ــۆ س ــەر ب ــەلەفیزم ئەگ ــوداوە. س ج
كەمییــش لــە بــاری سیاســییەوە ســوودیان 
ــە ڕووی كۆمەاڵیەتــی،  لــێ وەربگیردرێــت، ل
كارەســات  فیكرییــەوە،  و  فەرهەنگــی 
دەخولقێنــن، خۆبەندیــی فیكــری لــە وەاڵت 
دەردەپەڕێننــە دەرەوە، ناهێڵــن تاكــی كورد 
خــۆی بێــت، ئــەوە بەســەر گــەالن دەهێنــن 
كــە ســەتان ســاڵە ســەلەفیزم بەســەر ئــەم 

نێوچەیەیانــدا هێنــاوە.
دۆخــەی  لــەم  قووڵــی  بــە  شــیعیزم، 
لەڕێــی  دەیەوێــت  تێگەیشــتووە،  ئێمــە 
ســۆزی  ســەلەفیزمەوە،  دژایەتیــی 
خــۆی  بــۆ  داعــش  دوای  نەوەیــەی  ئــەم 
ڕابكێشــێت. پــرۆژەی جیددیانــەی خــۆی 
كاتــێ  داعشــیش،  دوای  نــەوەی  هەیــە. 
دەبینێــت  نییــە،  قەبــووڵ  ســەلەفیزمی 
لەنێــو شــیعیزم دۆخــی فیكــری و كەســێتی 
بــۆ ســاز و بــاش دەكرێــت، بــە ناشــعووری 
لەنێــو  خــۆی  نائیــرادی،  زۆرجــار  و 
ــوردی،  ــوڵتەی ك ــەوە. س ــیعیزم دەبینێت ش
ــەوەی  ــە بووژان ــەخ ب ــتە بای ــرەوە پێویس لێ
ــەپۆرتی  ــدات. س ــالمی ب ــی ئیس عەقاڵنییەت
ڕەوتــی كرانــەوە، ڕەوتــی چاكســازی بــكات 
كــە ئێســتە ژمــارەی ئــەو دیندارانــەی بــەم 

زۆرن. گەلــێ  بــاوەڕدارن،  ڕەوتــە 
ــتای  ــی ئێس ــۆ دۆخ ــرۆژە ب ــترین پ  باش
دینــداری، بایەخدانــە بــە چاكســازیی دینــی 
ــەر  ــداری لەس ــنگەری، دین ــرۆژەی ڕۆش و پ
بنەمــای )كوردســتانییانە(وە بێتــەوە ئــارا، 
كــورد  ســەلەفیزم،  و  شــیعیزم  لــە  دوور 
ببێتــەوە خــاوەن فۆڕمێكــی تایبــەت لــە 

دینــداری و موســڵمانێتی.
بلوێــت،  بــۆم  زوویــی  بــە  هیــوادارم 
لــە شــێوەی پــرۆژە هێنــدێ ڕێــكار بــۆ 
ئێمــە  ڕوو،  بخەمــە  دینــی  چاكســازیی 
پێویســتمان بــە مانێفێســتە بــۆ ئــەوەی 
چیــدی لەبــاری دینییــەوە ســەرگەردان و 
ماڵوێــران نەبیــن. ئاخــر ئــەوەی كارەســاتی 
و  خولقانــدووە  كوردســتان  لــە  دینیــی 
ــە كــورد تــا هەنووكــە  دەخولقێنێــت، ئەوەی
خــاوەن )فەلســەفەی دینــی(ی وەاڵت نییــە، 
ــەر  ــە ه ــەر ل ــش، ب ــە دەوڵەتی ــوون ب ــۆ ب ب
شــتێك، دەبێــت بیــر لــەوە بكرێتــەوە: ئــەم 
ــە  ــە كام فەلســەفە و ل دەوڵەتــە پێــڕەوی ل
ــۆ  ــڕۆژەی ب ــن دەكات، پ ــی دی ــان فۆڕم كێه

ــە؟ ــن چیی دی
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خاوەنی ئیمتیاز : تۆڕی میدیایی رووداو
سەرنووسەر : سەالم سەعدی

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

بەڕێوەبەری هونەری: حوسێن هیممەتی
ئەندامی شانازی ستاف : عەبدوڵاڵ قڕگەیی

دیزاینەران : هونەر مەرجان ، ژیرۆ عەبدولرەحمان

salam@rudaw.net

rodan@rudaw.net

newzad@rudaw.net

hevidar@rudaw.net

himati@rudaw.net

rudaw@rudaw.net  

عەرەب حەزیان لە
کەڤۆکێی عەممارە

گەنجە سەربەخۆکەی فەڕەنسا بەسەر ژنە راستڕەوەکەدا سەرکەوت
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ئیمانوێل ماکرۆن  مارین لوپێن 


