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رووداو - هەولێر
ئازاد جوندیانی، ئەندامی پێشووی مەكتەبی سیاسی یەكێتی كە زۆر نییە لەو حیزبە هاتووەتە 
لەكار  دەستی  ئەوەی  دوای  كە  گوتی  )رووداو(  هەفتەنامەی  لەگەڵ  هەڤپەیڤینێكدا  لە  دەرەوە، 
كێشاوەتەوە، سەردانی بارزانیی كردووە. جوندیانی دەڵێت "چوومە خزمەتی و میوانداری كردم، زۆر 
بابەتمان پێكەوە باس كرد، بەاڵم تەركیزمان لەسەر چۆنیەتی سەرخستنی ستراتیژی سەربەخۆیی بوو". 
جوندیانی كە رۆژی 2017/2/9 نامەی وازهێنانی لە یەكێتی ئاراستەی مەكتەبی سیاسی حیزبەكەی 
كرد، رەتیكردەوە كە لەكاری حیزبایەتی تێهەڵبچێتەوە و گوتیشی "نە پارتی داوای لێكردووم 
ببمە پارتی، نەخۆشم دەمەوێ بچمەوە نێو مەعەممای حیزبی". ئازاد جوندیانی دەڵێت 
كە بارزانی "لە مەسەلەی گشتپرسی و سەربەخۆیی راستگۆیە"، لەبارەی ئەوەش 
كە ئاخۆ دەكرێ بەبێ پەرلەمان گشتپرسی بكرێت؟ گوتی ناكرێ پەككەوتنی 
پەرلەمانی كوردستان بكەینە بیانوو بۆ خۆدزینەوە لە گشتپرسی. جوندیانی 
هەر لەو هەڤپەیڤینەدا دەڵێت "بەشێكی یەكێتی لە سەرەتاوە بۆ گشتپرسی 
نایەت، بەاڵم دواتر ناچار دەبێت ئەویش بێت". بەبڕوای، هاتنی سكرتێری 
گشتیی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ هەولێر، كاریگەریی زۆری هەبوو لەسەر گۆڕانی 
هەڵوێستی حیزبەكانی دیكە كە پێشتر ورووژاندنی باسی 

گشتپرسی و سەربەخۆییان بە موزایەدە دەزانی. 5
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هیچ شتێك ئێمە 
بە سۆماڵەوە نابەستێتەوە
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ئەو شێخەی لەنێو داعشەوە خوێنی 
براكەی حەاڵڵ كرد لە هەولێرە
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هونەر ئەحمەد لە مووسڵەوە چیرۆكێکی خەمناك دەگێڕێتەوە
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لە هەولێر پۆلیسێكی هاتوچۆ دەڕفێندرێ
رووداو - هەولێر

رائید فازڵ حاجی، گوتەبێژی پۆلیســی هاتوچۆی هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند، لە دوو هەفتەی رابردوودا هەڵمەتێكیان بۆ دەســت 
بەســەرداگرتنی ئەو ئۆتۆمبیالنە دەســتپێكردووە كە كێشەی یاســاییان هەیە، وەك ئەوەی جامیان رەش بێت، یان دەستكاری تابلۆكانیان 

كرابێت، یاخود هەر كێشەیەكی دیكەی یاساییان هەبێت، گوتیشی "لەو ماوەیەدا دەست بەسەر 300 ئۆتۆمبێلی سەرپێچیكاردا گیراوە. لەكاتی 
ئەنجامدانی هەڵمەتەكە كێشــەمان بۆ دروســتبوو، دووجار تەقە لە مەفرەزەكانمان كرا، بۆ ماوەیەكیش كارمەندێكمان رفێنرا  و دواتر ئازادكرا". 
هەڵمەتەكە تاوەكو ئێستا بەردەوامە و، بەشێك لە شۆفێری ئەو ئۆتۆمبیالنەی دەستیان بەسەرداگیراوە، لەگەڵ ئەوەی سزادراون، دەستگیركراون  

و كەیسەكەیان دراوەتە دادگا. 

ئەردۆغان چاوی 
لە چیای شنگالە

هونەر ئەحمەد
رووداو - مووسڵ

 
پێنـج كاژێـر بەڕێگاوەبوویـن بۆ گەیشـتن 
بـە هێزە عێراقییەكان لە باكووری رۆژئاوای 
مووسـڵ، دەمانویسـت بگەینـە لیـوای 36ی 
سـوپای عێـراق لـە ناوچـەی حلێلـە. پێـش 
خۆرئاوابوون گەیشـتینە شـوێنی دیاریكراو. 
فەرمانـدە سـەربازییەكان سـەرقاڵی پالنـی 
بەیانین. هەموو هێزەكان لە ئامادەباشیدان 
كاژێـر  دەكـەن.  ناوچەكـە  چاودێریـی  و 
نـۆی شـەوە و زانیاریـی هەیـە كـە داعـش 
لـێ  لیواكـەی  فەرمانـدەی  كـردووە،  دزەی 
فەرمـان  ئەویـش  دەكرێتـەوە.  ئـاگادار 
دەدات بـە تانكـی ئەبرامـز جموجۆڵەكانـی 
نەخایانـد  زۆری  ئامانـج.  بكرێتـە  داعـش 

پەكخـران.  داعـش  جموجۆڵەكانـی 
كاژێـر پێنجـی بەرەبەیانییە، بۆ شـەڕێك 
كـە نازانـرێ چەنـد دەخایەنێ سـەربازەكان 
بەپەلـە  نانخواردنێكـی  بـە  پێویسـتیان 

هەیـە. فەرمانـی جوڵەكردنی هێـزەكان درا. 
هێرشـەكە بۆ سـەر ناوچەی موشـێرفییەیە. 
لیواكـە تاوەكـوو پێـش هەفتەیـەك پالنـی 
كۆنتڕۆڵكردنـەوەی ناوچەكانـی دەوروبـەری 
بـەاڵم  سـپێردرابوو،  پـێ  تەلعەفەریـان 
پالنەكەیـان گۆڕدرا بۆ چوونە نێو مووسـڵ، 
قۆڵـەوە  لـەو  دەیویسـت  داعـش  چونكـە 
رێڕەوێـك بـەرەو سـووریا بـۆ دەربازكردنـی 

بكاتـەوە. چەكدارەكانـی 
پیـادە دەسـتی  بـە  هێرشـەكە  سـەرەتا 
پێكـرد. دواتـر لەبـەر قەناسبەدەسـتەكانی 
و  تانـك  بـە  تەنیـا  هێرشـەكە  داعـش 

كـرا. زرێپـۆش 
فەرمانـدەی  كـە  مسـتەفا  جەنـەراڵ 
لیواكەیـە بـەردەوام بەبـێ تەلەكـەی قسـە 
رێنماییـان  و  دەكات  هێزەكانـی  لەگـەڵ 
لـە  عێـراق  سـوپای  لەگـەڵ  پێـدەدات، 
جموجۆڵێكمـان  هەمـوو  كـە  شـوێنێكداین 
دەكرێتـە ئامانـج بەهـۆی قەنـاس و هاوەن. 
چەنـد  و  كردوویـن  ئاشـكرا  شـوێنەكەیان 

كەوتـن. نزیكمـان  لـە  هاوەنێـك  گوللـە 
السـلكییەكەی  بـە  مسـتەفا  جەنـەراڵ 
داوای دەستنیشـانكردنی شـوێنی  دەسـتی 
دەڵێـت  و  دەكات  داعـش  تەقەكانـی 
بجوڵێمـەوە.  ناهێڵـن  داعـش  چەكدارانـی 
چـوار كاژێـرە هێـرش دەسـتی پێكـردووە، 
بـەاڵم داعـش رێگە نـادات خەڵكـی مەدەنی 
بۆمبڕێژكـراوی  ئۆتۆمبێلێكـی  هەڵبێـن. 
داعـش خـۆی بـە تانكێكـی سـوپای عێراقدا 

تەقانـدەوە.
فەرماندەكـە پەیوەنـدی بـە ئەفسـەرێكی 
جـەواد  پێیدەڵێـت  و  دەكات  لیواكەیـەوە 
ئـەركان ئـاگادار بـە دەڵێـن ئۆتۆمبێلێكـی 

هەیـە. داعـش  بۆمبڕێژكـراوی 
السـلكییەكەی  بـە  زوو  زوو  جەنـەراڵ 
پەیوەنـدی بـە حەیـدەر ناوێكـەوە دەكـرد، 
زۆری  نەدەدایـەوە،  وەاڵمـی  ئـەو  بـەاڵم 
نەبـرد دووكەڵـی تەقینـەوەی ئۆتۆمبێلێكـی 
بۆمبڕێژكراو بەری ئاسـمانی گرت، جەنەراڵ 
قسـەی لەگـەڵ یەكێـك كـرد و گوتـی ئـەوە 

تەقێندرایـەوە. ئەمریكییەكانـەوە  لەالیـەن 
دوای شـەش كاژێـر سـوپا رێـڕەوی بـۆ 
بـەاڵم  كـردەوە،  مەدەنییـەكان  هەاڵتنـی 
خۆمـان  نەبـوون.  پارێـزراو  رێـڕەوەكان 
گەیانـدە الی ئـەو كەسـانەی لەبـن دەسـتی 
لەگـەڵ  منـداڵ  شـەش  هەاڵتـوون.  داعـش 
داپیـر و باپیریـان هەاڵتوون، بەاڵم باپیریان 
كـە زۆر بەسـاڵدا چـووە لە گیانەڵـادا بوو، 
دایـك و باوكـی شـەش منداڵەكە لە شـەڕی 
نێوان داعش و سـوپای عێراقدا كوژرابوون. 
عێـراق  سـوپای  نەخایانـد  زۆری 
رزگار  داعـش  لەدەسـتی  مێرمنداڵێكیـان 
ئامانـج.  كرابـووە  قەنـاس  بـە  كـە  كـرد 
كەسـوكارەكەم  گوتـی  مێرمنداڵـە  ئـەو 
هەموویـان كـوژران، تەنیا من و خوشـكێكم 
دەرچوویـن، نازانـم ئەو بـۆ كوێ چوو.. زۆر 

بـوو. بچـووك 
بـەردەوام  مەدەنـی  خەڵكـی  هەاڵتنـی 
بـوو، شـەڕەكە تـا دەهـات قورسـتر دەبوو، 
هێـزەكان پێشـڕەوییان دەكـرد. داعش وەك 

ئـەوەی ئامـادەكاری بـۆ هەاڵتـن كردبـێ، لە 
تێـدا  بەرگریـی  خانووانـەی  ئـەو  زۆربـەی 
كردبوون، كونێكی لە پشـتەوەی خانووەكە 
كردبـوو. سـەربازەكان لەنێـو یەكێـك لـەو 
خانووانـەی كـە پێشـتر چەكدارانی داعشـی 

تێـدا بـوو، پشـوویەكی كورتیـان دا.
داعـش پاشەكشـەی كـرد، بـەاڵم قەناس 
كاژێـر  مابـوون.  هێشـتا  هاوەنەكانیـان  و 
بـووە سـێی دوای نیـوەڕۆ و شـەڕەكە هـەر 
بـەردەوام بـوو، خەڵكێكـی زۆر دەیانویسـت 
هەڵبێـن،  داعـش  چەكدارانـی  لەدەسـتی 

بـەاڵم داعـش دەیكردنـە ئامانـج.
كچێكـی منداڵـكار كـە لەدەسـتی داعـش 
هـاواری  گریانـەوە  بـە  بووبـوو،  رزگاری 
بكاتـەوە".  لـێ  تۆڵەتـان  "خـوا  دەكـرد 
گریانـی كچەكـە بـۆ لەدەسـتدانی بـاوك و 
خوشـكەكەی بـوو كـە لـە كاتـی هەاڵتنیـان 
بـە قەناسـی داعـش كـوژران. كچەكـە بـە 
یـاری  "خوشـكەكەم  دەیگـوت  گریانـەوە 
لەگـەڵ دەكـردم، خۆشـیی پێـدەدام، بۆچی 

لـە منیان كـرد، بۆچـی؟". خەڵكی مەدەنی 
دەسـەاڵتی  ژێـر  ناوچەكانـی  لێشـاو  بـە 
داعـش جێدەهێڵـن. دۆخەكـە هێنـدە قورس 

منداڵـی خـۆی جێهێشـتبوو. دایـك  بـوو 
رۆژ بـەرەو ئاوابوونـە و شـەڕ بەردەوامە، 
خـۆی  شـوێنی  موشـێرفییە  لەنێـو  سـوپا 
نەیتوانـی  سـوپا  بـەاڵم  كـرد،  جێگیـر 
پالنەكـەی 100% جێبەجـێ بـكات، چونكـە 
وەكـوو  ناوچەكـەی  هاوواڵتییانـی  داعـش 

بەكاردەهێنـا. مرۆیـی  قەڵغانـی 
سـوپا  فەرماندەكانـی  دواتـر  رۆژی  بـۆ 
بڕیاریـان دا بـە پالنـی نوێـوە روووبـەڕووی 
بۆردومانكردنـی  پالنەكـە  ببنـەوە.  داعـش 
داعـش بـوو لـە رێگـەی فڕۆكـە و هـاوەن، 
لـە  داعـش  پیـادە.  بـە  هێـرش  دواتریـش 
هەشـت  شـەڕەكەدا  رۆژی  دوو  مـاوەی 
ئۆتۆمبێلـی بە سـوپای عێراقـدا تەقاندەوە. 
سـەرباری ئەو شـەڕە قورسـە، بەاڵم سـوپا 
كۆنتـرۆڵ  موشـێرفییە  تـەواوی  توانـی 

بكاتـەوە

ناسر عەلی 
رووداو - دهۆك

 
سەرپەرشـتیاری هێزەكانـی پێشـمەرگە 
پێـش  دەڵێـت  شـنگال  میحـوەری  لـە 
ئـەوەی حەشـدی شـەعبی هێـرش بكات بۆ 
كۆنتڕۆڵكردنـەوەی گوندەكانـی دەوروبەری 
بـەاڵم  ئاگاداربـوون،  ئـەوان  شـنگال 
و  توركیـا  و  ئەمریـكا  دەكات  پێشـبینی 
سـعودیە رێگە نەدەن حەشـد ئـەو ناوچانە 

بكاتـەوە. كۆنتـرۆڵ 
مـاوەی سـێ رۆژە هێزەكانـی حەشـدی 
دەسـتیان  تەلعەفـەر  نزیـك  لـە  شـەعبی 
بـە هێرشـێك بـەرەو ناحیـەی قەیرەوانـی 
سـەر بەقـەزای شـنگال كـردووە، تاوەكـوو 
و  توركمـان  گونـدی  نـۆ  ئێسـتاش 
كۆتنـرۆڵ  ناوچەیـە  لـەو  عەرەبنشـینیان 
كـردووە، دوو كۆمەڵگـەی گـەورەی كوردی 
ئێزدیشـیان گەمـارۆداوە. دوای گەمارۆدانی 
ئـەم  13ی  رۆژی  كۆمەڵگەیـە،  دوو  ئـەو 
فەرمانـدەی  بارزانـی،  مەسـعود  مانگـە 
كوردسـتان  چەكدارەكانـی  هێـزە  گشـتی 
سـەربازیی  و  ئەمنـی  بەرپرسـانی  لەگـەڵ 

كۆبـووەوە. شـنگال  قـەزای 
سەرپەرشـتیاری  لەزگیـن،  سەربەسـت 
هێزەكانی پێشـمەرگە لە میحوەری شـنگال 
كـە بەشـداریی كۆبوونەوەكـەی كردووە، بە 
دەسـتپێكردنی  "پێـش  گـوت  )رووداو(ی 
هێرشـەكە، بەرپرسـێكی حەشـدی شەعبی 
بـە تەلەفۆن ئێمـەی ئاگادار كردەوە، بەاڵم 

تەنیـا باسـی ناحیەی قەیـرەوان و بەعاجی 
كـرد، ئێمـەش پێمانگوتن نابێـت بچنە ئەو 
شـوێنانەی كـوردی ئێـزدی تێدایـە، بـەاڵم 
ئێسـتا هـەردوو كۆمەڵگـەی تـل قەسـەب و 
تـل بەناتیـان گەمـارۆداوە. كاتێـك زانیمان 
پالنـی خۆیـان گۆڕیـوە، یەكسـەر سـەرۆك 
لـێ ئاگاداركـردەوە و ئەویـش  بارزانیمـان 
كـرد،  بەپەلـەی  كۆبوونەوەیەكـی  داوای 
بارزانـی گوتـی نابێـت حەشـد بچێتـە ئـەو 

ناوچانە".
ماوەیەكـی  كـە  لەزگیـن  سەربەسـت 
زۆرە سەرپەرشـتیاری میحـوەری شـنگالە، 
دەڵێـت رێككەوتنێـك لـە نێـوان هەولێـر و 
بەغـدا هەیـە كە حەشـدی شـەعبی نەچێتە 

ناوچەكانـی كـوردی ئێـزدی. 
"دوای  گوتـی:  لەزگیـن  سەربەسـت 
هێـزی  دەسـت  كەوتـەوە  ئـەوەی شـنگال 
پێشـمەرگە، هەنـدێ ناوچـەی دەوروبـەری 
داعـش  لەدەسـتی  هێشـتا  كـە  مابـوون 
لەگـەڵ  هەماهەنگیمـان  ئێمـە  بـوون، 
هێزەكانـی عێـراق هەبـوو، چـاوەڕێ بوویـن 
قەیـرەوان  و  بەعـاج  ناوچەكانـی  ئـەوان 
ئـەو  ئێمـەش  ئینجـا  بكـەن،  كۆنتـڕۆڵ 
ناوچانـەی ماون كۆنتـرۆڵ بكەینەوە، بەاڵم 
خەریكە حەشـدی شـەعبی ئەو رێككەوتنە 

تێكـدەدەن".
سەربەسـت لەزگیـن ئامانجـی سـەرەكی 
ئـەو هێرشـەی حەشـدی شـەعبی ئاشـكرا 
كـرد و گوتـی "ئێـران دەمێكە هەوڵ دەدات 
سـووریا  بـۆ  كۆریدۆرێـك  ناوچەیـە  لـەم 

هێزەكانـی  پشـتگیریكردنی  بكاتـەوە، 
لەالیـەن  شـنگال  لـە  پەكەكـە  بـە  سـەر 
لـەو  هـەر  عێـراق  شـیعەكانی  و  ئێـران 
چوارچێوەیەدایە، ئێسـتا ئێران دەسـتی بە 
پالنەكـە كـردووە لەڕێی حەشـدی شـەعبی 
بگاتـە  مـاوە  كیلۆمەتـری   60 تەنیـا  و 
بـاوەڕەدا  لـەو  بـەاڵم  سـووریا،  سـنووری 
نیـم خەونـی ئێـران ببێتـە راسـتی، چونكە 
ئەگەر حەشـد زیاتر لەوە پێشـڕەوی بكات 
سـعودیە، توركیـا و ئەمریـكا دێنـە سـەر 

خـەت".
بـۆ  پێشـمەرگە  پالنـی  بـە  سـەبارەت 
كۆنترۆڵكردنـەوەی ئـەو ناوچانـەی هێشـتا 
لەژێـر دەسـتی داعشـدا مـاون لە سـنووری 
قـەزای شـنگال، سەربەسـت لەزگیـن گوتی 
ئامادەكارییەكـی  هەمـوو  "پێشـمەرگە 
ئـەو  كۆنترۆڵكردنـەوەی  بـۆ  كـردووە 
ناوچانـە، هەركاتێـك بڕیـاری هێـرش درا، 
ئـەوە پێشـمەرگە هەمـوو ئـەو ناوچانـەی 
كـوردی ئێـزدی لە شـنگال كـە نزیكەی 13 
گونـد و كۆمەڵگـەن، كۆنتـرۆڵ دەكاتەوە".

پاش بڕیاری پڕچەككردنی یەپەگە لەالیەن واشنتن

حەشدی شەعبی تەنیا 
60 كیلۆمەتری ماوە بگاتە 

سەر سنووری سووریا

بەرپرسی میحوەری شنگال بۆ )رووداو(:

رووداو - هەولێر
 
واشنتن  لە  خۆی  شەڕی  یەكەم  توركیا 
ئیدارەی كۆشكی سپی  ئەوەی  دوای  دۆڕاند، 
رۆژئاوای  كوردییەكانی  هێزە  دا  بڕیاری 
كوردستان بۆ گرتنەوەی رەققە پڕچەك بكات. 
بڕیارەكەی واشنتن كەمتر لە هەفتەیەك پێش 
سەرۆككۆماری  هەفتەیەی  ئەم  سەردانەكەی 
پرسیاری  بۆیەش  هات،  ئەمریكا  بۆ  توركیا 
داهاتووی  هەنگاوی  و  داوا  ئەوەیە  سەرەكی 

ئەنقەرە لە واشنتن چی دەبێ؟
وەزارەتی  رابردوو،  سێشەممەی  رۆژی 
ترەمپ،  دۆناڵد  رایگەیاند  ئەمریكا  بەرگریی 
پڕچەككردنی  پالنی  ئەمریكا،  سەرۆكی 
)هەسەدە( دیموكرات  سووریای  هێزەكانی 
دەكرا  چاوەڕێ  وەكوو  كردووە.  پەسەند  ی 
بڕیارەكەی كۆشكی سپی ئەنقەرەی تووڕە كرد. 
حكومەتەكەی  توركیا،  میدیای  بەپێی  بەاڵم 
ئەمریكا  ئیدارەی  زانیبووی  پێشتر  ئەردۆغان 
بڕیاری خۆی داوە و هەسەدە پڕچەك دەكات.

بااڵی  شاندێكی  لەمەوبەر  هەفتە  دوو 
هەواڵگریی  دەزگای  و  سوپا  و  حكومەت 
و  كرد  واشنتنیان  سەردانی  )میت(  توركیا 
لەگەڵ گەورە بەرپرسانی سەربازی و سیاسیی 
ئەمریكا كۆبوونەوە. ئامادەبووە توركەكانی ئەو 
راگەیاند  توركیایان  میدیای  بە  كۆبوونەوەیە 
كە رایمۆن مەكمەستەر، راوێژكاری ئاسایشی 
توركیای  بەرپرسانی  بە  ترەمپ،  نیشتمانیی 
هێزە  پڕچەككردنی  بڕیاری  راگەیاندووە 
كوردییەكان دراوە. بەوپێیەش بێ، راگەیاندنی 
توركیا  حكومەتی  بۆ  ترەمپ  بڕیارەكەی 

چاوەڕواننەكراو نەبووە.
رۆژی 16 و 17ی ئەم مانگە رەجەب تەیب 

ئەردۆغان، سەرۆككۆماری توركیا، لەگەڵ هاوتا 
ئەمریكییەكەی خۆی كۆدەبێتەوە. شارەزایان 
چاوەڕێ دەكەن ئەردۆغان لەو كۆبوونەوەیەدا 
داوای قەرەبوو لە ئەمریكا بكات، یەكێك لەو 
قەرەبووانەش ئەوەیە ئەمریكا رێگە بە توركیا 
پەكەكە  هێزەكانی  سەر  بكاتە  هێرش  بدات 
كە لە چیای شنگال و ناوچەكانی دەوروبەری 

جێگیرن.
پاش بڕیارەكەی ئیدارەی ئەمریكا دەستی 
رۆژئاوای  لە  بەرچاو  بەشێوەیەكی  توركیا 
كوردستان كورت بووەتەوە، بەاڵم بە بۆچوونی 
كۆمەڵێك شارەزا كە بۆ رۆژنامەی )نیویۆرك 
لە  لێدانی پەكەكە  تایمز(ی ئەمریكی دواون، 
بۆ  شت  هەندێ  دەتوانێ  شنگال  دەوروبەری 

ئەنقەرە قەرەبوو بكاتەوە.
نیگەرانیی  شارەزایان،  بەبۆچوونی 
پەكەكە خۆیەوە  بە  پەیوەندی  تەنیا  توركیا 
بەو  پەیوەندی  بەشێكیشی  بەڵكو  نییە، 
بەرژەوەندییەوە هەیە كە دەكرێ ئێران بەهۆی 
وجودی پەكەكە لە چیای شنگال پێی بگات، 
چونكە وجودی پەكەكە دەتوانێ رێڕەوێك بۆ 

ئێران بەرەو سووریا بكاتەوە.
جەیمز جێفری، باڵیۆزی پێشووی ئەمریكا 
لە توركیا و عێراق، بە )تایمز(ی ئەمریكی 
نیمچە  لەگەڵ  دەتوانێ  "ئەردۆغان  گوتووە 
حكومەتێكی یەپەگە )یەكینەكانی پاراستنی 
بەاڵم  هەڵبكات،  باكووری سووریا  لە  گەل( 
یەپەگە  حكومەتی  نیمچە  لەگەڵ  ناتوانێ 
دەكات،  پشتیوانی  ئەمریكا  كە  هەڵبكات 
لە كاتێكدا یەپەگە پەیوەندی لەگەڵ ئێران 

هەیە". 
جێفری كە لە 2010 هەتا 2012 باڵیۆزی 
ئەمریكا بووە لە عێراق، جەخت لەوە دەكاتەوە 

پارتی  نێوان  بازرگانییەكانی  پەیوەندییە  كە 
حكومەتی  و  )پەیەدە(  دیموكراتی  یەكێتیی 
سەرەكییەكانی  هۆكارە  لە  یەكێك  سووریا 
دواجار  ئەوەی  لەبەر  توركیایە،  نیگەرانیی 
پەیەدە دەتوانێ لەسەر بنەمای بەرژەوەندییەكی 
هاوبەش لەگەڵ رژێمی ئەسەد، ئێرانییەكان و 
رووسەكان رێكبكەون و توركیا گەمارۆ بدەن، 
كۆریدەرێكی  پالنەش  لەو  بەشێك  وەكوو 
باكووری  لە  كە  بكەنەوە  ئێران  بۆ  وشكانی 
ژێردەسەاڵتی  ناوچەكانی  بەناو  عێراقەوە 

پەیەدەدا بەرەو دیمەشق درێژ دەبێتەوە.
و  توركیا  لە  ئەمریكا  پێشووی  باڵیۆزی 
عێراق پێیوایە یەكێك لە بژارەكانی بەردەستی 
ئاساییكردنەوەی  بۆ  ترەمپ  و  ئەردۆغان 
ئەمریكا  ئیدارەی  ئەوەیە،  پەیوەندییەكان 
دڵنیایی بە توركەكان بدات كە ستراتیژێكیان 
ئێران  فراوانخوازییەكانی  كۆنتڕۆڵكردنی  بۆ 
خەونی  نادەن  رێگە  و  هەیە  ناوچەكە  لە 
كۆریدۆری شیعی سەربگرێ، كە ئەردۆغان بە 

"فراوانخوازیی ئێرانییەكان" ناوی دەبات.
تایمز،  نیۆیۆرك  راپۆرتەكەی  بەپێی 
ناوچەی  لە  پەكەكە  هێزەكانی  پێیەی  بەو 
هێزەكانی سووریای  ژێر چەتری  لە  شنگال 
دیموكرات نین، بۆیە پشتگیری ئەمریكاشیان 
و  بەغدا  ناڕەزایەتی  لە  جگە  نییە،  لەگەڵ 
هیچ  شەعبی،  حەشدی  نیگەرانییەكانی 
توركیادا  لەبەردەم  گەورە  بەربەستێكی 
نییە. راپۆرتەكە بە دووری نازانێ هێزەكانی 
تەلعەفەر  نزیك  لە  )كە  شەعبی  حەشدی 
جێگیرن( هێرشەكانی توركیا بە مەترسییەك 
خۆیان  درێژخایەنەكانی  ئامانجە  سەر  بۆ 
بەسەر  دەستگرتنە  كە  بدەن  لەقەڵەم 

رۆژئاوای پارێزگای مووسڵدا.

حەشدی شەعبی خەریکە 
رێککەوتنی نێوانمان تێکدەدەن

دوو رۆژ لەنێو ئاگری شەڕی داعش و سوپای عێراقدا
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نێچیرڤان بارزانی: رەنگە بەشداری هەڵبژاردنی عێراق نەكەینراپۆرت
رووداو - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، ســەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردســتان رەخنە لە سیاســەتەكانی بەغدا دەگرێت و ئاماژە بەوە دەكات ئەگەری هەیە بەشداری 
هەڵبژاردنەكانی داهاتووی پەرلەمانی عێراق نەكەن. نێچیرڤان بارزانی لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ كەناڵی ئەلعەربییە حەدەس رایگەیاند:" قەیرانی داعش 

سیاسیەو دەتواندرێت بە بەشداری سەرجەم پێكهاتە سیاسییەكان چارەسەر بكرێت". نێچیرڤان بارزانی رەخنەی لە سیاسەتەكانی بەغدا گرت و بە هەڕەشە 
لەســەر یەكگرتوویی عێراق وەســفی كرد و گوتی: "بەغدا چی كردووە بۆ ئەوەی عێراق یەكگرتوو بیێت چی بۆ كوردو بۆ بەرژەوەندی كورد كردووە و چی 

پێشكەشی سوننە كردووە، بەرهەمی ئەو سیاسەتە گەورەترین هەرەشەیە لە سەر یەكگرتووی عێراق".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

شــێخێكی عەرەب كە پێشــتر لە گرتەیەكی 
ڤیدیۆییدا لەبــەردەم چەكدارانی داعش خوێنی 
براكــەی خۆی حەاڵڵ كرد، ئێســتا لە شــاری 
هەولێــر دادەنیشــێ. ئــەو شــێخە كــە بــرای 
پارێزگاری نەینەوایە، دەڵێت لەژێر هەڕەشــەدا 

ئەو قسانەی كردووە.
رۆژی 2017/4/7 داعش گرتەیەكی ڤیدیۆیی 
چەند ســەرۆك هۆز و شــێخ و كەسایەتییەكی 
عەرەبی دانیشتووی شاری مووسڵی باوكردەوە 
كــە ماوەكەی 10 خولەك بوو، یەكێك لەوانەی 
لــە ڤیدیۆكەدا دەركەوتووە و بەیعەت بە داعش 
دەدات، شــێخ فەیسەڵ حەمادی، برای نەوفەل 
حەمادی پارێزگاری مووســڵە. شــێخ فەیسەڵ 

ئێستا لە هەولێر نیشتەجێیە.
شــێخ فەیســەڵ حەمــادی ســوڵتان كە لە 
گرتە ڤیدۆیەكەدا لە تەنیشت ئەمیرێكی داعش 

دانیشــتووە، بەنــاوی هۆزەكانــی ئەبو حەمەد 
گوتارێك دەخوێنێتەوە و بێبەریبوونی خۆی لە 
براكەی رادەگەیێنێت و خوێنی حەاڵڵ دەكات.

شــێخ فەیســەڵ حەمادی لە ماڵــی نەوفەل 
حەمادیــی بــرای لــە شــاری هەولێــر قســەی 
بــۆ )رووداو( كــرد و باســی ئــەو رۆژەی كرد 
: "رۆژی پێشــتر ئاگاداریــان كردینــەوە كــە 
پێویستە سەرجەم سەرۆك هۆزەكان كۆببنەوە، 
ئێمــە كەســمان نەماندەزانی بــۆ چییە. دوایی 
بەیاننامەیەكیــان هێنــا گوتیــان دەبــێ تــۆ 
بیخوێنیتەوە، كاتێك ســەیرم كرد بینیم باسی 
حەاڵڵكردنــی خوێنی براكەم بــوو، نەمدەزانی 
چــی بكەم. ئەمیرێكی داعــش گوتی دەبێ تۆ 
بیخوێنیتەوە، منیــش ناچار بووم خوێندمەوە، 
بەڕاستی هەستێكی زۆر ناخۆش بوو كە تۆ لە 
ژێر گوشاردا خوێنی براكەت حەاڵڵ بكەی و بە 

مورتەد وەسفی بكەی".
شێخ فەیسەڵ دەڵێت نەیتوانیوە بڕیارەكەی 
بەیاننامەكــەم  "ئەگــەر  رەتبكاتــەوە  داعــش 

نەخوێندبایەوە دەیانكوشــتم، داعش هاتبوون 
داوای میراتــی نەوفــەل و برایەكــی دیكەیــان 
لێدەكردم، دەیانگوت خانوویەكی میراتتان هەیە 
پێویســتە میراتی ئەو مورتەدە بدەنە دەوڵەتی 

ئیسالمی".
گرتــە  لــە  مووســڵ  پارێــزگاری  بــرای 
ڤیدیۆییەكەدا قســە بە پێشــمەرگەش دەڵێ و 
بە "بەندەی خاچپەرســتان" وەسفیان دەكات. 
شــێخ فەیســەڵ دەڵێت "ئەوان ســوورن بوون 
لەسەر ئەوەی قسە بە پێشمەرگە بڵێم، چونكە 
پێشــمەرگە پێشــڕەوییەكانی ئەوانــی راگرت، 

ئەوان زۆر رقیان لە پێشمەرگە بوو".
ســەبارەت بە مامەڵەی داعش لە سەرەتای 
كۆنترۆڵكردنی شــارەكە، شێخ فەیسەڵ دەڵێ: 
"كاتێك داعش موســڵی گرت، ئەوان قســەیان 
لەگەڵ من نەكرد و ئاســایی مامەڵەیان لەگەڵ 
كــردم، بەاڵم دوای ئــەوەی نەوفەلی برام بووە 
پارێزگار، ماڵەكەم و چێشتخانەیەك و چەندین 
زەویی كشــتوكاڵیان لێ داگیركــردم. بەردەوام 
چاودێرییــان دەكــردم، هەموو رۆژێــك دەبوو 
چەكدارانی داعش ئاگادار بكەمەوە كە بۆ كوێ 
دەچــم و چی دەكەم، نەدەبوو لەبەرچاویان ون 

بم".
 بــرای پارێــزگاری موســڵ كــە لــە هۆزی 
بوحەمــەدن و ژمارەیــان بــە 15 هــەزار كەس 
مەزەنــدە دەكرێــت، دەڵێــت 121 كــەس لــە 
عەشــیرەتەكەی ئەوان كە پۆلیس و ئەفسەری 
ســوپای عێراقــی بــوون، لەالیــەن داعشــەوە 
كــوژراون، بەاڵم ئەوەش ناشــارێتەوە كە زیاتر 
لە 60 كەســی عەشــیرەتەكەیان بەیعەتیان بە 
داعش داوە و بەدەســتی پێشمەرگە و سوپای 

عێراق كوژراون.
شێخ فەیسەڵ كە تەمەنی 66 ساڵە، باسی 
هــۆكاری كەوتنــی مووســڵ دەكات و دەڵێــت 
"ســتەم و زوڵم لەسەر خەڵكی مووسڵ هەبوو، 
%60ی پۆلیس و سوپا بندیوار بوون، ئەمانە 
بوونە هۆی ئەوەی لە ماوەیەكی كەمدا مووسڵ 

بە ئاسانی لە الیەن داعشەوە داگیر بكرێت".
ئــەو رەخنە لــە سیاســەتەكانی حكومەتی 
پێشــووی عێــراق بــە ســەرۆكایەتی مالیكــی 
دەگرێــت و دەڵــێ: "هــەر مــاوە كۆمەڵێــك 
خەڵكیان بە تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ قاعیدە 
دەبــردە دەرەوەی مووســڵ و دەیانكوشــتن، 
ئەوەش وایكرد خەڵكی مووسڵ یارمەتیی داعش 

بدەن و شارەكە بە ئاسانی كۆنتڕۆڵ بكەن".
شــێخ فەیسەڵ باسی ســەرەتای حوكمڕانی 
داعش لە مووســڵ دەكات و دەڵێت "ســەرەتا 
مامەڵیان زۆر باش بوو، لە هەموو فەرمانبەر و 
كارمەندانی پۆلیس و ســوپا خۆشبوون، بەاڵم 
دوای 5 مانگ رێگاكانی مووســڵیان داخست و 
دەســتیان بە كوشتن و ســەربڕینی ئەفسەر و 
كارمەندانــی دەزگا ئەمنییەكان كرد و ســەدان 

كەسیان كوشت".
بەپێی قســەی ئەو ســەرۆك هۆزە، زۆربەی 
كاربەدەســتانی نێو شــاری مووســڵ عەرەبی 
عێراقــی و خەڵكــی شــارەكە بــوون، زیاتر لە 
عەشــیرەتەكانی ئەبو بەدران، حەدیدی و ئەبو 
حەمدان بوون. ئاماژە بە بەرپرســی كاروباری 
هــۆزەكان لــە مووســڵ دەكات و دەڵێ: "ئەبو 
عەجیل بەدرانی بوو خەڵكی مووســڵ بوو، ئەو 
گوشــاری كرد كە دەبــێ تەنیا من بەیاننامەكە 
بخوێنمەوە، دواتر ئەو ئەمیرەی داعش كوژرا". 
هەروەها دەڵێت "هیچ هۆز و عەشیرەتێك نەبوو 

چەكداری داعشی نەبێت".
ســەبارەت بە بوونی كوردی مووسڵ لە نێو 
ریــزی داعش و بەیعەتدانی هۆز و كەســایەتی 
كوردی بە داعش، شێخ فەیسەڵ گوتی: "لەگەڵ 
هاتنی داعش كورد و مەسیحییەكانیان دەركرد، 
ئەو كاتەی ئێمەش بە زۆر بردراین بۆ بەیعەتدان 
و حەاڵڵكردنــی خوێنــی كەســوكارمان، هیــچ 
ســەرۆك عەشیرەت و كەسایەتییەكی كوردمان 

لەگەڵ نەبوو".

بەغدادی هێڵی مۆبایلی بڕی

ســەبارەت بــە خزمەتگوزارییەكانیــش لــە 
سایەی داعش، شێخ فەیسەڵ گوتی "كارەبا 24 
كاژێر هەبوو، ئەگەر كێشــەی ئاومان هەبووایە 
ئاگادارمــان دەكردنــەوە بــۆ ســبەی دەهاتــن 
چاكیــان دەكردەوە، جگە لەوە خۆراك هەرزان 
بوو، بەاڵم پارە نەبوو، چونكە مووچە نەبوو".

بەغــدادی  ئەبوبەكــر   2014/7/5 رۆژی 
كەســی یەكەمی داعش لە مزگەوتی نووری لە 
شاری مووســڵ گوتاری هەینی پێشكەش كرد 
و خۆی وەكو خەلیفە ناســاند، شــێخ فەیسەڵ 
دەڵــێ: "ســەرەتا كە داعــش هاتە مووســڵ، 
هێڵی پەیوەندی مۆبایل نەپچڕابوو، قەدەغەش 
نەبــوو، بەاڵم بە چەند كاژێرێــك پێش نوێژی 
هەینــی مۆبایل لەكاركەوت و دوایی زانیمان كە 
ئەبوبەكر بەغدادی لە مزگەوتی نووری گوتاری 

هەینی پێشــكەش كردووە و خــۆی كردووەتە 
خەلیفە". 

شێخ فەیســەڵ باســی حوكمڕانیی داعش 
دەكات لە مووســڵ و دەڵێــت: "خەڵك زۆرتر 
لە حســبە دەترســان، جەماعەتی حسبە زۆر 
ترســناك بــوون، وەكــو دەزگایەكــی ئەمنی 
تۆقێنــەر بــوون و بەالیانەوە ئاســایی بوو لە 
كــوێ كەســێك دەســتگیر بكەن هــەر لەوێ 

بیكوژن".

چۆن لە مووسڵ دەرچوون

بــرای پارێزگاری مووســڵ لەگــەڵ خێزان 
كــەس   24 ژمارەیــان  كــە  منداڵەكانــی  و 
بــووە، لەگەڵ دەســتپێكردنی ئۆپەراســیۆنی 
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی مووســڵ دەچنــە ماڵــی 
خزمێكیان، ماوەی چەند رۆژێك لەوێ خۆیان 
حەشــار دەدەن و دواتر كە بەرپرســی داعش 
لەو ناوچەیە دەكوژرێت، خۆیان رزگار دەكەن.
شــێخ فەیسەڵ دەڵێت: "چەكدارانی داعش 
منیان نەدەناسییەوە، پێش 7 مانگ لە كاتی 
كۆنتڕۆڵكردنــەوەی گەیــارە خۆمــان گەیاندە 
ترســمان  ئەگەرچــی زۆر  عێــراق،  ســوپای 
هەبوو داعش لە پشــتەوە لێمان بدەن، بەاڵم 
ســوپاس بۆ خوا گەیشتینە سوپای عێراق و 
پاشــان هاتمە هەولێر بەڕێزەوە میواندارییان 
كــردم. ســەردانی برادەرانــی ئاسایشــم كرد 
و مەســەلەكەم بــۆ روونكردنــەوە، ئەوانیش 

تێگەیشتنیان بۆ حاڵی من هەبوو".

ئەو شێخە عەرەبەی لەنێو داعشەوە خوێنی 
براكەی حەاڵڵ كرد لە هەولێرە

هیڤیدار ئەحمەد
رووداو – هەولێر

كۆمیســیۆنی هەڵبژاردنەكانی كوردســتان 
ســەرقاڵی ئەوەیــە لەگــەڵ هەنــدێ كۆمپانیا 
ئەنجامــی  ئــەوەی  بــۆ  بــكات  رێككەوتــن 
هەڵبژاردنەكانــی كوردســتان لەهەمــان رۆژی 
كۆمپانیایەكــی  باوبكرێنــەوە.  دەنگدانــدا 
ئەمریكیش پڕۆژەی خۆیان پێشكەش كردووە 
كە بەشدارییان لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی 

ئەمریكادا كردووە. 
ئەو خولــەی هەڵبژاردن لــە 2017/11/6 
تــەواو دەبــێ و بەپێی یاســای هەڵبژاردنیش 
دەبێ لەو رۆژەدا هەڵبژاردنی خولی داهاتووی 
پەرلەمانی كوردستان بەڕێوەبچێ. كۆمیسیۆنی 
بااڵی ســەربەخۆیی هەڵبژاردنەكان و راپرسی 
لــە هەرێمــی كوردســتان دەڵێــت هەرچەندە 
بەفەرمی ئاگادار نەكراونەتەوە بۆ هەڵبژاردن، 

بەاڵم سەرقاڵی ئامادەكارین.
ئەنجوومەنــی  ئەندامــی  عــادل،  جوتیــار 
كۆمیســیاران لە كۆمیســیۆنی هەڵبــژاردن بە 
)رووداو(ی راگەیانــد "ئەگــەر مانگی 11 یان 

لــە كۆتایی مانگی 10ی ئەمســاڵ هەڵبژاردن 
بكــرێ، هەر لــە ئێســتاوە ئامــادەكاری ورد 

دەكەین و 100% ئامادەین".
كۆمیســیۆنی  یاســای  بەگوێــرەی 
هەڵبژاردنەكان، دەبێ ئەنجامی هەڵبژاردنەكان 
لە كوردستان لەالیەن كۆمیسیۆنەوە لە ماوەی 
72 كاژێردا باوبكرێتەوە. بەاڵم كۆمیســیۆنی 
هەڵبژاردنەكان سەرقاڵی پڕۆژەیەكە بۆ ئەوەی 

بە زووترین كات ئەنجامەكان رابگەیەنێ.
جوتیار عادل دەڵێت "لەرێگەی تەكنەلۆژیا 
و رێككەوتن لەگەڵ كۆمپانیایەك، پالنمان هەیە 
وەكو واڵتانی ئەوروپی دەقە بە دەقە ئەنجامی 

هەڵبژاردنەكانی كوردستان رابگەیێنین".
ئەو ئەندامــەی ئەنجوومەنی كۆمیســیۆنی 
ئــەو  ســەرەكی  مەبەســتی  هەڵبژاردنــەكان 
هەنــگاوە بــاس دەكات و دەڵێــت "بۆ ئەوەی 
رێگەی لە هەموو جۆرە ساختەكارییەك بگرێ 
و چیدیكــە دوای یــەك هەفتــە ئەنجامــەكان 

رانەگەیێنرێن".
بــۆ  كوردســتان  هەرێمــی  حكومەتــی 
هەڵبژاردنەكانــی  پرۆســەی  بەڕێوەچوونــی 
كوردســتان لەمســاڵدا 30 ملیــار دینار )22 
ملیــۆن دوالر( خســتووەتە ســەر حیســابی 

كۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەكان.

یەكێتی 3 بۆ 4 كورسی 
زیاددەكات

یەكێتی نیشتیمانی كوردستان گومانی هەیە 
لــە ســەركەوتنی ئەو پرۆســەیە كــە لەهەمان 
رۆژی هەڵبژاردندا، ئەنجامەكانیش رابگەێنرێن، 
چونكە هەنگاوێكی وەها لە كوردستان پێشینەی 

نەبووە.
شێخ عەبدولڕەحمان قادر، راوێژكاری یاسایی 
مەكتەبی هەڵبژاردنی یەكێتی بە )رووداو(ی گوت 
"دەگوتــرێ هەڵبژاردن لە كاتــی خۆیدا دەكرێ 
و ئەگــەر هیچ كێشــەیەك نەیەتــە پێش بەڵێ 
هەڵبژاردن دەكرێ. بەاڵم لەڕووی تەكنیكییەوە 
ئاســان نییە ئەنجامی هەڵبژاردنەكان لەهەمان 

رۆژی دەنگداندا رابگەینرێ".
هەڵبژاردنــی  مەكتەبــی  راوێژكارەكــەی 
یەكێتــی دەڵێت خەڵك وەكو جاران بەشــداری 
هەڵبژاردنــەكان نــاكات "خەڵــك متمانەی كەم 
بووەتەوە بە حیزبەكان و بەدەســەاڵت، دەزانن 
خەڵــك هەیــە دەڵێ بــۆ دەنگ بــە پەرلەمان 
بــدەم، چونكــە دەنگ دەدەیــن و پەرلەمانیش 
دادەخــەن". وەك ئاماژەیــەك بۆ پەكخســتنی 

لــە 2015/10/12 كاتــێ پارتــی دیموكراتــی 
كوردســتان رێگــەی نــەدا یوســف محەممەد، 
سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان لە سلێمانییەوە 

بگەڕێتەوە هەولێر.
یەكێتی نیشــتیمانی كوردستان كاردەكات بۆ 
زیادكردنی دەنگەكانی تاوەكو كورســی زیاتر لە 
پەرلەمان بەدەست بهێنن. شێخ عەبدولڕەحمان 
بكــرێ  هەڵبــژاردن  "ئەگــەر  دەڵێــت  قــادر 
كورسییەكانی یەكێتی لە 18 كورسی زیاتر دەبن، 
پێشبینی دەكرێ 3 بۆ 4 كورسی زیاتر بهێنین".
هەوڵدانــی كۆمیســیۆنی هەڵبژاردنــەكان بۆ 
راگەیاندنــی ئەنجامەكانی هەڵبــژاردن لەهەمان 
رۆژدا، وەك خۆیــان باســی دەكــەن بــۆ ئەوەی 

"ئەلبیسەكەی سلێمانی" دووبارە نەبێتەوە.
ئیسماعیل خورماڵی، بڕیاردەری كۆمیسیۆنی 
هەڵبژاردنەكان دەڵێت "ســەرقاڵی ئەوەین چۆن 
بتوانین راگەیاندنــی ئەنجامی هەڵبژاردنەكان لە 
72 كاژێر تێپەڕنەكات". بڕیاردەری كۆمیسیۆنی 
هەڵبژاردنــەكان گومانــی هەیــە ئەو پرۆســەیە 
سەربگرێ "راستە ئامێری زیرەك هەیە دەتوانین 
لە ماوەی چەند كاژێرێكــدا ئەنجامی هەڵبژاردن 
رابگەیێنیــن، بــەاڵم مەترســی هەیە لــە رووی 

تەكنیكییەوە ئەم هەنگاوە سەركەوتوو نەبێت".

350 دەنگ بە یەك خولەك

بۆ ئەو پرۆسەیە چەند كۆمپانیایەكی شارەزا 
لەبــواری هەڵبژاردنــەكان لەگــەڵ كۆمیســیۆنی 
هەڵبژاردنەكانی كوردســتان گفتوگۆیان كردووە. 
كاروان جەالل، ئەندامی كۆمیســیۆنی هەڵبژاردن 
و راپرســی لە كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند 
"كۆمانیاكانی واڵتــی ئەمریكا، بەریتانیا، نەرویژ 
و چەنــد دەوڵەتــی دیكــە هاتوون". گوتیشــی 
"یەكێك لەو كۆمپانیانە بەشــدار بووە لە دوایین 
هەڵبژاردنەكانی ســەرۆكی ئەمریكا بۆ پرۆسەی 
جیاكردنەوەی دەنگەكان كە تەنیا لە ماوەی چەند 

كاژێرێك ئەنجامەكان راگەیێنران".
كاروان جەالل زانیاری ورد لەسەر ئەو ئامێرانە 
ئاشــكرا دەكات كە لە پرۆســەی جیاكردنەوەی 
دەنگــەكان بەكاردێــن "ئامێــری جیاكردنەوەی 
دەنگەكان هەیە دەتوانێ لە ماوەی یەك خولەكدا 
350 دەنگ جیابكاتەوە و نرخەكەی تاوەكو پێنج 
هەزار دۆالر دەبێ، دەكرێ بۆ بنكەكانی دەنگدان 

ئەو ئامێرانە دابین بكەین".

برای پارێزگاری مووسڵ: 
داعــش بە زۆر بەیاننامەیان لــە دژی براكەم و 

پێشمەرگە پێخوێندمەوە

كۆمیسیۆنی هەڵبژاردن:
وەكو واڵتانی ئەوروپی خولەك بە خولەك 

ئەنجامی هەڵبژاردن رادەگەیێنین

ئەو كۆمپانیایەی دەنگەكانی هەڵبژاردنی 
سەرۆكایەتی ئەمریکای جیاكردەوە لە كوردستانە

شێخ فەیسەڵ لەکاتی خوێندنەوەی بەیاننامەیەکی داعش کە خوێنی براکەی حەاڵڵ دەکات
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 )فۆتۆ: رووداو(

نەوشیروان مستەفا دەست بە كار دەكاتەوە
رووداو - سلێمانی

دالوەر حاجی عوســمان، هەڵســوڕاوی دیاری بزووتنەوەی گۆڕان بە )رووداو(ی راگەیاند، نەوشــیروان مســتەفا، رێكخەری بزووتنەوەی گۆڕان 
تەندروســتی زۆرباشــە بە برادەرانی گوتووە دوو بۆ ســێ  رۆژ پشــوو وەردەگرێ، دواتر دەست بە كاركردن دەكاتەوە. لەبارەی باونەبوونەوەی هیچ 

وێنەیەكی دوای گەڕانەوەی، ئەو هەڵسوڕاوەی گۆڕان گوتی "دیارە خواستی خۆیەتی  و نایەوێ  وەكو جاری پێشوو ئەو دەرگایە بكاتەوە خەڵكێكی زۆر 
سەردانی بكەن". دوای نزیكەی هەشت مانگ مانەوە لە بەریتانیا 2017/5/13 نەوشیروان مستەفا، رێكخەری گشتی بزووتنەوەی گۆڕان دوور لە چاوی 

كامێراكان گەڕایەوە هەرێمی كوردستان.

راپۆرت

ساالر عەزیز، یەكێك لە دامەزرێنەرانی بزووتنەوەی گۆڕان:

لەناو گۆڕان دەیانگوت 
چەند كورسی بهێنین هەر بە یەكێتی حیسابە

"رێککەوتنەكە یان بەتەواوی جێبەجێ 
دەكرێ، یان هەڵدەوەشێتەوە"

هیوا جەمال
رووداو - سلێمانی

 
مەكتەبی  پێشووی  ئەندامی  عەزیز،  ساالر 
یەكێك  و  كوردستان  نیشتیمانی  یەكێتی  سیاسی 
دەڵێت،  گۆڕان  بزووتنەوەی  دامەزرێنەرانی  لە 
نەبوو  نیازیان  جیابوونەوە،  یەكێتی  لە  ئەوكاتەی 
لیستی سەربەخۆ بۆ هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان لە 
ساڵی 2009، دروست بكەن، بەاڵم لێشاوی خەڵك 
بۆ گردەكەی زەرگەتە، وای لێكردن بەجۆرێكی دیكە 

بیر بكەنەوە.
لە  وازی  دا  ئایاری 2014  لە  كە  عەزیز  ساالر 
خۆی  ماڵی  لە  ئێستا  هێنا،  گۆڕان  بزووتنەوەی 
دانیشتووە و دەڵێت هیچ ئیلتیزامێكی حیزبی نییە 
لەنێو یەكێتی، ئەو لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ بەرنامەی 
)رووداوی ئەمڕۆ(ی تەلەڤزیۆنی رووداو كە ئەمشەو 
هەستیاری  پرسی  زۆر  باودەكرێتەوە،  دووشەممە 
ورووژاند، یەكێك لەوانەش مشتومڕەكانی سەرەتای 

ناو بزووتنەوەی گۆڕان و ئاراستە لێكدژەكانی.
پشتیوانیی  هەڤپەیڤینەدا  لەو  عەزیز  ساالر 
تەواوی خۆی بۆ هەوڵەكانی جیابوونەوە لە عێراق و 
سەربەخۆیی لەڕێی گشتپرسییەوە رادەگەیێنێ. وەك 
ئەو دەڵێت: "بۆچوونی زلهێزەكان گۆڕانی بەسەردا 
هاتووە".. و كورد لەدوای راپەڕینەوە هەلی باشی 
بۆ هەڵكەوتووە "بەاڵم بەداخەوە نەك هەر سوودمان 
لێ وەرنەگرتووە، بەڵكو لە شەڕی ناوخۆدا خۆشمان 
كە   2003 لەدوای  پێیوایە  ئەو  كرد".  ناشیرین 
تەنیا هێزی رێكخراو لە عێراق كورد بوو، دەیتوانی 
دەستكەوتی گەورە بۆ خۆی تۆمار بكات، چونكە 
"ئەمریكا پێویستی بە ئێمە بوو، ئێمە دەمانتوانی 
هەموو مەرجەكانی خۆمان فەرز بكەین. من جارێك 
بە بەرپرسێكی زۆر گەورەم گوت هیچ نەبێ بەخۆڕایی 
ئیش بۆ ئەمریكا مەكەن. هیچ نەبێ دوو شتی لێ داوا 
بكەن، یەكەم بمانپارێزن، دووەمیش پشتیوانیمان 

بكەن بۆ گەڕاندنەوەی ناوچە دابڕاوەكان. بەاڵم ئێمە 
ئەوەمان نەكرد".

ساالر عەزیز رای وایە دەبێت پشتیوانی لە هەر 
كەسێك بكرێت كە هەوڵ بۆ راگەیاندنی دەوڵەتی 
هێزەكان  هەموو  دەبێت  پێیوایە  دەدات  سەربەخۆ 
تێیدا بەشدار بن، بەاڵم الی ئەو بەتایبەتی دوو هێز 
گرنگن كە یەكێكیان پارتییە و ئەوی دیكە یەكێتی، 
ئەو دەڵێت: "پێویستە ئێمە واقیعیانە بیربكەینەوە، 
ئێمە شەڕمان لەگەڵ یەكدی كرد، كەسمان نەبەزین، 
خۆ ئەگەر الیەكیش بەهێز بووایە ئەوا دەوڵەتێك 
تەجروبەیە،  هەموو  ئەو  سەرەڕای  نەیدەهێشت. 
نەمانتوانی ئەو واقیعە بگۆڕین. هێزێك هەیە ناوی 
پارتییە، پارتی هێزێكی نیشتیمانییە لە پایتەختی 
هەیە،  گەورەی  چەكداری  هێزێكی  كوردستانە، 
پەیوەندی هەیە، كاك مەسعود سەرۆكی هەرێمە و 

پیاوێكی ناسراوە لە جیهان".
لەبارەی ئەو بۆچوونە جیاوازانەی لەسەر بارزانی 
وەكو سەرۆكی هەرێمی كوردستان هەن، ساالر عەزیز 
لە  دەڵێت: "من بە سەرۆكی هەرێمی دەزانم. من 

جیاتی ئەو حیزبانە بم قەت بابەتی كاك مەسعود 
ناكەم بەكێشە و نایهێنمە ناو ناوان. لەبەرئەوەی من 
واقیعەكە تێدەگەم، بۆ بێین بكەوینە كێشمەكێش 
و بڵێین وەڵا تۆمان ناوێ دەبێ تۆ لە پەرلەمان 

هەڵبژێرن".
سـاالر عەزیـز كـە یەكێك بوو لەو پێنج كەسـەی 
لـە یەكێتـی جیابوونـەوە و بزووتنـەوەی گۆڕانیـان 
دروستكرد، دەڵێت سەرەتا ئامانجیان دروستكردنی 
لیسـتی جیـا نەبـوو بـۆ هەڵبـژاردن: "كاتێـك هاتین 
ئـەو گردەمـان دروسـتكرد، قـەت بەنیـاز نەبوویـن 
بەجیـا بەشـداری هەڵبـژاردن بكەیـن، گوتمـان ئێمە 
بـەاڵم  یەكێتـی،  لەنێـو  دەبیـن  هێزێكـی سیاسـی 
الفـاوی خەڵـك بـۆ سـەر گردەكـە وای لـە ئێمە كرد 

بیـر لە شـتێكی دیكـە بكەینـەوە". 

لەسەر  پەردە  قسانەدا  ئەو  سیاقی  لە  هەر 
هۆكارێكی جیابوونەوەی باڵی ریفۆرمی ناو یەكێتی و 
دروستكردنی لیستی جیاواز بۆ هەڵبژاردن الدەبات. 
ئەو راشكاوانە شتێك دەدركێنێ كە هەمیشە بەالی 
مایەی  خەڵكیشەوە  و  دیكە  حیزبەكانی  و  پارتی 
پرسیار و گومان بووە، كاتێك دەڵێت: "هەر ئەوكات 
هەبوو،  گۆڕان(  بزووتنەوەی  )لەناو  ئاراستە  دوو 
ئاراستەیەك دەیگوت باشە بۆ بەشداری هەڵبژاردن 
چەند  خۆ  نەكەین،  كوردستان(  پەرلەمانی  )ی 

كورسیش بهێنین هەر یەكێتی حیسابە".
ئەو كە ئێستا لە بزووتنەوەی گۆڕان هاتووەتە 
دەرەوە، باسی هاوسەنگیی هێز لە كوردستان دەكات 
و دەڵێت یەكێتی و پارتی لە تای یەك تەرازوودان، 
ئەمە پەیوەندی نییە بەوەی ئەمڕۆ ئەمیان دەسەاڵتی 

زیاترە لە حكومەت "یەكێتی دەتوانێ كێشە دروست 
بكات. یەكێتی بیەوێ دەتوانێ بەیانی شەڕی ناوخۆ 
دروست ببێ"، بەاڵم دەڵێت ئێستا گۆڕان ناتوانێ 50 
هەزار كەس بهێنێتە سەر جادە "ئەگەر بیشیكات لە 

سایەی یەكێتیی دەیكات لە سلێمانی".
هەر لە بەشێكی دیكەی ئەو هەڤپەیڤینەدا دێتە 
دەڵێت  و  ئێستا  سیاسیی  قەیرانی  باسی  سەر 
یەكێتی"  و  گۆڕان  "برادەرانی  بە  خۆی  كاتی 
لە  بیر  و  رێكبكەون  پارتی  لەگەڵ  "بڕۆن  گوتووە 
گۆڕان  سووربوونی  ئەو  مەكەنەوە".  پەرلەمان 
لەسەر كاراكردنەوەی پەرلەمان بە لۆژیكی نازانێت 
و دەڵێت: "كاتی خۆی من زۆر رەخنەم هەبوو كە 
گۆڕان و یەكێتی و ئیسالمییەكان بەبێ رەچاوكردنی 
واقیعەكە و بەبێ ناسینی واقیعی پارتی و دەسەاڵتی 

پارتی لە پەرلەمان مامەڵەیان دەكرد، ئەو شێوازی 
گوزارشكردنە لەنێو پەرلەمان هەڵە بوو".

بزووتنەوەی گۆڕان لە یەكەم هەڵبژاردنی پاش 
 25 سەربەخۆ  بزووتنەوەیەكی  وەكو  راگەیاندنیدا 
عەزیز  ساالر  بەاڵم  بردەوە،  پەرلەمانی  كورسی 
نائومێدانە دەڵێت بە نەوشیروان مستەفای گوتووە 
نەك 25 كورسی گۆڕان ئەگەر 50 كورسیشی هێنابا 
ئەو  بەڕای  چونكە  نەدەگۆڕی،  دۆخەكە  لە  هیچی 
تۆ  كوردستان  لە  هەبێت  پارەت  و  چەك  "ئەگەر 

هەیت .. هێشتا لە كوردستان ئەوە دەخوات".
لە كۆتایی ئەو هەڤپەیڤینەدا، ساالر عەزیز باسی 
دوایین كتێبی یاداشتەكانی مام جەالل دەكات كە 
دەڵێت:  و  بووە  چاپ  تەمەن(  )دیداری  بەناوی 
نەخۆش  و  بووایە  كایەكە  لە  جەالل  مام  "ئەگەر 
بنووسیبایەوە.  یاداشتەكانی  ئەگەر  نەبووایە، 
جۆرێكی دیكە دەینووسی. غەدرێكی زۆر گەورە لە 
مام جەالل كراوە، چونكە پرسی پێنەكراوە كە ئەمە 

باوبكرێتەوە".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

 
ئـەو  بەسـەر  سـاڵێك  دیكـە،  رۆژی  دوو 
رێككەوتنـەدا تێدەپـەڕێ كـە 2016/5/17 لـە 
ماڵەكـەی تاڵەبانی لە دەباشـان واژۆیان لەسـەر 

كـرد.
جەالل  ئامادەبوونی  بە  گۆڕان  و  یەكێتی   
تاڵەبانی سكرتێری گشتیی یەكێتی و نەوشیروان 
گۆڕان،  بزووتنەوەی  گشتی  رێكخەری  مستەفا 
كرد،  واژۆ  خاڵییان   25 رێككەوتننامەیەكی 
گلەیی  گۆڕان  ساڵێك،  تێپەڕبوونی  دوای  بەاڵم 
دەكات  تۆمەتباری  بەوە  و  دەكات  یەكێتی  لە 
ناوەڕۆكەكەی  جێبەجێكردنی  لە  خۆی  كە 

دەدزێتەوە.
هاوبەشی  سەركردایەتیی   2017/5/8 رۆژی 
سەرەكیی  مەكۆی  لە  یەكێتی  و  گۆڕان 
شاری  زەرگەتەی  گردی  لە  گۆڕان  بزووتنەوەی 
سلێمانی كۆبوونەوە، بەیاننامەیەكی هاوبەشیان 

باوكردەوە كە تەنیا دوو دێڕ و نیو بوو. ئەوان 
نووسیبوویان "لە كۆبوونەوەكەدا گفتوگۆ لەسەر 
ناوەڕۆكی رێككەوتننامەی نێوان هەردووال كرا".

یاسایی  ژووری  رێكخەری  نامیق،  ئیسماعیل 
سەركردایەتی  ئەندامی  و  گۆڕان  بزووتنەوەی 
هاوبەش بە )رووداو(ی راگەیاند "جێبەجێنەكردنی 
نە  ئەوان  یەكێتییە،  ئەستۆی  لە  رێككەوتنەكە 
ناكەین،  جێبەجێی  گوتوویانە  نە  پەشیمانن 
و  جێبەجێكردن  چاوەڕێی  گۆڕان  وەكو  بۆیە 

پابەندبوونی یەكێتی بەو رێككەوتنە دەكەین".

یەك خاڵ لە رێكەوتنەكە 
جێبەجێكراوە

بزووتنەوەی گۆڕان، یەكێتی بە جێبەجێنەكردنی 
دوایین  لە  دەكات،  تۆمەتبار  رێككەوتنەكە 
قادر  حیزبەكەی،  میدیای  لەگەڵ  هەڤپەیڤیندا 
بزووتنەوەی  دیاری  هەڵسوڕاوی  عەلی،  حاجی 
لە  باوكردنەوەی  لە  :"جگە  رایگەیاند  گۆڕان 

خاڵەی   )24( لەو  خاڵێك  هیچ  راگەیاندنەكاندا، 
نەكراوە،  جێبەجێ  یەكێتییەوە  لەالیەن  دیكە 
پاش رێككەوتنەكە كۆمەڵێك گرفتی گەورە لەناو 
یەكێتیەوە دروستكرا بۆ لەباربردنی كە گومانمان 

نییە دەستی پارتیشی تێدابوو".
جگە لە بڕگەی راگەیاندنی دەقی رێككەوتنەكە 
رێككەوتنەكەش  24ی  ماددەی  گشتی،  رای  بۆ 
دروستكردنی  لە  باس  كە  كراوە  جێبەجێ 
سەركردایەتیی هاوبەشی نێوان هەردووال دەكات، 
بەاڵم تاوەكو ئێستا ئەو پاشكۆیانە لەنێوان هەردووال 
واژۆ نەكراوە كە لە ماددەی 23 ئاماژەی بۆ كراوە.

بزووتنەوەی  هەڵسوڕاوی  مەحموود،  بەهار 
داڕشتنەوەی  و  نووسین  بەشداریی  كە  گۆڕان 
گوت  )رووداو(ی  بە  كردووە،  رێككەوتنەكەی 
ئەو  بنەمای  لەسەر  كە  پاشكۆكان  و  "پڕۆتۆكۆل 
هەردووال  هاوبەشەكانی  لیژنە  لەالیەن  رێككەوتنە 
ئامادەكراوە و دراوە بە سەركردایەتی هاوبەش بۆ 

ئەوەی واژۆی بكەن، تاوەكو ئێستا واژۆ نەكراوە".
ئاشكرای  یەكێتی  سەركردایەتی  ئەندامێكی 

دەكات كە هەر لە سەرەتاوە هەندێك سەركردەی 
یەكێتی دژی رێككەوتنەكە بوونە. فەرید ئەسەسەرد 
ئەندامی سەركردایەتی یەكێتی، جێبەجێنەكردنی 
نێوخۆییەكانی  كێشە  بۆ  زیاتر  رێككەوتنەكە 
سەرەتاوە  لە  "هەر  دەگەڕێنێتەوە  حیزبەكەی 
رێككەوتنەكە كێشەی تێدا بوو، چونكە ئێمە لە 
نەكرد،  پەسەندمان  دەنگ  بەكۆی  سەركردایەتی 
بەڵكو بە زۆرینەی دەنگ و بەشێك لە هەڤااڵنی 
جێبەجێنەكردنی  بۆیە  نەبوون،  لەگەڵی  ئێمە 
رێككەوتنەكە پەیوەندی بە كێشە نێوخۆییەكانی 

یەكێتییەوە هەیە نەك گۆڕان".

تاسەر چاوەڕێ نابین

جڤاتی  ئەندامی  موهەندیس،  عەبدولڕەحمان 

نیشتمانیی بزووتنەوەی گۆڕان باسی كاردانەوەی 
جێبەجێنەكردنی  بەرامبەر  دەكات  گۆڕان 
"ئەگەر  دەڵێت  و  یەكێتی  لەالیەن  رێككەوتنەكە 
بكرێت،  جێبەجێ  سیاسییەكە  رێككەوتنە 
جێبەجێ  پۆستەكانیش  دابەشكردنی  رێككەوتنی 
یەكێتییە،  ساحەی  لە  تۆپەكە  ئێستا  دەكرێت، 
بەاڵم گۆڕان تا سەر چاوەڕێی جێبەجێكردنی ئەم 
رێككەوتنە ناكات، دەبێ خۆیان یەكالیی بكەنەوە، 
بڕیار و ئیرادەیان هەبێت و رێز لە واژۆی خۆیان 
بگرن، ناكرێ لەالی ئێمە قسەیەك بكەن و لەالی 

پارتیش قسەیەكی دیكە".
ئەو ئەندامەی جڤاتی نیشتمانی هەروەها دەڵێت 
"تەنیا ئێمە و پارتی هەڵوێستمان روونە و دەزانین 
الیەنەكانی  و  یەكێتی  بەداخەوە  دەوێت،  چیمان 

دیكە هەڵوێستیان تەمومژاوییە".

پێش رێككەوتنە سیاسییەكە، گۆڕان و یەكێتی 
پۆستە  دابەشكردنی  بۆ   2014/12/9 رۆژی  لە 
و  سلێمانی  پارێزگای  سنووری  ئیدارییەكانی 
هەڵەبجە رێككەوتنیان واژۆ كردبوو، بەاڵم گۆڕان 
دەڵێت لە كۆی 848 پۆست تەنیا 33 پۆستیان 
وەرگرتووە لە كاتێكدا مافی ئەوانە 224 پۆستی 

دیكە وەربگرن.

پارتی: حەزناكەین گۆڕان و یەكێتی 
لێكدووربكەونەوە

بەرپرسیار  بە  پارتی  گۆڕان،  بزووتنەوەی 
پەكخستنی  پەردەی  پشتی  ئەندازیاری  و 
رێككەوتنەكەیان لەگەڵ یەكێتی دەزانێت، بەاڵم 
پارتی ئەوە رەتدەكاتەوە. بەرپرسانی ئەو حیزبە 
ئەو  چارەنووسی  سەرەتاوە  لە  هەر  دەڵێن 

رێككەوتنەیان لێ دیار بوو.
سەركردایەتی  ئەندامی  حوسێن،  عەلی 
رۆژەوە  یەكەم  "لە  گوت  )رووداو(ی  بە  پارتی 
هەڵوێستی پارتی روون بوو، ئەم رێككەوتنە بۆ 
شاردنەوەی شكستی گۆڕان و لەخۆگرتنیان بوو 
ئەزموونێكی  پارتی  وەكو  یەكێتییەوە،  لەالیەن 
و  كوردستانی  حیزبە  لەگەڵ  درێژمان  و  دوور 
بۆ  یەكێتی  تایبەتی  بە  هەیە،  عێراقییەكان 
دەمانزانی  و  ستراتیژییە  هاوپەیمانێكی  ئێمە 

رێككەوتنەكە تاوەكو ئێرە بڕ دەكات".
بەرپرسی  هاوكات  كە  حوسێن  عەلی 
نیشمانییەكانی  و  كوردستانی  پەیوەندییە 
و  گۆڕان  نییە  خۆش  "پێمان  گوتی:  پارتییە، 
یەكێتی لە یەكدی دووربكەونەوە، بە پێچەوانەوە 
بهێنێتەوە  گۆڕان  دەتوانێت  یەكێتی  پێمانوایە 
گۆڕان  دەكەین  حەزیش  و  راست  رێگای  سەر 
و یەكێتی یەكبگرنەوە، چونكە بۆ مامەڵەكردنی 

پارتی لە رووی سیاسییەوە ئاسانترە".
بەاڵم لەنێو ئەو هەموو تۆمەتبەخشینەوەیەدا 
فەرید  دەبێت؟  چی  رێككەوتنەكە  چارەنووسی 
دوو  لەبەردەم  "رێككەوتنەكە  دەڵێ  ئەسەسەرد 
هەڵوەشانەوەی،  یان  جێبەجێكردن  ئەگەردایە: 
ناتوانرێت  وایە  رێككەوتنەكە  شێوازی  چونكە 

هەموار بكرێتەوە".

من لە جیاتی ئەو حیزبانە 
بم بابەتی كاك مەسعود 

ناكەم بەكێشە

غەدرێكی گەورە لە مام 
جەالل كرا كە بەبێ پرس 
یاداشتەكانی باڵوكرانەوە

الفاوی خەڵك بۆ گردەكە 
وای لێكردین بیر لە 

دروستكردنی لیست 
بكەینەوە

بە كاك نەوشیروانم گوت 
50 كورسیش بهێنین 

ناتوانین ئەو واقیعە بگۆڕین

سەركردەیەكی یەكێتی: 
جێبەجێنەكردنی رێككەوتنەكە پەیوەندی 

بە كێشە نێوخۆییەكانی ئێمەوە هەیە

سەركردەیەكی گۆڕان: 
تا سەر چاوەڕێی یەكێتی ناكەین و دەبێ خۆیان 

یەكالیی بكەنەوە

سەركردەیەكی پارتی: 
چاوەڕێی ئەو ئەنجامەمان لەو رێككەوتنە دەكرد

ساڵێك بەسەر رێككەوتنەكەی نێوان گۆڕان و یەكێتیدا تێپەڕی
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دوای وازهێنانم لە یەكێتی چوومە خزمەتی بارزانی
ئازاد جوندیانی، ئەندامی پێشووی مەكتەبی سیاسی یەكێتی نیشتمانیی كوردستان بۆ )رووداو(:

رووداو: پرســیارێكی تەقلیدی كە زۆر دەكرێت، 
كورد چۆن دەگاتە سەربەخۆیی؟

ئـازاد جوندیانـی: بۆ سـەربەخۆیی كوردسـتان، 
سـەرۆكی هەرێمـی كوردسـتان تێزەكـەی دیـاری 
كـردووە كـە رێگایەكـی ئاشـتیانە و نەرمـە، بـە 
دوو ئاراسـتە ئیـش لەسـەر ئـەو مافـە دەكرێـت: 
بـە گشتپرسـی، بـە ئاراسـتەی دەرەوەش كە ئێمە 
لەگـەڵ بەغدا نامانەوێ ببینە دراوسـێیەكی دوژمن 
و ناكـۆك. هەروەهـا لەگـەڵ واڵتانـی دراوسـێش 
دەمانـەوێ بـە گفتوگـۆ و لێكتێگەیشـتن بـەو مافە 

رەوایـەی خۆمـان بگەیـن.
رووداو: بــەو ناكۆكییــە سیاســییەی لە نێوان 

الیەنەكاندا هەیە، دەتوانرێت گشتپرسی بكرێ؟
ئازاد جوندیانی: هەر الیەنێك دەتوانێت پاساوی 
نەبوونــی زەمینە بۆ گشتپرســی و ســەربەخۆیی 
بهێنێتــەوە، بەاڵم نابێ هیــچ قەیرانێك رێگر بێت 
لــە بــەردەم گشپرســی و ســەربەخۆیی، چونكە 
سەربەخۆیی بەشێك لەو كێشە و قەیرانانە چارەسەر 
دەكات. زەمەن و مێژوو لەسەر من و تۆ ناوەستێ، 
لە 100 ساڵی رابردوودا چ كاتێك هەلومەرج وەكو 
ئــەوەی ئەمڕۆ لەبار بووە بۆ ســەربەخۆیی تاوەكو 
ئێمــە بەهۆی قەیــران و كەموكوڕیی ناوخۆیی ئەم 
دەرفەتەی ئێستا هاتووەتە پێش، وازی لێبهێنین؟ 
كێ دڵنیایی دەداتە من وەكو هاونیشتمانییەك كە 
ئەو هەلومەرجە ئیقلیمی و نێودەوڵەتییەی ئێستا 

هەیە دوای 10 ساڵی دیكە بەردەوام دەبێت؟
رووداو: ئێســتا قەیرانێكــی سیاســی هەیە كە 
پەرلەمانی پەكخســتووە، دەكــرێ بەبێ پەرلەمان 

گشتپرسی بكرێت؟
ئــازاد جوندیانــی: پەكخســتنی، پەكخرانی و 
پەككەوتنــی پەرلەمانی كوردســتان بە هەر ســێ 
ماناكــە، ناكرێ بكەینە بیانوو بــۆ خۆدزینەوە لە 
گشتپرسی، بەكارهێنانی گشتپرسی وەكو كارتێكی 
گوشــار لەالیەن حیزب و الیەنێــك دژی الیەنێكی 
دیكە، بۆ سازشپێكردنی لە بابەتێكی دیاریكراو بۆ 
سەرخستنی بەرژەوەندییە حیزبی و شەخسییەكان، 

لە بەرژەوەندیی گەلی كوردستاندا نییە.

رووداو: وەاڵمی پرســیارەكەت نەدامەوە، بەبێ 
پەرلەمان گشتپرسی دەكرێت؟

ئازاد جوندیانی: من كەســێكی یاســایی نیم و 
سیاسیم، پێتدەڵێم بەڵێ دەكرێت.

رووداو: تـا ماوەیـەك پێش ئێسـتا تـۆ ئەندامی 
مەكتەبـی سیاسـیی یەكێتـی بـووی، یەكێتـی لـە 
مەسـەلەی گشتپرسـی جدییـە و هاوڕایـە لەگـەڵ 

پارتی؟
ئــازاد جوندیانی: یەكێتی لە چــاو چوار مانگ 
پێش ئێســتا دیدێكی رۆشــنتری بۆ سەربەخۆیی 
هەیە، بۆ یەكێتی وا باشــە كە گشتپرسی بكرێت، 
چونكە یەكێك لە دروشمەكانی یەكێتی مافی چارەی 
خۆنووســین بووە، یەكێتی لەبارەی ســەربەخۆیی 
موراجەعەیەكی خۆی كــردووە، هیوادارم جدیتر و 

بوێرتر موراجەعە بكاتەوە.
رووداو: پێتوایە هەموو یەكێتی بێنە پاڵ یەكدی 

و لەگەڵ پارتی گشتپرسی بكەن؟
ئازاد جوندیانی: پێموایە بەشــێكی یەكێتی لە 
سەرەتاوە بۆ گشتپرسی نایەت، دواتر ناچار دەبێت 
ئەویش بێت، پێشــتر هەر كاتێك كاك مەســعود 
بارزانی باسی ســەربەخۆیی و گشتپرسی بكردایە 
وەاڵمێكی خێرا لە الیەنەكانەوە دەبوو كە دەیانگوت 
موزایەدەیە، بەاڵم دوای هاتنی ســكرتێری گشتیی 
نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ هەولێر، ئیدی ئەو وەاڵمە 
گــۆڕاوە، ئێســتا دەڵێن بەبێ پەرلەمــان ناكرێت، 
یاخــود بنەماڵــەی بارزانــی دەیانەوێ شانشــین 
دروستبكەن، بێگومان پارتی و ئەو بەشەی یەكێتی 
لەگەڵ یەكگرتوو، هەروەها الیەنەكانی دیكە بچنە 
پاڵ یەكدی و هەنگاو بنێن، پێموایە ئەو بەشــەی 

یەكێتی ناچارە رابكات و بگاتەوە بەوان.
رووداو: ئەو بەشەی یەكێتی كاتێك دەچێتەوە 
ســلێمانی و كۆبوونەوەی ســەركردایەتی دەكات، 
دەڵــێ بەبــێ كاراكردنەوەی پەرلەمان گشپرســی 
ناكرێــت، كەواتــە پارتی دەتوانێت بــە تەنیا ئەم 

ئیشە بكات؟
ئازاد جوندیانی: پارتی ئەگەر چاوەڕێی چارەسەر 
دەكات ئەوە گرنگ و پێویستە، بەاڵم ئەگەر پارتی 
وای دەبینــن ئەم گفتوگۆیانە زیاتر بۆ پەكخســتن 
و رێگرییە لە چوونەپێشەوەی گشتپرسی، پێموایە 

پێویست ناكات چاوەڕێ بكات.
رووداو: هەندێــك الیــەن گومانیان لــە بارزانی 
هەیە لەوەی ســووربوونی لەســەر گشتپرســی بۆ 
سەربەخۆیی نییە، بەڵكو مەبەستی سیاسی هەیە، 

تۆ هەستت بەوە كردووە؟
ئازاد جوندیانــی: بەبێ ئەوەی وردەكارییەكەت 
پێبڵێــم، كاك مەســعود بارزانی لە گشتپرســی و 
سەربەخۆیی راستگۆیە، مەبەستێتی بە بەشداریی 
كارای ئــەو، یان رۆڵــی هەبێت لەوەی كورد بگاتە 
ئەو مافە رەوایەی خۆی، بە نەفەسێكی درێژ لەگەڵ 
الیەنەكان ئیش دەكات بۆ ئەوەی زۆرترین الیەن و 
ئاراستەی سیاسی لەو پرسە كۆبكاتەوە، پێموایە 
لە یەك دوو مانگی داهاتوودا كاك مەسعود بارزانی 

هەنگاوی باش بۆ گشتپرسی دەنێت.
سـتراتیژی  رێككەوتنێكـی  یەكێتـی  رووداو: 
رێككەوتنـی  هەروەهـا  و  هەیـە  پارتـی  لەگـەڵ 
17ی مایسـی پارساڵیشـی هەیـە لەگـەڵ گـۆڕان، 
سیاسـی  مەكتەبـی  ئەندامـی  تـۆ  ئەوكاتـەی  تـا 
یەكێتـی بـووی، پێتوابـوو كامیان لـە بەرژەوەندیی 

حیزبەكـەت بـوو، كامەیـان بـۆ ئـەو گرنگتـرە؟
ئــازاد جوندیانی: تێبینیم لەســەر رێككەوتنی 
یەكێتی و گۆڕان هەبوو، كاتی خۆیشی بە راشكاوانە 
ئەو تێبینیانەم گوتووە، ئەو رێككەوتنە ئەوەندەی 
پەیوەستە بە جوگرافیایەكی دیاریكراوەوە، ئەوەندە 
پەیوەســت نییە بە سەرتاسەری كوردستان، هەر 
الیەك لە شوێنی یەكێتی بووایە رێككەوتنی لەگەڵ 
گۆڕان دەكرد، چونكــە هەردووكیان خاوەنی نفوز 
و جەمــاوەرن لە یەك ناوچە، ئەوكاتیش گوتم كە 
چۆن یەكێتی رێككەوتنی ستراتیژی لەگەڵ پارتی 
هەیــە، دەبــێ پەیوەندییەكــی زۆر باشــی لەگەڵ 

گۆڕانیش هەبێت.
رووداو: ئـەی بۆچـی رێككەوتنەكـە جێبەجـێ 

نەكرا؟
كێشــە  بــە  پەیوەنــدی  جوندیانــی:  ئــازاد 
نێوخۆییەكانــی یەكێتییــەوە هەبــوو، بەشــێكی 
دیكەشــی پەیوەنــدی بــەو مێــژووە كورتــە پــڕ 
لــە تەشــەنوج و ناكۆكییــەی نێــوان گــۆڕان و 
یەكێتییەوە هەبوو، ئەگەرچی دڵنیاییەك درابووە 
پارتــی كە ئــەم رێككەوتنە لــە دژی ئەوان نییە، 
بــەاڵم وەكــو ســلێمانی دەڵێــن، هەرچی ســەرە 
واوێكی لەســكدابێت، دەیزانی ئەم رێككەوتنە بۆ 
پەراوێزخســتنی پارتی بوو. رێككەوتنی گۆڕان و 
یەكێتی جۆرێك بوو لە زیندووكردنەوە و بەردەوامی 
ئەو مەدرەسە سیاسییەی كە لە سلێمانی هەبووە 
بۆ دژایەتی پارتی، هەندێك نووسەر و رۆشنبیریش 
نووسیویانە كە ئەمە جۆرێكە لە زیندووكردنەوەی 

ناكۆكییەكانی ساڵی 1964.
رووداو: تۆ بۆچی لەنێو یەكێتی نەمایتەوە پەرە 
بە رێككەوتن لەگەڵ پارتی بدەی، بۆ ســاحەكەت 

چۆڵ كرد؟

ئــازاد جوندیانــی: ئەگــەر ئومێــدم هەبووایــە 
دەمامــەوە، بەاڵم ئومێدم نەبوو یەكێتی بخەینەوە 
ســەر سكەی خۆی، پێموانەبوو لەنێو یەكێتی بەو 
میكانیزمی ئیشكردنە بتوانم هیچ رۆڵێكم هەبێت، 
مــن بــەدوای رۆڵی ســفر ناگەڕێم، نامــەوێ رۆڵم 

100 بــێ، بــەاڵم لەو شــوێنە نابم كە رۆڵم ســفر 
بێــت، دەمەوێ ئــەوەش بڵێم، موتڵەقەن لەســەر 

بەرژەوەندی شەخسی وازم لە یەكێتی نەهێناوە.
رووداو: بۆچی هاوڕێیەكانت جێهێشت، چونكە 
خەڵكـی دیكـەش لـە نێـو یەكێتـی نیگەرانـن، بـە 
تایبەتـی ناوەنـدی بڕیـار و جێگرانـی سـكرتێری 

گشتی؟
ئازاد جوندیانی: بڕوا ناكەم جێگرانی سكرتێری 
گشــتی ئەوەی دەیانــەوێ بتوانــن لەنێو یەكێتی 
جێبەجێی بكەن، من خــۆم پێموایە ژمارەیەك لە 
رەفیقەكانیشم لە سەركردایەتی و مەكتەبی سیاسی 

ئێستا رۆڵی سفر لەنێو یەكێتی دەبینن.
رووداو: لــە نامــەی دەستلەكاركێشــانەوەكەت 
نووســیوتە ئەگەر مام جەالل لە كایە مابایەوە ئەو 

نامەیە نەدەنووسرا، مەبەستت چییە؟
ئــازاد جوندیانــی: مــام جەالل بــە هەموو ئەو 
كەموكوڕی و ناكۆكیانەی نێو یەكێتی كە تا ئاستێك 
لەوانەیە دەستی ئەویش تێدابووبێ، توانی ئیدارەی 

یەكێتی بكات و رۆڵی كەسمان سفر نەبێت.
رووداو: ئێستا چۆن یەكێتی بەڕێوەدەچێت؟

پێشــتر  وەكــو  هــەر  جوندیانــی:  ئــازاد 
بەڕێوەدەچێت، گرووپێك كۆنترۆڵی هەموو شتێكی 

یەكێتی كردووە.
رووداو: ئــەو كاتــەی تــۆ بەرپرســی مەكتەبی 
راگەیاندنــی یەكێتــی بووی تۆمەتبــار دەكرای بە 
دژایەتــی گۆڕان و دەرپەڕاندنــی ئەوانەی مەیلیان 
بــەالی باڵی ریفــۆرم و گۆڕانەوە هەبــوو لە دوای 

2009؟
ئازاد جوندیانی: ناڵێم هەڵــەم نەكردووە وەكو 
هەر سیاسییەكی دیكە، لە هیچ هەڵەیەكی خۆشم 
پەشیمان نیم، هەموو كارەكانم بە بڕیاری مەكتەبی 
سیاسی كردووە و هەموویشیم بە بەڵگە هەیە، من 
بەرپرس بووم لە بەرامبەر شــااڵوێك كە دەیویست 
یەكێتی وردوخاش بكات، دەبوو بەرگری لەوە بكەم 

یەكێتی وردوخاش نەبێت.
رووداو: تۆ لە مام جەالل نزیك بووی، تێڕوانینی 

مام جەالل بۆ سەربەخۆیی چی بوو؟
ئــازاد جوندیانی: من سەرپشــك نیــم بە ناوی 
مام جەاللەوە قسە بكەم، دەستم بە نووسینەوەی 
یاداشــتەكانم كردووە و ناویشم بۆ داناوە: )ژوورە 
شێدارەكانی سیاسەت(، لەوێ زۆر شت باس دەكەم، 
مام جەالل الیەنگری سەربەخۆیی كوردستان بوو، 
كتێبێكی هەیە كە وەاڵمی شیوعییەكانی داوەتەوە 
بە ناوی )أغد ودیمقراگی وحرمان شــعب حتی من 
حق الحلم؟( لەوێ روانگە و ســتراتیژی مام جەالل 
بۆ سەربەخۆیی خراوەتەڕوو، من حەقم بە لێدوانی 
البــەال بــۆ مامەڵەكردنــی رۆژانە لەگــەڵ واڵتانی 
ئیقلیمــی نییە، ئەمە شــتێكی تاكتیكیــە، بەاڵم 
روانگەی ستراتیژیی مام جەالل لەگەڵ سەربەخۆیی 

كوردستانە.
رووداو: تۆ لە تاڵەبانی نزیك بووی، ســەرنجت 
لەسەر باوبوونەوەی كتێبی دیداری تەمەن چییە؟

ئازاد جوندیانی: زۆر جاران كاك سەاڵح رەشیدم 
دەبینی كە دەهاتە الی مام جەالل بۆ تۆماركردنی 
ئەو یاداشــتە، پتر لــە دووجار گوێــم لێبووە مام 
جەالل دەیگوت كاكە سەاڵح ئەم شتانە بە ئەمری 

خۆم نەبێت یان لە دوای خۆم، باوناكرێنەوە.
رووداو: تاڵەبانی دوای رێككەوتنی ســتراتیژی 

چۆن ئامــۆژگاری و رێنمایی ئێوەی دەكرد لە 
مامەڵەكردن لەگەڵ پارتی و بنەماڵەی بارزانی؟

ئــازاد جوندیانــی: ئامۆژگارییەكانی ئەوە بوو 
كــە نابێ لەگەڵ پارتی تێكیبدەیــن، بەو پێییەی 
من بەرپرســی مەكتەبی راگەیاندن بووم، دەیگوت 
ئەگەر پێویســت بكات، قسە لەسەر پارتی بكەن، 
بەاڵم نابێ لەســەر ماڵی مەال مستەفا قسە بكەن، 

مام جەالل پیاوێكی تێگەیشــتوو بوو، دەیزانی كە 
بــە ناكۆكییەكی 50 ســاڵی نەتوانــرا هیچ الیەك 
ئەوەكەی دیكە بسڕێتەوە، بۆیە دەبێ رێكبكەوین.

رووداو: تــۆ رەخنــەت لە وجــودی پەكەكە لە 
شنگال گرتبوو، بۆچی؟

ئازاد جوندیانی: بۆ بەس لە شنگال، لە زۆربەی 
ناوچەكانــی كوردســتان هەیە، وجــودی پەكەكە 
بەم تەشــەنوجە لێرە نابێت، ئــەم بوونە زەرەری 
لە هەرێمی كوردستان داوە، نابێ بەبێ رێككەوتن 
لەگەڵ حكومەتی هەرێمی كوردستان پەكەكە لێرە 
هەبێــت، چــۆن ئێمە بۆمان نییە لە كوردســتانی 
توركیا خۆمان بسەپێنین ئەوانیش لێرە ناتوانن وا 
بكەن. مەترسییەكە لێرەیە كە روانگەی پەكەكە بۆ 
چارەسەركردنی كێشەی كوردستان لەگەڵ هەرێمی 
كوردستان جیاوازە، بە تایبەتی لەدوای دەرچوونی 
تێزەكەی ئۆجەالن كە بڕوای بە دەوڵەتی نەتەوەیی 
نییە، بەڵكو خۆســەری دیموكراتی كە ئێســتا لە 
رۆژئــاوا جێبەجێ كــراوە، بە چارەســەر دەزانێ. 
ئەگەر ئەوە لە شنگال جێبەجێ بكرێت، مەترسی 

پێكدادانی دوو فەلسەفە هەیە.
رووداو: پەكەكە سوودی لە بۆشایی وەرگرتووە، 
بــە تایبەتــی لە ســلێمانی هەندێك ســەركردەی 
یەكێتی پشتگیرییان دەكەن، ئەمە مەترسی نییە 

بۆ هەموو حیزبەكان؟
ئــازاد جوندیانــی: پەكەكــە لە كوردســتانی 
عێــراق زۆر پەرەی ســەندووە، رەنگە لە بواری 
ســەربازی پەرەی نەســەندبێ، بــەاڵم لە بواری 

پروپاگەنــدە و راكێشــانی خەڵكێكــی تەمــەن 
دیاریكراو بۆ الی خۆی، چاالكە.

رووداو: هیــچ داوایــەك لەالیەن ســەرۆكایەتی 
ئــەوەی  بــۆ  هەبــووە  كوردســتانەوە  هەرێمــی 
لەوێ دەســتبەكار بی بۆ كەیســی گشتپرســی و 

سەربەخۆیی؟
دەســتم  كاتــەی  ئــەو  جوندیانــی:  ئــازاد 
لەكاركێشایەوە هەڵمەتێكی توندی چەواشەكارانە 
كرایە ســەر مــن. روونكردنــەوەی ســەرۆكایەتی 
هەرێمی كوردستان پشتگیرییەكی مەعنەویی گەورە 
بــوو بۆ من. ئەوانیش ئامادەیی خۆیان دەربڕی لە 
هەر شــوێنێك بتوانم خزمەت بكــەم، بۆیە ئەوەم 
وەكو پێشــنیازێك وەرگرت و سوپاســی سەرۆكی 

هەرێمی كوردستان دەكەم.
رووداو: دوایینجار كەی بارزانیت بینی؟

دەســتم  ئــەوەی  دوای  جوندیانــی:  ئــازاد 
لەكاركێشــایەوە چوومــە خزمەتــی و میوانــداری 
كــردم، زۆر بابەتمان پێكــەوە باس كردووە، بەاڵم 
تەركیزمان لەسەر چۆنیەتی سەرخستنی ستراتیژی 

سەربەخۆیی بوو.
رووداو: خەڵكێكی زۆری یەكێتی پرسیار دەكەن 
دەڵێن مەبەســتی ئــازاد جوندیانی لە ئیشــكردن 

لەسەر سەربەخۆیی ئەوەیە ببێتە پارتی؟
ئـازاد جوندیانـی: لـە نامەكـەدا بە روونی باسـم 
لەپێنـاوی سـتراتیژی سـەربەخۆیی  كـردووە كـە 
كاردەكـەم، بـڕوا ناكـەم ئێسـتا پێویسـتی بـەوە 
پارتـی،  ببمـە  سـەربەخۆیی  لەپێنـاوی  هەبێـت 
بـوو  ئـەوە  مـن  رۆڵـی  رۆژگارێـك  ئەگـەر  بـەاڵم 
لـە پارتییـەوە بچـم كار بـۆ سـەربەخۆیی بكـەم، 
ئامـادەم بچـم بیكـەم، ئەگـەر لەنێـو یەكگرتـووش 
لەنێـو  پێشـتر  هەروەكـو  دەیكـەم  دەچـم  بێـت 
یەكێتـی كردوومـە. نە پارتی داوای لێكردووم ببمە 
پارتی، نەخۆشـم دەمـەوێ بچمەوە نێو مەعەممای 
حیزبـی. لەبـەر ئـەوە نییە پارتیبـوون عەیب بێت. 
هـەزاران تێكۆشـەری گـەورە لەنێـو پارتـی هـەن 
نێـو پارتـی  لـە  و هـەزار تێكۆشـەری گـەورەش 
سـەریان نایـەوە، لەوانە باوكم. بـەاڵم لەوانەیە ئەو 
خزمەتـەی لـە دەرەوەی حیـزب دەتوانـم بیكەم بۆ 

سـەربەخۆیی، لەنێـو حیـزب نەتوانـم بیكـەم. 
رووداو: بابەتــی دروســتكردنی فــەوج لەالیەن 

پارتییەوە بۆ تۆ چەند راستە؟
ئــازاد جوندیانــی: نزیكــەی 500 خزمم لەنێو 
هێزەكانــی یەكێتیدان، ئەوانــە زۆریان حەزدەكەن 
شــوێنیان بگوازنەوە، بە كورتییەكەی سیستەمی 
حیزبایەتی وایــە، ئەوانە لە رێگای منەوە بوونەتە 
یەكێتی و پێشمەرگە و چەكداری یەكێتی، كە من 
لەنێــو یەكێتی نەماوم، ئەوانیش حەز دەكەن بێنە 

شوێنێك لە منەوە نزیك بن.
رووداو: بەهــۆی وازهێنانی تۆ لە یەكێتی ئەوان 

ئازار نەدراون؟
ئازاد جوندیانی: لەوانەیە شــتی وا روویدابێت، 
بــەاڵم خــۆ مــن قایــد فەیلەق نیــم، ئــەو هەموو 
چەكدارەم بۆ چییە. رەنگە تەنیا پێویستم بە 10 تا 
15 كەس بێت ئەوپەڕی، ئەو پاسەوانانەی منیش 
كە خزمی خۆمن و لەگەڵ منن، ماوەی سێ مانگە 

لە یەكەی 70 مووچەكانیان بڕاوە بەداخەوە.

بەشێك لە یەكێتی دواتر بۆ 
الی سەربەخۆیی رادەكەن

ئەگەر گفتوگۆكان بۆ 
پەكخستنی گشتپرسی 

بێت نابێ پارتی چاوەڕێی 
الیەنەكان بكات

بارزانی لە یەك دوو مانگی 
داهاتوودا هەنگاوی باش بۆ 

گشتپرسی دەنێت

رێككەوتنی گۆڕان و یەكێتی 
زیندووكردنەوەی ئەو 

مەدرەسەیە بوو كە دژایەتی 
پارتی دەكات

گرووپێك كۆنترۆڵی هەموو 
شتێكی یەكێتی كردووە

مام جەالل ئامۆژگاری دەكردم 
كە نابێ قسە لەسەر ماڵی 

مەال مستەفا بكەین

500 كەس كە بەهۆی منەوە 
بوونەتە یەكێتی دەیانەوێ 

خۆیان بگوازنەوە

مام جەالل بە سەاڵح رەشیدی 
گوت كە تەنیا بە ئەمری 

خۆی، یان دوای نەمانی خۆی 
یاداشتەكانی باڵوبكاتەوە

نابێ بەبێ رێككەوتن لەگەڵ 
حكومەتی هەرێمی كوردستان 

پەكەكە لێرە هەبێت

پێشــووی  ئەندامــی  جوندیانــی،  ئــازاد 
مەكتەبــی سیاســی یەكێتی كــە زۆر نییە 
لــەو حیزبــە هاتووەتــە دەرەوە، لــە یەكەم 
)رووداو(  هەفتەنامەی  لەگــەڵ  هەڤپەیڤینیدا 
پــاش دەستلەكاركێشــانەوەی لــە یەكێتی، 
كێشــە  و  ســەربەخۆیی  پرســی  باســی 
سیاســییەكانی ئەمڕۆی كوردستان دەكات و 
دەڵێ: "نابێ هیچ قەیرانێك رێگر بێ لەبەردەم 
كە  جوندیانی  ســەربەخۆیی".  و  گشتپرسی 
رۆژی 9/2/2017 نامەی وازهێنانی لە یەكێتی 
ئاراستەی مەكتەبی سیاسی حیزبەكەی كرد، 
ئاشكرای كرد دوای وازهێنانی لە یەكێتی چاوی 
بە مەسعود بارزانی كەوتووە و دەڵێت بڕیاری 
داوە ئیشــی حیزبی ناكات، بــەاڵم لەپێناوی 
ســەربەخۆیی ئەگەر ئەو كارە پێویستی بەو 

بێت، ئامادەیە بچێتە ناو پارتی.

هەڤپەیڤین: مەحموود یاسین كوردی
رووداو- هەولێر

نابێ بەهۆی پەرلەمانەوە 
خۆمان لە گشتپرسی 

بدزینەوە

سێ مانگە مووچەی 
پاسەوانەكانم بڕاوە

یەكێتی لەچاو چوار مانگ پێش 
ئێستا دیدێكی رۆشنتری بۆ 

سەربەخۆیی هەیە
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كەبودوەند ئازاد دەكرێتكوردستانی
رووداو - هەولێر

محەممەد سدیق كەبوودوەند، سەرۆكی رێكخراوی مافی مرۆڤی كوردستان لە زیندان ئازادكرا. كەبودوەند كە 10 ساڵ بوو لە زیندانەكانی ئێران بوو، 
رۆژی 2017/5/12 ئازادكرا. ڕێكخراوی داكۆكی لە مافی مرۆڤی كوردستان لەو بارەیەوە بەیاننامەیەكی باوكردەوە و رایگەیاند "سەرەڕای بەدواداچوونی 

بەردەوام، یاسای "كۆكردنەوەی تاوانەكان" سەبارەت بە دۆسیەی ناوبراو بەكارنەبراوە، بەپێی مادەی 134ی یاسای سزای نوێ، لە ئەگەری كۆكردنەوەی 
تاوانەكاندا، تەنیا حوكمی 10 ســاڵ زیندانی كەبوودوەند لەبەرچاو دەگیرێت و زیندانی شــەش مانگەی ناوبراو لەبەرچاو ناگیردرێت و تەنیا بە دانی بارمتە 

بەشێوەی كاتی ئازاد دەكرێت".

فوئاد حەقیقی
رووداو - هەولێر

دەنگدەرانــی  داهاتــوو،  هەینیــی  رۆژی 
ئێــران روو لــە بنكەكانــی دەنگــدان دەكــەن بۆ 
هەڵبژاردنــی دوازدەهەمین ســەرۆكی واڵتەكەیان 
)دوای شۆڕشــی گەالنی ئێران لەســاڵی 1979(. 
بەربژێرانی هەڵبژاردنەكە كە بەسەر )ریفۆرمخواز 
و بنئاژۆخواز(دا دابەش بوون، ژمارەیان زۆر نییە، 
تەنیا شــەش بەربژێرن. كورد لــەم هەڵبژاردنەدا 
بژارەیەكــی زۆری لەبەردەســتدا نییــە، بەاڵم بە 
ئاوڕدانــەوە لە رابردوو، هەمیشــە بــە وریاییەوە 
دەنگی داوە و دەنگەكەشی سەنگی مەحەك بووە.

كورد یەكەم هەڵبژاردنی 
بایكۆت كرد

لەدوای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە لەساڵی 1979 
بــە رابەرایەتــی ئایەتوڵا خومەینــی، 11 خولی 
هەڵبــژاردن بەڕێوەچووە، لــەو 11 خولەدا 3743 
كەس نــاوی خۆیان بۆ هەڵبژاردن تۆمار كردووە، 
بــەاڵم تەنیــا 145 بەربژێر لەالیــەن ئەنجوومەنی 
پاراســتنی دەســتوورەوە رێگــەی خۆپااڵوتنیان 
پێــدراوە. تەنیــا لە یەكــەم خولــی هەڵبژاردندا 
دەرفــەت درا زۆرتریــن ژمارەی بەربژێــرەكان لە 
ركابەریــی هەڵبژاردنــدا بەشــداریی بكــەن. ئەو 
هەڵبژاردنە كە لــە 1980/1/1 بەڕێوەچوو، 124 
كــەس ناویــان تۆمار كرد و 96 كــەس دەرفەتی 
بەشــدارییان پێــدرا. كــورد لــەو هەڵبژاردنــەدا 
پشتگیری لە مەسعود رەجەوی، رێبەری رێكخراوی 
موجاهدینی خەلق دەكرد، بەاڵم لەژێر گوشــاری 
ئایەتوڵــا خومەینــی، دامەزرێنــەری كۆمــاری 
ئیســالمی، رێی پێنەدرا بەشداریی لە هەڵبژاردندا 
بكات، بۆیە كوردستان ئەم هەڵبژاردنەی بایكۆت 
كرد و كەمترین رێژەی بەشداریی هەبوو كە تەنیا 

8.12% بوو.
خولــی دووەمی هەڵبــژاردن دوو ســاڵ دواتر 
بەڕێوەچوو. لەو خولەدا ئەنجوومەنی پاراســتنی 
دەستوور پێكهاتبوو. بۆیە فیلتەری گەورە لەسەر 
بەربژێرەكانی ســەرۆككۆماریی دانرا. لە كۆی 71 
كــەس كــە ناویان تۆمار كردبــوو، تەنیا رێگە بە 

چواریان درا.

"نا"ی كورد بۆ رەفسەنجانی

بــە گەڕانــەوە بــۆ هەڵبژاردنەكانــی رابردوو، 
لەنێــو  هەڵبــژاردن  هۆشــیاریی  لــە  جۆرێــك 
دەنگدەرانــی كورد بەدی دەكــرێ. بۆ نموونە لە 
خولی شەشــەمی هەڵبژاردندا كە لەساڵی 1993 
بەڕێوەچوو، رۆژهەاڵتی كوردســتان دەنگی" نا"ی 
بۆ دووبارە هەڵبژاردنەوەی هاشــمی رەفسەنجانی 
دا. رەفســەنجانی لــەڕووی ئابوورییــەوە هیــچ 
گرنگیــی بە كوردســتان نەدابوو. لە ســەردەمی 
ســەرۆكایەتی ئــەودا عەبدولڕەحمان قاســملوو و 
سادق شەرەفكەندی، رێبەرانی حیزبی دێموكرات 
تیرۆر كرابوون. بۆیە كوردستان دەنگی بە ئەحمەد 

تەوەكولی دا كە ركابەری رەفسەنجانی بوو.
ئەم شــێوازە دەنگدانە بەمانایــەی رۆژهەاڵتی 
كوردستان لە خولەكانی دیكەی سەرۆككۆماریشدا 
دووبــارە بووەتــەوە. لە هەڵبژاردنەكانی ســااڵنی 
1997 و 2001 محەممــەد خاتەمــی دروشــمی 
كۆمەڵگای مەدەنی و كرانەوەی هەڵگرتبوو، بۆیە 

لە رۆژهەاڵت دەنگیان پێدا.
لە هەڵبژاردنی خولی نۆیەمدا لە ســاڵی 2005 
كــە كەســانێكی وەكو هاشــمی رەفســەنجانی و 
مەحموود ئەحمــەدی نەژاد كاندید بــوون، كورد 
دەنگی بە مەهدی كەڕووبی، كاندیدی ریفۆرمخواز 
دا. ئەو هەڵبژاردنە لە خولی یەكەمدا كەس دەنگی 
زۆرینەی نەهێنا. هاشمی رەفسەنجانی و ئەحمەدی 

نەژاد چوونە خولی دووەم. 
بــەاڵم لێــرەش كــورد بەشــێوەیەكی مانادار 
كەمترین رێژەی بەشــداریی لە دەنگــدان هەبوو. 
ئەگەر پارێزگای ســنە بــە نموونە وەربگرین، لەو 
پارێزگایــەدا یەك ملیۆن و 32 هەزار كەس مافی 
دەنگدانیــان هەبوو، بەاڵم لە خولی دووەمدا تەنیا 

257 هەزار و643 كەس دەنگیان دا.
لە هەڵبژاردنی ســاڵی 2009شدا كە مەحموود 
ئەحمــەدی نەژاد )بنئاژۆخواز( بــۆ جاری دووەم 
دەنگی هێنایەوە، كوردستان دەنگی بە میرحوسێن 

موسەوی )ریفۆرمخواز( دا.
ئەم رەوتە تا ئێستاش بەردەوامە. لەم خولەدا 
– خولی دوازدەیەم – 1636 كەس ناویان تۆمار 
كرد، بەاڵم شــیاویی 6 كەس پەســەند كرا. لەم 
خولــەدا زیاتر لە هەموو خولەكانی دیكە، خەڵك 

ناوی خۆی بۆ هەڵبژاردن تۆمار كرد.
بــەرەی  ئــەم شــەش كەســە بەســەر دوو 

)ریفۆرمخــواز و بنئاژۆخــواز(دا دابــەش دەبــن. 
نییــە.  كــورد  بــۆ  شــتێكیان  نەریتخــوازەكان 
ریفۆرمخوازەكانیــش، مێژوویەكی چوار ســاڵەی 

پابەندنەبوون بە بەڵێنەكانیان هەیە.

سەرۆكێك بە تامی رێبەر

ئیبراهیم رەئیســی، محەممەد باقر قاڵیباف و 
مســتەفا میرســەلیم لە بەرەی بناژۆخوازەكانن. 
بەاڵم فۆكەسی میدیا، بە تایبەتی میدیای رۆژئاوا 
زۆرتر لەسەر سەید ئیبراهیم رەئیسییە بەوپێیەی 
بەرپرسی یەكێك لە گرنترین مەزارگەكانی شیعەیە 
)مەزارگەی ئیمام رەزا لە مەشهەد( كە لە ئێران بە 
)ئاستانی قودسی رەزەوی( ناسراوە. رەئیسی لە 
كەســانی نزیك رێبەری ئێرانە. هەروەها داواكاری 
گشــتیی دادگای تایبــەت بە )مــەالكان(ە كە بە 

دادگای روحانیەت ناسراوە.
رەئیســی كاتێك زۆر ناسرا كە وەك بەرپرسی 
مەزارگەی ئیمــام رەزا دیاری كرا. ئەم مەزارگەیە 
وەك ئیمپراتۆرییەكی ئابووری دەناسرێ. نزیكەی 
40 كۆمپانیــای ئابــووری هەیــە. نیوەی شــاری 
مەشــهەد وەقفی مەزارگەكەیــە، چەندین پرۆژەی 
لە بوارەكانی پەروەردە، كۆمەاڵیەتی، كولتووری، 

راگەیاندن، ئابووری و تەندروستی هەیە.
جێگــرەوەی  رەنگــە  رەئیســی  دەگوتــرێ 
خامنەیی، رێبەری شۆڕشی ئیسالمیی ئێران بێ. 
ئــەو ئەگەرەش ئەوكاتە بەهێزتر بوو كە ناوی بۆ 
هەڵبژاردنی سەرۆككۆماریی هاتە گۆڕێ. سەرەتا 
نەریتخوازەكان بەشێوازی جۆراوجۆر داوایان لێكرد 
خۆی كاندید بــكات. دواتر "بــەرەی جەماوەریی 
هێزەكانــی شۆڕشــی ئیســالمی )جەمنــا(" لــە 
لیستی بەربژێرەكانیدا بۆ پۆستی سەرۆككۆماریی 
دەستنیشــانی كــرد. جەمنــا لــە كەســایەتییە 
سیاســییە نەریتخــوازەكان پێكــدێ. گەورەترین 

هاوبەندی نەریتخوازییە.
رەئیســی كە لــە هەڵبژاردنــە ناوخۆییەكانی 
جەمنادا زۆرترین دەنگی هێنا. سەرەتا رەتیكردەوە 
كاندیــد بێت، بەاڵم دواتر بە فەرمی خۆی كاندید 
كرد و گوتی ســەر بە هیچ رەوتێكی سیاســی و 

باڵێك نییە.
چانســی رەئیســی بــۆ بــوون بــە رێبەری 
داهاتووی ئێران كاتێك پتر دەبێ كە بتوانێ لە 
خولی دوانزەهەمینی هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی 

ئێراندا متمانەی ئێرانییەكان بەدەستبێنێ.
رەئیسی لە سەردەمی گەنجیدا و بە بڕیاری 
ئایەتوڵــا خومەینی لە دەســەاڵتی دادوەریدا 
یەكێــك  وەك  ئــەو  پێــدرا.  بەرپرســیارێتی 
لــە ئەندامانی گرووپی ناســراو بە "دەســتەی 

مەرگ" دەناسرێ.
ســاڵی رابردوو ئایەتوڵا مونتەزیری، جێگری 
خومەینــی و مەرجەعــی شــیعە فایلێكی دەنگی 
باوكردەوە كە رەئیســی و ســێ كەسی دیكە بە 

كوشتاری هەزاران گیراوی سیاسی لە زیندانەكانی 
ئێرانــدا تۆمەتبــار دەكات. مونتەزیــری ئەوان بە 

"تاوانبار" ناودەبات. 
رەئیســی لــە مــاوەی رابــردوودا ســەردانی 
رۆژهەاڵتی كوردســتانی كرد. لەگەڵ كەسایەتییە 
ئاینییەكانی سوننە مەزهەب لە تاران كۆبووەوە، 
بــەاڵم ئــەو داواكارییانــەی كــورد هەیەتــی، لە 

بەرنامەی ئەودا نین.
هەڵبژاردنــی  دروشــمی  كەرامــەت"  و  "كار 
رەئیسییە. ئەو لە سنە باسی لە كێشە ئابوورییەكانی 
وەك بێكاری، هەژاری، پشتگوێخراوی، گەندەڵی و 
پێویســتیی چارەسەركردنیان كرد. لە كۆبوونەوە 
لەگەڵ كەسایەتییە ئاینییە سوننەكانی سنە گوتی 

"جیاوازی لە نێوان ســوننە و شــیعەدا نییە، ئەم 
خەڵكە شێوازی نووسینی خۆیان هەیە كە مافێكی 
خوداییە و بەپێی یاسای بنەڕەتی دەبێ شێوازی 

نووسینی تایبەت بە خۆیان هەبێت".
بەشــێك لە الیەنە كاریگــەرە نەریتخوازەكان 
پشــتگیری خۆیــان بــۆ رەئیســی دەربڕیــوە، 
لەوانــەش كۆمەڵــەی مامۆســتاكانی حــەوزەی 
عیلمیەی قــوم، بەرەی پایــەداری و كۆمەڵگای 

روحانیەتی خەباتكار.

قاڵیباف لە رۆژهەاڵتەوە 
دەستیپێكرد

محەممەد باقر قاڵیبــاف، بەربژێرێكی دیكەی 
تارانــە.  شــارەوانیی  ســەرۆكی  و  بناژۆخــوازە 
قاڵیباف پێشــتر فەرماندەی پۆلیــس بووە و بە 
ســەركوتكردنی ناڕەزایەتی خوێندكارانی زانكۆی 

تاران لە ساڵی 1999دا بەناوبانگە.

لە سەردەمی شەڕی ئێران و عێراقدا فەرماندە 
بــووە. چاالكییــە ســەربازییەكانی لــە ســوپای 

پاسداراندا لە پارێزگای سنەوە دەستپێكردووە. 
قاڵیبــاف چــوار هەفتە لەمەوبەر لــە ئیالم و 
كرماشانەوە هەڵمەتی بانگەشەكانی دەستپێكرد. 
لــە ئیالم گوتی "بەمجۆرە ویســتوومە بە پارێزگا 
پشــتگوێخراوە ســنوورییەكان بڵێــم ئەگەر ببمە 
ســەرۆك كۆمــار، كارەكانم بۆ چارەســەركردنی 
كێشەی ناوچە پشــتگوێخراوەكان لەم ناوچانەوە 

دەستپێدەكەم".
 لە دوو دیبەیتی بەربژێرەكانی سەرۆككۆماریدا 
گوتــی: "گەالن و ئاینــەكان مافی هاواڵتیبوونیان 
هەیــە و دەبێــت هەشــیانبێت. من خــۆم كە لە 

پۆلیســدا بووم، چەندین فەرمانــدەم لە بەرزترین 
ئاســتەكاندا، هــەر لــە كوردســتان لــە خەڵكی 
عەزیزی كورد و سوننەمەزهەب دانا. ئێستاش لە 
شارەوانیی تاران ژمارەیەكی زۆر لە هەموو گەالن، 

لە دین و ئایینە جیاوازەكان كار دەكەن".
بــەاڵم هیــچ بەڵگەیــەك بەدەســتەوە نییــە 
كە راســتی و دروســتیی ئەو قســانەی قاڵیباف 

بسەلمێنێت.
ســەید مســتەفا میرســەلیم، لەالیەن حیزبی 
موئتەلیفــەی ئیســالمییەوە كاندید كــراوە. ئەم 
حیزبە لە چەند هەڵبژاردنێكی رابردوودا بەربژێریان 

هەبووە، بەاڵم قەت دەنگیان نەهێناوە.
میرســەلیم لــە ســەردەمی ســەرۆككۆماریی 
ئایەتوڵــا خامنەیــی، بەرپرســی نووســینگەی 
ســەرۆككۆماری و راوێــژكاری بــااڵی بــووە. لــە 
سەردەمی سەرۆككۆماریی هاشمی رەفسەنجانیدا، 

وەزیری كولتوور بووە. 
میرسەلیمیش دروشمەكانی لە بواری ئابووریدا 

چڕكردووەتــەوە و بــەالی مافی گەالنــی ئێران و 
مافەكانی كورددا نەچووە.

روحانــی،  حەســەن  بنئاژۆخــوازەكان 
ســەرۆككۆماری ئێران بــەوە تۆمەتبار دەكەن كە 
لەڕووی ئابوورییەوە سەركەوتوو نەبووە و كارێكی 
ئەوتۆی بۆ كورد نەكردووە، بۆیە هیوادارن خەڵك 

دەنگیان پێ بدات.
د.محەممەد قەدەمی، كەسایەتیی نەریتخواز كە 
ناویشی بۆ هەڵبژاردنی سەرۆككۆماری تۆمار كرد و 
رەتكرایەوە، دەڵێ: "جەماعەتی روحانی قسەیەكی 
نوێیــان پێ نییە، بۆیە بنئاژۆخــوازەكان دەتوانن 
دەنگەكانی ریفۆرمخوازان بۆ الی خۆیان راكێشن، 

بەو مەرجەی بە زمانی خەڵك قسە بكەن".
بەاڵم شارەزایانی سیاسی بۆچوونێكی دیكەیان 
هەیــە و دەڵێــن "رۆژهەاڵتی كوردســتان پێگەی 
نەریتیــی ریفۆرمخوازانــە و ئەســتەمە دەنگ بە 

بنئاژۆخوازەكان بدەن".
لوقمان ستوودە، ئەندامی ئەنجوومەنی ناوەندی 
جەماعەتــی دەعــوەت و ئیســاح، دەڵــێ "هەر 
ئــەوە كە شوناســی پەراوێزخــراوەكان هاتووەتە 
نێو باسوخواســی هەموو رەوتەكانەوە، شــتێكی 
ئەرێنییە، ئەم پرســە لە ساڵی 1997وە گوتاری 
ریفۆرخوازان بووە و قەت لە هزری بناژۆخوازەكاندا 

نەبووە، بۆیە شتێكی باشە".
كاركــردن  خەڵــك  ســتوودە،  بەگوتــەی 
هەڵدەســەنگێنن و تەنیا لەســەر بنەمای بژێوی 
و رەوشــی ئابــووری دەنــگ نــادەن "خەڵــك 
هۆشیارن و پێموانییە بە چەند دروشمی ئابووری 

بۆچوونیان بگۆڕدرێ".
ستوودە پێیوایە ئەگەر نەریتخوازەكان بیانەوێ 
لە رۆژهەاڵتی كوردســتان دەنــگ بهێنن، دەبێت 
دروشمێك بەرز بكەنەوە كە خەڵك هەست بكەن 
"ئینــكار" ناكرێــن، بۆ نموونــە دەبێت جێگرێكی 
ســوننەی كورد، بــەاڵم متمانەپێكــراوی خەڵك 

دەستنیشان بكەن، تاوەكو كاریگەریی هەبێت.
پاڵێــوراوە نەریتخوازەكانی خولی دوازدەیەمی 
ســەرۆككۆماریی ئێران بانگەشــەكانیان لە بواری 
ئابووریــدا چڕكردووەتــەوە. داكۆكــی لە خەڵكی 
كەم داهات و هەژار دەكەن. بەڵێنی رەخســاندنی 
چەندین ملیــۆن دەرفەتــی كار دەدەن. هەروەها 
دەڵێن یارانە )كە ئێستا بۆ هەر كەسێك نزیكەی 
15 دۆالرە( چەنــد قــات زیــاد دەكــەن، بــەاڵم 
شــارەزایانی ئابــووری پێیانوایە، دانــی ئەو بڕە 
یارانەیە بۆ ئابووری كێشە خوڵقینە و جگە لەوەش 

حكومەت ناتوانێ پارەكەی دابین بكات.

سەرۆكێكی بێ بەڵێن
 بەرامبەر كورد

بەربژێریــان  ســێ  ریفۆرمخوازەكانیــش 
هەیە: حەســەن روحانی، بەربژێری ســەرەكیی 

ریفۆرمخوازان، ئیســحاق جەهانگیری و ســەید 
مستەفا هاشمی تەبان.

حەســەن روحانــی چــوار ســاڵ لەمەوبــەر 
بــە دروشــمی تەدبیــر و هیــوا، توانــی 50%ی 
دەنگی گەالنــی ئێران بەدەســتبێنێ. زۆرینەی 
دانیشــتووانی خەڵكــی رۆژهەاڵتی كوردســتان 
دەنگیان بە روحانی دا. لە پارێزگای سنە 71%ی 
دەنگەكانــی بــردەوە. ئەگــەر كــورد دەنگی بە 
روحانی نەدابا، ئێستا سەرۆك كۆمار نەدەبوو.

حەسەن روحانی تا ئێستا تاكە سەرۆككۆماری 
ئێــران بووە كە لە بەیاننامەیەكی 10 ماددەیدا، 
كۆمەڵێك بەڵێنی بە نەتەوەكانی ئێران دا. ئەمە 
دەنگی نەتەوەكانی ئێرانی لە سەبەتەی روحانی 

هاویشت.
بــەاڵم روحانی پابەندی هەمــوو بەڵێنەكانی 
نەبــوو. ئــەو بەڵێنی دابــوو كە پۆســتە هەرە 
بــااڵكان – تەنانــەت تاوەكو ئاســتی وەزیریش 
– بــە كەمینەكان بدرێ. لەنێو كوردە ســوننە 
مەزهەبەكاندا تەنیا كوردێك بە جێگری وەزیری 
نــەوت دانرا. هەروەها بــۆ یەكەمجار لە مێژووی 
كۆماری ئیســالمیدا باڵیۆزێكی كوردی ســوننی 

مەزهەب دەستنیشان كرا.
بەپێی بەڵێنەكانی روحانی، دەبووایە خەڵكی 
نەتەوەكانی دیكە لە ناوچەكانیان بەرپرسیارێتی 
وەربگرن، بەاڵم ســێ ســاڵ لەمەوبــەر لە كاتی 
ناســاندنی پارێــزگاری نوێــی ســنە، وەزیــری 
ناوخۆی ئێران گوتی: زۆری هەوڵداوە كەسێكی 
خەڵكی ئەوێ وەكو پارێزگار دیاری بكات، بەاڵم 

كەس نەبووە شیاوی ئەو پۆستە بێت.
چــوارەم بەڵێنــی روحانــی تایبــەت بوو بە 
خوێنــدن بە زمانی دایك، بــەاڵم ئەو بەڵێنە لە 
قوتابخانەكان جێبەجێ نەكرا، تەنیا لە زانكۆی 
كوردســتان لە ســنە بەشــێك بە ناوی زمان و 
ئەدەبیاتــی كــوردی كرایەوە و ئەوە دوو ســاڵە 

خوێندكار وەردەگرێ. 
كەمینــە  مافــی  پاراســتنی  بەڵێنــی 
ئاینییــەكان درابــوو، بــەاڵم یارســانەكان لە 
رۆژهەاڵتــی كوردســتان هێشــتا زۆر ناڕازیــن 
و دەڵێــن جیــاكاری لــە دژیــان دەكــرێ و 
مافەكانیان پێشــێل دەكرێ. لە تاران هێشــتا 

سوننەمەزهەبەكان مزگەوتیان نییە. 
بڕیاربــوو ژێرخانــی ئابووریــی ناوچەكانــی 
كوردســتان ببوژێنرێتــەوە و بودجــەی تایبەت 
بۆ قەرەبووكردنەوەی ناوچە پشــتگوێخراوەكان 
تەرخان بكرێ. بەاڵم بێكاری هێشــتا كێشــەی 

سەرەكیی رۆژهەاڵتی كوردستانە.
بڕیــار بــوو جێگرێــك بــۆ جێبەجێكردنــی 
بەڵێنەكانــی روحانی دابنــرێ، بەاڵم جێگر هەر 
دانەنــرا، یاریدەدەرێك بۆ پرســی نەتەوەكان و 
كەمینــە ئاینییــەكان دانرا كە پێشــتر وەزیری 
ئیتالعــات بــووە، ئــەوەش جێــی ناڕەزایەتــی 
چاالكڤانان بوو. ئەو لە چەند ساڵی رابردووشدا، 
جگــە لە هەندێ دانیشــتن لەگــەڵ چاالكڤانانی 

نەتەوەكان، كارێكی دیكەی نەكرد.
هەڵبژاردنــدا  بانگەشــەی  لــە  روحانــی   
گوتوویەتــی: هەمــوو بەڵێنەكانــی لەبیر ماوە. 
بەشــێك لــە چاالكڤانانــی كوردیــش دەڵێــن 
بژارەیەكی باشتر لە روحانی نییە و پشتگیریی 
دەكەن. بەشێكیان دەڵێن: بە مەرج پشتگیری 
دەكــەن و دەڵێــن ئــەو بەڵێنانەی پێشــتر بە 
كــوردی دابــوو، جێبەجێی بكات. بەشــێكیش 

بەجێی هیوای نازانن.

جەهانگیری.. سێبەری روحانی

بەربژێرێكــی  جەهانگیــری،  ئیســحاق 
ریفۆرمخــوازە و جێگــری حەســەن روحانییە. 
لــە دواییــن ســاتەكاندا نــاوی تۆمــار كــرد. 
چەنــد  دوای  ریفۆرمخــوازەكان  كەســایەتییە 
رۆژێــك توانییــان رازی بكەن ناوی خۆی تۆمار 
بكات. هەتا ئێســتاش دەگوترێ بۆ پاڵپشــتی 
لە حەســەن روحانی خــۆی كاندید كردووە. بۆ 
ئەوەی حەســەن روحانی لە بەرامبەر هێرش و 
رەخنەكانــی نەریتخوازەكانــدا تەنیا نەبێت. لە 
دیبەیتەكانی هەڵبژاردنیشــدا زۆرتر داكۆكی لە 

كارەكانی حكومەت كردووە.
دروشــمی هەڵبژاردنــی جەهانگیــری "ئێران 
بــۆ هەموو ئێرانییــەكان"ە. ئــەو دەڵێ "نابێت 

نەتەوەكان وەك هەڕەشە ببینین". 
دوایین كاندیداش ســەید مســتەفا هاشــمی 
تەبایــە كە بەربژێرێكی دیكــەی ریفۆرمخوازە و 

كاندیدێكی الوازە.
ســەرۆككۆماریدا  بانگەشــەكانی  لــە  ئــەو 
نەیتوانیوە كەســایەتییەكی وا لەخۆی نیشــان 
بــدات كە دەنگ بهێنێ. لە كەمپینەكانیدا زیاتر 

جەخت دەكاتە سەر پرسە ژینگەییەكان.

كورد لە هەڵبژاردنی سەرۆككۆماری ئێراندا بژارەیەكی ئەوتۆی نییە

روحانی دەڵێت 10 بەڵێنەكەی بە كوردی دابوو 
لەبیری نەكردووە

)AFP :فۆتۆ( 

قاڵیباف كەمپەینی هەڵبژاردنەكەی لە 
رۆژهەاڵتی كوردستانەوە دەستپێكرد

كەسایەتییەكی بنئاژۆخواز: 
جەماعەتی روحانی قسەیەكی نوێیان پێ 

نییە، بۆیە بنئاژۆخوازەكان دەتوانن دەنگی 
ریفۆرمخوازان ببەن

حەسەن روحانی تا ئێستا تاكە سەرۆككۆماری ئێران بووە كە لە بەیاننامەیەكی 10 ماددەیدا، كۆمەڵێك بەڵێنی بە نەتەوەكانی ئێران دا
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لەگەڵ دەنگی تانك و فڕۆكە و بۆردومانی شارەكانی 
كوردستان لەالیەن رژێمی بەعسەوە هاتە دونیاوە، بەاڵم 
ئێستا بووەتە یەكەم كچە كورد كە فڕۆكە لێبخوڕێ. 

وەرتــێ ئەبوبەكــر عەلــی، 26 ســاڵ، لەگەڕەكــی 
كانێســكانی شــاری ســلێمانی لەخێزانێكی نــاوداری 
شــارەكە لەدایــك بووە و 23 ساڵیشــە لــە دانیمارك 
دەژی، لــەوێ توانیویەتی خوێندن لەبواری فڕۆكەوانی 

شارستانی تەواو بكات.
وەرتــێ لەكاتــی كۆڕەوەكــەی 1991 لەدایك بووە 
ئەوكاتــەی خێزانەكەی ئاوارەی ناوچەی وەرتێ ببوون. 
ئەو لەبارەی ناوەكەی دەڵێت "دڵسۆزیی خەڵكی وەرتێ 
بەتایبەت پیرەژنێك كە نانی پێداوین، سەرنجی دایكم و 

باوكمی راكێشاوە، بۆیە ناویان ناوم وەرتێ".
 گوتیشــی "ناوەكەی خۆمم زۆر پێخۆشــە و خەڵك 

زۆر پرسیاری ناوەكەم دەكەن و پێیان جیاوازە".
باوكی وەرتێ پێشمەرگەیە و كاتێك تەمەنی وەرتێ 
دەبێتە ســاڵێك، بەهــۆی بارودۆخی خراپــی ئەوكات 
كوردستان بەجێدەهێڵن و لە دانیمارك نیشتەجێ دەبن. 
خولیای فڕۆكەوانی هەر لە منداڵییەوە دەچێتە ســەری 
وەرتــێ. خۆی دەڵێــت "منداڵ بووم كاتێك مامۆســتا 

لێی دەپرسیم خولیات چییە؟ دەمگوت فڕۆكەوانی، زۆر 
حەزم لە فڕین بوو، بەردەوام وێنەی ئاسمانم دەكێشا".
خێزانــی وەرتــێ بڕیــاری گەڕانەوە بۆ كوردســتان 
دەدەن، بــەاڵم وەرتــێ هەر لە دانیمــارك دەمێنێتەوە 
"ماڵــی دایكــم گەڕانــەوە كوردســتان و بەتەنیــا لــە 
دانیمــارك درێــژەم بە خوێندن دا، تــا هەلی ئەوەم بۆ 
رەخسا لە كۆلێژی پەروەردەی فڕۆكەوانی لە كۆپنهاگن 
بخوێنــم، بــەاڵم خوێندنەكەم بۆ فڕۆكــەی بچووك بوو 
نەوەك گەورە، زۆریش هەوڵم دا و شــەونخونیم كرد تا 
ئامانجەكەم بهێنمەدی". دەشــڵێت "لە دانیمارك تەنیا 
فڕۆكــەی بچووكم لێخوڕیــوە، خولیای ئەوەم هەبوو بە 
فڕۆكەی گەورە بە ئاســمانی شارەكانی بەغدا و هەولێر 

و سلێمانیدا بفڕم، بۆیە گەڕامەوە كوردستان".
وەرتــێ دوو ســاڵ لەمەوبەر، خوێندنــی لەكۆلێژی 
 Copenhagen( هێڵی ئاسمانی فڕۆكەوانی دانیماركی
 Airtaxi College of airline pilot Education
Denmark( تەواو كردووە، دواتر بەدوای كاردا گەڕاوە 
بەاڵم لە كوردســتان هەلی كاری بۆ نەڕەخساوە، بۆیە 

چووەتە بەغدا.
وەرتــێ گوتی "زۆر حــەزم كرد لــە كۆمپانیایەكی 
فڕۆكەوانــی لە كورســتان دابمەزرێم، بەاڵم كەســیان 
نەویست و كەسیش پێشنیازی كاری بۆ نەكردم. دواتر 
 Iraqi هەلــی كارم لە بەغدا بۆ رەخســا لە كۆمپانیای

Ariways مــاوەی چەنــد مانگێكی خایانــد تاوەكوو 
كاروبــاری دامەزرانــدن تــەواو بــوو، ماوەی ســاڵێكە 
دامــەزراوم، لەگــەڵ كوڕێك بەنــاوی عەلی كە عەرەب 
بوو، نێردراین بۆ كۆرسی لێخوڕینی فڕۆكەی گەورە لە 
دوبــەی، ماوەی 50 رۆژ وانەمان خوێند، زۆر هەوڵمان 
دا تا بە پلەی زۆر باشە توانیمان بگەڕێینەوە بەغدا".

وەرتێ یەكەم گەشــتی ئاسمانی بە فڕۆكەی گەورە 
بــەرەو قاهیــرە ئەنجــام دەدات "لــە 11/5 یەكەمین 
گەشتی ئاسمانیم بە فڕۆكەی گەورە دەستی پێكرد، بە 
پانتۆڵێكی شین و كراسێكی سپی و بۆینباخێكی شینی 
تۆخ و كەمێك ماكیاژی ســادە، بە 145 سەرنشینەوە 
بۆ قاهیرە فڕیم، ســوپاس بۆ خوا یەكەم گەشــتم بە 
سەركەوتوویی ئەنجامدا، بەهۆی كەشوهەواوە چوونمان 
سێ كاژێر و پێنج خولەكی خایاند، بەاڵم لە هاتنەوەمدا 

بە دوو كاژێر و پێنج خولەك گەیشتینەوە".
دووەم  ئەبوبەكــر  وەرتــێ  دووشــەممە،  ئەمــڕۆ 
گەشــتی بە فڕۆكەی گــەورە دەكات "ئەمڕۆ گەشــتی 
دووەمــم دەســتپێدەكات بۆ دوبــەی و زۆربەی كەناڵە 
عەرەبییەكان لە فڕۆكەخانە ئامادە دەبن". وەرتێ وەك 
یەكەمین كچە كورد لەسەر ئاستی عێراق و كوردستان 
توانی ببێت بە فڕۆكەوان. ئەو دەڵێت "دەخوازم كچان 
چــاوم لێبكــەن و هەوڵ بــدەن، چونكە هیچ شــتێك 

مەحاڵ نییە".

كچە كوردە فڕۆكەوانەكە لە كوردستان  
كاری دەست نەكەوت

سەنگەر عەبدولڕەحمان
رووداو - هەولێر

گەشــتێكی 10 كاژێریمــان بــە فڕۆكــە لــە 
بەردەمە و دەبێت هەزاران كیلۆمەتر بۆ گەیشتن 
بــە جاكارتــای پایتەختــی ئیندۆنیزیــا ببڕیــن. 
ئامانجەكەش بەشداریكردنە لە بیستەمین خولی 

رۆژی ئازادیی رۆژنامەوانی لەجیهان.
ئیندۆنیزیا كە بە زیاتــر لە 17 هەزار دوورگە 
و 240 ملیۆن دانیشتووەوە گەورەترین واڵتی بە 
ئاین موسوڵمانە، یەكێكە لە واڵتە گەشتیارییەكانی 
جیهانیــش، دیمەنی سەرنجڕاكێشــی ئەو دەیان 
هــەزار دوورگەیەی ئیندۆنیزیا پێكدێنن، ســااڵنە 
نزیكــەی 15 ملیۆن گەشــتیار لە سەرانســەری 

جیهانەوە رادەكێشن.
 

 گەندەڵی لە ئیندۆنیزیا

گەندەڵی لە دامودەزگاكانی حكومەت، دەردێكە 
كە ئیندۆنیزییەكان پێوەی دەناڵێنن، لوقمان قادر 
كە موسوڵمانێكی دانیشتووی جاكارتایە، دەڵێت 
"لــە واڵتەكــەم گەندەڵی بەشــێوەیەكی بەرباڵو 
لە گەشــەدایە، لە میدیاكانەوە دەست پێدەكات 

تاوەكوو دەزگاكانی حكومەت".
لە نێو واڵتانی باشــووری رۆژهەاڵتی ئاســیا، 
ئیندۆنیزیــا یەكێكە لــە ئابوورییــە بەهێزەكانی 
ناوچەكــە، بــەاڵم وەك لوكــی یوســف دەڵێت، 
هەمووان تامی ئەو ئابوورییە بەهێزە ناكەن. لوكی 
كە چاالكڤانێكی سەر بە رەوتی ئیسالمی سیاسییە 
لە جاكارتا، دەڵێت "گەندەڵی لە ئیندۆنیزیا باڵوە، 
بەتایبەتــی لە جاكارتا كە هەموو كەس دەزانێت 

بەدەست گەندەڵییەوە گیرۆدە بووە، بە تایبەتی 
لە دابەشكردنی زەویدا گەندەڵییەكی زۆر هەیە، لە 
دوو مانگی رابردوودا، زۆربەی بەرپرسەكان زەوی 

گرانبەهایان بەسەر خۆیاندا دابەش كرد".
مانگی رابــردوو هەڵبژاردنی شــارەوانییەكان 
لە ئیندۆنیزیا بەڕێوەچوو، ئەنیس باســویدان بە 
حاكمی نوێی جاكارتا هەڵبژێردرا، باســویدان كە 
بەڵێنی دژایەتی گەندەڵی بە خەڵكی جاكارتا دا، 

55%ی دەنگەكانی هێنا.
باســویدان پالنەكەی بــۆ رووبەڕووبوونەوەی 
گەندەڵــی ئاشــكرا كــرد و بــە )رووداو(ی گوت 
"پێویستە سیستمی مووچە رێكبخەینەوە، تاوەكو 
هەموو كەس بە قەد ماندووبوونی پارەی پێبدرێت، 
ئەوكاتە كەمترین گوشار لەسەر بودجەی گشتی 
دروســت دەبێت، پێوســتە یاســایەكی توند بۆ 
بەهەدەردانــی پارە دەربكەین، نابێ چاوپۆشــی 

لەوانە بكەین كە گەندەڵی دەكەن".

  گەشتیار.. سەرچاوەیەكی 
پڕ داهات

خەزێنــەی ئیندۆنیزیــا لە چوار ســەرچاوەی 
جیــاوازەوە پــارەی بــۆ دێــت، پیشەســازی، 
كشــتوكاڵ، وزە و گەشــتیاری. بــەاڵم كەرتــی 
گەشتیاری لە هەمووان زیاتر پارە دێنێتە واڵت. 

سااڵنە چەندین ملیۆن گەشتیار لە سەرانسەری 
دونیاوە ســەردانی دوورگە سەرنجڕاكێشــەكانی 
ئیندۆنیزیــا دەكەن، دوورگــەی بالی ژمارە یەكی 
ناوچە گەشتیارییەكانی ئیندۆنیزیایە، هەم لەڕووی 
جوانی و سەرنجڕاكێشــیی سروشتەكەیەوە، هەم 
لــەڕووی ژمــارەی ئەو گەشــتیارانەی ســەردانی 

دەكەن.
رووبەری دوورگەی بالی نزیكەی شەش هەزار 
كیلۆمەتــر دووجایە و لــە 8 پارێزگا پێكهاتووە. 

ژمارەی دانیشتووانەكەشی نزیكەی 5 ملیۆنە.

واڵتی ئاینە جیاوازەكان

ئیندۆنیزیــا  دانیشــتووانی  نزیكــەی 87%ی 
موســوڵمانن، ئــەوەش كردوویەتیــە گەورەترین 
واڵتی دنیا كە زۆرترین موســوڵمانی تێدا دەژی، 
بــەاڵم ئــەوە وای نەكــردووە ئایینەكانــی دیكە 
قەدەغەكراو بن، بوزی و هیندۆسی و مەسیحیش 
لــە ئیندۆنیزیــا پەرســتگای خۆیان هەیــە و بە 
ئازادی سرووتە ئاینییەكانی خۆیان بەڕێوەدەبەن، 
هەمووان پێكەوە و لە جوگرافیای ئیندۆنیزیادا بە 

ئاشتی بێ كێشە دەژین.
ناوچەی كوتا لە باشــووری بالی، هاوشێوەی 
هەمــوو ناوچەكانــی دیكــەی ئیندۆنیزیــا لــە 
تێكەڵەیەكــی ئاینی پێكهاتووە، بەاڵم زۆرینەیان 
هیندۆســن كــە 75%ی دانیشــتووانی دوورگەكە 
پێكدەهێنن و موسڵمانان 10% و مەسیحییەكان 
10% و بوزییەكانیــش 5%ی دانیشــتووانی بالی 

پێكدێنن. 
ئایــن بەشــێكی گرنگــی ژیانــی بالییــەكان 
هیندۆســەكان  ماڵــە  زۆربــەی  پێكدێنــێ، 
پەیكەرێكیان بە خانووەكانیانەوە هەڵواسیوە كە 
بــە خودای خۆیانی دەزانن. لەگەڵ خۆرهەاڵتن و 
خۆرئاوابوونــدا لێــی دەپاڕێنــەوە و داوای رزق و 

رۆزی رۆژی لێدەكەن.
هەموو ناوچەكانی دوورگەی بالی بە تۆڕێك 
لە شــەقامە قیركراوەكان بەســتراونەتەوە و 

بەنێــو دارســتان و ســەوزاییدا كێشــراون. 
ســەوزاییەك كە هەرگیــز گەاڵوەرین بەخۆوە 
نابینــێ، چونكە ئەم ناوچەیــە كەمەرەییە و 

كەشوهەوایەكی نیمچە جێگیری هەیە.
لەســاڵی 2002 و دواتر لە ســاڵی 2005، 

دوورگەی بالی رووبەڕووی هێرشی تیرۆرستان 
بــووەوە و بــەو هۆیــەوە ژمارەیەكــی زۆر لە 
گەشــتیار كــوژران. بــەاڵم ئــەو تەقینەوانە 
كاریگەریان لەسەر كەمبوونەوەی گەشتیاران 
نەبووە و ســاڵ بەساڵ ژمارەی گەشتیاران بۆ 

دوورگەكانی ئیندۆنیزیا زیاد دەكات.
پێشــبینی دەكرێــت ژمارەی گەشــتیاران 
بۆ ســاڵی 2017 بگاتــە 15 ملیۆن كەس كە 
40%ی ئــەو ژمارەیــە روو لــە دوورگەی بالی 

دەكەن.

ئیندۆنیزیا قیبلەی گەشتیارانی دنیا

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

دروســتكردنی  لەبــارەی  پرۆژەیــەك 
حكومەتی ئەلیكترۆنی دەدرێتە سەرۆكایەتی 
ئەنجوومەنــی وەزیران، شــارەزایەكی بواری 
ئاسایشــی زانیاریــش دەڵــێ "دەتوانیــن لە 
رێگای ئەو سیستەمەوە گشتپرسی بكەین".

د.عەبدولڕەحمــان میرانــی، كە ئەزموونی 
زیاتر لە 15 ساڵ كاركردنی لە بەڕێوەبەرایەتی 
و راوێژكاریی ئاسایشی تەكنۆلۆژیای زانیاری 
و تــۆڕی ئینتەرنێتــدا هەیــە، پرۆژەیەكــی 
داوەتە حكومەت بــۆ دامەزراندنی حكومەتی 
ئەلیكترۆنــی. میرانــی بــە )رووداو(ی گوت 
"پرۆژەكەی ئێمە دروســتكردنی سیســتەمی 
بایۆمەتری ئاسایشی نیشتمانی و نەتەوەییە 
كە تێیدا ســەرجەم زانیارییە كەســییەكان، 

وێنــەی، گرووپــی خوێن، DNA و ســیفەتی 
هاوواڵتیانی دانیشــتووی هەرێمی كوردستان 
داخــڵ دەكرێت و راســتەوخۆ بــە وەزارەتی 
پێشــمەرگە و ناوخــۆوە دەبەســترێتەوە بە 
ئــاگاداری ئاژانســەكانی دیكەی ئەمنی وەكو 
ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی كوردستان".

هــەر  میرانــی،  پرۆژەكــەی  بەپێــی 
هاوواڵتییەك كە لە بایۆمەتری تۆمار دەكرێت 
ژمارەیەكی نەتەوەیی دەدرێتێ كە بەهۆیەوە 

لە هاوواڵتییەكی دیكە جیادەكرێتەوە.
پرۆژەكە 5 تا 10 ملیۆن دۆالری دەوێت

د.عەبدولڕەحمان میرانی باسی سوودەكانی 
ئــەو سیســتەمە دەكات و دەڵێت بۆ زانین و 
ئاگاداربوونی حكومەتە لە جموجۆڵی خەڵك 
و بەكارهێنانی لە بواری پاراســتنی ئاسایش 
و بەشداریكردنە لە هەڵبژاردن و پڕۆسەكانی 
گشتپرســی و دەڵــێ: "راســتە بەشــێك لە 

ئازادیــی تاكەكان كەم دەكاتــەوە، بەاڵم بۆ 
پاراستنی ئاسایش گرنگە".

بەبۆچوونــی ئەو شــارەزایە، ئەم پرۆژەیە 
3 تاوەكوو 5 ساڵ كاتی پێویستە و نزیكەی 

10 ملیۆن دۆالریش تێچووەكەیەتی.
بایۆمەتری هاوكاریی پرۆسەكە دەكات

 Cyber" میرانــی دكتــۆرای لــە بــواری
لــە  نوتینگهــام  زانكــۆی  لــە   "Security
بەریتانیــا وەرگرتــووە. وەك ئــەو دەڵێــت: 
"بەو سیســتەمە ئێمە دەگەینە دروستكردنی 
حكومەتــی ئەلیكترۆنــی، بۆیــە دەتوانی بۆ 
هەڵبژاردن و گشتپرسی سوودی لێوەربگرن، 
سیســتەمەكە خێرایە و دەستكاری ناكرێت و 

مەترسی هاككردنیشی لەسەر نییە".
بەپێی قســەی ســەركردە سیاسییەكانی 
پایــزی  لــە  بێــت،  كوردســتان  باشــووری 
ئەمســاڵدا لە هەرێمی كوردستان گشتپرسی 

بەڕێوەدەچێت، بە بۆچوونی د.عەبدولڕەحمان 
میرانی، پرۆســەی بایۆمەتری مووچەخۆرانی 
هەرێمی كوردســتان، هاوكاریی پرۆســەكەی 
ئــەوان دەكات. ئــەو گوتــی "ئەگــەر ئێمــە 
ژوورێكــی عەمەلیات دروســتبكەین، نزیكەی 
هــەزار كەس كاری تێدا بــكات لە 3 تاوەكو 
6 مانــگ دەتوانیــن زانیــاری تەواو لەســەر 
هەمــوو ئەو كەســانە كۆبكەینــەوە كە مافی 
دەنگدانیــان هەیە، چونكە ئەوانەی كە ماون 
لە سیســتەمی بایۆمەتری فەرمانبەران كەمن 
و دەتوانین سوود لەو بایۆمەترییە وەربگرین. 
ئەو خەڵكانەی بایۆمەترییان كردووە پێویست 

ناكات دووبارەی بكەنەوە".
میرانی ســاڵی 1991 چووەتە سوێد و لە 
ســاڵی 2001ەوە لە بەریتانیا نیشــتەجێیە، 
بڕوانامــەی ماســتەری بــە پلــەی شــەرەف 
 IT زانیــاری  تەكنۆلۆژیــای  ئاسایشــی  لــە 

وێستمینســتەر  زانكــۆی  لــە   Security
لەبــارەی  بەدەســتهێناوە.  لەنــدەن  لــە 
گشتپرســییەوە زیاتــر قســە دەكات و دەڵێ 
"پرۆســەی دەنگدان بــە ئەلیكرۆنی دەبێت، 
هەر كەســێك پەنجەمۆری خۆی دەبێت، ئەم 
پرۆســەیە مافی ئۆپۆزیســیۆن و دەســەاڵت 
یاخــود بــەرەی بەڵێ و نەخێــر دەپارێزێت، 
چونكــە دەتوانین سیســتەمێك بهێنین، كە 
لێزەرێكە ژێر پێســتی پەنجەی ئەو كەســانە 
بخوێنێتەوە كــە دەنگ دەدەن، بوونی ژمارە 
یان كۆدەكەش گرێنتی رێگرتنە لە تەزویر".

ئەو شــارەزایە رەخنە لە دانانی كەســانی 
بیانــی لە پێگەكانی بڕیاردان لە سیســتەمی 
ئەلیكترۆنی لە كوردســتان دەگرێت و دەڵێت 
"كەســانی بیانــی دەبێــت تەنیــا راوێژیــان 
پــێ بكرێــت نەك بڕیار لەســەر سیســتەمی 
ئەلیكرۆنیی كوردســتان بــدەن، چونكە ئەم 

سیســتەمە مەترســی دزەپێكردنــی زانیاری 
هەیە، ئەوانەی لە كوردســتان بوونەتە بڕیار 
بەدەست لە سیستەمی ئەلیكترۆنی، الیەنگری 
ئــەم واڵتــە نیــن، ئەمــەش مەترســییەكی 

گەورەیە".
دامەزرێنــەر  میرانــی  د.عەبدولڕەحمــان 
و ســەرۆكی ســەنتەری میللیــی كــوردە بۆ 
تەكنۆلۆژیــای  ئاسایشــی  و  لێكۆڵینــەوە 
زانیــاری KNCIS لــە لەندەن كە لە ســاڵی 
2007 دامــەزراوە، ئەو رەخنە لە فەرمانگەی 
تەكنەلۆژیــا و زانیــاری حكومەتــی هەرێمی 
كوردســتان دەگرێت كە نەیتوانی حكومەتی 
ئەلیكترۆنی دروســت بــكات. میرانی دەڵێ: 
"پارەی زۆر لە بواری حكومەتی ئەلیكترۆنی 
خــەرج كــراوە، بەاڵم تاوەكو ئێســتا 30%ی 
بەرهەمەكەی نەبووە، چونكە بە شــێوەیەكی 

پرۆفیشنااڵنە كاری تێدا نەكراوە".

پرۆژەی دەنگدانی ئەلیكترۆنی دەدرێتە حكومەت

یەكەمێن كچە فرۆكەوانە لە كوردستان و عێراق
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بەڕێوەبەری بەرهەمهێنانی دانەوێڵە دەڵێت بەهۆی 
دواكەوتنی پارەی گەنمــی جووتیاران و دابەزینی 
نرخــی گەنــم و خواســت لەســەر جۆ، ئەمســاڵ 
ژمارەیەكی زۆر لە جووتیارانی كوردســتان روویان 

لە چاندنی جۆ كردووە.
بەپێی ئاماری وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی 
ئــاو، لە چوار ســاڵی رابــردوودا بەرهەمی جۆ لە 
هەڵكشــاندا بووە و لە 145 هەزار تۆنەوە بۆ 209 
هەزار تــۆن زیادی كردووە، بــەاڵم ئەم زیادبوونە 
لەگەڵ خواســتی هەرێمی كوردستان بۆ بەرهەمی 
جــۆ كــە ســااڵنە نزیكــەی 600 هــەزار تۆنــە، 
یەكناگرێتەوە، بۆیە ســااڵنە نزیكــەی 400 هەزار 

تۆن لە دەرەوە دەهێنرێ.
فاروق عەلی، بەڕێوەبەری بەرهەمهێنانی دانەوێڵە 
و پەســەندكردنی بنەتۆ لە وەزارەتی كشتوكاڵ و 
ســەرچاوەكانی ئــاو دەڵێت: "بەهــۆی دابەزاندنی 
نرخــی وەرگرتنی گەنم لە 792 هەزارەوە بۆ 560 
هەزار و وەرنەگرتنی تەواوی بەرهەمی جووتیاران، 
هەروەها دابەشــكردنی پارەكەی بەشــێوەی پچڕ 
پچڕ، ئەمساڵ ژمارەیەكی زۆر لە جووتیاران روویان 
لەچاندنی جۆ كردووە، پێشبینی دەكەین ئەمساڵ 

بەرهەمی جۆ روو لە هەڵكشان بكات".
پێشتر وەزارەتی بازرگانیی عێراق لە چوارچێوەی 
بەبازاڕكردنــی گەنــم، ســااڵنە بڕێــك لــە جــۆی 
جووتیارانــی دەكڕییــەوە، بەاڵم لە ســاڵی 2014 
بــە بڕیارێكــی ئەنجوومەنــی وەزیــران كڕینەوە و 
بەبازاركڕدنــی جــۆی جووتیاران خرایە ئەســتۆی 
وەزارەتــی كشــتوكاڵ. ســاڵی 2014 وەزارەتــی 
كشتوكاڵی عێراق كڕینەوەی جۆی جووتیارانی بە 
نرخی پاڵپشت دایە كۆمپانیای )مابین النهرین( كە 
كۆمپانیایەكی هاوبەشی كەرتی گشتی و تایبەتە، 
لە بەرامبەر كڕینەوەی هەر تۆنێك %17ی پارەی 
كڕینەوەكەی دەدایە كۆمپانیاكە، واتە ئەگەر 100 
تۆن جۆ بكڕێتەوە، پارەی 17 تۆنی بۆ كۆمپانیاكە 
دەبێت. بەرپرسانی وەزارەتی كشتوكاڵی هەرێمی 
كوردســتان بەو مەرجەی حكومەتــی عێراق رازی 

نەبوون، بۆیە لەســاڵی 2014 خۆیان نزیكەی 23 
هــەزار و 300 تۆن جۆیان لە جووتیاران بەهەمان 
نرخــی بەغدا كە 572 هــەزار دینار بوو كڕییەوە، 
دواتریــش جۆیەكــە بە پاڵپشــتی 50% بەســەر 

ئاژەڵداراندا دابەشكرا.
بڕیــار بــوو ئەم پرۆســەیە بەردەوام بێــت، بەاڵم 
بەهــۆی ســەرهەڵدانی قەیرانــی دارایــی، ماوەی 
دوو ســاڵە وەزارەتی كشتوكاڵ جۆی جووتیارانی 

هەرێمی كوردستان بە نرخی پاڵپشت ناكڕێتەوە.
فــاروق عەلــی دەڵێــت: "بەهــۆی دابیننەكردنی 
بودجەی كڕینەوە، ئەمســاڵیش هاوشێوەی ساڵی 
رابــردوو هیچ پالنێكمان بــۆ كڕینەوەی جۆ نییە، 
بەاڵم خۆشبەختانە بەهۆی خواستی زۆر لەسەری، 

نرخی زۆر دانەبەزیوە".
جــۆ بەروبوومێكــی زســتانەیە و بــە یەكێــك لە 
گرنگتریــن بەروبوومە ئالیكــی و دانەوێڵەییەكان 
دادەنرێت. لەجیهاندا بەشــێوەیەكی چڕ لە ناوچە 
نیمچەكەمەرەیــی و مامناوەنــدەكان دەچێنرێت، 
لەكۆندا وەك خۆراكی مرۆڤیش بەكاردەهات، بەاڵم 

ئێستا زۆرتر بۆ ئاژەڵ بەكاردێت.
عوسمان هەمزە، جووتیارێكی گوندی پااڵنیانی 
سنووری ناحیەی قوشــتەپەی شاری هەولێرە. 
پێشــتر تەنیا گەنمــی دەچاند، بەاڵم ئەمســاڵ 
زۆربــەی زەوییەكەی كردووە بە جۆ. عوســمان 
دەڵێــت "دوو ســاڵە حكومەتــی عێــراق جگــە 
لەوەی تــەواوی بەرهەمەكەمان لــێ ناكڕێتەوە، 
پارەكەیشــمان بــە پچڕپچــڕی دەداتــێ، بۆیە 
ئەمساڵ بڕیارمدا لە جیاتی گەنم، جۆ بچێنم". 

عوسمان بەری رەنجی ئەمساڵی دووریوەتەوە و 
دەڵێــت "200 دۆنم زەویم كرد بە جۆ، نزیكەی 

80 تۆن بەرهەمی هەبوو".
عوســمان و ئــەو جووتیارانــەی لــە هەرێمــی 
كوردســتان ئەمســاڵ جۆیان چاندووە، ناچارن 
كوردســتان  هەرێمــی  بازاڕەكانــی  بەنرخــی 
بەرهەمەكەیــان بفرۆشــن، چونكــە حكومەتــی 
هەرێمی كوردســتان بەهۆی قەیرانــی داراییەوە 
هیچ بودجەی بۆ كڕینەوەی جۆ دابین نەكردووە، 
حكومەتــی عێراقیــش، ئامــادە نییــە جــۆی 

جووتیارانی كوردستان بكرێتەوە.

مانگی رابردوو حكومەت عێراق نرخی كڕینەوەی 
جۆی جووتیارانی عێراقی ئاشــكرا كرد، بۆ هەر 
تۆنێــك 420 هەزار دیناری داناوە، ئەو نرخەش 
بــەراورد بــەو نرخەی لــە بازاڕەكانــی هەرێمی 
كوردســتان هەیە، نزیكــەی 100 بۆ 120 هەزار 

دینار زیاترە. 
عوســمان كە هێشــتا زیاتر لە 30 ملیۆن دینار 
پــارەی گەنمــی دوو ســاڵی رابــردووی لــەالی 
حكومەتــی عێــراق ماوە، دەڵێت "راســتە گەنم 
پارەی باشتر دەكات، بەاڵم پارەكەی دەبێت بە 
قەرز، بۆیە ئەگەر جۆیەكەم بەنیوەی نرخی گەنم 
بفرۆشم، هێشــتا پێمباشترە، چونكە راستەخۆ 

پارەكەی دێتە گیرفانم". 
گەنــم،  و  جــۆ  دروێنــەی  لەگــەڵ  ســااڵنە 
نووســینگەكانی كڕینەوەی دانەوێڵــە دەكەونە 

جموجۆڵ بۆ كڕینەوەی جۆ و گەنمی جووتیاران. 
بەگوێری خواست و ئەو كێبڕكێیەی لەنێوانیاندا 
هەیە، نرخی كڕینەوەی دانەوێڵە دیاری دەكرێت. 
حاجی عوســمان مەولود، خاوەنی نووسینگەی 
الدێ بــۆ فرۆشــتنی گەنــم و جــۆ و عەلــەف 

لەشــاری هەولێر، بــە )رووداو(ی گوت: "نرخی 
كڕینەوەی جۆی ئەمســاڵ بەگوێــرەی قەڵەوی 
و كواڵیتییەكــەی لەنێــوان 300 تاوەكــو 320 
هــەزار دینارە، جۆی ئەمســاڵی ناوچەی قەراج 
لەجۆی هەموو ناوچەكانی دیكە باشــترە، بۆیە 

هــەر تۆنێكمان بــە نزیكەی 320 هــەزار دینار 
كڕیوەتەوە".

حاجــی عوســمان ســااڵنە لــە وەرزی دروێنەدا 
نزیكەی 500 تاوەكو 750 تۆن جۆ لە جووتیاران 
دەكڕێتەوە و پاشــان بە ئاژەڵدارانی دەفرۆشێ. 
ئەو دەڵێت "بەراورد بەسااڵنی رابردوو، ئەمساڵ 
جــۆ زیاتر چێنــدراوە، بەاڵم پێشــبینی دەكەم 
لــەدوای رزگاركردنی ناوچەكانی مووســڵ نرخی 
تۆنێــك جۆ بۆ نزیكەی 400 هــەزار دینار بەرز 
ببێتەوە، چونكە شــاری مووســڵ و دەوروبەری 
ئاژەڵــداری زۆرە، ئەمســاڵیش بەهۆی شــەڕی 

داعشەوە جۆیان نەچاندووە".
بەپێی داتاكانی وەزارەتی كشــتوكاڵ، پارێزگای 
ســلێمانی لــەڕووی بەرهەمی جۆ لەپێشــەوەی 
پارێزگانی دیكەیە. ســااڵنە زیاتــر لە 90 هەزار 

تۆن جۆ لەو پارێزگایە بەرهەم دێت.
رزگار محەممــەد، جێگری بەڕێوەبەری گشــتی 
كشتوكاڵی سلێمانی بە )رووداو(ی گوت "ئەمساڵ 
پێشبینی دەكەین لە سنووری پارێزگای سلێمانی 

256 هەزار دۆنم زەوی بەجۆ چێنرابێت".
ســەبارەت بــە زیادبوونــی بەرهەمــی جــۆش 
گوتی "هەرچەندە ئەمســاڵ زۆربەی ئاژەڵداران 
ئەوانــەی زەوییــان هەیــە، جۆیان چانــدووە و 
چاندنی جۆ كەمێك زیاد بووە، بەاڵم بەگوێرەی 
ئــەو داتایانەی لەبەردەســتدان، چاندنی جۆ لە 
ســنووری پارێزگای ســلێمانی بەراورد ناكرێت 
بەچاندنــی گەنم، چونكە ئەمســاڵیش زیاتر لە 
900 هــەزار دۆنــم زەوی لە ســلێمانی بەگەنم 

چێنراوە". 

پێشبینی دەكەن نرخی بەرز ببێتەوە

جووتیارانی كوردستان روو دەكەنە چاندنی جۆ

71.688105.00084.64386.500هەولێر
39.05751.70896.89092.080سلێمانی

26.68212.9299.23512.600دهۆك
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بازرگانێكی هاوردەكردنی پێاو دەڵێت بەهۆی 
قەیرانی داراییەوە فرۆشــی پێاو لەچاو جاران بۆ 
نیــوە كەمی كردووە. بازرگانــان لە كێبڕكێیەكی 
تونــددان بــۆ دانەبەزینی ئاســتی فــرۆش، بۆیە 
پەنایان بۆ گۆڕینی مۆدیل و دیزاینی پێاو بردووە.
بەپێــی داتاكانــی دەســتەی ئامــاری هەرێم، 
ژمارەی دانیشتووانی هەرێمی كوردستان لە ساڵی 
2016دا پێنــج ملیــۆن و 614 هەزار كەس بووە، 
ئەگەر سااڵنە هەر تاكێك تەنیا دوو جووت پێاو 
بەكاربهێنێت، سااڵنە هەرێمی كوردستان پێویستی 
بەهاوردەكردنــی 11 ملیــۆن و 228 هەزار جووت 

پێاوە.
حاجــی موشــیر نــادر، بەڕێوەبەری گشــتیی 
كۆمپانیای دالین بۆ بازرگانیی گشتی و گواستنەوە 
كە پێاوی توركی و چینی هاوردە دەكات، دەڵێت 
بــەر لە قەیرانــی دارایی كۆمپانیاكان ســااڵنە 25 
تاوەكــو 30 ملیــۆن جــووت پێاویان لــە هەموو 
جــۆرەكان هــاوردە دەكــرد، زۆربەشــی لەناوخۆ 
بەكاردەهات و بەشێكیشــی هەناردەی شارەكانی 
عێراق دەكرا، بەاڵم ئێســتا بەهۆی بێ بازاڕییەوە 

سااڵنە هەر نزیكەی 20 ملیۆن جووت دەهێنرێ.
بەگوتــەی حاجــی موشــیر، قەیرانــی دارایی 
كاریگەریــی زۆری لەســەر توانــای دارایی خەڵك 
هەبووە. ئێســتا كەمتــر لەجاران پێــاو دەگۆڕن 
"بۆیە فرۆشی پێاو بەڕێژەی 50% كەمی كردووە".

حاجی موشــیر دەڵێت: "پێشتر لەگەڵ گۆڕانی 
وەرزەكان ســااڵنە 3 تاوەكــو 4 جــار دەچووینــە 
چیــن و 10 رۆژ جارێكیــش ترێلەیــەك پێاومان 
لە توركیاوە بۆ دەهات، ســااڵنە 55 كۆنتینەرمان 
دەفرۆشت، ئێســتا بەهۆی ئەو قەیرانەوە نزیكەی 

30 كۆنتینەر دەفرۆشین".
ئەو پیاوانەی ئێستا حاجی موشیر دەیانفرۆشێ 
لــە نێــوان 5 – 40 دۆالرە، بــەاڵم پێش قەیرانی 

دارایی نرخەكانیان دوو بەرامبەر بوو.
بە گوتەی حاجی موشیر، ئێستا كێبڕكێیەكی 
تونــد لەنێــو بازرگانانــی پێاو هەیــە، جگە لە 

هەرزانكردنــی نــرخ، زوو زووش مۆدیلــی تــازە 
دەهێننە كوردستان.

حاجی موشــیر دەڵێت: "ئێســتا خەڵك وەكو 
جــاران ناتوانــن پێــاوی گرانبەها بكــڕن، زۆرتر 
بەدوای پێاوی جوان و هەرزاندا دەگەڕێن. ئێمەش 
بــۆ ئەوەی فرۆشــمان بەردەوام بێت و خواســتی 
خەڵــك دابیــن بكەیــن، گۆڕانكارییەكــی زۆرمان 
لــەكاری خۆمان كردووە، ئەو مۆدیالنەی پێشــتر 
لــە چەرمی ئــاژەڵ لە توركیا دروســتمان دەكرد، 
ئێستا بەچەرمی دەســتكرد دروستیان دەكەین و 
بەنرخی هەرزان دەیانفرۆشــین، بۆیە ئێســتا 70 
تاوەكو 80%ی پێاوەكانمان چەرمی دەستكردە". 
گوتیشــی "ئێســتا زۆرتــر خواســت لەســەر ئەو 

پێاوانەیە كە نرخیان لە خوار 15 دۆالرە".
فەهمی جەعفــەر خاوەنی پێشــەنگای یارا بۆ 
فرۆشــتنی پێاوی ژنان و مندااڵن دەڵێت "پێشتر 
ژنان بەپێی مۆدێل و بۆ رەنگی هەر جلێك پێاویان 
دەكــڕی، ژنی وا هەبــوو مانگانە 4 جووت پێاوی 
دەكڕی، بەاڵم ئێســتا جگە لــەوەی مامەڵەی زۆر 
دەكەن و كڕینی پێاویان كەم كردووەتەوە، زیاتر 
رەنگــی رەش دەكڕن تا لەگەڵ هەموو جلەكانیان 

بگونجێ".
 

ماركەكان بازاڕیان هەر ماوە

جگە لە پێشــانگاكانی فرۆشتنی پێاوی توركی 

و چینــی لە بازاڕە گشــتی و میللییەكانــدا، لەنێو 
مۆڵەكانیــش چەند براندێكی پێاو هــەن. ماركەی 
ecco كە لەسەر ئاستی جیهان لەڕووی كوالیتی و 
فرۆشەوە لەپلەی یازدەهەم دێت، چەند ساڵێكە لقی 
فرۆشتنی بەرهەمەكانی لە كوردستان كردووەتەوە.

جوانڕۆ عەباس، یاریدەدەری بەڕێوەبەری فرۆشتن 
لە پێشانگای ecco لە ماجدی مۆڵی شاری هەولێر، 
دەڵێت "پێاوەكانمان دروستكراوی ماركەی ئیكۆی 
دانیماركین و نرخەكانیشــمان نرخی جیهانییە، لە 
80 دۆالرەوە دەست پێدەكات تاوەكو 400 دۆالر".

جوانــڕۆ دەڵێــت ســەرەڕای قەیرانــی دارایــی، 
فرۆشــیان باشە "مانگانە لە هەر لقێكمان بایی 50 
– 60 ملیۆن دینار دەفرۆشــین، فرۆشــمان كەمی 

نەكردووە، تەنیا لە پێاوی مندااڵن نەبێ كە هەندێ 
دابەزیبــوو، بۆیــە ئێســتا پێاوی منــدااڵن هاوردە 

ناكەین".
بەر لە پرۆسەی ئازادیی عێراق، چەند كارگەیەكی 
بچووكی دروستكردنی پێاو لە كوردستان هەبوون، 
بــەاڵم ئەو كارگانە بەرگەی بەلێشــاو هاوردەكردنی 

پێاویان نەگرت و داخران.
حاجی موشیر نادر، یەكێكە لەوانەی لە سااڵنی 
1996 تاوەكو 2001 كارگەی دروستكردنی پێاوی 
لە هەولێر هەبووە، دەڵێت "دەســتی كار بەراورد بە 
چین و توركیا لێرە گرانە، كەرەستەی خاویشمان لە 
دەرەوە دەهێنــا، بۆیە نەمانتوانی كێبڕكێی پێاوی 
چینــی و توركی و ســووری بكەیــن و كارگەكەمان 
داخست". گوتیشــی "هەر كارگەیەك دابمەزرێنی و 
بــە هەر نرخێك پێاو بفرۆشــی، ناتوانی كێبڕكێی 
پێــاوی چینــی و توركــی بكــەی، چونكــە ئەوان 

حكومەتەكانیان پاڵپشتییان دەكەن".
بەهــۆی داخرانــی كارگەكانــی ناوخۆ، ئێســتا 
بازرگانانــی هەرێمی كوردســتان پێــاو لە توركیا، 
چین، تایلەند و ئیماراتەوە دەهێنن، لە بەرامبەریشدا 
پێستەی خۆشكراوی هەرێمی كوردستان بەنرخێكی 

زۆر هەرزان هەناردەی ئێران و توركیا دەكرێت.
بەپێی ئاماری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی، 

لــە چوار ســاڵ و پێنــج مانگی رابــردوودا نزیكەی 
85 هەزار تۆن پێســتە هەنــاردەی توركیا و ئێران 
كراوە، پێشتر بە پشتبەستن بە یاساكان، وەزارەتی 
بازرگانی تەنیا رێگەی بە هەناردەكردنی پێســتەی 
خۆشــكراو دەدا، بــەاڵم ئێســتا پێســتەی خاویش 

هەناردە دەكرێت.
نەوزاد ئەدهەم، بەڕێوەبەری گشــتیی بازرگانی 
لە وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی بە )رووداو(ی 
گوت: "پێشتر زۆربەی پێستەی ئاژەڵ لە نێوخۆدا 
بەكاردەهــات، داواكاری زۆرمان بۆ هات كە ئەگەر 
رێگــە بــە هەناردەكردنی پێســتەی خۆشــنەكراو 
نــەدرێ، بەهــۆی كەمیــی كارگــە بەشــی زۆری 
تێكدەچێت و دەبێت فڕێ بدرێت، بۆیە لەسەرەتای 
ئەمساڵەوە دوای وەرگرتنی رەزامەندیی ئەنجومەنی 
وەزیــران، رێگەمان دا پێســتەی خۆشــنەكراویش 

هەناردە بكەن".
ســەبارەت بــە دۆزینــەوەی بازاڕێكــی ناوخــۆ 
بــۆ پێســتە، نــەوزاد ئەدهــەم گوتــی "زۆر هانی 
وەبەرهێنەران دەدەین كە كارگەیەكی دروستكردنی 
پیــاو دابنێن، بــەاڵم هیــچ وەبەرهێنەرێك ئامادە 
نییە ئەو كارە بكات، بۆیە پێستەی كوردستان لە 
دەرەوە هەرزانفــرۆش دەكــرێ و پێاوێكی زۆریش 

هاوردە دەكرێ".

هیچ كارگەیەكی دروستكردنی لە كوردستان نییە

هەرێمی كوردستان سااڵنە 20 ملیۆن پێاڵو دەدڕێنێ

99%ی پرۆسەی بایۆمەتری مووچەخۆرانی مەدەنی تەواوبووە
رووداو - هەولێر

قوباد تاڵەبانی، جێگری ســەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردســتان رایگەیاند كە 99%ی مووچەخۆرانی مەدەنی ناوی خۆیان تۆماركردووە و 
كەرتی سەربازیش لە قۆناخی كۆتایی دایە. رۆژی 2017/5/14 بە سەرۆكایەتی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكوەزیرانی هەرێمی كوردستان و بە 

ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆكوەزیران، ئەنجوومەنی وەزیران كۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامدا. قوباد تاڵەبانی، پوختەیەكی 
دەربارەی هەنگاو و قۆناخەكانی جێبەجێكردنی پرۆژەی سیستەمی بایۆمەتری پێشكەشكرد گوتی :" 99%ی مووچەخۆرانی مەدەنی ناوی خۆیان 

تۆماركردووە".

ئابووری

 )فۆتۆ: رووداو(

هەرێمی کوردستان سااڵنە پێویستی بە 600 هەزار تۆن جۆیە و 400 هەزار تۆنی هاوردە دەکات

"ئێستا زۆرتر خواست لەسەر ئەو پێاوانەیە كە نرخیان لە خوار 15 دۆالرە"
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نەوتی لیتەیی و هەڕەشەكانی 
لە باری دارایی هەرێمی كوردستان

نەوتی ئەمریکا بەڕە لەژێر پێی ئۆپێك دەردێنێ

نێـوان  رێككەوتننامەكـەی  ئـەوەی  دوای 
لـە  ئۆپێـك  دەرەوەی  و  ئۆپێـك  ئەندامانـی 
كـرا،  جێبەجـێ  ئەمسـاڵەوە  یەكـی  مانگـی 
دۆالری   58 سـنووری  برێنـت  نەوتـی  نرخـی 
كوردسـتانیش  هەرێمـی  حكومەتـی  و  تێپەڕانـد 
هەناسـەیەكی هەڵكێشـا. نرخـی ناوەندیـی نەوتی 
ئەمسـاڵدا  سـەرەتای  مانگـی  چـوار  لـە  برێنـت 
نزیكـەی 54 دۆالر بـووە. هـەر ئـەوەش مایـەی 
دڵخۆشـیی حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان بـوو 
كـە لێـرەو لـەوێ رایدەگەیانـد ئەمسـاڵ سـاڵێكی 
داهاتـە  بەرزبوونـەوەی  لەبـەر  و  دەبێـت  باشـتر 
نەوتییەكانـی، رێگـەی بـە خەرجكردنـی هەنـدێ 
لـە پـارەی بەڵێندەران دا و مـژدەی نوێبوونەوەی 

راگەیانـد. وەبەرهێنانـی  و  ئابـووری 

بـەاڵم بـازاڕی نـەوت هەفتـەی رابـردوو لەبـەر 
بەرزبوونـەوەی نەوتـی یەدەگكـراوی ئەمریـكا داڕما 
و نرخـی نەوتـی برێنت دابـەزی بۆ خوار 50 دۆالر، 
ئەمـەش زەنگـی مەترسـی بـۆ حكومەتـی هەرێمـی 
مانگـی  چەنـد  لـە  نـەكات  كـە  لێـدا  كوردسـتان 
زیاتـر  دابەزینـی  بـەرەو  نـەوت  نرخـی  داهاتـوودا 
هەنـگاو بنێـت و هەمـوو حیسـابەكانی بۆ ئەمسـاڵ 

لـێ تێكبچێـت.
راسـتییەكەی نرخـی نـەوت لـەم چەنـد مانگەی 
كـە ماوەتـەوە لە 2017، بەندە بـە كۆبوونەوەكەی 
25ی ئـەم مانگـەی بەرهەمهێنەرانی نەوتی ئۆپێك 
كـە دەبێـت بڕیـار لـەوە بـدەن رێككەوتنەكەیـان 
بهێنـن.  پـێ  كۆتایـی  یـان  بكەنـەوە  درێـژ 
ئەندامانـی ئۆپێـك بەدرێژایـی ئـەو ماوەیـەی كـە 
رێككەوتنەكەیـان چـووە بـواری جێبەجێكردنـەوە، 
تەنانـەت  و  بـازاڕ  رەوشـی  بـە  بـوون  خۆشـحاڵ 
رەنگـە  دەیانگـوت  رووسـیا  و  سـعودیە  سـەرەتا 
پێویسـت بـە درێژكردنـەوەی رێككەوتنەكـە نەكات 
و دوای ئـەو ماوەیـە لەبەر نزیكبوونەوەی خواسـت 
نـەوت خۆڕسـك  بـازاڕی  نـەوت،  و خسـتنەڕووی 
هاوسـەنگ دەبێـت. بـەاڵم هەرچەنـدە 10 رۆژ ماوە 
بـۆ كۆبوونەوەكـەی ئۆپێـك لـە ڤییەنـا، هـەر لـە 
ئێسـتاوە ئەندامانـی ئۆپێـك شـڵەژاون و خۆیـان 
یەكالكردووەتـەوە كـە رێككەوتنەكـە النیكـەم بـۆ 
دیكـە  مانگـی  شـەش  مـاوەی 
درێـژ دەكەنـەوە، كەچی نرخی 
نـەوت بـە ئەسـتەم توانـی لـە 
50 دۆالر دوور بكەوێتـەوە و 

بەرزتـر ببێتـەوە.
ئۆپێـك  لـە  وای  چـی 
كـردووە بـەو دەردە بـڕوات 
بەسـەر  دەسـەاڵتی  و 

بـازاڕی نەوتـدا هێنـدە الواز بێـت؟ عیللەتەكـە لـە 
نەوتـی Shale  یـان نەوتـی لیتەیـی ئەمریكایـە. 
والیەتـە یەكگرتـووەكان لە ئەنجامی پێشـكەوتنی 
تەكنۆلۆژیـا و تێكەڵكردنـی پرۆسـەی هەڵكۆڵینی 
تێكشـكاندنی  پرۆسـەی  لەگـەڵ  ئاسـۆیی  بیـری 
و  قەتیسـماو  نەوتـی  توانیویانـە  هایدرۆلیكـی، 
بەربـاو لەژێـر زەوی دەربهێنـن. ئەمـە جیـاوازە 
لـەو نەوتە ئاسـاییەی كە هـەم لەناوخۆی ئەمریكا 
و هـەم لـە رۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت و واڵتانـی دیكە 
بەرهەمدێـت. ئـەوەی كـە لـە پیشەسـازیی نەوتی 
لیتەیـی رۆڵـی گرینـگ دەبینێـت، خـودی نرخـی 
نەوتـە. لەبەرئـەوەی پرۆسـەی دەرهێنانـی نەوتی 
تێدەچێـت،  زیاتـری  پـارەی  و  ئاڵـۆزە  لیتەیـی 
ئەگـەر نرخـی نـەوت لـە ئاسـتێكی كەمـدا بێـت 
قازانجـی نابێـت بـەراورد بـەو تێچووەی پێویسـتە 
نـەوت  بـەاڵم هـەر كات نرخـی  بـۆ دەرهێنانـی. 
دۆالر،   50-40 سـەرووی  بـۆ  دەبێتـەوە  بـەرز 
ئـەوا قـازاج دەكات و كۆمپانیـا ئەمریكییەكانیـش 
بەرهەمهێنانـی  ئاسـتی  و  دەقۆزنـەوە  هەلەكـە 

خۆیـان زیـاد دەكـەن.
ئەمـە ئـەو كێشـەیەیە كـە یەخـەی ئۆپێك 
بەرنـادات. دوای یـەك سـاڵ دانوسـتاندنی 
بەرهەمهێنـەری   13 تێروتەسـەل،  و  چـڕ 
بەرهەمهێنـەری   11 و  ئۆپێـك  نەوتـی 
11ی  مانگـی  لـە  رێكخراوەكـە  دەرەوەی 
لەسـەر  رێككەوتـن  رابـردوو  سـاڵی 
كەمكردنـەوەی رۆژانـە 1.2 ملیۆن بەرمیل 

لەالیـەن ئۆپێك و 600 هەزار بەرمیل 

رێكخراوەكـە  دەرەوەی  بەرهەمهێنەرانـی  لەالیـەن 
ئەمسـاڵ.  سـەرەتای  مانگـی  شـەش  مـاوەی  بـۆ 
هەرچەندە هەموو ئەو واڵتانە سـەدا سـەد پابەندی 
دواییـن  بەپێـی  بـەاڵم  نەبـوون،  بەڵێنەكانیـان 
داتـاكان، ئەندامانـی ئۆپێـك بـە رێـژەی 104% و 
دەرەوەی ئۆپێـك بـە رێـژەی 66% پابەنـد بـوون. 
ئۆپێـك لـەم پێنـج مانگـەدا توانـی رۆژانـە پشـكی 
1.2 ملیـۆن بەرمیلـی خـۆی كـەم بكاتـەوە، بـەاڵم 
كێشـە ئەوەیـە هەر لـەو ماوەیـەدا بەرهەمی نەوتی 
لیتەیـی ئەمریـكا رۆژانـە 600 هـەزار بەرمیـل، واتا 
نیـوەی كەمكردنەكـەی ئۆپێـك، زیـادی كـردووە. 
كـەس بـاوەڕی نەدەكـرد نەوتـی لیتەیـی ئەمریـكا 
لـەو مـاوە كورتـەدا ئـەو ریسـەی ئۆپێـك بكاتـەوە 

بـە خـوری!
دواییـن راپۆرتـی مانگانـەی ئۆپێكیش كە رۆژی 
پێنجشـەممە دەرچـوو، دەڵێـت پێشـبینییەكانیان 
بەرهەمـی  ئاسـتی  و  دەرنەچـوون  راسـت 
 %64 رێـژەی  بـە  رێكخراوەكـە  دەرەوەی  نەوتـی 
بەرزبووەتـەوە كـە بـەزۆری لەبـەر بەرزبوونـەوەی 
ئاسـتی بەرهەمـی نەوتـی لیتەیـی ئەمریـكا بـووە.
تـا ئێسـتا رێكخـراوی ئۆپێـك نەیتوانیـوە بـەو 
خێراییـەی كـە نەوتی لیتەیی ئەمریكا 

زیـاد دەكات، ئاسـتی بەرهەمهێنانـی كەم بكاتەوە. 
هـەر كارێكیـش بـكات بـۆ بەرزكردنـەوەی نرخـی 
رێككەوتنەكـەی  درێژكردنـەوەی  وەك  نـەوت، 
بـۆ مـاوەی شـەش مانگـی دیكـە، یـان تەنانـەت 
بـڕی كەمكردنەوەكـەش زیـاد بـكات، لـەوالوە بـە 
دەشـكێتەوە،  ئەمریـكا  لیتەیـی  نەوتـی  قازانجـی 
بـكات،  زیـاد  نـەوت  نرخـی  كـە  هـەر  چونكـە 
زیاتـر  نەوتـی  سـەكۆی  ئەمریكییـەكان  كۆمپانیـا 
دەخەنـەكار و بـۆ بەدەسـتهێنانی قازانـج، نەوتـی 
زیاتـر بەرهەمدەهێنـن. بەوجـۆرەش لـە كاریگەریی 
كێشـەكە  كەمدەكەنـەوە.  ئۆپێـك  رێككەوتنـی 
سـەرقاڵی  كـە  ئەمریكییـەكان  كۆمپانیـا  ئەوەیـە 
بـە  تەنیـا  نـە  لیتەییـن،  نەوتـی  بەرهەمهێنانـی 
ئاسـانی دەتوانـن بـە نرخـی نەوتـی 40 دۆالریـش 
لـە بەرهەمهێنـان بـەردوام بـن، بەڵكـو  هەندێكیـان 
دەتـوان بـە 20 دۆالریـش نـەوت بەرهەمبهێنـن و 
قازانجیـش بكـەن. ئـەوان بەردەوامـن لـە داهێنـان 
پێشـكەوتووتر  تەكنۆلۆژیـای  بەكارهێنانـی  بـە  و 
خەرجییەكانـی دەرهێنانـی نـەوت كـەم دەكەنەوە.
ئاسـتی   2018 سـاڵی  كـراوە  پێشـبینی 
بەرهەمهێنانـی نەوتـی لیتەیی لـە ئەمریكا تەنانەت 
زیاتـر بێـت لـە ئاسـتی بەرهەمهێنانی پێش سـاڵی 
2014 كـە نرخـی نـەوت 100 دۆالر بـوو، ئـەوەش 

دەبێتـە هـۆكار بـۆ سـەرهەڵدانی شـەڕی تونـدی 
نێوان ئۆپێك و رووسـیا و ئەمریكا. كەواتە بازاڕی 
نـەوت لـەوە بەدواوە زۆر ئاڵـۆز و ناجێگیر دەبێت.
 داهاتـی حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان بەندە 
بـە نرخـی نـەوت كـە لـە دەسـتی خۆیـدا نییـە. 
مانگانـە  نازانـێ  كوردسـتان  هەرێمـی  حكومەتـی 
چەنـدی دەسـتدەكەوێ و كەی دەسـتی دەكەوێت. 
هـەر لەبـەر ئەوەشـە رەوشـی دارایـی حكومـەت لە 

دوای سـاڵی 2014 وە لـەرزۆك و ناجێگیـرە.
تەنیـا چارەسـەر لەبـەردەم هەرێمی كوردسـتان 
بـۆ باشـتركردنی رەوشـی دارایـی و ئابووریی خۆی 
بنەڕەتییـەكان.  چاكسـازییە  لـە  بەردەوامبوونـە 
نرخـی نەوتـی 60 دۆالری بـۆ حكومەتـی هەرێمـی 
لـە  ئـەوەی  بـۆ  گونجـاوە  نرخێكـی  كوردسـتان 
دەسـت  و  بكاتـەوە  كـەم  مووچـە  پاشـەكەوتی 
بـە وەبەرهێنـان لـە ژێرخانـی ئابـووری بكاتـەوە، 
ئـەو  نزیكانـە  بـەم  نـەوت  بـازاڕی  رەنگـە  بـەاڵم 
لەپـاڵ  بۆیـە  هـەر  نەبینێـت.  بەخۆیـەوە  نرخـە 
جێبەجێكردنـی پالنـی چاكسـازییە ئابوورییـەكان، 
دەبێـت لـە هەمـوو سـەرچاوە و هەلێكی دەرەكیش 
كەڵـك وەربگیرێـت بـۆ ئـەوەی بتوانێـت بـەردەوام 
بێـت و خـۆی لـە مایەپووچبـوون بـەدوور بگـرێ.

لە دوو هەفتەی رابردوودا كە نرخی نەوت بەڕێژەی 
بازاڕی وزە  5% دابەزی، بەشێك لە شرۆڤەكارانی 
هۆكارەكەیان بۆ رێككەوتنەكەی ئۆپێك گەڕاندەوە كە 
لەسەرەتای ئەمساڵدا چووە بواری جێبەجێكردنەوە، 
بەاڵم راستییەكەی كێشە لە رێككەوتنەكەی ئۆپێكدا 
ئاستی  كەمكردنەوەی  رێككەوتنی  چونكە  نییە، 
بەرهەمهێنان، بووە هۆكارێك بۆئەوەی بەشێك لە 
دامەزراوە داراییەكان و سندوقەكانی خۆپارێزی كە 
بە )سندوقەكانی تەحەوت( ناسراوە، یەدەگەكانیان 
خێراتر  بەشێوەیەكی  كەمبكەنەوە  خاو  نەوتی  لە 
لەوەی كە چاوەڕوان دەكرا، بۆیە پێشتر پێشبینیمان 
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  دەبێت  كە  كردبوو 
ئەمریكاش ئاستی نەوتی كۆگاكراوی كەم بكاتەوە. 
ئەوالتردا  هەفتەی  لەماوەی  ئامارەكانیش  بەپێی 
نەوتی كۆگاكراوی ئەمریكا بەبڕی 5.3 ملیۆن بەرمیل 
كەمبوونەوەی تۆمار كرد كە بووە هۆكاری دووبارە 

بەرزبوونەوەی نرخی نەوت لە بازاڕەكانی جیهاندا.
دەكرا  پێشبینی  پێشتر  دیكەوە،  لەالیەكی 
واڵتانی  و  ئۆپێك  نێوان  رێككەوتننامەكەی  كە 
بەرهەمهێنەری دەرەوەی ئەو رێكخراوە ببێتە هۆكاری 
لەالیەن  لیتەیی  نەوتی  بەرهەمهێنانی  زیادبوونی 
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكاوە، گەشەكردنەكە 
چاوەڕوان  كە  نەبوو  خێراییە  بەو  بەاڵم  روویدا، 
دەكرا، لەماوەی دوو مانگی رابردوودا ئەمریكا توانی 
وازی  پێشتر  كە  نەوتییانەی  بیرە  لەو  هەڵكۆڵین 
لێهێنابوون تەواو بكات، ئێستاش بەرهەمهێنان لە 

ناوچەكانی نەوتی لیتەیی قازانجبەخشتر بووە، ئەم 
بازدانە لە بەرهەمهێنانی نەوتی لیتەیی كاریگەریی 
توانای  ئێستا  دانا،  وزە  بازاڕی  لەسەر  نەرێنی 
پیشەسازیی نەوتی لیتەیی لە بەرزكردنەوەی ئاستی 
بەرهەمهێنان زیاترە لە توانای پیشەسازیی نەوتی 
تەقلیدی، بەاڵم لە ئایندەیەكی نزیكدا پیشەسازی 
تێچووی  زیادبوونی  رووبەڕووی  لیتەیی  نەوتی 

خزمەتگوزاری و بەرهەمهێنانی نەوت دەبێتەوە.
بازرگانانی  بۆ  گرنگە  زۆر  كە  دیكە  خاڵێكی 
نەوت رەچاوی بكەن، بڕی بەنزینی كۆگاكراوە، لە 
سااڵنی رابردوودا لەم وەرزەدا خواست لەسەر بەنزین 
دەستپێكردنی  بەهۆی  دەكرد،  زیادی  گازوایل  و 
وەرزی گەشتەوە، بەاڵم ئەمساڵ ئەو زیادبوونەمان 
لە خواست نەبینی لەسەر بەنزین. بەپێی ئامارەكانی 
دووەمی  چارەگی  لە  وزە،  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
دارایی ئەمساڵدا بەراورد بە چارەگی دووەمی دارایی 
2016 ، رۆژانە خواست لەسەر بەنزین بە بڕی 250 

هەزار بەرمیل كەمیكردووە.
 ،%5 بەڕێژەی  نەوت  نرخی  دابەزینی  لەدوای 
نرخی بەنزینیش لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 
دابەزی، پێشبینی دەكەین لە چەند مانگی داهاتوودا 
شۆفێرانی ئەمریكا لە رێگەی زۆربوونی خواستیان 
گەشتی  دەستپێكردنی  بەهۆی  بەنزین،  لەسەر 
بەرزبكەنەوە.  دووبارە  بەنزین  نرخی  هاوینانیان 
بەپێچەوانەشەوە ئەگەر نەیانتوانی نرخی بەنزین بەرز 
بكەنەوە ئەوا دووبارە زیادبوونێكمان دەبێت لە بڕی 
بەنزینی كۆگاكراودا كە كاریگەریی نەرێنی لەسەر 

نرخی نەوت دروست دەكات.
ئەو دابەزینەی كە لەماوەی دوو هەفتەی رابردوودا 
ئەو  بۆ  بینیمان، بەشێكی زۆری  نەوتدا  لە نرخی 
ترسە دەگەڕایەوە كە بازرگانان هەیانبوو لە بازاڕدا. 

رۆژی  لە  تەنیا  نەوت،  بازاڕی  ئامارەكانی  بەپێی 
پێنجشەممەی رابردوودا 520 ملیۆن بەرمیل نەوت 
لەالیەن بازرگانانەوە لە بۆرسەدا مامەڵەی پێوەكراوە 
كە ئەم قەبارەیە روو لە زیادبوون دەكات، هەر بۆیە 
ترسێك لە بازاڕی وزەدا دروست دەبێت، راستەوخۆ 
قەبارەی  لە  گەورەتر  قەبارەیەكی  بە  نرخەكان 

ترسەكە دادەبەزن.
پرسیارە جەوهەرییەكە لێرەدا ئەوەیە لە چەند 
مانگی داهاتوودا بازاڕەكان چاوەڕوانی چی دەبن؟ 
ئەم  25ی  كۆبوونەوەكەی  رووداوەكان  گرنگترین 
مانگەی ئۆپێكە بۆ قسەكردن لەسەر درێژكردنەوەی 
رێككەوتننامەی كەمكردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنان، 
بەتایبەتیش لەدوای ئەوەی سعودیە رایگەیاند كە 
ئەوان پاڵپشتی كەمكردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنان 
دەكەن تەنانەت بۆ دوای ساڵی 2017ش. ئەمەش 
نەوت  بازاڕی  بۆ  هاوسەنگی  توانی  تارادەیەك 
بگەڕێنێتەوە و كەمێك قەرەبووی ئەو زیانانە بكات 

كە لەهەفتەی ئەوالتردا بەریكەوت.

بازاڕەكان  ئۆپێك،  كۆبوونەوەكەی  شانبەشانی 
چاوەڕوانی ئاشكراكردنی ئامارەكانی رێژەی خواستن 
لەسەر بەنزین لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، 
لەالیەن  كارەبا  بەكارهێنانی  زۆربوونی  هەروەها 
واڵتانی كەنداو لە وەرزی هاویندا كە خواست لەسەر 

نەوت زیاد دەكات.
لەالیەكـی دیكـەوە زیادبوونـی تێچـووی نەوتـی 
بەردینـی ئەمریـكا و كەمبوونـەوەی بەرهەمهێنـان 
لەالیـەن مەكسـیك و بەرازیـل و ڤەنزوێـال بەهـۆی 
خاڵێكـی  هەیانـە،  جیۆسیاسـیانەی  كێشـە  ئـەو 
دیكـەی گرنگـە كـە بـازاڕەكان لـە چەنـد مانگـی 
داهاتـوودا چاوەڕوانی دەبن. كەواتە دەبێ بپرسـین 
ئایا بۆ كۆتایی سـاڵی 2017 هاوسـەنگی بۆ بازاڕی 

نـەوت دەگەڕێتـەوە؟
ئۆپێـك  رێككەوتننامەكـەی  درێژكردنـەوەی 
نابێتـە بزوێنـەری گەڕانەوەی هاوسـەنگی بـۆ بازاڕی 
نـەوت، چونكـە نەوتـی بەردینـی ئەمریـكا بڕیـار لـە 
گەڕانـەوەی هاوسـەنگی یـان نەگەڕانـەوەی دەدات. 

بەپێـی ئامارەكانـی ئاژانسـی وزە، ژمـارەی سـەكۆ 
خێـرا  زۆر  بەشـێوەیەكی  ئەمریـكا  نەوتییەكانـی 
رووی لـە زیادبـوون كـردووە لـە مـاوەی 30 سـاڵی 
رابردوودا، تەنیا لە ماوەی ئەمسـاڵدا 390 سـەكۆی 
تـازە دانـراون كـە هەرگیـز مێـژووی نەوتـی ئەمریكا 

ئەمـەی بەخۆیـەوە نەبینیـوە.
ئۆپێك  ستانلیش،  مۆرگان  ئامارەكانی  بەپێی 
ئێستا  و  لەدەستداوە  بازاڕدا  لە  پشكەكانی خۆی 
بەدەست  نەوت  بازاڕی  پشكەكانی  زۆرترین 
ئەمریكاوەیە، ئۆپێك خاوەنی 32 ملیۆن بەرمیلە لە 
رۆژێكدا، بەاڵم ئەمریكا خاوەنی 36 ملیۆن بەرمیلە، 
توانیویەتی سەركردایەتی  ئەمریكا  بەو شێوەیەش 

بەڕێوەبردنی بازاڕ لە ئۆپێك وەربگرێت.
هەر 10 سەكۆی نەوتی ئەمریكا رۆژانە 40 هەزار 
شێوەیەش  بەو  بازاڕەوە،  دەخەنە  نەوت  بەرمیل 
داهاتوودا  ساڵی  لەماوەی  دەكرێت  پێشبینی 
ئەمریكا بتوانێت رۆژانە یەك ملیۆن بەرمیلی دیكەی 
رێككەوتننامەكەی  لەدوای  بازاڕەوە.  بخاتە  زیادە 

ئۆپێكیش، ئۆپێك و رووسیا دووبارە 2.5 ملیۆن 
بەو شێوەیەش  و  بازاڕەوە  دەخەنە  نەوت  بەرمیل 
3.5 ملیۆن بەرمیل زیادبوون لە خستنەڕوودا دەبێت.
لێرەدا پرسیارە جەوهەرییەكە ئەوەیە ئایا لەساڵی 

2018 بازاڕی نەوت هاوسەنگی لەدەست دەدات؟
مامەڵەكردنی  سیاسەتی  تەماشای  ئەگەر 
وەبەرهێنان  سندوقەكانی  و  داراییەكان  دامەزراوە 
بكەین، دەبینین كە زۆربەی گرێبەستە نەوتییەكانیان 
ئەمەش  2017یە،  ساڵی  كۆتاییەكانی  تاوەكو 
ئەوەمان پێدەڵێت كە هێشتا بازاڕی نەوت بەهۆی 
سیاسەتەكانی ئۆپێك و بەرهەمهێنەرانی دەرەوەی 
نییە.  دیار  ئەمریكا  بەردینی  نەوتی  و  ئۆپێك 
باشترین  لە  بۆیە  بازاڕدایە،  لە  زۆر  ناڕوونییەكی 
ئەگەرەكاندا بۆ ئەمساڵ نرخی نەوت لەنێوان 45$ 
- $60 بۆ هەر بەرمیلێك جێگیر دەبێت. ئەوەی كە 
دەمێنێتەوە، دەبێت چاوەڕوانی كۆتایی ئەمساڵ بین 
بۆ ئەوەی بزانین بۆ ساڵی داهاتوو بازاڕ بەرەو كوێ 

ئاراستە دەگرێت.

عومەر ئەحمەد

كاردۆ كەمال

تەنیا چارەسەر لەبەردەم هەرێمی كوردستان 
بۆ باشتركردنی رەوشی دارایی و ئابووریی خۆی، 

بەردەوامبوونە لە چاكسازی

لە باشترین دۆخدا بۆ 
ئەمساڵ نرخی نەوت 
لەنێوان 45 تاوەكو 60 

دۆالر دەبێت

ئۆپێك خاوەنی 32 ملیۆن بەرمیل نەوتە لە رۆژێكدا، بەاڵم ئەمریكا خاوەنی 36 ملیۆن بەرمیلە
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هەولێر لە رەمەزاندا بێ شانۆگەری نابێتهونەری
هیوا سەاڵح / رووداو - هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی هونەری شانۆی هەولێر بە درێژایی مانگی رەمەزان شانۆگەری پێشكەش دەكەن. هیوا سوعاد، بەڕێوەبەری هونەری شانۆی هەولێر بە )رووداو(ی راگەیاند 
"زیاتر لە مانگێكە سەرقاڵی پرۆڤەین، ئێمە وەكو هونەرمەندانی هەولێر نامانەوێت شەوانی مانگی رەمەزان لە هەولێر بێ شانۆگەری بێت، بۆیە لەگەڵ كۆمەڵێك لە شانۆكارانی 
دێرین و گەنجی هەولێر شەوانە لە هۆڵی میدیا شانۆگەری نمایش دەكەین". هیوا سوعاد باسی ناوەڕۆكی شانۆگەرییەكەی كرد و گوتی "شانۆگەرییەكە بەناوی )لە مردن گەڕایەوە(

یە كە لە نووســینی ڤیكتۆر ئەڤیمیتۆیە و لە وەرگێڕانی كەمال ســابیرە، خۆشــم دەرهێنەری شــانۆگەرییەكەم و چەند ئەكتەرێكی ناوداری هەولێر رۆڵی تێدا دەبینن. گوتیشــی، 
شانۆگەرییەكە بەشێوازی كۆمیدی باس لە گەندەڵی و كێشە سیاسییەكانی ئێستای كوردستان دەكات". هیوا سوعاد هەروەها گوتی "بەنیازین دوای مانگی رەمەزانیش ئەم شانۆگەرییە 
نمایش بكەینەوە، جگە لە هەولێر لە چەند شار و شارۆچكەیەكی دیكەی كوردستانیش نمایشی بكەین، رەنگە لە رۆژهەاڵتی كوردستانیش نمایشی بكەین".

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

 Malek( كۆچتۆبیــن  مەلــەك 
Cochtoben(، میوزیكــژەن و گۆرانیبێژی 
توونسی، خۆی و ئامێری قانوونەكەی لە شاری 
هەولێر بوون، بۆ ئەوەی لە رێگەی هونەرەكەیەوە 

گەشتیارانی 
بــۆ  كوردســتان 
واڵتەكەی رابكێشێ، بەاڵم 
پاش ئەوەی هەولێری بینی، بڕیاری 

دا جارێكی دیكەش سەردانی بكاتەوە.
مەلەك بەهۆی ئەو هەوااڵنەی رۆژانە لەســەر 
عێراق لەبارەی شەڕ و تەقینەوەكان باودەبنەوە، 
سەرەتا لەو سەفەرەی دوودڵ بووە، بەاڵم دواتر 
بڕیــاری داوە بێــت و تەنانــەت بەڵێنــی دا كە 

جارێكی دیكەش بێتەوە.
 مەلەك كە ماستەری لە میوزیك هەیە و ئێستا 
لــە زانكۆی تونس وانەی میوزیك دەڵێتەوە، لە 
هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( گوتی كە زانیاری 

ی  ە ر بــا لە
و  گۆرانــی 
یكــی  ز میو
هەیــە.  كــوردی 
گوتــی  تەنانــەت 
كــە گوێ لــە دەنگی 
زاخۆیــی  عەبدولقــادر 

دەگرێ.
رابــردوو  هەفتــەی 
ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  پێشانگای 
بــۆ گەشــتیاری لــە شــاری هەولێر 
بەڕێوەچوو. هەر كە دەچوویتە نێو هۆڵی 
پێشــانگاكە، دوو كچ كــە یەكێكیان مەلەك 
بوو، بە جلوبەرگە تەقلیدییەكانیانەوە سەرنجیان 
رادەكێشــای. ئەوان میوزیكێكــی ئیندۆنیزییان 
دەژەنــی، بەاڵم بە جلوبەرگی توونســییەوە كە 
سەرنجی زۆر كەسیان راكێشابوو، بۆیە وێنەیان 

لەگەڵ دەگرتن.
مەلــەك كە لەوێ ئامێــری قانوونی دەژەند، 
دواتــر بــە )رووداو(ی گــوت: "ئێمــە دەزانین 
كــە میوزیــك زمانێكــی جیهانییە، ئەگــەر لە 
وشەكانیشــمان تێنەگــەن، دەتوانین لە رێگەی 
میوزیكــەوە پەیامی خۆمان بگەیەنین، هاتووین 
هونەری توونســی نیشــانی خەڵكی كوردستان 
بدەین. ئێســتا لە هەموو كات زیاتر رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت پێویســتی بــە ئاشــتییە، تەنیــا 

میوزیكیش دەتوانێ ئەو كارە بكات".
هەمیشــە دەگوترێــت ئەگەر سیاســییەكان 
نەیانتوانــی گــەالن لەیــەك نزیــك بكەنــەوە، 

هونەرمەندان دەتوانن ئــەو كارە بكەن. مەلەك 
لەوبــارەوە دەڵێــت "ئێمە دەمانــەوێ لە رێگای 
موزیــك و هونەرەوە پەیامی خۆشەویســتی بە 
مرۆڤایەتــی بگەیەنین، چونكــە موزیك پەیامی 
ئاشــتی و خۆشەویســتی هەڵدەگرێــت. دیارە 
زۆربــەی گــەالن لــە رێــگای هونــەرەوە یەكتر 
دەناسن، هەر بۆیەش ئێمە لە رێگای هونەرەوە 

زیاتر میللەتی كوردمان ناسی".
ئــەو ســەبارەت بە ئامێری قانــوون دەڵێت: 
"ئەوروپییــەكان ئامێری پیانۆیان هەیە كە وەك 
پاشــای ئامێــرەكان ناودەبرێت، لــە رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت و بە تایبەتی لەنێو عەرەبدا ئامێری 

قانوون شــای ئامێرە میوزیكییەكانــە، قانوون 
ئامێرێكی زۆر كۆنە، بەاڵم ئێســتا لە شــێواز و 
ژەنینــی ئامێرەكە نوێگەری كــراوە، بێ ئەوەی 

رەسەنایەتی خۆی لەدەست بدات".
مەلــەك ئاوێتــەی ئامێرەكــە ببــوو، هێندە 
رۆچووبــووە نێو ئامێرەكە لەگەڵ هەر نۆتەیەك 
هەموو لەشی دەكەوتە جووڵە. مەلەك چیرۆكی 
خــۆی و قانوونەكــەی دەگێڕێتــەوە و دەڵێت: 
"چیرۆكــی مــن و قانــوون درێژە، من پێشــتر 
ئامێــری عــودم دەژەنی، بــەاڵم كاتێك قانوونم 
ژەنی هەســتم كرد زۆر لەگەڵ یەك دەگونجێین 
، هەرچەندە قانوون ئامێرێكی سەخت و دژوارە 
بۆ فێربــوون،، چونكە ژێیەكانی یەكجار زۆرە و 
كۆكردنەی ئاســان نییــە و ژەنینی تەكنیكێكی 
زۆر دەوێــت، بەاڵم زۆر لە رۆحی من نزیكە، من 

پێیوایە ئامێری قانوون زۆر لە من دەچێت".
مەلەك لەبارەی میوزیكی كوردییەوە دەڵێت: 
"مــن یەكێكــم لــەو هونەرمەندانــەی كــە زۆر 
شــەیدای میوزیكی توركیــم، هەروەها حەزم لە 
میوزیكی كوردیشــە كە لە میوزیكی توركییەوە 
نزیكــە، مەقام و بەســتەی كوردی زۆر دڵهەژێن 
و بەســۆزە، پێموایە دەبــێ گەلی عەرەب زیاتر 

لەبارەی میوزیكی كوردییەوە بزانن".
مەلــەك هەندێــك لــە گۆرانیبێژانــی كــورد 
دەناســێ و سەرســامە پێیــان. ئــەو دەڵێــت 
"بەڕاستی دەمێكە شەیدای دەنگی عەبدولقەهار 
زاخۆییــم كە هونەرمەندێكی كوردە، من زۆر زۆر 
حەز لــە دەنگی ئەو دەكەم، هەرچەندە هیچ لە 
وشــەكانی تێناگەم، بەاڵم ئەداكردن و شیرینیی 

دەنگــی عەبدولقەهــار ســەرنجی هەموو خەڵك 
رادەكێشێت. زۆر بە تام و چێژ گۆرانی دەڵێت".
 ئــەوەی زیاتر لە هەموو شــتێك ســەرنجی 
مەلەكی راكێشاوە، میواندۆستیی كوردە. مەلەك 
گوتی "گەلی كورد، گەلێكی میهرەبان و سادە و 
میواندۆستن، بەڕاستی لە هەولێر پێشوازییەكی 
زۆر باشــیان لێكردین، كوردســتان چووەتە نێو 

دڵم و هەولێریشم زۆر خۆشدەوێت، هەروەها لێرە 
ئارامی و ئاسایش هەیە بەپێچەوانەی ئەوەی لە 

میدیاكانەوە باس دەكرێ".
مەلــەك بەڵێنــی داوە كە گەڕایــەوە توونس 
كوردســتان لەبیــر نــەكات "لــە توونــس باس 
لــە میهرەبانیــی گەلی كــورد دەكــەم، لەگەڵ 
رۆشــنبیرانی توونس باسی كوردستان دەكەم و 
ئاگاداریان دەكەمەوە كە كوردســتان شوێنێكی 
خۆشــی گەشتیارییە و دەتوانن پشووی خۆیان 

لێرە بەسەر ببەن".

مەقام و بەستەی 
كوردی دڵهەژێنن

مەلەك كۆچتۆبین، خانمە گۆرانیبێژ و ژەنیاری توونسی بۆ )رووداو(:

هیوا سەاڵح
رووداو - هەولێر

شەیدای قەاڵی هەولێر دەبێت و دەیەوێت ئەڵمانیــا كار دەكات، لــە رێگەی فۆتۆوە كــە لەگــەڵ فۆتۆگرافەرێكــی كــورد لە ناتاشا، مۆدێل و نمایشكاری ئەڵمانی 
زۆر پەیــدا كرد، ئــەو وێنــەی قەاڵی رێگەی ئەوەوە زانیاریم لەسەر كورد وەك كۆچبــەر لە ئەڵمانیــا دەژیت، لە رەوەند جەواد بەشداربووم، ئەو ماوەیەكە پــرۆژەی فۆتۆگرافەرێكــی گەنج بە ناوی ناتاشــا بــە )رووداو(ی راگەیاند: "لە سەردانی كوردستان بكات. كــە  نیشــاندام  سەرنجڕاكێشە، بۆیە حەز دەكەم هەولێــری 

نوێتریــن لەگەڵ رەوەند چێژێكی دیكەی هەیە".فۆتۆگرافەر كارم كردووە، بەاڵم كاركردن كاردەكات، بەڕاســتی مــن لەگــەڵ زۆر هەبووە "رەوەند، زۆر زیرەك و لێهاتووانە گەنجێكی كــورد تاموچێژێكــی تایبەتی دەكات، ئــەو دەڵێــت كاركــردن لەگــەڵ بــووە و هەشــت ســاڵە وەك مۆدێل كار كۆســۆڤۆ و دایكێكی ئەڵمانــی لەدایك ناتاشــا لــە باوكێكی خەڵكی سەردانی كوردستان بكەم". لەبــارەی  دەیەوێت بە جلی شەڕڤانەوە پرۆژەیەكی بە ژنی كورد، بەتایبەتی شەڕڤانان، بۆیە وشــەیەكی كوردیش بووە، زۆر سەرسامە پێشكەش بكەین، ئەو ئێستا فێری چەند پرۆژەیەكــی فۆتۆیــی بــە جلــی كوردی چەندیــن وێنەمــان گرتــووە، بڕیاریشــە نمایشــكارو مۆدێلی ئەڵمانی ناتاشــایە، fotostammtisch، نوێترین كارم لەگەڵ ئەڵمانیــا بوومە ئەندامــی فۆتۆگرافەرانی "دوای ئــەوەی بەشــێوەیەكی فەرمــی لە پرۆژەی خــۆی بــە )رووداو(ی راگەیاند: رەوەنــد جــەواد 
فۆتۆیی جێبەجێ بكەین".

ناتاشا شەیدای 
قەاڵتی هەولێرە هیوا سەاڵح

رووداو - هەولێر

ریــم بلهــادی خانمــە ژەنیاری 
عاشــقی  زۆر  دەڵێــت  توونســی 

هونــەری كــوردی بــووە، گوتیشــی 
كە بڕیــاری داوە لــە ئایندەیەكــی نزیكدا 

كۆنسێرتێكی گۆرانی و میوزیكی توونسی لە هەولێر 
سازبكات.

ریم كە ئێستا قوتابی دكتۆرایە لە میوزیك و ئامێری 
كەمان دەژەنێ ، یەكێك بوو لە بەشداربووانی فێستیڤاڵی 

گەشــتیاری كــە لە هەولێر بەڕێوەچوو. ریم بــە )رووداو(ی گوت "ئێمە لە 
رێگەی میوزیكەوە گەلی كوردمان ناسی، بەڕاستی ئەگەر میوزیك نەبووایە 

ئێستا ئێمە لە كوردستان نەبووین. كورد لە میوزیك دەوڵەمەندن".
ریم دەشــڵێت "هاتووینەتە هەولێر بۆ ئەوەی لە رێگەی میوزیكەوە 
ســەرنجی گەشــتیاران بۆ توونس رابكێشــین، چونكە ئێمە پێمانوایە 
فەرهەنگ و كولتوورێكی دەوڵەمەندمان هەیە، دەكرێت ئەم كولتوور و 
فەرهەنگە بۆ بەرەوپێشبردنی كەرتی گەشتیاری بەكاربهێنین، هەروەها 
بەڵێن دەدەین بە گرووپێگی گەورەی توونســیەوە لە ماوەیەكی نزیكدا 

بگەڕێینەوە هەولێر و كۆنسێرتێكی گەورە ساز بكەین".

ریم بۆ كۆنسێرتێك 

دەگەڕێتەوە كوردستان

شەیدای دەنگی 
عەبدولقەهار زاخۆییم 

 
زۆر حەزم لە 

میوزیكی كوردییە
 

بە توونسییەكان 
دەڵێم سەردانی 
كوردستان بكەن

 

بەڕێوەبەرایەتی هونەری شانۆی سلێمانی بەهاوكاری پەیمانگەی هونەرەجوانەكانی رووداو - هەولێر
سلێمانی میوانداری گروپی شانۆی "تەجربی" رۆژهەاڵتی كوردستان دەكات.

تریفە كەریمیان شانۆكاری رۆژهەاڵتی كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند "لە ماوەی 
چواررۆژدا لە شاری سلێمانی گرووپەكەمان چەند شانۆگەرییەك نمایش دەكا یەكێك 
لــە كارەكان شــانۆی میوزیكی دراماتیكییە بەناوی )لێ لێ( كــە من خۆم ئامادەم 
كردووە، هاوكات شانۆگەری خانووی سێیەم هەر لە نووسینی منە و نمایش دەكرێت".

تریفە دەشــڵێت "یەكەمین شــانۆگەری بەناوی ئەژدیهاك نمایش دەكرێت، رۆژی 
دووەمیش شانۆگەری خانووی سێیەم و رۆژی سێیەمیش شانۆی میوزیكی دراماتیكی 
پێشكەش دەكرێ". لێ لێ نمایش دەكرێت، لە دوایین رۆژیشــدا ســەمایەك بەناوی خەونی لە دایكبوون 
چاالكییەكانی ئەو گروپە رۆژی 2017/5/16 دەستپێدەكات و بۆ ماوەی چوار رۆژ 
پەیمانگەی هونەرەجوانەكانی سلێمانی نمایش دەكرێن.بەردەوام دەبێ. شانۆگەرییەكانیش كاژێر پێنجی ئێوارە لە هۆڵی بەدیعە دارتاش لە 

سلێمانی میوانداری 
شانۆی رۆژهەاڵت دەكات
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كوردی سوێد
ئەم هاوینە ناگەڕێنەوە كوردستان

رووداو - هێلسنكی، ستۆكهۆڵم

نووسینگەكانی  كاتەدا  لەو  رابردوو  سااڵنی 
فڕۆكەوانی لە سوێد جمەیان دەهات لەو كوردانەی 
دەیانویست تكتی گەشتی ئاسمانی بۆ كوردستان 
كەمی  ژمارەیەكی  ئەمساڵ  بەاڵم  دەستبخەن، 
ئەو كوردانەی لە باكووری ئەوروپا نیشتەجێن، 

پشووی هاوینەیان لە كوردستان بەسەردەبەن.
چەند رۆژێكی دیكە وادەی پشووی سااڵنەیە 
بەگشتیی  و  دەگۆڕێت  كار  جۆری  بەپێی  كە 
مانگ  دوو  نزیكەی  سوێد  وەكو  واڵتێكی  لە 
دەخایەنێ. پێشتر زۆر لە خێزانە كوردەكان لەم 
كاتەدا دەگەڕانەوە، بەاڵم ئەمساڵ كەمترین كوردی 
واڵتانی سكەندەناڤی دەگەڕێنەوە. هۆكارەكەشی 
و  هەیە  كوردستانەوە  بە  پەیوەندی  بەشێكی 
لە  راستەوخۆ  گەشتی  نەمانی  بە  بەشێكیشی 

نێوان كوردستان و سوێد.
كاردۆ كە زیاتر لە 25 ساڵە لە سوێد دەژی، 
دەڵێت رەوش لە كوردستان ئەوەندە ناخۆشە، 
لە بێزاربوون زیاتر هیچت بۆ نامێنێتەوە "سااڵن 
هەم  دەگۆڕی،  جەوێكمان  هەم  دەهاتینەوە  كە 
دەبووینە جێی خۆشحاڵیی كەسوكار، بەاڵم ئێستا 

دەبینە زەحمەت بۆ خزم و كەسوكار".
كاردۆ بەكر لەگەڵ ئەوەی زۆری پێناخۆشە بەو 
شێوەیە باسی هاتنەوەی بۆ كوردستان بكات، 
بەاڵم دەڵێت: "ئێمە بۆ خۆشی گەشت دەكەین، 
كە ئێستا پێچەوانەیە و لە عەزاب زیاتر هیچی 

دیكە نییە". 
تەنیا  دەتوانین  سااڵنە  "ئێمە  گوتیشی: 

هاتنەوەمان  بەداخەوە  بكەین.  گەشت  یەك 
پارەی  و  كات  هاتووە،  لێ  نەوەتەكانی  وەك 

زۆری دەوێت". 
زیاد كەریمی، دانیشتووی فینالند و خەڵكی 
مهابادی رۆژهەاڵتی كوردستان، سااڵنە دەگەڕایەوە 
لە  كەسوكارەكەشی  كوردستان،  هەرێمی  بۆ 
رۆژێكی خۆشیان  و چەند  دەهاتن  رۆژهەاڵتەوە 
پێكەوە بەسەر دەبرد، ئەو دەڵێت "ئەو سەفەرە 
وابوو،  واڵت  دوو  وەكو سەفەری  من  بۆ  جاران 

ئێستا دەبێتە سێ چوار واڵت".
كەریمی بە كەشتی لە هێلسینكییەوە دەچووە 
ستۆكهۆڵم و لەوێشەوە بە فڕۆكە بۆ كوردستان، 
بەاڵم ئێستا گەشتەكەی بووەتە ترانزێت. كەریمی 
دەڵێت "جاران خەرجیی گەڕانەوەم نزیكەی 800 
دۆالر بوو، بەاڵم ئێستا ئەگەر تەنیا خۆشم بم 
بووەتە سێ قات، زیاتر لە 2000 دۆالر خەرجیمە. 
جیا لە خەرجیی هاتنی كەسوكارم، جاری وا هەیە 

چوار واڵت دەكەم تا دەگەمەوە كوردستان".
ئاالن حەمە رەشید، كارمەندی كۆمپانیایەكی 
گواستنەوە دەڵێت "گەشتی كەسێك لە واڵتانی 
هێندەی  چەند  كوردستان  بۆ  سكەندەناڤییەوە 
جاران گران و قورس بووە. فەوتانی شتومەكیش 
زیادی  زۆر  فڕۆكەكان  گۆڕینی  زۆریی  بەهۆی 

كردووە".
بەهۆی ئەو كێشانەوە، كوردی ئەوروپا، بە 
تایبەتی ئەوانەی لە واڵتانی سكەندەناڤین، ئێستا 
دەكەنەوە.  گەڕانەوە  لە  بیر  جاران  لە  كەمتر 
كۆمپانیاكەیان  فرۆشی  بە  نموونە  ئاالن 
دێنێتەوە و دەڵێت: "ساڵی رابردوو لەو كاتەدا 

ئەمساڵ  فرۆشتبوو،  تكتمان   1500 نزیكەی 
نەگەیشتووەتە 50 تكت". 

ئاالن كە پێشتر خۆی كۆمپانیایەكی هەبووە 
گەورە  چەند  سێیەمی  و  دووەم  وەكیلی  و 
كۆمپانیایەكیش بووە، ئێستا كۆمپانیاكەی خۆی 
گوتی:  ئەو  گۆڕیوە،  كارەكەشی  و  داخستووە 
"سێ كۆمپانیامان كرد بە یەك كۆمپانیا، ئێستا 
ئەوەش  هەموو  كۆمپانیایەكم،  كارمەندی  خۆم 
بەهۆی كەمبوونەوەی گەشتیارانی كوردەوە بوو".
دیكەش:  هۆكاری  خاوەنكارە،  ئەو  بەڕای 
ئینسان  زەحمەتە،  لێرە  كورد  "ژیانی خەڵكی 
سااڵنە ناتوانێ لە گەشتێك زیاتر بكات، ماوەیەك 
چاوەڕواننەكراو  بەشێوەیەكی  ئێستا  لە  بەر 
ژمارەی گەڕانەوە بۆ كوردستان زیادی كرد، دواتر 
زانیمان بەهۆی بایۆمەترییەوە بووە. زۆربەیان ئەو 
پارەیەی بۆ گەشتی هاوینەیان كۆكردبووەوە، لە 

گەڕانەوەی بایۆمەتری خەرجیان كرد".

كاریگەری لەسەر بازاڕی 
سوێدیش هەبووە

ناوچەكە،  واڵتانی  لە  بەشێك  و  سوێد  لە 
پێگەیشتوو  تازە  گەنجانی  سااڵنە  دەوڵەت 
دەداتێ،  مووچەیان  خۆی  و  كار  سەر  دەخاتە 
كۆمپانیا كوردییەكان ئەو هەلەیان دەقۆستەوە 

و داوای كارمەندیان لە فەرمانگەی كار دەكرد.
ئاالن دەڵێت "سااڵنە دەچووینە فەرمانگەی 
كار و نۆرەمان دەگرت بۆ وەرگرتنی ئەو گەنجانە، 
چونكە زۆر پێویستمان بە خەڵك بوو، لەالیەك 
بۆ  دیكەش  لەالیەكی  وەاڵمدانەوەی خەڵك،  بۆ 
بەڕێكردنی كارەكان، بەاڵم ئێستا بە زۆریش ئەو 
گەنجانەمان بۆ دەنێرن، ئێمە ئیزنیان دەدەین، 

چونكە هیچ بوارێكی كارمان نییە".
لە  زیاتر  جاران  كارەی  :"ئەو  گوتیشی   
كەسێك  بە  ئێستا  دەویست،  كەسی  سێ 

بەڕێوەدەچێت، چونكە كەس تكت ناكڕێت".
فەرمانگـەی  لـە  كارمەنـد  رەسـوڵ  خالیـد 
ئاالنـی  زانیارییەكانـی  كار،  دۆزینـەوەی 

:"سـااڵنە  گوتـی  و  كـردەوە  پشتڕاسـت 
كۆمپانیـا  و  نووسـینگە  رێگـەی  لـە  تەنیـا 
دەخسـتە  گەنجمـان  كوردییەكانـەوە سـەدان 
سـەر كار، بـەاڵم ئەمسـاڵ ئەوەنـدەی بزانم تا 
ئێسـتا هیـچ داواكارییـەك لـە كۆمپانیاكانـەوە 

نەهاتـووە".

رووداو - ستۆكهۆڵم

تـازەی  بڕیارێكـی  بـە  خۆشـحاڵە  مایـا 
مانگـی  سـەرەتای  كـە  سـوێد  پەرلەمانـی 
داهاتـوو جێبەجـێ دەكرێت، ئەویش بەخشـینی 
گەنجانـەی  بـەو  كاتییـە  مانـەوەی  مافـی 
توانـای خوێندنـی ئامادەییـان هەیـە. مایـا زۆر 
نائومێـد بـوو، خەریـك بـوو خـۆی بپێچێتەوە و 
بگەڕێتـەوە زێـدی خـۆی، بـەاڵم ئێسـتا بڕیـاری 

بخوێنـێ. داوە 
كـە  سـاڵ،   19 تەمـەن  نەجیـب،  مایـا 

خوشـكەكەی  لەگـەڵ  نەمابـوو  ئەوەنـدەی 
بگەڕێتەوە بۆ كوردسـتان، ئێسـتا لەگەڵ رەنای 
خوشـكی، لەدوای پشـووی ئەمسـاڵ دەسـت بە 
خوێنـدن دەكـەن و ئـەم ماوەیـەش بۆیـان هەیە 

بكـەن. كار 
گەنجـی  سـەتان  پارێزەرێـك،  گوتـەی  بـە 
كـورد، سـوودمەند دەبـن لـە بڕیارێكـی تـازەی 
پەرلەمانـی سـوێد كـە دەڵێت ئـەو كۆچبەرانەی 
لـە قۆناغـی ئامادەیی دەخوێنن، مافی مانەوەی 

كاتییـان دەدرێتـێ.
رۆژئـاوای  خەڵكـی  خوشـكە  دوو  ئـەو 

ئەندامـی  شـەش  كـۆی  لـە  و  كوردسـتانن 
مانـەوەی  مافـی  تەنیـا  بنەماڵەكەیـان، سـوێد 
ئـەو دووەی رەتكردبـووەوە بـە بیانـووی ئەوەی 
دەكات  كار  كوردسـتان  هەرێمـی  لـە  باوكیـان 
نییـە،  ژیانیـان  لەسـەر  مەترسـییەك  هیـچ  و 
ئـەوان خەڵكـی شـاری حەلەبـی  كاتێكـدا  لـە 

سـووریان.
لـە  جیـاكاری  چـۆن  "نازانـم  دەڵێـت  مایـا 
ئەندامانـی خێزانێـك دەكرێت، مافـی مانەوە بە 
نیوەیـان دەدرێـت چونكە ژیانیان لە مەترسـیدا 
بـووە و نیوەكـەی دیكـەش رەتدەكرێنـەوە؟". 

ئێسـتا ئیدی كێشـەی مایا و رەنای خوشكی 
كۆتایـی هاتـووە و ئیـدی بۆیـان هەیە بمێننەوە 
و هیـوای ئەوەشـیان هەیـە ببنـە خاوەنی مافی 
زەحمەتیـی  ئـەوان  هەمیشـەیی.  مانـەوەی 
زۆریـان لـە رێگـەی كـۆچ بینیـوە، مایـا دەڵێـت 
بەلەمەكەیـان لـە دەریـا نقـوم بـوو، بەڕێكـەوت 
بارهەڵگـر  لـە  جاریـش  دوو  بـوو،  رزگاریـان 
بەربووەتـەوە. مایـا گوتـی "لەگـەڵ رەنـا وەك 
بڵێـی قەدەرەكەمـان وابێـت، زۆر ناخۆشـیمان 
بـەاڵم  نەمسـا.  گەیشـتینە  تاوەكـو  بینـی 
دەركردنمـان لـە خوێنـدن و لـە كار لـە سـوێد 
زۆر لـە ناخۆشـییەكانی رێـگا كاریگەرتـر بـوو".
زۆر كەسـی دیكـە وەكـو مایـا و رەنا لەالیەن 
مانەوەیـان  مافـی  سـوێدەوە  كۆچـی  دەزگای 
تازەكـەی  بڕیـارە  بـەاڵم  رەتكرابـووەوە، 

كـردن. خۆشـحاڵی  سـوێد  پەرلەمانـی 
پارێزەرێكـی  وەكـو  كـە  ئادەمـی  زنـار 
خۆبەخـش كاری بـۆ چەندین كۆچبـەر كردووە، 
دەڵێت :" زیاتر لە 120 كەیسی لەو شێوەیەی 
زنـار  دەبـەم".  شـك  خوشـكەكەی  و  مایـا 
گوتیشـی "بەشـێك لـەو مندااڵنـەی بەشـێوەی 
سـوێدیان  دیپـۆرت  ترسـی  لـە  و  نایاسـایی 
جێهێشـتبوو، دەگەڕێنـەوە. چونكـە بڕیارەكەی 
پەرلەمـان شـمولی ئـەو كەسـانەش دەكات كـە 

هەبـوو".  دەركردنیـان  بڕیـاری 
لە دوای رووداوەكەی شـەقامی درۆتنینگ لە 
رۆژی حەوتـی نیسـانی رابـردوو كـە كۆچبەرێك 

بـە بارهەڵگرێكـەوە خـۆی كـرد بەنێو بـازاڕدا و 
پێنج كەسی كوشت، پۆلیسی سوێد رێوشوێنی 
تونـدی بەرامبەر كۆچبەران گرتەبەر، چاوەڕوان 
دەكـرا كاردانـەوەی پۆلیـس و دەزگای كۆچـی 
بڕیـاری  كۆچبەرانـەی  ئـەو  بەرامبـەر  سـوێد 
دەركردنیـان هەیـە، توندتـر بـێ، بـەاڵم ئێسـتا 
دەداتـە  مانـەوە  تـازەی  پەرلەمـان چانسـێكی 

كۆچبەران.

تێبینی لەسەر بڕیارەكە هەیە

ناوەندەكانـی  و  سـوێد  پارتەكانـی  لـە  زۆر 
لێكۆڵینـەوەی بـواری خوێندنیـش، رەخنەیـان 
لـەم بڕیـارە نوێیە هەیـە و دەڵێن نابێت بابەتی 
و  كـۆچ  پرسـی  بـە  ببەسـترێتەوە  خوێنـدن 

بڕیـاری مانـەوە و نەمانـەوە و دەركـردن. 
لیس یۆهانسـن شـارەزا لە پرسـی پەنابەران 
و الیەنگـری پارتـی سـوێدییە دیموكراتەكان كە 
دژی بڕیارەكەن، دەڵێت "لە دەرەوەی لۆژیك و 

بەشـێوەیەكی عاتفی بڕیارەكە دراوە".
لـەو  زۆر  تەمەنـی  لـە  گومانـی  یۆهانسـن 

پەرلەمـان  بڕیارەكـەی  كـە  هەیـە  كۆچبەرانـە 
دەیانگرێتـەوە و دەڵێـت "زۆر لەوانـەی بەنـاوی 
تەمەنەكەیـان  هاتـوون،  منداڵـەوە  و  گەنـج 
راسـتیی نییە، دەبێت جەخت لە ئاشـكراكردنی 
راستیی تەمەن بكرێ و پشكنینیان بۆ بكرێ".
بەرپرسـی  كـە  ئۆسـتراند  یۆهانـا  هەروەهـا 
یەكێتی مامۆسـتایانی سـوێدە، دەڵێت شـتێكی 
شـیاو نییـە بابەتەكانـی خوێنـدن و كۆچبـەری 
بەیەكـەوە ببەسـترێنەوە. یۆهانـا بـە )رادیـۆی 
و  غیـاب  بابەتـی  :"نابێـت  گوتـووە  سـوێد(ی 
دەرەجە و ئاسـتی دەرچوون، ببەسـترێتەوە بە 

بڕیارەكانـی ئیقامـەوە".
دوو  كـە  سـوێد  تـازەی  رێسـای  بەپێـی 
هەفتـە لەمەوبـەر لـە پەرلەمانـی سـوێد بڕیاری 
داهاتـوو دەچێتـە  یەكـی مانگـی  لەسـەردرا و 
بـواری جێبەجێكـردن، مافـی مانـەوەی كاتـی 
لـە  خوێندنیـان  توانـای  كـە  دەدرێـت  بەوانـە 
شـەش  مـاوەی  لـە  ئەگـەر  هەیـە.  ئامادەیـی 
مانگی دوای تەواوبوونی خوێندنیش بتوانن كار 
بەدەسـت بهێنـن، ئـەوا دەبنـە خاوەنـی مافـی 

هەمیشـەیی. مانـەوەی 

خاوەنی كۆمپانیایەكی فڕۆكەوانی:
ساڵی پار ئەم كاتە 1500 تكتم فرۆشتبوو، 

ئەمساڵ 50 تكتم نەفرۆشتووە

خاوەنی كۆمپانیاكان بەدوای كاردا دەگەڕێن

كەمبوونەوەی گەشتی كوردی سوێد بۆ كوردستان، كاریگەرییەكی بەرچاوی لەسەر 
كۆمپانیاكانی گەشتیاری و گواستنەوە هەبووە. بەپێی بەدواداچوونی )رووداو(، تەنیا لە 
شارێكی وەكو ســتۆكهۆڵم شەش نووسینگەی بواری فڕۆكەوانی و گەشتی ئاسمانی 
داخــراون كە هەر یەكێكیان 3 بــۆ 5 كارمەندی هەبووە. خالید رەســول كە كارمەندێكی 
كوردی فەرمانگەی كارە لە ســتۆكهۆڵم، گوتی "ئێستا ئەو كارمەندانە و خودی خاوەنی 

كۆمپانیاكان وەك بێكار الی ئێمە تۆمار كراون".

بخوێنە و ئیقامەی كاتی وەربگرە
یەكێتیی مامۆستایانی 

سوێد: نابێ بابەتی كۆچ 
تێكەڵ بە خوێندن بكرێ

كۆچبەرێك یان 70 هەزار دۆالر

بڕیاری تازەی ســوێد لەبارەی بەخشــینی مافی مانەوە بە گەنجــان لە كاتێكدایە كە 
وەزیری كاروباری كۆچی ئەو واڵتە رایگەیاندبوو، پاشەكشــە لە هەندێك لە رێســاكانی 
كۆچ دەكەن، بەمەبەســتی دروســتكردنی فشــار لەســەر یەكێتیی ئەوروپا. مۆرگان 
یۆهانســن وەزیری كۆچ بــە مێدیاكانی ســوێدی گوتبــوو: "دەبێت یەكێتیــی ئەوروپا 
رێســایەكی گشــتگیر بۆ پرســی كۆچ دەربكات و هەمووان پێوەی پابەندبن". یەكێتیی 
ئەوروپــا داوای لە واڵتانی نێو یەكێتییەكە كردووە ئەو ژمارەیە لە كۆچبەران وەربگرن كە 
بۆیان دیاری دەكرێ، ئەگەرنا لەبەرامبەر وەرنەگرتنی هەر كۆچبەرێك بڕی 70 هەزار دۆالر 

بدەنە یەكێتییەكە. 

سوێد گۆڕانكاری لە رێساكانی كۆچدا دەكات

كۆچبەران رێژەی بێكاری لە سوێد بەرزدەكەنەوە
رووداو - ستۆكهۆڵم

بەگوێــرەی نوێتریــن ئامــاری دەزگای كاردیتنەوە ژمــارەی بێكاران بە بەراورد لەگەڵ چەند ســاڵی رابردوو زیادی كردووە. هۆكاری ســەرەكی ئەو 
زیادبوونەش هاتنی ئەو پەناخوازانە كە لە پایزی 2015 روویان لە سوید كرد و پاش وەرگرتنی ئیقامە و هاتنە ناو پرۆگرامی دامەزراندن، ئێستا وەك 

بێكار ئەژمار دەكرێن. بەپێی هەمان ئامار لە مانگی چوار ئەمساڵ ژمارەی بێكاران گەیشتۆتە 364 هەزار، ئەو ژمارەیە ٤٠٠٠ كەس زیاترە بە بەراورد لەگەڵ 
هەمان مانگ لە ساڵی رابردوودا. چاوەڕوان دەكرێ رێژەی بێكاران لە ساڵی ٢٠١٧ دا بەرزتریش ببێتەوە.

تاراوگە

بەهۆی نەمانی گەشتی راستەوخۆی نێوان سوێد و هەرێمی کوردستان گەشتکردنی کوردی سوێد زەحمەت بووە 

مافی مانەوەی كاتی بەوانە دەدرێتە ئەو کۆچبەرە گەنجانەی توانای خوێندنیان لە ئامادەیی هەیە.
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 )فۆتۆ: رووداو(

ژنیك خۆی دەخنكێنێژنان
رووداو - چوارقوڕنە

رۆژی 2017/5/14 لە گەڕەكی كۆلین سیتی لە ناحیەی چوارقوڕنە، ژنێكی تەمەن 18 بەناوی )د.س( لە ماڵی خۆیان بە پەت خۆی خنكاند.رائید 
شــۆرش ئیســماعیل، گوتەبیژی بەریوەبەرایەتی پۆلیسی راپەرین گوتی دوای ئەوەی لەپزیشكی دادوەری نەخۆشخانەی رانیە تویكاری بۆتەرمەكەی كرا 

دەركەوت ئەو ژنە خۆی خنكاندووە. سەبارەت بە هۆكاری رووداوەكەش ناوبارو گوتی لێكۆلینەوە لە قۆناغی سەرەتاییدایە و هێشتا روون نییە بۆچی خۆی 
خنكاندووە، كەسوكارەكەی دەڵێت هیچ كێشەیەكی نەبووە، نەخۆشیش نەبووە، بۆیە نازانن بۆچی خۆی خنكاندووە.

و  ژن   ،2017\4\27 پێنجشــەممە  ڕۆژی 
مێردێكــی ئــاواره ی عفرینی، كه  شــه ش مانگ 
زیاتر به ســه ر پێكه وه نانی ژیانی هاوبه شــیاندا 
تێپه ڕنه ببوو، به ده ستی دراوسێیه كی خۆیان له  
هه ولێــر، له نــاو ماڵی خۆیاندا و به  نیوه شــه و، 
خڵتانی خوێن كران و كوژران. هێڤیدار ئه حمه د، 
پەیامنێری رووداو كه  ڕێپۆڕتاژێكی له ســه ر ئه و 
كاره ســاته  ئاماده كردبــوو، لــه  وتــه ی كۆتایی 
ڕاپۆرته كه یدا، گوتی؛''هەندێ لە خەڵکی هەولێر 
گوتیان، کوشتنی سەیدۆ و هاوژینەکەی دووجار 
تاوانــە، جارێک کە کوژراون، جارێکیش میوانی 
]خه ڵكــی[ رۆژئاوای کوردســتانن''. ئه وه ی كه  
له  شــارێكی غه ریبه نه وازی وه ك هه ولێر تاوانی 
ئــاوا ڕووبــدا، به دڵنیاییه وه  جێــی داخه . به اڵم 
به بــاوه ڕی من، ئه و دوو قوربانییه نه ك دووجار 
به ڵكو سێ جار غه دریان لێ كرا ؛ جاری سێهه م 

له الیه ن پۆلیسی هه ولێره وه !
با پێشــه كی ئه وه  بڵێم، سه ره ڕای سروشتی 
نــاوازه ی هێندێــك لــه  تاوانه كانــی مرۆڤكوژی 
لــه  كوردســتان، بــۆ وێنــه  ڕقهه ڵگرتــن لــه  
مه الیــه ك تــا ئاســتی كوشــتنی له ســه ر تاكه 
بێبه زه ییانــه ی  كوشــتنی  یاخــود  جنێوێــك، 
گه نجێك ته نیا له ســه ر الیتێكی ســه یاره ، به اڵم 
به شێوه یه كی گشــتی، زه بروزه نگی بێبه زه ییانه   
و تاوانكاریی سه رســوڕهێنه ر، ته نانه ت له  واڵته  
و  ڕووده ده ن  دنیــاش  هه ره پێشــكه وتووه كانی 
ته نیــا تایبه تمه ندیی واڵتی ئێمــه  نین . ئه وه ی 
جیــاوازه  و، كه لێنی گه وره  ده خاته  نێوان ئێمه  
و گه النی پێشــكه وتووه وه  ، كولتــووری مامه ڵه  
له گه ڵ تاوانه ، كولتوورێك كه  هه میشــه  پشــت 
به  یاســا نابه ستێ، بگره  به پچه وانه وه ؛ یاساش 
ده خاته  پاوانی خۆیه وه ! با نموونه یه ك بێنمه وه :

''یاســای  ئێســتا  پێــش  ســاڵ  چه نــد 
به رنگاربوونــه وه ی توندوتیژیــی خێزانــی'' لــه 
 په ڕله مانی كوردستان په سەند كرا. ئه و یاسایه  
ڕه نگه پێشــكه وتووترین یاســای له و چه شــنه ، 
له ســه ر ئاســتی هه موو ڕۆژهه اڵتی ناڤین بێت، 
زۆر  گازنــده ی  ئێســتاش  و  ئه وســا  كه چــی 
له ســه ر شــێوه ی جێبه جێكردنــی ئه و یاســایه  
هه بــووه  و هه یــه . ســه رچاوه ی كێشــه كه ش 
ده گه ڕێتــه وه  بــۆ ئه و ڕاســتییه ی كه  به شــێك 
جێبه جێــكاری  ده بــێ  كــه   دادوه ره كان،  لــه  
ئــه و یاســایه  بن، بۆخۆیان بڕوایان به  یاســاكه  
نییه . مووچه خۆرانی ده سه اڵتی جێبه جێكردن، 
زۆرجار وشــیارانه  یان ناوشــیارانه ، ده سه اڵتی 
به كارده هێنــن،  به شــێوه یه ك  یاســاپێدراویان 
له گه ڵ رۆحی ئه و یاسایانه  ناته بایه  كه  مووچه ی 
به تایبه تــی  وه رده گــرن!  پارێزگاریلێكردنــی 

لــه و پرســه  كۆمه اڵیه تییانــه دا كــه  ڕه هه نــدی 
جێنده رییان هه یه ، له نگه رگرتنی به شێكی زۆر له  
كاربه ده ستانی میری، له سه رهێڵی خۆڵه مێشیی 
نێــوان یاســا و كولتوور، ئــه و دیــارده باوه یه  
كــه  ڕێ له  چه ســپاندنی بنه ماكانی ''حكومه تی 
یاســا''، ده به ســتێته وه . ئه مــه ش ده بێته  هۆی 
ئــه وه ی هاوواڵتیــان لــه  بێالیه نــی و مامه ڵه ی 
یاســامه ندانه ی كاربه ده ستان دڵنیا نه بن. له ناو 
توێــژه  كه مده ســه اڵته كانی كۆمه ڵگــه دا، ژنان 

قوربانیی گه وره ی ئه م دیارده یه ن. 
شێوه ی مامه ڵه ی پۆلیس له گه ڵ كه یسی ئه و 
دوو قوربانییــه ی تاوانــكاری كه  له  ده ســپێكی 
ئــه م وتــاره دا ئامــاژه ی پێكــرا، نموونه یه كــی 
زه قه بۆ به رچاوخســتنی ڕه هه ندی نیوه نادیاری 
توندوتیژییه كی ســاختاری له گه ڵ ژن كه  به ناو 
بیناقاقای كۆمه ڵگه ی كوردی و داموده زگاكانیدا 
تاوانــی  ئاشــكرابوونی  دوابــه دوای  ڕۆچــووه . 
كوشتنی ئه و ژن و مێرده  ئاواره یه ، به ڕێوه به ری 
پۆلیســی هه ولێــر، گه رماوگــه رم، له به رچــاوی 
كامێراكانــدا، ئــاوا بۆ میدیــاكان هاته گۆ: '' لە 
لێکۆڵینــەوە ســەرەتاییەکاندا وا دەردەکەوێت، 
کــە هاوکاربوونە لە گەیاندنی ئەو کوڕە بۆ ئەو 
ماڵــە، بەپێی گوتــەکان و ئــەوەی وەرگیراوە، 
ئافرەتەکە هۆکار بووە بۆ گەیشــتنی ئەو کوڕە 

بۆ ئەو ماڵه ''.

سه رنج بده ن چ تۆمه تێكی قورس ده خرێته  پاڵ 
قوربانیی تاوانه كه ! ئه مه قسه ی خه ڵكی كۆاڵن 
و بازاڕ نییه . ئه مه  واته واتی خه ڵكانێكی بێكاری 
الوه كی نییه . ئه مه  قســه ی ''پارێزه ری یاســا و 
ســه ر و ماڵ و كه رامه تی هاوواڵتیانه ''، ئه ویش 
پشتبه ســتوو به  ''لێكۆڵینه وه  سه ره تاییه كان''! 
ئه وه  له  كاتێكدا ''لێكۆڵینه وه  ســه ره تاییه كان'' 
لێكۆڵینــه وه ی  دیــاره ،  له ناوه كه یــڕا  وه ك 
سه ره تایین. سه ره تاییش نه بن، هیچ له  نه فسی 
تاوانه  سه ره كییه كه  ناگۆڕن؛ گه وره ترین تاوان، 
واتــه  كوشــتن، به رامبــه ر دوو مــرۆڤ كراوه  و 
هه موو شــتێكی دیكه ، ده كه ونــه  په راوێزی ئه و 
پرسه وه . پرســیار ئه وه یه  ئاخۆ، له كاتێكدا كه  
هێشــتا ته رمی قوربانییه كانی تاوانێك، خوێنی 
له به رده ڕوا، چ هۆكارێك ''پارێزه ری یاســا'' هان 
ده دات بچێتــه  ناو باســێكی الوه كیــی ئاواوه  ؟ 
ئایا وته یه كی كه ســی گومانبــار، ئه ویش به بێ 
ئه وه ی هیچ میسداقیه تێكی یاسایی وه رگرتبێ، 
هی ئه وه یه  پۆلیس بیكات به  بنه مای تۆمه تێكی 
ئــاوا قورس لــه دژی قوربانیــی تاوانه كه ؟! ئایا 
ئــه وه ی پۆلیــس هــان ده دا بۆ ئه م تــه رزه  له  
هه ڵوێستوه رگرتن و ڕوونكردنه وه  بۆ هاوواڵتیان، 

''به جێگه یاندنی وشیارانه ی ئه ركێكی یاسایی''یه  
یان ڕه فتاركردنێكی ناوشیارانه  و نه سته كی، به  

گوێره ی شۆڤینیزمێكی پیاوانه ؟!
شــۆڤینیزم به مانا قامووســییه كه ی بریتییه  
له  كــرداری یه كالیه نه  وده مارگرژانه  له  ئاســت 
كه س یــان تاقمێكی نه خوازراو یــان ئه ندامانی 
ئــه و تاقمه . شــۆڤینیزمی پیاوانــه ، بریتییه  له  
به رجه سته كردنه وه  و هه ڵخڕاندنی هه ستی ڕق و 
كینه  له  ئاستی زایه ندی به رامبه ر، له سه ر بنه مای 
بۆچه ســپاندنه وه ی  و،  پیاوانــه   ئه قڵیه تێكــی 
پێوه ندییــه  نابه رامبــه ره  جێنده رییه كانــی ناو 
كۆمه ڵگا. مه كینه ی شۆڤینیزم ئه وكاته  ده كه وێته  
گــه ڕ كه  گرووپێــك وه ك دوژمن یان هه ڕه شــه  
له قه ڵه م ده درێ. شۆڤینیزمی پیاوانه ش، نه یار 
و ''ژنی نه خوازراو'' به  ڕبه ی پیاوساالری دیاری 
ده كا و، له سه ربنه مای ئه خالقیاتی پیاوانه ی ناو 
كۆمه ڵ، مه شروعیه تی بوونی كه رامه تمه ندانه ی 

ئه و له  ناو جڤاكدا ده باته  ژێرپرسیار. 

وردبوونه وه یه كــی دووبــاره  لــه  پێكهاتــه ی 
ئــه و ''ڕوونكردنه وه ''یــه ی به ڕێــز به ڕێوه بــه ری 
پۆلیســی هه ولێر، زۆر شتمان له سه ر ڕه هه ندی 

كولتووریی ئه ودیو شــێوه ی ڕه فتــاری پۆلیس 
–وه ك بوونه وه رێكــی له نگه رگرتــوو لــه  نێوان 
یاســا و كولتووردا- بۆ ده رده خــا. به ڕێوه به ری 
پۆلیس، ســه ره تا به  نیوه  ڕسته یه كی لێڵوپێل 
ده ســتپێده كا: ''هاوكاربوونه  لــه  گه یاندنی ئه و 
كــوڕه  بۆ ئــه و ماڵه ''. فۆڕمی ئه م ڕســته یه  له  
فه رهه نگی ئاخاوتنی ڕۆژهه اڵتیانه ی ئێمه دا زۆر 
ئاشنایه . كێ هاوكار بووه ؟ چۆن هاوكار بووه ؟ 
له پێناوی چیدا؟ ئه م ڕسته  ناڕوونه  زه مینه یه كی 
زه ینی بــۆ چه كه ره كردنی گومانێك الی به روێژ 
یان موخاته بی خۆی ده ڕه خسێنێ، كه  زه مینه ی 
ئــه وه ی تێدایــه  هــه ر كــه س بــه  شــێوه یه ك 
به ده میــه وه  بــدا و بۆی بســتێنێته وه . ئه مه ش 
ڕێك ئه و دۆخه  و ئه و مێكانیزمه یه  كه  ده نگۆ و 
واتــه وات به رهه م ده هێنێ. ده نگۆ یان واته وات، 
به گوێــره ی پێناســه  ، بریتییه  له  ''ڕاســتییه كی 
پشتڕاستنه كراوه ی دابه شكراو''. نیوه ڕسته كه ی 
پۆلیس، پڕاوپڕی ڕاستییه كی پشتڕاستنه كراوه ی 
دابه شكراوه ! خۆ پێویست به  وه بیرهێنانه وه ش 
ناكا، چه نێك كچ و ژنی واڵتی ئێمه ، هه ر له سه ر 
''ڕاســتییه كی پشتڕاســتنه كراوه ی دابه شكراو'' 
خوێنیان كراوه ته  كاســه  و ده ســتی كه ســوكار 

چۆته  گیانیانه وه ! 
پۆلیــس لــه  كاتێكــدا كــه  له  یه كــه م ڕۆژی 
ئاشــكرابوونی تاوانه كه دا ، هه موو زانیارییه كانی 
پشــت به  لێكۆڵینه وه ی ســه ره تایی ده به ستێ، 
كه چی خۆی پێ ڕاناگیرێ و قسه ی دڵی ئاشكرا 
ده كا. پۆلیس ده ڵێ ''بەپێی گوتەکان و ئەوەی 
وەرگیراوە، ئافرەتەکە هۆکاربووە بۆ گەیشــتنی 
ئەو کوڕە بۆ ئەو ماڵه ''. مه به ست له  ئافره ته كه  
ئــه و قوربانییه  كوژراوه یه  كه  تازه  ده ســتی له  
ئه رز و ئاسمان دابڕاوه  و هیچ ڕێگه یه كی نییه  تا 
له  به رامبه ر ئه و تۆمه ته  گه وره یه دا، به رگری له  
كه رامه تی خۆی بــكات. له م پێوه ندییه دا ده بێ 

سێ خاڵ له به رچاو بگرین: 

یه كــه م: گومانبــاری كوشــتنی ئــه و ژن و 
مێــرده ، كه  تاوانێكی ئه وه نده  گه وره ی ئه نجام 
دابێــت، به دڵنیاییــه وه  هه مــوو قســه یه كیش 
ده كات بــۆ ئه وه ی خۆی بێتاوان نیشــان بدا، 
یــان هیچ نه بــێ شــه ریكه  تاوانێــك بۆ خۆی 
ده ستنیشــان بــكات. لــه  كوێی دنیا قســه ی 
ئه نجامــده ری تاوانێكی ئاوا وه ك ده ســكه وتی 
''لێكۆڵینه وه ''، گه رماوگه رم، باو ده كرێته وه ؟!

دووهه م: وێنــه  باوكراوه كانی ژووری خه وی 
قوربانییه كانی ئه و تاوانه ، ده ریده خا كه  ئاستی 
ژیانی ئه و خێزانه ، له  هی ئاواره یه كی كه مپنشین 
به رزتــر بووه . ئــه ی كێ ناڵێ ئه و گومانباره  بۆ 
دزی چووه تــه  ئه و ماڵه ؟! جا گریمان بۆ خۆی 
دان به شــتی وادا بنــێ یان نه ینــێ! ئه وه ی كه  
چــۆن و بۆچــی چۆته  ئه و ماڵه ، چ شــتێك له  
ده ركه وتــی تاوانه كــه  ده گۆڕێــت؟ چ ڕێســا و 
یاســایه ك ڕێ به  پۆلیس ده دا، خه مســاردانه  و 
به بێ هیچ به ڵگه یه كی مه حكه مه  په سند، وێنای 

ڕوونی تاوانكار و قوربانی بشێوێنێت؟! 

پۆلیــس،  به ڕێوه بــه ری  كاتێــك  ســێهه م: 
خه مســاردانه  دێت و پشتبه ســتوو به  زانیاریی 
پشتڕاســتنه كراوه ، ژنێكــی قوربانیی خه ڵتانی 
خوێنكــراو ده كاته  شــه ریكه  تاوانی بكوژه كه ی 
خــۆی، به شــدارییه كی كارا لــه  درێژبوونه وه ی 
زنجیــره ی تاوانــدا ده كا. ڕه نگــه  به ڕێوه بــه ری 
به ڕێــزی پۆلیس لــه  هه موومان باشــتر بزانێ، 
كاتێك له  كۆمه ڵگه ی پیاوساالر و ڕقئه ستووری 
ده رگاخستنه سه رپشــت  گومانــی  ئێمــه دا، 
بــۆ پیاوێكــی غه ریبــه ، ده خرێته  پــاڵ ژنێكی 
هاوسه ردار، ئیتر بێ هیچ الم و جیمێك، ده رگای 
دۆزه خــی نه فره تێكی كوێــر و بێبه زه ییانه ، بۆ 
ئه و ژنه  سیابه خته  ده خرێته  سه رپشت. خۆ زۆر 
له و تۆمه ته ش كه متر به سه  بۆ ئه وه ی ژنێك له  
كۆمه ڵگه ی ئێمه دا كه رامه تی تێك بشكێندرێ و، 
ئه گه ر به جه سته  نه ماوه  تا به رگری له خۆی بكا، 
ئه وا له  باری كۆمه اڵیه تییشــه وه  ســه ری به رزی 
پێ نه وی بكرێ و تووڕهه ڵبدرێته  ناو دڕكوداڵی 

چۆڵه وانییه كانی نه فره ت و حاشالێكردنه وه . 

مــن نازانم چی به ســه ر كه ســوكاری ئاواره  
و جه رگســووتاوی ئــه و ژن و مێــرده  خۆشــی 
له خۆنه دیوه  جوانه مه رگــه  عفرینییه دا هاتووه ، 
به اڵم به دڵنیاییه وه  هه ر ئه و وته  گومانخوڵقێنه ی 
به ڕێوه بــه ری پۆلیــس به ســه  بــۆ ئــه وه ی لــه  
كه یسێكی له م چه شنه دا، فیتنه یه كی گه وره  له  
نێوان كه سوكاری دوو قوربانییه كه دا بخوڵقێ و، 
ته نانــه ت ببێته  هۆی ڕشــتنی خوێنی زیاتر و، 

درێژبوونه وه ی  زنجیرەی تاوان و تاوانكاری. 

لــه  ژینگه یه كدا كه  ''پیاوانــی جێبه جێكاری 
یاســا'' به م كولتوور و ئه قڵیه تــه وه  مامه ڵه  له  
گــه ڵ تــاوان و تاوانــكاری بكه ن، ســه یر نییه  
به الیــه ك،  زینــدووه كان  قوربانییــه   ئه گــه ر، 
قوربانییه  مردووه كانیش نه توانن به  ئاسانی )و 

به  یه كسانی( سه ر بنێنه وه !

قوربانی، له  بن پێی جێبه جێکاری یاسادا!
رێبوار كەریمی

 rebwar.karimi@hotmail.com

عومەر چاوشین
رووداو – دووكان

ترێ، دوای نوێژی هەینی كە زۆربەی 
ئەندامانــی خێزانەكــەی خەوتبوون، لە 
گەرمــاوی ماڵەكەیانــدا بــە گوللەیەكی 
دەمانچە كۆتایــی بە ژیانی هات. دوای 
رووداوەكە، هاوژینەكەی و دوو كەســی 

دیكە دەستگیركران. 
رۆژی 2017/5/5 ئافرەتێكی تەمەن 
17 ساڵ بەناوی )ترێ.ع.ب( كە دایكی 
منداڵێكــی تەمەن حەوت مانگ بوو، لە 
گەرماوی ماڵەكەیاندا لە ناحیەی خدرانی 
ســەر بە قەزای دووكان، بە گوللەیەكی 
دەمانچە كۆتایــی بە ژیانی هات. ماڵی 
باوكــی ترێ دەڵێن كچەكەیان كوژراوە، 
بــەاڵم ماڵــە خەزووانــی دەڵێــن خۆی 

كوشتووە.
خدر كە مامی گەورەی ترێیە، باسی 
چۆنیەتی بەشــوودانی برازاكەی دەكات 
و دەڵێت كاتێك هاتنە خوازبێنی ترێ، 
رازی نەبوون ترێ شــوو بكات، چونكە 
منــداڵ بوو، بەاڵم الیەنــی بەرامبەریان 
زۆر پێداگیرییــان كرد كــە ئەو كچەیان 

بدەنێ، بۆیە رازی بوون. 
خدر دەڵێت "پێمانگوتن ترێ منداڵە 
و دەبــێ زۆر ئــاگاداری بــن، تاوەكــو 
دەبێــت بــە ئافرەتێكــی كامــڵ، بەاڵم 

ئەوان كوشتیان".

بــە گوتەی خدر، بنەماڵەی هەردووال 
هیچ كێشــەیەك لە نێوانیانــدا نەبووە، 
دوو رۆژ پێش رووداوەكە خەزووری ترێ 
لەگــەڵ باوكی تــرێ چوونەتە ئێران بۆ 
چارەسەری نەخۆشیی خەزووری ترێ.

خدر كە قســەی لەگــەڵ باوكی ترێ 
كــردووە و پرســیاری پەیوەندی نێوان 
ئــەو ژن و مێــردەی لێكــردوون، ئــەو 
ئەوتۆیــان  كێشــەیەكی  پێیگوتــووە 
نەبــووە، ماوەیەك لەمەوبەر ترێ داوای 
ماڵــی جیــای كردبــوو، بــەاڵم لەگەڵ 
باوكــی تــرێ دانیشــتوون و پێكــەوە 
قســەیان كــردووە و قەناعەتیــان بــە 
تــرێ و هاوژینەكەی كــردووە كە ماڵی 
خۆیــان نەكەن، چونكــە رەنگە توانای 
خۆبەڕێوەبردنیان نەبێ، بۆیە ئەوانیش 

پەشیمان بوونەتەوە.
خدر هیــچ بەڵگەیەكی بەدەســتەوە 
نییــە، بەاڵم دەڵێت دڵنیایــە برازاكەی 
لەالیەن ماڵــە خەزوورانییەوە كوژراوە. 
ئەو دەڵێت ســكااڵیان لەســەر هاوژینی 
ترێ و دوو كەســی دیكە تۆمار كردووە 

و هەرسێكیان دەستگیركراون.
خــدر گوتــی "ئێمــە دەزانیــن ترێ 
كــوژراوە، هۆكارەكەشــی هــەر ئــەوە 
بووە كــە داوای ماڵی جیــای كردووە، 
بــەو هۆیــەوە دەمەقاڵێ دروســتبووە. 
ئەوان ئەگەر كچەكەمان كێشەی هەبوو 
باوكــی،  ماڵــی  بینێرنــەوە  دەبووایــە 

نەوەك بیكوژن".
سەبارەت بە چارەنووسی منداڵەكەی 
ترێــش كە تەمەنی تەنیا حەوت مانگە، 
خدر گوتــی "منداڵەكەمان ناردووەتەوە 
بــۆ ئــەوان دەبێ ئــەوان پــەروەردەی 

بكەن".
بــەاڵم فەرهــاد كــە ژنبــرای ترێیە، 
رەتیكــردەوە تــرێ كوژرابــێ و گوتــی 
"براكــەم شــوانە، ئەوانە ســێ ســاڵە 
پێكــەوەن، هیچ كێشــەیەكیان نەبووە، 
ســاڵێك  بەیەكــەوە،  تەبابــوون  زۆر 
لەمەوبەر دەمەقاڵەیەك لەسەر ماڵكردن 
لەنێوانیانــدا هەبووە، بــەاڵم خەزووری 
براكەم هات و كێشــەكەی چارەسەركرد 

و ماڵ جیاكردنەوەیان دواخست".

رووداوەكــە  رۆژی  باســی  فەرهــاد 
هیــچ  "براژنەكــەم  دەڵێــت  و  دەكات 
كێشــەی نەبــوو، هیــچ نەخۆشــییەكی 
نەبــوو، بەاڵم نازانین ئــەو ڕۆژە براژنم 
بۆچی وای بەســەرخۆی هێناوە، دوای 
نانخــواردن و نوێــژی هەینــی بــوو كە 
ئەوە روویداوە، دەمانچەكە هی باوكمە، 
چووەتە حەمام و گوللەیەكی لە سینگی 

خۆی داوە". 
گوتیشی "لەكاتی رووداوەكەدا براكەم 
لە مــاڵ نەبــووە و لــەالی ئاژەڵەكانی 

بووە".
هێشــتا بۆ پۆلیس روون نەبووەتەوە 
ئــەو ئافرەتــە خــۆی كوشــتووە یــان 
كــوژراوە. فەرمــان عەزیز، ئەفســەری 
بنكــەی پۆلیســی ناحیەی خــدران بە 
)رووداو(ی گوت "ئــەو ژنە گوللەیەكی 
دەمانچــەی بەركەوتــووە، گوللەكــە بە 
سینگی كەوتووە و لە پشتی دەرچووە".
ســەبارەت بــە هــۆكاری رووداوەكە، 
ئەو ئەفسەرەی پۆلیس گوتی "تاوەكوو 
ئێســتا هۆكارەكــەی دیار نییــە، بەاڵم 
گومان لەڕووداوەكە هەیە، فیشــەكەكە 
لەســەرەوە بۆ خــوارەوە بەریكەوتووە، 
پێمانوایــە رووداوەكە كوشــتنە نەوەك 
خۆكوشتن، هەر بەو تۆمەتەش هاوژینی 
ئافرەتەكــە و دوو كەســی دیكە بەپێی 
ماددە 406 لە یاســای سزادانی عێراقی 

دەستگیركراون".

ترێ كوژرا یان خۆی كوشت؟

پۆلیس: پێدەچێ ترێ كوژرابێ
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لە سلێمانی راهێنەرێك دەكوژرێتكۆمەاڵیەتی
رووداو - سلێمانی

ئێوارەی رۆژی 2017/5/13 دیار بەكر راهێنەری یانەی تازەپێگەیشــتووانی بازیان لە یاری نێوان یانەكەی و یانەی پێشــمەرگەی ســلێمانی كوژرا. 
زانیار تۆفیق، سەرۆكی یانەی بازیان بە )رووداو(ی گوت "ناوبژیوانی یارییەكە سێ یاریزانی ئێمەی بە كارتی سوور دەردەكات، دەمەقاڵێ لەنێوان تیمی 

ناوبژیوانی یارییەكە و چەند یاریزانێكی بازیان دروستبووە. پاشان كەسێك بەناوی )م -ح( لەگەڵ چەند یاریزانێكی بازیان دەبێتە دەمەقاڵیان، دوای چەند 
خولەكێك پەالماری چەك دەدات و بەرەوڕووی یاریزانەكانی بازیان دێت، دیار بەكر راهێنەری بازیان بەرەوڕووی دەڕوات تاوەكو رێگری بكات و نەهێڵێت تەقە 

بكات، لەو كاتەدا سێ فیشەك دەنێت بە دیار بەكرەوە".

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

مەرج نییە هەر كاتێك رەگەزی بەرامبەر 
نیگایەكی بۆ كردی، یەكســەر دڵی خۆتی 
پێشكەش بكەی، چونكە رەنگە ئەو نیگایە 
تەڵەیــەك بێ بۆ تــۆ دانرابێتەوە و دواجار 
كار و پیشــە و ماڵ و منداڵیشت لەدەست 
بدەی، وەكو ئەو پیاوەی كە لەو گۆشەیەدا 

باسی دەكەین.
 پیاوێك پەیوەندی پێوەكردین و گوتی 
فریــام بكــەون و لە هەڕەشــەی ئەو كچە 
رزگارم بكەن، ئیشەكەم لەدەست دا، ماڵ و 
منداڵم بەهۆی ئەوەوە لەدەست دا و كەچی 

هێشتا هەڕەشە دەكات و واز ناهێنێ.
ئەو پیاوە بەســەرهاتی خۆی گێڕایەوە 
و گوتــی لــە هیچم كەم نەبوو، ئیشــێكی 
باشــم هەبــوو، ژن و مــاڵ و منداڵی خۆم 
هەبوو، هەندێكجار هەر بۆ خۆشــی و كات 
بەســەربردن دەچوومە كافتریایەك، لەوێ 
كچێكم ناسی كە لە كافتریاكە كاری دەكرد، 
كچەكە زۆر ســەرنجڕاكێش بوو، پەیوەندی 
لە نێوانمان دروســتبوو، بەاڵم من زوو لێی 
دووركەوتمەوە، دوای ئەوەی بۆم دەركەوت 
كچێكــی فێڵبــاز و قۆڵبــڕە. رۆژێكیــان 
برادەرێكــم منــی بینــی لەگــەڵ كچەكــە 
دانیشــتووم، دوایی هاتە الم و پێیگوتم تۆ 
چۆن مەرحەبایی ئەو كچــە دەكەی، ئەوە 
تووشــی بەاڵیەكت دەكات، تاوەكو ئێستا 
كێشەی بۆ دوو كەسی دیكە دروستكردووە 
و پارەی لێســەندوون، من سەرەتا گومانم 
لە قســەی ئەو برادەرە هەبوو، بەاڵم دواتر 

قسەكانی راست دەرچوون.
ئەو پیاوە نەیتوانیــوە خۆی لە تەڵەی 
ئــەو كچە رزگار بــكات و رۆژێــك كچەكە 
پێیگوتــووە ئەگــەر وازی لــێ بهێنێ ئەوا 
دەچێتــە الی هاوژینەكــەی و پێیدەڵێــت 
پەیوەنــدی لەگــەڵ ئــەو پیــاوەدا هەیە. 
هەروەها پێیگوتبوو شــوێنی كارەكەشــت 
پێدەزانم و دێم لەبەرچاوی هاوكارەكانت و 

بەڕێوەبەرەكەت ئابڕووت دەبەم. 
بــە  گوێــی  زۆر  ســەرەتا  پیاوەكــە 
هەڕەشــەكانی كچەكە نەداوە، بەاڵم دواتر 
كە بینیویەتی سوورە لەسەر هەڕەشەكانی، 
لەبەرامبــەر پێدانی بڕە پارەیەك بێدەنگی 
كــردووە. كەچــی ئــەو كچــە هــەر وازی 
نەهێنــاوە و زوو زوو هەڕەشــەی لێكردووە 
ئەگــەر پارەی دیكــەی نەداتــێ، دەچێتە 
الی هاوژینەكــەی و پێیدەڵێــت لەو پیاوە 

دووگیانە.
ئــەو پیــاوە داماوە ســێ جــار پارەی 
داوەتــە ئەو كچــە، بەاڵم كچەكە هێشــتا 
وازی نەهێنــاوە. بڕیــار دەدات چیدی پارە 
نەداتــە كچەكە و بێمنەتــی دەكات، بەاڵم 
كچەكــە هەڕەشــەكەی دەباتــە ســەر و 
دەچێتە شوێنی كارەكەی و هەموو شتێك 
لــەالی بەڕێوەبەرەكەی باس دەكات، ئیدی 
پیاوەكە بەوهۆیەوە لە كارەكەی دەردەكرێ. 
كچەكە هەر بەوەندە وازناهێنێ، ماڵەكەشی 
دەدۆزێتەوە و دەچێتە الی هاوژینی پیاوەكە 
و ورد و درشــتی پەیوەندیــی خۆی لەگەڵ 
ئــەو پیــاوە باس دەكات و دەڵێت ئێســتا 
لەو پیاوە دووگیانە، بۆیە هاوژینی پیاوەكە 
یەكســەر دەســتی منداڵەكانی دەگرێت و 

دەچێتەوە ماڵی باوكی.
ئــەو پیاوە رەتیكــردەوە كە لەگەڵ ئەو 
ژنە خەوتبــێ و دەیگوت تەنیا پەیوەندیی 
تەلەفۆنــی لــە نێوانیان هەبــووە و چەند 
وێنەیەكیشــیان گۆڕیوەتــەوە. بە پیاوەكە 
گوتــرا ئەگەر پەیوەندییەكــە هەر ئەوەیە، 
با كەسوكاری خۆی و هاوژینەكەی ئاگادار 
بكاتــەوە، كچەكــە ببــەن ئەگــەر راســت 
 DNA دەكات ســكی هەیــە با پشــكنینی
بۆ كۆرپەلەكە بكرێ، ئەوكات دەردەكەوێ 
منداڵەكە لە تۆیە یان لە كەســێكی دیكە. 
هەروەها دەتوانی ســكااڵ لەسەر ئەو كچە 
تۆمــار بكــەی كــە بوختانی پێكــردووی، 
ئــەوكات متمانەت بۆ دەگەڕێتەوە و رەنگە 
هاوژینەكەت راستگۆیی تۆی بۆ دەربكەوێت 

و بگەڕێتەوە الت.

ئەم جۆرە 
تەاڵنەش هەن دیمەن بورهان

رووداو - هەولێر

پـاش  سـااڵن   17 تەمـەن  )س.ف(ــی 
مـەی  دانیشـتنێكی  لـە  هاوڕێكـەی  ئـەوەی 
وەكـو  دەكات  بـۆ  پێشـنیازی  خواردنـەوە 
هیـچ  بـێ  و  بفرۆشـێ  گورچیلـەی  ئـەو 
كێشـەیەك ببێتـە خاوەنـی 25 ملیۆن دینار، 
چـاو لـە هاوڕێكـەی دەكات و بڕیـار دەدات 
گورچیلەی بفرۆشـێ، شـەوێك پێـش ئەوەی 
گورچیلەكـەی  دەرهێنانـی  نەشـتەرگەریی 
بـۆ بكـرێ پەشـیمان دەبێتـەوە و دەیەوێـت 
هەڵبێـت، بەاڵم هاوڕێكەی بە هەڕەشـەكردن 
رێگریـی لێـدەكات و سـەرئەنجام گورچیلـەی 

دەفرۆشـێ.

بۆچی گورچیلەی فرۆشت؟

بـە  سـەر  گوندێكـی  خەڵكـی  )س.ف( 
و  نەمـاوە  باوكـی  بەردەڕەشـە،  قـەزای 
خاوەنـی دایكێكـی بـە تەمـەن و پێنـج بـرا 
"لـەدوای  دەڵێـت  ئـەو  خوشـكە.  دوو  و 
مردنـی باوكـم رووم كـردە مـەی خواردنـەوە 

جگەرەكێشـان". و 
هاوڕێیەتـی  سـاڵە  سـێ  مـاوەی  )س(   
خێزانـدار  سـااڵنی   26 تەمـەن  گەنجێكـی 
ئـەو  نەیزانیـوە  خـۆی  بەگوتـەی  و  دەكات 
گەنجـە "مافیایـە و بازرگانـی بـە جەسـتەی 

دەكات". مـرۆڤ 
 )س( گوتی "شەوێك لەگەڵ دوو هاوڕێم 
مەیخواردنـەوە  خەریكـی  و  دانیشـتبووین 
كارەی  لـەو  هاوڕێیـەم گوتـی  ئـەو  بوویـن، 
دەیكـەی پارەیەكـی كەمـت دەسـتدەكەوێت، 
تەنانـەت تاوەكـوو ئێسـتا ئۆتۆمبێلێكـت پێ 
مـاڵ  و  ئۆتۆمبێـل  مـن  ئەوەتـا  ناكڕدرێـت، 
بەبـێ  ئەوەشـم  هەیـە،  شـتێكم  هەمـوو  و 
ماندووبـوون كـردووە، ئەگـەر تـۆش بتەوێـت 
خاوەنـی  ببیتـە  نەبێـت  هیـچ  دەتوانیـت 

ئۆتۆمبێلێـك".
دەپرسـێ  هاوڕێكـەی  لـە  )س(  كاتێـك 
كـە بـە چ رێگەیـەك وا بـە ئاسـانی بووەتـە 
خاوەنـی هەمـوو شـتێك؟ هاوڕێكـەی دەڵێت 
گورچیلـە".  یـەك  فرۆشـتنی  بـە  "تەنیـا 
نەشـتەرگەرییەكەی  شـوێنی  كاتـەدا  لـەو 
تەنیـا خەتێكـی  كـە  دەدات  نیشـان  خـۆی 
"مـن  دەڵێـت  هاوڕێكـەی  بـووە.  دیـار  كاڵ 
دەرهێنانـی  دوای  و  فرۆشـتووە  گورچیلـەم 
گورچیلەكەشـم، نەشـتەرگەری جوانكاریم بۆ 

كـردووە، بـۆ ئـەوەی دیـار نەبێـت".

گورچیلەیەك 
بە 45 ملیۆن دینار

)س( رازی دەبێـت گورچیلـەی خـۆی بـە 
25 ملیـۆن دینـار بفرۆشـێت. دەڵێـت "گوتـم 
چـۆن  سـاڵ،   18 نەبوومەتـە  هێشـتا  مـن 
هاوڕێكـەم  بفرۆشـم،  گورچیلـەم  دەتوانـم 
گوتـی خەمـت نەبێـت خەڵـك هەیـە كاری 
بـە 45  فرۆشـتنی گورچیلـە رێكدەخـات و 
ملیـۆن دینار گورچیلەكەت دەفرۆشـێت، 20 
ملیـۆن دینـار بۆ خۆی و شـتێكش دەدات بە 
مـن، ئـەو 25 ملیۆن دینارەی دەشـمێنێتەوە 

دەیـدات بـە تـۆ".
فرۆشـتنی  بـە  رازیبوونـی  دوای 
فرۆشـتنی  بـۆ  ئامـادەكاری  گورچیلەكـەی، 
وەك  دەسـتیپێكرد،  )س(  گورچیلـەی 
رۆژدا   10 مـاوەی  "لـە  دەڵێـت  خـۆی 
و  یاسـاییەكان  ئامادەكارییـە  هەمـوو 
تـەواو  بـۆ  تەندروسـتییەكانیان  پشـكنینە 
كـردم، هاوڕێكـەم بـە سـاختە دوو كەسـی 
رێكخسـتبوو، یەكێكیانـی كردبـوو بـە باوكم، 
ئـەوەی دیكـەی كردبـوو بـە مـن، ناسـنامەی 
بـۆ هەردووكیان ئامادەكردبوو، ئەو كەسـەی 
لـە جیاتـی مـن كارەكانی پێكردبـوو خەڵكی 

بـوو". شـەنگال 

پەشیمان دەبێتەوە

شـەوێك پێش ئەنجامدانی نەشـتەرگەریی 
دەرهێنانـی گورچیلەكـەی، )س( تەلەفـۆن 
ئـاگاداری  و  دەكات  خـۆی  هاوڕێیەكـی  بـۆ 
دەكاتـەوە "هاوڕێیەكـم ئـاگادار كـردەوە كـە 
سـبەی كارێكـی وا دەكـەم، بـەاڵم ئـەو زۆر 

تـووڕە بـوو، گوتـی ژیانـی مـرۆڤ لـە پـارە 
گرنگتـرە و دواتـر پەشـیمان دەبیتـەوە، هەر 
لـەو كاتـەدا هەسـتم كـرد كـە هەڵـە دەكەم، 

بۆیـە پەشـیمان بوومـەوە".
)س( دەچێتـە الی ئـەو هاوڕێیـەی كـە 
بـۆ  گورچیلەكـەی  فرۆشـتنی  پێشـنیازی 
پەشـیمان  بڵـێ  پێـی  ئـەوەی  بـۆ  كردبـوو 
الی  "چوومـە  گوتـی  )س(  بووەتـەوە. 
كەسـی  سـێ  لەگـەڵ  بینیـم  و  هاوڕێكـەم 
دیكـە دانیشـتوون و خەریكـی مـەی و حـەب 
بوومەتـەوە  پەشـیمان  پێمگـوت  خواردنـن، 
ئـەو  بـەاڵم  گورچیلەكـەم،  فرۆشـتنی  لـە 
كارەكانمـان  گوتـی  و  لێكـردم  هەڕەشـەی 
پاشـگەزبوونەوە  و  رێكخسـتووە  هەمـووی 
لـەو كارە بـە مردنـت كۆتایـی دێـت، بـڕۆی 
بـۆ هـەر جێگایەك دەتدۆزمـەوە و دەتكوژم، 
داوەكـەوە  كەوتوومەتـە  زانیـم  ئـەوكات 
بـە جەسـتەی  بازرگانـی  ئەمانـە خۆیـان  و 

دەكـەن". مرۆڤـەوە 

مامەڵە بە ئەندامانی 
جەستەی مرۆڤ

ئـەو شـەوە هاوڕێكـەی  بەگوتـەی )س( 
مامەڵـەی  دیكـە  كەسـەكەی  سـێ  لەگـەڵ 
مرۆڤیـان  جەسـتەی  ئەندامانـی  فرۆشـتنی 
كردووە "لەگەڵیان دانیشـتم، ئەوان قسـەیان 
ئەندامانـی  فرۆشـتنی  و  كڕیـن  لەسـەر 
و  مـەی  بـەدەم  دەكـرد  مـرۆڤ  جەسـتەی 
حەبخواردنـەوە، گوێـم لێبوو كەسـێك داوای 
لێكـردن،  نابیسـتێك  بـۆ  گوێـی  پـەردەی 
ئەوانیـش گوتیـان بـە 30 هـەزار دۆالر بـۆت 

دەكەیـن". پەیـدا 
لـەو  هـەر  دەیگێڕێتـەوە،  )س(  وەك 
لـە  باسـیان  هاوڕێكانـی  دانیشـتنەدا 
مـرۆڤ  جەسـتەی  ئەندامانـی  نرخەكانـی 
دەكـرد "باسـی كاوەی ئەژنۆیـان دەكرد، بە 
32 ملیـۆن دەیانكـڕی، پـەردەی گوێ بە 30 
هـەزار دۆالر دەكـڕن، ئینجـا نازانـم دەبێـت 
بـە چەنـد بیفرۆشـنەوە، هەمـوو ئەندامانـی 
بـە 320 هـەزار دۆالر  جەسـتەی مرۆڤیـش 

دەفرۆشـن".
 )س( دەشـڵێت "دوو كـەس لـە شـاری 

سـلێمانییەوە هاتـن، پیاوێـك كـە تەمەنـی 
گـەورە بـوو، گوتـی زۆر هـەژارم و قـەرزارم، 
رێككـەوت لەگەڵیان كـە گورچیلەیەكی بە 9 

ملیـۆن دینـار لێبكـڕن".
ماڵـەوە  ئـاگاداری  بەبـێ  )س(   
دەڵێـت  ئـەو  دەفرۆشـێت،  گورچیلەكـەی 
چونكـە  نەبـوون،  ئـاگادار  "كەسـوكارم 
نووسـینگەیەكی  لـە  بـووم  نووسـەر  مـن 
گواسـتنەوە لـە نێـوان هەولێـر و دهـۆك، بە 
بۆیـە  ماڵـەوە،  بـۆ  نەدەڕۆیشـتمەوە  مانـگ 

نەبـوو". ئـاگادار  كـەس 

هاوڕێكەم فێڵی لێكردم

رابـردوو  ئـاداری  مانگـی  )س(   
دوای  بـەاڵم  فرۆشـت،  گورچیلەكـەی 
دەرهێنانـی گورچیلـەی، زانی كـە هاوڕێكەی 
فێڵـی لێكـردووە "بەیانییەكـەی چوویـن بـۆ 
نەخۆشـخانە لـە هەولێـر، تـا گورچیلەكـەم 
بـە پیرەمێردێكـی عەرەبـی خەڵكـی نەجەف 
نەخۆشـخانەكە،  چووینـە  كـە  بفرۆشـم، 
ئـەو  چونكـە  نەبـوون،  رازی  سـەرەتا 
ناسـنامەیەی دروسـتی كردبـوو وێنـەی ئـەو 
كردبـوو  خـۆی  كـە  بـوو  لەسـەر  كەسـەی 
بـە مـن و گوتیـان ئەمـە تـۆ نیـت، منیـش 
كەسـێكم لەگەڵ بوو كە شـەریكی هاوڕێكەم 
بـوو، تێلـی بـۆ كـرد و هاوڕێكەشـم تێلـی بۆ 
نەخۆشـخانەكە كـرد، نازانـم چـۆن رازیكردن 
بۆیـە  بكەیـن،  نەشـتەرگەرییەكە  تاوەكـوو 

پێدایـن". رێگەیـان 
ئەنجامدانـی  دوای  دەڵێـت  )س(   
بەئاگاهاتنـەوەی  و  نەشـتەرگەرییەكە 
"كاتێـك  لێكـراوە  فێڵـی  زانیویەتـی 
ئـەو  كـردەوە،  چـاوم  و  بەئاگاهاتمـەوە 
كەسـەی لەگەڵـم بـوو، پێیگوتـم ئـەو فێڵـی 
لێكـردووی و رۆیشـتووە بـۆ توركیـا، تەنیـا 
شـەش ملیـۆن دینـاری بـۆ بەجێهێشـتووی 
و 39 ملیـۆن دینارەكـەی دیكـە بـۆ خـۆی 

بـردووە".

دووبارە فێڵی لێدەكرێتەوە

ئەو كەسـەی لە نەخۆشـخانە لەالی )س( 

بـەاڵم  بـووە،  هاوڕێكـەی  شـەریكی  بـووە، 
ئـەو نەیزانیـوە تـا ئەویـش فێڵـی لێكـردووە 
و  نەشـتەرگەریەكە  لـە  رۆژ  یـەك  "دوای 
هـەر لـە نەخۆشـخانە ئـەو كەسـەی لەگەڵـم 
بـوو گوتـی ئـەو پارەیـەی هاوڕێكـەت بـۆی 
و  نـەڕوات  بەخۆڕایـی  بـا  بەجێهێشـتووی 
بیـدە بـە ئۆتۆمبێلێـك، منیـش رازی بـووم، 
خـۆی رۆیشـت ئۆتۆمبێلێكـی جـۆری بی ئێم 
دەبلیـوی بـە 4300 دۆالر بـۆ كڕیـم، بـەاڵم 
بـەردەوام  كـە  كەسـە  ئـەو  رۆژ،   12 دوای 
لەگەڵـم بـوو لـەالی دەمامەوە، گوتی ئێسـتا 
چـی  بـە  پێتدەڵێـن  براكانـت  بڕۆیتـەوە 
ئۆتۆمبێلت كڕیوە و تووشـی كێشـە دەبیت، 
وەرە بـا بـەو پارەیـە خۆشـییەكت پیشـان 

بـدەم كـە بـە خەیاڵیـش نەتبینیبێـت".
دۆالر   3300 بـە  ئۆتۆمبێلەكـەی  )س( 
بـە  هاوڕێكـەی  لەگـەڵ  پاشـان  دەفرۆشـێ. 
پارەكـە خـەرج دەكات.  چـوار رۆژ هەمـوو 
بـۆ  بـرد  منـی  كـوڕە  "ئـەو  دەڵێـت  )س( 
لـە  یەكێـك  لـە  خـۆش  زۆر  خانوویەكـی 
پێیگوتـم  و  هەولێـر  شـاری  كۆمەڵگاكانـی 
دۆالرە،   200 شـەوی  خانـووە  ئـەو  كرێـی 
ئەوانیـش  هێنـا،  لەشفرۆشـی  ژنـی  دوو 
هەریەكەیـان رۆژی بـە 200 دۆالر، رۆژانەش 
بـۆ خـواردن و خواردنـەوە  200 دۆالرمـان 
رۆژێـك  و  شـەو  بـۆ  واتـە  دەكـرد،  خـەرج 
800 دۆالرم خـەرج دەكـرد، چـوار شـەو و 
خواردنـی  ماینـەوە،  ماڵـە  لـەو  رۆژ  چـوار 
تایبـەت و خواردنـەوە و خەوتـن لەگـەڵ ئەو 
واتـە  رۆژانـە دەیگۆڕیـن،  كـە  لەشفرۆشـانە 
دەهاتنـە  جیـاواز  ئافرەتـی  دوو  رۆژە  هـەر 
ئـەو  پارەكـەم،  تەواوبوونـی  دوای  المـان، 
دەریكـردم،  و  دوژمـن  بـە  بـوو  لێـم  كـوڕە 
ئیشـی  نەیەیتـەوە،  دیكـە  جارێكـی  گوتـی 

ئێمـە تـا ئێـرە بـوو و تـەواو".

چۆن ئاشكرا بوو؟

ئێسـتا )س( نـە گورچیلـەی مـاوە و نـە 
ئـەو پارەیـەی لـە فرۆشـتنی گورچیلەكـەی 
كەسـەش  ئـەو  "كاتێـك  دەسـتیكەوت 
تەنانـەت  بـووم،  شـێت  مـن  دەریكـردم، 
پـارەم پێنەبـوو تەقەڵەكانـم دەربهێنمـەوە، 
بۆیـە ناچـار بـووم رووداوەكـەم بـۆ ماڵـەوە 
باسكرد، ئەوان سەریان سوڕما و زۆر پێیان 
ترازابـوو،  لـەكار  كار  تـازە  بـوو،  ناخـۆش 
هیچمـان پێنەدەكـرا، چونكـە ئـەو كەسـەی 
منـی  وەكـو  چەندانـی  و  مـن  گورچیلـەی 
فرۆشـتبوو رۆیشـتبوو، رۆژێـك لـە هەولێـر 
ژیانـم  منیـش  توركیایـە،  لـە  مانگێـك  و 

لەدەسـتدا،  گورچیلـەم  و  گـۆڕا  یەكپارچـە 
نییـە،  پارەكـە  لەدەسـتچوونی  مـن  خەمـی 
بەڵكـو فریودانـم و نەمانـی گورچیلەكەمـە".
)س( داوا دەكات حكومەت بەدواداچوونی 
ورد بـكات، چونكـە رۆژانـە بەدەیـان كـەس 
فریودەدرێـن و ئـەو كەسـانەش كـە فریویـان 
"ئـەو  دەچـن  و  دێـن  ئـازادی  بـە  دەدەن 
كەسـانە رۆژانـە لـە گەرمـەی مامەڵەكردندان 
بە جەسـتەی مرۆڤ، بە ناسـنامەی سـاختە 
حیسـابی  لەسـەر  دەچـن  دواتـر  دەیكـەن، 
ئـەم خەڵكـە لـە توركیـا رادەبوێـرن، بۆیـە 
بدەنـەوە،  بەرپرسـان وەاڵممـان  داوادەكـەم 
ئاسایشـی  لـە  مانگێكـە  نزیكـەی  چونكـە 
بـەردەڕەش سـكااڵم تۆمـار كـردووە، بـەاڵم 

بـێ وەاڵمـە".

بە خۆبەخش خۆی ناساندووە

ئـەو  كارگێڕیـی  بەڕێوەبـەری  بـەاڵم 
نەشـتەرگەرییەكەی  كـە  نەخۆشـخانەیەی 
لەبـارەی  جیـاواز  قسـەیەكی  كـراوە،  تێـدا 
دەكات.  نەشـتەرگەری  پێـش  رێكارەكانـی 
ئـەو كەسـە كـە نـاوی الی رووداو پارێزراوە، 
بـە  "دەرهێنانـی گورچیلـەی )س(  گوتـی: 
بـووە،  خـۆی  پەنجەمـۆری  و  رەزامەنـدی 
ئێمـە نازانیـن لەپێش هاتنی بۆ نەخۆشـخانە 
پالنـی چـی بـووە، ئەوەنـدە دەزانیـن وەك 
و  یاسـایی  رێـكارە  هاتـووە.  خۆبەخشـێك 
تەندروسـتییەكانی لەالیـەن لێژنەیەكـەوە كە 
لـە پزیشـك و پارێـزەر و ئەفسـەری پۆلیـس 
و ئاسـایش پێكهاتـوون، بـۆ كـراوە و هیـچ 
نییـە،  ئێمـە  لەسـەر  بەرپرسـیارێتییەك 
نەخۆشـخانە  لـە  پێشـتر  رۆژێـك  چونكـە 
بـووە و بەبـێ هیـچ گوشـارێك رەزامەندیـی 
داوە، هیـچ كەسـێك لـە نەخۆشـخانەكەمان 
پەیوەنـدی بـەو بابەتـەوە نییـە، مەسـەلەی 
لـەالی  ئـەوە  ناسـنامە،  لـە  سـاختەكاریش 

ئاسـایش و پۆلیسـە نـەك ئێمـە".
بـە  بازرگانیكـردن  لەبـارەی  هـەر 
ئەندامانـی جەسـتەی مـرۆڤ و ئەنجامدانـی 
لـە  گورچیلـە  دەرهێنانـی  نەشـتەرگەریی 
هەندێـك نەخۆشـخانە، دكتـۆر خاڵـس قادر، 
گوتەبێـژی  و  دیـوان  گشـتی  بەڕێوەبـەری 
)رووداو(ی  بـە  تەندروسـتی  وەزارەتـی 
گـوت "ئـەو قسـانە تەنیـا لـە میدیـا كـراون 
بـكات،  تۆمـار  سـكااڵ  كەسـەكە  دەبێـت  و 
ئـەوكات پێویسـت بـە لیژنـەی لێكۆڵینـەوە 
قسـەی  نەخۆشـخانەكەش  چونكـە  دەكات، 
لـە هەمـوو  گـوێ  دەبێـت  و  هەیـە  خۆیـان 
بدرێـت". بڕیـار  ئـەوكات  بگریـن،  الیـەكان 

نە گورچیلەی ما و نە پارەی بینی

گەنجێکی حەڤدە سااڵن چیرۆكی خۆی 
لەگەڵ باندێکی ساختەكار دەگێڕێتەوە

"نزیكەی مانگێكە لە ئاسایشی بەردەڕەش 
سكااڵم تۆمار كردووە، بەاڵم بێ وەاڵمە"
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ســاڵە   25 كــە  ئــاگادارم  مــن  رووداو: 
دانپێدانانــی  دەدات  هــەوڵ  ســۆماڵیالند 
نێودەوڵەتــی بەدەســتبێنێ. هــۆكار چییــە 

جیهان ئامادە نییە دانتان پێدا بنێ؟
ســەعد عەلی شــێرە: ســەرەتا پێمخۆشە 
بەخێرهاتنــت بكــەم بــۆ ســۆماڵیالند و بــۆ 
وەزارەتــی دەرەوە. مایەی خۆشــحاڵیمانە تۆ 
لێــرەی. ســەرەتا پێمخۆشــە باكگراوندێكــی 
مێژوویــی ســۆماڵیالندت بــۆ بــاس بكــەم. 
ســۆماڵیالند لەســاڵی 1887ەوە هەتا مانگی 
حوزەیرانی 1960 لەژێر پاراســتنی بەریتانیا 
بوو. كەواتە ســۆماڵیالند بۆ ماوەی 73 ساڵ 
لەســەر نەخشــە بووە و واڵتێكــی نوێ نییە. 
ســاڵی 1960 كاتێ سەربەخۆییمان وەرگرت، 
ئەنجوومەنــی  و  دروســتكرد  حكومەتمــان 
یاسادانانیشــمان هەبــوو، بــەاڵم ئــەو كاتــە 
هەســتێكی زۆری دژە داگیركــەر هەبوو لەناو 
كۆمەڵــگای ئێمــە. ناســیونالیزمی ئەفریقــی 
بەهێــز بــوو. هەروەهــا خەونی ئــەوە هەبوو 
كە هەموو خەڵكانی ســۆماڵیزمان یەكبگرن. 
بیركردنەوەیــەدا  جــۆرە  ئــەو  لەئەنجامــی 
بەپەلە خۆمان كرد بە بەشــێك لە ســۆماڵ. 
هەرچەندە لەڕووی یاســاییەوە ئەم یەكگرتنە 
لەژێــر پرســیاردا بــوو، چونكە بڕیــار وابوو 
كــە پەرلەمانــی هــەردووال یاســای یەكگرتن 
دەربكــەن، ئینجــا هــەردوو واڵت یەكبگــرن، 
لــەدوای ئــەوەی هــەردووال ئیمــزای دەكەن. 
بەاڵم وا نەكرا، ئەو یاسایەی سۆماڵ دەریكرد 
هــەر خۆیان بەتەواوی پشــتگوێیان خســت. 
كەواتە ئێمــە رێككەوتنێكی لەوشــێوەیەمان 
هەرگیز ئیمزا نەكرد. تەنانەت دواتر یاساكەی 
ســۆماڵ كەوتە بەر دەنگدان و لێرە بەتەواوی 
رەتكرایــەوە. پێمانوابوو دەســتووریی نییە. 
لەراستیدا ئەوەی لەنێوانماندا هەبوو یەكگرتن 
نەبــوو، تەنها ئارەزوویەك بــوو بۆ یەكگرتن. 
بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا 31 ســاڵ بەیەكەوە 
بوویــن، لــەو ماوەیــەدا خەڵكی ســۆماڵیالند 
بینــی،  نەهامەتییــان  زۆر  و  پەراوێزخــران 
بەتایبەت لە 10 ساڵی دوایینی حوكمی سیاد 
بــەڕڕی. لەنێــوان ســااڵنی 1981 بــۆ 1991 

نزیكەی 100 هەزار كەسمان لەدەستدا.
بــە  زیندانــدا،  لــە  چــۆن؟  رووداو: 

لەسێدارەدان، بە چ شێوازێك؟
ســەعد عەلــی شــێرە: لەدوایین ســااڵنی 
هەبــوو  جینۆســاید  هەڵمەتێكــی   1980
لــەدژی خەڵكی ئێمە. هەتا ئەم ســاتە 243 
گــۆڕی بەكۆمەڵمــان دۆزیوەتــەوە. هەمــوو 
واڵتەكەشــمان پــڕ كرا لە میــن. یەك ملیۆن 
میــن لێرە چێنرا. تا ئێســتا نزیكــەی هەزار 

كێڵگەی مینمان دەستنیشان كردووە.
ئــەو  لەالیــەن  هەمــوو  ئەمانــە  رووداو: 
رژێمەوە ئەنجامــدران كە بڕیاربوو حكومەتی 

هەمووان بێ.
سەعد عەلی شێرە: بەڵێ، حكومەت خۆی 
ئەم كارانەی كرد. ئەم شــارەش، هارجیســا، 
بەتــەواوی تەخــت كرا بە تــۆپ و بۆردومانی 

ئاسمانی.
رووداو: كەواتــە ئێــوە بــۆ مــاوەی 30 
ســاڵ چانسێكتان دا بە ســۆماڵ كە پێكەوە 
لەگەڵیــان لــە واڵتێكــی دیموكراســیدا وەك 
بەشــداری راســتەقینە بژیــن، بــەاڵم ئەوەی 
لەبەرامبەردا وەرتانگــرت چی بوو؟ بۆمباران 

و كوشتن.

ســەعد عەلی شــێرە: بەڵێ، ئێمە كراینە 
قوربانــی. دواتر لەســاڵی 1991 حكومەتی 
ســۆماڵ هەرەســی هێنــا. ئێمــە 10 ســاڵ 
بوو لەدژی حكومــەت دەجەنگاین. هەر كە 
حكومەت لەوێ هەرەسی هێنا، خەڵكی ئێمە 
بڕیــاری دا لە ســۆماڵ جیاببنــەوە. چونكە 
ئــەو یەكبوونــە خزمەتــی هیــچ ئامانجێكی 
نەدەكرد. تاكە ئەنجامــی ئەو یەكبوونەمان 
خەڵكــی  بــوو.  وێرانــكاری  و  ئاوارەیــی 
ئێمــەش هەموو گوتیان ئیتر بەســە. دەبێ 
سەربەخۆیی خۆمان وەربگرینەوە. ئەوەبوو 
25 ساڵ لەمەوبەر سەربەخۆییمان راگەیاند. 
لەو كاتەوە واڵتێكی سەربەخۆین، پەرلەمان 
و سەرۆك و ئەنجوومەنی هەڵبژێردراویشمان 
هەیــە. ســوپا و پۆلیــس و ئــااڵ و دراوی 

خۆمان هەیە.
ســۆماڵیالند  كــە  هــەر  كەواتــە  رووداو: 
دەســتی كــرد بەوەی خــۆی حوكمــی خۆی 
بكات، شــتەكان بەرەو باشــتر چــوون. رێك 

پێچەوانەی سەردەمی سیاد بەڕڕی؟
ســەعد عەلــی شــێرە: بەڵێ، لەڕاســتیدا 
رابــردوودا  ســاڵی   25 لــە  ئێمــە  ئــەوەی 
بەدەستمان هێناوە، بەهیچ شێوەیەك بەراورد 
ناكرێ لەگەڵ ئەوەی 30 ســاڵ پێش ئێســتا. 
بــۆ نموونــە لــە ســاڵی 1991 تەنانەت یەك 
زانكۆش لێرە نەبوو، بەاڵم ئێستا زیاتر لە 30 

زانكۆمان هەیە لە سەرتاسەری واڵت.

رووداو: باشــە. ئێوە لێرە دیموكراســیتان 
هەیــە، لەگەڵ پەرلەمانێكی كارا و ســەرۆكی 
هەڵبژێردراو. هەروەها سەقامگیریشتان هەیە. 
لەهەمانكاتــدا دەبینن ســۆماڵ لەســەرەتای 
ســااڵنی نەوەدەوە چی بەســەر هاتووە. ئەی 
بۆچــی جیهــان ئەمــە نابینێ و دانتــان پێدا 

نانێ؟ ئایا لەبەر خاتری سۆماڵە یان چی؟

ســەعد عەلی شــێرە: بەهەموو شێوەیەك 
هەمــوو  چونكــە  دەوڵەتــە،  ســۆماڵیالند 
ســنووری  تێدایــە.  دەوڵەتــی  مەرجەكانــی 
دیاریكراوی هەیە. دانیشــتووانی خۆی هەیە. 
حكومەتێــك لەســەر حوكمــە كــە لەتوانایدا 
هەیــە رێككەوتن لەگەڵ واڵتــان و كۆمپانیای 
بیانی بكات. كەواتە جۆرێك لە دانپێدانانمان 
بــە  پێویســتمان  بــەاڵم  بەدەســتهێناوە، 

دانپێدانان هەیە بە سەروەریی سۆماڵیالند.
رووداو: خــۆ دەبووایــە ئــەو كارە ئاســان 
بــێ. بۆ نموونــە جیاوازیتان لەگــەڵ هەرێمی 
كوردســتان ئەوەیە كە ئێوە ســەربەخۆییتان 
راگەیانــدووە لەكاتێكــدا هەرێمی كوردســتان 
هێشــتا هەرێمێكی ئۆتۆنۆمییــە و بە فەرمی 
ســەربەخۆیی رانەگەیاندووە. ئێوە هەنگاوێك 
لەپێشــترن. كەواتە هۆكار چییە دانتان پێدا 
نانێن. ئایا دەیانەوێ ســۆماڵ چاك بكەنەوە. 
بتــواێ  دیكــە  جارێكــی  ســۆماڵ  پێتوایــە 

بكەوێتەوە سەرپێی خۆی؟
ســەعد عەلی شــێرە: رەنگە دوو هۆكاری 
سەرەكی هەبن. یەكەم پەیوەندی بە سۆماڵەوە 
هەیــە. بۆ نموونە، بۆچوونێك دەڵێ با جارێ 
سۆماڵ چارەســەر بكەین پێش ئەوەی باسی 
مەســەلەی ســۆماڵیالند بكەین. ئێمە ســاڵی 
2012 دانوســتاندنمان دەســتپێكرد لەگــەڵ 
سۆماڵ و ئێســتا هەندێ دەڵێن با راوەستین 
و چاوەڕێــی ئەنجامی ئەو گفتوگۆیانە بكەین. 

ئەوە یــەك لــە هۆیەكانە. بێگومان ســۆماڵ 
ئێســتاش ســۆماڵیالند بەهی خــۆی دەزانێ، 
هەرچەنــدە لــەم كاتــەدا هیــچ شــتێك ئێمە 
ئەوروپییەكانیــش  نابەســتێتەوە.  بەوانــەوە 
دەڵێن ئەوە مەسەلەیەكی ئەفریقییە و لەگەڵ 
یەكێتیــی ئەفریقا قســە بكــەن و دانپێدانانی 
ئەوان بەدەســتبێنن پێش ئەوەی ئێمە دانتان 
پێــدا بنێیــن. بەاڵم ئــەوە رەوا نییــە. پێش 
هەموو شــتێك، ئێمە كەیســێكی یاســاییمان 
هەیە كــە لەالیەن كۆمەڵگای نێودەوڵەتییەوە 
دانمــان پێدا بنــرێ. هەروەها مەســەلەیەكی 
ئەخالقییشە، ئەگەر هەموو ئەو نەهامەتییانە 
لەبەرچــاو بگری كە بەســەر خەڵكــی ئێمەدا 
هاتــوون لە ماوەی 30 ســاڵ پێكەوەبوونمان 
لەگــەڵ ســۆماڵ. ئێمــە لــەڕووی یاســایی و 
لەڕووی مرۆییشــەوە دەبێ لەالیەن كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتییەوە بناسێنرێین. بەاڵم ئێمە هەر 

گەشبینین.
رووداو: من لێرەو لەوێ بیســتوومە دەڵێن 
ئەگــەر ســۆماڵ دانتــان پێدا بنــێ، جیهانی 
دەرەوەش دانتان پێدا دەنێ. پێتوایە هەرگیز 
رۆژێ لە رۆژان ســۆماڵ بڵێ باشە ئێوە وەك 

دەوڵەتێكی سەربەخۆ دەناسم؟
ســەعد عەلی شــێرە: هیــوادارم وابێ. من 
باوەڕم وایە ناســاندنی سۆماڵیالند بە فەرمی 
لەالیەن هەمووانەوە، پێش هەموو شتێ سوود 
بە خودی سۆماڵ دەگەیەنێ. بۆ هەردووالمان 
وا باشترە كە دوو دراوسێ و برای یەكتر بین 
و لەســەر هەموو بەرژەوەندییە هاوبەشــەكان 

هەماهەنگی بكەین.
رووداو: هەنــدێ الیــەن دەڵێــن، ئەگــەر 
هەرێمی كوردستان ســەربەخۆیی رابگەیەنێ، 
دەبێتە هۆی ناسەقامگیری لەناوچەكە، بەاڵم 
ســەركردەكانی كورد دەڵێــن نەخێر، دەبێتە 
هــۆی ســەقامگیریی زیاتــر. ئایــا دەربارەی 

سۆماڵیالندیش هەمان شت دەگوترێ؟
ســەعد عەلی شــێرە: بەڵێ، هەمان شــت 
دەڵێن. تەنانەت هەندێ دەڵێن ســەربەخۆیی 

ســۆماڵیالند دەبێتــە هــۆی ئــەوەی هەمــوو 
الیەك داوای جیابوونەوە بكەن. ساڵی 2005 
كۆمیســیۆنێك لە رێكخراوی یەكێتیی ئەفریقا 
هات بۆ ئێرە و دواتر راپۆرتێكی زۆر پۆزەتیڤ 
و باشــیان نووســی. گوتیان ئەو مەســەلەیە 

ســۆماڵیالند ناگرێتــەوە، چونكــە لە مێژووی 
ئەفریقــادا كەیســێكی دیكــەی هاوشــێوەی 
ســۆماڵیالند نییــە. لەگەڵ هیــچ ناوچەیەكی 

دیكەی ئەفریقا بەراورد ناكرێ.
رووداو: بەتایبەتــی كــە ئێوە بەخواســتی 
خۆتان بوون بە بەشێك لە سۆماڵ. مەسەلەكە 

ئەوە نییە ئێستا لێیان جیا ببنەوە.
ســەعد عەلــی شــێرە: بەڵێ وایــە. ئێمە 
خۆویســتانە بووین بە بەشــێك لە ســۆماڵ. 
كەس زۆری لێ نەكردین. هەر خۆویســتانەش 
ئەمــەش  بەجێهێشــت.  یەكێتییەمــان  ئــەو 
یەكەمجار نییە لە ئەفریقا شتی وا روودەدات. 
بۆ نموونە، سەنیگال و گامبیا وەك دوو واڵتی 
سەربەخۆ یەكیانگرت و دواتریش جیابوونەوە. 
وەك دەزانــی، یەكگرتنیــش لەنێوان میســر 
و ســووریا روویــدا كــە دواتــر بەئاشــتیانە 
لێكجیابوونەوە. هەروها كەیســی ســوودانیش 
هەیە كە یەك واڵت بوو، بەاڵم بەشــێوەیەكی 
ئاشــتیانە بوو بە دوو واڵت. راســتە سااڵنێك 
شــەڕیان كــرد، بــەاڵم جیابوونەوەكەیــان بە 

دانوستاندن بوو.
رووداو: وەك وەزیــری دەرەوە، دەتوانــی 
پێمان بڵێی سیاســەتی دەرەوەی سۆماڵیالند 
لەسەر چ بنەمایەكە؟ چونكە هەندێ دەڵێن كە 
سۆماڵیالندێكی سەربەخۆ، یان كوردستانێكی 
ســەربەخۆ دەبێتــە هــۆی هەڕەشــە لەســەر 
دراوســێكانی. چ جۆرە سیاســەتێكی دەرەوە 

پەیڕەو دەكەن لێرە؟
ســەعد عەلی شــێرە: ئێمە لە سیاســەتی 
دەرەوەمان پەیڕەوی سێ ستراتیژی دەكەین. 
یەكــەم ســتراتیژی سیاســییە. پەیوەندی و 
بەرژەوەندیــی هاوبــەش لەگــەڵ كۆمەڵــگای 
نێودەوڵەتــی بونیاد بنێیــن و هەماهەنگییان 
لەگــەڵ بكەین لەهەموو بــوار و بەرژەوەندییە 
هاوبەشــەكاندا. دووەم ئابوورییە. دەمانەوێ 
زۆرترین ســەرمایە بۆ واڵتەكەمان رابكێشین. 
دەمانــەوێ بتوانیــن كۆمــەك لــە كۆمەڵگای 

نێودەوڵەتــی وەربگرین. هەروەها ســتراتیژی 
ئاسایشیشــمان هەیە لەگــەڵ هاوپەیمانانمان 
تاوەكــو واڵتەكەمان و ناوچەكە لە ئاشــتی و 

سەقامگیریدا بژین. 
رووداو: هیــچ واڵتێــك هەیــە پێیگوتبــن، 
ببــوورن ناتوانیــن پەیوەندیتان لەگەڵ ســاز 

بكەین، چونكە سۆماڵ نیگەران دەبێ؟
ســەعد عەلــی شــێرە: نەخێر. من ســاڵی 
ئەمســاڵیش  و  واڵت   13 چوومــە  رابــردوو 
چوومەتە شــەش واڵت. لەگــەڵ دەیان وەزیر 
و بەرپرس كۆبوومەتەوە. تەنانەت یەكجاریش 
كەســێكم نەبینــی بڵــێ ئێوە شــوێن كاوی 
بابردوو كەوتوون. هەموو لەگەڵمان هاوسۆزن 
و دەڵێــن بەڕاســتی پێویســتە دانتــان پێدا 
بنرێت. پێموایە ئێمە كەیسێكی زۆر بەهێزمان 
هەیــە بۆ كۆمەڵــگای نێودەوڵەتی كە دانمان 

پێدا بنێ.
رووداو: تائێســتا چەنــد واڵت پێیگوتوون 
ئەگەر یەك واڵت دانتان پێدا بنێ ئێمە دووەم 

دەبین؟
ســەعد عەلــی شــێرە: زۆر واڵت وایــان 
پێگوتــووم. نامەوێ لەبــەردەم كامێرا ناویان 
بهێنم، بەاڵم لەدنیادا زۆر هاوســۆزی هەیە بۆ 

كەیسی سۆماڵیالند.

رووداو: دوا پرسیارم ئەوەیە، ئایا پێتوایە 
كــە دەبــێ دنیــای دەرەوە زیاتــر دەربارەی 

سۆماڵیالند بزانن؟ 
ســەعد عەلی شــێرە: من هەســت دەكەم 
دنیــا ئەوەنــدە دەربارەی ســۆماڵیالند نازانن 
كە دەبــوو بیانزانیایە. بێئاگاییش یەكێكە لە 
بەربەستەكانی بەردەم دانپێدانانمان. ئێمەش 

ئێستا كار لەسەر ئەوە دەكەین.
رووداو: ئێــوە ئاگاداری بارودۆخی هەرێمی 
كوردســتانن؟ بۆچوونتــان چییــە دەربارەی 

كوردستان؟
ســەعد عەلــی شــێرە: بەڵــێ، خەڵكــی 
ســۆماڵیالند ئاگاداری بارودۆخی كوردستانن، 
چونكــە زۆر لێكچوونمــان هەیــە. هەروەهــا 

هاوسۆزین لەگەڵ دۆزی كوردستان.

هیچ شتێك ئێمە بە سۆماڵەوە 
نابەستێتەوە

رابردوویان و ئێســتای سیاســییان زۆر 

لــەوەی هەرێمــی كوردســتان دەچــێ، 

ناوەندیی  حكومەتی  لەگــەڵ  ئامادەبوون 

ســۆماڵ بە ئاشــتی بژین، بــەاڵم نەك بە 

ئاشــتی نەژیان، بەڵكو لەســەر دەستی 

سوپای ئەو واڵتە كۆمەڵكوژ كران. ئەوان كە 

بوون،  ســەربەخۆ  شەستەكانیش  تاوەكو 

خۆیان كردەوە بە بەشێك لە سۆماڵ، بەاڵم 

پەشیمانن و ئێســتا بە هەموو شێوەیەك 

ســەربەخۆییەكەیان  نیمچە  لە  پارێزگاری 

25 ســاڵە رێگەی  دەكــەن. ســۆماڵیالند 

جیابوونــەوەی لە ســۆماڵ هەڵبــژاردووە، 

بەاڵم هیچ واڵتێك ئامادە نییە دانی پێدابنێ 

و هەموویــان چاویــان لە دەمی ســۆماڵە، 

ئەستەمیشــە ســۆماڵ ئامادە بێ دان بە 

دەوڵەتێكــدا بنێ كە تاوەكو ئێســتاش بە 

بەشــێك لە خــۆی دەزانێ. ســەعد عەلی 

شێرە، وەزیری دەرەوەی سۆماڵیالند لەناو 

ئۆفیسەكەی خۆی لە هارجیسای پایتەختی 

لەگەڵ  لەم هەڤپەیڤینــەدا  ســۆماڵیالند، 

هەفتەنامەی )رووداو(، باسی هەوڵەكانیان 

بۆ سەربەخۆیی دەكات.

هەڤپەیڤین: ئەیوب نووری

رووداو - هارجیسا

بۆ سۆماڵیش 
وا باشە كە 

ئێمە جیاببینەوە
 

سۆماڵیالند 
دەوڵەتێكی نوێ نییە 

و 73 ساڵ لەسەر 
نەخشە بوو

 

تاوەكو ئێستا 243 
گۆڕی بە كۆمەڵمان 

دۆزیوەتەوە
 

یەك ملیۆن مین 
لە سۆماڵیالند 

چێندراون
 

100 هەزار كێڵگەی 
مین لە سۆماڵیالند 

هەن
 

بەرهەمی 
یەكگرتنمان لەگەڵ 
سۆماڵ ئاوارەیی و 

وێرانكاری بوو
 

لەبەر ناسیۆنالیزمی ئەفریقی بووینەوە بە 
بەشێك لە سۆماڵ

لەگەڵ سۆماڵ یەكمان نەگرتەوە، ئارەزووی 
یەكگرتنەوەمان هەبوو

سۆماڵ 100 هەزار كەسی لێكوشتووین

هەڤپەیڤین

سەعد عەلی شێرە، وەزیری دەرەوەی سۆماڵیالند بۆ )رووداو(:
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ته ندروستی

سەروەر ساالر
رووداو - سلێمانی

نەتەوە یەكگرتووەكان رۆژی 8 تاوەكو 14ی ئەم 
مانگەی وەك هەفتەی سەالمەتیی هاتوچۆ ناساند 
بەڕێوەبرا،  واڵتدا  دەیان  لە  چاالكی  سەدان  كە 
بۆنەیە  لەو  ئاگای  زۆر  كوردستان  هەرێمی  بەاڵم 
پێویستی  كوردستان  دەڵێن  پسپۆڕان  نەبوو. 
یاساو  بە  هەیە  فراوان  پێداچوونەوەیەكی  بە 
رێنماییەكانی هاتوچۆ و پێدانی مۆڵەت بە شوفێران، 
تاوەكو لەو دۆخە دەربچێت كە تێیدا رووداوەكانی 

هاتوچۆ سێیەم هۆكاری مردنن!
هەڵمەتە شەش رۆژییەكەی نەتەوە یەكگرتووەكان 
ژیانی  بكەوە.  كەم  "خێراییت  دروشمی  لەژێر 
خەڵكی بپارێزە". بەڕێوەچوو. بەپێی راگەیێندراوی 
واڵتی   100 لە  رۆژەدا  شەش  لەو  رێكخراوەكە، 
جیهاندا 420 چاالكیی جۆراوجۆر بەڕێوەچوون، هەر 
تاوەكوو  هاژووتن،  هێواشكردنەوەی  كەمپەینی  لە 
پارلەمانتاران،  هەڵمەتی  قوتابخانەكان،  چاالكیی 
بۆ  راوەستان  و  خەڵكی  بۆ  پسپۆڕان  كۆڕبەندی 

رێزگرتن لە قوربانیانی هاتوچۆ.
نەتەوە یەكگرتووەكان دەڵێ رۆژانە لە سەرتاسەری 
جیهان 3400 كەس بە رووداوی هاتوچۆ دەمرن و 
ئەگەر پالنە ستراتیژییەكانی تایبەت بە سەالمەتیی 
هاتوچۆ جێبەجی بكرێن، ئەوە لەسەر ئاستی جیهان 

گیانی ملیۆنان كەس دەپارێزرێ.
لە زانستی پزیشكیدا قوربانیانی هاتوچۆ لە ریزی 
)حاڵەت و نەخۆشییە نەگوازراوەكان( دیاریكراون. 
رێكخراوی  راگەیێندراوەكەدا  هەفتە  لە  هەر  بۆیە 
تەندروستیی جیهانیی بەشداریی هەرە كارای كرد. 
لە راگەیێنداوێكدا رێكخراوە جیهانییەكە ئاشكرای كرد 
كە یەك ملیۆن و 250 هەزار كەس بە رووداوەكانی 
خێرا  بەهۆی  ئەمەش  سێیەكی  و  دەمرن  هاتوچۆ 
50%ی  نزیكەی  دەڵێ  رێكخراوەكە  لیخوڕینە. 
شۆفێران تیژڕەون كە زۆرترینیان پیاوە گەنجەكانن 
و بە گشتی 76%ی قوربانیانی هاتوچۆ لە رەگەزی 

نێرن، بە تایبەت كە لەژێر كاریگەریی كحولدا بن. 
گشتیی  بەڕێوەبەری  چان،  مارگرێت  دكتۆر 
ماڵپەڕی  بە  جیهانیی،  تەندروستی  رێكخراوی 
رێكخراوەكەی گوتووە "ئەگەر واڵتان بتوانن خێرایی 
شۆفێرەكانیان كۆنترۆڵ بكەن، ئەوە هەرزوو بەرهەمی 

سەالمەتی هاتوچۆ دەچننەوە".

كوردستان قوربانییەكی بێدەنگ

نەتەوە  چاالكییەی  سەدان  ئەو  لەنێو 
یەكگرتووەكان باسی دەكات، هیچیان لە كوردستان 
نەكراون، بگرە لەو شەش رۆژەدا هیچ چاالكییەك بەو 

بۆنەیەوە لە كوردستان بەڕێوەنەچوو.
بەپێی داتاكانی رێكخراوی تەندروستیی جیهانی، 
لەسەر ئاستی جیهان رووداوەكانی هاتوچۆ دەیەم 
هۆكاری مردنن! بەاڵم لە كوردستان ریزبەندییەكە 
هۆكارێكی  هاتوچۆ  رووداوەكانی  و  جیاوازە  زۆر 

گەورەتری مردنی خەڵكین.
بەپێی ئامارەكانی وەزارەتی تەندروستی، رۆژانە 
لە هەرێمی كوردستان 3 كەس بەهۆی رووداوەكانی 
هاتوچۆوە دەمرن و 28 كەسیش بریندار دەبن. ئەو 

رووداوانە سێیەم هۆكاری مردنن لە كوردستان.
د.خاڵس قادر، گوتەبێژی وەزارەتی تەندروستیی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند 
"هەموو رۆژێك سێ كەس لە هەرێمی كوردستاندا 
بەهۆی رووداوەكانی هاتوچۆوە دەمرن، 28 كەسیش 

بریندار دەبن، بەداخەوە هەندێكیشیان بەو هۆیەوە 
كەمئەندام دەبن". د.خاڵس هەروەها گوتی: "پاش 
رووداوەكانی  شێرپەنجە،  و  دڵ  نەخۆشییەكانی 

هاتوچۆ سێیەم هۆكاری مردنن لە كوردستان".

 چاوی شۆفێر بەسە؟

تەندروستی  باری  خەماندنی  دەڵێ  پسپۆڕێك 
مەرجێكی  وەك  شۆفێر  دەروونیی  و  جەستەیی 
پێدانی مۆڵەتی شۆفێری، بابەتێكی زۆر گرنگە كە لە 

كوردستان كاری لەسەر نەكراوە.
د.عەبدولفەتاح حەمەڕەحیم هەورامی كە دكتۆرای 
زانكۆیە،  مامۆستای  و  پزیشكیی كۆمەڵ هەیە  لە 

چاو  پشكنینێكی  بە  تەنیا  كوردستان  "لە  گوتی 
دڵنیایی لەبارەی الیەنی تەندروستیی شۆفێر دەكرێ! 
حاڵەتێكی  و  نەخۆشی  شۆفێرێك  ئەگەر  باشە 
دەروونیی هەبێ، یان بۆ نموونە فێی لەگەڵ بێ و 
كۆنترۆڵ نەكرێ، یان دەرمانی درێژخایەنی ئەوتۆی 

هەبن كە كار لە توانای ئاگایی و تەركیزی بكەن؟
لە  لە دڵنیابوونەوە  هەورامی داوا دەكات جگە 
دەروونیی  و  جەستەیی  تەندروستی  سەالمەتی 
و  تەندروستی  هۆشیاریی  خولی  بخرێنە  شۆفێر، 
ئاشنا بكرێن بەو گرفتانەی رەنگە وەك شۆفێرێك 
"بڕوانامەی  دەكات  داوا  ئەو  ببێتەوە.  رووبەڕوویان 
بڕوانامەی  و  دەروونی  و  جەستەیی  سەالمەتی 
خولی هۆشیاریی تەندروستیی بكرێنە مەرجێك لە 

مەرجەكانی پێدانی مۆڵەتی شۆفێری".

خەتای رێگاوبانە یان شۆفێر؟

لەگەڵ  راپۆرتەكەدا  ئامادەكردنی  كاتی  لە 
لەبارەی  گفتوگۆ  كەوتینە  تاكسی  شۆفێرێكی 
هۆكارەكە  دەیگوت  ئەو  هاتوچۆ.  رووداوەكانی 
خراپیی رێگەوبانە "ئەو هەموو باج و سەرانەیەمان 
شەقامەكانمانە،  حاڵی  ئەوەش  و  لێوەردەگرن 
هێندە  شۆفێر  بن،  باش  شەقامەكان  ئەگەر 
گومانی  شۆفێرەكە  مەترسییەوە".  ناكەوێتە 
هەبوو ئەو ئۆتۆمبێالنەی دەهێندرێنە كوردستان 
پێكدادان،  بچوكترین  "بە  بێ  باش  كواڵیتییان 

ئەم ئۆتۆمبێلە نوێیانە تێكوپێكدەچن".
ئەو  دژی  تەواو  هاتوچۆ  پۆلیسی  بەاڵم 
بەختیار  موقەددەم  شۆفێرانن.  بۆچوونەی 

عومەر، بەڕێوەبەری راگەیاندن و پەیوەندییەكان 
سلێمانی،  هاتوچۆی  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  لە 
هۆكار  خۆیەوە  الی  هەریەك  ناكرێ  كە  گوتی 
بنەمای  لەسەر  دەبێ  بەڵكوو  بكات،  دیاری 
توێژینەوە و پیشەیی بێت "هۆكارەكان زۆربەیان 
ئەمە  تیژڕەوییە،  یەك  دەرەجەی  بە  و  مرۆیین 
هەر قسەی ئێمە نییە، بەڵكو قسەی رێكخراوە 
و  یەكگرتووەكان  نەتەوە  وەك  جیهانییەكانی 

رێكخراوی تەندروستی جیهانییشە".
بواری  لە  ساڵە   15 كە  بەختیار  موقەددەم 
لەسەر  دەڵێ  كاردەكات،  هاتوچۆ  مێدیای 
شەقامی  نراوە  ناویان  شەقامانەی  ئەو  هەمان 
مەرگ و بە هەمان ئەو ئۆتۆمبێالنەی دەگوترێ 
تاكسی  ساڵە   30 هەیە  شۆفێر  كواڵیتین،  بێ 
لێدەخوڕێ و تووشی هیچ كێشەیەكیش نەبووە 
"تاوان لە ئۆتۆمبێلەكە و رێگەكەدا نییە، بەڵكو 
جا  دەهێنێ،  بەكاریان  كەسەی  بەو  پەیوەستە 
یان  مەرگ  رێگەی  و  كەرەستە  بكرێنە  دەكرێ 

هۆكار و رێگەی گەیاندن و خزمەت".
لە  كتێبی  سێ  كە  هاتوچۆ  بەرپرسەكەی 
دەڵێ  نووسیوە،  هاتوچۆ  رۆشنبیریی  بواری 
دەبێ  و  كەمن  هاتوچۆ  كامێراكانی  ژمارەی 
زیاد بكرێن "ئێستا شۆفێر كە تاكە كامێراكەی 
خێراییەكە  ئیدی  تێپەڕاند،  رێگەكەی  سەر 
كامێراكان  ژمارەی  دەبێ  بۆیە  دەكاتەوە،  زیاد 
لەسەر رێگاكان زیاد بكرێن و بەردەوام خێرایی 

ئۆتۆمبێلەكان لەژێر چاودێریدا بن".
لـە راگەیێنـدراوی نەتـەوە یەكگرتووەكانیشـدا 
چاودێـری  كامێـرای  هـەر  نـەك  كـراوە  داوا 
بەڵكـوو  دابنرێـن،  رێـگاكان  لەسـەر  چـڕی  بـە 
هەمـوو  لەنێـو  خێرایـی  تۆمـاری  سیسـتمی 
و هەمـوو كات و  بچەسـپێندرێن  ئۆتۆمبێلـەكان 
لـە هەمـوو شـوێنێك خێراییـەكان تۆمـار بكـەن 
كـراوە  داوا  هـەروەك  بكـرێ.  چاودێرییـان  و 
ئۆتۆماتیكیـی  سیسـتمی  ئۆتۆمبێلـەكان  لەنێـو 

دابنـرێ. خێرایـی  كەمكردنـەوەی 

رووداو - الیڤ ساینس

ئاو  لە  )92%(ی  شووتی  پێكهاتەی  زۆربەی 
پێكهاتووە، بەاڵم دەوڵەمەندیشە بە ڤیتامینەكانی 
A، B و C، هەندیك كانزای وەكو پۆتاسۆمیشی 
تێدایە. جگە لەوە بە دژە ئۆكسێنی )الیكۆپین( 
لە  سوودەكانی  دەركەوتووە  كە  دەوڵەمەندە 

ژماردن نایەن.
سوورە  رەنگ  سەوزەی  و  میوە  هەرچی 
تەماتە،  نموونە  بۆ  تێدایە،  ماددەی الیكۆپینیان 

سندی و شووتی.
الیكۆپین بۆ دڵ و بۆڕییەكانی خوێن ئێجگار 
شێرپەنجەی  دژی  و  دەپارێزێ  ئێسك  گرنگە، 
و  هەوكردنە  دژی  هەروەها  پرۆستاتە. 
كەم  جەستە  لەسەر  هەوكردن  كاریگەرییەكانی 

دەكاتەوە.

هەموو بەشەكانی پڕ سوودن

بێ،  سوورتر  شووتییەكە  رەنگی  تاوەكوو 
بڕی الیكۆپینی زۆرترە. تاوەكوو رەنگی سووری 
بێتاكارۆتینەكەی  بڕی  بێ،  تۆختر  شووتییەكە 
بۆ  و  ئۆكسێنە  دژە  بێتاكارۆتین  زۆرترە. 
و  گرنگە  چاو  و  پێست  بەرگری،  كۆئەندامی 

پێشگیری لە شێرپەنجەش دەكات.
سوورەكە  رەنگە  نێوانی  سپییەكەی  كەنارە 
سیترۆلین  ئەمینیی  ترشە  بە  سەوزەكە،  و 

بۆ  و  بۆ سووڕی خوێن  ئەویش  كە  دەوڵەمەندە 
دڵ گرنگە.

پرۆتین،  لە  پرە  ناوكی شووتی  لەوانە،  جگە 
.B مەگنیسیۆم، چەورییە بەسوودەكان و ڤیتامین

شووتی و دڵ

دڵ  و  دادەبەزێنێ  خوێن  گوشاری  شووتی 
سوودە  ئەم  زۆری  بەشی  دەگوترێ  دەپارێزێ، 
توێژینەوە  دەگەڕێتەوە.  الیكۆپین  ماددەی  بۆ 
تەمەنی  دەگەنە  ژنانەی  ئەو  دەریخستووە 
تووشی  كەمتر  دەخۆن،  شووتی  و  نائومێدی 
بەهۆی  زۆرتر  كە  دەبن  خوێنبەرەكان  رەقبوونی 
شووتییەوەیە.  نێو  ئارجینینی  و  سیترۆلین 
سیترۆلین و ئارجینین دژی كەڵەكەبوونی چەورین 

لەسەر نێوپۆشی بۆڕییەكانی خوێن.

شووتی دژی هەوكردنە

هەوكردنی  دژی  كۆلین،  و  الیكۆپین  ماددەی 
شەوانە  و  رۆژانە  جەستەدا.  لە  درێژخایەنن 
ئێمە رووبەڕوو دەبین لەگەڵ گوشاری دەروونی، 
نەخۆشیی  هەوا،  پیسبوونی  جگەرە،  دووكەڵی 
جۆراوجۆر و چەندینی دیكە كە هەموویان دەبنە 
هەوكردنە  ئەو  شووتی  جەستەدا.  لە  هەوكردن 

سەركوت دەكات.

لە وشكبوونەوە دەمانپارێزێ

هاوینان جەستەمان بڕێكی زۆر ئاو و خوێیەكان 
ئەو  قەرەبووی  تەنیا  بە  ئاو  دەدات،  لەدەست 
زیانەمان بۆ ناكاتەوە، بەاڵم شووتی بە چەندین 
كاریگەرییەكانی  قەرەبووی  بەسوود  خوێی 

هەتاومان بۆ دەكاتەوە و دژی خۆربردنە.

شووتی و هەرس

بە ریشاڵە خۆراكییەكان دەوڵەمەندە  شووتی 
كە هەرس رێكدەخات و تەندروستیی كۆئەندامی 

هەرس دەپارێزێ.
ڤیتامین ئەی بۆ پێست ئێجگار گرنگە. یەك 
پێداویستی  چواریەكی  شووتی  ئاوی  كووپ 
رۆژانەی جەستە بۆ ئەو ڤیتامینە دابین دەكات. 
مووەكان  و  پێست  شێداریی  ئەی  ڤیتامین 
بۆ  هەروەها  وشكبوونەوەیانە.  دژی  و  دەپارێزێ 
پێست  نەرمونیانیی  و  كۆالجینییەكان  ریشاڵە 

گرنگە.

شووتی و شێرپەنجە

سەرهەڵدانی  دژی  الیكۆپین  ماددەی 
شێرپەنجەیە لە جەستەدا، بەتایبەت شێرپەنجەی 

پرۆستات.
د.پشدەر عەبدوڵا ئیسماعیل*

هیمۆگڵۆبین  لەگەڵ  خوێندا  لە  ئاسن 
یەكدەگرێت و هێزی هەڵگرتنی ئۆكسجینی 
لە  ماددەیە  ئەو  زۆرجار  بەاڵم  پێدەدات، 
مندااڵندا كەمە و بەو هۆیەشەوە منداڵەكە 

تووشی كەمخوێنی دەبێ.

نیشانەكانی كەمخوێنی 
بەهۆی كەمیی ماددەی 

ئاسنەوە:

1- رەنگی منداڵەكە زەرد هەڵدەگەڕێ.
كڕوزانەوەی  و  تاقەت  بێ  منداڵەكە   -2

زۆر دەبێت.
3- دڵی پەلە پەل دەكات، واتە خێراتر 

دەبێت لە ئاسایی.
4- كاریگەریی لەسەر زیرەكیی منداڵەكە 

دەبێت.
5- بێزوو دەكات بە خواردنی ئەو شتانەی 
و  گڵ  سەهۆڵ،  لەوانە:  نین،  خواردن  كە 

كاغەز.

چ منداڵێك تووشی 
كەمیی ئاسن دەبێ؟

لەدایك  ناكامی  بە  كە  مندااڵنەی  ئەو   -1
دەبن )واتە پێش كاتی پێگەیشتن یان پێش 

ئەوەی كاتی خۆیان تەواو بكەن(.
2- خواردنی شیری مانگا بەفرێشی، یان 
بە دەبە پێش تەمەنی یەك ساڵی، بە تایبەتی 

ئەگەر خواردنی سەرەكی بێت.
و  بخوات  دایكی  شیری  كە  منداڵێك   -3
خواردن  مانگییەوە  شەش  لەدوای  ئەگەر 
نەدرێت بە منداڵەكە، بەتایبەتی ئەو خواردنانە 
یان سیریالك كە ماددەی ئاسنیان تێدا زۆرە.

4- ئەگەر منداڵێك شیری قوتوو بخوات و 
شیرەكە ماددەی ئاسنی تێدا نەبێت.

-5 منداڵی تەمەن یەك ساڵ بۆ پێنج ساڵ 
ئەگەر زیاتر لە 24 رەقەم واتە 720 مللیلیتر 

شیری مانگا یان شیری بزن بخواتەوە.

لە تەمەنی یەك  باشترە هەموو منداڵێك 
ساڵیدا شیكاری تاقیگەیی بۆ بكرێت بۆ كەمیی 
ماددەی ئاسن ، ئەگەر منداڵەكە لەو گرووپەی 
بۆ  كراون  پێشبینی  زیاتر  كە  بوو  سەرەوە 
تووشبوون، كەواتە دەبێ پێش ئەو تەمەنە ئەو 

شیكاری تاقیگەییەیان بۆ بكرێت.

كە  ئاسنە  ماددەی  ئەوە  چارەسەری 
بە  مانگ  سێ  ماوەی  بۆ  شرووب  بەشێوەی 
منداڵەكە دەدرێ، بڕی رۆژانەی شرووبەكە دەبێ 
بەپێی كێشی منداڵەكە بێت و لەالیەن پزیشكی 
پسپۆڕی مندااڵن دیاری بكرێ، بەاڵم هەندێ 
ئەویش  نابن،  باش  بەو چارەسەرەش  منداڵ 
بەهۆی ئەوەی كە منداڵەكە باش هەڵنەكات 
نەیخوات.  باش  واتە  دەرمانەكە  لەگەڵ 
پێویستە  كە  لەوەی  كەمتر  بڕێكی  رەنگە 
دەرمانەكەی پێ بدرێت. لەوانەیە كێشەی لە 
كێشە  لەوانەشە  هەبێت.  دەرمانەكە  جۆری 
لە هەڵمژینی دەرمانەكە هەبێت لە ڕیخۆڵەدا، 
یان خوێنبەربوونی شاراوە لە رێڕەوی هەرسدا 
تری  شوێنێكی  لە  هەوكردن  یان  هەبێت، 
نەبوونی  هۆی  بووەتە  كە  هەبێت  جەستەدا 
وەاڵم بۆ چارەسەرەكە. رەنگە لەهەمان كاتدا 
كەمیی ماددەی دیكەی هەبێت وەك ڤیتامین 
B12 ، یان فۆلیك ئەسید كە ئەوانیش دەبنە 
هۆی كەمخوێنی. هەندێكجاریش وا رێكدەكەوێ 
كە دەستنیشانكردنی هۆكاری كەمخوێنیەكە 

هەڵە بێت.
 

*پزیشكی پسپۆڕی 
نەخۆشییەكانی مندااڵن

مەترسییەكانی هاتوچۆ نەتەوە یەكگرتووەكانی هێناوەتە سەرخەت

لە كوردستان رووداوەكانی هاتوچۆ سێیەم هۆكاری مردنن

لە كوردستان 
رووداوەكانی هاتوچۆ سێیەم هۆكاری مردنن

شووتی زۆر سوور بکڕن

پسپۆڕێك: لە كوردستان 
تەنیا پشكنینی چاو 

كراوەتە پێوەری 
تەندروستیی شۆفێران

كەمخوێنیی منداڵ بەهۆی 
كەمیی ماددەی ئاسنەوە

لە کوردستان سااڵنە زیاتر لە هەزار کەس بە رووداوی هاتوچۆ گیان لەدەستدەدەن 
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رووداو - هەولێر
 
ترەمپ،  دۆناڵد  نوێیەكەی  ستراتیژە 
بۆ  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  والیەتە  سەرۆكی 
بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، لەسەر دوو كۆڵەكەی 
واشنتن  هاوپەیمانەكانی  رادەوەستێ:  بنەڕەتی 
دەبێ بارێكی زیاتری ئەركی بەرەنگاربوونەوەی 
ئیسالمی توندئاژۆ بخەنە سەر شانیان و خۆیان 
هەڕەشەی  كە  رابهێنن  راستییەش  ئەو  لەگەڵ 
لەناوناچێ..  یەكجاری  بە  هەرگیز  تیرۆر 
بەمانایەكی دیكە، ئەم جەنگە جیهانییە لەدژی 
بگرە  درێژخایەن،  و  كراوە  جەنگێكی  تیرۆر، 

هەمیشەییش دەبێت.
رەشنووسی ستراتیژییەكە كە 11 الپەڕەیە، 
داوا لە والیەتە یەكگرتووەكان دەكات خۆی لە 
پابەندێتیی سەربازی بەدوور بگرێ كە  هەندێ 
هەم كراوەن و هەم تێچوویەكی بەرزیان هەیە. 
داهاتوودا  مانگی  چەند  لە  كە  ستراتیژییەكە 
دەخرێتەڕوو، كورت و پوخت دەڵێت: "پێویستمان 
لەدژی  ئۆپەراسیۆنەكانە  چڕكردنەوەی  بە 
گرووپە جیهادییەكان، بەاڵم لە هەمان كاتیشدا 
كەمكردنەوەی تێچووەكانی ئەو شەڕە چ لە خوێن 
و چ لە سامانی ئەمریكا". هەروەها دەڵێت: "لە 
والیەتە  دەدەین  هەوڵ  تیرۆردا،  دژی  جەنگی 
یەكگرتووەكان بەدوور بگرین لەو دەستێوەردانە 
سەربازییانەی بەرفراوانن و تێچوویەكی زۆریان 
هەیە ، ئێمە لەمەودوا زۆرتر چاودەبڕینە هیممەتی 
هاوپەیمانەكانمان بۆ دابەشكردنی بەرپرسیارێتی 
بەرەنگاربوونەوەی  ئەركی  وەئەستۆگرتنی  و 

گرووپە تیرۆریستەكان".
كـە  دەنێـت  بەوەشـدا  ددان  هـاوكات  بـەاڵم 
"تیرۆر هەرگیز بەشـێوەیەكی بنبڕ و یەكجارەكی 

لەناوناچێـت".

ئەنجوومەنی  گوتەبێژی  ئەنتوان،  مایكڵ 
ئاسایشی نەتەوەیی لە كۆشكی سپی، لەبارەی ئەم 
ستراتیژییە دەڵێت: "لە چوارچێوەی میتۆدێكی 
بە  چاو  دووبارە  ئەمریكا  ئیدارەی  گشتگیردا، 
نیشتمانیدا  ئاسایشی  ستراتیژی  سەرلەبەری 
بەرەنگاربوونەوەی  ئەركی  بە  دەخشێنێتەوە، 
تیرۆریشەوە كە گرنگییەكی تایبەتی پێدەدرێ، 
 2011 لە  لەمجۆرە  ستراتیژییەكی  بەوپێیەی 

بەدواوە ئامادە نەكراوە".
كـە  بهێنینـەوە  بەبیـر  ئـەوە  دەبـێ 
ئیسـالمی  توندئاژۆیـی  بەرەنگاربوونـەوەی 
هەڵمەتـی  لـە  بـوو  میحـوەری  مەسـەلەیەكی 
تیمەكـەی ترەمپدا كاتی بانگەشـەی هەڵبژاردنی 
سـەرۆكایەتی ئەمریـكا لـە كۆتایـی 2016. بەاڵم 
هێشتا روون نییە ئیدارەی ترەمپ چۆن دەتوانێ 
ئـەم ئامانجـە بپێكـێ و هاوكاتیـش خـۆی لـە 
دەسـتێوەردانی راستەوخۆی سـەربازی بپارێزێ، 
یەكگرتـووەكان  والیەتـە  سـوپای  كاتێكـدا  لـە 
هەر ئێسـتا بەردەوامە لە شـەڕ و ئۆپەراسـیۆنی 
سـەربازی لـە هەریـەك لـە عێـراق و سـووریا و 

یەمـەن؟ و  ئەفغانسـتان 
لەجیاتی كەمكردنەوەی پێبەندییەكی ئەمریكا، 
لەسەر  هەر  ساتەش  ئەم  تا  ترەمپ  ئیدارەی 
پالنەكەی باراك ئۆباما، سەرۆكی پێشوو دەڕوات 
كە خۆی لە چڕكردنەوەی ئۆپەراسیۆنی سەربازی 
لەدژی گرووپە توندئاژۆكان و دەسەاڵتدانی زیاتر 

بە وەزارەتی بەرگریدا دەبینێتەوە.
ترەمپ  ئیدارەی  دەكرێ،  چاوەڕێ  تەنانەت 
لە  ئەمریكاش  هێزەكانی  كشانەوەی  پرۆسەی 
لەسەر  بڕیاری  ئۆباما  كە  رابگرێ  ئەفغانستان 
دابوو. هەندێ بەرپرسی ئەمریكی، لەوانەی ئێستا 
ترەمپ  ئیدارەی  دەڵێن  پێشتریش،  ئەوانەی  و 
ناردنی  لە  لێكۆڵینەوەیە  خەریكی  حازر  حاڵی 

هێزی زیاتر )لەنێوان سێ تاوەكو پێنج هەزار 
سەرباز( بۆ ئەفغانستان، بۆئەوەی بچنە پاڵ ئەو 
بزووتنەوەی  دژی  لە  شەڕ  سەربازەی   8.400

تاڵیبان دەكەن.
بەوەدا  دان  راشكاوانە  نوێیە  ستراتیژە  ئەم 
چ  و  قەبارە  لەڕووی  چ  "تیرۆر  كە  دەنێت 
لەڕووی ناوچەی جوگرافی، بەرەو پەرەسەندن و 
هەمەجۆری چووە و تەواو جیاوازە لەوەی چەند 
ساڵێك لەمەوبەر بەرەنگاری دەبووینەوە"، واتە 
لەچاو ساڵی 2011 كە ئۆباما دوایین ستراتیژی 
تێدا  تیرۆر  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  ئەمریكای 

راگەیاند. ئەوكات هێشتا شتێك بەناوی رێكخراوی 
دەوڵەتی ئیسالمی لەئارادا نەبوو.

سەنتەری  بەڕێوەبەری  هۆفمان،  بروس 
توێژینەوە ئەمنییەكانی سەر بە زانكۆی جۆرج 
بینیوە،  بەڵگەنامەكەی  رەشنووسی  كە  تاون 
دەڵێت ئەو ستراتیژییە "پێموایە زۆر بە وردی، 
هەڕەشەی  دەربارەی  ترسناكترمان  وێنەیەكی 
سەردەمی  لەوەی  وردتر  دەكێشێ،  بۆ  تیرۆر 
نەبرەی سەركەوتوویەكی جەنگ  بە  كە  ئۆباما 
بنالدن،  ئوسامە  كوژرانی  لەپاش  نووسرابوو 
سەركردەی رێكخراوی قاعیدە لەساڵی 2011دا. 

 وەكو دەردەكەوێ، رەشنووسی ئەم ستراتیژییە 
كە ئێستا لەژێر پاكنووسكردندایە وەكو بەرپرسە 
پرەنسیپە  بەرئەنجامی  دەڵێن،  ئەمریكییەكان 
ناودارەكەی سیاسەتی دەرەوەی ترەمپە: ئەمریكا 
پێش هەموو شتێك. هەمان ئەو سیاسەتەی كە 
داوا دەكات كۆمەكە دەرەكییەكانی ئەمریكا كەم 
بكرێنەوە و ئەركەكە لەسەر هاوپەیمانان بەش 
بكرێ و هەمووان بەرپرسیارێتی لەئەستۆ بگرن.

ستراتیژییەكە هیچ وردەكارییەك بەدەستەوە 
نادات لەبارەی چۆنێتی بەدیهێنانی ئامانجەكانی 
تیرۆردا  بەرەنگاربوونەوەی  جەنگی  لە  واشنتن 

بكات  سووك  خۆی  شانی  دەیەوێ  لەوكاتەی 
ئەستۆی  بخاتە  ئەركەكان  لە  هەندێك  و 
هاوپەیمانەكانی كە هەندێكیان پێداویستییەكانی 
نییە.  لەبەردەست  بەتەواوی  جەنگەیان  ئەو 
هیچیش لەبارەی مافەكانی مرۆڤ و پەرەپێدانی 
دیموكراسی و حوكمڕانیی دروست و گرتنەبەری 
پێشوو  ئیدارەكانی  كە  ناڵێت  نەرم"  "هێزی 
لەبەرچاویان دەگرت وەكو هەنگاوێك بۆ رێگرتن 
لە ستەمكاری، لەوكاتەی زۆر كەس پێیانوایە، 
دیكتاتۆریەت و ستەمكاری هەمیشە فاكتەرێكی 
گرنگ بووە بۆ بەرهەمهێنانی تیرۆر و توندوتیژی.  

 )فۆتۆ: رووداو(

رووداو - هەولێر
 
سـپی،  كۆشـكی  بەرپرسـانی  بەگوێـرەی 
بەنـۆن،  سـتیڤ  لەنێـوان  تونـد  ناكۆكییەكـی 
سـپی  كۆشـكی  ئیـدارەی  سـتراتیژی  داڕێـژەری 
ئاسایشـی  راوێـژكاری  مەكمەسـتەر،  رایمۆنـد  و 
هەوڵەكانـی  بەنـۆن  سـەریهەڵداوە.  نیشـتمانیدا 
ترەمـپ،  دۆناڵـد  ئـەوەی  بـۆ  چڕكردووەتـەوە 
سەرۆكی ئەمریكا، لە مەكمەستەر هەڵبگێڕێتەوە، 
هـۆكاری ناكۆكییەكەیـش پالنـی نوێـی ئەمریـكا 
"پالنـی  بـە  كـە  تاڵیبانـە  و  ئەفغانسـتان  بـۆ 

دەركـردووە. نـاوی  مەكمەسـتەر" 

دوو ستراتیژی جیاواز 
لە یەك ئیدارەدا

)واشـنتن  رۆژنامـەی  پێشـوو،  هەفتـەی 

پۆسـت(ی ئەمریكی لـە راپۆرتێكدا رایگەیاند، 
راوێژكارانی سـەربازی و سیاسـەتی دەرەوەی 
ترەمـپ پالنێكیـان ئامـادە كـردووە كـە تێیـدا 
لـەدژی  ئەمریـكا  سـتراتیژی  گۆڕینـی  داوای 
پێشـنیاز  پالنەكـەدا  لـە  دەكـەن.  تاڵیبـان 
كراوە ئەمریكا رۆڵێكی سـەربازیی بەرفراوانتر 
بـۆ لێدانـی بزووتنـەوەی تاڵیبـان بگێـڕێ، بـۆ 
ئـەوەی ئەو گرووپـە ناچار بكرێ جارێكی دی 
بیـر لـە گەڕانـەوە بۆ سـەر مێزی دانوسـتاندن 
بكاتـەوە. بەگوێـرەی راپۆرتەكـەی )واشـنتن 
پۆسـت(، بڕیـاری نـاردن و چۆنێتـی ناردنـی 
پێنتاگـۆن  ئەسـتۆی  خراوەتـە  زیاتـر  هێـزی 

نـەك كۆشـكی سـپی.
گۆڤـاری  راپۆرتێكـی  بەگوێـرەی  هـاوكات 
پالنـە  ئەمریكیـش،  پۆڵسـی(ی  )فۆریـن 
جەیمـز  لەالیـەن  مەكمەسـتەر  نوێیەكـەی 
ئەمریـكاوە  بەرگریـی  وەزیـری  مەتیـس، 

پشـتگیریی دەكـرێ. ژمارەیەك سـەرچاوە كە 
لـە نزیكـەوە ئـاگاداری پالنەكـەن، بـە گۆڤارە 
ئەمریكییەكەیـان راگەیانـدووە، لـە پالنەكـەدا 
داوا دەكرێ 3 بۆ 5 هەزار سـەربازی سـوپای 
ئەمریـكا و ناتـۆ رەوانەی ئەفغانسـتان بكرێن. 
سـەرۆكی  ئۆبامـا،  بـاراك  پاریـش  سـاڵی 
سـەربازی   8400 رایگەیاندبـوو  ئەمریـكا 
لـە  دەمێننـەوە،  ئەفغانسـتان  لـە  ئەمریكـی 
كاتێكدا پێشـتر بڕیار بوو ژمارەی سـەربازانی 
ئەمریـكا و ناتـۆ لـە ئەفغانسـتان بـۆ 5500 

بكرێنـەوە. كـەم  كـەس 
نێـو  هاتنـە  پێـش  بەنـۆن  سـتیڤ 
ترەمـپ،  هەڵبژاردنـی  كەمپینەكانـی  تیمـی 
ماڵپـەڕی  جێبەجێـكاری  بەڕێوەبـەری 
خـۆی  گوتـەی  بـە  كـە  بـوو  بەریتبـارت 
لەگـەڵ  راسـتڕەوەكانە".  "پالتفۆرمـی 
دژی  سـپی  كۆشـكی  نێـو  راسـتڕەوەكانی 

كـە  واڵتانـەن  ئـەو  بنیاتنانـەوەی  بیرۆكـەی 
رابـردوودا  10 سـاڵی  لـە  زیاتـر  مـاوەی  لـە 
سـەربازی  هێـزی  زەبـری  بـە  ئەمریـكا 
گۆڕیـوە،  سیاسـییەكەیانی  دەسـەاڵتە 
لەوانـەش عێـراق و ئەفغانسـتان. بەبۆچوونـی 
دامەزراندنـەوەی  سیاسـەتی  نابـێ  ئـەوان، 
وەكـوو  واڵتانـە  ئـەو  ئیدارییەكانـی  دەزگا 
بەشـێكی سـەرەكیی شـەڕی دژی تیرۆر سەیر 
بكـرێ. لـەو رووەشـەوە جیاوازیـی بنەڕەتـی 
مەكمەسـتەر  لەگـەڵ  بەنـۆن  تێڕوانینـی  لـە 
زاڵبوونـی  دەكـرێ.  بـەدی  مەتیسـدا  و 
بەرچـاو  كاریگـەری  بیرۆكانـە،  لـەو  هـەركام 
لـە  ئەمریـكا  رۆڵـی  لەسـەر  راسـتەوخۆ  و 
ئەفغانسـتان و رۆژهەاڵتی نێوەڕاسـت دادەنێ.
پێچەوانـەی  بـە  مەتیـس،  و  مەكمەسـتەر 
ترەمـپ،  دەوروبـەری  كەسـانی  زۆربـەی 
دامـەزراوە  لـە  درێژیـان  ئەزموونێكـی 
سەربازییەكانی ئەمریكادا هەیە و هەردووكیان 
پشتگیری لە بەشداریی بەرفراوانتری ئەمریكا 
لـە ناوچـە كێشەسـازەكانی جیهانـدا دەكـەن، 
لەوانـەش رۆژهەاڵتـی نێوەڕاسـت، بـەاڵم ئـەم 
بیرۆكەیـە الی زۆربـەی كەسـانی دەوروبـەری 
ترەمـپ، لەسـەرووی هەمووشـیانەوە بەنـۆن، 

نییـە. كڕیـاری 
هەواڵگریـی  دەزگای  بـااڵی  بەرپرسـێكی   
ئەمریـكا بـە )فۆریـن پۆڵسـی( گوتـووە كـە 
سـپیدا  كۆشـكی  ئیـدارەی  بازنەكانـی  لـە 
"مەكمەسـتەر هەمـوو كات وەكـوو كەسـێكی 
بەنـۆن  لەبەرئـەوەی  سـەیركراوە"  دەرەكـی 
دژی  سـپی  كۆشـكی  لـە  الیەنگرەكانـی  و 
بـاوی  ئیداریـی  و  سیاسـی  دامـەزراوەی 
ئەمریكیـن، بۆیـەش بەرپرسـەكەی هەواڵگـری 
پێیوایـە "مەكمەسـتەر لـە ئیـدارەی ترەمپـدا 
لـە  ئـەو  كورتییەكـەی  بـە  نییـە،  خۆمانـە 
ئێسـتاش  هەتـا  و  نییـە  بەنـۆن  جەماعەتـی 
فلیـن  مایـكڵ  لـە  نزیـك  خەڵكانـی  لەالیـەن 
)راوێـژكاری پێشـووی ئاسایشـی نیشـتمانیی 

دراوە". گەمـارۆ  ترەمـپ( 
لەسـەركارالدانی  پـاش  مەكمەسـتەر 
مایـكڵ فلیـن، راوێژكاری پێشـووی ئاسایشـی 
نیشـتمانیی كۆشـكی سپی، دەسـتبەكار بوو. 

فلیـن بـە تۆمەتـی پەیوەندیكردن بـە باڵیۆزی 
رووسـیاوە بـەر لەدەسـتبەكاربوونی ترەمـپ، 
لـە  ژمارەیـەك  بـەاڵم  الدرا.  كار  لەسـەر 
كەسـانی نزیك لە فلین هێشـتا لە دەوروبەری 
مەكمەسـتەر مـاون. كاربەدەسـتێكی كۆشـكی 
راگەیانـدووە:  پۆڵسـی  فۆریـن  بـە  سـپی 
بـە  خەڵكـی  كۆمەڵێـك  "مەكمەسـتەر 
دەورەوەیـە كـە ئـاوات بـە لەسـەركار الدانـی 

دەخـوازن".

مەكمەستەر.. بەدیلێكی داسەپاو

مەكمەسـتەر، تەمـەن 54 سـاڵ، لـە 20ی 
بـااڵی  راوێـژكاری  بـۆ  ئەمسـاڵەوە  شـوباتی 
ئەمریـكا  سـەرۆكی  نیشـتمانیی  ئاسایشـی 
رەخنەگرانـی  زۆربـەی  كـرا.  دەستنیشـان 
دەستنیشـانكردنی  پێیانوایـە  ترەمـپ 
مەكمەسـتەر بـۆ ئـەو پۆسـتە بااڵیـە لـە دوای 
وەزیـری  بـۆ  مەتیـس  دەستنیشـانكردنی 
بـووە  ترەمـپ  بڕیـاری  باشـترین  بەرگـری، 
وەكـوو  بـەاڵم  ئیدارەكـەی،  پێكهێنانـی  بـۆ 
بلومبێـرگ  ئاژانسـی  تایبەتـی  راپۆرتێكـی 
چـوار  نزیـك  مـاوەی  لـە  دەكات،  ئاشـكرای 
مانگـی رابـردوودا پەیوەندییەكانی سـەرۆك و 

نەبـووە.  ئاسـان  راوێژكارەكـەی 
رەگوڕیشـەی كێشەكەش بۆ مانگی شوبات 
دەگەڕێتـەوە، كاتێـك ترەمپ ناچـار بوو فلین 
لەسـەر كار البـدات. بەگوێـرەی راپۆرتەكـەی 
)بلومبێـرگ(، مایـك پێنـس، جێگـری ترەمپ 
و راینس پریبس، بەرپرسـی دیوانی كۆشـكی 
الدانـی  بیرۆكـەی  لـە  پشـتگیرییان  سـپی 
فلیـن كردبـوو، لەبـەر ئـەوەی راوێژكارەكـەی 
پێشـوو سـەبارەت بـە پەیوەندییەكانـی خـۆی 
و رووسـەكان زانیـاری هەڵـەی بـە ترەمـپ و 
دابـوو،  سـپی  كۆشـكی  دیكـەی  بەرپرسـانی 
بـە  رۆژیـش  دواییـن  هەتـا  ترەمـپ  بـەاڵم 

ئاشـكرا بەرگـری لـە فلیـن كـرد.
ترەمــپ و فلیــن لــە كاتــی كەمپینەكانــەوە 
پەیوەندییەكــی قووڵیــان هەبــوو. بەگوێــرەی 
و  ســەرۆك  پەیوەندییەكانــی  )بلومبێــرگ( 
ــوو  ــووڵ ب ــدە ق راوێژكارەكــەی پێشــووی هێن

ــوو".  ــە "الیەنێكــی تاكەكەسیشــی تێكەوتب ك
ــای  ــە مان ــن ب ــی فلی ــپ الدان ــە الی ترەم بۆی
ــوو  ــەك ب ــان و هاوڕێی ــتدانی هاوپەیم لەدەس
دەستنیشــانكردنی  ســپی.  كۆشــكی  لــە 
لــە  فلیــن  شــوێنی  بــۆ  مەكمەســتەریش 
ئاكامــی گوشــاری نێوخۆیــی كۆشــكی ســپی 
گوشــاری  ئاكامــی  لــە  لەالیەكیشــەوە  و 

كۆمارییــەكان بــوو.
كێشــە  لــە  ئــاگادار  بەرپرســانی 
بــە  ســپی  كۆشــكی  نێوخۆییەكانــی 
یەكــەم  راگەیانــدووە،  )بلومبێرگ(یــان 
گــرژی نێــوان ترەمــپ و مەكمەســتەر لــە 
كاتــی پێشكەشــكردنی گوتــاری ســەرۆك بــۆ 
كۆنگرێــس بــوو. مەكمەســتەر داوای كردبــوو 
دەســتەواژەی  ســەرۆكدا  گوتارەكــەی  لــە 
"تیرۆریزمــی ئیســالمی رادیــكاڵ" البدرێــت، 
تەنانــەت یاداشــتێكی بــۆ هەمــوو بەشــەكانی 
لــەو  رەخنــەی  و  ناردبــوو  حكومــەت 
دەســتەواژەیە گرتبــوو، بــەاڵم دواجــار لــە 

بەكارهێنــرا. ترەمپــدا  گوتارەكــەی 
ــدی  ــە كێشــەكە پەیوەن ــە ل بەشــێكی دیك
مەكمەســتەرەوە  دەوروبــەری  ســتافی  بــە 
)فۆریــن  راپۆرتێكــی  بەگوێــرەی  هەیــە. 
گوشــارێكی  بەنــۆن  و  ترەمــپ  پۆڵســی(، 
ــان لەســەر مەكمەســتەر دروســتكردووە  زۆری
بــۆ ئــەوەی ژمارەیــەك لــە الیەنگرانــی ئۆبامــا 
ــە  ــدارەی پێشــوو ل ــە ئی ــك ل و كەســانی نزی
ئەنجوومەنــی ئاسایشــی نیشــتمانیی ئەمریــكا 
دووربخاتــەوە. مەكمەســتەر داواكەی ســەرۆك 
و بەنۆنــی رەتكردووەتــەوە و رایگەیانــدووە 
ئــەو دەســەاڵتی دانــان و الدانــی ســتافی ئــەو 

ــە. ــەی هەی ئەنجوومەن
بەڕواڵــەت پەیوەندییەكانــی نێــوان دۆناڵــد 
ترەمــپ و رایمــۆن مەكمەســتەری راوێــژكاری 
لەوپــەڕی باشــیدایە. ترەمــپ خۆیشــی لــە 
چەندیــن بۆنــەدا ئەمــەی راگەیانــدووە، بــەاڵم 
ســێ مانــگ لەمەوبــەر ئیــدارەی كۆشــكی 
ســپی رایگەیانــد كــە كێشــەكەی مایــكڵ فلیــن 
چارەســەر  و  تێگەیشــتنێكە  هەڵــە  تەنیــا 
ــەو  ــك دوای ئ ــد كاژێرێ ــی چەن ــێ، كەچ دەب

ــەركار الدا. ــی لەس ــپ فلین ــە، ترەم لێدوان

پێکدادانی دیدگای جیاواز 
كۆشکی سپی بەرەو كوێ دەبات؟

ستراتیژە نوێیەكەی ترەمپ:

تیرۆر بە یەكجاری لەناوناچێ و 
نابێ بەتەنیا شەڕی ئەمریکاش بێت

ستیڤ بەنۆن، داڕێژەری ستراتیژی ئیدارەی كۆشكی سپی و رایمۆند مەكمەستەر، راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانی

ئەمریکا دەیەوێ بە کەمترین تێچوو لە خوێن و سامان ئۆپەراسێۆنەکان لە دژی گروپە جیهادییەکان چڕبکاتەوە 
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عێراق  لە  )داعش(  خەالفەتەكەی  دژی  شەڕی 
تەنیا  و  خۆی  قۆناغەكانی  دوایین  گەیشتووەتە 
چارەكێكی شاری مووسڵ ماوە كۆنترۆڵ بكرێتەوە، 
بۆیە لە ئێستاوە حكومەتی عێراق دەبێ بڕیار بدات 
كێ فەرمانڕەوا و بڕیاردەری داهاتووی عێراق دەبێت؟ 
هێزەكانی حەشدی شەعبی و چارەنووسی ئەو هێزانە 
ئەو  وەاڵمدانەوەی  لە  دەبینن  جەوهەری  رۆڵێكی 
پرسیارە و دیاریشی دەكەن، عێراق خاوەنی چ جۆرە 

داهاتوویەك دەبێ.
سەنتەری كارنیگی بۆ رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لە 
راپۆرتێكیدا لەژێر ناونیشانی )حەشدی شەعبی و 
گرووپە  ئەو  پێكهاتەی  لە  باس  عێراق(  داهاتووی 
میلیشیاییە و كاریگەرییان لەسەر داهاتووی عێراق 

دەكات. 
سەنتەرەكە:  توێژەری  دوو  لەالیەن  راپۆرتەكە 
رێناد مەنسوور و فالح عەبدولجەبارەوە ئامادەكراوە.

حەشد.. هێزی ئەمری واقیع
سیاسەتێكی  عێراق  راپۆرتەكە،  بەگوێرەی 
یەكڕەنگی بەرامبەر هێزە میلیشیاییەكان نەبووە، واتە 
لە قۆناغێكدا دژیان بووە و لە قۆناغێكی دیكەشدا 
رێگەی داوە ئەو گرووپانە شانبەشانی سوپا كاربكەن. 
لە پاش  تاوەكوو ساڵی 2014 حیزبی دەعوە كە 
دەكات،  عێراق  بەعسەوە حوكمی  رژێمی  رووخانی 
بە پەیڕەوی لە ئایدیۆلۆژیای محەممەد باقر سەدر، 
گرووپی  دامەزراندنی  دژی  دەعوە،  دامەزرێنەری 
سەربازییەكانی  دامەزراوە  دەرەوەی  لە  میلیشیایی 
دەوڵەت بوو، هەر بۆیە حیزبی دەعوەی ئیسالمی 
بە پێچەوانەی حزب و بزووتنەوە شیعییەكانی دیكەی 

عێراقەوە باڵی سەربازیی نەبوو.
راپۆرتەكە دەڵێت هۆكاری ئەوەی نووری مالیكی، 
سەرۆكوەزیرانی پێشووی عێراق، لە قۆناغی یەكەمی 
دەسەاڵتی خۆیدا هەڵیكوتایە سەر میلیشیای سوپای 
مەهدی بە سەركردایەتی موقتەدا سەدر و، هەوڵەكانی 
هێزەكانی  لەنێو  بەدر  رێكخراوی  تواندنەوەی  بۆ 
تێڕوانینەی  ئەو  سۆنگەی  لە  نێوخۆ،  وەزارەتی 
حیزبی دەعوەوە بوو لە دژی دروستكردنی میلیشیا. 
ئەو كات سیاسەتی دەعوە دژی روانگەی ئێران بۆ 
دروستكردنی هێزی میلیشیایی بوو، بەاڵم هەر لەو 
قۆناغەدا ئیدی وردە وردە مالیكی ملی بۆ داخوازیی 

پێكهێنانی هێزی میلیشیا دا.
داعش  كە  بەدواوە   2014 ناوەڕاستی  لە  بەاڵم 
دەركەوت و زۆر بە خێرای سنووری ناوچەكانی ژێر 
دەسەاڵتی خۆی فراوان دەكرد، ئیدی هەموو شتێك 
گۆڕا. لەوكاتەدا مالیكی دەستیكرد بە پشتگیریكردنی 
حەوت میلیشیا كە بریتی بوون لە رێكخراوی بەدر، 
عەسایبی ئەهلی هەق، كەتایبی حیزبوڵا، كەتایبی 
سەید ئەلشوهەدا، حەرەكەتی حیزبوڵا ئەلنوجەبا، 

كەتایبی ئیمام عەلی و كەتایبی جوند ئەلئیمام. 
راپۆرتەكە ئاماژە بە كۆمەڵێك هۆكاری نێوخۆیی 
و ناوچەیی دەكات كە وایان كرد مالیكی و حیزبی 
دەعوە تێڕوانینی خۆیان بەرامبەر دامەزراندنی هێزی 
میلیشیایی لە دەرەوەی دامودەزگا سەربازییەكانی 

دەوڵەت بگۆڕن: 

هۆكارە نێوخۆییەكان

یەكەم: شكستی هێزە ئەمنییەكان
 شكستی حكومەتەكەی مالیكی لە بواری ئەمنی 
بەتەواوی  بۆ سەر مووسڵ  داعشدا  لە هێرشی  كە 
 2014 حوزەیرانی  لە  مالیكی  بۆیە  دەركەوت. 
هێزەكانی  كۆمیسیۆنی  دامەزراندنی  بۆ  فەرمانێكی 
حەشدی شەعبی دەركرد كە ئەوەش پێشێلكردنی 
عێراق  دەستووری  مادەی 9ی  دووەمی  پەرەگرافی 
دەسەاڵتی  بەهۆی  مالیكی  دەڵێت  راپۆرتەكە  بوو. 
بەسەر سیستەمی دادوەری و الوازبوونی دەستوور، 

توانی ئەو فەرمانە "نادەستوورییە" جێبەجێ بكات.

دووەم: فەتوای سیستانی و قۆستنەوەی لەالیەن 
مالیكییەوە

 هۆكاری دووەمی وەرگرتنی شەرعیەت لەالیەن 
سیستانی  عەلی  ئایەتوڵا  فەتواكەی  حەشدەوە، 
"هەموو  لە  داوای  كە  بوو   2014 حوزەیرانی  لە 
جیاوازییە  لەبەرچاوگرتنی  )بەبێ  عێراقییەكان" 
ئەمنییەكانەوە"  "هێزە  ناو  بێنە  كرد  تایفییەكان( 
بۆچوونی  بە  شیعەكە(.  میلیشیا  حەوت  )نەك 
بوو  ئەوە  كێشەكە  راپۆرتەكە،  ئامادەكارانی 
"سیستانی نەیدەتوانی یان نەیدەویست داوا بكات 
واتە  بكرێ"،  جێبەجێ  خۆی  وەكوو  فەتواكەی 
خۆبەخشەكان راستەوخۆ بچنە نێو هێزە ئەمنییە 
رەچاوی  ناونووسكردنەكەشدا  لە  و  فەرمییەكان 

جیاوازییە تایفییەكان نەكرێ.
نێو  لە زمانی كۆمەڵێك سەرچاوەی  راپۆرتەكە 
"لە  كە  داوە  بەوە  ئاماژەیان  سیستانی  ئۆفیسی 
ناو  بنێرنە  فەتواكەدا مەبەست ئەوە نەبوو خەڵك 
میلیشیاكانەوە، بەڵكو ئامانج ئەوە بوو خۆبەخشەكان 
بچنە ناو هێزە ئەمنییەكانی عێراقەوە". هەر بۆیە 
نووسینگەی ئەو مەرجەعە شیعەیە لەوكاتەوە هەتا 
شەعبی"،  "حەشدی  دەستەواژەی  لەبری  ئێستا 

دەستەواژەی "خۆبەخشەكان"ی بەكارهێناوە.

سێیەم: بەهێزبوونی پەیوەندییەكانی مالیكی و 
ئێران

دەعوە  لە  بەر  مالیكی  راپۆرتەكە،  بەپێی 
شیعەكان  میلیشیا  بەرامبەر  خۆی  هەڵوێستی 
گۆڕیبوو، هۆكارەكەشی ئەوە بوو كە ئێران گوشاری 
بۆ سەرۆكوەزیرانی پێشووی عێراق هێنابوو هاوكاری 
هێزە میلیشیاییەكان بكات. بەپێی هەڵسەنگاندنی 

ئامادەكارانی راپۆرتەكە، نووری مالیكی بۆ پاراستنی 
)لەوانەش  نەیارەكانی  لەبەرامبەر  دەسەاڵتی خۆی 
بە  پێویستی  مەهدی(،  سوپای  و  سەدرییەكان 
هاوكاریی ئێران هەبوو، بەتایبەتیش دوای كشانەوەی 

هێزەكانی ئەمریكا لە 2011.
قۆناغەدا  لەو  مالیكی  كە  دەشڵێت  راپۆرتەكە 
كەتایبی  وەكوو  گرووپی  بڕوایەی  ئەو  گەیشتبووە 
حیزبوڵا و عەسایبی ئەهلی هەق پێویستن بۆ ئەوەی 
ئەمنییەكانی  هێزە  دەرەوەی  لە  مەهدی  سوپای 
عێراقیشەوە ركابەریان هەبێت. جگە لەمەش مالیكی 
هاوكارییەكی زۆری لە ئێران وەرگرت بۆ ئەوەی لە 
ستراتیژی  بەشێوەیەكی  كە  بدات  مەهدی  سوپای 
دژی فرانخوازییەكانی ئێران بوون لە عێراق. ئێران 
لیستی  بە  مالیكی  كوتلەی  كاتێك  2010شدا  لە 
ئەلعێراقیە دۆڕابوو، یارمەتییەكی زۆری مالیكی دا 
پۆستی  و  پێكبهێنێ  حكومەت  بتوانێ  ئەوەی  بۆ 

سەرۆكوەزیران الی خۆی بمێنێتەوە.

چوارەم: دەستلەكاركێشانەوەی مالیكی
لەوە  جەخت  راپۆرتەكە  ئامادەكارانی 
لەدوای  مالیكی  بۆ  حەشد  بایەخی  كە  دەكەنەوە 
سەرۆكوەزیران  پۆستی  لە  دەستلەكاركێشانەوەی 
لە  لە وازهێنانی  ببوو. هەڵبەت مالیكی بەر  زیاتر 
سەرۆكایەتی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق، هەوڵی 
دابوو گەرەنتی ئەوە بكات هێزەكانی حەشد لەژێر 
و  بەرگری  وەزارەتی  نەك  بن،  خۆیدا  كۆنتڕۆڵی 
ناوخۆی عێراق. دوای وازهێنانیشی لە پۆستەكەی، 
هەوڵی دا پەیوەندیی نزیكی خۆی لەگەڵ بەهێزترین 

گرووپەكانی نێو حەشد بپارێزێ.
بەگوێرەی راپۆرتەكە، مالیكی بە هاوكاریی ئێران 
كەلوپەلی  و  تەقەمەنی  و  چەك  دارایی،  یارمەتی 
شیعەكان  میلیشیاییە  هێزە  بۆ  دیكەی  سەربازیی 
دابین كرد، جگە لەمەش دروشمەكانی مالیكی بۆ 
الیەنگری لە سیاسەتی شیعی لە عێراق پەیوەندیی 
مالیكی  و  میلیشیاكان  سەركردەكانی  ئایدیۆلۆژی 

قووڵتر كردەوە.
حەشد  میلیشیاكانی  دەڵێت،  راپۆرتەكە  وەك 
دەدەن  مالیكی  بە  دەسەاڵت  بەهێزی  بناغەیەكی 
بۆ ئەوەی "لە كاتی خۆیدا بتوانێ حەیدەر عەبادی 
لە  البدات"،  لەسەركار  عێراق(  )سەرۆكوەزیرانی 
بەدەست  دەبن  ئامرازێك  حاڵەتیشدا  الوازترین 
پێ  سیاسی  گوشاری  ئەوەی  بۆ  مالیكییەوە 

دروست بكات.
گرووپە پێكهێنەرەكانی 

حەشدی شەعبی:
 كۆتایی ساڵی رابردوو، سەركردەكانی حەشدی 
كە  دەكرد  چەكداریان  هەزار   140 باسی  شەعبی 
بەاڵم  كۆبوونەتەوە،  میلیشیایانە  ئەو  دەوری  لە 
پڕۆژە  پەسەندكردنی  كاتی  لە  عێراق  پەرلەمانی 
بودجەی 2017دا تەنیا دانی بە 110 هەزار چەكداری 
لە  شەعبی  حەشدی  هێزەكانی  نا.  هێزەدا  ئەو 
چەند  هەندێكیان  كە  پێكدێن  گرووپ   50 نزیكەی 
سەت چەكدارێكیان هەیە و هەندێكیشیان ژمارەی 
چەكدارەكانیان هەتا دەیان هەزار دەچێ )بۆ نموونە 

سوپای بەدر(.
باشتر  تێگەیشتنی  بۆ  راپۆرتەكە  ئامادەكارانی 
لە پێكهاتە ئاڵۆز و لێڵەكەی حەشدی شەعبی، ئەو 
هێزە لەسەر بنەمای ئایدیۆلۆژی بەسەر سێ گرووپی 

جیاوازدا دابەش دەكەن.
عەلی خامنەیی،  الیەنگری  گرووپەكانی  یەكەم: 

رێبەری كۆماری ئیسالمیی ئێران
دووەم: گرووپەكانی الیەنگری عەلی سیستانی، 

مەرجەعی بااڵی شیعەكانی عێراق
سەدر،  موقتەدا  بە  سەر  گرووپەكانی  سێیەم: 

سەركردەی بزووتنەوەی سەدر
گرووپەكانی الیەنگری خامنەیی

بەهێزترین  كارنیگی،  راپۆرتەكەی  بەپێی 
كە  ئەوانەن  شەعبی  حەشدی  نێو  گرووپەكانی 
پەیوەندییەكی بەهێزیان لەگەڵ تاران هەیە و لەڕووی 
لەو  بەشێك  خامنەیین.  بە  سەر  ئایدیۆلۆژیشەوە 
گرووپانە راستەوخۆ لەالیەن ئێرانەوە دروستكراون، 
بڕوایان بە چەمكی ویالیەتی فەقیه هەیە و ژمارەی 
خوراسانی،  سەرایای  لەوانە  كەمە:  چەكداریشیان 
كەتایبی حیزبوڵا و كەتایبی ئەبولفەزلی عەبباس. 
ئەو گرووپانە راستەوخۆ سەر بە سوپای پاسداران 
و ئیتاعاتی ئێرانن. راپۆرتەكە دەڵێت ئەم هێزانە 
كە لە بەسرە هەتا دیالە گرووپ و ئەندامیان هەیە، 
لەالیەكەوە یارمەتی ئێران دەدەن بۆ ئەوەی بتوانێ 
لەالیەكی  و  بەرێت  عێراقدا  بە  شیعە  كۆریدۆری 

دیكەشەوە پاسەوانی سنووری ئێرانن.
جۆری دووەمی گرووپەكانی الیەنگری خامنەیی 
سیاسییان  حیزبی  ئەوەتا  یان  كە  گرووپانەن  ئەو 
هەیە، یان بەرەو ئەوە دەچن باڵی سیاسی دامەزرێنن. 
دارایی  یارمەتی  كە  گرووپانەش  ئەو  بەناوبانگترین 
زۆر و چەكی قورسی ئێرانیان پێدەگات، بریتین لە 

رێكخراوی بەدر و عەسایبی ئەهلی حەق. 
راپۆرتەكە دەڵێت كە ئەم گرووپانە پەیوەندیی 
نزیكیان لەگەڵ مالیكی هەیە و تەنانەت هەر مالیكی 
سەربازییەكە  باڵە  پاڵ  لە  دابوون  هانی  خۆیشی 
ببنە  و  بدەن  سیاسیش  باڵی  دامەزراندنی  هەوڵی 
جیابوونەوەی  هۆكاری  یاسا.  دەوڵەتی  لە  بەشێك 
هادی عامری، فەرماندەی سوپا و رێكخراوی بەدر، 
ئەوە  هەر  عێراق  ئیسالمیی  بااڵی  ئەنجوومەنی  لە 
بوو كە ئەنجوومەنەكە لە 2007ەوە وەكوو مەرجەع 
مامەڵەیان لەگەڵ سیستانی دەكرد، نەك خامنەیی. 
عێراق  پەرلەمانی  لە  كورسی   22 بەدر  رێكخراوی 

هەیە.

سەنتەری كارنیگی لەبارەی حەشدی شەعبی و داهاتووی عێراق:

بەهێزترین گرووپی حەشدی شەعبی 
ئەوانەن كە سەر بە خامنەیین

چی لە حەشد بكرێ؟
بەگوێــرەی راپۆرتەكەی كارنیگی، لە بەغدا تێڕوانینی جیاواز ســەبارەت بە داهاتووی حەشــد 
هەیە. لەالیەكــەوە الیەنگرانی خامنەیی، مالیكی و عامری داوا دەكــەن هێزە ئەمنییەكانی عێراق 
بكرێن بە دوو بەشــی سەرەكییەوە، وەكوو چۆن لە ئێرانیش ســوپا و ئەرتەش هەیە، سوپا سەر 
بە باڵی ئایدیۆلۆژیی دەســەاڵتە و ئەرتەش لەژێر كۆنترۆڵی حكومەت و ســەرۆككۆماردایە. ئەو 
گرووپە داوای ئەوەش دەكەن زۆربەی چەكدارانی حەشــد شــیعە مەزهەب بن، بۆ ئەوەی زلهێزە 

ناوچەییەكان نەتوانن كاریگەری لەسەر سیاسەتەكانی حەشد دابنێن.
بەگوێــرەی راپۆرتەكــە، عەبادی، الیەنگرانــی سیســتانی، الیەنگرانی ســەدر، ژمارەیەكی 
زۆر لە ســەركردە ســوننەكان و ســەركردایەتی كورد لەگەڵ ئەوەدان بەپێــی فەرمانی ژمارە 
91ی ســوپای عێراق، حەشــدی شــەعبی لە ناو هێزە ئەمنییەكانی عێراقدا بتوێنرێتەوە و ئەندام و 

سەركردەكانیشیان بەشێك لە هیچ پارت یان چاالكییەكی سیاسی نەبن. 
تیمی ئامادەكاری راپۆرتەكە لە ســاڵی رابردوودا چاویان بە عەبــادی كەوتووە و لەو دیدارەدا 
عەبــادی رایگەیاندووە كە یەكێــك لەو پالنانەی بیــری لێدەكەنەوە، بچووككردنــەوەی قەبارەی 
حەشــدە، بەو پێیەش 20 بۆ 25 هەزار چەكداریان لەناو ســوپای عێراقیــدا وەردەگیرێن. یەكێك لە 
بژارەكانی دیكەش ئەوەیە گرووپە جۆراجۆرەكانی حەشدی شەعبی بكرێنە فیرقە و لە چوارچێوەی 
سوپای عێراقدا ناوی نوێیان پێ ببەخشرێت )وەكوو فیرقەی هەشتەم، نۆیەم و هتد(. ئامادەكارانی 
راپۆرتەكە دەڵێن داهاتووی حەشــدی شــەعبی كاریگەری راســتەوخۆی لەســەر چارەنووســی 
سیاســەت لە عێراق دەبێ، بەجۆرێك ئەوە یەكالیی دەبێتەوە كە ئاخۆ حكومەت دەتوانێ هەموو 
دەســەاڵتەكانی لەالبێ یان گرووپەكانی ســەر بە مالیكی كاریگەری خۆیان بەســەر دامودەزگا 

سیاسی، یاسایی و دادوەرییەكانەوە دەپارێزن. 
راپۆرتەكــەی كارنیگی پێشــنیاز دەكات كە ئەگەر بڕیاریش بێ چەكدارانی حەشــد تێكەڵ بە 
دامەزراوەی ســەربازیی عێراق بكرێن، ئەو تێكەڵكردنە دەبێ لەسەر بنەمای تاكەكەسی بێ نەك 
گرووپ، چونكە ئەگەر لەسەر بنەمای گرووپ بێ، ئەوە هێزە سیاسییەكان جارێكی دیكە دەتوانن 

لە رێگەی گرووپەكانی خۆیانەوە لە سوپادا گوشار بۆ سەر حكومەت دروست بكەن.

میلیشیاكانی حەشدی شەعبی

میلیشیاكانی سەر بە خامنەیی: 

میلیشیاكانی سەر بە سیستانی:

 سەرایا خوراسانی

سەرایا عەتەبەی عەباسی

كەتایب حیزبوڵاڵ

كەتایب ئەبولفەزلی عەبباس

رێكخراوی بەدر

سەرایا عەتەبەی عەلەوییە

عەسایب ئەهلی هەق

لیوای عەلی ئەكبەرسەرایا عەتەبەی حوسەینییە

میلیشیاكانی سەر بە سەدر: 

سەرایا سەالم

)AFP :فۆتۆ( 

میلیشیاكانی سەر بە سیستانی تاكە 
میلیشیان ئەگەری هەڵوەشانەوەیان هەیە

حەشدی شەعبی دەبێتە ئامرازی گوشاری 
سیاسی بەدەستی مالیكییەوە

بەهەمانشێوە عەسایبی ئەهلی حەق هاندران لە 
سوپای مەهدی سەر بە سەدر جیاببنەوە. ئەمەش 
"سەدر  كە  بوو  كاتەدا  لەو  راپۆرتەكە  بەگوێرەی 
عێراق  لە  ئێران  دەسەاڵتی  لە  زۆری  رەخنەیەكی 
دەگرت". ئەو گرووپە لەژێر نێوی )سادقون( توانی 

یەك كورسی پەرلەمانی بەدەستبهێنێ.
گرووپەكانی الیەنگری سیستانی

گرووپی  شەعبی  حەشدی  لە  بەشە  ئەو 
بەیعەتیان  كە  لەخۆدەگرێ  ناسیاسی  چەكداری 
بە سیستانی داوە و راستەوخۆش دوای فتواكەی 
سیستانی دامەزراون، ئەركیشیان پاراستنی مەزارگە 
شیعییەكانە. بەگوێرەی راپۆرتەكەی كارنیگی، ئەم 
بەشە لە حەشد لە چوار گرووپی سەرەكی پێكدێ كە 
لە نەجەف رێكخراون و بریتین لە: سەرایای عەتەبەی 
عەباسی، سەرایای عەتەبەی حوسەینییە، سەرایای 
ناوی  ئەكبەر.  عەلی  لیوای  و  عەلەوییە  عەتەبەی 
هەركام لە گرووپەكان بەپێی ناوی چوار مەزارگە 
سەرەكییەكەی شیعەكانی عێراق لە كازمییە، كەربەال 

و نەجەف دانراوە. 
بەپێی راپۆرتەكە، زۆربەی سەركردە و ئەندامانی 
ئەو گرووپانە جەختیان لەوە كردووەتەوە كە لەگەڵ 
نەمانی داعش و مەترسی لەسەر مەزارگەكان، ئەو 
هێزانە هەڵدەوەشێنەوە. هەڵبەت لە ساڵی 2007ەوە 
ئەنجوومەنی بااڵی ئیسالمیی عێراقیش بەیعەتی بە 
تەكتیكی  گۆڕانی  لە  جۆرێك  كە  داوە  سیستانی 
بوو لە ئێرانەوە بەرەو مەرجەعە عێراقییەكە. لەو 
میلیشیای  ژمارەیەك  حەكیم  عەممار  كاتەشەوە 
دامەزراند كە بریتی بوون لە سەرایا جیهاد، سەرایا 

عەقیدە و سەرایا عاشوورا. 
گرووپەكانی سەر 
بە موقتەدا سەدر

كەمپی  كوشتاری  دوای  لە  سەدر  موقتەدا 
هێزە  ئەم  دامەزراند.  سەالمی  سەرایا  سپایكەر، 
هەر سوپای مەهدی بوو بە ناوێكی نوێوە. سوپای 
مەهدی لەساڵی 2008ەوە هەڵپەسێردرابوو، بەاڵم 
بەشێكی زۆر لە شارەزایان و كادیرەكانی ئەو هێزە 

مابوون.
لە  ژمارەیەك  لەگەڵ  راپۆرتەكە  ئامادەكارانی 
فەرماندەكانی سەرایا سەالم قسەیان كردووە و بە 
گوتەی ئەوان سەرایا سەالم دەتوانێ هێزێكی 100 
كە  ئەوانەشی  ژمارەی  و  دامەزرێنێ  كەسی  هەزار 
خۆیان ناونووس كردووە لەو ژمارەیە زیاترە، بەاڵم 
سەربازییەوە  و  مادی  سەرچاوەی  كەمیی  بەهۆی 
ئێران  ئەوەی  لەبەر  وەربگرن،  هەموویان  ناتوانن 
بەشی زۆری ئەو هاوكارییانەی بڕیوە كە پێشتر بە 

هێزەكانی سەدری دەدا.
جیاوازییە  لە  یەكێك  راپۆرتەكە،  بەگوێرەی 
گرووپە  لەگەڵ  سەدر  بزووتنەوەی  سەرەكییەكانی 
شیعەكانی دیكەی عێراق ئەوەیە ئەم بزووتنەوەیە 
لە دیاسپۆرا شێوەی نەگرتووە و لە خەڵكی شیعەی 

عێراق نزیك بووە.
هەڵوێستێكی  سەالم  سەرایا  و  سەدر  موقتەدا 
روونیان بەرامبەر بە حەشدی شەعبی نییە، سەدر 
لەالیەكەوە دژی گرووپەكانی الیەنگری خامنەییە و 
شیعەكانی  الیەنگری  بەهۆی  دیكەشەوە  لەالیەكی 
ناتوانێ بە تەواوەتی  لە هێزەكانی حەشد،  عێراق 

رەتیان بكاتەوە.

داهاتووی حەشدی 
شەعبی كاریگەریی 
راستەوخۆی لەسەر 

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

شرۆڤە و بۆچوون

خەڵكێكـی زۆر باوەڕیـان وایـە كە یەكێتی 
توانـای  هێزێكـە  كوردسـتان  نیشـتمانیی 
كوردسـتانی  كێشـەكانی  یەكالكردنـەوەی 
زۆرتریـن  لەالیـەك  هەربۆیـە  هەیـە، 
چاوەڕوانییـەكان لە یەكێتییە و بە ئومێدەوە 
لێـی دەڕوانـن، لەالیەكـی تریشـەوە زۆرتریـن 
رەخنـە رووبـەڕووی یەكێتـی دەكرێتـەوە كـە 
بۆچـی هەڵوێسـت و بڕیـاری یەكالكـەرەوەی 
نییـە، لـە كاتێكـدا لـە رابـردوودا و لـە زۆر 
قۆناغـی مێژووییـدا، یەكێتـی بە هەڵوێسـتی 
ئازایانـە، بـە بڕیـاری پەرجووئاسـا، هێزێكـی 

خۆیـدا  چركەسـاتی  لـە  و  بـووە  ئامـادە 
بـوون.  یەكالكـەرەوە  بڕیارەكانـی 

هەبـوو،  جەاللـی  مـام  یەكێتـی  پێشـتر 
ئـەو پیاوێكـی خـاوەن ئیـرادە و بڕیـار بـوو، 
لـە كاتـی پێویسـتدا بـۆ وەرگرتنـی بڕیـاری 
ئـەوەی  ئیـرادەی  یەكالكـەرەوە  و  گرنـگ 
هەبـوو كاریگـەری بخاتە سـەر بیروبۆچوونی 
ناوەندەكانـی بڕیـاری یەكێتی و بەئاراسـتەی 
دروسـت یەكێتـی بڕیـار یاخـود هەڵوێسـتی 
یەكالكـەرەوەی هەبێـت، ئەگەر ئەوەشـی پێ 
نەكرایـە، خـۆی پیاوێكـی ئـازا بـوو، بڕیـاری 

دەدا و دەیزانی هەڤاڵەكانی بەشی ئەوە رێزی 
دەگـرن كـە بڕیارەكـەی بـە بڕیـاری گشـتیی 
یەكێتی بزانن. بەاڵم لەدوای نەخۆشـكەوتنی 
ئـەو، ئیتـر یەكێتـی تووشـی راڕایی سیاسـی 
بووە و توانای بڕیاردانی سیاسی الواز بووە. 
هۆكارەكەشـی، یەكەمیان بەهۆی نائامادەیی 
حیزبەكەیـدا،  بڕیـاری  لـە  تاڵەبانییـە 
دووەمیشـیان ئامادەیـی دونیابینـی سیاسـی 
نەیارەكانی یەكێتیە لەسـەر یەكێتی. چونكە 
دەزانـن كـە یەكێتـی هێـزی یەكالكەرەوەیـە، 
قازانجـی  بـە  دەیـەوێ  و  الیـە  هـەر  بۆیـە 
بەرەكـەی خـۆی یەكێتـی پەلكێشـی ئـەوێ 
بـكات. تـا كێشـە و ناكۆكیەكانیـش قووڵتـر 
ببنـەوە، تـا دۆخـی سیاسـی ئاڵۆزتـر بێ، تا 
پرسـە گرنگ و چارەنووسسازەكان زیاتر بەر 
دەرگـەی یەكێتـی بگـرن، یەكێتـی زیاتـر راڕا 

دەكـەن و توانـای بڕیـاری الوازتـر دەبێـت.
ئـەوەی لێـرەدا مەبەسـتمە هەڵوەسـتەی 
لەسـەر بكـەم، مەسـەلەی مافـی بڕیاردانـی 
و  كوردسـتان  خەڵكـی  چارەنووسـی 
لەبەرامبـەر  یەكێتییـە  راڕای  هەڵوێسـتی 
ئـەو پرسـە گرنگـە. لەكاتێكـدا یەكێتـی لـە 
هەلومەرجێكدا لەدایك بوو گەلی كوردسـتان 
و شۆڕشـەكەی تووشـی گەورەترین شكسـت 
هاتبـوون، لەوپـەڕی نائومێـدی و نیگەرانیـی 
خەڵكی كوردستاندا، یەكێتی وەك بڕیارێكی 
ئازایانـەی میللەتێـك كـە لـە شكسـتدا بڕیار 
بـدات بـۆ هەسـتانەوە، ئـاوا لەدایـك بـوو. لە 
ژیانی سیاسی خۆشیدا زۆر بڕیاری ئازایانەی 
لەپێنـاوی  بەخشـیوە  قوربانـی  زۆر  و  داوە 
رزگاریـی نیشـتمانەكەیدا. یەكێتـی نەك هەر 
توانـی میللەتێكـی كەوتـوو هەسـتێنێتەوە، 
بەڵكـوو لـە خراپتریـن و دژوارتریـن رۆژگاردا 
توانـی داخـوازی و ئامانجـی میللەتەكەش لە 

خەباتـی نەتەوەییـدا، لـە ئۆتۆنۆمییـەوە بـۆ 
مافـی بڕیاردانـی چارەنـووس بگۆڕێـت. لـە 
یەكـەم دەرفـەت و هەلـی رەخساویشـدا بـۆ 
بەدیهێنانـی ئـەم دروشـمە، لـە هەڵبژاردنـی 
و  كوردسـتان  پەرلەمانـی  1992ی  سـاڵی 
لـە هەلومەرجێكـدا كـە هەمـوو دەروجیـران 
پیالنیـان لێدەگێڕایـن و جگـە لـە ئیـرادەی 
میللـەت و چیـاكان كـەس دۆسـتمان نەبـوو، 
توانـی ئەمـە لـە دروشـمەوە بكات بە كـردار، 
ئەوەیانـدا  بڕیـاری  كوردسـتان  خەڵكـی 

فیدراڵـی پەسـەند بكـەن. 
پرسـیار لێـرەدا ئەوەیـە كـە یەكێتییـەك 
ناهەموارانـەدا  دۆخـە  و  هەلومـەرج  لـەو 
توانیبێتی دونیابینیی سیاسـی خۆی بەسـەر 
سیاسـییەكاندا  هێـزە  و  میللـەت  ئیـرادەی 
و  پشـت  بـێ  رۆژگاری  لـە  بـكات،  زاڵ 
پەنایـی و بـێ كەسـیی كـورددا توانیبێتـی 
و  ئامانـج  ئاراسـتەی  گۆڕینـی  داینەمـۆی 
خەباتـی میللەتەكـەی بێت، بۆچـی ئەمڕۆ لە 
هەلومەرجێكدا كە سیاسـەتی نێودەوڵەتی و 
هاوكێشـە هەرێمایەتیـەكان دەرفەتێكیـان بۆ 
خەڵكـی كوردسـتان هێناوەتـە پێـش بتوانێ 
بـە خەونـی لەمێژینەی و مافـی خۆی بگات، 
كەچـی یەكێتـی تووشـی راڕایـی هاتبێـت لـە 
بڕیـاری دروسـت و پێویسـتی تایبـەت بـەم 
پرسـە كـە خەریكـە نـەك هـەر یەكێتـی لـە 
كاریگـەری  بەڵكـوو  دوادەخـات،  كاروانەكـە 
بخاتـە سـەر ئامانجـە راسـتەقینەكەی گەلـی 
كوردسـتانیش. ئەمـە پێویسـتی بـە لەسـەر 

وەسـتان و هەڵوەسـتەی جدیـی هەیـە. 
بەتێگەیشـتنی من هۆكارەكەی ئەوەیە كە 
یەكێتی لەنێوان دونیابینی سیاسـی پارتی و 
گۆڕاندا خۆی بزر كردووە، خاوەنی روئیایەكی 
روون نییـە بـۆ چۆنێتـی مامەڵەكـردن لەگەڵ 

پێشـهات و رووداوەكان، خـاوەن تەرحێكـی 
روون نییـە بـۆ چارەسـەركردنی كێشـەكان. 
لەنێـوان  دەكات  وا  سـەرئەنجام  ئەمـەش 
بەرداشـی ناكۆكییەكانـی گـۆڕان و پارتیـدا 
دۆخێك دروسـت بێت كـە یەكێتی دەهاڕێت. 
پێشـتر لـە پرسـی دەسـتووری كوردسـتاندا 
نەبـوو،  روون  روئیایەكـی  خـاوەن  یەكێتـی 
هەمـوو خەڵـك دەیانزانی پارتـی چی دەوێت 
لـە دەسـتوور، گۆڕان و هێزە ئیسـالمییەكان 
چییـان دەوێ لـە دەسـتوور، بەاڵم نە خەڵك 
و نـە یەكێتیەكانیـش نەیاندەزانـی یەكێتـی 
لـەو دەسـتوورەدا چی دەوێـت، بۆیە یەكێتی 
قوربانـی،  بـووە  دەسـتووردا  ملمالنێـی  لـە 
دواتریـش پارتـی و گـۆڕان لەسـەر پرسـی 
دەسـتوور رێككەوتن و یەكێتی هیچ رۆڵێكی 

تێـدا نەما. 
لـە  خەریكـە  حاڵـەت  هەمـان  ئێسـتا 
سـەربەخۆیی  بـۆ  ریفرانـدۆم  مەسـەلەی 
پارتـی  دەبێتـەوە.  دووبـارە  كوردسـتان 
شـەڕی ئـەوە دەكات كـە لەسـەر دەسـتی 
ئـەوان ئـەم پرسـە بگاتـە ئامانـج. گـۆڕان 
كوردسـتان  سـەربەخۆیی  پرۆسـەی  دژی 
دەیانـەوێ  پارتـی  هاوشـێوەی  و  نیـن 
كوردسـتان خـاوەن دەوڵـەت بێـت، بـەاڵم 
بـۆ  دەسـتكەوت  ببێتـە  ئـەوە  نایانـەوێ 
پارتـی. بەڵكوو ئەوانیـش دەیانەوێ بەهۆی 
ئەوەی سـەرۆكایەتی پەرلەمان الی گۆڕانە، 
ئـەم پرسـە بەژێـر دەسـتی گۆڕانـدا بـڕوات 
تۆمـار  ئەوانیـش  بـۆ  سـەروەرییەكەی  و 
تریـش  جارێكـی  یەكێتـی  بـەاڵم  بكرێـت. 
خەریكـە لێـرەدا خـۆی بـزر دەكات، نازانـێ 
دوای پارتی بكەوێت یان لەگەڵ سـەنگەری 
بـوو  پێویسـت  لەكاتێكـدا  بێـت.  گـۆڕان 
یەكێتـی لـە هەردووالیـان روئیـای روونتـر 

بایـە دەربـارەی ئـەم پرسـە. دەبوو شـەڕی 
یەكێتـی لەسـەر ئـەوە بێـت كـە یەكێتـی 
بـكات،  ئاراسـتەیە  ئـەو  سـەركردایەتی 
دەبـوو یەكێتـی داوای ئـەوەی بكردایـە كـە 
گوتەبێـژی كۆمیتـەی ریفرانـدۆم لە یەكێتی 
بێـت، بـۆ ئـەوەی وێناكـە بـەو جـۆرە بێـت 
كە ئەوە یەكێتییە لە پێشـەنگەكانی بەرەو 

كوردسـتانە.  بردنـی  سـەربەخۆیی 
راگرتنـی  لـە سیاسـەتی  بـەاڵم جۆرێـك 
هاوسەنگی لەنێوان گۆڕان و پارتیدا، وێنایەكی 
بـۆ یەكێتـی دروسـت كـردووە كـە خەڵـك 
نەزانێـت لـەم نێوانـەدا یەكێتی چـی دەوێت. 
بتوانـێ  ناوبژیوانێـك  سـبەینێ  نییـە  دوور 
پارتـی و گـۆڕان پێكبهێنێـت و رێكبكـەون 
لەسـەر میكانیـزم و چۆنێتـی بەڕێوەبردنـی 
كۆمیتـەی ریفرانـدۆم. ئـەی ئـەوكات یەكێتی 
دەكەوێتـە كوێی ئەم هاوكێشـەیەوە. چونكە 
ئـەوەی لـە نێـوان گـۆڕان و پارتیـدا هەیـە، 
ناكۆكی نییە لەسـەر ئەوەی الیەكیان لەگەڵ 
دەوڵەتـی كوردسـتان و سـەربەخۆیی بێـت 
و الیەكیـان لەگـەڵ عێـراق و مانـەوەی ئـەم 
دۆخـەی ئێسـتا بێـت. پارتـی دەیـەوێ لەژێر 
سـایە و سـێبەری سـەرۆكایەتی هەرێمدا ئەم 
پرۆسەیە بەڕێوە بچێت و دەستكەوتێك بێت 
بـۆ خۆی. گۆڕانیش دەیەوێ بە فیلتەرەكانی 
پەرلەمانـدا تێپەڕێـت و ئـەو فەزڵـە لە پارتی 
وەربگرێتـەوە. یەكێتی لێرەشـدا بـزرە. ئەمە 
لەئەسـتۆی  گەورەیـە  بەرپرسـیارێتییەكی 
سـەركردایەتی یەكێتی، چۆن ئێسـتا شانازی 
بەوەوە دەكات كە پێش زیاتر لە سـی سـاڵ 
داهێنـەری مافـی بڕیاردانی چارەنووس بووە، 
ئەگەر لە چركەسـاتی دەرفەتەكانی گەیشتن 
بەو ئامانجە رۆڵ و كاریگەری نەبێت، سبەی 

چـۆن وەاڵمـی مێـژوو دەداتـەوە. 

بـۆ باشـووری کوردسـتان، دەرئەنجامـی 
شـەڕ لـە سـووریا زۆر لـە داهاتـووی عێـراق 
گرنگتـر و چارەنووسسـازترە.  ئەگەرێکـی 
زۆر هەیـە کـە دەرئەنجامـی شـەڕی سـووریا 
درێژیـی تەمەن و سـەقامگیریی درێژخایەنی 
حکومەتەکـەی  و  کوردسـتان  باشـووری 
دیـاری بـکات. بـەاڵم چـۆن؟ بـۆ تێگەیشـتن 
دوو  ئـەم  سـەرەتا  دەبێـت  راسـتییە  لـەو 

بیرۆکـە بـاو و هەڵەیـە لەبیربکەیـن:

لـە  ئیقلیمییـەکان  و  زلهێـز  واڵتـە   -  1
بـەرە:  دوو  سـەر  دابەشـبوونەتە  سـووریا 
بەرەی هاوپەیمان و بەرەی نەیارانی ئەسەد.  

2 -  ئەمریکا و واڵتە زلهێزەکان پالنێکی 
گەورەیـان هەیـە بـۆ ناوچەکـە و دەیانەوێـت 

نەخشـەی ناوچەکە بگۆڕن. 

بیرکردنەوەیـە  دوو  ئـەم  لەبـارەی  زۆر 
دەبیسـتین، من لە بەشـی یەکەم و دووەمی 
بکەمـەوە  روونـی  بابەتـەدا دەمەوێـت  ئـەم 
کـە بۆچـی هەڵەیـە بـەو شـێوەیە تەماشـای 
شـەڕی سـووریا بکەیـن، پاشـان لـە بەشـی 
سـێیەمی ئـەم بابەتـەدا روونـی دەکەمـەوە 
شـەڕی  داهاتـووی  کـورد  بـۆ  چـۆن  کـە 
سـووریا لـە داهاتـووی عێـراق گرنگتـرە. 

دەیانەوێـت  رووسـیا  و  ئێـران  راسـتە 

ئەسـەد لـە دەسـەاڵت بمێنێتـەوە و ئەمریکا 
زۆرینـە  عەرەبیـی  واڵتانـی  و  تورکیـا  و 
سـوننە نایانەوێـت ئەسـەد بەشـێک بێـت لە 
داهاتـووی سـووریا، بەاڵم ئـەوەی وا دەکات 
لـە  پـارە  و  چـەک  و  خوێـن  واڵتانـە  ئـەو 
سـووریا خـەرج بکـەن ئـەو جیاوازیـە نییـە. 
کـە  تێبگەیـن  باشـتر  ئـەوەی  بـۆ 
سـووریا  شـەڕی  گۆڕانکارییەکانـی  چـۆن 
باشـووری  داهاتـووی  سـەر  دەکاتـە  کار 
شـێوەیە  بـەم  وایـە  باشـتر  کوردسـتان، 

بکەیـن:   شـەڕەکە  تەماشـای 
و  زلهێـز  واڵتـە  سـووریادا  جەنگـی  لـە 
ئیقلیمییـەکان دەکرێـت دابەشـبکرێنە سـەر 
دوو گـرووپ کـە هـەر گرووپێکیان شـەڕێکی 
جیـاواز دەکـەن. گرووپی یەکـەم پێکدێن لە 
ئێـران و سـعودیە. گرووپـی دووەم پێکدێـن 

لـە ئەمریـکا و رووسـیا و تورکیـا. 

گرووپی یەكەم: 

و  رووسـیا  و  ئەمریـکا  پێچەوانـەی  بـە 
ئامانجـی  سـعودیە  و  ئێـران  تورکیـاوە، 
تـا  و  هەیـە  سـووریا  لـە  درێژخایەنیـان 
ئـەو  بـۆ  کار  بێدەنگـی  بـە  زۆر  رادەیەکـی 

دەکـەن.  درێژخایەنانـە  ئامانجـە 
ئێـران دوو ئامانجـی سـەرەکی هەیـە لـە 
داهاتـوودا  لـە  بتوانێـت  یەکـەم:  سـووریا، 
بـێ کێشـە چەکـدار و مووشـەک و چـەک 
بـە رێگـەی وشـکانی لـە عێراق و سـووریاوە 
حیزبوڵـا.  چەکدارانـی  بـۆ  تێپەڕێنێـت 
بەربەسـتێکی  نەبێتـە  دیمەشـق  دووەم: 
جوگرافـی و دیمۆگرافـی لـە نێـوان عێراقـی 

حیزبوڵـا.  لوبنانـی  و  شـیعە  زۆرینـە 
بـۆ گەیشـتن بـەو ئامانجانە، تـاران هەوڵ 
دەدات بـە هەمـان شـێوەی عێراق و لوبنان، 
سـووریا بخاتـە ژێـر هەژموونی خـۆی، بەاڵم 

تا ئێسـتا لەو کارەدا شکسـتی هێناوە. 
چەتـری  لەژێـر  ئێـران  عێـراق،  لـە 
سیاسـیی  نەخشـەی  توانـی  ئەمریـکادا 
واڵتەکـە بەشـێوەیەک دابڕێژێـت کـە کلیلـی 
چارەسـەری کێشـەکانی نێو ماڵی شـیعە لە 
تـاران بێـت. لە سـووریا، ئێران لەسـەرەتادا 
ئـەو  رووسـیادا  چەتـری  لەژێـر  دەیویسـت 
لـە  ئەوەیـە  کێشـەکە  بـەاڵم  بـکات،  کارە 
سـووریا شـیعە زۆرینـە نییـە و دەزگاکانـی 
بەتـەواوی  و  کاران  هێشـتا  دەوڵـەت 
نەڕووخـاون. لەبـەر ئـەوە ئەرکـی ئێـران لـە 

زەحمەتتـرە.  سـووریا 
بـۆ  بێـت  هۆکارێـک  لەوانەیـە  ئەمـەش 
ئـەوەی کـە تـاران هەوڵـی بـە شـیعەکردنی 

بـدات.  سـووریا 
بەگوێرەی رۆژنامەی گاردیەنی بەریتانی، 
خێزانـی   300 نزیکـەی  ئێـران  پـار  سـاڵی 
بـۆ  لـە عێراقـەوە گواسـتووەتەوە  شـیعەی 
ناوچـەی درعای دیمەشـق. ئەمەش لەوانەیە 
سـەرەتایەک بێـت بۆ پرۆسـەیەکی فراوانتر. 
بەریتانیـە،  رۆژنامـە  ئـەو  بەگوێـرەی  هـەر 
بـە  کـردووە  دەسـتی  ئێـران  حکومەتـی 
سـووریا.  لـە  خانووبـەرە  و  زەوی  کڕینـی 
چاالکوانێکی سـەر بە ئۆپۆزسـیۆنی سووری 
پێـی گوتـم کـە ئێران لـە ناوچەکانـی نێوان 
دیمەشـق و سـنوورەکانی لوبنـان خەریکـی 

کڕینـی خانووبەرەیـە. 
لـە بەرەکانی شـەڕیش، ئێران میلیشـیای 
و  پاکسـتانی  زەینەبـی  ئەفغانـی و  فاتمـی 
عێراقـی  شـەعبیی  حەشـدی  میلیشـیاکانی 
بـۆ سـووریا دەبـات. راسـتە ئێـران نایەوێـت 
لـە  خـۆی  هێزەکانـی  لـە  زۆر  ژمارەیەکـی 
سـووریا بـە کوشـت بـدات، بـەاڵم هێنانـی 
لـە  شـیعە  چەکـداری  زۆر  ژمارەیەکـی 
ئەفغانسـتانەوە  و  عێـراق  و  پاکسـتان 
لەگـەڵ خێزانەکانیـان لەوانەیـە ئامانجەکەی 

بێـت.  سـووریا  دێمۆگرافیـای  گۆڕینـی 
سـعودیە  ئامانجـی  بەرامبـەردا،  لـە   
درێژخایەنەکانـی  پـرۆژە  بـە  شکسـتهێنانە 
سـتراتیژییەکی  سـعودیە  بـەاڵم  ئێـران، 
سـەربەخۆی نییە بۆ گەیشتن بەو ئامانجەی 
و سـەرکردەکانی ریـاز چاوەڕێـی ئەمریـکا و 

بوەسـتێنن. ئێـران  دەکـەن  تورکیـا 

گرووپی دووەم: 

و  ئەمریـکا  سـەرکردەکانی  لەوانەیـە 
خەونـی  و  ویسـت  تورکیـا  و  رووسـیا 
داهاتـووی  بـۆ  هەبێـت  درێژخایەنیـان 
سـووریا، بـەاڵم بـە کـردار ئـەوان زیاتـر کار 
دەکـەن.  کورتخایەنەکانیـان  ئامانجـە  بـۆ 
راسـتە ئەردۆغان هیوای ئەوە دەخوازێت 
کە گرووپەکانی ئۆپۆزسـیۆنی سـووری ببنە 
بـەاڵم  سـووریا،  داهاتـووی  دەسـەاڵتداری 
ئامانجـی  یـەک  بـۆ  کار  ئانکـەرە  بەکـردار 
ئەویـش  سـووریا،  لـە  دەکات  کورتخایـەن 
رێگرتنـە لـە دروسـتبوونی کیانێکـی دیکەی 

کـوردی  لەسـەر سـنوورەکانی. 
کورتخایەنـن.  ئامانجەکانـی  ئەمریـکاش 
دۆناڵـد  دەسـتبەکاربوونی  پێـش  تاوەکـو 
لـە  ئەمریـکا  ئامانجـی سـەرەکیی  ترەمـپ، 
بـەاڵم  بـوو،  داعـش  بێهێزکردنـی  سـووریا 
ئێسـتا بەرپرسـانی ئیـدارەی دۆناڵـد ترەمپ 
بیـر  داعـش،  بەرەنگاربوونـەوەی  لـە  جگـە 
لـە تێکدانـی ئـەو هاوپەیمانییـە دەکەنـەوە 
و  ئێـران  نێـوان  لـە  پێیوایـە  واشـنتن  کـە 
رووسـیادا لـە سـووریا هەیـە )لـە راسـتیدا 
هاوپەیمانییەکـەی نێـوان تـاران و مۆسـکۆ 

کورتخایـەن و پـڕ لـە کێشـەیە(.
ئامانجـی  لەسـەر  کار  رووسـیاش 
راسـتە  سـووریا.  لـە  نـاکات  دوورمـەودا 
بـۆ مۆسـکۆ گرنگـە کـە بـۆ دەیـان سـاڵی 

رووسـی  سـەربازیی  بنکـەی  دیکـەش 
هەبێـت  سـووریا  تەرتووسـی  شـاری  لـە 
نزیـک  لـە  مووشـەکیەکەی  سیسـتەمە  و 
کەنارەکانـی دەریـای ناوەڕاسـت بمێنێتەوە، 
بـەاڵم بـۆ گەیشـتن بـەو ئامانجانە، رووسـیا 
پێویسـتی بـەو هەمـوو هێزە سـەربازیە نییە 

هەیەتـی.  سـووریا  لـە  ئێسـتا  کـە 
ئـەو چاالکیـە سـەربازیە زۆرەی ئێسـتای 
رووسـیا لـە سـووریا، زیاتـر دەتوانـێ یـەک 

ئامانجـی کورتخایەنـی رووسـیا بپێکێـت.
  پوتین دەیەوێت لەسەر دەستی رووسیا 
- نـەک ئەمریـکا و ئێـران - الیەنەکانی شـەڕ 
لـە سـووریا بگەنـە رێککەوتنـی کۆتایـی بـۆ 
رووسـیا  دانوسـتاندن،  کاتـی  لـە  ئـەوەی 
فشـار  کارتێکـی  وەکـو  سـووریا  بتوانێـت 
واشـنتن  و  ئەمریـکا  دژی  لـە  بەکاربێنێـت 
ناچار بکات کە وجودی سـەربازیی رووسـیا 

لـە  کریمیـا قەبـووڵ بـکات.
گرنگـە.  زۆر  مۆسـکۆ  بـۆ  ئەمـە 
ئامانجـی سـەرەکی و درێژخایەنـی رووسـیا 
لـە  ئەمریکایـە  هەژموونـی  کەمکردنـەوەی 
باونەبوونـەوەی  و  ئەوروپـا  رۆژهەاڵتـی 
سیسـتەمی مووشـەکیی ئەمریکایـە لە نزیک 
ئامانجـە  بـەو  گەیشـتن  بـۆ  سـنوورەکانی. 
سـتراتیژی و درێژخایەنە، مۆسکۆ پێویستی 
بەهێزتریـن  ئەمریـکا هەیـە و  بـە سازشـی 
کارتـی فشـاری رووسـیاش تاوەکـو ئێسـتا 
چەنـدە  سـووریا  دۆخـی  سـووریایە. 
سەرئێشـەی زیاتر بۆ واشـنتن دروسـتبکات، 

باشـترە.  رووسـیا  بـۆ 

بەرپرسـی  گلـی،  نیزمەدیـن  *مەجیـد 
بـارەگای  لـە  رووداو  نووسـینگەی 
و  نیویـۆرک  لـە  نەتەوەیەکگرتـووەکان 
پسـپۆڕی پەیوەندییـە نێودەوڵەتییـەکان.

عێـراق واڵتێکـی وێڕانـە، لەبـەر ئـەوە نـا 
کـە باڵەخانەکانـی ڕووخاون و شـەقامەکانی 
خراپـن، مرۆڤەکانـی ناوی، ڕووخاو و شـکاو 

و وەالنـراون! عێـراق هەرچـی زانـای هەبـوو 
و  پسـپۆڕ  و  پزیشـک  هەرچـی  ڕۆیشـت، 
کـە  شـیاوترە  ڕۆیشـت،  هەبـوو  شـارەزای 

ڕۆیشـت،  هەبـوو  مرۆڤـی  هەرچـی  بڵێیـن 
کۆمەڵگـەی  پێیدەگوتـرێ  ئێسـتا  ئـەوەی 
عێراقـی، تەنیـا تۆپەڵێـک زبڵ و خاشـاک و 
تاقمـە خەڵکێکـی چەکـدار و بکـوژ و ببـڕ و 
... ئـەوی دی تۆپەڵێـک خەڵکـی برسـی و 
پاشـکەوتە و حەجەریـن، ئـەدی تۆی کورد، 
واڵتەکـەت،  کـە  کـردووە  وات  تاچەنـدە 
و  خوێـن  نەخشـەی  لـەم  نەبێـت  بەشـێک 

کوشـتارە؟!
بــە چــی دەیســەلمێنی کــە تــۆ عێراقــی 
ــۆم  ــەردەمی کوانت ــۆ لەس ــتە، ت ــت؟ ڕاس نی
بەقەولــی  و  فایبەرئۆبتیــک  و  ئەتــۆم  و 
پەشــێو: شارســتانیی دوگمــە و وایــەردا 
ــانەی  ــەو کێش ــەرجەم ئ ــەاڵم س ــت، ب دەژی
کــە مرۆڤەکانــی چاخــی ســەرەتا هەیانبــوو، 
مرۆڤێکــی  بەقــەد  تــۆ  هەتــە!  تــۆش 
کێشــەت  کرۆمانیــۆن(  و  )نیاندرتــاڵ 
لــەدەوری خــۆت کەڵەکــە کــردووە، گــەر 
زۆرتریــش ورد بکرێتــەوە، بەقــەد مرۆڤێکــی 

)جــاوە( ئاریشــەی ڕیشــەییت هەیــە!
ئـەم  دڵنیابـە  بـوو،  سـەرمات  زسـتان 
هاوینـەش بەباشـی گەرمـات دەبێت، پارەت 
پـێ نییـە و دەورت تاریکە و کارەبات نییە، 

هیـچ پـالن و بەرنامەیەکتـان بۆ ڕێکخسـتنی 
ژیانـی ئایندەتـان نییە، کەچی هەموو سـات 
و زەمانێـک ئامـادەن وەک دوژمنـی بـاوک 
کوشـتە، شـەڕی یەکتـر بکـەن، هەمووتـان 
لـە بەهانەیـەک دەگەڕێـن تـا ڕق و کینـە و 
بوغـز و زوخـاوی شـێتانەی خۆتـان بەسـەر 
و  بچـووک  زۆر  شـتی  هەڵڕێـژن،  یەکدیـدا 
ناچیـز و بێبەها لەیەکدی دەکەنە ئاریشـەی 
مـەزن! بـەردەوام سـەرقاڵی شـەڕ و هـەرا و 
مورافەعـەن لەسـەر شـتگەلێک کـە بەهـای 
یەکـدی  و  هـەرا  و  خوێـن  هەمـوو  ئـەو 
تۆچـۆن  نییـە!  نێوانتانـی  بوغزاندنـەی 
دەیسـەلمێنی کـە عێراقی نیـت؟ هەموو ئەو 
سـیفەتانەی کـە لەعێراقـی خوێـن و ئاگـر و 
تیرۆر و ڕەشـەکوژیدا هەیە، لەتۆشـدا هەیە، 
هەمـوو ئـەو بوغـزەی کـە لەنێـوان شـیعە و 
سـوننەدا هەیـە، لەشـەڕی نێـوان پارتـی و 
تاکـە  کـورد  هەیـە،  بەزیـادەوە  گۆڕانیشـدا 
نەتـەوەی نـاو ئاگـر و خوێنەکەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاسـتە کـە کێشـەی دیـن و مەزهـەب و 
زمانـی لەنێوخـۆدا نییە، کەچی هەمیشـەش 
کـە  لەسـەر شـتگەلێک  ناتەبایـە  و  نەسـاز 

نرخـی هـەرا و هەاڵکـەی نییـە!

بەکەمگرتــن و گچکانــدن و ئیعترافنەکردن 
شــعورە  ئــەو  بەرئەنجامــی  بەیەکتــری، 
بــۆ  گواســتراوەتەوە  کــە  عەرەبییەیــە 
دەماغــی مرۆڤــی کــورد، سێســەد ملیــۆن 
عــەرەب نیــو ســەدەیە خەریکــی بەکــەم 
ــە  ــی جولەک ــوککردن و گچکاندن ــن و س زانی
و ئیســرائیلن، کەچــی هەمووشــیان گیریــان 
خــواردووە بەدەســتییەوە؟! بە هەرهەموویان 
دەرەقەتــی نایــەن، بەهەرهەموویــان ناتوانــن 
ــەرەب  ــی ع ــن، هەرچ ــێ بگەیەن ــی پ زیانێک
دەیڵــێ،  عــەرەب  هەرچــی  و  دەیــکا 

ئیســرائیلی پــێ بەهێزتــر دەبێــت!
جا مرۆڤ کە نەیتوانی دیراسە بکات، کە 
نەیتوانـی قەبـارەی ڕاسـتقینەی دوژمنەکەی، 
کـە  بزانێـت،  ڕکابەرەکـەی  نەیارەکـەی، 
ڕاسـتەقینەی  نفـوزی  و  لەهێـز  نەیتوانـی 
بەرامبەرەکـەی تێبگات، دەقیقەن شـعورێکی 

عەرەبییانـەی بـۆ ژیـان هەیـە!
وەک  بارزانـی  سـاڵە  شـەش  گـۆڕان   
دیکتاتـۆر و حیزبەکەشـی وەک گرووپێکـی 
گەندەڵ و بێپالن و بەرنامە نیشـان دەدات، 
کەچـی لـە واقیعـدا ئـەو حیزبـە لـە کوێیـە 
و ئـەوان پێشـبینی کوێیـان بـۆ کردبـوو؟!! 

گرووپێکـی  بـەالوە  گۆڕانـی  پارتـی  ئەهـا 
منەتانـە  بـێ  و  فەوزەویـە  و  پۆپۆلیسـتی 
هەولێـر  لـە  کاربەدەسـتەکانی  و  وەزیـر 
دەردەکات و حیسـاب بـۆ قەبـارە و نفـوزی 
ڕاسـتەقینەی نـاکات، کەچـی ئەمڕۆ ناچار و 
مەمنونیشـی دەبێـت تـا لەگەڵـی دانیشـێت 

بـۆ ڕیفرانـدۆم!
لەمـرۆڤ،  ڕێزگرتـن  هەنـگاوی  یەکـەم 
هیـچ  بـە  مـرۆڤ  پێـی،  کردنـە  ئیعتـراف 
خـۆی  بـەالوازی  هەسـت  بەهیـچ  نامـرێ، 
پێـت  کـە  نەبێـت  بـەوە  تەنیـا  نـاکات، 
کـەم بێـت، مـرۆڤ دەیەوێـت ددانـی پێـدا 
بنێیـت، هەمـوو مرۆڤێـک لـە ڕووە فیزیکـی 
وجودێکـی  و  هەیـە  بایۆلۆژییەکەیـەوە  و 
موتڵەقـە، بـەاڵم ئەو دەیەوێـت بینرخێنیت، 
دەیەوێـت کـردار و ڕەفتارەکانیـت پـێ کـەم 
و  هەڵچـوون  هەنـگاوی  یەکـەم  نەبێـت، 
دانـی  کـە  ئەوەیـە  مرۆڤـەکان،  هیسـتریای 
پێـدا نەنێیـت و بـە یەکەیەکـی سـەربەخۆ 
و شـکۆمەندی نەزانیـت، مـن عێراقیـم، تـۆ 
عێراقیـت، پارتی و گـۆڕان عێراقین، چونکە 
لەعێـراق  نییـە،  شـکۆی  مـرۆڤ  لەعێـراق 

نانێـن!! بەیەکدیـدا  دان  مـرۆڤ 

یەكێتی و مافی 
بڕیاردانی چارەنووس

كلیلی داهاتووی 
باشووری كوردستان 

لە سووریایە نەك عێراق 

من عێراقیم!

عارف قوربانی

مەجید نیزامەدین گلی

 arifqurbany@yahoo.com

بەرزان عەلی حەمە
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رێبوار كەریم وەلی
 rebwar.karim@rudaw.net

 hemen@rudaw.net

هێمن عەبدوڵاڵ

رێككەوتنێكی مردوو

رێككەوتنی سیاسیی گۆڕان و یەكێتی لە 17ی 
مایسی 2016 دا كە بە ئامانجی "گۆڕینی تەرازووی 
هێز لە كوردستان" ئیمزا كرا، دوای ساڵێك لەبەردەم 
ئەگەری هەڵوەشانەوەدایە، چونكە بە كردەوە جگە 

لە نیو بڕگە هیچی لێ جێبەجێ نەبووە. یەكخستنی 
فراكســیۆنەكانی گۆڕان و یەكێتی لە بەغدا، تەنیا 
یــەك بڕگــەی رێككەوتنەكەیــە كە بــە نیوەچڵی 
جێبەجــێ بووە و، بــە حیســاب توانیویانە لەوێ 
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هەموو ئەو بەزمانەی ســەرەوە لە ســلێمانی لە 
كاتێكدا بوو كە پارتی پێشــوازی لە یەكگرتنەوەی 
گۆڕان و یەكێتی دەكرد، بەاڵم دانی بە رێككەوتنە 
سیاســییەكەیاندا نەدەنــا. پارتی لــەوە زیاتریش 
سەری خۆی بەو باسەوە نەهێشاند و خەریكی كاری 
خۆی بوو. بارزانی لە بری جیهان، ســەركردایەتی 
گەورەترین شــەڕی دژ بە تیــرۆری دەكرد و، وەك 
فەرماندەیەكــی فاتیــح هەولێری كــردە یەكێك لە 
گەورەترین ناوەندەكانــی بەرەوڕووبوونەوەی تیرۆر 

لــە دنیادا. حكومەتیش شــانی دایە بــەر قەیرانی 
ئابــووری و چۆكــی دانەدا. بۆیە لــە بارودۆخێكی 
وەهــادا كە مەســەلە مــان و نەمانی كوردســتان 
بــوو، ئەو رێككەوتن و هەرایەی ســلێمانی كڕیاری 
نەبوو، تەنانەت كاردانەوەی پێچەوانەی لێكەوتەوە. 
چونكــە گۆڕانەكان لەبری ئــەوەی بچن ببنەوە بە 
یەكێتــی، ئەمجارەیــان روویــان لە پارتــی كرد و 
ســەدان كــەس بــە خۆشــحاڵییەوە ســەنگەریان 
گواســتەوە، چونكە دیتیان ئەگەر پارتی شــتێكی 

گوشار بۆ پارتی بێنن!، بەاڵم لەڕاستیدا ئەویش 
ئاوێك بوو چووە ئاشی پارتییەوە، پارتی زیاتر 
لە بەغدا دووركەوتەوە و پەیوەندییەكانی هەولێر 

و بەغداشی كردە یەكالیەنە.
لەكاتێكدا كە گۆڕان تووشــی گۆشــەگیریی 
سیاسی، نائومێدی و هەڵوەرینی رێكخستنەكانی 
ببوو، لە پەرلەمان و حكومەت دوورخرابوونەوە، 
شەقام و كۆمەڵگای نێودەوڵەتیش كە پشتیان 
پێ بەســتبوو هیچی بــۆ نەكردبــوون، بەدوای 
دەرچەیەكــدا دەگــەڕان تاوەكــو حیزبەكەیــان 
لــە داڕمــان رزگار بكەن. ئەڵبەتــە دەمێك بوو 
بــاس لــە یەكگرتنــەوەی گــۆڕان و یەكێتــی 
دەكــرا )نــەك رێككەوتــن(، یەكێتیــش نیوە 
ئاشــكرا و نیوە نهێنی، خەریكی نوێكردنەوەی 
رێككەوتنی ســتراتیژی بوو لەگەڵ پارتی. ئەو 
دەنگۆیە )جگە لــەوەی كە هەڵگری بنچینەی 
رق و نەفرەتــی مێژوویــی هاوبەشــی پێڕەوانی 
برایــم ئەحمەد لە هەمبەر ماڵباتی بارزانی بوو( 
لــە روانگەی تاكتیكــی تەرەفەكانیشــەوە بەو 
شــێوەیە بوو كە باڵی دەستڕۆیشتووی یەكێتی 

دوای بەپەنــد بردنی گۆڕان و بەگژیەكدا كردنی 
لەگەڵ پارتیدا، گۆڕانی تەنێ وەك كارتێك )كە 
لەناو دەســتی خۆیدا بوو(، لە بەرامبەر پارتیدا 
بەكاردەهێنــا و ئامادە نەبــوو میراتی تاڵەبانی 
تەســلیمی نەوشــیروان مســتەفا بــكات. باڵی 
ریفــۆرم، حەزیان لــەو دەنگۆیە بوو، چونكە لە 
ئەگەری یەكگرتنەوەدا )كە خۆشــیان باوەڕیان 
پــێ نەبــوو، بەاڵم نەیاندەویســت وەكــو نەیار 
دیــار بكــەون(، پێگــەی باڵی دەستڕۆیشــتوو 
الواز دەبــێ، جا ئەوكاتە ئەوان ئەگەر دیســان 
جێگەیان نەبووەوە، بچن بەدوای كاری خۆیاندا 
و نیهایەت گۆڕانیش دەیویست هەڵسوڕاوانی بیر 
لە گەڕانەوە بۆ ناو یەكێتی نەكەنەوە، چاوەڕێ 
بكەن تا لە یەكگرتنەوەدا پۆســت و پلەكانیان 
پارێزراو بێت. هــاوكات ئومێدی ئەوەیان هەبێ 
كە زۆری نەماوە ببنەوە بە هێزە مێژووییەكەی 
جــاران. بەاڵم ئەوە تەنیــا حاڵەتێكی دەروونی 
و عیالجێكــی كاتی بــوو، بۆیە دەبووایە بیر لە 
شتێكی دیكە بكرێتەوە كە ئەویش رێككەوتنی 

سیاسی بوو.

قەبوڵ نەبێت ســەرناگرێت! یەكێتیش كە دیتی 
ئەو كارتە الی پارتی باوی نەماوە، هەر لە یەكەم 
رۆژەوە بایدایەوە و هەردوو باڵەكە پابەندییان بە 
رێككەوتنی ســتراتیژی لەگەڵ پارتیدا راگەیاند، 
گۆڕانیش كە بە حیســابی خۆیان بە بەشــداری 
لە كابینەی هەشــتەمدا كاو كرابووە ســەریان، 

كاوێكی دیكەشیان كرایە سەر.
یەكێتــی زیرەكانــە یــاری بــە كات دەكات و 
بڕستی لە گۆڕان بڕیوە، هیچ شتێكی ئەوتۆ ناڵێت 
كە گۆڕان هەســت بكات پشتی تێكردووە، بەاڵم 
بەكرداریــش هیچی بۆ ناكات! دەڵێ با پەرلەمان 
كارا بكرێتــەوە، بــەاڵم هەمان قســەی پارتییان 
بــۆ دەكات و دەڵێ ســەرۆكی پەرلەمان بگۆڕن! 
یەكێتیــش وەك پارتــی قــەت نایەوێ یوســف 
محەممەد بگەڕێتەوە، قسەی گۆڕان بچێتە سەر و 

ورەیان بەرز بێتەوە. سەرباری ئەوەی كە هەمیشە 
پابەندیی خۆی بە رێككەوتنەكەی لەگەڵ گۆڕاندا 
دووپــات دەكاتــەوە، بــەاڵم الی پارتیش خۆی 
بە گۆڕانەوە نابەســتێتەوە و لە هەموو شــتێكدا 
لەگــەڵ پارتییە! گۆڕان ئــەم حەقیقەتە دەزانێ، 
بــەاڵم ئەوانیــش هیــچ چارەیەكیــان نییە جگە 
لــەوەی خۆیان لە ژێــر چەتری ئەو رێككەوتنەدا 
بشــارنەوە، چونكە ئەگەر نەوشــیروان مستەفا 
لــە بنەڕەتــدا باوەڕی بــەو رێككەوتنــە هەبایە، 
قــەت لە یەكەم چركــەدا نەیدەگوت "عیبرەت لە 

جێبەجێكردنیدایە"! 
لــە  گــۆڕان  مروونەتــەی  ئــەو  خۆزگــە 
رێككەوتنەكەیــدا لەگەڵ یەكێتــی هەیەتی، نیو 
ئەوەندەی لەگەڵ پارتیدا هەبا، حەتمەن ئێســتا 

دۆخەكە بەجۆرێكی دیكە دەبوو.

نەوشیروان مستەفا  هاتنەوەی 
بــە  یەكێتــی  كــە  لەكاتێكدایــە 
هەردوو باڵەكەیەوە تا راددەیەكی 
زۆر لــە پارتی نزیــك بووەتەوە. 
دەبێ ئەوە زەنگێكی مەترســیدار 
بێت بۆ گۆڕان كە 9 ســاڵە ئیش 
ئــەو  دوورخســتنەوەی  لەســەر 
تەنانــەت  و،  هێــزە دەكات  دوو 
لــەو پێنــاوەدا ئامادە بــوو ببێ 
بــە بەدیلــی یەكێتی بــۆ پارتی! 
گەڕانەوەی نەوشــیروان مســتەفا 
بێ كاریگەری نابێت، بەاڵم گرنگ 
ئەوەیــە چەند كاریگەری بەســەر 
ئــەو نزیكبوونەوەیــەی پارتــی و 
یەكێتییــەوە دەبــێ؟ یــان چەند 
دەتوانــێ بە دەستپێشــخەرییەك 
كایــەی  نــاو  بێنێتــەوە  گــۆڕان 
رێككەوتــن  چونكــە  سیاســی؟ 
نــەدا!  دادی  یەكێتیــدا  لەگــەڵ 
بــۆ  دەبــێ پەرلەمــان النیكــەم 
بــۆ  نەبــێ،  شــتێكیش  هیــچ 
درێژكردنــەوەی تەمەنی یاســایی 
خــۆی كارا بكرێتــەوە. پارتــی و 
یەكێتی لەگەرمەی شەڕی ناوخۆدا 
ئەوەیــان كرد، ئەمجــارەش هەر 
دەیكەن، گــۆڕان لەگەڵ بێت یان 

لەگەڵ نەبێت.

گەڕانەوەی 
نەوشیروان مستەفا

گۆڕان و یەكێتی لەسەر 
كاك نەوشیروان "سفرەی گورگەكان"

چی بڵێت؟

پــاش غائیببوونێكــی نزیكــەی یەك 
گەڕایــەوە  نەوشــیروان  كاك  ســاڵی، 
گەڕانەوەكەشی  هەرچەندە  كوردســتان. 
وەك ئەو ماوەیەی لە لەندەن بوو، دوور 
بــوو لە چاوی میدیــا، بەاڵم ئەوە هیچی 
لەو راســتییە نەگۆڕیوە كــە جەماوەری 
گەورەیــان  ئومێــدی  بزووتنەوەكــەی 
بــە هاتنەوەی هەیــە. ناكۆكەكانیشــی، 
كــە  پیشــاندەدەن  وای  هەرچەنــدە 
هاتنــەوەی و  بــەاڵم  نەگــۆڕاوە،  هیــچ 

بێدەنگییەكەی سەخڵەتی كردوون.

ماوەیــەی  ئــەو  بەدرێژایــی 
بــوو،  بێدەنــگ  نەوشــیروان  كاك 
بزووتنەوەكەشی بێدەنگ بوو. هەرچەندە 
هەڵســووڕاوەكانی وایان پیشــاندەدا كە 
بەبێ ئەویش گۆڕان هەر بەســەرپێوەیە، 
بەاڵم دەركەوتنە بێمنەتانەكەی هەفتەی 
رابردووی ئەندامانی مەكتەبی سیاســیی 
یەكێتــی لە گــردی زەرگەتــە و جگەرە 
داگیرســاندن و قاچ لەســەر قاچ دانان و 
"هەواڵــە رۆژنامەڤانییــە" دوو دێڕییەكە 
وای دەردەخســت كــە شــاندی یەكێتی 
بە داشــی ســوار و بە تۆنی بێمنەتانە و 
دوور لە چاوی كاك نەوشــیروان قسەیان 
كــردووە و پەیامــی خۆیــان گەیاندووە. 
كەچــی ئەو بەیانییەی كاك نەوشــیروان 
گەیشــتەوە، لە تەلەڤیزیۆنی یەكێتییەوە 
زیندووكردنــەوەی  تایبەتــی  رووماڵــی 
رێككەوتنــی دەباشــان دەكــرا و هــەر 
مــام  قســەكانی  و  ڤیدیــۆ  زووش  زوو 
جەالل و كاك نەوشــیروان لێدەدرانەوە. 
وەك بڵێــی كەتنێك كرابــێ و كەتنكەر 
لەترسی سزای پاش كەتنەكەی خەریكی 

پاكانەكردن بێ!

زۆر كــەس دەیانگــوت یەكێتــی بۆیە 
لــە  نزیكبوونەتــەوە  پارتــی  لەگــەڵ 
رێككەوتــن، چونكە خاترجەم بووە كاك 
نەوشــیروان هێندە نەخۆشە تازە چاوی 
بە كوردســتان ناكەوێتەوە. بۆیە ئێســتا 
كــە هاتووەتــەوە، گۆڕین یــان وەكخۆی 
یەكێتــی  دەنگــی  تۆنــی  هێشــتنەوەی 
بەرامبەر گۆڕان و پارتی مایەی ســەرنج 
و لێوردبوونەوە دەبێت. بەتایبەتیش كە 
لەســەر ئاســتی خوارەوەی هەریەكە لە 
گۆڕان و یەكێتی بیرۆكەی بەهەرێمكردنی 
و  زیندووكراوەتــەوە  ســلێمانی 
كادیرەكانیــان لە میدیاكاندا بانگەشــەی 

بۆ دەكەن.

خەڵكــەوە  لــە  ئــەوەی  هەرچەنــدە 
جیــاوازە  زۆر  وێنەیەكــی  دەیبیســتین 
لــەوەی میدیــا و كادیــرە حیزبییــەكان 
دەیانــەوێ وێنای بكــەن، بەاڵم هەرواش 
كــە  هەبــێ  بــەوە  ئومێدمــان  دەبــێ 
هاتنــەوەی كاك نەوشــیروان لەجیاتــی 
ئەوەی عامیلی شــەڕ بێت، ببێتە عامیلی 
خێر بۆ ئاســاییكردنەوەی ژیانی سیاسی 
و كۆمەاڵیەتــی لە كوردســتاندا. خەڵك 
ئێســتا هێنــدەی پێی گرنگــە مووچە و 
كارەبــا و خزمەتگوزاریــی تەندروســتی 
هەبــێ، هێنــدە بــۆی گرنــگ نییــە كێ 
سەرۆكی پەرلەمان دەبێ و كێش ئیدارەی 
واڵت دەكات. رەنگــە گــۆڕان لــە مافی 
خۆی لــەو رێككەوتنەی بۆ بەڕێوەبردنی 
پارێزگا و ئیدارەكانی زۆنی سەوز هەیبوو 
بپرســێتەوە و چیدیكەش نەهێڵێ مافی 
بخورێ، كە بەڕاستیش پێویستە وابێت، 
بــەاڵم مــن زۆر لەمێژە ئەو حەماســەتە 
لەنێــو خەڵكدا نابینم كــە بۆ حیزبەكان 
هەیانبــوو، بە جەماوەری گۆڕانیشــەوە. 
خەڵــك لەخەمــی باشــبوونەوەی دۆخی 
ژیــان و خۆشــگوزەرانیدان و بەالیانەوە 
گرنگ نییە كێ ئەوەیان بۆ دابین دەكات 
و مافــی كام حیزبە كام پۆســتی هەبێ 
و كامــەی نەبێ. بۆیە بــاش دەبێ كاك 
نەوشــیروانیش دوای ئەو ماوە درێژە لە 
بێدەنگی، ئەوە بڵێت كە خەڵكی ســادە 
دەیەوێ گوێــی لێبێت نەك ئەوەبێت كە 
هەم گەنجە كەمئەزموونە پۆپۆلیستەكان 
و هــەم سیاســییە پیــرە لــە خەڵــك 
دووركەوتووەكانیش ئارەزوو دەكەن لێی 

ببیستن.

و  تورکیــا  رابــردووی  ســاڵی  چەنــد  لــە 
ئەزموونــی ســەرکردایەتی )ئەردۆغــان(دا، خولیــا 
ــاراوە  ــەس ش ــە ک ــان، ل ــتەمکارییەکانی ئەردۆغ س
نەبــوون. لەنــاو تورکیا و لە دەرەوە، هۆشــداریی زۆر 
درا لەســەر هەوڵەکانی ســوڵتانێکی رانەگەیەنراو بۆ 
کۆکردنــەوەی کــۆی دەســەاڵتە سیاســی، یاســایی، 
لەدەســتی  ئابوورییــەکان  و  دادوەری  ســەربازی، 
خۆیدا، ســوڵتانێک کە هەموو ئامرازێک رەوا دەکات 
بــۆ گەیشــتن بــە "ئامانجــە پیرۆزەکەی". لــە ئاکامی 
ــی  ــۆ هەموارەکان ــێ ب ــی بەڵ ــەرکەوتنی کەمپەین س
دەســتووری تورکیــا، پرســیاری گرنــگ ئەوەیــە: ئەم 
ســوڵتانە رانەگەیەنــراوە، بــە دەســەاڵتە کەمەکانــی 
ئەوســای وەکــو ســەرۆککۆمار، زۆر دەســتکراوە 
ئامانجەکانــی دەبــردە پێــش، ئێســتا و پــاش ئەوەی 
بەپێــی دەســتوور دەســەاڵتەکانی بێســنوورن و هیچ 
رێگەیــەک نییــە بــۆ لێپرســینەوەی، تورکیــا بــەرەو 

ــات؟  کــوێ دەب
ئەردۆغــان لەڕێگــەی دروســتکردنی کۆمەڵێــک 
قەیرانــی گــەورەی ناوخۆیــی و دەرەکــی، توانــی 
ریفراندۆمێکــی  لــە  شــەرمن  بردنەوەیەکــی  بــە 

گوماناویــدا، پێگــەی خــۆی وەک ســەرۆککۆمارێکی 
دەســتکراوە، بــۆ چەندیــن ســاڵی تــر زامــن بــکات. 
ئەردۆغــان بــەم هەمــوو قەیرانــەوە، تورکیــا بــەرەو 
ــە  ــتی ب ــە، پێویس ــتن لەم ــات؟ تێگەیش ــوێ دەب ک
ئاوڕدانەوەیەکــی رەخنەیــی قــووڵ هەیــە لــە مێژووی 
دەوڵەتــی تورکیــای مۆدێــرن و گیرخواردنــی لەنێوان 

ــە"دا.  ــل" و "مەکک "برۆکس
لەســایەی گۆڕانکارییــە مێژوویــی، سیاســی و 
هزرییەکانــی خۆرئاوای ســەدەی نۆزدە، چەمکەکانی 
ناشــیونالیزم،  و  نەتەوەیــی  دەوڵەتــی  نەتــەوە، 
نەخۆش"ەکــەی  "پیــاوە  حەرەمــی  دەگەنــە 
لەبەریەکهەڵوەشــانی  ســاتەوەختی  خۆرهــەاڵت. 
خەالفەتــی عوســمانی، ســاتەوەختی دروســتبوونی 
نەتــەوەی جیــاوازە لەهەنــاوی ئــەو ئیمپراتۆریەتەدا، 
ــەر زەوی،  ــوداوە لەس ــاوی خ ــەزارە بەن ــو ه ــە نی ک
نادادپەروەرانە حوکمی دەکرد. لەگەڵ دروســتبوونی 
ــش  ــەکان پێ ــەدا، تورک ــیارییە نەتەوەیی ــەم هۆش ئ
پرۆســەی  لــە  کــورد،  و  ئەرمــەن  عــەرەب، 
الســاییکردنەوەیەکی تــەواوی خۆرئــاوادا، نەتــەوە 
و دەوڵەتــی نەتــەوە دەگەیەننــە پیرۆزتریــن پێگــە. 

  ده ســته واژه  و چه مــك لــه  ئه ده بیاتــی سیاســیدا 
ــه ی  ــی مه عریف ــۆ بونیادنان كه ره ســته یه كی گرنگــە ب
سیاســی، هیــچ زمانێكــی زانســتی ناتوانێــت ببێتــه  
كه ره ســته یه ك بــۆ ده ربڕینــی مه عریفــه ، ئه گــه ر 
ــۆی  ــه ت به خ ــته واژی تایب ــك و ده س ــی چه م خاوه ن
ــه و زمانه شــدا، رووداوه كان  ــه  داڕشــتنی ئ ــت. ل نه بێ
و مێــژوو، پاشــخانی دروســتبوون و جێكه وتنــی ئــه و 

چه مــك و ده ســته واژانه  پێكده هێنــن. 
سیاســی  چه مكێكــی  وه ك  ســارد،  شــه ڕی   
گۆڕانــكاری  و  ناكۆكــی  و  رووداو  ئــه و  هه مــوو 
بــۆ  كــه   كۆده كاتــه وه   له خۆیــدا  ملمالنێیانــه   و 
ــی  ــی مێژووی ــه  قۆناغێك ــاس ل ــت ب ــه وه ی بمانه وێ ئ

تایبــه ت بكه یــن، ناوهێنانــی ئــه م ده ســته واژه یه  
ره نگــه  بــه س بێــت بــۆ ئــه وه ی وێنــای رووداو و 
ســه رده مێكی دیاریكــراوی مێژوومــان نیشــان بــدات، 
به تایبــه ت ئه گــه ر بمانه وێــت خۆمــان لــه  باســكردنی 
ورده كارییه كانــی شــیكردنه وه ی ئه وه ی كــه  روویداوە، 
بپارێزیــن. به كارهێنانــی ئــه و چه مكــه  )شــه ڕی 
ســارد( لــه م باســه دا بــۆ ئه وه یــه  كــه  گریمانــه ی 
هه تــا  ناوه ڕاســت  رۆژهه اڵتــی  بكه یــن؛  ئــه وه  
ــه ڕه دا  ــه و ش ــی ئ ــه واری قووڵ ــو ئاس ــڕۆش له نێ ئه م
ــه و شــه ڕه   ــه  ســه ده یه كه  ئ ــه  چاره ك ــر ل ده ژی، زیات
كۆتایــی هاتــووه ، کەچــی هێشــتا ســێبه ره كه ی ئــەم 
ناوچه یــه ی جێنه هێشــتووه . بــه اڵم چــۆن پشــتگیری 

ئەردۆغان و 
رووكردنەوە مەكکە!

جیهان پێویستی 
به  سوپه رپاوه ره 

ئەتاتــورک، لــە پرۆســەی مۆدێرنیزەکردنی تورکیا 
و چێکردنــی دەوڵەتــی نەتەوەییــدا، دەوڵــەت 
دەخاتــە جێگــەی هەمــوو ئــەو چەمکــە پەتیانــەی 
ــە  ــورک دەکات ــەوەی ت ــوون و نەت پێشــتر پیرۆزب
ــەکان. ــوو دەســەاڵت و پیرۆزیی ســەرچاوەی هەم
ــی  ــراوە، بەدرێژای ــەم ناشــیونالیزمە هاوردەک ئ
ســەدەی رابردوو تا ئێســتاش، دەوڵەتی تورکیای 
خســتووەتە جەنگێکــی بەردەوام لەگــەڵ رابردووی 
خــۆی. تورکیــای تورکــەکان، لــە مــاوەی نزیکــەی 
ســەدەیەکدا، وەک )ســامۆیل هانتینگتن( دەڵێت، 
لەنێــوان  بــووە  بەردەوامــدا  تەنگژەیەکــی  لــە 
"پشــتکردنە مەککــە و رووکردنــە برۆکســل، یــان 

پشــتکردنە برۆکســل و رووکردنــەوە مەککــە." 
کاتێــک ئەردۆغــان و ئیســالمییەکانی تورکیــا 
وریاییــەوە  بــە  گرتەدەســت،  دەســەاڵتیان 
ــەڵ  ــا لەگ ــی تورکی ــەڵ پەیوەندی ــان لەگ مامەڵەی
ئەوروپــا دەکــرد. ئەگەرچــی گوتــاری "گێڕانەوەی 
لــە  عوســمانی"  خەالفەتــی  ســەروەرییەکانی 
بیرکردنــەوەی ســتراتیژیی ئەردۆغــان  چەقــی 
و یارانیدایــە، بــەاڵم ســەرەتا جەختیــان لــە 
ئەوروپیبوونــی تورکیــا دەکــردەوە. لەبەرئــەوەی 
وەک  بابەتــە،  ئــەم  بــۆ  دەســتبردن  زوو 
خۆکوژییەکــی پێشــوەخت دەبــوو، ئەردۆغــان 
ــچ  ــە هی ــردەوە ک ــەوە دەک ــی ل ــەردەوام جەخت ب
دژیەکیــەک نییــە لەنێوان ئیســالم و دیموکراســی 
موســوڵمان  زۆرینــە-  تورکیــای  دەکرێــت  و 

ئەندامــی یەکێتــی ئەوروپــا بێــت. 
و  ئەردۆغــان  ئەکەپــەی  گوتــارەی  ئــەم 
سیاســەتەکانی ســەرەتایان، زۆر کەســیان تووشی 
زۆر  کــرد.  گــەورە  خۆشــخەیاڵیی  کۆمەڵێــک 
ــە نموونــەی تورکیــای  بــوون ئەوانــەی باســیان ل
ئەکەپــە و ئەردۆغــان دەکــرد، وەک بەڵگــەی 
دیموکراســی،  و  سیاســی  ئیســالمی  تەبایــی 
ئیســالمییەکان  باشــحوکمڕانیی  بەڵگــەی  وەک 

ــی  ــی و بەدیهێنان ــەوەی گەندەڵ ــە بەرەنگاربوون ل
بەڵگــەی  وەک  یــان  ئابــووری،  گەشــەی 
کرانــەوەی راســتەقینەی تورکیــا بەرامبــەر بــە 
ــی  ــە زەبەالحەکان ــە ئەکادیمیی ــک ل کــورد. هەندێ
ئێمــە، بەوەنــدە نەوەســتان، بەڵکــو باســیان لــە 
ئەزموونــی پۆســت- ئیســالمی دەکرد لــە تورکیای 
ئەکەپــە و رەخنەگرانــی ئیســالمی سیاســییان بــە 
ــڕۆ  ــەاڵم ئەم ــرد! ب ــار دەک ــالمۆفۆبیا تۆمەتب ئیس
هەمــوو  ئەردۆغــان  ســتەمکارانەی  ئاراســتەی 
ئــەم بەڵگانــە پووچــەڵ دەکاتــەوە. پێشــێلکردنی 
مافەکانــی  و  دیموکراســییەکان  پرەنســیپە 
مــرۆڤ و باوبوونــەوەی گەندەڵــی بــە بەرگێکــی 
ئیســالمییەوە، بەڵگــەی زینــدوون لەســەر کۆتایی 
سروشــتیی هەمــوو بزاڤێکــی ئیســالمی سیاســی 
ئایدیۆلۆجیــی  داخرانێکــی  و  ســتەمکاری  لــە 
ئەمــڕۆ  ئەردۆغــان،  تورکیــای  مەترســیداردا. 
ــل و  ــتکردنەوە برۆکس ــەرەتای پش ــی س ئەزموون

رووکردنــە مەککــە دەکات. 
کــە  دەوڵەتێــک  وەک  مۆدێــرن  تورکیــای 
کۆمەڵێــک وێنــای خەیاڵــی و راســتەقینەی هەیــە 
لەســەر خــۆی و پێگــە جیۆســتراتیژییەکەی، 
دەرەکییەکانــی  و  ناوخۆیــی  کێشــە  هەمیشــە 
سیاســەتی  جــار  هەندێــک  کــردووە.  تێکــەڵ 
مامەڵــەی  دەرەکــی  کەرەســتەی  بــە  ناوخــۆ 
لەگــەڵ کــراوە، بەپێچەوانەشــەوە لــە زۆر دۆخــدا 
سیاســەتی دەرەوە درێژکراوەی سیاســەتی ناوخۆ 
بــووە. ئــەم درێژکردنەوەیــەی سیاســەتی ناوخــۆ 
بــۆ دەرەوە، لــە دۆزی کــورددا روونتــر دەبینرێــت. 
دەوڵەتــی  سیاســەتەکانی  لــە  زۆر  بەشــێکی 
تورکیــا ئاراســتەیەکی دژەکوردیــان هەبــووە و 
دژەکوردبــوون کراوەتــە مەرجێــک بــۆ پەیوەندییــە 
دیپلۆماســی و ئابوورییەکان. تەنانەت پەیوەندییە 
هەرێمــی  لەگــەڵ  تورکیــا  ناهاوســەنگەکانی 
کوردســتان، مەرجــدارە بــە دژایەتیکردنــی کوردی 

ــتان!  ــری کوردس ــەکانی ت بەش
کــورد لــە تورکیــا گرێکوێــرەی سیاســەتی 
مەککــەدا.  و  برۆکســل  لەنێــوان  گیرخواردنــە 
ــەرەو برۆکســل، ســەفەرێکی  ــا ب ســەفەری تورکی
ــەرەکییەکان  ــە س ــە مەرج ــک ل ــدارە. یەکێ مەرج
چارەســەری دیموکراســیانەی کێشــەی کــوردە لــە 
تورکیــا. ئێســتا ئەردۆغــان تێگەیشــتووە لــەوەی 
ــدا  ــر جێگــەی تورکیایەکــی تێ ــا چیت کــە ئەوروپ
ــە دەســەاڵتی  ــاو گەیشــتن ب ــە لەپێن ــەوە ک نابێت
پرەنســیپەکان  و  بەهــا  هەمــوو  ســوڵتانێکدا، 
پێشــێل دەکات. لێرەوەیــە ئەردۆغــان بــەدوای 
ســەفەرێکی بێمەرجــدا دەگەڕێت و لــەو بڕوایەدایە 
زیاتــر  کات  لەهەمــوو  مەککــە  کــە ســەفەری 
ــە  ــە مەکک ــدا ک ــرە. لەکاتێک ئاســانتر و بێمەرجت
و  مــرۆڤ  مافــی  مەککەیــی،  بیرکردنــەوەی  و 
دیموکراســی رەتدەکاتــەوە، باشــترین جێگەیــە بۆ 
ســەفەری ئەردۆغان بەســواری هەســتی ئاینداریی 

ــە. ــا و ناوچەک ــی تورکی خەڵک
لێــرەدا کــورد دیســان بەربەســتێکی گەورەیــە 
لەبــەردەم ســەفەری مەککەیــی ســوڵتاندا. لــە 
ســوڵتان  مامەڵــەی  داهاتــوودا  ســاڵی  چەنــد 
لەگــەڵ ئــەم بەربەســتە، مامەڵەیەکــی زۆر توندتــر 
ــی  ــا بۆردومانکــردن و وێرانکردن ــە تەنی ــت ل دەبێ
شــار و کوشــتنی هاوواڵتــی ســیڤیل. پرســیارێک 
ــەوە،  ــی بدات ــت وەاڵم ــدە دەتوانێ ــا ئاین ــە تەنه ک
بــە  دەبێتــەوە  دیســان  کــورد  ئایــا  ئەوەیــە: 
قوربانییەکــی بێدەنــگ کــە لەژێــر ســمی ئەســپە 
ئیســالمییەکەی ســوڵتاندا خوێنــی لێدەڕژێــت، 
نــزای  و  خــودا  سوپاســی  تەنهــا  کەچــی 
ــورد  ــان ک ــوڵتان دەکات؟ ی ــۆ س ــی ب تەمەندرێژی
دەبێتــە ئیرادەیەکــی بەهێــز لەبــەردەم رەوتــی 
رێگــە  و  ســوڵتاندا  خوێناوییەکــی  ســەفەرە 
ــەو  ــم" لەســەر ئێســکی ئ ــی زوڵ ــادات "خەالفەت ن

بینابکرێتــەوە؟ 

لــه و گریمانه یــه  بكه یــن؟ 
كــرد  ناچــار  ئه مریــكای  ســارد،  شــه ڕی   
ــه   ــه وه  ك ــه ك هاوپه یمانێتیی ــاو زنجیره ی ــه  ن بچێت
زۆریــان بــه  حــه ز و ویســتی خــۆی نه بــوون، 
و  ئیســرائیل  و  ســعودی  عه ره بســتانی  وه ك 
ئــەوەش وه ك ده روازه یــه ك  باشــوور،  كۆریــای 
ــۆڤیه ت  ــی دژه  س ــی هاوپه یمانێتی ــۆ به هێزكردن ب
ده ســتێوه ردانی  له پــاڵ  ناوچه كــه دا،  لــه  
ــه  سیاســه تی هه ندێــك  ــكا ل ناڕاســته وخۆی ئه مری
واڵتــی ناوچه كــه دا تــا ئاســتی پشــتگیریكردن لــه  
ــێنه ره كان، وه ك  ــه  داپڵۆس ــۆره كان و رژێم دیكتات
پشــتگیری لــه  شــای ئێــران و پشــتگیری لــه  
 ،1979 لەســاڵی  ئه فغانســتان  جیهادییه كانــی 
و  ســه ددام  پشــتگیریكردنی  لــه   جگــه   ئه مــه  
ده یــان گــرووپ و ده ســته ی سیاســی دیكــه ی 
ئیســالمی و غه یــره ی ئیســالمیی تونــدڕه و لــه  
ناوچه كــه دا. لەســه ر ئاســتی جیهانیــش، ئه مریــكا 
لــه ڕووی ســه ربازی و سیاســی و هه واڵگریشــه وه ، 
په لــی هاوێشــت بــۆ زۆر واڵت و ناوچــه  و هه مــوو 
ــردن و  ــای الوازك ــه ر بنه م ــۆی له س ــه تی خ سیاس
ــرازی  ــدا ئام ــا، تیای ــاد ن ــی ســۆڤیه ت بونی دژایه ت

ــرا.  ــه  به كارهێن ــه و ئامانج ــۆ ئ ــا ب ــا جی جی
 لــه دوای رووخانــی دیــواری به رلیــن، كه وتنــی 
ســۆڤیه ت بــه  یه كجــاری لــە 1990-1991، ئه مریكا 
ــوو  ــگای پاشه كشــه ی له به رده مــدا ب به جۆرێــك رێ
بــۆ ئــه وه ی خــۆی لــه  به شــێك لــه و هاوپه یمانێتــی 
و به رپرســیارێتییانه  بكشــێنێته وه ، بــه اڵم ئیداره ی 
ئــه وكات، چ لــه  ســه رده می بوشــی بــاوك و چ لــه  

ــه ت  ــه ك سیاس ــه ر ی ــدا، له س ــه رده می كلینتۆن س
ناونیشــانی؛  له ژێــر  ئه ویــش  بــوون،  هاوبــه ش 
)لێــره  بــه دواوه  پاراســتنی ئاسایشــی جیهــان 
ــه  وه ك  ــكا ك ــره وه  ئه مری ــه (. لێ ــی ئه مریكای ئه رك
ــڕۆ  ــا ئه م ــه وه ، هه ت ــز مای ــه  زلهێ ــۆر و تاك ئیمپرات
لــه  نــاوه وه ی خۆیــدا و له گــه ڵ ده ره وه  ی خۆیشــی، 
له بــه رده م ئــه و پرســیاره دایه ؛ رۆڵــی ئه مریــكا 
بــۆ گرنگــه  لــه  جیهانــدا؟ ئه مریــكا ده بێــت كۆمــار 
ــت  ــكا ده بێ ــی ئه مری ــۆر؟ بۆچ ــان ئیمپرات ــت ی بێ
ســه ركردایه تی جیهــان بــكات؟ وەاڵمه كــه  زۆر بــه  
ســاده یی ئه وه یــه ؛ چونكــه  جیهــان پێویســتی بــه  

ســوپه رپاوه ره .
 رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت یه كپارچــه  ئاگــره ، 
زیاتــر لــه  چــوار ملیــۆن مــرۆڤ ئــاواره  و بــێ 
جێــگاو رێــگان، ئێــران هه مــوو هه وڵێــك ده دات بــۆ 
ئــه وه ی كۆنترۆڵــی ناوچه كــه  بــكات و ده ســه اڵتی 
ــا،  ــی ئه وروپ ــه  رۆژهه اڵت ــكات، ل ــراوان ب ــۆی ف خ
ــه   ــه  ل ــر ده كات و هه ڕه ش ــا داگی ــیا ئۆكراین رووس
ئه وروپــا ده كات، چیــن خه ریكــی دروســتكردنی 
هه ڕه شــه یه  بــۆ ســه ر جیرانه كانــی الی باشــووری 
ــه ش  ــدا داب ــه  ناوخۆی ــا ل ــی ئه وروپ ــۆی، یه كێت خ
ــه ت و  ــه  ده وڵ ــوه دا، تاك ــه و نێ ــكا ل ــووه . ئه مری ب
ــه ربازی و  ــووری و س ــەڕووی ئاب ــه  ل ــه  ك نه ته وه ی
دیپلۆماســییه وه  توانایــی ئــه وه ی هه یــه  رووبه ڕووی 
ده وڵه تــه   مه ترســیی  و  تیــرۆر  هه ڕه شــه ی 
ده ســه اڵتخوازه كان بوه ســتێته وه ، ره نگــه  ئــه وه  
ــه اڵم  ــت، ب ــوازراو نه بێ ــی خ ــان هیوایه ك ــۆ زۆرم ب
فاكتێكــی سیاســییه . بۆیــه  رۆڵــی ئه مریــكا وه ك 

ســوپه رپاوه ر گرنگــه ، چونكــه  ئاشــتی پێویســتی 
ــه . ــز هه ی ــه  هێ ب

لــه   ئه مــڕۆ  كــه   ملمالنێیانه شــی  ئــه و   
لــه   هــه ر  هــه ن،  ناوه ڕاســتدا  رۆژهه اڵتــی 
ــالمی  ــادی ئیس ــی جیه ــه رهه ڵدان و به هێزبوون س
و حه ملــه ی ئیمانییــه وه  تــا ده گاتــه  به هــاری 
عه ره بــی و ملمالنێــی نه تــه وه كان بــۆ دیموكراســی 
و دادپــه روه ری، بونیادێكــی مێژووییــان هه یــه  
ــی  ــه  قۆناغ ــه  ل ــه و رووداوان ــی ئ ــی گرنگ و دیوێك
ــی  ــتاش كارای ــاوه  و  هێش ــارددا به جێم ــه ڕی س ش

نــه داوه .  له ده ســت  خۆیــان 
ــی ناوه ڕاســتدا،  ــه  ناوچــه ی رۆژهه اڵت ــورد ل  ك
ســه ر  كه وتووەتــه   به رژه وه ندییه كانــی  زۆرجــار 
لــه   بــه اڵم  زلهێــزه كان،  به رژه وه ندیــی  خه تــی 
ئــه و  كــورد  نــه   كــه   ســه رده مێكدا  و  قۆنــاغ 
ــه و خه تــه  خــۆی  ــووه   بتوانێــت له ســه ر ئ هێــزه  ب
ــدا  ــه  به رژه وه ندییان رابگرێــت، نــه  زلهێزه كانیــش ل
بــووه   ئاوڕێــك لــه  مه ســه له كه ی بده نــه وه . ئه مــڕۆ 
كــورد لــه  ناوچه كــه دا جارێكــی دیكــه  له ســه ر 
به رژه وه ندییه كانــی  له گــه ڵ  هاوته ریبــه   خه تــی 
ســوپه رپاوه ری جیهــان، جیاوازیــی ئــه م جــاره  
ئه وه یــه ، نــه  كــورد ئــه و الوازه ی جارانــه  و نــه  
ــت  ــورد ده بێ ــه . ك ــه وه ی جاران ــه رده مه كه ش ئ س
لــه  مه یدانــدا چ وه ك هێــز و چ وه ك دیپلۆماســی، 
ســوپه رپاوه ر  هاوته ریبــی  هێڵــی  له ســه ر 
و  هه رێمایه تــی  ئاكتــۆره   له نێــوان  و  النــه دات 
نێوده وڵه تــی  ئاكتــۆری  نێوده وڵه تییه كانــدا، 

ــت.  ــەالوە گرنگتربێ ب

بەختیار كەریم 

رابەر تەڵعەت
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               رـــنــمــایــی بـۆ

æوایی ساختæدەستنیشانکردنی ه
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 ئـــمæ بۆ ئæوە کـاردەکæین رـگæ لæ بووبوونæوەی
 هـæوایـی نـاڕاسـت بـگـریـن. دەتـوانرێ بæئاسانی
 هـæوایـی نـاڕاست دەستنیشان بکرـت و کارـکی
 دژوار نیـیæ. تۆش ئæم رـگایانæ بæکاربـنæ بۆ ئæوەی

بزانی هæوایـک راستæ یان نا ؟

: æماشای           بکæوردی تæب
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 ناونیشـانی وببسایتæکـæیـæ   ئــæگــæر نـاڕاسـت((

 بوو، یان وەك             ـی بـوواپــــکــراو بــوو، ئـæوە

 نــیـشـانæی ئæوەیæ هæواææکæ ناڕاسـتـæ. زۆربـæی

 ماæـپــæڕە ناڕاسـتـæکــان الســایــی سـæرچـــاوە

 هæواæییæ رەسæن و باوەڕپـکـراوەکـان دەکـæنـæوە،

 ئæمæش بæ دروستـکردنی گۆڕانکارییæکی بچووك

æڕەکæپæما æدا دەتوانی بچیتæتـææو حاæل .            æل 

و بæ سæرچاوە راستæکæ بæراوردی بکæیو بæ سæرچاوە راستæکæ بæراوردی بکæی

 سæیری دیزاین و فۆرماتی نائاسایی
æبک

 زۆرینæی ماæپæڕە هæواæییæ ساختæکـان 
 لæ ربنووسدا هæææ دەکæن، یان دیـزاین
 و ربکخستن و فۆرماتی سایتـæکانــیان
 پæسæند نییæ. ئæگæر ئæو نیشانانــæت
بینی، بæوردی هـæواææکæ بخـوبـنـæوە

æکان بæئاگاداری وـن
 

 مـاæپæڕە هـæواæـییæ ناڕاستæکان زۆرجارمـاæپæڕە هـæواæـییæ ناڕاستæکان زۆرجار
æبـ æکـ ،æو ڤـیـدیـۆیـان تـــدایـ æوبـنـ 
æندبکجار رەنگæسـت دانراون. هæبـæم 
æمم لæراست و دروست ب،، ب æکæوبن 
 شـوبنی خۆی بæکارنæهاتب،، دەتوانی
 لـæ ئـیـنـتـæرنـــت بـæدوای وبـنæکæدا
 بگـæڕبـی، بۆ ئـæوەی دæـنـیــابـیـتـæوە

æکــوبــیــ æکæرچاوەی وبنæوەی سæلæکــوبــیــ æکæرچاوەی وبنæوەی سæل

æکان بکæیگæچـکی ب

 لـæ ســæرچـاوەی هـæواæـæکæ بـکۆææوە  
 و چـــکـی بـکـæوە بـۆ ئæوەی دæنـیابیت
 لæوەی دروستæ. نæبوونی سæرچاوە یـان
 پشتبæستن بæ سæرچاوەی نادیار و بــ،
æکææواæه æوەیæنـاونـیـشـان، مـانـای ئـ 

æناڕاست

 ئـæگـæر هـیچ سæرچاوەیæکی دیکæی  
æبوو،  رەنگæی نæواæمان هæواڵ هـæهـ 
 نیشانæی ئæوەب، هـæواææکæ راســت
 نـیـیـæ. ئـæگـæر هــæواæــæکæ لæالیæن
 چæند ســæرچــاوەیæکی هــæواæــæوە
 بــووکـرابووەوە کـæ خۆت متـمانæیان
æراست æکææواæه æی، مانای وایæپـدەک

æرچاوەکانی دیکæس æل
بـۆ هæوایـæکـæ بـگـæڕێ 

æیæهæواڵ  بæندـک هæست هæبæمæب 
بوودەکرـنæوە

 بـæ چاوبکـی رەخـنæگرانæ تæماشای ئæو
 هـæواæـæ بــکæ کæ دەیـخـوبـنـیـتـæوە و
 تæنها ئـæو هـæوامنæ شæیر (بووبکæوە)

کæ دەزانــی راســت و دروســتــن

.1

 لæ سæرچاوەی هæواڵ بکۆیæوە :2.

 دæـنـیـابæوە لæوەی هـæواæـæکـæ لـæالیـæندæـنـیـابæوە لæوەی هـæواæـæکـæ لـæالیـæن
 سæرچاوەیæکی باوەڕپـکراوەوە نووسراوە،
.æیـæی وردی و دروسـتـی هـæپـشیـنـ æک 
 ئـæگæر هæواææکæ لæالیæن سæرچاوەیæکی
 نæناسراوەوە بـوکـرابـووەوە، بـچـۆ سـæر
 بـــæشــی "دەربارە" و زانـیــاری زیـاتـری

لæبارەیæوە وەربگرە

.3.4

.5æکان بکæروار و کاتæماشای بæت

 æکان رەنگæناڕاست æییæواæڕە هæپæما 
 بـæرواری وایـان تـــدابـ، کـæ هـیچ
æیـæوانــæدات، یـان لـæك نـæمـانـایـ 

بæروارەکæ گۆڕابـت و راست نæب،

.6.7

ئایا هæوایæکæ نووکتæ نییæ؟8.
 

ææواæبتوانی ه æنـدبـکـجار قـورسـæهـææواæبتوانی ه æنـدبـکـجار قـورسـæهـ 
æکـۆمـیدیا یان رەخـن æکان لـæنـاڕاسـتـ 
 جـیـابـکæیæوە. دæنیابæوە لæوەی ئایا ئæو

æبــ æرچــاوەیــæســ                                   
 (السـایــیـکـردنـæوەی گـاæتæجاڕییانæی
 بـæرهـæمـــکـی جـددی) نـæنـاسـراوە.
 هـæروەهــا لــæوانــæیــæ نــــوەڕۆکی

 هــæواæــæکæ و تـۆنـæکـæی دەریبـخـاتهــæواæــæکæ و تـۆنـæکـæی دەریبـخـات
æنـها بـۆ خـۆشییæت æکــæـæواæهــ æکــ

"PARODY"

.9.10

بæ گومان (دوودڵ) بæ لæ مانشـتæکان

 هـæواææ ناڕاسـتæکان بæزۆری مانشـتی  
 سـæرنـجـواکـــش (فــببازانæ) دادەنـن،
 لæگæڵ وشæی جـگæی سـæرسـوڕمـان و
æل æکـæشــۆکـ æر قـسـæگـæشــۆك. ئـ 
 مـانــشـــتـدا بـاوەڕپــکراو نæبوو، ئæوا
æوامنـæو جــۆرە هــæزۆری ئــæب æبـزانـ 

نـاڕاسـتن

پـکæوە دەتوانین رـگæ لæ هæوایی ساختæ بگرین


