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رووداو - سلێمانی
مستەفا سەید قادر، یەكێك لە هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی گۆڕان رایگەیاند كە داوای لێبووردنیان لە سەاڵحەدین بەهائەدین، 
ئەمینــداری یەكگرتــووی ئیســامی و حاكم قادر، قوباد تاڵەبانی و ســاالر عەزیز، بەرپرســانی یەكێتی كــردووە پاش ئەو 
رەفتارەی لەكاتی رێوڕەسمی بەخاكسپاردنی نەوشیروان مستەفا، رێكخەری گشتی بزووتنەوەی گۆڕاندا لەالیەن هەندێ لە 

الیەنگرانی بزووتنەوەكەوە كرا.
هوهای بەشــێك لە الیەنگرانی گۆڕان لەكاتی خوێندنەوەی گوتارەكانی هەریەك لە ســەاڵحەدین بەهائەدین و قادر 

حەمەجان، سەركردەكانی بزووتنەوەی گۆڕانی تووشی ئیحراجی كرد.
بزووتنەوەی گۆڕان بە راگەیێندراوێك كۆتایی بە پرسەی نەوشیروان مستەفا هێنا و لە نێوەڕۆكی راگەیێندراوەكەشدا 

گوتیان "هەر كەموكوڕییەك بەرامبەر هەر كەس و الیەنێك روویدابێ، داوای لێبووردن دەكەین".
مستەفا سەید قادر، ئەو كەس و الیەنانەی بۆ )رووداو( ئاشكرا كرد كە مەبەستیان بووە لەو راگەیێندراوەدا 
داوای لێبووردنیان لێبكەن و گوتی: "مامۆستا سەاڵحەدین، هەندێك بیرخستنەوەی جوانی باسكرد و حاكم 

قادر، قسەی جوانی كرد و هەروەها داوای لێبووردن بوو لە قوباد تاڵەبانی و كاك ساالر عەزیز".
گوتیشی: "راستە ئەوانەی بەو شێوەیە مامەڵەیان كرد الیەنگری بزووتنەوەی گۆڕانن و نەدەبوو وا 

بكەن، بەاڵم لە دڵگەرمی و خەمی گەورەی لەدەستدانی كاك نەوشیروان وایان كرد".
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وەزارەتی ئەوقاف: ئەگەری زۆرە شەممە رەمەزان بێتراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر

گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف  و كاروباری ئاینی هەرێمی كوردستان رایگەیاند، ئەگەری زۆرە شەممەی داهاتوو یەكەم رۆژی مانگی رەمەزان 
بێت. نەبەز ئیسماعیل، گوتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف  و كاروباری ئاینی هەرێمی كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند، لەگەڵ وەزارەتی ئەوقافی 

سعودیە و عێراق لە پەیوەندیدان بۆ دیاریكردنی یەكەم رۆژی مانگی رەمەزان و گوتی "ئەگەر ی زۆرە رۆژی شەممە 27-5-2017 یەكەم رۆژی 
مانگی رەمەزان بێت" گوتیشی "قسە هەیە رۆژی هەینی یەكەم رۆژی رەمەزان بێت ، بەاڵم ئێوارەی پێنجشەممە یەكایی دەكەینەوە یەكەم رۆژی 

مانگی رەمەزان هەینی دەبێت یان شەممە".

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

ژمــارەی ئەو كەســانەی لە دهــۆك بەهۆی 
بانــدە  داوی  دەكەونــە  چاتــەوە  ســێكس 
مەغریبییەكان روو لە هەڵكشانە. تاوەكو ئێستا 
نزیكــەی 2000 كەس لەو پارێزگایە پارەیان بۆ 
ئەو باندانە حەواڵە كردووە بۆ ئەوەی گرتەكانیان 
تەكنەلۆژیــای  شــارەزایەكی  باڵونەكەنــەوە، 
زانیاریش دەڵێت نزیكەی 2000 كەسی لەدەست 
هەڕەشەی ئەو باندە مەغریبییانە رزگار كردووە 

كە مەال و پلەداری سەربازییان تێدابووە.
یەكێك لە قوربانیانی دەستی ئەو باندانە كە 
بە ســەمیر خۆی ناساند، بەسەرهاتی خۆی بۆ 
)رووداو( گێڕایــەوە و گوتی "مانگێك لەمەوبەر 
كچێك لە فەیسبووك داوای هاوڕێیەتی لێكردم، 
منیــش قبوڵم كرد، كچەكە بە عەرەبی قســەی 
كــرد، هەر ئەو شــەوە دەســتی بــە چاتكردن 
كرد، پاشــان ڤیدیۆیەكــم بۆ هات كچەكە خۆی 
رووتكردبووەوە، داوای لە منیش كرد خۆم رووت 

بكەمەوە، منیش بە قسەم كرد".
زۆری نەبــرد نامەیــەك بۆ مەســنجەرەكەی 
سەمیر هات. كە سەیری كرد ڤیدیۆی خۆیەتی بە 
رووتی، هەر ئەو كەسە خۆی لێ ئاشكرا دەكات 
و دەڵێــت من كــچ نیم و كوڕم، ئەگــەر 3000 
دۆالرم بــۆ نەنێری ڤیدیۆكەت بۆ هاوڕێكانت لە 

فەیسبووك دەنێرم.
ســەمیر 45 ســاڵ كە خێزاندارە و خۆی بە 
كەسێكی دیندار وەسف دەكات، دەڵێت عەمرەی 
كــردووە و نزیكــەی ســێ ســاڵە فەیســبووك 
بەكاردێنــێ، نازانێت چۆن كەوتووەتە داوی ئەو 

كەســە. سەمیر زۆر لەو كەســە پاڕاوەتەوە كە 
ڤیدیۆكەی باڵونەكاتەوە و ئەو پارەیەشــی نییە 
كە ئەو داوای دەكات، بۆیە كەســەكە پارەكەی 
بۆ دادەشكێنێ بۆ 900 دۆالر. سەمیر گوتی "10 
رۆژ لەمەوبەر پارەكەم لە رێگەی بانكی وێسترن 
یونیەن بۆ نارد". گوتیشی "دوو رۆژ لە خەفەتان 
خەوم لێنەكەوت، ئێستاش ترسم هەیە ڤیدیۆكە 

بۆ هاوڕێكانم بنێرێ و ئابڕووم بچێ".
ســەمیر لەو رۆژەوە لە رەوشێكی دەروونیی 

خراپــدا بووە، وەك خۆی دەڵێت تەنانەت بیری 
لەوە كردووەتەوە خۆی بكوژێ، بەاڵم رێگایەكی 

دیكە هەڵدەبژێرێ و پەنا بۆ پۆلیس دەبات. 
ســەمیر گوتــی "چوومــە الی بەڕێوەبــەری 
پۆلیســی نەهێشــتنی تاوان لە دهۆك، ئەویش 
پێیگوتم كە ئەوان ناتوانــن ئیجرائات بەرامبەر 
ئــەو گرووپانــە بكــەن، چونكە لە كوردســتان 
نین. بۆیە ئامۆژگاریی كردم بچمە الی كەسێك 
بەناوی نەواس كە ئیشی سڕینەوەی ئەو جۆرە 

ڤیدیۆیانەیە".
ســڕینەوەی ئەو پارچــە ڤیدیۆیانە بازاڕێكی 
گەرمی بۆ كەسانی وەكوو نەواس دروستكردووە، 
چونكــە ئامادە نیــن بەبێ بەرامبــەر ئەو كارە 
بكــەن. ســەمیر گوتی "نەواس بۆ ســڕینەوەی 

ڤیدیۆكە داوای 300 دۆالری لێكردم".
ســەمیر هێندە لەو باندانە ترســاوە، ئێستا 
هیــچ ئەكاونتێكی لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
نەماوە. ئەو دەڵێت "لە ترسی ئەو كارە، ئێستا 

فەیســبووك و هەمــوو شــتێكم ســڕیوەتەوە". 
سەمیر داوای لە بەكارهێنەرانی فەیسبووك كرد 
كە بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو تۆڕە بكەن، 

بۆ ئەوەی وەكوو ئەو تووش نەبن.
نــەواس عومەر كە شــارەزاییەكی باشــی لە 
بەكارهێنانــی ئینتەرنێت هەیــە، دەمێكە كاری 
ســڕینەوەی ئەو جۆرە ڤیدیۆیانــە دەكات. ئەو 
دەڵێت تاوەكوو ئێستا زۆر كەسی لەدەست ئەو 
جــۆرە گرووپانە رزگار كــردوون: "دەتوانم بڵێم 
تاوەكوو ئێســتا 2000 كەس هاتوونەتە الم كە 
ڤیدیۆیــان لەالی ئەو باندە مەغریبیانە هەبووە، 
ڤیدیۆكەم بۆ ســڕیونەتەوە و رزگارم كردوون". 
گوتیشــی "هەندێــك لەوانــەی پەیوەندییــان 

پێوەكردووم لە دەرەوەی واڵت بوون".
ســەبارەت بەو كەســانەی كەوتوونەتە داوی 
ئــەو گرووپانەوە، نەواس گوتــی "هەموو جۆرە 
كەسێكی تێدایە، لە خەڵكی ئاسایی تا پلەداری 

سەربازی و تەنانەت مامۆستای ئاینی".
بە گوتــەی نەواس، زۆربەی ئەو كەســانەی 
ســێكس چاتیان لەگــەڵ ئەو باندانــە كردووە، 
پارەیــان بــۆ حەواڵە كردوون، كەســی وا هەیە 
تەنیا 100 دۆالری بۆ حەواڵە كردوون و هەشــە 
تاوەكوو 9 هەزار دۆالری بۆ ناردوون. گوتیشــی 
"دەتوانم بڵێم تاوەكوو ئێســتا 7 ملیۆن دۆالری 
خەڵكــی كوردســتان بۆ ئــەو باندانــە حەواڵە 

كراوە".
نــەواس زانیاریی زۆری لە بارەی ئەو باندانە 
هەیــە و دەڵێت "ئەوانە پێنــج باندن، ژمارەیان 
مەغریبیــن".  دەبــێ، 95%یــان  كــەس   100
گوتیشــی "لــە هەولێــر و بەغــدا و دهۆكیــش 
خەڵكانێك ویستوویانە باندی هاوشێوەی باندە 
مەغریبییــەكان بۆ ئەو كارانە دروســت بكەن، 
بەاڵم زوو فەشــەلیان هێنــاوە و لەالیەن دەزگا 

ئەمنییەكانەوە دەستگیركراون".

سێكس چات پارەی بە پیاوانی دهۆك نەهێشت
شارەزایەكی ئایتی: زیاتر لە دوو هەزار كەسم 

لە دەست باندە مەغریبییەكان رزگار كردووە

پیاوێك: 900 دۆالرم بۆ تەحویل كردوون و 
هێشتاش دەترسێم

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

گەنجێكی دانیشــتووی شاری ســلێمانی چەند 
ئامێرێك دروست دەكات، یەكێك لەوانە سپلیتێكە 
كــە بە گوتەی خۆی تەنیــا بە یەك ئەمپێر كارەبا 
كار دەكات و توانای هەیە رووبەری 50 مەتر دووجا 
فێنك بكات یان گەرمی بكات. هەروەها دەڵێت 23 

پرۆژەی دیكەی هەیە كاریان لەسەر دەكات.
محەممــەد غەفــوور، 28 ســاڵ، لــە گەڕەكــی 
لەدایكبــووە،  ســلێمانی  شــاری  مامۆســتایانی 
خوێنــدكاری قۆناغــی ســێی بەشــی ئەندازیاریی 
میكانیكە لە زانكۆی ســلێمانی. محەممەد یەكێك 
بــووە لــە دە یەكەمەكانــی بەشــی میكانیــك لە 
پەیمانــگا، بۆیە لە كۆلێژی ئەندازیاریی ســلێمانی 
وەردەگیرێــت. محەممــەد پێشــتریش خوێندكاری 
پیشــەیی بووە لــە بەشــی ئۆتۆمبێــل و لەنێوان 
308 خوێنــدكار، پلــەی یەكەمی لەســەر ئاســتی 

ئامادەییەكەی بەدەستهێناوە.
هەر لە منداڵییەوە زۆر خولیای میكانیك بووە، 
ئایدیاكانی لــەالی زۆربەی مامۆســتاكانی جێگەی 
بایــەخ بوون. محەممەد دەمێكە ئامێری جۆراوجۆر 

دروســت دەكات و دەڵێت "پێشــتر ســێ كارگەی 
دروستكردنی نانم دروستكردووە كە یەكێكیان هی 
خۆمــە و تەواوی ئامێرەكانی كارگەكە بە دەســتی 
خــۆم دروســتكراون". هەروەهــا پــڕۆژەی ئامێری 
هەڵێنانی هێلكەی مریشــك كە لە رۆژی جیهانیی 
ئەندازیــاری لە ســاڵی 2016 لە بەشــی ئاودێریی 
زانكۆی ســلێمانی نمایشــی كرد و پلــەی دووەمی 

بەدەستهێنا.
محەممــەد هەروەهــا دەســتێكی رۆبۆتیشــی 
دروســتكردووە "پڕۆژەی پەیمانگام دروســتكردنی 
قۆڵێكی رۆبۆت بوو كە زۆر سەركەوتوو بوو، ئێستا 

لە پەیمانگای بابل وانەی لەسەر دەخوێندرێت".
محەممەد بەشــداریی پێشانگای سااڵنەی مایای 
كردووە كە 18 زانكۆ و پەیمانگا لە واڵتانی مالیزیا 
و ئوردن و عێراق و لوبنان بە 89 پرۆژە بەشدارییان 
كردووە. ئەو بەناوی زانكۆی سلێمانی بە پرۆژەیەك 
بەنــاوی "پلــەی گەرمــا و خێرایی ســووتاندن لە 
ژووری ســووتانی مووشــەك و فڕۆكە" بەشــداریی 
كرد، پرۆژەكەی لەالیــەن لیژنەیەك كە پێكهاتبوو 
لە پڕۆفیسۆرێكی ژاپۆنی و سێ پڕۆفیسۆری مالیزی 
و لوبنانی و عێراقی هەڵسەنگاندنی بۆ كرا و پلەی 

یەكەمی بەدەستهێنا.

محەممــەد باســی نوێتریــن پــرۆژەی خۆی بۆ 
)رووداو( كــرد و گوتی "ئەمســاڵیش بــە پڕۆژەی 
ئامێری ساردكەرەوە و گەرمكەرەوە بەناوی زانكۆی 
پۆلیتەكنیك بەشداری ئەو پێشــانگایەی مالیزیام 

كرد".
لەبــارەی ئامێرەكەشــەوە محەممــەد دەڵێــت 
"ئەو ئامێرەی دروســتم كرد هەوای گەرم و ســارد 
بەرهەمدێنێت. گرنگییەكەی لەوەدایە تەنیا بە نیو 
ئەمپێر كارەبا كاردەكات و بۆ هەوای گەرم پێویستی 
بــە غازێكی كەم هەیە، بەجۆرێــك یەك بوتڵ غاز 

بەشی 16 رۆژ كاركردنی ئامێرەكە دەكات".
محەممەد زیاتر لەبارەی ئەو ئامێرە قسە دەكات 
و دەڵێت "ئەو ئامێرە 8 تایبەتمەندیی گرنگی هەن، 
لەوانەش: بەئاسانی كۆنتڕۆڵی پلەی گەرمییەكەی 
دەكرێــت و بەشــێوەیەكی ئۆتۆماتیكی كاردەكات، 
بوتڵێــك غازی 16 كیلۆگرامی نزیكەی بەشــی 16 
رۆژ كاركردنی دەكات كە پێویســتە لە شــوێنێكی 
داخــراو بەكاربێت بۆ گەیشــتن بە پلــەی گەرمیی 
ویســتراو. هەروەها یەك دانە لەو ئامێرە بەكاردێت 
بۆ گەرمكردنی نزیكەی 50 مەتر دووجا و جێگایەكی 
كــەم دەگرێت و دەنگیشــی كەمە. بەشــێوەیەكی 
زۆر خێــرا دەگاتە ئەو پلە گەرمیــەی دەمانەوێت. 

تایبەتمەندییەكی دیكەی ئەوەیە كە بەتێكڕا تەنیا 
بــە نیــو ئەمپێــر كاردەكات. هەروەهــا تەمەنێكی 
درێــژی هەیە لە بەكارهێناندا، جگە لەوەش بوونی 
ســەالمەتییەكی تەواوی كەســی بەكارهێنەر و دوا 
تایبەتمەندیشــی ئەوەیــە كــە بەئاســانی لەالیەن 

بەكارهێنەرەوە كاری پێدەكرێت".
ســەبارەت بە نرخی ئەم ئامێــرەش، محەممەد 
دەڵێــت: "تێچووی ئــەم ئامێرە لــە 250 بۆ 350 
دۆالرە، بەپێــی قەبــارەی داواكراویش تێچووەكەی 

دەگۆڕێت".
چەند كەســێك داوایان لــە محەممەد كردووە تا 
پڕۆژەكانی بكەن بە بزنس "هەر پڕۆژەیەك پێویستی 
بە پشــتگیریی ماددی هەیە و دەبێت وەرشەیەكت 
هەبێت بۆ تاقیكردنەوەكانت، تاوەكوو ئێستا چەند 
كەســێك داوایان لێكردووم پڕۆژەكانم بكەنە بزنس، 
بــەاڵم بەهــۆی بەردەوامبوونم لە خوێنــدن، بواری 

ئەوەم نەبووە كاریان لەگەڵ بكەم".
محەممــەد چەندین پڕۆژەی دیكەی هەیە و وەك 
خــۆی دەڵێت "بۆ ئاینــدە 23 پڕۆژەی دیكەم وەكو 
پــان ئامادە كردووە كــە هەمووی خۆی لە بابەتی 

مرۆڤدۆستی و ژینگەیی و كارگەدا دەبینێتەوە".

ئامێرەكانی گەنجە كوردەكە سەرسوڕهێنەرن

"تا ئێستا چەند كەسێك داوایان لێكردووم 
پڕۆژەكانم بكەنە بزنس"

دیمەن بورهان
رووداو – هەولێر

و  ســاڵ   17 تەمــەن  نوورەدیــن،  عەلــی 
دانیشتووی شارۆچكەی كفری، پاش تەواوبوونی 
لــە تاقیكردنەوەكانــی قوتابخانــە، گەڕایــەوە 
ماڵەوە و بە كاڵشینكۆفەكەی باوكی گوللەیەكی 

بەخۆیەوە ناو كۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
عەلــی كە قوتابی هەشــتی بنەڕەتی بوو لە 
قوتابخانــەی خۆرنــەوازان، ئــەو رۆژەی خــۆی 
كوشت ) 2017/5/16(، سێیەم تاقیكردنەوەی 
بوو لــە تاقیكردنەوەكانی كۆتایی ســاڵ كە لە 
وانەی كۆمەاڵیەتی بوو، بەاڵم بەهۆی ئەوەی لەو 

وانەیە باش نەبوو، كۆپیی كردبوو.
شــێركۆ ســاڵح، بەڕێوەبــەری قوتابخانەی 
خۆرنــەوازان كــە مــاوەی هەفتەیــەك بەهۆی 
رووداوەكەوە دەســتگیركرا، رۆژی یەكشــەممە 
2017/5/21 بــە كەفالەتــی دوو ملیۆن دینار 
ئــازاد كرا. مامۆســتا شــێركۆ دوای ئازادبوونی 
بــە )رووداو(ی گوت: "جێگــەی داخە بۆ ئێمە 
قوتابییەكی رووخۆش و بەڕەوشــتمان لەدەست 
دا، بەاڵم تاوانی كەســی تێدا نەبوو، ئەو رۆژەی 
رووداوەكــە روویدا، ســێیەمین تاقیكردنەوەیان 

بــوو، من لــە ژووری خۆم ســەرقاڵی كاروباری 
ئیداری بووم، مامۆستایەكی ئافرەت كە چاودێری 
هۆڵــی تاقیكرنەوەكە بوو، نــاردی بەدوامدا كە 

قوتابییەك كۆپیی كردووە".
مامۆســتا شــێركۆ دەڵێــت قوتابییەكــەی 
بردووەتە ژووری خۆی و زۆر ئامۆژگاریی كردووە 

"پێمگوت كوڕم ئەمە هەڵەیە، بەاڵم كێشە نییە 
و دووبــارەی مەكەوە، تەنیا لــەم وەرزە لە 60 
نمرەكە دەكەوی، بەاڵم 40 نمرەت هەیە و لەگەڵ 
وەرزی یەكەم كۆدەكرێتەوە، ئەگەر دەرنەچووی، 
بۆ وەرزی دووەم دەتوانی تاقیكردنەوە بكەیەوە".
بە گوتەی مامۆســتا شێركۆ، دواتر توێژەری 

قوتابخانــەش بە نەرمی و روویەكی خۆشــەوە 
قســەی بۆ كــردووە، بەبێ هیچ ســووكایەتی و 
توندوتیژییەك، هاوڕێ و مامۆستاكانیش شایەتن 
تەنانەت ئامۆزایەكی باوكــی عەلی یاریدەدەری 
قوتابخانەیە، ئەگەر هەڵەیەكمان هەبووبێت خۆ 

چاوپۆشی ناكات.
مامۆســتا شــێركۆ گوتی "عەلی پاش هاتنە 
دەرەوەی لە قوتابخانە، زۆر بە ئاســایی بینراوە 
و لەگــەڵ هاوڕێكانی چووە بۆ مەلەوانگە، بۆیە 
هیچ گوشارێكی ئێمەی پێوە دیار نەبووە. ئەوان 
خێزانی بەڕێزن، دوو منداڵیان لە قوتابخانەكەی 
ئێمــە بووە، عەلی رووخۆش و بەڕەوشــت بوو، 
هاوكارێكــی باش بوو لە قوتابخانە، لە قۆناغی 
چواری بنەڕەتییەوە الی ئێمەیە، تاوەكو ئێستا 
هیچمان گلەییمان نەبووە بەئێستاشەوە، براكەی 

هەر لە قوتابخانەكەمانە".
مقــەدەم نورەدیــن، باوكی عەلــی، لەپێش 
نەخۆشــخانەی بووژاندنەوەی دڵ لە ســلێمانی 
بە دڵێكی پڕ لە خەم و كێشــەوە وەســتابوو، 
ســەرەڕای تەعزێبــاری چاوەڕوانــی هەواڵێــك 
بــوو لە براكەیەوە كە جەڵــدەی دڵ لێی دابوو. 
گوتــی "عەلــی كوڕێكــی هێمــن و گوێڕایــەڵ 
بــوو، بــەاڵم لــە خوێندنــدا وانەكانــی درەنگ 

وەردەگــرت و بــاش نەبوو". مقــەدەم نورەدین 
لەبــارەی رووداوەكەشــەوە دەڵێــت: "من نازانم 
چــی روویداوە، عەلی نزیكــەی كاژێر 10 دوای 
هاتنەوەی لە قوتابخانە بە كاڵشینكۆفەكەی من 
گوللەیەكی بەخۆیەوە ناوە و دەستبەجێ گیانی 

دەرچووە".
ســەبارەت بەوەی كوڕەكەی كۆپیی كردووە، 
گوتی "هیچ بەڵگەیەكم نییە كە بەهۆی ئەوەوە 
كوڕەكەم خۆی كوشتبێت، من لەوێ نەبووم تا 

بزانم راستیی رووداوەكە چۆن بووە".

لەبارەی تۆماركردنی سكااڵشەوە باوكی عەلی 
دەڵێت "ســكااڵم تۆمار كرد لەسەر بەڕێوەبەری 
قوتابخانەكە و دەستگیركرا، یاساش چ بڕیارێك 

بدات من پێی رازیم".
رائیــد عەلــی جەمــال قــەدوری، گوتەبێژی 
پۆلیســی گەرمیان بــە )رووداو(ی گوت "رۆژی 
یەكشــەمە 2017/5/21 دادوەری لێكۆڵینــەوە 
بڕیاری ئازادكردنی شــێركۆ ساڵح، بەڕێوەبەری 
قوتابخانەی خۆرنەوازانی دا كە لەسەر سكااڵی 

كەسوكاری ئەو خوێندكارە دەستگیركرابوو".

بەڕێوەبەرێك بەهۆی خۆكوشتنی قوتابییەك دەستگیر دەكرێ

قوتابیان مامۆستایان دەترسێنن

مامۆســتا شــێركۆ دوای ئەوەی دەچێتــە دادگا بۆ رێــكاری یاســایی ئازادكردنی بە 
كەفالەت، گوتی "دوو بەڕێوەبەر بەمەبەستی تۆماركردنی سكااڵ لەسەر قوتابیەكانیان 
لــە دادگا بوون، یەكێك لە بەڕێوەبەرەكان دەیگوت قوتابییەكی كچم قۆناغی هەشــتی 
بنەڕەتییە، چەند پارچە حەبێكی هێنابوو بــۆ قوتابخانە و پێیگوتووم ئەگەر دەرمنەچێنی، 
ئەم حەبانــە دەخۆم و خۆم دەكــوژم، هەروەهــا قوتابییەكی كوڕیش بە مامۆســتاكەی 
گوتووە، ئەگەر دەرنەچم، خۆم دەكوژم و خوێنیشــم لەســەر ئێوەیە". مامۆســتا شێركۆ 
دەشــڵێت "بەبڕوای من ئەمە هەلقۆســتنەوەیە لەالیەن قوتابیانەوە، ئەوەش لە كفری 

خەریكە لە حاڵەتەوە دەبێتە دیاردە".

پێنج باندی مەغریبی لە رێگەی سێکس چاتەوە پارە لە هاوواڵتیان کوردستان دەکێشنەوە 

محەممەد دەڵێت پانی بۆ 23 پڕۆژە داناوە
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مەال بەختیار: وەاڵمی پارتی بۆ نەخشەرێگاكەی یەكێتی پۆزەتیڤەراپۆرت
رووداو - سلێمانی

مەال بەختیار، بەرپرســی دەســتەی كارگێری مەكتەبی سیاسی یەكێتی لە هەڤپەیڤێنێك لەگەڵ رووداو رایگەیاند چوار رۆژە وەاڵم فەرمی پارتییان 
لە بارەی نەخشەرێگایەكە وەرگرتووە "وەاڵمەكەشیان ئیجابییە لە چەندین بڕگە دەڵێن ئێمەش هەمان بۆچوونی ئێوەمان هەیە تەنیا لە چەند بڕگەیەك 

تایبەت بە سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان و پەرلەمان تێبنیان هەیە". مەال بەختیار هەروەها گوتی: "پارتی لەگەڵ پرەنسیپی كاراكردنەوەی پەرلەمانی، 
بەاڵم كێشــەی سیاســی نێوان گۆڕان و پارتی چارەســەر نەكراوە لەبەر ئەوەی پارتی پێیوایە ئەو رێككەوتنەوەی لە نێوان خۆیان و گۆڕان نەماوە تاوەكوو 

سەرۆكایەتیی پەرلەمان بداتەوە گۆڕان".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

كاژێر هەشتی بەیانیی رۆژی 2017/5/19 
ئەمیــن، رێكخــەری  نەوشــیروان مســتەفا 
گشــتیی بزووتنەوەی گــۆڕان لە تەمەنی 73 
ساڵیدا لە ماڵەكەی خۆی لە شاری سلێمانی 
كۆچــی دوایــی كــرد، رۆژی دواتــر لەســەر 
وەســیەتی خۆی، هەر لە )گردی زەرگەتە( 
كە بزووتنەوەی گۆڕانی لەســەر دروستكرد، 
بەخاك سپێردرا. ئێستا زۆرترین قسە لەسەر 
ئەوەیــە كە كــێ شــوێنەكەی دەگرێتەوە و 
ئاینــدەی بزووتنــەوەی گۆڕان بــەرەو كوێ 

هەنگاو دەنێ.
 

نەوشیروان مستەفا 
چارەسەر رەتدەكاتەوە

هەندێــك ســەركردەی یەكێتــی و گۆڕان 
ئــاگاداری دۆخی تەندروســتیی نەوشــیروان 
مستەفا بوون، زانیارییان هەبووە كە تووشی 
شــێرپەنجەی ســییەكان بــووە. لــە دوای 
واژۆكردنی رێككەوتنەكــەی لەگەڵ یەكێتی، 
نیشــانەكانی شــێرپەنجە دەركەوتبــوون و 
پزیشــكەكانیش بــێ ئومێدبوونــی خۆیــان 

پێڕاگەیاندبوو. 
ئەندامێكــی ســەركردایەتیی یەكێتی كە 
نەیویســت ناوی باڵوبكرێتەوە، بە )رووداو(
ی گــوت :"پزیشــكەكان داوایــان كردبــوو 
چارەســەری كیمیایی وەربگرێت، ئەگەرچی 
زۆریــش ســوودی نەبووە، چونكــە تەنیا 6 
مانــگ مردنەكەی دوادەخســت، بــەاڵم ئەو 
ئامــادە نەبــووە ئەوە بكات و بــە برادەرانی 
ئێمــەی گوتبوو: هەر كاتێــك مردن هات با 

بێت".
كەســێكی نزیكی خانەوادەی نەوشیروان 
مستەفا بە )رووداو(ی راگەیاند: ئەو رۆژەی 
كۆچی دوایی كرد، كەسوكاری ئامادەسازییان 
كردبوو بۆ ئەوەی كاك نەوشیروان سەردانی 
گــۆڕی شــوعلەخانی هاوژینــی لــە گــردی 
سەیوان بكات، بەاڵم لە كاژێر شەشی بەیانی 
تەندروســتیی تێكچوو، پلەی گەرمیی لەشی 
بەرزبووەوە و توانای قسەكردنی نەما، تەنیا 
منداڵەكانــی و بەختیاری بــرای و برازاكانی 
و دوو پزیشــكی ناســراوی ســلێمانی لەوێ 
بوون. لە كاژێر 7:30 خولەكی بەیانیش هەر 
یەك لە )قادری حاجی عەلی، عومەر سەید 
عەلی، محەممەد تۆفیق رەحیم و د.شــۆڕش 
حاجی( هەڵســوڕاوانی گۆڕان هاتوونەتە الی 

و كاژێر 8 گیانی سپاردووە".
 ئــاوات شــێخ جەناب، ئەندامــی جڤاتی 
نیشــتمانیی گــۆڕان كــە كەمێــك درەنگتر 
گەیشتبووە ماڵی نەوشیروان مستەفا، دەڵێت 
"كە گەیشتمە سەری گیانی سپاردبوو، كاك 
نەوشــیروان حســاب بكە بەپێــوە مرد، ئەو 
پیاوە لە ژیانی پێشــمەرگایەتییەوە تاوەكو 
ئەو رۆژەی گیانی سپارد لە مردن نەترسا".

بۆچی لە زەرگەتە نێژرا؟

نەوشــیروان مســتەفا لەســەر وەسیەتی 
خۆی لە گردی زەرگەتە نێژرا، هەندێك كەس 
پێیانوایە پەیامێك لە پشت ئەمەوە هەیە. 

عەدنان عوســمان، هەڵسوڕاوی گۆڕان لە 
بــارەی هەڵبژاردنی گردی زەرگەتە وەكو دوا 
مەنزڵگەی نەوشیروان مستەفا بە )رووداو(ی 
گــوت: "پەیام و مەغزایەكی گەورەی رەمزی 
لــە پشــت هەڵبژاردنی ئەو شــوێنە لەالیەن 
كاك نەوشــیروانەوە هەیە، بۆ ئەوەی هەموو 
هاوڕێكانــی و هەمــوو گۆڕانخــوازان پەیــام 
و بەرنامــەی ئەویــان لەبیــر بێت و لەســەر 
رێبــاز و دونیابینییەكەی بەردەوام بن، بۆیە 
پەیامێكیشە بۆ سەركردەكانی گۆڕان كە بە 

یەكگرتوویی و سەربەخۆیی بمێننەوە".

گۆڕانی پۆست نەوشیروان

دوای كۆچی دوایی نەوشــیروان مستەفا، 
گەرمترین باسوخواسی خەڵكی كوردستان، 
چارەنووســی گۆڕان و پڕكردنەوەی پۆستی 
رێكخــەری گشــتییە. ئاوات شــێخ جەناب، 
لەوبارەیەوە دەڵێت: "كاك نەوشیروان داوای 
لێكردوویــن دەســتووری گــۆڕان جێبەجــێ 
بكەیــن. دەســتووری گۆڕانیــش لەبــارەی 
پۆســتی رێكخەری گشــتی چی دەڵێ، ئەوە 

جێبەجێ دەكەین".
 گوتیشــی :"كاك نەوشــیروان دوو ساڵە 

بــە فیعلی دەســتبەرداری ئێمە بــووە و لە 
دوورەوە سەیری دەكردین، ئێمەی خستبووە 

ژێر تاقیكردنەوە".
عەدنــان عوســمان كــە دەڵێت پێشــتر 
لەوبارەیــەوە گفتوگــۆی لەگەڵ نەوشــیروان 
مســتەفادا كــردووە، گوتــی: "چەندینجــار 
گفتوگۆمان لەگەڵ كاك نەوشــیروان كردووە 
لەسەر ئەو مەوزوعە، نامەی ئەویشمان هەیە 
كە دەڵێ البردن و دانانی رێكخەری گشــتی 
لەنێــو گۆڕان لــە ئاوخواردنەوە ئاســانترە. 
بەپێی دەستووری ناوخۆی گۆڕان میكانیزمی 
گۆڕین و دانانی رێكخەری گشــتی سادەیە و 

ئاڵۆز نییە".
بەپێــی بەشــی نۆیــەم، مــادەی یەكەم، 
بڕگــەی دووەم لــە دەســتووری نێوخــۆی 
گۆڕان، جڤاتی نیشتمانی بەرزترین دەسەاڵتە 

لە نێوان دوو هەڵبژاردندا.
نەوشــیروان  بەخاكســپاردنی  لــەدوای 
مســتەفا، ئــااڵی كوردســتان كــە لەســەر 
تەرمەكەی بوو، رادەستی جەمال محەممەد، 
ســكرتێری جڤاتــی گشــتیی بزووتنــەوەی 
گۆڕان كرا، ئــەوەش بە ئاماژەیەك دادەنرێ 
كە لــەو قۆناغەدا ئــەو كاروبارەكانی گۆڕان 

بەڕێوەدەبات.
عەدنان عوسمان دەڵێ: "لە رووی ئۆرگانی 
و حیزبییەوە مامۆســتا جەمال محەممەد لە 
دوای كاك نەوشــیروان كەســی دووەمە. لە 
كاتــی ئامادەنەبوونی كاك نەوشــیروان ئەو 
سەرپەرشــتی كۆبوونەوەكانی دەكرد، ئەمە 
مانای ئەوە نییە دەبێتە رێكخەری گشــتی، 
بەڵكو بە مانایەكی رەمزییە كە ئەو لە دوای 
رێكخەری گشــتی كەســی دووەمــە، چونكە 
ســكرتێری جڤاتی نیشــتمانییە و ئێستا كە 
كاك نەوشیروان مســتەفا نەماوە، مامۆستا 
جەمال لە رووی ئۆرگانییەوە كەسی یەكەمی 

گۆڕانە".

پێشتر نەوشــیروان مستەفا بریكارنامەی 
تایبەتــی بۆ عومەر ســەید عەلی كردووە بۆ 
راپەڕاندنی ئیشوكارە یاساییەكانی گۆڕان لە 
كوردستان. هەروەها بۆ راپەڕاندنی ئیشوكارە 
یاســاییەكانی بەغداش بریكارنامەی بۆ ئارام 
شێخ محەممەد، جێگری سەرۆكی پەرلەمانی 
عێــراق كــردووە. لەو ماوەیە كــە لە لەندەن 
بووە، ئیشوكاری رۆژانەی گۆڕانیش لەالیەن 
)قــادر حاجی عەلی، عومەر ســەید عەلی و 

عوسمانی حاجی مەحموود( بەڕێوەدەبران.
ئێستا لەنێو گۆڕان باسی سێ كەسایەتی 

بۆ شوێنگرتنەوەی رێكخەری گشتیی گۆڕان 
دەكرێــت: قــادری حاجی عەلــی، عومەری 
ســەید عەلی و عوســمانی حاجی مەحموود 
كــە هەرســێكیان لە مــاوەی ئامادەنەبوونی 

نەوشیروان مستەفادا رۆڵیان هەبووە.
كەســایەتییە  ســێ  ئــەو  بەهێزترینــی 
قــادری حاجی عەلییە كە لــە بنەماڵەیەكی 
ناســراوی ســلێمانییە و كەســێكی نزیكــی 
نەوشیروان مستەفا بووە. ئەو لە پێشمەرگە 
ســەرەتاییەكانی یەكێتــی بــووە و چەندین 
پۆســتی هەســتیاری لەنێو ئەو حیزبە هەر 
لــە كارگێــڕی مەكتەبــی سیاســی تاوەكوو 
وەرگرتــووە.  زانیــاری  دەزگای  بەرپرســی 
بەهۆی بوونی تۆڕێك لە پەیوەندی و زانیاری 
و ئەرشــیفی یەكێتی و ئیدارەی ســلێمانی، 
لە نێو گۆڕان بە "ســندوقە رەشەكە" وەسف 

دەكرێت.
سەركردەیەكی یەكێتی كە نەیویست ناوی 
باڵوبكرێتــەوە، گوتی: "پێشــبینی دەكەین 
كاك قــادر رۆڵــی پلە یەك لەنێــو گۆڕان لە 
دوای كاك نەوشــیروان ببینێــت، ئەگــەر بە 
فەرمیش نەبێتە رێكخەری گشــتی، داڕێژەر 
و جێبەجێكاری سیاســەت لەنێو گۆڕان ئەو 
دەبێت. لەنێو گەنجەكان تا ئاســتێكی باش 
مەقبولــە، توانــای بڕیاردانــی هەیــە، جگە 
لەوەش هەم لەالی ئێرانییەكان ناســراوە لە 
سەردەمی دەزگای زانیاری، هەم پەیوەندیی 
لەگــەڵ ســەركردەكانی یەكێتی زۆر باشــە، 

لەگەڵ پارتیش پەیوەندیی خراپ نییە".

ئێران چاودێریی شوێنگرەوەی 
نەوشیروان مستەفا دەكات

لە دوای دروستبوونی بزووتنەوەی گۆڕان، 
تاكە واڵت كە نەوشیروان مستەفا بە فەرمی 
ســەردانی كردبێت كۆماری ئیسامیی ئێران 
بــوو كە لە تەمموزی 2012 ســەردانی كرد. 
لە دوای كۆچی دوایی نەوشــیروان مستەفا، 

قاســم ســولەیمانی، فەرمانــدەی ســوپای 
قودســی سەر بە سوپای پاســدارانی ئێران 
كــە لــە باشــووری كوردســتان و عێراقــدا 
كەســایەتییەكی ناســراوە، پرســەنامەیەكی 
ئاراســتەی جــەالل تاڵەبانــی، ســكرتێری 

گشتیی یەكێتی نیشتمانی كوردستان كرد.
نــازم دەباغ، نوێنەری حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان لە تاران بە )رووداو(ی راگەیاند 
:"ئێرانییــەكان بــە تایبەتی ئاغــای حاجی 
ســولەیمانی چاودێریی شــوێنگرەوەی كاك 
نەوشیروان مستەفا دەكەن، چونكە بەالیانەوە 
گرنگە ئاسایش و ئارامیی ناوچەكە پارێزراو 
بێــت و ســەقامگیریی سیاســی هەبــێ، بە 
تایبەتی لە سنووری سلێمانی، بە بۆچوونی 
خۆم ئەوان تەدەخول لەوە ناكەن كێ ببێتە 
رێكخــەری گشــتی، بــەاڵم چۆن پەرۆشــی 
نێوخۆی یەكێتی بوون و دڵســۆزیی خۆیان 

پیشاندا، بە هەمانشێوە بۆ گۆڕانیش وان".
نازم دەباغ كە هاوكات نوێنەری یەكێتییە 
لە تاران، دەڵێ: "هەر كاتێك حاجی قاســم 
هاتبێتە هەولێر و ســلێمانی، سەردانی كاك 
نەوشــیروانی كردووە، جگە لەوە ئەو كاتەی 
جێگری سكرتێری گشتی یەكێتی و سكرتێری 
كۆمەڵە بووە پەیوەندی باش و دۆســتانەی 
لەگــەڵ ئێــران هەبــوو، زۆربەی ســەركردە 
سیاسی و فەرماندە سەربازییەكانی ناسیوە، 
بۆیە ئێرانییەكان پەرۆشی كۆچی دوایی كاك 
نەوشــیروانن، بە جدیش دەیانەوێ درێژە بە 

پەیوەندییەكانیان لەگەڵ گۆڕان بدەن".

دامەزرێنەرێكی گۆڕان: 
ئیدارەكردنی خەڵكی گۆڕان 

ئاسان نییە

عوســمان بانیمارانی، ئەندامی پێشــووی 
لــە  یەكێــك  و  یەكێتــی  ســەركردایەتیی 
دامەزرێنەرانی گــۆڕان لەبارەی بەڕێوەبردنی 
بزووتنەوەكە دوای كۆچی دوایی نەوشیروان 
دەكــەم  "پێشــبینی  دەڵێــت:  مســتەفا، 
بــۆ  دروســتبكەن  هاوبــەش  لیژنەیەكــی 
بەڕێوەبردنــی ئیشــوكارەكان تــا دۆخەكــە 
ئاســایی دەبێتەوە، چونكە شوێنگرتنەوەی 
كاك نەوشــیروان زەحمەتە، ئەو ئیشەش بە 

تاكە كەسێك ناكرێت".
 عوسمان بانیمارانی كە لە نیسانی 2014 
وازی لە گۆڕان هێنا و گەڕایەوە نێو یەكێتی، 
گــۆڕان  خەڵكــی  "ئیدارەكردنــی  پێیوایــە 
ئاســان نییە، بۆیە لەو بڕوایــەدام هەڤااڵنی 
گۆڕان كەســێك بۆ پۆستی رێكخەری گشتی 
هەڵنابژێــرن، بەڵكو ئیشــەكان بــە لیژنەی 

چەند كەسی بەڕێوەدەبەن".
ســەرچاوەیەك لە بزووتنــەوەی گۆڕان بە 
)رووداو(ی راگەیانــد: "رێكخــەری گشــتیی 
هەڵنابژێــردرێ، بەڵكو ئیشــوكارەكان وەكو 
خــۆی بەڕێوەدەچن. لــە رووی ئۆرگانییەوە 
ســكرتێری جڤاتی نیشتمانی دەبێتە كەسی 
یەكــەم، بەاڵم گرووپێكی راوێــژكاری كە لە 
گەورە هەڵسوڕاوان پێكهاتووە، ئیشوكارەكان 
رادەپەڕێنن. كاتی خۆیشی كاك نەوشیروان 
لە لەنــدەن رۆژی 2016/11/12 پەیامێكی 
هەشــت خاڵی ئاراســتەی جڤاتی گشــتی و 
نیشــتمانی، رێكخــەری ژوورەكان و گرووپی 

راوێــژكاری كرد، لــەوێ بەڕوونــی ئایندە و 
چۆنیەتی بەڕێوەبردنی گۆڕانی دیاری كردبوو 
بــۆ ئــەوەی زۆرتریــن كــەس و ئۆرگانەكان 
بەشــداریی بكەن لە پرۆسەی دروستكردنی 
بڕیار و وەرگرتنی بڕیاردا. لە خاڵی كۆتاییدا 
بە راشــكاوانە گوتبووی: پێویســتە هەموو 
كــەس و ئۆرگانــەكان پابەنــدی بڕیارەكانی 
جڤاتــی نیشــتمانی بن و هەر كەســێك لێی 
بزووتنەوەكــە  دەســتووری  بەپێــی  الدا، 

رەفتاری لەگەڵ بكرێت".
ئەگەرچــی بەپێــی مــاددەی دوانــزدەی 
دەبــوو  گــۆڕان  نێوخــۆی  دەســتووری 
خانــەی راپەڕانــدن دروســتبكرایە كە رۆڵی 
مەكتەبی سیاســی دەبینێت و بەرپرســە لە 
جێبەجێكردنی بڕیار و راسپاردەكانی جڤاتی 
نیشــتمانی لە نێوان دوو كۆبوونەوەدا، بەاڵم 
دوای 3 ساڵ ئەو دامەزراوەیە دروست نەكرا 
كە لــە حاڵەتــی ئامادەنەبوونــی رێكخەری 
گشــتی ئەندامێكی ئەو خانەیــە ئەركەكانی 

رێكخەری گشتی لە ئەستۆ دەگرێ.
رۆژی 2017/5/21، بزووتنــەوەی گۆڕان 
بەبۆنــەی كۆتــا رۆژی پرســەی رێكخــەری 
گشــتی بزووتنەوەكەیــان قوفڵــی لە هەموو 
هــەوڵ و ئەگەرێــك بــۆ یەكگرتــن لەگــەڵ 
یەكێتی دا كاتێك رایگەیانــد: "گۆڕانخوازان 
دڵنیــا دەكەینــەوە، هەر بەو جــۆرەی كاك 
نەوشیروان نەخشەی بۆ كێشابوو، ئەمانەتی 
پەیــام و ئامانجەكانی گــۆڕان وەك گلێنەی 
چاومــان دەپارێزیــن، بزووتنەوەكەمان وەك 

خۆی دەمێنێتەوە".
لەدوای دروستبوونی بزووتنەوەی گۆڕان، 
نەوشــیروان مســتەفا رێكخەری گشتیی ئەو 
بزووتنەویە دووجار بە ماوەیەكی زۆر هەرێمی 
كوردستانی جێهێشتووە. جاری یەكەم حەوت 
مانگ لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا مایەوە 
و رۆژی 2016/4/28 گەڕایــەوە ســلێمانی. 
جارێكی دیكە بۆ چارەســەری پزیشــكی لە 
رۆژی 2016/9/3 كوردســتانی جێهێشت و 
رۆژی 2017/5/13 گەڕایەوە، دوای شــەش 

رۆژ لە گەڕانەوەی كۆچی دوایی كرد.

دوای مردنی نەوشیروان مستەفا

جەمال محەممەد دەبێتە كەسی یەكەمی گۆڕان 

ئاواتی شێخ جەناب: دوو ساڵە نەوشیروان 
مستەفا دەستبەداری ئێمە بووە

عەدنان عوسمان: كاك نەوشیروان دەیگوت 
گۆڕین و دانانی رێكخەر لە ئاو خواردنەوە 

ئاسانترە

گۆڕان لەسەر پەیامێكی 8 خاڵی 
نەوشیروان مستەفا دەڕوات

نازم دەباغ: ئێرانییەكان چاودێریی 
شوێنگرەوەی نەوشیروان مستەفا دەكەن

دامەزرێنەرێكی گۆڕان: 
لیژنەیەك بۆ راپەڕاندنی 

ئیشوكارەكانی گۆڕان 
دروستدەكرێت

  

لە دەســتووری ناوخــۆی بزووتنــەوەی گۆڕاندا كــە لە كۆنگــرەی یەكەم لە 
كۆتایی ســاڵی 2013 پەســەند كــراوە، باســی هەڵبژاردنی رێكخــەر كراوە. 
لە بەشــی نۆیەمی دەســتووری گــۆڕان مــاددەی 13 بڕگــەی دوودا هاتووە 
"رێكخەری گشــتی لە كۆبوونەوەی جڤاتی نیشتمانیدا، بە دەنگدانی نهێنی و 
راستەوخۆ و بە زۆرینەی سادە پەســەند دەكرێ و بە زۆرایەتی رەهای دەنگی 
هەمــوو ئەندامەكانی دەگۆڕدرێ". هەر بەپێی بڕگەی ســێیەمی هەمان ماددە 

"هەڵبژاردنی رێكخەری گشتی دوو ساڵ جارێك دەبێت".
ئەگەر پۆســتی رێكخەری گشتیش چۆڵ بوو، لە دەســتووری گۆڕاندا هاتووە 
:"لــە كاتی چۆڵبوونی جێگەی رێكخەری گشــتی بزووتنەوەكەدا، لە ســۆنگەی 
وازهێنانــی یان هــەر هۆیەكی دیكە، بــۆ پڕكردنەوەی شــوێنەكەی، یەكێك لە 
ئەندامانی جڤاتی نیشــتمانی یــان یەكێك لە ئەندامانی جڤاتی گشــتی، یان 
كەســایەتییەكی دیــاری بزووتنەوەی گۆڕان لــە دەرەوەی هــەردوو جڤات، بە 
دەنگدانی نهێنی و راســتەوخۆ و بــە زۆرایەتی رەها هەڵدەبژێــردرێ. ئەگەر 
لە جــاری یەكەمی هەڵبژاردندا دەنگی پێویســتی نەهێنابــوو، بۆ جاری دووەم 
هەڵبژاردن بۆ یەكەمیــن و دووەمین كەس، كە زۆرترین دەنگیان هێناوە، دووبارە 

دەكرێتەوە، ئەوسا دەنگی زۆرایەتی سادە بەسە بۆ هەڵبژاردنی".

رێكخەری گشتی چۆن هەڵدەبژێردرێت؟

جێگرەوەی نەوشیروان 
مستەفا كێیە؟

جەمال حاجی محەممەد 
23/10/1957 لە هەڵەبجە لەدایك بووە

خانەی پێگەیاندنی مامۆستایانی لە 

دهۆك تەواو كردووە

لە ساڵی 1975 تاوەكو 1979 

ئەندامی رێكخستنەكانی كۆمەڵە بووە

لە ساڵی 1979 بووەتە پێشمەرگە

لە كۆنگرەی دووەمی یەكێتی دەبێتە 

ئەندامی سەركردایەتی

1993 بۆ 1996 قائیمقامی قەزای 

دووكان بووە.

چەند ساڵێك بەرپرسی مەڵبەندی 

ئەوروپای یەكێتی بووە.

لە 21/11/1982 لە شاخ ژیانی 

خێزانیی پێكهێناوە و خاوەنی 7 كچ و 

كوڕێكە.

یەكێكە لە دامەزرێنەرانی 

بزووتنەوەی گۆڕان 

ئێستا سكرتێری جڤاتی نیشتمانییە.

 )فۆتۆ: رووداو(پزیشکەکان داوایان لە نەوشیروان مستەفا کردبوو کە چارەسەری کیمیایی وەربگرێ، بەاڵم ئەو ئامادە نەبوو ئەوە بکات
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فەرەیدون عەبدولقادر: تاكە رێگە لە بەردەم گۆڕان یەكگرتنە لەگەڵ یەكێتی
رووداو - سلێمانی

فەرەیدون عەبدولقادر ئەندامی پێشووی مەكتەبی سیاسی یەكێتی بە )رووداو(ی گوت "وەك چۆن غیابی مام جەالل كاریگەری بەسەر یەكێتییەوە 
دباربووە، ئەو كاریگەرییە لە غیابی نەوشیراون مستەفاش بە بزووتنەوەی گۆڕانەوە دیاردەبێت. چونكە نەوشیروان مستەفا كاریزما بوو". فەرەیدوون 

عەبدولقادر پێیوایە "تاكە رێگەی باش لەبەردەم گۆڕان ئەوەیە لەگەڵ یەكێتی یەكبگرنەوە، نەك باسكردن لە رێككەوتنی سیاسی، چونكە ئەمە دەرمانی 
هیچ دەردێك نییە، بەڵكو دەرمانی دەردەكان ئەوەیە یەكبگرنەوە و ریزەكانیان یەك بخەن، ئەگینا من دەزانم لە غیابی كاك نەوشیراون چی روودەدات، 

لە چەند مانگی ئایندەدا زۆر دیاردە بە چاوی خۆمان دەبینین".

راپۆرت

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

جگە لە پارتی، چوار الیەنە سەرەكییەكەی 
شـك  هۆكارێـك  دەڵێـن  كوردسـتان  هەرێمـی 
نابـەن بـۆ ئەوەی كـورد بەشـداری هەڵبژاردنی 
ئـەو  نـەكات.  عێـراق  پەرلەمانـی  داهاتـووی 

نێچیرڤـان  قسـەكانی  پـاش  ئـەوان  وەاڵمـەی 
بارزانـی، جێگـری سـەرۆكی پارتـی دیموكراتی 
كوردسـتان دێـت كـە گوتی "ئەگەر سیاسـەتی 
زۆرینـە و كەمینـە لـە عێـراق بـەردەوام بێـت، 
هەڵبژاردنـی  بەشـداری  نـاكات  پێویسـت 

داهاتـوو بكەیـن".
ئێسـتای  خولـی   2018/4/30 رۆژی 

پەرلەمانی عێراق كۆتایی دێت، لەسـەر پرسـی 
هەڵبژاردنەكانـی  لـە  كـورد  بەشـداریكردنی 
داهاتـووی عێـراق لەئێسـتاوە لەنێـوان الیەنـە 
سیاسـییەكانی هەرێمـی كوردسـتان بۆچوونـی 
كـە  الیەنیـش  یەكـەم  دروسـتبووە،  جیـاواز 
كاتێـك  بـوو  پارتـی  ورووژانـد  پرسـەی  ئـەو 
لەسـەر زاری ئەندامێكی مەكتەبی سیاسـییەوە 
لـە هەڵبژاردنـی  رایگەیانـد، رەنگـە بەشـداری 

نەكـەن. عێـراق  پەرلەمانـی  داهاتـووی 
دواتـر نێچیرڤـان بارزانی، جێگری سـەرۆكی 
كەناڵـی  لەگـەڵ  هەڤپەیڤینێكـدا  لـە  پارتـی 
سیاسـەتی  "ئەگـەر  رایگەیانـد:  ئەلعەرەبیـە 
تاكـڕەو و تائیفـی و بنەمـای زۆرینـە و كەمینـە 
وەك ئـەوەی بـۆ حەشـدی شـەعبی كردیـان، 
بـەردەوام بێـت، ئێمـە نایبینیـن پێویسـت بەوە 
پەرلەمانـی  هەڵبژاردنـی  لـە  بەشـداری  بـكات 
بڕیارانـە  بـەو  شـەرعیەت  و  بكەیـن  عێراقـدا 
بدەیـن كـە هیچیـان لـە بەرژەوەندیـی هەرێمـی 

نییـە". كوردسـتاندا 
پێـش ئەو هەڤپەیڤینـەی نێچیرڤان بارزانی، 
هـەر یـەك لـە مەحمـوود محەممـەد، گوتەبێژی 
مەكتەبـی سیاسـیی پارتی، جەعفـەر ئیبراهیم، 
بـۆ  پارتـی  سیاسـیی  مەكتەبـی  ئەندامـی 
)رووداو(یـان ئاشـكرا كردبـوو كـە حیزبەكەیان 
لـە  بەشـدارینەكردنە  تاوتوێكردنـی  سـەرقاڵی 

هەڵبژاردنـی داهاتـووی عێـراق.
بەرپرسـێكی یەكێتی نیشتمانی كوردستان 
كورسـییە   21 خاوەنـی  حیزبەكـەی  كـە 
هیـچ  كـورد  دەڵێـت  عێـراق،  پەرلەمانـی  لـە 
بڕیارێكـی نوێـی لەبـارەی بەشـدارینەكردن لە 

نـەداوە. هەڵبـژاردن 

سـەعدی پیـرە، ئەندامـی مەكتەبی سیاسـی 
"بابەتـی  گـوت:  )رووداو(ی  بـە  یەكێتـی 
عێـراق  هەڵبژاردنـی  لـە  بەشـدارینەكردن 
جێـگای گفتوگـۆ نەبـووە، ئێمـە تاوەكو ئێسـتا 
بەشـێكین لـە واڵتێـك كـە نـاوی عێراقـە، بۆیە 
و  هەڵسـەنگاندن  بـە  بەشـدارینەكردن  دەبـێ 
زانینـی ئەجامەكـەی بێـت. نـە گشتپرسـیمان 
كـردووە نـە جیابووینەتـەوە تاوەكـوو بڕیارێكی 

بدەیـن". نـوێ 
نزیكـە  گۆڕانیـش  بزووتنـەوەی  بۆچوونـی 
جێگـری  بـە  كـە  گـۆڕان  یەكێتـی.  لـەوەی 
كۆچبـەران  وەزیـری  و  پەرلەمـان  سـەرۆكی 
بەغـدا،  لـە  سیاسـییە  پرۆسـەی  بەشـداری 
هیـچ پاسـاوێك بـۆ بەشـدارینەكردنی كـورد لـە 

نابینێـت. عێـراق  داهاتـووی  هەڵبژاردنـی 
بـە  گـۆڕان  گوتەبێـژی  حاجـی،  شـۆڕش 
نیشـتمانیی  :"جڤاتـی  گـوت  )رووداو(ی 
بزووتنـەوەی گـۆڕان هیـچ بڕیارێكـی لـە بـارەی 
بەشـدارینەكردن لـە هەڵبژاردنەكانـی داهاتووی 
و  پێشـهات  كاتێـك  هـەر  نـەداوە.  عێـراق 
ئـەوكات  ئـاراوە  هاتـە  نـوێ  گۆڕانـكاری 
هەڵوێسـتی خۆمـان بـۆ الیەنـە سیاسـییەكان و 

دەخەینـەڕوو". كوردسـتان  خەڵكـی 
گوتەبێـژی گـۆڕان دەڵێـت هیـچ هۆكارێـك 
شـك نابـەن بـۆ بایكۆتـی هەڵبـژاردن: "ئێمـە 
گـۆڕان  ئـەوەی  بـۆ  نابینیـن  هۆكارێـك  هیـچ 
عێـراق  پەرلەمانـی  هەڵبژاردنـی  بایكۆتـی 

بـكات".
وەكـو  بـەوەدا  ئامـاژەی  حاجـی  شـۆڕش   
كیانێكی سیاسـی ناوی خۆیان لە كۆمیسـیۆنی 
بـااڵی سـەربەخۆی هەڵبـژاردن بـۆ هەڵبژاردنـی 

داهاتـوو تۆمـار كـردووە.
یەكگرتـووی ئیسـامی كوردسـتان لـە دوو 
سـەربەخۆیی  دروشـمی  رابـردوو  كۆنگـرەی 
وەزیرێكـی  تاكـە  بـە  و  كـردووە  پەسـەند 
عەبـادی  حەیـدەر  كابینـەی  بەشـداری  ژن 
سـەرۆكوەزیرانی عێراقـی كـرد و پۆستەكەشـی 

كـەوت. چاكسـازییەكانی  بـەر 
یەكگرتـووی  گوتەبێـژی  عەلـی،  هـادی 
حیزبەكـەی  بۆچوونـی  بـە  ئامـاژە  ئیسـامی 
لەبـارەی بەشـداریكردن لـە هەڵبژاردنـی عێـراق 
دەكات و دەڵێـت هیـچ بڕیار و پێشـهاتێك نییە 
كـە كـورد یـان یەكگرتـوو بەشـداری نـەكات.
هـادی عەلـی گوتـی "دەبـێ كـورد بەشـدار 
بێـت لـەو پرۆسـەیە. هـەر كاتێـك گشتپرسـی 
و پێشـهاتی نـوێ هاتـە پێـش ئـەوكات بڕیـاری 
نـوێ لەالیـەن سـەركردایەتی سیاسـی كـورد بە 
كۆدەنگـی دەدرێـت". هـادی عەلـی ئاشـكرای 
رێوشـوێنە  زۆربـەی  حیزبەكـەی  كـە  كـرد 
یاسـایی و كارگێڕییەكانی لە كۆمسـیۆنی بااڵی 
تۆماركردنـی  بـۆ  هەڵبژاردنـەكان  سـەربەخۆی 
تـەواو  بەغـدا  لـە  سیاسـی  الیەنێكـی  وەكـو 

كـردووە.
گوتەبێژی كۆمەڵی ئیسـامی كوردسـتانیش 
عێـراق  لـە  بـن  بەشـێك  تاوەكـوو  دەڵێـت 
بەشـداری هەڵبـژاردن دەكـەن. رێبـوار حەمـەد 
بـە )رووداو(ی گـوت "تاوەكـو لـە عێـراق بیـن 
بەشـداری پرۆسـەی سیاسـی و هەڵبژاردنـەكان 
دەكەیـن، ئـەم بابەتـە نابێـت هێزێـك بـە تەنیا 
بەشـدارینەكردنی  بـۆ  بـدات.  لەسـەر  بڕیـاری 
كـورد دەبێـت بـە كۆدەنگـی و دیراسـەت بڕیـار 
بـدرێ، بـۆ ئـەوەی هەموومـان بەرپرسـیارێتی 

گوتەبێـژی  بگریـن".  ئەسـتۆ  لـە  ئەنجامـەكان 
كـە  دەكات  بـەوە  ئامـاژە  ئیسـامی  كۆمەڵـی 
حیزبەكـەی نـاوی خـۆی لـە كۆمیسـیۆن تۆمـار 

كـردووە.

پارتی: بڕیارەكە لەسەر 
گشتپرسی ماوە

ئەندامـی  گـۆران،  خەسـرۆ  بـەاڵم 
بـە  سـەبارەت  پارتـی  سـەركردایەتی 
پرسـی  كـە  حیزبەكـەی  هەڵوێسـتی  دواییـن 
داهاتـوو  هەڵبژاردنـی  لـە  بەشـدارینەكردنی 
بڕیارێكـی  :"هیـچ  دەڵێـت  ورووژانـدووە، 
و  بەشـداریكردن  بـۆ  نییـە  یەكاكـەرەوە 
ئـەو  عێـراق.  هەڵبژاردنەكانـی  بایكۆتكردنـی 
سیاسـییەكان  پەرەسـەندنە  لەسـەر  پرسـە 
و  كوردسـتانییەكان  الیەنـە  گتفوگـۆی  و 

دەوەسـتێ". گشتپرسـی  ئەنجامدانـی 
كـە  روونیكـردەوە  گـۆران  خەسـرۆ   
هەڵبژاردنەكانـی  كۆمیسـیۆنی  لـە  حیزبەكـەی 

كـردووە. تۆمـار  نـاوی  عێـراق 

كورد بەشداری هەڵبژاردنی داهاتووی عێراق دەكات؟

پارتی: شەرعیەت بە بڕیارەكانی بەغدا دژی 
هەرێمی كوردستان نادەین

یەكێتی: نە گشتپرسیمان كردووە نە 
جیابووینەتەوە تاوەكوو بڕیارێكی لەوجۆرە بدەین

گۆڕان: هۆكارێك بۆ بەشدارینەكردن نابینین

كۆمەڵ: ناكرێ الیەنێك بە تەنیا بڕیار لەسەر 
پچڕاندنی پەیوەندی لەگەڵ بەغدا بدات

نەوزاد مەحموود و ئەركان عەلی
رووداو - سلێمانی

بزووتنەوەی گۆڕان بە راگەیێندراوێك كۆتایی 
بە پرســەی رێكخــەری گشــتیی بزووتنەوەكەی 
هێنــا. لە نێوەڕۆكــی راگەیێندراوەكەشــدا داوای 
لێبووردنیــان كــرد و رایانگەیانــد "ئەگــەر هەر 
كەموكوڕییــەك بەرامبــەر هەر كــەس و الیەنێك 

روویدابێ، داوای لێبووردن دەكەین".
لە كاتی ئەســپەردەكردنی تەرمی نەوشیروان 
مســتەفا، رێكخەری گشــتیی بزووتنەوەی گۆڕان 
لە گردی زەرگەتەی ســلێمانی، شــۆڕش حاجی، 
حەمەجــان،  قــادر  بزووتنەوەكــە.  گوتەبێــژی 
گوتەبێــژی یەكێتــی، ســەاڵحەدین بەهائەدیــن، 
ئەمینداری یەكگرتووی ئیســامی و عەلی باپیر، 
ئەمیــری كۆمەڵــی ئیســامی گوتاریــان هەبوو. 
بەاڵم هوهای بەشــێك لە الیەنگرانی بزووتنەوەی 
گۆڕان لەكاتی خوێندنەوەی گوتارەكانی هەریەك 
لــە ســەاڵحەدین بەهائەدین و قــادر حەمەجان، 
ســەركردە تازیەبارەكانــی بزووتنــەوەی گۆڕانی 

تووشی ئیحراجی كرد.
هەرچەندە بەرپرســانی یەكگرتوو و یەكێتی، 
بــەاڵم  مەراســیمەكە،  لــە  بــوون  بــەردەوام 
نیگەرانییەكان جارێكی دیكە پەڕینەوە نێو تۆڕە 
كۆمەاڵیەتییــەكان و گلەیــی و هاوخەمی پێكەوە 
دەبارین. بەپێی زانیارییەكان، بەرپرســانی بااڵی 
یەكێتــی و یەكگرتوو لەســەر هۆیهای الیەنگرانی 

گۆڕان، گلەییان لە بەرپرسانی گۆڕان هەبووە.
مســتەفا ســەید قادر، یەكێك لە هەڵسوڕاوە 
بۆخــۆی  كــە  گــۆڕان  بزووتنــەوەی  بااڵكانــی 

راگەیێندراوی كۆتایی بزووتنەوەكەی خوێندەوە، 
لــە كۆتایی پرســەكەدا، ئەو كــەس و الیەنانەی 
بۆ )رووداو( ئاشــكرا كرد كە مەبەســتیان بووە 
لــەو راگەیێنــدراوەدا داوای لێبووردنیان لێبكەن 
هەندێــك  ســەاڵحەدین،  "مامۆســتا  گوتــی:  و 
بیرخســتنەوەی جوانــی باســكرد و حاكم قادر، 
قســەی جوانی كرد و هەروەهــا داوای لێبووردن 

بوو لە قوباد تاڵەبانی و كاك ساالر عەزیز".
مستەفا سەید قادر دەڵێ "راستە ئەوانەی بەو 
شــێوەیە مامەڵەیان كرد الیەنگــری بزووتنەوەی 
گۆڕانــن و نەدەبوو وا بكــەن، بەاڵم لە دڵگەرمی 
و خەمی گەورەی لەدەســتدانی كاك نەوشیروان 
وایانكــرد. ئێمــە هــەر ئەوكاتیش دەمانویســت 
كۆنترۆڵــی خۆیان بكەن. بــەاڵم ئەوە كار ناكاتە 

سەر پەیوەندیی نێوان ئێمە و الیەنەكان".
ئــەو بەرپرســەی بزووتنەوەی گــۆڕان دەڵێ 
هەڵوێستی بزووتنەوەی گۆڕان ئەوەیە كە لەزاری 
گوتەبێژەكەیەوە یان لە راگەیێندراوە فەرمییەكاندا 
رادەگەیێنرێ، نەك ئەوەی كە بەشــێك الیەنگری 

دڵگەرمی بزووتنەوەكە دەیكەن و دەیڵێن. 
گشــتی  رێكخــەری  مســتەفا،  نەوشــیروان 

بزووتنــەوەی گــۆڕان، دوای چەنــد رۆژێــك لــە 
گەڕانــەوەی بــۆ باشــووری كوردســتان، رۆژی 
19ی ئــەم مانگە هەواڵی كۆچــی دوایی لە زاری 
گوتەبێــژی بزووتنەوەكــەوە خوێندرایەوە. رۆژی 
دواتــر لە نێو ئاپۆڕای هەزاران كەســدا لە گردی 

زەرگەتە بەخاك سپێردرا.
كۆسرەت رەسوڵ، جێگری یەكەمی سكرتێری 
گشــتی یەكێتــی و ژمارەیەك بەرپرســی دیكەی 
یەكێتــی بــۆ بەشــداریكردن لە رێوڕەســمەكەدا 
وەستابوون و دروشمە توندەكان تەواو نیگەرانی 
كردبوون. بــەاڵم ئەمینداری گشــتیی یەكگرتوو 
ناچار بوو، لەدەستپێكی گوتارەكەیەوە بوەستێ 
و بڵــێ "بەڕێــزان ئێمــە بۆ موزایــەدە لێرە نین، 

هاتووین هاوخەمیی خۆمانتان بۆ دەرببڕین".
دارا سێكانیانی ئەندامی ئەنجوومەنی سیاسی 
یەكگرتووی ئیسامی پێیوایە ئەو داوای لێبووردنە 
"كارێكی باشە". هیوادارە هەموو الیەنەكان لەوە 
تێبگەن "هەموومان پێویســتمان بەیەك دەبێ و 
ئەو قەیرانانەی لە كوردســتان هــەن، دواتر هەر 

ناچارمان دەكەن بەیەكەوە بین".
 گوتیشی: "ئێمە وەك یەكگرتوو، ئومێدەوارین 
كۆچی دوایی كاك نەوشیروان، ببێتە وێستگەیەك 
بــۆ چارەســەربوونی كێشــەكان و گەڕانــەوەی 

الیەنەكان بۆالی یەكتری".
و  گــۆڕان  بزووتنــەوەی  پەیوەندییەكانــی 
یەكگرتووی ئیســامی، چەنــد جارێكی دیكەش 
گەیشتووەتە لێواری تێكچوون. بەتایبەتی لەكاتی 
دانیشــتنی پەرلەمان بۆ هەمواركردنەوەی یاسای 
سەرۆكایەتی و گفتوگۆی الیەنە سیاسییەكان بۆ 

چارەسەری قەیرانە سیاسییەكان

ئیســامی،  یەكگرتــووی  بەرپرســەی  ئــەو 
رەتیدەكاتەوە سەالحەدین بەهائەدین ، ئەمینداری 
گشتی حیزبەكەی تووڕە بووبێ لەو هەڵوێستانە 
"وەك یەكگرتوو چەند جار مافمان خوراوە، بەاڵم 
بڕیاری ئێمە ئەوە بووە سووربین لەسەر پرۆژەی 

خزمەتكردنی خەڵك".
لــەو  مســتەفا ســەید قــادر دەڵــێ جگــە 
راگەیێنــدراوە، لەســەر ئاســتی تاكەكەســیش، 
لــەو  لێبووردنــی  داوای  بزووتنەوەكەیــان 
كەســایەتییانە كــردووە "بەشــداریكردنیان لــە 
پرســەی كاك نەوشــیروان بــەرز دەنرخێنیــن و 
نیگەرانیــش بوویــن لــەو مامەڵەیــەی لەالیــەن 
بەشــێك لە الیەنگرانی دڵگەرمی بزووتنەوەكەوە 

بەرامبەریان كرا".
گوتارەكەیــدا،  پێشكەشــكردنی  كاتــی  لــە 
مســتەفا  "نەوشــیروان  گوتــی  باپیــر  عەلــی 
ئیســامی  دەوڵەتــی  دروســتكردنی  لەگــەڵ 
كوردســتاندا بووە". ئەو قســانە بەالی بەشــێك 
لەوانەی نووســینەكانی نەوشــیروان مستەفایان 

خوێندووەتەوە، نامۆ بوو.
مەجید ساڵح كە هەڵســوڕاوێكی بزووتنەوەی 
گۆڕانە، گوتی "ئەو دانیشــتنەی كاك نەوشیروان 
و مامۆســتا عەلی باپیر، پێــش راپەڕین بووە و 
كاتێك بووە كاك نەوشــیروان سكرتێری كۆمەڵە 
بووە. پرســیویەتی ئایا ئێوە كار بۆ دامەزراندنی 
خەالفەتی ئیسامی دەكەن؟ ئەویش پێیگوتووە 
ئێمە مەبەســتمان دەوڵەتی ئیســامی كوردییە. 
كاك نەوشــیروانیش گوتوویەتــی پێمــان خراپ 
نییــە، باشــترە لــەوەی خەالفەتێكی ئیســامی 

دروستبكەن".

یەكگرتوو: 
دەبێ بڕیارەكە 

بە كۆدەنگی بدرێت
 

ناسر عەلی
رووداو - دهۆك

لەگــەڵ هێرشــی حەشــدی شــەعبی بــۆ چەند 
ناوچەیەكی شــنگال كە زێدی كــوردی ئێزدییە، 
ژمارەیــەك كــوردی ئێــزدی پەیوەندییــان بــە 
حەشــدەوە كرد، ئەوان دەڵێن دەیانەوێ رۆڵیان 

لە رزگاركردنی ناوچەكانی خۆیاندا هەبێ.
10 رۆژ لەمەوبەر نایف جاســم قاســم، سەرۆكی 
عەشــیرەتی مەندكان و موختاری گوندی كۆچۆ 
كــە زیاتر لە ســاڵێكە لە ئەڵمانیایــە، گەڕایەوە 
كوردســتان. پاشــان ســەردانی بەغــدای كرد و 
راســتەوخۆ پەیوەندی بە حەشــدی شەعبییەوە 
كــرد. هەفتــەی رابردووش تاڵــب نایف كە ئامر 
فــەوج بــوو لــە فەرماندەیی شــنگال، دەســتی 
لەكاركێشــایەوە و پاشــان لەگــەڵ ژمارەیــەك 

پێشمەرگە چوونە ریزەكانی حەشدی شەعبییەوە.
كچــێ عەمــو كە یەكێكــە لە كەســایەتییەكانی 
گونــدی كۆچــۆ، هــۆكاری چوونــی نایــف بــۆ 
ریزەكانی حەشــدی شەعبی ئاشكرا كرد و گوتی 
"نایف كەسایەتییەكی ناسراوی ناوچەكانی كۆچۆ 
و شــنگال بــوو، هــەر لــە 2003 دوای نەمانــی 
حكومەتی بەعس یەكسەر پەیوەندی بە یەكێتی 
ینشتیمانی كوردســتانەوە كرد، دوای سێ ساڵ 

وازی لە یەكێتی هێنا و بووە پارتی، بەاڵم ئەوەی 
ئێمــە بزانیــن نایف لە چەند بەرپرســێك تووڕە 
بووە، بەتایبەتی دوای ئەوەی بێ ئومێد بووە لە 

رزگاركرنی كۆچۆ لەالیەن پێشمەرگە".
بە گوتەی كچێ، دوای چوونی ئەو كەسایەتییەی 
ئێزدییــەكان و كوڕەكەی بۆ ریزەكانی حەشــدی 
شــەعبی، ئێســتا ژمارەیەكی زۆر لە ئێزدییەكان 
دەیانەوێ بچنە ریزەكانی حەشدی شەعبی. كچێ 

گوتــی "رۆژانــە گەنجانی ئێزدی لــە كەمپەكانی 
دهۆكــەوە پەیوەنــدی دەكــەن و دەچنــە ریزی 
ئــەوان، دەڵێن هەتا ئێســتا نزیكەی 200 گەنج 

چوونەتە ریزی ئەوان".
و  خــۆی  چوونــی  هــۆكاری  نایــف  تاڵــب 
پێشــمەرگەكانی بــۆ نێــو حەشــدی شــەعبی 
روونكــردەوە و گوتــی "ئێمە دەمێكــە چاوەڕێی 
رزگاركردنــی ناوچەكانمان دەكەیــن، كاتێكیش 

بینیمان حەشدی شــەعبی خەریكە ئەو ناوچانە 
رزگار دەكات، چووینــە ریزەكانیــان بــۆ ئەوەی 
ئێمەش بەشــداری لــە رزگاركردنــی ناوچەكانی 

خۆمان بكەین".
كاتێــك لە ئابی 2014 داعش پەالماری شــنگال 
و دەوروبــەری دا، هەزاران كوردی ئێزدی بەدیل 
گرت كــە زۆربەیان خەڵكی گوندی كۆچۆ بوون، 
بەشێكیان هەر لە نێو گوندەكە كۆمەڵكوژ كران، 

گۆڕان داوای لێبووردن لە بەرپرسانی یەكێتی و یەكگرتوو دەكات

دەمانەوێ خۆمان و ناوچەكانمان ئازاد بكەین

قاسم شەشۆ: تەنیا 10 پێشمەرگەی ئێمە 
چوونەتە ریزەكانی حەشدی شەعبی

حەیدەر شەشۆ: 15 پێشمەرگەم 
بوونەتە حەشدی شەعبی

بەاڵم چارەنووسی ئەوانی دیكە هێشتا دیار نییە.
قاسم شەشــۆ، فەرماندەی پێشمەرگەی شنگال 
لەبــارەی چوونــی ئەو كەســایەتییەی ئێزدییان 
بۆ ریزەكانی حەشــدی شــەعبی دەڵێت: "نایف 
و كەســوكارەكەی و خەڵكی گوندەكەی ستەمی 
زۆریــان لێكراوە، ئــەو لە تووڕەیی خۆی بووەتە 
حەشدی شــەعبی، ئەگەر نا هەموومان دەزانین 

نایف كەسێكی چەند بە هەڵوێست بووە".
ســەبارەت بە چوونــی فەرماندەی فەوجێكی كە 
كوڕی ئەو كەســایەتییەیە، قاســم شەشۆ گوتی 
"كــە باوكەكە چوو، تاڵبیــش چوو، هەر چەندە 
كوڕەكەی بە ئێمەی گوت بەدڵم نییە بچم، بەاڵم 
ناتوانم قســەی باوكم بشــكێنم". قاســم شەشۆ 
ئەو قســانەی رەتكردەوە كــە ەڵێن 200 كەس 
چوونەتە ریزی حەشدی شەعبی و گوتی "تەنیا 
تاڵب و 9 پێشمەرگەی دیكە چوونەتە ریزەكانی 

حەشدی شەعبی".
دەگوترێ ژمارەیەك لە پێشــمەرگەكانی حەیدەر 

شەشۆش پەیوەندییان بە حەشدەوە كردووە. 
حەیدەر شەشــۆ لەوبارەوە گوتی "بەڵێ راســتە 
15 پێشمەرگەی من چوونەتە ریزەكانی حەشدی 

شەعبی".

ئەو سەرۆك عەشیرەتە كوردە ئێزدییەی چووە نێو حەشدی شەعبی:

مستەفا سەید قادر:  داوای لێبووردنمان لە سەالحەدین بەهائەدین، حاكم قادر، قوباد تاڵەبانی و ساالر عەزیز كرد
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كەس ناتوانێ رێ 
لە دروستبوونی دەوڵەتی 

كوردستان بگرێ

ئەلێكساندەر دووگین، بیرمەند و فەیلەسووفی رووسی بۆ )رووداو(:

رووداو: تــۆ بە )مەترســیدارترین فەیلەســووفی 
جیهان( ناسراویت، ئەوەم لە ماڵپەڕێك بینی و تۆش 
هەمان شــتت لە فەیســبووكی خۆت و لە رێكامی 

ماڵپەڕەكەی خۆت لە فەیسبووك داناوە.
ئەلێكسـاندەر دووگیـن: راسـتە، لـە رۆژنامەیەكی 
بـەك،  گلێـن  تەنانـەت  هاتبـوو،  وا  ئیسـرائیلیدا 
شـرۆڤەكاری ئەمریكـی، منـی بـە "مەترسـیدارترین 
مرۆڤـی جیهـان" وەسـف كـردووە. هەتـا ئاسـتێك 
"مەترسـیدارترین  بگوتـرێ  مـن  بـە  هـاوڕام 
فەیلەسـووف"، واتـە وەكـوو ناوێـك كـە لێـم نزیـك 

بكـەم.  قەبووڵـی  دەتوانـم  بێـت 
رووداو: بۆچی ئەو ناوەت لێنراوە؟

ئەلێكســاندەر دووگین: چونكە ئێمە ئێســتا لە 
سێیەم جۆری تۆتالیتاریزمدا دەژین. جۆری یەكەمی 
تۆتالیتاریزم شێوە كۆمۆنیستییەكەی سۆڤیەت بوو، 
جۆری دووەمیان نەتەوەخوازیی فاشیستی بوو كە لە 
نێوەڕاستی سەتەی پێشوو لە ئەوروپا بینیمان. دوای 
كەوتنی ئەو دوو جــۆرە تۆتالیتاریزمە، هاتووینەتە 
نێو ســەردەمی جۆری سێیەمیان كە تۆتالیتاریزمی 
لیبراڵیزمە، ئەمەیــان هەموو جۆرەكانی بیركردنەوە 
لەناو بیركردنەوەی لیبراڵیستیدا پێناسە دەكاتەوە. 
واتە دەتوانین لیبراڵێكــی میانڕەو یان چەپڕەو یان 
راســتڕەو بین، راستڕەو یان چەپڕەوی توندئاژۆبین، 
بەاڵم دواجار هەر لیبراڵ بین. ئەگەر كەسێك بیەوێ 
تەحــەدای ئەو پارادیمانەی لیبراڵیــزم و مۆدێرنیتە 
بكات، ئەوە یەكسەر دەبێتە كەسێكی مەترسیدار بۆ 
هەموو ئەو ماتریكسە )واتە ئەو ژینگە گشتییەی كە 
كولتوور، بیركردنەوە و جیهانبینییەكان تێیدا گەشە 
دەكات(. چونكە تەحەداكردنی ئەو ماتریكسە وەكوو 
تەحەداكردنی شــێوازی دامــەزراوی بیركردنەوەیە. 
فەلســەفەكەی منیــش تەحەدایەكە بۆ ئــەو نەریتە 
نۆرماڵە رۆژئاواییەی كە لەســەر ئاســتێكی جیهانی 
بەســەر هەموو كەســێكدا ســەپێنراوە. ئەوەشــی 
وادەكات مەترســیدار بــم، ئەوەیــە مــن كەســێكی 
گۆشەگیركراو نیم كە خاوەنی كۆمەڵێك بیركردنەوە 
بــم، بەڵكــو رووســیا وەكــوو زلهێزێكــی ئەتۆمــی 
لەپشــتمە. واڵتەكەم، مێژووەكــەم، كولتوورەكەم، 
ســەرۆكەكەم و ســوپای واڵتەكەم الیەنگری منن. 
رووســیاكەی پوتین پەیڕەوی لــە هەمان رێچكەی 
مەترسیداری فەلسەفی دەكات، بۆ ئەوەی تەحەدای 
ئەمری واقیع بكات لە جیهاندا، واتە بااڵدەستبوونی 
گڵۆباڵیزم، جیهانی تاكجەمســەر و بااڵدەستبوونی 

رەهای بیركردنەوەی لیبراڵی.
رووداو: تــۆ پشــتگیرییەكی ســەخت لــە پارت 
و ســەركردە پۆپۆلیســتەكانی ئەوروپــا دەكەیــت، 
بەتایبەتیش راستڕەوە توندئاژۆكان. چ پەیوەندییەك 
لــە نێــوان بیركردنــەوەی تــۆ و ئەجێنــدای پارتە 

راستڕەوەكاندا هەیە؟
ئەلێكســاندەر دووگیــن: بەر لە هەموو شــتێك 
ئەمە بڕیارێكی تەكتیكییە، چونكە ئەوان كێشــە بۆ 
دامەزراوە لیبراڵەكان دروســتدەكەن. من لەگەڵ ئەو 
شتەدا كۆك نیم كە ئەوان پشتگیری لێدەكەن، بەاڵم 
رەتكردنەوەی دامەزراوە لیبراڵەكان كۆماندەكاتەوە. 
چونكــە مــن پێموانییە گەڕانەوە بۆ ناســیۆنالیزمی 

ئەوروپی چارەسەر بێت.
رووداو: كەواتە لەڕووی ســتراتیژەوە ئێوە لەگەڵ 

ئەوان نین؟
ئەلێكساندەر دووگین: نەخێر. بەاڵم لەناو هەموو 
بزووتنەوە پۆپۆلیســتەكاندا هەمــوو كات كۆمەڵێك 
رۆشــنبیر هەن كە لەنێــوان بیركردنەوەی چەپ یان 
راســتی كۆن و چــوارەم تیۆری سیاســیدا دوودڵن. 
ئەوە تاكە شــوێنە كــە بیركردنەوەكانی من دەكرێ 
)لە نێوان رۆژئاواییە پۆپۆلیستەكاندا( گەشە بكات. 
لەنێو هەندێكیشیاندا تێگەیشتن بۆ چوارەم تیرۆری 
سیاســی هەیــە و ئەمەش بە وردی لــە كاردانەوەی 
ئەوان بەرامبەر رووســیا رەنگدانەوەی هەبووە. بۆیە 
لــەو بزووتنــەوە پۆپۆلیســتییەی راســت و چەپدا، 
هەمــووكات و بەشــێوەیەكی بــەردەوام جۆرێك لە 

هاوسۆزی بۆ پوتین و رووسیا بەدیدەكرێ. 
رووداو: ئایــا حكومەتــی رووســیا و پوتینیــش 
مامەڵەیەكی تەكتیكی لەگەڵ پۆپۆلیستەكانی رۆژئاوا 

دەكەن؟
ئەلێكســاندەر دووگین: ســەرۆكی ئێمە بەرگری 
لــە هەمــان شــێوازی بیركردنــەوە دەكات كــە من 

بەرگری لێدەكەم، بەاڵم بەشــێوازێكی پراگماتیكی. 
بۆیەش پێموانییە ئەو ستراتیژێكی دوورمەودای لەم 
بــوارەدا هەبێت، بەاڵم ئەو دژی ئەمری واقیعە، واتە 
بەجیهانیبوون، بۆیەش بەشێوازێكی زۆر پراگماتیكانە 
فەرەنسایەك هەڵدەبژێرێ كە وەكوو ئەو بیردەكاتەوە 
)واتــە دژی بەجیهانیبوونــە(. هەڵوێســتی پوتین 
رێك هەمان هەڵوێســتی منە، بــەاڵم جیاوازییەكەی 
ئەوەیە من فەیلەسووفم و خۆم نابەستمەوە بە ریاڵ 
پۆلیتیك، بۆیەش زیاتر دەڕۆم. بەاڵم ئەو لە ئاستە 
پراگماتیكییەكەیدا لەو هاوپەیمانێتییەی پۆپۆلیستە 
چەپ و راســتەكان لەگەڵ رووسیا تێدەگات، چونكە 

دوژمنی پۆپۆلیستەكان دوژمنی ئێمەشە.
رووداو: لەمــاوەی هەڵبژاردنەكانــی ئەمریــكادا 
پشــتگیریت لــە دۆناڵد ترەمپ دەكرد. بــەاڵم دوای 
هێرشــەكەی ســەر بنكەی شــوعەیرات لە ســووریا 
گۆڕایت. هەست دەكەیت ترەمپ بەو هێرشە خیانەتی 

لە راستڕەوە توندئاژۆكان كرد؟
ئەلێكساندەر دووگین: ترەمپ خیانەتی لە خۆی 
كــرد. چونكــە لەو كاتــەدا كەوتبووە بەر هێرشــی 
هەواڵی ســاختە. ئــەو خێرا بەرامبەر بە شــەپۆلی 
هەواڵە ســاختەكانی میدیا لیبراڵ و گڵۆباڵیستەكان 
كەوتــە كاردانەوە. دەبوو ســەرچاوەی ئەو زانیارییە 
هەاڵنە بزانێت. ئەو لە سەردەمی سەرۆكی پێشووی 
ئەمریكادا زۆر زیرەكانە رەخنەی لەوجۆرە هێرشــانە 
دەگرت. هەنگاوەكەی تەنیا بۆ ئێمە نالۆژیكی نەبوو، 
بەڵكو بۆ الیەنگرانی خۆیشی نالۆژیكی بوو. من خۆم 
یەكێك بووم لە الیەنگرانی و ئەو هێرشە سەری لێ 
شــێواندم. بەاڵم ئێستا دەزانم كە ئەمە ستراتیژێكی 
نوێی ئەو نییــە، بەڵكو هەڵچوونێك بوو، لەژێر ئەو 
گوشــارەی كە تێیدا بووە. هەر ئەو گوشارەش وای 
كــرد نەتوانــێ قەبــارەی ئاكامەكانی هێرشــەكە بە 
كــەم بزانێت. بەاڵم لەدوای هێرشــەكەوە وێنەیەكی 
باشتری لەخۆی پێشانداوە. پێموایە كۆبوونەوە دوو 
كاژێرییەكــەی لەگــەڵ الڤرۆڤ )وەزیــری دەرەوەی 
رووســیا( ئاماژەیەكی ئەرێنی بوو. من ســەرەتا زۆر 
دڵخۆش بووم بە ترەمپ، ئەوەش بەپێی ئەو شتانەی 

كە دەیگوت.
رووداو: ئەی ئێستا؟

ئەلێكســاندەر دووگین: ئەوەی ئێســتا دەیبینین 
ئەوەیە كە ترەمپ ناتوانێ بەڵێنەكانی خۆی بەرێتە 
ســەر، بەاڵم بەو حاڵەشــەوە بەربەستێكی گەورەیە 

بــۆ نوخبــەی سیاســی الیەنگــری بەجیهانیبوون. 
ئەوەیان شتێكی باشە بۆ ئێمە، كە دەتوانین بەكاری 
بهێنیــن. ترەمپ ناتوانێ ئەرێنی بێ، بەاڵم هێندەی 
ســەرۆكەكەی پێشــوو نەرێنی نییە. بۆیە دەبێ ئەو 

دەرچەیە بەكاربهێنین.
رووداو: تۆ پێشتر گوتووتە شەڕی سووریا چیدی 
شــەڕی نێوان حكومەت و كۆمەڵێــك گرووپ نییە، 
بەڵكو شەڕی دوو جیهانبینییە، یەكێكیان پشتگیری 
لە جیهانێكی تاكجەمسەر دەكات و ئەوەی دیكەیان 
لــە جیهانێكی فرەجەمســەر. تۆ ئەمە بە "شــەڕی 
جیهانەكان" و "شــەڕێك بۆ داهاتوو" ناودەبەیت كە 
"دەكرێ ســەرەتای جەنگی جیهانیی سێیەم بێت". 
مەبەستت لەوە چییە؟ ئایا پێتوایە شەڕی جیهانیی 

سێیەم بەڕێوەیە؟
ئەلێكســاندەر دووگیــن: ترەمــپ ئەو شــەڕەی 

دواخســت. ترەمپ چانســی ئاشــتی و 
دووربوونــە لەو شــەڕە. بەاڵم بــەر لە ترەمپ 

ئەگــەری ئــەو شــەڕە زۆر بوو، ئێســتاش ئەگەری 
شەڕەكە هەیە ئەگەر ترەمپ شكست بهێنێ. بۆیەش 
هەســت دەكــەم رەوشــەكە زۆر ناســكە. ئەمریكا 
دەســتی بە كاركردنــەوەی دووبارە لەســەر بینای 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و جیهانی عەرەبی ـ ئیسامی 
كردووە، لەو چوارچێوەیەشدا هەوڵی دا دیموكراسی 
واڵتانــی  بــەاڵم  بســەپێنێ.  ناوچەیــەدا  بەســەر 
ناوچەكە بەو دیموكراسییە نەگەیشتن كە خەونیان 
پێوەدەبینی، بەڵكو بزووتنەوەی ئیسامیی رادیكاڵ، 
شــەڕی ئەتنیكی، پشێوی و كوشتار دەركەوتنەوە. 
واڵت و سەرۆكی ئێمە بە تەواوەتی دژی ئەم بڕیارە 
تاكجەمسەرییانەن كە تێیدا بڕیار لەسەر ئەوە دەدرێ 
كێ كەســە باشــەكە و كێ كەسە خراپەكەیە. ئێمە 
پشتگیری لە ئەسەد ناكەین وەكوو تاكەكەس، ئێمە 
دژی ئەو رێســایانە دەوەستینەوە كە بەشێوەیەكی 
تاكجەمسەریانە دەردەكرێن. بۆیەش ئێمە لە هەوڵداین 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست رزگار بكەین. بەاڵم كە رەوشی 
ســووریا دەبینــی، بــۆت دەردەكەوێ كــە ناتوانی 
ســووریا وەكــوو ئەوەی هەبــووە بپارێزیت، چونكە 
واقیعــی نــوێ هاتووەتە ئاراوە كــە دەبێ قەبووڵی 
بكەین. ئێمە بڕوامان بەوەیە كە دەبێ رێككەوتنێكی 
فرەالیەن بۆ چارەســەری كێشــەكە هەبێ. بۆیەش 
دەبێ هەوڵەكانی خۆم و بزووتنەوەی ئۆراسیا لەسەر 
ئەوە چڕ بكەینەوە كە دژی پشــێوییەكانی ئەمریكا 
بوەســتینەوە و هاوكاتیــش گەیشــتووین بــەوەی 
پاراستنی نەزمە كۆنەكەی ناوچەكە بەس نییە. بۆیە 
سەنتەرەكەی ئێمە كار لەسەر گۆڕانكارییەك دەكات 

لەو روئیایەی بۆ رۆژهەاڵتی نێوەڕاست هەیە.
رووداو: پێگــەی كــورد لــە پڕۆژەی ئۆراســیادا 
چییــە؟ چونكە تۆ پێشــتر نووســیوتە "كێشــەی 
شوناســی كوردی وەكوو گەل دەبــێ جیابكرێتەوە 
لە پــڕۆژەی ئەمریكی و ئەتاڵنتیكی بۆ دامەزراندنی 

دەوڵەتی كوردستان"؟ 
ئەلێكساندەر دووگین: كێشەی سەرەكی دەوڵەت 
نەتەوەكــە نییــە، بەڵكــو كێشــەكە پەیوەندی بە 

ئەمریكا و ئەتاڵنتیكەوە هەیە.
رووداو: یــان ئێوە كێشــەتان لەگەڵ سروشــتی 
ئەمریكی و ئەتانتیكی پــڕۆژەی دەوڵەت نەتەوەی 

كوردستاندا هەیە؟
ئەلێكســاندەر دووگیــن: ئەمــە بــۆ زۆر شــت 
دەگەڕێتەوە. پرســیارەكەت وردە. لە دوای جەنگی 
دووەمی جیهانی، ئێران و توركیا بە هۆكاری جیاواز 
دژی یەكێتیی سۆڤیەت بوون، توركیا ئەندامی ناتۆ 
و دژەسۆڤیەت بوو، ئێرانیش بە هۆی ئایینەوە دژی 
سۆڤیەت بوو. بۆیەش هەردووكیان دژی ئۆڕاسیا بوون، 
لە رەوشــێكی ئاوادا كورد هاوپەیمانێكی سروشتیی 
سۆڤیەت بوون، وەكوو چۆن عەرەبە بەعسییەكانیش 
وەها بوون. دوای رووخانی یەكێتیی سۆڤیەت، ئێران 
و توركیا بە هەڵوێســتی خۆیاندا چوونەوە، چونكە 
رووســیا چیدی مەترســییەكی راستەقینە نەبوو بۆ 
ئاسایشی ئەو دوو واڵتە. هەڵبەت دوو رووسیا هەیە، 
رووســیای بۆریس یەڵتســین و رووسیای پوتین كە 
ئێســتایە. لە قۆناغی پوتیندا پەیمان بەوە برد كە 
توركیا و ئێران خەریكە دێنە الیەنی ئێمە. رەوشــی 
ســووریاش یارمەتی رووسیای دا دوژمنەكانی بكات 
بە هاوپەیمانی خــۆی. ئەتاڵنتییەكان دركیان بەمە 
كــرد. كورد لە قۆناغی یەكەمدا الیەنگری ئۆڕاســیا 
بوو، بەاڵم ئێســتا لەالیــەن ئەمریكاوە وەكوو جۆرە 
ئیسرائیلێك بەكاردەهێنرێ، واتە خاكەكەیان وەكوو 
بنكەیەك بۆ وجودی سیاسی خۆیان بەكاردەهێنن. 
بــە لەبەرچاوگرتنی دوژمنایەتی بەردەوامی ئەمریكا 
و ئێران و هەڵگەڕانەوەی ئەردۆغان كە خەریك بوو 
لە كودێتا دروستكراوەكەی سی ئای ئەیدا بكوژرێ، 
لە رەوشێكی ئاوادا دەبێ دروستكردنی كوردستانی 
ســەربەخۆ وەكــوو پڕۆژەیەكی ئەمریكــی ببینین. 
هاوكارییــە ســەربازییەكانی ئەمریــكاش بۆ كوردی 
عێراق و ســووریا هەر لــەو چوارچێوەیەدایە. بەاڵم 
كورد هەڵگری شوناسێكی كولتووریی ئۆڕاسیایین. 
بۆیــە هاوكات لەگــەڵ دژایەتیكردنــی بەكارهێنانی 
كــورد لەالیــەن ئەتانتیكییــەكان، نابــێ هیچكات 
پەیوەندییەكانمان لەگەڵ كورد بپچڕێنین و هەركات 
توانیمــان یارمەتییان بدەین. رەوشــەكە لە ئێران و 

بەتایبەتی لە توركیاش ناسكە. بۆیە ئێمە 
هاوڕا لەگــەڵ توركیایەكی الیەنگری بیرۆكەی 
ئۆڕاســیا، دژی دروســتبوونی دەوڵــەت نەتــەوەی 
كوردستان و دابەشبوونی توركیاین. بەاڵم ئەگەر بۆ 
نموونە كودێتاكەی پارســاڵ سەركەوتبایە، یەكسەر 
شەڕی نێوخۆ لە توركیا هەڵدەگیرسا و لەو حاڵەتەدا 
مــەرج نییە دژی دۆزی كورد بووینایە. كەواتە ئەمە 

بۆ دۆخەكە دەگەڕێتەوە.
رووداو: ئێستا لە سووریا شەڕی نێوخۆیی هەیە، 
ئایا لە ســووریا پشــتگیری لە جودابوونەوەی كورد 

دەكەن؟
ســووریایەكی  لەنــاو  دووگیــن:  ئەلێكســاندەر 

یەكپارچەدا بەڵێ.
رووداو: ئەی ئەگەر یەكپارچەیی خاكی ســووریا 

لەبەرچاو نەگرن؟
ئەلێكســاندەر دووگیــن: نەخێــر. ئێمە ئێســتا 
پشــتگیری لە یەكپارچەیی خاكی سووریا دەكەین. 
ئێمە دەكرێ پشــتگیری لــە زۆر فۆرمــی جیاوازی 
بڕیــاری دیموكراتیــك بكەیــن بۆ ئەوەی شــەڕەكە 
بوەســتێنین. دەبێ شكســت بە داعش و گرووپ و 
شــێوەكانی دیكەی گرووپە جیهادییــە رادیكاڵەكان 
بهێنین. دوای ئەمە پێشــنیازی پێكهێنانی هاوكاری 
دەكەین لە نێوان گرووپە جۆراوجۆرەكانی ســووریا. 

ئەوكات لەسەر مانەوەی ئەسەد سوور نابین. ئێستا 
ســوورین لەســەر مانەوەی ئەســەد چونكە ئەسەد 
لەگەڵ رووســیایە و ئەمریكاش دەیەوێ بە كوشتی 
بــدات. هــەر ئەمە بەســە بۆ ئــەوەی پشــتگیریی 
بكەیــن وەكوو چۆن ئێمە لەگەڵ ئەردۆغانین چونكە 
كودێتاكــەی دژی ئەو لەالیەن ئەمریكاوە داڕێژرابوو. 
بۆیە ئێمە لــە یارییەكی گەورەدایــن، كوردیش لەو 
یارییە گەورەیەدا فاكتەرێكی بچووكە، بەاڵم هاوكات 
فاكتەرێكی گرنگ و سەرەكییە. گرنگە پەیوەندییەكی 
نزیكمان لەگەڵ كوردی سووریادا هەبێ، وەكوو چۆن 
لەگــەڵ كوردی عێراقدا هەمانە، ئێمە لەگەڵ كوردی 

عێراق هیچ كێشەمان نییە.
رووداو: گوتووتە دەوڵەتی كوردستان بەڕێوەیە، 

پێتوایە لە داهاتوویەكی نزیكدا ئەوە ببینین؟
ئەلێكساندەر دووگین: لەوەتەی لێرەم بۆچوونم 
هەندێك گۆڕاوە. روون و ئاشــكرا بوو كە هەوڵ بۆ 
دەوڵەتی كوردســتان هەیــە و ئەمریكاش دەیەوێ 
بە گوشــار ئەمە بكات. بــەاڵم دوای لێكۆڵینەوە و 
نووسین لەسەر شوناسی كوردی و هاتنم بۆ ئێرە، 
گەیشــتووم بەو ئەنجامەی كە دەوڵەتی كوردستان 
هەردێتــە ئــاراوە. ئــەوەش رەنگــە بــە هاوكاریی 
ئەمریكا رووبدات، یان دەكرێ لە ئاكامی كێشــەی 
نێــوان حكومەتی شــیعیی بەغــدا و هەولێر بێت. 
بــەاڵم روحیەتی كوردەكان لە هــەر چوار واڵتەكە 
هێندە تایبەتە كە جەخت لەسەر بەكارهێنانی هەر 
دەرفەتێــك و هاوكاریی هەر هێزێــك لە داهاتوودا 

دەكاتەوە بۆ ئەوەی بە سەربەخۆیی بگات. من كە 
لە روانگەی فرەجەمسەرییەوە الیەنگری لە شوناسی 
كورد دەكەم، هەست دەكەم ئەمە پرۆسەیەكە كەس 
ناتوانێــت رێــی لێبگرێ، بەر لە هەموو شــتێكیش 
لەبەر ئەوەی توركیا، ئێران و ســووریا شــێوازێكی 
واقیعبینانەیان نییە بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ فاكتەری 
كورد. ئەوان هیچ پێشنیازێكیان نییە بۆ چارەسەری 
كێشــەی كــورد و دەیانــەوێ لەناویانبــەرن، بەاڵم 
چەندین ملیــۆن مرۆڤ چۆن لەناودەبرێ؟ ئێســتا 
ئەنقەرە هیچ چارەسەرێكی نییە بۆ كێشەی كورد. لە 
سووریاش شەڕی نێوخۆیە. تارانیش بە هەمانشێوە 
كوردە ســوننەكانی پشتگوێخستووە. بەغداش كە 
ئەو هەموو ســەرچاوە سروشــتییەی لە كوردستان 
هەیە، دەیەوێ وەكوو سەدام حوسێن و بەشێوازێكی 
مەركەزیانــە كۆنترۆڵیان بكات، بێ ئــەوەی دۆخە 
تایبەتەكە پێكهاتەی دەســەاڵتی عێــراق لەبەرچاو 
بگرێ و جەخت لەســەر چارەســەرێكی شــیعیانە 
بۆ كێشــەكە دەكاتەوە. لــە هەرچوار واڵتەكەی كە 
كوردیــان تێدایە، حكومەتــەكان هیچ پرۆژەیەكیان 
بــۆ لەخۆگرتنی كورد نییــە و كاردانەوەی ئەوەش 
تۆخبوونەوەی پرسی شوناسی كوردە. لە رەوشێكی 
ئاوادا ئێمە دەتوانین تێگەیشــتنی ئۆڕاســیایی بۆ 
شوناســی كورد بخەینەڕوو، پێشــتر هێزەكان ئەو 
كێشــەیەیان بۆ خۆیان قۆســتبووەوە و رووسیا لە 
مەیدانەكەدا نەبوو، بەاڵم ئێســتا رووســیا هەیە و 
دەكــرێ ئەمە دەرگایەك بێت بــۆ پەیوەندییەكان. 
لــەو پەیوەندییەشــدا دەبێ فۆكەس بخەینە ســەر 
شتێكی واقیعبینانە، واتە ئێمە دەتوانین چی بخەینە 
بەردەستی كورد، چۆن دەتوانین بەرگری لە شوناسی 
كورد بكەین، جەختی لەسەر بكەینەوە و بیپارێزین. 
ئەمە ئاسان نییە و هیچ چارەسەرێكم نییە بۆ ئەمە 
و هیچ كەسێكی دیكەش چارسەری نییە بۆ ئەمە. 
چونكە مەسەلەكە بااڵنسێكی جیۆپۆلیتیكییە. بەاڵم 
ئەگــەر بمانەوێ تەنیا شــوێنكەوتووی رووداوەكان 
نەبیــن، بەڵكــو دروســتكەری رووداوەكانیش بین، 
دەبــێ زیاتر بایەخ بە فاكتەری كورد بدەین، دەبێ 
ئەوەش قەبووڵ بكەین كە جۆرێك لە ســتراكتوری 
سیاســی كوردی، یان كوردستانی سەربەخۆ دێتە 
ئــاراوە، جا لێرەوە لە عێراقەوە دەســتپێبكات یان 

لە سووریاوە.
رووداو: ئێوە پشتگیری لەوە دەكەن كە دەبێ بیر 

لە سەربەخۆیی كوردستان بكرێتەوە؟
ئەلێكســاندەر دووگین: بەڵێ. دەبێ ئامادەكاری 
هەبێــت بۆی. لــەو دۆخەی ئێمەی تێداین رووســیا 
ناتوانــێ یارمەتــی دامەزراندنی دەوڵــەت نەتەوەی 
كوردستان بدات. بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەوەیە رووسیا 
دەبــێ پەیوەنــدی لەگــەڵ كورد هەبێــت. كوردیش 
دەبێ وانە وەربگــرن، ئەوان زۆرجار لەالیەن ئێمە و 
ئەوانی دیكەوە خیانەتیان لێكراوە. بۆیە دەبێ پشت 
بە خۆتان ببەســتن و هەموو دەرفەتێك بەكاربهێنن 
بۆ جەختكردنەوە لەســەر شوناسی خۆتان. ئێستا 
ئەمریكا و رووسیا بەهێزن، دەتوانن ئەوان هەڵبژێرن، 
بــەاڵم دەبێ لەوەش تێبگەن كە ئێمە الیەنی دژین، 
هەڵبەت نەك دژی ئێوە، بەڵكو دژی تاكجەمسەریی 

ئەمریكاین.
رووداو: كاتێك سەیری پڕۆژەی ئۆراسیا دەكەین، 
ئەوە بەدی ناكەین كە لە داهاتوویەكی نزیكدا ناكۆكی 
لەنێوان ئێوە و هاوبەشەكانتاندا دروست ببێت، واتە 
ئێران، ســووریا و توركیــا و رەنگە عێراقیش. هیچ 
پاڵنەرێــك هەیە لە داهاتوویەكی نزیكدا رووســیا وا 
لێبكات ئەو واڵتانە ناچار بكات بە سیاسەتی خۆیاندا 

بچنەوە بەرامبەر بە كورد؟ 
ئەلێكســاندەر دووگیــن: بــەر لەهەموو شــتێك 
نابــێ دەســەاڵت و كاریگەریــی ئێمــە بەســەر ئەو 
واڵتانــەدا گەورەتر لە قەبارەی خۆی ببینرێ. ئەوانە 
هاوپەیمانی نوێی ئێمەن. ناشزانین دواجار هەر ئاوا 
دەمێننەوە لەگەڵمان یان نا. ئێمە رێز لە سەروەریی 
ئەوان دەگرین. كاریگەریی ئێمە لەســەر ئەوان تەنیا 
لە هەندێك حاڵەتدایە و لە حاڵەتەكانی دیكەدا ئێمە 
پشــتگوێ دەخەن. دۆخی ئەو واڵتانەش ناجێگیرە. 
ئێســتاش ئێمە بابەتی گەورەترمان بەدەســتەوەیە 
لــە چۆنێتــی مامەڵەكردنــی ئەو دەوڵەتانــە لەگەڵ 
كەمینەكانــی خۆیــان. خاڵــی دووەم ئەوەیــە ئێمە 
هێشتا ســتراتیژی خۆمان بۆ رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 

بە تەواوەتی دانەڕشتووە. ئەگەر پەیوەندییەكانمان 
لەگەڵ ئەو واڵتانە پەرەی ســەند و سەركەوتوو بوو، 
توانیمــان بوونی خۆمان لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا 
بسەلمێنین، ئەوە دەبێ دۆزی كورد چارەسەر بكەین. 

ئەوكات كێشەی ژمارە یەكی ئێمە ئەوە دەبێت.
رووداو: بەوپێیــەی تۆ باســی دەكەیت، پڕۆژەی 
دەوڵەتی كوردســتان هەم ئێســتا و هــەم تاوەكوو 
داهاتوویەكــی نادیاریش لە هەر چــوار واڵتەكە دژی 
پڕۆژەی ئۆڕاســیایە، پێشناچێت رووسیا پشتگیریی 

بكات؟
ئەلێكســاندەر دووگین: بەڵێ ئێســتا وایە. بەاڵم 
ئێمە ناتوانین كێشەی چەندین ملیۆن خەڵك پشتگوێ 
بخەین، وەكوو چۆن ناتوانین پشتگیری لە دەوڵەتێك 
بكەیــن كە پاكتاوی نــەژادی دەكات، بەاڵم ئێســتا 
رووسیا بەهۆی ئەو ستروكتورە جیۆپۆلیتیكییەی كە 
لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا دروستی دەكەین، ناتوانێت 
پشــتگیری لە دەوڵەتی كوردســتان بكات، چونكە 
وەكوو خۆیشــت بە دروستی ئاماژەت بۆ كرد، ئەمە 
دژی پڕۆژەی ئۆراسیایە. بەاڵم بەو حاڵەشەوە ئێمە 
كورد جێناهێڵین بۆ ئەوەی قوربانیی دەســەاڵتێكی 
دیكە بێت. ئێستا زەلكاوەكەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
لــە قازانجی ئێوەیە، ئەگــەر لێزان بن دەتوانن ئەمە 
بەكاربهێنــن و پــێ بنێنە داهاتــووەوە. بەاڵم دەبێ 
ئەوەتــان لەبەرچــاو بێ كــە جیهانی تاكجەمســەر 
خەریكــە بــەرەو ئاوابــوون دەچێت و لــە داهاتوودا 
روانگــەی فرەجەمســەری بەهێزتر دەبــێ، ئەوكات 
كورد دەبێ لەناو پێكهاتەی ئۆراسیادا شوێنی خۆی 
بدۆزێتــەوە. رەنگە یەكێك لــە هەڵە باوەكانی كورد 
ئــەوە بووبێ كــە زۆر متمانەیان بە رووســەكان، بە 
توركەكان و بە عەرەبەكان كردووە. پێویستە زیرەكتر 
بن. راســتە ئێمە و كورد ئێستا لەسەر هەمان رێگا 

نین، بەاڵم دۆخەكە دەگۆڕێ.
رووداو: كەواتە پڕۆژەی سەربەخۆیی كوردستان و 

پڕۆژەی ئۆراسیا لەسەر هەمان هێڵ نین؟
كێشــەی  نەخێــر.  دووگیــن:  ئەلێكســاندەر 
دروستكردنی دەوڵەتی كوردستان بەشێكە لە یاریی 
ئەمریكا و ئیســرائیل، بەاڵم ئەوان هەروا پشتگیریی 
لــەوە ناكەن. بۆ نموونە ئەوان بیر لــە دامەزراندنی 
بنكەی ســەربازیی خۆیان دەكەنەوە كە بۆ شــەڕی 
دژی ئێــران، توركیا، رووســیا و جۆرجیا ســوودی 
لێوەربگــرن. ئێمــە ئەمــە بە بــاش نازانیــن. بەاڵم 
لەهەمانكاتــدا دۆخــەكان دەگۆڕێن. ئێســتا دەكرێ 
رەوشــەكە ئاوابــێ و ســبەی جۆرێكــی دیكە بێت. 
بۆیــە دەبــێ لە ئاســتێكی زۆر بەرفراوانتــردا بیری 
لێبكەنەوە، لەو حاڵەتــەدا ئێمە دەتوانین هاوكاریی 
یەكدی بكەین، بیرۆكە بگۆڕینەوە. ئێمە مێژوویەكی 
درێژی پەیوەندیمان لەگەڵ كورد هەیە، بۆیە ئەركی 
ئێمە ئەوەیە پەیوەندییەكانمان بپارێزین، هەرچەندە 

روانگەكانمان جیاوازیش بن.
رووداو: ئەگــەر تــۆ لە شــوێنی ســەركردەیەكی 
سیاســیی كورد بیــت، لەالیەك پڕۆژەی ئۆراســیات 
لەبەردەست بێ و لەالیەكی دیكەوە ئەو پڕۆژەیەی كە 
تۆ بە ئەمریكی و ئیسرائیلیی دەزانیت، واتە پڕۆژەی 
كوردســتانێكی ســەربەخۆ، دەشــزانی خەڵكەكەت 
پڕۆژەیــەت  دوو  لــەم  كام  دەوێ،  ســەربەخۆیی 

هەڵدەبژارد؟
ئالێســكاندەر دووگیــن: هــەردوو ئەگەرەكــەم 
لەبەرچاو دەگرت. لە كورتخایەندا یارمەتیی ئەمریكا 
و ئیسرائیلم قەبووڵ دەكرد، بەاڵم ئەوەشم لەبەرچاو 
دەبوو كە دەكرێ ئەمە باجێكی قورســی هەبێت لە 

داهاتوودا.

ئێستا رووسیا ناتوانێت 
پشتگیری لە دەوڵەتی 

كوردستان بكات

كورد لەالیەن ئەمریكاوە 
وەكوو ئیسرائیلێكی 
دیكە بەكاردەهێنرێ

دروستكردنی 
كوردستانی سەربەخۆ 

وەكو پڕۆژەیەكی 
ئەمریكی دەبینم

دوای نەمانی داعش 
لەسەر مانەوەی ئەسەد 

سوور نابین

زەلكاوەكەی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست لە قازانجی 

كوردە

هەڵوێستی پوتین رێك 
هەمان هەڵوێستی منە

ترەمپ جەنگی جیهانیی 
دواخست

ئەلێكســاندەر دووگین، بیرمەند و فەیلەســووفی رووســی، بە "مێشكی پوتین" ناســراوە. وەكوو خۆی دەڵێت، 
بەشی زۆری سیاســەتی فالدیمیر پوتین، سەرۆكی رووســیا، لە تیۆرییەكانی ئەوەوە سەرچاوە دەگرێت. دووگین 
خاوەنی پــڕۆژەی زیندووكردنەوەی بیرۆكەی "ئۆڕاســیا"یە كە بە دژبەری پڕۆژەی ئەمریكی و ئەتڵەســی دەزانرێ. 
لەسەر ئاستی تیۆری، خۆی بە خاوەنی "چوارەم تیۆری سیاسی" دەزانێ كە ناونیشانی یەكێك لە كتێبەكانیشیەتی. 
دووگین تیۆرەكەی بۆ )رووداو( شــیدەكاتەوە و دەڵێت "ئەو تیۆرە لە ئاكامی شكســتهێنانی سێ تیۆری سیاسیی 
دیكەوە دێتە ئاراوە كە هەرســێكیان پەرە بە شــێوەی جیــاوازی تۆتالیتاریزم دەدەن. ســێ تیۆرییەكەش بریتین لە 
كۆمۆنیزمی ســۆڤیەتی، فاشــیزمی ئەوروپــی و لیبراڵیزم. ئەگەر پڕۆژەی ئۆڕاســیا هەوڵێك بێ بۆ دروســتكردنی 
تەحەدای جیۆپۆلیتیكی بۆ لیبراڵیزمی ئەمریكی و ئەتڵەسی، ئەوە چوارەم تیۆری سیاسی تەحەدای هزر و جیهانبینی 

لیبراڵیزم دەكات. 
دووگین كە چەند رۆژێكی لە هەرێمی كوردســتان بەســەر برد، لەم هەڤپەیڤینەدا لەگەڵ )رووداو( بیرۆكەكانی 

خۆی وردتر دەخاتەڕوو.

هەڤپەیڤین: رێبوار قاسم
رووداو- هەولێر
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دەسفرۆشێك دەبێتە كەسی یەكەمی شارەكەیكوردستانی
رووداو - هەولێر 

پیاوێكی دەسفرۆش دەبێتە كەسی یەكەمی هەڵبژاردنەكانی ئەنجوومەنی شاری خوڕماوای سەر بە پارێزگای لوڕستانی رۆژهەاڵتی كوردستان. وەلیوڵاڵ 
رۆستەمی نەژاد، وەرزشوانێكی چاالك بووە، ئەدیب و شاعیرە و ماستەری لە بواری زمان و ئەدەبی ئینگلیزی لە زانكۆی تاران وەرگرتووە. چەند ساڵێك 

مامۆستای زمانی ئینگلیزی بووە لە شاری خوڕەمئاوا، بەاڵم بەر پاكسازییەكانی سەرەتاكانی شۆڕشی ئیسامیی ئێران دەكەوێت و دەردەكرێت. لەو كاتەوە 
بۆ دابینكردنی بژێوی ژیان رووی لە دەستفرۆشی كردووە. رۆستەمی نەژاد بۆ خولی پێنجەمی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شاری خوڕماواخۆی كاندید كرد. توانی 

زۆرترین دەنگی هەڵبژاردنەكان مسۆگەر بكات و ببێتە كەسی یەكەمی ئەنجوومەنی شار.

زنار شینۆ
رووداو - جنێڤ 

دانوستاندنەكانی جنێڤ شەش كۆتاییان هات 
بەبێ ئەوەی الیەنە ناكۆكەكانی سووریا بگەنە هیچ 
رێككەوتنێك. ئەندامێكی شاندی دانوستاندنكاری 
حكومەتــی ســووریا دەڵێــت پرۆژەیەكیــان بۆ 
"كوردی ســووریا" هەبوو، بەاڵم بــوار نەبوو لەو 
گەڕەی دانوستاندن باسی بكەن. نێردەی تایبەتی 
نەتــەوە یەكگرتووەكانیش دەڵێت نابێت كورد لە 

داهاتووی سووریادا پەراوێز بخرێن.
دانیشــتنەكانی جنێــڤ شــەش لــە نێــوان 
ئۆپۆزیســیۆن و رژێمی سووریا رۆژی 16ی ئەم 
مانگە دەســتیان پێكرد و ســێ رۆژیان خایاند، 
بەبــێ ئــەوەی هیــچ رێككەوتنێــك لــە نێــوان 

هەردووال بكرێ.
لە چوار شاندی ســەرەكی دانوستاندنەكانی 
هــەردوو گــەڕی رابردووی جنێڤ، كــورد لەنێو 
ســێیان هەبــوون. دوو كــورد ئەندامی شــاندی 
حكومەتــن، لــە نێــو شــاندی دەســتەی بااڵی 
ئوپۆزســیۆنی ســووریاش شــەش بۆ نۆ كەس 
ئامــادە دەبــن. لەگــەڵ شــاندی پاتفۆرمــی 
مۆســكۆ كە سەرۆكەكەیان كوردە، بەاڵم ئەمانە 
هەموویــان بــە نوێنەرایەتــی كــوردی رۆژئــاوا 

ئەندامی شاندەكان نین.

حكومەت و ئۆپۆزسیۆن 
دژی فیدراڵین

هەموو ئەو الیەنانەی لە دانوستاندنەكانی جنێڤ 
بەشــدار دەبن، دەڵێن كورد مافی دەستووریی لە 
سووریا هەیە، بەاڵم هەریەكەیان بە پێوانەی خۆی 
شرۆڤە بۆ ئەو مافە دەستووریانە دەكەن. ئەوەی 
ئەوان لەسەری كۆكن، رەتكردنەوەی فیدراڵییەتە 

بۆ رۆژئاوای كوردستان كە كورد داوای دەكات.
پێشــووتری  ســەرۆكی  حەســەن،  جەمــال 
شــاندی پاتفۆرمــی قاهیرە كە یەكێــك بوو لە 
بەشداربووانی دانوستاندنەكانی جنێڤ شەش، بە 

ناڕاســتەوخۆ دژایەتی خۆی بۆ فیدراڵیی رۆژئاڤا 
نیشــان دەدات و دەڵێت "ئەگەر پرۆژەیەك هەبێ 
دەبێ بۆ هەمــووان بێت، نابێت ژمارەیەك كەس 
فیدراڵیەتێكــی تاكایەنــە رابگەیێنن. پرســەكە 
لەمــە زۆر ئەســتەمترە و بەڕاســتیش مــن لــە 

بەرژەوەندییەكانی برایانی كورد دەترسم".
جەمــال هەروەهــا دەڵێــت "هەمــوو الیەنــە 
جیاوازەكانی ئوپۆزسیۆن بە ئیسامییەكانیشەوە 
گەیشتوونەتە ئەو باوەڕەی دەبێت سیستەمێكی 
المەركــەزی لــە ســووریا هەبێ و مافــی هەموو 
پێكهاتەكان پارێزراو بێت، بەاڵم ئەو سیســتەمی 
المەركەزییــە تەنیــا دەبــێ لە ئیــدارەدا هەبێ و 

نەگاتە فیدراڵی بۆ سووریا".
لــە نێو شــاندی حكومەتی ســووریاش كورد 
پەرلەمانــی  ئەندامــی  ئۆســێ  عومــەر  هــەن، 
ســووریا كە كوردە و ئەندامی شــاندی رژێمە لە 
دانوســتاندنەكانی جنێڤ، بــە )رووداو(ی گوت 
"پڕۆژەیەكمــان بۆ كورد لە ســووریا هەیە، بەاڵم 
لەم گــەڕەی دانوســتاندنەكان نەپەرژاینە ســەر 
باســكردنی، زیاتــر پابەند بووین بــە ئەجێندای 

نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ دانوستاندن".

ئۆپۆزیسیۆن دژی 
پڕچەككردنی هەسەدەیە

بڕیاری پڕچەككردنی هێزەكانی ســووریای 
دیموكــرات )HSD( لەالیەن ئەمریكاوە، باڵی 
بەســەر گفتوگۆی نێوان ئەندامانی شاندەكانی 
دانوســتاندن لــە جنێــڤ كێشــابوو، زۆربەی 
ئەندامانــی ئۆپۆزیســیۆن دەیانگوت دژی ئەو 

هەنگاوەی ئەمریكان.
ئەلیــس مفرج، جێگری ســەرۆكی شــاندی 
دانوستانكاری دەستەی بااڵی ئۆپۆزسیۆن كە 
خاتوونێكــی چەپــە و بــە بەردەوامی باس لە 
مافەكانی كــورد دەكات، بە )رووداو(ی گوت 
"من دژی هەر جۆرە پڕچەككردنێكم! بەبڕوای 
من چارەســەری سیاســی هاوتەریبــە لەگەڵ 

ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر. نامانەوێت ســووریا 
زیاتر ببێتە كێڵگەیەك بۆ تەســفیاتی هەرێمی 

و نێودەوڵەتی".
هەروەهــا قــەدری جەمیل، كــە كوردێكی 
چەپە و ســەرۆكی پاتفۆرمی مۆســكۆیە، لە 
بــارەی هەمان پرســەوە گوتــی: ئێمە لەگەڵ 
دەرچوونــی هەمــوو هێزەكانیــن لە ســووریا، 
بەاڵم ئەمە ئەوكاتە دەكرێت كە چارەسەرێكی 
سیاســی لە ســووریا بێتــە ئــاراوە. ئێمە لە 
جنێڤیــن بــۆ ئەوەی چارەســەرێكی سیاســی 

بدۆزینەوە".

كورد ئۆپۆزیسیۆنی دڵخۆش كرد

لە گــەڕی پێنجەمی دانیشــتنەكانی جنێڤ، 
ئەنجوومەنی نیشــتیمانی كورد دانیشــتنەكانی 
ئۆپۆزیسیۆنیان هەڵپەسارد، ئەویش بە هۆكاری 
باســنەكردنی مافەكانی كورد لەو وەســیقەیەی 
كــە ئۆپۆزیســیۆن بۆ دانوســتاندن لەگەڵ رژێم 

ئامادەی كردبوو.
شــاندی ئەنجوومەنــی نیشــتیمانی كــورد، 
ئەمجارە كاتێك گەیشــتنە جنێڤ كە دەســتەی 
دانوســتاندنكاری ئۆپۆزیســیۆنی ســووریا دوو 

كۆبوونەوەیان لەگەڵ ســتافان دیمستۆرا نێردەی 
تایبەتی نەتەوە یەكگرتووەكان كردبوو. 

محەممەد ســەبرا، گــەورە دانوســتاندنكاری 
ئۆپۆزسیۆن بە )رووداو(ی گوت: "ئێمە دڵخۆشین 
بە بەشداریكردنی برایانی كورد".. هەروەها فەرەح 
ئاتاســی كــە نێوبژیوانی لە نێــوان ئەنجوومەنی 
نیشــتیمانی كورد و دەستەی بااڵی ئۆپۆزیسیۆن 
دەكرد و بە دۆستە شۆخەكەی كورد ناودەبرێت، 
گوتی "كورد هەن لەگەڵ ئێمە، بەاڵم ئەگەر ئەوان 

لێرەش نەبن، بەرگری لە مافەكانیان دەكەین".
حــەواس عەگید كــە نوێنــەری ئەنجوومەنی 

نیشــتیمانی كوردە و ئەندامی كۆمیتەی سیاسی 
ئیئتیافی سوورییە، لەگەڵ ریاز سێف، سەرۆكی 
نوێی ئیئتیافی نیشتیمانی سووری و دیمیستۆرا 
و مایــكل رانتــی، یاریدەدەری جێگــری وەزیری 

دەرەوەی ئەمریكا كۆبوونەوە.
عەگید لەبارەی ئەو كۆبوونەوەیە بە )رووداو(ی 
گوت "لەگەڵ مایكڵ راتنی باسی كێشەكانی نێوان 
ئەنجوومەنی نیشــتیمانی كورد و دەستەی بااڵی 
ئۆپۆزسیۆنمان كرد كە لە بەرژەوەندی سووریادا 
نیــن. كورد مافەكانی خۆی لەنێو ئەجێندای ئەو 

دەستەیەدا نابینێتەوە".

دیمیستۆرا: 
ناكرێت كورد پشتگوێ بخرێن

نێردەی تایبەتی نەتەوە یەكگرتووەكان پێش 
دەستپێكردنی دانوستاندنەكانی جنێڤ، لە پرێس 
كۆنفرانســێكدا لە وەاڵمی پرســیاری پەیامنێری 
تۆڕی میدیایــی رووداو لەبارەی ئەو داواكاریانەی 
كوردی رۆژئاوا و ئەنجوومەنی نیشتیمانیی كورد 
لەڕێی نامەیەكەوە ئاراستەی كردبوون، گوتی "زۆر 
نامە بە من دەگەن و من هەموویان بە گرنگییەوە 
دەخوێنمــەوە، بــەاڵم ناوەڕۆكەكەیــان ئاشــكرا 
ناكەم". گوتیشی "كورد پێكهاتەیەكی گرنگن لە 

سووریا و كەس ناتوانێت پشتگوێیان بخات".
لەو شــەش گەڕەی دانوســتاندنەكانی جنێڤ 
تەنیــا دووجــار رێككەوتــن لەســەر كارنامــەی 
گفتوگۆكان كراوە، دواجاریش گەڕی پێنجەم بوو، 
بەاڵم گەڕی شەشەم كە لەنێو ئەو رۆژنامەڤانانەی 
روماڵیان دەكرد بە جنێڤ پێنچ و نیو ناسرابوو، 
بەپێــی ئەو كارنامەیە دانوســتاندنەكان نەكران. 
لــە پەراوێــز و كاتــی دانوســتاندنەكان واڵتانی 
خــاوەن كاریگەری لە ســووریا، وەك رووســیا، 
ئێــران و توركیا لەگەڵ ئەمریكا لە نێوان خۆیان 
هەوڵــی دۆزینــەوەی چارەســەرێكیان دەدا كــە 
هەموویان لە ســەری رێكبكــەون، رێككەوتنێك 
كە بەرژەوەندییەكانیان لە سەرووی بەرژەوەندیی 

خەڵكی سووریا بە كوردی رۆژئاواشەوە بێت.

بەرپرسێكی سووری:

پرۆژەیەكمان بۆ كورد لە سووریا هەیە

فوئاد حەقیقی
رووداو - هەولێر

بەرایـی  ئەنجامـی  دەرچوونـی  لەگـەڵ   
كۆمـاری  سـەرۆكایەتی  هەڵبژاردنەكانـی 
ئیسـامیی ئێـران، كـوردی كرماشـان بە دەهۆڵ 
بەبۆنـەی  و  شـەقام  سـەر  رژانـە  زوڕنـاوە  و 
دەرچوونـەوەی حەسـەن رووحانـی ئاهەنگیـان 
گێڕا. خەڵكی شـارەكانی رۆژهەاڵتی كوردسـتان 
گوێیـان لـە حیزبەكانـی رۆژهـەاڵت نەگـرت كـە 
بگـرە  كردبـوو،  هەڵبژاردنیـان  بایكۆتـی  داوای 
لـە سـندووقەكانی  روویـان  زیاتـر  رابـردوو  لـە 

كـرد. دەنگـدان 
رۆژهەاڵتـی  پارێزگاكـەی  پێنـج  لەهـەر 
كرماشـان،  ئیـام،  )لوڕسـتان،  كوردسـتان 
و  هـەزار   842 و  ملیـۆن   6 ورمـێ(  و  سـنە 
 4 هەبـوو،  دەنگدانیـان  مافـی  كـەس   928
ملیـۆن و 544 هـەزار و 785 كـەس دەنگیـان 
دا. واتـە 66.41%ی خەڵـك بەشـدارییان لـە 

كـرد.  هەڵبژاردنـدا 
هـەزار   841 و  ملیـۆن   2 ژمارەیـەش  لـەو 
سـەرەكیی  كاندیـدی  بـە  دەنگیـان   657 و 
ریفۆرمخـوازان )حەسـەن رووحانـی( دا. واتـە 
62.52%ی دەنگـەكان. هەروەهـا یـەك ملیـۆن 
بـە  دەنگیـان  كەسـیش   35 و  هـەزار   403 و 
)ئیبراهیـم  نەریتخـوازان  سـەرەكیی  كاندیـدی 
دەنگـەكان. 30.87%ی  واتـە  دا،  رەئیسـی( 

بـۆ  كوردسـتان  رۆژهەاڵتـی  حیزبەكانـی 
یەكەمجـار هاوهەڵوێسـت بـوون و هەڵبژاردنی 
لـە  داوایـان  و  كـرد  بایكـۆت  ئێرانیـان 
سـەر  نەچنـە  دەنگـدان  رۆژی  كـرد  خەڵـك 
خەڵكـی  بـەاڵم  دەنگـدان،  سـندووقەكانی 

نەكـردن. قسـەی  بـە  رۆژهـەاڵت 
حیزبـی  گوتەبێـژی  حەسـەنزادە،  ئاسـۆ 
بەشـدارییەی  ئـەو  كوردسـتان،  دێموكراتـی 
دەڵـێ:  و  دەبینێـت  ئاسـایی  بـە  خەڵـك 
پێمانوابووایـە  ئەگـەر  دەبـوو  "ناواقیعبینانـە 

نـادەن". دەنـگ  خەڵـك 

بەگوتـەی حەسـەنزادە، خەڵـك بەپێـی ئـەو 
دۆخـەی كە تێیـدا دەژی بڕیار دەدات، هەروەها 
هەڵبژاردنـی ئەنجوومەنـی شـار و گوندەكانیـش 
سـەرۆككۆماری  هەڵبژاردنـی  لەگـەڵ  هـاوكات 
نێـوان  جەمسـەربەندیی  قووڵبوونـەوەی  بـوو، 
هەڵبـژاردن  سەرنجڕاكێشـكردنی  و  باڵـەكان 
كۆتایـی  رۆژانـی  لـە  باسوخواسـانەی  بـەو 
بانگەشـەكاندا هاتەگـۆڕێ، وایانكـرد خەڵكێكـی 
حەسـەنزادە،  ئاسـۆ  بـدەن.  دەنـگ  زیاتـر 
بـۆ  رۆژهـەاڵت  حیزبەكانـی  هاوهەڵوێسـتیی 
بایكۆتـی هەڵبـژاردن بـە دەسـكەوتێكی گرنـگ 

دەدات. قەڵـەم  لـە 
كـورد  سیاسـی  چاالكڤانانـی  لـە  یەكێـك 
لـە رۆژهەاڵتـی كوردسـتان كـە لەبـەر پرسـی 
ئەمنـی نایـەوێ نـاوی باڵو بكرێتـەوە، پێیوایە 
نـەك  داوە  رووحانـی  بـە  دەنگـی  خەڵـك 
سیاسـیی  گوتـاری  "چونكـە  ریفۆرمخـوازان 
رووحانـی خاڵی هاوبەشـی لەگـەڵ ئەو گوتارە 
كوردسـتان  لـە  كـە  هەیـە  دێموكراتیكـەدا 

زاڵـە، هـەر ئەمـەش وایكـرد بەشـێكی زۆری 
دەنگـدان  سـندووقەكانی  لـە  روو  خەڵـك 
40%ی  چاالكڤانـە،  ئـەو  بەگوتـەی  بكـەن". 
بەشـدارییان  كوردسـتان  رۆژهەاڵتـی  خەڵكـی 
لـە هەڵبژاردنـدا نەكـردووە "ئەمەش پەیامێكی 

روونـە". ناڕەزایەتیـی 
دەرچوونـەوەی  كاریگەریـی  بـە  سـەبارەت 
لـە  كـورد  لەسـەر پرسـی  رووحانـی  حەسـەن 
رۆژهەاڵتـی كوردسـتان، ئـەو چاالكڤانـە كوردە 
دەڵێـت "هیـچ گۆڕانكارییـەك روونـادات، كـورد 
پۆسـتی بەرزی نادرێتێ، مافەكانی یارسانەكان 
بـە فەرمـی ناناسـرێ، كـورد لـە ورمـێ هـەر لە 
پەراوێـزدا دەبـێ. هەروەهـا حكومـەت پانێكی 
بـۆ پەرەپێدانـی ئابووریـی رۆژهـەاڵت نابێـت و 

كێشـەكان قووڵتریـش دەبنـەوە".

دەنگی رووحانی لە رۆژهەاڵت 
زیادی كردووە

زۆربـەی  لـە  بەراییـەكان،  ئەنجامـە  بەپێـی 
بـەراورد  كوردسـتان،  رۆژهەاڵتـی  شـارەكانی 
رووحانـی  حەسـەن  رابـردوو،  هەڵبژاردنـی  بـە 

كـردووە. زیادیـان  دەنگەكانـی 
یـەك  لوڕسـتان  پارێـزگای  لـە  نموونـە  بـۆ 
مافـی  كـەس   609 و  هـەزار   433 و  ملیـۆن 
دەنگدانیـان هەبـوو. 829 هـەزار و 299 كـەس 
55%ی  واتـە  دا.  دەنگیـان   %58 دەكاتـە  كـە 
حەسـەن  بـە  دەنگیـان  دەنگـدەران  كـۆی 
رووحانـی داوە. رووحانـی لـە خولـی رابـردوودا 
لـە لوڕسـتان 47.43%ی دەنگەكانـی هێنابـوو.

پارێـزگای ئیـام زۆرتریـن رێژەی بەشـداریی 
 436 و  هـەزار   425 پارێزگایـە  لـەو  هەبـووە. 
كـەس مافـی دەنگدانیـان هەبـوو. 341 هـەزار 
و 436 كـەس دەنگیـان داوە. واتـە 77.37%ی 
لـە  رووحانـی  حەسـەن  دەنگـدەران.  كـۆی 
ئیامیـش 55%ی دەنگەكانـی ئـەو پارێزگایـەی 
هێنـاوە، لـە خولـی رابـردوو 54%ی دەنگەكانی 

ئیامـی هێنابـوو.
هـەزار   460 و  ملیـۆن  یـەك  كرماشـان  لـە 
كـەس مافـی دەنگدانیـان هەبـوو، ملیۆنێـك و 70 
هـەزار كـەس كـە دەكاتـە 71% دەنگیـان داوە. 
لـەم ژمارەیـەش حەسـەن رووحانـی 68.15%ی 
دەنگەكانـی هێنـاوە، بـەاڵم لـە هەڵبژاردنەكـەی 

هێنابـوو. دەنگەكانـی  62.43%ی  2013دا 
لـە پارێـزگای سـنەش یـەك ملیـۆن و 181 

هـەزار و 880 كـەس مافـی دەنگدانیـان هەبـوو. 
 %59 دەكاتـە  كـە  كـەس   37 و  هـەزار   694
دەنگیـان داوە. بەگوتـەی پارێـزگاری سـنە، لـە 
چـاو هەڵبژاردنـی رابـردوو رێـژەی بەشـداری %3 
كەمـی كـردووە. 73%ی دەنگدەرانـی پارێـزگای 
داوە،  رووحانـی  حەسـەن  بـە  دەنگیـان  سـنە 
رێـژەی دەنگەكانی حەسـەن رووحانی بـەراورد بە 
هەڵبژاردنـی خولی رابـردوو 3% زیادی كردووە كە 

پێشـتر 70% بـوو.
پارێـزگای  تەنیـا  ورمـێ  پارێـزگای 
رۆژهەاڵتی كوردسـتانە كە حەسـەن رووحانی 
بـەاڵم  نەكـردووە،  زیـادی  تێـدا  دەنگەكانـی 
لـە  پارێزگایـە  لـەو  نەكـردووە،  كەمیشـی 
دوو ملیـۆن و 342 هـەزار كـەس كـە مافـی 
دا.  دەنگیـان  68%یـان  هەبـوو،  دەنگدانیـان 
یـەك  پارێزگایـە  لـەو  رووحانـی  حەسـەن 
ملیـۆن و 30 هـەزار و 101 دەنگـی هێنـا كـە 
دەكاتـە 64%ی دەنگـەكان، ئەمـەش هەمـان 
ئـەو رێژەیەیـە كـە لـە هەڵبژاردنـی رابـردوو 

هێنابـوو. بەدەسـتی 
ــی 57%ی كــۆی  بەگشــتی حەســەن رووحان
دەنگەكانــی لــە ئاســتی ئێرانــدا هێنایــەوە و 
بــۆ خولێكــی دیكــەش وەك ســەرۆككۆماری 
ــی،  ــم رەئیس ــردرا. ئیبراهی ــە هەڵبژێ ــەو واڵت ئ
38.30%ی  نەریتخوازیــش  بەربژێــری 
دەنگەكانــی هێنایــەوە. هەروەهــا مســتەفا میــر 
ســەلیم 1.16%ی دەنگەكان و مســتەفا هاشــمی 

هێنایــەوە. دەنگەكانــی  0.52%ی  تەبــاش 

كوردی رۆژهەاڵت دەنگیان بە رووحانی دایەوە
گوتەبێژی حدك: ناواقیعبینانە دەبوو ئەگەر 

پێمانوابووایە خەڵك دەنگ نادەن

چاالكڤانێكی رۆژهەاڵت: بە دەرچوونەوەی 
روحانی هیچ گۆڕانكارییەك روونادات

رێژەی دەنگەكانی حەسەن رووحانی لە رۆژهەاڵت لە دوو خولی رابردوودا

لوڕستان ورمێسنەكرماشانئیالمپارێزگا:

خولی 2013

خولی 2017

47555455626870736464

%%%%%%%%%%

گوێیان بە بایكۆتی حیزبەكان نەدا

نێردەی تایبەتی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ)رووداو(: نابێت كورد لە داهاتووی سووریادا پەراوێز بخرێن )فۆتۆ: رووداو(

62% ی دەنگدەرانی رۆژهەاڵتی کوردستان دەنگیان بە حەسەن رووحانی دا
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پێشمەرگە و حەشدی شەعبی مەسیحییەكان 
چەكدار دەكەن

نەواد مەحموود
رووداو - دەشتی نەینەوا 

نێو  دەمانباتە  خۆی  لەگەڵ  دانیاڵ،  قەشە 
پەیكەری  باشیك،  وێرانكراوی  كڵێسایەكی 
دەڵێت  و  دەدات  نیشان  مەریەممان  شكێنراوی 
ترسی داعشیان نەماوە، بەاڵم لەو سیاسەتمەدارە 
بوونەتە  مەسیحیانە دەترسێن كە بەگوتەی ئەو 
"مەقاش" بەدەستی خەڵكی دیكەوە و دەیانەوێ 
درز بخەنە نێو مەسیحییەكانی دەشتی نەینەوا. 
بن.  ئەوان  گوێڕایەڵی  "ناهێڵین  دەڵێت  بەاڵم 
ئێمەی  مەسیحییەكان دەمانەوێ لە شوێنێك بژین 

یاسا سەروەر بێت".
داعشـیش،  نەمانـی  دوای  كـە  دەردەكـەوێ  وا 
بـۆ  خۆشـی  و  دڵنیایـی  گەڕانـەوەی  چانسـی 
رووبـار  دوو  نێـوان  واڵتـی  مەسـیحییەكانی 
هەڵناكـەوێ. چونكـە بـەدەم راسـتكردنەوەی خاچە 
شـكاوەكان و گسـكدانی قەوانە فیشەكی نێو كڵێسا 
رووخاوەكانـەوە، تارمایـی ترسـێكی دیكە نائومێدی 
كـردوون. تـرس لـەوەی ئەمجارە خراپتر لـە داعش، 

ببینـن. مەسـیحییەكان  خـودی  بەیەكدادانـی 
باشیك،  ئەلقوش،  ناوچەكانی  لە  هەریەك 
دیكە  ناوچەیەكی  چەند  و  باتنایە  و  تەلسقۆف 

دەشتی  پاراستنی  هێزەكانی  كۆنتڕۆڵی  لەژێر 
پاڵپشتی  پێشمەرگەوە  لەالیەن  كە  نەینەوادان 
چەند  و  حەمدانیە  و  تلكێف  لە  بەاڵم  دەكرێن، 
ناوچەیەكی دیكە كەتیبەكانی بابلیوون بااڵدەستن 

كە سەر بە حەشدی شەعبین.
رەیان كلدانی، ئەمینداری گشتی كەتیبەكانی 
نێوان  لە  تەنیا  :"ملمانێیەكە  دەڵێت  بابلیوون 
شیعە و شیعە، سوننە و سوننە، یان سوننە و 
شیعە نییە، بەڵكو بەداخەوە ئەو قسەیە دەكەم، 
ئێستا لە نێوان مەسیحییەكانیش كێشە هەیە و 

دەستێوەردانێكی گەورە هەیە".
هێـزە  لـەو  رەخنـە  ناڕاسـتەوخۆ  بـە  كلدانـی، 
هەرێمـی  لەالیـەن  كـە  دەگـرێ  مەسـیحییانە 
دەڵـێ:  و  دەكرێـن  پشـتیوانی  كوردسـتانەوە 
"سـعودیە بـە ئاشـكرا یارمەتـی داعشـی داوە، لـە 
سەرەتای هێرشی داعش هەموو ئەو ئۆتۆمبێانەی 
داعـش لـە ئەنبار بـەكاری دەهێنان بـۆ تەقاندەوە، 
تابلۆی سـعودییان پێوەبوو، ئێسـتا هەندێ پیاوی 
سیاسـیی مەسـیحی دەڕۆن بـۆ ئـەو واڵتانـە، ئێمـە 
زۆر نیشـانەی پرسـیارمان هەیـە لەسـەریان، چـی 
دەكـەن لـەو واڵتانـە كە یارمەتیی داعشـیان داوە".
بـەاڵم عەمیـد بەهنـام، فەرمانـدەی هێزەكانـی 
پاراسـتنی دەشـتی نەینەوا، پێیوایە لەبەر ئەوەی 

چەنـد هێزێكـی سـەر بـە حەشـدی شـەعبی لـە 
تلكێفـن، ئارامی و ئاسـایش لـەو ناوچەیە جێگەی 
دڵنیایـی نییـە و دەڵـێ: "ئەگـەر پرسـیاری حاڵی 
تلكێـف دەكـەی، مـن بەدڵـم نییـە. مـن یەكێكـم 
بینیـم  تلكێـف،  بـۆ  بچـم  دەبـێ  هێزانـەی  لـەو 
لـەوێ دۆخەكـە چۆنـە و دامـەزراو نییـە و چەنـد 
لێیـە.  ناكۆكەكانـی  الیەنـە  هێـزی  ناوەندێكـی 
خۆدەكـرێ بچـم هێزێـك لـە یەكەكانـی پاراسـتنی 
دەشـتی نەینـەوا ببـەم، بـەاڵم بـەو مەرجـەی ئـەو 
میلیشـیایانە هەمـوو بچنـە دەرەوە، ئەگـەر ئەوان 

نەچنـە دەرەوە ئێمـە ناڕۆیـن".
لە  هەواڵگری  ئەفسەی  هورمز،  جرو  كامل 
فەوجی سێی سەر بە یەكەكانی پاراستنی دەشتی 
نەینەوا، دەڵێ ژمارەیان 2500 كەسە و لیواكەیان 
ناوچەكانی  بەسەر  كە  فەوج  لە سێ  پێكهاتووە 

و  باتنایە  و  بەرتللە  و  حەمدانییە  و  تەلسقۆف 
باشیك و بەحزانێ-دا دابەشبوون.

و  دەكات  لیواكەیان  ئەركی  باسی  كامل 
دوای  دەپارێزین،  نەینەوا  "دەشتی  دەڵێت: 
ئازاد  پێشمەرگەوە  لەالیەن  ناوچەكانمان  ئەوەی 
دەكرێ، ئەوان لێی دەردەچن و ئێمە دەیپارێزین. 
مەسیحییەكانی دیكە سەر بە بەغدان و ئێمە سەر 
بە كوردستانین، ئەم ناوچانەی ئێمەی لێین سەر 
بە كوردستانن و لەژێر پاسەوانیی پێشمەرگەدان، 
باوەڕ ناكەم ئەوان توانای ئەوەیان هەبێ بێنە ئەم 

ناوچەیە و كێشە دروستبكەن".
بە  نەینەوا  دەشتی  مەسیحییەكانی  ژمارەی 
دەكرێ،  مەزەندە  كەس  هەزار   130 نزیكەی 
ئەوان  ناوچەیە،  لەو  ژیانیان  سااڵنی  بەدرێژایی 
لەو چەترە سیاسییانەی  گرتووە  بەدوور  خۆیان 

عێراقیان  كۆاڵنەكانی  و  شەقام  زۆرجار  كە 
لە پێناوی گۆڕینی سەرۆك و  خوێناوی كردووە 
رژێمەكاندا، هەمیشە پشت لە سیاسەت و روو لە 

كڵێسا تەناهی و ئاسایشیان هەڵبژاردووە، بەاڵم 
لە ساڵی 2014 دا، داعش لە نێوان دەستهەڵگرتن 
لە ئاینەكەیان و خاكەكەیاندا، بژارەیەكی دیكەی 
بۆ نەهێشتنەوە و ئێستا نزیكەی 100 هەزاریان 

ئاوارەی باشووری كوردستان بوون.
هەندێك لەو كەسایەتی و بەرپرسە سەربازییانەی 
رووخاوی  داروپەردووی  لەنێو  كە  مەسیحییەكان 
دەكردم،  بۆ  قسەیان  كڵێساكانیانەوە  و  خانوو 
ئەوەی  دوای  كە  نیشتبوو  لێ  ئەوەیان  ترسی 
و  دەدات  ریفراندۆم  بڕیاری  كوردستان  هەرێمی 
ئەوان  ناكۆكیی  جیادەكاتەوە،  خۆی  ناوچەكانی 
زۆربەیان  خەڵكەكە  "چونكە  دەبێتەوە  قووڵتر 
دەدەن  كوردستان  سەر  بۆ  گەڕانەوە  بە  دەنگ 
حەشدی  نێو  مەسیحییانەی  ئەو  نییە  ئاسان  و 
گوتەی  بە  ئەمە  بكەن"،  قبوڵی  شەعبی 

بەرپرسێكی سەربازیی مەسیحییەكان.
رێكخراوە  دا   2015 ساڵی  نیسانی  لە 
مەسیحییەكان ئاشكرایان كرد كە رۆژانە حەوت 
و  ئەوروپا  واڵتانی  لە  روو  مەسیحی  خێزانی 
هاوواڵتییەكی  حەبیب،  بەسام  دەكەن.  ئەمریكا 
دەڵێت  باتنایە،  هاتووەتە  و  ئاوارەیە  مەسیحی 
بەاڵم  گەڕانەوە،  نیوەیان  ناوچەیە  ئەم  "خەڵكی 
بوونەوە،  پەشیمان  چۆنە،  دۆخەكە  بینییان  كە 
ئەوروپاوە  لە  ویستیان  كەس  هەندێك  تەنانەت 
بگەڕێنەوە باتنایە، ئەوانیش پەشیمان بوونەوە".

ئامادەین دوای داعشیش 
هێزەكانمان لە كوردستان  

بهێڵینەوە

رووداو: زیاتــر لــە دوو ســاڵە ئێــوە یارمەتی 
هێــزە كوردســتانی و عێراقییــەكان دەدەن لــە 
شــەڕی دژی داعشــدا، ئێســتا پرۆســەی ئــەو 
هاوكارییە ســەربازییەتان چــۆن بەڕێوەدەچێت، 
دوای  دەبــن  بــەردەوام  هاوكارییەكانتــان  لــە 

كۆنترۆڵكردنەوەی شاری مووسڵ؟
پیتــەر ســیانۆ: ئێمە ئەنــدام و بەشــدارێكی 
كارای هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتیی دژی داعشین، 
چونكە داعش بە مەترسیدارترین هەڕەشە لەسەر 
جیهــان دەزانیــن. هەتــا ئێســتاش ئێمــە 150 
هــەزار ســەربازمان هەبووە كە لــە هەولێرن و لە 
چوارچێــوەی یەكەی پاراســتنن، هەروەها وەكوو 
راهێنــەری ســەربازی كاریــان كــردووە. بڕیاری 
ناردنەكەشــیان لە كۆتایی ئەمساڵ كۆتایی دێت. 
بۆیە پێشنیاز كراوە كە پەرلەمان ماوەی بڕیارەكە 
هەتــا 2019 درێژ بكاتەوە و ژمارەی هێزەكانیش 
بۆ 200 سەرباز و راهێنەر بەرزبكاتەوە. هەروەها 
ســنووری ئەركەكانــی ئەو هێزانە لە پاراســتن و 
راهێنانەوە بۆ پێدانی راوێژ و هاوكاریی ســەربازی 

فراوانتــر بــكات. ئــەوەش واتە ئێمــە دەمانەوێ 
بەشــداریمان زیاتــر بكەین، وەكــوو دەزانن ئێمە 
چــەك و تەقەمەنیمان بۆ پێشــمەرگە نــاردووە، 
پێشــمەرگە بریندارەكانمان وەرگرتووە، بۆئەوەی 
چارەسەریان بكەین. بێگومان ئەو بەشدارییەشمان 

بەردەوام دەبێت. 
رووداو: ســەبارەت بە درێژكردنــەوەی ماوەی 
مانەوەی هێزەكانتان تاوەكو 2019، مانای ئەوەیە 
كە پێتانوایە شەڕی داعش تاوەكو 2019 بەردەوام 

دەبێت؟
پیتــەر ســیانۆ: حــەز دەكەیــن لەو شــەڕەدا 
هاوپەیمانێكی درێژخایەن بین كە بۆ داهاتوویەكی 
درێژ پشتمان پێ ببەسترێت، بۆیەش بڕیارمانداوە 
دوو ساڵی دیكەش بخەینە سەر ماوەی مانەوەمان. 
ئێمــە ئامادەیــن دوای رزگاركردنــی مووســڵیش 

بمێنینەوە.
رووداو: ئــەو چەكانــەی ئێــوە پێشــتر بــۆ 
پێشــمەرگەتان ناردووە، راســتەوخۆ بۆ هەرێمی 
كوردستانتان ناردووە یان لە رێگەی بەغداوە بوو؟
پیتەر ســیانۆ: هەرچۆن بێ، ئێمە رێككەوتن 
لەگەڵ حكومەتی ناوەندیی عێراق دەكەین، چونكە 
نامانەوێ كێشە بۆ خۆمان دروستبكەین، نامانەوێ 
كێشە بۆ ئێوەش دروستبكەین. ئێمە دەزانین ئەمە 
دۆخێكی هەســتیارە، بەاڵم بێگومــان هیوادارین 
رێككەوتنێــك لەنێــوان بەغــدا و هەولێر هەبێت 
لەســەر ئەوەی چۆن بەشــێوازێكی ئاشــتیانە و 
لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی دووالیەنە بەردەوامی 

بە كارەكانیان بدەن.
رووداو: دوو ساڵ پێش ئێستا، سەرۆكوەزیرانی 
واڵتەكەتــان پشــتگیری خــۆی بۆ ســەربەخۆیی 
كوردستان راگەیاند. ئایا هەنگاریان لەسەر هەمان 

هەڵوێست ماوە؟
پیتەر ســیانۆ: ئێمە هەمووكات هەوڵ دەدەین 
خۆمان لە دەســتوەردان لــە كاروباری نێوخۆیی 
واڵتــان بەدووربگریــن. هــەوڵ دەدەیــن خۆمــان 
لــە راگەیەندراوێــك بەدووربگریــن كــە دەشــێت 
كێشــە  و  تێكبــدات  ناوچەكــە  ســەقامگیریی 

دروســتبكات. ئێمە ئەوە بۆ خۆتان جێدەهێڵین، 
واتــە بۆ كــورد و عێراقییەكانــی جێدەهێڵین كە 

خۆیان بە رێككەوتنێك بگەن.
رووداو: تۆ دەڵێی بڕیاری سەربەخۆیی بۆ كورد 
جێدەهێڵین، بەاڵم كورد ئێستا باسی گشتپرسیی 
بۆ سەربەخۆیی دەكات. لەو حاڵەتەدا كاردانەوەی 

كۆمەڵگای نێودەوڵەتی چۆن دەبێت؟
پیتەر ســیانۆ: شتێك كە زانیومە ئەوەیە ئەو 
رستانەی بە "ئەگەر" دەستپێدەكەن نە لە سیاسەت 
و نە لە وەرزشدا مانایان نییە. بۆیەش پێم باشترە 
خۆم لــە پێشــبینیكردنی ئەو جــۆرە بارودۆخە 
دووربگرم، چونكە ئەمە كێشــەیەكی هەستیار و 
ناســكە، ئەوەی لەوبارەوە دەیزانم دڵخۆشــكەرە، 
دوای قســەكردن لەگەڵ سەرۆكوەزیرانی عێراق و 
ســەرۆكوەزیرانی ئێوە كە ئــەم هەفتەیە دەیبینم 
و پەیوەندییەكــی باشــمان هەیــە، ئــەوەم بــۆ 
دەركەوتووە كە هەردوو الیەن ئاشــتییان دەوێت. 
بــەڕای من ئەمە هەڵوێســتێكی گرنگە و نەگۆڕە 
كە دەتوانن وەكوو بناغەی دانوســتاندن سوودی 

لێ وەربگرن.
رووداو: دەڵێن یەكێك لە هۆكارە سەرەكییەكانی 
سەرهەڵدانی داعش، كشانەوەی هێزەكانی ئەمریكا 
بوو لە 2011. لەبەر ئەوە من پێموایە كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتــی مافــی ئەوەی هەیە هەموو شــتێك 
بكات بۆ ئەوەی دڵنیا بێت لەوەی داعشێكی دیكە 

دروست نابێت.
پیتەر سیانۆ: لە ماوەی چەند ساڵ یان چەند 
دەیەی رابردوودا هەندێك بڕیاری ناخۆش لەســەر 
ئاستی نێودەوڵەتی دراون كە بارودۆخی باكووری 
ئەفریقا و رۆژهەاڵتی نێوەڕاســتیان ناســەقامگیر 
كردووە. دەبــێ لەوە تێبگەین كولتووری جیاواز، 
میراتی جیاواز، ئایینی جیــاواز و نەریتی جیاواز 
هەیە، بۆیە ئاشكرایە كە یەك پێوانە بۆ هەمووان 
ناگونجێت. كاتێك بڕیار بۆ سیاسەتی نێودەوڵەتی 
دەدەین، دەبێ ئاگامان لە ئاكامەكانی بێت، ناردنی 
هێز بۆ شوێنێك كارێكی تاڕادەیەك ئاسانە، بەاڵم 
چەسپاندنی ئاشتی بۆ درێژخایەن و گەرەنتیكردنی 

سەقامگیری و پێشكەوتن لە واڵتەكە كێشەیەكی 
دیكەیە. من هەندێك گومان و پرسیارم سەبارەت 
بە سیاســەتی ئەمریــكا لە ســەردەمی ئیدارەی 
دیموكراتەكاندا هەیە، بەڕاستیش پێموایە ئیدارەی 
ئۆباما لە باكووری ئەفریقا و رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 

هەڵەی گەورەی كرد. 
رووداو: دەتوانی نموونەی هەندێك لەو هەاڵنەی 

ئیدارەی ئۆبامام بۆ باس بكەیت؟ 
پیتەر سیانۆ: پێموایە دەبێ فۆكەس بخەینە 
سەر چارەسەر. چارەسەریش كاتێك دێتە ئاراوە 

كە رێككەوتنێك لە نێوان ئەمریكا و رووســیادا 
هەبێــت. بــەم رێگەیــە چارەســەری قەیرانەكە 
زۆر ئاســانە. ئێمە هیوادارین سەرۆكی ئەمریكا 
و رووســیا بتوانــن پەیوەندییەكی پراگماتیكتر، 
ســەركەوتووتر یان دۆستانەتر لە نێوان رووسیا 
و ئەمریــكا دامەزرێنن، بەاڵم كاتێك لە ئەوروپا 
یــان میدیــای نێودەوڵەتی بەم شــێوازە قســە 
دەكەیــت، یەكســەر هێرشــت دەكەنە ســەر و 

تۆمەتبارت دەكەن بەوەی الیەنگری رووسیا یان 
سیخوڕی پوتینی. ئێمە الیەنگری ناكەین، ئێمە 
تەنیا لەگەڵ بەرژەوەندیی نیشتمانی خۆمانداین، 
بەرژەوەندیــی هەنگاریــاش لــە مەركەزییەتــی 
ئەوروپیدایــە، بۆیــە نامانــەوێ پەیوەندییەكی 
دوژمنانە لە نێوان رووســیا و ئەمریكادا هەبێت، 
چونكــە لە مێــژووەوە فێــری ئــەوە بووین كە 
هەركاتێــك ناكۆكــی لــە نێــوان رۆژهــەاڵت و 
رۆژئاوادا هەبووبێ، ئەوروپای نێوەڕاســت الیەنە 
دۆڕاوەكە بووە، بەاڵم چیدی نامانەوێ دۆڕاوبین. 
رووداو: سیاســەتی دەرەوەی ئیدارەی دۆناڵد 

ترەمپت پێ چۆنە؟
پیتەر ســیانۆ: ئێمە شــێوازی مامەڵەكردنی 
ئەومــان بەدڵــە، ئــەو دژی پرەنســیپی یــەك 
پێــوەرە بۆ هەمووان. روانگەی ئەو بۆ ئاســایش 
و ئارامیشــمان بە دڵە. كەیفمان بەو دروشمەشی 
دێــت كە دەڵێ "ئەمریكا پێش هەموو شــتێك"، 
چونكە سەرۆكی ئەمریكا هەر دەبێ ئەمە بڵێ. الی 
ئێمەش هەنگاریا پێش هەموو شتێكە، الی ئێمە 
ئاسایش و ئارامیی خەڵكی هەنگاریا و وەبەرهێنان 
لە واڵتەكەیان پێش هەموو شتێكە. دەتوانم بڵێم 

ئێمە هاوسۆزی سیاسەتەكەی ئەوین.
یاســایەكی  ئەوروپــا  پەرلەمانــی  رووداو: 
پەسەندكرد و پێشنیازیان كرد هەنگاریا یاساكانی 
كۆچبەری بگۆڕێت. كاردانەوەی بەڕێزتان لەسەر 

ئەو پێشنیازە چییە؟
پیتــەر ســیانۆ: ئێمــە ئەوەمــان بەڕوونــی 
باســكردووە، بــێ ئەوەی گوێمان لە گوشــاری 
نێودەوڵەتــی بێــت. ئێمــە رێگــە نادەین یەك 
كەسیش بە نایاسایی بێتە نێو واڵتەكەمان. ئەم 
هەڵوێستەی ئێمە بەدڵی یەكێتیی ئەوروپا نییە، 
چونكــە ئەوان لە هەوڵی دانانی سیســتەمێكی 
ئیلزامكاریــی وەرگرتنــی كۆچبەرانــدان. بەاڵم 
ئێمــە هیچكات ئــەوە قەبــووڵ ناكەین، چونكە 
ئەمە دژی یاســاكانی یەكێتیی ئەوروپایە، دژی 

ویستی خەڵكی هەنگاریایە، جێبەجێش ناكرێت 
و عەقاڵنیش نییە.

رووداو: ئێســتا رووســیا و ئێــران و توركیا 
لەسەر پێشنیازێك رێككەوتوون بۆ دامەزراندنی 
ناوچەی ئارام لە ســووریا. چۆن ئەو پێشنیازە 
هەڵدەسەنگێنی وەكو رێگەچارەیەك بۆ رێگرتن 
لــە ناچاربوونــی راكردنی خەڵكی ســووریا بۆ 

ئەوروپا؟
پیتــەر ســیانۆ: پێشــوازی لــە هەمــوو ئەو 
دەستپێشــخەرییانە دەكەین كە لە ســووریا لە 
ئاشتیمان نزیكتر دەكەنەوە و وادەكەن خەڵكی 
سووریا لە رەوشێكی ئارامتردا بژین، ئەگەر ئەو 
ناوچانــە ناوچەی ئارام بن، ئەوە پێموایە ئەمە 

گۆڕانكارییەكی باشە.
رووداو: پێتوایــە توركیــا ئەوەی پێویســتە 
دەیــكات بۆ رێگەگرتن لە چوونی كۆچبەران بۆ 

ئەوروپا؟
پیتــەر ســیانۆ: بەڵــێ بێگومان، ئێســتا 
دەیكات. ســەرەتا ئەوەمــان روونكردەوە كە 
دەكرێ لەگەڵ توركیا بە رێككەوتنێك بگەین، 
بەاڵم ئەمە چارەسەری كۆتایی نییە. باشترین 
چارەســەر ئەوەیە وابكەیــن یەكێتیی ئەوروپا 
بتوانێــت خۆی بپارێزێت. ئێســتا ئاسایشــی 
ئەوروپامان خستووەتە دەستی سەرۆككۆمار 
و حكومەتــی توركیــا، پەیوەندییەكــی دوو 
الیەنی زۆرباشیشــمان لەگــەڵ توركیا هەیە، 
بەاڵم لە هەمانكاتدا ئەوروپا ئامادەیی ئەوەی 
نییە خــۆی بپارێزێت و ئەوەش كێشــەكەیە. 
دەبــوو ســوود لــەو قۆناغــە وەربگریــن كە 
بەهۆی رێككەوتنەكەمــان لەگەڵ توركیا هیچ 
كۆچبەرێــك نەدەهــات. دەبووایــە وابكەیــن 
بتوانین پارێزگاری لە خۆمان بكەین. ئێســتا 
ئەگەر كۆچبەر یان پەنابەران توركیا جێبهێڵن، 
ئەوە یەكەم شوێن كە لێی دەوەستن سنووری 

باشووری هەنگاریا دەبێت. 

پیتەر ســیانۆ، وەزیــری دەرەوەی هەنگاریا لــە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 
)رووداو( باسی ئایندەی سەربازەكانیان دەكات لە هەرێمی كوردستان كە 
150 سەربازن و ماوەی مانەوەیان لە كۆتایی ئەمساڵدا تەواو دەبێت. بۆیە 
ئێستا پێشنیازێكیان داوەتە پەرلەمانی واڵتەكەیان تاوەكو ماوەی مانەوەی 
ئەو ســەربازانە لە كوردســتان بۆ كۆتایی 2019 درێژ بكەنەوە و ژمارەی 

سەربازەكانیشیان بۆ 200 سەرباز زیاد بكەن.

هەڤپەیڤین: مەجید نیزامەددین گلی
رووداو- نیویۆرك

پیتەر سیانۆ، وەزیری دەرەوەی هەنگاریا بۆ )رووداو(: 

ژمارەی سەربازەكانمان لە 
كوردستان زیاد دەكەین

درێژكردنەوەی ماوەی 
مانەوەی سەربازەكانمان لە 
كوردستان داوەتە پەرلەمان

ئیدارەی ئۆباما هەڵەی 
گەورەی كرد

ئێمە هەمیشە دۆڕاوی 
ناكۆكییەكانی نێوان 

رووسیا و ئەمریكا بووین

ئاسایشی ئەوروپامان 
داوەتە دەست ئەردۆغان

شێوازی مامەڵەكردنی 
ترەمپمان بەدڵە

30 ملیۆن دۆالر بۆ مەسیحییەكان
لەوەتای شەڕی داعش بەرپا بووە، كڵێساكانی جیهان سەرقاڵی كۆكردنەوەی كۆمەكن 

بۆ ئاوارە مەســیحییەكان. بەرپرســێكی مەســیحی كە نەیویســت ناوی باڵوبكرێتەوە، 

بــە )رووداو(ی گوت لەالیەن كڵێســاكانی جیهانەوە كۆمەك و پارەی زۆر بۆ مەســیحییە 

ئاوارەكان گەیشتووە و هەمووی دراوە بە كرێی خانوو و پێداویستی ژیانی رۆژانەیان. 

گوتیشــی "تاوەكو ئێســتا لەالیەن كڵێســانی جیهانەوە 30 ملیــۆن دۆالر بۆ ئاوارە 

مەسیحییەكان كۆكراوەتەوە".

بەرپرسێكی سەربازیی مەسیحی: 
رەنگە مەسیحییەكانی نێو حەشدی شەعبی كێشە دروست 

بكەن بۆ گەڕانەوەی ناوچەكانمان بۆ سەر كوردستان 

راپۆرت

ژمارەیەک چەکداری كەتیبەكانی بابلیوون کە لەالیەن حەشدی شەعبیەوە پاڵپشتی دەکرێن   
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UN: ئابووریی كوردستان دەبووژێتەوە
رووداو - نیویۆرك

نەتەوەیەكگرتوەكان لە راپۆرتی ئابووری خۆیدا پێشبینی دەكات ئابووری عێراق و هەرێمی كوردستان بچێتەوە دۆخی سەقامگیری، راوێژكاری 
ئابووری نەتەوەیەكگرتوەكان بە )رووداو(ی راگەیاند "تاوەكو دوو ساڵی دیكە مەزەندە وایە نرخی نەوت لە نێوان 50 بۆ 60 دۆالردا جێگیر بێت". 

یاس یامامووتوو، راوێژكاری ئابووری نەتەوەیەكگرتووەكان، بە تۆڕی میدیایی رووداوی راگەیاند "گەڕانەوەی گەشبینی لە ئابووریی هەرێمی كوردستان 
هۆكارێكی گەڕانەوەی ئەو سەقامگیریەیە كە لە ئابووریی عێراق دەیبینین". گوتیشی "نرخی نەوت بەرزنابێتەوە بۆ پێش ساڵی 2014، بەاڵم ئەو نرخە 

ئێستا و سەقامگیربوونی وا دەكات كە توانای پارە خەرجكردنی حكومەت لە ژێر هەڕەشەدا بێت".

ئابووری

 )فۆتۆ: رووداو(

لە چوار مانگی رابردوودا
26 هەزار ئۆتۆمبێل هێنراوەتە كوردستان

داهاتی كشتوكاڵ 200 ملیار دینار كەمی كردووە

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

هەرێمـی  لـە  بازرگانـی  گشـتیی  بەڕێوەبـەری 
بەرچـاو  جووڵەیەكـی  كـە  رایگەیانـد  كوردسـتان 
لـە مـاوەی چـوار  بـازاڕی ئۆتۆمبێـل،  كەوتووەتـە 
ئۆتۆمبێـل   500 و  هـەزار   26 رابـردوودا  مانگـی 

كـراون. كوردسـتان  هەرێمـی  هـاوردەی 
بەپێی ئاماری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی، 
لـە چـوار سـاڵ و چـوار مانگی رابـردوودا 332 هەزار 
ئۆتۆمبێـل هـاوردەی هەرێمـی كوردسـتان كـراون. 

زۆربەشـیان بـەر لـە قەیرانی دارایـی هاتوون.
رێـژەی  رابـردوو  سـاڵی  ئامارەكـە،  بەپێـی 
كردبـوو  كەمـی   %74 ئۆتۆمبێـل  هاوردەكردنـی 
بەراورد بە سـااڵنی بەر لە قەیرانی دارایی، بەاڵم لە 
سـەرەتای ئەمسـاڵەوە جوڵەیەكی بـاش كەوتووەتە 
بـازاڕی ئۆتۆمبێـل، بەجۆرێـك كە بەراورد بە سـاڵی 

رابـردوو 67% زیـادی كـردووە.
نـەوزاد ئەدهـەم، بەڕێوەبـەری گشـتیی بازرگانی 
لـە وەزارەتـی بازرگانـی و پیشەسـازی دەڵێـت "ئەو 
ژمارەیـەی لە ئۆتۆمبێل كە ئەمسـاڵ هـاوردە كراوە، 
زۆر زیاتـرە لـە خواسـتی بـازاڕ، ئەمـەش بەڵگەیـە 
لەسەر ئەوەی بەشێكی زۆر لەو ئۆتۆمبێاڵنە لێرەوە 

هەنـاردەی شـارەكانی عێـراق دەكرێن".  
لـە  پێشـتر  بازرگانانـەی  لـەو  بەشـێك 
شارەكانی عێراق و سووریا كۆمپانیای بازرگانیی 
ئێسـتا  هەبـوو،  ئۆتۆمبێلیـان  هاوردەكردنـی 
گواسـتووەتەوە  پێشـانگاكانیان  و  نووسـینگە 
بـۆ  ئۆتۆمبێـل  لێـرەوە  و  كوردسـتان  هەرێمـی 

دەكـەن. هەنـاردە  عێـراق  شـارەكانی 
لـەو  یەكێكـە  ئەلـڕاوی،  حەسـەن  موسـەنا 
بازرگانانەی پێشتر كۆمپانیا و پێشانگای فرۆشتنی 
ئۆتۆمبێلی لە شـاری دەرعای سـوریا هەبووە، چەند 
سـاڵێكە لقێكـی كۆمپانیاكـەی و پێشـانگایەكی لـە 
هەولێـر كردووەتـەوە و ئۆتۆمبێـل لـە ئیماراتـەوە 
بـۆ كوردسـتان دەهێنـێ و دواتـر بـە كۆمپانیاكانـی 

دیكـەی دەفرۆشـێتەوە.
موسـەنا كـە بەڕێوەبـەری گشـتیی كۆمپانیـای 
ئەلڕاوییـە، دەڵێـت "پێشـتر سـااڵنە زیاتـر لـە 50 
و  دەهێنـا  ئیماراتـەوە  لـە  ئۆتۆمبێلمـان  هـەزار 
دەكـرد،  عێـراق  هەنـاردەی شـارەكانی  زۆربەیمـان 
بـەاڵم بەهـۆی قەیرانـی دارایـی و دانانـی بەربەسـت 
و دووبـارە وەرگرتنـەوەی بـاج لـە بازگەكانی عێراق، 
سـاڵی رابـردوو فرۆشـمان زۆر دابـەزی، بۆیـە تەنیـا 

1250 ئۆتۆمبێلمـان هـاوردە كـرد". 
موسـەننا پێیوایـە ئـەو هـۆكارەی وای كـردووە 
بازرگانانـی عێـراق بـۆ هاوردەكردنـی ئۆتۆمبێـل روو 
لـە خاڵـە سـنورییەكانی هەرێمی كوردسـتان بكەن، 
بریتییـە لـە جیاوازیـی ئـەو بـڕە گومرگـەی لەنێـوان 

خاڵـە سـنوورییەكانی هەرێمـی كوردسـتان و عێراق 
هەیـە، موسـەننا گوتـی "حكومەتـی عێـراق 25%ی 
بـۆ  وەردەگرێـت،  گومـرگ  ئۆتۆمبێلەكـە  نرخـی 
نموونە ئەگەر ئۆتۆمبێلێك لە خاڵە سـنوورییەكانی 
دۆالر   2000 و  بیهێنیـن  كوردسـتانەوە  هەرێمـی 
لەسـەرمان بكەوێـت، لـە بەسـراوە بیهێنیـن 6000 
لەڕێـی  عێـراق  بازرگانانـی  بۆیـە  دەكەوێـت،  دۆالر 
ئۆتۆمبێـل  كوردسـتانەوە  هەرێمـی  كۆمپانیاكانـی 

دەهێنـن".
موسەننا باسی وەرگرتنی گومرگ لە كوردستان 
مۆڵەتـی  وەرگرتنـی  "بـۆ  دەڵێـت:  و  دەكات 
هاوردەكردنـی هـەر ئۆتۆمبێلێـك 100هـەزار دینـار 
ئۆتۆمبێلەكانیـش  پسـتۆنی  بەگوێـرەی  دەدەیـن، 
گومـرگ دەدەیـن، ئەگـەر ئۆتۆمبێلێكـی سـالۆنی 

چـوار پسـتۆن بـێ دوو ملیـۆن و 214 هـەزار دینار 
دەدەیـن، بـۆ ستێشـن و چـوار پسـتۆن دوو ملیۆن 
و 629 هـەزار دینـار دەدەیـن، بـۆ شـەش پسـتۆنی 
ستێشـن دوو ملیـۆن و 938 هـەزار دینـار دەدەین، 
ئـەو بـڕە پارەیـەش بـەراورد بـە بـاج و گومرگـی 

عێـراق زۆر كەمتـرە".
موسـەنا و بازرگانانـی دیكـە بـۆ ئـەوەی خۆیـان 
لـە دووبـارە وەرگرتنـەوەی باج لـە بازگەكانی عێراق 
بدزنـەوە، سـەرجەم ئـەو ئۆتۆمبێانـەی هەنـاردەی 
شـارەكانی  تابلـۆی  دەكـەن  عێراقـی  شـارەكانی 
هەرێمـی كوردسـتانی بـۆ دەبەسـتن و وەكالـە بـۆ 
پێشـانگا و كۆمپانیاكانـی عێـراق دەكەن بـۆ ئەوەی 

بـێ كێشـە ئۆتۆمبێلەكانیـان بفرۆشـنە خەڵـك.
موسـەننا دەڵێـت: "لـە بازگەكانـی عێـراق ئەگەر 
ئۆتۆمبێـل ژمـارەی كاتـی بـێ، یـان رێگـە نـادەن 
داخـڵ ببـێ، یـان دووبارە گومرگی دەكەنـەوە، بەاڵم 
ئەگەر تابلۆی هەولێری پێوەبێت، بە بڕە پارەیەكی 

كـەم رێگـە دەدەن داخـڵ ببێ".
كۆمپانیاكەی موسـەننا ئەمساڵ 750 ئۆتۆمبێلی 
هـاوردە كـردووە، نزیكـەی 550 ئۆتۆمبیلـی دوای 
بەستنی تابلۆی شارەكانی كوردستان، بە دەرەوەی 
هەرێمـی كوردسـتان فرۆشـتووە. موسـەننا دەڵێت: 
"لـەم بازرگانییـەدا حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان 

زیاتر سوودمەند دەبێت، چونكە بە گومرگ و باج و 
رەقەمكردنـەوە چـوار هەزار دۆالری دەسـتدەكەوێ".
موسـەننا گوتیشـی" عەرەبـی شـارەكانی عێـراق 
زۆر حـەز دەكـەن ئۆتۆمبێلەكانیـان تابلـۆی هەولێـر 
بێـت، چونكـە هاوشـێوەی تابلـۆی بەغدا لـە هەموو 
هەیـە.  كڕیـاری  و  گرفتـە  بـێ  عێـراق  شـارێكی 
ئەگەریـش لـەوێ نەفرۆشـرا دەیهێننەوە كوردسـتان 

دەیفرۆشـن".

خاوەنـی  عێـراق،  بازرگانانـی  لـە  جگـە 
كۆمپانیاكانی هەرێمی كوردستانیش لەم بازرگانییە 
سـوودمەند بوون، ئێسـتا فرۆشـیان زیاتر بووە و لە 

جارانیـش زیاتـر ئۆتۆمبێـل هـاوردە دەكـەن. 
كۆمپانیـای شـوان تاهیـر بـۆ بازرگانیـی گشـتی 
و هاوردەكردنـی ئۆتۆمبێـل ئەمسـاڵ نزیكـەی 300 
ئۆتۆمبێلـی تـازەی لـە جۆرەكانی تۆیۆتـا و هۆندای 
و كیـا هـاوردە كـردووە. بـەاڵم بەدرێژایـی سـاڵی 
رابـردوو هاوردەیـان نەگەیشـتە ئەو ژمارەیە. شـوان 
تاهیـر، خاوەنـی كۆمپانیاكـە دەڵێـت: "زیاتـر لـە 
نیـوەی ئـەو ئۆتۆمبێانـەی هـاوردەی دەكەیـن بـە 
شـارەكانی نەجـەف و كەربـەال و بەسـرا و بەغـدای 
دەفرۆشـینەوە". بە مەزەندەی ئەو بازرگانە، ئەگەر 
ئـەو جوڵەیـە هـەروا بـەردەوام بـێ، رەنگە فرۆشـی 
تۆئۆمبێل سـێ هێندەی سـاڵی رابردوو زیاد بكات.
سـفر  ئۆتۆمبێلـی  هاوردەكردنـی  لـە  جگـە 
كیلۆمەتـر، هاوردەكردنی ئۆتۆمبیلـی بەكارهاتووش 
عومـەر،  محەممـەد  ڤەهێـل  كـردووە.  زیـادی 
بەڕێوەبـەری فرۆشـتن لـە كۆمپانیـای ئۆنێـل بـۆ 
هاوردەكردنـی ئۆتۆمبێلی بەكارهاتـووی ئەمەریكی، 
پێیوایـە ئـەو هـۆكارەی وای كـردووە ئەمسـاڵ لـە 
سـااڵنی رابـردوو زیاتـر ئۆتۆمبیـل هـاوردە بكرێـت، 
هەڵگرتنی كۆنترۆڵی جۆریە لە خاڵە سنوورییەكان 

نـەك زیادبوونـی خواسـت. 
ڤەهێـل دەڵێـت: "بەهـۆی هەڵگرتنـی كۆنترۆڵی 
جـۆری، لـە چـوار مانگـی رابـردوودا رۆژانـە النیكەم 
10 بارهەڵگـری ئۆتۆمبیلـی بەكارهاتـوو هـاوردەی 
هەرێمـی كوردسـتان كـراوە، بۆیە پێشـبینی دەكەم 
75%ی ئەو ئۆتۆمبیانەی لە سـەرەتای ئەمساڵەوە 

هاوردەكـراون ئۆتۆمبێلـی بەكارهاتـوو بن".

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

بەرپرسـانی وەزارەتـی كشـتوكاڵ لـە هەرێمـی 
سـەرەڕای  رابـردوو  سـاڵی  دەڵێـن  كوردسـتان، 
زیادبوونی بەرهەمی كشـتوكاڵ، بەاڵم داهاتەكەی 
بـەراورد بـە سـاڵی پێشـتر نزیكـەی 20% كەمـی 
كـردووە، ئـەوەش بەهـۆی دابەزینی نرخ و كەمیی 

خواسـت لەسـەر بەرهەمـەكان.
و  كشـتوكاڵ  وەزارەتـی  سـاڵە  دوو  مـاوەی 
سـەرچاوەكانی ئـاو، ئامـار و داتا لەسـەر خەرجی 
و قازانجـی بەرهەمـی جووتیـاران كۆدەكاتـەوە. 
بەپێی ئامارەكانی وەزارەتی كشـتوكاڵ لە سـاڵی 
2015، داهاتـی ناپوختـەی جووتیاران تریلیۆنێك 
و 157 ملیـار دینـار بـووە، بـەاڵم سـاڵی رابـردوو 
سـەرەڕای گەشـە و زیادبوونی بەرهەم لە زۆربەی 
بەربوومەكانـدا، داهاتـی جووتیـاران 956 ملیـار و 
833 ملیـۆن دینـار بـووە، واتـە 201 ملیـار دینار 

كەمی كـردووە.
گشـتیی  بەڕێوەبـەری  عومـەر،  د.ئەنـوەر 
پـان و بەدواداچـوون لـە وەزارەتـی كشـتوكاڵ و 
سـەرچاوەكانی ئـاو، بـە )رووداو(ی گوت "سـاڵی 
رابـردوو داهاتـی كشـتوكاڵ بـەراورد بـە سـاڵی 

پێشـتر نزیكـەی 20% كەمی كـردووە، ئەمەش لە 
كاتێكـدا بەرهەمـی جووتیاران زیـادی كردبوو، بۆ 
نموونـە گەنـم لە ملیۆنێـك و 42 هەزار تۆنەوە بۆ 
ملیۆنێـك و 686 تـۆن زیـاد بـووە، بـەاڵم بەهـۆی 
دابەزاندنـی نرخـی وەرگرتـن لـە سـایلۆ، نـرخ لـە 

بـازاڕ دابەزیـوە".
دیكـەی  هۆكارێكـی  عومـەر،  د.ئەنـوەر 
كەمبوونـەوەی داهاتـی كشـتوكاڵ بـۆ حەشـدی 
شـەعبی دەگەڕێنێتـەوە و دەڵێـت: "زۆربـەی كات 
رێـگای  لەسـەر  شـەعبی  حەشـدی  بازگەكانـی 
بەغـدا رێگەیـان بـە بازرگانـان نـەدەدا بەرهەمـی 
كشـتوكاڵی كوردسـتان بگاتە بەغدا و شـارەكانی 
دیكـەی عێـراق، بەو هۆیەوە گرفتـی بە بازاڕكردن 
بـۆ جووتیـاران پەیدابـوو، بـەوەش نـرخ دابەزی".
ئـەو بەرهەمانـەی وەزارەتـی كشـتوكاڵ وەك 
بنەمـا بۆ دەرخسـتنی داهاتی جووتیـاران دیاریی 
كـردوون، بریتیـن لـە گەنـم، جـۆ، گەنمەشـامی، 
پەتاتـە، گوڵەبەڕۆژە، باینجـان، كولەكە، تەماتە، 
پیـاز، خەیـار، تـرێ، هەنـار، سـێو و خـۆخ. لـە 
بەروبوومـە ئاژەڵـی و پەلەوەرییەكانیـش گۆشـتی 
مریشـك، هێلكە، گۆشـتی سـوور، ماسـی و شـیر 

بـە نموونە وەرگیـراوە.
د.ئەنـوەر باسـی پـان و سـتراتیژی ئێسـتا و 

داهاتـووی وەزارەتـی كشـتوكاڵ دەكات و دەڵێت: 
"پانمـان زیادكردنـی بەرهەمە لە یەكـەی رووبەر، 
تاوەكـو بـەو هۆیـەوە تێچووی بەرهەمهێنـان كەم 
بكەینەوە و جووتیاران بتوانن لە نرخدا كێبڕكێی 

بەرهەمـی هـاوردە بكەن".
بۆ دابینكردنی ئاسایشـی خۆراك و زیادكردنی 
رۆڵـی كەرتـی كشـتوكاڵ لـە داهاتـی نەتەوەیـی، 
پانێكـی  كشـتوكاڵ  وەزارەتـی   2009 سـاڵی 
پێنج سـاڵەی بۆ گەشـەپێدانی كەرتی كشـتوكاڵ 
داڕشت، بەاڵم بەهۆی كێشەی بودجەوە بەشێكی 
كـەم لـە پانەكـە جێبەجێ كرا. ئێسـتا وەزارەتی 
ناوبـراو پانێكـی دیكـەی داڕشـتووە كـە تاوەكوو 
سـاڵی 2019 دەخایەنـێ، بـۆ جێبەجێكردنیشـی 
پێویسـتی بـە سـێ ملیـار و 300 ملیـۆن دۆالرە، 
بەاڵم بەهۆی قەیرانی داراییەوە پانەكە پەسـەند 

نەكراوە.
د.ئەنـوەر دەڵێـت: "تاوەكـوو یاسـای بودجەی 
گشـتی لـە هەرێمـی كوردسـتان دەرنەچـێ، نـەك 
ئـەو پانـە، هیـچ پانێكـی گشـتگیر جێبەجـێ 
خۆمـان  پانـی  سـااڵنە  ئێمـە  بـەاڵم  ناكرێـت، 
دەدەیـن،  جێبەجێكردنـی  هەوڵـی  و  دادەنێیـن 
بـۆ نموونـە ئەمسـاڵ 26 پـڕۆژەی چاكسـازی و 
وەزیـران  ئەنجوومەنـی  ئاراسـتەی  سـتراتیژیمان 

كـردووە، چاوەڕێیـن پەسـەند بكرێـن".
بەشـێك لەو بەرهەمە سـتراتیژیانەی وەزارەتی 
كشـتوكاڵ وەك بنەمـا بـۆ دەرخسـتنی داهاتـی 
سـااڵنەی جووتیـاران دیاریـی كـردوون، پارێزگای 
لەپێشـەوەی  بەرهەمهێنانیانـدا  لـە  سـلێمانی 

پارێزگاكانـی دیكەیـە.
بەڕێوەبـەری  جێگـری  محەممـەد،  رزگار 
گشـتیی كشـتوكاڵی سـلێمانی دەڵێـت: "الوازیـی 
و  خواسـت  كەمبوونـەوەی  و  بەبازاڕكـردن 
كاتـدا،  لەیـەك  بەرهـەم  زۆری  خسـتنەڕووی 
رێگرییەكانـی حكومەتی عێـراق بۆ هەناردەكردنی 

بەرهەمـەكان، زۆریـی تێچـوو، بوونە هـۆی ئەوەی 
بەرهـەم،  زیادبوونـی  سـەرەڕای  رابـردوو  سـاڵی 
جووتیاران داهاتێكی كەمتریان لە سـاڵی پێشـتر 

دەسـتكەوێت".
كەمبوونـەوەی  دەڵێـت،  محەممـەد  رزگار 
ئـەوەی سـاڵ  هـۆی  بـووە  داهاتـی جووتیـاران 
بـۆ پێشخسـتنی  نەخشـەڕێگایەی  لـەو  بەسـاڵ 
دووربكەونـەوە،  دایاننـاوە  كشـتوكاڵ  كەرتـی 
بۆیـە بـە پێویسـتی دەزانـێ حكومـەت كەناڵـی 
تایبـەت بـۆ بەبازاڕكردنـی بەروبوومـی جوتیـاران 
"پێویسـتە  دەڵێـت:  هەروەهـا  بدۆزێتـەوە. 
حكومـەت پەلـە بـكات لـە دروسـتكردنی كـۆگای 

هەڵگرتنـی بەرهەمـەكان و هانـی كەرتـی تایبەت 
بـدات بـۆ دانانـی كارگـەی لـە قوتوونـان بـۆ ئـەو 

بـازاڕ زیـادن". لـە  بەرهەمانـەی 
بۆ پاراستن و ساغكردنەوەی بەرهەمی ناوخۆ 
و كەمكردنـەوەی هـاوردە، رزگار بـە پێویسـتی 
دەزانـێ حكومـەت بـاج لەسـەر بەرهەمی هـاوردە 
زیـاد بـكات و دەڵێـت "پێویسـتە حكومـەت لـە 
بەرهەمـی  لـە  رێگرتـن  و  زیاتـر  باجـی  دانانـی 

هـاوردە بوێرتـر بێـت".
پسپۆڕانی ئابووری پێیانوایە ئەگەر حكومەت 
بیەوێت گەشـە بـە ئابووریی هەرێمی كوردسـتان 
بدات، پێویسـتە بە پلەی یەك گرنگی بە كەرتی 

كشـتوكاڵ بـدات، چونكـە كشـتوكاڵ لـە زۆربـەی 
واڵتانـی جیهان زامنی ئاسایشـی خۆراكە.

د.لوقمـان عوسـمان، پسـپۆڕی گەشـەپێدانی 
ئابـووری و بانـك دەڵێـت: "ئـاو و هـەوا و خاكـی 
هەرێمـی كوردسـتان زۆر گونجاوە بۆ كشـتوكاڵ، 
بەاڵم پێویسـتی بە باشـترین بەگەڕخستن هەیە، 
ئەویـش لەڕێـی دابینكردنـی بودجـە و پاڵپشـتی 
پاراسـتنی  بـۆ  حكومـەت  یاسـاكانی  زیاتـری 
بەرهەمـی خۆماڵـی و ئاراسـتەكردن و هاندانـی 
كەرتـە  لـەو  وەبەرهێنـان  بـۆ  تایبـەت  كەرتـی 
بـۆ  سـەردەم  تەكنۆلۆژیـای  فەراهەمكردنـی  و 

پێشخسـتی كەرتـی كشـتوكاڵ".

ئەمساڵ هاوردەكردنی ئۆتۆمبیل 67% زیادی كردووە

بازرگانێك: ئۆتۆمبێلی بەكارهاتوو بەبێ كواڵیتی 
كۆنترۆڵ دەهێنرێتە كوردستان

بازرگانێكی عەرەب: لە هەر ئۆتۆمبێلێك كە دەیهێنین، 
حكومەت چوار هەزار دۆالری لێ قازانج دەكات 

"ئۆتۆمبێل بە چاو دەپشكنن"

پێشتر حكومەتی هەرێمی كوردستان لەگەڵ كۆمپانیایەكی نێودەوڵەتی گرێبەستی 
هەبوو بۆ پشــكنینی ئۆتۆمبێل، ئەگــەر ئۆتۆمبێلەكە كواڵیتی نزم بووایە، یان كێشــەی 
هەبووایــە رێگەی نــەدەدا بێتــە ناوەوە، بــەاڵم لە ســەرەتای ئەمســاڵەوە حكومەت 

گرێبەستی لەگەڵ كۆمپانیاكە نوێ نەكردەوە و ئێستا خۆی ئەو پشكینینە دەكات. 
ڤەهێــل محەممەد كە كۆمپانیای فرۆشــتنی ئۆتۆمبێلی بەكارهاتــووی هەیە، دەڵێت 
"ئێستا لە خاڵە ســنوورییەكان هەر بە چاو پشكنین بۆ ئۆتۆمبێل دەكەن و 200 دۆالریش 
بۆ هەر ئۆتۆمبێلێك وەردەگرن. لە ماوەی ئەم چوار مانگەدا بە هەزاران ئۆتۆمبێلی كواڵیتی 

خراپ، لێدراو، وەرگەڕاو و ژێرئاوكەوتوو هاوردەی هەرێمی كوردستان كراون". 
گوتیشــی: "حكومەت ئەو كارە تەنیا لە پێناوی زیادكردنی داهــات دەكات، بەاڵم بیر 
لەوە ناكاتەوە كە ئەو ئۆتۆمبێلە خراپانە لە ئایندەدا چ زیانێكی گیانی و ماددیان بەدواوە 

دەبێت".
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تەنیا 4% بۆ بودجەی كشتوكاڵ

بۆ دابینكردنی ئاسایشــی خۆراك، بەپێی راســپاردەكانی )UN( پێویســتە بودجەی 
تەرخانكراو بۆ كشــتوكاڵ لە 10%ی بودجەی گشــتی كەمتر نەبێت، بــەاڵم لە هەرێمی 
كوردستان بودجەی كەرتی كشتوكاڵ 4%ی بودجەی گشتی تێپەڕی نەكردووە. د.ئەنوەر 
عومــەر، بەڕێوەبەری گشــتیی پالندانان لە وەزارەتی كشــتوكاڵ دەڵێت: "كشــتوكاڵ 
دەتوانــێ بەشــدارییەكی كارای هەبێ لە داهاتــی نەتەوەیی، بۆیــە ئەگەر حكومەت 
پێشــتر گرنگی بەو كەرتە بدابا، قەیرانی دارایی بەو جۆرەی ئێســتا كاریگەریی لەسەر 

كوردستان نەدەبوو".

ژمارەی ئۆتۆمبێلی هاوردەكراو لە چوار ساڵ و چوار مانگی رابردوودا

بازرگانێک: 75%ی ئەو ئۆتۆمبیانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە هاوردەكراون ئۆتۆمبێلی بەكارهاتوو بن

وەزارەتی کشتوکاڵ ئەمساڵ 26 پڕۆژەی چاكسازی و ستراتیژی ئاراستەی ئەنجوومەنی وەزیران كردووە، چاوەڕێیە پەسەند بكرێن
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 )فۆتۆ: رووداو(

گازی سروشتیی هەرێمی كوردستان 
دەبێتە جێگرەوەی گازی رووسیا؟

ئەگەر ئەو خەماڵندنەی بۆ گازی سروشتیی 
هەرێمی كوردستان كراوە، ورد و دروست بێت 
كە بە 5.8 تریلیۆن مەتر سێجا مەزەندە كراوە، 
ئــەوا هەرێمی كوردســتان خاوەنــی حەوتەم 
گەورەتریــن یەدەگــی گازی سروشــتییە لــە 

جیهاندا. 
ئــەم یەدەگــە گەورەیــەی گاز بــۆ خاوەن 
ســامانە سروشتییەكە و بۆ بازاڕەكانی گازیش 
جێــی بایەخــە. بۆ واڵتــی بەرهەمهێن دەبێتە 
ســەرچاوەی داهــات و دارایــی و پەیوەنــدی 
و هاوپەیمانێتــی، بــۆ بــازاڕەكان و كڕیــارە 
تینووەكانی گازی سروشتیش بەدەستخستنی 

سەرچاوەیەكی وزەی زیاترە. 
زوو بێــت یان درەنگ، هەرێمی كوردســتان 
گازی سروشــتی هەنــاردە دەكات، چونكــە 
ئــەو یەدەگــەی گاز كە لەژێــر خاكی هەرێمی 
كوردستاندا هەیە، لەوە گەورەترە لەژێر خاكدا 
بمێنێتــەوە. بەردەوامیش بازاڕ پێویســتی بە 

گازی سروشتیی زیاتر هەیە.
 لــە شــوێنێك كــە گازی سروشــتیی تێدا 
نییە و لە شــوێنێكی دیكە كە گازی سروشتی 
هەیە بەاڵم پێویســتی بە سەرچاوەی داهات و 
دروســتكردنی ژێرخان هەیە، بە گشــتی ئەم 
هاوكێشــەیە بنەمای دروســت بــۆ پەیوەندی 
بازرگانیــی نێوانــی كــورد و بازاڕەكانی وزەیە 

لەناوچەكە و جیهاندا.  
بــەاڵم گازی سروشــتی و بازرگانیی گازی 
سروشــتی، جیــاواز لە نــەوت، خەســڵەت و 
جیۆپۆلەتیكی تایبەت بەخۆی هەیە، هەروەها 
كاراكتەرەكانیشــی جیــاوازن. كــورد نزیكەی 
یەك دەیە لەمەوبەر دەســتی بە پیشەسازیی 
نەوت كرد، ئێستا لە قۆناغی هەناردەكردندایە، 
بەاڵم پرۆسەكە ســەبارەت بە گازی سروشتی 
جیاوازە. هەناردەكردنی گازی سروشــتی واتە 
بوون بە بەشێك لە "پەیوەندیی هێز"ی نێوان 
بەرهەمهێنەرانی گازی سروشی و كڕیارەكانی. 
بازرگانیی گازی سروشتی تا رادەیەكی زۆر بە 
سیاسەت بارگاوی بووە، بووەتە كەرەستەیەكی 
پیادەكردنــی سیاســەتی دەرەوە لــە نێــوان 
كڕیــاران و فرۆشــیاراندا، ئەمــەش بێگومــان 
كاریگەری لەسەر كوردستان دادەنێ لە حاڵەتی 

هەناردەكردنی گازی سروشتیدا. 
ئەوروپا، بەتایبەتی واڵتانی یەكێتی ئەوروپا، 
یەكێك لەو بازاڕانەیە كە هەرێمی كوردســتان 
چــاوی تێبڕیوە و دەیەوێت گازی سروشــتیی 
خۆی هەناردە بكات. لەو رووەوە، ئەوروپییەكان 
بازاڕێكی گەورەی گازی سروشتین و لە نزیكەی 
66%ی تێكڕای بەكاربردنی گازی سروشتی كە 
هــاوردەی دەكەن، نیــوە زیاتری لە رووســیا 
دەكــڕن. واتە یەكێتی ئەوروپا بەشــێوەیەكی 
فراوان پشــتی بە هاوردەكردنی گازی رووسیا 
بەســتووە، پشتبەستنی ئەوروپا بەشێوەیەكە 
كــە هەندێــك لــە واڵتانــی ئەندامــی یەكێتی 
ئەوروپا وەك سلۆڤینیا و سلۆڤاكیا و هەنگاریا، 
بەرێژەی 100% پشــتیان بە گازی سروشتیی 

رووسیا بەستووە. 
ســتراتیجی یەكێتیی ئەوروپا بریتی بوو لە 
كشان بەرەو رۆژهەاڵتی ئەوروپا و لەخۆگرتنی 
ئەو واڵتانەی لە رابردوودا خاوەنی سیستمێكی 
كۆمۆنیســتی بــوون، وەك گەرەنتــی دووبارە 
دابەشــنەبوونەوەی ئەوروپــا بــۆ دوو بلــۆك. 
هەروەهــا بــۆ فراوانكردنی ئابــووری و بازاڕی 
هاوبــەش، بەاڵم رووســەكان لەبەرامبەردا ئەم 
سیاســەتی لەخۆگرتنەی یەكێتی ئەوروپایان 
وەك هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی خۆیان زانی، 
بەتایبەتــی لە واڵتانی ئەوروپــای رۆژهەاڵت و 
باڵكان و دەریای بەڵتیك و قەوقاز. بۆ مۆسكۆ 
كە لەسەر پشكۆی رۆژگاری یەكێتیی سۆڤیەت 
سیاســەت دەكات و وەكــو هێزێكــی گەورەی 
هەڵســوكەت   )Super Power( جیهانــی 
دەكات، فراوانبوونــی یەكێتــی ئەوروپا بەرەو 
ئەو ناوچانەی كە پێشــتر هەندێكیان بەشێك 
بوون لە یەكێتیی سۆڤیەت و بەشێكی تریشیان 
هاوپەیمانــی بــوون لەنێو پەیمانی وارشــۆ و 
ئێستاش رووسیا هەندێكیان بە زۆنی هەژموونی 

خۆی هەژمار دەكات، ئەوە بە مانای هەڕەشــە 
بوو لە هەوڵەكانی رووســیا بۆ بەدەستهێنانی 
هێــز )Power Struggle( . ڤادیمیر پوتین 
خــۆی  بەردەســتی  كەرەســتەكانی  هەمــوو 
خســتەكار لە پێناوی راگرتنی شەمەندەفەری 
یەكێتیــی ئەوروپــا بــەرەو ناوچەكانی نفوزی 
روسیا و الوازكردنی هاوبەندیی یەكێتییەكەش 
لــەو ناوچانەی كــە بوونەتــە ئەندامی بلۆكی 
ئەوروپا. لێرەوە داینامیكی ئاسایشی ئەوروپا 
لــە نێوان مۆســكۆ و برۆكســلدا بــەردەوام لە 
كارلێــك و كاریگەریدانــان لەســەر یەكتری و 

هاوسەنگی و ناهاوسەنگیی هێزدایە. 
گازی سروشتی فاكتەرێكی ئەو داینامیكەی 
نێــوان ئەوروپــا و رووســیایە، لەالیــەك بۆ 
ئەوروپییەكان گازی سروشتی سەرچاوەیەكی 
سەرەكیی وزەیە بۆ بەكارخستنی پیشەسازی 
و گەرمكردنــەوە و گواســتنەوە، یاخــود بــە 
دەربڕینێكی دیكە، سەرچاوەیەكی سەرەكیی 
بەگەڕخســتنی ئابوورییــە. هــەر پچڕانێــك 
یاخــود كورتهێنانێك لــە هاوردەكردنی گازی 
سروشــتی دەبێتــە هــۆی زیانگەیانــدن بــە 
ئابــووری و بــازاڕی یەكێتییەكە كە بنەچەی 
دروســتبوون و مانــەوەی یەكێتی ئەوروپایە. 
لەالیەكی دیكەوە گازی سروشتی یەكێكە لەو 
كەرەستانەی كە مۆسكۆ بۆ پارێزگاری لە هێز 
و كاریگەریــی خۆی لەســەر ئەوروپا بەكاری 
دەهێنێت. لەڕێی گازی سروشــتییەوە فشــار 
بۆ ســەر ئەندامانی یەكێتیی ئەوروپا دروست 
دەكات، بــە تایبەتــی ئەندامە نوێیەكانی ئەو 
یەكێتییــە، بۆ ئەوەی لــە بازنەی كاریگەریی 
رووســیادا بمێننــەوە. بۆ رووســەكان بازاڕی 
گازی سروشــتیی ئەوروپــا پەیوەنــدی بــە 
بەردەوامیــی هێزی رووســیاوە هەیە، چونكە 
هەروەك چۆن ئەوروپییەكان پشتیان بە گازی 
سروشتیی رووسیا بەستووە، بەهەمان شێوە 
رووســەكانیش پشــتیان بە بــازاڕی ئەوروپا 
بەستووە. وەك چۆن گازی سروشتیی رووسیا 
بۆ ئەوروپییەكان بریتییە لە ســەرچاوەیەكی 
وزە و خەمی ئاسایشی وزە، بۆ رووسەكانیش 
لە پەیوەندییەكی بازرگانی دەرچووە و بووەتە 
بەشێك لە گۆڕاوەكانی پەیوەندیی ستراتیجی 

لەنێوان هەردووال. 
لەچەنــد ســاڵی رابــردوودا، ئەوكاتەی كە 
ئەوروپییەكان ویســتیان بەدوای ســەرچاوەی 
دیكــەی گازی سروشــتیدا بگەڕێــن بۆ ئەوەی 
النیكەم بەشــێك لە باری گرانی پشتبەســتن 
بە گازی سروشــتیی رووســیا كــەم بكەنەوە، 
رووســەكان زۆر بە وردی كاریان لەســەر ئەم 
هەوڵــەی ئەوروپییــەكان كرد، لەســەر چەند 

ئاستێكی جیاواز. 
لەســەر ئاستی ئەوروپا: رووسەكان هەرزوو 
كەوتنە خۆیــان بۆ ئــەوەی ئەوروپییەكان بە 
ئاسانی دەستیان بە ســەرچاوەی دیكەی وزە 
نەگات. لەم بارەیەوە كۆمپانیای گازپرۆم كەوتە 
كڕینی پشــك لە كۆمپانیا نیشتیمانییەكان و 
كۆمپانیا گەورەكانــی وزە لە واڵتانی ئەوروپا، 
بــۆ نموونە لە هەنگاریا و نەمســا و بولگاریا. 
هەروەها بەشــێك لە سیاســییە خاوەن نفوزە 
ئەوروپیەكانیــان وەك راوێــژكار لــە گازپرۆم 
دەستنیشــان كــرد، لــە نموونــەی گێرهــارد 

شرۆیدەر، راوێژكاری پێشووی ئەڵمانیا. 
لەالیەكی دیكەوە، پێشنیازی چەند هێڵێكی 
گواســتنەوەی گازی سروشــتییان بۆ ئەوروپا 
كــرد، هەندێك لەو بۆڕییانە بــۆ ئەوە بوو كە 
قەیرانــی ئۆكراینــا كاریگەریــی نەكاتە ســەر 
پرۆســەی گواســتنەوەی گازی سروشتی و بۆ 
ئەوروپییەكانی بســەلمێنن كە كێشەكە بریتی 
نییــە لە گازی رووســیا، هێنــدەی پەیوەندی 
بە قەیرانی ئۆكرایناوە هەیە، لەم پێناوەشــدا 
بۆڕیی گازی نۆرد ستریم لە باكوور و توركیش 
ســتریمیان لــە باشــوورەوە خســتە بــواری 
جێبەجێكردنەوە. جگە لەمەش چەند بۆڕییەكی 
وەهمــی بــۆ كێبڕكێــی بۆڕییەكانــی ئەوروپا 
راگەیاند، وەك بۆڕیی ساوس ستریم كە تەنیا 
مەبەست لێی پاشەكشە بوو بە بۆڕیی نابۆكۆ. 
لەســەر ئاســتی واڵتانی بەرهەمێنی گازی 
سروشــتی: رووســەكان مێژوویەكیــان هەیە 
لەگــەڵ دەستخســتنە ناو كاروبــاری واڵتانی 
خــاوەن گازی سروشــتییەوە. بــۆ نمونــە، 
دەگوترێت داگیركردنی تیبلیســیی پایتەختی 
جۆرجیا لە ساڵی 2008، چەند مەبەست لێی 
ئاگاداركردنەوەی ئەو واڵتە بوو لەبارەی بوونە 

ئەندامی ناتۆ، ئەوەندەش ئاگاداركردنەوەیەك 
بوو بۆ ئازەرییەكان سەبارەت بە هاوكاریكردنی 
ئەوروپا لە بواری گازی سروشــتی. هەروەها 
لــە ناوەڕاســتی ئاســیا كــە واڵتانــی وەك 
كازاخســتان و توركمانســتان و ئۆزبەكستان 
خاوەنی یەدەگێكی گەورەی گازی سروشتین، 
رووســیا رۆڵێكی گەورەی هەیە لە سیاسەتی 
ناوخــۆی هەر یەك لەو واڵتانە، پشــتیوانیی 
دیكتاتۆرەكانی ئەو واڵتانە دەكات، لەڕێگەی 
چوارچێوەی ئابووری و سەربازیی هاوبەشەوە 
تاوەكــو ئێســتا ئــەو واڵتانــەی راگرتــووە 
لــە بەرامبــەر هاوكاریكردنــی كەرتــی وزەی 
ئەوروپا. لەبەرامبــەر فراوانبوونی ئەوروپادا، 
رووســەكان لە ڕوانگەی پەیوەندیی مێژوویی 
و كولتووری و سیاســی واڵتانی ناوەڕاســتی 
ئاســیا و قەوقــازەوە، پــەرە بە كۆنســێپتی 
ئۆراسیانیزم دەدەن، بۆ ئەوەی ئەو دەوڵەتانە 
لە چوارچێوەیەكــی دیاریكراودا كۆبكاتەوە و 

لەوە زیاتر بەرەو بلۆكی ئەوروپا نەچن. 
لــە هەنــدێ حاڵەتیشــدا رووســەكان تــا 
ڕادەی ئــازاردان بە ئابووری واڵتانی ئاســیای 
ناوەڕاستدا رۆچوون تەنها بۆ ئەوەی، بۆ نموونە 
ئەوكاتەی توركمانســتان نیازی گرێدانی گازی 
سروشــتیی خــۆی هەبوو لەگەڵ بــۆڕی گازی 

نابوكۆ، رووســەكان ئامادەبــوون دووهێندەی 
نرخــی بازاڕ بدەن بە توركمانســتان تەنیا بۆ 
ئــەوەی گازی سروشــتیی ئــەو واڵتە نەچێتە 
بۆڕی ئەوروپییەكانــەوە و نەبێتە جێگرەوەی 
گازی سروشتیی رووســیا. بەاڵم دوای ئەوەی 
كە پرۆژەی نابوكۆ بەرەو شكســت چوو، ئیتر 
مۆسكۆ ئامادە نەبوو گازی سروشتی بە نرخی 
بازاڕیش لە توركمانستان بكڕێت، ئەو كاتەشی 
كە توركمانســتان ویســتی گازی سروشتی بۆ 
چیــن هەناردە بــكات، رووســەكان دوو بۆڕی 
گازی سروشــتییان بــۆ چین دروســت كرد بۆ 

كێبڕكێی بۆڕی گازی توركمانستان. 
ئــەم نموونانــە ئەوەمــان پێدەڵێــن كــە 
پەیوەندیی نێوان رووســەكان و ئەوروپییەكان 
ســەبارەت بــە گازی سروشــتی تەنیــا لــە 
ئاســتی بازرگانیدا نەماوەتەوە، بەڵكو ئاڵۆز و 
فرەئاستە. هەرێمی كوردستان كە قەوارەیەكی 
دیفاكتــۆی سیاســییە و بە چەندین كێشــەی 
ناوخۆیی و عێراقی و ناوچەییەوە گیرۆدە بووە 
و پیشەســازیی وزە و گازی سروشــتیش بــە 
تایبەتی لە سەرەتایی سەرەتادایە، پێویستە بە 
هەســتیارییەوە مامەڵە لەگەڵ گازی سروشتی 

بكات. پێویستە جیۆپۆلەتیكی گازی سروشتی 
بە وردی بخوێندرێتەوە. 

بــۆ كــورد، گازی سروشــتی پێویســتی 
بــە پراگماتیزمە، بەشــێوەیەك كــورد بەرەو 
عەقاڵنیــەت بەرێت. لە جیاتــی وەهمی گەورە 
و ڤیژنی ناواقیعی، گازی سروشــتیی هەرێمی 
كوردستان وەك كااڵیەكی بازرگانیی ناسیاسیانە 
بە بازاڕەكانی دنیا بناسێنرێت. راستییەك هەیە 
كە لەڕووی توانای بەرهەمهێنان و پێشكەوتن 
و شــیاویی تەكنیكــی و شــوێنی جوگرافی و 
پێكهاتە و پەیوەندیی سیاسییەوە، كورد دوورە 
لــەوەی ببێتە جێگــرەوەی گازی سروشــتیی 

رووسیا. 
ئەوروپییــەكان تەنیا ســاڵی رابردوو 178 
ملیــار مەتــر ســێجا گازی سروشــتییان لــە 
رووسیاوە هاوردە كردووە، هەرێمی كوردستان 
لە باشــترین دۆخدا ناتوانێت ساڵی 20 ملیار 
مەتر ســێجا گازی سروشــتی بەرهەمبهێنێ. 
لــەڕووی تەكنیكییەوە، رووســەكان خاوەنی 
كۆمپانیای گازپرۆمن كە توانایەكی تەكنیكی 
و مرۆیی و دارایی بێ ئەندازەی هەیە، لە كوێ 
و چۆن و بە چ تەكنەلۆژیایەك بیەوێت، گازی 
سروشــتیی واڵتەكەی دەگەیەنێتــە ئەوروپا. 
لــەڕووی جوگرافییەوە، رووســەكان دەتوانن 

لەڕیگــەی چــوار دەریــا و رێــی وشــكانی و 
سنووری 17 واڵتەوە گازی سروشتیی خۆیان 

هەناردە بكەن. 
ئــەوەی بۆ كــورد گرنگە، بریتــی نییە لە 
جێگرتنــەوەی رووســەكان، بەڵكــو بریتییــە 
لە دروســتكردنی بــازاڕ بۆ گازی سروشــتیی 
خــۆی وەكو كااڵیەكی بازرگانی. رەنگە لێرەدا 
پرســیاری ئەوە بێتە پێشــەوە كە كورد چۆن 
دەتوانێــت پارێــزگاری بــكات لــە سروشــتی 
بازرگانیانــەی گازی سروشــتیی خــۆی؟ ئەم 
ئەركــە بــە دابەشــكردنی گازی سروشــتیی 
هەرێمی كوردســتان دەكرێت لەنێــوان بازاڕە 
جیاوازەكانی گازی سروشتیدا. ئەوەش لەڕێی 
بەشداریكردن لەســەرجەم ئەو بۆڕییانەی كە 
لە ناوچەكەدا بۆ گواستنەوەی گازی سروشتی 
بنیاد دەنرێن، بێ گوێدانە خاوەندارێتییەكەیان. 
بۆ نموونە گازی سروشتی بدرێتە بۆڕیی گازی 
تاناپ كە یەكێتی ئەوروپا پشــتیوانی دەكات، 
لە هەمان كاتیشــدا دەتوانێت هاوبەشی بكات 
لــە ناردنی گازی سروشــتی بــۆ بۆڕیی گازی 
توركیش ســتریم كە بەشــێكە لە ســتراتیجی 
رووسەكان. جۆراوجۆركردنی بازاڕیش یەكێكە 
لە ڕێگاكانی بەبازرگانیكردنی گازی سروشتی. 
دەكرێت گازی سروشتی بەرەو ئەو بازاڕانەش 
بڕوات كە رووســەكان كەمتر تێیاندا ئامادەن، 
وەك بازاڕەكانــی پاكســتان و هیندســتان و 

رۆژهەاڵتی ئاسیا. 
و  ئەوروپییــەكان  بــۆ  ئەوروپــا  بــازاڕی 
رووســەكانیش گرێیەكی ئاڵــۆزە كە كورد نە 
پێویســتی بەوەیە و نە لەتواناشــیدایە یاریی 
تێــدا بــكات. هاوكاریكردنــی كــورد لەگــەڵ 
سروشــتیدا  گازی  بــواری  لــە  رووســەكان 
هۆكارێك دەبێت بۆ ئەوەی گازی سروشــتیی 
هەرێمی كوردســتان بكەوێتە سەرپێی خۆی. 
بە نەرمی مامەڵەكردن لەگەڵ گازی سروشتیدا 
گەرەنتی خۆنەبەســتنەوە بە یەك هاوبەش و 
یەك راڕەو و یەك بازاڕ دەكات كە لە ئەنجامدا 
هەریــەك لەمانــە دەبنــە هــۆی دامەزراندنی 
گازی سروشــتی وەك كااڵیەكی ستراتیجی بۆ 
هەرێمی كوردســتان و لە مەترســیی كێبڕكێ 
دەیپارێزێت و كێشە و ملمانێی ناپێویستیش 

لە كۆڵ ئەو سامانە بەبەهایە دەكاتەوە. 
هەرێمــی  سروشــتیی  گازی  ئەوكاتــەی 
مامەڵــەی  ناسیاســییانە  بــە  كوردســتان 
لەگــەڵ كرا، دەبێتــە ســەرچاوەیەكی نوێ 
پڕكردنــەوەی  بــۆ  وزە  بازاڕەكانــی  بــۆ 
ئــەو كورتهێنانــەی لــە بــازاڕە ناوچەیــی 
و جیهانییەكانــدا دروســت دەبێــت. واتــە 
ســەرچاوەیەكی تــەواوكاری، زیاتــر لەوەی 
ســەرچاوەیەكی جێگــرەوە بێــت. دەكرێت 
لە كوێ بازاڕ بۆ فرۆشــتنی گازی سروشتی 
هەبێــت، لەگــەڵ ژێرخانــی پێویســت بــۆ 
گواســتنەوەی، گازی سروشتیی كوردستان 
بۆ ئەوێ هەناردە بكرێت. لە كۆتاییدا، گازی 
سروشتیی هەرێمی كوردستان وەك كااڵیەكی 
بازرگانی لەپێناوی تەواوكردنی بەكارهێنانی 
وزەی جیهانی دەبێتە هــۆكاری پتەوكردنی 
بنەماكانــی بازرگانیــی نێــوان كوردســتان 
بازاڕەكانی وزە، نەوەك ئامرازێكی سیاســی 

بۆ الوازكردنی پێگەی واڵتێك. 

دوای ئـەوەی مانگی تشـرینی دووەمی 
ئۆپیـك  ئەندامانـی  رابـردوو  سـاڵی 
رێككەوتـن لەسـەر كەمكردنەوەی ئاسـتی 
وەبەرهێنەرانـی  نـەوت،  بەرهەمهێنانـی 
سـەنگاپوورە  و  هیوسـتن  لـە  نـەوت 
دەسـتیان بـە بەتاڵكردنـەوەی ئـەو نەوتە 

كـرد كـە پێشـتر كۆگایـان كردبـوو.
بـازاڕی نەوت پێشـوازی لە بڕیارەكەی 
ئۆپیـك كـرد بـەو ئامانجـەی ئـەو نەوتـە 
بـەرەو  هەیـە،  بـازاڕدا  لـە  زیادەیـەی 
كەمبوونەوە بچێت و هاوسـەنگی بۆ بازاڕ 
بگەڕێتـەوە، هـەر ئـەوەش بوو كـە نرخی 

نەوتـی لەسـەرووی 50$ جێگیركـرد.
بـۆ  ئۆپیـك  هەوڵەكانـی  سـەڕەرای 
بـازاڕی  بـۆ  هاوسـەنگیی  گەڕانـەوەی 
بەپێچەوانـەی  رەشـەباكە  بـەاڵم  نـەوت، 
ئاراسـتەی كەشـتییەكان بـوو، كـۆگاكان 
دووبـارە پـڕ دەبوونـەوە لـە نـەوت، ئـەو 
بازرگانانیشـەوە  لەالیـەن  كۆگایانـەی 
بەتـاڵ دەكرانـەوە، بەشـێوەیەكی خاوتـر 
پڕۆسـەی بەتاڵكردنەوەكە بەڕێوەدەچوو، 
كەمكردنـی  لـە  خاوبوونەوەیـە  ئـەم 
نەرێنـی  كاریگەریـی  نەوتـی كۆگاكـراودا 
لەسـەر ئـەو تەحەدیاتانـە دروسـتكرد كە 
رووبـەڕووی رێكخـراوی ئۆپیك دەبێتەوە. 
ئۆپێـك دەیەوێـت كەرتـی نەوتـی جیهان 
لـەو نەوتـە زیادەیـە رزگار بـكات كـە لـە 
بـازاڕدا هەیـە. هـۆكاری سـەرەكیی ئـەو 
بەردینـە  نەوتـی  زیادەیـەش،  نەوتـە 
یەكگرتووەكانـی  ویایەتـە  لەالیـەن  كـە 
بووەتـە  و  بەرهەمدێـت  ئەمریـكاوە 
هۆكارێـك بۆئـەوەی گوشـارەكانی سـەر 
چڕتـر   $55 نزیـك  لـە  نـەوت  نرخـی 

ببێتـەوە.
بـازاڕی نـەوت ئـەو هێـزە پێویسـتەی 
بـۆ  بداتـێ  توانـای  كـە  وەرنەگـرت 
كەمكردنـەوەی ئـەو یەدەگـەی لە جیهاندا 
ئاژانسـی  ئامارەكانـی  بەپێـی  هەیـە، 
ئـاداری  مانگـی  لـە  وزە،  نێودەوڵەتیـی 
بـڕی  پیشەسـازی  واڵتانـی  ئەمسـاڵدا 
كـۆگا  نەوتیـان  بەرمیـل  ملیـار   3.025
كـردووە كـە بـە بەرزتریـن بـڕی نەوتـی 
كۆگاكـراو دادەنرێـت لـە مـاوەی 5 سـاڵی 
رابـردوودا، ئەمـە لەكاتێكدایـە سـعودیە و 
رووسیا رێككەوتن لەسـەر درێژكردنەوەی 
ئاسـتی  كەمكردنـەوەی  رێككەوتننامـەی 
بەرهەمهێنـان تاوەكـوو كۆتایـی چارەگـی 

.  2018 سـاڵی  یەكەمـی 
ئاسـتی بەرهەمهێنانـی ئێسـتای نەوت 
كاریگـەری لەسـەر دامـەزراوە داراییـەكان 
پێشـبینییەكانیان  كـە  دروسـتكردووە 
دابەزێنـن،  لەمسـاڵدا  نـەوت  نرخـی  بـۆ 
ئەمەریـكا  ئـۆف  بانـك  نموونـە  بـۆ 
پێشـبینییەكانی بـۆ نرخـی نەوتی برێنت 
بـە بـڕی 7 دۆالر دابەزانـد بۆ 54 دۆالر بۆ 

بەرمیلێـك. هـەر 
كـە  شـەڕەی  ئـەو  چواچێـوەی  لـە 
مـاوەی دوو سـاڵە بەردەوامـە، لەكاتێكـدا 
كـە نرخـی نەوت بۆ نزیكـەی 30 دۆالر بۆ 
هـەر بەرمیلێـك دابـەزی، وەبەرهێنەرانـی 
نەوت دەسـتیان بە كڕینـەوەی نەوت كرد 
بـە ئامانجـی كۆگاكردنـی، ئەمـەش نرخی 
نەوتـی كۆگاكـراوی بـە بـڕی نیـو ملیـار 
بەرمیـل لەمـاوەی دوو سـاڵدا زیـاد كـرد.
لـە  نـەوت  بازرگانانـی  كـە  ئـەوەی 
دابەزینـی  بۆرسـەدا چاودێریـی دەكـەن، 
قازانجـی مامەڵەكانـی نەوتـە كـە هاوكاتە 
لەگـەڵ مانـەوەی بەشـێكی زۆری نەوتـی 
بازرگانـان  كۆگاكانـدا،  لـە  بەرهەمهاتـوو 
نەوتـی  بـڕی  چاودێریـی  وردی  بـە  زۆر 
كۆگاكـراو دەكـەن بـۆ ئـەوەی سـتراتیژی 

دابڕێـژن. خۆیـان  درێژخایەنـی 
ئەگەرچـی  دیكـەوە،  لەالیەكـی 
بـەاڵم  بـازاڕدا هەیـە،  لـە  نەوتێكـی زۆر 
بەهـۆی  ئەرێنـی  ئامـاژەی  هەنـدێ 
رێككەوتنەكـەی ئۆپیكـەوە دەركەوتـووە. 
وزەی  ئاژانسـی  ئامارەكانـی  بەپێـی 
ئەمریـكا، لـە مانگـی نیسـانی ئەمسـاڵدا 
زۆرتریـن  ئەمریـكا  كۆگاكـراوی  نەوتـی 
كەمبوونـەوەی بەخـۆوە بینیوە لە سـاڵی 
1999وە، لەم چوارچێوەیەشـدا دابەزینی 
تێچووی كۆگاكردن لەسـەر وەبەرهێنەران 
و كۆمپانیـا نەوتییـەكان بـە ئاماژەیـەك 
دادەنرێـت بـۆ كەمبوونـەوەی كۆگاكردنـی 
نـەوت بـەراورد بـە دوو سـاڵی رابـردووی 

نرخـەكان. جەنگـی 

نەوتی 
كۆگاكراو و 

جەنگی نرخەكان

كاردۆ كەمال

دەروون رەحیم 

هەرێمی كوردستان خاوەنی حەوتەم گەورەترین یەدەگی گازی سروشتییە لە جیهاندا. 

دەبێت گازی سروشتیی هەرێمی كوردستان 

وەك كااڵیەكی بازرگانیی ناسیاسی بە 

بازاڕەكانی دنیا بناسێنرێت
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هونەری

رەشا ئەلحازری، خانمە ئەكتەری سووری بۆ )رووداو(:

جلوبەرگی كوردی لەگەڵ مۆدێلە مۆدێرنەكان تێكەڵ دەكات

ئامادەم بەشداریی 
درامایەكی كوردی بكەم

دالیا میرزا فاشیۆن شۆیەك 
لە كوردستان دەكات

هاوڕێی كوردم هەن و 
شانازییان پێوە دەكەم

لەپێناوی درامادا خۆم فێری 
زمانی كوردی دەكەم

درامای سووری لەسەر 
ئەستێرە پەكی ناكەوێ

حەز دەكەم سەردانی 
هەرێمی كوردستان بكەم

لە رەمەزاندا لە شەش 
دراما دەردەكەوم

لە ماوەیەكی كورتــدا بووە ئەكتەرێكی 

دیاری بــواری درامــای ســووری، تەنیا لەم 

رەمەزانەدا لە شــەش درامــا دەردەكەوێ. 

تەمەنــی هونەریی رەشــا ئەلحــازری 11 

ساڵە، سەرەتا بە شانۆ دەستیپێكرد، بەاڵم 

دواتر رووی لە دراما كرد، ئەو زۆر پەســنی 

درامای ســووری دەدات و دەڵێــت بناغەی 

پتەوە و بە رۆیشــتی ئەستێرەكانی پەكی 

ناكەوێ. رەشــا حازری لــەم هەڤپەیڤینەدا 

لەگەڵ )رووداو( باسی كارە هونەرییەكانی 

دەكات.

هەڤپەیڤین: دڵخواز بەهلەوی

رووداو - هەولێر

كۆچبەرێكی كورد رۆژە خۆشەكانی 

سویسرا دەكاتە فیلم
هیوا سەاڵح

رووداو - هەولێر 

ماوەی دوو ســاڵە بە قاچاخ گەیشــتووەتە 
سویســرا، بــەاڵم هیچــكات نەیویســتووە لــە 
ماڵەوە دانیشــێت و چاوەڕێی وەرگرتنی مافی 
پەنابەری بكات، بۆیە هەرزوو دەســتی كردووە 
بە وێنەگرتنی فیلمێكی دۆكیۆمێنتاری لەســەر 
كۆچبــەران. ئەمەش دەنگدانەوەیەكی زۆری لە 
سویســرا هەبوو، هەر ئەم فیلمەش دەرگای بە 

روودا كردەوە.
پێشــڕەو نەبەرد، دەرهێنەر و وێنەگر، دوو 
ســاڵە لە سویسرا گیرســاوەتەوە، توانیویەتی 
لەم ماوەیەدا دوو فیلم بەرهەمبێنێت، یەكەمین 
فیلمی لەسەر رێگای كۆچ بووە كە دیمەنی بە 
قاچاخ رۆیشتنی خۆی و كۆچبەرانی لە توركیاوە 
تاوەكو سویسرا وێنە گرتووە و دواتریش وەكو 

فیلمێكی دۆكیۆمێنتاری باڵوی دەكاتەوە. 
فیلمی دووەمی پێشــڕەو نەبــەرد، بەناوی 
ئەركــی  لەســەر  كــە  خــۆش(ە  )رۆژێكــی 

حكومەتــی سویســرا بەرهەمدێت. پێشــڕەو 
نەبــەر بــە )رووداو(ی گوت: "ئــەم بەرهەمە 
فیلمێكی سویسرییە، هەر خۆم سیناریست و 
دەرهێنــەری فیلمەكەم، كاری مۆنتاژ و دەنگ 
و میكســیش هــەر خۆم دەیكەم". گوتیشــی 
"ناوەڕۆكــی فیلمەكە باس لــەو توندوتیژیانە 
دەكات كە ئەمڕۆ بەهۆی تەكنەلۆژیاوە بەرۆكی 
خەڵكانێكــی زۆریــان گرتــووە،  بــە تایبەتی 

گەنجان كە قوربانیی یەكەمن".
پێشــڕەو نەبــەرد تاوەكــوو ئێســتا لە 16 
پڕۆژەی فیلم و درامادا لە بوارەكانی وێنەگرتن 
و نووســین و دەرهێنان كاری كردووە، لە دوو 
فێستیڤاڵی فیلمدا  خەاڵتی باشترین وێنەگرتنی 

وەرگرتووە.
پێشــڕەو بــە قاچــاخ چووەتە سویســرا، 
بەاڵم لەم فیلمەدا دەیەوێت رێگای راســت و 
دروســت نیشــانی گەنجان بدات. ئەو گوتی: 
"ئــەم فیلمە بەرادەیەكــی زۆر پەروەردەییە، 
هەروەها پیشــاندانی رێگای راســت و یاسای 
ســزادان یان بەهێزكردنی ئیــرادەی گەنجانە 

لەو كاتانەی رووبەڕووی كێشە دەبنەوە".
ئەكتەرەكانــی  بــە  ســەبارەت  پێشــڕەو 
فیلمەكەش دەڵێت: "فیلمەكە لەســەر دەستی 
كەســانی دیار و شــارەزا لە بواری ســینەمادا 
بەرهەمهاتووە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا بەشێك 

لە بەشداربووانی ئاماتۆرن". 
فیلمەكــەی پێشــڕەو رۆژی 17ی مانگــی 
داهاتــوو لە رێوڕەســمێكدا نمایــش دەكرێت. 
بە گوتەی پێشــڕەو بەشــێكی زۆر لەوانەی بۆ 
بینینی فیلمە بانگهێشت كراون، كاربەدەست و 

پەرلەمانتار و سیاسەتمەداری سویسرین".
پێشــڕەو دەیەوێت لە رێگــەی ئەو فیلمەوە 
بۆچوونی سویســرییەكان بەرامبەر كۆچبەران 
بگۆڕێت. ئەو دەڵێت: "وەك كوردێك هەوڵمداوە 
روخسارێكی جوانی كۆچبەرانی كورد پیشانی 
سویسرییەكان بدەم، ئەمەش تەنیا لە هۆڵێكی 
داخراوی وەك ســینەمادا روونادات، بەڵكو ئەو 
كاتەیــە كە رۆژنامە و تەلەفزیۆن و سۆشــیال 
میدیای ئەم واڵتە هەواڵی فیلمی كۆچبەرێك بۆ 

جیهان دەگوازنەوە".

سووری و ئوردنی 
بە دیزاینەكانی دالیا 

سەرسامن

رووداو: رەشا ئەلحازری كێیە؟
رەشــا: رەشــا ئەلحازری ســوورییە و لەدایكبووی 
شاری حەلەبە. ساڵی 2006 چوومە نێو بواری هونەر و 

سەرەتا بەشانۆگەری و دواتر رووم لە دراما كرد. 
رووداو: لــەڕووی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی یان كاری 

هونەری هاوڕێی كوردت هەیە؟ 
رەشــا: بەڵــێ هاوڕێــی كــوردم هەیــە و شــانازی 
بەهاوڕێیەتــی و كاركردن دەكەم لەگەڵیان. گەلی كورد 
پێكهاتەیەكی گرنگی گەلی ســووریان و ئاساییە رێز و 
خۆشەویستیمان بۆ یەكدی هەبێت. بەردەوام پشتیوان 

و هاوكاریان دەبم.
رووداو: سەردانی شــارەكانی رۆژئاوای كوردستانت 

كردووە؟
رەشــا: بەڵێ ســەردانی عەفرینم كردووە كە نزیكە 
لە حەلەب و ئاشــنای خەڵكــە زۆر باش و چاكەكەیان 
بووم. زۆر خۆشحاڵیش بووم كە مامەڵە لەگەڵ خەڵكی 

عەفرینی شاری زەیتوون بكەم. 
رووداو: ئەگــەر داوایــان لێكردیــت بەشــداری لــە 

درامایەكی كوردی بكەی، وەاڵمت چی دەبێت؟
رەشــا: بە سوپاسەوە قبوڵی دەكەم، چونكە كاری 
رەنگاوڕەنــگ زۆر گرنگــە لــە ژیانــی هونەرمەند و زۆر 
پەرۆشــم بۆ ئاراســتەكردنی كارەكانم بــۆ جەماوەری 
كوردی كە خاوەن رۆشنبیری و ئاستێكی بەرزن. ئەوە 

كارێكی نوێ دەبێ بۆ من.
رووداو: توانای گفتوگۆكردنت هەیە بەزمانی كوردی 

تا بەشداری لە درامایەكی كوردی بكەیت؟

بێگومـان  بـوو،  بـەدڵ  رۆڵەكـەم  ئەگـەر  رەشـا: 
هەوڵەكانـم چـڕ دەكەمـەوە بـۆ ئـەوەی بەشـێوەیەكی 

بكـەم. گفتوگـۆ  گونجـاو 
رووداو: دەخوازیــت ســەردانی هەرێمی كوردســتان 

بكەیت؟
رەشــا: بەڵــێ زۆر دەخــوازم و زۆر شــتی جوانــم 
بیســتووە لەبــارەی كوردســتان بەگشــتی و هەولێر و 

سلێمانی بەشێوەیەكی تایبەت.
رووداو: دوایین كاری هونەریت چییە، بەتایبەتی بۆ 

مانگی رەمەزان؟ 
رەشــا: بەشــداریم لــە چەنــد درامایەك كــردووە، 
ئەوانیــش: عەتــر ئەلشــام، حوكــم ئەلهــەوا، بوقعەت 
ئەلزەو، شــەباب ســتار، ئەلغەریب، سەنەت ئوال زەواج 

و شەبابیك.
رووداو: قەیرانــی ســووریا كاری نەكردووەتە ســەر 

دراما؟
رەشــا: ئێســتا دۆخەكە زۆر گونجاوە، حكومەت و 
كۆمپانیــا هونەرییــەكان و هونەرمەندانیــش بەجــۆش 
و خرۆشــەوە هەوڵەكانیــان چڕكردووەتــەوە بۆ ئەوەی 
هانی زیاتری درامای ســووری بدەن زیاتر پێشبكەوێت 
و بەرهەمــی زیاتــری هەبێت. بێگومــان ئەمەش جۆرە 
چەكێكە بۆ پاراستن و بەرگریكردن لە خاك و نیشتیمان.
رووداو: بەشداریكردنی ئەستێرەكانی سووریا لە دراما 
عەرەبییەكان كاریگەری لەسەر درامای سووری نەبووە؟
رەشا: نەخێر، چونكە بنەماكانی درامای سووری زۆر 
بەهێز و كۆڵەگەی توندوتۆڵی هەیە و هیچ كاتێك پشتی 

بەئەستێرەیەكی دیاریكراو نەبەستووە .
رووداو: چەنــد رۆژێــك لەمەوبــەر خەاڵتــی درامای 

سووریت پێ بەخشرا، ئەمە چۆن بوو؟
رەشــا: لەالیــەن وەزارەتــی راگەیاندنی ســووری و 
بەڕێوەبەرایەتی دەستەی گشتیی رادیۆ و تەلەڤزیۆن و 

كەناڵی ســووریا دراما خەاڵت كرام، ئەمەش خەاڵتێكی 
خواییە و زۆر پێی دڵخۆشم، دیارە جەماوەر و هەوادارانم 
دڵخــۆش كــردووە، بۆیــە دەنگیــان پێــدام و زۆربەی 
دەنگەكانم هێنا، نەك بە رەزامەندی دەستەی ناوبژیوان.
رووداو: دەگوترێــت درامــای ســووری تەنیــا لــە 
چوارچێــوەی شــام گیری خــواردووە، ئــەوە تا چەند 

راستە؟ 
رەشا: درامای سووری یەكەمی ریزبەندەكانە لەسەر 
ئاســتی واڵتانــی عەرەبی. هەرچۆنێك بێــت بەڕای من 
جوانترین شــاكارە و باشــترینیانە. لەبــارەی ژینگەی 
شامیش ئەگەر خواست و هەوادار و جەماوەری نەبووایە 
هەرگیز بــەردەوام نەدەبوو. بەپێچەوانەوە خواســت و 

بینەری زۆری هەیە.

رووداو - هەولێر
خوێندكاری قۆناغی سێی بەشی دیزاینی نێوماڵە بڕوانامەیەكی لە بواری تەالرسازی هەیە و ئێستاش دالیــا بەرزنجییە و ســاڵی 1988 لەدایكبووە. بەنیازە فاشیۆن شۆیەك لە كوردستان بكات.لە عەممانی پایتەختی ئوردن كاردەكات، ئەمساڵ دالیا میرزا، دیزاینــەری جلوبەرگی كوردی كە 

لەگەڵ تەمەنی گەورە بووە تا وای لێهاتووە بووەتە جلی بۆ بووكە شووشەكانی دووریون، ئەم حەزەی جلوبەرگی هەبووە و وەك خۆی دەڵێت، بەردەوام ئەو لە منداڵییەوە حەز و خولیای دیزاینكردنی لە زانكۆیەكی عەممان.
ســە رنجڕاكێش سە رە تا جلە كۆنە كانم لەگەڵ مۆدێلە مۆدێرنەكان جلوبەرگە فۆلكلۆرییە كوردییەكان دەستمپێكرد، دالیا بە  )رووداو(ی گوت: "بە كاركردن لەسەر پیشەی. زۆر  بە مــە ش  دە كــرد،  تێكــەڵ 

كوردی لە عەممانی پایتەختی ئوردن كاردەكات و دالیــا ســاڵێكە وەك دیزاینــەری جلوبەرگــی دە ردە كە وتن".

كردووە. لە  نە ورۆزیشدا هە ر لە  عە ممان بە شداریی لــە چەنــد فێســتیڤاڵێكی هونەریدا بەشــداریی گەلەرییەكی بچووكی هەیە. لەماوەی ئەو ساڵەشدا 
و هە رچە ندە  دالیا هە مــوو كارە كانی لە  عە ممان فاشیۆن شۆیە كی كردووە . وردە واڵــە   دابینكردنــی  بــۆ  بــە اڵم  كوردستان، ئێكسسوارەكانیش هەر لە كوردستان لە وێ دە كڕم، بە اڵم بۆ دیزاینكردنیان دە گە ڕێمە وە  شتەكان لە دوبەی دەهێنم، ئیكسسواراتیش هە ر كوردستانیش دیزاینیان دە كات. ئە و گوتی: "زۆربەی پێداویســتییە كانی ســە ردانی دوبــە ی دە كات، لە  دە كات، 

و كورســتان ئاشــنا بــكات. دە شــڵێت، كــوردی حــە زدە كات واڵتــە  عە رە بییــە كان بــە  كولتووری دالیــا لە بــارە ی ئامانجــی كاركردنــی دە ڵێت، دیزاین دەكەم". ئــوردن  عە رە بە كانــی  ئــوردن،  كچێــك هەڵدەبژێرێ ئەگــەر داوای لێبكات؟ دالیا و چــی بــەالوە گرنگــە، واتە چــۆن جلوبەرگ بۆ چــی بۆ جلوبەرگــی كــوردی لەبەرچاودەگرێ كوردی دەكەن و حەزی لێدەكەن.سوورییەكانی نیشتەجێی ئوردن داوای جلوبەرگی نیشــتەجێی 

چ رەنگێكــت بەدڵە؟ بە اڵم ئەوەی دیكە هەمووی بۆچوونــی وەردەگرم و پێیدەڵێم حەزت لەچییە؟ ئێكسسوارە كانیشــی هەر خــۆم دیزاینی دەكەم، و شــێوەی قومــاش مۆدێلە كــە ی هە ڵدە بژێــم، گوتی: "بەپێــی رەنگی پێســت، تەمەن، فەیس 
حەزدەكەم فاشیۆن شۆیەك لە كوردستان بكەم ، دالیــا دەڵێــت: "ئامانجێكی تایبەتــم نییە، بەاڵم لــە  كوردســتان نمایشــێكی جلوبــەرگ بــكات. دیزاینی خــۆی نمایــش دە كات. حە زیش دە كات بە نــاوی )ئە هلــە ن رە مە زان( و جلــی كوردی بە  مانگە  لە عەممان بە شداریی فێستیڤاڵێك دە كات دالیــا پڕۆژە ی بــۆ داهاتوو هە یــە ، 25ی ئە م بەخۆم دەیكەم"

پانم هە یە  ئەمساڵ بیكەم".

میریام فارس: گەلی كوردم زۆر خۆشدەوێت
رووداو - سلێمانی

میریام فارس، خانمە گۆرانیبێژی لوبنانی دەڵێت گەلی كوردی زۆر خۆشدەوێت، هەربۆیەش بە زمانی كوردی گۆرانی گوتووە. بەمەبەستی 
سازكردنی كۆنسێرتێكی گۆرانی لە هوتێلی شاری جوان، میریام فارس گۆرانیبێژی لوبنانی سەردانی شاری سلێمانی كرد. لە لێدوانێكدا بە )رووداو(

ی گوت "ئەوە دووەمجارە سەردانی كوردستان دەكەم، بەراستی هەرجارێ شتێكی جیاواز دەبین، من گەلی كوردم زۆر خۆشویست، بێگومان زمانی 
كوردیش زۆر ناسك وشیرینە، من هەوڵمدا چەند گۆرانییەك بەزمانی كوردی بڵێم و خەڵكیش زۆر حەزیان لەو گۆرانییە كرد". فارس گوتی بۆ ماوەیەك 

لە سلێمانی دەمێنێتەوە و حەز دەكات لە بازاڕەكانی سلێمانی بگەڕێن و نانی رێستوڕانتەكانی ئەو شارە بخوات.
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كۆچبەرێكی كورد خۆی دەكوژێ
رووداو - بەریتانیا 

هەفتەی رابردوو پەنابەرێكی كورد لە بەریتانیا خۆی دەكوشت. هاوڕێكانیشی دەڵێت بەهۆی پێنەدانی مافی پەنابەرێتی خۆی كوشتووە. ئاوات ئەبوبەكر 
تەمەنی 29 ســاڵ بوو، خەڵكی شــارۆچكەی سەیدســادقی ســەر بە پارێزگای سلێمانییە، ئەو ماوەی 12 ســاڵ بوو لە بەریتانیا دەژیا، بەاڵم هێشتا مافی 

پەنابەریێتی لەالیەن حكومەتی ئەو واڵتەوە پێنەدرابوو. ئەسما ئەمرا، خاوەن شوشتنگەی كارلە مۆردن، بە )رووداو(ی راگەیاند "ئەو لەژوورەكەی دواوە بوو، 
زۆر بەدوای گەڕاین دیارنەبوو، هاوكارێكم چووە ژوورەكە دەرگای كردەوە بینی ئەو لەسەر زەوی كەوتووە و خوێنی دەڕژا".

تاراوگە

رووداو - ستۆكهۆڵم

نوێــی  سیاســەتی  راگەیاندنــی  لەگــەڵ 
كۆچ لە ســوێد كــە بڕیارە ســەرەتای مانگی 
داهاتوو جێبەجێ بكرێ، توندوتیژی بەرامبەر 
كۆچبــەران زیــادی كــردووە و لــە تازەتریــن 
پەرچەكرداریشدا چەند كەمپێك سووتێنران. 

بەپێی سیاســەتی تازەی كۆچ لە سوێد كە 
هەفتەی رابــردوو لەالیەن وەزیری كۆچبەرانی 
ئەو واڵتەوە ئاشــكرا كرا، نزیكــەی 11 هەزار 
كۆچبــەر كــە زۆربەیان منداڵ و هــەرزەكارن، 
مافــی مانــەوەی كاتییــان دەدرێتــێ و لــە 
داهاتووشــدا مافی مانەوەی هەمیشــەیی. ئەو 
بڕیارەش لە كاتێكدایە كە هەر ئەمساڵ 8300 
كۆچبــەر بڕیــاری دەركردنیــان لە ســوێد بۆ 
دەرچــووە، بــەاڵم خۆیان لــە دەزگای كۆچ و 

پۆلیس شاردووەتەوە.
هەردوو بڕیارەكــە ناڕەزاییەكی زۆریان الی 
سوێدییەكان دروســتكردووە و بەشێوەی جیا 
پەرچەكرداریــان هەبــووە. الرس یۆهانســن، 
شــارەزا لــە پرســی پەنابــەران و كارمەندی 
دەڵێــت:  هاوواڵتیبــوون  مافــی  رێكخــراوی 
"سیاســەتی تــازەی كــۆچ لەگــەڵ ئــەوەی 
دەستپێشــخەرییەكی تازەیــە و بوێریی پێوە 

دیارە، بەاڵم ناڕوونی و فەوزاشی تێدایە".
بەڕای یۆهانســن، بەپێی سیاسەتی تازەی 
كــۆچ، زیاتــر لە 9000 منــداڵ دەبنە پەنابەر 
و مافــی خوێندنیــان دەبێــت. بــەاڵم ئــەو 
دەڵێــت ئەمە "سەرلێشــێواوی بــۆ كۆچبەران 
دروســتكردووە، تەنانەت پارێزەرانیش نازانن 
چۆن هەڵســوكەوت لەگەڵ بڕیــارە نوێیەكەدا 

بكەن".
باڵوبوونەوەی دۆســیەی منداڵێكی كۆچبەر 
لــە مێدیــا لۆكاڵییەكانــی ســوێد كــە بیر لە 
خۆكوشــتن دەكاتــەوە چونكــە نازانێت چی 
بكات، كاریگەرییەكی زۆری لەسەر كۆمەڵگەی 
سوێدی هەبوو. لە كاتێكدا بەپێی ئەو سیاسەتە 
تازەیــە، ئەو منداڵە بۆی هەیــە بمێنێتەوە و 
مافی پەنابەرێتی و سوودمەندبوون لە خوێندن 

دەیگرێتەوە. 
یۆهانسن دەڵێت: "رێسا تازەكەی كۆچبەران 
ئەوەنــدە الســتیكییە، تەنانــەت حكومەت و 

پارێزەری كۆچبەرانیش نازانن 
چۆن مامەڵەی لەگەڵ بكەن". 

ئەگەر رەخنــەی یۆهانســن و چاالكڤانانی 
بــواری پەنابەران لــە ناڕوونیی یاســاكە بێ، 
ئەوا خەڵكانێك دژایەتییان بۆ رێكارە نوێیەكە 
دەربڕی چونكە بە گوتەی ئەوان ئاســانكاری 
زۆری كــردووە بــۆ پێدانــی مافی مانــەوە بە 

كۆچبەران.
ریســیلۆ،  پاتریــك  رابــردوو  هەفتــەی 
گــەورە سیاســەتمەداری پارتــی مۆدێــرات و 
پارلەمانتاری سوێد لە فراكسیۆنی ئەو پارتە، 
چووە رێزی پارتی سوێدییە دیموكراتەكان كە 
وەك پارتێكی نەژادپەرست ناوزەند كراوە و بە 

ئاشكراش دژایەتی بیانیی دەكەن. 
ریسیلۆ بە مێدیاكانی سوێدی گوت "هەڵەی 

سیاســەتی كۆچ ئەو باوەڕەی ال دروست كردم 
كــە لەنێو ئــەم پارتە نوێیە درێــژە بە كاری 
خــۆم بدەم". ئەو پەرلەمانتارە بەشــێوەیەكی 
ناڕاســتەوخۆش گوتبــووی ســوێد لــە ژێــر 

هەڕەشەی كۆچبەراندایە.
ســەبارەت بــە سەنگەرگواســتنەوەی ئەو 
پەرلەمانتارە بۆ نێو نەژادپەرستەكان، یۆهانسن 
دەڵێت "كاریگەرییەكی ئەوتۆی لەسەر بااڵنسی 
بڕیــار و پێگەی ئــەو دوو پارتە نابێت، بەاڵم 
ئەوە گوزارشتێكی راستەقینەیە لە زیادبوونی 
هزری نەژادپەرستی لە كۆمەڵگەی سوێدیدا".

تەنیــا چەنــد رۆژێــك بەســەر راگەیاندنی 
ئەم رێســا تازەیەی كۆچی سوێددا تێپەڕیبوو 

كاتێك لە یەك كاتدا، ســێ كەمپی كۆچبەران 
ســووتێنران و بــە زەحمــەت كۆچبــەران لــە 

ئاگرەكە رزگاركران.
رۆژی چوارشەممەی رابردوو لە یەك كاتدا، 
ئاگــری گــەورە لــە ســێ كەمپــی كۆچبەران 
لــە ناوچەكانــی بۆریبی و فیكخــوێ و مۆلیا 
كەوتــەوە، یەكێك لــە ئاگرەكان راســتەوخۆ 
لە شوێنی نیشــتەجێبوونی كۆچبەران بەردرا 
و 17 كۆچبــەر زۆر بە زەحمــەت لە ئاگرەكە 

دوورخرانەوە.
رزگار فــەرەج كــە كۆچبەرێكی كــوردە و 
یەكێكــە لەوانەی رزگاری بووە، لە چاوەڕوانی 
بڕیاری دامەزراوەی كۆچدایە بۆ بەدەستهێنانی 

مافــی پەنابەرێتی یــان گەڕانــەوە. رزگار بە 
)رووداو(ی گــوت "تــەواو بێــزار بــووم و لــە 

چاوەڕوانی و دوور نییە بگەڕێمەوە".
رزگاری تەمــەن 28 ســاڵ كــە خەڵكــی 
هەرێمی كوردســتانە، زیاتر لە دوو ســاڵە لە 
ســوێد چاوەڕێی وەاڵمی دەزگای كۆچ دەكات 
و دەڵێــت "ئــەوە ســێیەم جــارە، بەهــۆی 
رووداوی جیاجیاوە، شوێنی نیشتەجێبوونمان 

دەگۆڕین". 
رزگار دەڵێــت بە موعجیــزە رزگاری بووە. 
ئەو باسی ئەو ساتە دەكات و دەڵێت: "تازە لە 
حەمام هاتبوومە دەرەوە، بە نیازی نانخواردن 
بووین، هەســتم بە بۆنی ســووتانی شت كرد، 

ئەگەر چەند خولەكێكــی دیكە لە گەرماوەكە 
بوومایە، ئێستا لە ژیاندا نەمابووم".

پۆلیــس و تیمەكانــی ئاگركوژێنــەوە زوو 
گەیشتبوونە شوێنی رووداوەكە و ئاگرەكەیان 
كۆنتــرۆڵ كردبــوو، پاشــان رایانگەیانــد كە 
هــۆكاری ئاگركەوتنــەوەكان نادیــارن، بەاڵم 
رزگار دەڵێــت :"ئەوە یەكەم جار نییە هەوڵی 
لــەو شــێوەیە دەدرێت و بە ئاشــكراش دیارە 
كــە بە ئەنقەســت ســووتێنراون". پشــتریش 
گرووپــە نەژادپەرســتەكانی ســوێد لــە كاتی 
خۆپیشــاندانەكانیان هەڕەشەی ســووتاندنی 

كەمپەكانی كۆچبەرانیان كردبوو.
لەگەڵ هەموو ئەمانەش، ئەم گەنجە كوردە 
بیركردنەوەیەكــی جیای لــە كۆچبەرانی دیكە 
هەیــە و دەڵێــت :"خەڵكەكــە ناهەقیان نییە 
رقیان لە ئێمە بێت، وێڕای ئەو خزمەتە زۆرەی 
بــە ئێمەیان كرد، دیاریی ئێمە بۆ ئەوان تەنیا 

تێكدانی واڵتەكەیان بوو".
ئــەو هاوســۆزە لەگــەڵ ســوێدییەكان كە 
ماوەیــەك بــەر لە ئێســتا لــە رووداوێكدا لە 
نێوجەرگەی ستۆكهۆڵم، بەهۆی كۆچبەرێكەوە 
دەیــان كــەس بوونــە قوربانــی :"ناوێــرم بە 
شــەو، یان لــە چۆڵیدا بچمــە كافێیەك، یان 
رێستورانتێك بە چەندین شێوە دەمشكێننەوە 

و زۆرجار ترسم لێدەنیشێ".
رزگار ئــەوە یەكەمجــاری نییە لــە لێواری 
مــەرگ دەگەڕێتــەوە، پشــتریش لــە كاتــی 
كۆچكردنیدا لە یۆنان چیرۆكی رزگاربوونەكەی 
لە دەریای ئیجە بووە جێی بایەخی میدیاكان.
رزگار گوتــی "لەكاتــی هاتنمان بۆ ســوێد 
بەلەمەكــە لەنێــو دەریــای ئیجــە تێكشــكا، 
تەنیا من و ســێ گەنجی دیكە رزگارمان بوو، 
میدیاكان كــە بۆ روماڵی هەواڵــی كۆچبەران 
لــەوێ بوون، زۆر شــتیان لەبــارەی چیرۆكی 

رزگاربوونمان باڵوكردەوە".
رزگار لــەو باوەڕەدایە كە چارەنووســێكی 
پەلــەم  "ئەگــەر  دەڵێــت  و  هەیــە  رەشــی 
نەكردبایە و یەك هەفتە خۆم بگرتبا، ئێســتا 
دەمێــك بــوو مافــی مانــەوەم وەردەگــرت، 
چونكــە ســێ هاوڕێیەكەم لە رێگــەی نەتەوە 
یەكگرتووەكانــەوە بە فڕۆكــە چوونە فیناند 
و لەوێ مافی مانەوەیان هەیە و خانووشــیان 
وەرگرتووە". گوتیشی:"ئیدی قەدەرەكەم وایە، 

ئەوەندەی نەمابوو لە كەمپێكدا بمرم". 

سێ كەمپی كۆچبەران دەسووتێنرێن

لە سوێد توندوتیژی بەرامبەر كۆچبەران پەرەدەسێنێ

رووداو - ستۆكهۆڵم 

گرووپێك لە هونەرمەندان و چاالكڤانانی 
مافەكانی مرۆڤ و بوارە كولتوورییەكان لە 
سوێد كە ناویان لە خۆیان ناوە "هاوڕێیانی 
هەڵمەتێكــی  بــە  دەســتیان  مــرۆڤ"، 
كۆكردنــەوەی یارمەتــی كــردووە بــۆ ئەو 
بێسەرپەرشــتن.  كۆچبەرانــەی  منداڵــە 
ئەندامێكــی گرووپەكەش دەڵێــت تاوەكو 
ئێستا 50 هەزار دۆالریان كۆكردووەتەوە.

لەنێــو گرووپــی "هاوڕێیانــی مــرۆڤ" 
كەســانی وەكــو كارزان كەریــم هــەن كە 
رۆژگارێك پێویســتی بەو جۆرە كۆمەكانە 
بیرۆكــەی  لەبــارەی  كارزان  هەبــووە. 
پرۆژەكەیان بە )رووداو(ی گوت: "خۆمان 
لــەو كەســانەین كە تووشــی كێشــەیەكی 
زۆر هاتیــن تاوەكــوو گەیشــتینە ژیانێكی 
تاڕاددەیــەك ئــارام، بۆیــە بە پێویســتی 
دەزانیــن بەشــێك لەو توانایــەی لە ژیانی 
تاراوگــە بەدەســتمان هێنــاوە، بــۆ ئــەو 
خــەرج  پێیــە،  پێویســتیان  كەســانەی 

بكەینەوە".
بێسەرپەرشــت  كۆچبــەری  مندااڵنــی 
ســوودمەندی یەكەمــی پرۆژەكــەن، بەاڵم 
مــەرج نییــە منداڵەكــە تەنیــا لە ســوێد 
كۆمەكــەی  ئــەو  بەپێــی  بەڵكــوو  بــێ، 

كۆیدەكەنەوە، یارمەتی مندااڵنی دەرەوەی 
سوێدیش دەدەن.

وەك  مــرۆڤ،  هاوڕێیانــی  گرووپــی 
كــە  فرەڕەنــگ  ســوێدیی  گرووپێكــی 
زۆرینەیان كۆچبەرن، بیرۆكەی دوو گەنجی 
كوردە و لە رێگەی چەند كەسێكی عەرەب 
و كریســتیان و ســوێدییەوە پێشــخراوە. 
دامەزرێنەرەكانی دەڵێن: سوود لە توانای 
گرووپ و رێكخراوەكانی وەك كلوبپیســا و 

دیانە و فۆتۆ الین و سیدا وەردەگرن.
چاالكییەكانــی ئــەو گرووپە كــە زۆرتر 
خۆی لە كۆنســێرتی گۆرانی دەبینێتەوە، 
ماوەیەكــی زۆر نییــە دەســتی پێكردووە. 
كارزان كەریــم بڕی ئەو پارەیەی ئاشــكرا 
كــرد كە تاوەكو ئێســتا كۆیانكردووەتەوە 
و گوتی "تاوەكو ئێســتا نزیكەی 50 هەزار 
دۆالرمــان كۆكردووەتــەوە، بەشــێك لــەو 
پارانەمــان لە رێگەی دامــەزراوەی تایبەت 
گەیاندووەتــە ئــەو مندااڵنەی پێویســتیان 
پێیەتــی، ئــەوەی دیكــەش لــە بانــك و 
لەژێر چاودێریــی دەوڵەت هەڵگیراوە و لە 
داهاتوویەكی نزیكدا، چۆنێتی دابەشكردنی 
كــە  رادەگەیەنیــن  كەســانەش  ئــەو  و 

دەیانگرێتەوە".
دەیــان هــەزار منداڵی بێسەرپەرشــت 
لــە ســوێد دەژیــن. بەپێی دواییــن ئامار 

كــە دامــەزراوەی كۆچــی ســوێد بــاڵوی 
تاوەكــوو  زۆرە  ئەگــەری  كردووەتــەوە، 
كۆتایــی ئەمســاڵ نزیكــەی 9000 منداڵ 
وەربگیرێــن كە بــاوك و دایكیــان لەگەڵ 

نییە.
راپۆرتــی  دواییــن  بەپێــی 
مندااڵنی  رێــژەی  نەتەوەیەكگرتــووەكان، 
كۆچبەری بێسەرپەرشــت لــە ئەوروپا بۆ 
پێنــج هێنــدە بەرزبووەتــەوە. بەگوێرەی 
راپۆرتەكــە، بەشــێكی زۆر لــەو منداڵــە 
جیاجیــا  بەشــێوازی  بێسەرپەرشــتانە 
بەكارهێنــراون، لەوانە كڕین و فرۆشــتن و 

بەكارهێنانیان بۆ لەشفرۆشی.
رێكخــەری  هێلبــۆرن،  كریســتینا 
بەرنامەكانی یونیســیف لە ســوێد دەڵێت 
"لێــدان و كارپێكردنی قــورس بەبێ پارە 
و دەســتدرێژی بۆ ســەر ئــەو مندااڵنە لە 

حاڵەتە دیارەكان بووە". 
ســوعاد بەیاتــی، ئەندامێكی دیكەی 
گرووپی هاوڕێیانــی مرۆڤ بە )رووداو( 
گــوت: "ئــەم ئامــارە سەرنجڕاكێشــانە 
تراژیدیایەكــە  راســتەقینەی  وێنــای 
كــە هەمــووان دەجوڵێنــێ، بۆیــە ئەم 

بەرنامەیەمان دەستپێكرد".
بەیاتی كە خەڵكی باشــووری عێراقە و 
لــە بواری منداڵ كاری كــردووە، لەبارەی 
كارەكەیــان دەڵێــت "خۆشــحاڵم لەگــەڵ 
چەنــد هاوڕێیەكمان كە لــە نێویاندا كورد 
و كریســتیانی عێــراق و ئەوروپیش هەن، 
ئــەم كارەمــان وەك بەرپرســیارێتییەك 
"بــە  گوتیشــی  دەســتپێكردووە". 
ســوودوەرگرتن لــە بەرنامەكانــی نەتەوە 
ســوێد،  حكومەتــی  و  یەكگرتــووەكان 
بەشــێكی زۆر لەو پارانــە بۆ ئەو مندااڵنە 

تەرخان دەكەین كە قوربانیی چەوساندنەوە 
و كاری بەزۆر و دەستدرێژین".

لــە  ئــەو گرووپــە تەنیــا  كارەكانــی 
كۆكردنەوەی كۆمەكدا كورت نەبووەتەوە، 
بەڵكــو وەك بەیاتــی ئامــاژەی بــۆ كرد، 

چاالكیی كولتووریشیان هەیە.
ســامان ســاڵح وەك موزیكڤان لەگەڵ 
ئــەم گرووپە و چەنــد گرووپێكی دیكەش 
بــەوەی  خۆشــحاڵە  و  كــردووە  كاری 
كــە لــە كاتــی خــۆی بــووراوە و كاری 
خۆبەخشــانەیان لەگــەڵ دەكات "رەنگــە 

هەمــوو كەس لــەوە تێنەگات كــە چەند 
قورســە كاتی خۆت بۆ كاری خۆبەخشی 
تەرخــان بكەیــت. من موزیــك دەژەنم و 
پــارە وەرناگــرم، هەفتانــەش زیاتر لە 3 
هــەزار كرۆنم لێ دەڕوات، بەاڵم بەو كارە 

زۆر زۆر ئاسوودەم". 
لــە  بەنیــازن  گرووپەكــە  ئەندامانــی 
داهاتوویەكی نزیكدا گەورەترین كۆنسێرتی 
میوزیكی گەالن لە ســتۆكهۆڵم ساز بكەن 
و بەشــێكی زۆری داهاتەكەی بۆ مندااڵنی 

ئاوارەی شەڕی داعش دەنێرن.

بەنــاوی گرووپەكــەوە  كارزان كەریــم 
گوتــی :"لەگــەڵ رێكخراوێكــی لۆكاڵیــی 
كوردستان هەماهەنگیمان هەیە، تاوەكوو 
لــەو رێگەیــەوە چەنــد كەیســێك ئامادە 
بكەن و بەشــێوەی جیاجیا پارەكەیان بۆ 
بنێرین". لەبارەی چۆنێتی ناردنی پارەكە 
و ســوودمەندبوونی ئەو مندااڵنەش گوتی 
:"چەند جۆرێــك رێگەمان هەیە و خۆمان 
لــە ناردنــی پــارەی كاش بەدوورگرتووە، 
ئەویــش لەبــەر الیەنی یاســایی كە بردنە 

دەرەوەی پارەی كاش زەحمەتە".

ناویان لە خۆیان ناوە هاوڕێیانی مرۆڤ

پرۆژەی چاالكوانە كوردەكانی سوید بۆ مندااڵنی كۆچبەرە
ئەندامێكی كوردی گرووپەكە: تا ئێستا 

نزیكەی 50 هەزار دۆالرمان كۆكردووەتەوە

کۆچبەرێک: سوێدیەکان ناهەقیان نییە رقیان لە ئێمە بێت، ئێمە واڵتی ئەوانمان تێکداوە

پڕۆژەی داهاتووی هاوڕییانی مرۆڤ بۆ مندااڵنی ئاوارەی شەڕی داعشە
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پۆلیس داوایەكی لە كچانی سلێمانی هەیەژنان
رووداو - سلێمانی

گوتەبێژی پۆلیســی ســلێمانی دەڵێت چەند كوڕێك لە شــێوەی باند هەوڵــی هەڵخەڵەتاندنی كچان دەدەن لە رێگەی تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوە، 
بەمەبەستی پارە وەرگرتن لێیان، بۆیە داوایان لێدەكات ئاگاداری ئەو جۆرە كوڕانە بن. نەقیب سەركەوت ئەحمەد، دەڵێت "ئەو كوڕانە سەرەتا بە فێڵ 

خۆیان دەكەنە هاوڕێی كچان، دوای ئەوەی متمانەی ئەوان بەدەســتدێنن، زۆر شــت دەكەوێتە نێوانیان و لێزانانە وادەكات كچەكە هەموو شــتێكی بەقسە 
بكات". گوتیشی "رێنمایمان بۆ كچان ئەوەیە كەسێك زۆر لێی دڵنیانەبن و نەیناسن نەبنە هاوڕێی.

عومەر چاوشین
رووداو – راپەڕین

كەسـوكارەكەی لـە خەودا بـوون ئەوكاتەی 
دڵنیـا پەتێكـی خسـتە ملـی خـۆی و كۆتایـی 

بـە ژیانـی خـۆی هێنـا. بەقسـەی كەسـوكاری 
روون  دڵنیـا  خۆخنكاندنـی  هـۆكاری  بێـت، 
نییە، بەاڵم باوكی دڵنیا دەڵێت سـكااڵ تۆمار 
خۆخنكاندنـی  هـۆكاری  ئـەوەی  بـۆ  دەكات 

كچەكـەی بـۆ روون ببێتـەوە.

بەرەبەیانــی رۆژی 2017/5/14 ئافرەتێكی 
تەمەن 18 ســاڵ بەناوی دڵنیا سەردار، لەنێو 
ماڵەكــەی خۆیدا لە گەڕەكی كۆڵێن ســتی لە 
ناحیەی چوارقوڕنەی ســەر بە قــەزای رانیە، 
خۆی خنكاند. بە گوتەی باوكی، دڵنیا تەمەنی 
14 ســاڵ بووە كە بە خواســتی خۆی شووی 
كردووە و ئێستا منداڵێكی لەپاش بەجێماوە.

باوكــی دڵنیا كە تاوەكــو پێنج كاژێر پێش 
رووداوەكــە لــەالی كچەكــەی بــووە، گوتــی 
كچەكەی هیچ كێشــەیەكی نەبووە، تەنیا ئەوە 
نەبێ شــەش مانگ لەمەوبەر لەگەڵ خەسووی 

هەندێك وردە كێشــەیان هەبــووە، بەاڵم دواتر 
دڵنیــا ماڵــی خۆی كردووە و هیچ كێشــەیەك 

لەنێوانیاندا نەماوە.
خۆخنكاندنــی  چیرۆكــی  دڵنیــا  باوكــی 
كچەكــەی دەگێڕێتەوە و دەڵێــت "ماڵی دڵنیا 
لــە گەڕەكەكــەی خۆمانە، ئەو شــەوە تاوەكو 
كاژێر 12ی شــەو لە ماڵیان بووم، هەر قسەی 
خۆشــمان كردووە، هەســتم بــەوە نەكرد هیچ 
كێشەیەكی هەبووبێ، زۆر دڵخۆش دیار بوو".

ماڵـی خـۆی،  دەگەڕێتـەوە  دڵنیـا  باوكـی 
كاژێـر پێنجـی بەیانـی بە زەنگـی مۆبایلەكەی 
خەبـەری دەبێتـەوە. سـەردار دەڵێـت: "كـە 
سـەیری مۆبایلەكـەم كـرد دەبینـم زاواكەمانە، 
وەاڵمـم دایـەوە و یەكسـەر گوتـی مامـە ماڵـم 

وێـران بـوو فریـام بكـەوە".
دایــك و باوكــی دڵنیــا بــە پەلــە خۆیان 
دەگەیەننە ماڵی دڵنیا. سەردار دەڵێت: "بینیم 
زاواكــەم بەچەقۆ ئەو پەتــەی بڕیوە كە دڵنیا 
خۆی پــێ خنكاندبوو، خەریكــی فریاگوزاریی 
سەرەتایی بوو بۆ دڵنیا، بەاڵم كارلەكارترازابوو، 

پێمگوت با خێرا بیگەیەنینە نەخۆشخانە".
ســەردار سەری ســوڕماوە لە خۆخنكاندنی 
كچەكەی و دەڵێت نەیزانیوە هیچ كێشــەیەكی 
نەخۆشــییەكی  هیــچ  هەروەهــا  هەبووبــێ، 
جەســتەیی و دەروونی نەبــووە، بەاڵم بڕیاری 
كچەكــەی  پرســەی  تەواوبوونــی  دوای  داوە 
ســكااڵ تۆمار بكات "لەدوای پرسەكە داوایەك 
تۆمــار دەكــەم، چونكە كــەس بەبــێ هۆكار 
خــۆی لەنێونابــات، كەســێك بووبێتــە هۆی 
خۆخنكاندنی كچەكەم بە هیچ شــێوەیەك لێی 

خۆش نابم".
عەلی كە هاوژینی دڵنیایە، دەڵێت ئەستەمە 
ئــەو رووداوە لەبیربــكات، چونكــە تــا چەند 
خولەكێــك بەرلەوەی بخەون، ژیانیان پڕ بووە 

لە یادەوەریی خۆش.
عەلــی دەڵێــت دڵنیــا پێــش خەوتــن زۆر 
ســەیری كــردووە، دەســتی بــە دەموچاویدا 
هێنــاوە و پێیگوتووە با بۆنت بكەم، هەروەها 
چەند جارێك پێیگوتووە خۆشــیدەوێت، جگە 
لــەوەش ســەیری وێنەكانــی رۆژی ئاهەنگــی 
نێــو  لــە  كــە  كــردووە  بەیەكگەیشــتنیانی 
مۆبایلەكــەی عەلیــدا بــوون و زۆر دڵــی بەو 

یادەوەریانە خۆش بووە.
عەلی و دڵنیا، خاوەنی منداڵێكن كە تەمەنی 
ساڵ و نیوێكە، عەلی دەڵێت شەوانە منداڵەكەی 
لە باوەشــی خۆی دەنوێنێ، شەوانیش ئەگەر 
بەخەبــەر هاتبا، بانگی هاوژینەكەی دەكرد بۆ 

ئەوەی شیر بداتە منداڵەكە.
ئەو شــەوەش كاتێك منداڵەكەیان خەبەری 
بووەتــەوە، عەلی چەند جارێك بانگی دڵنیای 

كردووە، وەاڵمی نەداوەتەوە، كاتێك دەســتی 
لــە جێگەكــەی داوە لــەوێ نەبووە، ســەرەتا 
وایزانیــوە چووەتــە هۆڵەكــە یــان ژوورێكــی 
دیكــە، بەاڵم كاتێك هیچ وەاڵمی نابێت، عەلی 
دەیەوێ هەستێتەوە و لەوكاتەدا تارماییەك لە 

بەرامبەری دەبینێ.
عەلی گوتــی: "تاریك بوو، چــاوم كردەوە 
تارماییەكــم بینــی، كــە گڵۆپــی ژوورەكــەم 
داگیرساند، بینیم تارمایی نەبوو، بەڵكو دڵنیا 
بوو بە پەتێكەوە شــۆڕ بووەتــەوە. زۆر بانگم 
كرد هیچ هەستی نەبوو، خێرا پەتەكەم پساند، 
فریاگوزاریی سەرەتاییم بۆ كرد سوودی نەبوو، 

بۆیە یەكسەر پەیوەندیم بە باوكییەوە كرد".
 عەلــی ئێســتاش لــە شــۆكدایە و دەڵێت 

"بــاوەڕ بە چاوەكانم ناكەم، دڵنیا چۆن توانی 
لە ژووری نووستنەكەماندا ئەو كارە بكات".

فەرمــان ئەحمــەد پیــرۆت، بەڕێوەبــەری 
كارگێڕیــی نەخۆشــخانەی گشــتیی رانیــە بە 
)رووداو(ی گــوت: "بەپێی ئەو پشــكنینانەی 
بــۆ تەرمەكە كــراون، ئەو ژنە بــە پەت خۆی 
خنكاندووە و هیچ شوێنەوارێكی ئەشكەنجەدان 

لەسەر جەستەی دەرنەكەوتووە".
هاوكات رائید شۆڕش ئیسماعیل، گوتەبێژی 
گــوت،  )رووداو(ی  بــە  راپەڕیــن  پۆلیســی 
لێكۆڵینەوە لە رووداوەكە دەســتی پێكردووە، 
بەپێــی لێكۆڵینــەوە ســەرەتاییەكان ئەو ژنە 
خۆی خنكاندووە، كەسیش لەسەر ئەو رووداوە 

هێشتا سكااڵی تۆمار نەكردووە".

دڵنیا بەژوور سەری مێردەكەیەوە خۆی دەخنكێنێ

داوای عەلی لە ماڵە خەزوورانی
عەلی نازانێت دڵنیا بۆچی خۆی خنكاندووە، چونكە دەڵێت هیچ كێشەیەكیان نەبووە. ئەو 
دەڵێت "هەموو كەســوكارەكەم لەالیەك و دڵنیا بۆ من لە الیەك بوو، قەت لەبیری ناكەم، 
بۆیــە ئەگەر خەزوورم رازی بێت، حەز دەكەم خــۆم و منداڵەكەم هەر لەگەڵ ئەوان بژین". 
وەستا عەبدول شەدەڵەیی كە خاڵی دڵنیایە، ســەبارەت بەو داواكارییەی عەلی دەڵێت 
"ئێمە عەلی بە كوڕە گەورەی خۆمان دەزانین، ئەگەر ئەو بە ئێمە رازی بێت، ئێمە حیسابی 
كوڕە گەورەی ماڵی بۆ دەكەین، ئێمە هیچ گومانمان لە عەلی نییە. منداڵەكەشــی وەكو 

گوڵ بۆ پەروەردە دەكەین".

دیمەن بورهان
رووداو – هەولێر

كەســوكارەكەی گومانیــان هەبــوو كە 
هاوژیــن و منداڵەكانــی نەقیــب رامیاریش 
كوژرابن، یان دەستیان لە تاوانی كوشتنی 
ئەودا هەبووبــێ، چونكە دوای دۆزینەوەی 
تەرمــی نەقیــب رامیار بە ســووتێندراوی، 
ئەوانیــش دیــار نەمــان. دواتــر دەركەوت 
نەقیــب رامیــار لەالیــەن هاوژینەكەیــەوە 
تەرمەكــەی  پاشــانیش  و  كــوژراوە 
سووتێنراوە، ئێستا هاوژینی نەقیب رامیار 
لە زیندانە و سێ هەفتە لەمەوبەر حكومی 

لەسێدارەدانی بۆ دەرچوو.
شــەوی 2016/9/28 لــە مەلەوانگەیەكی 
زانكــۆی  گەڕەكــی  لــە  تەواونەكــراودا 
شارۆچكەی كۆیەی ســەر بە شاری هەولێر، 
تەرمی رامیار عەبدولســەمیع، 45 ســاڵ، بە 
ســووتێندراوی دۆزرایــەوە. بــۆ پشــكنین و 
ناسینەوەی، تەرمەكەی رەوانەی پەیمانگەی 
دادپزیشكی هەولێر كرا، رۆژی 2016/10/5 
رادەســتی  تەرمەكــە  ناســینەوەی،  دوای 

كەسوكارەكەی كرایەوە.
دیار موفتی، ئامۆزای نەقیب رامیار، دوای 
دۆزینەوەی تەرمەكە بە )رووداو(ی گوتبوو: 
لــە دوای دۆزینــەوەی  "ژن و منداڵەكانــی 
تەرمەكەوە دیار نەماون، نەك ئەو كاتەی كە 
زانرا تەرمەكە نەقیب رامیارە، لە ســەرەتای 
ونبوونەكەیدا ژنەكەی ئاگاداری كردینەوە كە 
ئامۆزاكەمان دیار نییە، ئەوكات گومانمان لە 
خێزانەكەی نەبوو، بەاڵم دوای ونبوونەكەیان 
بــۆ دروســتبوو كــە ئەوانیــش  گومانمــان 
بەهەمانشێوە كوژرابن، یان ژنەكەی دەستی 
لەو كارەدا هەبێت، ئێســتاش مۆبایلەكانیان 

داخراوە و هەواڵیان نازانین". 
گومانــی دووەمــی دیــار موفتــی راســت 
هاوژینــی   2016/10/24 رۆژی  دەرچــوو. 
ئــەو نەقیبــە دانی بە كوشــتنی مێردەكەیدا 
نــا و گوتی، خــۆی مێردەكەی بە فیشــەك 

كوشــتووە، دواتریــش بەهاوكاریی دوو كچ  و 
كوڕەكەی تەرمەكەی ســووتاندووە. هۆكاری 
كوشتنیشــی بــۆ ئــەوە گەڕاندبــووەوە كــە 
بەگوتەی خۆی مێردەكەی بەردەوام خەریكی 

خواردنەوەی مەی بووە.
)ئا.س( لە زیندان بە توندی باوەشــی بە 
كچە ســێ ســاڵ و نیوەكەیدا كردبوو، چركە 
بە چركەی دواساتەكانی تەمەنی دەژمێرێت، 
چونكە بەهۆی كوشــتن و دواتر ســووتاندنی 
هاوژینەكەیــەوە ســزای لەســێدارەدانی بــۆ 
دەرچــووە، بەاڵم دیار نییە كەی حوكمەكەی 

جێبەجێ دەكرێ.
)ئا( باســی ژیانی خــۆی و هاوژینەكەی 
بــۆ )رووداو( دەكات و دەڵێت: "ســەرەتای 
ژیانمان بێ كێشە و پڕ لە خۆشەویستی بوو، 
بەاڵم دوای خووگرتنی بە خواردنەوەی مەی، 
تووشی كاری خراپ و رەفتاری توندوتیژ بوو 
لەگەڵــم، چەندیــن جار لێی دەدام، ســەری 
شــكاندم، تەقەی دەكرد، كاتێك سەرخۆش 
دەبــوو تا ئەوپەڕی تونــدی توندوتیژ دەبوو 
لەگەڵــم، هــەر بۆیــە چەندینجــار تــۆرام، 
تەنانــەت ســاڵی رابــردوو پارێــزەرم گــرت 
تــا لێــی جیاببمەوە، بەاڵم ئــەو بەهۆی پلە 
ســەربازییەكەی و دەستڕۆیشتوویی، نەهات 

بۆ دادگا و كەیسەكەی داخست".
)ئــا( كــە خاوەنی دوو كــچ و كوڕێكە، 
هەروەهــا دەڵێت: "ژیانمــان بریتی بوو لە 
لێــدان و توندوتیــژی، بــەاڵم لەبــەر كوڕە 
17 ســااڵنەكەم، بۆ ئەوەی تووشــی كێشە 
نەبێت لەگەڵ باوكی، دانم بەخۆمدا گرت و 

بێدەنگ بووم".
ئــەو ژنە باســی ئــەو شــەوە دەكات كە 
هاوژینەكەی كوشــت، دەڵێت "كاژێر نزیكەی 
ســێی نیوەشەو بوو، وەك هەموو شەوەكانی 
دیكە بە تەنیا دەنووســتم، كچەكەم قوتابی 
لــە  هەیــە،  خــۆی  ژووری  و  پەیمانگایــە 
ژوورەكەی خۆی بوو، لەناكاو گوێم لە قیژەی 
كچەكەم بوو دەیگوت بابە شتی وا نابێت، بڕۆ 
دەرەوە، بەپەلــە رامكرد بۆ ژووری كچەكەم، 

پاشان دەمانچەی هاوژینەكەم لەسەر مێزەكە 
هەڵگرت و گوللەیەكم لە پشــتی ســەری داو 

كەوت، هەر لەوێ گیانی دەرچوو".
بــەاڵم رائیــد هۆگــر عەزیــز گوتەبێــژی 
پۆلیســی هەولێر دوای دەســتگیركردنی ئەو 
ژنــە بــە )رووداو(ی گوتبــوو: "ســەرەتای 
لێكۆڵینــەوەكان وا باڵوكرایــەوە كــە نەقیب 
رامیار لەســەر كێشــەی خێزانــی و لەالیەن 
دوای  بــەاڵم  كــوژراوە،  خێزانەكەیــەوە 
لێكۆڵینەوە دەركــەوت ژنەكەی بە هاوكاریی 
كەســێكی دیكە كە پەیوەندیی خۆشەویستی 

لەگەڵی هەبووە، نەقیب رامیاریان كوشتووە 
و ســووتاندوویانە. كچەكــەی نەقیب رامیار 

هیچ كێشەیەكی لەگەڵ باوكیدا نەبووە".

تەرمەكەی سووتاند

بڕیــاری  هاوژینەكــەی،  كوشــتنی  دوای 
سووتاندنی تەرمەكەی دەدات، )ئا( دەڵێت: 
"دوای ئەوەی كوشتم، خێرا بە مێشكمدا هات 
بیســووتێنم، بۆ ئەوەی كەس بە رووداوەكە 
نەزانێت. لە بەرامبەر ماڵمان مەلەوانگەیەكی 

تەواونەكــراوی لێبوو، تەرمەكــەم لە پارچە 
منداڵــەكان  لەگــەڵ  و  پێچــا  بەڕەیەكــەوە 
هەڵمانگرت و بردمانە نێو مەلەوانگەكە، پاش 
ئەوەی خســتمانە نێو چاڵــی مەلەوانگەكە، 
دەبەیەك نەوتی گەورەم بە راخەرەكەدا كرد 
و ئاگرم تێبەردا، چەرخەكەشم لێ بەجێما".
ئــەو ژنە لەگــەڵ منداڵەكانی بــۆ ماوەی 
پێنــج رۆژ لــە ماڵەوە دەمێننــەوە و خۆیان 
بێدەنگ دەكەن، كەس لە رووداوەكە ئاگادار 
ناكەنــەوە، بەاڵم كەســوكاری نەقیب رامیار 
دەكەونــە ســۆراغكردنی. ئەو ژنــە دەڵێت: 
"هەموو رۆژێــك برای هاوژینەكەم دەهات بۆ 
ماڵمان و لە هەواڵی براكەی دەپرسی، منیش 
دەمگــوت وەك هەموو جارێك رۆیشــتووە و 
پێی نەگوتووین، دواتر براكەی لە كوڕەكەمی 
پرســی ئــەو مااڵنــەی دراوســێتان كامێرای 
چاودێرییــان هەیە؟ ئەویش گوتبووی بەڵێ، 
بەاڵم نازانــم كار دەكات یان نا، دواتر مامی 

منداڵەكان رۆیشت".
)ئا( بە بیســتنی ناوی كامێرای چاودێری 
دەترســێ، بۆیــە یەكســەر دەســتی ســێ 
منداڵەكــەی دەگرێت و دەچنە دهۆك، بەاڵم 
لەوێ دەستگیر دەكرێن. )ئا( گوتی "لەڕێگەی 
هێڵــی ئینتەرنێتی مۆبایلــی هاوژینەكەم كە 
كردبوومانــەوە، مامــی منداڵــەكان لەگــەڵ 
پۆلیــس هاتنە دهــۆك و ئێمەیان دۆزییەوە، 
بەاڵم مــن نەمگوت كــە هەاڵتوویــن، بەڵكو 

گوتم بۆ سەفەر هاتووینەتە دهۆك".

تاوانەكە چۆن ئاشكرا بوو؟

 )ئــا( دەڵێت پاش پێنــج رۆژ گەڕان 
شــارەوانییەوە  كرێكارانــی  لەڕێگــەی  و 
تەرمــی هاوژینەكەیــان دۆزییــەوە: " من 
تەرمەكــەم نەبینــی، بــەاڵم گوتیان ئەو 
راخــەرەی تەرمەكەم پێ لــوول دابوو بە 
جەســتەیدا توابووەوە. كاتێكیش بردیانم 
بۆ بنكەی پۆلیسی كۆیە، پارچە قوماشی 
جلەكانیان پیشــاندام، ناسیمەوە و گوتم 

بەڵێ ئەوە جلی هاوژینەكەمە، پانتۆڵێكی 
شــینی كاڵ و تیشێرتێكی سەوزی تۆخی 
لەبەربــوو، دواتر دانــم بە تاوانەكەدا نا و 

هۆكارەكەشم پێگوتن".

 بڕیاری لە سێدارەدان

دانیشــتنی  یەكــەم   2017/4/26 رۆژی 
دادگا لەبارەی كەیسەكە بەڕێوەچوو. ئەو ژنە 
دەڵێت: "ئەوەی زۆر ســەیر بوو لەالم، دادگا 
لە یەكەم دانیشــتندا بڕیاری لەســێدارەدانی 
بــۆ مــن دەركرد. چــۆن و لە چ یاســایەكدا 
بە یەك دانیشتن سزای لەسێدارەدان بەسەر 
كەسێكدا دەدرێت؟، كەسوكاری هاوژینەكەم 
سێ پارێزەریان هەیە، بەاڵم بەهۆی نەبوونی 
پارێزەر، من ناتوانم بەرگری لە خۆم بكەم". 
بەاڵم بەپێی یاسای ئوسوڵی موحاكەماتی 
جەزائی، هــەر تۆمەتبارێك پارێزەری نەبێ، 
دادگا لەســەر خەرجیــی دەوڵــەت لە رۆژی 

دادگایی پارێزەری بۆ دابین دەكات.

كچەكەشی لە زیندانە

ســەبارەت بە چارەنووسی كچەكەی، ئەو 
ژنە گوتی "كچەكەشــم ئێســتا دەستبەسەر 
كراوە و لەبەردەم دادوەر قسەكانی گۆڕیوە، 
دڵنیــام هەڕەشــەیان لێكــردووە، ئەگینا من 

راستیی رووداوەكەم گوتووە".
دوا داواكاریــی )ئا( لــە دادگا ئەوەیە 
ســزاكەی بۆ تەمیز بكاتەوە و چاوێك لە 
رابــردووی ژیانیدا بخشــێنن كــە هۆكاری 
ئەنجامدانــی تاوانەكــەی چی بــووە و بۆ 

وای كردووە.
 )ئــا( گوتــی: "مــن لە مردن ناترســێم، 
چونكــە هەموو رۆژێكم مردنە، بەاڵم ترســی 
من بەجێهێشتن و پەرتەوازەبوونی منداڵەكان 
و دایكــە پیرەكەمە كە نەخۆشــە و لەســەر 
عەرەبانەیە و بەرگەی خەمی دووری و مردنی 

من ناگرێت".

مێردەكەی: نازانم دڵنیا چۆن توانی لە 
ژووری نووستنەكەماندا ئەو كارە بكات؟

ژنێك بە تاوانی كوشتن و 
سووتاندنی مێردەكەی لەسێدارە دەدرێ

باوكی دڵنیا: 
سكااڵ تۆمار دەكەم

 

دوایین قسەی دڵنیا بۆ هاوژینەکەی: خۆشمدەوێی 

نەقیب رامیار بەدەستی هاوژینەکەی کوژرا و پاشان سووتێندرا
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مێردمنداڵێك دوو كەس دەكوژێكۆمەاڵیەتی
رووداو - هەولێر

رۆژی 2017/5/16 مێردمنداڵێكی تەمەن 17 ســااڵن )م.ج( لە لەالی ماڵی خۆیان لە نزیك بازاڕی ســورچیان لەشــاری هەولێر بە كاڵشــینكۆف 
دەستڕێژی گوللەی لە برا 27 سااڵنەكەی بەناوی )ر. ج( و )ن(ی هاوڕێی براكەی كرد و دەستبەجێ هەردووكیان گیانلەدەست دەدەن. رائید هۆگر عەزیز، 

گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر بە )رووداو(ی گوت "پاش ئاگاداركردنەوەمان لە رووداوێكی كوشتن، گەیشتینە شوێنی رووداوەكە لە بازاڕی سورچیان، لەوێ 
كوڕێك، برایەكی خۆی و هاوڕێیەكی براكەی، كە هەردووكیان پێشمەرگە بوون بە كاڵشینكۆف كوشتبوو". گوتەبێژی پۆلیسی هەولێر دەشڵێت "هەر هەمان 

رۆژ تاوانبارەكە خۆی رادەستی پۆلیس كرد و دانی بە تاوانەكەیدا نا".

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

ئافرەتێك تووشــی نەخۆشــیی پێســت 
دەبێت و ســەردانی پزیشــكێكی پســپۆڕی 
پێست دەكات، ژنەكە تووشی سەرسوڕمان 
دەبــێ كاتێــك پزیشــكەكە پێیدەڵێت ئەو 
نەخۆشییە بەهۆی سێكسەوە دروست دەبێ 
و هەر بەهۆی سێكســیش لە كەسێكەوە بۆ 

كەسێكی دیكە دەگوازرێتەوە.
ئایــا  دەپرســێ،  لێــی  پزیشــكەكە 
هاوژینەكەشــت هەمــان نەخۆشــیی هەیە، 
ئەویــش دەڵێــت بەڵــێ ئــەو پێــش مــن 
تووشــبووە. ژنەكــە یەكســەر گومانــی بۆ 
دروست دەبێ و بە پزیشكەكە دەڵێت كەواتە 
هاوژینەكەم خیانەتی لێكردووم؟ هەر لەوێ 
بــە پزیشــكەكە دەڵێت لێــی جیادەبمەوە، 
بــەاڵم پزیشــكەكە زۆر ئامــۆژگاری دەكات 
و دەڵێــت نابێ لــە مێردەكەت جیاببیتەوە، 
بەڵكــو دەبێ یارمەتی بــدەی بۆ ئەوەی لە 

نەخۆشییەكەی چاك ببێتەوە.
ژنەكە كاتێك دەگەڕێتەوە ماڵەوە هەموو 
شــتێك بــۆ هاوژینەكــەی بــاس دەكات، 
بــەاڵم ئــەو نكۆڵی لــەوە دەكات خیانەتی 
لێكردبێ، دواتر ژنەكە هەڕەشەی لێدەكات 
و پێیدەڵێــت ئەگەر راســتییەكەم بۆ باس 
نەكــەی، ســكااڵت لەســەر تۆمــار دەكەم 
و داوای پشــكنین دەكــەم. بۆیــە پیاوەكە 
ئیعترافــی كــرد و گوتی بەڵێ لــە دەرەوە 
سێكسی كردووە، بەاڵم بەڵێنی دا دووبارەی 
نەكاتــەوە. ژنەكــەش پێیگــوت ئەمجــارە 
لەبەر خاتــری منداڵەكانم دەتبوورم، بەاڵم 

دووبارەی بكەیتەوە لێت جیادەبمەوە.
ژن و پیاوەكــە بڕیــار دەدەن بچنــە 
الی پزیشــك بۆ ئەوەی نەخۆشییەكەیان 
چارەسەر بكەن، بەاڵم نامەیەكی پیاوەكە 
ریسەكە دەكاتەوە خووری، ژنەكە دەڵێت 
رۆژێكیــان نامەیەكم لێگرت كە بۆ ژنێكی 

ناردبوو، پێمگوت ئەوەبوو بەڵێنەكەت؟
داوای  و  كردیــن  ســەردانی  ژنەكــە 
رێنمایی دەكــرد كە چۆن لە هاوژینەكەی 
جیاببێتەوە، چونكــە پێیوابوو پیاوەكەی 
بەڵێنەكانــی ناباتــە ســەر و خیانەتــی 
لێــدەكات. بــە ژنەكەمــان گــوت بانگــی 
پیاوەكــەت دەكەین و ئامۆژگاری دەكەین 
ئەگــەر واز لــە خیانەتكردن لــە ژنەكەت 
نەهێنــی، ئــەوا راپۆرتی پزیشــكی هەیە 
و بــە تۆمەتی خیانەتــی ژن و مێردایەتی 
ســكااڵت لەســەر تۆمــار دەكات، بــەاڵم 
ژنەكە گوتی نامەوێ هەر بیبینم، تازە بە 
هیچ شێوەیەك ناگەڕێمەوە الی و دەمەوێ 

لێی جیاببمەوە.
بە ژنەكە راگەیەنرا سەردانی دادگای باری 
كەســی بكات و ســكااڵ تۆمار بكات، لەوێ 
دادوەر تۆ و هاوژینەكەت دەنێرێ بۆ لێژنەی 
پزیشــكی بۆ پشــكنین، ئەگــەر دەركەوت 
كــە تۆ بەهــۆی مێردەكەتەوە تووشــی ئەو 
نەخۆشــییە بوویت، دادگا دەتوانێ داواكەت 

قبوڵ بكات و لە مێردەكەت جیاببیتەوە.
یاســای باری كەســیی عێراق كە ساڵی 
1959 دەرچووە و لە ساڵی 2008 هەندێك 
لە بڕگــە و ماددەكانی لەالیــەن پەرلەمانی 
كوردســتانەوە هەمــوار كراونەتەوە، رێگەی 
دانــاوە بۆ ئەو كەســانەی دەیانەوێ بەهۆی 

نەخۆشیی هاوژینەكانیان جیاببنەوە.
لــە مــاددە 43ی ئەو یاســایەدا هاتووە: 
جیابوونــەوە  داوای  دەتوانــێ  "ئافــرەت 
لــە مێردەكــەی بــكات، ئەگــەر دەركــەوت 
مێردەكەی دەردەدارە، یان تووشــی گەڕی، 
یــان خوریشــت، یان شــێتی بــووە، بەاڵم 
ئەگەر دادگا دوای پشــكنین بۆی دەركەوت 
نەخۆشییەكە ئومێدی چاكبوونەوەی هەیە، 
ئــەوا جیاكردنەوەكــە دوادەخــات تاوەكــو 
چاكدەبێتــەوە، ژنەكــەش بــۆی هەیــە ئەو 
ماوەیە ســێكس لەگــەڵ مێردەكەی نەكات، 
بەاڵم ئەگەر دەركەوت نەخۆشییەكە ئومێدی 
چاكبوونەوەی نییە و پیاوەكە دەستبەرداری 
ژنەكــە نابێت و ژنەكەش ســوورە لەســەر 
جیابوونــەوە، ئــەوا دادگا لــە بەرژەوەندیی 

ژنەكە بڕیاری كۆتایی دەدات".

نەخۆشییەك 
خیانەتەكەی 
ئاشكرا كرد

عومەر چاوشین
رووداو - بنگرد

بــەدوای پەیوەنــدی تەلەفۆنیــی براكەیدا 
رۆیشــت بۆ ئەوەی فریای بكەوێ و لە مردن 
رزگاری بــكات، براكــەی رزگاری بوو، بەاڵم 
ئــەو كەوتە تەڵەی مەرگــەوە. رێبوار بە 13 
چەقۆ لەســەر كێشــەی یــەك مەتــر زەوی 

كوژرا.
رۆژی هەینــی 2017/5/19 لــە گونــدی 
چنارەی ســەر بــە ناحیەی بنگــردی قەزای 
دووكان، لەســەر چەنــد مەترێــك رەز و باخ 
كێشــە دەكەوێتــە نێــوان دوو بنەماڵــە و 
بەشــەڕدێن، لــە ئەنجامی شــەڕەكەدا چوار 
كــەس بریندار دەبن، هەر هەمان رۆژ یەكێك 
لە برینــدارەكان بەناوی رێبوار عەزیز عەلی، 
تەمەن 26 ســاڵ كە مامۆســتا بوو، بەهۆی 

سەختیی برینەكەی مرد.
یاســین عەزیــز عەلــی، بــرای مامۆســتا 
رێبــوار كــە تاكە پیــاوی خێزانەكەیەتی لەو 
شــەڕەدا چەقــۆی بەرنەكەوتبــێ، دەڵێــت 
سەرەتا كێشەكە لەنێوان ئەبوبەكری برای و 
خێزانێكی گوندەكە بووە، كێشەكەش لەسەر 
ســنووری زەویــی نێوانیــان بــووە، الیەنی 
بەرامبەر دەســتكاریی سنووری موڵكەكەیان 
كــردووە و مەترێك لە زەویی براكەی ئەویان 
خستووەتە سەر زەویی خۆیان، بۆیە لەگەڵ 

ئەبوبەكر بووەتە كێشەیان.
یاســین گوتی "ئەوان بە شــەش كەس لە 
ئەبوبەكریــان دابــوو، ئەویــش تەلەفۆنی بۆ 
ئێمە كرد بۆ ئەوەی بە هانایەوە بچین، باوكم 
و براكانــم بە هانایەوە چووبوون، مامۆســتا 
رێبــوار یەكەم كەس بوو گەیشــتبووە الیان، 
یەكســەر بەر چەقۆیان دابوو، نیوەی ملیان 

بڕیبوو، نەوێرام سەیری تەرمەكەی بكەم".
بە گوتەی یاســین، ئــەو بنەماڵەیە ئەوە 
یەكەمجار نییە كێشەیان بۆ دروست دەكەن، 
بــەاڵم ئــەوان هەمــوو جارێــك بێدەنگییان 
هەڵبژاردووە. یاســین گوتی "ئەوان لە گوند 
تەنیا شەڕیان بە ئێمە نەفرۆشتووە، شەڕیان 
بە خەڵكــی دیكەش دەفرۆشــت، جارێكیان 
وەكو ئیهانەكردنێك زۆربەی دارەكانی رەزی 

براكەمیان بڕی".
یاســین پێیوایــە ئــەوان كارەكەیــان بە 
پــان كــردووە و دەڵێــت "ئــەوان جگــە لە 
كوڕێكیــان، هەموویان لە رانیە دادەنیشــن، 

ئەو رۆژە هــەر هەموویان هاتبوونەوە گوند، 
بــەوەدا دەردەكــەوێ پانیــان هەبووبێ بۆ 
دەستكاریكردنی سنووری موڵكەكانی گوند".  
ئەنجوومەنی گوندەكە پێیوایە بنەماڵەكەی 
دیكە دەستپێشخەر بوون، بۆیە دەڵێت رێگە 

نادەن بگەڕێنەوە گوندەكە.
حەســەن ئیســماعیل كــە ئەنجوومەنــی 
گونــدی چنارنەیە، بە )رووداو(ی گوت "ئەو 
رۆژە كــە شــەڕەكە روویدا، مــەالی مزگەوت 
كەوتە نێوانیان و كۆتایی بە كێشــەكە هێنا، 
بەاڵم زۆری نەبرد دیســان بەشــەڕهاتنەوە و 

ئەمجارەیان بەداخەوە خوێن رژا".
حەســەن ئــەو بنەماڵەیــەی تاوانەكەیان 
كــردووە بە بنەماڵەیەكی "ســەر بە كێشــە" 
وەســفكرد و گوتی "ئەگەر ئەو كێشــەیەش 
كۆتایــی بێــت، رێگــە نادەیــن بگەڕێنــەوە 

ئەگــەر  دڵنیایــن  چونكــە  ئاواییەكەمــان، 
بگەڕێنەوە كێشەی دیكە دروست دەكەن".

محەممــەد عەلــی، مامــی رێبــوار دەڵێت 

لەگەڵ بنەماڵەی بەرامبەر خزمایەتییان هەیە 
و ژن و ژنخوازی لە نێوانیاندا هەیە، كچێكی 
بــەوان داوە، بۆیــە تاوەكوو بۆیان بكرێ بیر 

لــە تۆڵەكــردن ناكەنــەوە. محەممــەد عەلی 
گوتی "كێشــەكەمان دەدەینە دەســت یاسا، 
چاوەڕێین بكوژانی برازاكەم دەستگیر بكرێن 
و ســزا بدرێن. پێموابێ یاسا ئەوەندە زەلیل 
نییە كە نەتوانێ ئەو تاوانبارانە سزا بدات".

بە گوتەی پۆلیس، مامۆستا رێبوار بە 13 
چەقۆ كوژراوە و كەسوكارەكەشی سكااڵیان 
لەســەر شــەش كەس تۆمار كردووە، بەاڵم 
تۆمەتبــارەكان هەاڵتــوون و تاوەكو ئێســتا 

دەستگیرنەكراون".
رائید ســەردار كوێخا پیرۆت، لێپرسراوی 
بنكەی پۆلیسی ناحیەی بنگرد بە )رووداو(
ی گــوت: "كێشــەی نێوان ئــەو دوو خێزانە 
لەســەر زەویــوزار بــووە. ئەوان بە شــەش 
كەس لە ئەبوبەكر دەدەن، ئەویش تەلەفۆن 
بۆ كەســوكارەكەی دەكات بۆ ئەوەی فریای 
بكەون، ســەرەتا برایەكی بەناوی مامۆســتا 
رێبوار دەگاتە الی، بە چەقۆ دەكەونە گیانی 
ئەویــش، 13 چەقــۆی لێدەدەن و ملیشــی 
لەالی راســت دەبڕن، زۆری نەمابوو ســەری 
لــە جەســتەی جیابكەنەوە، دواتــر باوك و 
برایەكــی دیكەشــی بەهانایانــەوە دەچــن، 

ئەوانیش بە چەقۆ بریندار دەكەن".
تەرمــی رێبــوار لــە پزیشــكی دادوەری 
نەخۆشخانەی گشتی رانیە توێكاری بۆ كرا، 
دوو براكەشی بەهۆی سەختیی برینەكەیان 
بەڕێكراون بــۆ نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی 
ســلێمانی، بــەاڵم باوكیــان كــە برینەكەی 
لــەوان ســووكترە، لە نەخۆشــخانەی رانیە 
لەژێر چاودێریی پزیشــكدایە. بەرپرسەكەی 
پۆلیــس دەڵێــت "گومانمان هەبــوو ئەوان 
هــەر بەوەنــدە وازنەهێنــن و بچنــە گیانی 
نەخۆشــخانە  لــە  بۆیــە  برینــدارەكان، 

پاسەوانمان بۆ بریندارەكان داناوە".
چارەنووســی  بــە  ســەبارەت 
تۆمەتبارەكانیــش، رائیــد ســەردار گوتــی 
"بنەماڵــەی قوربانییەكە ســكااڵیان لەســەر 
شــەش كــەس تۆمــار كــردووە، هەموویان 
بەپێــی ماددەی 406 لە یاســای ســزادانی 
عێراقــی بڕیــاری گرتنیــان بــۆ دەرچــووە، 
بــەاڵم بەهۆی ئەوەی خۆیان حەشــارداوە و 
شوێنیان دیار نییە، تاوەكو ئێستا دەستگیر 

نەكراون".
لەگــەڵ  قســە  دا  هەوڵــی  )رووداو( 
تۆمەتبــارەكان بكات، بەاڵم شــوێنیان دیار 

نەبوو، مۆبایلەكانیشیان داخستبوو.

مامۆستایەك لەسەر مەترێك زەوی دەكوژرێ

پۆلیس: 
13 چەقۆیان لێدابوو ملیشیان تا نیوە بڕیبوو

موختاری گوند: ناهێڵین ئەو خێزانە 
سەر بەكێشەیە بگەڕێنەوە گوندەكەمان

لەسەر پێشكەوتنەوەی ئۆتۆمبێل 
بەشەڕهاتن و كەسێكی تێدا كوژرا

عومەر چاوشین
رووداو – قەاڵدزێ

لەگەڵ پەیدابوونی دەنگەدەنگ لە كۆاڵنەكەیان، 
حاجی حەســەنیش وەكو دراوســێكانی دیكەی 
دەچێتــە دەرەوە تاوەكوو بزانێت چی روویداوە، 
لــەو كاتــەدا دەبێتە شــەڕە تەقە لەنێــوان دوو 
بنەماڵــە و گوللەیــەك بــەر حاجــی حەســەن 
دەكەوێ، دوای گەیاندنی بە نەخۆشــخانە گیانی 

دەەردەچێ.
ئــەو شــەڕە كاژێــر نــۆ و نیــوی شــەوی 
2017/5/18 لە گەڕەكی راپەڕینی شــارۆچكەی 
قەاڵدزێ لەسەر كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی لەنێوان 
دوو بنەماڵەی شارۆچكەكە روویدا و پێنج كەسی 
تێدا بریندار بوون. دواتر یەكێك لە بریندارەكان 
بەنــاوی حەســەن حەمەد ئەحمــەد، تەمەن 60 
ســاڵ، لە نەخۆشــخانەی فریاكەوتنی سلێمانی 

گیانی دەرچوو.
عەبدوڵاڵ حەمە ئەحمەد، برای حاجی حەسەن، 
دەڵێت براكەی هیچ پەیوەندی بە كێشەی نێوان 
ئەو دوو بنەماڵەیەوە نەبوو، كاتێك گوێی لە هەرا 
و دەنگــە دەنگ بووە لە كۆاڵنەكەیان، هاتووەتە 
دەرەوە و بەهــۆی شــەڕە تەقەی نێوان ئەو دوو 

بنەماڵەیە كوژراوە.
بــە گوتــەی عەبدوڵــاڵ، 15 كەس لــەو دوو 
بنەماڵەیە تەقەیان كردووە، گوللەیەك بە سكی 
حاجی حەســەن كەوتــووە و بەوهۆیەوە نەزیف 

بووە و لە نەخۆشخانە مردووە. 
عەبدوڵــاڵ دەڵێت ئەوان كێشــەكەیان داوەتە 
دەســت یاســا و چاوەڕێن یاســا تۆڵەی حاجی 
حەســەنیان بۆ بكاتەوە، ئەگەریش یاسا هیچی 
بۆ نەكردن، بە رێگەی عەشایری تۆڵەی خوێنی 

براكەیان دەكەنەوە.
حاجی حەســەن پۆلیس بووە لــە قەاڵدزێ، 
چوار كەســەكەی دیكەش كە برینداربوون، سەر 

بە دوو بنەماڵە بەشەڕهاتووەكە بوون. عەبدوڵاڵ 
دەڵێت "لەكاتی دەمەقاڵییەكەدا پۆلیس هاتووە، 
بەاڵم لە كاتی تەقەكاندا هەموویان رایانكردووە". 
هەرچەندە بنەماڵەی تۆمەتبارەكان ویستوویانە 
بەشداری لە پرسەی حاجی حەسەن بكەن، بەاڵم 
كەســوكارەكەی رێگەیان پێنەداون و گوتوویانە 
تاوەكــوو تەقەكەرەكان دەســتگیر نەكرێن رێگە 

نادەن سەردانیان بكەن.
هادی حوسێن، خاوەنی ماركێتە لەو گەڕەكەی 
شەڕەكەی تێدا بووە، دەڵێت: كات نزیكەی 10ی 
شەو بوو، سێ ئۆتۆمبێل كە پڕ لە چەكداربوون، 
هاتنە گەڕەكەكەیان، ژمارەیان 15 چەكدار دەبوو 
"لە بەردەم مزگەوتــی گەڕەك تەقەیان لە ماڵی 
)حەســەن ئەحمەد( كرد، دواتر تەقەیان بەنێو 

كۆاڵنەكەدا كرد، چەند گوللەیەك بەر ماركێتەكەم 
كەوتــوون، بــاش بــوو ئەوكاتــە ماركێتەكــەم 
داخســتبوو ئەگینــا منیــش بەردەكەوتــم و بە 
دەردی حاجی حەســەن دەچووم، چونكە گوللە 

بەر كورسی و قاسەی دوكانەكەم كەوتوون".
بەپێی زانیارییەكان، سەرەتا ئەو كێشەیە لە 
نێــوان دوو كەس بووە بە ناوەكانی )حەســەن 
ئەحمــەد( و )ئەمیر باپیر(. ئــەوان لە ناوچەی 
دەشتێو لە پشتی قەاڵدزێ لەسەر پێشكەوتنەوەی 
ئۆتۆمبێل بەشەڕهاتوون. دواتر بنەماڵەی ئەمیر 

بە شەو چوونەتە سەر ماڵی حەسەن ئەحمەد.
عوســمان ئەحمەد، برای حەســەن، هۆكاری 
دروســتبوونی ئەو شەڕەی بۆ )رووداو( باسكردو 
و گوتی "حەســەنی برام باخی هەیە لە ناوچەی 
دەشــتێو، كرێكار و وەســتای بردبوون بۆ سەر 
باخەكــەی، بەر لــە خۆرئاوابــوون گەڕابوونەوە، 
بــەاڵم لە رێــگا كەســێك بەنــاوی )ئەمیر.ب( 
ئاســتەنگیان بــۆ دروســت دەكات و رێگەیــان 
پێنادات بە ئۆتۆمبێل پێشیان بكەوێتەوە، ئیدی 

لەسەر ئەوە بووەتە دەمەقاڵەیان".
بەگوتەی عوسمان، ئەمیر بە دەمانچە تەقەی 
لــە براكەی كــردووە، دواتر خەڵــك كەوتووەتە 
نێوانیان و دەمانچەكەیان لە ئەمیر سەندووە، هەر 
لەوێ كۆتاییان بە كێشــەكە هێناوە و حەســەن 
و ئەمیر باوەشــیان لە یەكــدی داوە و یەكدییان 
ماچ كردووە، دەمانچەكەشــیان داوەتەوە ئەمیر. 
بەاڵم شەو كەسوكاری ئەمیر چوونەتە سەر ماڵی 

حەسەن.
عوسمان دەڵێت "كاتێك هاتوونەتە سەر ماڵی 
براكەم، تەقەیەكی زۆریان كردووە، ســێ كەسی 
بنەماڵەكەمان )هیوا و حەسەن( كە برای منن و 

لەگەڵ محەممەد كە ئامۆزامانە، بریندار بوون".
ســەبارەت بە كوژرانی دراوســێی براكەشی، 
عوســمان گوتــی "كاك حاجــی حەســەن لــەو 
رووداوەدا هیــچ تاوانــی نەبــوو، ئێمــە زۆر بــە 

پەرۆشین بۆ ئەو رووداوە، ئەو پیاوە بەبێ تاوان 
كوژرا". 

گوتیشی: "بەشداریمان لە پرسەكەیدا كردووە، 
بــەاڵم هیــچ قســەیەكمان لەبــارەی رووداوەكە 
نەكردووە، هەموو شتێكمان هەڵگرتووە بۆ دوای 

تەواوبوونی پرسەی كاك حاجی حەسەن".
ئەمیــر باپیــر رووداوەكە بــە جۆرێكی دیكە 
دەگێڕێتــەوە و دەڵێت ئەو دوای ئەوەی كاری لە 
باخەكەی تەواو بــووە، گەڕاوەتەوە ماڵەوە و لە 
رێگادا ئۆتۆمبێلێك ویستوویەتی كێبڕكێی لەگەڵ 
بــكات، دواتــر ئۆتۆمبێلەكە ناوەڕاســتی رێگەی 
لێگرتــووە و بــواری دەرچوونی نــەداوە، ئیدی 

لەسەر ئەوە بووەتە كێشەیان.
بــۆ  كەســوكارەكەی  رەتیكــردەوە  ئەمیــر 
شــەڕكردن چووبێتنە ســەر ماڵی حەسەن. ئەو 
گوتــی "شــەو چەنــد كەســێكی بنەماڵەكەمان 
بڕیاریان دا بچنە ماڵی حەسەن بۆ ئەوەی بزانن 
كێشەكە لەسەر چییە و كۆتایی پێ بهێنن، لەوێ 
قسە كرابوو هەموو شتێك كۆتایی هاتبوو، ئەوان 
ویســتبوویان خوداحافیزی بكەن، كەســێك لە 
بنەماڵەی ئەوان تەقەی كرد، ئەوانەی ئێمەش بۆ 

بەرگریكردن لە خۆیان تەقەیان كرد".
ئەمیــر ئامادەیــی بنەماڵەكــەی نیشــاندا بۆ 
سوڵحكردن لەگەڵ ماڵی حاجی حەسەن و گوتی 
"ئەوان رێگەیان نەدا بەشداری پرسەكەی بكەین، 
ئەو كەســە بەبێ تاوان كوژرا، كەسوكارەكەی و 

یاسا چی بڵێن ئێمە ئامادەین".
گوتەبێــژی  ئیســماعیل،  شــۆڕش  رائیــد 
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی راپەڕین دەڵێت كێشەی 
نێوان ئەو دوو كەســە لەســەر پێشكەوتنەوەی 
ئۆتۆمبێــل بووە، دواتر كێشــەكە گــەورە بووە 
و كەســێك كــە هیــچ پەیوەنــدی بە كێشــەی 
نێوانیانــەوە نەبــووە، كــوژراوە. پۆلیــس پێنج 
كەســی بە تۆمەتی تەقەكردن و كوشــتنی ئەو 

كەسە دەستگیر كردووە.

حاجی حەسەن لە شەڕی نێوان دوو بنەماڵەدا کوژرا

رێبوار بەهانای براکەیەوە چوو بەاڵم درایە بەر چەقۆ و کوژرا
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نیوەی دانیشتووانی سووریا ئاوارەن

دڵخواز بەهلەوی
رووداو - هەولێر

حكومەتـی سـووریا بڕیـاری داوە ناسـنامە 
و رەگەزنامـەی نـوێ بداتـە هاوواڵتیانـی، هـەر 
و  ناسـنامە  دەرهێنانـی  لەكاتـی  كەسـێكیش 
رەگەزنامـە لـە شـوێنی نیشـتەجێبوونی خـۆی 
رەگەزنامـەی  و  ناسـنامە  نەبێـت،  ئامـادە 
سـووریی لێوەردەگیرێتـەوە و وەكو بیانییەكی 

ئـەو واڵتـە تۆمـار دەكـرێ.

لـە كارتـی ناسـنامەی  یەكـەم گۆڕانـكاری 
ئەمـەش  كـرا،   2004 سـاڵی  لـە  سـووری 
دوای هێنانـی سیسـتەمی زانیـاری بۆ سـووریا 
زانیاریـی  تـەواوی  تۆماركردنـی  بەمەبەسـتی 
كەسـی لـە ناسـنامەی نوێـی سـووریدا، كارتـە 
كۆنەكـە بـە كارتێكـی نـوێ گـۆڕا و تاوەكـو 

پێدەكرێـت. كاری  ئێسـتاش 
دوای دەركەوتنی قەیرانی سووریا لە ساڵی 
2011، بەشـار ئەسەد مەرسوومی ژمارە 49ی 
دەركـرد بـۆ پێدانـی رەگەزنامـەی سـووری بەو 

كوردانـەی لـە سـەرژمێریی سـاڵی 1962دا لـە 
سـنووری پارێـزگای حەسـەكە، ناویـان وەكـو 
بیانـی تۆمـار كرابوو. ئەسـەد وەزیری ناوخۆی 
سـووریای راسـپارد بـۆ گرتنەبەری رێوشـوێنی 
ئـەو  جێبەجێكردنـی  بەمەبەسـتی  پێویسـت 

مەرسومە.
سـاڵی  93ی  ژمـارە  مەرسـومی  بەپێـی 
ناسـنامەیان  كـورد،   120 لـە  زیاتـر   ،1962
لـێ سـەندرایەوە كـە دواتـر بـە بیانییەكانـی 
حەسـەكە ناسـران. بیانووەكەش ئەوە بوو كە 
ئـەو كەسـانە بـە رەچەڵـەك خەڵكـی سـووریا 

نیـن و لـە توركیـاوە هاتـوون. 
هەندێـك  لـە  رابـردوودا،  رۆژی  چەنـد  لـە 
ماڵپەری ئەلیكترۆنی و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان، 
هەواڵێـك باڵوبووەتەوە كە حكومەتی سـووریا 
دەیەوێـت گۆڕانـكاری لە ناسـنامەی سـووری و 
كارتـی تایبەتی سـوورییەكاندا بكات، تێچووی 
ئـەو پرۆسـەیەش 28 ملیـۆن دۆالرە. بەپێـی 
سـووریا  ئاوارەكانـی  و  پەنابـەر  هەواڵەكـە، 
مافـی ناسـنامەی كەسـییان لێوەردەگیرێتەوە، 

هەروەهـا رەگەزنامەشـیان لێوەردەگرێتـەوە.
ناسـنامەی  گۆڕینـی  هەواڵـی  هەرچەنـدە 
تـۆڕە  و  ماڵپـەڕ  زۆربـەی  سـووری 
كۆمەاڵیەتییەكانـی تەنیـوە، بـە تایبەتی ئەو 
ماڵپەڕانـەی سـەر بـە ئۆپۆزیسـیۆنن، بـەاڵم 
بەرپرسـانی سـەر بـە رژێمـی سـووریا ئـەو 

رەتدەكەنـەوە. هەواڵـە 
هەواڵـی گۆڕینـی ناسـنامەی سـووری كـە 
باڵوبووەتـەوە،  مانگـەدا  ئـەم  ناوەڕاسـتی  لـە 
زۆر بـە زوویـی تـۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانی تەنی. 
كـە  كردووەتـەوە  بـاڵوی  ئۆریەنـت  ماڵپـەڕی 
"ئەنجوومەنـی گەلـی سـووریا بـە كـۆی دەنـگ 
بڕیاری داوە بە گۆڕینی ناسـنامەی سـووری لە 

سـەرەتای سـاڵی 2018". 
لیژنـەی  ئەندامـی  تـاووس،  ریـاز  بـەاڵم 
ئەنجوومەنـی  لـە  یاسـادانان  و  یاسـایی 
رەتكـردەوە  هەوااڵنـەی  ئـەو  سـووریا  گەلـی 
هەواڵـە  "ئـەو  راگەیانـد  )رووداو(ی  بـە  و 
هیـچ بنەمایەكـی راسـتی نییـە، هیـچ پـڕۆژە 
بـۆ  نییـە  گـەل  ئەنجوومەنـی  لـە  یاسـایەك 
حكومەتـی  و  كەسـی  ناسـنامەی  گۆڕینـی 
سـووریا بـە نیـاز نییـە لـە رۆژانـی داهاتـوودا 
بـكات". كەسـی  پسـولەی  لـە  گۆڕانـكاری 

ریـاز تاووس پێیوایە،"ئەو بانگەشـانە دوای 
ئـەو سـەركەوتنانە دێـت كـە سـوپای سـووریا 
لەسـەر زەوی تۆمـاری كـردوون، ئەو هەواڵەش 
لـە چوارچێـوەی پرۆسـەی تیـرۆری هاوواڵتیان 
هەندێـك  لەالیـەن  دەروونییـە  جەنگـی  و 

الیەنـەوە".
جـۆرە  ئـەو  ئۆپۆزیسـیۆن  كـە  گوتیشـی 
هەوااڵنـە "بـە ئامانجـی شـاردنەوەی شكسـتی 
سیاسـی و سـەربازیی خۆیـان باڵودەكەنـەوە".

ماڵپـەڕی  زانیارییەكانـی  بەپێـی  هـەر 
ئۆریەنـت، رێگـە بـە هیـچ سـوورییەك نـادرێ 
كونسـوڵخانەكانی  و  باڵیۆزخانـە  لەڕێگـەی 
سـووریا لـە واڵتـان ناسـنامە نـوێ بكەنـەوە 
نـوێ  ناسـنامە  واڵت  ناوخـۆی  لـە  دەبـێ  و 

بكەنـەوە.
ئیئتیافـی  باڵیـۆزی  حراكـی،  نـزار 
میدیایـی  )تـۆڕی  بـە  قەتـەر  لـە  سـووری 
رووداو(ی راگەیانـد: "رژێمـی سـووریا هێڵـی 
سـووری نییـە، لـە سـایەی بێدەنگیـی جیهان 
دەتوانێـت هەرچییەكـی بوێـت بیـكات، ئەمـە 
سـادەترین تاوانـە كـە رژێـم لـە دژی گەلـی 

بیـكات". سـووریا 
توانایەكـی  "رژێـم  پێیوایـە  حراكـی  نـزار 
گـەورەی هەیـە لـە فێڵكـردن لـە كۆمەڵگـەی 
نێودەوڵەتی، وەك شـەیتان وایە، هەرچییەكی 
گەمـارۆی  لـە  دەتوانێـت  و  دەیـكات  بوێـت 
ئابـووری، سیاسـی و یاسـایی خـۆی دەربـاز 
بـكات كـە كۆمەڵگـەی نێودەوڵەتـی بەسـەریدا 

سـەپاندووە".
لـە بـارەی نیـازی حكومەتـی سـووریا بـۆ 
نوێكردنـەوەی كارت و ناسـنامە، نـزار حراكـی 
گوتـی "زیاتـر لە دە ملیۆن پەنابـەر و ئاوارەی 
سـووری هـەن، ئـەو پانە واتای بێبەشـكردنی 
10 ملیۆن سـوورییە لە رەگەزنامە، لەوالشەوە 
گۆڕینـی دیمۆگرافـی لـە سـووریا روویـداوە و 

هەمـوو  و  ئەفغانـی  ئێرانـی،  بـە  رەزگەنامـە 
رژێمـی  لەگـەڵ  كـە  دراوە  چەكدارانـە  ئـەو 
تاوانبـار شـەڕ دەكـەن، بۆیـە رژێـم دەتوانێـت 
ناسـنامەی سـووری بگۆڕێـت، چونكـە كـەس 

نییـە لێپرسـینەوەی لەگـەڵ بـكات".
سـووریا  ئۆپۆزیسـیۆنی  بەرپرسـەی  ئـەو 
سـووریا  رژێمـی  دیكـەی  ئامانجێكـی  باسـی 
بـاری  بـە  پەیوەنـدی  كـە  دەكات  كارە  لـەو 

هەیـە. داراییـەوە 
حەراكی دەڵێت "ئێسـتا حكومەتی سـووریا 
دۆخێكـی  لـە  پاسـپۆرت  نوێكردنـەوەی  بـۆ 
ئاسـاییدا 400 دۆالر لە هاوواڵتییەكی سـووری 
وەردەگـرێ، بـەاڵم ئەگـەر بیەوێـت بـە خێرایی 
نوێی بكاتەوە، ئەوا پێویستە 800 دۆالر بدات، 
ئەگـەر 5 ملیـۆن سـووری النیكـەم پێویسـتی 
بـە نوێكردنـەوەی پاسـپۆرت بێـت، ئـەوا رژێـم 

دەیـان ملیـار دۆالری دەسـتدەكەوێت".
لـەو  گومانیـان  سـووری  ئۆپۆزیسـیۆنی 
و  هەیـە  سـووریا  حكومەتـی  هەنـگاوەی 
لـە پشـت ئـەو  پێیانوایـە ئامانجـی سیاسـی 
پێدانـی  بـۆ  هەوڵێكـە  و  حكومەتـە  كارەی 
شـیعە  میلیشـیا  بـەو  سـووری  ناسـنامەی 
كـە شـەڕ  ئەفغانییـەی  و  ئێرانـی  و  عێراقـی 
هەروەهـا  دەكـەن،  سـووریا  حكومەتـی  بـۆ 
بێبەشـكردنی ئـەو سـووریانەی نەیـاری رژێمن 

واڵتـن. دەرەوەی  لـە  ئێسـتا  و 
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ژمارەی پەنابەرانی سووری 5 ملیۆن كەسی تێپەڕاندووە
بۆ یەكەمجار لە ماوەی 6 ساڵ شەڕی نێوخۆیی سووریا، ژمارەی ئەو كەسانەی لە ترسی شەڕی نێوخۆیی

لەو واڵتە رایانكردووە گەیشتووەتە سەرووی 5 ملیۆن كەس. 

2.5 ملیۆن

5 ملیۆن
بە گوێرەی مەزندەی کۆمیســاریای بااڵی پەنابەرانی نەتەوە 
یەکگرتووەکان ژمارەی ئاوارە نێوخۆییەکانی شەڕی سووریا 

هەتا 30 ئازاری 2017 ژمارەی پەنابەرانی 6.3 ملیۆن کەسە. 
سووریا گەیشتبووە 5،020،470 کەس. 

لە بەشی هەرە زۆری 2016 ژمارەی پەنابەران زیادبوونێکی بەرچاوی بەخۆیەوە نەبینیبوو، بەاڵم لە کۆتاییەکانی 
2016 بە هۆی ســەرکەوتنی هێزەکانی الیەنگری حکومەتی ســووریا بەســەر ئۆپۆزیسیۆن لە حەلەب ژمارەی 

پەنابەران 250 هەزار کەس زیادی کرد. 

خالید محەممەد جەمیل
رووداو - هەولێر

لەپـاش  سـووریا  نالەبـاری  دۆخـی 
شـەش سـاڵی تـەواو لـە شـەڕ و نائارامـی، 
لـە  زیاتـر  كۆچكردنـی  هـۆكاری  بووەتـە 
ئـەوەش  واڵتـە،  لـەو  كـەس  ملیـۆن   5
بەگوێـرەی ئامـاری رێكخراوەكانـی سـەر بـە 

نەتەوەیەكگرتـووەكان.
بەشـێكی زۆر لـەو كۆچبـەر و ئاوارانـەی 
سـووریا دووچـاری ئاسـتەنگی دەبـن، بەبـێ 
كێشـەكەیان  بـۆ  چارەسـەرێك  ئـەوەی 
دیكـە  كێشـەیەكی  بـەاڵم  ببینرێتـەوە، 
ئامـاری  ئەوەیـە  بابەتـە  ئـەم  دەربـارەی 
و  كۆچبـەر  ئـەو  ژمـارەی  لەسـەر  دروسـت 
ئاوارانـە دەسـتنەكەوتووە. ئەو ئامارانەشـی 
هـەن زۆربەیـان لە چوارچێـوەی مەزندەدان، 
بـەاڵم  تۆماركراوەكانـن،  نـاوە  تەنیـا  یـان 
جیـا لـە لیسـتی نـاوی كۆچبـەر و ئـاوارە 
و بەڵگـەكان، بـە سـەدان هـەزار كۆچبـەر و 
ئـاوارەی دیكـە هـەن كـە ناوەكانیـان تۆمـار 

نەكـراوە.
خەڵـك،  ژیانـی  لەسـەر  مەترسـی 
و  ژیـان  پێویسـتیەكانی  زەحمەتـی 
داهـات  و  دارایـی  سـەرچاوەی  نەبوونـی 
لەگـەڵ كەمبوونـەوەی خزمەتگوزارییەكانـی 
دەبنـە  ئەمانـە  تەندروسـتی،  و  پزیشـكی 
هـۆكاری سـەرەكی ئـەوەی خەڵكـی ناچـار 
بێـت جێـگا و رێـی خۆیـان بەجێبهێڵـن و 

بـن. كۆچبـەر 
بەپێـی راگەیێنـراوی حكومەتی سـووریا، 
تاوەكـو كۆتایـی 2015 ژمـارەی كۆچبەرانی 
كـەس.  ملیـۆن   5 گەیشـتووەتە  سـووریا 
بەشـی زۆریـان چوونەتە واڵتانی دراوسـێ و 
هەندێكیشـیان چوونەتـە ئەوروپا. وەزارەتی 
لـە  كـە  رایگەیانـدوە  توركیـاش  ناوخـۆی 
 969 و  ملیـۆن   2 توركیـادا  سەرانسـەری 

هـەزار كۆچبـەری سـووری دەژیـن.
ژمـارەی كۆچبەرانـی سـووریا، بەگشـتی 
هـەزار   500 گەیشـتووەتە  ئیسـتانبوڵ  لـە 
كـەس. لـە رووهـا 420 هـەزار، لـە هاتـای 
384 هـەزار، لـە دیلـۆك 329 هـەزار و لـە 
كیلیـس 124 هـەزار ئـاوارە. ئەمـە جگە لەو 

ئاوارانـەی ناویـان تۆمـار نەكـراوە.
كۆمیسـیۆنی بـااڵی كاروبـاری پەنابـەران 
هـەزار   25 و  ملیـۆن  "دوو  رایگەیانـدووە 
و  عێـراق  بـۆ  كـردووە  كۆچیـان  سـووری 
 26 هەروەهـا  ئـوردن،  و  لوبنـان  و  میسـر 
هەزاریـش لـە واڵتانـی دیكـەی عەرەبیـن و 
24 هەزاریشـیان چوونەتـە واڵتانی باكووری 

ئەفریقـا".
كۆمیسـیۆنی بـااڵی كاروبـاری پەنابـەران 
لـە لوبنان راگەیانـدووە: "ژمارەی كۆچبەرانی 
لوبنـان گەیشـتووەتە نزیكـەی  لـە  سـووری 
ملیۆنێـك و 100 هـەزار كـەس، جیـا لەمەش 

ژمارەیەكـی دیكـە كـە نزیكـەی 500 هـەزار 
كـەس دەبـن، ناویـان تۆمـار نەكـراوە.

فیلپۆ گراندی، كۆمیسەری بااڵی كاروباری 
رایگەیانـد: "چەندیـن هاوواڵتیـی  پەنابـەران 

سـووری، لەنێـو سـنووری ئـەو واڵتـە گیریان 
خـواردووە و ناتوانـن بچنـە دەرەوە." هـەر 

بەپێی قسـەكانی فیلپۆ گراندی، لەسـەرەتای 
سـاڵی 2011 ەوە زیاتر لە 6 ملیۆن و 500 

ئاوارەبـوون،  سـووریا  لەنێـو  كـەس  هـەزار 
بـەاڵم نزیكـەی 5 ملیـۆن كـەس چوونەتـە 
واڵتانـی  بەتایبـەت  واڵتـە،  ئـەو  دەرەوەی 

دەوروبـەری سـووریا.
جیاوازییەكـی زۆر لـە نێـوان ئامارەكانـی 
یوئێـن و ئـەو ئامارانـەدا هەیـە كـە واڵتـان 
لەبـارەی كۆچبەرانـی سـووری رایدەگەیەنـن. 
بـۆ نموونـە حكومەتـی ئـوردن رایگەیانـدووە 
كـە نـاوی ملیۆنێـك و 250 هـەزار ئـاوارەی 
سـوورییان تۆمار كردووە، بەاڵم كۆمیسیۆنی 
بـااڵی كاروبـاری پەنابـەران دەڵێـت ژمـارەی 
ئاوارەكانـی سـووریا لـە ئـوردن 623 هـەزار 

كەسـە".
لـە رۆژانـی 4 و 5ی نیسـانی 2017 دا، 
برۆكسـل،  لـە  نێودەوڵەتـی  كۆنگرەیەكـی 
لـەو  بەڕێوەچـوو.  سـووریا  دەربـارەی 
كۆنگرەیـەدا، بـاس لـەوە كرا كە 13 ملیۆن و 
500 هەزار سووری پێویستیان بەهاوكارییە، 
لەوانـە نزیكـەی 6 ملیـۆن و 300 هەزاریـان 
هـەر لـە نێـو سـووریا ئـاوارە بـوون و زیاتـر 
لە 5 ملیۆنیش بە واڵتانی دراوسـێی سـووریا 
70%ی  باڵوبوونەتـەوە.  ئەوروپـادا  یـان 

منداڵـن. و  ئافـرەت  ئاوارەكانیـش 
بەپێـی ئاماری سـاڵی 2013ی حكومەتی 
سـووریا  دانیشـتووانی  ژمـارەی  سـووریا، 
22 ملیـۆن و 500 هـەزار كەسـە. ژمـارەی 
ئـەو كەسانەشـی ئـاوارە و كۆچبـەر بـوون 
بەپێـی ئامارەكانی یوئێن، گەیشـتووەتە 11 
ملیـۆن و 320 هـەزار كـەس، واتـە نزیكـەی 
50%ی دانیشـتووانی سـووریا كۆچبـەر یـان 

ئاوارەن.
ژمـارەی ئـەو سـووریانەی كـە بەشـێوەی 
نایاسـایی كۆچبـەری واڵتانـی ئەوروپـا بـوون 
گەیشـتووەتە میلۆنێك 500 هـەزار كۆچبەر. 
لەنێویانـدا 850 هەزاریـان لەرێـگای دەریـای 
سـپی، لەنێـوان توركیـا و یۆنانـدا كۆچبـەر 
لەرێـگای  هەزاریـان   150 هەروەهـا  بـوون. 
كەناراوەكانـی لیبیـاوە خۆیـان گەیاندووەتـە 

ئیتالیا.

كۆچبەرانی رۆژئاوای كوردستان

رۆژئـاوای  لـە  ئەوانـەی  ژمـارەی   
ئـەو  یـان  بـوون،  كۆچبـەر  كوردسـتانەوە 
كەسـانەی لـەوێ ماونەتـەوە 100% نادیـارە، 
زانیارییـەكان  بەپێـی  ئێسـتا.  بەتایبـەت 
نزیكـەی 50 بـۆ 60%ی ئاوارەكانـی نێوخۆی 
رۆژئـاوای  شـارەكانی  لـە  روویـان  سـووریا 
كوردسـتان كـردووە. ژمارەیەكـی زۆریـش لـە 
كـوردی رۆژئـاوای كوردسـتان زێـدی خۆیـان 
جێهێشـتووە، لەوانـە 244 هـەزار كەسـیان 
گیرسـاونەتەوە.  كوردسـتان  هەرێمـی  لـە 
لەنێـو  كـەس  هـەزار   94 ژمارەیـەش  لـەو 
كەمپەكانـدان و 150 هەزاریـش لـە دەرەوەی 

دەژیـن. كەمپـەكان 

ژمارەی پەنابەرە سوورییەکان کە لە 2012 هەتا 2017 
ناوی خۆیان وەکوو پەنابەر تۆمارکردووە:
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ته ندروستی

لە كوردستان رووداوەكانی هاتوچۆ سێیەم هۆكاری مردنن

تەندروستی لە رەمەزان

رەمەزان.. دەرفەتێك بۆ وازهێنان لە جگەرە
NHS - رووداو

)ئیســام داوات لێنــاكات زیــان بــە خۆت 
بگەیەنیت بەهۆی رۆژووگرتنەوە(

چەند پرســیارێك هــەن لە رەمەزانــدا زۆر 
دووبارە دەكرێنــەوە، رێكخراوی تەندروســتی 
جیهانی وەاڵمی ئەو پرسیارانەی لە شارەزایانەوە 

وەرگرتووە
پرســیار: ئەگەر كەسێك شــەكرەی هەبێ 

دەتوانێ بەڕۆژوو بێت؟
وەاڵم: ئــەو كەســانەی شــەكرەیان هەیە و 
كۆنترۆڵیان كردووە، ئیدی بە هۆی دەرمانەوە 
بێــت یان جۆری خۆراكــەوە، دەتوانن بەڕۆژوو 
بن. لەو كاتەدا لەوانەیە پزیشك كاتی وەرگرتنی 
دەرمانەكەیان بۆ بگۆڕێت، بەاڵم ئەو كەسانەی 
پێویســتیان بە ئەنســۆلینە بۆ كۆنترۆڵكردنی 

شەكر لە خوێنیاندا، نابێت بەڕۆژوو بن.
پرسیار: تووشــی السەرئێشە دەبم كاتێك 
ناخــۆم، كە بەڕۆژوو دەبــم خراپتر دەبم، چی 

بكەم؟
وەاڵم: ئەو كەسانەی السەرئێشە )شەقیقە(
ی كۆنتڕۆڵنەكراویان هەیە، پێویستە بە رۆژوو 
نەبــن، هەرچەندە ئەگەر ئەو كەســە دەرمانی 
دەتوانــێ  بەكاربهێنێــت  دروســت  و  راســت 
ئازارەكــەی كۆنترۆڵ بكات، لەو بارەیەشــەوە 

پێویستە راوێژ بە پزیشك بكرێت.
پرســیار: ئایــا ئەوانەی بــەرزی یان نزمیی 
گوشاری خوێنیان هەیە دەتوانن بە رۆژوو بن؟

وەاڵم: ئەوانەی كێشــەی بەرزیی گوشــاری 
خوێنیــان هەیە و كۆنترۆڵیان كردووە دەتوانن 
بــە رۆژوو بــن، لــەو كاتانــەدا پزیشــك كاتی 

وەرگرتنی دەرمانەكانیان بۆ دەخاتە دەرەوەی 
كاتی بەرۆژووبوون. ئەگەر كەســێك كێشــەی 
نزمیی گوشــاری خوێنــی هەبــوو، دەتوانێت 
بەرۆژوو بێت، بە مەرجێك پێداویســتی لەشی 

لە شلەمەنی و خوێكان وەربگرێت.
پرسیار: ئایا رۆژوو زیان بە ژنێك دەگەیەنێ 
كە پێشــبینی دووگیانبوون دەكات؟ ئایا ژنی 

دووگیان دەتوانێ بە رۆژوو بێت؟
وەاڵم: چەنــد بەڵگەیەكــی پزیشــكی هەیە 
نیشــانیدەدەن بەڕۆژووبوون بــۆ ژنی دووگیان 
بیرۆكەیەكــی بــاش نییە، بــەاڵم ئەگەر ژنێك 
هەســتی كرد بەهێز و تەندروستە، دەتوانێ بە 
رۆژوو بێت، بە تایبەتی لە سێ مانگی یەكەمی 

دووگیانیدا.
ئەگەر ژنێكی دووگیان هەستی كرد بەهۆی 
رۆژووەوە تەندروستی تێكدەچێت، شەریعەتی 
ئیســام، بە روونی رێگــەی پێدەدات بە رۆژوو 
نەبێــت، دەتوانێت دواتر رۆژووەكان بگرێتەوە، 
ئەگەر نەیتوانی ئەوەش بــكات، ئەوا دەتوانێ 

فیدیەی رۆژە فەوتاوەكان بدات.
پرســیار: ئایــا رەمەزان كاتێكی باشــە بۆ 

وازهێنان لە جگەرە؟
وەاڵم: بەڵێ، جگەرە زیان بە تەندروســتی 
دەگەیەنێــت، رەمــەزان هەلێكــی بێوێنەیە بۆ 

وازهێنان لەو خووە خراپە.
پرســیار: لە چ تەمەنێكەوە منداڵ دەتوانێ 

بە رۆژوو بێت؟
وەاڵم: منــدااڵن داوایان لێكراوە لە تەمەنی 
دوای باڵغبوونەوە بەڕۆژوو بن، لەو كاتەدا زیان 
ناگەیەنێــت، رۆژووگرتن لە پێش ئەو تەمەنەدا 
پەیوەنــدی هەیە بــە شــێوازی بیركردنەوەی 

بــاوان و تەندروســتیی گشــتیی منداڵەكەوە. 
رۆژووگرتنــی مندااڵن لە خــوار تەمەنی حەوت 
یان هەشــت ساڵەوە باش نییە، رۆژووگرتن بۆ 
چەنــد كاژێرێك بیرۆكەیەكی بــاش دەبێت بۆ 
هۆشــیاركردنەوەی مندااڵن دەربــارەی رۆژوو، 

هەروەها راهێنانیان.

پرســیار: ئەوانەی رەبویان هەیــە دەتوانن 
دەرمان بەكاربهێنن؟

وەاڵم: بەكارهێنانــی ســپرای رەبــو، وەك 
خواردن و خواردنەوە نییە و رێگەپێدراوە، ئەو 
كەسانەی رەبویان هەیە دەتوانن بەرۆژوو بن و 

سپراكەشیان بەكاربهێنن.

پرســیار: ئایا كەســێك دەتوانێت بە رۆژوو 
بێت، ئەگەر خوێن وەرگرێت لە نەخۆشخانە؟

وەاڵم: نەخێــر، ئەگــەر كەســێك خوێنــی 
تێبكرێت، ئامۆژگاری دەكرێت بە رۆژوو نەبێت.
پرسیار: من دەرمانی رۆژانەم هەیە دەتوانم 

بە رۆژوو بم؟

وەاڵم: ئەگەر پێویســت بوو دەرمانەكەت لە 
كاتــی رۆژووەكەدا وەربگریت، ئــەوا نابێت بە 
رۆژوو بیت، ئەگەر دەرمانەكە بۆ نەخۆشییەكی 
كورتخایــەن بــوو، دەتوانی دواتــر قەرەبووی 
رۆژووەكانــت بكەیتــەوە دوای چاكبوونەوەت. 
ئەگەر نەخۆشییەكەت درێژخایەن بوو، دەبێت 
پزیشكەكەت بۆت دیاری بكات كە ئایا دەتوانی 
بەكارهێنانی دەرمانەكە بخەیتە دوای كاتەكانی 
بە رۆژوو بوون. ئەگەر دۆخی نەخۆشــییەكەت 

جێگیر نەبوو، بە رۆژوو مەبە.
پرسیار: ئایا ژنی شیردەر رۆژووی لەسەرە؟
وەاڵم: نەخێــر، ئــەو ژنەی شــیر دەدات بە 

منداڵ پێویست ناكات بەڕۆژوو بێت.
پرسیار: دەرزی رۆژوو دەشكێنێ؟

وەاڵم: دەرزی و قەترەی چاو و گوێ رۆژوو 
ناشكێنن ئەگەر ماددەی خۆراكییان تێدا نەبێت.
پرسیار: ئەگەر تووشی وشكبوونەوە بوویت 

دەتوانی رۆژوو بشكێنیت؟
وەاڵم: بەڵێ، ئەگەر تووشی وشكبوونەوەی 
توندبوویت، لەوانەیە هۆكارەكەی وەرنەگرتنی 
شــلەمەنی تەواو بێــت لە پێــش رۆژووەكەدا، 
وشــكبوونەوەی ئاسایی خراپتر دەبێت بەهۆی 

كەشی گەرمەوە، یان چاالكی جۆراوجۆرەوە.
ئەگــەر میزت نەمــا، یــان زۆر كەمبووەوە، 
تووشی نزیك لە بێهۆشبوون هاتیت و شتەكانت 
تێكەڵ كرد لە كاتی بینیندا، یان لەهۆش خۆت 
چوویت، دەبێ رۆژووەكە بوەستێنی و شلەمەنی 
بخۆیتــەوە، ئیســام داوات لێنــاكات زیان بە 
خۆت بگەیەنی بەهۆی بەڕۆژووبوونەوە، ئەگەر 
رۆژووەكەت شــكاند، دەتوانی دواتر قەرەبووی 

بكەیتەوە.

 )فۆتۆ: رووداو(

د. پشدەر عەبدوڵاڵ ئیسماعیل*

بریتییە لە نەخۆشــییەكی درێژخایەنی 
و  وشــكبوونەوە  ئەنجامــی  لــە  پێســت 
سووربوونەوە و خورانێكی زۆری پێست كە 
بەپێی تەمەن شوێنی نەخۆشییەكە لەسەر 
پێستی نەخۆشەكە لەوانەیە بگۆڕێت، بەاڵم 
لــە منداڵی بچووكدا بەهیچ شــێوەیەك لە 

ناوچەی دایبی دەرناكەوێت.
ئیگزیما كە لــە كوردەواریدا هەندێكجار 
زۆرتــر  بیــرۆ(،  )وشــكە  پێیدەگوتــرێ 
لــەو مندااڵنــەدا دەردەكەوێــت كــە لــە 
هەســتەوەری  حاڵەتــی  خێزانەكانیانــدا 
)حەساسیەت( هەبێت وەك ئیگزیما، رەبۆ 
یان هەر حاڵەتێكی هەســتەوەریی پێست 

یان كۆئەندامی هەناسە.
پێدەچێت نەخۆشــییەكە بەهۆی كێشە 
لە دروســتبوونی یەكێك لــە پڕۆتینەكانی 

پێستەوە بێت كە پێیدەگوترێ فیاگرین.
هەرچەنــدە نەخۆشــییەكە درێژخایەنە 
دەكات،  كــەم  و  زیــاد  كات  بەپێــی  و 
بــەاڵم بەشــێكی بەرچــاو لــەو مندااڵنەی 
نەخۆشییەكەیان هەیە، لەگەڵ گەورەبوون 
نەخۆشــییەكەیان نامێنێت. بۆ دڵنیابوون 
لە دیاریكردنی نەخۆشــییەكە لە مندااڵندا، 
دەبێت سەردانی پزیشكی مندااڵن بكەیت.

چارەسەركردن:
هەندێــك دەرمان و كرێمی نەرمكەرەوە 
و شــێداركردنی پێست هەیە كە پێویستە 
پزیشــك بۆ منداڵەكەتی بنووسێت. تكایە 
لــە خۆتــەوە هیــچ دەرمانێك بــۆ منداڵ 
بەكارنەهێنــی، چونكە هەڵە لە پێدانی بڕ 
و جــۆری دەرمانەكــە، ژیانــی منداڵەكەت 

دەخاتە مەترسییەوە.

ئیگزیمای پێستی منداڵ چییە؟

ئەو زانیارییانەی كە دایك و باوك زۆر گرنگە 

بیزانن بۆ رێگەگرتن لە ئیگزیما:

1 - نابێ زوو زوو منداڵەكەت بشۆی.
2 - مانەوەی منداڵ لە گەرماو لە 10 خولەك زیاتر نەبێ.

3 - زوو زوو كرێمی شــێداركردن و نەرمكەرەوەی پێســت 
بەگوێــرەی رێنمایی پزیشــك بەكاربهێنە، بــە تایبەتی دوای 

شووشتنی منداڵەكەت.
4 - شووشتن بە ئاوی شیلەتێن و نابێت زۆر گەرم بێت.

5 - زۆر بە كەمی سابوون بەكاربێنە.
6 - بۆن و موعەتەر و هەموو ئەو شتانەی كە خورانی 
پێســت زیاد دەكــەن بۆ منداڵێك كــە ئیگزیمای هەبێت 

بەكارمەهێنە.
7 - نابێــت جلەكانــی خوری بێت یــان فایبەری زۆر 

بێت، ئەگەر لۆكە بێ باشترە.
8 - ئەو خواردنانەی مەدەرێ یان زۆر كەم بیدەرێ 
كە هەســتەوەریی زۆر دروست دەكەن وەكو هێلكە و 

گوێز.
9 - ئەگەر منداڵەكە لەكاتی ئیشكردنی رۆژانەی 
دەســتی زۆر خســتە نــاو ئاوەوە، ئەوە پێویســت 

دەكات كە دەستكێشی بۆ لەدەست بكەیت.
10 -  هەوڵ بدە نەهێڵی ئارەقەی زۆر بكاتەوە.
شــێداركردنەوە  ئامێــری  پێویســتە   -  11
بەكاربهێنیــت لە ماڵــەوە، بەتایبەتی ئەگەر لە 
وەرزی زستاندا ئامێری گەرمكەرەوەكە هەوای 
ماڵەوەی وشــك كردبــووەوە یان لــە وەرزی 
هاوینــدا ئامێــری فێنككەرەوەكە شــێداریی 

ماڵەكەتی كەم كردبووەوە.
12 - شوێنی خەوتنی منداڵەكە پێویستە 
فێنك بێت، چونكە ئارەقەكردنەوە خوران 

و ئیگزیماكە خراپتر دەكات.

*پزیشكی پسپۆڕی نەخۆشییەكانی 
مندااڵن

سوود و زیانەكانی بە رۆژووبوون

   دڵەكــزێ: لەكاتــی رۆژووگرتندا، بەهۆی نەخواردنی خۆراكەوە ترشــی 
نــاو گــەدە دادەبەزێــت، چونكە ئەركی ئەو ترشــییە هەرســكردنی خۆراكە، 
بەاڵم كاتێك كەســی بەڕۆژوو بۆنی خواردنێك دەكات، مێشــك پەیام بۆ گەدە 
دەنێرێت بۆ ئەوەی ترشــی دەربدات. ئەمەش ئازاری گەدە )دڵەكزێ( دروســت 
دەكات. بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی ئەمە، ئەو حەبانەی پێــش رەمەزان بۆ دڵەكزێ 
بەكارتان دەهێنان، لە پارشێوان و كاتی بەربانگدا بەكاریبهێنە. هەروەها پارشێوان 

دووربكەونەوە لە زۆرخۆری و خواردنی چەور و سوورەوەكراو و پڕ بەهارات.

        لەدەســتچوونی كۆنترۆڵی شــەكرە: ئەو كەســانەی بەردەوام دەرزیی ئینسۆلین 
بەكاردێنــن بــۆ كۆنترۆڵكردنی شــەكرەكەیان، باشــترە رۆژوو نەگــرن. ئەوانەش كە بە 
حەب كۆنترۆڵیان كردووە، دەبێت بە وردی لەسەر رێنمایی پزیشكەكەیان بڕۆن لەكاتی 
بەڕۆژووبووندا. مەترسیی گەورەی شەكرە لەكاتی رۆژوودا بریتییە لە دابەزینی كە دەبێتە 

هۆی گێژبوون و بوورانەوە و تەنانەت مردنیش، ئەگەر زوو چارە نەكرێت.

جەســتەت  بەڕۆژوویــت،  كاتێــك  وشــكبوونەوە:          
بــەردەوام شــلە و خوێیــەكان لەدەســتدەدات بێ ئەوەی 

و  میزكــردن  لەڕێــگای  ئەویــش  وەریانبگرێتــەوە، 
ئارەقەكردنەوە و هەناســەدانەوە. ئەمە بۆ كەســانی 
بەتەمەن سەختترە، هەروەها ئەوانەش كە دەرمانی 
میــز پێكەر بەكاردێنن. گێژبوونی زۆر و بوورانەوە 
بەهــۆی وشــكبوونەوەوە مەترســیدارە و دەبێــت 
خێرا ئەو شــلەمەنییانە بخۆیتەوە كە ئاو و شەكر 
و خوێیەكانیــان تێدایە وەكــوو جۆرە جیاوازەكانی 

شــەربەت. كاتێك كەســێك بەهۆی وشكبوونەوەوە 
دەبوورێتــەوە، دەبێــت قاچەكانی بــەرز بكرێنەوە تا 

بەهۆش دێتەوە و خێرا شلەمەنی پێبدرێت. 

    سەرئێشــە: كەمبوونــەوەی 
شلەی لەش، برســێتی، پشوونەدان 
و نەمانــی مــاددە ئاڵوودەكەرەكانی 
بــۆ  كافایــن.  و  نیكۆتیــن  وەك 
سەرئێشــەی  رووبەڕووبوونــەوەی 
رەمەزان، پارشێو ژەمێكی بااڵنس بخۆ 
و بڕی پێویستی شــلەمەنی بخۆرەوە و 
دەرمانی دژە ئازاری وەك پاراســیتامۆڵ 
بەكاربهێنە. لە رۆژیشدا خۆت دوور بگرە 
لە بەركەوتنی راستەوخۆی تیشكی خۆر، 

چاویلكەی دژەخۆر بەكاربهێنە.

   قەبــزی: بــۆ رووبەڕووبوونەوەی 
ئەمە، لەماوەی رۆژوو شكاندندا بڕێكی 
باشــی شلەمەنی و ســەوزە و میوە و 

پاقلەمەنی بەكاربهێنە.

بەهــۆی  دەروونــی:  گوشــاری     
برســێتی و تینوێتی و تێكچوونی ریتمی 
خــەو و ماندووبوونەوە دروســت دەبێت. 
لە شــێوەی تووڕەیــی و نائارامیی خۆی 
دەنوێنــێ. دەكرێ بەشــداری بەكۆمەڵی 
و  ئیمانییــەكان  و  رۆحــی  مەراســیمە 
ســازدانی بەربانگی جیاواز بۆ ئەندامانی 
خێزانێك یــان زیاتر بكرێتــە رێگەیەكی 
و  دەروون  ئارامكردنــەوەی  بــۆ  كارا 

رەواندنەوەی گوشارەكان.

رۆژوو جگــە لە الیەنە رۆحییەكەی كە 
موسوڵمانان بە گرتنی ئاسوودە دەبن، لە 

هەمانكاتدا سوود و زیانیشی هەیە.

الیەنە باشەكانی رۆژووگرتن

- دوای 8 كاژێــر لــە نەخواردن، جەســتە 
دەچێتە باری برسیبوونەوە

- لــە بــاری برســیبووندا ئیدی جەســتە لە 
ریخۆڵەدا خۆراكی پێویستی نەماوە هەڵیبمژێ.

- نەمانــی خۆراك لە ریخۆڵە، هانی جەســتە 
دەدات ســوود لە شەكری هەڵگیراوی نێو جگەر و 

ماسولكەكان وەربگرێ.
- دوای كەمبوونەوەی شەكری هەڵگیراو، جەستە 
پەنا بۆ چەوریی هەڵگیراو دەبات و دەیانســووتێنێ 

وەك ســەرچاوەیەك بــۆ وزە، ئــەوەش گرنگــە بــۆ 
دابەزاندنی كێش.

- ئــەو كاتانــەی رۆژوو چەند رۆژێــك دەخایەنێ، 
جەستە بیر لە تێكشكاندنی ماسولكەكان و وەرگرتنی 
پرۆتینەكەیــان دەكاتــەوە وەك ســەرچاوەیەكی وزە. 
هەواڵە خۆشــەكە ئەوەیــە رۆژووی رەمەزان كەمتر لە 

رۆژێك دەخایێنێ و ئەو مەترسییە دروست ناكات.
- رۆژووی رەمەزان وا دەكات جەستە ئەو خۆراكانە 
بەكاربهێنێت كە دەمێكە لە شێوەی شەكر و چەوریدا 
لە جگەر و ژێر پێستدا هەڵیگرتوون. هەروەها چەندین 
ژەهر و ماددەی زیانبەخشــیش لەكاتی بەڕۆژووبووندا 

فڕێ دەدرێنە دەرەوە.
 - رۆژوو دەروون ئــارام دەكاتــەوە، الیەنی رۆحی 
بەسەر الیەنی جەستەییدا زاڵ دەبێت و زیاتر لە جاران 
خێزانەكان لەســەر ســفرە كۆدەبنەوە، ئەوە جگە لە 

چەندین كەشی كۆمەاڵیەتی دیكە.
- توێژینــەوەكان دەریانخســتووە رۆژوو ئاســتی 

چەورییە زیانبەخشەكانی خوێن رێكدەخات.
- رۆژوو بــۆ زاڵبوون بەســەر ئاڵوودەبوون گرنگە. 
جگەرەنەكێشــان بۆ ماوەی 16 كاژێری بەڕۆژووبوون، 
رێگاكــەت بۆ كــورت دەكاتەوە كە لــە 8 كاژێرەكەی 

دیكەش بەسەر حەزی كێشانی جگەرەدا زاڵ ببیت.

- هەلێكی زێڕینە بۆ رێكخســتنی كێش: بۆ ئەوەی 
كێــش داببەزێت، دەبێت بەشــێوازێكی تەندروســتانە 
بگریــت،  رۆژوو  زانســتیەكان  رێنماییــە  لەســەر  و 
توێژینەوەكان دەڵێــن 50-60%ی ئەوانەی بەڕۆژوون، 
هیــچ گۆڕانكارییەك لە كێشــیاندا روونــادات، چونكە 
پابەندی رێنماییەكانی پزیشــكان نابن ســەبارەت بە 

رۆژووی دروست.  
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    قەڵەوبــوون: خواردنــی ژەمــی 
قورس و بــڕی زۆر، وادەكات ژمارەیەكی 
بەرچــاوی خەڵكیــی لــە رەمەزاندا نەك 
كێشــیان كــەم نەكات، بەڵكــو زیادیش 
بــكات. بۆیــە دەبێــت ئــەو كەســەی 
ژەمەكــەی  دوو  كوالیتــی  بــەڕۆژووە 
)پارشــێو و بەربانــگ( بــاش بكات بە 
خواردنــی خۆراكی پڕ پرۆتین و ڤیتامین 
و شلەمەنی، نەك بڕێكی زۆری چەوری و 

شیرینیی دەستكرد بخوات.

الیەنە خراپەكانی رۆژووگرتن
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رووداو - هەولێر
 
راپۆرتێكدا  لە  ستراتفۆر  ئەمریكیی  ناوەندی 
سەرهەڵدانی  بنەڕەتییەكانی  هۆكارە  باسی 
گرووپە تیرۆریستەكان دەكات. راپۆرتەكە كە لە 
سێ بەش پێكهاتووە، لە بەشی یەكەمدا باسی 
رۆڵی ئایدیۆلۆژیا و تیۆری لەكاری ئەو گرووپانەدا 
دەكات. بەشی دووەمی تایبەتە بە گۆڕانكارییە 
ئابوورییەكانی جیهان كە كاریگەری  سیاسی و 
گەشەكردنی  و  سەرهەڵدان  داینامیكی  لەسەر 
ئەو رێكخراوانە دادەنێ و لە دوابەشیشدا باسی 
یان كەمكردنەوەی  تیرۆر  رێگەكانی وەستاندنی 

كاریگەریی هێرشە تیرۆریستییەكان دەكات.

ئایدیۆلۆژیا و تیرۆریزم

بۆ ئەم راپۆرتە، ناوەندی ستراتفۆر تیرۆریزم 
"بەكارهێنانی  دەكات:  پێناسە  شێوەیە  بەو 
توندوتیژی بۆ مەبەستێكی سیاسی"، هەر بۆیە 
رێكخراوەكان لە پێناوی خودی تیرۆردا دەست بۆ 
تیرۆر نابەن، بەڵكو تیرۆر ئامرازێكە لە خزمەت 

دەكرێ  ئامانجەكەش  گەورەتردا.  ئامانجێكی 
دروستكردنی بەهەشت بێ بۆ كرێكاران، پێدانی 
دروستكردنی  یان  و  مرۆڤ  بە  یەكسان  مافی 

خەالفەتێكی جیهانی بێت.
نییە هەموو گرووپێكی سیاسی  بەاڵم مەرج 
لە ئاستی ئەو ئایدیۆلۆژییە توندئاژۆیە رازی بێت 
و بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی دەست بۆ تیرۆر 
موسلمین  ئیخوان  نموونەی  ستراتفۆر  بەرێ. 
ئامانجدا  و  گوتار  ئاستی  لە  كە  دەهێنێتەوە 
توندئاژۆیە، بەاڵم هەمیشە جەخت لە كاركردن 
لەناو سیستەمی سیاسی و بەكارهێنانی ئامرازە 
ناتوندوتیژەكان دەكاتەوە. ئەم رێچكەیە لە دوای 
لەكارالدانی محەممەد مورسی، سەرۆكی پێشووی 

میسریشەوە هەر بەردەوام بووە.
راپۆرتەكە ئاماژە بۆ ئەوەش دەكات كە هەندێك 
ئیخوان موسلمین  لە  ئیلهامیان  لەو گرووپانەی 
جیابوونەتەوە،  گرووپە  لەو  یان  وەرگرتووە 
دەكەن،  توندوتیژی  بەكارهێنانی  لە  پشتگیری 
لەوانەش بزووتنەوەی حەماس و ئەو گەنجانەی 
نەرمی  سیاسەتی  لەگەڵ  دژایەتییان  بەهۆی 

ئیخوان لە گرووپەكە جیابوونەتەوە.

دروشمی  یان  راگەیەندراو  هەندێجار   
ئایا  كە  دەكات  ئاشكرای  رێكخراوەكانیش 
و  بەرێت  تیرۆر  بۆ  پەنا  دەیەوێ  رێكخراوەكە 
لەسەر چ ئاستێك دەیەوێ ئەمە بكات؟ راپۆرتەكە 
لە  دەهێنێتەوە  عێراق  ئەلقاعیدەی  نموونەی 
گۆڕینی ناوی رێكخراوەكەدا بۆ دەوڵەتی ئیسامیی 
عێراق  لە  ئیسامی  دەوڵەتی  دواتر  و  عێراق 
ئەوەی  بۆ  زەقە  ئاماژەیەكی  ئەمە  كە  شام،  و 
فراوانتر  ئاستێكی  لەسەر  دەیەوێ  رێكخراوەكە 
سیاسەتی خۆی جێبەجێ بكات. بۆیە راگەیاندنی 
"خەالفەتی جیهانی" لەالیەن داعشەوە ئاماژەیەكی 
راستەوخۆیە بۆ ئەوەی "هێرشەكانی ئەو رێكخراوە 

لەسەر ئاستێكی جیهانی زیاتر دەبێ".
وەك راپۆرتەكەی ناوەندی ستراتفۆر دەڵێت، 
لەسەر  كاریگەری  گرووپەكان  ئایدیۆلۆژیای 
بۆ  هەیە.  هێرشەكانیش  ئامانجی  هەڵبژاردنی 
ئانارشییەكان  و  ماركسیست  گرووپە  نموونە 
دەكەنە  حكومییەكان  و  پیشەسازی  "شوێنە 
ئەوان  چونكە  مەدەنی،  خەڵكی  نەك  ئامانج، 
دەستی  چەوساوەی  بە  مەدەنی  خەڵكی 
حكومەتەكان دەزانن". بەاڵم دەشكرێ جیاوازیی 

هەمان  ناو  ئایدیۆلۆژیای  دوو  نێوان  لە  گەورە 
بزووتنەوەدا هەبێ، وەكوو چۆن جیاوازییەكی زەق 
لە نێوان قاعیدە و داعشدا هەیە، ئەو جیاوازییەش 
بەڵكو  ناگرێتەوە،  هێرشەكان  "ئامانجی  تەنیا 
ئەوان لە شێوازی جێبەجێكردنی هێرشەكانیشدا 
جیاوازن". بۆیە ستراتفۆر بەدووری دەزانێ قاعیدە 

و داعش یەكبگرنەوە.

تیۆری تیرۆریزم

نێوان  زەقی  جیاوازیی  راپۆرتەكە،  بەپێی 
ئەو  عێراق  ئەلقاعیدەی  و  ناوەندی  ئەلقاعیدەی 
رێكخراوێك  "جیهادیزم  كە  دەردەخات  راستییە 
بەڵكو  بێت،  تێدا  دەسەاڵتی  پلەبەندی  نییە 
هەر  نەك  بزووتنەوە  بۆیەش  بزووتنەوەیە"، 
وەكوو  حاڵەتەكاندا  زۆربەی  لە  دەتوانێ 
بزووتنەوەیەكی بێ سەركردە درێژە بەخۆی بدات، 
بەڵكو مەودای هەڕەشەكانی فراوانتر دەبێتەوە، 
لە  بزووتنەوەكە  حاڵەتەدا  لەو  ئەوەی  لەبەر 
بچووك  شانەی  و  تەنیا"  "گورگی  كۆمەڵێك 
لەگەڵ  پەیوەندییەكیان  هیچ  كە  پێكدێت 

سەركردایەتی ناوەندیدا نییە. راپۆرتەكە نموونەی 
تیۆرەكەی ئەبو موسعەب ئەلسووری، سەركردەی 
قاعیدە لە 2004 دەهێنێتەوە كە پێیوابوو دەبێ 
پەرە بە بزووتنەوە و هێرشی بێ سەركردە بدرێ. 
عەرەبی  نیمچەدوورگەی  قاعیدەی  2009ش  لە 
هانی جیهادییەكانی نیشتەجێی رۆژئاوای دابوو 
بۆ هێرشكردن چاوەڕێی فەرمانی سەركردایەتیی 
قاعیدە نەبن، بۆ ئەو هێرشانەش دەتوانن كەڵك 

لە ئامرازەكانی بەردەستیان وەربگرن.
كە  هێرشانە  جۆرە  ئەم  پێیوایە  راپۆرتەكە 
ئەلسووری  نووسینەكانی  بۆ  سەرەتاكەیان 
دەگەڕێتەوە، هەرچەندە كۆنتڕۆڵكردنیان سەختە، 
لەوەی  نیشانەی الوازبوونی رێكخراوەكانە  بەاڵم 

هێرشی رێكخراو و بەرفراوان بكەن. 

تیرۆر وەكوو ئامرازێكی سیاسی

گۆڕانی  هاتووە،  راپۆرتەكەدا  بەشەی  لەو 
دیاریكراو  گرووپێكی  لە  هەڕەشە  كە  سیاسی 
بكات، رۆڵی دەبێ لەوەی گرووپەكە ئیقاع یان 
تەركیزی چاالكییەكانی بگۆڕێت، لەو حاڵەتەشدا 
سیاسی  ئامرازێكی  رۆڵی  تیرۆریستی  هێرشی 
یان  رابگرێ  گۆڕانەكە  ئەوەی  بۆ  دەگێڕێت، 
خاوی بكاتەوە، بۆ ئەمەش راپۆرتەكە نموونەی 
كارالدانی  لەسەر  و  میسر  2013ی  كودێتاكەی 
بزووتنەوەی  پێكهاتنی  دواتریش  و  مورسی 

جیهادیی حەسام دەهێنێتەوە.
و  سیاسی  گۆڕانە  نییە  مەرج  هەڵبەت 
بۆ  بن  گرووپێك  دژی  هەمووكات  ئەمنییەكان 
ئەوەی گرووپەكە پەرە بە هێرشەكانی و سیاسەتە 
توندڕەوەكانی بدات، بەڵكو هەندێكجار گۆڕانەكان 
یارمەتیدەرن و هەر ئەوەش وادەكات گرووپەكان 
ئەم  بۆ  ببەستن.  توندوتیژی  بە  پشت  زیاتر 
مەبەستەش دەكرێ ئاماژە بۆ بەهاری عەرەبی و 
دروستبوونی بۆشایی ئەمنی و سیاسی لە واڵتانی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست و باكووری ئەفریقا بكرێ كە 
بوون بە زەمینەی فراوانبوونەوەی پانتایی چاالكی 

و كاركردنی رێكخراو و گرووپە جیهادییەكان.

پارە و پڕكردنی گیرفان

كـە  دەكاتـەوە  لـەوە  جەخـت  راپۆرتەكـە 
ئایدیۆلۆژیـا و سیاسـەت تاكە پاڵنەری گرووپ و 
هێرشـە تیرۆریستییەكان نین. بەڵكو هەندێكجار 

گرووپەكانـە.  هانـدەری  دارایـی"  "پێویسـتیی 
ژاپـۆن  سـووری  لیـوای  نموونـەی  راپۆرتەكـە 
كۆمەڵێـك   1986 سـاڵی  لـە  كـە  دەهێنێتـەوە 
ئەمریـكا  بەرژەوەندییەكانـی  لـەدژی  هێرشـی 
كـرد، هێرشـەكانیش لەسـەر داوای لیبیـا بـوون، 
لەبـەر ئـەوەی هەمـان سـاڵ ئەمریـكا ترابلـوس، 

بۆردومـان كردبـوو.  لیبیـای  پایتەختـی 
فاركـی  بـە  نموونـە  هەروەهـا  راپۆرتەكـە 
داعـش  و  تاڵیبـان  بزووتنـەوەی  كۆڵۆمبیـا، 
دەهێنێتـەوە كـە بـۆ پڕكردنـی خەزێنـەی خۆیان 
"پەنایان بۆ چاندن و قاچاخی مادەی هۆشـبەر، 
شـوێنەوارەكان  تااڵنـی  و  خەڵـك  رفاندنـی 

بـردووە".

رێگەگرتن لە هێرشەكان

وەك راپۆرتەكـە دەڵێـت، بـۆ رێگەگرتـن لـە 
هێرشـەكان دەبێ لەسـەر دوو ئاسـت كار بكرێ، 
دروسـتكردنی  مـادەی  و  تەكنیـك  یەكەمیـان 
رێگـەی  تەقینەوەیـە.  كەلوپەلەكانـی  و  بۆمـب 
دووەم بەرەنگاربوونـەوەی تەكتیكی هێرشـەكان 
راپۆرتەكـە،  بەگوێـرەی  ئامانجەكانیانـە.  و 
بـۆ  حكومەتـەكان  رێگایانـەی  لـەو  یەكێـك 
رووبەڕووبوونەوەی هێرشـەكان گرتوویانەتە بەر، 
سـنوورداركردنی فرۆشـتن یـان بەردەسـتبوونی 
لەدروسـتكردنی  كـە  كیمیاویانەیـە  مـادە  ئـەو 
نیتـرات  لەوانـەش  بەكاردەهێنرێـن،  بۆمبـدا 

ئامۆنیۆمـە.
ستراتفۆر دەشڵێت گرووپە تیرۆریستییەكان 
بـەردەوام رێـگای نـوێ دەدۆزنـەوە بـۆ ئـەوەی 
ئـەو مـادە كیمیاویانە یان بۆمـب لە واڵتێكەوە 
بـۆ واڵتێكی دیكـە بگوازنەوە. حكومەتەكانیش 
نوێـی  تەكنەلۆژیـای  بەدەسـتهێنانی  هەوڵـی 
پشـكنینی جانتـاكان دەدەن، بـۆ ئـەوەی ئـەو 
گرووپانـە نەتوانن لە رێگەی فڕۆكەخانەكانەوە 
بۆمـب  دروسـتكردنی  بـۆ  پێویسـت  مـادەی 

بگوازنەوە.
لـە ئاسـتی تەكتیكـی هێرشـەكاندا، ناوەنـدە 
ئەمریكییەكە پێیوایە سـەختبوونی گواستنەوەی 
كـردووە  وای  كیمیاییـەكان  مـادە  و  بۆمـب 
هێرشـبەرەكان هـەر لە واڵتەكـەی خۆیان هێرش 
بكـەن، یەكێك لـە ئامانجەكانیش نێو تێرمیناڵی 
فڕۆكەخانەیـە كـە هێرشـكردنە سـەریان هێندەی 
تەقاندنـەوەی فڕۆكـەكان دەنگدانـەوەی دەبـێ.

رووداو - هەولێر
 
نوێی  ئیدارەی  یەخەی  گیروگرفت  دیارە  وا 
رابردوو  سێشەممەی  رۆژی  بەرنادات،  ئەمریكا 
دوایین  لە  ئەمریكا  سەرۆكی  كە  ئاشكرابوو 
كۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی رووسیادا، 
دركاندووە،  نهێنی  یەكجار  هەواڵگریی  زانیاری 
زانیارییەكانیش پێشتر لە واڵتێكی هاوپەیمانی 
رادەستی  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  ئەمریكاوە 

ئیدارەی كۆشكی سپی كرابوون.
نهێنییەكان  زانیارییە  ئاشكراكردنی  هەواڵی 
یەكەمجار لە رۆژنامەی واشنتن پۆستی ئەمریكیدا 
باڵوبووەوە. راپۆرتەكە لەسەر زاری بەرپرسێكی 
كرد  ئاشكرای  كۆبوونەوەكە،  ئامادەبووی 
لەگەڵ  كۆبوونەوەیەدا  لەو  ترەمپ  دۆناڵد  كە 
رووسیا،  دەرەوەی  وەزیری  الڤرۆڤ،  سێرگی 
پەیوەندیدار  پانێكی  لەسەر  نهێنی  زانیاریی 
واڵتانی  لە  الپتۆپ  هێنانی  قەدەغەكردنی  بە 

ئەوروپییەوە، بۆ رووسەكان دركاندووە.
ناوی  و  نەوەستاوە  بەوەندە  هەر  ترەمپ 
گوتووە  داعشیشی  دەسەاڵتی  ژێر  شارەی  ئەو 
هاوپەیمانەكە  واڵتە  هەواڵگریی  دەزگای  كە 
لێوە دەستخستووە. رۆژی دواتر  زانیارییەكانی 
واڵتە  كرد  ئاشكرای  تایمز  نیۆیۆرك  رۆژنامەی 
هاوپەیمانەكە ئیسرائیل بووە كە ترەمپ بڕیارە 
رۆژهەاڵتی  بۆ  گەشتەكەیدا  چوارچێوەی  لە 

نێوەڕاست سەردانی بكات.
پانی سەردانەكەی الڤرۆڤ بۆ ئەمریكا زۆر 
دووی  رۆژی  تەلەفۆنییەكەی  پەیوەندییە  پێش 
و  رووسیا  سەرۆكی  پوتین،  ڤادیمیر  ئایاری 
الڤرۆڤ  نەبوو  بڕیار  سەرەتا  دانرابوو.  ترەمپ 
سەردانی واشنتن بكات، بەڵكو لە فەیربەنكس، 
تیلەرسن،  رێكس  لەگەڵ  ئەالسكا  ویایەتی  لە 

وەزیری دەرەوەی ئەمریكا كۆدەبووەوە.
لە  پۆست،  واشنتن  راپۆرتەكەی  بەپێی 
لە  باسی  پوتین  تەلەفۆنییەكەدا،  پەیوەندییە 
"بیرۆكەی نوێ"ی رووسیا كردبوو بۆ كۆتاییهێنان 
بە شەڕی نێوخۆی سووریا و داواشی لە هاوتا 
ئەمریكییەكەی كردبوو الڤرۆڤ ببینێت. ترەمپ 
دوای  رۆژ  هەشت  كردبوو.  قەبووڵ  داواكەی 

لەگەڵ  ترەمپ  تەلەفۆنییە  پەیوەندییە  ئەو 
وەزیری دەرەوەی رووسیا كۆبووەوە و دواتریش 

كۆبوونەوەكەی بە "زۆر سەركەوتوو" وەسفكرد.
میدیاكان  چاوی  لە  دوور  كۆبوونەوەكە 
یان  ئامادەبوون  مافی  میدیاكاران  بەڕێوەچوو، 
الیەنی  نەبوو.  كۆبوونەوەكەیان  وێنەگرتنی 
كە  رێككەوتبوون  پێشتر  ئەمریكی  و  رووسی 
فەرمی  فۆتۆگرافەری  یەك  الیەنێك  هەر  لە 
بگرێ،  كۆبوونەوەكە  سەرەتای  وێنەی 
زوو  هەر  بەاڵم  باڵونەكرێنەوە،  وێنەكانیش 
وێنەكانی فۆتۆگرافەرە رووسییەكە لە ئاژانسی 
رووسیا  حكومەتی  بە  سەر  )TASS(ی  تاس 
ناچار  سپی  كۆشكی  دواتریش  باڵوكرایەوە. 
لە  باڵوبكاتەوە.  كۆبوونەوەكە  وێنەی  بوو سێ 
وێنەكانی ئاژانسە رووسییەكەدا هەردوو شاندەكە 
پێدەكەنن، لە وێنەكانی كۆشكی سپیدا كەشەكە 

فەرمی و جیدییە.
سووریا و ئۆكراینا لە سەرەوەی ئەجێندای 
كۆبوونەوەكە بوون. لە كۆبوونەوە ئاساییەكاندا، 
ئەركی رایمۆن مەكمەستەر، راوێژكاری ئاسایشی 
نیشتمانی ترەمپە وردەكاری لەسەر زانیاری و 
بابەتەكانی نێو كۆبوونەوەكە بخاتە بەردەستی 
روون  ئەوە  وردەكارییەشدا  لەو  سەرۆك، 
هی  و  نهێنییە  زانیاری  كام  كە  دەكرێتەوە 

دركاندن نییە. 
وەكوو بەرپرسانی كۆشكی سپی بۆ )واشنتن 
پێش  مەكمەستەر  نییە  دیار  دواون،  پۆست( 
كۆبوونەوە لەگەڵ الڤرۆڤ ئەو وردەكارییەی بۆ 

ترەمپ ناردبێت.

چی دركاندووە؟

رۆژی 2017/5/15 لـە كاتـی باڵوبوونـەوەی 
ژەنـەراڵ  پۆسـت(،  )واشـنتن  راپۆرتەكـەی 
بـۆ  كورتـدا  لێدوانێكـی  لـە  مەكمەسـتەر 
دركاندنـی  كـە  رایگەیانـد  رۆژنامەنووسـەكان 
زانیارییە هەستیارەكان بۆ رووسیا "رووینەداوە". 
دیكـە  جارێكـی  مەكمەسـتەر  دواتـر  رۆژێـك 
لەبەردەم میدیاكاراندا دەركەوتەوە و ئەمجارەیان 
شـاندی  )لەگـەڵ  سـەرۆك  "گفتوگـۆی  گوتـی 

بـوو". خـۆی  لەجێـی  تـەواو  رووسـیا( 
ئەوە  مەكمەستەر  روونكردنەوەكەی  هۆكاری 
"وەكوو  گوتبووی  تویتێكدا  لە  ترەمپ  كە  بوو 
سەرۆك ویستم زانیاری لەگەڵ رووسەكان ئاڵوگۆڕ 
بكەم"، ترەمپ ئاشكراشی كرد كە زانیارییەكان 
هێڵی  ئاسایشی  و  تیرۆریزم  بە  پەیوەندییان 

ئاسمانییەوە هەبووە.
هەنگاوێكی  ترەمپ  نییە  یەكەمجار  ئەوە 
بەپەلە بنێت و راوێژكار و ستافی كۆشكی سپی 
تویتێكدا  لە  ئەو  دواتریش  و  لێبكەن  بەرگریی 
قسە  خۆی  دەوروبەری  ستافەكەی  پێچەوانەی 
لەنێو  گەورە  درزی  لەالیەكەوە  ئەمە  بكات. 
لەالیەكی  و  دەكات  دروست  سپیدا  كۆشكی 
هەڕەمەكیبوون  ئاڵۆزی  لە  جۆرێك  دیكەشەوە 
لە كاروباری دەسەاڵتدارترین ناوەندی ئەمریكادا 

نیشان دەدات.
بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی لە كۆبوونەوەكەی 
كردووەتە  دزەیان  الڤرۆڤەوە  و  ترەمپ  نێوان 
میتۆدی  و  "سەرچاوە  ترەمپ  دەرەوە، 
كردووە.  ئاشكرا  زانیارییەكانی"  كۆكردنەوەی 
بەو  ستراتفۆر،  ناوەندی  راپۆرتێكی  بەگوێرەی 
پەیوەندییان  هەواڵگرییەكان  زانیارییە  پێیەی 
لە  داعش  تیرۆریستییەكانی  هێرشە  پانی  بە 
كەواتە  هەیە،  عێراقەوە  و  سووریا  دەرەوەی 
سیخوڕەكانی  )واتە  زانیارییەكان  "سەرچاوەی 
دەبێ  ئیسرائیل(  هەواڵگریی  دەزگای 
بەو  بووبێت".  داعش  پلەبەرزی  سەركردەیەكی 
گرنگترین  لە  یەكێك  لەسەر  مەترسی  پێیەش 
ئیسرائیل  هەواڵگریی  زانیاریی  سەرچاوەكانی 

دروست دەبێ. 
ناوەندی ستراتفۆر بە دووری نازانێت ناكۆكیی 
گەورە لە نێوان دەزگا هەواڵگرییەكانی ئیسرائیل 
و ئەمریكادا دروست ببێت، بەوپێیەی "ئیسرائیل 
لە  خۆی  گفتوگۆكانی  بە  بەردەوامیدان  بۆ 
و  ناوچەكە  سەرسەختەكانی  عەرەبییە  واڵتە 
زانیاریی  كۆكردنەوەی  بە  پشت  رووسیاش، 
نهێنی لەسەر ئەو واڵتانە دەبەستێ، ئەمریكاش 
بۆ كامڵكردنی زانیارییە هەواڵگرییەكانی خۆی 
لەسەر ناوچەكە، پشت بە زانیارییە هەواڵگرییە 
بۆیە  دەبەستێت"،  هاوبەشەكانی  نهێنییەكانی 

ئیسرائیل  هەواڵگرییەكانی  زانیارییە  دركاندنی 
نێوان  لە  متمانەیی  بێ  دەكرێ  داعش  لەسەر 
ناوەندە هەواڵگرییەكانی هەردووال دروست بكات.
رووبەڕووی  دەكرێ  كە  دیكە  مەترسییەكی 
ئەوەیە  ببێتەوە،  هاوپەیمانەكانی  و  ئەمریكا 
بەهێز  ئەگەری  زانیارییەكان،  دركاندنی  دوای 
ئەوەیە داعش گۆڕانێكی جەوهەری لە پان و 
میتۆدی هێرشەكانیدا بكات، بەاڵم ئەمجارەیان 
سەرچاوەی زانیارییە هەواڵگرییەكانی ئەمریكا 

یان هاوبەشەكانی لە ناوچەكە پێی نازانن.
بە  ئەمریكی  بەرپرسانی  لە  ژمارەیەك 
رۆژنامەی )وۆڵ ستریت جورناڵ(ی ئەمریكییان 

بە  ترەمپ  زانیارییانەی  ئەو  راگەیاندووە، 
سەرچاوەیەكی  لە  داون،  رووسی  بەرپرسانی 
ئیسرائیلییەوە هاتبوو كە "بەنرخترین سەرچاوەی 
زانیاریی هەواڵگرییە بۆ بەرەنگاربوونەوەی پانی 
ناوچەكانی  دەرەوەی  لە  داعش  هێرشەكانی 
راپۆرتەكە،  بەگوێرەی  خۆی".  كۆنترۆڵی  ژێر 
پانەكانی  لە  ئاگای  نزیكەوە  لە  سەرچاوەكە 
لە  تەقەمەنی  و  بۆمب  دانانی  بۆ  داعش 
ژمارەیەك  هەبووە.  گەشتیارییەكاندا  فڕۆكە 
بەرپرسی هەواڵگریی ئەمریكاش رایانگەیاندووە 
ئاخۆ  بزانن  هەتا  پێویستە  ماوەیەكی  كە 
سەرچاوە هەواڵگرییەكەی ئیسرائیل دەتوانێ چ 

زانیارییەكی بەسوود لەسەر رێكخراوەكە و پانی 
هێرشەكانیان كۆبكاتەوە. 

لەالیەكـەوە  نادڵنیاییـە  قۆناغـی  ئـەم 
كارەكانـی دەزگای هەواڵگـری خـاو دەكاتـەوە، 
وردتـر  پێداچوونـەوەی  دەبـێ  ئـەوەی  لەبـەر 
بـە زانیارییـە هاتووەكانـدا بكرێـت و لەالیەكـی 
ئاسایشـی  لەسـەر  مەترسـی  دیكەشـەوە 
نیشـتمانیی ئەمریكا و ئیسـرائیل و هاوپەیمانە 
رۆژئاواییـەكان دروسـت دەكات، لەبـەر ئـەوەی 
بـەو  بەرامبـەر  خێرایـان  كاردانـەوەی  ناتوانـن 
زانیارییـە هەواڵگرییانـە هەبێ كە لە ناوچەكانی 

دێـن. داعشـەوە  دەسـەاڵتی  ژێـر 

)AFP :فۆتۆ( 

ئایا قاعیدە و داعش دەتوانن یەكبگرنەوە؟

ترەمپ كێشەی گەورە 
بۆ ئیدارەی ئەمریكا دروست دەكات

"ئایدیۆلۆژیا و سیاسەت تاكە پاڵنەری گرووپ و هێرشە تیرۆریستییەكان نین. بەڵكو هەندێكجار)پێویستیی دارایی( هاندەری گرووپەكانە"

ترەمپ زانیاریی نهێنی لەبارەی تیرۆریزم و ئاسایشی هێڵی ئاسمانی بە وەزیری دەرەوەی رووسیا داوە
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رووداو - هەولێر

رۆژی شــەممە 20ی ئایار، سەرۆكی ئەمریكا 
لە یەكەم گەشتی دەرەوەیدا گەیشتە شانشینی 
ســعودیە و لە مەراسیمێكی بەرفراواندا لەالیەن 
پاشــای ســعودیەوە پێشــوازیی لێكــرا. رۆژی 
دواتریــش لەگەڵ ســەركردەی واڵتانــی كەنداو 
كۆبووەوە و گوتارێكیشی لەسەر ئیسام و رۆڵی 

ئەو ئایینە لە جیهاندا پێشكەش كرد.
پێشــوازیی شا ســەلمان، پاشــای سعودیە 
ئەمریــكا،  ســەرۆكی  ترەمــپ،  دۆناڵــد  لــە 
تــەواو پێچەوانــەی ئــەو پێشــوازییە بــوو كە 
پارســاڵ ســعودیە لە باراك ئۆباما، ســەرۆكی 
پێشــووی ئەمریكای كرد. ئــەوكات پارێزگاری 
ریــاز پێشــوازی لــە ئۆبامــا كــرد و دیمەنــی 
گەیشتنەكەشــی بەڕاســتەوخۆ نەگوازرایــەوە. 
رێككەوتنە ئەتۆمییەكەی نێوان ئێران و گرووپی 
5+1، بێدەنگیی ئەمریكا لە ئاســت سیاســەتی 
فراوانخوازیی ئێران لە ناوچەكە، پشتگوێخستنی 
قەیرانی سووریا و لێدوانی توندی ئۆباما لەدژی 
سەركردەكانی واڵتانی كەنداو )كە بە مفتەخۆر 
ناوی بردبوون( هۆكاری گرژیی پەیوەندییەكانی 
نێــوان ریــاز و واشــنتن بــوون لــە قۆناغــی 

سەرۆكایەتی ئۆبامادا.
بەگوتەی بەرپرســانی ئەمریكــی، بەرهەمی 
رۆژی یەكەمی سەردانەكە واژۆكردنی رێككەوتنی 

بازرگانی و ســەربازیی 350 ملیــار دۆالری بوو 
كە 110 ملیار دۆالری ســەربازییە و فرۆشــتنی 
كەشتیی سەربازی، تانك و بارهەڵگری سەربازی 
 )THAAD( و سیســتەمی بەرگریی مووشەكی
لەخۆدەگرێ. بەشێك لەو گرێبەستە سەربازییانە 
لە ســەردەمی ئیدارەی پێشــوودا رێككەوتنیان 

لەسەركرابوو. 
بــەاڵم ترەمپ تەنیا بۆ گرێبەســتی ئابووری 
نەهاتبووە ســعودیە و سعودیەكانیش تەنیا بۆ 
پەرەپێدانی پەیوەندیــی ئابووری و تەكنەلۆژی 
پێشــوازیی شــاهانەیان لــە ترەمــپ نەكــرد. 
گەشتەكەی ترەمپ بۆ رۆژهەاڵتی نێوەڕاست سێ 
تەوەری سیاسی و ئەمنیی سەرەكی لەخۆگرتووە 
كە بریتین لە چارەســەری كێشەی ئیسرائیل و 
فەڵەســتین، دۆزینەوەی میكانیزمــی هاوبەش 
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی گرووپــە چەكدارییــە 
تونــدڕەوەكان و چڕكردنــەوەی هەوڵــەكان بۆ 

جڵەوكردنی ئێران.
)وۆڵ  رۆژنامــەی  راپۆرتێكــی  بەگوێــرەی 
ستریت جورناڵ(ی ئەمریكی، سەركردەی واڵتانی 
كەنداو ئامادەن بۆ باشتركردنی پەیوەندییەكانی 
واڵتەكانیــان لەگەڵ ئیســرائیل هەنگاوی جدی 
بنێــن، كــە بریتین لــە كردنــەوەی پەیوەندیی 
تەلەفۆنی لە نێوان ئیسرائیل و واڵتانی كەنداو، 
رێگــەدان بە فڕۆكە ئیســرائیلییەكان بۆ ئەوەی 
ئاســمانی واڵتانی كەنــداو بەكاربهێنن و الدانی 

ژمارەیەكــی زۆر بەربەســتی بازرگانی لەنێوان 
ئیســرائیل و واڵتانــی كەنــداو. لــە بەرامبــەر 
ئەوەشــدا داوا دەكەن ئیســرائیل دروستكردنی 
یەكــەی نیشــتەجێبوون لە هەندێــك ناوچەی 
كەناری رۆژئاوا بوەستێنێ و رێگەی بازرگانیش 

لە گەرووی غەزە بكاتەوە.
رۆژنامــە ئەمریكییەكە ئاشــكرای كــردووە، 
چەند هەفتەیەك بەر لە ســەردانەكەی ترەمپ، 
كۆبوونەوەیەكــی  كەنــداو  ســەركردەكانی 
نهێنییان كردووە و لەوێدا پێشــنیازنامەیەكیان 
ئامادەكردووە. یەكێك لەو بەرپرسانەی ئامادەی 
دانیشــتنەكە بووە بە )وۆڵ ســتریت جورناڵ(
ی گوتــووە "ئێمــە چیــدی ئیســرائیل وەكوو 
دوژمنێــك نابینیــن، بەڵكو وەكــوو دەرفەتێك 
كــە بۆمــان هەڵكەوتــووە ســەیری دەكەین". 
بەپێی راپۆرتەكە، هەڕەشــەی ئێران و گرووپە 
ئــەم  ســەرەكی  هــۆكاری  تیرۆریســتییەكان 

بادانەوەیەی واڵتانی كەنداون.
راپۆرتەكە لەسەر زاری بەرپرسانی ئەوروپی، 
ئەمریكی و ئیسرائیلی ئاشكرای دەكات ماوەیەكە 
ئاڵوگۆڕێكی شــارەوەی زانیارییــەكان لە نێوان 
واڵتانی كەنداو و ئیســرائیل دەســتیپێكردووە. 
زانیارییەكانیش پەیوەندییان بە جموجۆڵەكانی 
ئێران لە ســووریا و یەمەن هەیە، بەرپرســێكی 
ئیســرائیلیش چەند گەشــتێكی بۆ كەنداو و بە 
تایبەتی بۆ ئیمارات كردووە. بەپێی راپۆرتەكە، 

ماوەی ساڵێكە كۆمپانیایەكی ئیسرائیلی نزیك 
لە بنیامین نەتانیاهۆ، سەرۆكوەزیرانی ئیسرائیل، 
یارمەتی ئیماراتی عەرەبی دەدات بۆئەوەی پەرە 
بە سیستەمی هەواڵگری و سیخوڕیی واڵتەكەیان 

بدەن. 
لە دوای ســەرهەڵدانەكانی بەهاری عەرەبی، 
رەوشــی ئەمنیی واڵتانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
ناســەقامگیر بــووە. ئــەوەش لــە الیەكــەوە 
چاالكبوونی رێكخراوە چەكدارییە توندڕەوەكانی 
وەكــوو داعــش و قاعیــدەی لێكەوتووەتــەوە 
و لەالیەكــی دیكەشــەوە بۆشــاییەكی ئەمنــی 
دروستكردووە كە ئێران بە ئاسانی دەیقۆزێتەوە. 
ئیسرائیل و واڵتانی كەنداو لەسەر ئەوە كۆكن كە 
ئێران و گرووپە چەكدارە جیهادییەكان هەڕەشەی 
سەرەكین بۆ سەر ئاسایشی نێوخۆیی هەردووال.
بەرپرســانی ئەمنیی ئەمریكی بە )جورناڵ(
یــان راگەیانــدووە لە پــاش بەهــاری عەرەبی 
پەیوەندییەكانی نێوان عەرەب و ئیسرائیل بەهێز 
بــووە، كاربەدەســتێكی ئەمریكیش ئاشــكرای 
كردووە كە "ئیســرائیل لە شەڕی هاوپەیمانێتی 
عەرەبی لەدژی چەكدارانی حوســی لە یەمەن، 
هاوكاریــی هەواڵگــری پێشــكەش بــە واڵتانی 
كەنداو و لە ســەرووی هەموویانەوە سعودیەكان 
دەكات". ئیســرائیل هاوكارییەكــی هەواڵگریی 
زۆریشی پێشكەش بە حكومەتی میسر كردووە 
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی چەكدارانــی داعش لە 

بیابانی سینا.
وێســتگەی دووەمی گەشــتەكەی ترەمپ بۆ 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاســت ئیســرائیلە كــە واڵتانی 
عەرەبی پەیوەندییەكی هاوشــێوەیان لەگەڵیدا 
نییە. میســر و ئــوردن پەیوەندیــی فەرمییان 
لەگەڵ ئیســرائیل هەیە. بــەاڵم واڵتانی دیكەی 
كەنــداو، بە تایبەتیش قەتەر و ســعودیە، بەوە 
تۆمەتبــار دەكرێن كــە یارمەتــی بزووتنەوەی 
حەماس دەدەن. چاوەڕێ دەكرێ لە كۆبوونەوەی 
لوتكەی هاوبەشــی ئەمریــكا و واڵتانی كەنداو 
پرۆژەیەك رادەستی ئیدارەی ئەمریكی بكرێ كە 
تێیدا پێشنیاز و مەرجەكانی واڵتانی كەنداو بۆ 

نزیكبوونەوە لەگەڵ ئیسرائیل خراوەتەڕوو.
بەگوتــەی كەســانی ئــاگادار لــە ناوەڕۆكی 
پڕۆژەكە، واڵتانی كەنداو پێشــنیازی كرانەوەی 
پەیوەندییە ئابووری و بازرگانییەكانیان لەگەڵ 
ئیســرائیل كــردووە. دەكــرێ رێگــە بــە تیپە 
وەرزشــییەكانی ئیســرائیلیش بدەن لە رووداوە 
وەرزشــییەكانی واڵتانــی عەرەبیدا بەشــداربن، 
لە ســەرووی هەموو پێشنیازەكانیشەوە ئەوەیە 
كــە رێگــە بــە ئیســرائیل دەدرێ لەنــاو تۆڕە 
بازرگانییەكانــی ناوچەكــەدا جێگــەی خــۆی 
بكاتەوە. كەسانی نزیك لە سیاسەتی ناوچەیی 
راگەیانــدووە،  بــە )جورناڵ(یــان  ئیســرائیل 
تەلەڤیــڤ دەیــەوێ پەیوەندییەكان لــە بواری 

ئابووری و بازرگانیدا پەرەیان پێبدرێ. 

بەگوتەی راوێژكارێكی كۆشــكی ســپی، لە 
چەند هەفتەی رابردوودا وەزارەتی گواســتنەوە 
و هەواڵگریــی ئیســرائیل پانــی پڕۆژەیەكــی 
ژێرخانیان رادەســتی ئیدارەی ترەمپ كردووە. 
پانەكــە دروســتكردنی بەندەرێك لــە كەرتی 
غەزە لەخۆدەگرێ بۆ ئەوەی رەوشــی ئابووریی 
ئەو ناوچەیــەی پێ ببووژێننــەوە. بەاڵم پانە 
گەورەكەی ئیســرائیل دروستكردنی رێگەیەكی 
ئاســنینە لە بەنــدەری حەیفاوە بەنــاو ئوردندا 
كە دەچێتەوە ســەر ئەو تۆڕی رێگە ئاسنینەی 
پێشتر مەدینە و دیمەشقی پێكەوە دەبەستەوە. 
واڵتانی كەنداو پشتگیری لە چارەسەری )دوو 
دەوڵەت( دەكەن كە تێیدا دەوڵەتی سەربەخۆی 
فەڵەستین لە پاڵ دەوڵەتی ئیسرائیل دابمەزرێ. 
ئیســرائیلییەكان جەختیان لــەوە كردووەتەوە 
كە ئامادەن دەســت بە دانوســتاندنی ئاشــتی 
بكەنــەوە، بــەاڵم نەتانیاهــو لــە گەشــتەكەی 
مانگی شوباتی خۆی بۆ ئەمریكا رایگەیاندبوو، 
حكومەتەكەی ناتوانێ گەرەنتی پشتگیریكردن 
لە چارەســەر بدات. لە گەشتەكەی ئەمجارەیدا 
ترەمــپ بــۆ یەكەمجار لــە نزیكەوە ئــاگاداری 
ئاڵۆزییەكانی كێشــەی نێــوان واڵتانی عەرەبی 
و ئیســرائیل دەبێ. ترەمپ لە مانگی شــوبات 
و لــەدوای كۆبوونــەوە لەگەڵ ســەرۆكوەزیرانی 
ئیسرائیل، رایگەیاند كە ئەو هیچ رێگەچارەیەك 

بەسەر الیەنەكانی كێشەكەدا ناسەپێنێ.

ترەمپ عەرەب و ئیسرائیل لێكدی نزیك دەكاتەوە
ئێران و داعش دوژمنەكانی دوێنێ دەكەنە دۆست و هاوپەیمان؟

 رووداو - هەولێر

لــە ســاڵی 2008 و لــە دوای هێرش بۆ ســەر 
خاكی جۆرجیا، گۆڕانێكی بەرچاو لە پڕوپاگەندەی 
رووســیادا بــەدی دەكــرێ. لەمــاوەی نــۆ ســاڵی 
رووســیا  پڕوپاگەنــدەی  دەزگاكانــی  رابــردوودا، 
بەشــێكی ســەرەكی بوون لە مەكینەی زەبەالحی 
پشتگیریكردن لە هێرشەكەی سەر نیمچە دوورگەی 
كریمیا، شــەڕی رۆژهەاڵتی ئۆكراینا و بەشــداریی 
رووســیا لە شەڕی نێوخۆیی ســووریا، ئەوە جگە 
لــەوەی دەزگاكانی هەواڵی ســاختەی رووســیا بە 
مەترســییەك بۆ ســەر پڕۆســە دیموكراتیكەكانی 

واڵتانی رۆژئاوایی دەزانرێ.

 )RAND( ناوەندی لێكۆڵینــەوە و پەرەپێدان 
، لە دوایین لێكۆڵینەوەیدا شــێوازی كاركردنی ئەو 
تۆڕە روون دەكاتەوە كە هەر لە ئێســتاوە واڵتانی 

ئەندامی ناتۆی كردووەتە ئامانج.

بۆڕیی درۆ

راپۆرتەكــەی ناوەندی لێكۆڵینەوە و پەرەپێدان 
مۆدێلــی نوێی پڕوپاگەندەی رووســیا بــە "بۆڕیی 
درۆ" ناودەبــات. هۆكاری ئــەم ناونانەش بۆ چوار 
تایبەتمەندی ئەو مۆدێلە دەگەڕێتەوە كە بریتین لە:

ماتریاڵــەكان  زەبەالحــی  قەبــارەی  یەكــەم: 
)تێكســت، وێنــە، ڤیدیــۆ و دەنــگ( و كەناڵــی 
گواســتنەوەی جۆراجۆر )تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان، 

كەناڵەكانی سەتەالیت، رادیۆ و ماڵپەڕەكان(.
دووەم: خێرایــی، بەردەوامــی باڵوكردنــەوەی 
ماتریاڵــەكان و دووبارەكردنەوەیــان لــە كەناڵــە 

جۆراوجۆرەكان
ســێیەم: پابەندنەبوون بە بابەتیبوونی زانیاری 

و هەواڵەكان
چــوارەم: پابەندنەبوون بــەوەی زانیارییەكانی 
هەمــان دەزگا یــان دەزگاكانی ســەر بە مەكینەی 

پڕوپاگەندەی رووسیا لەگەڵ یەكدی دژ دەربچن.

یەكەم: قەبارەی ماتریاڵەكان و 
كەناڵەكانی گواستنەوەیان

بەگوێــرەی )RAND( مەكینــەی پڕوپاگەندەی 
رووســیا یەكجــار گەورەیــە و لــە رێگــەی چەندین 
كەناڵەوە ماتریاڵەكانیان باڵودەكەنەوە. ماتریاڵەكان 
دەكرێ "تێكســت، ڤیدیۆ، دەنگ و وێنەی ســتیل" 
بن كە لەڕێگەی "ئینتەرنێت، تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان، 

كەناڵەكانی سەتەالیت و رادیۆوە" باڵودەكرێنەوە.
بەپێــی راپۆرتەكــە، هەزاران ئەكاونتی ســاختە 
لەســەر تۆڕە كۆمەاڵیەتییــە جۆراجۆرەكان هەن كە 
لەالیەن كەســانی ســەر بە مەكینەی پڕوپاگەندەی 
رووســیاوە بەڕێوەدەبردرێــن. راپۆرتێكــی رادیــۆی 
ئازادی ئەوروپاش ئاشــكرای كردووە ئەو ئەكاونتانە 
دەبــێ 24 كاژێــر چاالك بن، بۆیــە ئەوانەی كاریان 
لەسەر دەكەن شیفتی 12 كاژێرییان بۆ دانراوە. هەر 
كام لەو كەسانەش رۆژانە 150 پۆست یان كۆمێنتی 

زیاتر لە 200 وشەیی دەنووسێ.
راپۆرتەكــەی )RAND( دەڵێــت لــە مۆدێلــی 
پڕوپاگەندەی حكومەتی رووسیادا بایەخ بە سێ خاڵ 

دەدرێت:
یەكەم: ژمارە و قەبارەی سەرچاوەی زانیارییەكان 
گــەورە بێت، لەبەرئــەوەی لەو حاڵەتــەدا وەرگری 
زانیارییــەكان بە دوای بۆچوونی كەســی شــارەزادا 

ناگەڕێت.
دووەم: سەرچاوەكان جۆراجۆر بن و لێكدانەوەی 
جیاواز بۆ رووداو و دیاردەكان بكەن، بەاڵم لێكدانەوە 

جیاوازەكان هەمان ئاكامگیرییان هەبێت.
ســێیەم: تێڕوانین و بۆچوونی خەڵكانی دیكەش 
پێویستە، بەتایبەتیش ئەو بۆچوونانەی لە بۆچوونی 

وەرگری زانیارییەكان نزیكن.

دووەم: خێرایی و بەردەوامی

بەپێــی راپۆرتــی ناوەندە ئەمریكییەكــە، دەزگا 
پروپاگەندەییەكانی حكومەتی رووسیا "پێویستیان 
بــەوە نییە بە فاكتەكاندا بچنەوە یان بانگەشــەكان 
پشتڕاســت بكەنەوە، لەبەر ئەوەی هەر لە بنەڕەتدا 

بایەخ بــە بابەتیبوونــی زانیارییەكان نــادەن، هەر 
بۆیــە بە خێراترین گوێــزەرەوەی هەواڵە بەپەلەكان 

دەزانرێن".
راپۆرتەكــە دەشــڵێت كــە بەپێــی توێژینــەوە 
سایكۆلۆژییەكان "وەرگری هەواڵ خۆبەخۆیی بایەخ 
بــە یەكەم زانیــاری دەدات كــە لەســەر رووداوێك 
وەریدەگرێ". بۆیە سڕینەوەی كاریگەریی زانیاری و 
هەواڵی هەڵە لەسەر وەرگرەكە كارێكی ئاسان نییە. 
هەر لەبەر ئەوەشە دەزگاكانی پڕوپاگەندەی رووسیا 
بایەخێكــی زۆر بــەوە دەدەن یەكــەم ســەرچاوەی 

باڵوكردنەوەی هەواڵەكە بن.
بابەتیبوونی زانیارییەكان

 بایەخی نییە
دەزگاكانــی پڕوپاگەندەی رووســیا پێیان وانییە 
"هەمیشە راستی سەردەكەوێ" بۆیە وەك راپۆرتەكە 

ئاماژەی بۆ دەكات، الی پڕوپاگەندەكارە رووسەكان 
ئەوە گرنگە، چۆن راستییەكان دروستبكەیتەوە، واتە 
چۆن بە هێنانەوەی ســەرچاوە، وێنــە یان لێدوانی 
ساختە و هەڵبەستراو، هەواڵ و زانیارییەكی ساختە 

وەكوو راستییەك بە وەرگرەكان بدەی.
راپۆرتەكــە نموونــەی هەواڵێكــی تەلەفزیۆنــی 
رووســیای ئەمڕۆ )RT( دەهێنێتــەوە كە بودجەی 
ســااڵنەی 300 ملیــۆن دۆالرە و بــە چەندین زمان 
هــەواڵ و بەرنامە پێشــكەش دەكات. لە 2013 ئەو 
تەلەفزیۆنــە ئامــاژەی بــۆ شــیكردنەوەیەكی براون 
مۆســیس، رەخنەگــری حكومەتی ســووریا كردبوو 
كــە گوایە تێیــدا هاتووە ئۆپۆزیســیۆنی حكومەتی 
بــەاڵم  دەكات،  كیمیاوییــەكان  هێرشــە  ســووریا 
راپۆرتە شــیكارییەكەی مۆســیس كە لــە وێبلۆگی 
خۆی باڵوكرابووەوە، حكومەتی سووریای تۆمەتبار 
كردبوو بە هێرشەكان. كێشەكەش لێرەدا ئەوەیە كە 

 )RT( ژمارەیەكــی كەم لە بینەرانی ئــەو راپۆرتەی
دەگەڕێنــەوە الی ســەرچاوە یەكەمینەكە بۆ ئەوەی 

بزانن مۆسیس شتی وای گوتووە یان نا.
 )RAND( رێگەیەكــی دیكــە كــە راپۆرتەكــەی
ئاماژەی پێدەدات، بریتییە لە دروســتكردنی وێنە، 
ڤیدیــۆ و دەنگی ســاختە، بۆ ئــەوەی زانیارییەكی 
هەڵبەستراوی پێ پشتڕاست بكرێتەوە. لەم حاڵەتەدا 
بە بەڵگەیەكی ساختە هەواڵێكی ساختە پشتڕاست 

دەكرێتەوە.

ناتەبایی زانیارییەكان و هەواڵەكان

مەكینــەی پڕوپاگەنــدەی حكومەتــی رووســیا 
پابەند نییە بــەوەی هــەواڵ و زانیارییەكانی دەزگا 
جۆراوجۆرەكانی لەگەڵ یەكدی تەبا بن، وەكوو چۆن 
دەزگاكانیش پابەند نین بەوەی زانیارییەكان لەسەر 

هەمان رووداو پێكەوە بگونجێنن.
راپۆرتەكەی ناوەندی لێكۆڵینەوە و پەرەسەندن 
فڕۆكــە  كەوتنەخــوارەوەی  رووداوی  نموونــەی 
مالیزیاییەكە دەهێنێتەوە كە دەزگاكانی پڕوپاگەندەی 
رووسیا لێكدانەوە و زانیاریی جۆراوجۆر و لێكدژیان 
راپۆرتەكــە،  بەگوێــرەی  باڵوكــردەوە.  لەســەری 
بەرپرســانی بااڵی حكومەتی رووســیاش پشــت بە 
هەمان تەكتیك دەبەستن و لێدوان و لێكدانەوەكانیان 
بــۆ رووداوەكان بەپێی پێویســتیی دۆخەكە گۆڕانی 
بەســەردا دێت. بۆ نموونە لە ســاڵی 2014 پوتین 
یەكەمجــار رەتیكــردەوە "پیاوە جل ســەوزەكان". 
سەربازی رووسی بووبن، بەاڵم دواتر دانی بەوەدا نا 
كە رووسی بوون، یان سەرەتا رایگەیاند كریمیا نابێ 
بە بەشــێك لە رووسیا، كەچی دواتر رایگەیاند هەر 
لەسەرەتاوە پانەكە ئەوە بووە كریمیا بگەڕێنینەوە 

سەر رووسیا.
بەپێــی راپۆرتەكــە، دەزگا پڕوپاگەندەییەكانی 
رووســیا لە كاتــی گۆڕینی زانیارییەكان ســەبارەت 
بــە رووداوێك تەنیــا زانیارییەكان ناگــۆڕن، بەڵكو 
هۆكاری جۆراوجۆریش بۆ گۆڕانكارییەكە دەهێننەوە، 
لەوانەش "دۆزینەوەی بەڵگەی نوێ و بەدواداچوونی 
زیاتر"، ئەوەش دەشێت قەناعەت بە وەرگرەكە بهێنێ 
كە دەزگاكە سەرەتا نیازی بەالڕێدابردنی وەرگرەكەی 
نەبــووە، بەڵكو دەكرێ كۆمەڵێك هەڵەی تەكنیكی 
یان پەلەكــردن هۆكاری زانیارییــە هەڵەكە بووبێ. 
لــە كاتی گۆڕینی زانیارییەكاندا هێنانەوەی بەڵگەی 
گونجــاو بۆ پاراســتنی ناوبانگی گشــتیی دەزگاكە 

گرنگە. 
 راپۆرتەكــەی )RAND( جەخت لەوە دەكاتەوە 
ئــەو مۆدێلــە پڕوپاگەندەییــەی رووســیا یەكجــار 
كاریگــەرە. هەر ئەو هۆكارانەش كــە وایان كردووە 
كاریگەر بێت، هۆكاریشە بۆ ئەوەی بەرەنگاربوونەوەی 
كۆی مەكینەكە كارێكی ئاســان نەبێ، لەبەر ئەوەی 
وەكوو دەزگا یەكجار بەرفراوانە، بەاڵم لە هەمانكاتدا 
لە بەشی جۆراجۆر پێكهاتووە كە هەندێكجار لە یەك 
تاكەكــەس لە ماڵەكەی خۆی پێكهاتــووە، ئەوەش 

وایكردووە كۆنتڕۆڵكردنی كارێكی سەخت بێت.

فەیك نیوز.. چەكە مەترسیدارەكەی دەستی رووسیا

ترەمپ زانیاریی نهێنی لەبارەی تیرۆریزم و ئاسایشی هێڵی ئاسمانی بە وەزیری دەرەوەی رووسیا داوە

راپۆرتی ناوەندی لێكۆڵینەوە و پەرەپێدان مۆدێلی نوێی پڕوپاگەندەی رووسیا بە "بۆڕیی درۆ" ناودەبات.
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ئەم وتارانە گوزارشت لە رای نووسەرەكانیان دەكەن و بەهیچ شێوەیەك دەربڕی بۆچوونی تۆڕی میدیایی رووداو نین.

شرۆڤە و بۆچوون

نەوشـیروان  كاك  ئەوكاتـەی  تـا  ئەگـەر 
ئـەو  و  سیاسـی  ناتەبایـی  بـوو،  لەژیانـدا 
تێكچوونـی  و  كـورد  لەنێوماڵـی  شـێواوییە 
خـراپ  كارێكـی  میللەتەكەمـان  یەكڕیزیـی 
بووبێـت، ئـەوە لـەدوای كاك نەوشـیروانەوە، 
دەبێتـە  خـۆی  وەك  دۆخـە  ئـەو  مانـەوەی 
گـەورە  هەڕەشـەی  و  مەترسـی  مایـەی 
چونكـە  كوردسـتان.  ئاینـدەی  لەسـەر 
كاك  ناڕەزایـی  سـەرەڕای  بنەڕەتـدا  لـە 
نەوشـیروان لـە شـێوازی بەڕێوەبردنی هەرێم 
و حوكمڕانیەكـەی، بـەاڵم ئـەو پیاوێـك بـوو 

ئـەم  بەدیهێنەرانـی  لـە  یەكێـك  بـە  خـۆی 
ئەزموونە و بە كۆڵەكەی پارێزەرانی دەزانی، 
بـە چاوێكـی پڕ لـە ئومێدیشـەوە دەیڕوانییە 
ئاینـدە، لەبـەر ئەوە رێگەی لە زۆر مەترسـی 
گرتبـوو كـە دەكـرا هەڕەشـە بـن بـۆ سـەر 

كوردسـتان.  ئەزموونـی 
لەنـاو  كوردسـتان  دۆخـی  هێشـتنەوەی 
سـاڵ  دوو  بـۆ  وا  بازنەیـەی  ئـەو  هەمـان 
لەگـەڵ  خـواردووە،  گیـری  تێیـدا  دەچێـت 
هاتنەپێشـی ئـەو ئەگـەرە چاوەڕوانكراوانـەی 
وەك لێكەوتـەی كۆتایـی سـیناریۆی داعـش 

دێنـە پێـش، نەمانـی كاك نەوشـیروانیش لە 
گۆڕەپانەكە، دەرگای كوردسـتان بە كراوەیی 
بـۆ هەمـوو ئەگـەرە مەترسـیدارەكان دەخاتە 
سەرپشـت. بۆ ئەوەی كوردسـتان ئامادەبێت 
و  مەترسـییەكان  رووبەڕووبوونـەوەی  بـۆ 
قۆسـتنەوەی دەرفەتەكانیـش، پێویسـتی بە 
بـەاڵم  هەیـە.  ناوماڵەكـەی  رێكخسـتنەوەی 
پرسـیار ئەوەیە ئەگەر ئامادەیی نەوشـیروان 
مسـتەفا یارمەتیـدەر نەبووبێـت بۆ ئاشـتی و 
یەكڕیزیی كورد، ئایا نائامادەیی ئەو خزمەت 
بـە ئاشـتەوایی دەكات، وەك ئـەوەی لـە دوو 
رۆژی دوای كۆچەكەیـدا هەمـوو الیەنەكان بە 
خـودی بزووتنـەوەی گۆڕانیشـەوە لە گوتار و 
بەیاننامەكانیاندا هیوا دەخوازن ئەم كۆسـتە 
گەورەیـە ببێتـە مایـەی ئاشـتیی نـاو ماڵـی 

كورد؟
الیەنێكـی  مسـتەفا  نەوشـیروان  راسـتە 
بـە  دەتوانـرا  بـوو،  هاوكێشـەكان  گرنگـی 
لـە  زۆر  بەشـێكی  ئـەو،  لەگـەڵ  پێكهاتـن 
كێشـەكان چارەسـەر بـن. بـەاڵم خـۆ كاك 
و  ناتەبایـی  هەمـوو  هـۆكاری  نەوشـیروان 
بـە  تـا  نەبـووە  كوردسـتان  ئاڵۆزییەكانـی 
ئـەوە  چاوەڕوانـی  ئـەو  دووركەوتنـەوەی 
بكرێت ئیتر ئاشـتی و ئارامی لە كوردسـتان 
بەرقـەرار دەبێـت، چاوەڕوانییەكـی لەو جۆرە 
نەوشـیروان  لـە  زوڵمـە  شـت  هـەر  پێـش 
سـاڵی  دوو  بـە  نزیـك  دەكرێـت.  مسـتەفا 
دەكـرا  و  هاتنەپێـش  رووداو  زۆر  رابـردوو 
بكرێـن بـە دەرفـەت بۆ ئاشـتی و بەشـێكیان 
پەیوەندییـان بـەوەوە هەبـوو. زۆر كـەس و 
بەنـدەش چەندیـن جـار پێشـنیازی ئەوەمان 
بـە  بـكات،  دەستپێشـخەری  بارزانـی  كـرد 
بـە  ركابەرەكـەی،  ماڵـی  سـەردانیكردنی 
دەرگا  ئـەو،  ماڵەكـەی  دەرگای  كردنـەوەی 

دەسـتپێكردنی  و  لێكنزیكبوونـەوە  بـۆ 
گفتوگـۆ بۆ چارەسـەری كێشـەكان بكاتەوە، 
نەیكـرد. واتـا دەكـرا رووداوەكانـی تایبـەت 
بـە كاك نەوشـیروان لـە نەخۆشـكەوتنی، لە 
نەشـتەرگەری، لـە كۆچـی هاوژینەكـەی، لـە 
دواجـاری گەڕانەوەی، هەموو ئەمانە بكرابانە 
دەرفـەت بـۆ كردنـەوەی گرێكوێـرەكان، كـە 
دەرفەتـەكان  هەمـوو  و  نەكـران  ئەوكاتانـە 
تێپەڕیـن، ئایـا ئێسـتا لـە كوێـدا دەتوانرێـت 
نەوشـیروان مسـتەفا بكرێـت بـە دەرفەتـی 

ئاشـتەوایی؟
ئەگەرێكـی  ئەویـش  كـە  شـتێك  تەنهـا 
گەڕانـەوەی  دوای  بارزانـی  ئەوەیـە  الوازە، 
لـە كۆڕبەنـدی ئابووریـی جیهانی لە ئـوردن، 
لـە  و  مسـتەفا  نەوشـیروان  ماڵـی  بچێتـە 
خانەوادەكـەی  لـە  سەرەخۆشـی  نزیكـەوە 
ئـەوە  داوای  لـەوێ  و  بـكات  و حیزبەكـەی 
بـكات بـا لـەم ماڵـەوەو ئـەم كۆسـتە بكەینە 
دەرفەتـی تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە هەسـتیارە 
پـڕ لـە كەندوكۆسـپە، بە داوەتكردنـی گۆڕان 
لـە  جۆرێـك  و  گفتوگـۆ  مێـزی  سـەر  بـۆ 
دڵنیاكردنـەوەی پێشـوەختە بە سازشـكردن 
لـەو  دەسـتبەرداربوون  و  یەكتـری  بـۆ 
هـۆكاری  بووەتـە  سیاسـیەی  ئینكارییـە 
لـە  سیاسـی  پرۆسـەی  چەقبەسـتنی 
كوردسـتان، ئەگەرنـا ئـەوە بـە دڵنیاییـەوە 
نەك مردنی كاك نەوشـیروان نابێتە دەرفەت 
بـۆ ئاشـتی، بەڵكـوو بارودۆخـەكان ئاڵۆزتـر 
دەكات و رووداوگەلێـك دێنێتـە پێش، دەبنە 
تەگـەرەی گـەورە لەبـەردەم هـەر دەرفەتێـك 
كـە چـاوەڕوان دەكرێـت لـە كۆتایـی شـەڕی 

داعـش بـۆ كـورد دروسـت بێـت.
وەك چـۆن پێشـتر چاوەڕێكـردن لـەوەی 
بـكات  دەستپێشـخەری  نەوشـیروان  كاك 

رێكخسـتنەوەی  بـۆ  هەبێـت  پرۆژەیەكـی  و 
هەڵـە  چاوەڕوانییەكـی  كـورد،  ناوماڵـی 
بـوو. چونكـە نەدەكـرا ئـەو لەسـەر حسـابی 
سازشكردنی گۆڕان ئەو كارە بكات لەكاتێكدا 
دەسـەاڵت لـە شـوێنێكی تـر بـوو، ئێسـتاش 
دوایـی  كۆچـی  ئـەوەی  چاوەڕوانیكردنـی 
كاكـە نـەوە دەرگا بـۆ ئاشـتەوایی بكاتـەوە، 
چاوەڕوانییەكـی بـێ بنەمایە، ئەوەی پێشـتر 
و ئێسـتاش دەسـەاڵتی ئەوەی هەیە دەرفەت 
دروسـتبكات بـۆ ئاشـتبوونەوەی الیەنەكان و 
كردنـەوەی دەرگای گفتوگـۆ و گرتنەبـەری 
كـورد،  ماڵـی  نـاو  رێكخسـتنەوەی  رێگـەی 
چونكـە  كوردسـتانە.  دیموكراتـی  پارتـی 
الیەنێكـی گـەورەی كێشـەكانە و لەالیەكـی 
تریشـەوە دەسـەاڵت الی ئـەوە. سـەرچاوەی 
كێشـەكانیش پەیوەندییـان بـە دەسـەاڵت و 
شـێوازی بەڕێوەبردنـی كوردسـتانەوە هەیـە. 
تووشـی  پارتـی  لەوەدایـە  گرفتەكـە  بـەاڵم 
غـروورە  ئـەو  هاتـووە،  سیاسـی  غـرووری 
بـە ئەندازەیـەك بەرچـاوی لێـڵ كـردووە كـە 
ئـەوەی  نابینـێ.  خۆیـان  وەك  دیمەنـەكان 
مایەی مەترسـیی گەورەشـە لەسـەر ئایندەی 
غـروورە  لـەو  سـەرچاوەی  كوردسـتان، 

گرتـووە. سیاسـییەوە 
تریـش  الیەكـی  هـەر  و  پارتـی  ئەگـەر 
نەوشـیروان  لەسـەر مەرگـی كاك  گرەویـان 
بوو، پێیان وابوو دۆخی تەندروسـتیی بەرەو 
مەرگـی دەبـات و دوای خـۆی گـۆڕان ناتوانێ 
بـەردەوام بێـت، ئـەوا ناشـتنی تەرمەكەی لە 
گردەكە وەاڵمدەرەوەی ئەو چاوەڕوانییە بوو، 
بـە هەمـوو الیەكیـان گـوت گـۆڕان بـەردەوام 
ئـەو ویسـتوویەتی بزووتنەوەكـەی  دەبێـت. 
بمێنـێ، بۆیە وەسـیەتی كردووە لـە بارەگای 
وەك  بینێـژن،  رێكخراوەكـەی  سـەرەكیی 

ئاماژەیـەك بـۆ ئامادەگیـی بەردەوامـی خۆی 
هـەر  لـە  رێگـری  و  بزووتنەوەكـەی  لەنـاو 

الدانێـك لـە پرەنسـیپەكانی گـۆڕان.
گومانـی  ماوەیـەك  بـۆ  پارتـی  پێشـتر 
ئـەوەی هەبـوو كـە گـۆڕان جۆرێكە لـە یاریی 
و  نەوشـیروان مسـتەفا  و  تاڵەبانـی  نێـوان 
بەوهۆیـەوە پێـی هـەزم نەدەكرا، كە دڵنیاش 
بـوو لـەوەی ئـەو تێگەیشـتنە هەڵەیە، ئینجا 
پێیوابـوو دەرئەنجامـی پێگـە و كاریگەریـی 
خـودی نەوشـیروان مسـتەفایە و ناكۆكییـە 
سیاسـیەكانی لەگـەڵ یەكێتی ئـەو خەڵكەی 
كۆتایـی  بـە  و  كۆكردووەتـەوە  دەور  لـە 
خـۆی كۆتایـی دێـت. بـەاڵم دەركـەوت ئـەو 
تێگەیشـتنانە هەڵـەن، دەبێـت پارتـی لـەو 
راسـتییە تێبـگات كـە گـۆڕان وەك واقیعێـك 
و وەك پێویستییەكی كۆمەڵگە دەمێنێتەوە. 
بۆیـە پێویسـتە لـە سـتراتیژیەتی خۆیـدا پێ 
بنێتـە قۆناغی قبوڵكردنی گۆڕانەوە. پێشـتر 
پارتـی ئەمـەی نەكردووە و هەر لەسـەرەتاوە 
گۆڕانـی پـێ هەزم نەكـراوە. دوای ئەوەی كە 
دەیانزانـی رەوشـی تەندروسـتی بەجۆرێكـە 
بـە كات  یارییـان  نابێـت،  بـەردەوام  ژیانـی 
گرەوێـك  و  چاوەڕوانیـەك  وەك  دەكـرد، 
مەرگـی  بەدوایـدا  و  مەرگـی خـۆی  لەسـەر 

بزووتنەوەكـەی.
ئێسـتاش بـەدوور نازانرێت پارتی كاتێكی 
یەكگرتنـەوەی  چاوەڕوانیـی  بەدیـار  زۆر 
یەكێتـی و گۆڕانـەوە بكوژێـت و درێـژە بـەو 
بەدڵنیاییـەوە  بـەاڵم  بـدات،  خراپـە  دۆخـە 
ئـەو چاوەڕوانیانـەش بـێ ئـاكام دەمێننـەوە. 
گـۆڕان دەمێنێتـەوە و پێویسـتە وەك ئەوەی 
هەیـە مامەڵـەی لەگـەڵ بكرێت. ئێسـتا ئیتر 
بەرپرسـیارێتییەكە الی پارتییـە ماڵـی كورد 

رێكدەخاتـەوە، یـان وێرانـی دەكات.

بــۆ باشــووری كوردســتان، ئــەوەی كە 
دەرئەنجامی شەڕی سووریا چی دەبێت، زۆر لە 
داهاتووی عێراق گرنگتر و چارەنووسسازترە. 
كــە  نیشــانی دەدەن  هــەن  زۆر  بەڵگــەی 
لەجیاتی شەڕی مووسڵ و پرۆسەی سیاسی 
لــە بەغدا، دەرئەنجامی شــەڕەكانی ئیدلب و 

دەوروبەری دیمەشقی سووریا، درێژیی تەمەن 
و ســەقامگیریی هەرێمی كوردســتان دیاری 

دەكەن.
بــەاڵم چــۆن؟ بۆ تێگەیشــتن لــەو خاڵە 
دەبێت سەرەتا ئەم دوو بیرۆكە باو و هەڵەیە 

لەبیربكەین:

1 - واڵتــە زلهێــز و ئیقلیمییــەكان لــە 
ســووریا دابەشــبوونەتە ســەر دوو بــەرە: 
بەرەی هاوپەیمان و بەرەی نەیارانی ئەسەد. 
ئەمــە خوێندنەوەیەكی باو و هەڵەی شــەڕی 
ســووریایە. )لە وتاری پێشوومدا باسی ئەم 

خاڵەم كردووە(.
2 - ئەمریــكا و واڵتــە زلهێزەكان پانێكی 
گەورەیــان هەیــە بۆ ناوچەكــە و دەیانەوێت 
نەخشــەی ناوچەكە بگۆڕن. قسەیەكی باو و 

هەڵەیەكی دیكە كە لێرەدا باسی دەكەم.
لە وتاری داهاتووشدا باسی ئەوە دەكەم كە 
چۆن بە تێگەیشتن لەم دوو خاڵەی سەرەوە، 
روون دەبێتەوە كە بۆچی شــەڕی سووریا بۆ 
باشــووری كوردســتان چارەنووسسازترە لە 

داهاتووی عێراق.
ئــەوەی لە ســووریا و عێــراق روودەدات، 
بریتییە لە ئاژاوەیەك كە واڵتان تێیدا ملمانێ 
دەكەن بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانیان. نە 
ئەمریكا و نە رووسیا و نە هیچ واڵتێكی دیكە، 
نازانن دەرئەنجامەكەی چۆن دەبێت. پانیان 
هەیە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانیان، بەاڵم 
موئامەرەیەكــی گەردوونی لە ئــارادا نییە بۆ 
"دووبارە داڕشتنەوەی سنوورەكانی ناوچەكە". 
ئەوانەی چاوەڕێی ئەمریكا دەكەن بۆ گۆڕینی 
نەخشــەی ناوچەكە و دامەزراندنی دەوڵەتی 
كوردستان یان دیاریكردنی چارەنووسی شەڕ 
لە ســووریا، هیچ جیاوازییەكیان نییە لەگەڵ 
الیەنگرانی موقتەدا سەدر كە چاوەڕێی هاتنی 

مەهدیی مونتەزەر دەكەن. 
هیچ بەڵگەیەك نییە كە داعش و شــەڕی 

ســووریا بەشــێك بن لە پیانێكــی گەورەی 
دیكــە.  زلهێزەكانــی  واڵتــە  و  ئەمریكــی 
بەڵگەیەكیش نییە كە ئەمریكا نەخشەڕێیەكی 
نوێی هەیە بۆ ناوچەكە. بەپێچەوانەوە بەڵگەی 
زۆر بەهێــز هەن كە پانی هاوشــێوەی ئەوە 
وجــودی نییە و ئەم بۆچوونــە باوانە دەبنە 
هــۆی خوێندنــەوەی هەڵە بــۆ رووداوەكانی 

ناوچەكە.
 مەحاڵە پیانگێڕییەكی وا گەورە بە نهێنی 

بمێنێتەوە:
راســتە ئەمریــكا و رووســیا و زۆربــەی 
حكومەتــەكان زانیاری نهێنیــی زۆریان الیە. 
جگە لە سی ئای ئەی و ئێف بی ئای، ئەمریكا 
خاوەنی 15 ئاژانســی سیخوڕی و هەواڵگریی 
دیكەیە كە بودجەی سااڵنەیان لەنێوان 65 بۆ 
70 ملیار دۆالرە. تەنیا ئاژانســی هەواڵگریی 
هێزە ئاسمانییەكانی ئەمریكا لە ساڵی 2013 
دا رۆژانــە 460 هــەزار ڤیدیــۆ و 6.2 ملیۆن 
وێنــەی كۆكردووەتــەوە. رووســیا و واڵتانی 
دیكەی بەشــداربووش لە شــەڕی ســووریا، 

خاوەنی توانای هەواڵگریی زەبەالحن. 
بەاڵم لەكاتێكدا دەزگاكانی هەواڵگری زۆر 
باشــن لە كۆكردنەوەی زانیاری و ئەنجامدانی 
ئۆپەراسیۆنی نهێنی، ئەو دەزگایانە بەگشتی 
خراپن لە پاراســتنی نهێنیــی گەورە و ئاڵۆز 
بۆ ماوەیەكی درێژ. ئەمەش لەبەر هۆكارێكی 
سادە. دەزگای هەواڵگریی واڵتە جیاوازەكان 
بــەردەوام لــە هەوڵی ئاشــكراكردنی نهێنیی 
یەكتــردان. ئاســانە دۆكیۆمێنتێك بە نهێنی 
بــەاڵم زۆر زەحمەتــە پانــی  بهێڵیتــەوە، 

دروســتكردنی رێكخراوێكــی زەبەالحی وەكو 
داعش، یان پانێك بۆ گۆڕینی ســنوورەكانی 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت بــە نێهنی بهێڵیتەوە. 
جێبەجێكردنی پانی ئاوا گەورە پێویستی بە 
بەشــداریی سەتان یان هەزاران كەس هەیە و 
ئەگەر ئەو كەســانە لە پاراستنی نهێنیدا زۆر 
باش بن، زەحمەتە بتوانن پانێكی ئاوا ئاڵۆز 
بێ هەڵە و بۆ ماوەیەكی درێژ جێبەجێ بكەن.
جگە لەوە ئێمە لە ســەردەمی ویكیلیكس 
و ئینتەرنێتــدا دەژیــن. تەنانــەت پێش ئەم 
ســەردەمەش و لەســەردەمی كۆڵۆنیالیزمی 
ئەوروپیشدا، رێككەوتننامەی سایكس پیكۆت 

ساڵێكی نەبرد ئاشكرا بوو. 
ئێمە لە سەردەمێكدا دەژین كە كارمەندانی 
دەزگاكانی هەواڵگری و بەرپرســان هەندێك 
جار خۆیان دزە بە زانیاریی نهێنی دەكەن. 

تەنها ئێدوارد ســنۆدن كە كۆنتراكەرێكی 
گەنجــی حكومەتــی ئەمریكــی بــوو، لەگەڵ 
چێڵســی مانیــن كــە ســەربازێكی ســوپای 
ئەمریــكا بــوو، توانییــان زیاتر لــە ملیۆن و 
نیوێــك دۆكیۆمێنتــی نهێنیــی حكومەتــی 
ئەمریكا ئاشكرا بكەن. ئێمە لە سەردەمێكدا 
دەژین كە سەرۆكی ئێستای ئەمریكا ناتوانێت 
ناوەڕۆكــی كۆبوونەوەكــەی لەگــەڵ وەزیری 
دەرەوەی رووســیا لــە رۆژنامــەی نیویــۆرك 
تایمز بشــارێتەوە. یانیش سەرۆكی پێشووی 
ئەمریكا، بێڵ كلینتن نەیتوانی پەیوەندییەكی 
سێكســی لەگــەڵ كارمەندێكــی راهێنــەری 

كۆشكی سپی بە نهێنی بهێڵێتەوە. 
كەواتە پیانێكی گەورەی وەكو دامەزراندنی 

داعــش و بەڕێوەبردنی شــەڕی ســووریا یان 
گۆڕینی ســنوورەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاســت 

چۆن بە نهێنی دەمێنێتەوە؟
بۆیــە ئەوەی كە ئەمریــكا و واڵتانی دیكە 
گفتوگۆیــان لەســەر نەخشــەڕێی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست كردبێت یەك زەڕڕە بەڵگەی لەسەر 

نییە.
بەدڵنیاییــەوە واڵتە زلهێز و ئیقلیمییەكان 
نهێنییــان زۆرە و زانیاریــی زۆریــان هەیــە 
دەربارەی شەڕ لە سووریا و دەربارەی داعش 
كە رای گشتی ئاگای لێیان نییە، بەاڵم بوونی 
نهێنیی هەواڵگری ئەوە ناســەلمێنێت كە ئەو 
رووداوانــەی ســووریا و عێــراق هەموو پان 
بۆ داڕێــژراو بن و لەژێــر كۆنترۆڵی 100%ی 
واشــنتن و ئەنكــەرە یان تاران و مۆســكۆ و 

پایتەختەكانی دیكەدا بن. 
ئەوەی لە سووریا روودەدات ملمانێیەكی 
نێودەوڵەتــی و ئیقلیمییە كــە دیار نییە كێ 
براوە و كێ دۆڕاو دەبێت تێیدا، بەاڵم گومان 
لــەوەدا نییــە كە كــێ دەبێتە ســوودمەندی 
ســەرەكی. ئەو شــەڕە كاریگەریــی گەورەی 
دەبێت لەسەر داهاتووی باشووری كوردستان. 

ئەو كاریگەرییانە چی دەبن؟
 لە وتاری داهاتوودا باسی ئەوە دەكەم. 

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

رۆژی چــواری ئەم مانگە، لــە مۆزەخانەی 
هۆلۆكۆســت لە شــاری شــیكاگۆ، لەگەڵ سێ 
كەسی دیكەدا، بانگكراین بۆ قسەكردن لەسەر 
هەڵەبجە و ئەنفال. نزیكەی دوو سەعات پێش 

دەســتپێكردنی بۆنەكــە، داوایــان لێكردین لە 
مۆزەخانەكە ئامادەبین بۆ ئەوەی باسی هۆكار 
و چۆنیەتی ئەنجامدانی تاوانی هۆلۆكۆســتمان 
بۆ بكەن. لەناو مۆزەخانەكەدا، مۆزەخانەیەكی 

دیكەی گەڕۆكی تێدایە. گوتیان ئەم مۆزەخانە 
گەڕۆكە لە ئیســرائیلەوە هاتووە، هەموو چەند 
مانگێــك دەبرێتە شــارێكی ئەمەریكا و لەوێ 
نمایــش دەكرێت. مەبەســت لێی پیشــاندانی 
ئــەو  ناهێڵێــت  ئیســرائیل  كــە  بــوو  ئــەوە 
كەســانەی تاوانیان بەرامبەر جوو كردووە، لە 
حوكمی یاســا دەربچن. لــە هەمان كاتدا، ئەم 
مۆزەخانەیــە ئاماژەیە بۆ توانای ئیســرائیل و 
وردیی پان و جێبەجێكردنی بۆ چاوترساندنی 

نەیارەكانی.

ئــەم مۆزەخانە گەڕۆكە تایبەتە بە ئەدۆڵف 
ئایخمــان. ئایخمان ئەفســەرێكی پلە بەرز بوو 
لە ســوپای ئەڵمانیــادا و رێكخەری بە كۆمەڵ 
گواســتنەوە و كوشــتنی جــووەكان بــوو لــە 
ســەروەختی جەنگی دووەمــی جیهانیدا. وەك 
زۆرێك لــە نازییــەكان، ئایخمانیــش لە دوای 
شكستی ئەڵمانیا لەسەر دەستی هاوپەیمانان، 
لەساڵی 1950دا هەڵدێت بۆ ئەرجەنتین، دوای 

ئەوەی ناسنامەی خۆی دەگۆڕێت. 

ئیســرائیلییەكان لە دوای جەنگ، بەشــوێن 
ئایخمــان و تاوانبارەكانــی دیكــەدا دەگەڕێــن 
هەتا ســەرەداوێكیان دەستدەكەوێت. هەندێك 
رزگاربــووی هۆلۆكۆســت و جووەكانــی دیكە، 
خۆیــان تەرخــان دەكەن بۆ دۆزینــەوەی ئەم 
تاوانبارە. دوای ئەوەی لە ناوەڕاســتی سااڵنی 
پەنجــاكادا لــە بۆینــس ئایرســی پایتەختــی 

ئەرجەنتین دەبینرێتەوە، قونســوڵی ئیسرائیل 
لــە ڤیەننــا ئــاگادار دەكرێتــەوە و دواتــر بە 
شــێوەیەكی زۆر رێكخــراو، لــە رێگــەی 10 
1960دا  لــە ســاڵی  موســادەوە  كارمەنــدی 
لــە ئەرجەنتیــن دەڕفێنرێــت و ســاڵی 1962 
لــە ســێدارە دەدرێــت، دوای ئــەوەی هەموو 
تۆمەتەكانی لەبەردەم دادگادا دەســەلمێنرێت. 
ئــەوەی گرنگە ئەوەیە كە هەمــوو دادگاییەكە 
لەڕێــی تەلەفزیۆنــەوە بۆ جیهــان گوازرایەوە. 
ئەمــەش گەورەتریــن و گرنگتریــن چەكــی 
و  پشــتگیری  پەیداكردنــی  و  دیبلۆماســی 
هاوســۆزی بوو بــۆ ئیســرائیل و جووەكان. 
ئایخمــان بــووە یەكــەم كــەس و دواهەمین 
كەس هەتا ئێســتا لــە مێژووی ئیســرائیلدا 

لەسێدارە درابێت.

باســكردنی ئایخمان لــەو مۆزەخانەیەدا، 
راســتەوخۆ تــارق رەمەزانــی بیرهێنامــەوە. 
رەمــەزان ئــەو فڕۆكەوانــە بــوو كــە بەپێی 
دانپێدانانــی خۆی لە ئاسایشــی ســلێمانی، 
بەشــداریی هەڵمەتی كیمیابارانی هەڵەبجەی 
كــردووە لــە ســاڵی 1988دا. ســاڵی 2006 
ویســتمان چاوپێكەوتنــی لەگــەڵ بكەین بۆ 
رۆژنامــەی دەیلــی مەیڵــی بەریتانــی، بەاڵم 
رێگەمــان پــێ نــەدرا و گوتیــان كــە تارق 
رەمــەزان یەكێكــە لــە هــەرە تاوانبارتریــن 
كەســەكان و دانی بە هەموو تاوانەكەیدا ناوە 

و ئیمزای لەسەر كردووە. 

مــن دڵنیا نیــم كە رەمــەزان تاوانبار بێت 
یــان نــا، ئــەوە كاری دادگایــە كــە بڕیاری 
بەردانــی  شــێوازی  بــەاڵم  بــدات،  لەســەر 
رەمەزان لەســاڵی 2008 دا نەك دژ بە یاســا 
و خەڵكــی كوردســتان بــوو، بەڵكــو دژ بــە 
هەموو مرۆڤایەتی بوو، لەبەرئەوەی كەســانی 
وەك رەمــەزان كــە دەتوانــن دەربــاز ببن لە 
لێپێچینەوەی یاسایی و دادگا، هانی كەسانی 
دیكە دەدەن كە هەمان تاوانی وەك هەڵەبجە 

و ئەنفال دووبارە بكەنەوە. 

بــەاڵم گومانی تێــدا نییە كــە گەورەترین 
دۆڕاو خۆمان بووین وەكو كورد، لەبەرئەوەی 
تــارق رەمــەزان گەورەتریــن بەڵگــە بوو بۆ 
یارمەتیدانــی ناســاندنی كەیســی هەڵەبجــە 
و ئەنفــال بــە جینۆســاید لەســەر ئاســتی 
نێودەوڵەتــی. لەوانەیــە پرســیار بكەیــن بۆ 
هەڵەبجــە و ئەنفال لە زۆربەی پایتەختەكانی 
نەناســێنراوە،  جینۆســاید  بــە  جیهانــدا 
وەاڵمەكــەی ئەوەیــە كــە بــاش نەبوویــن لە 
پارێزگاریكــردن و بەدۆكیومێنتكردنــی ئــەو 
نەهامەتیانــەی بەســەر كــورددا هاتــوون و 
كەسێكی وەك تارق رەمەزان دەبووە باشترین 
بەڵگــە بــۆ ئەم مەبەســتە، ئەگــەر لەڕێگەی 

دادگاوە تاوانەكەی بەسەردا بسەپایە.

ئــەو كەســەی كــە باســی ئایخمانــی بــۆ 
دەكردین، ناوی گاری ئاوساندەر بوو، تەمەنی 

نزیكــەی 70ســاڵ دەبوو، دیار بوو كەســێكی 
زۆر دڵســۆزی ئیســرائیل و مۆزەخانەكە بوو، 
پێیگوتیــن، بۆیــە شــانازی بە ئیســرائیلەوە 
دەكەین، چونكە زۆر باشــن لە جێبەجێكردنی 
پانەكانیانــدا و ناهێڵــن تاوانباران دەرباز ببن 

لەدەستی دادگا. 

بەپێچەوانــەی تارق رەمەزانــەوە كە تەنیا 
چەنــد وێنەیەكی دیارە لە كاتــی ئازادكردنیدا 
بەبێ بڕیاری دادگا و دواتر ئاســایش رایگەیاند 
ئایخمــان  شــتێكی  هەمــوو  هەاڵتــووە،  كــە 
لــەم مۆزەخانــە گەڕۆكەدا كراوە بــە بەڵگە و 
هەڵگیــراوە، تەنانەت ئەو تیكتی فڕۆكانەی كە 
كارمەندانــی موســاد لە 10 واڵتــی جیاوازەوە 
رۆیشــتوون بۆ ئەرجەنتین بۆ دەستگیركردنی 
ئایخمــان، گۆڕینــی تابلــۆی ئۆتۆمبیلەكان و 
تەنانەت ئەو دەرزیەی كە ئایخمانیان پێ بەنج 

كردووە لە كاتی هێنانەوەیدا بۆ ئیسرائیل. 

لەڕاســتیدا تارق رەمەزان لە مۆزەخانەكەدا 
نەبوو، بەاڵم كەســێكی هاوشــێوەی لەوێ بوو 
كە هەموو شتێكی رەمەزانی بیردەخستیتەوە. 
تــارق رەمەزان لەدوای ئازادكردنی، ئێســتا لە 
بەریتانیــا دەژی. تۆ بڵێی رۆژێك بیگەڕێننەوە 
كوردســتان و لەوێ دادگا كەیسەكەی یەكایی 
بكاتــەوە و ئێمەش رۆژێــك مۆزەخانەیەكمان 
هەبێــت بەنــاوی تارق رەمەزان و بــە جیهاندا 

بیگەڕێنین بۆ ناساندنی دۆزی كورد؟ 

نەوشیروان مستەفا وەك 
دەرفەتێك بۆ ئاشتی

قەیرانی سووریا و 
چارەنووسی هەرێمی 

كوردستان

تارق رەمەزان 
لە مۆزەخانەی هۆلۆكۆست 
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هێمن عەبدوڵاڵ

گۆڕان دەبێ بە كێكەكە؟

دوا دیدارم لەگەڵ خوالێخۆشــبوو نەوشــیروان 
مســتەفا، نزیكەی دوو ســاڵ پێش ئێســتا بوو. 
لەگەڵ ئاكۆ محەممەدی هاوڕێم وەك هەمیشــە بە 
روویەكی گەشــەوە پێشــوازیی لێكردین و حەزی 

لێبــوو گوێمان لێ بگرێــت. رووی لە ئاكۆ كرد و 
گوتی: كاك ئاكۆ چی هەیە تۆ قسە بكە، چونكە 
رەئییەكانــی كاك رێبــوار دەزانــم و وتارەكانــی 
دەخوێنمەوە. ئاكۆش هەندێك باســی وەزعی بۆ 
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نەوشیروان مستەفا لە سەرەتای دروستكردنی 
بزووتنەوەكەیەوە، بەردەوام رەخنەی لە بونیاد و 
ساختاری حیزب و دەسەاڵتی كوردی دەگرت كە 
نەبوونەتە حیزب و دەسەاڵتی دامەزراوەیی. بۆیە 
گۆڕانی بە فۆڕمێكی تازە لە رووی رێكخســتنەوە 
دروســت كــرد كە نموونــەی لێكــدراوی مۆدێلی 
حیزبــی ئەوروپی و تەنانــەت ئاكەپەی توركیش 
بــوو. بەاڵم لــە كۆتاییــدا، گۆڕانیــش كەوتەوە 
ســەر رێچكەی پارتی و یەكێتی. گۆڕان خاوەنی 
ســەركردەیەكی فەرد میحوەر بــوو كە دوا بڕیار 
هەمیشە الی ئەو بوو، سەرباری هەبوونی جڤاتە 

بەرفراوانەكانی، بەاڵم حەڵقەی بڕیاردەر تەســك 
و بچووك بوو. ئینجا هەمان نیقاشــی ئەوەی كە 
سەروەت و سامانی بزووتنەوەی گۆڕان هی كێیە 

و بۆ كێ دەمێنێتەوە؟ حیكایەتە كۆنەكەیە.
بەردەوامبوونــی حیــزب دوای لەدەســتدانی 
سەركردەیەكی ئۆتۆریتەر، ئەگەر جێگرەوەیەكی 
ئامادەكــراوی نەبــێ زۆر زەحمەتــە. هــەر لــە 
ئێســتاوەڕا هەموو چاویــان بڕیوەتە ئەوەی هەر 
الیەنە چەندیان لەو میراتە پێ دەبڕێت؟ یەكێتی 
لەمــەودوا تەمویلی مــاددی و هاوكارییەكانی بۆ 
گــۆڕان رادەگرێت كە پێشــتر لەبەر نەوشــیروان 

كرد. هێشــتا نێوانی نەوشــیروان مســتەفا و 
بارزانی تێكنەچووبوو، بگــرە لە پەیوەندی و 

هەماهەنگییەكی بەردەوامدا بوون. 
ئەو گوتی شەڕی داعش دەرفەتێكی زێڕینە 
بۆ رێكخستنەوە و بینینی كەموكوڕییەكانمان. 
باسی ئەوەی كرد كە لەگەڵ بارزانیدا لە هەوڵی 
دروستكردنی ســوپایەكی نیزامیی نوێدان كە 
ئەفسەرەكانی دەرچووی زانكۆ بن و شارەزای 
تەكنۆلۆژیا بن. تەنانەت گوتی دەتوانین سوود 
لە ئەفســەر و پلەدارانی سەردەمی بەعسیش 
وەربگرین، چونكە ئەوان شارەزای جوگرافیای 
ناوچەكــەن و لە بیانییەكان باشــتر دەبن بۆ 
راهێنان. بــەاڵم دوا وتەكانی نائومێدیی پێوە 
دیار بوو لەوەی كە بكرێ ریفۆرمی بچینەیی لە 

كوردستاندا ئەنجام بدرێت. 
ئــەو گوتــی: مــن وەكــو شــەخس كاری 
خــۆم كــردووە و پێموایــە ئەركی سەرشــانم 
بەجێگەیانــدووە، پێویســتیم بــە پشــووە و 
دەمــەوێ كەمێــك بپەرژێمــە ســەر ژیانــی 
خێزانیی خــۆم. كە گوتمان چــۆن وا دەبێ؟ 

گوتــی: دەبێ! لــە هەڵبژاردنــی 2009 دا كە 
25 كورســیمان هێنــا، گوتیان ئــەوە دەنگی 
یەكێتییەكان بووە. بەاڵم 4 ساڵ دواتر هەمان 
ســەركەوتنمان دووپات كردەوە و ئیسپاتمان 
كرد كــە ئەوانە دەنگــی گــۆڕان بوونە. بۆیە 
لێرە بەدواوە بزووتنەوەكە دەدەمە دەست ئەو 
برادەرانەی دیكە و ئەوانیش دەبێ بزانن چۆن 

بەڕێوەی ببەن.
ئەوەشــی كرد، چونكە وەكالەتی یاسایی 
بزووتنەوەكەی خســتە ســەر عومەری سەید 
عەلــی و، لە قەیرانیشــدا كەمتریــن لێدوانی 
هەبــوو. بــە نەخۆشــی و دووریــش بێت لە 
كوردســتان، ســێبەری نەوشــیروان مستەفا 
بەســەر بزووتنەوەكــەوە هەبــوو. ئەگەرچی 
گــۆڕان لەو ماوەیەدا لە ئیفلیجیی سیاســیدا 
بــووە و هیــچ مانۆڕێكــی بەرچــاوی ئەنجام 
نــەداوە. بۆیــە قۆناغی پۆســت نەوشــیروان 
مستەفا لێرەوە دەستپێدەكات و دەریدەخات 
كــە ئەو بزووتنەوەیە بــێ رابەرەكەی توانای 

بەردەوامیی دەبێ یان نا؟

مســتەفا دەیكــرد، هــاوكات ئــەو دەرگایەش 
دەكاتــەوە كــە پێشــتر تەنیا ســیلەیەكی لێ 
كردبووەوە. یەكێتی دەترسا لەوەی یەكگرتنەوە 
ئەگەر بە حزووری نەوشیروان مستەفا رووبدات، 
نەوشیروان دەست بەسەر حیزبەكەدا دەگرێت، 
بەاڵم ئێستا ئیتر وەزعەكە پێچەوانە بووەتەوە.
حیزبێكــی  وەك  گــۆڕان  داهاتــووی 
سیاســی كە ســەرمایەكەی بەس دەنگدەرە، 
دڵخۆشــكەر نییــە. تەنانــەت بــە حــزووری 
نەوشــیروان مستەفاش گۆڕان لە پاشەكشەی 
بەردەوامدا بوو، چونكە نەوشــیروان مستەفا 
هیــچ چارەســەرێكی سیاســیی پــێ نەبوو، 
تەنها شــتێك كــە ویســتی بــۆ رزگاركردنی 
بزووتنەوەكــەی ئەنجامی بــدات، رێككەوتنی 
سیاســی بوو لەگــەڵ یەكێتی! ئێســتا وەزع 
خراپتریش دەبێ. چونكە گۆڕان بە سیاسەتە 
بەرزەفڕە ناواقعییەكانی خۆی، دەست و پێی 
خۆی لەبەردەم جەماوەری خۆیدا بەستەوە و 

مەجالی هیچی بۆ خۆی نەهێشتەوە.
بۆیە سەنگی مەحەكی ئەوەی كە دەگوترێ 
رێباز و میراتی نەوشــیروان مســتەفا، ئەوەیە 
كــە ئایا گــۆڕان ئــەو حیزبــە دامەزراوەیە كە 
رێكخەرەكەی هەمیشە جەختی لە دروستكردنی 
دەكــردەوە؟ یــان بەس ئەوەیە كە وەســیەتی 
كــرد لە گــردی زەرگەتــە بینێــژن و گردەكە 
بكاتە ســیمبۆلی بەردەوامیی بزووتنەوەكەی؟ 
ئایــا كاتێك نەوشــیروان مســتەفا لــە 2006 
دەیگــوت: نەك ســەركردەیەك، ئەگەر هەموو 
سەركردایەتی حیزب بە رۆژێك لەناو بچن نابێ 
كاریگەریی لەسەر گۆڕان هەبێت، ئەو قسەیەی 
سەبارەت بە گۆڕان وا دەردەچێ؟ گۆڕانی دوای 
نەوشیروان مستەفا پێویستی بە پێداچوونەوە 
بە سیاســەتەكانیەتی و ئــەوەش كارێكی زۆر 
قورســە، چونكە ئەو ســەركردانەی ئێستا لە 
نەوشیروان مستەفا بەهێزتر نین كە بتوانن بە 

ئاسانی لەژێر كاریگەریی شەقام دەرچن.

دەگوترێ نەوشــیروان مستەفا 
دوای خۆی وەسیەتی جێهێشتووە 
و هێشتا ئاشــكرا نەكراوە. بەاڵم 
بە دڵنیاییەوە پێــش راگەیاندنی 
رەنگبــێ  مردنەكــەی  هەواڵــی 
هەندێك شــت یــەكا بووبێتەوە. 
ئەگەرچــی وەكالەتــی قانوونیــی 
عەلــی  ســەید  عومــەری  بــۆ 
جێهێشتووە، بەاڵم قادری حاجی 
عەلیــش ناوێكــی بەهێزە. قســە 
لەســەر هەمــان تەجروبەیــە كە 
یەكێتیش پێیدا تێپەڕی و 5 ساڵە 
هێشتا یەكایی نەبووەتەوە. ئایا 
گۆڕانیــش بەرەو ســەركردایەتیی 
كوڕەكانــی  دەڕوات؟  بەكۆمــەڵ 
نەوشــیروان مســتەفا دەهێنرێنە 
ناو سیاسەتەوە؟ یان ئەوەتا لەو 
ناوانەی سەرەوە كە مایلی ئەوەن 
یەكگرتنێكی شــەرافەتمەندانەیان 
و  هەبــێ  یەكێتیــدا  لەگــەڵ 
حیزبەكەیــان پەرتــەوازە نەبێت، 
یەكیان دەبێتە رێكخەر؟ یەكێتی 
دەبــێ  كاریگــەری  دەورێكــی 
نەوشــیروان  شــوێنگرەوەی  لــە 
مســتەفادا و رێگە نــادات چیدی 
لە دەرەوەی ئیرادەی ئەو شتێكی 
نەخوازراو بۆ زۆنەكەی رووبدات.

جێگرەوەی 
نەوشیروان مستەفا

نەوشیروان مستەفا 
گۆڕان پاش وەهای گوت

نەوشیروان

بەخــاك  نەوشــیروان  كاك  هێشــتا 
لێبووردنێكــی  یەكێتــی  نەســپێردرابوو 
گــۆڕان  هەڵســوڕاوانی  بــۆ  گشــتیی 
لێبووردننامەكــە  هەرچەنــدە  دەركــرد. 
لــە رواڵەتــدا بەجــدی نووســرابوو، بــەاڵم 
ــوو، هــەم  نێوەڕۆكەكــەی هــەم نوكتــە ب
گاڵتەپێكردنیــش. چونكــە یەكێتییــەك 
كاتێــك كاك نەوشــیروان لەژیانــدا مابــوو 
ئامــادە نەبووبــێ رێككەوتنەكــەی لەگــەڵ 
ــاش  ــۆن پ ــكات، چ ــێ ب ــۆڕان جێبەج گ
مردنــی دەتوانــێ داوای یەكگرتنــەوە لــەو 

بزووتنەوەیــە بــكات؟

هەڵســوڕاوە  كــە  پەیامانــەدا  لــەو 
رۆژەدا  چەنــد  لــەو  گــۆڕان  بااڵكانــی 
كــە  گوتــراوە  بەڕوونــی  ناردوویانــە، 
دەیانەوێ دەســت بــە بزووتنەوەكەیانەوە 
نێــو  چوونــە  تەمــای  و  بگــرن 
ــی  ــدە بەقەول ــە. هەرچەن ــان نیی یەكێتیی
لــە  عیبــرەت  نەوشــیروان  كاك 
بەڕاســتیش  بــەاڵم  جێبەجێكردندایــە، 
هــەر ئــەوە لە گــۆڕان چــاوەڕێ دەكرێت. 
چونكــە رێــی تێناچێــت یەكێتییــەك كــە 
بااڵدەســتیی  و  باڵباڵێــن  بەدەســتی 
دووركەوتنــەوەی  و  بنەماڵــە  فــاڵن 
فــاڵن ســكرتێری گشــتییەوە دەناڵێنــێ، 
بــێ  ئایدیــاڵ  پرۆژەیەكــی  هێنــدە 
بكــەن  ئــارەزوو  گۆڕانــەكان  كــە 
ــش  ــزب. دوایی ــەك حی ــە ی ــی ببن لەگەڵ
دەســتەواژەی یەكگرتنــەوە زۆرتــر بــۆ 
ــدا  ــو حیزبێك ــە لەنێ ــت ك ــەوە بەكاردێ ئ
ئینشــیقاق روویدابــێ و دوایــی هــەردووال 
ئینشــیقاقچییەكان  و  ببنــەوە  ئاشــت 
بــەو  گــۆڕان  ئەگــەر  بگەڕێنــەوە. 
دەســتەواژەیە رازی بێــت، كەواتــە لــە 
ســاڵی 2009 وە درۆی لەگــەڵ جەمــاوەر 

كــردووە. خــۆی  دەنگــدەری  و 
كاك  كاتێــك  مــن  بــڕوای  بــە 
ــی  ــوو چانســی یەكگرتن ــیروان ماب نەوش
گــۆڕان و یەكێتــی لەئێســتا زیاتــر بــوو. 
ــا كاك  ــام جــەالل تەنی ــاش م ــە پ چونك
بــەو  كۆتایــی  دەیتوانــی  نەوشــیروان 
یەكترشــكاندنی ئــەو پەنجانــە بهێنــێ 
یەكێتیــدا  ســەركردایەتیی  لەنێــو  كــە 
هەبــوو، بــەاڵم ئێســتا كــە ئــەو نەمــاوە، 
بــۆ گۆڕانــەكان چوونــە نێــو یەكێتــی 
لەگــەڵ  نییــە  جیاوازییەكــی  هیــچ 

حیزبەكەیــان. لــە  ئاشــبەتاڵكردن 

كاك  پــاش  گۆڕانــی  كەواتــە 
ــەر  ــی بەســەردێت؟ ئەگ نەوشــیروان چی
دوور لــە جــۆش و خرۆشــی چەنــد رۆژی 
پرســەكە ســەیری بكەیــن، لــە باشــترین 
حاڵەتــدا دەتوانیــن پێشــبینیی ئــەوە 
بــەاڵم  دەمێنــێ،  گــۆڕان  كــە  بكەیــن 
نابێــت.  جــاران  بەهێزەكــەی  گۆڕانــە 
یەكێتییــەكان  كۆنــە  لــە  زۆر  رەنگــە 
ئــەو  رەنگــە  و  یەكێتــی  ببنــەوە 
ببنــە هێزێكــی  گەنجانــەی دەشــمێنن 
مەدەنیــی بــێ دەرەتــان و بێ پشــتیوان. 
و  بەخاكســپاردن  لــە  ئــەوەی  بــەاڵم 
نەوشیروانیشــدا  كاك  پرســەی  دواتــر 
لەالیــەن خەڵكــەوە كــرا، پیشــانیدا كــە 
ــاڕازی  ــی ن ــەورەی جەماوەری ــی گ هێزێك
ــە  ــی ل ــەرگەردانبوونیان زیان ــە و س هەی
چەتــردا  یــەك  لەژێــر  كۆكردنەوەیــان 

زیاتــرە بــۆ هەمــووان.
ئاوەاڵیــە  مەیــدان  ئێســتا  بۆیــە 
بۆئــەوەی جوواڵنەوەیەكــی نوێــی نــاڕازی 
كــە  دەســتپێبكات  كوردســتان  لــە 
ــی هەشــت ســاڵی  ــە هەڵەكان ســوودی ل
لــە  و  وەرگرتبــێ  گــۆڕان  رابــردووی 
ئەزموونــە باشەكانیشــیەوە فێرببێــت. 
دەگرێــت  رێگــە  وا  جوواڵنەوەیەكــی 
لــەوەی گەنجــان پەرتــەوازە و رادیكاڵیزە 
و ســەرگەردان ببــن. هەروەهــا نەشــبنە 
واڵتــی  كــە  ئاگرێــك  ســووتەمەنیی 
خۆیــان بســووتێنێ، بــەاڵم بــۆ ئەمــە 
و  نــاڕازی  و  بوێــر  ســەركردەیەكی 
قسەڕۆیشــتوو پێویســتە كــە بەداخــەوە 
ــی و  ــو یەكێت ــە لەنێ ــارێ ن ــێ ج پێناچ
ــێ  ــدا هەب ــی و گۆڕانیش ــو پارت ــە لەنێ ن

هەڵكــەوێ. و 

ســامورای''ی  ''دواییــن  فیلمــی  ئــەوەی 
بینیبــێ، بەدڵنیاییــەوە لەبیــری مــاوە كــە لــە 
كۆتاییەكانــی فیلمەكــەدا، ئیمپڕاتــۆری ژاپــۆن 
بەدڵێكــی پــڕەوە باســی چۆنیەتــی كوژرانــی 
پاڵەوانــی  لــە  ســاموراییەكەی  مامۆســتا 
فیلمەكــە دەپرســێت، ئــەو لــە وەاڵمــدا دەڵــێ: 
''لێگــەڕێ بــا لەجیاتــی باســی چــۆن مردنــی، 
باســی چــۆن ژیانیــت بــۆ بكــەم!''. چیرۆكــی 
ــەو هەمــوو  ــی نەوشــیروان مســتەفاش، ب ژیان
ــە  ــەوە،  ب ــە مانادارانەی ــد و ئەزموون كەندولەن
ئاســانی ســێبەر بەســەر مەرگــی جەســتەیی 
ئــەودا دەكێشــێ. بــەو جیاوازییــەوە كــە ئــەم، 
ــاداری  ــی مان چۆنیەتــی مردنیشــی درێژەیەك

ــوو. ــی ب ــی ژیان چۆنیەت

كەســە نزیكەكانــی نەوشــیروان مســتەفا 
ــەوەی  ــەن: ئ ــەیر دەك ــتێكی س ــە ش ــاس ل ب
ــەو زۆر پەرۆشــی چارەســەروەرگرتن و  ــە ئ ك
ــووە!  عیاجــی نەخۆشــییە كوشــندەكەی نەب
ئەمــەش نــەك لەبــەر مەیلــی مەرگخــوازی 
ــۆ  ــەو ه ــو ب ــان. بەڵك ــە ژی ــزاری ل ــود بێ یاخ
ســادەیەی كــە پێــی وابــووە ئــەو ئیشــی خۆی 
كــردووە و لــەدوای ئــەوەش – مــادام ژیــان، 
ــت –  ــان نەبێ ــە تێكۆش ــو ل ــی لێوانلێ ژیانێك
ــارە  ــە وادی ــە . وات شــیاوی بەردەوامبــوون نیی
الی ئــەو، ژیــان تەنیــا بــە مانــای زیندووبــوون 
نەبــووە، ژیــان بریتــی بــووە لــە بوونێكــی 
لــە  كاتێــك  خــۆ  بەهــادار.  پڕتێكۆشــانی 
ــن،  ــەش رادەمێنی ــەو مرۆڤ ــی ئ چیرۆكــی ژیان
بەئاســانی دەگەینــە ئــەو ئاكامــەی كــە  ژیــان 
باشــتر  یــان  بــووە،  پڕۆژەیــەك  ئــەو  بــۆ 
زنجیــرەی  كــە  بــووە  پڕۆســەیەك  بڵێیــن 
یــەك،  لــەدوای  یــەك  كۆمەڵێــك پــڕۆژەی 

پێكیــەوە دەبەســتێتەوە. هــەر پڕۆژەیەكیــش 
لــە  پێویســتە  ببێــت،  كامــڵ  ئــەوەی  بــۆ 
شــوێنێكی گونجــاودا دوایــی بێــت. هۆشــیاری 
بەرامبــەر بــە كۆتایــی، واتــە ســنوورداربوونی 
ــڕۆژە،  ــی پ ــی ئامانجەكان ــی وەدیهێنان دەرفەت
ئــەو فاكتەرەیــە كــە وا لــە مــرۆڤ دەكا، 
لێپرســراوانە لەگــەڵ مــەودای بــەردەم مامەڵــە 
بــكات. ژیانیــش لــەم ڕوانگەیــەوە دواجــار 
ــت . ــدار نەبێ ــی ئامانج ــە، پڕۆژەیەك ــچ نیی هی

ئــەم تــەرزە تێڕوانینــە بۆ ژیان كە ڕیشــەی 
ــە،  ــۆ كات-دا هەی ــە تێڕوانینێكــی هێــڵ-ی ب ل
بــۆ ئێمــەی مرۆڤــی ڕۆژهەاڵتی شــتێكی ئاشــنا 
ــنابێ،  ــش ئاش ــتی تیۆری ــەر ئاس ــە. لەس نیی
ئێمــەی  نامۆیــە.  شــتێكی  كــردەوەدا  لــە 
رۆژهەاڵتــی خــاوەن تێڕوانینێكــی بازنەییــن بۆ 
كات. الی ئێمــە ژیــان پڕۆســەیەكی بەردەوامە 
ــی  ــێوەیەكی بازنەی و كات و ڕووداوەكان بەش
دووپــات دەبنــەوە. جیاوازیــی نێــوان ئــەم 
دوو جــۆرە بیركردنەوەیــە كــە مۆركــی خــۆی 
ــی تاكگــەرا  ــی مرۆڤ ــە كەســایەتیی كولتوری ل
ــر،  ــێوەیەكی ت ــان بەش ــەرا، ی ــی كۆگ و مرۆڤ
لــە مرۆڤــی مۆدێــرن و مرۆڤــی ترادیشــناڵ 
بــواری  سەرنجڕاكێشــی  مژارێكــی  داوە، 
مرۆڤناســییە كــە بەداخــەوە لێــرەدا جێــی 
نازانــم  مــن  نییــە.  زیاتــری  شــیكردنەوەی 
ئــەم خەســڵەتە كــە بەشــێوەیەكی مێژوویــی- 
ــە مێنتاڵیتیــی مرۆڤــە  كولتــووری، بەشــێك ل
میــرات  بــە  ئــەوان  بــۆ  و  رۆژئاواییەكانــە 
ــە چ ڕێگەیەكــەوە گەیشــتووەتە  ماوەتــەوە، ل
نەوشــیروان مســتەفا، بەهــۆی خوێنــدن و 
ــەت  ــۆی تەبیع ــان بەه ــا ی ــە ئەوروپ ــی ل ژیان
ــان  ــان، ی ــۆ ژی ــەوە ب و فەلســەفەی خۆكردیی

چی لەگەڵ نەوشیروان 
مستەفادا نامرێ؟

حاڵــدا،  هــەر  لــە  بــەاڵم  هەردووكیــان؟ 
و  زەمــەن  بــۆ  هێڵییــە  تێڕوانینــە  ئــەم 
پــڕۆژەی  بەســەر  ژیــان  دابەشــكردنی 
پابەندییەكــی  هەروەهــا  و  دیاریكــراودا 
جێبەجێكردنــی  بــە  بەهێــز  ئەخاقیــی 
پــڕۆژەوە، ئــەو تایبەتمەندییــەی كارەكتەری 
نەوشــیروان  رووناكبیریــی  و  سیاســی 
مســتەفا ئەمینــە، كــە بــە درێژایــی هەمــوو 
پانتایــی  لــە  ئــەو  حــزووری  ســاڵەكانی 
و  ڕەنــگ  ئێمــەدا،  كۆمەڵگــەی  گشــتیی 
ســەنگی تایبەتــی بــە جووڵــە مانادارەكانــی 
ــەی كەســایەتی  ــە زۆرب ــەو بەخشــیوە و ل ئ
ــەوە  ــای كردووەت ــر جی ــەركردەكانی ت و س
)تەنیــا كەســی هاوخەســڵەتی نەوشــیروان 
لــەم ڕوانگەیــەوە، د.قاســملووی شــەهیدە(.

نەوشــیروان  ئــەوەی  لەڕاســتیدا 
ــری  ــی ت ــەرە مێژووییەكان ــە رێب مســتەفا ل
هاوســەردەمی خــۆی جیادەكاتــەوە، نــەك 
ــەو  ــو ئ ــەری، بەڵك ــای رێب ــا و توان كاریزم
ــاو  ــە لەن ــی ك ــڵەتە تایبەتمەندانەیەت خەس
بــە  دەیــكات  سەركردەكانیشــدا  ڕیــزی 
یەكێــك  ڕەنگــە  ڕیزپــەڕ.  دیاردەیەكــی 
جیاوازییەكانیــش  بنچینەییتریــن  لــە 
پێچەوانــەی  كــە  بووبێــت  ئــەوە  هــەر 
''ســەر كردە هاونــەوە ڕۆژهەاڵتییەكانــی''، 
ــی  ــەك پڕۆژەیەك ــەو ن ــەالی ئ ــەت ل سیاس
بــێ پســانەوە، بەڵكــو كۆمەڵێــك پــڕۆژەی 
هــەر  كــە  بــوو  یــەك  لــەدوای  یــەك 
یەكەیــان تەعبیــری لــە ئەولەویەتەكانــی 
دەكــرد.  دیاریكــراو  ســەردەمێكی 
چەمكێكــی  ســەردەم''  ''ئەولەویەتــی 
لۆژیكــی  لــە  تێگەیشــتن  بــۆ  كلیلییــە 
رەفتــاری سیاســیی نەوشــیروان مســتەفا. 

ڕەنگە زۆر سیاســیی تریش خوێندنەوەی 
ژیانــی  ئەولەویەتەكانــی  بــۆ  دروســتیان 
ببــێ  ئێمــە  كۆمەڵگــەی   سیاســیی 
بــدەن،  پــێ  بایەخیشــی  تەنانــەت  و 
وەك  توانیویانــە  ئەوانــەی  كەمــن  بــەاڵم 
نەوشــیروان مســتەفا لێبڕاوانــە، چاوپۆشــی 
دنیاییــەكان  بەرژەوەندییــە   هەمــوو  لــە 
و – لەوانیــش گرینگتــر، لــەو بەربەســتە 
ــە  ــە  بكــەن ك ــە نەریتیان ــی و پابەندیی زەین
ڕێ لــە وەدیهێنانــی ئەولەویەتەكانــی ژیانــی 

دەبەســتنەوە.  سیاســی 

لەگــەڵ  خــۆی  مۆدێــرن،  مرۆڤــی 
بەهــا  و  دەگونجێنــێ  رۆژگار  رۆحــی 
بەگوێــرەی  بەرپرســیارێتییەكانی  و 
ســتانداردەكانی ســەردەم نــوێ دەكاتــەوە. 
نەوشــیروان مســتەفا لــە پێگــەی ئەخاقیــی 
ئــەو  ڕۆژهەاڵتییــەوە،  سیاســەتمەدارێكی 
ســیفەتانەی مرۆڤــی هاوچەرخــی بەجوانــی 
ــی  ــەو پانتای ــۆ ئ ــووەوە. سیاســەت ب نواندب
خۆڕێكخســتنەوەیەكی  و  خۆگونجاندنــەوە 
بەردەوامــی دەســتەجەمعی بوو، لــە پێناوی 
ــی  ــتییەكانی ژیان ــە پێداویس ــەوە ب وەاڵمدان

هەنووكــەی كۆمەڵگــەی دەوروبــەر. هــەر 
ــی  ــەیەكی نوێ ــەو پێناس ــۆ ئ ــەردەمێك ب س
بــە پێداویســتی، بەهــا و ئامانجــی پــڕۆژەی 
ــەو  ــۆ ئ تێكۆشــانی سیاســی دەبەخشــی. ب
ڕەســەنایەتی بریتــی بــوو لــە ''بەڕۆژبــوون'' 
و هاوگونجــاوی لەگــەڵ ڕۆحــی ســەردەم. 
مرۆڤــی مۆدێــرن نابــێ لــە رابــردوودا بــژی. 
ئــەم بنەمایــە، جورئەتــی قاوغ بەجێهێشــتن 
بــە  و رچەشــكێنییەكی سەرســوڕهێنەری 

ــیبوو.  ــە بەخش ــەو مرۆڤ ئ

مــن هەمیشــە ئــەو هەســتەم هەبــووە 
كــە نەوشــیروان مســتەفا وەك یاریكەرێكــی 
سیاســی.  گەمــەی  دەڕوانێتــە  شــەترەنج 
و  نــاوەوە  لــە  هــاوكات  یاریكەرێــك 
ــاوڕێ  ــوڕمانی ه ــە. سەرس دەرەوە ی گەمەك
لــە  ئــەو  كــە  لــەوەی  سیاســییەكانی 
سیاسییەكانیشــدا،  ملمانــێ  جەرگــەی 
مێژوویــی  و  ئەدەبــی  لێكدانــەوەی  بــە 
خەریــك  گژوگیاناســییەوە  تەنانــەت  و 
پشتڕاســت  ڕاســتییە  ئــەو  هــەر  بــووە، 
دەكاتــەوە كــە بــۆ ئــەو، سیاســەت دواجــار 
گەمەیــەك بــووە، وەك چــۆن ژیــان تێكــڕای 
بەهــادار.  بــەاڵم گەمەیەكــی  گەمەیەكــە، 
ــان،  ــڕای ژی ــەوەوە تێك ــەالی ئ لەڕاســتیدا ب
مــرۆڤ  كــە  دەقێــك  بــوو،  چیرۆكێــك 
هــەم  نووســەرەكەیەتی و  هــەم  هــاوكات 
لــەم  هەموومــان  ڕەنگــە  پاڵەوانەكــەی. 
بــوارەدا هــاوڕا بیــن، بەتایبەتــی كاتێــك 
بــەاڵم  تــرە!  ژیانــی خەڵكــی  لــە  بــاس 
گیرۆدەبوونــی  بەهــۆی  كەممــان،  ڕەنگــە 
كــە  نەخشــەوە  بــەو  چركەبەچركەمــان  
وەك پاڵەوانــی ژیانــی خۆمــان هەمانــە، 
دەرفەتــی ئەوەمــان بەخۆمــان دابــێ، وەك 
لــە  دەرەكــی،  چاودێرێكــی  و  نووســەر 
ــەدا  ــەو چیرۆك ــڕای ئ ــەر تێك دوورەوە بەس
بڕوانیــن كــە ژیانــی خۆمانــە. وشــیاریی 
نەوشــیروان مســتەفا لــەم بــوارەدا كەموێنــە 
بــوو. ئــەم خەســڵەتە بەشــێوەیەكی زەق 
ــەو لەگــەڵ  ــەوەی ئ سروشــتی ڕووبەڕووبوون

دەنوێنێتــەوە. ''رابــردوو'' 

سروشــتی سیاســەتكردن الی نەوشیروان 
مســتەفا هەمیشــە ڕووی لــە ئاینــدە بــووە. 
هــەر ئــەوەش وای كــرد، كەمتــر لــە بیــری 
''ســەروەرییەكانی  بــە  خۆبەســتنەوە 
ــازدانی  ــی س ــە هەوڵ ــر، ل ــردوو'' و زۆرت ڕاب
لــە  ئــەو  بێــت.  جیــاوازدا  ســبەینێیەكی 
شــوێنێكدا راشــكاوانە دەڵــێ: ''حەكایەتــی 
رابــردوو بــە كەڵكــی ئــەم زەمانــە نایــەت''. 
ئەمــە وتەی كەســێكە كە وەك نووســەرێكی 
ــەورەی ڕەنجــی خــۆی  ــڕاو، بەشــێكی گ لێب
''حەكایەتەكانــی  تاووتوێــی  بــۆ  رێــك 

ــوو! ــان كردب ــردوو'' تەرخ ڕاب

كــە  پارادۆكســێك  لەڕاســتیدا، 
ســەركردە  بــە  مســتەفا  نەوشــیروان 
دەبەســتێتەوە،  خۆیــەوە  هاونەوەكانــی 

هۆگریــی هاوبەشــی هەموویانــە بــۆ مێــژوو! 
بگــرە ئــەو لــە هەمــوو هاونەوەكانــی خــۆی 
زیاتــر ''لەگــەڵ مێــژوو" دەژیــا. هەڵبــەت 
لێــرەدا جیاوازییەكــی گــەورە هەیــە: ژیانــی 
ــە  ــەو لەگــەڵ مێــژوو، ژیانێكــی روناكبیران ئ
ڕەخنەگرانــە  ســەرگرتنێكی  بــوو. 
وانەلێوەرگرتــن،  بــۆ  مێــژوودا   بەســەر 
ئــەو  كەندولەنــدی  ســاخكردنەوەی  بــۆ 
ــەم ڕۆژە،  ــدووە ب ــەی گەیان ــەی ئێم ڕێچكەی
نــەك بــۆ مەشروعیەتخواســتن لــە رابــردوو. 
جیاوازیــی شــێوەی هۆگریــی نەوشــیروان 
''حەكایەتەكانــی  بــۆ  هاونەوەكانــی  و 
ڕابــردوو'' ئەمــە بــوو: نەوشــیروان مســتەفا 
لەگــەڵ مێــژوو دەژیــا، بــەاڵم ئەوانــی تــر لــە 

ناویــدا دەژیــان، بــۆی دەژیــن. 

''ئایەتــە  لــە  ڕوشــدی  ســەلمان 
هــەر  بــۆ  دەڵــێ:  شــەیتانییەكاندا'' 
لەدایكبوونەوەیــەك پێویســتە ســەرەتا مــل 
بۆ مردنێك رابكێشــیت. هیچ ســەركردەیەك 
لــە هاونەوەكانــی نەوشــیروان مســتەفا زاتی 
ئــەوەی نەكــردووە وەك ئــەو جــاڕی مەرگــی 
خــۆی بــدا بــۆ ئــەوەی دەســت بــە ژیانێكــی 
هێشــتا  كردبێتیشــیان،  بكاتــەوە.  نــوێ 
سیســتماتیك  ئــەم  هــی  وەك  هیچیــان 
جومگــە  و  وێســتگە  هەمــوو  نەبــووە. 
ــیروان مســتەفا،  ــی نەوش ــی ژیان گرینگە كان
مــردن و زیندووبوونەوەیەكــی ئازایانــە بــووە 
''ئەولەویەتەكانــی  بــە  وەاڵمدانــەوە  بــۆ 

قۆناغەكــە''. 

دواســاڵەكانی  لــە  بەتایبەتــی  ئــەو 
نەریتێكــی  بــەڕووی  دەرگای  ژیانیــدا 
ــیی  ــی سیاس ــە ژیان ــگێڕانە ل پۆست-شۆڕش
ئێمــەدا كــردەوە. نەریتێــك كــە جەربەزەیــی 
و  ڕەمــزی  -بەمانــا  پێشــمەرگانەی 
بەهاكانــی  بــە  تێكــەڵ  مێژووییەكــەی- 
حوكمڕانییەكــی  و  لیبــراڵ  دێمۆكراســیی 
ســەرەڕای   كردبــوو.  هاوواڵت-ســەنتەر 
بزووتنەوەكــەی  كەموكووڕییەكــی  هەمــوو 
نەوشــیروان مســتەفا و كەمایەســییەكانی 
پڕاكسیســی سیاســیی هاوڕێبازەكانــی، ئــەو 
لــە خــەون و خولیاكانیــدا بــۆ نیشــتمانێكی 

دەمێنێتــەوە. بەزیندوویــی  جوانتــر، 

بڕیاربەدەســت،  مرۆڤێكــی  هەڵبــەت 
ئەویــش لەســەر چوارڕێیانــی بەســەرهاتە 
سیاســیی  مێــژووی  پڕكارەســاتەكانی 
هاوچەرخــی كــورد، دەشــێ هەمــوو شــتێك 
ناوازەبوونــی  نەبێــت.  فریشــتە  بێــت 
ــتێكە  ــتەفاش ش ــیروان مس ــی نەوش چیرۆك
ــەی فریشــتە و شــەیتانەوە.  ــوی دوان لەودی

مێژووییــەكان،  ســەركردە  لــە  زۆر 
لەگــەڵ رۆیشــتنیان، دوایــی بــە قۆناغێكــی 
مســتەفا  نەوشــیروان  دێــت.  مێــژووش 
دەرگای بــەڕووی قۆناغێكــی نوێــی مێــژوودا 

كــردەوە، ئینجــا رۆیشــت!

رێبوار كەریمی
 rebwar.karimi@hotmail.com
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