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رووداو - دهۆك
بەرپرســێكی حەشدی شەعبی هۆشداری دەداتە پێشــمەرگە لە رێگریكردن لە گەڕانەوەی كوردانی ئێزدی بۆ ناوچەكانیان. 

هەروەها دەڵێت "دەبێ پێشمەرگە چیای شنگال چۆڵ بكات".
نایف جاسم كۆچۆ، موختاری گوندی كۆچۆ و سەرۆكی عەشیرەتی مەندكان، نزیكەی سێ هەفتەیە پەیوەندی بە حەشدی 
شــەعبی كردووە و كەتبیەیەكیان بەناوی كەتائیبی ئێزدیخان بۆ دروســتكردووە لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ )رووداو( باســی 
هۆكاری پەیوەندیكردنی بە حەشدی شەعبییەوە دەكات و دەڵێت "سەرەتا متمانەیەكی زۆرمان بە پێشمەرگە كە ئەوان 
شەڕی داعش دەكەن، بەاڵم دواتر ئەو متمانەیە نەما، چونكە زێدی كوردان بووەتە شوێنی حەوانەوەی ئەو داعشانەی 
ئێمەیــان كۆمەڵكــوژ كرد". بــە گوتەی نایف رۆژانە چەندین كەس پەیوەنــدی پێوەدەكەن بۆ ئەوەی بچنەوە ناوچە 
رزگاركراوەكانیــان، بەاڵم پێشــمەرگە رێگەیان پێنادەن. نایف گوتی "ئەگــەر بەردەوام بن لە رێگری لەگەڕانەوەی 
ئەو خەڵكە، هەڵوێســتی دیكەمان دەبێ". گوتیشــی "بەهیچ شــێوەیەك لە مامەڵەی هەرێمی كوردستان لەگەڵ 

ئێزدییەكان لە شنگال رازی نیم، دەبێ پێشمەرگە چیای شنگال بۆ ئێزدییەكان چۆڵ بكەن". 
بەاڵم ئاشتی كۆچەر، بەرپرسی ئاسایشی رۆژئاوای دیجلە كە ئێستا لە شنگالە گوتی "ئێمە رێگەمان 
لە كەس نەگرتووە بگەڕێتەوە ناوچەكەی، بەاڵم ئەوە حەشــدی شــەعبییە ناهێڵێ و ناوچەكانیشــیان 

تااڵن دەكات".
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داوای راگەیاندنی باری لەناكاو لە چەمچەماڵ دەكرێراپۆرتە هەواڵ
رووداو - هەولێر

بەرزان ئەحمەد كوردە، بەرپرسی مەڵبەندی یەكێتی لە قەزای چەمچەماڵ، بە )رووداو(ی راگەیاند: "دۆخی ئەمنی قەزای چەمچەماڵ زۆر 
مەترسیدارە، ئێستا چەمچەماڵ پێویستی بەوە هەیە حاڵەتی نائاسایی تێدا رابگەیێندرێ ، چونكە دۆخەكە لە زۆر رووەوە جێگای مەترسییە". 

بەرزان ئەحمەد كوردە هەروەها گوتی وەك چارەسەرێكی بەپەلە، هەنگاویان بۆ ئەوە ناوە، لە خەڵكانی قەزاكە هێز دروستبكەن بۆ پاراستنی 
ئەمنی گەڕەك  و كۆاڵنەكان "ئێستا سەرقاڵی ئەوەین لە بەرپرسانی پێشمەرگە  و كەسانی سەربازی ئەمنی حیزبەكان  و خەڵكی ناوچەكە هێز 

دروستبكەین بۆ پاراستنی ئەمنییەتی گەڕەك  و كۆاڵنەكان".

زەكاتی سێ ملیاردێری كوردستان 60 ملیۆن دۆالرە
مەحموود یاسین كوردی

رووداو - هەولێر

لەو چەند ملیاردێرەی لە هەرێمی كوردستان هەن، 
تەنیا سێ ملیاردێر بە تەواوی زەكاتەكانیان دەدەن. 
گوتەبێژی یەكێتی وەبەرهێنەرانی كوردستان زەكاتی 

سەرمایەداران بە 300 ملیۆن دۆالر دەخەمڵێنێ.
ئیسالم،  بنەماكەی  پێنج  لە  یەكێكە  زەكات 
بەپێی دەقەكانی قورئان لەسەر ئەو كەسانە واجبە 
كە توانای داراییان هەیە، دوای تێپەڕبوونی ساڵێك 
بەسەر سامان و دارایی، دەبێ 2.5%ی سامانەكە 

ببەخشێتە هەژاران.
لە هەرێمی كوردستان و زۆربەی واڵتانی ئیسالمی 
سندوقی زەكات نییە و پارەی زەكات و سەرفیترە 
بە هەڕەمەكی دەدرێت. بەگوتەی عەلی قەرەداخی، 
ئەمینداری گشتیی یەكێتی جیهانیی زانایانی ئیسالم، 
 400 نزیكەی  ئیسالمی  جیهانی  سااڵنەی  زەكاتی 

ملیار دۆالر دەبێ.
مەریوان نەقشبەندی، بەڕێوەبەری پەیوەندییەكان 
بە  ئەوقاف  وەزارەتی  لە  ئاینی  پێكەوەژیانی  و 

)رووداو(ی راگەیاند، لە ساڵی 2008 پرۆژەی دانانی 
سندوقی زەكاتیان داوەتە لێژنەی ئەوقافی پەرلەمانی 
لەبارەی  خۆیان  بۆچوونی  ئەوەی  بۆ  كوردستان، 
پرۆژەكە بدەن و دەوڵەمەندی بكەن، پاشان لە ساڵی 
2010 پرۆژەكەیان داوەتە ئەنجوومەنی وەزیران، بۆ 

ئەوەی لە رێگەی ئەوانەوە بنێردرێ بۆ پەرلەمان.
بە گوتەی مەریوان نەقشبەندی، ئەوكاتەی ئەوان 
پرۆژەكەیان ئامادە كردووە، زەكاتی سااڵنەی خەڵكی 
هەرێمی كوردستان نزیكەی 30 ملیۆن دۆالر بووە كە 

بەشێوەیەكی هەڕەمەكی و ناڕێكخراو دراوە.
و  ئەوقاف  لیژنەی  سەرۆكی  خەیالنی،  سیراج 
لەبارەی  لە پەرلەمانی كوردستان  ئاینی  كاروباری 
ئەو پرۆژە یاسایە بە )رووداو(ی راگەیاند :"پرۆژەكە 
دەمانزانی  چونكە  نەكراوە،  لەسەر  گفتوگۆی 

دروستكردنی سندوقێكی زەكات ئاسان نییە".
ئەمینداری  قەرەداخی،  عەلی  رابردوو  هەفتەی 
گشتیی یەكێتی جیهانی زانایانی ئیسالم لە شاری 
سلێمانی سندوقی زەكاتی راگەیاند، بەاڵم مەریوان 
نەقشبەندی رەخنە لەو هەنگاوە دەگرێت و دەڵێ: 
كۆبكەنەوە،  پارە  رێكخراوێك  وەكو  ئازادن  "ئەوان 

بەاڵم هەنگاوەكەیان بەبێ راوێژ بووە و ئێمە رێگا 
نادەین مینبەری مزگەوت و دەزگاكانی حكومەت بۆ 

كۆكردنەوەی زەكات بەكاربهێنن".

لیژنەی  راگەیاندنی  بەرپرسی  عەلی،  عومەر 
سندوقی زەكات سەبارەت بە دانانی ئەو سندوقە 
گوتی "بۆشاییەك لە بواری كۆكردنەوەی زەكات و 
دابەشكردنی هەیە، رابیتەی ئیسالمی دەستپێشخەری 
هاوكارێكی  كە  كرد  سندوقە  ئەو  دامەزراندنی  بۆ 
باشی حكومەت دەبێ بۆ كەمكردنەوەی هەژاری و 

كەمدەرامەتی، بە تایبەتی لەم قەیرانە داراییەدا".
زانایان  لە  بااڵ  لیژنەیەكی  عومەر عەلی گوتی، 
و خێرخوازان دروستكراوە بۆ چۆنیەتی كۆكردنەوە 
وەزارەتی  لە  داواش  زەكاتەكە.  دابەشكردنی  و 
ئەوقاف كراوە نوێنەری خۆیان بنێرن یان لە هەر 
شوێنیك ویستیان چاودێری و لێكۆڵینەوە بكەن، 
ئازادن. لە كۆتایی مانگی رەمەزانیش لە كۆنگرەیەكی 
رۆژنامەڤانیدا وردەكاریی كۆكردنەوە و دابەشكردنەكە 

بۆ رای گشتی دەخرێتەڕوو.
هەرێمی  دارایی  رەوشی   2003 ساڵی  لەدوای 
پرۆژەكانی  رۆیشت،  باشی  بەرەو  كوردستان 
نەوت  پیشەسازی  و  پێكرد  دەستیان  وەبەرهێنان 
ژمارەی  بەمەش  كرد،  گەشەی  كوردستان  لە 
سەرمایەداران زیادی كرد، بەاڵم بەگوتەی یەكێتی 
وەبەرهێنەرانی كوردستان ژمارەیەكی زۆر سەرمایەدار 

خۆیان لە دانی زەكات دەدزنەوە.
یەكێتی  گوتەبێژی  مەحموود،  یاسین 
وەبەرهێنەرانی كوردستان بە )رووداو(ی راگەیاند: 
"سێ ملیاردێر و دەیان ملیۆنێر لە هەرێمی كوردستان 
هەن، بەاڵم وەكو پێویست ئەركی شەرعیی خۆیان 

یەكەم  پلەی  بە  بەداخەوە،  ناكەن  جێبەجێ 
پاشان  دەدەن،  زەكات  هەولێر  دەوڵەمەندەكانی 

دەوڵەمەندەكانی دهۆك ئینجا سلێمانی". 
هەرێمی  دەوڵەمەندەكانی  "ئەگەر  گوتیشی: 
كوردستان نیوەی زەكاتەكانیان بدەن، ئەمساڵ 150 
نەبوونی  بەهۆی  بەاڵم  كۆدەكرێتەوە،  دۆالر  ملیۆن 
سندوقێكی تایبەت وەكو پێویست سوود لەو زەكاتە 

وەرناگیرێت".
كوردستان  وەبەرهێنەرانی  یەكێتی  گوتەبێژی 
پێوەرە  بەپێی  سەرمایەدار  چەندین  دەڵێت 
دەدەن  زەكات  ساڵێك  هەموو  شەرعییەكان 
كوردستان  لە  زۆر  سەرمایەداری  و  "دەوڵەمەند 
هەن، سااڵنە زەكات وەكو خۆیان دەدەن، بەاڵم سێ 
سەرمایەداری باشووری كوردستان كە سەرمایەكەیان 
ملیار  هەر  لە  سااڵنە  زیاترە،  دۆالر  ملیارێك  لە 
دۆالرێك 20 ملیۆن دۆالر زەكات دەدەن، ئەوانیش 
لە هەولێر ئەحمەد ئیسماعیل، خاوەنی كۆمپانیای 
ماس، لە سلێمانی كۆمپانیای قەیوان و لە دهۆكیش 

كاك حاجی مەشهود خاوەنی گرووپی مازی".

سااڵنە زەكاتەكەیان دەدەن

اعالن صادر عن البنك المركزي العراقي

يعلــن البنــك المركــزي العراقي / فــرع اربيل عن حاجته الى موظفين من حملة الشــهادات في 
االختصاصــات المبينــة أدنــاه، فعلى الراغبين تقديم طلباتهم مع أصطحاب كافة المستمســكات 
الالزمة الى مقر البنك المركزي العراقي / فرع اربيل الكائن بالقرب من )باركي منارة و باركي 

شاندير( للمدة من 1 / 6 / 2017 الى غاية  1 / 7 / 2017 .

االختصاصات
1 - الماجستير  ) علوم حاسبات ، محاسبة (

2 - البكالوريوس   ) هندسة حاسبات ، هندسة اتصاالت ، هندسة مدني ، هندسة كهرباء ، 
علوم حاسبات ، محاسبة ، ادارة اعمال ، مالية و مصرفية (

3 - الدبلوم الفني  ) ميكانيك ، كهرباء (
4 - معهد او اعدادية  )علمي ، ادبي ، تجاري ( من االناث للعمل )كفاحصات نقد(

ويفضل االوائل من الخريجين ومن ذوي الخبرة في مجال االختصاص وان يجيد اللغة ) الكردية 
، العربية ، االنكليزية ( فعلى الراغبين تقديم سيرتهم الذاتية على البريد االلكتروني للبنك 

 ) erbil. Branch@cbi.iq ( المركزي العراقي / فرع اربيل
تقبل الطلبات من  1 / 6 / 2017  ولغاية  1 / 7 / 2017 

البنك المركزي العراقي 
بغداد  28 / 5 / 2017

هەلی كار لە بانكی ناوەندیی عێراق

بانكی ناوەندیی عێراق - لقی هەولێر ئاگادارتان دەكاتەوە كە پێویستی بە فەرمانبەرە، لە هەڵگری ئەو 
بڕوانامە و پسپۆڕیانەی كە لە خوارەوە دیاری كراوە. جا هەر كەسێك ئارەزووی هەیە داواكاری پێشكەش 
بكات، لەگەڵ هێنانی گشت بەڵگەنامەی پێویست بۆ باڵەخانەی بانكی ناوەندیی عێراق- لقی هەولێر كە 

دەكەوێتە نزیك پاركی منارە و پاركی شانەدەر لە ماوەی 2017/6/1 تاوەكوو 2017/7/1.
1 - پسپۆڕییەكان   )ماجستیر علوم حاسبات – ژمێریاری(

2 - بكالۆریۆس
ئەندازیاری حاسبات، ئەندازیاری گەیاندن، ئەندازیاری شارستانی، ئەندازیاری كارەبا، زانستی حاسبات، 

ژمێریاری، كارگێڕی كار، دارایی و بانك.
3 - الدبلوم الفنی  ) میكانیك، كارەبا (

4 - پەیمانگا یان ئامادەیی  ) زانستی، وێژەیی، بازرگانی وەكو پشكێنەری نەختینە 
)مەرجە لە رەزگەزی مێ بێ(

تێبینی: 
1 - باشتر وایە ئەوەی داواكاری پێشكەش دەكەن لە 10 یەكەمەكانی زانكۆ )عشرە اوائل( بێت. ئەوانەی 
لە بواری پسپۆری خۆیان شارەزاییان هەیە و زمانی كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی دەزانن با سیڤی خۆیان 

بۆ ئیمەیلی بانكی ناوەندیی عێراق/لقی هەولێر )erbil.branch@cbi.iq( بنێرن.
2 - داواكارییەكان لە 2017/6/1 تاوەكوو 2017/7/1 وەردەگیرێن.

بانكی ناوەندیی عێراق / لقی هەولێر 

بەختیار قادر
رووداو - هەولێر

قایمقامی قەزای چۆمان دەڵێت ئەو سێ ورچەی 
لە مانگی نیسانی رابردوودا لەالیەن رێكخراوێكەوە 
ئازاد كران، ئێستا لەسەر سنووری نێوان باشوور 
و رۆژهەاڵتی كوردستان دێن و دەچن، زۆرجاریش 
سەرۆكی  كوردستان.  رۆژهەاڵتی  دیوی  دەچنە 
رێكخراوەكە دەڵێت بە نیازن سێ ورچی دیكەش 

ئازاد بكەن.
لە ناوەڕاستی مانگی نیسانی 2016، رێكخراوی 
لە  ورچیان  چوار  ئەمەریكی   - كوردی  هاوكاری 
گوندی وێزەی قەزای چۆمان ئازادكردن. ورچەكان 
كوردستان  شاخاوییەكانی  ناوچە  لە  پێشتر 
ئاشنای  هێندە  ورچەكان  لە  یەكێك  راوكرابوون، 

مرۆڤ بووبوو، نەیتوانی لە چیا بمێنێتەوە و هەر 
زوو گەڕایەوە نێو ئاوایی. سێ ورچەكەی دیكەش 
ئێستا لە كوێستانەكانی كوردستان دێن و دەچن.

تەمەنی  لە  نەحەوایەوە،  لە چیا  ئەو ورچەی 
دوو مانگییەوە بە شیر لەالیەن مرۆڤەوە پەروەردە 
رۆژێك  هەر  بوو،  مرۆڤ  هۆگری  هێندە  كرابوو، 

دوای بەرەڵاڵكردنی گەڕایەوە نێو ئاوایی.
كوردی-  رێكخراوی  سەرۆكی  بریفكانی،  بڵند 
ئەمریكی بە )رووداو(ی راگەیاند، رێكخراوەكەیان 
ئاژەڵە  ئەو  ئازادكردنی  كارەكانی  لە  یەكێك 
دڕندانەیە كە مرۆڤ لە ژینگە و سروشتی خۆی 
پارەیەك  بڕە  بەدەستهێنانی  بۆ  دایبڕاندوون، 

هێناویاننە نێو ئاوەدانی و سەمایان پێدەكەن.
رێكخراوەكەی بڵند هەر لە سەرەتاوە بەرنامەی 
ماوەی  لە  هەبووە،  ورچی  حەوت  ئازادكردنی 

كردن، سێی  ئازاد  ورچەكانی  لە  رابردوودا چوار 
دیكەش لە داهاتوودا ئازاد دەكرێن.

بریفكانی گوتی "مانگی رابردوو چوار ورچمان 
لە سنووری ناشناڵ پاركی هەڵگورد لە ناوچەی  
بەفرزۆنەكان كە شوێنی ژیانی ئاژەڵی دڕەندەیە، 
توانییان  هەرزوو  ورچەكان  لە  سێ  كردن،  ئازاد 
لێیەوە  كە  ژینگەی  و  سروشت  لەگەڵ  خۆیان 
ورچەكان  لە  یەكێك  بەاڵم  رابهێننەوە،  هاتبوون 
مرۆڤ،  دەست  كەوتبووە  بچووكی  بە  چونكە 
بكەوێتەوە".  دوور  ئاوەدانی  لە  نەیدەتوانی 
خۆمان،  الی  هێنایەوە  ورچەمان  "ئەو  گوتیشی 
ئێستا لەگەڵ سێ ورچی دیكە كە تەمەنیان هێشتا 
هی شاخ نییە، لە دهۆك رایاندەهێنین بۆ ئەوەی 

بیانگێڕینەوە نێو سروشت".
ورچە  سێ  چارەنووسی  بە  سەبارەت 

قەزای  قائیمقامی  قادر  ئەحمەد  ئازادكراوەكە، 
لە  بەردەوام  راگەیاند،  )رووداو(ی  بە  چۆمان 
رێگەی موختاری گوندەكان و پۆلیسەوە چاودێریی 
زیانیان  كەس  ئەوەی  بۆ  دەكەن  ورچانە  ئەو 

پێنەگەیەنێ.
پێیەی  بەو  "ورچەكان  گوتی  قادر  ئەحمەد 
لەسەر سنووری رۆژهەاڵت و باشووری كوردستان 
ئازادكران، هەمیشە لەسەر سنوور دێن و دەچن، 
هەندێك رۆژ دەچنە گوندی كۆنەالجان لە پیرانشار 
لە  رۆژیش  هەندێك  كوردستان،  رۆژهەاڵتی  لە 
گوندی وێزەی سەر بە قەزای چۆمان دەبینرێن".

لەم  لێن،  ورچەكانی  كە  ناوچانەی  ئەو 
وەرزەدا پڕە لە ماڵە كۆچەری كە بۆ لەوەڕاندنی 
كوێستانیانە  ناوچە  لەو  روویان  ئاژەڵەكانیان 
سەگ  و  چەك  بە  بەردەوام  شوانەكان  كردووە، 

پاسەوانی لە مەڕ و بزنەكانیان دەكەن، ئەمەش 
مەترسی بۆ سەر ئاژەڵە كێوییەكانی وەكو گورگ 

و ورچ دروستكردووە.
ماڵە  "سەرجەم  دەڵێت  قادر  ئەحمەد 
هەر  كە  ئاگاداركردوونەتەوە  كۆچەرییەكانمان 

بكات،  ورچانە  لەو  تەقە  كەسێك 
بەرەوڕووی سزای یاسایی دەبێتەوە". 

ئەحمەد قادر باسی كێشەیەكی 
و  دەكات  ئاژەڵدارانە  ئەو 
دەڵێت "لە ئێران كوشتنی ئەو 
جۆرە ئاژەڵە كێوییە دڕاندانە 
ئەگەر  بەاڵم  قەدەغەیە، 
زیان بە خاوەن ئاژەڵەكان 
حكومەتی  ئەوە  بگەیەنن 
ئێران خاوەنەكانیان قەرەبوو 

دەكاتەوە، بەس لە هەرێمی كوردستان كوشتنی 
ئەو ئاژەاڵنە قەدەخەیە و ئەگەر زیانیشی هەبوو، 

كەسی زیانلێكەوتوو قەرەبوو ناكرێتەوە".

پەرلەمانتارێك: 
لە  زەكات  ســندوقی 
كوردستان سەرناگرێ

 

ئەو سێ ورچەی ئازادكران دەچنە رۆژهەاڵتی كوردستان
سێ ورچی دیكەش ئازاد دەكرێن

الم
یك

ر

گوتەبێژی یەكێتی 
وەبەرهێنەران: ئەگەر 
سەرمایەداران نیوەی 

زەكاتیشیان بدەن دەكاتە 
150 ملیۆن دۆالر

ئەوقاف:  رێ نادەین رابیتەی 
ئیسالمی مزگەوتەكان 
بۆ كۆكردنەوەی زەكات 

بەكاربهێنێ
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دووەمین راپۆرتی چاكسازی باڵودەكرێتەوەراپۆرت
رووداو - هەولێر

ئەندامێكی لیژنەی چاكسازی سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان رایگەیاند، هەنگاوی باش نراوە و لەكاتێكی گونجاودا دووەمین راپۆرتی چاكسازییەكانی 
هەرێمی كوردستان باڵودەكرێتەوە. د.فرسەت سۆفی، پەرلەمانتار و ئەندامی لیژنەی چاكسازی سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان بە )تۆڕی میدیایی رووداو(

ی رایگەیاند "لە هەوڵەكانمان قۆناخی باشمان بڕیوە، بەردەوامین لە هەموو سێكتەرەكان. جارێ ناتوانم وادەیەك دیاریبكەم، بەاڵم لە كاتێكی گونجاودا 
دووەمین راپۆرتی چاكســازیی بۆ رای گشــتی باڵودەكەینەوە". رۆژی 2017/2/15 ســەرۆكایەتیی هەرێمی كوردســتان راپۆرتێكی تایبەت بە هەنگاوەكانی 

چاكسازی باڵوكردەوە.

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

پارتی دیموكراتی كوردستان هەوڵەكانی خۆی 
ئامادەبوونی  بەبێ  ئەوەی  بۆ  چڕكردووەتەوە 
پەرلەمانی  ئێستای  سەرۆكایەتی  دەستەی 
بەاڵم  بكاتەوە،  كارا  پەرلەمان  كوردستان، 
هەوڵە  ئەو  پێیانوایە  فراكسیۆنەكان  زۆربەی 

سەركەوتوو نابێت.
جەعفەر ئیبراهیم، جێگری سەرۆكی پەرلەمانی 
كوردستان و ئەندامی مەكتەبی سیاسی پارتی، 
رۆژی نۆی ئەم مانگە لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ 
باش  "لێكتێگەیشتنی  راگەیاندبوو:  )رووداو( 
بۆیە  پەرلەمان،  كاراكردنەوەی  بۆ پرسی  هەیە 
پەرلەمان  مانگێكدا  ماوەی  لە  دەبینم  وای  من 

كارا بكرێتەوە".

دانیشتنەكە لە نێوان حوزەیران و 
ئەیلولدا دەكرێت

فراكسیۆنی  )رووداو(،  زانیارییەكانی  بەپێی 
پارتی دەیەوێ لەگەڵ پەرلەمانتارانی فراكسیۆنی 
بۆ  كوردستان  پەرلەمانی  كۆتاكان،  و  یەكێتی 
مەسەلەی گشتپرسی كارابكاتەوە. كۆبوونەوەكەش 
دەكەوێتە سەرەتای خولی نوێی گرێدان كە لەنێوان 
2017/6/1 تاوەكو 2017/9/1 یە، ئەمەش بە 
پشتبەستن بە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان دەبێ.

 لە ماددەی پێنجەمی ئەو پەیڕەوەدا هاتووە: 
گرێدەدات،  خول  دوو  ساڵێكدا  لە  "پەرلەمان 

كۆتایی  تا  ئادار  مانگی  لە سەرەتای  یەكەمیان 
مانگی حوزەیران بەردەوام دەبێت. دووەمیشیان 
لە سەرەتای ئەیلول دەستپێدەكات و لە كۆتایی 

كانونی یەكەم كۆتایی دێت".
لە دوای رێگریی پارتی لە گەڕانەوەی د.یوسف 
محەممەد سەرۆكی پەرلەمان بۆ هەولێر لە رۆژی 
بۆ  ئاماژەی  چەندینجار  پارتی   ،2015/10/12
17ی  سیاسی  رێككەوتنی  هەڵوەشاندنەوەی 
بەپێی  كردووە.  گۆڕان  لەگەڵ   2014 نیسانی 
ئەو رێككەوتنە، بزووتنەوەی گۆڕان سەرۆكایەتی 
لە  دەستەیەكی  و  وەزارەت  چوار  و  پەرلەمان 

حكومەتی هەرێمی كوردستان وەرگرت.

پارتی سوود لە پەیڕەوی ناوخۆ 
وەردەگرێت

پەیڕەوی  دووەمی  بڕگەی   ،16 ماددەی  لە 
بە  ئاماژە  كوردستاندا  پەرلەمانی  ناوخۆی 
سەرۆكایەتی  دەستەی  پۆستی  بەتاڵبوونی 
پەرلەمان كراوە كە دەڵێ: "لە كاتی بەتاڵبوونی 
پێگەی سەرۆكی پەرلەمان یان جێگرەكەی یان 
لە  پەرلەمان  بێت،  هۆیەك  هەر  لەبەر  سكرتێر 
یەكەم دانیشتنی گرێدراوی دوای بەتاڵبوونەكەوە، 
پێڕەوەدا  لەم  دەقكراو  رێگەی  بەهەمان 

جێگرەوەیەكیان بۆ هەڵدەبژێرێ". 
هەنگاوەكانی دوای ئەوەش لە بڕگەی یەكەمی 
ماددەی شەشەمی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەماندا 
یان  پەرلەمان  "سەرۆكی  دەڵێت  كە  باسكراوە 
ئەندامەكانی،  ژمارەی  چواری  لەسەر  یەك 

لە  بكەن  كۆبوونەوە  بانگهێشتی  هەیە  بۆیان 
كورت  كۆبوونەوەكەش  نائاسایی،  دانیشتنێكی 
لە  بابەتانەی  ئەو  تێڕوانینی  سەر  دەكرێتەوە 

بانگهێشتەكە دیاری كراون".
پەرلەمان،  ناوخۆی  پەیڕەوی  بەپێی 
پێویستی  پەرلەمان  نائاسایی  دانیشتنێكی 
بەپێی  بەاڵم  هەیە،  پەرلەمانتار   28 واژۆی  بە 
ساڵی 1992ی  یەكی  ژمارە  هەڵبژاردن،  یاسای 
هەمواركراو، دەبێ یەك لەسەر سێی پەرلەمانتاران 
داوا بكەن بۆ بابەتێكی دیاریكراو كۆببنەوە، لەو 
حاڵەتەشدا دانیشتنەكە پێویستی بە واژۆی 37 
بوونی  حاڵەتی  لە  چونكە  دەبێ،  پەرلەمانتار 
بە  پارتی  نابەسترێت.  پەیڕەو  بە  یاسادا پشت 
تەنیا دەتوانێ داوای ئەو دانیشتنە بكات و واژۆی 

بۆ كۆبكاتەوە، چونكە 38 پەرلەمانتاری هەیە. 
یاسایی  لیژنەی  ئەندامی  ئەحمەد،  شوان 
چۆنیەتی  بە  سەبارەت  پارتی  پەرلەمانتاری  و 
رێگا  "دوو  دەڵێت:  پەرلەمان  كاراكردنەوەی 
یان  هەیە،  كوردستان  پەرلەمانی  بەردەم  لە 
هەڵبژاردن لە كاتی خۆی، یان تەمەنی یاسایی 
پرسی  لە  جگە  چونكە  بكاتەوە،  درێژ  خۆی 
كاراكردنەوەی پەرلەمان، پرسی تەواوبوونی خولی 

چوارەمیشمان لەبەردەمە".
بە  پەرلەمان  پێیوایە  ئەحمەد  شوان 
دەبێتەوە  كارا  الیەنە سیاسییەكان  رێككەوتنی 
"ئەگەر بە رێككەوتن كارا نەكرایەوە، لە رووی 
دەتوانێت  كەس  تەمەنترین  بە  یاساییەوە 
دەستەی  چونكە  بكات،  دانیشتن  سەرۆكایەتی 
سەرۆكایەتی پەرلەمان نەیتوانیوە ئەركی خۆی 
جێبەجێ بكات، بەاڵم پارتی دەیەوێ بە گفتوگۆ 
ئەو بابەتە یەكالیی بكاتەوە، ئەگەرنا باشترین 

چارەسەر هەڵبژاردنی پێشوەختە یان هەڵبژاردن 
لە كاتی خۆی و ئامادەسازیشمان وەكو حیزب 

بۆ ئەو پرۆسەیە كردووە".
بەپێی ماددەی 10 لە پەیڕەوی ناوخۆ، یەكەم 
تەمەنترین  بە  لەالیەن  پەرلەمان  كۆبوونەوەی 
پەرلەمانتارەوە سەرۆكایەتی دەكرێ، ئەمەش لە 
سادق  محەممەد  چونكە  پارتییە،  بەرژەوەندی 
پەرلەمانتاری پارتی بە تەمەنترین پەرلەمانتاری 

ئەو خولەیە.

گۆڕان: دەستبردن بۆ ئەوە 
قەیرانەكان قووڵتر دەكاتەوە

كاراكردنەوەی  دەڵێت  گۆڕان  پەرلەمانتارێكی 
پەرلەمان لەو سیناریۆیانەی پارتی باسی دەكات، 

قەیرانەكە قووڵتر دەكاتەوە.
فراكسیۆنی  پەرلەمانتاری  مەحموود،  بەهار 
گۆڕان بە )رووداو(ی گوت: "دەستەی سەرۆكایەتی 
غائیبیش  وەرنەگرتووە،  مۆڵەتیان  پەرلەمان 
نین، بەڵكو رێگری لە سەرۆكی پەرلەمان كراوە 
بگەڕێتەوە سەر كارەكەی، بۆیە هەر پەنابردنێك 
بۆ ئەنجامدانی دانیشتنێكی نائاسایی لە دەرەوەی 
قەیرانە  پەرلەمان،  سەرۆكایەتی  دەستەی 

سیاسییەكە قووڵتر دەكاتەوە".
بەهار مەحموود كە جێگری سەرۆكی لیژنەی 
یاساییە لە پەرلەمانی كوردستان، سەبارەت بە 
یاساییبوونی ئەو دانیشتنە ئەگەر بكرێ، گوتی: 
"داوای بەڕێوەچوونی دانیشتنی نائاسایی لەالیەن 
یەك لەسەر سێی پەرلەمانتارانەوە یاساییە، بەاڵم 
بانگهێشتكردن و راگەیاندنی دانیشتنەكە دەبێ لە 
الیەن دەستەی سەرۆكایەتییەوە بێت، دەستەی 

بە  كەسێكی  تاوەكوو  نەمردوون  سەرۆكایەتیش 
تەمەن سەرۆكایەتی دانیشتنەكە بكات".

بۆ  كەس  تەمەنترین  بە  ئەوەی  دوای 
بەپێی  هەڵدەبژێردرێ  دانیشتنەكە  سەرۆكایەتی 
كاتی  سەرۆكی  ناوخۆ،  پەیڕەوی  22ی  ماددەی 
خۆپااڵوتن  دەرگای  سوێندخواردنی،  دوای  لە 
بۆ پێگەكانی دەستەكە كە بریتین لە سەرۆكی 
دەكاتەوە،  سكرتێر،  و  جێگرەكەی  و  پەرلەمان 
هەروەكو  دەكرێتەوە  كارا  پەرلەمان  بەمەش 
دیموكراتی  پارتی  فراكسیۆنی  لە  سەرچاوەیەك 

كوردستان بە )رووداو(ی گوت.

دانیشتنەكە پێویستی بە 56 
پەرلەمانتار هەیە 

بەربەستی ئەم دانیشتنە نیسابی قانوونییە، 
چونكە بەپێی ماددە چوار لە پەیڕەوی ناوخۆی 
هەمواركراوی پەرلەمانی كوردستان، كۆبوونەوەی 

ئامادەبوونی  بە  تەنیا  نابێت  یاسایی  پەرلەمان 
دوای  بەمەش  نەبێت،  ئەندامەكانی  زۆرینەی 
ئەنجامدانی  بۆ  داوایەك  پێشكەشكردنی 
دانیشتنێكی تایبەت بەبێ دەستەی سەرۆكایەتی 
ئێستای پەرلەمان، دەبێ 50 + 1 كە دەكاتە 56 

پەرلەمانتار، ئامادەی دانیشتنەكە بن.

یەكێتی: نامانەوێ دابەشبوون 
رووبدات

فراكسیۆنی  پەرلەمانتاری  مەحموود،  ساالر 
یەكێتی لە پەرلەمانی كوردستان رای وایە هەر 
رێككەوتنی  دەرەوەی  لە  هەوڵێك  و  دانیشتن 
و  دابەشبوون  الیەنەكان،  كۆدەنگیی  و  سیاسی 
لێكترازانی زیاتری لێدەكەوێتەوە. ساالر مەحموود 
دەڵێت: "پێشبینی دەكەم دۆخەكە وەكو خۆی 
پێناوی  لە  الیەنەكان  پێناچێت  بمێنێتەوە، 
رێككەوتنێكی نیشتمانی، سازش بۆ یەكدی بكەن. 
پەنابردنە بەر زۆرینە و كەمینە بۆ كاراكردنەوەی 
و  دەكات  دروست  زیاتر  ترازانی  پەرلەمان 

چارەسەری قەیرانەكان ناكات".

یەكگرتوو: بەبێ دەستەی 
سەرۆكایەتیی ئێستا 
دانیشتنەكە ناكرێ

هەڵەدنی،  ئەبوبەكر  لەوبارەوە،  هەر 
لە  ئیسالمی  یەكگرتووی  فراكسیۆنی  سەرۆكی 
دەستەی  "بەبێ  دەڵێت  كوردستان  پەرلەمانی 
سەرۆكایەتیی ئێستا ناتوانرێت دانیشتن بكرێ، 
چونكە دەستەی سەرۆكایەتی ئیعفا نەكراوە و 
لە ژیانیشدا ماوە، بۆیە ئەو ئەگەرە دوورە كە 

دانیشتنی نائاسایی بكرێ".
كە  گوتیشی  هەروەها  هەڵەدنی  ئەبوبەكر 
جێگری سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان لەگەڵ 
كردووە  لەوە  باسی  پەرلەمانتارێك  چەند 
سەرجەم رێگاكان بە بنبەست گەیشتوون، بۆیە 
ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە مانگی 11ی ئەمساڵ 
كە ماوەی ئەو خولەی پەرلەمان كۆتایی دێت، 

یەكێكە لە بژارە بەهێزەكان".

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

سـەرۆكی فراكسـیۆنی كۆمەڵـی ئیسـالمی لـە 
نێوانـی  رەتیدەكاتـەوە  كوردسـتان،  پەرلەمانـی 
قۆناغـی  گەیشـتبێتە  پارتـی  و  حیزبەكـەی 
نەگەڕانـەوە. داواش دەكات، مەسـعود بارزانـی، 
كوردسـتان  دیموكراتـی  پارتـی  سـەرۆكی  وەك 
"جوڵەیەكـی سیاسـی نـوێ لـە نێـوان حیزبەكان 
دروسـت بـكات، بـۆ ئـەوەی دەرگای ئاشـتەوایی 

بكرێتـەوە".
 هەفتەی پێشـوو، رێوڕەسمی بەخاك سپاردنی 
تەرمـی نەوشـیروان مسـتەفا، رێكخـەری گشـتی 
بزووتنـەوەی گـۆڕان لـە گـردی زەرگەتـە، هاوكات 
بـووە رۆژی درەوشـانەوەی نـاوی عەلـی باپیـر، 
ئەمیـری كۆمەڵـی ئیسـالمی، كاتێـك گوتارێكـی 
پێشـكەش كـرد و بەشـێك لەوانـەی ئامادەبـوون، 
هوتافیان كێشـا و بە "پیاوی مەرد" ناویان هێنا. 
دەركەوتنەكەی ئەوێ رۆژێ قسـەی زۆری بەدوای 
خۆیـدا هێنـا، هەندێـك وای بۆ چـوون كە ئەمیری 
كۆمەڵـی ئیسـالمی خواسـتی ئـەوەی هەبـێ لـە 
نەوشـیروان  شـوێنی  نیلـی،  و  سـەوز  ناوچـەی 
مسـتەفا بگرێتەوە، بەاڵم سـەركردەكانی كۆمەڵی 

ئیسـالمی ئـەوە رەتدەكەنـەوە.

پەیوەندییەكانـی  بەرپرسـی  كۆیـی،  سـەلیم 
سـەركردایەتی  ئەندامـی  و  ئیسـالمی  كۆمەڵـی 
"قسـە  گـوت  )رووداو(ی  بـە  حیزبـە  ئـەو 
لەسـەر بـە ئەنجـام گەیشـتنی چاكسـازییە نـەك 
رابەرایەتیكـردن، خەڵكی كوردسـتان چاكسـازی و 
كاراكردنـەوەی پەرلەمانـی دەوێ و مامۆسـتا عەلی 
باپیریـش هـەوڵ بـۆ ئـەوە دەدات". هەروەها گوتی 
"ئێسـتا بە جدی پرسـیار دەكرێ كە ئایا لەمەودوا 
هەڵوێسـتی گـۆڕان و كۆمـەڵ چـی دەبـێ، هـەر 
ئـاوا دەمێنێتـەوە یـان دەگـۆڕێ. ئێمـە چاوەڕوانـی 
ئەوەیـن لـە پارتـی كـە بجووڵـێ و بـە ئاقارێكـی 

باشـدا بـۆ چارەسـەر هەنـگاو بنـێ".
لەبـارەی ئایندەی كاری پێكەوەیی بزووتنەوەی 
بڕیـاردەری  ئیسـالمیش،  كۆمەڵـی  و  گـۆڕان 
ئیسـالمی  كۆمەڵـی  سـەركردایەتی  ئەنجوومەنـی 
خاوەنـی  حیزبەكـەی  كـە  گـوت  )رووداو(ی  بـە 
سیاسـەتی سـەربەخۆی خۆیەتـی و پەیوەندییـان 
بـە سیاسـەتی گۆڕانـەوە نییە. شـوان رابـەر گوتی 
"رێككەوتنمان لەگەڵ گۆڕان نییە و هەریەكەشمان 
ئەمیـری  لەبـارەی  هەیـە"،  خـۆی  تایبەتمەندیـی 
كۆمەڵیشـەوە گوتـی: "خـۆی خاوەنـی كاریزمـا و 
پەیام و هەڵوێسـت و ئەدەبیاتی خۆیەتی، نایەوێ 

بـە تەنیـا موڵكـی كۆمەڵـی ئیسـالمی بـێ".
ژمارەیەك سـەركردەی ئیسـالمی بە رابەرایەتی 

لـە بزووتنـەوەی  لـە سـاڵی 2001  باپیـر  عەلـی 
كۆمەڵـی  و  جیابوونـەوە  ئیسـالمی  یەكبوونـی 
عەلـی  دامەزرانـد،  كوردسـتانیان  ئیسـالمیی 
بـۆ  عێـراق  ئازادیـی  پرۆسـەی  دوای  لـە  باپیـر 
ماوەیـەك لەالیـەن هاوپەیمانانـەوە دەسـتگیر كرا. 
بەشـداری  سـاڵی 2005  لـە  ئیسـالمی  كۆمەڵـی 
لـە هەڵبژاردنـی پەرلەمانـی عێـراق كـرد و بـووە 
خاوەنی دوو كورسـی. هەروەها لە هەڵبژاردنەكانی 
كوردسـتانیش بەشـداری كـرد و ئێسـتا خاوەنـی 
شـەش كورسـییە لە پەرلەمانی كوردسـتان و سـێ 

كورسـی لـە پەرلەمانـی عێـراق .
شـوان رابەر دەڵێ: "بەپێی دیراسەكردن بۆمان 
دەركەوتـووە جەمـاوەری مامۆسـتا عەلـی باپیر لە 

كوردسـتان، جەماوەرێكی بەرفراوانـە و ئەو رۆژەی 
گـردی زەرگەتـەش شـایەتە كـە خەڵـك چییـان 
بـۆ كـرد، لەنێـو دڵـی خەڵكدایـە، لـە داهاتووشـدا 
بـۆ  و  دەبـن  گشـتگیر  مامۆسـتا  پەیامەكانـی 
تـەواوی خەڵكـی كوردسـتان دەبـن، نـەك تەنیا بۆ 

الیەنگرانـی كۆمەڵـی ئیسـالمی".
 یەكێـك لـە بەرپرسـانی كۆمەڵـی ئیسـالمی 
كـە پێـی بـاش نەبـوو نـاوی باڵوبكرێتـەوە، دەڵێ 
خـۆی  سیاسـەتی  ئیسـالمی  كۆمەڵـی  ئەمیـری 
ناگۆڕێ و سـوور دەبێ لەسـەر داوای چاكسـازی و 
كاراكردنـەوەی پەرلەمـان "نابـێ پارتی وا تێبگات 
كـە ئێمە رێككەوتنی سـتراتیژیمان لەگـەڵ گۆڕان 
هەیـە و بـە پـرس و رای ئـەوان بڕیـار دەدەیـن، 

بێگومـان دۆخەكـە بە تێگەیشـتن و چاوی خۆمان 
نەوشـیروان  دوایـی  كۆچـی  و  هەڵدەسـەنگێنین 
مسـتەفا، سیاسەت و كاركردنی كۆمەڵ ناگۆڕێ".
هەرێمـی  لـە  سیاسـی  پرۆسـەی  لەوەتـەی 
پەكـی  حیزبەكانـدا  نێـوان  لـە  كوردسـتان 
پەیامـە  ئـەو  گۆڕانـكاری  دواهەمیـن  كەوتـووە، 
دۆخـە  لـەو  دەربازبـوون  بـۆ  بارزانـی  كـە  بـوو 
هێشـتا  بـەاڵم  خسـتییەڕوو.  چەقبەسـتووە 
لەبـەردەم  شـتێك بەدەسـتنەهاتووە كـە ئومێـد 

بڕوێنـێ. چارەسـازیدا 
مەروان گەاڵڵی سـەرۆكی فراكسـیۆنی كۆمەڵی 
پێیوایـە  كورسـتان،  پەرلەمانـی  لـە  ئیسـالمیی 
ئێسـتا دەبـێ پێـش هـەر پـڕۆژە و وەرەقەیەكـی 
سیاسـی "ئاشـتەوایی" دەسـتپێبكات، ئینجـا بیـر 
بكرێتـەوە "دەبـێ كاك  پـڕۆژە  لـە چارەسـەر و 
پارتـی  گەورەتریـن  سـەرۆكی  وەك  مەسـعود 
خـۆی  گەورەیـی  بـرا  كوردسـتان  لـە  سیاسـی 
بنوێنـێ و سـەردانی الیەنـەكان بـكات بـۆ ئـەوەی 

دەربكـەوێ". ئاشـتەوایی 
بەبـڕوای مـەروان گەاڵڵـی، هەنـگاوی نـوێ و 
كاریگـەر لـەو دۆخـەی ئێسـتادا ئەوەیە "مەسـعود 
بارزانی سـەردانی الیەنـەكان بكات و دواتر لەگەڵ 
كەسـی یەكەمـی هەمـوو حیزبـەكان كۆببێتـەوە 
كۆبوونەوەیـەش،  و  سـەردان  ئـەو  ئامانجـی  و 

تواندنـەوەی بەسـتەڵەكەكان و ئاشـتەوایی بێـت، 
دوای ئەوە میكانیزمی چارەسـەركردنی كێشـەكان 

ئاسـان دەبـێ".
و  گـۆڕان  و  ئـەوان  راسـتە  دەڵـێ،  گەاڵڵـی 
الیەنەكانـی دیكـەش پێشـتر پڕۆژەیـان هەبـووە 
و هـەر الیەنـە و دیـدی خـۆی خسـتووەتە روو 
كـە  ئێمـە  "بـەاڵم  كێشـەكان  چارەسـەری  بـۆ 
بـەو  لەبەردەمـە،  دەوڵەتمـان  دروسـتكردنی 
الیەنـەكان  الی  بـۆ  مەسـعود  كاك  سـەردانەی 
80%ی ناكۆكـی و كێشـەكان نامێنـن". گوتیشـی 
" ئێمـە وەك كۆمەڵـی ئیسـالمی لەگـەڵ پارتـی 
كاری زۆرترمـان هەیـە تاوەكـو الیەنەكانـی دیكـە، 
لـە قۆناغـە سـەختەكاندا پێكـەوە بوویـن، بـەاڵم 
ئەگـەر كاك مەسـعوود هـەر لـە شـوێنی خـۆی 
نەجووڵـێ و كـەس نەبینـێ، خەڵكیـش عینادتـر 

دەبـن و دۆخەكـە بـاش نابـێ".
باڵوكردنـەوەی  لەكاتـی  بارزانـی  بـەاڵم 
خسـتەڕوو  وای   ، راگەیێندراویـدا  دواهەمیـن 
بەرپرسـیارێتی  ژێـر  هێناوەتـە  حیزبەكانـی  كـە 
چاككردنـی دۆخەكـەوە. مەروان گەاڵڵی پێیوانییە 
الیەنـەكان  سـەردانی  وەك  راگەیێنـدراوە  ئـەو 
بـێ و دەڵـێ  كاریگـەر  لەگەڵیـان  و كۆبوونـەوە 
"ئـەوكات بـە كـردەوە تۆپەكە دەخاتـە گۆڕەپانی 

حیزبەكانـەوە".

پارتی بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان پەنا بۆ كام 
سیناریۆ دەبات؟

كۆمەڵی ئیسالمی داوای "جووڵەیەكی 
سیاسیی نوێ" لە بارزانی دەكات

سیناریۆكانی كاراكردنەوەی پەرلەمان

سیناریۆی یەكەم: پارتی )38 كورسی(+ كۆتاكان )11 كورسی(+ بەشێك لە یەكێتی= 56
سیناریۆی دووەم: پارتی )38 كورسی( + یەكێتی )18 كورسی( = 56 كورسی

سیناریۆی ســێیەم: پارتی )38 كورســی( + كۆتاكان )11 كورســی( + سۆشیالست )1 
كورســی( + شیوعی )1 كورســی( + بزووتنەوەی ئیسالمی )1 كورســی( + ئاراستەی 

سێییەم )1 كورسی( + یەكگرتوو )3 كورسی( = 56
ســیناریۆی چــوارەم: پارتی )38 كورســی( + كۆتــاكان )11 كورســی( + یەكگرتوو )10 

كورسی( = 59 كورسی
سیناریۆی پێنجەم: رێككەوتنی پێنج قۆڵی بۆ كاراكردنەوەی پەرلەمان

فراكسیۆنی پارتی: بە تەمەنترین كەس سەرۆكایەتی 
دانیشتنەكە دەكات

فراكسیۆنی گۆڕان: خۆ سەرۆكی پەرلەمان نەمردووە!

فراكسیۆنی یەكێتی: كۆبوونەوە بەبێ رێككەوتن 
ترازان زیاتر دەكات

فراكسیۆنی یەكگرتوو: بەبێ چارەسەركردنی كێشەی 
سەرۆكایەتی كاراكردنەوەی پەرلەمان سوودی نییە

بەرپرسێكی كۆمەڵ:
 لە داهاتوودا پەیامەكانی مامۆستا عەلی باپیر 

گشتگیر دەبن و بۆ هەموو خەڵكی كوردستان دەبن

19 مانگە پەڕلەمانی کوردستان بەهۆی پەکخرانییەوە  کۆنەبووەتەوە )فۆتۆ: رووداو(
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 17 پۆستی سەرەكیی وەزارەتی دارایی عێراق بەتاڵنراپۆرت
رووداو - هەولێر

جەواد بۆالنی، ئەندامی لیژنەی ئابووریی پەرلەمانی عێراق ئاشــكرایدەكات، 17 پۆســتی ســەرەكیی وەزارەتی دارایی بەتاڵن و پێشــبینی رووخانی 
وەزارەتەكەش دەكات. بۆالنی دەڵێت وزارەتی دارایی بێ وەزیر، بریكار، راوێژكار و بەڕێوەبەری گشتییە، زۆربەی ئەوانەی لەو پۆستانە دانراون، بە وەكالەت 

پۆستەكان بەڕێوەدەبەن. لە مانگی ئەیلولی ساڵی 2016 پەرلەمانی عێراق بە زۆرینەی دەنگ، متمانەی لە هۆشیار زێباری وەزیری دارایی سەندەوە، دواتریش 
فازڵ نەبی، بریكار وەزارەتی دارایی خانەنشین كرا، ئێستا عەبدولڕەزاق عیسا، وەزیری خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی بە وەكالەت بووەتە وەزیری دارایی.

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

دوای تێپەڕبوونــی 10 رۆژ بەســەر كۆچــی 
دوایی نەوشــیروان مســتەفا رێكخەری گشــتیی 
بزووتنەوەی گۆڕاندا، تاوەكو ئێستا بزووتنەوەكە 
قســەی لەبــارەی شــوێنگرتنەوەی نەكــردووە. 
ســەرچاوەیەك لــە بزووتنەوەی گــۆڕان دەڵێت 
تاووەكو دوای چلەی كاك نەوشــیروان مستەفا، 
گۆڕان قســە لەســەر پۆســتی رێكخەری گشتی 

ناكات.
جڤاتی گشــتی كە دامەزراوەیەكی راوێژكاریی 
سیاسی بزووتنەوەی گۆڕانە، پێش كۆبوونەوەی 
جڤاتی نیشــتمانی كۆدەبێتەوە، بەاڵم لە پرسی 
رێكخــەری  دەستنیشــانكردنی  و  هەڵبــژاردن 
گشــتی بەرچاوی رۆشن نییە. رەئوف عوسمان، 
سكرتێری جڤاتی گشتی بە )رووداو(ی راگەیاند: 
"تاوەكو ئێســتا هیچ وەســیەتێك نییە كە چۆن 
پۆســتی رێكخەری گشــتی پڕبكرێتــەوە، بەاڵم 
گــۆڕان خاوەنی جەماوەرێكی زۆرە و دامەزراوەی 
تۆكمەی هەیــە، بۆیە چاوەڕێــی هێوربوونەوەی 
دۆخەكــە و تێپەڕاندنــی ئــەو حاڵەتــە عاتفییە 
دەكەین كە بەهۆی پرســەی كاك نەوشیروانەوە 

دروستبووە".
هەڵبژاردنی رێكخەری گشــتیی گــۆڕان، دوو 
ســاڵ جارێكە و نابێ لە ســێ خول زیاتر بێت، 
رەئوف عوســمان كــە ئاشــنایەتییەكی دێرینی 
لەگــەڵ نەوشــیروان مســتەفا هەیــە، پێیوایــە 
شوێنگرتنەوەی ئەو ئاســان نییە و دەڵێ: "ئەو 
كەســەی دەبێتە رێكخەری گشتی ئەركی ئاسان 
نییــە، نەك لەبەر ئەوەی كە رێكخەری پێشــوو 
كۆچــی دوای كــردووە، بەڵكو دۆخــی هەرێمی 
كوردستان شــلۆقە و چەندین قەیرانی سیاسی، 

یاسایی و ئابووری هەن و بەرەنگاربوونەوەی ئەم 
دۆخە ئاسان نییە".

یەكێتی: گرنگ وەزعەكە 
چاك بكەین

یەكێتی لە ســاتی كۆچی دوایی نەوشــیروان 
مستەفاوە تاوەكو بەخاكسپاردنی، لە دوو پەیامدا 
داوای یەكگرتنەوەی لە بزووتنەوەی گۆڕان كرد، 
بەاڵم وەكو سەركردەیەكی یەكێتی باسی دەكات، 
ئــەوان وەاڵمــی گۆڕانیان لە مێزگــرد و بەرنامە 

تەلەفزیۆنییەكانەوە وەرگرتووە.
مســتەفا چاوڕەش، ئەندامی ســەركردایەتی 
یەكێتی لە بارەی شــوێنگرتنەوەی نەوشــیروان 
مســتەفا گوتی:"ئەوە ئیشــی نێوخــۆی گۆڕانە 
كە چۆن كەســێك هەڵدەبژێــرن بۆ رێكخەر یان 
كۆنســەی ســەرۆكایەتی دروســتدەكەن، هــەر 
بڕیارێــك بدەن پەیوەســتە بە خۆیانــەوە، هەر 
كەســێك ببێتە رێكخەر ئێمــە مامەڵەی لەگەڵ 

دەكەین".
ئــەو ئەندامەی ســەركردایەتی بۆچوونی وایە 

جڵــەوی بزووتنــەوەی گــۆڕان هــەر لە دەســت 
سەركردە كۆنەكانی یەكێتی دەمێنێتەوە و دەڵێ: 
"ئەوانــە زۆربەیان لە رەحمی یەكێتی هاتوونەتە 
دەرەوە، یەكێتی باش باش دەناســن و باشیش 
سیاســەتی و هاوســەنگیی هێــز دەخوێننەوە، 
قەناعەتــم وایــە بڕیــاری كۆتایی هــەر الی ئەو 

هەڤااڵنە دەبێ".
گۆڕان كە لە پەرلەمانی كوردســتان لە رووی 
ژمارەی كورســی و دەنگەوە لــە دوای پارتی بە 
حیزبــی دووەم دێت، لەســەر هەمواری یاســای 

سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان و كاراكردنەوەی 
پەرلەمان ناكۆكی لەگەڵ پارتی هەیە.

عەلی حوســێن ئەندامی سەركردایەتی پارتی 
بــە )رووداو(ی راگەیانــد: "ناتوانیــن لە جیاتی 
گۆڕان بڕیــار بدەین، ئەوان هــەر بڕیارێك بدەن 
و هەر كەســێك دەستنیشــان بكەن بۆ شوێنی 
كاك نەوشیروان یان دەستەیەك بۆ سەركردایەتی 
دیــاری بكەن پارتی رێــزی دەگرێت و مامەڵەی 
لەگــەڵ دەكات. پارتــی كێشــەی لەگــەڵ هیچ 
كەســێك لە نێو گۆڕان نییــە، بەڵكو تێبینی و 
بۆچوونی جیاوازی لەســەر سیاســەت و نەهجی 

كەسەكان هەبوو".

گۆڕان  دامەزراوەكانــی  زۆربــەی 
ماوەیان تەواو بووە

وادەی یاســایی هەڵبژاردنە نێوخۆییەكانی و 
كۆنگــرەی گــۆڕان تێپەڕیوە، دەبــوو لە كۆتایی 
ساڵی رابردوو بكرێن. بەپێی دەستووری نێوخۆی 

گۆڕان، جڤاتی نیشــتمانی بەرزترین دەســەاڵتە 
لەنێــوان دوو هەڵبژاردنــدا. بەاڵم ئێســتا وادەی 
یاســایی جڤاتیش تەواو بووە و هیچ بڕیارێكیش 

بۆ درێژكردنەوەی تەمەنی جڤاتەكە نەدراوە.
بەپێی مــاددەی 12ی دەســتووری نێوخۆی 
گــۆڕان، دەبوو خانەی راپەڕاندن دروســتبكرایە 
كە رۆڵی مەكتەبی سیاسی دەبینێت و بەرپرسە 
لە جێبەجێكردنی بڕیار و راســپاردەكانی جڤاتی 
نیشتمانی لەنێوان دوو كۆبوونەوەدا، بەاڵم دوای 
ســێ ســاڵ ئەو دامەزراوەیە دروســت نەكرا كە 
لــە حاڵەتــی ئامادەنەبوونی رێكخەری گشــتی، 
ئەندامێكــی ئــەو خانەیە ئەركەكانــی رێكخەری 

گشتی لەئەستۆ دەگرێ.
ســەرچاوەیەك لــە بزووتنــەوەی گــۆڕان بە 
)رووداو(ی راگەیانــد: "تــا دوای چلــەی كاك 
نەوشــیروان گــۆڕان هیچ بڕیارێك نــادات، لەبەر 
حورمەت و شــكۆی ئــەو پیاوە جوان نییە ئێمە 
پەلە بكەین لە پڕكردنەوەی شوێنەكەی، تاوەكو 

ئێستاش قسە لەسەر ئەو پرسە نەكراوە".

پڕكردنەوەی شوێنی نەوشیروان مستەفا 
دەخرێتە دوای چلەكەی

پارتی: هەر كەسێك ببێتە رێكخەر مامەڵەی 
لەگەڵ دەكەین

یەكێتی: هەڵبژاردنی رێكخەر پەیوەندی بە 
ئێمەوە نییە

رووداوـ  هەولێر

مایكڵ گونتەر، لێكۆڵەر و شــارەزای ئەمریكی 
رەخنــەی لە هەندێــك دەزگای میدیایــی كوردی 
گــرت كە لە گواســتنەوەی هەواڵــی پەیوەندیدار 
بەو قســانەی لەســەر بارزانی و لەسەر حكومەتی 

هەرێمی كوردستان كردبوونی، زێدەڕۆییان كردووە 
و ئەو هەوااڵنەشــی بە "هەواڵی ســاختە" وەسف 

كرد. 
گونتــەر لــە هەڤپەیڤینێكدا لەگــەڵ )رووداو( 
دەڵێــت "ئەو هەواڵە ســاختەیەی كە لە هەندێك 
كوردســتان  هەرێمــی  نێــو  میدیایــی  دەزگای 

نەوزاد مەحموود
رووداو - سلێمانی

ئەندامێكی ســەركردایەتی یەكێتی دەڵێ، لەبەر 
ئەوەی ئــازاد جوندیانی ئەندامی یەدەگی مەكتەبی 
سیاسی بووە، جارێ بیر لە پڕكردنەوەی شوێنەكەی 
نەكراوەتەوە "ئەگەر شــوێنی پڕبكرێتەوە، دەبێ بە 
دەنگــدان لە كۆمیتەی ســەركردایەتی كەســێك لە 

ئەندامانی سەركردایەتی بخرێتە شوێنی".
رۆژی نۆی شــوباتی ئەمســاڵ، ئازاد جوندیانی، 
گوتەبێــژی یەكێتــی، بە باڵوكردنــەوەی نامەیەكی 
درێژ، وازهێنانی خۆی لە یەكێتی راگەیاند كە تێیدا 
هاتبوو: "دەمەوێ بە هەموو الیەكتان رابگەیەنم كە 
ئەمڕۆ، دوای چل ساڵ لە هاوڕێگە بوون لەگەڵتاندا ، 
بڕیارم داوە ژیانی )حیزبایەتی( جێبهێڵم و شێوازی 
تر بۆ سیاســەتكردن و كوردایەتــی بگرمەبەر، بێ 
ئەوەی بۆ یــەك تاكە رۆژیش لە ئەركی كوردایەتی 

داببڕێم یان سارد ببمەوە".
 لەو رۆژەوە یەكێتی نە دەستلەكاركێشــانەوەی 
ئازاد جوندیانی لە مەكتەبی سیاسی پەسەند كردووە 

و نە كەسێكیشی لە شوێنەكەی داناوە.
لەدوای دەستلەكاركێشانەوەی ئازاد جوندیانییەوە، 
مەكتەبی سیاسی و كۆمیتەی سەركردایەتی یەكێتی 
چەنــد جارێك كۆبوونەتــەوە، بەاڵم لە هیچكام لەو 
كۆبوونەوانەدا دەستلەكاركێشــانەوەكەی پەســەند 
نەكراوە. ســەرچاوەیەك لە ســەركردایەتی یەكێتی 
گوتــی "تاوەكــو چەنــد مانگێــك لەمەوبەریــش، 
بەشــێك لە ئەندامانی سەركردایەتی داوایان دەكرد 
دەستلەكاركێشانەوەی پەسەند نەكرێ، بەاڵم ئێستا 

بڕواناكەم كەس داوا بكات".
لە دوایین كۆنگرەی یەكێتیدا كە لەساڵی 2010 
بەڕێوەچوو، 47 كەس بوونە ئەندامی سەركردایەتی. 
ئــازاد جوندیانــی 622 دەنگی هێنــا و دواتر بووە 
ئەندامــی یەدەگــی مەكتەبــی سیاســی. هــەر لەو 

كۆنگرەیەدا هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد بە 1090 دەنگ 
یەكەم و قادر حەمەجان، بە 935 دەنگ دووەم بوو. 
هەرێم كەمال ئاغا، ئەندامی سەركردایەتی یەكێتی 
دەڵێ تاڵەبانی تێبینی لەسەر ئەو كۆنگرەیە هەبووە 
"چونكە پێیوابوو هاوسەنگیی تێدا نییە بەنیسبەت 

ناوچەكان، زۆرتریش مەبەستی بادینان بوو".
لەدوای دەستلەكاركێشــانەوەی عارف روشدی، 
ئەندامی ســەركردایەتی یەكێتی و پەیوەندیكردنی 
بە پارتییەوە، رێواس فایەق، ئەندامی فراكســیۆنی 
یەكێتی لە پەرلەمانی كوردســتان خرایە شــوێنی. 
عارف روشدی، تاكە ئەندامی سەركردایەتی یەكێتی 
بــوو لــە بادینان. لەدوای ئەو ئێســتا یەكێتی هیچ 
ئەندامێكی مەكتەبی سیاسی و سەركردایەتی نییە 

لە بادینان.
هەرێــم كەمــال ئاغــا دەڵێ بەڕێــگای دیكە 
بادینانــی كردووەتــەوە  یەكێتــی قەرەبــووی 
"لــەو نوێنەرایەتییانــەی حكومەت لــە دەرەوە 

بەریكەوتــوون، زۆریان بەو كەســانە دراون كە 
خەڵكــی بادینانــن و هەروەها وەزیرێكیشــمان 

خەڵكی بادینانە".
 حــەوت ســاڵ بەســەر كۆنگــرەی یەكێتیدا 
یاســاییەوە  رووی  لــە  ئــەوەش  تێپەڕیــوە. 
كاتێكــی زۆرە و لە كاتی قوڵبوونەوەی كێشــە 
كادیرەكانــی  لــە  هەندێــك  نێوخۆییەكانــدا، 
ئــەو حیزبــە هێندە بێــزار دەبن كــە بڵێن ئەو 
حیزبەكەیــان  ئێســتای  ســەركردایەتییەی 

بەسەرچووە.
فەرید ئەسەســەرد، ئەندامی سەركردایەتیی 
یەكێتی، پێیوایە مادام ئازاد جوندیانی، ئەندامی 
یەدەگی مەكتەبی سیاسییە، مەكتەبی سیاسیش 
ژمارەیــان لەوە زیاترە كە پێڕەوی ناوخۆ دیاری 

كردووە، شوێنی پڕناكرێتەوە. 
بەپێی پێڕەوی ناوخۆ دەبێ مەكتەبی سیاسی 
11 كەس بن، بەاڵم ئێســتا بــە یەدەگەكانەوە 

17 كەســی تێپەڕانــدووە. فەرید ئەسەســەرد 
گوتی "ئەگەر مەكتەبی سیاسی خۆیان بیانەوێ 
كەسێك بخەنە شــوێنی، ئەندامێكی كۆمیتەی 

سەركردایەتی بە دەنگدان دەخرێتە شوێنی".
لــە كۆنگرەی ســێیەمدا، جــەالل تاڵەبانی، 
سكرتێری گشتی یەكێتی 5 كورسی لە مەكتەبی 
سیاسی و ســەركردایەتی بە بەتاڵی هێشتەوە 
بۆ ئەو بەرپرســانەی لەنێو حیزبەكانی دیكەوە 
پەیوەندی بە یەكێتییــەوە دەكەن. ئەندامێكی 
دیكەی ســەركردایەتی ئەو حیزبــە دەڵێ، هەر 

پێنج كورسییە بەتاڵەكە پڕبوونەوە
قادر عەزیز، ســكرتێری حیزبی ئایندە دوای 
پەیوەندیكردنی بــە یەكێتییەوە كرایە ئەندامی 
مەكتەبی سیاسی و نەسروڵاڵ سورچیش كرایە 
ئەندامی ســەركردایەتی. هەروەها مەال ئاوات و 
ئاســۆس محەممەد كە لە زەحمەتكێشان بوون 

كرانە ئەندامی سەركردایەتی.

یەكێتی شوێنی ئازاد جوندیانی پڕناكاتەوە

مایكڵ گونتەر بۆ )رووداو(: 

میدیاكان لەبارەی كاردانەوەی گوتارەكەم زیادەڕۆییان كرد
باڵوكراوەتــەوە نیگەرانــم دەكات". لەبــەر ئەوەی 
"زیادەڕۆییان دەكرد لەوەی گوایە بەهۆی قسەكانی 
منــەوە كێشــە دروســتبووە، بەاڵم ئــەوە بەهیچ 

شێوەیەك راست نییە".
هەفتەی پێشــوو مایكڵ گونتــەر لە گوتارێكدا 
لە زانكۆی كوردســتان ـ هەولێــر، درێژكردنەوەی 
ماوەی ســەرۆكایەتی مەســعود بارزانی، سەرۆكی 
هەرێمی كوردســتانی بە "نایاســایی" لەقەڵەم دا. 
سەبارەت بە كاردانەوەی بەرپرسانی كورد بەرامبەر 
بــە گوتارەكــەی، گونتــەر وێڕای ستایشــكردنی 
"پێگەیشتوویی و گەشەی دیموكراتی لە كوردستان 
و ئازادیی رادەربڕین" بە )رووداو( گوت "ئیسرائیلی 
لێدەرچــێ بڕواناكــەم لە هیچ شــوێنێكی دیكەی 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاست كەسێك بتوانێ ئەو رەخنانە 
بگــرێ كە من لە حكومەتی هەرێمی كوردســتانم 

گرت".
گونتــەر كــە چەندیــن كتێبــی لەســەر كورد 
نووســیوە، ئاماژەی بەوە كرد یارمەتیدانی ئاوارە 
هەرێمــی  حكومەتــی  لەالیــەن  مەســیحییەكان 
كوردســتانەوە دەكرێ یارمەتیدەر بێت بۆ ئەوەی 
ئەمریكییــەكان روانینێكــی ئەرێنییــان بەرامبەر 
بــە كورد هەبێ، لەبــەر ئەوەی "ئەمریكییەكان لە 

ئەوروپییەكان زیاتر پابەندی ئایینن".
 گوتیشــی، كورد دەبێ لــەالی ئەمریكییەكان 
جەخــت لــەوە بكاتــەوە كــە یارمەتــی مانەوەی 

مەسیحییەكان دەدات لە عێراق.

ســەبارەت بە خەونی پەیــەدە بۆ فراوانكردنی 
ناوچەكانی ژێر كۆنترۆڵی هەتا دەریای نێوەڕاست، 
گونتەر پێیوایە ئەمە "دەبێ لە رێگەی هاوكاری و 
پەیوەندیی دیپلۆماسی لەگەڵ ئەو خەڵكانە بكرێ 
كە دەستیان بەسەر ناوچەكانی ئێوە )واتە ناوچە 
كوردییەكانی رۆژئاوا(دا نەگرتووە". بە دووریشــی 
زانی فراوانكردنی رۆژئاوای كوردستان هەتا دەریای 

نێوەڕاست لە رێگەی سەربازییەوە بكرێ.
شــارەزا ئەمریكییەكە جەختی لەسەر ئەوەش 
كــردەوە كە هەم حكومەتی هەرێمی كوردســتان 
و هــەم دەســەاڵتی رۆژئــاوای كوردســتان "لــە 
درێژخایەندا پێویستیان بەوەیە دەرگای دیپلۆماسی 
لەگــەڵ دراوســێكانیان بكەنەوە. بــۆ ئەوەش من 
هەمیشە پێشــنیازی توركیام كردووە". ئەوەشی 
خستەڕوو كە دەستپێكردنەوەی پڕۆسەی ئاشتی 

نێوان پەكەكە و توركیا دەتوانێ یارمەتیدەر بێت 
بــۆ ئەوەی "پەیوەندییەكانی نێوان ئەنەكەســە و 

پەیەدە باشتر ببێت".
ســەبارەت بە پشــتگیریی ئەمریكا بۆ پەیەدە 
و دامەزراندنــی دەســەاڵتی خۆبەڕێوەبــەری لــە 
باكووری ســووریا، گوتنەر بە ئەســتەمی دەزانێ 
ئەمریــكا لــە دوای تێكشــانی داعش لە ســووریا 
پشتگیری دامەزراندنی دەسەاڵتی خۆبەڕێوەبەری 
رۆژئاوای كوردستان بكات لەبەوە ئەوەی "توركیا 
هاوپەیمانێكــی گرنگــی ئەمریكایــە و هــەرواش 
دەمێنێتــەوە... توركیا پەیەدە بە درێژكراوەیەكی 
تیرۆریســتیی پەكەكــە دەزانێــت، بۆیــەش لــە 
در ێژخایەنــدا ئەگــەری زۆرە ئەمریــكا لە پەیەدە 

دووربكەوێتەوە و پشتگیری توركیا بكات".
مایــكڵ گونتــەر یەكەمجــار لە ســاڵی 1993 

و بــۆ بەشــداری لــە كۆنگــرەی پارتــی هاتبووە 
كوردستان. وەكوو خۆی دەڵێ ئەوكات دەبوایە لە 
ئیستەنبوڵەوە بە فڕۆكە بچێتە ئامەد و لەوێشەوە 
بە تەكســی خۆی بگەیەنێتە سنووری هەرێمی و 
كوردستان، لەوێشەوە بە رێگایەكی سەخت بگاتە 
هەولێر. گونتەر پێیوایە هەولێر زۆر گۆڕاوە و گوتی 
"ئــەوكات هەولێر زیاتــر وەكوو گوندێكی گەورە و 
هەاڵوساو دەهاتە بەرچاوم، بەاڵم وەكوو خۆیشت 
دەزانــی ئێســتا هەولێر یەكێك لــە مۆدێرنترین و 
پێشكەوتووترین شارەكانی رۆژهەاڵتی نێوەڕاستە. 
ئەگەر راســتیت دەوێ زۆر شــت لێرە هەیە كە لە 

هی ئەمریكا مۆدێرنترە".
گونتــەر ســەری لە رەوشــی ئەمنــی هەرێمی 
كوردستان ســوڕماوە. بە گوتەی ئەو لە ئەمریكا 
"بــە گەمژەت دەزانن ئەگەر هەموو شــتەكانت لە 
ئوتۆمبێلەكەتــدا جێبهێڵیــت و بڕۆیــت، بەاڵم لە 
كوردســتان هەســتی رێزگرتن لە موڵك و ماڵ و 
مافەكانی خەڵكانی دیكە هەیە". جەختی لەســەر 
ئەوەش كردەوە كــە دەزگا ئەمنییەكانی هەرێمی 
كوردســتان نابــێ تەنیا پشــت بە پێشخســتنی 
تەكنۆلۆژیای ئەمنی ببەستن، بەڵكو وەكوو جاران 
بەردەوام "پشت بە زانیارییەكانی خەڵكی ئاسایی 
ببەستن، لە ئەمریكاش نابێ تەنیا پەنا بۆ ئامێرە 
ئەمنییــەكان بەریــن، بەڵكو دەبێت هــاوكاری لە 
خەڵكی ئاســاییش وەربگرین بۆ ئــەوەی زانیاری 

بدەن".

پەیەدە پێویستی بە توركیا دەبێ

ئەگەری زۆرە ئەمریكا لە پەیەدە دووربكەوێتەوە

هەڵبژاردنی رێكخەری گشتیی گۆڕان، دوو ساڵ جارێكە و نابێ لە سێ خول زیاتر بێت
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رووداو: جەنگی داعش لەڕووی دەروونییەوە چ 
كاریگەرییەكی لەسەر كۆمەڵگا دەبێت؟

مونــا فەیــاز: داعــش جۆرێــك لە هەســتی 
بەهێزبوونــی الی هەندێــك عــەرەب ورووژانــد، 
چونكە ئەو گروپە هات بۆ ئەوەی بەجۆرێك تۆڵە 
بۆ ئەو گەلە عەرەبییانە بستێنێتەوە كە هەست 
بــە الوازی دەكــەن، هەروەها بۆ ئیســالمێك كە 
لــە 2001ەوە، واتە لە پــاش رووداوەكانی 11ی 
ســێپتەمبەر و لە پــاش داگیركردنــی عێراقەوە 
هەســت بــە چەوســانەوە دەكات. هەمــوو ئەم 
بابەتانە وایان كرد گەالن هەست بە الوازی بكەن 
و پێیانوابێت لە خوارەوەی پلیكانەكەدان، بەاڵم 
سەرهەڵدانی داعش جۆرێك لە هەستكردن بە هێز 
و تۆڵەسەندنەوەی دروستكرد. چونكە هەستێكی 
وەها هاتە ئاراوە كە لە كۆتاییدا ئەو كەســەیان 
دۆزیوەتەوە بە دەنگ كۆنترۆڵكردنی بارودۆخەكەوە 
دێت. ئێمە لە یاسا سایكۆلۆژییەكاندا دەزانین كە 
زۆرینەی خەڵك دوای كەســی بەهێز و سەركردە 
دەكــەون، یان كەســێك كە بە بەهێــز بزانرێت، 
ئەوانەشــی كە رەتیدەكەنــەوە بــەدوای زۆرینە 
بكــەون، كەمن. نزیكەی 24%ی خەڵك لەســەر 
تێڕوانینێكــی رەخنەگرانە دەمێننەوە و "نەخێر" 
بــۆ كردەوەكان و ســەركردەكان دەكەن. گەالنی 
عەرەبی هەســتیان دەكرد سەركردە و رێگایەكی 
روونیان نییە، بۆیە كاتێك ئەوان هاتن و باســی 
دەوڵەتی ئیســالمییان بــۆ كردن، ئــەم گوتارە 
ختووكەی هەســتی عەرەب و موسڵمانەكانی دا، 
چونكە ئەوان لە كەوتنی دەوڵەتی عوسمانییەوە 
هەســتیان بــە كەمی و نەمانی ناســنامە دەكرد 
كــە وەك خەالفــەت دایدەنێــن و ئەمەش جێی 
مشتومڕە، چونكە خەلیفە حوكمی نەكرد، بەڵكو 
ســوڵتان بوو وەكو هەر سوڵتانێكی دیكە. بۆیە 
زامێــك لــە دوو ئاســتدا دروســتبوو، زامێك لە 
ئاستی ناســنامەی ئیسالمی بەوەی كە جیهانی 
ئیســالمی رووخا و پێویستە دەوڵەتی خەالفەت 
بەدەستبهێنینەوە، زامێكی دیكە لەسەر ئاستی 
جیهانی عەرەبی بوو كە هەستی كرد پەرش بووە 
و ســایكس پیكۆ عەرەبی دابەش كردووە بەسەر 
چەندین واڵتــدا، بۆیە ئامانجیان دروســتكردنی 
دەوڵەتێكــی عەرەبــی یەكگرتــوو بــوو، لەبــەر 
ئەمە ئــەو دەوڵەتە نەتەوەییانەی دروســتبوون 
هەستیان بە شەرعیەتی تەواو نەدەكرد، چونكە 
ئــەو دەوڵەتانــە وەك نیمچە دەوڵــەت دامەزران 
نەك وەك دەوڵەتێكی نیشــتمانی باوەڕپێكراو. 
داگیركاری ئیسرائیلیش قوڕەكەی خەستتر كرد 
و جیهانــی عەرەبــی زیاتر الواز كرد، هەســتیان 
بە ســووكایەتی كــرد لە زۆر ئاســتدا، دەوڵەتی 
نیشــتمانیی شكستی هێنا و هەندێك پێكهاتەی 
ئیسالمی هەستان و گوتیان ئیسالم چارەسەرە. 
داعش لەســەر خەرمانی ئەم هەموو نســكۆیانە 
هات، تەنانەت دوای شۆڕشیش بینیمان شۆڕشی 
پێچەوانە ســەری هەڵدا. سەرەتا خەڵك هەمان 
ئــەو كاردانەوەیــەی هەبوو كــە بەرامبەر بنالدن 
هەیبــوو، گوتیــان رەنگە ئەمە چارەســەر بێت، 
بەاڵم كردەوەكانی دەریخســت كە كۆنەپەرســت 
و پیاوســاالر و وەحشــیگەرانەیە، داعــش ئــەو 
شێوازەی بەكارهێنا بۆ ئەوەی خەڵك بترسێنێ و 

خۆیانی رادەست بكەن.
رووداو: كەواتە دوو قۆناغ هەیە، قۆناغێكیان 
بەر لە دروستبوونی داعشە. پێویستە چی بكرێت 
بۆ ئەوەی تیرۆر و توندڕەوی دروست نەبێتەوە؟ 

قۆناغی دووەمیش پاش دروســتبوونی داعش و 
ئاوابوونیەتی، لەڕووی زانستی دەروونییەوە چۆن 
لەو قۆناغەدا كار لەسەر كۆمەڵگا بكرێ بۆ ئەوەی 

ببێت بە كۆمەڵگایەكی تەندروست؟ 
مونــا فەیاز: دەبێت لە چەند ئاســتێكدا كار 
بكرێــت. ئێمە باس لە شكســتهێنانی دەوڵەتی 
نەتەوەیــی دەكەین، چونكــە تاكی عەرەبی هیچ 
مافێكی بەدەســت نەهێنا، واتە لە پەروەردە، لە 
كاركــردن و لە ئازادی رادەربڕینیشــدا مافەكانی 
پێشــێلكران. دەوڵەت بە چەندین شێواز پەنای 
بۆ ســەركوتكردن دەبرد: هەندێكجار ئیســالمی 
سیاســی زینــدوو دەكردەوە و دواتر ســەركوتی 
دەكردن، سێكوالر و لیبراڵەكانی سەركوت كرد، 
هەموو ئەوانەی ســەركوتكردن كە داوای مافیان 
دەكرد، دەشــزانین ئەمە یەكێكە لە هۆكارەكانی 
دەركەوتنــی داعــش. لــە ئاكامــدا بەهێزكردنی 
دەوڵەتی نیشــتمانیی دادپەروەر و دیموكراســی 
چارەســەرە، دیموكراســی بــە واتــای دابڕان و 
بێالیەنكردنی دەوڵەت لە ئایین. ئێمە لە جیهانی 
عەرەبیدا فرەییەكی بەرفراوانمان هەیە، ئەمەش 
نەك تەنیا لەناو موسڵماناندا، بەڵكو پێكهاتە و 
گەلی دیكەش هەن. بۆیە هەندێك جار تاكەكان 
تەنانەت ناونانی جیهانی عەرەبی بە پێشێلكردنی 
مافــی خۆیــان دەزانــن، من نازانم پێویســتە چ 
ناوێكــی لێ بنێین، بۆیەش كاتێك ناوی جیهانی 

عەرەبی دێت، لە نیگەرانیی هاوواڵتیانی كورد یان 
ئاشــووری، یان هەر پێكهاتەیەكی دیكەی وەك 
مەســیحییەكان تێدەگەم. دەمەوێ بڵێم جیهانی 
عەرەبــی چەمكێكە بــە مانا رۆشــنبیرییەكەی. 
دەبێــت هەموو ئەم كێشــانە چارەســەر بكەین، 
پەرەپێدان و پەروەردە بابەتی سەرەكین، چونكە 
مــن چۆن بتوانم خەڵك لە داعش دوور بكەمەوە 
كاتێــك 60 بۆ 70 ملیۆن نەخوێنــدەوارم هەیە 
لــە جیهانــی عەرەبیدا. پرســێكی دیكە پێدانی 
مافە. كاتێــك دەوڵەت لە چوارچێوەی یاســادا 
ماف و كاروبارەكانی هاوواڵتی رێكدەخات، نەك 
پێكهاتەیــەك یــان حزیبێكی ئیســالمی و هەر 
حیزبێكی دیكە، لەو كاتەدا هاوواڵتی متمانەی بەو 

دەوڵەتــە دەبێت و ناچار نابێت دوای پێكهاتەی 
پەڕگیری وەك داعش بكەوێت.

رووداو: زۆرجــار باســی جیاكردنەوەی ئایین 
لە دەوڵەت دەكرێت، راســتە گەلی موسڵمان لە 
ناوچەكــەدا هەیە، بەاڵم كام حكومەت ئیســالم 
وەكــو خۆی جێبەجــێ دەكات و ئەو حكومەتە 
ئیســالمییە هۆكارە بــۆ دروســتبوونی تیرۆر و 
تونــدڕەوی؟ لــە واڵتانــی عەرەبیــدا حوكمێكی 

ئیسالمیی تەواو هەیە؟
مونــا فەیاز: نەخێــر، لە جیهانــی عەرەبیدا 
حوكمێكی ئیســالمیی تەواو نییە، دەزانین تاكە 
حوكمی ئیسالمی لە ناوچەكە هەبێت ئێرانە، كە 
ئایین و مەزهەب لە دەســتووردا چەســپێنراوە، 
ئێــران تاكە دەوڵەتــی تیۆكراتییە لــە جیهانی 
عەرەبی و ئیســالمیدا، ئیســالم ئاینــی دەوڵەت 
بــووە بە واتا ئەخالقییەكەی، بــەاڵم بزووتنەوە 
بــۆ  قۆســتووەتەوە  ئەمەیــان  ئیســالمییەكان 
بەئیســالمیكردنی كۆمەڵگە و پێدانی شەرعیەت 
بە حوكمەكەیان. واڵتانی عەرەبی "ســێكوالر"ن 
ئەگەرنا دەوڵەتی سێكوالر نین، حوكم لە جیهانی 
عەرەبیــدا خۆســەپێنە، ئەمــە ئەو ســیفەتەیە 
كە دەتوانم گشــتگیری بكەم بەســەر سەرجەم 
رژێمەكانــدا، بۆیە بۆ شــاردنەوەی خۆســەپێنی 
و بەكارهێنانی گەالن، پەردەیەكی ئیســالمییان 
هێنــا، هەندێك بزووتنــەوەی وەكــوو )ئیخوان 

موسلمین(یان بەهێز كرد، كاتیك سادات پشتی 
پێ بەستن، هەروەها ئەو كاتەی سەرۆكی سووریا 
محەممەد ئەلبووتی هێنا بــۆ ئەوەی بەناوییەوە 
قسە بكات. دەوڵەت نە سێكوالر و نە دیموكراتیك 
نەبــووە، بەڵكو تێكەڵ و پێكەڵ و ســەركوتكەر 
بــووە. كەســانێك هەن دەڵێن ناكــرێ ئایین لە 
دەوڵەت جیابكەینەوە، بەاڵم كاتێك ئێمە داوای 
جیاكردنەوەی دەوڵــەت لە ئایین دەكەین، ئەمە 
لەپێناو پاراســتنی ئایینە نــەك بەپێچەوانەوە، 
چونكە قۆســتنەوەی ئایین لە سیاســەتدا ئایین 
الواز دەكات و دەیكاتە حیزبێكی سیاسی كە من 
رەخنەی لێدەگرم، بەاڵم كاتێك دەوڵەت لە ئایین 
سەربەخۆ دەكرێت، ئەو كاتە ئایین بایەخ بە بەها 

ئاكارییەكانی كۆمەڵگە دەدات، بەو شێوەیە ئایین 
و دەوڵەتیش دەپارێزم.

رووداو: كە باســی واڵتانــی عەرەبی دەكرێت 
دەوڵــەت  لــە  ئاییــن  پێویســتە  دەگوترێــت 
جیابكرێتەوە، بەاڵم لە ئەوروپا ئیسالم تێكەڵ بە 
دەوڵەت نەكراوە، كەچی كەســانێكی زۆر لەوێوە 
پەیوەندییان بە ریزەكانی داعشــەوە كردووە، بۆ 

نموونە فەرەنسا. هۆكاری ئەمە چییە؟
مونا فەیاز: دەوڵەتی ســێكۆالری لە فەڕەنسا 
حاڵەتێكــی تایبەتە، چونكە ئــەوان دژی ئایین 

بوون و كارەكانیان دژی كڵێسا بوو، سێكۆالریزم 
لە ئەڵمانیا و ئینگلتەرا یان ئەمریكا بەتەواوەتی 
جیــاوازە. ئەوان ئایین و دەوڵەت جیادەكەنەوە، 
بەاڵم ئایین ناچەوسێننەوە، بۆ نموونە لە ئەمریكا 
یەكــەم گوتــاری ســەرۆك لە كڵێســا دەبێت و 
ناوی خوداش لەســەر دراوی دۆالرە. لە ئەڵمانیا 
جیاوازتــرە، بــەاڵم ئەوانیــش هاوكاری كڵێســا 
دەكــەن و دژی نین. كاتێك لەم روانگەیەوەیەوە 
ســەیری دەكەین بابەتەكان جیــاوازن. چەندین 
جۆری جیــاوازی ســێكۆالریزم و جیاكردنەوەی 
ئایین لەگەڵ دەوڵەتدا هەن. لە فەڕەنسا جۆرێك 
لە دوورخســتنەوەی ئایین هەیە. ســەبارەت بە 
موســڵمان و عەرەب لە فەرەنسا، ئەوان سەرەتا 
زۆر جیاوازییــان نەبــوو لەگــەڵ ئەوروپییەكان، 
فەڕەنســا پێویســتی بە هێزی كار هەبوو، بۆیە 
خەڵكی لە واڵتانی عەرەبی ئیسالمی دەهێنا، ئەو 
خەڵكەش لە ســەرەتادا موسڵمان بوونی خۆیان 
دەرنەدەخســت، بــەاڵم لەگــەڵ تێپەڕینی كاتدا 
هەستیانكرد كە مافەكانیان بەتەواوی وەرناگرن 
و لە پەراوێزی كۆمەڵگەی فەڕەنســی دەمێننەوە 
و لــە شــوێنە داخراوەكانــدا بە عەرەبی قســە 
دەكەن. كاتێك هاوواڵتی هەســت دەكات هەموو 
مافەكانی دەســتەبەر نەكراوە، ئەوكات هەســت 
بە چەوســاندنەوە دەكات و بەشــوێن شووناسدا 
دەگەرێت. كەســانی ئەوروپیش هەن كە دەچنە 
ریزەكانی داعشەوە، هەموو ئەوانەی شوناسێكی 
جێگیریان نییە، وەكو هەرزەكاران و بەوانەشەوە 
كە موسوڵمان نین، روو لە داعش دەكەن، چونكە 
خاڵێكی الوازیــان هەیە كە داعش دەیقۆزێتەوە، 
بەاڵم لەهەمانكاتدا ئەوەش دەزانین كە ئیسالمی 
توندڕەو چووەتە ئەو واڵتانە و گوتارێكی سەلەفی 
ئوســوڵگەرای توندی باڵوكردەوە كە هەستی بە 
چەوســاندنەوە الی خەڵك دروســتكرد و وایكرد 
زیاتر توندڕەو بن، تا ئەو ئاستەی بزووتنەوەیەكی 

وەك داعش قبووڵ بكەن.
رووداو: ئەگەر تەماشای ئەو رووداوانە بكەین 
كــە دەچنە خانــەی تیرۆیســتییەوە لــە چەند 
ســاڵی رابردوودا لە ئەوروپا، ئەوانەی خەڵكیان 
كوشــتووە یاخود تەقەیان بەناو خەڵكدا كردووە 
و تەقینەوەیان كردووە، بەشــی زۆری موسڵمان 
نەبــوون، بەڵكو كەســانی بێباوەڕ و مەســیحی 
و جوولەكەشــی تێدابوو، بەاڵم بۆچی هەمیشــە 
تیرۆر دەبەسترێتەوە بە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە؟ 

تەنانەت ترەمپ لە بانگەشەی هەڵبژاردندا گوتی 
عێراق و ناوچەكە هارڤاردی تیرۆرە، ئەمە بۆچی؟
مونا فەیــاز: چونكە ئیســالم بەشــێوەیەك 
خۆی دەخاتەڕوو كە مشــتومڕ و ترس دروســت 
دەكات، ئێمــە لــە واڵتەكانمــان ســەتان كەناڵ 
دەبینین كە بانگەشــە بۆ توندڕەوی و پەڕگیری 
و رەتكردنەوە و قبووڵنەكردنی بەرامبەر دەكەن، 
هاوكات فتوای زۆرمان هەیە كە پیاوانێكی ئاینی 
دەریدەكەن كە تاڕادەیەك نەخوێندوارن، چونكە 
چ شتێك پیاوی ئایینی دەستنیشان دەكات! ئایا 

پێوەرێكی پەروەردەیی هەیە، ئایا چوارچێوەیەك 
هەیە كە پیاوی ئاینی دروست بكات كە ئاستیان 
جێی قبووڵ بێت؟ نەخێر. كێشــەكان لە دەست 
دەرچــوون. بۆیــە پیاوانی ئایینــی زۆر هەن كە 
بەو شێوەیە قسە دەكەن كە خۆیان دەیانەوێت. 
بەگشتی دەتوانین بڵێین گوتاری ئایینی سیاسیی 
توندڕەو ئەو ئایەتانە دەڵێتەوە كە بانگەشەی بۆ 
توندڕەوی كردووە، ئەویش لە ســەردەمێكدا كە 
نزیكەی هەزار و پێنجســەت ســاڵ لەوە پێشە. 
هەڵبەر من مەبەستم گوتاری ئیسالمیی سیاسیی 
توندڕەوە كە ئایین دەقۆزێتەوە، چونكە دەكرێت 

ئاییــن بۆ خێــر یــان توندوتیژی یان ئاشــتیی 
بەكاربهێندرێت و ئایین بابەتی جیاوازی تێدایە.
بــەاڵم الیەنگرانــی گوتــارە ئایینییە سیاســییە 
توندڕەوەكــە ئەوە دەخەنــەڕوو، ئەمەش بۆ ئەو 
بابەتەی كە پەیوەندی بە تێڕوانینی نەرێنییەوە 
هەیە بەرامبەر بە ئیســالم. ئێســتا هەوڵێك بۆ 
راستكردنەوی ئەم رێچكەیە هەیە، لەو داوایانەوە 
هەوڵێك دەستیپێكردووە بۆ چاكسازیی ئایینی، 
ئێســتا ئەزهــەر هەنــگاوی زۆر دەنێت كە جێی 

سوپاسە.
رووداو: لــە ئەوروپــا و ئەمریكاش پەڕگیری 
هەیــە كــە پەیوەندی بــە ئیســالمەوە نییە و 
ئیســالمیش نییــە، بۆچی پەڕگیــری تەنیا بە 
ئیســالمەوە گــرێ دەدرێــت لە كاتێكــدا لەناو 

مەسیحی و جولەكە و بێباوەڕەكانیشدا هەیە؟

مونــا فەیــاز: با بیرمــان نەچێــت ئێمە لە 
دەســتپێكی كارەكانی بــن الدن و ئەو گروپەی 
هێرشــەكەیان ئەنجامــدا و تــاوەری بازرگانــی 
جیهانییان تەقاندەوە بە پەڕگیری تۆمەتباركراین، 
زۆربــەی جیهانــی ئیســالمیی ئــەو لێدانەیان 
رەتنەكــردەوە و هەســتیان بە تۆڵەســەندنەوە 
كرد بەرامبەر بەو داگیركەرەی كە بۆ ماوەیەكی 
درێــژ بــەكاری دەهێنــان، بۆیە ئێمــە خۆمان 
هاوكارین لەوەدا، بەوەی دەســتمان بە گوتاری 
ئیســالمی سیاســی توندڕەو كرد، هەروەها ئەو 
بانگخوازانەی كە خۆیان لە ئەوروپان و گوتارێكی 
توندڕەویان هەیە. من هاوڕام كە ئوسوڵگەرایی 
تەنیا لە ئیســالمدا نییە و لەهەموو ئایینەكاندا 
هەیە. تەنانەت بزووتنەوەی ســێكۆالر هەیە كە 
پەڕگیرە، بەاڵم ئێمە نازانین هەڵسوكەوت بكەین 
بۆ ئەوەی ئەم تۆمەتە لە خۆمان دووربخەینەوە. 
ئێســتا جیهانی عەرەبی و ئیسالمی هەستی بە 
پێویســتی رووبەڕووبوونەوەی كــردووە. وەكوو 
بینیمــان لــە دواییــن لووتكــەی عەرەبیدا كە 
لەمدواییانە بەســترا، دروشــمی سەرەكییەكەی 
رووبەڕووبوونەوەی تیرۆر بە هەموو شــێوەكانی 
و گڕێنەدانی تیرۆر بە ئیســالمەوە بوو، چونكە 
دەتوانیــن خوێندنەوە بۆ ئیســالمێكی میانڕەو 
بكەیــن و هانــی تێگەیشــتنێكی میانڕەوانــە 
بدەیــن بۆ ئایین، كە پێچەوانەی ئەو بانگەشــە 

توندئاژۆیەیە.
رووداو: كەواتە لە هەموو جیهاندا توندڕەوی 
هەیە، حكومەتەكان سێكۆالر بن یان ئیسالمی، 
عەرەبــی بن یان بیانیی تیرۆری تێدایە، كەواتە 
ئایا تیرۆر بنبڕ دەكرێت، ئەگەر بنبڕ ناكرێت چی 

بكرێت بۆ ئەوەی كەمبكرێتەوە؟
مونا فەیــاز: تیرۆر لە واڵتانــی رۆژئاوادا بە 
دەوڵەتــەوە گرێنەدراوە، بەڵكــو پەیوەندی بە 
تاكەكانەوە هەیە. من دەڵێم لیبراڵیزمی ئابووریی 
دڕندەش هــاوكارە بۆ تیرۆر، چونكە خەڵك لە 
الیەن ئــەو رەوتە دڕندەیــەوە بەكاردەهێنرێن. 
بــەاڵم دەوڵەت خۆی بە ئاشــكرا تیرۆر ناكات، 
رەنگە جەنگ یان كاری هەواڵگری بكات، بەاڵم 
یاسایەك هەیە كە دەوڵەت سزا دەدات و هاوواڵتی 
هەیە كە لێپێچینەوە لــە دەوڵەتەكەی دەكات. 
دەوڵــەت لــەوێ لەژێر یاســادا دەجووڵێتەوە و 
دەســەاڵتەكان جیاكراونەتــەوە، بۆیەش ئەگەر 
تیرۆر لەناو گەالنی رۆژئاوادا هەبێت ئەوە حاڵەتی 
تاكەكەســییە و بەجیا قسەی لەسەر دەكرێت. 
ئەوان تاكێكن كە كێشەی دەروونییان هەیە وەك 
پشــتگوێ خران، بۆیە پەنا دەبەنە بەر تیرۆر. 
بەاڵم گڕێدانی دەوڵەتــان بە تیرۆرەوە زیاتر لە 
جیهانی ئێمە هەیە، چونكە دەوڵەت ئەركەكانی 
خــۆی جێبەجــێ  نــاكات و هەڵوێســتی خۆی 
بەرامبەر بە گروپە تیرۆریستییەكان راناگەیێنێ ، 
بۆیە لە جیهانی ئێمەدا تیرۆر زیاتر بە دەوڵەتەوە 
گــرێ درا. هۆكارەكانی تیرۆر زۆرن، كە دەكرێ 
ئابووری، كۆمەاڵیەتی و هەســتكردنی هاوواڵتی 
بە بێ مافی بێ، بۆیە با واڵتانێك دروست بكەین 
كە مافی تێدا بێت، پەرە بە پەروەردەی بدەین، 
رێگــە بە ئــازادی رادەربڕین بدەیــن، بەرامبەرە 
جیاوازەكانمان قبووڵ بكەین و لەســەر بنەمای 
ئایینەكــەی مامەڵەی لەگــەڵ نەكەین، چونكە 
دەوڵەت ماف دەدات بە هاوواڵتی نەك ئایین یان 
پێكهاتەكەی، رەنگە ئەمە هاوكاریمان بكات بۆ 

بنبڕكردنی تیرۆر.

د.مونا فەیاز، نووسەر و مامۆستای زانكۆ لە لوبنان بۆ )رووداو(:

داعش جۆرێك لە هەستی بەهێزبوونی 
الی هەندێك عەرەب ورووژاند

عەرەب لە نەبوونی 
سەركردەدا داعشی قبووڵ كرد

لیبراڵیزمی ئابووریی دڕندەش هاوكارە 
لەگەڵ تیرۆر

داعش لەسەر خەرمانی نسكۆكانی 
عەرەب هات

حوكم لە جیهانی عەرەبیدا خۆسەپێنە

عەرەب لەدوای 
رووخانی 

عوسمانییەوە هەست 
بە كەمی و نەمانی 

ناسنامە دەكەن

 

ئیسالم بەشێوەیەك 
خۆی دەخاتەڕوو كە 

مشتومڕ و ترس 
دروست دەكات

 

د.مونا فەیاز، دكتۆرا لە دەروونناسی 
لە زانكۆی ســۆربۆن لــە پاریس لە 
)رووداو(  لەگــەڵ  هەڤپەیڤینێكــدا 
هــۆكاری ســەرهەڵدانی گروپێكی 
توندڕەوی وەكو داعش باس دەكات 
داعــش  دروســتبوونی  دەڵێــت  و 
جۆرێك لــە هەســتی بەهێزبوونی 
عــەرەب ورووژاند. هەروەها  نێو  لە 
دەڵێت حوكم لــە جیهانی عەرەبیدا 
ئەو  شاردنەوەی  بۆ  "خۆسەپێنییە". 
خۆسەپێنییەش ئاین بەكاردەهێنرێ.

هەڤپەیڤین: هیوا جەمال
رووداو- هەولێر
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حەشدی شەعبی: ناچینە نێو شنگالراپۆرت
رووداو - هەولێر

گوتەبێژی حەشدی شەعبی رایگەیاند بە فەرمانی حەیدەر عەبادی، فەرماندەی گشتی هێزە چەكدارەكانی عێراق پێشڕەوییان بۆ ناوچەكانی شنگال 
كردووە و هەماهەنگیشیان لەگەڵ هەرێمی كوردستاندا هەیە. ئەحمەد ئەسەدی، گوتەبێژی حەشدی شەعبی بە )رووداو(ی راگەیاند "لە ناوچەی شنگال 

بەردەوام دەبین لە هێرشەكانمان و تاوەكوو سەر سنووری سووریا ناوەستین".ئەسەدی گوتییشی ئەو ناوچە ئازادیان دەكەن، رادەستی هێزە خۆجێیەكان 
دەكەنەوە. هەروەها رەتیكردەوە بچنە نێو قەزای شنگال و گوتی "شنگال داگیرنەكراوە تا ئێمە بچینە ناوی و ئازادی بكەین".

دەبێ پێشمەرگە چیای شنگال چۆڵ بكەن
ناسر عەلی

رووداو - دهۆك

بـە  سـەر  ئێزدیخانـی  كەتایبـی  بەرپرسـی 
لەبەرئـەوەی  كـە  رایگەیانـد  شـەعبی  حەشـدی 
الی  داعـش  چەكدارانـی  كوردسـتان  هەرێمـی 
خـۆی داڵـدە دەدات، بڕیاریـان دا ببنـە حەشـدی 

شـەعبی.
و  كۆچـۆ  گونـدی  موختـاری  جاسـم،  نایـف 
ماوەیەكـە  كـە  مەنـدكان  عەشـیرەتی  سـەرۆكی 
بـە  سـەر  كەسـانی  لـە  ژمارەیـەك  لەگـەڵ 
عەشـیرەتەكەی چوونەتە ناو حەشـدی شـەعبی، 
كەتیبەیـە  ئـەو  دروسـتكردنی  هـۆكاری  دەڵێـت 
لەنێـو حەشـد ئەوەیـە "داعشـەكان لـە هەولێـر و 
دهـۆك بەخێودەكرێـن، كاتێـك ئەوەمـان زانـی، 

نێـو حەشـدی شـەعبی". بڕیارمـان دا بچینـە 
پێشـمەرگە  لـە  هەڕەشـە  جاسـم  نایـف 
شـنگال  چیـای  "دەبـێ  دەڵێـت:  و  دەكات 

بكـەن". چـۆڵ 
بەخێوكردنـی  لـە  نایـف  مەبەسـتی 
چەكدارانـی داعـش لـە هەرێمـی كوردسـتان 
لەخۆگرتنـی ئاوارەكانـی مووسـڵە كـە بەهۆی 
ئۆپەراسـیۆنی رزگاركردنـی شـارەكەوە دەیان 

بـوون. ئـاوارە  هەزاریـان 
رابـردوودا  رۆژی  چەنـد  مـاوەی  لـە 

ئێـزدی،  كـوردی  نێـو  بابەتـی  گەرمتریـن 
لەالیـەن  بـوو  ناوچەكانیـان  رزگاركردنـی 
حەشـدی شـەعبی، هەروەهـا دروسـتكردنی 

حەشـد. لەنێـو  ئێزدیانـە  كەتیبەیەكـی 
جاسـم  نایـف  كەتیبەیـە  ئـەو  بەرپرسـی 
سـەرۆكی  و  كۆچـۆ  گونـدی  موختـاری  كۆچـۆ 
عەشـیرەتی مەندكانـە كـە گوندەكـەی ئـەو لـە 
هێرشـی داعشـدا بـۆ سـەر شـنگال و دەوروبـەری 
و  بەركـەوت  زیانـی  زۆرتریـن   ،2014 ئابـی  لـە 
سـەدان كەسـی دانیشـتووی گوندەكـە لەالیـەن 
 200 نزیكـەی  كـران،  كۆمەڵكـوژ  داعشـەوە 
كەسـیش كە لەالیەن داعشـەوە رفێندران، هێشتا 

نییـە. دیـار  چارەنووسـیان 
بـۆ  هەڵمەتێكـی  شـەعبی  حەشـدی  ئێسـتا 
ئێـزدی  كـوردی  ناوچانـەی  ئـەو  رزگاركردنـی 
دەسـتپێكردووە كـە تاوەكـو ئێسـتا لەژێر چنگی 
دەسـتپێكردنی  لەگـەڵ  هـەر  مـاون.  داعشـدا 
هەڵمەتەكـە، نایـف جاسـم كۆچۆ كـە لە ئەڵمانیا 
بـوو، گەڕایـەوە و سـەردانی بەغـدای كرد و لەوێ 

پەیوەنـدی بـە حەشـدی شـەعبییەوە كـرد.
نایـف جاسـم لەبـارەی هـۆكاری چوونـی بـۆ 
نێـو حەشـدی شـەعبی گوتـی: "ئێمـە سـەرەتا 
متمانەیەكـی زۆرمـان بـە پێشـمەرگە و هەرێمـی 
داعـش  شـەڕی  ئـەوان  كـە  هەبـوو  كوردسـتان 
دەكـەن، بـەاڵم دواتر ئەو متمانەیە نەما، چونكە 

جێـگای داخـە دەبینیـن زێـدی كـوردان بووەتـە 
شـوێنی حەوانـەوەی داعـش، ئەوانـەی ئێمەیـان 

كۆمەڵكـوژ كـرد و كـچ و ژنـی ئێمەیـان بـردن، 
ئێسـتا لـە هەولێـر و دهۆك ڤێالیـان بۆ گیراوە و 

فەوجیـان بـۆ دروسـت دەكـەن". 
كـەس  چەندیـن  رۆژانـە  نایـف  گوتـەی  بـە 
پەیوەنـدی پێوەدەكـەن بۆ ئەوەی بچنەوە ناوچە 
رێگەیـان  پێشـمەرگە  بـەاڵم  رزگاركراوەكانیـان، 
پێنـادەن. نایـف گوتـی "ئەگـەر بـەردەوام بن لە 
رێگـری لەگەڕانـەوەی ئـەو خەڵكـە، هەڵوێسـتی 

دیكەمـان دەبـێ".
بەرپرسـی  كۆچـەر،  ئاشـتی  بـەاڵم 
ئاسایشـی رۆژئـاوای دیجلـە كـە ئێسـتا لـە 
شـنگالە، گوتـی "ئێمـە رێگەمـان لـە كـەس 
خـۆی،  ناوچەكـەی  بگەڕێتـەوە  نەگرتـووە 
ئەوە حەشـدی شەعبییە ناهێڵێ بگەڕێنەوە 

دەكات". تـااڵن  ناوچەكانیشـیان  و 
ئابـی  سـێی  لـە  داعـش  ئـەوەی  دوای 
2014 پەالمـاری شـنگالی دا و داگیـری كـرد، 
رزگاركردنـەوەی  بـۆ  پێشـمەرگە  ئۆپەراسـیۆنی 
ئـەو ناوچانە دەسـتیپێكرد، لـە كانوونی یەكەمی 
چیـای  و  سـنوونێ  ناحیـەی   2015 سـاڵی 
لـە كۆتایـی 2015  شـنگال رزگاركـران، دواتـر 
ناوچەكانـی  لـە  بەشـێك  و  شـنگال  سـەنتەری 
و  گونـد   13 بـەاڵم  كۆنترۆڵكرانـەوە،  دیكـەش 
كۆمەڵگـەی ئێـزدی هێشـتا هـەر لەبـن دەسـتی 
داعشـدا مابوون. دوو هەفتەیە حەشـدی شەعبی 
ئۆپەراسـیۆنێكی بـۆ رزگاركردنـی ئـەو ناوچانـە 
دەسـتپێكردووە و نزیكەی نیوەی ئەو ناوچانەی 

داعـش دەرهێنـاوە لەژێـر دەسـتی 
گوندانـەی  لـەو  یەكێكـە  كۆچـۆ  گونـدی 
كۆنتـرۆڵ كرایـەوە. نایف جاسـم دەڵێـت "داعش 
سـێ بـارەگای لـە نێـو گونـدی كۆچـۆ هەبـوو، 
شـەڕێكی زۆر قورسـیان كـرد، بـەاڵم توانیمـان 
 34 خـۆی  دوای  لـە  داعـش  بكەیـن،  رزگاری 

جێهێشـت". تەرمـی 
 نایـف دەڵێـت هەڵمەتەكانـی كەتیبەكەیـان 
بـۆ  دیكـەی حەشـدی شـەعبی  كەتیبەكانـی  و 
بـەردەوام دەبێـت و  رزگاركردنـی ناوچەكانیـان 
دەڵێـت: "ناوەسـتین هەتـا هەمـوو ناوچەكانمـان 
رزگار دەكەیـن، دواتریـش خۆمـان بەرگـری لـە 

دەكەیـن".  ناوچەكانمـان 
بـەاڵم ئاشـتی كۆچـەر گوتی: "ئێسـتا داعش 
لـەو ناوچانـە نەمـاوە، ئـەوان بەبـێ شـەڕكردن 

دەچنە نـاوی".
بەرپرسـانی پێشـمەرگە دەڵێـن تەنیـا 30 
بـە  پەیوەندیـان  ئێزدییـەكان  لـە  كەسـێك 
یەكێكیـان  كـردووە،  شـەعبییەوە  حەشـدی 
لـە فەرماندەیـی شـنگال و  بـوو  فـەوج  ئامـر 
كـوڕی نایـف جاسـمە، بـەاڵم نایف جاسـم ئەو 
"ژمارەمـان  گوتـی  و  رەتكـردەوە  ژمارەیـەی 
رۆژانـەش  ناكەیـن،  ئاشـكرای  بـەاڵم  زۆرە، 
كەتیبەكەمانـەوە  بـە  پەیوەنـدی  خەڵـك 

دەكـەن".

نایف جاسم، بەرپرسی كەتایبی ئێزدیخان بۆ )رووداو(:

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

بەرپرسی نووسینگەی رزگاركردنی رفێنراوان 
لەدەســتی داعــش، رایدەگەیەنێت كــە تاوەكو 
ئێستا سێ هەزار كوردی ئێزدی لەوانەی لەالیەن 
داعشەوە رفێنرابوون، ئازادكراون. پەرلەمانتارێكی 
كوردی ئێزدیش دەڵێت تائێستا 5 ملیۆن دۆالر لە 

رزگاركردنی ئەو كەسانەدا خەرجكراوە.
رۆژی 2014/11/11 نووســینگەی سەرۆكی 
حكومەتــی كوردســتان بڕیارێكــی دەركــرد كە 
دۆسیەیەك بۆ گەڕاندنەوەی ئەو كوردە ئێزدیانەی 
لەالیەن داعشــەوە رفێنراون، دەكرێتەوە. ئێستا 
نووسینگەیەكی تایبەت بە ئازادكردنی رفێنراون 
لە شــاری دهۆك كراوەتەوە و تاوەكو ئێســتاش 
چەندیــن ئێزدی لە رێگەی ئەو نووســینگەیەوە 

رزگار كراون.
حوســێن كــۆرۆ، بەرپرســی نووســینگەی 
بەدواداچوونــی رفێنــراوان لە پارێــزگای دهۆك 
بە )رووداو(ی راگەیاند:" تاوەكو ئێســتا 3004 
كەســمان لە دەستی چەتەكانی داعش لە عێراق 
و ســووریا رزگار كردووە كە 1087 یان ئافرەت 
بوون و 334یشــیان پیاو بوون، ئەوانی دیكەش 
منداڵ بوون، 3400 كەسیش ماون رزگار بكرێن".
ســەبارەت بەو كەس و الیەنانەی یارمەتییان 
داون بۆ رزگاركردنی ئەو ئێزدیانە، حوسێن كۆرۆ 
گوتی "جگە لە نووسینگەی سەرۆكی حكومەتی 
هەرێمی كوردســتان هیچ واڵتێكی ئیســالمی و 

عەرەبــی و رێكخراوێكــی بیانــی و نێوخۆیــی 
هاوكاریی نەكردووین".

حوســێن كــۆرۆ ئامــادە نییــە چۆنیەتــی 
رزگاركردنی ئەو كەسانە لەژێر دەسەاڵتی داعش 
ئاشــكرا بــكات و دەڵــێ :"ئێمە راســپێردراوین 
بــۆ گەڕاندنــەوەی ئەو خەڵكەی لەژێر دەســتی 
داعشــن، ئێســتا ئەوان كڕین و فرۆشــتنیان لە 
بازاڕەكانــی داعش پێوەدەكرێت، بە زۆر ئاینیان 
پێ گۆڕیون، ئێمە هەموو رێگایەك دەگرینە بەر 

بۆ ئازادكردنیان".
پرۆســەی گەڕاندنەوەی ئەو كەسانەی داعش 
رفاندوونــی، زۆرتر لە رێگــەی كڕینەوەیان بووە 
لــە بازاڕەكانی داعش، پاشــان هێنانەوەیان بە 
پارەیەكــی زۆر بــە هاوكاریــی ســەرۆك هۆز و 
كەســایەتییە عەرەبەكانــی عێــراق و ســووریا. 
بەشێكیشیان لەالیەن هێزەكانی پێشمەرگە 
ئۆپەراســیۆنەكانی  و  شــەڕڤانان  و 

هاوپەیمانانەوە رزگاركراون. 
ڤیان دەخیل، پەرلەمانتاری 
كوردی ئێــزدی لە پەرلەمانی 
عێــراق دەڵێــت چەندینجار 
بەرپرســانی  لــە  داوای 
كردووە  عێــراق  حكومەتی 
كار بــۆ رزگاركردنــی ئــەو 
كەسانە بكەن، یان هاوكاری 
ماددی رزگاركراوەكان بكەن، 

بەاڵم هیچیان نەكردووە.
ڤیــان دەخیل ئاشــكرای 
كرد "حكومەتی هەرێمی 
كوردســتان تاوەكــو 
نزیكەی 5  ئێســتا 
ملیۆن دۆالری لە 
كڕینــەوەی ئــەو 
ئێزدیانەدا خەرج 

كردووە".

ڤیان دەخیل كە وەك چاالكڤانێكی كوردی 
ئێزدی لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتی چەندین 
خەاڵتــی وەرگرتــووە، لەبارەی شــوێنی ئەو 
ژنانە دەڵێ: "بەشــی زۆریان بۆ شاری رەققە 
لە ســووریا گواستراونەتەوە بەشێكیشیان لە 

تەلعەفەر و بەعاجن".
لێبووردنــی  رێكخــراوی   2015 ســاڵی 
نێودەوڵەتــی لــە راپۆرتێكدا بە ناونیشــانی: 
)هەاڵتــن لە دۆزەخ . تــرس و تۆقاندن و بە 
كۆیلەكردنی سێكسی لەنێو دەوڵەتی ئیسالمی 
لــە عێــراق( چیرۆكی 42 كــچ و ژنی ئێزدیی 
رزگاربووی لە زمانی خۆیانەوە گواســتبووەوە 
كە چۆنیەتــی مامەڵەكردنی داعش و كڕین و 

فرۆشتن و بەكەنیزەككردنیان دەگێڕایەوە.

رزگاربووان دەنێردرێنە دەرەوە

پێشــتر حكومەتــی هەرێمی كوردســتان 
لەگەڵ هەرێمی بادن لە ئەڵمانیا رێككەوتنێكی 
هەبــوو بۆ ئــەوەی چارەســەری دەروونی بۆ 

نزیكەی 2000 ژن و منداڵی ئێزدی بكرێ.
مەحما خەلیل قایمقامی قەزای شنگال بە 
)رووداو(ی راگەیانــد: "جگە لەوانەی رەوانەی 
ئەڵمانیا كراون، 400 ژن و منداڵ ئامادەكراون 
و بڕیارە لــە ئایندەیەكی نزیكدا بە هاوكاریی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان رەوانەی رۆمانیا 

بكرێن و لەوێ چارەسەر وەربگرن".
رۆژی 2015/4/3 یەكەمیــن كۆنفرانســی 
اللش بۆ ئاشتی و پێكەوە ژیان، لە پەرستگای 
اللــش لە قەزای شــێخان ســاز كــرا. بەپێی 
راپۆرتی كۆنفرانسەكە، دوای پەالماری داعش 
بۆ شــنگال، 430 هەزار كوردی ئێزدی ئاوارە 
بوون. 1800 كەس كۆمەڵكوژ كراون، زیاتر لە 
3 هەزار ژن و منداڵ كە ناوی 1661 كەسیان 
پشڕاســت كراوەتــەوە، لەالیــەن داعشــەوە 
رفێنراون. هەروەها 500 كەسیش ونبوون كە 
ناوی 254 كەســیان لەالیەن كەسوكاریانەوە 
پشتڕاســت كراوەتەوە. 600 كەسیش بەهۆی 

برسێتی و تینوێتی مردوون.

5 ملیۆن دۆالر لە رزگاركردنی 
كوردانی ئێزدی خەرج كراوە

بەرپرسی نووسینگەی بەدواداچوونی رفێنراوان لە دهۆك: 

تاوەكو ئێستا نزیكەی 3000 كەس رزگاركراون

قایمقامی قەزای شنگال:

400 كوردی ئێزدی رەوانەی رۆمانیا دەكرێن

رووداو – توركۆ

بەخشــینی مەدالیای ئازایەتــی لەالیەن 
سەرۆك كۆماری فینالندەوە بە كۆچبەرێكی 
كورد، هەواڵ و مانشێتی هەفتەی رابردووی 

زۆربەی رۆژنامەكانی ئەو واڵتە بوو.
نینیســتو،  ســاولی  رابــردوو  هەفتــەی 
ســەرۆك كۆماری فینالند، خەاڵتی ئازایەتی 
بــە 13 كەســی واڵتەكــەی بەخشــی. ئەو 
خەاڵتە ســااڵنە وەكو نەریتێكی نیشتیمانی 
دەدرێ بــەو كەســانەی ژیانــی خەڵــك لە 
لەنێــو  ئەمســاڵ  دەكــەن.  رزگار  مــردن 
خەاڵتكراوەكانــدا كۆچبەرێكی كورد هەبوو 
كــە بەهــۆی رزگاركردنی كەســێكەوە بووە 

یەكێك لە پاڵەوانەكانی فینالند. 
عەلــی رەزگەیــی ناســراو بە شــوان كە 
كۆچبەرێكــی كوردە لە فینالند، دوو ســاڵ 
لەمەوبــەر ژنێكــی فینالنــدی لــە هێرشــی 
پیاوێــك رزگار كــرد، ئەمــەش بــووە هۆی 
ئــەوەی ئەمســاڵ لەالیــەن ســەرۆكی ئەو 
واڵتەوە وەكو پاڵەوانی فینالند بناســرێت و 

مەدالیای ئازایەتی پێ ببەخشرێت.
عەلــی رەزگەیــی كــە خەڵكــی هەرێمی 
كوردســتانی   1994 ســاڵی  كوردســتانە، 
جێهێشــتووە و لە فینالند گیرســاوەتەوە. 
عەلی بە شانازییەوە باسی رزگاركردنی ئەو 
ئافرەتە فینالندییــە دەكات و دەڵێت: "من 
كوردم و شــەڕم زۆر بینیــوە، حاڵەتی وام 

زۆر بەسەردا تێپەڕیوە".
عەلــی دوای وەرگرتنــی ئــەو خەاڵتــە، 
لــە هەڤپەیڤینێكدا لەگــەڵ رۆژنامەی ئیلتا 
ســانومات )Ilta-Sanomat(ی فینالنــدی 
دەڵێــت "هەمیشــە حــەزم بــە هاوكاریــی 
مرۆڤایەتی و هاریكاریی پۆلیس لە رووداوی 

لەو شێوەیە هەبووە".
عەلــی دانیشــتووی شــاری توركۆیــە، 
پیتزەرییەكــەی  و  هەیــە  چێشــتخانەی 
ناســراوە. ئازاد نادر كە هاوشــار و هاوڕێی 
"عەلــی  گــوت  )رووداو(ی  بــە  عەلییــە، 
كەسایەتییەكی ناسراو و خۆشەویستی الی 
خەڵكــە، دوای رزگاركردنــی ئەو ئافرەتە و 
وەرگرتنی خەاڵتەكە، ئێستا زیاتر لە جاران 

لە نێو خەڵك خۆشەویست بووە".
ئازاد نــادر كە چاالكڤانێكی سیاســییە، 
هەروەهــا دەڵێــت :"لــە نێــو هەمــوو ئەو 
رووداوە نەرێنیانەی كە كورد و بیانییەكانی 
ئەم واڵتە تووشی شــەرم دەكات، بەاڵم لە 
پڕێكدا هەڵوێستێكی مەردانەی وەك ئەوەی 

كاكە عەلی سەرمان بەرز دەكاتەوە".
لەبــارەی  ئــازاد  گێڕانــەوەی  بەپێــی 
رووداوەكە، ئەو ئافرەتــەی عەلی رەزگەیی 
رزگاری كردووە، لەالیەن پیاوێكەوە هێرشی 
كراوەتە ســەر، ژنەكە شــەاڵڵی خوێن بووە 
تێپەڕیــوە،  بەوێــدا  بەڕێكــەوت  عەلــی  و 
بەشــێوەیەكی زۆر ئازایانــە ئافرەتەكەی لە 

چنگی پیاوەكە رزگار كردووە.
توركۆ یەكێكە لە شــارە سەرەكییەكانی 
فینالنــد و دەكەوێتــە باكــووری رۆژئــاوای 
واڵت، ژمارەیەكــی زۆر كــوردی تاراوگــەی 
لێ نیشــتەجێیە. تاكە شــاری فینالندە كە 
دوو ئەندامی شارەوانیی كوردی هەیە پاش 
ئــەوەی لە هەڵبژاردنەكــەی مانگی رابردوو 

سەركەوتنیان بەدەستهێنا.  

ژنێكی لە دەست پیاوێكی فینالندی رزگار كردووە

سەرۆكی فینالند مەدالیای 

ئازایەتی دەداتە كۆچبەرێكی كورد

نایف جاسم لەگەڵ ئەبوو مەهدی موهەندیس فەرماندەی بااڵی حەشدی شەعبی

عەلی رەزگەیی دوو ساڵ لەمەوبەر ژنێكی فینالندی لە هێرشی پیاوێك رزگار كردبوو
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 )فۆتۆ: رووداو(

)AFP :فۆتۆ( 

داعش دوا شەڕی خۆی لە 9 كیلۆمەتر دووجادا دەكات

حەشدی شەعبی 
ئۆپەراسیۆنی كۆنترۆڵكردنەوەی مووسڵی دواخست

هەڵۆ كاكەوەیس 
رووداو - مووسڵ

سـەركردە سـەربازی و سیاسـییەكانی عێـراق 
تـا ئێسـتا چەنـد جارێـك رایانگەیانـدووە كە بەم 
نزیكانـە لە مووسـڵ سـەركەوتن بەسـەر داعشـدا 
رادەگەیەنـن، بـەاڵم داعـش خۆی بۆ شـەڕی مان 
و نەمـان لـە مووسـڵ ئامـادە كـردووە و دەیـەوێ 
لە رووبەرێكدا كە تەنیا نۆ كیلۆمەتر چوارگۆشـە 
دەبـێ، درێـژە بـە مانـەوەی خەالفەتەكـەی لـە 

عێـراق بدات.
شـرۆڤەكارێك  و  الیەنێـك  و  كـەس  هیـچ 
بـەری  لـە  شـەڕ  كۆتایـی  پێشـبینی  ناتوانێـت 
مـاوەی  لـە  داعـش  بـكات،  مووسـڵ  رۆژئـاوای 
رابـردوودا بـە پالنێـك سـوپای عێراقـی بـۆ ئـەو 
ناوچەیـە راكێشـا كـە ئێسـتا دوا شـەڕی خـۆی 
و  كـراوە  گەڕەكـە  لـە  چونكـە  دەكات،  تێـدا 
ئاسـاییەكانی مووسـڵ نەیتوانـی خـۆی بگرێـت، 
ناچـار دوای نزیكـەی چـوار مانـگ شـەڕكردن، 
زیاتـر لـە 40 گەڕەكـی لـە بـەری الی رۆژهـەاڵت 

لەدەسـتدا.
سـنووری شـەڕ لە مووسـڵ بۆ بچووكترین 
رووبـەڕ بەرتەسـك بووەتـەوە، شـەڕی تۆپی 
دوورمـەودا و تانـك و زرێپـۆش و مووشـەك 
تەنیـا  داعـش  ئێسـتا  هـات.  كۆتاییـان 
یـەك ناوچـەی بەدەسـتەوە مـاوە، ئەویـش 

مووسـڵی كۆنـە.
بـەری  دانیشـتووانی  ژمـارەی  زۆرتریـن 
مووسـڵی  گەڕەكـی  لـە  مووسـڵ  رۆژئـاوای 
كـە  دەكـرێ  مەزەنـدە  وا  كۆبوونەتـەوە.  كـۆن 
نزیكـەی 500 تاوەكـو هـەزار چەكـداری داعـش 
لـەو رووبـەرە بچووكـەدا كۆبوونەتـەوە. لـەڕووی 
سـەربازییەوە زەنجیل و سـەحە بە دوو ناوچەی 

دادەنرێـن. كـۆن  مووسـڵی  تـەواوكاری 
مووسـڵی كـۆن حـەوت دەرگای هەیـە )سـێ 

دەرگا لـە باكـوور و چـوار دەرگا لـە باشـوور( 
دەرگاكانیـش كـە بـە گـەڕەك هەژمـار دەكرێـن، 
بریتیـن لـە بابولتۆپ، باب سـنجار، بـاب لەگش، 
بـاب ئەلبیـز، بـاب ئەلشـەمس، بـاب ئەلسـەرای، 
بـاب ئەلجەدیـد. رووبـەڕووی ئـەو ناوچەیـە نـۆ 
كیلۆمەتـر چوارگۆشـەیە و نزیكـەی 130 هـەزار 

مەدەنیـی تێـدا گەمـارۆدراوە.
گرنگترین گەڕەكەكانی مووسـڵی كۆن بریتین 
لـە: سـەرچخانە، فـاروق، شـیفا، بـاب سـنجار و 

زنجیلی.
تـا  سـەربازی  شـرۆڤەكارانی  بۆچوونـی 
رادەیەكـی زۆر لەیەكـەوە نزیكـە لەسـەر شـەڕی 
كۆتایـی داعـش لـە مووسـڵ، لیـوا روكـن ماجـد 
)رووداو( بـە  سـەربازی  شـرۆڤەكاری  جاسـم، 
تەنیـا  كـۆاڵن  بـە  كـۆاڵن  راگەیانـد "شـەڕی  ی 
دژەتیـرۆر لێـی شـارەزایە. ئـەو هێزانـەی دیكـە 
ئەزموونیـان نییـە، لـە سـەرەتاوە ئێمـە و دەیان 

كەسـی دیكـە گوتمان دابەشـكردنی هێـزەكان لە 
مووسـڵ زۆر خراپـە و ئـەوەش لـە بەرژەوەندیـی 

دەبێـت". داعشـدا 

پۆلیس تەماشای 
مزگەوتەكەی بەغدادی دەكات

پۆلیسـی  مووسـڵ،  راسـتی  الی  لەشـەڕی 
دژە  بەرپەرچدانـەوەی خێـرا،  هێـزی  فیدراڵـی، 
تیـرۆری عێـراق و فیرقـەی نـۆی سـوپای عێـراق 
لـە  شـەعبیش  حەشـدی  هەروەهـا  بەشـدارن. 
دەرەوەی مووسـڵ شـەڕ دەكات. زیاتـر لـە 40 
رۆژە پۆلیسـی فیدراڵیـی عێراق بـە دووریی 900 
مەتـر لـە نزیـك مزگەوتـی نـووری كـە بەغـدادی 
خەالفەتەكـەی تێدا راگەیاند، سـەنگەری گرتووە 
و تەماشـای مزگەوتەكـە دەكات، بەبـێ ئـەوەی 
هیـچ پێشـڕەوییەك بـكات. كردنـەوەی میحوەری 

باكـوور لەالیـەن دژەتیـرۆر و فیرقـەی 9 بـووە 
هـۆی ئـەوەی داعـش روو لـە ناوچـەی مووسـڵی 

كـۆن بـكات و دوا شـەڕی لـەوێ بـكات.
پسـپۆڕی  ئەلجحـش،  سـالم  موئەیـد 
)رووداو(ی  بـە  نێوشـار  شـەڕی  لـە  سـەربازی 
گـوت: "مووسـڵی كـۆن دەبێتـە زەلـكاوی هێـزە 
عێراقییـەكان، چونكـە هەمـوو خانوویەكی بەری 
راسـتی مووسـڵ ژێرەزەمینـی هەیـە. داعـش بـە 
سـوپای  كـردووە،  قایـم  لـەوێ  خـۆی  تـەواوی 
عێراقیـش شـەڕكەری بـۆ نێـو شـار نییـە و بـێ 

ئەزموونـە".

لە مووسڵی كۆن مووشەك دەبارێ

عەمید یەحیا رەسـوڵ، گوتەبێژی فەرماندەی 
ئۆپەراسـیۆنە هاوبەشـەكانی عێراق بـە )رووداو(
ی راگەیانـد ''داعـش هەموو رێگەیـەك بۆ مانەوە 

دەگرێتەبـەر، خەمـی یەكەمی ئێمەش پاراسـتنی 
زەوی،  كۆنتڕۆڵكردنـەوەی  نـەك  هاوواڵتیانـە 
بەدڵنیاییـەوە ئەو شـوێنەی بەدەسـت داعشـەوە 
ماوەتـەوە بەرگـری لێـدەكات و هەرچـی هەبێـت 

تێیـدا بـەكاری دەهێنێ".
دانیشـتوویەكی بـەری رۆژئـاوای مووسـڵ لـە 
مووسـڵی  رەوشـی  باسـی  تەلەفۆنـەوە  رێگـەی 
كۆنـی بـۆ )رووداو( كـرد و گوتـی: "دوو مانگـە 
ئـاوی خواردنـەوە بـە بۆڕیـی مااڵنـدا نەهاتـووە، 
تەنیـا ئـاوی بیـر دەخۆینـەوە. داعـش هەرچـی 
دیـواری  و  كردوونەتـەوە  لێـی  مااڵنـە  دەرگای 
مااڵنـی هەمـووی كـون كـون كـردووە، رۆژانـەش 
سـەدان مووشـەك و تۆپمان بەسـەردا دەبارێت".
ئۆپەراسیۆنی كۆنتڕۆڵكردنەوەی بەری راستی 
لـە 2017/2/17 دەسـتی پێكـردووە،  مووسـڵ 
شـرۆڤەكارانی  بـەالی  كۆتاییەكـەی  بـەاڵم 
سـەربازییەوە دیـار نییـە، رۆژ بەڕۆژیـش ژمارەی 

قوربانیـان لـە سـەرباز و مەدەنـی بـە تایبەتیـش 
مەدەنـی، زیاتـر دەبـن كە ئێسـتا وەكـو قەڵغانی 

مرۆیـی لەالیـەن داعشـەوە بەكاردەهێنرێـن.
ئاراسـتەی  لەسـەر  تێبینیـان  شـرۆڤەكاران 
مووشەكەكان و جۆرەكانیان هەیە، موئەید سالم 
دەڵێـت: "لـە 17ی كانوونـی دووەمـەوە رۆژانـە 
100-200 مووشـەك ئاراسـتەی مووسـڵ كراون. 
هیـچ مووشـەكێكی عێراقی ئامانجەكـەی ناپێكێ 
و هەرچـی لوولـەی تۆپـی هێـزە عێراقییەكانـە 
چەوتـە، بۆیە داعش بـە درێژایی مانگی رەمەزان 
لـە مووسـڵی كـۆن دەمێنێتەوە و شـەڕ دەكات و 

شـەڕ دوای رەمـەزان كۆتایـی دێـت".
عەمیـد یەحیـا رەسـوڵیش دەڵێـت ''هەرگیـز 
دابنێیـن،  كۆتایـی شـەڕەكە  بـۆ  كات  ناتوانیـن 
شـەڕی  بـۆ  هەیـە  خۆمـان  سـەربازی  بـەاڵم 
مووسـڵی كـۆن و بـاش ئامادەكـراون. ئەگەرچـی 
سـڤیل  هـەزار   100 پەنـای  لـە  خـۆی  داعـش 

حەشـارداوە.
داعـش  مانـەوەی  و  بەرگـری  بـە  سـەبارەت 
ماجـد  چەكدارەكانـی،  ژمـارەی  و  مووسـڵ  لـە 
جاسـم گوتـی ''تانكەكانـی سـوپای عێـراق لـە 
دەرگاكانـی مووسـڵی كـۆن دەوەسـتن و 90%ی 
بۆیـە  خۆكـوژن،  ماونەتـەوە  چەكدارانـەی  ئـەو 
شـەڕی  تەنیـا  و  دەبێـت  سـەخت  شـەڕێكی 
كـۆاڵن بـە كـۆاڵن شـەڕەكە یەكالیـی دەكاتـەوە، 
چونكـە داعـش تۆڕێـك تۆنێلـی لەنێـو مووسـڵی 
كـۆن لێـداوە كـە هەمـوو گەڕەكـەكان لـە ژێرەوە 

دەبەسـتێتەوە". پێكـەوە 

هونەر ئەحمەد
رووداو - مووسڵ

سـوپای  سـەربازییەكانی  فەرمانـدە 
ئـەو  بەگوێـرەی  ئەگـەر  دەڵێـن  عێـراق 
ئۆپەراسـیۆنی  دانرابـوو  ئەمریكییـەی  پالنـە 
جێبەجـێ  مووسـڵ  كۆنترۆڵكردنـەوەی 
زیانێكـی  بـە  مووسـڵ  بـوو  دەمێـك  كرابـا، 
داعـش  دەسـتی  لـە  ئێسـتا،  لـەوەی  كەمتـر 
شـەعبی  حەشـدی  بـەاڵم  دەرهێنرابـوو، 

تێكـدان. لـێ  پالنەكـەی 
ئۆپەراسـیۆنی  سـەرەتایی  پالنـی 
كۆنترۆڵكردنـەوەی مووسـڵ بریتـی بوو لەوەی 
عێـراق  سـوپای  و  پێشـمەرگە  هێزەكانـی 
بەشـێوەی ناڵـی ئەسـپ بـە دەوری مووسـڵدا 
جێگیـر بـن و پاشـان پێشـڕەوی بكـەن، واتـە 
و  بـدەن  شـارەكە  گەمـارۆی  الوە  سـێ  لـە 
رێگەیەكـی دەرچـوون لە رۆژئاوای مووسـڵ بۆ 
چەكدارانـی داعـش بـەرەو سـووریا بهێڵنـەوە، 
بەاڵم ئێران و میلیشـیاكانی حەشـدی شەعبی 
شكسـتیان بـەو پالنـە سـەربازییەی سـوپای 
ئـەوەی  هـۆی  بـووە  ئـەوەش  هێنـا.  عێـراق 
مووسـڵ  كۆنترۆڵكردنـەوەی  ئۆپەرسـیۆنی 

بكێشـێ. درێـژە 
بەگوێـرەی زانیارییەكانـی )رووداو( كـە لـە 
فەرمانـدە سـەربازییەكانی مەیدانـی شـەڕەوە 
ئەمریكییـەكان  پالنـی  كەوتـوون،  دەسـتی 
كۆنتـرۆڵ  حەویجـە  سـەرەتا  كـە  بـوو  ئـەوە 
مووسـڵ  بـەرەو  هێـزەكان  دواتـر  بكرێتـەوە، 
جووڵەیـان پـێ بكـرێ، بـەاڵم فەرماندەكانـی 
حەشـدی شەعبی و بەشـێك لە فەرماندەكانی 
سـوپای عێـراق لەگـەڵ ئـەو پالنـەدا نەبـوون 
و داوایـان كردبـوو سـەرەتا مووسـڵ كۆنتـرۆڵ 
تەلعەفـەر.  و  حەویجـە  پاشـان  بكرێتـەوە، 
بەشـداریی  پێشـمەرگە  پالنەكـە،  بەگوێـرەی 
شـەڕی مووسـڵ و تەلعەفـەر و حەویجـەی پێ 

نەدەكـرا، بۆیـە ئەمەریـكا ناچـار بـوو پشـت 
پالنـە  و  ببەسـتێت  عێراقییـەكان  هێـزە  بـە 

بگـۆڕێ. سـەربازییەكەی 
چـاوەڕوان دەكـرا داعـش لـە بـەری چەپـی 
مووسـڵ بەرگرییەكـی سـەخت بـكات، بـەاڵم 
دەرچـوون،  پێچەوانـە  پێشـبینییەكان 
بەباشـی  زۆر  عێراقیـەكان  هێـزە  پێشـڕەویی 
سەرەكییەكەشـی  هـۆكارە  چـوو،  بەڕێـوە 
ئـەوە بـوو كـە رێـڕەوی هەاڵتن بـۆ چەكدارانی 
هەبـوو. راسـتی شـارەكە  بـەری  بـۆ  داعـش 

هێـزە عێراقییـەكان و تەنانەت ئەمەریكاش 
ڕاسـتی مووسـڵ  بـەری  پێشـبینییان دەكـرد 
شـەڕی قورسـی تێـدا نەكـرێ، بەاڵم حەشـدی 
كـە  پالنـەی  ئـەو  دەرەوەی  لـە  شـەعبی 
كۆنترۆڵكردنـەوەی  بـۆ  دایڕشـتبوو  ئەمریـكا 
مووسـڵ، هەنـگاوی نـا و رێـگای سـەرەكیی 
دواتـر  كـرد،  كۆنتـرۆڵ  عێراقیـان   - سـووریا 
فیرقـەی 9ی سـوپای عێـراق لەگـەڵ فیرقـەی 
سـەحاجی  گونـدی  قیتالـی  عەباسـی  ئیمـام 
كۆنتـرۆڵ  عەتشـانەیان  چیاكانـی  زنجیـرە  و 
كـرد كـە دەكەوێتـە پشـتەوەی بـەری راسـتی 

مووسـڵ. 
ئـەو ناوچەیـە دەرچەیەكی دیكەی هەاڵتنی 

چەكدارانـی داعش بوو.
بەپێـی زانیارییەكانـی دەزگای هەواڵگریـی 
عێراقیـش،  سـوپای  و  شـەعبی  حەشـدی 
ئەبوبەكـر بەغـدادی چەنـد جارێـك لەڕێگـەی 
ناوچـە  و  عەتشـانە  چیاكانـی  زنجیـرە 
تەلعەفـەرەوە  نێـوان مووسـڵ و  بیابانەكانـی 
هاتوچـۆی مووسـڵ و سـووریای كـردووە، بـە 
رێگایـە  ئـەو  كۆنترۆڵكردنـەوەی  و  داخسـتن 
هیـچ دەرگا و دەرچەیـەك لەپێـش هەاڵتنـی 
لـە  جگـە  نەمایـەوە  داعـش  چەكدارانـی 
خۆبەدەسـتەوەدان یـان شـەڕكردن تـا مـردن، 
رێگـەی  داعـش  چەكدارانـی  99%ی  بـەاڵم 

هەڵبـژارد. دووەمیـان 

بـە گوێـرەی راپۆرتێكی ئاژانسـی رۆیتەرز، 
لە رۆژانی سـەرەتای ئۆپەراسـیۆنی گرتنەوەی 
بـۆ  زۆری  گوشـارێكی  ئێـران  مووسـڵ، 
حكومەتـی عێـراق هێنابوو شـارەكە لە هەموو 
الیەكـەوە گەمـارۆ بـدەن، حكومەتی عێراقیش 
دواجـار چووەتـە ژێـر بـاری داواكـەی تـاران 
و هـەر ئەمـەش كاریگەریـی بەرچـاوی لەسـەر 
و  ئۆپەراسـیۆنەكە  بەڕێوەچوونـی  چۆنێتـی 

قورسـبوونەوەی جەنگـی مووسـڵ دانـاوە.
لـە  سـەرەتا  تەكتیكـەی  ئـەو 
ئۆپەراسـیۆنەكانی گرتنـەوەی چەندین شـاری 
بـە  رێڕەوێـك  كـە  بەكارهێنرابـوو  عێراقـدا 
كراوەیـی دەهێڵرایـەوە بـۆ ئـەوەی چەكدارانی 
داعش یان خەڵكی سـیڤیلی شـارەكان بتوانن 
مووسـڵ  ئۆپەراسـیۆنی  دەیتوانـی  دەربچـن، 

بـكات. ئاسـانتر  و  خێراتـر 
بەرپرسـێكی كـورد كـە لـە دانانـی پالنـی 
جەنگی مووسڵدا بەشدار بووە، بە )رۆیتەرز(
ئـەوە  راگەیانـدووە "پالنـی سـەرەتاییمان  ی 
رۆژئـاوای مووسـڵ(  رۆژئـاوا )واتـە  لـە  بـوو 
كۆریدەرێـك بـۆ راكردنـی چەكدارانـی داعـش 
بكەینـەوە، بـەاڵم حەشـد سـوور بـوو لەسـەر 
رێگـە  و  بگـرن"  كەلێنـەش  ئـەو  ئـەوەی 
سـووریا  بـەرەو  داعـش  چەكدارانـی  نـەدەن 
رابكـەن. ئەمـەش رێـك ئەو شـتەیە كـە تاران 
دەیویسـت، ئێـران نەیدەویسـت لـەم قۆناغەدا 
بەشـار  سـوپای  لەسـەر  داعـش  گوشـاری 

ئەسـەد، سـەرۆكی سـوویا، زیـاد بـكات. 
كاتێـك داعـش لە مووسـڵ گەمـارۆ درا، بە 
مەزەنـدەی فەرماندە سـەربازییەكانی سـوپای 
لەنێـو  چەكـداری   1500 نزیكـەی  عێـراق 
شـارەكەدا مابـوون و زیاتـر لـە 12 گـەڕەك 
هێشـتا كۆنتـرۆڵ نەكرابوونـەوە. داعـش پـاش 
ناوچـەی  لـە  دا  زۆری  هەوڵـی  گەمارۆدانـی، 
حلێلـە و بادووشـەوە رێگایەكـی هەاڵتـن بـۆ 
بـەاڵم  بكاتـەوە،  ئەمیرەكانـی  لـە  بەشـێك 

بیریـان  بۆیـە  نەگـرت،  سـەری  هەوڵەكانـی 
ئەویـش  كـە  كـردەوە  دیكـە  رێگایەكـی  لـە 
قەڵغانـی  وەكـو  بـوو  خەڵـك  بەكارهێنانـی 
كـرد  كارەیـان  ئـەو  جارێـك  چەنـد  مرۆیـی، 
تاوەكـو هێرشـەكان رابگـرن، ئـەم هەوڵەیـان 
لـە  هێرشـەكان  و  گـرت  سـەری  تاڕادەیـەك 
هەنـدێ میحـوەرەوە بەتـەواوی راگیران، وەكو 

فیدراڵـی. پۆلیسـی  میحـوەری 
ئێسـتا هەمـوو هێزە عێراقییـەكان پەنجەی 
پەشـیمانی دەگـەزن كـە پالنـی ئەمریكایـان 
وەكـو خـۆی جێبەجـێ نەكـرد، ئـەو قسـەیەم 
سـوپای  فەرماندەكانـی  لـە  چەندینجـار 

عێراقـەوە بیسـتووە، چونكـە ئەگـەر رێگـەی 
نەگیرابـا،  داعـش  چەكدارانـی  لـە  هەاڵتـن 
ئـەوە شـەڕی مووسـڵ بـە كاتێكـی و كەمتر و 

دەبـوو. تـەواو  كەمتـر  قوربانییەكـی 
كـەس  هـەزار   100 نزیكـەی  هێشـتا 
گیریـان  داعـش  ژێردەسـەاڵتی  لەناوچەكانـی 
ئـاوی  خراپـە  هێنـدە  دۆخیـان  خـواردووە، 
نەخۆشـیی  و  دەسـتناكەوێت  خواردنەوەیـان 
باڵوبووەتـەوە، خواردنیـان چنـگ  لەنێویانـدا 
ناكـەوێ و پەنایـان بردووەتـە بـەر خواردنـی 

گژوگیـا. 
بەهـەر  دەیانـەوێ  عێراقییـەكان  هێـزە 

بكرێتـەوە،  كۆنتـرۆڵ  مووسـڵ  بێـت  نرخێـك 
بۆیـە رۆژی 2017/5/27 قۆناغـی سـێیەمی 
مووسـڵ  راسـتی  بـەری  كۆنترۆڵكردنـەوەی 
بـۆ  سـەرەتا  هێرشـەكەش  پێكـرد،  دەسـتی 
كۆنترۆڵكردنـەوەی ناوچـەی زەنجەلی دەبێت، 
گەڕەكـی  پاشـان  و  شـیفا  گەڕەكـی  دواتـر 
تەندروسـتی. دواییـن گەڕەكیـش كـە كۆنترۆڵ 
كـە  كۆنـە  مووسـڵی  گەڕەكـی  دەكرێتـەوە، 
مزگەوتـەی  ئـەو  لێیـە،  نـووری  مزگەوتـی 
ئەبوبەكـر بەغـدادی خەالفەتـی داعشـی تێـدا 
راگەیانـد و بـە كەوتنـی ئـەو مزگەوتە كۆتایی 
سـەردەمی داعـش لـە مووسـڵ رادەگەیەنـرێ.

راپۆرت

سوپای عێراق: پیاوی خۆمان بۆ 
شەڕی مووسڵی كۆن هەیە

پسپۆڕێكی سەربازی: 
شەڕی مووسڵ دوای رەمەزان 

كۆتایی دێت

شرۆڤەكارێكی سەربازی: 
ئەستەمە كاتی كۆتایی شەڕی 

مووسڵ دیاری بكرێ

مانگێك و 10 رۆژە پۆلیسی فیدراڵی لە دوورەوە تەماشای مزگەوتی نووری دەكەن

هێزە عێراقییەكان پەنجەی پەشیمانی دەگەزن كە پالنی ئەمریكایان وەكو خۆی جێبەجێ نەكرد
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بانكی ناوەندیی عێراق لق لە كوردستان دەكاتەوەئابووری
رووداو - هەولێر

دوای ساڵێك گفتوگۆكردن لەگەڵ حكومەتی هەرێمی كوردستان، بانكی ناوەندیی عێراق بڕیاریدا سەرەتای مانگی داهاتوو لق لە هەولێر و پاشان 
لــە ســلێمانی بكاتــەوە. بانكی ناوەندی عێراق/ لقی هەولێر لــە ئاگادارینامەیەكدا، كۆمەڵێك هەلی كاری بۆ لقە نوێیەكــەی لە هەولێر راگەیاندوون. 

ســەرچاوەیەكی ئــاگادار لــە كردنەوەی لقی هەولێری بانكی ناوەندی عێراق بــە )رووداو(ی راگەیاند "لقی هەولێری بانكــی ناوەندی عێراق هەموو ئەو 
خزمەتگوزارییانەی دەبێت كە لقەكانی دیكەی بانكەكە لە پارێزگاكانی دیكەی عێراق هەیانە". بەاڵم ئەو سەرچاوەیە بێئاگایی خۆی لە چارەنووسی لقی 

سلێمانی بانكی ناوەندی هەرێم راگەیاند. 

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

بەرپرســێكی وەزارەتی پالندانان دەڵێت بەهۆی 
قەیرانی داراییەوە، جووڵەی بیناســازی لە هەرێمی 
كوردســتان بەرێژەیەكــی بەرچاو كەمــی كردووە. 
بەوهۆیەشــەوە وەرگرتنــی مۆڵەتی دروســتكردنی 
خانــوو و باڵەخانــەی نــوێ بەراورد بە پێشــتر بە 
رێــژەی 62% كەمی كــردووە. ئەمەش نرخی زەوی 

و خانووی دابەزاندووە. 
بەپێــی داتاكانــی دەســتەی ئامــاری هەرێمی 
كوردســتان لــە نۆ ســاڵی رابــردوودا 189 هەزار 
و 603 مۆڵەتــی بینــا لــە هەرێمــی كوردســتان 
و  تێكــدان  نــوێ،  خانــووی  دروســتكردنی  بــۆ 
نیشــتەجێبوون،  باڵەخاڵــەی  نۆژەنكردنــەوە، 

بازرگانی و میوانخانە و بینای میری وەرگیراوە.
لــە ئامارەكەدا دەردەكەوێ تاوەكو ســاڵی 2012 
ژمارەی مۆڵەتەكان لەهەڵكشــاندا بووە بەجۆرێك لە 
16هــەزار مۆڵەتەوە بۆ 29 هەزار مۆڵەت زیاد بووە، 
بەاڵم لەگەڵ دەســتپێكردنی قەیرانی دارایی ژمارەی 
مۆڵەتەكانیــش لە 29 هەزارەوە بۆ 11 هەزار مۆڵەت 

كەمی كردووە، واتە بەڕێژەی %62.
ســیروان محەممەد، سەرۆكی دەســتەی ئاماری 
هەرێمی كوردستان دەڵێت "پێشتر سااڵنە حكومەت 
بودجەیەكی باشی بۆ پێشینەی خانووبەرە و پاڵپشتی 
پڕۆژەكانــی نیشــتەجێكردن تەرخــان دەكــرد، ئەو 
پاڵپشتیانەش بووبوونە هۆی ئەوەی ئەم كەرتە رۆڵی 
گرنگ لە بەگەڕخستنی دەستی كار و كەمكردنەوەی 
بێكاری ببینێ، بەاڵم بەهۆی قەیرانی دارایی حكومەت 
نەیتوانی لەسەر پاڵپشتییەكانی بەردەوام بێت، بۆیە 

ئەم كەرتەش پاشەكشێی كرد".
بەپێی ئامارەكەی دەســتەی ئامار، لە ماوەی نۆ 
ساڵی رابردوودا زۆرترین مۆڵەتی دروستكردنی خانوو 
و باڵەخانە لە ساڵی 2012 تۆماركراوە كە 29 هەزار 
مۆڵەت بووە، كەمترینیشی لە ساڵی رابردوو بووە كە 

11 هەزار مۆڵەت بووە.
بەپێــی ئامارەكــە، لەو 189 هــەزار مۆڵەتەی لە 

نۆ ســاڵی رابــردوودا وەرگیراون، 54 هــەزار و 141 
مۆڵەتیان بۆ دروستكردنی خانووی نوێ بووە، پشكی 
شــێریش ) 23 هەزار و 449 مۆڵەت( بەر پارێزگای 

هەولێر كەوتووە.
ســیروان محەممــەد، گوتــی "شــاری هەولێر بە 
حوكمی پێگە سیاســی و كارگێــڕی جوگرافییەكەی 
كە پایتەختی هەرێمی كوردســتانە، چــاوی زیاتری 
پــڕۆژەی  بۆیــە  بــووە،  لەســەر  وەبەرهێنەرانــی 

نیشتەجێبوونی زیاتری لێكراوە". 
بەپێــی داتاكانــی دەســتەی ئامــاری هەرێمــی 
كوردســتان، لە نێوان ســااڵنی 2008 تاوەكو 2013 
گەشەیەكی بەرچاو لە جووڵەی بیناسازی لە هەرێمی 
كوردســتان بــەراورد بــە 15 پارێزگاكــەی عێــراق 
هەبووە، بە جۆرێك لەو ماوەیەدا 336.963 مۆڵەتی 
دروستكردنی خانوو و باڵەخانە لە هەرێمی كوردستان 

و عێــراق دراون كــە 144.845 مۆڵــەت )43%( لــە 
پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان وەرگیراوە. 

سیروان محەممەد، دەڵێت "ئەگەر لەڕووی داهاتەوە 
لــە بابەتەكــە بڕوانیــن، دانیشــتووانی پارێزگاكانی 
عێــراق هاوشــێوەی دانیشــتووانی كوردســتان لەم 
ماوەیەدا لە داهاتی گشــتی ســوودمەند بوون، بەاڵم 
ئەوەی جیاوازییەكەی دروســتكردووە، سەقامگیری 
هەرێمی كوردستان و ئاسانكاریی حكومەت بووە بۆ 
وەبەرهێنەران، كە بووەتــە هۆی ئەوەی وەبەرهێنی 

زیاتر روو لە هەرێمی كوردستان بكەن".

بازاڕی خانووبەرە كزە

قەیرانی دارایی كاریگەریی بەرچاوی لەسەر بازاڕی 
كڕین و فرۆشتنی خانووبەرە هەبووە، بە جۆرێك لە 

هەندێك شوێن نرخی خانوو و زەوی بە رێژەی زیاتر 
لە 50% دابەزیوە.

پشــتیوان عەبدوڵــاڵ، خاوەنــی نووســینگەی 
هاوناز، بۆ كڕین و فرۆشتنی زەوی و خانوو دەڵێت 
"قەیرانــی دارایی كاریگەری زۆری لەســەر بازاڕی 
ئێمە هەبووە، بۆ نموونە پێشــتر نرخی زەوییەكی 
250 مەتــری لە گەڕەكێكی وەكــو 32ی پارك لە 
هەولێــر 160 هــەزار دۆالر بوو، بەاڵم ئێســتا 85 
هــەزار دۆالرە، نرخی زەوییەكی 250 مەتری بەبێ 
خزمەتگوزاری لە ســێبەردان 40 هەزار دۆالر بوو، 

ئێستا 15 هەزار دۆالرە".
بــە گوتەی پشــتیوان، نرخی ئــەو زەویانەی كە 
خزمەتگوزارییــان هەیــە لە گەڕەكــە نوێییەكان بە 
رێژەی 50% دابەزیوە، ئەوانەی بێ خزمەتگوزارین یان 
هێشتا كارتن بە رێژەی 65% تاوەكوو 70% دابەزیوە. 
نرخی خانووش لە زۆربەی گەڕەكەكان 40% تاوەكوو 

45% دابەزیوە.
سســتبوونی بازاڕی خانووبــەرە وای لە چەندین 
بازرگان و خاوەن نووسینگە كردووە كە دەستبەرداری 
ئــەو بازرگانییە ببن. پشــتیوان دەڵێت "كەســی وا 

دەناســم پێشتر ســەرمایەكەی ملیۆنێك دۆالر بوو، 
بــەاڵم بەهۆی دابەزینی نرخی خانــوو زەرەری زۆری 

كردووە و ئێستا خاوەنی 20 هەزار دۆالر نییە".
پشــتیوان عەبدوڵــاڵ دەڵێــت بەشــێكی ئەو بێ 
بازاڕییە دەگەڕێتەوە بۆ گەڕانەوەی ئاوارە عەرەبەكان 
بۆ زێدی خۆیان "گەڕانەوەی ئاوارەكان رۆڵی گەورەی 
هەبــوو لە دابەزینی نرخی كــرێ و جووڵەی كڕین و 
فرۆشتنی زەوی و خانوو، چونكە پێشتر خانوویەكی 
زۆر تەنیا بۆ كرێ دروســتكراون، ئێستاش زۆربەیان 

چۆڵن و كڕیاریشیان نییە".
 18 ســەالم،  حاجــی  عەقاراتــی  كۆمپانیــای 
نووسینگەی لە هەولێر هەیە، مانگانە بەدواداچوون 
بــۆ دابەزیــن و بەرزبوونــەوەی نرخــی خانــوو و 
باڵەخانــە و زەوی كشــتوكاڵی و ڤێــال دەكات و 

داتاكان باڵودەكاتەوە.
بەپێــی بەراوردێكــی كۆمپانیاكــە بــۆ تێكــڕای 
گۆڕانــكاری لە نرخــەكان لە مانگی ئاداری ســاڵی 
رابردوو لەگەڵ ئاداری ئەمساڵ، دەردەكەوێت تێكڕای 
نرخی موڵكی بازرگانی لە شــەقامە سەرەكییەكانی 
هەولێر 3% دابەزیوە، تێكڕای نرخی دۆنمێك زەویی 

كشــتوكاڵی لــە رێگا ســەرەكییەكانی هەولێر %13 
دابەزیوە. تێكڕای نرخی زەوی و خانووش بەگوێرەی 

شوێنەكان 1% تاوەكو 3% دابەزیوە.
بەڕێوەبــەری  محەممــەد،  حاجــی  موخلیــس 
لقەكانی كۆمپانیای عەقاراتی حاجی سەالم، دەڵێت 
"بەشــێوەیەكی گشــتی نرخــی زەوی و خانــوو لە 
گەڕەكــە كۆنەكان بەراورد بــە پێش قەیرانی دارایی 
بەرێــژەی 30% تاوەكــوو 35% دابەزیوە. لە ســتی 
و كۆمەڵــگا و گەڕەكە نوێیەكانی دوور لە شــاریش 
بەرێــژەی 40% تاوەكــوو 50% دابەزیــوە، نرخــی 
زەوی و باڵەخانــە بازرگانییەكانیــش بەتایبــەت لە 
شەقامە سەرەكییەكان بەرێژەی 35% تاوەكوو %40 
دابەزیوە. نرخی ئەو زەویانەش كە خزمەتگوزارییان 
بــۆ نەچووە و دوورەشــارن، بە رێژەی 60% تاوەكو 

65% دابەزیوە".
موخلیــس حاجــی محەممــەد دەڵێت "ئێســتا 
جووڵەیــەك لە كڕین و فرۆشــتنی خانــوو و زەوی 
لــە هەنــدێ شــوێن هەیــە، بــەاڵم زۆر الوازە، لەو 
شوێنانەشی كە خزمەتگوزارییان نییە، یان پڕۆژەی 

تەواو نەكراون، كڕین و فرۆشتن وەستاوە". 

رەوا عەبدوڵاڵ
رووداو - هەولێر

یارییــە  هاوردەكردنــی  بازرگانانــی 
ئەلیكترۆنییــەكان دەڵێــن، جــۆرە ئامێرێكــی 
یاریكــردن كە تەنیــا دوو مانگە گەیشــتووەتە 
بازاڕەكانــی هەرێمی كوردســتان، خواســتێكی 
زۆری لەســەرە و مەزەنــدە دەكــەن 4 ملیــۆن 
بــەو  و  كوردســتان  هێنرابێتــە  لــێ  دانــەی 
هۆیەشــەوە پێنــج ملیۆن دۆالر بــۆ كڕینی ئەو 

ئامێرە چووەتە دەرەوە.
یارییەكــی   )fidget spinner( ســپینەر 
نائەلیكترۆنییە و بریتییە لە ئامێرێكی خوالوەی سێ 
باڵی یان زیاتر كە لە ناوەڕاســتەكەیدا بۆڵبەرینێك 
هەیە. باڵەكان زۆر خێرا دەخولێنەوە و شێوەیەكی 
جوان دەبەخشــن. ئامێرەكە لە قەبارە و شــێوەدا 
جۆراوجۆرە، هەندێكیان پالستیكن و هەندێكیشیان 
لە ئاسن یان ئەلەمنیۆم و مادەی دیكە دروستكراون، 

هەر بۆیە نرخیشیان جیاوازە.
ئــەم ئامێرە نزیكــەی دوو مانگە گەیشــتووەتە 
بازاڕەكانی هەرێمی كوردســتان و خواستێكی زۆری 

لەسەرە و بڕێكی زۆری لێ هاوردەكراوە.
محەممەد پشتیوان، خاوەنی سەنتەری هیوا بۆ 
فرۆشتنی ئامێری یارییە ئەلیكترۆنییەكان لە شاری 
هەولێــر، دەڵێت لــە ماوەی دوو مانگــی رابردوودا 
250 هەزار دانە لە ئامێری ســپینەری لەدوبەیەوە 

هێناوەتە كوردستان.
محەممــەد گوتی "ســەرەڕای قەیرانــی دارایی، 
بەشــێوەیەكی زۆر خێرا خواست لەسەر ئەو ئامێرە 
دروستبوو، رۆژانە تەنیا لە شاری هەولێر نزیكەی 20 
هەزار دانەم بە دوكاندارەكان دەفرۆشت، بەاڵم ئێستا 
بەهۆی زۆر بوونی لە بازاڕ كەمێك خواست لەسەری 
كەمبووەتەوە و رۆژانە 4 بۆ 5 هەزار دانە دەفرۆشم".
محەممــەد پشــتیوان ئــەو ئامێرە بە بــازرگان 
و خــاوەن پێشــەنگاكانی پارێزگاكانی ســلێمانی و 
دهۆك و كەركووك و بەغداش دەفرۆشێ، هەندێكی 
هەنــاردەی ئێران دەكات، بۆیە زانیاریی باشــی لە 

بارەی كڕین و فرۆشتنی ئەو یارییە هەیە و دەڵێت 
"هــەر زوو ژمارەیەكی زۆر لــە بازرگانان روویان لە 
هاوردەكردنــی ئەم ئامێرە كــرد ، بەماوەیەكی كەم 
بازارەكانی هەرێمی كوردســتان پڕ بوو لەم یارییە، 
بۆیە بە مەزەندەی من لەو ماوەیە نزیكەی 4 ملیۆن 
دانــە ئامێری ســپینەر بــە بەهای 5 ملیــۆن دۆالر 

هاوردە كراوە".
محەممــەد تاوەكو ئێســتا حــەوت وەجبە لەو 
یاریەی هاوردە كردووە و دەڵێت "تاوەكوو ئێستا 
بای 400 هەزار دۆالر ســپینەرم هاوردە كردووە، 
10 رۆژ لەمەوبەر بای 130 هەزار دۆالر سیپێنەرم 
هاوردەكرد كە 80 هەزاری لە جۆری ســادە بوو، 
ئەوانــی دیكەش گرانبەها بــوو، دوایین وەجبەش 

30 هەزار دانەم هاوردە كردووە".
ئــەو ســپینەرانەی محەممــەد و بازرگانانــی 
دیكــەی لە ئیمــارات و چیــن هاوردەیان دەكەن 
هەرێمــی  بازارەكانــی  لــە  جوملەیــان  نرخــی 
كوردستان لە 85 سەنت دەستپێدەكات تاوەكوو 
دەگاتــە 8.5 دۆالرە، بــەاڵم نرخــی دانەیان لە 
 1500 لــە  كواڵێتیــان  بەگوێــرەی  بــازاڕەكان 
دینارەوە دەستپێدەكات تاوەكو 15 هەزار دینار. 
لــە مۆڵەكانیــش نرخیــان لە نێــوان 20 – 25 

دۆالر دایە.
محەممــەد ئامــاژەی بــە نرخــی هەندێــك لــە 
ســپینەرەكان كــرد و گوتــی ســپینەر شــێوە و 
جۆری زۆرە، نرخی جوملەی ئەوانەی لەپالســتێك 
دروســتكراون لــە 85 ســەنتەوە دەســت پێدەكات 
تاوەكوو دەگاتە دوو دۆالر، بەاڵم ئەوانەی لە ئاســن 
و ئەلەمنیۆم دروستكراون نرخی جوملەیان لە نێوان 

4 تاوەكوو 8.5 دۆالردایە".

بە قاچاخ دەچێتە ئێران.

ئەو یارییە لە ئێــران پێیدەگوترێ )فرفرە 
ســپینەرانەی  لــەو  بەشــێك  قــراری(  بــی 
دەهێندرێنە كوردســتان، جارێكــی بە قاچاخ 

رەوانەی ئێران دەكرێن.

بڕیار كاوە، خاوەن پێشەنگای بڕیار بۆ فرۆشتنی 
ئامێری یارییە ئەلیكترۆنییەكان لەشاری سلێمانی، 
مــاوەی مانگێكە ئامێری ســپینەر هاوردە دەكات و 
تاوەكوو ئێســتا 70 هەزار دانە سپینەری هێناوە و 
دەڵێت "ئەو جۆرانەی سپینەرانەی هاوردەم كردوون 
لە جۆری ســادەن بە95 ســەنت بــە نرخی جوملە 
بەشــێكیم بە پێشانگاكانی ســلێمانی و بەشەكەی 
دیكەشم بە بازرگانانی ئێرانی فرۆشتووە، ئەوانیش 

بە قاچاخ دەیبەن بۆ ئێران.
دەگوتــرێ ئەو ئامێرە لە ســاڵی 1993 لەالیەن 
ئەندازیارێكی ئەمریكی دروستكراوە، بەاڵم ئەمساڵ 
زۆر بەخێرایی بە جیهاندا باڵوبووەتەوە، بە تایبەتی 
دوای ئــەوەی بازرگانــان پڕوپاگەنــدەی ئەوەیــان 
كــرد كە ئامێرەكە یارمەتیدەكە بــۆ كەمكردنەوەی 
دڵەڕاوكێ و رۆڵی هەیە لە ئارامكردنەوەی مێشــك. 
هەروەها دوورخســتنەوەی مندااڵن لە خووی خراپ 

وەكــو قرتاندنــی نینۆك و پەنجە مژیــن، بۆیە ئەم 
ئامێــرە لەجیهاندا بەئامێری رەواندنەوەی دڵەڕاوكێ 

ناوی دەركردووە.
بەختیار محەممەد، خاوەنی پێشەنگای بەختیار 
بۆ فرۆشــتنی ئامێری یارییــە ئەلیكترۆنییەكان لە 
بازاری نیشتمانی شــاری هەولێر دەڵێت لە ماوەی 
45 رۆژدا 120 هــەزار دانــە ئامێــری ســپینەری 
هــاوردە كــردووە، بە جوملــە بــە دووكاندارەكانی 

فرۆشــتووەتەوە. ئەو دەڵێت هەرگیــز لەو بڕوایەدا 
نەبووە لەو بارودۆخە ئابوورییەی هەرێمی كوردستان 
خواست لەسەر ئەم ئامێرە سادەیە دروست بێت و 
بەقازانجی باشەوە لەماوەیەكی كەم ساغ ببێتەوە.

بەختیــار گوتــی "وەجبەیەك 37 هــەزار دانەم 
هێنا، سادەكەیم بە دۆالرێك و 20 سەنت بەجوملە 
فرۆشــت، خاوەن پێشــەنگاكان نۆرەیــان گرتبوو، 
هــەر لەكۆگا تەواوبوو، بۆیــە هاوڕێكانم دەیانگوت 
ماڵەكەت هەزرانفرۆش كردووە". بە گوتەی بەختیار 
ئێستا هەرزانترین سپینەر لە بازاڕەكانی كوردستان 

بە 1500 دینارە.
ســەبارەت بە بازاڕی ئێستای سپینەر، بەختیار 
دەڵێت "بازاڕەكە وەكو سەرەتا نییە، چونكە ئێستا 
ژمارەیەكــی زۆر لە بازارگانان هــاوردەی دەكەن و 
خەڵكێكی زۆریش بە گەورە و بچووك ئەو ئامێرەیان 
كڕیوە". گوتیشــی "سەرەتا خواستی زۆری لەسەر 
بوو، بازرگان هەبوو ئامێری مۆبایلی هاوردە دەكرد 
كە بینی بازاڕی ئەو ئامێرە گەرمە، وازی لە ئامێری 
مۆبایل هێنابوو، سپینەری لە دەرەوە دەهێنا، بەاڵم 

ئێستا بە نرخی خۆشی بۆی ساخ نابێتەوە".
بەختیار لە بارەی ژمارەی ئەو ئامێرانەی پێشتر 
هــاوردە كــراون دەڵێت "لــەو دوو مانگەدا نزیكەی 
-4 5 ملیــۆن ســپینەر هاوردەكــراون، كــە نرخی 
سادەكەی لە چین بەكڕین و گواستنەوەوە نزیكەی 
85 سەنت دەكەوێت، هەندێكجۆریش نرخەكەیان 8 
دۆالر لەســەر ئێمە وەستاوە، بۆیە دەتوانم بڵێم لە 
ماوەی دوو مانگدا بای پێنج ملیۆن دینار ســپینەر 

هاوردەكراوە".
بەختیــار محەممەد پێیوایــە چوونە دەرەوەی 
ئــەم پارەیە لــەو بارودۆخەدا زیاد بــە ئابووریی 
هەرێمی كوردســتان دەگەیەنێ و دەڵێت "راستە 
بازاڕ ئــازادە، بــەاڵم هاوردەكردنــی یارییەكی وا 
بێسوود بەم بڕە پارە زۆرەیە جگە لە زیانگەیاندن 
بە ئابووریی هەرێمی كوردســتان، هیچی دیكەی 
لێناكەوێتەوە، بۆیە پێویستە حكومەت چاودێری 
زیاتر بخاتە ســەر بازرگانان و هانیان بدات شتی 

بێسوود هاوردە نەكەن".

     ملیۆن دۆالری هەرێمی كوردستان 
بۆ سپینەر چووەتە دەرەوە

دوو مانگە كەوتووەتە بازاڕ

5

 )فۆتۆ: رووداو(

مۆڵەتی دروستكردنی باڵەخانە و خانوو 
62 % كەمی كردووە

"بەشێكی ئەو بێ بازاڕییە بەهۆی گەڕانەوەی ئاوارە عەرەبەكانەوەیە بۆ زێدی خۆیان"

ژمارەی مۆڵەتی خانوو و باڵەخانە 
لە نۆ ساڵی رابردوودا

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

16.722

19.650

24.692
26.058

29.002
28.721

20.339

15.419

11.00010

20

30

40

50

بازرگانێک: لەماوەی دوو مانگدا 4 میلۆن دانە سپینەر هێندراوەتە کوردستان

نرخی خانوو لە کۆمەڵگە نوێیەکان بە رێژەی 50% دابەزیوە
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هـەروەك پێشـتر پێشـبینیمان كردبـوو، 
كۆبوونەوەكـەی ئۆپێـك هیـچ كاریگەرییەكی 
ئەرێنی لەسـەر نرخی نەوت دروسـت ناكات، 
چونكـە ئێسـتا سـەركردایەتیكردنی بـازاڕی 
نـەوت بەدەسـت ئەمریكاوەیـە، نەك ئۆپێك.
و  بازرگانـان  لـە  بەشـێك  پێشـتر   
وەبەرهێنەرانی بازاڕی وزە پێشبینییان دەكرد 
بـۆ  زیاتـر چڕبكاتـەوە  ئۆپێـك هەوڵەكانـی 
كەمكردنەوەی زیاتری ئاسـتی بەرهەمهێنانی 
نـەوت، بەشـێك لـە واڵتانی ئەندام لە ئۆپێك 
هەوڵیـان دەدا كۆدەنگییـەك دروسـت بكـەن 
بـۆ  رێككەوتننامەكـە  درێژكردنـەوەی  بـۆ 
دیكـە، هەروەهـا سـندوقەكانی  مانگـی   12
پێیانوابـوو  وزەدا  بـواری  لـە  وەبەرهێنـان 
ئۆپێـك بە بـڕی 200 تا 350 هەزار بەرمیلی 
دیكـە رۆژانـە لـە بەرهەمهێنانـی نـەوت كـەم 
كۆبوونەوەكـە  ئەنجامـی  بـەاڵم  دەكاتـەوە، 
تەنیـا  نـەك  ئۆپێـك  دەرچـوو،  پێچەوانـە 
نەیتوانی رێككەوتننامەكە بۆ 12 مانگی دیكە 
درێژبكاتەوە، بەڵكو رێككەوتننامەكەی تەنیا 
بـۆ 9 مانگـی دیكـە بەهەمـان ناوەڕۆكەكـەی 
پێشـووەوە درێژكـردەوە، ئەمـەش بازرگانـان 
و وەبەرهێنەرانـی بـازاڕی وزەی نائومێد كرد، 
هەر بۆیە لەگەڵ ئاشـكراكردنی ئەنجامەكانی 
كۆبوونەوەكەی ئۆپێك نرخی نەوت بەڕێژەی 

5% دابـەزی.
شـرۆڤەكارانی بانكـی باركلیس پێیانوابوو 
لـە ڕێگـەی كەمكردنـەوەی زیاتـری ئاسـتی 
بەرهەمهێنـان، لـە توانـای ئۆپێكـدا هەیە كە 
ئـەو نەوتـە زیادەیەی لە بـازاڕدا هەیە، كەمی 
بكاتەوە و لەماوەی پێنج سـاڵدا هاوسەنگیی 

تـەواو بۆ بـازاڕی نـەوت بگەڕێنێتەوە.
بـەاڵم بەشـێكی دیكـە لـە شـرۆڤەكارانی 
بـازاڕە داراییـەكان پێیانوابـوو ئەگـەر ئۆپێك 
ئاستی بەرهەمهێنانی زیاتر كەمبكردایەتەوە، 
ئاسـتی  لەسـەر  تەنیـا  نـەوت  نرخـی  ئـەوا 
لەسـەر  و  دەبـووەوە  بـەرز  كورتخایـەن 
ئاسـتی درێژخایـەن دووبـارە نرخـی نـەوت 
دادەبەزییەوە و ئۆپێكیش پشكەكانی بازاڕی 

بـۆ ئەمریـكا لەدەسـتدەدا.
ئەگەر تەماشای ئامارەكانی كەرتی نەوتی 
ناوەڕاسـتی  لـە  ئەمریـكا بكەیـن، دەبینیـن 
سـاڵی 2016دا ئاسـتی بەرهەمهێنانـی نەوت 

لەالیـەن ویالیەتـە یەكگرتووەكانی ئەمریكاوە 
بەڕێـژەی 10% بـەرز بووەتـەوە بـۆ سـەرووی 
9.3 ملیـۆن بەرمیـل، ئـەم ئاسـتەش نزیكـە 
لەهەمـان ئاسـتی بەرهەمهێنانـی سـعودیە و 

رووسیا.
شـرۆڤەكارانی بانكـی گۆڵدمـەن سـاكس 
چارەگـی  كۆتایـی  لـە  دەكـەن  پێشـبینی 
یەكەمـی سـاڵی 2018 مەترسـییەكی گـەورە 
رووبـەڕووی كەرتـی نـەوت ببێتـەوە، چونكـە 
ئـەوكات رێككەوتننامەكـەی ئۆپێـك كۆتایی 
دێت و بەجێگیربوونی سەرجەم فاكتەرەكان، 
ژمارەی سـەكۆ نەوتییەكانی ئەمریكا دەگاتە 
گوشـارەكانی  ئـەوكات  ئاسـتی.  بەرزتریـن 
سـەر نرخـی نەوت زیاتـر دەبێت و ئۆپێكیش 
دەبێـت رێگەچارەیەكـی دیكـە بدۆزێتـەوە بۆ 

گەڕانـەوەی هاوسـەنگی بـۆ بـازاڕی نـەوت.
لـەم گرافیكـەدا دەردەكەوێـت كـە 8 رۆژ 
بـەر لـە ئەنجامدانـی كۆبوونەوەكـەی ئۆپێـك 
لـە ڤیەننـا لە رۆژی پێنجشـەممەی رابـردوو، 
نرخـی  لەسـەر  ئەنجامەكـە  كاریگەریـی 
پێشـبینی  بازرگانـان  دەركەوتـووە،  نـەوت 
ئەمـەش  كردبـوو،  درێژكردنەوەكەیـان 
گرێبەسـتەكانی كڕینی نەوتی لە بازاڕدا زیاد 
كرد و نرخی نەوتی برێنتی بۆ سـەرووی 54 

$ بـۆ هـەر بەرمیلێـك بەرزكـردەوە.
نرخـی  دۆالردا   51.20 لـە  بـازاڕ 
نـۆ  بـۆ  رێككەوتننامەكـەی  درێژكردنـەوەی 
مانگـی دیكـە وەرگـرت و لـە 54.68 دۆالردا 
نرخـی درێژكردنـەوەی رێككەوتننامەكەی بۆ 
12 مانگـی دیكـە وەرگـرت، هەر بۆیە كاتێك 
ئۆپێـك بڕیـاری دا رێككەوتننامەكـە بـۆ نـۆ 
مانگ درێژ بكاتەوە، راسـتەوخۆ نرخی نەوت 
لە 54 دۆالرەوە دابەزی بۆ 51 دۆالر. پاشان 
رۆژی هەینـی رابـردوو نرخـی نەوتـی برێنـت 
ئـەو دابەزینـە  توانـی قەرەبـووی بەشـێكی 
بكاتـەوە و لـە ئاسـتی 52.26 دۆالر بـۆ هـەر 

بەرمیلێـك جێگیربێـت.
لێـرەدا پرسـیاری گرنـگ ئەوەیـە بۆچـی 
ئەمریـكا  لەگـەڵ  نـادات  هـەوڵ  ئۆپێـك 
رێكبكەوێت بۆ ئەوەی هاوسـەنگی بۆ بازاڕی 

بگەڕێتـەوە؟ نـەوت 
ئەگـەر تەماشـای بـازاڕی نەوتـی ئەمریـكا 
بـازاڕی  تایبـەت  كەرتـی  دەبینیـن  بكەیـن، 

نـەوت بەڕێوەدەبـات، هـەر بۆیە دانوسـتاندن 
و  نییـە  سـوودێكی  هیـچ  ئەمریـكا  لەگـەڵ 
بەسـەر  ئەمریـكا  حكومەتـی  دەسـەاڵتی 
زۆر  واڵتـەدا  ئـەو  نەوتییەكانـی  كۆمپانیـا 

سـنووردارە.
ئـەم  وەاڵمـی  بـەدوای  دەبێـت  كەواتـە 
پرسـیارەدا بگەڕێیـن كـە لـەدوای 9 مانگـی 
دیكـە و كۆتایـی وادەی رێككەوتننامەكـەی 
ئۆپێـك چـی روودەدات؟ بـۆ وەاڵمدانـەوەی 
ئـەم پرسـیارە، دەبێـت تەماشـای قەبـارەی 
گرێبەسـتەكانی كڕینـی نـەوت و سـتراتیژی 
ئامارەكانـی  و  نەوتییـەكان  كۆمپانیـا 
گەشـەكردنی خواسـت لەسـەر نـەوت بكەیـن 

لەالیـەن واڵتانی زلهێزی بەكاربەری نەوتەوە. 
تۆماركردنـی  ناوەنـدی  ئامارەكانـی  بەپێـی 
بـازاڕە  لـە  نـەوت  كڕینـی  گرێبەسـتەكانی 
داراییـەكان، زۆربـەی گرێبەسـتەكانی كڕینـی 
تاوەكـوو  بازرگانانـەوە  لەالیـەن  نـەوت 
كۆتاییەكانـی ئەمسـاڵە، ئەمـەش ئەوەمـان 
لـە  ناڕوونییەكـی زۆر هەیـە  كـە  پێدەڵێـت 
سـندوقەكانی  هەربۆیـە  نەوتـدا،  بـازاڕی 
وەبەرهێنان لە نەوتدا هەوڵ دەدەن بەشێكی 
سـەرمایەكانیان لە كانزا سەالمەتەكانی وەك 
بـۆ  بەگەڕبخـەن  قەواڵـەكان  بـازاڕی  و  زێـڕ 
ئـەوەی ئەگـەر ئەندامانـی ئۆپێـك لە كۆتایی 
چارەگـی یەكەمی 2018 رێككەوتننامەكەیان 

بـۆ جاری سـێیەم درێـژ نەكردەوە، ئـەوا ئەو 
زیانـەی كـە نرخـی نـەوت تۆمـاری دەكات، 
قەرەبـوو  بۆیـان  قەواڵـەكان  و  زێـڕ  نرخـی 
سـندوقەكانی  شـێوەیەش  بـەو  و  بكاتـەوە 
وەبەرهێنـان لـە نەوتدا خۆیـان دەپارێزن لەو 

ناڕوونییـەی كـە لـە بـازاڕدا هەیـە.
وزە  بـازاڕی  شـرۆڤەكارانی  لـە  بەشـێك 
پێیانوایـە لـە كۆتایـی سـێ مانگـی یەكەمـی 
سـاڵی داهاتوودا ئەندامانی ئۆپێك بۆ جاری 
دەرەوەی  بەرهەمهێنەرانـی  لەگـەڵ  سـێیەم 
تاوەكـوو  رێككەوتننامەكـە  رێكخراوەكـە 
كۆتایـی 2018 درێژدەكەنـەوە، ئەمـەش تـا 
كـە  بازرگانـان  دەداتـە  دڵنیایـی  رادەیـەك 

بازاڕی نەوت لە سـاڵی داهاتوودا سـەقامگیر 
دەبێـت.

ئۆپێـك بـە وردی چاودێریی گەشـەكردنی 
خواسـت دەكات لەسـەر نـەوت، الوازبوونـی 
گەشـەكردنی ئابووریـی چیـن كـە بـە دووەم 
زەبەالحتریـن بەكاربـەری نـەوت لـە جیهانـدا 
لەسـەر  نەرێنـی  كاریگەریـی  دادەنرێـت، 
گەشـەكردنی ئابووریـی جیهـان و دابەزینـی 
هەربۆیـە  كـردووە،  دروسـت  نـەوت  نرخـی 
بەشـێك لـە شـرۆڤەكاران پێیانوایـە ئۆپێـك 
رێككەوتننامەكـە تـا ئەوكاتە درێـژ دەكاتەوە 
كە خواسـت لەسـەر نەوت بەبڕی 1.5 ملیۆن 
تاوەكـوو 1.8 ملیـۆن بەرمیـل زیـاد دەبێـت.

عومەر ئەحمەد

بەخـت  كوردسـتان  هەرێمـی  حكومەتـی 
یـاوەری بـووە، ئەمجـارە عێـراق وەزیرێكـی 
نەوتـی هەیـە كـە تێگەیشـتنێكی باشـی بـۆ 
كەرتـی نەوتـی هەرێمـی كوردسـتان هەیە و 
وەك وەزیرەكانی پێشوو بە ئاشكرا دژایەتی 
وەزیـری  لعێبـی،  عەبدولجەبـار  نـاكات. 
تەكنۆكراتـە  كەسـێكی  كـە  عێـراق  نەوتـی 
نەوتـی  كۆمپانیـای  بەڕێوەبـەری  پێشـتر  و 
باكـوور بـووە، رایگەیانـد كـە ئامادەیە دوای 
ئۆپەراسـیۆنی كۆنترۆڵكردنـەوەی مووسـڵ، 
لەگـەڵ  نـەوت  بـە  تایبـەت  كێشـەكانی 
حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان چارەسـەر 

بـكات.
لعێبـی نـەك تەنیا تۆنی دەنگـی جیاوازە 
هەرێمـی  نەوتـی  كەرتـی  بـە  سـەبارەت 
پێشـوو  وەزیرەكانـی  وەك  و  كوردسـتان 
هەڕەشـە لـە كوردسـتان نـاكات، بەڵكـو لـە 
دواییـن هەڵوێسـتیدا، رۆژی پێنجشـەممەی 
بەڕێوەچوونـی  كاتـی  لـە  رابـردوو 

كۆبوونـەوەی ئۆپێك لـە ڤیەننای پایتەختی 
پەیوەندییەكانـی  كـە  رایگەیانـد  نەمسـا، 
لەگـەڵ حكومەتـی هەرێمـی كوردسـتان زۆر 
باشـە و هەماهەنگییـەكان بـەردەوام دەبـن.
كۆبوونەوەكـەی ئۆپێـك تایبـەت بـوو بـە 
درێژكردنـەوەی رێككەوتنـی كەمكردنـەوەی 
ئاسـتی بەرهەمهێنانـی نەوتـی ئۆپێـك كـە 
عێراقیـش بـە 210 هـەزار بەرمیلـی رۆژانـە 
كـردووە.  كەمكردنەوەیـەدا  لـەو  بەشـداری 
هـەزار   210 لـەو  دەدات  هـەوڵ  لعێبـی 
بڕێكـی  كوردسـتان  هەرێمـی  بەرمیلـە، 

بگرێـت. لەئەسـتۆ 
هەنـدێ هـۆكار هـەن كـە وا دەردەخـەن 
رێككەوتنەكـەی  درێژكردنـەوەی  تەنانـەت 
لـە  بـكات  رێگـری  ناتوانێـت  ئۆپێـك 
نێـوان  پەیوەندییەكانـی  باشـتربوونی 
حكومەتـی هەرێمی كوردسـتان و حكومەتی 
هەردووالیـەن  پێدەچێـت  و  فیدراڵـی 
نـە تەنیـا  بگەنـە رێككەوتنێكـی نـوێ كـە 
رێككەوتنەكـەی  بـدات  عێـراق  بـە  بـوار 
هـاوكات  بەڵكـو  بـكات،  جێبەجـێ  ئۆپێـك 
بـە  زیـان  بەرهەمهێنـان  كەمكردنـەوەی 
كوردسـتانیش  هەرێمـی  نەوتـی  داهاتـی 

نەگەیەنێـت.
بڕیـارە وەزیـری نەوتـی عێـراق سـەردانی 
لـە  یەكێـك  و  بـكات  كورسـتان  هەرێمـی 

لەگـەڵ  كۆبوونەوەكانیـش  بابەتەكانـی 
سرووشـتییەكانی  سـامانە  وەزارەتـی 
هەرێمـی كوردسـتان، كەمكردنەوەی ئاسـتی 
بەرهەمهێنانـی نەوتـە لـە عێـراق بە گشـتی.
دوو گۆڕانكاری لە كەرتی نەوتی هەرێمی 
كوردسـتاندا روویانـداوە كە بـە ئەگەری زۆر 
یارمەتیدەرن بۆ ئەوەی هەرێمی كوردسـتان 
بـە ئاسـانی بتوانێـت لەگـەڵ عێـراق لەسـەر 
هەناردەكردنـی  ئاسـتی  كەمكردنـەوەی 
نـەوت لەڕێـی بـۆڕی كوردسـتان-جەیهانەوە 

رێككەوێـت.
كەمبوونـەوەی  هۆكارانـە  لـەو  یەكێـك 
كێڵگـەی  نەوتـی  بەرهەمهێنانـی  ئاسـتی 
گشـتیی  كـۆی  كـردووە  وای  كـە  تەقتەقـە 
بەرهەمهێنانـی نەوتـی كوردسـتان خـۆی لـە 
خۆیـدا بەبێ لەبەرچاوگرتنی رێككەوتنەكەی 

ئۆپێـك كـەم بـكات.
كێڵگـەی نەوتـی تەقتـەق لەسـاڵی 2016 
ئۆپێـك  رێككەوتنەكـەی  ئـەوەی  پێـش  و 
رۆژانـە  جێبەجێكردنـەوە،  بـواری  بڕواتـە 
53 هـەزار بەرمیـل نەوتـی بەرهەمهێنـاوە، 
 2017 سـاڵی  دەسـتپێكی  لەگـەڵ  كەچـی 
ئاسـتی بەرهەمهێنانی ئـەو كێڵگەیە مانگانە 
لـە  تەقتـەق  كێڵگـەی  لـە  دەكات.  كـەم 
مانگـی یەكـی سـاڵی 2017 دا رۆژانـە تەنیا 
33 هـەزار بەرمیـل نـەوت بەرهەمهاتـووە و 

لـە مانگـی چواریشـدا كـە نوێتریـن داتـای 
دەریدەخـات  باڵوبووەتـەوە،  كێڵگەیـە  ئـەو 
ئاسـتی بەرهەمهێنانـی نەوتـی ئـەو كێڵگەیە 

دابەزیـوە بـۆ رۆژانـە 18 هـەزار بەرمیـل.
ئاسـتی  دابەزینـی  هەرچەنـدە 
تەقتـەق  كێڵگـەی  نەوتـی  بەرهەمهێنانـی 
كـە  نەوتـەش  یەدەگـە  ئـەو  تەنانـەت  و 
كەرتـی  رووداوی  ناخۆشـترین  هەیەتـی، 
نەوتـی هەرێمی كوردسـتانە لەسـاڵی 2017 
دا، بـەاڵم دابەزینـی ئاسـتی بەرهەمهێنانـی 
ئـەو كێڵگەیـە یارمەتیدەرێكی خۆڕسـكە كە 
ئاسـتی  ئۆتۆماتیكـی  كوردسـتان  هەرێمـی 
گشـتی  بـە  عێـراق  نەوتـی  بەرهەمهێنانـی 
كـەم دەكاتـەوەو لـەو 210 هـەزار بەرمیلـە 

وەردەگرێـت. رێژەیەكـی 
ئازادبوونـی  دووەمیـش  هـۆكاری 
نزیكبوونـەوەی  لەگـەڵ  مووسـڵە،  شـاری 
كۆنتڕۆڵكردنـەوەی تەواوی شـاری مووسـڵ، 
عێـراق جارێكـی دیكـە ناچـارە پێداویسـتیی 
ئـەو پارێزگایـە بـە بەرهەمـە نەوتییەكانـی 
بـكات.  دابیـن  گازوایـل  و  بەنزیـن  وەك 
عێـراق  لـە  نەوتیـش  پااڵوتنـی  ژێرخانـی 
بێجـی  پااڵوگـەی  لەكاركەوتنـی  دوای 
وێـران و سـنووردار بـووە. لەبـەر ئـەوەش 
لـە  داوای  عێـراق  حكومەتـی  ناچـاری  بـە 
كـردووە  كوردسـتان  هەرێمـی  پااڵوگەكانـی 

بـۆ ئـەوەی نەوتیـان پێبـدات و پااڵوگـەكان 
بیكەنـەوە بـە بەرهەمـی نەوتـی و بڕێـك لـە 
بكـەن. دابیـن  مووسـڵ  پێداویسـتییەكانی 
سـاڵی رابـردوو، وەزارەتـی نەوتـی عێراق 
لەگـەڵ وەزارەتـی سـامانە سرووشـتییەكان 
هەناردەكردنـی  بـۆ  هەبـوو  رێككەوتنێكـی 
نەوتـی  بەرمیـل  هـەزار   150 رۆژانـە 
باكـوور  نەوتـی  كۆمپانیـای  كێڵگەكانـی 
لـە  كوردسـتانەوە،  نەوتـی  بۆڕیـی  لەڕێـی 
بەنـدەری جەیهانیـش ئـەو بـڕە نیـوە دەكـرا 
لـە نێوانیاندا. بـەاڵم دوای رێككەوتنی نوێی 
وەزارەتـی نەوتی عێـراق لەگەڵ پااڵوگەكانی 
بـڕە  ئـەو  ئێسـتا  كوردسـتان،  هەرێمـی 
نەوتـەی كـە لەڕێـی بـۆڕی نەوتـی هەرێمـی 
كوردسـتانەوە لـە كێڵگەكانـی نەوتی باكوور 
هەنـاردە دەكرێـت، دابەزیـوە. پێـش ئەوەی 
نـەوت بدرێتـە كۆمپانیـای كار گـرووپ بـۆ 
رۆژانـە  مووسـڵ،  بـۆ  بپاڵێورێـت  ئـەوەی 
كێڵگەكانـی  نەوتـی  بەرمیـل  هـەزار   150
نەوتـی باكـوور لەڕێـی بـۆڕی كوردسـتانەوە 
هەنـاردەی بەنـدەری جەیهـان دەكـرا. بـەاڵم 
ئێسـتا نزیكـەی 100 هـەزار بەمیـل هەناردە 
بەرمیلیـش  هـەزار   40 رۆژانـە  و  دەكرێـت 

گـرووپ. كار  پااڵوگـەی  دەدرێتـە 
كەواتـە هەنـاردەی نەوتـی عێـراق لەڕێـی 
بـۆڕی نەوتـی هەرێمـی كوردسـتان-جەیهان 

بەگشـتی ئەگـەر ئەژمـاری بكەیـن، بەهـۆی 
نەوتـی  بەرهەمهێنانـی  ئاسـتی  دابەزینـی 
ناوخۆیـی،  پااڵوتنـی  و  تەقتـەق  كێڵگـەی 
رۆژانـە نزیكـەی 70 تـا 80 هـەزار بەرمیـل 
كـە  مانایەیـە  بـەو  ئەمـەش  كەمیكـردووە، 
عێـراق لـە باشـوور پێویسـتە نزیكـەی 120 
ئاسـتی  لـە  بەرمیـل  هـەزار   130 تاوەكـو 
بەرهەمهێنانـی نەوتـی خـۆی كـەم بكاتـەوە 
لـە  ئۆپێـك  بـە  بەڵێنەكانـی  ئـەوەی  بـۆ 
كەمكردنـەوەی رۆژانـە 210 هـەزار بەرمیـل 

بـكات. جێبەجـێ 
وەزیـری نەوتی عێراق وەك خۆی جارێك 
لـە وتووێژێكـی رۆژنامەوانیـدا رایگەیاندووە، 
لەگـەڵ ئاشـتی هەورامـی، وەزیـری سـامانە 
سروشـتییەكانی هەرێمی كوردسـتان دۆست 
و بـرادەرە و پێكـەوە لـە رابـردوودا كاریـان 
كـردووە. دوای سەردانەكەشـی بـۆ هەولێـر، 
پێدەچێـت پەیوەندییەكانی نێوان حكومەتی 
هەرێمـی  حكومەتـی  و  عێـراق  فیدراڵیـی 
كوردسـتان تەنانـەت بەهێزتـر ببـن و رێگـە 
بـۆ رێككەوتنێكـی درێژخایەن خۆشـبكرێت. 
لـە  عێـراق  بەرپرسـیارێتیی  ئـەوە  لەبـەر 
كەمكردنـەوی ئاسـتی بەرهەمهێنـان نابێتـە 
مایـەی ناكۆكـی لەگەڵ هەرێمی كوردسـتان، 
چارەسـەركردنی  هەلـی  رەنگـە  بەڵكـو 
كێشـەكانی كەرتـی نەوتیـش بڕەخسـێنێ.

رێككەوتنی ئۆپێك هەولێر و بەغدا نزیك دەكاتەوە

"بەرپرســیارێتیی عێراق لە كەمكردنــەوی ئاســتی بەرهەمهێنان نابێتە مایــەی ناكۆكی لەگەڵ 
هەرێمی كوردستان، بەڵكو رەنگە هەلی چارەسەركردنی كێشەكانی كەرتی نەوتیش بڕەخسێنێ"

بۆچی ئۆپێك ناوەڕۆكی 
رێككەوتننامەكەی نەگۆڕی؟

كاردۆ كەمال

سعودیە*

رووسیا مەكسیك عومان ئازەربایجان مالیزیا كازاخستان گینە بەحرەین باشووری سودان

عێراق ئیمارات كوەیت ڤەنزوێال ئەنگۆال جەزائیر قەتەر ئیكوادۆرگابۆن

سودان برۆنی

ئاستی كەمكردنەوە ئەندامی ئۆپیك واڵتانی دەرەوی  ئۆپیك ئاستی داواكراوی كەمكردنەوەیان نەپێكاوە

* ژمارەكانی الی سەرەوە بڕی داواكراوی كەمكردنەویە.  ژمارەكانی ناو چوارگۆشەكان ئاستی كەمكردنەوەیە

ئاستی كەمكردنەوەی بەرهەمهێنان لە مانگی نیسان 
) هەندێك لە واڵتان پابەند نەبوون ، هەندێك لە واڵتانیش زیلتر لە ئاستی داواكراویان كەم كردووەتەوە(

-486
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هونەری

رووداو: مەلیس بەرچەم دەمیر، لە زاری خۆیەوە 
چۆن پێناسەی خۆی دەكات؟

شارۆچكەی  لە  ساڵە،   25 تەمەنم  مەلیس: 
مامۆستان.  دایكم  و  باوك  بووم.  گەورە  ئەرگانی 

بەشی هونەر و شانۆم لە كۆلێژی هونەرە جوانەكانی 

قوتابیی  ئێستاش  تەواو كردووە و  زانكۆی دیجلە 
مامۆستاشم  تەكنیك.  یڵدز  زانكۆی  لە  ماستەرم 
لە بنكەی راهێنانی میوزیكی میللی لە پەیمانگای 

تەمەنی  لە  هونەریم  و حەزی  خولیا  بێشیكتاش. 

كۆڕاڵەكانەوە  لە  سەرەتا  هەبوو،  منداڵییەوە 
و  سۆلیست  وەك  پاشان  و  دەستمپێكرد 
كۆریست پلەی، جێگری شێف و بەرپرسی 

كۆڕاڵەكان بووم.
كورد  كچێكی  وەكو  رووداو: 

زەحمەتی  بەرەوڕووی  چەندە 
بوویتەوە؟

مەلیس: بێگومان وەكو كچێكی كورد بەرەڕووی 
خێزانەكەم  بەاڵم  بوومەتەوە،  زەحمەتی  و  رەخنە 
كراوەن. دەركەوتنی ئافرەتێك لە بواری هونەریدا 
بە تایبەتی لە كۆمەڵگەیەكی وەكو ئەوەی رۆژهەاڵت 
لە  رەخنەكان  ئەگەر  نابێ.  رەخنە  بێ  بێگومان 
قورستر  تۆزێك  بێت،  خۆشت  نزیكی  كەسانی 
دەبێت. كەمترین رەخنە كە راشكاوانە پێیانگوتم، 
ساڵ  هێندە  تۆ  گوتیان 
خوێندت  توركیا  لە 

بوارێكی  بۆچی  ئەمریكا،  بۆ  چوویت  دواتریش  و 
باشتری خوێندنت هەڵنەبژارد، بەاڵم ئەوانە دوای 
ئەوەی منیان لەسەر شانۆ بینی و گوێیان لە دەنگم 
كەسانەی  ئەو  تەنانەت  گۆڕا،  بۆچوونیان  گرت، 
كە رەخنەی توندیان لێ گرتبووم، دەستخۆشییان 
لێكردم و گوتیان كە من بۆ ئەم كارە لەدایكبوومە و 

دەكرێت باشترین شت پێشكەش بكەم.
كوردستانت  هەرێمی  سەردانی  جارێك  رووداو: 
هەرێمی  بێیتەوە  دووبارە  نیت  بەنیاز  كردووە، 

كوردستان؟
مەلیس: بەڵێ، لە دهۆك و هەولێر دوو كۆنسێرتم 
خەڵكی  بووم.  خۆشحاڵ  پێی  زۆری  و  سازكرد 
كوردستانم خۆشویست، لە داهاتوویەكی نزیكدا بیر 
لە دووبارە سەردان و ئەنجامدانی كاری هونەریی 

باشتر و جوانتر دەكەمەوە.
رووداو: تۆ كوردی، بەاڵم نازانی بە كوردی 

قسە بكەی، هۆكارەكەی چییە؟
شاری  لەدایكبووی  من  مەلیس: 
لەوەی زمانی  ئامەدم، بەاڵم بەداخم 
ئەوەش  هۆكاری  نازانم.  كوردی 
لە  كە  بۆئەوەی  دەگەڕێتەوە 
سەدەی  نەوەتەكانی  سەرەتای 
زۆر  گوشاری  كورد  رابردوو 
سیاسەت  بوو،  لەسەر  گەورەی 
زمانی  كە  كرد  لەوە  رێگری 
كوردی فێربم، چونكە قەدەخە 

بوو.
رووداو: پرۆژە و بەرنامەی نوێت 

چییە؟
مەلیس: كلیپی یەكەمم باڵوكرایەوە 
ئۆراغا  "ئارپا  بەناوی  گۆرانییەكە  كە 
گالدی" كە بەرهەمێكی ناوازەی رەوانشاد 
"جەالل گوزەل سەس"ە و لە ئامەد كاری 
دووەمیشم  كلیپی  كراوە،  بۆ  وێنەگرتنی 
بەزمانی كوردییە و گۆرانییەكی ئەردەوان 
رەمەزان  مانگی  دوای  بڕیارە  و  زاخۆییە 

تۆماری بكەین.
نەكردووە،  شووت  هێشتا  رووداو: 

سوارچاكی خەونەكانت كێیە؟ 
مەلیس: كەس سوارچاكی خەونەكانم نییە.

رووداو: ئەو كەسەی شووی پێدەكەی دەبێ چ 
تایبەتمەندییەكی هەبێ؟

پێم  نەكردووەتەوە،  لێ  بیرم  هێشتا  مەلیس: 
باشە كەسێكی خوێندەوار، كراوە، شارەزا بێت لە 

بواری سینەما و ئەدەبیات و فەلسەفە و كەسێكی 

تایبەتمەندییە  بەم  كەسێكی  بەڵێ  بێت.  دروست 
قۆزیش  و  جوان  ئەگەر  پێدەكەم.  شووی  هەبێت 

بێت، باشترە.

رووداو: ئەی ئەگەر هاوژینەكەت رێگر بێ لە كاری 
هونەری؟

لە  نابێت  رێگر  هاوژینم  بێگومان   مەلیس: 
كارەكانم، چونكە خۆم كات و ساتی كارەكانم دیاری 

دەكەم و رێگە نادەم كاریگەری لەسەر ژیانی تایبەتیم 
هەبێت. ئێستا گوێ بەم شتانە نادەم، چونكە گەنج 
و سەڵتم، بەاڵم ئەگەر شووم كرد، پابەندییەكی زۆرم 
دەبێت و ئەوسا بەدڵنیاییەوە رێسایەك و سنوورێك 
مرۆڤ  گرنگە  دادەنێم.  كارەكانم  و  كاتەكان  بۆ 

كاریزمایەكی تایبەت بەخۆی هەبێت و ببێتە مایەی 
ئەوەی رێزی لێ بگیرێت و خۆیشی رێز لە ویستی 

كەسانی بەرامبەری بگرێت. 
بە  بەراورد  توركیا  لە  میوزیك  دۆخی  رووداو: 

میوزیكی جیهان چۆنە، لە چ ئاستێكدایە؟
موزیك لە توركیا بەرەو دواوە دەچێت  مەلیس: 
و بەرهەمی موزیكیش پەكیكەوتووە و پشت بەموزیك 
و بەرهەمەكانی كۆن و كالسیكەكان دەبەسترێت. 
توركیا،  لە  گشتیی  هەلومەرجی  گۆڕانی  لەگەڵ 

خەڵكیش گۆڕاوە و هەست و سۆزەكانیشیان گۆڕاوە. 
بەداخەوە بەرهەمی ناوازەی كاریگەر سەرهەڵنادات. 

ئێستا چەند ستایلێكی دیاریكراو كاری پێدەكرێت و 

گوێی لێ دەگیرێت، مرۆڤەكان چیدی گوێ لە گۆرانی 
و میوزیكی كالسیك ناگرن.

و  كورد  هونەرمەندی  كام  شەیدای  رووداو: 
توركی؟

زۆر هونەرمەند هەن گوێیان لێدەگرم  مەلیس: 
هونەرمەندە  لە  بكەم،  بۆ  ریزبەندییان  ئەگەر  و 
عەباس، شڤان  كوردەكاندا جوان حاجۆ، خەیرۆ 
دەلیل  دۆغان،  ئاینور  ئیقباڵ،  نیلۆڤەر  پەروەر، 
دیالنەر و هەروەها خۆشەویستترین هونەرمەندیش 
هونەرمەندە  لە  تەپەیە.  ئادەم  من  لەالی 

توركەكانیش گوێ لە زۆریان دەگرم، بەاڵم چێژ لە 

كالسیكەكان زیاتر وەردەگرم. لەوانەش موحەڕڕەم 
گەنجەبای،  ئۆرهان  ئەرتاش،  نەشەت  ئەرتاش، 

ئەمەل تاشچیئۆغڵو .

رووداو: حەز ناكەی لە بواری سینەما و درامادا 
بكرێ  پێشكەش  ئۆفەرێكت  ئەگەر  ببینی.  رۆڵ 

قبوڵی دەكەی؟
باوترین و زۆرترین  لە  مەلیس: ئەمە یەكێكە 
هەموویان  دەكرێت.  ئاراستەم  پرسیارانەی  ئەو 

پێمدەڵێن كە روخسارم زۆر گونجاو و جوانە بۆ 
شاشە، بەاڵم تاوەكو ئێستا بەشداریم لە دراما و 
فیلمی سینەمایی نەكردووە. ئەگەر پرۆژە هەبێت 

هەڵسەنگاندنی بۆ دەكەم و حەزیشم لێیە.

میدیایەكی  كە  چۆنە  هەستت  رووداو: 
كوردی پەیوەندیی پێوەكردوون؟

هەستێكی  بێگومان  ئەلحسێن:  وەفا 
ساڵوی  و  ناسینتان  بە  خۆشحاڵم  خۆشە، 
گەرمی خۆم ئاراستەی تەواوی ستافی تۆڕی 
نێوان  لە  جیاوازی  دەكەم.  رووداو  میدیایی 
راگەیاندن و میدیاكان نییە. ئێوەش میدیایەكی 
پرۆفیشناڵن لە كاركردن و ئەنجامدانی دیدار 
و هەڤپەیڤین لەگەڵ هونەرمەندانی سووریاش 

دەستپێشخەرییەكی گرنگە.
لە  زۆر  كوردی  دیمەشق  لە  رووداو: 
ناوچەكانی روكن ئەلدین و وادی ئەلمەشاریع 
هەن كە سااڵنە ئاهەنگی نەورۆز سازدەكەن، 

هیچ جارێك بەشدارییت كردووە؟
وەفا ئەلحوسێن: بەڵێ، لە ئاهەنگی نەورۆز 
لەگەڵ چەند هاوڕێ و دۆستێكم بەشدار بووین و 
زۆر دڵخۆش بووم بە گۆرانی و موزیكی كوردی 

و ئەو رەنگە جوان و دڵڕفێنانە.
كردووەتەوە  لەوە  بیرت  قەت  رووداو: 

سەردانی كوردستان بكەیت؟
وەفا ئەلحوسێن: بەڵێ زۆریش حەز دەكەم، 

هیواخوازم دەرفەتێك بدۆزمەوە بۆ ئەوە.
بەشداری  لێكرا  داوات  ئەگەر  رووداو: 
درامایەك یان فیلمێكی كوردی بكەیت وەاڵمت 

چی دەبێت؟

دەبێتە  ئەوە  بێگومان  ئەلحوسێن:  وەفا 
هونەرمەندیش  من.  بۆ  جیاواز  ئەزموونێكی 

ئارەزوو دەكات ئەزموونی هەمەجۆری هەبێت.
رووداو: گرنگترین كاری هونەریت بە بڕوای 

خۆت كامەیانە؟
عابر  ئەلمەوج،  فەوق  ئەلحوسێن:  وەفا 
و  عائیلییە  ئەزمە  ئەلخان،  ئەلزەباب، 
رەمەزانە  لەم  كە  بابولحاڕە  دواترینیشیان 
باڵودەكرێتەوە، هەروەها سەییدەت ئەلزەو كە 

رۆڵی فاتیمەی زەهرام بینیوە.
رۆڵەكەی خۆت  باسێكی  دەتوانی  رووداو: 
بكەی لە درامای بابولحاڕە كە ئێستا نمایش 

دەكرێ؟
دەبینم  هودا  رۆڵی  من  ئەلحوسێن:  وەفا 
لە  رۆڵەكەی  عیسامە،  دووەمی  هاوژینی  كە 
رەمەزانی رابردوو دەستیپێكرد و پشكی خۆی 
بۆی  كە  خانووەكەیان  میراتەی  بەشە  لەو 
دەمێنێتەوە، هەوڵ دەدات لەسەر خۆی تاپۆ 

بكات.
درامای  لە  بەشداریت  بوو  چۆن  رووداو: 

بابولحاڕە كرد؟
ئێستاش  درامایە  ئەو  ئەلحوسێن:  وەفا 
جەماوەرێكی زۆری هەیە و پڕبینەرترینە، بۆیە 

حەزم كرد بەشداری بكەم.
رووداو: وەك هونەرمەندێكی گەنج، پێتوایە 

داهاتووی درامای سووری چۆن دەبێت؟
وەفا ئەلحوسێن: پێموایە بەرەو هەڵكشان 

دەچێت.
رووداو: قەیرانی چەند ساڵەی سووریا تا چ 
ئاستێك كاریگەری هەبووە لەسەر دراماكان و 

لەسەر كاری ئێوە؟
قەیرانەكە  پێموایە  ئەلحوسێن:  وەفا 
نەبووە،  سووری  درامای  لەسەر  كاریگەری 
چۆڵ  گۆڕەپانەكەیان  سووریا  هونەرمەندانی 
ئامادە  گۆڕەپانەكەدا  لە  بەردەوام  و  نەكرد 
بوون، هەم لەناو سووریا و هەم لە دەرەوەی 

سووریاش.

خانمە گۆرانیبێــژی كوردی باكووری 

كوردســتان مەلیــس بەرچــەم دەمیر 

بە داخــە كە زمانــی كــوردی نازانێ 

سیاســەت  بــۆ  هۆكارەكەشــی  و 

گۆرانیبێژە  خانمــە  ئــەو  دەگێڕێتەوە. 

كە قوتابیی ماســتەرە لە زانكۆی یڵدز 

و مامۆستاشــە لــە بنكــەی راهێنانی 

پەیمانــگای  لــە  میللــی  میوزیكــی 

لە هەڤپەیڤینێكدا لەگەڵ  بێشیكتاش، 

هونەرییەكانی  كارە  باســی  )رووداو( 

دەكات و دەڵێــت ئێســتا بــە نیــازی 

كوردییە  گۆرانییەكــی  تۆماركردنــی 

هونەرمەندی  لەالیــەن  پێشــتر  كــە 

كۆچكردوو ئەردەوان زاخۆیی گوتراوە.

هەڤپەیڤین: هیوا سەاڵح

رووداو- هەولێر

ئــەم رەمەزانــە لــە یەكێــك لە 
پڕبینەرتریــن دراماكانــدا لەســەر 
ئاستی ســووریا و واڵتانی عەرەبی 
درامای  زنجیــرە  كــە  دەردەكــەوێ 
هەوڵ دەدات ئەو خانووەی بە میرات بۆی )ئەكتەری سەرەكیی دراماكە(یە. لەوێ لەو درامایەدا هاوژینی دووەمی عیسام بابولحاڕەیە. وەفا غوســن ئەلحوسێن 

وەفــا ماوەتەوە لەسەر خۆی تاپۆ بكات. ســووری  ئەكتــەری  بەشــداریی لەدایكبــووە، تەمەنــی پێنــج ســااڵن ئەلحوســێن، 26 ســاڵ، لە شاری حمس خانمــە  یەكەمینجار  بــۆ  كە  )رووداو( لــە نواندنــدا كــردووە. ئێســتاش لە بووە  و  نیشــتەجێیە  ئــەم دیمەشــق  تەلەفۆنــەوە  لەڕێــی 
هەڤپەیڤینەی لەگەڵ ساز كرد. 

هەڤپەیڤین: دڵخواز بەهلەوی 
رووداو- هەولێر

مەلیس بەرچەم، خانمە گۆرانیبێژی باكووری كوردستان بۆ )رووداو(:

بە داخەوە كە كوردی نازانم

ئەم رەمەزانە 
لە بابولحاڕە دەردەكەوم

سیاسەت نەیهێشت 
فێری كوردی ببم

گۆرانییەكی ئەردەوان 
زاخۆیی دەڵێمەوە

كەس سوارچاكی 
خەونەكانم نییە

وەفا ئەلحوسێن بۆ )رووداو(:

حەز دەكەم بەشداریی 

درامایەكی كوردی بكەم

شەڕ كاریگەری لەسەر 

درامای سووری نەبووە

لەمیا گۆرانییەك بۆ پێشمەرگە دەڵێت
رووداو - هەولێر / هیوا سەاڵح

لەمیا جەمال، گۆرانیبێژی تونســی و بەشــداربووی بەرنامەی زە ڤۆیس ماوەی شــەش ساڵە لە هەولێر دەژیت، دەڵێت لە خۆشەویستی خەڵكی هەولێرو 
پێشمەرگە، گۆرانییەكی بۆ پێشمەرگە كلیپ كردووە. لەمیا بە )رووداو(ی گوت "یەكەمین ئاهەنگم لە دوای بەرنامەی زە ڤۆیس لە هەولێر بوو، خەڵكی هەولێر 

هێندە بە گەرمی پێشوازیان لێكردم، لە هیچ شوێنێك بەو شێوەیە پیشوازیم لێ نەكراوە، ئەمەش وایكردووە خەڵكی هەولێرو كوردستان زۆر خۆشبووێت". لەمیا 
جەمال هەفتەی رابردوو كۆتایی بە تۆماركردنی نوێترین ڤیدیۆكلیپی خۆی هێنا، كە بەناوی پێشــمەرگە بوو. ئەو گوتی "پێشــمەرگە ماوەیەكی زۆر دژی تیرۆر 

كوردی گۆرانییەكم تۆمار كردووەو لە ماوەیەكی زۆر دەجەنگێت، بەراستی شانازی دەكەم گۆرانییەك بۆ پێشمەرگە بڵێم، بۆیە بە زمانی عەرەبی و 
نزیكدا باڵوی دەكەینەوە".
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رووداو – ستۆكهۆڵم

دوای ئــەوەی عەرەبی وەكو زمان، شــوێنی بە 
زمانەكانــی دیكەی نەتەوەكانی ســوێد لێژ كرد و 
بووە دووەمین زمان كە لەدوای ســوێدی زۆرترین 
كــەس قســەی پێدەكەن، ئێســتا ســوورییەكان 

بوونەتە گەورەترین رەوەندی سوێد.
ئەگەرچی لەنێو ئەو رەوەندەدا كورد، كریستیان 
و پێكهاتــەی دیكەش هەن، بەاڵم هەموویان وەكو 
رەوەندێكی عەرەبی هەژمار كراون و ئێستا بەراورد 
بــە نەتەوەكانــی دیكــەی كۆچبــەر، زۆرترینن و 
ژمارەیان گەیشتووەتە نزیكەی 155 هەزار كەس. 
یۆهــان ئیندرشــبێر، نیگەرانە لــە زۆربوونی 
رەوەنــدی ســووری و دەڵێــت: "ســوێد بەتەنیا 
موڵكی سوێدییەكان نییە، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە 

نییە كە ناسنامەی خۆی لەدەست بدات". بەڕای 
ئەو سوێدییە، سوورییەكان رەوەندێكی عەرەبیی 

ئیسالمین و هەڕەشەن لەسەر سوێد.
 ئیندرشــبێر كــە كەمێــك هاوســۆزە لەگەڵ 
نەژادپەرستەكانی ئەو واڵتە، دەڵێت: "سوورییەكان 
ئاوارەی جەنگن، دەبێت رێزیان لێ بگیرێت، بەاڵم 

نابێت ببنە بەشێك لە كۆمەڵگەی سوێدی".

بەبــڕوای ئەو ســوێدییە، زۆربوونی كۆچبەران 
بەتایبەتیــش كۆچبەرانی ســووی وای كردووە كە 
جەماوەری پارتی ســوێدییە دیموكراتەكان رۆژ لە 
دوای رۆژ زیــاد بكــەن. ئەو پارتە كە بە ئاشــكرا 
دژایەتیــی كۆچبــەران دەكات، ئێســتا لــەڕووی 
جەماوەر و الیەنگرەوە بە چوارەمین پارتی سوێدی 

دادەنرێ.

ریتا سڤانسۆن، مامۆستای زمان و شیاندن كە 
مامەڵەی زۆری لەگــەڵ بیانییەكان هەیە، رایەكی 
پێچەوانــەی هەیە و دەڵێت: "زۆر خۆشــحاڵم كە 
سوێد توانیبێتی ئەو كارە گەورەیە بۆ سوورییەكان 
بكات، ئەوان كەسی باشن و قوربانیی سیاسەتێكی 

هەڵەی نێودەوڵەتین، ئەوان قوربانیی جەنگن". 
كورد و كریستیانەكان پێكهاتەیەكی جیاوازی 
رەوەندی ســوورین، لەزۆر بواردا یەك دەگرنەوە، 

بەاڵم لەهەندێك بابەتدا جیاوازن. 
كریستیانەكانی نێو رەوەندی سووری لە سوێد 
بەوە ناســراون كە هاوسۆزی دەسەاڵتی ئەسەدن 
و پێچەوانەی كریستیانەكانی عێراق و توركیا كە 

بە میانڕەو ناسراون، گرووپی چەتەیان هەیە. 
نینــۆف گەنجێكــی كریســتیانی ســوورییە، 
دەڵێت: "راســتە شەڕ هەیە، راستە لە رەوشێكی 
خراپدا بووین، بەاڵم بەشار ئەسەد شكۆی ئێمەی 

پاراستبوو".
بەاڵم ریتا سڤانســۆن سەری لە بیركردنەوەی 
كریســتیانەكانی ســووریا دەرناچــێ و دەڵێــت: 
"ئەوان خۆیان بۆ یەكالیی ناكرێتەوە، رایانكردووە، 

كەچی هاوسۆزی بەشار ئەسەدیشن".
هەنــدێ لــە كریســتیانەكانی ســووریا، بــە 
پێچەوانــەی زۆربەی كریســتیانەكانی رۆژهەاڵتی 
تاوانــی  و  توندوتیــژی  كاری  لــە  ناوەڕاســت، 
لــە شــارەكانی  ئێســتا  و  رێكخــراوەوە گالون 
گرووپــی  و )ئیسكلســتوونە(  )ســیۆدێرتێلیا( 

چەتەیان هەیە. 
جولیان پیترۆس ناوی خوازراوی سەرگرووپی 
كریستیانەكانی سیۆدێرتیلیایە، پێی ناخۆشە بە 
"چەتە" ناویان بهێنرێ. ئەو كە بە گوتەی خۆی 
كۆنترۆڵــی هەموو گرووپەكانی كــردووە، گوتی: 
"ئێمە تەنیا داكۆكی لەخۆمان دەكەین، ئایا ئەمە 
چەتەییــە؟ بە پێچەوانەوە ئێمە جێی شــانازیی 

هەموو كریستیانەكانی سووریاین".
سەبارەت بە وەرگرتنی سەرانەش لە خاوەنكار 
و رێستورانتی ئەو ناوچانەی ئەوانی لێن، جولیان 
دەڵێــت: "ئەوان خۆیــان هاوكاریمــان دەكەن و 

بەزۆر هیچ لە كەس وەرناگرین".
ستیفان بێری، مامۆســتای زانكۆ و شارەزا لە 
بواری شیاندنی كۆمەاڵیەتی، دەڵێت "گەورەبوونی 

كۆمەڵگەیەكی وەكو رەوەندی سووری لە ماوەیەكی 
زۆر كــەم شــتێكی زۆر نۆرمــاڵ نییە، بــەاڵم بەو 

شێوەیەش مەترسی نییە".
ئــەو دەڵێــت كــە لەنێــو رەوەندی ســووری 
"گرووپــی چەتە، داعش، قاچاخچی و پەكەكەش 
خەســڵەتی  هەڵگــری  هەموویــان  كــە  هــەن 
توندوتیژین، بەاڵم هەر لەنێو رەوەندی ســووری 
كە لە سوێدن، كەسانی وەكو سەلیم بەرەكاتیش 

هەیە كە بەربژێری خەاڵتی نۆبڵ بووە".

"رەوەندی سووری لە سوێد نییە"

هەرچەندە ئاماری دەوڵەت دەڵێت سوورییەكان 
ئێستا گەورەترین رەوەندی سوێدن، بەاڵم ئیلینۆر 
هامریــن كــە كچە گەنجێكــی ســوێدییە و تێزی 

دكتۆراكەی لەبارەی پێكهاتــە كۆمەاڵیەتییەكانی 
سوێدە، دەڵێت شــتێك بەناوی رەوەندی سووری 

لە سوێد نییە. 
هامرین كە بەشێك لە تێزی دكتۆراكەی تایبەتە 
بە كورد، دەڵێت: "سووری وەك رەوەند لە سوێد 
نین، لێرە كورد، عەرەب، كریســتیان و رۆم هەن، 

سووری و عێراقی نین".
 هامریــن لەبارەی رەوەندی كوردی لە ســوێد 
دەڵێت "رەوەندی كوردی كارایە، هەمیشە لەدوای 
خەونــی خۆیەتــی، بەاڵم لەگەڵ ئــەوەش بەراورد 
لەگــەڵ ئەوانی دیكــە پێگەیەكی بەهێزی نییە لە 

سوێد". 
بەپێی ئامارە نافەرمییەكان 150 هەزار كورد لە 
ســوێد دەژین، بەاڵم لە دەزگای كۆچ بە عێراقی، 

ئێرانی، سووری و توركی تۆماركراون.

سوورییەكان دەبنە گەورەترین رەوەندی سوێد

رووداو - ئەڵمانیا

دوای پەســەندكردنی پرۆژەیاســایەك كــە 
لەالیــەن پارتی یەكێتی دیموكراتی كریســتیان 
حكومەتــی  كرابــوو،  پەرلەمــان  پێشكەشــی 
ئەڵمانیا دەســتی كــردووە بــە جێبەجێكردنی 
یاســای تازەی كــۆچ، بەوهۆیەشــەوە هەزاران 

كۆچبەر دیپۆرت دەكرێنەوە.
لەنێــو ئــەو كۆچبەرانــەی بڕیــارە دیپۆرت 
بكرێنــەوە، چەندیــن كۆچبــەری كــورد هەن، 
یەكێــك لەوانە دەڵێت: "ئەگەر بمنێرنەوە خۆم 

دەكوژم".
عەلــی عەبدوڵــاڵ، كۆچبەرێكــی كــوردە و 
ساڵێك و 18 مانگە لە ئەڵمانیا گیرساوەتەوە، 
دەڵێــت "لەو ماوەیەدا هیــچ نەماوە نەیكەم لە 
پێناوی ئەوەی باوەڕم پێ بكەن كە من كێشەم 
هەیە لە واڵتەكەم و نابێت بگەڕێمەوە. من لێرە 
ژیانێكــی تــازەم بۆ خۆم دروســت كردووە، بە 

شكستهێنانی ئەو ژیانە، تێدا دەچم".
عەلی هەڕەشە دەكات و دەڵێت ئەگەر دڵنیا 
بێــت دیپۆرت دەكرێتەوە، نایەوێ بە زیندوویی 
بگەڕێتەوە كوردستان و دەڵێت "خۆم دەكوژم". 
لــەو رۆژەوەی حكومەتی ئەڵمانیا بڕیاری داوە 

یاســای نوێــی كۆچ جێبەجێ بــكات، عەلی لە 
رەوشــێكی دەروونیی ئاڵۆزدایە و ترســی هەیە 
پۆلیس دەستگیری بكات و دیپۆرتی بكاتەوە.

هەفتەی رابردوو تەرمــی ئەو گەنجە كوردە 
گەیەندرایــەوە كوردســتان كە بەهــۆی بڕیاری 
دیپۆرتكردنەوەی لە بەریتانیا خۆی كوشتبوو. 
كۆچبــەر  ســێ  فینالندیــش،  لــە  هەروەهــا 
ئەگــەر  كــردووە،  هەڕەشــەی خۆكوشــتنیان 

حكومەت دیپۆرتیان بكاتەوە.
ئــازاد چــاالك، لەالیــەن فەرمانگەی كۆچی 
ئەڵمانیــاوە ئــاگادار كراوەتەوە كــە ئەو واڵتە 
جێبهێڵــێ. ئەو دەڵێت "هاوكارییە ماڵیەكانیان 
بڕیوم و بۆم هەیە تا سەری مانگ لەم شوقەیە 
بمێنمــەوە". ئازاد كە هاوڕێــی عەلییە، دەڵێت 
"قیروسیا لە من، بەاڵم دڵنیام هاوڕێكەم خۆی 

دەكوژێت، چونكە وەزعی زۆر خراپە".  
بــەڕای چاالكڤانێكــی بــواری كۆچبــەران، 
لەالیــەن  خۆكوشــتن  هەوڵــی  زیادبوونــی 
كۆچبەرانــەوە، نیشــانەی ئەوەیە كە رەوشــی 
ژیانــی ئەوان گەیشــتووەتە ئەوپــەڕی خراپی. 

ئاناالند برێگت، بەڕێوەبەری رێكخراوێكی بواری 
كۆچبەرانــە لــە میونشــنی ئەڵمانیــا، دەڵێت 
"زیاتــر لە دە كەیســی هەوڵی خۆكوشــتنمان 

الیە، كۆچبەران لە ژیانێكی خراپدان".
برێگــت كــە ئــاگاداری كەیســی عەلییــە، 
دەڵێــت "هیچ پاســاوێك نییە بــۆ ناردنەوەی 
عەلــی و 10 كۆچبەری دیكە كە من ئاگاداری 
دۆســیەكەیانم، بــەاڵم بەداخــەوە ئەم یاســا 
نوێیــە پێشــێلكاریی زۆری بەرامبەر بە مافی 
كۆچبــەران تێدایە". گوتیشــی: "لــە مێژووی 
نوێــی ئەوروپادا، ئــەوە یەكەمجــارە واڵتانی 
ئەوروپا، بەو رەقییە مامەڵە لەگەڵ كۆچبەران 

دەكەن".
چاالكڤانــان و نوێنەرانــی زۆر لــە پارتــە 
ئۆپۆزســیۆنەكانیش بە نیگەرانییەوە لە یاسای 
نوێــی كۆچ لــە ئاڵمانیا دەڕوانن كــە بوارێكی 
زۆری بــە دەوڵــەت داوە بەشــێوەی جیاجیــا 

مامەڵە لەگەڵ كۆچبەران بكات.
لەیس خەفاجی، چاالكڤان و نزیك لە پارتی 
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا، دەڵێت: "یاساكە 

ئەوەنــدەی رێكارێكــی ئەمنییــە، ئەوەنــدە بۆ 
رێكخســتنی پرســێكی وەكو پرسی كۆچبەران 

نییە".
لەیــس كــە عێراقییە و زیاتر لە 23 ســاڵە 
لــە ئەڵمانیــا دەژی و زانیــاری زۆری لەبارەی 
"دەرفەتێكــی  دەڵێــت:  هەیــە،  كۆچبــەران 
مەترســیدار هەیــە بۆئــەوەی هەمــوو واڵتانی 
ئەوروپا رێســای لەو شێوەیە پەیڕەو بكەن كە 
ســەراپای كەموكورتییە و بواری پێشــێلكاریی 

زۆری داوە".
ناردنــەوەی  دەســەاڵتی  یاســاكەدا  لــە 
و  گرتــن  هەروەهــا  كۆچبــەر،  دەســتبەجێی 
ســنوورداركردنی هاتوچــۆ و چاودێریی مۆبایل 
و كەلەپچــەی قاچ )GPS( بــە پۆلیس دراوە. 
هــەر بەپێی ئەو یاســایە، چارەنووســی دەیان 
هــەزار كۆچبەر دیپۆرتكردنەوەیە كە لەنێویاندا 
ژمارەیەكــی زۆر لە كۆچبــەری كورد و عێراقی 

و سووری هەن.
خەفاجــی دەڵێت "ســەتان عێراقی بەهۆی 
پەنجەمۆر و ئاشكرابوونی پاشخانیان كە پێشتر 

لــە ئەڵمانیا خۆیان تەســلیم كردووە، لە چەند 
واڵتێكی دیكەی ئەوروپییەوە دیپۆرتی ئەڵمانیا 

كراون و بەمزووانە سنوورداش دەكرێنەوە". 
گوتیشــی "بەپێــی یاســا نوێیەكــە، ئــەو 
كەســانە تاوانباركــراون بــە ســاختەكاری و 

راكــردن لە یاســا، بۆیــە نەك هــەر دیپۆرت 
دەكرێنەوە، رەنگە ســزاش بدرێــن، تەنانەت 

هەندێكیان دەستگیریش كراون".
رەجا نەدیم حەسەكەیی كە كچە كوردێكی 
كۆچبــەرە و لــە ئەڵمانیا بڕیــاری ناردنەوەی 
ئیــدارەی  لەالیــەن  دەڵێــت  دەرچــووە، 
كەمپەكەیەوە لە میونشــن ئاگادار كراوەتەوە 
كــە لە كەمپەكــەی نەچێتــە دەرەوە و تەواو 
بێهواشیان كردووە لە پێدانی مافی پەنابەری. 
رەجــا دەڵێت ئەو بە تەنیا نییە و زۆربەی 
لــە  تەلەفۆنكردنیــان  و  هاتوچــۆ  ئەوانــەی 
كەمپەكە ســنووردار كراوە، ئەو كۆچبەرانەن 
كــە یەكەمجــار پەنجەمۆریــان لــە ئەڵمانیــا 
وەرگیــراوە و لــە واڵتانی دیكــەی ئەوروپاوە 

نێردراونەتەوە ئەڵمانیا.
لەگەڵ ئەوەی هیچ ســەرچاوەیەكی فەرمی 
لــە باڵیۆزخانــەی عیراقــی لــە ئەڵمانیا ئەم 
بــەاڵم  نەكــردووە،  پشتڕاســت  زانیارییــەی 
كۆچبەران نیگەرانن لە رێككەوتنی ئەڵمانیا و 
عێراق، بۆ ناردنەوەی پەنابەران و رەزامەندیی 
فڕۆكانــەی  ئــەو  نیشــتنەوەی  بــۆ  عێــراق 

كۆچبەرانی دیپۆرتكراویان تێدایە. 
خەفاجــی دەڵێــت: "وەزارەتــی كــۆچ و 
بــۆ  داوە  رەزامەندیــی  عێــراق  كۆچبەرانــی 
پێشــوازیكردن لــە فڕۆكەكانــی ئەڵمانیــا كە 

كۆچبەرانی دیپۆرتكراو دەهێننەوە". 

چاالكڤانێك: سوورییەكان توندوتیژی 
دەهێننە سكەندەناڤیا

ئەڵمانیا یاسای كۆچ توند دەكات 

ئەزموونی سەركەوتووی كۆچبەرێكی كورد

راپۆرتێكی تەلەڤزیۆنیی كەناڵی )DW( ی ئەڵمانی لە روانگەی ئەزموونی گەنجێكی 
باشووری كوردستان، باس لە ســەركەوتوویی كۆچبەرە گەنجەكانی رۆژهەاڵتی ناوین 

دەكات.
راپۆرتەكە باس لە كوڕێكی تەمەن 27 ســاڵ دەكات كــە بەماوەیەكی زۆر كەم فێری 
زمان بووە و كارێكی زۆر باشــی دەســتكەوتووە. ئەو كۆچبەرە دەڵێــت ئەوان رۆڵیان لە 

بوژانەوەی پیشەسازی ناوخۆیی و بزنسی مامناوەندیی ئەڵمانیادا دەبێت. 
بــەاڵم یاســا تازەكەی ئەڵمانیا بۆ پرســی كــۆچ، كۆتایی بە خەونــی دەیان گەنجی 
لــەو شــێوەیە دەهێنێ. چاالكڤانــە ئەڵمانییەكــە دەڵێت: "لــە نێو گەنجانــی كۆچبەر 
دەیان نموونەی لەو شــێوەیە هەن كە رەنگ بوو ئەڵمانیا دوای چەند ســاڵێك شانازیی 

پێوەكردبان، بەاڵم ئێستا شەرمنانە دەیانگرێت و دەیاننێرێتەوە". 

رەوەندیسوریارەوەندی 

 عێراقی
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ی
ران

 ئێ

رەوەندی 

فینالند

بەپێــی دواییــن ئامــار كــە مانگــی رابردوو 
باڵوكرایەوە، لەدوای جەنگی دووەمی جیهانییەوە، 
سوورییەكان بوونەتە گەورەترین رەوەند سوێد:

رەوەندی واڵتان لە سوێد

 152،850

 136،417

 89
،3

21
 71

،2
69

 154،433

سوێد كۆچبەرێكی یەك سااڵن دەردەكات
رووداو - رادیۆی سوێد

حكومەتی سوێد بڕیاری داوە خێزانێكی ئیسرائیلی لە واڵتەكەی دەربكات كە داوای مافی پەنابەریان كردبوو. ئەو خێزانە ئیسرائیلییە خاوەنی منداڵێك 
بەناوی نوورسین كە تەمەنی ساڵێكە و لە سوێد لە دایكبووە، بۆیە ئەویش دەبێ لەگەڵ خێزانەكەی بگەڕێتەوە ئیسرائیل.

بە پێچەوانەی چاوەڕوانی ئەو خێزانە، لە مانگی یەكی ئەمساڵدا، داوای پەنابەرییەكەیان رەتكرایەوەو لە هەمان مانگیشدا بریاری دەركردنیان دەرچوو. 
ئەوان ئێستا بەرەڕووی كێشەیەكی دیكەش بوون كاتێم سەردانی باڵیۆزخانەی ئیسرائیلیان كرد لە ستۆكهۆڵم بۆ ئەوەی نوورسین وەكو هاوواڵتییەكی ئیسرائیلی 

تۆمار بكەن، بەاڵم باڵیوۆزخانە داوای بەڵگەنامەی تاكەكەسی لێدەكەن، ئەو كەسانەشی داوای پەنابەری دەكەن بەڵگەنامەی تاكەكەسییان پێ نادرێ.

كۆچبەرێكی كورد: 
ئەگەر بمنێرنەوە خۆم 

دەكوژم

چاالكڤانێكی ئەڵمانی: 
یاسا نوێیەكەی كۆچبەران 
پێشێلكاریی زۆری تێدایە

هەزاران كۆچبەر دەردەكات

عێراق رازی بووە پێشوازی لەو فڕۆکانە بکات کە کۆچبەری دیپۆرتکراویان تێدایە

150 هەزار كورد لە سوێد بە عێراقی، ئێرانی، سووری و توركی تۆماركراون
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ژنان

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

لـە كوردسـتان هەندێـك لـە كـوڕان تـۆڕی 
كۆمەاڵیەتیـی فەیسـبووكیان كردووەتـە تـۆڕی 
و  پـارە  دەسـتكەوتنی  و  نێچیـر  راوكردنـی 
تێركردنـی ئـارەزوو، قوربانییەكانیـش زۆربەی 
لەوانـە  هەندێـك  ئافرەتانـن.  هـەر  جـاران 
لـەالی پۆلیـس سـكااڵیان تۆمـار كـردووە، لـە 
كاتێكـدا بەشـی هەرەزۆریـان لەترسـی ئـەوەی 
هەڕەشـە نەكەوێتە سـەر ژیانیان، كێشـەكانی 
خۆیـان دەشـارنەوە. لەوكاتەی كە بەشـێكیان 
هیوایـان بـە دەزگا ئەمنییـەكان و دادگا هەیـە 
بەشـێكی  كێشـەكانیان،  بـۆ چارەسـەركردنی 
ناوێـرن  كـە  ترسـێنراون  ئەوەنـدە  دیكەیـان 
بارودۆخێكـی  لـە  و  بكـەن  تۆمـار  سـكااڵش 

دەروونیـی خراپـدا دەژیـن.
سـلێمانی،  پۆلیسـی  ئامارەكانـی  بەپێـی 
یەكەمـی  مانگـی  چـوار  مـاوەی  لـە  تەنیـا 
لـە  هەراسـانكردنیانەوە  بەهـۆی  ئەمسـاڵدا، 
سـكااڵ   173 كۆمەاڵیەتییـەكان  تـۆڕە  رێـی 
لەالیـەن  زۆریـان  بەشـی  كـە  كـراون  تۆمـار 

بـووە. ژنانـەوە 

شیرین چۆن كەوتە داوەكەوە؟

كـە  كچێكـە  خـوازراوی  نـاوی  شـیرین 
تاڕادەیـەك  و  پارێـزكار  بنەماڵەیەكـی  لـە 
چیرۆكـی  باسـی  ئـەو  دەوڵەمەنـدە. 

لەڕێـی  كوڕێـك  لەگـەڵ  خـۆی  یەكترناسـینی 
و  دەگێڕێتـەوە  كۆمەاڵیەتییەكانـەوە  تـۆڕە 
لەڕێـی  لەمەوبـەر  مانگێـك  "چەنـد  دەڵێـت: 
وەك  ناسـی.  كـوڕەم  ئـەو  فەیسـبووكەوە 
كوڕێكـی خوێندەوار و خاوەن كەسـایەتییەكی 
سـەرەتا  ناسـاند.  مـن  بـە  خـۆی  بەهێـز 
هاوڕێیەتـی و دواتریـش داوای خۆشەویسـتی 
هیـچ  كـە  كردمـەوە  دڵنیاشـی  لێكـردم، 
ئامانجێكـی خراپـی لـە ناسـینی مـن نییـە".
 شـیرین هەروەهـا دەڵێـت: "ئـەو پێیگوتـم 
دەمەوێـت بتخـوازم، بـەاڵم پێویسـتە سـەرەتا 
بكەیـن.  قسـە  و  دابنیشـین  شـوێنێك  لـە 
منیـش رازی بـووم و چەنـد جارێـك لەگەڵـی 
گشـتییەكانی  شـوێنە  لـە  و  دەرەوە  چوومـە 
گشـتییەكان  پاركـە  و  ریسـتۆرانت  وەك 
دادەنیشـتین، هێنـدە ببـووە جێـی متمانـە و 
بـڕوام كـە ئامادەبـووم بـۆ هەمـوو شـوێنێك 

بـڕۆم". لەگەڵـی 
داهاتـوو  بـۆ  پالنـی  شـیرین  لەكاتێكـدا 
جوانەكـەی  خەونـە  الی  بیـری  و  دادەنـا 
كـوڕەی  بـەو  بـوو  شـووكردن  كـە  بـوو 
الی  بیـری  كوڕەكـە  خۆشیدەویسـت،  بـەدڵ 
"لەنـاو  بـوو. شـیرین گوتـی:  پالنـی جیـاواز 
پالنـم  بـووم،  خۆشـدا  زۆر  بیركردنەوەیەكـی 
دادەنـا كـە هاوسـەرگیرییەكەمان چـۆن بێـت 
و لـە داهاتـوودا چـی بكەیـن و لەكـوێ بژیـن، 
بـەاڵم لەنـاكاو هەمـوو شـتێك گـۆڕا، شـەوێك 
ویسـتم قسـەی لەگەڵ بكەم، گوتی كارم هەیە 
و چاوەڕێـم بكـە درەنگی شـەو قسـە دەكەین. 

منیـش چاوەڕێـم كـرد. لەنـاكاو چەنـد وێنـە 
و ڤیدیۆیەكـی خۆمـی بـۆ ناردمـەوە و گوتـی 
ئەگـەر لەگەڵـم نەخەویـت و پـارەم نەدەیتـێ، 

دەبـەم". حەیـات  و  دەكەمـەوە  باڵویـان 
بـووە  شـۆك  تووشـی  دەڵێـت  شـیرین 
سـڕ  بینـی،  كـوڕە  لـەو  ئـەوەم  "كاتێـك 
راسـتییە  ئەمـە  نەمدەزانـی  بەڕاسـتی  بـووم. 

یـان خەیاڵـە. نەمدەزانـی چـی بكـەم. ئینجـا 
و  دانراوەتـەوە  بـۆم  بـووە  بۆسـەیەك  زانیـم 

ناوییـەوە".  كەوتوومەتـە 
كارانـە  ئـەو  ئەوانـەی  دەڵێـت  شـیرین 
دەكـەن، دەزانـن لەگـەڵ كـێ قسـە دەكـەن بۆ 
ئـەوەی بـە ئامانجەكانیـان بگـەن: "ئـەو كوڕە 
زانیـاری لەبـارەی خێزانەكـەم و الیەنی ماددی 

رێگەیـەوە  لـەو  ئـەوەی  بـۆ  وەرگرتبـوو  مـن 
بەئامانجەكەی بگات كە ئەویش دەسـتكەوتنی 
پـارە و شـتی دیكـە بوو. چەنـد جارێك پارەم 
لـە  بەردەوامـە  هێشـتا  ئـەو  بـەاڵم  داوەتـێ، 
پـارەم  داوای  كاتێـك  هـەر  و  هەڕەشـەكانی 
لێبـكات دەبێـت بیدەمـێ، ئەگەرنا ئـەو گرتانە 
باڵودەكاتـەوە كـە لەالیەتـی. منیـش لەترسـی 

ئـەوەی  بـۆ  خـۆم  خێزانەكـەی  و  كۆمەڵـگا 
سەرشـۆڕیان نەبـم، ناچـارم بـە هـەر رێگایەك 

بـێ ئـەو پارەیـە پەیـدا بكـەم".
پۆلیسـی سـلێمانی هۆشـداری دەدەن لـەو 
دەبنـەوە.  ژنـان  رووبـەڕووی  مەترسـیانەی 
زانیارییەكانیـش،  و  بەدواداچـوون  بەپێـی 
كۆمەاڵیەتییـەكان  تـۆڕە  لـە  ئێسـتا  ئـەوەی 
رووبـەڕووی ژنـان دەبێتـەوە، بووەتـە دیاردە، 
تاوەكـو ئێسـتاش چەندیـن كـەس بەتۆمەتـی 

كـراون. دەسـتگیر  خەڵـك  هەراسـانكردنی 
گوتەبێـژی  ئەحمـەد،  سـەركەوت   
گـوت:  )رووداو(ی  بـە  سـلێمانی  پۆلیسـی 
ژنـان  رووبـەڕووی  توندوتیژیانـەی  "ئـەو 
زۆرن،  كۆمەاڵیەتییـەكان  تـۆڕە  لـە  دەبنـەوە 
بـۆ بەشـێك لـە ئافرەتانیـش بووەتـە مایـەی 
گوشـاری دەروونیـی زۆر و هەندێـك لەوانە كە 
هەڕەشـەمان  دەڵێـن  دەكـەن،  تۆمـار  سـكااڵ 
سـەر  دەخەنـە  وێنەكانمـان  كـە  لێدەكـەن 
فەیسـبووك و بەهـۆی ترسـی باڵوكردنـەوەی 
خەومـان  رۆژ  و  شـەو  ڤیدیۆكانمـان  و  وێنـە 

لێناكەوێـت".
لـەو  داوا  سـلێمانی  پۆلیسـی  گوتەبێـژی 
بكـەن  تۆمـار  سـكااڵ  كـە  دەكات  ئافرەتانـە 
كەیسـەكانیان  بـۆ  بەدواداچـوون  تاوەكـوو 
سـكااڵكارەكان  هاوكاریـی  "بـە  بكرێـت: 
و  بدۆزینـەوە  كەسـانە  ئـەو  دەتوانیـن 
رووبـەڕووی  و  دۆزیوەتـەوە  زۆریشـیانمان 
دادگامـان كردوونەتـەوە، هەندێكیـان سـزاش 

دراون".

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

سـارا بەدەم كێشـانی جگەرەكەیـەوە چیرۆكی 
فێربوونـی جگەرەكێشـانی خـۆی دەگێڕایـەوە و 
گوتـی تەمەنـی 10 سـااڵن بـووە كە جگـەرەی بۆ 
داپیـری داگیرسـاندووە، ئیـدی لەوكاتـەوە تاوەكو 
ئێسـتا كـە تەمەنـی بووەتـە 38 سـاڵ، جگـەرە 

دەكێشێ.
منداڵـە،  دوو  خاوەنـی  و  خێزانـدارە  سـارا 
"مـن وەك هەندێـك ژن جگـەرە  ئـەو دەڵێـت 
و نێرگەلـە لـە كافتریـاكان ناكێشـم كـە تەنیـا 
هاوڕێیەكـی  وەك  بەڵكـو  خۆدەرخسـتنە،  بـۆ 
دەزانـم،  خۆمـی  بەبـادەری  خـەم  و  تەنیایـی 
هەرچەنـدە دڵنیـام هۆكاری مەرگ و نەخۆشـیی 

مـن ئـەو هاوڕێیـە دەبـێ".

بەپێـی ئامـار و بەدواداچوونـی وەزارەتـی 
تایبـەت  رێكخراوەكانـی  و  تەندروسـتی 
و  جگـەرە  جگەرەكێشـان،  نەهێشـتنی  بـە 
نێرگەلەكێشـان لەنێـو ئافرەتانـی كوردسـتان 
روو لـە هەڵكشـانە، بەشـێكیش لـە ئافرەتـان 

جگەرەدەكێشـن. نهێنـی  بـە 
شـاناز نێرگەلەكێشـێكە كـە كـەم لـە پیـاوان 
دەتوانـن وەك ئـەو لێزانانە بیكێشـن. تەمەنی 22 
سـااڵنە و دایكی منداڵێكیشـە، زۆربەی شـەوان تا 
درەنـگ لـە كافتریاكان نێرگەلە دەكێشـێ. شـاناز 
دەڵێـت "ئاڵـوودەی نێرگەلـە بـووم، جارجـارەش 

جگەرە دەكێشـم". 
شـاناز لـە تەمەنـی 17 سـاڵییەوە بـە نهێنـی 
تایبەتـی  بـە  كێشـاوە،  نێرگەلـەی  و  جگـەرە 
ئەوكاتانـەی كەسـیان لـە ماڵەوە نەبـووە. دەڵێت 
"كـە ماڵەوەمـان چـۆڵ دەبـوو بانگـی هاوڕێكانـم 

و  دەهێنـا  جگەرەیـان  و  نێرگەلـە  دەكـرد، 
دەمانكێشـا".

بـەاڵم شـاناز زوو ئاشـكرا بـوو، پـاش ئـەوەی 
دراوسـێیەكیان لـەالی دایكـی شـكایەتی لێكـرد و 

لەسـەر ئـەوەش لێدانـی خـوارد.
بـەاڵم ئـەو لێدانـە نـەك جگـەرە و نێرگەلـەی 
بـە شـاناز تـەرك نەكـرد، بەڵكـو زیاتـر كـردی بە 
دۆسـتی دووكـەڵ "ئـەوەی لـە مـرۆڤ حـەرام كـرا 
شـیرینە و بەدڵناییشـەوە توندوتیـژی خێزانەكەم 

بەرامبـەرم ئاڵـوودەی نێرگەلـەی كـردم".
 ئـەو كە ئێسـتا شـووی كـردووە، هاوژینەكەی 
رێگری لێنەكردووە و دەڵێت "ئاسوودەم لەگەڵی، 
چونكـە رێگریـم لێنـاكات لـە كێشـانی نێرگەلـە و 

جگەرە".
 شـاناز بـاش لـەوە تێدەگات كـە دەبێ رۆژێك 
باجی زیانەكانی ئەو نێرگەلەكێشـانە بدات، بەاڵم 

دەڵێت ناتوانێ دەسـتبەرداری ببێ.
كرانـەوەی هەندێك خێـزان بەڕووی كچەكانیان 
و زیادبوونـی ژمـارەی كافتریـاكان لە كوردسـتان، 
ئافرەتـی  رێـژەی  زۆربوونـی  بـۆ  هۆكارێكـە 

جگەرەكێـش.
هـەر كاتێـك رۆژی لـە دایكبوونی هاوڕێیەكیان 
دێتە پێش، سـروە و هەندێك لە هاوپۆلەكانی لە 
كافتریـا یـان لە ماڵـی هاوڕێیەكیـان كۆدەبنەوە و 
دەسـت بـە كێشـانی جگـەرە و نێرگەلـە دەكـەن. 
سـروە قوتابـی پۆلـی چـواری ئامادەییـە و تـازە 
تەمەنـی 16 سـااڵنە. ئـەو بـە )رووداو(ی گـوت 
"لەڕێگـەی سـایتەكانەوە عاشـقی جگـەرە بـووم، 
دایكـم دەزانێـت كـە دەیكێشـم، ئەویـش بـەدزی 
كات  زۆربـەی  منیـش  دەیكێشـێت،  باوكمـەوە 
لەگـەڵ هاوڕێكانـم لە ماڵ یان كافتریایەك جگەرە 
دەكێشـم". جیابوونـەوەی لـە خۆشەویسـتەكەی 
جگەرەی زۆرتری بە سـروە كێشـاوە. ئەو دەڵێت 
"شـەوێك لە خۆشەویسـتەكەم جیابوومـەوە، ئەو 
شـەوە نەخەوتـم و تـا بەیانـی جگـەرەم كێشـا".

3%ی جگەرەكێشانی 
كوردستان ئافرەتن

دكتـۆر فەیسـەڵ بڵبـاس، سـەرۆكی كۆمەڵەی 
نەهێشـتنی جگەرەكێشـان لە هەولێر بە )رووداو(
كۆمەڵەكەمـان،  ئامارەكانـی  "بەپێـی  گـوت:  ی 
هەرێمـی  لـە  دانیشـتووان  40%ی  نزیكـەی 
و  دەكێشـن،  نێرگەلـە  و  جگـەرە  كوردسـتان 

پشـكی شـێریش بـەر گەنجـان دەكەوێـت. 3%ی 
مێـن". رەگـەزی  لـە  جگەرەكێشـەكانیش 

رێـژەی  پێیوایـە  عـارەب  فەیسـەڵ   
جگەرەكێشـانی ئافرەتـان لـەوە زیاتـرە "چونكـە 
زۆر لـە ئافرەتـان بـە نهێنـی جگـەرە و نێرگەلـە 
دەكێشـن و رێژەكـەش لـەم سـااڵنە لەنـاو ژنـان 
زیـادی كـردووە، بەتایبەتـی كێشـانی نێرگەلـە لە 

كافتریـاكان".
كۆمەڵـەی نەهێشـتنی جگەرەكێشـان لە 20ی 
ئـەم مانگـەوە )ئایـار( لەگـەڵ دەسـتەی ژینگـە 
جگـەرە  نەهێشـتنی  هەڵمەتـی  بـە  دەسـتیان 
لەڕێـی  ئەویـش  كـردووە،  نێرگەلەكێشـان  و 
دابەشـكردنی نامیلكە لەبـارەی كاریگەری و زیانە 
دەروونـی و تەندروسـتی و ئابوورییەكانـی جگەرە 
و نێرگەلـە. هەڵمەكەتـەش هەتـا 31ی مانـگ كـە 
هاوكاتە لەگەڵ رۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی 

جگەرەكێشـان بـەردەوام دەبێـت. 
لیژنـەی  سـەرۆكی  شـێروانی،  لوقمـان 
لـە  نێرگەلـە  و  جگـەرە  بەرەنگاربوونـەوەی 
هەماهەنگـی  بـە  لیژنەیـە  ئـەم  كـە  كوردسـتان 
وەزارەتـی  و  تەندروسـتی  وەزارەتـی  لەگـەڵ 
بازرگانـی و پیشەسـازی و دەسـتەی پاراسـتن و 
چاككردنـی ژینگـە دامـەزراوە، دەڵێـت "بەپێـی 
دواییـن راپۆرتـی وەزارەتـی تەندروسـتیی عێـراق 
كـە لـە 14 پارێـزگا كـراوە بـە چـوار پارێزگاكـەی 
و  جگـەرە  رێـژەی  كوردستانیشـەوە،  هەرێمـی 
نێرگەلەكێشـان بـە 23.4% خەمڵێنـراوە و لەنێـو 
لـەوە  بـەاڵم رێژەكـە  ژنانیشـدا رێژەكـە 3%یـە، 
زیاتـرە، بەتایبـەت لـە هەرێمـی كوردسـتان لەنـاو 

هەڵكشـانە". لـە  روو  ئافرەتانـدا 
هـۆكار  بـە  پیـاوان  شـێروانی،  لوقمـان 
كێشـانی  رێـژەی  زیادبوونـی  بـۆ  دەزاێـت 
نێرگەلـە و پێیوایـە "بردنـە ماڵـەوەی نێرگەلـە 
و كێشـانی بـە بەرچـاوی خوشـك و دایـك و 
چاولێكـەری  بـۆ  هۆكارێكـە  منداڵـەوە  و  ژن 
داخیشـە  جێگـەی  ئـەوەی  فێركردنیـان،  و 
بـە  دەتوانێـت  منداڵێـك  هەرزانـە  ئەوەنـدە 
رۆژانەكـەی خۆی جگـەرە بكڕێت، بۆیە لەگەڵ 
وەزارەتـی تەندروسـتی و دارایـی و بازرگانـی 
و دەسـتەی ژینگـە هەوڵـی گرانكردنـی نـرخ 
تـا  دەدەیـن،  جگـەرە  سـەر  بـاج خسـتنە  و 
دابنرێـت  نێرگەلـە  كێشـانی  بـۆ  سـنوورێك 
كـە هۆكارێكـە بـۆ تووشـبوون بـە 17 جـۆری 

مرۆڤـدا". لـە  شـێرپەنجە 

لە سلێمانی 173 سكااڵی 
تایبەت بە فەیسبووك دراونەتە پۆلیس

جگەرە و نێرگەلەكێشان 
لەنێو ئافرەتان روو لە هەڵكشانە

پیاوێك بەهۆی خۆسووتاندنی هاوژینەكەی دەستگیردەكرێ
رووداو - كەالر

ژنێكی دانیشــتووی كەالر خۆی ســووتاند و گیانی لە دەســتدا، دوای رووداوەكەش هاوژینەكەی لەالیەن پۆلیســەوە دەستگیركرا. ئەو ژنە كە ناوی 
)هـ.س(ە و تەمەنی 53 ساڵە، دانیشتووی قەزای كەالرە، رۆژی 2017/5/26 لە نێو ماڵەكەی خۆیدا ئاگری لە جەستەی خۆی بەردا و گیانی لەدەستدا. 

رۆژی دواتریش هاوژینەكەی بە مەبەستی لێكۆڵینەوە لە هۆكاری خۆسووتاندنی بە بڕیاری دادوەر دەستگیركرا. بە گوتەی سەرچاوەیەك لە بەڕێوەبەرایەتیی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان ئەو ئافرەتە نەخۆشــیی دەروونی هەبووە. لە ســەرەتای ئەمســاڵەوە تاوەكو ئێستا، سێ ژن و كچێك لە كەالر 

خۆیان سووتاندووە و دوو ژنیش كوژراون.

تەنیا لە چوار مانگی یەكەمی ئەمساڵدا

3%ی جگەرەكێشەكانی كوردستان ئافرەتن

هاوژینەكەی بە جگەرە كوشت

خەدیجە فارس، تەمەن 71 ســااڵن، رۆژانە زیاتر لە كیســەیەك تووتــن بە نەوەكانی 
دەپێچێتەوە، ئەو دەڵێت "لەززەت لە تووتنەكە نەك جگەرەی ئێستا وەردەگرم، بۆ مردن و 
نەخۆشیش هەر تووتن باشترە". هاوژینەكەی ئەو كە ئێستا لە ژیاندا نەماوە، جگەرەكێش 
نەبووە، بەاڵم رێگریشــی لێ نەكردووە. خەدیجە دەڵێت "مێردەكەم 11 ســاڵە مردووە، 
پزیشــكەكان گوتیان تووشی شێرپەنجەی ســی بووە، گوتیان تۆ هاوژینەكەت كوشت، 
بەهۆی ئەو دووكەڵەی تۆوە هاوژینەكەت تووشــی شــێرپەنجە بووە، بەاڵم تازە ناتوانم 

وازی لێ بهێنم، دەمەوێ خۆشم هەر بەو دووكەڵە بمرم".

سەرۆكی لیژنەی بەرەنگاربوونەوەی جگەرەكێشان لە كوردستان:

بردنە ماڵەوەی نێرگەلە و كێشانی بە بەرچاوی 
خوشك و دایك و ژن و منداڵەوە هۆكارێكە بۆ 

چاولێكەری و فێركردنیان

70%ی ئەو سکااڵیانەی بەهۆی فەیسبووکەوە تۆمارکراون لەالیەن ئافرەتانەوە بووە

زۆربەی ئافرەتانی کوردستان بەدزی کەسوکاریانەوە جگەرە و نێرگەلە دەکێشن
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70%ی خەڵكی مەدەنی لەكوردستان چەكیان هەیەكۆمەاڵیەتی
رووداو - هەولێر

زیا پترۆس، سەرۆكی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ لە هەرێمی كوردستان، داوا لە وەزارەتی ناوخۆ دەكات هەڵمەتێك بۆ دەستبەسەرداگرتنی 
چەكی بێ  مۆڵەت دەستپێبكات، چونكە وەك ئەو دەڵێت "هۆكاری نا ئارامی، روودانی زۆربەی تاوانەكان بەهۆی بوونی چەكەوەیە لە مااڵندا" پترۆس 

ئاشــكرای كرد كە بەپێی بەدواداچوونەكانیان 70%ی خەڵكی مەدەنی لەماڵەوە چەكیان هەیە. هەروەها ســامی جەالل، بەڕێوەبەری گشــتی دیوانی 
وەزارەتی ناوخۆ، ژمارەی ئەو كەسانەی ئاشكرا كرد كە مۆڵەتی هەڵگرتنی چەكیان هەیە و گوتی "لە هەرێمی كوردستان مۆڵەتی هەڵگرتنی چەكمان 

بە 3645 كەس داوە".

داو(
روو

ۆ: 
فۆت

( 

ژیلەمۆ عەبدولقادر

* بەڕێوەبەری بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژی ئافرەتان/ هەولێر

موقەدەمی مافپەروەر

بــۆ هەموو كارێك كاردانــەوە هەیە، بەاڵم 
مەرج نییە هەموو جارێك كاردانەوەی كارێك 
بــە قازانجی تۆ بشــكێتەوە، رەنگــە بتخاتە 
كێشەیەكی گەورەوە، وەكو ئەو ئافرەتەی كە 
لە داخی مێردەكەی پەنای بۆ پەیوەندییەكی 

نادروست برد.
ئەو ئافرەتە ماوەیەك لەمەوبەر ســەردانی 
یاســایی  رێگەچارەیەكــی  داوای  و  كردیــن 
كــرد بۆئەوەی دەربــازی بێ لەو كێشــەیەی 
تێیكەوتووە كە قەت باوەڕی نەكردووە رۆژێك 

لە رۆژان تووشی ببێ.
ئافرەتەكــە بەســەرهاتی خــۆی گێڕایەوە 
و گوتــی كاتێــك گەنــج بــووە، پەیوەندیــی 
خۆشەویستی لەگەڵ كوڕێك هەبووە، كوڕەكە 
بەڵێنــی خــۆی بەرامبــەر بردووەتە ســەر و 
هاتووەتــە خوازبێنێ، ســەرەتای ژیانیان پڕ 
بووە لە یادەوەری و قسەی خۆش. بە گوتەی 
خــۆی ئەوەی لە ژیانــی ئەواندا هەبووە زیاتر 
لە خەیاڵ و ئەفســانەی نێو فیلمەكان چووە، 
بەاڵم ئەو خۆشــیانە تا ســەر نەبوون. دوای 
دوو ساڵ هەڵسوكەوتی هاوژینەكەی رۆژ بەڕۆژ 
گۆڕانكاریــی بەســەردا هاتــووە، ژنەكە بیر و 
خەیاڵی هەر لــەالی ئەو بووە، بەاڵم پیاوەكە 

لە جیهانێكی دیكەدا ژیاوە. 
لــە هەڵســوكەوتەكانی  ژنەكــە  كاتێــك 
هاوژینەكەی كۆڵیوەتــەوە، بۆی دەركەوتووە 
كە پەیوەنــدی لەگەڵ ئافرەتێــك هەیە، ئەو 
ژنە دەڵێــت زۆر ئامۆژگاری هاوژینەكەی كرد 
كە خیانەتی لێنەكات، بەاڵم ســوودی نەبوو، 
ماوەیــەك لێــی تــۆراوە و چووەتــەوە ماڵی 
باوكــی، بەاڵم ئەوەش هیچ ســوودی نەبووە. 
بۆیە هەڕەشەی لە هاوژینەكەی كردووە ئەگەر 
واز لــە پەیوەندییە نادروســتەكانی نەهێنێ، 
ئەویش هەمان رێگەی ئەو هەڵدەبژێرێ، بەاڵم 
وەاڵمێكی زۆر چاوەڕواننەكراوی لە مێردەكەی 

دەستدەكەوێ كە پێیدەڵێ "كەیفی خۆتە".
 ئافرەتەكــە ســەیری بــەوە هاتبوو چۆن 
پیاوێــك رێگە بە ژنەكــەی دەدات پەیوەندی 
لەگەڵ پیاوێكی دیكە هەبێ، زۆر بیر لە قسەی 
مێردەكــەی دەكاتــەوە كــە ئایــا مێردەكەی 
تاقیدەكاتەوە یان دەیەوێ تووشــی پەندێكی 

بكات.
ئەوئافرەتە دەڵێت بەرلەوەی بیر لەو رێگە 
هەڵەیە بكاتەوە، ویســتوویەتی جیاببێتەوە، 
بەهیــچ  پێیگوتــووە  هاوژینەكــەی  بــەاڵم 
شــێوەیەك ئامادە نییە تەاڵقــی بدات. جگە 
لەوەش پێشــتر خوشكێكی جیاببووەوە، ئەو 
ترسی لەوە هەبوو تێڕوانینێكی خراپ بەرامبەر 
خێزانەكەی دروســت ببێ و كاریگەری لەسەر 

شووكردنی خوشكەكانی دیكەی هەبێ.
ئــەو  بەرامبــەر  كاردانەوەیــەك  وەك 
رەفتارەی مێردەكــەی، ئافرەتەكە پەیوەندی 
لەگەڵ كوڕێــك دادەنێ، بەاڵم نەیزانی هێندە 
هۆگــری ئــەو كــوڕە دەبێ بە جارێك پشــت 
لــە هاوژینەكــەی دەكات، تەنانەت هیچ باكی 
بەوە نابێ مێردەكــەی خەریكی چییە؟ كەی 
دەردەچێ؟ كــەی دەگەڕێتەوە؟ دەچێتە الی 
كێ؟ شــەوان بــە تەلەفۆن قســە لەگەڵ كێ 

دەكات؟ 
عەشــقی  داوی  دەكەوێتــە  ئافرەتەكــە 
ئــەو كــوڕە، بەڵێن لــە كوڕەكــە وەردەگرێ 
كــە دەیخوازێــت، هــەر بۆیە لــە مێردەكەی 
دەتــۆرێ و دەچێتــەوە ماڵی باوكــی، داواش 
لە مێردەكەی دەكات تەاڵقی بدات، بەاڵم لەو 
رۆژەی دەچێتــەوە ماڵــی باوكی، ئەو كوڕەی 
بەناو خۆشیدەویست تەنانەت تەلەفۆنێكی بۆ 
ناكات، بــۆی دەردەكەوێ ئەو كوڕە خۆشــی 

ناوێت و تەنیا كاتی پێدەكوژێ.
ســەبارەت بە رێگەچارەكەی، بەو ئافرەتە 
گوتــرا كــە ئــەوان تەنیــا دەتوانــن بانگــی 
هاوژینەكــەی بكــەن و ئامۆژگاریــی بكــەن، 
ئــەوان ناتوانــن ئیجرائاتی یاســایی بەرامبەر 
هاوژینەكــەی بكــەن، چونكــە مافی گشــتی 
تێــدا نییە بەڵكــو مافی كەســییە، دەتوانی 
پەنا بۆ دادگای باری كەســی ببەی و ســكااڵ 
لەســەر هاوژینەكەت تۆمــار بكەی، ئەگەر بە 
بەڵگە ســەلماندت كە هاوژینەكەت خیانەتت 
لێــدەكات، دەتوانی داوای جیابوونەوە بكەی. 
هەروەها ئامۆژگاریش كرا كە واز لە پەیوەندی 
نادروست بهێنێ، چونكە ئەگەر ئاشكرا ببێ، 
هاوژینەكەی دەتوانێ ســكااڵی لەســەر تۆمار 

بكات و سزا بدرێ.

لە داخی 
مێردەكەی 

خیانەتی كرد

كوڕەكەی خۆی بە تاپڕ دەكوژێت و هەڵدێ
دیمەن بورهان

رووداو - هەولێر

باوك و كوڕ ســەرقاڵی دروێنەی گەنم 
و جۆ بوون، لەســەر پەرژینكردنی زەوی 
كێشــە لە نێوانیان دروســتبوو، باوكەكە 
دەستی بۆ تاپڕەكەی برد و بە گوللەیەكی 

تاپڕ كۆتایی بە ژیانی كوڕەكەی هێنا.
ئــەو رووداوە رۆژی 2017/5/18 لــە 
گونــدی كۆزە پانكەی ســەر بە ناحیەی 
دیبەگەی شــاری هەولێر روویــدا، تێیدا 
عەبدوڵــاڵ  كاروان  بەنــاوی  كوڕێــك 
ئیبراهیــم، تەمــەن 34 ســاڵ و خاوەنی 
حەوت منداڵ، بە دەستی باوكی كوژرا.

كەســێكی نزیــك لــەو خێزانــە بــە 
خەریكــی  "كاروان  گــوت:  )رووداو(ی 
كاری ئاژەڵداری و كشتوكاڵ بوو، بەهۆی 
كێشــەی زەوییەوە چەند جارێك لەگەڵ 
باوكــی كێشــەیان هەبووە، ئــەم كوڕ و 
باوكە بەردەوام شەڕ و كێشەیان هەبوو، 

لەگەڵ یەكدی نەدەگونجان".
ئــەو كەســە نزیكــەی خێزانەكــە كە 
نەیویســت نــاوی باڵوبكرێتەوە، باســی 
ژیانی ئەو خێزانەی كرد و گوتی "باوكی 
كاروان كە تەمەنی 62 ســاڵە، سێ ژنی 
هێنــاوە، بەاڵم ئێســتا تەنیــا یەك ژنی 
لەگەڵ ماوە. لەو ژنە خاوەنی 7 منداڵە، 
لەگەڵ دایكی كاروانیش كە ژنی یەكەمی 
بــووە، دەمێكــە جیابوونەتــەوە و ســێ 
منداڵی لێــی هەبووە، دووانیان مردوون، 

تەنیا كاروانی ماوە".
بــە گوتەی ئەو كەســە، چەند رۆژێك 

نزیــك  كەســێكی  لەگــەڵ  پێشــتریش 
لــەو خێزانــە دانیشــتن كێشــەی زەوی 
چارەســەر بكەن، بەاڵم دواتر كێشــەكە 
ســەریهەڵدایەوە و ئەمجارەیــان خوێنی 
تێدا رژا. ئەو سەرچاوەیە گوتی "كاروان 
دایكــی  لەگــەڵ خاڵــی و كەســوكاری 
پەیوەنــدی هەبــووە، ئەمــەش بووەتــە 
جێگەی نیگەرانی و ناڕەزایەتی باوكی".

كوردســتان كــە دایكــی كاروانــە و 
ماوەی 27 ســاڵە لە عەبدوڵاڵی هاوژینی 
جیابووەتەوە، باســی شــووكردنی خۆی 
بــەو پیــاوە دەكات و دەڵێــت "تەمەنــم 
11 ســااڵن بوو كە بەشوودرام، عەبدوڵاڵ 
نزیكەی 20 ساڵ لە من گەورەتر بوو، 3 
منداڵــم لێی هەبــوو، دوو كوڕ و كچێك، 

كچەكەم بەهۆی نەخۆشییەوە مرد".
بــە گوتــەی كوردســتان، عەبدوڵاڵی 
و  لێیــداوە  بــەردەوام  هاوژینــی 
قبــوڵ  ئەوەیــان  كەسوكارەكەشــی 
نەكردووە "عەبدوڵاڵ بەردەوام لێیدەدام، 
هــەر بۆیە كەســوكارم ئەمەیان قبوڵیان 

نەكرد و منیان بردەوە".
چارەنووســی  بــە  ســەبارەت 
گوتــی  كوردســتان  كوڕەكانیشــی، 
"كوڕەكان لەالی خۆم بوون، بەاڵم رۆژێك 
عەبدوڵــاڵ هات و كوڕەكانی بردەوە. ئەو 
رۆژەی كوڕەكانی بردەوە یەكێكیان مرد، 
شــایەتم هەیە كە هــەر ئەو رۆژە یەكێك 
لــە كوڕەكانمی بردبــوو بۆ دزینی نەوتی 
رەش، بــەاڵم كاتێك هێــزە ئەمنییەكان 
هاتبــوون، پاڵی بــە كوڕەكەیەوە ناوە و 
كەوتووەتە ناو چاڵێكی نەوتی رەشەوە، 

دواتریش هاتووەتەوە و لە بیرە نەوتەكە 
بــۆ  شــۆردوویەتی  و  دەریهێناوەتــەوە 
ئــەوەی كــەس بــەو رووداوە نەزانێــت. 

پاشان گوتوویەتی بۆ خۆی مردووە".
كوردســتان خەمــی زۆری لــە مردنی 

كوڕەكــەی خواردووە. هەر بۆیە زوو ژنی 
بۆ كاروان هێناوە. ئــەو دەڵێت "كاروان 
ماڵــی خاڵەكانــی زۆر خۆشدەویســت و 
هاتوچــۆی دەكــردن، ئەمــەش باوكــی 
نیگــەران كردبــوو، بڕیــار بــوو یەكدی 

ببینیــن، بــەاڵم بەداخەوە بــە مردوویی 
بینیم".

كوردســتان تاوەكوو ئێســتا سكااڵی 
تۆمــار  پێشــووی  هاوژینــی  لەســەر 
تــازە  "مــن  ئــەو دەڵێــت  نەكــردووە، 
جەرگم ســووتاوە، ئەوە كاری حكومەتە 

لێپرسینەوە بكات".
كوردســتان كە یاریدەدەری پزیشــكە 
منداڵــی  دوو  كردووەتــەوە،  شــووی  و 
هەیــە )كچێك و كوڕێــك( كوڕەكەی لە 
ئەوروپایــە و كچەكەی شــووی كردووە. 
مــردووە،  هاوژینەكــەی  ساڵیشــە  دوو 
بۆیە ئێســتا لــەالی بــرای هاوژینەكەی 
دەمێنێتەوە. ئــەو دەڵێت "ئەو خێزانەی 
ئێســتام رێزم لێدەگرن، بۆیــە نامەوێت 
ســكااڵ تۆمــار بكــەم و ببمە كێشــە بۆ 
ئەوانیــش، چونكە من لــە كۆیە و ئەوان 
لــە دیبەگەن. ئەم هاتوچۆیە بۆ دادگاش 
بە من ناكرێت. تەنانەت بە جیا پرســەم 
بــۆ كوڕەكەم دانــاوە. زۆریش داوام كرد 
لەناو هەولێر لەالی براكەی بینێژن، بەاڵم 

لە گوندی كۆزەپانكە ناشتیان".
مقەدەم ئەیوب جەوهەر، بەڕێوەبەری 
پۆلیســی دیبەگە، سەبارەت بەم كەیسە 
بە )رووداو(ی گوت: "پەڕاوی لێكۆڵینەوە 
بــۆ عەبدوڵــاڵ ئیبراهیــم كراوەتەوە و بە 
بڕیــاری دادوەر و بەپێی مــاددەی 406 
لە یاســای ســزادانی عێراقــی، فەرمانی 
دەســتگیركردنی بــۆ دەرچــووە، بــەاڵم 
شــاردووەتەوە،  خــۆی  و  هەڵهاتــووە 
تیمەكانــی ئێمــەش بەردەوامن لە گەڕان 
بەدوای تۆمەتبارەكە و دەستگیركردنی".

دایكی بەجیا پرسەی بۆ داناوە

دیمەن بورهان
رووداو - هەولێر

دوو منداڵــی خەڵكــی رۆژئــاوای كوردســتان 
لەســەر شەقامی سالم لە سلێمانی ماسیحەیەكی 
بچووكیان بەدەســتەوەیە و خەریكی سڕینەوەی 
جامی ئۆتۆمبێلەكانن، جارجارە ماســیحەیەك و 
تۆزێ كەفاو دەهێنن بــە جامی ئۆتۆمبێلەكاندا، 
یــان تێر جوێن دەكرێن یان پشــتگوێ دەخرێن، 

ئەوان سواڵ دەكەن، بەاڵم بەشێوازێكی دیكە.
ئەحمەد كە یەكێكە لــەو دوو منداڵە، دەڵێت 
"دوو بــرا و باوكم لە تەقینەوەدا شــەهید بوون، 
ماوینەتــەوە  خوشــكم  دوو  و  دایكــم  لەگــەڵ 
و هەموومــان كار دەكەیــن، ئــەوان كلێنكــس 
دەفرۆشــن، منیش كاری خاوێنكردنەوە دەكەم، 
رۆژانە نزیكەی پێنج هەزار دینارم دەستدەكەوێت، 

بەاڵم شوفێرەكان جنێومان پێدەدەن".
رێكخراوی منداڵپارێزی كوردستان پڕۆژەیەكی 
بۆ كۆكردنەوەی ئەو مندااڵنە لە شوێنێكی باشتر 

و بۆ دابینكردنی ژیانێكی باشتر هەیە. 
بەپێی رووپێوییەكی ئەو رێكخراوە كە ســاڵی 
رابــردوو لــە ســلێمانی كــراوە، 424 منــداڵ كە 
تەمەنیان لە خوار 15 سااڵنەوەیە، سواڵ دەكەن.

نــەوڕەس ئەحمــەد مەحمــوود، بەڕێوەبەری 
پەیوەندییەكانی رێكخراوی مناڵپارێزی كوردستان 
بــە )رووداو(ی گــوت "بــە پێویســتمان زانــی 
جێگەیەك بۆ منداڵە بێكەسەكان و ئەو مندااڵنەی 
خێزانەكانیان نایانگرنەخۆ دابین بكرێت، ئەویش 
بــە داواكــردن لــە خانــەی چاودێریــی مندااڵنی 
ســلێمانی كە شــوێنێكی جیایان هەبــوو، بەاڵم 
پێویستی بە چاككردن بوو، داوایەكمان پێشكەش 
كرد بــە دابینكردنــی بوجەیەك، بــەاڵم بەهۆی 
نەبوونــی بودجــەوە وەاڵممان نەدرایــەوە، بۆیە 
ئەمســاڵ قایمقامی سلێمانی خۆی بانگی كردین 

بۆ پرۆژەكەمان".
ئێســتا پرۆژەكە ناونراوە )ســنوورداركردنی 
كاركــردن و ســواڵكردنی مندااڵنی خــوار تەمەن 
15 ساڵ( بودجەشــی بۆ تەرخانكراوە. نەوڕەس 
دەڵێت: "ئەو بودجەیە بۆ نۆژەنكردنەوەی بیناكەیە 
كە سەر بە خانەی چاودێریی كۆمەاڵیەتی كوڕان و 
كچانە، چونكە ئەم مندااڵنە كەیسەكانیان جیاوازە 
و نابێ تێكەڵ بە مندااڵنی دیكەی خانەكە بكرێن".

ســتافێك بۆ خانەكــە دابیــن دەكرێت كە لە 
دوو تیمی گــەڕۆك پێكهاتووە، تیمــی توێژەری 
كۆمەاڵیەتــی و تیمــی پۆلیســی نەوجەوانــان. 
نەوڕەس دەڵێت "پێویســتە بە شــەو و رۆژ ئەم 
دوو تیمە چاودێری مندااڵن بكەن، تیمی پۆلیسی 
نەوجەوانان دەبێت بە جلی مەدەنی و ئۆتۆمبێلی 
مەدەنــی بێــت و لەكاتــی ســواڵ و كاركــردن و 
ئــەم مندااڵنە ببەنە خانەی تێبینی لە پۆلیســی 
نەوجەوانــان، تاوەكو بانگی خێزانەكەی دەكرێت 
و لەالیەن دادوەر بەڵێننامەیان پێ پڕدەكرێتەوە، 
ئەگــەر بــۆ جــاری دووەم منداڵەكــەی نــاردە 

سەرشەقام ئەوكات سزادەدرێن".
سەبارەت بەو مندااڵنەی خێزانیان نییە یاخود 
نایانگرنــە خۆیان و كێشــەی خێزانییــان هەیە، 
نــەوڕەس ئەحمــەد دەڵێــت "لەو خانەیــە لەژێر 
چاودێــری توێژەرانی پســپۆر بەخێویان دەكەین 

و تاوەكو ئێستاش نزیكەی 10 منداڵمان هەن".
رێكخــراوی  پەیوەندییەكانــی  بەڕێوەبــەری 
مناڵپارێزی كوردســتان دەڵێــت "93.3%ی ئەم 
مندااڵنەی ســواڵ یان كار دەكەن لەچوارچێوەی 
خێزانــدان ، ئــەوەی جێگەی داخــە زۆربەیان لە 
خوێندن دابڕاون و لەسەر شەقامەكانن، 41%ـیان 
توندوتیــژی فیزیكییــان بەرامبــەر دەكرێــت و 
21%ـــشیان توندوتیژی سێكسی و سوكایەتیان 

پێدەكرێت".
كەمالی تەمەن 12 ســااڵن و بەدیعەی تەمەن 
7 ســااڵن دوو خوشك و بران كە ماوەی دوو رۆژ 
لەگەڵ خوشــك و براكــەی دیكەیان و 4 منداڵی 
دیكەی رۆژئاوای كوردستان لەسەر شەقامەكانی 
شــاری هەولێر مابوونەوە و شەوانەش هەموویان 
لەژێر یەك بەتانی دەخەوتن لەسەر شەقامەكان، 
كەمال دەڵێت: "ئێمە 8 منداڵ بووین، لەبەرئەوەی 
پارەمــان كۆنەكردبــووەوە، لــە ترســی دایك و 

باوكمان نەمانوێرا بچینەوە ماڵەوە، بە هەموومان 
یەك بەتانیمان پێبوو، شەوان زۆر سارد بوو".

بەدیعە و كەمال چەند جارێك لەالیەن پۆلیسەوە 
دەستگیركراون "زۆرجار ئێمەیان گرتووە، دەڵێن 
دەبێــت بچنەوە ماڵەوە، بەاڵم بــاوك و دایكمان 
دەڵێن دەبێت پارە پەیدا بكەن". كەمال دەشڵێت 
"لە هەولێر و بەغدا و كەركووكیش سواڵم كردووە 
و كلێنكس و ئاوم فرۆشتووە، بەاڵم زۆرترین كات 
هەر لــە هەولێر كردوومە، چونكە ئیشــكردن لە 
هەولێر باشترە و پارەی زیاترمان دەستدەكەوێت، 
رۆژانە لەگەڵ هەرسێ خوشك و براكەم 50 بۆ 55 

هەزار دینارمان دەستدەكەوێت".
لە هەولێر زیاتر لە ســاڵێكە پالنی نەهێشتنی 
سواڵكردن دانراوە و بەردەوامە لە كارەكانی. رائید 
نەبەز عەبدولقادر، بەڕێوەبەری پۆلیسی رێككاری 
هەولێر بە )رووداو(ی گوت "لە 2016/3/16ـەوە 
هەڵمەتێكمان بۆ نەهێشتنی دیاردەی سواڵكردن 
و دەستگیركردنی ئەو كەسانە دەستپێكردووە و 
هەڵمەتەكەش بــەردەوام دەبێت تا ئەم دیاردەیە 
بنبــڕ دەكرێت، لەو ماوەیەشــدا نزیكــەی 1300 
ســواڵكەر و دەســتگێڕمان دەستگیر كردووە كە 
منــداڵ و پیاو و ئافرەتیشــیان تێدایــە، پەڕاوی 
لێكۆڵینەوەمــان بۆ رێكخســتوون و رەوانەی الی 
بەڕێز دادوەرمان كــردوون، لەوێش بەڵێننامە لە 
دایــك و باوكی ئەو مندااڵنە وەردەگیرێت و دواتر 

ئازاد دەكرێن".
بەشێك لەو مندااڵنە هۆكاری سواڵكردنیان بۆ 
ئەوە دەگەڕێننەوە كە دایك و باوكیان نەخۆشــن 
و توانــای كاركردنیــان نییە، بــەاڵم بەڕێوەبەری 
پۆلیسی رێككاری لە هەولێر دەڵێت "دوای ئەوەی 
بانگی كەسوكارەكانیانمان كردووە، دەركەوتووە 
هیــچ كێشــەیەكیان نییــە، بــەاڵم لەبەرئــەوەی 

پیشەیانە، بەردەوام كار بەو مندااڵنە دەكەن".

منداڵپارێزی كوردستان سواڵكردن بە مندااڵن تەرك دەكات

لە سلێمانی 424 منداڵ لەسەر شەقامەكانن 

پۆلیسی رێككاری لە هەولێر:
 1300 سواڵكەر و دەستگێڕمان 

دەستگیر كردووە

 كاروان عەبدوڵاڵ ئیبراهیم

لە سلێمانی كاركردنی مندااڵنی خوار تەمەن 15 ساڵ سنووردار دەکرێت
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راپۆرت

 )فۆتۆ: رووداو(

 )فۆتۆ: رووداو(

داهاتی 13 ساڵی رابردووی نەوتی عێراق 722 ملیار دۆالر بووە

"112 ملیار دۆالری عێراق دیار نییە"

پااڵوگەیەك بە 5 ملیار دۆالر لە كەركووك 
دروست دەكرێ

نوێنەر فاتیح
رووداو - هەولێر

داهاتـی عێـراق لـە دوای پرۆسـەی ئازادییـەوە 
تەنیـا لـە فرۆشـتنی نـەوت 722 ملیـار دۆالر بـووە، 
ئەندامێكی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراقیش دەڵێت 
57%ی ئـەو داهاتـە براوەتـە دەرەوەی واڵت و 112 
ملیـار دۆالریـش كـەس نازانێت چی بەسـەرهاتووە.
بەپێی بەدواداچوونی رووداو، بە پشتبەسـتن بە 
ئامارەكانی وەزارەتی نەوت و دارایی عێراق، داهاتی 
حكومەتـی عێـراق لە 2003 تاوەكوو 2016 نزیكەی 
722 ملیـار دۆالر بـووە، بـەاڵم ئـەو داهاتـەی لـەو 
13 سـاڵەدا هاتووەتە عێراقەوە، هێشـتا نەیتوانیوە 
خزمەتگوزارییـە  یـان  بكاتـەوە،  كـەم  هـەژاری 

سـەرەتاییەكانی خەڵـك دابیـن بكات. 
گەنـج  رێـژەی  واڵتانـەی  لـەو  یەكێكـە  عێـراق 
تێیـدا بـەرزە، 50%ی دانیشـتووانەكەی تەمەنیـان 
لـە خـوارووی 19 سـاڵەوەیە كـە ئەمـەش هێزێكـی 
ئامارەكانـی  بەپێـی  بـەاڵم  دەداتـێ،  باشـی  كاری 
نەتەوەیەكگرتـووەكان، رێـژەی هـەژاری لەعێراقـدا 
13.3%یـە و داهاتـی رۆژانـەی 23%ی دانیشـتووان 
ئەوانـەی  18%ی  هەروەهـا  دۆالرە،  دوو  تەنیـا 
هیـچ  سـاڵدایە،   24 بـۆ   15 لەنێـوان  تەمەنیـان 

نییـە. كارێكیـان 
لـەڕووی خزمەتگوزاریشـەوە، عێـراق نەیتوانیوە 
هاوواڵتیانـی  بـۆ  خۆشـگوزەرانی  داهاتـە  بـەو 

كارەبـا  پێدانـی  تێكـڕای  هێشـتا  بـكات،  دابیـن 
14 كاژێـرە لـە 24 كاژێـردا، 20%ی خێزانـەكان 
ئـاوی خواردنـەوەی پاكیـان نییـە و تەنیـا 30%ی 

هەیـە. ئاوەڕۆیـان  خێزانـەكان 
عێراقـە  گەورەكـەی  كێشـە  گەندەڵـی  بـەاڵم 
گرتووەتـەوە،  جومگەكانـی  زۆربـەی  كـە 
نەتەوەیەكگرتـووەكان ئامـاژە بـۆ ئـەوە دەكات كـە 
12%ی ئەو عێراقیانەی ئیشیان دەكەوێتە فەرمانگە 
حكومییـەكان، بەرتیـل دەدەن، لـە كاتێكـدا 95%ی 
دەشـاردرێنەوە. بەرتیـل  وەرگرتنـی  حاڵەتەكانـی 
شـەفافیەتی  رێكخـراوی  پێوانـەی  لـە 
لـە  عێـراق  واڵت   176 كـۆی  لـە  نێودەوڵەتیـدا، 
ریزبەنـدی 166دایـە، ئەمـەش دەیكاتـە یەكێـك لە 

جیهـان. واڵتەكانـی  گەندەڵتریـن 
لـە  دەسـتپاكی  لیژنـەی  و  دارایـی  لیژنـەی 
داوە  هەوڵیـان  چەندینجـار  عێـراق  پەرلەمانـی 
بكـەن،  داهاتـەكان  دیارنەمانـی  بـۆ  بەدواداچـوون 
دەكرێـت،  بـاس  كـە  حاڵەتانـەش  لـەو  یەكێـك 

عێراقـە. پـارەی  بردنـەدەرەوەی 
ئەحمـەد حاجـی رەشـید، بڕیـاردەری لیژنـەی 
)رووداو(ی  بـە  عێـراق  پەرلەمانـی  لـە  دارایـی 
راگەیانـد "شـەش راپۆرتـی وردمـان لەبەردەسـتە 
دەریدەخـەن  كـە  پـارە  بردنـەدەرەوەی  لەسـەر 
57%ی ئـەو پارەیـەی لـە عێـراق بەدەسـتهاتووە، 

دەرەوە". چووەتـە 
كـرد  لـەوە  باسـی  رەشـید  حاجـی  ئەحمـەد 
كـە 312 ملیـار دۆالر لـە داهاتـی عێـراق چووەتـە 
دەرەوەی واڵت، بەاڵم لەو بڕە 112 ملیار دۆالر هەر 
دیـار نییـە و بـێ سەروشـوێنە. ئەو گوتـی: "ئەوەی 
حكومـەت بەكاریهێنابێت 115 ملیار دۆالرە، كەرتی 
تایبەتیـش 58 ملیـار دۆالر، بـەاڵم 112 ملیـار دۆالر 

دیـار نییە".
لەبـارەی ئـەو لیژنانـەی لـە پەرلەمانـی عێـراق 
پێكهاتـن بـۆ شـوێنكەوتنی ئـەو پارانـەی عێـراق 
كـە براونەتـە دەرەوە یاخـود سـپی كراونەتـەوە، 
بڕیـاردەری لیژنـەی دارایـی دەڵێـت "كار كـراوە، 
بـەاڵم دادگاكانـی ئـەو واڵتانە هـاوكاری عێراق نین 
و ئەو پارەیە لە بانكەكانی خۆیان وەك سـامانێك 

تەماشـا دەكـەن".
سـاڵی  لەپـاش  عەرەبیـدا،  واڵتانـی  لەنـاو 
گەورەتریـن  دووەم  عێـراق   2016 تـا   2013
بودجـەی هەبـوو لەپـاش سـعودیە، بـەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشـدا، لەكـۆی 21 واڵتـی عەرەبـی، لـە پلەی 

بـۆ ناشـەفافیەت و گەندەڵـی. 16یـە 

عـادل نـووری، گوتەبێـژی لیژنـەی دەسـتپاكی 
كێشـەی  پێیوایـە  عێـراق،  پەرلەمانـی  لـە 
گەندەڵـی لەوەدایـە ئیرادەیەكـی جـددی نییـە بـۆ 
رووبەڕووبوونـەوەی "گەندەڵـی لـە عێراقـدا پشـتی 
ئیرادەیەكـی  هەیـە،  بەهێـزی  كەسـانی  و  هەیـە 
باشـیش نییـە لەالیـەن سـەرۆك وەزیرانـەوە، بۆیـە 
گەندەڵـی  رووبەڕووبوونـەوەی  بـۆ  هەوڵەكانمـان 

ئەنجـام". ناگەنـە 
گوتەبێـژی لیژنـەی دەسـتپاكی دەڵێـت، ئەگـەر 
داهاتـی ناوخـۆ و بـاج و گومرگیـش كۆبكرێتـەوە و 
بخرێتـە سـەر داهاتـی نـەوت، ئـەوا "كـۆی داهاتـی 
عێـراق لـەدوای سـاڵی 2003وە دەگاتـە زیاتـر لـە 
هـەزار ملیـار )یەك تریلیـۆن دۆالر( ، بـەاڵم كوا؟".
 عـادل نـووری گوتـی: "لەڕێگـەی بانكەكانـەوە 
بەنـاوی بازرگانییـەوە پـارە دەبەنە دەرەوە و سـپی 
چاودێریمـان  دەسـەاڵتی  تەنیـا  ئێمـە  دەكەنـەوە، 
هەیـە، ئیرادەیـەك نابینیـن بـۆ رووبەڕووبوونـەوەی 
گەندەڵـی، دوای ئـەوەی وەزیرە گەندەڵەكان دەچنە 
دەرەوەی واڵت، ئینجا بڕیاری دەسـتگیركردنیان بۆ 

دەردەكـەن"
ئەنجامـی  لـە  كـە  كـرد  ئاشـكرای  هەروەهـا 
گەڕانیـان بـەدوای پارەكانـی عێراقـدا لـە دەرەوە، 
20 ملیـار دۆالریـان دۆزیوەتەوە "بەاڵم گەندەڵكاران 
دەسـەاڵتیان بەدەسـتە و دۆسیەكەیان لە پەرلەمان 
لەئێمـە وەرگرتـەوە و ئـەوە نزیكەی دوو سـاڵە هیچ 

هەنگاوێكیـان نەنـاوە".

مەحموود یاسین كوردی
رووداو - هەولێر

حكومەتی عێراق رەزامەندی لەسەر دامەزراندنی 
دەربڕیوە.  كەركووك  لە  نەوت  پااڵوگەیەكی 
عێراق  پەرلەمانی  لە  كەركووكیش  نوێنەرێكی 
ئاشكرای كرد كە تێچووی دامەزراندنی پااڵوگەكە 

پێنج ملیار دۆالرە.
نەوتی  وەزارەتی  گوتەبێژی  جیهاد،  عاسم 
نەوت  "وەزارەتی  راگەیاند:  )رووداو(ی  بە  عێراق 
رەزامەندی لەسەر دامەزراندنی پااڵوگەیەكی نوێ لە 
كەركووك داوە، لە ئایندەدا پرۆژەكە دەچێتە بواری 

جێبەجێكردن".
پااڵوگەیەكی  دامەزراندنی  بۆ  بەغدا  بڕیارەكەی 
زەبەالح لە كەركووك لە كاتێكدایە بەرەبەیانی رۆژی 
كۆمپانیای  یەكێتی  رەشەكەی  هێزە   2017/3/2

دا،  گەمارۆ  كەركووك  شاری  لە  باكووری  نەوتی 
ئاسۆ مامەند، بەرپرسی مەڵبەندی یەكێتی ئەوكات 
وەك  كە  رایگەیاند  رۆژنامەڤانیدا  كۆنگرەیەكی  لە 
لە  عێراق  حكومەتی  بۆ  ئاگاداركردنەوەیەك 
بەرامبەر جێبەجێنەكردنی ئەو رێككەوتنەی لەنێوان 
وەزارەتی نەوت و پارێزگاری كەركووكدا هەبووە، 
هێزیان جواڵندووە. لەكاتێكدا جواڵندنی ئەو هێزە 
پەیوەندی بە كێشەی نێوان باڵەكانی یەكێتییەوە 

هەبوو لەسەر دامەزراندنی ئەو پااڵوگەیە. 
عەبادی،  حەیدەر   2017/3/7 رۆژی  ئێوارەی 
دیداری  لە  بەشداری  سەرۆكوەزیرانی عێراق دوای 
سلێمانی، لەگەڵ شاندێكی بااڵی مەكتەبی سیاسی 
عەلی  رەسوڵ  كۆسرەت  سەرۆكایەتی  بە  یەكێتی 
جێگری یەكەمی سكرتێری یەكێتی، بە ئامادەبوونی 
ئیبراهیم ئەحمەد و مەكتەب سیاسییەكانی  هێرۆ 
یەكێتی لە كەركووك، كۆبووەوە. دواتر رایانگەیاند 

كێشەكانی  لەبارەی  چارەسەر  گەیشتوونەتە  كە 
كۆمپانیای نەوتی باكوور لە كەركووك.

ئەو رێككەوتنەی یەكێتی پشتی پێ بەستبوو، 
واژوو  كۆبوونەوەیەك  پاش   2017/1/10 رۆژی 
پارێزگاری  نەوت،  وەزیری  لە  یەك  هەر  كە  كرا 
سەالحەددین(،  و  نەینەوا  )كەركووك،  شارەكانی 
دارایی،  نەوت،  وەزارەتەكانی  بریكاری  هەروەها 
لە  نەوت  وەزارەتی  لە  گشتی  پشكنەری  كارەبا، 

بەغدا ئامادەی بوون.
بەپێی خاڵی شەشەمی رێككەوتنەكە، وەزارەتی 
بۆ  دەكات  كەركووك  پارێزگای  پشتگیری  نەوت 
كاركردن  و  پااڵوگە  فراوانكردنی  بە  دەستكردن 
لەگەڵ كۆمپانیای بەرهەم بۆ دانانی پااڵوگەیەكی 
گەورەی  كۆمپانیایەكی  چەند  ئێستا  بەاڵم  نوێ، 
وەزارەتی  پێشكەشی  پڕۆپۆزەڵیان  كوردستانی 
كۆمپانیایانە  لەو  یەكێك  كردووە،  عێراق  نەوتی 
سەرمایەداری  خاوەنەكەی  كە  هۆڵدینگە  فارووق 
مەال  فارووقی  كوردستان  باشووری  ناسراوی 
مستەفایە، ئەگەر زۆرە ئەو سەرمایەدارە پرۆژەكە 
وەربگرێت، بۆ ئەم مەبەستەش قەرزێكی یەك ملیار 

دۆالری لە بانكەكانی چین وەردەگرێ.
راگەیاند:  )رووداو(ی  بە  مستەفا  مەال  فارووق 
"هێشتا پرۆژەكە بە فەرمی بۆ هیچ كۆمپانیایەك 
راگەیەندرا،  پرۆژەكە  كاتێك  هەر  دەرنەچووە، 

قسەی لەسەر دەكەین".

پرۆژەكە 3 تا 5 ساڵی دەوێت

رێبوار تەها، پەرلەمانتاری فراكسیۆنی یەكێتی 

راگەیاند:  )رووداو(ی  بە  عێراق  پەرلەمانی  لە 
لەسەر  رەزامەندی  عێراق  نەوتی  "وەزارەتی 
كە  دەربڕیوە  مۆدێرن  پااڵوگەیەكی  دامەزراندنی 
5 ملیار دۆالر تێچووەكەیەتی، پرۆژەكە بە چەند 
قۆناغێك جێبەجێ دەكرێ و رەنگە -3 5 ساڵ 

بخایەنێ".
كەركووكە  پارێزگای  نوێنەری  كە  تەها  رێبوار 
لە پەرلەمانی عێراق، هەروەها گوتی :"كەركووك 
بەاڵم  عێراقە،  نەوتیی  شاری  گەورەترین  دووەم 

رۆژانە  كە  هەیە  ساڵیی   65 تەمەن  پااڵوگەیەكی 
تەنیا 30 هەزار بەرمیل نەوت دەپاڵێوێ و ناتوانێت 
پێداویستیی كەركووك دابین بكات، بۆیە داوامان 
كردووە ئاستی بەرهەمهێنانی ئەو پااڵوگەیە بۆ 70 
هەزار بەرمیل نەوت لە رۆژێكدا بەرز بكرێتەوە، بۆ 
ئەوەی چیدی نەوتی كەركووك بە بیانووی پااڵوتن 

نەبردرێتە شوێنەكانی دیكە".
دامەزراندنی ئەو پااڵوگەیە، بە سەتان هەلی كار 
بۆ دانیشتووانی كەركووك دەڕەخسێنێ، بە تایبەتی 

و  میكانیكی  بەشە  لەوانەش  زانكۆ،  دەرچووانی 
تەكنیكییەكانی زانكۆی كەركووك.

رێبوار تاڵەبانی، سەرۆكی ئەنجوومەنی پارێزگای 
"كۆمەڵێك  راگەیاند:  )رووداو(ی  بە  كەركووك 
كۆمپانیا لە رێگای بەغداوە پڕۆپۆزەڵیان پێشكەش 
كردووە ئەو بابەتە لە رێگای حكومەتی عێراق و 
وەزارەتی نەوتە، بەاڵم ئەوەی بەالی ئێمەوە گرنگە 
دەبێ لە دامەزراندنی ئەو پااڵوگەیە ئەولەوییەت بۆ 

فەرمانبەر و كرێكاری كەركووكی و كورد بێت".

57%ی داهاتی عێراق 
براوەتەوە دەرەوە

 هەناردەیساڵ
بەرمیل/ رۆژانە

كۆی داهاتی ساڵ/ دۆالر

20031,377,0008,627,000,000

20042,107,00017,751,000,000

20051,912,00024,058,000,000

20061,063,00032,585,000,000

20071,851,00038,056,000,000

20082,428,00063,000,000,000

20092,442,00043,895,000,000

20101,910,00052,200,000,000

20112,170,00082,988,000,000

20122,430,00094,000,000,000

20132,390,00089,220,000,000

20143,300,00084,215,000,000

20153,000,00048,957,000,000

20163.564.00043.280.000.000

721,832,000,000كۆی گشتی

ئەگەری زۆرە فارووق مەال مستەفا دروستی بكات

نەوتی كەركووك چۆن ساخ دەكرێتەوە؟

كۆمپانیــای نەوتی باكوور رۆژانە نزیكــەی 160 هەزار بەرمیل نــەوت بەرهەمدێنێ، 
كــە 20 هــەزار بەرمیل بــە تانكەر بــۆ پااڵوگــەی دۆرە دەگوازرێتەوە، بــۆ دابینكردنی 
ســووتەمەنی بۆ وێســتگەی كارەبای قودس. هەروەها 30 هــەزار بەرمیل نەوتی دیكە 
بــۆ دابینكردنی پێداویســتییەكانی نێوخۆ بەكاردێت. ئەو 110 هــەزار بەرمیل نەوتەی 
دەمێنێتەوە، هەناردە دەكرێت كە نیوەی حكومەتی هەرێمی كوردستان دەیفرۆشێت و 
نیوەكەی دیكەشی حكومەتی عێراق. هەروەها بەپێی رێككەوتنی كۆمپانیای كارگرووپ 
و حكومەتــی عێــراق، پااڵوگەی كەڵەك كە كۆمپانیــای كار خاوەنیەتــی، رۆژانە 40 هەزار 

بەرمیل نەوت لە كۆمپانیای نەوتی باكوور وەردەگرێ  و بۆ حكومەتی عێراق دەیپاڵێوێ.

هەناردە و داهاتی نەوتی عێراق لە 2016-2003

13%ی دانیشتووانی عێراق لەژێر هێڵی هەژارییەوەن

كەركووك کە دووەم گەورەترین شاری نەوتیی عێراقە، پااڵوگەیەكی تەمەن 65 ساڵی هەیە
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ته ندروستی

 )فۆتۆ: رووداو(

هەفتانە لە عێراق 200 كەس بە جگەرە دەمرن

دهۆك زۆرترین و 
سلێمانی كەمترین جگەرەكێشی تێدایە

نەخۆشیی دڵ 
لە پشدەر و بیتوێن 

روو لە هەڵكشانە

حەوت رێگا بۆ بەرەنگاربوونەوەی پرخەی خەو

سەروەر ساالر 
رووداو - سلێمانی

لە  تەندروستی  وەزارەتی  رووپێوێكی  بەپێی 
هەرێمی كوردستان، لە چوار پارێزگاكەی هەرێمی 
كوردستان، پارێزگای دهۆك زۆرترین و سلێمانی 

كەمترین جگەرەكێشی تێدایە.
جیهانیی  رۆژی  لە  سااڵنە  واڵتان  زۆربەی 
مایس(  )31ی  جگەرەكێشاندا  بەرەنگاربوونەوەی 
رێوشوێنە كردەییەكانی خۆیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
بە  ئاماژە  و  دەكەنەوە  روون  جگەرەكێشان 
بۆ  كە  دەكەن  سیاسەتانەیان  ئەو  ئەنجامەكانی 
بەاڵم  بەر،  گرتوویانەتە  لە جگەرەكێشان  رێگری 
هەرێمی كوردستان جگە لە هەندێك كۆڕ و سیمینار 
دەستكەوتێكی  كاغەز،  سەر  رێنمایی  و  یاسا  و 
كە  سەلمێندرابێ  داتا  بە  نییە  بەرجەستەی 

جگەرەكێشانی كەمكردووەتەوە.
بەپێی بەدواداچوونێكی )رووداو(، لە هەرێمی 
جگەرە  كارتۆن  هەزار   250 مانگانە  كوردستان 
هاوردە دەكرێت كە %50 ی لە ناوخۆ بەكاردێتەوە. 
بەپێی داتاكانیش مانگانە لە هەرێمی كوردستان 
رۆژانەش  و  دەفرۆشرێت  جگەرە  ملیار   1.25
22.4 ملیۆن جگەرە دەكێشرێت. هەروەها سااڵنە 
زیاتر لە 500 ملیار دینار ئاڵوگۆڕی بازرگانی بە 
جگەرەوە دەكرێت و 7%ی تێكڕای كااڵ و كەلوپەلی 

هاوردەكراوی كوردستان پێكدێنێ.
رووداودا،  پێشووتری  بەدواداچوونێكی  لە 
لە  هیچ شتێك  گوتبوو،  بە)رووداو(ی  بازرگانێك 
كوردستان رێگە لە خەڵكی ناگرێ ببنە بازرگان 
ئەم  واڵتان  "لە  قاچاخچیی جگەرە  تەنانەت  یان 
ئەركە بە چەند كۆمپانیایەك دەسپێردرێ كە دەبێت 
لە دابینكەری ناسراوەوە بەرهەمەكان وەربگرن و 

باجیش بدەنە حكومەت، كەچی لێرە هەر كەسێك 
بیەوێت بە دانی گومرگێكی رەمزی دەتوانێ بیكات".
ئەو بازرگانە كە جگەرە هاوردە دەكات، دەڵێت 
هیچ واڵتێكی نەبینیوە هێندەی كوردستان جگەرەی 
تێدا هەرزان بێت "لێرە هەم باجەكە كەمە، هەم 
زۆر  سانسۆریش  هەم  و  زۆرە  جگەرە  قاچاخیی 

الوازە".
گومرگی  دەكات،  باسی  بازرگانە  ئەو  وەك 
كارتۆنێك جگەرە كە دێتە نێو سنووری كوردستان 
تەنیا 30 هەزار دینارە، لەكاتێكدا كارتۆنێك جگەرە 
كە لە كوردستانەوە دەچێتە عێراق 90 هەزار دینار 

باجی دەخرێتە سەر.

دهۆك زۆرترین جگەرەكێشی تێدایە

وەزارەتی  لە  )رووداو(  ئامارەی  ئەو  بەپێی 
وەریگرتووە،  كوردستانەوە  هەرێمی  تەندروستیی 
عێراقدا  و  كوردستان  لە  جگەرەكێشان  رێژەی 

بەرزترە لە تێكڕای جیهانی.
د.خاڵس قادر، گوتەبێژ و بەڕێوەبەری گشتیی 
لەسەر  دەڵێ  تەندروستی،  وەزارەتی  لە  دیوان 
ئاستی جیهان 21%ی كەسانی پێگەیشتوو جگەرە 

دەكێشن، بەپێی رەگەزیش 38%ی پیاوان و 4%ی 
ژنان جگەرەكێشن، كەچی لە كوردستان رێژەكە 

زیاترە.
تەندروستی  وەزارەتی  بەرپرسەكەی  وەك 
گوتی، رووپێوێكی بەرفراوان بۆ زانینی بەرباڵویی 
جگەرەكێشان لە كوردستان و عێراق بە هاوئاهەنگی 
زانكۆی  ئەمەریكا،  دەرەوەی  وەزارەتی  لەگەڵ 
بەغدا و نەجەف و وەزارەتی تەندروستیی عێراق 
23.4%ی  تێكڕا  بە  دەریخستووە  كوردستان  و 
كەسانی پێگەیشتوو جگەرەكێشن، لەنێو رەگەزی 
ئافرەتانیش  لەنێو  و   %43.3 رێژەكە  نێرینە 

4.3%یە. هەمان رووپێوی دەریخستووە لە هەرێمی 
كوردستان زۆرترین رێژەی جگەرەكێشان لە دهۆكە 

و كەمترینیش لە سلێمانییە.

هەفتانە 200 كەس دەكوژێ

كە  ئەتڵەس(  )تۆباكۆ  جیهانیی  داتابەیسی 
جگەرە  بە  پەیوەست  ئامارەكانی  بە  گرنگیی 
دیاری  قوربانییەكی  عێراقییەكان  دەڵێ  دەدات، 

جگەرەكێشانن.
وەك لە خەماڵندنەكانی ئەو پۆرتاڵە جیهانییەدا 
مردنی  حاڵەتەكانی  1.9%ی  عێراق  لە  هاتووە، 
پیاوان و 1.5ی حاڵەتەكانی مردنی ژنان بەهۆی 

جگەرەكێشانەوەن.
)تۆباكۆ ئەتڵەس( دەڵێ بە بەراورد بە واڵتە 
داهات مامناوەندەكانی هاوشێوەی خۆی، ژمارەی 
لە  زۆرترە.  عێراق  لە  جگەرەكێش  كەسانی 
 121( كەس   200 هەفتانە  هاتووە،  داتاكانیاندا 
پیاو و 79 ژن( لە عێراق بەهۆی جگەرەكێشانەوە 

دەمرن.

یاسا.. مەرەكەبی سەر كاغەز

ساڵی  لە  ئەوان  دەڵێ  تەندروستی  وەزارەتی 
2014دا رێنمایی تایبەت بە جگەرەیان گەیاندووەتە 
ئەنجوومەنی وەزیران و چاوەڕوانن لەگەڵ وەزارەتە 

پەیوەندیدارەكان گەنگەشەی بكات و بخرێتە كار.
د.خاڵس قادر گوتی "لەو رێنماییانەی رەوانەی 
ئەنجوومەنمان كردوون، ئاماژە كراوە بە زیادكردنی 
پاكەتەكان  لەسەر  كوردی  بە  نووسین  باج، 
ستانداردەكانی  و  بكاتەوە  روون  زیانەكانی  كە 
پاكەتی جگەرە كە وابكات جگەرە سەرنجڕاكێش 

بواری  دەخرێنە  كەی  بەوەی  سەبارەت  نەبێ". 
 2017 "ساڵی  گوتی:  د.خاڵس  جێبەجێكردن، 
نێردراوە  و  دراوە  لەسەر  یەكەمی  رەزامەندی 
ئەوەی  بۆ  وەزیران  ئەنجوومەنی  لە  لێژنەیەك  بۆ 

دیراسەی بكات".
ئێستا  بۆ  دەكات،  باسی  خاڵس  دكتۆر  وەك 
كاری وەزارەتی تەندروستی تەنیا چاودێریی شوێنە 
گشتییەكان و پێدانی رێنماییە. هەرچی پشكنین 
پالندانان  وەزارەتی  هاوردەكردنە،  رێگەپێدانی  و 

دەیكات.
31ی  ژمارە  یاسای  بە  كوردستان  پەرلەمانی 
ساڵی 2007 جگەرەكێشانی لە شوێنە گشتییەكان 
قەدەغە كرد و سزایشی بۆ دانا، بەاڵم دكتۆر خاڵس 
دەڵێ تاوەكو ئێستا ئاگادار نین كەسێك بەپێی ئەو 

یاسایە سزا درابێ.

ستراتیژی نیشتیمانیی دەوێت

دەڵێ  سلێمانی  زانكۆی  مامۆستایەكی 
پێویستی  جگەرەكێشان  بەرەنگاربوونەوەی 
و  جددی  كە  هەیە  نیشتیمانی  ستراتیژێكی  بە 

فرەڕەهەند بێ.
سكوڵی  مامۆستای  هەورامی،  د.عەبدولفەتاح 
پزیشكی لە زانكۆی سلێمانی بە )رووداو(ی گوت: 
"بەرەنگاربوونەوەی جگەرەكێشان لە هەر واڵتێك 
دەوێ،  نیشتیمانیی  بەرفراوانی  ئەجێندایەكی 
بڕیاربەدەستان و سیاسەتڤانان  دەبێ بەرپرس و 
بۆ  پڕۆژەیەكی  و  تێیبگەن  وردی  بە  بەتایبەتی، 
دابڕێژرێ كە لە هەموو روویەكەوە رووبەڕووی جگەرە 
ببێتەوە، هەر لە زیادكردنی باج، تاوەكو بنیاتنانی 
سەنتەری توێژینەوە و پێكهێنانی نێوەندی ئەوتۆ 
كە یارمەتی خەڵك بدەن بۆ وازهێنان لە جگەرە".

عومەر چاوشین
رووداو - راپەڕین

تەندروستیی  بەڕێوەبەرایەتی  ئاماری  بەپێی 
دڵ  نەخۆشیی  بە  تووشبوون  رێژەی  راپەڕین، 
لەنێو دانیشتووانی دەڤەری پشدەر و بیتوێن روو 

لە هەڵكشانە.
رابردوودا  ماوەی  لە  بەڕێوەبەرایەتییەكە 
رابردووی  مانگی  چوار  و  ساڵ  دوو  ئاماری 
بەڕێوەبەری  محەممەد،  تەها  باڵوكردووەتەوە. 
گشتی  بەڕێوەبەرایەتی  لە  راگەیاندن  بەشی 
لە  گوت،  )رووداو(ی  بە  ڕاپەڕین  تەندروستی 
ساڵی 2015دا 1254 كەس لە پشدەر و راپەڕین 
تۆماركراون،  دڵ  نەخۆشیی  تووشبووی  بە 
نەخۆشییە  بەو  كەس   254 ساڵدا  هەمان  لە 
مردوون. ساڵی رابردوو ژمارەی تووشبووان بۆ 

كەسیش   272 و  بووەتەوە  بەرز  كەس   1368
یەكەمی  مانگی  چوار  ماوەی  لە  مردوون. 
 118 و  كراون  تۆمار  كەس   364 ئەمساڵیشدا 

كەسیش بەو نەخۆشییە مردوون.
تەندروستیی  رێكخراوی  راپۆرتی  بەپێی 
جیهانی، نەخۆشیی دڵ و خوێنبەرەكان هۆكاری 
ئەو  بەگوێرەی  جیهاندا.  لە  مردنە  یەكەمی 
راپۆرتە، لە ساڵی 2015 دا نزیكەی 17 ملیۆن 

كەس بەو نەخۆشییە مردوون.
پسـپۆڕی  عوسـمان،  سـەعید  دكتـۆر 
دەڵێـت:  دڵ،  و  هەنـاو  نەخۆشـییەكانی 
و  تێكچـوون  ئەنجامـی  لـە  دڵ  "نەخۆشـیی 
دەبـێ.  دڵـەوە  خوێنبەرەكانـی  رەقبوونـی 
سـنگ  ئـازاری  بـە  هەسـت  تووشـبوو  كەسـی 
دەكات، ئەگـەر نەخۆشـییەكە چارەسـەر نەكـرێ 
سەردەكێشـێ بـۆ جەڵتـەی دڵ كـە بەوهۆیـەوە 

دڵ  ماسـولكەكانی  و  دەگیرێـت  خوێـن  بۆڕیـی 
خوێنیـان لێدەبڕێـت و سسـت دەبـن. كاتێكیـش 
وەكـو  دڵ  دەبـن،  دڵـی سسـت  ماسـولكەكانی 
پێویسـت ناتوانـێ خوێـن بنێرێـت بۆ بەشـەكانی 

لـەش".
سەبارەت بە هۆكاری رەقبوونی خوێنبەرەكان 
و نەخۆشیی دڵ، ئەو پزیشكە دەڵێت هەندێك لە 
هۆكارەكان نەگۆڕن، وەكو تەمەن: لەو كەسانەدا 
كە  رەگەز  و  بۆماوەیی  تەمەنن.  بە  كە  زیاترە 
تووشی  زیاتر  پیاوان  50 ساڵی  تەمەنی  پێش 

دەبن.
گۆڕانكارییان  دەكرێ  كە  هۆكارانەشی  ئەو 
تێدا بكرێ، بریتین لە: جگەرەكێشان، چەوری، 
بەرزیی گوشاری خوێن، شەكرە، جووڵەی كەم، 
و  قەڵەوی  نادروست.  خواردنەوەی  و  خواردن 

گوشاری دەروونی. 

رووداو - دەیلی میرەر

پرخـەی خـەو هۆكارێكـی دابەزینـی كواڵیتـی 
خـەوە بـۆ خودی كەسـەكە و ئەوانەشـی كە لە 
نزیكـی دەخـەون، بۆیـە گرنگە كەسـەكە بیر لە 

رێگەچـارە بكاتـەوە بۆ نەهێشـتنی.
كـە  سـەلمێندراوە  رێگایـە  حـەوت  ئـەم   
لـە كەمكردنـەوەی پرخـەی خـەو: كاریگـەرن 

1 - كێشی جەستەت رێكبخە:
زیادبوونی كێشی جەستە بە چەند كیلۆگرامێك، 
چەوریی  چونكە  دەكات،  زیاد  خەویش  پرخەی 
گوشارخستنەسەر  هۆی  دەبێتە  قوڕگ  دەوری 
بەو  ئاسانی  بە  ناهێڵێ هەوا  و  بۆڕییەكانی هەوا 

بۆڕییانەدا بێت و بچێ.

2 - لەسەر تەنیشت بنوو:
كاتێك لەسەر پشت دەخەوی، زمان، چەناگە و 

سەر  دەخەنە  گوشار  دەوروبەریان  چەورییەكانی 
بۆڕییەكانی هەواو و تەسكیان دەكەنەوە و پرخە 
ئەو  بخەوی،  ال  لەسەر  ئەگەر  دەكەن.  دروست 

گوشارە بەو شێوەیە دروست نابێ!

3 - بەر لە نووستن كحول مەخۆرەوە:
كحول وادەكات لەكاتی نووستندا ماسولكەكان زیاد 
لە پێویست خاو ببنەوە، ئەوەش پاشەوەی قوڕگ 

زۆرتر شلۆق دەكات و پرخەی خەو زیاد دەكات.

4 - واز لە جگەرەكێشان بهێنە:
لە  هەاڵوسان  و  هەوكردن  دەبێتەهۆی  جگەرە 
دیوارەكانی لووت و قوڕگدا، ئەوەش هاتوچۆی هەوا 
ئاستەم دەكات و پرخەیەكی زۆرتر دروست دەكات.

5 - مەهێڵە لووتت بگیرێ:
هۆكارێكی  دەمەوە،  رێگی  لە  هەناسەدان 
بەهۆی  ئەگەر  بۆیە  پرخەی خەوە.  دروستبوونی 
هەستەوەرییەوە لووتت گیراوە، هەوڵ بدە دەرمان 

پزیشك  رێنمایی  بە  هەستەوەری  دژە  سپرای  و 
بەكاربهێنی بۆ بەربوونی لووتت.

6 - سەركوتكەری پرخە بەكاربهێنە:
بۆ  نەبیندرایەوە  تایبەت  هۆكارێكی  ئەگەر 
لە  هەن  رێگەچارە  هەندێك  ئەوە  پرخەكەت، 
كۆگاكانی دەرمان و پێداویستی پزیشكیی كە بۆ 
نەهێشتنی پرخە بەكاردەهێنرێن و دەتوانی دانەیەك 

یان زیاتریان تاقی بكەیتەوە.

7 - سەردانی پزیشك بكە:

هەموویانت  پێشوو  رێگەچارانەی  ئەو  ئەگەر 
دەبێ  ئیدی  نەبووی،  چاك  هەر  و  تاقیكردنەوە 
هۆكارەكە  ناڵێ  كێ  بكەی،  پزیشك  سەردانی 
كە  نییە  )لەوزەتێن(  ئاڵووەكان  گەورەبوونی 
شێواویی  و  شل  یان  بێ؟  البردن  بە  پێویستی 
مەاڵشوو نییە و پێویستی بە توندكردنەوە بێ بە 

لەیزەر؟ 

رووداو - فۆكس نیوز

لە هەردوو رەگەزەكەدا بەگشتی لەگەڵ چوونە 
تەمەن، قژ زۆرتر دەڕووتێتەوە، بەاڵم كاتێك قژی 
ئەوە  دەكات،  هەڵوەرین  بە  دەست  الو  كچێكی 
دەروونیی  گوشاری  و  خەمگینی  هۆی  دەبێتە 
كچانەوە  بەالی  كە  تەمەنەدا  لەو  هەراسانكەر 

بەهایەكی زۆری هەیە لە پاراستنی جوانیدا.
كچان،  لە  بەرچاو  بەشێكی  الوێتی  تەمەنی   
قژ،  ژاكانی  و  تەنكبوون  خەمی  لە  نییە  خاڵی 
هەواڵە خۆشەكەش ئەوەیە كە زۆركات چارەسەری 
هەیە. ئەمانە هۆكارە سەرەكییەكانی رووتانەوەی 

قژی كچانن:

1 - هۆرمۆنەكان:
لە جەستەی كچانی الودا هۆرمۆنەكان لە بەرزی 
و نزمیدان، ئەو بەرزی و نزمییە وەك چۆن كار لە 
گەشە و هەست و سۆزیان دەكات، كار لە گەشە و 
بەهێزیی مووەكانیشیان دەكات. هۆرمۆنی بەرپرس 
لەم حاڵەتەش بریتییە لە هۆرمۆنی تێستۆستیرۆن 
كە بە هۆرمۆنی نێرینە ناسراوە و بە راددەیەكی 
بەرز لە پیاواندا هەیە، بەاڵم جەستەی خانمانیش 
بە بڕێكی كەمتر ئەم هۆرمۆنەی تێدایە. هۆرمۆنەكە 

لەالیەن ئەنزیمێكی چەورییە رژێنەكانی مووەكانەوە 
دەگۆڕێت بۆ جۆرێك كە بە دایهادرۆ تێستۆستیرۆن 
ناسراوە. ئەمەی دوایی دەبێتە هۆی پووكانەوەی 

چیكڵدانەی مووەكان و هەڵوەرینیان.
ئەو  ئاستی  بەرزبوونەوەی  لەكاتی  بۆیە 
تەنك  و  دەڕووتێتەوە  قژیان  كچان  هۆرمۆنەدا، 
و  پێگەیشتن  تەمەنی  گەیشتنە  كاتێك  دەبێت. 
بااڵنسیان وەرگرت، ئیدی كەمتر  هۆرمۆنەكانیان 

هەست بە رووتانەوەی خێرای قژیان دەكەن.

2 - دەرمان:
الوان  لە  هەریەك  لە  هەن  دەرمان  هەندێك 
قژ.  رووتانەوەی  هۆی  دەبنە  پێگەیشتوواندا  و 
بۆ  هۆرمۆنییەی  دەرمانە  ئەو  الودا  خانمانی  لە 
وردەكیسی  لێكەوتەكانی  رووبەڕووبوونەوەی 
هێلكەدان )PCOS( بەكاردێ، هۆكاری سەرەكییە.

لە نموونەی دەرمانەكانی دیكە كە دەبنە هۆی 
خوێن،  مەیینی  دژە  دەرمانەكانی  قژڕووتانەوە: 

بێتابلۆكەرەكان و بڕی زۆر بەرزی ڤیتامین ئەی.

3 - خۆراكی نادروست:
گەنجانی ئێستا لەبری میوە و سەوزە بخۆن، 

شیرین  دەستكردە  خۆراكە  خواردنی  خەریكی 
تووشی  مووەكانیان  ئەوەش  چەورەكانن،  و 
دەكات.  ژاكاویان  و  الواز  دەكات،  بەدخۆراكی 
هەندێكجار رێجیمی زۆر توندی خۆراكی دەبێتە 
كانزا  و  ڤیتامین  لە  بێبەشبوونی جەستە  هۆی 

پێویستەكان.

4 - ستایل:
بۆ رێكردن لەگەڵ رەوتی مۆدێالت و ستایلی 
ئەمڕۆ، كچانی گەنج پەنادەبەنە بەر بەكارهێنانی 
توند  یان  مووەكان،  گەرمكەری  ئامێری 
بەستنیان. هەموو ئەوانەش رێگە خۆش دەكەن 
بۆ وشكبوونەوە و ناسكبوونەوەی تاڵەمووەكان و 

هەڵكێشانیان.

5 - نەخۆشی:
ئاماژەیە  مووەكان  رووتانەوەی  هەندێكجار 
بۆ نەخۆشییەكی دیكەی جەستەیی، بۆ نموونە 
نەخۆشیی  شەكرە،  دەرەقی،  رژێنی  ناتەواویی 
هەندێك  و  سەر  پێستی  ناتەواویی  پێست، 
حاڵەتی دەروونی كە تێیاندا كەسەكە بێئەوەی 
مووەكانی  بێ،  خۆی  لەسەر  تەواوی  سەرنجی 

سەری خۆی هەڵدەكەنێ.

بەپێی داتاكان، لە هەرێمی كوردستان رۆژانە بە تێكڕا 22.4 ملیۆن جگەرە دەكێشرێت

بۆچی كچان قژیان 
هەڵدەوەرێ؟
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رووداو - هەولێر
 
ئۆپۆزیسیۆنی  لە  نزیك  سەرچاوەی  هەندێ 
سووریا لە ئیدلیب دەڵێن سەركردایەتی رێكخراوی 
ئەلقاعیدە خەریكی دامەزراندنی لقێكی نوێن لە 
گرووپی  بە  متمانەیان  چیدی  چونكە  سووریا، 
تەحریری شام )بەرەی نوسرەی جاران( نەماوە. 
هەندێ كەسایەتی ئیسالمیی سەر بە ئۆپۆزیسیۆنی 
پەیمانگای  لێكۆڵینەوەیەكی  لە  وەكو  سووریا 
رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا هاتووە، ئاشكرایان كردووە 
كە ئەلقاعیدە دەیەوێ رێكخراوێك دروست بكات لە 
مۆدێلە سەروونەتەوەییەكەی خۆیەوە نزیكتر بێ و 

خاوەنی هەمان روانگەی ئەو بێ.
چارڵز لیستەر، توێژەر و شارەزای كاروباری 
نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  پەیمانگای  لە  سووریا 
)MEI( كە دامەزراوەیەكی ئەمریكییە، لە زاری 
دەڵێت  سووریاوە  ئۆپۆزیسیۆنی  سەركردەكانی 
بە  متمانەی  چیدی  هۆكار  دوو  لەبەر  قاعیدە 
یەكەمیان  نەماوە.  شام  تەحریری  هەیئەتی 
ئەوەیە كە پێیوایە هەیئەتەكە لەڕووی ستروكتور، 
دونیابینی و كردارەوە بەكەڵك نەماوە و دووەمیش 
ئەوەیە سەكردایەتی هەیئەتەكە چیدی پابەن نین 
بەو پەیمانەی بە ئەیمەن زەواهیری سەركردەی 

قاعیدەیان دابوو.
ناكۆكییە  ریشەی  دەڵێت  لیستەر 
ستراتیژییەكانی نێوان هەیئەی تەحریر و قاعیدە 
بۆ تەمووزی 2016 دەگەڕێتەوە، كاتێك بەرەی 
نوسرە ناوی خۆی بۆ بەرەی فەتحی شام گۆڕی و 
رایگەیاند چیدی پەیوەندییان بە قاعیدەوە نەماوە. 
نوسرە  بەرەی   ،)MEI( راپۆرتەكەی  بەگوێرەی 
بۆ ئەو هەنگاوە راوێژیان بە ئەیمەن زەواهیری، 

سەركردەی قاعیدە نەكردبوو.
بە  تەحریر  هەیئەی  لە  نزیك  كەسێكی 
نێوەڕاستی  رۆژهەاڵتی  پەیمانگای  توێژەرەكەی 
هیچ  2014ەوە  لە  "زەواهیری  راگەیاندووە 
پەیوەندییەكی راستەوخۆی لەگەڵ سەركردایەتی 
نوسرە )تەحریری شامی ئێستا( نەبووە، ئەمە 
محەممەد  ئەبو  چونكە  گەورەیە،  كێشەیەكی 
هەیئەی  سەربازیی  )سەركردەی  جۆالنی 
تەحریر( خۆی بڕیار دەدا و چاوەڕێی مۆڵەتی 

زەواهیری ناكات". 
دوو  بە  پەیوەندی  بنەڕەتدا  لە  كێشەكە 
باڵی سەركردایەتی  هەیە.  ستراتیژی جیاوازەوە 

دەبێ  رێكخراوەكە  پێیانوایە  قاعیدە  ناوەندیی 
خۆی  سەروونەتەوەیی  ستراتیژی  و  شوناس 
بپارێزێت. بەاڵم هەنگاوەكانی جۆالنی لە ماوەی 
باڵی  بەوەی  ئاماژەیەكن  رابردوودا  ساڵی  یەك 
خۆی  فۆكەسی  دەیەوێ  رێكخراوەكە  سووریای 
و  دەسەاڵت  پانتایی  فراوانكردنی  سەر  بخاتە 
كاریگەریی خۆی لە سووریا. زەواهیری لە دوایین 
تۆماری دەنگیی خۆیدا ئەوە بە "هەڵە" وەسف 
دەكات و داوا دەكات "هەڵەكان راست بكرێنەوە".

سەركردایەتی  لەناو  دەشڵێت  راپۆرتەكە 
لە  بۆچوونیان  ئەوانەی  تەحریریشدا  هەیئەی 
دژی  نزیكە،  قاعیدەوە  ناوەندیی  سەركردایەتی 

هەنگاوەكانی جۆالنین. 
ئەوانەی   ،  )MEI( راپۆرتەكەی  گوێرەی  بە 
لە بەرەی نوسرەی جاران جیابوونەتەوە، ئێستا 
خەریكی دروستكردنی لقێكی نوێی قاعیدەن لە 
سووریا. فەرماندەیەكی ئەحراری شام بە لیستەری 
گوتووە، ئەوانەی خەریكی ئەو كارەن ژمارەیەك 
لە گرنگترین فەرماندەكانی قاعیدەن لە سووریا. 

لە نێوەڕاستی 2015، بەرەی نوسرە خاوەنی 

لە  زۆرینەیان  كە  بوو  چەكدار  هەزار   10 بۆ   8
بەرەكانی جەنگی دژی رژێمی سووریادا بەشدار 
بوون. سەركەوتنە سەربازییەكانی ئەم گرووپە لە 
دامەزراندنی سیستەمی  و  دژی سوپای سووریا 
بەڕێوەبەری بۆ ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی خۆی، 

بنكەیەكی گەورەی بۆ رێككخراوەكە دروستكرد.
 لە كۆتاییەكانی 2015ەوە نوسرە و قاعیدە 
بوونەوە:  گەورە  تەحەدای  سێ  رووبەڕووی 
نوسرە  نێوخۆییەكانی  گۆڕانكارییە  یەكەمیان 
بوو )پراگماتیزمی سیاسی و ئاینی(، دووەمیان 
لە  سەربازییانەی  و  سیاسی  گۆڕانكارییە  ئەو 
ئۆپۆزیسیۆنی سووریادا روویدەدا )دروستبوونی 
لە  كە  نوێ  ئیسالمیی  چەكداری  گرووپی 
دەكردەوە(.  بیریان  سووریادا  چوارچێوەی 
سێیەمیشیان پەیوەندی بە هێزە دەرەكییەكانی 
)گۆڕانی  هەبوو  سووریا  قەیرانی  لە  بەشدار 
بەرژەوەندیی واڵتەكان و تێڕوانینیان بۆ قەیرانی 
سووریا(. ئەم سێ گۆڕانكارییە بوونە هۆی ئەوەی 
خەونە  ئاسانییە  بەو  نەتوانێ  چیدی  قاعیدە 

سەروونەتەوەییەكەی خۆی بهێنێتەدی.

بەپێی راپۆرتەكەی )MEI( ، لە نێوەڕاستی 
گرووپە  و  نوسرە  نێوان  كۆبوونەوەی  لە   2016
ئیسالمییە چەكدارەكانی دیكەی سووریادا پڕۆژەی 
ئیسالمی  ئیمارەتێكی  دامەزراندنی  بۆ  نوسرە 
ئەوەی  لەبەر  رەتكرایەوە،  سووریا  باكووری  لە 
گرووپە ئیسالمییەكانی دیكە پێیانوابوو پڕۆژەی 
دامەزراندنی ئیمارەت هێندەی لە خزمەتی ئامانجە 
درێژخایەنەكانی قاعیدەدایە، هێندە لە چوارچێوەی 

بەرژەوەندییەكانی سووریادا نییە.

جۆالنی گرەوەكەی دۆڕاند

دوای ئەو كۆبوونەوەیە، ژمارەیەك لە سەركردە 
بااڵكانی نوسرە )بۆ نموونە ئەمیری نوسرە لە 
حەلەب( هەوڵەكانی خۆیان چڕكردەوە بۆ ئەوەی 
جۆالنی هان بدەن زیاتر لە چوارچێوەی سووریادا 
قاعیدە  لە  خۆی  و  بكاتەوە  گرووپەكە  لە  بیر 
دووربخاتەوە و هەوڵی پێكهێنانی هاوپەیمانێتی 
نێوخۆیی لەگەڵ گرووپە چەكدارە ئیسالمییەكانی 

دیكەی سووریا بدات.

 ساڵح ئەلحەمەوی، سەركردەی دوورخراوەی 
رۆژهەاڵتی  پەیمانگای  توێژەرەكەی  بە  نوسرە، 
بژارەی  دوو  "جۆالنی  راگەیاندووە  نێوەڕاستی 
و  قاعیدە  لە  جیابوونەوە  بوو،  لەبەردەست 
یەكگرتن لەگەڵ گرووپە ئیسالمییەكانی دیكە یان 
رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گۆشەگیریی كۆمەاڵیەتی، 

سیاسی و سەربازی".
راپۆرتەكە ئەوەش دەخاتەڕوو كە بە پێچەوانەی 
لەو  نوسرە  ئامانجی  ئەمریكییەكان،  بۆچوونی 
هەنگاوە ئەوە نەبووە لە لیستی تیرۆر دەربهێنرێن، 
ئۆپۆزیسیۆنی  بە  قەناعەت  دەیانویست  بەڵكو 
سووریا بكەن نوسرە لە چوارچێوەی بەرژەوەندییە 
درێژخایەن و تایبەتەكانی سووریادا بیردەكاتەوە، 

لەوێشەوە رازییان بكات كە ببنە هاوپەیمانی.
بەرەی  پێكهێنانی  گرەوی  جۆالنی  بەاڵم   
هاوپەیمانی لەگەڵ گرووپە ئیسالمییەكانی دیكەی 
كۆتایی  مانگی  شەش  لە  دۆڕاند.  سووریای 
2016دا، نوسرە سێ جار هەوڵی پێكهێنانی ئەو 
بەرەیەی دا، بەاڵم هەرسێ هەوڵەكە شكستیان 
هێنا. هۆكاری سەرەكیی شكستەكەش گرووپی 

ئەحراری شام بوو كە لەالیەن هەیئەی تەحریرەوە 
نوسرە،  دەدرێ.  لەقەڵەم  توركیا  داردەستی  بە 
حەلەب  كەوتنی  سەرەكی  هۆكاری  بە  توركیا 
دەزانێ و دژی ئۆپەراسیۆنی قەڵغانی فوراتیش بوو. 
بەگوێرەی راپۆرتەكە، دەزگای هەواڵگریی توركیا 
كۆبوونەوەی  ژمارەیەك   2016 ئابی  مانگی  لە 
نهێنی لەگەڵ گرووپە ئۆپۆزیسیۆنەكانی سووریا 
كردووە بۆ ئەوەی بیر لە هەڵمەتێكی دژی بەرەی 

فەتحی شام بكەنەوە.
 

داهاتوو چی لێدێت؟

تەنیا لە ماوەی شەش مانگدا بەرەی نوسرە 
دووجار ناوی خۆی گۆڕی. یەكەمجار لە تەمووزی 
2016دا ناوی خۆی بۆ بەرەی فەتحی شام گۆڕی، 
دواتریش لە كانوونی دووەمی ئەمساڵ ناوی خۆی 
گۆڕانكاری  گۆڕی.  شام  تەحریری  هەیئەی  بۆ 
و  نوێیەكە  گرووپە  نێوان  ناكۆكیی  دووەمیان 
ئەوەی  لەبەر  كردەوە،  قووڵتر  شامی  ئەحراری 
سەركردەی گشتیی هەیئەی تەحریر فەرماندەیەكی 
وەكوو  ئەحرارە.  دەستلەكاركێشاوەی  و  كۆن 
راپۆرتەكەش دەڵێت، پێناچێت زەواهیری بەهیچ 
شێوەیەك ئاگاداری گۆڕانكاریی دووەمیان بووبێ. 
یەكێك لە سەركردەكانی گرووپە ئیسالمییەكان 
لە ئیدلب بە ئامادەكاری راپۆرتەكەی راگەیاندووە 
"ئێستا هەیئەی تەحریر رێگە بە قاعیدە دەدات 
جۆرێك لە ئازادی كاركردنی هەبێ، بەو مەرجەی 
تەحریر  هەیئەی  نێوخۆیی  كاروباری  لە  دەست 
دۆخە  ئەم  بەردەوامبوونی  بەاڵم  وەرنەدەن". 
ئاسان نییە". حاڵی حازر باڵی ناوەندی قاعیدە 
لە سووریا ئەوەندە چەكدارەی نییە كە رووبەڕووی 
هەیئەی تەحریر ببێتەوە، بۆیە چاوەڕێ دەكرێ 
رەخنەگرتن  بە  تەنیا  نادیار  داهاتوویەكی  هەتا 
سیاسەتەكانی  بەرامبەر  ناڕەزایەتی  دەربڕینی  و 

هەیئە رازی بێت.
راپۆرتەكەی پەیمانگای رۆژهەاڵتی نێوەڕاست 
ئەكتەری  دوو  داهاتوودا  لە  دەكات  پێشبینی 
و  ئیدلیب  لە  ئیسالمی  سەرەكیی  چەكداری 
باكووری رۆژئاوای سووریا بێنەئاراوە. لەالیەكەوە 
قاعیدە گرووپە جیهادییە بچووكەكان لەژێر چەتری 
خۆیدا كۆبكاتەوە و لەالیەكی دیكەشەوە هەیئەی 
لە  خۆی  پێگەی  بەهێزكردنی  هەوڵی  تەحریر 

ئیدلیب و ناوچەكانی دەوروبەری بدات.

رووداو - هەولێر
 
ئاشكرایان  ئەمریكا  هەواڵگرییەكانی  ناوەندە 
كردووە جارد كۆشنەر، زاوا و راوێژكاری سەرۆكی 
بە  پەیوەندی  لەسەرە  ئەوەی  گومانی  ئەمریكا، 
دەستێوەردانی رووسیاوە هەبووبێت لە هەڵبژاردنی 
پێیەش،  بەو   .2016 لە  ئەمریكا  سەرۆكایەتی 
لێكۆڵینەوە لەو دۆسیە دێتە ناو بازنەی خێزانیی 

سەرۆك خۆیەوە.
لە  ئەمریكی،  پۆست(ی  )واشنتن  رۆژنامەی 
ئاشكرای  دۆسیەكە،  لە  ئاگادار  كەسانی  زاری 
یەكەمی  كانوونی  مانگی  لە  كۆشنەر  كردووە 
كیسلیاك،  سێرگەی  لەگەڵ  رابردوودا  ساڵی 
باڵیۆزی رووسیا لە ئەمریكا و بانكدارێكی رووسی 
كۆبووەتەوە، دواتریش بریكارێكی خۆی رەوانەی 
هەواڵگرییەكانی  دەزگا  كردووە.  باڵیۆزەكە  الی 
ئەمریكا دەیانەوێ بزانن پەیوەندییەكانی كۆشنەر 
و حكومەتی رووسیا لە چ ئاستێكدایە، مێژووەكەی 
بە  پەیوەندی  ئاخۆ  و  دەگەڕێتەوە  كەی  بۆ 
دەستێوەردانی رووسیا لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی 

ئەمریكاوە هەیە یان نا؟
بەرپرسانی هەواڵگری و ئەمنی بە )واشنتن 
پۆست(یان نەگوتووە كوشنەر ئامانجی سەرەكی 
لەنێو  كۆشنەر  ناوی  بەاڵم  لێكۆڵینەوەكانە، 
و  پرسیار  دەبێ  كە  كەسانەدایە  ئەو  لیسی 

لێكۆڵینەوەیان لەگەڵ بكرێ. 
رۆژی  لە  ئەمریكا،  سەرۆكی  ترەمپ،  دۆناڵد 
بووە،  دەستبەكار  دووەمەوە  كانوونی  20ی 
بەاڵم لەو كاتەوە دۆسیەی پەیوەندییەكانی تیمی 
و  خۆی  یەخەی  رووسیا  لەگەڵ  كەمپینەكەی 
ئیدارەكەی بەرنەداوە. مایكڵ فلین دوای كەمتر 
لە مانگێك كاركردن لە كۆشكی سپی، ناچار بوو 
دەست لە پۆستی راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانیی 

سەرۆكی ئەمریكا هەڵبگرێت. فلین تۆمەتبار بوو 
نوێ،  ئیدارەی  دەستبەكاربوونی  لە  بەر  بەوەی 
ئەمریكا  لە  رووسیاوە  باڵیۆزی  بە  پەیوەندی 
كردبوو، بەڵێنی پێدابوو لە ماوەی دەسەاڵتدارێتی 

ترەمپدا سزاكانی سەر رووسیا سووكتر بكرێن.
فلین  ئەمریكییەكە،  رۆژنامە  راپۆرتی  بەپێی 
یەكەمی  كانوونی  سەرەتای  كۆبوونەوەكەی  لە 
هەمان  كۆشنەر  بووە.  كۆشنەر  لەگەڵ   2016
مانگ كۆبوونەوەیەكی لەگەڵ سێرگەی گۆركۆڤ، 
سەرۆكی بانكی ڤنێش ئیكۆنۆمی رووسی هەبووە. 
وەزارەتی خەزێنەی ئەمریكا بەهۆی پشتگیریی ئەو 
بانكە لە جوداخوازەكانی ئۆكراینا، سزای لەسەر 
داناون. بۆیە ئەگەر كۆشنەر بە تۆمەتی تێوەگالن 
لەگەڵ حكومەتی رووسیاش لێپرسینەوەی لەگەڵ 
نەكرێ، ئەوا بە تۆمەتی پشتگوێخستنی سزاكانی 

حكومەتی ئەمریكاوە دەكەوێتە ژێر لێپرسینەوە.
دەڵێت  ئەمریكا  هەواڵگریی  بەرپرسێكی 
لە  باس  دەكرێ  كۆشنەردا  لێكۆڵینەوەكانی  لە 
كانوونی  دانیشتنەكەی  پێش  كۆبوونەوەكانی 
یەكەمیش بكرێ، لەوانەش ئەو بۆنەیەی مانگی 
فالوەر  مەی  هۆتێل  لە  رابردوو  ساڵی  نیسانی 
كۆشنەر  تێیدا  كە  بەڕێوەچوو   )Mayflower(
دا  بەڵێنی  ترەمپ  و  بەشداربوون  كیسلیاك  و 
بە  پەرە  ئەمریكا  سەرۆكی  بە  ببێت  ئەگەر 
پەیوەندییەكانی نێوان مۆسكۆ و واشنتن دەدا. 
بەپێی راپۆرتێكی رۆژنامەی )نیۆیۆرك تایمز(ی 
ئەمریكی، كۆشنەر لە كاتی پڕكردنەوەی فۆرمی 
كۆبوونەوەیەی  ئەو  باسی  ئەمنیدا،  پاكانەی 
نەكردووە. پارێزەرەكەی كۆشنەریش ئەوەی بە 

هەڵەیەكی تەكنیكی ناو بردووە.
و  ترەمپ  ئیڤانكا  هاوژینی  كۆشنەر،  جارد 
یاریدەدەر و راوێژكاری بااڵی ترەمپە، بەرپرسی 
پرۆسەی چارەسەری و ئاشتیی نێوان دەسەاڵتی 

لەمە  جیا  ئیسرائیلە،  حكومەتی  و  فەلەستینی 
ئەركی دانوستاندنی ئابووری و بازرگانی لەگەڵ 
چین، كەنەدا و مەكسیكیشی لە ئەستۆیە. كەسانی 
نزیك لە ئیدارەی كۆشكی سپی دەڵێن كۆشنەر 
پارێزەرەكەی  ترەمپە.  كەسی  باوەڕپێكراوترین 
كۆشنەر دەڵێت ئامادەیە ئاستی پەیوەندییەكانی 
لەگەڵ بەرپرسان و بازرگانانی رووسی بۆ لیژنەی 

هەواڵگریی ئەنجوومەنی پیران باس بكات.
سەرەتای ئەم مانگە جەیمز كۆمی بە فەرمانی 
فەرمانگەی  بەڕێوەبەری  پۆستی  لە  ترەمپ 
لێكۆڵێنەوەی فیدراڵی )FBI( الدرا. راپۆرتەكان 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن دۆسیەی پەیوەندییەكانی 
رووسیا  لەگەڵ  ترەمپ  هەڵبژاردنی  كەمپینی 
هۆكاری الدانی كۆمی بووە. لە پاش الدانی كۆمی، 
 )FBI( پێشووی  بەڕێوەبەری  مولەر،  رۆبەرت 
ئەركی بەڕێوەبردنی دۆسیەكەی پێ سپێردراوە. 
پۆلیتیكۆی  گۆڤاری  راپۆرتێكی  بەگوێرەی 
ئەمریكی، ژمارەیەك لە بەرپرسانی بااڵی كۆشكی 
ئەوەی  بۆ  چڕكردووەتەوە  هەوڵەكانیان  سپی 
ئەجێندای  لەسەر  كاریگەری  لێكۆڵینەوەكان 

سەرۆكایەتی ترەمپ دانەنێت.
راپۆرتەكەی پۆلیتیكۆ لەسەر زاری ژمارەیەك 
كردووە  ئاشكرای  سپی  كۆشكی  كاربەدەستی 
و  ترەمپ  ستراتیژی  داڕێژەری  بەنۆن،  ستیڤ 
راینس پریبەس، سەرۆكی دیوانی كۆشكی سپی 
ئەوروپایان  و  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی  گەشتەكەی 
لەگەڵ ترەمپ تەواو نەكردووە و گەڕاونەتەوە بۆ 
كۆبوونەوەیەكیان  گەڕانەوەشیان  دوای  واشنتن. 
لە ئاستی بەرپرسانی بااڵ رێكخستووە و تەنانەت 
پەیوەندییان بە پارێزەر و مافناسانەوە كردووە بۆ 
ئەوەی مامەڵە لەگەڵ دۆسیەی رووسیادا بكەن. 

گۆڤارە  بە  بااڵی كۆشكی سپی  بەرپرسێكی 
سپی  كۆشكی  راگەیاندووە،  ئەمریكییەكەی 

تەنیا نیگەرانی ئەوە نییە دۆسیەكە بەرپرسانی 
زیاتر  بەڵكو  بگرێتەوە،  سپی  كۆشكی  بااڵی 
لێكۆڵینەوەكان  درێژبوونەوەی  ئەوەن  نیگەرانی 
و  وزە  هەموو  و  بكات"  ئیفلیج  سپی  "كۆشكی 
توانای فەرمانگەكانی ئەمریكا بۆ خۆی بەرێت. 
بەرپرسەكەی كۆشكی سپی كە نەیویستووە ناوی 
ئاشكرا بكرێ، گوتی "ئەگەر ئەو هەموو وزە و 
نییە  دیار  بڕوات،  لێكۆڵینەوەیە  ئەو  بۆ  توانایە 
خۆی  سیاسەتەكانی  دەتوانێ  چۆن  حكومەت 

جێبەجێ بكات".

ئـاری فلیشـەر، گوتەبێـژی كۆشـكی سـپی لە 
سـەردەمی جـۆرج بوشـی كـوڕ، بـە پۆلیتیكـۆی 
كەیسـێكی  رووسـیا  "كەیسـی  راگەیانـدووە 
ئارامـی  بـە  گەورەیـە و كۆشـكی سـپی دەبـێ 
پێشـنیازی  فلیشـەر  بـكا".  لەگـەڵ  مامەڵـەی 
لـە  تایبـەت  "دەسـتەیەكی  دەكات  ئـەوەش 
كۆشـكی سـپی پێكبهێنـرێ بـۆ ئـەوەی مامەڵـە 
لەگـەڵ ئەو دۆسـیەدا بـكات و حكومەتیش كاری 

بـكات". خـۆی 
بـۆ  مولـەر  دەستنیشـانكردنی  پـاش  لـە 

بەڕێوەبردنـی لێكۆڵینەوەكان، راوێژكاری یاسـایی 
كۆشـكی سـپی داوای لە ستافی ئیدارەكە كردووە 
سـەبارەت بـە لێكۆڵینـەوەكان لێـدوان نـەدەن.

راوێژكارێكـی كۆشـكی سـپی لـە لێدوانێكدا بۆ 
پۆلیتیكۆ، نەیشاردووەتەوە یەكێك لەو كەسانەی 
كێشـەكان قووڵتـر دەكاتەوە ترەمـپ خۆیەتی كە 
لەالیەكـەوە لـە رێگـەی تویتەرەكەیـەوە پەیامـی 
تونـد دەنێرێـت و لەالیەكـی دیكەشـەوە لێدوانـی 
راوێژكار و وەزیرانی حكومەتەكەی لەسـەر پرسـە 

هەسـتیارەكان رەتدەكاتەوە.

)A
FP

ۆ: 
فۆت

( 

شرۆڤه 

قاعیدە لە سووریا 
بۆ جێگرەوەی تەحریری شام دەگەڕێ

كۆشكی سپی 
گومـانی لە زاواكەی تـرەمپ هەیە 

تەحریری شام لە كۆنترۆڵی رێكخراوی ئەلقاعیدەدا نەماوە

دەزگا هەواڵگرییەكانی ئەمریكا دەیانەوێ بزانن پەیوەندییەكانی كۆشنەر و حكومەتی رووسیا لە چ ئاستێكدایە و بۆ كەی دەگەڕێتەوە 
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رووداو - هەولێر

بەگوێرەی راپۆرتی ناوەندێكی لێكۆڵینەوە لە 
جەنگ، ژمارەی كوژراوە مەدەنییەكانی جەنگی 
دژی داعــش لە چەند مانگــی رابردوودا یەكجار 
بەرزبووەتەوە، لە كاتێكدا سوپای عێراق دوای 8 
مانگ شەڕ خەریكە دوایین گەڕەكەكانی مووسڵ 
كۆنتــرۆڵ دەكاتــەوە و ماوەی زیاتــر لە حەوت 
كۆنترۆڵكردنــەوەی  ئۆپەراســیۆنی  مانگیشــە 

رەققە لە سووریا دەستیپێكردووە.
گرووپــی ئەیــر وۆرز )Airwars( لە دوایین 
راپۆرتیــدا ئامــاژە بۆ ئــەوە دەكات كە ژمارەی 
كوژراوە مەدەنییەكانی هەڵمەتی سەربازیی دژی 
داعش لە عێراق و سووریا لە سێ مانگی یەكەمی 
2017دا بەشــێوەیەكی بەرچــاو بەرزبووەتەوە. 
و  قازانجنەویســتە  گرووپێكــی  وۆرز(  )ئەیــر 
زانیاری لەسەر قوربانییە مەدەنییەكانی جەنگی 

دژی داعش لە عێراق و سووریا كۆدەكاتەوە.
كۆتایــی مانگــی نیســان، ســوپای ئەمریكا 
لــە راپۆرتێكــدا رایگەیانــد كە لە دەســتپێكی 
ئۆپەراسیۆنەكانی هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتییەوە 
بــە ســەركردایەتی ئەمریــكا لە ئابــی 2014 ، 
زیاتر لە 377 كەســی ســیڤیل بەهۆی هێرشــە 
ئاســمانییەكانەوە بوونەتــە قوربانــی. بەاڵم بە 
گوێــرەی راپۆرتەكــەی )ئەیــر وۆرز(، ژمارەی 
كــوژراوە مەدەنییــەكان رەنگە 10 هێندەی ئەو 
ژمارەیە بێت كە سوپای ئەمریكا رایگەیاندووە.

لە مانگی كانوونی دووەمی ساڵی رابردوودا، 
ئیــدارەی پێشــووی ئەمریــكا كۆمەڵێــك لــە 
رێساكانی هێرشی ئاســمانی بۆ سەر بنكەكانی 
داعش لە عێراق گۆڕی. بەپێی ئەو گۆڕانكارییانە، 
فەرماندەكانــی ســوپا مافــی ئەوەیــان هەیــە 
راستەوخۆ و بەبێ مۆڵەتی فەرماندەیی ناوەندی 
داوای هێرشــی ئاســمانی بكەن. لە ســەردەمی 
ئیدارەی نوێی كۆشكی سپیدا دەستی فەرماندە 
و راوێــژكارە ســەربازییەكانی ئەمریكا لە عێراق 
و ســووریا ئاوەاڵتــر كرا. رێكخــراوی چاودێریی 
مافەكانــی مرۆڤ لــە بەیاننامەیەكدا رایگەیاند، 
ئەو هەنگاوەی وەزارەتی بەرگری "دەبێتە هۆی 
ئــەوەی هاوواڵتییانی مەدەنــی ئەگەری كوژران 

یان برینداربوونیان زیاتر بێ".
تەنیــا  وۆرز(دا  )ئەیــر  راپۆرتەكــەی  لــە 
ژمــارەی كــوژراوان ئاشــكرا نەكــراوە، بەڵكــو 
یەكالبوونــەوەی  و  پشتڕاســتكرانەوە  ئاســتی 
هەواڵــی كوژرانەكانی تێدایە. گومان دەكرێ لە 
سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەكوو كۆتایی هەفتەی 
ســێیەمی مانگــی ئایار 3131 كەســی مەدەنی 
بەهۆی هێرشــە ئاســمانییەكانی هاوپەیمانێتی 
نێودەوڵەتییــەوە كــوژراون. لــەو ژمارەیە 171 
حاڵەتیان لەالیــەن هاوپەیمانانەوە پشتڕاســت 
زۆرە  ئەگــەری  كراونەتــەوە. 529 حاڵەتیــان 
هەواڵی كوژرانیان راست بێت، لەبەر ئەوەی وێنە 
یان ڤیدیۆ یان بیۆگرافیی قوربانیەكە بەردەستە 
و 2421 حاڵەتیش جێگەی مشتومڕن، واتە ئەو 
حاڵەتانەی رەنگە بەر هێرشی فڕۆكەكانی عێراق 

یان سووریا و هاوپەیمانان كەوتبن.
راپۆرتەكە بەپێی سەرچاوە جۆراوجۆرەكانی 
مەزندە دەكات لە 8ی ئابی 2014 تاوەكو 24ی 
ئایاری ئەمساڵ، لە 1415 رووداوی نەخوازراودا 
10 هــەزار بــۆ 15 هــەزار هاوواڵتیــی مەدەنی 
لــە عێراق و ســووریا كوژرابن. لــەو ژمارەیەش 
3681 بۆ 5849 كەســیان بەهۆی هێرشــەكانی 
هاوپەیمانەوە بووە. 3681 كوژراوە مەدەنییەكە 
ئــەو راپۆرتانــە لــە خۆدەگرێ كە پشتڕاســت 
كراونەتــەوە یــان بەڵگــە هەیــە كــە دەتوانێ 

پشتڕاستیان بكاتەوە. 
هاوپەیمانان تەنیا 94 رووداوی نەخوازراویان 
پشتڕاســت كردووەتەوە كە تێیدا 377 كەســی 
مەدەنــی كوژراون. بەاڵم )ئەیــر وۆرز( جەخت 
لــەوە دەكاتــەوە كــە تەنانــەت لــەو رووداوە 
ژمــارەی  پشتڕاستكراوانەشــدا  نەخــوازراوە 
هاوپەیمانــان  كــە  بەرزتــرە  لــەوە  كــوژراوان 
ئاشــكرایان كــردووە. بەپێی راپۆرتــی گرووپە 
بەریتانییەكە، لەو 94 رووداوەدا 635 بۆ 1035 

كەسی مەدەنی كوژراون.
راپۆرتەكــەی )ئەیر وۆرز( ئاماژە بۆ ئەوەش 
دەكات كــە جگە لەو رووداوانــەی هاوپەیمانان 
رووداوی   548 كردوونەتــەوە،  پشتڕاســتیان 
دیكــەش هەن كــە بەڵگــەی تاڕادەیــەك باش 
هاوپەیمانــان  ئــەوەی  لەســەر  لەبەردەســتە 
هێرشــەكەیان كــردووە. لــەو رووداوانەشــدا لە 
نێوان 3108 بۆ 4894 كەسی مەدەنی كوژراون. 
لــەو 548 هێرشــەش 170ی لە عێــراق بووە و 
مەزەنــدەی 1414 بۆ 2115 كــوژراوی مەدەنی 
دەكــرێ و 378 هێرشــیان لە ســووریا بووە و 
مەزنــدەی 1689 بــۆ 2773 كــوژراوی مەدەنی 

دەكرێ. 
لــەو حاڵەتانەی كە هێرشــەكان پشتڕاســت 

15 هەزار سیڤیل لە شەڕی دژی داعشدا 
بە هەڵە كوژراون

ژمارەی قوربانیانی ئەمساڵ

3131
ژمارەی قوربانیان:

15 - 10

1415

هەزار

ژمارەی رووداوە 
نەخوازراوەكان

هێرشە ئاسمانییەكانی 
هاوپەیمانان

هێرشە ئاسمانییەكان لە سووریا:

21663

8923

قوربانیانی هێرشیی 
ئاسمانی رووسیا

هێرشە ئاسمانییەكان لە عێراق

12740

11 هەزار

 بەریتانیا
1240

 فەرەنسا

1149
هۆڵەندا

492
ئوسترالیا

483

بەلجیكا

370

258دانیمارك

 كەنەدا

246

هێرشە ئاسمانییەكانی ئەمریكا

17242

442176649
بۆمب و مووشەكی بەكارهاتووهێرشە ئاسمانییەكانی هاوپەیمانان

هێرشی 
هاوپەیمانە 

رۆژئاواییەكانی 
ئەمەریكا

بــۆ  لەبەردەســتە  بەڵگــە  یــان  كراونەتــەوە 
پشتڕاســتكردنەوەیان، زیاتــر لە 830 منداڵ و 

زیاتر لە 475 ئافرەت بوونەتە قوربانی.
بەپێــی راپۆرتەكــە، خوێناویترین مانگ بۆ 
هاوواڵتیانــی مەدەنــی مانگی ئاداری ئەمســاڵ 
بــووە كــە مەزنــدە دەكرێــت 1203 كەســی 
مەدەنــی بەهــۆی هێرشــە ئاســمانییەكانەوە 
كوژرابن. لەو ژمارەیە 131 حاڵەت پشتڕاســت 
كراونەتەوە، 192 حاڵەت ئەگەری زۆرە هەواڵی 
كوشــتنەكەیان راســت بێت و 880 حاڵەتیش 

جێی مشتومڕە.

فڕۆكەكانی رووسیا 11 هەزار 
مەدەنییان كوشتووە

رووســیا لــە رۆژی 30ی ئەیلولی 2015ەوە 
بەشــێوەیەكی راســتەوخۆ و بۆ پشتگیریكردن 
لە حكومەتی ســووریا لە بەرامبــەر هێزەكانی 
ئۆپۆزیســیۆنی ئەو واڵتە بەشــدارە لە شــەڕی 
نێوخۆی ســووریا. بەگوێــرەی داتاكانی )ئەیر 
وۆرز(، لەو رۆژەوە هەتا 27ی شوباتی ئەمساڵ 
1904 رووداوی پەیوەندیــدار بە هێرشــەكانی 
رووســیا هەبــووە كــە خەڵكی ســڤیلیان تێدا 

كوژراون. 
مەزەندە دەكرێ لــەو رووداوانەدا 8324 بۆ 
11 هەزار و 282 كەسی مەدەنی كوژرابن. لەو 
ژمارانەش 3962 كوژراو لە میدیا لۆكاڵییەكان 

و ناوەندەكانــی تۆماری كوژراوە مەدەنییەكاندا 
باڵوكراونەتەوە. 

هێرشەكانی هاوپەیمانان

هاوپەیمانێتــی  راپۆرتــی  بەگوێــرەی 
دژی  هەڵمەتــی  رۆژی  لــە  نێودەوڵەتــی، 
چەكدارانــی داعش لە مانگــی ئابی 2014ەوە 
هەتــا 24ی ئایــاری ئەمســاڵ، هاوپەیمانێتــی 
نێودەوڵەتی 21 هەزار و 663 هێرشی ئاسمانی 
لە عێراق و ســووریا كردووە. لەو ژمارەیە 12 
هــەزار و 740 هێرشــیان لە عێــراق بووە و 8 
هەزار و 923 هێرشــیان لە ســووریا بووە. لە 
ئەمریــكا و 4 هــەزار و 16 هێــرش )واتــە هێــرش )واتە 68.5%ی هێرشــەكان( لەالیەن هێرشــە ئاســمانییەكانی عێراق 8 هەزار 724 
31.5%ی هێرشــەكان( لەالیەن واڵتانی دیكەی 

ئەندامی هاوپەیمانێتییەكەوە بووە.
لەكــۆی  هاوپەیمانــان،  راپۆرتــی  بەپێــی 
هێرشــەكانی ســووریا 8 هەزار 518 هێرشیان 
لەالیــەن ئەمریــكاوە بــووە و 405 هێرشــیان 

لەالیەن واڵتانی دیكەی هاوپەیمانەوە.
ئاســمانیی  هێرشــی  ژمــارەی  زۆرتریــن 
هاوپەیمانــان لە عێراق لە ســاڵی 2015 بووە، 
لەو ســاڵەدا ئەمریكا و هاوپەیمانەكانی 5230 
هێرشی ئاسمانییان هەبووە. بەپێی راپۆرتەكەی 
)ئەیر وۆرز(، ئەمســاڵ هەتــا كۆتایی هەفتەی 
ســێیەمی مانگی ئایار 1954 هێرشی ئاسمانی 
لــە عێراق كراوە. لەو ژمارەیەش 1406 هێرش 
لەالیــەن ئەمریــكاوە بــووە و 548 هێرشــیش 

لەالیەن واڵتانی دیكەی هاوپەیمانەوە. 
بەگوێرەی )ئەیر وۆرز(، ئەمساڵ هاوپەیمانان 
2475 هێرشیان لە ســووریا كردووە. زۆرترین 
ژمارەی هێرشــەكان لە مانگی نیســان بووە و 

548 هێــرش بــووە. لــە گرافیكەكانی گرووپی 
لــە ســەرەتای  )ئەیــر وۆرز(دا دەردەكــەوێ 
ئەمساڵەوە ژمارەی هێرشەكانی هاوپەیمانان لە 
سووریا بەشێوەیەكی بەرچاو زیادی كردووە كە 
دەكرێ پەیوەندی بە هاتنەســەركاری ئیدارەی 
نوێــی ئەمریــكا و چڕبوونەوەی ئۆپەراســیۆنی 

گرتنەوەی رەققەوە هەبێت. 
هێرشــە  لــە  رۆژ   1022 مــاوەی  لــە   
ئاسمانییەكانی سەر داعش و قاعیدە لە عێراق 
و سووریا، 76 هەزار و 649 بۆمب و مووشەك 

بەكارهاتووە.
تاوەكــوو 22ی ئایاری ئەمســاڵ هاوپەیمانە 
رۆژئاواییەكانی ئەمریكا 4238 هێرشی ئاسمانی 
و تۆپخانــە و مووشــەكیان لــە عێــراق لەدژی 
داعــش هەبووە. بەو پێیەش هاوپەیمانە غەیرە 
رۆژئاواییەكانــی ئەمریكا تەنیا 177 هێرشــیان 
لــەو واڵتــە هەبــووە. لــە نێــوان هاوپەیمانــە 
رۆژئاواییەكانی ئەمریكادا، بەریتانیا و فەرەنسا 
زیاتر لە نیوەی ئەو هێرشانەیان بەردەكەوێت. 
ریزبەندی رێژەی هێرشــەكانی واڵتە رۆژئاواییە 
هاوپەیمانەكانــی ئەمریكا هەتاوەكوو 22ی ئەم 

مانگە بەو جۆرە بووە:

 بەریتانیا - 1240 هێرش.

 فەرەنسا - 1149 هێرش.
 هۆڵەندا - 492 هێرش.

 ئوسترالیا - 483 هێرش.
بەلجیكا - 370 هێرش.

دانیمارك - 258 هێرش.
 كەنەدا - 246 هێرش.

ســعودیە، ئیمارات و ئوردن: 150 هێرشــی 
ئاسمانی.

ئەمریكا هەڵەی 
هاوپەیمانەكانی دادەپۆشێ

هاوپەیمانەكانــی ئەمریــكا لە شــەڕی دژی 
داعــش لــە كوژرانــی 80 هاوواڵتــی مەدەنــی 
بەرپرســیارن كە ئەمریكا خۆی پشتڕاســتیان 
دەكاتــەوە. بــەاڵم هیچــكام لــەو 12 واڵتــەی 
بە هێرشــی ئاســمانی لــە هاوپەیمانێتییەكەدا 
بەشــدارن ئامــادە نەبوون بەرپرســیارێتی ئەو 
هێرشانە هەڵگرن كە 80 كوژراوە مەدەنییەكەی 

لێكەوتووەتەوە.
وەكــوو لە راپۆرتی گرووپــە بەریتانییەكەدا 
دەردەكــەوێ هاوپەیمانەكانــی ئەمریــكا زیاتر 
لــە 4400 هێرشــیان لــە عێــراق و ســووریا 
كردووە. بەگوتەی بەرپرســانی ســەربازی ئەو 
واڵتانــە لــەو ژمــارە زۆرەی هێرشــەكاندا هیچ 
حاڵەتێكــی كوژرانی هاوواڵتی مەدەنی نەبووە، 
بــەاڵم بەدواداچوونێكــی هاوبەشــی گۆڤــاری 
)فۆرین پۆڵســی( ئەمریكــی و گرووپی )ئەیر 
وۆرز( دەریدەخــات ئەو لێدوانەی بەرپرســانی 

سەربازیی هاوپەیمانەكانی ئەمریكا راست نییە.
لە راپۆرتەكەی 30ی نیســانی هاوپەیماناندا 
ئاماژە بە 80 هێرش لە عێراق و سووریا دەكرێ 
كە پێشــتر رانەگەیاندرابوون. ســێ بەرپرسی 
ئەمریــكا هێزەكانــی  ناوەنــدی  فەرماندەیــی 
CENTCOM( ( پشتڕاســتی دەكەنــەوە ئــەو 
هێرشــانە لە الیەن هاوپەیمانەكانی ئەمریكاوە 
كــراون، بــەاڵم واڵتانــی بەرپرســیار داوایــان 
لــە ئەمریــكا كــردووە "وردەكاری هێرشــەكان 

باڵونەكەنەوە".
بەپێــی راپۆرتــە هاوبەشــەكەی )فۆریــن 
پۆڵســی( و )ئەیر وۆرز( بەرپرسانی سەربازی 
ئەمریــكا دڵگەرانن لە هاوپەیمانەكانیان، لەبەر 
ئــەوەی ئەو واڵتانە ئامادە نین "دان بە هەڵەی 
خۆیاندا بنێن". پێنتاگۆن دانی بەوەدا ناوە كە 
لە ئاكامی هێرشــە ئاســمانییەكانی ئەمریكادا 
377 هاوواڵتــی مەدەنی كوژراون، ئەو ژمارەیە 
105 مانگی ئازار و لە ئاكامی هێرشی ئاسمانی 

ئەمریكا كوژران. 
بەرپرســانی ئەمریكی ئاماژەیــان بەوەداوە 
ئاشكراكردنی ناوی ئەو واڵتانە ئاسان نییە كە 
بەرپرسیارن لە كوشتنی هاوواڵتیانی مەدەنی، 
لەبــەر ئــەوەی ئەمریــكا و هاوپەیمانەكانــی 
لــە  ئەگــەر  ئــەوەی  لەســەر  رێككەوتــوون 
هێرشــێكدا هاوواڵتــی مەدەنــی كــوژرا، لــە 
راپۆرتــی مانگانــەدا وردەكاری و نــاوی واڵتی 
بەرپرســیار لــە هێرشــەكە ئاشــكرا ناكرێت. 
بــەم پێیە ئەمریــكاش دەتوانێ لــە داهاتوودا 
بەرپرســیارێتی ئــەو هێرشــانە هەڵنەگرێ كە 
تێیانــدا هاوواڵتــی مەدەنــی گیــان لەدەســت 
دەدەن. نهێنــی مانــەوەی واڵتی بەرپرســیار 
لــە هێرشــەكەش دەبێتە هۆی ئــەوەی خێزان 
داوای  نەتوانــن  كــوژراوەكان  كەســوكاری  و 

روونكردنەوەی تەواو و قەرەبوو بكەن.
 ئامادەكارانــی راپۆرتەكــە پەیوەندییان بە 
هەمــوو 12 واڵتەكەوە كردووە كە بە هێرشــی 
واڵتەكــە   12 هەمــوو  بەشــدارن.  ئاســمانی 
جەختیــان لەوە كردووەتەوە كە هێرشــەكانی 
ئــەوان كــوژراوی مەدەنــی لێنەكەوتووەتەوە، 
بەاڵم بەرپرســانی ســەربازی ئەمریكی دەڵێن 
ئەمریكا هەر كام لەو واڵتانەی لە جۆر و ئاستی 

بەرپرسیارێتی واڵتەكە ئاگاداركردووەتەوە. 
یەكێــك لــەو واڵتانەی كە لــە راپۆرتەكەدا 
ئامــاژەی بۆ دەكــرێ بەریتانیایــە. ئەم واڵتە 
لە ئۆكتۆبەری 2014وە نزیك 1300 هێرشــی 
لــە عێــراق و ســووریا كــردووە.  ئاســمانی 
حكومەتی بەریتانیا شــانازی بــەوەوە دەكات 
كــە هێرشــە ئاســمانییەكانی واڵتەكــەی هیچ 
كوژراوێكــی مەدەنــی لێنەكەوتووەتەوە. بەاڵم 
داتــا جۆراوجۆرەكانی )ئەیــر وۆرز( ئاماژە بۆ 
120 حاڵەتی كوژران و برینداربوونی كەسانی 
مەدەنــی لــە عێــراق و ســووریا دەكات كــە 

بەریتانیا تێیاندا بەشدار بووە.

ژمارەی قوربانیانی شەڕی داعش 10 
هێندەی ئەو ژمارەیەیە كە هاوپەیمانان 

ئاشكرای دەكەن

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

با وەكوو گریمانەیەك وای دابنێین كوردستان 
ئەو  و  بۆ سەربەخۆیی  نییە  ئەجندایەكی  هیچ 
هێزی  و  خەڵك  ژمارەیەك  لەالیەن  قسانەی 
سیاسییەوە دەكرێن، راستن كە گوایە باسكردنی 
ریفراندۆم تەنیا بۆ گۆڕینی ئاراستەی سەرنجی 
و  تر  پرسێكی  بۆ  قەیرانەكانەوە  لە  خەڵكە 
كوردستان بە دوای سەربەخۆییدا ناگەڕێت. یان 
ئەو قسانەی كە دەگوترێن گوایە ریفراندۆم بۆ 
دوای  ئەوەیە  مەبەستەكە  و  نییە  سەربەخۆیی 
هێزێكی  بە  كوردستان  هەرێمی  ئەنجامدانی، 
كەواتە  بكات.  بەغدا  لەگەڵ  مامەڵە  زیاترەوە 

هەردوو  لە  بگرین  لەبەرچاو  ئەوە  دەبێت 
كوردستان  هەرێمی  ئەوەیە  مانای  حاڵەتەكەدا 

لەگەڵ بەغدا دەمێنێتەوە.
و  وایە  ماتماتیكی  بابەتێكی  وەكوو  ئەمە 
رێگەی  ئەوەتا  یان  هەرێم  ناكات،  قبوڵ  هەڵە 
لەگەڵ  مانەوەی  یاخود  دەگرێت،  سەربەخۆیی 
عێراق، هیچ بژارەیەكی ترمان نییە. پێویستە هەر 
هاوواڵتییەكی كوردستانیش ئەم پرسیارە لەخۆی 
ئایا كوردستان لەگەڵ بەغدا بمێنێتەوە  بكات: 
باشە، یان بەدوای دەروازەكانی رزگاریدا بگەڕێت؟
 ئێستا لە كوردستان خەریكە هەردوو ئاراستەكە 

ئەندازەیەك  تا  پێدەكرێت.  هەستیان  روونتر 
خەڵك بەسەر ئەو دوو بۆچوونەدا دابەش بوون، 
بەشێك لەگەڵ مانەوەن لە عێراق و بەشێكیش 
دەستكەوتەكانیشەوە  بە  ریسككردن  رادەی  تا 
كوردستان سەربەخۆیی  هەرێمی  ئەوەن  لەگەڵ 
رابگەیەنێت و دەرئەنجامەكانی هەرچییەك بوو 

مامەڵە لەگەڵ ئەو واقیعە بكرێت.
با بڕوانینە عێراق و وای دابنێین هەرێم دەیەوێ 
لەگەڵ عێراق بمێنێتەوە، خۆ دەبێ بزانین ئەم 
كوێ  تا  كورد  و  دەڕوات  كوێ  بەرەو  دەوڵەتە 
توانای بڕكردنی هەیە لەگەڵ پێشهاتە تازەكانی 
ئەم واڵتە. ئەگەر ئەو مێژووەش بخەینە ئەوالوە 
تا  عێراقەوە  دەوڵەتی  دروستكردنی  لە  كە 
رووخانی سەدام چی بەسەر كورد هێنراوە، دەبێ 
سەرەتای پرۆسەی بنیاتنانەوەی عێراق تا ئێستا 
وەك دەستپێكی قۆناغێكی تازەی پێكەوەژیان و 
پرەنسیپی پێكەوە بەڕێوەبردنی ئەم واڵتە بكەین 
تا  واڵتێك  وێنای  دروستكردنی  بۆ  نموونە  بە 

بزانین شوێنی ئێمە لەكوێی ئەم وێنایەدایە. 
رووخا  سەدام  كاتێك  ئەوەی  سەرباری 
سەركردەكانی كورد بە گوڕوتین و قورساییەكی 
ئەوكات  بەغدا،  كردە  روویان  زۆرەوە  سیاسی 
بەهێزتر  عەرەبی  پێكهاتەی  هەردوو  لە  كورد 
هاتبووە  ئەمریكا  ئەوەی  لەبەر  یەكەم  بوو. 
لە  بوو  ئەندازەیەك كورد بەشێك  تا  ناوەوە و 
ئەوەی  لەبەر  دووەم  ئەمریكا،  هاوپەیمانێتی 
پێشتر ئەزموونی حوكمڕانی كوردی لە هەرێمی 
كوردستان تەمەنێكی هەبوو، پارتی و یەكێتی 
وەك دوو هێزی كاریگەر و ئامادە لە گۆڕەپانەكە 
بوون، هێزی پێشمەرگە هێزێكی ئامادە و بەهۆی 
جبەخانەكانی  و  چەك  بە  دەستیان  ئەوەی 

سوپای عێراق گەیشت، تا ئەندازەیەكیش هێزێكی 
پڕچەك بوون. الیەنە عێراقیەكانیش سوننە لە 
هیچ  شیعەش  خوارەوە،  هێنرابوونە  دەسەاڵت 
ئەزموونێكی بەڕێوەبردنی نەبوو، سوپای عێراق 
هێشتا  عەرەبیەكان  هەڵوەشێنرابووەوە، حیزبە 
لەبەر  نەبوو.  جەماوەرییان  و  سیاسی  پێگەی 
بڕیار  خاوەن  بەشێكی  وەك  كورد  هۆیانە  ئەو 
لە دەسەاڵت بەشداری كرد و چەندین پۆستی 
گرنگی وەرگرت. پرسیار ئەوەیە كورد بەو پێگە 
نووسینەوەی  و  دەسەاڵت  بەشداریی  بەهێزەوە 
سیاسیی  نەخشەی  داڕشتنەوەی  و  دەستوور 
كە  بینی  ئەنجامەكەیمان  بەاڵم  كرد،  عێراقی 
نەیتوانی هیچ كێشەیەكی نێوان كورد و عێراق 
چارەسەر بكات و نەیتوانی بە رێوشوێنی یاسایی 
و دەستووری و بە حوكمی ئامادەیی لە بەغدا 
بستێك خاك وەربگرێتەوە. بگرە چەندین كێشەی 
تریش دروست بوون كە لە ئایندەدا هیچ كامیان 
مەترسی و لێكەوتەكانیان لە كێشەكانی رابردوو 

كەمتر نابن.
عێراقێك لەوپەڕی الوازی و كوردیش بەو پێگە 
بەهێزەوە، ئەنجامەكەی ئەوە بووبێت كە تەنها 
كاتی بەفیڕۆدابێت لەگەڵ بەغدا، ئەی ئەگەر بڕیار 
بێت ئێستا رووبكەینەوە عێراق كە هاوكێشەكان 
تەواو پێچەوانە بوونەتەوە، عێراق واڵتێكی بەهێز 
و  پڕچەك  سوپای  خاوەن  دەسەاڵت،  بە  و 
حەشدی شەعبی، ئێمەش بە كۆمەڵێك كێشە و 
قەیرانەوە، چیمان دەستدەكەوێت، ئەوە لەكاتێكدا 
عێراق بەمجۆرەش نامێنێتەوە و تادێت پێگەی 
رێككەوتنی  دوای  بەتایبەتی  دەبێت.  بەهێزتر 
گوشارەكانی  ئەمریكا  و  كەنداو  لەنێوان  ریاز 
كەمكردنەوەی هەژموونی ئێران لەسەر ناوچەكە 

چڕتر دەبێت، لەو حاڵەشدا ئێران بیر لە بەدیلی 
هاوپەیمانەكانی  پێگەی  دەكاتەوە،  پێگەكەی 
ئێراندا  كشانەوەی  لەئەگەری  تا  دەكات  بەهێز 
واڵتانەی  لەو  یەكێك  بگێڕن.  ئەو  رۆڵی  ئەوان 
بۆ  گەورەی  بایەخی  جیۆپۆلیتیكەوە  لەڕووی 
نفوزی ئێران دەبێت، عێراقە. لەبەرئەوە ئێران لە 
ئێستا بەدواوە عێراق بەهێز دەكات تا ئەركەكانی 

ئێران لە ناوچەكە تەواو بكات. 
واقیعـی دوای داعـش عێـراق دەكاتـە واڵتێكی 
سـەرەتای  لـە  چونكـە  بەهێـز،  ناوەندیـی 
سـەدام،  دوای  لـە  دەسـەاڵتەوە  گرتنەدەسـتی 
شـیعە كار بـۆ ئـەو ئامانجـە دەكات. گەرچـی 
سـەرەتای پرۆسـەكە سـوننە بایكۆتی پرۆسـەی 
سیاسـییان كـرد و گۆڕەپانەكەیـان بـۆ شـیعە 
بەجێهێشـت. بـەاڵم بەهۆی ئامادەیـی ئەمریكا و 
پێگەی كورد لە دەسـەاڵت، ئەوكات گۆڕەپانەكە 
دواتـر  هەرچەنـدە  شـیعە.  دەسـتی  نەكەوتـە 
سـوننە بەهۆی تیـرۆرەوە دۆخێكیان دروسـتكرد 
كـە هەمـوو الیـەك پێیوابێـت بەگەڕانەوەیـان بـۆ 
دەبێـت،  دروسـت  سـەقامگیری  دەسـەاڵت  نـاو 
بەوهۆیەشـەوە زیاتـر لـە قەبارەی خۆیـان درایە. 
پشـكی  نـە  ئەمریـكا  كشـانەوەی  دوای  بـەاڵم 
كـورد و نـە پێگـەی سـوننەش نەیانتوانـی بـەر 
بە هەژموونی شـیعە بگرن. سـیناریۆی داعشیش 
زیاتـر ئـاوی كـردە ئاشـی شـیعە و بـە هۆیـەوە 
كۆتایـی بـە پێگەی سـوننە هێنـرا و دوای داعش 
شـتێك لـە عێـراق نامێنێـت بەنـاوی هەیبەتـی 
وەك  بـوو  بەوجـۆرە  وێناكـە  پێشـتر  سـوننە. 
دڵنیایی هاوسـەنگی و پارسـەنگ لەنێوان سوننە 
و شـیعە رۆڵێكـی گەورەتـر بـە پێگـەی كـورد 
دەدرا. دوای السـەنگبوونی هاوكێشـەكانی نێوان 

سـوننە و شـیعە، كـورد ئـەو رۆڵـەی نامێنـێ و 
بگرە لەدوای سـوننە ئیتر نۆرەی پەرتەوازەكردن 
و الوازكردنی پێگەی كوردیش دێت. بەتایبەتیش 
بەهـۆی ئـەوەی كـە ئێسـتا تـا ئەندازەیەكـی زۆر 
عێـراق بـۆ شـیعە یەكالیـی بووەتـەوە، سـوننە 
لەمـەودوا ئەوانـەی دەگەنە دەسـەاڵتیش، دەبێت 
سـوننەی ئەڵقەلەگوێـی شـیعە بـن، ئەگـەر كورد 
لە بەغدا ئامادەیی هەبێت و پێگەی بەهێز بێت، 
یارمەتیـدەر دەبێـت بـۆ بەهێزبوونـەوەی پێگـەی 
سـوننەكان، بۆیـە هیـچ لۆژیكێـك رێگـە بـەوە 
نـادات شـیعە ئامادەیی ئـەوەی تێدابێت دەرفەت 
بداتـەوە بە بەهێزبوونەوەی سـوننە. بەمجۆرەش 
بەهێـز  بـۆ كوردێكـی  بەغـدا  نـەك دەرگاكانـی 
ناخرێنـە سـەر پشـت، بەڵكـوو هێـزی بەغـدا لـە 
بچووككردنـەوەی كـورددا بەكاردەبرێـت، چونكـە 
مانـەوەی كـورد بـە بەهێـزی لە بەرانبەر شـیعە، 
یەكسـانە بـە هەسـتانەوەی سـوننە كە نـە ئێران 

و نـە بەغـداش ئەوەیـان ناوێـت. 
كەواتـا چاوەڕێكردنـی ئـەوەی كـورد لە عێراق 
دەتوانـێ بەوجـۆرە بمێنێتـەوە و پارێـزگاری لـە 
مافەكانی خۆی بكات و چارەسەر بۆ كێشەكانی 
خۆخەڵەتێنـەرە.  چاوەڕوانییەكـی  بدۆزێتـەوە، 
چونكـە بەغـدا كوردسـتانێكی بەهێـز پەسـەند 
نـاكات كـە ریسـەكەی لـێ بكاتـەوە بـە خـوری، 
بەڵكـوو كوردێكـی لـەڕوالوازی دەوێ تەنهـا بـۆ 
لەژێـر  تەشـەیوع  سـتراتیژی  بـە  شـەرعیەتدان 
ئاشـتییانە.  پێكەوەژیانـی  عێراقـی  بەیداخـی 
تاكـە رێگەچـارەی خۆدەربازكردنیـش بـۆ كـورد 
نەبێـت  دوژمنایەتـی  و  ناكۆكـی  تووشـی  تـا 
عێـراق  لـە  بەخێرایـی  ئەوەیـە  شـیعە،  لەگـەڵ 
دووربكەوێتـەوە و عێـراق بـۆ شـیعە جێبهێڵێـت.

لە  ئەمریكییەكان  فڕۆكە  رابردوو،  هەفتەی 
باشووری رۆژهەاڵتی سووریا هێرشێكیان كردە 
بەرگریی  وەزارەتی  چەكدار.  كۆمەڵێك  سەر 
لە  نزیك  میلیشیای  ئەوانە  دەڵێت  ئەمریكا 
ئێران و پشتیوانی ئەسەد بوون و خەریك بوو 
نزیك دەبوونەوە. تەنف  لە شارۆچكەی تەنف 
دەكەوێتە  و  بچووكە  بیابانیی  شارۆچكەیەكی 
و  عێراق  و  ئوردن  نێوان  سنوورەكانی  سەر 
چەكداری  2016دا سەتان  ئاداری  لە  سووریا. 
و  هاتن  ئوردنەوە  لە  سووریا  ئۆپۆزسیۆنی 
شارۆچكەكەیان  ئەی  ئای  سی  هاوكاریی  بە 

كۆنترۆڵ كرد.
بۆ من ئەمە یەكەمین تەقەی شەڕی قۆناغی 
شەڕە  ئەم  دەرئەنجامەكانی  بوو،  داعش  دوای 
بۆ  چارەنووسسازترە  مووسڵ  شەڕی  لە  زۆر 

باشووری كوردستان.

گرنگیی تەنف بۆ ئێران

و  ئەسەد  هێزەكانی  مانگە،  دوو  نزیكەی 
میلیشیاكانی نزیك لە ئێران دەستیان كردووە 
كۆنترۆڵكردنی  بۆ  سەربازی  هەڵمەتێكی  بە 
ئەگەر  عێراق.  سنوورەكانی  نزیك  ناوچەكانی 
هێزەكانی ئەسەد سەركەوتوو بن لەو هەڵمەتە 
و  شیعی  چەكداری  و  چەك  ئەوە  سەربازییە، 
ئێرانی بە رێگای وشكانی لە عێراقەوە دەگەنە 
دیمەشق و كەنارەكانی دەریای ناوەڕاست. ئەمە 
لە  ئێران  سەرەكییەكانی  ئامانجە  لە  یەكێكە 
شەڕی سووریا كە بەرپرسانی بااڵی ئێرانی وەكو 
دیكەی  راوێژكارانی  و  سەفەوی  رەحیم  یەحیا 
كردووە.  باسیان  ئاشكرا  بە  خامنەیی،  عەلی 
بۆ  تارانەوە  لە  وشكانی  رێگایەكی  كردنەوەی 
لە  رێگەگرتن  بۆ  گرنگە  ناوەڕاست  دەریای 

)كە  ئیسالمی  كۆماری  رووخانی  و  بێهێزبوون 
لێرەدا دەرفەت نییە باسی بكەم(. 

پێشتر جگە لە میلیشیایەكی عەلەوی بەناوی 
"هەڵۆكانی بیابان"، سوپای سووریا و میلیشیا 
ناوچەكانی  بە  گرنگییان  زۆر  ئێرانییەكان 
زیاتر  و  نەدەدا  سووریا  رۆژهەاڵتی  باشووری 
ئەوەی  دوای  بەاڵم  جێهێشتبوو.  داعشیان  بۆ 
ئامادەگی سەربازیی ئەمریكا و توركیا لە رۆژاڤا 
هیچ  ئێران  كرد،  زیادی  سووریا  باكووری  و 
هاوكاریی  بە  بتوانێت  بەوەی  نەما  هیوایەكی 

یەپەگە ئەو رێگا وشكانیە بكاتەوە.
منی  بە  ئەوروپی  واڵتێكی  دیپلۆماتكارێكی 
بوو  ئەوە  بەهیوای  پێشتر  ئێران  كە  گوت 
لەڕێی شنگال و باكووری سووریاوە رێگایەكی 
وشكانی زامن بكات بۆ ناردنی چەك و چەكدار 
بۆ سووریا، بەاڵم دوای جێگیربوونی هێزەكانی 
ئیتر  سووریا،  باكووری  لە  ئەمریكا  و  توركیا 
تەركیزی هێزەكانی ئەسەد و میلیشیاكانی سەر 
بە ئێران كەوتووەتە سەر باشووری سووریا و 

ناوچەكانی نزیكی دێرەزوور. 
ئەلقودسی  میلیشیاكانی  مانگە  دوو  ئەوە 
فەلەستینی )كە سەر بە ئێرانن( و كۆمەڵێك 
سوپای  هاوكاریی  بە  حیزبوڵاڵ  چەكداری 
دێرەزووری  نزیك  ناوچەكانی  لە  سووریا، 
رۆژهەاڵتی سووریا و ناوچەی بادیەی باشووری 
سووریا شەڕ دەكەن و وردە وردە هەوڵ دەدەن 
ئۆپۆزسیۆن  چەكدارانی  و  داعش  لە  ناوچەكە 
زۆر  ئۆپەراسیۆنەكە  بەاڵم  بكەنەوە.  پاك 

سەركەوتوو نییە.
بە  پێویستی  ئێران  ئەوەیە  كێشەكە 
چەكدارانی  سووریا.  لە  زیاترە  چەكداری 
رۆژئاوای  شەڕەكانی  خەریكی  زیاتر  حیزبوڵاڵ 
سووریان و چەكدارە عێراقییەكانیش ژمارەیان 
شیعە  چەكدارە  دەمێنێتەوە  ئەوەی  كەمە، 

باش  لەشەڕدا  كە  پاكستانییەكانن  و  ئەفغانی 
لێیان  گلەییان  سوورییەكان  و  ئێرانی  و  نین 
بۆ  تەنیا  دەڵێن  میدیاوە  سۆشیال  لە  و  زۆرە 

پاسەوانێتی باشن. 
لەبەر ئەمەیە كە ئێران لە سووریا لە هەموو 
كاتێك زیاتر پێویستی بە میلیشیا شیعییەكانی 
عێراق دەبێت، بەاڵم بەبێ رێگایەكی وشكانیی 
چەكدارە  ئەو  زۆری  ژمارەیەكی  بردنی  كراوە، 
عێراقیانە بۆ سووریا زۆر زەحمەتە. جگە لەوە، 
تاوەكو شەڕی مووسڵ و حەویجە تەواو نەبێت 
و وجودی هێزەكانی پێشمەرگە لە ناوچەكانی 
ماددەی 140 كەمنەكرێتەوە، بۆ ئێران لەوانەیە 
سەركردەكانی  بە  قەناعەت  بێت  زەحمەت 
زۆری  ژمارەیەكی  كە  بێنێت  شەعبی  حەشدی 

چەكدار بنێرنە سووریا. 

 پەیوەندیی ئەمە 
بە كوردستانەوە چییە؟ 

لە  چاوت.  پێش  بهێنە  سیناریۆیە  ئەم 
و  پان  رێگا  بە  و  دێرەزوور  بۆ  ئەنبارەوە 
بازرگانی  كااڵی  سووریادا  بادیەی  پۆڕەكانی 
و  الزقیە  بگاتە  ئێرانی  نەوتی  تەنانەت  و 
ئێران  پاشان  ناوەڕاست.  دەریای  كەنارەكانی 
چەك و چەكدار و پارە بە عێراق و سووریادا 
بنێرێت بۆ باشووری لوبنان و حیزبوڵاڵ. ئەمە 
دەریای  هێزێكی سەر  دەكاتە  ئێران  نەك هەر 
كەنداوی  بە  پێویستی  زۆر  بەڵكو  ناوەڕاست، 
بازاڕەكانی  بە  گەیشتن  بۆ  نامێنێ  فارسی 
ئەوروپا و جیهان. ئێستا بۆ ناردنی بەرمیلێك 
نەوت یان هاوردەكردنی ئایفۆنێك، ئێران دەبێت 
بە گەرووی هورمز و لەژێر چاوی نزیكەی 30 
هەزار سەربازی ئەمریكی و واڵتە عەرەبییەكانی 
دەریاییە  رێگا  لەو  جگە  تێیپەڕێنێت.  كەنداو 
بۆ  بیبڕێت  ناچارە  ئێرانی  نەوتی  كە  دوورەی 

لە  ئێران  مێژووییشەوە،  لەڕووی  ئەوروپا. 
سەردەمی رووخانی ئیمپراتۆریەتی ساسانییەوە 
دەریای  كەنارەكانی  بۆ  گەڕانەوە  بە  خەون 

ناوەڕاست دەبینێ. 
راستە لەكاتی كردنەوەی ئەو رێگا وشكانیە 
بۆ  سووریادا  و  عێراق  بە  چەك  ناردنی  و 
جار  ئەمریكا  و  ئیسرائیل  لەوانەیە  حیزبوڵاڵ، 
كاروانێكی  چەند  ئاسمانی  هێرشی  بە  جار 
ئێرانی تێكبشكێنن، بەاڵم ئەو هێرشانە ناتوانن 
سەتان كاروان بسووتێنن و لە گرنگی سیاسیی 
ئەو رێگایە كەم ناكەنەوە. ئەمە تەنیا هێڵێكی 
ئەوەیە  زامنكردنی  بەڵكو  نییە،  گواستنەوە 
بە  پێویستیان  هەر  سووریا  عەلەوییەكانی  كە 
پرۆژەیە  ئەم  تائیفی  سروشتی  و  بێت  تاران 
ئەوە زامن دەكات كە جارێكی دیكە عێراقێكی 
بەهێز دروست نەبێتەوە هەڕەشە لە سەروەریی 

تاران بكات. 
لەم سیناریۆیەدا، سعودیە و واڵتانی نەیاری 
ئێران  ئەوەی  بۆ  دەكەن  شتێك  هەموو  تاران 
لە عێراق و سووریا ئەوەندە بێ كێشە نەبێت 
لە  هەڕەشەكردن  بۆ  هەبێت  دەرفەتی  كە 
سەقامگیریی رۆژهەاڵتی سعودیەی زۆرینە شیعە 
زەحمەتە  توركیا  لەوە  جگە  دیكە.  واڵتانی  و 
لە  كێشە  بێ  ئێران  كە  بكات  ئەوە  قەبوڵی 

عێراق و رۆژئاوای سووریادا بااڵدەست بێت. 
كە  هەیە  زۆر  ئەگەرێكی  ئەوە،  لەبەر 
واڵتانی نەیاری ئێران لەدوای شەڕی داعشیش، 
بە  كوردستان  باشووری  بێت  گرنگ  الیان 
سەقامگیری بمێنێتەوە و هێزەكانی پێشمەرگە 
بایی ئەوەندە چەكیان هەبێت كە بتوانن رێگا 
لە  شەعبی  حەشدی  نزیكبوونەوەی  لە  بگرن 
دەزگاكانی  هەروەها  توركیا.  سنوورەكانی 
ناچار  لەوانەیە  ئەمریكا  و  ئسرائیل  سیخوڕیی 
بن پشت بە هەولێر ببەستن بۆ چاودێریكردنی 
ئەو یارمەتیە سەربازیانەی بە عێراقدا دەچێتە 

گرنگە.  كورد  بۆ  ئەمەش  لوبنان.  باشووری 
چونكە لە دوای شەڕی داعش هیچ گەرەنتییەك 
نییە كە ئەمریكا و واڵتانی دیكە وەكو ئێستا 
دەكەن.  كوردستان  باشووری  لە  پشتگیری 
لەدوای شكستپێهێنانی داعش، كەس ناتوانێت 
وەكو ساڵی  ئەمریكا  كە  بكات  ئەوە  گەرەنتی 
ناكشێتەوە. كێ پێش ساڵی  عێراق  لە   2011
یەكجارەكییەی  كشانەوە  ئەو  پێشبینی   2011
ئابی  پاشان  عێراق؟  لە  دەكرد  ئەمریكای 
2014مان لەبیرنەچێت كاتێك داعش لە هەولێر 
و  ئەمریكا  كە  دڵنیانەبووین  و  نزیكبووەوە 
واڵتانی دیكە بەهانامانەوە دێن یان نا. كەواتە 
دوای شەڕی داعش لەوانەیە زۆر شت )بە باش 
خەیاڵیدا  لە  كەس  كە  رووبدەن  خراپ(  بە  و 
هەژموونی  بەرەنگاربوونەوەی  بەاڵم  نەبێت، 
لە  بێت  سەرەكی  پاڵنەرێكی  لەوانەیە  ئێران 
نێودەوڵەتی  پشتگیریی  بەردەوامی  پشت 
سووریا  لە  ئێران  سەركەوتنی  كورد.  بۆ 
پاڵپشتی  بۆ  هۆكاری سەرەكی  ببێتە  لەوانەیە 
باشووری  سەقامگیریی  لە  زیاتر  نێودەوڵەتیی 

كوردستان. 
ئەم  دووەمی  و  یەكەم  بەشی  لە  وەكو 
ئێران و سعودیە،  لە  بابەتەدا باسمكرد، جگە 
شەڕی  بەشداربووی  دیكەی  واڵتانی  هەموو 
هەیە.  كورتخایەنیان  ئامانجی  سووریا، 
لەبەرئەوە ئەگەرێكی زیاتر هەیە كە سەركەوتن 
یان شكستی ئێران و سعودیە لە سووریا زیاتر 
هەبێت  بەردەوامی  و  درێژخایەن  دەرئەنجامی 

لەسەر ناوچەكە و باشووری كوردستان. 

*مەجیــد نیزامەدین گلی، بەرپرســی نووســینگەی 
نەتەوەیەكگرتــووەكان  بــارەگای  لــە  رووداو 
پەیوەندییــە  پســپۆڕی  و  نیویــۆرك  لــە 

نێودەوڵەتییــەكان.

كاریگەریـی  و  عەرەبـی  بەهـاری    
فەیسـبووك و تویتەر لە ورووژاندنی شەقامدا، 
رووداوێكـی كاریگـەر بـوو كـە زۆر خێـرا بـووە 
جێـگای تێڕامـان و لێكۆڵینـەوەی سیاسـی و 
سۆسـیۆلۆژی لەسـەر ئـەو تێگەیشـتنەی كەوا 
تەكنەلۆژیـای زانیـاری و پەیوەنـدی دەتوانێت 
چ خزمەتێـك بـە بزووتنـەوە كۆمەاڵیەتییەكان 

رەوتـی  بەسـەر  كاریگەرییەكـی  چ  و  بـكات 
گۆڕانـكاری و رووداوەكانـەوە هەبێـت. گومـان 
لـەوەدا نییـە زانیـاری و تۆڕەكانـی پەیوەندی، 
باڵوبوونـەوەی  هۆیەكانـی  و  گواسـتنەوە 
هـەواڵ و دەستڕاگەیشـتنی هەمـوو كـەس بەو 
ئەنـدازە و بـڕە زۆرە لە زانیاریی هەمەچەشـن، 
لـە  زیاتـرن  زۆر  باشـییەكانی  و  دەسـكەوت 

لـە  واز  بـا  بڵێـم  باشـترە  یـان  زیانەكانـی، 
هەڵسـەنگاندن لەسـەر بنەمای زەرەر و قازانج 
بهێنین، تۆزێك خۆمان لەو لۆژیكە بازرگانییە 
بـەدوور بگریـن و وەك دیـاردە خوێندنـەوە بۆ 
تـۆڕە  كاریگەریـی  و  بـوون  چەنـد الیەنێكـی 
مرۆڤـی  ژیانـی  لـە  بكەیـن  كۆمەاڵیەتییـەكان 
مۆدێرنـدا، بە تایبەتیش فەیسـبووك لە ژیانی 

خەڵكـی هەرێمـی كوردسـتاندا.
فەیسـبووكدا  لـە  ئـەوەی  ئێسـتا،    
لێكەوتەیـە  و  دەرئەنجـام  زیاتـر  دەبینرێـت، 
و  هەژمـار  سـەربەخۆ.  فاكتەرێكـی  نـەك 
بـۆ  سـەكۆیەكن  فەیسـبووك  رووپەڕەكانـی 
بەرهەمهێنانـەوەی  دووبـارە  و  نیشـاندان 
كۆمەڵـگا  كۆمەاڵیەتیـی  و  سیاسـی  واقیعـی 
لـە چەندیـن فۆرمـی جیـاوازدا. كاریگەرییـان 
بەسـەر سیاسـەتەوە زۆر جـار پاسـیڤە، وەك 
ئـەوەی كـە دەبنە ئامانجی كەسـان و الیەنێك 
هەڵوێسـت  فرۆشـتنی  و  خۆدەرخسـتن  بـۆ 
وەك  هەڵدەكەوێـت  كـەم  پۆپۆلیـزم،  و 
ئاكتۆرێكـی ئەكتیـڤ رۆڵیـان لـە بەڕێخسـتنی 
كۆمەاڵیەتیـدا  بزووتنەوەیەكـی  یـان  رەوتێـك 
گێڕابێت. باس و نووسـین، دروشـم و تەنانەت 
زۆر لـە هەڵوێسـتەكانی نێـو فەیسـبووك، لـە 
نووسـراوی سەر   دیواری ئاودەستی مزگەوت و 
شـوێنە گشـتییەكان دەچن، هەموو شتێك كە 
تابۆیە و بڤەیە و حەرامە، تێیاندا دەنووسرێت 
و بـاس دەكرێـت، هەمـوو كـەس خـۆی خاڵـی 

دەكاتـەوە لەو دونیـا مەجازییەدا، بەاڵم كەس 
بـۆ  ئاودەسـتەكان  بـۆ  ناچێـت  تایبـەت  بـە 

ئـەو دروشـم و نووسـینانە. خوێندنـەوەی 
ئەكاونەتەكانـی  رووپـەڕی  لەسـەر   
فەیسـبووك تێگەیشـتن و سـەلیقەی جیـاواز 
هەیە بۆ هەر پرس و دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی 
و سیاسـی كـە ئەمـڕۆ لە هەرێمی كوردسـتاندا 
روودەدات، بـەاڵم ئـەوەی ئاشـكرایە و گومانی 
حیزبـەكان  لـەوەی  بریتییـە  نییـە،  تێـدا 
توانیویانـە خەڵـك دابـەش بكـەن، ئەمەش تا 
رادەیەك ئاسـایی دێتە بەرچاو، چونكە ئەگەر 
حیـزب نەتوانێت ئـەوە بكات، مانای وایە هیچ 
بایەخێـك بـۆ بوونـی نییـە و ناتوانێـت بەهێـز 
بێـت. هێـزی حیزبەكان لە دابەشـكردنی هێزە 
و  دەگرێـت  سـەرچاوە  كۆمەاڵیەتییەكانـەوە 
لـە هیـچ كۆمەڵگایەكیشـدا خەڵـك لـە ئاسـت 
ناكۆكیـی حیزبـەكان یاخود سیاسـەتەكانیاندا 
سیاسـی  جیاوازیـی  هەڵنابژێـرن،  بێالیەنـی 
لەناو هەرێمی كوردسـتاندا شـۆڕ بووەتەوە بۆ 
شـەقام و بـۆ نـاو خەڵـك و زۆر بەشـێوەیەكی 
توندتریـش بـۆ سـەر الپەڕەكانی فەیسـبووك، 
بۆیە چاالكانی فەیسبووك و بەكارهێنەرەكانی 
كارەكتـەری  جیاوازەكانـدا،  ئاسـتە  لەهەمـوو 
سـەربەخۆ نین بۆ ئاراسـتەكردنی رووداوەكان، 
بەڵكو پاشـكۆن بۆ دووبارە بەرهەمهێنانەوەی 
دونیـا  لـەم  ناكۆكییـەكان  و  جیـاوازی 
دەكـرێ  شـتێك  هەمـوو  كـە  مەجازییـەدا 

بگوتـرێ، هیـچ كەسـایەتی و هێـز و الیەنێـك 
یاخـود  رك  لـە  تەوژمـە  لـەو  نییـە  بـەدەر 
داشـۆرین،  یـان  پیاهەڵـدان  خۆشەویسـتی، 
بەرزكردنەوە یان سـووككردن، كە فەیسبووك 

بەرهەمـی دەهێنێـت. 
كۆمەاڵیەتیشـدا،  ئاسـتی  لەسـەر   
فەیسـبووك بـووە بـە پەناگـە و نیشـتیمانی 
زۆر كـەس و گـرووپ و الیـەن كـە هێشـتا زۆر 
دوورن لەو رۆژەی بتوانن لەسـەر شەقامەكاندا 
بە ئاشـكرا پەردە لەسـەر رووی خۆیان البەرن 
و بـە جیاوازییەكانیانـەوە كۆمەڵـگا و كولتوور 
لـە  بگرێـت،  لەخۆیـان  و  بـكات  قبوڵیـان 
نموونـەی هاوڕەگەزبـازەكان، ژنان و كچانێكی 
یاخـی لـە كۆمەڵـگا و ئایـن، بـێ بـاوەڕەكان 
ئاینـی  بونیـادی  لـە  رەخنەیـان  ئەوانـەی  و 
كۆمەڵـگا هەیـە، تـا دەگات بـە كەسـانێك كە 
لەژێـر پیشـە و گوتـار و نوانـدن و ناونیشـانی 
جیاجیـاوە رۆژانـە دونیـای نێو فەیسـبووكیان 
بەخۆیانـەوە خەریـك كـردووە و لەنێـوان دژ 
و  نەفـرەت  ئەنـدازە  بـێ  الیەنگرەكانیانـدا  و 
خۆشەویسـتی، خۆخاڵیكردنـەوە و چەپانـدن، 
پێشـكەش بـەم دونیـا ئـازادە بـێ سـنوورەی 

تـۆڕە كۆمەاڵیەتییـەكان دەكـەن. 
هاوواڵتیبـوون  و  ژیـان  ئەنجامـی   
كۆمەاڵیەتییەكانـدا،  تـۆڕە  دونیـای  لەنێـو 
تـا  خـودە  بەیانكردنـی  و  دەنگبەرزكردنـەوە 
ئەودیـوی سـنوورەكانی تابـۆ و حەرامـەكان، 

حەسـرەت  هەمـوو  لـە  خۆخاڵیكردنەوەیـە 
هەمـوو  لـە  گومانێـك،  و  كینـە  و  رك  و 
خۆشەویسـتی و پەرسـتن و پێداهەڵدانێك كە 
دونیـای راسـتەقینە و ژیانـی كۆمەاڵیەتـی و 
واقیعـی سیاسـیی كۆمەڵـگای ئێمـە رۆژانە بە 
مرۆڤەكانی دەبەخشێت بەبێ ئەوەی لە ژیانی 
راسـتەقینەدا هەموو هەسـت و هەڵسوكەوت و 
دەربڕینێكیـان لـێ قبوڵ بـكات، رۆژانە هەموو 
رووداوێكی سیاسی، كولتووری و كۆمەاڵیەتی، 
تەنانـەت ئایـن، بە هەزاران پرسـیار و ناكۆكی 
و ناڕەزایـی و گومـان، دڕدۆنگـی و هەسـتی 
نامۆبـوون الی مرۆڤـی ئێمـە دروسـت دەكەن، 
بـەاڵم واقیعـی هێز لەناو كۆمەڵـگادا، تەنانەت 
خـودی مرۆڤـەكان خۆیـان، بـەو ئەندازەیـەی 
كـە نیگەرانـی بەرهەمدەهێنـن، بـەو ئەندازەیە 
رێگـرن لـە گواسـتنەوەی ئـەو نیگەرانییانە بۆ 
ئـەوەی ببنـە هێز و بزووتنـەوەی كۆمەاڵیەتیی 
راسـتەقینە و دانپێدانـراو لەنـاو واقیعـی ژیانی 
واقیعـی  لـە  فەیسـبووك  ئەمـڕۆ  كۆمەڵـگادا. 
ئێمەدا جیهانێكـە بۆ خۆخاڵیكردنەوە، هەموو 
هێـزە سـەركوتكراوەكان، هەمـوو حەرامەكان، 
بـە فەیسـبووك خۆیـان خاڵـی دەكەنـەوە، بە 
لێكچواندنێكـی وردتـر، فەیسـبووك ئامرازێكـە 
بێدەنگـی،  ئاسـتی  تـا  خاڵیبوونـەوە  بـۆ 
ئەنـدازەی  تـا  خۆشـاردنەوە،  ئاسـتی  تـا 
دووركەوتنـەوە لـە هەمـوو كردە و ئاكشـنێكی 

كردارەكـی.
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هێمن عەبدوڵاڵ

ئێران و گردەكە

ئێســتا كە نەوشــیروان مســتەفا لە ژیاندا 
نەمــاوە، قســە لەســەر میراتــی ئــەوە كــە 
جەماوەرییــە.  و  سیاســی  بزووتنەوەیەكــی 
ئــەو بزووتنەوەیــە ئەگەر فاكتەرە سیاســی و 
بەالیەكەوە  دروســتبوونی  كۆمەاڵیەتییەكانــی 
یەكەمیــان  شــتە:  دوو  بەرهەمــی  بنێیــن، 

)دوای  مســتەفا  نەوشــیروان  كــە  ئــەوەی 
رەنجــدەران  كۆمەڵــەی  هەڵوەشــاندنەوەی 
و تواندنــەوەی لەنــاو یەكێتیــدا( لــە ژیانــی 
سیاســیی خۆیدا، بتوانێ خۆی ســەرۆكایەتی 
حیزبەكەی لەدەســتدابێت ئەگەر بۆ جارێكیش 
بێت بۆ ئــەوەی ئەوەی ئــەو دەیەوێت بیكات 

1

2

3

ئەگەرچــی ئێران دەرگیری شــەڕی مانەوەی 
خۆیەتــی وەك هێزێكــی گــەورەی ناوچەیــی 
و بەردەوامــی رژێمەكــەی لــە ناوخــۆدا، بەاڵم 
ســیلەیەكی چاویشــی هەر لە وەزعــی ناوخۆی 
ســلێمانییە و پەیامێكی ماناداریان بۆ پرســەی 
كۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا نارد. بەدەر لە 
هەموو تەفســیر و تەئویلەكان، ئێران مەترسیی 
ئەوەی هەیە كە یەكێتی نەتوانێ دەست بەسەر 
میراتی نەوشــیروان مستەفادا بگرێت. هەر بۆیە 

سەرەخۆشــییان لــە تاڵەبانی كرد و ویســتیان 
نیشانیبدەن كە خاوەنی گۆڕان یەكێتییە. سەرانی 
یەكێتی لەوە دڵنیابوون كە مردنی نەوشــیروان 
مستەفا نزیكە و بە مردنەكەی غافڵگیر نەبوون. 
هەر بۆیەش نەوشــیروان مســتەفا كە خۆی زۆر 
دژی ئەوەبــوو مــەزاری ســەركردەكان لە گرد و 
تەپۆڵكــەكان بێت )لە كتێبــی بیرەوەرییەكانی 
خۆیدا، رەخنە لە هێنانەوەی تەرمی بارزانی باوك 
و كاك ئیدریــس دەگــرێ بۆ بارزان( وەســیەتی 

. دووەمیــان كاردانەوەیەكبــوو بەرامبــەر 
بــەو رێككەوتنــەی كــە تاڵەبانــی لەپێناو 
گەیشــتن بە ئامانجــە تاكە كەســییەكانی 
لەگەڵ بارزانیدا كردی. بۆیە قەت گۆڕان لە 
سیاسەتدا نەیتوانی ئەوە بەرجەستە بكات 
كە خەتی ســێیەمە. كار و سیاســەتەكانی 
بزووتنەوەكــەی رەنگدانــەوەی كەســایەتی 
نەوشــیروان مستەفا بوو. ئەگەرچی خۆیان 
پێ جیاواز بوو، بەاڵم تاوەكو سەر ئێسقان 
پاشــڤەڕۆی مەدرەســەی ئیبرایــم ئەحمەد 
و دابەشــبوونی جەاللــی و مەالیــی بــوون 
. بۆیــە بزووتنەوەكــە لــە پێــش مەرگــی 
رێكخەرەكەیەوە مرد، چونكە میراتگرەكانی 
ئــەو مەدرەســەیە لــەو بەهێزتــر بــوون. 
نەوشــیروان مستەفا ئەو راستییەی دەزانی 
كە سیاســەت لــە كوردســتان بەبێ چەك 
و پــارە ناكرێــت، بۆیــە بەوئومێــدە چووە 
نــاو حكومەتەوە كە بەشــێك لــە ژێرخانی 
ئابووری و حوكمڕانیی كوردستانی بكەوێتە 
بەردەســت ، بــەاڵم بەدەســتی بەتاڵ لێی 
هاتنە دەرێ. دواییش بزووتنەوەكەی خۆی 
هاویشــتەوە باوەشی بنەماڵەی تاڵەبانی بە 

رێككەوتنەكەی لەگــەڵ یەكێتی . بەاڵم لە 
دوای خۆی جەماوەرێكی دڵشكاو، ناڕازی و 

بێهیوای بەجێهێشت.
ئەگەرچــی ئەمــڕۆ نێچیرڤــان بارزانــی 
خاوەنــی حیــزب نییە و جێگری ســەرۆكی 
پارتییــە ، بــەاڵم كەســایەتییەكی بەهێزی 
حوكمڕانییــە لە كوردســتاندا و توانی ئەوە 
ئیســپات بــكات كە دەتوانێ لــە دەرەوەی 
سیاسەتی حیزبەكەی، وەك دەوڵەتمەدارێك 
هەنــگاو بنێــت . بچێتــە ســەر مــەزاری 
نەیــاری سیاســی خۆی و رێــزی لێبگرێت. 
نەوشیروان مســتەفا هەرچییەكی بەرامبەر 
بە پارتی كردبێت، شــایەنی ئەوەبوو وەك 
ســەركردەیەك مامەڵەی لەگەڵــدا بكرێت. 
نێچیرڤان بارزانی ئەوەیكرد و جەماوەریش 
ئــەوەی لەبەرچــاو دەبێت. هیــچ حیزبێك 
و،  پارتیشــەوە  بــە  و  نییــە  موقــەدەس 
هەموویان باڵیان تێدایە. ئێستا و رابردوو، 
زۆر گــرەو لەســەر خەتــی ســێیەم كراوە، 
بەاڵم خەتی سێیەمی راستەقینە ئەگەرچی 
راگەیێنــدراو نییــە، هەیە و ئــەو خەتەش 

خەتی نێچیرڤان بارزانییە.

كــرد )یان وایــان بڕیــاردا!( كە لــە گردەكە 
بنێژرێــت و ئەوەش لەپێنــاو ئەوەبوو كە دوو 
ئامانج مســۆگەر بكات، موڵكایەتی گردەكە و 
بزووتنەوەكەش نەبێتە پاروویەكی ئاســان بۆ 

یەكێتی.
لەو بەینەدا، پارتی )باڵی هەڵۆیەكان( زۆر 
خۆشــحاڵە كە گەورەترین بەربەستی بەردەم 
خەونەكانی بۆ دروستكردنی هەژموونی بەسەر 
كوردســتانی باشــووردا نەماوە. نەوشــیروان 
مســتەفا دوایین قەاڵی بەردەمی پارتیبوو كە 
نەما. بۆیەش بۆی گرنگ نییە كە چ روودەدات، 
دەبنەوە بە یەكێتی یــان نابنەوە، دەچنە ناو 
حیزبــی دیكە، دەبــن بە پارتی یان نا؟ گرنگ 
ئەوەیــە مۆتەكــەی نەوشــیروان مســتەفایان 
بەسەرەوە نەما. بەاڵم ئەوەیان لەبەرچاو نییە 

كە ئەو جەماوەرە وا بە ئاسانی و بێ بەرنامە 
ناگەڕێنەوە ناو ئەو سیســتەمەی كە فێركراون 
دژی بــن . بۆیە ئێران بەردەوام ئیش لەســەر 
ئــەوە دەكات كە یەكێتــی بتوانێ خاوەنداریی 
بزووتنەوەكە بكات، چونكە تازە لە كوردستان 
تەنها لەناو ماڵباتی بارزانی سەركردەی وا هەیە 
كە بتوانرێ وەك پلە یەك حیســاب بكرێت و 
ئەوانیدیكــە هەمــووی پلــە دوون. ئــەوەش 
وادەكات كــە جەماوەرێكی ســەرگەردان و بێ 
بەرنامە دروستبێت. كەس نەتوانێ كۆنترۆڵیان 
بــكات و رێكیانبخــات. یەكێتــی لــە رێگەی 
رێككەوتنە سیاسییەكەیان لەگەڵ نەوشیروان 
مســتەفادا و بێ ئەوەی گوشــاریان بۆ بێنن، 
دەیانــەوێ ئامانجەكەی خۆیان و ئێران بهێننە 

دی.

لە مــاوەی رابــردوودا، هەوڵێكی 
جــددی هەبوو بۆ ئــەوەی پەرلەمان 
هەر نەبێ بۆ درێژكردنەوەی تەمەنی 
خۆی كارا بكرێتەوە. چونكە سەرباری 
ئەوەی كە دەگوتــرێ هەڵبژاردن لە 
كوردستان دەكرێت، پێناچێ یەكێتی 
و پارتی ئەمجارەیــان خۆیان بدەنە 
دەســت قــەدەر و تــا بــاش دڵنیــا 
نەبن كــە ئەنجامەكەی چــی دەبێ، 
هەڵبژاردن ناكەن. ئێســتا چاوەكان 
لەســەر گۆڕانە كە ســەركردایەتیی 
تــازەی لەوبــارەوە چ موبادەرەیەكی 
دەبێت. یەكێتی و پارتی ئەمجارەیان 
دەستیان بەهێزە بۆ گۆڕینی سەرۆكی 
پەرلەمان و، گۆڕانیش ئەگەر بیەوێ 
لــە كایــەی سیاســیدا بمێنێتــەوە، 
دەبــێ رێگایــەك بدۆزێتــەوە. بەاڵم 
مەســەلەكە لێرە تەواو نابێ، چونكە 
پارتــی تەنها بە گۆڕینی ســەرۆكی 
و  نایــەت  قەناعەتــی  پەرلەمــان 
نایەوێ پەرلەمان دامەزراوەیەك بێت 
دەســەاڵتی بەسەریەوە نەبێت. بۆیە 
لە هەر پێشــهاتێكی نوێدا سەبارەت 
بــە پەرلەمــان، پارتــی میكانیزمی 
كاركردنــی پەرلەمانیش دەگۆڕێت و 
وای لێــدەكات كە ئەگەر ســەرۆك، 
پەرلەمــان  ســكرتێری  و  جێگــر 
بەیەكەوە شتێك نەخەنە دەستووری 
كارەوە، نەخرێتە كارنامەوە، كەواتە 
دوای ئەوە گرنگ نییە كێ ســەرۆكی 

پەرلەمان دەبێ.

كێشەكە 
سەرۆك نییە

كوردستان بە خەتی سێیەم
چاویلكەی ورچەكە

هاتنەوە لەپڕەكەی رووسیا بۆ رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست، بۆ ئەو گەل و حكومەتانە لەپڕ بوو 
كە پاش رووخانی یەكێتیی سۆڤیەت، ئاگایان 
لە هەواڵەكانی مۆسكۆ نەمابوو. وێنەی بیست 
و پێنــج ســاڵی رابردووی رووســیا الی ئێمە 
وێنەی واڵتێك بوو كە گیرۆدەی شەڕوشۆڕی 
نێوخۆیی و سەرسنوورەكانی و دەرهاویشتەی 
ســوپەر-دەوڵەتە  لەبەریەكهەڵوەشــانەوەی 
سوورەكە بوو. بەاڵم وەك لە رۆژانی رابردوودا 
بیرمەندی رووســی ئەلێكســاندەر دووگین لە 
پانێلێكــی رووداودا لــە هەولێر باســی كرد، 
مۆســكۆ لەو ماوەیەدا وەك ورچێكی بریندار 
خەریكــی تیماركردنــی زامەكانــی بــووە و 
ئێســتا بە متمانەوە خەریكی جێبەجێكردنی 
پەلهاویشــتنەوە پالن بــۆ داڕێژراوەكەیەتی. 
جــا كوردســتان كــە لە ســەدەی بیســتدا 
چەند جارێك بــە چڕنووكی ورچەكە بریندار 
بووە، هەقی خۆیەتی دیســان بپرســێتەوە: 
ئەمجــارەش هەمان ورچ چڕنووكمان لێدەدات 

یان هەنگوینمان بۆ دەهێنێ؟ 

بیرۆكــەی  تیۆریســیەنی  دووگیــن 
باســی  وەك  رووســیایە.  هەســتاندنەوەی 
دەكەن راوێژكارێكی نزیكی پووتینە و قســە 
و كردەوەكانــی پووتینیش دەیســەلمێنن كە 
جێبەجێكاری تیۆرییە كۆنســێرڤاتیڤانەكەی 
دووگینــە. شــەوی پێش پانێلەكــە دووگین 
لەســەر دڵەڕاوكێكانی كورد بەرامبەر رووسیا 
قســەی بۆ كردیــن و وەاڵمی پرســیارەكانی 
داینــەوە. ئــەوەی تێیگەیشــتین و تووشــی 
سەرسوڕمانی كردین، لەسەر مێزی بڕیاردانی 
كرملیــن ئەجێندایەكــی روون و بڕیارلێــدراو 
لەبــارەی كوردســتان نییــە. واتــە ئەگــەر 
پێمانوابێ رووسیا بڕیاریداوە دژی سەربەخۆیی 
كوردســتان بێ بەهەڵەدا چووین، ئەگەریش 
پێمانوابێ لەگەڵیدایە دیســان هەڵەین. بەاڵم 
كرملین ئامادەیە گوێ لە كوردستان بگرێ كە 
بۆچی هەولێر سوودی دەبێ بۆ جێبەجێكردنی 

پالنی گەڕانەوەكەی رووسیا بۆ ناوچەكە. 

كورد لە باشوور لەماوەی بیست و حەوت 
ساڵی رابردوودا هەموو هێلكەكانی خستووەتە 
ســەبەتەی ئەمریكی و ئەوروپییەوە. هەمان 
ئەو ئەمریكایەی لە حەفتاكانیشدا هێلكەكانی 
كــوردی لە ســەبەتەكەی فڕێدایــە دەرەوە و 
زۆربەیــان شــكان. ئەمریكایەك كە راســتە 
لە شــەڕی داعشدا پشــتیوانی لە كوردستان 
دەكات، بــەاڵم بە پاســاوی دەســتگرتن بە 
كــوردی  زۆرجــار  یەكپارچەیــی عێراقــەوە 
پاڵپێوەنــاوە بــۆ رازیبوون بە گوشــارەكانی 
بەغــدا. راســتە كــورد لەگــەڵ مۆســكۆش 
ئەزموونێكی هاوشــێوەی هەیە و هێلكەكانی 
كۆماری كوردســتان لە ســەبەتەی مۆسكۆدا 
بەتەواوەتــی شــكان، بــەاڵم جیاوازییەكــە 
ئەوەیــە كە ئەمجارە كورد ناچار نییە هەموو 
هێلكەكانی نە لەالی واشنتن دابنێت و نە لە 

مۆسكۆشیان بشارێتەوە. 

زۆر كورد هەن شانازی بەوەوە دەكەن كە 
لە دنیادا بە واڵتەكەیان بگوترێ ئیســرائیلی 
دووەم، بــەاڵم لەبیریــان چووە "ئیســرائیلی 
یەكەم" تەنیا بە پشتیوانیی ئەمریكا دروست 
نەبــووە و جگە لە توانای ئیســرائیلییەكان، 
راگرتنی بااڵنسیش وای لەو دەوڵەتە كردووە 
كاریگەری و هەژموونی بمێنێتەوە. بۆنموونە 
هەمان ئەو ئیسرائیلەی لۆبییەكەی لە واشنتن 
بە كاریگەرییەوە كاردەكات، لە مۆسكۆ و لە 
كرملنیش كاریگەریی هەیە و دەتوانێ بڕیاری 
رووســی بــە قازانجــی خۆی بشــكێنێتەوە. 
راستییەكەشی ئەوەیە كە ئابووریی رووسیا و 
پەتەكانی بڕیارسازیی سیاسییەكانی رووسیا 
بەدەســت جووەكانەوەیە. هەمان ئەو جووە 
رووســییانەی لــە دروســتكردنی دەوڵەتــی 
ئیسرائیلیشــدا رۆڵــی گەورەیــان هەبووە و 
ئێســتاش لەنێو ئیســرائیل بە چــاوی رێز و 

سەرسامییەوە تەماشایان دەكرێ. 

وێنــەی كــورد لــە چاویلكەی رووســیدا 
وێنەیەكــی تەڵخە و خەریكــە وردە وردە بە 
رێككەوتنی ئابووری و هاتنی رووســەكان بۆ 
باشووری كوردســتان روونتردەبێتەوە. كورد 
زۆر پێویســتی بەوەیــە ئــەو وێنەیە هەرچی 
زووە روونبێتــەوە، بۆئەوەی چیدیكە منەتی 
بــەوە نەبێت كــە ئەمریكییــەكان لەپڕ وەك 
ســااڵنی حەفتا چاویلكەكانیــان دەربهێنن و 
چیدیكە كوردی لەو ناوچە پڕ لە ئاشــووبەدا 

پێ نەبینن. 

پێنــج  لــە  ڕوکنــە  ســێیەمین  زه كات 
ــێ  ــە کۆمەڵ ــالم، ب ــی ئیس ــی ئایین پایەکان
مــەرج کــە هاتنــه  دی، لەســەر هه مــوو 
تاكێكــی موســڵمان واجــب دەبێــت. زەکات 
دیکــەش  ئیبراهیمییەکانــی  دینــە  لەنێــو 
"مەســیحێتی ـ جووێتــی" هەیــە، بــەاڵم بــە 

جــوداوازەوە.  شــێوازی  و  وردەکاری 
قۆناغــی  لــە  ئیســالمدا  لەنێــو  زەکات 
لــە  بــەر  کــەم  ماوەیەکــی  بــە  مەککــە 
کۆچــی نەبــەوی هاتــە فەڕزکــردن، دوای 
ئیســالم  پێغەمبــەری  "الهجــرە"ی  کــۆچ 
و  "یثریــب"  مەدینــە  بــۆ  هاوەڵەکانــی  و 
گۆڕانــی دۆخــی ئیســالم لــە دۆخــی تیــۆری 
و ڕۆحانییەتــی تەوحیــدەوە بــۆ دەوڵــەت 
ــی  ــاد، چۆنێت ــوە" و جیه ــەواز "الدع و بانگ
بەخشــینی  و  وەرگرتــن  وردودرشــتی  و 
"ئیجمالیــەت"ەوە  لــە  داڕێــژرا،  زەکات 
لێــرەوە کــە  بــەرەو "تەفاســیل" بــردرا. 
چیتــر  زەکات  بنیاتده نرێــت،  دەوڵــەت 
ئەرکێکــی کەســێتیی ئــازاد نییــە، بەڵکــوو 
دەبێــت بــە سیســتم و قورئــان بــە ســیغەی 
فەرمانکــردن ]خــذ مــن أموالهــم صدقــە[ داوا 
لــەم  زەکات  دەکات  پەیامبەرەکــەی  لــە 
کەســانە بســەنێت کــە بــەر مەرجەکانــی 
ــن  ــۆنگەیەوەش، پەیامهێ ــەم س ــەون، ل دەک
)عومــەری کــوڕی خەتــاب( بــە کۆوەکردنــی 
زەکات ڕادەســپێرێت، )عەلــی و خالیــد( 
بــۆ یەمــەن دەنێرێــت، )زیــاد( دەنێرێــت 
حەزڕەمــی(  )عــەالی  حەزڕەمــەوت،  بــۆ 
ڕەوانــەی بەحرێــن دەکات، گشــتیان بــۆ 
ســەندنی زەکات و کۆوەکردنــی بەخشــین 
ــێ  ــان پ ــه ره وه  فه رمانی ــكاری پێغه مب ــه  ن ل

ده كرێــت.
 دوای مردنــی پەیامهێــن، لــە ڕۆژگاری 
زەکات  ســدیق،  ئەبووبەکــری  خیالفەتــی 
شــێوەی  خــۆی  ڕێــڕەوی  لەســەر  هــەر 
چەنــد  بــەاڵم  وەردەگرێــت،  سیســتەمی 
هۆزێــک ئەگەرچــی باوەڕیشــیان بــە زەکات 

دەبــێ، بــەاڵم بــە ئــەوە ڕازی نابــن زەکات 
ڕادەســتی ئەبووبەکــر بکــەن، بــە شــێوازی 
خڕکردنــەوەی ئــەو قایــل نابــن، لێــرەوەش 
جەنگــی هەڵگــەڕاوەکان "حــرب الردە" بەرپا 
دەبــێ. بــە درێژایــی ڕۆژگاری خیالفەتــە 
دەوڵــەت  جمکــی  زەکات  ئیســالمییەکان 
بــووە، خەلیفــە و وەلــی ئەمــری نێوچــەکان 
ــا  ــردووە، ت ــان ک ــتی کۆوەکردنی سەرپەرش
ئیتــر  عوســمانی،  خیالفەتــی  ڕووخانــی 
جارێکــی تــر زەکات لــە جیهانــی ئیســالمی 
بــۆ قۆناغــی مەککەیــی و بــەر لــە هیجــرەت 
ــر و  ــە دۆخــی جەب ــەوەی ل ــەوە، ب دەگەڕێت
ــۆ فەڕیزەیەکــی شــەرعیی  سیســتەمییەوە ب
فیکــری  لــە  دەگەڕێتــەوە.  شەخســی، 
ئیســالمی و لــە مێــژووی موســڵمانێتیدا، 
زەکات پێوەســتە بــە دەوڵــەت و سیســتمی 

سیاســیی بەڕێوەبردنــی وەاڵتــەوە.
 لــە دوای خیالفەتــی عوســمانییه وه ، لــە 
واقیعــدا ئــەم دونیابینییــە پاشــدەخرێت، 
لــە  بــەاڵم وەکــوو جێگرەوەیــەک بــۆی، 
هێنــدێ وەاڵتانــی عەرەبــی و ئیســالمی، 
ــۆ زەکات،  ــراو ب ــەی تایبەتک ــۆرد و دەزگ ب
)لیژنــه ی  نموونــەی:  دەنــرێ.  بنیــات 
مه غریــب،  لــه   زه كات(  قانوونیــی 
)لیژنــه ی وردبینــی زه كات( لــه  ســعوودیه ، 
)دامــه زراوه ی زه كات( لــه  مالیزیــا، )ماڵــی 
زه كات( لــه  كوێــت، )ســندووقی زه كات( 
لــه  ئــوردن، )دیوانــی زه كات( لــه  ســودان، 
و...  فه له ســتین  لــه   زه كات(  )ده ســته ی 
ــی  ــی دیكــه ی عه ره ب ــدان واڵت ــه  چه ن ــاد ل ت

و ئیســالمی ئــه م دامه زراوانــه  هــه ن.

ڕابیتــه ی   2017  -  5  -  21 ڕۆژی 
بــه  سه رپه رشــتی  كــورد،  ئیســالمیی 
ــڕۆژه ی  ــی( پ ــی قه ره داغ ــه ال عه ل ــز )م به رێ
هه رێمــی  لــه   زه كات(ی  )ســندووقی 
ڕاگه یانــدن  لــه   ڕاگه یانــد،  كوردســتان 
دامه زراندنه كه یشــیاندا،  په یامــی  و 

زه كات بۆچی 
هه ر بۆ مه ال بێت؟

لــه  ســه رمایه داران و موســڵمانانی  داوا 
ــه وه ڕا  ــه م ڕه مه زان ــه ن، ل ــتان ده ك كوردس
ئــه م  ڕاده ســتی  ئه مســاڵیان  زه كاتــی 

بكــه ن. ســندووقه  

ئــه م  پێــدا،  ئامــاژه م  وه كــوو   
ــه   ــێكی واڵت ــه  به ش ــه  ل ــندوق و بۆردان س
ــه اڵم  ــه ، ب ــی و ئیســالمییه كان هه ی عه ره ب
و  حكوومه تــن   بــه   ســه ر  ڕاســته وخۆ 
سه رپه رشــتییان  پێوه ندیــدار  الیه نــی 
ده كــه ن، ئــه وه ی به ڕێــز )مــه ال عه لــی 
لــه   جوداوازییه كــه ی  قه ره داغــی( 
بــه   ســه ر  ســندووقه كه ی  ئه وه دایــه   
خه ریكــه   كــه   سیاســییه   بزاوێكــی 
ده خرێتــه   نێوده وڵه تیــدا  له ئاســتی 
ــه ت باســی  ــرۆر( ، هه ڵب ــه ی )تی ــو خان نێ

ده كــه م.  موســلیمین(  )ئیخــوان 

بــاری  بــه   پێوەنــدی  مــادام  زه كات 
ئیكۆنۆمــی خه ڵكییــه وه  هه یــه ، ده بێــت 
بــه  سیســتم بكرێــت و هــه ر حكوومه تیــش 
گــه وره   گرفتێكــی  بــكات.  چاودێــری 
سیســتمی  ئه وه یــه   ئێمــه   وه اڵتــی  لــه  
و  ئیكۆنۆمــی  نییــه ،  كارا  بانكیمــان 
خه رجییه كانــی  و  ده رامــه ت  و  داهــات 
خه ڵــك بــه  بانكــه وه  په یوه ســت نیــن، 
كــه س نازانــێ خه ڵــك چــی ده كات و چــی 
ــه رف ده كات و  ــی س ــتده كه وێ و چ ده س
لــه  چیــش خه رجیــان ده كات. كه لێنــی 
كوردســتان  دامه زراوه یــی  گــه وره ی 
و ئــه م نێوچــه  تاریكــه ی مــه  ئه وه یــه  
ئیــش  بــه  كاش مه نــی  كــه  هه مــووان 
هه ژمــاری  و  كارت  بــه   نــه ك  ده كــه ن 
ســه رچاوه یه كی  كه لێنــه   ئــه م  بانكــی، 
گــه وره ی گه نده ڵییــه . بــۆ دونیــای نــوێ، 
ئیكۆنۆمــی نه كرێــت بــه  سیســتمی بانــك 
و داتــا و ژمــاره  و كرێدیــت بانــك، ئیــدی 
ده رگای  هــه رده م  گه نده ڵــی  دونیــای 
وااڵیــه . هــه ر له نێــو ئــه م به سیســتمكردنه  
زه كاتیــش ده بێــت بــه ر ئــه م دامه زراوه ییــه  
چاودێریــی  له ژێــر  بــه اڵم  بكه وێــت، 

پێوه ندیــداره وه . الیه نــی 

به هــه ده ر  زه كات  زۆری  پاره یه كــی 
ده بێــت  حكوومــه ت  ده ڕوات، 
له ڕێــی  خۆیــه وه   چاودێریــی  له ژێــر 
ئاڵۆزییــه   ئــه م  به دامه زراوه كردنــه وه  
ڕێكخــراو  كاری  ئه مــه   ڕێكبخــات. 
ئیدیۆلۆجــی  و  سیاســی  بزاوێكــی  و 
نییــه . ســااڵنه ، بڕێكــی زۆر لــه  داهــات 
زه كات  كۆوه كردنــی  ئه نجامــی  كــه  
بێسه روشــوێن ده كرێــت،  خڕبووه تــه وه ، 
لــه   مانایــه ی  بــه م  ده كرێــت  شــونبزر 
شــتێكی ئه وتــۆی وه هــادا خــه رج ناكرێــت 
كــه  شــوێنی خــۆی بگرێــت، ئیســالمیزمی 

ده زگــه   بــۆ  زه كات  داوای  كوردســتان 
ده كــه ن،  خۆیــان  ڕاگه یاندنه كانــی 
ســه له فیزمی  و  كــوردی  ئیخوانــی 
به ســه ر  ته نیــا  زه كات  مه دخه لــی 
هه وادارانــی خۆیانــدا پــه رش و وه شــان 
دینــداری  ســه رمایه داری  ده كــه ن، 
بــۆ  زه كاته كــه ی  زۆری  بــڕی  ســاده ش 
)مه ال(یانــه ، كــێ زه مانــی ئــه وه  ده دات 
زه كات  زه به الحه كــه ی  ده ســتكه وته  
و  ئیســالمی  ڕابیتــه ی  ڕاده ســتی  كــه  
به ڕێــز مــه ال عه لــی بكرێــت، هه مدیــس  
لــه   به ته نــێ  و  مه الیــان  لــه   هــه ر 
ــان خــه رج  مزگــه وت و مه دره ســه ی دینیی

ه ؟  ێتــه و نه كر

ــت  ــی زه كات، هه ش ــۆ پێدان ــان ب قورئ
َدَقــاُت  َمــا الصَّ چینــی پۆڵیــن كــردوون )إِنَّ
ــَن َعَلْيَهــا  ــَراِء َواْلَمَســاِكيِن َواْلَعاِملِي لِْلفَُق
َقــاِب  الرِّ َوِفــي  قُلُوُبُهــْم  َواْلُمَؤلََّفــِة 
َواْبــِن   ِ للاَّ َســِبيِل  َوِفــي  َواْلَغاِرِميــَن 
ُ َعلِيــٌم  ِ َوللاَّ ــِبيِل َفِريَضــًة ِمــَن للاَّ السَّ
ــه  هیــچ كامیــان  ــٌم (التوبــة:60  . ل َحِكي
باســی مــه ال نه كــراوه ، ئــه ی بــۆ ئــه م 
و  گونــدی  كــوردی  به تایبــه ت  كــورده  
بــه   زه كاته كــه ی  ســه رجه م  الدێیــی، 
مــه الی  مــن  ده به خشــێته وه ؟  مــه ال 
ئه وهــام ناســیوه ، لــه  ڕه مه زانــدا نێزیكــی 
خڕكردووه تــه وه ،  دۆالری  هــه زار   30
كه چــی دووه م ڕۆژی جــه ژن گونده كــه ی 
لێیــان  نێزیكه كانــی  كــه   جێهێشــتووه ، 
پرســیوه  بــۆ ڕویشــتووی لــه وێ؟ وه اڵمــی 
ــه   ــه  ل ــۆ ســاڵێكی دیك ــا ب ــووه  ت ــه وه  ب ئ
ــتبكه وێت  ــی ده س ــه  زه كات ــی دیك گوندێك

و لێــی بێبــه ش نه بێــت. 

فه رمانبه رێكــی  هــه ر  وه كــوو  مــه ال 
مــه ال  حكوومه تــه ،  فه رمانبــه ری  دیكــه 
مامۆســتا؟  له گــه ڵ  جــوداوازه   چــی 
و  فێركــردن  له به رانبــه ر  ئه میــان 
نووســین و خوێندنــه وه دا مووچــه ی خــۆی 
له به رانبــه ر  ئه میشــیان  وه رده گرێــت، 
ــاره ی خــۆی  ــدا پ ــگ و ته لقین ــژ و بان نوێ
وه رده گرێــت، بۆچــی هه مــوو پــاره ی نیــو 
ــه و  ــۆ به ركــی مه الی ــان ب جۆركــی زه كاتی
ده ســتی چ كه ســێ بــه  گیرفانــی مامۆســتا 

ڕانــاگات و پــڕی ناكاتــه وه ؟
 هــه ر بــه م بۆنه یــه وه  ده بێــت لێــره  
بكــه م،  مــه الش  خانــووی  لــه   بــاس 
نه هامه تییــه   و  كه لێــن  لــه   یه كێــك 
مه الیــه   خانــووی  ئێمــه   دینییه كانــی 
لــه   جۆرێــك  كــه   مزگه وتــان  له نێــو 
ته قدیــس و موقه ده ســییه تی بــه  چــوار 
دیــواری وه كــوو هــه ر خانووێكــی دیكــه ی 
خه ڵكــی به خشــیوه ، ئــه وه  هیــچ كــه  ئــاو 

و كاره بــای به خۆڕاییــه ، بگــره  كه لوپه لــی 
خواردنه وه شــی  و  خــواردن  و  نێومــاڵ 
له نێــو  ئــه وه ی  له بــه ر  ته نــێ  دابینــه ، 
ــه ال كــه  وه كــوو مامۆســتا  ــه . م مزگه فتدای
وه كــوو  ئه میــش  ده بێــت  فه رمانبــه ره ، 
ــه ی خــۆی،  ــه  ده ره وه ی فه رمانگه ك ــه و ل ئ
نــه ك  بژێنێــت،  خێزانه كــه ی  و  خــۆی 
ــه   ــه  تاك ــدات ك ــازه  به خــۆی ب ــه م ئیمتی ئ
دابیــن  بــۆ  خانــووی  بێــت  فه رمانبــه ر 

بكرێــت. 

مــن له ســه ر هه شــت چینه كــه ی نێــو 
ــی  ــایه نی وه رگرتن ــه  ش ــه  ب ــش ك قورئانی
تێڕامانــم  و  تێبینــی  دانــاون،  زه كاتــی 
هه یــه ، ئاخــر بــه  سرووشــتی حــاڵ چه نــد 
ــه ر  ــه  ه ــه م هه شــت چین ــو ئ ــی نێ چینێك
ــه م  ــای ئێســته دا ل ــه  دونی ــان ل ــاون ی نه م
ــان پــێ بشــێت.  ئاســته دا نیــن كــه  خێری
ــاو  ــتێكم به رچ ــته  ش ــا ئێس ــده  ت هه رچه ن
نه كه وتــووه  كــه  بیرمه نــد یــان فه قیهێكــی 
ــه   ــت چین ــه م هه ش ــی ب ــالمی چاوێك ئیس
نوێــی  ئیجتهــادی  و  خشــاندبێته وه  
له مــه ودوا  بــه اڵم دڵنیــام  لــێ كردبــێ، 
بــه   ناكــرێ  ده كرێــت.  له ســه ر  قســه ی 
لــێ  ئه مه شــمان  )پوابــت(  به هانــه ی 
بكرێــت بــه  بڤڤــه  و نه توانــرێ قســه ی 
شــه رع  عوله مــای  بكرێت،هه مــوو  لــێ 
بــن  كۆده نــگ  ناتوانــن  كۆوه بكه یــت 
ــه ،  ــه وابت چیی ــۆ س ــه وه ی ئاخ ــه ر ئ له س
چۆنــه ، چه نــده ؟ مه گــه ر هــه ر له ســه ر 
ئــه وه  هاوڕابــن كــه  ســه وابت بریتییــه  لــه  
باوه ڕهێنــان بــه  ئه ركانه كانــی ئیمــان و 
ئیســالم، بــه اڵم باقــی ورده كارییه كانیــان، 
ســه وابت.  خانــه ی  نێــو  ناچێتــه وه  
ــه   ــه ك ل ــه ی ی ــه  پل ــت ب ــش ده بێ ڕێفۆرمی
تێكســتی ســه ره كی و بنه مــا مه عریفــی و 
ــۆپ  ــه  لقوپ ــه ك ل ــت، ن ــه رعییه كاندا بێ ش

و پرســی الوه كیانــه ی دیــن.

ئــه وه  دوێنــێ )فه قیــر(  تــا  ئه گــه ر 
ــوو،  ــاو و پۆشــاكی نه ب ــان و ئ ــوو كــه  ن  ب
ئه مــڕۆ ئه وه یــش فه قیــره  كــه  مۆبایــل 
دونیــای  بــۆ  كــه   نییــه   ئه نته رنێتــی  و 
ــتیی  ــه  پێویس ــان و ئاوه ك ــوو ن ــوو وه ك ن

تاكێكــن.  هه مــوو 

بانگه شــەی  ئه گــه ر  حكوومــه ت 
ده كات،  ســیكۆالریزم  و  مه ده نییــه ت 
لێــره وه  ده بێــت بــه  جــددی مشــووری 
خه ڵكه كه یــش  بخــوات.  زه كات  پرســی 
بژیێــن  شــكۆدارانه   ده یانه وێــت  ئه گــه ر 
دینــی  خه ڵه تاندنــی  بــه ر  نه كه ونــه   و 
و  ســۆز  لــه   دوور  بــا  مه زه بییانــه ،  و 
و  پێــدان  شــێوازی  بــه   هه ڵچــوون، 

بچنــه وه .  زه كاتــدا  به كێدانــی 

عەبدوڵاڵ عااڵیی
 abdullahalayi@gmail.com
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Rudaw readers know more
Rudaw Media Network

خاوەنی ئیمتیاز : تۆڕی میدیایی رووداو
سەرنووسەر : سەالم سەعدی

جێگری سەرنووسەر : ساڵح قادر
بەڕێوەبەرانی نووسین:  نەوزاد مەحموود 

                                    مەحموود یاسین كوردی

بەڕێوەبەری هونەری: حوسێن هیممەتی
ئەندامی شانازی ستاف : عەبدوڵاڵ قڕگەیی

دیزاینەران : هونەر مەرجان ، ژیرۆ عەبدولرەحمان

salam@rudaw.net

rodan@rudaw.net

newzad@rudaw.net

mhamwd.yaseen@rudaw.net

himati@rudaw.net

rudaw@rudaw.net  

مەلیس بەرچەم:

بە داخەوە كە كوردی نازانم
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